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บทคัดย่อ 
 งานวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative Research) มีวัตถุประสงค์ 1)  

เพื่อศึกษาพฤติกรรมการใช้กระดาษในการปฏิบัติงาน ของเจ้าหน้าท่ีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวง
พาณิชย์ 2) เพื่อศึกษาปัจจัยท่ีส่งผลต่อการพัฒนาการใช้กระดาษอยา่งประหยัด ของเจ้าหน้าท่ีกรมเจรจาการค้า
ระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ 3) เพื่อศึกษาปญัหาและอุปสรรคของแนวทางการพัฒนาการใช้กระดาษอย่าง
ประหยดั ในกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย ได้จากเจ้าหน้าท่ี
ทั้งหมดของกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ จ านวน 223 คน โดยผู้วิจัยใช้การอ้างอิงสูตรของ ทาโรย่ามาเน่ (Taro 
Yamane) โดยมีขนาดตัวอย่างของประชากรที่ระดับความเชื่อมั่น 95% ได้จ านวนเจ้าหน้าท่ี 112 คน เครื่องมือท่ีใช้
ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามที่ผู้วจิัยสรา้งขึ้นเอง ซึ่งมีความเช่ือมั่นเท่ากับ 0.947 เพื่อสอบถามปัจจัยที่ส่งผลต่อแนว
ทางการพัฒนาการใช้กระดาษอย่างประหยัด ในด้านปจัจัยการจูงใจ ปัญหาและอุปสรรคของแนวทางการพัฒนาการ
ใช้กระดาษอย่างประหยัด วิเคราะห์ข้อมูลโดยแจกแจงความถี่ (Frequency) และการค านวณหาค่าร้อยละ 
(percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) การทดสอบค่า T-test 
(Independent test) การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดยีว One-way ANOVA (One-way Analysis of 
Variance) ผลการวิจัยพบว่า ผูต้อบแบบสอบถาม มีเพศ อายุ ระดบัการศึกษา ระยะเวลาการปฏิบัติงาน และ
ต าแหน่งงาน แตกต่างกัน ส่งผลตอ่การพัฒนาการใช้กระดาษอยา่งประหยดั ของเจ้าหน้าท่ีกรมเจรจาการค้าระหว่าง
ประเทศ กระทรวงพาณิชย์  ไม่แตกต่างกัน อย่างไม่มีนัยสาคญัทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐานการ
วิจัยที่ก าหนดไว้  จากการวิจัยแนวทางการพัฒนาการใช้กระดาษอย่างประหยัด ผลการวิจัยพบว่า แนวทางการแก้ไข
ปัญหาและอุปสรรค ตามแนวทางการพัฒนาการใช้กระดาษอย่างประหยัด ของกรมเจรจาการค้าระหวา่งประเทศ 
กระทรวงพาณิชย์ ทั้ง 4 ด้าน ไปในทิศทางที่ดีขึ้น ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานท่ีก าหนดไว้ ข้อเสนอแนะ ส าหรับผู้วิจัยใน
การศึกษาครั้งต่อไป ควรมีการศึกษาปัจจัยการจูงใจของแนวทางการพัฒนาการใช้กระดาษอย่างประหยัด ของ 
กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ แตล่ะกลุ่มป้าหมายในเชิงลึก อาจใช้วิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก ให้ 
ได้ข้อมลูที่ครอบคลุมยิ่งขึ้น ควรมีการศึกษาเปรยีบเทียบแนวทางการแก้ไขปัญหาและอุปสรรค ตามแนวทางการ 
พัฒนาการใช้กระดาษอย่างประหยัด ระหว่างหน่วยงานภายนอกหรอืหน่วยงานในส่วนภูมิภาค ควรศกึษาปัจจัยด้าน 
อื่น ๆ ที่มีผลตามแนวทางการพัฒนาการใช้กระดาษอย่างประหยดั ของกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวง 
พาณิชย ์
 
ค าส าคัญ:  แนวทางการพัฒนา การใช้กระดาษอย่างประหยดั 
บทน า 

ปัจจุบันสิ่งมีชีวิตหลายชนิดที่อยูร่่วมกันบนโลก รวมถึงสิ่งมีชีวิตที่เรยีกว่ามนุษย์ โดยที่โลกมรีะบบควบคุม
อุณหภูมตินเอง และระบบจดัการท างานของส่วนต่างๆ เพื่อให้เกิดสภาวะสมดลุส าหรับการด ารงอยู่ ถงึแม้ว่าโลกจะ
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ถูกสร้างมาอย่างสมดลุแตส่ิ่งมีชีวิตบนโลกท่ีเรียกว่ามนุษยไ์ด้ท าลายทรัพยากรธรรมชาติ และระบบนิเวศ ท าให้
สภาวะการเปลี่ยนแปลง โลกจึงมคีวามต้านทานต่อการเปลี่ยนแปลงลดลง เพราะมนุษยม์ีวิถีในการแสวงหาสิ่งที่
เจริญก้าวหน้าและดีกว่าที่เป็นอยู่ หรือท่ีเคยเป็นมาจนหลงลืมรักษาหรือป้องกันสิ่งท่ีมีอยู่เดมิ ไม่ว่าจะเป็นการตัด
ต้นไม้ท าลายป่า จนก่อให้เกดิภาวะเรือนกระจก หรือภาวะโลกร้อน (Greenhouse Effect) ส่งผลกระทบต่อการเพิ่ม
ความร้อนของโลกมากข้ึน และการแก้ไขปัญหาภาวะเรือนกระจก หรือภาวะโลกร้อน (Greenhouse Effect) (ธวัล
กร  ฉัตราธรรม. 2559. หน้า218 – 220) แต่หากจะมองหาผู้มารับผดิชอบในการกระท า คนส่วนมากมกักล่าวโทษ
วิถีการด าเนินชีวิตแบบสังคมเมืองหรือโลกของวัตถุ ที่มุ่งมองหาแตส่ิง่ที่น าไปสู่ “ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี” ซึ่ง
ทั้งหมดคือกระบวนการท าลายทรพัยากร ธรรมชาติ ด้วยเหตุนี้แนวคิดเกี่ยวกับการใช้พลังงานหมุนเวยีนจึงถือว่าเป็น
วิธีการอยู่ร่วมกันระหว่างสิ่งมีชีวิตกับโลกอย่างมสีมดลุ (เปี่ยมศักดิ์ คณุากรประทีป, 2555, หน้า8)  

