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บทที่ 1
บทนำ
1.1 ควำมเป็นมำและเหตุผลควำมจำเป็นของกำรวิเครำะห์
งานสารบรรณ เป็นหน่วยงานย่อยในกลุ่มงานบริหารทั่วไป สานักงานผู้อานวยการสถาบันวิจัยประชากรและ
สั ง คม เป็ น ศู น ย์ ร วมของหนั ง สื อ /เอกสารราชการที่ มี ต้ น เรื่ อ งมาจากทั้ ง หน่ ว ยงานภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัยมหิดล ภารกิจหลักคือ การบริหารจัดการหนังสือ /เอกสารราชการ ตั้งแต่การจัดทา การรับ การส่ง
การเก็บรักษา การยืม และการทาลาย ที่เป็นไปตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526
(ราชกิ จจานุ เบกษา, 2526) และระเบี ย บส านั ก นายกรั ฐ มนตรี ว่ า ด้ ว ยงานสารบรรณ (ฉบั บ ที่ 2) พ.ศ. 2548
(ราชกิจจานุเบกษา, 2528) ทั้งนี้ เพื่อให้การบริหารจัดการหนังสือ/เอกสารราชการของสถาบันฯ มีแบบแผน ไม่
ดาเนินการอย่างรวบรัดจนเกิดความเสียหาย และทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเข้าใจตรงกัน
หลายปีที่ผ่านมา งานสารบรรณ ของสถาบันวิจัยประชากรและสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนของการรับ
หนังสือหรือเอกสารราชการ เพื่อเสนอต่อผู้บริหารพิจารณาสั่งการนั้น ดาเนินงานด้วยรูปแบบของการเขียนสั่งการ
ลงบนหนังสือ/เอกสารราชการที่เป็นกระดาษหรือบนต้นฉบับมาโดยตลอด ผู้ปฏิบัติงานสารบรรณใช้เวลาในการ
ดาเนินการกับ “หนังสือรั บ” ที่มีปริมาณมากในแต่ละวัน อีกทั้งกระบวนการอ่านพิจารณาหนังสื อรับ เข้าหรือ
ส่งออกทุกฉบับทุกแผ่น อย่างที่มีความละเอียดถี่ถ้วน ระมัดระวัง การแก้ไขถูกต้อง ครบถ้วน ทาให้ใช้เวลานาน
สาหรับหนังสือรับแต่ละฉบับ นอกจากนี้ ยังมี รายละเอียดกระบวนการทางานอื่นๆ ที่สาคัญๆ ไม่ว่าจะเป็นการ
จัดลาดับความสาคัญตามความเร่ง ด่วนเพื่อดาเนินการก่อนหรือหลัง การเปิดซอง ตรวจสอบเอกสาร เมื่อพบไม่
ถูกต้องก็รีบติดต่อเจ้าของเรื่องหรือหน่วยงานที่เกี่ย วข้องก่อนดาเนินการ การประทับตรา การบันทึกรายละเอียด
การลงทะเบียนเลขที่รับ วันที่ เวลา และลงในหนังสือบันทึกที่เป็นระบบ คัดแยกหนังสือที่ลงทะเบียนรับแล้ว การ
พิจารณาหนังสือก่อนเสนอเลขานุการสถาบันฯ และผู้บริหารตามลาดับ (สุภาภรณ์ วงศ์กองแก้ว, 2554) การปฏิบัติ
ดังกล่าวนั้นเพื่อติดตามเรื่องได้ทันเวลา การเดินหนังสือเอกสารราชการ การติดตามเอกสารทุกวันให้สาเร็จลุล่วง
การจัดเก็บอย่างเป็นระบบตามหมวดหมู่ และการรักษาเอกสารราชการไว้เพื่อการค้นหาและอ้างอิง
นอกจากนี้ ผู้ ปฏิบั ติงานสารบรรณต้องมีความพร้อมที่จะอานวยความสะดวกให้ แก่ฝ่ายงานที่เกี่ยวข้อง
ภายในสถาบันฯ เพราะงานสารบรรณเป็นงานที่เกี่ยวกับการจัดการเอกสารสาคัญให้เป็นระเบียบสืบค้นได้ง่าย และ
เป็นเครื่องมือสาคัญที่ใช้ในการบริหารงานในองค์กร เป็นสื่อในการติดต่อทาความเข้าใจระหว่างฝ่ายงาน และเป็น
งานที่แทรกซึมเข้าไปอยู่ทุกฝ่ายงาน แต่ประสิทธิภาพการให้บริการแบบการถ่ายทอดคาสั่งการลงบนกระดาษอยู่ใน
ระดับต่า เนื่องจากมีข้อจากัดหลายประการ ตั้งแต่ความสิ้นเปลืองกระดาษในการจัดพิมพ์หรือถ่ายสาเนาเอกสาร
เพื่อจัดเข้าแฟ้มเสนอผู้บริหาร (เอกสิทธิ์ เผ่าวัฒนา และ รจนา คงสุข, 2554) อาจเกิดความล่าช้าในกรณีผู้ที่เกี่ยวข้อง
ในระบบการเสนอหรือพิจารณาสั่งการไม่สามารถมาปฏิบัติงานได้ตามที่ถูกเสนอเพื่อให้พิจารณาสั่งการ หนังสือ/
เอกสารราชการบางฉบับจึงมีโอกาสสูญหาย บางกรณีที่ได้สั่งการและมอบหมายไปแล้วผู้บริหารเองก็ไม่สามารถ
ทราบได้ว่าผู้ที่ได้รับการมอบหมายรับทราบหรือดาเนินการแล้วหรือไม่ อีกทั้งหน่วยสารบรรณเองก็ไม่สามารถรู้
สถานะของหนั งสื อ หรื อเอกสารราชการได้ ครบถ้ว น ในขณะที่ ส่ว นที่ยังไม่ได้ตรวจและส่ ว นที่รอรับเพิ่มเข้ามา
ตลอดเวลา หากผู้ปฏิบัติงานไม่สามารถสะสางงานสารบรรณให้หมดภายในแต่ละวัน จะทาให้งานสะสมและเกิด
ความล่าช้าในการสื่อสารกับกับผู้ที่เกี่ยวข้องได้ แต่อย่างไรก็ตาม ผู้ที่เกี่ยวข้องกับงานสารบรรณก็มีส่วนสาคัญไม่
น้อยต่อการดาเนินงานแบบดั้งเดิม เช่น ผู้อานวยการสถาบันฯ เลขานุการสถาบันฯ และผู้ปฏิบัติงานสารบรรณ
ตามบทบาทหน้าทีค่ วามรับผิดชอบตามตาแหน่งของแต่ละขั้นตอน 1, 2, 3 และ 4 ดังตัวอย่างต่อไปนี้

วิเคราะห์ถอดบทเรียนความคุ้มค่าการใช้โปรแกรมสารบรรณอัจฉริยะ 1

กำรดำเนินงำนสำรบรรณแบบดั้งเดิมตำมบทบำทหน้ำที่ควำมรับผิดชอบตำมตำแหน่งที่เกี่ยวข้องหลัก
1
ผู้ปฏิบตั ิงานสาร
บรรณ รับ-ส่ง
หนังสือ/เอกสาร
ราชการไปยังเลขา
สถาบันฯ

2
เลขานุการ
สถาบันฯ รับและ
ตั้งเรื่อง เสนอ
ผู้อานวยการ
สถาบันฯ

o หนังสือ/เอกสาร

o เลขานุการสถาบันฯ รับ

ราชการที่รับผ่านระบบ
MUSIS ของมหาวิทยาลัย
มหิดลและส่วนงานต่างๆ
ภายในมหาวิทยาลัยมหิดล
หรือรับจากหน่วยงาน/
บุคคลทั่วไปโดยตรง หรือ
ทางไปรษณีย์
o ประทับตรา ระบุเลขที่
รับหนังสือตามลาดับ ระบุ
วันที่ เวลาที่รับหนังสือ/
เอกสารราชการต่างๆ
o จัดแฟ้มเสนอเลขานุการ
สถาบันฯ เพื่อทราบและ
ดาเนินการเสนอผู้อานวย
การสถาบันฯ

หนังสือ/เอกสารราชการตั้งเรื่อง
พิจารณา กลั่นกรองเนื้อหาและ
เอกสารประกอบของหนังสือใน
เบื้องต้น
o เสนอผู้อานวยการสถาบันฯ
พิจารณา สั่งการ อนุมัติ
o หรือเลขานุการสถาบันฯ
มีอานาจพิจารณา สั่งการ อนุมัติ
และลงนามเองได้ ในกรณีที่
หนังสือ/เอกสารราชการที่ได้รับ
มอบหมายให้ดาเนินการโดยไม่
ต้องเสนอผู้อานวยการสถาบันฯ
พิจารณาสั่งการ

3
ผู้อานวยการ
สถาบันฯ รับ
พิจารณา อนุมตั ิ
สั่งการ ลงนาม
และคืนต้นเรื่อง

o ผู้อานวยการสถาบันฯ

หรือรักษาการแทนผู้อานวย
การสถาบันฯ หรือผู้ที่ได้รับ
มอบหมายให้ปฏิบัติงานแทน
มีอานาจพิจารณาสั่งการ
อนุมัติ หรือลงนามแล้ว
o ผู้ปฏิบัติงานสารบรรณ
บันทึกการลงนาม วัน-เดือนปี ที่ลงนามอนุมัติแล้ว ออก
เลขที่หนังสือส่งออก ลงวันเดือน-ปี ของหนังสือ สาเนา
แจกจ่ายหนังสือ/เอกสาร
ราชการไปยังบุคคลหรือฝ่าย
งานต่างๆ

4
ผู้ปฏิบัติงานสาร
บรรณ รับต้น
เรื่อง/สาเนา
แจกจ่ายเจ้าของ
เรื่อง

o ผู้ปฏิบัติงานสารบรรณ

ส่งต้นเรื่องหรือสาเนาไปยัง
บุคลากรผู้ได้รับการอนุมัติ
ทราบและปฏิบัตติ ามคา
พิจารณาการสั่งการจาก
ผู้อานวยการ
o ผู้ปฏิบัติงานสารบรรณ
ส่งต้นฉบับหรือทาสาเนา
ส่งไปยังหน่วยทรัพยากร
บุคคลเพื่อจัดเก็บต้นฉบับ
หนังสือ/เอกสารราชการ
หรือส่งต้นฉบับหรือทา
สาเนาส่งไปยังฝ่ายงานที่
เป็นเจ้าของเรื่อง

ที่มา: กุลวีณ์ ศิริรัตน์มงคล. (พฤศจิกายน 2558). โปรแกรมสารบรรณอัจฉริยะ. เอกสารประกอบการศึกษาดูงาน
เรื่องแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการพัฒนาระบบ. (หน้า 2). นครปฐม: สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล.

การทางานสารบรรณแบบดั้งเดิมข้างต้นด้วยกระดาษ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการลงทะเบียนรับเอกสาร การออก
เลขที่หนังสือ หรือการเวียนหนังสือ การออกคาสั่งประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับ ที่มีปริมาณของเอกสารที่ต้องรับเข้า
จานวนมาก จึงเป็นปัจจัยสาคัญที่จุดประกายให้เกิดการปรับเปลี่ยนรูปแบบการทางานแบบดั้งเดิมด้วยกระดาษนี้
ด้ว ยการใช้ ร ะบบการท างานรู ป แบบใหม่ ด้ ว ยการน าระบบสารสนเทศผ่ านระบบการสื่ อสารด้ว ยวิ ธี การทาง
อิเล็กทรอนิกส์สร้างโปรแกรม “สำรบรรณอัจฉริยะ” นาขึ้นใช้ในงานสารบรรณได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งเสริมการ
ประหยัดที่จาเป็น ต้องคานึงถึงต้นทุนการผลิตที่ต่าที่สุด แต่คงคุณภาพและความคุ้มค่าในการใช้งานและเป็นที่
ยอมรับของผู้ใช้งาน ต้นทุนในการพัฒนาระบบสารสนเทศครั้งนี้ คิดเป็น ค่าใช้จ่ายในการดาเนินกิจกรรมให้เกิดผล
ผลิตคือ ตัวโปรแกรมสารบรรณอัจฉริยะ แต่การลงทุนเหล่านี้จะเป็นต้นทุนด้านแรงงานของผู้เกี่ยวข้องหลักที่
ดาเนินงานในระยะพัฒนาระบบฯ คือ ผู้บริหารจัดการข้อมูลและผู้พัฒนาโปรแกรม การพัฒนาโปรแกรมสารบรรณ
อัจฉริยะครั้งนี้พัฒนาขึ้นเพื่อใช้งานเฉพาะภายในสถาบันวิจัยประชากรและสังคม เมื่อปี พ.ศ. 2558 (กุลวีณ์ ศิริรัตน์
มงคล, 2558) นับว่าเป็นการปรับตัวในมิติเชิงรุกครั้งสาคัญในเรื่องของการสร้างนวัตกรรมการพัฒนาและออกแบบ
วิเคราะห์ถอดบทเรียนความคุ้มค่าการใช้โปรแกรมสารบรรณอัจฉริยะ [2]

งานสารบรรณให้ทางานในรูปแบบออนไลน์ เพื่อให้เกิดความสะดวกรวดเร็วในส่วนของการรับหนังสือ/เอกสาร
ราชการ ประหยัดแรงงาน เวลาในการรับ-ส่งข้อมูล รวมทั้งมีการจัดเก็บอย่างเป็นระบบ และรักษาความปลอดภัย
ของข้อมูลด้วยการกาหนดสิทธิ์การใช้งานตามบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ที่เกี่ยวข้องตามโครงสร้างงาน
ช่วยสร้างประสิทธิภาพ ความเข้มแข็ง และส่งเสริมผลผลิต ทั้งนี้ เพื่อให้บุคลากรสถาบันฯ ได้รับประโยชน์ และ
ให้บริการแก่ทุกฝ่ายงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ สารบรรณอัจฉริยะจึงพัฒนาขึ้น เพื่อรองรับ สนับสนุน และเป็น
เครื่องมือหลักในการปฏิบัติงานสารบรรณ (เอกสิทธิ์ เผ่าวัฒนา และ รจนา คงสุข, 2554) ของสถาบันวิจัยประชากร
และสังคม โดยเฉพาะหนังสือรับที่ เสนอผู้บริหารพิจารณาสั่งการ และให้การพิจารณาสั่งการของผู้บริหารไปถึง
กลุ่มเป้าหมาย เกิดผลสัมฤทธิ์ ความคุ้มค่า และการลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน เพิ่มประสิทธิภาพในการสื่อสาร
ความสาคัญที่ต้องเร่งดาเนินการพัฒนางานสารบรรณ เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการทางานด้านเอกสาร
ที่ตั้งใจอานวยความสะดวกรวดเร็วให้กับผู้ปฏิบัติงานสถาบันฯ ในการรับข้อมูลข่าวสารผลพลอยได้จากการพัฒนา
สารบรรณอัจฉริยะ คือ การใช้ท รัพ ยากรของสถาบัน ฯ อย่า งประหยัด และคุ้ม ค่า การพัฒนาถือเป็นแนวทาง
สาคัญที่จะช่วยพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานสารบรรณ สู่ ความเป็ นเลิศทางด้านบุคลากรของสถาบันฯ ที่ได้รับ
ความรู้ ความพร้อมด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ สนับสนุนการดาเนินงานอย่างมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ
และเป็นส่วนหนึ่งที่สร้างภาพลักษณ์ให้สถาบันฯ มีความโดดเด่น (สถาบันวิจัยประชากรและสังคม , 2559) ความ
เข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพงานและช่องทางการพึ่งพาตนเองในการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ ทันสมัย พัฒนาก้าว
ไกลสู่อนาคต ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายและแนวทางการปฏิบัติงานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (MUSIS) ของ
มหาวิ ท ยาลั ย มหิ ด ล ให้ ก ารด าเนิ น งานสารบรรณอั จ ฉริ ย ะภายในของสถาบั น ฯ เป็ น มาตรฐานเดี ย วกั น
(มหาวิทยาลัยมหิดล, 25 ธันวาคม 2555) สารบรรณอัจฉริยะ จึงมุ่งเน้นที่จะอานวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน
ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์แทนการปฏิ บัติงานด้วยกระดาษเพื่อผู้บริหารพิจารณาสั่งการได้เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ
ดังนั้น ผู้ศึกษาจึงได้ทาการวิเคราะห์ถอดบทเรียนความคุ้มค่าการใช้โปรแกรมสารบรรณอัจฉริยะ โดยการ
โดยการศึกษาต้นทุน และผลประโยชน์ที่ได้รับภายใต้โปรแกรมสารบรรณอัจฉริยะ พร้อมทั้งทาการวิเคราะห์ต้นทุน
ประสิทธิผล (Cost-Effectiveness Analysis: CEA) ของการใช้โปรแกรมที่ได้ดาเนินการภายใต้กรอบแนวคิดการ
ประหยัดเวลาอิงเงินเดือน (The Time Saving Time Salary: TSTS) (Sassone, P. G., 1987) และ แบบจาลอง
คุณค่างาน (Work Value Model) (Sassone, P. G., 1988, April). โดยนาข้อมูลต้นทุน และผลได้ทั้งที่เป็นตัวเงิน
และไม่ใช่ตัวเงิน มาใช้ประกอบในการศึกษาความคุ้มค่าการใช้โปรแกรมสารบรรณอัจฉริยะ หลายปีที่ผ่านมางาน
สารบรรณ ของสถาบันวิจัยประชากรและสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนของการรับหนังสือหรือเอกสารราชการ
เพื่อเสนอต่อผู้ บ ริห ารพิจารณาสั่ งการนั้ น ดาเนินงานด้วยรูปแบบของการเขียนสั่งการลงบนหนังสื อ/เอกสาร
ราชการที่เป็นกระดาษหรือบนต้นฉบับมาโดยตลอด ผู้ปฏิบัติงานสารบรรณใช้เวลาในการดาเนินการกับ “หนังสือ
รับ” ที่มีปริมาณมากในแต่ละวัน อีกทั้งกระบวนการอ่านพิจารณาหนังสือรับเข้าหรือส่งออกทุกฉบับทุกแผ่นอย่างที่
มีความละเอียดถี่ถ้ว น ระมัดระวัง การแก้ไขถูกต้อง ครบถ้วน ทาให้ใช้เวลานานสาหรับหนังสือรับแต่ละฉบับ
นอกจากนี้ ยังมีรายละเอียดกระบวนการทางานอื่นๆ ที่สาคัญๆ ไม่ว่าจะเป็นการจัดลาดับความสาคัญตามความ
เร่งด่วนเพื่อดาเนินการก่อนหรือหลัง การเปิดซอง ตรวจสอบเอกสาร เมื่อพบไม่ถูกต้องก็รีบ ติดต่อเจ้าของเรื่องหรือ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องก่อนดาเนินการ การประทับตรา การบันทึกรายละเอียดการลงทะเบียนเลขที่รับ วันที่ เวลา
และลงในหนังสือบันทึกที่เป็นระบบ คัดแยกหนังสือที่ลงทะเบียนรับแล้ว การพิจารณาหนังสือก่อนเสนอเลขานุการ
สถาบันฯ และผู้บริหารตามลาดับ อิงเงินเดือน ข้อมูลด้านผลได้ของระบบที่ใช้ปฏิบัติงานสามารถประมาณมูลค่า
ของผลได้หรือที่เป็นผลลัพธ์ที่ได้รับนั้นอาจจะอยู่ในรูปแบบที่ไม่เป็นตัวเงินจากต้นทุนในการผลิตสารบรรณอัจฉริยะ
ที่เกิดขึ้นจริง เพื่อการใช้ประโยชน์และสร้างความเป็นเลิศในงานสารบรรณสถาบันวิจัยประชากรและสังคม
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1.2 วัตถุประสงค์ในกำรวิเครำะห์
1.2.1 เพื่อศึกษาต้นทุนของการสร้างโปรแกรมสารบรรณอัจฉริยะและการดูแลระบบ
1.2.2 เพื่อศึกษาประโยชน์ของการใช้โปรแกรมสารบรรณอัจฉริยะ
1.2.3 เพื่อศึกษาต้นทุนประสิทธิผลและความคุ้มค่า ของการใช้โปรแกรมสารบรรณอัจฉริยะในการรับ-ส่ง
หนังสือ/เอกสารราชการ
1.2.4 เพื่อนาผลจากการศึกษาปัญหาอุปสรรค ศักยภาพ ความมีประสิทธิภาพ ตลอดจนข้อเสนอแนะของ
ผู้ใช้สารบรรณอัจฉริยะ มาพัฒนาการบริการงานสารบรรณของสถาบันฯ
1.3 ขอบเขตของกำรวิเครำะห์
การวิเคราะห์ในครั้งนี้ เป็นการวิเคราะห์ต้นทุนและประสิทธิผลของการใช้โปรแกรมสารบรรณอัจฉริยะด้าน
ความคุ้มค่าของการใช้โปรแกรมในงานสารบรรณสถาบันวิจัยประชากรและสังคม ตั้งแต่เดือนเมษายน พ.ศ. 2558
ถึงเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 รวมระยะเวลา 23 เดือน
1.4 ประโยชน์ที่สำคัญของกำรวิเครำะห์มีดังนี้
1.4.1 ทราบถึ ง ต้ น ทุ น ทั้ ง ทางตรงและทางอ้ อ มที่ เ กิ ด ขึ้ น จริ ง ในการพั ฒ นางานสารบรรณด้ ว ยระบบ
สารสนเทศภายใต้สารบรรณอัจฉริยะ
1.4.2 ผลตอบแทนที่ได้รับจากต้นทุนในการผลิตแสดงให้เห็นถึงมูลค่าในรูปแบบที่ ไม่ได้เป็นตัวเงิน แต่จะ
เป็นการเพิ่มความคุ้มค่าของการพัฒนาด้านอื่นๆ ที่ให้ผู้ใช้งานในสารบรรณอัจฉริยะให้ได้รับบริ การที่สะดวกและ
กระบวนการทางานของระบบให้บริการได้อย่างรวดเร็ว
1.4.3 แสดงถึงมิติด้านประสิทธิภาพการใช้งานของสารบรรณอัจฉริยะในมิติของการเข้าถึงของผู้ใช้ ความ
สะดวกในการใช้งาน และระยะเวลาในการให้บริการ
1.4.4 ได้แนวทางในการพัฒนา กระบวนการทางานโดยอาศัยเทคโนโลยีการสื่อสารที่ทันสมัย ซึ่งจะเอื้อ
ประโยชน์ในการคาดประมาณต้นทุน และความคุ้มค่า
1.5 นิยำมศัพท์เฉพำะ
1.5.1 งำนสำรบรรณ หมายถึง งานที่ต้องเกี่ยวข้องกับการบริหารงานด้านหนังสือ/เอกสารราชการ ตั้งแต่การ
รับ-ส่ง การอนุมัติ สั่งการ เกษียนหนังสือ เก็บรักษา ทาลาย ในที่นี้จะกล่าวถึง หนังสือรับ หรือการรับหนังสือหรือ
เอกสารราชการที่รับมาจากระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ หรือ MUSIS: Mahidol University Shared Information
Service System ของมหาวิทยาลัยมหิดล และหนังสือ /เอกสารราชการต้นฉบับกระดาษที่มาจากบุคคล หรือทาง
ไปรษณีย์ เพื่อเสนอต่อผู้บริหารพิจารณาสั่งการไปถึงกลุ่มเป้าหมาย
1.5.2 สำรบรรณอัจ ฉริ ยะ หมายถึง โปรแกรมส าหรับงานสารบรรณที่พัฒ นาขึ้น ใช้ เฉพาะในส่ ว นของ
หนังสือรับหรือการรับหนังสือ/เอกสารราชการที่เสนอต่อผู้บริหารเพื่อพิจารณาสั่งการตามลาดับชั้นด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบการทางานบนโปรแกรม “สำรบรรณอัจฉริยะ” ของสถาบันฯ โดยกาหนดวิธีปฏิบัติและ
กระบวนการรับ-ส่งทีอ่ อกแบบให้เข้าถึงได้ง่าย และสามารถดาเนินการผ่านทางเครื่องมือสื่อสารทุกชนิดที่เชื่อมผ่าน
อินเตอร์เน็ต และแอปพลิเคชั่นทางสมาร์ทโฟน โปรแกรมดังกล่าวจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทางานสารบรรณให้
สะดวก รวดเร็ว ต่อเนื่อง ประหยัด และปลอดภัย สามารถกาหนดผู้ส่ง ผู้รับ และผู้ตอบรับหนังสือ/เอกสารราชการ
แต่ละเรื่องให้เสร็จสิ้นจนจบกระบวนการ
1.5.3 ระบบสำรสนเทศ (Information System) หมายถึง ระบบที่มีการนาคอมพิวเตอร์มาช่ว ยในการ
บริหารจัดการข้อมูลในงานสารบรรณ ผ่านระบบการสื่อสารด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ข้อมูลหรือหนังสือรับจะ
ถูกรวบรวมนาเข้าสู่ระบบเพื่อจัดเก็บและประมวลผลได้ในเวลาอันรวดเร็ว และส่งต่อไปยังผู้ใช้งานที่เกี่ยวข้อง และ
จะช่วยในการตัดสินใจ การควบคุม การวิเคราะห์ และติดตามผลการดาเนินงาน ตลอดจนอานวยความสะดวกให้
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ผู้ใช้สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ง่าย ทุกที่ทุกเวลา มีความปลอดภัยสูงในการเข้าถึงข้อมูล ผู้ที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องก็จะ
ไม่ได้รับการอนุญาตให้เข้าถึงระบบข้อมูล
1.5.4 กำรวิเ ครำะห์ต้ น ทุน ประสิทธิ ผล (Cost-effectiveness analysis: CEA) หมายถึง เครื่องมือการ
วิเคราะห์ที่นามาใช้ในการประเมินผลการใช้ทรัพยากรที่ใช้ในการดาเนินงาน และประเมินระบบสารสนเทศภายใต้
โปรแกรมสารบรรณอัจฉริยะ การศึกษาครั้งนี้เป็นการวิเคราะห์ต้นทุนประสิทธิผลของการใช้ระบบโดยพิจารณา
กระบวนการทางานที่มีความสัมพันธ์ระหว่างผลได้กับ ต้นทุนการบริหารจัดการการ ศึกษาเกี่ยวกับ การรับ-ส่ ง
หนังสือหรือเอกสารราชการภายในของสถาบันวิจัยประชากรและสังคม ประเมินให้เห็นประสิทธิภาพของการ
ให้บริการที่ใช้ จานวนวัน จานวนเวลาในการเดินทางของหนังสือฝเอกสารราชการให้อยู่ในรูปแบบผลได้ของระบบ
ที่บรรลุประสิทธิผล หรือผลได้ที่ได้รับมากมายในขณะที่ใช้ต้นทุนต่า เช่น ต้นทุนแรงงาน ต้นทุนเวลา ซึ่งจัดเป็น
ทรัพยากรในการดาเนินงานการศึกษาด้วย
1.5.5 ควำมคุ้มค่ำ หมายถึง การนาสารบรรณอัจฉริยะมาบริหารจัดการงานสารบรรณดาเนินไปอยางมี
ประสิทธิภาพ เป็นความคุ้มค่าของการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ด้วยต้นทุนที่ต่าแต่ผลได้มีประโยชน์ต่อการทางานมาก
หรือจะเรียกว่าเป็นการลงทุนที่คุ้มทุนเพราะผลที่ได้รับมีมูลค่าสูงกว่าต้นทุนของทรัพยากรที่ใช้เพื่อการลงทุน นั่น
หมายความว่า บุคลากรและสถาบันวิจัยประชากรและสังคม ได้รับผลประโยชน์สูงสุดจากการได้รับบริการจาก
สารบรรณอัจฉริยะ
1.5.6 หนังสือหรือเอกสำรรำชกำร หมายถึง หนังสือหรือเอกสารราชการในงานสารบรรณ สถาบันวิจัย
ประชากรและสังคม ที่ส่งเรื่องผ่านระบบสารบรรณอัจฉริยะแบบอิเล็กทรอนิกส์ไฟล์ เฉพาะในส่วนของการรับเข้า
มาในงานสารบรรณทั้งหมด ได้แก่ หนังสือเวียน หนังสือเพื่อทราบ/เพื่อดาเนินการ/เพื่ออนุมัติ โดยจะไม่ส่งต้นฉบับ
ที่เป็นกระดาษ แต่อาจมีต้นฉบับกระดาษควบรวมนาเสนอด้วยในบางเรื่องบ้าง ทั้งนี้ไม่รวมหนังสือ “ลับ” ซึ่งต้อง
เสนอเรื่องด้วยหนังสือต้นฉบับ (ปิดผนึก) ตามปกติ
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บทที่ 2
แนวคิด ทฤษฎีและงำนวิเครำะห์/วิจัยที่เกี่ยวข้อง
ในการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง ผู้ทาการศึกษา ได้ดาเนินการค้นคว้าจากเอกสาร ตารา บทความ
วิชาการ รวมทั้งรายงานวิจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยผู้วิจัยได้ดาเนินการตามประเด็นสาคัญๆ ดังต่อไปนี้คือ
2.1 ทฤษฎีและแนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาระบบสารสนเทศ
2.2 ทฤษฎีการวิเคราะห์เทคนิคต้นทุนประสิทธิผล (Cost –effectiveness Analysis: CEA)
2.3 งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาระบบสารสนเทศ
2.4 โครงสร้างการปฏิบัติงานบนโปรแกรม “สารบรรณอัจฉริยะ” สถาบันวิจัยประชากรและสังคม
2.1 ทฤษฎีและแนวคิดเกี่ยวกับกำรพัฒนำระบบสำรสนเทศ
เมื่อประมาณ ปี พ.ศ. 2491 (ค.ศ. 1948) ได้มีผลงานตีพิมพ์ลงบทความในวารสารทางเทคนิคเบลล์ซิสเต็ม
(Bell System Technical Journal) เรื่ อ ง “ทฤษฎี เ ชิ ง คณิ ต ศาสตร์ ข องการสื่ อ สาร” (The Mathematical
Theory of Communication) เป็นทฤษฎีของ Claude Elwood Shannon นักวิศวกรไฟฟ้าและนักคณิตศาสตร์
ชาวอเมริกันที่ได้รับการยกย่องว่าเป็น “บิดาแห่งทฤษฎีสารสนเทศ” (วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี, 2556) ที่ได้ทาการ
วินิจฉัยปัญหาทางการสื่อสารในรูปของปัญหาคณิตศาสตร์เชิงสถิติ และเป็นทฤษฎีแรกที่ได้เปิดหนทางให้วิศวกร
การสื่อสารสามารถคานวณขนาดหรือปริมาณสูงสุดของช่องสัญญาณออกมาในหน่วยบิต (bits) และทฤษฎีนี้ได้รับ
การยอมรับในทุกวันนี้ นอกจากนี้แล้ว Shannon ยังเป็นผู้วิจัยและออกแบบวงจรดิจิทัล ที่แสดงให้เห็นว่า วงจร
ดิจิทลั ตามพีชคณิตแบบบูล สามารถคานวณตรรกศาสตร์และพีชคณิตทุกชนิดได้
ทฤษฎีส ารสนเทศ มาจากคาว่า Information Theory ตามราชบัณ ฑิต ยสถานที่ ได้ ให้ ค วามหมายเป็ น
ภาษาไทยส าหรั บ ใช้ เ ป็ น ทางการค าว่ า Information หมายถึ ง สารสนเทศ แต่ เ นื่ อ งจากความหมายของ
Information Theory นั้น จะเกี่ยวเนื่องกับเนื้อความในแง่ของสั ญญาณจึงอาจจะใช้คาว่า ทฤษฎีข้อมูล แทน
ความหมายของสารสนเทศที่เป็นเนื้อหาข่าวสารและสื่อตัวกลางหรือสื่อบันทึกในบางกรณี การนาทฤษฎีสารสนเทศ
มาประยุกต์ใช้ให้เป็นที่รู้จักกัน เช่น ZIP Files เครื่องเล่น MP3 อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง DSL เป็นต้น
ในช่วงทศวรรษที่ 2000 โลกเทคโนโลยีสารสนเทศมีแนวโน้มที่จะพัฒนาคอมพิวเตอร์ให้ มีความสามารถ
ใกล้เคียงกับมนุษย์ เมื่อเครือข่ายคอมพิวเตอร์ เครือข่ายอินเทอร์เน็ต เชื่อมโยงกันทั่วโลกหรือย่อโลกให้เล็กลง การ
ก้าวสู่ยุคสังคมสารสนเทศสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับองค์กร ใช้สารสนเทศมุ่งการเพิ่มมูลค่าและสร้างเครือข่าย
ความร่ ว มมือเพื่ อพัฒ นาองค์กรไปสู่ องค์ก รแห่ งการเรียนรู้ (ศรีส มรัก อิน ทุจันทร์ ยง, 2549) สร้างฐานข้อมู ล
ฐานความรู้ได้อย่างรวดเร็ว เช่น การศึกษาตามอัธยาศัยด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Learning) การเรียนการสอน
ด้วยระบบโทรศึกษา (Tele-Education) การค้นคว้าหาความรู้ได้ตลอด 24 ชั่วโมง จากห้องสมุดเสมือน (Virtual
Library) การบริหารจัดการภาครัฐ หรือที่เรียกว่ารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (E-Government) รวมทั้งระบบฐานข้อมูล
ประชาชน หรือ E-Citizen (ธนชาติ นุ่มนนท์, 2557) เป็นต้น
ในระดับประเทศ การบริหารสารสนเทศระดับนโยบายที่ปรากฏในแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจสังคม
สะท้อนภูมิทัศน์ดิจิทัลของไทยในอีก 20 ปีข้างหน้า แสดงช่วงระยะการพัฒนาการการลงทุนและสร้างรากฐานใน
การพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมดิจิทัล ให้ทุกภาคส่ วนของประเทศไทยมีส่ว นร่ว มในเศรษฐกิ จและสั งคมดิจิทัล
แนวทางประชารัฐ ระยะที่ 3 (10 ปี) ประเทศไทยก้าวสู่การดิจิทัลไทยแลนด์ที่ขับเคลื่อนและใช้ประโยชน์จาก
นวัตกรรมดิจิทัลได้อย่างเต็มศักยภาพ และระยะที่ 4 (10-20 ปี) ประเทศไทยอยู่ในกลุ่มประเทศที่พัฒนาแล้ ว
สามารถใช้เทคโนโลยี ดิจิ ทัล สร้ างมูล ค่าทางเศรษฐกิจ และคุณค่าทางสั งคมอย่างยั่งยืน (กระทรวงเทคโนโลยี
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สารสนเทศและการสื่อสาร, 2559) การพัฒนาและบริหารด้านสารสนเทศขององค์กรจึงมุ่งเน้นองค์ประกอบหลักที่
เกี่ยวข้องกับการพัฒนาระบบสารสนเทศ ได้แก่ การพัฒนาบุคลากร การพัฒนากระบวนการทางาน และการพัฒนา
ระบบทั้ง 3 องค์ประกอบ ต้องมีสัดส่วนในสภาวะสมดุลจึงจะทาให้การลงทุนด้านสารสนเทศขององค์กรเกิดผล
สัมฤทธิ์ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ กลยุทธ์การเปลี่ยนแปลงองค์กรสู่ดิจิทัล ปัจจัยสาคัญคือ ผู้นาขององค์กรและ
พนักงานที่เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยี ที่ผลักดันให้เกิดเทคโนโลยีใหม่ที่หลากหลายของนวัตกรรมดิจิทัล ที่จะมีส่วน
เป็นพื้นฐานสาหรับการเปลี่ยนแปลงองค์กรเข้าสู่องค์การดิจิทัล (ธนชาติ นุ่มนนท์, 2556)
ดั งนั้ น ทิ ศทางสารสนเทศในปั จ จุ บั น โดยเฉพาะสถานที่ ท างานมี การปรั บ เปลี่ ยนเข้ าสู่ การเป็ น Digital
Workplace สร้างรูปแบบการทางานในลักษณะการแบ่งปันข้อมูล สนองตอบคนทางานแบบ Real–Time และความ
คล่ องตัวในการเข้าถึงข้อมูล ด้านการพัฒนาสารสนเทศในวงสั งคมเกิดนวัตกรรมการเคลื่อนย้ายสถานที่ของผู้ ใช้
สารสนเทศในลั ก ษณะของ “Cloud” (Ninetechno.com] 2559) ได้ แ ก่ Cloud Service, Cloud Application,
Cloud Storagei, (American Information System Co.,Ltd, 2017) และการขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีที่กาลังมาแรง
คือ “QR Code”ii (Quick Response Code) คือ บาร์โค้ดที่อ่านได้ด้วยเครื่องสแกน QR ในโทรศัพท์มือถือที่มีกล้อง
หรือสมาร์ทโฟนเพื่อถอดข้อมูลต่างๆ (วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี, 2560) ดังนั้น ทิศทางการพัฒนาระบบสารสนเทศ จึง
ต้องเกื้อหนุนให้ทุกภาคส่วนสามารถใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและก้าวกระโดด
โครงสร้างพื้นฐานการเข้าถึงและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ จะนาไปสู่การพัฒนาที่เป็นไปได้จริงในทางปฏิบัติ
พูลศักดิ์ หลำบสีดำ และคณะ (2559) ได้ศึกษาเรื่อง การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการงานบริการ
ของสายงานเทคโนโลยีและสารสนเทศภายในบริษัท: กรณีศึกษาบริษัทประกันภัยแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานคร โดย
มีวัตถุประสงค์เพื่อออกแบบและพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการงานบริการของสายงานเทคโนโลยีและ
สารสนเทศภายในบริษัท รวมทั้งหาประสิทธิภาพ และความพึงพอใจของระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการงาน
บริการของสายงานเทคโนโลยีและสารสนเทศที่ได้พัฒนาขึ้น โดยได้พัฒนาระบบขึ้นในรูปแบบเว็บแอพพลิเคชั่น
(Web Application) น าหลั ก การแนวคิ ด ของทฤษฏี แ ผนผั ง ก้ า งปลา (Fish Bone Diagram) เพื่ อ มาใช้ ใ นการ
วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อค้นหาสาเหตุของปัญหาที่เกิดขึ้นของกระบวนการบริหารจัดการงานบริการแบบเดิม และนา
หลั กการพัฒนาระบบแบบ SDLC (System Development Life Cycle) มาใช้เพื่อออกแบบและพัฒ นาระบบ
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยใช้แบบสอบถามเพื่อประเมินประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการงานบริการ
ของสายงานเทคโนโลยีและสารสนเทศที่ประเมินโดยกลุ่มผู้เชี่ยวชาญทางด้านระบบ และแบบสอบถามเพื่อประเมิน
ความพึงพอใจของการใช้งานระบบฯ ที่ประเมินโดยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องภายในบริษัทกรณีศึกษาบริษัทประกันภัย
เมื่อได้วิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหาที่เกิดขึ้นของระบบงานในบริการแบบเดิมด้วยแผนผังก้างปลา (Fish Bone
Diagram) ทาให้เห็นปัญหาที่เกิดขึ้นคือ การบริหารจัดการงานบริการของสายงานเทคโนโลยีและสารสนเทศเกิด
ความยุ่งยาก มีการแจ้งขอใช้บริการหลายช่องทาง เช่น แจ้งขอใช้บริการโดยกรอกรายละเอียดใบคาร้องลงกระดาษ
i

