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 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือ 1) ศึกษาขอมูลทั่วไปของพนักงานกระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร และ 2) ศึกษาปจจัยที่สงผลตอการยอมรับการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการส่ือสารของพนักงานกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  โดยเก็บรวบรวมขอมูล
จากพนักงานของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร  จํานวน 240 ตัวอยาง โดยการสุม
แบบชั้นภูมิ 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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นภนนท หอมสุด และผูชวยศาสตราจารย ดร.ธีระวัฒน จันทึก ที่กรุณาใหความอนุเคราะหเ ปน
ผูเชี่ยวชาญตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือ ตลอดจนใหคําแนะนําในการวิจัยครั้งนี้ 

 ขอกราบขอบพระคุณ คณาจารยทุกทานในภาควิชาการประกอบการ คณะวิทยาการ
จัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร ที่ไดประสาทวิชาความรู ตลอดจนถายทอดประสบการณท่ีดีแกผูวิจัย 

 ขอขอบคุณ พ่ีและเพ่ือน MBA รุนที่ 6 ที่ใหความชวยเหลือในเร่ืองขอมูล ในการทําวิจัย 
ในครั้งนี ้

 สุดทายดวยคุณูปการคุณงามความดีของวิทยานิพนธนี้ ผูวิจัยขอมอบแด บิดา มารดา ครู
อาจารยทุกทาน ที่ไดอบรมส่ังสอน ชี้แนะแนวทางที่ดีและมีคุณคาตลอดมาจนสําเร็จการศึกษา และ
ผูวิจัยขอกราบขอบพระคุณบิดา มารดา ครูอาจารยและญาติพ่ีนอง ที่ใหความหวงใย เปนกําลังใจและ
สนับสนุน สงเสริมในทุก ๆ ดานมาโดยตลอด จนทําใหผูวิจัยสามารถจัดทําวิจัยฉบับนี้สําเร็จลุลวงไป
ดวยดี 
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บทที่ 1 
บทนํา 

 
ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

ปจจุบันระบบสารสนเทศ  ถือวาเปนปจจัยที่มีความสําคัญตอการพัฒนาองคกร
โดยเฉพาะกับงานในระดับปฏิบัติการ โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือปรับปรุงกระบวนการทํางานใหมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และจากสภาพแวดลอมภายนอกองคกรดานตางๆ เชน ความกาวหนาของ
เทคโนโลยีสารสนเทศ นโยบายการสงเสริมของภาครัฐ เปนตน ซึ่งกลาวไดวาทั้งภาครัฐ และ
ภาคเอกชนไดมีการนําเทคโนโลยีทางคอมพิวเตอรตางๆ มาใชเพ่ือใหเกิดความสะดวกรวดเร็วในการ
ทํางานและเพ่ิมประสิทธิภาพในองคกร การใหความสําคัญดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
เพียงดานเดียวยอมไมสามารถบรรลุผลสําเร็จที่นําไปสูวัตถุประสงคขององคกรได องคกรตางๆจึงหัน
มาใหความสําคัญกับดานทรัพยากรมนุษยซึ่งเปนสวนสําคัญท่ีนําพาองคกรไปสูความสําเร็จ ในอดีตการ
นําเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใชในองคกรจะประสบความสําเร็จหรือลมเหลวน้ันลวนเกิด
จากบุคลากรในองคกรเปนสวนใหญ เพราะหากบุคลากรมีความเต็มใจทุมเทแรงกายแรงใจในการ
ทํางานอยางเต็มที่จะสงผลใหองคกรบรรลุผลสําเร็จไดอยางรวดเร็ว โดยเปนแรงขับเคลื่อนสําคัญใน
การผลักดันใหองคกรพัฒนาการอยางเปนระบบและตอเนื่อง ตลอดจนสงเสริมใหองคกรประสบ
ความสําเร็จในการดําเนินงานในอนาคต (จันทรวลัย เสนคราม, 2554) 

จากนโยบายกระทรวงเทคโนโลยีและการสื่อสารไดจัดทํากรอบแนวทางการพัฒนา
บุคลากรเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ( ICT) ดานพัฒนาบุคลากร ใหมีความรูในการ
เปลี่ยนแปลงเพ่ือพัฒนาระบบเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี จากนโยบายมีการมุงพัฒนาบุคลากรซ่ึง
ไดมีการปรับปรุงอยางตอเ น่ือง  เ พ่ือความกาวหนาของเทคโนโลยีและความตองการของ
ภาคอุตสาหกรรม โดยเปดโอกาสใหหนวยงานภาคเอกชนไดมีสวนรวมในการกําหนดแนวทางอยาง
กวางขวาง ในการจัดทํากรอบสมรรถนะเทคโนโลยีและการส่ือสารระดับชาติ (National ICT 
Competency Framework) เพ่ือกําหนดระดับความรูและทักษะท่ีตองการสําหรับบุคลากรระดับ
ตางๆ โดยใหมีหนวยงานท่ีรับผิดชอบในการทดสอบมาตรฐานความรูดานเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร ใหมีมาตรฐานการทดสอบสอดคลองกับท่ีกําหนดในกรอบสมรรถนะเทคโนโลยีและการ
สื่อสารระดับชาติ จัดทําฐานขอมูลดานบุคลากรและแรงงานท่ีเกี่ยวของกับเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารและใชประโยชนจากฐานขอมูล เพ่ือวางแผนยุทธศาสตรดานการพัฒนาบุคลากร อยาง
ตอเนื่อง โดยใชระบบสารสนเทศเปนเครื่องมือในการทํางาน ซึ่งมีเปาหมายในการลงทุนดานบุคลากร
และระบบสารสนเทศ เพ่ือพัฒนาสารสนเทศและปรับปรุงบทบาทภาครัฐ สําหรับบริการที่ดีขึ้น
ตลอดจนสรางรากฐานอุตสาหกรรมสารสนเทศท่ีแข็งแกรง (กรอบนโยบาย ICT 2020 , 2557) 
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อีกทั้งกระทรวงเทคโนโลยีและการสื่อสารนั้นไดมีกลยุทธและมาตรการการพัฒนา
บุคลากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพ่ือพัฒนาบุคลากรท่ีปฏิบัติงานท่ัวไป ใหมีความรู
และทักษะที่สอดคลองกับการเปล่ียนแปลงของระบบเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี ซึ่งยุทธศาสตร
ของกระทรวง ดังกลาวนั้น ระบุวามุงพัฒนาทุนมนุษยใหมีความสามารถในการพัฒนาและใช
สารสนเทศอยางมีประสิทธิภาพมีวิจารณญานและรู เทาทัน รวมถึงพัฒนาบุคลากรเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร ที่มีความรูความสามารถและความเชี่ยวชาญระดับมาตรฐานสากล 

