บทที่ 1
บทนา
ความเป็ นมาและความสาคัญของปัญหา
สานักงานในปั จจุบนั คือ สถานที่ที่บุคคลหรื อเจ้าของใช้ประกอบกิจกรรมขององค์กรให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ที่ต้ งั ไว้ สานักงานใหญ่หรื อสานักงานเล็กขึ้นอยูก่ บั กิจกรรมขององค์กรนั้นๆภายใน
สานักงานจะต้องมีบุคลากร เครื่ องมืออุปกรณ์ และระบบสารสนเทศต่างๆ เพื่อเอื้ออานวยต่อการ
ปฏิบตั ิงานให้ประสบความสาเร็ จ
ปั จจุบนั เทคโนโลยีสารสนเทศได้มีส่วนเข้าไปพัฒนาระบบการทางานในองค์กรต่างๆทั้ง
ภาครัฐและเอกชน จึงจัดได้วา่ เทคโนโลยีมีความสาคัญต่อการดาเนิ นงาน และการใช้ชีวิตประจาวัน
คอมพิวเตอร์ เป็ นการเชื่ อมโยงระบบเครื อข่ายกันทัว่ โลก ซึ่ งมีหลากหลายประเภท ที่นามาใช้ในสานักงาน
เพื่อช่วยให้การทางานมีประสิ ทธิ ภาพ หรื ออาจเรี ยกอีกอย่างหนึ่งว่า “สานักงานอัตโนมัติ”
สานักงานอัตโนมัติ (Office Automation) เป็ นการนาเอาเทคโนโลยีสมัยใหม่มาช่วยในการ
ปฏิบตั ิงานในสานักงานให้มีประสิ ทธิ ภาพ เกิดความคล่องตัวสะดวกรวดเร็ วมากขึ้น โดยการนาเอา
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์คอมพิวเตอร์ มาใช้ในการจัดทา การเก็บรักษา การส่ งข้อมูล การติดต่อสื่ อสารใน
สานักงาน ทั้งยังเป็ นการลดปริ มาณกระดาษลง สามารถสื่ อสารผ่านทางจอคอมพิวเตอร์ ได้อย่างรวดเร็ ว
การจัดเก็บเอกสารสามารถนาเอาโปรแกรมทางคอมพิวเตอร์ มาช่วยในการจัดเก็บอีกด้วยสานักงาน
อัตโนมัติ จึงเป็ นเครื่ องมือใช้ ภายในสานักงานที่จาเป็ น และทวีความสาคัญต่อองค์กรทุกๆ แห่ง
จากความเป็ นมาข้างต้น คณะผูจ้ ดั ทาโครงการได้เห็นความสาคัญของงานสานักงาน จึงจัดทา
คู่มือการปฏิบตั ิงานสานักงานอัตโนมัติ เพื่อนาไปใช้ประโยชน์ในสื บค้นข้อมูลใน File ได้อย่างรวดเร็ วซึ่ง
จะส่ งผลต่อประสิ ทธิภาพของการปฏิบตั ิงานและสามารถบรรลุเป้ าหมายขององค์กร

วัตถุประสงค์
1. เพื่อช่วยให้การปฏิบตั ิงานเป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
2. เพื่อค้นหาเอกสารใน File ที่ตอ้ งการได้ง่าย และรวดเร็ ว

ประโยชน์ ทคี่ าดว่ าจะได้ รับ
1.เข้าถึงข้อมูลได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
2.ประหยัดพื้นที่ในการจัดเก็บเอกสาร
3.การทางานเป็ นระบบ

ขอบเขตในการดาเนินโครงการ
ขอบเขตพืน้ ที่
การวิจยั ครั้งนี้ได้กาหนดขอบเขตในการศึกษา คือ คู่มือปฏิบตั ิงานสานักงานอัตโนมัติ ในรายวิชาโครงการ
(3215-6001) ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคนิคบริ หารธุ รกิจกรุ งเทพ

ขอบเขตประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
ประชากร
ประชากรที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ เป็ นอาจารย์และบุคลากรวิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคนิค
บริ หารธุ รกิจกรุ งเทพ ในภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึกษา 2557 จานวน 80 ท่าน
กลุ่มตัวอย่ าง
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ เป็ นอาจารย์และบุคลากรวิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคนิค
บริ หารธุ รกิจกรุ งเทพ ในภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึกษา 2557 ที่เลือกโดยการเจาะจง จานวน 30 ท่าน
ขอบเขตเวลา
เริ่ มดาเนินโครงการตั้งแต่ 30 พฤศจิกายน 2557 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2558

นิยามศัพท์
เทคโนโลยีสารสนเทศ หมายถึง การนาความรู ้ทางธรรมชาติวทิ ยาและต่อเนื่องมาถึง
วิทยาศาสตร์ มาเป็ นวิธีการปฏิบตั ิและประยุกต์ใช้ เพื่อช่วยในการทางาน หรื อแก้ไขปั ญหาต่างๆ อัน
ก่อให้เกิดวัสดุ อุปกรณ์ เครื่ องมือ เครื่ องจักร แม้กระทั้งองค์ความรู ้
สานักงาน หมายถึง สถานที่ทางาน หรื อ หน่วยงานที่มีการปฏิบตั ิงานเพื่อให้ได้ขอ้ เท็จจริ ง หรื อ
ข้อมูลต่างๆ ในการดาเนินงานให้เป็ นไปตามนโยบาย
อัตโนมัติ หมายถึง อุปกรณ์ที่ทาหน้าที่เอง มีกลไกลทาหน้าที่ดว้ ยตนเอง ลักษณะเป็ นไปได้ดว้ ย
ตนเอง
ระบบสานักงานอัตโนมัติ หมายถึง ระบบงานที่ใช้คอมพิวเตอร์ ซอฟต์แวร์ประยุกต์และระบบ
เครื อข่าย ช่วยในงานที่เกี่ยวกับเอกสาร การโอนย้ายแลกเปลี่ยนไฟล์ การควบคุมเอกสารและส่ งเอกสาร
ไปยังหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และการส่ งอีเมล์
วิทยาลัย หมายถึง วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคนิคบริ หารธุ รกิจกรุ งเทพ
อาจารย์ หมายถึง อาจารย์วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคนิคบริ หารธุ รกิจกรุ งเทพ

