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ปัจจัยท่ีมีผลต่อการน าระบบสารสนเทศมาใช้เพ่ือลดการใช้กระดาษของกลุ่มคนวัยท างาน

บริษัทเอกชนในกรุงเทพมหานคร 

Factors affecting the use of information systems to reduce paper  

use by working people in Bangkok  

นางสาวศุภรัสม์ิ พิรักษเ์รืองกุล 

บทคัดย่อ 

 การวิจยัเร่ืองปัจจยัท่ีมีผลต่อการน าระบบสารสนเทศมาใชเ้พื่อลดการใชก้ระดาษของกลุ่ม

คนวยัท างานบริษทัเอกชนในกรุงเทพมหานคร มีวตัถุประสงคข์องการวิจยั คือ เพื่อศึกษาปัจจยั

ส่วนบุคคล พฤติกรรมการรับรู้และปัจจัยวฒันธรรมสารสนเทศท่ีมีผลต่อกลุ่มคนวยัท างาน

บริษทัเอกชนในกรุงเทพมหานครเก่ียวกบัการน าระบบสารสนเทศมาใชเ้พื่อลดการใชก้ระดาษ  

 ผลการ วิจัยพบว่ า ปั จจัย ส่ วน บุคคลของก ลุ่มคนวัยท างานบ ริษัท เอกชนใน

กรุงเทพมหานครส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอาย ุ31 - 40 ปี ระดบัการศึกษาปริญญาตรี มีต าแหน่ง

งานระดับปฏิบัติงาน และมีประสบการณ์ท างาน 2 – 5 ปี ส่วนพฤติกรรมพบว่าส่วนใหญ่ใช้

บริการระบบสารสนเทศเขา้มาใช้แทนกระดาษต่อวนั 6 คร้ัง ข้ึนไป มีระยะเวลาการใช้ระบบ

สารสนเทศแทนการใชก้ระดาษ 2 - 5 ชัว่โมงต่อวนั และคอมพิวเตอร์ และพบวา่ปัจจยัวฒันธรรม

สารสนเทศในองคก์รท่ีมีผลต่อการน าระบบสารสนเทศมาใชเ้พื่อลดการใชก้ระดาษของกลุ่มคน

วยัท างานบริษทัเอกชนในกรุงเทพมหานคร โดยรวมอยู่ในระดบัมาก ซ่ึงผลการวิจยัท่ีไดม้าใช้

เป็นแนวทางเพื่อน าผลการวิเคราะห์ และหาแนวทางในการปรับปรุงแกไ้ขส าหรับการบริหาร 

วางแผน และพฒันาปัจจยัดา้นต่างๆในการปฏิบติังานของพนกัให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึนเพื่อ
ประโยชน์สูงสุดขององคก์ร 
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Abstract 

 Research on factors affecting the use of information systems in order to reduce paper 

use by working people, private companies in Bangkok with the purpose of research is to study 

personal factors Perception behavior and information culture factors affecting working-age 

groups, private companies in Bangkok regarding the use of information systems to reduce 

paper use. 

 The results of the research revealed that most of the personal factors of working group, 

private companies in Bangkok were female, aged between 3 1  - 4 0  years, with a bachelor's 

degree. Have job positions at operational level and have 2  - 5  years work experience. In the 

behavior, it is found that most use the information system services instead of paper per day 6 

times or more. There is a period of information system usage instead of paper 2 - 4 hours per 

day. And computers and found that information culture factors in the organization that affect 

the use of information systems in order to reduce paper use by working people, private 

companies in Bangkok Overall is at a high level. The research results obtained are used as 

guidelines for the analysis results. And find ways to improve for management, planning and 

development of various factors in the operation of the staff to be more efficient for the best 

interest of the organization. 
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บทน า 

 ปัจจุบนัความก้าวหน้าของเทคโนโลยีสารสนเทศไดมี้บทบาทท่ีส าคญัต่อวิถีชีวิตและ

สังคมของมนุษย ์เทคโนโลยีสารสนเทศไดส้ร้างการเปล่ียนแปลงและโอกาสให้แก่องคก์ร เช่น 

เปล่ียนโครงสร้างความสัมพนัธ์และการแข่งขนัในอุตสาหกรรม ปรับโครงสร้างการด าเนินงาน

ขององคก์รเพื่อเพิม่ประสิทธิภาพในการผลิตและบริการ เป็นตน้ เน่ืองจากเทคโนโลยสีารสนเทศ

ก่อให้เกิดรูปแบบใหม่ในการติดต่อส่ือสารและมีปฏิสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลท าให้มีการพฒันา

และกระจายตัวของภูมิปัญญา ซ่ึงต้องอาศัยบุคคลท่ีมีความรู้และความเข้าใจในการใช้งาน

เทคโนโลย ี 

 องคก์รท่ีเจริญเติบโตในอนาคตตอ้งสามารถประยกุตเ์ทคโนโลยีเขา้ไปในโครงสร้างการ

บริหารงานได ้และการติดต่อส่ือสารดว้ยเทคโนโลยีสารสนเทศมีบทบาทและความส าคญัภายใน

องค์กรอย่างมาก การประยุกต์เทคโนโลยีสารสนเทศในองค์กรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ

ด าเนินงาน หรือการลดขั้นตอนในการท างาน โดยการสร้างส่ิงแวดลอ้มท่ีลดการใชก้ระดาษเป็น

เป้าหมายท่ีส าคญัของธุรกิจในยคุอิเล็กทรอนิกส์ ส่ิงท่ีตอ้งการ คือ ประสิทธิภาพการด าเนินงาน 

ความรวดเร็ว เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ไดแ้ก่ ไฟลข์อ้มูล อีเมล ์รูปภาพ เสียง หรือระบบมลัติมีเดีย 

ฯลฯ การเดินทางของคล่ืนสัญญาณอิเล็กทรอนิกส์สามารถส่งผ่านในช่องส่ือสารไดอ้ยา่งรวดเร็ว 

