
 
 

ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนกิส ์

กรณีศึกษา:กองวิชาคณิตศาสตรแ์ละคอมพวิเตอร ์

ส่วนการศึกษา โรงเรียนนายรอ้ยพระจุลจอมเกลา้ 

        ร.อ.เกียรติศกัด์ิ  อุทยัศรี* 

ดร.นนัทิกา ปริญญาพล** 

          

บทคดัย่อ      

 ในปัจจุบันระบบราชการต่างๆได้นาํเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาใช้มากขึ้น เทคโนโลยี

สารสนเทศเป็นที่นิยมกันอย่างแพร่หลาย กองวิชาคณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ ส่วนการศึกษา 

โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ได้นําเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาใช้ภายในกองวิชา

คณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ แต่ยังไม่ครอบคลุมในด้านของระบบงานสารบรรณ กองวิชา

คณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ ได้เหน็ความสาํคัญเกี่ยวกับระบบงานสารบรรณ การแจ้งข่าวสาร

การตรวจสอบหนังสอืราชการของเจ้าหน้าที่งานสารบรรณให้กบักาํลังพลให้กบัผู้บังคับบัญชา ทั้งน้ี

เกดิปัญหา เช่น ข้อมูลยังไม่ตรงตามความต้องการของผู้บังคับบัญชา ซ่ึงการเข้าถึงหนังสอืราชการ

ต่างๆ เป็นไปอย่างล่าช้า เกดิข้อผิดพลาดสงู และเป็นในรูปแบบเอกสารกระดาษ จึงเกดิการชาํรุด

สญูหาย การทาํรายงานให้กบัผู้บังคับบัญชาเป็นไปอย่างล่าช้า การสบืค้นหนังสอืราชการย้อนหลัง

ไม่สามารถสบืค้นได้ ไม่มีการจัดเกบ็หนังสอืราชการแยกเกบ็เป็นหมวดหมู่ จึงได้เร่ิมทาํการพัฒนา

ระบบระบบสารบรรณอเิลก็ทรอนิกสข์ึ้นมาเพ่ือแก้ไขปัญหา 

 ผู้จัดทาํจึงได้พัฒนาระบบน้ีขึ้นมา เพ่ือลดข้ันตอนการทาํงาน ลดข้อผิดพลาดจากการ

ใช้ข้อมูลในระบบงานสารบรรณ ทาํให้ได้ข้อมูลที่ทนัสมัย ทนัต่อเหตุการณ์ สบืค้นข้อมูลได้สะดวก 

สามารถคงไว้ซ่ึงระบบงานสารบรรณอย่างถูกต้องและสมบูรณ์ในทุกๆรูปแบบตามระเบียบงานสาร

บรรณและพิมพ์รายงานได้ตรงตามความต้องการของผู้บังคับบัญชา 

 

หลกัการและเหตุผล  

  เน่ืองจากระบบการ  รับ-ส่ง  หนังสอืราชการในกองวิชา  คณติศาสตร์ และคอมพิวเตอร์ 

ส่วนการศึกษา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ที่มีความสาํคญั ต่อกองวิชาฯในการรับรู้ ข่าวสาร  

 

 

  

 


 นักศึกษาหลักสตูรวิทยาศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยธุรกจิบัณฑติย์ 


 อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการพัฒนาระบบ 
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การสื่อสารและงานที่ต้องปฏบิัติ ยังเป็นระบบทาํสาํเนาแล้วแจกจ่ายให้กบักาํลังพลทุกนาย ภายใน

กองวิชาฯ ซ่ึงสิ้นเปลืองทรัพยากร และไม่สะดวกในการรับข้อมูลสาํหรับกาํลังพล บางกรณถ้ีาเกดิมี

เร่ืองด่วนเจ้าหน้าที่ต้องเสยีค่าใช้จ่ายในการติดต่อกบักาํลังพลที่มีความเกี่ยวข้องกบัเร่ืองน้ันๆ  

  ดังน้ันจึงเกดิแนวคิดในการพัฒนาระบบสารบรรณอเิลก็ทรอนิกส ์โดยการนาํเอาเอกสาร

หนังสอืราชการมาทาํการสแกนแล้วนาํเข้าระบบซ่ึงจะแยกการส่งเป็นรายบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง

กบัเอกสารน้ัน ๆ โดยผ่านระบบเครือข่ายอนิเทอร์เนต็เพ่ือใช้ลดการทาํงานของบุคลากร และเพ่ิม

ประสทิธภิาพในการทาํงานให้สงูขึ้น  

 

วตัถุประสงคข์องการพฒันาระบบ   

  1. เพ่ือลดระยะเวลาในการทาํงานและความซับซ้อนของกาํลังพล   

  2. เพ่ือเพ่ิมประสทิธภิาพในการทาํงาน เช่น กาํลังพลง่ายต่อการเข้าถงึและรับทราบข้อมูล   

              ได้อย่างรวดเรว็ 

  3. เพ่ือลดความซํา้ซ้อนของข้อมูล    

  4. เพ่ือให้เจ้าหน้าที่งานสารบรรณทาํงานและการประสานงานในแต่ละฝ่ายได้รับข้อมูลที่เป็น 

               ปัจจุบัน มีความถูกต้อง และรวดเรว็  

 

ขอบเขตของการพฒันาโครงการ  

  วิเคราะห์และออกแบบระบบสารบรรณอเิลก็ทรอนิกส ์   โดยมีการอ้างถงึลักษณะหนังสอื

ราชการ ทุกรปูแบบ กาํลังพลทุกนายสามารถเข้าถงึได้โดยการกาํหนดสทิธิ์แต่ละบุคคล  สามารถดู

รายงานการเข้าใช้โปรแกรมของกาํลังพลได้ว่าใครไม่เคยเข้ามาดูแล้วมีเอกสารค้างระบบอยู่เท่าไหร่

ของแต่ละบุคคลได้      สามารถเกบ็ประวัติของกาํลังพลแต่ละบุคคลแล้วสามารถแก้ไขประวัติของ

ตนเองได้ และยังสามารถแจ้งข่าวสารภายในกองวิชาได้ เช่น แจ้งวันเวลา สถานที่ ของการประชุม

ภายในกองวิชา และวันเวลา เปิด-ปิด ภาคการศึกษา เป็นต้น 

  ระบบสารสนเทศที่ถูกพัฒนาขึ้นมาน้ี   สามารถครอบคลุมระบบการ  รับ-ส่ง    หนังสอื

ราชการทั้งหมด       และสามารถสร้างแบบฟอร์มหนังสอืราชการในรปูแบบต่าง ๆ     ได้ทั้งหมด

ประกอบด้วย  

  1. ระบบ Log-in  

  2. ระบบจัดทาํหนังสอืราชการ 

  3. ระบบข้อมูลกาํลังพล 

  4. ระบบรายงานของเอกสารต่างๆ 

  5. ระบบกระดานเขยีนข่าว 

  6. ระบบตรวจสอบสถานภาพของหนังสอืราชการ 
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ขั้นตอนการดาํเนนิงาน และระยะเวลาในการดาํเนนิงาน 

 ขั้นตอนการดําเนนิงาน 

 

1. ศึกษาทฤษฎขีองโครงการ  

  1.2 ศึกษาความเป็นไปได้เกี่ยวกบัโครงการ (Feasibility Study) 