คู่มือ หมายถึง สมุดหรื อหนังสื อที่ให้ความรู ้เกี่ยวกับเรื่ องใดเรื่ องหนึ่ง
คู่มือ หมายถึง คู่มือการปฏิบตั ิงานสานักงานอัตโนมัติ

บทที่ 2
ทฤษฏีและงานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง
ในการศึกษาโครงงานเรื่ อง การปฏิบตั ิงานสานักงานอัตโนมัติ นี้ ผูจ้ ดั ทาโครงงานได้ศึกษา
เอกสาร และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องดังต่อไปนี้
2.1. ทฤษฏีและแนวคิดเกี่ยวกับสานักงานอัตโนมัติ
2.2. องค์ประกอบของสานักงานอัตโนมัติ
2.3. ประโยชน์ของสานักงานอัตโนมัติ
2.4. เทคโนโลยีเพื่อสานักงานอัตโนมัติ
2.5 แนวทางการพัฒนาสานักงานอัตโนมัติ
2.6. งานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
2.1. ทฤษฏีและแนวคิดเกีย่ วกับสานักงานอัตโนมัติ
2.1.1. ความหมายของสานักงานอัตโนมัติ
กอร์ดอน บี เดวิส (Gordon 1984) “สานักงานอัตโนมัติ คือ การประยุกต์คอมพิวเตอร์และการ
สื่ อสารในงานสานักงานงานซึ่งประกอบด้วย พนักงาน นักวิชาชีพ และผูจ้ ดั การ”
เดวิด บารคอมบ์ (Barcomb 1989) “ในภาพกว้างแล้ว สานักงานอัตโนมัติก็คือ การใช้
เทคโนโลยีที่เหมาะสมในการช่วยให้ผคู ้ นจัดการสารสนเทศ สานักงานอัตโนมัติเป็ นหลักการ เป็ นวิธีการ
ใหม่สาหรับคิดและดาเนินงานกับสารสนเทศ สานักงานอัตโนมัติเป็ นของจริ ง เป็ นระบบที่ใช้งานได้
ในทางปฏิบตั ิและมีอยูจ่ ริ ง สานักงานอัตโนมัติไม่ได้เป็ นสิ่ งที่เรี ยกว่า “สานักงานในอนาคต” ซึ่งยังเป็ น
เพียงแนวคิดผสมทฤษฎีเท่านั้น”
ชารลส์ เรย์ แจเน็ต ปาล์มเมอร์ และเอวีโวห์ล (Ray, Palmer and Wohl 1995) “สานักงาน
อัตโนมัติเป็ นหลักการที่เกี่ยวข้องกับการประสานโต้ตอบกันของผูท้ ี่อยูใ่ นสานักงานโดยอาศับระบบและ
เทคโนโลยีเพื่อให้บรรลุเป้ าหมายขององค์การ”
ครรชิต มาลัยวงศ์ (ครรชิต มาลัยวงศ์ 2536) “แนวคิด และวิธีการนาคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์
สานักงานมาเชื่อมโยงกันด้วยระบบสื่ อสารข้อมูล เพื่อให้ผปู ้ ฏิบตั ิงานในสานักงานสามารถทางานร่ วมกัน
ได้อย่างรวดเร็ ว และสะดวกสบาย ทั้งในด้านการผลิต และการเรี ยกค้นเอกสาร การประมวลผลข้อมูล การ
ติดต่อสื่ อสารระหว่างผูป้ ฏิบตั ิงานทั้งภายในและภายนอกสานักงาน การจัดงานนัดหมาย การประชุม และ
การตัดสิ นใจ”
สานักงานอัตโนมัติจดั ตั้งขึ้นให้เป็ นส่ วนหนึ่งของสานักงาน และทาหน้าที่ส่งเสริ มและ
สนับสนุนหน่วยงานให้ปฏิบตั ิงานได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ และตรงเป้ าหมายที่หน่วยงานได้กาหนดไว้

