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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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บทที่ 1
บทนา
ภูมิหลัง
ตามนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการผลักดันให้ หน่วยงานภาครัฐพัฒนาระบบงานเข้ าสูก่ าร
บริ ห ารงานแบบอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ เพื่ อ พัฒ นาความสามารถในการท างานขององค์ ก ร จึ ง ท าให้
ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ได้ ถูกนามาใช้ งานในองค์กรต่าง ๆ ทัง้ หน่วยงานภาครัฐ และ
องค์ ก รรั ฐ วิ ส าหกิ จ อย่ า งแพร่ ห ลายในปั จ จุ บัน ซึ่ ง ในปี 2552 สถาบัน วิ จัย วิ ท ยาศาสตร์ แ ละ
เทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) จึงได้ นาระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ ในการบริ หารจัดการ
งานสารบรรณ เพื่อช่วยลดขันตอนในการปฏิ
้
บตั ิงานให้ เกิดความสะดวก รวดเร็วในการแลกเปลี่ยน
ข้ อมูล รองรับงานเอกสารรับเข้ า ส่งออก หนังสือเวียน ระเบียบ คาสัง่ ต่าง ๆ ระหว่างหน่วยงานทัง้
ภายในองค์กร และระหว่างหน่วยงานภายนอกองค์กรตามกรอบแนวทาง TH e-GIF เพื่อติดตาม
และป้องกันการสูญหายของเอกสาร ตลอดจนเกิดความสะดวกในการสืบค้ น และติดตามงานโดย
กาหนดให้ การพัฒนาระบบให้ สอดคล้ องกับระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้ วย งานสารบรรณฯ
พ.ศ. 2526 และระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้ วยงานสารบรรณฯ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548 (สานัก
นายกรัฐมนตรี, 2526)
ในปั จจุบนั การดาเนินงานภายในองค์กร มีการเพิ่มประสิทธิภาพของการดาเนินงาน และ
ความสะดวกรวดเร็วเพิ่มมากขึ ้น องค์กรจึงได้ นาเทคโนโลยีต่าง ๆ เข้ ามาช่วยในการดาเนินงานและ
เทคโนโลยีสารสนเทศก็เป็ นอีกหนึ่งที่สามารถตอบสนองความต้ องการได้ แม้ กระทั่งในงานสาร
บรรณ ที่เป็ นงานที่เกี่ยวข้ องกับการบริหารงานเอกสาร เริ่มตังแต่
้ การจัดทา การส่ง การยืม การเก็บ
รักษา จนถึงการทาลาย ซึ่งงานสารบรรณแบบเดิม มักจะประสบปั ญ หาในการปฏิบัติงาน เช่ น
สมุด ที่ ใช้ ในการจดบัน ทึก หรื อทะเบี ยนรั บ - ส่งเอกสาร หรื อ การที่ เอกสารสูญ หาย หรื อ ช ารุ ด
เสี ย หาย ท าให้ การด าเนิ น งานต้ อ งหยุ ด ชะงัก หรื อ ปั ญ หาที่ เกิ ด ขึ น้ จากความซ า้ ซ้ อ นในการ
ปฏิบตั ิงาน เช่น การจัดการหนังสือเวียน ประกาศ ประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ หรือในการติดตามเอกสาร
บางครัง้ ต้ องใช้ เวลานานกว่าจะทราบสถานะของเอกสารแต่ละฉบับ รวมถึงต้ องใช้ เวลามากในการ
ค้ นหาหนังสือย้ อนหลัง ซึ่งทาให้ เกิดความล่าช้ า และสิ ้นเปลืองทรัพยากร อย่างไรก็ตามระบบสาร
บรรณอิเล็กทรอนิกส์ที่พัฒนาขึน้ โดยใช้ เทคโนโลยีขนั ้ สูงและงบประมาณจานวนมากนัน้ กลับไม่
เกิดประสิทธิภาพตามต้ องการ ซึ่งประเด็นปั ญหาที่เกิดขึ ้นทังจากผู
้
้ ใช้ งานระบบและความสามารถ
ของระบบมีหลายประการ เช่น ผู้ใช้ งานไม่ยอมรับ และมีความคิดที่ไม่ทาตามกระบวนการทางาน
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ของระบบ และขัน้ ตอนที่เปลี่ยนแปลงอาจเพิ่มเติมจากการทางานเดิม รวมถึงผู้ใช้ งานไม่มีความ
เข้ าใจทักษะด้ านการทางานด้ วยระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
จากความสาคัญ และประเด็นปั ญหาดังกล่าว จึงเป็ นสาเหตุให้ ผ้ ูวิจัยมีความสนใจที่จะ
ศึก ษาปั จ จัยที่ มี อิ ทธิ พ ลต่ อ ประสิ ท ธิ ภ าพในการท างานด้ วยระบบสารบรรณอิเล็ ก ทรอนิ ก ส์ใน
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) เพื่อให้ ผ้ ูบริ หาร หรื อผู้ที่เกี่ยวข้ อง
นาผลการวิจัยไปใช้ ในการกาหนดแนวทางในการบริ หารงาน เพื่อปรับปรุ งพัฒ นาระบบงานสาร
บรรณอิเล็กทรอนิกส์ของสถาบันวิจยั วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) ต่อไป
ความมุ่งหมายของงานวิจัย
ในการวิจยั ครัง้ นี ้ผู้วิจยั ได้ ตงความมุ
ั้
่งหมายไว้ ดงั นี ้
1. เพื่อศึกษาลักษณะการใช้ งานและประสิทธิภาพในการทางานด้ วยระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์ ของสถาบันวิจยั วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
2. เพื่ อเปรี ยบเทียบความแตกต่างของประสิท ธิภ าพในการทางานด้ วยระบบสาร
บรรณอิเล็กทรอนิกส์ในสถาบันวิจยั วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย จาแนกตามปั จจัย
ส่วนบุคคล
3. เพื่อศึกษาปั จจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพในการทางานด้ วยระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์ ของสถาบัน วิจยั วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
ความสาคัญของการวิจัย
1. ผู้บริหารนาประเด็นที่พบไปปรับปรุง และพัฒนาระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ให้ เกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด ในการปฏิบตั ิงานของสถาบันวิจยั วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
2. สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ทราบถึงปั จจัยส่วนบุคคล
และลั ก ษณะการใช้ งานที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ ประสิ ท ธิ ภ าพในการท างานของระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์และสามารถนาไปปรับใช้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบตั ิงาน
ขอบเขตของการวิจัย
ประชากรที่ใช้ ในการวิจัย
ประชากร เป็ นบุคลากรของสถาบันวิจยั วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
ที่มีการทางานด้ วยระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ มีจานวน 317 คน (สถาบันวิจยั วิทยาศาสตร์ และ
เทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สานักผู้ว่าการ กองงานเลขานุการ, 2563)
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ตัวแปรที่ศกึ ษา
1. ตัวแปรอิสระ มี 4 ตัวแปร ดังนี ้
1.1 ข้ อมูลส่วนบุคคล มี 5 ปัจจัย ดังนี ้
1.1.1 อายุ
1.1.2 ระดับการศึกษา
1.1.3 ตาแหน่งงาน
1.1.4 หน่วยงานที่สงั กัด
1.1.5 อายุการทางาน
1.2 ปัจจัยด้ านลักษณะการใช้ งาน
1.2.1 พฤติกรรมการทางาน
1.2.2 ความสามารถของระบบ
2. ตัวแปรตาม มี 1 ตัวแปร คือ ประสิท ธิ ภ าพในการท างานด้ วยระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์ มี 4 ปัจจัย ดังนี ้
2.1 ความรวดเร็วในการทางาน
2.2 การลดขันตอนการท
้
างาน
2.3 ความประหยัด
2.4 ความสะดวก
นิยามศัพท์ เฉพาะ
ข้ อมูลส่วนบุคคล หมายถึง ข้ อมูลเฉพาะบุคคลของบุคลากรของสถาบันวิจยั วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ประกอบด้ วย อายุ ระดับการศึกษา ตาแหน่งงาน หน่วยงานที่
สังกัด และอายุการทางาน
ปัจจัยด้ านพฤติกรรม หมายถึง สิ่งที่บุคลากรของสถาบันวิจยั วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
แห่ ง ประเทศไทย แสดงออกและการกระท าของบุ ค ลากรการเข้ าใช้ งานระบบสารบรรณ
อิเล็ กทรอนิ กส์ ของบุคลากรสถาบันวิจัยวิท ยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่ งประเทศไทย ที่ อาจมี
อิทธิพลต่อประสิทธิภาพในการทางานด้ วยระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ประกอบด้ วย 4 ปั จจัย
ดังนี ้
การเข้ าใช้ งานระบบ หมายถึ ง พฤติ ก รรมการใช้ รหั ส เข้ าสู่ ร ะบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์ และการชักชวนให้ บคุ คลอื่นเข้ าใช้ งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
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ช่วงเวลาในการใช้ งานระบบ หมายถึง ช่วงเวลาที่มักจะเข้ าใช้ งานระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
การให้ ความสาคัญ กับระบบ หมายถึง ความถี่ของการเข้ าใช้ งานระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์เพื่อตรวจสอบเอกสารของบุคลากร
การแก้ ปั ญ หา หมายถึ ง พฤติ ก รรมการแก้ ปั ญ หาในการใช้ ง านระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์ เช่น การใช้ ค่มู ือเพื่อแก้ ปัญหาด้ วยตนเอง และการแจ้ งปัญหาแก่ผ้ ดู แู ลระบบ
ปั จจัยด้ านความสามารถของระบบ หมายถึง การที่บุคลากรสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี แ ห่ ง ประเทศไทย เชื่ อ มั่น ว่า ระบบสารบรรณอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ ส ามารถใช้ ในการ
ปฏิบตั ิงานได้ ในหน่วยงานด้ านต่าง ๆ ได้ มี 3 ปัจจัย ดังนี ้
การจัดการเอกสาร หมายถึง การที่บุคลากรมีความเชื่อมัน่ ว่าสามารถจัดการเอกสาร
ในระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ในการปฏิบตั ิงานได้ เช่น การรับ-ส่งเอกสาร การแนบไฟล์
การตัง้ ค่ าเอกสาร หมายถึ ง การที่ บุค ลากรมี ค วามเชื่ อ มั่น ว่ าสามารถก าหนดค่ า
เอกสาร ในระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ในการปฏิบตั ิงานได้ เช่น การกาหนดชัน้ ความเร็ ว การ
กาหนดชันความลั
้
บ การกาหนดเลขทะเบียนเอกสาร
การรักษาความปลอดภัยของระบบ หมายถึง การที่บุคลากรมีความเชื่อมัน่ ว่าระบบ
สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ มีความมัน่ คงปลอดภัย และการรักษาความลับของข้ อมูลได้
ประสิทธิภาพในการทางานด้ วยระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ หมายถึง ความสามารถ
ในการนาระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ มาใช้ ในการปฏิบตั ิงานเพื่อบรรลุตามวัตถุประสงค์หรื อ
เป้าหมายตามที่คาดหวังไว้ โดยพิจารณาจากความพึงพอใจของผู้ใช้ ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
มี 4 ปัจจัย ดังนี ้
ความรวดเร็วในการทางาน หมายถึง ระยะเวลาในการปฏิบตั ิงาน เมื่อนาระบบสาร
บรรณอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ ทาให้ มีความรวดเร็วในการทางาน
การลดขัน้ ตอนการทางาน หมายถึง เมื่ อนาระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ ใน
การปฏิบตั ิงาน ทาให้ กระบวนการทางานของการรับ - ส่งหนังสือต่าง ๆ มีจานวนขัน้ ตอนที่ลดลง
ลดความซ ้าซ้ อนของงาน สามารถสืบค้ นหนังสือได้ อย่างง่าย และรวดเร็วยิ่งขึ ้น
ความประหยั ด หมายถึ ง เมื่ อ น าระบบสารบรรณอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ ม าใช้ ในการ
ปฏิบตั ิงาน มีความประหยัด ทังด้
้ านบุคลากร ด้ านเวลา และด้ านวัสดุอปุ กรณ์ เช่น ทะเบียนหนังสือ
รับ-ส่ง หมึกพิมพ์ กระดาษ ตู้เก็บเอกสารน้ อยลง

5
ความสะดวก หมายถึง เมื่อนาระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ ในการปฏิบตั ิงาน
มีความสะดวก ในการเข้ าถึงฐานข้ อมูล และสามารถสืบค้ นเอกสาร รวมถึงผลการปฏิบัติงานได้
โดยง่าย
กรอบแนวคิดในการวิจัย
ประสิทธิภาพในการทางาน (Efficiency) เป็ นที่ยอมรับกันโดยทัว่ ไปว่า คือตัวการสาคัญที่
จะเป็ นเครื่องตัดสินใจขันสุ
้ ดท้ ายว่า การบริ หารและองค์กรจะประสบความสาเร็จมากน้ อยเพียงใด
ไม่ว่าจะเป็ นทัง้ ผลการดาเนินงานที่เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ที่ได้ ผลดี ทัง้ ในด้ านของปริ มาณและ
คุณ ภาพ ครอบคลุม ไปถึ ง กระบวนการด าเนิ น งานที่ ใช้ วิ ธี ก ารปฏิ บัติ ง านที่ เหมาะสม และใช้
ทรั พ ยากรได้ อ ย่ า งเกิ ด ประโยชน์ สูง สุด ซึ่ง แนวคิ ด ที่ น ามาศึ ก ษาวิ จั ย ในครั ง้ นี ้ ใช้ แ นวคิ ด ของ
McClelland (1973) ในเรื่ อ งของสมรรถนะและแนวคิ ด การอธิ บ ายด้ วยโมเดลภู เขาน า้ แข็ ง
(Iceberg Model) โดยใช้ เทคโนโลยีทางคอมพิวเตอร์ มาเพิ่มประสิทธิภาพในการทางานให้ มีความ
ทั น สมั ย มาใช้ เป็ นแนวทางในการศึ ก ษาประสิ ท ธิ ภ าพในการท างานด้ วยระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์ในสถาบันวิจยั วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย โดยแบ่งออกเป็ น 4 ด้ าน
ได้ แก่ ด้ านความรวดเร็วในการทางาน ด้ านการลดขันตอนการท
้
างาน ด้ านความประหยัด และด้ าน
ความสะดวก
Steers (1997) ได้ เสนอว่า การวัดประสิทธิภาพสามารถทาได้ ดีที่สุดด้ วยการพิจารณา
แนวความคิด ที่ ได้ เน้ น การวัดพฤติก รรมของบุคคล ซึ่งส่วนหนึ่ง เกิด จากปั จ จัย ส่วนบุคคลของ
ผู้ปฏิบตั ิงานเอง ดังที่ วิชุดา จิวประพันธ์ (2553) ได้ กล่าวว่า ในหน่วยงานองค์กร จะประกอบด้ วย
บุคลากรในระดับต่าง ๆ จานวนมาก บุคคลแต่ละคนจะมีพฤติกรรมที่แตกต่างกันออกไป ซึ่งส่งผล
ต่อประสิทธิภาพในการปฏิบตั ิงาน ลักษณะพฤติกรรมของบุคคลที่แสดงออกแตกต่างกันนี ้ มีสาเหตุ
มาจากปั จจัยส่วนบุคคลต่าง ๆ ผู้วิจยั จึงกาหนดตัวแปรที่ใช้ ในการวิจยั ประกอบไปด้ วย อายุ ระดับ
การศึกษา ตาแหน่งงาน หน่วยงานที่สงั กัด และอายุการทางาน นอกจากนี ้ ตัวแปรที่มีผลโดยตรง
ต่อ ความส าเร็ จ ขององค์ กรคื อพฤติ ก รรมการท างานของคนในองค์ กร เชื่ อมโยงกับ ทฤษฎี การ
ยอมรับเทคโนโลยี Davis (1989) โดยการที่ผ้ ูใช้ งานจะยอมรับ และเชื่อมั่นต่อความสามารถของ
ระบบได้ นัน้ จะเกิดขึน้ ได้ ก็ต่อเมื่ อผู้ใช้ งานไม่ พ บความผิดพลาดตลอดช่ วงเวลาใดเวลาหนึ่ ง ที่
ผู้ใช้ งานยอมรับได้ เพราะหากมีจานวนครัง้ ของความผิดพลาดในเทคโนโลยีมากเท่าใด ก็ยิ่งส่งผล
ต่อความเชื่อมั่นของเทคโนโลยีมากเท่านัน้ นอกจากนี ้ ความผิดพลาดที่เกิดขึ ้นจะนาไปสู่การเพิ่ม
ปริมาณความไม่ไว้ วางใจอีกด้ วย (จิญาดา แก้ วแทน, 2557)
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ผู้ วิ จั ย จึ ง น ามาสร้ างเป็ นกรอบแนวความคิ ด การวิ จั ย เรื่ อ ง ปั จจั ย ที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ
ประสิทธิภาพในการทางานด้ วยระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ในสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์ และ
เทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ได้ ดงั นี ้
ข้ อมูลส่ วนบุคคล (X1)
1. อายุ
2. ระดับการศึกษา
3. ตาแหน่งงาน
4. หน่วยงานที่สงั กัด
5. อายุการทางาน
ปั จจัยด้ านลักษณะการใช้ งาน (X2)
1. พฤติกรรมการทางาน
2. ความสามารถของระบบ

ประสิทธิภาพในการทางานด้ วย
ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (Y)
1. ความรวดเร็วในการทางาน
2. การลดขันตอนการท
้
างาน
3. ความประหยัด
4. ความสะดวก

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดการวิจยั

สมมุติฐานในการวิจัย
1. ข้ อมู ล ส่ ว นบุ ค คลต่ า งกั น มี ผ ลต่ อ ระดั บ ความคิ ด เห็ น เรื่ อ งประสิ ท ธิ ภ าพใน
การทางานด้ วยระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ในสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่ง
ประเทศไทยที่แตกต่างกัน
2. ปั จจัยด้ านลักษณะการใช้ งาน มีอิทธิพลต่อระดับความคิดเห็นเรื่ องประสิทธิภาพ
ของระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ในสถาบันวิจยั วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย

บทที่ 2
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้ อง
ในการวิจัยเรื่ อง “ปั จจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพในการทางานด้ วยระบบสารบรรณ
อิเล็ ก ทรอนิ กส์ ในสถาบัน วิจัย วิท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี แห่ ง ประเทศไทย” ผู้วิจัย ได้ ศึก ษา
เอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ อง และได้ นาเสนอตามหัวข้ อดังต่อไปนี ้
1. แนวคิดปัจจัยส่วนบุคคล
2. แนวคิดการประยุกต์ใช้ เทคโนโลยีในการทางาน
3. แนวคิดพฤติกรรมการทางาน
4. แนวคิดการยอมรับเทคโนโลยี
5. แนวคิดความสามารถของระบบ
6. แนวคิดประสิทธิภาพในการทางาน
7. สถาบันวิจยั วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)
8. ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่ง
ประเทศไทย (วว.)
9. งานวิจยั ที่เกี่ยวข้ อง
แนวคิดปั จจัยส่ วนบุคคล
กรรณิ การ์ เหมื อ นประเสริ ฐ อ้ างถึ ง ใน ธั น ยพั ฒ น์ พิ รุ ณ โปรย (2554) กล่ า วว่ า
ในองค์กร หรื อหน่วยงานต่าง ๆ ประกอบไปด้ วยบุคลากรที่มีความแตกต่างกันเป็ นจานวนมาก แต่
ละคนจะมี พ ฤติกรรมที่แตกต่างกัน อย่างมี นัยสาคัญ ซึ่งพฤติกรรมที่แสดงออกแตกต่างกันนี ้ มี
สาเหตุปัจจัยส่วนบุคคลต่าง ๆ เช่น อายุ ระดับการศึกษา ตาแหน่งงาน หน่วยงานที่สงั กัด และอายุ
การทางาน
ศิริวรรณ เสรี รัตน์ (2550) กล่าวว่า “ปั จจัยส่วนบุคคลเป็ นลักษณะสาคัญที่สามารถเข้ าถึง
ได้ และมีประสิทธิผลต่อการกาหนดเป้าหมาย ผู้มีลกั ษณะด้ านประชากรศาสตร์ ที่แตกต่างกัน จะมี
ลักษณะทางจิตวิทยาต่างกัน” โดยวิเคราะห์จากปัจจัยด้ านต่างๆ ดังนี ้
1. เพศ ความแตกต่ า งทางเพศ ท าให้ บุ ค คลมี พ ฤติ ก รรมในการติ ด ต่ อ สื่ อ สารที่
แตกต่างกัน คือ เพศหญิงมีความต้ องการที่จะส่งและรับข่าวสารมากกว่าเพศชาย ในขณะที่เพศ
ชายนอกจากจะมีความต้ องการที่จะส่งและรับข่าวสารแล้ ว ยังมีความต้ องการที่จะสร้ างสัมพันธ์อนั
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ดีให้ เกิดขึน้ จากการรับและส่งข่าวสารนัน้ ด้ วย นอกจากนีย้ ังมีความแตกต่างกันในเรื่ องความคิด
ค่านิยม และทัศนคติ เป็ นอย่างมาก เนื่องจากวัฒนธรรมและสังคมได้ กาหนดบทบาทและกิจกรรม
ของคนสองเพศไว้ แตกต่างกัน
2. อายุ เป็ นปั จจัยที่ทาให้ บุคคลมีความคิดและพฤติกรรม ที่แตกต่างกัน คนอายุน้อย
มักจะมีความคิดแบบเสรี นิยม ยึด มั่นในอุดมการณ์ และมองโลกในแง่ดี ในขณะที่ คนอายุมาก
มัก จะมี ค วามคิ ด แบบอนุรัก ษ์ นิ ยม ยึด มั่น การปฏิ บัติ ด้ วยความระมัด ระวัง มองโลกในแง่ ร้าย
เนื่องมาจากผ่านประสบการณ์ชีวิตมาแตกต่างกัน ลักษณะการใช้ สื่อมวลชนก็แตกต่างกัน คนอายุ
มากมักจะใช้ สื่อแสวงหาข่าวสารที่มีสาระมากกว่าความบันเทิง
3. การศึกษา เป็ นปั จจัยที่ทาให้ บุคคลมีความคิด ค่านิยม ทัศนคติ และพฤติกรรม ที่
แตกต่างกัน คนที่ ได้ รับการศึกษาสูงจะมีความได้ เปรี ยบในการเป็ นผู้รับสารที่ดี เพราะเป็ นผู้ รับรู้
อย่างกว้ างขวางและสามารถเข้ าใจสารได้ ดี แต่จ ะมี ความเชื่ อข่าวสารก็ต่อเมื่ อมี หลัก ฐานหรื อ
เหตุผลที่เพียงพอ ในขณะที่คนที่ได้ รับการศึกษาน้ อยกว่ามักจะใช้ สื่อ วิทยุ โทรทัศน์ และภาพยนตร์
สาหรับคนที่ได้ รับการศึกษาสูงจะใช้ สื่อสิ่งพิมพ์วิทยุ โทรทัศน์ และภาพยนตร์ เมื่อมีเวลามากพอ
แต่หากมีเวลาจากัด จะแสวงหาข่าวสารจากสื่อสิ่งพิมพ์มากกว่าสื่อประเภทอื่นๆ
4. สถานะทางสังคมและเศรษฐกิจ ได้ แก่ อาชีพ รายได้ และสถานภาพทางสังคมของ
ผู้สง่ สาร มีอิทธิพลต่อปฏิกิริยาของผู้รับสารอย่างมีนยั สาคัญ เพราะสถานะทางสังคมและเศรษฐกิจ
ส่งผลต่อทัศนคติ ค่านิยม และเป้าหมายที่ต่างกัน นอกจากนีป้ ั จจัยบางอย่างที่เกี่ยวข้ องกับตัวผู้รับ
สารแต่ละคน เช่น ปัจจัยทางสังคมจิตวิทยาก็มีอิทธิพลต่อการรับสารด้ วยเช่นกัน
แนวความคิดด้ านประชากรนี ้ใช้ หลักทฤษฎีความเป็ นเหตุเป็ นผล กล่าวคือ แรงบังคับจาก
ภายนอกจะส่งผลต่อพฤติกรรมต่างๆ ของมนุษย์ และมีความเชื่อว่าคนที่มีคณ
ุ สมบัติทางประชากร
ที่แตกต่างกัน ก็จะมีพฤติกรรมที่แตกต่างกันไปด้ วย ซึ่งแนวความคิดนีต้ รงกับ “ทฤษฎีกลุ่มสังคม
(Social Categories Theory) ของ DeFleur and Ball-Rokeach (1996)” ซึ่งอธิบายพฤติกรรมของ
บุคคลว่า บุคคลที่มีพ ฤติกรรมคล้ ายคลึงกันมักจะอยู่ในกลุ่ม เดียวกัน ด้ วยเหตุนี ้ บุคคลที่อยู่ใน
ระดับชันทางสั
้
งคมเดียวกันจะเลือกรับและตอบสนองเนื ้อหาข่าวสารในแบบเดียวกัน และ “ทฤษฎี
ความแตกต่างระหว่างบุคคล (Individual Differences Theory)” ซึ่งทฤษฎีนี ้ได้ รับการพัฒนาจาก
แนวความคิดที่เกี่ยวกับสิ่งเร้ าและการตอบสนอง (Stimulus-Response) หรือทฤษฎี เอส-อาร์ (S-R
Theory) ในสมัยก่อน และได้ นามาใช้ อธิบ ายเกี่ยวกับ การสื่อสารว่า ผู้รับสารที่มี คุณ ลักษณะที่
แตกต่างกันจะมีความสนใจต่อข่าวสารที่แตกต่างกัน
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วิชุดา จิวประพันธ์ (2553) ได้ กล่าวว่า ในองค์กรหรือหน่วยงานต่าง ๆ จะประกอบไปด้ วย
บุคลากรที่มี ความแตกต่างกัน เป็ นจานวนมาก ลักษณะพฤติกรรมของบุคคลที่ แสดงออกอย่าง
แตกต่างกันนี ้ มีสาเหตุมาจากปั จจัยต่าง ๆ ซึ่งได้ แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา รายได้
อายุงาน ลักษณะพฤติกรรมในการทางานของบุคคล จะเป็ นดังนี ้
1. เพศ พนั ก งานที่ มี เพศแตกต่ า งกั น มี ค วามส าเร็ จ ด้ านประสิ ท ธิ ภ าพในการ
ปฏิบตั ิงานไม่แตกต่างกัน เนื่องจากพนักงานทัง้ เพศหญิงและเพศชายต่างมีความมุ่งมั่นเพื่อที่จะ
ปฏิบัติงานอย่างเต็ม ความสามารถ เพื่อค่าตอบแทนต่าง ๆ ที่จะได้ รับจากการปฏิบัติงาน ซึ่งสิ่ง
เหล่านี ้ล้ วนเป็ นตัวกระตุ้นให้ พนักงานปฏิบตั ิงานได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
2. อายุ พนั ก งานที่ มี อ ายุ แ ตกต่ า งกั น มี ค วามส าเร็ จ ด้ านประสิ ท ธิ ภ าพในการ
ปฏิ บัติ ง านแตกต่ า งกัน เนื่ อ งจากพนัก งานที่ มี อ ายุแ ตกต่ า งกัน ต้ อ งการมี ค วามส าเร็ จ ในการ
ปฏิบตั ิงานแตกต่างกัน
3. สถานภาพ พนักงานที่มีสถานภาพแตกต่างกัน มีความสาเร็จด้ านประสิทธิภาพใน
การปฏิบตั ิงานแตกต่างกัน เนื่องจากพนักงานที่มีสถานภาพแตกต่างกัน ต้ องการมีความสาเร็จใน
การปฏิบตั ิงานแตกต่างกัน
4. ระดับ การศึก ษา พนัก งานที่ มี ระดับ การศึกษาแตกต่ างกัน มี ค วามส าเร็ จ ด้ า น
ประสิทธิภ าพในการปฏิบัติงานไม่แตกต่างกัน เนื่องจากระดับการศึกษามีผลต่ อการตัดสินใจที่
ถูกต้ อง รวมทังการวิ
้
เคราะห์และแก้ ไขปัญหาต่าง ๆ
5. รายได้ พนักงานที่รายได้ แตกต่างกันประสิทธิภ าพในการทางานจะแตกต่างกัน
เนื่องจากพนักงานที่มีรายได้ แตกต่างกัน ต้ องการมีความสาเร็จในการปฏิบตั ิงานแตกต่างกัน
6. อายุงาน พนักงานที่มีระยะเวลาในการปฏิบัติงานแตกต่างกัน ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานแตกต่างกัน เนื่องจากพนักงานที่มี อายุงานในการปฏิบัติงานแตกต่างกัน ต้ องการมี
ความสาเร็จในการปฏิบตั ิงานแตกต่างกัน
จากแนวคิ ด ปั จ จัย ส่ ว นบุ ค คลที่ ก ล่า วมา พบว่ า ปั จ จัย ส่ว นบุ ค คลมี ค วามส าคัญ ต่ อ
ประสิทธิภาพในการทางานด้ วยระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ และทาให้ ได้ ตวั แปรที่ใช้ ในการวิจยั
ประกอบไปด้ วย อายุ ระดับการศึกษา ตาแหน่งงาน หน่วยงานที่สงั กัด และอายุการทางาน
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แนวคิดการประยุกต์ ใช้ เทคโนโลยีในการทางาน
ส านัก งานราชบัณ ฑิ ต ยสภา (2554) ได้ ใ ห้ ค วามหมายของเทคโนโลยี ว่ า หมายถึ ง
วิทยาการในการนาเอาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ มาประยุกต์ใช้ ให้ เกิดประโยชน์ในทางปฏิบตั ิ และ
อุตสาหกรรม
Good (1973) ได้ ให้ ความหมายของเทคโนโลยี โดยสามารถจาแนกได้ ถึง 5 ความหมาย
1) ระบบวิธีการทางวิทยาศาสตร์ ที่ศึกษาเกี่ยวกับเทคนิค
2) การนาเอาวิธีการทางวิทยาศาสตร์ มาใช้ เพื่อแก้ ปัญหาในเชิงปฏิบตั ิ
3) การจัดระบบของข้ อเท็จ จริ งและหลักเกณฑ์ ที่เชื่อถื อได้ เพื่อจุดประสงค์ ในทาง
ปฏิบตั ิและอาจรวมถึงหลักการต่าง ๆ ที่ก่อให้ เกิดผลทางการเรียนการสอนด้ วย
4) ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ และวิธีระบบที่ใช้ ในอุตสาหกรรมศิลป์ โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งในการประยุกต์ใช้ ในโรงงานต่าง ๆ
5) การนาเอาความรู้ด้านตรรกศาสตร์ คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ มาใช้ เพื่อทาให้
เกิดความเจริญทางด้ านวัตถุ
Taylor (1988) ได้ ให้ ความหมายว่ า เทคโนโลยี หมายถึ ง การใช้ เครื่ อ งมื อ ทา ง
คอมพิวเตอร์ เพื่ อใช้ ในการเก็บประมวล ถ่ายทอด และแสดงผลของข้ อมูลในรู ปของภาพ เสียง
ตัวอักษร และตัวเลข ความสามารถในการรับส่งข้ อมูลจากแหล่งข่าวสารจานวนมาก สามารถส่งไป
ยังแหล่งต่าง ๆ ได้ อย่างกว้ างขวางโดยเทคโนโลยีนนจะสามารถพั
ั้
ฒนาระบบข้ อมูลในองค์กรได้ เป็ น
อย่างดี
Shumpeter (1934) ได้ กล่าวว่า ผู้บริ หารแต่ละองค์กรก็พยายามหาเทคโนโลยีมาใช้ ใน
กระบวนการผลิ ต สิ น ค้ าและบริ ก าร เพื่ อ สร้ างประโยชน์ ในทางธุ รกิ จ ให้ กับ องค์ ก รของตนเอง
โดยเฉพาะถ้ าหากเทคโนโลยีนนสามารถท
ั้
าให้ องค์กรทากาไรและเป็ นผู้ผูกขาดในตลาดได้ ก็จะทา
ให้ ได้ เปรี ยบในการแข่งขัน แต่ก็ยังมีผ้ ูบริ หารบางกลุ่มที่ พยายามจะลอกเลียนแบบเทคโนโลยีหรื อ
ดัดแปลงเพื่อพัฒนาต่อยอดก็จะทาให้ เกิดเทคโนโลยีใหม่ขึน้ เรื่ อย ๆ เช่นกัน และก็จะเกิดเป็ นวงจร
แบบนี ้เรื่อยไป จนกระทัง่ ถึงจุดที่ค่แู ข่งขันหมดความสามารถที่จะผูกขาดในตลาด และจุดนีส้ ิ่งต่าง
ๆ ก็จะวนกลับมาเป็ นวัฏจักรเพื่อหนีการลอกเลีย นแบบ จะทาให้ เกิดการแข่งขันใหม่ ๆ จากการ
คิด ค้ น เทคโนโลยีต่ าง ๆ Schumpeter จึ ง เรี ย กว่าเป็ น การท าลายที่ สร้ างสรรค์ เพราะเมื่ อ มี ก าร
คิดค้ นสิ่งใหม่ๆ ทาลายสิ่งเดิมที่มีอยู่ โดยทังหมดที
้
่กล่าวมามีเป้าหมายเพื่อสร้ างกาไรให้ เพิ่มขึ ้นกับ
องค์กร เพื่อสร้ างความได้ เปรียบในการแข่งขันด้ วยกลยุทธ์เทคโนโลยี

