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บทคัดยอ่ 
บทความวิจัยฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อนําเสนอระบบสําหรับการจัดการเอกสารส่วนบุคคลเพื่อรองรับการจัดการ

เอกสารกลุ่ม และผลการประเมินการยอมรับเทคโนโลยีของระบบที่ได้รับการพัฒนา โดยอาศัยข้อมูลจากการศึกษา
พฤติกรรมการจัดการไฟล์เอกสารในเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลของคนไทยร่วมกับผลการศึกษาผลกระทบของกลยุทธ์
การจัดการเอกสารส่วนบุคคลต่อการจัดการเอกสารของกลุ่มในการออกแบบระบบ ระบบมีฟังก์ชันการใช้งานหลัก ได้แก่ 
การจัดการเอกสาร การสืบค้นเอกสาร และการตั้งค่าใช้งานระบบที่ชื่นชอบ ผลการประเมินระดับการยอมรับเทคโนโลยีที่มี
ต่อระบบของผู้ใช้ด้วยแบบจําลองการยอมรับเทคโนโลยีจากกลุ่มตัวอย่าง 15 คน ที่ได้จากการสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบโควตา
ของคนในแต่ละกลยุทธ์การจัดการเอกสารส่วนบุคคลที่เคยร่วมการทดลองการทํางานร่วมกันพบว่า ด้านความง่ายต่อการ
ใช้งานในภาพรวมอยู่ในระดับสูงที่ค่าเฉล่ีย 4.43 (SD 0.563) ด้านการรับรู้ประโยชน์ในภาพรวมอยู่ในระดับสูงที่ค่าเฉลี่ย 
4.48 (SD 0.624) และด้านความตั้งใจในการใช้งานอยู่ในระดับสูงที่ค่าเฉล่ีย 4.53 (SD 0.507) เมื่อพิจารณาเป็นรายกลยุทธ์
พบว่าคนในทุกกลยุทธ์การจัดการเอกสารส่วนบุคคลมีระดับการยอมรับเทคโนโลยีอยู่ในระดับสูงเหมือนกันทั้ง 3 ด้าน  
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Abstract 

The purposes of this paper are to present a personal document management system that could 
accommodate group document management and to present the results of technology acceptance 
assessment of the developed system. The system was designed based on the prior study of the Thais’ 
personal document management behavior on computers and the effects of different personal 
document management strategies on group document management. Main functions of the system are 
managing documents, searching for documents, and setting system preferences. Fifteen participants, 
who had participated in the prior study, were chosen by quota sampling from each type of personal 
document management strategy. Using the Technology Acceptance Model (TAM), these participants 
evaluated the level of technology acceptance of the system. The evaluation results showed that the 
overall perceived ease of use was considered a high level, with an average of 4.43 (SD 0.563). The 
overall perceived usefulness also achieved a high level, with an average of 4.48 (SD 0.624). The overall 
behavioral intention to use reached a high level as well, with an average of 4.53 (SD 0.507). When 
considering each personal document management strategy, participants in every type of personal 
document management strategy rated high level for all three aspects of technology acceptance. 
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1.  บทนํา 
การทํางานร่วมกันภายในองค์กรเป็นการรวมกลุ่มคน

ที่มีความหลากหลาย การทํางานจะมีประสิทธิภาพได้จึง
ต้องมีการช่วยเหลือกัน เข้าใจบทบาทและวัตถุประสงค์ที่
ทํางานร่วมกัน การทํางานในองค์กรคงปฏิเสธไม่ได้ว่า
เอกสารในเครื่องคอมพิวเตอร์และเอกสารแบบกระดาษ
เป็นสารสนเทศอันดับต้น ๆ ที่ถูกใช้งาน แม้ว่าสารสนเทศ
ที่ต้องจัดการจะมีอยู่หลายชนิด [1] ผู้จัดทํารายงาน
บ่อยครั้งต้องการเอกสารที่เพื่อนร่วมงานเป็นผู้รับผิดชอบ 
แต่มีเหตุจําเป็นให้ต้องค้นหาเอกสารเอง ซึ่งอาจจัดเก็บ
อยู่ในเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลหรือเครื่องอื่นในระบบ
เครือข่าย (Mapped Network Drive) ผู้ค้นหาอาจต้อง
ใช้เวลานานหรอือาจหาเอกสารท่ีต้องการไม่พบ เนื่องจาก
กลยุทธ์การจัดการเอกสารส่วนบุคคล (Personal 
Document Management Strategy) ระหว่างคน
จัดเก็บกับคนค้นหาแตกต่างกัน [2] หรือมีความเชื่อ 
ความรู้ ความเข้าใจที่ต่างกัน [3] กลยุทธ์การจัดการ
เอกสารส่วนบุคคลที่ต่างกันส่งผลให้ประสิทธิภาพในการ
ทํางานร่วมกันแตกต่างกัน [4]  

