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บทคัดย่อ 
 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับปัจจัยลักษณะการใช้งานและระดับประสิทธิภาพการท างานด้วยระบบ
สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ และศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพในการท า งานด้วยระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์              
ใน สถาบั น วิ จั ย วิท ยาศ าสตร์แ ล ะ เทค โน โลยี แห่ งป ระ เทศ ไท ย  ใช้แบ บ สอบ ถาม เป็ น เค รื่ อ งมื อ ใน การวิ จั ย  
มีค่าความเชื่อมั ่นทั ้งฉบับเท่ากับ 0.944 มีล ักษณะเป็นแบบมาตรประมาณค่า 5 ระดับ เรียงจากมากสุดไปน้อยสุด  
มีกลุ่มตัวอย่างเป็นบุคลากรของสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยที่ใช้ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จ านวน 
317 คน วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติอ้างอิงวิเคราะห์ด้วยค่าที 
วิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวและวิเคราะห์ถดถอยเชิงพหุคูณ ผลการวิจัยพบว่า ระดับปัจจัยลักษณะการใช้งานใน
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก และระดับประสิทธิภาพการท างานด้วยระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์อยู่ในระดับมาก ส่วนการทดสอบ
สถิติอ้างอิง (1) บุคลากรของสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยที่มีอายุ ระดับการศึกษา ต าแหน่งงาน และ
อายุการท างานต่างกันมีผลต่อระดับความคิดเห็นเรื่องประสิทธิภาพในการท างานด้วยระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ใน
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยที่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (2) ปัจจัยด้าน
ลักษณะการใช้งาน ประกอบด้วย พฤติกรรมการท างานและความสามารถของระบบมีอิทธิพลต่อระดับความคิดเห็นเรื่อง
ประสิทธิภาพของระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ในสถาบัน วิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยโดยรวม อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 
ค าส าคัญ: ประสิทธิภาพ การท างาน ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ 
 

ABSTRACT 
 

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 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. 
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The data collected were 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. 
 
Keywords: Efficiency, Operation, E-document System 
 

บทน า 
ตามนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการผลักดันให้หน่วยงานภาครัฐพัฒนาระบบงานเข้าสู่การบริหารงานแบบ

อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อพัฒนาความสามารถในการท างานขององค์กรให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น หน่วยงานต่างๆ จึงได้น าระบบ
อิเล็กทรอนิกส์มาใช้งาน ซึ่งระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์เป็นระบบงานหนึ่งทีไ่ด้ถูกน ามาใช้งานในองค์กรต่าง ๆ ทั้งหน่วยงาน
ภาครัฐ และองค์กรรัฐวิสาหกิจอย่างแพร่หลายในปัจจุบัน และในปี พ.ศ.2552 สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศ
ไทย (วว.) จึงได้น าระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในการบริหารจัดการงานสารบรรณ เพื่อช่วยลดขั้นตอนในการปฏิบัติงาน
ให้เกิดความสะดวกรวดเร็วในการแลกเปลี่ยนข้อมูล รองรับงานเอกสารรับเข้า ส่งออก หนังสือเวียน ระเบียบ ค าสั่งต่าง ๆ 
ระหว่างหน่วยงานทั้งภายในองค์กร และระหว่างหน่วยงานภายนอกองค์กรตามกรอบแนวทาง TH  e-GIF เพื่อติดตามและ
ป้องกันการสูญหายของเอกสาร ตลอดจนเกิดความสะดวกในการสืบค้นและติดตามงาน โดยก าหนดให้การพัฒนาระบบให้
สอดคล้องกับระเบียบส านักนายก รัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณฯ พ.ศ. 2526 และระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงาน
สารบรรณฯ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2548  

ในปัจจุบันการด าเนินงานภายในองค์กร มีการเพิ่มประสิทธิภาพของการด าเนินงาน และความสะดวกรวดเร็วเพิ่ม
มากขึ้ น  อ งค์ ก รจึ ง ได้ น า เทค โน โลยี ต่ าง  ๆ  เข้ าม าช่วย ในการด า เนิ น งาน  และ เทค โน โลยี ส ารสน เทศก็ เป็ น 
อีกหนึ่งที่สามารถตอบสนองความต้องการได้ แม้กระทั่งในงานสารบรรณที่เป็นงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานเอกสาร เริ่มตั้งแต่ 
การจัดท า การส่ง การยืม การเก็บรักษา จนถึงการท าลาย ซึ่งงานสารบรรณแบบเดิม มักจะประสบปัญหาในการปฏิบัติงาน 
เช่น สมุดที่ใช้ในการจดบันทึก หรือทะเบียนรับ - ส่งเอกสาร หรือการที่เอกสารสูญหาย หรือช ารุดเสียหาย ท าให้การ
ด าเนินงานต้องหยุดชะงัก หรือปัญหาที่เกิดขึ้นจากความซ้ าซ้อนในการปฏิบัติงาน เช่น การจัดการหนังสือเวียน ประกาศ 
ประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ หรือในการติดตามเอกสารบางครั้งต้องใช้เวลานานกว่าจะทราบสถานะของเอกสารแต่ละฉบับ รวมถึง
ต้องใช้เวลามากในการค้นหาหนังสือย้อนหลัง ซึ่งท าให้เกิดความล่าช้า และสิ้นเปลืองทรัพยากร อย่างไรก็ตามระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์ที่พัฒนาขึ้นโดยใช้เทคโนโลยีขั้นสูงและงบประมาณจ านวนมากนั้น กลับไม่เกิดประสิทธิผลตามต้องการ ซึ่ง
ประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้นทั้งจากผู้ใช้งานระบบและความสามารถของระบบมีหลายประการ เช่น ผู้ใช้งานไม่ยอ มรับ และมี
ความคิดที่ไม่ท าตามกระบวนการท างานของระบบ และขั้นตอนที่เปลี่ยนแปลงอาจเพิ่มเติมจากการท างานเดิม รวมถึงผู้ใช้งานไม่
มีความเข้าใจทักษะด้านการท างานด้วยระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ 
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จากความส าคัญและประเด็นปัญหาดังกล่าว จึงเป็นสาเหตุให้ผู้วิจัยมีความสนใจที่จะศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพในการ
ท างานด้วยระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ในสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) เพื่อให้ผู้บริหารหรือผู้ที่
เกี่ยวข้อง น าผลการวิจัยไปใช้ในการก าหนดแนวทางในการบริหารงาน เพื่อปรับปรุงพัฒนาระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของ
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) ต่อไป 
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1. เพื่อศึกษาลักษณะการใช้งานและประสิทธิภาพในการท างานด้วยระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของสถาบันวิจัย

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย 
2. เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างของประสิทธิภาพในการท างานด้วยระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ในสถาบันวิจัย

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล 
3. เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพในการท างานด้วยระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของสถาบัน วิจัย

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย 
 

สมมติฐานการวิจัย 
1. ข้อมูลส่วนบุคคลต่างกัน มีผลต่อระดับความคิดเห็นเรื่องประสิทธิภาพในการท างานด้วยระบบสารบรรณ

อิเล็กทรอนิกส์ในสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยทีแ่ตกต่างกัน 
2. ปัจจัยด้านลักษณะการใช้งาน มีอิทธิพลต่อระดับความคิดเห็นเรื่องประสิทธิภาพของระบบสารบรรณ

