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การวิจยัครัง้นีม้ีวตัถปุระสงคเ์พื่อศกึษาระดบัปัจจยัลกัษณะการใช้งานและระดบัประสิทธิภาพการ

ท างานด้วยระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ และศึกษาปัจจยัที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพในการท างานด้วยระบบ
สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ในสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย  ใช้แบบสอบถามเป็น
เคร่ืองมือในการวิจยัมีค่าความเชื่อมัน่ทัง้ฉบบัเท่ากับ 0.944 มีลกัษณะเป็นแบบมาตรประมาณค่า 5 ระดบั เรียง
จากมากสดุไปน้อยสดุ มีกลุ่มตวัอย่างเป็นบคุลากรของสถาบนัวิจยัวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
ที่ใช้ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จ านวน 317 คน วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ค่าร้อยละ 
ค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติอ้างอิงวิเคราะห์ด้วยค่าที วิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวและวิเคราะห์
ถดถอยเชิงพหุคูณ ผลการวิจัยพบว่า ระดับปัจจัยลักษณะการใช้งานในภาพรวมอยู่ในระดับมากและระดับ
ประสิทธิภาพการท างานด้วยระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์อยู่ในระดับมาก  ส่วนการทดสอบสถิติอ้างอิง (1) 
บคุลากรของสถาบนัวิจยัวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยที่มีอายุ ระดบัการศกึษา ต าแหน่งงาน และ
อายุการท างานต่างกันมีผลต่อระดับความคิดเห็นเร่ืองประสิทธิภาพในการท างานด้วยระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์ในสถาบันวิจยัวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยที่แตกต่างกัน  อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดบั 0.05 (2) ปัจจยัด้านลกัษณะการใช้งาน ประกอบด้วย พฤติกรรมการท างานและความสามารถของ
ระบบมีอิทธิพลต่อระดับความคิดเห็นเร่ืองประสิทธิภาพของระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ในสถาบันวิจัย
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยโดยรวม อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 
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This research aims to study the working characteristics factor levels, operational 

efficiency levels and the actors affecting the operational efficiency of the electronic document system 
in the Thailand Institute of Scientific and Technology Research. The research tool used in this study 
is a five-level rating scale questionnaire, with a reliability of 0.944. The population in the study 
consisted of 317 employees in the Thailand Institute of Scientific and Technology Research who 
worked with the e-document system. The data collected was analyzed by descriptive statistics, 
including percentage, mean and standard deviation, inferential statistics, which includes the t-test, 
One-way ANOVA and Multiple Regression. The results of study showed that overall working 
characteristics factors and the operational efficiency of the electronic document system were at a 
high level and reference statistic tests revealed the following: (1) differences in age, education level, 
position, and length of employment had an effect on levels of opinion about the operational efficiency 
of the e-document system in the Thailand Institute of Scientific and Technology Research in a 
different way, with a statistical significance level of 0.05; (2) the factors related to working 
characteristics included working behavior and ability of the system had an influence on levels of 
opinion about the operational efficiency of the e-document system in the Thailand Institute of 
Scientific and Technology Research with a statistical significance level of 0.05. 
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กิตติกรรมประกาศ 
  

สารนิพนธ์ฉบับนีส้ามารถส าเร็จลุล่วงได้ด้วยดี  เนื่องจากได้รับความกรุณาอย่างยิ่งจาก 
อาจารย์ ดร.ณัฏฐพัชร มณีโรจน์ อาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์ ที่ได้กรุณาสละเวลาอันมีค่าเพื่อมาให้
ค าปรึกษา ค าแนะน า และให้ข้อเสนอแนะในการจัดท าสารนิพนธ์นีทุ้กขัน้ตอน  นับตัง้แต่เร่ิม
ด าเนินการจนส าเร็จเรียบร้อยสมบูรณ์เป็นสารนิพนธ์ฉบบันี  ้ผู้วิจยัจึงขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่าง
สงูมา ณ ที่นี ้

ขอกราบขอบพระคุณในความอนุเคราะห์ของ  ผู้ ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีรวิชญ์ เลิศไทย
ตระกูล และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กาญณ์ระวี อนนัตอคัรกุล ที่กรุณาเป็นกรรมการในการสอบสาร
นิพนธ์ฉบับนี ้และช่วยตรวจสอบแบบสอบถาม ให้ค าแนะน า ตลอดจนแนวทางต่างๆ เพื่อปรับปรุง
แก้ไขข้อบกพร่องของสารนิพนธ์ฉบบันีจ้นสมบรูณ์ 

ขอกราบขอบพระคุณคณาจารย์ในคณะบริหารธุรกิจเพื่อสงัคม  มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิ
โรฒทุกท่านท่ีได้ประสิทธ์ิประสาทวิชาความรู้ ให้ความช่วยเหลือ ความเมตตา ตลอดจนประสบการณ์
ที่ดีแก่ผู้ วิจัยด้วยดีเสมอมา และขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ประจ าหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 
เจ้าหน้าที่บณัฑิตวิทยาลยั ที่ได้ให้ความช่วยเหลือในทกุด้านตลอดจนจบหลกัสตูรการศกึษา 

ขอกราบขอบพระคุณบิดา มารดา ญาติพี่น้อง พี่ๆ และเพื่อนๆ ทุกคน ที่ให้ความรัก ความ
ห่วงใย คอยสนบัสนุน เป็นแรงบนัดาลใจ และเป็นทุกก าลงัใจที่ดียิ่งให้ผู้วิจยัสามารถท างานวิจยัฉบบั
นีไ้ด้ส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี รวมทัง้ขอขอบพระคุณผู้บริหารระดับสูง  หัวหน้างาน เพื่อนร่วมงาน 
ผู้ตอบแบบสอบถามที่สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยทุกๆ  ท่าน ที่ให้การ
สนบัสนนุ ให้ความช่วยเหลือ รวมถึงให้ค าแนะน าและก าลงัใจด้วยดีเสมอมา 

สดุท้ายนี ้คณุค่าและคณุประโยชน์ของงานวิจยัฉบบันี  ้ผู้วิจยัขอมอบให้แก่ทุกท่านที่มีส่วน
ร่วมในการศึกษาครัง้นี  ้และหวังเป็นอย่างยิ่งว่างานวิจัยฉบับนีจ้ะสามารถน าไปเป็นแนวทางในการ
ปรับปรุงและพัฒนางานด้านระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ให้มีประสิทธิภาพเกิดประโยชน์สูงสุด
ต่อไป และหากงานวิจยัฉบบันีม้ีความบกพร่องประการใด ผู้วิจยัขออภยัมา ณ โอกาสนีด้้วย 
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บทท่ี 1  
บทน า 

 
ภูมิหลัง 

ตามนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการผลกัดนัให้หน่วยงานภาครัฐพฒันาระบบงานเข้าสูก่าร
บริหารงานแบบอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อพัฒนาความสามารถในการท างานขององค์กร จึงท าให้
ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ได้ถูกน ามาใช้งานในองค์กรต่าง ๆ ทัง้หน่วยงานภาครัฐ และ
องค์กรรัฐวิสาหกิจอย่างแพร่หลายในปัจจุบัน ซึ่งในปี 2552 สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) จึงได้น าระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในการบริหารจดัการ
งานสารบรรณ เพื่อช่วยลดขัน้ตอนในการปฏิบติังานให้เกิดความสะดวก รวดเร็วในการแลกเปลี่ยน
ข้อมูล รองรับงานเอกสารรับเข้า ส่งออก หนังสือเวียน ระเบียบ ค าสัง่ต่าง ๆ ระหว่างหน่วยงานทัง้
ภายในองค์กร และระหว่างหน่วยงานภายนอกองค์กรตามกรอบแนวทาง TH  e-GIF เพื่อติดตาม
และป้องกนัการสญูหายของเอกสาร ตลอดจนเกิดความสะดวกในการสืบค้น และติดตามงานโดย
ก าหนดให้การพัฒนาระบบให้สอดคล้องกบัระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย งานสารบรรณฯ 
พ.ศ. 2526 และระเบียบส านกันายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณฯ (ฉบบัที่ 2) พ.ศ. 2548 (ส านกั
นายกรัฐมนตรี, 2526) 

ในปัจจุบนัการด าเนินงานภายในองค์กร มีการเพิ่มประสิทธิภาพของการด าเนินงาน และ
ความสะดวกรวดเร็วเพิ่มมากขึน้ องค์กรจึงได้น าเทคโนโลยีต่าง ๆ เข้ามาช่วยในการด าเนินงานและ
เทคโนโลยีสารสนเทศก็เป็นอีกหนึ่งที่สามารถตอบสนองความต้องการได้ แม้กระทั่งในงานสาร
บรรณ ที่เป็นงานที่เก่ียวข้องกบัการบริหารงานเอกสาร เร่ิมตัง้แต่ การจดัท า การส่ง การยืม การเก็บ
รักษา จนถึงการท าลาย ซึ่งงานสารบรรณแบบเดิม มักจะประสบปัญหาในการปฏิบัติงาน เช่น 
สมุดที่ใช้ในการจดบันทึก หรือทะเบียนรับ - ส่งเอกสาร หรือการที่เอกสารสูญหาย หรือช ารุด
เสียหาย ท าให้การด าเนินงานต้องหยุดชะงัก หรือปัญหาที่ เกิดขึน้จากความซ า้ซ้อนในการ
ปฏิบติังาน เช่น การจดัการหนงัสือเวียน ประกาศ ประชาสมัพนัธ์ต่าง ๆ หรือในการติดตามเอกสาร
บางครัง้ต้องใช้เวลานานกว่าจะทราบสถานะของเอกสารแต่ละฉบบั รวมถึงต้องใช้เวลามากในการ
ค้นหาหนังสือย้อนหลงั ซึ่งท าให้เกิดความล่าช้า และสิน้เปลืองทรัพยากร อย่างไรก็ตามระบบสาร
บรรณอิเล็กทรอนิกส์ที่พัฒนาขึน้โดยใช้เทคโนโลยีขัน้สูงและงบประมาณจ านวนมากนัน้ กลับไม่
เกิดประสิทธิภาพตามต้องการ ซึ่งประเด็นปัญหาที่เกิดขึน้ทัง้จากผู้ ใช้งานระบบและความสามารถ
ของระบบมีหลายประการ เช่น ผู้ ใช้งานไม่ยอมรับ และมีความคิดที่ไม่ท าตามกระบวนการท างาน
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ของระบบ และขัน้ตอนที่เปลี่ยนแปลงอาจเพิ่มเติมจากการท างานเดิม รวมถึงผู้ ใช้งานไม่มีความ
เข้าใจทกัษะด้านการท างานด้วยระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ 

จากความส าคัญและประเด็นปัญหาดังกล่าว จึงเป็นสาเหตุให้ผู้ วิจัยมีความสนใจที่จะ
ศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพในการท างานด้วยระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ใน
สถาบนัวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) เพื่อให้ผู้บริหาร หรือผู้ที่เก่ียวข้อง 
น าผลการวิจัยไปใช้ในการก าหนดแนวทางในการบริหารงาน เพื่อปรับปรุงพัฒนาระบบงานสาร
บรรณอิเล็กทรอนิกส์ของสถาบนัวิจยัวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) ต่อไป 

 
ความมุ่งหมายของงานวิจัย 

ในการวิจยัครัง้นีผู้้วิจยัได้ตัง้ความมุ่งหมายไว้ดงันี ้
1. เพื่อศึกษาลกัษณะการใช้งานและประสิทธิภาพในการท างานด้วยระบบสารบรรณ

อิเล็กทรอนิกส์ ของสถาบนัวิจยัวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย 
2. เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างของประสิทธิภาพในการท างานด้วยระบบสาร

บรรณอิเล็กทรอนิกส์ในสถาบนัวิจยัวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย จ าแนกตามปัจจยั
สว่นบคุคล 

3. เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพในการท างานด้วยระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์ ของสถาบนั วิจยัวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย 

 
ความส าคัญของการวิจัย 

1. ผู้บริหารน าประเด็นที่พบไปปรับปรุง และพฒันาระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ให้เกิด
ประสิทธิภาพสงูสดุ ในการปฏิบติังานของสถาบนัวิจยัวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย 

2. สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ทราบถึงปัจจัยส่วนบุคคล
และลักษณะการใช้งานที่มี อิทธิพลต่อประสิท ธิภาพในการท างานของระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์และสามารถน าไปปรับใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบติังาน 

 
ขอบเขตของการวิจัย 

ประชากรท่ีใช้ในการวิจัย 
ประชากร เป็นบุคลากรของสถาบนัวิจยัวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย 

ที่มีการท างานด้วยระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ มีจ านวน 317 คน (สถาบนัวิจยัวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ส านกัผู้ว่าการ กองงานเลขานกุาร, 2563) 
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ตวัแปรที่ศกึษา 
1. ตวัแปรอิสระ มี 4 ตวัแปร ดงันี ้

1.1 ข้อมลูสว่นบคุคล มี 5 ปัจจยั ดงันี ้
1.1.1 อาย ุ
1.1.2  ระดบัการศกึษา 
1.1.3  ต าแหน่งงาน 
1.1.4  หน่วยงานที่สงักดั 
1.1.5  อายกุารท างาน 

1.2 ปัจจยัด้านลกัษณะการใช้งาน 
1.2.1 พฤติกรรมการท างาน 
1.2.2 ความสามารถของระบบ 

2. ตัวแปรตาม มี 1 ตัวแปร คือ ประสิทธิภาพในการท างานด้วยระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์ มี 4 ปัจจยั ดงันี ้

2.1 ความรวดเร็วในการท างาน 
2.2 การลดขัน้ตอนการท างาน 
2.3 ความประหยดั 
2.4 ความสะดวก 

 
นิยามศัพท์เฉพาะ  

ข้อมลูสว่นบุคคล หมายถึง ข้อมลูเฉพาะบคุคลของบุคลากรของสถาบนัวิจยัวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ประกอบด้วย อายุ ระดับการศึกษา ต าแหน่งงาน หน่วยงานที่
สงักดั และอายกุารท างาน 

ปัจจยัด้านพฤติกรรม หมายถึง สิ่งที่บุคลากรของสถาบนัวิจยัวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แห่งประเทศไทย แสดงออกและการกระท าของบุคลากรการเข้าใช้งานระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์ของบุคลากรสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ที่อาจมี
อิทธิพลต่อประสิทธิภาพในการท างานด้วยระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ประกอบด้วย 4 ปัจจัย 
ดงันี ้

การเข้าใช้งานระบบ หมายถึง พฤติกรรมการใช้ รหัส เข้าสู่ ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์ และการชกัชวนให้บคุคลอื่นเข้าใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ 
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ช่วงเวลาในการใช้งานระบบ หมายถึง ช่วงเวลาที่มักจะเข้าใช้งานระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส ์

การให้ความส าคัญกับระบบ หมายถึง ความถ่ีของการเข้าใช้งานระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์เพื่อตรวจสอบเอกสารของบุคลากร 

การแก้ปัญหา หมายถึง พฤติกรรมการแก้ปัญหาในการใช้งานระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์ เช่น การใช้คู่มือเพื่อแก้ปัญหาด้วยตนเอง และการแจ้งปัญหาแก่ผู้ดแูลระบบ 

ปัจจัยด้านความสามารถของระบบ หมายถึง การที่บุคลากรสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย เชื่อมั่นว่าระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์สามารถใช้ในการ
ปฏิบติังานได้ในหน่วยงานด้านต่าง ๆ ได้ มี 3 ปัจจยั ดงันี ้

การจดัการเอกสาร หมายถึง การที่บุคลากรมีความเชื่อมัน่ว่าสามารถจดัการเอกสาร 
ในระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ในการปฏิบติังานได้ เช่น การรับ-สง่เอกสาร การแนบไฟล์ 

การตัง้ค่าเอกสาร หมายถึง การที่บุคลากรมีความเชื่อมั่นว่าสามารถก าหนดค่า
เอกสาร ในระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ในการปฏิบติังานได้ เช่น การก าหนดชัน้ความเร็ว การ
ก าหนดชัน้ความลบั การก าหนดเลขทะเบียนเอกสาร 

การรักษาความปลอดภัยของระบบ หมายถึง การที่บุคลากรมีความเชื่อมัน่ว่าระบบ
สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ มีความมัน่คงปลอดภยั และการรักษาความลบัของข้อมลูได้ 

ประสิทธิภาพในการท างานด้วยระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ หมายถึง ความสามารถ
ในการน าระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ มาใช้ในการปฏิบติังานเพื่อบรรลุตามวัตถุประสงค์หรือ
เปา้หมายตามที่คาดหวงัไว้ โดยพิจารณาจากความพึงพอใจของผู้ ใช้ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ 
มี 4 ปัจจยั ดงันี ้

ความรวดเร็วในการท างาน หมายถึง ระยะเวลาในการปฏิบติังาน เมื่อน าระบบสาร
บรรณอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ท าให้มีความรวดเร็วในการท างาน 

การลดขัน้ตอนการท างาน หมายถึง เมื่อน าระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ใน
การปฏิบติังาน ท าให้กระบวนการท างานของการรับ - ส่งหนังสือต่าง ๆ มีจ านวนขัน้ตอนที่ลดลง 
ลดความซ า้ซ้อนของงาน สามารถสืบค้นหนงัสือได้อย่างง่าย และรวดเร็วยิ่งขึน้ 

ความประหยัด หมายถึง เมื่อน าระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในการ
ปฏิบติังาน มีความประหยดั ทัง้ด้านบคุลากร ด้านเวลา และด้านวสัดอุปุกรณ์ เช่น ทะเบียนหนงัสือ
รับ-สง่ หมกึพิมพ์ กระดาษ ตู้ เก็บเอกสารน้อยลง 
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ความสะดวก หมายถึง เมื่อน าระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในการปฏิบติังาน 
มีความสะดวก ในการเข้าถึงฐานข้อมูล และสามารถสืบค้นเอกสาร รวมถึงผลการปฏิบัติงานได้
โดยง่าย 

 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 

ประสิทธิภาพในการท างาน (Efficiency) เป็นที่ยอมรับกนัโดยทัว่ไปว่า คือตวัการส าคญัที่
จะเป็นเคร่ืองตดัสินใจขัน้สดุท้ายว่า การบริหารและองค์กรจะประสบความส าเร็จมากน้อยเพียงใด 
ไม่ว่าจะเป็นทัง้ผลการด าเนินงานที่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ได้ผลดี ทัง้ในด้านของปริมาณและ
คุณภาพ ครอบคลุมไปถึงกระบวนการด าเนินงานที่ใช้วิธีการปฏิบัติงานที่เหมาะสม และใช้
ทรัพยากรได้อย่างเกิดประโยชน์สูงสุด ซึ่งแนวคิดที่น ามาศึกษาวิจัยในครัง้นี  ้ใช้แนวคิดของ 
McClelland (1973) ในเร่ืองของสมรรถนะและแนวคิดการอธิบายด้วยโมเดลภูเขาน า้แข็ง 
(Iceberg Model) โดยใช้เทคโนโลยีทางคอมพิวเตอร์มาเพิ่มประสิทธิภาพในการท างานให้มีความ
ทันสมัย มาใช้เป็นแนวทางในการศึกษาประสิทธิภาพในการท างานด้วยระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์ในสถาบนัวิจยัวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย โดยแบ่งออกเป็น 4 ด้าน 
ได้แก่ ด้านความรวดเร็วในการท างาน ด้านการลดขัน้ตอนการท างาน ด้านความประหยดั และด้าน
ความสะดวก 

Steers (1997) ได้เสนอว่า การวัดประสิทธิภาพสามารถท าได้ดีที่สุดด้วยการพิจารณา
แนวความคิด ที่ได้เน้นการวัดพฤติกรรมของบุคคล ซึ่งส่วนหนึ่งเกิดจากปัจจัยส่วนบุคคลของ
ผู้ปฏิบติังานเอง ดงัที่ วิชุดา จิวประพันธ์ (2553) ได้กล่าวว่า ในหน่วยงานองค์กร จะประกอบด้วย
บุคลากรในระดบัต่าง ๆ จ านวนมาก บุคคลแต่ละคนจะมีพฤติกรรมที่แตกต่างกนัออกไป ซึ่งส่งผล
ต่อประสิทธิภาพในการปฏิบติังาน ลกัษณะพฤติกรรมของบคุคลที่แสดงออกแตกต่างกนันี ้มีสาเหตุ
มาจากปัจจยัส่วนบุคคลต่าง ๆ ผู้วิจยัจึงก าหนดตวัแปรที่ใช้ในการวิจยัประกอบไปด้วย อายุ ระดับ
การศึกษา ต าแหน่งงาน หน่วยงานที่สงักดั และอายุการท างาน นอกจากนี ้ตัวแปรที่มีผลโดยตรง
ต่อความส าเร็จขององค์กรคือพฤติกรรมการท างานของคนในองค์กร เชื่อมโยงกับทฤษฎีการ
ยอมรับเทคโนโลยี Davis (1989) โดยการที่ผู้ ใช้งานจะยอมรับ และเชื่อมั่นต่อความสามารถของ
ระบบได้นัน้ จะเกิดขึน้ได้ก็ต่อเมื่อผู้ ใช้งานไม่พบความผิดพลาดตลอดช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง ที่
ผู้ ใช้งานยอมรับได้ เพราะหากมีจ านวนครัง้ของความผิดพลาดในเทคโนโลยีมากเท่าใด ก็ยิ่งส่งผล
ต่อความเชื่อมั่นของเทคโนโลยีมากเท่านัน้ นอกจากนี ้ความผิดพลาดที่เกิดขึน้จะน าไปสู่การเพิ่ม
ปริมาณความไม่ไว้วางใจอีกด้วย (จิญาดา แก้วแทน, 2557) 
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ผู้ วิจัยจึงน ามาสร้างเป็นกรอบแนวความคิดการวิจัยเร่ือง ปัจจัยที่มี อิทธิพลต่อ
ประสิทธิภาพในการท างานด้วยระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ในสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ได้ดงันี ้

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดการวิจยั 

 
 
สมมุติฐานในการวิจัย 

1. ข้อมูลส่วนบุคคลต่างกัน มีผลต่อระดับความคิดเห็นเร่ืองประสิทธิภาพใน 
การท างานด้วยระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ในสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่ง
ประเทศไทยท่ีแตกต่างกนั 

2. ปัจจยัด้านลกัษณะการใช้งาน มีอิทธิพลต่อระดับความคิดเห็นเร่ืองประสิทธิภาพ
ของระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ในสถาบนัวิจยัวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย 

 
 
 

 

ข้อมูลส่วนบุคคล (X1)   
1. อายุ 
2. ระดบัการศกึษา 
3. ต าแหน่งงาน 
4. หน่วยงานที่สงักดั 
5. อายุการท างาน 

ปัจจัยด้านลักษณะการใช้งาน (X2) 
1. พฤติกรรมการท างาน 
2. ความสามารถของระบบ 

ประสิทธิภาพในการท างานด้วย
ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (Y) 
1. ความรวดเร็วในการท างาน 
2. การลดขัน้ตอนการท างาน 
3. ความประหยดั 
4. ความสะดวก 



 

บทท่ี 2  
เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

 
ในการวิจัยเร่ือง “ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพในการท างานด้วยระบบสารบรรณ

อิเล็กทรอนิกส์  ในสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย” ผู้ วิจัยได้ศึกษา
เอกสารและงานวิจยัที่เก่ียวข้อง และได้น าเสนอตามหวัข้อดงัต่อไปนี ้

1. แนวคิดปัจจยัสว่นบคุคล 
2. แนวคิดการประยกุต์ใช้เทคโนโลยีในการท างาน 
3. แนวคิดพฤติกรรมการท างาน 
4. แนวคิดการยอมรับเทคโนโลย ี
5. แนวคิดความสามารถของระบบ 
6. แนวคิดประสิทธิภาพในการท างาน 
7. สถาบนัวิจยัวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) 
8. ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่ง

ประเทศไทย (วว.) 
9. งานวิจยัที่เก่ียวข้อง 

 
แนวคิดปัจจัยส่วนบุคคล 

กรรณิการ์ เหมือนประเส ริฐ อ้างถึงใน ธันยพัฒ น์  พิ รุณ โปรย (2554) กล่าวว่า  
ในองค์กร หรือหน่วยงานต่าง ๆ ประกอบไปด้วยบุคลากรที่มีความแตกต่างกนัเป็นจ านวนมาก แต่
ละคนจะมีพฤติกรรมที่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ ซึ่งพฤติกรรมที่แสดงออกแตกต่างกันนี ้มี
สาเหตปัุจจยัส่วนบุคคลต่าง ๆ เช่น อายุ ระดบัการศึกษา ต าแหน่งงาน หน่วยงานที่สงักดั และอายุ
การท างาน 

ศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2550) กลา่วว่า “ปัจจยัส่วนบคุคลเป็นลกัษณะส าคญัท่ีสามารถเข้าถึง
ได้และมีประสิทธิผลต่อการก าหนดเป้าหมาย ผู้มีลกัษณะด้านประชากรศาสตร์ที่แตกต่างกนั จะมี
ลกัษณะทางจิตวิทยาต่างกนั” โดยวิเคราะห์จากปัจจยัด้านต่างๆ ดงันี ้

1. เพศ ความแตกต่างทางเพศ ท าให้บุคคลมีพฤติกรรมในการติดต่อสื่อสารท่ี
แตกต่างกัน คือ เพศหญิงมีความต้องการที่จะส่งและรับข่าวสารมากกว่าเพศชาย ในขณะที่เพศ
ชายนอกจากจะมีความต้องการท่ีจะส่งและรับข่าวสารแล้ว ยงัมีความต้องการที่จะสร้างสมัพนัธ์อนั
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ดีให้เกิดขึน้จากการรับและส่งข่าวสารนัน้ด้วย นอกจากนีย้ังมีความแตกต่างกันในเร่ืองความคิด 
ค่านิยม และทศันคติ เป็นอย่างมาก เนื่องจากวฒันธรรมและสงัคมได้ก าหนดบทบาทและกิจกรรม
ของคนสองเพศไว้แตกต่างกนั 

2. อายุ เป็นปัจจยัที่ท าให้บุคคลมีความคิดและพฤติกรรม ท่ีแตกต่างกนั คนอายุน้อย
มักจะมีความคิดแบบเสรีนิยม ยึดมั่นในอุดมการณ์ และมองโลกในแง่ดี ในขณะที่คนอายุมาก 
มักจะมีความคิดแบบอนุรักษ์นิยม ยึดมั่นการปฏิบัติด้วยความระมัดระวัง มองโลกในแง่ร้าย 
เนื่องมาจากผ่านประสบการณ์ชีวิตมาแตกต่างกนั ลกัษณะการใช้สื่อมวลชนก็แตกต่างกนั คนอายุ
มากมกัจะใช้สื่อแสวงหาข่าวสารที่มีสาระมากกว่าความบนัเทิง 

3. การศึกษา เป็นปัจจัยที่ท าให้บุคคลมีความคิด ค่านิยม ทศันคติ และพฤติกรรม ท่ี
แตกต่างกัน คนที่ได้รับการศึกษาสูงจะมีความได้เปรียบในการเป็นผู้ รับสารที่ดี เพราะเป็นผู้ รับรู้
อย่างกว้างขวางและสามารถเข้าใจสารได้ดี แต่จะมีความเชื่อข่าวสารก็ต่อเมื่อมีหลักฐานหรือ
เหตผุลท่ีเพียงพอ ในขณะที่คนที่ได้รับการศึกษาน้อยกว่ามกัจะใช้สื่อ วิทย ุโทรทศัน์ และภาพยนตร์ 
ส าหรับคนที่ได้รับการศึกษาสูงจะใช้สื่อสิ่งพิมพ์วิทยุ โทรทัศน์ และภาพยนตร์ เมื่อมีเวลามากพอ 
แต่หากมีเวลาจ ากดั จะแสวงหาข่าวสารจากสื่อสิ่งพิมพ์มากกว่าสื่อประเภทอ่ืนๆ 

4. สถานะทางสงัคมและเศรษฐกิจ ได้แก่ อาชีพ รายได้ และสถานภาพทางสงัคมของ
ผู้สง่สาร มีอิทธิพลต่อปฏิกิริยาของผู้ รับสารอย่างมีนยัส าคญั เพราะสถานะทางสงัคมและเศรษฐกิจ 
สง่ผลต่อทศันคติ ค่านิยม และเป้าหมายที่ต่างกนั นอกจากนีปั้จจยับางอย่างที่เก่ียวข้องกบัตวัผู้ รับ
สารแต่ละคน เช่น ปัจจยัทางสงัคมจิตวิทยาก็มีอิทธิพลต่อการรับสารด้วยเช่นกนั 

แนวความคิดด้านประชากรนีใ้ช้หลกัทฤษฎีความเป็นเหตเุป็นผล กล่าวคือ แรงบงัคบัจาก
ภายนอกจะส่งผลต่อพฤติกรรมต่างๆ ของมนุษย์ และมีความเชื่อว่าคนที่มีคณุสมบติัทางประชากร
ที่แตกต่างกัน ก็จะมีพฤติกรรมที่แตกต่างกันไปด้วย ซึ่งแนวความคิดนีต้รงกับ “ทฤษฎีกลุ่มสงัคม 
(Social Categories Theory) ของ DeFleur and Ball-Rokeach (1996)” ซึ่งอธิบายพฤติกรรมของ
บุคคลว่า บุคคลที่มีพฤติกรรมคล้ายคลึงกันมักจะอยู่ในกลุ่มเดียวกัน ด้วยเหตุนี ้บุคคลที่อยู่ใน
ระดบัชัน้ทางสงัคมเดียวกนัจะเลือกรับและตอบสนองเนือ้หาข่าวสารในแบบเดียวกนั และ “ทฤษฎี
ความแตกต่างระหว่างบุคคล (Individual Differences Theory)” ซึ่งทฤษฎีนีไ้ด้รับการพัฒนาจาก
แนวความคิดที่เก่ียวกบัสิ่งเร้าและการตอบสนอง (Stimulus-Response) หรือทฤษฎี เอส-อาร์ (S-R 
Theory) ในสมัยก่อน และได้น ามาใช้อธิบายเก่ียวกับการสื่อสารว่า  ผู้ รับสารที่มีคุณลักษณะที่
แตกต่างกนัจะมีความสนใจต่อข่าวสารท่ีแตกต่างกนั 
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วิชุดา จิวประพนัธ์ (2553) ได้กล่าวว่า ในองค์กรหรือหน่วยงานต่าง ๆ จะประกอบไปด้วย
บุคลากรที่มีความแตกต่างกันเป็นจ านวนมาก ลักษณะพฤติกรรมของบุคคลท่ีแสดงออกอย่าง
แตกต่างกันนี ้มีสาเหตุมาจากปัจจยัต่าง ๆ ซึ่งได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดบัการศึกษา รายได้ 
อายงุาน ลกัษณะพฤติกรรมในการท างานของบคุคล จะเป็นดงันี ้

1. เพศ พนักงานที่มี เพศแตกต่างกัน มีความส าเร็จด้านประสิทธิภาพในการ
ปฏิบติังานไม่แตกต่างกัน เนื่องจากพนักงานทัง้เพศหญิงและเพศชายต่างมีความมุ่งมั่นเพื่อที่จะ
ปฏิบัติงานอย่างเต็มความสามารถ เพื่อค่าตอบแทนต่าง ๆ ที่จะได้รับจากการปฏิบัติงาน ซึ่งสิ่ง
เหลา่นีล้้วนเป็นตวักระตุ้นให้พนกังานปฏิบติังานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

2. อายุ พนักงานที่มีอายุแตกต่างกัน มีความส าเร็จด้านประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานแตกต่างกัน เนื่องจากพนักงานที่มีอายุแตกต่างกัน ต้องการมีความส าเร็จในการ
ปฏิบติังานแตกต่างกนั 

3. สถานภาพ พนกังานที่มีสถานภาพแตกต่างกนั มีความส าเร็จด้านประสิทธิภาพใน
การปฏิบติังานแตกต่างกนั เนื่องจากพนกังานที่มีสถานภาพแตกต่างกัน ต้องการมีความส าเร็จใน
การปฏิบติังานแตกต่างกนั 

4. ระดับการศึกษา พนักงานที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกัน มีความส าเร็จด้าน
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานไม่แตกต่างกัน เนื่องจากระดับการศึกษามีผลต่อการตัดสินใจที่
ถกูต้อง รวมทัง้การวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาต่าง ๆ 

5. รายได้ พนักงานที่รายได้แตกต่างกันประสิทธิภาพในการท างานจะแตกต่างกัน 
เนื่องจากพนกังานที่มีรายได้แตกต่างกนั ต้องการมีความส าเร็จในการปฏิบติังานแตกต่างกนั 

6. อายงุาน พนกังานที่มีระยะเวลาในการปฏิบัติงานแตกต่างกนั ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานแตกต่างกัน เนื่องจากพนักงานที่มีอายุงานในการปฏิบัติงานแตกต่างกัน ต้องการมี
ความส าเร็จในการปฏิบติังานแตกต่างกนั 

จากแนวคิดปัจจัยส่วนบุคคลที่กล่าวมา พบว่า ปัจจัยส่วนบุคคลมีความส าคัญต่อ
ประสิทธิภาพในการท างานด้วยระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ และท าให้ได้ตวัแปรที่ใช้ในการวิจยั
ประกอบไปด้วย อาย ุระดบัการศกึษา ต าแหน่งงาน หน่วยงานที่สงักดั และอายกุารท างาน 
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แนวคิดการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการท างาน 
ส านักงานราชบัณฑิตยสภา (2554) ได้ให้ความหมายของเทคโนโลยีว่า หมายถึง 

วิทยาการในการน าเอาความรู้ทางวิทยาศาสตร์มาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในทางปฏิบติั และ
อตุสาหกรรม 

Good (1973) ได้ให้ความหมายของเทคโนโลยี โดยสามารถจ าแนกได้ถึง 5 ความหมาย 
1) ระบบวิธีการทางวิทยาศาสตร์ที่ศึกษาเก่ียวกบัเทคนิค 
2) การน าเอาวิธีการทางวิทยาศาสตร์มาใช้เพื่อแก้ปัญหาในเชิงปฏิบติั 
3) การจัดระบบของข้อเท็จจริงและหลักเกณฑ์ที่เชื่อถือได้ เพื่อจุดประสงค์ในทาง

ปฏิบติัและอาจรวมถึงหลกัการต่าง ๆ ที่ก่อให้เกิดผลทางการเรียนการสอนด้วย 
4) ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ และวิธีระบบที่ใช้ในอตุสาหกรรมศิลป์ โดยเฉพาะอย่าง

ยิ่งในการประยกุต์ใช้ในโรงงานต่าง ๆ 
5) การน าเอาความรู้ด้านตรรกศาสตร์ คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์มาใช้ เพื่อท าให้

เกิดความเจริญทางด้านวตัถ ุ
Taylor (1988) ได้ ให้ความหมายว่า  เทคโนโลยี  หมายถึ ง การใช้ เค ร่ืองมื อทา ง

คอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในการเก็บประมวล ถ่ายทอด และแสดงผลของข้อมูลในรูปของภาพ เสียง 
ตวัอกัษร และตวัเลข ความสามารถในการรับสง่ข้อมลูจากแหลง่ข่าวสารจ านวนมาก สามารถส่งไป
ยงัแหล่งต่าง ๆ ได้อย่างกว้างขวางโดยเทคโนโลยีนัน้จะสามารถพฒันาระบบข้อมลูในองค์กรได้เป็น
อย่างดี 

Shumpeter (1934) ได้กล่าวว่า ผู้บริหารแต่ละองค์กรก็พยายามหาเทคโนโลยีมาใช้ใน
กระบวนการผลิตสินค้าและบริการ เพื่อสร้างประโยชน์ในทางธุรกิจให้กับองค์กรของตนเอง 
โดยเฉพาะถ้าหากเทคโนโลยีนัน้สามารถท าให้องค์กรท าก าไรและเป็นผู้ผูกขาดในตลาดได้ ก็จะท า
ให้ได้เปรียบในการแข่งขัน แต่ก็ยังมีผู้บริหารบางกลุ่มที่พยายามจะลอกเลียนแบบเทคโนโลยีหรือ
ดดัแปลงเพื่อพฒันาต่อยอดก็จะท าให้เกิดเทคโนโลยีใหม่ขึน้เร่ือย ๆ เช่นกนั และก็จะเกิดเป็นวงจร
แบบนีเ้ร่ือยไป จนกระทัง่ถึงจุดที่คู่แข่งขนัหมดความสามารถที่จะผูกขาดในตลาด และจุดนีส้ิ่งต่าง 
ๆ ก็จะวนกลับมาเป็นวัฏจักรเพื่อหนีการลอกเลียนแบบ จะท าให้เกิดการแข่งขันใหม่ ๆ จากการ
คิดค้นเทคโนโลยีต่าง ๆ Schumpeter จึงเรียกว่าเป็นการท าลายที่สร้างสรรค์ เพราะเมื่อมีการ
คิดค้นสิ่งใหม่ๆ ท าลายสิ่งเดิมที่มีอยู่ โดยทัง้หมดที่กล่าวมามีเป้าหมายเพื่อสร้างก าไรให้เพิ่มขึน้กบั
องค์กร เพื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขนัด้วยกลยทุธ์เทคโนโลยี 
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ขจรศักด์ิ เพ็ชรรัตน์ (2554) ได้กล่าวถึง "ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์" ซึ่งตามระเบียบ
ส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ (ฉบบัที่ 2) พ.ศ. 2548 ได้นิยามความหมายไว้ว่า “การ
รับส่งข้อมูลข่าวสารหรือหนังสือผ่านระบบสื่อสารด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์” เป็นระบบ
สารสนเทศประเภทหนึ่งที่ในปัจจบุนัส านกังานต่างๆ นิยมน ามาใช้เพื่อการบริหารจดัการเอกสาร  

ข้อดีของระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ 
1) อ านวยความสะดวกในการปฏิบติังาน 
2) ประหยดัสถานที่ในการจดัเก็บเอกสาร 
3) สะดวกรวดเร็วในการจดัเก็บ รวบรวม และค้นหาข้อมลูข่าวสารของหน่วยงาน 
4) ลดค่าใช้จ่ายในการปฏิบติังานในส านกังาน เช่น ด้านแรงงาน ด้านเคร่ืองมือ และ

ด้านสถานที่ในการจดัเก็บเอกสาร 
5) ปรับปรุงการปฏิบัติงานเป็นแบบโลกาภิวัตน์หรือส านักงานเสมือนจริง (Virtual 

Office) 
6) ลดขัน้ตอนในการจดัท าต้นฉบบั จดัท าส าเนา และท าลายเอกสาร 
7) ลดปัญหาการจดัท า จดัเก็บเอกสารซ า้ซ้อน  
8) ประหยดัการใช้ทรัพยากร โดยใช้หลกัการส านกังานปราศจากเอกสาร (Paperless 

Office) 
ข้อเสียของระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ 

1) ลดการติดต่อแบบเผชิญหน้า (face-to-face) ระหว่างผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงาน 
ผู้บริหารอาจรู้สกึสญูเสียอ านาจการควบคมุผู้ใต้บงัคบับญัชา 

2) การใช้ระบบอัตโนมัติ อาจท าให้เกิดความเสี่ยง เมื่อระบบการควบคุมอัตโนมัติ
ปฏิบติังานผิดพลาด 

3) อาจท าให้ผู้ ปฏิบัติงานไม่ยอมรับการปรับเปลี่ยนวิธีปฏิบัติงาน และต้องการ
ฝึกอบรมเพิ่มเติม 

จากแนวคิดที่กล่าวมา จะพบว่า การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการท างาน ในเร่ืองของ
ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์นัน้มีทัง้ข้อดีและข้อเสีย ผู้วิจยัจึงสนใจศกึษาเก่ียวกบัความพึงพอใจ
ในการใช้งาน และปัญหาที่พบในการใช้งาน 
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แนวคิดพฤติกรรมการท างาน 
การท างานเป็นสิ่งที่ส าคัญและจ าเป็นส าหรับมนุษย์ เพราะว่าการท างานสามารถ

ตอบสนองต่อความต้องการของมนุษย์ได้ทัง้ด้านความจ าเป็นพืน้ฐานในการด ารงชีวิต  และยัง
สนองตอบความต้องการทางด้านจิตใจ ซึ่งจะท าให้บุคคลได้ รู้จักคุณค่าในตนเอง เกิดความ
ภาคภูมิใจ นอกจากนี ้การท างานยังเป็นสิ่งที่บ่งบอกถึงการยอมรับของคนในสังคม (สกุลรัตน์ 
ไพบลูย์, 2554) 

Baruch (1968) ได้ให้ความหมายของค าว่า พฤติกรรมการท างาน หมายถึง สิ่งที่บุคคล
แสดงออกเพื่อตอบสนอง หรือตอบโต้สิ่งใดสิ่งหนึ่งในขณะปฏิบติังาน ซึ่งสามารถสงัเกตและวดัได้
ตรงกันไม่ว่าการแสดงออก หรือการตอบสนองนัน้จะเกิดขึน้ภายในหรือภายนอกร่างกายก็ตาม 
นอกจากนี ้ยังมีแนวคิดเก่ียวกับการศึกษาพฤติกรรมการท างานของบุคคลในองค์การนัน้ โดยได้
เสนอแนวคิดว่า พฤติกรรมการท างานของบุคคลขึน้กบัตวัก าหนดที่ส าคญั 2 ประการ คือ แรงจงูใจ 
(Motivation) และความสามารถ (Ability) แรงจูงใจของบุคคลขึน้อยู่กับความต้องการของบุคคล 
ซึ่งเป็นผลของสภาพร่างกาย (Physical Condition) ได้แก่ บุคลิกภาพ ทัศนคติ และสภาพของ
สงัคม (Social Condition) ได้แก่ บรรยากาศในการท างาน การได้รับการสนบัสนุนทางสงัคม ฯลฯ 
สว่นความสามารถของบุคคลนัน้ เป็นผลมาจากความสามารถทางสมอง การศึกษา ประสบการณ์ 
และการฝึกอบรม นอกจากนี ้พฤติกรรมการท างานยังสามารถศึกษาได้จากผลการปฏิบติังาน ทัง้
ในแง่ปริมาณและคุณภาพ รวมทัง้ข้อมูลส่วนบุคคล เช่น การขาดงาน การมาท างานช้า การลา 
และการเกิดอบุติัเหต ุเป็นต้น 

Albanese (1981) ได้ให้ความหมายของพฤติกรรมการท างานว่า พฤติกรรมและการ
กระท าของคนงานที่จะส่งผลต่อความส าเร็จต่องานที่ปฏิบติัโดยตรง และพฤติกรรมนัน้ยงัรวมไปถึง
การแสดงออกของคนงานที่มีต่อสิ่งแวดล้อมในสงัคมที่ปฏิบติังานอยู่ เช่น ความสมัพันธ์กับเพื่อน
ร่วมงาน การเข้าร่วมการฝึกอบรม ฯลฯ 