ถึงอย่างไรก็ตามคนไทยกไ็ด้มีการตื่นตัวในการอนุรักษ์ทรัพยากร โดยเฉพาะการอนุรักษ์ทรัพยากร 
ธรรมชาติ เช่นต้นไม้ที่เป็นทรัพยากรส าคญัในระบบนเิวศ แต่มนุษยเ์รายังคงต้องการใช้ประโยชน์จากต้นไม้ในหลาย
รูปแบบ เช่นน าต้นไม้มาสร้างที่อยูอ่าศัย น าต้นไม้มาแปรรูปเป็นผลติภัณฑ์ ตา่งๆ เช่น กระดาษ ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน
ด้านเอกสารของแต่ละหน่วยงาน หากจะอธิบายความหมายของกระดาษ คือ วัสดุที่เป็นแผ่น บาง แบน ผลิตจากวัสดุ
ธรรมชาตโิดยใช้เส้นใยเซลลโูลส (Natural cellulose fibers) มาผลิตเป็นเยื่อท่ีไดจ้ากพืชยืนต้น ไม้เนื้ออ่อน 
ไม้ลม้ลุก หรือต้นหญ้าบางชนิด ไดแ้ก่ ไม้สน ปอป่าน ลินิน ฝ้าย และไผ่ (วราภรณ์ เนรมิตพาณิชย์, 2556, หน้า9) 
มองในแง่อรรถประโยชน์ของกระดาษก็มีมากมายหลายประการ แตถ่้ามองในแง่ของทรัพยากรธรรมชาติที่หากใช้
เสร็จสิ้นแล้วก็ก่อให้เกิดขยะที่ยิ่งใช้มากเท่าไหร่ก็มีปรมิาณขยะมากขึ้นเท่านั้น หากใช้โดยขาดการค านึงถึงประโยชน์ก็
จะกลายเป็นการใช้ทรัพยากรโดยสิ้นเปลือง ก่อเกิดภาระค่าใช้จ่ายดา้นงบประมาณวัสดุในหน่วยงานสงูทั้งยังสนับ 
สนุน ให้เกิดการท าลายทรัพยากรสิ่งแวดล้อม จนท าให้ปริมาณการใช้กระดาษเพิ่มขึ้นเป็นจ านวนมาก และมีแนวโน้ม
ว่าจะมีปรมิาณเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ถือว่าเป็นงบประมาณจ านวนมหาศาล โดยในแตล่ะปีคนไทยใช้กระดาษเฉลี่ยปีละ 3.9 
ล้านตัน หรือคนละประมาณ 60 กิโลกรมัต่อปี ดังนั้นเพื่อตอบสนองความต้องการการใช้กระดาษของคนไทย จะต้อง
ตดัต้นไม้ถึง 66.3 ล้านตันต่อปี หรอืเท่ากับทุกๆ 1 นาที จะมีต้นไม้โดนตัดจ านวน 126 ต้น จึงถือได้ว่าปริมาณการใช้
กระดาษที่เพิ่มมากขึ้นน้ีคือปรมิาณขยะประเภทกระดาษที่เพิ่มมากขึ้นเช่นเดียวกัน คิดเป็นขยะขนาด 2.47 ล้านตัน 
สร้างมลพิษต่อธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ท าให้เกิดกา๊ซคารบ์อนไดออกไซด์ (CO2) ในช้ันบรรยากาศ (Ozone) อัน
เป็นสาเหตุหลักของการเกิดภาวะเรือนกระจก หรือภาวะโลกร้อน 
 ผู้วิจัยซึ่งเป็นบุคลากรคนหนึ่งของกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ มีความสนใจวา่ควร
จะท าอย่างไรในการลดปริมาณการใช้กระดาษ ในหน่วยงานโดยที่จะไมล่ดประสิทธิภาพ ของกระบวนการท างานใน
องค์กรลง ท าให้ผู้วิจัยมีความสนใจที่จะพัฒนางานด้านธุรการ พัสดุ หรือหน่วย งานท่ีต้องใช้กระดาษโดยตรง โดย
ต้องการหาแนวทางลดปริมาณการใช้กระดาษลงหรือ การตดัเอกสารที่ไม่จ าเป็นออกไป โดยน าเทคโนโลยีเข้ามามี
บทบาทแทน มีการวิเคราะห์อย่างมีระเบยีบแบบแผนเป็นขั้นตอนไมข่ัดต่อกฎระเบียบข้อบังคับ ต่าง ๆ ของส่วน
ราชการ อันจะส่งผลใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร เพื่อเป็นแนวทาง ในการลดงบประมาณ ท่ีไม่จ าเป็น และใช้
จ่ายในส่วนของงบประมาณที่จ าเปน็ให้เพิ่มขึ้น ศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานตลอดถึงแนวทางการ
พัฒนาการจัดท ากระบวนการท างานท่ีสามารถลดการใช้กระดาษและทรัพยากรต่างๆในส านักงานให้กลายเป็น
ส านักงานอิเล็กทรอนิกส์ของกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ต่อไป 
 
ค าถามการวิจัย 
 การวิจัย เรื่อง แนวทางการพัฒนาการใช้กระดาษอย่างประหยดัของกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ 
กระทรวงพาณิชย์ ครั้งนี้มีค าถามการวิจัยดังนี ้
 1. ปัจจัยท่ีส่งผลต่อแนวทางการพฒันาการใช้กระดาษอย่างประหยดัของกรมเจรจาการคา้ระหว่างประเทศ 
กระทรวงพาณิชย์  
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 2. ปัจจัยทางการพัฒนาการใช้กระดาษอย่างประหยัด ของกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวง
พาณิชย์ ส่งผลต่อการปฏิบัติงาน เป็นอย่างไร 
 3. กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ มีแนวทางการพัฒนาการใช้กระดาษอย่าง
ประหยดั อย่างไร 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการใช้กระดาษในการปฏิบตัิงาน ของเจ้าหน้าท่ีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ 
กระทรวงพาณิชย ์
 2. เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการพัฒนาการใช้กระดาษอย่างประหยัด ของเจ้าหน้าท่ีกรมเจรจาการคา้
ระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ 
 3. เพื่อศึกษาปัญหาและอุปสรรคของแนวทางการพัฒนาการใช้กระดาษอย่างประหยดั ในกรมเจรจา
การค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย ์
สมมติฐานของการวิจัย 
 การวิจัย เรื่อง แนวทางการพัฒนาการใช้กระดาษอย่างประหยดัของกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ 
กระทรวงพาณิชย์ ครั้งนี้มีสมมติฐานของการวิจัยดังนี ้
 1. ปัจจัยส่วนบุคคลของเจ้าหน้าท่ีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ที่แตกต่างกันจะ
ส่งผลใหแ้นวทางการพัฒนาการใช้กระดาษอย่างประหยดั แตกต่างกนั 
 2. ปัจจัยการจูงใจส่งผลต่อการลดปริมาณการใช้กระดาษของเจ้าหนา้ที่กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ 
กระทรวงพาณิชย์   
 3. แนวทางการแก้ไขปัญหาและอปุสรรคตามแนวทางการพัฒนาการใช้กระดาษอย่างประหยดั ของกรม
เจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ไปในทิศทางที่ดีขึน้ 
 