11
ขจรศักดิ์ เพ็ชรรัตน์ (2554) ได้ กล่าวถึง "ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์" ซึ่งตามระเบียบ
สานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้ วยงานสารบรรณ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548 ได้ นิยามความหมายไว้ ว่า “การ
รั บ ส่ ง ข้ อ มูล ข่ าวสารหรื อ หนัง สื อ ผ่ า นระบบสื่ อ สารด้ วยวิธี ก ารทางอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ ” เป็ น ระบบ
สารสนเทศประเภทหนึ่งที่ในปัจจุบนั สานักงานต่างๆ นิยมนามาใช้ เพื่อการบริหารจัดการเอกสาร
ข้ อดีของระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
1) อานวยความสะดวกในการปฏิบตั ิงาน
2) ประหยัดสถานที่ในการจัดเก็บเอกสาร
3) สะดวกรวดเร็วในการจัดเก็บ รวบรวม และค้ นหาข้ อมูลข่าวสารของหน่วยงาน
4) ลดค่าใช้ จ่ายในการปฏิบตั ิงานในสานักงาน เช่น ด้ านแรงงาน ด้ านเครื่ องมือ และ
ด้ านสถานที่ในการจัดเก็บเอกสาร
5) ปรับปรุ งการปฏิบัติงานเป็ นแบบโลกาภิวั ตน์ หรื อสานักงานเสมื อนจริ ง (Virtual
Office)
6) ลดขันตอนในการจั
้
ดทาต้ นฉบับ จัดทาสาเนา และทาลายเอกสาร
7) ลดปัญหาการจัดทา จัดเก็บเอกสารซ ้าซ้ อน
8) ประหยัดการใช้ ทรัพยากร โดยใช้ หลักการสานักงานปราศจากเอกสาร (Paperless
Office)
ข้ อเสียของระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
1) ลดการติดต่อแบบเผชิญ หน้ า (face-to-face) ระหว่างผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงาน
ผู้บริหารอาจรู้สกึ สูญเสียอานาจการควบคุมผู้ใต้ บงั คับบัญชา
2) การใช้ ระบบอัตโนมัติ อาจทาให้ เกิดความเสี่ยง เมื่ อระบบการควบคุมอัตโนมัติ
ปฏิบตั ิงานผิดพลาด
3) อาจท าให้ ผ้ ูป ฏิ บัติ ง านไม่ ย อมรั บ การปรั บ เปลี่ ย นวิธี ป ฏิ บัติ ง าน และต้ อ งการ
ฝึ กอบรมเพิ่มเติม
จากแนวคิดที่กล่าวมา จะพบว่า การประยุกต์ใช้ เทคโนโลยีในการทางาน ในเรื่ องของ
ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์นนมี
ั ้ ทงข้
ั ้ อดีและข้ อเสีย ผู้วิจยั จึงสนใจศึกษาเกี่ยวกับความพึงพอใจ
ในการใช้ งาน และปัญหาที่พบในการใช้ งาน
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แนวคิดพฤติกรรมการทางาน
การท างานเป็ น สิ่ ง ที่ ส าคัญ และจ าเป็ น ส าหรั บ มนุ ษ ย์ เพราะว่ า การท างานสามารถ
ตอบสนองต่อความต้ องการของมนุษ ย์ได้ ทัง้ ด้ านความจ าเป็ นพืน้ ฐานในการดารงชี วิต และยัง
สนองตอบความต้ อ งการทางด้ า นจิ ต ใจ ซึ่ง จะท าให้ บุ ค คลได้ รู้ จัก คุณ ค่ า ในตนเอง เกิ ด ความ
ภาคภูมิ ใจ นอกจากนี ้ การทางานยังเป็ นสิ่งที่บ่งบอกถึงการยอมรับของคนในสังคม (สกุลรัตน์
ไพบูลย์, 2554)
Baruch (1968) ได้ ให้ ความหมายของคาว่า พฤติกรรมการทางาน หมายถึง สิ่งที่บุคคล
แสดงออกเพื่อตอบสนอง หรื อตอบโต้ สิ่งใดสิ่งหนึ่งในขณะปฏิบตั ิงาน ซึ่งสามารถสังเกตและวัดได้
ตรงกันไม่ ว่าการแสดงออก หรื อการตอบสนองนัน้ จะเกิดขึน้ ภายในหรื อภายนอกร่ างกายก็ตาม
นอกจากนี ้ ยังมีแนวคิดเกี่ยวกับการศึกษาพฤติกรรมการทางานของบุคคลในองค์ การนัน้ โดยได้
เสนอแนวคิดว่า พฤติกรรมการทางานของบุคคลขึ ้นกับตัวกาหนดที่สาคัญ 2 ประการ คือ แรงจูงใจ
(Motivation) และความสามารถ (Ability) แรงจูงใจของบุคคลขึน้ อยู่กับ ความต้ องการของบุคคล
ซึ่ง เป็ น ผลของสภาพร่ างกาย (Physical Condition) ได้ แก่ บุคลิ กภาพ ทัศนคติ และสภาพของ
สังคม (Social Condition) ได้ แก่ บรรยากาศในการทางาน การได้ รับการสนับสนุนทางสังคม ฯลฯ
ส่วนความสามารถของบุคคลนัน้ เป็ นผลมาจากความสามารถทางสมอง การศึกษา ประสบการณ์
และการฝึ กอบรม นอกจากนี ้ พฤติกรรมการทางานยังสามารถศึกษาได้ จากผลการปฏิบตั ิงาน ทัง้
ในแง่ปริ มาณและคุณ ภาพ รวมทัง้ ข้ อมูลส่วนบุคคล เช่ น การขาดงาน การมาทางานช้ า การลา
และการเกิดอุบตั ิเหตุ เป็ นต้ น
Albanese (1981) ได้ ให้ ค วามหมายของพฤติ กรรมการท างานว่ า พฤติ กรรมและการ
กระทาของคนงานที่จะส่งผลต่อความสาเร็จต่องานที่ปฏิบตั ิโดยตรง และพฤติกรรมนันยั
้ งรวมไปถึง
การแสดงออกของคนงานที่มีต่ อสิ่งแวดล้ อมในสังคมที่ปฏิบตั ิงานอยู่ เช่ น ความสัมพันธ์ กับเพื่อน
ร่วมงาน การเข้ าร่วมการฝึ กอบรม ฯลฯ
White (1989) กล่าวว่า พฤติกรรมการทางาน หมายถึง การกระทาที่ปรากฎออกมาเพื่อ
วัต ถุ ป ระสงค์ ในการท างาน โดยมี ก ลไกก ากับ สั่ง การจากความคิ ด ความรู้ สึ ก ที่ มี อ ยู่ ภ ายใน
ตลอดเวลา
Steers (1997) ให้ ความเห็นว่า พฤติกรรมการทางานของคนในองค์กรเป็ น ตัวแปรที่มีผล
โดยตรงต่อความสาเร็จขององค์กร
Katz and Kahn (1966) มีข้อเสนอแนะว่า องค์กรที่มีประสิทธิภาพนัน้ จาเป็ นต้ องได้ รับ
การตอบสนองจากพฤติกรรมของคนในองค์กร 3 ประการ ได้ แก่
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1) องค์ ก รต้ องสามารถสรรหาและรั ก ษาทรั พ ยากรบุ ค คลที่ มี คุ ณ ภ าพ ซึ่ ง
นอกเหนือจากกระบวนการสรรหาบรรจุแต่งตังบุ
้ คลากรเข้ ามาในระบบแล้ ว องค์กรยังต้ องสามารถ
รักษาบุคลากรที่มีคณ
ุ ค่าเหล่านันเอาไว้
้
ได้ โดยการจัดระบบตอบแทนให้ เหมาะสมกับผลงานและ
สนองตอบความต้ องการของแต่ละบุคคลให้ ได้ ด้วย
2) องค์ ก รต้ อ งสามารถท าให้ บุ ค ลากรในองค์ ก รปฏิ บัติ ง านตามบทบาทหน้ า ที่ ท่ี
กาหนดและตามงานที่ได้ รับมอบหมายให้ ดีที่สุด ด้ วยความเต็มใจ อย่างเต็มความสามารถ และ
ปฏิบตั ิงานเฉพาะอย่าง เฉพาะบทบาทตามความรับผิดชอบ
3) บุคลากรต้ องมี พ ฤติกรรมในทางสร้ างสรรค์ นอกเหนือจากการปฏิบัติงานตาม
ความรับผิดชอบและตามบทบาท ซึ่งลักษณะงานจะเป็ นเพียงแนวทางทัว่ ๆ ไป เกี่ยวข้ องกับข้ อพึง
ปฏิบัติที่เกี่ยวกับงานเท่านัน้ เมื่อเกิดเหตุการณ์ เฉพาะหน้ า หรื อโอกาสพิเศษ บุคคลต้ องสามารถ
ตัดสินใจปฏิบตั ิตามที่ตนเองเห็นสมควรว่าดีที่สดุ สาหรับองค์กร ดังนันองค์
้ กรที่ดีต้องพยายามสร้ าง
บรรยากาศในการทางานที่เอือ้ อานวยต่อการที่ บุคลากรไม่ เพียงแต่ปฏิบัติหน้ าที่เท่านัน้ แต่ต้อง
รับผิดชอบต่อการคิดและการกระทาในทางที่ริเริ่มสร้ างสรรค์
จากที่ ก ล่ าวมาแล้ วข้ า งต้ น นัก วิ ช าการหลายๆ ท่ า น ได้ ก าหนดความหมายของ
พฤติกรรมการทางานไว้ อย่างกว้ างขวาง ผู้วิจยั จึงขอสรุปความหมายของพฤติกรรมการทางานว่า
หมายถึง การแสดงออกของพนักงานในระหว่างการปฏิบตั ิงาน ซึ่งอาจส่งผลดีหรื อผลเสียต่อการ
บรรลุวตั ถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กร
แนวคิดความสามารถของระบบ
ระบบ (System) คือ ระเบียบเกี่ยวกับการรวมสิ่งต่าง ๆ ซึ่งมีลกั ษณะซับซ้ อนให้ เข้ าลาดับ
ประสานเป็ น อัน เดี ย วกัน ตามหลัก เหตุผ ลทางวิ ช าการ หรื อ ปรากฏการณ์ ท างธรรมชาติ ซึ่ ง มี
ความสัมพันธ์ ประสานเข้ ากัน โดยกาหนดรวมเป็ นอันหนึ่งอันเดียวกัน (ราชบัณฑิตยสถาน, 2525)
ระบบ (System) คือ กระบวนการต่าง ๆ ที่มีความสัมพันธ์กนั ระหว่างกระบวนการด้ วยกัน
อยู่ในเครือข่ายเดียวกันและเชื่อมต่อกันเพื่อทางานใดๆ ให้ บรรลุเป้าหมายที่กาหนดไว้
ดังนัน้ การใช้ ระบบในการปฏิบตั ิงาน ผู้ปฏิบตั ิงานจึงต้ องมีความเชื่อมัน่ ในความสามารถ
ของระบบ ซึ่งมีความสาคัญอย่างสูงที่จะนามาซึ่งความสม่าเสมอ ความรับผิดชอบ ความซื่อสัตย์
ความยุติธรรม และความสามารถในการทางาน (Larzelere & Huston, 1980)
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Mishra (1996) ได้ ให้ ความหมายของความเชื่อมัน่ ไว้ ว่า ความเชื่อมัน่ นันสามารถส่
้
งผลดี
ต่อบุค ลากรและองค์ ก รทัง้ ในปั จ จุบัน และอนาคต สามารถท าให้ บุค ลากรเกิด แรงจูงใจในการ
ทางาน
Boon and Holmes (1991) กล่ า วถึ ง ความเชื่ อ มั่น ว่ า เป็ น สถานการณ์ ที่ รวมถึ ง ความ
มัน่ ใจและสิ่งที่คาดหวังในทางบวก เป็ นกาลังใจในการปฏิบตั ิ งาน นอกจากนี ้ Boon & Holmes ยัง
ได้ กล่าวว่าความเชื่ อมั่นนัน้ สามารถเกิดจากนิสัยของตัวพนักงานเอง เกิดจากสถานการณ์ ของ
องค์กร และเกิดจากความสัมพันธ์ขององค์กรที่มีต่อพนักงาน
จิญาดา แก้ วแทน (2557) กล่าวถึงความเชื่อมัน่ กับเทคโนโลยีไว้ ว่า ความเชื่อมัน่ คือการ
สร้ างหรือรักษาความเสถียร หรื อประสิทธิภาพการทางานของเทคโนโลยี ความเชื่อมัน่ จะเกิดขึ ้นได้
ก็ต่อเมื่อผู้ใช้ งานไม่พบความผิดพลาดตลอดช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งที่ผ้ ูใช้ งานยอมรับได้ ทังนี
้ ้ ความ
ผิดพลาดของเทคโนโลยีนนเกี
ั ้ ่ยวข้ องกับความเชื่อมัน่ ของผู้ใช้ โดยตรง เพราะหากมี จานวนครัง้ ของ
ความผิ ดพลาดในเทคโนโลยีม ากเท่าใด ก็ยิ่งส่ง ผลต่อความเชื่ อมั่นของเทคโนโลยีม ากเท่ านัน้
นอกจากนี ้ ความผิดพลาดที่เกิดขึ ้นจะนาไปสู่การเพิ่มปริ มาณความไม่ไว้ วางใจอีกด้ วย อีกทัง้ หาก
ความผิดพลาดนัน้ ไม่ ได้ รับการแก้ ไขอย่างทันท่วงที ผลเสียก็คือความเชื่อมั่น จากผู้ใช้ บริ การจะ
ค่ อ ยๆ ลดลง หากผู้ ใช้ ง านมี ค วามรู้ เกี่ ย วกับ การใช้ ง านน้ อ ย ความเชื่ อ มั่น ก็ น้ อ ยตามไปด้ ว ย
เนื่องจากเชื่อว่า เป็ นสิ่งที่ใช้ สาหรับผู้ชานาญการเท่านัน้ ในทางตรงกันข้ าม หากผู้ใช้ งานรู้สึกดีและ
มัน่ ใจว่าสามารถใช้ งานได้ ผู้ใช้ งานก็จะเกิดการยอมรับและเกิดเป็ นความมัน่ ใจได้
ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ เป็ นระบบลงทะเบียน รับส่ง เวียน และติดตามความ
เคลื่อนไหวของหนังสือ พร้ อมทัง้ สามารถกาหนดและตรวจสอบเส้ นทางเดินเรื่ องได้ โดยอัตโนมัติ
สามารถกาหนดรูปแบบการรับส่งและติดตามหนังสือเข้ า – ออก การสืบค้ นข้ อมูล และการแสดงผล
ข้ อมูล รองรับการทางานในลักษณะการเวียนหนังสือ การส่งหนังสือออกภายนอกและภายใน การ
กาหนดเลขทะเบียนรับหนังสือภายนอกและภายใน เลขทะเบียนออกหนังสือภายนอกและภายใน
รวมทังท
้ าการบันทึกวันที่ และเวลา ให้ อย่างอัตโนมัติ โดยมีรายละเอียดดังนี ้
1. ระบบได้ รับการพัฒนาในลักษณะ Web Based Application
2. ระบบได้ รับการพัฒนาให้ สามารถใช้ งานในรูปแบบ Mobile Application
3. ระบบจะต้ องรองรับการทางานและขยายงานได้ ในลักษณะ 3 Tier Environment
ได้ (Presentation, Application และ Database)
4. มีโปรแกรมหรือระบบการบริหารจัดการและให้ บริ การเครือข่าย (Web Server)
5. สามารถติดตังและด
้
าเนินการให้ พร้ อมใช้ งานผ่านเครื อข่ายอินทราเน็ตขององค์กร
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6. สามารถใช้ งานผ่านโปรแกรม Web Browser
7. สามารถจัดการและจัดเก็บโครงสร้ างหน่วยงานตามรูปแบบตามที่องค์กรกาหนด
8. ระบบสามารถทางานได้ ตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้ วยงานสารบรรณ
โดยจะต้ องสนับสนุนการสร้ างหนังสือ ที่สร้ างด้ วยรู ปแบบอิเล็กทรอนิกส์แล้ วแปลงเป็ นรู ปแบบ
กระดาษ และจะต้ องสนับสนุนการลงทะเบียนหนังสือส่ง และสามารถส่งหนังสือไปยังระบบสาร
บรรณอิเล็กทรอนิกส์ของผู้รับในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ และผู้รับในรูปแบบกระดาษได้
9. ระบบสารบรรณสามารถท างานได้ ต ามมาตรฐาน TH e-GIF ภายใต้ ECMS
Version 2.0 ขึ น้ ไป (กรอบแนวทางมาตรฐานการแลกเปลี่ ย นข้ อ มู ล แห่ ง ชาติ ) และสามารถ
แลกเปลี่ ยนเอกสารอิเล็ กทรอนิกส์กับหน่วยงานภาครัฐอื่น ๆ ที่ใช้ ม าตรฐาน TH e-GIF ภายใต้
ECMS 2.0
10. ระบบมี User Interface ที่สามารถตอบโต้ ผ้ ูใช้ งานได้ ดี โดยผู้พัฒ นาออกแบบ
User Interface ตามที่สานักงานกาหนดก่อนการพัฒนาระบบทังในส่
้ วน Web base Application
และ Mobile Application
11. ระบบสามารถทาการ Archive ข้ อมูล และทาการค้ นหาข้ อมูลที่ทาการ Archive
ได้ ระบบต้ อ งรองรั บ การท าการส ารองข้ อ มูล (Backup) ไปที่ ระบบกลาง และกู้คื น ข้ อ มูล เพื่ อ
ป้องกันการเสียหายหรื อสูญหายของข้ อมูล ซึ่งได้ รับการพัฒนาโดยจัดเก็บข้ อมูลในลักษณะระบบ
ฐานข้ อมูลสัมพันธ์ (RDBMS)
12. สามารถจัดเก็บโครงสร้ างการบังคับบัญชาได้ เป็ นระดับ ตาแหน่ ง และระดับตาม
โครงสร้ างองค์กร
13. สามารถท างานแบบสานักงานอัตโนมัติ เต็ม รู ปแบบหรื อ ผสมผสานกับระบบ
กระดาษได้
14. มีระบบการรักษาความปลอดภัย
คุณสมบัติเฉพาะของระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
เอกสารในระบบงาน
1. มี รูปแบบหนังสื อราชการตามระเบียบทางราชการและสามารถเพิ่ม แบบฟอร์ ม
เอกสาร (Template) ตามระบบงานของทางราชการ
2. ระบบมีการร่างหนังสือแบบอิเล็กทรอนิกส์ฟอร์ ม (e-form) ตามที่องค์กรกาหนด
3. มี ระบบ approve เอกสารและจัดเก็บควบคุม Version ของเอกสาร ไม่ สามารถ
แก้ ไขเอกสารได้ เมื่อเอกสารได้ ถกู ลงนามดิจิทลั (Digital Signature) เรียบร้ อยแล้ ว
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4. สามารถจาแนกประเภทเอกสารตามระเบียบของทางราชการได้
5. สามารถกาหนดระดับชันความลั
้
บตามระเบียบของทางราชการได้
6. สามารถอ้ างอิงต้ นเรื่องได้ ไม่จากัดจานวน
7. สามารถแนบแฟ้มเอกสารได้ ไม่จากัดจานวน
8. สามารถบันทึกความเห็นหรือสัง่ การได้
ด้ านการบันทึกข้ อมูล
1. บันทึกการรับ - ส่ง ได้ ทงั ้ เอกสารภายในและภายนอก หนังสือเวียน บันทึก คาสั่ง
หรือประกาศ
2. บันทึกภาพเอกสารที่ได้ จากการสแกน และข้ อมูลสื่ออิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ ได้
3. แก้ ไข เพิ่มเติม หรือลบเอกสารได้ ในภายหลัง
4. ระบบมีการบันทึกรายละเอียดของเอกสาร เช่น เลขที่หนังสือ วันที่ ชื่อเรื่ อง พร้ อม
ทังสามารถก
้
าหนดหน่วยงานเจ้ าของเรื่ อง ผู้ปฏิบตั ิงาน และวันเวลาที่ลงรับ อีกทังยั
้ งต้ องสามารถ
กาหนดความจาเป็ นเร่งด่วนและชันความลั
้
บของหนังสือได้
5. ส่งหนังสือไปยังหน่วยงานต่าง ๆ ตามโครงสร้ างขององค์กรได้ พร้ อมทัง้ ส่งสาเนา
ไปยังหน่วยงานหรื อกลุ่มงานที่ต้องการ โดยที่หนังสือที่ถูกส่งไปยังหน่วยงานต่าง ๆ ต้ อ งปรากฎใน
หนังสือค้ างรับของผู้รับ และได้ รับการบันทึกลงในประวัติการส่งออกของผู้สง่ โดยทันที และสามารถ
ทราบถึงสถานะของหนังสือค้ างรับและส่งออกได้
6. ระบบควบคุม เลขทะเบีย นรับ -ส่ง จะต้ องออกเลขทะเบี ยนอัตโนมั ติ ได้ แก่ เลข
ทะเบียนรับ-ส่งหนังสือ เลขทะเบียนรับหนังสือภายใน เลขทะเบียนออกหนังสือภายนอก และเลข
ทะเบียนออกหนังสือภายใน และสามารถตรวจสอบได้ ว่าเลขทะเบียนในแต่ละส่วนงานถูกนาไปใช้
กับหนังสือเรื่องใด
7. ผู้รับเรื่ องสามารถบันทึกการปฏิบตั ิ งานและคาสัง่ การแนบไปกับหนังสือทุกครัง้ ที่มี
การดาเนินงาน หากเอกสารที่ส่งไปยังผู้รับปลายทางไม่ถูกต้ อง ระบบอนุญาตให้ ผ้ รู ับทาการส่ง คืน
เอกสารไปยังต้ นทาง พร้ อมแสดงสถานะให้ ต้นทางรู้ ว่ามีการตีกลับเอกสารจากหน่วยงานใดโดย
อัตโนมัติ
8. ผู้ ส่ง สามารถดึ ง เอกสารกลับ ได้ ทัน ที หากผู้รั บ ยัง ไม่ มี ก ารลงทะเบี ย นรั บ เรื่ อ ง
ดังกล่าว
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9. ระบบต้ อ งบัน ทึ ก ประวัติ ก ารปฏิ บัติ ง านเอกสารเรี ย งตามวัน และเวลา ตัง้ แต่
จุดเริ่ มต้ นดาเนินการจนกระทั่งดาเนินการแล้ วเสร็ จ โดยสามารถติดตามตรวจสอบคาสัง่ การของ
หนังสือและดูคาสัง่ การแต่ละขันตอนได้
้
10. สามารถเพิ่ม เอกสารแนบท้ ายโดยการสแกนหรื อแนบไฟล์ข้อมูลต่าง ๆ ได้ ไม่
จากัด ในทุกขันตอนของการเดิ
้
นของเอกสาร รวมทังสามารถบั
้
นทึกข้ อความ หมายเหตุ เพื่อแสดง
รายละเอียดของเอกสารแนบนัน้ ๆ ได้ โดยเพิ่ม แก้ ไข หรื อลบเอกสารแนบเฉพาะของตนได้ เท่านัน้
และไม่อนุญาตให้ แก้ ไขเอกสารแนบของผู้อื่น
11. ในกรณีที่มีการแก้ ไขรายละเอียดเอกสาร ระบบจะต้ องเก็บรายละเอียดทัง้ ก่อน
การแก้ ไข และหลังการแก้ ไขไว้ ในบันทึกงาน เพื่อใช้ ในการตรวจสอบการแก้ ไขได้ ผู้แก้ ไข วัน-เวลา
ใด
12. มีระบบแจ้ งเตือนทาง email หรือแจ้ งเตือนด้ วยวิธีอื่น (ส่วนค่าใช้ จ่ายเพิ่มเติม)
13. มีการกาหนดอายุของเอกสารได้
การรับส่ งหนังสือ
1. สามารถส่งหนังสือได้ โดยมีบนั ทึกการส่งเป็ นหลักฐาน และสอดคล้ องกับระเบียบ
ของทางราชการ
2. สามารถรับหนังสือได้ โดยมีบนั ทึกการรับหนังสือเป็ นหลักฐาน และสอดคล้ องกับ
กับระเบียบของทางราชการ
3. สามารถติดตามเส้ นทางเดินของหนังสือและสถานะของเอกสารได้
4. สามารถกาหนดวันปฏิบตั ิและสรุปผลการปฏิบตั ิงานของหน่วยได้
5. สามารถดึงเรื่องกลับหากยังไม่มีการรับหนังสือ
6. สามารถส่งหนังสือคืนได้
7. สามารถยกเลิกหนังสือได้
8. สามารถรับส่งเอกสารระหว่างผู้ใช้ ในประเภทที่แตกต่างกันได้
ทะเบียนหนังสือ
1. สามารถลงบันทึกในสมุดทะเบียนได้ ง่าย
2. สามารถลงรายการในสมุดทะเบียนได้ โดยไม่ต้องมีหนังสือในระบบ
3. สามารถโอนข้ อมูลทะเบียนออกมาในรูปแบบไฟล์ Spreadsheet
4. สามารถกาหนดเลขที่หนังสือตามระเบียบของทางราชการ
5. สามารถจองเลขหนังสือล่วงหน้ าและปรับแก้ ไขวันที่ออกหนังสือได้ เฉพาะผู้ ที่ได้ รับ
การกาหนดสิทธิไว้
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6. สามารถก าหนดวั น ปฏิ บั ติ แ ละสรุ ป ผลการปฏิ บั ติ ง านของหน่ ว ยงานภาย
ในได้
ด้ านการสืบค้ น
1. สามารถค้ นหาได้ โดยป้อนคาดัชนีที่ทราบทังหมดหรื
้
อบางส่วน และสามารถใช้ ดชั นี
เพียงตัวเดียวหรือหลายตัวร่วมกันสืบค้ นได้
2. สามารถค้ นหาจากเนื ้อหา (Full Text Search) จากไฟล์ต่าง ๆ ได้ แก่ .DOC, .XLS
และ .PDF ได้ ทงภาษาไทยและภาษาอั
ั้
งกฤษ ภายใต้ เงื่อนไขของสิทธิในการเข้ าถึงเอกสาร
3. สามารถค้ นหาติดตามสถานะปั จจุบนั ของเอกสารที่กาลังดาเนินการว่าอยู่ที่ผ้ ูใด
จากรายละเอียดเอกสารที่กาหนด ได้ แก่ เลขที่หนังสือ ลงวันที่ วันที่ลงรับ เลขที่รับ ชื่อเรื่ อง เจ้ าของ
เรื่ อ ง ค าสั่ง การ รวมทัง้ สามารถตรวจสอบสถานะของหนัง สื อ ว่ าอยู่ระหว่ า งด าเนิ น งาน หรื อ
ดาเนินงานเสร็จแล้ ว
4. ระบบต้ องมีหน้ าจอแสดงข้ อมูลรายการเอกสารที่ต้องติดตาม เพื่อความสะดวกใน
การติดตามงาน
5. ควบคุมสิทธิ์การค้ นหาเอกสาร ให้ ค้นหาได้ เฉพาะหนังสือที่ผ่านหน่วยงานตนเอง
และแบ่งการค้ นหาตามประเภทหนังสือ
6. การจัดเรียงการแสดงผลในหน้ าค้ างรับ ให้ เรียงตามลาดับความเร่งด่วน

การจัดทารายงานและการติดตามงาน ระบบการพิมพ์ รายการ (Report) และ
รู ปแบบรายงานอย่ างน้ อยประกอบด้ วย
1. รายงานสรุปของหนังสือแต่ละเดือน ประกอบด้ วยหนังสือส่ง ออกภายนอก หนังสือ
ส่งภายใน หนังสือรับจากภายนอก หนังสือรับจากภายใน รายงานเซ็นรับหนังสือประกอบด้ วย
หนังสือส่งภายในและหนังสือส่งต่อ
2. รายงานหนังสือเวียน
3. รายงานคาสัง่
4. รายงานประกาศ
5. สถานะเอกสาร การดาเนินงานเอกสาร และการรับ-ส่งเอกสาร
6. สามารถกาหนดเงื่อนไขในการค้ นหาข้ อมูลที่ต้องการในรายงานได้
7. สามารถติดตามเอกสารเป็ นแผนภาพเหมื อนจริ ง (Visual Flow Tracking) และ
สามารถแสดงภาพรายงานบนหน้ าจอก่อนการพิมพ์ (Preview) ผ่าน Web Browser
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แนวคิดประสิทธิภาพในการทางาน
นักวิชาการหลายท่านให้ ความหมายของประสิทธิภาพการทางาน ดังนี ้
Millet (1954) ได้ กล่าวว่า ประสิทธิภาพ หมายถึง ผลการปฏิบตั ิงานที่ทาให้ เกิดความ
พึงพอใจ และได้ รับผลกาไรจากการปฏิบัติงาน ซึ่งความพึงพอใจนัน้ เป็ นความพึงพอใจในการ
บริการให้ กบั ประชาชน โดยพิจารณาจาก เช่น การให้ บริการอย่างเท่าเทียมกัน รวดเร็วทันเวลา การ
ให้ บริการอย่างเพียงพอ ต่อเนื่อง และการให้ บริการอย่างก้ าวหน้ า เป็ นต้ น
สิริวดี ชูเชิด (2556) ได้ กล่าวว่า ประสิทธิภาพการทางาน หมายถึง ความสามารถ
และทักษะในการกระทาของตนเอง หรื อของผู้อื่นให้ ดีขึน้ เจริ ญ ขึน้ เพื่ อให้ บรรลุเป้าหมายของ
ตนเอง และขององค์กรอันจะทาให้ ตนเอง ผู้อื่น และองค์กร เกิดความพึงพอใจและสงบสุขในที่สดุ
สรุ ป ได้ ว่ า การพั ฒ นาประสิ ท ธิ ภ าพการท างาน คื อ การปรั บ ปรุ ง แก้ ไขเพิ่ ม เติ ม
ความสามารถ และทั ก ษะในการท างานของตนเองหรื อ ผู้ อื่ น ให้ ดี ขึ น้ เจริ ญ ขึ น้ เพื่ อ ให้ บ รรลุ
เป้าหมายขององค์กร ซึ่งจะทาให้ ตนเอง ผู้อื่น และองค์กร เกิดความสุขในที่สุด โดยการพัฒ นา
ประสิทธิภาพการทางานมีความสาคัญยิ่งต่อการพัฒนาองค์กรและสังคม
ประสิทธิภาพ เป็ นการใช้ ปัจจัยและกระบวนการในการดาเนินงาน โดยประสิทธิภาพ
อาจไม่แสดงเป็ นตัวเลข แต่แสดงด้ วยการบันทึกถึงลักษณะการใช้ เงิน วัสดุ คน และเวลา ในการ
ปฏิบัติงานอย่างคุ้มค่า ประหยัด ไม่มีการสูญเปล่าเกินความจาเป็ น รวมถึงมีการใช้ กลยุทธ์ หรื อ
เทคนิควิธีการปฏิบตั ิที่เหมาะสม สามารถนาไปสู่การบังเกิดผลได้ เร็ วและมีคุณภาพ ประเภทของ
ประสิทธิภาพ มี 2 ระดับ คือ
1. ประสิทธิภาพของบุคคล หมายถึง การทางานของบุคคลที่สาเร็จลุล่วงโดยสูญเสีย
เวลาและพลังงานน้ อยที่สุด เป็ นการทางานได้ เร็ วและได้ งานดีตามค่านิยมการทางานที่ยึดกับ
สังคม บุคคลที่มีประสิทธิภาพในการทางาน คือ บุคคลที่ตงั ้ ใจปฏิบตั ิงานอย่างเต็มความสามารถ
ใช้ กลวิธีหรือเทคนิคการทางานที่จะสร้ างผลงานได้ มาก เป็ นผลงานที่มีคณ
ุ ภาพ เป็ นที่น่าพอใจ โดย
สิ ้นเปลืองค่าใช้ จ่าย พลังงาน และเวลาน้ อย เป็ นบุคคลที่มีความสุข พอใจในการทางาน เพิ่มพูน
คุณภาพ และปริมาณของผลงาน สามารถคิดค้ น ดัดแปลง วิธีการทางานให้ ได้ ผลดียิ่งขึ ้นอยู่เสมอ
2. ประสิทธิภาพขององค์กร หมายถึง การที่องค์กรสามารถดาเนินงานต่าง ๆ ตาม
ภารกิจหน้ าที่ขององค์กร บรรลุตามวัตถุประสงค์ โดยประหยัดทัง้ เวลา ทรัพยากร และกาลังคน
องค์ กรมี ความสามารถในการใช้ ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ เทคนิควิธี การ และเทคโนโลยี ทาให้ เกิด
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วิธีการทางานที่เหมาะสม มีความราบรื่ นในการดาเนินงาน มีปัญหาอุปสรรค ความขัดแย้ ง และ
การสูญเปล่าน้ อยที่สดุ บุคลากรมีขวัญกาลังใจดี และมีความสุขในการทางาน
Peterson and Plowman (1953) ได้ ก ล่าวว่า องค์ ป ระกอบของประสิ ท ธิ ภ าพการ
ทางาน ไว้ ดงั นี ้
1. คุณ ภาพของงาน (Quality) ผลงานหรื อผลผลิต จะต้ องมี คุณ ภาพสูง โดยผู้ผลิต
และผู้ใช้ จะต้ องได้ ประโยชน์ที่ค้ มุ ค่า ผลการทางานจะต้ องมีความถูกต้ องได้ มาตรฐาน รวดเร็ว และ
ก่อให้ เกิดประโยชน์ต่อองค์กร และสร้ างความพึงพอใจให้ กบั ลูกค้ าหรือหรือผู้ที่มาใช้ บริการ
2. ปริ มาณ (Quality) ผลงานหรื อผลผลิตที่เกิดขึน้ จะต้ องเป็ นไปตามเป้าหมายของ
องค์ กร โดยผลงานที่ป ฏิบัติได้ นัน้ จะต้ องมี ปริ ม าณงานที่เหมาะสมตามแผนงานที่กาหนดหรื อ
เป้าหมายที่ องค์ กรวางไว้ และควรมี ก ารก าหนดระยะเวลาหรื อวางแผนบริ ห ารเวลาเพื่ อให้ ไ ด้
ปริ มาณงานตามเป้าหมายที่มีการกาหนดไว้ โดยผลงานที่ออกมานัน้ ต้ องสมดุลกับอัตรากาลังคน
มีการสารวจวัสดุอปุ กรณ์ก่อนใช้ ทกุ ครัง้ และมีการเก็บวัสดุอปุ กรณ์ไว้ ในจานวนที่เหมาะสม
3. เวลา (Time) ที่ต้องใช้ ในการดาเนินงานจะต้ องมีการกาหนดอย่างเหมาะสมกับ
ลักษณะงาน มีการพัฒนาเทคนิคการทางานให้ มีความสะดวกและรวดเร็ วมากขึน้ ผลงานสาเร็ จ
ตามกาหนดเมื่อเทียบกับความยากง่ายของงาน ใช้ เวลาในการปฏิบตั ิงานน้ อย การส่งมอบตรงตาม
กาหนด และพนักงานทางานถูกต้ องรวดเร็ว
4. ค่าใช้ จ่าย (Cost) ในการดาเนินงานทัง้ หมด จะต้ องมีความเหมาะสมกับงาน โดย
จะต้ องลงทุนน้ อยที่สดุ และได้ รับผลกาไรมากที่สดุ ประสิทธิภาพด้ านค่าใช้ จ่ายหรื อต้ นทุน คือ การ
ใช้ ท รัพ ยากรบุค คล วัส ดุ เทคโนโลยี และการเงิ น ที่ มี อ ยู่อ ย่ างประหยัด และคุ้ม ค่ าที่ สุด มี ก าร
วางแผนก่อนเริ่ มงานเพื่อขจัดความซ ้าซ้ อนในการผลิต นาความรู้จากการฝึ กอบรมมาใช้ ในงานให้
เกิดประโยชน์สงู สุด และให้ ความร่วมมือในการประหยัดพลังงาน
Ryan and Smith (1954) ได้ กล่ า วถึ ง ประสิ ท ธิ ภ าพในการท างานของบุ ค คล
(Human Efficiency) ว่าเป็ นความสัม พันธ์ ระหว่างสิ่งที่ทุ่ม เทและลงทุนให้ กับงานในแง่บวก ซึ่ง
สามารถพิจารณาจากการทางานของแต่ละบุคคลโดยเปรี ยบเทียบกับผลลัพธ์ ที่ได้ จากงานนัน้ ๆ
เช่น ความพยายามในการทางานกับผลลัพธ์ที่ได้ จากงานนัน้
Simon (1960) กล่าวว่า งานใดที่มีประสิทธิภาพสูงสุด พิจารณาได้ จากความสัมพันธ์
ระหว่างปั จ จัยน าเข้ า (Input) กับ ผลผลิ ต (Output) ที่ ได้ รับ ซึ่งสรุ ป ได้ ว่า ประสิ ท ธิ ภ าพเท่ากับ
ผลผลิต ถ้ าเป็ นหน่วยงานราชการของรัฐ จะบวกความพึงพอใจของผู้รับบริ การเข้ าไปด้ วย โดย
สามารถเขียนเป็ นสูตรได้ ดงั นี ้ คือ
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E = (O-I) + S
E = Efficiency คือ ประสิทธิภาพของงานที่ได้ รับออกมา
O = Output คือ ผลิตหรือผลงานที่ได้ รับออกมา
I = Input คือ ปัจจัยน้ าเข้ าหรือทรัพยากรในการบริหารที่ใช้ ไป
S = Satisfaction คือ ความพึงพอใจในผลงานที่ออกมา
เมื่อพิจารณาสูตรข้ างต้ นแล้ ว จะเห็นได้ ว่า ในเชิงธุรกิจนัน้ ประสิทธิภาพจะตังอยู
้ ่บ น
รากฐานของกาไร นั่นคือการที่สามารถผลิตงานออกมาในปริ ม าณให้ ได้ มาก โดยใช้ ต้นทุนหรื อ
ปั จจัยนาเข้ าให้ น้อย ส่วนทางด้ านการบริ หารราชการนัน้ ประสิทธิภาพจะมุ่งไปที่ความพึงพอใจ
ของผู้รับบริ การเป็ นสาคัญ
นอกจากนัน้ ประสิทธิภาพในการปฏิบตั ิงานมักพิจารณาว่า ในการดาเนินการเพื่อให้
บรรลุเป้าหมายขององค์กร ผลที่ได้ รับนัน้ ดีแค่ไหน อย่างไร ซึ่งอาจเปรี ยบเทียบได้ หลายมิติ เช่น
มิติทางเศรษฐศาสตร์ โดยไม่ ใช่เพียงเรื่ องเงินแต่อย่างเดียว แต่หมายถึงทรัพ ยากรอื่น ๆ ที่ใช้ ใน
กระบวนการผลิตนัน้ ๆ ด้ วย เช่น เวลาหรื อวัตถุดิบ มิติทางการบริ หาร อาจพิจารณาจากความพึง
พอใจของสมาชิกในองค์กรต่อวิธีการบริ หารเพื่อบรรลุเป้าหมาย มิติทางสังคม อาจพิจารณาจาก
ผลการสะท้ อนกลับการที่จะเกิดประสิทธิภาพในการปฏิบตั ิงานนัน้ โดยต้ องมีองค์ประกอบสาคัญ
อยู่ 2 ส่วนหลัก ได้ แก่ ผู้ปฏิบัติงาน กับโครงสร้ างการปฏิบัติงาน สาหรับในเรื่ องของผู้ปฏิบัติงาน
จะต้ อ งมี แ นวคิ ด การปฏิ บัติ ตัวในการปฏิ บัติ ง าน และการพัฒ นาตนเองอยู่ เสมอ ดัง นัน้ การ
ปฏิบตั ิงานที่มีประสิทธิภาพควรมีลกั ษณะดังนี ้ (สมพิศ สุขแสน, 2556)
1) ความฉับไว หมายถึง การใช้ เวลาได้ อย่างเหมาะสมที่สุด รวดเร็ ว ไม่ทางานล่าช้ า
กล่ า วคื อ คนที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ควรท างานให้ เสร็ จ ตามก าหนดเวลา หรื อ งานบริ ก ารต้ อ งให้
ผู้รับบริ การได้ รับบริ การด้ วยความรวดเร็ ว ผู้ให้ บริ การจะต้ องสร้ างวัฒ นธรรมการให้ บริ การแบบ
เบ็ดเสร็จจุดเดียว (One Stop Service)
2) ความถูกต้ องแม่นยา หมายถึง การไม่ มีความผิดพลาดหรื อเกิดขึน้ น้ อย รวมทัง้
ความแม่นยาในกฎระเบียบข้ อมูล ตัวเลข หรื อสถิติต่าง ๆ ไม่ ประมาทเลินเล่อจนทาให้ เกิดความ
เสียหายแก่องค์กร
3) ความรู้ หมายถึง การมีองค์ความรู้ เกี่ยวกับงาน รู้จกั ศึกษาหาความรู้ในงานที่ทาอยู่
ตลอดเวลา คนที่มีประสิทธิภาพควรแสวงหาความรู้อยู่ตลอดเวลา ทังการเรี
้
ยนรู้ด้วยตนเอง องค์กร
ผู้อื่น อินเทอร์ เน็ต เป็ นต้ น และสามารถนาความรู้ ที่ได้ รับมาปรับปรุงการทางานให้ ดีขึ ้น
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4) ประสบการณ์ หมายถึง การรอบรู้ จากการได้ เห็น สัม ผัส ได้ ลงมือปฏิบัติ มิ ใช่ มี
ความรู้ ด้ านวิช าการแต่ เพี ย งอย่างเดี ยว การเป็ น ผู้มี ป ระสบการณ์ ในการท างานสูง จะท างาน
ผิดพลาดน้ อย องค์กรจะต้ องรักษาบุคคลเหล่านี ้ให้ อยู่กบั องค์กรให้ นานที่สดุ เพราะคนเหล่านี ้จะทา
ให้ องค์กรพัฒนาได้ เร็ว
5) ความคิดสร้ างสรรค์ หมายถึง การคิดริ เริ่ ม นาสิ่งใหม่ ๆ มาใช้ ในองค์กร เช่น ระบบ
การให้ บริการที่ลดขันตอน
้
การประเมินผลการปฏิบตั ิงานแบบใหม่ การบริ หารงานแบบเชิงรุก เป็ น
ต้ น คนที่มีประสิทธิภาพจะเป็ นคนที่ชอบคิด เก่งคิด หรื อมองไปข้ างหน้ าตลอดเวลา ไม่ใช่ทางาน
เฉพาะตามคาสัง่ และงานประจาวัน
จากแนวคิดในเรื่ องประสิทธิภาพข้ างต้ น อาจกล่าวโดยสรุปว่า ประสิทธิภาพของการ
ทางานในเชิงการบริ หารธุรกิจนัน้ หมายถึง การใช้ ต้นทุนการผลิตให้ น้อยแต่ได้ กาไรมาก ซึง่ ผลิตผล
จานวนมากและประหยัดเวลาที่สดุ สาหรับประสิทธิภาพในความหมายเชิงสังคมศาสตร์ นนั ้ ปั จจัย
นาเข้ า หมายถึง คุณ สมบัติในด้ านความสามารถ ความพยายาม ความคล่องแคล่ว และความ
พร้ อมของผู้ปฏิบัติงาน โดยปั จจัยนาออก หมายถึง การบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กรและสร้ าง
ความพึงพอใจแก่ผ้ ูใช้ บริ การ จากแนวคิดการศึกษาประสิทธิภาพที่กล่าวมาแล้ ว พอจะสรุปได้ ว่า
การศึกษาประสิทธิภาพของการใช้ ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ในสถาบันวิจยั วิทยาศาสตร์ และ
เทคโนโลยีแห่งประเทศไทย จะต้ องประกอบกับระบบที่ดี เมื่อพัฒนาเสร็จสมบูรณ์แล้ ว สามารถเอื ้อ
ประโยชน์ สูง สุด ให้ กับ ผู้ ใช้ ป ระโยชน์ หากมี ก ารเปลี่ ย นแปลงไปจากเดิ ม ระบบก็ ยัง สามารถ
ปรับเปลี่ยนให้ สอดคล้ องกับความต้ องการของผู้ปฏิบัติได้ โดยการจัดให้ ได้ รับความรู้ ใหม่ๆ ทาง
เทคโนโลยีเพิ่มเติม และมีการแลกเปลี่ยนความรู้ซงึ่ กันและกัน
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่ งประเทศไทย (วว.)
ประวัติ
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) เป็ นรัฐ วิสาหกิจ ที่
จัดตัง้ ขึน้ เพื่อดาเนินการตามนโยบายพิเศษของรัฐ ปั จจุบันเป็ นหน่วยงานในกากับของกระทรวง
การอุ ด มศึ ก ษา วิ ท ยาศาสตร์ วิ จัย และนวัต กรรม (อว.) และมี พ ระราชบัญ ญั ติ ส ถาบัน วิ จั ย
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2522 โดยมี วัตถุป ระสงค์ ในการจัดตัง้ ตาม
พระราชบัญญั ติ คือ ริ เริ่ มดาเนินการวิจัย และให้ บริ การทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการ
พัฒนาประเทศในทางเศรษฐกิจและสังคม ให้ แก่หน่วยงานของรัฐและวิสาหกิจเอกชน ทาการวิจยั
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อให้ มีการใช้ ทรัพยากรธรรมชาติอย่างเหมาะสมกับภาวะเศรษฐกิจ
สิ่ ง แวดล้ อ ม การอนามัย และสวัส ดิ ภ าพของประชาชน รวมถึง สนับ สนุน การเพิ่ ม ผลผลิ ตตาม
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นโยบายของรัฐบาลโดยเผยแพร่ ผลของการวิจัยวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี เพื่อนาไปใช้ ให้ เกิด
ประโยชน์ แก่ประเทศในทางเกษตรกรรม อุตสาหกรรมและพาณิ ชยกรรม การฝึ กอบรมนัก วิจัย
วิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี และให้ บริ ก ารในการทดสอบ ตรวจวัด และบริ ก ารอื่ น ๆ ทาง
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ / ค่ านิยม / วัฒนธรรมองค์ กร / ยุทธศาสตร์ / กรอบแนวทาง
การดาเนินงาน
วิสัยทัศน์
วว. เป็ นองค์กรชัน้ นาในการบูรณาการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพื่อ
สร้ างสังคมนวัตกรรมอย่างยัง่ ยืน
พันธกิจ
1. วิ จั ย พั ฒ นาและบู ร ณ าการด้ านวิ ท ยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวั ต กรรม
เพื่ อ สร้ างคุ ณ ค่ า มู ล ค่ า เพิ่ ม ให้ กับ เศรษฐกิ จ ประเทศบนฐานความหลากหลายทางชี ว ภาพ
ตอบสนองการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและการพัฒนาประเทศอย่างยัง่ ยืน
2. ถ่ายทอดเทคโนโลยี และนวัตกรรม สูอ่ ตุ สาหกรรมและวิสาหกิจชุมชน และผลักดัน
ให้ เกิดการนาไปใช้ ประโยชน์ทงเชิ
ั ้ งเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้ อม
3. บริ ก ารวิ เ คราะห์ ทดสอบ สอบเที ย บ รั บ รองระบบคุ ณ ภาพ อบรม และ
ที่ปรึกษา เพื่อยกระดับมาตรฐานและความสามารถในการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรม
4. พั ฒ นาระบบบริ ห ารจั ด การองค์ ก ร สู่ อ งค์ ก รสมรรถนะสู ง ทั น สมั ย และมี
ธรรมาภิบาล
วัฒนธรรมองค์ กร
สร้ างองค์กรแห่งปัญญา สร้ างคุณค่านวัตกรรม
ยุทธศาสตร์
1. สร้ างสรรค์เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่มี คุณ ค่า ตอบสนองการพัฒ นาเศรษฐกิจ
ประเทศบนฐานความหลากหลายทางชีวภาพ (Bio-based economy)
2. สร้ างความเข้ ม แข็ง ของเศรษฐกิ จ ฐานรากตามความต้ อ งการของพื น้ ที่ (Area
based) ด้ วย วทน.
3. ส่งเสริ มการนาความเชี่ยวชาญและโครงสร้ างพืน้ ฐานทาง วว. สามารถนาไปใช้
ประโยชน์อย่างครบวงจร เพื่อสนับสนุนการสร้ างสังคมนวัตกรรมที่ยงั่ ยืน
4. พัฒนาสูอ่ งค์กรสมรรถนะสูง ทันสมัย เข้ มแข็ง พึง่ ตนเองได้ และมีธรรมาภิบาล
กรอบแนวทางการดาเนินงานของ วว.
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1. วิจยั และพัฒนาบนฐานของทรัพยากรชีวภาพ (Bio Based Research) ครอบคลุม
ภารกิจที่เกี่ยวข้ องกับคลัสเตอร์ เป้าหมายของประเทศ เช่น การแปรรูปอาหาร เชื ้อเพลิงชีวภาพ เคมี
ชีวภาพ และการแพทย์ครบวงจร
2. พัฒ นาเทคโนโลยีที่ สามารถน าไปใช้ ในการแก้ ไขปั ญ หา หรื อตอบสนองความ
ต้ องการของผู้ใช้ (Appropriate Technology) ได้ อย่างสอดคล้ องกับบริ บทในการใช้ งานจริ ง ทังใน
้
ด้ านต้ นทุนและความซับซ้ อนของเทคโนโลยี
3. การบริ การด้ านการวิจัย และพัฒ นาผลิ ต ภัณ ฑ์ ต้ น แบบจนสู่ระดับ เชิ ง พาณิ ช ย์
(Commercialization) อย่างครบวงจร จนถึงส่งเสริ มด้ านการตลาดและเชื่อมโยงด้ านการเงินแก่
ผู้ประกอบการทุกระดับ (Total Solution Provider)
4. การดาเนินงานที่มุ่งเน้ นการตอบโจทย์ความต้ องการของชุมชนและประชาชนใน
พืน้ ที่ต่าง ๆ สนับสนุนให้ เกิดการพัฒนาเชิงพืน้ ที่ร่วมกับหน่วยงานและสถาบันการศึกษาในพืน้ ที่
(Area Based) เพื่อสร้ างความเข้ มแข็งให้ กบั ชุมชน
โครงสร้ างองค์ กร
วว. แบ่งการดาเนินงานออกเป็ น 6 กลุม่ งาน
1. กลุม่ วิจยั และพัฒนาด้ านอุตสาหกรรมชีวภาพ (อช.)
2. กลุม่ วิจยั และพัฒนาด้ านพัฒนาอย่างยัง่ ยืน (พย.)
3. กลุม่ บริการอุตสาหกรรม (บอ.)
4. กลุม่ ยุทธศาสตร์ และจัดการนวัตกรรม (ยธ.)
5. กลุม่ บริหาร (บห.)
6. กลุม่ งานสังกัดผู้ว่าการ
ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ของสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่ ง
ประเทศไทย (วว.)
ตามที่รัฐบาลมีนโยบายในการผลักดันให้ หน่วยงานภาครัฐพัฒนาระบบงานเข้ าสูก่ าร
บริ หารงานแบบอิเล็กทรอนิกส์ ทาให้ ทุกหน่วยงานเข้ าใจถึงความสาคัญและความจาเป็ นเกี่ยวกับ
การบูรณาการระบบงานพื น้ ฐานที่ ใช้ จัด กระบวนการท างาน การรับ ส่ง เอกสาร ตลอดจนการ
ติดตามงานให้ มี ประสิ ทธิ ภ าพมากขึน้ ลดการใช้ กระดาษและการถ่ายสาเนาเอกสาร สามารถ
เรี ยกใช้ งานหรือสัง่ การ ประสานการปฏิบตั ิงานได้ ทุกที่ทุกเวลา ซึ่งการรับส่งเอกสารในสถาบันวิจยั

