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บทคัดย่อ 

กา รศึ กษ าใ นคร้ัง น้ี มีว ัต ถุ ป ระ สง ค์  เพื่ อ ศึก ษา อิท ธิพ ล ของลักษ ณะ

ประชากรศาสตร์และการปฏิบติังานท่ีแตกต่างกนั   ท่ีมีต่อความพึงพอใจของพนกังาน

บริษัท เอสซีจี แอคเค้าน์ต้ิง เซอร์วิสเซส จํากัดในการใช้งานระบบ E-paperless 

แตกต่างกัน และเพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างประโยชน์ท่ีได้รับจากการใช้

ระบบงาน E-Paperless กบัความพึงพอใจของพนกังานบริษทั เอสซีจี แอคเคา้น์ติ้ง 

เซอร์วสิเซส จาํกดัในการใชง้านระบบ E-paperless โดยใชแ้บบสอบถามเก็บรวบรวม

ขอ้มูลกบัพนักงานบริษทั เอสซีจี แอคเคา้น์ติ้ง เซอร์วิสเซส จาํกดัท่ีใช้งานระบบ E-

paperless จาํนวน 255 ตวัอย่าง และใช้สถิติต่างๆ ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วน

เบ่ียงเบนมาตรฐาน ค่าที F-Test และ MRA ในการวเิคราะห์ขอ้มูล 

ผลการศึกษา พบวา่ ลกัษณะประชากรศาสตร์ส่วนใหญ่ ยกเวน้ ภูมิลาํเนาเดิม 

ท่ีแตกต่างกนั มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจของพนกังานบริษทั เอสซีจี แอคเคา้น์ติ้ง 

เซอร์วิสเซส จาํกัดในการใช้งานระบบ E-paperless แตกต่างกัน ทุกลักษณะการ

ปฏิบติังานท่ีแตกต่างกนัมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจของพนกังานบริษทั เอสซีจี แอค

เคา้น์ต้ิง เซอร์วิสเซส จาํกดัในการใชง้านระบบ E-paperless แตกต่างกนั และทุกดา้น

ของประโยชน์ท่ีไดรั้บจากการใชร้ะบบงาน E-Paperless มีความสัมพนัธ์กบัความพึง

พอใจของพนกังานบริษทั เอสซีจี แอคเคา้น์ติ้ง เซอร์วิสเซส จาํกดัในการใชง้านระบบ 

E-paperless  อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  
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ABSTRACT 

 Objectives of this study are to study influence of demographic and job 

performing characteristics on satisfaction of staff of SCG Accounting Services Co., 

Ltd. in using e-paperless system and study relationship between benefits of e-

paperless system and the satisfaction by using questionnaire to collect data from 255 

staff of the company and statistics, including percentage, mean, standard deviation, 

t-Test, F-Test, and MRA for analyzing the data. 

Consequence indicates that most factors of demographic characteristics, 

excluding homeland, have influence on satisfaction of staff of SCG Accounting 

Services Co., Ltd. in using e-paperless system.  All factors of job performing 

characteristics have influence on their satisfaction.  And, all factors of the benefits 

have relationship with their satisfaction at significant level of 0.05. 

KEY WORDS:  E-PAPERLESS SYSTEM, SCG ACCOUNTING  

              SERVICES CO., LTD., SATISFACTION 

บทนํา 

ในกระแสของการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มท่ีทุกประเทศ

ทัว่โลกกาํลงัใหค้วามสาํคญัอยูใ่นขณะน้ี ทาํใหห้ลายประเทศคิดคน้รูปแบบการทาํงาน

ท่ีสามารถช่วยอนุรักษแ์ละฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มให้สามารถคงอยู่

อย่างย ัง่ยืนสืบไป จึงเกิดอุตสาหกรรมสแกนเอกสารข้ึนเพื่อท่ีจะลดปริมาณการใช้

กระดาษ โดยหนัมารับ-ส่งเอกสารผา่นเครือข่ายอินเตอร์เน็ตแทน อุตสาหกรรมสแกน

เอกสาร หรือท่ีเรียกกนัโดยทัว่ไปวา่ E-paperless เป็นอุตสาหกรรมท่ีสามารถช่วยงาน

ให้หน่วยงานต่างๆสามารถทํางานให้เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึนโดยสามารถ

แก้ปัญหาท่ีเกิดข้ึนทั้งในหน่วยงานท่ีมีเอกสารซ่ึงต้องจดัเก็บเป็นจาํนวนมากและ

หน่วยงานหรือองค์กรท่ีมีขนาดใหญ่ ซ่ึงมีสาขาย่อย ท่ีประสบปัญหาดา้นการส่งผ่าน
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เอกสารสาํคญัมายงัสาํนกังานใหญ่เพื่อทาํการพิจารณาอนุมติั ซ่ึงในอดีตท่ีผา่นมาธุรกิจ

เหล่าน้ีใช้วิธีการรวบรวมเอกสารสําคญัเหล่าน้ีส่งทางไปรษณีย ์หรือผ่านระบบการ

ขนส่งซ่ึงอาจทาํเกิดความล่าชา้และเอกสารสาํคญัสูญหายไม่ถึงมือผูรั้บ 

จากการท่ีอุตสาหกรรมสแกนเอกสาร ได้นําความเจริญก้าวหน้าทาง

เทคโนโลยีสารสนเทศมาปรับใช้ในกระบวนการทาํงาน ทาํให้หลายองค์กรทั้งภาค

ธุรกิจและภาครัฐหนัมาให้ความสนใจในการรับ-ส่งเอกสารผา่นเครือข่ายอินเตอร์เน็ต  

ทั้งน้ีเน่ืองจากทาํใหเ้กิดความรวดเร็วในการปฏิบติังาน เกิดความคุม้ค่า  ประหยดัเวลา