สําหรับองค์กรที่ ใช้ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ช่วย
สนับสนุนการทํางานร่วมกัน หากมีการปรับแต่งรูปแบบ
ของสารสนเทศหรือข้อมูลให้มีความหมายและเป็น
ประโยชน์ต่อผู้ใช้งาน [5] ให้ผู้ใช้งานเข้าถึงสารสนเทศได้
ถูกที่ ถูกเวลา ใช้งานง่ายและจัดการได้ดี ซึ่งขึ้นอยู่กับการ
จัดการสารสนเทศส่วนบุคคลที่ดี  [6] จะช่วยเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการทํางานร่วมกัน การออกแบบและ
สร้างระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการทํางานร่วมกัน
อย่างมีประสิทธิภาพ จําเป็นต้องผ่านกระบวนการ
วิ เคราะห์ความต้องการและพฤติกรรมการจัดการ
สารสนเทศส่วนบุคคลของผู้ใช้เป็นลําดับแรก อย่างไร 
ก็ตาม การศึกษาพฤติกรรมการจัดการสารสนเทศก่อน
สร้างระบบสารสนเทศมีอยู่ไม่มาก เพราะอาจต้องก้าว
ก่ายเครื่องคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้งาน [7] จากการทบทวน
งานวิจัยที่เกี่ยวกับพฤติกรรมการจัดเก็บเอกสารในเคร่ือง
คอมพิวเตอร์พบว่ากลยุทธ์การจัดการเอกสารส่วนบุคคล
แบ่งได้ 3 กลุ่ม ได้แก่ 1) คนที่แสดงพฤติกรรมการกอง 
ถม สะสมเอกสาร (Piling)  2) คนที่แสดงพฤติกรรมการ
จัดเก็บเอกสารเข้าแฟ้ม (Filing) และ 3) คนที่แสดง
พฤติกรรมการจัดเก็บเอกสารเข้าแฟ้มอย่างมีโครงสร้าง 

(Structuring) [8] โดยคนส่วนใหญ่ให้ความสําคัญกับ 
ตัวแปร “ชื่อ” มากที่สุด เพื่อใช้เรียงไฟล์ ค้นหา และ
แยกแยะเวอร์ชันของเอกสาร [9]  

กลยุทธ์การจัดการเอกสารต่างกันที่ส่งผลให้ประสิทธิภาพ
ในการทํางานด้อยลง และความยุ่งยากของนักวิจัยในการ
เข้าถึงข้อมูลในคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้ ทําให้ขาดแคลนระบบ 
สารสนเทศที่ให้ความสําคัญกับปฏิสัมพันธ์ของผู้ใช้งาน
กับคอมพิวเตอร์ (Human-Computer Interaction : 
HCI) ดังนั้น ผู้วิจัยจึงพัฒนาระบบการจัดการเอกสารส่วน
บุคคลเพ่ือรองรับรูปแบบการจัดการเอกสารกลุ่มขึ้น 
บทความวิจัยฉบับนี้กล่าวถึงการออกแบบและพัฒนา
ระบบการจัดการเอกสารส่วนบุคคล ที่สามารถรองรับ
รูปแบบการจัดการเอกสารกลุ่ม และผลการประเมินระบบ
ที่พัฒนาขึ้นด้วยแบบจําลองการยอมรับเทคโนโลยี 
(Technology Acceptance Model : TAM) โดยอาศัย
ผลการศึกษาพฤติกรรมการจัดการไฟล์เอกสารในเคร่ือง
คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลของคนไทย [9] ร่วมกับผลการ 
ศึกษาผลกระทบของกลยุทธ์การจัดการเอกสารส่วนบุคคล
ต่อการจัดการเอกสารของกลุ่ม [4] เป็นข้อมูลพื้นฐานใน
การออกแบบและพัฒนาระบบ 

 
2.  วัตถปุระสงค์ 

2.1 เพื่อพัฒนาระบบการจัดการเอกสารส่วนบุคคล
เพื่อรองรับการจัดการเอกสารกลุ่ม 

2.2 เพื่อประเมินผลการยอมรับเทคโนโลยีของระบบ
การจัดการเอกสารส่วนบุคคลเพื่อรองรับการจัดการ
เอกสารกลุ่ม 
 