2.2. องค์ ประกอบของสานักงานอัตโนมัติ
องค์ประกอบของสานักงานอัตโนมัติแบ่งเป็ น 5 ประเด็น
2.2.1.บุคลากร อาจแบ่ งได้ หลายกลุ่ม เช่ น ผู้บริ หาร นักวิชาชี พ นักเทคนิค เลขานุการ เสมียน
และพนักงานอืน่ ๆ
2.2.2. กระบวนการปฏิบัติงาน
- การรับเอกสารและข้อมูล
- การบันทึกเอกสารและข้อมูล
- การสื่ อสารเอกสารและข้อมูล
- การจัดเตรี ยมข้อมูลข่าวสารต่างๆ
- การกระจายข่าวสาร
- การขยายรู ปแบบเอกสาร
- การค้นคืนและการจัดเก็บเอกสารข้อมูล
- การกาจัดและการทาลายเอกสาร
- การดูแลความมัน่ คงปลอดภัย
2.2.3. เอกสาร ข้ อมูล สารสนเทศ
สารสนเทศ (information) เป็ นผลลัพธ์ของการประมวลผล การจัดดาเนินการ และการเข้า
ประเภทข้อมูลโดยการรวมความรู้เข้าไปต่อผูร้ ับสารสนเทศนั้น สารสนเทศมีความหมายหรื อแนวคิดที่
กว้าง และหลากหลาย ตั้งแต่การใช้คาว่าสารสนเทศในชีวิตประจาวัน จนถึงความหมายเชิงเทคนิค
ตามปกติในภาษาพูด แนวคิดของสารสนเทศใกล้เคียงกับความหมายของการสื่ อสาร เงื่อนไข การ
ควบคุม ข้อมูล รู ปแบบ คาสั่งปฏิบตั ิการ ความรู้ ความหมาย สื่ อความคิด การรับรู้ และการแทน
ความหมาย
2.2.4. เทคโนโลยี
เทคโนโลยี หรื อ เทคนิควิทยา มีความหมายค่อนข้างกว้าง โดยทัว่ ไปหมายถึง การนาความรู ้ทาง
ธรรมชาติวทิ ยาและต่อเนื่องมาถึงวิทยาศาสตร์ มาเป็ นวิธีการปฏิบตั ิและประยุกต์ใช้เพื่อช่วยในการทางาน
หรื อแก้ปัญหาต่าง ๆ อันก่อให้เกิดวัสดุ อุปกรณ์ เครื่ องมือ เครื่ องจักร แม้กระทัง่ องค์ความรู ้นามธรรมเช่น
ระบบหรื อกระบวนการต่าง ๆ เพื่อให้การดารงชีวิตของมนุษย์ง่ายและสะดวกยิง่ ขึ้น
2.2.5. การบริหารจัดการ
การบริหารจัดการ (Management) หมายถึงชุดของหน้าที่ต่างๆ (A set of functions) ที่กาหนด
ทิศทางในการใช้ทรัพยากรทั้งหลายอย่างมีประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผล เพื่อให้บรรลุถึงเป้ าหมายของ
องค์กร การใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ (Efficient) หมายถึง การใช้ทรัพยากรได้อย่างเฉลียวฉลาด
และคุม้ ค่า (Cost-effective) การใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิ ทธิ ผล (Effective) นั้นหมายถึงการตัดสิ นใจได้

อย่างถูกต้อง (Right decision) และมีการปฏิบตั ิการสาเร็ จตามแผนที่กาหนดไว้ ดังนั้นผลสาเร็ จของการ
บริ หารจัดการจึงจาเป็ นต้องมีท้ งั ประสิ ทธิ ภาพและ ประสิ ทธิ ผล ควบคู่กนั (Griffin, 1997, p.4)
2.3. ประโยชน์ ของสานักงานอัตโนมัติ
2.3.1. ประหยัดงบประมาณค่าใช้จ่าย โดยเฉพาะการจัดเตรี ยมเอกสารกระดาษ การจัดส่ ง การ
รับ การจัดเก็บและการทาลาย รวมทั้งงบประมาณในการจัดจ้างผูด้ าเนินการในแต่ละขั้นตอน
2.3.2. การเพิ่มประสิ ทธิ ภาพในสานักงาน ลดขั้นตอนเวลาในการพิมพ์ผดิ การตรวจสอบแก้ไข
ปรับปรุ ง
2.3.3. ผูบ้ ริ หารสามารถตัดสิ นใจได้ถูกต้องรวดเร็ วขึ้น เนื่องจากความถูกต้องแม่นยา และความ
รวดเร็ วในการสื บค้น
2.3.4. ผูป้ ฏิบตั ิงานมีความภาคภูมิใจในสานักงานและหน่วยงานมากขึ้น เนื่ องจากมีสานักงาน
เครื่ องมืออุปกรณ์ที่ทนั สมัย รวดเร็ วประหยัดเวลาในการทางาน
2.3.5. หน่วยงานและสานักงานมีภาพลักษณ์ที่ดี สาหรับหน่วยงานภายใน ที่ได้รับการบริ การ
และการติดต่อสื่ อสารที่ถูกต้องรวดเร็ วทันสมัย
2.4. เทคโนโลยีเพือ่ สานักงานอัตโนมัติ
2.4.1. เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
- ซูเปอร์คอมพิวเตอร์ มีสมรรถนะสู ง ราคาแพง เหมาะสาหรับงานวิจยั ทางวิทยาศาสตร์
- เมนเฟรม บันทึกและจัดเก็บฐานข้อมูลขนาดใหญ่ เหมาะสาหรับหน่วยงานธุ รกิจขนาด
ใหญ่
- ไมโครคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ ส่วนบุคคล มีขนาดเล็ก นิยมใช้เป็ นลูกข่ายในระบบ
เครื อข่าย
2.4.2. เทคโนโลยีโทรคมนาคม
เทคโนโลยีโทรคมนาคม แบ่งออกเป็ น 2 ลักษณะ คือ
1. เทคโนโลยีโทรคมนาคมพื้นฐาน
-ระบบโทรศัพท์ ปัจจุบนั มีโทรศัพท์พีซีที เป็ นโทรศัพท์ไร้สายซึ่งสามารถถือติดตัว
โทรศัพท์มือถือ รวมไปถึงการใช้ระบบคอมพิวเตอร์ เข้ามาควบคุมการใช้โทรศัพท์ ที่เรี ยกว่า
เทเลโฟนี (telephony)
-ระบบโทรสาร เป็ นอุปกรณ์สาหรับส่ งภาพลักษณ์ของเอกสารในสานักงานผ่าน
ระบบโทรศัพท์จากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง
-ระบบประชุมทางไกล