Cloud Service บริการที่มาพร้อมกับอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง ทั้งแบบใช้สาย (Fiber Optic) และไร้สาย (3G, 4G) อานวยความ
สะดวกบนอุปกรณ์เครื่องคอมพิวเตอร์ สมาร์ทโฟน หรือแท็บเล็ต สามารถทางานร่วมกันด้วยบริการที่เรียกว่า Cloud Service
ขณะเดียวกัน “Cloud Application” ออกแบบการใช้งานที่สามารถทางานร่วมกับบุคคลอื่นๆ ได้อย่างรวดเร็ว และ “Cloud
Storage” ที่จัดเก็บข้อมูลนอกสถานที่ตั้งของผู้ใช้งานผ่านบริการทางเว็บไซต์ Application Programming Interface (API) หรือ
ผ่ า นทาง Cloud Storage Gateway และ Web Based User Interface ซึ่ งเป็ น ที่ รู้ จั ก กั น ได้ แ ก่ SkyDrive ของไมโครซอฟท์
iCloud ของแอปเปิล Google Drive ของกูเกิล และ Dropbox ของดรอปบ็อกซ์
ii
QR Code บาร์โค้ด 2 มิติ (2 Dimension Barcode) ที่อ่านข้อมูลด้วยเครื่องสแกน QR ในโทรศัพท์มือถือที่มีกล้องหรือสมาร์ ท
โฟนเพื่อถอดข้อมูลต่างๆ เช่น ข้อความเบอร์โทรศัพท์ URL เพื่อเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ โดย QR code นี้พัฒนาโดยบริษัทเดนโซเวฟ ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของโตโยต้า ประเทศญี่ปุ่น คิดค้นขึ้นในปี ค.ศ. 1994 (พ.ศ.2537)
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แบบฟอร์มใบคาร้องขอ แจ้งคาร้องผ่านทางอีเมล แจ้งคาร้องขอผ่านทางโทรศัพท์ ซึ่งล้วนทาให้ยุ่งยากและเสียเวลา
ในการให้บริการกับผู้แจ้งขอใช้บริการ การสืบค้นข้อมูลย้อนหลัง ทาได้ยากที่มสี าเหตุของการจัดการฐานข้อมูลยังไม่
มีประสิทธิภาพ การจัดเก็บข้อมูลระบบแบบเดิมถูกกระจายอย่างไม่เป็นระบบระเบียบ ข้อมูลการแจ้งขอบริการไม่
เป็นระบบ จัดเก็บกระจายอยู่หลายแหล่ง เทคโนโลยีการสืบค้นล้าสมัย มีโอกาสข้อมูลเกิดการสูญหาย ข้อมูล
กระจายอยู่ตามระบบอีเมล์ต่างๆ เรียกใช้ข้อมูลจะยุ่งยากและไม่สะดวกในการสืบค้นข้อมูล การให้บริการล้าช้าเกิน
กาหนด ผู้แจ้งขอใช้บริการต้องรองานเป็นเวลานานเกินกาหนด แผนงานทั้งหมดต้องเลื่อนแผนหรือล่ าช้าออกไป
ด้วย และข้อมูลนาไปใช้ประโยชน์ต่อได้ยาก และสาเหตุอื่นๆ เกิดจากข้อมูลยังเป็นข้อมูลดิบ (Raw Data) ที่ยังไม่
ผ่านการประมวลผลจากระบบ ข้อมูลไม่ตอบสนองความต้องการ รายงานสรุปข้อมูลไม่ตรงความต้องการ ข้อมูลไม่
สามารถนาไปใช้สนับสนุนการตัดสินใจผู้บริหารได้ และตรวจสอบผลข้อมูลการดาเนินการของเจ้าหน้าที่ได้ยาก
ผลของการศึกษาวิจัยพบว่า ผลการประเมินประสิทธิภาพในการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการงานบริการ
ของสายงานเทคโนโลยีและสารสนเทศภายในบริษัทฯ มีประสิทธิภาพอยู่ในเกณฑ์ที่ดี คือมีค่าเฉลี่ยเลขคณิตเท่ากับ
4.11 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.44 ที่ความเชื่อมั่นของแบบสอบถามค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาเท่ากับ 0. 9210
และผลการประเมินความพึงพอใจในการใช้งานระบบอยู่ในเกณฑ์ที่ดี คือ มีค่าเฉลี่ยเลขคณิตเท่ากับ 4.29 ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.43 ที่ความเชื่อมั่นของแบบสอบถามค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาเท่ากับ 0.7493
มหำวิ ท ยำลั ย มหิ ด ล (2555) ได้ ว างแนวคิ ด เกี่ ย วกั บ การพั ฒ นาระบบเทคโนโลยี ส ารสนเทศของ
มหาวิทยาลัยมหิดล โดยการนาเทคโนโลยีมาใช้เป็นกลไกในการขับเคลื่อน เพื่อมุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยระดับโลก
จึงได้จัดทาแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2556-2559 ขึ้น กาหนด
วิสั ยทัศน์ ที่ใช้เทคโนโลยีขับ เคลื่อนมหาวิทยาลัย กาหนดพันธกิจด้านการบริหารจัดการและพัฒ นาโครงสร้าง
พื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด จัดหา พัฒนาระบบสารสนเทศ และ
บูรณาการเพื่อให้เกิดการใช้งานระบบสารสนเทศที่สนับสนุน การบริหารจัดการทางการวิจัย การเรียนการสอน
การบริการวิชาการ การสื่อสาร และการปฏิบัติงานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย ที่สาคัญบุคลากรทุกระดับพัฒนา
ให้ มี ส มรรถนะด้า นเทคโนโลยี ส ารสนเทศและยกระดั บความรู้ ความสามารถในการพัฒ นาและใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ เพื่อร่วมขับเคลื่อนมหาวิทยาลัย มหิดลเป็น “ปัญญาของแผ่นดิน” (Wisdom of the Land) (ข้อมูล
จากปณิธานของมหาวิทยาลัยมหิดล: ปณิธานใหม่ของมหาวิทยาลัยมหิดล: “ปัญญาของแผ่นดิน”, รศ.ดร.สมศีล
ฌานวังศะ, ราชบัณฑิต, 3 มิถุนายน 2551) โดยบริหารจัดการทรัพยากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ให้มีคุณภาพ คุ้มค่า และมีการใช้งานที่เหมาะสมเพียงพอต่อการพัฒนามหาวิทยาลัย สอดคล้องกับทิศทางและ
เป้ า หมายตามยุ ท ธศาสตร์ 4 ด้ า น ของมหาวิ ท ยาลั ย ที่ ใ ช้ ก ารน าเทคโนโลยี ขั บ เคลื่ อ นมหาวิ ท ยาลั ย ไปสู่
“มหาวิทยาลัยระดับโลก” (World Class University) (มหาวิทยาลัยมหิดล, 2559) ความชัดเจนของยุทธศาสตร์
และเป้าประสงค์หลัก โดยเฉพาะการเพิ่มประสิทธิภาพระบบเครือข่ายสื่อสารและระบบคอมพิวเตอร์เพื่อสร้าง
ความสามารถให้กับทุกส่วนงานในการสื่อสาร การเชื่อมโยงและเข้าถึงข้อมูลได้อย่างทั่วถึง มีเสถียรภาพ และมั่นคง
ปลอดภัย การพัฒนาระบบสารสนเทศที่รองรับการดาเนินงานทุกพันธกิจ
ชัยรัตน์ รอดเครำะห์ (2555) ได้ศึกษาการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการงานปริญญานิพนธ์
และสารนิพนธ์ บัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อ
การบริ ห ารจั ด การงานปริ ญ ญานิ พ นธ์ แ ละสารนิ พ นธ์ โ ดยใช้ ร ะบบที่ พั ฒ นาขึ้ น ในลั ก ษณะเว็ บ แอพพิ เ คชั่ น
(Web Application) ให้ มีป ระสิ ทธิภ าพและเพื่ อประเมิ นประสิ ทธิ ผ ลและความพึง พอใจของผู้ ใช้ ที่มี ต่อระบบ
สารสนเทศเพื่ อ การบริ ห ารจั ด การงานปริ ญ ญานิ พ นธ์ แ ละสารนิ พ นธ์ โดยแบบสอบถามการพั ฒ นาระบบ
นาหลักการพัฒนาแบบ SDLC (System Development Life Cycle) มาใช้ในการพัฒนาระบบและได้ รวบรวม
ความต้องการวิเคราะห์ปัญหาจากระบบงานเดิมเพื่ อนามาพัฒนาระบบใหม่ สาหรับใช้ในการบริหารงานข้อมูล
วิเคราะห์ถอดบทเรียนความคุ้มค่าการใช้โปรแกรมสารบรรณอัจฉริยะ [8]

ปริญญานิพนธ์และสารนิพนธ์ ระบบสารสนเทศนี้แบ่งกลุ่มผู้ใช้งานเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ คณาจารย์ บุคลากรและนิสิต
ผลการศึกษาพบว่า ระบบสารสนเทศที่พัฒ นาขึ้นมาใหม่ โดยประเมินประสิทธิภาพการทางานของระบบจาก
ผู้เชี่ยวชาญอยู่ในเกณฑ์ที่ดี มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.10 และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.59 และความพึงพอใจ
จากกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในระบบอยู่ ในเกณฑ์ที่ดีมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.43 และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่า กับ 0.51
ดังนั้นระบบสารสนเทศที่พัฒนาขึ้นนี้สามารถนาไปใช้งานได้จริงและตอบสนองการทางานของผู้ใช้ถูกต้องตามความ
ต้องการ
สำนักงำนคณะกรรมกำรดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ (2560)iii กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสั งคม (ราชกิจจานุ เบกษา, 2560) เดิมชื่อกระทรวงเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่ อสาร (พ.ร.บ.ปรับปรุ ง
กระทรวง ทบวง กรม ฉบับที่ 17 พ.ศ. 2559 มาตรา 3 (ราชกิจจานุเบกษา, 2560) ได้จัดทาพระราชบัญญัติการพัฒนา
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. 2560 (ราชกิจจานุเบกษา, 2560) ขึ้น เพื่อให้การพัฒนาดิจิทัลเกิดประโยชน์ต่อ
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศเป็นส่วนรวม เนื้อความใน พ.ร.บ. ฉบับดังกล่าว หมวด 1 (5) ถึง (7) ให้หน่วยงานของ
รั ฐทุ กหน่ วยดาเนิ นการตามนโยบายและแผนระดั บชาติ ดั งกล่ าว และให้ ส านั ก งบประมาณตั้ ง งบประมาณให้
หน่วยงานของรัฐให้สอดคล้องกับนโยบายและแผนระดับชาตินั้น การส่งเสริมและสนับสนุนให้มีระบบการให้บริการ
หรือแอพพลิเคชั่นสาหรับประยุกต์ใช้งานด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล โดยสาระสาคัญของ พ.ร.บ. ในหมวด 1 (5) ได้
ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาให้เกิดอุตสาหกรรมและนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีดิจิทัล การพัฒนาให้เกิดการใช้
เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อสร้างหรือเผยแพร่เนื้อหาผ่านทางสื่อที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมและ
ความมั่นคงของประเทศ หมวด 1 (6) ส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตและพัฒนากาลังคนให้เกิดความพร้อมและ
ความรู้ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล และส่งเสริมและสนับสนุนให้หน่วยงานของรัฐและเอกชนใช้เทคโนโลยีดิจิทัลให้เกิด
ประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสังคม รวมทั้งสร้างความตระหนักและรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศอื่นส่งเสริมและ
สนับสนุนให้ลดความเหลื่อมล้าในการเข้าถึงบริการที่จาเป็นต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน และ (7)
พัฒนาคลังข้อมูลและฐานข้อมูลดิจิทัล การบริหารจัดการความรู้ รวมทั้งการส่งเสริมเพื่อให้มีระบบที่เป็นศูนย์แห่ง
การเรียนรู้และให้บริการข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ที่ทันสมัย ซึ่งเอื้อต่อการนาไปใช้ประโยชน์ในรูปแบบที่เหมาะกับ
ยุคสมัย ประเทศไทยจึงต้องเร่งนาเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้เป็นเครื่องมือสาคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ
รับมือต่อความท้าทายที่ประเทศกาลังเผชิญอยู่หรือเพิ่มโอกาสในการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคม
2.2 ทฤษฎีกำรวิเครำะห์ควำมคุ้มค่ำและต้นทุนประสิทธิผล (Cost–effectiveness Analysis: CEA)
กระบวนการปรับเปลี่ยนระบบงานเดิมให้อยู่ในรูปแบบการทางานออนไลน์ เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ทางานและผู้ใช้งานได้ดาเนินงานไปในทิศทางเดียวกัน ด้วยเครื่องมือจัดการกับข้อมูลและสารสนเทศที่สาคัญของ
สารบรรณอัจฉริย ะที่ได้ ฉายภาพรวมการทางานทั้งหมดของงานสารบรรณให้ มีความทันสมัย ทันเวลาต่อการ
นาไปใช้อย่างเที่ยงตรง ถูกต้อง สมบูรณ์ และปลอดภัย ประการสาคัญ คือ ยึดหลักการใช้ทรัพยากรของสถาบันวิจัย
iii

ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม หมายความว่า ระบบเศรษฐกิจและสังคมที่มีการติดต่อสื่อสาร การผลิต การอุปโภคบริโภค การ
ใช้สอย การจาหน่ายจ่ายแจก การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ การทาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ การคมนาคมขนส่ง โลจิสติกส์
การศึกษา การเกษตรกรรม การอุตสาหกรรม การสาธารณสุข การเงินการลงทุน การภาษีอากร การบริหารจัดการข้อมูลและ
เนื้ อ หา หรื อ กิ จ กรรมทางเศรษฐกิ จ และสั งคมอื่ น ใดหรื อ การใดๆ ที่ มี ก ระบวนการหรื อ การด าเนิ น งานทางดิ จิ ทั ล หรื อ ทาง
อิเล็กทรอนิกส์ ทั้งในกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ กิจการวิทยุคมนาคม กิจการโทรคมนาคม กิจการสื่อสารดาวเทียม และ
การบริหารคลื่นความถี่ โดยอาศัยโครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รวมทั้งเทคโนโลยีที่มีการหลอมรวม
หรือเทคโนโลยีอื่นใดในทานองคล้ายกัน
วิเคราะห์ถอดบทเรียนความคุ้มค่าการใช้โปรแกรมสารบรรณอัจฉริยะ 9

ประชากรและสังคมอย่างประหยัด ผลลัพธ์ที่ได้จะต้องมีประสิทธิภาพ สารบรรณอัจฉริยะจึงแสดงให้เห็นถึงความ
คุ้มค่าของการพัฒนา ซึ่งในทางปฏิบัติมีหลายวิธีที่จะต้องวิเคราะห์หาความคุ้มค่า ด้วยกัน เช่น การพิจารณาต้นทุน
และผลตอบแทนจากการลงทุนโดยคานึงถึงค่าของเงินที่สัมพันธ์กับเวลา อัตราส่วนระหว่างมูลค่าปัจจุบันของ
ผลตอบแทนที่คาดว่าจะได้รับในอนาคตกับมูลค่าปัจจุบันของเงินลงทุ น การวัดผลตอบแทนจากการลงทุนโดย
พิจารณาจากอัตราส่วนระหว่างมูลค่าปัจจุบันสุทธิของผลตอบแทนและต้นทุนกับมูลค่าปัจจุบันสุทธิของต้นทุน และ
การวิเคราะห์จุดคุ้มทุนซึ่งเป็นการวิเคราะห์ถึงเวลาที่ทาให้ต้นทุนและผลตอบแทนมีค่า (Zigmagirl, 2556) ฉะนั้น
ความคุ้มค่าและคุ้มทุนของสารบรรณอัจริยะ เป็นการเปรียบเทียบผลประโยชน์และต้นทุน ณ จุดที่ผลประโยชน์
เท่ากับต้นทุน ถือเป็นจุดคุ้มทุนทางด้านการเงิน ผลที่ได้รับมีมูลค่าสูงกว่าต้นทุนของทรัพยากรที่ต้องใช้เพื่อการ
ลงทุนในการพัฒนาโปรแกรม
วิทวั ส เหล่ำ กมลำสน์ (2558) ได้ศึก ษาศึกษาโมเดลเชิ งสาเหตุ อิทธิพลการรับรู้ด้า นความคุ้ มค่า และ
ภาพลักษณ์ตราสินค้าที่มีต่อความไว้เนื้อเชื่อใจ ความพึงพอใจ การบอกต่อ และการกลับมาใช้บริการซ้าของลูกค้า
บริษัทจีบีเอ็กซ์ทราเวล จากัด มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความไว้เนื้อเชื่อใจและความพึงพอใจ
ได้แก่ การรับรู้ด้านความคุ้มค่า ภาพลักษณ์ตราสินค้า และความไว้เนื้อเชื่อใจ และศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการ
บอกต่อและการกลั บ มาใช้บ ริ การซ้า ได้แก่ ความไว้ เนื้อเชื่อใจ และความพึงพอใจ และเพื่อตรวจสอบความ
สอดคล้องของโมเดลเชิงสาเหตุอิทธิพลการรับรู้ด้านความคุ้มค่า และภาพลักษณ์ตราสินค้าที่มีต่อความไว้เนื้อเชื่อใจ
ความพึงพอใจ การบอกต่อ และการกลับมาใช้บริการซ้าของลูกค้าบริษัทจีบีเอ็กซ์ทราเวล จากัด ที่พัฒนาขึ้นตาม
แนวคิดทฤษฎี และผลการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษาในครั้งนี้ ได้แก่ ตัวแปร
อิสระคือ การรับรู้ด้านความคุ้มค่า และภาพลักษณ์ตราสินค้า ตัวแปรคั่น กลางคือ ความไว้เนื้อเชื่อใจและความพึง
พอใจ และตัวแปรตามคือ การบอกต่อและการกลับมาใช้บริการซ้า ผู้วิจัยใช้ระเบียบวิธีการศึกษาวิจัยเชิงปริมาณ
โดยทาการวิจัยเชิงประจักษ์ ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมู ลจากลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการ
จานวน 457 คน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ การแจกแจงความถี่ หาค่าเฉลี่ย หาค่าร้อยละ และวิเคราะห์
โมเดลสมการโครงสร้าง ผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่า โมเดลมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์อยู่ในเกณฑ์ดี
ค่าไค–สแควร์ ( ) เท่ากับ 292.96 ที่องศาอิส ระ (df) 258 ค่าความน่าจะเป็น (p–value) เท่ากับ 0.06635
ไค-สแควร์สัมพัทธ์ ( /df) เท่ากับ 1.135 ค่าดัชนีวัดระดับความกลมกลืน (GFI) เท่ากับ 0.953 ค่าดัชนีวัดระดับ
ความกลมกลืนที่ปรับแก้ (AGFI) เท่ากับ 0.936 ค่าดัชนีวัดระดับความสอดคล้องเปรียบเทียบ (CFI) เท่ากับ 0.998
ค่าดัชนีรากของค่าเฉลี่ยกาลังสองของส่วนที่เหลือมาตรฐาน (SRMR) เท่ากับ 0.026 ค่าดัชนีค่าความคลาดเคลื่อน
ในการประมาณค่าพารามิเตอร์ (RMSEA) เท่ากับ 0.017 นอกจากนี้ ผลการวิจัยยังพบว่า การรับรู้ด้านความคุ้มค่า
และภาพลักษณ์ตราสินค้ามีอิทธิพลทางบวกต่อความไว้เนื้อเชื่อใจของลูกค้า การรับรู้ด้านความคุ้มค่าภาพลักษณ์
ตราสินค้าและความไว้เนื้อเชื่อใจมีอิทธิพลทางบวกต่อความพึงพอใจของลูกค้า ความไว้เนื้อเชื่อใจและความพึง
พอใจมีอิทธิพลทางบวกต่อการบอกต่อของลูกค้า และความไว้เนื้อเชื่อใจและความพึงพอใจมีอิทธิพลทางบวกต่อ
การกลับมาใช้บริการซ้าของลูกค้า ผลจากการวิจัย ยังมีข้อเสนอแนะให้บริษัทจีบีเอ็กซ์ทราเวล จากัด พัฒนาการ
รับรู้ด้านความคุ้มค่าและภาพลักษณ์ตราสินค้าเพื่อให้ลูกค้าเกิดความไว้เนื้อเชื่อใจและความพึงพอใจ ส่งผลให้เกิด
การบอกต่อและการกลับมาใช้บริการซ้าในระยะยาวต่อไป
บุญเกียรติ กำระเวกพันธุ์ และคณะ (2557) ได้เรียบเรียงบทความเรื่อง ความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ ซึ่ง
หมายถึง การดาเนินการของส่วนราชการที่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีการกาหนดเป้าหมาย แผนการทางาน
ระยะเวลาแล้วเสร็จของงาน งบประมาณ การดาเนินการที่มีการปฏิบัติที่บรรลุเป้าหมายภายในระยะเวลาที่กาหนด
โดยใช้งบประมาณต่า การดาเนินเป็นไปอย่างเปิดเผยและเที่ยงธรรม สะดวกรวดเร็ว มีความรับผิดชอบ เพื่อให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดของประชาชนและบรรลุภารกิจของรัฐ ความคุ้มค่าในเชิงภารกิจรัฐจึงเป็นการปฏิบัติภารกิจของ
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ส่วนราชการที่มีประสิทธิภาพ ก่อประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน โดยมีประเด็ นในการประเมินความคุ้มค่าใน 3 มิติ
ได้ แ ก่ 1) มิ ติ ป ระสิ ท ธิ ผ ล เป็ น การประเมิ น การบรรลุ ป ระสิ ท ธิ ผ ลหรื อ เป้ า หมายของการปฏิ บั ติ ภ ารกิ จ โดย
เปรียบเทียบกับผลที่ได้รับว่ามีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และผลที่คาดไว้ก่อนดาเนินการหรือไม่
2) มิติประสิทธิภาพ หมายถึง การประเมินความเหมาะสมสอดคล้องของการใช้ทรัพยากรและกระบวนการทางาน
เพื่อให้ได้มาซึ่งผลผลิตตามวัตถุประสงค์ โดยพิจารณาจากผลผลิตเทียบกับต้นทุนทั้งหมด การจัดหาทรัพยากรที่ได้
มาตรฐาน มีค่าใช้จ่ายที่เหมาะสม รวมทั้งมีกระบวนการทางานที่ประหยัดทรัพยากร (3) มิติผลกระทบ หมายถึง
ผลอันสืบเนื่องจากการปฏิบัติภารกิจทั้งที่คาดหมายหรือตั้งใจและไม่ได้คาดหมาย การวิเคราะห์ผลกระทบที่เกิดขึ้น
จากการดาเนินงานตามภารกิจภาครัฐ ครอบคลุ มถึงผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมในมิติที่สามารถประเมินใน
รูปตัวเงินและไม่ใช่ตัวเงิน นอกจากนี้ยังต้องคานึงถึงผลกระทบในกรณีที่ไม่ได้ดาเนินงานตามภารกิจภาครัฐด้วย
นอกจากนี้ยังมีหลักเกณฑ์ในเรื่องความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และ
วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 (ราชกิจจานุเบกษา, 2560) ได้กาหนดหลักเกณฑ์ในเรื่องความคุ้มค่า
ในเชิงภารกิจของรัฐไว้ในข้อ (2) หลักความคุ้มค่างานบริการสาธารณะต้องเกิดความคุ้มค่า โดยส่วนราชการจะต้อง
จัดทาบัญชีต้นทุนและต้องคานวณรายจ่ายต่อหน่วยของงานบริการสาธารณะ พร้อมทั้งรายงานให้ หน่วยงาน เช่น
สานักงบประมาณ กรมบัญชีกลาง และ ก.พ.ร. ทราบ และร่วมกันประเมินความคุ้มค่าในการปฏิบัติภารกิจของรัฐที่
ส่วนราชการดาเนินการอยู่ การประเมินความคุ้มค่ายังรวมถึงประโยชน์หรือผลเสียทางสังคมและประโยชน์หรือ
ผลเสียซึ่งไม่อาจคานวณเป็นตัวเงินได้ และหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ตามพระราชกฤษฎีกา
ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริห ารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 (บุญเกียรติ การะเวกพันธุ์ และคณะ, 2559)
ที่กาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการปฏิบัติราชการ การสั่งการให้ส่วนราชการและข้าราชการปฏิบัติราชการ
เพื่อให้เกิดการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ มีประสิทธิภาพ เกิดความคุ้มค่า
ในเชิงภารกิจของรัฐ ลดขั้นตอนการปฏิบัติงานที่เกินความจาเป็น และประชาชนได้รับการอานวยความสะดวกและ
ได้รับการตอบสนองความต้องการ ดังที่ระบุไว้ในพระราชกฤษฎีกาฉบับ นี้ในหมวดที่ 4 ว่าด้วยเรื่องการบริหาร
ราชการอย่ างมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่า ในเชิงภารกิจของรัฐ เกี่ยวกับ 1) การบริห ารราชการอย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่า 2) การจัดซื้อหรือจัดจ้างเปิดเผยและเที่ยงธรรม ต้องคานึงถึงคุณภาพและการ
ดูแลรักษาเป็นสาคัญ 3) การกาหนดระยะเวลาพิจารณาเพื่อให้การบริหารราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
4) การวินิจฉัยชี้ขาดต้องกระทาโดยเร็วให้ 5) การสั่งราชการเป็นลายลักษณ์อักษร
Peter G. Sassone (1988) ได้ศึกษา การวิเคราะห์ ต้นทุนผลประโยชน์ของระบบสารสนเทศ: วิธีการ
สารวจ (Cost benefit analysis of information systems: a survey of methodologies) โดยการให้ เหตุผลเรื่อง
ค่าใช้จ่ายเป็นปัจจัยหนึ่งที่สาคัญที่สุด งานของปีเตอร์ได้พูดถึงวิธีการประเมินไว้ 8 วิธี ที่แสดงถึงประโยชน์จากการใช้
ระบบสารสนเทศ ได้แก่ 1) การวิเคราะห์เพื่อการตัดสินใจ 2) เลี่ยงการลงทุน 3) จาลองโครงสร้าง 4) วิเคราะห์ต้นทุน
ประสิทธิผล 5) วิเคราะห์จุดคุ้มทุน 6) ประหยัดเวลา 7) เงินเดือน และ 8) มูลค่างาน ซึ่งเป็นการอธิบายในการนามา
ประยุกต์ใช้ในการหาจุดแข็งและจุดอ่อน การวิเคราะห์ต้นทุนประสิทธิผล (Cost effectiveness analysis) จึงเป็น
เครื่ องมือในการประมาณเปรี ยบเทียบและเลื อกใช้ระบบที่มีความสั มพันธ์ การวิเคราะห์ต้นทุนประสิทธิผ ลมี
ประโยชน์มากที่สุดเมื่อประโยชน์ของระบบนั้นสามารถวัดได้ในมิติที่ไม่ใช่ตัวเงิน ตัวแปรที่วิเคราะห์ต้นทุนประสิทธิ
ผลจะมี 3 ตัวแปร คือ 1. ลดต้นทุนเพื่อกาหนดระดั บของประสิทธิผล 2. เพิ่มประสิทธิผลเพื่อกาหนดระดับของ
ต้นทุน และ 3. หาประสิทธิผ ลและต้นทุน รวมที่เหมาะสม การวิเคราะห์ ประสิทธิผล จึงเป็นวิธีหนึ่งที่สามารถ
ตรวจสอบเพื่อระบุทางเลือกที่ดีที่สุดจากชุดทางเลือกที่คล้ายกันเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจ โดยการกาหนดตัวชี้วัด
ให้ชัดเจน และถ่วงน้าหนักของปัจจัยที่สาคัญต่อการตัดสินใจ
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อกนิษฐ์ ส่ งศรี จั น ทร์ (2554) ได้ศึกษา แผนระบบสารสนเทศเชิงกลยุทธ์ กรณีศึกษา บริษัท เอเอเอ
กรดซิ ตริ ก จ ากั ด เพื่อ จั ดทาแผนกลยุ ท ธ์ที่รองรับ การด าเนิน ธุรกิ จและรองรั บการขยายธุรกิ จในอนาคตและ
วิเคราะห์ กลยุทธ์ร่วมกับระบบสารสนเทศปัจจุบันขององค์กรเพื่ อปรับและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในกระบวนการ
ทางานด้วยการพัฒนาระบบสารสนเทศที่สอดคล้องกับกลยุทธ์ให้สามารถดาเนินธุรกิจได้อย่างราบรื่ นและเพิ่มขีด
ความสามารถในการแข่ง ขันทางธุรกิจ ได้เสนอประเด็นการประเมินความคุ้มค่าของระบบสารสนเทศ โดยจัดทา
แผนระบบสารสนเทศเชิงกลยุทธ์ที่สอดคล้องและจาเป็นต่อการดาเนินธุรกิจแต่ละระบบ ได้แก่ ระบบการจัดการ
ห่วงโซ่อุปทาน บริหารงานลูกค้าสัมพันธ์ การจัดการทรัพยากรบุคคล และการสนับสนุนการตัดสินใจ ซึ่งจะให้
ผลตอบแทนที่ต่างกัน ผลตอบแทนที่ได้ จะแบ่งเป็น ผลตอบแทนแบบจับต้องได้ (Tangible) และจับต้องไม่ได้
(Intangible) ซึ่งระบบสารสนเทศสามารถดาเนินการเพื่อให้เกิดผลประโยชน์ในรูปแบบของผลกาไรและรูปแบบที่
ไม่ได้ผลกาไรคือ เป็นการเพิ่มพูนความคุ้มค่าในสามารถประเมินได้โดยใช้แนวทางการวิเคราะห์เงินลงทุนและ
ผลตอบแทน และการประเมินความคุ้มค่าของโครงการด้านสารสนเทศด้วยการวิเคราะห์ทางด้านการเงิน ผลการ
วิเคราะห์แสดงให้เห็นว่า (1) การวิเคราะห์เงินลงทุนและผลตอบแทน (Cost-Benefit Analysis) ของโครงการ เป็น
การประเมินผลตอบแทนที่ได้รับและเงินลงทุนที่ใช้ในการพัฒนาระบบสารสนเทศ ที่พิจารณาจาก 1. ค่าใช้จ่ายหรือ
ต้นทุนของโครงการ (Costs) เป็นต้นทุนที่สามารถวัดค่าได้ (tangible Cost) คือต้นทุนที่วัดค่าเป็นตัวเงินได้ และ
ต้นทุนที่ไม่สามารถวัดค่าได้ (Intangible Cost) คือต้นทุนที่ไม่สามารถประเมินเป็นตัวเงินได้ และ 2. พิจารณาจาก
ผลประโยชน์ ห รื อผลตอบแทนที่ได้รั บ จากโครงการ (Benefit) คือ ผลตอบแทนที่ส ามารถวัดค่าได้ (Tangible
Benefit) และผลตอบแทนที่ไม่สามารถวัดค่าได้ (Intangible Benefit) ผลตอบแทนที่ไม่สามารถประเมินค่า เป็น
ตัวเงินได้ชัดเจน เช่น การเพิ่มประสิทธิภาพในการตัดสินใจของผู้บริหารเพื่อเพิ่มภาพลักษณ์ที่ดีแก่องค์กร และ
(2) การประเมินความคุ้มค่าของโครงการด้านสารสนเทศด้วยการวิเคราะห์ทางด้านการเงิน เป็นการพิจารณา
ค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการลงทุนกับผลประโยชน์ที่ได้รับ โดยพิจารณาว่า ระบบสารสนเทศใดที่ก่อให้เกิดผลประโยชน์
ตอบแทนสูงสุ ดแก่บริษัทฯ ซึ่งเครื่องมือที่เลือกใช้สาหรับวิเคราะห์ทางการเงิน ประกอบด้วย ระยะเวลาคืนทุน
(Payback Period) ระยะคืนทุนโดยคิดอัตราส่วนลด (Discounted Payback Period) มูลค่าปัจจุบันสุทธิ (Net
Present Value หรือ NPV) และอัตราผลตอบแทนจากโครงการ (Internal Rate of Retune หรือ IRR)
มำลีวรรณ ศรี ตุ ลำ (2555) ได้ศึกษาการประเมินความคุ้ มค่าในการลงทุนด้านฐานข้อมูล ออนไลน์ของ
ห้องสมุดธนาคาร โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อประเมินความคุ้มค่าในการลงทุนด้านฐานข้อมูลออนไลน์ของห้องสมุด
ธนาคารกรุ งเทพ เพื่อศึกษาสภาพการใช้ฐานข้อมูลออนไลน์ และการนาไปใช้ประโยชน์ของพนักงานธนาคาร
กรุงเทพที่เป็นสมาชิกห้องสมุด และเพื่อศึกษาอุปสรรคในการใช้ฐานข้อมูลออนไลน์ของพนักงานธนาคารกรุงเทพ
ที่เป็นสมาชิกห้องสมุด กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ พนักงานธนาคารกรุงเทพที่เป็นสมาชิกห้องสมุด จานวน
345 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยใช้แบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ รวมทั้งการประเมินความคุ้มค่าในการลงทุน
ด้านฐานข้อมูลออนไลน์ของห้องสมุดธนาคารกรุงเทพ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย
และ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยใช้โปรแกรมสาเร็จรูปในการวิเคราะห์ข้อมูลวิธีดาเนินการวิจัยเครื่องมือที่ใช้ใน
การวิจัยและเก็บรวบรวมข้อมูลครั้งนี้ คือ การประเมินความคุ้มค่าในการลงทุนโดยการใช้อัตราผลตอบแทนของเงิน
ลงทุ น (The Rate of Return on Investment- ROI) มาเป็ น เครื่ อ งมื อ ในการวิ จั ย ก าไรจากการด าเนิ น งาน
หมายถึง จานวนเงินที่ห้องสมุดธนาคารกรุงเทพสามารถประหยัดได้ หลังจากที่เป็นสมาชิกฐานข้อมูลออนไลน์ซึ่ง
จานวนเงินดังกล่าวคือ งบประมาณในการจัดซื้อหนังสือ จานวน 290,000 บาท จานวนเงินดังกล่าวนี้นับว่าเป็น
ราคาเงาสินทรัพย์รวมถัวเฉลี่ยหรือ เงินลงทุนถัวเฉลี่ย หมายถึง งบประมาณในการสมัครเป็นสมาชิกฐานข้อมูล
ออนไลน์ทั้ง 6 ฐานข้อมูลจานวนเงิน 24,600 บาท ผลลัพธ์ที่ได้ 1) หากเท่ากับ 1 แสดงว่าเท่าทุน (เงินลงทุน 1 บาท ได้
กาไรเท่ากับ 1 บาท) 2) มากกว่า 1 แสดงว่ากาไร (เงินลงทุน 1บาท ได้กาไรมากกว่า 1 บาท) 3) น้อยกว่า 1 แสดงว่า
วิเคราะห์ถอดบทเรียนความคุ้มค่าการใช้โปรแกรมสารบรรณอัจฉริยะ [12]

ขาดทุน (เงินลงทุน 1 บาท ได้กาไรน้อยกว่า 1 บาท) ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้ 1. กลุ่มตัวอย่างทุกคนเคยใช้ฐานข้อมูล
ออนไลน์ของห้องสมุดธนาคารกรุงเทพส่วนใหญ่จะสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์ด้วยตนเอง ผู้ใช้ยังมีความพึงพอใจใน
การสืบค้นข้อมูลจากฐานข้อมูลออนไลน์ ใช้ฐานข้อมูลออนไลน์ประมาณ 1-5 ครั้ง/เดือน และเคยใช้ฐานข้อมูล
ออนไลน์มาแล้ว 1-3 ครั้ง ส่วนระยะเวลาที่เข้าใช้คือ ครึ่งชั่วโมง ช่วงเวลาที่สืบค้นมากที่สุดคือช่วง 12.30-16.30 น.
วัตถุประสงค์ในการสืบค้นเพื่อเพิ่มพูนความรู้ทั่วไปและนาไปใช้ปฏิบัติงานธนาคารด้านการปฏิบัติการสนับสนุนมาก
ที่สุด ส่วนใหญ่จะใช้ข้อมูลด้านการท่องเที่ยวจากฐานข้อมูล KEcon Analysis และผู้ใช้เห็นว่า ฐานข้อมูลออนไลน์มี
ประโยชน์และคุ้มค่ามากที่ห้องสมุดจะลงทุน 2. ความพึงพอใจในความชัดเจน ถูกต้อง น่าเชื่อถือ ความทันสมัยของ
ฐานข้ อ มู ล ผลการสื บ ค้ น ไปใช้ ป ระโยชน์ เมนู ก ารใช้ ง านของฐานข้ อ มู ล และการให้ บ ริ ก ารช่ ว ยสื บ ค้ น ของ
บรรณารักษ์ 3. ปัญหาสมรรถนะคอมพิวเตอร์ทาให้การเข้าถึงข้อมูลได้ช้า 4. จากการประเมินความคุ้มค่าในการ
ลงทุนโดยการใช้อัตราผลตอบแทนของเงินลงทุน (ROI) สรุปได้ว่า ถ้าห้องสมุ ดลงทุนซื้อฐานข้อมูลออนไลน์เป็น
จานวนเงิน 1 บาท จะได้กาไรจากการดาเนินงานเท่ากับ 11.78 บาท จึงมีความคุ้มค่าในการลงทุน
2.3 งำนวิจัยที่เกี่ยวข้องกับกำรพัฒนำระบบสำรสนเทศ
ปิติ มำ แก้วเขียว (2556) การพัฒ นาทรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ ของห้องสมุดมหาวิทยาลั ยใน
โครงการพัฒนามหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์
ของห้องสมุดมหาวิทยาลัยในโครงการพัฒนามหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ และเพื่อศึกษาปัญหาการพัฒนาทรัพยากร
สารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ของห้องสมุดมหาวิทยาลัย ฯ การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ ประชากรที่ศึกษา ได้แก่
บรรณารักษ์ตาแหน่งหัวหน้าฝ่ายพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศในห้องสมุดมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ 9 แห่ง จานวน
33 คน ประกอบด้วยบรรณารักษ์จากห้องสมุดกลาง จานวน 9 คน และบรรณารักษ์จากห้องสมุดคณะที่มีการ
จัดหาทรัพยากรสารสนเทศอิเล็ กทรอนิกส์ จานวน 24 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ใช้แบบสั มภาษณ์แบบกึ่ง
โครงสร้าง จัดเก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์แบบเผชิญหน้าและสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ การวิเคราะห์ข้อมูลใช้การ
วิเคราะห์เชิงพรรณนา ผลการวิจัยพบว่า 1) บรรณารักษ์ห้องสมุด (ร้อยละ 66.66) มีการกาหนดนโยบายการจัดหา
ทรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์เป็นลายลักษณ์อักษรไว้ในนโยบายพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศของห้องสมุด
แหล่งงบประมาณได้มาจาก 2 แหล่ง คือ เงินงบประมาณแผ่นดิน และเงินรายได้ของห้ องสมุดโดยมีการจัดสรร
งบประมาณสาหรับการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์เป็นสัดส่วนร้อยละที่ชัดเจน ผู้คัดเลือกทรัพยากร
สารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ส่วนใหญ่ (ร้อยละ 81.81) คือ อาจารย์และบรรณารักษ์ กรณีวารสารเน้นการบอกรับใน
รูปแบบอิเล็กทรอนิกส์เพียงแบบเดียว ส่วนใหญ่ (ร้อยละ 96.96) บอกรับผ่านตัวแทนจาหน่ายในประเทศไทย
ปัจจุบันนอกจาก ThaiLIS และ PULINET แล้ว ไม่มีการบอกรับแบบภาคีสมาชิก แต่บรรณารักษ์ห้องสมุด (ร้อยละ
66.66) มีความร่วมมือระหว่างห้องสมุดกลางและห้องสมุดคณะเพื่อประหยัดงบประมาณและลดความซ้าซ้อนของ
ทรัพยากรสารสนเทศ 2) ปัญหาการพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ บรรณารักษ์ส่วนใหญ่ (ร้อยละ
33.33) ประสบปั ญ หาด้า นการบริ ห ารจั ดการเรื่อ งความล่ าช้ าในการช าระเงิ น ปั ญหาด้ านการจัด ซื้ อหนัง สื อ
อิเล็ กทรอนิ กส์ที่ต้อง ซื้อเป็ นชุด/ทั้งฐานข้อมูล ทาให้ งบประมาณไม่เพียงพอ (ร้อยละ 18.18) และปัญหาด้าน
บุคลากรผู้รับผิดชอบงานจัดหาทรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์คือ การประสบกับความเปลี่ยนแปลงในการ
ดาเนินงานที่ต้องเรียนรู้ใหม่ ซึ่งแตกต่างไปจากการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศประเภทสิ่งพิมพ์ (ร้อยละ 15.15)
เพชรำภรณ์ อำจศิริ (2553) ได้ศึกษา การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานวิชาการ โรงเรียนบ้าน
หนองตะลุ มปุ๊ก อาเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมาย 1) เพื่อศึกษาการพัฒนาระบบ
สารสนเทศงานวิ ช าการของโรงเรี ย นที่ มีการพัฒ นาระบบสารสนเทศงานวิช าการดีเ ด่น 2) เพื่ อพัฒ นาระบบ
สารสนเทศงานวิชาการ และ 3) เพื่อศึกษาการใช้สารสนเทศเพื่อการบริหารงานวิชาการของผู้บริหาร โรงเรียนบ้าน
วิเคราะห์ถอดบทเรียนความคุ้มค่าการใช้โปรแกรมสารบรรณอัจฉริยะ 13