3.  แบบจําลองการยอมรับเทคโนโลย ี 

แบบจําลองการยอมรับเทคโนโลยีพัฒนาขึ้นเพื่อศึกษา
พฤติกรรมมนุษย์ในการยอมรับการใช้เทคโนโลยี ซึ่ง
อธิบายว่าการรับรู้ถึงประโยชน์ (Perceived Usefulness) 
มีอิทธิพลมาจากการรับรู้ว่าง่ายต่อการใช้งาน (Perceived 
Ease of Use) โดยการรับรู้ถึงประโยชน์และการรับรู้ว่า
ง่ายต่อการใช้งานเป็นปัจจัยต่อความต้ังใจที่จะใช้งาน 
(Behavioral Intention to Use) ความตั้งใจที่จะใช้งาน
เป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการใช้ระบบจริง ๆ (Actual 
System Use) ของกลุ่มคนที่กําลังศึกษาพฤติกรรม [10]  
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งานวิจัยที่ประยุกต์ ใ ช้แบบจําลองการยอมรับ
เทคโนโลยีสามารถพบได้ในหลายศาสตร์ทั้งการศึกษา 
การเงิน การบริหารจัดการ เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือ
แม้แต่วิศวกรรม โดยเป็นการหาปัจจัยที่มีผลต่อการ
ยอมรับการใช้เทคโนโลยีหรอืนวัตกรรมที่กําลังจะนํามาใช้
หรือพัฒนาขึ้น ดังงานวิจัยของ W. Nurittmont [11] ที่
ศึกษาว่าการยอมรับเทคโนโลยีด้านใดที่มีอิทธิพลต่อ
พฤติกรรมการใช้บริการธุรกรรมทางการเงินผ่าน 
แอปพลิเคชันบนโทรศัพท์เคล่ือนที่ของผู้ใช้บริการใน
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผลการวิจัยพบว่า การยอมรับ
เทคโนโลยี ด้านการรับรู้ถึงประโยชน์ และด้านการรับรู้ถึง
ความง่ายในการใช้งาน มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการใช้
บริการธุรกรรมทางการเงิน ซึ่งผลดังกล่าวสามารถใช้เป็น
แนวทางในการปรับปรุงบริการต่อไป 

นอกจากนี้ มีงานวิจัยที่ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการ
ยอมรับการใช้เทคโนโลยีหรือนวัตกรรมที่ได้พัฒนาขึ้น
เรียบร้อยแล้ว ดังงานวิจัยของ O. Sukyanee [12] ที่
ต้องการหาความตั้งใจในการใช้ระบบสารสนเทศการ
บริหารทรัพยากรบุคคลของบุคลากร ผลการประเมิน
พบว่า บุคลากรมีความตั้งใจในการใช้ระบบอยู่ในระดับ
มากและมากที่สุดใกล้เคียงกัน ขณะที่ P. Wattanakul 
at el. [13] ได้พัฒนาระบบบริการผลิตเอกสารขึ้นทดแทน
การกรอกแบบฟอร์มและยื่นให้เจ้าหน้าที่ ผลการประเมิน
พบว่า ผู้รับบริการมีการรับรู้ประโยชน์ ความตั้งใจที่จะใช้
งาน และทัศนคติต่อการใช้งานอยู่ในระดับมาก ขณะที่
การรับรู้ความง่ายในการใช้งานอยู่ในระดับมากที่สุด 
 
4.  วธิีการดําเนินการวจิยั 

4.1   การออกแบบงานวิจยั 
งานวิจัยนี้ต้องการออกแบบและสร้างระบบที่รองรับ

ลักษณะการทํางานของคนท่ีหลากหลาย จึงเริ่มต้นด้วย
การศึกษาพฤติกรรมการจัดการเอกสารส่วนบุคคลใน
เครื่องคอมพิวเตอร์ของคนไทยและใช้เพื่อจําแนกกลุ่ม
ตัวอย่างตามกลยุทธ์การจัดการเอกสารส่วนบุคคลของ 
S. Henderson [8] ผู้วิจัยออกแบบการทดลองเป็น  
9 กลุ่ม โดยจับคู่ระหว่างคนทีม่ีกลยุทธ์การจัดเก็บเอกสาร
และการค้นหาเอกสารเหมือนกัน จํานวน 3 กลุ่ม และ
จับคู่ระหว่างคนที่มีกลยุทธ์การจัดเก็บเอกสารและการ
ค้นหาเอกสารแตกต่างกัน จํานวน 6 กลุ่ม การทดลอง

เป็นการจําลองสถานการณ์เสมือนคน 2 คน ทํางานร่วมกัน 
และมีการกําหนดโจทย์ให้ผู้เข้าร่วมการทดลองหาคําตอบ
จากโครงสร้างการจัดเก็บเอกสารตามกลยุทธ์การจัดการ
เอกสารส่วนบุคคลทั้ง 3 กลุ่ม หลังจากนั้น จึงใช้ผล
การศึกษาพฤติกรรมการจดัการเอกสารส่วนบุคคลและผล
การทดลองเป็นข้อมูลประกอบการออกแบบและพัฒนา
ระบบการจัดการเอกสารส่วนบุคคล กรอบแนวความคิด
งานวิจยัแสดงดังรูปที่ 1  

 
กลยุทธ์การจัดการเอกสารของ 

Henderson

กิจกรรมทํางานร่วมกัน
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รูปที่ 1 กรอบแนวความคิดงานวิจัย 

 
4.2   กลุ่มตัวอยา่ง 
ผู้วิจัยคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างเพื่อประเมินการยอมรับ