2. ระบบสื่ อสารข้อมูล เป็ นการส่ งข้อความ หรื อข้อมูลผ่านระบบโทรคมนาคมระหว่าง
สถานที่สองแห่ง ประกอบด้วยอุปกรณ์สาคัญ 3 ส่ วน คือ
-ส่ วนรับ/ส่ งข้อมูล
-ส่ วนแปลงสัญญาณ
-ส่ วนการสื่ อสาร
2.4.3. เทคโนโลยีสานักงาน
-เครื่ องพิมพ์ดีด
-เครื่ องถ่ายเอกสาร
-เครื่ องบันทึกเอกสารลงบนไมโครฟิ ล์มและเครื่ องอ่านไมโครฟิ ล์ม
-เครื่ องบันทึกเอกสารลงสื่ ออิเล็กทรอนิกส์
2.4.4. เทคโนโลยีภาพกราฟิ ก งานประมวลภาพกราฟิ กเป็ นงานที่เกี่ยวกับการนาเอกสารมา
สแกนเข้าสู่ ระบบคอมพิวเตอร์ เพื่อนามาบันทึกบนสื่ อบันทึก หรื อแสดงบนจอภาพ หรื อส่ งไปยังเครื่ อง
คอมพิวเตอร์ เครื่ องอื่นเช่นเดียวกับโทรสาร บางกรณี ตอ้ งการเปลี่ยนภาพกราฟิ กให้เป็ นข้อความสาหรับ
นาไปใช้งานอื่นๆ จึงจาเป็ นจะต้องใช้โปรแกรมประเภทโปรแกรมรู้จาอักขระด้วยแสง (Optical Character
Recognition,OCR)
2.4.5. ระบบอินเทอร์ เน็ต ซึ่งเป็ นวิธีการสื่ อสารที่เป็ นมาตรฐานง่ายๆ ซึ่ งสามารถจัดสร้างขึ้นให้
ผูใ้ ช้เครื อข่ายคอมพิวเตอร์ เข้าถึงได้ และมีการกาหนดการทางานกับเอกสารที่เป็ นมาตรฐานและใช้กนั
อย่างกว้างขวาง ยังมีการนาแนวคิดและเทคโนโลยีอินเทอร์ เน็ตไปใช้กบั การจัดระบบเครื อข่ายอื่นๆ ได้แก่
ระบบอินทราเน็ต และระบบเอกซ์ทราเน็ต
2.5. แนวทางการพัฒนาสานักงานอัตโนมัติ
2.5.1. ลักษณะของสานักงานอัตโนมัติที่มีประสิ ทธิ ผล ควรมีลกั ษณะดังนี้
- ผูบ้ ริ หารและพนักงานที่เกี่ยวข้องล้วนใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ที่เชื่ อมต่อกันเป็ นระบบ
เครื อข่ายแลน
- มีการวางแผนระบบแฟ้ มข้อมูลอัตโนมัติเพื่อผูใ้ ช้สามารถค้นหาข้อมูลและเอกสารได้
อย่างสะดวกรวดเร็ ว
- ซอฟต์แวร์ ต่างๆใช้ง่าย และเป็ นมาตรฐานเดียวกันทั้งองค์กร
- อุปกรณ์ต่างๆเป็ นมาตรฐานและทางานร่ วมกันได้
-ระบบงานประยุกต์ต่างๆ ได้รับการติดตั้งหรื อพัฒนาขึ้นให้ตรงกับความต้องการของ
ผูใ้ ช้

2.5.2. บุคลากรที่มีบทบาทในการริ เริ่ มนาระบบสานักงานอัตโนมัติมาใช้
-ผูบ้ ริ หารระดับสู ง
-ผูบ้ ริ หารระดับกลางและผูป้ ฏิบตั ิงานระดับต่างๆ
-นักคอมพิวเตอร์และนักเทคโนโลยีอื่นๆ
2.5.3. ประเด็นสาคัญในการพัฒนาสานักงานอัตโนมัติ
-การเลือกแนวทางการพัฒนาสานักงานอัตโนมัติ
-การวางแผนการพัฒนา
-การพัฒนาและจัดระบบสานักงานอัตโนมัติ
-การประเมินผลการปฏิบตั ิงานและการปรับเปลี่ยน
2.5.4. สิ่ งสาคัญในการวางแผน ข้อมูลพื้นฐานที่จะต้องทราบก่อนการวางแผนคือ
-ข้อมูลหน่วยงาน
-ข้อมูลสถานภาพปั จจุบนั ของหน่วยงาน
-ข้อมูลลักษณะของหน่วยงาน
-ข้อมูลผูใ้ ช้
-ระบบการสื่ อสาร
-ลักษณะของระบบสารสนเทศที่ใช้
- การสนับสนุน
2.5.5. วิธีการพัฒนา หน่วยงานสามารถพัฒนาหรื อจัดหาระบบงานคอมพิวเตอร์ มาใช้งานได้ 6
แบบ ดังนี้
1. การจัดทาระบบงานเองโดยเจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์
2. การจัดทาระบบงานเองโดยกลุ่มผูใ้ ช้ระบบ
3. การว่าจ้างบริ ษทั ภายนอก
4. การซื้ อระบบงานมาตรฐาน
5. การซื้ อระบบงาน
6. การจัดซื้ อบริ การ
2.5.6. วัฏจักรพัฒนาระบบสานักงานอัตโนมัติ
-การศึกษาวิเคราะห์ความต้องการ
-การออกแบบระบบ
-การสร้างและการติดตั้งระบบ
-การทดสอบระบบงาน
-การเตรี ยมตัวใช้งานระบบ

