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บทคัดย่อ 

 

 การวิจยัเร่ือง”ความตอ้งการและการด าเนินงานของธุรกิจรับเหมาก่อสร้างดว้ยระบบจดัการเอกสาร
แบบไร้กระดาษภายในส านักงาน มีวตัถุประสงค์ของการวิจัยเป็นการศึกษา (1) เพื่อศึกษาระดับความ
ตอ้งการใช้ระบบการบริหารจดัการเอกสารแบบไร้กระดาษของธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง (2) เพื่อศึกษาระดบั
การยอมรับเทคโนโลยีของผูป้ระกอบการและพนักงานบริษทัรับเหมาก่อสร้าง (3) เพื่อศึกษาความตอ้งการ
ระบบจดัการเอกสารของลกัษณะธุรกิจท่ีแตกต่างกัน (4) เพื่อศึกษาการยอมรับระบบจดัการเอกสารของ
ลกัษณะธุรกิจท่ีแตกต่างกนั (5) เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างความตอ้งการและการยอมรับเทคโนโลยี
ระบบจดัการเอกสารไร้กระดาษของผูป้ระกอบการและพนกังานบริษทัรับเหมาก่อสร้าง โดยผูวิ้จยัเลือกใช้
แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลจาก ผูป้ระกอบการและพนักงานบริษัทรับเหมา
ก่อสร้างในเขตกรุงเทพและปริมณฑล จ านวน 462 ตวัอยา่ง  
 กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการศึกษาธุรกิจรับเหมาก่อสร้างส่วนใหญ่ขนาดบริษทัทุนจดทะเบียน 20-200 
ล้านบาท บริษทัอายุ 6 - 10 ปี มีรายได้เฉล่ียต่อปีไม่เกิน 300 ล้านบาท จ านวนพนักงานไม่เกิน 100 คน 
ประเภทธุรกิจงานก่อสร้างอาคาร 
 ผลการศึกษาความตอ้งการใช้งานระบบจดัการเอกสารแบบไร้กระดาษของกลุ่มตวัอย่าง พบว่าใน
ภาพรวม ไม่อยู่ในระดบัตอ้งการ  และกลุ่มตวัอยา่งท่ีมีลกัษณะธุรกิจแตกต่างกนัในดา้นทุนจดทะเบียน ดา้น
อายุธุรกิจ ดา้นรายไดเ้ฉล่ียต่อปี ดา้นจ านวนพนกังาน และประเภทงานก่อสร้างมีความตอ้งการใชง้านระบบ
จดัการเอกสารแบบไร้กระดาษท่ีแตกต่างกนั 

ผลการศึกษาการยอมรับเทคโนโลยีของกลุ่มตวัอย่าง พบว่า ภาพรวมอยูใ่นระดบัค่อนขา้งยอมรับได ้
และกลุ่มตวัอยา่งท่ีมีลกัษณะธุรกิจแตกต่างกนัมีการยอมรับเทคโนโลยท่ีีแตกต่างกนั 
 
 
 



ผลการทดสอบสหสัมพนัธ์แบบเพียร์สัน (Pearson Correlation) ระหว่างการยอมรับเทคโนโลยีของ
ผูป้ระกอบการและพนกังานบริษทัรับเหมาก่อสร้างกบัความตอ้งการใชร้ะบบจดัการเอกสารแบบไร้กระดาษ
พบวา่ การยอมรับเทคโนโลยขีองผูป้ระกอบการและพนกังานบริษทัรับเหมาก่อสร้างมีความสัมพนัธ์เชิงบวก
กบัระดบัความตอ้งการใชร้ะบบจดัการเอกสารแบบไร้กระดาษ 

 
ค าส าคัญ : ระบบจัดการเอกสารแบบไร้กระดาษ 

 

ABSTRACT 

 

Research on “Demands and Operations of Construction Business with Paperless Document 
Management System in Office The objectives of this research were to study (1) to study the level of 
demand for paperless document management system of construction business; (2) to study the level of 
technology acceptance of entrepreneurs and construction company employees. (3) ) To study the 
document management system requirements of different business characteristics (4) To study the 
acceptance of document management systems of different business characteristics (5) To study the 
relationship between the need and acceptance of the document management system technology Paper of 
entrepreneurs and employees of construction companies The researcher chose to use a questionnaire as a 
tool to collect data from 462 examples of entrepreneurs and employees of construction companies in 
Bangkok and its vicinity 

The sample group used in the study of construction business, mainly company size, registered 
capital 20-200 million baht, companies aged 6 - 10 years, have an average annual income of not more than 
300 million baht, number of employees not more than 100 people, type of building construction business 

Results of a study on the need for a paperless document management system of the sample group 
found that in the overall not at the desired level and the sample group with different business 
characteristics in terms of registered capital business age The average income per year number of 
employees And construction types have different requirements for paperless document management 
systems. 