ขอบเขตการวิจัย 
 การวิจัย เรื่อง แนวทางการพัฒนาการใช้กระดาษอย่างประหยดัของกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ 
กระทรวงพาณิชย์ เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) มีขอบเขตการวิจยัดังนี ้
 1. ขอบเขตด้านเนื้อหา การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาแนวทางการลดปริมาณการใช้กระดาษในการ
ปฏิบัติงานของกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย ์
 2. ขอบเขตด้านพ้ืนท่ีการวิจัยครั้งนี้ได้ท าการศึกษาวิจัยในพื้นที่ของกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ 
กระทรวงพาณิชย์ จ านวน 9 หน่วยงาน ได้แก ่

2.1 ศูนย์สารสนเทศการเจรจาการค้าระหว่างประเทศ 
2.2 ส านักงานบริหารกลาง 
2.3 ส านักยุโรป 
2.4 ส านักอเมริกา แปซิฟิกและองค์การระหว่างประเทศ 
2.5 ส านักเจรจาการค้าบริการและการลงทุน 
2.6 ส านักการค้าสินค้า 
2.7 ส านักเอเซยีแอฟริกาและตะวันออกกลาง 
2.8 ส านักประชาคมเศรษฐกิจาเซยีน 
2.9 ส านักพัฒนาความพร้อมทางการคา้ 

 3. ขอบเขตด้านประชากร 
ประชากรได้แก่ เจ้าหน้าท่ีปฏิบัติงาน ณ กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวง 

พาณิชย์ โดยม ีจ านวนประชากรทัง้สิ้น 223 คน 
 4. ขอบเขตด้านกลุ่มตัวอย่าง 
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 เฉลิมพล  ศรีหงษ์ (2561, หน้า23) จากการใช้สูตรการหากลุ่มตัวอยา่งของ ทาโร่ ยามาเน่ Taro Yamane 
ที่ระดับความเช่ือมั่น 0.05 ได้กลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้น 111.56 คน และเพื่อเป็นการลดความผิดพลาด จึงปรับประชากร
กลุ่มตัวอย่างเพิม่ขึ้นเป็น 112 คน โดยใช้การเลือกสุ่มตัวอย่างแบบหลักความน่าจะเป็น (Probability Sampling) 
  5. ขอบเขตด้านตัวแปรที่ใช้ในการศึกษา 1. ตัวแปรอิสระในงานวิจัย  ประกอบด้วย 
 ปัจจัยส่วนบุคคล  ได้แก่                             ปัจจัยจูงใจ  ได้แก่ 
 -    เพศ (Sex) -  ศักยภาพ (Potential) บุคลากร 

-    อายุ  (Age)                                 -  การสนับสนุน (Support) จากผู้บังคับบัญชา  
 -    ระดับการศึกษา  (Education)          -  การจูงใจ (Motivation) จากผู้บังคับบัญชา 
 -  อายุราชการ (Government)          -  วัสดุอุปกรณ ์/เครื่องมือท่ีใช้ปฏิบัติงาน (Materials/ Equipment) 
 -    ต าแหน่งงาน  (Position)   
  2. ตัวแปรตามในงานวิจัย  ประกอบด้วย 
  แนวทางการพัฒนาการใช้กระดาษอย่างประหยดั  ได้แก ่
 - การวางแผน (Planning) ก าหนดหน้าท่ี 
 - การจัดองค์กร (Organizing) มอบหมายงานให้บุคลากร 

 - การน าเป็นการจูงใจ  (Leading) ชักน า/กระตุ้น 
- การควบคุม (Control) ผู้บังคับบัญชา 

 6. ขอบเขตด้านระยะเวลา 
 ศึกษาค้นคว้าวิจัยตั้งแต่วันท่ี 15 พฤษภาคม – 15 กรกฎาคม 2562 รวมระยะเวลาทั้งสิ้น 2 เดือน 
 

กรอบแนวคิดที่ใช้ในการวิจัย 
 
  กรอบแนวคิดของการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ศึกษาทฤษฎีและแนวคิดต่างๆ รวมถึงทบทวนวรรณกรรม 
งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องในข้างต้น มาสรุปเป็นกรอบแนวคดิของงานวิจัย เพื่อน ามาใช้เป็นแนวทางในการท าวิจัย เรื่อง
แนวทางการพัฒนาการใช้กระดาษอย่างประหยดั ของกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์  ดังนี้ 
 
ตัวแปรอิสระ       ตัวแปรตาม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ค านิยามตัวแปรอิสระและตัวแปรตาม 
 ศักยภาพ (Potential) หมายถึง คุณสมบัติทท่ีมีในตัวบุคคลนั้นๆ ไมว่่าจะเป็นความรู้ ความสามารถ ซึง่ท า
ให้พัฒนา หรือปรากฎอย่างชัดเจน 

ปัจจัยส่วนบุคคล 
- เพศ 
- อาย ุ
- ระดับการศึกษา 
- ระยะเวลาปฏิบตัิงาน 
- ต าแหน่ง 
 

ปัจจัยการจูงใจ 
- ศักยภาพ (บุคลากร) 
- การจูงใจ (จากผู้บังคับบัญชา) 
- การสนับสนุน (จากหัวหนา้
หน่วยงาน)  
- วัสดุอุปกรณ/์เครื่องมือท่ีใช้
ปฏิบัติงาน 

แนวทางการพัฒนาการใช้กระดาษอย่าง
ประหยัด 
- การวางแผน  
- การจัดองค์กร 
- การน าเป็นการจูงใจ 
- การควบคุมดูแล 
 