ระบบด้วยการสุ่มแบบโควตา (Quota Sampling) ตาม
กลยุทธ์การจัดการเอกสารส่วนบุคคลประเภทละ 5 คน 
จากกลุ่มตัวอย่างที่เคยเข้าร่วมการทดลองการทํางาน
ร่วมกัน [3] กล่าวคือ งานวิจัยนี้สุ่มกลุ่มตัวอย่างจํานวน 
5 คน จากจํานวน 30 คนของแต่ละกลยุทธ์การจัดการใน
งานวิจัยที่ผ่านมา ประกอบด้วย กลุ่มการจัดการแบบ 
Piling จํานวน 5 คน กลุ่ม Filing จํานวน 5 คน และกลุ่ม 
Structuring จํานวน 5 คน รวมจํานวนทั้งหมด 15 คน 

4.3   เครื่องมือที่ใชใ้นการวิจยั 
แบบสอบถามการยอมรับเทคโนโลยีของระบบจัดการ

เอกสารส่วนบุคคลเป็นเครื่องมือที่นํามาใช้พิจารณาว่า
ผู้ใช้ระบบที่มีวิธีการจัดการไฟล์เอกสารส่วนบุคคลแบบ
ต่าง ๆ มีการยอมรับเทคโนโลยีของระบบนี้อยู่ในระดับใด 
โดยแบ่งเป็น 2 ตอน ดังนี้ 

 1) ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม จํานวน 
5 ข้อ มีลักษณะแบบเลือกตอบ จํานวน 4 ข้อ ได้แก่ 
องค์กรที่สังกัด งานส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับการจัดการ
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ไฟล์เอกสารหรือไม่ เคยใช้ระบบหรือโปรแกรมช่วยใน
การจัดการเอกสารหรือไม่ และมีระบบหรือโปรแกรมที่
ใช้จัดการเอกสารอยู่เป็นประจําหรือไม่ ส่วนคําถามอีก 
1 ข้อ คือ ตําแหน่งงานหรือลักษณะงานในปัจจุบัน ซึ่ง
เป็นแบบเติมคําในช่องว่าง 

  2) ความคิดเห็นเกี่ยวกับการยอมรับเทคโนโลยี 
จํานวน 10 ข้อ สอบถามเกี่ยวกับความง่ายต่อการใช้งาน 
การรับรู้ประโยชน์ และความตั้ งใจในการใช้งาน ซึ่ ง
ประยุกต์จากงานวิจัยของ F. D. Davis [14] และ  
V. Venkatesh และ F. D. Davis [15] โดยข้อคําถามมี
ลักษณะเป็นมาตรประมาณค่า 5 ระดับ (เมื่อ 1 แทน 
“ไม่เห็นด้วยอย่างมาก” และ 5 แทน “เห็นด้วยอย่าง
มาก”) 

4.4   การวิเคราะห์และออกแบบระบบ 
จากผลการศึกษาพฤติกรรมการจัดการเอกสาร 

ส่วนบุคคล [9] พบว่า “ชื่อ” ถูกใช้ในการเรียงไฟล์ การ
ค้นหา รวมทั้งแยกแยะเวอร์ชันของเอกสารด้วยการเติม
เลขเวอร์ชันหรือวันที่ต่อท้ายชื่อไฟล์ โดยมุมมองการมอง
ไฟล์และโฟลเดอร์ที่นิยม คือ รายการและรายละเอียด  
ซึ่งข้อมูลส่วนน้ีนําไปออกแบบการต้ังค่าใช้งาน ขณะที่ 
ตัวแปรสําคัญที่ใช้ในการจัดการโฟลเดอร์นําไปออกแบบ
ในส่วนสร้างโฟลเดอร์และการสืบค้นเอกสาร สําหรับผล
การศึกษาการทํางานร่วมกัน [4] พบว่าการจัดเก็บ
เอกสารแบบ Piling ทําให้การค้นหาในภายหลังยุ่งยาก 
แม้ว่าจะค้นหาด้วยกลุ่มคน Piling เหมือนกัน ระบบนี้จึง
พัฒนาให้คนทุกกลุ่มจัดการและจัดเก็บเอกสารแบบ 
Structuring และ Filing ได้อย่างง่าย เพื่อช่วยให้คน 
Piling จัดเก็บเอกสารได้ดีขึ้น และช่วยให้การจัดการ
เอกสารในกลุ่มมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น 

หลังจากการวิเคราะห์ข้อมูลเรียบร้อยแล้ว  ผู้วิจัย
ออกแบบฟังก์ชันการใช้งานหลักของระบบการจัดการ
เอกสารส่วนบุคคล ประกอบด้วย การจัดการเอกสาร การ
สืบค้นเอกสาร และการตั้งค่าใช้งานระบบที่ชื่นชอบ  
ดังรายละเอียดในหัวข้อที่ 5 
 4.5   การประเมินการยอมรับเทคโนโลย ี

เมื่อระบบจัดการเอกสารส่วนบุคคลพัฒนาแล้วเสร็จ 
ผู้วิจัยจัดเก็บเอกสารบางส่วนไว้ในระบบก่อนให้กลุ่ม
ตัวอย่างทดลองใช้งาน เพื่อให้กลุ่มตัวอย่างเห็นผลลัพธ์ใน
ภาพรวมได้รวดเร็ว กลุ่มตัวอย่างทุกคนทดลองใช้ระบบ