The results of the study on technology acceptance of the sample group found that the overall picture 
was at quite acceptable level. And the samples with different business characteristics have different 
technology acceptance. 

The results of the Pearson Correlation test between the technology acceptance of entrepreneurs and 
construction company employees and the need for a paperless document management system found that 
Technology adoption by operators and construction company employees was positively correlated with 
the level of demand for paperless document management systems. 
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บทน า 

 

ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

วัตถุประสงค์งานวิจัย 

1. เพื่อศึกษาระดบัความตอ้งการใช้ระบบการบริหารจดัการเอกสารแบบไร้กระดาษ (Paperless 
Platform) ของธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง 

2. เพื่อศึกษาระดับการยอมรับเทคโนโลยีของผูป้ระกอบการและพนักงานบริษัทรับเหมา
ก่อสร้าง 

3. เพื่อศึกษาความตอ้งการและการยอมรับเทคโนโลยีของผูป้ระกอบการและพนักงานบริษทั
รับเหมาก่อสร้างท่ีมีลกัษณะธุรกิจแตกต่างกนั 

4. เพื่อศึกษาการยอมรับเทคโนโลยขีองผูป้ระกอบการและพนกังานบริษทัรับเหมาก่อสร้าง  
5. เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างความตอ้งการใช้ระบบการบริหารจดัการเอกสารแบบไร้

กระดาษ (Paperless Platform) และการยอมรับเทคโนโลยีของผู ้ประกอบการและพนักงาน
บริษทัรับเหมาก่อสร้าง 

 
ขอบเขตของงานวิจัย 

การวิจัยคร้ังน้ี เป็นการศึกษาความต้องการใช้ระบบจัดการเอกสารแบบไร้กระดาษ (Paperless 
Platform) ภายในบริษทัรับเหมาก่อสร้าง เพื่อทราบถึงความตอ้งต่างๆ ไดแ้ก่ คุณภาพของขอ้มูล คุณภาพของ



ระบบ การรับรู้ประโยชน์จากการใช้งาน การรับรู้ความง่ายต่อการใช้งาน และรูปแบบการเดินเอกสาร 
รูปแบบการอนุมติั รวมถึงการจดัเก็บ จากความคิดเห็นของผูบ้ริหารและพนกังานในบริษทั ซ่ึงทราบจ านวน
ท่ีแน่นอน โดยรายช่ือบริษทัรับเหมาก่อสร้างในจงัหวดักรุงเทพและปริมณฑล จากฐานขอ้มูลเว็บไซต์ของ
กรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2560 มีจ านวน บริษทัทั้งส้ิน 20,667 บริษทั 
(กรมพฒันาธุรกิจการคา้, กระทรวงพาณิชย,์ 2563) 

จากการค านวณตามสูตรขา้งตน้จะไดข้นาดของกลุ่มตวัอย่างเท่ากบั 384 ราย แต่ในการส ารวจอาจมี
แบบสอบถามท่ีมีขอ้ผิดพลาดจากการตอบของผูถู้กส ารวจ ซ่ึงไม่สามารถน ามาเป็นขอ้มูลในการวิเคราะห์ได ้
ผูวิ้จยัจึงไดข้ยายขนาดของกลุ่มตวัอยา่งเพิ่มขึ้นอีก 20% โดยจะส่งแบบสอบถามจากกลุ่มตวัอย่างทั้งหมด 462 
ราย 

วิธีด าเนินการวิจัย 

 