กรอบแนวคิดที่ใช้ในการวิจัย เรื่อง แนวทางการพัฒนาการใช้
กระดาษอย่างประหยดั  
(ตามทฤษฎีของปีเตอร์ เฟอรด์ินานด์ ดรักเกอร์  
(Peter Ferdinand  Drucker) 
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  การจูงใจ (Motivation) หมายถึง สิ่งที่ท าให้บุคคลหรือกลุ่มบุคคลคดิ หรือต้องการอย่างแท้จริง อันจะเป็น
แรงผลักดันไปในทิศทางที่ก าหนดของอีกบุคคลหนึ่ง เพื่อให้แสดงออกของพฤติกรรมการตอบสนองการบรรลุ
เป้าหมาย หรือการถอยออกมาจากสิ่งเหล่านั้น 
  การสนับสนุน (Support) หมายถึง การส่งเสริม การช่วยเหลืออ่ืนใด ท่ีจะท าให้น าไปสู่ความส าเร็จของ
องค์กรตามวัตถุประสงค์ที่ได้วางไว ้
  วัสดุ/อุปกรณ์ (Materials/Equipment) หมายถึง สินทรัพย์ท่ีหน่วยงานมีไว้เพื่อใช้ด าเนินงานตามปกติ
ทั่วไปมีราคาไมสู่งและมีลักษณะคงทน เช่นวัสดุส านักงาน อีกความหมายคือ เครื่องมือ เครื่องใช้ในส านักงานโดยอาจ
หมายรวมถึงอุปกรณ์ที่มีขนาดเล็ก ราคาไม่แพงไปจนถึงอุปกรณ์ทีม่ีขนาดใหญ่มีกลไลซับซ้อน และมรีาคาสูงโดยที่
วัสดุ/อุปกรณ์ทั้งหมดผลิตขึ้นมาเพือ่ใช้ในส านักงานโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ท างานได้อย่างมีปะสิทธิภาพ 
  การวางแผน (Planning) หมายถึง กระบวนการตดัสินใจล่วงหน้า ว่าจะมีการท ากิจการงานใดๆ ไม่ว่าจะ
เป็นการวางโครงสร้าง การวางภาระหน้าท่ี การตั้งวัตถุประสงค์ ก่อนลงมือปฏิบัติ รวมถึงวางแนวทางการปฏิบัติ
อย่างไรจึงจะใหเ้กิดผลงานอย่างมปีระสิทธิภาพ และบรรลุวัตถุประสงค์นั้น 
  การจัดการองค์กร (Organization management) หมายถึง การก าหนหดให้บุคคลหรือกลุ่มบุคคลใน
องค์กรร่วมกันท างานเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ซึ่งจะประกอบด้วยการวางแผน การจัดการองค์กร การจดัสรรบคุลากร 
ซึ่งในที่น้ีรวมถึงการจัดการการใช้ทรัพยากรกระดาษในองค์กรด้วย 
  ผู้น าการจูงใจ (Motivation leader) หมายถึง หัวหน้าหน่วยงานเปน็ปัจจัยหลักในการจูงใจในการ
ปฏิบัติงานของหน่วยงาน เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานทุกคนจะยึดการตัดสินใจของหัวหน้างานเป็นส าคญั เปรียบเสมือน
เข็มทิศน าทางในการเดินทางใดๆ ทั้งสิ้น 
  การควบคุมดูแล (Control) หมายถึง การตรวจสอบในการปฏิบัติงานต่างๆของผู้ที่ไดร้ับมอบหมายในงาน
นั้นๆ ว่าเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ หรือไม่ โดยอาจไดร้ับการช้ีน าและช้ีแนะระหว่างการปฏิบัติ 
วิธีด าเนินการวิจัย 
ในการวิจัยครั้งนี้ มีวิธีการวิจยั 2 วิธี ดังนี้ 
 1. การศึกษาวิจัยเอกสาร (Documentary research) เป็นการรวบรวมข้อมูลจากเอกสารทางวิชาการ 
วารสาร สิ่งพิมพ์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ รายงานการวิจัย วิทยานิพนธ์ ดษุฎีนิพน์ รายงานการประชุม คู่มือการปฏิบัติงาน 
ระเบียบ ประกาศ ค าสั่ง เอกสารทางวิชาการ เอกสารทางราชการ ที่เกี่ยวข้องกับความเป็นมาแนวทางการใช้
กระดาษ  
 2. การศึกษาวิจัยเชิงส ารวจ (Survey Research) โดยผู้วิจัยศึกษาคน้คว้าข้อเท็จจริงท่ีปรากฎอยู่ และลง
พื้นที่เก็บรวบรวมข้อมลูด้วยแบบสอสบถาม (Questionnaire) และการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analisis) 
ความเห็นจากเจ้าหน้าท่ีของกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ แบบปลายปิด เพื่ออธิบายผลทั้งเชิงลึกและทั่วไป 
เกี่ยวกับการใช้กระดาษในการปฏบิัติงานของหน่วยงานในกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เพ่ือหาแนวทางการ
พัฒนาการใช้กระดาษอย่างประหยัด ของกรมเจรจาการค้าระหว่างเทศ กระทรวงพาณิชย์ 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ มีประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ดังนี้ 
 1. ประชากร (Population) ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ได้แกเ่จา้หน้าท่ีในทุกระดับต าแหน่ง ท้ัง 9 
หน่วยงาน ของกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย ์ 
 2. กลุ่มตัวอย่าง (Sample) กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ใช้การสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบหลักความนา่จะ
เป็น (Probability Sampling) จากเจ้าหน้าที่ท้ังหมดของกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ จ านวน 223 คน โดย
ผู้วิจัยใช้การอ้างอิงสูตรของ ทาโรย่ามาเน่ (Taro Yamane) โดยมีขนาดตัวอย่างของประชากรที่ระดับความเชื่อมั่น 
95% และมีความคลาดเคลื่อนที่ +/- 5% (ภาคภูมิ บุญประเสริฐ, 2558, หน้า 23-24) 
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เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ มีเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมลู โดยผู้วิจัยใช้วิธีการเป็นแบบสอบถาม

(Questionnaire) ในการเก็บข้อมลูเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยผู้วิจัยได้แบ่งรายละเอยีดใน
แบบสอบถามออกเป็น 3 ตอน ดังนี้ 

ตอนท่ี 1 ข้อมูลเกีย่วกับปัจจัยส่วนบุคคล ผูต้อบแบบสอบถาม ได้แก่ เจ้าหน้าท่ีของกรมเจรจาการค้า
ระหว่างประเทศ โดยจะแยกคุณลกัษณะเป็น เพศ อายุ ระดับการศกึษา และต าแหน่ง  ในการปฏบิัตงิาน 

ตอนท่ี 2 ข้อมูลเกีย่วกับปัจจัยการจูงใจ โดยแบ่งออกเป็น ด้านศักยภาพของบุคลากร ด้านการสนับสนนุ
จากผู้บังคับบัญชา และด้านวสัดุอปุกรณ์ เครื่องมือท่ีใช้ในการปฏิบัตงิาน เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั 
(Likert’s Rating Scale) 

ตอนท่ี 3 ข้อมูลเกีย่วกับแนวทางการใช้กระดาษอย่างประหยดั โดยแบ่งออกเป็น ด้านการวางแผน 
(Planning) ด้านการจัดองค์กร (Organizing) ด้านผู้น าจูงใจ (Leading) และด้านการควบคุม (Control) เป็นแบบ
มาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ (Likert’s Rating Scale) เช่นเดียวกับตอนที2่ ของแบบสอบถาม 
การทดสอบคุณภาพของเคร่ืองมือ 
 1. ความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Vailidity) ผู้วิจัยได้ท าแบบสอบถามที่สร้างขึ้น ซึ่งได้ให้อาจารย์ที่ปรึกษา
พิจารณาและตรวจสอบเนื้อหาแลว้ (Content Vailidity) โครงสร้างแบบสอบถาม และปรับปรุงส านวนภาษาท่ีใช้ให้
มีความเหมาะสมชัดเจน เข้าใจง่ายได้อย่างถูกต้องนั้น ด าเนินการปรับปรุงแก้ไขตามที่อาจารย์ที่ปรึกษาให้ค าแนะน า 