อย่างอิสระ แต่ทุกคนเริ่มต้นเขา้ระบบแบบใช้งานครั้งแรก
เพื่อตั้งค่าใช้งานระบบที่ชื่นชอบ อย่างไรก็ตาม ผู้วิจัยจัด
วางคู่มือการใช้งานไว้ให้ผู้ทดลองหยิบใช้ได้ตลอดช่วงการ
ทดลอง เมื่อกลุ่มตัวอย่างทดลองใช้ระบบเรียบร้อยแล้ว 
จึงตอบความคิดเห็นเกี่ยวกับการยอมรับเทคโนโลยี 
หลังจากนั้น ผู้วิจัยวิเคราะห์ผลการประเมินว่าผู้ใช้ระบบ
ที่มีวิธีการจัดการไฟล์เอกสารส่วนบุคคลแบบต่าง ๆ  มี
การยอมรับเทคโนโลยีของระบบน้ีอยู่ในระดับใด  

การวิเคราะห์ระดับการยอมรับเทคโนโลยีของระบบ
จัดการเอกสารส่วนบุคคลที่พัฒนาขึ้นใช้ค่าเฉล่ียเลขคณิต 
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การแปลผลคะแนนระดับ
การยอมรับแบ่งเป็น 3 ระดับ ตามสูตรหาความกว้างของ
อันตรภาคช้ันของ D. C. Howell [16]  ได้แก่ ระดับสูง 
ช่วงคะแนนเฉลี่ย 3.68 - 5.00 ระดับปานกลาง ช่วง
คะแนนเฉล่ีย 2.34 - 3.67 และระดับต่ํา ช่วงคะแนน
เฉล่ีย 1.00 - 2.33  

 
5.  ผลการวิจยั  

5.1  ระบบการจัดการเอกสารส่วนบุคคล  
5.1.1   การตั้งค่าใช้งานระบบที่ชื่นชอบเป็นส่วน

ที่ผู้ใช้พบได้ 2 ลักษณะ คือ การเข้าระบบคร้ังแรก ซึ่ง
ระบบจะถามผู้ใช้งานเกี่ยวกับรูปแบบที่ชื่นชอบในการ
ต่อท้ายชื่อไฟล์เพื่อแยกเวอร์ชันเอกสาร (Filename) ซึ่งมี
ให้เลือก 5 รูปแบบ ได้แก่ เลขเวอร์ชัน วันที่เท่านั้น วันที่
และเวลา วันที่และเลขเวอร์ชัน และไม่มีไฟล์หลายเวอร์ชัน 
ส่วนมุมมอง (View) เป็นการแสดงไฟล์และโฟลเดอร์ ซึ่งมี
ให้เลือก 2 รูปแบบ ได้แก่ รายการ (List) และรายละเอียด 
(Details) หากผู้ใช้เลือกแบบรายละเอียดจะสามารถเลือก
คอลัมน์ที่ต้องการแสดงข้อมูลได้ และการกําหนดสิทธิ์
เข้าถึงข้อมูล (Privacy) ซึ่งมีให้เลือก 3 รูปแบบ ได้แก่  
1) เจ้าของไฟล์และโฟลเดอร์เท่านั้นที่สามารถเพิ่ม ลบ 
แก้ไข และดูได้ 2) เจ้าของไฟล์และโฟลเดอร์เท่านั้นที่
สามารถเพ่ิม ลบ แก้ไข และดู ขณะที่คนอื่นสามารถดูได้
เท่านั้น และ 3) เจ้าของไฟล์และโฟลเดอร์/คนอื่นสามารถ
ทําได้ทุกอย่าง หน้าจอการเข้าใช้งานระบบคร้ังแรกแสดง
ดังรูปที่ 2 โดยผู้ใช้จะไม่สามารถกระทําอย่างอื่นได้ หาก
ยังไม่มีการบันทึกการต้ังค่าใช้งานในการเข้าระบบครั้งแรก 

ในกรณีที่ผู้ใช้งานต้องการปรับเปลี่ยนการตั้งค่า
ใช้งานระบบที่ชื่นชอบภายหลัง สามารถกระทําได้ด้วยการ
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เลือกเมนู “Setting” แสดงดังรูปที่ 3 ซึ่งมีหัวข้อเพิ่มเติม
จากการเข้าระบบครั้งแรก คือ การสร้างโครงสร้าง
โฟลเดอร์เบื้องต้นที่เหมือนกัน (Structure) ซึ่งเป็นการ
สร้างโฟลเดอร์ย่อยอัตโนมัติตามชื่อที่ผู้ใช้กําหนด 

 
รูปที่ 2  หน้าจอการเข้าใช้งานระบบครัง้แรก 

 