White (1989) กล่าวว่า พฤติกรรมการท างาน หมายถึง การกระท าที่ปรากฎออกมาเพื่อ
วัตถุประสงค์ในการท างาน โดยมีกลไกก ากับสั่งการจากความคิด ความรู้สึกที่มีอยู่ภายใน
ตลอดเวลา 

Steers (1997) ให้ความเห็นว่า พฤติกรรมการท างานของคนในองค์กรเป็นตวัแปรที่มีผล
โดยตรงต่อความส าเร็จขององค์กร 

Katz and Kahn (1966) มีข้อเสนอแนะว่า องค์กรที่มีประสิทธิภาพนัน้ จ าเป็นต้องได้รับ
การตอบสนองจากพฤติกรรมของคนในองค์กร 3 ประการ ได้แก่ 
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1) องค์กรต้องสามารถสรรหาและรักษาท รัพยากรบุคคลที่ มี คุณภาพ  ซึ่ ง
นอกเหนือจากกระบวนการสรรหาบรรจุแต่งตัง้บุคลากรเข้ามาในระบบแล้ว องค์กรยงัต้องสามารถ
รักษาบุคลากรที่มีคณุค่าเหล่านัน้เอาไว้ได้ โดยการจดัระบบตอบแทนให้เหมาะสมกับผลงานและ
สนองตอบความต้องการของแต่ละบุคคลให้ได้ด้วย 

2) องค์กรต้องสามารถท าให้บุคลากรในองค์กรปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าท่ีท่ี
ก าหนดและตามงานที่ได้รับมอบหมายให้ดีที่สุด ด้วยความเต็มใจ อย่างเต็มความสามารถ และ
ปฏิบติังานเฉพาะอย่าง เฉพาะบทบาทตามความรับผิดชอบ 

3) บุคลากรต้องมีพฤติกรรมในทางสร้างสรรค์ นอกเหนือจากการปฏิบัติงานตาม
ความรับผิดชอบและตามบทบาท ซึ่งลกัษณะงานจะเป็นเพียงแนวทางทัว่ๆ ไป เก่ียวข้องกบัข้อพึง
ปฏิบัติที่เก่ียวกับงานเท่านัน้ เมื่อเกิดเหตุการณ์เฉพาะหน้า หรือโอกาสพิเศษ บุคคลต้องสามารถ
ตดัสินใจปฏิบติัตามที่ตนเองเห็นสมควรว่าดีที่สดุส าหรับองค์กร ดงันัน้องค์กรที่ดีต้องพยายามสร้าง
บรรยากาศในการท างานที่เอือ้อ านวยต่อการที่บุคลากรไม่เพียงแต่ปฏิบัติหน้าที่เท่านัน้ แต่ต้อง
รับผิดชอบต่อการคิดและการกระท าในทางที่ริเร่ิมสร้างสรรค์ 

จากที่กล่าวมาแล้วข้างต้น นักวิชาการหลายๆ ท่าน ได้ก าหนดความหมายของ
พฤติกรรมการท างานไว้อย่างกว้างขวาง ผู้ วิจยัจึงขอสรุปความหมายของพฤติกรรมการท างานว่า
หมายถึง การแสดงออกของพนักงานในระหว่างการปฏิบติังาน ซึ่งอาจส่งผลดีหรือผลเสียต่อการ
บรรลวุตัถปุระสงค์และเปา้หมายขององค์กร 

 
แนวคิดความสามารถของระบบ 

ระบบ (System) คือ ระเบียบเก่ียวกบัการรวมสิ่งต่าง ๆ ซึ่งมีลกัษณะซบัซ้อนให้เข้าล าดบั
ประสานเป็นอันเดียวกันตามหลักเหตุผลทางวิชาการ หรือปรากฏการณ์ทางธรรมชาติซึ่งมี
ความสมัพนัธ์ ประสานเข้ากนั โดยก าหนดรวมเป็นอนัหนึ่งอนัเดียวกนั (ราชบณัฑิตยสถาน, 2525)  

ระบบ (System) คือ กระบวนการต่าง ๆ ที่มีความสมัพนัธ์กนัระหว่างกระบวนการด้วยกนั 
อยู่ในเครือข่ายเดียวกนัและเชื่อมต่อกนัเพื่อท างานใดๆ ให้บรรลเุปา้หมายที่ก าหนดไว้ 

ดงันัน้ การใช้ระบบในการปฏิบติังาน ผู้ปฏิบติังานจึงต้องมีความเชื่อมัน่ในความสามารถ
ของระบบ ซึ่งมีความส าคัญอย่างสงูที่จะน ามาซึ่งความสม ่าเสมอ ความรับผิดชอบ ความซื่อสตัย์ 
ความยติุธรรม และความสามารถในการท างาน (Larzelere & Huston, 1980) 
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Mishra (1996) ได้ให้ความหมายของความเชื่อมัน่ไว้ว่า ความเชื่อมัน่นัน้สามารถส่งผลดี
ต่อบุคลากรและองค์กรทัง้ในปัจจุบันและอนาคต สามารถท าให้บุคลากรเกิดแรงจูงใจในการ
ท างาน 

Boon and Holmes (1991) กล่าวถึงความเชื่อมั่นว่าเป็นสถานการณ์ที่รวมถึงความ
มัน่ใจและสิ่งที่คาดหวงัในทางบวก เป็นก าลงัใจในการปฏิบติังาน นอกจากนี ้Boon & Holmes ยงั
ได้กล่าวว่าความเชื่อมั่นนัน้สามารถเกิดจากนิสัยของตัวพนักงานเอง เกิดจากสถานการณ์ของ
องค์กร และเกิดจากความสมัพนัธ์ขององค์กรที่มีต่อพนกังาน 

จิญาดา แก้วแทน (2557) กล่าวถึงความเชื่อมัน่กบัเทคโนโลยีไว้ว่า ความเชื่อมัน่ คือการ
สร้างหรือรักษาความเสถียร หรือประสิทธิภาพการท างานของเทคโนโลยี ความเชื่อมัน่จะเกิดขึน้ได้
ก็ต่อเมื่อผู้ ใช้งานไม่พบความผิดพลาดตลอดช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งที่ผู้ ใช้งานยอมรับได้ ทัง้นี ้ความ
ผิดพลาดของเทคโนโลยีนัน้เก่ียวข้องกบัความเชื่อมัน่ของผู้ ใช้โดยตรง เพราะหากมีจ านวนครัง้ของ
ความผิดพลาดในเทคโนโลยีมากเท่าใด ก็ยิ่งส่งผลต่อความเชื่อมั่นของเทคโนโลยีมากเท่านัน้ 
นอกจากนี ้ความผิดพลาดที่เกิดขึน้จะน าไปสู่การเพิ่มปริมาณความไม่ไว้วางใจอีกด้วย อีกทัง้ หาก
ความผิดพลาดนัน้ไม่ได้รับการแก้ไขอย่างทันท่วงที ผลเสียก็คือความเชื่อมั่นจากผู้ ใช้บริการจะ
ค่อยๆ ลดลง หากผู้ ใช้งานมีความรู้เก่ียวกับการใช้งานน้อย ความเชื่อมั่นก็น้อยตามไปด้วย 
เนื่องจากเชื่อว่า เป็นสิ่งที่ใช้ส าหรับผู้ช านาญการเท่านัน้ ในทางตรงกนัข้าม หากผู้ใช้งานรู้สึกดีและ
มัน่ใจว่าสามารถใช้งานได้ ผู้ใช้งานก็จะเกิดการยอมรับและเกิดเป็นความมัน่ใจได้ 

ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ เป็นระบบลงทะเบียน รับส่ง เวียน และติดตามความ
เคลื่อนไหวของหนังสือ พร้อมทัง้สามารถก าหนดและตรวจสอบเส้นทางเดินเร่ืองได้โดยอัตโนมัติ 
สามารถก าหนดรูปแบบการรับสง่และติดตามหนงัสือเข้า – ออก การสืบค้นข้อมลู และการแสดงผล
ข้อมลู รองรับการท างานในลกัษณะการเวียนหนงัสือ การส่งหนงัสือออกภายนอกและภายใน การ
ก าหนดเลขทะเบียนรับหนังสือภายนอกและภายใน เลขทะเบียนออกหนังสือภายนอกและภายใน 
รวมทัง้ท าการบนัทกึวนัที่ และเวลา ให้อย่างอตัโนมติั โดยมีรายละเอียดดงันี ้

1. ระบบได้รับการพฒันาในลกัษณะ Web Based Application 
2. ระบบได้รับการพฒันาให้สามารถใช้งานในรูปแบบ Mobile Application 
3. ระบบจะต้องรองรับการท างานและขยายงานได้ในลกัษณะ 3  Tier Environment 

ได้ (Presentation, Application และ Database) 
4. มีโปรแกรมหรือระบบการบริหารจดัการและให้บริการเครือข่าย (Web Server) 
5. สามารถติดตัง้และด าเนินการให้พร้อมใช้งานผ่านเครือข่ายอินทราเน็ตขององค์กร 
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6. สามารถใช้งานผ่านโปรแกรม Web Browser 
7. สามารถจดัการและจดัเก็บโครงสร้างหน่วยงานตามรูปแบบตามที่องค์กรก าหนด 
8. ระบบสามารถท างานได้ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ 

โดยจะต้องสนับสนุนการสร้างหนังสือ ที่สร้างด้วยรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์แล้วแปลงเป็นรูปแบบ
กระดาษ และจะต้องสนับสนุนการลงทะเบียนหนังสือส่ง และสามารถส่งหนังสือไปยังระบบสาร
บรรณอิเล็กทรอนิกส์ของผู้ รับในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ และผู้ รับในรูปแบบกระดาษได้ 

9. ระบบสารบรรณสามารถท างานได้ตามมาตรฐาน TH e-GIF ภายใต้ ECMS 
Version 2.0 ขึน้ไป (กรอบแนวทางมาตรฐานการแลกเปลี่ยนข้อมูลแห่งชาติ) และสามารถ
แลกเปลี่ยนเอกสารอิเล็กทรอนิกส์กับหน่วยงานภาครัฐอ่ืน ๆ ที่ใช้มาตรฐาน TH e-GIF ภายใต้ 
ECMS 2.0 

10. ระบบมี User Interface ที่สามารถตอบโต้ผู้ ใช้งานได้ดี โดยผู้พัฒนาออกแบบ 
User Interface ตามที่ส านักงานก าหนดก่อนการพฒันาระบบทัง้ในส่วน Web base Application 
และ Mobile Application 

11. ระบบสามารถท าการ Archive ข้อมูล และท าการค้นหาข้อมูลที่ท าการ Archive 
ได้ ระบบต้องรองรับการท าการส ารองข้อมูล (Backup) ไปที่ระบบกลาง และกู้ คืนข้อมูลเพื่อ
ป้องกันการเสียหายหรือสญูหายของข้อมูล ซึ่งได้รับการพฒันาโดยจดัเก็บข้อมลูในลกัษณะระบบ
ฐานข้อมลูสมัพนัธ์ (RDBMS) 

12. สามารถจดัเก็บโครงสร้างการบงัคบับญัชาได้เป็นระดบั ต าแหน่ง และระดบัตาม
โครงสร้างองค์กร 

13. สามารถท างานแบบส านักงานอัตโนมัติเต็มรูปแบบหรือผสมผสานกับระบบ
กระดาษได้ 

14. มีระบบการรักษาความปลอดภยั 
 

คุณสมบัติเฉพาะของระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ 
เอกสารในระบบงาน 
1. มีรูปแบบหนังสือราชการตามระเบียบทางราชการและสามารถเพิ่มแบบฟอร์ม

เอกสาร (Template) ตามระบบงานของทางราชการ 
2. ระบบมีการร่างหนงัสือแบบอิเล็กทรอนิกส์ฟอร์ม (e-form) ตามที่องค์กรก าหนด 
3. มีระบบ approve เอกสารและจัดเก็บควบคุม Version ของเอกสาร ไม่สามารถ

แก้ไขเอกสารได้ เมื่อเอกสารได้ถกูลงนามดิจิทลั (Digital Signature) เรียบร้อยแล้ว 



  16 

4. สามารถจ าแนกประเภทเอกสารตามระเบียบของทางราชการได้ 
5. สามารถก าหนดระดบัชัน้ความลบัตามระเบียบของทางราชการได้ 
6. สามารถอ้างอิงต้นเร่ืองได้ไม่จ ากดัจ านวน 
7. สามารถแนบแฟ้มเอกสารได้ไม่จ ากดัจ านวน 
8. สามารถบนัทกึความเห็นหรือสัง่การได้ 
ด้านการบันทกึข้อมูล 
1. บนัทึกการรับ - ส่ง ได้ทัง้เอกสารภายในและภายนอก หนังสือเวียน บนัทึก ค าสั่ง 

หรือประกาศ 
2. บนัทกึภาพเอกสารที่ได้จากการสแกน และข้อมลูสื่ออิเล็กทรอนิกส์อ่ืนๆ ได้ 
3. แก้ไข เพิ่มเติม หรือลบเอกสารได้ในภายหลงั 
4. ระบบมีการบนัทึกรายละเอียดของเอกสาร เช่น เลขที่หนงัสือ วนัที่ ชื่อเร่ือง พร้อม

ทัง้สามารถก าหนดหน่วยงานเจ้าของเร่ือง ผู้ปฏิบติังาน และวนัเวลาที่ลงรับ อีกทัง้ยังต้องสามารถ
ก าหนดความจ าเป็นเร่งด่วนและชัน้ความลบัของหนงัสือได้ 

5. ส่งหนังสือไปยังหน่วยงานต่าง ๆ ตามโครงสร้างขององค์กรได้ พร้อมทัง้ส่งส าเนา
ไปยงัหน่วยงานหรือกลุ่มงานที่ต้องการ โดยที่หนงัสือที่ถูกส่งไปยงัหน่วยงานต่าง ๆ ต้องปรากฎใน
หนงัสือค้างรับของผู้ รับ และได้รับการบนัทกึลงในประวติัการส่งออกของผู้สง่โดยทนัที และสามารถ
ทราบถึงสถานะของหนงัสือค้างรับและสง่ออกได้ 

6. ระบบควบคุมเลขทะเบียนรับ-ส่ง จะต้องออกเลขทะเบียนอัตโนมัติ ได้แก่ เลข
ทะเบียนรับ-ส่งหนังสือ เลขทะเบียนรับหนงัสือภายใน เลขทะเบียนออกหนังสือภายนอก และเลข
ทะเบียนออกหนงัสือภายใน และสามารถตรวจสอบได้ว่าเลขทะเบียนในแต่ละสว่นงานถูกน าไปใช้
กบัหนงัสือเร่ืองใด 

7. ผู้ รับเร่ืองสามารถบนัทึกการปฏิบติังานและค าสัง่การแนบไปกบัหนงัสือทุกครัง้ที่มี
การด าเนินงาน หากเอกสารที่ส่งไปยงัผู้ รับปลายทางไม่ถูกต้อง ระบบอนุญาตให้ผู้ รับท าการส่งคืน
เอกสารไปยังต้นทาง พร้อมแสดงสถานะให้ต้นทางรู้ว่ามีการตีกลับเอกสารจากหน่วยงานใดโดย
อตัโนมติั 

8. ผู้ ส่งสามารถดึงเอกสารกลับได้ทันที  หากผู้ รับยังไม่มีการลงทะเบียนรับเร่ือง
ดงักลา่ว 
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9. ระบบต้องบันทึกประวัติการปฏิบัติงานเอกสารเรียงตามวันและเวลา ตัง้แต่
จุดเร่ิมต้นด าเนินการจนกระทั่งด าเนินการแล้วเสร็จ โดยสามารถติดตามตรวจสอบค าสัง่การของ
หนงัสือและดคู าสัง่การแต่ละขัน้ตอนได้ 

10. สามารถเพิ่มเอกสารแนบท้ายโดยการสแกนหรือแนบไฟล์ข้อมูลต่าง ๆ ได้ไม่
จ ากดั ในทุกขัน้ตอนของการเดินของเอกสาร รวมทัง้สามารถบนัทึกข้อความ หมายเหต ุเพื่อแสดง
รายละเอียดของเอกสารแนบนัน้ ๆ ได้ โดยเพิ่ม แก้ไข หรือลบเอกสารแนบเฉพาะของตนได้เท่านัน้ 
และไม่อนญุาตให้แก้ไขเอกสารแนบของผู้ อ่ืน 

11. ในกรณีที่มีการแก้ไขรายละเอียดเอกสาร ระบบจะต้องเก็บรายละเอียดทัง้ก่อน
การแก้ไข และหลงัการแก้ไขไว้ในบนัทึกงาน เพื่อใช้ในการตรวจสอบการแก้ไขได้ ผู้แก้ ไข วนั-เวลา
ใด 

12. มีระบบแจ้งเตือนทาง email หรือแจ้งเตือนด้วยวิธีอ่ืน (สว่นค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม) 
13. มีการก าหนดอายขุองเอกสารได้ 
การรับส่งหนังสือ 
1. สามารถส่งหนงัสือได้ โดยมีบนัทึกการส่งเป็นหลกัฐาน และสอดคล้องกบัระเบียบ

ของทางราชการ 
2. สามารถรับหนงัสือได้ โดยมีบนัทึกการรับหนังสือเป็นหลกัฐาน และสอดคล้องกับ

กบัระเบียบของทางราชการ 
3. สามารถติดตามเส้นทางเดินของหนงัสือและสถานะของเอกสารได้ 
4. สามารถก าหนดวนัปฏิบติัและสรุปผลการปฏิบติังานของหน่วยได้ 
5. สามารถดงึเร่ืองกลบัหากยงัไม่มีการรับหนงัสือ 
6. สามารถสง่หนงัสือคืนได้ 
7. สามารถยกเลิกหนงัสือได้ 
8. สามารถรับสง่เอกสารระหว่างผู้ใช้ในประเภทที่แตกต่างกนัได้ 
ทะเบียนหนังสือ 
1. สามารถลงบนัทกึในสมดุทะเบียนได้ง่าย 
2. สามารถลงรายการในสมดุทะเบียนได้โดยไม่ต้องมีหนงัสือในระบบ 
3. สามารถโอนข้อมลูทะเบียนออกมาในรูปแบบไฟล์ Spreadsheet 
4. สามารถก าหนดเลขที่หนงัสือตามระเบียบของทางราชการ 
5. สามารถจองเลขหนงัสือล่วงหน้าและปรับแก้ไขวนัที่ออกหนงัสือได้ เฉพาะผู้ ที่ได้รับ

การก าหนดสิทธิไว้ 
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6. สามารถก าหนดวันปฏิบัติและสรุปผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานภาย  
ในได้ 

ด้านการสืบค้น 
1. สามารถค้นหาได้โดยปอ้นค าดชันีที่ทราบทัง้หมดหรือบางสว่น และสามารถใช้ดชันี

เพียงตวัเดียวหรือหลายตวัร่วมกนัสืบค้นได้ 
2. สามารถค้นหาจากเนือ้หา (Full Text Search) จากไฟล์ต่าง ๆ ได้แก่ .DOC, .XLS 

และ .PDF ได้ทัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษ ภายใต้เงื่อนไขของสิทธิในการเข้าถึงเอกสาร 
3. สามารถค้นหาติดตามสถานะปัจจุบนัของเอกสารที่ก าลงัด าเนินการว่าอยู่ที่ผู้ ใด

จากรายละเอียดเอกสารที่ก าหนด ได้แก่ เลขที่หนงัสือ ลงวนัที่ วนัที่ลงรับ เลขที่รับ ชื่อเร่ือง เจ้าของ
เร่ือง ค าสั่งการ รวมทัง้สามารถตรวจสอบสถานะของหนังสือว่าอยู่ระหว่างด าเนินงาน หรือ
ด าเนินงานเสร็จแล้ว 

4. ระบบต้องมีหน้าจอแสดงข้อมลูรายการเอกสารที่ต้องติดตาม เพื่อความสะดวกใน
การติดตามงาน 

5. ควบคุมสิทธ์ิการค้นหาเอกสาร ให้ค้นหาได้เฉพาะหนังสือท่ีผ่านหน่วยงานตนเอง 
และแบ่งการค้นหาตามประเภทหนงัสือ 

6. การจดัเรียงการแสดงผลในหน้าค้างรับ ให้เรียงตามล าดบัความเร่งด่วน 
 
 
การจัดท ารายงานและการติดตามงาน ระบบการพิมพ์รายการ (Report) และ

รูปแบบรายงานอย่างน้อยประกอบด้วย 
1. รายงานสรุปของหนงัสือแต่ละเดือน ประกอบด้วยหนงัสือส่งออกภายนอก หนงัสือ

ส่งภายใน หนังสือรับจากภายนอก หนังสือรับจากภายใน รายงานเซ็นรับหนังสือประกอบด้วย
หนงัสือสง่ภายในและหนงัสือสง่ต่อ 

2. รายงานหนงัสือเวียน 
3. รายงานค าสัง่ 
4. รายงานประกาศ 
5. สถานะเอกสาร การด าเนินงานเอกสาร และการรับ-สง่เอกสาร 
6. สามารถก าหนดเงื่อนไขในการค้นหาข้อมลูที่ต้องการในรายงานได้ 
7. สามารถติดตามเอกสารเป็นแผนภาพเหมือนจริง (Visual Flow Tracking) และ

สามารถแสดงภาพรายงานบนหน้าจอก่อนการพิมพ์ (Preview) ผ่าน Web Browser 
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แนวคิดประสิทธิภาพในการท างาน 

นกัวิชาการหลายท่านให้ความหมายของประสิทธิภาพการท างาน ดงันี ้
Millet (1954) ได้กล่าวว่า ประสิทธิภาพ หมายถึง ผลการปฏิบติังานที่ท าให้เกิดความ

พึงพอใจ และได้รับผลก าไรจากการปฏิบัติงาน ซึ่งความพึงพอใจนัน้ เป็นความพึงพอใจในการ
บริการให้กบัประชาชน โดยพิจารณาจาก เช่น การให้บริการอย่างเท่าเทียมกนั รวดเร็วทนัเวลา การ
ให้บริการอย่างเพียงพอ ต่อเนื่อง และการให้บริการอย่างก้าวหน้า เป็นต้น 

สิริวดี ชูเชิด (2556) ได้กล่าวว่า ประสิทธิภาพการท างาน หมายถึง ความสามารถ
และทักษะในการกระท าของตนเอง หรือของผู้ อ่ืนให้ดีขึน้ เจริญขึน้ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของ
ตนเอง และขององค์กรอนัจะท าให้ตนเอง ผู้ อ่ืน และองค์กร เกิดความพงึพอใจและสงบสขุในที่สดุ 

สรุปได้ว่า การพัฒนาประสิทธิภาพการท างาน คือ การปรับปรุงแก้ ไขเพิ่มเติม 
ความสามารถ และทักษะในการท างานของตนเองหรือผู้ อ่ืนให้ดีขึน้  เจริญขึน้ เพื่อให้บรรลุ
เป้าหมายขององค์กร ซึ่งจะท าให้ตนเอง ผู้ อ่ืน และองค์กร เกิดความสุขในที่สุด โดยการพัฒนา
ประสิทธิภาพการท างานมีความส าคญัยิ่งต่อการพฒันาองค์กรและสงัคม 

ประสิทธิภาพ เป็นการใช้ปัจจยัและกระบวนการในการด าเนินงาน โดยประสิทธิภาพ
อาจไม่แสดงเป็นตัวเลข แต่แสดงด้วยการบนัทึกถึงลกัษณะการใช้เงิน วสัดุ คน และเวลา ในการ
ปฏิบัติงานอย่างคุ้มค่า ประหยัด ไม่มีการสูญเปล่าเกินความจ าเป็น รวมถึงมีการใช้กลยุทธ์หรือ
เทคนิควิธีการปฏิบติัที่เหมาะสม สามารถน าไปสู่การบงัเกิดผลได้เร็วและมีคุณภาพ ประเภทของ
ประสิทธิภาพ มี 2 ระดบั คือ 

1. ประสิทธิภาพของบุคคล หมายถึง การท างานของบุคคลที่ส าเร็จลลุ่วงโดยสญูเสีย
เวลาและพลังงานน้อยที่สุด เป็นการท างานได้เร็วและได้งานดีตามค่านิยมการท างานที่ยึดกับ
สงัคม บุคคลที่มีประสิทธิภาพในการท างาน คือ บุคคลที่ตัง้ใจปฏิบติังานอย่างเต็มความสามารถ 
ใช้กลวิธีหรือเทคนิคการท างานที่จะสร้างผลงานได้มาก เป็นผลงานที่มีคณุภาพ เป็นที่น่าพอใจ โดย
สิน้เปลืองค่าใช้จ่าย พลงังาน และเวลาน้อย เป็นบุคคลที่มีความสุข พอใจในการท างาน เพิ่มพูน
คณุภาพ และปริมาณของผลงาน สามารถคิดค้น ดดัแปลง วิธีการท างานให้ได้ผลดียิ่งขึน้อยู่เสมอ 

2. ประสิทธิภาพขององค์กร หมายถึง การที่องค์กรสามารถด าเนินงานต่าง ๆ ตาม
ภารกิจหน้าที่ขององค์กร บรรลุตามวัตถุประสงค์ โดยประหยัดทัง้เวลา ทรัพยากร และก าลังคน 
องค์กรมีความสามารถในการใช้ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ เทคนิควิธีการ และเทคโนโลยี ท าให้เกิด
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วิธีการท างานที่เหมาะสม มีความราบร่ืนในการด าเนินงาน มีปัญหาอุปสรรค ความขัดแย้ง และ
การสญูเปลา่น้อยที่สดุ บคุลากรมีขวญัก าลงัใจดี และมีความสขุในการท างาน 

Peterson and Plowman (1953) ได้กล่าวว่า องค์ประกอบของประสิทธิภาพการ
ท างาน ไว้ดงันี ้

1. คุณภาพของงาน (Quality) ผลงานหรือผลผลิตจะต้องมีคุณภาพสูง โดยผู้ ผลิต
และผู้ ใช้จะต้องได้ประโยชน์ที่คุ้มค่า ผลการท างานจะต้องมีความถกูต้องได้มาตรฐาน รวดเร็ว และ
ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กร และสร้างความพงึพอใจให้กบัลกูค้าหรือหรือผู้ที่มาใช้บริการ 

2. ปริมาณ (Quality) ผลงานหรือผลผลิตที่เกิดขึน้จะต้องเป็นไปตามเป้าหมายของ
องค์กร โดยผลงานที่ปฏิบัติได้นัน้จะต้องมีปริมาณงานที่เหมาะสมตามแผนงานที่ก าหนดหรือ
เป้าหมายที่องค์กรวางไว้ และควรมีการก าหนดระยะเวลาหรือวางแผนบริหารเวลาเพื่อให้ได้
ปริมาณงานตามเป้าหมายที่มีการก าหนดไว้ โดยผลงานที่ออกมานัน้ต้องสมดลุกบัอัตราก าลงัคน 
มีการส ารวจวสัดอุปุกรณ์ก่อนใช้ทกุครัง้และมีการเก็บวสัดอุปุกรณ์ไว้ในจ านวนที่เหมาะสม 

3. เวลา (Time) ที่ต้องใช้ในการด าเนินงานจะต้องมีการก าหนดอย่างเหมาะสมกับ
ลกัษณะงาน มีการพัฒนาเทคนิคการท างานให้มีความสะดวกและรวดเร็วมากขึน้ ผลงานส าเร็จ
ตามก าหนดเมื่อเทียบกบัความยากง่ายของงาน ใช้เวลาในการปฏิบติังานน้อย การส่งมอบตรงตาม
ก าหนด และพนกังานท างานถกูต้องรวดเร็ว 

4. ค่าใช้จ่าย (Cost) ในการด าเนินงานทัง้หมด จะต้องมีความเหมาะสมกบังาน โดย
จะต้องลงทุนน้อยที่สดุและได้รับผลก าไรมากที่สดุ ประสิทธิภาพด้านค่าใช้จ่ายหรือต้นทุน คือ การ
ใช้ทรัพยากรบุคคล วัสดุ เทคโนโลยี และการเงิน ที่มีอยู่อย่างประหยัดและคุ้ มค่าที่สุด มีการ
วางแผนก่อนเร่ิมงานเพื่อขจดัความซ า้ซ้อนในการผลิต น าความรู้จากการฝึกอบรมมาใช้ในงานให้
เกิดประโยชน์สงูสดุ และให้ความร่วมมือในการประหยดัพลงังาน 

Ryan and Smith (1954) ได้กล่าวถึง  ประสิท ธิภาพในการท างานของบุคคล 
(Human Efficiency) ว่าเป็นความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งที่ทุ่มเทและลงทุนให้กับงานในแง่บวก ซึ่ง
สามารถพิจารณาจากการท างานของแต่ละบุคคลโดยเปรียบเทียบกับผลลพัธ์ที่ได้จากงานนัน้ ๆ 
เช่น ความพยายามในการท างานกบัผลลพัธ์ที่ได้จากงานนัน้ 

Simon (1960) กล่าวว่า งานใดท่ีมีประสิทธิภาพสงูสดุ พิจารณาได้จากความสมัพนัธ์
ระหว่างปัจจัยน าเข้า (Input) กับ ผลผลิต (Output) ที่ได้รับ ซึ่งสรุปได้ว่า ประสิทธิภาพเท่ากับ
ผลผลิต ถ้าเป็นหน่วยงานราชการของรัฐ จะบวกความพึงพอใจของผู้ รับบริการเข้าไปด้วย  โดย
สามารถเขียนเป็นสตูรได้ดงันี ้คือ 
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E = (O-I) + S 
E = Efficiency คือ ประสิทธิภาพของงานที่ได้รับออกมา 
O = Output คือ ผลิตหรือผลงานที่ได้รับออกมา 
I = Input คือ ปัจจยัน้าเข้าหรือทรัพยากรในการบริหารที่ใช้ไป 
S = Satisfaction คือ ความพงึพอใจในผลงานที่ออกมา 
เมื่อพิจารณาสตูรข้างต้นแล้ว จะเห็นได้ว่า ในเชิงธุรกิจนัน้ ประสิทธิภาพจะตัง้อยู่บน

รากฐานของก าไร นั่นคือการที่สามารถผลิตงานออกมาในปริมาณให้ได้มาก โดยใช้ต้นทุนหรือ
ปัจจัยน าเข้าให้น้อย ส่วนทางด้านการบริหารราชการนัน้ ประสิทธิภาพจะมุ่งไปที่ความพึงพอใจ
ของผู้ รับบริการเป็นส าคญั 

นอกจากนัน้ ประสิทธิภาพในการปฏิบติังานมกัพิจารณาว่า ในการด าเนินการเพื่อให้
บรรลุเป้าหมายขององค์กร ผลที่ได้รับนัน้ ดีแค่ไหน อย่างไร ซึ่งอาจเปรียบเทียบได้หลายมิติ เช่น 
มิติทางเศรษฐศาสตร์โดยไม่ใช่เพียงเร่ืองเงินแต่อย่างเดียว แต่หมายถึงทรัพยากรอ่ืน ๆ ที่ใช้ใน
กระบวนการผลิตนัน้ ๆ ด้วย เช่น เวลาหรือวตัถุดิบ มิติทางการบริหาร อาจพิจารณาจากความพึง
พอใจของสมาชิกในองค์กรต่อวิธีการบริหารเพื่อบรรลเุป้าหมาย มิติทางสงัคม อาจพิจารณาจาก
ผลการสะท้อนกลบัการที่จะเกิดประสิทธิภาพในการปฏิบติังานนัน้ โดยต้องมีองค์ประกอบส าคัญ
อยู่ 2 ส่วนหลัก ได้แก่ ผู้ปฏิบัติงาน กับโครงสร้างการปฏิบัติงาน ส าหรับในเร่ืองของผู้ปฏิบัติงาน 
จะต้องมีแนวคิดการปฏิบัติตัวในการปฏิบัติงาน และการพัฒนาตนเองอยู่เสมอ ดังนัน้ การ
ปฏิบติังานที่มีประสิทธิภาพควรมีลกัษณะดงันี ้(สมพิศ สขุแสน, 2556)  

1) ความฉับไว หมายถึง การใช้เวลาได้อย่างเหมาะสมที่สุด รวดเร็ว ไม่ท างานล่าช้า 
กล่าวคือ คนที่มีประสิทธิภาพ ควรท างานให้เสร็จตามก าหนดเวลา หรืองานบริการ ต้องให้
ผู้ รับบริการได้รับบริการด้วยความรวดเร็ว ผู้ ให้บริการจะต้องสร้างวัฒนธรรมการให้บริการแบบ
เบ็ดเสร็จจดุเดียว (One Stop Service) 

2) ความถูกต้องแม่นย า หมายถึง การไม่มีความผิดพลาดหรือเกิดขึน้น้อย รวมทัง้
ความแม่นย าในกฎระเบียบข้อมูล ตัวเลข หรือสถิติต่าง ๆ ไม่ประมาทเลินเล่อจนท าให้เกิดความ
เสียหายแก่องค์กร 

3) ความรู้ หมายถึง การมีองค์ความรู้เก่ียวกบังาน รู้จกัศกึษาหาความรู้ในงานที่ท าอยู่
ตลอดเวลา คนที่มีประสิทธิภาพควรแสวงหาความรู้อยู่ตลอดเวลา ทัง้การเรียนรู้ด้วยตนเอง องค์กร 
ผู้ อ่ืน อินเทอร์เน็ต เป็นต้น และสามารถน าความรู้ที่ได้รับมาปรับปรุงการท างานให้ดีขึน้ 
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4) ประสบการณ์ หมายถึง การรอบรู้จากการได้เห็น สัมผัส ได้ลงมือปฏิบัติ มิใช่มี
ความรู้ด้านวิชาการแต่เพียงอย่างเดียว การเป็นผู้ มีประสบการณ์ในการท างานสูง จะท างาน
ผิดพลาดน้อย องค์กรจะต้องรักษาบคุคลเหลา่นีใ้ห้อยู่กบัองค์กรให้นานที่สดุ เพราะคนเหลา่นีจ้ะท า
ให้องค์กรพฒันาได้เร็ว 

5) ความคิดสร้างสรรค์ หมายถึง การคิดริเร่ิมน าสิ่งใหม่ ๆ มาใช้ในองค์กร เช่น ระบบ
การให้บริการที่ลดขัน้ตอน การประเมินผลการปฏิบติังานแบบใหม่ การบริหารงานแบบเชิงรุก เป็น
ต้น คนที่มีประสิทธิภาพจะเป็นคนที่ชอบคิด เก่งคิด หรือมองไปข้างหน้าตลอดเวลา ไม่ใช่ท างาน
เฉพาะตามค าสัง่ และงานประจ าวนั 

จากแนวคิดในเร่ืองประสิทธิภาพข้างต้น อาจกล่าวโดยสรุปว่า ประสิทธิภาพของการ
ท างานในเชิงการบริหารธุรกิจนัน้ หมายถึง การใช้ต้นทนุการผลิตให้น้อยแต่ได้ก าไรมาก ซึง่ผลิตผล
จ านวนมากและประหยดัเวลาที่สดุ ส าหรับประสิทธิภาพในความหมายเชิงสงัคมศาสตร์นัน้ ปัจจยั
น าเข้า หมายถึง คุณสมบัติในด้านความสามารถ ความพยายาม ความคล่องแคล่ว และความ
พร้อมของผู้ปฏิบัติงาน โดยปัจจัยน าออก หมายถึง การบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กรและสร้าง
ความพึงพอใจแก่ผู้ ใช้บริการ จากแนวคิดการศึกษาประสิทธิภาพที่กล่าวมาแล้ว พอจะสรุปได้ว่า 
การศึกษาประสิทธิภาพของการใช้ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ในสถาบนัวิจยัวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งประเทศไทย จะต้องประกอบกบัระบบที่ดี เมื่อพฒันาเสร็จสมบรูณ์แล้ว สามารถเอือ้
ประโยชน์สูงสุดให้กับผู้ ใช้ประโยชน์ หากมีการเปลี่ ยนแปลงไปจากเดิม ระบบก็ยังสามารถ
ปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ปฏิบัติได้ โดยการจัดให้ได้รับความรู้ใหม่ๆ ทาง
เทคโนโลยีเพิ่มเติม และมีการแลกเปลี่ยนความรู้ซึง่กนัและกนั 

 
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) 

ประวัติ 
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) เป็นรัฐวิสาหกิจที่

จัดตัง้ขึน้เพื่อด าเนินการตามนโยบายพิเศษของรัฐ ปัจจุบันเป็นหน่วยงานในก ากับของกระทรวง
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) และมีพระราชบัญญัติสถาบันวิจัย
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2522 โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดตัง้ตาม
พระราชบัญญัติ คือ ริเร่ิมด าเนินการวิจัย และให้บริการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อการ
พฒันาประเทศในทางเศรษฐกิจและสงัคม ให้แก่หน่วยงานของรัฐและวิสาหกิจเอกชน ท าการวิจยั
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อให้มีการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างเหมาะสมกับภาวะเศรษฐกิจ 
สิ่งแวดล้อม การอนามัยและสวัสดิภาพของประชาชน รวมถึงสนับสนุนการเพิ่มผลผลิตตาม
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นโยบายของรัฐบาลโดยเผยแพร่ผลของการวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อน าไปใช้ให้เกิด
ประโยชน์แก่ประเทศในทางเกษตรกรรม อุตสาหกรรมและพาณิชยกรรม การฝึกอบรมนักวิจัย
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และให้บริการในการทดสอบ ตรวจวัด และบริการอ่ืน ๆ ทาง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

วิสัยทัศน์ / พันธกิจ / ค่านิยม / วัฒนธรรมองค์กร / ยุทธศาสตร์/ กรอบแนวทาง
การด าเนินงาน 

วิสัยทัศน์ 
วว. เป็นองค์กรชัน้น าในการบูรณาการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพื่อ

สร้างสงัคมนวตักรรมอย่างยัง่ยืน 
พันธกิจ 
1. วิจัยพัฒนาและบูรณาการด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี  และนวัตกรรม  

เพื่อสร้างคุณค่า มูลค่าเพิ่ม ให้กับเศรษฐกิจประเทศบนฐานความหลากหลายทางชีวภาพ 
ตอบสนองการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขนัและการพฒันาประเทศอย่างยัง่ยืน 

2. ถ่ายทอดเทคโนโลยี และนวตักรรม สูอ่ตุสาหกรรมและวิสาหกิจชมุชน และผลกัดนั
ให้เกิดการน าไปใช้ประโยชน์ทัง้เชิงเศรษฐกิจ สงัคม และสิ่งแวดล้อม 

3. บ ริการวิ เคราะห์  ทดสอบ สอบเทียบ รับรองระบบคุณภาพ  อบรม และ 
ท่ีปรึกษา เพื่อยกระดบัมาตรฐานและความสามารถในการแข่งขนัของภาคอตุสาหกรรม 

4. พัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กร สู่องค์กรสมรรถนะสูง ทันสมัย และมี  
ธรรมาภิบาล 

วัฒนธรรมองค์กร 
สร้างองค์กรแห่งปัญญา สร้างคณุค่านวตักรรม 
ยุทธศาสตร์ 
1. สร้างสรรค์เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่มีคุณค่า ตอบสนองการพัฒนาเศรษฐกิจ

ประเทศบนฐานความหลากหลายทางชีวภาพ (Bio-based economy) 
2. สร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากตามความต้องการของพืน้ที่ (Area 

based) ด้วย วทน. 
3. ส่งเสริมการน าความเชี่ยวชาญและโครงสร้างพืน้ฐานทาง วว. สามารถน าไปใช้

ประโยชน์อย่างครบวงจร เพื่อสนบัสนนุการสร้างสงัคมนวตักรรมที่ยัง่ยืน 
4. พฒันาสูอ่งค์กรสมรรถนะสงู ทนัสมยั เข้มแข็ง พึง่ตนเองได้ และมีธรรมาภิบาล 
กรอบแนวทางการด าเนินงานของ วว. 
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1. วิจยัและพฒันาบนฐานของทรัพยากรชีวภาพ (Bio Based Research) ครอบคลมุ
ภารกิจที่เก่ียวข้องกบัคลสัเตอร์เป้าหมายของประเทศ เช่น การแปรรูปอาหาร เชือ้เพลิงชีวภาพ เคมี
ชีวภาพ และการแพทย์ครบวงจร 

2. พัฒนาเทคโนโลยีที่สามารถน าไปใช้ในการแก้ไขปัญหา หรือตอบสนองความ
ต้องการของผู้ ใช้ (Appropriate Technology) ได้อย่างสอดคล้องกบับริบทในการใช้งานจริง ทัง้ใน
ด้านต้นทนุและความซบัซ้อนของเทคโนโลยี 

3. การบริการด้านการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบจนสู่ระดับเชิงพาณิชย์ 
(Commercialization) อย่างครบวงจร จนถึงส่งเสริมด้านการตลาดและเชื่อมโยงด้านการเงินแก่
ผู้ประกอบการทกุระดบั (Total Solution Provider) 

4. การด าเนินงานที่มุ่งเน้นการตอบโจทย์ความต้องการของชุมชนและประชาชนใน
พืน้ที่ต่าง ๆ สนับสนุนให้เกิดการพัฒนาเชิงพืน้ที่ร่วมกับหน่วยงานและสถาบันการศึกษาในพืน้ที่ 
(Area Based) เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กบัชมุชน 

 
โครงสร้างองค์กร 
วว. แบ่งการด าเนินงานออกเป็น 6 กลุม่งาน 

1. กลุม่วิจยัและพฒันาด้านอตุสาหกรรมชีวภาพ (อช.) 
2. กลุม่วิจยัและพฒันาด้านพฒันาอย่างยัง่ยืน (พย.) 
3. กลุม่บริการอตุสาหกรรม (บอ.) 
4. กลุม่ยทุธศาสตร์และจดัการนวตักรรม (ยธ.) 
5. กลุม่บริหาร (บห.) 
6. กลุม่งานสงักดัผู้ว่าการ 

 
ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่ง

ประเทศไทย (วว.) 
ตามที่รัฐบาลมีนโยบายในการผลกัดนัให้หน่วยงานภาครัฐพฒันาระบบงานเข้าสูก่าร

บริหารงานแบบอิเล็กทรอนิกส์ ท าให้ทุกหน่วยงานเข้าใจถึงความส าคัญและความจ าเป็นเก่ียวกับ
การบูรณาการระบบงานพื น้ฐานที่ใช้จัดกระบวนการท างาน การรับส่งเอกสาร ตลอดจนการ
ติดตามงานให้มีประสิทธิภาพมากขึน้ ลดการใช้กระดาษและการถ่ายส าเนาเอกสาร สามารถ
เรียกใช้งานหรือสัง่การ ประสานการปฏิบติังานได้ทุกที่ทุกเวลา ซึ่งการรับส่งเอกสารในสถาบนัวิจยั
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วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) มีหลากหลายประเภททัง้เพื่อด าเนินการและ
เพื่อทราบ 