  1.2.1 ศึกษาความเป็นไปได้ทางด้านเทคนิค 

  1.2.2 ศึกษาความเป็นไปได้ในทางปฏบิตั ิ

  1.2.3 ศึกษาความเป็นไปได้ในเร่ืองของเวลา 

 2. วิเคราะห์ระบบ 

  2.1 วิเคราะห์ความต้องการของระบบ 

  2.2 วิเคราะห์ความต้องการเชิงการทาํงาน 

  2.3 วิเคราะห์ความต้องการเชิงคุณภาพ 

  2.4 วิเคราะห์เทคโนโลยีที่นาํมาใช้กบัระบบ  

 3. ออกแบบระบบ 

  3.1 ออกแบบ Data Flow Diagram ของระบบสารบรรณอเิลก็ทรอนิกส ์

  3.2 ออกแบบ Flow Chart ของระบบสารบรรณอเิลก็ทรอนิกส ์

 4. พัฒนาระบบ 

  4.1 เขยีนโปรแกรมตามที่ได้ออกแบบระบบสารบรรณอเิลก็ทรอนิกสไ์ว้ 

 5. ทดสอบและแก้ไขโปรแกรม 

  5.1 ทดสอบการใช้โปรแกรมสารบรรณอเิลก็ทรอนิกส ์และหาข้อผดิพลาดของตัว  

          โปรแกรม เพ่ือมาแก้ไขในส่วนที่ผดิ 

 6. จัดทาํรายงานของโครงการ 

  6.1 จัดทาํรายงานในตัวของโครงการที่ได้พัฒนา ให้กบัผู้บังคบับญัชาทราบ    
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เอกสารหนังสือราชการ

เจ้าหน้าท่ีรับ-ส่งหนังสือ ไปรับ หนังสือเข้ามาจากส่วนกลาง

เจ้าหน้าท่ีงานสารบรรณ

ลงทะเบียนเลขหนังสือรับ

บันทึก

ทาํสาํเนา

คัดกรอง

ลงนาม สั่งการ

เอกสารหนังสือราชการ

ผู้อาํนวยการกองวิชาฯ

เจ้าหน้าท่ีงานสารบรรณ

เอกสารหนังสือราชการ

นาํเรียน

ส่ังการ

เอกสารหนังสือราชการ

กาํลังพล

แจกจ่าย

โทรศัพท์แจ้ง

ระบบงานสารบรรณเดิม

ระบบงานสารบรรณเดิม 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

   ภาพที1่ ระบบงานสารบรรณเดิม 

 

แนวคิดทฤษฏีและผลงานวิจยัทีเ่กีย่วขอ้ง 

เครือ่งมือทีใ่ชใ้นการพฒันาระบบ 

  1.HTML 

  2.Adobe.Photoshop.CS5 

  3.Acobat.Reader9.0 

  4.ASP.Net 

  5.SQL.SERVER 

ทฤษฎี 

มีการนําฐานข้อมูล (Database) ของ SQL.SERVER มาใช้ ฐานข้อมูลคือแหล่งที่ใช้

สาํหรับเกบ็รวบรวมข้อมูล.ซ่ึงอยู่ในรูปแบบของแฟ้มข้อมูลมารวมไว้ที่เดียวกนั.รวมทั้งต้องมีส่วน

ของพจนานุกรมข้อมูล (Data.Dictionary).เกบ็คาํอธิบายเกี่ยวกับโครงสร้างของฐานข้อมูลเข้ามา

ใช้ และภาษาที่ใช้เขียนเวบ็เพจอย่าง HTML (Hypertext Markup Language) เข้ามาใช้ในการ

พัฒนาบนเวบ็เพจ.ร่วมกบัASP.NET เทคโนโลยีสาํหรับพัฒนาเวบ็ไซต์ เวบ็แอปพลิเคช่ัน และเวบ็

เซอร์วิส ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของ..NET Framework ซ่ึง ASP. NET สร้างขึ้ นหมดบนฐานจาก 

Common Language Runtime (CLR)  
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Electronic Document System

Context Diagram “Electronic Document System”

ผู้บังคับบัญชา

กาํลังพลเจ้าหน้าท่ี

ระบบงานสารบรรณ

ข้อมูลท่ีใช้ในการสั่งการ ข้อมูลท่ีใช้ในการเรียกดูรายงาน

ข้อมูลท่ีใช้ในการ

เรียกดู

ข้อมูลท่ีใช้เพิ่ม

หนังสือราชการ

DFD Level 0 “Electronic Document System”

กําลงัพล

เจ้าหนา้ท่ี

งานสารบรรณ

ผูบ้งัคับบญัชา

2.

จัดการขอ้มูล

กําลงัพล

1.

จําแนก

หนงัสือราชการ

ข้อมูลกาํลังพล

-รายงานการเข้าใช้งานระบบ

-รายงานการเปิดอ่านเอกสารในระบบ

3.