รูปที่ 3  หน้าจอเมนู “Setting” 
5.1.2  การจัดการเอกสาร เป็นส่วนที่ผู้ใช้ทุกคน

สามารถจัดการเอกสารร่วมกนัไดผ่้านเมนู “Document” 
หากผู้ใช้ต้องการสร้างงานใหม่ให้คลิกปุ่ม “Create New 
Project” เพื่อเปิดหน้าจอแสดงดังรูปที่ 4 ผู้ใช้สามารถ
กําหนดสิทธิ์ของผู้อื่นในการเข้าถึงข้อมูลได้เพิ่มเติมจาก
การตั้งค่าใช้งานระบบที่ชื่นชอบ ในแต่ละโฟลเดอร์หลัก 
ผู้ใช้สามารถกําหนดวันที่เริ่มต้นและส้ินสุดงานได้ เพื่อ
ช่วยในการค้นหาข้อมูลที่เกี่ยวกับปีงบประมาณและ 
ปีการศึกษา 

 
รูปที่ 4  หน้าจอ “Create New Project” 

เมื่อสร้างโฟลเดอร์หลักเรียบร้อย ผู้ใช้จึงสามารถ
สร้างโฟลเดอร์ใหม่หรืออัพโหลดเอกสารได้ สําหรับการอัพ
โหลดเอกสาร ผู้ใช้สามารถเลือกใช้รูปแบบที่ชื่นชอบใน
การต่อท้ายชื่อไฟล์ที่ได้กําหนดไว้หรือไม่ก็ได้  โดยหาก
เลือกใช้ ระบบจะสร้างชื่อเอกสารใหม่ด้วยการนํารูปแบบ
ที่กําหนดต่อท้ายชื่อเอกสารที่ผู้ใช้ตั้งขึ้นให้อัตโนมัติ หน้าจอ
อัพโหลดเอกสารแสดงดังรูปที่ 5 

5.1.3   การสืบค้นเอกสารทําได้ด้วยการกรอก
ข้อความในกล่องข้อความสําหรับการค้นหา พร้อมเลือก
ขอบเขตการค้นหาที่ปุ่ม “Options” ได้แก่ ทั้งหมด ชื่อ 
คําสําคัญ เจ้าของไฟล์/โฟลเดอร์ ปี พ.ศ. ปีงบประมาณ 
และปีการศึกษา ตัวอย่างผลการค้นหาเอกสารแสดงดัง
รูปที่ 6 นอกจากน้ี ผู้ใช้สามารถเปล่ียนมุมมองการ
แสดงผลการค้นหาเป็นแบบโครงสร้างลําดับชั้น เพื่อ
มองเห็นตําแหน่งเอกสารที่ค้นหาได้ แสดงดังรูปที่ 7 
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รูปที่ 5  หน้าจออัพโหลดเอกสาร 

 
รูปที่ 6  ตัวอย่างผลการค้นหาเอกสาร 

5.2   การยอมรับเทคโนโลยขีองระบบจัดการ
เอกสารส่วนบุคคล  

กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ในกลุ่ม Piling, Filing และ 
Structuring สังกัดในองค์กรภาครัฐ คิดเป็นร้อยละ 80, 
60 และ 100 ตามลําดับ งานส่วนใหญ่ที่รับผิดชอบ
เกี่ยวกับการจัดการไฟล์เอกสาร คิดเป็นร้อยละ 60, 80 
และ 100 ตามลําดับ ทุกกลุ่มส่วนใหญ่เคยใช้ระบบหรือ
โปรแกรมช่วยในการจัดการเอกสาร คิดเป็นร้อยละ 60 

ของกลุ่ม Piling และ Filing และร้อยละ 80 ของกลุ่ม 
Structuring โดยร้อยละ 60 ของกลุ่ม Piling และ Filing 
ไม่มีระบบจัดการเอกสารที่ใช้เป็นประจํา ขณะที่กลุ่ม 
Structuring คิดเป็นร้อยละ 80 มีระบบจัดการเอกสารที่
ใช้เป็นประจํา 

 

รูปที่ 7  ตัวอย่างผลการค้นหาแบบโครงสร้างลําดับชั้น 
  กลุ่มตัวอย่างได้รับการสอบถามเก่ียวกับระดับการ

ยอมรับเทคโนโลยีใน 3 ประเด็น ได้แก่ ความง่ายต่อการ
ใช้งาน  การรับรู้ประโยชน์ และความตั้งใจในการใช้งาน 
ผลการประเมินพบว่า ความง่ายต่อการใช้งานในภาพรวม
ของระบบจัดการเอกสารส่วนบุคคลน้ีอยู่ในระดับสูงที่
ค่าเฉลี่ย 4.43 (SD 0.563) เมื่อพิจารณาเป็นรายกลุ่ม
พบว่า คนในทุกกลยุทธ์ยอมรับว่าระบบนี้สามารถใช้งาน
ได้ง่ายอยู่ในระดับสูง แสดงดังตารางที่ 1 
ตารางที่ 1  ด้านความง่ายต่อการใช้งาน 