และยงัสามารถช่วยลดพื้นท่ีในการจดัเก็บเอกสารได้อีกทางหน่ึงด้วย ตวัอย่างของ

องคก์รภาครัฐท่ีนาํเอาระบบ E-Paperless มาใชเ้พิ่มประสิทธิภาพในการทาํงานไดแ้ก่ 

กรมศุลกากรท่ีใช้ ระบบ E-Paperless อยา่งเป็นทางการตั้งแต่วนัท่ี 1 สิงหาคม 2549 

โดยดาํเนินการพิธีการศุลกากรเป็นไปแบบไร้เอกสาร เพื่อเพิ่มศกัยภาพการปฏิบติังาน

ของกรมศุลกากร การผา่นพิธีการท่ีใชร้ะบบอิเล็กทรอนิกส์ร้อยละ 100 เร่ิมตั้งแต่การ

ส่งขอ้มูล INVOICE  ขอ้มูลใบขนสินคา้ ผา่นผูใ้ห้บริการรับส่งขอ้มูล (Vans) ไปยงั

เคร่ืองคอมพิวเตอร์ของศุลกากร เพื่อตรวจสอบความถูกตอ้งตาม (Profile) ท่ีกาํหนด 

ถา้ถูกตอ้ง เคร่ืองของกรมศุลกากรจะออกเลขท่ีใบขนสินคา้ให้ ถา้ไม่ถูกตอ้ง จะแจง้

กลบัโดยบอกรหัสข้อผิดพลาด เพื่อให้ผูส่้งข้อมูลทาํการแก้ไขและส่งกลบัไปตาม

ช่องทางเดิม เพื่อตรวจสอบ ถา้ทุกอยา่งถูกตอ้งจะออกเลขท่ีใบขนสินคา้ให้ ส่วนการ

ตรวจปล่อยสินคา้นั้น เคร่ืองคอมพิวเตอร์ของกรมศุลกากร จะกาํหนดเอง โดยการสุ่ม

ตรวจอตัโนมติั อน่ึงระบบจะมีการกาํหนดโหมดไวเ้ป็น Green Line ไม่ตอ้งตรวจสอบ 

ไม่ตอ้งตรวจปล่อย ยกเวน้กรณีถูกเคร่ืองสุ่มตรวจ สั่งการตรวจอตัโนมติั ส่วนกรณี 

Red Line ตอ้งทาํการตรวจสอบ พิกดัราคา และตรวจปล่อย ตามปกติ  

นอกจากน้ี ระบบ E-Paperless ยงัเป็นระบบท่ีสามารถรองรับกฏหมายวา่ดว้ย

ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ไดมี้ผลใชบ้งัคบัตั้งแต่วนัท่ี 3 เมษายน 2545 เป็นตน้มาซ่ึง

กฏหมายดงักล่าวมีบทบญัญติัเก่ียวกบัการบงัคบัใช้ทางกฎหมายของขอ้ความท่ีอยูใ่น

รูปแบบ ของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์มีสาระสําคญั ว่าในกรณีท่ีกฎหมายกาํหนดให้

นาํเสนอหรือเก็บรักษาขอ้ความใดในสภาพท่ีเป็นมาแต่เดิมอย่างเอกสารตน้ฉบบั ถา้

ได้นําเสนอหรือเก็บรักษาในรูปแบบของ ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ตามหลักเกณฑ์ท่ี
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กาํหนดตามกฎหมายวา่ดว้ยธุระกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ถือวา่ไดมี้การนาํเสนอหรือ

เก็บรักษาเป็นเอกสารตน้ฉบบัตามกฎหมายแลว้ หรือในกรณีท่ีกฎหมายกาํหนดให้เก็บ

รักษาเอกสารหรือขอ้ความใด ถา้ไดเ้ก็บรักษาในรูปแบบของขอ้มูลอิเล็กทรอนิกส์ตาม

หลกัเกณฑ์ท่ีกาํหนดตามกฎหมายวา่ดว้ยธุระกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ถือว่าไดมี้การ

เก็บรักษาเอกสาร หรือขอ้ความตามท่ีกฎหมายตอ้งการแลว้ 

บริษทั เอสซีจี แอคเคา้น์ต้ิง เซอร์วิสเซส จาํกดั เป็นบริษทัท่ีเครือซิเมนตไ์ทย

ถือหุ้นร้อยละ 100 ก่อตั้งข้ึนเม่ือปี 2545 โดยรวมนกับญัชีจากบริษทัต่างๆ ในเครือฯ 

มาไวใ้นลกัษณะเป็น Shared Services เป็นอีกบริษทัหน่ึงท่ีใชง้านระบบ E-Paperless 

เพื่ อให้บริการให้ค ําป รึกษาในการกําหนดเ ง่ือนไขในการจัดทําระบบงาน 

(TOR/Specification) และหรือออกแบบระบบงาน (System Design) ,วางระบบขอ้มูล

ขององคก์ร ซ่ึงหลกัๆ เก่ียวขอ้งกบัการขาย-การผลิต-การเงิน-การบุคคล-จดัหา-พสัดุ-

บญัชี เพื่อใช้ Software ในการปฏิบติังาน,Implement ระบบ ERP (Enterprise 

Resource Planning) โดยเฉพาะ SAP (สําหรับธุรกิจขนาดใหญ่และขนาดกลาง) และ 

SAP Business One (ธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก),ปรับปรุงระบบการปฏิบติังาน

ของระบบ ERP ใหมี้ประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงข้ึน  เป็นท่ีปรึกษาในการพฒันา

พนกังานท่ีใชร้ะบบ ERP ของกิจการต่างๆ ให้สามารถทาํงานไดอ้ย่างถูกตอ้งและมี

ประสิทธิภาพ,เป็นท่ีปรึกษาในการปรับปรุงกระบวนการทาํงานให้มีประสิทธิภาพ 

ตรงกบัความตอ้งการของลูกคา้ช่วยในการบริหารจดัการความเส่ียงทางธุรกิจ ระบบ

การควบคุมภายใน การจดัการทรัพยากร  การบริหารเงินทุนหมุนเวียน (เช่น Accounts 

Payable, Accounts Receivable, Inventory) ใหมี้ประสิทธิภาพสูงข้ึน ใหค้าํปรึกษาและ

ออกแบบระบบงาน และปรับปรุงระบบการทาํงานใน ERP-SAP ให้มีประสิทธิภาพ

และตรงกบัความตอ้งการของลูกคา้,ให้คาํปรึกษาในการแกไ้ขปัญหา ปรับปรุงระบบ 

ให้คาํแนะนาํวิธีการใช้งานและการอบรมแก่ผูใ้ช้งาน (End-Users),ให้คาํปรึกษาใน

เร่ืองมาตรฐานการบญัชี มาตรฐานการปฏิบติังาน ในดา้นท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบญัชีและ

ระบบภาษีอากร,เป็นท่ีปรึกษาในการปรับปรุงระบบการควบคุมภายใน และระบบการ

ปฏิบติังานดา้นบญัชีการเงินของกิจการ ทั้งกิจการท่ีใชร้ะบบ SAP และไม่ไดใ้ชร้ะบบ 

SAP,ปรับปรุงระบบขอ้มูลเพื่อใชใ้นการบริหารงานให้สามารถใชง้านไดจ้ริง รวดเร็ว 
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ทนัเวลา และเป็นประโยชน์ต่อการตดัสินใจของผูบ้ริหารทุกระดบั นอกจากน้ียงั