นอกจากนี้ในระดับความรวมมือตามขอตกลงของกรอบความรวมมือ (AEC 2015) 
ระหวางประเทศใหความสําคัญกับความพรอมของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ในดาน
ความรูความสามารถของประชาชน หรือ  อัตราการอานออกเขียนไดของผูใหญ (Adult Literacy) 
โดยเล็งเห็นปจจัยสําคัญตอการพัฒนาของประเทศ กลาวคือ การขับเคลื่อนประเทศตองพ่ึงพา
เทคโนโลยีเพ่ือการพัฒนาประเทศใน โดยความพรอมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ
ประเทศไทยสามารถบริหารจัดการไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล (T. Bui, S. Sankaran, 
and I.M. Sebastian, 2003) 

อยางไรก็ตามจากยุทธศาสตรกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได
ตั้งเปาหมายดานการพัฒนาบุคลากรดังนี้ เพ่ิมคุณภาพและปริมาณของบุคลากรดานเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร (ICT Professional) ที่มีความรู ความเชี่ยวชาญและทักษะ ที่สอดคลองกับ
ทิศทางการพัฒนาของอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารและการสรางขีด
ความสามารถเพ่ือยกระดับในการแขงขันของภาคเศรษฐกิจไทย รวมถึงการสรางนวัตกรรมดานสินคา
และบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สําหรับยุคเศรษฐกิจฐานบริการและฐานความคิด
สรางสรรค ผูประกอบการและแรงงานท่ัวไป (General workforce) มีความรูและทักษะในการใชงาน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ( ICT Literacy) มีความรอบรูสารสนเทศ (Information 
literacy) และรูเทาทันสื่อ (Media literacy) และสามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร
เปนเครื่องมือในการขับเคลื่อนธุรกิจและสรางนวัตกรรมดานสินคาและบริการ 

ดังนั้นจากมุมมองกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารที่มีวิสัยทัศนและความ
มุงม่ันในการสรางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เปนพลังขับเคลื่อนสําคัญในการนําพาคนไทย
สูความรูและปญญา ในระบบเศรษฐกิจไทย สูการเติบโตอยางยั่งยืน เพ่ือสังคมไทยสูความเสมอภาค
และตองการพัฒนาขีดความสามารถใหบริการแกประชาชน สงผลใหการนําเทคโนโลยีสารสนเทศ
ใหมๆ มาใชในการปฏิบัติงาน  มีวิจัยในอดีตไดกลาวถึง ปญหาและอุปสรรคของการนําเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใชแตไมทําใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล ปจจัยหนึ่งที่จะสงผลใหเทคโนโลยี
สามารถตอบสนองตอความตองการไดอยางมีประสิทธิภาพ คือ การยอมรับใชเทคโนโลยีหรือ
นวัตกรรมใหมๆ มีหลายองคประกอบ เชน การรับรูถึงความงายและประโยชน จาการใชงาน การ
ยอมรับเทคโนโลยีสารสนเทศใหมยังเก่ียวของกับพฤติกรรมศาสตรที่วาการที่บุคคลหน่ึงจะทําสิ่งหนึ่งๆ 
ใหลุลวงไดควรจะมีความพรอมที่จะทําสิ่งนั้นๆ ซึ่งเกี่ยวของกับความสามารถการใชเทคโนโลยีและ
ระบบงานที่มีอยูในแตละบุคคล (Self-Efficacy) และมีทรัพยากรพรอมที่จะใชงาน (Resource 
Facilitations) (Ajzen, 2002; Pavlou and Chai 2002; Bhattacherjee, 2000; Taylor and 
Todd, 1995) งานวิจัยในอดีตไดศึกษาการยอมรับเทคโนโลยีใหมที่ใชในองคกรหรือการยอมรับ
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เทคโนโลยีใหมของรายบุคคล กลาวคือกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ และการส่ือสารเปนองคกร
หลักในการบริหารจัดการดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารของประเทศ เพ่ือการพัฒนาอยาง
ยั่งยืน ซึ่งมีความมุงมั่นในการสรางรากฐานการพัฒนาประเทศดวย โดยตามสรุปความสําคัญ 
การสงเสริมและพัฒนาบุคลากร 

บทบาทการยอมรับการใชเทคโนโลยีของพนักงานกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร แนวโนมเปาประสงคเชิงยุทธศาสตร เปาหมายการใหบริการระดับกระทรวง โดยบุคลากร
และผูประกอบการดาน ICT ไดรับการพัฒนาใหมีความสามารถตามมาตรฐานและตรงตามความ
ตองการของภาคอุตสาหกรรม ICT เพ่ือเพ่ิมศักยภาพการแขงขันไดในระดับสากล ยกระดับสมรรถนะ
ของหนวยงานของรัฐใหมีประสิทธิภาพ สามารถใหบริการเชิงรุกทั้งใน รูปแบบการเพ่ิมศูนยรับ
เรื่องราวรองทุกขจากประชาชนในตางจังหวัดโดยไมตองเดินทางเขามายังสวนกลางศูนยบริการ
สาธารณะแบบครบวงจรท่ีครอบคลุมการใหบริการหลากหลายซ่ึงจะจัดต้ังตามที่ชุมชนต าง ๆ เพ่ือให
ประชาชนสามารถเดินทางไปติดตอขอรับบริการไดโดยสะดวกการใหบริการถึงตัวบุคคลผานระบบ
ศูนยบริการรวม ณ จุดเดียว (One Stop Service) และระบบรัฐบาลอิเล็กทรอนิกสที่สมบูรณแบบ 
พัฒนาหนวยงานของรัฐใหเปนองคกรแหงการเรียนรูมีการสรางนวัตกรรมในการทางานอยางประหยัด 
มีประสิทธิภาพ และมีระบบบูรณาการ (แผนปฏิบัติราชการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร 2558) 

เพ่ือใหเกิดประโยชนสูงสุดในการนําเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารมาใชใน
กระบวนการดําเนินงานผูวิจัยจึงมีความประสงคในการศึกษาเร่ืองปจจัยที่สงผลตอการยอมรับการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของพนักงานกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดย
หวังวาขอมูลที่ไดจากการวิจัยจะเปนพื้นฐานสําคัญอันเปนประโยชนในการพัฒนาบุคลากร ใหมีทักษะ 
ความรูความสามารถ ใหมีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้นตอไปในอนาคต 
 
วัตถุประสงคของการวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาขอมูลทั่วไปของพนักงานกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
2. เพ่ือศึกษาปจจัยที่สงผลตอการยอมรับการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 

ของพนักงานกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
 

สมมติฐานการวิจัย 
ปจจัยดานคุณภาพของขอมูล ดานคุณภาพของระบบ ดานการซึมซับเทคโนโลยี/ 

นวัตกรรม และดานการยอมรับใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สงผลตอการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร 
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ขอบเขตของการศึกษา 
1. ขอบเขตดานเนื้อหา 
การวิจัยนี้มุงที่จะศึกษาปจจัยที่สงผลตอการยอมรับใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการ

สื่อสารของพนักงานกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพ่ือนําผลการศึกษาท่ีไดมาพัฒนา
บุคลากรใหสอดคลองกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารท่ีนํามาใชในองคกร 

2. ขอบเขตดานประชากรและกลุมตัวอยาง 
 ประชากรที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ คือ พนักงานของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและ 
การส่ือสาร จํานวน 20 สายงาน ไดแก สํานักงานรัฐมนตรี และสํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รวมจํานวนทั้งสิ้น 453 คน  

3. ขอบเขตดานตัวแปรที่ศึกษา 
 ประกอบดวยตัวแปร 3 ดาน ไดแก 
  3.1 ดานปจจัยบุคคล ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา อายุงาน เคยอบรมความรู
ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
   3.2 ดานปจจัยที่สงผลตอการยอมรับการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
ไดแก ดานคุณภาพของสารสนเทศ ดานคุณภาพของระบบ ดานการซึมซับเทคโนโลยี/นวัตกรรม ดาน
การใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

4. ขอบเขตดานพื้นที่ 
 กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ พนักงานกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร 

5. ขอบเขตดานเวลา 
 ดําเนินการศึกษาต้ังแตเดือน กันยายน 2557 ถึงเดือน เมษายน 2558 รวมระยะเวลา 
8 เดือน 
 
ขั้นตอนของการศึกษา 
 การวิจัยครั้งนี้ มีขั้นตอนของการศึกษาดังนี้ 

1. การเก็บรวบรวมขอมูลจากเอกสาร เพ่ือนํามากําหนดกรอบแนวคิดในการศึกษา 
2. การเก็บรวบรวมขอมูลภาคสนาม 
3. การวิเคราะหขอมูล 
4. การสรุปผลการศึกษา 
5. การเสนอแนะ 

 
ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

เพ่ือเปนแนวทางในการแกไข ปรับปรุงหรือสนับสนุนการยอมรับการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารใหมๆ ใหสอดคลองกับสภาพความเปนจริงขององคกร 
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กรอบแนวคิดที่ใชในการศึกษา 
 สําหรับงานวิจัยในคร้ังนี้ผูวิจัยตองการศึกษาปจจัยที่สงผลตอการยอมรับการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารของพนักงานกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
ประกอบไปดวย 2 สวน ตัวแปรอิสระ คือ ปจจัยสวนบุคคล และปจจัยที่สงผลตอการยอมรับการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีอิทธิพลสงผลตอตัวแปรตาม คือ  การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร ผูวิจัยมีกรอบแนวคิดตามแผนผัง แสดงดังภาพท่ี 1 
 

ตัวแปรอิสระ          ตัวแปรตาม 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
ภาพที่ 1  กรอบแนวคิดการวิจัยปจจัยที่สงผลตอการยอมรับการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและ 

 การสื่อสารของพนักงานกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
 
 
 

ปจจัยสวนบุคคล 
1. เพศ  
2. อายุ   
3. ระดับการศึกษา  
4. อายุงาน  
5. เคยอบรมความรูดานเทคโนโลยี

ปจจัยท่ีสงผลตอการยอมรับการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร 
- คุณภาพของขอมูล (X1) 
- คุณภาพของระบบ (X2) 
- ดานการซึมซับเทคโนโลยี/ 
นวัตกรรม (X3) 
- ดานการยอมรับใชเทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสาร (X4) 

 
การใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

และการสื่อสาร 
(Y) 

Multiple Regression 

Descriptive Statistic 
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นิยามศัพทในการศึกษา 
การยอมรับ หมายถึง พฤติกรรมใดนั้น สามารถทํานายไดจากการวัดความเชื่อ ทัศนคติ 

และความต้ังใจกระทํา ซึ่งจะสงผลถึงการกระทํานั้นขึ้น 
 พนักงาน หมายถึง พนักงานสํานักงานรัฐมนตรี และสํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวง

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
 คุณภาพอิเล็กทรอนิกส (E-Quality) หมายถึง คุณภาพของขอมูล คุณภาพของระบบ 

คุณภาพของการบริการ สงผลใหเกิดการรับรูคุณคา ความพึงพอใจของผูใช และสงผลใหเกิดความ
ตั้งใจกลับมาใชใหม(Intention to Reuse) การรับรูคุณคาสงผลใหเกิดความพึงพอใจของผูใช และ
สงผลใหเกิดความตั้งใจกลับมาใชใหม 

 คุณภาพของขอมูล  (Information Quality) หมายถึง คุณภาพของขอมูลในเว็บไซต ที่
ประกอบดวย ความถูกตอง ความครบถวน และความทันสมัย 

 คุณภาพของระบบ  (System Quality) หมายถึง คุณภาพของระบบอิเล็กทรอนิกสที่มี
ความสามารถดานความพรอมใชงานเมื่อตองการใช และระบบสามารถตอบสนองไดอยางรวดเร็ว 

 สภาพแวดลอมภายนอก (External Environment Organization) หมายถึง 
สภาพแวดลอมภายนอกในการดําเนินงานขององคกร เชน การติดตอระหวางหนวยงาน การเชื่อมตอ
ระหวางระบบใดๆ ของแตละหนวยงาน 

 สภาพแวดลอมภายใน ( Internal Environment Organization) หมายถึง 
สภาพแวดลอมภายในการดําเนินงาน เชน ระบบการบริหารจัดการดานตางๆ ภายในองคกร 

 การรับรูประโยชน (Perceive Usefulness) หมายถึง การท่ีบุคคลรับรูวาเทคโนโลยีที่
นํามาใชนั้นกอใหเกิดประโยชนและเทคโนโลยีนั้นเสนอทางเลือกท่ีมีคุณคาสําหรับการปฏิบัติงานใน
การปฏิบัติงานเดียวกันถาใชเทคโนโลยีใหมนี้จะทําใหไดงานท่ีมีคุณภาพดีขึ้นหรือทําใหงานเสร็จเร็วขึ้น 
ซึ่งจะเก่ียวโยงไปถึงการทําใหมีรายไดเพ่ิมขึ้นซึ่งถือเปนแรงจูงใจภายนอก 