25
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) มีหลากหลายประเภททัง้ เพื่อดาเนินการและ
เพื่อทราบ
ในปี พ.ศ.2552 สถาบันวิจยั วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) จึงได้
นาระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ ในการบริ หารจัดการงานสารบรรณ เพื่อช่วยลดขัน้ ตอนใน
การปฏิ บัติงานให้ เกิด ความสะดวกรวดเร็ วในการแลกเปลี่ ย นข้ อมูล รองรับงานเอกสารรับเข้ า
ส่ง ออก หนังสื อ เวี ยน ระเบี ย บ ค าสั่ง ต่ าง ๆ ระหว่างหน่ วยงานทัง้ ภายในองค์ ก ร และระหว่า ง
หน่วยงานภายนอกองค์กรตามกรอบแนวทาง TH e-GIF เพื่อติดตามและป้องกันการสูญหายของ
เอกสาร ตลอดจนเกิดความสะดวกในการสืบค้ นและติดตามงาน โดยได้ คดั เลือกระบบที่พฒ
ั นาอิง
ตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้ วยระบบงานสารบรรณ ปี พ.ศ. 2526 และเป็ นระบบเปิ ด
(Open System) จึ ง ได้ คัด เลื อ กระบบงานสารบรรณอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ INFOMA: WebFlow™ ซึ่ ง
พัฒนาขึ ้นโดยมีวตั ถุประสงค์หลักเพื่อการบริ หารงานสารบรรณให้ มีประสิทธิภาพสูงสุดต่อองค์กร
รองรั บ งานเอกสารรั บ เข้ า -ส่ง ออก หนังสื อ เวีย น ระเบี ยบ คาสั่ง ต่ าง ๆ ที่ สื่ อสารกัน ทัง้ ภายในภายนอกองค์กร ตลอดจนหนังสือที่มาจากหน่วยงานภายนอก ซึ่งในแต่ละวันมีเอกสารเข้ า -ออก
หลายประเภทและมี ป ริ ม าณมาก มี ขัน้ ตอนในการดาเนินงานที่ซับซ้ อน ระบบสามารถช่ วยลด
ขันตอนการท
้
างาน ให้ บริ การสืบค้ นหนังสือหรื อติดตามงานเอกสารได้ อย่างรวดเร็วสามารถทราบ
ถึงสถานะของหนังสือ ป้องกันเอกสารสูญหายระหว่างดาเนินการ
คุณลักษณะของระบบ
1. INFOMA: WebFlow™ เป็ นระบบซอฟต์แวร์ ที่ออกแบบเพื่อปฏิบตั ิงานสารบรรณ
ด้ วยระบบคอมพิวเตอร์ โดยอาศัยศักยภาพของระบบเครื อข่ายภายในองค์กร ทางานในลักษณะ
ของ Web Application มี รู ป แบบการท างานผ่ า น Browser (ท างานผ่ า นโปรแกรม Internet
Explorer สามารถประยุกต์ งานระบบได้ ตามโครงสร้ างองค์ กรภาครั ฐ บาล รัฐวิสาหกิจ เอกชน
องค์กรอิสระ สถาบันการศึกษา เป็ นต้ น ผู้ใช้ งานระบบจะต้ องมีชื่อและรหัสผ่านก่อนเข้ าสูโ่ ปรแกรม
เพื่อเข้ าสูร่ ะบบงาน
2. ระบบสามารถบันทึกการรับ -ส่งหนังสือภายในและภายนอก ผู้ใช้ งานสามารถ
บันทึกรายละเอียด ได้ แก่ เลขที่หนังสือ วันที่ของหนังสือ เลขที่อ้างถึง (ถ้ ามี) เลขทะเบียนหนังสือ
รับ-ส่งที่ระบบกาหนดให้ อัตโนมัติ เรื่ อง/รายละเอียด จาก ถึง ความเร่ งด่วน ความสาคัญเอกสาร
เช่น ลับ ลับมาก ลับที่สุด โดยกาหนดตามสิทธิ์ของผู้ใช้ งาน ระบบจะบันทึกวันเวลาพร้ อมวันที่ใน
การลงรับ สามารถกาหนดระยะเวลาการดาเนินงานกับหนังสือ นอกจากนีผ้ ้ ูใช้ งานยังสามารถ
กาหนดหมวดหนังสือเป็ น ระเบียบ, คาสัง่ , ประกาศต่าง ๆ เป็ นต้ น
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3. การค้ นหาและติดตามงานเอกสาร ผู้ใช้ งานสามารถสืบค้ นข้ อมูลได้ จ ากดัชนี ที่
บันทึกเข้ าสู่ระบบ เช่น ค้ นหาจากเลขที่หนังสือ วันที่ ชื่อเรื่ อง อ้ างถึง สิ่งที่ส่งมาด้ วย หน่ว ยงานต้ น
ทาง ซึ่งสามารถเรี ยกดูเอกสารแนบท้ ายที่เป็ นกระดาษ (ผ่านเครื่ องอ่านภาพเอกสารอิเล็กทรอนิกส์
Scanner) หรื อไฟล์ ข้อมูล ที่ส ร้ างจาก Microsoft Word, Excel, Power Point, Adobe Acrobat,
JPEG, GIF, HTML เป็ นต้ น สามารถติดตามความคืบหน้ าในการปฏิบตั ิงานของแต่ละหน่วยงาน
สถานะของหนังสือ เช่น อยู่ระหว่างดาเนินการ, รอปฏิบตั ิ, ดาเนินงานเสร็จสิ ้น ปิ ดงาน หรือจัดเก็บ
4. ผู้ใช้ งานระบบสามารถเรี ยกดูภาพเอกสารที่ได้ จากการสแกนโดยสามารถเรี ยกดู
เอกสารตามความกว้ างของจอคอมพิวเตอร์ การขยายภาพเอกสาร Zoom In การย่อขนาดภาพ
เอกสาร Zoom Out การหมุน ภาพเอกสารที ล ะ 90 องศา การเรี ย กดูห น้ าเอกสารไปยัง หน้ า ที่
ต้ องการ และการพลิกดูหน้ าเอกสารทีละหน้ า
5. การส่งเอกสาร/ การบันทึกงาน เมื่อลงทะเบียนรับ -ส่งหนังสือ พร้ อมบันทึกคาสั่ง
การเรียบร้ อยแล้ ว ผู้ใช้ งานสามารถส่งหนังสือผ่านไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้ องตามโครงสร้ างองค์กร
โดยหน่วยงานผู้รับปลายทางไม่จาเป็ นต้ องบันทึกรายละเอียดหนังสือใหม่สามารถลงทะเบียนรับ
หนังสือได้ ทนั ที นอกจากนันระบบสามารถขยายศั
้
กยภาพในการดาเนินงานและติดตามหนังสือได้
โดยเชื่ อ มโยงกับ ระบบไปรษณี ย์ อิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ ที่ มี ม าตรฐานเป็ น SMTP/ POP 3 ซึ่ง ผู้ ใช้ ง าน
สามารถตรวจสอบประวัติ ก ารด าเนิ น งานเอกสาร รายละเอี ย ดหนั ง สื อ จากระบบไปรษณี ย์
อิเล็กทรอนิกส์พร้ อมเอกสารแนบ
6. การพิมพ์ รายงาน ผู้ใช้ งานสามารถเลือกพิมพ์ รายงานแยกตามประเภทหนังสือ
เช่น รายงานเลขทะเบียนหนังสือรับ รายงานเลขทะเบียนหนังสือส่งภายใน รายงานเลขทะเบียน
หนังสือเพื่อการเซ็นรับ รายงานเลขทะเบียนหนังสือส่งออกนอกองค์กร รายงานการติดตามการ
ปฏิบัติงาน รายงานสถิติสถานะหนังสือ ซึ่งสามารถจัดพิม พ์ รายงานได้ ตามช่วงเวลาที่กาหนด
ตามหมวดหมู่หนังสือ ตามหน่วยงานผู้รับ หรื อหน่วยงานผู้ส่ง และจัดเรี ยงลาดับตามหน่วยงานผู้
ปฏิบตั ิได้
7. การเชื่ อ มโยงระบบงานสารบรรณ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ กั บ ระบบงานตู้ เอกสาร
อิเล็กทรอนิกส์ หนังสือที่ดาเนินการแล้ วเสร็ จและต้ องการจัดเก็บเพื่อเป็ นเอกสารอ้ างอิง ผู้ใช้ งาน
สามารถเลือกเรื่ องที่ปิดงานแล้ วเก็บเข้ าสู่ระบบตู้เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ได้ ทันที โดยเลือกเก็บในตู้
เอกสาร ลิ ้นชัก แฟ้มเอกสารที่กาหนด พร้ อมจัดลาดับความสาคัญเอกสาร โดยข้ อมูลที่บนั ทึกและ
เอกสารแนบจากการสแกน หรื อโอนไฟล์ข้อมูลเชื่อมโยงกับฐานข้ อมูลระบบตู้เอกสารได้ อัตโนมัติ
ซึง่ เป็ นการลดขันตอนการท
้
างาน
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การปรับปรุงระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ เพิ่มเติม (ระยะที่ 2)
1. การปรับปรุงระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (INFOMA : WebFlow)
1.1. ปรับปรุง User Interface เพื่อให้ ทันสมัยและรองรับการใช้ งานถึงระดับ
ผู้บริหารและรองรับการใช้ งานแบบฟอร์ มอิเล็กทรอนิกส์ (e-Form) หรือ Template Word
1.2. สามารถเรี ย กโปรแกรมการใช้ ง านผ่ าน Internet Explorer, Chrome,
Fire Fox
1.3. ปรับปรุ งการปรับ Application ให้ รองรับ 64-bit ทัง้ Web Application
& Database และรองรับการใช้ งานลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์
1.4. ปรับปรุ งระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ให้ รับ -ส่งข้ อมูลภาครัฐ (ECMS
V.2.0)
1.5. ปรับปรุงฟั งก์ชนั่ การดูภาพเอกสารจากไฟล์สแกนที่เป็ น .Tiff ให้ สามารถ
เปิ ดผ่านโปรแกรม Acrobat Reader (.PDF) ได้
1.6. ปรับปรุงโครงสร้ างหน่วยงาน ให้ รองรับการรับ/ส่งข้ อมูล
1.7. ดาเนินการในการทา Data Conversion และสร้ าง/ปรับปรุงแก้ ไขสิทธิ์ใน
การเข้ าถึงระบบเกี่ยวข้ องให้ กบั ผู้ใช้ งานที่ได้ รับอนุญาต
1.8. ระบบสามารถให้ ผ้ ูปฏิบัติสามารถส่งหนังสือไปยังบุคลากรที่เกี่ยวข้ อง
ดาเนินการแทนการเดินเอกสารกระดาษ ผู้รับเอกสารสามารถดาเนินการและบันทึกผล/สัง่ การบน
หนังสือนา (เกษียณหนังสือ) พร้ อมลงลายมือชื่อดิจิทลั กากับ
2. พัฒนาระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ สาหรับการติดตามงานของผู้บริ หารให้ เข้ า
ใช้ งานผ่านอุปกรณ์ Tablet หรือ Smart Phone (Web Application)
2.1. สามารถใช้ งานผ่านอุปกรณ์ สื่อสาร ที่รองรับระบบปฏิบตั ิการ iOS หรื อ
android
2.2. พัฒนา GUI ของระบบฯ ให้ เหมาะสมกับการใช้ งาน โดยให้ แสดงผลเป็ น
แบบ Responsive ที่ ส ามารถปรั บ หน้ าจอการแสดงผลตามขนาดของหน้ าจอให้ เหมาะสมกับ
อุปกรณ์ โทรศัพท์เคลื่อนที่ (Mobile Devices) ได้ โดยอัตโนมัติ และแสดงผลได้ ดีที่สุดบนอุปกรณ์
iPad
2.3 รองรับการเรียกดู / การส่งงาน, การลงนาม ของผู้บริหาร
2.4 รองรับการบันทึกคาสัง่ การ พิมพ์ข้อความสัง่ การผ่านคีย์บอร์ ด
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2.5 รองรั บ การบั น ทึ ก ค าสั่ ง การ พิ ม พ์ ข้ อความสั่ ง การผ่ า นปากกา
อิเล็กทรอนิกส์
2.6 สามารถใช้ งานร่ ว มกั บ ระบบลายมื อ ชื่ อ อิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ ไ ด้ (Digital
signature)
2.7 สามารถติดตามงานได้ (Follow up)
3. ระบบลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ (INFOMA : Signature)
3.1. พัฒนาระบบ PKI & Digital Signature Software
3.2. สามารถใช้ งานร่วมกับระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
3.3. สามารถทาการพิ สูจ น์ ตัวตน (Authentication) เป็ นรายบุคคล โดยใช้
ข้ อมูลผู้ใช้ งาน
3.4. สามารถใช้ Digital Signature แบบใช้ งานภายในองค์กร (Internal CA)
3.5. มี ก ารผูก Internal CA กับ การ Authentication ของผู้ใช้ งานแต่ ล ะคน
และบันทึกลายเซ็นต์แบบภาพไว้ ในระบบฯ
3.6. เจ้ าของกุญแจสามารถเปลี่ยนรหัสผ่านลงลายมือชื่อได้ ตลอดเวลา
4 ระบบแบบฟอร์ มอิเล็กทรอนิกส์ (INFOMA : e-Form)
4.1 ดาเนินการสร้ าง Start-up Function e-Form จานวน 1 Server
4.2. พัฒนาระบบแบบฟอร์ มเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (e-Form) หรือ Template
Word จานวน 4 ฟอร์ ม เพื่อรองรับการลงลายมือชื่อด้ วยอิเล็กทรอนิกส์ ได้ แก่ แบบฟอร์ มขออนุมัติ
ค่าใช้ จ่ายในการเดินทาง แบบฟอร์ มขออนุมตั ิค่าใช้ จ่ายในการจัดฝึ กอบรม/สัมมนา และค่าสมมนา
คุณวิทยากรเป็ นกรณีพิเศษ แบบฟอร์ มขออนุมตั ิค่าใช้ จ่ายในการจัดประชุม และแบบฟอร์ มบันทึก
ภายใน
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้ อง
งานวิจัยเรื่ อง “ปั จ จัยที่ มี อิท ธิพ ลต่ อประสิทธิ ภ าพในการทางานด้ วยระบบสารบรรณ
อิเล็ กทรอนิกส์ ในสถาบัน วิจัยวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)” มี งานวิจัยที่
เกี่ยวข้ อง ดังนี ้
กนิษฐา สุวรรณสินธุ์ (2558) ได้ ทาการศึกษาเรื่ อง “ปั จจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจ
การใช้ งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ของเจ้ าหน้ าที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยสังกัด
ส่ ว นกลาง” ผู้ วิ จัย ได้ ท าการศึ ก ษาพฤติ ก รรมและประสิ ท ธิ ภ าพการใช้ ง านระบบสารบรรณ
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อิเล็กทรอนิกส์ของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และปั ญหาในการใช้ งานระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงข้ อเสนอแนะในการพัฒนาระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ โดยมีตวั แปรอิสระ
5 ตัวแปร คือ เพศ อายุ ระดับการศึกษา ตาแหน่งอาชีพ และปั จจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพการใช้
งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ส่วนตัวแปรตามมี 1 ตัวแปร คือ ความพึงพอใจในการใช้ งาน
ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของเจ้ าหน้ าที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยสังกัดส่วนกลาง
มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปั จ จัยที่มีผลต่อความพึงพอใจสาหรับการใช้ งานระบบงานสารบรรณ
อิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ ข องเจ้ า หน้ าที่ ก รมป้ อ งกัน และบรรเทาสาธารณภั ย สัง กัด ส่ ว นกลาง และเพื่ อ
เสนอแนะแนวทางในการพัฒ นาและปรั บ ปรุ ง ประสิ ท ธิ ภ าพการใช้ ง านระบบงานสารบรรณ
อิเล็ ก ทรอนิ ก ส์ โดยเครื่ อ งมื อ ที่ ใช้ ในการวิ จัย คื อ แบบสอบถาม และน าข้ อ มูล ที่ ไ ด้ ทัง้ หมดมา
ประมวลผล ทาการวิเคราะห์ด้วยสถิติเชิงพรรณนา ได้ แก่ ค่าร้ อยละและค่าเฉลี่ย ซึ่งผลการศึกษา
พบว่า “ระดับความพึงพอใจในการใช้ งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ในแต่ละด้ าน โดยรวมอยู่
ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็ นรายด้ านพบว่าด้ านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ ด้ านความพึงพอใจต่อ
คุณภาพการใช้ งาน รองลงมาคือ ด้ านขันตอนกระบวนการ
้
ส่ วนด้ านที่มีค่าเฉลี่ยต่าสุดคือ ด้ านการ
จัดการเอกสาร” จากการสารวจข้ อคิดเห็นและข้ อเสนอแนะต่าง ๆ ของผู้ตอบแบบสอบถามพบว่า
“ควรมีการปรับปรุงพัฒนาระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ในด้ านระบบการสืบค้ นหาข้ อมูล การเพิ่ม
ประสิทธิภาพของฐานข้ อมูลในการจัดเก็บหรื อประมวลผล และควรมีก ารอบรมความรู้ ให้ แก่ผ้ ูที่
รับผิดชอบงานนี ้เป็ นประจาทุกปี ”
พิศพร แถบทอง และ โกวิท รพีพิศาล (2559) ได้ ศึกษาแนวทางในการปรับปรุงระบบ
การเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์ของกองทัพบก : ศึกษาเฉพาะกรณี กาลังพลเหล่าทหารสารบรรณ
และเหล่าทหารปื นใหญ่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินโครงสร้ าง สารวจระดับการยอมรับ การ
เรี ยนการสอนอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning) และเปรี ยบเทียบลักษณะทางประชากรศาสตร์ กับการ
ประเมินโครงสร้ างและการยอมรับการเรี ยนการสอนแบบ e-Learning ของกองทัพบกในกลุ่มกาลัง
พลเหล่าทหารปื นใหญ่และเหล่าทหารสารบรรณ โดยมีตวั แปรต้ น จานวน 3 ตัวแปร คือ เพศ กลุ่ม
ผู้ใช้ และความสามารถในการใช้ ง านคอมพิ วเตอร์ ส่วนตัวแปรตามจ านวน 2 ตัวแปรคื อ การ
ประเมินโครงสร้ างอิเล็กทรอนิกส์ และ การยอมรับการเรี ยนการสอนแบบอิเล็กทรอนิกส์ ของผู้เรี ยน
และผู้สอนเหล่าทหารปื นใหญ่ของกองทัพบก Technology Acceptance Model (TAM) เครื่ องมือ
ที่ใช้ ในการวิจัย ได้ แก่ แบบสอบถามและการสัมภาษณ์ โดนทาการวิเคราะห์ข้อมูลด้ วยสถิติ ดังนี ้
ความถี่ ร้ อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติ t-test และ สถิติ f-test (one-way ANOVA)
ผลที่ได้ จากการศึกษาพบว่า “กาลังพลประเมินโครงสร้ างการเรี ยนการสอนแบบ e-Learning โดย
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ภาพรวมอยู่ในระดับ ปานกลาง ส่วนการยอมรับการเรี ยนการสอนแบบ e-Learning อยู่ในระดับ
มาก” ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า “สมมติฐานส่วนใหญ่ได้ รับการปฏิเสธ แสดงให้ เห็นว่า ไม่ว่า
เพศสภาพ เหล่าทหาร หรื อ ประสบการณ์ ก ารใช้ ค อมพิ ว เตอร์ ที่ ต่ างกัน ก็ไม่ มี ผ ลใด ๆ ต่ อ การ
ประเมินโครงสร้ างและการยอมรับการเรียนการสอนแบบ e-Learning” นอกจากนี ้ได้ มีการนาเสนอ
แนวทางในการปรับปรุ งระบบการเรี ยนการสอนแบบ e-Learning โดยผู้สอนและผู้เรี ยนควรมีการ
ปรับตัวในการเรี ยนการสอน ตัวผู้สอนต้ องปรับเปลี่ยนบทบาท และทาการพัฒ นาสื่อการสอนให้
ทันสมัยและตรงตามความต้ องการของผู้เรี ยน ในขณะที่ ผ้ ูเรี ยนเองต้ องมีความรับผิดชอบต่อการ
เรียน การส่งงาน และการสอบ
จันทร์ จิรา ตลับแก้ ว (2559) ได้ ศึกษาเกี่ยวกับการประเมินประสิทธิภาพการใช้ งาน
ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
ประเมินประสิทธิภาพ ศึกษาความพึงพอใจ และศึกษาปั ญหาอุปสรรค ข้ อเสนอแนะปรับปรุงการใช้
งานระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน โดยเครื่องมือที่
ใช้ ในการเก็ บ รวบรวมข้ อมูล คือ แบบสัม ภาษณ์ ผ้ ูดูแลระบบจ านวน 5 คน และแบบสอบถาม
บุคลากรที่ใช้ ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จานวน 340 คน นามาวิเคราะห์ ข้อมูลโดยใช้
โปรแกรมสาเร็จรูป สถิติที่ใช้ คือ ความถี่ ร้ อยละ และค่าเฉลี่ย โดยผลการศึกษา พบว่า ผู้ดแู ลระบบ
มีความคิดเห็นต่อการใช้ งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
อีสานว่า สามารถการเข้ าถึงการรับ-ส่งหนังสือ ได้ ง่ายและรวดเร็ว มีความแม่นยา ความถูกต้ องของ
การแสดงผลลัพ ธ์ ในการค้ น หา กระบวนการรั บ -ส่ ง หนัง สื อ การออกเลขหนัง สื อ การลงนาม
เกษี ยณหนังสือ การร่ างบันทึกข้ อความ เป็ นไปตามระเบียบงานสารบรรณ การออกแบบในส่วน
ของการปฏิสมั พันธ์โต้ ตอบกับผู้ใช้ มีกราฟิ กที่สวยงามเรี ยบง่าย เหมาะสม ง่ายต่อการใช้ งาน และ
ระบบมีการรักษาความปลอดภัยของระบบ ยกเว้ นยังไม่มีโปรโตคอลการสื่อสาร อินเทอร์ เน็ตที่ช่วย
รักษาความสมบูรณ์ถูกต้ องของข้ อมูลผู้ใช้ และเก็บข้ อมูลไว้ เป็ นความลับระหว่างคอมพิวเตอร์ ของ
ผู้ใช้ กับเว็บไซต์ (HTTPS) ในด้ านความพึงพอใจต่อการใช้ งานระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
ของบุคลากรที่เกี่ยวข้ องพบว่า มีความพึงพอใจต่อการใช้ งานระบบอยู่ในระดับมาก และปั ญหาที่
พบมากที่สดุ คือ การเชื่อมต่ออินเทอร์ เน็ตไม่เสถียร เช่น การโหลดข้ อมูลช้ า เป็ นต้ น
บุณ ยวีร์ วัชรโชคชัยพงษ์ (2553) ได้ ทาการศึกษาเกี่ยวกับ ความรู้ ความเข้ าใจและ
ความคิดเห็นต่อระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของเจ้ าหน้ าที่เทศบาลนครตรัง จังหวัดตรัง โดย
มีตัวแปรอิสระ 1 ตัวแปร คือ ปั จจัยส่วนบุคคล ได้ แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา ระดับการดารง
ตาแหน่งในปั จจุบนั และอายุราชการ ส่วนตัวแปรตาม จานวน 1 ตัวแปร คือ ความรู้ ความเข้ าใจ
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และความคิ ด เห็ น ต่ อ ระบบงานสารบรรณ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ ในการวิ จั ย คื อ
แบบสอบถาม โดยมี ส ถิติ ที่ใช้ ในการวิจัย คือ ความถี่ ร้ อยละ การทดสอบแบบไคสแควร์ (chisquare) ผลการศึกษาพบว่า “กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ เป็ นเพศหญิ ง อายุ 41 ปี ขึน้ ไป ซึ่งมีระดับ
การศึ ก ษาปริ ญ ญาตรี และมี อ ายุก ารท างาน 21 ปี ขึ น้ ไป ส่ ว นใหญ่ ร้ ู ว่ า ระบบงานสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์มีผลต่อหน่วยงาน หน่วยงานมีความพร้ อมด้ านระบบและด้ านการใช้ งานแต่ยังมี
ระบบปั จจัยสนับสนุนไม่เพียงพอ ทัง้ นี ้ ปั จจัยส่วนบุคคลบางด้ านมีความสัมพันธ์กับความรู้ความ
เข้ าใจและความคิดเห็นเกี่ยวกับระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ เมื่อ พิจารณารายด้ านพบว่า เพศ
และระดั บ การศึ ก ษามี ค วามสั ม พั น ธ์ กั บ ความรู้ ความเข้ าใจเกี่ ย วกั บ ระบบงานสารบรรณ
อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ อายุ ก ารท างานมี ค วามสั ม พั น ธ์ กั บ ความคิ ด เห็ น ว่ า ระบบงานสารบรรณ
อิเล็ กทรอนิกส์ที่ให้ ปฏิบัติงานสะดวกและรวดเร็ ว ” นอกจากนีย้ ังเสนอแนะเพิ่ม เติมในด้ านการ
เตรี ยมเจ้ าหน้ าที่ดแู ลหรื อรับผิดชอบระบบที่มีความรู้และชานาญ ให้ มีการอบรมแก่เจ้ าหน้ าที่อย่าง
สม่าเสมอและจัดให้ มีอุปกรณ์อย่างเพียงพอ รวมทัง้ จัดเตรี ยมงบประมาณรองรับการขยายงานใน
อนาคตด้ วย
ปริ ศ นา มั ช ฌิ มา และคณ ะ (2555) ได้ ท าการศึ ก ษาวิ จั ย “พฤติ ก รรมและ
ประสิทธิภาพการใช้ ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (e-Office) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต”
โดยมีตัวแปรต้ น จานวน 2 ตัวแปรคือ สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม และพฤติกรรมการใช้
งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต และตัวแปรตามจานวน 1 ตัว
แปร คือ ประสิทธิภาพการใช้ งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
เครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจยั คือ แบบสอบถาม สถิติที่ใช้ ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้ แก่ ร้ อยละ ค่าเฉลี่ย
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติ t-test การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One Way Analysis
of Variance : One way ANOVA) ผลการศึกษาพบว่า “กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิง อายุ
31-40 ปี ระดับการศึกษาปริ ญญาตรี ซึ่งกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีพฤติกรรมการใช้ งานระบบงาน
สารบรรณอิเล็ กทรอนิกส์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ สวนดุสิตทุกวัน ในช่ วงเวลา 8.01-12.00 น.
เพื่อติดตามงานเอกสาร ประสิทธิภาพของการใช้ งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัย
ราชภั ฏ สวนดุ สิ ต ในด้ า นความพึ ง พอใจในการใช้ งาน ความสามารถของระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์ และปั ญหาในการใช้ งานโดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง กลุ่มตัวอย่างที่มีเพศ
อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพการทางานและหน่วยงานที่สงั กัดต่างกันมีประสิทธิภาพของการใช้
งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์โดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน”
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ธีรภัทร กางมูล (2555) ได้ ทาการศึกษาวิจยั “สภาพปั จจุบนั และความคาดหวังของ
การใช้ ระบบสารบรรณอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ (e-Office) ส านัก งานเขตพื น้ ที่ การศึก ษาประถมศึก ษา
สมุทรสงคราม” โดยตัวแปรต้ น คือ บุคลากร 3 หน่วยงาน ที่สังกัดสานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษา
ประถมศึกษาสมุทรสงคราม ได้ แก่ 1) บุคลากรทางการศึกษาที่ปฏิ บัติงาน ณ สานักงานพื น้ ที่
การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม 2) ข้ าราชการครู งานสารบรรณ และผู้บริ หารโรงเรี ยนของ
รัฐ 3) เจ้ าหน้ าที่ ครู และผู้บริ หารโรงเรี ยนเอกชน และตัวแปรตาม ได้ แก่ สภาพปั จจุบนั และความ
คาดหวัง ของการใช้ ระบบสารบรรณอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ (e-Office) ส านัก งานเขตพื น้ ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษาสมุทรสงคราม โดยเครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจยั ได้ แก่ แบบสอบถาม ผลการวิจัยสภาพ
โดยรวม พบว่า ด้ านการเรี ยกใช้ และการเข้ าระบบ ด้ านการลงทะเบียนสร้ างและส่งเอกสาร ด้ าน
การรับ เอกสาร ด้ านการค้ นหาเอกสาร ด้ านการรายงานข้ อมูล ด้ านการประเมิ น ผลการรับ -ส่ง
หนังสือราชการ มีสภาพปัจจุบนั อยู่ในระดับมาก และมีความคาดหวังอยู่ในระดับมากที่สดุ
รุ่ งทิพ ย์ วุฒิ คัมภีร์ (2555) ได้ ทาการศึกษาวิจัย “ประสิทธิภ าพการปฏิบัติงานของ
บุคลากรเมื่ อนาระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ม าใช้ พัฒ นางานสารบรรณ กรมวิชาการเกษตร
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ” โดยมี ตัวแปรอิสระ จ านวน 2 ตัวแปร คือ ปั จ จัยส่วนบุคคล และ
ประสบการณ์ในการปฏิบตั ิงานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ส่วนตัวแปรตาม จานวน 1 ตัวแปร
คือ ประสิทธิภาพการปฏิบตั ิงานของบุคลากรเมื่อนาระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ งาน โดย
เครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจัย คือ แบบสอบถาม จากการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็ นเพศ
หญิ ง อายุ 41 ปี ขึน้ ไป ระดับ การศึกษาปริ ญ ญาตรี มี ระยะเวลาในการปฏิ บัติ งาน 15 ปี ขึน้ ไป
มีประสบการณ์ ในการใช้ คอมพิวเตอร์ 5 ปี ขึน้ ไป มี ประสบการณ์ ในการใช้ งานระบบสารบรรณ
อิเล็ กทรอนิ กส์ 1-2 ปี และมี ประสบการณ์ ในการเข้ ารับ การฝึ กอบรมเกี่ ยวกับ ระบบสารบรรณ
อิเล็ กทรอนิกส์ เพิ่ม เติม 1 ครัง้ ต่อปี ประสิทธิ ภ าพการปฏิ บัติงานของบุคลากรเมื่ อนาระบบสาร
บรรณอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ ม าใช้ พัฒ นางานสารบรรณ โดยภาพรวมและรายด้ า นอยู่ ในระดับ มาก
เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้ าน เรียงตามลาดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้ อย คือด้ านความสะดวกรวดเร็ว
ในการให้ บ ริ การ ด้ านความสะดวกในการค้ นหาเอกสารและนาข้ อมูลกลับมาใช้ ใหม่ ด้ านการ
ตรวจสอบและติดตามขัน้ ตอนเอกสารได้ ทันที ด้ านการลดการบันทึกข้ อมูลซา้ ซ้ อน ด้ านการลด
ระยะเวลาในการอนุมตั ิเอกสาร ด้ านการลดขันตอนการท
้
างาน และด้ านการประหยัดงบประมาณ
เมื่อเปรี ยบเทียบระดับความเห็นของบุคลากรต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน เมื่อนาระบบสาร
บรรณอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ พฒ
ั นางานสารบรรณ พบว่า เพศ อายุ ระดับการศึกษา ระยะเวลาในการ
ปฏิ บัติ ง าน และประสบการณ์ ใช้ ค อมพิ ว เตอร์ แ ตกต่ า งกัน มี ค วามเห็ น ต่ อ ประสิ ท ธิ ภ าพการ
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ปฏิบตั ิงานทังในภาพรวมและรายด้
้
านไม่แตกต่างกัน ในส่วนของตาแหน่ง และประสบการณ์ใช้ งาน
ในระบบสารบรรณอิ เล็ กทรอนิ ก ส์ แตกต่ างกัน มี ความเห็ น ต่ อประสิ ท ธิ ภ าพการปฏิ บัติ งานใน
ภาพรวมแตกต่างกัน กรณี ประสบการณ์ ในการเข้ ารับการอบรมระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
เพิ่มเติมแตกต่างกัน มีความเห็นต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานในภาพรวมแตกต่างกัน ปั ญหา
และอุปสรรค ปั ญหาในการปฏิบตั ิงานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ พบว่าอินเตอร์ เน็ตล่าช้ าและ
หลุดบ่อย โดยเฉพาะหน่วยงานส่วนภูมิภาค เพราะหน่วยงานกรมวิชาการเกษตรส่วนใหญ่อยู่นอก
เมือง อยู่บนเชิงเขา และอยู่ในหุบเขา ถึงแม้ กรมวิ ชาการเกษตร จะให้ Air Card ทุกหน่วยงาน เพื่อ
แก้ ปัญหาระบบอินเตอร์ เน็ต แต่สญ
ั ญาณมีน้อยมากไม่สามารถแก้ ไขปั ญหาได้ ยิ่งในช่วงฤดูฝนใช้
งาน Air Card ไม่ได้ เลย เครื่องคอมพิวเตอร์ และเครื่องสแกนเนอร์ รุ่นเก่าไม่ทนั สมัย และไม่เพียงพอ
กับการใช้ งาน บุคลากรที่ปฏิบตั ิงานส่วนใหญ่เป็ นพนักงานราชการ และคนงานจ้ างเหมาเข้ า - ออก
จากงานบ่อย ๆ มาก และไม่เคยผ่านการฝึ กอบรม ทาให้ ไม่ มี ความเข้ าใจการทางานในระบบฯ
รวมทัง้ ขาดประสบการณ์ แ ละทักษะในการปฏิ บัติ ง าน การอบรมปี ล ะ 1 ครัง้ ไม่ เพี ยงพอ บาง
หน่วยงานผู้ไปอบรมไม่ได้ ทาหน้ าที่นี ้ แต่ผ้ ูที่ทาหน้ าที่ โดยตรงไม่ได้ ไปอบรม ผู้บริ หารยังไม่เข้ าถึง
ระบบฯ และเจ้ าหน้ าที่ยังรับ -ส่งหนังสือในสมุดควบคู่ไปกับระบบฯ ทาให้ เพิ่มขัน้ ตอนการทางาน
ไฟฟ้าดับทางานไม่ได้ เพราะไม่มีเครื่องสารองไฟ Servers แม่ข่ายอยู่ที่กรมวิชาการเกษตร ล่มบ่อย
ทาให้ การส่งข้ อมูลล่าช้ าและสูญหายระหว่า งการส่งข้ อมูล ทาให้ ต้องเสียเวลาส่งใหม่ ปั ญหาที่ตัว
บุคคลไม่ยอมรับรู้การใช้ งานในระบบฯ นอกจากเจ้ าหน้ าที่ผ้ ปู ฏิบตั ิงานด้ านรับ-ส่งเอกสารในระบบฯ
โดยตรงแล้ ว ผู้บริ หาร ข้ าราชการ ลูกจ้ างประจา พนักงานราชการ และบุคคลอื่น ๆ ยังไม่เข้ าถึง
ระบบ การเสนอหนัง สื อ จึ ง ยัง ต้ อ งพิ ม พ์ เอกสารจากระบบฯ ใส่แ ฟ้ ม เสนอเหมื อนเดิ ม ท าให้ ไม่
ประหยัดกระดาษและหมึกพิมพ์ตามที่คาดหวังไว้
ฐิ ติภรณ์ เสาร์ คา (2558) ศึกษาเรื่องระดับการยอมรับระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
ของผู้ใช้ ในมหาวิทยาลัย เชียงใหม่ ซึ่งผู้ศึกษาได้ เก็บรวบรวมข้ อมูลจากประชากรที่ใช้ ในการศึกษา
คื อ เจ้ าห น้ าที่ ที่ ป ฏิ บั ติ งาน ด้ าน สารบ รรณ /ธุ ร การของค ณ ะ และส่ ว น งาน ใน สั ง กั ด
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่ได้ รับมอบหมายให้ เป็ นผู้มีสิทธิดูแลระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของ
มหาวิท ยาลัยเชี ย งใหม่ ของแต่ล ะส่วนงานในการเปิ ด รับ เอกสารที่ เข้ ามายังหน่ วยงาน และส่ง
เอกสารไปยังผู้ใช้ งานในระบบคนอื่น ๆ จานวน 53 หน่วยงาน รวมทัง้ สิ ้น 103 คน และได้ กาหนด
ประเด็นคาถามตาม “แบบจาลองทฤษฎีรวมของการยอมรับ และการใช้ เทคโนโลยี (A Model of
Unified Technology Acceptance and use of Technology :UTAUT) ของ Venkatesh Davis
and Morris (2003)” โดยกาหนดตัวแปรต้ น คือ เพศ อายุ ประสบการณ์ ความสมัครใจในการใช้
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งาน ความคาดหวังในประสิทธิภาพ ความคาดหวังในความพยายาม อิทธิพลของสังคม และสภาพ
สิ่งอานวยความสะดวกในการใช้ งาน และได้ กาหนดตัวแปรตามคือ พฤติกรรมการยอมรับการใช้
ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (CMU e-Document) โดยกาหนดให้
ความตัง้ ใจที่จะแสดงพฤติกรรมเป็ นทัง้ ตัวพยากรณ์ และตัวแปรตาม เครื่ องมือที่ใช้ ในการศึกษา
เป็ น แ บ บ ส อ บ ถ าม ระ ดั บ ก า รย อ ม รั บ ระ บ บ ส า รบ รรณ อิ เล็ ก ท รอ นิ ก ส์ ข อ งผู้ ใช้ ใน
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผลการศึกษาพบว่า “ระดับการยอมรับระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของ
ผู้ใช้ ในมหาวิยาลัยเชียงใหม่อยู่ในระดับมาก และปั จจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการยอมรับระบบสาร
บรรณอิเล็กทรอนิกส์ของผู้ใช้ ในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คือ ประสบการณ์ ความสมัครใจในการใช้
งาน ความคาดหวังประสิทธิภาพ ความคาดหวังในความพยายาม อิทธิพลของสังคม และสภาพสิ่ง
อานวยความสะดวกในการใช้ งาน ซึง่ มีผลต่อความตังใจที
้ ่จะแสดงพฤติกรรมการใช้ และพฤติกรรม
การยอมรับการใช้ งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ในขณะที่เพศและอายุไม่มีผลต่อความตังใจ
้
ที่จะแสดงพฤติกรรมการใช้ ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ” ในส่วนของปั ญหาอุปสรรคในการใช้
ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ที่พบมากที่ สุดคือ ขัน้ ตอนการใช้ งานมีความซับซ้ อนยุ่งยาก ผู้ใช้ ไม่
ทราบขันตอนการปฏิ
้
บตั ิงาน ดังนัน้ ข้ อเสนอแนะอันดับแรกที่ควรแก้ ไข คือ ควรปรับปรุงระบบสาร
บรรณอิเล็กทรอนิกส์ให้ ใช้ งานได้ ง่ายขึ ้น
ศิริวัฒ น์ เปลี่ ยนบางยาง (2558) ได้ ศึกษาเรื่ อง “ประสิทธิผลของการใช้ เทคโนโลยี
สารสนเทศในการปฏิบตั ิงานของเจ้ าหน้ าที่องค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น ” โดยมีวตั ถุประสงค์ดงั นี ้ 1)
เพื่อศึกษาระดับประสิทธิผลของการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบตั ิงานของเจ้ าหน้ าที่องค์กร
ปกครองส่วนท้ องถิ่น 2) เพื่อศึกษาปั จจัยที่ส่งผลต่อการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบตั ิงาน
ของเจ้ า หน้ าที่ อ งค์ ก รปกครองส่ ว นท้ องถิ่ น และ 3) เพื่ อ ระบุ ปั ญ หาและอุป สรรคของการใช้
เทคโนโลยีและสารสนเทศในการปฏิบัติงานของเจ้ าหน้ าที่องค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น ใช้ ระเบียบ
แบบแผนวิธีวิจยั เชิงปริ มาณ โดยมีกลุ่มตัวอย่า ง คือ เจ้ าหน้ าที่องค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น อาเภอ
พุทธมณฑล โดยประกอบด้ วย 5 หน่วยงาน ทังสิ
้ ้น 150 คน โดยตัวแปรอิสระ จานวน 2 ตัวแปร คือ
ทัศนคติต่อเทคโนโลยีสารสนเทศ และทักษะความสามารถในการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ และตัว
แปรตาม จานวน 1 ตัวแปร คือ ประสิทธิผลของการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบตั ิงานของ
เจ้ าหน้ าที่องค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น เครื่องมือที่ใช้ ในการศึกษา คือ แบบสอบถาม จากการศึกษา
พบว่า 1) ประสิ ทธิ ผ ลของการใช้ เทคโนโลยีส ารสนเทศในการปฏิ บัติ งานของเจ้ าหน้ าที่องค์ ก ร
ปกครองส่วนท้ องถิ่น 4 ด้ าน ประกอบด้ วย การบรรลุวตั ถุประสงค์ การใช้ ประโยชน์จากทรัพยากร
เทคโนโลยี ส ารสนเทศ ประสิ ท ธิ ภ าพในการท างาน และความพึ ง พอใจในการท างาน พบว่ า
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ประสิทธิผ ลในภาพรวมอยู่ในระดับมาก 2) ปั จ จัยทัศนคติต่อเทคโนโลยี สารสนเทศ และทักษะ
ความสามารถในการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ มีความสัมพันธ์กบั ประสิทธิผลของการใช้ เทคโนโลยี
สารสนเทศในการปฏิบตั ิงานของเจ้ าหน้ าที่องค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.01 โดยปัจจัยทักษะความสามารถในการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศส่งผลต่อประสิทธิผลของ
การใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบตั ิงานของเจ้ าหน้ าที่องค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่นมากกว่า
ปั จจัยทัศนคติต่อเทคโนโลยีสารสนเทศ 3) ปั ญหาและอุปสรรคในการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศใน
การปฏิบัติงานของเจ้ าหน้ าที่องค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น ส่วนใหญ่ จะเป็ นในเรื่ องการให้ ความรู้
และการฝึ กอบรมด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศที่ไม่พอเพียงและไม่ทวั่ ถึง และบุคลากรด้ านเทคโนโลยี
สารสนเทศยังไม่เพียงพอ
คนึงศรี นิลดี และ ธนดล ภูสีฤทธิ์ (2561) ได้ ศึกษาเรื่ องการพัฒนาระบบสารสนเทศ
งานสารบรรณ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ซึ่งการวิจัยนีม้ ี จุดมุ่งหมายเพื่อ 1)
ศึกษาสภาพปั ญหาและความต้ องการใช้ งานระบบสารสนเทศงานสารบรรณ คณะเภสัชศาสตร์
มหาวิท ยาลัย มหาสารคาม 2) เพื่ อ พัฒ นาระบบสารสนเทศงานสารบรรณคณะเภสัช ศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 3) เพื่อประเมินประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศงานสารบรรณคณะ
เภสัช ศาสตร์ มหาวิ ท ยาลัย มหาสารคาม 4) เพื่ อ ศึ ก ษาความพึ ง พอใจต่ อ การใช้ งานระบบ
สารสนเทศงานสารบรรณ คณะเภสัช ศาสตร์ มหาวิ ท ยาลัย มหาสารคาม กลุ่ม ประชากร คื อ
ผู้บ ริ ห าร อาจารย์ บุค ลากร และเจ้ าหน้ าที่ จ านวน 66 คน เครื่ องมื อ ที่ใช้ ในการวิจัย 1) ระบบ
สารสนเทศงานสารบรรณ 2) แบบสอบถามเพื่อศึกษาสภาพปัญหาและความต้ องการใช้ งานระบบ
สารสนเทศงานสารบรรณ 3) แบบประเมินคุณภาพของระบบสารสนเทศงานสารบรรณ 4) แบบ
ประเมินประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศงานสารบรรณ 5) แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการ
ใช้ ง านระบบสารสนเทศงานสารบรรณ ผลการวิจัย พบว่า 1) ผู้บ ริ ห าร อาจารย์ บุค ลากรและ
เจ้ าหน้ าที่ มีความคิดเห็นต่อสภาพปั ญหาและความต้ องการใช้ งานระบบสารสนเทศงานสารบรรณ
อยู่ในระดับ มาก 2) ผลการประเมิ น ความเหมาะสมของระบบสารสนเทศงานสารบรรณจาก
ผู้เชี่ยวชาญด้ านกระบวนการดาเนินงานงานสารบรรณ มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก และด้ าน
ระบบสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ มี ความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด 3) ผลการประเมิ น
ประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศงานสารบรรณจากผู้ใช้ งาน โดยรวมอยู่ ในระดับมากที่สุด 4)
ผู้ใช้ งานที่เป็ นผู้บริหาร บุคลากร และเจ้ าหน้ าที่ มีความพึงพอใจต่อการใช้ งานระบบสารสนเทศงาน
สารบรรณอยู่ในระดับมากที่สุด ส่วนผู้ใช้ งานที่เป็ นอาจารย์ มีความพึงพอใจต่อการใช้ งานระบบ
สารสนเทศงานสารบรรณ อยู่ในระดับมาก
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จิ ราพั ช ร์ ศรี ศัก ดิ์ ธี รตา (2554) ได้ ศึ ก ษาเรื่ อ ง “คุณ ลัก ษณะของระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์ที่มีผลต่อการยอมรับของบุคลากรในกรมธนารักษ์ ” โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาถึง
คุณลักษณะของระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ที่มีผลต่อการยอมรับของบุคลากรในกรมธนารักษ์
โดยศึกษาถึงปั จจัยด้ านประชากรศาสตร์ พฤติกรรมการใช้ งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ และ
แนวทางในการปรับปรุงระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของกรมธนารักษ์ โดยกาหนดตัวแปรอิสระ
จ านวน 2 ตัวแปร คือ ปั จ จัย ด้ านประชากรศาสตร์ และพฤติ กรรมการใช้ ง านระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์ และกาหนดตัวแปรตามจ านวน 1 ตัวแปร คือ คุณ ลักษณะของระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์ที่มีผลต่อการยอมรับ โดยมีกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ ในการศึกษาคือ บุคลากรในกรมธนา
รั ก ษ์ (พระราม 6) ทั ง้ หมด 14 หน่ ว ยงาน จ านวน 251 คน เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ ในการวิ จั ย คื อ
แบบสอบถาม ผลการศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีพ ฤติกรรมการใช้ งานระบบสารบรรณ
อิเล็ ก ทรอนิ กส์ ดัง นี ้ มี ค วามถี่ ในการใช้ งานมากกว่า 10 ครั ง้ /สัป ดาห์ จ านวนเวลาการใช้ งาน
มากกว่า 15 นาที โดยมีประสบการณ์ในการใช้ งานตังแต่
้ 1 ปี ขึ ้นไป และเมนูที่ใช้ งานมากที่สดุ คือ
เมนูทะเบียนรับ ผลการวิเคราะห์ คุณ ลักษณะของระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ที่มี ผลต่อการ
ยอมรับของบุคลากรในกรมธนารักษ์ พบว่า การยอมรับในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ตามลาดับดังนี ้
คุณลักษณะประโยชน์เชิงเปรี ยบเทียบ คุณลักษณะความเข้ ากันได้ คุณลักษณะความสามารถใน
การนาไปทดลองใช้ คุณ ลักษณะความสามารถในการสังเกตเห็นผลได้ และคุณ ลักษณะความ
ซับซ้ อน
พัชราวรรณ บุญ แสน (2554) ได้ ศึกษา “ประสิทธิภาพการใช้ งานระบบอินทราเน็ต
กรณีศึกษา องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ แห่งชาติ ” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาประสิทธิภาพ
การใช้ งานระบบอินทราเน็ต และศึกษาปั จจัยด้ านประชากรศาสตร์ ที่มีผลต่อประสิทธิภาพการใช้
งานระบบอินทราเน็ตขององค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ แห่งชาติ โดยมีกลุ่มตัวอย่างคือ พนักงาน
ในองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ แห่งชาติ จานวน 121 คน ตัวแปรอิสระที่ใช้ ในการศึกษา จานวน
2 ตัวแปร คือ ประชากรศาสตร์ และพฤติกรรมการใช้ ส่วนตัวแปรตาม จานวน 7 ตัวแปร คือ ด้ าน
ความถูก ต้ อ งแม่ น ย า ด้ านความสมบูรณ์ ด้ านความน่ าเชื่ อ ถื อ ด้ านเวลา ด้ านสมรรถนะ ด้ าน
สะดวกต่ อ การใช้ ด้ า นความปลอดภัย โดยใช้ แ บบสอบถามเป็ น เครื่ อ งมื อ ในการส ารวจ ผล
การศึกษาพบว่า กลุ่ม ตัวอย่างส่วนใหญ่ เป็ นเพศหญิ ง มี อายุในช่ วง 26-30 ปี ระดับการศึกษา
ปริ ญ ญาตรี ตาแหน่งงานระดับผู้ปฏิบัติงาน ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน (อายุงาน) อยู่ที่ 4-5 ปี
โดยผู้ ต อบแบบสอบถามส่ว นใหญ่ มี ก ารใช้ ง านระบบอิ น ทราเน็ ต มากกว่ า 6 ครั ง้ ต่ อ สัป ดาห์
อยู่ในช่วงเวลา 09.00 – 12.00 น. ส่วนผลการทดสอบสมมติฐานด้ านประชากรศาสตร์ พบว่า เพศ
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อายุ และระดับ การศึก ษาที่ แ ตกต่ า งกัน มี ผ ลต่ อ ประสิ ท ธิ ภ าพการใช้ ง านระบบอิ น ท ราเน็ ต ที่
แตกต่างกันในด้ านความสมบูรณ์ และด้ านเวลา ส่วนผลการทดสอบสมมติฐานด้ านพฤติกรรม
พบว่า ความถี่ ในการใช้ งานที่แตกต่างกัน มี ผลต่อประสิทธิ ภ าพการใช้ งานระบบอินทราเน็ต ที่
แตกต่างกันในด้ านความถูกต้ อง ด้ านความสมบูรณ์ ด้ านความน่าเชื่อถือ ด้ านเวลา และด้ านความ
ปลอดภัย
สาลินี สมบัติแก้ ว (2556) “ปั จจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพการใช้ งานระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์ของกรมทางหลวง” มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษปั จจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพการใช้ งาน
ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของกรมทางหลวง และเพื่อศึกษาพฤติกรรมการใช้ งานระบบสาร
บรรณอิเล็กทรอนิกส์ของเจ้ าหน้ าที่บุคลากรของกรมทางหลวง โดยกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ ในการศึกษา
ในครัง้ นี ้ คื อ เจ้ า หน้ า ที่ บุ ค ลากรของกรมทางหลวง จ านวน 157 คน โดยก าหนดตัว แปรอิ ส ระ
จ านวน 2 ตัวแปร คือ ปั จ จัย ด้ านประชากรศาสตร์ และพฤติ กรรมการใช้ ง านระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์ ส่วนตัวแปรตามจานวน 1 ตัวแปร คือ ประสิทธิภาพของระบบงานอิเล็กทรอนิกส์
ของกรมทางหลวง โดยมีแบบสอบถามเป็ นเครื่ องมือที่ใช้ ในการศึกษา ผลการศึกษาพบว่า ผู้ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่มีพฤติกรรมการใช้ งานระบบ 7 – 9 ครัง้ /สัปดาห์ ระยะเวลา 1 ชัว่ โมงขึ ้นไป
มีประสบการณ์การใช้ งาน 1 ปี ขึ ้นไป และเมนูที่ใช้ งานมากที่สดุ คือ ทะเบียนส่ง และผลการทดสอบ
สมมติฐานพบว่า อายุ มีผลต่อประสิทธิภาพการใช้ งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ด้ านความ
รวดเร็วในการประมวลผล ระดับการศึกษาและหน่วยงานที่สงั กัดมีผลต่อประสิทธิภาพการใช้ งาน
ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ด้ านความสามารถในการค้ นหาข้ อมูล และด้ านความถูกต้ อง และ
ปั จจัยด้ านพฤติกรรมศาสตร์ เกี่ยวกับความถี่ในการใช้ งานมีผลต่อประสิทธิภาพการใช้ งานระบบ
สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ด้ านความสามารถในการค้ นหาข้ อมูล และด้ านความถูกต้ อง
โสภา บุญเกิดกูล (2557) ได้ ศกึ ษา “ความคิดเห็นและประสิทธิผลการปฏิบตั ิงานของ
บุ ค ลากรต่ อ การน าระบบสารบรรณอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ ม าใช้ ในการพั ฒ นางานสารบรรณของ
มหาวิท ยาลัย นเรศวร” โดยมี วัต ถุป ระสงค์ เพื่ อ ศึก ษาระดับ ความคิ ด เห็ น และประสิ ท ธิ ผ ลการ
ปฏิบตั ิงานของบุคลากรต่อการนาระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ ในการพัฒนางานสารบรรณ
ของมหาวิท ยาลัยนเรศวร และเพื่ อ น าความคิ ดเห็ น และประสิ ท ธิ ผ ลการปฏิ บัติ ง านไปใช้ เป็ น
แนวทางในการพัฒนาระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ให้ มีประสิทธิภาพ และตรงความต้ องการของ
ผู้ใช้ ระบบต่อไป โดยกลุ่ม ประชากรคือ ผู้ปฏิบัติงานด้ านสารบรรณ สังกัดมหาวิทยาลัยนเรศวร
จานวน 174 คน โดยกาหนดตัวแปรต้ น คือลักษณะส่วนบุคคล และตัวแปรตาม จานวน 2 ตัวแปร
คือ ด้ า นความเห็ น และปั ญ หา และ ประสิ ท ธิ ผ ลการปฏิ บัติ งาน โดยมี เครื่ อ งมื อ ที่ ใช้ ศึก ษาคื อ
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แบบสอบถาม ผลการศึก ษาพบว่ า บุค ลากรส่ว นใหญ่ เป็ น เพศหญิ ง อายุระหว่า ง 31 – 40 ปี
มีระดับการศึกษาปริ ญญาตรี และปฏิบตั ิงานมาแล้ ว 6 – 10 ปี จากการทดสอบสมมติฐาน พบว่า
บุคลากรมีความคิดเห็นต่อการนาระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ ในการพัฒนางานสารบรรณ
ในมหาวิทยาลัยนเรศวร ในภาพรวมทัง้ หมดอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้ านพบว่าในทุก
ด้ าน และทุกข้ อมีความคิดเห็นในระดับมากเช่นกัน
สุวิภา ดวงผาสุก (2557) ได้ ศึกษาเรื่ อง “ความคิดเห็น ความพึงพอใจ และความมี
ประสิทธิภาพต่อระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ของผู้ปฏิบตั ิงานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (eoffice)” การศึกษาครัง้ นี ้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาความคิดเห็นของผู้ปฏิบัติงานด้ านระบบสาร
บรรณอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ กรมราชองครั ก ษ์ เพื่ อ ศึ ก ษาระดับ ความพึ ง พอใจต่ อ ระบบสารบรร ณ
อิเล็กทรอนิกส์ ของผู้ปฏิบตั ิงานที่มีต่อการปฏิบตั ิงานด้ านระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ กรมราช
องครั ก ษ์ และเพื่ อ ศึก ษาระดับ ความมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพของระบบสารบรรณอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ ของ
ผู้ปฏิบตั ิงานด้ านระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ กรมราชองครักษ์ ประชากรที่ใช้ ในการศึกษาวิจัย
เป็ นบุคลากรที่ปฏิบัติงานในกรมราชองค์รักษ์ ซึ่งเป็ นผู้ปฏิบตั ิงานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
จ านวน 25 นาย ผลการวิจัยพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ เป็ น เพศชาย มี อายุระหว่าง
29-39 ปี มี ส ถานภาพชั น้ ยศเป็ นนายทหารประทวน มี ร ะดั บ การศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาตรี
มีประสบการณ์การใช้ งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ตงั ้ แต่ 2 -5 ปี และมากกว่า 5 ปี มีสงั กัด
หน่วยงานอยู่ในสานักยุทธบริ การ จากการศึกษาข้ อมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นการใช้ งานระบบสาร
บรรณอิเล็กทรอนิกส์ กรมราชองครักษ์ ส่วนความพึงพอใจในผลสัมฤทธิ์ในการใช้ งานระบบสาร
บรรณอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ อยู่ ใ นระดั บ มาก และด้ านประสิ ท ธิ ภ าพการใช้ งานระบบสารบรรณ
อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ อยู่ ใ นระดั บ มาก จากการศึ ก ษาถึ ง ปั ญหาในการใช้ งานระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์ ส่วนมากเพศชาย พบปั ญหามากกว่าเพศหญิง ในเรื่ องของเครื่ องคอมพิวเตอร์ มีไม่
เพียงพอต่อการใช้ งาน และเครื่ องคอมพิวเตอร์ ขดั ข้ องบ่อย และผู้ที่อยู่ในสังกัดหน่วยงานสานักงาน
ผู้บงั คับบัญชาพบปั ญหาการดาวน์โหลด ล่าช้ า สาหรับเรื่องที่ผ้ ตู อบแบบสอบถามพึงพอใจในระบบ
สารบรรณอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ ม ากที่ สุด เป็ น เรื่ อ งที่ ระบบสามารถช่ วยอ านวยความสะดวกในการ
ปฏิบัติงานได้ ดีขึน้ และระบบสามารถช่วยลดระยะเวลาการปฏิบัติงานให้ เร็ วขึน้ ได้ ในส่วนของ
การศึกษาถึงประสิทธิภาพการใช้ งานระบบ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่คิดว่า ระบบแสดง
ข้ อมูลได้ อย่างเหมาะสม ครบถ้ วน ระบบมีการตรวจสอบสถานะผู้ใช้ งาน ระบบมีการป้องกันข้ อมูล
เสียหาย ระบบมีการเก็บรักษาข้ อมูลอย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย ระบบมีขั น้ ตอนการทางาน
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เป็ นลาดับเข้ าใจง่าย และระบบมีการแสดงผลข้ อมูลที่รวดเร็ว มีประสิทธิภาพในการใช้ งานระบบ
สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
ชาญณรงค์ ศิริสุขโภคา (2558) ได้ ศึกษา “การรับรู้ พฤติกรรมการทางาน และความ
เชื่อมัน่ ในความสามารถของระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ที่มีผลต่อประสิทธิผลในการทางาน
ของพนักงานในองค์กรรัฐวิสาหกิจแห่งหนึ่งในเขตกรุงเทพมหานคร” โดยมีตัวแปรอิสระจานวน 3
ตัวแปร คือ ด้ านการรับรู้ ด้ านพฤติกรรม และด้ านความเชื่ อมั่น ส่วนตัวแปรตามคือด้ านระดับ
ประสิทธิผล โดยมีแบบสอบถามเป็ นเครื่ องมือที่ใช้ ในการศึกษา ผลการศึกษาพบว่ากลุ่มตัวอย่าง
ส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิง อายุ 46-55 ปี ส่วนใหญ่มีการศึกษาขัน้ สูงสุดระดับปริ ญญาตรี มีอายุการ
ทางานมากกว่า 10 ปี ขึ ้นไป มีรายได้ เฉลี่ยต่อเดือน 10,001 - 20,000 บาท ซึ่งไม่เคยผ่านการอบรม
แต่ได้ รับการถ่ายทอดวิธีการใช้ งานระบบฯ ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า 1) อิทธิพลของปั จจัย
ด้ านการรับรู้มีผลต่อประสิทธิผลในการทางานในภาพรวมด้ วยระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
ของพนักงานในองค์กรรัฐวิสาหกิจแห่งหนึ่งในเขตกรุ งเทพมหานครอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 2) อิทธิพลของปั จจัยด้ านพฤติกรรมการทางานไม่มีผลต่อประสิทธิผลในการทางานใน
ภาพรวมด้ วยระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ของพนักงานในองค์กรรัฐวิสาหกิจแห่งหนึ่งในเขต
กรุงเทพมหานครที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติ 0.05 และ 3) อิทธิพลของปั จจัยด้ านความเชื่อมั่นใน
ความสามารถของระบบงานสารบรรณอิเล็ กทรอนิกส์ ไม่ มี ผลต่ อประสิ ทธิ ผลในการทางานใน
ภาพรวมด้ วยระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ของพนักงานในองค์กรรัฐวิสาหกิจแห่งหนึ่งในเขต
กรุงเทพมหานครที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติ 0.05
วิโรจน์ ยิม้ ขลิบ และปิ ยวรรณ สีเชียง (2555) ได้ ศึกษาเรื่ อง “ปั จจัยที่มีผลต่อความ
พึงพอใจสาหรับการใช้ งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ กรณีศกึ ษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลพระนคร” การวิ จั ย ครั ง้ นี ม้ ี วัต ถุ ป ระสงค์ คื อ 1) เพื่ อ ศึ ก ษาการใช้ ร ะบบงานสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 2) เพื่อศึกษาปั จจัยที่มีผลต่อความพึง
พอใจสาหรับการใช้ งานระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระ
นคร 3) เพื่อเสนอแนะความพึงพอใจสาหรับการใช้ ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์นาไปเป็ น
แนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงระบบงานที่เกี่ยวข้ องโดยมีกลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาเป็ นบุคลากรที่
ทางานในหน้ าที่เกี่ยวกับระบบสารบรรณของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จานวน
238 คน โดยกาหนดตัวแปรต้ น คือ สถานภาพของบุคลากรในหน่วยงาน และตั วแปรตาม คื อ
ความพึงพอใจในระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ใช้ แบบสอบถามเป็ นเครื่ องมือในการวิจัย สถิติที่
ใช้ ในการวิจยั คือ ความถี่ ร้ อยละ ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติ t-test และ One-way ANOVA
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ผลการวิ จั ย สรุ ป ได้ ว่ า “ปั จ จั ย ที่ มี ผ ลต่ อ ความพึ ง พอใจส าหรั บ การใช้ งานระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์ คือ ด้ านประสิทธิภาพของระบบ ด้ านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้ านระบบการ
ประกันคุณ ภาพ และด้ านการบริ หารจัดการ โดยมีความพึงพอใจสาหรับการใช้ งาน อยู่ในระดับ
มาก ผลการวิเคราะห์ความแตกต่างของกลุ่มตัวอย่าง 2 กลุม่ ด้ วยการทดสอบค่าสถิติที่ระดับความ
เชื่ อ มั่น 95 % ระหว่ า งกลุ่ม ที่ ต้ อ งการเอกสารตัว จริ ง และไม่ ต้ อ งการเอกสารตัว จริ ง ในด้ า น
ประสิทธิภาพของระบบ ด้ านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้ านระบบการประกันคุณภาพ และด้ าน
จัดการข้ อมูล พบว่า กลุม่ ตัวอย่างทังสองมี
้
ระดับการรับรู้ข้อมูลไม่แตกต่างกัน ส่วนผลวิเคราะห์โดย
กลุม่ ตัวอย่างที่มากกว่าสองกลุ่มด้ วยค่าความแปรปรวนทางเดียว ที่ระดับความเชื่อมัน 95% พบว่า
ความแตกต่างของความพึงพอใจในด้ านภาพรวมของตาแหน่งงานปั จจุบนั ของกลุ่มผู้บงั คับบัญชา
ที่ควบคุมดูแลการปฏิบตั ิงานโดยตรง เจ้ าหน้ าที่สารบรรณหรื องานที่เกี่ยวข้ อง และเจ้ าหน้ าที่อื่น ๆ
มีผลความพึงพอใจภาพรวมของตาแหน่งงานปั จจุบนั ไม่แตกต่างกัน แต่ความพึงพอใจสาหรับการ
ใช้ งานระบบสารสนเทศมีความแตกต่างกัน ” นอกจากนีผ้ ลการศึกษายังพบว่าค่าความพึงพอใจ
การใช้ งานระบบสารบรรณอิเล็ กทรอนิกส์ ของเจ้ าหน้ าที่สายงานสนับสนุน สายวิช าการ และ
ผู้บริหาร ไม่มีความแตกต่างกัน
จักรกฤษณ์ สง่ากอง (2558) ศึกษาเรื่ อง “ปั จจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในการใช้
งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของพนักงาน เทศบาลนครรังสิต” โดยมีตวั แปรต้ น คือ ปัจจัยที่มี
อิทธิพลต่อความพึงพอใจในการใช้ งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ และตัวแปรตาม คือ ความ
พึงพอใจโดยรวมของพนักงานผู้ใช้ ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ โดยมีแบบสอบถามเป็ นเครื่ องมือ
ที่ใช้ ในการวิจยั ผลการวิจยั พบว่า ปัจจัยด้ านประสิทธิภาพของระบบ (System Performance) และ
ปัจจัยด้ านเจ้ าหน้ าที่ผ้ ใู ห้ บริการ (Service Officers) มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในการใช้ งานระบบ
สารบรรณอิเล็ กทรอนิ ก ส์ โดยปั จ จัย ที่ส่งผลกระทบต่อ ความพึง พอใจมากที่ สุดคื อ ปั จ จัยด้ าน
ประสิทธิภาพของระบบ นอกจากนีผ้ ้ วู ิจยั ได้ เสนอแนวทางและข้ อเสนอแนะในการปรับปรุงพัฒนา
ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้ สามารถทางานอย่างมีประสิทธิภาพและตอบสนองต่อการ
ปฏิบตั ิงานของผู้ใช้ งานสูงสุด
กุสุม าลย์ ประหา (2557) ได้ ศึกษา “คุณ ภาพด้ านการทางานของระบบสารบรรณ
อิเล็ ก ทรอนิก ส์ ของมหาวิท ยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน” โดยมี วัต ถุป ระสงค์ เพื่ อศึก ษา 1)
พฤติกรรมการใช้ งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ 2) คุณ ภาพด้ านการทางานของระบบสาร
บรรณอิเล็กทรอนิกส์ และ 3) เพื่อเป็ นแนวทางในการพัฒ นาระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ ในการศึกษา คือ บุคลากรมหาวิทยาลัย
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เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จานวน 260 คน โดยมีตั วแปรอิสระ จานวน 2 ตัวแปร คือ ปั จจัยด้ าน
ประชากรศาสตร์ และพฤติกรรมการใช้ งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ และตัวแปรตาม คือ
คุณภาพด้ านการทางานของระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ โดยมีแบบสอบถามเป็ นเครื่ องมือที่ใช้
ในการวิจยั และสถิติที่ใช้ ได้ แก่ ค่าเฉลี่ย ความถี่ ค่าส่วนเบี่ ยงเบนมาตรฐาน สถิติ t-test สถิติ f-test
และการทดสอบความแตกต่างเป็ นรายคู่ด้วยวิธี LSD ผลการศึกษา พบว่า “ผู้ตอบแบบสอบถาม
ส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิง มีอายุ 31-40 ปี ระดับการศึกษาปริ ญญาตรี จานวนปี ที่ทางาน 3-5 ปี เป็ น
บุคลากรสายสนับสนุนและสังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานนครราชสีมา พฤติกรรม
การใช้ งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ มีความถี่ในการเข้ าใช้ งาน 1-2
ครัง้ /วัน ระยะเวลาในการใช้ งานน้ อยกว่า 1ชัว่ โมง/วัน ประสบการณ์การใช้ งาน 7 เดือนขึ ้นไป มีการ
ฝึ กอบรมการใช้ งานโดยเรียนรู้จากผู้ใช้ ระบบ และมีฟังก์ชั่ นการใช้ งานในการลงทะเบียนหนังสือรับ
คุณ ภาพด้ านการทางานของระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์มี ระดับการประเมิน โดยรวมอยู่ใน
ระดับมาก” ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ประชากรศาสตร์ ต่างกัน ส่งผลต่อคุณภาพด้ านการ
ทางานของระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ไม่แตกต่างกัน และพฤติกรรมการเข้ าใช้ งานระบบสาร
บรรณอิเล็กทรอนิกส์ต่างกัน ส่งผลต่อคุณภาพด้ านการทางานของระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
แตกต่างกัน