2. ความน่าเช่ือถือ (Raliebility)  
 2.1 ผู้วิจัยได้น าแบบสอบถามแนวทางการพัฒนาการใช้กระดาษอย่างประหยัดของกรมเจรจาการคา้

ระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ไปทดลองใช้ (Try Out) กับเจ้าหน้าที่ท่ีปฏิบัติงานคลา้ยคลึงกันกลับกลุ่มตัวอย่าง 
จ านวน 30 ชุด 

 2.2 น าแบบสอบถามที่เก็บรวบรวม มาทดสอบหาค่าความเชื่อมั่นด้วยการหาค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟา 
(Alpha Coefficient) ตามวิธีการของครอนบาซ (Cronbach’s alpha) ได้ความเชื่อมั่น 0.947 
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 1. ข้อมูลทุติยภูมิ ได้จากการศึกษาค้นคว้าเอกสารทางวิชาการ เอกสารทางราชการ วารสาร สิ่งพิมพ์ สื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ รายงานการวิจยั วิทยานิพนธ์ ดุษฎีนิพน์ รายงานการประชุม คูม่ือการปฏิบตัิงาน ระเบียบ ประกาศ 
ค าสั่ง ห้องสมุด อินเตอร์เนต็ ทั้งแหล่งสถาบันการศึกษาต่างๆ เอกสารส าคญัที่เกี่ยวกับการแนวทางการพัฒนาการใช้
กระดาษอย่างประหยดั โดยผู้วิจัยได้เก็บรวบรวมตั้งแต่ช่วงเดือน เมษายน จนถึงปัจจุบันเพื่อใช้เป็นเอกสารอ้างอิงใน
การท างานวิจัยครั้งนี ้

2. ผู้วิจัยท าหนังสือขอนุญาตถึงอธิบดีกรมการค้าภายใน และกรมทรพัยืสินทางปัญญา เพื่อท าการขอเข้าไป
เก็บรวบรวมข้อมูล 
 3. ข้อมูลปฐมภูมิ ได้จากการน าลิ้งค์แบบสอบถาม จากโปรแกรม Google form จ านวน 112 คน ซึ่งได้แก่
เจ้าหน้าท่ีกรมเจรจาการคา้ระหว่างประเทศ โดยก าหนดใหม้ีข้อมูลทีเ่กี่ยวข้องออกเป็น 3 ตอน ได้แก่  
  1. ข้อมูลทั่วไปของผู้กรอกแบบสอบถาม 
  2. ความพึงพอใจในการด าเนินงานของกรมฯ 
  3. แนวทางที่จะช่วยกันลดปริมาณการใช้กระดาษอย่างประหยดั 
  4. การด าเนินการรวบรวมข้อมูลดว้ยตนเอง เพื่อน ามาวิเคราะห์ข้อมลูตามแบบสอบถามทีผู่้ตอบ
แบบสอบถามส่งข้อมูลมาใน Google Drive ใน อีเมล์ของผู้วิจัย และเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
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https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc6aUSv29ynNd8mY14UbdoHnDGnci3uica
93ma2yauAc3uKLw/viewform?vc=0&c=0&w=1 

 
แบบสอบถาม แนวทางการพัฒนาการใช้กระดาษอย่างประหยดัของกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ  

กระทรวงพาณิชย ์
 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
 1. การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงงพรรณา (Descriptive  Statistics) 
 1.1 วิเคราะห์ข้อมลูเกี่ยวกับลักษณะทางประชากรของกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ เพศ อายุ ระดบัการศึกษา 
ระยะเวลาการปฏิบตัิงาน และต าแหน่งงาน โดยใช้ค่าความถี่ (Frequency) และร้อยละ (Percentage) 
 1.2 วิเคราะห์ข้อมลูเกี่ยวกับปัจจยัการจูงใจ และระดับการตดัสินใจในแนวทางการใช้กระดาษให้มีปรมิาณ
ลดลงของเจ้าหนา้ที่กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กรกะทรวงพาณิชย์ ของกลุ่มตัวอย่างโดยการใช้สถิติค่าเฉลี่ย 
(Mean) และค่าเฉลีย่เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  
 2. การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงอนุมาน  (Inferential Statistics) 
 วิเคราะหค์วามแปรปรวนแบบ ANOVA เพื่อทดสอบความแตกต่างในด้านลักษณะของประชากรกลุ่ม
ตัวอย่าง ในการตัดสินใจในแนวทางการใช้กระดาษให้มีปริมาณลดลงของเจ้าหน้าท่ีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ 
กรกะทรวงพาณิชย ์
สรปุผลการวิจัย  
 จากผลการศึกษา พฤติกรรมการใช้กระดาษในการปฏิบัติงานของเจา้หน้าท่ีกรมเจรจาการค้าระหว่าง
ประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ผู้วจิัยสรุปผลการวิเคราะหไ์ด้ดังต่อไปนี้ 
 ข้อมูลลักษณะส่วนบุคคลของประชากรกลุ่มตัวอย่าง จากเจ้าหน้าที่กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ 
กระทรวงพาณิชย์ 
 ผลการวิเคราะห์ข้อมลูลักษณะส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 112 คน พบว่า จ าแนกตามกลุม่เพศ
ของกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญเ่ป็นเพศหญิง จ านวน 72 คน คิดเป็นร้อยละ 64.3  และรองลงมาคือเพศชาย จ านวน 40 
คน คิดเป็นร้อยละ 64.3  ตามล าดับ 
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 จ าแนกตามกลุ่มอายุ ของกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีอายุอยูร่ะหว่าง 31 – 40 ปี จ านวน 52 คน คิดเป็นร้อย
ละ 46.4 รองลงมา คือ อายุอยู่ระหว่าง 20 - 30 ปี จ านวน 32 คน  คิดเป็นร้อยละ 28.6  รองลงมา คอื อายุอยู่
ระหว่าง 41 - 50 ปี จ านวน 20  คน  คิดเป็นร้อยละ  17.9  และอายุของกลุ่มตัวอย่างที่มีน้อยทีสุ่ดมอีายุอยู่ระหว่าง 
51 - 60 จ านวน 8  คน คิดเป็นร้อยละ  7.1  ตามล าดับ 

 
 จ าแนกตามกลุ่มระดับการศึกษา พบว่า ส่วนใหญ่ของกลุ่มตัวอย่างมีการศึกษาอยู่ท่ีระดับปริญญาตรี 
จ านวน 59 คน คิดเป็นร้อยละ  52.7  รองลงมา คือ ระดับปรญิญาโท จ านวน 37 คน คิดเป็นร้อยละ  33.0 
รองลงมา คือ ระดับประกาศนียบตัรวิชาชีพช้ันสูง(ปวส.) จ านวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ  6.2  รองลงมา คือ ระดับ
ปริญญาเอก จ านวน 6 คน คิดเปน็ร้อยละ 5.4  และระดับการศึกษาที่มีน้อยที่สุด คือ ระดับมัธยมศึกษาหรือ
เทียบเท่า จ านวน 3 คน คิดเป็นรอ้ยละ  2.7 ตามล าดับ 