หนองตะลุมปุ๊ก อาเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมา โดยใช้หลักการวิจัยปฏิบัติการ (Action Research) 2 วงรอบ ซึ่ง
ประกอบด้วยการวางแผน การปฏิบัติ การสังเกต และการสะท้อนผล เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศงานวิชาการตาม
วงจรการพัฒนาระบบหรือวัฏจักรของการพัฒนา (System Development Life Cycle) ตั้งแต่ต้นจนสาเร็จ ซึ่ง
ประกอบด้วย 5 ขั้นตอน คือ การศึกษาระบบ การวิเคราะห์ระบบ การออกแบบระบบการใช้ระบบ การดูแลรักษา
และการตรวจสอบระบบ กลุ่มผู้ให้ข้อมูลสาคัญและกลุ่มผู้ร่วมวิจัยเป็นผู้บริหาร รองผู้บริหาร ข้าราชการครูทปี่ ฏิบัติ
หน้าที่วิชาการระดับประถมและมัธยมศึกษา ข้าราชการครูที่ปฏิบัติหน้าที่ธุรการและสอนในโรงเรียนบ้านหนอง
ตะลุมปุ๊ก ปีการศึกษา 2549 รวมจานวนทั้งสิ้น 13 คน การวิจัยแบ่งเป็น 3 ระยะ คือ ระยะที่ 1 การศึกษาดูงาน
โรงเรี ย นบ้ านหนองตะลุ มปุ๊ ก ที่มีการพัฒ นาระบบสารสนเทศงานวิช าการดีเ ด่น ระยะที่ 2 การพัฒ นาระบบ
สารสนเทศงานวิช าการโรงเรีย น และระยะที่ 3 การศึกษาการใช้สารสนเทศเพื่อการบริหารงานวิช าการของ
ผู้บริหารโรงเรียน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบบันทึก แบบสอบถาม แบบประเมิน และแบบ
สัมภาษณ์การตรวจสอบข้อมูลใช้เทคนิ คแบบสามเส้ า Triangulation Technique) และนาเสนอผลการวิจัยเชิง
พรรณนาวิเคราะห์ (Descriptive Analysis) ผลการวิจัยพบว่า การดาเนินการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อบริหาร
งานวิชาการโรงเรียนบ้านหนองตะลุมปุ๊ก ในการดาเนินการในวงรอบที่ 1 ใช้กลยุทธ์ในการพัฒนาคือ การทัศนศึกษา
ดูงาน และการประชุมเชิงปฏิบัติการ ทาให้โรงเรียนมีโปรแกรมระบบสารสนเทศงานวิชาการ ซึ่งได้นาไปพัฒนาระบบ
สารสนเทศงานวิชาการของโรงเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ แต่เนื่องจากบุคลากรส่วนใหญ่ยังขาดความรู้ ทักษะ
ความชานาญในการนาโปรแกรมสารสนเทศงานวิชาการไปใช้ตลอดจนการดูแลรักษาและตรวจสอบระบบยังไม่
คล่องตัวในการปฏิบัติงาน จึงได้ดาเนินการพัฒนาในวงรอบที่ 2 โดยใช้กลยุทธ์ในการพัฒนา คือ การประชุมระดม
ความคิด ซึ่งมีคู่มือการใช้ร ะบบสารสนเทศงานวิช าการโรงเรียนในการกากับติดตาม ทาให้ การนาโปรแกรม
สารสนเทศงานวิชาการไปใช้ ตลอดจนการดูแลรักษาและตรวจสอบระบบ มีความชัดเจนและคล่องตัวในการ
ปฏิบัติงานและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
อำไพ ยงกุลวณิช และคณะ (2557) ได้ศึกษาถึง การพัฒนาต้นแบบระบบสารสนเทศสาหรับประเมินและ
ส่งผลการเรียน การวิจัยเริ่มจากศึกษาความต้องการพัฒนาระบบด้ว ยแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ ดาเนินการ
พัฒนาต้นแบบระบบ ถ่ายทอดต้นแบบระบบและประเมินการยอมรับของผู้ใช้ต่อต้นแบบระบบ โดยมีรายละเอียดที่
จะศึกษาความต้องการพัฒนาระบบสารสนเทศสาหรับระบบประเมินและส่งผลการเรียน ใช้แบบสอบถามกับ
อาจารย์ในมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี จากกลุ่มตัวอย่างจานวน 241 คน การศึกษาการพัฒนาต้นแบบของ
ระบบสารสนเทศสาหรับประเมินและส่งผลการเรียน ได้พัฒนาแบบจาลองระบบด้วยการนาเสนอการออกแบบ
แผนภาพกระบวนการ การออกแบบระบบฐาน ข้อมูล การออกแบบส่วนประสานผู้ใช้ การออกแบบระบบรักษา
ความปลอดภัย และส่วนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและทาการทดสอบต้นแบบระบบและประเมินคุณภาพของต้นแบบระบบ
โดยผู้ทรงคุณวุฒิด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและด้านงานทะเบียนนักศึกษา จานวน 3 คน และศึกษาการถ่ายทอด
ต้นแบบระบบสารสนเทศสาหรับประเมินและส่งผลการเรียนด้วยการบรรยายเชิงปฏิบัติการโดยสาธิตวิธีการใช้งาน
แบบกลุ่ มร่วมกับ วิธีการแบบรายบุ คคล และประเมินการยอมรับของผู้ใช้ต้นแบบระบบด้วยแบบสอบถามโดย
ทดลองใช้ระบบกับอาจารย์ในมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีและทาการประเมินการยอมรับในภาคเรียนที่ 1 ปี
การศึกษา 2553 จากการศึกษาพบว่า ความต้องการพัฒนาระบบสาหรับประเมินและส่งผลการเรียนที่ตรงตาม
ความต้องการของผู้ใช้และให้สามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่างแท้จริง นั้นได้ดาเนินการตามหลักการพัฒนา
ระบบสารสนเทศเนื่ องจากถ่ายทอดเทคโนโลยีโดยผู้เชี่ยวชาญหรือเจ้าของเทคโนโลยีจะช่วยให้การถ่ายทอด
เทคโนโลยีเป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ผู้ใช้ยอมรับต้นแบบระบบสารสนเทศสาหรับประเมินและส่งผล
การเรียนอยู่ในระดับมาก เนื่องจากเทคโนโลยีที่สามารถช่วยการทางานเกี่ยวกับการประเมินและส่งผลการเรียน
นักศึกษาได้อย่างสะดวก รวดเร็วถูกต้อง และช่วยแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในปัจจุบันได้
วิเคราะห์ถอดบทเรียนความคุ้มค่าการใช้โปรแกรมสารบรรณอัจฉริยะ [14]

Hamilton & Chervany (1981) ได้ศึกษาเรื่อง การประเมินประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศตอนที่ 1:
เปรี ย บเทีย บแนวทางการประเมิน ผล (Evaluating information system effectiveness-Part I: Comparing
evaluation approaches) เฮมิ ล ตั น ได้ พู ด ถึ ง การประเมิ น ประสิ ท ธิ ผ ลระบบสารสนเทศเพื่ อ การจั ด การ
(Evaluating Management Information System Effectiveness) โดยแบ่งระดับตามวัตถุประสงค์ของระบบ
ในส่ ว นมุ ม มองมาตรการด้ า นประสิ ท ธิ ภ าพ (Performance Measures) ที่ จั ด แบ่ ง การใช้ ก ระบวนการและ
ประสิทธิภาพของผู้ใช้สารสนเทศไว้ 3 ระดับ ได้แก่ Information and Support Provided/การสนับสนุนข้อมูล
Use process and User performance/ใช้ ก ระบวนการและประสิ ท ธิ ภ าพของผู้ ใ ช้ และ Organizational
Performance/ประสิทธิภาพขององค์กร ซึ่งเป็นการประเมินประสิทธิภาพระบบสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้ใน
หน่วยงาน โดยนาเกณฑ์การประเมินด้านกระบวนการใช้งาน (use process and user performance) มาใช้เป็น
กรอบในการประเมิน ซึ่งประกอบด้วยตัวชี้วัดประสิทธิภาพ 4 ด้าน ได้แก่
1. ช่วยให้ผู้ใช้ตัดสินใจได้ดีขึ้น (Improved decision makers) เช่น ในเรื่องการความเข้าใจเกี่ยวกับปัญหา
ความกว้างของข้อมูลทั่วไประดับความร่วมมือและความเห็นร่วมกัน
2. ช่ ว ยให้ ก ระบวนการตั ด สิ น ใจท าได้ ดี ขึ้ น (Improved decision making process) ความชั ด เจนของ
เป้าหมาย/ วัตถุประสงค์การพิจารณาข้อ จากัด ทางเลือกการวิเคราะห์เชิงปริมาณ
3. การใช้ MIS อย่างมีข้อมูลมากขึ้น ระยะเวลาในการตัดสินใจสั้นลง
4. ช่วยลดต้นทุนในการสื่อสาร (Improved user organizational performance via reduce information
processing cost)/การเก็บรวบรวม /การแก้ไข การเคลื่อนย้ายต้นทุน (คนอุปกรณ์) ขั้นตอนที่ดีขึ้น
5. ช่วยให้ใช้ประโยชน์จากทรัพยากรได้ดีขึ้น (Improved asset utilization) ลดระดับสินค้าคง
2.4 โครงสร้ำงกำรปฏิบัติงำนบนโปรแกรม “สำรบรรณอัจฉริยะ” สถำบันวิจัยประชำกรและสังคม
เมื่อปี พ.ศ. 2558 งานสารบรรณสถาบันวิจัยประชากรและสังคม ได้นาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร
จัดการงานสารบรรณมาใช้เพื่อดาเนินงานภายในสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มีชื่อเรียกว่า โปรแกรม “สาร
บรรณอัจฉริยะ” ซึ่งเป็นระบบสารสนเทศที่พัฒนาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ มีการทางานที่เชื่อมประสานกับ
ระบบสารบรรณอิเล็ ก ทรอนิ กส์ ของมหาวิทยาลั ยมหิ ดลคือ ระบบสารบรรณอิเล็ ก ทรอนิกส์ MUSIS: Mahidol
University Shared Information Service System ซึ่งมหาวิทยาลัยได้ออกแบบระบบ MUSIS กาหนดขึ้นเป็น
แนวปฏิบั ติการให้แก่คณะ/สถาบัน ภายในมหาวิทยาลัยโดยดาเนินการตามประกาศมหาวิทยาลัยมหิ ดลเรื่อง
นโยบายและแนวทางปฏิบัติงานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (MUSIS) (มหาวิทยาลัยมหิดล, 2556) ประกาศใช้
เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2556 เป็นต้นมา สารบรรณอัจริยะ จึงเป็นระบบหนึ่งที่นาสารสนเทศซึ่งเป็นเครื่องมือมา
พัฒนาการจัดการข้อมูลเพื่อช่วยแก้ปัญหาจากการปฏิบัติงานในระบบงานเดิมให้มีประสิทธิภาพและสร้างมูลค่าเพิ่ม
ให้กับงานสารบรรณของสถาบันวิจัยประชากรและสังคม
จากแผนภาพที่ 1 ข้างล่างนี้ แสดงให้เห็นภาพโครงสร้างการปฏิบัติงานสารบรรณบนโปรแกรม “สารบรรณ
อัจฉริยะ” สถาบันวิจัยประชากรและสังคม ซี่งแสดงทิศทางการเดินทางของข้อมูลในงานสารบรรณ และแสดง
รายละเอียดของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องหลัก ในงานสารบรรณตามบทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบ โดยมี หลักเกณฑ์
วิธีการปฏิบัติ พร้อมทั้งเงื่อนไขในการปฏิบัติงานบนสารบรรณอัจฉริยะ เส้นทางเดินหนังสือ/เอกสารราชการที่ผู้ใช้
โปรแกรมปฏิบัติการ/บริหารจัดการเส้นทางเดินหนังสือส่งถึงผู้ใช้งาน/ผู้ปฏิบัติงานสถาบันวิจัยประชากรและสังคม

วิเคราะห์ถอดบทเรียนความคุ้มค่าการใช้โปรแกรมสารบรรณอัจฉริยะ 15

แผนภำพที่ 1 โครงสร้ำงกำรปฏิบัติงำนสำรบรรณบนโปรแกรม “สำรบรรณอัจฉริยะ” สถำบันวิจัยประชำกรและสังคม

“สำรบรรณอัจฉริยะ”

เส้นทำงเดินหนังสือ/เอกสำรรำชกำร
เสนอเรื่อง

ผู้ปฏิบัติงำนสำรบรรณ
ติดตามเรื่อง

คัดกรองเรื่องที่ดาเนินการ อนุมัติตวั บุคคลใน สนอ.
หรือดาเนินการกรณีเรื่องที่ไม่สาคัญ เช่น เรื่องเพื่อทราบ
ประกาศ คาสั่ง หนังสือเวียน ประชาสัมพันธ์เพื่อทราบ ฯลฯ

เลขำนุกำรสถำบันฯ

 รับทราบ
 ดาเนินการต่อ

อนุมัติ/ส่งต่อ หัวหน้ำงำน
อนุมัติ/ ส่งต่อ ผู้ปฏิบัติงำน สนอ.

ลบเรื่อง

อนุมัติตัวบุคคล

เพิ่มหนังสือ

 เลือกชื่อบุคลากร (ได้มากกว่า1 คนขี้นไป)
 บุคลากรตอบรับ  ไปประชุมหรืออบรมได้
 ไปประชุมหรืออบรมไม่ได้
 รับทราบ

ผู้อำนวยกำรสถำบันฯ

อนุมัติ/สั่งกำร/มอบหมำยเพื่อดำเนินกำร

หนังสือสือสิ้นสุด

รองผู้อำนวยกำร
สำรบรรณ รับทรำบสิ้นสุดหนังสือ

ผู้ปฏิบัติงำนสถำบันวิจัยประชำกรและสังคม

กล่องควำมคิดเห็น
ประธำนหลักสูตร

เลขำนุกำรสถำบันฯ

อำจำรย์

นักวิจัย/นักปฏิบัติงำนวิจัย

หัวหน้ำงำน

ผู้ปฏิบตั ิงำนสำนักงำนผู้อำนวยกำรสำบัน
ฯ

หน่วยทรัพยำกรบุคคล
ตรวจสอบและรับทรำบสิ้นสุดหนังสือ

หน่วยทรัพยำกรบุคคล
เก็บเข้ำฐำนข้อมูลรำยบุคคล

ที่มา: กุลวีณ์ ศิริรัตน์มงคล. (พฤศจิกายน 2558). โปรแกรมสารบรรณอัจฉริยะ. เอกสารประกอบการศึกษาดูงานเรื่องแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการพัฒนาระบบ. (หน้า 2). นครปฐม:
สถาบันวิจยั ประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล.
วิเคราะห์ถอดบทเรียนความคุ้มค่าการใช้โปรแกรมสารบรรณอัจฉริยะ [16]

บทที่ 3
วิธีกำรวิเครำะห์
การศึกษาครั้งนี้ ใช้วิธีการศึกษาวิจัยแบบผสมผสาน (Mixed Methods) ได้แก่
o การศึกษาวิจัยเอกสาร (Documentary Research) เป็นการศึกษาขอมูลจากเอกสารทางวิชาการต่างๆ
ทั้งในส่ ว นของแนวคิดและทฤษฎีจ ากงานวิจัย หนังสือ และบทความที่เกี่ยวข้องกับการใช้ประโยชน์ของระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
o การวิจัยวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยการศึกษาข้อมูลที่ได้เก็บรวบรวมจากฐานข้อมูล
รายปีเกี่ยวกับรายละเอียดของหนังสือ/เอกสารราชการประเภทต่างๆ ระยะเวลาที่ใช้การดาเนินการภายใต้สาร
บรรณอัจฉริยะจนจบกระบวนการ และการใช้เวลาในการปฏิบัติการในเวลาราชการและนอกเวลาราชการ เพื่อ
ศึกษาถึงกระบวนการใช้งานของระบบสารบัญอัจฉริยะในกลุ่มผู้ใช้ระดับต่างๆ
o การศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) รวบรวมข้อมูลจากกลุ่มผู้ใช้งานสารบรรณอัจฉริยะ
ประกอบด้วย 2 ส่วนคือ จัดสนทนากลุ่มแบบเจาะจง (Focus group discussion-purposive) และสัมภาษณ์เชิงลึก
(In-depth Interview)
ผู้ทาการศึกษา ได้กาหนดแนวทางในการดาเนินการศึกษา โดยมีลาดับขั้นตอนดังนี้
3.1 กาหนดประชากร/กลุ่มตัวอย่างหรือแหล่งข้อมูล
3.2 เครื่องมือที่ใช้ในการวิเคราะห์
3.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล
3.4 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์
3.5 วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลที่ใช้ในการศึกษาและการนาเสนอ
3.1 กำรกำหนดประชำกร/กลุ่มตัวอย่ำงหรือแหล่งข้อมูล
3.1.1 ประชากรตัวอย่าง ที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ
3.1.1.1 กลุ่มข้อมูล เป็นข้อมูลเกี่ยวกับกระบวนการรับ-ส่งหนังสือ/เอกสารราชการภายในสถาบันวิจัย
ประชากรและสังคม โดยเก็บรวบรวมข้อมูลจากฐานข้อมูลระบบสารบรรณอัจฉริยะ ซึ่งเป็นการจัดเก็บข้อมูลการ
ดาเนินงานของระบบในปีที่เกิดขึ้นจริง ตั้งแต่เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2558 ถึงเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560
3.1.1.2 กลุ่มผู้ปฏิบัติงานสถาบันวิจัยประชากรและสังคม จานวน 14 คน ซึ่งเป็นตัวแทนของผู้ใช้งาน
สารบรรณอัจฉริยะ ที่เป็นทั้งผู้รับข้อมูลปลายทางและผู้จัดส่งข้อมูล ประกอบด้วย ผู้ให้ข้อมูลสนทนากลุ่มแบบเจาะจง
จานวน 8 คน ได้แก่ หัวหน้างาน 2 คน และผู้ปฏิบัติงาน 6 คน และผู้ให้ข้อมูลสัมภาษณ์เชิงลึก จานวน 6 คน ได้แก่
ผู้บริหารสถาบันฯ 5 คน และเลขานุการสถาบันวิจัยประชากรและสังคม 1 คน
3.2 เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิเครำะห์
เครื่องมือที่ใช้ในการวิเคราะห์ถอดบทเรียนความคุ้มค่าการใช้โปรแกรมสารบัญอัจฉริยะ สถาบันวิจัยประชากร
และสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งนี้มมี ีขั้นตอน วิธีการ และเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อการศึกษา ดังนี้
วิเคราะห์ถอดบทเรียนความคุ้มค่าการใช้โปรแกรมสารบรรณอัจฉริยะ [17]

3.2.1 ศึกษำต้นทุนของกำรสร้ำงโปรแกรม “สำรบรรณอัจฉริยะ” และกำรดูแล เป็นการศึกษาต้นทุนการ
ทางานของผู้ บริ ห ารจัดการข้อมูล และ ผู้ พัฒ นาโปรแกรม จึงเป็น ผลิต ผลจากแรงงานที่จะวัดผลในรูปแบบของ
ประสิทธิภาพการผลิตและประสิทธิผลของการใช้โปรแกรม หรือวัดเป็นช่วงเวลาในการทางาน ต้นทุนแรงงานที่หมด
ไปกับการพัฒนาโปรแกรม ซึ่งเป็นต้นทุนไม่ได้ก่อให้เกิดรายได้ ต้นทุนที่ไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนเป็นตัวเงิน เพราะใช้
แรงงานของตนเอง ทั้งนี้อาจนับรวมต้นทุนที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการ ความคิดสร้างสรรค์ผลงาน เวลาที่ใช้ไป
สาธารณูปโภค เครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนาของส่วนกลางนั่นเอง ผู้บริหารจัดการข้อมูล ริเริ่มการพัฒนางานสาร
บรรณภายใต้ โปรแกรมสารบรรณอัจ ฉริย ะ โดยดาเนินการบริหารจัดการข้อมูล และพัฒ นาการรับเข้า -ส่งออก
หนังสือ/เอกสารราชการในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ไฟล์ จัดทาโครงสร้างการทางานบนโปรแกรม นาข้อมูลที่ได้ทั้งหมด
มาพัฒนาร่วมกับผู้พัฒนาโปรแกรม ดูแลออกแบบกระบวนการปฏิบัติงานของระบบ กาหนดรายละเอียดต่างๆ และ
ร่ ว มกัน ตรวจสอบ ติด ตาม และทดสอบการใช้ส ารบรรณอัจฉริ ยะแบบครบวงจร ให้ การทางานของโปรแกรม
สนับสนุนการใช้งานได้ทุกที่ทุกเวลาผ่านทางระบบอินเทอร์เน็ต ซึ่งการพัฒนางานสารบรรณครั้งนี้ใช้เวลาดาเนินการ
ประมาณ 6 เดือน
3.2.2 ศึกษำประโยชน์ของกำรใช้โปรแกรมสำรบรรณอัจฉริยะ เป็นการศึกษาถึงต้นทุนที่เกิดขึ้นจริงในการ
พัฒนางานสารบรรณด้วยระบบสารสนเทศภายใต้สารบรรณอัจฉริยะ ทั้งต้นทุนทางตรงและทางอ้อม ผลตอบแทนที่
ได้รับจากต้นทุนในการผลิต ได้แสดงให้เห็นถึงมูลค่าในรูปแบบที่ไม่ได้เป็นตัวเงินแต่จะเป็นการเพิ่มความคุ้มค่าของ
การพัฒนาด้านอื่นๆ ได้แก่ บริการที่สะดวกและกระบวนการทางานรวดเร็ว เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพ สร้างความ
เข้มแข็งให้ผู้ป ฏิบัติงานทุก คนได้รับ ประโยชน์ และรองรับสภาวะแวดล้อ มและการใช้ทรัพ ยากรของสถาบัน ฯ
อย่างคุ้มค่า กระบวนการทางานของระบบจึงแสดงให้เห็นประโยชน์การใช้สารบรรณอัจฉริยะ โดยเฉพาะในมิติด้าน
ประสิทธิภาพการใช้งานของโปรแกรม มิติของการเข้าถึงของผู้ใช้ ความสะดวกในการใช้งาน และระยะเวลาในการ
ให้บริการได้แนวทางในการพัฒนา กระบวนการทางานโดยอาศัยเทคโนโลยีการสื่อสารที่ทันสมัย ซึ่งจะเอื้อประโยชน์
ในการคาดประมาณต้นทุน และความคุ้มค่า
3.2.3 ศึกษำต้นทุนประสิทธิผล (CEA: Cost-Effectiveness Analysis) เป็นการศึกษาค้นทุนประสิทธิผล
ของการใช้โปรแกรมสารบรรณอัจฉริยะด้านความคุ้มค่าต่อการรับ เข้า-ส่งออกหนังสือ/เอกสารราชการ ข้อมูลด้าน
ผลได้ของโปรแกรมที่ใช้ปฏิบัติงานสามารถประมาณมูลค่าของผลได้หรือที่เป็นผลลัพธ์ที่ได้รับนั้นอาจจะอยู่ในรูปแบบ
ที่ไม่เป็นตัวเงินจากต้นทุนในการผลิตสารบรรณอัจฉริยะที่เกิดขึ้นจริง การวิจัยครั้งนี้ได้เก็บรวบรวมข้อมูลที่นามา
ศึก ษาจากฐานข้ อมู ล ในสารบรรณอั จ ฉริ ย ะตั้ง แต่ เริ่ มใช้ งานจริง รวมระยะเวลา 23 เดือ น (เมษายน 2558 ถึ ง
กุมภาพันธ์ 2560) และการศึกษาต้นทุนและประสิทธิผลของการใช้ ระบบสารบรรณอัจฉริยะด้านความคุ้มค่าในงาน
สารบรรณครั้งนี้ใช้เวลาศึกษา 10 เดือน (เมษายน 2560 ถึง 31 มกราคม 2561)
3.2.4 ศึกษำวิจัยแบบผสมผสำน (Mixed Methods) ประกอบด้วย
3.2.4.1 กำรศึกษำวิจัยเอกสำร (Documentary Research) ดาเนินการศึกษาขอมูลจากเอกสาร
ทางวิช าการต่างๆ ทั้ง ในส่ ว นของแนวคิด และทฤษฏี จากงานวิจัย หนัง สื อ และบทความที่ เกี่ ยวข้ องกับ การใช้
ประโยชน์ของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
3.2.4.2 กำรศึกษำวิจั ยเชิงปริ ม ำณ (Quantitative Research) ใช้การเก็บ ข้ อมูลจากฐานข้อมูล
สารบรรณอัจฉริยะ เพื่อศึกษาถึงกระบวนการ รูปแบบ และปริมาณการใช้งาน รวมทั้งประสิทธิภาพและข้อจากัดใน
การให้บริการของโปรแกรม โดยจัดเก็บข้อมูลการดาเนินงาน ณ วันที่สารบรรณอัจฉริยะเปิดใช้งานจริง ตั้งแต่เดือน
เมษายน 2558 ถึงเดือนกุมภาพันธ์ 2560 รวบรวมข้อมูลและแจกแจงประเภทของข้อมูลเพื่อหาค่าเฉลี่ยและนับ
ความถี่ในการวิเคราะหและอธิบายถึงประสิทธิภาพในการรับ-ส่งข้อมูลผ่านสารบรรณอัจฉริยะ
วิเคราะห์ถอดบทเรียนความคุ้มค่าการใช้โปรแกรมสารบรรณอัจฉริยะ [18]

3.2.4.3 กำรศึกษำวิจัยเชิงคุณภำพ (Quanlitative Research) เพื่อทราบถึงบริบทเกี่ยวกับการใช้
งานของผู้ใช้ในระยะเวลาที่ผ่านมาที่ครอบคลุมข้อจากัดที่เป็นปัญหาอุปสรรค ศักยภาพ ความมีประสิทธิภาพ ตลอดจน
ข้อมูลพื้นฐานที่จะใช้ในการคานวณต้นทุนประสิทธิผล โดยใช้เทคนิคการจัดสนทนากลุ่มแบบเจาะจง (Focus group
discussion-purposive) และการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) จานวน 14 คน โดยใช้แนวคาถามที่ผู้วิจัยได้
สร้างขึ้นใช้ในการดาเนินการสนทนาทั้ง 2 กลุ่ม กับกลุ่มเป้าหมายที่ได้คัดเลือกมา ดังนี้
1) กำรจั ด สนทนำกลุ่ม แบบเจำะจง (Focus group discussion-purposive) เป็นการ
เชิญผู้แทนของผู้ใช้ งานสารบรรณอัจฉริยะทั้งผู้ใช้งานทั่วไปและผู้ใช้งานหลัก จานวน 8 คน ตามตาแหน่งงานใน
สานักงานผู้อานวยการสถาบันวิจัยประชากรและสังคม ที่เกี่ยวข้องทั้งในการเป็นผู้ใช้รับข้อมูลปลายทางและผู้จัดส่ง
ข้อมูลจากสารบรรณอัจฉริยะ ซึ่งเป็นผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องใกล้ชิดและมีประสบการณ์ตรงมาประชุมสนทนาร่วมกัน
ประกอบด้วย
1. หัวหน้างานนโยบายและแผน 2. หัวหน้างานการศึกษาและบริการวิชาการ
3. ผู้ปฏิบัติงานสารบรรณ
4. ผู้ปฏิบัติงานเลขานุการผู้อานวยการสถาบันฯ
5. นักทรัพยากรบุคคล
6. ผู้ปฏิบัติงานงานสื่อสารองค์กร
7. นักวิชาการพัสดุ
8. เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป
โดยได้น าแนวคาถามสนทนากลุ่ ม แบบเจาะจง (ภาคผนวก 1) ที่ผู้ วิจัยได้สร้างขึ้นใช้ในการ
ดาเนินการสนทนา โดยจะเปิดประเด็นการสนทนาและใช้ถามคาถามในมุมกว้า ง เพื่อให้ผู้ให้ข้อมูลได้อธิบายและ
อภิปราย เช่น ประเด็นเกี่ยวกับการใช้บริการของสารบรรณอัจฉริยะ ความเห็นต่อการรองรับการทางานของระบบ
ความยุ่งยากในการจัดการเพื่อใช้งานด้วยตนเอง ความสะดวกต่อการใช้งานของระบบ และภาพรวมการใช้ระบบ
2) กำรสัม ภำษณ์ เ ชิ งลึ ก (In-depth Interview) โดยได้น าแนวค าถามสั มภาษณ์ เชิ งลึ ก
(ภาคผนวก 2) ที่ผู้วิจัยได้สร้างขึ้นใช้ในการดาเนินการขออนุญาตเข้าพูดคุยกับกลุ่มผู้บริหารสถาบันวิจัยประชากรและ
สังคม ในฐานะผู้ใช้สารบรรณอัจฉริยะที่เป็น ทั้งผู้ใช้รับข้อมูลปลายทางและผู้จัดส่งข้อมูลจากระบบ จานวน 6 คน
ประกอบด้วย
1. ผู้อานวยการสถาบันวิจัยประชากรและสังคม
2. รองผู้อานวยการสถาบันวิจัยประชากรและสังคม ฝ่ายต่าง ๆ
3. เลขานุการสานักงานผู้อานวยการสถาบันวิจัยประชากรและสังคม
แนวคาถามสั มภาษณ์เชิงลึ ก (In-depth Interview) ที่ผู้ วิจัยได้ สร้างขึ้ นใช้ในการดาเนินการ
สัมภาษณ์เชิงลึกนี้จะเป็นประเด็นคาถามในมุมกว้าง เพื่อให้ผู้ให้ข้อมูลได้อธิบาย และอภิปรายตามประเด็นที่เกี่ยวข้อง
การดาเนินงานทั้ง 2 กลุ่มนี้ ผู้วิจัยได้ขออนุญาตทาการบันทึกเสียง จดบันทึก/ สรุปเรื่องราว
ประเด็นสาคัญ หรือเหตุการณ์ต่างๆ ที่ได้จากการสัมภาษณ์เชิงลึกไว้อย่างครบถ้วน
สาหรั บแนวคาถามในการนาสนทนาครั้ งนี้ ผู้วิจัยได้ ใช้วิธีการถอดบทเรียนหลั งปฏิบัติการ
(After Action Review: AAR) เพื่อเป็นเครื่องมือถอดบทเรียนหรือองค์ความรู้ที่ได้จากการปฏิบัติจริงบางครั้งเรียกว่า
เครื่องมือวิเคราะห์หลังปฏิบัติ โดยผู้ร่วมสนทนาจะร่วมกันสะท้อนความคิดเห็นจากประสบการณ์ปฏิบัติจริง (ศุภวัลย์
พลายน้อย, 2556) ซึง่ วิธีดังกล่าวนี้จะดาเนินการไปไม่ว่าการปฏิบัตินั้นจะประสบผลสาเร็จหรือล้มเหลว การสนทนา
ที่ย้อนอดีต ร่วมกันทบทวนที่มาที่ไปจากประสบการณ์ในการปฏิบัติงานของแต่ละคนมาแลกเปลี่ยนกัน โดยเฉพาะใน
ประเด็นด้านการอานวยความสะดวกในการรับ-ส่งข้อมูลสารบรรณภายในสถาบันวิจัยประชากรและสังคมในมิติด้าน
เวลา การบอกเล่าถึงสิ่งที่แต่ละคนได้ปฏิบัติมานั้น จะเป็นอย่างไร มีประสิทธิภาพมากน้อยเพียงใด ความสาเร็จหรือ
คุณค่าที่ควรรักษาไว้ และปัญหาหรือจุดอ่อนที่เกิดขึ้น (สุทัศน์ ดวงดีเด่น 2551) นั่นคือ การดึงเอาความรู้หรือสกัด
วิเคราะห์ถอดบทเรียนความคุ้มค่าการใช้โปรแกรมสารบรรณอัจฉริยะ [19]

ความรู้จากประสบการณ์หรือการทางานออกมาใช้นับเป็นทุนในการทางานเพื่อยกระดับให้ดียิ่งขึ้น (ประภาพรรณ
อุ่นอบ, 2557)
จากการจัดประชุมเพื่อสนทนากลุ่มแบบเจาะจงและการสัมภาษณ์เชิงลึก ทาให้ทราบถึงบริบท
เกี่ยวกับการใช้งานของผู้ใช้ในระยะเวลาที่ผ่านมา ที่ครอบคลุมข้อจากัดที่เป็นปัญหาอุปสรรค ความมีศักยภาพและ
ประสิทธิภาพสุงสุดของระบบ (โดยเฉพาะประโยชน์ในการประหยัดเวลาในการสื่อสารภายในสถาบันวิจัยประชากร
และสังคม) ตลอดจนข้อเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อให้บรรลุพันธกิจ เป้าหมาย และ
วิสัยทัศน์
3.3 กำรเก็บรวบรวมข้อมูล
ในการศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัย ได้จัดเตรียมข้อมูลการใช้งานจากโปรแกรมสารบรรณอัจฉริยะสถาบันวิจัยประชากร
และสังคม จากฐานข้อมูลรายปีเกี่ยวกับรายละเอียดของหนังสือ/เอกสารราชการแต่ละประเภท วัน และระยะเวลา
ที่ใช้การดาเนินการภายใต้สารบรรณอัจฉริยะจนจบกระบวนการ และการใช้เวลาปฏิบัติการทั้งในเวลาราชการและ
นอกเวลาราชการ การเก็บรวมรวมข้อมูลจะรวบรวมจากฐานข้อมูลทั้งหมด ได้แก่
3.3.1 ข้อมูลปฐมภูมิ เป็นกำรรวบรวมข้อมูลโดยตรงจำก
3.3.1.1 ฐำนข้อมูลสำรบรรณอัจฉริยะ เพื่อศึกษาถึงกระบวนการ รูปแบบ และปริมาณการใช้งาน
รวมทั้งประสิทธิภาพและข้อจากัดในการให้บริการของระบบ รวบรวมข้อมูลและแจกแจงประเภทของข้อมูลเพื่อหา
ค่าเฉลี่ยและนับความถี่ในการวิเคราะหและอธิบายถึงประสิทธิภาพในการรับ-ส่งข้อมูลผ่านสารบรรณอัจฉริยะ
3.3.1.2 ข้อมูลจำกกำรสนทนำกลุ่มแบบเจำะจงและกำรสัมภำษณ์เชิงลึก นามาประมวลผลเพื่อทราบ
ถึงบริบทเกี่ยวกับการใช้งานของผู้ใช้ในระยะเวลาที่ผ่านมาที่ครอบคลุมข้อจากัดที่เป็นปัญหาอุปสรรค ศักยภาพ ความ
มีประสิทธิภาพ ตลอดจนข้อเสนอแนะ
3.3.2 ข้อมูลทุติยภูมิ เป็นข้อมูลที่น ามาประกอบการศึกษาจากเอกสารทางวิชาการต่างๆ ทั้งในส่ วนของ
แนวคิดและทฤษฏีจากงานวิจัย หนังสือ และบทความที่เกี่ยวข้องกับการใช้ประโยชน์ของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
3.4 สถิติที่ใช้ในกำรวิเครำะห์
การเลื อกสถิติเพื่อการวิเคราะห์ห ลังจากที่ผู้ทาการศึกษาเก็บรวบรวมข้อมูล จัด ระบบระเบียบข้อมูล จัด
หมวดหมู่ แจกแจงประเภทของข้อมูล เรียบร้อยแล้ว จะนาข้อมูลทั้งหมดเพื่อหาคาเฉลี่ย ( X ) และนับความถี่ของ
กลุ ม ตัวอยาง (N) และนาข้อมูลไปประมวลผลในโปรแกรมไมโครซอฟท์ เอกซ์เซล เพื่อเป็นสารสนเทศที่สามารถ
นาไปใช้ประโยชน์ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะหขอมูลครั้งนี้ มีดังนี้
3.4.1 ควำมถี่ (Frequency) ใช้ในการอธิบายจานวนการดาเนินงานส่งข้อมูลผ่านระบบสารบรรณอัจฉริยะ
ในแต่ละประเภทและช่วงเวลา แสดงข้อมูลในรูปตารางและแผนภูมิ
3.4.2 คำรอยละ (Percentage) ใชในการอธิบายสัดส่วนการดาเนินงานส่งข้อมูลผ่านระบบในแต่ละประเภท
และช่วงเวลา
3.4.3 คำเฉลี่ย (Mean) ใชในการวิเคราะหและอธิบายถึงประสิทธิภาพในการรับ-ส่งผ่านระบบสารบรรณ
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3.5 วิธีกำรวิเครำะห์ข้อมูลที่ใช้ในกำรศึกษำและกำรนำเสนอ
3.5.1 กรอบแนวคิดในกำรวิเครำะห์
ในการศึกษาครั้ งนี้ ผู้ วิจั ย ได้ ทาการวิเคราะห์ ถอดบทเรียนความคุ้มค่าการใช้โ ปรแกรมสารบรรณ
อัจฉริยะ ซึ่งเป็นการวิเคราะห์ต้นทุนในการผลิต การใช้ประโยชน์ ผลได้ ผลลัพธ์ที่ได้รับอยู่ในรูปแบบที่ไม่เป็นตัวเงิน
ดาเนินการวิเคราะห์ต้นทุนประสิทธิผล (Cost-effectiveness analysis: CEA) ของการใช้สารบรรณอัจฉริยะ ภายใต้
กรอบแนวคิด การประหยัดเวลาโดยจะอิงกับเงินเดือน (The Time Saving Time Salary approach: TSTS) มา
คานวณ และเวลาการทางานของผู้ปฏิบัติงานแต่ละคนไม่เท่ากัน จึงได้นาแบบจาลองคุณค่างาน (Work Value Model:
WVM) มาใช้ในการคานวณด้วยการถ่วงน้าหนัก ดังแผนภาพที่ 2 ต่อไปนี้
แผนภำพที่ 2 กรอบแนวคิดที่ใช้ในกำรวิเครำะห์

ต้นทุนประสิทธิผล
(Cost-effectiveness analysis: CEA)

วิเครำะห์ถอดบทเรียนควำมคุ้มค่ำของ
กำรใช้โปรแกรมสำรบรรณอัจฉริยะ

ต้นทุนบนฐำน TS TS
(The Time Saving Time Salary approach)

แนวทำงที่มีประสิทธิผลต่อควำมคุ้มค่ำ
ของกำรใช้สำรบรรณอัจฉริยะ

คุณค่ำงำน
(Work Value Model: WVM)

สนทนำกลุ่มแบบเจำะจง
(Focus group discussion-purpsoive)
และสัมภำษณ์เชิงลึก (In-depth Interview)
โดยผู้ใช้ระบบ