2.6. งานวิจัยทีเ่ กี่ยวข้ อง
จากการศึกษาเอกสารและงานวิจยั กับ คู่มือการปฏิบตั ิงานสานักงานอัตโนมัติ ของ อาจารย์
และบุคลากร วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคนิคบริ หารธุ รกิจกรุ งเทพ ที่มีความใกล้เคียงกัน ซึ่ งผูว้ จิ ยั ได้รวบรวม
ไว้ดงั นี้
อนุสรา ขอดฟั่น และ นางสาววิไลวรรณ แสนเสนา (2011) ศึกษาเรื่ อง สื่ อการเรี ยนการสอน
อิเล็กทรอนิกส์วชิ า เครื่ องใช้สานักงาน
ผลการวิจยั พบว่า การศึกษาเกี่ยวกับข้อมูลสื่ อการเรี ยนการสอนอิเล็กทรอนิกส์ วิชาเครื่ องใช้
สานักงาน มีวตั ถุประสงค์เพื่อทาให้การเรี ยนการสอนน่าสนใจและสะดวกรวดเร็ วมากยิง่ ขึ้น ซึ่ งสื่ อการ
เรี ยน การสอนอิเล็กทรอนิกส์รายวิชา เครื่ องใช้สานักงาน ได้ถูกจัดทาให้มีการเรี ยนการสอนและทา
แบบทดสอบและแบบฝึ กหัดผ่านเว็บไซต์
เมื่อดาเนินการเสร็ จได้ทาการประเมิน โดยให้ทดลองใช้งานโปรแกรมเพื่อทดสอบคุณภาพและ
ความน่าสนใจของสื่ อการเรี ยนการสอนอิเล็กทรอนิกส์ วิชา เครื่ องใช้สานักงาน ได้ดาเนินการประเมินผล
กับนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู งชั้นสู งปี
ที่ 2 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ ธุรกิจ ห้องคธ.5101 และ คธ.5501 จานวน 20 คน ประกอบด้วยการประเมิน
ด้านความพึงพอใจในการออกแบบการสื่ อการเรี ยนการสอนอิเล็กทรอนิกส์ วิชาเครื่ องใช้สานักงาน ผล
การประเมินพบว่านักศึกษาชายและหญิงทั้งหมดมีความพึงพอใจสื่ อการเรี ยนการสอนอิเล็กทรอนิกส์
รายวิชา เครื่ องใช้สานักงาน สามารถนาไปใช้งานได้จริ งในระดับดีมาก
ดังนั้น สื่ อการเรี ยนการสอนอิเล็กทรอนิกส์ วิชาเครื่ องใช้สานักงาน สามารถเป็ นแนวทาง
การศึกษาค้นคว้าผ่านระบบอินเทอร์ เน็ต สามารถกระตุน้ ผูเ้ รี ยนให้เกิดความสนใจในการเรี ยนการสอนได้
ด้วยตนเอง
นายอวยชัย โอชโร (2553) ศึกษาเรื่ อง การจัดเก็บเอกสารด้วยระบบคอมพิวเตอร์
ผลการวิจยั พบว่า
ด้วยปั จจุบนั มหาวิทยาลัยได้นาระบบคอมพิวเตอร์มาใช้เป็ นเครื่ องมือ
บริ หารจัดการ ในการปฏิบตั ิงานสารบรรณ โดยนาระบบ e-document และระบบ electronic document
system มาใช้ แต่ก็ยงั มีเอกสารอีกจานวนหนึ่งที่ไม่สามารถดาเนินการตามระบบดังกล่าวได้ จาเป็ นต้อง
นาเสนอเป็ นตัวเอกสาร ซึ่ งเอกสารเหล่านี้ เมื่อดาเนินการเรี ยบร้อยแล้ว จะต้องนามาจัดเก็บเข้าแฟ้ ม
เอกสาร โดยจัดเก็บเป็ นหมวดหมู่ และ ในการจัดเก็บเอกสารเหล่านี้ ก็ยงั ใช้วธิ ี การจัดเก็บแบบเดิม คือเมื่อ
เอกสารได้ถูกดาเนินการเสร็ จสิ้ นแล้ว ก็จะนามาลงรายการในบัญชีคุมเอกสารแล้วแยกจัดเก็บเข้าแฟ้ มตาม
หมวดหมู่ที่กาหนด ทาให้การค้นหาข้อมูลล่าช้า เสี ยเวลาในการค้นหา จากเหตุผลดังกล่าว หน่วยธุ รการ

งานสารบรรณ จึงจาเป็ นที่จะต้องพิจารณาดาเนินการกาหนดรู ปแบบในการจัดเก็บเอกสารประเภทนี้ เพื่อ
สะดวกแก่การสื บค้นต่อไป