บริษทัรับเหมาก่อสร้างท่ีตั้งอยู่ในจงัหวดักรุงเทพและปริมณฑล หรือตั้งอยู่ในเขตท่ีไม่สะดวกในการ
เก็บขอ้มูลแบบสอบถามจะถูกจดัส่งทางอีเมล โดยผูว้ิจยัจะด าเนินการติดต่อบริษทัผ่านทางโทรศพัทเ์พื่อขอ
ความอนุเคราะห์จากบุคลากรในบริษทัตอบแบบสอบถามงานวิจยั และขอท่ีอยู่อีเมลเพื่อจดัส่งแบบสอบถาม
เป็นลิงก์ (Link) และคิวอาร์โค้ด (QR Code) ให้กับบุคลากรในบริษัทรับเหมาก่อสร้าง ซ่ึงรายช่ือบริษัท
รับเหมาก่อสร้างในจงัหวดักรุงเทพและปริมณฑลพร้อมเบอร์ โทรศพัทติ์ดต่อมาจากเวบ็ไซตข์องกรมพฒันา
ธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์

วิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างผูว้ิจัยใช้วิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างโดยไม่ใช้หลักความน่าจะเป็น (Non-
probability sampling) แบบสุ่ม (Simple Random Sampling) โดยผูว้ิจัยได้รวบรวมรายช่ือบริษัทรับเหมา
ก่อสร้างในจงัหวดักรุงเทพมหานครและปริมณฑล จากฐานข้อมูลเว็บไซต์ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า 
จากนั้ นท าการแบ่งประเภทธุรกิจรับเหมาก่อสร้างเป็น 4 ประเภท คือ งานก่อสร้างถนนและระบบ
สาธารณูปโภคด้านขนส่ง งานก่อสร้างอาคาร งานระบบสาธารณูปโภคอ่ืน ๆ และงานก่อสร้างระบบ
ชลประทาน และจดัเรียงขนาดของธุรกิจเป็นขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และขนาดเล็ก ตามเกณฑข์องกระทรวง
อุตสาหกรรมได้ก าหนดเกณฑ์ในการจดัอุตสาหกรรมปี 2564 จากทุนจดทะเบียน จ านวนพนักงาน และ
รายไดเ้ฉล่ียต่อปี ใหค้รบทุกประเภทและครบทุกขนาดธุรกิจ  

• ธุรกิจขนาดเลก็ ทุนจดทะเบียนไม่เกิน 20 ลา้น จ านวนพนกังานไม่เกิน 50 คน รายไดเ้ฉล่ียไม่เกิน 30 
ลา้นบาทต่อปี 

• ธุรกิจขนาดกลาง ทุนจดทะเบียนระหว่าง 20 – 200 ล้าน จ านวนพนักงานระหว่าง 50 – 100 คน 
รายไดเ้ฉล่ียระหวา่ง 30 – 300 ลา้นบาทต่อปี 



• ธุรกิจขนาดใหญ่ ทุนจดทะเบียน 200 ลา้นขึ้นไป จ านวนพนักงาน 100 คนขึ้นไป รายไดเ้ฉล่ีย 300 
ลา้นบาทต่อปีขึ้นไป 

วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล 

สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล มีดงัน้ี 
 1. สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) ส าหรับประมวลผลขอ้มูลท่ีรวบรวมไดจ้ากกลุ่มตวัอยา่ง 
ไดแ้ก่  

1.1. ค่าร้อยละ (Percentage) ใช้อธิบายขอ้มูลลกัษณะพื้นฐานธุรกิจ ประกอบด้วย ทุน
จดทะเบียนบริษทั  อายขุองธุรกิจ จ านวนพนกังาน ประเภทงานก่อสร้าง 

1.2. ค่าเฉล่ีย (Mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ใช้ส าหรับ
อธิบายถึงระดบัความตอ้งการใชร้ะบบจดัการเอกสารแบบไร้กระดาษ (Paperless Platform) 
ในประเด็นเร่ือง คุณภาพของขอ้มูล คุณภาพของระบบ ดา้นความง่ายและสะดวกในการใช้
งาน และฟังกช์ัน่ต่างๆ 