ใหบ้ริการงานบญัชีอ่ืนๆ ตามความเหมาะสม เพื่อตอบสนองความตอ้งการเฉพาะอยา่ง

ของลูกคา้ เช่น รับจดัทาํบญัชีในดา้น Payroll กระทบยอดบญัชี เคลียร์บญัชี และการ

จดัระบบงาน ระบบเอกสารต่างๆ ให้คาํแนะนาํในดา้นระบบงาน บญัชีการเงินและ

ภาษี เป็นตน้ เพื่อวตัถุประสงค์ในการลดเวลาการทาํงาน และสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่

ลูกคา้  

ในฐานะท่ีผูว้ิจยัเป็นพนักงานอยู่ในบริษทัผูใ้ห้บริการสแกนเอกสารซ่ึงเป็น

บริการท่ีสนบัสนุนระบบงานไร้เอกสาร(E-Paperless) แก่บริษทั เอสซีจี แอคเคา้น์ต้ิง 

เซอร์วิสเซส จาํกัด ซ่ึงใช้งานระบบ E-Paperless มาเป็นระยะเวลานาน จึงมีความ

สนใจท่ีจะศึกษาความพึงพอใจของพนกังานบริษทั เอสซีจี แอคเคา้น์ติ้ง เซอร์วิสเซส 

จาํกดัในการใชบ้ริการระบบงาน E-paperless  

วตัถุประสงค์ในการวจัิย 

1. เพื่อศึกษาอิทธิพลของลกัษณะประชากรศาสตร์ท่ีแตกต่างกนั ท่ีมีต่อความ

พึงพอใจของพนักงานบริษทั เอสซีจี แอคเคา้น์ติ้ง เซอร์วิสเซส จาํกดัในการใช้งาน

ระบบ E-paperless แตกต่างกนั 

2. เพื่อศึกษาอิทธิพลของลกัษณะการปฏิบติังานท่ีแตกต่างกนั ท่ีมีต่อความพึง

พอใจของพนกังานบริษทั เอสซีจี แอคเคา้น์ติ้ง เซอร์วิสเซส จาํกดัในการใชง้านระบบ 

E-paperless แตกต่างกนั 

3. เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งประโยชน์ท่ีไดรั้บจากการใชร้ะบบงาน E-

Paperless กบัความพึงพอใจของพนักงานบริษทั เอสซีจี แอคเคา้น์ต้ิง เซอร์วิสเซส 

จาํกดัในการใชง้านระบบ E-paperless  

ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

1. เพื่อให้ไดข้อ้มูลเก่ียวกบัระดบัความพึงพอใจของพนกังานบริษทั เอสซีจี 

แอคเคา้น์ต้ิง เซอร์วสิเซส จาํกดัในการใชบ้ริการระบบงานไร้กระดาษ (E-paperless) 
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2.  เพื่ อให้ได้ข้อมูลด้านความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต่างๆ ท่ี มี ต่อ

ความสัมพนัธ์กบัความพึงพอใจของพนกังานบริษทั เอสซีจี แอคเคา้น์ติ้ง เซอร์วิสเซส 

จาํกดัในการใชง้านระบบงานไร้กระดาษ (E-paperless)  

3. เพื่อให้ได้ข้อมูลท่ีเป็นประโยชน์ท่ีสามารถนาํผลการศึกษาไปใช้วาง

แผนการลงทุนในธุรกิจผูใ้หบ้ริการระบบงานไร้กระดาษ (E-paperless) สําหรับบริษทั 

เอสซีจี แอคเคา้น์ต้ิง เซอร์วสิเซส จาํกดัและองคก์รต่างๆ ท่ีสนใจได ้

สมมติฐานของการวจัิย 

1. ลกัษณะประชากรศาสตร์ท่ีแตกต่างกนั มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจของ

พนักงานบริษัท เอสซีจี แอคเค้าน์ต้ิง เซอร์วิสเซส จาํกัดในการใช้งานระบบ E-

paperless แตกต่างกนั 

2. ลักษณะการปฏิบติังานท่ีแตกต่างกนั มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจของ

พนักงานบริษัท เอสซีจี แอคเค้าน์ต้ิง เซอร์วิสเซส จาํกัดในการใช้งานระบบ E-

paperless แตกต่างกนั 

3. ประโยชน์ท่ีไดรั้บจากการใชร้ะบบงาน E-Paperless มีความสัมพนัธ์กบั

ความพึงพอใจของพนกังานบริษทั เอสซีจี แอคเคา้น์ติ้ง เซอร์วิสเซส จาํกดัในการใช้

งานระบบ E-paperless 
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กรอบแนวคิด            

                 

ตัวแปรอสิระ           ตัวแปรตาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แนวคิด 

แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องในการศึกษาความพึงพอใจของ

พนักงานบริษัท เอสซีจี แอคเค้าน์ต้ิง เซอร์วิสเซส จาํกัดในการใช้งานระบบ E-

paperless ในคร้ังน้ีครอบคลุมเน้ือหาสาํคญัต่างๆ ไดแ้ก่ 

ลักษณะประชากรศาสตร์ 

เพศ  อาย ุ วฒุิการศกึษา  

รายได้ตอ่เดือน  สถานภาพสมรส 

 

 

ความพงึพอใจ

ของพนักงาน

บริษัท เอสซีจี 

แอคเค้าน์ติ ง้ 

เ ซ อ ร์ วิ ส เ ซ ส 

จํากัดในการ

ใช้งานระบบ 

 

 

 

ลักษณะการปฏิบัตงิาน 

ตําแหนง่หรือหน้าท่ีงานท่ีรับผิดชอบ 

แผนกงานหลกัท่ีรับผิดชอบ 

 

 
ประโยชน์ท่ีได้รับจากการใช้ระบบงาน E-

Paperless 

การเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบตังิาน 

การลดต้นทนุในการดําเนินงาน 
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สมพงษ ์ เกษมสิน (2519: 271-273) ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมในการ

ปฏิบติังานของแต่ละบุคคล ไดแ้ก่ เพศ การศึกษา กิจกรรมในงานและนอกงาน การรับ

เสถานการณ์ ระดบัความปรารถนา กลุ่มอา้งอิง ภูมิหลงัทางวฒันธรรม ประสบการณ์ 

และระยะเวลาในการปฏิบติังาน 

สํานกังานจงัหวดัเพชรบูรณ์ (2555)  การอนุรักษธ์รรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม  

