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บทคัดยHอ
บทความวิจั ยนี้มี วัตถุ ประสงค=เ พื่อศึ กษาระบบในการบริหารจั ดการเอกสาร การติดตาม
ขั้นตอนการแจDงซFอมและความสะดวกรวดเร็วในการติดตามเอกสารหรือหนังสือราชการพรDอมปJองกัน
เอกสารหรือหนังสือราชการสูญหายระหวFางดําเนินการ ผูDวิจัยออกแบบและทดสอบระบบโดยผูDใชDงานจริง
จํ านวน 35 คน และสํ ารวจความพึ งพอใจของผูDใชD ร ะบบในการบริ ห ารจั ดการเอกสารสํ ารวจการ
เครื่องมือที่ใชDในการเก็บรวบรวมขDอมูลเปPนแบบสัมภาษณ=และแบบสอบถาม สถิติที่ใชDในการวิจัย ไดDแกF
คFาเฉลี่ยและสFวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการวิจัยพบวFา ผูDใชDระบบมีความพึงพอใจตFอระบบในการบริหารจัดการเอกสารอยูFใน
ระดับมาก เนื่องจากระบบมีประสิทธิภาพสามารถทํางานไดDตามวัตถุประสงค= ซึ่งชFวยสFงเสริมในการ
ติดตามเอกสารไดDส ะดวกมากขึ้น ชFวยใหDการปฏิ บัติง านมี ประสิท ธิภาพเกิ ดความคลFอ งตัว สะดวก
รวดเร็วมากขึ้น การติดตFอสื่อสารภายในองค=กร ทั้งนี้ ยังเปPนการลดปริมาณการใชDทรัพยากรกระดาษ
ลดพื้นที่และสถานที่ในการจั ดเก็บ ผูDใชD งานสามารถสื่อ สารผFานทางจอคอมพิ วเตอร=ทําใหDไดD ขDอมู ล
รวดเร็วทันตFอความตDองการ ขDอมูลมีความถูกตDองมากขึ้นประหยัดคFาใชDจFายขององค=กรในระยะยาว
ลดเวลาและขึ้นตอนในการปฏิบัติงานสFงผลใหDการปฏิบัติงานเกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ผูDวิจัยนํ า
ขDอเสนอแนะจากผูDใชDในการออกแบบความตDองการของระบบและพัฒนาระบบในการบริหารจัดการ
เอกสารใหDตอบสนองตFอความตDองการของผูDใชDงานใหDเกิดผลสัมฤทธิ์ตFอการดําเนินงานของ กองอาคาร
สถานที่ มหาวิทยาลัยมหาสารคามตFอไป
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ABSTRACT
The objectives of the research article were to document management system
development, track the process of repair and convenience in tracking documents or
official documents protected with lost or dispatch process. The researchers designed
and tested by real users 35. And satisfaction of the users of the system for managing
documents survey. The device used to collect the information is a interview form
and questionnaire. The statistics used in this research are mean and standard deviation.
The research found that the users were satisfied with the system for
managing documents at a high level, because the system can effectively operate as
intended. Which help in tracking documents more easily. Enables operational efficiency,
flexibility, more convenience. The introduction of computer technology used to administer
a substance to include the retention of data communication within the organization,
also reduces the amount of paper use. Space and location in the store. Users can
communicate through a computer screen, making it more rapid pace with demand.
Information is more accurate cost of the organization in the long run. Reducing time and
steps in performance resulting operational efficiency even more. The research feedback
from users of the system requirements, design and development of management
documents to respond to the needs of users to the achievement of the operation.
Building Division University next.