บทที่ 3
วิธีการดาเนินโครงการ
การวิจยั เรื่ อง คู่มือการปฏิบตั ิงานสานักงานอัตโนมัติ ผูว้ ิจยั ได้กาหนดแนวดาเนินการดัง
รายละเอียดที่จะเสนอตามลาดับคือ แบบแผนการวิจยั ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง เครื่ องมือที่ใช้ในการ
วิจยั ขั้นตอนการสร้างคู่มือ วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล และสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล ดังนี้
3.1 แบบแผนการวิจยั
3.2 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
3.3 เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั
3.4 ขั้นตอนการสร้างเครื่ องมือแต่ละประเภท / การสร้างเครื่ องมือในการวิจยั
3.5 การเก็บรวบรวมข้อมูล
3.6 การวิเคราะห์ขอ้ มูล
3.7 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล
3.1 แบบแผนการวิจัย
การวิจยั ครั้งนี้เป็ นการวิจยั แบบเชิงปริ มาณ มีวตั ถุประสงค์เพื่อ
1. เพื่อช่วยให้การปฏิบตั ิงานเป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
2. เพื่อค้นหาเอกสารใน File ที่ตอ้ งการได้ง่าย และรวดเร็ ว
3.2 ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
ประชากร
ประชากรที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ เป็ นอาจารย์และบุคลากรวิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคนิค
บริ หารธุ รกิจกรุ งเทพ ในภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึกษา 2557 จานวน 80 ท่าน
กลุ่มตัวอย่ าง
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ เป็ นอาจารย์และบุคลากรวิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคนิค
บริ หารธุ รกิจกรุ งเทพ ในภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึกษา 2557 ที่เลือกโดยการเจาะจง จานวน 30 ท่าน
3.3 เครื่องมือทีใ่ ช้ ในการวิจัย
เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ ประกอบด้วย
ตอนที่ 1 ข้อมูลสถานภาพทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม
ตอนที่ 2 ข้อมูลแบบสอบถามความพอใจของคู่มือการปฏิบตั ิงานสานักงานอัตโนมัติ

ตอนที่ 3 สรุ ปความคิดเห็นเกี่ยวกับคู่มือการปฏิบตั ิงานสานักงานอัตโนมัติ
3.4 ขั้นตอนการสร้ างเครื่องมือแต่ ละประเภท / การสร้ างเครื่องมือในการวิจัย
3.4.1 ศึกษาข้อมูลเบื้องต้น
3.4.2 สร้างเครื่ องมือโดยการศึกษาหลักการสร้างแบบสอบถาม กาหนดประเด็นคาถาม
ด้วยการจัดเก็บหมวดหมู่ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการวิจยั และนาเสนออาจารย์ที่ปรึ กษา
3.4.3 ปรับปรุ งแบบสอบถามตามข้อเสนอแนะ และนาไปใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
3.5 การเก็บรวบรวมข้ อมูล
การวิจยั ครั้งนี้ เป็ นการวิจยั เชิงปริ มาณ ที่เลือกโดยการเจาะจง ผูว้ จิ ยั การดาเนินการเก็บรวบรวม
ข้อมูล ตามขั้นตอนดังนี้
3.5.1 ชี้แจงวัตถุประสงค์ในการวิจยั ครั้งนี้ให้กบั อาจารย์ และบุคลากร ขอความร่ วมมือในการ
ตอบแบบสอบถาม
3.5.2 ผูว้ จิ ยั แจกแบบสอบถามจานวน 30 ชุด และเก็บคืนได้จานวน 30 ชุด คิดเป็ นร้อยละ 100
3.6 การวิเคราะห์ ข้อมูล
ในการศึกษาวิจยั ครั้งนี้ เพื่อให้ผวู ้ จิ ยั ได้ดาเนินการวิเคราะห์ต่างๆ ดังนี้
3.6.1 ทาแบบสอบถามที่ตรวจสอบความสมบูรณ์ท้ งั หมดมากรอกข้อมูล และนามาวิเคราะห์
ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ แล้วนาผลการดาเนิ นการมาวิเคราะห์ดงั นี้
3.6.1.1 ข้อมูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม โดยหาความถี่เป็ นร้อยละ แล้วนาเสนอใน
ตาราง
3.6.1.2 ข้อมูลจากแบบสอบถามความพึงพอใจ โดยค่าเฉลี่ยเกณฑ์ประมาณค่า
5 ระดับ ดังนี้
5
หมายถึง
มากที่สุด
4
หมายถึง
มาก
3
หมายถึง
ปานกลาง
2
หมายถึง
น้อย
1
หมายถึง
น้อยที่สุด

การแปลค่ าความเฉลีย่ กาหนดได้ ดังนี้
4.50-5.00
หมายถึง
3.50-4.49
หมายถึง
2.50-3.49
หมายถึง
1.50-2.49
หมายถึง
1.00-1.49
หมายถึง

มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด

3.7 สถิติทใี่ ช้ ในการวิเคราะห์ ข้อมูล
ในการวิจยั ครั้งนี้ ผูว้ ิจยั ได้วิเคราะห์ขอ้ มูลต่างๆ โดยใช้สูตรทางสถิติ ดังต่อไปนี้
3.7.1 ความถี่ (Frequency)
คือ การแจงนับจานวนของสิ่ งที่เราต้องการศึกษาว่ามีจานวนเท่าใด
3.7.2 ร้อยละ (Percentage)
การหาร้อยละของคะแนนการปฏิบตั ิงานสานักงานอัตโนมัติ ใช้สูตรดังนี้
ร้อยละ = ตัวเลขที่ตอ้ งการเปรี ยบเทียบ x 100
จานวนเต็ม
3.7.3 ค่าเฉลี่ย (Mean)
การหาค่าเฉลี่ยเลขคณิ ตของคะแนนการปฏิบตั ิงานสานักงานอัตโนมัติ ใช้สูตร ดังนี้
คะแนนเฉลี่ย ( Mean ) โดยใช้สูตร
=
ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( Standard Deviation) โดยใช้สูตร
S.D. =