การจดัส่งอีเมลแ์ละขอ้ความบนเครือข่ายมีตน้ทุนโดยรวมถูกกว่าวิธีการอ่ืน ดงันั้น จึงมีผูนิ้ยมใช้

งานบนเครือข่ายจ านวนมากเลือกใชเ้ทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์สูงสุดและก่อให้เกิดผลกระทบ
ในดา้นลบนอ้ยท่ีสุดต่อองคก์ร สังคม และส่ิงแวดลอ้ม 

 วฒันธรรมสารสนเทศ หมายถึง ผลสะทอ้นขององค์กรเก่ียวกบัค่านิยมบรรทดัฐานและ

การปฏิบติัเก่ียวกับสารสนเทศโดยผูใ้ช้สารสนเทศในองค์กรใช้สารสนเทศตามกระบวนการ

จดัการสารสนเทศอยา่งเป็นระบบในระบบสารสนเทศท่ีเช่ือมโยงกบัประสิทธิภาพขององค์กร 

วฒันธรรมสารสนเทศจึงเก่ียวขอ้งกบัเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีน ามาใชใ้นการจดัการสารสนเทศ
ขององคก์รอยา่งเป็นระบบ 

 จากท่ีกล่าวมา เบ้ืองต้นทางผู ้จัดท าวิจัยได้เล็งเห็นว่า การด าเนินการภายในองค์กร

ประกอบดว้ยขอ้มูลข่าวสาร เอกสาร ส่ิงพิมพ ์จ านวนมาก ทุกๆวนั ส่วนใหญ่บนโต๊ะท างานของ
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กลุ่มคนวยัท างานในองค์กรบริษทัเอกชน ในกรุงเทพมหานคร จะมีกระดาษท่ีเป็นเอกสารเขา้

ออกอยู่ตลอดเวลา ส่ิงพิมพ์หรือกระดาษเอกสารเหล่านั้นได้รับการคัดลอก ถ่ายส าเนา หรือ

ด าเนินการส่งต่อระหว่างกนั แต่ละเร่ืองตอ้งไดรั้บการส าเนาและส่งกระจายออกไป หลายต่อ

หลายเร่ือง เม่ือรับทราบแลว้ก็โยนท้ิงไป เอกสารบางช้ินตอ้งน าเก็บรวบรวมไวเ้ป็นหมวดหมู่ 

เป็นแฟ้ม เพื่อการอา้งอิง หรือใชง้านในวนัขา้งหน้า เห็นไดช้ดัว่า เอกสารทุกช้ินมีตน้ก าเนิดมา

จากการจดัพิมพค์ร้ังแรกโดยใชค้อมพิวเตอร์ ใชโ้ปรแกรมป้อนขอ้มูลเอกสาร ดงันั้น อาจกล่าว

ได้ว่า เอกสารเกือบทุกช้ินเคยเป็นเอกสารอิเล็กทรอนิกส์มาก่อน ท าไมกลุ่มคนวยัท างานใน

องค์กรบริษัทเอกชนในกรุงเทพมหานครไม่จดัการกับเอกสารอิเล็กทรอนิกส์เหล่านั้นตั้งแต่
เร่ิมตน้ 

 วัตถุประสงค์ของงานวิจัย    

 1 . เพื่ อ ศึกษ าปั จจัย ส่ วน บุคคล ท่ี มี ผล ต่อก ลุ่มคนวัยท างานบ ริษัท เอกชนใน
กรุงเทพมหานครเก่ียวกบัการน าระบบสารสนเทศมาใชเ้พื่อลดการใชก้ระดาษ 

 2 เพื่อศึกษาเก่ียวกบัพฤติกรรมการรับรู้เก่ียวกบัวิธีการน าระบบสารสนเทศมาใชเ้พื่อลด
การใชก้ระดาษของกลุ่มคนวยัท างานบริษทัเอกชนในกรุงเทพมหานคร 

 3 เพื่อศึกษาเก่ียวกบัวฒันธรรมสารสนเทศในองคก์รท่ีมีผลต่อการน าระบบสารสนเทศมา
ใชเ้พื่อลดการใชก้ระดาษของกลุ่มคนวยัท างานบริษทัเอกชนในกรุงเทพมหานคร 

วรรณกรรมและงานวิจัยที่เกีย่วข้อง 

แนวคิดเกีย่วกบัวัฒนธรรมองค์กร วัฒนธรรมสารสนเทศ และปัจจัยในการพฒันาวัฒนธรรม

สารสนเทศ 

 การพัฒนาให้เกิดวฒันธรรมสารสนเทศในองค์กรนั้ นประกอบด้วยปัจจัยด้านต่างๆ 

(Davenport & Prusak, 1997 ; Choo, 2002 ; Sangdee, 2009) ดงัน้ี  

 1. โครงส ร้างพื้ นฐานทางสารสน เทศ (Information Infrastructure) ได้แ ก่  ระบบ

สารสนเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศการเปล่ียนแปลงโครงสร้างองคก์รท่ีส่งผลต่อการจดัการ
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และการใช้สารสนเทศในองค์กร นอกจากน้ีโครงสร้างการท างานขององค์กรเป็นปัจจยัหน่ึงท่ี

ส่งผลต่อประสิทธิภาพของการส่ือสารสารสนเทศในองคก์ร  

 2. ค่านิยม (Value) เป็นความเช่ือเก่ียวกับเป้าหมายและอัตลักษณ์ขององค์กร ว่าจะ

สามารถบรรลุเป้าหมายไดอ้ยา่งไร ทั้งยงัเก่ียวขอ้งกบัการรับรู้ความส าคญัของสารสนเทศในการ

ปฏิบติังาน ตลอดจนการมีทศันคติท่ีดีต่อสารสนเทศท่ีใชใ้นการปฏิบติังานและความส าเร็จของ

องคก์รความส าเร็จหรือผลประกอบการท่ีเพิ่มข้ึนขององคก์ร อาจพิจารณาจากผลก าไร ผลิตผลท่ี