หมายถึง การใช้ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมอย่างชาญฉลาด โดยใช้ใน

ปริมาณนอ้ยแต่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยคาํนึงถึงระยะเวลาในการใชใ้ห้ยาวนาน 

และก่อให้เกิดผลเสียหายต่อส่ิงแวดลอ้มน้อยท่ีสุด รวมทั้งตอ้งมีการกระจายการใช้

ทรัพยากรธรรมชาติอยา่งทัว่ถึง อยา่งไรก็ตาม ในสภาพปัจจุบนัทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดลอ้มมีความเส่ือมโทรมมากข้ึน ดงันั้นการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดลอ้ม จึงมีความหมายรวมไปถึงการพฒันาคุณภาพส่ิงแวดลอ้มดว้ย   

พิภพ อุดร (2547 อา้งถึงในสุนทรี จารุวฒันสกุล, 2553) การบริการ หมายถึง 

กระบวนการนาํเสนออรรถประโยชน์หรือคุณค่าท่ีผูบ้ริโภคตอ้งการ โดยผา่นกิจกรรม

หรือดาํเนินการท่ีผูใ้ห้บริการมอบให้ผูรั้บบริการ ทั้งน้ีในการให้บริการนั้น อาจมีการ

ใช้อุปกรณ์หรือเคร่ืองมือต่างๆ หรืออาจจะเป็นการกระทาํล้วนๆ โดยไม่มีการใช้

อุปกรณ์หรือเคร่ืองมือใดๆ ก็ได ้ กล่าวอีกนยัหน่ึงก็คือการบริการหมายรวมตั้งแต่การ

กระทาํท่ีอาํนวยประโยชน์  

วทิยา สุวรรณดี (2548) ความพึงพอใจเป็นความรู้สึกรวมของบุคคลท่ีมีต่อการ

ทาํงานในทางบวก เป็นความสุขของบุคคลท่ีเกิดจากการปฏิบัติงานและได้รับ

ผลตอบแทน คือผลท่ีเป็นความพึงพอใจท่ีทาํให้บุคคลเกิดความรู้สึกกระตือรือร้น มี

ความมุ่งมัน่ท่ีจะทาํงาน มีขวญัและกาํลงัใจ ส่ิงเหล่าน้ีจะมีผลต่อประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผลของการทาํงาน รวมทั้งส่งผลต่อความสําเร็จและเป็นไปตามเป้าหมายของ

องคก์ร 

ระเบียบวธีิวจัิย 

ประชากรและกลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี เป็นพนกังานบริษทั เอสซี

จี แอคเคา้น์ต้ิง เซอร์วิสเซส จาํกดัท่ีใชง้านระบบ E-paperless  ซ่ึงในช่วงปลายปี 2554 

บริษทัฯ มีจาํนวนพนกังานทั้งหมด 700 คน โดยไม่จาํกดัเพศ อายุ ทั้งอายุรายบุคคล
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และอายุประสบการณ์การปฏิบติังานกบับริษทัฯ และแผนกงานหลกัท่ีรับผิดชอบ ซ่ึง

ประกอบดว้ย แผนก Business Management  แผนก Insource Services Unit   แผนก 

Service Management  และแผนก Human Resource รวมทั้งการไม่จาํกดัตาํแหน่งหรือ

หนา้ท่ีงานท่ีรับผิดชอบ ซ่ึงประกอบดว้ย ระดบัผูบ้ริหารระดบัสูง ระดบัผูจ้ดัการหรือ

หวัหนา้แผนกหรือส่วนต่างๆ และระดบัปฏิบติัการ รวม 255 ตวัอยา่ง 

สถิติท่ีใช้วิเคราะห์ขอ้มูลในการศึกษาคร้ังน้ี ไดแ้ก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วน

เบ่ียงเบนมาตรฐาน t – test  F – Test และ Multiple Regression Analysis (MRA)  

สรุปผลการวจัิย 

สรุปผลการวเิคราะห์ลักษณะประชากรศาสตร์ของผู้ตอบแบบสอบถาม 

กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จาํนวน 163 คน คิดเป็นร้อยละ 63.92 มี

อายุระหว่าง 26 – 30 ปี จาํนวน 70 คน คิดเป็นร้อยละ 27.45 คน มีระดบัการศึกษา

ปริญญาตรี  จาํนวน 116 คน คิดเป็นร้อยละ 45.49 คน มีระดบัการศึกษาปริญญาตรี  

จาํนวน 116 คน คิดเป็นร้อยละ 45.49 คน มีสถานภาพสมรส จาํนวน 140 คน คิดเป็น

ร้อยละ 54.90 คน และมีภูมิลาํเนาเดิมอยูใ่นกรุงเทพมหานคร จาํนวน 163 คน คิดเป็น

ร้อยละ 63.92 คน โดยมีภูมิลาํเนาเดิมอยูใ่นต่างจงัหวดั จาํนวน 92 คน คิดเป็นร้อยละ 

36.08 โดยอยูใ่นภาคกลางมากท่ีสุด จาํนวน 35 คน คิดเป็นร้อยละ 13.73 (หรือร้อยละ 

38.04 ของจาํนวนท่ีอยู่ในต่างจงัหวดัทั้งหมด) และอยู่ในจงัหวดัปทุมธานีมากท่ีสุด 

จาํนวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 4.71 (หรือร้อยละ 13.04 ของจาํนวนท่ีอยูใ่นต่างจงัหวดั

ทั้งหมด) 

สรุปผลการวเิคราะห์ลักษณะการปฏิบัติงานของผู้ตอบแบบสอบถาม 

กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มีลกัษณะการปฏิบติังานตามตาํแหน่ง หรือหนา้ท่ีงาน

ท่ีรับผิดชอบอยูใ่นระดบัปฏิบติัการ จาํนวน 247 คน คิดเป็นร้อยละ 96.86 คน ตาม

แผนกงานหลกัท่ีรับผิดชอบสังกดั Insource Services Unit  จาํนวน 93 คน คิดเป็นร้อย

ละ 36.47 คน และมีระยะเวลาท่ีใชป้ฏิบติังานตั้งแต่ 5 ปีข้ึนไป จาํนวน 93 คน คิดเป็น

ร้อยละ 36.47 คน 
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สรุปผลการวเิคราะห์ความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามเกีย่วกบัประโยชน์

