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บทคัดย่อ
ในปัจจุบันระบบราชการต่างๆได้ นาํ เทคโนโลยีสารสนเทศเข้ ามาใช้ มากขึ้น เทคโนโลยี
สารสนเทศเป็ นที่นิยมกันอย่างแพร่ หลาย กองวิชาคณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ ส่วนการศึกษา
โรงเรี ย นนายร้ อยพระจุ ล จอมเกล้ า ได้ นํา เทคโนโลยี ส ารสนเทศเข้ า มาใช้ ภายในกองวิ ช า
คณิ ต ศาสตร์ แ ละคอมพิ ว เตอร์ แต่ ยั งไม่ ค รอบคลุ ม ในด้ า นของระบบงานสารบรรณ กองวิ ช า
คณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ ได้ เห็นความสําคัญเกี่ยวกับระบบงานสารบรรณ การแจ้ งข่าวสาร
การตรวจสอบหนังสือราชการของเจ้ าหน้ าที่งานสารบรรณให้ กบั กําลังพลให้ กบั ผู้บังคับบัญชา ทั้งนี้
เกิดปัญหา เช่น ข้ อมูลยังไม่ตรงตามความต้ องการของผู้บังคับบัญชา ซึ่งการเข้ าถึงหนังสือราชการ
ต่างๆ เป็ นไปอย่างล่าช้ า เกิดข้ อผิดพลาดสูง และเป็ นในรูปแบบเอกสารกระดาษ จึงเกิดการชํารุด
สูญหาย การทํารายงานให้ กบั ผู้บังคับบัญชาเป็ นไปอย่างล่าช้ า การสืบค้ นหนังสือราชการย้ อนหลัง
ไม่สามารถสืบค้ นได้ ไม่มีการจัดเก็บหนังสือราชการแยกเก็บเป็ นหมวดหมู่ จึงได้ เริ่มทําการพัฒนา
ระบบระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ข้ นึ มาเพื่อแก้ ไขปัญหา
ผู้จัดทําจึงได้ พัฒนาระบบนี้ข้ ึนมา เพื่อลดขั้นตอนการทํางาน ลดข้ อผิดพลาดจากการ
ใช้ ข้อมูลในระบบงานสารบรรณ ทําให้ ได้ ข้อมูลที่ทนั สมัย ทันต่อเหตุการณ์ สืบค้ นข้ อมูลได้ สะดวก
สามารถคงไว้ ซ่ึงระบบงานสารบรรณอย่างถูกต้ องและสมบูรณ์ในทุกๆรูปแบบตามระเบียบงานสาร
บรรณและพิมพ์รายงานได้ ตรงตามความต้ องการของผู้บังคับบัญชา

หลักการและเหตุผล
เนื่องจากระบบการ รับ-ส่ง หนังสือราชการในกองวิชา คณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์
ส่วนการศึกษา โรงเรียนนายร้ อยพระจุลจอมเกล้ า ที่มีความสําคัญ ต่อกองวิชาฯในการรับรู้ข่าวสาร



นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์



อาจารย์ท่ปี รึกษาโครงการพัฒนาระบบ
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การสื่อสารและงานที่ต้องปฏิบัติ ยังเป็ นระบบทําสําเนาแล้ วแจกจ่ายให้ กบั กําลังพลทุกนาย ภายใน
กองวิชาฯ ซึ่งสิ้นเปลืองทรัพยากร และไม่สะดวกในการรับข้ อมูลสําหรับกําลังพล บางกรณีถ้าเกิดมี
เรื่องด่วนเจ้ าหน้ าที่ต้องเสียค่าใช้ จ่ายในการติดต่อกับกําลังพลที่มีความเกี่ยวข้ องกับเรื่องนั้นๆ
ดังนั้นจึงเกิดแนวคิดในการพัฒนาระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ โดยการนําเอาเอกสาร
หนังสือราชการมาทําการสแกนแล้ วนําเข้ าระบบซึ่งจะแยกการส่งเป็ นรายบุคคลที่มีความเกี่ยวข้ อง
กับเอกสารนั้น ๆ โดยผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเพื่อใช้ ลดการทํางานของบุคลากร และเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการทํางานให้ สงู ขึ้น