แสดงรายงาน

ของระบบ

ข้อมูลรายงานการเข้าใช้ระบบ

ข้อมูลหนังสือราชการ

-รายงานการเข้าใช้งานระบบ

-รายงานการเปิดอ่านเอกสารในระบบ

-หนังสือราชการใหม่

-หนังสือราชการท่ีเกี่ยว

ข้องกับตนเอง

-หนังสือราชการท่ีเกี่ยวข้องกบัตนเอง

-หนังสือราชการท่ีเกี่ยวข้องกบัตนเอง

-ข้อมูลกาํลังพล

-สิทธ์ิการใช้โปรแกรม

-กลุ่มผู้ใช้ระบบ

-กระดานข่าว

-การเข้าถึงเอกสารความลับ

-ประวัติของกาํลังพล

-ข้อมูลส่วนตัว

-ข้อมูลส่วนตัว

-ข้อมูลส่วนตัว

-ข้อมูลประวัติของกาํลังพล

ข้อมูลรายงานการเปิดอ่านเอกสาร

การวิเคราะหแ์ละออกแบบระบบ 

 

 

 

 

 

   

 

ภาพที2่ Context Diagram สารบรรณอเิลก็ทรอนิกส ์

 

การวิเคราะหแ์ละการออกแบบระบบใหม่ 

  จากการศึกษาระบบสารบรรณแบบเดิม และความต้องการของผู้บังคับบัญชา กาํลังพล

และเจ้าหน้าที่งานสารบรรณแล้วพบว่า ความสามารถของระบบสารบรรณอเิลก็ทรอนิกสมี์ดังน้ี

รองรับระบบงานสารบรรณ เกี่ยวกบัระบบหนังสอืราชการของกาํลังพลภายใน ส่วนการศึกษา 

โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าได้รองรับรปูแบบหนังสอืราชการได้ 11 ประเภท รองรับช้ัน

ความลับได้ 4 ประเภท รองรับช้ันความเรว็ได้ 4 ประเภท ตามระเบียบงานสารบรรณ 

 

 

 

 

 

 

  

 ภาพที3่ DFD Level 0 ระบบสารบรรณอเิลก็ทรอนิกส ์
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ผลการดาํเนนิงาน 

  การใชง้านในระบบ 

  1. การสร้างหนังสอืราชการในรปูแบบต่างๆ ในระบบสารบรรณอเิลก็ทรอนิกส ์ดังภาพที่4 

  

 

 

 

 

 

 

  ภาพที4่ การสร้างหนังสอืราชการในรปูแบบต่างๆในระบบ 

    

   2. หนังสอืราชการที่สร้างเสรจ็สมบูรณ ์โดยโปรแกรมสารบรรณอเิลก็ทรอนิกส ์ดังภาพที่5 

                      

 

 

 

   

  ภาพที5่ การสร้างหนังสอืราชการเสรจ็สมบูรณ ์ 
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 3. แสดงรายการของหนังสอืราชการที่เข้ามาเกี่ยวข้องกบัผู้เข้าใช้ระบบ ดังภาพที่6 

 

 

 

  ภาพที6่ หนังสอืราชการที่เกี่ยวข้องกบัผู้ใช้ระบบ  

  4. รายงานรับทราบเอกสารของกาํลังพล ผู้บังคบับญัชาสามารถเรียกดู ดังภาพที่7 

 

 

 

  ภาพที7่ รายงานการรับทราบงานของกาํลังพล 

 

  5. รายงานเสรจ็สิ้นเอกสารของกาํลังพล ผู้บังคบับญัชาสามารถเรียกดู ดังภาพที่8  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ภาพที8่ รายงานการเสรจ็สิ้นของหน่วยงาน 
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สรุปอภิปรายผลและขอ้เสนอแนะ 

สรุปผลการดําเนนิงาน 

  การทดสอบระบบสารบรรณอเิลก็ทรอนิกส ์เป็นการตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารที่

ถูกสร้างและส่งและความถูกต้องของขั้นตอนการทาํงานของระบบสารบรรณอเิลก็ทรอนิกส ์เพ่ือ

ตรวจสอบว่าระบบที่พัฒนาขึ้นมาน้ี สามารถใช้งานได้อย่างมีประสทิธภิาพได้ผลลัพธถู์กต้อง กาํลัง