อิเล็กทรอนิกส์ในสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย 
 

ทบทวนวรรณกรรม 
แนวคิดปัจจัยส่วนบุคคล ลักษณะปัจจัยส่วนบุคคลเป็นลักษณะที่ส าคัญ สามารถเข้าถึงและมีประสิทธิผลต่อการ

ก าหนดเป้าหมาย ผู้ที่มีลักษณะทางประชากรศาสตร์ต่างกัน จะมีลักษณะทางจิตวิทยาต่างกัน ปัจจัยส่วนบุคคล มีความส าคัญต่อ
ประสิทธิภาพในการท างานด้วยระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ และท าให้ได้ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัยประกอบไปด้วย อายุ ระดับ
การศึกษา ต าแหน่งงาน หน่วยงานท่ีสังกัด และอายุการท างาน 

แนวคิดการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการท างาน การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการท างาน ในเรื่องของระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์นั้นมีทั้งข้อดีและข้อเสีย ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาเกี่ยวกับความพึงพอใจในการใช้งาน และปัญหาที่พบในการใช้งาน 

แนวคิดพฤติกรรมการท างาน การท างานเป็นสิ่งที่ส าคัญและจ าเป็นส าหรับมนุษย์ เพราะว่าการท างานสามารถ
ตอบสนองต ่อความต ้อ งการของมน ุษย ์ได ้ทั ้งด ้านความจ า เป ็นพื ้น ฐาน ในการด ารงช ีว ิต  และทางด ้านจ ิต ใจ   
ซึ่งจะท าให้บุคคลได้รู้จักคุณค่าในตนเอง เกิดความภาคภูมิใจ นอกจากนี้ การท างานยังเป็นสิ่งที่บ่งบอกถึงการยอมรับของคนใน
สังคม (สกุลรัตน์ ไพบูลย์, 2554) ดังนั้น พฤติกรรมการท างาน หมายถึง การแสดงออกของพนักงานในระหว่างการปฏิบัติงาน ซึ่ง
อาจส่งผลดีหรือผลเสียต่อการบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กร  

แนวคิดความสามารถของระบบ  การใช้ระบบในการปฏิบ ัต ิงาน ผู ้ปฏ ิบัต ิงานจึงต้องมีความเชื ่อมั ่นใน
ความสามารถของระบบ ซึ ่งมีความส าคัญอย่างสูงที ่จะน ามาซึ ่งความสม่ าเสมอ ความรับผิดชอบ ความซื ่อสัตย์   
ความยุติธรรม และความสามารถในการท างาน (Larzelere & Huston, 1980) Boon and Holmes (1991) กล่าวถึงความ
เชื ่อมั ่น ว ่า เป ็นสถานการณ ์ที ่รวมถ ึงความมั ่น ใจและสิ ่งที ่ค าดหวัง ในทางบวกเป ็นก าล ัง ใจ ในการปฏ ิบ ัต ิงาน   
ความเชื่อมั่นสามารถเกิดจากนิสัยของตัวพนักงานเอง สถานการณ์ขององค์กร และความสัมพันธ์ขององค์กรที่มีต่อพนักงาน 
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แนวคิดประสิทธิภาพในการท างาน ประสิทธิภาพของการท างานในเชิงการบริหารธุรกิจนั้น หมายถึง การใช้ต้นทุนการ
ผลิตให้น้อยแต่ได้ก าไรมาก ผลิตผลจ านวนมากและประหยัดเวลาที่สุด ส าหรับประสิทธิภาพในความหมายเชิงสังคมศาสตร์นั้น 
หมายถึง คุณสมบัติในด้านความสามารถ ความพยายาม ความคล่องแคล่ว และความพร้อมของผู้ปฏิบัติงาน เพื่อบรรลุ
วัตถุประสงค์ขององค์กรและสร้างความพึงพอใจแก่ผู้ใช้บริการ จากแนวคิดการศึกษาประสิทธิภาพที่กล่าวมาแล้ว พอจะสรุปได้ว่า 
การศึกษาประสิทธิภาพของการใช้ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ในสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่ง                
ประเทศไทย จะต้องประกอบกับระบบที่ดี เมื่อพัฒนาเสร็จสมบูรณ์แล้ว สามารถ เอื้อประโยชน์สูงสุดให้กับผู้ใช้ประโยชน์ 
หากมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ระบบก็ยังสามารถปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ปฏิบัติได้ โดยการจัดให้
ได้รับความรู้ใหม่ๆ ทางเทคโนโลยีเพิ่มเติม และมีการแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกัน 
 

วิธีการด าเนินวิจัย 
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาคร้ังนี้ จะเป็นบุคลากรของสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ที่มี

การท างานด้วยระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งมีกลุ่มประชากรเท่ากับ 317 คน (สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แห่งประเทศไทย ส านักผู้ว่าการ กองงานเลขานุการ, 2563) งานวิจัยครั้งนี้ เก็บรวบรวมข้อมูลจากประชากรทั้งหมด            
โดยสามารถแบ่งตามกลุ่มงานได้ดังนี้ 
 

ล าดับ กลุ่มงาน จ านวนประชากร (คน) 
1 กลุ่มวิจัยและพัฒนา ด้านอุตสาหกรรมชีวภาพ (อช.) 46 
2 กลุ่มวิจัยและพัฒนา ด้านพัฒนาอย่างยั่งยืน (พย.) 28 
3 กลุ่มยุทธศาสตร์และจัดการนวัตกรรม (ยธ.) 52 
4 กลุ่มบริการอุตสาหกรรม (บอ.) 60 
5 กลุ่มบริหาร (บห.) 79 
6 กลุ่มภายใต้ผู้ว่าการ 52 
 รวม 317 

 
เคร่ืองมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยคร้ังนี้ เป็นแบบสอบถามจ านวน 3 ส่วน ประกอบไปด้วย ส่วนท่ี 1 

ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วนที่ 2 ปัจจัยด้านลักษณะการใช้งานของผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วนที่  3 
ประสิทธิภาพในการท างานด้วยระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ โดยแบบสอบถามตอนที่ 2 ถึงตอนที่ 3 ท าการจัดระดับการวัด
ข้อมูลประเภทอันตรภาคช้ัน (Interval Scale) (ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ, 2549) ซึ่งแต่ละค าถามมีค าตอบให้เลือกตาม
ระดับความคิดเห็น 5 ระดับ 

การสร้างเคร่ืองมือ 
1. ศึกษาวรรณกรรม และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับแนวคิดและทฤษฎีด้านพฤติกรรมการท างาน ด้านความสามารถของระบบ 

และด้านประสิทธิภาพในการท างาน เพื่อน ามาใช้เป็นแนวทางในการสร้างแบบสอบถาม 
2. สร้างข้อค าถามในแต่ละส่วนจากค านิยามศัพท์เฉพาะ และแนวคิดที่ใช้ในการวิจัยให้ครอบคลุมตามความมุ่งหมาย

ของการวิจัย 
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3. แบบสอบถามแบ่งเป็น 3 ส่วน ดังนี ้
     ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ประกอบด้วย 5 ด้าน ได้แก่ อายุ ระดับการศึกษา ต าแหน่งงาน 
หน่วยงานท่ีสังกัด อายุการท างาน มีลักษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check List) 
     ส่วนที่ 2 ปัจจัยด้านลักษณะการใช้งานของผู้ตอบแบบสอบถาม ประกอบด้วย 2 ด้าน ได้แก่ พฤติกรรมการท างาน 
จ านวน 10 ข้อ และความสามารถของระบบ จ านวน 10 ข้อ โดยแบบสอบถามมีลักษณะเป็นแบบมาตรวัดประมาณค่า ตามแบบ
ของลิเคิร์ท มี 5 ระดับ เรียงจากน้อยไปหามาก 
     ส่วนที ่ 3 แบบสอบถามประสิทธิภาพในการท างานด้วยระบบสารบรรณอิเล ็กทรอนิกส ์ของผู ้ตอบ
แบบสอบถาม จ านวน 16 ข้อ เป็นค าถามแบบ Likert Scale ตามแบบของลิเคิร์ท มี 5 ระดับ เรียงจากน้อยไปหามาก 

การตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือ 
1. น าแบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์ เพื่อพิจารณาตรวจทานความสอดคล้องด้านภาษา

ของข้อค าถามกับนิยามศัพท์เฉพาะ และเสนอแนะเพิ่มเติมเพื่อปรับแก้ไขเบื้องต้น 
2. ปรับปรุงแบบสอบถามตามข้อเสนอและของอาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์ และรวบรวมเพื่อน าเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญ 
3. ผู้เช่ียวชาญ 2 ท่าน ตรวจสอบความตรงตามเนื้อหา (Content Validity) และเสนอแนะเพิ่มเติม 
4. น าแบบสอบถามให้ผู้เชี่ยวชาญพิจารณา และให้คะแนนใช้ในการหาค่าความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับ

จุดประสงค์ (Index of Item Object Congruence : IOC) 
5. น าคะแนนการประเมินจากผู้เช่ียวชาญมาค านวณหาค่า IOC 
6. ท าการหาค่าความเช่ือมั่น (Reliability) โดยน าแบบสอบถามไปท าการทดสอบ (Pilot Test) กับกลุ่มตัวอย่างที่

เป็นบุคลากรของสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ที่มีการท างานด้วยระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ 
จ านวน 30 ชุด เพื่อตรวจสอบว่าค าถามสามารถสื่อความหมายตรงตามความต้องการ และมีความเหมาะสมหรือไม่ จากนั้นจึงน ามา

ทดสอบความเชื่อมั่นของแบบสอบถามโดยใช้สูตรสัมประสิทธ์ิแอลฟ่า (Cronbach’s alpha coefficient ; α) 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 
1. การเก็บรวบรวมข้อมูลของแบบสอบถาม ในระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2564 คิดเป็น

ระยะเวลา 1 เดือน 
2. ผู้วิจัยเก็บแบบสอบถามผ่าน Google Form ตามที่ก าหนดไว้ 
3. Google Form จะช่วยท าหน้าที่ในการตรวจสอบความถูกต้อง และความครบถ้วนของข้อมูลที่ตอบ ก่อนท าการ

บันทึกค าตอบของผู้ตอบแบบสอบถาม ซึ่งจะไม่สามารถบันทึกข้อมูลได้หากเกิดข้อผิดพลาดหรือตอบ แบบสอบถาม             
ไม่ครบถ้วน 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
1. การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive statistic) โดยใช้สถิติ ดังนี้ 

 1.1 ค่าความถี่ (Frequency) ส าหรับวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคล อายุ ระดับ
การศึกษา ต าแหน่งงาน หน่วยงานท่ีสังกัด อายุการท างาน 
 1.2 ค่าร้อยละ (Percentage) ส าหรับวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถาม ส่วนที่  1 ข้อมูลส่วนบุคคล อายุ ระดับ
การศึกษา ต าแหน่งงาน หน่วยงานท่ีสังกัด อายุการท างาน 
 1.3 ค่าคะแนนเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ส าหรับวิเคราะห์ข้อมูลจาก
แบบสอบถามส่วนที่ 2 ปัจจัยด้านลักษณะการใช้งาน ส่วนที่ 3 ประสิทธิภาพในการท างานด้วยระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ 
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2. การวิเคราะห์โดยสถิติเชิงวิเคราะห์ (Analytical Statistics) ได้แก่ 
 2.1. ใช้สถิติวิเคราะห์ค่าที (t-test) เพื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของประชากร 2 กลุ่ม 
 2.2. การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One Way ANOVA) ใช้ทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยของ
ประชากรที่มีมากกว่า 2 กลุ่ม 
 2.3. วิเคราะห์อิทธิพลของตัวแปรด้วยสถิติ Regression 
 

ผลการวิจัย 
1. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม  

       อายุ พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีอายุ 18 – 27 ปี รองลงมาคือช่วงอายุ 28 – 37 ปี ช่วงอายุ 48 ปีขึ้นไป 
และน้อยที่สุด คือ ช่วงอายุ 38 – 47 ปี ตามล าดับ 
       ระดับการศึกษา พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีระดับการศึกษาปริญญาตรี รองลงมาคือ ระดับการศึกษาสูงกว่า
ปริญญาตรี และน้อยท่ีสุด คือ ระดับการศึกษาต่ ากว่าปริญญาตรี ตามล าดับ 
       ต าแหน่งงาน พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ต าแหน่งงานพนักงาน รองลงมาคือ ต าแหน่งงานลูกจ้าง  และ             
น้อยที่สุด คือ  ต าแหน่งงานผู้อ านวยการ ตามล าดับ 
       หน่วยงานที่สังกัด พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่หน่วยงานที่สังกัดกลุ่มบริหาร(บห.) รองลงมาคือ กลุ่มบริการ
อุตสาหกรรม (บอ.) กลุ่มยุทธศาสตร์และจัดการนวัตกรรม (ยธ.) และกลุ่มภายใต้ผู้ว่าการ เท่ากัน กลุ่มวิจัยและพัฒนา              
ด้านอุตสาหกรรมชีวภาพ (อช.) และน้อยที่สุด คือ กลุ่มวิจัยและพัฒนา ด้านพฒันาอย่างยั่งยืน (พย.) ตามล าดับ 
       อายุการท างาน พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีอายุการท างาน 1-5 ปี  รองลงมาคือ อายุการท างาน  
6-10 ปี อายุการท างาน มากกว่า 10 ปีขึ้นไป และน้อยท่ีสุด คือ อายุการท างาน ต่ ากว่า 1 ปี ตามล าดับ 