วัตถุประสงค์ของการพัฒนาระบบ
1. เพื่อลดระยะเวลาในการทํางานและความซับซ้ อนของกําลังพล
2. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางาน เช่น กําลังพลง่ายต่อการเข้ าถึงและรับทราบข้ อมูล
ได้ อย่างรวดเร็ว
3. เพื่อลดความซํา้ ซ้ อนของข้ อมูล
4. เพื่อให้ เจ้ าหน้ าที่งานสารบรรณทํางานและการประสานงานในแต่ละฝ่ ายได้ รับข้ อมูลที่เป็ น
ปัจจุบัน มีความถูกต้ อง และรวดเร็ว

ขอบเขตของการพัฒนาโครงการ
วิเคราะห์และออกแบบระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ โดยมีการอ้ างถึงลักษณะหนังสือ
ราชการ ทุกรูปแบบ กําลังพลทุกนายสามารถเข้ าถึงได้ โดยการกําหนดสิทธิ์แต่ละบุคคล สามารถดู
รายงานการเข้ าใช้ โปรแกรมของกําลังพลได้ ว่าใครไม่เคยเข้ ามาดูแล้ วมีเอกสารค้ างระบบอยู่เท่าไหร่
ของแต่ละบุคคลได้ สามารถเก็บประวัติของกําลังพลแต่ละบุคคลแล้ วสามารถแก้ ไขประวัติของ
ตนเองได้ และยังสามารถแจ้ งข่าวสารภายในกองวิชาได้ เช่น แจ้ งวันเวลา สถานที่ ของการประชุม
ภายในกองวิชา และวันเวลา เปิ ด-ปิ ด ภาคการศึกษา เป็ นต้ น
ระบบสารสนเทศที่ถูกพัฒนาขึ้นมานี้ สามารถครอบคลุมระบบการ รับ-ส่ง หนังสือ
และสามารถสร้ างแบบฟอร์มหนังสือราชการในรูปแบบต่าง ๆ ได้ ท้งั หมด
ราชการทั้งหมด
ประกอบด้ วย
1. ระบบ Log-in
2. ระบบจัดทําหนังสือราชการ
3. ระบบข้ อมูลกําลังพล
4. ระบบรายงานของเอกสารต่างๆ
5. ระบบกระดานเขียนข่าว
6. ระบบตรวจสอบสถานภาพของหนังสือราชการ
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ขั้นตอนการดําเนินงาน และระยะเวลาในการดําเนินงาน
ขั้นตอนการดําเนินงาน
1. ศึกษาทฤษฎีของโครงการ
1.2 ศึกษาความเป็ นไปได้ เกี่ยวกับโครงการ (Feasibility Study)
1.2.1 ศึกษาความเป็ นไปได้ ทางด้ านเทคนิค
1.2.2 ศึกษาความเป็ นไปได้ ในทางปฏิบตั ิ
1.2.3 ศึกษาความเป็ นไปได้ ในเรื่องของเวลา
2. วิเคราะห์ระบบ
2.1 วิเคราะห์ความต้ องการของระบบ
2.2 วิเคราะห์ความต้ องการเชิงการทํางาน
2.3 วิเคราะห์ความต้ องการเชิงคุณภาพ
2.4 วิเคราะห์เทคโนโลยีท่นี าํ มาใช้ กบั ระบบ
3. ออกแบบระบบ
3.1 ออกแบบ Data Flow Diagram ของระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
3.2 ออกแบบ Flow Chart ของระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
4. พัฒนาระบบ
4.1 เขียนโปรแกรมตามที่ได้ ออกแบบระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ไว้
5. ทดสอบและแก้ ไขโปรแกรม
5.1 ทดสอบการใช้ โปรแกรมสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ และหาข้ อผิดพลาดของตัว
โปรแกรม เพื่อมาแก้ ไขในส่วนที่ผดิ
6. จัดทํารายงานของโครงการ
6.1 จัดทํารายงานในตัวของโครงการที่ได้ พัฒนา ให้ กบั ผู้บังคับบัญชาทราบ
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ระบบงานสารบรรณเดิม
ระบบงานสารบรรณเดิม
เอกสารหนังสือราชการ
เจ้ าหน้ าที่รับ-ส่ง หนังสือ ไปรับ หนังสือเข้ ามาจากส่วนกลาง