บทที่ 3
วิธีดาเนินการวิจัย
ในการวิ จั ย เรื่ อ ง “ปั จ จั ย ที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ ประสิ ท ธิ ภ าพการใช้ งานระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์ในสถาบันวิจัย วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย” ผู้วิจัยได้ ดาเนินการ
ตามขันตอน
้
ดังนี ้
1. การกาหนดประชากร
2. การสร้ างเครื่องมือที่ใช้ ในการวิจยั
3. การเก็บรวบรวมข้ อมูล
4. การจัดกระทาและการวิเคราะห์ข้อมูล
การกาหนดประชากร
ประชากรที่ใช้ ในการวิจัย
ประชากรที่ใช้ ในการศึกษาครัง้ นีจ้ ะเป็ นบุคลากรของสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์ และ
เทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ที่มีการทางานด้ วยระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งมีกลุ่มประชากร
เท่ากับ 317 คน (สถาบันวิจยั วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สานักผู้ว่าการ กองงาน
เลขานุการ, 2563) งานวิจัยครัง้ นีเ้ ก็บรวบรวมข้ อมูลจากประชากรทัง้ หมด โดยสามารถแบ่งตาม
กลุม่ งานได้ ดงั นี ้
ตาราง 1 กลุม่ ตัวอย่าง
ลาดับ
1
2
3
4
5
6

กลุ่มงาน
กลุม่ วิจยั และพัฒนา ด้ านอุตสาหกรรมชีวภาพ (อช.)
กลุม่ วิจยั และพัฒนา ด้ านพัฒนาอย่างยัง่ ยืน (พย.)
กลุม่ ยุทธศาสตร์ และจัดการนวัตกรรม (ยธ.)
กลุม่ บริการอุตสาหกรรม (บอ.)
กลุม่ บริหาร (บห.)
กลุม่ ภายใต้ ผ้ วู ่าการ
รวม

จานวนประชากร (คน)
46
28
52
60
79
52
317
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การสร้ างเครื่องมือที่ใช้ ในการวิจัย
เครื่ องมื อที่ใช้ ในการเก็บรวบรวมข้ อมูลในการวิจัยครัง้ นี ้ เป็ นแบบสอบถาม จ านวน 3
ส่วน ประกอบไปด้ วย ส่วนที่ 1 ข้ อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วนที่ 2 ปั จจัยด้ าน
ลักษณะการใช้ งานของผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วนที่ 3 ประสิทธิภาพในการทางานด้ วยระบบสาร
บรรณอิเล็กทรอนิกส์ โดยแบบสอบถามตอนที่ 2 ถึงตอนที่ 3 ทาการจัดระดับการวัดข้ อมูลประเภท
อันตรภาคชัน้ (Interval Scale) (ศิริวรรณ เสรี รัตน์ และคณะ, 2549) ซึ่งแต่ละคาถามมีคาตอบให้
เลือกตามระดับความคิดเห็น 5 ระดับ โดยมีเกณฑ์การให้ คะแนน ดังนี ้
ระดับ 5 หมายถึง
มากที่สดุ
ระดับ 4 หมายถึง
มาก
ระดับ 3 หมายถึง
ปานกลาง
ระดับ 2 หมายถึง
น้ อย
ระดับ 1 หมายถึง
น้ อยที่สดุ
ระดับเกณฑ์การให้ คะแนนค่าเฉลี่ย โดยกาหนดความสาคัญของคะแนน โดยใช้ หลักการ
แบ่งช่วงการแปลผลตามหลักการของการแบ่งอันตรภาคชัน้ (Class Interval) โดยใช้ สตู รดังนี ้
ความกว้ างของอันตรภาคชัน้ =
=

ข้ อมูลที่มีค่าสูงสุด − ข้ อมูลที่มีค่าต่าสุด
จานวนชั ้น
5−1
5

= 0 .8
จากหลักเกณฑ์ดงั กล่าวสามารถแปลความหมายของระดับคะแนนดังนี ้
คะแนนเฉลี่ย
ระดับความคิดเห็น
4.21 - 5.00
เห็นด้ วยมากที่สดุ
3.41 - 4.20
เห็นด้ วยมาก
2.61 - 3.40
เห็นด้ วยปานกลาง
1.81 - 2.60
เห็นด้ วยน้ อย
1.00 - 1.80
เห็นด้ วยน้ อยที่สดุ
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ขัน้ ตอนในการสร้ างเครื่องมือ
การสร้ างเครื่องมือ
1 ศึ ก ษาวรรณกรรม และงานวิจัย ที่ เกี่ ย วข้ อ งกับ แนวคิ ด และทฤษฎี ด้ า น
พฤติกรรมการทางาน ด้ านความสามารถของระบบ และด้ านประสิทธิภ าพในการทางาน เพื่ อ
นามาใช้ เป็ นแนวทางในการสร้ างแบบสอบถาม
2 สร้ างข้ อคาถามในแต่ละส่วนจากคานิยามศัพท์เฉพาะ และแนวคิดที่ใช้ ใน
การวิจยั ให้ ครอบคลุมตามความมุ่งหมายของการวิจยั
3 แบบสอบถามแบ่งเป็ น 3 ส่วน ดังนี ้
ส่ วนที่ 1 ข้ อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ประกอบด้ วย 5 ด้ าน
ได้ แก่ อายุ ระดับการศึกษา ตาแหน่งงาน หน่วยงานที่สังกัด อายุการทางาน มีลกั ษณะเป็ นแบบ
ตรวจสอบรายการ (Check List)
ตัวอย่ างเครื่องมือ
ส่วนที่ 1 ข้ อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม
โปรดทาเครื่ องหมาย  ลงใน ตามความเป็ นจริงเกี่ยวกับตัวท่าน
ลงในช่องว่างที่กาหนดให้
1. อายุ
อายุ 18 - 27 ปี
อายุ 28 - 37 ปี
อายุ 38 - 47 ปี
อายุ 48 ปี ขึ ้นไป
2. ระดับการศึกษา
ต่ากว่าปริญญาตรี
ปริญญาตรี
สูงกว่าปริญญาตรี
ส่ วนที่ 2 ปั จ จั ย ด้ านลั ก ษณะการใช้ งานของผู้ ตอบแบบสอบถาม
ประกอบด้ วย 2 ด้ าน ได้ แก่ พฤติกรรมการทางาน จานวน 10 ข้ อ และความสามารถของระบบ
จานวน 10 ข้ อ โดยแบบสอบถามมีลักษณะเป็ นแบบมาตรวัดประมาณค่า ตามแบบของลิเคิร์ท
มี 5 ระดับ เรียงจากน้ อยไปหามาก
ตัวอย่ างเครื่องมือ
ส่ วนที่ 2 ปัจจัยด้ านลักษณะการใช้ งานของผู้ตอบแบบสอบถาม
1. พฤติ ก รรมการท างาน : ให้ ท่ านพิ จ ารณาอ่ านข้ อ ความในแต่ ล ะข้ อ
แล้ วทาเครื่องหมาย  ลงในช่องว่างทางขวามือ ที่ตรงตามความเป็ นจริงของท่านมากที่สดุ ดังนี ้
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ระดับ
ระดับ
ระดับ
ระดับ
ระดับ

5
4
3
2
1

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

มากที่สดุ
มาก
ปานกลาง
น้ อย
น้ อยที่สดุ

(ตังแต่
้ 8 ครัง้ ต่อสัปดาห์เป็ นต้ นไป)
(6 - 7 ครัง้ ต่อสัปดาห์)
(1 - 5 ครัง้ ต่อสัปดาห์)
(นาน ๆ ครัง้ )
(ไม่เคย)

ระดับพฤติกรรม
ข้ อ

คาถาม

มากที่สุด มาก
5
4

ปานกลาง น้ อย
3
2

น้ อย
ที่สุด
1

ท่านเคยแบ่งปั นรหัสเข้ าใช้ งาน
0. ให้ บุคคลอื่นใช้ งาน เพื่อความ
สะดวกในการเข้ าใช้ งานระบบ
ท่านแนะนาและชักจูงให้ เพื่อน
00.
ในที่ทางานมาใช้ ระบบฯ ด้ วย
2. ความสามารถของระบบ : ให้ ท่านพิจารณาอ่านข้ อความในแต่ละข้ อ
แล้ วทาเครื่องหมาย  ลงในช่องว่างทางขวามือ ที่ตรงตามความรู้สกึ ของท่านมากที่สดุ ดังนี ้
ระดับ 5 หมายถึง ท่านพึงพอใจมากที่สดุ
ระดับ 4 หมายถึง ท่านพึงพอใจมาก
ระดับ 3 หมายถึง ท่านพึงพอใจปานกลาง
ระดับ 2 หมายถึง
ท่านพึงพอใจน้ อย
ระดับ 1 หมายถึง
ท่านพึงพอใจน้ อยที่สดุ
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ระดับความคิดเห็น
ข้ อ

คาถาม

มากที่สุด
5

มาก
4

ปานกลาง
3

น้ อย
2

น้ อย
ที่สุด
1

ท่านสามารถเปิ ดดูเอกสาร
เข้ า - ออกได้ อย่างรวดเร็ว
ท่านสามารถค้ นหาเอกสาร
00. เพื่อติดตามงานได้ อย่าง
รวดเร็ว
0.

ส่วนที่ 3 แบบสอบถามประสิทธิภาพในการทางานด้ วยระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์ ของผู้ตอบแบบสอบถาม จานวน 16 ข้ อ เป็ นคาถามแบบ Likert Scale ตามแบบ
ของลิเคิร์ท มี 5 ระดับ เรียงจากน้ อยไปหามาก
ตัวอย่ างเครื่องมือ
ให้ ท่านพิจารณาอ่านข้ อความในแต่ละข้ อ แล้ วทาเครื่ องหมาย  ลงใน
ช่องว่างทางขวามือ ที่ตรงตามความคิดเห็นของท่านมากที่สดุ ดังนี ้
ระดับ 5 หมายถึง ท่านเห็นด้ วยมากที่สดุ
ระดับ 4 หมายถึง ท่านเห็นด้ วยมาก
ระดับ 3 หมายถึง ท่านเห็นด้ วยปานกลาง
ระดับ 2 หมายถึง ท่านเห็นด้ วยน้ อย
ระดับ 1 หมายถึง ท่านเห็นด้ วยน้ อยที่สดุ
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ระดับความคิดเห็น
ข้ อ

คาถาม

มากที่สุด
5

มาก
4

ปาน
กลาง
3

น้ อย
2

น้ อย
ที่สุด
1

ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ท่ี
0. นามาใช้ ปฏิบตั ิงานทาให้ การรับ - ส่ง
หนังสือรวดเร็วขึ ้น
ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ท่ี
00. นามาใช้ ปฏิบตั ิงานสามารถสืบค้ น
เอกสารได้ ทนั ที
การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ
1. น าแบบสอบถามที่ ผ้ ู วิ จัย สร้ างขึ น้ เสนอต่ อ อาจารย์ ที่ ป รึ ก ษาสารนิ พ นธ์ เพื่ อ
พิจารณาตรวจทาน ความสอดคล้ องด้ านภาษาของข้ อคาถามกับนิยามศัพท์เฉพาะ และเสนอแนะ
เพิ่มเติมเพื่อปรับแก้ ไขเบื ้องต้ น
2. ปรับปรุ งแบบสอบถามตามข้ อเสนอและของอาจารย์ ที่ ปรึ กษาสารนิ พ นธ์ และ
รวบรวมเพื่อนาเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญ
3. ผู้ เชี่ ย วชาญ 2 ท่ า น ตรวจสอบความตรงตามเนื อ้ หา (Content Validity) และ
เสนอแนะเพิ่มเติม
4. นาแบบสอบถามให้ ผ้ ูเชี่ยวชาญพิ จารณา และให้ คะแนนใช้ ในการหาค่าความ
สอดคล้ องระหว่างข้ อคาถามกับจุดประสงค์ (Index of Item Object Congruence : IOC) โดยให้
คะแนน ดังนี ้
ให้ คะแนน +1 หมายถึง สอดคล้ องกับจุดประสงค์/เนื ้อหานัน้
ให้ คะแนน 0 หมายถึง ไม่แน่ใจว่าสอดคล้ องกับจุดประสงค์/เนื ้อหานัน้
ให้ คะแนน -1 หมายถึง ไม่สอดคล้ องกับจุดประสงค์/เนื ้อหานัน้
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ตัวอย่ าง
แบบประเมินสาหรับผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบคุณภาพของเครื่ องมือ
แบบทดสอบปั จจัยที่มีอิทธิพลต่ อประสิทธิผลของระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
ในสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่ งประเทศไทย (วว.)
คาชี ้แจง : แบบประเมินฉบับนี ้ใช้ สาหรับท่านซึง่ เป็ นผู้เชี่ยวชาญในการตรวจสอบข้ อคาถามแต่ละข้ อมีความสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ในการวิจยั โดยมีเกณฑ์การประเมิน ดังนี ้
ให้ คะแนน +1 หมายถึง สอดคล้ องกับจุดประสงค์/เนื ้อหานัน้
ให้ คะแนน 0 หมายถึง ไม่แน่ใจว่าสอดคล้ องกับจุดประสงค์/เนื ้อหานัน้
ให้ คะแนน -1 หมายถึง ไม่สอดคล้ องกับจุดประสงค์/เนื ้อหานัน้

นิยามศัพท์ เฉพาะ

รายการข้ อคาถาม

ค่ าความสอดคล้ อง
+1

ปั จจัยด้ านพฤติกรรม
หมายถึง สิ่งที่บคุ ลากร
ของสถาบันวิจยั
วิทยาศาสตร์ และ
เทคโนโลยีแห่งประเทศ
ไทย แสดงออกและการ
กระทาของบุคลากรการ
เข้ าใช้ งานระบบสาร
บรรณอิเล็กทรอนิกส์ของ
บุคลากรสถาบันวิจยั
วิทยาศาสตร์ และ
เทคโนโลยีแห่งประเทศ
ไทย ที่อาจมีอิทธิพลต่อ
ประสิทธิภาพในการ
ทางานด้ วยระบบสาร
บรรณอิเล็กทรอนิกส์

1. ท่า นเคยแบ่งปั นรหัสเข้ าใช้ งาน
ให้ บุ ค คลอื่ น ใช้ งาน เพื่ อ ความ
สะดวกในการเข้ าใช้ งานระบบ
2. ท่ า นแนะน าและชักจูงให้ เพื่ อน
ในที่ทางานมาใช้ งานระบบฯ ด้ วย
3. ท่านหมัน่ ตรวจสอบเอกสารที่ส่ง
มาในระบบอยู่เป็ น ประจ าทัง้ เช้ า
และบ่าย

0

-1

ข้ อเสนอแนะเพื่อการแก้ ไข
ปรับปรุง
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5 นาคะแนนการประเมินจากผู้เชี่ยวชาญมาคานวณหาค่า IOC ตามสูตรดังนี ้
สูตร IOC =

∑𝑅
𝑁

โดยพิจารณาคัดเลือกข้ อคาถามที่มีค่า IOC ตังแต่
้ 0.60 ขึ ้นไปเท่านัน้ (นงลักษณ์ วิรัช
ชัย, 2548) และปรับปรุงข้ อคาถามตามที่ผ้ เู ชี่ยวชาญเสนอแนะ
6 ท าการหาค่ าความเชื่ อ มั่น (Reliability) โดยนาแบบสอบถามไปท าการทดสอบ
(Pilot Test) กับ กลุ่ม ตัวอย่ า งที่ เป็ น บุค ลากรของสถาบัน วิจัย วิท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี แ ห่ ง
ประเทศไทย ที่มีการทางานด้ วยระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จานวน 30 ชุด เพื่อตรวจสอบว่า
คาถามสามารถสื่อความหมายตรงตามความต้ องการ และมี ความเหมาะสมหรื อไม่ จากนัน้ จึง
น ามาทดสอบความเชื่ อ มั่น ของแบบสอบถามโดยใช้ สูต รสัม ประสิ ท ธิ แ อลฟ่ า (Coefficienct)
ของครอนบัค (Cronbach) อ้ างถึงใน สมบัติ ท้ ายเรือคา (2551) ดังนี ้

สูตร

𝛼 =

𝐾
𝐾−1

(1 −

2
𝑖
2 )
𝑆
𝑡

∑𝑆

เมื่อ
คือ สัมประสิทธิ์แอลฟ่ า
คือ จานวนข้ อคาถาม

α
𝐾
∑𝑆
𝑆

2
𝑡

2
𝑖

คือ ผลรวมของความแปรปรวนของคะแนนแต่ละข้ อ
คือ

ความแปรปรวนของคะแนนรวม

โดยใช้ สตู รสัมประสิทธิ์แอลฟา (Cronbach’s alpha coefficient ; α) ซึ่งการประเมิน
ความเที่ยงสัมประสิทธิ์ แอลฟาได้ มีการพิ จารณาจากเกณฑ์ การประเมินความเที่ ยงสัมประสิทธิ์
แอลฟาของครอนบาค โดยมี เกณฑ์ การพิ จารณา คือ มี ค่าสัม ประสิ ทธิ์ แอลฟ่ า (α) ตัง้ แต่ 0.71
ขึ ้นไป แสดงว่ามีความเชื่อมัน่ ในระดับสูง อ้ างจากเกียรติสดุ า ศรีสขุ (2552)
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ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่ า (α)
มากกว่า .9
มากกว่า .8
มากกว่า .7
มากกว่า .6
มากกว่า .5
น้ อยกว่า หรือเท่ากับ .5

การแปลความหมายระดับความเที่ยง
ดีมาก
ดี
พอใช้
ค่อนข้ างพอใช้
ต่า
ไม่สามารถรับได้

ผลการหาคุณภาพเครื่องมือ
ผลการวิเคราะห์ความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม ได้ ค่าความเชื่อมั่นทัง้ ฉบับเท่ากับ
.944 และได้ ค่าความเชื่อมัน่ ในแต่ละส่วนของแบบสอบถาม ดังนี ้
1) ส่วนที่ 2 ปั จจัยด้ านลักษณะการใช้ งานของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้ ค่าสัมประสิทธิ์
แอลฟา (Cronbach’s alpha coefficient) เท่ า กั บ .803 โดยมี ค่ า สั ม ประสิ ท ธิ์ แ อลฟ่ าด้ าน
พฤติกรรมการทางาน เท่ากับ .734 และด้ านความสามารถของระบบ เท่ากับ .926
2) ส่วนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับประสิทธิภาพในการทางานด้ วยระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์ของผู้ตอบแบบสอบถามได้ ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา (Cronbach’s alpha coefficient)
เท่ากับ .964 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาด้ านความรวดเร็ วในการทางาน เท่ากับ .902 ด้ านการลด
ขันตอนการท
้
างาน เท่ากับ .839 ด้ านความประหยัด เท่ากับ .867 และด้ านความสะดวก เท่ากับ
.918
การเก็บรวบรวมข้ อมูล
ผู้ศกึ ษาเป็ นผู้ดาเนินการเก็บรวบรวมข้ อมูล ดังนี ้
1. การเก็บรวบรวมข้ อมูลของแบบสอบถาม ในระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 ถึง
28 กุมภาพันธ์ 2564 คิดเป็ นระยะเวลา 1 เดือน
2. ผู้วิจยั เก็บแบบสอบถามผ่าน Google Form ตามที่กาหนดไว้
3. Google Form จะช่วยทาหน้ าที่ในการตรวจสอบความถูกต้ อง และความครบถ้ วน
ของข้ อมูลที่ตอบ ก่อนทาการบันทึกคาตอบของผู้ตอบแบบสอบถาม ซึ่งจะไม่สามารถบันทึกข้ อมูล
ได้ หากเกิดข้ อผิดพลาดหรือตอบแบบสอบถามไม่ครบถ้ วน
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การจัดกระทาและการวิเคราะห์ ข้อมูล
การจัดกระทากับข้ อมูล
1. ตรวจสอบความสมบูรณ์ ของแบบสอบถามให้ มี ความถูกต้ องและครบถ้ วนของ
แบบสอบถาม
2. ก าหนดรหัส ของตัว แปรเพื่ อ จะได้ ก รอกข้ อ มูล ในโปรแกรมสถิ ติ ส าเร็ จ รู ป ทาง
สังคมศาสตร์ เพื่อวิเคราะห์เชิงพรรณนาตามสมมติฐานที่ตงไว้
ั้
การวิเคราะห์ ข้อมูล
1. การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive statistic) โดยใช้ สถิติ
ดังนี ้
1.1 .ค่าความถี่ (Frequency) สาหรับวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามส่วนที่
1 ข้ อมูลส่วนบุคคล อายุ ระดับการศึกษา ตาแหน่งงาน หน่วยงานที่สงั กัด และอายุการทางาน
1.2. ค่ า ร้ อยละ (Percentage) ส าหรั บ วิ เคราะห์ ข้ อ มูล จากแบบสอบถาม
ส่วนที่ 1 ข้ อมูล ส่วนบุคคล อายุ ระดับการศึกษา ตาแหน่งงาน หน่วยงานที่สังกัด และอายุการ
ทางาน
1.3. ค่ า คะแนนเฉลี่ ย (Mean) และส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐาน (Standard
Deviation) สาหรับวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามส่วนที่ 2 ปั จจัยด้ านลักษณะการใช้ งาน ส่วนที่
3 ประสิทธิภาพในการทางานด้ วยระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
2. การวิเคราะห์สถิติทดสอบสมมติฐานโดยสถิติเชิงวิเคราะห์ ได้ แก่
2.1. ใช้ ส ถิติวิเคราะห์ ค่าที (t-test) เพื่อเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยของประชากร
2 กลุม่
2.2. การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One Way ANOVA) ใช้ ทดสอบ
ความแตกต่างของค่าเฉลี่ยของประชากรที่มีมากกว่า 2 กลุม่
2.3. วิเคราะห์อิทธิพลของตัวแปรด้ วยสถิติ Regression
สถิติท่ ีใช้ ในการวิเคราะห์ ข้อมูล
1. ค่าสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) ประกอบด้ วย
1.1 ค่าร้ อยละ (Percentage) เพื่อใช้ แปรความหมายของข้ อมูลต่าง ๆ มีดงั นี ้
สูตรค่าร้ อยละ =

จานวนผู้ตอบแบบสอบถามแต่ละกลุ่ม
จานวนผู้ตอบแบบสอบถามทั ้งหมด

x 100
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1.2 ค่าคะแนนเฉลี่ย (Mean หรือ 𝜇 (กัลยา วานิชย์บญ
ั ชา, 2545)
สูตรค่าคะแนนเฉลี่ย 𝜇 =

𝛴𝑥
𝑛

เมื่อ
𝜇 แทน ค่าคะแนนเฉลี่ย
𝛴𝑥 แทน ผลรวมของคะแนนทังหมด
้
𝑛 แทน ขนาดของกลุม่ ตัวอย่าง
1.3 ค่ า ความเบี่ ย งเบนมาตรฐาน (Standard Deviation หรื อ 𝜎) (กัล ยา วานิ ช ย์
บัญชา, 2545)
สูตรค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน 𝜎 =

√𝑛Σ𝑥 2 −(Σ𝑥)2
𝑛(𝑛−1)

เมื่อ
𝜎 แทน
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนของกลุม่ ตัวอย่าง
𝛴𝑥 2 แทน ผลรวมของคะแนนแต่ละตัวยกกาลังสอง
(𝛴𝑥)2 แทน ผลรวมของคะแนนทังหมดยกก
้
าลังสอง
𝑛
แทน
ขนาดของกลุม่ ตัวอย่าง
2. การวิเคราะห์โดยสถิติเชิงวิเคราะห์ (Analytical Statistics) ประกอบด้ วย
2.1 ทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของประชากร 2 กลุ่มที่เป็ นอิสระต่อกัน
(กัลยา วานิชย์บญ
ั ชา, 2549) ใช้ ทดสอบสมมติฐานข้ อที่ 1 ในด้ านเพศ ในการทดสอบ t-test ก่อน
โดยใช้ การพิจารณา Levene’s Test ซึง่ มี 2 กรณี
1) กรณี ที่ ค่ า Probability Value (p-value) มากกว่ า 0.05 แสดงว่ า ค่ า เฉลี่ ย ของ
ประชากร 2 กลุม่ ไม่แตกต่างกัน จะพิจารณาค่า Sig. จาก Equal variances assumed
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2) กรณี ที่ ค่ า Probability Value (p-value) น้ อยกว่ า หรื อ เท่ า กั บ 0.05 แสดงว่ า
ค่ าเฉลี่ ย ของประชากร 2 กลุ่ม แตกต่ า งกัน อย่ างมี นัย ส าคัญ จะพิ จ ารณาค่ า Sig. จาก Equal
variance not Assumed
2
2
2.1.1 กรณีที่ความแปรปรวนของทัง้ 2 กลุม่ เท่ากัน (𝑆 = 𝑆 )
1
2
𝑡=

𝑥̅1 − 𝑥̅2
2
2
(𝑛1 − 1)𝑆 + (𝑛2 − 1)𝑆 1
√
1
2[ ] + [ 1 ]
𝑆𝑝
𝑛1 + 𝑛2 − 2
𝑛1
𝑛2

สถิติที่ใช้ ทดสอบ 𝑡 มีชนแห่
ั ้ งความเป็ นอิสระ 𝑑𝑓 = 𝑛1 + 𝑛2 − 2
เมื่อ
𝑡 แทน
ค่าสถิติที่ใช้ พิจารณาใน t - distribution
𝑥̅1 แทน
ค่าเฉลี่ยตัวอย่างกลุม่ ที่ 1
𝑥̅2 แทน
ค่าเฉลี่ยตัวอย่างกลุม่ ที่ 2
2
1

แทน

ค่าความแปรปรวนของคะแนนกลุม่ ประชากรที่ 1

2
แทน
2
𝑛1 แทน

ค่าความแปรปรวนของคะแนนกลุม่ ประชากรที่ 2
ขนาดของกลุม่ ประชากรที่ 1
ขนาดของกลุม่ ประชากรที่ 2
องศาอิสระ (Degree of freedom)

𝑆

𝑆

𝑛2 แทน
𝑑𝑓 แทน

2.2 การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One – way Analysis of Variance) ใช้
ทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของกลุ่มประชากรที่มากกว่า 2 กลุ่ม โดยใช้ การวิเคราะห์
ความแปรปรวนทางเดี ย ว One-Way ANOVA ที่ ระดั บ ค่ า ความเชื่ อ มั่ น ร้ อยละ 95 จะปฏิ เสธ
สมมติฐานหลัก เมื่อค่าระดับนัยสาคัญทางสถิติมีค่าน้ อยกว่า 0.05 โดยจะทาการทดสอบความ
แปรปรวนจากตาราง Homogeneity of Variances
2.2.1 ถ้ าพบความแปรปรวนเท่ากันทุกกลุม่ จะทดสอบความแตกต่างด้ วย F-test
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𝐹=

𝑀𝑆(𝑏)
𝑀𝑆(𝑤)

เมื่อ
F แทน ค่ าสถิ ติ ที่ ใช้ เปรี ยบเที ย บค่ า วิก ฤตจากการแจกแจงแบบ F เพื่ อ
ทราบนัยสาคัญ
𝑀𝑆(𝑏) แทน ค่าประมาณขอความแปรปรวนระหว่างกลุ่ม (Mean Square
Between Groups)
𝑀𝑆(𝑤) แทน ค่ า ประมาณขอความแปรปรวนภายในกลุ่ม (Mean Square
Within Groups)
2.2.2 ถ้ าพบความแปรปรวนเท่ากันทุกกลุม่ จะทดสอบความแตกต่างด้ วย F-test
𝐵=

𝑀𝑆(𝑏)
𝑀𝑆(𝑤)

โดยค่า
𝑘

𝑀𝑆(𝑤) = ∑(1 − +
𝑖=1

𝑛𝑖 2
)𝑆
𝑁 𝑖

เมื่อ
𝐵
แทน
𝑀𝑆(𝑏) แทน

ค่าสถิติที่ใช้ พิจารณาใน Brown - Forsythe
ค่ า ความแป รป รวนระห ว่ า งกลุ่ ม (Mean Square

𝑀𝑆(𝑤) แทน

ค่าความแปรปรวนภายในกลุ่ม สาหรับสถิติ Brown -

Between Groups)
Forsythe
𝑘
𝑛𝑖

แทน
แทน

จานวนกลุม่ ตัวอย่าง
ขนาดของกลุม่ ตัวอย่าง
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𝑁
2
𝑆
𝑖

แทน

ขนาดประชากร

แทน

ค่าความแปรปรวนของคะแนนกลุม่ ตัวย่างที่ i

กรณี ที่ผลการทดสอบมีความแตกต่างอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ จะต้ องทา
การทดสอบเป็ นรายคู่ต่อไป เพื่อดูว่าคู่ใดบ้ างที่แตกต่างกัน โดยใช้ วิธี Fisher’s Least Significant
Difference (LSD) (กัลยา วานิชย์บญ
ั ชา, 2545)
2.2.2.1 วิธี Fisher’s Least Significant Difference (LSD)
𝐿𝑆𝐷 = 𝑡1 −

