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บทคัดยอ 

 

 การวิจัยครั้งน้ี มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาความพึงพอใจและประสิทธิภาพในการใชงาน

ระบบ e-document 2014 ในการจัดประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และศึกษา                     

แนวทางการปรับปรุงระบบ e-document 2014 ในการจัดประชุมใหตรงความตองการของ                     

ผูใชงาน เพ่ือใหการนําระบบ มาใชในการจัดประชุมอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากย่ิงขึ้น 

โดยประชากรในการศึกษาวิจัยครั้งน้ี คือ คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 

จํานวน 30 คน  โดยใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล สถิติที่ใชในการวิเคราะห

ขอมูลคือ คารอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน จากผลการศึกษาวิจัยในครั้งน้ี พบวา 

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย สวนใหญเขาใชงานระบบ e-document 2014  1-3 ครั้งตอ

สัปดาห จํานวน 22 คน รองลงมา เขาใชงาน 4-6 ครั้งตอสัปดาห และไมเคยเขาใชงาน จํานวน 3 คน                        

มีผูที่ไมตอบแบบสอบถาม จํานวน 1 คน  และมีความรูความเขาใจวิธีการใชงานระบบปานกลาง 

จํานวน 15 รองลงมา มีความรูความเขาใจวิธีการใชงานระบบดี จํานวน 9 คน  มีความรูความเขาใจ

ระบบนอยมาก จํานวน 5 คน และมีความรูความเขาใจวิธีการใชงานระบบดีมาก จํานวน 1 คน              

โดยคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา สวนใหญมีความพึงพอใจในการนําระบบ 

e-document 2014 มาใชในการจัดประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 

อยู ในระดับมากทุกดาน โดยเรียงลําดับจากคาเฉลี่ยมากไปหานอย ดังน้ี  อันดับแรกไดแก                        

ดานการประหยัดทรัพยากร รองลงมาไดแกดานการแสดงผลมีความถูกตองแมนยํา ดานความสะดวก

ในการเขาใชงาน และลําดับสุดทาย ไดแก ดานความเร็วในการประมวลผลของระบบ และ

คณะกรรมการบริหารฯ มีความพึงพอใจประสิทธิภาพระบบ e-document 2014  ในการจัดประชุมฯ 

ในระดับมาก    
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ABSTRACT 

  This research aims to explore the satisfaction and efficiency of                

e-document 2014 in arranging the meeting of executive committee meeting of 

Nakhon Ratchasima Rajabhat University, and to study the guideline in developing this 

e-document system to meet with the need’s of the users in the meeting effectively. 

The population in this study consisted of 30 executive committees of Nakhon 

Ratchasima Rajabhat University. Questionnaire was used in data collection, and 

percentages, means and standard deviations were used in data analysis. The findings 

showed that majority of the executive committees used this e-document 2014 one 

to three times a week, totaling in 22 committees, followed by four to six times a 

week, and 3 committees had never used the system at all. 1 committee did not 

return the questionnaire. 15 committees understood the system at the moderate 

level, 9 of them understood the system at the high level, 5 of them understood the 

system at the lowest level and 1 committee understood the system at the highest 

level respectively. Most of the executive committees satisfied with the e-document 

2014 system in the meeting of the university at the high level in all aspects. The 

highest satisfaction was in resource saving, followed by accuracy in the results 

presentation, convenience in accessibility and speed in data processing orderly. The 

executive committees were satisfied with this e-document 2014 in the meeting at a  

high level.  

 
   