แนวทำงที่มีประสิทธิผลต่อควำมคุ้มค่ำ
ของกำรใช้สำรบรรณอัจฉริยะ
(ปรับตามข้อเสนอแนะจากผู้ใช้ระบบ)
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ด้ว ยสภาพการบริ ห ารจั ด การหนั งสื อ/เอกสารราชการในงานสารบรรณมีมากมายหลายประเภท
จาเป็นต้องใช้กระบวนการในการดาเนินการด้วยระบบสรรณอัจฉริยะ ผู้วิจัยจึงได้วิเคราะห์องค์ประกอบเพื่อพิจารณา
กระบวนการสาคัญนาไปใช้ในการพัฒนาความคุ้มค่าของการลงทุน พัฒนาโปรแกรมเปรียบเทียบกับผลลัพธ์ที่ได้รับ
เพื่อให้เกิดความชัดเจนและความตรงของแนวทางการเพิ่มประสิทธิผลต่อความคุ้มค่าของการใช้ระบบ ผู้วิจัยจึงได้นา
รูปแบบที่พัฒนาแล้วไปให้ผู้ใช้ระบบจานวน 14 คน สะท้อนความเห็นต่อการใช้งานเพิ่มเติมเพื่อนามาตรวจสอบ
ความถูกต้อง ความเหมาะสม ตลอดจนข้อเสนอแนะ ในแบบของการสนทนากลุ่มแบบเจาะจงและการสัมภาษณ์เชิง
ลึก ข้อเสนอแนะที่สาคัญทั้งหมดจะถูกนาไปปรับปรุงเป็นแนวทางที่มีประสิทธิผลตามความเหมาะสมและพร้อมที่ จะ
นาเสนอในรายงานวิเคราะห์ ซึ่งจะพิจารณาแนวคิดที่จะนามาช่วยวิเคราะห์ครั้งนี้ได้แก่
3.5.1.1 กำรวิเครำะห์ต้นทุนประสิทธิผล (Cost-effectiveness analysis: CEA) ของการใช้โปรแกรม
เพื่อดูต้นทุนในการผลิต (Edejer TT-T. et al., 2003) เช่น ผู้เกี่ยวข้อง ช่วงเวลา
3.5.1.2 กำรคำนวณต้นทุนผลได้ของระบบบนฐำน (The Time Saving Time Salary approach:
TSTS) เพื่อดูต้นทุนและผลได้ที่สะท้อนผ่านศักยภาพในการประหยัดเวลา และประโยชน์ของสารบรรณอัจฉริยะที่
ดาเนินการภายใต้กรอบแนวทางการประหยัดเวลาที่ใช้ในการสื่อสารอิงกับเงินเดือน (Sassone P.G., 1988) เช่น
การคานวณคุณค่างานกับเงินเดือน
3.5.1.3 กำรถ่วงน้ำหนักภำยใต้แบบจำลอง “คุณค่ำงำน” (Work Value Model: WVM) เพื่อช่วย
ให้สถาบันวิจัยประชากรและสังคม ได้ทราบถึงสถานการณ์ของต้นทุนในการผลิตโปรแกรมสารบรรณอัจฉริยะที่
เกิดขึ้นจริง และเพื่อการใช้ประโยชน์ในงานสารบรรณ รวมทั้งการนาข้อมูลด้านผลได้ด้วยการคานวณจากระบบ
Intangible out come คือผลลัพธ์ที่ได้รับอยู่ในรูปแบบที่ไม่เป็นตัวเงิน (Edejer TT-T. et al. (2003) p129, 130)
3.6 วิธีกำรวิเครำะห์ข้อมูล
3.6.1 ประเมินประสิทธิภาพของสารบรรณอัจฉริยะที่นามาใช้ในงานสารบรรณตามเกณฑ์การประเมินด้าน
การใช้ กระบวนการและประสิ ทธิ ภ าพของผู้ ใ ช้ ง าน/ Use process and User performance (Harmilton and
Chervany, 1981) มาใช้เป็ น กรอบในการประเมิน ซึ่งประกอบด้ว ยตั ว ชี้วัดประสิ ทธิภ าพ 4 ด้าน ที่ ช่ว ยให้ ผู้ ใ ช้
ตัดสิน ใจได้ดีขึ้น (Improved decision makers) ช่วยให้ กระบวนการตัดสินใจทาได้ดีขึ้น (Improved decision
making process) ช่ ว ยลดต้ น ทุ น ในการสื่ อ สาร (Improved user organizational performance via reduce
information processing cost) และช่วยให้ใช้ประโยชน์จากทรัพยากรได้ดีขึ้น (Improved asset utilization)
3.6.2 พิจารณากระบวนการทางานที่มีความสัมพันธ์ระหว่างผลได้กับ ต้นทุนการบริหารจัดการของระบบ
เกี่ยวกับการรับ-ส่งหนังสือ/เอกสารราชการของงานสารบรรณภายในของสถาบันวิจัยประชากรและสังคม
3.6.3 วิเคราะห์ต้นทุนประสิทธิผล/ Cost-effectiveness analysis: CEA ของการใช้สารบรรณอัจฉริยะด้าน
ความคุ้มค่าต่อกระบวนการการรับ-ส่งหนังสือ/เอกสารราชการอยู่ในรูปแบบผลได้ของระบบที่บรรลุประสิทธิผลหรือ
ผลได้ที่ใช้ต้นทุนต่า หรือผลตอบแทนที่ได้รับจากต้นทุนในการผลิตแสดงให้เห็นถึงมูลค่าในรูปแบบที่ไม่ได้เป็น ตัวเงิน
ทั้งนี้ การวิเคราะห์ต้นทุนประสิทธิผลเป็นวิธีการประเมินสารบรรณอัจฉริยะที่มีผลของสารบรรณอัจฉริยะอยู่ในรูป
ของหน่วยนับทางธรรมชาติ เช่น จานวนชั่วโมงการทางาน จานวนจดหมายส่งออกจากโปรแกรม เป็นต้น ซึ่งเอื้อ
ประโยชน์ต่อการวิเคราะห์ต้นทุน (ทั้งที่มีมูลค่าเป็นจานวนเงิน และไม่ได้เป็นตัวเงิน) และประสิทธิผลที่เกี่ยวข้องกับ
การใช้สารบรรณอัจฉริยะ ดังแผนภาพที่ 3 ต่อไปนี้
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แผนภำพที่ 3 ควำมเชื่อมโยงระหว่ำงกำรวิเครำะห์ต้นทุนประสิทธิผลที่มีผลต่อกำรประเมิน
โปรแกรมสำรบรรณอัจฉริยะ
ต้นทุน +
การแทรกแซงมี
ต้นทุนสูงแต่
ประสิทธิภาพต่า

การแทรกแซงมี
ประสิทธิภาพสูง
และมีต้นทุนสูง

ประสิทธิผล -

ประสิทธิผล +
การแทรกแซงมี
ต้นทุนต่าและมี
ประสิทธิภาพต่า

การแทรกแซงมี
ประสิทธิภาพสูง
และมีต้นทุนต่า
ต้นทุน -

ที่มา: ดัดแปลงจาก Rudmik & Drummond (2013) หน้า 5

จากแผนภาพที่ 3 ข้ างต้ น เป็ น โมเดลที่ ดั ด แปลงจาก Rudmik และ Drummond ที่ ก ล่ า วถึ ง ต้ น ทุ น และ
ประสิทธิผล แสดงให้เห็นความเชื่อมโยงระหว่างการวิเคราะห์ ต้นทุนประสิทธิผลที่มีผลต่อการประเมิน สารบรรณ
อัจฉริยะ ซึง่ เป็นโปรแกรมที่มีประสิทธิผลสูงจะถูกวางตาแหน่งไว้ด้านขวาของแผนภาพ ในขณะที่โปรแกรมที่มีต้นทุน
ต่าจะถูกวางตาแหน่งไว้ด้านล่างของแผนภาพ ทั้งนี้ต่าแหน่งที่พึงประสงค์สูงสุดคือ ตาแหน่งด้านขวาล่าง ซึ่งชี้ให้เห็น
ว่าการแทรกแซงมีประสิทธิผลสูงและมีต้นทุนต่า
การวิเคราะห์ต้นทุนประสิทธิผลนี้ จะอิงแนวทางการวิเคราะห์ Generalized Cost-Effectiveness Analysis
(GCEA) (Edejer TT-T. et al., 2002) ซึ่งเป็นวิธีการประเมิน สารบรรณอัจฉริยะที่มีการแทรกแซงเพียง 1 กิจกรรม
(Evaluate Cost-Effectiveness of Single Intervention) เปรี ย บเที ย บกั บ การไม่ ไ ด้ ด าเนิ น กิ จ กรรมใดๆ เลย
(Intervention Package Against “Do Nothing”)
ผลจากการวิเคราะห์จะชี้ให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในรูปของการลงทุน และประโยชน์ที่ได้จากการ
ประหยัดทรัพยากรในระดับผลลัพธ์ เมื่อมีการแทรกแซงกิจกรรมในสารบรรณอัจฉริยะ นั่นคือได้เปรียบเทียบใน
ลักษณะการทางานสารบรรณระหว่างการทางานแบบดั้งเดิมและการทางานบนโปรแกรม จึงนามาเป็นแนวทางที่ใช้
วิเคราะห์สารบรรณอัจฉริยะที่มีการ "แทรกแซง" (Intervention) เพื่อให้เห็นการเพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพใน
การทางานที่ทันสมัย สะดวก ประหยัด คานึงถึงต้นทุนการผลิตที่ต่าที่สุดแต่คงคุณภาพและความคุ้มค่าในการใช้งาน
และเป็นที่ยอมรับของผู้ใช้งาน ต้นทุนในการพัฒนาระบบสารสนเทศครั้งนี้ ได้นาข้อคาถามที่กระตุ้นให้กลุ่มตัวอย่าง
ย้อนระลึกถึงเหตุการณ์ที่ผ่านมา ทั้งในมุมเปรียบเทียบและประโยชน์ เช่น สอบถามถึงการประหยัดเวลาเมื่อเทียบกับ
ก่อนแทรกแซง เป็นต้น
ดังนั้นสำรบรรณอัจฉริยะที่มีกำรแทรกแซง (Intervention) เป็นการแทรกแซงโดยผู้บริหารจัดการข้อมูล
ในฐานะเป็นหัวหน้างานบริหารทั่วไปคอยควบคุมดูแลงานสารบรรณซึ่งเป็นฝ่ายงานหนึ่งในกลุ่มงานบริหารทั่วไป โดย
วิเคราะห์ถอดบทเรียนความคุ้มค่าการใช้โปรแกรมสารบรรณอัจฉริยะ [23]

ได้รับมอบหมายจากผู้บริหารให้พัฒนางานสารบรรณให้มีประสิทธิภาพที่ มากกว่าการออกเลขหนังสือออนไลน์ที่ได้
พัฒนาขึ้นเมื่อปี 2552 มาสู่โปรแกรมสารบรรณอัจฉริยะขึ้น เป็นการเข้ามาแทรกแซงเพื่อพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพให้
งานสารบรรณมีความคล่องตัวในการทางาน ประหยัดเวลา ด้วยการปรับระบบการทางานแบบดั้งเดิมด้วยกระดาษ
ให้อยู่ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์แทน และอานวยต่อการพิจารณาสั่งการให้ผู้อานวยการสถาบันวิจัยประชากร
และสั งคม ดาเนิ นการเป็ นไปอย่างรวดเร็ วและมีประสิทธิภ าพ และเมื่อนามาเปรี ยบเทียบกับกำรไม่ ไ ด้ดำเนิน
กิจกรรมใดๆ เลย นั่นหมายถึงว่า การเข้ามาแทรกแซงครั้งนี้คือ การนา “สารสนเทศ” เข้าไปแทรกแซงการทางาน
แบบกระดาษจากเดิมที่ผู้ปฏิบัติงานสารบรรณต้อง คัดกรองหนังสือ ทาสาเนา จัดแฟ้ม-เสนอแฟ้ม คืนแฟ้ม การเดิน
ถือหนังสื อส่ ง -รับ -ส่งต่อฝ่ายงานต่างๆ ก็จ ะเปลี่ ยนมาทางานด้วยระบบบอิเล็ กทรอนิก ส์ แทนที่ เท่ากับเป็นการ
ยกระดับการทางานของผู้ปฏิบัติงานสารบรรณให้ทางานภายใต้สารบรรณอัจฉริยะที่นั่งอยู่กับโต๊ะทางาน บริหาร
จัดการรับ-ส่งหนังสือ/เอกสารราชการผ่านสารบรรณอัจฉริยะ ขณะเดียวกันผู้ปฏิบัติงานสารบรรณสามารถทางาน
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องได้ซึ่งช่วยประหยัดเวลาได้ในระดับที่คุ้มค่า การวิคราะห์ครั้งนี้มองด้านความคุ้มค่าต่อกระบวนการ
รับ-ส่งหนังสือ/เอกสารราชการในรูปแบบผลได้ของโปรแกรมที่บรรลุประสิทธิผลหรือผลได้ที่ใช้ต้นทุนต่า ต้นทุนที่มี
มูลค่าทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน ผลจากการวิเคราะห์จะสามารถชี้ให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในรูปของ
การลงทุน และประโยชน์ที่ได้จากการประหยัดทรัพยากรในระดับผลลัพธ์เมื่อมีการแทรกแซงกิจกรรมในระบบสารบรรณ
อัจฉริยะ
โดยอิ งแนวทางการวิเ คราะห์ ใ นรู ป แบบสมการ GCEA: Generalized Cost-Effectiveness Analysis คื อ
วิเคราะห์ประสิทธิภาพโดยรวม และเป็นการเปรียบเทียบต้นทุนเชิงเปรียบเทียบ ต่อผลลัพธ์เชิงเปรียบเทียบ (สมการ
A, B, C) ดังแผนภาพที่ 4 ต่อไปนี้
แผนภำพที่ 4 สมกำร GCEA: Generalized Cost-Effectiveness Analysis

Net cost
Net benefit
CA
EA
Cj
Oj
ri

CA
:
EA
= C1 (1+ r1) + C2 (1+ r2) +.....Ct (1+ rt)
= O1 (1+ r1) +......................... Ot (1+ rt)

...............สมกำร A
...............สมกำร B
...............สมกำร C

ที่มา: สมการ GCEA ประยุกต์ จาก Edejer TT-T. et al. (2003).
= การวิเคราะห์ต้นทุน
= การวิเคราะห์ประสิทธิผล
= ต้นทุนประเภท j
= ผลลัพธ์ (ผลตอบแทนที่ได้รับ) ประเภท j
= อัตราคิดลด (Discount rate) ในปีที่ i

วิเคราะห์ถอดบทเรียนความคุ้มค่าการใช้โปรแกรมสารบรรณอัจฉริยะ [24]

3.7 ขั้นตอนกำรวิเครำะห์และประเมินผล
ผู้วิจัย ได้จัดเตรียมข้อมูลการใช้สารบรรณอัจฉริยะในงานสารบรรณของสถาบันวิจัยประชากรและสังคม
มหาวิทยาลัยมหิดล จากฐานข้อมูลรายปีเกี่ยวกับรายละเอียดของหนังสือ/เอกสารราชการประเภทต่างๆ ระยะเวลา
ที่ใช้การดาเนินการภายใต้สารบรรณอัจฉริยะจนจบกระบวนการ และการใช้เวลาในการปฏิบัติการในเวลาราชการ
และนอกเวลาราชการ
3.7.1 วิเคราะห์และประมวลผลการวิเคราะห์ต้นทุนประสิทธิผล (Cost-effectiveness analysis: CEA) ของ
การใช้สารบรรณอัจริ ยะ เพื่อดู ต้นทุนในการผลิต ของโปรแกรมสารบรรณอัจฉริยะด้านความคุ้มค่าต่อการรับ -ส่ง
หนังสือ/เอกสารราชการภายใน ของสถาบันฯ รายงานภาพรวมตารางแสดงผลการใช้งานตามสัดส่วนหรือมูลค่า
ผลได้และแบ่งเป็นกราฟ พร้อมทั้งทาการวิเคราะห์เนื้อหา สรุปประเด็น และข้อเสนอแนะต่างๆ
3.7.2 วิเคราะห์และประมวลผลการใช้คานวณต้นทุนประสิทธิผลบนฐาน TSTS/ The Time Saving Time
Salary approach: TSTS ที่เป็นแนวทางการประหยัดเวลาโดยจะอิงกับเงินเดือน ด้วยวิธีการการถ่วงน้าหนัก ภายใต้
แบบจาลองคุณค่างาน (Work Value Model)
ผู้วิจัย ได้นาข้อมูลทั้งหมดไปวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมชุด ค่าสถิติสาเร็จรูปด้วยคอมพิวเตอร์ ซึ่งจะ แบ่ง
การวิเคราะห์ออกเป็น 4 ตอนคือ
ตอนที่ 1 ศึกษาต้นทุนของการสร้างโปรแกรมสารบรรณอัจฉริยะและการดูแลระบบ
ตอนที่ 2 ศึกษาประโยชน์ของการใช้โปรแกรมสารบรรณอัจฉริยะ
ตอนที่ 3 ศึกษาต้นทุนประสิ ทธิผลและความคุ้มค่า ของการใช้โปรแกรมสารบรรณอัจฉริยะในการรับ -ส่ ง
หนังสือ/เอกสารราชการ
ตอนที่ 4 นาผลจากการศึกษาปัญหาอุปสรรค ศักยภาพ ความมีประสิทธิภาพ ตลอดจนข้อเสนอแนะของผู้ใช้
สารบรรณอัจฉริยะ มาพัฒนาการบริการงานสารบรรณของสถาบันฯ
การวิเคราะห์ข้อมูลตามวัตถุประสงค์ ทั้ง 4 ข้อ ข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์ นี้ ผู้วิจัยได้นาเสนอในรูปตาราง
และแผนภาพ ประกอบคาอธิบายและพัฒนาเพื่อกาหนดแนวทางที่มีประสิทธิผลต่อการพัฒนาการใช้โปรแกรมสาร
บรรณอัจฉริยะเพื่อดูต้นทุนในการผลิต เช่น ผู้เกี่ยวข้อง ช่วงเวลา แนวทางการประหยัดเวลา คุณค่างานที่มีต้นทุนใน
การผลิตโปรแกรมที่เกิดขึ้นจริง และใช้ประโยชน์ในงานสารบรรณของสถาบันฯ และเพื่อศึกษาถึงกระบวนการใช้งาน
ของระบบสารบรรณอัจฉริยะในกลุ่มผู้ใช้ระดับต่างๆ ผลที่ได้จากการปฏิบัติเป็นอย่างไร มีประสิ ทธิภาพมากน้อย
เพียงใด โดยเฉพาะประเด็นความคุ้มค่าในมิติด้านเวลา
3.8 ผลกำรวิเครำะห์
3.8.1 ผู้ วิ จั ย ได รวบรวมข อมู ล และแจกแจงประเภทของข้ อ มู ล เพื่ อ หาค าเฉลี่ ย (x ) และนั บ ความถี่
(Frequency) ของกลุ มตัวอยาง นาข้อมูลไปประมวลผลในโปรแกรม Microsolf Excel ใช้สถิติการวิเคราะห์ข้อมูล
ด้านความถี่ (frequency) ที่จะนามาใช้ในการอธิบายจานวนการดาเนินงานส่งข้อมูลผ่านระบบในแต่ละประเภท
และช่วงเวลา และหาค่าร้อยละ (Percentage) ที่ใช้ในการอธิบายสัดส่วนการดาเนินงานส่งข้อมูลผ่านระบบในแต่ละ
ประเภท และช่วงเวลา รวมทั้งการหาค่าเฉลี่ย (Mean) ที่ใช้ในการวิเคราะหและอธิบายถึงประสิทธิภาพในการรับ-ส่ง
ข้อมูลผ่านระบบสารบัญอัจฉริยะ
3.8.2 น าผลการวิเคราะห์ และน าเสนอผลด้ว ยข้อมูล ในรูปแบบตาราง แผนภาพประกอบ ที่ไ ด้จากการ
วิเคราะห์ถอดบทเรียนความคุ้มค่าการใช้โปรแกรมสารบัญอัจฉริยะ ซึ่งเป็นการวิเคราะห์ต้นทุนประสิทธิผล (Costวิเคราะห์ถอดบทเรียนความคุ้มค่าการใช้โปรแกรมสารบรรณอัจฉริยะ [25]

effectiveness analysis: CEA) ของการใช้โปรแกรมเพื่อดูต้นทุนในการผลิต เช่น ผู้เกี่ยวข้อง ช่วงเวลา เป็นต้น โดย
ใช้คานวณต้นทุนบนฐาน TSTS ที่เป็นแนวทางการประหยัดเวลาโดยจะอิงกับเงินเดือน (The Time Saving Time
Salary: TSTS approach) ด้วยวิธีการการถ่วงน้าหนักภายใต้แบบจาลองคุณค่างาน (Work Value Model)
3.8.3 สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลการใช้สารบรรณอัจฉริยะที่ได้รับตรงตามวั ตถุประสงค์ ซึ่งทาให้สถาบันวิจัย
ประชากรและสังคม ได้ทราบถึงสถานการณ์ของต้นทุนในการผลิตโปรแกรมสารบรรณอัจฉริยะที่เกิดขึ้นจริงเพื่อการ
ใช้ประโยชน์ในงานสารบรรณและนาข้อมูลด้านผลได้ด้วยการคานวณจากระบบ Intangible out come คือ ผลลัพธ์
ที่ได้รับในรูปแบบที่ไม่เป็นตัวเงิน เป็นการวิเคราะห์ต้นทุนผลได้และการวิเคราะห์ประโยชน์ของโปรแกรมดาเนินการ
3.9 ระยะเวลาดาเนินการ
การศึกษาครั้งนี้ใช้ระยะเวลารวม 10 เดือน ตั้งแต่เดือน 1 เมษายน 2560 – 31 มกราคม 2561 ตามตาราง
การดาเนินงาน ดังนี้
กำรดำเนินงำน

ปี พ.ศ
2560

1. ศึกษา ค้นคว้าเอกสาร และข้อมูลใน
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

ระบบฯ เพื่อเตรียมการวิเคราะห์
รวบรวมและจัดระบบข้อมูล
เก็บข้อมูลกลุ่มตัวอย่าง
ประมวลผลข้อมูล
วิเคราะห์และแปลผลข้อมูล
เขียนรายงานผลการวิเคราะห์
จัดพิมพ์รายงาน
เสนอผลการศึกษาในรายการเสวนาใต้
ชายคาประชากร
จัดทาคู่มือการปฏิบัติงานโปรแกรม
สารบรรณอัจฉริยะ

เม.ย.

พ.ค.





มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

2561
ก.ย.

ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

 
 
 
 
   
 

    

วิเคราะห์ถอดบทเรียนความคุ้มค่าการใช้โปรแกรมสารบรรณอัจฉริยะ [26]

บทที่ 4
ผลกำรวิเครำะห์

4.1 ข้อมูลด้ำนต้นทุนในกำรผลิต
การพัฒนาระบบสารสนเทศ ภายใต้โปรแกรม “สารบรรณอัจฉริยะ” เป็นการพัฒนาการทางานสารบรรณให้
อยู่ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ การเพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพในการทางานให้ทันสมัย สะดวก ประหยัด
จาเป็นต้องคานึงถึง ต้นทุนการผลิตที่ต่าที่สุด แต่คงคุณภาพและความคุ้มค่าในการใช้งานและเป็นที่ยอมรับของ
ผู้ใช้งาน ต้นทุนในการพัฒนาระบบสารสนเทศครั้งนี้ คิดเป็น ค่าใช้จ่ายในการดาเนินกิจกรรมต่างๆ ให้เกิดผลผลิตคือ
ตัวโปรแกรมสารบรรณอัจฉริยะ แต่การลงทุนเหล่านี้จะเป็นต้นทุนด้านแรงงานของผู้พัฒนาระบบ
ต้นทุนการทางานของผู้พัฒนาระบบ จึงเป็น ผลิตผลจากแรงงานที่จะวัดผลในรูปแบบของประสิทธิภาพการ
ผลิตและประสิทธิผลของการใช้โปรแกรม หรือวัดเป็นช่วงเวลาในการทางาน ต้นทุนแรงงานที่หมดไปกับการพัฒนา
โปรแกรมเป็นต้นทุนไม่ได้ก่อให้เกิดรายได้ ต้นทุนที่ไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนเป็นตัวเงิน เพราะใช้แรงงานของตนเอง
ทั้งนี้อาจนับรวมต้นทุนที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการ ความคิดสร้างสรรค์ผลงาน เวลาที่ใช้ไป สาธารณูปโภค เครื่องมือ
ที่ใช้ในการพัฒนาของส่วนกลางนั่นเอง
4.1.1 ผู้เกี่ยวข้อง ช่วงเวลำ และแนวทำงกำรดำเนินงำนบนโปรแกรม “สำรบรรณอัจฉริยะ” สถำบันวิจัย
ประชำกรและสังคม มหำวิทยำลัยมหิดล
การพัฒนาระบบสารสนเทศจนเกิดเป็นโปรแกรม “สารบรรณอัจฉริยะ” ที่นามาใช้ในงานสารบรรณมี
ผู้เกี่ยวข้องหลักจานวน 2 คนแรกทีก่ ารดาเนินงานในระยะพัฒนาโปรแกรม ได้แก่
1. กุลวีณ์ ศิริรัตน์มงคล ผู้บริหารจัดการข้อมูล (ตาแหน่งงาน: หัวหน้างานบริหารทั่วไป
และนักทรัพยากรบุคคล
2. ปิยะวัฒน์ สวัสดิ์จู ผู้พัฒนาโปรแกรม (ตาแหน่งงาน: ผู้ปฏิบัติงานบริหาร)
4.1.1.1 กำรดำเนินงำนของผู้เกี่ยวข้องหลักคนที่ 1 ผู้บริหำรจัดกำรข้อมูล
ในช่วงของการพัฒนาโปรแกรม “สารบรรณอัจฉริยะ” จากตารางที่ 1 แสดงการดาเนินงาน
ผู้เกี่ยวข้องหลักคนที่ 1 ดาเนินงานบริหารจัดการข้อมูล สร้างสรรค์และพัฒนาการรับหนังสือ/เอกสารราชการในงาน
สารบรรณให้มีประสิทธิภาพในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ไฟล์ จึงได้ศึกษาและเก็บรวบรวมข้อมูลการรับหนังสือ/เอกสาร
ราชการที่ได้รับจากระบบ MUSIS และทางไปรษณีย์ จัดทาโครงสร้างการทางานบนโปรแกรม มีกระบวนการและ
ขั้นตอนต่างๆ ที่ทาให้การส่งต่อของข้อมูลไปตามเส้นทางเดินของหนังสือ/เอกสารราชการจนครบวงจร นาข้อมูลที่ได้
ทั้งหมดมาพัฒนาร่วมกับผู้บริหารจัดการข้อมูลเพื่อพัฒนาโปรแกรมให้เกิด กระบวนการปฏิบัติงานบนโปรแกรม โดย
ร่วมตรวจสอบ ติดตาม และทดสอบการใช้โปรแกรม การดาเนินงานทั้งหมดใช้เวลาดาเนินการประมาณ 6 เดือน
ตั้งแต่เดือนมกราคม ถึง เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2558 ดังตารางที่ 1 ต่อไปนี้

วิเคราะห์ถอดบทเรียนความคุ้มค่าการใช้โปรแกรมสารบรรณอัจฉริยะ [27]

ตำรำงที่ 1 กำรดำเนินงำนของผู้เกี่ยวข้องหลักคนที่ 1 ผู้บริหำรจัดกำรข้อมูล รวม 6 เดือน
สัดส่วนเวลำในกำรดำเนินกำรต่อ
ช่วงเวลำกำรทำงำน
กำรดำเนินงำน
ต่อเดือน
1. เก็บรวบรวมข้อมูลการรับหนังสือ/เอกสารราชการ ที่ได้รับจาก
ระบบ MUSIS และทางไปรษณีย์
2. จัดทาโครงสร้างการทางานบนโปรแกรมสารบรรณอัจริยะ
3. ร่วมออกแบบกระบวนการปฏิบตั ิ งานบนโปรแกรม

ม.ค.
15%*

ช่วงเวลำพัฒนำโปรแกรม
(มกรำคม - มิถุนำยน พ.ศ. 2558))
ก.พ.
มี.ค.
เม.ย.
พ.ต.
5%* 15%* 10%* 5%*

มิ.ย.
10%*





4. กาหนดรายละเอียดของหนังสือ/เอกสารราชการ



5. ตรวจสอบ ติดตาม และทดสอบโปรแกรม





จากตารางที่ 1 ข้างต้น แสดงการคาดประมาณต้นทุนค่าเสียโอกาสการดาเนินการ ของผู้บริหารจัดการข้อมูล
ซึ่งการดาเนินงาน สาหรับผู้เกี่ยวข้องหลักคนที่ 1 ในช่วงระยะการพัฒนาระบบประมาณ 6 เดือน ใช้เวลาปฏิบัติงาน
คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ของการทางาน 60% ดังรายละเอียดแนวทางการดาเนินงานรายเดือนต่อเปอร์เซ็นต์ที่ใช้ในการ
ปฏิบัติงาน ตามตารางที่ตารางที่ 2 ต่อไปนี้
ตำรำงที่ 2 แนวทำงกำรดำเนินงำน จำแนกตำมเปอร์เซ็นต์ที่ใช้ในกำรปฏิบัติงำนรำยเดือน
ช่วงเวลำพัฒนำ 6 เดือน
มกราคม
กุมภาพันธ์
มีนาคม
เมษายน
พฤษภาคม

มิถุนายน

แนวทำงกำรดำเนินงำนพัฒนำ
รวบรวมข้อมูล ศึกษา วิเคราะห์การใช้งานและออกแบบงานสารบรรณเพื่อพัฒนางาน
สารบรรณแบบกระดาษเป็นการพัฒนาระบบสารสนเทศทางานบนโปรแกรม
จัดทาโครงสร้างและการดาเนินกระบวนการใช้งานบนโปรแกรมสารบรรณอัจฉริยะ จัด
กลุ่มข้อมูลหรือฟังก์ชั้นต่างๆ ประยุกต์แบบรวดเร็วและทรงคุณภาพ
ร่วมออกแบบการเสนอหนังสือ/เอกสารราชการให้แก่ผู้บริหารพิจารณาสั่งการและส่ง
ต่อไปยังผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปอย่างสะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ
ร่วมออกแบบให้โปรแกรมสามารถรายงานการเสนอหนังสืออนุ มัติตัวบุคคล หนังสือ
ประเภทอื่นๆ ระบุรายละเอียดของการทางเดินตามวัน เดือน ปี และเวลา ของหนังสือ/
เอกสารราชการที่สามารถอ้างอิงได้อย่างชัดเจน
ร่ ว มออกแบบให้ โ ปรแกรมสามมารถเก็ บ บั น ทึ ก หนั ง สื อ /เอกสารราชการ ให้ แ ก่
ผู้ปฏิบัติงานสารบรรณ ตรวจสอบติดตาม และให้หน่วยทรัพยากรบุคคลสามารถออก
รายงานเพื่อใช้เป็นหลักฐานประกอบการอ้างอิงที่แสดงการรับรองอนุมัติตัวบุคคลจาก
ผู้อานวยการถาบันฯ
ร่วมทดสอบ ควบคุม ตรวจสอบการใช้งานบนโปรแกรมทุกขั้นตอนให้สามารถทางานได้
ทุกที่ ทุกเวลา ผ่านทางระบบ Internet แบบ Log in

วิเคราะห์ถอดบทเรียนความคุ้มค่าการใช้โปรแกรมสารบรรณอัจฉริยะ [28]
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4.1.1.2 กำรดำเนินงำนของผู้เกี่ยวข้องหลักคนที่ 2 ผู้พัฒนำโปรแกรม
ช่วงของการพัฒนาโปรแกรม “สารบรรณอัจฉริยะ” ของผู้เกี่ยวข้องหลักคนที่ 2 ทาหน้าที่เป็น
ผู้พัฒนาโปรแกรม สร้างสรรค์งานร่วมกับผู้บริหารจัดการข้อมูล ดาเนินการออกแบบและพัฒนาโปรแกรมสารบรรณ
อัจฉริยะ ให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามโครงสร้างการทางานของงานสารบรรณ พัฒนากระบวนการปฏิบัติงานให้
ผู้ใช้งานได้รับความสะดวกต่อการปฏิบัติงานตามหัวข้อรายละเอียดขั้นตอนของการทางานจนจบกระบวนการที่เข้าใจ
ง่าย รวมทั้งการตรวจสอบ ติดตามประเมินการใช้โปรแกรม และทดสอบการทางานของโปรแกรมการดาเนินงาน
ทั้งหมดใช้เวลาดาเนินการประมาณ 3 เดือน ตั้งแต่ เดือนเมษายน ถึง เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2558 ดังตารางที่ 3
ต่อไปนี้
ตำรำงที่ 3 กำรดำเนินงำนของผู้เกี่ยวข้องหลักคนที่ 2 ผู้พัฒนำโปรแกรม
ช่วงเวลำพัฒนำโปรแกรม
สัดส่วนเวลำในกำรดำเนินกำรต่อ
(เมษำยน ถึง มิถุนำยน 2558)
ช่วงเวลำกำรทำงำน
กำรดำเนินงำน

ต่อเดือน

1. สร้าง ออกแบบ และพัฒนาโปรแกรม “สารบรรณอัจฉริยะ”

เม.ย.
20%*

พ.ค.
11%*

มิ.ย.
10%*



2. ออกแบบตามโครงสร้างการทางานสารบรรณ
3. ออกแบบและพัฒนาตามกระบวนการปฏิบัติงาน




4. กาหนดรายละเอียดของ วันเดือนปี เวลา อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
5. ตรวจสอบ ติดตาม และทดสอบการทางานจริงของโปรแกรม




จากตารางที่ 3 ข้ างต้ น แสดงการคาดประมาณต้ นทุ น ค่ าเสี ย โอกาสการด าเนิ น การของ
ผู้พัฒนาโปรแกรม สาหรับการดาเนินงานของผู้เกี่ยวข้องหลักคนที่ 2 ในช่วงระยะการพัฒนาระบบประมาณ 3 เดือน
ใช้เวลาปฏิบั ติงานคิดเป็ นเปอร์เซ็น ต์ของการทางาน 40% ดังรายละเอียดแนวทางการดาเนินงานรายเดือนต่อ
เปอร์เซ็นต์ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน ตามตารางที่ 4 ต่อไปนี้
ตำรำงที่ 4 แนวทำงกำรดำเนินงำน จำแนกตำมเปอร์เซ็นต์ที่ใช้ในกำรปฏิบัติงำนรำยเดือน
ช่วงเวลำพัฒนำ 3 เดือน
เมษายน
พฤษภาคม
มิถุนายน

แนวทำงกำรดำเนินงำนพัฒนำ
สร้าง ออกแบบ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ “สารบรรณอัจฉริยะ” ให้ดาเนินการด้วย
ระบบอิเล็กทรอนิกส์มีรูปแบบการบริหารจัดการการดาเนินงานครบวงจรได้อย่าง
สะดวกรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ตามความต้องการ
พัฒนาปรับปรุงให้โปรแกรมรายงานรายละเอียดการนาเสนอหนังสือ/เอกสารราชการ
ที่จะปรากฏชัดเจนตาม วัน เดือน ปี และเวลา ของหนังสือ/เอกสารราชการทุกฉบับ
ทุกประเภท
สร้างและออกแบบเว็บไซต์สารบรรณอัจฉริยะ บนเว็บไซต์สถาบันฯ ให้ทุกขั้นตอน
ของการดาเนินการเสนอเรื่องอยู่ในระบบ Online เพื่อให้เกิดความสะดวกและมี
ความคล่องตัวในการบริหารจัดการ และทาการทดสอบการทางานโปรแกรมและ
ความสามารถที่จะเอื้ออานวยการใช้งานของบุคลากร ที่จะทางานได้ในทุกที่ ทุกเวลา
ผ่านทางระบบ Internet
วิเคราะห์ถอดบทเรียนความคุ้มค่าการใช้โปรแกรมสารบรรณอัจฉริยะ [29]
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4.2 ข้อมูลด้ำนผลได้ของโปรแกรม “สำรบรรณอัจฉริยะ”
4.2.1 ผลลัพธ์ในรูปแบบที่ไม่เป็นตัวเงิน (Intangible outcome)
สารบรรณอัจฉริยะ เป็นระบบสารสนเทศที่นามาใช้ในพัฒนางานสารบรรณ แสดงมิติด้านประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงานรับหนังสือ/เอกสารราชการภายในสถาบันวิจัยประชากรและสังคม เฉพาะด้านการเสนอเอกสารให้
ผู้บ ริ ห ารพิจ ารณาสั่ งการให้ เป็ น ไปอย่ างมีประสิ ทธิภ าพ การปฏิบัติงานรับหนังสื อ/เอกสารราชการที่รับเข้ามา
ประกอบด้วยประเภทหนังสือ/เอกสารราชการที่มีความหลากหลายในแต่ละปี ระบบสารสนเทศจึงรองรับการจัดการ
ข้อมูล การให้บริการ และการนามาใช้ประโยชน์ในการรับ-ส่งหนังสือ/เอกสารราชการจานวนมาก ให้ทางานได้อย่าง
ถูกต้องและรวดเร็ว ดังตารางที่ 5 ต่อไปนี้
ตำรำงที่ 5 จำนวนหนังสือ/เอกสำรรำชกำรที่ถูกส่งภำยใต้ ระบบสำรบรรณอัจฉริยะ จำแนกตำม
ประเภทหนังสือ/เอกสำรรำชกำร
ลำดับที่
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

ประเภทหนังสือ/เอกสำรรำชกำร
แจ้งเพื่อทราบ
ขอความอนุเคราะห์
เชิญเข้าร่วมประชุม
คาสั่ง
ขอส่งเอกสาร/มอบเอกสาร
เชิญเข้าร่วมงาน
ประกาศ
ประชาสัมพันธ์
ขออนุมัติ
ขอความร่วมมือ
เชิญเป็นวิทยากร
เชิญเสนอชื่อบุคลากร
ให้ทุน/สนับสนุนทุน
เชิญเข้าร่วมสัมมนา
แนวทางการปฏิบัติ
ขอขอบคุณ
เชิญเข้าร่วมอบรม
ขออนุญาต
เชิญเสนอขอ

2560**
53
53
34
21
40
17
18
32
10
11
4
4
4
10
3
4
39
7
-

ปี พ.ศ.
2559
410
238
261
179
134
150
83
83
68
92
73
64
49
43
39
26
26
26
12

วิเคราะห์ถอดบทเรียนความคุ้มค่าการใช้โปรแกรมสารบรรณอัจฉริยะ [30]

2558
240
132
118
77
58
64
39
25
54
23
34
19
30
16
21
28
16
12

จำนวน*
(ฉบับ)
703
423
413
277
232
231
140
140
132
126
111
87
83
69
63
58
55
49
24

ตำรำงที่ 5 จำนวนหนังสือ/เอกสำรรำชกำรที่ถูกส่งภำยใต้ ระบบสำรบรรณอัจฉริยะ จำแนกตำม
ประเภทหนังสือ/เอกสำรรำชกำร (ต่อ)
ลำดับที่
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.