 การรับรูความงายในการใชงาน (Perceive Ease of Use) หมายถึง การรับรูวา
เทคโนโลยีนั้นใชงานงายสะดวกไมตองใชความพยายามมากเทคโนโลยีใดที่ใชงานงายและสะดวกไม
ซับซอนมีความเปนไปไดมากที่จะไดรับการยอมรับจากผูใชการรับรูความงายในการใชงานอิทธิพล
ทางตรงตอพฤติกรรมการยอมรับหรือความต้ังใจท่ีจะใชและมีอิทธิพลทางออมตอการใชโดยสงผาน
พฤติกรรมการยอมรับ 

 การใชเทคโนโลยี (Technology Adoption) หมายถึง ประโยชนหรือความไดเปรียบ
จากการใชเทคโนโลยีที่เกิดความงายในการใชงาน 

 การซึมซับเทคโนโลยี/นวัตกรรม (Technology/Innovation Assimilation) หมายถึง 
สภาพแวดลอมอ่ืนๆ ทั้งภายในและภายนอกองคกร โดยเฉพาะแรงและการรับรูคุณคาจากการใช
เทคโนโลยี 
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บทที่ 2 
วรรณกรรมท่ีเกี่ยวของ 

 
การศึกษาปจจัยที่สงผลตอการยอมรับการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ

พนักงานกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ในบทนี้จะกลาวถึงปจจัยท่ีสงผลตอการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ซึ่งประกอบดวย คุณภาพของขอมูล ( Information Quality) 
คุณภาพของระบบ (System Quality) การซึมซับเทคโนโลยี/นวัตกรรม(Technology/Innovation 
Assimilation) และการยอมรับการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร(Technology 
Acceptance Model-TAM) โดยนําเสนอกรอบแนวคิดในการวิจัย มีผูใหความหมายแนวคิดและ
ทฤษฎีไวหลายทานดังนี้ ผูวิจัยจึงไดศึกษาคนควาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ เพ่ือใหเกิดความรู 
ความเขาใจในหลักการ แนวคิดและทฤษฎีตางๆ ที่นํามาใชอธิบายตัวแปร คํานิยามปฏิบัติการ และ
กําหนดสมมุติฐานของการวิจัย โดยผูวิจัยไดสรุปสาระสําคัญของประเด็นที่จะนําเสนอไว ดังนี้ 
 สาระสําคัญของประเด็นที่จะนําเสนอ 

1. แนวคิดเก่ียวกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
 1.1  ความหมายของเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
 1.2  ความสําคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
2. แนวคิดเก่ียวกับนวัตกรรมและการยอมรับ 
 2.1   ความหมายของนวัตกรรม 
 2.2  ความหมายของการยอมรับนวัตกรรม 
 2.3 ความหมายของการยอมรับ 
3.  ทฤษฎีที่เก่ียวของกับการยอมรับใชเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช 
 3.1  ทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน (A Theory of Planned Behavior: TPB) 
 3.2 ทฤษฎีการ ใช เทค โน โล ยีสารสน เทศและการสื่ อสาร  ( Technology 

Acceptance Model: TAM) 
  3.2.1  การรับรูวามีประโยชน (Perceived Usefulness) 
  3.2.2  ทัศนคติตอการใช (Attitude Toward Using) 
 3.3 การแพรกระจายนวัตกรรม (Diffusion of Innovation) 
  3.3.1  การรับรูประโยชน (Perceive Usefulness) 
   3.3.2  การรับรูความงายในการใชงาน (Perceive Ease of Use) 
 3.4 การใชเทคโนโลยี (Technology Adoption) 
4. การซึมซับเทคโนโลยี/นวัตกรรม (Technology/Innovation Assimilation) 
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5. โครงสรางองคกรของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
6. งานวิจัยที่เกี่ยวของ 
 

1. แนวคิดเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
 1.1 ความหมายของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
  เทคโนโลยี (Technology) หมายถึง ทุกสิ่งทุกอยางที่เก่ียวของกับการผลิต การสราง 
การใชสิ่งของกระบวนการ หรือวิธีการดําเนินงานรวมไปถึงอุปกรณที่ไมมีในธรรมชาติ ดังนั้น
เทคโนโลยีสารสนเทศจึงมีความสําคัญตอการพัฒนาประเทศในปจจุบันเปนอยางมาก โดยการนํา
เทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกตใชประโยชนในหลายๆสาขาอาชีพท้ังในภาครัฐและเอกชน โดยมี
นักวิชาการหลายทานใหความหมายของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารไว ดังนี้ 
  ธีระ กุลสวัสดิ์ (2553) ไดใหความหมายวา เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร  
หมายถึง เทคโนโลยีทุกดานที่เขามารวมกันในกระบวนการจัดเก็บ สราง และสื่อสารสารสนเทศ ดังนั้น
จึงครอบคลุมเทคโนโลยีตางๆที่เก่ียวของกับการจดบันทึก จัดเก็บ ประมวลผล คนคืน รวมถึงเครื่องมือ
และอุปกรณตางๆ เชน คอมพิวเตอร อุปกรณจัดเก็บขอมูล บันทึกและคนคืน เครือขายสื่อสารขอมูล 
รวมทั้งขึ้นตอนการทํางาน เปนตน 
  พลพธู ปยวรรณ และสุภาพร เชิงเอ่ียม (2552) ไดใหความหมายวา เทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสาร หมายถึง ระบบตางๆ ที่เกี่ยวของกับสารสนเทศ ประกอบดวย ฐานขอมูล 
ที่นํามาใชเพ่ือการจัดเก็บขอมูลในองคกรไวอยางมีระบบ โดยมีโปรแกรมที่พัฒนาขึ้นมาเพ่ือใชงานกับ
ระบบงานนั้นๆ นอกจากน้ี ระบบสารสนเทศยังประกอบดวย องคประกอบดานทรัพยากรตางๆ อีก
หลายสวน เชน ฮารดแวร ซอฟตแวร ขอมูล กระบวนการ และบุคคลากร เปนตน  
  Marilyn (2008: 49) ไดใหคํานิยามเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารวา 
ผลิตภัณฑ ฮารดแวร ซอฟตแวร การจัดการระบบสารสนเทศและรวมถึงกรอบการควบคุม
กระบวนการบริหารจัดการ ทรัพยากรมนุษยและทักษะที่จําเปนสําหรับการพัฒนาการใช การควบคุม
การใชผลิตภัณฑเหลานี้และกระบวนการในการสรางขอมูลสารสนเทศท่ีตองการ 
  Turban et al. (2001) ใหความหมายวา เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
หมายถึง สวนประกอบดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งรวมท้ังฮารดแวร ฐานขอมูล ซอฟแวร เครื่อขาย
และอุปกรณตางๆ 
  Taylor (1988) ใหความหมายวา เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร หมายถึง 
การใชเครื่องมือคอมพิวเตอร เพ่ือใชในการเก็บประมวล ถายทอด และแสดงผลลัพธของขอมูลตางๆ  
ในรูปแบบภาพ เสียง ตัวอักษรและตัวเลข สามารถสงขอมูลขาวสารไปยังแหลงตางๆอยางกวางไกล 
  จากความหมายของเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ( Information and 
Communications  Technology : ICT) ที่ไดศึกษามาสามารถสรุปไดวา เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารเปนเทคโนโลยีที่เก่ียวของกับการจัดทําสารสนเทศเริ่มจากการจัดเก็บ ประมวลผล แสดงผล 
และเผยแพรสารสนเทศ ทั้งการสงผานและรับสารสนเทศดวยวิธีการอันรวดเร็ว องคประกอบของ
เทคโนโลยีสารสนเทศที่สําคัญ ไดแก เทคโนโลยีคอมพิวเตอร เทคโนโลยีการส่ือสารขอมูลและระบบ
การจัดการขอมูล โดยเทคโนโลยีคอมพิวเตอรนั้นสามารถจัดการระบบสารสนเทศเพ่ือใหไดระบบ
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สารสนเทศตามท่ีตองการอยางรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ไมวาจะเปนการคัดเลือก การจัดหา การ
วิเคราะห เนื้อหา หรือการสืบคน โดยเทคโนโลยีการส่ือสาร จะชวยเผยแพรขาวสารไปยังผูใชในที่
ตางๆไดอยางสะดวก รวดเร็ว และถูกตองครบถวนทันตอเหตุการณ โดยเทคโนโลยีที่ใชในการส่ือสาร
หรือเผยแพรสารสนเทศ ไดแก เทคโนโลยีที่ใชในระบบส่ือสารขอมูล เชน ระบบโทรศัพท วิทยุ 
โทรทัศน และเทคโนโลยีเครือขายคอมพิวเตอร การสรางสารสนเทศใหผูใชนั้นไมสามารถกระทําได 
หากยังขาดขอมูลที่เปนวัตถุดิบ ในการสรางสารสนเทศ สิ่งที่สําคัญตามมาคือ การนําขอมูลเขาระบบท่ี
จะจัดระเบียบขอมูล จัดเก็บขอมูลในรูปแบบท่ีเหมาะสม เพ่ือประโยชนในการคนคืน บํารุงรักษา 
ปรับปรุงเพ่ิมเติมขอมูล รวมทั้งการดูแลความปลอดภัยของขอมูล ถือวาเปนสิ่ง ท่ีสําคัญอยางหน่ึงใน
การพัฒนาระบบสารสนเทศ 
 1.2 ความสําคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
  เทคโนโลยีสารสนเทศเปนสิ่งท่ีจําเปนและเปนที่ยอมรับในยุคปจจุบันและเปนยุคที่
หนวยงานตางๆ เห็นความจําเปนและใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการดําเนินงาน การบริหารงานและ
การตัดสินใจ ซึ่งในหลายหนวยงานทั้งภาครัฐและเอกชนทั้งในวงการธุรกิจ อุตสาหกรรมและการศึกษา 
ตองมีขอมูลสารสนเทศท่ีดีโดยมีกระบวนการจัดการผานคอมพิวเตอร เพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพ 
นับตั้งแตการผลิต การจัดเก็บ การประมวลผล การเรียกใชและการสื่อสารสารสนเทศ รวมท้ังการ
แลกเปล่ียนและการใชทรัพยากรสารสนเทศรวมกันใหเกิดประโยชนอยางเต็มที่ ซึ่งความสําคัญของ
เทคโนโลยีสารสนเทศมีนักการศึกษาไดใหทัศนะเกี่ยวกับความสําคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศไว ดังนี้ 
  อําไพวรรณ ทัพเปนไทย (2553) ไดสรุปเกี่ยวกับความสําคัญของเทคโนโล ยี
สารสนเทศและการสื่อสาร ไวดังนี้ โลกยุคปจจุบันถือวาเปนยุคขาวสาร (Information Age) เพราะจะ
เห็นวาในแตละวันจะมีขาวสาร ความรู หรือสารสนเทศตางๆ แพรกระจายออกมามากมายและรวดเร็ว 
บุคคล หนวยงาน องคกรตางๆ ทั้งของรัฐและเอกชนลวนแตมีความจําเปนที่จะตองใชสารสนเทศอยู
ตลอดเวลา สารสนเทศจึงถือเปนปจจัยสําคัญตอการเปล่ียนแปลงสังคมเปล่ียนแปลงชีวิตคน เพ่ือ
คุณภาพชีวิตที่ดี ผูที่มีสารสนเทศที่มีคุณคาอยางสมบูรณครบถวนตอเนื่อง ทันกาล ผูนั้นยอมมีอํานาจ 
เพราะความรู คือ อํานาจ (Information is power) จึงขอสรุปถึงความสําคัญของสารสนเทศ ดังนี้ 
   1. สารสนเทศมีความสําคัญอยางยิ่งตอการตัดสินใจ ในการกระทํา ในการดํารงชีวิต
ประจําวันของคน เพราะสารสนเทศท่ีมีคุณคา ทันสมัย เพียงพอ และถูกตอง จะชวยใหการตัดสินใจไม
ผิดพลาด และเกิดประโยชนสูงสุด 
  2. สารสนเทศกอใหเกิดการพัฒนาทางดานวิทยาการ และเทคโนโลยีสมัยใหมตางๆ  
ซึ่งสงผลใหคุณภาพชีวิตของคนดีข้ึน โลกเจรญิกาวหนายิ่งขึ้น 
  3. สารสนเทศ มีความสําคัญตอการศึกษาอยางยิ่ง เพราะขอมูลสารสนเทศที่ถูกตอง 
ทันสมัย กวางขวาง ครบถวน จะกอใหเกิดการพัฒนาการศึกษา คนควาวิจัยที่มีประสิทธิภาพสูง 
กอใหเกิดปญญาดวยระยะเวลาอันสั้น และประหยัดคาใชจาย 
  ในเครือขายสื่อสารขอมูลเพ่ือเรียนรูหรือสืบคนขอมูลท่ีสนใจ สามารถสรางขาวสาร
ใสในระบบและสามารถสงขาวสารในรูปแบบตางๆ ทั้งเนื้อความ ภาพ และเสียงไปใหผูรับคนอ่ืนๆ  
ไดและสื่อสารโตตอบกันไดในเวลาที่เปนปจจุบัน โดยเฉพาะเครือขายสื่อสารท่ีเปนท่ีรูจักกันดีใน
ปจจุบันคือ ระบบอินเทอรเน็ต (Internet) ซึ่งเขามามีอิทธิพลตอการดําเนินชีวิตของมนุษยและการ
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ดําเนินกิจกรรมตางๆ ซึ่งอาจกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในดานตางๆตอไปในอนาคต สารสนเทศมี
ประโยชนมากมาย เชน ชวยลดความอยากรู คลายความสงสัย ชวยแกปญหา ชวยวางแผนและการ
ตัดสินใจไดอยางถูกตอง สารสนเทศจึงชวยพัฒนาบุคคล ชวยการปฏิบัติงาน ชวยในการดําเนินชีวิต ซึ่ง
สงผลตอการพัฒนาสังคมและประเทศสารสนเทศมีความสําคัญตอบุคคล องคกร และสังคม การ
ปฏิบัติงานและในการจัดการสารสนเทศท่ีถูกตองนับเปนองคประกอบสําคัญ โดยเฉพาะการแกปญหา 
การตัดสินใจ และการปฏิบัติงานใหบรรลุวัตถุประสงคไดอยางมีประสิทธิภาพ สังคมใดที่ขาดแคลน
สารสนเทศจะพัฒนาใหทัดเทียมกับสังคมอ่ืนไดชา สวนสังคมใดที่ประชาชนไดรับสารสนเทศอยู
ตลอดเวลาและทันเหตุการณ สังคมนั้นจะมีความตื่นตัว สามารถปรับเปลี่ยนใหเหมาะสมกับสภาพ
สังคมและสิ่งแวดลอมไดตลอดเวลา (ณรงค ปอมบุบผา 2550) 
 สรุปไดวาเทคโนโลยีสารสนเทศสารสนเทศมีความสําคัญและมีความจําเปนตอสภาพ
สังคมในปจจุบันเพราะวาความกาวหนาทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศไดพัฒนาไปอยางรวดเร็วทําใหมี
การประยุกตใชประโยชนจากเทคโนโลยีสารสนเทศในสาขาตางๆ อยางกวางขวางทั้งในภาครัฐและ
เอกชนปจจุบัน โดยในหนวยงานตางๆของไทยไดนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชกันอยางกวางขวางมี
การสงเสริมใหเกิดการใชเทคโนโลยีสารสนเทศอยางจริงจังในรูปแบบตางๆเพ่ิมมากขึ้น ผูวิจัยหวังเปน
อยางยิ่งวา วิจัยฉบับน้ีไปเปนแนวทางในการแกไข ปรับปรุงหรือสนับสนุน วางแผนการพัฒนาระบบ
สารสนเทศท่ีเหมาะสมและสอดคลองกับสภาพความเปนจริ งขององคกร และพัฒนาบุคลากรให
สอดคลองกับเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือเพ่ิมการยอมรับการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
 