ในปี พ.ศ.2552 สถาบนัวิจยัวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) จึงได้
น าระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในการบริหารจดัการงานสารบรรณ เพื่อช่วยลดขัน้ตอนใน
การปฏิบัติงานให้เกิดความสะดวกรวดเร็วในการแลกเปลี่ยนข้อมูล รองรับงานเอกสารรับเข้า 
ส่งออก หนังสือเวียน ระเบียบ ค าสั่งต่าง ๆ ระหว่างหน่วยงานทัง้ภายในองค์กร และระหว่าง
หน่วยงานภายนอกองค์กรตามกรอบแนวทาง TH e-GIF เพื่อติดตามและป้องกนัการสูญหายของ
เอกสาร ตลอดจนเกิดความสะดวกในการสืบค้นและติดตามงาน โดยได้คดัเลือกระบบที่พฒันาอิง
ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยระบบงานสารบรรณ ปี พ.ศ. 2526 และเป็นระบบเปิด 
(Open System) จึงได้คัดเลือกระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ INFOMA: WebFlow™ ซึ่ง
พฒันาขึน้โดยมีวตัถุประสงค์หลกัเพื่อการบริหารงานสารบรรณให้มีประสิทธิภาพสงูสดุต่อองค์กร 
รองรับงานเอกสารรับเข้า-ส่งออก หนังสือเวียน ระเบียบ ค าสั่งต่าง ๆ ที่สื่อสารกันทัง้ภายใน -
ภายนอกองค์กร ตลอดจนหนังสือที่มาจากหน่วยงานภายนอก ซึ่งในแต่ละวันมีเอกสารเข้า -ออก
หลายประเภทและมีปริมาณมาก มีขัน้ตอนในการด าเนินงานที่ซับซ้อน ระบบสามารถช่วยลด
ขัน้ตอนการท างาน ให้บริการสืบค้นหนังสือหรือติดตามงานเอกสารได้อย่างรวดเร็วสามารถทราบ
ถึงสถานะของหนงัสือ ปอ้งกนัเอกสารสญูหายระหว่างด าเนินการ 

คุณลักษณะของระบบ 
1. INFOMA: WebFlow™ เป็นระบบซอฟต์แวร์ที่ออกแบบเพื่อปฏิบติังานสารบรรณ

ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ โดยอาศัยศักยภาพของระบบเครือข่ายภายในองค์กร ท างานในลกัษณะ
ของ Web Application มี รูปแบบการท างานผ่าน Browser (ท างานผ่านโปรแกรม Internet 
Explorer สามารถประยุกต์งานระบบได้ตามโครงสร้างองค์กรภาครัฐบาล รัฐวิสาหกิจ เอกชน 
องค์กรอิสระ สถาบนัการศกึษา เป็นต้น ผู้ ใช้งานระบบจะต้องมีชื่อและรหสัผ่านก่อนเข้าสูโ่ปรแกรม
เพื่อเข้าสูร่ะบบงาน 

2. ระบบสามารถบันทึกการรับ-ส่งหนังสือภายในและภายนอก ผู้ ใช้งานสามารถ
บนัทึกรายละเอียด  ได้แก่ เลขที่หนังสือ วนัที่ของหนังสือ เลขที่อ้างถึง (ถ้ามี) เลขทะเบียนหนังสือ
รับ-ส่งที่ระบบก าหนดให้อัตโนมัติ เร่ือง/รายละเอียด จาก ถึง ความเร่งด่วน ความส าคัญเอกสาร 
เช่น ลบั ลบัมาก ลบัท่ีสุด โดยก าหนดตามสิทธ์ิของผู้ ใช้งาน ระบบจะบนัทึกวนัเวลาพร้อมวนัท่ีใน
การลงรับ สามารถก าหนดระยะเวลาการด าเนินงานกับหนังสือ นอกจากนีผู้้ ใช้งานยังสามารถ
ก าหนดหมวดหนงัสือเป็น ระเบียบ, ค าสัง่, ประกาศต่าง ๆ เป็นต้น 



  26 

3. การค้นหาและติดตามงานเอกสาร ผู้ ใช้งานสามารถสืบค้นข้อมูลได้จากดัชนีที่
บนัทึกเข้าสู่ระบบ เช่น ค้นหาจากเลขที่หนังสือ วนัที่ ชื่อเร่ือง อ้างถึง สิ่งที่ส่งมาด้วย หน่วยงานต้น
ทาง ซึ่งสามารถเรียกดเูอกสารแนบท้ายที่เป็นกระดาษ (ผ่านเคร่ืองอ่านภาพเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ 
Scanner) หรือไฟล์ข้อมูลที่สร้างจาก Microsoft Word, Excel, Power Point, Adobe Acrobat, 
JPEG, GIF, HTML เป็นต้น สามารถติดตามความคืบหน้าในการปฏิบติังานของแต่ละหน่วยงาน 
สถานะของหนงัสือ เช่น อยู่ระหว่างด าเนินการ, รอปฏิบติั, ด าเนินงานเสร็จสิน้ ปิดงาน หรือจดัเก็บ 

4. ผู้ ใช้งานระบบสามารถเรียกดูภาพเอกสารที่ได้จากการสแกนโดยสามารถเรียกดู
เอกสารตามความกว้างของจอคอมพิวเตอร์ การขยายภาพเอกสาร Zoom In การย่อขนาดภาพ
เอกสาร Zoom Out การหมุนภาพเอกสารทีละ 90 องศา การเรียกดูหน้าเอกสารไปยังหน้าที่
ต้องการ และการพลิกดหูน้าเอกสารทีละหน้า 

5. การส่งเอกสาร/ การบนัทึกงาน เมื่อลงทะเบียนรับ-ส่งหนังสือ พร้อมบันทึกค าสั่ง
การเรียบร้อยแล้ว ผู้ ใช้งานสามารถส่งหนงัสือผ่านไปยงัหน่วยงานที่เก่ียวข้องตามโครงสร้างองค์กร 
โดยหน่วยงานผู้ รับปลายทางไม่จ าเป็นต้องบนัทึกรายละเอียดหนังสือใหม่สามารถลงทะเบียนรับ
หนงัสือได้ทนัที นอกจากนัน้ระบบสามารถขยายศกัยภาพในการด าเนินงานและติดตามหนงัสือได้ 
โดยเชื่อมโยงกับระบบไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ที่มีมาตรฐานเป็น SMTP/ POP 3 ซึ่งผู้ ใช้งาน
สามารถตรวจสอบประวัติการด าเนินงานเอกสาร รายละเอียดหนังสือจากระบบไปรษณีย์
อิเล็กทรอนิกส์พร้อมเอกสารแนบ 

6. การพิมพ์รายงาน ผู้ ใช้งานสามารถเลือกพิมพ์รายงานแยกตามประเภทหนังสือ 
เช่น รายงานเลขทะเบียนหนังสือรับ รายงานเลขทะเบียนหนังสือส่งภายใน รายงานเลขทะเบียน
หนังสือเพื่อการเซ็นรับ รายงานเลขทะเบียนหนังสือส่งออกนอกองค์กร รายงานการติดตามการ
ปฏิบัติงาน รายงานสถิติสถานะหนังสือ ซึ่งสามารถจัดพิมพ์รายงานได้ตามช่วงเวลาที่ก าหนด  
ตามหมวดหมู่หนังสือ ตามหน่วยงานผู้ รับ หรือหน่วยงานผู้ส่ง และจดัเรียงล าดับตามหน่วยงานผู้
ปฏิบติัได้ 

7. การเชื่ อม โยงระบบงานสารบรรณ เล็กทรอนิกส์กับระบบงานตู้ เอกสาร
อิเล็กทรอนิกส์ หนังสือที่ด าเนินการแล้วเสร็จและต้องการจัดเก็บเพื่อเป็นเอกสารอ้างอิง ผู้ ใช้งาน
สามารถเลือกเร่ืองที่ปิดงานแล้วเก็บเข้าสู่ระบบตู้ เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ได้ทันที โดยเลือกเก็บในตู้
เอกสาร ลิน้ชกั แฟ้มเอกสารที่ก าหนด พร้อมจดัล าดบัความส าคัญเอกสาร โดยข้อมลูที่บนัทึกและ
เอกสารแนบจากการสแกน หรือโอนไฟล์ข้อมูลเชื่อมโยงกบัฐานข้อมูลระบบตู้ เอกสารได้อัตโนมัติ 
ซึง่เป็นการลดขัน้ตอนการท างาน 
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การปรับปรุงระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์เพิ่มเติม (ระยะที่ 2) 
1. การปรับปรุงระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (INFOMA : WebFlow) 

1.1. ปรับปรุง User Interface เพื่อให้ทันสมัยและรองรับการใช้งานถึงระดับ
ผู้บริหารและรองรับการใช้งานแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ (e-Form) หรือ Template Word 

1.2. สามารถเรียกโปรแกรมการใช้งานผ่าน Internet Explorer, Chrome, 
Fire Fox 

1.3. ปรับปรุงการปรับ Application ให้รองรับ 64-bit ทัง้ Web Application 
& Database และรองรับการใช้งานลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ 

1.4. ปรับปรุงระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ให้รับ-ส่งข้อมูลภาครัฐ (ECMS 
V.2.0) 

1.5. ปรับปรุงฟังก์ชัน่การดภูาพเอกสารจากไฟล์สแกนที่เป็น .Tiff ให้สามารถ
เปิดผ่านโปรแกรม Acrobat Reader (.PDF) ได้ 

1.6. ปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงาน ให้รองรับการรับ/สง่ข้อมลู 
1.7. ด าเนินการในการท า Data Conversion และสร้าง/ปรับปรุงแก้ไขสิทธ์ิใน

การเข้าถึงระบบเก่ียวข้องให้กบัผู้ใช้งานที่ได้รับอนญุาต 
1.8. ระบบสามารถให้ผู้ปฏิบัติสามารถส่งหนังสือไปยังบุคลากรที่เก่ียวข้อง

ด าเนินการแทนการเดินเอกสารกระดาษ ผู้ รับเอกสารสามารถด าเนินการและบนัทึกผล/สัง่การบน
หนงัสือน า (เกษียณหนงัสือ) พร้อมลงลายมือชื่อดิจิทลัก ากบั 

2. พัฒนาระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ส าหรับการติดตามงานของผู้บริหารให้เข้า
ใช้งานผ่านอปุกรณ์ Tablet หรือ Smart Phone (Web Application) 

2.1. สามารถใช้งานผ่านอุปกรณ์สื่อสาร ที่รองรับระบบปฏิบติัการ iOS หรือ 
android 

2.2. พฒันา GUI ของระบบฯ ให้เหมาะสมกบัการใช้งาน โดยให้แสดงผลเป็น
แบบ Responsive ที่สามารถปรับหน้าจอการแสดงผลตามขนาดของหน้าจอให้เหมาะสมกับ
อุปกรณ์โทรศัพท์เคลื่อนที่ (Mobile Devices) ได้โดยอัตโนมัติ และแสดงผลได้ดีที่สุดบนอุปกรณ์ 
iPad 

2.3 รองรับการเรียกด ู/ การสง่งาน, การลงนาม ของผู้บริหาร 
2.4 รองรับการบนัทกึค าสัง่การ พิมพ์ข้อความสัง่การผ่านคีย์บอร์ด 
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2.5 รองรับการบันทึ กค าสั่ งการ พิ ม พ์ ข้อความสั่งการผ่ านปากกา
อิเล็กทรอนิกส ์

2.6 สามารถใช้งานร่วมกับระบบลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ (Digital 
signature) 

2.7 สามารถติดตามงานได้ (Follow up) 
3. ระบบลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ (INFOMA : Signature) 

3.1. พฒันาระบบ PKI & Digital Signature Software 
3.2. สามารถใช้งานร่วมกบัระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ 
3.3. สามารถท าการพิสูจน์ตัวตน (Authentication) เป็นรายบุคคล โดยใช้

ข้อมลูผู้ใช้งาน 
3.4. สามารถใช้ Digital Signature แบบใช้งานภายในองค์กร (Internal CA) 
3.5. มีการผูก Internal CA กับการ Authentication ของผู้ ใช้งานแต่ละคน 

และบนัทกึลายเซ็นต์แบบภาพไว้ในระบบฯ 
3.6. เจ้าของกญุแจสามารถเปลี่ยนรหสัผ่านลงลายมือชื่อได้ตลอดเวลา 

4 ระบบแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ (INFOMA : e-Form) 
4.1 ด าเนินการสร้าง Start-up Function e-Form จ านวน 1 Server 
4.2. พฒันาระบบแบบฟอร์มเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (e-Form) หรือ Template 

Word จ านวน 4 ฟอร์ม เพื่อรองรับการลงลายมือชื่อด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ แบบฟอร์มขออนุมัติ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง แบบฟอร์มขออนมุติัค่าใช้จ่ายในการจดัฝึกอบรม/สมัมนา และค่าสมมนา
คณุวิทยากรเป็นกรณีพิเศษ แบบฟอร์มขออนุมติัค่าใช้จ่ายในการจดัประชุม และแบบฟอร์มบนัทึก
ภายใน 

 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

งานวิจัยเร่ือง “ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพในการท างานด้วยระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์ในสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) ” มีงานวิจัยที่
เก่ียวข้อง ดงันี ้

กนิษฐา สุวรรณสินธุ์  (2558) ได้ท าการศึกษาเร่ือง “ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจ
การใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ของเจ้าหน้าที่กรมป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัสงักดั
ส่วนกลาง” ผู้ วิจัยได้ท าการศึกษาพฤติกรรมและประสิทธิภาพการใช้งานระบบสารบรรณ



  29 

อิเล็กทรอนิกส์ของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และปัญหาในการใช้งานระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงข้อเสนอแนะในการพฒันาระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ โดยมีตวัแปรอิสระ 
5 ตัวแปร คือ เพศ อายุ ระดับการศึกษา ต าแหน่งอาชีพ และปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพการใช้
งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ส่วนตัวแปรตามมี 1 ตัวแปร คือ ความพึงพอใจในการใช้งาน
ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของเจ้าหน้าที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยสงักดัส่วนกลาง  
มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจส าหรับการใช้งานระบบงานสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์ของเจ้าหน้าที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยสังกัดส่วนกลาง และเพื่อ
เสนอแนะแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้งานระบบงานสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์ โดยเคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถาม และน าข้อมูลที่ได้ทัง้หมดมา
ประมวลผล ท าการวิเคราะห์ด้วยสถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ค่าร้อยละและค่าเฉลี่ย ซึ่งผลการศึกษา
พบว่า “ระดับความพึงพอใจในการใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ในแต่ละด้าน โดยรวมอยู่
ในระดบัมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าด้านที่มีค่าเฉลี่ยสงูสดุคือ ด้านความพึงพอใจต่อ
คณุภาพการใช้งาน รองลงมาคือ ด้านขัน้ตอนกระบวนการ ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยต ่าสดุคือ ด้านการ
จดัการเอกสาร” จากการส ารวจข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่าง ๆ ของผู้ตอบแบบสอบถามพบว่า 
“ควรมีการปรับปรุงพฒันาระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ในด้านระบบการสืบค้นหาข้อมลู การเพิ่ม
ประสิทธิภาพของฐานข้อมูลในการจัดเก็บหรือประมวลผล และควรมีการอบรมความรู้ให้แก่ผู้ที่
รับผิดชอบงานนีเ้ป็นประจ าทกุปี” 

พิศพร แถบทอง และ โกวิท รพีพิศาล (2559) ได้ศึกษาแนวทางในการปรับปรุงระบบ
การเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์ของกองทพับก : ศกึษาเฉพาะกรณี ก าลงัพลเหล่าทหารสารบรรณ
และเหล่าทหารปืนใหญ่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินโครงสร้าง ส ารวจระดับการยอมรับ การ
เรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning) และเปรียบเทียบลกัษณะทางประชากรศาสตร์กับการ
ประเมินโครงสร้างและการยอมรับการเรียนการสอนแบบ e-Learning ของกองทพับกในกลุ่มก าลงั
พลเหล่าทหารปืนใหญ่และเหล่าทหารสารบรรณ โดยมีตวัแปรต้น จ านวน 3 ตวัแปร คือ เพศ กลุ่ม
ผู้ ใช้ และความสามารถในการใช้งานคอมพิวเตอร์ ส่วนตัวแปรตามจ านวน 2 ตัวแปรคือ การ
ประเมินโครงสร้างอิเล็กทรอนิกส์ และ การยอมรับการเรียนการสอนแบบอิเล็กทรอนิกส์ ของผู้ เรียน
และผู้สอนเหล่าทหารปืนใหญ่ของกองทพับก Technology Acceptance Model (TAM) เคร่ืองมือ
ที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสอบถามและการสมัภาษณ์ โดนท าการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติ ดังนี ้
ความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติ t-test และ สถิติ f-test (one-way ANOVA) 
ผลที่ได้จากการศึกษาพบว่า “ก าลงัพลประเมินโครงสร้างการเรียนการสอนแบบ e-Learning โดย
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ภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ส่วนการยอมรับการเรียนการสอนแบบ e-Learning อยู่ในระดับ
มาก” ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า “สมมติฐานสว่นใหญ่ได้รับการปฏิเสธ แสดงให้เห็นว่า ไม่ว่า
เพศสภาพ เหล่าทหาร หรือประสบการณ์การใช้คอมพิวเตอร์ที่ต่างกัน ก็ไม่มีผลใด ๆ ต่อการ
ประเมินโครงสร้างและการยอมรับการเรียนการสอนแบบ e-Learning” นอกจากนีไ้ด้มีการน าเสนอ
แนวทางในการปรับปรุงระบบการเรียนการสอนแบบ e-Learning โดยผู้สอนและผู้ เรียนควรมีการ
ปรับตัวในการเรียนการสอน ตัวผู้สอนต้องปรับเปลี่ยนบทบาท และท าการพัฒนาสื่อการสอนให้
ทันสมัยและตรงตามความต้องการของผู้ เรียน ในขณะที่ผู้ เรียนเองต้องมีความรับผิดชอบต่อการ
เรียน การสง่งาน และการสอบ 

จันทร์จิรา ตลบัแก้ว (2559) ได้ศึกษาเก่ียวกับการประเมินประสิทธิภาพการใช้งาน
ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
ประเมินประสิทธิภาพ ศกึษาความพึงพอใจ และศึกษาปัญหาอปุสรรค ข้อเสนอแนะปรับปรุงการใช้
งานระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน โดยเคร่ืองมือที่
ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสัมภาษณ์ผู้ ดูแลระบบจ านวน 5 คน และแบบสอบถาม
บุคลากรที่ใช้ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จ านวน 340 คน น ามาวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้
โปรแกรมส าเร็จรูป สถิติที่ใช้คือ ความถ่ี ร้อยละ และค่าเฉลี่ย โดยผลการศกึษา พบว่า ผู้ดแูลระบบ
มีความคิดเห็นต่อการใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคล
อีสานว่า สามารถการเข้าถึงการรับ-สง่หนงัสือ ได้ง่ายและรวดเร็ว มีความแม่นย า ความถกูต้องของ
การแสดงผลลัพธ์ในการค้นหา กระบวนการรับ -ส่งหนังสือ การออกเลขหนังสือ การลงนาม
เกษียณหนังสือ การร่างบันทึกข้อความ เป็นไปตามระเบียบงานสารบรรณ การออกแบบในส่วน
ของการปฏิสมัพันธ์โต้ตอบกบัผู้ ใช้ มีกราฟิกที่สวยงามเรียบง่าย เหมาะสม ง่ายต่อการใช้งาน และ
ระบบมีการรักษาความปลอดภยัของระบบ ยกเว้นยงัไม่มีโปรโตคอลการสื่อสาร อินเทอร์เน็ตที่ช่วย
รักษาความสมบูรณ์ถูกต้องของข้อมูลผู้ ใช้และเก็บข้อมูลไว้เป็นความลบัระหว่างคอมพิวเตอร์ของ
ผู้ ใช้กับเว็บไซต์ (HTTPS) ในด้านความพึงพอใจต่อการใช้งานระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
ของบุคลากรที่เก่ียวข้องพบว่า มีความพึงพอใจต่อการใช้งานระบบอยู่ในระดบัมาก และปัญหาที่
พบมากท่ีสดุคือ การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตไม่เสถียร เช่น การโหลดข้อมลูช้า เป็นต้น 

บุณยวีร์ วัชรโชคชัยพงษ์ (2553) ได้ท าการศึกษาเก่ียวกับ ความรู้ ความเข้าใจและ
ความคิดเห็นต่อระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของเจ้าหน้าที่เทศบาลนครตรัง จงัหวดัตรัง โดย
มีตัวแปรอิสระ 1 ตัวแปร คือ ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา ระดับการด ารง
ต าแหน่งในปัจจุบนั และอายุราชการ ส่วนตัวแปรตาม จ านวน 1 ตัวแปร คือ ความรู้ความเข้าใจ 
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และความคิดเห็น  ต่อระบบงานสารบรรณ อิเล็กทรอนิกส์  เค ร่ืองมือที่ ใช้ในการวิจัย  คือ 
แบบสอบถาม โดยมีสถิติที่ใช้ในการวิจัย คือ ความถ่ี ร้อยละ การทดสอบแบบไคสแควร์ (chi-
square) ผลการศึกษาพบว่า “กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุ 41 ปีขึน้ไป ซึ่งมีระดับ
การศึกษาปริญญาตรี และมีอายุการท างาน 21 ปีขึน้ไป ส่วนใหญ่ รู้ว่าระบบงานสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์มีผลต่อหน่วยงาน หน่วยงานมีความพร้อมด้านระบบและด้านการใช้งานแต่ยังมี
ระบบปัจจยัสนบัสนุนไม่เพียงพอ ทัง้นี ้ปัจจัยส่วนบุคคลบางด้านมีความสมัพันธ์กับความรู้ความ
เข้าใจและความคิดเห็นเก่ียวกับระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า เพศ
และระดับการศึกษามีความสัมพันธ์กับความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับระบบงานสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์  อายุการท างานมีความสัมพันธ์กับความคิดเห็นว่าระบบงานสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์ที่ให้ปฏิบัติงานสะดวกและรวดเร็ว”  นอกจากนีย้ังเสนอแนะเพิ่มเติมในด้านการ
เตรียมเจ้าหน้าที่ดแูลหรือรับผิดชอบระบบที่มีความรู้และช านาญ ให้มีการอบรมแก่เจ้าหน้าที่อย่าง
สม ่าเสมอและจดัให้มีอุปกรณ์อย่างเพียงพอ รวมทัง้จดัเตรียมงบประมาณรองรับการขยายงานใน
อนาคตด้วย 

ปริศนา มัชฌิ มา และคณะ (2555)  ได้ท าการศึกษาวิจัย  “พฤติกรรมและ
ประสิทธิภาพการใช้ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (e-Office) ของมหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสุิต”
โดยมีตัวแปรต้น จ านวน 2 ตัวแปรคือ สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม และพฤติกรรมการใช้
งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลยัราชภัฏสวนดุสิต และตัวแปรตามจ านวน 1 ตัว
แปร คือ ประสิทธิภาพการใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของมหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสุิต 
เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจยั คือ แบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมลู ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติ t-test การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One Way Analysis 
of Variance : One way ANOVA) ผลการศึกษาพบว่า “กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อาย ุ 
31-40 ปี ระดับการศึกษาปริญญาตรี ซึ่งกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีพฤติกรรมการใช้งานระบบงาน
สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตทุกวัน ในช่วงเวลา 8.01 -12.00 น.  
เพื่อติดตามงานเอกสาร ประสิทธิภาพของการใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลยั
ราชภัฏสวนดุสิต ในด้านความพึงพอใจในการใช้งาน ความสามารถของระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์ และปัญหาในการใช้งานโดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง กลุ่มตัวอย่างที่มีเพศ 
อาย ุระดบัการศกึษา สถานภาพการท างานและหน่วยงานที่สงักดัต่างกนัมีประสิทธิภาพของการใช้
งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์โดยภาพรวมไม่แตกต่างกนั” 
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ธีรภัทร กางมูล (2555) ได้ท าการศึกษาวิจยั “สภาพปัจจุบนั และความคาดหวงัของ
การใช้ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (e-Office) ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษา
สมุทรสงคราม” โดยตัวแปรต้น คือ บุคลากร 3 หน่วยงาน ที่สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษา
ประถมศึกษาสมุทรสงคราม ได้แก่ 1) บุคลากรทางการศึกษาที่ปฏิบัติงาน ณ ส านักงานพื น้ที่
การศึกษาประถมศึกษาสมทุรสงคราม 2) ข้าราชการครู งานสารบรรณ และผู้บริหารโรงเรียนของ
รัฐ 3) เจ้าหน้าที่ ครู และผู้บริหารโรงเรียนเอกชน และตัวแปรตาม ได้แก่ สภาพปัจจุบนั และความ
คาดหวังของการใช้ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (e-Office) ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษา
ประถมศึกษาสมุทรสงคราม โดยเคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจยั ได้แก่ แบบสอบถาม ผลการวิจัยสภาพ
โดยรวม พบว่า ด้านการเรียกใช้และการเข้าระบบ ด้านการลงทะเบียนสร้างและส่งเอกสาร ด้าน
การรับเอกสาร ด้านการค้นหาเอกสาร ด้านการรายงานข้อมูล ด้านการประเมินผลการรับ -ส่ง 
หนงัสือราชการ มีสภาพปัจจบุนัอยู่ในระดบัมาก และมีความคาดหวงัอยู่ในระดบัมากที่สดุ 

รุ่งทิพย์ วุฒิคัมภีร์ (2555) ได้ท าการศึกษาวิจัย “ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ
บุคลากรเมื่อน าระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์มาใช้พัฒนางานสารบรรณ กรมวิชาการเกษตร 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์” โดยมีตัวแปรอิสระ จ านวน 2 ตัวแปร คือ ปัจจัยส่วนบุคคล และ
ประสบการณ์ในการปฏิบติังานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ส่วนตวัแปรตาม จ านวน 1 ตวัแปร 
คือ ประสิทธิภาพการปฏิบติังานของบุคลากรเมื่อน าระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์มาใช้งาน โดย
เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถาม จากการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศ
หญิง อายุ 41 ปีขึน้ไป ระดับการศึกษาปริญญาตรี มีระยะเวลาในการปฏิบัติงาน 15 ปีขึน้ไป  
มีประสบการณ์ในการใช้คอมพิวเตอร์ 5 ปีขึน้ไป มีประสบการณ์ในการใช้งานระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์ 1-2 ปี และมีประสบการณ์ในการเข้ารับการฝึกอบรมเก่ียวกับระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์เพิ่มเติม 1 ครัง้ต่อปี ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรเมื่อน าระบบสาร
บรรณอิเล็กทรอนิกส์มาใช้พัฒนางานสารบรรณ โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก  
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน เรียงตามล าดบัค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย คือด้านความสะดวกรวดเร็ว
ในการให้บริการ ด้านความสะดวกในการค้นหาเอกสารและน าข้อมูลกลับมาใช้ใหม่ ด้านการ
ตรวจสอบและติดตามขัน้ตอนเอกสารได้ทันที ด้านการลดการบันทึกข้อมูลซ า้ซ้อน ด้านการลด
ระยะเวลาในการอนุมติัเอกสาร ด้านการลดขัน้ตอนการท างาน และด้านการประหยดังบประมาณ 
เมื่อเปรียบเทียบระดับความเห็นของบุคลากรต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน เมื่อน าระบบสาร
บรรณอิเล็กทรอนิกส์มาใช้พฒันางานสารบรรณ พบว่า เพศ อายุ ระดบัการศกึษา ระยะเวลาในการ
ปฏิบัติงาน และประสบการณ์ใช้คอมพิวเตอร์แตกต่างกัน มีความเห็นต่อประสิทธิภาพการ
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ปฏิบติังานทัง้ในภาพรวมและรายด้านไม่แตกต่างกนั ในส่วนของต าแหน่ง และประสบการณ์ใช้งาน
ในระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์แตกต่างกัน มีความเห็นต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานใน
ภาพรวมแตกต่างกัน กรณีประสบการณ์ในการเข้ารับการอบรมระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
เพิ่มเติมแตกต่างกัน มีความเห็นต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานในภาพรวมแตกต่างกัน ปัญหา
และอปุสรรค ปัญหาในการปฏิบติังานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ พบว่าอินเตอร์เน็ตล่าช้าและ
หลดุบ่อย โดยเฉพาะหน่วยงานส่วนภูมิภาค เพราะหน่วยงานกรมวิชาการเกษตรส่วนใหญ่อยู่นอก
เมือง อยู่บนเชิงเขา และอยู่ในหุบเขา ถึงแม้กรมวิชาการเกษตร จะให้ Air Card ทุกหน่วยงาน เพื่อ
แก้ปัญหาระบบอินเตอร์เน็ต แต่สญัญาณมีน้อยมากไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ ยิ่งในช่วงฤดฝูนใช้
งาน Air Card ไม่ได้เลย เคร่ืองคอมพิวเตอร์และเคร่ืองสแกนเนอร์รุ่นเก่าไม่ทนัสมยั และไม่เพียงพอ
กบัการใช้งาน บคุลากรที่ปฏิบติังานสว่นใหญ่เป็นพนกังานราชการ และคนงานจ้างเหมาเข้า - ออก
จากงานบ่อย ๆ มาก และไม่เคยผ่านการฝึกอบรม ท าให้ไม่มีความเข้าใจการท างานในระบบฯ 
รวมทัง้ขาดประสบการณ์และทักษะในการปฏิบัติงาน การอบรมปีละ 1 ครัง้ไม่เพียงพอ บาง
หน่วยงานผู้ ไปอบรมไม่ได้ท าหน้าที่นี ้แต่ผู้ที่ท าหน้าที่โดยตรงไม่ได้ไปอบรม ผู้บริหารยังไม่เข้าถึง
ระบบฯ และเจ้าหน้าที่ยังรับ-ส่งหนังสือในสมุดควบคู่ไปกับระบบฯ ท าให้เพิ่มขัน้ตอนการท างาน 
ไฟฟ้าดบัท างานไม่ได้ เพราะไม่มีเคร่ืองส ารองไฟ Servers แม่ข่ายอยู่ที่กรมวิชาการเกษตร ล่มบ่อย
ท าให้การส่งข้อมูลล่าช้าและสญูหายระหว่างการส่งข้อมูล ท าให้ต้องเสียเวลาส่งใหม่ ปัญหาที่ตัว
บคุคลไม่ยอมรับรู้การใช้งานในระบบฯ นอกจากเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบติังานด้านรับ-สง่เอกสารในระบบฯ 
โดยตรงแล้ว ผู้บริหาร ข้าราชการ ลูกจ้างประจ า พนักงานราชการ และบุคคลอ่ืน ๆ ยังไม่เข้าถึง
ระบบ การเสนอหนังสือจึงยังต้องพิมพ์เอกสารจากระบบฯ ใส่แฟ้มเสนอเหมือนเดิม ท าให้ไม่
ประหยดักระดาษและหมกึพิมพ์ตามที่คาดหวงัไว้ 

ฐิติภรณ์ เสาร์ค า (2558) ศึกษาเร่ืองระดบัการยอมรับระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
ของผู้ ใช้ในมหาวิทยาลยั เชียงใหม่ ซึ่งผู้ศึกษาได้เก็บรวบรวมข้อมลูจากประชากรที่ใช้ในการศึกษา 
คือ  เจ้ าห น้ าที่ ที่ ป ฏิ บั ติ งาน ด้ านสารบ รรณ /ธุ รการของคณ ะ และส่ วน งาน ในสั งกั ด
มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ ที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้มีสิทธิดูแลระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ของแต่ละส่วนงานในการเปิดรับเอกสารที่เข้ามายังหน่วยงาน และส่ง
เอกสารไปยังผู้ ใช้งานในระบบคนอ่ืน ๆ จ านวน 53 หน่วยงาน รวมทัง้สิน้ 103 คน และได้ก าหนด
ประเด็นค าถามตาม “แบบจ าลองทฤษฎีรวมของการยอมรับ และการใช้เทคโนโลยี (A Model of 
Unified Technology Acceptance and use of Technology :UTAUT) ของ Venkatesh Davis 
and Morris (2003)” โดยก าหนดตัวแปรต้น คือ เพศ อายุ ประสบการณ์ ความสมัครใจในการใช้
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งาน ความคาดหวงัในประสิทธิภาพ ความคาดหวงัในความพยายาม อิทธิพลของสงัคม และสภาพ
สิ่งอ านวยความสะดวกในการใช้งาน และได้ก าหนดตัวแปรตามคือ พฤติกรรมการยอมรับการใช้
ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (CMU e-Document) โดยก าหนดให้
ความตัง้ใจที่จะแสดงพฤติกรรมเป็นทัง้ตัวพยากรณ์ และตัวแปรตาม เคร่ืองมือที่ใช้ในการศึกษา
เป็ น แบบ สอบ ถ าม ระดั บ ก า รย อม รับ ระบ บ ส า รบ รรณ อิ เล็ ก ท รอนิ ก ส์ ข อ งผู้ ใ ช้ ใน
มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ ผลการศึกษาพบว่า “ระดับการยอมรับระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของ
ผู้ ใช้ในมหาวิยาลยัเชียงใหม่อยู่ในระดับมาก และปัจจยัที่มีผลต่อพฤติกรรมการยอมรับระบบสาร
บรรณอิเล็กทรอนิกส์ของผู้ ใช้ในมหาวิทยาลยัเชียงใหม่ คือ ประสบการณ์ ความสมัครใจในการใช้
งาน ความคาดหวงัประสิทธิภาพ ความคาดหวงัในความพยายาม อิทธิพลของสงัคม และสภาพสิ่ง
อ านวยความสะดวกในการใช้งาน ซึง่มีผลต่อความตัง้ใจที่จะแสดงพฤติกรรมการใช้และพฤติกรรม
การยอมรับการใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ในขณะที่เพศและอายุไม่มีผลต่อความตัง้ใจ
ที่จะแสดงพฤติกรรมการใช้ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์” ในส่วนของปัญหาอุปสรรคในการใช้
ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ที่พบมากที่สุดคือ ขัน้ตอนการใช้งานมีความซบัซ้อนยุ่งยาก ผู้ ใช้ไม่
ทราบขัน้ตอนการปฏิบติังาน ดงันัน้ ข้อเสนอแนะอันดบัแรกที่ควรแก้ไข คือ ควรปรับปรุงระบบสาร
บรรณอิเล็กทรอนิกส์ให้ใช้งานได้ง่ายขึน้ 

ศิริวัฒน์ เปลี่ยนบางยาง (2558) ได้ศึกษาเร่ือง “ประสิทธิผลของการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศในการปฏิบติังานของเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” โดยมีวตัถปุระสงค์ดงันี ้1) 
เพื่อศึกษาระดบัประสิทธิผลของการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบติังานของเจ้าหน้าที่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 2) เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบติังาน
ของเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ 3) เพื่อระบุปัญหาและอุปสรรคของการใช้
เทคโนโลยีและสารสนเทศในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ใช้ระเบียบ
แบบแผนวิธีวิจยัเชิงปริมาณ โดยมีกลุ่มตวัอย่าง คือ เจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อ าเภอ
พทุธมณฑล โดยประกอบด้วย 5 หน่วยงาน ทัง้สิน้ 150 คน โดยตวัแปรอิสระ จ านวน 2 ตวัแปร คือ 
ทศันคติต่อเทคโนโลยีสารสนเทศ และทกัษะความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และตัว
แปรตาม จ านวน 1 ตวัแปร คือ ประสิทธิผลของการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบติังานของ
เจ้าหน้าที่องค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น เคร่ืองมือที่ใช้ในการศึกษา คือ แบบสอบถาม จากการศกึษา
พบว่า 1) ประสิทธิผลของการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ด้าน ประกอบด้วย การบรรลุวตัถุประสงค์ การใช้ประโยชน์จากทรัพยากร
เทคโนโลยีสารสนเทศ ประสิทธิภาพในการท างาน และความพึงพอใจในการท างาน พบว่า 
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ประสิทธิผลในภาพรวมอยู่ในระดับมาก 2) ปัจจัยทัศนคติต่อเทคโนโลยีสารสนเทศ และทักษะ
ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ มีความสมัพนัธ์กบัประสิทธิผลของการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศในการปฏิบติังานของเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่
ระดบั 0.01 โดยปัจจยัทกัษะความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสง่ผลต่อประสิทธิผลของ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบติังานของเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมากกว่า
ปัจจัยทัศนคติต่อเทคโนโลยีสารสนเทศ 3) ปัญหาและอุปสรรคในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศใน
การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนใหญ่จะเป็นในเร่ืองการให้ความรู้ 
และการฝึกอบรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่ไม่พอเพียงและไม่ทัว่ถึง และบุคลากรด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศยงัไม่เพียงพอ 

คนึงศรี นิลดี และ ธนดล ภูสีฤทธ์ิ (2561) ได้ศึกษาเร่ืองการพัฒนาระบบสารสนเทศ
งานสารบรรณ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ซึ่งการวิจัยนีม้ีจุดมุ่งหมายเพื่อ 1) 
ศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการใช้งานระบบสารสนเทศงานสารบรรณ คณะเภสชัศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 2) เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศงานสารบรรณคณะเภสัชศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัมหาสารคาม 3) เพื่อประเมินประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศงานสารบรรณคณะ
เภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 4) เพื่อศึกษาความพึงพอใจต่อการใช้งานระบบ
สารสนเทศงานสารบรรณ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม กลุ่มประชากร คือ 
ผู้ บริหาร อาจารย์ บุคลากร และเจ้าหน้าที่ จ านวน 66 คน เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 1) ระบบ
สารสนเทศงานสารบรรณ 2) แบบสอบถามเพื่อศกึษาสภาพปัญหาและความต้องการใช้งานระบบ
สารสนเทศงานสารบรรณ 3) แบบประเมินคุณภาพของระบบสารสนเทศงานสารบรรณ 4) แบบ
ประเมินประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศงานสารบรรณ 5) แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการ
ใช้งานระบบสารสนเทศงานสารบรรณ ผลการวิจัยพบว่า 1) ผู้ บริหาร อาจารย์ บุคลากรและ
เจ้าหน้าที่ มีความคิดเห็นต่อสภาพปัญหาและความต้องการใช้งานระบบสารสนเทศงานสารบรรณ
อยู่ในระดับมาก 2) ผลการประเมินความเหมาะสมของระบบสารสนเทศงานสารบรรณจาก
ผู้ เชี่ยวชาญด้านกระบวนการด าเนินงานงานสารบรรณ มีความเหมาะสมอยู่ในระดบัมาก และด้าน
ระบบสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด 3) ผลการประเมิน
ประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศงานสารบรรณจากผู้ ใช้งาน โดยรวมอยู่ ในระดับมากที่สุด 4) 
ผู้ใช้งานที่เป็นผู้บริหาร บคุลากร และเจ้าหน้าที่ มีความพงึพอใจต่อการใช้งานระบบสารสนเทศงาน
สารบรรณอยู่ในระดับมากที่สุด ส่วนผู้ ใช้งานที่เป็นอาจารย์ มีความพึงพอใจต่อการใช้งานระบบ
สารสนเทศงานสารบรรณ อยู่ในระดบัมาก 



  36 

จิราพัชร์ ศรีศักด์ิธีรตา (2554) ได้ศึกษาเร่ือง “คุณลักษณะของระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์ที่มีผลต่อการยอมรับของบุคลากรในกรมธนารักษ์” โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาถึง
คณุลกัษณะของระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ที่มีผลต่อการยอมรับของบุคลากรในกรมธนารักษ์ 
โดยศึกษาถึงปัจจยัด้านประชากรศาสตร์ พฤติกรรมการใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ และ
แนวทางในการปรับปรุงระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของกรมธนารักษ์ โดยก าหนดตวัแปรอิสระ
จ านวน 2 ตัวแปร คือ ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ และพฤติกรรมการใช้งานระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์ และก าหนดตัวแปรตามจ านวน 1 ตัวแปร คือ คุณลักษณะของระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์ที่มีผลต่อการยอมรับ โดยมีกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาคือ บุคลากรในกรมธนา
รักษ์  (พระราม 6) ทั ง้หมด 14 หน่วยงาน จ านวน 251 คน เคร่ืองมือที่ ใช้ในการวิจัยคือ
แบบสอบถาม ผลการศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีพฤติกรรมการใช้งานระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์ ดังนี ้มีความถ่ีในการใช้งานมากกว่า 10 ครัง้/สัปดาห์ จ านวนเวลาการใช้งาน
มากกว่า 15 นาที โดยมีประสบการณ์ในการใช้งานตัง้แต่ 1 ปีขึน้ไป และเมนูที่ใช้งานมากที่สดุ คือ 
เมนูทะเบียนรับ ผลการวิเคราะห์คุณลักษณะของระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ที่มีผลต่อการ
ยอมรับของบคุลากรในกรมธนารักษ์ พบว่า การยอมรับในภาพรวมอยู่ในระดบัมาก ตามล าดบัดงันี ้
คณุลกัษณะประโยชน์เชิงเปรียบเทียบ คุณลกัษณะความเข้ากนัได้ คุณลกัษณะความสามารถใน
การน าไปทดลองใช้ คุณลักษณะความสามารถในการสังเกตเห็นผลได้ และคุณลักษณะความ
ซบัซ้อน 

พัชราวรรณ บุญแสน (2554) ได้ศึกษา “ประสิทธิภาพการใช้งานระบบอินทราเน็ต 
กรณีศึกษา องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาประสิทธิภาพ
การใช้งานระบบอินทราเน็ต และศึกษาปัจจยัด้านประชากรศาสตร์ที่มีผลต่อประสิทธิภาพการใช้
งานระบบอินทราเน็ตขององค์การพิพิธภณัฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ โดยมีกลุ่มตวัอย่างคือ พนกังาน
ในองค์การพิพิธภณัฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ จ านวน 121 คน ตวัแปรอิสระที่ใช้ในการศกึษา จ านวน 
2 ตวัแปร คือ ประชากรศาสตร์ และพฤติกรรมการใช้ ส่วนตัวแปรตาม จ านวน 7 ตวัแปร คือ ด้าน
ความถูกต้องแม่นย า ด้านความสมบูรณ์ ด้านความน่าเชื่อถือ ด้านเวลา ด้านสมรรถนะ ด้าน
สะดวกต่อการใช้ ด้านความปลอดภัย โดยใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการส ารวจ ผล
การศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุในช่วง 26 -30 ปี ระดับการศึกษา
ปริญญาตรี ต าแหน่งงานระดับผู้ปฏิบัติงาน ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน (อายุงาน) อยู่ที่ 4-5 ปี 
โดยผู้ ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีการใช้งานระบบอินทราเน็ตมากกว่า 6 ครัง้ต่อสัปดาห์  
อยู่ในช่วงเวลา 09.00 – 12.00 น. ส่วนผลการทดสอบสมมติฐานด้านประชากรศาสตร์ พบว่า เพศ 
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อายุ และระดับการศึกษาที่แตกต่างกัน มีผลต่อประสิทธิภาพการใช้งานระบบอินท ราเน็ตที่
แตกต่างกันในด้านความสมบูรณ์ และด้านเวลา ส่วนผลการทดสอบสมมติฐานด้านพฤติกรรม 
พบว่า ความถ่ีในการใช้งานที่แตกต่างกัน มีผลต่อประสิทธิภาพการใช้งานระบบอินทราเน็ตที่
แตกต่างกนัในด้านความถกูต้อง ด้านความสมบรูณ์ ด้านความน่าเชื่อถือ ด้านเวลา และด้านความ
ปลอดภยั 