ทีไ่ด้รับจากการใช้ระบบงาน E-Paperless 

กลุ่มตวัอย่างมีความคิดเห็นของผูต้อบแบบสอบถาม เก่ียวกับประโยชน์ท่ี

ได้รับจากการใช้ระบบงาน E-Paperless ในด้านการเพิ่มประสิทธิภาพในการ

ปฏิบติังาน โดยให้ความสําคญักบัปัจจยัดา้นความสะดวกรวดเร็วในใช้งานและส่ง

มอบขอ้มูลท่ีดีข้ึนมากท่ีสุด ค่าเฉล่ีย 8.27 ในดา้นการลดตน้ทุนในการดาํเนินงาน โดย

ใหค้วามสาํคญักบัปัจจยัดา้นการลดการใชก้ระดาษและค่าใชจ่้ายต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งมาก

ท่ีสุด ค่าเฉล่ีย 8.45 และในด้านการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ธรรมชาติและ

ส่ิงแวดลอ้มโดยใหค้วามสาํคญักบั ปัจจยัดา้นการมีส่วนร่วมในการช่วยลดปริมาณการ

ตดัไมท้าํลายป่าเพื่อใชเ้ป็นวตัถุดิบในการผลิตกระดาษลงมากท่ีสุด ค่าเฉล่ีย 8.18 

สรุปผลการวเิคราะห์ความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถาม เกีย่วกบัประโยชน์

ทีไ่ด้รับจากความพงึพอใจต่อการใช้ระบบงาน E-Paper Less  

กลุ่มตวัอยา่งมีความคิดเห็นของผูต้อบแบบสอบถาม เก่ียวกบัความพึงพอใจ

ต่อการใชร้ะบบงาน E-Paper Less โดยใหค้วามสาํคญักบัปัจจยัดา้นความพึงพอใจท่ีมี

ต่อการใชร้ะบบงาน E-Paper Less ท่ีใชง้านง่ายและไม่ซบัซอ้นมากท่ีสุด ค่าเฉล่ีย 8.18 

สรุปผลการวเิคราะห์การทดสอบสมมติฐาน 

ลกัษณะประชากรศาสตร์ส่วนใหญ่ ประกอบดว้ย เพศ อายุ ระดบัการศึกษา 

รายไดต่้อเดือน และสถานภาพสมรส ยกเวน้ ภูมิลาํเนาเดิม ท่ีแตกต่างกนั มีอิทธิพลต่อ

ความพึงพอใจของพนกังานบริษทั เอสซีจี แอคเคา้น์ติ้ง เซอร์วิสเซส จาํกดัในการใช้

งานระบบ E-paperless แตกต่างกนั 

ทุกลักษณะการปฏิบัติงาน ประกอบด้วย ตําแหน่งหรือหน้า ท่ีงานท่ี

รับผดิชอบ แผนกงานหลกัท่ีรับผดิชอบ และระยะเวลาท่ีใชป้ฏิบติังานท่ีแตกต่างกนั มี

อิทธิพลต่อความพึงพอใจของพนกังานบริษทั เอสซีจี แอคเคา้น์ติ้ง เซอร์วิสเซส จาํกดั

ในการใชง้านระบบ E-paperless แตกต่างกนั และทุกดา้นของประโยชน์ท่ีไดรั้บจาก

การใช้ระบบงาน E-Paperless ประกอบดว้ย การเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบติังาน 

การลดต้นทุนในการดาํเนินงาน และการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ธรรมชาติและ
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ส่ิงแวดลอ้ม มีความสัมพนัธ์กบัความพึงพอใจของพนกังานบริษทั เอสซีจี แอคเคา้น์

ต้ิง เซอร์วิสเซส จาํกดัในการใช้งานระบบ E-paperless  อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ี

ระดบั 0.05  

อภิปรายผลวจัิย 

ผลการศึกษาในคร้ังน้ี มีความสอดคล้องกบัวรรณกรรมท่ีทบทวนมากมาย 

ไดแ้ก่ ปรมะ สตะเวทีน (2538) ท่ีกล่าวไวว้า่ผูท่ี้มีลกัษณะประชากรศาสตร์ต่างกนัมกัมี

ลกัษณะทางจิตวทิยาต่างกนั สุพิณ เกชาคุปต ์(2530: 65) ท่ีกล่าวไวเ้ก่ียวกบัทศันคติ วา่

หมายถึงความรู้สึกชองบุคคลท่ีมีต่อส่ิงหน่ึงส่ิงใด และความรู้สึกน้ีกระทบต่อการ

แสดงพฤติกรรมของบุคคลนั้น เน่ืองจากการเป็นท่ีช้ีใหเ้ห็นถึงท่าทีหรือความโนม้เอียง

ในการประพฤติปฏิบติัของตน และวิทยา สุวรรณดี (2548) ท่ีกล่าวเก่ียวกบัความพึง

พอใจไวว้า่เป็นความรู้สึกนึกคิด หรือ ทศันคติในทางท่ีดีของบุคคลท่ีมีต่องานท่ีทาํอยู่

และองคป์ระกอบอ่ืนๆ  

นอกจากน้ี ยงัสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของสุนนัท ์แกว้กลา้ (2542 อา้งถึงใน

ฉนัทะ พุทธสุภะ, 2549) เร่ือง “ความพึงพอใจในการปฏิบติังานของพนกังานบมจ.

ธนาคารกสิกรไทยภายใตก้ารร้ือระบบการทาํงานใหม่” พบว่า เพศ อายุ สถานภาพ

สมรส ตาํแหน่ง เงินเดือน อายุงานท่ีแตกต่างกัน ไม่มีผลต่อความพึงพอใจในการ

ปฏิบติังาน (ไม่สอดคล้อง) แต่ระดบัการศึกษาท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อระดบัความพึง

พอใจในการปฏิบติังาน (สอดคลอ้ง) 

สุธา สุวรรณ (2550) เร่ือง “ความพึงพอใจในการปฏิบติังานของพนกังาน

ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จาํกดั (มหาชน) สาขาส่วนกลาง (สาขาในเขตกรุงเทพมหานคร

และปริมณฑล)” พบวา่ ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกนัไม่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจ

ในการปฏิบติังาน (ไม่สอดคลอ้ง) 

ปรีชา แซ่เจ็น (2549) เร่ือง “ความพึงพอใจในการปฏิบติังานของบุคลากร

พยาบาล โรงพยาบาลสมิติเวช สุขุมวิท” พบว่า อายุ ระดบัการศึกษา ตาํแหน่งงาน 

ระยะเวลาในการปฏิบติังาน รายไดต้่อเดือนมีผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบติังาน

ของบุคลากรพยาบาลโรงพยาบาลสมิติเวช สุขมุวทิ (สอดคลอ้ง) 
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ญาณวุฒิ พรหมเดชากุล (2549) เร่ือง “ความพึงพอใจในการปฏิบติังานของ

บุคลากรศูนยเ์วชศาสตร์ฟ้ืนฟู โรงพยาบาลกรุงเทพ (ซอยศูนยว์ิจยั)” พบว่า เพศ อาย ุ

อายกุารทาํงาน สถานภาพสมรส ตาํแหน่งงานในปัจจุบนั ระดบัการศึกษา และรายได้

ท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อระดบัความพึงพอใจในในการปฏิบติังานไม่แตกต่างกนั (ไม่

สอดคลอ้ง) 

อุสา นุชทองม่วง (2550) เร่ือง “ความพึงพอใจของพนกังานสังกดัฝ่ายการ

พยาบาล โรงพยาบาลสมิติเวช สุขุมวิท” พบวา่ เพศท่ีต่างกนัมีผลต่อความพึงพอใจใน

การปฏิบติังานของพนักงานสังกัดฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลสมิติเวช สุขุมวิท

แตกต่างกนั (สอดคลอ้ง) แต่ปัจจยัส่วนบุคคลส่วนใหญ่ ยกเวน้ เพศ ท่ีต่างกนัมีผลต่อ

ความพึงพอใจในการปฏิบติังานของพนกังานสังกดัฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลสมิติ

เวช สุขมุวทิไม่แตกต่างกนั (ไม่สอดคลอ้ง) 

ชิสา อุรัมภรณ์ (2550) เร่ือง “ความพึงพอใจในการปฏิบติังานของพนักงาน

ธนาคารนครหลวงไทย จาํกดั (มหาชน) สาํนกังานใหญ่ อาคารเพชรบุรี” พบวา่  ระดบั

การศึกษา ตาํแหน่งงาน และอายใุนการทาํงานท่ีแตกต่างกนั มีผลทาํให้ระดบัความพึง

พอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานธนาคารนครหลวงไทย จํากัด (มหาชน) 

สาํนกังานใหญ่ อาคารเพชรบุรีแตกต่างกนั (สอดคลอ้ง) 

นรารัตน์ แก้วกะโผะ (2542) เร่ือง “ความพึงพอใจในการปฏิบติังานของ

ผู ้บริหารระดับกลางของกลุ่มบริษัท เอส.พี .อินเตอร์เนชั่นแนล จํากัด” พบว่า  

หน่วยงานท่ีสังกดั อายุ อายุงาน เพศ ศาสนา สถานภาพการสมรส ระดบัการศึกษา 

รายไดต่้อเดือน ในภาพรวมไม่มีความสัมพนัธ์กบัความพึงพอใจในการปฏิบติังานของ

ผูบ้ริหารระดบักลางของกลุ่มบริษทั เอส.พี.อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั (ไม่สอดคลอ้ง 

ยกเวน้การพิจารณาเป็นรายดา้น) 

ประเสริฐ อนุวรรณ (2546) เร่ือง “ความพึงพอใจในการปฏิบติังานของ

พนกังาน: กรณีศึกษา บริษทั อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต ์จาํกดั (มหาชน)” พบวา่ ทุก

ลกัษณะส่วนบุคคลมีผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบติังานของพนกังานแตกต่างกนั 

(สอดคลอ้ง) 
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ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะในการศึกษาคร้ังนี ้

1. บริษทัฯ ควรพิจารณาเลือกใช้งานระบบ E-paperless อย่างพิถีพิถนั โดย

อาจเร่ิมจากพิจารณาถึงผลประโยชน์ท่ีคาดว่าจะไดรั้บจากการใช้ระบบดงักล่าว ใน

ดา้นต่างๆ ไดแ้ก่ ดา้นการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบติังาน ซ่ึงระบบ E-paperless มี

แนวโน้มท่ีช่วยสนับสนุนด้านความสะดวกในการปฏิบติัให้รวดเร็วข้ึน เน่ืองจาก

ระบบช่วยทาํให้สามารถใช้งานและส่งมอบขอ้มูลไดดี้ข้ึน ในดา้นการลดตน้ทุนใน

การดาํเนินงาน มีส่วนช่วยลดค่าใชจ่้ายต่างๆ ไดจ้ากการลดการใชก้ระดาษลงได ้และ

ในด้านการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม ทาํให้องค์กรและ

พนกังานมีส่วนร่วมในการช่วยลดปริมาณการตดัไมท้าํลายป่าเพื่อใช้เป็นวตัถุดิบใน

การผลิตกระดาษลง ซ่ึงมีส่วนสร้างขวญัและกาํลงัใจในการปฏิบติังานให้กบัพนกังาน

ไดอี้กทางหน่ึง  

 2. บริษทัฯ ควรให้ความสําคญัต่อการใชง้านของระบบงาน E-Paper Less ท่ี

ง่ายและไม่ซบัซอ้น โดยเลือกผูใ้หบ้ริการท่ีเป็นมืออาชีพและเอาใจใส่ทุกขั้นตอนอยา่ง

ใกลชิ้ด ซ่ึงจะทาํใหพ้นกังานเกิดความพึงพอใจในการใชง้านระบบ E-paperless ได ้

 3. บริษทัฯ ควรนาํประโยชน์ท่ีจะไดรั้บจากการใชง้านของระบบงาน E-Paper 

Less มาส่งเสริมให้เห็นอย่างเป็นรูปธรรมและง่ายต่อความเขา้ใจ มีส่วนช่วยส่งสริม

ภาพลกัษณ์ขององค์กรท่ีมีความทนัสมยัและทาํให้พนกังานมีความรู้สึกภาคภูมิใจใน

องคก์รของตนท่ีปฏิบติังานอยู ่ 

ข้อเสนอแนะสําหรับการศึกษาคร้ังต่อไป  

1. ผูศึ้กษา ควรทาํการศึกษาปัจจยัอ่ืนๆ เพิ่มเติม ไดแ้ก่ ปัจจยัภายนอกต่างๆ ท่ี

ไม่สามารถควบคุมได้แต่มีส่งผลกระทบต่อความพึงพอใจในการใช้งานระบบ E-

paperless และในการปฏิบติัในภาพรวมของพนกังานในบริษทัต่างๆ ได ้

2. บริษทัฯ ควรทาํการศึกษาทบทวนและติดตามเป็นระยะ เพื่อสร้างความ

ทนัสมยัให้เกิดกบัระบบฯ ท่ีใช้งานอยู่อย่างต่อเน่ืองและสอดรับกบัความตอ้งการใช้

งานระบบ E-paperless เน่ืองจากการพฒันาเปล่ียนแปลงรูปแบบของเอกสารและ
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ขั้นตอนการปฏิบติังานให้มีความกระชับ ง่าย และรวดเร็วมากข้ึนในการสนบัสนุน