Keywords : 1. Systems for Document Management 2. Applications 3. Electronic Documents
1. ความสําคัญและที่มาของป^ญหาที่ทําการวิจัย
เนื่องจากหนFวยงาน กองอาคารสถานที่ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เปPนหนFวยงานสายสนับสนุน
ที่เนDนการใหDบริการเพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษาและสFงเสริมกิจกรรมของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ดDวยความรวดเร็ว ถูกตDอง ผูDใชDบริการพึงพอใจกับการรับบริการและมีการพัฒนาระบบการปฏิบัติงาน
ของบุคลากรอยFางตFอเนื่องเพื่อใหDไดDมาตรฐาน โดยหนFวยงาน กองอาคารสถานที่ มีพันธกิจ การใหDบริการ
ระบบสาธารณูปโภคตFางๆภายในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยมีระบบแจDงซFอมระบบสาธารณูปโภค
ตลอด 24 ชั่วโมง ซึ่งในการแจDงซFอมตFางๆ ตDองดําเนินการดDานเอกสารเพื่อเสนอขออนุมัติพัสดุเพื่อมา
ดําเนินการใหDงานดังกลFาวบรรลุวัตถุประสงค= จากการดําเนินงานที่ผFานมา กองอาคารสถานที่ประสบปuญหา
การติดตามเอกสารหรือเอกสารสูญหายระหวFางดําเนินการปลFอยครั้ง เนื่องจากมีการแจDงซFอมระบบ
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ระบบสาธารณูปโภคตFางๆผFานระบบแจDงซFอมออนไลน= ทั้งนี้ เมื่อมีการแจDงซFอมออนไลน=ผูDใชDระบบจะ
ดําเนินการสั่งปริ้นเอกสารเพื่อเสนอพิจารณาในการแจDงซFอมและดําเนินการแจDงซFอมตFอผูทD เี่ กีย่ วขDองใน
การซFอมตFอไป และการแจDงซFอมบางรายการมีความจําเปPนตDองเสนอพิจารนาเพื่อดําเนินการสั่งวัสดุ
อุปกรณ=เพื่อนํามาซFอมสFงผลตFอการดําเนินการเอกสารหลายขั้นตอนและจากการดําเนินงานที่ผFานมา
พบปuญหาเรื่องการติดตามเอกสารระหวFางดําเนินการโดยเฉพาะขั้นตอนดําเนินเอกสารหรือหนังสือ
ราชการพบปu ญหาการสูญ หายเอกสารระหวFางเสนอพิจ ารณาหรือดํ าเนินการและขั้นตอนของการ
ดําเนินเอกสารหลายขั้นตอน จากปuญหาที่กลFาวมาขDางตDนกFอใหDเกิดความลFาชDา ทั้งนี้ เพื่อเอื้ออํานวย
ความสะดวก ตF อ การทํางานและปJ องกั นการสู ญ หายของเอกสารระหวFางดําเนินการพรDอ มกํากั บ
ติดตามขั้นตอนหรือกระบวนของเอกสาร(พลินทร สังขกร, 2549 : 25)
จากที่ ก ลF าวมาผูD วิจั ย ไดD แนวคิ ดที่ จ ะมุF ง เนD นพั ฒ นาระบบในการบริ ห ารจั ด การเอกสาร
กองอาคารสถานที่ โดยการนํ าเทคโนโลยีสมัยใหมFมาประยุ กต=ใชDในการปฏิบัติง าน เพื่อชF วยใหDการ
ปฏิบั ติง านใหD มีป ระสิทธิ ภาพ เกิ ดความคลF องตัว สะดวก รวดเร็วมากยิ่ งขึ้ น โดยนําเอาเทคโนโลยี
คอมพิ วเตอร=ม าใชDในการบริ หารจั ดการเอกสารเพื่ อ ติดตามความกDาวหนDาในการดํ าเนิ นงานดD าน
เอกสารและเพื่อเปPนสิ่งอํานวยความสะดวกที่สามารถสนับสนุนกระบวนการดําเนินงาน ซึ่งผูDใชDระบบ
อาจมีทั้งบุคลากรที่เปPนผูDควบคุมระบบและบุคลากรที่ปฏิบัติงานเกี่ยวขDองกับการติดตามเอกสาร โดย
ผูDใชDสามารถติดตามขั้นตอนหรือกระบวนการเอกสารของตนไดD เชFน ผลการอนุมัติแจDงซFอม การดําเนินการ
ดDานพั สดุ และการสFง เอกสารในขั้นตอนตFางๆ ของการดํ าเนิ นงาน เปP นตD น ซึ่ งจะชFวยสนั บสนุนใหD