2. แนวคิดเกี่ยวกับนวัตกรรมและการยอมรับ 
 2.1 ความหมายของนวัตกรรม 
  คําวา “นวกรรม” หรือ “นวัตกรรม” (Innovation) ใน Webster’s New Wold 
College Dictionary (1999: 73) หมายถึง การกระทําหรือกระบวนการเปล่ียนแปลงใหม สวน 
โรเจอรส (Rogers,1983: 11) ไดใหความหมายไววาคือ ความคิด การกระทําหรือสิ่งของท่ีเห็นวาเปน
ของใหมไมวาความคิดนั้นจะเปนของใหมโดยนับเวลาตั้งแตแรกพบหรือไมแคขึ้นอยูกับการท่ีบุคคลรับรู
วาเปนของหรือไม โดยความเห็นของบุคคลเองเปนเครื่องตัดสินการตอบสนองของบุคคลท่ีมีตอสิ่งนั้น
ถาเห็นวาอะไรเปนสิ่งใหมสําหรับบุคคลนั้นสิ่งนั้นก็จะเปนนวัตกรรม คําวา “ใหม” ในเรื่องของ
นวัตกรรมไมจําเปนจะตองเปนความรูใหมของบุคคล บุคคลอาจมีความรูเกี่ยวกับสิ่งนั้นมาชั่ว
ระยะเวลาหน่ึงแลวก็ได แตยังไมไดพัฒนาทัศนคติชอบและจะรับหรือปฏิเสธความใหมของนวัตกรรม
จึงอาจเปนความใหมในเร่ืองของความรู ทัศนคติ หรือเก่ียวกับการตัดสินใจที่จะใชนวัตกรรม 
  สํานักงานนวัตกรรมแหงชาติ (2556) ไดใหความหมายของคําวา นวัตกรรม 
(innovation) คือ สิ่งใหมที่เกิดจากการใชความรูและความคิดสรางสรรคที่มีประโยชนตอเศรษฐกิจ
และสังคม และหมายรวมถึงสิ่งที่เกิดขึ้นจากความสามารถในการใชความรู ความคิดสรางสรรค ทักษะ 
และประสบการณทางเทคโนโลยีหรือการพัฒนา การปรับปรุงเทคโนโลยี การแพรกระจายเทคโนโลยี 
และการฝกอบรมเพ่ือใหเปนระบบ ชวยเพ่ิมประสิทธิภาพในการทํางาน รวมทั้งการจางงานใหม 
นวัตกรรมจึงเปนกระบวนการที่ เกิดจากการนําความรูและความคิดสรางสรรค มาผนวกกับ
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ความสามารถในการบริหารจัดการ เพ่ิมเพ่ิมประสิทธิภาพในการทํางานและบรรลุเปาหมาย อันจะ
นําไปสูการลงทุนที่สงผลตอการเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ 
  เศรษฐชัย ชัยสนิท (2553) ไดใหความหมายของคําวา นวัตกรรม ( Innovation) 
หมายถึงการทําสิ่งตางๆ ดวยวิธีการใหมๆ และยังอาจหมายถึงการเปล่ียนแปลงทางความคิด การผลิต 
กระบวนการ หรือองคกร ไมวาการเปล่ียนนั้นจะเกิดขึ้นจากการการพัฒนาตอยอด การเปล่ียนแปลง 
การประยุกตหรือกระบวนการ และในหลายสาขา เชื่อกันตรงกันวาการท่ีสิ่งใดสิ่งหนึ่งจะเปน
นวัตกรรมไดนั้น จะตองมีความใหมอยางเห็นไดชัด และความใหมนั้นจะตองเพ่ิมมูลคาสิ่งตางๆ ไดอีก
ดวย โดยเปาหมายของนวัตกรรม คือ การเปล่ียนแปลงในเชิงบวก เพ่ือทําใหสิ่งตางๆเกิดเปล่ียนแปลง
ในทางท่ีดีขึ้น นวัตกรรมกอใหไดผลิตผลเพ่ิมขึ้น และเปนที่มาสําคัญของความมั่นคงทางเศรษฐกิจและ
สังคมของชาติ 
  พรรณี สวนเพลง (2552) ไดสรุปความหมายของคําวา นวัตกรรม เปนผลลัพธที่เกิด
จากการจัดการความรู โดยการบูรณาการท่ีเกิดจากการสรางองคความรูใหมหรือการตอยอดองค
ความรูเดิม โดยนวัตกรรมจะเปนเครื่องมือที่สําคัญ เพ่ือแกไขปญหาในการทํางานกอใหเกิดความ
แตกตางและมีความเปนเลิศ และทําใหองคกรมีขีดความสามารถในการแขงขันไดอยางยั่นยืน 
  Rogers (1983) ไดใหความหมายของคําวา นวัตกรรม (Innovation) วา นวัตกรรม
คือ ความคิด การกระทํา หรือส่ิงใหม ซึ่งถูกรับรูวาเปนสิ่งใหมๆ ดวยตัวบุคคลแตละคนหรือหนวยอ่ืนๆ 
ของการยอมรับในสังคม (Innovation is a new idea, practice or object, that is perceived as 
new by the individual or other unit of adoption) 
  Toffler (2003) ใหความหมายของนวัตกรรมไววา นวัตกรรม เปนการผสมผสาน
ระหวางเครื่องมือกล และเทคนิคตางๆ ที่มี 3 ลักษณะประกอบกันไดแก  
  1. จะตองเปนการสรางสรรคขึ้นใหม (creative) และเปนความคิดท่ีสามารถปฏิบัติ
ได (feasible idea)  
  2. จะตองสามารถนาไปใชไดผลจริง (practical application)  
  3. มีการเผยแพรออกสูชุมชน (Distribution)  
  Hughes (2003) ใหความหมายของนวัตกรรม (innovation) ไววาเปนการนําวิธีการ
ใหมๆมาปฏิบัติ หลังจากไดผานการทดลองหรือไดรับการพัฒนามาเปนขั้นๆแลว โดยเริ่มมาตั้งแตการ  
  1. คิดคน (invention)  
  2. การพัฒนา (development) หรือ โครงการทดลองปฏิบัติกอน (pilot project)  
  3. นําไปปฏิบัติจริง (implement) 
  จากที่ไดมีผูใหความหมายไวขางตนนั้นสรุปไดวา นวัตกรรม หมายถึงความคิด การ
ปฏิบัติสิ่งประดิษฐที่คิดคนขึ้นมาใหม หรือสิ่งที่พัฒนาขึ้นไดดีกวาของเดิมทั้งที่เปนรูปธรรมและ
นามธรรมซึ่งบุคคลหรือสมาชิกในสังคมนั้นถือวาเปนของใหม เมื่อนํามาใชทําใหเกิดประสิทธิภาพสูงข้ึน
กวาเดิมและเมื่อนํานวัตกรรมเขามาประยุกตใชทางการพัฒนาองคกร การยอมรับนวั ตกรรมนั้นมี
ความสัมพันธกับเทคโนโลยีอยางมาก เนื่องจากนวัตกรรมและเทคโนโลยีมีพ้ืนฐานที่สําคัญมาจากสิ่ง
เดียวกัน คือ วิทยาศาสตร และพฤติกรรมศาสตร แตกตางกันเพียงความใหมเกาของผลท่ีเกิดขึ้นแลว
เทานั้น ดังน้ันจึงมีวามสัมพันธเกี่ยวของกันมากจนแทบแยกกันไมออกสิ่ งใดที่เปนสิ่งใหมเรียกวา 
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นวัตกรรม และถาเกาไปแลวเรียกวา เทคโนโลยี ซึ่งสรุปไดดังนี้ 1) สิ่งท่ีเปนนวัตกรรมอาจเรียกวา
นวัตกรรมหรือเทคโนโลยีก็ได 2) สิ่งที่เปนเทคโนโลยีไมอาจเรียกวานวัตกรรมได และ 3) นวัตกรรม