รายการ ค่าเฉลี่ย (SD) 
P* F* S* รวม 

การปฏิสัมพันธ์กับระบบ
มีความชัดเจน และ
สามารถเข้าใจได้ง่าย 

4.20 
(0.447) 

4.40 
(0.548) 

4.60 
(0.548) 

4.40 
(0.507)

การปฏิสัมพันธ์กับระบบ
ไม่ต้องอาศยัความคดิ 
หรือการทําความเข้าใจ
มากนัก 

4.20 
(0.447) 

4.40 
(0.894) 

4.40 
(0.548) 

4.33 
(0.617)

ผู้ใช้พบว่าระบบง่ายต่อ
การใช้งาน 

4.60 
(0.548) 

4.80 
(0.447) 

4.80 
(0.447) 

4.73 
(0.458)

ผู้ใช้พบว่ามันเป็นเร่ือง
ง่ายที่จะบอกให้ระบบทํา
อะไรก็ได้ที่ต้องการทํา 

4.00 
(0.707) 

4.40 
(0.548) 

4.40 
(0.548) 

4.27 
(0.594)

รวม 4.25 
(0.550) 

4.50 
(0.607) 

4.55 
(0.510) 

4.43 
(0.563)

*P = Piling, F = Filing, S = Structuring 
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สําหรบัผลการสอบถามด้านการรับรูป้ระโยชน์พบว่า 
ภาพรวมของระบบจัดการเอกสารส่วนบุคคลน้ีมีประโยชน์
อยูใ่นระดบัสูงทีค่่าเฉล่ีย 4.48 (SD 0.624) เมือ่พิจารณา
เป็นรายกลุ่มพบว่า คนในทกุกลยุทธย์อมรบัว่าระบบน้ีมี
ประโยชน์อยูใ่นระดบัสูง แสดงดังตารางที่ 2 
ตารางที่ 2  ด้านการรับรู้ประโยชน์ 

รายการ ค่าเฉลี่ย (SD) 
P* F* S* รวม 

การใช้ระบบช่วย
ทําให้ผู้ใช้สามารถ
ทํางานได้ดีขึ้น 

4.80 
(0.447) 

4.20 
(0.447) 

4.80 
(0.447) 

4.60 
(0.507) 

การใช้ระบบช่วย
ทําให้ผู้ใช้มีอัตรา
การผลิตผลงานที่
เพ่ิมขึ้น 

4.20 
(0.447) 

3.80 
(0.837) 

4.40 
(0.894) 

4.13 
(0.743) 

การใช้ระบบช่วย
ทําให้สามารถ
ทํางานได้ผลสําเร็จ
ตามที่ต้ังใจเพ่ิมขึ้น 

4.20 
(0.447) 

4.20 
(0.837) 

4.80 
(0.447) 

4.40 
(0.632) 

ระบบมีประโยชน์
ต่องานของฉัน 

4.80 
(0.447) 

4.60 
(0.548) 

5.00 
(0.000) 

4.80 
(0.414) 

รวม 4.50 
(0.513) 

4.20 
(0.696) 

4.75 
(0.550) 

4.48 
(0.624) 

*P = Piling, F = Filing, S = Structuring 
 

ขณะที่ผลการตอบแบบสอบถามด้านความต้ังใจใน
การใช้งานพบว่า ความตั้งใจในภาพรวมของการใช้งาน
ระบบจัดการเอกสารส่วนบุคคลน้ีอยู่ในระดับสูงที่ค่าเฉล่ีย 
4.53 (SD 0.507) เม่ือพิจารณาเป็นรายกลุ่มพบว่า คนใน
ทุกกลยุทธ์มีความตั้งใจในการใช้งานระบบนี้อยู่ในระดับสูง 
แสดงดังตารางที่ 3 
ตารางที่ 3  ด้านความตั้งใจในการใช้งาน 

รายการ ค่าเฉลี่ย (SD) 
P* F* S* รวม 

สมมติว่าสามารถ
เข้าใช้งานระบบได้ 
ฉันต้ังใจจะใช้งาน
ระบบนี้ 

4.40 
(0.548) 

4.60 
(0.548) 

4.60 
(0.548) 

4.53 
(0.516) 

ถ้าสามารถเข้าใช้
งานระบบได้ ฉัน
คาดว่าจะใช้มัน 

4.40 
(0.548) 

4.40 
(0.548) 

4.80 
(0.447) 

4.53 
(0.516) 

รวม 4.40 
(0.516) 

4.50 
(0.527) 

4.70 
(0.483) 

4.53 
(0.507) 