𝑎
1
1
− 𝑘 √𝑀𝑆𝐸( + )
2
𝑛𝑖 𝑛𝑗

เมื่อ
𝑎

𝑡1 − − 𝑘
แทน การพิจ ารณาการแจกแจงที่ระดับความเชื่อมั่น
2
95% และชันแห่
้ งความเป็ นอิสระภายในกลุม่
𝑀𝑆𝐸 แทน ค่า Mean Square error MS(w) กลุม่
𝑛𝑖
แทน จานวนตัวอย่างในกลุม่ ที่ i
𝑛𝑗
แทน จานวนตัวอย่างในกลุม่ ที่ j
2.3 ปัจจัยด้ านลักษณะการใช้ งาน มีอิทธิพลต่อระดับความคิดเห็นเรื่องประสิทธิภาพ
ในการทางานด้ วยระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ในสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่ง
ประเทศไทย จะทาการทดสอบสมมติฐานโดยใช้ สถิติ Regression Analysis วิเคราะห์ถดถอยเชิง
พหุคณ
ู (Multiple Regression Analysis)
การวิเคราะห์การถดถอยเป็ นวิธีการทางสถิติที่ใช้ ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร
อิ ส ระ(Independent Variable) กั บ ตั ว แปรตาม (Dependent Variable) จะเป็ นการศึ ก ษ า
ความสัมพันธ์เชิงเส้ นตรง (Linearity) โดยที่ตวั แปรอิสระมีมากกว่าหนึ่งตัวโดยเขียนความสัมพันธ์
ในรูปแบบของสมการได้ ดงั นี ้
𝛴 𝑋𝑌
𝑏=
𝛴 𝑋2
เมื่อ
𝑏 = สัมประสิทธิ์การถดถอยหรื อสัมประสิทธิ์การพยากรณ์
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𝑥 = ค่าเบี่ยงเบนจากมัชฌิมเลขคณิตของตัวแปรอิสระหรื อตัวแปรต้ น มี
ค่าเท่ากับ 𝛸 − 𝑋̅
𝑦 = ค่ าเบี่ ย งเบนจากมัช ฌิ ม เลขคณิ ต ของตัว แปรตาม มี ค่ าเท่ ากับ
𝑌 − 𝑌̅
วิเคราะห์ค่าที่ใช้ บอกระดับความสัมพันธ์ Coefficient of Correlation ( r ) โดยที่ค่าที่
อยู่ใกล้ -1.0 ถึง +1.0 ถือว่ามีความสัมพันธ์กนั มากที่สดุ ส่วน 0 หมายความว่า ตัวแปรทังสองไม่
้
มี
ความสัมพันธ์ กันแม้ แต่น้อย ส่วนเครื่ องหมาย + หรื อ – บ่งบอกว่าความสัมพันธ์ นัน้ เป็ นตามกัน
หรือตรงกันข้ าม โดยสามารถหาได้ จากสมการดังต่อไปนี ้

𝑟=

𝛴 (𝑋𝑖 − 𝑥)(𝑌𝑖 − 𝑦)
√𝛴(𝑋𝑖 − 𝑥)2 ∑(𝑌𝑖 − 𝑦)2

เมื่อ 𝑋𝑖 , 𝑌𝑖 คือค่าใดๆ ของแต่ละตัวแปร ที่เป็ นคู่กนั
𝑥, 𝑦 คือค่าเฉลี่ยของแต่ละตัวแปร
และวิเคราะห์ ค่าสัมประสิ ทธิ์ ข องการตัดสินใจ (Coefficient of Determination) ซึ่ง
เกิ ดจากค่าสัม ประสิ ทธิ์ ส หสัม พันธ์ (Correlation Coefficient) ยกกาลังสอง หรื อใช้ ตัวย่อว่า R2
โดยยิ่งมีค่าใกล้ 1 มากเท่าใด แสดงว่าสามารถอธิบายค่าของตัวแปรตามได้ ดี เนื่องจากตัวแปร
อิสระ กับตัวแปรตาม มีความสัมพันธ์กนั มาก โดยสามารถหาได้ จากสมการดังต่อไปนี ้
(𝛴 𝑋𝑌 − 𝑁 𝑋̅𝑌̅)2
𝑅 =
(𝛴 𝑋 2 − 𝑁 𝑋̅ 2 )(𝛴 𝑌 2 − 𝑁 𝑌̅ 2 )
2
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เมื่อ R2 เท่ากับ สัมประสิทธิ์ของการตัดสินใจ มีค่าระหว่าง 0 ถึง
วิเคราะห์ความคลาดเคลื่อนมาตรฐานในการพยากรณ์ (Standard Error of Estimate : SEE) โดย
สามารถหาได้ จากสมการดังต่อไปนี ้

𝑆𝐸𝐸 = √

𝛴 (𝑌 − 𝑌′)2
𝑁−𝑘−1

สัญลักษณ์ที่ใช้ มีความหมาย ดังนี ้
SEE คือ ความคลาดเคลื่อนมาตรฐานในการพยากรณ์
Y’
คือ คะแนนพยากรณ์ของตัวแปรตาม
N
คือ จานวนประชากร
K
คือ จานวนตัวแปรอิสระหรือตัวแปรต้ นในสมการถดถอย
𝛴 (𝑌 − 𝑌′)2 คื อ ผลรวมก าลั ง สองของส่ ว นที่ เ หลื อ (Sum Squares of
Residuals : SSR) วิเคราะห์ ความคลาดเคลื่อนมาตรฐานในการพยากรณ์ (Standard Error of
Estimate : SEE) โดยสามารถหาได้ จากสมการดังต่อไปนี ้
𝛴 (𝑌 − 𝑌′)2
𝑆𝐸𝐸 = √
𝑁−𝑘−1
สัญลักษณ์ที่ใช้ มีความหมาย ดังนี ้
SEE คือ ความคลาดเคลื่อนมาตรฐานในการพยากรณ์
Y’
คือ คะแนนพยากรณ์ของตัวแปรตาม
N
คือ จานวนประชากร
K
คือ จานวนตัวแปรอิสระหรือตัวแปรต้ นในสมการถดถอย
𝛴 (𝑌 − 𝑌′)2 คื อ ผลรวมก าลั ง สองของส่ ว นที่ เ หลื อ (Sum Squares of
Residuals : SSR)

บทที่ 4
ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
ในการศึกษาวิจัยเรื่ อง "ปั จจัยที่มีอิทธิพ ลต่อประสิทธิภาพในการทางานด้ วยระบบสาร
บรรณอิเล็กทรอนิกส์ในสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย" การวิเคราะห์
ข้ อมูล และการแปลผลความหมายของผลการวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยได้ กาหนดสัญ ลักษณ์ และ
ตัวแปรต่าง ๆ ที่ใช้ ในการวิเคราะห์ข้อมูล ดังต่อไปนี ้
สัญลักษณ์ที่ใช้ ในการวิเคราะห์ข้อมูล
n
แทน ขนาดของกลุม่ ตัวอย่าง
𝜇
แทน ค่าเฉลี่ยของประชากร (Mean)
𝜎
แทน ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
t
แทน ค่าสถิติที่ใช้ พิจารณาใน T-distribution
F
แทน ค่าสถิติที่ใช้ พิจารณาใน F-distribution
SS
แทน ผลรวมของคะแนนเบี่ยงเบนยกกาลังสอง (Sum of Squares)
MS
แทน ค่าคะแนนเฉลี่ยของผลบวกกาลังสองของคะแนน
(Mean of Squares)
df
แทน ระดับชันของความเป็
้
นอิสระ (Degree of Freedom)
r
แทน ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์อย่างง่าย (Pearson’s correlation)
Sig. (2-tailed) แทน ค่าความน่าจะเป็ นที่ค่าสถิติที่ใช้ ทดสอบจะตกอยู่ในช่วง
ปฏิเสธหรือยอมรับสมมติฐาน
B
แทน ค่าสัมประสิทธิ์การถดถอย (Unstandardized)
Adjusted R2
แทน ค่าสัมประสิทธิ์การตัดสินใจของสถิตวิเคราะห์ถดถอย
พหุคณ
ู
*
แทน มีนยั สาคัญทางสถิติที่ 0.05
Sig.
แทน ระดับนัยสาคัญทางสถิติ
H0
แทน สมมติฐานหลัก (Null Hypothesis)
H1
แทน สมมติฐานรอง (Alternative Hypothesis)
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การนาเสนอผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
การวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจยั ได้ นาเสนอผลตามความมุ่งหมายของการวิจยั โดยแบ่งการ
นาเสนอออกเป็ น 4 ส่วน ดังนี ้
ส่ วนที่ 1 การวิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม
ส่ วนที่ 2 การวิเคราะห์ปัจจัยด้ านลักษณะการใช้ งาน
ส่ วนที่ 3 การวิเคราะห์ข้อมูลประสิทธิภาพในการทางานด้ วยระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์ของผู้ตอบแบบสอบถาม
ส่ วนที่ 4 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงอนุมานเพื่อทดสอบสมมติฐาน
สมมติฐานข้ อที่ 1 ข้ อมูลส่วนบุคคลต่างกัน มีผลต่อระดับความคิดเห็นเรื่ อง
ประสิทธิภาพในการทางานด้ วยระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ในสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์ และ
เทคโนโลยีแห่งประเทศไทยที่แตกต่างกัน
สมมติฐานข้ อที่ 2 ปั จจัยด้ านลักษณะการใช้ งาน มีอิทธิพลต่อระดับความ
คิดเห็นเรื่ องประสิ ทธิภ าพของ ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ในสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์ และ
เทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
ผลการวิเคราะห์ ข้อมูลเชิงพรรณนา
ส่ วนที่ 1 การวิเคราะห์ ข้อมูลส่ วนบุคคล
การวิเคราะห์ ข้ อมูล ส่วนบุค คลของผู้ต อบแบบสอบถาม จ าแนกตาม อายุ ระดับ
การศึกษา ตาแหน่งงาน หน่วยงานที่สงั กัด และอายุการทางาน โดยนาเสนอในรูปแบบของจานวน
ร้ อยละ ดังนี ้
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ตาราง 2 แสดงจานวน และร้ อยละของข้ อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม
ข้ อมูลส่ วนบุคคล

จานวน (คน)

ร้ อยละ

18 – 27 ปี
28 – 37 ปี
38 – 47 ปี
48 ปี ขึ ้นไป
ระดับการศึกษา
ต่ากว่าปริญญาตรี
ปริญญาตรี
สูงกว่าปริญญาตรี
ตาแหน่งงาน
ผู้อานวยการ
พนักงาน
ลูกจ้ าง
หน่วยงานที่สงั กัด
กลุม่ วิจยั และพัฒนา ด้ านอุตสาหกรรมชีวภาพ (อช.)
กลุม่ วิจยั และพัฒนา ด้ านพัฒนา อย่างยัง่ ยืน (พย.)
กลุม่ ยุทธศาสตร์ และจัดการนวัตกรรม (ยธ.)
กลุม่ บริการอุตสาหกรรม (บอ.)
กลุม่ บริหาร (บห.)
กลุม่ ภายใต้ ผ้ วู ่าการ

108
95
52
62

34.07
29.97
16.40
19.56

38
176
103

11.99
55.52
32.49

43
192
82

13.56
60.57
25.87

46
28
52
60
79
52

14.51
8.83
16.40
18.93
24.92
16.40

อายุ
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ตาราง 2 (ต่อ)
ข้ อมูลส่ วนบุคคล
อายุการทางาน
ต่ากว่า 1 ปี
1-5 ปี
6-10 ปี
มากกว่า 10 ปี ขึ ้นไป
รวม

จานวน (คน)

ร้ อยละ

46
101
97
73
317

14.51
31.86
30.60
23.03
100.00

จากตาราง 2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถามในการวิจยั ครัง้ นี ้
จานวน 317 คน โดยแจกแจงความถี่และค่าร้ อยละ ได้ ดงั นี ้
อายุ พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีอายุ 18 – 27 ปี จานวน 108 คน คิดเป็ นร้ อยละ
34.07 รองลงมาคือช่วงอายุ 28 – 37 ปี จานวน 95 คน คิดเป็ นร้ อยละ 29.97 ช่วงอายุ 48 ปี ขึ ้นไป
จ านวน 62 คน คิ ด เป็ นร้ อยละ 19.56 และน้ อยที่ สุด คื อ ช่ วงอายุ 38 – 47 ปี จ านวน 52 คน
คิดเป็ นร้ อยละ 16.40 ตามลาดับ
ระดับการศึกษา พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีระดับการศึกษาปริญญาตรี จานวน
176 คน คิดเป็ นร้ อยละ 55.52 รองลงมาคือ ระดับการศึกษาสูงกว่าปริ ญญาตรี จานวน 103 คน
คิด เป็ น ร้ อยละ 32.49 และน้ อยที่ สุด คื อ ระดับ การศึกษาต่ ากว่าปริ ญ ญาตรี จ านวน 38 คน
คิดเป็ นร้ อยละ 11.99 ตามลาดับ
ตาแหน่ งงาน พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ตาแหน่งงานพนักงาน จานวน 192 คน
คิดเป็ นร้ อยละ 60.57 รองลงมาคือ ตาแหน่งงานลูกจ้ าง จานวน 82 คน คิดเป็ นร้ อยละ 25.87 และ
น้ อยที่สดุ คือ ตาแหน่งงานผู้อานวยการ จานวน 43 คน คิดเป็ นร้ อยละ 13.56 ตามลาดับ
หน่ ว ยงานที่ สั งกั ด พบว่า กลุ่ม ตัวอย่างส่วนใหญ่ หน่ วยงานที่สังกัด กลุ่ม บริ ห าร
(บห.) จานวน 79 คน คิดเป็ นร้ อยละ 24.92 รองลงมาคื อ กลุ่มบริ การอุตสาหกรรม (บอ.) จานวน
60 คน คิดเป็ นร้ อยละ 18.93 กลุม่ ยุทธศาสตร์ และจัดการนวัตกรรม (ยธ.) และกลุม่ ภายใต้ ผ้ วู ่าการ
จานวน 52 คน คิดเป็ นร้ อยละ 16.40 เท่ากัน กลุ่มวิจยั และพัฒนา ด้ านอุตสาหกรรมชีวภาพ (อช.)
จานวน 46 คน คิดเป็ นร้ อยละ 14.51 และน้ อยที่ สุด คือ กลุ่มวิจัยและพัฒนา ด้ านพัฒนา อย่าง
ยัง่ ยืน (พย.) จานวน 28 คน คิดเป็ นร้ อยละ 8.83 ตามลาดับ
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อายุการทางาน พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีอายุการทางาน 1-5 ปี จานวน 101
คน คิดเป็ นร้ อยละ 31.86 รองลงมาคือ อายุการทางาน 6-10 ปี จานวน 97 คน คิดเป็ นร้ อยละ
30.60 อายุการทางาน มากกว่า 10 ปี ขึน้ ไป จานวน 73 คน คิดเป็ นร้ อยละ 23.03 และน้ อยที่สุด
คือ อายุการทางาน ต่ากว่า 1 ปี จานวน 46 คน คิดเป็ นร้ อยละ 14.51 ตามลาดับ
ส่ วนที่ 2 การวิเคราะห์ ข้อมูลปั จจัยด้ านลักษณะการใช้ งาน
จากการศึกษาในส่วนนี ท้ าให้ ท ราบปั จ จัย ด้ านลัก ษณะการใช้ งาน ประกอบด้ ว ย
พฤติกรรมการทางาน และความสามารถของระบบ โดยแสดงเป็ นค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานของกลุม่ ตัวอย่างซึง่ มีรายละเอียดดังนี ้
ตาราง 3 แสดงค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปัจจัยด้ านลักษณะการใช้ งาน
ปั จจัยด้ านลักษณะการใช้ งาน
พฤติกรรมการทางาน
1. ท่านเคยแบ่งปันรหัสเข้ าใช้ งานให้ บุคคลอื่นใช้ งาน
เพื่อความสะดวกในการเข้ าใช้ งานระบบฯ
2. ท่านแนะนาและชักจูงให้ เพื่อนในที่ทางานมาใช้ งาน
ระบบฯ ด้ วย
3. ท่านหมัน่ ตรวจสอบเอกสารที่สง่ มาในระบบอยู่เป็ น
ประจาทังเช้
้ าและบ่าย
4. ท่านให้ ความสาคัญกับระบบฯ โดยการเข้ าใช้ งานระบบฯ
เพื่อตรวจสอบข้ อมูลและเอกสารที่สง่ มาถึงท่านมากน้ อย
เพียงใด
5. ท่านมักเปิ ดดูค่มู ือที่มีอยู่ในระบบฯ เพื่อแก้ ไขปัญหา
ระหว่างการใช้ งานระบบฯ ได้ ด้วยตนเอง
6. มีช่องทางการแก้ ไขปัญหาในกรณีที่ท่านไม่สามารถ
แก้ ไขปัญหาด้ วยตนเอง ท่านสามารถแจ้ งไปยังผู้ดแู ล
ระบบฯ ให้ การใช้ งานต่อเนื่องและราบรื่น
รวมด้ านพฤติกรรมการทางาน

𝜇

𝜎

ระดับความ
คิดเห็น

4.27

0.87

มากที่สดุ

4.24

0.87

มากที่สดุ

3.62

1.10

มาก

3.70

0.92

มาก

3.56

1.04

มาก

4.01

0.95

มาก

3.90

0.76

มาก
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ตาราง 3 (ต่อ)
ปั จจัยด้ านลักษณะการใช้ งาน
ความสามารถของระบบ
1. ท่านสามารถเปิ ดดูเอกสารเข้ า-ออกได้ อย่างรวดเร็ว
2. ท่านสามารถค้ นหาเอกสารเพื่อติดตามงานได้ อย่าง
รวดเร็ว
3. ท่านสามารถสร้ าง-ส่งเอกสารต่าง ๆ ได้ โดยง่าย
4. ท่านสามารถแนบไฟล์เอกสารได้ โดยง่าย
5. ท่านสามารถ download ไฟล์เอกสารได้ อย่างรวดเร็ว
6. ท่านสามารถสัง่ พิมพ์เอกสารได้ อย่างรวดเร็ว
7. ท่านสามารถจัดลาดับความสาคัญเร่งด่วนในการรับส่งเอกสารในระบบได้ อย่างถูกต้ อง
8. ท่านสามารถเลือกหน่วยงานที่ท่านต้ องการส่งเอกสาร
ในระบบได้ โดยง่าย
9. ท่านสามารถบันทึกข้ อสัง่ การของผู้บริหาร และบันทึก
การปฏิบตั ิงานในระบบได้ โดยง่าย
10. ระบบมีความปลอดภัยในการรักษาความลับของ
เอกสาร ได้ แก่ การเก็บรักษาข้ อมูล และการควบคุมรหัส
การเข้ าใช้ งานโดยระบุตวั ตนที่ชดั เจน
รวมด้ านความสามารถของระบบ
รวมปั จจัยด้ านลักษณะการใช้ งาน

𝜇

𝜎

ระดับความ
คิดเห็น

3.63
3.54

0.99
1.10

มาก
มาก

3.49
3.58
3.48
3.52
2.78

1.12
1.14
1.28
1.30
1.25

มาก
มาก
มาก
มาก
ปานกลาง

3.29

1.36

ปานกลาง

2.77

1.13

ปานกลาง

3.56

1.06

มาก

3.36
3.69

0.88
0.99

ปานกลาง
มาก

จากตาราง 3 ผลการวิเคราะห์ปัจจัยด้ านลักษณะการใช้ งานกลุม่ ตัวอย่างให้ ความคิดเห็น
กับปั จจัยด้ านลักษณะการใช้ งาน โดยรวม อยู่ในระดับมาก (𝜇 = 3.63, 𝜎 = 0.99) เมื่อพิจารณา
เป็ นรายด้ านให้ ความคิดเห็นกับปั จจัยด้ านลักษณะการใช้ งาน ประกอบด้ วย พฤติกรรมการทางาน
อยู่ในระดับมาก (𝜇 = 3.90, 𝜎 = 0.76) รองลงมาได้ แก่ ความสามารถของระบบ อยู่ในระดับปาน
กลาง (𝜇 = 3.36, 𝜎 = 0.88) ตามลาดับ เมื่อพิจารณารายละเอียดแต่ละด้ านดังนี ้
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พฤติกรรมการทางาน เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้ อ พบว่ากลุ่มตัวอย่างให้ ความคิดเห็น
กับปั จจัยด้ านลักษณะการใช้ งาน ด้ านพฤติกรรมการทางาน อยู่ในระดับมากที่สุด ได้ แก่ ท่านเคย
แบ่งปั นรหัส เข้ าใช้ งานให้ บุคคลอื่นใช้ งาน เพื่อความสะดวกในการเข้ าใช้ งานระบบฯ และท่าน
แนะนาและชักจูงให้ เพื่ อนในที่ทางานมาใช้ งานระบบฯ ด้ วย มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.27 และ 4.24
ตามลาดับ ในขณะที่กลุม่ ตัวอย่างให้ ความคิดเห็นกับปั จจัยด้ านลักษณะการใช้ งาน ด้ านพฤติกรรม
การท างาน อยู่ในระดับมาก ได้ แก่ มี ช่ องทางการแก้ ไขปั ญ หาในกรณี ที่ท่านไม่ สามารถแก้ ไข
ปั ญหาด้ วยตนเอง ท่านสามารถแจ้ งไปยังผู้ดแู ลระบบฯ ให้ การใช้ งานต่อเนื่องและราบรื่ น ท่านให้
ความสาคัญกับระบบฯ โดยการเข้ าใช้ งานระบบฯ เพื่อตรวจสอบข้ อมูลและเอกสารที่ส่งมาถึงท่าน
มากน้ อยเพียงใด ท่านหมั่นตรวจสอบเอกสารที่ส่งมาในระบบอยู่เป็ นประจาทัง้ เช้ าและบ่าย และ
ท่านมัก เปิ ดดูคู่มื อที่ มี อยู่ ในระบบฯ เพื่ อแก้ ไขปั ญ หาระหว่างการใช้ ง านระบบฯ ได้ ด้ วยตนเอง
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.01, 3.70, 3.62 และ 3.56 ตามลาดับ
ความสามารถของระบบ เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้ อ พบว่ากลุม่ ตัวอย่างให้ ความคิดเห็น
กับ ปั จ จัย ด้ านลัก ษณะการใช้ ง าน ด้ านความสามารถของระบบ อยู่ในระดับ มาก ได้ แก่ ท่ า น
สามารถเปิ ดดูเอกสารเข้ า -ออกได้ อย่างรวดเร็ว ท่านสามารถแนบไฟล์เอกสารได้ โดยง่าย ระบบมี
ความปลอดภัยในการรักษาความลับของเอกสาร ได้ แก่ การเก็บรักษาข้ อมูล และการควบคุมรหัส
การเข้ าใช้ งานโดยระบุตัวตนที่ชัดเจน ท่านสามารถค้ นหาเอกสารเพื่อติดตามงานได้ อย่างรวดเร็ ว
ท่านสามารถสัง่ พิมพ์เอกสารได้ อย่างรวดเร็ว ท่านสามารถสร้ าง-ส่งเอกสารต่าง ๆ ได้ โดยง่าย และ
ท่านสามารถ download ไฟล์เอกสารได้ อย่างรวดเร็ ว มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.63, 3.58, 3.56, 3.54,
3.52, 3.49 และ 3.48 ตามลาดับ ในขณะที่กลุม่ ตัวอย่างให้ ความคิดเห็นกับปั จจัยด้ านลักษณะการ
ใช้ งาน ด้ านความสามารถของระบบ อยู่ในระดับปานกลาง ได้ แก่ ท่านสามารถเลือกหน่วยงานที่
ท่านต้ องการส่งเอกสารในระบบได้ โดยง่าย ท่านสามารถจัดลาดับความสาคัญเร่งด่วนในการรับ ส่งเอกสารในระบบได้ อย่างถูกต้ อง และท่านสามารถบันทึกข้ อสัง่ การของผู้บริหาร และบันทึกการ
ปฏิบตั ิงานในระบบได้ โดยง่าย มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.29, 2.78 และ 2.77 ตามลาดับ
ส่ ว นที่ 3 การวิเคราะห์ ข้ อ มู ลประสิ ทธิภ าพในการทางานด้ ว ยระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
จากการศึก ษาในส่วนนี ท้ าให้ ท ราบข้ อมูล ประสิ ท ธิ ภ าพในการท างานด้ ว ยระบบ
สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ประกอบด้ วย ความรวดเร็ วในการทางาน การลดขัน้ ตอนการทางาน
ความประหยัด และความสะดวก โดยแสดงเป็ นค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของกลุ่ม
ตัวอย่างซึง่ มีรายละเอียดดังนี ้
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ตาราง 4 แสดงค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของประสิทธิภาพในการทางานด้ วยระบบ
สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
ประสิทธิภาพในการทางานด้ วยระบบ
สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
ความรวดเร็วในการทางาน
1. ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ที่นามาใช้ ปฏิบตั ิงานทา
ให้ การรับ-ส่งหนังสือได้ รวดเร็วขึ ้น
2. ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ที่นามาใช้ ปฏิบตั ิงาน
สามารถสืบค้ นเอกสารได้ ทนั ที
3. ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ที่นามาใช้ ปฏิบตั ิงานช่วย
ให้ ท่านทารายงานหนังสือเข้ า-ออกได้ โดยพิมพ์ออกทาง
เครื่องพิมพ์ได้ ทนั ที
4. ผู้ใช้ ระบบสามารถเรียกค้ นเอกสารได้ รวดเร็วและถูกต้ อง
รวมด้ านความรวดเร็วในการทางาน
การลดขัน้ ตอนการทางาน
1. การยกเลิกสมุดทะเบียนรับ-ส่งหนังสือด้ วยระบบมือ
เขียนลงในสมุดและเปลี่ยนมาใช้ การบันทึกงานระบบสาร
บรรณอิเล็กทรอนิกส์ ทาให้ ขนตอนของหน่
ั้
วยงานลดลง
2. การส่งหนังสือด้ วยการแนบไฟล์ข้อมูลลงในระบบสาร
บรรณอิเล็กทรอนิกส์สามารถนาส่งให้ หน่วยงานปลายทาง
ดาเนินการได้ ทนั ที
3. ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ที่นามาปฏิบตั ิงาน ช่วยลด
ขันตอนการท
้
างานที่ไม่จาเป็ นลงได้ เช่น การเดินรับ-ส่ง
เอกสาร
4. ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ที่นามาใช้ ปฏิบตั ิงานช่วย
ลดความยุ่งยากและเพิ่มความโปร่งใสในการทางาน
รวมด้ านการลดขัน้ ตอนการทางาน

𝜇

𝜎

ระดับความ
คิดเห็น

4.31 0.91

มากที่สดุ

3.96 1.01

มาก

3.56 1.13

มาก

3.54 1.02
3.84 0.82

มาก
มาก

4.29 0.98

มากที่สดุ

3.97 1.05

มาก

3.75 1.02

มาก

3.37 1.19

ปานกลาง

3.85 0.87

มาก
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ตาราง 4 (ต่อ)
ประสิทธิภาพในการทางานด้ วยระบบ
สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
ความประหยัด
1. การทางานโดยใช้ ซอฟแวร์ ทาให้ ลดจานวนบุคลากรที่
ปฏิบตั ิงานสารบรรณของหน่วยงานลงได้
2. ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์สามารถลดค่าใช้ จ่าย
บางส่วนลงได้ เช่น กระดาษ ตู้เก็บเอกสาร และ
หมึกพิมพ์
3. ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ที่นามาใช้ ปฏิบตั ิงานช่วย
ลดปริมาณขยะและสร้ างจิตสานึกที่ดีในการรักษา
สิ่งแวดล้ อม
4. ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ช่วยประหยัดเวลาในการ
จาแนกเอกสารเพื่อส่งต่อไปยังหน่วยงานหรือบุคคลที่
เกี่ยวข้ อง
รวมด้ านความประหยัด
ความสะดวก
1. ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์สามารถลดการสูญหาย
ของหนังสือได้
2. ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ช่วยให้ การค้ นหาหนังสือ
สะดวก สามารถเปิ ดดูหนังสือได้ เลย
3. ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์สามารถติดตามผลการ
ปฏิบตั ิงานได้ สะดวกและรวดเร็วเพิ่มมากขึ ้น
4. ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ที่นามาใช้ ในการปฏิบตั ิงาน
ช่วยให้ สามารถจัดเก็บ และเรี ยกค้ นจากหน่วยงานต่างๆ
ได้ อย่างรวดเร็ว
รวมด้ านความสะดวก
รวมส่ วนประสิทธิภาพในการทางานด้ วยระบบ
สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์

𝜇

𝜎

ระดับความ
คิดเห็น

4.35 0.73

มากที่สดุ

4.43 0.73

มากที่สดุ

4.33 0.73

มากที่สดุ

4.22 0.82

มากที่สดุ

4.33 0.61

มากที่สุด

3.86 0.83

มาก

3.66 0.93

มาก

3.62 0.99

มาก

3.76 1.03

มาก

3.90 0.76
3.72 0.81

มาก
มาก
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จากตาราง 4 ผลการวิเคราะห์ ข้อมูลประสิทธิ ภ าพในการทางานด้ วยระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์ กลุ่มตัวอย่างให้ ความคิดเห็นกับประสิทธิภาพในการทางาน โดยรวม อยู่ในระดับ
มาก (𝜇 = 3.72, 𝜎 = 0.81) เมื่ อพิจารณาเป็ นรายด้ านให้ ความคิดเห็นกับประสิทธิภ าพในการ
ทางาน ประกอบด้ วย ความประหยัด อยู่ในระดับมากที่สดุ (𝜇 = 4.33, 𝜎 = 0.61) รองลงมาได้ แก่
ความสะดวก อยู่ในระดับมาก (𝜇 = 3.90, 𝜎 = 0.76) การลดขันตอนการท
้
างาน อยู่ในระดับมาก
(𝜇 = 3.85, 𝜎 = 0.87) และความรวดเร็ วในการทางาน อยู่ในระดับมาก (𝜇 = 3.84, 𝜎 = 0.82)
ตามลาดับ เมื่อพิจารณารายละเอียดแต่ละด้ านดังนี ้
ความรวดเร็ วในการทางาน เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้ อ พบว่ากลุ่มตัวอย่างให้ ความ
คิดเห็นกับประสิทธิภาพในการทางานด้ วยระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ด้ านความรวดเร็วในการ
ทางาน อยู่ในระดับมากที่สดุ ได้ แก่ ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิก ส์ที่นามาใช้ ปฏิบตั ิงานทาให้ การ
รับ -ส่งหนัง สื อ ได้ รวดเร็ วขึน้ มี ค่ าเฉลี่ย เท่ ากับ 4.31ในขณะที่ กลุ่ม ตัวอย่ างให้ ความคิ ด เห็ น กับ
ประสิทธิภาพในการทางานด้ วยระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ด้ านความรวดเร็วในการทางาน อยู่
ในระดับมาก ได้ แก่ ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ที่นามาใช้ ปฏิ บตั ิงานสามารถสืบค้ นเอกสารได้
ทันที ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ที่นามาใช้ ปฏิบตั ิงานช่วยให้ ท่านทารายงานหนังสือเข้ า-ออกได้
โดยพิมพ์ออกทางเครื่องพิมพ์ได้ ทนั ที และผู้ใช้ ระบบสามารถเรี ยกค้ นเอกสารได้ รวดเร็วและถูกต้ อง
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.96, 3.56 และ 3.54 ตามลาดับ
การลดขัน้ ตอนการท างาน เมื่ อพิจ ารณาเป็ น รายข้ อ พบว่ากลุ่ม ตัวอย่างให้ ความ
คิดเห็นกับประสิทธิภาพในการทางานด้ วยระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ด้ านการลดขันตอนการ
้
ทางาน อยู่ในระดับมากที่สดุ ได้ แก่ การยกเลิกสมุดทะเบียนรับ -ส่งหนังสือด้ วยระบบมือเขียนลงใน
สมุดและเปลี่ยนมาใช้ การบันทึกงานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ทาให้ ขนั ้ ตอนของหน่วยงาน
ลดลง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.29 ในขณะที่กลุม่ ตัวอย่างให้ ความคิดเห็นกับประสิทธิภาพในการทางาน
ด้ วยระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ด้ านการลดขัน้ ตอนการทางานอยู่ในระดับมาก ได้ แก่ การส่ง
หนังสือด้ วยการแนบไฟล์ข้อมู ลลงในระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์สามารถนาส่งให้ หน่วยงาน
ปลายทางดาเนินการได้ ทนั ที และระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ที่นามาปฏิบตั ิงาน ช่วยลดขันตอน
้
การท างานที่ ไ ม่ จ าเป็ นลงได้ เช่ น การเดิ น รั บ -ส่ ง เอกสาร มี ค่ า เฉลี่ ย เท่ า กั บ 3.97และ 3.75
ตามลาดับ และกลุ่มตัวอย่างให้ ความคิดเห็นกับประสิทธิภาพในการทางานด้ วยระบบสารบรรณ
อิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ ด้ านการลดขัน้ ตอนการท างานอยู่ ในระดับ ปานกลาง ได้ แ ก่ ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์ที่นามาใช้ ปฏิบัติงานช่วยลดความยุ่งยากและเพิ่ม ความโปร่ งใสในการทางาน มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.37
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ความประหยัด เมื่ อ พิ จ ารณาเป็ น รายข้ อ พบว่ากลุ่ม ตัวอย่ างให้ ค วามคิ ด เห็ น กับ
ประสิทธิภาพในการทางานด้ วยระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ด้ านความประหยัด อยู่ในระดับ
มากที่สดุ ได้ แก่ ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์สามารถลดค่าใช้ จ่ายบางส่วนลงได้ เช่น กระดาษ
ตู้เก็บเอกสาร และหมึกพิมพ์ การทางานโดยใช้ ซอฟแวร์ ทาให้ ล ดจานวนบุคลากรที่ปฏิบตั ิงานสาร
บรรณของหน่วยงานลงได้ ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ที่นามาใช้ ปฏิบตั ิงานช่วยลดปริมาณขยะ
และสร้ างจิ ต ส านึ ก ที่ ดี ใ นการรั ก ษาสิ่ ง แวดล้ อม และระบบสารบรรณอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ ช่ ว ย
ประหยัดเวลาในการจาแนกเอกสารเพื่อส่งต่อไปยังหน่วยงานหรื อบุคคลที่เกี่ ยวข้ อง มี ค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.43, 4.35, 4.33 และ 4.22 ตามลาดับ
ความสะดวก เมื่ อ พิ จ ารณาเป็ น รายข้ อ พบว่ า กลุ่ม ตัว อย่ า งให้ ค วามคิ ด เห็ น กับ
ประสิทธิภาพในการทางานด้ วยระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ด้ านความสะดวก อยู่ในระดับมาก
ได้ แก่ ระบบสารบรรณอิเล็ กทรอนิก ส์สามารถลดการสูญ หายของหนังสื อได้ ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์ที่นามาใช้ ในการปฏิบตั ิงาน ช่วยให้ สามารถจัดเก็บ และเรียกค้ นจากหน่วยงานต่างๆ
ได้ อย่างรวดเร็ ว ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ช่วยให้ การค้ นหาหนังสือสะดวก สามารถเปิ ดดู
หนังสือได้ เลย และระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์สามารถติดตามผลการปฏิ บตั ิงานได้ สะดวกและ
รวดเร็วเพิ่มมากขึ ้น มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.86, 3.76, 3.66 และ 3.62 ตามลาดับ
ผลการวิเคราะห์ ข้อมูลเชิงอนุมาน
ส่ วนที่ 4 การทดสอบสมมติฐาน
การวิจยั ครัง้ นี ้ได้ ตงสมมติ
ั้
ฐานการวิจยั ไว้ 2 ข้ อ คือ
สมมติ ฐ านข้ อ ที่ 1 ข้ อ มูล ส่วนบุ ค คลต่ า งกัน มี ผ ลต่ อ ระดับ ความคิ ด เห็ น เรื่ อ ง
ประสิทธิภาพในการทางาน ด้ วยระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ในสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์ และ
เทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ที่แตกต่างกัน
สมมติ ฐ าน 1.1 อายุต่างกันมี ผลต่ อระดับ ความคิดเห็น เรื่ องประสิ ทธิ ภ าพ
ในการท างาน ด้ วยระบบสารบรรณอิเล็ก ทรอนิกส์ ในสถาบัน วิจัยวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
แห่งประเทศไทย ที่แตกต่างกัน โดยสามารถเขียนเป็ นสมมติฐานทางสถิติได้ ดงั นี ้
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H0 : อายุ ต่ า งกั น มี ผ ลต่ อ ระดั บ ความคิ ด เห็ น เรื่ อ งประสิ ท ธิ ภ าพใน
การทางาน ด้ วยระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ในสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่ง
ประเทศไทย ไม่แตกต่างกัน
H1 : อายุ ที่ ต่ า งกั น มี ผ ลต่ อ ระดั บ ความคิ ด เห็ น เรื่ อ งประสิ ท ธิ ภ าพใน
การทางาน ด้ วยระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ในสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่ง
ประเทศไทย แตกต่างกัน
ส าหรับสถิ ติที่ใช้ ในการวิเคราะห์ จะใช้ การทดสอบด้ วยความแปรปรวนทางเดีย ว
(One Way Analysis of Variance: One Way ANOVA) ด้ วยสถิติ F-test หรื อ Brown-Forsythe
การทดสอบสมมติฐานใช้ ระดับความเชื่อมั่นที่ 95% โดยจะทาการทดสอบความแปรปรวนของแต่
ละกลุ่มก่อน ถ้ าความแปรปรวนเท่ากันให้ ทดสอบด้ วย F-test และถ้ าความแปรปรวนของแต่ละ
กลุ่มไม่เท่ากัน ให้ ทดสอบสมมติฐานด้ วย Brown-Forsythe ซึ่งจะปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) ก็
ต่อเมื่อค่า Sig. น้ อยกว่า 0.05 และถ้ าสมมติฐานข้ อใดปฏิเสธสมมติ ฐานหลัก (H0) และยอมรับ
สมมติ ฐ านรอง (H1) ที่ มี ค่ าเฉลี่ ย อย่ างน้ อ ยหนึ่ ง คู่ที่ แ ตกต่ างกัน จะน าไปเปรี ย บเที ย บเชิ ง ซ้ อ น
(Multiple Comparison) โดยใช้ วิธีทดสอบ Least Significant Difference (LSD) หรื อ Dunnett's
T3 เพื่อหา ว่าค่าเฉลี่ยคู่ใดบ้ างแตกต่างกันที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติ 0.05
โดยจะตรวจสอบค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุ่ม ก่อน โดยใช้ Levene's test ซึ่ง
ตังสมมติ
้
ฐาน ดังนี ้
H0 : ค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุม่ เท่ากัน
H1 : ค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุม่ ไม่เท่ากัน
ผลการทดสอบความแปรปรวนโดยใช้ ระดับความเชื่อมัน่ ที่ 95% จะปฏิเสธสมมติฐาน
หลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) ต่อเมื่อค่า Sig. มีค่าน้ อยกว่า 0.05
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ตาราง 5 แสดงการทดสอบค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุม่ อายุ โดยใช้ Levene's test
ประสิทธิภาพในการทางานด้ วยระบบ
สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
ความรวดเร็วในการทางาน
การลดขันตอนการท
้
างาน
ความประหยัด
ความสะดวก
โดยรวม

Levene’s Test for Equality of Variances
Levene
df1
df2
Sig.
Statistic
1.846
7.685
2.768
6.949
7.531

3
3
3
3
3

313
313
313
313
313

0.139
0.001*
0.042*
0.001*
0.001*

* มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
จากตาราง 5 ผลการทดสอบ Levene Statistic Test เปรี ย บเที ย บกลุ่ ม อายุ กั บ
ประสิทธิภาพในการทางาน ด้ วยระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ในสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์ และ
เทคโนโลยีแห่งประเทศไทย พบว่า การลดขัน้ ตอนการทางาน ความประหยัด ความสะดวก และ
โดยรวม มี ค่า Sig. เท่ากับ 0.001, 0.042, 0.001 และ 0.001 ตามลาดับ ซึ่งน้ อยกว่า 0.05 จึงใช้
สถิติ Brown-Forsythe ในการทดสอบ สาหรับความรวดเร็วในการทางาน มีค่า Sig. เท่ากับ 0.139
ซึง่ มากกว่า 0.05 จึงใช้ สถิติ F-test ในตาราง One Way ANOVA ในการทดสอบ
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ตาราง 6 แสดงการทดสอบความแตกต่างของประสิทธิภ าพในการทางานด้ วยระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์ จาแนกตามอายุ โดยใช้ สถิติ F-test
F-test
ความรวดเร็วในการทางาน

แหล่ งความ df
SS
MS
แปรปรวน
ระหว่างกลุม่ 3
4.244 1.415
ภายในกลุม่ 313 210.386 0.672
รวม
316 214.630

F

Sig.