มากข้ึน ซ่ึงความส าเร็จขององค์กรสามารถวิเคราะห์ไดจ้ากเอกสารต่างๆ เช่น เอกสารรายงาน

ประจาปี องคก์รท่ีมี การพฒันาวฒันธรรมสารสนเทศในระดบัสูงจะส่งผลให้บุคลากรในองคก์ร

มีการใช้สารสนเทศในกิจกรรมต่างๆ อย่างกว้างขวาง และส่งผลต่อผลิตภาพหรือผล

ประกอบการขององคก์รท่ีเพิ่มสูงข้ึนทั้งในดา้นของคุณภาพ ผลผลิตและผลก าไร  

 3. บรรทดัฐาน (Norm) ไดรั้บอิทธิพลจากค่านิยม และส่งผลต่อพฤติกรรมต่างๆท่ีเก่ียวกบั

สารสนเทศ เป็นกฎเกณฑ์และแนวปฏิบติัขององคก์รในดา้นสารสนเทศและการควบคุมคุณภาพ

สารสนเทศท่ีใช้บรรทดัฐานหรือกฎเกณฑ์อาจเป็นส่ิงท่ีเป็นทางการ หรือไม่เป็นทางการก็ได ้

บรรทดัฐานท่ีไม่เป็นทางการมีอิทธิพลต่อการสร้าง การไหลเวียน และการใช้สารสนเทศของ

บุคคลและกลุ่มบุคคลในองค์กร บรรทัดฐานหรือกฎเกณฑ์ท่ี เป็นทางการอาจคงอยู่เพื่อเป็น
แนวทางและควบคุมสารสนเทศในฐานะท่ีเป็นทรัพยสิ์นขององคก์ร  

 4. การปฏิบติั (Practice) เป็นรูปแบบหรือพฤติกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบับทบาทขององค์กร 

โครงสร้างและการปฏิบติัต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัสารสนเทศ ซ่ึงการปฏิบติัอาจวดัไดโ้ดยการสังเกต 

หรือการอธิบายกระบวนการท่ีเก่ียวกบัการแสวงหา (Seeking) การจัดการ (Organize) การใช ้

(Use) และการ แบ่งปันสารสนเทศ (Information Sharing) ในการปฏิบัตงานประจ าวนั การ

ปฏิบติัในองค์กรบางอย่างอาจ เป็นอุปสรรคต่อประสิทธิผลของการใช้สารสนเทศขององค์กร 

ตลอดจนการส่ือสารท่ีมประสิทธิภาพซ่ึงเป็น ปัจจยัส าคญัในการส่งเสริมหรือพฒันาวฒันธรรม

สารสนเทศในองคก์ร  

 องค์ประกอบดังกล่าวข้างต้นเป็นตัวช้ีวัดท่ีท าให้เกิดการรวมตัวกันเป็นวฒันธรรม

สารสนเทศในองค์กร (Abell&Winterman, 1992; Davenport, 1997 ; Correia& Wilson, 2001 ; 
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Choo, 2002 ;Ponjuan, 2002 ; Curry & Moore, 2003) ระยะการพฒันาวฒันธรรมสารสนเทศ ใน

การพัฒนาวัฒนธรรมสารสนเทศในองค์กรนั้ นสามารถจ าแนกการพัฒนาได้เป็น 4 ระยะ 
(Davenport, 1997) ไดแ้ก่  

 1. ระยะการพฒันา คือ เป็นระยะท่ีองค์กรใช้สารสนเทศส่วนใหญ่จากภายใน มักใช้

สารสนเทศในช่วงสั้นๆ โดยให้ความสนใจสารสนเทศท่ีจ าเป็นตอ้งใชใ้นกิจกรรมท่ีจ าเป็น เช่น 

สารสนเทศดา้นขายและการโฆษณา มีการใชส้ารสนเทศภายนอกองคก์รนอ้ย 

 2. ระยะฟ้ืนฟู คือ เป็นระยะท่ีองคก์รมีการรวบรวมและเผยแพร่สารสนเทศภายในองคก์ร

เพื่อความร่วมมือในการปฏิบติังาน มีวฒันธรรมสารสนเทศแบบเส่ียงภยั องค์กรจะตระหนักถึง

ความส าคญัของสารสนเทศในการบริหารและการปฏิบติังานเพื่อใหต้อบสนองความตอ้งการต่อ
การแข่งขนั  

 3. ระยะวุฒิภาวะ คือ เป็นระยะท่ีเน้นการใช้สารสนเทศจากภายในมากกว่าภายนอก มี

วฒันธรรมสารสนเทศแบบท าจริงเล่นจริง ความสนใจในการใช้สารสนเทศเร่ิมคงท่ี องค์กรมี

โครงสร้างแบบราชการ เน้นการควบคุมซ่ึงเป็นอุปสรรคต่อการไหลของสารสนเทศภายใน

องคก์ร บุคคลมีความเช่ียวชาญนอ้ยลง  

 4. ระยะเส่ือม คือ เป็นระยะท่ีบุคลากรในองคก์รมีทศันคติท่ีไม่ดีต่อสารสนเทศ ไม่สนใจ

ข่าวสารภายนอก มีการส่ือสารภายในองค์กรน้อย มีวฒันธรรมสารสนเทศแบบกระบวนการ

บริหารให้ความส าคญัต่อสารสนเทศภายใน การส่ือสารภายในและภายนอกองค์กรลดลงอยา่ง

ต่อเน่ือง 

ผลการวิจัย 

 การวิเคราะห์ข้อมูลทางพื้นฐานของผู ้ตอบแบบสอบถามของกลุ่มคนวัยท างาน

บริษทัเอกชน ในกรุงเทพมหานคร โดยจ าแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล ดงัน้ี 