 2. ค่า One- Way ANOVA จะใช้ทดสอบเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างลกัษณะธุรกิจรับเหมา
ก่อสร้างท่ีมีต่อความตอ้งการระบบจดัการเอกสารแบบไร้กระดาษภายในส านักงาน (Paperless Platform) 
ไดแ้ก่ ทุนจดทะเบียนบริษทั  อายขุองธุรกิจ จ านวนพนกังาน ประเภทงานก่อสร้าง ค่านยัส าคญัทางสถิติท่ีใช้
ในการวิเคราะห์คร้ังน้ีไดก้ าหนดไวท่ี้ระดบั 0.05 
 3. ค่าสัมประสิทธ์ิ สหสัมพนัธ์แบบเพียร์สัน (Pearson Correlation Coefficient) ใช ้
ทดสอบความสัมพันธ์ระหว่าง การยอมรับเทคโนโลยีของผูป้ระกอบการและพนักงานบริษัทรับเหมา
ก่อสร้างท่ีมีต่อความตอ้งการใชร้ะบบจดัการเอกสารแบบไร้กระดาษ (Paperless Platform) ตามเกณฑก์ารวดั
ค่าสัมประสิทธ์ิ สหสัมพนัธ์ท่ีก าหนดไดด้งัน้ีคือ 
  0.00               หมายถึง ไม่มีความสัมพนัธ์กนั 
  0.01 ถึง 0.25 หมายถึง มีความสัมพนัธ์เชิงบวกในระดบัต ่า 
  0.26 ถึง 0.55 หมายถึง มีความสัมพนัธ์เชิงบวกในระดบัปานกลาง 
  0.56 ถึง 0.70 หมายถึง มีความสัมพนัธ์เชิงบวกในระดบัสูง 
  0.71 ถึง 0.99 หมายถึง มีความสัมพนัธ์เชิงบวกในระดบัสูงมาก 
  1.00               หมายถึง มีความสัมพนัธ์เชิงบวกเต็มท่ี 1.00 
 
 
 
 



ผลการวิจัย 

 

1. ปัจจยัลกัษณะธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง 
ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นผูป้ระกอบการหรือพนักงานบริษทัรับเหมาก่อสร้าง ใน

บริษทัทุนจดทะเบียนบริษทั 20 ถึง 200 ลา้นบาท มีอายุธุรกิจระหว่าง 6-10 ปี มีพนกังานในบริษทัไม่
เกิน 100 คน มีรายไดต้่อปีไม่เกิน 300 ลา้นบาท ประเภทธุรกิจสร้างอาคาร 

2. การยอมรับเทคโนโลยขีองผูป้ระกอบการและพนกังานบริษทั 
การยอมรับเทคโนโลยีของผูป้ระกอบการและพนักงานบริษทั พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับ

ค่อนขา้งเห็นดว้ย โดยในปัจจยัดา้นอิทธิพลจากสภาพแวดลอ้มและการรับรู้ถึงความในการใชง้านเป็น
ปัจจยัในระดบัเห็นดว้ย ล าดบัถดัมา ปัจจยัความคุน้เคยเทคโนโลยี ปัจจยัการรับรู้ถึงประโยชน์ และ
ความตั้งใขใชง้าน Paperless Platform 

3. ระดบัความตอ้งการใชร้ะบบจดัการเอกสารภายในส านกังาน 
ความตอ้งการและการด าเนินธุรกิจรับเหมาก่อสร้างดว้ยระบบจดัการเอกสารแบบไร้กระดาษ

ภายในส านักงานในภาพรวม อยู่ในระดบัค่อนขา้งตอ้งการ ในดา้นคุณภาพของขอ้มูล ดา้นคุณภาพ
ของระบบ ด้านการบริการ ด้านความง่ายและสะดวกต่อการใช้งาน ด้านฟังก์ชั่นการใช้งานโดยมี
รายละเอียดแต่ละดา้นดงัน้ี 

ดา้นคุณภาพของขอ้มูล ในภาพรวม อยู่ในระดบัตอ้งการ เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า อยู่ใน
ระดบัตอ้งการ เรียงล าดบัจากมากไปหานอ้ยไดด้งัน้ี 

1. ขอ้มูลในระบบ Paperless ท่ีมีความถูกตอ้ง ครบถว้นสมบูรณ์ 
ดา้นคุณภาพของระบบ ในภาพรวม อยูใ่นระดบัค่อนขา้งตอ้งการ เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า 

อยูใ่นระดบัตอ้งการ และข่อนขา้งตอ้งการ เรียงล าดบัจากมากไปหานอ้ยไดด้งัน้ี 
 1. ระบบมีการตอบสนองรวดเร็ว 
 2. ระบบมีความปลอดภยัของขอ้มูล ไม่ร่ัวไหล 
 3. ระบบมีความเสถียรใชง้านไดอ้ยา่งต่อเน่ือง 
 