2.105

0.100

จากตาราง 6 ผลการวิเคราะห์การทดสอบความแตกต่างของประสิทธิภาพในการทางาน
ด้ วยระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ด้ านความรวดเร็ วในการทางาน จาแนกตามอายุ โดยใช้ สถิติ
F-test พบว่า
ความรวดเร็วในการทางาน มีค่า Sig. เท่ากับ 0.100 ซึ่งมากกว่า 0.05 นัน่ คือ ยอมรับ
สมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐ านรอง (H1) หมายความว่า อายุต่างกันมี ผลต่อระดับ
ความคิดเห็นเรื่ องประสิทธิภาพในการทางานด้ วยระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ในสถาบันวิจัย
วิท ยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแ ห่ง ประเทศไทย แตกต่ างกัน ในด้ านความรวดเร็ วในการทางาน
อย่างไม่มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ตาราง 7 แสดงการทดสอบความแตกต่างของประสิทธิภ าพในการทางานด้ วยระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์ จาแนกตามอายุ โดยใช้ สถิติ Brown-Forsythe
Brown-Forsythe
การลดขันตอนการท
้
างาน
ความประหยัด
ความสะดวก
โดยรวม

Statistic
7.805
3.954
4.854
6.707

* มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

df1
3
3
3
3

df2
232.938
236.010
303.863
281.879

Sig.
0.001*
0.009*
0.003*
0.001*
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จากตาราง 7 ผลการวิเคราะห์การทดสอบความแตกต่างของประสิทธิภาพในการทางาน
ด้ วยระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จาแนกตามอายุ โดยใช้ สถิติ Brown-Forsythe พบว่า
ด้ านการลดขั น้ ตอนการท างาน มี ค่ า Sig. เท่ า กั บ 0.001 ซึ่ ง น้ อยกว่ า 0.05
หมายความว่า อายุต่างกันมีผลต่อระดับความคิดเห็นเรื่ องประสิทธิภาพในการทางาน ด้ วยระบบ
สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ในสถาบันวิจยั วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ที่แตกต่างกัน
ในด้ านการลดขันตอนการท
้
างาน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จึงทาการทดสอบความ
แตกต่างเป็ นรายคู่โดยใช้ วิธีทดสอบแบบ Dunnett’s T3 เพื่อเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ปรากฏผล
ดังตาราง 9
ด้ านความประหยัด มีค่า Sig. เท่ากับ 0.009 ซึ่งน้ อยกว่า 0.05 หมายความว่า อายุ
ต่ า งกั น มี ผ ลต่ อ ระดั บ ความคิ ด เห็ น เรื่ อ งประสิ ท ธิ ภ าพในการท างาน ด้ วยระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์ในสถาบันวิจัยวิท ยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ที่แตกต่างกัน ในด้ าน
ความประหยัด อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จึงทาการทดสอบความแตกต่างเป็ นรายคู่
โดยใช้ วิธีทดสอบแบบ Dunnett’s T3 เพื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ปรากฏผลดังตาราง 10
ด้ านความสะดวก มี ค่า Sig. เท่ากับ 0.003 ซึ่งน้ อยกว่า 0.05 หมายความว่า อายุ
ต่ า งกั น มี ผ ลต่ อ ระดั บ ความคิ ด เห็ น เรื่ อ งประสิ ท ธิ ภ าพในการท างาน ด้ วยระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์ในสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ที่แตกต่างกัน ในด้ าน
ความสะดวก อย่างมีนัยสาคัญ ทางสถิติที่ระดับ 0.05 จึงทาการทดสอบความแตกต่างเป็ นรายคู่
โดยใช้ วิธีทดสอบแบบ Dunnett’s T3 เพื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ปรากฏผลดังตาราง 11
โดยรวม มีค่า Sig. เท่ากับ 0.001 ซึ่งน้ อยกว่า 0.05 หมายความว่า อายุต่างกันมีผล
ต่อระดับความคิด เห็น เรื่ องประสิ ทธิ ภ าพในการทางาน ด้ วยระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ใน
สถาบันวิจยั วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ที่แตกต่างโดยรวม อย่างมีนยั สาคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 จึงทาการทดสอบความแตกต่างเป็ นรายคู่โดยใช้ วิธีทดสอบแบบ Dunnett’s T3
เพื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ปรากฏผลดังตาราง 8
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ตาราง 8 แสดงการเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ของประสิทธิภาพในการทางานด้ วยระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์ ด้ านการลดขันตอนการท
้
างาน จาแนกตามอายุ โดยใช้ สถิติ Dunnett’s T3
อายุ

𝜇

18 – 27 ปี

3.64

28 – 37 ปี

4.04

38 – 47 ปี

4.16

48 ปี ขึ ้นไป

3.64

18 – 27 ปี
3.64
-

28 – 37 ปี
4.04
-0.405*
(0.003)
-

38 – 47 ปี
4.16
-0.519*
(0.000)
-0.114
(0.850)
-

48 ปี ขึน้ ไป
3.64
-0.002
(1.00)
0.404*
(0.043)
0.517*
(0.006)
-

*มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
จากตาราง 8 ผลการวิเคราะห์เปรี ยบเทียบความแตกต่างของประสิทธิภาพในการทางาน
ด้ วยระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ด้ านการลดขันตอนการท
้
างาน จาแนกตามอายุ พบว่า
กลุ่ม ตัว อย่ า งช่ ว งอายุ 28 – 37 ปี มี ค่ า เฉลี่ ย สูง กว่ า ช่ ว งอายุ 18 – 27 ปี อย่ า งมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (𝜇 = 4.04 และ 𝜇 = 3.64, p < .05)
กลุ่ม ตัว อย่ า งช่ ว งอายุ 38 – 47 ปี มี ค่ า เฉลี่ ย สูง กว่ า ช่ ว งอายุ 18 – 27 ปี อย่ า งมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (𝜇 = 4.04 และ 𝜇 = 3.64, p < .05)
กลุ่ม ตัว อย่ า งช่ ว งอายุ 28 – 37 ปี มี ค่ า เฉลี่ ย สูง กว่ า ช่ ว งอายุ 48 ปี ขึ น้ ไปอย่ า งมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (𝜇 = 4.04 และ 𝜇 = 3.64, p < .05)
กลุ่ม ตัว อย่ า งช่ ว งอายุ 38 – 47 ปี มี ค่ า เฉลี่ ย สูง กว่ า ช่ ว งอายุ 48 ปี ขึ น้ ไปอย่ า งมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (𝜇 = 4.16 และ 𝜇 = 3.64, p < .05)
อย่างไรก็ตามช่วงอายุ 48 ปี ขึ ้นไป 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 แสดงการเปรี ยบเทียบประสิทธิภาพในการทางานด้ วยระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
ด้ านความประหยัด จาแนกตามอายุ โดยเปรียบเทียบรายคู่ด้วยวิธี Dunnett’s T3
อายุ

𝜇

18 – 27 ปี

4.32

28 – 37 ปี

4.50

38 – 47 ปี

4.22

48 ปี ขึ ้นไป

4.20

18 – 27 ปี
4.32
-

28 – 37 ปี
4.50
-0.178
(0.141)
-

38 – 47 ปี
4.22
0.098
(0.942)
0.276
(0.054)
-

48 ปี ขึน้ ไป
4.20
0.122
(0.782)
0.299*
(0.008)
0.023
(1.000)
-

*มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
จากตาราง 9 ผลการวิเคราะห์เปรี ยบเทียบความแตกต่างของประสิทธิภาพในการทางาน
ด้ วยระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ด้ านความประหยัด จาแนกตามอายุ พบว่า
กลุ่ ม ตั ว อย่ า งช่ ว งอายุ 28 – 37 ปี มี ค่ า เฉลี่ ย สู ง กว่ า ช่ ว งอายุ 48 ปี ขึ น้ ไปอย่ า ง
มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (𝜇 = 4.50 และ 𝜇 = 4.20, p < .05)
อย่ า งไรก็ ต ามช่ ว งอายุ 18 – 27 ปี พบว่ า ประสิ ท ธิ ภ าพไม่ แ ตกต่ า งจากช่ วงอายุ
28 – 37 ปี อายุ 38 – 47 ปี และอายุ 48 ปี ขึน้ ไป (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 ปี ขึ ้นไป
(𝜇 = 4.22 และ 𝜇 = 4.50 𝜇 = 4.20, p = .10)
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ตาราง 10 แสดงการเปรี ยบเทียบประสิทธิภาพในการทางานด้ วยระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
ด้ านความสะดวก จาแนกตามอายุ โดยเปรียบเทียบรายคู่ด้วยวิธี Dunnett’s T3
อายุ

𝜇

18 – 27 ปี

3.55

28 – 37 ปี

3.94

38 – 47 ปี

3.79

48 ปี ขึ ้นไป

3.64

18 – 27 ปี
3.55
-

28 – 37 ปี
3.94
-0.390*
(0.008)
-

38 – 47 ปี
3.79
-0.245
(0.254)
0.146
(0.759)
-

48 ปี ขึน้ ไป
3.64
-0.088
(0.983)
0.302
(0.090)
0.156
(0.770)
-

*มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
จากตาราง 10 ผลการวิเคราะห์ เปรี ย บเที ยบความแตกต่ างของประสิท ธิ ภ าพในการ
ทางานด้ วยระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ด้ านความสะดวก จาแนกตามอายุ พบว่า
กลุ่ม ตัว อย่ า งช่ ว งอายุ 28 – 37 ปี มี ค่ า เฉลี่ ย สูง กว่ า ช่ ว งอายุ 18 – 27 ปี อย่ า งมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (𝜇 = 3.94 และ 𝜇 = 3.55, p < .05)
อย่ างไรก็ ต ามช่ วงอายุ 18 – 27 ปี พบว่า ประสิ ท ธิ ภ าพไม่ แตกต่ างจากช่ ว ง อายุ
38 – 47 ปี และอายุ 48 ปี ขึ น้ ไป (𝜇 = 3.55 และ 𝜇 = 3.79 และ 𝜇 = 3.64, p = .10) ช่ วงอายุ
28 – 37 ปี ไม่แตกต่างจากช่วงอายุ 38 – 47 ปี และ อายุ 48 ปี ขึน้ ไป (𝜇 = 3.94 และ 𝜇 = 3.79
𝜇 = 3.64, p = .10) และช่วงอายุ 38 – 47 ปี ไม่แตกต่างจากช่วงอายุ 48 ปี ขึ ้นไป (𝜇 = 3.79 และ
𝜇 = 3.64, p = .10)
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ตาราง 11 แสดงการเปรี ยบเทียบประสิทธิภาพในการทางานด้ วยระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
โดยรวม จาแนกตามอายุ โดยเปรียบเทียบรายคู่ด้วยวิธี Dunnett’s T3
อายุ

𝜇

18 – 27 ปี

3.82

28 – 37 ปี

4.09

38 – 47 ปี

4.06

48 ปี ขึ ้นไป

3.79

18 – 27 ปี
3.82
-

28 – 37 ปี
4.09
-0.273*
(0.005)
-

38 – 47 ปี
4.06
-0.235
(0.055)
0.037
(0.997)
-

48 ปี ขึน้ ไป
3.79
0.027
(1.000)
0.299*
(0.004)
0.262*
(0.038)
-

*มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
จากตาราง 11 ผลการวิเคราะห์ เปรี ย บเที ยบความแตกต่ างของประสิท ธิ ภ าพในการ
ทางานด้ วยระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ โดยรวม จาแนกตามอายุ พบว่า
กลุ่ม ตัว อย่ า งช่ ว งอายุ 28 – 37 ปี มี ค่ า เฉลี่ ย สูง กว่ า ช่ ว งอายุ 18 – 27 ปี อย่ า งมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (𝜇 = 4.09 และ 𝜇 = 3.82, p < .05)
กลุ่ม ตัว อย่ า งช่ ว งอายุ 28 – 37 ปี มี ค่ า เฉลี่ ย สูง กว่ า ช่ ว งอายุ 48 ปี ขึ น้ ไปอย่ า งมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (𝜇 = 4.09 และ 𝜇 = 3.79, p < .05)
กลุ่ม ตัว อย่ า งช่ ว งอายุ 38 – 47 ปี มี ค่ า เฉลี่ ย สูง กว่ า ช่ ว งอายุ 48 ปี ขึ น้ ไปอย่ า งมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (𝜇 = 4.06 และ 𝜇 = 3.79, p < .05)
อย่ างไรก็ ต ามช่ วงอายุ 48 ปี ขึน้ ไป พบว่า ประสิ ท ธิ ภ าพไม่ แตกต่ างจากช่ ว งอายุ
18 – 27 ปี (𝜇 = 3.82 และ 𝜇 = 4.06 𝜇 = 3.79, p = .10) และช่วงอายุ 28 – 37 ปี ไม่ แตกต่าง
จากช่วงอายุ 38 – 47 ปี (𝜇 = 4.09 และ 𝜇 = 4.06, p = .10)
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สมมติฐาน 1.2 ระดับการศึกษาต่ างกันมีผลต่ อระดับความคิดเห็นเรื่อง
ประสิ ท ธิ ภ าพในการท างาน ด้ วยระบบสารบรรณ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ในสถาบั น วิ จั ย
วิ ท ยาศาสตร์ และเทคโนโลยี แ ห่ ง ประเทศไทย ที่ แ ตกต่ า งกั น โดยสามารถเขี ย นเป็ น
สมมติฐานทางสถิติได้ ดังนี ้
H0 : ระดับการศึกษาต่างกันมีผลต่อระดับความคิดเห็นเรื่ องประสิทธิภาพ
ในการท างาน ด้ วยระบบสารบรรณอิเล็ก ทรอนิกส์ ในสถาบัน วิจัยวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
แห่งประเทศไทย ไม่แตกต่างกัน
H1 : ระดับการศึกษาต่างกันมีผลต่อระดับความคิดเห็นเรื่ องประสิทธิภาพ
ในการทางาน ด้ วยระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ในสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่ง
ประเทศไทย ที่แตกต่างกัน
ส าหรั บ สถิ ติ ที่ ใช้ ในการวิเคราะห์ จะใช้ ก ารทดสอบด้ ว ยความแปรปรวน
ทางเดียว (One Way Analysis of Variance: One Way ANOVA) ด้ วยสถิติ F-test หรื อ BrownForsythe การทดสอบสมมติ ฐ านใช้ ร ะดับ ความเชื่ อ มั่ น ที่ 95% โดยจะท าการทดสอบความ
แปรปรวนของแต่ ล ะกลุ่ม ก่ อ น ถ้ าความแปรปรวนเท่ ากัน ให้ ท ดสอบด้ วย F-test และถ้ าความ
แปรปรวนของแต่ ล ะกลุ่ม ไม่ เท่ ากัน ให้ ท ดสอบสมมติ ฐ านด้ วย Brown-Forsythe ซึ่ง จะปฏิ เสธ
สมมติฐานหลัก (H0) ก็ต่อเมื่อค่า Sig. น้ อยกว่า 0.05 และถ้ าสมมติฐานข้ อใดปฏิเสธสมมติ ฐาน
หลัก (H0) และยอมรับ สมมติฐ านรอง (H1) ที่มี ค่าเฉลี่ยอย่างน้ อยหนึ่งคู่ที่แตกต่างกัน จะนาไป
เปรี ย บเที ย บเชิ ง ซ้ อ น (Multiple Comparison) โดยใช้ วิ ธี ท ดสอบ Least Significant Difference
(LSD) หรือ Dunnett's T3 เพื่อหา ว่าค่าเฉลี่ยคู่ใดบ้ างแตกต่างกันที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติ 0.05
โดยจะตรวจสอบค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุ่ม ก่อน โดยใช้ Levene's
test ซึง่ ตังสมมติ
้
ฐาน ดังนี ้
H0 : ค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุม่ เท่ากัน
H1 : ค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุม่ ไม่เท่ากัน
ผลการทดสอบความแปรปรวนโดยใช้ ระดับความเชื่อมั่นที่ 95% จะปฏิเสธ
สมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) ต่อเมื่อค่า Sig. มีค่าน้ อยกว่า 0.05
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ตาราง 12 แสดงการทดสอบค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุ่มระดับการศึกษา โดยใช้ Levene's
test
ประสิทธิภาพในการทางานด้ วยระบบ
สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
ความรวดเร็วในการทางาน
การลดขันตอนการท
้
างาน
ความประหยัด
ความสะดวก
โดยรวม

Levene’s Test for Equality of Variances
Levene
df1
df2
Sig.
Statistic
0.890
2
314
0.412
1.181
2
314
0.308
12.227
2
314
0.001*
2.389
2
314
0.093
1.130
2
314
0.325

* มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
จากตาราง 12 ผลการทดสอบ Levene Statistic Test เปรี ยบเทียบกลุ่มระดับการศึกษา
กับประสิทธิภาพในการทางาน ด้ วยระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ในสถาบันวิจยั วิทยาศาสตร์ และ
เทคโนโลยีแห่งประเทศไทย พบว่า ความประหยัด มีค่า Sig. เท่ากับ 0.001 ซึ่งน้ อยกว่า 0.05 จึงใช้
สถิ ติ Brown-Forsythe ในการทดสอบ ส าหรั บ ความรวดเร็ วในการท างาน การลดขัน้ ตอนการ
ทางาน ความสะดวก และโดยรวม มีค่า Sig. เท่ากับ 0.412, 0.308, 0.093 และ 0.325 ซึ่งมากกว่า
0.05 จึงใช้ สถิติ F-test ในตาราง One Way ANOVA ในการทดสอบ
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ตาราง 13 แสดงการทดสอบความแตกต่างของประสิทธิภาพในการทางานด้ วยระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์ จาแนกตามระดับการศึกษา โดยใช้ สถิติ F-test
F-test
ความรวดเร็วในการทางาน

การลดขันตอนการท
้
างาน

ความสะดวก

โดยรวม

แหล่ งความ
แปรปรวน
ระหว่างกลุม่
ภายในกลุม่
รวม
ระหว่างกลุม่
ภายในกลุม่
รวม
ระหว่างกลุม่
ภายในกลุม่
รวม
ระหว่ างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม

df

SS

MS

F

Sig.

2
314
316
2
314
316
2
314
316
2
314
316

6.347
208.283
214.630
9.186
230.754
239.940
15.964
193.058
209.022
9.038
94.173
103.210

3.173
0.663

4.784

0.009*

4.593
0.735

6.250

0.002*

7.982 12.983 0.001*
0.615
4.519 15.067 0.001*
0.300

* มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
จากตาราง 13 ผลการวิเคราะห์การทดสอบความแตกต่างของประสิทธิภาพในการทางาน
ด้ วยระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จาแนกตามระดับการศึกษา โดยใช้ สถิติ F-test พบว่า
ด้ านความรวดเร็ ว ในการท างาน มี ค่ า Sig. เท่ า กั บ 0.009 ซึ่ ง น้ อยกว่ า 0.05
หมายความว่า ระดับ การศึกษาที่ ต่ างกัน มี ผลต่อระดับ ความคิ ด เห็ นเรื่ องประสิท ธิ ภ าพในการ
ทางาน ด้ วยระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ในสถาบันวิจยั วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่งประเทศ
ไทย แตกต่างกัน ในด้ านความรวดเร็วในการทางาน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จึงทา
การทดสอบความแตกต่างเป็ นรายคู่โดยใช้ วิธีทดสอบแบบ LSD เพื่อเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่
ปรากฏผลดังตาราง 15
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ด้ านการลดขันตอนการท
้
างาน มีค่า Sig. เท่ากับ 0.002 ซึ่งน้ อยกว่า 0.05 หมายความว่า
ระดับการศึกษาที่ต่างกันมีผลต่อระดับความคิดเห็นเรื่ องประสิทธิภาพในการทางาน ด้ วยระบบ
สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ในสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย แตกต่างกัน
ในด้ านการลดขัน้ ตอนการท างาน อย่ างมี นัย ส าคัญ ทางสถิ ติ ที่ ระดับ 0.05 จึ ง ท าการทดสอบ
ความแตกต่างเป็ นรายคู่โดยใช้ วิธีทดสอบแบบ LSD เพื่ อเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ป รากฏผล
ดังตาราง 16
ด้ านความสะดวก มีค่า Sig. เท่ากับ 0.001 ซึ่งน้ อยกว่า 0.05 หมายความว่า ระดั บ
การศึ ก ษาที่ ต่ า งกั น มี ผ ลต่ อ ระดั บ ความคิ ด เห็ น เรื่ อ งประสิ ท ธิ ภ าพในการท างาน ด้ ว ยระบบ
สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ในสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย แตกต่างกัน
ในด้ านความสะดวก อย่างมี นัยส าคัญ ทางสถิติที่ระดับ 0.05 จึ งทาการทดสอบความแตกต่าง
เป็ นรายคู่โดยใช้ วิธีทดสอบแบบ LSD เพื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ปรากฏผลดังตาราง 18
โดยรวม มีค่า Sig. เท่ากับ 0.001 ซึ่งน้ อยกว่า 0.05 หมายความว่า ระดับการศึกษา
ที่ ต่ า งกั น มี ผ ลต่ อ ระดับ ความคิ ด เห็ น เรื่ อ งประสิ ท ธิ ภ าพในการท างาน ด้ ว ยระบบสารบรรณ
อิเล็ ก ทรอนิ ก ส์ ในสถาบัน วิ จัยวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี แห่ ง ประเทศไทย แตกต่ า งโดยรวม
อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จึงทาการทดสอบความแตกต่างเป็ นรายคู่โดยใช้ วิธีทดสอบ
แบบ LSD เพื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ปรากฏผลดังตาราง 19
ตาราง 14 แสดงการทดสอบความแตกต่างของประสิทธิภาพในการทางานด้ วยระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์ จาแนกตามระดับการศึกษา โดยใช้ สถิติ Brown-Forsythe
Brown-Forsythe
ความประหยัด

Statistic
8.215

df1
2

df2
84.176

Sig.
0.001*

* มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
จากตาราง 14 ผลการวิเคราะห์การทดสอบความแตกต่างของประสิทธิภาพในการทางาน
ด้ วยระบบสารบรรณอิเล็ กทรอนิกส์ จ าแนกตามระดับการศึกษา โดยใช้ สถิติ Brown-Forsythe
พบว่า
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ด้ านความประหยัด มีค่า Sig. เท่ากับ 0.001 ซึ่งน้ อยกว่า 0.05 หมายความว่า ระดับ
การศึกษาที่ต่างกันมีผลต่อระดับความคิดเห็นเรื่ องประสิทธิภาพในการทางาน ด้ วยระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์ ในสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย แตกต่างกัน ในด้ าน
ความประหยัด อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จึงทาการทดสอบความแตกต่างเป็ นรายคู่
โดยใช้ วิธีทดสอบแบบ Dunnett’s T3 เพื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ปรากฏผลดังตาราง 17
ตาราง 15 แสดงการเปรี ยบเที ยบค่าเฉลี่ยรายคู่ของประสิทธิ ภ าพในการทางานด้ วยระบบสาร
บรรณอิเล็กทรอนิกส์ ด้ านความรวดเร็ วในการทางาน จาแนกตามระดับการศึกษา โดยใช้ สถิติ
LSD
ระดับการศึกษา

𝜇

ต่ากว่าปริญญาตรี

3.57

ปริญญาตรี

3.80

สูงกว่าปริญญาตรี

4.02

ต่ากว่ าปริญญาตรี
3.57
-

ปริญญาตรี
3.80
-0.235
(0.107)
-

สูงกว่ าปริญญาตรี
4.02
-0.451*
(0.004)
-0.215*
(0.033)
-

*มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
จากตาราง 15 ผลการวิเคราะห์เปรี ยบเทียบความแตกต่างของประสิทธิภาพในการทางาน
ด้ วยระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ด้ านความรวดเร็วในการทางาน จาแนกตามระดับการศึกษา
พบว่า
กลุ่ม ตัวอย่างระดับการศึกษา สูงกว่าปริ ญ ญาตรี มี ค่า เฉลี่ยสูงกว่า กลุ่ม ตัวอย่าง
ระดับการศึกษา ต่ากว่าปริ ญญาตรี อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (𝜇 = 4.02 และ 𝜇 =
3.57, p < .05)
กลุ่ม ตัวอย่างระดับการศึกษา สูงกว่าปริ ญ ญาตรี มี ค่า เฉลี่ยสูงกว่า กลุ่ม ตัวอย่าง
ระดับการศึกษาปริ ญญาตรี อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (𝜇 = 4.02 และ 𝜇 = 3.80, p
< .05)
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อย่างไรก็ตามระดับการศึกษาปริ ญญาตรี พบว่า ประสิทธิภาพไม่แตกต่างจากระดับ
การศึกษาต่ากว่าปริญญาตรี (𝜇 = 3.80 และ 𝜇 = 3.57, p = .10)
ตาราง 16 แสดงการเปรี ยบเที ยบค่าเฉลี่ยรายคู่ของประสิทธิ ภ าพในการทางานด้ วยระบบสาร
บรรณอิเล็กทรอนิกส์ ด้ านการลดขันตอนการท
้
างาน จาแนกตามระดับการศึกษา โดยเปรี ยบเทียบ
รายคู่ด้วยวิธี LSD
ระดับการศึกษา

𝜇

ต่ากว่าปริญญาตรี

3.39

ปริญญาตรี

3.88

สูงกว่าปริญญาตรี

3.96

ต่ากว่ าปริญญาตรี
3.39
-

ปริญญาตรี
3.88
-0.485*
(0.002)
-

สูงกว่ าปริญญาตรี
3.96
-0.562*
(0.001)
-0.077
(0.469)
-

*มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
จากตาราง 16 ผลการวิเคราะห์เปรี ยบเทียบความแตกต่างของประสิทธิภาพในการทางาน
ด้ วยระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ด้ านการลดขัน้ ตอนการทางาน จาแนกตามระดับการศึกษา
พบว่า
กลุ่ม ตัว อย่ างระดับ การศึ ก ษาปริ ญ ญาตรี มี ค่ า เฉลี่ ย สูง กว่า กลุ่ม ตัว อย่ า งระดับ
การศึกษาต่ากว่าปริญญาตรี อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (𝜇 = 3.88 และ 𝜇 = 3.39, p
< .05)
กลุม่ ตัวอย่างระดับการศึกษาสูงกว่าปริ ญญาตรี มีค่าเฉลี่ยสูงกว่า กลุม่ ตัวอย่างระดับ
การศึกษาต่ากว่าปริญญาตรี อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (𝜇 = 3.96 และ 𝜇 = 3.39, p
< .05)
อย่างไรก็ตามระดับการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี พบว่า ประสิทธิภาพไม่แตกต่างจาก
ระดับการศึกษาปริญญาตรี (𝜇 = 3.96 และ 𝜇 = 3.88, p = .10)
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ตาราง 17 แสดงการเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ของประสิทธิภาพในการทางานด้ วยระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์ ด้ านความประหยัด จาแนกตามระดับการศึกษา โดยใช้ สถิติ Dunnett’s T3
ระดับการศึกษา

𝜇

ต่ากว่าปริญญาตรี

4.01

ปริญญาตรี

4.30

สูงกว่าปริญญาตรี

4.51

ต่ากว่ าปริญญาตรี
4.10
-

ปริญญาตรี
4.30
-0.282
(0.140)
-

สูงกว่ าปริญญาตรี
4.51
-0.501*
(0.003)
-0.219*
(0.003)
-

*มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
จากตาราง 17 ผลการวิเคราะห์เปรี ยบเทียบความแตกต่างของประสิทธิภาพในการทางาน
ด้ วยระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ด้ านความประหยัด จาแนกตามระดับการศึกษา พบว่า
กลุม่ ตัวอย่างระดับการศึกษาสูงกว่าปริ ญญาตรี มีค่าเฉลี่ยสูงกว่า กลุม่ ตัวอย่างระดับ
การศึกษาต่ากว่าปริ ญญาตรี อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (𝜇 = 4.30 และ 𝜇 = 4.01,
p < .05)
กลุม่ ตัวอย่างระดับการศึกษาสูงกว่าปริ ญญาตรี มีค่าเฉลี่ยสูงกว่า กลุม่ ตัวอย่างระดับ
การศึกษาปริ ญ ญาตรี อย่างมี นัยสาคัญ ทางสถิติที่ระดับ 0.05 (𝜇 = 4.51 และ 𝜇 = 4.01, p <
.05)
อย่างไรก็ตามระดับการศึกษาปริ ญญาตรี พบว่า ประสิทธิภาพไม่แตกต่างจากระดับ
การศึกษาต่ากว่าปริญญาตรี (𝜇 = 4.30 และ 𝜇 = 4.01, p = .10)
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ตาราง 18 แสดงการเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ของประสิทธิภาพในการทางานด้ วยระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์ ด้ านความสะดวก จาแนกตามระดับการศึกษา โดยใช้ สถิติ LSD
ระดับการศึกษา

𝜇

ต่ากว่าปริญญาตรี

3.21

ปริญญาตรี

3.69

สูงกว่าปริญญาตรี

3.96

ต่ากว่ าปริญญาตรี
3.21
-

ปริญญาตรี
3.69
-0.484*
(0.001)
-

สูงกว่ าปริญญาตรี
3.96
-0.751*
(0.000)
-0.266*
(0.006)
-

*มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
จากตาราง 18 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างของประสิทธิภาพในการทางาน
ด้ วยระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ด้ านความสะดวก จาแนกตามระดับการศึกษา พบว่า
กลุ่ม ตัวอย่ างระดับ การศึก ษา ปริ ญ ญาตรี มี ค่ า เฉลี่ ย สูง กว่า กลุ่ม ตัวอย่ างระดับ
การศึกษาต่ากว่าปริญญาตรี อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (𝜇 = 3.69 และ 𝜇 = 3.21, p
< .05)
กลุ่ม ตัวอย่างระดับการศึกษา สูงกว่าปริ ญ ญาตรี มี ค่า เฉลี่ยสูงกว่า กลุ่ม ตัวอย่า ง
ระดับ การศึ ก ษาต่ า กว่ า ปริ ญ ญาตรี อย่ า งมี นัย ส าคัญ ทางสถิ ติ ที่ ระดับ 0.05 (𝜇 = 3.69 และ
𝜇 = 3.21, p < .05)
กลุ่ม ตัวอย่างระดับการศึกษา สูงกว่าปริ ญ ญาตรี มี ค่า เฉลี่ยสูงกว่า กลุ่ม ตัวอย่าง
ระดับการศึกษาปริ ญ ญาตรี อย่างมีนัยสาคัญ ทางสถิติที่ระดับ 0.05 (𝜇 = 3.96 และ 𝜇 = 3.69,
p < .05)
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ตาราง 19 แสดงการเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ของประสิทธิภาพในการทางานด้ วยระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์ โดยรวม จาแนกตามระดับการศึกษา โดยใช้ สถิติ LSD
ระดับการศึกษา

𝜇

ต่ากว่าปริญญาตรี

3.55

ปริญญาตรี

3.92

สูงกว่าปริญญาตรี

4.11

ต่ากว่ าปริญญาตรี
3.55
-

ปริญญาตรี
3.92
-0.371*
(0.000)
-

สูงกว่ าปริญญาตรี
4.11
-0.566*
(0.000)
-0.195*
(0.004)
-

*มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
จากตาราง 19 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างของประสิทธิภาพในการทางาน
ด้ วยระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ โดยรวม จาแนกตามระดับการศึกษา พบว่า
กลุ่ม ตัวอย่ างระดับ การศึก ษา ปริ ญ ญาตรี มี ค่ า เฉลี่ ย สูง กว่า กลุ่ม ตัวอย่ างระดับ
การศึกษาต่ากว่าปริญญาตรี อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (𝜇 = 3.92 และ 𝜇 = 3.55, p
< .05)
กลุ่ม ตัวอย่างระดับการศึกษา สูงกว่าปริ ญ ญาตรี มี ค่า เฉลี่ยสูงกว่า กลุ่ม ตัวอย่าง
ระดับ การศึ ก ษาต่ า กว่ า ปริ ญ ญาตรี อย่ า งมี นัย ส าคัญ ทางสถิ ติ ที่ ระดับ 0.05 (𝜇 = 4.11 และ
𝜇 = 3.55, p < .05)
กลุ่ม ตัวอย่างระดับการศึกษา สูงกว่าปริ ญ ญาตรี มี ค่า เฉลี่ยสูงกว่า กลุ่ม ตัวอย่าง
ระดับการศึกษาปริ ญ ญาตรี อย่างมีนัยสาคัญ ทางสถิติที่ระดับ 0.05 (𝜇 = 4.11 และ 𝜇 = 3.92,
p < .05)
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สมมติฐาน 1.3 ตาแหน่ งงานต่ างกันมีผ ลต่ อระดับ ความคิดเห็นเรื่ อง
ประสิ ท ธิ ภ าพในการท างาน ด้ วยระบบสารบรรณอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ในสถาบั น วิ จั ย
วิ ท ยาศาสตร์ และเทคโนโลยี แ ห่ ง ประเทศไทย ที่ แ ตกต่ า งกั น โดยสามารถเขี ย นเป็ น
สมมติฐานทางสถิติได้ ดังนี ้
H0 : ตาแหน่งงานต่างกันมีผลต่อระดับความคิดเห็นเรื่ องประสิทธิภ าพ
ในการท างาน ด้ วยระบบสารบรรณอิเล็ก ทรอนิกส์ ในสถาบัน วิจัยวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
แห่งประเทศไทย ไม่แตกต่างกัน
H1 : ตาแหน่งงานต่างกันมีผลต่อระดับความคิดเห็นเรื่ องประสิทธิภ าพ
ในการท างาน ด้ วยระบบสารบรรณอิเล็ก ทรอนิกส์ ในสถาบัน วิจัยวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
แห่งประเทศไทย ที่แตกต่างกัน
ส าหรั บ สถิ ติ ที่ ใช้ ในการวิเคราะห์ จะใช้ ก ารทดสอบด้ ว ยความแปรปรวน
ทางเดียว (One Way Analysis of Variance: One Way ANOVA) ด้ วยสถิติ F-test หรื อ BrownForsythe การทดสอบสมมติ ฐ านใช้ ร ะดับ ความเชื่ อ มั่ น ที่ 95% โดยจะท าการทดสอบความ
แปรปรวนของแต่ ล ะกลุ่ม ก่ อ น ถ้ าความแปรปรวนเท่ ากัน ให้ ท ดสอบด้ วย F-test และถ้ าความ
แปรปรวนของแต่ ล ะกลุ่ม ไม่ เท่ ากัน ให้ ท ดสอบสมมติ ฐ านด้ วย Brown-Forsythe ซึ่ง จะปฏิ เสธ
สมมติฐานหลัก (H0) ก็ต่อเมื่อค่า Sig. น้ อยกว่า 0.05 และถ้ าสมมติฐานข้ อใดปฏิเสธสมมติฐาน
หลัก (H0) และยอมรับ สมมติฐ านรอง (H1) ที่มี ค่าเฉลี่ยอย่างน้ อยหนึ่งคู่ที่แตกต่างกัน จะนาไป
เปรี ย บเที ย บเชิ ง ซ้ อ น (Multiple Comparison) โดยใช้ วิ ธี ท ดสอบ Least Significant Difference
(LSD) หรือ Dunnett's T3 เพื่อหา ว่าค่าเฉลี่ยคู่ใดบ้ างแตกต่างกันที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติ 0.05
โดยจะตรวจสอบค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุ่ม ก่อน โดยใช้ Levene's
test ซึง่ ตังสมมติ
้
ฐาน ดังนี ้
H0 : ค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุม่ เท่ากัน
H1 : ค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุม่ ไม่เท่ากัน
ผลการทดสอบความแปรปรวนโดยใช้ ระดับความเชื่อมั่นที่ 95% จะปฏิเสธ
สมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) ต่อเมื่อค่า Sig. มีค่าน้ อยกว่า 0.05
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ตาราง 20 แสดงการทดสอบค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุม่ ตาแหน่งงาน โดยใช้ Levene's test
ประสิทธิภาพในการทางานด้ วยระบบ
สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
ความรวดเร็วในการทางาน
การลดขันตอนการท
้
างาน
ความประหยัด
ความสะดวก
โดยรวม

Levene’s Test for Equality of Variances
Levene
df1
df2
Sig.
Statistic
1.824
2
314
0.163
1.811
2
314
0.165
2.938
2
314
0.054
16.736
2
314
0.001*
7.864
2
314
0.001*

* มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
จากตาราง 20 ผลการทดสอบ Levene Statistic Test เปรี ยบเทียบกลุ่มตาแหน่งงานกับ
ประสิทธิภาพในการทางานด้ วยระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ในสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์ และ
เทคโนโลยีแห่งประเทศไทย พบว่า ความสะดวก และโดยรวม มีค่า Sig. เท่ากับ 0.001 ซึง่ น้ อยกว่า
0.05 จึ ง ใช้ ส ถิ ติ Brown-Forsythe ในการทดสอบ ส าหรั บ ความรวดเร็ ว ในการท างาน การลด
ขัน้ ตอนการท างาน และความประหยั ด มี ค่ า Sig. เท่ า กับ เท่ า กั บ 0.163, 0.165 และ 0.054
ซึง่ มากกว่า 0.05 จึงใช้ สถิติ F-test ในตาราง One Way ANOVA ในการทดสอบ
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ตาราง 21 แสดงการทดสอบความแตกต่างของประสิทธิภาพในการทางานด้ วยระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์ จาแนกตามตาแหน่งงาน โดยใช้ สถิติ F-test
F-test
ความรวดเร็วในการทางาน

การลดขันตอนการท
้
างาน

ความประหยัด

แหล่ งความ
แปรปรวน
ระหว่างกลุม่
ภายในกลุม่
รวม
ระหว่างกลุม่
ภายในกลุม่
รวม
ระหว่างกลุม่
ภายในกลุม่
รวม

df

SS

MS

F

Sig.

2
314
316
2
314
316
2
314
316

3.240
211.390
214.630
8.736
231.205
239.940
0.280
115.733
116.014

1.620
0.673

2.406

0.092

4.368
0.736

5.932

0.003*

0.140
0.369

0.380

0.684

* มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
จากตาราง 21 ผลการวิเคราะห์การทดสอบความแตกต่างของประสิทธิภาพในการทางาน
ด้ วยระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จาแนกตามตาแหน่งงาน โดยใช้ สถิติ F-test พบว่า
ด้ านความรวดเร็วในการทางาน มีค่า Sig. เท่ากับ 0.092 ซึ่งมากกว่า 0.0 หมายความว่า
ตาแหน่งงานที่ต่างกันมีผลต่อระดับความคิดเห็นเรื่ องประสิทธิภาพในการทางาน ด้ วยระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์ในสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ไม่แตกต่างกัน ในด้ าน
ความรวดเร็วในการทางาน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ด้ านการลดขันตอนการท
้
างาน มีค่า Sig. เท่ากับ 0.003 ซึ่งน้ อยกว่า 0.05 หมายความว่า
ตาแหน่ ง งานที่ ต่ างกัน มี ผ ลต่ อระดับ ความคิ ด เห็ น เรื่ องประสิ ท ธิ ภ าพในการท างาน ด้ วยระบบ
สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ในสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย แตกต่างกัน
ในด้ านการลดขัน้ ตอนการท างาน อย่ างมี นัย ส าคัญ ทางสถิ ติ ที่ ระดับ 0.05 จึ ง ท าการทดสอบ
ความแตกต่างเป็ นรายคู่โดยใช้ วิธีทดสอบแบบ LSD เพื่อเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ปรากฏผลดัง
ตาราง 23
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ด้ า นความประหยั ด มี ค่ า Sig. เท่ า กั บ 0.684 ซึ่ ง มากกว่ า 0.05 หมายความว่ า
ตาแหน่ ง งานที่ ต่ างกัน มี ผ ลต่ อระดับ ความคิ ด เห็ น เรื่ องประสิ ท ธิ ภ าพในการท างาน ด้ วยระบบ
สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ในสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ไม่แตกต่างกัน
ในด้ านความประหยัด อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ตาราง 22 แสดงการทดสอบความแตกต่างของประสิทธิภาพในการทางานด้ วยระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์ จาแนกตามตาแหน่งงาน โดยใช้ สถิติ Brown-Forsythe
Brown-Forsythe
ความสะดวก
โดยรวม

Statistic
14.802
9.330

df1
2
2

df2
Sig.
267.498 0.001*
223.476 0.001*

* มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
จากตาราง 22 ผลการวิเคราะห์การทดสอบความแตกต่างของประสิทธิภาพในการทางาน
ด้ วยระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จาแนกตามตาแหน่งงาน โดยใช้ สถิติ Brown-Forsythe พบว่า
ด้ า นความสะดวก มี ค่ า Sig. เท่ า กั บ 0.001 ซึ่ ง น้ อยกว่ า 0.05 หมายความว่ า
ตาแหน่ ง งานที่ ต่ างกัน มี ผ ลต่ อระดับ ความคิ ด เห็ น เรื่ องประสิ ท ธิ ภ าพในการท างาน ด้ วยระบบ
สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ในสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย แตกต่างกัน
ในด้ านความสะดวก อย่างมีนัยสาคัญ ทางสถิติที่ระดับ 0.05 จึ งทาการทดสอบความแตกต่าง
เป็ นรายคู่โดยใช้ วิธีทดสอบแบบ Dunnett’s T3 เพื่อเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ปรากฏผลดังตาราง
24
โดยรวม มี ค่า Sig. เท่ากับ 0.001 ซึ่ง น้ อยกว่า 0.05 หมายความว่า ต าแหน่ง งาน
ที่ ต่ า งกั น มี ผ ลต่ อ ระดับ ความคิ ด เห็ น เรื่ อ งประสิ ท ธิ ภ าพในการท างาน ด้ ว ยระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์ในสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย แตกต่างกัน โดยรวม
อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จึงทาการทดสอบความแตกต่างเป็ นรายคู่โดยใช้ วิธีทดสอบ
แบบ Dunnett’s T3 เพื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ปรากฏผลดังตาราง 25
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ตาราง 23 แสดงการเปรี ย บเที ย บค่ า เฉลี่ ย รายคู่ ข องประสิ ท ธิ ภ าพในการท างานด้ ว ยระบบ
สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ด้ านการลดขันตอนการท
้
างาน จาแนกตามตาแหน่งงาน โดยใช้ สถิติ LSD
ตาแหน่ งงาน

𝜇

ผู้อานวยการ

4.20

พนักงาน

3.73

ลูกจ้ าง

3.93

ผู้อานวยการ
4.20
-

พนักงาน
3.73
0.474*
(0.001)
-

ลูกจ้ าง
3.93
0.271
(0.095)
-0.203
(0.073)
-

*มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
จากตาราง 23 ผลการวิ เ คราะห์ เ ปรี ย บเที ย บความแตกต่ า งของประสิ ท ธิ ภ าพ
ในการทางานด้ วยระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิ กส์ ด้ านการลดขัน้ ตอนการทางาน จ าแนกตาม
ตาแหน่งงาน พบว่า
กลุ่ม ตัวอย่ างต าแหน่ ง ผู้อานวยการ มี ค่า เฉลี่ ย สูง กว่า ตาแหน่ ง พนักงาน อย่ างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (𝜇 = 4.20 และ 𝜇 = 3.73, p < .05)
อย่างไรก็ตาม ตาแหน่งผู้อานวยการ พบว่า ประสิทธิภาพไม่แตกต่างจากตาแหน่ง
ลูก จ้ าง (𝜇 = 4.20 และ 𝜇 = 3.93, p = .10) และต าแหน่ ง พนัก งาน ไม่ แ ตกต่ างจากต าแหน่ ง
ลูกจ้ าง (𝜇 = 3.79 และ 𝜇 = 3.93, p = .10)
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ตาราง 24 แสดงการเปรี ย บเที ย บค่ า เฉลี่ ย รายคู่ ข องประสิ ท ธิ ภ าพในการท างานด้ ว ยระบบ
สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ด้ านความสะดวก จาแนกตามตาแหน่งงาน โดยใช้ สถิติ Dunnett’s T3
ตาแหน่ งงาน

𝜇

ผู้อานวยการ

4.19

พนักงาน

3.62

ลูกจ้ าง

3.72

ผู้อานวยการ
4.19
-

พนักงาน
3.62
0.572*
(0.000)
-

ลูกจ้ าง
3.72
0.472*
(0.000)
-0.099
(0.671)
-

*มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
จากตาราง 24 ผลการวิเคราะห์ เปรี ย บเที ยบความแตกต่ างของประสิท ธิ ภ าพในการ
ทางานด้ วยระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ด้ านความสะดวก จาแนกตามตาแหน่งงาน พบว่า
กลุ่ม ตัวอย่ างต าแหน่ ง ผู้อานวยการ มี ค่า เฉลี่ ย สูง กว่า ตาแหน่ ง พนักงาน อย่ างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (𝜇 = 4.19 และ 𝜇 = 3.62, p < .05)
กลุ่ม ตัว อย่ า งต าแหน่ ง ผู้ อ านวยการ มี ค่ า เฉลี่ ย สู ง กว่ า ต าแหน่ ง ลูก จ้ า ง อย่ า งมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (𝜇 = 4.19 และ 𝜇 = 3.72, p < .05)
อย่ า งไรก็ ต าม ต าแหน่ ง ลู ก จ้ าง พบว่ า ประสิ ท ธิ ภ าพไม่ แ ตกต่ า งจากต าแหน่ ง
พนักงาน (𝜇 = 3.72 และ 𝜇 = 3.62, p = .10)
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ตาราง 25 แสดงการเปรี ย บเที ย บค่ า เฉลี่ ย รายคู่ ข องประสิ ท ธิ ภ าพในการท างานด้ ว ยระบบ
สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ โดยรวม จาแนกตามตาแหน่งงาน โดยใช้ สถิติ Dunnett’s T3
ตาแหน่ งงาน

𝜇

ผู้อานวยการ

4.21

พนักงาน

3.86

ลูกจ้ าง

3.97

ผู้อานวยการ
4.21
-

พนักงาน
3.86
0.348*
(0.000)
-

ลูกจ้ าง
3.97
0.244*
(0.011)
-0.104
(0.356)
-

*มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
จากตาราง 25 ผลการวิเคราะห์ เปรี ยบเที ยบความแตกต่ างของประสิ ท ธิ ภ าพในการ
ทางานด้ วยระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ โดยรวม จาแนกตามตาแหน่งงาน พบว่า
กลุ่ม ตัวอย่ างต าแหน่ ง ผู้อานวยการ มี ค่า เฉลี่ ย สูง กว่า ตาแหน่ ง พนักงาน อย่ างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (𝜇 = 4.21 และ 𝜇 = 3.86, p < .05)
กลุ่ม ตัว อย่ า งต าแหน่ ง ผู้ อ านวยการ มี ค่ า เฉลี่ ย สู ง กว่ า ต าแหน่ ง ลูก จ้ า ง อย่ า งมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (𝜇 = 4.21 และ 𝜇 = 3.97, p < .05)
อย่ า งไรก็ ต าม ต าแหน่ ง ลู ก จ้ าง พบว่ า ประสิ ท ธิ ภ าพไม่ แ ตกต่ า งจากต าแหน่ ง
พนักงาน (𝜇 = 3.97 และ 𝜇 = 3.86, p = .10)
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สมมติฐาน 1.4 หน่ วยงานที่สังกั ดต่ างกั นมี ผลต่ อระดับ ความคิดเห็น
เรื่ องประสิ ท ธิ ภ าพในการท างาน ด้ ว ยระบบสารบรรณอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ ในสถาบั น วิ จั ย
วิ ท ยาศาสตร์ และเทคโนโลยี แ ห่ ง ประเทศไทย ที่ แ ตกต่ า งกั น โดยสามารถเขี ย นเป็ น
สมมติฐานทางสถิติได้ ดังนี ้
H0 : หน่ ว ยงานที่ สั ง กั ด ต่ า งกั น มี ผ ลต่ อ ระดั บ ความคิ ด เห็ น เรื่ อ ง
ประสิทธิภาพในการทางาน ด้ วยระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ในสถาบันวิ จัยวิทยาศาสตร์ และ
เทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ไม่แตกต่างกัน
H1 : หน่ ว ยงานที่ สั ง กั ด ต่ า งกั น มี ผ ลต่ อ ระดั บ ความคิ ด เห็ น เรื่ อ ง
ประสิทธิภาพในการทางาน ด้ วยระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ในสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์ และ
เทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ที่แตกต่างกัน
ส าหรั บ สถิ ติ ที่ ใช้ ในการวิเคราะห์ จะใช้ ก ารทดสอบด้ ว ยความแปรปรวน
ทางเดียว (One Way Analysis of Variance: One Way ANOVA) ด้ วยสถิติ F-test หรื อ BrownForsythe การทดสอบสมมติ ฐ านใช้ ร ะดับ ความเชื่ อ มั่ น ที่ 95% โดยจะท าการทดสอบความ
แปรปรวนของแต่ ล ะกลุ่ม ก่ อ น ถ้ าความแปรปรวนเท่ ากัน ให้ ท ดสอบด้ วย F-test และถ้ าความ
แปรปรวนของแต่ ล ะกลุ่ม ไม่ เท่ ากัน ให้ ท ดสอบสมมติ ฐ านด้ วย Brown-Forsythe ซึ่ง จะปฏิ เสธ
สมมติฐานหลัก (H0) ก็ต่อเมื่อค่า Sig. น้ อยกว่า 0.05 และถ้ าสมมติฐานข้ อใดปฏิเสธสมมติ ฐาน
หลัก (H0) และยอมรับ สมมติฐ านรอง (H1) ที่มี ค่าเฉลี่ยอย่างน้ อยหนึ่งคู่ที่แตกต่างกัน จะนาไป
เปรี ย บเที ย บเชิ ง ซ้ อ น (Multiple Comparison) โดยใช้ วิ ธี ท ดสอบ Least Significant Difference
(LSD) หรือ Dunnett's T3 เพื่อหา ว่าค่าเฉลี่ยคู่ใดบ้ างแตกต่างกันที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติ 0.05
โดยจะตรวจสอบค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุ่ม ก่อน โดยใช้ Levene's
test ซึง่ ตังสมมติ
้
ฐาน ดังนี ้
H0 : ค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุม่ เท่ากัน
H1 : ค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุม่ ไม่เท่ากัน
ผลการทดสอบความแปรปรวนโดยใช้ ระดับความเชื่อมั่นที่ 95% จะปฏิเสธ
สมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) ต่อเมื่อค่า Sig. มีค่าน้ อยกว่า 0.05
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ตาราง 26 แสดงการทดสอบค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุ่มหน่วยงานที่สงั กัด โดยใช้ Levene's
test
ประสิทธิภาพในการทางานด้ วยระบบ
สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
ความรวดเร็วในการทางาน
การลดขันตอนการท
้
างาน
ความประหยัด
ความสะดวก
โดยรวม

Levene’s Test for Equality of Variances
Levene
df1
df2
Sig.
Statistic
0.959
5
311
0.443
3.151
5
311
0.009*
1.797
5
311
0.113
3.083
5
311
0.010*
2.423
5
311
0.036*

* มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
จากตาราง 26 ผลการทดสอบ Levene Statistic Test เปรี ย บเที ย บกลุ่ ม หน่ ว ยงาน
ที่ สัง กัด กั บ ประสิ ท ธิ ภ าพในการท างาน ด้ ว ยระบบสารบรรณอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ ใ นสถาบัน วิ จั ย
วิท ยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่ งประเทศไทย พบว่า การลดขัน้ ตอนการทางาน ความสะดวก
และโดยรวม มีค่า Sig. เท่ากับ 0.009 0.010 และ 0.036 ตามลาดับ ซึ่งน้ อยกว่า 0.05 จึงใช้ สถิติ
Brown-Forsythe ในการทดสอบ สาหรับความรวดเร็วในการทางาน และความประหยัด มีค่า Sig.
เท่ ากับ 0.443 และ 0.113 ตามล าดับ ซึ่ง มากกว่า 0.05 จึ ง ใช้ ส ถิ ติ F-test ในตาราง One Way
ANOVA ในการทดสอบ
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ตาราง 27แสดงการทดสอบความแตกต่างของประสิทธิภาพในการทางานด้ วยระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์ จาแนกตามหน่วยงานที่สงั กัด โดยใช้ สถิติ F-test
F-test
ความรวดเร็วในการทางาน

ความประหยัด

แหล่ งความ
แปรปรวน
ระหว่างกลุม่
ภายในกลุม่
รวม
ระหว่างกลุม่
ภายในกลุม่
รวม

df

SS

MS

F

Sig.