 1. เพศ จ านวน 400 ราย พบว่า กลุ่มคนวยัท างานบริษทัเอกชน ในกรุงเทพมหานคร เป็น

เพศหญิงจ านวน 235 ราย คิดเป็นอตัราส่วนร้อยละ 58.8 และเพศชาย จ านวน 165 ราย คิดเป็น

อตัราส่วนร้อยละ 41.3 ตามล าดบั 
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 2. อาย ุจ านวน 400 ราย พบวา่ กลุ่มคนวยัท างานบริษทัเอกชน ในกรุงเทพมหานคร ส่วน

ใหญ่อาย ุ31 - 40 ปี จ านวน 206 ราย คิดเป็นอตัราส่วนร้อยละ 51.5 รองลงมา คือ อาย ุ41 - 50 ปี 

จ านวน 114 ราย คิดเป็นอัตราส่วนร้อยละ 28.5 อายุ 51 ปี ข้ึนไป  จ านวน 44 ราย คิดเป็น

อัตราส่วนร้อยละ 11.0 และอายุ 20 - 30 ปี  จ านวน 36 ราย คิดเป็นอัตราส่วนร้อยละ 9.0 

ตามล าดบั 

 3. ระดับการศึกษา  จ านวน 400 ราย พบว่า กลุ่มคนวัยท างานบริษัทเอกชน ใน

กรุงเทพมหานคร ส่วนใหญ่มีระดบัการศึกษาปริญญาตรี จ านวน 340 ราย คิดเป็นอตัราส่วนร้อย

ละ 85.0 รองลงมา คือ ระดบัการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี จ านวน 34 ราย คิดเป็นอตัราส่วนร้อย

ละ 8.5 และระดับการศึกษาต ่ากว่าปริญญาตรี จ านวน 26 ราย คิดเป็นอัตราส่วนร้อยละ 6.5 

ตามล าดบั 

 4. ต าแห น่ งงาน  จ านวน  400 ราย พบว่ า  ก ลุ่มคนวัยท างานบ ริษัท เอกชน  ใน

กรุงเทพมหานคร ส่วนใหญ่มีต าแหน่งงานระดบัปฏิบติังาน จ านวน 202 ราย คิดเป็นอตัราส่วน

ร้อยละ 50.5 และมีต าแหน่งระดบัหัวหน้างาน จ านวน 198 ราย คิดเป็นอตัราส่วนร้อยละ 49.5 

ตามล าดบั 

 5. ประสบการณ์ท างาน  จ านวน 400 ราย พบว่า กลุ่มคนวยัท างานบริษัทเอกชน ใน

กรุงเทพมหานคร ส่วนใหญ่มีประสบการณ์ท างาน 2 – 5 ปี จ านวน 320 ราย คิดเป็นอตัราส่วน

ร้อยละ 80.0 รองลงมามีประสบการณ์ท างาน 6 ปีข้ึนไป จ านวน 44 ราย คิดเป็นอตัราส่วนร้อยละ 

11.0 และมีประสบการณ์ท างาน  ไม่เกิน 1 ปี จ านวน 36 ราย คิดเป็นอัตราส่วนร้อยละ 9.0 

ตามล าดบั 

 ส่วนท่ี 2 การวิเคราะห์เก่ียวกบัพฤติกรรมการรับรู้เก่ียวกบัวิธีการน าระบบสารสนเทศมา

ใชเ้พื่อลดการใชก้ระดาษของกลุ่มคนวยัท างานบริษทัเอกชนในกรุงเทพมหานคร โดยแจกแจง

จ านวนและค่าร้อยละการวิเคราะห์ข้อมูลในส่วนน้ีผูวิ้จัยได้น าค าตอบจากแบบสอบถามมา
วิเคราะห์ ดงัต่อไปน้ี 

 1. ความถ่ีในการน าระบบสารสนเทศเข้ามาใช้แทนกระดาษต่อวนั จ านวน 400 ราย 

พบวา่ ผูใ้ชบ้ริการส่วนใหญ่ใชบ้ริการระบบสารสนเทศเขา้มาใชแ้ทนกระดาษต่อวนั 6 คร้ังข้ึนไป 
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จ านวน 124 ราย คิดเป็นอตัราส่วนร้อยละ 31.0 รองลงมาคือผูใ้ชบ้ริการระบบสารสนเทศเขา้มา

ใชแ้ทนกระดาษต่อวนัน้อยกว่า 2 คร้ังต่อวนั จ านวน 82 ราย คิดเป็นอตัราส่วนร้อยละ 20.5 และ

ผูใ้ชบ้ริการระบบสารสนเทศเขา้มาใชแ้ทนกระดาษต่อวนั 3 – 5 คร้ังต่อวนั จ านวน 19 ราย คิด

เป็นอตัราส่วนร้อยละ 48.5 ตามล าดบั 

 2. ระยะเวลาการใชร้ะบบสารสนเทศแทนการใชก้ระดาษต่อวนั จ านวน 400 ราย พบว่า 

ผูใ้ชบ้ริการส่วนใหญ่ใชร้ะบบสารสนเทศแทนการใชก้ระดาษต่อวนั 2 - 5 ชัว่โมงต่อวนั จ านวน 

166 ราย คิดเป็นอัตราส่วนร้อยละ 41.5 รองลงมา คือ ผู ้ท่ีใช้ระบบสารสนเทศแทนการใช้

กระดาษต่อวนั 6 - 10 ชัว่โมงต่อวนั จ านวน 147 ราย คิดเป็นอตัราส่วนร้อยละ 36.8 ผูท่ี้ใชร้ะบบ

สารสนเทศแทนการใชก้ระดาษต่อวนัน้อยกว่า 2 ชัว่โมง จ านวน 59 ราย คิดเป็นอตัราส่วนร้อย

ละ 14.8 และผูท่ี้ใชร้ะบบสารสนเทศแทนการใชก้ระดาษต่อวนั10 ชัว่โมงข้ึนไป จ านวน 28 ราย 
คิดเป็นอตัราส่วนร้อยละ 7.0 ตามล าดบั 