บุคลากรที่ดําเนินการเอกสารในขั้นตอนตFางๆ สามารถติดตามกระบวนการเอกสารของตนไดDอยFาง
เหมาะสมและถือเปPนการสFงเสริมและสนับสนุนใหDบุคลากรภายในองค=กรทํางานวิจัยซึ่งเปPนอีกปuจจัยที่
สําคัญอยFางมากในการพัฒนาบุคลากรและหนFวยงานใหDมีประสิทธิภาพและทันเทคโนโลยีตFอไป
2. วัตถุประสงค_ของการวิจัย
2.1 เพื่อศึ กษาระบบในการบริหารจัดการเอกสาร การติ ดตามขั้นตอนการแจD งซFอ มและ
ความสะดวกรวดเร็วในการติ ดตามเอกสารหรื อหนังสื อราชการพรD อมปJ องกั นเอกสารหรื อหนั งสื อ
ราชการสูญหายระหวFางดําเนินการ ของกองอาคารสถานที่ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
3. ประโยชน_ที่ไดQรับจากการวิจัย
3.1 ไดDระบบในการบริหารจัดการเอกสารของหนFวยงานที่สามารถเขDาถึงและคDนหาเอกสาร
ในระบบไดDอยFางสะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น สามารถสํารองเอกสารไวDในระบบไดDและปJองกันการสูญหาย
ของเอกสาร
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4. วิธีดําเนินการวิจัย
การวิ จั ยครั้ งนี้ เ ปPนการวิ จัยเชิง คุ ณภาพมุF ง ศึก ษาและรวบรวมขD อ มูล เกี่ยวกับ การบริห าร
จัดการระบบจัดเก็บเอกสารของ กองอาคารสถานที่ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยดําเนินการศึกษา
และรวบรวมขDอมูลเพื่อสนับสนุนใหDงานวิจัยบรรลุตามวัตถุประสงค=และประสบผลสําเร็จ ซึ่งเปPนขDอมูล
ของกองอาคารสถานที่ สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และการเก็บขDอมูลจากการ
สัมภาษณ= โดยนําขDอมู ลที่ไดDมาวิเคราะห=ถึง ปuญหาการจัดเก็บ เอกสารในปu จจุบั น และปuญหาการ
จั ดเก็ บ เอกสาร โดยระบบสารสนเทศเพื่ อ การพั ฒ นาระบบในการบริ ห ารจั ดการเอกสารตF อไป
โดยดําเนินการศึกษา ดังนี้ 1)การเก็บขDอมูลจากเอกสาร เปPนการศึกษารวบรวมขDอมูลจากระเบียบการ
จัดเก็บ เอกสารราชการ และเอกสารอื่นๆ เพื่อสนับสนุนใหDงานวิจัยบรรลุตามวัตถุประสงค=และประสบ
ผลสําเร็จ ศึกษาโดยผูDวิจัยเอง 2)การเก็บขDอมูลจากการสัมภาษณ= เปPนการศึกษาโดยการสัมภาษณ=
โดยใชDคําถามปลายเปxดเพื่อการอธิบายและเพิ่มเติมความคิดเห็น ขDอเสนอแนะหรือเพื่อเปxดโอกาส
ในการอDางอิงแหลFงขDอมูลอื่นๆ ที่นFาสนใจ โดยผูDวิจัยไดDทําการศึกษาขDอมูลทางเอกสารในหัวขDอวิจัย
เพื่อเก็บขDอมูลพื้นฐานกFอนทําการสัมภาษณ= เพื่อลดการเบี่ยงเบนประเด็นและเนื้อหาของผูDใหDขDอมูล
3)ดําเนินการศึกษาขั้นตอนหรือการดําเนินเอกสารหรือหนังสือราชการของหนFวยงาน ตลอดรวบรวม
ปuญหาที่เกิดขึ้นของขั้นตอนการเดินเอกสาร 4)สรุปและรวบรวมวิเคราะห=ขDอมูลเพื่อนําไปสูFขนั้ ตอนของ
การออกแบบระบบตFอไป กลุFมตัวอยFางในการวิจั ย คือ เจDาหนDาที่ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับดDานเอกสาร
หรือ กลุFมบุคคลที่เกี่ยวขDองของ กองอาคารสถานที่ สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
จํานวนทั้งสิ้น 35 คน ทั้งนี้ไดDกําหนดผูDใหDขDอมูลหลักเปPน พนักงานมหาวิทยาลัยมหาสารคาม จํานวน
15 คน ลู ก จD างชั่ วคราว จํานวน 20 คน ผูD ศึก ษาดํ าเนิ นการรวบรวมขDอ มู ล จากผูDใชDร ะบบโดยการ