รูปที่ 4 : ข้อมูลลักษณะส่วนบุคคลของกลุ่ม
ตัวอย่าง จ านวน 112 คน ด้านเพศ 

(ข้อมูลสรุปจากโปรแกรม Google form) 

รูปท่ี 5 : ข้อมูลลักษณะส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง 
จ านวน 112 คน ด้านอาย ุ

(ข้อมูลสรุปจากโปรแกรม Google form) 
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จ าแนกตามกลุ่มระยะเวลาการปฏบิัติงาน พบว่า ส่วนใหญ่ของกลุ่มตวัอย่างมีระยะเวลาการปฏบิัติงานอยู่
ในช่วง  ต่ ากว่า 5 ปี จ านวน 56 คน คิดเป็นร้อยละ  50  รองลงมา คือ อยู่ระหว่าง 11 – 20 ปี จ านวน 25 คน คิด
เป็นร้อยละ  22.3  รองลงมา คือ อยู่ระหว่าง 6 – 10 ปี จ านวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ  18.8  และระยะเวลาการ
ปฏิบัติงานท่ีมีน้อยท่ีสดุ คือ อยู่ระหว่าง มากกว่า 20 ปีขึ้นไป จ านวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ  8.0  ตามล าดับ 
 

 
จ าแนกตามกลุ่มต าแหน่งงาน พบว่า ส่วนใหญ่ของกลุ่มตัวอย่างปฏบิัติงานในต าแหน่งข้าราชการ จ านวน 

83 คน คิดเป็นร้อยละ  74.1 รองลงมา คือ ต าแหน่งพนักงานจ้างเหมา จ านวน 14  คน คิดเป็นร้อยละ  12.5 
รองลงมา คือ ต าแหน่งพนักงานราชการ จ านวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 8.0 และต าแหน่งลูกจ้างประจ าที่มีน้อยที่สุด 
จ านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ  5.4  ตามล าดับ 
 
 

รูปที่ 6 : ข้อมูลลักษณะส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง 
จ านวน 112 คน ด้านระดับการศกึษา 

(ข้อมูลสรุปจากโปรแกรม Google form) 
 

รูปที่ 7 : ข้อมูลลักษณะส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 
112 คน ด้านระยะเวลาการปฏิบตัิงาน 

(ข้อมูลสรุปจากโปรแกรม Google form) 
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ผลการวิจัยและการอภิปรายผล 
 วัตถุประสงค์ข้อที ่1 เพื่อศึกษาพฤติกรรมการใช้กระดาษในการปฏิบตัิงาน ของเจ้าหน้าท่ีกรมเจรจาการค้า
ระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ 
 จากผลการวิเคราะห์ข้อมลูลักษณะส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอยา่ง จ านวน 112 คน พบว่า ส่วนใหญเ่ป็นเพศ
หญิง จ านวน 72 คน (ค่าเฉลีย่ ( x ) =  35.7 มีอายุระหว่าง 31 -40 ปี จ านวน 52 คน (ค่าเฉลี่ย ( x ) = 46.4  มี
การศึกษาอยู่ในระดับปรญิญาตร ีจ านวน 59 คน (ค่าเฉลีย่ ( x ) = 52.7  และ ส่วนใหญ่มีอายรุาชการนอ้ยกว่า 5 ปี 
จ านวน 56 คน (ค่าเฉลีย่ ( x ) = 50.0 ตามล าดบั 
 วัตถุประสงค์ข้อที ่2 เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อแนวทางการพัฒนาการใช้กระดาษอย่างประหยดั ของ 
เจ้าหน้าท่ีกรมเจรจาการคา้ระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย ์
 จากผลการวิเคราะห์ ปัจจัยที่ส่งผลต่อแนวทางการพัฒนาการใช้กระดาษอย่างประหยัด ของเจ้าหนา้ที่กรม 
เจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ผู้วิจัยสรุปผลการวเิคราะห์ข้อมูลจากปัจจัยการจูงใจ รายด้านท้ัง 
 4 ด้าน 

1. ด้านศักยภาพของบุคลากร ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลีย่ ( x ) = 3.75,S.D. = 0.87) เมื่อ 
พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า เจ้าหน้าท่ีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ มีปจัจัยที่สง่ผลต่อแนว 
ทางการพัฒนาการใช้กระดาษอย่างประหยัด 
 2. ด้านการจูงใจ ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลีย่ ( x )= 3.19 ,S.D. = 1.12) เมื่อพิจารณาเป็น ราย 
ข้อ พบว่า เจ้าหน้าท่ีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ มีปัจจัยที่ ส่งผลต่อแนวทางการพัฒนาการ 
ใช้กระดาษอย่างประหยัด 
 3. ด้านการสนับสนุน  ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลีย่ ( x ) = 3.34 , S.D. = 1.16)  
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า เจา้หน้าท่ีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ มี 
ปัจจัยที่ส่งผลต่อแนวทางการพัฒนาการใช้กระดาษอย่างประหยดั 

4.ด้านวัสด/ุอุปกรณ์  ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลีย่ ( x ) = 3.87 , S.D. = .078)  
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า เจา้หน้าท่ีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ มีปัจจยัที่ส่งผลต่อ
แนวทางการพัฒนาการใช้กระดาษอย่างประหยดั 

รูปที่ 8 : ข้อมูลลักษณะส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง 
จ านวน 112 คน ด้านต าแหน่งงาน 

(ข้อมูลสรุปจากโปรแกรม Google form) 
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 วัตถุประสงค์ข้อที ่3 เพื่อศึกษาปญัหาและอุปสรรคของแนวทางการพัฒนาการใช้กระดาษอย่าง 
ประหยดั ในกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย ์
 จากผลการวิเคราะห์ ปญัหาและอปุสรรคของแนวทางการพัฒนาการใช้กระดาษอย่างประหยดั ในกรม 
เจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ผู้วิจัยสรุปผลการวเิคราะห ์ไดโ้ดยเมื่อพิจารณาค่าเฉลี่ย รายด้านท้ัง  
8 ด้าน พบว่า มีเพียง 2 ด้านที่มรีะดับค่าเฉลี่ย ปานกลาง เรียงตามล าดับค่าเฉลีย่ จากน้อยไปหามาก ที่ต้องน าไป 
แก้ไขปัญหาและอุปสรรค ดังนี ้ 
 1. ด้านการวางแผนและก าหนดหน้าท่ี (ค่าเฉลี่ย ( x ) =  2.99, S.D. = .76)   
 2. ด้านการแนะน า (ค่าเฉลี่ย ( x ) = 2.90, S.D. = .82) 
อภิปรายผลการวิจัย 