บทที่ 4
ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
ผลการดาเนินโครงการคู่มือ การปฏิบตั ิงานสานักงานอัตโนมัติครั้งนี้ ผูจ้ ดั ทาโครงการได้
นาเสนอผลการดาเนินงานออกเป็ น 3 ส่ วนดังนี้
4.1. สัญลักษณ์ที่ใช้ในการวิเคราะห์
4.2. ลาดับขั้นในการเสนอผลการวิเคราะห์
4.3. ผลการวิเคราะห์
4.1. สั ญลักษณ์ ทใี่ ช้ ในการวิเคราะห์
เพื่อให้เกิดความเข้าใจในการแปลความหมายจากการวิเคราะห์ขอ้ มูล ผูศ้ ึกษาได้กาหนด
ความหมายของสัญลักษณ์ที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลดังนี้
X
แทน ค่าเฉลี่ย (Mean)
S.D.
แทน ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
N
แทน จานวนกลุ่มตัวอย่าง
4.2. ลาดับขั้นในการเสนอผลการวิเคราะห์
การเสนอผลการวิเคราะห์ ข้อมูล ดาเนินการดังนี้
ตอนที่ 1 วิเคราะห์ขอ้ มูลสถานภาพทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม
ตอนที่ 2 วิเคราะห์ขอ้ มูลการตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับคู่มือการปฏิบตั ิงานสานักงานอัตโนมัติ
ตอนที่ 3 สรุ ปความคิดเห็นเกี่ยวกับ คู่มือการปฏิบตั ิงานสานักงานอัตโนมัติ

ตอนที่ 1 ข้ อมูลทัว่ ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
ตารางที่ 1 ร้อยละของผูต้ อบแบบสอบถาม จาแนกตามเพศ
เพศ

จานวน (คน)

ร้อยละ

ชาย
หญิง

13
17

43.33
56.67

รวม

30

100

ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง จานวน 17 คน คิดเป็ นร้อยละ 56.67
รองลงมาเป็ นเพศชาย จานวน 13 คน คิดเป็ นร้อยละ 43.33 รวมทั้งสิ้ น 30 คน คิดเป็ นร้อยละ 100
ตารางที่ 2 ร้อยละของผูต้ อบแบบสอบถาม จาแนกตามอายุ
อายุ (ปี )

จานวน (คน)

ร้อยละ

น้อยกว่า 20 ปี
20 – 25 ปี
25 ปี ขึ้นไป
รวม

11
19
30

36.67
63.33
100

ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่มีอายุ 25 ปี ขึ้นไป จานวน 19 คน คิดเป็ นร้อยละ 63.33
รองลงมามีอายุ 20 -25 ปี จานวน 11 คน คิดเป็ นร้อยละ 36.67

ตอนที่ 2 วิเคราะห์ ข้อมูลการตอบแบบสอบถามเกีย่ วกับคู่มือการปฏิบัติงานสานักงานอัตโนมัติ
ตารางที่ 3 ค่าเฉลี่ยส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของการตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับคู่มือการงาน
ปฏิบตั ิงานสานักงานอัตโนมัติ
รายการ
1.รู ปแบบคู่มือมีความน่าสนใจ
2. มีการใช้ภาษาเพื่อการสื่ อสารได้อย่างเหมาะสม
3. มีความรู้ทางวิชาการมากเพียงพอ
4. คู่มือมีเนื้ อหาถูกต้องชัดเจน
5. สามารถนาความรู ้ที่ได้จากคู่มือการปฏิบตั ิงานสานักงาน
อัตโนมัติมาประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม
6. สามารถนาความรู ้และทักษะในคู่มือไปใช้ได้จริ ง
7. เนื้อหาความรู ้ในคู่มือสามารถนาไปปรับปรุ งสานักงานได้
8.เนื้อหาคู่มือมีความทันสมัยและเข้าใจง่าย
9.คู่มือที่จดั ทามีประโยชน์ต่ออาจารย์ นักศึกษา และบุคลากรใน
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคนิคบริ หารธุ รกิจกรุ งเทพ
10.ความพึงพอใจโดยภาพรวมในการนาคู่มือไปใช้
เฉลีย่ รวม

̅

S.D.

ความหมาย

4.13
4.10
4.03
4.10
4.13

0.62
0.54
0.66
0.70
0.67

มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

4.33
4.23
4.20
4.47

0.75
0.62
0.54
0.56

มาก
มาก
มาก
มาก

4.30

0.64

มาก

4.20

0.63

มาก

จากตารางที่ 3 ผูต้ อบแบบสอบถามมีความพึงพอใจเกี่ยวกับ เรื่ องคู่มือการปฏิบตั ิงาน สานักงาน
อัตโนมัติ มีค่าเฉลี่ยรวมอยูใ่ นระดับ ดี ( ̅ 4.20) เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อเรี ยงตามลาดับจากมากไป
หาน้อย
อันดับแรก ได้แก่ คู่มือที่จดั ทามีประโยชน์ต่ออาจารย์ นักศึกษา และบุคลากรในวิทยาลัย
อาชีวศึกษาเทคนิคบริ หารธุ รกิจกรุ งเทพ อยูใ่ นระดับ ดี ( ̅ = 4.47)
อันดับที่สอง ได้แก่ สามารถนาความรู ้และทักษะในคู่มือไปใช้ได้จริ ง อยูใ่ นระดับ
ดี ( ̅ 4.33)
อันดับที่สาม ได้แก่ ความพึงพอใจโดยภาพรวมในการนาคู่มือไปใช้ อยูใ่ นระดับ ดี ( ̅ 4.30 )