สาลินี สมบติัแก้ว (2556) “ปัจจยัที่มีผลต่อประสิทธิภาพการใช้งานระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์ของกรมทางหลวง” มีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษปัจจยัที่มีผลต่อประสิทธิภาพการใช้งาน
ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของกรมทางหลวง และเพื่อศึกษาพฤติกรรมการใช้งานระบบสาร
บรรณอิเล็กทรอนิกส์ของเจ้าหน้าที่บุคลากรของกรมทางหลวง โดยกลุ่มตวัอย่างที่ใช้ในการศึกษา
ในครัง้นี  ้คือเจ้าหน้าที่บุคลากรของกรมทางหลวง จ านวน 157 คน โดยก าหนดตัวแปรอิสระ 
จ านวน 2 ตัวแปร คือ ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ และพฤติกรรมการใช้งานระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์ ส่วนตัวแปรตามจ านวน 1 ตัวแปร คือ ประสิทธิภาพของระบบงานอิเล็กทรอนิกส์
ของกรมทางหลวง โดยมีแบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือที่ใช้ในการศึกษา ผลการศึกษาพบว่า ผู้ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่มีพฤติกรรมการใช้งานระบบ 7 – 9 ครัง้/สปัดาห์ ระยะเวลา 1 ชัว่โมงขึน้ไป 
มีประสบการณ์การใช้งาน 1 ปีขึน้ไป และเมนทูี่ใช้งานมากที่สดุคือ ทะเบียนสง่ และผลการทดสอบ
สมมติฐานพบว่า อายุ มีผลต่อประสิทธิภาพการใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ด้านความ
รวดเร็วในการประมวลผล ระดบัการศึกษาและหน่วยงานที่สงักดัมีผลต่อประสิทธิภาพการใช้งาน
ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ด้านความสามารถในการค้นหาข้อมลู และด้านความถูกต้อง และ
ปัจจัยด้านพฤติกรรมศาสตร์เก่ียวกับความถ่ีในการใช้งานมีผลต่อประสิทธิภาพการใช้งานระบบ
สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ด้านความสามารถในการค้นหาข้อมลู และด้านความถกูต้อง 

โสภา บุญเกิดกูล (2557) ได้ศกึษา “ความคิดเห็นและประสิทธิผลการปฏิบติังานของ
บุคลากรต่อการน าระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในการพัฒนางานสารบรรณของ
มหาวิทยาลัยนเรศวร” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับความคิดเห็นและประสิทธิผลการ
ปฏิบติังานของบุคลากรต่อการน าระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในการพฒันางานสารบรรณ
ของมหาวิทยาลัยนเรศวร และเพื่อน าความคิดเห็น และประสิทธิผลการปฏิบัติงานไปใช้เป็น
แนวทางในการพฒันาระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ให้มีประสิทธิภาพ และตรงความต้องการของ
ผู้ ใช้ระบบต่อไป โดยกลุ่มประชากรคือ ผู้ ปฏิบัติงานด้านสารบรรณ สังกัดมหาวิทยาลัยนเรศวร 
จ านวน 174 คน โดยก าหนดตัวแปรต้น คือลกัษณะส่วนบุคคล และตัวแปรตาม จ านวน 2 ตัวแปร 
คือ ด้านความเห็นและปัญหา และ ประสิทธิผลการปฏิบัติงาน โดยมีเคร่ืองมือที่ใช้ศึกษาคือ
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แบบสอบถาม ผลการศึกษาพบว่า บุคลากรส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุระหว่าง 31 – 40 ปี  
มีระดับการศึกษาปริญญาตรี และปฏิบติังานมาแล้ว 6 – 10 ปี จากการทดสอบสมมติฐาน พบว่า 
บคุลากรมีความคิดเห็นต่อการน าระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในการพฒันางานสารบรรณ
ในมหาวิทยาลยันเรศวร ในภาพรวมทัง้หมดอยู่ในระดบัมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าในทุก
ด้าน และทกุข้อมีความคิดเห็นในระดบัมากเช่นกนั 

สุวิภา ดวงผาสุก (2557) ได้ศึกษาเร่ือง “ความคิดเห็น ความพึงพอใจ และความมี
ประสิทธิภาพต่อระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ของผู้ปฏิบติังานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (e-
office)” การศึกษาครัง้นี ้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาความคิดเห็นของผู้ปฏิบัติงานด้านระบบสาร
บรรณอิเล็กทรอนิกส์ กรมราชองครักษ์ เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจต่อระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์ ของผู้ปฏิบติังานที่มีต่อการปฏิบติังานด้านระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ กรมราช
องครักษ์ และเพื่อศึกษาระดับความมีประสิทธิภาพของระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ของ
ผู้ปฏิบติังานด้านระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ กรมราชองครักษ์ ประชากรที่ใช้ในการศึกษาวิจัย 
เป็นบุคลากรที่ปฏิบัติงานในกรมราชองค์รักษ์ ซึ่งเป็นผู้ปฏิบติังานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ 
จ านวน 25 นาย ผลการวิจัยพบว่า ผู้ ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีอายุระหว่าง  
29-39 ปี มีสถานภาพชัน้ยศเป็นนายทหารประทวน มีระดับการศึกษาระดับปริญญาตรี  
มีประสบการณ์การใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ตัง้แต่ 2 -5 ปี และมากกว่า 5 ปี มีสงักัด
หน่วยงานอยู่ในส านักยุทธบริการ จากการศึกษาข้อมูลเก่ียวกับความคิดเห็นการใช้งานระบบสาร
บรรณอิเล็กทรอนิกส์ กรมราชองครักษ์ ส่วนความพึงพอใจในผลสัมฤทธ์ิในการใช้งานระบบสาร
บรรณอิเล็กทรอนิกส์ อยู่ในระดับมาก และด้านประสิทธิภาพการใช้งานระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์  อยู่ ในระดับมาก จากการศึกษาถึงปัญหาในการใช้งานระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์ ส่วนมากเพศชาย พบปัญหามากกว่าเพศหญิง ในเร่ืองของเคร่ืองคอมพิวเตอร์มีไม่
เพียงพอต่อการใช้งาน และเคร่ืองคอมพิวเตอร์ขดัข้องบ่อย และผู้ที่อยู่ในสงักดัหน่วยงานส านกังาน
ผู้บงัคบับญัชาพบปัญหาการดาวน์โหลด ลา่ช้า ส าหรับเร่ืองที่ผู้ตอบแบบสอบถามพงึพอใจในระบบ
สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์มากที่สุด เป็นเร่ืองที่ระบบสามารถช่วยอ านวยความสะดวกในการ
ปฏิบัติงานได้ดีขึน้ และระบบสามารถช่วยลดระยะเวลาการปฏิบัติงานให้เร็วขึน้ได้ ในส่วนของ
การศึกษาถึงประสิทธิภาพการใช้งานระบบ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่คิดว่า ระบบแสดง
ข้อมลูได้อย่างเหมาะสม ครบถ้วน ระบบมีการตรวจสอบสถานะผู้ ใช้งาน ระบบมีการป้องกนัข้อมลู
เสียหาย ระบบมีการเก็บรักษาข้อมลูอย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภยั ระบบมีขัน้ตอนการท างาน
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เป็นล าดับเข้าใจง่าย และระบบมีการแสดงผลข้อมูลที่รวดเร็ว มีประสิทธิภาพในการใช้งานระบบ
สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ 

ชาญณรงค์ ศิริสุขโภคา (2558) ได้ศึกษา “การรับรู้ พฤติกรรมการท างาน และความ
เชื่อมัน่ในความสามารถของระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ที่มีผลต่อประสิทธิผลในการท างาน
ของพนักงานในองค์กรรัฐวิสาหกิจแห่งหนึ่งในเขตกรุงเทพมหานคร” โดยมีตัวแปรอิสระจ านวน 3 
ตัวแปร คือ ด้านการรับรู้ ด้านพฤติกรรม และด้านความเชื่อมั่น ส่วนตัวแปรตามคือด้านระดับ
ประสิทธิผล โดยมีแบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือที่ใช้ในการศึกษา ผลการศึกษาพบว่ากลุ่มตัวอย่าง
ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุ 46-55 ปี ส่วนใหญ่มีการศึกษาขัน้สูงสุดระดับปริญญาตรี มีอายุการ
ท างานมากกว่า 10 ปีขึน้ไป มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 10,001 - 20,000 บาท ซึ่งไม่เคยผ่านการอบรม
แต่ได้รับการถ่ายทอดวิธีการใช้งานระบบฯ ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า 1) อิทธิพลของปัจจัย
ด้านการรับรู้มีผลต่อประสิทธิผลในการท างานในภาพรวมด้วยระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ 
ของพนักงานในองค์กรรัฐวิสาหกิจแห่งหนึ่งในเขตกรุงเทพมหานครอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดบั 0.05 2) อิทธิพลของปัจจยัด้านพฤติกรรมการท างานไม่มีผลต่อประสิทธิผลในการท างานใน
ภาพรวมด้วยระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ของพนกังานในองค์กรรัฐวิสาหกิจแห่งหนึ่งในเขต
กรุงเทพมหานครที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 และ 3) อิทธิพลของปัจจัยด้านความเชื่อมั่นใน
ความสามารถของระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ไม่มีผลต่อประสิทธิผลในการท างานใน
ภาพรวมด้วยระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ของพนกังานในองค์กรรัฐวิสาหกิจแห่งหนึ่งในเขต
กรุงเทพมหานครที่ระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 

วิโรจน์ ยิม้ขลิบ และปิยวรรณ สีเชียง (2555) ได้ศึกษาเร่ือง “ปัจจัยที่มีผลต่อความ 
พงึพอใจส าหรับการใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ กรณีศกึษา มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราช
มงคลพระนคร” การวิจัยครัง้นีม้ีวัตถุประสงค์คือ 1) เพื่อศึกษาการใช้ระบบงานสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 2) เพื่อศึกษาปัจจยัที่มีผลต่อความพึง
พอใจส าหรับการใช้งานระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระ
นคร 3) เพื่อเสนอแนะความพึงพอใจส าหรับการใช้ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์น าไปเป็น
แนวทางในการพฒันาและปรับปรุงระบบงานที่เก่ียวข้องโดยมีกลุ่มตวัอย่างที่ศึกษาเป็นบุคลากรที่
ท างานในหน้าที่เก่ียวกับระบบสารบรรณของมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จ านวน 
238 คน โดยก าหนดตัวแปรต้น คือ สถานภาพของบุคลากรในหน่วยงาน และตัวแปรตาม คือ 
ความพึงพอใจในระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการวิจัย สถิติที่
ใช้ในการวิจยั คือ ความถ่ี ร้อยละ ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติ t-test และ One-way ANOVA 
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ผลการวิจัยสรุปได้ว่า “ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจส าหรับการใช้งานระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์ คือ ด้านประสิทธิภาพของระบบ ด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านระบบการ
ประกันคุณภาพ และด้านการบริหารจัดการ โดยมีความพึงพอใจส าหรับการใช้งาน อยู่ในระดับ
มาก ผลการวิเคราะห์ความแตกต่างของกลุ่มตวัอย่าง 2 กลุม่ด้วยการทดสอบค่าสถิติที่ระดบัความ
เชื่อมั่น 95 % ระหว่างกลุ่มที่ต้องการเอกสารตัวจริง และไม่ต้องการเอกสารตัวจริง ในด้าน
ประสิทธิภาพของระบบ ด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านระบบการประกนัคณุภาพ และด้าน
จดัการข้อมลู พบว่า กลุม่ตวัอย่างทัง้สองมีระดบัการรับรู้ข้อมลูไม่แตกต่างกนั ส่วนผลวิเคราะห์โดย
กลุม่ตวัอย่างที่มากกว่าสองกลุ่มด้วยค่าความแปรปรวนทางเดียว ท่ีระดบัความเชื่อมนั 95% พบว่า
ความแตกต่างของความพึงพอใจในด้านภาพรวมของต าแหน่งงานปัจจุบนัของกลุ่มผู้บงัคบับญัชา
ที่ควบคมุดูแลการปฏิบติังานโดยตรง เจ้าหน้าที่สารบรรณหรืองานที่เก่ียวข้อง และเจ้าหน้าที่อ่ืน ๆ 
มีผลความพึงพอใจภาพรวมของต าแหน่งงานปัจจุบนัไม่แตกต่างกนั แต่ความพึงพอใจส าหรับการ
ใช้งานระบบสารสนเทศมีความแตกต่างกัน” นอกจากนีผ้ลการศึกษายังพบว่าค่าความพึงพอใจ
การใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ของเจ้าหน้าที่สายงานสนับสนุน สายวิชาการ และ
ผู้บริหาร ไม่มีความแตกต่างกนั 

จักรกฤษณ์ สง่ากอง (2558) ศึกษาเร่ือง “ปัจจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในการใช้
งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของพนกังาน เทศบาลนครรังสิต” โดยมีตวัแปรต้น คือ ปัจจยัที่มี
อิทธิพลต่อความพึงพอใจในการใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ และตัวแปรตาม คือ ความ 
พงึพอใจโดยรวมของพนกังานผู้ ใช้ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ โดยมีแบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือ
ที่ใช้ในการวิจยั ผลการวิจยัพบว่า ปัจจยัด้านประสิทธิภาพของระบบ (System Performance) และ
ปัจจยัด้านเจ้าหน้าที่ผู้ ให้บริการ (Service Officers) มีอิทธิพลต่อความพงึพอใจในการใช้งานระบบ
สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ โดยปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อความพึงพอใจมากที่สุดคือ ปัจจัยด้าน
ประสิทธิภาพของระบบ นอกจากนีผู้้วิจยัได้เสนอแนวทางและข้อเสนอแนะในการปรับปรุงพัฒนา
ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้สามารถท างานอย่างมีประสิทธิภาพและตอบสนองต่อการ
ปฏิบติังานของผู้ใช้งานสงูสดุ 

กุสุมาลย์ ประหา (2557) ได้ศึกษา “คุณภาพด้านการท างานของระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) 
พฤติกรรมการใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ 2) คุณภาพด้านการท างานของระบบสาร
บรรณอิเล็กทรอนิกส์ และ 3) เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของ
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน กลุ่มตวัอย่างที่ใช้ในการศึกษา คือ บุคลากรมหาวิทยาลยั
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เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จ านวน 260 คน โดยมีตัวแปรอิสระ จ านวน 2 ตัวแปร คือ ปัจจัยด้าน
ประชากรศาสตร์ และพฤติกรรมการใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ และตัวแปรตาม  คือ 
คณุภาพด้านการท างานของระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ โดยมีแบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือที่ใช้
ในการวิจยั และสถิติที่ใช้ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ความถ่ี ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติ t-test สถิติ f-test 
และการทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่ด้วยวิธี LSD ผลการศึกษา พบว่า “ผู้ตอบแบบสอบถาม
ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุ 31-40 ปี ระดบัการศึกษาปริญญาตรี จ านวนปีที่ท างาน 3-5 ปี เป็น
บุคลากรสายสนับสนุนและสงักดัมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลอีสานนครราชสีมา พฤติกรรม
การใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความถ่ีในการเข้าใช้งาน 1 -2 
ครัง้/วนั ระยะเวลาในการใช้งานน้อยกว่า 1ชัว่โมง/วนั ประสบการณ์การใช้งาน 7 เดือนขึน้ไป มีการ
ฝึกอบรมการใช้งานโดยเรียนรู้จากผู้ใช้ระบบ และมีฟังก์ชั่นการใช้งานในการลงทะเบียนหนงัสือรับ 
คุณภาพด้านการท างานของระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์มีระดับการประเมิน โดยรวมอยู่ใน
ระดับมาก” ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ประชากรศาสตร์ต่างกนั ส่งผลต่อคุณภาพด้านการ
ท างานของระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ไม่แตกต่างกัน และพฤติกรรมการเข้าใช้งานระบบสาร
บรรณอิเล็กทรอนิกส์ต่างกนั ส่งผลต่อคณุภาพด้านการท างานของระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
แตกต่างกนั 



 

บทท่ี 3  
วิธีด าเนินการวิจัย 

 
ในการวิจัยเร่ือง “ปัจจัยที่มี อิทธิพลต่อประสิทธิภาพการใช้งานระบบสารบรรณ

อิเล็กทรอนิกส์ในสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย” ผู้ วิจัยได้ด าเนินการ
ตามขัน้ตอน ดงันี ้

1. การก าหนดประชากร 
2. การสร้างเคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจยั 
3. การเก็บรวบรวมข้อมลู 
4. การจดักระท าและการวิเคราะห์ข้อมลู 
 

การก าหนดประชากร 
ประชากรที่ใช้ในการวิจัย 

ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครัง้นีจ้ะเป็นบุคลากรของสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ที่มีการท างานด้วยระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งมีกลุ่มประชากร
เท่ากบั 317 คน (สถาบนัวิจยัวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ส านกัผู้ว่าการ กองงาน
เลขานุการ, 2563) งานวิจัยครัง้นีเ้ก็บรวบรวมข้อมูลจากประชากรทัง้หมด โดยสามารถแบ่งตาม
กลุม่งานได้ดงันี ้

 
ตาราง 1 กลุม่ตวัอย่าง 

 
ล าดับ กลุ่มงาน จ านวนประชากร (คน) 
1 กลุม่วิจยัและพฒันา ด้านอตุสาหกรรมชีวภาพ (อช.) 46 
2 กลุม่วิจยัและพฒันา ด้านพฒันาอย่างยัง่ยืน (พย.) 28 
3 กลุม่ยทุธศาสตร์และจดัการนวตักรรม (ยธ.) 52 
4 กลุม่บริการอตุสาหกรรม (บอ.) 60 
5 กลุม่บริหาร (บห.) 79 
6 กลุม่ภายใต้ผู้ว่าการ 52 
 รวม 317 
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การสร้างเคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
เคร่ืองมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยครัง้นี ้เป็นแบบสอบถาม จ านวน 3 

ส่วน ประกอบไปด้วย ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ ตอบแบบสอบถาม ส่วนที่ 2 ปัจจัยด้าน
ลกัษณะการใช้งานของผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วนที่ 3 ประสิทธิภาพในการท างานด้วยระบบสาร
บรรณอิเล็กทรอนิกส์ โดยแบบสอบถามตอนที่ 2 ถึงตอนที่ 3 ท าการจดัระดบัการวดัข้อมลูประเภท
อนัตรภาคชัน้ (Interval Scale) (ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ, 2549) ซึ่งแต่ละค าถามมีค าตอบให้
เลือกตามระดบัความคิดเห็น 5 ระดบั โดยมีเกณฑ์การให้คะแนน ดงันี ้

ระดบั 5  หมายถึง  มากที่สดุ 
ระดบั 4  หมายถึง  มาก 
ระดบั 3  หมายถึง  ปานกลาง 
ระดบั 2  หมายถึง น้อย 
ระดบั 1 หมายถึง  น้อยที่สดุ 

 
ระดบัเกณฑ์การให้คะแนนค่าเฉลี่ย โดยก าหนดความส าคญัของคะแนน โดยใช้หลกัการ

แบ่งช่วงการแปลผลตามหลกัการของการแบ่งอนัตรภาคชัน้ (Class Interval) โดยใช้สตูรดงันี ้
 

ความกว้างของอนัตรภาคชัน้  =    
ข้อมลูที่มีค่าสงูสดุ − ข้อมลูที่มีค่าต ่าสดุ

      จ านวนชัน้
         

        

       =   
5 − 1

5
  

           
     =    0 .8 

จากหลกัเกณฑ์ดงักลา่วสามารถแปลความหมายของระดบัคะแนนดงันี ้
คะแนนเฉลี่ย   ระดับความคิดเหน็ 
4.21 - 5.00    เห็นด้วยมากที่สดุ 
3.41 - 4.20    เห็นด้วยมาก 
2.61 - 3.40    เห็นด้วยปานกลาง 
1.81 - 2.60    เห็นด้วยน้อย 
1.00 - 1.80    เห็นด้วยน้อยที่สดุ 
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ขัน้ตอนในการสร้างเคร่ืองมือ 
การสร้างเคร่ืองมือ 

1 ศึกษาวรรณกรรม และงานวิจัยที่ เก่ียวข้องกับแนวคิดและทฤษฎีด้าน
พฤติกรรมการท างาน ด้านความสามารถของระบบ และด้านประสิทธิภาพในการท างาน เพื่อ
น ามาใช้เป็นแนวทางในการสร้างแบบสอบถาม 

2 สร้างข้อค าถามในแต่ละส่วนจากค านิยามศพัท์เฉพาะ และแนวคิดที่ใช้ใน
การวิจยัให้ครอบคลมุตามความมุ่งหมายของการวิจยั 

3 แบบสอบถามแบ่งเป็น 3 สว่น ดงันี ้
ส่วนที่ 1 ข้อมลูส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ประกอบด้วย 5 ด้าน 

ได้แก่ อายุ ระดับการศึกษา ต าแหน่งงาน หน่วยงานที่สังกัด อายุการท างาน มีลกัษณะเป็นแบบ
ตรวจสอบรายการ (Check List) 

ตัวอย่างเคร่ืองมือ 
สว่นที่ 1 ข้อมลูสว่นบคุคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 

โปรดท าเคร่ืองหมาย  ลงใน  ตามความเป็นจริงเก่ียวกบัตวัท่าน  
ลงในช่องว่างที่ก าหนดให้ 

1. อาย ุ 
   อาย ุ18 - 27 ปี  อาย ุ28 - 37 ปี 
   อาย ุ38 - 47 ปี  อาย ุ48 ปีขึน้ไป 
2. ระดบัการศกึษา 
   ต ่ากว่าปริญญาตรี  ปริญญาตรี 
   สงูกว่าปริญญาตรี 

ส่วนที่  2 ปัจจัยด้านลักษณะการใช้งานของผู้ ตอบแบบสอบถาม 
ประกอบด้วย 2 ด้าน ได้แก่ พฤติกรรมการท างาน จ านวน 10 ข้อ และความสามารถของระบบ 
จ านวน 10 ข้อ โดยแบบสอบถามมีลักษณะเป็นแบบมาตรวัดประมาณค่า ตามแบบของลิเคิร์ท  
มี 5 ระดบั เรียงจากน้อยไปหามาก 

ตัวอย่างเคร่ืองมือ 
ส่วนที่ 2 ปัจจยัด้านลกัษณะการใช้งานของผู้ตอบแบบสอบถาม  
1. พฤติกรรมการท างาน : ให้ท่านพิจารณาอ่านข้อความในแต่ละข้อ  

แล้วท าเคร่ืองหมาย  ลงในช่องว่างทางขวามือ ที่ตรงตามความเป็นจริงของท่านมากที่สดุ ดงันี ้
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ระดบั  5   หมายถึง  มากที่สดุ   (ตัง้แต่ 8 ครัง้ ต่อสปัดาห์เป็นต้นไป) 
ระดบั  4   หมายถึง  มาก     (6 - 7 ครัง้ ต่อสปัดาห์) 
ระดบั  3   หมายถึง  ปานกลาง  (1 - 5 ครัง้ต่อสปัดาห์) 
ระดบั  2   หมายถึง  น้อย     (นาน ๆ ครัง้) 
ระดบั  1   หมายถึง  น้อยที่สดุ   (ไม่เคย) 

 

ข้อ ค าถาม 

ระดับพฤติกรรม 

มากที่สุด 
5 

มาก 
4 

ปานกลาง  
3 

น้อย 
2 

น้อย
ที่สุด 
1 

0. 
ท่านเคยแบ่งปันรหัสเข้าใช้งาน
ให้บุคคลอ่ืนใช้งาน เพื่อความ
สะดวกในการเข้าใช้งานระบบ 

     

00.  
ท่านแนะน าและชักจูงให้เพื่อน
ในที่ท างานมาใช้ระบบฯ ด้วย 

     

 
2. ความสามารถของระบบ : ให้ท่านพิจารณาอ่านข้อความในแต่ละข้อ 

แล้วท าเคร่ืองหมาย  ลงในช่องว่างทางขวามือ ที่ตรงตามความรู้สกึของท่านมากที่สดุ ดงันี ้
ระดบั 5  หมายถึง        ท่านพงึพอใจมากท่ีสดุ   
ระดบั 4  หมายถึง        ท่านพงึพอใจมาก    
ระดบั 3  หมายถึง        ท่านพงึพอใจปานกลาง   
ระดบั 2  หมายถึง         ท่านพงึพอใจน้อย    
ระดบั 1 หมายถึง         ท่านพงึพอใจน้อยที่สดุ 
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ข้อ ค าถาม 

ระดับความคิดเหน็ 

มากที่สุด 
5 

มาก 
4 

ปานกลาง  
3 

น้อย 
2 

น้อย
ที่สุด 
1 

0. 
ท่านสามารถเปิดดเูอกสาร
เข้า - ออกได้อย่างรวดเร็ว 

     

00.  
ท่านสามารถค้นหาเอกสาร
เพื่อติดตามงานได้อย่าง
รวดเร็ว 

     

 
ส่วนที่ 3 แบบสอบถามประสิทธิภาพในการท างานด้วยระบบสารบรรณ

อิเล็กทรอนิกส์ ของผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน 16 ข้อ เป็นค าถามแบบ Likert Scale ตามแบบ
ของลิเคิร์ท มี 5 ระดบั เรียงจากน้อยไปหามาก  

 ตัวอย่างเคร่ืองมือ 
ให้ท่านพิจารณาอ่านข้อความในแต่ละข้อ แล้วท าเคร่ืองหมาย  ลงใน

ช่องว่างทางขวามือ ที่ตรงตามความคิดเห็นของท่านมากที่สดุ ดงันี ้
ระดบั 5   หมายถึง     ท่านเห็นด้วยมากที่สดุ   
ระดบั 4  หมายถึง     ท่านเห็นด้วยมาก    
ระดบั 3  หมายถึง      ท่านเห็นด้วยปานกลาง   
ระดบั 2  หมายถึง     ท่านเห็นด้วยน้อย    
ระดบั 1 หมายถึง      ท่านเห็นด้วยน้อยที่สดุ 
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ข้อ ค าถาม 

ระดับความคิดเหน็ 

มากท่ีสุด 
5 

มาก 
4 

ปาน
กลาง 
3 

น้อย 
2 

น้อย
ที่สุด 
1 

0. 
ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ท่ี
น ามาใช้ปฏิบติังานท าให้การรับ - สง่ 
หนงัสือรวดเร็วขึน้ 

     

00.  
ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ท่ี
น ามาใช้ปฏิบติังานสามารถสืบค้น
เอกสารได้ทนัที 

     

 
การตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือ 

1. น าแบบสอบถามที่ผู้ วิจัยสร้างขึน้เสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์ เพื่อ
พิจารณาตรวจทาน ความสอดคล้องด้านภาษาของข้อค าถามกบันิยามศพัท์เฉพาะ และเสนอแนะ
เพิ่มเติมเพื่อปรับแก้ไขเบือ้งต้น 

2. ปรับปรุงแบบสอบถามตามข้อเสนอและของอาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์ และ
รวบรวมเพื่อน าเสนอต่อผู้ เชี่ยวชาญ 

3. ผู้ เชี่ยวชาญ 2 ท่าน ตรวจสอบความตรงตามเนือ้หา (Content Validity) และ
เสนอแนะเพิ่มเติม 

4. น าแบบสอบถามให้ผู้ เชี่ยวชาญพิจารณา และให้คะแนนใช้ในการหาค่าความ
สอดคล้องระหว่างข้อค าถามกบัจุดประสงค์ (Index of Item Object Congruence : IOC) โดยให้
คะแนน ดงันี ้

ให้คะแนน +1 หมายถึง สอดคล้องกบัจดุประสงค์/เนือ้หานัน้ 
ให้คะแนน   0 หมายถึง ไม่แน่ใจว่าสอดคล้องกบัจดุประสงค์/เนือ้หานัน้ 
ให้คะแนน  -1 หมายถึง ไม่สอดคล้องกบัจดุประสงค์/เนือ้หานัน้ 
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ตัวอย่าง 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
นิยามศัพท์เฉพาะ รายการข้อค าถาม ค่าความสอดคล้อง ข้อเสนอแนะเพื่อการแก้ไข

ปรับปรุง 
+1 0 -1  

ปัจจัยด้านพฤติกรรม 
หมายถึง สิ่งที่บคุลากร
ของสถาบนัวิจยั
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งประเทศ
ไทย แสดงออกและการ
กระท าของบคุลากรการ
เข้าใช้งานระบบสาร
บรรณอิเล็กทรอนิกส์ของ
บคุลากรสถาบนัวิจยั
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งประเทศ
ไทย ที่อาจมีอิทธิพลต่อ
ประสิทธิภาพในการ
ท างานด้วยระบบสาร
บรรณอิเล็กทรอนิกส์ 

1. ท่านเคยแบ่งปันรหัสเข้าใช้งาน
ให้บุคคล อ่ืนใช้งาน  เพื่ อความ
สะดวกในการเข้าใช้งานระบบ 

    

2. ท่านแนะน าและชักจูงให้เพื่อน
ในที่ท างานมาใช้งานระบบฯ ด้วย 

    

3. ท่านหมัน่ตรวจสอบเอกสารที่ส่ง
มาในระบบอยู่เป็นประจ าทัง้เช้า
และบ่าย 

    

 
 
 
 
 
 

แบบประเมินส าหรับผู้เช่ียวชาญตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือ 
แบบทดสอบปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลของระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ 

ในสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) 
ค าชีแ้จง : แบบประเมินฉบบันีใ้ช้ส าหรับท่านซึง่เป็นผู้ เช่ียวชาญในการตรวจสอบข้อค าถามแตล่ะข้อมีความสอดคล้องกบั
วตัถปุระสงคใ์นการวิจยั โดยมีเกณฑ์การประเมิน ดงันี ้

ให้คะแนน +1 หมายถึง สอดคล้องกบัจดุประสงค์/เนือ้หานัน้ 
ให้คะแนน   0 หมายถึง ไม่แน่ใจว่าสอดคล้องกบัจดุประสงค์/เนือ้หานัน้ 
ให้คะแนน  -1 หมายถึง ไม่สอดคล้องกบัจดุประสงค์/เนือ้หานัน้ 
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5 น าคะแนนการประเมินจากผู้ เชี่ยวชาญมาค านวณหาค่า IOC ตามสตูรดงันี ้
 

สตูร IOC =  
∑ 𝑅

𝑁
 

 
โดยพิจารณาคดัเลือกข้อค าถามที่มีค่า IOC ตัง้แต่ 0.60 ขึน้ไปเท่านัน้ (นงลกัษณ์ วิรัช

ชยั, 2548) และปรับปรุงข้อค าถามตามที่ผู้ เชี่ยวชาญเสนอแนะ 
6 ท าการหาค่าความเชื่อมั่น (Reliability) โดยน าแบบสอบถามไปท าการทดสอบ 

(Pilot Test) กับกลุ่มตัวอย่างที่เป็นบุคลากรของสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่ง
ประเทศไทย ที่มีการท างานด้วยระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จ านวน 30 ชุด เพื่อตรวจสอบว่า
ค าถามสามารถสื่อความหมายตรงตามความต้องการ และมีความเหมาะสมหรือไม่ จากนัน้จึง
น ามาทดสอบความเชื่อมั่นของแบบสอบถามโดยใช้สูตรสัมประสิทธิแอลฟ่า (Coefficienct)  
ของครอนบคั (Cronbach) อ้างถึงใน สมบติั ท้ายเรือค า (2551) ดงันี ้

 

                                   สตูร               𝛼 =  
𝐾

𝐾−1
(1 −

∑ 𝑆
2
𝑖

𝑆
2
𝑡

) 

 
 

เมื่อ  

α             คือ     สมัประสิทธ์ิแอลฟ่า 

𝐾             คือ     จ านวนข้อค าถาม 

∑ 𝑆
2
𝑖

 คือ     ผลรวมของความแปรปรวนของคะแนนแต่ละข้อ 

𝑆
2
𝑡

             คือ      ความแปรปรวนของคะแนนรวม 

 

โดยใช้สตูรสมัประสิทธ์ิแอลฟา (Cronbach’s alpha coefficient ; α) ซึ่งการประเมิน
ความเท่ียงสัมประสิทธ์ิแอลฟาได้มีการพิจารณาจากเกณฑ์การประเมินความเท่ียงสัมประสิทธ์ิ

แอลฟาของครอนบาค โดยมีเกณฑ์การพิจารณา คือ มีค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟ่า (α) ตัง้แต่ 0.71  
ขึน้ไป แสดงว่ามีความเชื่อมัน่ในระดบัสงู อ้างจากเกียรติสดุา ศรีสขุ (2552) 
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ค่าสมัประสิทธ์ิแอลฟ่า (α)   การแปลความหมายระดบัความเที่ยง 
มากกว่า .9    ดีมาก 
มากกว่า .8    ดี 
มากกว่า .7    พอใช้ 
มากกว่า .6    ค่อนข้างพอใช้ 
มากกว่า .5    ต ่า 
น้อยกว่า หรือเท่ากบั .5  ไม่สามารถรับได้ 

 
ผลการหาคุณภาพเคร่ืองมือ 
ผลการวิเคราะห์ความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม ได้ค่าความเชื่อมั่นทัง้ฉบับเท่ากับ 

.944 และได้ค่าความเชื่อมัน่ในแต่ละสว่นของแบบสอบถาม ดงันี ้
1) ส่วนท่ี 2 ปัจจยัด้านลกัษณะการใช้งานของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้ค่าสมัประสิทธ์ิ

แอลฟา (Cronbach’s alpha coefficient) เท่ ากับ  .803 โดยมี ค่าสัมประสิท ธ์ิแอลฟ่าด้าน
พฤติกรรมการท างาน เท่ากบั .734 และด้านความสามารถของระบบ เท่ากบั .926 

2) ส่วนที่ 3 แบบสอบถามเก่ียวกับประสิทธิภาพในการท างานด้วยระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์ของผู้ตอบแบบสอบถามได้ค่าสมัประสิทธ์ิแอลฟา (Cronbach’s alpha coefficient) 
เท่ากบั .964 โดยมีค่าสมัประสิทธ์ิแอลฟาด้านความรวดเร็วในการท างาน เท่ากบั .902 ด้านการลด
ขัน้ตอนการท างาน เท่ากับ .839 ด้านความประหยัด เท่ากับ .867 และด้านความสะดวก เท่ากับ 
.918 

 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 

ผู้ศกึษาเป็นผู้ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมลู ดงันี ้
1. การเก็บรวบรวมข้อมูลของแบบสอบถาม ในระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 ถึง 

28 กมุภาพนัธ์ 2564 คิดเป็นระยะเวลา 1 เดือน 
2. ผู้วิจยัเก็บแบบสอบถามผ่าน Google Form ตามที่ก าหนดไว้ 
3. Google Form จะช่วยท าหน้าที่ในการตรวจสอบความถูกต้อง และความครบถ้วน

ของข้อมลูที่ตอบ ก่อนท าการบนัทึกค าตอบของผู้ตอบแบบสอบถาม ซึ่งจะไม่สามารถบนัทึกข้อมูล
ได้หากเกิดข้อผิดพลาดหรือตอบแบบสอบถามไม่ครบถ้วน 
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การจัดกระท าและการวิเคราะห์ข้อมูล 
การจัดกระท ากับข้อมูล 

1. ตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถามให้มีความถูกต้องและครบถ้วนของ
แบบสอบถาม 

2. ก าหนดรหัสของตัวแปรเพื่อจะได้กรอกข้อมูลในโปรแกรมสถิติส าเร็จรูปทาง
สงัคมศาสตร์ เพื่อวิเคราะห์เชิงพรรณนาตามสมมติฐานที่ตัง้ไว้ 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
1. การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive statistic) โดยใช้สถิติ 

ดงันี ้
1.1 .ค่าความถ่ี (Frequency) ส าหรับวิเคราะห์ข้อมลูจากแบบสอบถามสว่นที่ 

1 ข้อมลูสว่นบคุคล อาย ุระดบัการศกึษา ต าแหน่งงาน หน่วยงานที่สงักดั และอายกุารท างาน 
1.2. ค่าร้อยละ (Percentage) ส าหรับวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถาม 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคล อายุ ระดับการศึกษา ต าแหน่งงาน หน่วยงานที่สังกัด และอายุการ
ท างาน 

1.3. ค่าคะแนนเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard 
Deviation) ส าหรับวิเคราะห์ข้อมลูจากแบบสอบถามสว่นที่ 2 ปัจจยัด้านลกัษณะการใช้งาน ส่วนที่ 
3 ประสิทธิภาพในการท างานด้วยระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ 

2. การวิเคราะห์สถิติทดสอบสมมติฐานโดยสถิติเชิงวิเคราะห์ ได้แก่ 
2.1. ใช้สถิติวิเคราะห์ค่าที (t-test) เพื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของประชากร  

2 กลุม่ 
2.2. การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One Way ANOVA) ใช้ทดสอบ

ความแตกต่างของค่าเฉลี่ยของประชากรที่มีมากกว่า 2 กลุม่ 
2.3. วิเคราะห์อิทธิพลของตวัแปรด้วยสถิติ Regression 
 

สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
1. ค่าสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) ประกอบด้วย 

1.1 ค่าร้อยละ (Percentage) เพื่อใช้แปรความหมายของข้อมลูต่าง ๆ มีดงันี ้
 

    สตูรค่าร้อยละ   =      
จ านวนผู้ตอบแบบสอบถามแต่ละกลุ่ม

จ านวนผู้ตอบแบบสอบถามทัง้หมด
  x 100  
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1.2 ค่าคะแนนเฉลี่ย (Mean หรือ 𝜇 (กลัยา วานิชย์บญัชา, 2545) 
 

      สตูรค่าคะแนนเฉลี่ย 𝜇  =  
𝛴𝑥

𝑛
 

 
เมื่อ  

𝜇       แทน     ค่าคะแนนเฉลี่ย 

𝛴𝑥    แทน     ผลรวมของคะแนนทัง้หมด 

 𝑛       แทน     ขนาดของกลุม่ตวัอย่าง 
 

1.3 ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation หรือ 𝜎) (กัลยา วานิชย์
บญัชา, 2545)  

สตูรค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน  𝜎 =  
√𝑛Σ𝑥2−(Σ𝑥)2

𝑛(𝑛−1)
 

 
 

เมื่อ 

 𝜎    แทน ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนของกลุม่ตวัอย่าง 

            𝛴𝑥2     แทน    ผลรวมของคะแนนแต่ละตวัยกก าลงัสอง 

           (𝛴𝑥)2  แทน ผลรวมของคะแนนทัง้หมดยกก าลงัสอง 

            𝑛           แทน ขนาดของกลุม่ตวัอย่าง 
 

2. การวิเคราะห์โดยสถิติเชิงวิเคราะห์ (Analytical Statistics) ประกอบด้วย 
2.1 ทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของประชากร 2 กลุ่มที่เป็นอิสระต่อกัน 

(กัลยา วานิชย์บญัชา, 2549) ใช้ทดสอบสมมติฐานข้อที่ 1 ในด้านเพศ ในการทดสอบ t-test ก่อน
โดยใช้การพิจารณา Levene’s Test ซึง่มี 2 กรณี 

1) กรณีที่ ค่า Probability Value (p-value) มากกว่า 0.05 แสดงว่าค่าเฉลี่ยของ
ประชากร 2 กลุม่ไม่แตกต่างกนั จะพิจารณาค่า Sig. จาก Equal variances assumed 
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2) กรณีที่ ค่า Probability Value (p-value) น้อยกว่าหรือเท่ากับ 0.05 แสดงว่า
ค่าเฉลี่ยของประชากร 2 กลุ่มแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ จะพิจารณาค่า Sig. จาก Equal 
variance not Assumed 

2.1.1 กรณีที่ความแปรปรวนของทัง้ 2 กลุม่เท่ากนั (𝑆
2
1

=  𝑆
2
2

) 

 

𝑡 =  
�̅�1 −  �̅�2 

𝑆𝑝
√

(𝑛1 − 1)𝑆
2
1

+ (𝑛2 − 1)𝑆
2
2

𝑛1 +  𝑛2 − 2
[

1
𝑛1

] + [
1

𝑛2
]

 

 
 

สถิติที่ใช้ทดสอบ 𝑡 มีชัน้แห่งความเป็นอิสระ 𝑑𝑓 = 𝑛1 + 𝑛2 − 2 
เมื่อ 

𝑡       แทน ค่าสถิติที่ใช้พิจารณาใน t - distribution 

�̅�1    แทน ค่าเฉลี่ยตวัอย่างกลุม่ที่ 1 

�̅�2    แทน ค่าเฉลี่ยตวัอย่างกลุม่ที่ 2 

𝑆
2
1

    แทน ค่าความแปรปรวนของคะแนนกลุม่ประชากรที่ 1 

𝑆
2
2

   แทน ค่าความแปรปรวนของคะแนนกลุม่ประชากรที่ 2 

𝑛1    แทน ขนาดของกลุม่ประชากรที่ 1 
 𝑛2   แทน         ขนาดของกลุม่ประชากรที่ 2 
𝑑𝑓   แทน องศาอิสระ (Degree of freedom) 
 

2.2 การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One – way Analysis of Variance) ใช้
ทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของกลุ่มประชากรที่มากกว่า 2 กลุ่ม โดยใช้การวิเคราะห์
ความแปรปรวนทางเดียว One-Way ANOVA ที่ระดับค่าความเชื่อมั่นร้อยละ 95 จะปฏิเสธ
สมมติฐานหลัก เมื่อค่าระดับนัยส าคัญทางสถิติมีค่าน้อยกว่า 0.05 โดยจะท าการทดสอบความ
แปรปรวนจากตาราง Homogeneity of Variances 

2.2.1 ถ้าพบความแปรปรวนเท่ากนัทกุกลุม่จะทดสอบความแตกต่างด้วย F-test 
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𝐹 =  
𝑀𝑆(𝑏)

𝑀𝑆(𝑤)
 

 
เมื่อ  

F  แทน ค่าสถิติที่ใช้เปรียบเทียบค่าวิกฤตจากการแจกแจงแบบ F เพื่อ
ทราบนยัส าคญั 

 𝑀𝑆(𝑏)  แทน ค่าประมาณขอความแปรปรวนระหว่างกลุ่ม  (Mean Square 
Between Groups) 