2. ผลการศึกษาลักษณะการใช้งานและประสิทธิภาพในการท างานด้วยระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ของ
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย 
  2.1 ปัจจัยด้านลักษณะการใช้งาน พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นโดยรวม อยู่ ในระดับมาก              
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านมีความคิดเห็น ด้านพฤติกรรมการท างาน อยู่ในระดับมาก รองลงมาได้แก่ ด้านความสามารถของระบบ 
อยู่ในระดับมาก ตามล าดับ รายละเอียดแต่ละด้านดังน้ี 
       ด้านพฤติกรรมการท างาน ข้อที่อยู่ในระดับมากที่สุด ได้แก่ การแบ่งปันรหัสเข้าใช้งานให้บุคคลอื่น
ใช้งานเพื่อความสะดวกในการเข้าใช้งานระบบฯ และการแนะน าและชักจูงให้เพื่อนในที่ท างานมาใช้งานระบบฯ ตามล าดับ ระดับ
มาก ได้แก่ ช่องทางการแก้ไขปัญหาในกรณีที่ไม่สามารถแก้ไขปัญหาด้วยตนเองสามารถแจ้งไปยังผู้ดูแลระบบฯ ให้การใช้งาน
ต่ อ เนื่ อ ง แ ล ะ ร า บ รื่ น  ก า ร ให้ ค ว า ม ส า คั ญ กั บ ร ะ บ บ ฯ  โ ด ย ก า ร ต ร ว จ ส อ บ ข้ อ มู ล แ ล ะ เอ ก ส า ร 
ที่ส่งมาถึงมากน้อยเพียงใด การหมั่นตรวจสอบเอกสารที่ส่งมาในระบบอยู่เป็นประจ าทั้งเช้าและบ่าย และการเปิดดูคู่มือท่ีมีอยู่
ในระบบฯ เพื่อแก้ไขปัญหาระหว่างการใช้งานระบบฯ ได้ด้วยตนเอง ตามล าดับ 
  ด้านความสามารถของระบบ ข้อที่อยู่ในระดับมาก ได้แก่ ความสามารถเปิดดูเอกสารเข้า-ออกได้อย่าง
รวดเร็ว ความสามารถแนบไฟล์เอกสารได้โดยง่าย ความปลอดภัยในการรักษาความลับของเอกสาร ได้แก่ การเก็บรักษาข้อมูล 
และการควบคุมรหัสการเข้าใช้งานโดยระบุตัวตนที่ชัดเจน การค้นหาเอกสารเพื่อติดตามงานได้อย่างรวดเร็ว การสั่งพิมพ์
เอกสารได้อย่างรวดเร็ว การสร้าง-ส่งเอกสารต่าง ๆ ได้โดยง่าย และการ download ไฟล์เอกสารได้อย่างรวดเร็ว ตามล าดับ 
ในขณะที่ระดับปานกลาง ได้แก่ การเลือกหน่วยงานที่ต้องการส่งเอกสารในระบบได้โดยง่าย การจัดล าดับความส าคัญเร่งด่วน
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ในการรับ-ส่งเอกสารในระบบได้อย่างถูกต้อง และการบันทึกข้อสั่งการของผู้บริหาร และบันทึกการปฏิบัติงานในระบบได้
โดยง่าย ตามล าดับ  
  2.2 ปัจจัยประสิทธิภาพในการท างานด้วยระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ พบว่า กลุ่มตัวอย่าง 
มีความคิดเห็นกับเกี่ยวกับประสิทธิภาพในการท างานโดยรวม อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด
คือ ด้านความประหยัด รองลงมาได้แก่ ด้านความสะดวก ด้านการลดขั้นตอนการท างาน และด้านความรวดเร็วในการท างาน 
ตามล าดับ เมื่อพิจารณารายละเอียดแต่ละด้านดังน้ี 
  ด้านความรวดเร็วในการท างาน พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นในระดับมากที่สุด ได้แก่ ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์ที่น ามาใช้ปฏิบัติงานท าให้การรับ-ส่งหนังสือได้รวดเร็วขึ้น ระดับมาก ได้แก่ ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ที่
น ามาใช้ปฏิบัติงานสามารถสืบค้นเอกสารได้ทันที ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ที่น ามาใช้ปฏิบัติงานช่วยให้ท่านท ารายงาน
หนังสือเข้า-ออกได้ โดยพิมพ์ออกทางเครื่องพิมพ์ได้ทันที และผู้ใช้ระบบสามารถเรียกค้นเอกสารได้รวดเร็วและถูกต้อง 
ตามล าดับ 
  ด้านการลดขั้นตอนการท างาน เมื่ อพิ จารณ าเป็นรายข้อ พบว่ากลุ่ มตั วอย่างมีความคิดเห็น 
ในระดับมากที่สุด ได้แก่ การยกเลิกสมุดทะเบียนรับ-ส่งหนังสือด้วยระบบมือเขียนลงในสมุดและเปลี่ยนมาใช้การบันทึกงานระบบ
สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ท าให้ขั้นตอนของหน่วยงานลดลง ระดับมาก ได้แก่ การส่งหนังสือด้วยการแนบไฟล์ ข้อมูลลงในระบบ
สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์สามารถน าส่งให้หน่วยงานปลายทางด าเนินการได้ทันที และระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ที่น ามา
ปฏิบัติงานช่วยลดขั้นตอนการท างานท่ีไม่จ าเป็นลงได ้เช่น การเดินรับ-ส่งเอกสาร ตามล าดับ และระดับปานกลาง ได้แก่ ระบบ
สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ที่น ามาใช้ปฏิบัติงานช่วยลดความยุ่งยากและเพิ่มความโปร่งใสในการท างาน  
  ด้านความประหยัด เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นในระดับมากที่สุด ได้แก่ 
ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์สามารถลดค่าใช้จ่ายบางส่วนลงได้ เช่น กระดาษ ตู้เก็บเอกสาร และหมึกพิมพ์ การท างานโดยใช้
ซอฟแวร์ ท าให้ลดจ านวนบุคลากรที่ปฏิบัติงานสารบรรณของหน่วยงานลงได้ ระบบสารบรรณ อิเล็กทรอนิกส์ที่น ามาใช้
ปฏิบัติงานช่วยลดปริมาณขยะและสร้างจิตส านึกที่ดีในการรักษาสิ่งแวดล้อม และช่วยประหยัด เวลาในการจ าแนกเอกสารเพื่อส่ง
ต่อไปยังหน่วยงานหรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง ตามล าดับ 
  ด้านความสะดวก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นในระดับมาก ได้แก่ ระบบ
สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์สามารถลดการสูญหายของหนังสือได้ ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิ กส์ที่น ามาใช้ในการปฏิบัติงาน              
ช่วยให้สามารถจัดเก็บ และเรียกค้นจากหน่วยงานต่างๆ ได้อย่างรวดเร็ว ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ช่วยให้การค้นหาหนังสือ
สะดวก สามารถเปิดดูหนังสือได้เลย และระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์สามารถติดตามผลการปฏิบัติงานได้สะดวกและ
รวดเร็วเพิ่มมากขึ้น ตามล าดับ 

3. ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล กับประสิทธิภาพในการท างานด้วยระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์ ของสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย 
  สมมติฐานข้อที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคลต่างกัน มีผลต่อระดับความคิดเห็นเรื่องประสิทธิภาพในการท างาน 
ด้วยระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ในสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ที่แตกต่างกัน 
  สมมติฐาน 1.1 อายุที่ต่างกันมีผลต่อระดับความคิดเห็นเรื่องประสิทธิภาพในการท างาน ด้วยระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์ในสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย โดยรวม แตกต่างกัน เมื่อเปรียบเทียบความแตกต่างของ
ประสิทธิภาพในการท างานด้วยระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ โดยกลุ่มตัวอย่างอายุ 18 – 27 ปี มีระดับความคิดเห็นเรื่อง
ประสิทธิภาพในการท างานด้วยระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ โดยรวม น้อยกว่า กลุ่มตัวอย่างอายุ 28 – 37 ปี กลุ่มตัวอย่างอายุ 
28 – 37 ปี มีระดับความคิดเห็นเรื่องประสิทธิภาพในการท างานด้วยระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ โดยรวม มากกว่า กลุ่ม
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ตัวอย่างอายุ 48 ปีขึ้นไป และกลุ่มตัวอย่างอายุ 38 – 47 ปี มีระดับความคิดเห็นเรื่องประสิทธิภาพในการท างานด้วยระบบสาร
บรรณอิเล็กทรอนิกส์ โดยรวม มากกว่า กลุ่มตัวอย่างอายุ 48 ปีขึ้นไป  
  สมมติฐาน 1.2 ระดับการศึกษาที่ต่างกันมีผลต่อระดับความคิดเห็นเรื่องประสิทธิภาพในการท างาน ด้วย
ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ในสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย โดยรวม แตกต่างกัน โดย กลุ่ม
ตัวอย่างระดับการศึกษา ต่ ากว่าปริญญาตรี มีระดับความคิดเห็นเรื่องประสิทธิภาพในการท างานด้วยระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์ โดยรวม น้อยกว่า กลุ่มตัวอย่างระดับการศึกษา ปริญญาตรี กลุ่มตัวอย่างระดับการศึกษา ต่ ากว่าปริญญาตรี มี
ระดับความคิดเห็นเรื่องประสิทธิภาพในการท างานด้วยระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ โดยรวม น้อยกว่า กลุ่มตัวอย่างระดับ
การศึกษา สูงกว่าปริญญาตรี และกลุ่มตัวอย่างระดับการศึกษา ปริญญาตรี มีระดับความคิดเห็นเรื่องประสิทธิภาพในการ
ท างานโดยรวม น้อยกว่า กลุ่มตัวอย่างระดับการศึกษา สูงกว่าปริญญาตรี  
  สมมติฐาน 1.3 ต าแหน่งงานที่ต่างกันมีผลต่อระดับความคิดเห็นเรื่องประสิทธิภาพในการท างาน ด้วย
ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ในสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย โดยรวม แตกต่างกัน โดยกลุ่ม
ตัวอย่างต าแหน่งงานผู้อ านวยการ มีระดับความคิดเห็นเรื่องประสิทธิภาพในการท างานด้วยระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ 
โดยรวม มากกว่า กลุ่มตัวอย่างต าแหน่งงาน พนักงาน และกลุ่มตัวอย่างต าแหน่งงาน ลูกจ้าง  
  สมมติฐาน 1.4 หน่วยงานท่ีสังกัดที่ต่างกันมีผลต่อระดับความคิดเห็นเรื่องประสิทธิภาพในการท างาน ด้วย
ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ในสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย โดยรวม ไม่แตกต่างกัน 
  สมมติฐาน 1.5 อายุการท างานที่ต่างกันมีผลต่อระดับความคิดเห็นเรื่องประสิทธิภาพในการท างาน ด้วย
ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ในสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่ งประเทศไทย โดยรวม แตกต่างกัน โดยกลุ่ม
ตัวอย่างอายุการท างาน ต่ ากว่า 1 ปี มีระดับความคิดเห็นเรื่องประสิทธิภาพในการท างานด้วยระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ 
โดยรวม น้อยกว่า กลุ่มตัวอย่างอายุการท างาน มากกว่า 10 ปีขึ้นไป ต่อมากลุ่มตัวอย่างอายุการท างาน 1-5 ปี มีระดับความ
คิดเห็นเรื่องประสิทธิภาพในการท างานด้วยระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ โดยรวม น้อยกว่า กลุ่มตัวอย่างอายุการท างาน  6-
10 ปี และกลุ่มตัวอย่างอายุการท างาน 1-5 ปี มีระดับความคิดเห็นเรื่องประสิทธิภาพในการท างานด้วยระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์ โดยรวม น้อยกว่า กลุ่มตัวอย่างอายุการท างาน มากกว่า 10 ปีขึ้นไป  
4. ผลการศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพในการท างานด้วยระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของสถาบันวิจัย
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย 
  สมมติฐานข้อที่ 2 ปัจจัยด้านลักษณะการใช้งาน มีอิทธิพลต่อระดับความคิดเห็นเรื่องประสิทธิภาพของระบบ
สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ในสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ผลการวิจัยพบว่า  ปัจจัยลักษณะการใช้
งาน ด้านพฤติกรรมการท างาน (X1) และด้านความสามารถของระบบ (X2) มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพในการท างานด้วยระบบสาร
บรรณอิเล็กทรอนิกส์ในสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ด้านความสะดวกมากที่สุด โดยมีค่า 
Adjusted R2 เท่ากับ 0.453 รองลงมาคือด้านความรวดเร็วในการท างาน โดยมีค่า Adjusted R2 เท่ากับ 0.370 ด้านการลด
ขั้นตอนการท างาน โดยมีค่า Adjusted R2 เท่ากับ 0.205 ด้านความประหยัด โดยมีค่า Adjusted R2 เท่ากับ 0.164 ตามล าดับ 
และโดยรวม มีค่า Adjusted R2 เท่ากับ 0.506 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตั้งไว้ 
 

สรุปผลและอภิปรายผล 
1. ลักษณะการใช้งานและประสิทธิภาพในการท างานด้วยระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ของสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย 
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ปัจจัยด้านลักษณะการใช้งาน พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นโดยรวม อยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจเป็นเพราะระบบ
ส า ร บ ร ร ณ อ ิเล ็ก ท ร อ น ิก ส ์ ส า ม า ร ถ ใช ้ง า น ได ้ใน ล ัก ษ ณ ะ ที ่ห ล า ก ห ล า ย  ที ่ต อ บ ส น อ งต ่อ พ ฤ ต ิก ร ร ม  
การใช้ของบุคลากรได้เป็นอย่างดี จ ึงท าให้พนักงานมีคว ามคิดเห็นต่อการใช้งานระบบสารบรรณอิเล ็กทรอนิกส์  
ในระดับมาก สอดคล้องกับธีรภัทร กางมูล (2554) พบว่า การประเมินการใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์  
อยู่ในระดับมาก ทั้งในด้านการเรียกใช้และการเข้าระบบ ด้านการลงทะเบียนสร้างและส่งเอกสาร ด้านการรับเอกสาร ด้านการ
ค้นหาเอกสาร ด้านการรายงานข้อมูล ด้านการประเมินผลการรับ-ส่ง หนังสือราชการ โดยทั้งหมดอยู่ในระดับมาก นอกจากนี้
ยังสอดคล้องกับ กนิษฐา สุวรรณสินธุ์ (2558) พบว่า ระดับความพึงพอใจในการใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์โดย
รวมอยู่ในระดับมาก และยังสอดคล้องกับ จันทร์จิรา ตลับแก้ว (2559) พบว่า มีความพึงพอใจต่อการใช้งานระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์ อยู่ในระดับมาก 

ปัจจัยประสิทธิภาพในการท างานด้วยระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นกับเกี่ยวกับ
ประสิทธิภาพในการท างานโดยรวม อยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจเป็นเพราะระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ช่วยส่งเสริมให้
ผู้ปฏิบัติงานสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากข้ึน ช่วยให้เกิดการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงานภาครัฐ สร้าง
ความสะดวกในการจัดเก็บค้นหาเอกสาร ลดการใช้กระดาษ ได้อย่างเต็มรูปแบบ โดยที่หน่วยงานภาครัฐสามารถลดภาระในการ
จัดหาเครื่องแม่ข่ายส าหรับติดตั้ง รวมไปถึงลดต้นทุนในการบ ารุงรักษาระบบ ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของ รุ่งทิพย์ วุฒิคัมภีร์ 
(2555) ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรเมื่อน าระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์มาใช้พัฒนางานสารบรรณ โดย
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก และสอดคล้องกับ สุวิภา ดวงผาสุก (2557) พบว่า ประสิทธิภาพการใช้งานระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์ อยู่ในระดับมาก นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับ วิโรจน์ ยิ้มขลิบ และปิยวรรณ สีเชียง (2555) พบว่า ผู้ใช้งานระบบ
สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ มีความพึงพอใจต่อประสิทธิภาพของระบบ อยู่ในระดับมาก 

2. ความแตกต่างระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล กับประสิทธิภาพในการท างานด้วยระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์  ของ
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย 