สัมภาษณ= แลDวนําขDอมูลมาวิเคราะห=เพื่อชี้ใหDเห็นถึงปuญหาในการใชDระบบ เพื่อพัฒนาระบบการจัดการ
เอกสารใหDเปPนไปตามวัตถุประสงค=ที่ตั้งไวDในการศึกษาครั้งนี้ พรDอมประมวลผลความพึงพอใจในการใชD
ระบบดD วยแบบสอบถาม ผูD วิจั ยวิ เ คราะห= ความพึ ง พอใจโดยใชD โ ปรแกรมคอมพิ วเตอร= สํ าเร็ จ รู ป
ดDวยการหาคFาเฉลี่ยและสFวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
5. ผลการวิจัย
5.1 ผลการศึกษาระบบในการบริหารจัดการเอกสาร การติดตามขั้นตอนการแจDงซFอมและ
ความสะดวกรวดเร็วในการติ ดตามเอกสารหรื อหนังสื อราชการพรD อมปJ องกั นเอกสารหรื อหนั งสื อ
ราชการสูญหายระหวFางดําเนินการของกองอาคารสถานที่ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
5.1.1 ผลการติดตามขั้นตอนการแจDงซFอมของกลุFมงานกองอาคารสถานที่พบวFาเมื่อทด
รองใชDงานระบบบริหารจัดการเอกสารระบบสามารถแจDงผลความคืบหนDาของเอกสารการแจDงซFอมไดD
เปPนอยFางดีและมีประสิทธิภาพ
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5.1.2 ความสะดวกรวดเร็วในการติดตามเอกสารหรือหนังสือราชการโดยผูDวิจัยไดDทําการ
ประเมินระบบในการบริหารจัดการเอกสารโดยการทดลองใชDระบบและใชDแบบสอบถามเพื่อประเมิน
ประสิทธิภาพในการทํางานของระบบจากบุคลากรผูDใชDระบบจํานวน 35 คน ผลการประเมินความพึง
พอใจสรุปไดD ดังนี้
ตารางที่ 1 ผลการประเมินความพึงพอใจของผูDใชDระบบการบริหารจัดการเอกสาร กองอาคารสถานที่
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
หัวขQอประเมิน
1. ความเหมาะสมของเมนูและการใชDงาน
2. ความรวดเร็วในการตอบสนองของระบบ
3. การจัดการรักษาความปลอดภัยและกําหนด
สิทธิ์ในการเขDาถึงขDอมูลของผูDใชDงาน
4. ความงFาย(User Friendly) ของการใชDงานของระบบ
5. ชFวยใหDการทํางานรวดเร็วขึ้น
6. ชFวยลดปริมาณการใชDกระดาษ
7. ระบบอํ า นวยความสะดวกตF อ การติ ด ตาม
เอกสารไดDงFายขึ้น
8. ความสามารถของระบบในการนําไปใชDประโยชน=
รวม

X
4.20
4.17

S.D.
0.41
0.38

ระดับความพึงพอใจ
มาก
มาก

3.80
4.06
4.11
4.17

0.49
0.48
0.32
0.38

มาก
มาก
มาก
มาก

4.31
4.29
4.14

0.47
0.46
0.42

มาก
มาก
มาก

จากตารางที่ 1 พบวFา ผลการประเมินความพึงพอใจของผูDใชDระบบการบริหารจัดการเอกสาร
และระบบสามารถสนับสนุนการติดตามความกDาวหนDาของเอกสารไดDอยFางรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
โดยรวมความพึงพอใจอยูFในระดับมาก
5.3 ผลการปJ องกันเอกสารหรือ หนัง สือ ราชการสูญ หายระหวF างดําเนินการพบวF าระบบ
สามารถสํารองเอกสารและปJอ งการการสูญหายของเอกสารไดDเปPนอยFางดี สามารถคDนหาเอกสาร
เอกสารในระบบไดDอยFางมีประสิทธิภาพ
6. อภิปรายผลการวิจัย
ระบบในการบริหารจัดการเอกสาร เปPนเครื่องมือที่พัฒนาขึ้นในรูปแบบเว็บแอปพลิเคชัน
โดยมุFงเนDนในการสนับสนุนการทํางานของบุคลากรตั้งแตFขั้นเริ่มตDนของการดําเนินเอกสาร สืบราคา
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ตรวจสอบงบประมาณ ตรวจสอบเอกสารโดยผูDชFวยผูDอํานวยการ ตรวจสอบเอกสารโดยผูDอํานวยการ