เปนสวนหนึ่งของเทคโนโลยี 
 2.2 ความหมายของการยอมรับนวัตกรรม 
  นวัตกรรม (Innovation) หมายถึง ความคิด วิธีการปฏิบัติ หรือสิ่งของ ซึ่งบุคคล
หรือกลุมบุคคลเห็นวาเปนของใหม นํามาใชเพ่ือใหเกิดความเปล่ียนแปลงในสังคม หรือนํามาเพ่ือ
ปรับปรุงการทํางานใหมีประสิทธิภาพดีกวาเดิม Rogers (1983) 
  Rogers และ Shoemaker (1971) ไดใหนิยาม การยอมรับนวัตกรรมวา หมายถึง  
การตัดสินใจที่จะนํานวัตกรรมนั้นไปใชอยางเต็มที่ การยอมรับนวัตกรรมของบุคคลเกิดขึ้นเปน
กระบวนการ เริ่มตั้งแตบุคคลไดสัมผัส รูจักนวัตกรรม มีการสรางทัศนคติถูกชักจูงใหยอมรับหรือ 
ปฎิเสธ ตัดสินใจในการยอมรับหรือปฏิเสธการใชความคิดใหมนั้น ปฏิบัติตามการตัดสินใจและยืนยัน
การปฏิบัติตามการตัดสินใจ 
  Roger (1962: 130-160; 1971: 137-157, อางถึงใน สมเสก เนตรสวาง, 2550)  
ไดแบงโครงสรางการยอมรับนวัตกรรมออกเปน 3 สวนดวยกัน คือ สิ่งที่มีอยูเดิม (antecedent) 
กระบวนการ (process) และผลที่ตามมา (Consequences) 
  1. สิ่งที่มีอยูเดิม คือ สิ่งที่มีอยูเดิมกอนที่จะมีการเผยแพรนวัตกรรม สามารถแบง
ออกได  
 2 ลักษณะดวยกันคือ คุณลักษณะของบุคคล ไดแกทัศนคติ คานิยม ความสามารถ 
ความเชื่อมั่น เปนตน และการเปนผูนําทางความคิด ซึ่งเชื่อวามีผลตอการยอมรับและไมยอมรับ และ
การรับรูเกี่ยวกับสภาพแวดลอม เชน บรรทัดฐานของสังคมอาจจะมีผลตอความไวในการยอมรับถือวา
เปนสิ่งจูงใจที่สําคัญ แตในขณะเดียวกันก็อาจเปนอุปสรรคตอการยอมรับได 
  3. กระบวนการ การพัฒนาดานความคิดของแตละบุคคลต้ังแตเริ่มรับรูถึงนวัตกรรม
สนใจศึกษา ประเมินคา ทําการทดลอง จนถึงการยอมรับ ซึ่งมีปจจัยที่สําคัญชวยกระตุนใหเกิด 
การยอมรับอยางรวดเร็ว หรืออาจจะยับยั้งใหชาลงหลายปจจัยดวยกัน เชน ลักษณะความแตกตาง
ของบุคคล การเผยแพรนวัตกรรมซึ่งเก่ียวของกับแหลงความรู การติดตอสื่อสาร การรับรูเกี่ยวกับ
คุณลักษณะของนวัตกรรม เปนตน 
  4. ผลที่ตามมา ไดแก การยอมรับหรือไมยอมนวัตกรรมม ซึ่งบุคคลจะยังคงแสวงหา
ขอมูลตอไปอีกหลังจากน้ี และอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงจากไมยอมรับเปนยอมรับ หรือจากยอมรับ
เปนไมยอมรับก็ได หรืออาจจะไมมีการเปล่ียนแปลงใดๆเกิดขึ้นเลย คือยังคงดําเนินกิจกรรมตามแบบ
ฉบับตามเดิมตอเนื่องอยู 
  ถาผลที่ตามมาเปนการยอมรับนวัตกรรม ก็จะมีการเปลี่ยนแปลงบางสิ่งบางอยางเกิด
ขึ้นกับพฤติกรรมของผูรับนวัตกรรมเอง หรืออาจจะมีการเปล่ียนแปลงเกิดขึ้นกับองคกรท่ีผูรับ
นวัตกรรมที่อาศัยอยู ซึ่งลักษณะการเปลียนแปลงจะข้ึนอยูกับรูปแบบของนวัตกรรมนั้นๆ 
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 2.3 ความหมายของการยอมรับ 
  การยอมรับของบุคคลนั้นนับวาเปนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมอยางหนึ่ง ซึ่งการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของบุคคลและยอมรับนั้นไดมีผูใหแนวคิดและความหมายไวหลายแบบ
แตกตางกันและที่สนใจซึ่งเกี่ยวกับการศึกษาคร้ังนี้มีดังนี้ 
  เสถียร เชยประทับ (2550) ไดใหความหมายวา การยอมรับ หมายถึง การตัดสินใจท่ี
จะนํานวัตกรรมหรือเทคโนโลยีนั้นไปใชอยางเต็มที่ทั้งนี้เพราะคิดวาเปนวิถีทางท่ีดีกวามีประโยชน
มากกวา ระยะเวลาท่ีใชในกระบวนการตัดสินใจตั้งแตขั้นความรูถึงการยืนยัน เรียกวาระยะเวลาของ
การตัดสินใจเกี่ยวกับนวัตกรรมหรือเทคโนโลยีอาจใชเวลาหลายๆปก็ได การตัดสินใจอาจเปนทั้งดาน
บวกคือการยอมรับไปใชและผลดานลบคือการปฏิเสธไมยอมรับ 
  Hovland และ Janis (1959: 4) การยอมรับนั้นเปนกระบวนการที่จะนําไปสูความ
เชื่อในส่ิงที่ไดรับ ซึ่งเปนกระบวนการท่ีเกิดขึ้นในจิตใจของบุคคล 
  Foster (1973: 146-147) ไดใหความหมายของการยอมรับ หมายถึงการที่บุคคลได
เรียนรูโดยผานการศึกษาสามารถบรรยายไดโดยผานขั้นการรับรูการยอมรับจะเกิดขึ้นไดหากมีการ
เรียนรูดวยตนเองและการเรียนรูนั้นจะไดผลก็ตอเมื่อบุคคลนั้นไดทดลองปฏิบัติ เมื่อผูปฏิบัติแนใจวา
สิ่งประดิษฐนั้นสามารถใหประโยชนไดจึงกลาลงทุนสิ่งประดิษฐนั้น 
  Thorndike และ Bloomfield (1979: 7) ไดกลาววา การยอมรับเปนการกระทํา
เพ่ือที่จะรับสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่มีผูหยิบยื่นให ซึ่งการรับนั้นเปนไปดวยความพอใจและชอบใจหรือเปนการ
กระทําท่ีตกลงกันแลวหรือทําดวยความเชื่อ เชน การยอมรับทฤษฎีความจริงหรือสภาวะที่ยอมรับ 
  จากที่ไดมีผูใหความหมายไวขางตนนั้นสรุปไดวาการยอมรับ หมายถึงการท่ีบุคคล
ไดรับรูถึงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารที่เกิดขึ้นมาไดรับทราบถึงขอมูลอยางละเอียดตามท่ี
ตนเองสนใจ ทดลองปฏิบัติจนนําไปใชหรือปฏิบัติตอไป เมื่อพิจารณาถึงการศึกษาปจจัยที่สงผลตอการ
ยอมรับการใชเทคโนโลยีสารสนเทสและการสื่อสารของพนักงานกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและ 
การสื่อสารในคร้ังนี้ตองเริ่มจากกระบวนการตัดสินใจเกี่ยวกับสิ่งใหมที่เกิดขึ้นในสมอง เริ่มตั้งแตการ
รับรูแลวพิจารณาวาสิ่งใหมนั้นดีกวาสิ่งที่เปนอยู ไปจนถึงการนําสิ่งใหมนั้นไปปฏิบัติ และหาขอมูล
สนับสนุนการตัดสินใจของตน 
 