คัด กรอง
เจ้ าหน้ าที่งานสารบรรณ

เอกสารหนังสือราชการ

ลงนาม สั่งการ
บันทึก
นําเรี ยน
เอกสารหนังสือราชการ
ผู้อาํ นวยการกองวิชาฯ
ลงทะเบีย นเลขหนังสือรับ
สั่งการ

ทําสําเนา
เอกสารหนังสือราชการ
เจ้ าหน้ าที่งานสารบรรณ
แจกจ่าย
โทรศัพท์แจ้ ง

กําลังพล

ภาพที1่ ระบบงานสารบรรณเดิม

แนวคิดทฤษฏีและผลงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้อง
เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการพัฒนาระบบ
1.HTML
2.Adobe.Photoshop.CS5
3.Acobat.Reader9.0
4.ASP.Net
5.SQL.SERVER
ทฤษฎี
มี ก ารนํา ฐานข้ อ มู ล (Database) ของ SQL.SERVER มาใช้ ฐานข้ อ มู ล คื อ แหล่ ง ที่ใ ช้
สําหรับเก็บรวบรวมข้ อมูล.ซึ่งอยู่ในรูปแบบของแฟ้ มข้ อมูลมารวมไว้ ท่เี ดียวกัน.รวมทั้งต้ องมีส่วน
ของพจนานุ กรมข้ อมูล (Data.Dictionary).เก็บคําอธิบายเกี่ยวกับโครงสร้ างของฐานข้ อมูลเข้ ามา
ใช้ และภาษาที่ใช้ เขียนเว็บเพจอย่าง HTML (Hypertext Markup Language) เข้ ามาใช้ ในการ
พัฒนาบนเว็บเพจ.ร่วมกับASP.NET เทคโนโลยีสาํ หรับพัฒนาเว็บไซต์ เว็บแอปพลิเคชั่น และเว็บ
เซอร์ วิ ส ซึ่ ง เป็ นส่ ว นหนึ่ ง ของ..NET Framework ซึ่ ง ASP. NET สร้ างขึ้ นหมดบนฐานจาก
Common Language Runtime (CLR)
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การวิเคราะห์และออกแบบระบบ
Context Diagram “Electronic Document System”

ผู้บังคับ บัญชา

ข้ อมูลที่ใช้ ในการสั่งการ

ข้ อมูลที่ใช้ ในการเรี ยกดูรายงาน

ข้ อมูลที่ใช้ ในการ
เรีย กดู

ข้ อมูลที่ใช้ เพิ ่ม
หนัง สือราชการ
Electronic Document System

เจ้ าหน้ าที่
ระบบงานสารบรรณ

กําลังพล

ภาพที2่ Context Diagram สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์

การวิเคราะห์และการออกแบบระบบใหม่
จากการศึกษาระบบสารบรรณแบบเดิม และความต้ องการของผู้บังคับบัญชา กําลังพล
และเจ้ าหน้ าที่งานสารบรรณแล้ วพบว่า ความสามารถของระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์มีดังนี้
รองรับระบบงานสารบรรณ เกี่ยวกับระบบหนังสือราชการของกําลังพลภายใน ส่วนการศึกษา
โรงเรียนนายร้ อยพระจุลจอมเกล้ าได้ รองรับรูปแบบหนังสือราชการได้ 11 ประเภท รองรับชั้น
ความลับได้ 4 ประเภท รองรับชั้นความเร็วได้ 4 ประเภท ตามระเบียบงานสารบรรณ
DFD Level 0 “Electronic Document System”
1.
จํ าแนก
หน งั สือราชการ

-หนังสือราชการที่เกี่ ย วข้ องกับตนเอง

-หนังสือราชการใหม่
-หนังสือราชการที่เกี่ ย ว
ข้ องกับตนเอง
ข้ อมูล หนังสือ ราชการ