ประเภทหนังสือ/เอกสำรรำชกำร
เชิญยื่นเอกสารเสนอขอ
เชิญยื่นข้อเสนอ
เชิญเป็นคณะกรรมการ
ขอข้อมูล
ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม
ขอสารวจ
ขอตรวจสอบ
ขอเชิญเสนอผลงาน
เชิญเป็นอาจารย์พิเศษ
ข้อบังคับ
เชิญบริจาค
ขอเชิญเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ
ตอบรับ
แต่งตั้ง
ยืนยัน
ยินดีให้บุคลากร....
ลงนาม
ขอเชิญเป็นที่ปรึกษา
มอบอานาจ
ขอเข้าเยี่ยมชม/ดูงาน
รวมทั้งสิ้น

2560**
2
1
2
2
1
4
1
1
1
3
1
4
1
1
389

ปี พ.ศ.
2559
10
11
13
15
12
10
12
11
5
7
5
2
4
2
1
3
2
3
2
2,176

2558
10
8
5
3
4
6
4
1
3
3
5
3
1
1
4
1
1
1,069

จำนวน *
(ฉบับ)
22
20
18
18
18
18
17
16
9
8
8
8
7
6
6
5
4
4
4
3
3,639

* เรียงลาดับจานวนหนังสือ/เอกสารราชการจากมากไปหาน้อย
** รวมรวมข้อมูลถึงเดือนกุมภาพันธ์ 2560

จากตารางที่ 5 ข้า งต้น แสดงให้เ ห็น ถึง จานวนหนัง สือ /เอกสารราชการที่ถ ูก ส่ง ภายใต้ร ะบบ
สารบรรณอัจ ฉริย ะ จาแนกตามประเภทหนัง สือ /เอกสารราชการภายในระยะเวลาที่เ ริ่ม การใช้ส ารบรรณ
อัจฉริยะตั้งแต่ปี 2558 2559 และ 2560 สะท้อนให้ถึงผลได้ที่ได้รับ ว่า สารบรรณอัจฉริยะดูแลหนังสือ/เอกสาร
ราชการที่มีอยู่จานวนมหาศาล หลากหลายประเภท หลายเรื่อง ที่สามารถตรวจสอบประเภทและความสาคัญ
ของหนังสือ/เอกสารราชการได้อย่างสะดวก แต่ละประเภทจะมีจานวนมากน้อยขึ้นอยู่กับความสาคัญของเรื่อง
วิเคราะห์ถอดบทเรียนความคุ้มค่าการใช้โปรแกรมสารบรรณอัจฉริยะ [31]

นั้นๆ ในแต่ละวัน ที่ได้รับ การแสดงผลจากฐานข้อมูล ในโปรแกรมสามารถจาแนกประเภทและยอดจานวนของ
หนัง สือ /เอกสารราชการที่ป รากฏมีถึง 39 ประเภท และเมื่อนาจัดอัน ดับ ประเภทหนังสือ/เอกสารราชการที่
ได้รับและจัดเรียงไว้ 5 อันดับ จะพบว่าร้อยละการใช้งานในสารบรรณอัจฉริยะรายปีที่จาแนกตามประเภทได้แก่
หนัง สือแจ้งเพื่อทราบ หนังสือ ขอความอนุเคราะห์ หนังสือ เชิญ ประชุม คาสั่งต่างๆ และหนังสือ ขอส่ง หรือส่ง
มอบนี่คือผลได้ส่วนหนึ่งที่ได้รับจากโปรแกรมสารบรรณอัจฉริยะ ดังแผนภาพที่ 5 ข่างล่างนี้
แผนภำพที่ 5 ร้อยละกำรใช้งำนสำรบรรณอัจฉริยะรำยปี จำแนกตำมประเภท
หนังสือ/เอกสำรรำชกำร*
25.0
20.0
15.0

2558

22.5

2559

2561

18.8
13.6

12.3 10.913.6

11.0 12.0

10.0

8.7

7.2 8.2

10.3
5.4

5.4 6.2

5.0
0.0

แจ้งเพื่อทรำบ

ขอควำมอนุเครำะห์

ประชุม

คำสั่ง

ขอส่ง/มอบ

*แสดงผลประเภทหนังสือ/เอกสารราชการทีม่ ีจานวนสูงทีส่ ุด 5 อันดับแรก

4.2.2 สำรบรรณอัจฉริยะกับกำรปฏิบัติงำนจนจบกระบวนกำร
4.2.1.1 กำรส่งหนังสือ/เอกสำรรำชกำรจนจบกระบวนกำรภำยใต้สำรบรรณอัจฉริยะ
ระบบสารบรรณอัจฉริย ะ เป็น ระบบสารสนเทศที่พัฒ นาขึ้น ใช้งานสาหรับ บุค ลากร
ภายในสถาบันวิจัย ประชากรและสังคมเท่านั้น ในทุกขั้นตอนการทางานถูกกาหนดวิธีปฏิบัติและกระบวนการ
รับ-ส่งหนังสือ/เอกสารราชการที่เชื่อมโยงระบบเข้ากับเครื่องมือสื่อสารทุกประเภทที่ผู้ใช้ส ามารถเข้าถึงได้ง่าย
สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย เชื่อมผ่านอินเตอร์เน็ตและแอปพลิเคชั่นทางสมาร์ทโฟน เป็นการพัฒ นาระบบการ
ทางานดั้ง เดิม ผ่า นสองมือ ด้ว ยกระดาษมาสู ่ส ารบรรณอัจ ฉริย ะ เป็นมิติด้านคุณภาพของระบบที่นาไปสู่ การ
ให้บริการที่เพิ่มประสิทธิภาพให้ ผู้บริหารพิจารณาสั่งการไปถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิท ธิภาพและมีความ
คล่องตัวมากยิ่งขึ้นการส่งต่อหนังสือ/เอกสารราชการดาเนินการเสร็จสิ้นได้อย่างรวดเร็วหรือจะกล่าวได้ว่าการใช้
ระยะเวลาการดาเนินงานการรับ-ส่งหนังสือ/เอกสารราชการจนจบกระบวนการน้อยมาก
จากตารางที่ 6 ข้างล่างนี้ได้แสดงระยะเวลาในการดาเนินการของการส่งออกหนังสือ/
เอกสารราชการจนจบกระบวนการภายใต้ ร ะบบสารบรรณอัจ ฉริย ะที่ใช้เวลาน้อยมาก เวลาในการสื่อ สารที่
กระจายข้อมูล ไปยัง ผู้รับ สารเป็น ไปอย่างรวดเร็ว เส้นทางการเดินทางของหนังสือ/เอกสารราชการที่ ถูกส่งออก
ในช่ว งที่ผ่า นมามีจานวน 8,646 ฉบับ โดยเมื่อพิจารณาความถี่ผ่านระบบแต่ละประเภทและช่วงเวลาที่ส่ง ออกใช้
วิเคราะห์ถอดบทเรียนความคุ้มค่าการใช้โปรแกรมสารบรรณอัจฉริยะ [32]

ระยะเวลาในการดาเนิน การภายใต้ ร ะบบสารบรรณอัจฉริยะนี้น้อยกว่า 1 วัน คิดเป็นร้อยละ 53.30 ดังแสดง
ตารางที่ 6 ต่อไปนี้
ตำรำงที่ 6 กำรใช้ระยะเวลำดำเนินกำรส่งหนังสือ/เอกสำรรำชกำรจนจบกระบวนกำร ภำยใต้
สำรบรรณอัจฉริยะ*
ระยะเวลำ
(วัน)

จำนวนหนังสือ/เอกสำร
รำชกำร (ฉบับ)
น้อยกว่า 1 วัน
4,608
1 วัน
2,203
2 วัน
618
3-5 วัน
688
6-10 วัน
281
มากกว่า 10 วัน
77
หนังสือ/เอกสารราชการที่ไม่ถูกส่งไปยังผู้อานวยการสถาบันฯ
171
รวม
8,646
*ไม่นับรวมเอกสำรที่เกิดควำมผิดพลำดในกำรถอดรหัสวันที่ที่บันทึกจำกระบบ

ร้อยละของหนังสือ/
เอกสำรรำชกำรในระบบ
53.30
25.48
7.15
7.96
3.25
0.89
1.98
100

จากตารางที่ 6 ข้ า งต้ น แสดงระยะเวลาการดาเนิ น งานที่มีประสิทธิภาพของการสื่อสารซึ่ง ใช้เวลา
น้อยมากในการส่งหนังสือ/เอกสารราชการจนจบกระบวนการ ผลจากการนาระบบสารสนเทศผ่ า นระบบการ
สื่ อ สารด้ ว ยวิ ธี ก ารทางอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ จึ ง ก่ อ ให้ เ กิ ด ความคุ้ ม ค่ า ต่ อ การนามาใช้ ค รั้ ง นี้ ที่ ส ะท้ อ นภาพข้อมูล
สารสนเทศที่สาคัญของสถาบันฯ จึงใช้เวลาในการสื่อสารที่กระจายข้อมูลไปยังผู้รับสารในระยะเวลาอันรวดเร็ว เป็ น
ความคุ้ ม ค่ า ทั้ ง ในรู ป แบบที่ เ ป็ น ตั ว เงิ น และในรู ป แบบที่ ไ ม่ เ ป็ น ตั ว เงิ น ( Intangible outcome) โดยเอื้ อ
ประโยชน์ ใ นมิ ติ ด้ า นประสิ ท ธิ ภ าพการปฏิ บั ติ ง าน ของโปรแกรมที่ ส ามารถรองรั บ เอกสารจานวนมาก
ลดทอนระยะเวลาการสื่ อ สาร และเพิ่ ม ศั ก ยภาพในการตรวจสอบเอกสาร
จะเห็นว่าระยะเวลาในการเดินทางของหนังสือ/เอกสารราชการ โดยเมื่ อ พิ จ ารณาความถี่ ผ่านระบบแต่
ละประเภทและช่ วงเวลาที่ ส่ ง ออกใช้ร ะยะเวลาในการด าเนิ น การของการส่ ง หนั ง สื อ /เอกสารราชการจนจบ
กระบวนการภายใต้สารบรรณอัจฉริยะใน 3 อันดับแรก ที่น้อยกว่า 1 วัน คิดเป็นร้อยละ 53.30 การใช้ ระยะเวลาใน
การดาเนินการของการส่งหนังสือ/เอกสารราชการ จนจบกระบวนการเพียง 1 วัน คิ ด เป็ น ร้อยละ 25.48 และร้อย
ละ 7.15 ใช้เวลาเพียง 2 วัน ทั้งนี้การเดินทางของหนังสือ/เอกสารราชการที่มากกว่า 2 วันขึ้นไปนั้นมีเพียงส่วนน้อย
คิ ด เป็ น ร้อยละ 12.1 นอกจากนี้ยังมีหนังสือ/เอกสารราชการที่ไม่ได้ส่งถึงผู้อานวยการสถาบันฯ ประมาณร้อยละ
1.98
ฉะนั้นหากคิดระยะเวลาเฉลี่ยในการดาเนินการของการส่ง หนังสือ/เอกสารราชการจนจบกระบวนการ
ภายใต้ระบบสารบรรณอัจฉริยะตามแผนภาพที่ 6 ต่อไปนี้แล้ว จะเห็นว่าใช้เวลาการเดินทางทั้งหมด 1.09 วัน

วิเคราะห์ถอดบทเรียนความคุ้มค่าการใช้โปรแกรมสารบรรณอัจฉริยะ [33]

แผนภำพที่ 6 ระยะเวลำเฉลี่ยในกำรดำเนินกำรของกำรส่งหนังสือ/เอกสำรรำชกำรจนจบกระบวนกำรภำยใต้
สำรบรรณอัจฉริยะ*

*ไม่นับรวมเอกสำรที่เกิดควำมผิดพลำดในกำรถอดรหัสวันที่ที่บันทึกจำกระบบ

4.2.1.2 กำรส่งออก กำรรับ และตอบรับจนจบกระบวนกำรภำยใน 1 วันทำกำร ภำยใต้
สำรบรรณอัจฉริยะ
ระบบสารสนเทศที่โ ดดเด่นอีกมิติห นึ่งด้านประสิทธิภ าพของการปฏิบัติงานภายใต้ส าร
บรรณอัจ ฉริย ะที ่อ านวยระยะเวลาให้เ ส้น ทางการเดิน ของหนัง สือ /เอกสารราชการด าเนิน การไปจนจบ
กระบวนการภายใน 1 วัน ทาการ ได้ส นองตอบความรวดเร็ว ในงานสารบรรณอย่า งมีป ระสิท ธิภ าพสูง สุด ที่
สาคัญ คือ การช่ว ยให้ก ระบวนการส่ง /เสนอหนัง สือ /เอกสารราชการถึง ผู้รับ/ผู้อานวยการสถาบัน ฯ ให้ได้รับ
หนังสือ/เอกสารราชการแต่ละฉบับเพื่อดาเนินการพิจารณาสั่งการ/อนุมัติไปยังผู้รับให้ตอบรับตามกระบวนการ
ตอบรับ ได้อย่า งรวดเร็ว เมื่อหนัง สือ/เอกสารราชการแต่ล ะฉบับสิ้น สุด การตอบรับ เรียบ ร้อยแล้ว เลขานุก าร
สถาบัน ฯ จะเป็น ผู้บัน ทึก การสิ้น สุด หนัง สือ /เอกสารราชการในระบบและจะถูก ส่ง ต่อ ไปยัง “เมนูก ารสิ้น สุด
หนัง สือ ” เพื่อ เก็บ ข้อ มูล ทั้ง หมดไว้ หน่ว ยทรัพ ยากรบุค คล ซึ่ง มีอานาจในการเข้า ไปจัด เก็บ หนัง สือ /เอกสาร
ราชการทุกฉบับที่เกี่ยวข้องการการอนุมัตินาเข้าฐานข้อมูลบุคลากรรายบุคคลต่อไป
4.2.1.3 กำรเสนอหนังสือ/เอกสำรรำชกำรไปยังผู้อำนวยกำรสถำบันวิจัยประชำกรและสังคม
หนังสือ/เอกสารราชการที่ถูกส่ง ภายใต้ส ารบรรณอัจฉริยะ โดยเลขานุการสถาบันฯ เสนอ
ไปยังผู้อานวยการสถาบันฯ ในแต่ละวัน นั้นมียอดจานวนหนังสือ/เอกสารราชการ ที่ได้รับไม่เท่ากัน เนื่องจากบาง
เรื่องหรือบางฉบับเลขานุการสถาบันฯ เป็นหนังสือ /เอกสารราชการที่พิจารณาแล้วไม่เกี่ยวข้องกับผู้ปฏิบัติงาน หรือ
หนังสือฝากข่าว/ฝากบริจาคจากหน่วยงานภายนอก และลบทิ้งหนังสือ/เอกสารที่ไม่เกี่ยวข้องออกไป เป็นต้น ดัง
ตารางที่ 7 ต่อไปนี้

วิเคราะห์ถอดบทเรียนความคุ้มค่าการใช้โปรแกรมสารบรรณอัจฉริยะ [34]

ตำรำงที่ 7 จำนวนหนังสือ/เอกสำรรำชกำรที่ถูกส่งภำยใต้สำรบรรณอัจฉริยะ จำแนกตำมระยะเวลำ
ที่ ผู้อำนวยกำรสถำบันฯ ได้รับหนังสือ/เอกสำรรำชกำร
ระยะเวลำ
(วัน)
น้อยกว่า 1 วัน
1 วัน
2 วัน
3-5 วัน
6-10 วัน
มากกว่า 10 วัน
หนังสือ/เอกสารราชการทีไ่ ม่ถูกส่งไปยัง ผอ.**
หนังสือ/เอกสารราชการทีเ่ ลขาฯ ไม่ส่ง/ลบทิ้ง
รวม

จำนวนหนังสือ
(ฉบับ)
535
908
393
755
434
214
960
26
4,225

ร้อร้อยละของหนังสือ/เอกสำร
รำชกำรในระบบ
12.66
21.49
9.30
17.87
10.27
5.07
22.72
0.62
100

** หนังสือ/เอกสารราชการ ที่ไม่ถูกส่งไปยังผู้อานวยการสถาบันฯ ได้แก่ หนังสือที่เลขานุการสถาบันฯ มีอานาจส่งตรงไปยัง
ผู้ปฏิบัติงานในสานักงานผู้อานวยการได้เองโดยไม่ต้องผ่านผู้อานวยการสถาบันฯ
* หนังสือ/เอกสารที่เลขาไม่ส่ง/ลบทิ้ง คือ หนังสือ/เอกสารราชการ ที่ไม่เกี่ยวข้อง หรือหนังสือฝากข่าว/ฝากบริจาค/โฆษณา

จากตารางที่ 7 ข้างต้น แสดงถึงประสิทธิภาพของการสื่อสาร ในมิติด้านปริมาณของข้อมูลที่
เผยแพร่ออกไป โดยระบบสารบรรณอัจฉริยะสามารถรองรับและช่วยให้การเสนอหนังสือ/เอกสารราชการโดย
เลขานุ การสถาบั น ฯ ที ่มีจ านวนมากส่ง ตรงไปยัง ผู้ อานวยการสถาบันฯ และกระจายออกไปยัง ผู ้รับ อื่นๆ ใน
ระยะเวลาอันรวดเร็ว
ข้อมูลภายใต้ระบบสารบรรณอัจฉริยะแสดงให้เห็นการเดินทางของหนังสือ/เอกสารราชการ
โดยเลขานุการสถาบันฯ เสนอไปยังผู้อานวยการสถาบันฯ ในแต่ละวันนั้นจะมียอดจานวนหนังสือ/เอกสารราชการที่
หลากหลาย สามารถรองรับและช่วยให้การเสนอหนังสือ/เอกสารราชการที่มีจานวนมากจากเลขานุการสถาบันฯ ส่ง
ตรงไปยังผู้บริหารตามเส้นทางการเดินทางของหนังสือ/เอกสารราชการที่ผู้บริหารได้รับแสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพ
ของการสื่อสารในมิติด้านปริมาณของข้อมูลที่เผยแพร่ออกไปในช่วง 2 ปีที่ผ่านมามีจานวน 4,225 ฉบับ นี้
เมื่ อ พิจ ารณาด้า นปริ ม าณที ่ถ ูก ส่ง ออกและปริ ม าณที่ ผู้ อ านวยการสถาบัน ฯ ได้ รับ เพื่ อ
ดาเนิ นการต่อในแต่ล ะวัน นั้น จะใช้ระยะเวลาการทางานไม่เท่ากัน โดยเฉพาะข้อมูล ที่ได้รับแสดงให้เห็นความ
แตกต่างของการใช้เวลา ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการจัดสรรเวลาทางานของผู้อานวยการสถาบันฯ ต่อการใช้เวลาทางานใน
ระบบ น้อยกว่า 1 วัน คิดเป็นร้อยละ 12.66 และถ้าภายใน 1 วันทาการ คิดเป็นร้อยละ 21.49 หรือกล่าวได้ว่าเพียง
1 ใน 3 ของหนังสือ/เอกสารราชการเมื่อนับความถี่ ผ่านระบบแต่ละประเภทและช่วงเวลาที่ส่งออกใช้เวลาเพียง 1 วัน
หรือน้อยกว่า 1 วัน
4.2.1.3 สำรบรรณอัจฉริยะกับกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำร
สารบรรณอัจฉริยะ พัฒนาและออกแบบให้ผู้ใช้งาน สามารถเข้าถึงได้โดยไม่มีข้อจากัดใน
การทางานของระบบหรือทางานในเวลาราชการเท่านั้น แต่จะให้บริการแก่ผู้ใช้งานไม่ว่าจะเป็นการรับ -ส่งหนังสือ/
เอกสารราชการ นอกเวลาราชการหรือวันหยุดราชการ ได้แก่ ก่อน-หลังเวลาปฏิบัติราชการในวันทาการ หรือในหยุด
วิเคราะห์ถอดบทเรียนความคุ้มค่าการใช้โปรแกรมสารบรรณอัจฉริยะ [35]

วันเสาร์-อาทิตย์ หรือวันหยุดพิเศษ เช่น วันหยุดที่ส่วนราชการกาหนด/วันหยุดนักขัตฤกษ์ เป็นต้น และการปฏิบัติ
นอกเวลาราชการของงานสารบรรณนี้ ไม่ได้มีผลตอบแทนเข้ามาเกี่ยวข้อง เป็นความสมัครใจที่ผู้ใช้ประสงค์ที่จะ
ปฏิบัติงานนอกเหนือจากเวลาราชการ ซึง่ สารบรรณอัจฉริยะสามารถตอบโจทย์การทางานได้อย่างมีประสิทธิภาพได้
ทันที ทุกสถานที่ ทุกเวลาทั้งในเวลาและนอกเวลาราชการ และการดาเนินงานภายใต้ระบบสารบรรณอัจฉริย ะไม่
จ ากั ดให้ ผู้ ใ ช้ง านต้องทางานเฉพาะในเวลาราชการเท่านั้ น แต่ ยัง สามารถทางานนอกเวลาราชการได้ แต่ การ
ปฏิบัติงานจะถูกควบคุมและรายงานผลโดยระบบที่ ให้ข้อมูลรายละเอียดการเดินทางของหนังสือ/เอกสารราชการ
ตั้งแต่การนาเข้าจนสิ้นสุดกระบวนการ และรายงานการติดตามที่จะตรวจสอบหนังสือ/เอกสารราชการได้ทุกฉบับที่
อยู่ในระบบสารบรรณอัจฉริยะได้อย่างครบถ้วน ดังตารางที่ 8 ต่อไปนี้
ตำรำงที่ 8 จำนวนหนังสือ/เอกสำรรำชกำร ที่ปฏิบัตินอกเวลำรำชกำรในกำรส่ง กำรได้รับ และตอบรับ
นอกเวลำรำชกำร

หนังสือ/เอกสำรรำชกำร
ทีส่ ่งออก
ฉบับ
ร้อยละ
ก่อนเวลาปฏิบตั ิงาน
1,643
30.8
หลังเวลาปฏิบัติงาน
2,867
53.8
วันเสาร์
เช้า- เที่ยงวัน
376
7.1
บ่าย-เที่ยงคืน
195
3.7
อาทิตย์
เช้า- เที่ยงวัน
89
1.7
บ่าย-เที่ยงคืน
159
3.0
วันหยุดอื่นๆ*
เช้า- เที่ยงวัน
บ่าย-เที่ยงคืน
รวม 5,329
* วันหยุดพิเศษ/วันหยุดที่ส่วนราชการกาหนด

หนังสือ/เอกสำร
รำชกำรทีไ่ ด้รับ
ฉบับ
ร้อยละ
1,691
32.8
2,613
50.7
377
7.3
210
4.1
88
1.7
174
3.4
5,153

หนังสือ/เอกสำรรำชกำรที่
ตอบรับ
ฉบับ
ร้อยละ
646
18.4
2,112
60.3
154
4.4
237
6.8
123
3.5
220
6.3
11
0.3
3,503

จากตารางที่ 8 ข้างต้น แสดงให้เห็นถึงจานวนหนังสือ/เอกสารราชการ ที่ผู้ใช้งานดาเนินการส่งออก
ได้รับ หรือการเข้าไปตอบรับในระบบสารบรรณอัจฉริยะนอกเวลาราชการ การปฏิบัติการเช่นนี้สะท้อนกระบวนการ
สื่อสารของผู้ปฏิบัติงานสถาบันฯ ว่า การปฏิบัติงานสารบรรณในระบบยังคงดาเนินการได้ อย่างต่อเนื่องทั้งในเวลา
ราชการและนอกเวลาราชการ หากพิจารณาการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการแล้ว ข้อมูลแสดงให้เห็นช่วงเวลาที่
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการมากที่สุด จะเป็นวันทาการในช่วงเย็นหลังเวลาปฏิบัติงาน มีการส่งหนังสือ/เอกสาร
ราชการออกไป คิดเป็นร้อยละ 53.8 การได้รับ คิดเป็นร้อยละ 50.8 และการตอบรับ คิดเป็นร้อยละ 60.3 และวัน
ทาการในช่วงเช้าก่อนเวลาปฏิบัติงาน มีการส่งหนังสือ/เอกสารราชการออกไปคิดเป็นร้อยละ 30.8 เวลาที่ได้รั บ
คิดเป็นร้อยละ 32.8 และการตอบรับ คิดเป็นร้อยละ 18.4
ส่วนช่วงเวลาที่ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการรองลงมา จะเป็นวันหยุดเสาร์/อาทิตย์/วันหยุดพิเศษอื่นๆ นั้น
- วันเสาร์ จะมีการส่งหนังสือ/เอกสารราชการออกไป คิดเป็นร้อยละ 10.8 การได้รับ คิดเป็นร้อยละ 11.4
และการตอบรับ คิดเป็นร้อยละ 11.2
- วันอาทิตย์ จะมีการส่งหนังสือ/เอกสารราชการออกไป คิดเป็นร้อยละ 4.7 การรับร้อยละ 5.1 และการ
ตอบรับร้อยละ 9.8
- วันหยุดอื่นๆ มีเพียงการตอบรับเล็กน้อยประมาณร้อยละ 0.3
วิเคราะห์ถอดบทเรียนความคุ้มค่าการใช้โปรแกรมสารบรรณอัจฉริยะ [36]

มิติด้านคุณภาพการให้บริการด้วยระบบสารสนเทศ จะช่วยให้การสื่อสารดาเนินไปได้ทุกช่วงเวลา
สารบรรณอัจฉริยะ จึงตอบรับวัฒนธรรมการทางานของผู้ปฏิบัติงานสถาบันฯ และสะท้อนให้เห็นว่า สถาบันวิจัย
ประชากรและสังคมมีความต้องการระบบสารบรรณอัจฉริยะ ในปีที่ดาเนินการจะมียอดจานวนหนังสือ/เอกสาร
ราชการที่ปฏิบัติการนอกเวลาราชการที่ส่ง ออกนอกเวลาราชการจานวน 5,329 ฉบับ ที่ได้รับจานวน 5,153 ฉบับ
และที่ตอบรับจานวน 3,503 ฉบับ
ข้อมูลจากตารางที่ 9-11 ต่อไปนี้ แสดงรายละเอียดของช่วงเวลาที่ ปฏิบัติงานในโปรแกรมเป็น นาที
และวินาทีที่ดาเนินงานตลอดวัน แต่ละวันจะปรากฏให้เห็น จานวนหนังสือ/เอกสารราชการที่ ส่งออก ที่ได้รับ และ
ได้รับการตอบรับนอกเวลาราชการจานวนมาก อาจจะเท่ากันหรือใกล้เคียงกับปฏิบัติงานในเวลาราชการเช่นกัน
สารบรรณอัจฉริยะจึงสื่อให้เห็นมิติด้านประสิทธิภาพการทางานได้ทุกที่ทุกเวลาทุกสถานที่ และมิติด้านปริมาณที่
สามารถรองรับหนังสือ/เอกสารราชการที่มีจานวนมหาศาล
ตำรำงที่ 9 รำยละเอียดของเวลำปฏิบัติงำนและจำนวนหนังสือ/เอกสำรรำชกำรส่งออกนอกเวลำรำชกำร
ก่อนเวลำปฏิบัติงำน
00:00:00-08.29:60 น.
0:05:15-0:59:36
1:00:01-1:18:00
2:33:04-2:39:32
4:01:52-4:54:52
5:01:53-5:58:53
6:01:22-6:59:52
7:00:01-7.59.59
8:00:00-8:29:41
วันเสำร์
00:00:01-12.59:59 น.
ฉบับ
5:30:581
6:49:12-06:58:40
6
7:00:38-07:55:01
19
8:08:200-8:59:35
73
9:00:110-9:59:57
96
10:00:48-10:59:55
98
11:00:03-11:59:31
34
12:01:48-12:56:48
49
376

หลังเวลำปฏิบัติงำน
ฉบับ
58
4
2
41
136
129
784
489
1,643

16:30:01-24:59:59 น.
16:31:00-16:59:56
17:00:09-17:59:58
18:00:01-18:59:53
19:00:04-19:59:53
20:00:04-20:59:39
21:00:36-21:59:58
22:01:01-22:59:27
23:00:03-23:59:52

ฉบับ
392
680
629
295
303
324
165
79
2,867

วันอำทิตย์
13:00:00-24:59:59 น.

ฉบับ

00:00:01-12.59:59 น.

13:02:0513:59:52
14:01:20-14:59:51
15:00:17-15:51:01
16:03:03-16:30:10
17:00:56-17:40:20
18:15:25-18:58:29
19:00:43-19:37:59
20:01:27-20:59:39
21:10:52
22:35:35-22:59:27
23:02:58-23:21:26

ฉบับ

13:00:00-24:59:59 น.

19 - - 05:30:58
1 13:00:06-3:26:46
44
- - 06:34:01
1 14:20:59-14:44:58
17 8:40:13-08:56:31
5 15:04:28-15:43:29
10 9:02:47-09:30:31
17 16:31:13-16:53:00
19 10:05:13-10:56:38
19 17:06:17-17:56:53
16 11:08:12-11:57:06
26 18:04:49-18:59:37
14 12:03:05-12:59:55
21 19:09:04-19:26:53
24
89 20:23:0520:59:38
1
21:00:5322:07:45
20
22:09:0122:48:29
11
23:30:1723:40:26
195
หมายเหตุ ไม่มีรายงานจากฐานข้อมูลสารบรรณอัจฉริยะเกี่ยวกับ หนังสือ/เอกสารราชการส่งออกนอกเวลาราชการ ใน
วันหยุดพิเศษ
วิเคราะห์ถอดบทเรียนความคุ้มค่าการใช้โปรแกรมสารบรรณอัจฉริยะ [37]

ฉบับ

22
7
12
8
22
8
10
22
31
11
6
159

ตำรำงที่ 10 รำยละเอียดของเวลำและจำนวนหนังสือ/เอกสำรรำชกำร ที่ได้รับนอกเวลำรำชกำร
ก่อนเวลำปฏิบัติงำน
00:00:00-08.29:60 น.
0:05:23-0:51:47
1:00:57-1:18:21
2:31:32-2:39:36
4:01:57-4:55:56
5:02:04-5:59:08
6:00:41-6:59:56
7:00:41-7:59:57
8:00:018:289:45
วันเสำร์
00:00:01-12.59:59 น.

5:31:13- 6:49:21-06:59:55
7:01:54-07:55:08
8:08:40-08:59:36
9:00:13-09:59:25
10:01:07-10:59:43
11:00:04-11:56:47
12:01:24-12:56:57

ฉบับ

1
6
19
74
89
99
37
52
377

13:00:00-24:59:59 น.

13:02:36-13:59:57
14:01:47-14:59:52
15:00:18-15:51:11
16:06:20-16:30:14
17:01:03-17:40:20
18:13:46-18:59:00
19:02:34-19:38:02
20:01:56-20:59:47
21:11:03- 22:36:46-22:59:34
23:03:29-23:21:33

ฉบับ
61
7
3
39
134
137
799
511
1,691
ฉบับ

20
42
17
8
19
16
13
41
1
20
13
211

หลังเวลำปฏิบัติงำน
16:30:01-24:59:59 น.
16:30:03-16:59:57
17:00:09-17:59:56
18:00:08-18:59:54
19:00:13-19:59:57
20:00:00-20:59:47
21:00:01-21:59:10
22:01:00-22:59:34
23:00:36-23:59:59
วันอำทิตย์
00:00:01-12.59:59 น.

6:34:36-8:40:23-08:46:36
9:01:23-09:30:57
10:05:17-10:57:07
11:08:30-11:57:14
12:03:12-12:59:17

ฉบับ

1
4
18
20
16
19
88

13:00:00-24:59:59 น.

13:00:20-13:27:38
14:24:14-14:45:12
16:17:18-16:53:15
17:06:23-17:56:57
18:05:37-18:59:39
19:09:08-19:27:38
20:23:18-20:58:12
21:01:13-21:29:43
22:07:45-22:48:29
23:31:30-23:41:34

หมายเหตุ ไม่มีรายงานจากฐานข้อมูลสารบรรณอัจฉริยะเกี่ยวกับ หนังสือ/เอกสารราชการ ที่ได้รับ นอกเวลาราชการ ใน
วันหยุดพิเศษ

วิเคราะห์ถอดบทเรียนความคุ้มค่าการใช้โปรแกรมสารบรรณอัจฉริยะ [38]

ฉบับ
409
410
626
294
284
297
171
122
2,613
ฉบับ

24
6
9
25
30
10
21
31
12
6
174

ตำรำงที่ 11 รำยละเอียดของเวลำและจำนวนหนังสือ/เอกสำรรำชกำร ที่ตอบรับนอกเวลำรำชกำร
ก่อนเวลำปฏิบัติงำน
00:00:00-08.29:60 น.

1:00:29-1:46:08
2:10:04-1:46:08
3:10:54-3:59:28
4:00:58-4:59:10
5:01:43-5:59:53
6:00:29-6:59:19
7:00:39-7:50:51

หลังเวลำปฏิบัติงำน
ฉบับ
23
24
17
46
82
91
347
646

16:30:01-24:59:59 น.

17:00:00-17:59:54
18:00:07-18:59:54
19:00:59-19:59:45
20:00:07-20:59:29
21:00:09-21:59:43
22:00:19-22:59:17
23:00:02-23:58:07

วันอำทิตย์
12.59:59 - 11:11:11 น. ฉบับ 13:00:00 - 24:59:59 น.
1:15:39- 1
13:04:07-13:55:43
6:25:24-6:36:44
5
14:07:05-14:48:39
7:24:15-07:50:43
4
15:00:30-15:50:08
8:03:45-08:57:53
8
16:01:16-16:57:02
9:04:32-09:59:56
11
17:17:58-17:49:57
10:00:23-10:59:38
27
18:06:04-18:57:57
11:00:36-11:58:11
19
19:05:50-19:51:46
12:05:22-12:39:39
38
20:01:45-20:53:59
213 21:04:41-21:47:09
22:06:54-22:58:58
23:21:34-23:26:10

ฉบับ
512
315
163
307
277
145
50
2,112

ฉบับ
38
23
38
49
14
5
20
12
15
3
3
220

วันเสำร์

ฉบับ 13:00:00-24:59:59 น. ฉบับ
1 13:01:03-13:56:52
23
3 14:01:30-14:58:52
45
9 15:11:03-15:59:57
57
8 16:02:34-16:55:41
31
9 17:01:45-17:54:38
44
10 18:08:14-18:59:20
6
10 19:20:58-19:30:51
3
10 20:10:45-20:44:08
9
53 21:04:57-21:59:27
12
17 22:04:11-22:46:53
6
24 23:54:12- 1
154
237
วันหยุดพิเศษ
12.59:59- 11:11:11 น. ฉบับ 13:00:00 -24:59:59 น. ฉบับ
-16:03:02
1
- -16:29:09
1
-15:52:35
1
- -16:29:36
1
- -15:47:29
1
- -16:32:27
1
3
- -16:32:03
1
- -16:30:48
1
- -16:29:49
1
- -16:30:01
1
- -16:30:14
1
8
00:00:00-12.59:59 น.

0:04:59
1:42:030-1:46:08
2:04:07-2:08:34
4:27:15-4:46:28
6:01:02-6:57:27
7:02:33-7:21:54
8:17:40-8:56:59
9:08:31-9:32:35
10:01:21-10:55:44
11:02:05-11:52:15
12:01:52-12:57:29

รายละเอียดของวันเวลาที่ดาเนินการนอกเวลาราชการทั้ง 3 ตารางดังกล่าวข้างต้น เป็นการนาข้อมูล
จากระบบมาจัดหมวดหมู่ แบ่งตามประเภทของวัน และช่ว งเวลาชัดเจนเพื่อให้เ ห็นว่า ผู้ใช้งานเลือกเวลาที่จ ะ
ปฏิบ ัติง านในระบบได้ต ลอดเวลาตามที่ต้อ งการ ประสิ ทธิภาพในการทางานของระบบสารบรรณอัจฉริยะต่อ
ผู้ใช้งานจึงได้รับการยอมรับในระดับหนึ่ง ทาให้ข้อมูลปรากฏช่วงการปฏิบัติงานในระบบแต่ล ะวันแต่ล ะช่ว งเวลา
ของการใช้งานจึงนามาแสดงให้เห็นช่วงวันเวลาที่ชั ดเจนได้ ดังตัวอย่างต่อไปนี้
1. วันทาการ

ก่อน เวลาปฏิบัติงาน (เช้า)
หลัง เวลาปฏิบัติงาน (เย็น)
2. วันหยุด
วันเสาร์
(เช้า- เที่ยงวัน)
(บ่าย-เที่ยงคืน)
วันอาทิตย์
(เช้า- เที่ยงวัน) กาหนดไว้ตั้งแต่เวลา
(บ่าย-เที่ยงคืน)
3. วันหยุดพิเศษ หยุดตามเทศกาลฯ
(เช้า- เที่ยงวัน)
(บ่าย-เที่ยงคืน)
วิเคราะห์ถอดบทเรียนความคุ้มค่าการใช้โปรแกรมสารบรรณอัจฉริยะ [39]

00:00:00-08.29:60 น.
16:30:01-24:59:59 น.
00:00:00-12.59:59 น.
13:00:00-24:59:59 น.
00:00:00-12.59:59 น.
13:00:00-24:59:59 น.
00:00:00-12.59:59 น.
13:00:00-24:59:59 น.

ดังนั้น วันเวลาที่ดาเนินการนอกเวลาราชการจากตารางที่ 9-11 ข้างต้น ที่เกิดขึ้นแต่ละวัน ไม่ว่าจะ
เป็นการปฏิบัติงานก่อน/หลังเวลาการปฏิบัติงานและในวันหยุด ราชการและวันหยุดพิเศษนั้น ล้วนมีความสาคัญและ
การเอื้ออานวยต่อการปฏิบัติงานแก่ผู้ใช้บริการอย่างต่อเนื่องไม่รู้จบ ข้อสังเกตที่ชัดเจนคือ การปฏิบัติงานในวัน
ดังกล่าวส่วนหนึ่งช่วยทดแทนเวลาการปฏิบัติงานกรณีที่ผู้ใช้งานไม่สามารถการปฏิบัติงานได้ในวันเวลาทาการได้
และลดโอกาสเกิดการตกค้างของหนังสือ/เอกสารราชการได้เป็นอย่างดี
4.2.1.5 สำรบรรณอัจฉริยะกับกำรสื่อสำร
“กล่องแสดงความคิดเห็น ” เป็นนวัตกรรมการสื่อสารที่สร้างความเข้าถึงและการแบ่งปัน
สารสนเทศ ที่สารบรรณอัจฉริย ะเอื้ออานวยให้ผู้ส่งและผู้รับสารที่เกี่ยวข้องกับการรับหนังสือ/เอกสารราชการ
ฉบับนั้นๆ มีความเข้าใจและการปฏิบัติตามการสั่งการได้ตรงกัน เป็นความโดดเด่นของการสื่อสาร การส่ง การ
รับ และตอบรับ หนังสือ/เอกสารราชการ ตลอดจนเอื้ออานวยพื้นที่สาหรับการโต้ตอบตามความต้องการอย่าง
อิสระผ่านเครื่องมือ “กล่องแสดงความคิดเห็น ” นับเป็นการลงทุนที่ได้ผลลัพธ์คุ้มค่าของการพัฒนาการบริหาร
จัดการสารสนเทศและการสื่อสารโต้ตอบกันหลังจากที่มีกระบวนการอนุมัติหนังสือ /เอกสารราชการ การสร้าง
คุณ ค่า ของกล่องแสดงความคิด เห็น ไม่เ พีย งแต่ส ร้า งเนื้อ หาที่ต้อ งสื่อสารกันแล้ว ยัง ช่ว ยลดความเสี่ย งต่อการ
สื่อสารที่อาจเกิดความผิดพลาดของการสั่งการหรือการตอบรับได้ เนื่องจากสารสนเทศถูกบันทึกไว้
ฉะนั้น ความเคลื่อนไหวระหว่างกัน หรือ ข้อความที่ปรากฏ เป็นเทคนิคหนึ่งให้ผู้เกี่ยวข้อง
สามารถเข้ามาอ่านสาระของข้อความและสื่อสารกันได้ทันทีก่อนที่จะจบกระบวนการตอบรับ หรือจะย้อนกลับ
เข้ามาอ่านซ้า ซึ่งจานวนครั้งของการเข้าถึงหรือเข้าไปอ่านซ้าสามารถทาได้ตลอดเวลาโดยไม่จากัดจานวนครั้ง
ดังตารางที่ 12 ต่อไปนี้
ตำรำงที่ 12 กำรสื่อสำรข้อมูลระหว่ำงผู้ส่ง-ผู้รับต่อหนังสือ/เอกสำรรำชกำรแต่ละฉบับที่มีกำรโต้ตอบในกล่องควำม
คิดเห็นภำยใต้ระบบสำรบรรณอัจฉริยะ
ฉบับที่
####

รหัส
ผู้ส่ง-รับ
##

รหัส
หนังสือ
####

ชื่อผู้ส่ง
ผู้รับผิดชอบส่ง...

####

##

####

####

##

####
####

ข้อควำมโต้ตอบในกล่องควำมคิดเห็น

วัน เดือน ปี

เวลำ

เรียน.....เพื่อโปรดทราบและพิจารณาอนุมัติ

##/##/60

08:08:40

ผู้รับผิดชอบส่ง...

เรียน.....เพื่อโปรดทราบและแจ้งฝ่ายงาน.............

##/##/60

10:01:54

####

ผู้รับผิดชอบส่ง...

เรียน......เพื่อโปรดทราบค่ะและแจ้ง นาย.............

##/##/59

15:00:18

##
##

####
####

ผู้รับผิดชอบส่ง...
ผู้รับผิดชอบส่ง...

เรียน นาย................เพื่อโปรดเข้าร่วมประชุม
เรียน .......เพื่ออนุมัติ น.ส.......แทน...นาย.......

##/##/59
##/##/58

17:01:03
11:00:04

####

##

####

ผู้รับผิดชอบส่ง...

เรียน........เพื่อโปรดทราบและให้การสนับสนุน

##/##/58

16:06:20

####

##

####

ผู้รับผิดชอบส่ง...

