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บทนํา 

 

1.1  ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

         โรงเรียนวัดเวฬุวัน อําเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

เชียงใหม เขต 4 ต้ังอยูเลขท่ี 114/2 หมู 2 ตําบลยางเน้ิง อําเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม เปดสอนใน

ระดับช้ันปฐมวัยถึงช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 มีนักเรียนในปการศึกษา 2552 จํานวนท้ังหมด 1,442 คนมี

ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จํานวน 84 คน โรงเรียนไดมีเอกสารรับเขา –สงออก 

หนังสือเวียน บันทึกขอความ ระเบียบ คําส่ังและเอกสารอ่ืน ๆ ที่ส่ือสารกันท้ังภายในและภายนอก

หนวยงานในแตละวันเปนจํานวนมาก ในกรณีนี้เปนเอกสารของหนวยงานจัดทําข้ึน ถาจัดสงภายใน

หนวยงานก็จะทําการสงไปแตละฝาย โดยการทําสําเนาหลาย ๆ ชุด ถาจัดสงภายนอกหนวยงานก็จะ

ทําการเก็บสําเนาเอกสารไวในแฟมเอกสาร ซ่ึงเปนการดําเนินการท่ีซับซอนหลายข้ันตอน สวน

เอกสารท่ีมาจากหนวยงานภายนอกจะแบงออกเปน 2 สวนไดแก จากหนวยงานตนสังกัด คือ 

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาเชียงใหม เขต 4 ซ่ึงเปนท้ังการจัดสงท่ีเปนเอกสารและการสงแบบ      

E – Office และจากหนวยงานอ่ืน ๆ ท่ีจัดสงมาเปนเอกสาร ทางไปรษณียหรือโทรสาร ฝายสาร

บรรณก็จะทําการลงทะเบียนรับ จากนั้นจะแยกแยะ จําแนกและสงตอเอกสารหลายฉบับก็ตองทํา

การคัดลอกสําเนากอนการสงตอใหแตละฝาย โดยเฉพาะการสงกระจายเพื่อการรับรูหรือแจงเพื่อทราบ 

ฝายงานสารบรรณจะตองสงหนังสือหรือเอกสารไปยังฝายตางๆ ก็จะตองใชเวลาในการเดินหนังสือ

ในการสงตอไปยังแตละฝายอาจจะไมถึงมือผูรับ อาจเกิดการสูญหายของเอกสารและในการทํา

สําเนาเอกสารหลาย ๆ ชุดยังเปนการส้ินเปลืองทรัพยากรกระดาษ  ในขณะเดียวกันหนวยงานก็ตองเก็บ

เอกสารเขาแฟมเพื่อเปนหลักฐานทางราชการ ซ่ึงเอกสารเหลานี้ไดเพิ่มมากข้ึนทุกวัน ทําใหการคนหา

เอกสารทําไดยากข้ึน นอกจากนี้ ยังมีปญหาการใชเอกสารรวมกันภายในหนวยงาน การควบคุม      

การเปล่ียนแปลงแกไขเอกสาร รวมท้ังการควบคุมความปลอดภัยของเอกสารท่ีเปนความลับ 
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จากปญหาดังกลาวขางตน จึงเปนเหตุใหมีการพัฒนาระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส

ข้ึนมาใชในหนวยงาน ซ่ึงเปนระบบท่ีมีความสามารถในการรับ – สงเอกสาร การรวบรวมเอกสาร

ตาง ๆ ท่ีใชในการปฏิบัติงานของภายในหนวยงาน โดยมีการควบคุมดูแลและจัดเอกสารภายใน

ระบบ เร่ิมต้ังแตการนําเอกสารเขามาเก็บในระบบ การควบคุมการเปล่ียนแปลงแกไขเอกสาร การ

เก็บบันทึกรายละเอียดของเอกสาร ตลอดจนการสืบคนหรือติดตามเอกสารได อยางรวดเร็ว สามารถ

ทราบถึงสถานะของเอกสาร ปองกันเอกสารสูญหายระหวางดําเนินการและการควบคุมความ

ปลอดภัยของเอกสาร โดยมีการกําหนดสิทธิในการใชงาน   

งานระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส จะประสบผลสําเร็จไดตองอาศัยการดําเนินการ

