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 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือ 1) ศึกษาขอมูลท่ัวไปของพนักงานกระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร และ 2) ศึกษาปจจัยท่ีสงผลตอการยอมรับการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการส่ือสารของพนักงานกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  โดยเก็บรวบรวมขอมูล
จากพนักงานของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร  จํานวน 240 ตัวอยาง โดยการสุม
แบบชั้นภูม ิกําหนดขนาดกลุมตัวอยางตามสัดสวน เครื่องมือที่ใชในการวิจัยเปนแบบสอบถามไดผาน
การหาคุณภาพดวยการตรวจสอบความเที่ยงตรงตามเน้ือหาโดยผูเชี่ยวชาญ  จํานวน 3 ทาน และหา
ความเที่ยงดวยคาสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค (  = .962) การวิเคราะหขอมูลดวยสถิติเชิง
พรรณนา  ไดแก  คาความถ่ี  คารอยละ  คาเฉลี่ย  สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  สถิติอนุมานเพ่ือทดสอบ
สมมติฐาน  ไดแก  t-test One way ANOVA และการวิเคราะหการถดถอยเชิงพหุโดยใชเทคนิควิธี
แบบขั้นตอน (Multiple Regression-Stepwise) 

 ผลการวิจัย พบวา  
 1) กลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศหญิง มีจํานวน 145 คน คิดเปนรอยละ 60.42 อายุอยู

ระหวาง 30 - 39 ป จํานวน 101 คน คิดเปนรอยละ 42.08 จบการศึกษาระดับปริญญาตรี จํานวน 
139 คน คิดเปนรอยละ 57.92 อายุงานมากกวา 4 ป เปนจํานวน 87 คน คิดเปนรอยละ 36.25 และ
ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ เคยอบรมความรูดานเทคโนโลยีสารสนเทศมากอน เปนจํานวน 182 คน 
คิดเปนอัตราสวนรอยละ 75.83 2) ระดับความคิดเห็นการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
โดยรวม อยูในระดับเห็นดวย เมื่อพิจารณารายดาน เรียงคาเฉลี่ยจากมากไปนอย ไดแก ดานการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ดานคุณภาพของสารสนเทศ ดานคุณภาพของระบบ และดาน
การซึมซับเทคโนโลยี/นวัตกรรม ตามลําดับ เมื่อแยกพิจารณาในรายดานของการยอมรับการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 3) ระดับความคิดเห็นการยอมรับใชเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารของผูตอบแบบสอบถาม หัวขอท่ีมีคาเฉลี่ยมากท่ีสุด คือ ไดรับขอมูลและขาวสารอยาง
รวดเร็ว 4) ปจจัยที่สงผลตอการยอมรับการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของพนักงาน
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารจากตัวแปรทํานายท้ังหมด 4 ตัวแปร พบวามีตัวแปรที่
เขาสูสมการ 4 ตัวแปร คือ ดานคุณภาพของสารสนเทศ (X1) ดานคุณภาพของระบบ (X2) ดานการซึม
ซับเทคโนโลยี/นวัตกรรม (X3) และดานการยอมรับใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร (X4)  
ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 ซึ่งสามารถพยากรณไดรอยละ 55.0 (Adjusted R2 = 0.550) และคา
ความคาดเคลื่อนเปนอิสระตอกันเทากับ 1.764 
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 The study was proposed to study the factors which affect to selection of 
electronic appliances for officers in Minister of Information Communication 
Technology. Samples are selected from 240 officers. Questionnaire is used in 
gathering data. Content validity of instrument was approved by three experts. 
Cronbach’s alpha coefficients used to estimate the internal consistency reliability 

was acceptable (  = .962). Descriptive statistics and inferential statistic (t-test, One 
way ANOVA and stepwise multiple regression) were used for data analysis. 

From the study, the results were as follows:  
 1) 60.42 percent of participants or 145 people are mainly female. 42.08 
percent of them are between 30-39 years old. 57.92 of them (139 attendees) 
obtained bachelor degree. 84 people have been working with the company more 
than 4 years. Besides, Approximately 75.83 percent of them (182 attendees) used to 
be trained in information technology before.  2) Overall, acceptance level in 
information technology usage is in acceptance level. All perspectives can be ranked 
from highest score to the lowest one as follow: Using of information technology and 
communication, Quality of the system, and absorbing of technology/Innovation. 
3) Among acceptance of usage of information technology perspectives, widespread 
of information and news gets the highest score.   4) The Study of Factors Which 
Affect to Selection Electronic Appliances for Officers in Ministry of Information and 
Communication Technology. All four variants of the predictors found that four 
variables into the equation variable of  Information Quality (X1) System Quality (X2) 
Technology/Innovation Assimilation (X3) and The adoption of information technology 
and communications (X4). The level of significance was used at 0.05 which is 
forecasting 55.0 percent (Adjusted R2 = 0.550) and Durbin Watson was 1.764. 
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