ดา้นการบริการ ในภาพรวม อยู่ในระดบัข่อนขา้งตอ้งการ เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า อยู่ใน

ระดบัตอ้งการ และค่อนขา้งตอ้งการ เรียงล าดบัจากมากไปหานอ้ยไดด้งัน้ี 
  1. มีการอบรมสอนการใชง้านใหฟ้รี 

 2. มี Support Service 24*7 กรณีเกิดปัญหาการใชง้านผา่น Call center , Chat และ e-mail 
 



ดา้นความง่ายและสะดวกต่อการใชง้าน ในภาพรวม อยู่ในระดบัตอ้งการ เม่ือพิจารณาเป็นราย
ขอ้พบวา่ อยูใ่นระดบัตอ้งการ และค่อนขา้งตอ้งการ เรียงล าดบัจากมากไปหานอ้ยไดด้งัน้ี 

 1. ระบบมีการออกแบบใหใ้ชง้านง่าย ไม่ซบัซอ้น 
 2. ระบบสามารถใชง้านไดห้ลากหลายอุปกรณ์ เช่น Notebook Tablet และ smart phone 
 
ดา้นฟังก์ชัน่การใชง้าน ในภาพรวม อยู่ในระดบัตอ้งการ เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า อยู่ใน

ระดบัตอ้งการ และค่อนขา้งตอ้งการ เรียงล าดบัจากมากไปหานอ้ยไดด้งัน้ี 
 1. ระบบสามารถก าหนดประเภทเอกสาร 
 2. รูปแบบการเดินเอกสาร (Document Flow) 
 3. ก าหนดเง่ือนไขและล าดบัการเซ็นเอกสาร 
 4. การเขียนแสดงความเห็น การแนบเอกสารประกอบอ่ืนๆ 
 5. เอกสารสามารถตีกลบัส่งคืนแกไ้ขไปล าดบัก่อนหนา้ได ้
 6. การติดตามสถานะเอกสาร 
 7. การคน้หาและจดัเก็บเอกสาร 

   
4. การทดสอบสมมติฐาน 
  ผลการศึกษาความตอ้งการใชง้านระบบจดัการเอกสารแบบไร้กระดาษของกลุ่มตวัอย่าง พบว่า ใน

ภาพรวม ไม่อยู่ในระดบัตอ้งการ  และกลุ่มตวัอยา่งท่ีมีลกัษณะธุรกิจแตกต่างกนัในดา้นทุนจดทะเบียน ดา้น
อายุธุรกิจ ดา้นรายไดเ้ฉล่ียต่อปี ดา้นจ านวนพนกังาน และประเภทงานก่อสร้างมีความตอ้งการใชง้านระบบ
จดัการเอกสารแบบไร้กระดาษท่ีแตกต่างกนั 

ผลการศึกษาการยอมรับเทคโนโลยีของกลุ่มตวัอย่าง พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดบัค่อนขา้งยอมรับได ้
และกลุ่มตวัอยา่งท่ีมีลกัษณะธุรกิจแตกต่างกนัมีการยอมรับเทคโนโลยท่ีีแตกต่างกนั 

ผลการทดสอบสหสัมพนัธ์แบบเพียร์สัน (Pearson Correlation) ระหว่างการยอมรับเทคโนโลยีของ
ผูป้ระกอบการและพนกังานบริษทัรับเหมาก่อสร้างกบัความตอ้งการใชร้ะบบจดัการเอกสารแบบไร้กระดาษ 
(Paperless Platform) พบว่า การยอมรับเทคโนโลยีของผูป้ระกอบการและพนกังานบริษทัรับเหมาก่อสร้างมี
ความสัมพนัธ์เชิงบวกกบัระดบัความตอ้งการใชร้ะบบจดัการเอกสารแบบไร้กระดาษ (Paperless Platform) 

อภิปรายผล 

การวิจยัเร่ือง "ความตอ้งการและการด าเนินธุรกิจรับเหมาก่อสร้างด้วยระบบจดัการเอกสารแบบไร้
กระดาษภายในส านกังาน" ผูศึ้กษาไดน้ าประเด็นส าคญัมาอภิปรายผลดงัน้ี 