อายุที่ต่างกันมีผลต่อระดับความคิดเห็นเรื่องประสิทธิภาพในการท างานด้วยระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ในสถาบันวิจัย
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย โดยรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เมื่อเปรียบเทียบความ
แตกต่างของประสิทธิภาพในการท างานด้วยระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ โดยรวม จ าแนกตามอายุเป็นรายคู่ พบว่า                
กลุ่มตัวอย่างอายุ 18 – 27 ปี มีระดับความคิดเห็นเรื่องประสิทธิภาพในการท างานด้วยระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ โดยรวม 
น้อยกว่า กลุ่มตัวอย่างอายุ 28 – 37 ปี กลุ่มตัวอย่างอายุ 28 – 37 ปี มีระดับความคิดเห็นเรื่องประสิทธิภาพในการท างาน
ด้วยระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ โดยรวม มากกว่า กลุ่มตัวอย่างอายุ 48 ปีขึ้นไป และกลุ่มตัวอย่างอายุ 38 – 47 ปี มีระดับ
ความคิดเห็นเรื่องประสิทธิภาพในการท างานด้วยระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ โดยรวม มากกว่า กลุ่มตัวอย่างอายุ 48 ปีขึ้นไป 
ทั้งนี้อาจเป็นเพราะระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ เป็นเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่ช่วยอ านวยความสะดวก และโดยทั่วไปผู้ที่มีอายุ
น้อยมักจะเข้าถึงเทคโนโลยีได้ง่ายกว่าผู้ที่มีอายุมาก เป็นกลุ่มคนที่ทันโลกทันเทคโนโลยี สามารถใช้อุปกรณ์และเครื่องมือทันสมัย 
จึงท าให้สามารถเข้าถึงการใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งเป็นเทคโนโลยีใหม่ได้เป็นอย่างดี จึงเกิดการรับรู้
ประสิทธิภาพของระบบได้มากกว่ากลุ่มผู้ที่มีอายุมาก แต่อย่างไรก็ตามกลุ่มอายุน้อยอาจไม่ใช่ตัวบ่งช้ีถึงประสิทธิภาพในการ
ท างานด้วยระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมด ดังจะเห็นได้ว่ากลุ่มอายุที่อยู่ในช่วงต่ าสุดในองค์กร คือ 18 – 27 ปี จะมี
ประสิทธิภาพต่ ากว่า กลุ่มอายุ 28 – 37 ปี เนื่องจากกลุ่มอายุน้อยที่ สุดในองค์กรนั้นเป็นกลุ่มที่ เพิ่ งเข้าสู่วัยท างาน               
มีประสบการณ์ในการท างานน้อยกว่า และอาจมีความเข้าใจเกี่ยวกับงานน้อยกว่าเมื ่อเทียบกับกลุ ่มอายุ 28 – 37 ปี                  
ซึ่งผลการวิจัยที่พบสอดคล้องกับงานวิจัยของ สาลินี สมบัติแก้ว (2556) พบว่า อายุต่างกันมีผลต่อประสิทธิภาพการใช้งานระบบ
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สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ต่างกันและสอดคล้องกับ พัชราวรรณ บุญแสน (2554) พบว่า อายุท่ีแตกต่างกัน มีผลต่อประสิทธิภาพ
การใช้งานระบบอินทราเน็ตที่แตกต่างกัน 

ระดับการศึกษาที่ต่างกันมีผลต่อระดับความคิดเห็นเรื่องประสิทธิภาพในการท างาน ด้วยระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ใน
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย โดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ที ่ระดับ 0.05 เมื ่อ
เปรียบเทียบความแตกต่างของประสิทธิภาพในการท างานด้วยระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์  โดยรวม จ าแนกตามระดับ
การศึกษาเป็นรายคู่ พบว่า กลุ่มตัวอย่างระดับการศึกษา ต่ ากว่าปริญญาตรี มีระดับความคิดเห็นเรื่องประสิทธิภาพในการ
ท างานด้วยระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ โดยรวม น้อยกว่า กลุ่มตัวอย่างระดับการศึกษา ปริญญาตรี กลุ่มตัวอย่างระดับ
การศึกษา ต่ ากว่าปริญญาตรี มีระดับความคิดเห็นเรื่องประสิทธิภาพในการท างานด้วยระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ โดยรวม 
น้อยกว่า กลุ่มตัวอย่างระดับการศึกษา สูงกว่าปริญญาตรี และกลุ่มตัวอย่างระดับการศึกษา ปริญญาตรี มีระดับความคิดเห็น
เรื่องประสิทธิภาพในการท างานด้วยระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ โดยรวม น้อยกว่า กลุ่มตัวอย่างระดับการศึกษา สูงกว่า
ปริญญาตรี กล่าวคือ ผู้ที่ระดับการศึกษาสูงกว่าจะมีความคิดเห็นเรื่องประสิทธิภาพในการท างานด้วยระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์ โดยรวม สูงกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ที่มีระดับการศึกษาต่ ากว่า ทั้งนี้อาจเป็นเพราะระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์ เป็นระบบที่ผู้ใช้จ าเป็นต้องมีความรู้ความเข้าใจลักษณะงาน และเข้าใจการใช้งานระบบเป็นอย่างดี ดังนั้นผู้ที่
ระดับการศึกษาที่สูงกว่าจึงมีความคิดเห็นเรื่องประสิทธิภาพในการท างานด้วยระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์มากกว่า สอดคล้อง
กับงานวิจัยของ สาลินี สมบัติแก้ว (2556) พบว่า ระดับการศึกษาต่างกัน มีผลต่อประสิทธิภาพการใช้งานระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์แตกต่างกัน และสอดคล้องกับ พัชราวรรณ บุญแสน (2554) พบว่า ระดับการศึกษาที่แตกต่างกัน มีผลต่อ
ประสิทธิภาพการใช้งานระบบอินทราเน็ตที่แตกต่างกัน 

ต าแหน่งงานท่ีต่างกันมีผลต่อระดับความคิดเห็นเรื่องประสิทธิภาพในการท างาน ด้วยระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
ในสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย โดยรวม แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เมื่อ
เปรียบเทียบความแตกต่างของประสิทธิภาพในการท างานด้วยระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ โดยรวม จ าแนกตามต าแหน่ง
งานเป็นรายคู่ พบว่า กลุ่มตัวอย่างต าแหน่งงานผู้อ านวยการ มีระดับความคิดเห็นเรื่องประสิทธิภาพในการท างานด้วยระบบสาร
บรรณอิเล็กทรอนิกส์ โดยรวม มากกว่า กลุ่มตัวอย่างต าแหน่งงาน พนักงาน และกลุ่มตัวอย่างต าแหน่งงาน ผู้อ านวยการ มีระดับ
ความคิดเห็นเรื่องประสิทธิภาพในการท างานด้วยระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ โดยรวม มากกว่า กลุ่มตัวอย่างต าแหน่งงาน 
ลูกจ้าง กล่าวคือ ผู้ที่ต าแหน่งผู้อ านวยการจะมีความคิดเห็นเรื่องประสิทธิภาพในการท างานด้วยระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ 
โดยรวม สูงกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับต าแหน่งที่ต่ ากว่า ในที่น้ีคือพนักงานและลูกจ้าง ท้ังนี้อาจเป็นเพราะผู้ที่มีระดับต าแหน่งงาน
ที่สูงกว่ามีความเข้าใจภาพรวมของงานในแผนกท่ีดีกว่า จึงสามารถใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ในลักษณะที่ช่วยให้
ท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากกว่า ซึ่งในขณะเดียวกันผู้ใช้ที่มีต าแหน่งพนักงานอาจมีความเข้าใจความสามารถในการใช้งาน
ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ได้ไม่มากพอจึงมีความคิดเห็นว่าระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์มีประสิทธิภาพน้อย สอดคล้อง
กับงานวิจัยของ รุ่งทิพย์ วุฒิคัมภีร์ (2555) พบว่า บุคลากรที่ปฏิบัติงานในสังกัดกรมวิชาการเกษตรที่ต าแหน่งงานแตกต่างกัน 
มีความเห็นต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานในภาพรวมแตกต่างกัน  