กําลังพล
-หนังสือราชการที่เกี่ ย วข้ องกับตนเอง
ข้ อมูล กําลังพล

-ข้ อมูลส่ว นตัว

2.
จัดการข้อมู ล
กําลังพล

-ข้ อมูลส่ว นตัว
-ข้ อมูลประวัติของกําลังพล
ข้ อมูล รายงานการเปิ ดอ่านเอกสาร

ผูบ
้ งั คับบัญชา

-รายงานการเข้ า ใช้ งานระบบ
-รายงานการเปิ ดอ่านเอกสารในระบบ

3.
แสดงรายงาน
ของระบบ

-รายงานการเข้ าใช้ งานระบบ
-รายงานการเปิ ดอ่า นเอกสารในระบบ

ข้ อมูล รายงานการเข้ าใช้ร ะบบ

ภาพที3่ DFD Level 0 ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
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เจ้า หน า้ ที่
งานสารบรรณ
-ข้ อมูลกําลังพล
-ข้ อมูลส่ว นตัว
-การเข้ าถึงเอกสารความลับ
-กระดานข่าว
-สิท ธิ์การใช้ โปรแกรม
-กลุ่มผู้ใช้ ระบบ
-ประวัติของกําลังพล

ผลการดําเนินงาน
การใช้งานในระบบ
1. การสร้ างหนังสือราชการในรูปแบบต่างๆ ในระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ดังภาพที่4

ภาพที4่ การสร้ างหนังสือราชการในรูปแบบต่างๆในระบบ
2. หนังสือราชการที่สร้ างเสร็จสมบูรณ์ โดยโปรแกรมสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ดังภาพที่5

ภาพที5่ การสร้ างหนังสือราชการเสร็จสมบูรณ์
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3. แสดงรายการของหนังสือราชการที่เข้ ามาเกี่ยวข้ องกับผู้เข้ าใช้ ระบบ ดังภาพที่6

ภาพที6่ หนังสือราชการที่เกี่ยวข้ องกับผู้ใช้ ระบบ
4. รายงานรับทราบเอกสารของกําลังพล ผู้บังคับบัญชาสามารถเรียกดู ดังภาพที่7

ภาพที7่ รายงานการรับทราบงานของกําลังพล
5. รายงานเสร็จสิ้นเอกสารของกําลังพล ผู้บังคับบัญชาสามารถเรียกดู ดังภาพที่8

ภาพที8่ รายงานการเสร็จสิ้นของหน่วยงาน
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สรุปอภิปรายผลและข้อเสนอแนะ
สรุปผลการดําเนินงาน
การทดสอบระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ เป็ นการตรวจสอบความถูกต้ องของเอกสารที่
ถูกสร้ างและส่งและความถูกต้ องของขั้นตอนการทํางานของระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อ
ตรวจสอบว่าระบบที่พัฒนาขึ้นมานี้ สามารถใช้ งานได้ อย่างมีประสิทธิภาพได้ ผลลัพธ์ถูกต้ อง กําลัง
พล เจ้ าหน้ าที่ระบบงานสารบรรณ ผู้บังคับบัญชา ได้ รับความสะดวกและได้ รับข้ อมูลที่ถูกต้ อง
รวดเร็วกว่าระบบงานสารบรรณเดิม ก่อนที่จะดําเนินการติดตั้งระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์เพื่อ
ใช้ งานจริง โดยที่ผ้ ูใช้ งานยอมรับระบบใหม่น้ ีด้วยความเต็มใจ ซึ่งมีวิธกี ารทดสอบดังนี้
-การทดสอบการทํางานของแต่ละส่วน (Unit Testing)
-การทดสอบการเชื่อมโยงแต่ละส่วน (Integration Testing)
-การทดสอบทั้งระบบ (System Testing)
-การทดสอบเพื่อการตรวจรับระบบ (User Acceptance Test)
บทสรุปผลการศึกษา
การทดสอบระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ผ่านอินเทอร์เน็ต ว่าสามารถทํางานได้ อย่าง
ถูกต้ องหรือไม่ก่อนที่จะดําเนินการติดตั้งระบบเพื่อใช้ งานจริง การทดสอบเป็ นการจําลอง
สถานการณ์การนําเข้ ามาของหนังสือราชการในหลายๆรูปแบบ การส่งต่อให้ กาํ ลังพลปฏิบัติ การที่
ผู้บริหารอนุมตั ิตัวเรื่อง การทดสอบดูรายงานผู้ใช้ ระบบ ซึ่งมีผลการทดสอบ มีดังนี้
1.สร้ างความพึงพอใจให้ กบั ผู้ใช้ งานทั้งข้ าราชการ เจ้ าหน้ าที่ธุรการ และผู้บังคับบัญชา
2.เกิดความคล่องตัวในการดําเนินงานทั้งข้ าราชการ เจ้ าหน้ าที่ธุรการ และผู้บังคับบัญชา
3.ในส่วนของผู้บริหาร ช่วยเพิ่มความคล่องตัวในการบริหารจัดการผู้ใต้ บังคับบัญชา
ได้ มากยิ่งขึ้น
4.เพิ่มความสะดวกในการค้ นหาข้ อมูลหนังสือราชการตนเอง และข้ อมูลพื้นฐานของระบบ
สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ผ่านอินเทอร์เน็ต
5.กําลังพลมีความพึงพอใจในการติดตามสถานะหนังสือราชการของตนเองได้ ตลอดเวลา
ซึ่งทําให้ เกิดความสะดวกยิ่งขึ้น
6.ช่วยลดปัญหาต่างๆ ในระบบการทํางานเดิม เช่น ความล่าช้ าในการแจ้ งเรื่อง การเข้ าถึง
ข้ อมูลทําได้ ยากและจัดทํารายงานอาจจะเกิดความผิดพลาดได้ ง่าย
ข้อจํ ากัดของระบบ
1.กําลังพลบางส่วนยังขาดความรู้ ความเข้ าใจ ทักษะในการใช้ งานอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
2.การนําเสนอข้ อมูลต่างๆ ยังอยู่ในรูปแบบของตัวอักษร และตัวเลข ซึ่งอาจจะทําให้
ผู้ใช้ งานมองภาพรวมของระบบไม่ชัดเจนเท่าที่ควรได้
ข้อเสนอแนะ
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พัฒนาระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ผ่านอินเทอร์เน็ต ให้ ใช้ ร่วมกันกับระบบจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้ ข้อมูลในระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ผ่านอินเทอร์เน็ต มีความเข้ าถึงได้
ง่ายมากยิ่งขึ้น และเห็นควรเพิ่มรายงานในรูปแบบต่างๆ ตามที่ผ้ ูบังคับบัญชาสั่งการ