ประสิทธิภาพในการปฏิบติังาน แนวคิดในการลดตน้ทุนและค่าใช้จ่ายต่างๆ การมี

ส่วนร่วมในการอนุรักษธ์รรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม  และการสร้างความพึงพอใจของ

พนักงานบริษัท เอสซีจี แอคเค้าน์ต้ิง เซอร์วิสเซส จาํกัดในการใช้งานระบบ E-

paperless และในการปฏิบติัในภาพรวมอีกดว้ย 
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มหาวทิยาลยัรังสิต, 2549 

ชนารัญช์ โพธารส. “ปัจจัยที่มีความสัมพนัธ์ต่อความพงึพอใจในการปฏิบัติงานของ

พนักงานปฏิบัติการฝ่ายระบบงานสารสนเทศ ธนาคารออมสิน.” 

วทิยานิพนธ์ปริญญารัฐประศาสนศาสตร์มหาบณัฑิต สาขาวชิานโยบาย

สาธารณะบณัฑิต, วทิยาลยัการบริหารรัฐกิจ, มหาวทิยาลยับูรพา, 2549 

ชิสา อุรัมภรณ์. ความพงึพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานธนาคารนครหลวงไทย 

จํากดั (มหาชน) สํานักงานใหญ่ อาคารเพชรบุรี, รายงานการศึกษาคน้ควา้ดว้ย

ตนเอง, คณะบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต, มหาวทิยาลยัรามคาํแหง, 2550 

http://opaclib.rsu.ac.th/ipac20/ipac.jsp?session=12N659OK76406.67746&profile=rsu&uri=search=TL@!%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%B6%E0%B8%87%E0%B8%9E%E0%B8%AD%E0%B9%83%E0%B8%88%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%8F%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%9E%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%94%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%9B%E0%B8%8F%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%8A%E0%B8%B8%E0%B8%94%20=%20Satisf&term=&aspect=basic_search&menu=search&source=172.27.0.90@!hzndb
http://opaclib.rsu.ac.th/ipac20/ipac.jsp?session=12N659OK76406.67746&profile=rsu&uri=search=TL@!%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%B6%E0%B8%87%E0%B8%9E%E0%B8%AD%E0%B9%83%E0%B8%88%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%8F%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%9E%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%94%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%9B%E0%B8%8F%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%8A%E0%B8%B8%E0%B8%94%20=%20Satisf&term=&aspect=basic_search&menu=search&source=172.27.0.90@!hzndb
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ญาณวฒิุ พรหมเดชากุล. “ความพงึพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรศูนย์เวช

ศาสตร์ฟ้ืนฟู โรงพยาบาลกรุงเทพ (ซอยศูนย์วจัิย).” รายงานการศึกษา

คน้ควา้ดว้ยตนเอง, คณะบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต, มหาวทิยาลยัรามคาํแหง, 

2549 

ณฐักานต ์สุขเก้ือ. “ความพงึพอใจของลกค้าต่อบริการหลังการขายรถยนต์ของบริษัท

สยามนิสสันกรุงเทพฯ จํากดั.” วทิยานิพนธ์ปริญญาบริการธุรกิจมหาบณัฑิต, 

บณัฑิตวทิยาลยั, คณะบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต, มหาวทิยาลยัรามคาํแหง, 

2548 

ธงชยั สันติวงษ.์ การบริหารงานบุคคล. กรุงเทพมหานคร: ไทยวฒันาพานิช, 2526 

ธงชยั สันติวงษแ์ละชยัยศ สนัติวงษ.์ พฤติกรรมบุคคลในองศ์การ. กรุงเทพมหานคร: 

สาํนกัพิมพไ์ทยวฒันาพานิช, 2535 

นรารัตน์ แกว้กะโผะ. “ความพงึพอใจในการปฏิบัติงานของผู้บริหารระดับกลางของ

กลุ่มบริษัทเอส.พ.ีอินเตอร์เนช่ันแนล จํากดั.” สารนิพนธ์ศึกษาศาสตร

มหาบณัฑิต, มหาวทิยาลยัรามคาํแหง, 2542 

นรินทร์ บุญนุย้  ศรัณย ์เหล่าดี และศรัณย ์พราหมณ์แม่กลอง. สํานักงานไร้กระดาษ 

(Paperless Office). รายงานประจาํวชิาการจดัการระบบสารสนเทศ, 

มหาวทิยาลยัทกัษิณ, 2555  

ปรมะ สตะเวทิน. หลกันิเทศศาสตร์. กรุงเทพมหานคร: ภาพพิมพ,์ 2538 

ประเสริฐ อนุวรรณ. “ความพงึพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน: กรณีศึกษา

บริษัท อติาเลยีนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จํากดั (มหาชน).” สารนิพนธ์

เศรษฐศาสตรมหาบณัฑิต, มหาวทิยาลยัรามคาํแหง, 2546 

ปริศนา ศรีบูรณ์. “ความพงึพอใจในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าทีใ่นโรงพยาบาลอุบล

รักษ์-ธนบุรี จังหวดัอุบลราชธานี.” รายงานภาคนิพนธ์ปริญญาพฒันศาสตร์

มหาบณัฑิต สาขาพฒันาสังคม, สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์, 2540 
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ปรีชา แซ่เจ็น. “ความพงึพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรพยาบาล โรงพยาบาล

สมิติเวช สุขุมวทิ.”  รายงานการศึกษาคน้ควา้ดว้ยตนเอง, คณะบริหารธุรกิจ

มหาบณัฑิต, มหาวทิยาลยัรามคาํแหง, 2549 

ปิยวดี สอนสิงห์. “ความพงึพอใจของพนักงานต่อปัจจัยจูงใจในการทาํงาน: 