หน่วยงานที่สังกัดที่ต่างกันมีผลต่อระดับความคิดเห็นเรื่องประสิทธิภาพในการท างานด้วยระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
ในสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย โดยรวม ไม่แตกต่าง อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
กล่าวคือ หน่วยงานที่สังกัดไม่มีผลต่อระดับความคิดเห็นเรื่องประสิทธิภาพในการท างานด้วยระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ใน
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยแีห่งประเทศไทย ท้ังนี้อาจเป็นเพราะการใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ในแต่ละ
หน่วยงานนั้นมีการใช้ที่ไม่ต่างกัน จึงมีความคิดเห็นเรื่องประสิทธิภาพในการท างานไม่ต่างกัน สอดคล้องกับงานวิจัยของ 
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ปริศนา มัชฌิมา และคณะ (2555) พบว่า หน่วยงานที ่ส ังกัดต่างกัน  มีประสิทธิภาพของการใช้งานระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์โดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน 

อายุการท างานที่ต่างกันมีผลต่อระดับความคิดเห็นเรื่องประสิทธิภาพในการท างานด้วยระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
ในสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย โดยรวม แตกต่างกัน เมื่อเปรียบเทียบ ความแตกต่างของ
ประสิทธิภาพในการท างานด้วยระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ โดยรวม จ าแนกตามอายุการท างาน เป็นรายคู่ พบว่า กลุ่ม
ตัวอย่างอายุการท างาน ต่ ากว่า 1 ปี มีระดับความคิดเห็นเรื่องประสิทธิภาพในการท างานด้วยระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ 
โดยรวม น้อยกว่า กลุ่มตัวอย่างอายุการท างาน มากกว่า 10 ปีขึ้นไป ต่อมากลุ่มตัวอย่างอายุการท างาน 1-5 ปี มีระดับความ
คิดเห็นเรื่องประสิทธิภาพในการท างานด้วยระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ โดยรวม น้อยกว่า กลุ่มตัวอย่างอายุการท างาน  
6-10 ปี และกลุ่มตัวอย่างอายุการท างาน 1-5 ปี มีระดับความคิดเห็นเรื่องประสิทธิภาพในการท างานด้วยระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์ โดยรวม น้อยกว่ากลุ่มตัวอย่างอายุการท างานมากกว่า 10 ปีขึ้นไป ผู้ที่อายุการท างานมากกว่าจะมีความคิดเห็น
เรื่องประสิทธิภาพในการท างานด้วยระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ โดยรวม สูงกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับอายุการท างานท่ีต่ ากว่า 
ทั้งนี้อาจเป็นเพราะผู้ที่มีอายุงานที่สูงกว่ามีความเข้าใจภาพรวมของงานในส่วนท่ีรับผิดชอบที่ดีกว่า จึงสามารถใช้งานระบบสาร
บรรณอิเล็กทรอนิกส์ในลักษณะที่ช่วยให้ท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากกว่า ซึ่งในขณะเดียวกันผู้ใช้ที่มีอายุงานน้อยอาจมี
ความเข้าใจความสามารถในการใช้งานได้ไม่มากพอ จึงมีความคิดเห็นว่าระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์มีประสิทธิภาพน้อย 
สอดคล้องกับงานวิจัยของ บุณยวีร์ วัชรโชคชัยพงษ์ (2553) พบว่า อายุการท างานมีความสัมพันธ์กับความคิดเห็นต่อ
ประสิทธิภาพของระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ 

3. ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพในการท างานด้วยระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ของสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย 

ปัจจัยลักษณะการใช้งาน มีอิทธิพลต่อระดับความคิดเห็นเรื่องประสิทธิภาพของ ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
ในสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ผลการวิจัยพบว่า พฤติกรรมการท างาน (X1) มีอิทธิพลต่อระดับความ
คิดเห็นเรื่องประสิทธิภาพของระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ในสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ทั้งนี้
อาจเป็นเพราะพฤติกรรมการท างานเป็นสิ่งที่ช้ีวัดและบ่งบอกถึงการใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ โดยพฤติกรรมการ
ท างานของบุคลากรจะเป็นการใช้งานระบบจริง เมื่อมีพฤติกรรมการใช้งานมาก จึงจะท าให้บุคลากรทราบถึงประสิทธิภาพของ
ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ว่าเมื่อเกิดพฤติกรรมการใช้งานจริงแล้วระบบฯ จะมีประสิทธิภาพมากเพียงใด ดังนั้นระดับ
พฤติกรรมการใช้งานจึงมีอิทธิพลต่อระดับความคิดเห็นเรื่องประสิทธิภาพของระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ สอดคล้องกับ
งานวิจัยของ พัชราวรรณ บุญแสน (2554) พบว่า พฤติกรรมเกี่ยวกับการใช้งาน มีผลต่อประสิทธิภาพการใช้งานระบบ
อินทราเน็ตและสอดคล้องกับงานวิจัยของ สาลินี สมบัติแก้ว (2556) ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพการใช้งานระบบสาร
บรรณอิเล็กทรอนิกส์ของกรมทางหลวง พบว่า พฤติกรรมเกี่ยวกับการใช้งานมีผลต่อประสิทธิภาพการใช้งานระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์ 

ส าหรับประเด็นด้านความสามารถของระบบ (X2) มีอิทธิพลต่อระดับความคิดเห็นเรื่องประสิทธิภาพของระบบสาร
บรรณอิเล็กทรอนิกส์ในสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ทั้งนี้อาจเป็นเพราะความสามารถของระบบ
เป็นตัวที่บอกถึงประโยชน์ท่ีผู้ใช้จะได้รับในการใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์โดยระบบที่มีความสามารถสูง ก็จะสามารถ
ใช้ให้เกิดประสิทธิภาพสูงตามไปด้วย ดังนั้นความสามารถของระบบจึงมีอิทธิพลต่อระดับความคิดเห็นเรื่องประสิทธิภาพของ
ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ โดยผลการวิจัยที่พบนี้คล้ายคลึงกับผลงานวิจัยของ ศิริวัฒน์ เปลี่ยนบางยาง (2558) พบว่า 
ความสามารถในเทคโนโลยีสารสนเทศ มีความสัมพันธ์กับประสิทธิผลของการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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ข้อเสนอแนะ 
1. ประเด็นการพัฒนาบุคลากร มีดังนี ้