รวมกันท้ังระบบ ต้ังแตจุดเกิดของเอกสารหนังสือ จุดรับเอกสารหนังสือตองแปลงเอกสารใหเปน

ดิจิตอลและจัดเขาสูระบบ สําหรับผูใชเอกสารจะเปนผูขอรับเอกสารแบบเดิมท่ีมีคนนํา เอกสารมา

สงไมไดแลว จะตองเปนผูเรียกเขาไปในเซิรฟเวอรเพื่อรับเอกสารมาเอง การทํางานภายในองคกรจึง

ตองเปล่ียนมาเปนแบบเชิงรุกคือ วิ่งเขาหาขอมูลขาวสารคือ การเรียกเขาไปในเซิรฟเวอร เพื่ออาน 

นําเอกสารมาใช หรือคัดลอกมาดําเนินการตอ 

 

1.2  วัตถุประสงค 

 เพื่อพัฒนาระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส  โรงเรียนวัดเวฬุวนั  อําเภอสารภี  จังหวัด

เชียงใหม 

 

1.3  ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับจากการศึกษา 

1.3.1  ไดระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกสท่ีชวยเพิ่มประสิทธิภาพงานสารบรรณของ

โรงเรียนวัดเวฬุวัน 

1.3.2  ไดระบบงานสารบรรณท่ีชวยลดคาใชจายในการเผยแพรและจัดเก็บเอกสาร 

1.3.3  สามารถคนหาและติดตามเอกสารไดอยางรวดเร็ว 

1.3.4  สามารถเผยแพรเอกสารไดอยางรวดเร็ว 

1.3.5  สามารถควบคุมเอกสารไดอยางมีประสิทธิภาพ 

1.3.6  เพิ่มความปลอดภัยในการใชงานเอกสาร 
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1.4  ขอบเขตการวิจัย  และวิธีการศึกษา 

1.4.1   ขอบเขตดานขอมูล 

    ใชขอมูลงานสารบรรณของโรงเรียนวัดเวฬุวัน 

1.4.2   ขอบเขตดานระบบ 

    ความสามารถของระบบโดยรวมประกอบดวย 2 สวนคือสวนของผูดูแลระบบและสวน
ของผูใชงานระบบ 
 สวนของผูดูแลระบบ  สามารถกําหนดขอมูลพื้นฐานของระบบดังตอไปนี้ 

- สามารถกําหนดหนวยงานและเลขประจําหนวยงานท่ีเกี่ยวของ 
- สามารถกําหนดผูใชงานของแตละฝายได 
- สามารถกําหนดสิทธิใหผูรับดําเนินการกับเอกสารอิเล็กทรอนิกสท่ีไดรับได 
- สามารถกําหนดประเภทของเอกสารได 
- สามารถปรับปรุงขอมูลพื้นฐาน 
- สามารถสํารองขอมูลของระบบ  
- สามารถสรางเอกสารสงไปยังหนวยงานอ่ืน ๆ สรางเลขทะเบียนสงออกและสามารถ

เก็บรายละเอียดการสงเพื่อติดตามไดภายหลัง 
- สามารถสรางเอกสารที่ใชในหนวยงานเชน คําส่ัง บันทึกขอความ ประกาศ เปนตน 
- สามารถลงรับเอกสารที่หนวยงานอ่ืนสงถึง และลงทะเบียนรับเอกสาร ซ่ึงสามารถ

บอกไดวาในปนั้น หนวยงานไดรับเอกสารท้ังหมดกี่เร่ือง 
- สามารถคนหาเอกสารของหนวยงานได โดยคนหาจากคุณสมบัติของเอกสาร  เชน  

เลขท่ีหนังสือ คําสําคัญ หนวยงานท่ีสง วันท่ีลงหนังสือ 
- สามารถปรับปรุงแกไขรายละเอียดของเอกสารที่ตองการได 
- สามารถติดตามเอกสารไดตลอดเวลาอยางละเอียด โดยระบบจะแสดงท้ังเวลาสง รับ 