    𝑀𝑆(𝑤)  แทน ค่าประมาณขอความแปรปรวนภายในกลุ่ม (Mean Square 
Within Groups) 

2.2.2 ถ้าพบความแปรปรวนเท่ากนัทกุกลุม่ จะทดสอบความแตกต่างด้วย F-test 
 

𝐵 =  
𝑀𝑆(𝑏)

𝑀𝑆(𝑤)
 

 
โดยค่า 

 

𝑀𝑆(𝑤) =  ∑(1 − +
𝑛𝑖

𝑁
)𝑆

2
𝑖

𝑘

𝑖=1

 

 
 

เมื่อ 

𝐵             แทน ค่าสถิติที่ใช้พิจารณาใน Brown - Forsythe 

𝑀𝑆(𝑏)   แทน ค่ าความแปรปรวนระหว่ างกลุ่ ม  (Mean Square 
Between Groups) 

𝑀𝑆(𝑤)   แทน ค่าความแปรปรวนภายในกลุ่ม ส าหรับสถิติ Brown - 
Forsythe 

𝑘              แทน จ านวนกลุม่ตวัอย่าง 

𝑛𝑖             แทน ขนาดของกลุม่ตวัอย่าง 
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𝑁             แทน ขนาดประชากร 

𝑆
2
𝑖
           แทน       ค่าความแปรปรวนของคะแนนกลุม่ตวัย่างที่ i 

 
กรณีที่ผลการทดสอบมีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ จะต้องท า

การทดสอบเป็นรายคู่ต่อไป เพื่อดูว่าคู่ใดบ้างที่แตกต่างกัน โดยใช้วิธี Fisher’s Least Significant 
Difference (LSD) (กลัยา วานิชย์บญัชา, 2545) 

2.2.2.1 วิธี Fisher’s Least Significant Difference (LSD) 

𝐿𝑆𝐷 =  𝑡1 −  
𝑎

2
− 𝑘 √𝑀𝑆𝐸(

1

𝑛𝑖
+  

1

𝑛𝑗
) 

เมื่อ 

𝑡1 −  
𝑎

2
− 𝑘   แทน การพิจารณาการแจกแจงที่ระดับความเชื่อมั่น 

95% และชัน้แห่งความเป็นอิสระภายในกลุม่ 

𝑀𝑆𝐸 แทน   ค่า Mean Square error MS(w) กลุม่ 

𝑛𝑖             แทน   จ านวนตวัอย่างในกลุม่ที่ i 

𝑛𝑗             แทน   จ านวนตวัอย่างในกลุม่ที่ j 
 
2.3 ปัจจยัด้านลกัษณะการใช้งาน มีอิทธิพลต่อระดบัความคิดเห็นเร่ืองประสิทธิภาพ

ในการท างานด้วยระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ในสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่ง
ประเทศไทย จะท าการทดสอบสมมติฐานโดยใช้สถิติ Regression Analysis วิเคราะห์ถดถอยเชิง
พหคุณู (Multiple Regression Analysis) 

การวิเคราะห์การถดถอยเป็นวิธีการทางสถิติที่ใช้ศึกษาความสมัพนัธ์ระหว่างตวัแปร
อิส ระ ( Independent Variable) กับตัวแปรตาม  (Dependent Variable) จะเป็นการศึ กษ า
ความสมัพนัธ์เชิงเส้นตรง (Linearity) โดยที่ตวัแปรอิสระมีมากกว่าหนึ่งตัวโดยเขียนความสมัพันธ์
ในรูปแบบของสมการได้ดงันี ้

𝑏 =  
𝛴 𝑋𝑌

𝛴 𝑋2
 

เมื่อ 

  𝑏  =  สมัประสิทธ์ิการถดถอยหรือสมัประสิทธ์ิการพยากรณ์ 
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  𝑥  =  ค่าเบี่ยงเบนจากมชัฌิมเลขคณิตของตวัแปรอิสระหรือตวัแปรต้น มี

ค่าเท่ากบั 𝛸 −  �̅� 

  𝑦  =  ค่าเบี่ยงเบนจากมัชฌิมเลขคณิตของตัวแปรตาม มีค่าเท่ากับ 

𝑌 −  �̅� 
 
วิเคราะห์ค่าที่ใช้บอกระดบัความสมัพนัธ์ Coefficient of Correlation ( r ) โดยที่ค่าที่

อยู่ใกล้ -1.0 ถึง +1.0 ถือว่ามีความสมัพนัธ์กนัมากที่สดุ ส่วน 0 หมายความว่า ตวัแปรทัง้สองไม่มี
ความสมัพันธ์กันแม้แต่น้อย ส่วนเคร่ืองหมาย + หรือ – บ่งบอกว่าความสัมพันธ์นัน้เป็นตามกัน
หรือตรงกนัข้าม โดยสามารถหาได้จากสมการดงัต่อไปนี ้

 

𝑟 =
𝛴 (𝑋𝑖  − 𝑥)(𝑌𝑖 − 𝑦)

√𝛴(𝑋𝑖 − 𝑥)2 ∑(𝑌𝑖 − 𝑦)2
 

 
 
เมื่อ 𝑋𝑖 , 𝑌𝑖  คือค่าใดๆ ของแต่ละตวัแปร ที่เป็นคู่กนั 

 𝑥, 𝑦  คือค่าเฉลี่ยของแต่ละตวัแปร 
 
และวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธ์ิของการตัดสินใจ (Coefficient of Determination) ซึ่ง

เกิดจากค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ (Correlation Coefficient) ยกก าลังสอง หรือใช้ตัวย่อว่า R2  
โดยยิ่งมีค่าใกล้ 1 มากเท่าใด แสดงว่าสามารถอธิบายค่าของตัวแปรตามได้ดี เนื่องจากตัวแปร
อิสระ กบัตวัแปรตาม มีความสมัพนัธ์กนัมาก โดยสามารถหาได้จากสมการดงัต่อไปนี ้ 

 

𝑅2 =
(𝛴 𝑋𝑌 − 𝑁 �̅��̅�)2

(𝛴 𝑋2 − 𝑁 �̅�2)(𝛴 𝑌2 − 𝑁 �̅�2)
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 เมื่อ R2 เท่ากบั  สมัประสิทธ์ิของการตดัสินใจ มีค่าระหว่าง 0 ถึง  
วิเคราะห์ความคลาดเคลื่อนมาตรฐานในการพยากรณ์ (Standard Error of Estimate : SEE) โดย
สามารถหาได้จากสมการดงัต่อไปนี ้

 

𝑆𝐸𝐸 =  √
𝛴 (𝑌 − 𝑌′)2

𝑁 − 𝑘 − 1
 

       
สญัลกัษณ์ที่ใช้มีความหมาย ดงันี ้
SEE   คือ   ความคลาดเคลื่อนมาตรฐานในการพยากรณ์ 
Y’         คือ   คะแนนพยากรณ์ของตวัแปรตาม 
N         คือ  จ านวนประชากร 
K         คือ  จ านวนตวัแปรอิสระหรือตวัแปรต้นในสมการถดถอย 

𝛴 (𝑌 − 𝑌′)2   คือ  ผลรวมก าลังสองของส่วนที่ เหลือ  (Sum Squares of 
Residuals : SSR) วิเคราะห์ความคลาดเคลื่อนมาตรฐานในการพยากรณ์ (Standard Error of 
Estimate : SEE) โดยสามารถหาได้จากสมการดงัต่อไปนี ้

 

𝑆𝐸𝐸 =  √
𝛴 (𝑌 − 𝑌′)2

𝑁 − 𝑘 − 1
 

       
สญัลกัษณ์ที่ใช้มีความหมาย ดงันี ้
SEE   คือ   ความคลาดเคลื่อนมาตรฐานในการพยากรณ์ 
Y’         คือ   คะแนนพยากรณ์ของตวัแปรตาม 
N         คือ  จ านวนประชากร 
K         คือ  จ านวนตวัแปรอิสระหรือตวัแปรต้นในสมการถดถอย 

𝛴 (𝑌 − 𝑌′)2   คือ  ผลรวมก าลังสองของส่วนที่ เหลือ  (Sum Squares of 
Residuals : SSR) 

 



 

บทท่ี 4  
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 
ในการศึกษาวิจัยเร่ือง "ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพในการท างานด้วยระบบสาร

บรรณอิเล็กทรอนิกส์ในสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย" การวิเคราะห์
ข้อมูล และการแปลผลความหมายของผลการวิเคราะห์ข้อมูล ผู้ วิจัยได้ก าหนดสญัลกัษณ์ และ 
ตวัแปรต่าง ๆ ที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมลู ดงัต่อไปนี ้

สญัลกัษณ์ที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมลู 
n   แทน  ขนาดของกลุม่ตวัอย่าง 
𝜇  แทน  ค่าเฉลี่ยของประชากร (Mean) 
𝜎   แทน  สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
t   แทน  ค่าสถิติที่ใช้พิจารณาใน T-distribution 
F   แทน  ค่าสถิติที่ใช้พิจารณาใน F-distribution 
SS  แทน  ผลรวมของคะแนนเบี่ยงเบนยกก าลงัสอง (Sum of Squares) 
MS  แทน  ค่าคะแนนเฉลี่ยของผลบวกก าลงัสองของคะแนน  
(Mean of Squares) 
df   แทน  ระดบัชัน้ของความเป็นอิสระ (Degree of Freedom) 
r   แทน  ค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์อย่างง่าย (Pearson’s correlation) 
Sig. (2-tailed)  แทน  ค่าความน่าจะเป็นที่ค่าสถิติที่ใช้ทดสอบจะตกอยู่ในช่วง  
                                          ปฏิเสธหรือยอมรับสมมติฐาน 
B   แทน  ค่าสมัประสิทธ์ิการถดถอย (Unstandardized) 
Adjusted R2 แทน  ค่าสมัประสิทธ์ิการตดัสินใจของสถิตวิเคราะห์ถดถอย 
                                         พหคุณู 
*   แทน  มีนยัส าคญัทางสถิติที่ 0.05 
Sig.  แทน  ระดบันยัส าคญัทางสถิติ 
H0   แทน  สมมติฐานหลกั (Null Hypothesis) 
H1   แทน  สมมติฐานรอง (Alternative Hypothesis) 
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การน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
การวิเคราะห์ข้อมลู ผู้วิจยัได้น าเสนอผลตามความมุ่งหมายของการวิจยั โดยแบ่งการ

น าเสนอออกเป็น 4 สว่น ดงันี ้
ส่วนที่ 1 การวิเคราะห์ข้อมลูสว่นบคุคลของผู้ตอบแบบสอบถาม  
ส่วนที่ 2 การวิเคราะห์ปัจจยัด้านลกัษณะการใช้งาน 
ส่วนที่  3 การวิเคราะห์ข้อมูลประสิทธิภาพในการท างานด้วยระบบสารบรรณ

อิเล็กทรอนิกส์ของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ส่วนที่ 4 การวิเคราะห์ข้อมลูเชิงอนมุานเพื่อทดสอบสมมติฐาน 

สมมติฐานข้อที่ 1 ข้อมลูส่วนบุคคลต่างกนั มีผลต่อระดบัความคิดเห็นเร่ือง
ประสิทธิภาพในการท างานด้วยระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ในสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งประเทศไทยท่ีแตกต่างกนั 

สมมติฐานข้อที่ 2 ปัจจัยด้านลกัษณะการใช้งาน มีอิทธิพลต่อระดับความ
คิดเห็นเร่ืองประสิทธิภาพของ ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ในสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งประเทศไทย 

 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนา 

ส่วนที่ 1 การวิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคล 
การวิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตาม อายุ ระดับ

การศึกษา ต าแหน่งงาน หน่วยงานที่สงักดั และอายุการท างาน โดยน าเสนอในรูปแบบของจ านวน
ร้อยละ ดงันี ้
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ตาราง 2 แสดงจ านวน และร้อยละของข้อมลูสว่นบคุคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 

ข้อมูลส่วนบุคคล จ านวน (คน) ร้อยละ 
อาย ุ   

18 – 27 ปี 108 34.07 
28 – 37 ปี 95 29.97 
38 – 47 ปี 52 16.40 
48 ปีขึน้ไป 62 19.56 

ระดบัการศึกษา   
ต ่ากว่าปริญญาตรี 38 11.99 
ปริญญาตรี 176 55.52 
สงูกว่าปริญญาตรี 103 32.49 

ต าแหน่งงาน   
ผู้อ านวยการ 43 13.56 
พนกังาน 192 60.57 
ลกูจ้าง 82 25.87 

หน่วยงานที่สงักดั   
กลุม่วิจยัและพฒันา ด้านอตุสาหกรรมชีวภาพ (อช.) 46 14.51 
กลุม่วิจยัและพฒันา ด้านพฒันา อย่างยัง่ยืน (พย.) 28 8.83 
กลุม่ยทุธศาสตร์และจดัการนวตักรรม (ยธ.) 52 16.40 
กลุม่บริการอตุสาหกรรม (บอ.) 60 18.93 
กลุม่บริหาร (บห.) 79 24.92 
กลุม่ภายใต้ผู้ว่าการ 52 16.40 
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ตาราง 2 (ต่อ) 
 

ข้อมูลส่วนบุคคล จ านวน (คน) ร้อยละ 
อายกุารท างาน   

ต ่ากว่า 1 ปี 46 14.51 
1-5 ปี 101 31.86 
6-10 ปี 97 30.60 
มากกว่า 10 ปีขึน้ไป 73 23.03 

รวม 317 100.00 

 
จากตาราง 2 ผลการวิเคราะห์ข้อมลูส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถามในการวิจยัครัง้นี ้

จ านวน 317 คน โดยแจกแจงความถ่ีและค่าร้อยละ ได้ดงันี ้ 
อายุ พบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มีอายุ 18 – 27 ปี จ านวน 108 คน คิดเป็นร้อยละ 

34.07 รองลงมาคือช่วงอายุ 28 – 37 ปี จ านวน  95 คน คิดเป็นร้อยละ 29.97 ช่วงอายุ 48 ปีขึน้ไป
จ านวน 62 คน คิดเป็นร้อยละ 19.56 และน้อยที่สุด คือ  ช่วงอายุ 38 – 47 ปี จ านวน 52  คน  
คิดเป็นร้อยละ 16.40 ตามล าดบั 

ระดับการศึกษา พบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มีระดบัการศกึษาปริญญาตรี จ านวน  
176 คน คิดเป็นร้อยละ 55.52 รองลงมาคือ ระดับการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี จ านวน 103  คน 
คิดเป็นร้อยละ 32.49 และน้อยที่สุด คือ  ระดับการศึกษาต ่ากว่าปริญญาตรี จ านวน  38 คน  
คิดเป็นร้อยละ 11.99 ตามล าดบั 

ต าแหน่งงาน พบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ต าแหน่งงานพนกังาน จ านวน 192  คน 
คิดเป็นร้อยละ 60.57 รองลงมาคือ ต าแหน่งงานลกูจ้าง จ านวน  82 คน คิดเป็นร้อยละ 25.87 และ
น้อยที่สดุ คือ  ต าแหน่งงานผู้อ านวยการ จ านวน  43 คน คิดเป็นร้อยละ 13.56 ตามล าดบั 

หน่วยงานที่สังกัด พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่หน่วยงานที่สังกัดกลุ่มบริหาร 
(บห.) จ านวน  79 คน คิดเป็นร้อยละ 24.92 รองลงมาคือ กลุ่มบริการอุตสาหกรรม (บอ.) จ านวน  
60 คน คิดเป็นร้อยละ 18.93 กลุม่ยุทธศาสตร์และจดัการนวตักรรม (ยธ.) และกลุม่ภายใต้ผู้ว่าการ 
จ านวน  52 คน คิดเป็นร้อยละ 16.40 เท่ากนั กลุ่มวิจยัและพฒันา ด้านอตุสาหกรรมชีวภาพ (อช.) 
จ านวน  46 คน คิดเป็นร้อยละ 14.51 และน้อยที่สุด คือ  กลุ่มวิจัยและพัฒนา ด้านพัฒนา อย่าง
ยัง่ยืน (พย.) จ านวน  28 คน คิดเป็นร้อยละ 8.83 ตามล าดบั 
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อายุการท างาน พบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มีอายุการท างาน 1-5 ปี จ านวน 101 
คน คิดเป็นร้อยละ 31.86 รองลงมาคือ อายุการท างาน 6 -10 ปี จ านวน  97 คน คิดเป็นร้อยละ 
30.60 อายุการท างาน มากกว่า 10 ปีขึน้ไป จ านวน  73 คน คิดเป็นร้อยละ 23.03 และน้อยที่สุด 
คือ  อายกุารท างาน ต ่ากว่า 1 ปี จ านวน  46 คน คิดเป็นร้อยละ  14.51 ตามล าดบั 

ส่วนที่ 2 การวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยด้านลักษณะการใช้งาน  
จากการศึกษาในส่วนนีท้ าให้ทราบปัจจัยด้านลักษณะการใช้งาน ประกอบด้วย 

พฤติกรรมการท างาน และความสามารถของระบบ โดยแสดงเป็นค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานของกลุม่ตวัอย่างซึง่มีรายละเอียดดงันี ้

 
ตาราง 3 แสดงค่าเฉลี่ย และสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานของปัจจยัด้านลกัษณะการใช้งาน 

 

ปัจจัยด้านลักษณะการใช้งาน 𝜇 𝜎 ระดับความ
คิดเหน็ 

พฤติกรรมการท างาน    
1. ท่านเคยแบ่งปันรหสัเข้าใช้งานให้บุคคลอ่ืนใช้งาน  
เพื่อความสะดวกในการเข้าใช้งานระบบฯ 

4.27 0.87 มากที่สดุ 

2. ท่านแนะน าและชกัจงูให้เพื่อนในที่ท างานมาใช้งาน
ระบบฯ ด้วย 

4.24 0.87 มากที่สดุ 

3. ท่านหมัน่ตรวจสอบเอกสารที่สง่มาในระบบอยู่เป็น
ประจ าทัง้เช้าและบ่าย 

3.62 1.10 มาก 

4. ท่านให้ความส าคญักบัระบบฯ โดยการเข้าใช้งานระบบฯ 
เพื่อตรวจสอบข้อมลูและเอกสารที่สง่มาถึงท่านมากน้อย
เพียงใด 

3.70 0.92 มาก 

5. ท่านมกัเปิดดคูู่มือที่มีอยู่ในระบบฯ เพื่อแก้ไขปัญหา
ระหว่างการใช้งานระบบฯ ได้ด้วยตนเอง 

3.56 1.04 มาก 

6. มีช่องทางการแก้ไขปัญหาในกรณีที่ท่านไม่สามารถ
แก้ไขปัญหาด้วยตนเอง ท่านสามารถแจ้งไปยงัผู้ดแูล
ระบบฯ ให้การใช้งานต่อเนื่องและราบร่ืน 

4.01 0.95 มาก 

รวมด้านพฤติกรรมการท างาน 3.90 0.76 มาก 
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ตาราง 3 (ต่อ) 
 

ปัจจัยด้านลักษณะการใช้งาน 𝜇 𝜎 ระดับความ
คิดเหน็ 

ความสามารถของระบบ    
1. ท่านสามารถเปิดดเูอกสารเข้า-ออกได้อย่างรวดเร็ว 3.63 0.99 มาก 
2. ท่านสามารถค้นหาเอกสารเพื่อติดตามงานได้อย่าง
รวดเร็ว 

3.54 1.10 มาก 

3. ท่านสามารถสร้าง-สง่เอกสารต่าง ๆ ได้โดยง่าย 3.49 1.12 มาก 
4. ท่านสามารถแนบไฟล์เอกสารได้โดยง่าย 3.58 1.14 มาก 
5. ท่านสามารถ download ไฟล์เอกสารได้อย่างรวดเร็ว 3.48 1.28 มาก 
6. ท่านสามารถสัง่พิมพ์เอกสารได้อย่างรวดเร็ว 3.52 1.30 มาก 
7. ท่านสามารถจดัล าดบัความส าคญัเร่งด่วนในการรับ-
สง่เอกสารในระบบได้อย่างถูกต้อง 

2.78 1.25 ปานกลาง 

8. ท่านสามารถเลือกหน่วยงานที่ท่านต้องการสง่เอกสาร
ในระบบได้โดยง่าย 

3.29 1.36 ปานกลาง 

9. ท่านสามารถบนัทกึข้อสัง่การของผู้บริหาร และบนัทกึ
การปฏิบติังานในระบบได้โดยง่าย 

2.77 1.13 ปานกลาง 

10. ระบบมีความปลอดภยัในการรักษาความลบัของ
เอกสาร ได้แก่ การเก็บรักษาข้อมลู และการควบคมุรหสั
การเข้าใช้งานโดยระบุตวัตนที่ชดัเจน 

3.56 1.06 มาก 

รวมด้านความสามารถของระบบ 3.36 0.88 ปานกลาง 
รวมปัจจัยด้านลักษณะการใช้งาน 3.69 0.99 มาก 

 
จากตาราง 3 ผลการวิเคราะห์ปัจจยัด้านลกัษณะการใช้งานกลุม่ตวัอย่างให้ความคิดเห็น

กบัปัจจยัด้านลกัษณะการใช้งาน โดยรวม อยู่ในระดบัมาก (𝜇 = 3.63, 𝜎 = 0.99) เมื่อพิจารณา
เป็นรายด้านให้ความคิดเห็นกบัปัจจยัด้านลกัษณะการใช้งาน ประกอบด้วย พฤติกรรมการท างาน 

อยู่ในระดบัมาก (𝜇 = 3.90, 𝜎 = 0.76) รองลงมาได้แก่ ความสามารถของระบบ อยู่ในระดบัปาน

กลาง (𝜇 = 3.36, 𝜎 = 0.88) ตามล าดบั เมื่อพิจารณารายละเอียดแต่ละด้านดงันี ้
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พฤติกรรมการท างาน เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่ากลุ่มตัวอย่างให้ความคิดเห็น
กบัปัจจยัด้านลกัษณะการใช้งาน ด้านพฤติกรรมการท างาน  อยู่ในระดบัมากที่สุด ได้แก่ ท่านเคย
แบ่งปันรหัสเข้าใช้งานให้บุคคลอ่ืนใช้งาน เพื่อความสะดวกในการเข้าใช้งานระบบฯ และท่าน
แนะน าและชักจูงให้เพื่อนในที่ท างานมาใช้งานระบบฯ ด้วย มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  4.27 และ 4.24 
ตามล าดบั ในขณะที่กลุม่ตวัอย่างให้ความคิดเห็นกบัปัจจยัด้านลกัษณะการใช้งาน ด้านพฤติกรรม
การท างาน  อยู่ในระดับมาก ได้แก่ มีช่องทางการแก้ไขปัญหาในกรณีที่ท่านไม่สามารถแก้ไข
ปัญหาด้วยตนเอง ท่านสามารถแจ้งไปยังผู้ดแูลระบบฯ ให้การใช้งานต่อเนื่องและราบร่ืน ท่านให้
ความส าคญักบัระบบฯ โดยการเข้าใช้งานระบบฯ เพื่อตรวจสอบข้อมลูและเอกสารที่ส่งมาถึงท่าน
มากน้อยเพียงใด ท่านหมั่นตรวจสอบเอกสารที่ส่งมาในระบบอยู่เป็นประจ าทัง้เช้าและบ่าย และ
ท่านมักเปิดดูคู่มือที่มีอยู่ในระบบฯ เพื่อแก้ไขปัญหาระหว่างการใช้งานระบบฯ ได้ด้วยตนเอง  
มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.01, 3.70, 3.62 และ 3.56 ตามล าดบั  

ความสามารถของระบบ เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่ากลุม่ตวัอย่างให้ความคิดเห็น
กับปัจจัยด้านลักษณะการใช้งาน ด้านความสามารถของระบบ อยู่ในระดับมาก ได้ แก่ ท่าน
สามารถเปิดดูเอกสารเข้า-ออกได้อย่างรวดเร็ว ท่านสามารถแนบไฟล์เอกสารได้โดยง่าย  ระบบมี
ความปลอดภยัในการรักษาความลบัของเอกสาร ได้แก่ การเก็บรักษาข้อมูล และการควบคุมรหัส
การเข้าใช้งานโดยระบุตัวตนที่ชัดเจน ท่านสามารถค้นหาเอกสารเพื่อติดตามงานได้อย่างรวดเร็ว  
ท่านสามารถสัง่พิมพ์เอกสารได้อย่างรวดเร็ว ท่านสามารถสร้าง-ส่งเอกสารต่าง ๆ ได้โดยง่าย และ
ท่านสามารถ download ไฟล์เอกสารได้อย่างรวดเร็ว มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.63, 3.58, 3.56, 3.54, 
3.52, 3.49 และ 3.48 ตามล าดบั ในขณะที่กลุม่ตวัอย่างให้ความคิดเห็นกบัปัจจยัด้านลักษณะการ
ใช้งาน ด้านความสามารถของระบบ อยู่ในระดับปานกลาง ได้แก่ ท่านสามารถเลือกหน่วยงานที่
ท่านต้องการส่งเอกสารในระบบได้โดยง่าย ท่านสามารถจัดล าดับความส าคญัเร่งด่วนในการรับ -
ส่งเอกสารในระบบได้อย่างถูกต้อง และท่านสามารถบนัทึกข้อสัง่การของผู้บริหาร และบนัทึกการ
ปฏิบติังานในระบบได้โดยง่าย มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.29, 2.78 และ 2.77 ตามล าดบั 

ส่วนท่ี 3 การวิเคราะห์ข้อมูลประสิทธิภาพในการท างานด้วยระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์ 

จากการศึกษาในส่วนนีท้ าให้ทราบข้อมูลประสิทธิภาพในการท างานด้วยระบบ  
สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ประกอบด้วย ความรวดเร็วในการท างาน  การลดขัน้ตอนการท างาน 
ความประหยัด และความสะดวก  โดยแสดงเป็นค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของกลุ่ม
ตวัอย่างซึง่มีรายละเอียดดงันี ้ 
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ตาราง 4 แสดงค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของประสิทธิภาพในการท างานด้วยระบบ 
สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ 
 

ประสิทธิภาพในการท างานด้วยระบบ 
สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ 

𝜇 𝜎 ระดับความ
คิดเหน็ 

ความรวดเร็วในการท างาน      
1. ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ที่น ามาใช้ปฏิบติังานท า
ให้การรับ-สง่หนงัสือได้รวดเร็วขึน้ 

4.31 0.91 มากที่สดุ 

2. ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ที่น ามาใช้ปฏิบติังาน
สามารถสืบค้นเอกสารได้ทนัที 

3.96 1.01 มาก 

3. ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ที่น ามาใช้ปฏิบติังานช่วย
ให้ท่านท ารายงานหนงัสือเข้า-ออกได้ โดยพิมพ์ออกทาง
เคร่ืองพิมพ์ได้ทนัที 

3.56 1.13 มาก 

4. ผู้ใช้ระบบสามารถเรียกค้นเอกสารได้รวดเร็วและถูกต้อง 3.54 1.02 มาก 
รวมด้านความรวดเร็วในการท างาน 3.84 0.82 มาก 
การลดขัน้ตอนการท างาน    
1. การยกเลิกสมดุทะเบียนรับ-สง่หนงัสือด้วยระบบมือ
เขียนลงในสมดุและเปลี่ยนมาใช้การบนัทกึงานระบบสาร
บรรณอิเล็กทรอนิกส์ ท าให้ขัน้ตอนของหน่วยงานลดลง 

4.29 0.98 มากที่สดุ 

2. การสง่หนงัสือด้วยการแนบไฟล์ข้อมลูลงในระบบสาร
บรรณอิเล็กทรอนิกส์สามารถน าสง่ให้หน่วยงานปลายทาง
ด าเนินการได้ทนัที 

3.97 1.05 มาก 

3. ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ที่น ามาปฏิบติังาน ช่วยลด
ขัน้ตอนการท างานที่ไม่จ าเป็นลงได้ เช่น การเดินรับ-สง่
เอกสาร 

3.75 1.02 มาก 

4. ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ที่น ามาใช้ปฏิบติังานช่วย
ลดความยุ่งยากและเพิ่มความโปร่งใสในการท างาน 

3.37 1.19 ปานกลาง 

รวมด้านการลดขัน้ตอนการท างาน 3.85 0.87 มาก 
 
 



  81 

ตาราง 4 (ต่อ) 
 
ประสิทธิภาพในการท างานด้วยระบบ 

สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ 
𝜇 𝜎 ระดับความ

คิดเหน็ 
ความประหยัด    
1. การท างานโดยใช้ซอฟแวร์ ท าให้ลดจ านวนบุคลากรที่
ปฏิบติังานสารบรรณของหน่วยงานลงได้ 

4.35 0.73 มากที่สดุ 

2. ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์สามารถลดค่าใช้จ่าย
บางสว่นลงได้ เช่น กระดาษ ตู้ เก็บเอกสาร และ 
หมกึพิมพ์ 

4.43 0.73 มากที่สดุ 

3. ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ที่น ามาใช้ปฏิบติังานช่วย
ลดปริมาณขยะและสร้างจิตส านึกที่ดีในการรักษา
สิ่งแวดล้อม 

4.33 0.73 มากที่สดุ 

4. ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ช่วยประหยดัเวลาในการ
จ าแนกเอกสารเพื่อสง่ต่อไปยงัหน่วยงานหรือบคุคลที่
เก่ียวข้อง 

4.22 0.82 มากที่สดุ 

รวมด้านความประหยัด 4.33 0.61 มากที่สุด 
ความสะดวก      
1. ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์สามารถลดการสญูหาย
ของหนงัสือได้ 

3.86 0.83 มาก 

2. ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ช่วยให้การค้นหาหนงัสือ
สะดวก สามารถเปิดดหูนงัสือได้เลย 

3.66 0.93 มาก 

3. ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์สามารถติดตามผลการ
ปฏิบติังานได้สะดวกและรวดเร็วเพิ่มมากขึน้ 

3.62 0.99 มาก 

4. ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ที่น ามาใช้ในการปฏิบติังาน 
ช่วยให้สามารถจดัเก็บ และเรียกค้นจากหน่วยงานต่างๆ  
ได้อย่างรวดเร็ว 

3.76 1.03 มาก 

รวมด้านความสะดวก 3.90 0.76 มาก 
รวมส่วนประสิทธิภาพในการท างานด้วยระบบ 
สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ 

3.72 0.81 มาก 
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จากตาราง 4 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลประสิทธิภาพในการท างานด้วยระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์ กลุ่มตัวอย่างให้ความคิดเห็นกับประสิทธิภาพในการท างาน โดยรวม อยู่ในระดับ

มาก (𝜇 = 3.72, 𝜎 = 0.81) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านให้ความคิดเห็นกับประสิทธิภาพในการ

ท างาน ประกอบด้วย ความประหยดั อยู่ในระดบัมากที่สดุ (𝜇 = 4.33, 𝜎 = 0.61) รองลงมาได้แก่ 

ความสะดวก อยู่ในระดบัมาก (𝜇 = 3.90, 𝜎 = 0.76) การลดขัน้ตอนการท างาน อยู่ในระดบัมาก 

(𝜇 = 3.85, 𝜎 = 0.87) และความรวดเร็วในการท างาน อยู่ในระดับมาก (𝜇 = 3.84, 𝜎 = 0.82) 
ตามล าดบั เมื่อพิจารณารายละเอียดแต่ละด้านดงันี ้

ความรวดเร็วในการท างาน เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่ากลุ่มตัวอย่างให้ความ
คิดเห็นกบัประสิทธิภาพในการท างานด้วยระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ด้านความรวดเร็วในการ
ท างาน อยู่ในระดับมากที่สดุ ได้แก่ ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ที่น ามาใช้ปฏิบติังานท าให้การ
รับ-ส่งหนังสือได้รวดเร็วขึน้ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.31ในขณะที่กลุ่มตัวอย่างให้ความคิดเห็นกับ
ประสิทธิภาพในการท างานด้วยระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ด้านความรวดเร็วในการท างาน อยู่
ในระดับมาก ได้แก่ ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ที่น ามาใช้ปฏิบติังานสามารถสืบค้นเอกสารได้
ทนัที ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ที่น ามาใช้ปฏิบติังานช่วยให้ท่านท ารายงานหนงัสือเข้า-ออกได้ 
โดยพิมพ์ออกทางเคร่ืองพิมพ์ได้ทนัที และผู้ใช้ระบบสามารถเรียกค้นเอกสารได้รวดเร็วและถูกต้อง 
มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.96, 3.56 และ 3.54 ตามล าดบั 

การลดขัน้ตอนการท างาน เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่ากลุ่มตัวอย่างให้ความ
คิดเห็นกบัประสิทธิภาพในการท างานด้วยระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ด้านการลดขัน้ตอนการ
ท างาน อยู่ในระดบัมากที่สดุ ได้แก่ การยกเลิกสมดุทะเบียนรับ-ส่งหนงัสือด้วยระบบมือเขียนลงใน
สมุดและเปลี่ยนมาใช้การบนัทึกงานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ท าให้ขัน้ตอนของหน่วยงาน
ลดลง มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.29 ในขณะที่กลุม่ตวัอย่างให้ความคิดเห็นกบัประสิทธิภาพในการท างาน
ด้วยระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ด้านการลดขัน้ตอนการท างานอยู่ในระดับมาก ได้แก่ การส่ง
หนังสือด้วยการแนบไฟล์ข้อมูลลงในระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์สามารถน าส่งให้หน่วยงาน
ปลายทางด าเนินการได้ทนัที และระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ที่น ามาปฏิบติังาน ช่วยลดขัน้ตอน
การท างานที่ ไม่จ าเป็นลงได้ เช่น การเดินรับ -ส่งเอกสาร มี ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.97และ 3.75 
ตามล าดับ และกลุ่มตัวอย่างให้ความคิดเห็นกับประสิทธิภาพในการท างานด้วยระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์ ด้านการลดขัน้ตอนการท างานอยู่ในระดับปานกลาง ได้แก่ ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์ที่น ามาใช้ปฏิบัติงานช่วยลดความยุ่งยากและเพิ่มความโปร่งใสในการท างาน มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.37 
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ความประหยัด เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่ากลุ่มตัวอย่างให้ความคิดเห็นกับ
ประสิทธิภาพในการท างานด้วยระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ด้านความประหยัด อยู่ในระดับ
มากที่สดุ ได้แก่ ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์สามารถลดค่าใช้จ่ายบางส่วนลงได้ เช่น กระดาษ  
ตู้เก็บเอกสาร และหมึกพิมพ์ การท างานโดยใช้ซอฟแวร์ ท าให้ลดจ านวนบุคลากรที่ปฏิบติังานสาร
บรรณของหน่วยงานลงได้ ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ที่น ามาใช้ปฏิบติังานช่วยลดปริมาณขยะ
และสร้างจิตส านึกที่ ดีในการรักษาสิ่ งแวดล้อม และระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ช่วย
ประหยัดเวลาในการจ าแนกเอกสารเพื่อส่งต่อไปยังหน่วยงานหรือบุคคลที่เก่ียวข้อง มีค่าเฉลี่ย
เท่ากบั  4.43, 4.35, 4.33 และ 4.22 ตามล าดบั 

ความสะดวก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่ากลุ่มตัวอย่างให้ความคิดเห็นกับ
ประสิทธิภาพในการท างานด้วยระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ด้านความสะดวก อยู่ในระดบัมาก 
ได้แก่ ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์สามารถลดการสูญหายของหนังสือได้ ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์ที่น ามาใช้ในการปฏิบติังาน ช่วยให้สามารถจดัเก็บ และเรียกค้นจากหน่วยงานต่างๆ 
ได้อย่างรวดเร็ว ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ช่วยให้การค้นหาหนังสือสะดวก สามารถเปิดดู
หนงัสือได้เลย และระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์สามารถติดตามผลการปฏิบติังานได้สะดวกและ
รวดเร็วเพิ่มมากขึน้ มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.86, 3.76, 3.66 และ 3.62 ตามล าดบั 

 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงอนุมาน 

ส่วนที่ 4 การทดสอบสมมติฐาน 
การวิจยัครัง้นีไ้ด้ตัง้สมมติฐานการวิจยัไว้ 2 ข้อ คือ 

สมมติฐานข้อที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคลต่างกัน มีผลต่อระดับความคิดเห็นเร่ือง
ประสิทธิภาพในการท างาน ด้วยระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ในสถาบนัวิจัยวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ท่ีแตกต่างกนั 

สมมติฐาน 1.1 อายุต่างกันมีผลต่อระดับความคิดเห็นเร่ืองประสิทธิภาพ 
ในการท างาน ด้วยระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ในสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
แห่งประเทศไทย ท่ีแตกต่างกนั โดยสามารถเขียนเป็นสมมติฐานทางสถิติได้ดงันี ้
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H0 : อายุต่างกันมีผลต่อระดับความคิดเห็นเร่ืองประสิท ธิภาพใน 
การท างาน ด้วยระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ในสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่ง
ประเทศไทย ไม่แตกต่างกนั 

H1 : อายุที่ ต่างกันมีผลต่อระดับความคิดเห็นเร่ืองประสิทธิภาพใน 
การท างาน ด้วยระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ในสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่ง
ประเทศไทย แตกต่างกนั 

ส าหรับสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ จะใช้การทดสอบด้วยความแปรปรวนทางเดียว 
(One Way Analysis of Variance: One Way ANOVA) ด้วยสถิติ F-test หรือ Brown-Forsythe 
การทดสอบสมมติฐานใช้ระดับความเชื่อมั่นที่ 95% โดยจะท าการทดสอบความแปรปรวนของแต่
ละกลุ่มก่อน ถ้าความแปรปรวนเท่ากันให้ทดสอบด้วย F-test และถ้าความแปรปรวนของแต่ละ
กลุ่มไม่เท่ากัน ให้ทดสอบสมมติฐานด้วย Brown-Forsythe ซึ่งจะปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) ก็
ต่อเมื่อค่า Sig. น้อยกว่า 0.05 และถ้าสมมติฐานข้อใดปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับ
สมมติฐานรอง (H1) ที่มีค่าเฉลี่ยอย่างน้อยหนึ่งคู่ที่แตกต่างกัน จะน าไปเปรียบเทียบเชิงซ้อน 
(Multiple Comparison) โดยใช้วิธีทดสอบ Least Significant Difference (LSD) หรือ Dunnett's 
T3 เพื่อหา ว่าค่าเฉลี่ยคู่ใดบ้างแตกต่างกนัที่ระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 

โดยจะตรวจสอบค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุ่มก่อน โดยใช้ Levene's test ซึ่ง 
ตัง้สมมติฐาน ดงันี ้

H0 : ค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุม่เท่ากนั 
H1 : ค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุม่ไม่เท่ากนั 

ผลการทดสอบความแปรปรวนโดยใช้ระดบัความเชื่อมัน่ที่ 95% จะปฏิเสธสมมติฐาน
หลกั (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) ต่อเมื่อค่า Sig. มีค่าน้อยกว่า 0.05 
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ตาราง 5 แสดงการทดสอบค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุม่อาย ุโดยใช้ Levene's test 
 

ประสิทธิภาพในการท างานด้วยระบบ 
สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ 

Levene’s Test for Equality of Variances 
Levene 
Statistic 

df1 df2 Sig. 

ความรวดเร็วในการท างาน   1.846 3 313 0.139 
การลดขัน้ตอนการท างาน 7.685 3 313 0.001* 
ความประหยดั 2.768 3 313 0.042* 
ความสะดวก   6.949 3 313 0.001* 
โดยรวม 7.531 3 313 0.001* 

 
* มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 

 
จากตาราง  5 ผลการทดสอบ Levene Statistic Test เป รียบ เที ยบกลุ่มอายุกับ

ประสิทธิภาพในการท างาน ด้วยระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ในสถาบนัวิจัยวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งประเทศไทย พบว่า การลดขัน้ตอนการท างาน ความประหยัด ความสะดวก และ
โดยรวม มีค่า Sig. เท่ากับ 0.001, 0.042, 0.001 และ 0.001 ตามล าดับ ซึ่งน้อยกว่า 0.05 จึงใช้
สถิติ Brown-Forsythe ในการทดสอบ ส าหรับความรวดเร็วในการท างาน  มีค่า Sig. เท่ากบั 0.139  
ซึง่มากกว่า 0.05 จึงใช้สถิติ F-test ในตาราง One Way ANOVA ในการทดสอบ  
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ตาราง 6 แสดงการทดสอบความแตกต่างของประสิทธิภาพในการท างานด้วยระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์ จ าแนกตามอาย ุโดยใช้สถิติ F-test   

 

F-test แหล่งความ
แปรปรวน 

df SS MS F Sig. 

ความรวดเร็วในการท างาน ระหว่างกลุม่ 3 4.244 1.415 2.105 0.100 
ภายในกลุม่ 313 210.386 0.672   

รวม 316 214.630    

 
จากตาราง 6 ผลการวิเคราะห์การทดสอบความแตกต่างของประสิทธิภาพในการท างาน

ด้วยระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ด้านความรวดเร็วในการท างาน จ าแนกตามอายุ โดยใช้สถิติ 
F-test พบว่า 

ความรวดเร็วในการท างาน มีค่า Sig. เท่ากบั 0.100 ซึ่งมากกว่า 0.05 นัน่คือ ยอมรับ
สมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า อายุต่างกันมีผลต่อระดับ
ความคิดเห็นเร่ืองประสิทธิภาพในการท างานด้วยระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ในสถาบันวิจัย
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย แตกต่างกัน ในด้านความรวดเร็วในการท างาน  
อย่างไม่มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05  

 
ตาราง 7 แสดงการทดสอบความแตกต่างของประสิทธิภาพในการท างานด้วยระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส ์จ าแนกตามอาย ุโดยใช้สถิติ Brown-Forsythe 

 
Brown-Forsythe Statistic df1 df2 Sig. 