 3. ประเภทอุปกรณ์สารสนเทศแทนการใชก้ระดาษใดมากท่ีสุด จ านวน 400 ราย พบว่า 

ผูใ้ชบ้ริการส่วนใหญ่ใชค้อมพิวเตอร์ จ านวน 206 ราย คิดเป็นอตัราส่วนร้อยละ 51.5 รองลงมา 

คือ โน้ตบุ๊กจ านวน 178 ราย คิดเป็นอตัราส่วนร้อยละ 44.5 โทรศพัท์มือถือ จ านวน 13 ราย คิด

เป็นอตัราส่วน ร้อยละ 3.3 และอ่ืนๆ จ านวน 3 ราย คิดเป็นอตัราส่วนร้อยละ 0. 8 ตามล าดบั 

 ส่วนท่ี 3 การวิเคราะห์เก่ียวกับปัจจยัวฒันธรรมสารสนเทศในองค์กรท่ีมีผลต่อการน า

ระบบสารสนเทศมาใช้เพื่ อลดการใช้กระดาษของกลุ่มคนวัยท างานบริษัทเอกชนใน

กรุงเทพมหานคร โดยแจกแจงจ านวนและค่าร้อยละการวิเคราะห์ขอ้มูลในส่วนน้ีผูวิ้จยัไดน้ า

ค าตอบจากแบบสอบถามมาวิเคราะห์ ดงัต่อไปน้ี 

 การวิเคราะห์ พบว่า ระดบัปัจจยัวฒันธรรมสารสนเทศในองคก์รท่ีมีผลต่อการน า ระบบ

สารสนเทศมาใชเ้พื่อลดการใชก้ระดาษของกลุ่มคนวยัท างานบริษทัเอกชนในกรุงเทพมหานคร 

โดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.68 เม่ือพิจารณารายด้านพบว่าด้านนโยบาย

สารสนเทศ ค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.73 อยู่ในระดบัมาก รองลงมา คือ ดา้นวิสัยทศัน์ ค่าเฉล่ียเท่ากับ 

3.72 อยู่ในระดับมาก ด้านการบริหาร ค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.71 อยู่ในระดับมาก ด้านโครงสร้าง

องค์กร ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.70 อยู่ในระดบัมาก ดา้นหน่วยงานบริการสารสนเทศ ค่าเฉล่ียเท่ากบั 
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3.63 อยู่ในระดับมาก และด้านงบประมาณ และรายได้ ค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.61 อยู่ในระดับมาก 

ตามล าดบั 

ส่วนท่ี 4 การวิเคราะห์ขอ้มูลเพื่อทดสอบสมมติฐาน 

 สมมติฐานท่ี 1.1 ปัจจยัท่ีมีผลต่อการน าระบบสารสนเทศมาใชเ้พื่อลดการใชก้ระดาษของ

กลุ่มคน วยัท างานบริษทัเอกชนในกรุงเทพมหานคร จ าแนกตามเพศ 

 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบเพศของกลุ่มคนวยัท างานบริษทัเอกชนในกรุงเทพมหานคร 

โดยใชส้ถิติ (Independent Sample T-test) ในการทดสอบ เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า ดา้น

วิสัยทศัน์ ดา้นนโยบายสารสนเทศ ดา้นโครงสร้างองคก์ร ดา้นการบริหาร และดา้นงบประมาณ

และรายได ้มีค่า Sig ค่าเท่ากบั .000, .000, .001, .001, .015 ซ่ึงมีค่าน้อยกว่า 0.05 นั่นคือ ปฏิเสธ

สมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า กลุ่มคนวัยท างาน

บริษทัเอกชนในกรุงเทพมหานครมีเพศแตกต่าง มีระดบัปัจจยัท่ีมีผลต่อการน าระบบสารสนเทศ

มาใชเ้พื่อลดการใชก้ระดาษของกลุ่มคนวยัท างานบริษทัเอกชนในกรุงเทพมหานครแตกต่างกนั 

ด้านวิสัยทัศน์ ด้านนโยบายสารสนเทศ ด้านโครงสร้างองค์กร ด้านการบ ริหาร และด้าน

งบประมาณและรายได้แตกต่างกันท่ีระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 ดังนั้น จึงไม่เป็นไปตาม

สมมติฐานแต่พบว่าดา้นหน่วยงานบริการสารสนเทศ มีค่า Sig ค่าเท่ากบั .110 ซ่ึงมีค่ามากกว่า 

0.05 นัน่คือ ยอมรับสมมติฐานหลกั (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า กลุ่มคน

วยัท างานบริษทัเอกชนในกรุงเทพมหานครมีเพศแตกต่าง มีระดบัปัจจยัท่ีมีผลต่อการน าระบบ

สารสนเทศมาใชเ้พื่อลดการใชก้ระดาษของกลุ่มคนวยัท างานบริษทัเอกชนในกรุงเทพมหานคร

ดา้นหน่วยงานบริการสารสนเทศไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ดงันั้น จึง

ไม่เป็นไปตามสมมติฐาน 

 สมมติฐานท่ี 1.2 ปัจจยัท่ีมีผลต่อการน าระบบสารสนเทศมาใชเ้พื่อลดการใชก้ระดาษของ

กลุ่มคนวยัท างานบริษทัเอกชนในกรุงเทพมหานคร จ าแนกตามอาย ุ

 พบวา่ระดบัปัจจยัท่ีมีผลต่อการน าระบบสารสนเทศมาใชเ้พื่อลดการใชก้ระดาษของกลุ่ม

คนวยัท างานบริษทัเอกชนในกรุงเทพมหานคร จ าแนกตามอายุ เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบว่า 

ดา้นโครงสร้างองค์กร ด้านการบริหาร ด้านงบประมาณและรายได้ มีค่า Sig ค่าเท่ากับ .429, 
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.292, .297 ซ่ึงมีค่ามากกว่า 0.05 นั่นคือ ยอมรับสมมติฐานหลกั (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง 