5
311
316
5
311
316

1.881
212.749
214.630
4.244
210.386
214.630

0.376
0.684

0.550

0.738

0.262
0.369

0.712

0.615

จากตาราง 27 ผลการวิเคราะห์การทดสอบความแตกต่างของประสิทธิภาพในการทางาน
ด้ วยระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จาแนกตามหน่วยงานที่สงั กัด โดยใช้ สถิติ F-test พบว่า
ความรวดเร็วในการทางาน มีค่า Sig. เท่ากับ 0.738 ซึ่งมากกว่า 0.05 นัน่ คือ ยอมรับ
สมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า หน่วยงานที่สังกัดที่ต่างกัน
มีผลต่อระดับความคิดเห็นเรื่ องประสิทธิภาพในการทางานด้ วยระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
ในสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ไม่แตกต่างกัน ในด้ านความรวดเร็ ว
ในการทางาน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ความประหยัด มีค่า Sig. เท่ากับ 0.615 ซึ่งมากกว่า 0.05 นั่นคือ ยอมรับสมมติฐาน
หลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า หน่วยงานที่สงั กัดที่ต่างกันมีผลต่อระดับ
ความคิดเห็นเรื่ องประสิทธิภาพในการทางานด้ วยระบบสารบรรณอิ เล็กทรอนิกส์ในสถาบันวิจัย
วิท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี แ ห่ ง ประเทศไทย ไม่ แ ตกต่ างกัน ในด้ า นความประหยัด อย่ างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
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ตาราง 28 แสดงการทดสอบความแตกต่างของประสิทธิภาพในการทางานด้ วยระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์ จาแนกตามหน่วยงานที่สงั กัด โดยใช้ สถิติ Brown-Forsythe
Brown-Forsythe
การลดขันตอนการท
้
างาน
ความสะดวก
โดยรวม

Statistic
1.971
2.650
1.743

df1
5
5
5

df2
Sig.
263.049 0.083
233.675 0.024*
258.671 0.125

* มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
จากตาราง 28 ผลการวิเคราะห์การทดสอบความแตกต่างของประสิทธิภาพในการทางาน
ด้ วยระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จาแนกตามหน่วยงานที่สงั กัด โดยใช้ สถิติ Brown-Forsythe
พบว่า
ด้ านการลดขันตอนการท
้
างาน มีค่า Sig. เท่ากับ 0.083 ซึ่งมากกว่า 0.05 หมายความว่า
หน่วยงานที่สงั กัดที่ต่างกันมีผลต่อระดับความคิดเห็นเรื่ องประสิทธิภาพในการทางาน ด้ วยระบบ
สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ในสถาบันวิจยั วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ไม่แตกต่าง
กัน ในด้ านการลดขันตอนการท
้
างาน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ด้ านความสะดวก มี ค่ า Sig. เท่ า กั บ 0.024 ซึ่ ง น้ อยกว่ า 0.05 หมายความว่ า
หน่วยงานที่สงั กัดที่ต่างกันมีผ ลต่อระดับความคิดเห็นเรื่ องประสิทธิภาพในการทางาน ด้ วยระบบ
สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ในสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย แตกต่างกัน
ในด้ านความสะดวก อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จึงทาการทดสอบความแตกต่างเป็ น
รายคู่โดยใช้ วิธีทดสอบแบบ Dunnett’s T3 เพื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ปรากฏผลดังตาราง 29
โดยรวม มีค่า Sig. เท่ากับ 0.125 ซึ่งมากกว่า 0.05 หมายความว่า หน่วยงานที่สงั กัด
ที่ ต่ า งกั น มี ผ ลต่ อ ระดับ ความคิ ด เห็ น เรื่ อ งประสิ ท ธิ ภ าพในการท างาน ด้ ว ยระบบสารบรรณ
อิเล็ กทรอนิกส์ในสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแ ห่งประเทศไทย ไม่แตกต่างโดยรวม
อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
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ตาราง 29 แสดงการเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ ยรายคู่ของประสิ ทธิภาพในการทางานด้ วยระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์ ด้ านความสะดวก จาแนกตามหน่วยงานที่สงั กัด โดยใช้ สถิติ Dunnett’s T3
หน่ วยงาน
ที่สังกัด

กลุม่ วิจยั และ
พัฒนา ด้ าน
อุตสาหกรรม
ชีวภาพ (อช.)
กลุม่ วิจยั และ
พัฒนา ด้ าน
พัฒนา อย่าง
ยัง่ ยืน (พย.)
กลุม่ ยุทธศาสตร์
และจัดการ
นวัตกรรม (ยธ.)
กลุม่ บริ การ
อุตสาหกรรม
(บอ.)
กลุม่ บริ หาร
(บห.)
กลุม่ ภายใต้
ผู้ว่าการ

กลุ่มวิจัย
กลุ่ม
กลุ่ม
กลุ่มบริการ กลุ่ม กลุ่ม
และพัฒนา วิจัยและ ยุทธศาสตร์ อุตสาหกรรม บริหาร ภายใต้
ด้ าน
พัฒนา และจัดการ
(บอ.)
(บห.) ผู้ว่า
อุตสาหกรรม ด้ าน นวัตกรรม
การ
ชีวภาพ (อช.) พัฒนา
(ยธ.)
อย่ าง
ยั่งยืน
(พย.)
3.61
3.85
3.42
3.68
3.86
3.90
3.61
-0.234
0.191
-0.065
-0.243 -0.284
(0.990) (0.993)
(1.000) (0.881) (0.676)

𝜇

3.85

3.42

-

0.425
(0.442)

0.169
(0.999)

-0.009 -0.052
(1.000) (1.000)

-

-0.256
(0.824)

0.435*
(0.050)
-0.178
(0.961)

0.475*
(0.015)
-0.219
(0.788)

-

-0.041
(1.000)
-

3.68

-

3.86
3.90

*มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
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จากตาราง 29 ผลการวิเคราะห์เปรี ยบเทียบความแตกต่างของประสิทธิภาพในการทางาน
ด้ วยระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ด้ านความสะดวก จาแนกตามหน่วยงานที่สงั กัด พบว่า
กลุม่ ตัวอย่างหน่วยงานที่สงั กัดกลุม่ บริหาร (บห.) มีค่าเฉลี่ยสูงกว่า หน่วยงานที่สงั กัด
กลุ่มยุทธศาสตร์ และจัดการนวัตกรรม (ยธ.) อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (𝜇 = 3.86
และ 𝜇 = 3.42, p < .05)
กลุ่ม ตัวอย่างหน่ วยงานที่ สังกัดกลุ่ม ภายใต้ ผ้ ูว่าการ มี ค่าเฉลี่ยสูงกว่า หน่วยงาน
ที่สงั กัดกลุ่มยุทธศาสตร์ และจัดการนวัตกรรม (ยธ.) อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (𝜇 =
3.90 และ 𝜇 = 3.42, p < .05)
อย่างไรก็ตาม หน่วยงานที่สงั กัดกลุ่มวิจยั และพัฒนา ด้ านอุตสาหกรรมชีวภาพ (อช.)
พบว่า ประสิทธิภาพไม่แตกต่างจากหน่วยงานที่สงั กัดกลุ่มวิจยั และพัฒนา ด้ านพัฒนาอย่างยัง่ ยืน
(พย.) กลุ่ม ยุทธศาสตร์ และจัดการนวัตกรรม (ยธ.) กลุ่มบริ การอุตสาหกรรม (บอ.) กลุ่ม บริ หาร
(บห.) และกลุ่ ม ภายใต้ ผู้ ว่ า การ (𝜇 = 3.61 และ 𝜇 = 3.85 𝜇 = 3.42 𝜇 = 3.68 𝜇 = 3.86
𝜇 = 3.90, p = .10)
หน่ ว ยงานที่ สั ง กั ด กลุ่ ม วิ จั ย และพั ฒ นา ด้ านพั ฒ นาอย่ า งยั่ ง ยื น (พย.) พบว่ า
ประสิทธิภาพไม่แตกต่างจากหน่วยงานที่สงั กัดกลุ่มยุทธศาสตร์ และจัดการนวัตกรรม (ยธ.) กลุ่ม
บริ การอุตสาหกรรม (บอ.) กลุ่มบริ หาร (บห.) และกลุ่มภายใต้ ผ้ วู ่าการ (𝜇 = 3.85 และ 𝜇 = 3.42
𝜇 = 3.68 𝜇 = 3.86 𝜇 = 3.90, p = .10)
หน่วยงานที่สงั กัดกลุ่มยุทธศาสตร์ และจัดการนวัตกรรม (ยธ.) พบว่า ประสิทธิภาพ
ไม่ แ ตกต่ า งจากหน่ ว ยงานที่ สัง กัด กลุ่ม บริ ก ารอุต สาหกรรม (บอ.) (𝜇 = 3.42 และ 𝜇 = 3.68,
p = .10)
หน่วยงานที่สังกัดกลุ่ม บริ การอุตสาหกรรม (บอ.) พบว่า ประสิทธิภาพไม่ แตกต่าง
จากหน่ วยงานที่ สัง กัด กลุ่ม บริ ห าร (บห.) และกลุ่ม ภายใต้ ผ้ ูว่าการ (𝜇 = 3.68 และ 𝜇 = 3.86
𝜇 = 3.90, p = .10)
หน่วยงานที่สงั กัดกลุ่มบริ หาร (บห.) พบว่า ประสิทธิภาพไม่แตกต่างจากหน่วยงาน
ที่สงั กัดกลุม่ ภายใต้ ผ้ วู ่าการ (𝜇 = 3.86 และ 𝜇 = 3.90, p = .10)
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สมมติฐาน 1.5 อายุการทางานต่ างกันมีผลต่ อระดับความคิดเห็นเรื่อง
ประสิ ท ธิ ภ าพในการท างาน ด้ วยระบบสารบรรณอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ในสถาบั น วิ จั ย
วิ ท ยาศาสตร์ และเทคโนโลยี แ ห่ ง ประเทศไทย ที่ แ ตกต่ า งกั น โดยสามารถเขี ย นเป็ น
สมมติฐานทางสถิติได้ ดังนี ้
H0 : อายุการทางานต่างกันมีผลต่อระดับความคิดเห็นเรื่ องประสิทธิภาพ
ในการท างาน ด้ วยระบบสารบรรณอิเล็ก ทรอนิกส์ ในสถาบัน วิจัยวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
แห่งประเทศไทย ไม่แตกต่างกัน
H1 : อายุการทางานต่างกันมีผลต่อระดับความคิดเห็นเรื่องประสิทธิภาพ
ในการท างาน ด้ วยระบบสารบรรณอิเล็ก ทรอนิกส์ ในสถาบัน วิจัยวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
แห่งประเทศไทย ที่แตกต่างกัน
ส าหรั บ สถิ ติ ที่ ใช้ ในการวิเคราะห์ จะใช้ ก ารทดสอบด้ ว ยความแปรปรวน
ทางเดียว (One Way Analysis of Variance: One Way ANOVA) ด้ วยสถิติ F-test หรื อ BrownForsythe การทดสอบสมมติ ฐ านใช้ ระดั บ ความเชื่ อ มั่ น ที่ 95% โดยจะท าการทดสอบ
ความแปรปรวนของแต่ ล ะกลุ่ม ก่ อ น ถ้ าความแปรปรวนเท่ ากัน ให้ ท ดสอบด้ วย F-test และถ้ า
ความแปรปรวนของแต่ละกลุม่ ไม่เท่ากัน ให้ ทดสอบสมมติฐานด้ วย Brown-Forsythe ซึง่ จะปฏิเสธ
สมมติฐานหลัก (H0) ก็ต่อเมื่อค่า Sig. น้ อยกว่า 0.05 และถ้ าสมมติฐานข้ อใดปฏิเสธสมมติฐาน
หลัก (H0) และยอมรับ สมมติฐ านรอง (H1) ที่มี ค่าเฉลี่ยอย่างน้ อยหนึ่งคู่ที่แตกต่างกัน จะนาไป
เปรี ย บเที ย บเชิ ง ซ้ อ น (Multiple Comparison) โดยใช้ วิ ธี ท ดสอบ Least Significant Difference
(LSD) หรือ Dunnett's T3 เพื่อหา ว่าค่าเฉลี่ยคู่ใดบ้ างแตกต่างกันที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติ 0.05
โดยจะตรวจสอบค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุ่ม ก่อน โดยใช้ Levene's
test ซึง่ ตังสมมติ
้
ฐาน ดังนี ้
H0 : ค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุม่ เท่ากัน
H1 : ค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุม่ ไม่เท่ากัน
ผลการทดสอบความแปรปรวนโดยใช้ ระดั บ ความเชื่ อมั่ น ที่ 95%
จะปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) ต่อเมื่อค่า Sig. มีค่าน้ อยกว่า 0.05
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ตาราง 30 แสดงการทดสอบค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุ่มอายุการทางาน โดยใช้ Levene's
test
ประสิทธิภาพในการทางานด้ วยระบบ
สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
ความรวดเร็วในการทางาน
การลดขันตอนการท
้
างาน
ความประหยัด
ความสะดวก
โดยรวม

Levene’s Test for Equality of Variances
Levene
df1
df2
Sig.
Statistic
4.392
3
313
0.005*
3.418
3
313
0.018*
0.973
3
313
0.406
2.622
3
313
0.051
3.063
3
313
0.028*

* มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
จากตาราง 30 ผลการทดสอบ Levene Statistic Test เปรี ยบเทียบกลุ่มอายุการทางาน
กับประสิทธิภาพในการทางาน ด้ วยระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ในสถาบันวิจยั วิทยาศาสตร์ และ
เทคโนโลยีแห่งประเทศไทย พบว่า ความรวดเร็ วในการทางาน การลดขัน้ ตอนการทางาน และ
โดยรวม มี ค่ า Sig. เท่ า กั บ 0.005 0.018 และ 0.028 ตามล าดั บ ซึ่ ง น้ อยกว่ า 0.05 จึ ง ใช้ ส ถิ ติ
Brown-Forsythe ในการทดสอบ สาหรับความประหยัด และความสะดวก มีค่า Sig. เท่ากับ 0.406
และ 0.051 ซึง่ มากกว่า 0.05 จึงใช้ สถิติ F-test ในตาราง One Way ANOVA ในการทดสอบ
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ตาราง 31 แสดงการทดสอบความแตกต่างของประสิทธิภาพในการทางานด้ วยระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์ จาแนกตามอายุการทางาน โดยใช้ สถิติ F-test
F-test
ความประหยัด

ความสะดวก

แหล่ งความ
แปรปรวน
ระหว่างกลุม่
ภายในกลุม่
รวม
ระหว่างกลุม่
ภายในกลุม่
รวม

df

SS

MS

F

Sig.

3
313
316
3
313
316

1.046
114.968
116.014
4.593
204.429
209.022

0.349
0.367

0.949

0.417

1.531
0.653

2.344

0.073

จากตาราง 31 ผลการวิเคราะห์การทดสอบความแตกต่างของประสิทธิภาพในการทางาน
ด้ วยระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จาแนกตามอายุการทางาน โดยใช้ สถิติ F-test พบว่า
ความประหยัด มีค่า Sig. เท่ากับ 0.417 ซึ่งมากกว่า 0.05 นั่นคือ ยอมรับสมมติฐาน
หลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า อายุการทางานที่ต่างกันมีผลต่อระดับ
ความคิดเห็นเรื่ องประสิทธิภาพในการทางานด้ วยระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ในสถาบันวิจัย
วิท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี แ ห่ ง ประเทศไทย ไม่ แ ตกต่ างกัน ในด้ า นความประหยัด อย่ างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ความสะดวก มี ค่า Sig. เท่ากับ 0.073 ซึ่งมากกว่า 0.05 นั่นคือ ยอมรับสมมติฐาน
หลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า อายุการทางานที่ต่างกันมีผลต่อระดับ
ความคิดเห็นเรื่ องประสิทธิภาพในการทางานด้ วยระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ในสถาบันวิจัย
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ไม่แตกต่างกัน ในด้ านความสะดวก อย่างมีนยั สาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05
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ตาราง 32 แสดงการทดสอบความแตกต่างของประสิทธิภาพในการทางานด้ วยระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์ จาแนกตามอายุการทางาน โดยใช้ สถิติ Brown-Forsythe
Brown-Forsythe
ความรวดเร็วในการทางาน
การลดขันตอนการท
้
างาน
โดยรวม

Statistic
6.193
9.669
6.370

df1
3
3
3

df2
Sig.
172.652 0.001*
210.914 0.001*
219.851 0.001*

* มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
จากตาราง 32 ผลการวิเคราะห์การทดสอบความแตกต่างของประสิทธิภาพในการทางาน
ด้ วยระบบสารบรรณอิ เล็ กทรอนิ กส์ จ าแนกตามอายุการท างาน โดยใช้ สถิติ Brown-Forsythe
พบว่า
ด้ านความรวดเร็ ว ในการท างาน มี ค่ า Sig. เท่ า กั บ 0.001 ซึ่ ง น้ อยกว่ า 0.05
หมายความว่า อายุการทางานที่ต่างกันมีผลต่อระดับความคิดเห็นเรื่องประสิทธิภาพในการทางาน
ด้ วยระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ในสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
แตกต่างกัน ในด้ านความรวดเร็ วในการทางาน อย่างมี นัยสาคัญ ทางสถิติที่ระดับ 0.05 จึ งทา
การทดสอบความแตกต่างเป็ นรายคู่โดยใช้ วิธีทดสอบแบบ Dunnett’s T3 เพื่อเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ย
รายคู่ปรากฏผลดังตาราง 33
ด้ านการลดขั น้ ตอนการท างาน มี ค่ า Sig. เท่ า กั บ 0.001 ซึ่ ง น้ อยกว่ า 0.05
หมายความว่า อายุการทางานที่ต่างกันมีผลต่อระดับความคิดเห็นเรื่องประสิทธิภาพในการทางาน
ด้ วยระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ในสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
แตกต่างกัน ในด้ านการลดขัน้ ตอนการท างาน อย่ างมี นัย ส าคัญ ทางสถิ ติ ที่ ระดับ 0.05 จึ งท า
การทดสอบความแตกต่างเป็ นรายคู่โดยใช้ วิธีทดสอบแบบ Dunnett’s T3 เพื่อเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ย
รายคู่ปรากฏผลดังตาราง 34
โดยรวม มีค่า Sig. เท่ากับ 0.001 ซึ่งน้ อยกว่า 0.05 หมายความว่า อายุการทางาน
ที่ ต่ า งกั น มี ผ ลต่ อ ระดับ ความคิ ด เห็ น เรื่ อ งประสิ ท ธิ ภ าพในการท างาน ด้ ว ยระบบสารบรรณ
อิเล็ ก ทรอนิ ก ส์ ในสถาบัน วิ จัยวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี แห่ ง ประเทศไทย แตกต่ า งโดยรวม
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อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จึงทาการทดสอบความแตกต่างเป็ นรายคู่โดยใช้ วิธีทดสอบ
แบบ Dunnett’s T3 เพื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ปรากฏผลดังตาราง 36
ตาราง 33 แสดงการเปรี ย บเที ย บค่ า เฉลี่ ย รายคู่ ข องประสิ ท ธิ ภ าพในการท างานด้ ว ยระบบ
สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ด้ านความรวดเร็วในการทางาน จาแนกตามอายุการทางาน โดยใช้ สถิติ
Dunnett’s T3
อายุการทางาน

𝜇

ต่ากว่ า 1 ปี

1-5 ปี

6-10 ปี

ต่ากว่า 1 ปี

3.48

3.48
-

1-5 ปี

3.71

3.71
-0.227
(0.741)
-

6-10 ปี

4.02

4.02
-0.539*
(0.016)
-0.313*
(0.018)
-

มากกว่า 10 ปี ขึ ้นไป

4.03

มากกว่ า 10
ปี ขึน้ ไป
4.03
-0.553*
(0.021)
-0.325*
(0.044)
-0.013
(1.000)
-

*มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
จากตาราง 33 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างของประสิทธิภาพในการทางาน
ด้ วยระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ด้ านความรวดเร็วในการทางาน จาแนกตามอายุการทางาน
พบว่า
กลุ่มตัวอย่างอายุการทางาน 6-10 ปี มีค่าเฉลี่ยสูงกว่า อายุการทางาน ต่ากว่า 1 ปี
อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (𝜇 = 4.02 และ 𝜇 = 3.48, p < .05)
กลุ่มตัวอย่างอายุการทางาน มากกว่า 10 ปี ขึน้ ไป มีค่าเฉลี่ยสูงกว่า อายุการทางาน
ต่ากว่า 1 ปี อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (𝜇 = 4.03 และ 𝜇 = 3.48, p < .05)
กลุม่ ตัวอย่างอายุการทางาน 6-10 ปี มีค่าเฉลี่ยสูงกว่า อายุการทางาน 1-5 ปี อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (𝜇 = 4.02 และ 𝜇 = 3.71, p < .05)
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กลุ่มตัวอย่างอายุการทางาน มากกว่า 10 ปี ขึน้ ไป มีค่าเฉลี่ยสูงกว่า อายุการทางาน
1-5 ปี อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (𝜇 = 4.03 และ 𝜇 = 3.71, p < .05)
อย่างไรก็ตาม อายุการทางาน ต่ากว่า 1 ปี มีค่าเฉลี่ยสูงกว่า อายุการทางาน 1-5 ปี
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (𝜇 = 3.48 และ 𝜇 = 3.71, p < .05) และอายุการทางาน
6-10 ปี มีค่าเฉลี่ยสูงกว่า อายุการทางาน มากกว่า 10 ปี ขึ ้นไป อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ
0.05 (𝜇 = 4.03 และ 𝜇 = 4.02, p < .05)
ตาราง 34 แสดงการเปรี ย บเที ย บค่ า เฉลี่ ย รายคู่ ข องประสิ ท ธิ ภ าพในการท างานด้ ว ยระบบ
สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ด้ านการลดขัน้ ตอนการทางาน จาแนกตามอายุการทางาน โดยใช้ สถิติ
Dunnett’s T3
อายุการทางาน

𝜇

ต่ากว่า 1 ปี

3.58

1-5 ปี

3.56

6-10 ปี

4.07

มากกว่า 10 ปี ขึ ้นไป

4.11

ต่ากว่ า
1 ปี
3.58
-

1-5 ปี

6-10 ปี

3.56
0.012
(1.000)
-

4.07
-0.496*
(0.017)
-0.508*
(0.000)
-

มากกว่ า 10
ปี ขึน้ ไป
4.11
-0.530*
(0.015)
-0.542*
(0.000)
-0.034
(1.000)
-

*มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
จากตาราง 34 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างของประสิทธิภาพในการทางาน
ด้ วยระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ด้ านการลดขัน้ ตอนการทางาน จาแนกตามอายุการทางาน
พบว่า
กลุ่มตัวอย่างอายุการทางาน 6-10 ปี มีค่าเฉลี่ยสูงกว่า อายุการทางาน ต่ากว่า 1 ปี
อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (𝜇 = 4.07 และ 𝜇 = 3.58, p < .05)
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กลุ่มตัวอย่างอายุการทางาน มากกว่า 10 ปี ขึน้ ไป มีค่าเฉลี่ยสูงกว่า อายุการทางาน
ต่ากว่า 1 ปี อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (𝜇 = 4.11 และ 𝜇 = 3.58, p < .05)
กลุม่ ตัวอย่างอายุการทางาน 6-10 ปี มีค่าเฉลี่ยสูงกว่า อายุการทางาน 1-5 ปี อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (𝜇 = 4.07 และ 𝜇 = 3.56, p < .05)
กลุ่มตัวอย่างอายุการทางาน มากกว่า 10 ปี ขึน้ ไป มีค่าเฉลี่ยสูงกว่า อายุการทางาน
1-5 ปี อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (𝜇 = 4.11 และ 𝜇 = 3.56, p < .05)
อย่างไรก็ตาม อายุการทางาน ต่ากว่า 1 ปี มีค่าเฉลี่ยสูงกว่า อายุการทางาน 1-5 ปี
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (𝜇 = 3.58 และ 𝜇 = 3.56, p < .05) และอายุการทางาน
6-10 ปี มีค่าเฉลี่ยสูงกว่า อายุการทางาน มากกว่า 10 ปี ขึ ้นไป อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ
0.05 (𝜇 = 4.07 และ 𝜇 = 4.11, p < .05)
ตาราง 35 แสดงการเปรี ย บเที ย บค่ า เฉลี่ ย รายคู่ ข องประสิ ท ธิ ภ าพในการท างานด้ ว ยระบบ
สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ โดยรวม จาแนกตามอายุการทางาน โดยใช้ สถิติ Dunnett’s T3
อายุการทางาน

𝜇

ต่ากว่า 1 ปี

3.78

1-5 ปี

3.80

6-10 ปี

4.03

มากกว่า 10 ปี ขึ ้นไป

4.11

ต่ากว่ า 1
ปี
3.78
-

1-5 ปี

6-10 ปี

3.80
-0.19
(1.00)
-

4.03
-0.250
(0.117)
-0.231*
(0.018)
-

มากกว่ า 10
ปี ขึน้ ไป
4.11
-0.336*
(0.024)
-0.316*
(0.002)
-0.085
(0.853)
-

*มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
จากตาราง 35 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างของประสิทธิภาพในการทางาน
ด้ วยระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ โดยรวม จาแนกตามอายุการทางาน พบว่า
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กลุ่มตัวอย่างอายุการทางาน มากกว่า 10 ปี ขึน้ ไป มีค่าเฉลี่ยสูงกว่า อายุการทางาน
ต่ากว่า 1 ปี อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (𝜇 = 4.11 และ 𝜇 = 3.78, p < .05)
กลุม่ ตัวอย่างอายุการทางาน 6-10 ปี มีค่าเฉลี่ยสูงกว่า อายุการทางาน 1-5 ปี อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (𝜇 = 4.03 และ 𝜇 = 3.80, p < .05)
กลุ่มตัวอย่างอายุการทางาน มากกว่า 10 ปี ขึน้ ไป มีค่าเฉลี่ยสูงกว่า อายุการทางาน
1-5 ปี อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (𝜇 = 4.11 และ 𝜇 = 3.80, p < .05)
อย่างไรก็ตาม อายุการทางาน ต่ากว่า 1 ปี มีค่าเฉลี่ยสูงกว่า อายุการทางาน 1-5 ปี
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (𝜇 = 3.78 และ 𝜇 = 3.80, p < .05) และอายุการทางาน
6-10 ปี มีค่าเฉลี่ยสูงกว่า อายุการทางาน มากกว่า 10 ปี ขึ ้นไป อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ
0.05 (𝜇 = 4.03 และ 𝜇 = 4.11, p < .05)
สมมติฐานข้ อที่ 2 ปั จจัยด้ านลักษณะการใช้ งาน มีอิทธิพลต่ อระดับความ
คิดเห็นเรื่องประสิทธิภาพของ ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ในสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีแห่ งประเทศไทย โดยรวม สามารถเขียนเป็ นสมมติฐานได้ ดังนี ้
H0 : ปั จจัยด้ านลักษณะการใช้ งาน ไม่ มีอิทธิ พ ลต่อระดับความคิดเห็น
เรื่ องประสิทธิภาพของ ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ในสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
แห่งประเทศไทย โดยรวม
H1 : ปั จจัยด้ านลักษณะการใช้ งาน มีอิทธิพลต่อระดับความคิดเห็นเรื่ อง
ประสิ ท ธิ ภ าพของ ระบบสารบรรณอิเล็ก ทรอนิ กส์ ในสถาบัน วิจัยวิท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี
แห่งประเทศไทย โดยรวม
ส าหรั บ สถิ ติ ที่ ใช้ ในการวิ เคราะห์ คื อ การวิเคราะห์ ค วามถดถอยพหุ คูณ
(Multiple Regression Analysis) โดยการเลือกตัวแปรอิสระเข้ าสมการถดถอยด้ วยเทคนิค Enter
ใช้ ระดับความเชื่อมั่น 95% ดังนันจะปฏิ
้
เสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1)
เมื่อค่าระดับนัยสาคัญทางสถิติ มีคา่ น้ อยกว่า 0.05 ดังตาราง 45
กาหนดให้
X1
คือ พฤติกรรมการทางาน
X2
คือ ความสามารถของระบบ
Y
คือ ประสิ ท ธิ ภ าพของ ระบบสารบรรณอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์
โดยรวม
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ตาราง 36 แสดงผลการวิ เ คราะห์ ค วามถดถอยพหุ คู ณ ปั จ จั ย ด้ านลั ก ษณะการใช้ งาน มี
ความสั ม พั น ธ์ เ ชิ ง เส้ นตรงกั บ ระดั บ ความคิ ด เห็ น เรื่ อ งประสิ ท ธิ ภ าพของ ระบบสารบรรณ
อิเล็ กทรอนิกส์ในสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย โดยรวม โดยใช้ การ
วิเคราะห์ Multiple Regression
แหล่ งความแปรปรวน
Regression
Residual
Total

SS
52.571
50.640
103.210

df
2
314
316

MS
26.285
.161

F
162.985

P
0.001*

* มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
จากตาราง 36 ผลการวิเคราะห์ความถดถอยพหุคณ
ู พบว่า ปั จจัยด้ านลักษณะการใช้ งาน
มี ค วามสัม พั น ธ์ เ ชิ ง เส้ น ตรงกั บ ระดั บ ความคิ ด เห็ น เรื่ อ งประสิ ท ธิ ภ าพของ ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์ในสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย โดยรวม สามารถสร้ าง
สมการพยากรณ์ เชิงเส้ นตรงและมีตัวแปรอิสระอย่างน้ อย 1 ตัว มีอิทธิพลต่อตัวแปรตาม ซึ่งจาก
การวิเคราะห์ ความถดถอยเชิงพหุคูณ สามารถคานวณหาค่าสัม ประสิ ทธิ์ ส หสัม พันธ์ พ หุคูณ ได้
ดังตาราง 37
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ตาราง 37 แสดงผลการวิเคราะห์ความถดถอยพหุคณ
ู ของปั จจัยด้ านลักษณะการใช้ งาน มีอิทธิพล
ต่ อ ระดับ ความคิ ด เห็ น เรื่ อ งประสิ ท ธิ ภ าพของ ระบบสารบรรณอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ ในสถาบัน วิจัย
วิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี แ ห่ ง ประเทศไทย โดยรวม โดยใช้ การวิ เคราะห์ ถ ดถอยพหุ คู ณ
(Multiple Regression Analysis) ด้ วยวิธี ก ารเลื อ กตัวแปร โดยวิ ธี น าตัวแปรเข้ าทัง้ หมด (Enter
Regression)
ปั จจัยด้ านลักษณะการใช้ งาน
ค่าคงที่ (Constant)
พฤติกรรมการทางาน (X1)
ความสามารถของระบบ (X2)

B
2.012
0.247
0.286

S.D.
0.118
0.043
0.037

Beta
0.327
0.441

t
17.003
5.745
7.734

p
0.001*
0.001*
0.001*

R = 0.714, R2 = 0.509, adjusted R2 = 0.506, SEE = 0.402, F = 162.985, p-value = 0.001, * p < .05

* มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
จากตาราง 37 ผลการวิเคราะห์ปัจจัยด้ านลักษณะการใช้ งาน ด้ านพฤติกรรมการทางาน
(X1) และด้ านความสามารถของระบบ (X2) โดยมี ค่ า Sig เท่ ากับ 0.001 และ 0.001 ตามล าดับ
ซึง่ น้ อยกว่า 0.05 นัน่ คือปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า
ด้ านพฤติ ก รรมการท างาน (X1) และด้ านความสามารถของระบบ (X2) มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ ระดั บ
ความคิดเห็นเรื่ องประสิทธิภาพของ ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ในสถาบันวิจยั วิทยาศาสตร์ และ
เทคโนโลยีแห่งประเทศไทย โดยรวม อย่างมี นัยสาคัญ ทางสถิติ ที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคล้ องกับ
สมมติฐานที่ตงั ้ ไว้ ได้ ร้อยละ 50.9 (R2 = 0.509) โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ พหุ (R) เท่ากับ
0.714 และมีค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐานในการทานาย (SEE) เท่ากับ 0.402 โดยสามารถนา
สัม ประสิ ท ธิ์ ข องตั ว พยากรณ์ ม าเขี ย นเป็ น สมการพยากรณ์ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ ระดั บ ความคิ ด เห็ น
เรื่ องประสิทธิภาพของ ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ในสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
แห่งประเทศไทย โดยรวม (Y) โดยใช้ คะแนนดิบ ดังนี ้
Y = 2.012 + 0.247(X1) + 0.286(X2)
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หากไม่ พิ จ ารณาปั จ จัย ด้ า นลัก ษณะการใช้ งาน ทัง้ 2 ด้ าน ระดับ ความคิ ด เห็ น เรื่ อ ง
ประสิ ท ธิ ภ าพของระบบสารบรรณอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ ในสถาบัน วิ จัย วิท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี
แห่งประเทศไทย โดยรวม (Y) มีค่าอยู่ระดับที่ 2.012
ปั จจัยด้ านลักษณะการใช้ งาน ด้ านพฤติกรรมการทางาน (X1) เพิ่มขึ ้น 1 หน่วย จะทาให้
ระดั บ ความคิ ด เห็ น เรื่ อ งประสิ ท ธิ ภ าพของ ระบบสารบรรณอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ ใ นสถาบั น วิ จั ย
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย โดยรวม (Y) เพิ่มขึน้ 0.247 หน่วย กล่าวคือ ถ้ ากลุ่ม
ตัวอย่างพิจารณาถึงปั จจัยด้ านลักษณะการใช้ งาน ด้ านพฤติกรรมการทางาน จะมีผลต่อระดับ
ความคิดเห็นเรื่ องประสิทธิภาพของ ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ในสถาบันวิจยั วิทยาศาสตร์ และ
เทคโนโลยีแห่งประเทศไทย โดยรวม (Y) เพิ่มขึน้ ทัง้ นี ้เมื่อกาหนดให้ ปัจจัยด้ านลักษณะการใช้ ง าน
ด้ านอื่นๆ มีค่าคงที่
ปั จจัยด้ านลักษณะการใช้ งาน ด้ านความสามารถของระบบ (X2) เพิ่มขึ ้น 1 หน่วย จะทาให้
ระดั บ ความคิ ด เห็ น เรื่ อ งประสิ ท ธิ ภ าพของระบบสารบรรณอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ ใ นสถาบั น วิ จั ย
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย โดยรวม (Y) เพิ่มขึน้ 0.286 หน่วย กล่าวคือ ถ้ ากลุ่ม
ตัวอย่างพิจารณาถึงปั จจัยด้ านลักษณะการใช้ งาน ด้ านความสามารถของระบบ (X2) จะมีผลต่อ
ระดั บ ความคิ ด เห็ น เรื่ อ งประสิ ท ธิ ภ าพของ ระบบสารบรรณอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ ใ นสถาบั น วิ จั ย
วิท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี แ ห่ ง ประเทศไทย โดยรวม (Y) เพิ่ ม ขึ น้ ทัง้ นี เ้ มื่ อ ก าหนดให้ ปั จ จัย
ด้ านลักษณะการใช้ งาน ด้ านอื่นๆ มีค่าคงที่
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สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน
สมมติ ฐ านข้ อที่ 1 ข้ อมู ล ส่ ว นบุ ค คลต่ า งกั น มี ผ ลต่ อ ระดั บ ความคิ ด เห็ น เรื่ อ ง
ประสิทธิภาพในการทางาน ด้ วยระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ในสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์ และ
เทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ที่แตกต่างกัน
ตาราง 38 แสดงสรุปผลการทดสอบสมมติฐานข้ อมูลส่วนบุคคล

ข้ อมูลส่ วนบุคคล

อายุ
ระดับการศึกษา
ตาแหน่งงาน
หน่วยงานที่สงั กัด
อายุการทางาน
หมายเหตุ

ประสิทธิภาพในการทางานด้ วยระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
ความ
การลด
ความ
ความ
โดยรวม
รวดเร็วใน ขัน้ ตอน ประหยัด สะดวก
การทางาน การทางาน


























เครื่องหมาย  หมายถึง สอดคล้ องกับสมมติฐาน
เครื่องหมาย  หมายถึง ไม่สอดคล้ องกับสมมติฐาน
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สมมติฐานข้ อที่ 2 ปั จจัยด้ านลักษณะการใช้ งาน มีอิทธิพลต่อระดับความคิดเห็นเรื่ อง
ประสิทธิภาพของ ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ในสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่ง
ประเทศไทย
ตาราง 39แสดงสรุปผลการทดสอบสมมติฐานปัจจัยด้ านลักษณะการใช้ งาน

ปั จจัยด้ านลักษณะ
การใช้ งาน
พฤติกรรมการทางาน
ความสามารถของระบบ
หมายเหตุ

ประสิทธิภาพในการทางานด้ วยระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
ความ
การลด
ความ
ความ โดยรวม
รวดเร็วใน ขัน้ ตอน ประหยัด สะดวก
การทางาน การทางาน











เครื่องหมาย  หมายถึง สอดคล้ องกับสมมติฐาน
เครื่องหมาย  หมายถึง ไม่สอดคล้ องกับสมมติฐาน

บทที่ 5
สรุ ป อภิปรายผล และข้ อเสนอแนะ
ในการศึก ษาวิจัยเรื่ อง "ปั จ จัย ที ่ม ีอิท ธิพ ลต่อ ประสิท ธิภ าพในการท างานด้ วยระบบ
สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ในสถาบันวิจยั วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย" มีผลการวิจยั
โดยสรุป อภิปรายผล และข้ อเสนอแนะ ดังนี ้
สรุปผลการวิจัย
1. ผลการวิเคราะห์ ข้อมูลส่ วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม
อายุ พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีอายุ 18 – 27 ปี รองลงมาคือช่วงอายุ 28 – 37 ปี
ช่วงอายุ 48 ปี ขึ ้นไป และน้ อยที่สดุ คือ ช่วงอายุ 38 – 47 ปี ตามลาดับ
ระดั บ การศึ ก ษา พบว่ า กลุ่ ม ตั ว อย่ า งส่ ว นใหญ่ มี ร ะดั บ การศึ ก ษาปริ ญ ญาตรี
รองลงมาคือ ระดับการศึกษาสูงกว่าปริ ญญาตรี และน้ อยที่สดุ คือ ระดับการศึกษาต่ากว่าปริญญา
ตรี ตามลาดับ
ตาแหน่ ง งาน พบว่า กลุ่ม ตัวอย่ างส่ว นใหญ่ ต าแหน่ งงานพนัก งาน รองลงมาคื อ
ตาแหน่งงานลูกจ้ าง และน้ อยที่สดุ คือ ตาแหน่งงานผู้อานวยการ ตามลาดับ
หน่วยงานที่สงั กัด พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่หน่วยงานที่สงั กัดกลุ่มบริ หาร (บห.)
รองลงมาคือ กลุ่มบริการอุตสาหกรรม (บอ.) กลุม่ ยุทธศาสตร์ และจัดการนวัตกรรม (ยธ.) และกลุ่ม
ภายใต้ ผ้ ูว่าการ เท่ากัน กลุ่มวิจัยและพัฒ นา ด้ านอุตสาหกรรมชีวภาพ (อช.) และน้ อยที่สุด คือ
กลุม่ วิจยั และพัฒนา ด้ านพัฒนา อย่างยัง่ ยืน (พย.) ตามลาดับ
อายุการทางาน พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีอายุการทางาน 1-5 ปี รองลงมาคือ
อายุการทางาน 6-10 ปี อายุการทางาน มากกว่า 10 ปี ขึน้ ไป และน้ อยที่สุด คือ อายุการทางาน
ต่ากว่า 1 ปี ตามลาดับ
2. ผลการศึกษาลัก ษณะการใช้ งานและประสิทธิภ าพในการทางานด้ วยระบบ
สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ของสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่ งประเทศไทย
2.1 ปั จจัยด้ านลักษณะการใช้ งาน พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นโดยรวม อยู่ใน
ระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้ านมีความคิดเห็น ด้ านพฤติกรรมการทางาน อยู่ในระดับมาก
รองลงมาได้ แก่ ด้ านความสามารถของระบบ อยู่ในระดับมาก ตามลาดับ
2.2 ปั จ จัยประสิ ท ธิ ภ าพในการท างานด้ วยระบบสารบรรณอิเล็ก ทรอนิก ส์ พบว่า
กลุ่ม ตัวอย่ างมี ค วามคิ ด เห็ น กับ เกี่ ยวกับ ประสิท ธิ ภ าพในการท างานโดยรวม อยู่ในระดับ มาก