กรณีศึกษาบริษัท บู๊ทส์ รีเทล (ประเทศไทย) จํากดั ในเขตภาคเหนือและภาค

ตะวนัออกเฉียงเหนือ.” วทิยานิพนธ์ คณะบริหารธุรกิจ, 

มหาวทิยาลยัเชียงใหม่, 2543 

ผดุงศกัด์ิ เสริมศรีทอง. “อตัลกัษณ์ตราสินค้า LCD TV Samsung.” สารนิพนธ์

สาขาวชิาการตลาด, คณะบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต,  

มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ, 2552 

พรเพญ็ เพชรสุขศิริ. การวเิคราะห์ข้อมูลเพือ่การบริหาร. กรุงเทพมหานคร: เอส 

แอนด์ จี กราฟฟิค, 2538 

มหาวทิยาลยัรามคาํแหง. หลักและทฤษฏีเกีย่วกบัการจูงใจ, เอกสารประกอบการสอน, 

2554 

มาลยัแกว้ รังษีสุริยนัต.์ “ทศันคติของพนักงานบริษัทในเครือป่ินทองทีม่ีต่อมาตร การ

ด้านการบริหารงานบุคคลในภาวะเศรษฐกจิตกตํ่า.” วทิยานิพนธ์พฒันา

แรงงานและสวสัดิการมหาบณัฑิต คณะสังคมศาสตร์, 

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์, 2542 

ระพี  แกว้เจริญ และฑิตยา สุวรรณะชฎ. การแบ่งเวลาปฏิบัติราชการของข้าราชการ

พลเรือนในระดับบริหารอาวโส. กรุงเทพมหานคร: สาํนกันายกรัฐมนตรี, 

2510 

รสสุคนธ์ สุวรรณคณัฑิ. “การศึกษาความพงึพอใจของผู้อยู่อาศัยในคอนโดสุขาภิบาล 

3 แมนช่ันในด้านสาธารณูปโภค.” การศึกษาอิสระหลกัสูตรบริหารธุรกิจ

มหาบณัฑิต, คณะบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต, มหาวทิยาลยัรามคาํแหง, 2550 
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วทิยา สุวรรณดี, “ความพงึพอใจในการปฎบิัติงานของข้าราชการกองบัญชาการ

มณฑลทหารบกที ่14.” วทิยานิพนธ์ปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต 

สาขาวชิานโยบายสาธารณะบณัฑิต, วทิยาลยัการบริหารรัฐกิจ,  

มหาวทิยาลยับูรพา, 2548 

วทิยากร เชียงกลู. พจนานุกรมศัพท์เศรษฐกจิ. กรุงเทพมหานคร: มติชน, 2540 

ศุภชยั ก่ิงแกว้เจริญชยั. เช่ือมโยงความรู้และความใกล้ชิดด้วยอนิทราเน็ต. เอกสาร

ประกอบการเรียนการสอน, มหาวทิยาลยัรามคาํแหง, 2555 

ศิริชยั พงษว์ชิยั. การหาค่าสัมประสิทธ์ิความสอดคล้องภายในของครอนบาซ. คู่มือ

แนวทางการเขียนวธีิดาํเนินการ, 2547 

สถิต คาํลาเล้ียง. “ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของช่างอากาศ: ศึกษาเฉพาะกรณี

กองการปีนทหารเรือ.” วทิยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบณัฑิต (รัฐศาสตร์), 

มหาวทิยาลยัรามคาํแหง, 2544 

สมพงษ ์เกษมสิน. การบริหารงานบุคคลแผนใหม่. กรุงเทพมหานคร:  

ไทยวฒันาพานิช, 2519 

สมยศ นาวกีาร. การพฒันาองค์การและการจูงใจ. กรุงเทพมหานคร:  

กรุงสยามการพิมพ,์ 2529 

สุชีรา ฐิติภูมิเดชา.  “การประเมินความพงึพอใจของผู้ใช้บริการทีม่ีต่อการให้บริการ

ของบริษัท โกลเด้นมายด์ เซอร์วสิ จํากดั.” วทิยานิพนธ์ปริญญาเศรษฐศาสตร

มหาบณัฑิต, มหาวทิยาลยัรามคาํแหง, 2548 

สุธา สุวรรณ. “ความพงึพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานธนาคารกรุงศรีอยุธยา 

จํากดั (มหาชน) สาขาส่วนกลาง (สาขาในเขตกรุงเทพมหานครและ

ปริมณฑล.” รายงานการศึกษาคน้ควา้ดว้ยตนเองสาขาวชิาการจดัการทัว่ไป, 

คณะบริหารธุรกิจ, มหาวทิยาลยัรามคาํแหง, 2550 

สุนทรี จารุวฒันสกุล. อุปสงค์ของผู้โดยสารต่อการใช้บริการสายการบินกรุงเทพฯ-

ภูเกต็.” สารนิพนธ์สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์การจดัการ, คณะเศรษฐศาสตร

มหาบณัฑิต, มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ, 2553  

http://www.phetchabun.go.th/download_pmqa/book_file/1327407278_a25kmk72.pdfศุภชัย
http://e-learning.vec.go.th/elearning/elearning/stat/text/Ch3Writing.doc
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สุวรรณา สุวรรณผล. “ความพึงพอใจในงานของผู้ช่วยพยาบาลที่ปฏิบัติงานใน

โรงพยาบาลจิตเวชในประเทศไทย.” วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต, คณะ

บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต, จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั, 2550 

แสวง รัตนมงคลมาศ.  “เทคนิควิธีการใช้แนวคิดทางทฤษฎีในการกําหนดปัญหาและ

สมมติฐานในการวจัิย.” วารสารพฒันบริหารศาสตร์, 2, 2514 

โสฬส ปัญจะวิสุทธ์ิ. “ปัจจัยที่มีผลต่อความสําเร็จของการบริหารกิจการประปา

หมู่บ้าน: ศึกษาเฉพาะกรณีประปาหมู่บ้านขนาดใหญ่จัดสร้างขึ้นโดยกรม

อนามัย ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี.” ภาคนิพนธ์พฒันบริหารศาสตรมหา

บณัฑิต (พฒันาสังคม), สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์, 2541 

อุทยั หิรัญโต. เทคนิคการบริหาร. กรุงเทพมหานคร: โอเดียนสโตร์, 2525 

อุสา นุชทองม่วง. “ความพึงพอใจของพนักงานสังกัดฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาล

สมิติเวช สุขุมวิท.” รายงานการศึกษาคน้ควา้ดว้ยตนเอง, คณะบริหารธุรกิจ

มหาบณัฑิต, มหาวทิยาลยัรามคาํแหง, 2550 
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