พล เจ้าหน้าที่ระบบงานสารบรรณ ผู้บังคบับญัชา ได้รับความสะดวกและได้รับข้อมูลที่ถูกต้อง

รวดเรว็กว่าระบบงานสารบรรณเดิม ก่อนที่จะดาํเนินการติดตั้งระบบสารบรรณอเิลก็ทรอนิกสเ์พ่ือ

ใช้งานจริง โดยที่ผู้ใช้งานยอมรับระบบใหม่น้ีด้วยความเตม็ใจ ซ่ึงมีวิธกีารทดสอบดงัน้ี 

  -การทดสอบการทาํงานของแต่ละส่วน (Unit Testing) 

  -การทดสอบการเช่ือมโยงแต่ละส่วน (Integration Testing) 

  -การทดสอบทั้งระบบ (System Testing) 

  -การทดสอบเพ่ือการตรวจรับระบบ (User Acceptance Test) 

บทสรุปผลการศึกษา 

  การทดสอบระบบสารบรรณอเิลก็ทรอนิกสผ่์านอนิเทอร์เนต็ ว่าสามารถทาํงานได้อย่าง

ถูกต้องหรือไม่ก่อนที่จะดาํเนินการติดตั้งระบบเพ่ือใช้งานจริง การทดสอบเป็นการจาํลอง

สถานการณก์ารนาํเข้ามาของหนังสอืราชการในหลายๆรปูแบบ การส่งต่อให้กาํลังพลปฏบิัต ิการที่

ผู้บริหารอนุมัติตัวเร่ือง การทดสอบดูรายงานผู้ใช้ระบบ ซ่ึงมีผลการทดสอบ มีดังน้ี 

  1.สร้างความพึงพอใจให้กบัผู้ใช้งานทั้งข้าราชการ เจ้าหน้าที่ธุรการ และผู้บังคบับญัชา 

  2.เกดิความคล่องตัวในการดาํเนินงานทั้งข้าราชการ เจ้าหน้าที่ธุรการ และผู้บังคบับญัชา 

  3.ในส่วนของผู้บริหาร ช่วยเพ่ิมความคล่องตัวในการบริหารจัดการผู้ใต้บังคับบัญชา

ได้มากย่ิงขึ้น 

  4.เพ่ิมความสะดวกในการค้นหาข้อมูลหนังสอืราชการตนเอง และข้อมูลพ้ืนฐานของระบบ

สารบรรณอเิลก็ทรอนิกสผ่์านอนิเทอร์เนต็ 

  5.กาํลังพลมีความพึงพอใจในการตดิตามสถานะหนังสอืราชการของตนเองได้ตลอดเวลา 

ซ่ึงทาํให้เกดิความสะดวกย่ิงขึ้น 

  6.ช่วยลดปัญหาต่างๆ ในระบบการทาํงานเดิม เช่น ความล่าช้าในการแจ้งเร่ือง การเข้าถงึ

ข้อมูลทาํได้ยากและจัดทาํรายงานอาจจะเกดิความผดิพลาดได้ง่าย 

 ขอ้จํากดัของระบบ 

  1.กาํลังพลบางส่วนยังขาดความรู้ ความเข้าใจ ทกัษะในการใช้งานอปุกรณค์อมพิวเตอร์ 

  2.การนาํเสนอข้อมูลต่างๆ ยังอยู่ในรปูแบบของตัวอกัษร และตัวเลข ซ่ึงอาจจะทาํให้

ผู้ใช้งานมองภาพรวมของระบบไม่ชัดเจนเท่าที่ควรได้ 

ขอ้เสนอแนะ 
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  พัฒนาระบบสารบรรณอเิลก็ทรอนิกสผ่์านอนิเทอร์เนต็ ให้ใช้ร่วมกนักบัระบบจดหมาย

อเิลก็ทรอนิกส ์เพ่ือให้ข้อมูลในระบบสารบรรณอเิลก็ทรอนิกสผ่์านอนิเทอร์เนต็ มีความเข้าถงึได้

ง่ายมากย่ิงขึ้น และเหน็ควรเพ่ิมรายงานในรปูแบบต่างๆ ตามที่ผู้บังคบับญัชาสั่งการ 
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