        1.1 ควรพัฒนาทักษะและความสามารถของบุคลากรที่อายุน้อย คือ ช่วงอายุ 18-27 ปี ซึ่งเป็นกลุ่มที่อยู่ในช่วง
เริ่มต้นการท างานในองค์กรให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภาระงานที่รับผิดชอบมากขึ้น จะท าให้เข้าถึงประสิทธิภาพของ
ร ะ บ บ ส า ร บ ร ร ณ อ ิเล ็ก ท ร อ น ิก ส ์ม า ก ยิ ่ง ขึ ้น  แ ล ะ ส า ห ร ับ บ ุค ล า ก ร ที ่ใ น ช ่ว ง อ า ย ุ 4 8  ป ี ขึ ้น ไป  ค ว ร มี  
การพัฒนาทักษะการใช้ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ด้วยการจัดให้มีเพื ่อนร่วมงานที ่คอยสนับสนุนการท างาน   
และแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธีการท างาน เพื่อเพิ่มทักษะการท างานด้วยระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
         1.2 องค์กรควรให้ความส าคัญกับการพัฒนาบุคลากรที่ระดับการศึกษาต่ ากว่าปริญญาตรีให้มีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์มากขึ้น เช่น ระบบให้บริการรับส่งหนังสือ จัดเก็บเอกสารเพื่อส่งต่อ สั่งการและ
ลงนามในเอกสารหรือส่งเข้าระบบหนังสือเวียนที่มีการลงนามรับทราบ เพื่อให้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงมีการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานด้วยระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ อย่างสม่ าเสมอ 
         1.3 ควรพัฒนาทักษะการใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของพนักงานและลูกจ้าง ด้วยการฝึก อบรมให้เกิด
ความสามารถในการใช้งานระบบท่ีเหมาะสมกับงานที่รับผิดชอบ และควรมีการประเมินผลการปฏิบัติงานด้วยระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์อย่างสม่ าเสมอเพื่อพัฒนาให้ประสิทธิภาพในการท างานเพิ่มสูงขึ้น 
        1.4 ควรมุ่ งเน้นพัฒนาประสิทธิภาพในการท างานด้วยระบบสารบรรณอิ เล็กทรอนิกส์ของบุคลากร  
ที่มีอายุการท างานน้อย อาจใช้วิธีการฝึกอบรมการใช้งานระบบฯ ให้บุคลากรตั้งแต่ช่วงเริ่มเข้าสู่องค์กร ซึ่งจะช่วยให้ปฏิบัติงาน
ด้วยระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

2. ประเด็นการส่งเสริมและการกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาพฤติกรรมการท างานเพิ่มมากขึ้น ดังนี ้
        2.1 ควรสร้างรหัสเข้าใช้งานให้บุคลากรทุกคนเพี่อความสะดวกในการเข้าใช้งานระบบฯ แนะน าและชักจูงให้เพื่อน
ในที่ท างานมาใช้งานระบบฯ ด้วย 
       2.2 ผู้ปฏิบัติงานควรหมั่นตรวจสอบเอกสารที่ส่งมาในระบบอยู่เป็นประจ าทั้งเช้าและบ่าย 
        2.3 ผู้ปฏิบัติงานควรให้ความส าคัญกับระบบฯ โดยการเข้าใช้งานระบบฯ เพื่อตรวจสอบข้อมูลและเอกสาร                
การเปิดดูคู่มือท่ีมีอยู่ในระบบฯ เพื่อแก้ไขปัญหาระหว่างการใช้งานระบบฯ ด้วยตนเอง  
        2.4 ผู้ปฏิบัติงานควรมีการแจ้งผู้ดูแลระบบฯ เมื่อไม่สามารถแก้ไขปัญหาด้วยตนเอง เพื่อให้การใช้งานต่อเนื่อง            
และราบรื่น  
  3. ประเด็นการปรับปรุงและพัฒนาความสามารถของระบบ เพื่อให้ระบบสามารถใช้งานได้ดียิ่งขึ้น ดังนี้ 
         3.1 การปรับปรุงและพัฒนาความสามารถของระบบให้สามารถให้ผู้ใช้เปิดดูเอกสารเข้า-ออกได้อย่างรวดเร็ว  
         3.2 การปรับปรุงและพัฒนาความสามารถของระบบให้สามารถค้นหาเอกสารเพื่อติดตามงานได้อย่างรวดเร็ว 
สามารถสร้าง-ส่งเอกสารต่าง ๆ ได้โดยง่าย  
         3.3 การปรับปรุงและพัฒนาความสามารถของระบบให้สามารถแนบไฟล์เอกสารได้โดยง่าย สามารถ download 
ไฟล์เอกสารได้อย่างรวดเร็ว สามารถสั่งพิมพ์เอกสารได้อย่างรวดเร็ว  
         3.4 พัฒนาความสามารถของระบบให้สามารถจัดล าดับความส าคัญเร่งด่วนในการรับ-ส่งเอกสารในระบบได้อย่าง
ถูกต้อง เพื่อไม่ให้เกิดความผิดพลาดในการท างาน 
         3.5 เลือกหน่วยงานท่ีท่านต้องการส่งเอกสารในระบบได้โดยง่าย เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการท างาน 
         3.6 การปรับปรุงและพัฒนาความสามารถของระบบให้สามารถบันทึกข้อสั่งการของผู้บริหาร และบันทึกการ
ปฏิบัติงานในระบบได้ง่าย และความปลอดภัยในการรักษาความลับของเอกสาร ได้แก่ การเก็บรักษาข้อมูล และการควบคุมรหัส
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การเข้าใช้งานโดยระบุตัวตนที่ชัดเจน ซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ในสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยได้ 
 

กิตติกรรมประกาศ 
สารนิพนธ์ฉบับนี้สามารถส าเร็จลุล่วงได้ด้วยดี เนื่องจากได้รับความกรุณาอย่างยิ่งจากอาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์ 

อาจารย์ ดร.ณัฏฐพัชร มณี โรจน์ ที่ ได้กรุณาสละเวลาอันมีค่าเพื่อมาให้ค าปรึกษา ค าแนะน า และให้ข้อเสนอแนะ 
ในการจัดท าสารนิพนธ์นี้ทุกขั้นตอน นับตั้ งแต่ เริ่มด า เนินการจนส าเร็จเรียบร้อยสมบูรณ์ เป็นสารนิพนธ์ฉบับนี้                         
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีรวิชญ์ เลิศไทยตระกูล และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กาญณ์ระวี อนันตอัครกุล ท่ีกรุณาเป็นกรรมการ              
ในการสอบสารนิพนธ์ฉบับนี้ และช่วยตรวจสอบแบบสอบถาม ให้ค าแนะน า ตลอดจนแนวทางต่างๆ เพื่อปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่อง
ของสารนิพนธ์ฉบับนี้จนสมบูรณ์ รวมทั้งคณาจารย์ในคณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒทุกท่านท่ีได้ประสิทธิ์
ประสาทวิชาความรู้ ให้ความช่วยเหลือ ความเมตตา ตลอดจนประสบการณ์ที่ดีแก่ผู้วิจัยด้วยดี เสมอมา และขอขอบคุณ
เจ้าหน้าที่ประจ าหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต เจ้าหน้าที่บัณฑิตวิทยาลัย ที่ได้ให้ ความช่วยเหลือในทุกด้านตลอดจน
จบหลักสูตรการศึกษา ผู้วิจัยจึงขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงมา ณ ท่ีนี้ 

ขอกราบขอบพระคุณบิดา มารดา ญาติพี่น้อง และเพื่อนๆ ทุกคนที่ให้ความรัก ความห่วงใย สนับสนุน เป็นแรง
บันดาลใจ และเป็นทุกก าลังใจที่ดียิ่งให้ผู้วิจัยสามารถท างานวิจัยฉบับนี้ได้ส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี รวมทั้งขอขอบพระคุณ
ผู้บริหารระดับสูง หัวหน้างาน เพื่อนร่วมงาน ผู้ตอบแบบสอบถามที่สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
ทุกๆ ท่าน ท่ีให้การสนับสนุน ช่วยเหลือ รวมถึงให้คาแนะน าและก าลังใจด้วยดีเสมอมา 
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