(H1) หมายความว่า มีระดบัปัจจยัท่ีมีผลต่อการน าระบบสารสนเทศมาใชเ้พื่อลดการใชก้ระดาษ

ของกลุ่มคนวยัท างานบริษทัเอกชนในกรุงเทพมหานคร ดา้นโครงสร้างองคก์ร ดา้นการบริหาร 

ด้านงบประมาณและรายได้ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ดังนั้น จึง

เป็นไปตามสมมติฐานและพบว่า ดา้นวิสัยทศัน์ ดา้นนโยบายสารสนเทศ และดา้นหน่วยงาน

บริการสารสนเทศ มีค่า Sig ค่าเท่ากับ .001**, 001**, .027**  ซ่ึงมีค่าน้อยกว่า 0.05 นั่นคือ 

ปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่ามีระดบัปัจจยัท่ีมีผล

ต่อการน าระบบสารสนเทศมาใชเ้พื่อลดการใช้กระดาษของกลุ่มคนวยัท างานบริษทัเอกชนใน

กรุงเทพมหานคร ดา้นวิสัยทศัน์ ดา้นนโยบายสารสนเทศ และดา้นหน่วยงานบริการสารสนเทศ

แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ดงันั้น จึงไม่เป็นไปตามสมมติฐาน 

 สมมติฐานท่ี 1.3 ปัจจยัท่ีมีผลต่อการน าระบบสารสนเทศมาใชเ้พื่อลดการใชก้ระดาษของ

กลุ่มคน  วยัท างานบริษทัเอกชนในกรุงเทพมหานคร จ าแนกตามระดบัการศึกษา 

 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบระดับการศึกษาของกลุ่มคนวยัท างานบริษัทเอกชนใน

กรุงเทพมหานคร โดยใช้สถิติ (One Way Analysis of Variance : One Way ANOVA) ในการ

ทดสอบ พบว่า ระดบัปัจจยัท่ีมีผลต่อการน าระบบสารสนเทศมาใชเ้พื่อลดการใช้กระดาษของ

กลุ่มคนวยัท างานบริษทัเอกชนในกรุงเทพมหานคร จ าแนกตามระดบัการศึกษา เม่ือพิจารณาเป็น

รายด้านพบว่าด้านโครงสร้างองค์กร ด้านการบริหาร ด้านนโยบายสารสนเทศ และด้าน

หน่วยงานบริการ สารสนเทศ ค่า Sig ค่าเท่ากบั .617 .220 .204 .128 ซ่ึงมีค่ามากกวา่ 0.05 นัน่คือ 

ยอมรับสมมติฐานหลกั (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า มีระดบัปัจจยัท่ีมีผล

ต่อการน าระบบสารสนเทศมาใช ้เพื่อลดการใชก้ระดาษของกลุ่มคนวยัท างานบริษทัเอกชนใน

กรุงเทพมหานคร ด้านโครงสร้างองค์กร ด้านการบริหาร ด้านนโยบายสารสนเทศ และด้าน

หน่วยงานบริการสารสนเทศจ าแนกตามระดบัการศึกษาไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ

ท่ีระดบั 0.05 ดงันั้น จึงเป็นไปตามสมมติฐานและพบวา่ ดา้นวิสัยทศัน์ และดา้นงบประมาณและ

รายได ้มีค่า Sig ค่าเท่ากบั .000**, 008**  ซ่ึงมีค่าน้อยกว่า 0.05 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลกั 

(H0) และยอมรับสมมติฐานรอง  (H1) หมายความว่ามีระดับปัจจัยท่ีมีผลต่อการน าระบบ

สารสนเทศมาใชเ้พื่อลดการใชก้ระดาษของกลุ่มคนวยัท างานบริษทัเอกชนในกรุงเทพมหานคร 
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จ าแนกตามระดบัการศึกษา ดา้นวิสัยทศัน์ และดา้นงบประมาณและรายไดแ้ตกต่างกนัอย่างมี

นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ดงันั้น จึงไม่เป็นไปตามสมมติฐาน 

 สมมติฐานท่ี 1.4 ปัจจยัท่ีมีผลต่อการน าระบบสารสนเทศมาใชเ้พื่อลดการใชก้ระดาษของ

กลุ่มคนวยัท างานบริษทัเอกชนในกรุงเทพมหานคร จ าแนกตามต าแหน่งงาน 

 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบตามต าแหน่งงานของกลุ่มคนวยัท างานบริษทัเอกชนใน

กรุงเทพมหานคร โดยใชส้ถิติ (Independent Sample T-test) ในการทดสอบ เม่ือพิจารณาเป็นราย

ดา้น พบว่า ดา้นวิสัยทศัน์ ดา้นโครงสร้างองค์กร ดา้นการบริหาร ดา้นงบประมาณและรายได ้

และด้านนโยบายสารสนเทศ มีค่า Sig ค่าเท่ากับ .421, .280, .452, .387, .949 ซ่ึงมีค่ามากกว่า 

0.05 นัน่คือ ยอมรับสมมติฐานหลกั (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า กลุ่มคน

วยัท างานบริษทัเอกชนในกรุงเทพมหานครมีต าแหน่งงานแตกต่างกนั มีระดบัปัจจยัท่ีมีผลต่อ

การน าระบบสารสนเทศมาใช้เพื่อลดการใช้กระดาษของกลุ่มคนวยัท างานบริษัทเอกชนใน

กรุงเทพมหานครไม่แตกต่างกัน ด้านวิสัยทศัน์ ด้านโครงสร้างองค์กร ด้านการบริหาร ด้าน

งบประมาณและรายได้ และดา้นนโยบายสารสนเทศท่ีระดบันัยส าคญัทางสถิติ 0.05 ดงันั้น จึง

เป็นไปตามสมมติฐานแต่พบว่า ดา้นหน่วยงานบริการสารสนเทศ มีค่า Sig ค่าเท่ากบั .014 ซ่ึงมี