การลดขัน้ตอนการท างาน 7.805 3 232.938 0.001* 
ความประหยดั 3.954 3 236.010 0.009* 
ความสะดวก   4.854 3 303.863 0.003* 
โดยรวม 6.707 3 281.879 0.001* 

 
* มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 
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จากตาราง 7 ผลการวิเคราะห์การทดสอบความแตกต่างของประสิทธิภาพในการท างาน
ด้วยระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จ าแนกตามอาย ุโดยใช้สถิติ Brown-Forsythe พบว่า 

ด้านการลดขัน้ตอนการท างาน มี ค่า  Sig. เท่ ากับ  0.001 ซึ่ ง น้อยกว่า 0.05 
หมายความว่า อายุต่างกนัมีผลต่อระดบัความคิดเห็นเร่ืองประสิทธิภาพในการท างาน  ด้วยระบบ
สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ในสถาบนัวิจยัวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย  ท่ีแตกต่างกนั 
ในด้านการลดขัน้ตอนการท างาน อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 จึงท าการทดสอบความ
แตกต่างเป็นรายคู่โดยใช้วิธีทดสอบแบบ Dunnett’s T3 เพื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ปรากฏผล
ดงัตาราง 9 

ด้านความประหยัด มีค่า Sig. เท่ากับ 0.009 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 หมายความว่า อายุ
ต่างกันมีผลต่อระดับความคิดเห็นเร่ืองประสิทธิภาพในการท างาน  ด้วยระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์ในสถาบนัวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ท่ีแตกต่างกัน ในด้าน
ความประหยัด อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 จึงท าการทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่
โดยใช้วิธีทดสอบแบบ Dunnett’s T3 เพื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ปรากฏผลดงัตาราง 10 

ด้านความสะดวก มีค่า Sig. เท่ากับ 0.003 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 หมายความว่า อายุ
ต่างกันมีผลต่อระดับความคิดเห็นเร่ืองประสิทธิภาพในการท างาน  ด้วยระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์ในสถาบนัวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย  ท่ีแตกต่างกัน ในด้าน
ความสะดวก อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จึงท าการทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่
โดยใช้วิธีทดสอบแบบ Dunnett’s T3 เพื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ปรากฏผลดงัตาราง 11 

โดยรวม มีค่า Sig. เท่ากับ 0.001 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 หมายความว่า อายุต่างกันมีผล
ต่อระดับความคิดเห็นเร่ืองประสิทธิภาพในการท างาน  ด้วยระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ใน
สถาบนัวิจยัวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ท่ีแตกต่างโดยรวม อย่างมีนยัส าคญัทาง
สถิติที่ระดบั 0.05 จึงท าการทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่โดยใช้วิธีทดสอบแบบ Dunnett’s T3 
เพื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ปรากฏผลดงัตาราง 8 
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ตาราง 8 แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ของประสิทธิภาพในการท างานด้วยระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์ ด้านการลดขัน้ตอนการท างาน จ าแนกตามอาย ุโดยใช้สถิติ Dunnett’s T3 

 

อายุ 𝜇 18 – 27 ปี 28 – 37 ปี 38 – 47 ปี 48 ปีขึน้ไป 
  3.64 4.04 4.16 3.64 

18 – 27 ปี 3.64 - -0.405* 
(0.003) 

-0.519* 
(0.000) 

-0.002 
(1.00) 

28 – 37 ปี 4.04  - -0.114 
(0.850) 

0.404* 
(0.043) 

38 – 47 ปี 4.16   - 0.517* 
(0.006) 

48 ปีขึน้ไป 3.64    - 

 
*มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 

 
จากตาราง 8 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างของประสิทธิภาพในการท างาน

ด้วยระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ด้านการลดขัน้ตอนการท างาน จ าแนกตามอายุ พบว่า 
กลุ่มตัวอย่างช่วงอายุ 28 – 37 ปี มีค่าเฉลี่ยสูงกว่า ช่วงอายุ  18 – 27 ปี อย่างมี

นยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 (𝜇 = 4.04 และ 𝜇 = 3.64, p < .05) 
กลุ่มตัวอย่างช่วงอายุ 38 – 47 ปี มีค่าเฉลี่ยสูงกว่า ช่วงอายุ  18 – 27 ปี อย่างมี

นยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 (𝜇 = 4.04 และ 𝜇 = 3.64, p < .05) 
กลุ่มตัวอย่างช่วงอายุ 28 – 37 ปี มีค่าเฉลี่ยสูงกว่า ช่วงอายุ  48 ปีขึน้ไปอย่างมี

นยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 (𝜇 = 4.04 และ 𝜇 = 3.64, p < .05) 
กลุ่มตัวอย่างช่วงอายุ 38 – 47 ปี มีค่าเฉลี่ยสูงกว่า ช่วงอายุ  48 ปีขึน้ไปอย่างมี

นยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 (𝜇 = 4.16 และ 𝜇 = 3.64, p < .05) 
อย่างไรก็ตามช่วงอายุ 48 ปีขึน้ไป พบว่า ประสิทธิภาพไม่แตกต่างจากช่วงอายุ 18 – 

27 ปี (𝜇 = 3.64 และ 𝜇 = 3.64, p = .10) และช่วงอายุ 28 – 37 ปี ไม่แตกต่างจากช่วงอายุ 38 – 

47 ปี (𝜇 = 4.04 และ 𝜇 = 4.16, p = .10) 
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ตาราง 9 แสดงการเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการท างานด้วยระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์  
ด้านความประหยดั จ าแนกตามอาย ุโดยเปรียบเทียบรายคู่ด้วยวิธี Dunnett’s T3 

 
อายุ 𝜇 18 – 27 ปี 28 – 37 ปี 38 – 47 ปี 48 ปีขึน้ไป 

  4.32 4.50 4.22 4.20 
18 – 27 ปี 4.32 - -0.178 

(0.141) 
0.098 

(0.942) 
0.122 

(0.782) 
28 – 37 ปี 4.50  - 0.276 

(0.054) 
0.299* 
(0.008) 

38 – 47 ปี 4.22   - 0.023 
(1.000) 

48 ปีขึน้ไป 4.20    - 

 
*มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 

 
จากตาราง 9 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างของประสิทธิภาพในการท างาน

ด้วยระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ด้านความประหยดั จ าแนกตามอาย ุพบว่า 
กลุ่มตัวอย่างช่วงอายุ 28 – 37 ปี มี ค่าเฉลี่ยสูงกว่า ช่วงอายุ  48 ปีขึน้ไปอย่าง 

มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 (𝜇 = 4.50 และ 𝜇 = 4.20, p < .05) 
อย่างไรก็ตามช่วงอายุ 18 – 27 ปี พบว่า ประสิทธิภาพไม่แตกต่างจากช่วงอาย ุ 

28 – 37 ปี อายุ 38 – 47 ปี และอายุ 48 ปีขึน้ไป (𝜇 = 4.32 และ 𝜇 = 4.50 𝜇 = 4.22 และ 𝜇 = 
4.20, p = .10) และช่วงอายุ 38 – 47 ปี ไม่แตกต่างจากช่วงอายุ 28 – 37 ปี และ อายุ 48 ปีขึน้ไป 

(𝜇 = 4.22 และ 𝜇 = 4.50 𝜇 = 4.20, p = .10) 
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ตาราง 10 แสดงการเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการท างานด้วยระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์  
ด้านความสะดวก จ าแนกตามอาย ุโดยเปรียบเทียบรายคู่ด้วยวิธี Dunnett’s T3 

 

อายุ 𝜇 18 – 27 ปี 28 – 37 ปี 38 – 47 ปี 48 ปีขึน้ไป 
  3.55 3.94 3.79 3.64 

18 – 27 ปี 3.55 - -0.390* 
(0.008) 

-0.245 
(0.254) 

-0.088 
(0.983) 

28 – 37 ปี 3.94  - 0.146 
(0.759) 

0.302 
(0.090) 

38 – 47 ปี 3.79   - 0.156 
(0.770) 

48 ปีขึน้ไป 3.64    - 

 
*มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 

 
จากตาราง 10 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างของประสิทธิภาพในการ

ท างานด้วยระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ด้านความสะดวก จ าแนกตามอาย ุพบว่า 
กลุ่มตัวอย่างช่วงอายุ 28 – 37 ปี มีค่าเฉลี่ยสูงกว่า ช่วงอายุ  18 – 27 ปี อย่างมี

นยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 (𝜇 = 3.94 และ 𝜇 = 3.55, p < .05) 
อย่างไรก็ตามช่วงอายุ 18 – 27 ปี พบว่า ประสิทธิภาพไม่แตกต่างจากช่วง อาย ุ 

38 – 47 ปี และอายุ 48 ปีขึน้ไป (𝜇 = 3.55 และ 𝜇 = 3.79 และ 𝜇 = 3.64, p = .10) ช่วงอาย ุ 

28 – 37 ปี ไม่แตกต่างจากช่วงอายุ 38 – 47 ปี และ อายุ 48 ปีขึน้ไป (𝜇 = 3.94 และ 𝜇 = 3.79  

𝜇 = 3.64, p = .10) และช่วงอายุ 38 – 47 ปี ไม่แตกต่างจากช่วงอายุ 48 ปีขึน้ไป (𝜇 = 3.79 และ 

𝜇 = 3.64, p = .10) 
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ตาราง 11 แสดงการเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการท างานด้วยระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์  
โดยรวม จ าแนกตามอาย ุโดยเปรียบเทียบรายคู่ด้วยวิธี Dunnett’s T3 

 
อายุ 𝜇 18 – 27 ปี 28 – 37 ปี 38 – 47 ปี 48 ปีขึน้ไป 

  3.82 4.09 4.06 3.79 

18 – 27 ปี 3.82 - -0.273* 
(0.005) 

-0.235 
(0.055) 

0.027 
(1.000) 

28 – 37 ปี 4.09  - 0.037 
(0.997) 

0.299* 
(0.004) 

38 – 47 ปี 4.06   - 0.262* 
(0.038) 

48 ปีขึน้ไป 3.79    - 

 
*มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 

 
จากตาราง 11 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างของประสิทธิภาพในการ

ท างานด้วยระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ โดยรวม จ าแนกตามอาย ุพบว่า 
กลุ่มตัวอย่างช่วงอายุ 28 – 37 ปี มีค่าเฉลี่ยสูงกว่า ช่วงอายุ  18 – 27 ปี อย่างมี

นยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 (𝜇 = 4.09 และ 𝜇 = 3.82, p < .05) 
กลุ่มตัวอย่างช่วงอายุ 28 – 37 ปี มีค่าเฉลี่ยสูงกว่า ช่วงอายุ  48 ปีขึน้ไปอย่างมี

นยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 (𝜇 = 4.09 และ 𝜇 = 3.79, p < .05) 
กลุ่มตัวอย่างช่วงอายุ 38 – 47 ปี มีค่าเฉลี่ยสูงกว่า ช่วงอายุ  48 ปีขึน้ไปอย่างมี

นยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 (𝜇 = 4.06 และ 𝜇 = 3.79, p < .05) 
อย่างไรก็ตามช่วงอายุ 48 ปีขึน้ไป พบว่า ประสิทธิภาพไม่แตกต่างจากช่วงอาย ุ 

18 – 27 ปี (𝜇 = 3.82 และ 𝜇 = 4.06 𝜇 = 3.79, p = .10) และช่วงอายุ 28 – 37 ปี ไม่แตกต่าง

จากช่วงอาย ุ38 – 47 ปี (𝜇 = 4.09 และ 𝜇 = 4.06, p = .10) 
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สมมติฐาน 1.2 ระดับการศึกษาต่างกันมีผลต่อระดับความคิดเหน็เร่ือง
ประสิทธิภาพในการท างาน  ด้วยระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ในสถาบันวิจัย
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย  ที่แตกต่างกัน โดยสามารถเขียนเป็น
สมมติฐานทางสถิติได้ดังนี ้

H0 : ระดับการศึกษาต่างกันมีผลต่อระดับความคิดเห็นเร่ืองประสิทธิภาพ
ในการท างาน ด้วยระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ในสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
แห่งประเทศไทย ไม่แตกต่างกนั 

H1 : ระดบัการศึกษาต่างกนัมีผลต่อระดบัความคิดเห็นเร่ืองประสิทธิภาพ
ในการท างาน ด้วยระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ในสถาบนัวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่ง
ประเทศไทย ท่ีแตกต่างกนั 

ส าหรับสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ จะใช้การทดสอบด้วยความแปรปรวน 
ทางเดียว (One Way Analysis of Variance: One Way ANOVA) ด้วยสถิติ F-test หรือ Brown-
Forsythe การทดสอบสมมติฐานใช้ระดับความเชื่อมั่นที่  95% โดยจะท าการทดสอบความ
แปรปรวนของแต่ละกลุ่มก่อน ถ้าความแปรปรวนเท่ากันให้ทดสอบด้วย F-test และถ้าความ
แปรปรวนของแต่ละกลุ่มไม่เท่ากัน ให้ทดสอบสมมติฐานด้วย Brown-Forsythe ซึ่งจะปฏิเสธ
สมมติฐานหลัก (H0) ก็ต่อเมื่อค่า Sig. น้อยกว่า 0.05 และถ้าสมมติฐานข้อใดปฏิเสธสมมติฐาน
หลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) ที่มีค่าเฉลี่ยอย่างน้อยหนึ่งคู่ที่แตกต่างกัน จะน าไป
เปรียบเทียบเชิงซ้อน (Multiple Comparison) โดยใช้วิธีทดสอบ Least Significant Difference 
(LSD) หรือ Dunnett's T3 เพื่อหา ว่าค่าเฉลี่ยคู่ใดบ้างแตกต่างกนัที่ระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 

โดยจะตรวจสอบค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุ่มก่อน โดยใช้ Levene's 
test ซึง่ ตัง้สมมติฐาน ดงันี ้

H0 : ค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุม่เท่ากนั 
H1 : ค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุม่ไม่เท่ากนั 

ผลการทดสอบความแปรปรวนโดยใช้ระดับความเชื่อมั่นที่ 95% จะปฏิเสธ
สมมติฐานหลกั (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) ต่อเมื่อค่า Sig. มีค่าน้อยกว่า 0.05 
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ตาราง 12 แสดงการทดสอบค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุ่มระดับการศึกษา โดยใช้ Levene's 
test 

 
ประสิทธิภาพในการท างานด้วยระบบ 

สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ 
Levene’s Test for Equality of Variances 
Levene 
Statistic 

df1 df2 Sig. 

ความรวดเร็วในการท างาน   0.890 2 314 0.412 
การลดขัน้ตอนการท างาน 1.181 2 314 0.308 
ความประหยดั 12.227 2 314 0.001* 
ความสะดวก   2.389 2 314 0.093 
โดยรวม 1.130 2 314 0.325 

 
* มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 

 
จากตาราง 12 ผลการทดสอบ Levene Statistic Test เปรียบเทียบกลุ่มระดับการศึกษา

กบัประสิทธิภาพในการท างาน ด้วยระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ในสถาบนัวิจยัวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งประเทศไทย พบว่า ความประหยดั มีค่า Sig. เท่ากบั 0.001 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 จึงใช้
สถิติ Brown-Forsythe ในการทดสอบ ส าหรับความรวดเร็วในการท างาน  การลดขัน้ตอนการ
ท างาน ความสะดวก และโดยรวม มีค่า Sig. เท่ากบั 0.412, 0.308, 0.093 และ 0.325 ซึ่งมากกว่า 
0.05 จึงใช้สถิติ F-test ในตาราง One Way ANOVA ในการทดสอบ  
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ตาราง 13 แสดงการทดสอบความแตกต่างของประสิทธิภาพในการท างานด้วยระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส ์จ าแนกตามระดบัการศกึษา โดยใช้สถิติ F-test   

 

F-test แหล่งความ
แปรปรวน 

df SS MS F Sig. 

ความรวดเร็วในการท างาน ระหว่างกลุม่ 2 6.347 3.173 4.784 0.009* 
ภายในกลุม่ 314 208.283 0.663     

รวม 316 214.630       
การลดขัน้ตอนการท างาน ระหว่างกลุม่ 2 9.186 4.593 6.250 0.002* 

ภายในกลุม่ 314 230.754 0.735     
รวม 316 239.940       

ความสะดวก   ระหว่างกลุม่ 2 15.964 7.982 12.983 0.001* 
ภายในกลุม่ 314 193.058 0.615     

รวม 316 209.022       
โดยรวม ระหว่างกลุ่ม 2 9.038 4.519 15.067 0.001* 

ภายในกลุ่ม 314 94.173 0.300     
รวม 316 103.210    

 
* มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 

 
จากตาราง 13 ผลการวิเคราะห์การทดสอบความแตกต่างของประสิทธิภาพในการท างาน

ด้วยระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จ าแนกตามระดบัการศกึษา โดยใช้สถิติ F-test พบว่า 
ด้านความรวดเร็วในการท างาน  มี ค่า  Sig. เท่ากับ  0.009 ซึ่ ง น้อยกว่า 0.05 

หมายความว่า ระดับการศึกษาที่ต่างกันมีผลต่อระดับความคิดเห็นเร่ืองประสิทธิภาพในการ
ท างาน ด้วยระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ในสถาบนัวิจยัวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศ
ไทย แตกต่างกนั ในด้านความรวดเร็วในการท างาน อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 จึงท า
การทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่โดยใช้วิธีทดสอบแบบ LSD เพื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่
ปรากฏผลดงัตาราง 15 
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ด้านการลดขัน้ตอนการท างาน มีค่า Sig. เท่ากบั 0.002 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 หมายความว่า 
ระดับการศึกษาที่ต่างกันมีผลต่อระดับความคิดเห็นเร่ืองประสิทธิภาพในการท างาน  ด้วยระบบ 
สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ในสถาบนัวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย  แตกต่างกัน 
ในด้านการลดขัน้ตอนการท างาน  อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จึงท าการทดสอบ 
ความแตกต่างเป็นรายคู่โดยใช้วิธีทดสอบแบบ LSD เพื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ปรากฏผล 
ดงัตาราง 16 

ด้านความสะดวก มีค่า Sig. เท่ากับ 0.001 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 หมายความว่า ระดับ
การศึกษาที่ ต่างกันมีผลต่อระดับความคิดเห็นเร่ืองประสิทธิภาพในการท างาน  ด้วยระบบ 
สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ในสถาบนัวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย  แตกต่างกัน  
ในด้านความสะดวก อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จึงท าการทดสอบความแตกต่าง 
เป็นรายคู่โดยใช้วิธีทดสอบแบบ LSD เพื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ปรากฏผลดงัตาราง 18 

โดยรวม มีค่า Sig. เท่ากับ 0.001 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 หมายความว่า ระดับการศึกษา 
ที่ต่างกันมีผลต่อระดับความคิดเห็นเร่ืองประสิทธิภาพในการท างาน  ด้วยระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์ในสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย  แตกต่างโดยรวม  
อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 จึงท าการทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่โดยใช้วิธีทดสอบ
แบบ LSD เพื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ปรากฏผลดงัตาราง 19 

 
ตาราง 14 แสดงการทดสอบความแตกต่างของประสิทธิภาพในการท างานด้วยระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส ์จ าแนกตามระดบัการศกึษา โดยใช้สถิติ Brown-Forsythe 

 

Brown-Forsythe Statistic df1 df2 Sig. 
ความประหยดั 8.215 2 84.176 0.001* 

 
* มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 

 
จากตาราง 14 ผลการวิเคราะห์การทดสอบความแตกต่างของประสิทธิภาพในการท างาน

ด้วยระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์  จ าแนกตามระดับการศึกษา โดยใช้สถิติ Brown-Forsythe 
พบว่า 
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ด้านความประหยดั มีค่า Sig. เท่ากบั 0.001 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 หมายความว่า ระดับ
การศึกษาที่ต่างกนัมีผลต่อระดบัความคิดเห็นเร่ืองประสิทธิภาพในการท างาน ด้วยระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์ในสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย  แตกต่างกัน ในด้าน
ความประหยัด อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 จึงท าการทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่
โดยใช้วิธีทดสอบแบบ Dunnett’s T3 เพื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ปรากฏผลดงัตาราง 17 
 
ตาราง 15 แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ของประสิทธิภาพในการท างานด้วยระบบสาร
บรรณอิเล็กทรอนิกส์ ด้านความรวดเร็วในการท างาน  จ าแนกตามระดับการศึกษา โดยใช้สถิติ 
LSD 

 

ระดับการศึกษา 𝜇 ต ่ากว่าปริญญาตรี ปริญญาตรี สูงกว่าปริญญาตรี 
  3.57 3.80 4.02 

ต ่ากว่าปริญญาตรี 3.57 - -0.235 
(0.107) 

-0.451* 
(0.004) 

ปริญญาตรี 3.80  - -0.215* 
(0.033) 

สงูกว่าปริญญาตรี 4.02   - 

 
*มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 

 
จากตาราง 15 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างของประสิทธิภาพในการท างาน

ด้วยระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ด้านความรวดเร็วในการท างาน  จ าแนกตามระดับการศึกษา 
พบว่า 

กลุ่มตัวอย่างระดับการศึกษา สูงกว่าปริญญาตรี มีค่าเฉลี่ยสูงกว่า กลุ่มตัวอย่าง

ระดับการศึกษา ต ่ากว่าปริญญาตรี อย่างมีนยัส าคัญทางสถิติที่ระดบั 0.05 (𝜇 = 4.02 และ 𝜇 = 
3.57, p < .05) 

กลุ่มตัวอย่างระดับการศึกษา สูงกว่าปริญญาตรี มีค่าเฉลี่ยสูงกว่า กลุ่มตัวอย่าง

ระดับการศึกษาปริญญาตรี อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 (𝜇 = 4.02 และ 𝜇 = 3.80, p 
< .05) 



  97 

อย่างไรก็ตามระดบัการศึกษาปริญญาตรี พบว่า ประสิทธิภาพไม่แตกต่างจากระดับ

การศกึษาต ่ากว่าปริญญาตรี  (𝜇 = 3.80 และ 𝜇 = 3.57, p = .10)  
 

ตาราง 16 แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ของประสิทธิภาพในการท างานด้วยระบบสาร
บรรณอิเล็กทรอนิกส์ ด้านการลดขัน้ตอนการท างาน จ าแนกตามระดบัการศึกษา โดยเปรียบเทียบ
รายคู่ด้วยวิธี LSD 
 

ระดับการศึกษา 𝜇 ต ่ากว่าปริญญาตรี ปริญญาตรี สูงกว่าปริญญาตรี 
  3.39 3.88 3.96 

ต ่ากว่าปริญญาตรี 3.39 - -0.485* 
(0.002) 

-0.562* 
(0.001) 

ปริญญาตรี 3.88  - -0.077 
(0.469) 

สงูกว่าปริญญาตรี 3.96   - 

 
*มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 

 
จากตาราง 16 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างของประสิทธิภาพในการท างาน

ด้วยระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ด้านการลดขัน้ตอนการท างาน จ าแนกตามระดับการศึกษา 
พบว่า 

กลุ่มตัวอย่างระดับการศึกษาปริญญาตรี มีค่าเฉลี่ยสูงกว่า กลุ่มตัวอย่างระดับ

การศกึษาต ่ากว่าปริญญาตรี อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 (𝜇 = 3.88 และ 𝜇 = 3.39, p 
< .05) 

กลุม่ตวัอย่างระดบัการศึกษาสงูกว่าปริญญาตรี มีค่าเฉลี่ยสงูกว่า กลุม่ตวัอย่างระดบั

การศกึษาต ่ากว่าปริญญาตรี อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 (𝜇 = 3.96 และ 𝜇 = 3.39, p 
< .05) 

อย่างไรก็ตามระดบัการศกึษาสงูกว่าปริญญาตรี พบว่า ประสิทธิภาพไม่แตกต่างจาก

ระดบัการศกึษาปริญญาตรี  (𝜇 = 3.96 และ 𝜇 = 3.88, p = .10)  
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ตาราง 17 แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ของประสิทธิภาพในการท างานด้วยระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์ ด้านความประหยดั จ าแนกตามระดบัการศกึษา โดยใช้สถิติ Dunnett’s T3 

 

ระดับการศึกษา 𝜇 ต ่ากว่าปริญญาตรี ปริญญาตรี สูงกว่าปริญญาตรี 
  4.10 4.30 4.51 

ต ่ากว่าปริญญาตรี 4.01 - -0.282 
(0.140) 

-0.501* 
(0.003) 

ปริญญาตรี 4.30  - -0.219* 
(0.003) 

สงูกว่าปริญญาตรี 4.51   - 

 
*มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 

 
จากตาราง 17 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างของประสิทธิภาพในการท างาน

ด้วยระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ด้านความประหยดั จ าแนกตามระดบัการศกึษา พบว่า 
กลุม่ตวัอย่างระดบัการศึกษาสงูกว่าปริญญาตรี มีค่าเฉลี่ยสงูกว่า กลุม่ตวัอย่างระดบั

การศึกษาต ่ากว่าปริญญาตรี อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดบั 0.05 (𝜇 = 4.30 และ 𝜇 = 4.01,  
p < .05) 

กลุม่ตวัอย่างระดบัการศึกษาสงูกว่าปริญญาตรี มีค่าเฉลี่ยสงูกว่า กลุม่ตวัอย่างระดบั

การศึกษาปริญญาตรี อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (𝜇 = 4.51 และ 𝜇 = 4.01, p < 
.05) 

อย่างไรก็ตามระดบัการศึกษาปริญญาตรี พบว่า ประสิทธิภาพไม่แตกต่างจากระดับ

การศกึษาต ่ากว่าปริญญาตรี  (𝜇 = 4.30 และ 𝜇 = 4.01, p = .10)  
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ตาราง 18 แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ของประสิทธิภาพในการท างานด้วยระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์ ด้านความสะดวก จ าแนกตามระดบัการศกึษา โดยใช้สถิติ LSD 

 

ระดับการศึกษา 𝜇 ต ่ากว่าปริญญาตรี ปริญญาตรี สูงกว่าปริญญาตรี 
  3.21 3.69 3.96 

ต ่ากว่าปริญญาตรี 3.21 - -0.484* 
(0.001) 

-0.751* 
(0.000) 

ปริญญาตรี 3.69  - -0.266* 
(0.006) 

สงูกว่าปริญญาตรี 3.96   - 

 
*มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 

 
จากตาราง 18 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างของประสิทธิภาพในการท างาน

ด้วยระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ด้านความสะดวก จ าแนกตามระดบัการศกึษา พบว่า 
กลุ่มตัวอย่างระดับการศึกษา ปริญญาตรี มีค่าเฉลี่ยสูงกว่า กลุ่มตัวอย่างระดับ

การศกึษาต ่ากว่าปริญญาตรี อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 (𝜇 = 3.69 และ 𝜇 = 3.21, p 
< .05) 

กลุ่มตัวอย่างระดับการศึกษา สูงกว่าปริญญาตรี มีค่าเฉลี่ยสูงกว่า กลุ่มตัวอย่าง

ระดับการศึกษาต ่ากว่าปริญญาตรี  อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (𝜇 = 3.69 และ  

𝜇 = 3.21, p < .05) 
กลุ่มตัวอย่างระดับการศึกษา สูงกว่าปริญญาตรี มีค่าเฉลี่ยสูงกว่า กลุ่มตัวอย่าง

ระดับการศึกษาปริญญาตรี อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (𝜇 = 3.96 และ 𝜇 = 3.69,  
p < .05) 
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ตาราง 19 แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ของประสิทธิภาพในการท างานด้วยระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์ โดยรวม จ าแนกตามระดบัการศกึษา โดยใช้สถิติ LSD 
 

ระดับการศึกษา 𝜇 ต ่ากว่าปริญญาตรี ปริญญาตรี สูงกว่าปริญญาตรี 
  3.55 3.92 4.11 

ต ่ากว่าปริญญาตรี 3.55 - -0.371* 
(0.000) 

-0.566* 
(0.000) 

ปริญญาตรี 3.92  - -0.195* 
(0.004) 

สงูกว่าปริญญาตรี 4.11   - 

 
*มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 

 
จากตาราง 19 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างของประสิทธิภาพในการท างาน

ด้วยระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ โดยรวม จ าแนกตามระดบัการศกึษา พบว่า 
กลุ่มตัวอย่างระดับการศึกษา ปริญญาตรี มีค่าเฉลี่ยสูงกว่า กลุ่มตัวอย่างระดับ

การศกึษาต ่ากว่าปริญญาตรี อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 (𝜇 = 3.92 และ 𝜇 = 3.55, p 
< .05) 

กลุ่มตัวอย่างระดับการศึกษา สูงกว่าปริญญาตรี มีค่าเฉลี่ยสูงกว่า กลุ่มตัวอย่าง

ระดับการศึกษาต ่ากว่าปริญญาตรี  อย่างมีนัยส าคัญทางสถิ ติที่ระดับ 0.05 (𝜇 = 4.11 และ  

𝜇 = 3.55, p < .05) 
กลุ่มตัวอย่างระดับการศึกษา สูงกว่าปริญญาตรี มีค่าเฉลี่ยสูงกว่า กลุ่มตัวอย่าง

ระดับการศึกษาปริญญาตรี อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (𝜇 = 4.11 และ 𝜇 = 3.92,  
p < .05) 
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สมมติฐาน 1.3 ต าแหน่งงานต่างกันมีผลต่อระดับความคิดเห็นเร่ือง
ประสิทธิภาพในการท างาน  ด้วยระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ในสถาบันวิจัย
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย  ที่แตกต่างกัน โดยสามารถเขียนเป็น
สมมติฐานทางสถิติได้ดังนี ้

H0 : ต าแหน่งงานต่างกันมีผลต่อระดับความคิดเห็นเร่ืองประสิทธิภาพ 
ในการท างาน ด้วยระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ในสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
แห่งประเทศไทย ไม่แตกต่างกนั 

H1 : ต าแหน่งงานต่างกันมีผลต่อระดับความคิดเห็นเร่ืองประสิทธิภาพ 
ในการท างาน ด้วยระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ในสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
แห่งประเทศไทย ท่ีแตกต่างกนั 

ส าหรับสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ จะใช้การทดสอบด้วยความแปรปรวน 
ทางเดียว (One Way Analysis of Variance: One Way ANOVA) ด้วยสถิติ F-test หรือ Brown-
Forsythe การทดสอบสมมติฐานใช้ระดับความเชื่อมั่นที่  95% โดยจะท าการทดสอบความ
แปรปรวนของแต่ละกลุ่มก่อน ถ้าความแปรปรวนเท่ากันให้ทดสอบด้วย F-test และถ้าความ
แปรปรวนของแต่ละกลุ่มไม่เท่ากัน ให้ทดสอบสมมติฐานด้วย Brown-Forsythe ซึ่งจะปฏิเสธ
สมมติฐานหลัก (H0) ก็ต่อเมื่อค่า Sig. น้อยกว่า 0.05 และถ้าสมมติฐานข้อใดปฏิเสธสมมติฐาน
หลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) ที่มีค่าเฉลี่ยอย่างน้อยหนึ่งคู่ที่แตกต่างกัน จะน าไป
เปรียบเทียบเชิงซ้อน (Multiple Comparison) โดยใช้วิธีทดสอบ Least Significant Difference 
(LSD) หรือ Dunnett's T3 เพื่อหา ว่าค่าเฉลี่ยคู่ใดบ้างแตกต่างกนัที่ระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 

โดยจะตรวจสอบค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุ่มก่อน โดยใช้ Levene's 
test ซึง่ ตัง้สมมติฐาน ดงันี ้

H0 : ค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุม่เท่ากนั 
H1 : ค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุม่ไม่เท่ากนั 

ผลการทดสอบความแปรปรวนโดยใช้ระดับความเชื่อมั่นที่ 95% จะปฏิเสธ
สมมติฐานหลกั (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) ต่อเมื่อค่า Sig. มีค่าน้อยกว่า 0.05 
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ตาราง 20 แสดงการทดสอบค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุม่ต าแหน่งงาน โดยใช้ Levene's test 
 

ประสิทธิภาพในการท างานด้วยระบบ 
สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ 

Levene’s Test for Equality of Variances 
Levene 
Statistic 

df1 df2 Sig. 

ความรวดเร็วในการท างาน   1.824 2 314 0.163 
การลดขัน้ตอนการท างาน 1.811 2 314 0.165 
ความประหยดั 2.938 2 314 0.054 
ความสะดวก   16.736 2 314 0.001* 
โดยรวม 7.864 2 314 0.001* 

 
* มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 

 
จากตาราง 20 ผลการทดสอบ Levene Statistic Test เปรียบเทียบกลุ่มต าแหน่งงานกับ

ประสิทธิภาพในการท างานด้วยระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ในสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งประเทศไทย พบว่า ความสะดวก และโดยรวม มีค่า Sig. เท่ากบั 0.001 ซึง่น้อยกว่า 
0.05 จึงใช้สถิติ Brown-Forsythe ในการทดสอบ ส าหรับความรวดเร็วในการท างาน  การลด
ขัน้ตอนการท างาน  และความประหยัด มีค่า Sig. เท่ากับ เท่ากับ 0.163, 0.165 และ 0.054 
ซึง่มากกว่า 0.05 จึงใช้สถิติ F-test ในตาราง One Way ANOVA ในการทดสอบ  
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ตาราง 21 แสดงการทดสอบความแตกต่างของประสิทธิภาพในการท างานด้วยระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส ์จ าแนกตามต าแหน่งงาน โดยใช้สถิติ F-test   

 

F-test แหล่งความ
แปรปรวน 

df SS MS F Sig. 

ความรวดเร็วในการท างาน ระหว่างกลุม่ 2 3.240 1.620 2.406 0.092 
ภายในกลุม่ 314 211.390 0.673     

รวม 316 214.630       
การลดขัน้ตอนการท างาน ระหว่างกลุม่ 2 8.736 4.368 5.932 0.003* 

ภายในกลุม่ 314 231.205 0.736     
รวม 316 239.940       

ความประหยดั ระหว่างกลุม่ 2 0.280 0.140 0.380 0.684 
ภายในกลุม่ 314 115.733 0.369     

รวม 316 116.014       

 
* มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 

 
จากตาราง 21 ผลการวิเคราะห์การทดสอบความแตกต่างของประสิทธิภาพในการท างาน

ด้วยระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จ าแนกตามต าแหน่งงาน โดยใช้สถิติ F-test พบว่า 
ด้านความรวดเร็วในการท างาน มีค่า Sig. เท่ากบั 0.092 ซึ่งมากกว่า 0.0 หมายความว่า 

ต าแหน่งงานที่ต่างกนัมีผลต่อระดบัความคิดเห็นเร่ืองประสิทธิภาพในการท างาน ด้วยระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์ในสถาบนัวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย  ไม่แตกต่างกัน ในด้าน
ความรวดเร็วในการท างาน อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05  

ด้านการลดขัน้ตอนการท างาน มีค่า Sig. เท่ากบั 0.003 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 หมายความว่า 
ต าแหน่งงานที่ต่างกันมีผลต่อระดับความคิดเห็นเร่ืองประสิทธิภาพในการท างาน  ด้วยระบบ 
สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ในสถาบนัวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย  แตกต่างกัน 
ในด้านการลดขัน้ตอนการท างาน  อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จึงท าการทดสอบ 
ความแตกต่างเป็นรายคู่โดยใช้วิธีทดสอบแบบ LSD เพื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ปรากฏผลดัง
ตาราง 23 
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ด้านความประหยัด  มีค่า Sig. เท่ากับ 0.684 ซึ่งมากกว่า 0.05 หมายความว่า 
ต าแหน่งงานที่ต่างกันมีผลต่อระดับความคิดเห็นเร่ืองประสิทธิภาพในการท างาน  ด้วยระบบ 
สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ในสถาบนัวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ไม่แตกต่างกัน 
ในด้านความประหยดั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05  

 
ตาราง 22 แสดงการทดสอบความแตกต่างของประสิทธิภาพในการท างานด้วยระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส ์จ าแนกตามต าแหน่งงาน โดยใช้สถิติ Brown-Forsythe 

 
Brown-Forsythe Statistic df1 df2 Sig. 

ความสะดวก   14.802 2 267.498 0.001* 
โดยรวม 9.330 2 223.476 0.001* 

 
* มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 

 
จากตาราง 22 ผลการวิเคราะห์การทดสอบความแตกต่างของประสิทธิภาพในการท างาน

ด้วยระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จ าแนกตามต าแหน่งงาน โดยใช้สถิติ Brown-Forsythe พบว่า 
ด้านความสะดวก   มี ค่า Sig. เท่ากับ 0.001 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 หมายความว่า 

ต าแหน่งงานที่ต่างกันมีผลต่อระดับความคิดเห็นเร่ืองประสิทธิภาพในการท างาน  ด้วยระบบ 
สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ในสถาบนัวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย  แตกต่างกัน 
ในด้านความสะดวก  อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จึงท าการทดสอบความแตกต่าง 
เป็นรายคู่โดยใช้วิธีทดสอบแบบ Dunnett’s T3 เพื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ปรากฏผลดงัตาราง 
24 

โดยรวม มีค่า Sig. เท่ากับ 0.001 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 หมายความว่า ต าแหน่งงาน 
ที่ต่างกันมีผลต่อระดับความคิดเห็นเร่ืองประสิทธิภาพในการท างาน  ด้วยระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์ในสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย  แตกต่างกัน โดยรวม 
อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 จึงท าการทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่โดยใช้วิธีทดสอบ
แบบ Dunnett’s T3 เพื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ปรากฏผลดงัตาราง 25 
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ตาราง 23 แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ของประสิทธิภาพในการท างานด้วยระบบ 
สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ด้านการลดขัน้ตอนการท างาน จ าแนกตามต าแหน่งงาน โดยใช้สถิติ LSD 

 
ต าแหน่งงาน 𝜇 ผู้อ านวยการ พนักงาน ลูกจ้าง 

  4.20 3.73 3.93 
ผู้อ านวยการ 4.20 - 0.474* 

(0.001) 
0.271 

(0.095) 
พนกังาน 3.73  - -0.203 

(0.073) 
ลกูจ้าง 3.93   - 

 
 *มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 

 
จากตาราง 23 ผลการวิ เคราะห์ เป รียบเทียบความแตกต่างของประสิท ธิภาพ 

ในการท างานด้วยระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์  ด้านการลดขัน้ตอนการท างาน จ าแนกตาม
ต าแหน่งงาน พบว่า 

กลุ่มตัวอย่างต าแหน่งผู้ อ านวยการ มีค่าเฉลี่ยสูงกว่า ต าแหน่งพนักงาน อย่างมี

นยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 (𝜇 = 4.20 และ 𝜇 = 3.73, p < .05) 
อย่างไรก็ตาม ต าแหน่งผู้ อ านวยการ พบว่า ประสิทธิภาพไม่แตกต่างจากต าแหน่ง 

ลูกจ้าง (𝜇 = 4.20 และ 𝜇 = 3.93, p = .10) และต าแหน่งพนักงาน ไม่แตกต่างจากต าแหน่ง

ลกูจ้าง (𝜇 = 3.79 และ 𝜇 = 3.93, p = .10) 
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ตาราง 24 แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ของประสิทธิภาพในการท างานด้วยระบบ 
สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ด้านความสะดวก จ าแนกตามต าแหน่งงาน โดยใช้สถิติ Dunnett’s T3 

 
ต าแหน่งงาน 𝜇 ผู้อ านวยการ พนักงาน ลูกจ้าง 

  4.19 3.62 3.72 
ผู้อ านวยการ 4.19 - 0.572* 

(0.000) 
0.472* 
(0.000) 

พนกังาน 3.62  - -0.099 
(0.671) 

ลกูจ้าง 3.72   - 

 
*มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 

 
จากตาราง 24 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างของประสิทธิภาพในการ

ท างานด้วยระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ด้านความสะดวก จ าแนกตามต าแหน่งงาน พบว่า 
กลุ่มตัวอย่างต าแหน่งผู้ อ านวยการ มีค่าเฉลี่ยสูงกว่า ต าแหน่งพนักงาน อย่างมี

นยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 (𝜇 = 4.19 และ 𝜇 = 3.62, p < .05) 
กลุ่มตัวอย่างต าแหน่งผู้ อ านวยการ มีค่าเฉลี่ยสูงกว่า ต าแหน่งลูกจ้าง อย่างมี

นยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 (𝜇 = 4.19 และ 𝜇 = 3.72, p < .05) 
อย่างไรก็ตาม ต าแหน่งลูกจ้าง พบว่า ประสิทธิภาพไม่แตกต่างจากต าแหน่ง 

พนกังาน (𝜇 = 3.72 และ 𝜇 = 3.62, p = .10)  
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ตาราง 25 แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ของประสิทธิภาพในการท างานด้วยระบบ 
สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ โดยรวม จ าแนกตามต าแหน่งงาน โดยใช้สถิติ Dunnett’s T3 

 
ต าแหน่งงาน 𝜇 ผู้อ านวยการ พนักงาน ลูกจ้าง 

  4.21 3.86 3.97 
ผู้อ านวยการ 4.21 - 0.348* 

(0.000) 
0.244* 
(0.011) 

พนกังาน 3.86  - -0.104 
(0.356) 

ลกูจ้าง 3.97   - 

 
*มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 

 
จากตาราง 25 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างของประสิทธิภาพในการ

ท างานด้วยระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ โดยรวม จ าแนกตามต าแหน่งงาน พบว่า 
กลุ่มตัวอย่างต าแหน่งผู้ อ านวยการ มีค่าเฉลี่ยสูงกว่า ต าแหน่งพนักงาน อย่างมี

นยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 (𝜇 = 4.21 และ 𝜇 = 3.86, p < .05) 
กลุ่มตัวอย่างต าแหน่งผู้ อ านวยการ มีค่าเฉลี่ยสูงกว่า ต าแหน่งลูกจ้าง อย่างมี

นยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 (𝜇 = 4.21 และ 𝜇 = 3.97, p < .05) 
อย่างไรก็ตาม ต าแหน่งลูกจ้าง พบว่า ประสิทธิภาพไม่แตกต่างจากต าแหน่ง 

พนกังาน (𝜇 = 3.97 และ 𝜇 = 3.86, p = .10)  
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สมมติฐาน 1.4 หน่วยงานที่สังกัดต่างกันมีผลต่อระดับความคิดเห็น
เร่ืองประสิทธิภาพในการท างาน ด้วยระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ในสถาบันวิจัย
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย  ที่แตกต่างกัน โดยสามารถเขียนเป็น
สมมติฐานทางสถิติได้ดังนี ้

H0 : หน่ วยงานที่ สั งกัด ต่างกันมี ผล ต่อระดับความ คิด เห็น เร่ือง
ประสิทธิภาพในการท างาน ด้วยระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ในสถาบนัวิจัยวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ไม่แตกต่างกนั 

H1 : หน่ วยงานที่ สั งกัด ต่างกันมี ผล ต่อระดับความ คิด เห็น เร่ือง
ประสิทธิภาพในการท างาน ด้วยระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ในสถาบนัวิจัยวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ท่ีแตกต่างกนั 

ส าหรับสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ จะใช้การทดสอบด้วยความแปรปรวน 
ทางเดียว (One Way Analysis of Variance: One Way ANOVA) ด้วยสถิติ F-test หรือ Brown-
Forsythe การทดสอบสมมติฐานใช้ระดับความเชื่อมั่นที่  95% โดยจะท าการทดสอบความ
แปรปรวนของแต่ละกลุ่มก่อน ถ้าความแปรปรวนเท่ากันให้ทดสอบด้วย F-test และถ้าความ
แปรปรวนของแต่ละกลุ่มไม่เท่ากัน ให้ทดสอบสมมติฐานด้วย Brown-Forsythe ซึ่งจะปฏิเสธ
สมมติฐานหลัก (H0) ก็ต่อเมื่อค่า Sig. น้อยกว่า 0.05 และถ้าสมมติฐานข้อใดปฏิเสธสมมติฐาน
หลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) ที่มีค่าเฉลี่ยอย่างน้อยหนึ่งคู่ที่แตกต่างกัน จะน าไป
เปรียบเทียบเชิงซ้อน (Multiple Comparison) โดยใช้วิธีทดสอบ Least Significant Difference 
(LSD) หรือ Dunnett's T3 เพื่อหา ว่าค่าเฉลี่ยคู่ใดบ้างแตกต่างกนัที่ระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 

โดยจะตรวจสอบค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุ่มก่อน โดยใช้ Levene's 
test ซึง่ ตัง้สมมติฐาน ดงันี ้

H0 : ค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุม่เท่ากนั 
H1 : ค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุม่ไม่เท่ากนั 

ผลการทดสอบความแปรปรวนโดยใช้ระดับความเชื่อมั่นที่ 95% จะปฏิเสธ
สมมติฐานหลกั (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) ต่อเมื่อค่า Sig. มีค่าน้อยกว่า 0.05 
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ตาราง 26 แสดงการทดสอบค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุ่มหน่วยงานที่สงักดั โดยใช้ Levene's 
test 

 
ประสิทธิภาพในการท างานด้วยระบบ 

สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ 
Levene’s Test for Equality of Variances 
Levene 
Statistic 

df1 df2 Sig. 

