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บทคัดยอ 

การวิจยัคร้ังนีม้ีจุดมุงหมายเพื่อหาคําตอบวาการใชระบบสํานักงานอิเล็กทรอนิกสของคณะ
สัตวแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม มีประสิทธิภาพหรือไม การวิจัยมุงจุดประสงคเพื่อ 1) 
ศึกษาทัศนคตขิองผูใชระบบในดานของความพึงพอใจ ความสําคัญ ประโยชน ความนาเชื่อถือของ
ระบบสํานักงานอิเล็กทรอนกิส รวมถึงปริมาณและคณุภาพของอุปกรณเทคโนโลยสีารสนเทศและ
เจาหนาที่สารสนเทศ 2) ศึกษาความรูของผูใชระบบในการปฏิบัติงานดวยระบบสํานักงาน
อิเล็กทรอนิกส 3) คนหาปญหาทั้งจากระบบและบุคลากรในการใชระบบสํานักงานอิเล็กทรอนกิส 
และ 4) คนหาขอเสนอแนะเพื่อปรับปรุงระบบสํานักงานอิเล็กทรอนิกสในคณะสตัวแพทยศาสตร 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

กลุมประชากรตัวอยางในการวิจัยคร้ังนี้ เปนบุคลากรของคณะสัตวแพทยศาสตร 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม จํานวน 102 คน โดยแบงเปน 3 กลุม คือ ผูบริหาร อาจารย และเจาหนาที่ 
วิธีการวิจัยประกอบดวยแบบสอบถาม และการศึกษางานที่เกี่ยวของ เชน บทความ ดานเทคโนโลยี
สารสนเทศ การวิเคราะหขอมูลเปนแบบสถิติเชิงพรรณนา 
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การศึกษาพบวาการใชงานในระบบสํานักงานอิเล็กทรอนิกสของคณะสัตวแพทยศาสตร 
มหาวิทยาลัยเชียงใหมยังขาดประสิทธิภาพ เนื่องจากผูใชบางทานยังขาดทัศนคติที่ดีและความรูที่
เพียงพอในการใชงานโดยระบบสํานักงานอิเล็กทรอนิกส  จึงทําใหพบความยุงยากที่เกิดขึ้นจากการ
ใชระบบ รวมถึงความไมเพียงพอทั้งดานปริมาณและคุณภาพของอุปกรณเทคโนโลยีสารสนเทศที่
ใชในการทํางานดวยระบบสํานักงานอิเล็กทรอนิกส และความไมเพียงพอดานปริมาณและ
ประสิทธิภาพของเจาหนาที่สารสนเทศในการอํานวยความสะดวกระหวางปฏิบัติงาน ดวยระบบ
สํานักงานอิเล็กทรอนิกส  

กลุมตัวอยางเกือบทั้งหมดมีความรูคอนขางดีในการจัดการหรือปฏิบัติงานที่เขาและออก 
อยางไรก็ตาม จาการศึกษายังคงพบความยุงยากบางประการ ซ่ึงเกี่ยวของกับ 1)การใชงบประมาณ
มากเกินความจําเปนสําหรับการพิมพเอกสารจากคอมพิวเตอรเพื่ออานภายหลัง และ 2) การทํางาน
ซํ้าซอน ทั้งจากระบบเอกสารและระบบดิจิตอล ซ่ึงทําใหตองเสียเวลาของบุคลากร  

การศึกษาไดพบปญหาในการใชระบบสํานกังานอิเล็กทรอนิกส คือ 1) ประสิทธิภาพของ
คอมพิวเตอร (มีความเรว็ต่ํา) 2) การไมสามารถเขาระบบคอมพิวเตอรเครื่องหลักในระบบเครือขาย 
และ 3) การขาดความรวมมอืของบุคลากรบางคนในคณะสัตวแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
ในการใชระบบสํานักงานอิเล็กทรอนิกส  

งานวิจัยไดแนวทาง  สําหรับการปรับปรุงการใชระบบสํานักงานอิเล็กทรอนิกสในคณะ
สัตวแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม ดังนี้ 1) ผูบริหารควรประกาศนโยบายอยางชัดเจนเพื่อให
ทุกหนวยงานของคณะสัตวแพทยศาสตร มีการใชระบบสํานักงานอิเล็กทรอนิกส 2) ผูบริหารควร
จัดหาระบบคอมพิวเตอร เครื่องหลักในระบบเครือขายอินเตอร เน็ตที่มีความเสถียรและมี
ประสิทธิภาพ และควรติดตั้งระบบโครงขายคอมพิวเตอรไรสายที่มีประสิทธิภาพในสํานักงานเพื่อ
ใชขอมูลระหวางเครือขายรวมกัน 3) ผูบริหารควรจัดหางบประมาณสําหรับจัดซื้อคอมพิวเตอรและ
อุปกรณที่จําเปนอื่นๆ เพื่อสนับสนุนการทํางานดวยระบบสํานักงานอิเล็กทรอนิกส และ 4) ผูบริหาร
ควรจัดใหมีการจัดทําโปรแกรมบํารุงรักษาระบบประจําปเพื่อทําใหอุปกรณคอมพิวเตอรสามารถใช
การไดอยางมีประสิทธิภาพ 
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ABSTRACT 

 

This research was conducted aiming to answer the question whether the E-

Office system implementation in the Faculty of Veterinary Medicine, Chiang Mai 

University is effective or not. The study was done for 4 purposes: 1) to study the 

users’ attitudes towards the satisfaction, importance, advantages, reliability of the E-

Office, the quantity and quality of IT equipments or tools and IT personnel; 2)  to 

study the users’ knowledge towards E-Office system usage; 3) to find out the 

problems both in the system and personnel found in E-Office system implementation; 

and 4) to find out the suggestions for a better E-Office system implementation at the 

Faculty of Veterinary Medicine, Chiang Mai University (FVM-CMU). 

The respondents in this study were 102 employees of FVM-CMU divided into 

three groups: executives, lecturers, and supporting staffs, using a questionnaire and 

related articles on Information Technology as sources of study. Data analysis 

procedures were by mean of Descriptive Statistics. 

The study revealed that the implementation of E-Office system in FVM-CMU 

is less effective because of some respondents still have less positive attitude and 
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insufficient knowledge E-Office system implementation. Some difficulties were 

found regarding the system implementation  including the inadequacy and insufficient 

quality of IT equipments to support E-Office system at work and the inadequacy and 

lack of efficiency of IT personnel to facilitate the system during work.  

Most of the respondents were quite knowledgeable in dealing with the 

incoming and outgoing works through the E-Office system. However, there were a 

number of difficulties found from the study in terms of 1) excessive budget 

consumption for printing document for later reading and 2) redundant time and 

manpower utilization as personnel had to deal with double working procedures both 

from paper and digital works.  

The study found that the major problems that still existed in the E-Office 

system implementation were 1) computer capability (low speed), 2) inaccessibility of 

computer server, and 3) lack of cooperation in terms of E-Office system 

implementation by some users in FVM-CMU. 

The study proposed suggestions to improve the implementation of E-Office 

system in FVM-CMU including 1) executives should clearly announce E-Office 

system implementation policy at all workplace units 2) executives should provide a 

stable and efficient Internet network server and establish an effective wireless LAN 

system for sharing information among network, 3)  executives should provide budgets 

for purchasing computers and necessary computer devices to support E-Office work, 

and 4) executives should provide an annual system maintenance program in order to 

enhance the effective operation of hardware system. 

 