 1. ความตอ้งการใช้ระบบจดัการเอกสารแบบไร้กระดาษ (Paperless Platform) ของธุรกิจรับเหมา
ก่อสร้าง 

ความต้องการใช้ระบบจัดการเอกสารแบบไร้กระดาษ (Paperless Platform) ของธุรกิจรับเหมา
ก่อสร้างพบว่า ภาพรวมอยู่ในระดบัค่อนขา้งตอ้งการ ในดา้นคุณภาพของขอ้มูล ดา้นคุณภาพของระบบ ดา้น
การบริการ ดา้นความง่ายและสะดวกต่อการใชง้าน ดา้นฟังก์ชัน่การใชง้าน ท่ีเป็นเช่นน้ีอาจจะเน่ืองจากการ
ส่ือสารและความกา้วหน้าของเทคโนโลยีในยุคดิจิทลัต่างๆ ไดเ้ขา้มามีบทบาทในชีวิตประจ าวนัของทุกคน
และการจดัการเก่ียวกับการบริหารงานธุรกิจส่วนใหญ่ขบัเคล่ือนและแข่งขนักันดว้ยเทคโนโลยี ซ่ึงธุรกิจ
รับเหมาก่อสร้างมีทิศทางท่ีจะฟ้ืนตวัและขยายการลงทุนหลงัจากวิกฤตไวรัสโควิด-19 และตอ้งมีการด าเนิน
ธุรกิจ มีการติดต่อประสานงาน มีการเดินเอกสารและอนุมัติเอกสารต่างๆ จึงถือเป็นโอกาสได้น าระบบ
จดัการเอกสารแบบไร้กระดาษเขา้มาใชภ้ายในส านกังาน สอดคลอ้งกบั  แนวคิดการจดัการกระบวนการทาง
ธุรกิจภายในองค์กร (Business Process Management) ผลการศึกษาพบว่า ระดับความต้องการใช้ระบบ
จดัการเอกสารแบบไร้กระดาษ (Paperless Platform) ของธุรกิจรับเหมาก่อสร้างใจเขตกรุงเทพมหานคร
และปรมณฑลอยู่ในระดับค่อนขา้งตอ้งการ โดยในด้านระบบมีความง่ายและสะดวกในการใช้งาน ด้าน
ฟังกช์ัน่การใชง้าน ดา้นคุณภาพของขอ้มูล และดา้นคุณภาพของระบบ ตามล าดบั 

 2. การยอมรับเทคโนโลยขีองธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง  
   การยอมรับเทคโนโลยีของธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดบัค่อนขา้งเห็นดว้ย ใน

ดา้นคุณภาพของขอ้มูล ดา้นคุณภาพของระบบ ดา้นการบริการ ดา้นความง่ายและสะดวกต่อการใชง้าน ดา้น
ฟังก์ชั่นการใช้งาน ท่ีเป็นเช่นน้ีอาจจะเน่ืองจากการส่ือสารและความกา้วหน้าของเทคโนโลยีในยุคดิจิทลั
ต่างๆ ไดเ้ขา้มามีบทบาทในชีวิตประจ าวนัของทุกคนและการจดัการเก่ียวกบัการบริหารงานธุรกิจส่วนใหญ่
ขบัเคล่ือนและแข่งขนักนัดว้ยเทคโนโลย ีซ่ึงผูป้ระกอบการและพนกังานบริษทัจึงควรมีการเรียนรู้ปรับตวัให้
คุน้เคยและยอมรับเทคโนโลยีมากขึ้นหลงัจากวิกฤตไวรัสโควิด-19 และตอ้งมีการด าเนินธุรกิจโดยใชค้วาม
ถนัดในการใช้งานเทคโนโลยีมากขึ้น เพิ่มงานท่ีมีประสิทธิภาพและรวดเร็วยิ่งขึ้น จึงถือเป็นโอกาสได้น า
ระบบจดัการเอกสารแบบไร้กระดาษเขา้มาใช้ภายในส านักงาน สอดคล้องกับ งานวิจยัของ ของ (Hang, 
2554) Pa แล Huang ไดศึ้กษาพบวา่ คุณภาพของขอ้มูลมีอิทธิพลทางบวกต่อการรับรู้ประโยชน์ นอกจากน้ียงั
พบวา่ คุณภาพของระบบมีอิทธิพลทางบวกต่อการรับรู้ความง่ายในการใชง้าน โดยการรับรู้ความง่ายในการ
ใช้งานมีอิทธิพลทางบวกต่อการรับรู้ประโยชน์และการรับรู้ประโยชน์มีอิทธิพลทางบวกต่อความตั้งใจใช้
งานระบบสารสนเทศ 
 3. การทดสอบสมมติฐาน 
 ผลการศึกษาความตอ้งการใช้งานระบบจดัการเอกสารแบบไร้กระดาษของกลุ่มตวัอย่าง พบว่าใน
ภาพรวม ไม่อยู่ในระดบัตอ้งการ  และกลุ่มตวัอยา่งท่ีมีลกัษณะธุรกิจแตกต่างกนัในดา้นทุนจดทะเบียน ดา้น