ความรวดเร็วในการท างาน   0.959 5 311 0.443 
การลดขัน้ตอนการท างาน 3.151 5 311 0.009* 
ความประหยดั 1.797 5 311 0.113 
ความสะดวก   3.083 5 311 0.010* 
โดยรวม 2.423 5 311 0.036* 

 
* มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 

 
จากตาราง 26 ผลการทดสอบ Levene Statistic Test เปรียบเทียบกลุ่มหน่วยงาน 

ที่สังกัดกับประสิทธิภาพในการท างาน  ด้วยระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ในสถาบันวิจัย
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย  พบว่า การลดขัน้ตอนการท างาน ความสะดวก  
และโดยรวม มีค่า Sig. เท่ากับ 0.009 0.010 และ 0.036 ตามล าดับ ซึ่งน้อยกว่า 0.05 จึงใช้สถิติ 
Brown-Forsythe ในการทดสอบ ส าหรับความรวดเร็วในการท างาน  และความประหยดั มีค่า Sig. 
เท่ากับ 0.443 และ 0.113 ตามล าดับ ซึ่งมากกว่า 0.05 จึงใช้สถิติ F-test ในตาราง One Way 
ANOVA ในการทดสอบ  
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ตาราง 27แสดงการทดสอบความแตกต่างของประสิทธิภาพในการท างานด้วยระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส ์จ าแนกตามหน่วยงานที่สงักดั โดยใช้สถิติ F-test   

 
F-test แหล่งความ

แปรปรวน 
df SS MS F Sig. 

ความรวดเร็วในการท างาน ระหว่างกลุม่ 5 1.881 0.376 0.550 0.738 
ภายในกลุม่ 311 212.749 0.684     

รวม 316 214.630       
ความประหยดั ระหว่างกลุม่ 5 4.244 0.262 0.712 0.615 

ภายในกลุม่ 311 210.386 0.369     
รวม 316 214.630    

 
จากตาราง 27 ผลการวิเคราะห์การทดสอบความแตกต่างของประสิทธิภาพในการท างาน

ด้วยระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จ าแนกตามหน่วยงานที่สงักดั โดยใช้สถิติ F-test พบว่า 
ความรวดเร็วในการท างาน มีค่า Sig. เท่ากบั 0.738 ซึ่งมากกว่า 0.05 นัน่คือ ยอมรับ

สมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า หน่วยงานที่สังกัดที่ต่างกัน 
มีผลต่อระดับความคิดเห็นเร่ืองประสิทธิภาพในการท างานด้วยระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์  
ในสถาบนัวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ไม่แตกต่างกัน ในด้านความรวดเร็ว 
ในการท างาน อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05  

ความประหยดั มีค่า Sig. เท่ากบั 0.615 ซึ่งมากกว่า 0.05 นั่นคือ ยอมรับสมมติฐาน
หลกั (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า หน่วยงานที่สงักดัที่ต่างกนัมีผลต่อระดบั
ความคิดเห็นเร่ืองประสิทธิภาพในการท างานด้วยระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ในสถาบันวิจัย
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย  ไม่แตกต่างกัน ในด้านความประหยัด อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05  
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ตาราง 28 แสดงการทดสอบความแตกต่างของประสิทธิภาพในการท างานด้วยระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส ์จ าแนกตามหน่วยงานที่สงักดั โดยใช้สถิติ Brown-Forsythe 

 
Brown-Forsythe Statistic df1 df2 Sig. 

การลดขัน้ตอนการท างาน 1.971 5 263.049 0.083 
ความสะดวก   2.650 5 233.675 0.024* 
โดยรวม 1.743 5 258.671 0.125 

 
* มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 

 
จากตาราง 28 ผลการวิเคราะห์การทดสอบความแตกต่างของประสิทธิภาพในการท างาน

ด้วยระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จ าแนกตามหน่วยงานที่สงักัด โดยใช้สถิติ Brown-Forsythe 
พบว่า 

ด้านการลดขัน้ตอนการท างาน มีค่า Sig. เท่ากับ 0.083 ซึ่งมากกว่า 0.05 หมายความว่า 
หน่วยงานที่สงักัดที่ต่างกนัมีผลต่อระดับความคิดเห็นเร่ืองประสิทธิภาพในการท างาน  ด้วยระบบ
สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ในสถาบนัวิจยัวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย  ไม่แตกต่าง
กนั ในด้านการลดขัน้ตอนการท างาน อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05  

ด้านความสะดวก  มี ค่า Sig. เท่ากับ 0.024 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 หมายความว่า
หน่วยงานที่สงักัดที่ต่างกนัมีผลต่อระดับความคิดเห็นเร่ืองประสิทธิภาพในการท างาน ด้วยระบบ
สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ในสถาบนัวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย  แตกต่างกัน 
ในด้านความสะดวก อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 จึงท าการทดสอบความแตกต่างเป็น
รายคู่โดยใช้วิธีทดสอบแบบ Dunnett’s T3 เพื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ปรากฏผลดงัตาราง 29 

โดยรวม มีค่า Sig. เท่ากบั 0.125 ซึ่งมากกว่า 0.05 หมายความว่า หน่วยงานที่สงักดั
ที่ต่างกันมีผลต่อระดับความคิดเห็นเร่ืองประสิทธิภาพในการท างาน  ด้วยระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์ในสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ไม่แตกต่างโดยรวม 
อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05  
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ตาราง 29 แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ของประสิทธิภาพในการท างานด้วยระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์ ด้านความสะดวก จ าแนกตามหน่วยงานที่สงักดั โดยใช้สถิติ Dunnett’s T3 

 
หน่วยงาน 
ที่สังกัด 

𝜇 กลุ่มวิจัย
และพัฒนา 

ด้าน
อุตสาหกรรม
ชีวภาพ (อช.) 

กลุ่ม
วิจัยและ
พัฒนา 
ด้าน
พัฒนา 
อย่าง
ยั่งยืน 
(พย.) 

กลุ่ม
ยุทธศาสตร์
และจัดการ
นวัตกรรม 

(ยธ.) 

กลุ่มบริการ
อุตสาหกรรม 

(บอ.) 

กลุ่ม
บริหาร 
(บห.) 

กลุ่ม
ภายใต้
ผู้ ว่า
การ 

  3.61 3.85 3.42 3.68 3.86 3.90 
กลุม่วิจยัและ
พฒันา ด้าน
อตุสาหกรรม
ชีวภาพ (อช.) 

3.61 - -0.234 
(0.990) 

0.191 
(0.993) 

-0.065 
(1.000) 

-0.243 
(0.881) 

-0.284 
(0.676) 

กลุม่วิจยัและ
พฒันา ด้าน
พฒันา อย่าง
ยัง่ยืน (พย.) 

3.85  - 0.425 
(0.442) 

0.169 
(0.999) 

-0.009 
(1.000) 

-0.052 
(1.000) 

กลุม่ยทุธศาสตร์
และจดัการ
นวตักรรม (ยธ.) 

3.42   - -0.256 
(0.824) 

-
0.435* 
(0.050) 

-
0.475* 
(0.015) 

กลุม่บริการ
อตุสาหกรรม 
(บอ.) 

3.68    - -0.178 
(0.961) 

-0.219 
(0.788) 

กลุม่บริหาร 
(บห.) 

3.86     - -0.041 
(1.000) 

กลุม่ภายใต้
ผู้ ว่าการ 

3.90      - 

 
*มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 
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จากตาราง 29 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างของประสิทธิภาพในการท างาน
ด้วยระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ด้านความสะดวก จ าแนกตามหน่วยงานที่สงักดั พบว่า 

กลุม่ตวัอย่างหน่วยงานที่สงักดักลุม่บริหาร (บห.) มีค่าเฉลี่ยสงูกว่า หน่วยงานที่สงักดั

กลุ่มยุทธศาสตร์และจัดการนวัตกรรม (ยธ.) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (𝜇 = 3.86 

และ 𝜇 = 3.42, p < .05) 
กลุ่มตัวอย่างหน่วยงานที่สังกัดกลุ่มภายใต้ผู้ ว่าการ มีค่าเฉลี่ยสูงกว่า หน่วยงาน 

ที่สงักดักลุ่มยุทธศาสตร์และจัดการนวัตกรรม (ยธ.) อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 (𝜇 = 

3.90 และ 𝜇 = 3.42, p < .05) 
อย่างไรก็ตาม หน่วยงานที่สงักดักลุ่มวิจยัและพฒันา ด้านอตุสาหกรรมชีวภาพ (อช.) 

พบว่า ประสิทธิภาพไม่แตกต่างจากหน่วยงานที่สงักดักลุ่มวิจยัและพฒันา ด้านพฒันาอย่างยัง่ยืน 
(พย.) กลุ่มยุทธศาสตร์และจัดการนวัตกรรม  (ยธ.) กลุ่มบริการอุตสาหกรรม (บอ.) กลุ่มบริหาร 

(บห.) และกลุ่มภายใต้ผู้ ว่าการ  (𝜇 = 3.61 และ  𝜇 = 3.85 𝜇 = 3.42 𝜇 = 3.68 𝜇 = 3.86  

𝜇 = 3.90, p = .10)  
หน่วยงานที่สังกัดกลุ่มวิจัยและพัฒนา  ด้านพัฒนาอย่างยั่งยืน (พย.)  พบว่า 

ประสิทธิภาพไม่แตกต่างจากหน่วยงานที่สงักัดกลุ่มยุทธศาสตร์และจัดการนวัตกรรม  (ยธ.) กลุ่ม

บริการอตุสาหกรรม (บอ.) กลุ่มบริหาร (บห.) และกลุ่มภายใต้ผู้ว่าการ (𝜇 = 3.85 และ 𝜇 = 3.42  

𝜇 = 3.68 𝜇 = 3.86 𝜇 = 3.90, p = .10) 
หน่วยงานที่สงักัดกลุ่มยุทธศาสตร์และจัดการนวตักรรม (ยธ.) พบว่า ประสิทธิภาพ 

ไม่แตกต่างจากหน่วยงานที่สังกัดกลุ่มบริการอุตสาหกรรม  (บอ.) (𝜇 = 3.42 และ 𝜇 = 3.68,  
p = .10)  

หน่วยงานที่สังกัดกลุ่มบริการอุตสาหกรรม  (บอ.) พบว่า ประสิทธิภาพไม่แตกต่าง

จากหน่วยงานที่สังกัดกลุ่มบริหาร (บห.) และกลุ่มภายใต้ผู้ ว่าการ (𝜇 = 3.68 และ 𝜇 = 3.86  

𝜇 = 3.90, p = .10) 
หน่วยงานที่สงักัดกลุ่มบริหาร (บห.) พบว่า ประสิทธิภาพไม่แตกต่างจากหน่วยงาน 

ที่สงักดักลุม่ภายใต้ผู้ว่าการ (𝜇 = 3.86 และ 𝜇 = 3.90, p = .10) 
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สมมติฐาน 1.5 อายุการท างานต่างกันมีผลต่อระดับความคิดเห็นเร่ือง
ประสิทธิภาพในการท างาน  ด้วยระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ในสถาบันวิจัย
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย  ที่แตกต่างกัน โดยสามารถเขียนเป็น
สมมติฐานทางสถิติได้ดังนี ้

H0 : อายุการท างานต่างกนัมีผลต่อระดบัความคิดเห็นเร่ืองประสิทธิภาพ
ในการท างาน ด้วยระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ในสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
แห่งประเทศไทย ไม่แตกต่างกนั 

H1 : อายุการท างานต่างกนัมีผลต่อระดบัความคิดเห็นเร่ืองประสิทธิภาพ
ในการท างาน ด้วยระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ในสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
แห่งประเทศไทย ท่ีแตกต่างกนั 

ส าหรับสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ จะใช้การทดสอบด้วยความแปรปรวน 
ทางเดียว (One Way Analysis of Variance: One Way ANOVA) ด้วยสถิติ F-test หรือ Brown-
Forsythe การทดสอบสมมติฐานใช้ระดับความ เชื่ อมั่ นที่  95%  โดยจะท าการทดสอบ 
ความแปรปรวนของแต่ละกลุ่มก่อน ถ้าความแปรปรวนเท่ากันให้ทดสอบด้วย F-test และถ้า 
ความแปรปรวนของแต่ละกลุม่ไม่เท่ากนั ให้ทดสอบสมมติฐานด้วย Brown-Forsythe ซึง่จะปฏิเสธ
สมมติฐานหลัก (H0) ก็ต่อเมื่อค่า Sig. น้อยกว่า 0.05 และถ้าสมมติฐานข้อใดปฏิเสธสมมติฐาน
หลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) ที่มีค่าเฉลี่ยอย่างน้อยหนึ่งคู่ที่แตกต่างกัน จะน าไป
เปรียบเทียบเชิงซ้อน (Multiple Comparison) โดยใช้วิธีทดสอบ Least Significant Difference 
(LSD) หรือ Dunnett's T3 เพื่อหา ว่าค่าเฉลี่ยคู่ใดบ้างแตกต่างกนัที่ระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 

โดยจะตรวจสอบค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุ่มก่อน โดยใช้ Levene's 
test ซึง่ ตัง้สมมติฐาน ดงันี ้

H0 : ค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุม่เท่ากนั 
H1 : ค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุม่ไม่เท่ากนั 
ผลการทดสอบความแปรปรวนโดยใช้ระดับความเชื่ อมั่นที่  95%  

จะปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) ต่อเมื่อค่า Sig. มีค่าน้อยกว่า 0.05 
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ตาราง 30 แสดงการทดสอบค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุ่มอายุการท างาน โดยใช้ Levene's 
test 

 

ประสิทธิภาพในการท างานด้วยระบบ 
สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ 

Levene’s Test for Equality of Variances 
Levene 
Statistic 

df1 df2 Sig. 

ความรวดเร็วในการท างาน   4.392 3 313 0.005* 
การลดขัน้ตอนการท างาน 3.418 3 313 0.018* 
ความประหยดั 0.973 3 313 0.406 
ความสะดวก   2.622 3 313 0.051 
โดยรวม 3.063 3 313 0.028* 

  
* มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 

 
จากตาราง 30 ผลการทดสอบ Levene Statistic Test เปรียบเทียบกลุ่มอายุการท างาน

กบัประสิทธิภาพในการท างาน ด้วยระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ในสถาบนัวิจยัวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งประเทศไทย พบว่า ความรวดเร็วในการท างาน การลดขัน้ตอนการท างาน และ
โดยรวม มีค่า Sig. เท่ากับ 0.005 0.018 และ 0.028 ตามล าดับ ซึ่งน้อยกว่า  0.05 จึงใช้สถิติ 
Brown-Forsythe ในการทดสอบ ส าหรับความประหยดั และความสะดวก มีค่า Sig. เท่ากบั 0.406 
และ 0.051 ซึง่มากกว่า 0.05 จึงใช้สถิติ F-test ในตาราง One Way ANOVA ในการทดสอบ  
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ตาราง 31 แสดงการทดสอบความแตกต่างของประสิทธิภาพในการท างานด้วยระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส ์จ าแนกตามอายกุารท างาน โดยใช้สถิติ F-test   

 

F-test แหล่งความ
แปรปรวน 

df SS MS F Sig. 

ความประหยดั ระหว่างกลุม่ 3 1.046 0.349 0.949 0.417 
ภายในกลุม่ 313 114.968 0.367     

รวม 316 116.014       
ความสะดวก   ระหว่างกลุม่ 3 4.593 1.531 2.344 0.073 

ภายในกลุม่ 313 204.429 0.653     
รวม 316 209.022       

 
จากตาราง 31 ผลการวิเคราะห์การทดสอบความแตกต่างของประสิทธิภาพในการท างาน

ด้วยระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จ าแนกตามอายกุารท างาน โดยใช้สถิติ F-test พบว่า 
ความประหยดั มีค่า Sig. เท่ากบั 0.417 ซึ่งมากกว่า 0.05 นั่นคือ ยอมรับสมมติฐาน

หลกั (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า อายุการท างานที่ต่างกันมีผลต่อระดับ
ความคิดเห็นเร่ืองประสิทธิภาพในการท างานด้วยระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ในสถาบันวิจัย
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย  ไม่แตกต่างกัน ในด้านความประหยัด อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05  

ความสะดวก มีค่า Sig. เท่ากับ 0.073 ซึ่งมากกว่า 0.05 นั่นคือ ยอมรับสมมติฐาน
หลกั (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า อายุการท างานที่ต่างกันมีผลต่อระดับ
ความคิดเห็นเร่ืองประสิทธิภาพในการท างานด้วยระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ในสถาบันวิจัย
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ไม่แตกต่างกนั ในด้านความสะดวก อย่างมีนยัส าคญั
ทางสถิติท่ีระดบั 0.05  
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ตาราง 32 แสดงการทดสอบความแตกต่างของประสิทธิภาพในการท างานด้วยระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส ์จ าแนกตามอายกุารท างาน โดยใช้สถิติ Brown-Forsythe 

 
Brown-Forsythe Statistic df1 df2 Sig. 

ความรวดเร็วในการท างาน   6.193 3 172.652 0.001* 
การลดขัน้ตอนการท างาน 9.669 3 210.914 0.001* 
โดยรวม 6.370 3 219.851 0.001* 

 
* มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 

 
จากตาราง 32 ผลการวิเคราะห์การทดสอบความแตกต่างของประสิทธิภาพในการท างาน

ด้วยระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์  จ าแนกตามอายุการท างาน โดยใช้สถิติ Brown-Forsythe 
พบว่า 

ด้านความรวดเร็วในการท างาน    มี ค่า Sig. เท่ากับ 0.001 ซึ่งน้อยกว่า 0.05
หมายความว่า อายกุารท างานที่ต่างกนัมีผลต่อระดบัความคิดเห็นเร่ืองประสิทธิภาพในการท างาน 
ด้วยระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ในสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย  
แตกต่างกัน ในด้านความรวดเร็วในการท างาน   อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จึงท า 
การทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่โดยใช้วิธีทดสอบแบบ Dunnett’s T3 เพื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย
รายคู่ปรากฏผลดงัตาราง 33 

ด้านการลดขัน้ตอนการท างาน  มี ค่า  Sig. เท่ ากับ  0.001 ซึ่ ง น้อยกว่า 0.05 
หมายความว่า อายกุารท างานที่ต่างกนัมีผลต่อระดบัความคิดเห็นเร่ืองประสิทธิภาพในการท างาน 
ด้วยระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ในสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย  
แตกต่างกัน ในด้านการลดขัน้ตอนการท างาน  อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จึงท า 
การทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่โดยใช้วิธีทดสอบแบบ Dunnett’s T3 เพื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย
รายคู่ปรากฏผลดงัตาราง 34 

โดยรวม มีค่า Sig. เท่ากับ 0.001 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 หมายความว่า อายุการท างาน 
ที่ต่างกันมีผลต่อระดับความคิดเห็นเร่ืองประสิทธิภาพในการท างาน  ด้วยระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์ในสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย  แตกต่างโดยรวม  
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อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 จึงท าการทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่โดยใช้วิธีทดสอบ
แบบ Dunnett’s T3 เพื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ปรากฏผลดงัตาราง 36 

 
ตาราง 33 แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ของประสิทธิภาพในการท างานด้วยระบบ 
สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ด้านความรวดเร็วในการท างาน จ าแนกตามอายุการท างาน โดยใช้สถิติ 
Dunnett’s T3 

 
อายุการท างาน 𝜇 ต ่ากว่า 1 ปี 1-5 ปี 6-10 ปี มากกว่า 10 

ปีขึน้ไป 
  3.48 3.71 4.02 4.03 

ต ่ากว่า 1 ปี 3.48 - -0.227 
(0.741) 

-0.539* 
(0.016) 

-0.553* 
(0.021) 

1-5 ปี 3.71  - -0.313* 
(0.018) 

-0.325* 
(0.044) 

6-10 ปี 4.02   - -0.013 
(1.000) 

มากกว่า 10 ปีขึน้ไป 4.03    - 

 
*มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 

 
จากตาราง 33 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างของประสิทธิภาพในการท างาน

ด้วยระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ด้านความรวดเร็วในการท างาน จ าแนกตามอายุการท างาน 
พบว่า 

กลุ่มตัวอย่างอายุการท างาน 6-10 ปี มีค่าเฉลี่ยสูงกว่า อายุการท างาน ต ่ากว่า 1 ปี 

อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 (𝜇 = 4.02 และ 𝜇 = 3.48, p < .05) 
กลุ่มตัวอย่างอายุการท างาน มากกว่า 10 ปีขึน้ไป มีค่าเฉลี่ยสูงกว่า อายุการท างาน 

ต ่ากว่า 1 ปี อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 (𝜇 = 4.03 และ 𝜇 = 3.48, p < .05) 
กลุม่ตวัอย่างอายุการท างาน 6-10 ปี มีค่าเฉลี่ยสงูกว่า อายุการท างาน 1-5 ปี อย่างมี

นยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 (𝜇 = 4.02 และ 𝜇 = 3.71, p < .05) 
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กลุ่มตัวอย่างอายุการท างาน มากกว่า 10 ปีขึน้ไป มีค่าเฉลี่ยสูงกว่า อายุการท างาน 

1-5 ปี  อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 (𝜇 = 4.03 และ 𝜇 = 3.71, p < .05) 
อย่างไรก็ตาม อายุการท างาน ต ่ากว่า 1 ปี มีค่าเฉลี่ยสูงกว่า อายุการท างาน 1-5 ปี 

อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดับ 0.05 (𝜇 = 3.48 และ 𝜇 = 3.71, p < .05) และอายุการท างาน 
6-10 ปี มีค่าเฉลี่ยสูงกว่า อายุการท างาน มากกว่า 10 ปีขึน้ไป อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 

0.05 (𝜇 = 4.03 และ 𝜇 = 4.02, p < .05) 
 

ตาราง 34 แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ของประสิทธิภาพในการท างานด้วยระบบ 
สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ด้านการลดขัน้ตอนการท างาน จ าแนกตามอายุการท างาน โดยใช้สถิติ 
Dunnett’s T3 

 
อายุการท างาน 𝜇 ต ่ากว่า  

1 ปี 
1-5 ปี 6-10 ปี มากกว่า 10 

ปีขึน้ไป 

  3.58 3.56 4.07 4.11 

ต ่ากว่า 1 ปี 3.58 - 0.012 
(1.000) 

-0.496* 
(0.017) 

-0.530* 
(0.015) 

1-5 ปี 3.56  - -0.508* 
(0.000) 

-0.542* 
(0.000) 

6-10 ปี 4.07   - -0.034 
(1.000) 

มากกว่า 10 ปีขึน้ไป 4.11    - 

 
*มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 

 
จากตาราง 34 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างของประสิทธิภาพในการท างาน

ด้วยระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ด้านการลดขัน้ตอนการท างาน จ าแนกตามอายุการท างาน 
พบว่า 

กลุ่มตัวอย่างอายุการท างาน 6-10 ปี มีค่าเฉลี่ยสูงกว่า อายุการท างาน ต ่ากว่า 1 ปี 

อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 (𝜇 = 4.07 และ 𝜇 = 3.58, p < .05) 
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กลุ่มตัวอย่างอายุการท างาน มากกว่า 10 ปีขึน้ไป มีค่าเฉลี่ยสูงกว่า อายุการท างาน 

ต ่ากว่า 1 ปี อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 (𝜇 = 4.11 และ 𝜇 = 3.58, p < .05) 
กลุม่ตวัอย่างอายุการท างาน 6-10 ปี มีค่าเฉลี่ยสงูกว่า อายุการท างาน 1-5 ปี อย่างมี

นยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 (𝜇 = 4.07 และ 𝜇 = 3.56, p < .05) 
กลุ่มตัวอย่างอายุการท างาน มากกว่า 10 ปีขึน้ไป มีค่าเฉลี่ยสูงกว่า อายุการท างาน 

1-5 ปี  อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 (𝜇 = 4.11 และ 𝜇 = 3.56, p < .05) 
อย่างไรก็ตาม อายุการท างาน ต ่ากว่า 1 ปี มีค่าเฉลี่ยสูงกว่า อายุการท างาน 1-5 ปี 

อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดับ 0.05 (𝜇 = 3.58 และ 𝜇 = 3.56, p < .05) และอายุการท างาน 
6-10 ปี มีค่าเฉลี่ยสูงกว่า อายุการท างาน มากกว่า 10 ปีขึน้ไป อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 

0.05 (𝜇 = 4.07 และ 𝜇 = 4.11, p < .05) 
 

ตาราง 35 แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ของประสิทธิภาพในการท างานด้วยระบบ 
สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ โดยรวม จ าแนกตามอายกุารท างาน โดยใช้สถิติ Dunnett’s T3 

 

อายุการท างาน 𝜇 ต ่ากว่า 1 
ปี 

1-5 ปี 6-10 ปี มากกว่า 10 
ปีขึน้ไป 

  3.78 3.80 4.03 4.11 

ต ่ากว่า 1 ปี 3.78 - -0.19 
(1.00) 

-0.250 
(0.117) 

-0.336* 
(0.024) 

1-5 ปี 3.80  - -0.231* 
(0.018) 

-0.316* 
(0.002) 

6-10 ปี 4.03   - -0.085 
(0.853) 

มากกว่า 10 ปีขึน้ไป 4.11    - 

 
*มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 

จากตาราง 35 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างของประสิทธิภาพในการท างาน
ด้วยระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ โดยรวม จ าแนกตามอายกุารท างาน พบว่า 
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กลุ่มตัวอย่างอายุการท างาน มากกว่า 10 ปีขึน้ไป มีค่าเฉลี่ยสูงกว่า อายุการท างาน 

ต ่ากว่า 1 ปี อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 (𝜇 = 4.11 และ 𝜇 = 3.78, p < .05) 
กลุม่ตวัอย่างอายุการท างาน 6-10 ปี มีค่าเฉลี่ยสงูกว่า อายุการท างาน 1-5 ปี อย่างมี

นยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 (𝜇 = 4.03 และ 𝜇 = 3.80, p < .05) 
กลุ่มตัวอย่างอายุการท างาน มากกว่า 10 ปีขึน้ไป มีค่าเฉลี่ยสูงกว่า อายุการท างาน 

1-5 ปี  อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 (𝜇 = 4.11 และ 𝜇 = 3.80, p < .05) 
อย่างไรก็ตาม อายุการท างาน ต ่ากว่า 1 ปี มีค่าเฉลี่ยสูงกว่า อายุการท างาน 1-5 ปี 

อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดับ 0.05 (𝜇 = 3.78 และ 𝜇 = 3.80, p < .05) และอายุการท างาน 
6-10 ปี มีค่าเฉลี่ยสูงกว่า อายุการท างาน มากกว่า 10 ปีขึน้ไป อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 

0.05 (𝜇 = 4.03 และ 𝜇 = 4.11, p < .05) 
สมมติฐานข้อที่ 2 ปัจจัยด้านลักษณะการใช้งาน มีอิทธิพลต่อระดับความ

คิดเห็นเร่ืองประสิทธิภาพของ ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ในสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย โดยรวม สามารถเขียนเป็นสมมติฐานได้ดังนี ้

H0 : ปัจจัยด้านลักษณะการใช้งาน ไม่มีอิทธิพลต่อระดับความคิดเห็น
เร่ืองประสิทธิภาพของ ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ในสถาบนัวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แห่งประเทศไทย โดยรวม 

H1 : ปัจจัยด้านลกัษณะการใช้งาน มีอิทธิพลต่อระดับความคิดเห็นเร่ือง
ประสิทธิภาพของ ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ในสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
แห่งประเทศไทย โดยรวม 

ส าหรับสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์  คือ การวิเคราะห์ความถดถอยพหุคูณ 
(Multiple Regression Analysis) โดยการเลือกตัวแปรอิสระเข้าสมการถดถอยด้วยเทคนิค Enter 
ใช้ระดับความเชื่อมั่น 95% ดังนัน้จะปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) 
เมื่อค่าระดบันยัส าคญัทางสถิติ มีคา่น้อยกว่า 0.05 ดงัตาราง 45 

ก าหนดให้ 
X1 คือ พฤติกรรมการท างาน 
X2 คือ ความสามารถของระบบ 
Y คือ ประสิทธิภาพของ  ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ 

โดยรวม 
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ตาราง 36 แสดงผลการวิเคราะห์ความถดถอยพหุคูณ  ปัจจัยด้านลักษณะการใช้งาน มี
ความสัมพันธ์เชิงเส้นตรงกับระดับความคิดเห็นเร่ืองประสิทธิภาพของ  ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์ในสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย  โดยรวม โดยใช้การ
วิเคราะห์ Multiple Regression 

 
 แหล่งความแปรปรวน SS df MS F P 

Regression 52.571 2 26.285 162.985 0.001* 
Residual 50.640 314 .161     

Total 103.210 316       

 
* มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 

 
จากตาราง 36 ผลการวิเคราะห์ความถดถอยพหคุณูพบว่า ปัจจยัด้านลกัษณะการใช้งาน 

มีความสัมพันธ์เชิงเส้นตรงกับระดับความคิดเห็นเร่ืองประสิทธิภาพของ  ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์ในสถาบนัวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย  โดยรวม สามารถสร้าง
สมการพยากรณ์เชิงเส้นตรงและมีตัวแปรอิสระอย่างน้อย 1 ตัว มีอิทธิพลต่อตัวแปรตาม ซึ่งจาก
การวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุคูณสามารถค านวณหาค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์พหุคูณได้  
ดงัตาราง 37 
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ตาราง 37 แสดงผลการวิเคราะห์ความถดถอยพหุคณูของปัจจยัด้านลกัษณะการใช้งาน มีอิทธิพล
ต่อระดับความคิดเห็นเร่ืองประสิทธิภาพของ  ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ในสถาบันวิจัย
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย  โดยรวม โดยใช้การวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ 
(Multiple Regression Analysis) ด้วยวิธีการเลือกตัวแปร โดยวิธีน าตัวแปรเข้าทัง้หมด  (Enter 
Regression) 

 
ปัจจัยด้านลักษณะการใช้งาน B S.D. Beta t p 
ค่าคงที่ (Constant) 2.012 0.118   17.003 0.001* 
พฤติกรรมการท างาน (X1) 0.247 0.043 0.327 5.745 0.001* 
ความสามารถของระบบ (X2) 0.286 0.037 0.441 7.734 0.001* 
R = 0.714, R2 = 0.509, adjusted R2 = 0.506, SEE = 0.402, F = 162.985, p-value = 0.001, * p < .05 

 
* มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 

จากตาราง 37 ผลการวิเคราะห์ปัจจยัด้านลกัษณะการใช้งาน  ด้านพฤติกรรมการท างาน 
(X1) และด้านความสามารถของระบบ (X2) โดยมีค่า Sig เท่ากับ 0.001 และ 0.001 ตามล าดับ  
ซึง่น้อยกว่า 0.05 นัน่ คือปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า 
ด้านพฤติกรรมการท างาน  (X1) และด้านความสามารถของระบบ  (X2)  มี อิทธิพลต่อระดับ 
ความคิดเห็นเร่ืองประสิทธิภาพของ ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ในสถาบนัวิจยัวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งประเทศไทย โดยรวม อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ  0.05 ซึ่งสอดคล้องกับ
สมมติฐานที่ตัง้ไว้ ได้ร้อยละ 50.9 (R2 = 0.509)  โดยมีค่าสมัประสิทธ์ิสหสัมพันธ์พหุ (R) เท่ากับ 
0.714 และมีค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐานในการท านาย (SEE) เท่ากับ 0.402 โดยสามารถน า
สัมประสิทธ์ิของตัวพยากรณ์มาเขียนเป็นสมการพยากรณ์มีอิทธิพลต่อระดับความคิดเห็น 
เร่ืองประสิทธิภาพของ ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ในสถาบนัวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แห่งประเทศไทย โดยรวม (Y) โดยใช้คะแนนดิบ ดงันี ้

 
Y = 2.012 + 0.247(X1) + 0.286(X2) 
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หากไม่พิจารณาปัจจัยด้านลักษณะการใช้งาน  ทัง้ 2 ด้าน ระดับความคิดเห็นเร่ือง
ประสิทธิภาพของระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ในสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
แห่งประเทศไทย โดยรวม (Y) มีค่าอยู่ระดบัที่ 2.012 

ปัจจยัด้านลกัษณะการใช้งาน  ด้านพฤติกรรมการท างาน (X1) เพิ่มขึน้ 1 หน่วย จะท าให้
ระดับความคิดเห็นเร่ืองประสิทธิภาพของ  ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ในสถาบันวิจัย
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย โดยรวม (Y) เพิ่มขึน้ 0.247 หน่วย กล่าวคือ ถ้ากลุ่ม
ตัวอย่างพิจารณาถึงปัจจัยด้านลักษณะการใช้งาน  ด้านพฤติกรรมการท างาน จะมีผลต่อระดับ
ความคิดเห็นเร่ืองประสิทธิภาพของ ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ในสถาบนัวิจยัวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งประเทศไทย โดยรวม (Y) เพิ่มขึน้ ทัง้นีเ้มื่อก าหนดให้ปัจจยัด้านลกัษณะการใช้งาน 
ด้านอ่ืนๆ มีค่าคงที่ 

ปัจจยัด้านลกัษณะการใช้งาน  ด้านความสามารถของระบบ (X2) เพิ่มขึน้ 1 หน่วย จะท าให้
ระดับความคิดเห็นเร่ืองประสิทธิภาพของระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ในสถาบันวิจัย
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย โดยรวม (Y) เพิ่มขึน้ 0.286 หน่วย กล่าวคือ ถ้ากลุ่ม
ตัวอย่างพิจารณาถึงปัจจัยด้านลักษณะการใช้งาน  ด้านความสามารถของระบบ (X2) จะมีผลต่อ
ระดับความคิดเห็นเร่ืองประสิทธิภาพของ  ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ในสถาบันวิจัย
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย  โดยรวม (Y) เพิ่มขึน้ ทัง้นีเ้มื่อก าหนดให้ปัจจัย 
ด้านลกัษณะการใช้งาน ด้านอ่ืนๆ มีค่าคงที่ 
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สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 
สมมติฐานข้อที่  1 ข้อมูลส่วนบุคคลต่างกัน  มีผลต่อระดับความคิดเห็นเร่ือง

ประสิทธิภาพในการท างาน ด้วยระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ในสถาบนัวิจัยวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ที่แตกต่างกนั 

 
ตาราง 38 แสดงสรุปผลการทดสอบสมมติฐานข้อมลูสว่นบคุคล 

 

ข้อมูลส่วนบุคคล 

ประสิทธิภาพในการท างานด้วยระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์ 

ความ
รวดเร็วใน
การท างาน 

การลด
ขัน้ตอน

การท างาน 

ความ
ประหยัด 

ความ
สะดวก 

โดยรวม 

อายุ     

ระดบัการศึกษา     

ต าแหน่งงาน     

หน่วยงานที่สงักดั     

อายกุารท างาน     

 
หมายเหตุ  เคร่ืองหมาย  หมายถึง สอดคล้องกบัสมมติฐาน 

เคร่ืองหมาย  หมายถึง ไม่สอดคล้องกบัสมมติฐาน 
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สมมติฐานข้อที่ 2 ปัจจัยด้านลกัษณะการใช้งาน มีอิทธิพลต่อระดับความคิดเห็นเร่ือง
ประสิทธิภาพของ ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ในสถาบนัวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่ง
ประเทศไทย 

 
ตาราง 39แสดงสรุปผลการทดสอบสมมติฐานปัจจยัด้านลกัษณะการใช้งาน 

 

ปัจจัยด้านลักษณะ 
การใช้งาน 

ประสิทธิภาพในการท างานด้วยระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์ 

ความ
รวดเร็วใน
การท างาน 

การลด
ขัน้ตอน

การท างาน 

ความ
ประหยัด 

ความ
สะดวก 

โดยรวม 

พฤติกรรมการท างาน     

ความสามารถของระบบ     

 
หมายเหตุ  เคร่ืองหมาย  หมายถึง สอดคล้องกบัสมมติฐาน 

เคร่ืองหมาย  หมายถึง ไม่สอดคล้องกบัสมมติฐาน 
 



 

บทท่ี 5  
สรุป อภปิรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
ในการศึกษาวิจัยเร่ือง "ปัจจัยที ่มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพในการท างานด้วยระบบ 

สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ในสถาบนัวิจยัวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย" มีผลการวิจยั
โดยสรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ ดงันี ้

 
สรุปผลการวิจัย 

1. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม  
อายุ พบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มีอายุ 18 – 27 ปี รองลงมาคือช่วงอายุ 28 – 37 ปี 

ช่วงอาย ุ48 ปีขึน้ไป และน้อยที่สดุ คือ ช่วงอายุ 38 – 47 ปี ตามล าดบั 
ระดับการศึกษา พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีระดับการศึกษาปริญญาตรี 

รองลงมาคือ ระดบัการศึกษาสงูกว่าปริญญาตรี และน้อยที่สดุ คือ ระดบัการศึกษาต ่ากว่าปริญญา
ตรี ตามล าดบั 

ต าแหน่งงาน พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ต าแหน่งงานพนักงาน รองลงมาคือ 
ต าแหน่งงานลกูจ้าง และน้อยที่สดุ คือ  ต าแหน่งงานผู้อ านวยการ ตามล าดบั 

หน่วยงานที่สงักดั พบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่หน่วยงานที่สงักดักลุ่มบริหาร  (บห.) 
รองลงมาคือ กลุ่มบริการอตุสาหกรรม (บอ.) กลุม่ยทุธศาสตร์และจดัการนวตักรรม (ยธ.) และกลุ่ม
ภายใต้ผู้ ว่าการ เท่ากัน กลุ่มวิจัยและพัฒนา ด้านอุตสาหกรรมชีวภาพ (อช.) และน้อยที่สุด คือ 
กลุม่วิจยัและพฒันา ด้านพฒันา อย่างยัง่ยืน (พย.) ตามล าดบั 

อายุการท างาน พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีอายุการท างาน 1-5 ปี รองลงมาคือ 
อายุการท างาน 6-10 ปี อายุการท างาน มากกว่า 10 ปีขึน้ไป และน้อยที่สุด คือ  อายุการท างาน 
ต ่ากว่า 1 ปี ตามล าดบั 

2. ผลการศึกษาลักษณะการใช้งานและประสิทธิภาพในการท างานด้วยระบบ 
สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ของสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย 

2.1 ปัจจัยด้านลกัษณะการใช้งาน พบว่า กลุ่มตวัอย่างมีความคิดเห็นโดยรวม อยู่ใน
ระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านมีความคิดเห็น ด้านพฤติกรรมการท างาน อยู่ในระดับมาก 
รองลงมาได้แก่ ด้านความสามารถของระบบ อยู่ในระดบัมาก ตามล าดบั  

2.2 ปัจจัยประสิทธิภาพในการท างานด้วยระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ พบว่า  
กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นกับเก่ียวกับประสิทธิภาพในการท างานโดยรวม อยู่ในระดับมาก  
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 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สดุคือ ด้านความประหยดั รองลงมาได้แก่ ด้านความ
สะดวก ด้านการลดขัน้ตอนการท างาน และด้านความรวดเร็วในการท างาน ตามล าดบั  

 
3. ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล กับประสิทธิภาพ

ในการท างานด้วยระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ของสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งประเทศไทย 

สมมติฐานข้อที่  1 ข้อมูลส่วนบุคคลต่างกัน มีผลต่อระดับความคิดเห็นเร่ือง
ประสิทธิภาพในการท างาน ด้วยระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ในสถาบนัวิจัยวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ที่แตกต่างกนั 

สมมติฐาน 1.1 อายุที่ต่างกนัมีผลต่อระดบัความคิดเห็นเร่ืองประสิทธิภาพในการท างาน 
ด้วยระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ในสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย 
โดยรวม แตกต่างกัน เมื่อเปรียบเทียบความแตกต่างของประสิทธิภาพในการท างานด้วยระบบ  
สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ โดยกลุ่มตวัอย่างอายุ 18 – 27 ปี มีระดบัความคิดเห็นเร่ืองประสิทธิภาพ
ในการท างานด้วยระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ โดยรวม น้อยกว่า กลุ่มตวัอย่างอายุ 28 – 37 ปี 
กลุ่มตวัอย่างอายุ 28 – 37 ปี มีระดบัความคิดเห็นเร่ืองประสิทธิภาพในการท างานด้วยระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์ โดยรวม มากกว่า กลุ่มตวัอย่างอายุ 48 ปีขึน้ไป และกลุ่มตัวอย่างอายุ 38 – 47 ปี  
มีระดับความคิดเห็นเร่ืองประสิทธิภาพในการท างานด้วยระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ โดยรวม 
มากกว่า กลุม่ตวัอย่างอาย ุ48 ปีขึน้ไป  

สมมติฐาน 1.2 ระดับการศึกษาที่ ต่ างกันมี ผลต่ อระดับความ คิดเห็น เร่ือง
ประสิทธิภาพในการท างาน ด้วยระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ในสถาบนัวิจัยวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งประเทศไทย โดยรวม แตกต่างกัน โดยกลุ่มตัวอย่างระดับการศึกษา ต ่ากว่า
ปริญญาตรี มีระดับความคิดเห็นเร่ืองประสิทธิภาพในการท างานด้วยระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์ โดยรวม น้อยกว่า กลุ่มตัวอย่างระดับการศึกษา ปริญญาตรี กลุ่มตัวอย่างระดับ
การศึกษา ต ่ากว่าปริญญาตรี มีระดับความคิดเห็นเร่ืองประสิทธิภาพในการท างานด้วยระบบ  
สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ โดยรวม น้อยกว่า กลุ่มตัวอย่างระดบัการศึกษา สูงกว่าปริญญาตรี และ
กลุ่มตัวอย่างระดับการศึกษา ปริญญาตรี มีระดับความคิดเห็นเร่ืองประสิทธิภาพในการท างาน
ด้วยระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ โดยรวม น้อยกว่า กลุ่มตัวอย่างระดับการศึกษา สูงกว่า
ปริญญาตรี  