เรียน.....เพื่อโปรดทราบและให้การสนุนตามที่ขอ

##/##/58

19:02:34

วิเคราะห์ถอดบทเรียนความคุ้มค่าการใช้โปรแกรมสารบรรณอัจฉริยะ [40]

จากตารางที่ 12 ข้างต้น แสดงให้เห็น ถึงกระบวนการสื่อสารร่วมกันระหว่างผู้ส่งสารและผู้รับสาร
อย่างเข้าใจและเป็นหลักฐานในการอ้างอิงคาสั่งหรือความเห็นได้ครบถ้วน สารบรรณอัจฉริยะจึง สนับสนุน ให้มี
ช่องทางการสื่อสารเพิ่มเติมนอกเหนือจากที่ได้รับหนังสือ/เอกสารราชการ ในรูปกล่องแสดงความคิดเห็น โดยมี
รายละเอีย ดของหนังสือ ผู้รับ -ผู้ส่ง รหัสของหนังสือ ชื่อผู้ส่ง รายงานที่ระบุในกล่องความคิดเห็น วันเดือนปีและ
ช่วงเวลาที่มีการโต้ตอบ
4.3 กำรวิเครำะห์ควำมคุ้มค่ำ
เป็น การวิเคราะห์ความคุ้มค่าด้วยการวิเคราะห์ต้นทุน ประสิทธิผ ล (Cost-effectiveness analysis: CEA)
ของการใช้โปรแกรมสารบรรณอัจฉริยะ ดังนี้
4.3.1 วิเครำะห์ต้นทุน
การวิเคราะห์ต้นทุนประสิทธิผล (CEA: Cost-Effectiveness Analysis) (Edejer TT-T. et al., 2003)
ในมุมมองด้านความคุ้มค่าต่อกระบวนการการรับ-ส่งหนังสือ/เอกสารราชการในรูปแบบผลได้ของระบบที่บรรลุ
ประสิทธิผลหรือผลได้ที่ใช้ต้นทุนต่า หรือผลตอบแทนที่ได้รับจากต้นทุนในการผลิต จะเอื้อประโยชน์ต่อการวิเคราะห์
ประโยชน์ ที่ได้รับ และต้นทุน ที่มีมูล ค่า ทั้งที่เป็นตัว เงินและไม่ได้เป็นตัว เงิน (แผนภาพที่ 6) การวิเคราะห์ต้นทุน
ประสิทธิผลนี้จะอิงแนวทางการวิเคราะห์ GCEA (Generalized Cost-Effectiveness Analysis) ในรูปแบบสมการ
GCEA ที่จะมุ่งเน้นวิเคราะห์ประสิทธิภาพโดยรวม และเป็นการเปรียบเทียบต้นทุนเชิงเปรียบเทียบ ต่อผลลัพธ์เชิง
เปรียบเทียบ ต้นทุนของโปรแกรมสารบรรณอัจฉริยะประกอบด้วย
4.3.1.1 ต้นทุนคงที่ เป็นต้นทุนที่เกิดจากการสร้างโปรแกรมสารบรรณอัจฉริยะ โดยเป็นค่าใช้จ่ายที่
ก่อขึ้นในช่วงเดือนมกราคม ถึง มิถุนายน 2558 มีผู้เกี่ยวข้องในช่วงการพัฒนาโปรแกรม 2 คน คือ ผู้บริหารจัดการ
ข้อมูลและผู้พัฒนาโปรแกรม ซึง่ มีต้นทุนคงที่เป็นมูลค่าปัจจุบันสุทธิเท่ากับ 24,000 บาท ดังตารางที่ 13 ต่อไปนี้
ตำรำงที่ 13 ต้นทุนคงที่ของกำรพัฒนำโปรแกรมสำรบรรณอัจฉริยะ ปี 2558
สัดส่วนเวลำในกำรดำเนินงำนต่อช่วงเวลำกำรทำงำนต่อเดือน
ผู้บริหำรจัดกำร
เดือน
ผู้พัฒนำโปรแกรม
ต้นทุน
เดือน
ข้อมูล
มกราคม
15%
1. ผู้เกี่ยวข้องหลัก
เดือน
คนที
่
1
(มค.-มิ
.ย 2558)
กุมภาพันธ์
5%
(ผู้บริหารจัดการข้อมูล)
มีนาคม
15%
เมษายน
10%
20%
2. ผู้เกี่ยวข้องหลัก
เดือน
คนที่ 2
(มค.-มิ.ย 2558)
พฤษภาคม
5%
10%
(ผู้พัฒนาโปรแกรม)
มิถุนายน
10%
10%
รวม
18,000.00**
6,000.00**
รวม
24,000.00
มูลค่ำสุทธิ (รวม)*
* คานวณภายใต้กรอบแนวคิดการประหยัดเวลาอิงเงินเดือน (TSTS)
** งดเว้นการคูณ discount rate เนื่องจาก เป็นต้นทุนที่ก่อขึ้นในปีแรกของการดาเนินโครงการ

วิเคราะห์ถอดบทเรียนความคุ้มค่าการใช้โปรแกรมสารบรรณอัจฉริยะ [41]

ต้นทุนค่ำ
เสียโอกำส
18,000.00
6,000.00
24,000.00

จากตารางที่ 13 ข้างต้น แสดงให้เห็นสัดส่วนเวลาที่ใช้ดาเนินงานต่อช่วงเวลาการทางานต่อเดือน เวลา
ที่ใช้ในการพั ฒ นาโปรแกรมเป็ น ต้น ทุน ประสิ ท ธิผ ลที่ แสดงให้ เห็ น ผลได้ ออกมาเป็นรู ปตัว เงิน ณ เวลาที่พัฒ นา
โปรแกรม ต้นทุนผันแปรที่เกิดขึ้นจึงเป็นผลตอบแทนของทางเลือกหรือต้นทุนค่าเสียโอกาส (Opportunity Cost) ที่
ได้พัฒนาโปรแกรมขึ้นนามาใช้ประโยชน์ในงานสารบรรณ ในขณะที่ ผู้เกี่ยวข้องหลัก 2 คน ต้องใช้เวลาส่วนหนึ่งที่
จะต้องทางานในหน้าที่หลักเพื่อมาดาเนินการในสารบรรณอัจฉริยะ ฉะนั้น การคานวณสัดส่วนเวลาที่ใช้ในการ
พัฒ นาสารบรรณอัจ ฉริ ย ะตามระดับ เงิ น เดือ นของผู้ เกี่ ยวข้ องคิด เป็น 24,000 บาท ซึ่งเป็นต้น ทุนคงที่จากการ
ดาเนินงาน
4.3.1.2 ต้นทุนผันแปร ซึ่งเป็นต้นทุนด้านการใช้เวลาในการบริหารจัดการสารสนเทศให้อยู่ในระบบ
อิเล็ กทรอนิ กส์ ซึ่งผู้ ปฏิบั ติงานสารบรรณ ผู้ รับผิดชอบหลั ก ในการบริห ารจัดการเอกสารเข้าสู่ ระบบสารบรรณ
อัจฉริยะ โดยแปลงเอกสารที่มาจากระบบกระดาษ (หนังสือ/เอกสารราชการที่รับเข้ามาเป็นต้นฉบับกระดาษ คัด
กรอง ควบคู่ไปกับการจัดหัวเรื่อง จัดหมวดหมู่ หมวดหมู่ผู้รับ และสรุปข้อมูลสาคัญเข้าสู่ระบบ) นามาแสกนเป็น
อิเล็กทรอนิกส์ไฟล์ก่อนที่จะส่งไปยังเลขานุการสถาบันฯ ดาเนินการตั้งเรื่อง ภาระหน้าที่เหล่านี้ต้องใช้เวลามากขึ้นใน
การบริหารจัดการหนังสือ/เอกสารราชการเมื่อเปรียบเทียบกับระบบบริหารจัดการเวลาระหว่างต้นฉบับกระดาษ
และการจัดการบนโปรแกรมสารบรรณอัจฉริยะทาให้ผู้ปฏิบัติงานสารบรรณทางานเพิ่มขึ้นถึง 2 เท่า ดังตารางที่ 14
ต่อไปนี้
ตำรำงที่ 14 ต้นทุนผันแปรของโปรแกรมสำรบรรณอัจฉริยะในปี 2558-2561
ผู้ปฏิบัติงำนสำรบรรณผู้บริหำรจัดกำรหลัก
ปี พ.ศ.
สัดส่วนเวลำกำรทำงำนที่เพิ่มขึ้น
มูลค่ำต่อปี (บำท)
มูลค่ำปัจจุบันสุทธิ (บำท)
2558
2 เท่า*
1,732,500.00
1,732,500.00
2559
2 เท่า*
2,970,000.00
2,926,108.37
2560
2 เท่า*
495,000.00
480,477.57
รวม
5,197,500.00
5,139,085.94
หมายเหตุ: ปี 2558 คานวณเฉพาะ เดือนเมษายน ถึง ธันวาคม
ปี 2560 คานวณเฉพาะเดือนมกราคม ถึง กุมภาพันธ์
*ข้อมูลจากการสนทนากลุ่มแบบเจาะจง

จากตารางที่ 14 ข้างต้น แสดงสัดส่วนเวลาการทางานที่เพิ่มขึ้นของผู้ปฏิบัติงานสารบรรณ
เมื่อเปรียบเทียบกับระบบบริหารจัดการงานสารบรรณที่จะต้องทางานเพิ่มเป็น 2 เท่า ดังนั้น ต้นทุนผันแปรที่เป็น
มูลค่าปัจ จุบั นสุทธิเท่ากับ 1,732,500 บาท ในปี 2558, 2,926,108 บาท ในปี 2559 และ 480,478 บาท ในปี
2560 ตามลาดับ
4.3.2 วิเครำะห์ผลได้
4.3.2.1 กำรวิเครำะห์เชิงปริมำณของผลได้
จะวิเคราะห์ ต ามแนวทางแบบจาลองคุณ ค่างาน (Work Value Model: MVM) ( Sassone,
1988) มาประยุกต์ใช้ควบคู่ในการการวิเคราะห์ประสิทธิผลร่วมกับกรอบแนวคิดการประหยัดเวลาอิงเงินเดือน ซึ่ง
แบบจาลองค่าน้าหนักงานนั้น ได้ให้ความสาคัญของผลได้จากระบบสารสนเทศที่มากกว่าเพียงแค่การประหยัดเวลา
วิเคราะห์ถอดบทเรียนความคุ้มค่าการใช้โปรแกรมสารบรรณอัจฉริยะ [42]

แต่แบบจาลองค่าน้าหนักงานมุ่งเน้นประโยชน์ของการเพิ่มประสิ ทธิภาพในการปฏิบัติงานของผู้ปฎิบัติงานของ
สถาบันวิจัยประชากรและสังคม เนื่องจากระบบสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพจะช่วยให้ผู้ปฎิบัติงานมีความสามารถใน
การปรับโครงสร้างการทางานได้ ซึ่งการปรับโครงสร้างการทางานนี้นาประโยชน์มาสู่สถาบันฯ ได้หลากหลายรูปแบบ
โดยเฉพาะนวัตกรรมการทางานและผลผลิตที่จะสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสถาบันฯ
ทั้ ง นี้ พิ จ ารณาบทบาทหน้ า ที่ ข องผู้ ป ฎิ บั ติ ง านในการวางค่ า น้ าหนั ก ของผลได้ ใ นเชิ ง
ประสิทธิภาพ Sassone (1988) ได้ให้ตัวอย่างของบทบาทของผู้ปฎิบัติงานในสานักงาน ซึ่งจะมีศักยภาพในการปรับ
โครงสร้างการทางานได้มากกว่าพนักงานที่ใช้กาลังแรงงาน ทั้งนี้งานวิเคราะห์ เล่มนี้จึงได้ให้ค่าน้าหนักของผู้บริหาร
องค์กรไว้มากกว่าพนักงานในองค์กร เพื่อให้สอดคล้องกับศักยภาพในการปรับโครงสร้างการทางาน ดังตารางที่ 15
ต่อไปนี้
ตำรำงที่ 15 ต้นทุนกำรพัฒนำโปรแกรมสำรบรรณอัจฉริยะ (2558)
คนที่ 1*
คนที่ 2**

เงินเดือน มกรำคม
00,000.00 4,500.00
00,000.00 -

ต้นทุนกำรพัฒนำ ปี 2558
กุมภำพันธ์ มีนำคม
เมษำยน
1,500
4,500.00 3,000.00
3,000.00

พฤษภำคม มิถุนำยน
รวมทุน
1,500.0
3,000.00 18,000.00
1,500.00 1,500.00
6,000
ต้นทุนคงที่ 24,000.00

* ผู้บริหารจัดการข้อมูล
** ผู้พัฒนาโปรแกรม

จากตารางที่ 15 ข้างต้น การดาเนินงานของผู้เกี่ยวข้องหลักทั้ง 2 คน ในช่วงระยะการพัฒนาโปรแกรม จะ
เป็นต้นทุนคงที่ เมื่อการคานวณความคุ้มค่าคุ้มทุนจากการดาเนินงานของทั้ง 2 คน โดยคิดจากเงินเดือนที่ได้รับและ
ผลได้ Present Value แสดงให้เห็นว่า การพัฒนาโปรแกรมสารบรรณอัจฉริยะขึ้นมาใช้ในงานสารบรรณนี้ มีความ
คุ้มค่าอย่างยิ่ง ไม่เพียงแต่เรื่องของการประหยัดเวลา แต่รวมประสิทธิภาพการปฏบัติงานเพิ่มสูงขึ้น โดยมีค่า C/EIV
0.237 หรือ Net Present ValueV ของผลได้สูงกว่าต้นทุนถึง 4.22 เท่าตัว เท่ากับผลผลิตที่ได้รับสร้างมูลค่าเพิ่ม
ให้ กั บ สถาบั น ฯ และแสดงให้ เ ห็ น ด้ ว ยว่ า บทบาทหน้ า ที่ ข องผู้ ป ฎิ บั ติ ง านในการวางค่ า น้ าหนั ก ของผลได้ เ ชิ ง
ประสิทธิภาพมีศักยภาพในการปรับโครงสร้างการทางานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ
4.3.2.2 กำรวิเครำะห์ต้นทุนผลได้ของสำรบรรณอัจฉริยะ
การวิ เ คราะห์ ต้ น ทุ น ผลได้ จะวิ เ คราะห์ เ ชิ ง ปริ ม าณของต้ น ทุ น และผลได้ ที่ ส ะท้ อ นผ่ า น
ศักยภาพในการประหยั ดเวลาที่ใช้ในการสื่อสาร ซึ่งเอื้อประโยชน์ต่อองค์กรในทางเศรษฐกิจ เป็นการวิเคราะห์
ประโยชน์ของสารบรรณอัจฉริยะที่ดาเนินการภายใต้กรอบของแนวทางการประหยัดเวลาอิงเงินเดือน (The Time
Saving Time Salary (TSTS) approach) โดยคานวณต้นทุนบนฐาน TSTS และถ่ว งน้าหนักภายใต้แบบจาลอง
คุณค่างาน (WVM: Work Value Model) คือ แนวทางการประหยัดเวลา TSTS

IV
V

Cost-Effectiveness: ต้นทุนประสิทธิผล
Net Present Value (NPV): มูลค่าปัจจุบันสุทธิ เป็นการคานวณเปรียบเทียบมูลค่าการลงทุนกับผลประโยชน์ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
โดยใช้อัตราส่วนลด (Discount Rate) แปลงค่าเป็นเงินปัจจุบัน
วิเคราะห์ถอดบทเรียนความคุ้มค่าการใช้โปรแกรมสารบรรณอัจฉริยะ [43]

หากจะตั้งสมมติฐานว่า เงินเดือนเป็นมาตรวัดที่สะท้อนคุณูปการ หรือ คุณค่าของผู้ปฏิบัติงาน
ที่มีใ ห้ กั บ องค์ก ร (Sassone P. G., 1987) แล้ ว ดั งนั้ น กรอบแนวคิดการประหยั ดเวลาอิ งเงิ นเดือ นคานวณมู ล ค่ า
ประมาณของชั่วโมงทางานที่ผู้ปฏิบัติงานในองค์กรสามารถประหยัดลงไปได้ ภายใต้ระบบสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์
และนาจานวนชั่วโมงทางานที่ประหยัดไปนี้มาคูณกับเงินเดือนของผู้ปฏิบัติงานที่ได้รับผลประโยชน์ ดังตารางที่ 16
ต่อไปนี้
ตำรำงที่ 16 ตำรำงแสดงสัดส่วนเวลำที่ประหยัดเวลำของผู้ใช้ จำแนกผลได้มำหำค่ำให้แสดงเป็นรูปตัวเงิน
ที่ถูกใช้ไปกับงำนสำรบรรณ
ผู้เกี่ยวข้องในระบบ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

ผู้อานวยการสถาบันฯ
รองผู้อานวยการสถาบันฯ*
เลขานุการสถาบันฯ
เลขาฯ ผู้อานวยการ
งานทรัพยากรบุคคล
งานคลังและพัสดุ
งานการศึกษา
งานนโยบายและแผน

เวลำที่ประหยัด
(วัน/นำที)
35
15
70
280
10
10
30
10

สัดส่วน
(เวลำ/วัน)
0.07291667
0.03125
0.14583333
0.58333333
0.02083333
0.02083333
0.0625
0.02083333

ต่อเดือน

ผลได้ที่เป็นตัวเงิน

1.60416667
0.6875
3.20833333
12.8333333
0.45833333
0.45833333
1.375
0.45833333

80,208.33
82,500.00
160,416.67
385,000.00
27,500.00
27,500.00
123,750.00
41,250.00

จากตารางที่ 16 ข้างต้น เมื่อคานวณต้นทุนประสิทธิ ผ ลที่แสดงตัวเงินจากการประหยัดเวลา ตาม
ต้นทุนทีแ่ ท้จริงของการดาเนินงานสารบรรณอัจฉริยะ 2558-2560 ของผู้ที่เกี่ยวข้อง และคานวณตามผลได้ที่อ้างอิง
จากการประหยัดเวลาคิดเป็นนาทีต่อวัน เพื่อนาข้อมูลมาประมาณสัดส่วนของการประหยัดเวลาต่อวัน และสัดส่วน
การประหยัดเวลาต่อเดือน โดยนาค่าที่ได้มาอิงกับเงินเดือนของผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด แสดงผลได้ที่ออกมาเป็นค่าตัว
เงิน เพื่อให้เห็นว่า เวลาที่ประหยัดได้เมื่อคิดค่างานและเงินเดือนของผู้ปฏิบัติงานในส่วนต่างๆ ก่อให้เกิดผลได้ต่อ
องค์กรอย่างมาก
ขณะเดียวกัน มูลค่าผลได้ภาพรวมจากตารางที่ 17 ข้างล่างนี้แสดงค่าถ่วงน้าหนักภายใต้แบบจาลอง
คุณ ค่ า งาน (WVM) การค านวณผลได้ ขององค์ก รจากการประหยั ด เวลาของผู้ ป ฏิ บั ติ งาน จ าเป็ น ต้ อ งค านึ ง ถึ ง
ภาระหน้าที่รั บ ผิดชอบของผู้ ป ฏิบั ติงานในแต่ละตาแหน่งหน้าที่ร่ว มด้วย โดย Work Value ได้ชี้ให้ เห็ นว่า การ
ประหยัดเวลาในการสื่อสารของผู้ปฏิบัติงาน ไม่เพียงแต่ช่วยส่งเสริมให้ผู้ปฏิบัติงานเหล่านั้นใช้เวลาในการทางานส่วน
อื่น เท่านั้ น แต่ยั งเพิ่มเวลาที่ผู้ ป ฏิบั ติงานจะสามารถสร้างนวัตกรรมอันเป็นประโยชน์ให้ แก่องค์กรร่ว มด้ว ย ซึ่ง
ตาแหน่งในองค์กรมีความเชื่อมโยงสอดคล้องกับศักยภาพในการสร้างเสริมนวัตกรรมในองค์กร
ในกรณีนี้ผู้วิจัยจึงให้ค่าน้าหนักผู้ปฏิบัติงานในส่วนการบริหารไว้มากกว่าผู้ปฏิบัติงานส่วนอื่นๆ และทา
การเทียบมูลค่าเงินในปีต่างๆ ให้เป็นมูลค่าปัจจุบันสุทธิ โดยอัตราส่วนลด (Discount Rate) ณ 1.5% ตามข้อมูลการ
เผยแพร่ของธนาคารแห่งประเทศไทย (CIA.gov, 2017) ดังตารางที่ 17 ต่อไปนี้

วิเคราะห์ถอดบทเรียนความคุ้มค่าการใช้โปรแกรมสารบรรณอัจฉริยะ [44]

ตำรำงที่ 17 ตำรำงแสดงมูลค่ำผลได้ภำพรวม (ถ่วงน้ำหนัก) ต้นทุนที่แท้จริงของกำรดำเนินงำน
สำรบรรณอัจฉริยะ ตั้งแต่ปี 2558-2560

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

ผู้เกี่ยวข้องในระบบ
ผู้อานวยการสถาบันฯ
รองผู้อานวยการสถาบันฯ*
เลขานุการสถาบันฯ
เลขานุการผู้บริหาร
งานสารบรรณ
งานทรัพยากรบุคคล
งานละคลังแพัสดุ
งานการศึกษา
งานนโยบายและแผน

ค่ำน้ำหนัก
2
1.5
1.5
1
1
1
1
1
1

ผลได้ปี 2558
(เริ่ม มิ.ย.58)

ผลได้ปี 2559
(ทั้งปี)

ผลได้ปี 2560
(ถึง ก .พ.60)

1,122,916.667
866,250
1,122,916.667
2,695,000
-1,732,500
192,500
192,500
866,250
288,750
7,347,083

1,925,000
1,485,000
1,925,000
4,620,000
-2,970,000
330,000
330,000
1,485,000
495,000
12,595,000
12,408,867
354,539.06

320,833.3333
247,500
320,833.3333
770,000
-495,000
55,000
55,000
247,500
82,500
2,099,167
2,037,580.787
58,216.59

รวมผลได้
Present Value**
USD (35) = 622,672.32
209,916.67
รวมผลได้ NPV ตั้งแต่เริ่มพัฒนำโปรแกรม ถึง ก.พ .60 =
21,793,531
*การประมาณค่าเฉลีย่ สาหรับรองผู้อานวยการสถาบันฯ 4 คน
**Present Value: คานวณ Present Value โดยอิง Discount Rates ณ 1.5% (CIA.gov)

จากตาราที่ 17 ข้างต้น แสดงการประมาณมูลค่าของผลได้ คานึงถึงประโยชน์ที่ได้รับจากระบบในรูปแบบ
ของการประหยัดเวลาในการปฏิบัติงานและประสิทธิภาพการทางาน จึงคานวณผลได้ภายใต้กรอบแนวทางการ
ประหยัดเวลาอิงเงินเดือน (TSTS) และถ่วงน้าหนักภายใต้แบบจาลองคุณค่างาน (WVM) โดยจาแนกการคานวณ
ตามตาแหน่งงาน และ สัดส่วนการประหยัดเวลาการบริหารจัดการสารสนเทศภายใต้ระบบสารบรรณอัจฉริยะ ซึ่งผล
การคานวณผลได้พบว่า ในช่วงเวลาตั้งแต่เริ่มใช้ระบบสารบรรณอัจฉริยะจนถึงเดือนกุมภาพันธ์ 2560 มีมูลค่าผลได้ที่
เป็นมูลค่าปัจจุบันสุทธิ 21.8 ล้านบาท
เมื่อพิจารณาสัดส่วน ณ เวลาที่ประหยัดของผู้ใช้งาน โดยผู้ใช้สารบรรณอัจฉริยะทุกฝ่ายงานของสถาบันฯ
ต่างเห็นพ้องว่าระบบสารบรรณอัจฉริยะช่วยลดระยะเวลาที่เสีย ไปในการจัดการเอกสารราชการได้ จากตารางที่ 18
ต่อไปนี้ แสดงให้เห็น ประโยชน์เป็นมูลค่าปัจจุบันสุทธิสูงที่สุด ที่เลขานุการสถาบันฯ ได้รับ ตามด้วย ผู้อานวยการ
สถาบันฯ และ ผู้บริหารสายสนับสนุน (7.99 ล้านบาท, 3.33 ล้านบาท และ 3.33 ล้านบาท ตามลาดับ)

วิเคราะห์ถอดบทเรียนความคุ้มค่าการใช้โปรแกรมสารบรรณอัจฉริยะ [45]

ตำรำงที่ 18 ตำรำงแสดงมูลค่ำปัจจุบันสุทธิ (Net Present Value: NPV) จำแนกตำมสัดส่วน ณ เวลำที่ประหยัดของผู้ใช้
ผู้เกี่ยวข้องในระบบ
1.
2.
3.
4.
5.

เวลำที่
ประหยัด
(วัน/นำที)
35
15
70
280
10

2558

มูลค่ำ (บำท)
2559

1,122,916.67
866,250.00
1,122,916.67
2,695,000.00
192,500.00

1,925,000.00
1,485,000.00
1,925,000.00
4,620,000.00
330,000.00

320,833.33
247,500.00
320,833.33
770,000.00
55,000.00

1,122,916.67
866,250.00
1,122,916.67
2,695,000.00
192,500.00

1,896,551.72
1,463,054.19
1,896,551.72
4,551,724.14
325,123.15

311,420.64
240,238.78
311,420.64
747,409.55
53,386.40

3,330,889.03
2,569,542.97
3,330,889.03
7,994,133.69
571,009.55

10

192,500.00

330,000.00

55,000.00

192,500.00

325,123.15

53,386.40

571,009.55

30
10

866,250.00
288,750.00

1,485,000.00
495,000.00

247,500.00
82,500.00

866,250.00
288,750.00

1,463,054.19
487,684.73

240,238.78
80,079.59

2,569,542.97
856,514.32

รวมทั้งสิ้น 7,347,083.33 12,595,000.00
รวม 2558-2560
22,041,250.00

2,099,166.67

7,347,083.33

12,408,867.00
21,793,531.12

2,037,580.79

ผู้อานวยการสาบันฯ
คณะผู้บริหาร (4 คน)
ผู้บริหารสายสนับสนุน
เลขานุการสถาบันฯ
งานทรัพยากรบุคคล
(3 คน)
6. งานคลังและพัสดุ
(3 คน)
7. งานการศึกษา (3 คน)
8. งานนโยบายและแผน
(4 คน)

2560

2558

หมายเหตุ: ปี 2558 คานวณเฉพาะ เดือนเมษายน ถึง ธันวาคม
ปี 2560 คานวณเฉพาะเดือนมกราคม ถึง กุมภาพันธ์
*การประมาณค่าเฉลีย่ สาหรับรองผู้อานวยการ 4 คน
**Present Value: คานวณ Present Value โดยอิง Discount Rates ณ 1.5% (CIA.gov)

วิเคราะห์ถอดบทเรียนความคุ้มค่าการใช้โปรแกรมสารบรรณอัจฉริยะ [46]

มูลค่ำปัจจุบันสุทธิ (บำท)
2559
2560

รวม

4.3.2.3 กำรคำนวณต้นทุนผลได้ของสำรบรรณอัจฉริยะ
ความคุ้ ม ค่ า ที่ แ สดงให้ เ ห็ น ว่ า จากผลการวิ เ คราะห์ ต้ น ทุ น ประสิ ท ธิ ผ ลของโปรแกรม
สารบรรณอัจฉริยะ ชี้ให้เห็นถึงความคุ้มค่าคุ้มทุนของระบบ ซึ่งมีต้นทุนต่าแต่มีประสิทธิผลสูง ดังแสดงในตารางที่
13 และ 14) โดยมีค่าต้นทุนประสิทธิผลเท่ากับ 0.237 ซึ่งมีค่าน้อยกว่า 1 ที่สะท้อนถึงความคุ้มค่าคุ้มทุนของ
โปรแกรมฯ หรือ มีมูลค่าปัจจุบันสุทธิของผลได้สูงกว่าต้นทุนถึง 4.22 เท่าตัว ดังตารางที่ 19 ต่อไปนี้
ตำรำงที่ 19 ต้นทุนประสิทธิผล จำแนกตำมปี
2558
2559
ต้นทุนคงที่
24,000.00
ต้นทุน
ต้นทุนผันแปร
1,732,500.00
2,926,108.37
ผลได้
7,347,083.33
12,408,867.00
C/E
0.239
0.236
หมายเหตุ: ปี 2558 คานวณเฉพาะ เดือนเมษายน ถึงธันวาคม
ปี 2560 คานวณเฉพาะเดือนมกราคม ถึงกุมภาพันธ์

2560
480,477.57
2,037,580.79
0.236

รวม
24,000.00
5,139,085.94
21,793,531.12
0.237

4.4 สำรบรรณอัจฉริยะกับผลตอบรับจำกผู้ใช้งำน
ผลจากการศึ ก ษาเชิ ง คุณ ภาพของผู้ ใ ช้ง าน VI ต่อ ความคิด เห็ น ในการรับ บริ ก ารหลั ง จากที่ไ ด้มี ก ารน า
โปรแกรมสารบรรณอัจฉริยะขึ้นใช้งานภายในสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มีประเด็นสาคัญและข้อคิดที่จะ
เป็ น แนวทางในการนามาวิเคราะห์ และปรับปรุงพัฒ นาตามข้อเสนอแนะให้ แก่ งานสารบรรณ ได้แก่ ข้อมูล
ทางด้านมิติของเวลำที่ระบบจะอานวยความสะดวก ความรวดเร็วทันเวลาที่ต้องการ มีความเป็นปัจจุบัน มีข้อมูล
ที่สามารถสืบค้นได้ทั้งข้อมูลเก่า ปัจจุบัน และอนาคต เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจ วางแผนการทางานหรือ
มิติทำงด้ำนเนื้อหำซึ่งโปรแกรมจะประมวลผลข้อมูลได้ถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์ สอดคล้องกับเนื้อหาที่ต้องการ
และแหล่งที่มาของข้อมูลน่าเชื่อถือได้ ตรวจสอบได้ มิติด้ำนรู ปแบบที่มีความชัดเจน ค้นหาง่าย ระดับการ
นาเสนอข้อความเป็นไปตามการไหลของข้อมูล เป็นสื่อกลางการของประสานงานและประหยัดเวลาในการทางาน
ความทันสมัยของระบบช่วยให้การทางานของบุคลากรดาเนินไปอย่างราบรื่น ระบบสามารถรองรับการทางานได้
ดี และข้อมูลมิติด้ำนกระบวนกำรที่สร้างความเชื่อมโยงผู้ใช้งานให้สามารถเข้าถึงและทางานแบบมีส่วนร่วม
ระหว่างฝ่ายงานได้อย่างยั่งยืน อีกทั้งการกล่าวถึงคุณประโยชน์ที่ได้รับจากสารบรรรอัจฉริ ยะของผู้ใช้งานหลัก
และผู้ใช้งานทั่วไป ตลอดจนอุปสรรค ศักยภาพ ความมีประสิทธิภาพ ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาการบริการใน
งานสารบรรณของสถาบันฯ ดังรายละเอียดที่ปรากฏในหัวข้อ 4.4.1 - 4.4.6 จึงเป็นบทบรรยายของผลการวิจัยใน
เชิงคุณภาพที่ใช้สนับสนุนการวิจัยครั้งนี้ ดังแผนภาพที่ 7 ต่อไปนี้

VI

ผู้ใช้งาน (User) หมายถึง ผู้ปฏิบตั ิงานสถาบันวิจัยประชากรและสังคมทุกประเภท ทุกตาแหน่ง ที่เป็นทั้งผู้รับหนังสือหรือเป็น
ผู้ได้รับการเสนอชื่ออนุมัตติ ัวบุคคลไปปฏิบัติภารกิจตามพันธกิจของสถาบันฯ
วิเคราะห์ถอดบทเรียนความคุ้มค่าการใช้โปรแกรมสารบรรณอัจฉริยะ [47]

แผนภำพที่ 7 My Mapping ผลตอบรับจำกผู้ใช้สำรบรรณอัจฉริยะ
ประโยชน์ที่ผู้ใช้สำรบรรณอัจฉริยะกล่ำวถึง
4.4.1 สำรบรรณอัจฉริยะเป็นโปรแกรมทีท่ ันสมัย

4.4.2 มีระบบลิงค์แจ้งเตือนทำงอีเมล

4.4.3 โปรแกรมรองรับกำรทำงำนได้ดี

4.4.4 ให้ประโยชน์ คุ้มค่ำคุ้มทุน เพิ่มมูลค่ำ
งำน

4.4.5 ควำมท้ำทำยที่ต้องกำรกำรพัฒนำ

4.4.6 อนำคตที่ต้องเตรียมกำรพัฒนำ

4.4.1 สำรบรรณอัจฉริยะโปรแกรมที่ทันสมัย
ผู้ ใ ช้ โ ปรแกรมสารบรรณอัจ ฉริ ย ะต่ างเห็ น พ้อ งกั นว่ า สารบรรณอัจ ฉริ ย ะมี ลั ก ษณะคล้ ายการท างาน
สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงานอื่นๆ ที่จัดทาขึ้น แต่ผู้ใช้งานต่างได้มองเห็นจุดเด่นของสารบรรณอัจฉริยะ
ที่ออกแบบพัฒนาสาหรับการรับหนังสือเข้ามาใช้ภายในสถาบันวิจัยประชากรและสังคมว่า มีคุณสมบัติที่โดดเด่น
ชัดเจนในเรื่ องความสะดวกที่จ ะเข้าถึง ข้อมูล ได้ทุกเวลาทุกสถานที่และทันเวลา แม้จะอยู่ ณ ต่างประเทศก็
สามารถทางานได้อย่างรวดเร็ว หรือหากมีเรื่องด่วนสิ่งใดต้องดาเนินการก็สามารถดาเนินการได้ทันที ผู้ใช้งานยัง
ได้ให้ความสาคัญกับระยะเวลาที่ระบุไว้เพราะการกาหนดรายละเอียดของวัน เดือน ปี จะสื่อให้ทราบถึง วันที่ส่ง
วันที่ต้องตอบรับ ช่วยให้ทราบว่าหนังสือ/เอกสารราชการของแต่ละฉบั บจะสิ้นสุดลงเมื่อใดที่ควรต้องเร่งเข้าไป
รับทราบหรือตอบรับ
นอกจากนี้การโต้ตอบสื่ อสารระหว่างกันในกล่องแสดงความคิดเห็นอาจทาให้ผู้ใช้ต้องกลับมาอ่านซ้า แต่
เมื่อการโต้ตอบสิ้นสุดลงก็จะทาให้ทราบว่าการติดตามงานจะช่วยให้งานจะไปในทิศทางใด ทุกข้อมูลจะถูกเก็บไว้
โดยผู้ใช้สามารถเรียกเข้ามาดูซ้าได้ตลอดเวลา ซึ่งเป็นหนี่งในความโดดเด่นที่ผู้ใช้งานที่ชื่นชอบเช่นเดียวกับการสืบ
ค้นหาหนังสือฉบับเก่าๆ และศักยภาพการทางานของสารบรรณอัจฉริยะที่ทางานแบบเรียลไทม์ (Real Time)
ผ่านอินเทอร์เน็ตและแอปพลิเคชั่นทางสมาร์ทโฟนแสดงให้เห็นประสิทธิภาพช่องทางการตอบรับที่ง่ายและไวต่อ
การเข้ า มาอ่า นหนั ง สื อ /เอกสารราชการแต่ ล ะฉบั บ เพี ย งไม่เ กิ น 1 นาที ทั้ ง นี้ บ ทสรุป ของเรื่ อ ง วั น เดื อ นปี
แหล่งที่มา และสาระอย่างย่อไว้ที่ผู้ปฏิบัติงานสารบรรณสรุปไว้นั้น
การได้รับบริการที่ทันสมัยจากสารบรรรอัจฉริยะ เป็นแรงจูงใจสาคัญที่จะดึงดูดผู้ใช้งาน ให้มุมมองของการ
พัฒนางานที่ดี ถือเป็นแนวทางสาคัญที่จะช่วยยกระดับให้ผู้ปฏิบัติงานสารบรรณสู่ความเป็นเลิศทางด้านบุคลากร
จัดเป็นการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ที่สอดคล้องกับระบบสารบรรณอิเล็ กทรอนิกส์ (MUSIS) ของมหาวิทยาลัยมหิดล
ด้วย จากบทวิเคราะห์ข้างต้นนี้ สามารถยืนยันได้ด้ว ยข้อมูลจากการสนทนากลุ่มแบบเจาะจง ของกลุ่มผู้ใช้
ต่อไปนี้
“สารบรรณอัจฉริยะจะเป็นสื่อกลางการทางานแบบเรียลไทม์ (Real Time)
ทางาน ผ่านอินเทอร์เน็ตและแอปพลิเคชั่นทางสมาร์ทโฟนทาให้ช่องทางการตอบ
รับที่ใช้งานได้ง่าย และเป็นส่วนหนึ่งของแรงจูงใจที่จะดึงดูด ผู้ใช้งานเข้าไปใช้สาร
บรรณอัจฉริยะ”
ผู้ให้ข้อมูลงานสื่อสารองค์กร ชาย
วิเคราะห์ถอดบทเรียนความคุ้มค่าการใช้โปรแกรมสารบรรณอัจฉริยะ [48]

“สารบรรณอัจฉริยะเป็น การพัฒนางานที่ดีถือเป็นแนวทางสาคัญที่จะช่วย
ยกระดั บให้ผู้ ปฏิบัติ งานสารบรรณสู่ความเป็น เลิศทางด้า นบุค ลากร จัดเป็น การ
สร้างสรรค์สิ่งใหม่ในงานให้ทันสมัย สอดคล้องกับระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
(MUSIS) ของมหาวิทยาลัยมหิดล ผู้ให้ข้อมูลต่างมีความเห็นตรงกันว่า การทางาน
บนโปรแกรมสารบรรณอัจ ฉริยะ ทดแทนการปฏิ บัติงานด้วยกระดาษ ลดการใช้
กระดาษที่เคยใช้อย่างสิ้นเปลืองและไม่มีขีดจากัด ระบบช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถ
เข้าถึงข้อมูลได้สะดวกได้ทุกสถานทีไ่ ด้ตลอดเวลา”
ผู้ให้ข้อมูลเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป หญิง
และข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึก ของกลุ่มผู้ใช้ต่อไปนี้
“ชื่ น ชมการท างานบนโปรแกรมว่ า ดี ม ากๆ เลย อยู่ ต่ า งประเทศก็
ทางานได้ และรวดเร็วด้วย ที่สาคัญคือการให้ข้อมูลหรือสื่อสารในกล่องความเห็น
ทาให้ทราบว่างานจะช่วย follow ไปในทิศทางใดบ้าง และผู้ปฏิบัติงานสารบรรณ
สรุปหน้างานไว้ได้ดีมาก บางครั้งอ่านเพียงสรุป ก็พอทราบว่า เรื่องอะไร ควรอนุมัติ
ให้ใ ครไป ช่ว ยให้ก ารจั ด การหนั งสื อ/เอกสารราชการแต่ล ะฉบับ และการสรุ ป
ประเด็นชัดเจนได้ระดับหนึ่ง ทาให้เราอ่านได้ไวขึ้น ไม่ถึง 1 นาที ต่อฉบับ”
ผู้ให้ข้อมูลผู้บริหาร หญิง
4.4.2 ลิงค์ทำงอีเมลอำนวยควำมสะดวกในกำรช่วยแจ้งเตือน
ผู้ใช้สารบรรณอัจฉริยะชอบระบบการแจ้งเตือนทางอีเมลมาก เมื่อสถาบันวิจัยประชากรและสังคม
ใช้อีเมลเป็นช่องทางการสื่อสารหลักภายในองค์กร การแปะลิงค์แจ้งเตือนทางอีเมลส่วนบุคคลจัดเป็นนวัตกรรมทาง
เทคนิคในการนาทางเข้าสู่การใช้งานตามเมนูการใช้งานของสารบรรณอัจฉริยะได้เป็นอย่างดีและรวดเร็ว นั้น เป็น
คุณูปการของสารบรรณอัจฉริยะในการอานวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้งานที่คุณค่าในการทางาน ไม่ว่าผู้ส่งหรือผู้รับ
อยู่สถานที่ใดในโลกนี้ ทั้งสองฝ่ายสามารถดาเนินการได้เพียงแค่คลิกลิงค์จากอีเมลก็นาเข้าสู่ระบบได้ทันที อย่างไรก็
ตามยังมีอีกช่องทางหนึ่งที่สามารถเข้าสู่ระบบผ่านทางเว็บไซต์สารบรรณอัจฉริยะโดยตรง จากบทวิเคราะห์ข้างต้นนี้
สามารถยืนยันได้ด้วยข้อมูลจากการสนทนากลุ่มแบบเจาะจง ของกลุ่มผู้ใช้ ต่อไปนี้
“การมีระบบมีการแจ้งเตือนทางอีเมลส่วนบุคคล อานวยความสะดวกมาก มี
ประโยชน์มากต่อผู้ใช้งาน หลายคนมองว่าการไม่มีลิงค์แจ้งเตือนทางอีเมลใช่ว่าจะ
ทาให้ผู้ใช้งานไม่สามารถรับรู้ว่ามีหนังสือ/เอกสารราชการถึงผู้รับมีจานวนกี่ฉบับ
เรื่องราวอะไรบ้างที่ถูกส่งเข้ามาในระบบ แต่ระบบสามารถเข้าตรงได้ทางเว็บไซต์
ด้วย”
ผู้ให้ข้อมูลงานคลังและพัสดุ ชาย

วิเคราะห์ถอดบทเรียนความคุ้มค่าการใช้โปรแกรมสารบรรณอัจฉริยะ [49]