การวิจัยเรื่อง แนวทางการพัฒนาการใช้กระดาษอย่างประหยดัของกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ 
กระทรวงพาณิชย์  ผู้วิจยัได้ก าหนดสมมติฐานและจากการทดสอบสมมติฐานสามารถอภิปรายได้ต่อไปดังนี้  

สมมติฐานที่ 1 ปัจจัยส่วนบุคคลของเจ้าหน้าท่ีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ท่ี 
แตกต่างกันจะส่งผลใหแ้นวทางการพัฒนาการใช้กระดาษอย่างประหยัด แตกต่างกัน   
 อันได้แก่ ระดับการศึกษา, ระยะเวลาการฏิบัติงาน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 ซึ่งเป็นไปตาม 
สมมติฐานที่กาหนดไว ้ปัจจัยส่วนบุคคลของเจ้าหน้าท่ี กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ท่ี 
แตกต่างกัน  ไมส่่งผลให้แนวทางการพัฒนาการใช้กระดาษอย่างประหยัดแตกต่างกัน อันได้แก่ เพศ, อายุ และ 
ต าแหน่งงาน อย่างมีนัยสาคญัทางสถิติที ่0.05 ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่กาหนดไว้ ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาวิจัย
ของ วิกกา ศรีพายัพ (2558) ศึกษาวิจัยเรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างสมรรถนะบุคคลกรกับศักยภาพทุนมนุษย์ 
กรณีศึกษา ศาลในสังกัดสานักศาลยุติธรรมประจาภาค 5 พบว่า บุคลากรที่มีประเภทตาแหน่งที่แตกต่างกัน มีระดบั
ศักยภาพทุนมนุษย์ในภาพรวมและรายด้าน ไม่แตกต่างกัน 

 สมมติฐานที่ 2 ปัจจัยการจูงใจส่งผลต่อการลดปริมาณการใช้กระดาษของเจ้าหน้าท่ีกรมเจรจาการค้า 
ระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ด้านปัจจัยการจูงใจส่งผลต่อการลดปริมาณการใช้กระดาษ ของกรมเจรจาการค้า 
ระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ท้ัง 8 ด้าน คือ ด้านศักยภาพของบุคลากร, ด้านการจูงใจขององค์กร, ด้านการ 
สนับสนุนขององค์กร, ด้านการสนบัสนุนขององค์กร, ด้านวัสด/ุอุปกรณ/์เครื่องมือท่ีใช้ในการปฏิบตัิงาน, ด้านการ 
วางแผนก าหนดหน้าที่, ดา้นการจดัการภายในหน่วยงานอย่างเป็นระบบ, ด้านการแนะน า และด้านการก ากับดูแล  
ส่งผลต่อการลดปริมาณการใช้กระดาษ ของกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ อย่างมีนัยส าคญั 
ทางสถิติที่ระดบั 0.05  ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานท่ีได้ก าหนดไว ้ จากผลการวิเคราะห์ ปัจจยัการจูงใจส่งผลต่อการลด 
ปริมาณการใช้กระดาษ ของกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์  พบว่า ในภาพรวมปัจจัยการจูงใจ  
ส่งผลต่อการลดปริมาณการใช้กระดาษ ของกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ อย่างมีนัยสาคญั 
ทางสถิติที่ระดบั 0.05 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานท่ีก าหนดไว ้อภิปรายได้ว่า ด้านปัจจัยการจูงใจส่งผลตอ่การลด 
ปริมาณการใช้กระดาษ ของกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ท้ัง 8 ด้าน คือ ด้านศักยภาพของ 
บุคลากร, ด้านการจูงใจขององค์กร, ด้านการสนับสนุนขององค์กร, ด้านการสนับสนุนขององค์กร, ด้านวัสดุ/ 
อุปกรณ์/เครื่องมือท่ีใช้ในการปฏิบตัิงาน, ด้านการวางแผนก าหนดหน้าท่ี, ด้านการจัดการภายในหน่วยงานอย่างเป็น 
ระบบ, ด้านการแนะน า และดา้นการก ากับดูแล  ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาวิจัยของ สุธิดา  เข็มทอง (2559)  
ศึกษาวิจัยเรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานกับความก้าวหน้าในอาชีพของบุคลากรสายวิชาการ  
มหาวิทยาลยัรามค าแหง พบว่า ปัจจัยจูงใจด้านความส าเร็จในงาน ได้แก่ ความสามารถในการปฏิบัติงานไดส้ าเรจ็ 
ตรงตามวตัถุประสงค์ การมคีวามจูงใจในผลงานท่ีเกิดจากการปกิบตัิงาน ความพึงพอใจท่ีได้รับมอบหมาย และ 
ความสามารถแก้ไขปัญหาต่างๆที่เกิดจากการปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสม อย่างมีนยัสาคญัทางสถิติทีร่ะดับ 0.05  
ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ก าหนดไว ้และยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ วีณา พึงวีวัฒน์นิกุล (2558) ไดศ้ึกษาเรื่อง  
การเรยีนรู้การปฏิบัติงานในหน่วยงานกับสมรรถนะของผู้บรหิารระดบัต้นที่มีผลการปฏิบัติงานสูงในองค์การภาครัฐ  
ผลการศึกษาพบว่า ระดับบุคคลได้แก่ การเรยีนรู้ทั่วไปและแรงจูงใจ มีความสมัพันธ์กับสมรรถนะในการจูงใจและ 
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สมรรถนะในการปฏิบัติงาน อย่างมีนัยสาคญั ซึ่งเป็นไปตามแนวคดิของ Blumberg and Pringle (1982,99.560- 
564) 
 

สมมติฐานที่ 3 แนวทางการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคตามแนวทางการพัฒนาการใช้กระดาษอย่าง 
ประหยดั ของกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย ์ไปในทิศทางที่ดีขึ้น 
 พบว่า ระดับแนวทางการแกไ้ขปัญหาและอุปสรรคตามแนวทางการพัฒนาการใช้กระดาษอย่างประหยัด  
ของกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย ์ค่าเฉลี่ย อยู่ที่  ( x ) = 3.81) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน อยู่ท่ี  
(S.D. = 0.66) ซึ่งอยู่ในระดับมาก และเป็นไปตามสมมติฐานที่ก าหนดไว้ และสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ ธีรศักดิ์ 
อุ่นอารมย์เลิศ (2556) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง การศึกษาแนวทางการพัฒนาส านักงานประหยัดกระดาษของส านักงาน
อธิการบดี วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ ผลการศึกษาพบว่า ผู้บริหารมีนโยบายที่ชัดเจนและสนับสนุนเพื่อพัฒนา
งานส านักงานประหยัดกระดาษอย่างต่อเนื่องพร้อมท้ังจัดท าโครงการประเมินหรือวิจัยเพื่อหาข้อสรุปและจัดเก็บเป็น
หลักฐานอ้างอิง เพราะเอกสารที่เกี่ยวข้องและงานวิจัยท่ีจะน ามาอ้างอิงยังมีค่อนข้างน้อยและมีจ ากัด สถานศึกษา
ควรส่งเสริมและให้การสนับสนุนในการน าเทคโนโลยสีารสนเทศเข้ามาช่วยในการบริหารจัดการเพราะนอกจากจะ
เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานแล้วยังเป็นการเพิ่มพูนความรู ้ความสามารถ ของบุคลากรและ
เป็นการพัฒนาบุคลากรเข้าสู่โลกของเทคโนโลยีและการแข่งขันด้วย ควรมีการสร้างแรงจูงใจหรือแสวงหากลยุทธ์ที่
จะเปลีย่นแปลงพฤติกรรมการท างานของบุคลากรให้มีทัศนคติและให้การยอมรับเทคโนโลยีใหม่ๆที่มีประโยชน์ใน
ส านักงานอย่างเป็นรูปธรรมน าไปสู่การปฏิบัติอย่างจริงจัง ส่งเสรมิและสนบัสนุนให้บุคลากรได้ศึกษาคน้คว้า อบรม
สัมมนาหรือศึกษาต่อในระดับท่ีสูงขึ้นเกี่ยวกับด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
ข้อเสนอแนะ  