128
เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้ านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สดุ คือ ด้ านความประหยัด รองลงมาได้ แก่ ด้ านความ
สะดวก ด้ านการลดขันตอนการท
้
างาน และด้ านความรวดเร็วในการทางาน ตามลาดับ
3. ผลการเปรี ยบเทียบความแตกต่ างระหว่ างปั จจัยส่ วนบุคคล กับประสิทธิภาพ
ในการท างานด้ ว ยระบบสารบรรณอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ ของสถาบั น วิ จั ย วิ ท ยาศาสตร์ และ
เทคโนโลยีแห่ งประเทศไทย
สมมติ ฐ านข้ อ ที่ 1 ข้ อ มู ล ส่ ว นบุ ค คลต่ า งกัน มี ผ ลต่ อ ระดับ ความคิ ด เห็ น เรื่ อ ง
ประสิทธิภาพในการทางาน ด้ วยระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ในสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์ และ
เทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ที่แตกต่างกัน
สมมติฐาน 1.1 อายุที่ต่างกันมีผลต่อระดับความคิดเห็นเรื่ องประสิทธิภาพในการทางาน
ด้ วยระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิ กส์ในสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
โดยรวม แตกต่างกัน เมื่ อเปรี ยบเทียบความแตกต่างของประสิทธิภาพในการทางานด้ วยระบบ
สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ โดยกลุ่มตัวอย่างอายุ 18 – 27 ปี มีระดับความคิดเห็นเรื่ องประสิทธิภาพ
ในการทางานด้ วยระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิ กส์ โดยรวม น้ อยกว่า กลุ่มตัวอย่างอายุ 28 – 37 ปี
กลุ่มตัวอย่างอายุ 28 – 37 ปี มีระดับความคิดเห็นเรื่ องประสิทธิภาพในการทางานด้ วยระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์ โดยรวม มากกว่า กลุ่มตัวอย่างอายุ 48 ปี ขึน้ ไป และกลุ่มตัวอย่างอายุ 38 – 47 ปี
มีระดับความคิดเห็นเรื่ องประสิทธิภาพในการทางานด้ วยระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ โดยรวม
มากกว่า กลุม่ ตัวอย่างอายุ 48 ปี ขึ ้นไป
สมมติ ฐ าน 1.2 ระดั บ การศึ ก ษาที่ ต่ า งกั น มี ผ ลต่ อระดั บ ความคิ ด เห็ น เรื่ อ ง
ประสิทธิภาพในการทางาน ด้ วยระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ในสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์ และ
เทคโนโลยี แ ห่ ง ประเทศไทย โดยรวม แตกต่ า งกัน โดยกลุ่ม ตัว อย่ างระดับ การศึ ก ษา ต่ ากว่ า
ปริ ญ ญาตรี มี ร ะดั บ ความคิ ด เห็ น เรื่ อ งประสิ ท ธิ ภ าพในการท างานด้ วยระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์ โดยรวม น้ อยกว่า กลุ่มตัวอย่างระดับการศึกษา ปริ ญ ญาตรี กลุ่มตัวอย่างระดับ
การศึกษา ต่ากว่าปริ ญ ญาตรี มีระดับความคิดเห็นเรื่ องประสิทธิ ภ าพในการทางานด้ วยระบบ
สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ โดยรวม น้ อยกว่า กลุ่มตัวอย่างระดับการศึกษา สูงกว่าปริ ญญาตรี และ
กลุ่มตัวอย่างระดับการศึกษา ปริ ญญาตรี มีระดับความคิดเห็นเรื่ องประสิทธิภาพในการทางาน
ด้ วยระบบสารบรรณอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ โดยรวม น้ อ ยกว่า กลุ่ม ตัวอย่ างระดับ การศึก ษา สูง กว่ า
ปริญญาตรี
สมมติฐาน 1.3 ตาแหน่งงานที่ต่างกันมีผลต่อระดับความคิดเห็นเรื่ อ งประสิทธิภาพ
ในการท างานด้ วยระบบสารบรรณอิเล็ กทรอนิ ก ส์ ในสถาบัน วิจัยวิท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี
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แห่ ง ประเทศไทย โดยรวม แตกต่ า งกัน โดยกลุ่ม ตัว อย่ า งต าแหน่ ง งานผู้ อ านวยการ มี ระดับ
ความคิ ด เห็ น เรื่ อ งประสิ ท ธิ ภ าพในการท างานด้ ว ยระบบสารบรรณอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ โดยรวม
มากกว่า กลุ่มตัวอย่างตาแหน่งงาน พนักงาน และกลุ่มตัวอย่างตาแหน่งงาน ผู้อานวยการ มีระดับ
ความคิดเห็นเรื่องประสิทธิภาพในการทางานด้ วยระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ โดยรวม มากกว่า
กลุม่ ตัวอย่างตาแหน่งงาน ลูกจ้ าง
สมมติ ฐ าน 1.4 หน่ ว ยงานที่ สั ง กั ด ที่ ต่ า งกั น มี ผ ลต่ อ ระดั บ ความคิ ด เห็ น เรื่ อ ง
ประสิทธิภาพในการทางาน ด้ วยระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ในสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์ และ
เทคโนโลยีแห่งประเทศไทย โดยรวม ไม่แตกต่างกัน
สมมติฐาน 1.5 อายุการทางานที่ต่างกันมีผลต่อระดับความคิดเห็นเรื่องประสิทธิภาพ
ในการท างาน ด้ วยระบบสารบรรณอิเล็ก ทรอนิกส์ ในสถาบัน วิจัยวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
แห่ งประเทศไทย โดยรวม แตกต่ างกัน โดยกลุ่ม ตัวอย่างอายุการท างาน ต่ ากว่า 1 ปี มี ระดับ
ความคิดเห็นเรื่องประสิทธิภาพในการทางานด้ วยระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ โดยรวม น้ อยกว่า
กลุ่ม ตัวอย่ างอายุการท างาน มากกว่า 10 ปี ขึ น้ ไป ต่ อมากลุ่ม ตัวอย่ างอายุก ารท างาน 1-5 ปี
มีระดับความคิดเห็นเรื่ องประสิทธิภาพในการทางานด้ วยระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ โดยรวม
น้ อยกว่า กลุ่มตัวอย่างอายุการทางาน 6-10 ปี และกลุ่มตัวอย่างอายุการทางาน 1-5 ปี มีระดับ
ความคิดเห็นเรื่องประสิทธิภาพในการทางานด้ วยระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ โดยรวม น้ อยกว่า
กลุม่ ตัวอย่างอายุการทางาน มากกว่า 10 ปี ขึ ้นไป
4. ผลการศึกษาปั จจัยที่มีอิทธิพลต่ อประสิทธิภาพในการทางานด้ วยระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์ ของสถาบัน วิจัยวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่ งประเทศไทย
สมมติฐานข้ อที่ 2 ปั จจัยด้ านลักษณะการใช้ งาน มีอิทธิพลต่อระดับความคิดเห็น
เรื่ องประสิทธิภาพของ ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ในสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
แห่งประเทศไทย
ผลการวิจยั พบว่า ปั จจัยลักษณะการใช้ งาน ด้ านพฤติกรรมการทางาน (X1) และด้ าน
ความสามารถของระบบ (X2) มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ ประสิ ท ธิ ภ าพในการท างานด้ ว ยระบบสารบรรณ
อิเล็ ก ทรอนิกส์ ในสถาบันวิจัยวิท ยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่ งประเทศไทย ด้ านความสะดวก
มากที่สดุ โดยมีค่า Adjusted R2 เท่ากับ 0.453 รองลงมาคือด้ านความรวดเร็วในการทางาน โดยมี
ค่า Adjusted R2 เท่ ากับ 0.370 ด้ านการลดขัน้ ตอนการท างาน โดยมี ค่า Adjusted R2 เท่ ากับ
0.205 ด้ านความประหยัด โดยมี ค่า Adjusted R2 เท่ากับ 0.164 ตามลาดับ และโดยรวม มี ค่า
Adjusted R2 เท่ากับ 0.506 อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคล้ องกับสมมติฐาน
ที่ตงไว้
ั้
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อภิปรายผลการวิจัย
จากผลการวิจัยเรื่ อง ปั จจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพในการทางานด้ วยระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์ในสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย มี ประเด็นที่สามารถ
นามาอภิปรายผล ดังนี ้
1. ลั ก ษณะการใช้ งานและประสิ ท ธิ ภ าพในการท างานด้ วยระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์ ของสถาบันวิจยั วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
ปัจจัยด้ านลักษณะการใช้ งาน พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นโดยรวม อยู่ในระดับ
มาก ทังนี
้ ้อาจเป็ นเพราะระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ สามารถใช้ งานได้ ในลักษณะที่หลากหลาย
ที่ตอบสนองต่อพฤติกรรมการใช้ ของบุคลากรได้ เป็ นอย่างดี จึงทาให้ พนักงานมี ความคิดเห็นต่อ
การใช้ งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ในระดับมาก สอดคล้ องกับ ธีรภัทร กางมูล (2554) พบว่า
การประเมินการใช้ งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์อยู่ในระดับมาก ทัง้ ในด้ านการเรี ยกใช้ และ
การเข้ าระบบ ด้ านการลงทะเบียนสร้ างและส่งเอกสาร ด้ านการรับเอกสาร ด้ านการค้ น หาเอกสาร
ด้ านการรายงานข้ อมูล ด้ านการประเมินผลการรับ-ส่ง หนังสือราชการ โดยทัง้ หมดอยู่ในระดับมาก
นอกจากนีย้ ังสอดคล้ องกับ กนิษฐา สุวรรณสินธุ์ (2558) พบว่า ระดับความพึงพอใจในการใช้ งาน
ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์โดยรวมอยู่ในระดับมาก และยังสอดคล้ องกับ จันทร์ จิรา ตลับแก้ ว
(2559) พบว่า มีความพึงพอใจต่อการใช้ งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ อยู่ในระดับมาก
ปั จ จัยประสิทธิภาพในการทางานด้ วยระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ พบว่า กลุ่ม
ตัวอย่างมีความคิดเห็นกับเกี่ยวกับประสิทธิภาพในการทางานโดยรวม อยู่ในระดับมาก ทังนี
้ อ้ าจ
เป็ นเพราะระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ช่วยส่งเสริ มให้ ผ้ ูปฏิบตั ิงานสามารถปฏิบตั ิงานได้ อย่างมี
ประสิทธิภาพมากขึ ้น ช่วยให้ เกิดการแลกเปลี่ยนข้ อมูลระหว่างหน่วยงานภาครัฐ สร้ างความสะดวก
ในการจัด เก็ บ ค้ น หาเอกสาร ลดการใช้ ก ระดาษ ได้ อ ย่า งเต็ ม รู ป แบบ โดยที่ ห น่ วยงานภาครั ฐ
สามารถลดภาระในการจัดหาเครื่ องแม่ข่ายสาหรับติดตัง้ รวมไปถึงลดต้ นทุนในการบารุ งรักษา
ระบบ ซึ่งสอดคล้ องกับผลการวิจยั ของ รุ่งทิพย์ วุฒิคมั ภีร์ (2555) ประสิทธิภาพการปฏิบตั ิงานของ
บุคลากรเมื่อนาระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ พฒ
ั นางานสารบรรณ โดยภาพรวมอยู่ในระดับ
มาก และสอดคล้ องกับ สุวิภา ดวงผาสุก (2557) พบว่า ประสิทธิภาพการใช้ งานระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์ อยู่ในระดับมาก นอกจากนีย้ ังสอดคล้ องกับ วิโรจน์ ยิม้ ขลิบ และปิ ยวรรณ สีเชียง
(2555) พบว่า ผู้ใช้ งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ มีความพึงพอใจต่อประสิทธิภาพของระบบ
อยู่ในระดับมาก

131
2. ความแตกต่างระหว่างปั จจัยส่วนบุคคล กับประสิทธิภาพในการทางานด้ วยระบบ
สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ของสถาบันวิจยั วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
อายุที่ต่างกันมีผลต่อระดับความคิดเห็นเรื่ องประสิทธิภาพในการทางาน ด้ วยระบบ
สารบรรณอิเล็ กทรอนิกส์ ในสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย โดยรวม
แตกต่ า งกั น อย่ า งมี นั ย ส าคั ญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดั บ 0.05 เมื่ อ เปรี ย บเที ย บความแตกต่ า งของ
ประสิทธิภาพในการทางานด้ วยระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ โดยรวม จาแนกตามอายุเป็ นรายคู่
พบว่า กลุ่ม ตัวอย่างอายุ 18 – 27 ปี มี ระดับความคิดเห็นเรื่ องประสิทธิ ภ าพในการทางานด้ วย
ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ โดยรวม น้ อยกว่า กลุ่มตัวอย่างอายุ 28 – 37 ปี กลุ่มตัวอย่างอายุ
28 – 37 ปี มีระดับความคิดเห็นเรื่องประสิทธิภาพในการทางานด้ วยระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
โดยรวม มากกว่า กลุ่มตัวอย่างอายุ 48 ปี ขึน้ ไป และกลุ่มตัวอย่างอายุ 38 – 47 ปี มีระดับความ
คิดเห็นเรื่ องประสิทธิภาพในการทางานด้ วยระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ โดยรวม มากกว่า กลุ่ม
ตัว อย่ างอายุ 48 ปี ขึ น้ ไป ทัง้ นี อ้ าจเป็ น เพราะระบบสารบรรณอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ เป็ น เทคโนโลยี
สมัยใหม่ที่ช่วยอานวยความสะดวก และโดยทัว่ ไปผู้ที่มีอายุน้อยมักจะเข้ าถึงเทคโนโลยีได้ ง่ายกว่า
ผู้ที่มีอายุมาก เป็ นกลุ่มคนที่ทันโลกทันเทคโนโลยี สามารถใช้ อปุ กรณ์และเครื่ องมือทันสมัย จึงทา
ให้ สามารถเข้ าถึงการใช้ งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งเป็ นเทคโนโลยีใหม่ได้ เป็ นอย่างดี
จึงเกิดการรับรู้ ประสิทธิภาพของระบบได้ มากกว่ากลุ่มผู้ที่มีอายุม าก แต่อย่างไรก็ตามกลุ่มอายุ
น้ อยอาจไม่ใช่ตัวบ่งชีถ้ ึงประสิทธิภาพในการทางานด้ วยระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ทัง้ หมด
ดัง จะเห็ น ได้ ว่ากลุ่ม อายุที่ อยู่ในช่ วงต่าสุดในองค์ กร คื อ 18 – 27 ปี จะมี ป ระสิท ธิ ภ าพต่ากว่า
กลุ่ม อายุ 28 – 37 ปี เนื่ อ งจากกลุ่ม อายุน้ อ ยที่ สุด ในองค์ ก รนัน้ เป็ น กลุ่ม ที่ เพิ่ ง เข้ าสู่วัย ท างาน
มีประสบการณ์ ในการทางานน้ อยกว่า และอาจมีความเข้ าใจเกี่ยวกับงานน้ อยกว่าเมื่อเทียบกับ
กลุ่มอายุ 28 – 37 ปี ซึ่งผลการวิจัยที่พบ สอดคล้ องกับงานวิจั ยของ สาลินี สมบัติแก้ ว (2556)
พบว่า อายุต่างกัน มี ผลต่อประสิทธิภ าพการใช้ งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ต่างกัน และ
สอดคล้ องกับ พัชราวรรณ บุญแสน (2554) พบว่า อายุที่แตกต่างกัน มีผลต่อประสิทธิภาพการใช้
งานระบบอินทราเน็ตที่แตกต่างกัน
ระดับการศึกษาที่ต่างกันมีผลต่อระดับความคิดเห็นเรื่ องประสิทธิภาพในการทางาน
ด้ วยระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ในสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
โดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เมื่อเปรี ยบเทียบความแตกต่างของ
ประสิ ท ธิ ภ าพในการท างานด้ ว ยระบบสารบรรณอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ โดยรวม จ าแนกตามระดั บ
การศึกษาเป็ นรายคู่ พบว่า กลุ่มตัวอย่างระดับการศึกษา ต่ากว่าปริ ญญาตรี มีระดับความคิดเห็น
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เรื่ องประสิทธิภาพในการทางานด้ วยระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ โดยรวม น้ อยกว่า กลุ่มตัวอย่าง
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี กลุม่ ตัวอย่างระดับการศึกษา ต่ากว่าปริญญาตรี มีระดับความคิดเห็น
เรื่ องประสิทธิภาพในการทางานด้ วยระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ โดยรวม น้ อยกว่า กลุ่มตัวอย่าง
ระดับ การศึก ษา สูง กว่ า ปริ ญ ญาตรี และกลุ่ม ตัว อย่ า งระดับ การศึ ก ษา ปริ ญ ญาตรี มี ระดับ
ความคิดเห็นเรื่องประสิทธิภาพในการทางานด้ วยระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ โดยรวม น้ อยกว่า
กลุ่มตัวอย่างระดับการศึกษา สูงกว่าปริญญาตรี กล่าวคือ ผู้ที่ระดับการศึกษาสูงกว่าจะมีความคิดเห็น
เรื่องประสิทธิภาพในการทางานด้ วยระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ โดยรวม สูงกว่าเมื่อเปรี ยบเทียบ
กับผู้ที่มีระดับการศึกษาต่ากว่า ทังนี
้ ้อาจเป็ นเพราะระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ เป็ นระบบที่ผ้ ใู ช้
จาเป็ นต้ องมีความรู้ ความเข้ าใจลักษณะงาน และเข้ าใจการใช้ งานระบบเป็ นอย่างดี ดังนัน้ ผู้ที่
ระดับการศึกษาที่สูงกว่าจึงมีความคิดเห็นเรื่ องประสิทธิภาพในการทางานด้ วยระบบสารบรรณ
อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ม ากกว่ า สอดคล้ อ งกับ งานวิ จัย ของ สาลิ นี สมบัติ แ ก้ ว (2556) พบว่ า ระดั บ
การศึกษาต่างกัน มีผลต่อประสิทธิภาพการใช้ งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์แตกต่างกัน และ
สอดคล้ อ งกั บ พั ช ราวรรณ บุ ญ แสน (2554) พบว่ า ระดับ การศึ ก ษาที่ แ ตกต่ า งกั น มี ผ ลต่ อ
ประสิทธิภาพการใช้ งานระบบอินทราเน็ตที่แตกต่างกัน
ตาแหน่งงานที่ต่างกันมีผลต่อระดับความคิดเห็นเรื่ องประสิทธิ ภาพในการทางาน
ด้ วยระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ในสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
โดยรวม แตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เมื่อเปรี ยบเทียบความแตกต่างของ
ประสิทธิภาพในการทางานด้ วยระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ โดยรวม จาแนกตามตาแหน่งงาน
เป็ นรายคู่ พบว่า กลุ่มตัวอย่างตาแหน่งงานผู้อานวยการ มีระดับความคิดเห็นเรื่ องประสิทธิภาพ
ในการทางานด้ วยระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ โดยรวม มากกว่า กลุ่มตัวอย่างตาแหน่งงาน
พนักงาน และกลุ่ม ตัวอย่ างตาแหน่งงาน ผู้อานวยการ มี ระดับความคิดเห็นเรื่ องประสิทธิ ภาพ
ในการทางานด้ วยระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ โดยรวม มากกว่า กลุ่มตัวอย่างตาแหน่งงาน
ลูกจ้ าง กล่าวคือ ผู้ที่ตาแหน่งผู้อานวยการจะมีความคิดเห็นเรื่ องประสิทธิภาพในการทางานด้ วย
ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ โดยรวม สูงกว่าเมื่ อเปรี ยบเทียบกับตาแหน่งที่ต่ากว่า ในที่นีค้ ือ
พนักงานและลูกจ้ าง ทัง้ นีอ้ าจเป็ นเพราะผู้ที่มีระดับตาแหน่งงานที่สูงกว่ามีความเข้ าใจภาพรวม
ของงานในแผนกที่ดีกว่า จึงสามารถใช้ งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ในลักษณะที่ช่วยให้
ทางานได้ อย่างมีประสิทธิภาพมากกว่า ซึ่งในขนะเดียวกันผู้ใช้ ที่มีตาแหน่งพนักงานอาจมีความ
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เข้ าใจความสามารถในการใช้ งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ได้ ไม่มากพอจึงมีความคิดเห็นว่า
ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์มีประสิทธิภาพน้ อย สอดคล้ องกับงานวิจัยของ รุ่ งทิพย์ วุฒิคัมภีร์
(2555) พบว่ า บุ ค ลากรที่ ป ฏิ บัติ ง านในสัง กัด กรมวิช าการเกษตรที่ ต าแหน่ ง งานแตกต่า งกัน
มีความเห็นต่อประสิทธิภาพการปฏิบตั ิงานในภาพรวมแตกต่างกัน
หน่วยงานที่สงั กัดที่ต่างกันมีผลต่อระดับความคิดเห็นเรื่องประสิทธิภาพในการทางาน
ด้ วยระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ในสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
โดยรวม ไม่แตกต่าง อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 กล่าวคือ หน่วยงานที่สงั กัดไม่มีผลต่อ
ระดับความคิดเห็นเรื่องประสิทธิภาพในการทางาน ด้ วยระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ในสถาบันวิจยั
วิท ยาศาสตร์ และเทคโนโลยี แ ห่ งประเทศไทย ทัง้ นี อ้ าจเป็ น เพราะการใช้ ง านระบบสารบรรณ
อิเล็ กทรอนิ กส์ ในแต่ ล ะหน่ วยงานนัน้ มี การใช้ ที่ไ ม่ ต่างกัน จึงมี ความคิดเห็ นเรื่ องประสิทธิ ภ าพ
ในการทางาน ด้ วยระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ไม่ต่างกัน สอดคล้ องกับงานวิจัยของ ปริ ศนา
มัชฌิมา และคณะ (2555) พบว่า หน่วยงานที่ สงั กัดต่างกันมีประสิทธิภาพของการใช้ งานระบบ
สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์โดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน
อายุการทางานที่ต่างกันมีผลต่อระดับความคิดเห็นเรื่ องประสิทธิภาพในการทางาน
ด้ วยระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ในสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
โดยรวม แตกต่างกัน เมื่ อเปรี ยบเทียบความแตกต่างของประสิทธิภาพในการทางานด้ วยระบบ
สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ โดยรวม จาแนกตามอายุการทางานเป็ นรายคู่ พบว่า กลุ่มตัวอย่างอายุ
การทางาน ต่ากว่า 1 ปี มีระดับความคิดเห็นเรื่ องประสิทธิภาพในการทางานด้ วยระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์ โดยรวม น้ อยกว่า กลุ่มตัวอย่างอายุการทางาน มากกว่า 10 ปี ขึน้ ไป ต่อมากลุ่ม
ตัวอย่างอายุการทางาน 1-5 ปี มีระดับความคิดเห็นเรื่ องประสิทธิภ าพในการทางานด้ วยระบบ
สารบรรณอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ โดยรวม น้ อ ยกว่ า กลุ่ม ตัวอย่ า งอายุก ารท างาน 6-10 ปี และกลุ่ม
ตัวอย่างอายุการทางาน 1-5 ปี มีระดับความคิดเห็นเรื่ องประสิทธิภ าพในการทางานด้ วยระบบ
สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ โดยรวม น้ อยกว่า กลุ่มตัวอย่างอายุการทางาน มากกว่า 10 ปี ขึ ้นไป ผู้ที่
อายุการทางานมากกว่าจะมีความคิดเห็นเรื่ องประสิทธิภาพในการทางานด้ วยระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์ โดยรวม สูงกว่าเมื่อเปรี ยบเทียบกับอายุการทางานที่ต่ากว่า ทังนี
้ ้อาจเป็ นเพราะผู้ที่
มีอายุงานที่สูงกว่ามีความเข้ าใจภาพรวมของงานในส่วนที่รับผิดชอบที่ดีกว่า จึงสามารถใช้ งาน
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ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ในลักษณะที่ช่วยให้ ทางานได้ อย่างมีประสิทธิภาพมากกว่า ซึ่งใน
ขณะเดียวกันผู้ใช้ ที่มีอายุงานน้ อยอาจมีความเข้ าใจความสามารถในการใช้ งานระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์ได้ ไม่มากพอ จึงมีความคิดเห็นว่าระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์มีประสิทธิภาพน้ อย
สอดคล้ องกับงานวิจยั ของ บุณยวีร์ วัชรโชคชัยพงษ์ (2553) พบว่า อายุการทางานมีความสัมพันธ์
กับความคิดเห็นต่อประสิทธิภาพของระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
3. ปั จจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพในการทางานด้ วยระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของ
สถาบันวิจยั วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
ปั จ จัยลักษณะการใช้ งาน มี อิทธิ พ ลต่อระดับ ความคิด เห็นเรื่ องประสิท ธิภ าพของ
ระบบสารบรรณอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ ในสถาบัน วิ จั ย วิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี แ ห่ ง ประเทศไทย
ผลการวิ จัย พบว่ า พบว่ า พฤติ ก รรมการท างาน (X1) มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ ระดั บ ความคิ ด เห็ น เรื่ อ ง
ประสิทธิภาพของระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ในสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่ง
ประเทศไทย ทังนี
้ ้อาจเป็ นเพราะพฤติกรรมการทางานเป็ นสิ่งที่ชี ้วัดและบ่งบอกถึงการใช้ งานระบบ
สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ โดยพฤติกรรมการทางานของบุคลากรจะเป็ นการใช้ งานระบบจริง เมื่อมี
พฤติ ก รรมการใช้ ง านมาก จึ ง จะท าให้ บุ ค ลากรทราบถึ ง ประสิ ท ธิ ภ าพของระบบสารบรรณ
อิเล็ กทรอนิกส์ ว่าเมื่ อเกิดพฤติกรรมการใช้ งานจริ งแล้ วระบบฯ จะมี ประสิทธิ ภ าพมากเพียงใด
ดังนัน้ ระดับพฤติกรรมการใช้ งานจึงมีอิทธิพลต่อระดับความคิดเห็นเรื่ องประสิทธิภาพของระบบ
สารบรรณอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ สอดคล้ องกั บ งานวิ จั ย ของ พั ช ราวรรณ บุ ญ แสน (2554) พบว่ า
พฤติกรรมเกี่ยวกับการใช้ งาน มีผลต่อประสิทธิภาพการใช้ งานระบบอินทราเน็ต และสอดคล้ องกับ
งานวิจัย ของ สาลิ นี สมบัติ แก้ ว (2556) ศึก ษาปั จ จัย ที่ มี ผ ลต่ อประสิ ท ธิ ภ าพการใช้ งานระบบ
สารบรรณอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ข องกรมทางหลวง พบว่ า พฤติ ก รรมเกี่ ย วกั บ การใช้ งานมี ผ ลต่ อ
ประสิทธิภาพการใช้ งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
สาหรับประเด็นด้ านความสามารถของระบบ (X2) มีอิทธิพลต่อระดับความคิดเห็นเรื่ อง
ประสิ ท ธิ ภ าพของ ระบบสารบรรณอิเล็ก ทรอนิ กส์ ในสถาบัน วิจัยวิท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี
แห่ง ประเทศไทย ทัง้ นีอ้ าจเป็ นเพราะความสามารถของระบบเป็ น ตัวที่บ อกถึงประโยชน์ ที่ผ้ ูใช้
จะได้ รับในการใช้ งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์โดยระบบที่มีความสามารถสูง ก็จะสามารถใช้
ให้ เกิ ด ประสิ ท ธิ ภ าพสู ง ตามไปด้ วย ดั ง นั น้ ความสามารถของระบบจึ ง มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ ระดั บ
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ความคิ ด เห็ น เรื่ อ งประสิ ท ธิ ภ าพของระบบสารบรรณอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ โดยผลการวิ จัย ที่ พ บนี ้
คล้ ายคลึงกับผลงานวิจยั ของ ศิริวัฒน์ เปลี่ยนบางยาง (2558) พบว่า ความสามารถในเทคโนโลยี
สารสนเทศ มีความสัมพันธ์กับประสิทธิผลของการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบตั ิงานของ
เจ้ าหน้ าที่องค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น
ข้ อเสนอแนะที่ได้ จากงานวิจัย
1. ประเด็นการพัฒนาบุคลากร มีดงั นี ้
1.1 ควรพัฒนาทักษะและความสามารถของบุคลากรที่อายุน้อย คือ ช่วงอายุ 18-27
ปี ซึ่งเป็ นกลุ่มที่อยู่ในช่วงเริ่มต้ นการทางานในองค์กรอาจขาดความรู้ความเข้ าใจเกี่ยวกับภาระงาน
ที่รับผิดชอบ ซึ่งถ้ าหากบุคลากรมีความรอบรู้เกี่ยวกับงานมากขึ ้น สามารถเข้ าใจสภาพการทางาน
ได้ เป็ นอย่า งดี จะทาให้ เข้ าถึงประสิทธิภ าพของระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ม ากยิ่งขึน้ และ
สาหรับบุคลากรที่ในช่วงอายุ 48 ปี ขึ ้นไป ควรมีพฒ
ั นาทักษะการใช้ ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
ด้ วยการจัดให้ มี เพื่อนร่ วมงานที่คอยสนับสนุนการทางาน และแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ วิธีการทางาน
เพื่อเพิ่มทักษะการทางานด้ วยระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ได้ อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ ้น
1.2 องค์ ก รควรให้ ค วามส าคัญ กับ การพัฒ นาบุ ค ลากรที่ ระดับ การศึ ก ษาต่ ากว่ า
ปริ ญ ญาตรี ให้ มี ค วามรู้ ความเข้ าใจเกี่ ยวกับ การใช้ ง านระบบสารบรรณอิเล็ก ทรอนิกส์ ม ากขึ น้
ควรฝึ กอบรมให้ เข้ าใจระบบ เช่น ระบบให้ บริการรับส่งหนังสือ จัดเก็บเอกสารเพื่อส่งต่อ สัง่ การและ
ลงนามในเอกสารหรื อส่งเข้ าระบบหนังสือเวียนที่มีการลงนามรับทราบ เพื่อให้ ใช้ งานได้ อย่างมี
ประสิทธิภ าพ รวมถึงมี การประเมิ นผลการปฏิบัติงานด้ วยระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์อย่าง
สม่าเสมอ
1.3 ควรพัฒ นาทักษะการใช้ งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของพนักงานและ
ลูกจ้ าง ด้ วยการฝึ กอบรมให้ เกิดความสามารถในการใช้ งานระบบที่เหมาะสมกับงานที่รับผิดชอบ
และควรมีการประเมินผลการปฏิบตั ิงานด้ วยระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของตาแหน่งพนักงาน
และลูกจ้ างอย่างสม่าเสมอเพื่อพัฒนาให้ ประสิทธิภาพในการทางานเพิ่มสูงขึ ้น
1.4 ควรมุ่งเน้ นพัฒนาประสิทธิภาพในการทางานด้ วยระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
ของบุคลากรที่มีอายุการทางานน้ อย อาจใช้ วิธีการฝึ กอบรมการใช้ งานระบบฯ ให้ บุคลากรตัง้ แต่
ช่ ว งเริ่ ม เข้ า สู่อ งค์ ก ร ซึ่ ง จะช่ ว ยให้ ป ฏิ บัติ ง านด้ ว ยระบบสารบรรณอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ ได้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพมากขึ ้น
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2. ประเด็นการส่งเสริ มและการกระตุ้น ให้ เกิดการพัฒ นาพฤติกรรมการทางานเพิ่ม
มากขึ ้น ดังนี ้
2.1 ควรสร้ างรหัส เข้ าใช้ ง านให้ บุค ลากรทุกคนเพื่ อความสะดวกในการเข้ าใช้ งาน
ระบบฯ แนะนาและชักจูงให้ เพื่อนในที่ทางานมาใช้ งานระบบฯ ด้ วย
2.2 ผู้ปฏิบตั ิงานควรหมัน่ ตรวจสอบเอกสารที่ส่งมาในระบบอยู่เป็ นประจาทังเช้
้ าและ
บ่าย
2.3 ผู้ ปฏิ บัติ ง านควรให้ ค วามส าคัญ กั บ ระบบฯ โดยการเข้ า ใช้ ง านระบบฯ เพื่ อ
ตรวจสอบข้ อมูลและเอกสาร การเปิ ดดูค่มู ือที่มีอยู่ในระบบฯ เพื่อแก้ ไขปั ญหาระหว่างการใช้ งาน
ระบบฯ ด้ วยตนเอง
2.4 ผู้ปฏิบตั ิงานควรมีการแจ้ งผู้ดูแลระบบฯ เมื่อไม่สามารถแก้ ไขปั ญหาด้ วยตนเอง
เพื่ อ ให้ การใช้ งานต่ อ เนื่ อ งและราบรื่ น เพื่ อ เป็ นการเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพของระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์ในสถาบันวิจยั วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
3. ประเด็นการปรับปรุงและพัฒนาความสามารถของระบบ เพื่อให้ ระบบสามารถใช้
งานได้ ดียิ่งขึ ้น ดังนี ้
3.1 การปรับปรุงและพัฒนาความสามารถของระบบให้ สามารถให้ ผ้ ูใช้ เปิ ดดูเอกสาร
เข้ า-ออกได้ อย่างรวดเร็ว
3.2 การปรับปรุ งและพัฒ นาความสามารถของระบบให้ สามารถค้ นหาเอกสารเพื่อ
ติดตามงานได้ อย่างรวดเร็ว สามารถสร้ าง-ส่งเอกสารต่าง ๆ ได้ โดยง่าย
3.3 การปรับปรุงและพัฒนาความสามารถของระบบให้ สามารถแนบไฟล์เอกสารได้
โดยง่าย สามารถ download ไฟล์เอกสารได้ อย่างรวดเร็ว สามารถสัง่ พิมพ์เอกสารได้ อย่างรวดเร็ว
3.4 พัฒนาความสามารถของระบบให้ สามารถจัดลาดับความสาคัญเร่งด่วนในการ
รับ-ส่งเอกสารในระบบได้ อย่างถูกต้ อง เพื่อไม่ให้ เกิดความผิดพลาดในการทางาน
3.5 เลือกหน่วยงานที่ท่านต้ องการส่งเอกสารในระบบได้ โดยง่าย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การทางาน
3.6 การปรับปรุงและพัฒนาความสามารถของระบบให้ สามารถบันทึกข้ อสัง่ การของ
ผู้บริ หาร และบันทึกการปฏิบตั ิงานในระบบได้ ง่าย และความปลอดภัยในการรักษาความลับของ
เอกสาร ได้ แก่ การเก็บรักษาข้ อมูล และการควบคุม รหัสการเข้ าใช้ งานโดยระบุตัวตนที่ชัดเจน
ซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ในสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์ และ
เทคโนโลยีแห่งประเทศไทยได้
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ข้ อเสนอแนะในงานวิจัยครัง้ ต่ อไป
จากผลการวิจยั เรื่อง ปั จจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพในการทางานด้ วยระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์ในสถาบันวิจยั วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย มีข้อเสนอแนะสาหรับ
การวิจยั ครัง้ ต่อไป ดังนี ้
1. ควรศึกษาปั จจัยด้ านอื่นๆ เช่น ความรู้ความเข้ าใจเกี่ยวกับระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
และความพึงพอใจต่อระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ที่มีอิทธิพลต่อประสิ ทธิภาพในการทางาน
ด้ วยระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ในสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
เพื่อประโยชน์ต่อการพัฒนาให้ เกิดประสิทธิภาพการปฏิบตั ิงานด้ านระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
2. ควรศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการทางานด้ วยระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
ระหว่างหน่วยงาน โดยเปรี ยบเทียบสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยกับ
หน่วยงานอื่น และเป็ นแนวทางในการพัฒ นาประสิทธิ ภ าพในการทางานด้ วยระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์ในสถาบันวิจยั วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยได้ อย่างเหมาะสม
3. ควรศึกษาเชิงคุณภาพ โดยการสัมภาษณ์แบบเจาะจงกับกลุม่ เป้าหมายที่มีความคิดเห็น
ต่อประสิทธิภาพในการทางานด้ วยระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์สูงกว่ากลุ่ม อื่น เพื่อหาปั จจัย
ภายในบุค คลที่ ส่ง เสริ ม ให้ เกิดประสิท ธิ ภ าพในการทางานด้ วยระบบสารบรรณอิเล็ กทรอนิก ส์
โดยจะเป็ นประโยชน์ต่อการพัฒ นาความรู้และทักษะของบุคลากรให้ มีความสามารถการทางาน
ด้ วยระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์เพิ่มสูงขึ ้น
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แบบสอบถาม
เรื่อง ปั จจัยที่มีอิทธิพลต่ อประสิทธิภาพในการทางานด้ วยระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
ในสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่ งประเทศไทย
…………………………………………………………………………………………………………….
คาชี แ้ จง แบบสอบถามชุด นี จ้ ัด ทาขึ น้ โดยมีวัต ถุป ระสงค์เพื่อ ศึก ษาถึง ปั จ จัย ที่มีอิท ธิพ ลต่อ
ประสิท ธิ ภ าพในการทางานด้ วยระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ในสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์ และ
เทคโนโลยีแห่งประเทศไทย โดยจะทาการศึกษาเฉพาะบุคลากรของสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์ และ
เทคโนโลยีแห่งประเทศไทยที่มีการทางานด้ วยระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ผู้วิจัยจึงขอความ
อนุเคราะห์ จ ากท่านผู้ตอบแบบสอบถามในการให้ ข้อมูลที่ตรงกับ ความเป็ นจริ งมากที่สุด และ
ขอขอบพระคุณทุกท่านที่กรุณาสละเวลาในการตอบแบบสอบถามมา ณ โอกาสนี ้
ส่ วนที่ 1 ข้ อมูลส่ วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม
กรุณาทาเครื่องหมาย ✓ ลงใน  ที่ตรงตามความเป็ นจริงเกี่ยวกับตัวท่านมากที่สดุ
1. อายุ
18 – 27 ปี
28 – 37 ปี
38 – 47 ปี
อายุ 48 ปี ขึ ้นไป
2. ระดับการศึกษา
ต่ากว่าปริญญาตรี
ปริญญาตรี
สูงกว่าปริญญาตรี
3. ตาแหน่งงาน
ผู้อานวยการ
พนักงาน
ลูกจ้ าง
4. หน่วยงานที่สงั กัด
กลุม่ วิจยั และพัฒนา ด้ านอุตสาหกรรม กลุม่ วิจยั และพัฒนา ด้ านพัฒนาอย่าง
ยัง่ ยืน (พย.)
ชีวภาพ (อช.)
กลุม่ ยุทธศาสตร์ และจัดการนวัตกรรม กลุม่ บริการอุตสาหกรรม (บอ.)
(ยธ.)
กลุม่ บริหาร (บห.)
กลุม่ ภายใต้ ผ้ วู ่าการ
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5. อายุการทางาน
ต่ากว่า 1 ปี
1 – 5 ปี
6 – 10 ปี
มากกว่า 10 ปี ขึ ้นไป
ส่ วนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับปั จจัยด้ านลักษณะการใช้ งานของผู้ตอบแบบสอบถาม
1. พฤติ กรรมการท างาน: ให้ ท่ านพิ จ ารณาข้ อความในแต่ ละข้ อ แล้ วท าเครื่ องหมาย ✓ ลงใน
ช่องว่างทางขวามือ ที่ตรงตามความเป็ นจริงของท่านมากที่สดุ ดังนี ้
ระดับ 5 หมายถึง มากที่สดุ (ตังแต่
้ 8 ครัง้ ต่อสัปดาห์เป็ นต้ นไป)
ระดับ 4 หมายถึง มาก
(6 – 7 ครัง้ ต่อสัปดาห์)
ระดับ 3 หมายถึง ปานกลาง (1 – 5 ครัง้ ต่อสัปดาห์)
ระดับ 2 หมายถึง น้ อย
(นาน ๆ ครัง้ )
ระดับ 1 หมายถึง น้ อยที่สดุ (ไม่เคย)

ประเด็นคาถาม
1. ท่านเคยแบ่งปั นรหัสเข้ าใช้ งานให้ บคุ คลอื่นใช้
งาน เพื่อความสะดวกในการเข้ าใช้ งานระบบฯ
2. ท่านแนะนาและชักจูงให้ เพื่อนในที่ทางานมา
ใช้ งานระบบฯ ด้ วย
3. ท่านหมัน่ ตรวจสอบเอกสารที่สง่ มาในระบบอยู่
เป็ นประจาทังเช้
้ าและบ่าย
4. ท่านให้ ความสาคัญกับระบบฯ โดยการเข้ าใช้
งานระบบฯ เพื่อตรวจสอบข้ อมูลและเอกสาร
ที่สง่ มาถึงท่านมากน้ อยเพียงใด
5. ท่านมักเปิ ดดูค่มู ือที่มีอยู่ในระบบฯ เพื่อแก้ ไข
ปั ญหาระหว่างการใช้ งานระบบฯ ได้ ด้วยตนเอง
6. มีช่องทางการแก้ ไขปั ญหาในกรณีที่ท่านไม่
สามารถแก้ ไขปั ญหาด้ วยตนเอง ท่านสามารถ
แจ้ งไปยังผู้ดแู ลระบบฯ ให้ การใช้ งานต่อเนื่อง
และราบรื่ น

มาก
ที่สุด
(5)

ระดับพฤติกรรม
มาก ปาน น้ อย
(4)
กลาง
(2)
(3)

น้ อย
ที่สุด
(1)
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2. ความสามารถของระบบ: ให้ ท่ านพิ จารณาข้ อความในแต่ ละข้ อ แล้ วท าเครื่ องหมาย ✓ ลงใน
ช่องว่างทางขวามือ ที่ตรงตามความรู้สกึ ของท่านมากที่สดุ ดังนี ้
ระดับ 5
หมายถึง
ท่านพึงพอใจมากที่สดุ
ระดับ 4
หมายถึง
ท่านพึงพอใจมาก
ระดับ 3
หมายถึง
ท่านพึงพอใจปานกลาง
ระดับ 2
หมายถึง
ท่านพึงพอใจน้ อย
ระดับ 1
หมายถึง
ท่านพึงพอใจน้ อยที่สดุ

ประเด็นคาถาม
1. ท่านสามารถเปิ ดดูเอกสารเข้ า-ออกได้ อย่าง
รวดเร็ว
2. ท่านสามารถค้ นหาเอกสารเพื่อติดตามงานได้
อย่างรวดเร็ว
3. ท่านสามารถสร้ าง-ส่งเอกสารต่าง ๆ ได้ โดยง่าย
4. ท่านสามารถแนบไฟล์เอกสารได้ โดยง่าย
5. ท่านสามารถ download ไฟล์เอกสารได้ อย่าง
รวดเร็ว
6. ท่านสามารถสัง่ พิมพ์เอกสารได้ อย่างรวดเร็ว
7. ท่านสามารถจัดลาดับความสาคัญเร่งด่วนใน
การรับ-ส่งเอกสารในระบบได้ อย่างถูกต้ อง
8. ท่านสามารถเลือกหน่วยงานทีท่ ่านต้ องการส่ง
เอกสารในระบบได้ โดยง่าย
9. ท่านสามารถบันทึกข้ อสัง่ การของผู้บริ หาร และ
บันทึกการปฏิบตั ิงานในระบบได้ โดยง่าย
10. ระบบมีความปลอดภัยในการรักษาความลับของ
เอกสาร ได้ แก่ การเก็บรักษาข้ อมูล และการ
ควบคุมรหัสการเข้ าใช้ งานโดยระบุตวั ตนที่
ชัดเจน

มาก
ที่สุด
(5)

ระดับความคิดเห็น
มาก ปาน น้ อย
(4) กลาง (2)
(3)

น้ อย
ที่สุด
(1)
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ส่ วนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ ย วกั บ ประสิ ท ธิ ภ าพในการท างานด้ วยระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์ ของผู้ตอบแบบสอบถาม
ให้ ท่านพิจารณาข้ อความในแต่ละข้ อ แล้ วทาเครื่ องหมาย ✓ ลงในช่องว่างทางขวามือ ที่ตรงตาม
ความคิดเห็นของท่านมากที่สดุ ดังนี ้
ระดับ 5
หมายถึง
ท่านเห็นด้ วยมากที่สดุ
ระดับ 4
หมายถึง
ท่านเห็นด้ วยมาก
ระดับ 3
หมายถึง
ท่านเห็นด้ วยปานกลาง
ระดับ 2
หมายถึง
ท่านเห็นด้ วยน้ อย
ระดับ 1
หมายถึง
ท่านเห็นด้ วยน้ อยที่สดุ

ประเด็นคาถาม
1. ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ที่นามาใช้
ปฏิบตั ิงานทาให้ การรับ-ส่งหนังสือได้
รวดเร็วขึ ้น
2. ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ที่นามาใช้
ปฏิบตั ิงานสามารถสืบค้ นเอกสารได้
ทันที
3. ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ที่นามาใช้
ปฏิบตั ิงานช่วยให้ ท่านทารายงาน
หนังสือเข้ า-ออกได้ โดยพิมพ์ออกทาง
เครื่ องพิมพ์ได้ ทนั ที
4. ผู้ใช้ ระบบสามารถเรี ยกค้ นเอกสารได้
รวดเร็วและถูกต้ อง
5. การยกเลิกสมุดทะเบียนรับ-ส่งหนังสือ
ด้ วยระบบมือเขียนลงในสมุดและ
เปลี่ยนมาใช้ การบันทึกงานระบบสาร
บรรณอิเล็กทรอนิกส์ ทาให้ ขนตอนของ
ั้
หน่วยงานลดลง

มาก
ที่สุด
(5)

ระดับความคิดเห็น
มาก
ปาน
น้ อย
(4)
กลาง
(2)
(3)

น้ อย
ที่สุด
(1)
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ประเด็นคาถาม
6. การส่งหนังสือด้ วยการแนบไฟล์ข้อมูลลง
ในระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
สามารถนาส่งให้ หน่วยงานปลายทาง
ดาเนินการได้ ทนั ที
7. ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ที่นามา
ปฏิบตั ิงาน ช่วยลดขันตอนการท
้
างานที่
ไม่จาเป็ นลงได้ เช่น การเดินรับ-ส่ง
เอกสาร
8. ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ที่นามาใช้
ปฏิบตั ิงานช่วยลดความยุ่งยากและเพิ่ม
ความโปร่งใสในการทางาน
9. การทางานโดยใช้ ซอฟแวร์ ทาให้ ลด
จานวนบุคลากรที่ปฏิบตั ิงานสารบรรณ
ของหน่วยงานลงได้
10 ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์สามารถ
. ลดค่าใช้ จ่ายบางส่วนลงได้ เช่น
กระดาษ ตู้เก็บเอกสาร และหมึกพิมพ์
11 ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ที่นามาใช้
. ปฏิบตั ิงานช่วยลดปริ มาณขยะและสร้ าง
จิตสานึกที่ดีในการรักษาสิ่งแวดล้ อม
12 ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ช่วย
. ประหยัดเวลาในการจาแนกเอกสารเพื่อ
ส่งต่อไปยังหน่วยงานหรื อบุคคลที่
เกี่ยวข้ อง
13 ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์สามารถ
. ลดการสูญหายของหนังสือได้
14 ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ช่วยให้ การ

มาก
ที่สุด
(5)

ระดับความคิดเห็น
มาก
ปาน
น้ อย
(4)
กลาง
(2)
(3)

น้ อย
ที่สุด
(1)
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ประเด็นคาถาม
. ค้ นหาหนังสือสะดวก สามารถเปิ ดดู
หนังสือได้ เลย
15 ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์สามารถ
. ติดตามผลการปฏิบตั ิงานได้ สะดวกและ
รวดเร็วเพิ่มมากขึ ้น
16 ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ที่นามาใช้
. ในการปฏิบตั ิงาน ช่วยให้ สามารถจัดเก็บ
และเรี ยกค้ นจากหน่วยงานต่างๆ
ได้ อย่างรวดเร็ว

มาก
ที่สุด
(5)

ระดับความคิดเห็น
มาก
ปาน
น้ อย
(4)
กลาง
(2)
(3)

น้ อย
ที่สุด
(1)
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ภาคผนวก ข
รายชื่อผู้เชี่ยวชาญตรวจคุณภาพของเครื่องมือ
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รายชื่อผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบแบบสอบถาม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กาญณ์ระวี อนันตอัครกุล
อาจารย์ ดร.เศรษฐวัสภุ์ พรมสิทธิ์
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เพื่อสังคม คณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม
อาจารย์ประจาสาขาบริ หารธุรกิจ
เพื่อสังคม คณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม

ประวัติผู้เ ขีย น

ประวัติผ้ เู ขียน
ชื่อ-สกุล
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สถานที่เกิด
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