ค่านอ้ยกว่า 0.05 นัน่คือปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความ

วา่ กลุ่มคนวยัท างานบริษทัเอกชนในกรุงเทพมหานครมีต าแหน่งงานแตกต่างกนั มีระดบัปัจจยัท่ี

มีผลต่อการน าระบบสารสนเทศมาใชเ้พื่อลดการใชก้ระดาษของกลุ่มคนวยัท างานบริษทัเอกชน

ในกรุงเทพมหานครดา้นหน่วยงานบริการสารสนเทศแตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั 0.05 ดงันั้น จึงไม่เป็นไปตามสมมติฐาน 

 สมมติฐานท่ี 1.5 ปัจจยัท่ีมีผลต่อการน าระบบสารสนเทศมาใชเ้พื่อลดการใชก้ระดาษของ
กลุ่มคน  วยัท างานบริษทัเอกชนในกรุงเทพมหานคร จ าแนกตามประสบการณ์ 

 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบตามประสบการณ์ของกลุ่มคนวยัท างานบริษทัเอกชนใน

กรุงเทพมหานคร โดยใช้สถิติ (One Way Analysis of Variance : One Way ANOVA) ในการ

ทดสอบพบว่า ระดบัปัจจยัท่ีมีผลต่อการน าระบบสารสนเทศมาใช้เพื่อลดการใช้กระดาษของ

กลุ่มคนวยัท างานบริษทัเอกชนในกรุงเทพมหานคร จ าแนกตามประสบการณ์ เม่ือพิจารณาเป็น
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รายดา้น พบวา่ ดา้นวิสัยทศัน์ ดา้นโครงสร้างองคก์ร ดา้นการบริหาร ดา้นงบประมาณและรายได ้

ดา้นนโยบายสารสนเทศ มีค่า Sig ค่าเท่ากบั .071, .424, .155, .440, .079 ซ่ึงมีค่ามากกว่า 0.05 

นัน่คือยอมรับสมมติฐานหลกั (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า มีระดบัปัจจยั

ท่ี มีผลต่อการน าระบบสารสนเทศมาใช้เพื่ อลดการใช้กระดาษของกลุ่มคนวัยท างาน

บริษทัเอกชนในกรุงเทพมหานครดา้นวิสัยทศัน์  ดา้นโครงสร้างองค์กร ดา้นการบริหาร ดา้น

งบประมาณและรายได ้ดา้นนโยบายสารสนเทศ ไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 

0.05 ดงันั้นจึงเป็นไปตามสมมติฐาน และพบว่าดา้นหน่วยงานบริการสารสนเทศมีค่า Sig ค่า

เท่ากับ .041** ซ่ึงมีค่าน้อยกว่า 0.05 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) และยอมรับสมมติ

ฐานรอง (H1) หมายความว่ามีระดบัปัจจยัท่ีมีผลต่อการน าระบบสารสนเทศมาใชเ้พื่อลดการใช้

กระดาษของกลุ่มคนวัยท างานบริษัทเอกชนในกรุงเทพมหานคร จ าแนกจ าแนกตาม

ประสบการณ์ ดา้นหน่วยงานบริการสารสนเทศแตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดับ 
0.05 ดงันั้น จึงไม่เป็นไปตามสมมติฐาน 

 สมมติฐานท่ี 2.1 ปัจจยัท่ีมีผลต่อการน าระบบสารสนเทศมาใชเ้พื่อลดการใชก้ระดาษของ
กลุ่มคนวยัท างานบริษทัเอกชนในกรุงเทพมหานคร จ าแนกตามความถ่ีในการใชง้าน 

 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบตามความถ่ีในการใชง้านของกลุ่มคนวยัท างานบริษทัเอกชน

ในกรุงเทพมหานคร โดยใชส้ถิติ (One Way Analysis of Variance : One Way ANOVA) ในการ

ทดสอบพบว่า ระดบัปัจจยัท่ีมีผลต่อการน าระบบสารสนเทศมาใช้เพื่อลดการใช้กระดาษของ

กลุ่มคนวยัท างานบริษทัเอกชนในกรุงเทพมหานคร จ าแนกความถ่ีในการใชง้าน เม่ือพิจารณา

เป็นรายด้านพบว่าด้านวิสัยทัศน์ ด้านโครงสร้างองค์กร  ด้านงบประมาณและรายได้ ด้าน

นโยบายสารสนเทศ Sig ค่าเท่ากบั .175, .430, .776, .081 ซ่ึงมีค่ามากกว่า 0.05 นั่นคือ ยอมรับ

สมมติฐานหลกั (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า มีระดบัปัจจยัท่ีมีผลต่อการ

น าระบบสารสนเทศมาใช้เพื่อลดการใช้กระดาษของกลุ่มคนวัยท างานบริษัทเอกชนใน

กรุงเทพมหานครดา้นวิสัยทศัน์ ดา้นโครงสร้างองคก์ร ดา้นงบประมาณและรายได ้ดา้นนโยบาย

สารสนเทศไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ดงันั้น จึงเป็นไปตามสมมติฐาน 

พบว่าดา้นการบริหารและดา้นหน่วยงานบริการสารสนเทศ มีค่า Sig ค่าเท่ากบั .036** , .015**

ซ่ึงมีค่าน้อยกว่า 0.05 นั่นคือปฏิเสธสมมติฐานหลัก  (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง  (H1) 
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หมายความว่า มีระดบัปัจจยัท่ีมีผลต่อการน าระบบสารสนเทศมาใชเ้พื่อลดการใชก้ระดาษของ

กลุ่มคนวยัท างานบริษทัเอกชนในกรุงเทพมหานคร จ าแนกตามความถ่ีในการใชง้าน ดา้นการ

บริหารและดา้นหน่วยงานบริการสารสนเทศแตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