การวิจัยเรื่อง แนวทางการพัฒนาการใช้กระดาษอย่างประหยดัของกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ 
กระทรวงพาณิชย์  มีข้อเสนอแนะดังต่อไปดังน้ี  

 
ด้านการวางแผน 

- ควรน าหลักการระบบเอกสารออนไลน์ (paperless) มาใช้อย่างเป็นรูปธรรม และงดการพิมพ์ (print) 
รายงาน/ศึกษาในกรณีที่มีความยาวเกิน 30 หน้า ควรอ่านจากหน้าจอ (computer Or tablet) แทน 

- เน้นให้เกิดการใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์อย่างเป็นรูปธรรม 
- เจ้าหน้าท่ีต้องแยกกระดาษหน้าเดยีวกับกระดาษเสียด้วยตัวเอง เพราะไม่ใช่หน้าท่ีของเจ้าหน้าท่ีคนใดคน

หนึ่ง (เจ้าหน้าท่ีธุรการ) 
- หน่วยงานสารบรรณของกรมคดักรองเรื่องที่ไม่มีความส าคัญและจ าเป็น เช่นหนังสือเรี่ยไร ท าบุญ 

จิปาถะ ให้เวียนเอกสารในระบบเท่าน้ัน 
 

ด้านการจัดการ   
- ทั้งองค์กรบุคลากรทุกระดับร่วมกนัน าระบบเอกสารออนไลน์(paperless) มาใช้ ท าจนเป็นวัฒนธรรม

ขององค์กร องค์กรควรมีการเตรียมอุปกรณเ์ครื่องมือให้กับบุคลากรเพื่อใช้ประกอบการประชุม เป็นต้น 
- กระดาษปรินต์แล้วท้ังสองด้าน สามารถบริจาคท าเป็นกระดาษหนา้ที่ 3 ส าหรบัคนตาบอดใช้เขียนอักษร 
 เบรลล ์
- น าระบบเว็บไซต์ที่ถูกออกแบบมาเพื่อเข้าถึงข้อมูลและบริการ (portal) มาใช้ในการตรวจงานและการ

แก้ไขเอกสารจะท าให้ใช้กระดาษนอ้ยลง แล้วก็ให้หน่วยงานภาครัฐอืน่ยอมรับการติดต่องานผ่านอีเมล์
มากขึ้น 

- การสแกนงาน หรือส่งทางระบบออนไลน์ ส่งตามส านักต่างๆ แทนการถ่ายเอกสารส่ง 
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ด้านการแนะน า 
- ควรงดใช้กระดาษให้มากกว่านี้และใช้ระบบเอกสารออนไลน์แทน เพื่อคงไว้ซึ่งสิ่งแวดล้อมท่ีดีและยาวนาน 
- เปลี่ยนมาใช้การแก้งานในระบบให้มากขึ้น เพื่อสนองนโยบายองค์กรสีเขียว 
- ผลักดันใหห้น่วยงานน าเทคโนโลยเีข้ามามสี่วนร่วมในการท างาน เพื่อลดการใช้กระดาษให้ได้มากท่ีสุด 
- ระบบน าเข้าข้อมลูสู่ระบบอเิล็คทรอนิก (IT) ช้ามาก และไร้ประสิทธิภาพ ท าให้สืบค้นข้อมูลยาก การลด

กระดาษจึงไม่เกดิขึ้น และระบบจดัเก็บไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ (E filling) ใช้ไม่ได้ ท าให้ผู้ขอรับ
สิทธิบัตรต้องยื่นค าขอด้วยการเขียนแทน (hard copy) 

- อยากให้มีการจดัการการแยกกระดาษในระดับองค์กร ไม่ใช่แค่ภายในหน่อยงานเท่านั้น 
- ควรใช้กระดาษให้ประหยดัที่สุดเพือ่อนุรักษณ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้คงอยู่ตลอดไปช่ัว 
 ลูกหลาน 
 

ด้านการก ากับดูแล 
- มีมาตรการหรือออกข้อบังคับให้หน่วยงานภายในปฏิบัติตาม 
- อยากให้ผู้บริหารรับส่งงานทางอีเมล์มากขึ้น แทนท่ีจะใช้แต่กระดาษซึ่งสิ้นเปลืองทรัพยากรเป็นอย่างยิ่ง 
- ระบบน าเสนองานบันทึกข้อความภายในควรใช้ระบบออนไลน์ท้ังหมดในกระทรวงพาณิชย์ 
- อยากให้มีการบูรณาการการใช้ระบบเอกสารออนไลน์ (E-less) ทั้งกระทรวง โดยใช้ถึงรายบุคคลเพื่อลด

การใช้กระดาษมากยิ่งข้ึน 
 
 

ข้อเสนอแนะ  
- ควรมีการศึกษาปัจจัยการจูงใจของแนวทางการพัฒนาการใช้กระดาษอย่างประหยัด ของกรมเจรจาการค้า

ระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ แต่ละกลุ่มป้าหมายในเชิงลึก อาจใช้วิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก ให้ได้
ข้อมูลที่ครอบคลุมยิ่งขึ้น 

- ควรมีการศึกษาเปรยีบเทียบแนวทางการแก้ไขปัญหาและอุปสรรค ตามแนวทางการพัฒนาการใช้กระดาษ
อย่างประหยดั ระหว่างหน่วยงานภายนอกหรือหน่วยงานในส่วนภูมภิาค 

- ควรศึกษาปัจจัยด้านอื่น ๆ ที่มีผลตามแนวทางการพัฒนาการใช้กระดาษอย่างประหยัด ของกรมเจรจา
การค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย ์
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