สมมติฐาน 1.3 ต าแหน่งงานที่ต่างกันมีผลต่อระดับความคิดเห็นเร่ืองประสิทธิภาพ 
ในการท างานด้วยระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ในสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
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แห่งประเทศไทย โดยรวม แตกต่างกัน โดยกลุ่มตัวอย่างต าแหน่งงานผู้ อ านวยการ มีระดับ 
ความคิดเห็นเร่ืองประสิทธิภาพในการท างานด้วยระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ โดยรวม  
มากกว่า กลุ่มตวัอย่างต าแหน่งงาน พนกังาน และกลุ่มตวัอย่างต าแหน่งงาน ผู้อ านวยการ มีระดบั
ความคิดเห็นเร่ืองประสิทธิภาพในการท างานด้วยระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ โดยรวม มากกว่า 
กลุม่ตวัอย่างต าแหน่งงาน ลกูจ้าง  

สมมติฐาน 1.4 หน่วยงานที่สังกัดที่ ต่างกันมีผลต่อระดับความคิดเห็นเร่ือง
ประสิทธิภาพในการท างาน ด้วยระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ในสถาบนัวิจัยวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งประเทศไทย โดยรวม ไม่แตกต่างกนั 

สมมติฐาน 1.5 อายกุารท างานที่ต่างกนัมีผลต่อระดบัความคิดเห็นเร่ืองประสิทธิภาพ
ในการท างาน ด้วยระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ในสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
แห่งประเทศไทย โดยรวม แตกต่างกัน โดยกลุ่มตัวอย่างอายุการท างาน ต ่ากว่า 1 ปี มีระดับ 
ความคิดเห็นเร่ืองประสิทธิภาพในการท างานด้วยระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ โดยรวม น้อยกว่า 
กลุ่มตัวอย่างอายุการท างาน มากกว่า 10 ปีขึน้ไป ต่อมากลุ่มตัวอย่างอายุการท างาน 1 -5 ปี  
มีระดับความคิดเห็นเร่ืองประสิทธิภาพในการท างานด้วยระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ โดยรวม 
น้อยกว่า กลุ่มตัวอย่างอายุการท างาน  6-10 ปี และกลุ่มตัวอย่างอายุการท างาน 1-5 ปี มีระดับ
ความคิดเห็นเร่ืองประสิทธิภาพในการท างานด้วยระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ โดยรวม น้อยกว่า 
กลุม่ตวัอย่างอายกุารท างาน มากกว่า 10 ปีขึน้ไป  

4. ผลการศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพในการท างานด้วยระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์ ของสถาบัน วิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย 

สมมติฐานข้อที่ 2 ปัจจัยด้านลกัษณะการใช้งาน มีอิทธิพลต่อระดับความคิดเห็น
เร่ืองประสิทธิภาพของ ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ในสถาบนัวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แห่งประเทศไทย  

ผลการวิจยัพบว่า ปัจจยัลกัษณะการใช้งาน ด้านพฤติกรรมการท างาน (X1) และด้าน
ความสามารถของระบบ (X2) มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพในการท างานด้วยระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์ในสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ด้านความสะดวก  
มากที่สดุ โดยมีค่า Adjusted R2 เท่ากบั 0.453 รองลงมาคือด้านความรวดเร็วในการท างาน โดยมี
ค่า Adjusted R2 เท่ากับ 0.370 ด้านการลดขัน้ตอนการท างาน โดยมีค่า Adjusted R2 เท่ากับ 
0.205 ด้านความประหยัด โดยมีค่า Adjusted R2 เท่ากับ 0.164 ตามล าดับ และโดยรวม มีค่า 
Adjusted R2 เท่ากับ 0.506 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐาน
ที่ตัง้ไว้  
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อภปิรายผลการวิจัย 

จากผลการวิจัยเร่ือง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพในการท างานด้วยระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์ในสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย มีประเด็นที่สามารถ
น ามาอภิปรายผล ดงันี ้

1. ลักษณะการใช้งานและประสิทธิภาพในการท างานด้วยระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์ ของสถาบนัวิจยัวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย 

ปัจจยัด้านลกัษณะการใช้งาน พบว่า กลุ่มตวัอย่างมีความคิดเห็นโดยรวม อยู่ในระดบั
มาก ทัง้นีอ้าจเป็นเพราะระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ สามารถใช้งานได้ในลกัษณะที่หลากหลาย 
ที่ตอบสนองต่อพฤติกรรมการใช้ของบุคลากรได้เป็นอย่างดี จึงท าให้พนักงานมีความคิดเห็นต่อ 
การใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ในระดบัมาก สอดคล้องกบัธีรภทัร กางมลู (2554) พบว่า 
การประเมินการใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์อยู่ในระดับมาก ทัง้ในด้านการเรียกใช้และ
การเข้าระบบ ด้านการลงทะเบียนสร้างและส่งเอกสาร ด้านการรับเอกสาร ด้านการค้นหาเอกสาร 
ด้านการรายงานข้อมูล ด้านการประเมินผลการรับ-ส่ง หนงัสือราชการ โดยทัง้หมดอยู่ในระดบัมาก 
นอกจากนีย้ังสอดคล้องกับ กนิษฐา สุวรรณสินธุ์ (2558) พบว่า ระดับความพึงพอใจในการใช้งาน
ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์โดยรวมอยู่ในระดับมาก และยังสอดคล้องกับ จันทร์จิรา ตลับแก้ว 
(2559) พบว่า มีความพงึพอใจต่อการใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ อยู่ในระดบัมาก 

ปัจจัยประสิทธิภาพในการท างานด้วยระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ พบว่า กลุ่ม
ตวัอย่างมีความคิดเห็นกับเก่ียวกับประสิทธิภาพในการท างานโดยรวม อยู่ในระดบัมาก ทัง้นีอ้าจ
เป็นเพราะระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ช่วยส่งเสริมให้ผู้ปฏิบติังานสามารถปฏิบติังานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพมากขึน้ ช่วยให้เกิดการแลกเปลี่ยนข้อมลูระหว่างหน่วยงานภาครัฐ สร้างความสะดวก
ในการจัดเก็บค้นหาเอกสาร ลดการใช้กระดาษ ได้อย่างเต็มรูปแบบ โดยที่หน่วยงานภาครัฐ
สามารถลดภาระในการจัดหาเคร่ืองแม่ข่ายส าหรับติดตัง้ รวมไปถึงลดต้นทุนในการบ ารุงรักษา
ระบบ ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจยัของ รุ่งทิพย์ วฒุิคมัภีร์ (2555) ประสิทธิภาพการปฏิบติังานของ
บุคลากรเมื่อน าระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์มาใช้พฒันางานสารบรรณ โดยภาพรวมอยู่ในระดับ
มาก และสอดคล้องกับ สุวิภา ดวงผาสุก (2557) พบว่า ประสิทธิภาพการใช้งานระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์ อยู่ในระดับมาก นอกจากนีย้ังสอดคล้องกับ วิโรจน์ ยิม้ขลิบ และปิยวรรณ สีเชียง 
(2555) พบว่า ผู้ ใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ มีความพึงพอใจต่อประสิทธิภาพของระบบ 
อยู่ในระดบัมาก 
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2. ความแตกต่างระหว่างปัจจยัส่วนบุคคล กบัประสิทธิภาพในการท างานด้วยระบบ
สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ของสถาบนัวิจยัวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย 

อายุที่ต่างกนัมีผลต่อระดับความคิดเห็นเร่ืองประสิทธิภาพในการท างาน ด้วยระบบ
สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ในสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย โดยรวม 
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ ระดับ 0.05 เมื่อเปรียบเทียบความแตกต่างของ
ประสิทธิภาพในการท างานด้วยระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ โดยรวม จ าแนกตามอายุเป็นรายคู่ 
พบว่า กลุ่มตัวอย่างอายุ 18 – 27 ปี มีระดับความคิดเห็นเร่ืองประสิทธิภาพในการท างานด้วย
ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ โดยรวม น้อยกว่า กลุ่มตัวอย่างอายุ 28 – 37 ปี กลุ่มตวัอย่างอาย ุ
28 – 37 ปี มีระดบัความคิดเห็นเร่ืองประสิทธิภาพในการท างานด้วยระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ 
โดยรวม มากกว่า กลุ่มตัวอย่างอายุ 48 ปีขึน้ไป และกลุ่มตัวอย่างอายุ 38 – 47 ปี มีระดับความ
คิดเห็นเร่ืองประสิทธิภาพในการท างานด้วยระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ โดยรวม มากกว่า กลุ่ม
ตัวอย่างอายุ 48 ปีขึน้ไป ทัง้นีอ้าจเป็นเพราะระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ เป็นเทคโนโลยี
สมยัใหม่ที่ช่วยอ านวยความสะดวก และโดยทัว่ไปผู้ที่มีอายุน้อยมกัจะเข้าถึงเทคโนโลยีได้ง่ายกว่า
ผู้ที่มีอายุมาก เป็นกลุ่มคนที่ทันโลกทันเทคโนโลยี สามารถใช้อปุกรณ์และเคร่ืองมือทนัสมยั จึงท า
ให้สามารถเข้าถึงการใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งเป็นเทคโนโลยีใหม่ได้เป็นอย่างดี  
จึงเกิดการรับรู้ประสิทธิภาพของระบบได้มากกว่ากลุ่มผู้ที่มีอายุมาก แต่อย่างไรก็ตามกลุ่มอายุ
น้อยอาจไม่ใช่ตัวบ่งชีถ้ึงประสิทธิภาพในการท างานด้วยระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ทัง้หมด  
ดังจะเห็นได้ว่ากลุ่มอายุที่อยู่ในช่วงต ่าสุดในองค์กร คือ 18 – 27 ปี จะมีประสิทธิภาพต ่ากว่า  
กลุ่มอายุ 28 – 37 ปี เนื่องจากกลุ่มอายุน้อยที่สุดในองค์กรนัน้เป็นกลุ่มที่เพิ่งเข้าสู่วัยท างาน  
มีประสบการณ์ในการท างานน้อยกว่า และอาจมีความเข้าใจเก่ียวกับงานน้อยกว่าเมื่อเทียบกับ
กลุ่มอายุ 28 – 37 ปี  ซึ่งผลการวิจัยที่พบ สอดคล้องกับงานวิจัยของ สาลินี สมบัติแก้ว (2556) 
พบว่า อายุต่างกัน มีผลต่อประสิทธิภาพการใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ต่างกัน และ
สอดคล้องกบั พัชราวรรณ บุญแสน (2554) พบว่า อายุที่แตกต่างกัน มีผลต่อประสิทธิภาพการใช้
งานระบบอินทราเน็ตที่แตกต่างกนั 

ระดบัการศึกษาที่ต่างกันมีผลต่อระดบัความคิดเห็นเร่ืองประสิทธิภาพในการท างาน 
ด้วยระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ในสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย 
โดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เมื่อเปรียบเทียบความแตกต่างของ
ประสิทธิภาพในการท างานด้วยระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ โดยรวม จ าแนกตามระดับ
การศึกษาเป็นรายคู่ พบว่า กลุ่มตวัอย่างระดบัการศึกษา ต ่ากว่าปริญญาตรี มีระดับความคิดเห็น
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เร่ืองประสิทธิภาพในการท างานด้วยระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ โดยรวม น้อยกว่า กลุ่มตวัอย่าง
ระดบัการศกึษา ปริญญาตรี กลุม่ตวัอย่างระดบัการศึกษา ต ่ากว่าปริญญาตรี มีระดบัความคิดเห็น
เร่ืองประสิทธิภาพในการท างานด้วยระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ โดยรวม น้อยกว่า กลุ่มตวัอย่าง
ระดับการศึกษา สูงกว่าปริญญาตรี และกลุ่มตัวอย่างระดับการศึกษา ปริญญาตรี มีระดับ  
ความคิดเห็นเร่ืองประสิทธิภาพในการท างานด้วยระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ โดยรวม น้อยกว่า 
กลุ่มตวัอย่างระดบัการศกึษา สงูกว่าปริญญาตรี กล่าวคือ ผู้ที่ระดบัการศึกษาสงูกว่าจะมีความคิดเห็น
เร่ืองประสิทธิภาพในการท างานด้วยระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ โดยรวม สงูกว่าเมื่อเปรียบเทียบ
กบัผู้ที่มีระดบัการศกึษาต ่ากว่า ทัง้นีอ้าจเป็นเพราะระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์  เป็นระบบที่ผู้ ใช้
จ าเป็นต้องมีความรู้ความเข้าใจลักษณะงาน และเข้าใจการใช้งานระบบเป็นอย่างดี ดังนัน้ผู้ ที่
ระดับการศึกษาที่สูงกว่าจึงมีความคิดเห็นเร่ืองประสิทธิภาพในการท างานด้วยระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์มากกว่า สอดคล้องกับงานวิจัยของ สาลินี  สมบัติแก้ว (2556) พบว่า ระดับ
การศึกษาต่างกนั มีผลต่อประสิทธิภาพการใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์แตกต่างกนั และ
สอดคล้องกับ พัชราวรรณ บุญแสน (2554) พบว่า ระดับการศึกษาที่แตกต่างกัน มีผลต่อ
ประสิทธิภาพการใช้งานระบบอินทราเน็ตที่แตกต่างกนั 

ต าแหน่งงานที่ต่างกันมีผลต่อระดับความคิดเห็นเร่ืองประสิทธิภาพในการท างาน 

ด้วยระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ในสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย 

โดยรวม แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เมื่อเปรียบเทียบความแตกต่างของ

ประสิทธิภาพในการท างานด้วยระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ โดยรวม จ าแนกตามต าแหน่งงาน

เป็นรายคู่ พบว่า กลุ่มตัวอย่างต าแหน่งงานผู้อ านวยการ มีระดับความคิดเห็นเร่ืองประสิทธิภาพ  

ในการท างานด้วยระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ โดยรวม มากกว่า กลุ่มตัวอย่างต าแหน่งงาน 

พนักงาน และกลุ่มตัวอย่างต าแหน่งงาน ผู้ อ านวยการ มีระดับความคิดเห็นเร่ืองประสิทธิภาพ 

ในการท างานด้วยระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ โดยรวม มากกว่า กลุ่มตัวอย่างต าแหน่งงาน 

ลกูจ้าง กล่าวคือ ผู้ที่ต าแหน่งผู้อ านวยการจะมีความคิดเห็นเร่ืองประสิทธิภาพในการท างานด้วย

ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ โดยรวม สูงกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับต าแหน่งที่ต ่ากว่า ในที่นีคื้อ

พนักงานและลูกจ้าง ทัง้นีอ้าจเป็นเพราะผู้ที่มีระดับต าแหน่งงานที่สูงกว่ามีความเข้าใจภาพรวม

ของงานในแผนกที่ดีกว่า จึงสามารถใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ในลักษณะที่ช่วยให้

ท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากกว่า ซึ่งในขนะเดียวกันผู้ ใช้ที่มีต าแหน่งพนักงานอาจมีความ
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เข้าใจความสามารถในการใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ได้ไม่มากพอจึงมีความคิดเห็นว่า

ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์มีประสิทธิภาพน้อย สอดคล้องกับงานวิจัยของ รุ่งทิพย์ วุฒิคัมภีร์ 

(2555) พบว่า บุคลากรที่ปฏิบัติงานในสังกัดกรมวิชาการเกษตรที่ต าแหน่งงานแตกต่างก ัน  

มีความเห็นต่อประสิทธิภาพการปฏิบติังานในภาพรวมแตกต่างกนั  

หน่วยงานที่สงักดัที่ต่างกนัมีผลต่อระดบัความคิดเห็นเร่ืองประสิทธิภาพในการท างาน 

ด้วยระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ในสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย 

โดยรวม ไม่แตกต่าง อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 กลา่วคือ หน่วยงานที่สงักดัไม่มีผลต่อ

ระดบัความคิดเห็นเร่ืองประสิทธิภาพในการท างาน ด้วยระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ในสถาบนัวิจยั

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ทัง้นีอ้าจเป็นเพราะการใช้งานระบบสารบรรณ

อิเล็กทรอนิกส์ในแต่ละหน่วยงานนัน้มีการใช้ที่ไม่ต่างกัน จึงมีความคิดเห็นเร่ืองประสิทธิภาพ 

ในการท างาน ด้วยระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ไม่ต่างกัน สอดคล้องกับงานวิจัยของ ปริศนา 

มัชฌิมา และคณะ (2555) พบว่า หน่วยงานที่สงักัดต่างกันมีประสิทธิภาพของการใช้งานระบบ

สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์โดยภาพรวมไม่แตกต่างกนั 

อายุการท างานที่ต่างกันมีผลต่อระดับความคิดเห็นเร่ืองประสิทธิภาพในการท างาน 

ด้วยระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ในสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย 

โดยรวม แตกต่างกัน เมื่อเปรียบเทียบความแตกต่างของประสิทธิภาพในการท างานด้วยระบบ 

สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ โดยรวม จ าแนกตามอายุการท างานเป็นรายคู่ พบว่า กลุ่มตวัอย่างอายุ

การท างาน ต ่ากว่า 1 ปี มีระดับความคิดเห็นเร่ืองประสิทธิภาพในการท างานด้วยระบบสารบรรณ

อิเล็กทรอนิกส์ โดยรวม น้อยกว่า กลุ่มตัวอย่างอายุการท างาน มากกว่า 10 ปีขึน้ไป ต่อมากลุ่ม

ตัวอย่างอายุการท างาน 1-5 ปี มีระดับความคิดเห็นเร่ืองประสิทธิภาพในการท างานด้วยระบบ 

สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ โดยรวม น้อยกว่า กลุ่มตัวอย่างอายุการท างาน  6 -10 ปี และกลุ่ม

ตัวอย่างอายุการท างาน 1-5 ปี มีระดับความคิดเห็นเร่ืองประสิทธิภาพในการท างานด้วยระบบ 

สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ โดยรวม น้อยกว่า กลุ่มตวัอย่างอายุการท างาน มากกว่า 10 ปีขึน้ไป ผู้ที่

อายุการท างานมากกว่าจะมีความคิดเห็นเร่ืองประสิทธิภาพในการท างานด้วยระบบสารบรรณ

อิเล็กทรอนิกส์ โดยรวม สงูกว่าเมื่อเปรียบเทียบกบัอายุการท างานที่ต ่ากว่า ทัง้นีอ้าจเป็นเพราะผู้ที่

มีอายุงานที่สูงกว่ามีความเข้าใจภาพรวมของงานในส่วนที่รับผิดชอบที่ดีกว่า จึงสามารถใช้งาน
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ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ในลักษณะที่ช่วยให้ท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากกว่า ซึ่งใน

ขณะเดียวกันผู้ ใช้ที่มีอายุงานน้อยอาจมีความเข้าใจความสามารถในการใช้งานระบบสารบรรณ

อิเล็กทรอนิกส์ได้ไม่มากพอ จึงมีความคิดเห็นว่าระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์มีประสิทธิภาพน้อย 

สอดคล้องกบังานวิจยัของ บุณยวีร์ วชัรโชคชยัพงษ์ (2553) พบว่า อายุการท างานมีความสมัพันธ์

กบัความคิดเห็นต่อประสิทธิภาพของระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ 

3. ปัจจยัที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพในการท างานด้วยระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของ

สถาบนัวิจยัวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย 

ปัจจัยลักษณะการใช้งาน มีอิทธิพลต่อระดับความคิดเห็นเร่ืองประสิทธิภาพของ 

ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ในสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย 

ผลการวิจัยพบว่า พบว่า พฤติกรรมการท างาน (X1) มีอิทธิพลต่อระดับความคิดเห็นเร่ือง

ประสิทธิภาพของระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ในสถาบนัวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่ง

ประเทศไทย ทัง้นีอ้าจเป็นเพราะพฤติกรรมการท างานเป็นสิ่งที่ชีว้ดัและบ่งบอกถึงการใช้งานระบบ

สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ โดยพฤติกรรมการท างานของบุคลากรจะเป็นการใช้งานระบบจริง เมื่อมี

พฤติกรรมการใช้งานมาก จึงจะท าให้บุคลากรทราบถึงประสิทธิภาพของระบบสารบรรณ

อิเล็กทรอนิกส์ว่าเมื่อเกิดพฤติกรรมการใช้งานจริงแล้วระบบฯ จะมีประสิทธิภาพมากเพียงใด 

ดังนัน้ระดับพฤติกรรมการใช้งานจึงมีอิทธิพลต่อระดับความคิดเห็นเร่ืองประสิทธิภาพของระบบ

สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ สอดคล้องกับงานวิจัยของ พัชราวรรณ บุญแสน (2554) พบว่า 

พฤติกรรมเก่ียวกบัการใช้งาน มีผลต่อประสิทธิภาพการใช้งานระบบอินทราเน็ต และสอดคล้องกบั

งานวิจัยของ สาลินี สมบัติแก้ว (2556) ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพการใช้งานระบบ 

สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของกรมทางหลวง พบว่า พฤติกรรมเก่ียวกับการใช้งานมีผลต่อ

ประสิทธิภาพการใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ 

ส าหรับประเด็นด้านความสามารถของระบบ (X2) มีอิทธิพลต่อระดบัความคิดเห็นเร่ือง

ประสิทธิภาพของ ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ในสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

แห่งประเทศไทย ทัง้นีอ้าจเป็นเพราะความสามารถของระบบเป็นตัวที่บอกถึงประโยชน์ที่ผู้ ใช้ 

จะได้รับในการใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์โดยระบบที่มีความสามารถสงู ก็จะสามารถใช้

ให้เกิดประสิทธิภาพสูงตามไปด้วย ดังนัน้ความสามารถของระบบจึงมี อิทธิพลต่อระดับ  
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ความคิดเห็นเร่ืองประสิทธิภาพของระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ โดยผลการวิจัยที่พบนี ้

คล้ายคลึงกบัผลงานวิจยัของ ศิริวัฒน์ เปลี่ยนบางยาง (2558) พบว่า ความสามารถในเทคโนโลยี

สารสนเทศ มีความสมัพนัธ์กับประสิทธิผลของการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบติังานของ

เจ้าหน้าที่องค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น 

 

ข้อเสนอแนะท่ีได้จากงานวิจัย 
1. ประเด็นการพฒันาบคุลากร มดีงันี ้
1.1 ควรพัฒนาทักษะและความสามารถของบุคลากรที่อายุน้อย คือ ช่วงอายุ 18-27 

ปี ซึ่งเป็นกลุ่มที่อยู่ในช่วงเร่ิมต้นการท างานในองค์กรอาจขาดความรู้ความเข้าใจเก่ียวกบัภาระงาน
ที่รับผิดชอบ ซึ่งถ้าหากบุคลากรมีความรอบรู้เก่ียวกบังานมากขึน้ สามารถเข้าใจสภาพการท างาน
ได้เป็นอย่างดี จะท าให้เข้าถึงประสิทธิภาพของระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์มากยิ่งขึน้ และ
ส าหรับบคุลากรที่ในช่วงอาย ุ48 ปี ขึน้ไป ควรมีพฒันาทกัษะการใช้ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ 
ด้วยการจัดให้มีเพื่อนร่วมงานที่คอยสนับสนุนการท างาน และแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธีการท างาน  
เพื่อเพิ่มทกัษะการท างานด้วยระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึน้ 

1.2 องค์กรควรให้ความส าคัญกับการพัฒนาบุคลากรที่ระดับการศึกษาต ่ากว่า
ปริญญาตรีให้มีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับการใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์มากขึน้  
ควรฝึกอบรมให้เข้าใจระบบ เช่น ระบบให้บริการรับสง่หนงัสือ จดัเก็บเอกสารเพื่อส่งต่อ สัง่การและ
ลงนามในเอกสารหรือส่งเข้าระบบหนังสือเวียนที่มีการลงนามรับทราบ เพื่อให้ใช้งานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ รวมถึงมีการประเมินผลการปฏิบัติงานด้วยระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์อย่าง
สม ่าเสมอ 

1.3 ควรพัฒนาทักษะการใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของพนักงานและ
ลกูจ้าง ด้วยการฝึกอบรมให้เกิดความสามารถในการใช้งานระบบที่เหมาะสมกบังานที่รับผิดชอบ 
และควรมีการประเมินผลการปฏิบติังานด้วยระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของต าแหน่งพนกังาน
และลกูจ้างอย่างสม ่าเสมอเพื่อพฒันาให้ประสิทธิภาพในการท างานเพิ่มสงูขึน้ 

1.4 ควรมุ่งเน้นพฒันาประสิทธิภาพในการท างานด้วยระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
ของบุคลากรที่มีอายุการท างานน้อย อาจใช้วิธีการฝึกอบรมการใช้งานระบบฯ ให้บุคลากรตัง้แต่
ช่วงเร่ิมเข้าสู่องค์กร ซึ่งจะช่วยให้ปฏิบัติงานด้วยระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพมากขึน้ 
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2. ประเด็นการส่งเสริมและการกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาพฤติกรรมการท างานเพิ่ม
มากขึน้ ดงันี ้

2.1 ควรสร้างรหัสเข้าใช้งานให้บุคลากรทุกคนเพื่อความสะดวกในการเข้าใช้งาน
ระบบฯ แนะน าและชกัจงูให้เพื่อนในที่ท างานมาใช้งานระบบฯ ด้วย  

2.2 ผู้ปฏิบติังานควรหมัน่ตรวจสอบเอกสารที่ส่งมาในระบบอยู่เป็นประจ าทัง้เช้าและ
บ่าย 

2.3 ผู้ ปฏิบัติงานควรให้ความส าคัญกับระบบฯ โดยการเข้าใช้งานระบบฯ เพื่อ
ตรวจสอบข้อมูลและเอกสาร การเปิดดูคู่มือที่มีอยู่ในระบบฯ เพื่อแก้ไขปัญหาระหว่างการใช้งาน
ระบบฯ ด้วยตนเอง  

2.4 ผู้ปฏิบติังานควรมีการแจ้งผู้ดูแลระบบฯ เมื่อไม่สามารถแก้ไขปัญหาด้วยตนเอง 
เพื่อให้การใช้งานต่อเนื่องและราบร่ืน เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพของระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์ในสถาบนัวิจยัวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย 

 3. ประเด็นการปรับปรุงและพฒันาความสามารถของระบบ เพื่อให้ระบบสามารถใช้
งานได้ดียิ่งขึน้ ดงันี ้

3.1 การปรับปรุงและพฒันาความสามารถของระบบให้สามารถให้ผู้ ใช้เปิดดูเอกสาร
เข้า-ออกได้อย่างรวดเร็ว  

3.2 การปรับปรุงและพัฒนาความสามารถของระบบให้สามารถค้นหาเอกสารเพื่อ
ติดตามงานได้อย่างรวดเร็ว สามารถสร้าง-สง่เอกสารต่าง ๆ ได้โดยง่าย  

3.3 การปรับปรุงและพัฒนาความสามารถของระบบให้สามารถแนบไฟล์เอกสารได้
โดยง่าย สามารถ download ไฟล์เอกสารได้อย่างรวดเร็ว สามารถสัง่พิมพ์เอกสารได้อย่างรวดเร็ว  

3.4 พัฒนาความสามารถของระบบให้สามารถจัดล าดับความส าคัญเร่งด่วนในการ
รับ-สง่เอกสารในระบบได้อย่างถกูต้อง เพื่อไม่ให้เกิดความผิดพลาดในการท างาน 

3.5 เลือกหน่วยงานที่ท่านต้องการส่งเอกสารในระบบได้โดยง่าย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การท างาน 

3.6 การปรับปรุงและพฒันาความสามารถของระบบให้สามารถบนัทึกข้อสัง่การของ
ผู้บริหาร และบนัทึกการปฏิบติังานในระบบได้ง่าย และความปลอดภยัในการรักษาความลบัของ
เอกสาร ได้แก่ การเก็บรักษาข้อมูล และการควบคุมรหัสการเข้าใช้งานโดยระบุตัวตนที่ชัดเจน  
ซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ในสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งประเทศไทยได้  
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ข้อเสนอแนะในงานวิจัยครัง้ต่อไป 
 จากผลการวิจยัเร่ือง ปัจจยัที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพในการท างานด้วยระบบสารบรรณ

อิเล็กทรอนิกส์ในสถาบนัวิจยัวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย มีข้อเสนอแนะส าหรับ

การวิจยัครัง้ต่อไป ดงันี ้

 1. ควรศึกษาปัจจยัด้านอ่ืนๆ เช่น ความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ 

และความพึงพอใจต่อระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพในการท างาน

ด้วยระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ในสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย 

เพื่อประโยชน์ต่อการพฒันาให้เกิดประสิทธิภาพการปฏิบติังานด้านระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ 

 2. ควรศกึษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการท างานด้วยระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์

ระหว่างหน่วยงาน โดยเปรียบเทียบสถาบนัวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยกับ

หน่วยงานอ่ืน และเป็นแนวทางในการพัฒนาประสิทธิภาพในการท างานด้วยระบบสารบรรณ

อิเล็กทรอนิกส์ในสถาบนัวิจยัวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยได้อย่างเหมาะสม 

 3. ควรศึกษาเชิงคณุภาพ โดยการสมัภาษณ์แบบเจาะจงกบักลุม่เปา้หมายที่มีความคิดเห็น

ต่อประสิทธิภาพในการท างานด้วยระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์สูงกว่ากลุ่มอ่ืน เพื่อหาปัจจัย

ภายในบุคคลที่ส่งเสริมให้เกิดประสิทธิภาพในการท างานด้วยระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์  

โดยจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาความรู้และทักษะของบุคลากรให้มีความสามารถการท างาน

ด้วยระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์เพิ่มสงูขึน้ 
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แบบสอบถาม 
เร่ือง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพในการท างานด้วยระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์

ในสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย 
……………………………………………………………………………………………………………. 

 
ค าชีแ้จง แบบสอบถามชุดนีจ้ ัดท าขึน้โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาถึงปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อ
ประสิทธิภาพในการท างานด้วยระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ในสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งประเทศไทย โดยจะท าการศึกษาเฉพาะบุคลากรของสถาบนัวิจัยวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งประเทศไทยที่มีการท างานด้วยระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ผู้ วิจัยจึงขอความ
อนุเคราะห์จากท่านผู้ ตอบแบบสอบถามในการให้ข้อมูลที่ตรงกับความเป็นจริงมากที่สุด และ
ขอขอบพระคณุทกุท่านที่กรุณาสละเวลาในการตอบแบบสอบถามมา ณ โอกาสนี ้
 
ส่วนที่ 1  ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 
กรุณาท าเคร่ืองหมาย ✓ ลงใน  ที่ตรงตามความเป็นจริงเก่ียวกบัตวัท่านมากที่สดุ 
1. อายุ 

18 – 27 ปี  28 – 37 ปี 
38 – 47 ปี อาย ุ48 ปีขึน้ไป 

2. ระดบัการศกึษา 
ต ่ากว่าปริญญาตรี ปริญญาตรี 
สงูกว่าปริญญาตรี  

3. ต าแหน่งงาน 
ผู้อ านวยการ พนกังาน 
ลกูจ้าง  

4. หน่วยงานที่สงักดั 
กลุม่วิจยัและพฒันา ด้านอตุสาหกรรม
ชีวภาพ (อช.) 

กลุม่วิจยัและพฒันา ด้านพฒันาอย่าง 
    ยัง่ยืน (พย.) 

กลุม่ยทุธศาสตร์และจดัการนวตักรรม   
    (ยธ.) 

กลุม่บริการอตุสาหกรรม (บอ.) 

กลุม่บริหาร (บห.) กลุม่ภายใต้ผู้ว่าการ 
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5. อายุการท างาน 
ต ่ากว่า 1 ปี 1 – 5 ปี 
6 – 10 ปี มากกว่า 10 ปีขึน้ไป 

ส่วนท่ี 2  แบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยด้านลักษณะการใช้งานของผู้ตอบแบบสอบถาม 
1. พฤติกรรมการท างาน: ให้ท่านพิจารณาข้อความในแต่ละข้อ แล้วท าเคร่ืองหมาย ✓ ลงใน
ช่องว่างทางขวามือ ที่ตรงตามความเป็นจริงของท่านมากที่สดุ ดงันี ้
 ระดบั 5     หมายถึง     มากที่สดุ     (ตัง้แต่ 8 ครัง้ต่อสปัดาห์เป็นต้นไป) 
 ระดบั 4     หมายถึง     มาก           (6 – 7 ครัง้ต่อสปัดาห์) 
 ระดบั 3     หมายถึง     ปานกลาง    (1 – 5 ครัง้ต่อสปัดาห์) 
 ระดบั 2     หมายถึง     น้อย          (นาน ๆ ครัง้) 
 ระดบั 1     หมายถึง     น้อยที่สดุ     (ไม่เคย) 
 

ประเด็นค าถาม 

ระดับพฤติกรรม 
มาก
ที่สุด 
(5) 

มาก 
(4) 

ปาน
กลาง 
(3) 

น้อย 
(2) 

น้อย
ที่สุด 
(1) 

1. ท่านเคยแบ่งปันรหสัเข้าใช้งานให้บคุคลอื่นใช้
งาน เพื่อความสะดวกในการเข้าใช้งานระบบฯ 

     

2. ท่านแนะน าและชกัจงูให้เพื่อนในที่ท างานมา
ใช้งานระบบฯ ด้วย 

     

3. ท่านหมัน่ตรวจสอบเอกสารที่สง่มาในระบบอยู่
เป็นประจ าทัง้เช้าและบ่าย 

     

4. ท่านให้ความส าคญักบัระบบฯ โดยการเข้าใช้
งานระบบฯ เพื่อตรวจสอบข้อมลูและเอกสาร 
ที่สง่มาถึงท่านมากน้อยเพียงใด 

     

5. ท่านมกัเปิดดคูู่มือที่มีอยู่ในระบบฯ เพื่อแก้ไข
ปัญหาระหว่างการใช้งานระบบฯ ได้ด้วยตนเอง 

     

6. มีช่องทางการแก้ไขปัญหาในกรณีที่ท่านไม่
สามารถแก้ไขปัญหาด้วยตนเอง ท่านสามารถ
แจ้งไปยงัผู้ดแูลระบบฯ ให้การใช้งานต่อเนื่อง
และราบร่ืน 
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2. ความสามารถของระบบ: ให้ท่านพิจารณาข้อความในแต่ละข้อ แล้วท าเคร่ืองหมาย ✓ ลงใน
ช่องว่างทางขวามือ ที่ตรงตามความรู้สกึของท่านมากที่สดุ ดงันี ้
 ระดบั 5  หมายถึง  ท่านพงึพอใจมากท่ีสดุ 
 ระดบั 4  หมายถึง  ท่านพงึพอใจมาก 
 ระดบั 3  หมายถึง  ท่านพงึพอใจปานกลาง 
 ระดบั 2  หมายถึง  ท่านพงึพอใจน้อย 
 ระดบั 1  หมายถึง  ท่านพงึพอใจน้อยที่สดุ 
   

ประเด็นค าถาม 

ระดับความคิดเหน็ 
มาก
ที่สุด 
(5) 

มาก 
(4) 

ปาน
กลาง 
(3) 

น้อย 
(2) 

น้อย
ที่สุด 
(1) 

1. ท่านสามารถเปิดดเูอกสารเข้า-ออกได้อย่าง
รวดเร็ว 

     

2. ท่านสามารถค้นหาเอกสารเพื่อติดตามงานได้
อย่างรวดเร็ว 

     

3. ท่านสามารถสร้าง-สง่เอกสารต่าง ๆ ได้โดยง่าย      
4. ท่านสามารถแนบไฟล์เอกสารได้โดยง่าย      
5. ท่านสามารถ download ไฟล์เอกสารได้อย่าง

รวดเร็ว 
     

6. ท่านสามารถสัง่พิมพ์เอกสารได้อย่างรวดเร็ว      
7. ท่านสามารถจดัล าดบัความส าคญัเร่งด่วนใน

การรับ-สง่เอกสารในระบบได้อย่างถกูต้อง 
     

8. ท่านสามารถเลือกหน่วยงานทีท่่านต้องการสง่
เอกสารในระบบได้โดยง่าย 

     

9. ท่านสามารถบนัทกึข้อสัง่การของผู้บริหาร และ
บนัทกึการปฏิบตัิงานในระบบได้โดยง่าย 

     

10. ระบบมีความปลอดภยัในการรักษาความลบัของ
เอกสาร ได้แก่ การเก็บรักษาข้อมลู และการ
ควบคมุรหสัการเข้าใช้งานโดยระบตุวัตนที่
ชดัเจน 
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ส่วนที่  3  แบบสอบถามเกี่ ยวกับประสิทธิภาพในการท างานด้วยระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์ของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ให้ท่านพิจารณาข้อความในแต่ละข้อ แล้วท าเคร่ืองหมาย ✓ ลงในช่องว่างทางขวามือ ที่ตรงตาม
ความคิดเห็นของท่านมากที่สดุ ดงันี ้
 ระดบั 5  หมายถึง ท่านเห็นด้วยมากที่สดุ 
 ระดบั 4  หมายถึง ท่านเห็นด้วยมาก 
 ระดบั 3  หมายถึง ท่านเห็นด้วยปานกลาง 
 ระดบั 2  หมายถึง ท่านเห็นด้วยน้อย 
 ระดบั 1  หมายถึง ท่านเห็นด้วยน้อยที่สดุ 
 

ประเด็นค าถาม 

ระดับความคิดเหน็ 
มาก
ที่สุด 
(5) 

มาก 
(4) 

ปาน
กลาง 
(3) 

น้อย 
(2) 

น้อย
ที่สุด 
(1) 

1. ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ที่น ามาใช้
ปฏิบตัิงานท าให้การรับ-สง่หนงัสือได้
รวดเร็วขึน้ 

     

2. ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ที่น ามาใช้
ปฏิบตัิงานสามารถสืบค้นเอกสารได้
ทนัท ี

     

3. ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ที่น ามาใช้
ปฏิบตัิงานช่วยให้ท่านท ารายงาน
หนงัสือเข้า-ออกได้ โดยพิมพ์ออกทาง
เคร่ืองพิมพ์ได้ทนัที 

     

4. ผู้ใช้ระบบสามารถเรียกค้นเอกสารได้
รวดเร็วและถกูต้อง 

     

5. การยกเลิกสมดุทะเบียนรับ-สง่หนงัสือ
ด้วยระบบมือเขียนลงในสมดุและ
เปลี่ยนมาใช้การบนัทกึงานระบบสาร
บรรณอิเล็กทรอนิกส์ ท าให้ขัน้ตอนของ
หน่วยงานลดลง 
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ประเด็นค าถาม 

ระดับความคิดเหน็ 
มาก
ที่สุด 
(5) 

มาก 
(4) 

ปาน
กลาง 
(3) 

น้อย 
(2) 

น้อย
ที่สุด 
(1) 

6. การสง่หนงัสือด้วยการแนบไฟล์ข้อมลูลง
ในระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
สามารถน าสง่ให้หน่วยงานปลายทาง
ด าเนินการได้ทนัท ี

     

7. ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ที่น ามา
ปฏิบตัิงาน ช่วยลดขัน้ตอนการท างานที่
ไม่จ าเป็นลงได้ เชน่ การเดินรับ-สง่
เอกสาร 

     

8. ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ที่น ามาใช้
ปฏิบตัิงานช่วยลดความยุ่งยากและเพิ่ม
ความโปร่งใสในการท างาน 

     

9. การท างานโดยใช้ซอฟแวร์ ท าให้ลด
จ านวนบคุลากรที่ปฏบิตัิงานสารบรรณ
ของหน่วยงานลงได้ 

     

10
. 

ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์สามารถ
ลดค่าใช้จ่ายบางสว่นลงได้ เชน่ 
กระดาษ ตู้ เก็บเอกสาร และหมึกพิมพ์ 

     

11
. 

ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ที่น ามาใช้
ปฏิบตัิงานช่วยลดปริมาณขยะและสร้าง
จิตส านึกที่ดีในการรักษาสิ่งแวดล้อม 

     

12
. 

ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ช่วย
ประหยดัเวลาในการจ าแนกเอกสารเพื่อ
สง่ต่อไปยงัหน่วยงานหรือบคุคลที่
เก่ียวข้อง 

     

13
. 

ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์สามารถ
ลดการสญูหายของหนงัสือได้ 

     

14 ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ช่วยให้การ      
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ประเด็นค าถาม 

ระดับความคิดเหน็ 
มาก
ที่สุด 
(5) 

มาก 
(4) 

ปาน
กลาง 
(3) 

น้อย 
(2) 

น้อย
ที่สุด 
(1) 

. ค้นหาหนงัสือสะดวก สามารถเปิดดู
หนงัสือได้เลย 

15
. 

ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์สามารถ
ติดตามผลการปฏิบตัิงานได้สะดวกและ
รวดเร็วเพิ่มมากขึน้ 

     

16
. 

ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ที่น ามาใช้
ในการปฏิบตัิงาน ช่วยให้สามารถจดัเก็บ 
และเรียกค้นจากหน่วยงานต่างๆ  
ได้อย่างรวดเร็ว 
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ภาคผนวก ข  
รายช่ือผู้ เช่ียวชาญตรวจคุณภาพของเคร่ืองมอื 
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รายช่ือผู้ เช่ียวชาญตรวจสอบแบบสอบถาม 
 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กาญณ์ระวี อนนัตอคัรกลุ  อาจารย์ประจ าสาขาบริหารธุรกิจ 

เพื่อสงัคม คณะบริหารธุรกิจเพื่อสงัคม 
อาจารย์ ดร.เศรษฐวสัภุ์ พรมสิทธ์ิ    อาจารย์ประจ าสาขาบริหารธุรกิจ 

เพื่อสงัคม คณะบริหารธุรกิจเพื่อสงัคม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 

ประวัติผู้เขียน 
 

ประวัติผู้ เขียน 
 

ชื่อ-สกุล พิชญาย์ภร ปรวิเขียวสดุตา 
วัน เดือน ปี เกิด 2 กรกฎาคม 2530 
สถานที่เกิด กรุงเทพมหานคร 
วุฒกิารศึกษา พ.ศ. 2549-2552 บริหารธุรกิจบณัฑิต (ธุรกิจระหว่างประเทศ)   

จาก มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย์ 
ท่ีอยู่ปัจจุบัน ต าบลมหาสวสัด์ิ อ าเภอบางกรวย จงัหวดันนทบรีุ   
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