“ลิงค์แจ้งเตือนทางอีเมล สะดวกมาก คลิกลิงค์ก็เข้าระบบได้ทันที log
in ก็จารหัสผ่านให้ด้วย แต่ถ้าหากวันใดที่ไม่มีลิงค์แจ้งเตือนก็จะเข้าไปเปิดตรงที่สาร
บรรณอัจฉริยะเอง หรือบางวันหัวหน้างานจะแจ้งเมื่อมีการส่งหนังสือมาถึงตัวเอง
เนื่องจากการส่งต่อหนังสือโดยหัวหน้างานระบบไม่ได้ทาลิงค์ให้ ก็ไม่ได้ลาบากหรือ
ยากเมื่อไม่มีลิงค์ มา ตัวเองจะเข้าไปตรวจสอบหากวันที่ไม่มีระบบแจ้งเตือนทาง
อีเมลประมาณช่วงก่อนเที่ยงหรือใกล้เลิกงาน”
ผู้ให้ข้อมูลงานทรัพยากรบุคคล หญิง
4.4.3 สำรบรรณอัจฉริยะโปรแกรมที่รองรับงำนสำรบรรณ
ผู้ใช้โปรแกรมสารบรรณอัจฉริยะพอใจต่อการใช้งาน ระบบการเอื้ออานวยประโยชน์ต่อการทางาน
ในทุกครั้งของการเข้าใช้งานให้ความคล่องตัว ในการรับรู้เรื่องราวได้ ทั้งหมด สามารถเปิดอ่านข้อมูล ได้ทันที
ตลอดเวลา ข้อมูลที่ส่งเข้ามาและโต้ตอบหรือตอบรับกลับไปได้อย่างรวดเร็ว นี้ สร้างความพึงพอใจต่อการจัดเก็บ
ข้อมูลให้แก่ผู้ใช้งานได้ง่าย ไม่เสียเวลา ใช้เวลาดาวน์โหลดหนังสือ/เอกสารราชการแต่ละฉบับเพียงเล็กน้อยและ
ไม่จากัดจานวนครั้ง การทางานของระบบสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ใช้งานว่า โปรแกรมสารบรรณอัจฉริยะจะช่วย
ป้องกันการสูญหายของข้อมูล ได้เป็นอย่างดี จากประสบการณ์ใช้งานผู้ใช้งานทุกคนเชื่อว่า หนังสือ/เอกสาร
ราชการที่เข้ามาในระบบทุกฉบับถูกเก็บไว้ เมื่อเวลาผ่านไปผู้ใช้งานเราสามารถสืบค้นฉบับเก่าๆ ที่ต้องการได้ทันที
อย่างไรก็ตามผู้ใช้สารบรรณอัจฉริยะ ยังมองว่าในช่วงแรกของการใช้งาน ผู้ใช้อาจต้องศึกษาใน
กระบวนการใช้งานอยู่บ้าง แต่เมื่อได้ทาความคุ้นเคยกับระบบเพียงเล็กน้อย ผู้ใช้ส่วนใหญ่มองว่า สารบรรณ
อัจฉริยะเป็นสารสนเทศที่ ทางานได้ง่าย ไม่เสียเวลามาก และยังมองไปถึงการรองรับการจัดสรรเวลาในการ
ทางานให้แก่ผู้ปฏิบัติงานสารบรรณ ที่สามารถทางานในระบบควบคู่ไปกับการทางานในหน้าที่ส่วนอื่นที่เกี่ยวข้อง
ได้อีกมาก และส่วนหนึ่งที่เกี่ยวกับกระบวนการตอบรับหนังสือ/เอกสารราชการที่สิ้นสุดลงในเมนู “ออกหนังสือ
สิ้นสุดแล้ว” เป็นการรองรับการทางานให้แก่หน่วยทรัพยากรบุคคลได้เป็นอย่างดี สะดวกต่อการเข้าไปติดตาม
จัดเก็บไว้ในฐานข้อมูลรายบุคคล ป้องกันความเสี่ยงต่อความสูญหาย
ดังนั้น สารบรรณอัจริยะ จึงรองรับในเรื่องของการประหยัดเวลาได้มาก ลดเอกสารได้มากขึ้น และ
สนับสนุนสานักงานสีเขียว หรือ Green Office จากบทวิเคราะห์ข้างต้นนี้ สามารถยืนยันได้ด้วยข้อมูลจากการ
สนทนากลุ่มแบบเจาะจง ของกลุ่มผู้ใช้ ต่อไปนี้
“สารบรรณอัจฉริยะ ช่วยการทางานรวดเร็ว ดีมากๆ และมีประโยชน์มากๆ
โดยเฉพาะเวลาที่ มีหนังสือเข้า ไม่ว่าเราอยู่ที่ไหน ในประเทศหรือต่างประเทศ ก็
สามารถรั บรู้ เ รื่ องราวได้ สามารถเห็น ข้อมูลที่ ส่งเข้า มาและโต้ตอบหรื อตอบรั บ
กลับไปได้” สามารถสืบค้นหนังสือฉบับเก่าได้ตลอดเวลา ชอบมาก และชอบที่ตรง
สืบค้นจดหมายก็จะอยู่ในระบบได้ เมื่อเวลาผ่านไปนานแล้วสามารถค้นหาฉบับเก่า
นี้ได้ทันที”
ผู้ให้ข้อมูลงานนโยบายและแผน หญิง

วิเคราะห์ถอดบทเรียนความคุ้มค่าการใช้โปรแกรมสารบรรณอัจฉริยะ [50]

“ระบบมี ค วามสามารถในการค้ น หาหนั ง สื อ เป็ น ขั้ น ตอนที่ ช อบมากคื อ
สามารถค้นหาได้ทันที สะดวกต่อการตรวจสอบ เมนู ออกหนังสือสิ้นสุดแล้ว และ
หนังสือที่พิมพ์ทั้งหมดได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งเมนูดังกล่าวเป็นงานที่เกี่ยวข้องกับงาน
ทรั พยากรบุ ค คล ซึ่งเป็น หน้า ที่หลักโดยตรงและเป็น เมนูที่ออกแบบสาหรั บงาน
ทรั พยากรบุคคลใช้เ ท่า นั้น การจัดเก็บแต่ละฉบั บไม่ยุ่งยาก ใช้เ วลาดาวน์โ หลด
หนังสือแต่ละฉบับเพียงเล็กน้อยและไม่จากัดจานวนครั้ง ผู้ปฏิบัติงานสถาบันฯ จะมี
ฐานข้อมูลงานบริการวิชาการและงานอื่นๆ เป็นหลักฐานอ้า งอิงรายบุคคลครบถ้วน
และป้องกันการสูญหายได้เป็นอย่างดี”
ผู้ให้ข้อมูลงานนักทรัพยากรบุคคล หญิง
“การค้ น หาหนั ง สื อ ประการส าคั ญ ของระบบคื อ ท าให้ เ ราซึ่ ง เป็ น ผู้ ใ ช้
สารบรรณอัจฉริยะสามารถค้นหาหนังสือ/เอกสารราชการที่ผู้ใช้งานต้องการและไม่
ต้องกังวลเพราะ หนังสือ/เอกสารราชการที่เข้ามาในระบบ ได้ถูกเก็บไว้ เมื่อเวลา
ผ่านไปผู้ใช้งานเราสามารถสืบค้นฉบับเก่าๆ เท่าที่ต้องการได้ทันที
ผู้ให้ข้อมูลงานคลังและพัสดุ ชาย
4.4.4 สำรบรรณอัจฉริยะให้ประโยชน์ คุ้มค่ำคุ้มทุน เพิ่มมูลค่ำงำนสำรบรรณ
ผู้ใช้สารบรรณอัจฉริยะมีความคาดหวังต่อการใช้ ประโยชน์จากระบบสูง ผู้ใช้ส่วนใหญ่คุ้นเคยกับ
การใช้เทคโนโลยีการสื่อสาร ความทันสมัยของสารบรรณอัจริยะสร้างความคุ้มค่าต่อการใช้งานมาก โดยเฉพาะใน
เรื่องของการบริการ เมื่อผู้ใช้งานได้ใช้สารบรรณอัจฉริยะระยะหนึ่งแล้วจะเห็นว่า ตนเองได้รับ บริการที่สะดวก
รวดเร็วและระยะเวลาในการให้บริการของระบบสามารถประเมินสัดส่วนการใช้เวลาในการบริหารจัดการการรับ
หนังสือ/เอกสารราชการที่ส่งมาคิดเป็นนาทีต่อฉบับ ข้อมูลที่ได้สรุปให้เห็นความคุ้มค่า ในการใช้เวลาในการอ่าน
ทุกฉบับเช่น เพียงฉบับละ 1-2 นาที แค่การเปิดอ่านและดาวน์โหลดหนังสือ/เอกสารราชการทั้งหมดที่ได้รับต่อ
ฉบับรวมการอ่านและดาวน์โหลด ทั้งนี้มากน้อยขึ้นอยู่กับจานวนหน้าของเนื้อหาหรือจานวนหนังสือที่ได้รับ ณ
ช่วงเวลานั้นๆ หรือเพียงแค่เปิดอ่านและดาวน์โหลดเอกสารและจัดเก็บเป็นไปอย่างรวดเร็วใช้เวลาเพียงฉบับละ 3
นาที หรือเฉลี่ยทั้งสองขั้นตอนฉบับละไม่เกิน 10 นาที และเวลาที่ต้องเข้าระบบเพื่อตรวจสอบหนังสือที่ได้รับการ
สิ้นสุดแล้วจะใช้เวลาในการจัดการประมาณ 30 นาทีต่อวัน ขึ้นอยู่กับจานวนหนังสือที่สิ้นสุด ขึ้นอยู่กับความ
ประสงค์ที่ต้องการใช้งาน เช่น เพียงเปิดอ่าน ดาวน์โหลดเพื่อประกอบการใช้งาน หรือเพื่อแค่รับทราบเรื่องราว
เป็ น ต้น หากคิดเป็ น จ านวนเปอร์ เซ็น ต์ป ระมาณร้อยละ 70 ที่ทาให้ การทางานได้เร็ว ขึ้น กว่าเดิ มด้ว ยระบบ
กระดาษ
ดังนั้น ความคุ้มค่าเมื่อผู้ใช้งานเริ่มมีประสบการณ์จากการดาวน์โหลดหนังสือ/เอกสารราชการใน
ทุ ก ครั้ ง นี้ สะท้ อ นให้ เ ห็ น ว่ า การดาวน์ โ หลดหนั ง สื อ /เอกสารราชการแต่ ล ะฉบั บ จึ ง ไม่ ใ ช่ เ รื่ อ งยาก เป็ น
เอกสารอ้างอิงได้ชัดเจนมาก จานวนมหาศาลของหนังสือ/เอกสารราชการทั้งหมดในสารบรรณอัจฉริยะนี้ ช่วยให้
ผู้ใช้งานเรียนรู้ว่า ไม่มีความจาเป็น ที่จะต้องดาวน์โหลดเก็บไว้ทุกฉบับ ขึ้นอยู่กับความจาเป็นของการใช้งาน
ระบบออกแบบให้สามารถค้นหาเรื่องนั้นๆ ได้ตลอดเวลาซึ่งผู้ใช้งานเห็นมูลค่าเพิ่มที่ได้จากระบบนี้และเป็นการ
สนับสนุนคุณภาพชีวิตคนทางานได้ ดีขึ้นกว่าเดิม อีกทั้งยังทาให้การประสานงานและการตอบรับเป็นไปอย่าง
รวดเร็วมากแสดงให้เห็นความคุ้มค่าของการใช้ทรัพยากรของสถาบันฯ ด้านการลดเอกสาร ลดข้อผิดพลาด ลด
วิเคราะห์ถอดบทเรียนความคุ้มค่าการใช้โปรแกรมสารบรรณอัจฉริยะ [51]

การสูญหายของเอกสาร ค้นหาเอกสารย้อนหลังได้ จากบทวิเคราะห์ข้างต้นนี้ สามารถยืนยันได้ด้วยข้อมูลจาก
การสนทนากลุ่มแบบเจาะจง ของกลุ่มผู้ใช้ ต่อไปนี้
“ถ้ามองสัดส่วนการใช้เวลาในการปฏิบัติงานสารบรรณต่อชั่วโมงการทางาน
แบบดั้งเดิมด้วยกระดาษใน 1 วันทางาน ตั้งแต่รับหนังสือ จัดระบบ การคัดกรอง
ส่งต่อ ฯลฯ จะต้องบริหารจัดการเวลาเองโดยประเมินตามรอบของการรับหนังสือ
เช่น ช่ วงเช้ า เที่ย ง บ่า ย เย็ น และเวลานอกทาการ ส่ว นรอบการส่ง หรื อเสนอ
หนังสือต่อไปยังเลขานุการสถาบันฯ จะแบ่งการจัดการไว้เป็น 2 รอบ รอบเช้าจะ
เป็นเรื่องด่วนที่ต้องเสนอพิจารณาสั่งการ และรอบเย็นจะเป็นเรื่องทั่วไป เวลาที่ใช้
ในการอ่านทุกฉบับประมาณ 1-2 นาที หรือมากกว่าขึ้นอยู่กับเนื้อหา การทางาน
ด้วยกระดาษต้องจัดการให้เสร็จตามช่วงเวลาที่กาหนด แต่การทางานส่วนอื่นใน
งานสารบรรณจะมีเวลาจัดการไม่เพียงพอ เมื่อ สารบรรณอัจฉริยะเข้ามาแทนที่ก็
สามารถเข้าทางานได้ตลอดเวลาและทยอยทาได้ทั้งวัน เวลาที่เคยใช้ไปกับการต้อง
เดินไปเดินมาเพื่อรับ-ส่งหนังสือก็สามารถทางานในส่วนอื่นๆ ได้สะดวกขึ้น”
ผู้ให้ข้อมูลงานสารบรรณ หญิง
“หากคิดเป็นจานวนเปอร์เซ็นต์ประมาณร้อยละ 70 ที่ช่วยลดเวลาไปกับการ
ดาเนินการในงานสารบรรณ ทั้งนี้รวมการจัดการติดตามตัวบุคคลเพื่อให้เข้าไปตอบ
รั บ ในระบบด้ ว ย ซึ่ ง ก็ มี เ พี ย งส่ ว นน้ อ ยที่ ไ ม่ เ ข้ า แต่ เ มื่ อ ได้ รั บ การแจ้ ง เตื อ นก็ จ ะ
ดาเนินการให้ทันทีเช่นกัน พูดได้ว่าทางานได้ไวกว่าเดิม”
“สารบรรณอัฉริยะทาให้การประสานงานและการตอบรับเป็นไปอย่างรวดเร็ว
และทาให้การทางานดีขึ้นกว่าเดิมมาก ประการแรกคือ ลดเอกสาร ประการที่สอง
ลดการสูญหายของเอกสาร จากเดิมที่ทางานด้วยกระดาษ “การจะตามเรื่องต้องมา
ตามทีส่ ารบรรณโดยตรง บางเรื่องก็ไม่ทันเวลา ถึงกาหนดเวลาจะหมดไป แต่ต้องมา
ค้นหาเอกสารต่อ สารบรรณอัจฉริยะช่วยแก้ไข เวลาที่ใช้ไปเพียง 2-3 นาที ขั้นตอน
ที่เป็นจุดอ่อนตรงนี้ก็หายไป ข้อผิดพลาดลดน้อยลงหรือแทบจะเป็นศูนย์หลังจากที่
มีระบบนี้แล้ว และก็สามารถย้อนกลับไปดูเรื่องโดยไม่ต้องบันทึกเรื่ องเก็บไว้เพราะ
แต่ละวันจะมีเรื่องเข้ามาทุกวันๆ ละหลายเรื่อง สะดวกต่อการค้นในระบบได้ทันที”
ผู้ให้ข้อมูลงานเลขานุการผู้บริหาร หญิง
4.4.5 ควำมท้ำทำยที่ต้องกำรกำรพัฒนำ
จากเสียงสะท้อนของผู้ใช้งานที่ได้ใช้งานสารบรรณอัจฉริยะระดับหนึ่งแล้วนั้น ต่างเห็นชอบที่อยาก
ให้ มีก ารพั ฒ นาระบบเพื่ อเพิ่ม ประสิ ทธิ ภ าพเพิ่ ม มากขึ้ น ในอนาคต เพราะโลกสารสนเทศมีค วามไวต่ อการ
เปลี่ยนแปลง ความทันสมัยและการก้าวทันความเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี ยังคงมีความสาคัญที่ต้องพิจารณา
เรื่องการปรับตัวของสารบรรณอัจฉริยะ จุดปรับ จุดที่ยังต่อยอดให้มีประสิทธิภาพมากกว่าเดิม ต้องรีบดาเนินการ
ศักยภาพการทางานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลจะแสดงถึงความทันสมัยและความก้าวหน้าของคนทางาน
ด้วย นอกจากนี้แล้วนผู้ใช้งานยังคงห่วงเรื่องของจานวนข้อมูลที่เก็บอยู่ในฐานของระบบที่ผู้ปฏิบัติงานสารบรรณ
หรือผู้ดูแลระบบต้องคอยตรวจสอบ ดูแล วางแผนการรองรับข้อมูล ระบบความปลอดภัยของข้อมูล และจานวน
วิเคราะห์ถอดบทเรียนความคุ้มค่าการใช้โปรแกรมสารบรรณอัจฉริยะ [52]

ข้อมูลทั้งหมดต้องอยู่อย่างครบถ้วน ง่ายต่อการเข้าไปสืบค้น และต้องการย้อนดูก็เข้าไปค้นหาได้ตลอดเวลา จาก
บทวิเคราะห์ข้างต้นนี้ สามารถยืนยันได้ด้วยข้อมูลจากการสนทนากลุ่มแบบเจาะจง ของกลุ่มผู้ใช้ ต่อไปนี้
“ข้อดีของระบบมีเยอะมาก ทันสมัยมาก คนทางานได้มีการเรียนรู้การทางาน
บนอิเล็กทรอนิกส์ ไม่ว่าใครอยู่ในสถานะใดก็สามารถใช้งานในระบบได้เท่าเทียมกัน
ออกแบบให้ผู้ใช้งานใช้งานได้ง่ายมากๆ ซึ่งคงต้องกระตุ้นให้ผู้ที่รับผิดชอบระบบ
พยายามติดตามความก้าวหน้าของเทคโนโลยี และคอยตรวจสอบจุดที่ต้องพัฒ นา
ให้สอดคล้องกับไอทีให้ทันสมัยตลอดเวลา การที่ผู้ใช้ได้ เข้าไปตอบเรื่องนั้นเรื่องนี้
search เรื่ อ งใดที่ ต้ อ งการก็ เ จอ การสื บ ค้ น จากสารบรรณอั จ ฉริ ย ะนะเร็ ว มาก
สามารถดูได้กี่ครั้งเท่าที่ต้องการดีเยี่ยมบอกถึงความทันสมัยและความก้าวหน้าของ
คนทางานด้วย”
ผู้ให้ข้อมูลจากงานบริหารทั่วไป หญิง
“จะว่าเป็นความทันสมัยของงานสารบรรณก็ว่าได้ การใช้งานเมื่อ เข้าไปใน
ระบบจะรู้เลยว่าเรื่องนี้ใครเกี่ยวข้องบ้าง ดาเนินการไปถึงไหนแล้ว สิ้นสุดแล้วหรือ
ยัง ใช้เวลาเพียงเล็กน้อยในการทางานกับสารบรรณอัจฉริยะจริงๆ ไม่ว่าจะเป็นการ
ตอบรับ การตรวจสอบสถานะหนังสือ การคัดลอกสาเนา การดาวน์โหลด การพิมพ์
และจัดเก็บหนังสือไว้เป็นหลักฐาน ทุกวันนี้ก็สะดวกต่อการทางานมาก แต่ถ้าจะให้มี
ความทันสมัยเพื่อจะได้ใช้งานได้ตลอดไปในข้างหน้ าก็คงต้องหันกลับมาพิจาณาจุด
ไหนที่ต้องปรับ จุดไหนที่ยังต่อยอดให้มีประสิทธิภาพมากกว่าเดิม คิดว่าไม่น่าจะ
หยุดแค่นี้ ต้องมีการปรับกันต่อไป ยังไงสารบรรณอัจฉริยะสนับสนุนและอานวย
ความสะดวกให้แก่ผู้ใช้งานได้เป็นอย่างดี มีเมนูค้นหาที่ง่าย ทาให้ชีวิตพี่ง่ายขึ้น...
เชียร์ค่ะ”
ผู้ให้ข้อมูลจากงานการศึกษา หญิง
"ในงานจัดเก็บช่วงแรกๆ จะได้รับหนังสือเข้าในแต่ละวันประมาณวันละ 30
ฉบับ นั่นหมายถึงสารบรรณอัจฉริยะรองรับการจัดเก็บหนังสือได้มหาศาล เรามอง
ว่าระบบจัดเก็บข้อมูลและอานวยความสะดวกให้ผู้ปฏิบัติงานซึ่งอาจไม่จาเป็นต้อง
ดาวน์โหลดเก็บไว้ หนังสือแต่ละวันที่มีจานวนมากนั้นควรให้อยู่ในระบบดีที่สุดแล้ว
เมื่ อ โปรแกรมรองรั บ ข้ อ มู ล ได้ ม าก ระบบจั ด เก็ บ ปลอดภั ย และมี จ านวนข้ อ มู ล
ครบถ้วน และง่ายต่อการเข้าไปสืบค้น ต้องการย้อนดูก็เข้าไปค้นหาได้ตลอดเวลา มี
ความทันสมัยมาก”
ผู้ให้ข้อมูลจากผู้ปฏิบัติงานสารบรรณ หญิง
4.4.6 สำรบรรณอัจฉริยะอนำคตที่เตรียมพัฒนำ
ระยะเวลาที่ได้ใช้สารบรรณอัจฉริยะ ผู้ใช้งานต่างให้ความเห็นว่า สารบรรณอัจฉริยะเป็นระบบที่
เป็นมิตร (Friendly) กับผู้ใช้งานมากและโปรแกรมไม่ได้ยุ่งยาก แต่หลายคนก็ยังต้องการที่จะมีการจัดทาคู่มือ
ปฏิบัติงานขึ้นมาใช้งานเนื่องจากเวลาผ่านไปสามารถหาคาอธิบายที่ปฏิบัติ ประวัติความเป็นมา กฎ ระเบียบ
วิเคราะห์ถอดบทเรียนความคุ้มค่าการใช้โปรแกรมสารบรรณอัจฉริยะ [53]

พระราชบัญญัติ หลักเกณฑ์ วิธีการ เทคนิคหรือแนวทางที่ใช้ประกอบการปฏิบัติงานที่อาจเปลี่ยนแปลง รวมทั้ง
ระบบการทางานที่ต้องการปรับเปลี่ยนเพื่อความสมบูรณ์และได้มาตรฐานการทางาน และพัฒนาต่อยอดคู่มือใหม่
ให้เป็นปัจุบันและทันสมัยจะช่วยตรวจสอบภาพการทางานของจุดต่างๆ ที่ต้องปรับปรุง ของระบบได้เป็นอย่างดี
นอกจากนี้แล้วจานวนข้อมูลที่เพิ่มขึ้นจานวนมากในแต่ละวันจะมีผลกระทบต่อการทางานของ Server ควรมีการ
เฝ้าระวังความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นในอนาคตที่ มีผลทาให้ Server เต็มหรือมีความเสี่ยงต่อการถูกเจาะข้อมูลโดย
Hacker มีการรั่วไหล หรืออาจเกิดไฟไหม้ ซึ่งจะเป็นผลพวงต่อการรองรับการปฏิบัติงานด้านการบริหาร ด้านงาน
เอกสาร ด้านการเรียนการสอน ด้านการวิจัย และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ผู้ใช้งานส่วนใหญ่เห็นความสาคัญ ในการ
รักษาเสถียรภาพการใช้งานของโปรแกรมให้ยั่งยืน และจัดระบบรักษาความปลอดภัยของข้อมูล นอกจากนี้ยังมี
ข้อเสนอที่ต้องการให้ปรับปรุงระบบแจ้งเตือนทางอีเมลที่มีการสื่อสารบนกล่องความคิดเห็นที่มากกว่า 1 ครั้ง ขึ้น
ไปให้เข้ามาอ่านข้อความที่เพิ่มเติมอีก เช่นเดียวกับการส่งอีเมลแจ้งเตือนเพื่อให้กลับเข้ามาอ่านข้อความอีกครั้ง
หรือการขึ้นตัวแดงว่า Unread/ข้อความตอบกลับที่ยังไม่ได้อ่านเพื่อความสมบูรณ์ของระบบ จากบทวิเคราะห์
ข้างต้นนี้ สามารถยืนยันได้ด้วยข้อมูลจากการสนทนากลุ่มแบบเจาะจง ของกลุ่มผู้ใช้ ต่อไปนี้
“สารบรรอัจฉริยะจะอยู่คู่สถาบันฯ อีกนาน การเปลี่ยนแปลงในอนาคต เช่น
ภาระงานสารบรรณเพิ่มขึ้น คนเกษียณอายุงานไป จึงควรมีคู่มือปฏิบัติงานสาร
บรรณอัจฉริยะ ที่จะช่วยให้ผู้ปฏิบัติ งานสารบรรณสามารถทางานแทนกันได้ การ
สอนงานโดยไม่มีคู่มืออาจจะจาได้ไม่หมดหรือว่าสอนแล้วแต่ลืม เนื้อหาของคู่มือ
จัดแบ่งหมวดแยกตามบทบาทหน้าที่ของผู้ใช้งานในสารบรรณอัจฉริยะรวมไว้เป็น
เล่มเดียวกัน ในอนาคตความต้องการปรับ พัฒนาต่อยอดคู่มือใหม่ให้เป็นปัจจุบัน
และทันสมัยจะช่วยตรวจสอบภาพของระบบได้เป็นอย่างดี”
“เราสร้างระบบขึ้นมาใช้งาน คุ้มค่ามากเราต้องรักษาให้ระบบทางานต่อไป
อย่างมีประสิทธิภาพ การจัดเก็บฐานข้อมูลไว้ใน Server แต่ละวันจะมีไฟล์สะสม
เพิ่มมากขึ้น ปีหนึ่งประมาณสามพันกว่าฉบับ มีผลทาให้ Server เต็มหรือมีความ
เสี่ยงต่อการถูกเจาะข้อมูลโดย Hacker มีการรั่วไหล หรืออาจเกิด ไฟไหม้ล้วนแต่
เป็นความเสี่ยงต่อการสูญหายของข้อมูล ควรมี Server สารองเพิ่มเติม เพื่อจัดเก็บ
หรือจัดสารองไฟล์หรือ Back up ข้อมูลไว้ทภี่ ายนอกสถาบันฯ"
ผู้ให้ข้อมูลจากงานบริหารทั่วไป หญิง
“ถ้ามองประเด็นการรักษา Server ของงานสารบรรณ ไม่น่าจะต้องมีอะไร
กังวล เราทาสารบรรณอัจฉริยะขึ้นมาใช้งาน เพราะเราต้องการที่จะหลีกเลี่ยงการ
ใช้กระดาษ แฟ้มเอกสาร ประหยัดพื้นที่ในการจัดเก็บ ข้อมูลทุกอย่างจึงถูกจัดเก็บไว้
ใน Server อย่างปลอดภัย ผู้รับผิดชอบด้าน Server เป็นหน้าที่หลักที่ต้องดูแลเป็น
อย่างดีอยู่แล้ว เขามีแนวทางหรือแผนดาเนินการที่จะดูแลรักษา Server และรักษา
คุณภาพงาน ให้มันมีประสิทธิภาพการใช้งานได้สูงสุด”
ผู้ให้ข้อมูลจากงานสื่อสารองค์กร ชาย
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“การเปิ ด ไว้ ใ ห้ มี ก ารสื่ อ สารระหว่ า งผู้ บ ริ ห ารและผู้ ที่ ไ ด้ รั บ การเสนอชื่ อ
สามารถอ่านข้อความ โต้ตอบ และที่ชอบมาก คือ การย้อนหลังกลับมาเปิดอ่านใหม่
ซ้ากี่ครั้งก็ได้ อ่านได้ตลอดเวลา กล่องแสดงความคิดเห็นมีประโยชน์มาก การคุยกัน
สื่อข้อความกัน มันอาจจะเป็นอะไรที่ตายมากถ้าไม่มีการสื่อสารโต้ตอบ เราไม่ควร
ทาให้คุณค่าการทางานส่วนนี้หายไป ผู้ที่มีรายชื่อต้องเข้าไปโต้ตอบ เข้ามาดูเข้ามา
สื่อให้ทราบกัน เพราะในบางเรื่องอาจมีการโต้ตอบกันหลายครั้ง อันนี้ก็จะโยงไปถึง
เรื่องระบบแจ้งเตือนทางอีเมล จึงอยากให้ปรับระบบโดยเพิ่มการแจ้งเตือนให้เข้ามา
อ่านข้อความที่เพิ่มเติมอีก เช่นเดียวกับการส่งอีเมลแจ้งเตือนเพื่อให้กลับเข้ามาอ่าน
ข้อความอีกครั้ง หรือการขึ้นตัวแดงว่า Unread/ข้อความตอบกลับที่ยังไม่ได้อ่าน
ในทางปฏิบัติใช้วิธีการโทรแจ้งว่ามีข้อความตอบกลับส่งอีกครั้ง”
ผู้ให้ข้อมูลจากงานการศึกษา หญิง
4.5 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมจำกผู้ใช้สำรบรรณอัจฉริยะ
หลั ง จากที่ ผู้ ใ ช้ โ ปรแกรมสารบรรณอั จ ฉริ ย ะไประยะหนึ่ ง นั้ น ต่ า งเห็ น พ้ อ งต้ อ งกั น ว่ า ควรจะรั บ
ข้อเสนอแนะต่อไปนี้เพื่อพิจารณาปรับปรุง ซึ่งจะทาให้ระบบมีความสมบูรณ์ได้มากยิ่งขึ้น ดังนี้
4.5.1 ควรจะมีระบบ Popup สาหรับรองผู้อานวยการสถาบันฯ เพื่อแสดงว่ามีหนังสือเข้า
4.5.2 เพิ่ม function การลบเอกสารออกจากระบบ ในลักษณะ Completely Delete ป้องกันข้อมูล
ที่กระจขุกตัวอยู่ในเมนู “เอกสารที่สิ้นสุดแล้ว”
4.5.3 เปิดระบบการส่งลิงค์แจ้ งเตือนทางอีเมล์สาหรับหัวหน้างานและรองผู้บริหารฯ ให้สามารถส่ง
ลิงค์แจ้งเตือนทางอีเมลไปยังผู้ปฎิบัติงานให้จะได้รับอย่างทั่วถึง
4.5.4 ให้มีลิงค์แจ้งเตือนทางอีเมล กรณีที่ได้รับข้อความซ้าจากกล่องแสดงความคิดเห็น เพื่อให้เข้ามา
อ่านอีกครั้ง เป็นการลดการติดตามบุคคลให้เข้ามาตอบรับ ลดเป็นความซ้าซ้อนว่าใน 1 เรื่องต้องติดตามกันหลาย
ครั้ง
4.5.5 เพิ่มเมนูคาสั่ง “ค้นหา” และ “คาสืบค้น” ให้แก่ผู้ใช้งานทั่วไป
4.5.6 จัดหา Password กลาง 1 ชื่อ ให้แก่ผู้ปฏบัติงานทุกคนได้ใช้สืบค้น/ Search หนังสือ/เอกสาร
ราชการ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับผู้ใช้งาน
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บทที่ 5
อภิปรำย บทสรุป และข้อเสนอแนะ
การศึกษาวิเคราะห์เรื่องนี้ ผู้วิจัยได้ดาเนินการวิเคราะห์ต้นทุนและผลประโยชน์ที่ได้รับภายใต้โปรแกรม
สารบรรณอัจฉริยะโดยวิเคราะห์ไว้ 2 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 การวิเคราะห์ความคุ้มค่าการใช้สารบรรณอัจฉริยะทั้งเชิง
ปริมาณและเชิงคุณภาพ และส่วนที่ 2 การวิเคราะห์ต้นทุนประสิทธิผล (CEA: Cost-effectiveness analysis)
ของการใช้โปรแกรมสารบรรณอัจฉริยะโดยอิงแนวทางการวิเคราะห์ประสิทธิภาพโดยรวม (GCEA: Generalized
Cost-Effectiveness Analysis) แนวคิดการประหยัดเวลาอิงเงินเดือน (TSTS: The Time Saving Time Salary)
และแบบจาลองค่าน้าหนักงาน (WVM: Work Value Model) ซึ่งได้นาข้อมูลต้นทุน และผลได้ทั้งที่เป็นตัวเงิน
และไม่ใช่ตัวเงินมาใช้ประกอบในการศึกษาความคุ้มค่าการใช้โปรแกรมสารบรรณอัจฉริยะ โดยมีวัตถุประสงค์ของ
การวิเคราะห์เพื่อ
1. ศึกษาต้นทุนของการสร้างโปรแกรมสารบรรณอัจฉริยะและการดูแลระบบ
2. ศึกษาประโยชน์ของการใช้โปรแกรมสารบรรณอัจฉริยะ
3 ศึกษาต้นทุนประสิทธิผลและความคุ้มค่าของการใช้โปรแกรมสารบรรณอัจฉริยะในการรับ-ส่งหนังสือ/
เอกสารราชการ
4. นาผลจากการศึกษาปัญหาอุปสรรค ศักยภาพ ความมีประสิทธิภาพ ตลอดจนข้อเสนอแนะของผู้ใช้สาร
บรรณอัจฉริยะ มาพัฒนาการบริการงานสารบรรณของสถาบันฯ
สาหรับประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ
กลุ่มที่ 1 กลุ่มขอมูลเกี่ยวกับกระบวนการรับ-ส่งหนังสือ/เอกสารราชการจากฐานข้อมูลระบบสารบรรณ
อัจฉริยะในปีที่เกิดขึ้นจริง ตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2558 ถึงเดือนกุมภาพันธ์ 2560
กลุ่มที่ 2 กลุ่มผู้ปฏิบัติงานสถาบันวิจัยประชากรและสังคม จานวน 14 คน ซึ่งเป็นตัวแทนของผู้ใช้งาน
สารบรรณอัจฉริยะ ที่เป็นทั้งผู้รับข้อมูลปลายทางและผู้จัดส่งข้อมูล
เครื่องมือที่ใช้ในการวิเคราะห์ถอดบทเรียนความคุ้มค่าการใช้โ ปรแกรมสารบัญอัจฉริยะ: กรณีศึกษา
สถาบันวิจัยประชากรและสังคม ครั้งนี้มีเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่ อวิจัยเอกสาร (Documentary
Research) การศึกษาวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative research) และการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ โดยใช้เทคนิค
การจัดสนทนากลุ่มแบบเจาะจง (Focus group discussion) และการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview)
5.1 อภิปรำยผลกำรศึกษำภำพรวม
ผลจากการศึกษาชี้ให้เห็น ประเด็นต่างๆ ที่ควรนามาอภิปรายผลในภาพรวมจากผลการวิจัยเรื่อง
วิเ คราะห์ ถ อดบทเรี ย นความคุ้ มค่ า การใช้ส ารบรรณอั จฉริย ะ: กรณี ศึ กษาสถาบัน วิจั ยประชากรและสั ง คม
มหาวิทยาลัยมหิดล พบว่า
5.1.1 ต้นทุนของกำรพัฒนำโปรแกรม
ผลสรุป ของการวิเคราะห์ ข้อมูล จากการใช้โ ปรแกรมสารบรรณอัจฉริยะที่ ได้รับตรงตาม
วัตถุประสงค์นี้ ทาให้สถาบันวิจัยประชากรและสังคม ได้ทราบถึงสถานการณ์ของต้นทุนในการผลิตโปรแกรมที่
เกิดขึ้นจริงเพื่อการใช้ประโยชน์ในงานสารบรรณของสถาบันฯ และนาข้อมูลด้านผลได้ด้วยการคานวณจากระบบ
Intangible out come คือ ผลลั พธ์ที่ได้รับ ในรูปแบบที่ไม่เป็นตัวเงิน เป็นการวิเคราะห์ ต้นทุนผลได้และการ
วิเคราะห์ประโยชน์ของโปรแกรมดาเนินการ ดังนั้น เมื่อนาการวิเคราะห์ต้นทุนประสิทธิผล (CEA) ของการใช้สาร
วิเคราะห์ถอดบทเรียนความคุ้มค่าการใช้โปรแกรมสารบรรณอัจฉริยะ [56]

บรรณอัจฉริยะด้านความคุ้มค่าต่อกระบวนการการรับ-ส่งหนังสือ/เอกสารราชการอยู่ในรูปแบบผลได้ของระบบที่
บรรลุประสิทธิผลหรือผลได้ที่ใช้ต้นทุนต่า หรือผลตอบแทนที่ได้รับจากต้นทุนในการผลิต ผลลัพธ์ที่ได้ จะแสดงให้
เห็นถึงมูลค่าในรูปแบบที่ไม่ได้เป็นตัวเงิน
ผลจากการวิเคราะห์สามารถชี้ให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในรูปของการลงทุน และ
ประโยชน์ที่ได้จากการประหยัดทรัพยากรในระดับผลลัพธ์ เมื่อมีการแทรกแซงกิจกรรมในโครงการ นั่นคือ เป็น
วิธีการประเมินโครงการที่มีผลของโครงการอยู่ในรูปของหน่วยนับทางธรรมชาติ เช่น จานวนชั่วโมงการทางาน
จานวนจดหมายส่งออกจากระบบ เป็นต้น ซึ่งเอื้อประโยชน์ต่อการวิเคราะห์ ประโยชน์ และ ต้นทุ น (ทั้งที่มีมูลค่า
เป็นจานวนเงินและไม่ได้เป็นตัวเงิน) ที่เกี่ยวข้องกับการใช้สารบรรณอัจฉริยะนั่นคือ ความเชื่อมโยงระหว่างการ
วิเคราะห์ต้นทุนประสิทธิผลที่มีผลต่อการประเมินโครงการ
5.1.2 ควำมคุ้มค่ำของสำรบรรณอัจฉริยะ
กระบวนการวิเคราะห์ความคุ้มค่าครั้งนี้ ผู้วิจัยได้รวบรวมข้อมูลและแจกแจงประเภทของ
ข้อมู ล เชิงปริ ม าณที่ได้ จ ากฐานข้ อมู ล สารบรรณอัจ ฉริ ยะเพื่อ นามาหาค่ าเฉลี่ ย และนั บความถี่ (frequency)
ประมวลผลในโปรแกรม Excel ที่จะอธิบายจานวนการดาเนินงานรับ-ส่งข้อมูลผ่านสารบรรณอัจฉริยะแต่ละ
ประเภทแต่ละช่วงเวลาเป็นรอยละ (Percentage) และข้อมูลจากคาเฉลี่ย (Mean) นามาวิเคราะห์และอธิบาย
ประสิทธิภาพในการรับ-ส่งข้อมูลผ่านสารบรรณอัจฉริยะออกมาเป็นตาราง
5.1.3 ต้นทุนประสิทธิ ผล การวิเคราะห์ต้นทุนประสิทธิผลนี้ จะอิงแนวทางการวิเคราะห์ (GCEA:
Generalized Cost-Effectiveness Analysis) ซึ่ งเป็ นวิ ธี การประเมิ นโครงการที่ มี การแทรกแซงเพี ยง 1 กิ จกรรม
(Evaluate Cost-Effectiveness of Single Intervention) เปรี ย บเที ย บกั บ การไม่ ไ ด้ ด าเนิ น กิ จ กรรมใดๆ เลย
(Intervention Package Against “Do Nothing”) โดยได้ เปรียบเทียบในลักษณะการทางานสารบรรณระหว่าง
การท างานแบบดั้ ง เดิ ม และการท างานบนโปรแกรม จึ ง น ามาเป็ น แนวทางที่ ใ ช้ วิ เ คราะห์ โ ครงการที่ มี ก าร
"แทรกแซง" (Intervention) ที่แสดงให้เห็นการเพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพในการทางานให้ทันสมัย สะดวก
ประหยัด ซึ่งคานึงถึง ต้นทุนการผลิตที่ต่าที่สุด แต่คงคุณภาพและความคุ้มค่าในการใช้งานและเป็นที่ยอมรับของ
ผู้ใช้งาน ต้นทุน ในการพัฒ นาระบบสารสนเทศครั้งนี้ ได้นาข้อคาถามที่กระตุ้นให้ กลุ่ มตัว อย่างย้อนระลึกถึง
เหตุการณ์ที่ผ่านมา ทั้งในมุมเปรียบเทียบและประโยชน์ เช่น สอบถามถึงการประหยัดเวลาเมื่อเทียบกับก่อน
แทรกแซง เป็นต้น โครงกำร/สำรบรรณอัจฉริยะที่มีกำรแทรกแซง (Intervention) เป็นการแทรกแซงโดย
ผู้ บ ริ ห ารจั ด การข้ อมูล ในฐานะเป็ น หั ว หน้ างานบริห ารทั่ว ไป ได้รับมอบหมายให้ พัฒ นางานสารบรรณให้ มี
ประสิทธิภาพต่อการใช้งาน จึงควบคุมดูแลงานสารบรรณอย่างใกล้ชิด ซึง่ งานสารบรรณเป็นฝ่ายงานหนึ่งในกลุ่ม
งานบริหารทั่วไป และอีกสถานะหนึ่งที่เป็นนักทรัพยากรบุคคล ที่ต้องติดตามตรวจสอบและเก็บฐานข้อมูลหนังสือ
ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลทั้งหมดของงานสารบรรณ จึงได้พัฒนาออกแบบ “สารบรรณอัจฉริยะ” ขึ้น เป็นการเข้ามา
แทรกแซงเพื่อพัฒนาให้งานสารบรรณให้เกิดความสะดวก ประหยัดเวลา และความคล่องตัวในการทางานที่
เพิ่มขึ้น โดยปรับระบบการทางานแบบดั้งเดิมด้วยกระดาษให้อยู่ในรูปแบบอิ เล็กทรอนิกส์ออนไลน์แทน และ
เอื้ออานวยต่อผู้อานวยการสถาบันฯ ในการพิจารณาสั่งการให้เป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ (เดือนเด่น
นิคมบริรักษ์ และ ธิปไตร แสละวงศ์, 2558) และเมื่อนามาเปรียบเทียบกับกำรไม่ได้ดำเนินกิจกรรมใดๆ เลย
นั่นหมายถึงว่า การเข้ามาแทรกแซงครั้งนี้ ก็คือ การนา “สารสนเทศ” เข้าไปแทรกแซงการทางานแบบกระดาษที่
เป็นระบบดั้งเดิม ซึ่งจากเดิมที่ผู้ปฏิบัติงานสารบรรณต้องคัดกรองหนังสือ ทาสาเนา จัดแฟ้ม เสนอ และคืนแฟ้ม
การเดินถือหนังสือส่ง-รับ-ส่งต่อฝ่ายงานต่างๆ ก็จะเปลี่ยนมาทางานด้วยระบบบอิเ ล็กทรอนิกส์มาแทนที่ เท่ากับ
เป็นการยกระดับการทางานของผู้ปฏิบัติงานสารบรรณให้ทางานภายใต้สารบรรณอัจฉริยะที่นั่งอยู่กับ โต๊ะทางาน
วิเคราะห์ถอดบทเรียนความคุ้มค่าการใช้โปรแกรมสารบรรณอัจฉริยะ [57]