อายุธุรกิจ ดา้นรายไดเ้ฉล่ียต่อปี ดา้นจ านวนพนกังาน และประเภทงานก่อสร้างมีความตอ้งการใชง้านระบบ
จดัการเอกสารแบบไร้กระดาษท่ีแตกต่างกนั 

ผลการศึกษาการยอมรับเทคโนโลยีของกลุ่มตวัอย่าง พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดบัค่อนขา้งยอมรับได ้
และกลุ่มตวัอยา่งท่ีมีลกัษณะธุรกิจแตกต่างกนัมีการยอมรับเทคโนโลยท่ีีแตกต่างกนั 

ผลการทดสอบสหสัมพนัธ์ ระหว่างการยอมรับเทคโนโลยีของผูป้ระกอบการและพนักงานบริษทั
รับเหมาก่อสร้างกบัความตอ้งการใชร้ะบบจดัการเอกสารแบบไร้กระดาษ (Paperless Platform) พบว่า การ
ยอมรับเทคโนโลยีของผูป้ระกอบการและพนกังานบริษทัรับเหมาก่อสร้างมีความสัมพนัธ์เชิงบวกกบัระดบั
ความตอ้งการใชร้ะบบจดัการเอกสารแบบไร้กระดาษ (Paperless Platform) 

 

ข้อเสนอแนะ 

 

1. ขอ้เสนอแนะทัว่ไป 
1.1.  ผูป้ระกอบการควรมีนโยบาย แผนงาน และกลยทุธ์ในการพฒันาบริษทัให้มีทิศทางท่ีดีขึ้น 

โดยใชเ้ทคโนโลยเีป็นเคร่ืองมือใหก้ารท างานยดืหยุน่และมีประสิทธิภาพเพิ่มมากยิง่ขึ้น 
1.2.  ผูป้ระกอบการควรให้ความส าคญัในการส่งเสริมและการท างานภายในบริษมั Lean and 

Agile อยา่งเร่งด่วน 
1.3. ผูป้ระกอบการควรเปิดโอกาสใหพ้นกังานมีส่วนร่วมในการเสนอไอเดียและนวตักรรมใหม่

ให้บริษทัมากยิ่งขึ้น โดยไม่จ ากัดสิทธิเสรีภาพของพนักงาน ควรเปิดโอกาสให้พนักงานได้แสดงความ
คิดเห็นและรับรู้ขอ้มูลนโยบาย ทิศทางทางการบริหารงานมากยิง่ขึ้น 
2. ขอ้เสนอแนะในการศึกษาคร้ังต่อไป 

2.1. ในการศึกษาคร้ังต่อไปควรศึกษาในเชิงลึกเก่ียวกบัขั้นตอนการด าเนินงานท่ีเช่ือมโยงกบัทั้ง
บริษทัของธุรกิจรับเหมาก่อสร้างเพื่อให้ขอ้มูลไปแนวทางในการออกแบบพฒันาระบบจดัการเอกสารแบบ
ไร้กระดาษใหมี้ประสิทธิภาพมากยิง่ขึ้น 

2.2. 2) ในการศึกษาคร้ังต่อไปควรศึกษาเก่ียวกบัทศันคติการบริหารงานธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง
เพื่อน าขอ้มูลท่ีไดไ้ปเป็นแนวทางในการพฒันาระบบจดัการเอกสารแบบไร้กระดาษให้สอดคลอ้งกบัความ
ตอ้งการของบริษทัมากยิง่ขึ้น 
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