ดงันั้น จึงไม่เป็นไปตามสมมติฐาน 

 สมมติฐานท่ี 2.2 ปัจจยัท่ีมีผลต่อการน าระบบสารสนเทศมาใชเ้พื่อลดการใชก้ระดาษของ

กลุ่มคนวยัท างานบริษทัเอกชนในกรุงเทพมหานคร จ าแนกระยะเวลาการใชร้ะบบสารสนเทศ

แทนการใชก้ระดาษต่อวนั 

 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบระดับการศึกษาของกลุ่มคนวยัท างานบริษัทเอกชนใน

กรุงเทพมหานคร โดยใช้สถิติ (One Way Analysis of Variance : One Way ANOVA) ในการ

ทดสอบพบว่า ระดบัปัจจยัท่ีมีผลต่อการน าระบบสารสนเทศมาใช้เพื่อลดการใช้กระดาษของ

กลุ่มคนวยัท างานบริษทัเอกชนในกรุงเทพมหานคร จ าแนกระยะเวลาการใชร้ะบบสารสนเทศ

แทนการใชก้ระดาษต่อวนั เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ ดา้นวิสัยทศัน์ ดา้นโครงสร้างองคก์ร 

ดา้นการบริหารดา้นงบประมาณและรายได้ ดา้นนโยบายสารสนเทศ และดา้นหน่วยงานบริการ

สารสนเทศ โดย Sig มีค่าเท่ากบั .424, .554, .178, .223, .135, .438 ซ่ึงมีค่ามากกว่า 0.05 นั่นคือ 

ยอมรับสมมติฐานหลกั (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่ามีระดบัปัจจยัท่ีมีผล

ต่อการน าระบบสารสนเทศมาใชเ้พื่อลดการใช้กระดาษของกลุ่มคนวยัท างานบริษทัเอกชนใน

กรุงเทพมหานครด้านวิสัยทศัน์ ดา้นโครงสร้างองค์กร ด้านการบริหารดา้นงบประมาณและ

รายได ้ดา้นนโยบายสารสนเทศ และดา้นหน่วยงานบริการสารสนเทศ ไม่แตกต่างกนัอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ดงันั้น จึงเป็นไปตามสมมติฐาน    

 สมมติฐานท่ี 2.3 ปัจจยัท่ีมีผลต่อการน าระบบสารสนเทศมาใชเ้พื่อลดการใชก้ระดาษของ

กลุ่มคนวยัท างานบริษทัเอกชนในกรุงเทพมหานคร จ าแนกตามประเภทอุปกรณ์สารสนเทศแทน

การใชก้ระดาษ 

 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบระดับการศึกษาของกลุ่มคนวยัท างานบริษัทเอกชนใน

กรุงเทพมหานคร โดยใช้สถิติ (One Way Analysis of Variance : One Way ANOVA) ในการ

ทดสอบพบว่า ระดบัปัจจยัท่ีมีผลต่อการน าระบบสารสนเทศมาใช้เพื่อลดการใช้กระดาษของ
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กลุ่มคนวยัท างานบริษทัเอกชนในกรุงเทพมหานคร จ าแนกตามประเภทอุปกรณ์สารสนเทศแทน

การใชก้ระดาษ เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบว่า ดา้นวิสัยทศัน์ ดา้นโครงสร้างองค์กร ดา้นการ

บริหารด้านงบประมาณและรายได้ ด้านนโยบายสารสนเทศ และด้านหน่วยงานบริการ

สารสนเทศ โดย Sig มีค่าเท่ากบั .962, .602, .324, .902, .934, .996 ซ่ึงมีค่ามากกว่า 0.05 นั่นคือ 

ยอมรับสมมติฐานหลกั (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า มีระดบัปัจจยัท่ีมีผล

ต่อการน าระบบสารสนเทศมาใชเ้พื่อลดการใช้กระดาษของกลุ่มคนวยัท างานบริษทัเอกชนใน

กรุงเทพมหานครด้านวิสัยทศัน์ ดา้นโครงสร้างองค์กร ด้านการบริหารดา้นงบประมาณและ

รายได ้ดา้นนโยบายสารสนเทศ และดา้นหน่วยงานบริการสารสนเทศ ไม่แตกต่างกนัอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ดงันั้น จึงเป็นไปตามสมมติฐาน    

ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัยและงานวิจัยในอนาคต 

 1. บริษทัควรพฒันาวฒันธรรมองค์การ สามารถกระตุน้ให้บุคลากรทางดา้นการพฒันา

สารสนเทศ ในบริษทัปฏิบติัตามถา้เป็นไปได ้บริษทัควรพยายามปลูกฝังวฒันธรรมองคก์ารทั้ง 5 

ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นการท างานเป็นทีม ดา้นนวตักรรมสารสนเทศ ดา้นการให้ความส าคญักบัผลงาน 

ดา้นการใส่ใจในรายละเอียด และดา้นการแข่งขนัเชิงรุก ใหเ้ป็นวฒันธรรมหลกัของบริษทั 

 2. การสร้างวฒันธรรมองค์การดา้นสารสนเทศเป็นส่ิงท่ีตอ้งใช้เวลามาก ดงันั้น บริษทั

ควรจดัตั้งระบบการท างานท่ีสนับสนุนให้เกิดวฒันธรรมองค์การอย่างต่อเน่ือง อย่างไรก็ตาม 

การเปล่ียนแปลงพฤติกรรมการท างานอาจไม่เป็นท่ีต้องการของพนักงาน บริษัทควรสร้าง

แรงจูงใจเพื่อให้พนักงานให้ความร่วมมือ เช่น การให้รางวลักับพนักงานท่ีปฏิบัติตนตาม

แนวทางท่ีช่วยสนบัสนุนการสร้างวฒันธรรมองคก์าร นอกจากน้ี เกณฑใ์นการรับสมคัรงาน ควร

น าวฒันธรรมองค์การเหล่าน้ีมาพิจารณา เพื่อการท างานร่วมกันท่ีดีของคนในองค์การ และ

หลีกเล่ียงความคิดหรือพฤติกรรมท่ีไม่ตรงกนั 
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