บรรณานุกรม
ภาษาไทย
หนังสือ
กิตติ ภักดีวัฒนะกุล. (2550). ระบบฐานข้ อมูล Database
System.
(พิ มพ์ครั้ งที่ 9).
เคทีพี คอมพ์ แอนด์ คอซัลท์.
กุลวดี โภคสวัสดิ์. (2554). สร้ างสรรค์ ปั้ นแต่ ง เว็บไซต์ให้ สวยด้ วย CSS. กรุงเทพฯ
: ซีเอ็ดยูเคชั่น
บัญชา ปะสีละเตสัง. (2553). พัฒนาเว็บแอปพลิเคชั่นด้ วย PHP ร่วมกับ MySQL
และ Dreamweaver. กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น
พร้ อมเลิศ หล่อวิจิตร. (2545). PHP และ My SQL สําหรับผู้เริ่มต้ น. (พิมพ์ครั้งที่ 3).
กรุงเทพฯ : ไทยเจริญการพิมพ์
ศรีจิตร รัตนแก้ วกาญจน์. (2543). ระบบฐานข้ อมูล Database System. (พิมพ์ครั้งที่ 2).
สํานักพิมพ์มหาวิทยาลัยรามคําแหง
โอภาส เอี่ยมสิริวงศ์. (2546). การวิเคราะห์และออกแบบระบบ System Analysis and Design.
กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น
สารสนเทศจากสือ่ อิเล็กทรอนิกส์
รัตน์ชนันท์ ถาวรศักดิ์สธุ .ี phpMyAdmin. สืบค้ นเมื่อ 20 กุมภาพันธ์ 2557
จาก http://04126030sasd.blogspot.com/2011/08/phpmyadmin.html
ระบบฐานข้ อมูล. สืบค้ นเมื่อ 24 มีนาคม 2557
จาก https://www.youtube.com/watch?v=FvqICKAvdh0
สอน SQL 2008 - YouTube สืบค้ นเมื่อ 24 มีนาคม 2557
จาก http://www.choosak.com/page-29/
CSS Position Property. สืบค้ นเมื่อ 30 มกราคม 2557

1215