ตรวจสอบเอกสารโดยผูD ชFวยอธิ การบดี จนถึ งขั้ นสั่ง อนุมั ติและรับ พัส ดุ เพื่ อ นําไปดํ าเนิ นการตFอใหD
บรรลุผลสําเร็จของงาน ซึ่งชFวยสนับสนุนและอํานวยความสะดวกใหDทั้งบุคลากรและผูDที่เกี่ยวขDอง
จากการศึกษาขDอมูลการพัฒนาระบบในการบริหารจัดการเอกสารของกองอาคารสถานที่
มหาวิ ทยาลั ยมหาสารคาม โดยนําผลการสํ ารวจความพึ งพอใจตF อการใชD ระบบมาสนั บสนุนความ
ตDองการพั ฒนาระบบ จากการตอบแบบสอบถามความพึงพอใจตFอการใชDระบบโดยกลุFม เปJาหมาย
จํานวน 35 คน ซึ่งผลการสํารวจพบวFาผูDใชDมีความพึงพอใจตFอระบบในการบริหารจัดการเอกสารในดDาน
ประสิ ทธิ ภาพและการใชDประโยชน=ของระบบและดD านการออกแบบ โดยในภาพรวมอยูFในระดั บมาก
ซึ่งถือวFาระบบมีประโยชน=ตFอผูDใชDงานและมีประสิทธิภาพอยูFในเกณฑ=ดีตามทฤษฎีของ ศันสนีย= ทารFอน
(2554 : ก) ไดDกลFาวถึงความสําคัญของการพัฒนาระบบติดตามความกDาวหนDางานโครงการสามารถนํามา
ประยุกต=ใชDกับกระบวนการงานในลักษณะอื่นๆ ไดD ซึ่งชFวยสFงเสริมในการประสานงานระหวFางผูDปฏิบัติ
กับผูDบริหารที่แสดงขDอมูลในภาพรวมของการดําเนินโครงการไดDอยFางชัดเจน อีกทั้งเปPนระบบที่สามารถใชD
ผFานชF องทางอิ นเทอร= เน็ ตทํ าใหDผูDใชD สามารถเขD ามาติ ดตามความกD าวหนD าโครงการไดD สะดวกมากขึ้ น
สอดคลDองกับงานวิจัยของ วริทธิ์ธร คําหมาย, เพ็ญศรี อมรศิลปะชัย (2559 : 38) ที่ไดDศึกษาการพัฒนา
ระบบจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส=ของบริษัทโรงสีธัญญรุFงเรืองชัย (ประเทศไทย) จํากัด ผลการประเมิน
ประสิทธิภาพโดยกลุFมเปJาหมายระบบที่ไดDพัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพอยูFในระดับดี สอดคลDองกับงานวิจัย
ของ จิรัชยา นครชัย (2553 : I) ไดDพัฒนาระบบการบริหารจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส=เปPนการนํา
เทคโนโลยีสมัยใหมFมาประยุกต=ใชDในการปฏิบัติงานเพื่อชFวยใหDการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพเกิดความ
คลFองตั ว สะดวก รวดเร็ วมากขึ้ น โดยการนํ าเอาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร=ม าใชDในการจั ดการเอสาร
ไดDแกF การจัดทําการเก็บรักษา การสFงขDอมูล การติดตFอสื่อสารภายในองค=กร ทั้งนี้ ยังเปPนการลดปริมาณ
การใชD ท รั พ ยากรกระดาษ ลดพื้ นที่ และสถานที่ในการจั ดเก็ บ ผูDใ ชD ง านสามารถสื่ อ สารผF า นทาง
จอคอมพิ วเตอร= ทํ าใหDไดD ขDอมู ลรวดเร็ วทั นตF อความตD องการ ขD อมู ลมี ความถู กตD องมากขึ้ นประหยั ด
คFาใชDจF ายขององค=กรในระยะยาว ลดเวลาและขึ้ นตอนในการปฏิบัติงานสFงผลใหDการปฏิบัติง านเกิ ด
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และสอดคลDองกับงานวิจัยของ สิทธิชัย วรโชติกําจร และพัชราภรณ= วรโชติกําจร
(2561 : 137) ที่ไดDศึกษาการพัฒนาระบบจัดเก็บและคDนคืนเอกสารงานสารบรรณ ผลการประเมินความพึง
พอใจตFอระบบโดยรวมในสFวนของผูDใชDงานมีคFาเฉลี่ยเทFากับ 4.55 สFวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทFากับ 0.41
สรุปไดDวFา ผูDใชDงานมีความพึงพอใจอยูFในเกณฑ=ดีมาก ดังนั้น ระบบที่พัฒนาขึ้นนี้สามารถนําไปใชDงาน