อาน ส่ังการ และผลการปฏิบัติงานของผูรับโดยอัตโนมัติ และจะจัดเก็บเอกสาร
อิเล็กทรอนิกสไวทุกฉบับ 

- สามารถแจงสถานะของเอกสารวา ผูรับรับเอกสารแลวหรือยัง 
สวนของผูใชงานระบบ  สามารถใชงานฟงกชันการทํางานหลัก  ๆ  ดังนี้ 

- สามารถคนหาเอกสารของหนวยงานได โดยคนหาจากคุณสมบัติของเอกสาร  เชน  
เลขท่ีหนังสือ คําสําคัญ หนวยงานท่ีสง วันท่ีลงหนังสือ 

- รับเอกสารในรูปแบบไฟลเอกสาร 
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         1.4.3. วิธีการศึกษา 

   1)  การเก็บรวบรวมขอมูลและออกแบบพัฒนาระบบ 

-   ศึกษาและรวบรวมขอมูลจากการสัมภาษณผูใชงาน คือ เจาหนาท่ีดําเนินการ

เกี่ยวกับขอมูลของหนังสือราชการ 

-   เอกสารท่ีใชในการศึกษา เชนระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยงานสารบรรณ ฯ 

-   วิเคราะหระบบงานเดิม ความตองการของผูใช 

-   ออกแบบระบบ 

-   ออกแบบฐานขอมูล 

-   พัฒนาระบบ   

-   ตรวจสอบระบบเพ่ือหาจุดบกพรอง 

-   ปรับปรุงแกไขขอผิดพลาด 

-   ติดต้ังระบบ 

-   ประเมินผลระบบ 

-   จัดทําเอกสารประกอบระบบ 

    2)   เคร่ืองมือในการศึกษา 

          2.1)  ฮารดแวร 

-   คอมพิวเตอรมีหนวยประมวลผลกลางคอรทูดูโอ 2.4 กิกะไบต  

    (Core 2 Duo) 

-   หนวยความจําหลัก   ขนาด  1  กิกะไบต 

-   อุปกรณบันทึกขอมูล (ฮารดดิกส)  ขนาด 160 กิกะไบต 

-   หนาจอแสดงผล 14 นิ้ว 

-   อุปกรณในการพิมพเอกสาร 

-   เคร่ืองสแกนเนอร  

          2.2)  ซอฟตแวร 

-  ระบบปฏิบัติการไมโครซอฟทวินโดวสเอ็กซพี(Microsoft Windows  XP) 

-  ระบบจัดการฐานขอมูลมายเอสคิวแอล  (MySQL) 
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-  โปรแกรมไมโครซอฟทวิสชวลเบสิค 6.0 (Microsoft Visual Basic 6.0)  

สําหรับพัฒนาสวนติดตอกับผูใช 

-  โปรแกรมไมโครซอฟทออฟฟต 2007 (Microsoft  Office 2007) 

-  โปรแกรมไมโครซอฟทวิสิโอ 2007 (Microsoft  Visio 2007) 

 

1.5  คํานิยามศัพท 

 งานสารบรรณ หมายถึง งานท่ีเกี่ยวกับการบริหารงานเอกสาร เร่ิมต้ังแต การจัดทํา การรับ 
การสง การเก็บรักษา การยืม และการทําลายเอกสาร  

อิเล็กทรอนิกส หมายถึง การประยุกตใชวิธีการทางอิเล็กตรอนไฟฟา คล่ืนแมเหล็ก ไฟฟา 

หรือวิธีอ่ืนใดในลักษณะคลายกัน และใหหมายความรวมถึงการประยุกตใชวิธีการทางแสง วิธีการ

ทางแมเหล็ก หรืออุปกรณท่ีเกี่ยวของกับการประยุกตใชวิธีตาง ๆ 

ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส  หมายถึง ระบบบริหารจัดการการรับ – สงเอกสาร            

การคนหาเอกสาร การติดตามเอกสาร การส่ังการเอกสาร โดยผานระบบเครือขายอินเตอรเน็ต 

 

 

 

 

 