ตอนที่ 3 สรุ ปความคิดเห็นเกีย่ วกับ คู่มือการปฏิบัติงานสานักงานอัตโนมัติ
1. รู ปเล่มไม่สวย
2. เนื้อหาน้อยเกินไป
3. ควรเพิ่มส่ วนที่เป็ น Footer
4. ปั จจุบนั นี้ใช้ Smart phone มาช่วยในการทางานมากขึ้น
5. จัดรู ปแบบให้น่าสนใจ เช่นหน้าปก

บทที่ 5
สรุปผลการดาเนินโครงการ
วิจยั เรื่ อง คู่มือการปฏิบตั ิงานสานักงานอัตโนมัติ ผูว้ ิจยั ได้เสนอผลการอภิปราย การวิจยั และ
ข้อเสนอแนะต่าง ๆ ซึ่ งครอบคลุมขั้นตอนการดาเนินงานและสรุ ปผลการวิจยั โดยผูว้ ิจยั นาเสนอ
รายละเอียดของแต่ละหัวข้อดังต่อไปนี้
5.1 วัตถุประสงค์
5.2 ประชากร/กลุ่มตัวอย่าง
5.3 เครื่ องมือที่ใช้ในการศึกษาวิจยั
5.4 ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล
5.5 สรุ ปผล
5.6 อภิปรายผล
5.7 ข้อเสนอแนะ
5.1 วัตถุประสงค์
5.1.1.เพื่อช่วยให้อาจารย์และบุคลากรปฏิบตั ิงานได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
5.1.2.เพื่อค้นหาเอกสารที่ตอ้ งการได้ง่าย และรวดเร็ ว
5.2 ประชากร/กลุ่มตัวอย่ าง
ประชากร
ในการทาวิจยั ครั้งนี้ มีประชากรทั้งหมด 80 คนของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคนิคบริ หารธุ รกิจ
กรุ งเทพ
กลุ่มตัวอย่ าง
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ได้แก่ อาจารย์ในวิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคนิคบริ หารธุ รกิจ
กรุ งเทพจานวน 30 ท่าน การกาหนดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้วิธีเจาะจงเฉพาะอาจารย์ในวิทยาลัยอาชีวศึกษา
เทคนิคบริ หารธุ รกิจกรุ งเทพ
5.3 เครื่องมือทีใ่ ช้ ในการศึกษาวิจัย แบ่ งออกเป็ น 3 ตอน
ตอนที่ 1 ข้อมูลสถานภาพทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม
ตอนที่ 2 ข้อมูลแบบสอบถามความพอใจของคู่มือการปฏิบตั ิงานสานักงานอัตโนมัติ
ตอนที่ 3 สรุ ปความคิดเห็นเกี่ยวกับคู่มือการปฏิบตั ิงานสานักงานอัตโนมัติ

5.4 ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่เป็ นเพศชาย จานวน 17 คน คิดเป็ นร้อยละ 56.67รองลงมาเป็ น
เพศหญิง จานวน 13 คน คิดเป็ นร้อยละ 43.33 รวมทั้งสิ้ น 30 คน คิดเป็ นร้อยละ 100 ผูต้ อบแบบสอบถาม
ส่ วนใหญ่มีอายุ 25 ปี ขึ้นไป จานวน 19 คน คิดเป็ นร้อยละ 63.33 รองลงมามีอายุ 25 ปี ขึ้นไป จานวน
11 คน คิดเป็ นร้อยละ 36.67
5.5 สรุ ปผล
ผูต้ อบแบบสอบถามมีความพึงพอใจเกี่ยวกับ เรื่ องคู่มือการปฏิบตั ิงานสานักงานอัตโนมัติ
อยูใ่ นระดับ ดี มีค่าเฉลี่ย ( ̅ 4.20) เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อเรี ยงตามลาดับค่าเฉลี่ย
มากไปหาน้อย พบว่า อันดับแรก ได้แก่ คู่มือที่จดั ทามีประโยชน์ต่ออาจารย์ นักศึกษา และบุคลากรใน
วิทยาลัยอาชีวศึกษา เทคนิคบริ หารธุ รกิจ กรุ งเทพ อยูใ่ นระดับ ดี ( ̅ = 4.47) อันดับที่สอง ได้แก่
สามารถนาความรู ้และทักษะในคู่มือไปใช้ได้จริ ง อยูใ่ นระดับ ดี ( ̅ 4.33) อันดับที่สาม ได้แก่
ความพึงพอใจโดยภาพรวมในการนาคู่มือไปใช้ อยูใ่ นระดับ ดี ( ̅ 4.30 )
5.6 อภิปรายผล
5.6.1. คู่มือที่ทามีประโยชน์ต่ออาจารย์นกั ศึกษาและบุคคลากรในวิทยาลับอาชีวศึกษาเทคนิค
บริ หารธุ รกิจกรุ งเทพ
5.6.2. สามารถนาความรู ้และทักษะในคู่มือไปใช้ได้จริ ง
5.6.3. ความพึงพอใจโดยภาพรวมในการนาคู่มือไปใช้
5.7 ข้ อเสนอแนะของการวิจัย
5.7.1. เพิม่ เวลาในการเรี ยนวิชาโครงการให้มากกว่านี้
5.7.2. คู่มือยังขาดเนื้ อหาที่ทนั สมัยในปั จจุบนั เช่น Smart phone
5.7.3. พัฒนาความน่าสนใจของรู ปเล่ม
5.8 ข้ อเสนอแนะของการวิจัยครั้งต่ อไป
5.8.1. วิจยั เรื่ องเครื่ องใช้สานักงานในปัจจุบนั
5.8.2. พัฒนาการของเครื่ องใช้สานักงาน
5.8.2. การดูแลรักษาเครื่ องใช้สานักงานให้มีอายุการใช้งานที่ยาวนาน
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