*P = Piling, F = Filing, S = Structuring 
 

6.  อภิปรายและสรุปผล 
ระบบการจัดการเอกสารส่วนบุคคลเพื่อรองรับการ

จัดการเอกสารกลุ่มได้ถูกพัฒนาขึ้นจากผลการศึกษา
พฤติกรรมการจัดการไฟล์เอกสารในเครื่องคอมพิวเตอร์
ส่วนบุคคลของคนไทย [9] ร่วมกับผลการศึกษาผลกระทบ
ของกลยุทธ์การจัดการเอกสารส่วนบุคคลต่อการจัดการ
เอกสารของกลุ่ม [4] ซึ่งมีฟังก์ชันการใช้งานหลัก ได้แก่ 
การจัดการเอกสาร การสืบค้นเอกสาร และการตั้งค่าใช้
งานระบบที่ชื่นชอบ โดยผลการประเมินการยอมรับ
เทคโนโลยีของระบบพบว่าระดับการยอมรับเทคโนโลยีใน
ภาพรวมด้านความง่ายต่อการใช้งาน ด้านการรับรู้ประโยชน์ 
และด้านความต้ังใจในการใช้งานอยู่ในระดับสูง เมื่อ
พิจารณาเป็นรายกลุ่มพบว่าคนในทุกกลยุทธ์มีระดับการ
ยอมรับเทคโนโลยีอยู่ในระดับสูงเหมือนกันทั้ง 3 ด้าน 

ผลการยอมรับเทคโนโลยีของระบบจัดการเอกสาร
ส่วนบุคคลทั้ง 3 ด้านในภาพรวมและรายกลยุทธ์อยู่ใน
ระดับสูง เนื่องจากระบบนําเสนอฟังก์ชันการใช้งานที่
กลุ่มตัวอย่างไม่เคยพบในระบบอื่นมาก่อน ได้แก่ 1) การ
ตั้งค่ารูปแบบที่ชื่นชอบต่อท้ายชื่อไฟล์เอกสารเพื่อแยก
เวอร์ชันเอกสารโดยอัตโนมัติ 2) การสร้างโฟลเดอร์ย่อย
โดยอัตโนมัติสําหรับคนที่ชอบสร้างโครงสร้างโฟลเดอร์ที่
คล้ายคลึงกัน และ 3) การแสดงผลการค้นหาแบบ
โครงสร้างลําดับชั้น ซึ่งช่วยลดเวลาและจํานวนคลิกเม้าส์
ในการเข้าถึงเอกสารของผู้ใช้ได้เป็นอย่างดี การแสดงผล
การค้นหาลักษณะนี้เป็นการนําเสนอสารสนเทศด้วยภาพ 
(Information Visualization) ที่ช่วยแสดงความสัมพันธ์
ของข้อมูลให้ผู้ใช้เห็นภาพโดยรวมได้ดีขึ้น [1] จึงส่งผลให้
กลุ่มตัวอย่างที่รู้สึกเฉย ๆ กับวิธีการจัดการไฟล์ที่ใช้อยู่ 
รู้สึกว่าระบบน้ีคุ้มค่าที่จะเสียเวลา และใช้เวลาไม่มากนัก
ในการจัดการไฟล์เอกสาร ดังนั้น การออกแบบและ
พัฒนาระบบการจัดการเอกสารส่วนบุคคลเพื่อรองรับ 
กลยุทธ์การจัดการเอกสารต่าง ๆ ควรคํานึงถึงการตั้งค่า
รูปแบบการทํางานที่จะช่วยลดความสับสนเกี่ยวกับ
เวอร์ชันไฟล์เอกสาร การสร้างโครงสร้างการจัดเก็บ
เอกสารได้อัตโนมัติ หรือแม้แต่การแสดงผลการค้นหา
ด้วยภาพ ซึ่งจะช่วยให้ผู้ใช้ทํางานได้ดีขึ้น  
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7.  ข้อเสนอแนะ 
งานวิจัยนี้ใหก้ลุ่มตัวอย่างทดลองใช้ระบบเป็นรายบุคคล 

โดยไม่ได้ทดลองใช้ระบบเพื่อจัดการเอกสารร่วมกัน 
งานวิจัยในอนาคตจึงควรนําระบบนี้ไปใช้งานจริงในการ
จัดเอกสารร่วมกันภายในกลุ่มคนทํางาน เพื่อศึกษาว่า
ระบบการจัดการสารสนเทศส่วนบุคคลน้ีช่วยให้คนที่มีกล
ยุทธ์การจัดการเอกสารส่วนบุคคลแตกต่างกันทํางานและ
จัดการเอกสารร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
เพียงใด 

นอกจากนี้ การพัฒนาระบบให้รองรับการอัพโหลด
หลายไฟล์เอกสารได้ในคราวเดียวกันพร้อมการตั้งชื่อหรือ
ระบุคําสําคัญให้แก่ไฟล์เอกสารแต่ละไฟล์ จะช่วยลด
ข้อจํากัดของการอัพโหลดไฟล์เอกสารหลายชิ้นใน
ปัจจุบัน ที่อัพโหลดหลายไฟล์เอกสารโดยใช้ชื่อเดียวกัน
กับที่ตั้งไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล และไม่สามารถ
ระบุข้อมูลจําเพาะให้แก่เอกสารได้หลาย ๆ ไฟล์ตั้งแต่
ขั้นตอนการอัพโหลดไฟล์เอกสาร 
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