บริหารจัดการรับ -ส่งหนั งสือ/เอกสารราชการ ผ่านสารบรรณอัจฉริยะ ขณะเดียวกันผู้ปฏิบัติงานสารบรรณ
สามารถทางานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องได้ซ่งึ ช่วยประหยัดเวลาได้ในระดับที่คุ้มค่า
5.2 ผลกำรศึกษำและประโยชน์ที่ได้จำกกำรศึกษำ
5.2.1 ผลกำรวิ เ ครำะห์ เ ชิ ง ปริ ม ำณของต้ น ทุ น และผลได้ ที่ ส ะท้ อ นผ่ า นศั ก ยภาพในการ
ประหยัดเวลาที่ใช้ในการสื่อสาร ซึ่งเอื้อประโยชน์ต่อองค์กรในทางเศรษฐกิจ เป็นการวิเคราะห์ภายใต้กรอบ
แนวคิดการประหยัดเวลาอิงเงินเดือน (The Time Saving Time Salary: TSTS) ซึ่งมีสมมติฐานว่า เงินเดือนเป็น
มาตรวัดที่สะท้อนคุณูปการ หรือ คุณค่าของพนักงานที่มีให้กับองค์กร ดังนั้น กรอบแนวคิดการประหยัดเวลาอิง
เงินเดือนคานวณมูลค่าประมาณของชั่วโมงทางานที่พนักงานในองค์กรสามารถประหยัดลงไปได้ภายใต้ระบบ
สารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ และนาจานวนชั่วโมงทางานที่ประหยัดไปนี้ มาคูณกับเงินเดือนของพนักงานที่ได้รับ
ผลประโยชน์
5.2.2 ผลกำรวิเครำะห์เชิงปริมำณของผลได้ด้วยแบบจำลองค่ำน้ำหนักงำน (Work Value
Model) สามารถนามาประยุกต์ใช้ควบคู่ในการการวิเคราะห์ประสิทธิผลร่วมกับกรอบแนวคิดการประหยัดเวลา
อิงเงินเดือน ซึ่งแบบจาลองค่าน้าหนักงานได้ให้ความสาคัญของผลได้จากระบบสารสนเทศที่มากกว่าเพียงแค่การ
ประหยัดเวลา แต่แบบจาลองค่าน้าหนักงานมุ่งเน้นประโยชน์ของการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของ
ผู้ปฏิบัติงานในองค์กร เนื่องจากระบบสารสนเทศที่ มีประสิทธิภาพจะช่วยให้ ผู้ปฏิบัติงานมีความสามารถในการ
ปรับโครงสร้างการทางานได้ ซึ่งการปรับโครงสร้างการทางานนี้นาประโยชน์มาสู่องค์กรในหลากหลายรูปแบบ
โดยเฉพาะนวัตกรรมการทางานและผลผลิตที่จะสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับองค์กร ทั้งนี้แบบจาลองค่าน้าหนักงาน
พิจารณาบทบาทหน้าที่ของพนักงานในการวางค่าน้าหนักของผลได้ในเชิง ประสิทธิภาพ Sassone (1988) ได้ให้
ตัว อย่ างของบทบาทของพนั กงานในส านั กงานซึ่งจะมีศักยภาพในการปรับโครงสร้างการทางานได้มากกว่า
พนักงานที่ใช้กาลังแรงงาน จึงได้ให้ค่าน้าหนักของผู้บริหารองค์กรไว้มากกว่าพนักงานในองค์กร เพื่อให้สอดคล้อง
กับศักยภาพในการปรับโครงสร้างการทางาน
5.2.3 ผลจำกกำรวิเครำะห์ควำมคุ้มค่ำต่อกำรนำระบบสำรสนเทศผ่ำนระบบกำรสื่อสำรด้วย
วิธีกำรทำงอิเล็กทรอนิกส์ มาใช้ในการทางานแท้จริงแล้ว ก่อให้เกิดความคุ้มค่าทั้งในรูปแบบที่เป็นตัวเงินและใน
รูปแบบที่ไม่เป็นตัวเงิ น (Intangible outcome) โดยเอื้อประโยชน์ในมิติด้ำ นประสิทธิภำพกำรปฏิบัติงำนที่
สามารถรองรับเอกสารจานวนมาก ลดทอนระยะเวลาการสื่อสาร และเพิ่มศักยภาพในการตรวจสอบเอกสาร โดย
เมื่อพิจารณาความถี่ผ่านระบบแต่ละประเภทและช่วงเวลาที่ส่งออกใช้ระยะเวลาในการดาเนินการของการส่ง
หนังสือ/เอกสารราชการจนจบกระบวนการภายใต้สารบรรณอัจฉริยะที่น้อยกว่า 1 วัน คิดเป็นร้อยละ 53.30
(ตารางที่ 6) และมีระยะเวลาเฉลี่ยในการดาเนินการของการส่งหนังสือ/เอกสารราชการจนจบกระบวนการ
ภายใต้ระบบสารบรรณอัจฉริ ยะ (แผนภาพที่6) ใช้เวลาการเดินทางทั้งหมด 1.09 วัน นั้น จะเห็นว่า การรับ
หนังสือ/เอกสารราชการที่ถูกส่งภายใต้ระบบสารบรรณอัจฉริยะ โดยเลขานุการสถาบันวิจัยประชากรและสังคม
เสนอไปยังผู้อานวยการสถาบันวิจัยประชากรและสังคมในแต่ละวันนั้น มีจานวนหนังสือ/เอกสารราชการที่ถูกส่ง
ภายใต้ ส ารบรรณอั จ ฉริ ย ะตามระยะเวลาที่ ผู้ อ านวยการสถาบั น ฯ ได้ รั บ นั้ น มี ยอดจ านวนที่ ไ ด้ รั บ มากมาย
หลากหลายประเภท (ตารางที่ 5) แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพของการสื่อสารในมิติด้ำนปริมำณของข้อมูล ที่
เผยแพร่ออกไป โดยสารบรรณอัจฉริยะสามารถรองรับและช่วยให้การเสนอหนังสือ/เอกสารราชการที่มีจานวน
มากไปยังผู้อานวยการสถาบันฯ ได้เป็นอย่างดี

วิเคราะห์ถอดบทเรียนความคุ้มค่าการใช้โปรแกรมสารบรรณอัจฉริยะ [58]

การเดินทางของหนังสือ/เอกสารราชการที่ ผู้อานวยการสถาบันฯ ได้รับในช่วง 2 ปี ที่ผ่าน
มาประมาณจ านวน 4,225 ฉบั บ เมื่ อ พิ จ ารณาด้ า นปริ ม าณที่ ถู ก ส่ ง ออกและปริ ม าณที่ ผู้ บ ริ ห ารได้ รั บ เพื่ อ
ดาเนิ นการต่อในแต่ละวัน จะใช้ระยะเวลาการทางานไม่เท่ากัน โดยเฉพาะข้อมูล ที่ได้รับแสดงให้ เห็นความ
แตกต่างของการใช้เวลา ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการจัดสรรเวลาทางานของผู้อานวยการสถาบันฯ ต่อการใช้เวลาทางานใน
ระบบน้อยกว่า 1 วัน คิดเป็นร้อยละ 12.66 และภายใน 1 วันทาการ คิดเป็นร้อยละ 21.49 หรือกล่าวได้ว่าเพียง
1 ใน 3 ของหนังสือ/เอกสารราชการ แต่ถ้านับความถี่ผ่านระบบแต่ละประเภทและช่วงเวลาที่ส่งออกใช้เวลา
เพียง 1 วันหรือน้อยกว่า 1 วัน
เมื่ อ วิ เ คราะห์ ต้ น ทุ น ประสิ ท ธิ ผ ลร่ ว มกั บ แนวคิ ด The Time Saving Time Salary และ
แบบจาลอง Work Value พบว่า โครงการสารบรรณอัจฉริยะมีความคุ้มค่าอย่างยิ่ง โดยมีค่า ต้นทุนประสิทธิผล
เท่ากับ (C/E) 0.237 และมีมูลค่าปัจจุบันสุทธิ (NPV) ของผลได้สูงกว่าต้นทุน ถึง 4.22 เท่าตัว
5.2.4 ผลกำรวิเครำะห์ต้นทุนประสิทธิผล อิงแนวทำงกำรวิเครำะห์ (GCEA: Generalized CostEffectiveness Analysis) โดยรูป แบบสมการ GCEA จะมุ่งเน้นวิเคราะห์ ประสิทธิภ าพโดยรวม และเป็นการ
เปรี ย บเทีย บต้น ทุน เชิงเปรี ย บเทีย บต่อผลลั พธ์เชิงเปรียบเทียบ ซึ่งจะแสดงต้น ทุนของโปรแกรมสารบรรณ
อัจฉริยะประกอบด้วย
5.2.4.1 ต้นทุนคงที่ ซึ่งเป็นต้นทุนที่เกิดจากการพัฒนาโปรแกรมสารบรรณอัจฉริยะ โดยเป็น
ค่าใช้จ่ายที่ก่อขึ้น ในช่ว งเดือนมกราคม–มิถุนายน 2558 มีผู้ เกี่ยวข้องในช่วงการพัฒนาโปรแกรม 2 คน คือ
ผู้บริหารจัดการข้อมูลและผู้พัฒนาโปรแกรม โดยมีต้นทุนคงที่เป็นมูลค่าปัจจุบันสุทธิเท่ากับ 24,000 บาท (ตาราง
ที่ 13) เป็นสัดส่วนเวลาที่ใช้ดาเนินงานต่อช่วงเวลาการทางานต่อเดือน เวลาที่ใช้ในการพัฒนาโปรแกรมเป็น
ต้นทุนประสิทธิผลที่แสดงให้เห็นผลได้ออกมาเป็นรูปตัวเงิน ณ เวลาที่พัฒนาโปรแกรม ผู้เกี่ยวข้องหลัก 2 คน
ต้องใช้เวลาส่วนหนึ่งที่จะต้องทางานในหน้าที่หลักเพื่อมาดาเนินการในการพัฒ นาสารบรรณอัจฉริยะ ฉะนั้น จึง
คานวณสัดส่วนเวลาที่ใช้ในการพัฒนาสารบรรณอัจฉริยะตามระดับเงินเดือนของผู้เกี่ยวข้องคิดเป็น 24,000 บาท
ซึ่งเป็นต้นทุนคงที่จากการดาเนินงาน
5.2.4.2 ต้นทุนผันแปร ซึ่งเป็นต้นทุนด้านการใช้เวลาในการบริหารจัดการสารสนเทศให้อยู่
ในระบบอิเล็กทรอนิกส์ ผู้ปฏิบัติงานสารบรรณ ซึ่งเป็นผู้ดูแลหลักของระบบสารบรรณอัจฉริยะต้องแปลงเอกสาร
จากระบบกระดาษ เข้าสู่ระบบอิเล็กทรอนิกส์ ควบคู่ไปกับการดาเนินการบริหารจัดการหนังสือ/เอกสารราชการ
ตั้งแต่การคัดกรอง การรับ การส่ง การเก็บ และสรุปข้อมูลสาคัญเข้าสู่ระบบ ซึ่งภาระหน้าที่เหล่านี้ทาให้ต้องใช้
เวลามากขึ้นในการบริหารจัดการ เมื่อเปรียบเทียบกับระบบบริหารจัดการถึง 2 เท่า ดังนั้น ต้นทุนผันแปรที่เป็น
มูลค่าปัจจุบันสุทธิเท่ากับ 1,732,500 บาท ในปี 2558, 2,926,108 บาท ในปี 2559 และ 480,478 บาท ในปี
2560 (ตารางที่ 14)
5.2.5 ผลจำกกำรประมำณมูลค่ำของผลได้ คานึงถึงประโยชน์ที่ได้รับจากระบบในรูปแบบของ
การประหยัดเวลาในการปฏิบัติงานและประสิทธิภาพการทางาน จึงคานวณผลได้ภ ายใต้กรอบแนวทางการ
ประหยัดเวลาอิงเงินเดือน (TSTS) และถ่วงน้าหนักภายใต้แบบจาลองคุณค่างาน (WVM) โดยจาแนกการคานวณ
ตามตาแหน่งงาน และ สัดส่วนการประหยัดเวลาการบริหารจัดการสารสนเทศภายใต้ระบบสารบรรณอัจฉริยะ
ซึ่งผลการคานวณผลได้พบว่า ผลได้ภาพรวม (ถ่วงน้าหนัก) ต้นทุนที่แท้จริงของการดาเนินสารบรรณอัจฉริยะ
ในช่วงเวลาตั้งแต่เริ่มใช้ระบบสารบรรณอัจฉริยะ จนถึง กุมภาพันธ์ 2560 (ตารางที่ 17) มีมูลค่าผลได้ที่เป็นมูลค่า
ปัจจุบันสุทธิ 21.8 ล้านบาท โดยผู้ใช้ระบบทุกฝ่ายงานต่างเห็นพ้องว่า สารบรรณอัจฉริยะช่วยลดระยะเวลาที่เสีย
ไปในการจัดการเอกสารราชการได้ โดยเลขานุการสถาบันวิจัยประชากรและสังคม ได้รับประโยชน์เป็นมูลค่า
วิเคราะห์ถอดบทเรียนความคุ้มค่าการใช้โปรแกรมสารบรรณอัจฉริยะ [59]

ปัจจุบันสุทธิสูงที่สุด ตามด้วย ผู้อานวยการสถาบันฯ ผู้บริหารสายสนับสนุน (7.99 ล้านบาท, 3.33 ล้านบาท
และ 3.33 ล้านบาท ตามลาดับ (ตารางที่ 18)
5.2.6 ผลกำรวิเครำะห์ต้นทุนประสิทธิผลของโปรแกรมสารบัญอัจฉริยะ ชี้ให้เห็นถึงความคุ้มค่า
คุ้มทุนของระบบ ซึ่งมีต้นทุนต่าแต่มีประสิทธิผลสูง โดยมีค่าต้นทุนประสิทธิผลเท่ากับ 0.237 ซึ่งมีค่าน้อยกว่า 1
ที่สะท้อนถึงความคุ้มค่าคุ้มทุนของโปรแกรมสารบัญอัจฉริยะ (ตารางที่ 19) หรือ มีมูลค่าปัจจุบันสุทธิของผลได้สูง
กว่าต้นทุนถึง 4.22 เท่าตัว
5.3 ผลสะท้อนจำกกำรศึกษำวิเครำะห์ควำมคุ้มค่ำ
5.3.1 ผลสะท้อนจำกกำรวิเครำะห์ถอดบทเรียนความคุ้มค่าการใช้สารบรรณอัจฉริยะ สะท้อนให้
เห็นถึงผลได้ที่เกิดขึ้นและผลกระทบที่เป็นข้อสังเกตได้ ดังนี้
ผลสะท้อน
5.3.1.1 ผลได้จากโปรแกรมสารบรรณอัจฉริยะมี
มาก มี ก ารกระจายหรื อ การเชื่ อ มโยงงานไปสู่ ก ลุ่ ม
ผู้ปฏิบัติงานหลายคนหลายฝ่ายได้อย่างทั่วถึง อีกทั้ง
สามารถรองรับและช่วยให้การรับ -ส่งหนังสือ/เอกสาร
ราชการได้ครั้งละจานวนมาก
5.3.1.2 ผลได้ จ ากการวิ เ คราะห์ ชี้ ใ ห้ เ ห็ น แล้ ว ว่ า
สารบรรณอั จ ฉริ ย ะ มี ค วามคุ้ ม ค่ า คุ้ ม ทุ น โดยมี
ประสิทธิผลสู งมากแต่ต้นทุนต่า ผู้ใช้งานในทุกระดับ
สามารถประหยั ด เวลาในการท างานได้ และสร้ า ง
ประโยชน์ ที่ เ ปรี ย บเที ย บเป็ น มู ล ค่ า เงิ น ในระดั บ สู ง
ในขณะที่ต้นทุน ที่เกิดขึ้น มีมูล ค่าที่ต่ามาก จึงนับเป็น
โครงการที่มีความคุ้มค่าคุ้มทุนในการดาเนินการ

ข้อสังเกต
การมี ต้นทุ นที่เ กิดจากผู้ บริห ารจั ดการหลั ก
ซึ่งเป็นต้นทุนทั้งที่เกิดในช่วงการพัฒนาโปรแกรม
และต้นทุนที่เกิดในช่ว งเวลาการใช้งาน ต้นทุนนี้
แม้ว่าจะมีมูลค่าไม่สูงนัก แต่หากนามาเปรียบเทียบ
กับผลได้ที่ได้รับถือว่ามีความคุ้มค่า
สถาบั น วิ จั ย ประชากรและสั ง คมจะต้ อ งให้
ความส าคั ญ กั บ ผู้ ป ฏิ บั ติ ง าน ซึ่ ง ไม่ ค วรปล่ อ ยให้
ต้นทุนตกแก่บุคคลใดบุคคลหนึ่ง เช่น ผู้ปฏิบัติงาน
สารบรรณ มีต้นทุนไปกระจุกตัวอยู่กับผู้ปฏิบัติงาน
สารบรรณ เพราะต้ อ งดูแ ลบริ ห ารจั ดการข้ อ มู ล
หลั ก และต้อ งรับ ภาระเพื่อให้ ผู้ ปฏิบั ติง านทุ กคน
ได้ รั บ ประโยชน์ อ ย่ า งทั่ ว ถึ ง สถาบั น ฯ จึ ง ควร
พิ จ ารณาลดทอนภาระหนั ก นี้ เ พื่ อ ให้ เ กิ ด ความ
ยั่ง ยืน ในการดาเนิ น การของระบบ ซึ่ง อาจทาได้
หลายวิธี เช่น การให้รางวัล การเพิ่มค่าตอบแทน
พิเศษ หรือ การเพิ่มผู้รับผิดชอบ เป็นต้น

5.3.2 ผลสะท้อนจำกผลกำรศึกษำเชิงคุณภำพ จากการสัมภาษณ์เชิงลึกและการสนทนากลุ่ม
แบบเจาะจง พบว่า นอกเหนือจากผลได้ด้านการประหยัดเวลา และการเพิ่มศักยภาพให้แก่ ผู้ปฏิบัติงานแล้ว
สารบรรณอัจฉริยะยั งสามารถช่ว ยสร้างความเชื่อมโยงผู้ ใช้งานให้สามารถเข้าถึงและทางานแบบมีส่ว นร่ว ม
ระหว่างฝ่า ยงานได้อย่างยั่งยืน ความทันสมัยของระบบช่วยให้การทางานดาเนินไปอย่างราบรื่น รองรับการ
ทางานได้ดี ลดทอนอัตราความผิดพลาดในงานที่เกิดจากการขาดข่าวสารข้อมู ลด้วยการมีระบบแจ้งเตือนทาง
อีเมลโดยภาพรวมของผู้ใช้งานสารบรรณ ให้การตอบรับ ดีและพึงพอใจกับการทางานสารบรรณอัจฉริยะ ซึ่งเห็น
ประโยชน์และความคล่องตัวของการสื บค้นหนังสือ/เอกสารราชการฉบับเก่าได้ตลอดเวลา สามารถบริหาร
จัดการได้เอง ติดตามข้อมูลได้เอง เห็นข้อมูล การสั่งการ หรือเรื่องที่ต้องมอบหมายได้ช้ดเจน ผ่านทางกล่องแสดง
ความคิดเห็นที่ผู้มีรายชื่อที่เกี่ยวข้องสามารถเข้ามาโต้ตอบ อ่านข้อความซ้า และทราบความเคลื่อนไหวได้ดี
วิเคราะห์ถอดบทเรียนความคุ้มค่าการใช้โปรแกรมสารบรรณอัจฉริยะ [60]

5.4 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบำย
ผลสะท้อนของศึกษาเชิงคุณภาพ แสดงให้เห็นประเด็นหลักๆ ที่สาคัญในความมีประสิทธิภาพของ
สารบรรณอัจฉริยะทีอ่ ยากเสนอแนะเชิงนโยบายว่า
5.4.1 เกิดกำรยอมรับ
ความมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพการใช้
งานของโปรแกรมสารบรรณ
อัจฉริยะ ทาให้ผู้บริหารเกิดกำร
ยอมรั บ ว่าเป็ น โปรแกรมส าคั ญ
สมควรให้ใช้งำนได้ต่อไปอย่าง
ต่อเนื่อง

5.4.2 สนับสนุนให้มี
ผลได้ ที่ เกิ ดจากสารบรรณ
อั จ ฉริ ย ะซึ่ ง เอื้ อ อ านวยการ
ทางานอย่างมีประสิทธิภาพแก่
ผู้ปฏิบัติงานของสถาบันฯ ทุก
คน ผู้บริหารเห็นควำมคุ้มค่ำ
ของการใช้งานตั้งแต่ปี 2558
2559 และ 2560 เป็ น ต้ น มา
ควรสนับสนุนส่งเสริมให้เป็น
โปรแกรมส าคั ญ โปรแกรม
หนึ่ ง ที่ ส มควรจะคงอยู่ เ พื่ อ
ด าเนิ น งานสารบรรณของ
สถาบั น วิ จั ย ประชากรและ
สังคมตลอดไป

5.4.3 สนับสนุนฝ่ำยงำนอื่น
ตรำบใดที่สำรบรรณอัจฉริยะ
ยั ง คงอยู่ แ ละมี ป ระโยชน์ ที่ โดด
เด่น เช่ น การประหยั ดเวลา การ
ท างานได้ ทุ กที่ ทุ กเวลา และการ
ตอบรับวัฒนธรรมการทางานของ
ผู้ปฏิบัติงานสถาบันฯ และสะท้อน
ให้เห็นว่า เมื่อวสารบรรณอัจฉริยะ
ดีแล้ว ควรสนับสนุนให้สารบรรณ
อัจฉริยะ จะเป็นต้นแบบโปรแกรม
การท างานชิ้ นหนึ่ งของสถาบั นฯ
ให้ แก่ ผู้ ปฏิ บั ติ งานทุ กฝ่ ายงานได้
เข้ าถึ งนวั ตกรรมสารสนเทศเพื่ อ
พัฒนางานของตนเอง ผู้บริหารจึง
ใช้เป็นแนวทางให้ กำรสนับสนุ น
ฝ่ ำยงำนต่ ำงๆ ให้ คิ ด ออกแบบ
พัฒนาด้วยระบบสารสนเทศเข้ามา
ใช้ งานในรู ปแบบอิ เล็ กทรอนิ กส์
ออนไลน์

5.4.4 แต่ละปีของการให้บริการหนังสือ/เอกสารราชการเป็นต้นทุนของสถาบันฯ ในการให้บริการการ
ดาเนินงานสารบรรณแก่ผู้ปฏิบัติงานทุกคน ข้อมูล ทั้งหมดถูกจัดเก็บภายใน Server จานวนมหาศาลหนังสือ/
เอกสารราชการมีจานวนที่เพิ่มมากขึ้นทุกวัน จึงเป็นความเสี่ยงของข้อมูลที่ Server อาจไม่สามารถรองรับได้หมด
หรือเกิดชารุด เสียหาย ขัดข้องด้วยสาเหตุใดสาเหตุหนึ่ง หรือมีความเสี่ยงต่อการถูกเจาะข้อมูลโดย Hacker มี
การรั่วไหล หรืออาจเกิดไฟไหม้อาคาร จึงต้องมีแนวทางป้องกันความเสี่ยงที่ชัดเจน
5.4.5 ความสาคัญกับผู้ปฏิบัติงานสารบรรณที่ ซึ่งเป็นต้นทุนที่เทไปอยู่กับผู้ปฏิบัติงานสารบรรณใน การ
ดูแลบริหารจัดการงานสารบรรณเพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานทั้งหมดของสถาบันฯ ได้รับบริการ อันเป็นผลประโยชน์อย่าง
ทั่วถึง สถาบัน ฯ ควรพิจารณาลดทอนภาระหนักนี้ เพื่อให้ เกิดความยั่งยืนในการดาเนินการของระบบ อันมี
ผลกระทบต่องานส่วนอื่นที่เกี่ย วข้องกับงานที่ไม่ได้อยู่ในระบบ เช่น งานตรวจเอกสาร ร่ างหนังสื อ/เอกสาร
ราชการ เสนอแฟ้มกระดาษ และบริหารงานอื่นๆ ผู้ปฏิบัติงานสารบรรณจึงควรที่จะได้ การเพิ่มมูลค่าต่อการ
ทางานบ้าง เช่น การให้รางวัล การเพิ่มค่าตอบแทนพิเศษ หรือ การเพิ่มผู้รับผิดชอบ เป็นต้น
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5.5 ข้อเสนอแนะในกำรวิเครำะห์ครั้งต่อไป
5.5.1 ศึ ก ษาวิ เ คราะห์ ค วามคุ้ ม ค่ า ด้ า นการใช้ ร ะบบสารสนเทศให้ เ กิ ด ประโยชน์ สู ง สุ ด เพื่ อ
สถาบันวิจัยประชากรและสังคม นาผลการศึกษาวิเคราะห์ครั้งนี้มาตระเตรียมมาตรการเชิงรุกที่จะพัฒนางาน
สร้างประสิทธิภาพ สร้างความเข้มแข็ง ส่งเสริมผลผลิตและให้สารสนเทศตอบสนองและเชื่อมโยงทุกฝ่ายงานร่วม
สร้างนวัตกรรมสารสนเทศแบบโปรแกรมสารบรรณอัจฉริยะ
5.5.2 ศึกษาวิเคราะห์ความคุ้มค่าด้านการใช้ทรัพยากรบุคคล เพื่อสถาบันวิจัยประชากรและสังคม
จะนาผลการศึกษามาปรับใช้สะท้อนผ่านศักยภาพในการประหยัดเวลาที่ใช้ในการสื่อสาร ซึ่งเอื้อประโยชน์และ
ลดต้นทุนค่าเสียโอกาสของผู้ปฏิบัติงาน
5.5.3 ข้อเสนอแนะจากการบอกเล่าของผู้ ให้ข้อมูลเชิงคุณภาพ ต่างได้ให้ความเห็ นในทิศทาง
เดียวกันว่า การพัฒนาสารบรรอัจฉริยะขึ้นมาใช้ในงานสารบรรณที่ผ่านมา ยังคงมีข้อปรับปรุงแก้ไขเพื่อจะรองรับ
การปฏิบัติงานด้านการบริหาร งานเอกสาร งานการเรียนการสอน การวิจัย และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ผู้ให้ข้อมูล
ทุกคนต่างให้ความเห็นที่อยากให้งานสารบรรณพัฒนาดาเนินการให้มีประสิทธิภาพสูงยิ่งขึ้น ดังนี้
ข้อเสนอแนะ
5.5.3.1 คู่มือปฏิบัติงำนสำรบรรณอัจฉริยะ

5.5.3.2 ลิงค์แจ้งเตือนทำงอีเมลรำยบุคคล

5.5.3.3 กล่องแสดงควำมคิดเห็นในระบบ

5.5.3.4 บริกำร Password และคำค้น

เหตุผลเพื่อพัฒนำปรับปรุง
ควรมีคู่มือปฏิบัติงานสารบรรณอัจฉริยะ เพราะคู่มือจะช่วย
ให้ผู้ปฏิบัติงานสารบรรณสามารถทางานแทนกันได้ การสอนงาน
โดยไม่มีคู่มืออาจจะจาได้ไม่หมดหรือว่าสอนแล้วแต่ลืม เนื้อหา
ของคู่มือจัดแบ่งหมวดแยกตามบทบาทหน้าที่ของผู้ใช้งานรวมไว้
เป็นเล่มเดียวกัน
สารบรรอัจฉริยะ ได้พัฒ นาใช้งานแบบ Friendly กับผู้ใช้
มากอาจปรับปรุงจากคู่มือเป็น booklet เล็กๆ หรือจัดทา Guide
Line ไว้ ใ นโปรแกรมที่ จ ะบอกทิ ศ ทางการท างานของมั น เอง
ประกอบด้ว ยเมนูการใช้งานเท่าที่จาเป็นต่องานเท่านั้น ซึ่งก็มี
ความชัดเจนในตัวอยู่แล้ว
ควรติ ด ตั้ ง ระบบแจ้ ง เตื อ นทางอี เ มลส่ ว นบุ ค คลของ
ผู้ปฏิบัติงานสถาบันฯ เพื่อเข้าไปตอบรับข้อมูลในระบบฯ ได้อย่าง
ทั่ ว ถึ ง ทุ ก คน ทุ ก ครั้ ง เนื่ อ งจากระบบออกแบบให้ เ พี ย ง
ผู้อานวยการสถาบันฯ และ เลขานุการสถาบันฯ เป็นผู้ที่ส่งลิงค์
ผ่านอีเมลได้เท่านั้น
การโต้ตอบและการย้อนกลับมาเปิดอ่านซ้าสามารถทาได้
ตลอดเวลา แต่ ยั ง มี ส่ ว นหนึ่ ง ที่ ผู้ มี ร ายชื่ อ อยู่ ใ น loop ของ
หนังสือ/เอกสารราชการฉบับนั้น ซึ่งไม่ได้เข้าไปโต้ตอบ ไม่เข้ามา
ดู ไม่ได้เข้ามาอ่านซ้า จึงอยากให้ปรับ โปรแกรมในรูปแบบใดที่
สามารถเพิ่มการแจ้งเตือนซ้า เช่นเดียวกับการส่งอีเมลแจ้งเตือน
ในครั้งแรก หรืออาจขึ้นสัญญลักษณ์ว่า Unread/ข้อความตอบ
กลับที่ยังไม่ได้อ่าน
ควรมี Password สาหรับส่วนกลาง 1 ชื่อ ให้ผู้ใช้งานทั่วไป
ทุ ก คนที่ ต้ อ งการสื บ ค้ น หนั ง สื อ /เอกสารราชการที่ ต้ อ งการ
ย้อนหลังได้ตลอดเวลา เพิ่มคาค้นให้แก่ผู้ใช้งานทั่วไป เพื่อได้รับ
ความสะดวกรวดเร็วต่อการสืบค้นหา
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ภำคผนวก 1
แนวคำถำมสนทนำกลุ่มแบบเจำะจง (Focus Group Discussion)
หัวข้อ วิเครำะห์ถอดบทเรียนควำมคุ้มค่ำของกำรใช้โปรแกรมสำรบรรณอัจฉริยะ
สถำบันวิจัยประชำกรและสังคม มหำวิทยำลัยมหิดล





ผู้ดำเนินรำยกำร
นางกุลวีณ์ ศิริรัตน์มงคล
ผู้ช่วยดำเนินรำยกำร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จรัมพร โห้ลายอง
ผู้จดบันทึกกำรสนทนำกลุ่มย่อย นางสาวณัฐชนันท์พร มีสุวรรณ
รำยชื่อผู้ให้ข้อมูลสนทนำกลุ่มย่อย
1. หัวหน้างานนโยบายและแผน
2. หัวหน้างานการศึกษาและบริการวิชาการ
3. ผู้ปฏิบัติงานเลขานุการผู้อานวยการสถาบันฯ
4. ผู้ปฏิบัติงานสารบรรณ
5. ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
6. นักทรัพยากรบุคคล
7. นักวิชาการพัสดุ
8. เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป



แนวคำถำมในกำรสนทนำกลุ่ม
เกริ่นนำ วันนี้ที่ได้เรียนเชิญท่านก็เพื่อจะขออนุญาตพูดคุย เกี่ยวกับระบบสารบรรณอัจฉริยะที่พัฒนาขึ้น
มาใช้ในงานสารบรรณของสถาบันฯ สิ่งที่จะพูดคุยกันในวันนี้จะเป็นเรื่อง “ควำมคุ้มค่ำของกำรใช้โปรแกรมสำร
บรรณอัจฉริยะสถำบันวิจัยประชำกรและสังคม มหำวิทยำลัยมหิดล” ซึ่งเป็นงานวิเคราะห์ที่จะนาไปผลิตเป็น
ผลงานทางวิชาการ จึง ต้องขอความกรุณาจากท่านให้ข้อมูลและความเห็นเพื่อนาข้อคิดเห็น -ข้อเสนอแนะและ
ประเด็นสาคัญจากท่านไปประกอบการวิเคราะห์ในเรื่องดังกล่าว สิ่งที่ต้องการจะทราบจากท่านจะเน้น ประโยชน์
ของกำรใช้โปรแกรมสำรบรรณอัจฉริยะและควำมคุ้มค่ำต่อกำรรั บ-ส่งหนังสือ/เอกสำรรำชกำรภำยในของ
สถำบันฯ หวังไว้เป็นอย่างยิ่งว่าประสบการณ์จากการเป็นผู้ใช้ระบบ ท่านคงจะมีประเด็นสาคัญและข้อคิดที่จะ
นาไปวิเคราะห์และเป็นข้อเสนอแนะในการปรับปรุงพัฒนาให้แก่หน่วยสารบรรณได้เป็นอย่างดี โดยจะใช้เวลาใน
การพูดคุยครั้งนี้ประมาณ 45 นาที และขออนุญาตทุกท่านขอบันทึกการสนทนาในครั้งนี้ หลังจากที่ถอดเทปเสร็จ
ก็จะทาลายทิ้ง
คำถำม
1. ท่านเคยใช้บริการของสารบรรณอัจฉริยะ คิดว่าระบบสารบรรณอัจฉริยะนี้รองรับการทางานของท่าน
ประเภทใดบ้าง
2. เมื่อเข้าไปในระบบ ท่านสามารถจัดการได้เอง ไม่มีอะไรยุ่งยากในการใช้งานใช่หรือไม่ อย่างไร
3. ท่านคิดว่าการเข้าใช้ระบบมีความสะดวกในการใช้งานมากน้อยเพียงใด (User –Friendly)
- สอบถามเรื่องความยากง่ายของการใช้สารบรรณอัจฉริยะ
- สอบถามเรื่องความจาเป็นในการมีคู่มือการปฏิบัติงานสารบรรณอัจฉริยะ
4. ระบบการแจ้งเตือนทาง e-mail ช่วยอานวยความสะดวกให้ท่านได้หรือไม่ อย่างไร
5. ในภาพรวมเห็นด้วยกับการใช้ระบบนี้หรือไม่
6. คาแนะนาเพิ่มเติม / ส่วนไหนที่ติดขัด / หรือยากให้มีเพิ่มเติม ฯลฯ
วิเคราะห์ถอดบทเรียนความคุ้มค่าการใช้โปรแกรมสารบรรณอัจฉริยะ [68]

ภำคผนวก 2
แนวคำถำมสัมภำษณ์เชิงลึก (In-depth Interview)
หัวข้อ วิเครำะห์ควำมคุ้มค่ำของกำรใช้โปรแกรมสำรบรรณอัจฉริยะ
สถำบันวิจัยประชำกรและสังคม มหำวิทยำลัยมหิดล



ผู้สัมภำษณ์ นางกุลวีณ์ ศิริรัตน์มงคล
รำยชื่อผู้ให้สัมภำษณ์เชิงลึก
1. ผู้อานวยการสถาบันวิจัยประชากรและสังคม
2. รองผู้อานวยการสถาบันวิจัยประชากรและสังคมฝ่ายต่าง ๆ
3. เลขานุการสถาบันวิจัยประชากรละสังคม
4. หัวหน้างาน



แนวคำถำมสัมภำษณ์เชิงลึก
เกริ่นนำ วันนี้ที่ได้เรียนเชิญท่านก็เพื่อจะขออนุญาตพูดคุย เกี่ยวกับระบบสารบรรณอัจฉริยะที่พัฒนาขึ้น
มาใช้ในงานสารบรรณของสถาบันฯ สิ่งที่จะพูดคุยกันในวันนี้จะเป็นเรื่อง “ควำมคุ้มค่ำของกำรใช้โปรแกรมสำร
บรรณอัจฉริยะสถำบันวิจัยประชำกรและสังคม มหำวิทยำลัยมหิดล” ซึ่งเป็นงานวิเคราะห์ที่จะนาไปผลิตเป็น
ผลงานทางวิชาการ จึง ต้องขอความกรุณาจากท่านให้ข้อมูลและความเห็นเพื่อนาข้อคิดเห็น -ข้อเสนอแนะและ
ประเด็นสาคัญจากท่านไปประกอบการวิเคราะห์ในเรื่องดังกล่าว สิ่งที่ต้องการจะทราบจากท่านจะเน้น ประโยชน์
ของกำรใช้โปรแกรมสำรบรรณอัจฉริยะและควำมคุ้มค่ำต่อกำรรั บ-ส่งหนังสือ/เอกสำรรำชกำรภำยในของ
สถำบันฯ หวังไว้เป็นอย่างยิ่งว่าประสบการณ์จากการเป็นผู้ใช้ระบบ ท่านคงจะมีประเด็นสาคัญและข้อคิดที่จะ
นาไปวิเคราะห์และเป็นข้อเสนอแนะในการปรับปรุงพัฒนาให้แก่หน่วยสารบรรณได้เป็นอย่างดี โดยจะใช้เวลาใน
การพูดคุยครั้งนี้ประมาณ 45 นาที และขออนุญาตทุกท่านขอบันทึกการสนทนาในครั้งนี้ หลังจากที่ถอดเทปเสร็จ
ก็จะทาลายทิ้ง
คำถำม
1. ท่านเคยใช้บริการของสารบรรณอัจฉริยะ คิดว่าระบบสารบรรณอัจฉริยะนี้รองรับการทางานขอท่าน
ประเภทใดบ้าง
2. เมื่อเข้าไปในระบบ ท่านสามารถจัดการได้เอง ไม่มีอะไรยุ่งยากในการใช้งานใช่หรือไม่ อย่างไร
3. ท่านคิดว่าการเข้าใช้ระบบมีความสะดวกในการใช้งานมากน้อยเพียงใด (User –Friendly)
- สอบถามเรื่องความยากง่ายของการใช้สารบรรณอัจฉริยะ
- สอบถามเรื่องความจาเป็นในการมีคู่มือการปฏิบัติงานสารบรรณอัจฉริยะ
4. ระบบการแจ้งเตือนทาง e-mail ช่วยอานวยความสะดวกให้ท่านได้หรือไม่ อย่างไร
5. ในภาพรวมเห็นด้วยกับการใช้ระบบนี้หรือไม่
6. คาแนะนาเพิ่มเติม / ส่วนไหนที่ติดขัด / หรือยากให้มีเพิ่มเติม ฯลฯ

วิเคราะห์ถอดบทเรียนความคุ้มค่าการใช้โปรแกรมสารบรรณอัจฉริยะ [69]

ภำคผนวก 3
Certificate of Ethical Approval

วิเคราะห์ถอดบทเรียนความคุ้มค่าการใช้โปรแกรมสารบรรณอัจฉริยะ [70]

ภำคผนวก 4
หนังสือขอควำมอนุเครำะห์ใช้ข้อมูลสถำบันวิจัยประชำกรและสังคม มหำวิทยำลัยมหิดล

วิเคราะห์ถอดบทเรียนความคุ้มค่าการใช้โปรแกรมสารบรรณอัจฉริยะ [71]

ภำคผนวก 5
ประกำศสถำบันวิจัยประชำกรและสังคม มหำวิทยำลัยมหิดล
เรื่อง กำรให้ทุนสนับสนุนกำรวิจัยของสถำบันวิจัยประชำกรและสังคม
มหำวิทยำลัยมหิดล พ.ศ. 2555

วิเคราะห์ถอดบทเรียนความคุ้มค่าการใช้โปรแกรมสารบรรณอัจฉริยะ [72]

วิเคราะห์ถอดบทเรียนความคุ้มค่าการใช้โปรแกรมสารบรรณอัจฉริยะ [73]

วิเคราะห์ถอดบทเรียนความคุ้มค่าการใช้โปรแกรมสารบรรณอัจฉริยะ [74]

สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
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