จัดเก็บและคDนคืนเอกสารงานสารบรรณ และใหDรายงานที่เหมาะสมสําหรับผูDบริหารในการตัดสินใจ
จากผลการศึกษาวิจัยการพัฒนาระบบในการบริหารจัดการเอกสาร ควรพัฒนาระบบใหD
สามารถทําการประมวลผลขDอมู ลไดDโ ดยตรง เพื่ อความสะดวกในการดูแลระบบและเปPนการสรDาง
มาตรฐานการรักษาความปลอดภัยของขDอ มูลที่ดี ควรพั ฒนาระบบใหDสามารถแจDงเตื อนผูDวิจัยผFาน
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ชFองทางตFางๆ เชFน อีเมล=หรือโทรศัพท= เปPนตDน แบบอัตโนมัติเพื่อลดขั้นตอนในการดําเนินการติดตาม
โดยตรงของเจDาหนDาที่และเพิ่ม ประสิทธิภาพในการติดตามความกDาวหนDาของเอกสาร ใหDตอบสนอง
ความตDองการของผูDใชDใหDครอบคลุมมากยิ่งขึ้น
7. ขQอเสนอแนะ
7.1 ขDอเสนอแนะเชิงนโยบาย
7.1.1 ควรแตFงตั้งคณะกรรมการในการปฏิบัติงานเพื่อประมวลผลความคลาดเคลือ่ นและ
ขDอบกพรFองที่เกิดขึ้นเพื่อจะไดDแกDไขไดDทันทFวงที
7.2 ขDอเสนอแนะสําหรับผูDปฏิบัติ
7.2.1 ควรมีการจัดการอบรมและพัฒนาบุคลากรใหDมีความรูDเกี่ยวกับการใชDระบบในการ
บริหารจัดกาเอกสาร หรือสFงเสริมใหDบุคลากรเขDารFวมการอบรมภายนอกที่เปxดอบรมหรือเปxดสอนทั่วไป
7.3 ขDอเสนอแนะสําหรับการวิจัยตFอไป
7.3.1 จากผลการศึกษาวิจัยการพัฒนาระบบในการบริหารจัดการเอกสาร ควรพัฒนา
ระบบใหDสามารถทําการประมวลผลขDอมูลไดDโดยตรง เพื่อความสะดวกในการดูแลระบบและเปPนการ
สรDางมาตรฐานการรักษาความปลอดภัยของขDอมูลที่ดีควรพัฒนาระบบใหDสามารถแจDงเตือนผูDวิจัยผFาน
ชFองทางตFางๆ เชFน อีเมล=หรือโทรศัพท= เปPนตDน แบบอัตโนมัติเพื่อลดขั้นตอนในการดําเนินการติดตาม
โดยตรงของเจDาหนDาที่และเพิ่ม ประสิทธิภาพในการติดตามความกDาวหนDาของเอกสารใหDตอบสนอง
ความตDองการของผูDใชDใหDครอบคลุมมากยิ่งขึ้น
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9. คําขอบคุณ
การวิ จั ย ครั้ ง นี้ สํ า เร็ จ ลงไดD ผูD วิ จั ย ขอขอบคุ ณ กองสF ง เสริ ม วิ จั ย และบริ ก ารวิ ช าการ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ที่ไดDจัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนการวิจัยในครั้งนี้ ตลอดประสานงาน
และอํานวยความสะดวกในการดําเนิ นการวิจั ย ขอขอบคุ ณบุ คลากร กองอาคารสถานที่ ใหDความ
อนุเคราะห=รวมถึงความรFวมมือในการดําเนินดําเนินการวิจัย
ทDายที่สุดนี้ผูDวิจัยดําเนินการพัฒนาระบบในการบริหารจัดการเอกสาร กองอาคารสถานที่
มหาวิทยาลัยมหาสารคามหวังเปPนอยFางยิ่งวFาระบบในการบริหารจัดการเอกสารดังกลFาวจะชFวยใหDการ
ปฏิบัติงาน กองอาคารสถานที่ มีประสิทธิภาพเกิดความคลFองตัว สะดวก รวดเร็วมากยิ่งขึ้น อีกทั้ ง
ยังเปPนการลดปริมาณการใชDทรัพยากรกระดาษ ลดพื้นที่และสถานที่ในการจัดเก็บเอกสาร ผูDใชDงาน
สามารถสื่ อสารผF านทางจอคอมพิวเตอร= ทําใหDไดDขDอมู ลรวดเร็วทันตF อความตDอ งการ ขDอ มูล มีความ
ถูกตDองมากขึ้นประหยัดคFาใชDจFายขององค=กรในระยะยาว ลดเวลาและขึ้นตอนในการปฏิบัติงานสFงผล
ใหDการปฏิบัติงานเกิดประสิทธิภาพและนําไปสูFการพัฒนาอยFางยั่งยืนตFอไป