3. ทฤษฎีที่เกี่ยวของกับการยอมรับใชเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช 
 3.1 ทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน (A Theory of Planned Behavior: TPB) 
  Ajzen (1991, อางถึงใน จุรีพร ทองทะวัย 2555) ไดใหความหมายของทฤษฎี
พฤติกรรมตามแผน หมายถึง ทฤษฎีที่เปนผลมาจากการพัฒนาเพ่ิมเติมจาก ทฤษฎีการกระทําอยางมี
เหตุผลของ Fishbein and Ajzen, (1957) ไดพบวาถาหากเปนพฤติกรรมท่ียุงยากและซับซอนเกิน
ความสามารถที่บุคคลสามารถควบคุมได ทฤษฎีการกระทําอยางมีเหตุผลอาจไมเปนจริง ดังนั้นจึงได
เพ่ิมตัวแปรการรับรูถึงการควบคุมพฤติกรรม ซึ่งเปนพฤติกรรมภายนอกบุคคลและขยายทฤษฎีเปน
ทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน (TPB) ซึ่งเปนหลักการตามทฤษฎีทางจิตวิทยาสังคม (Social 
psychology) มีการพัฒนามาจากทฤษฎีการกระทําดวยเหตุผล (Theory of Reasoned Action) 
ของ Ajzen และ Fishbein (1975) โดยทฤษฎีนี้อธิบายวา การแสดงพฤติกรรมของมนุษยจะเกิดจาก
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การชี้น โดยความเชื่อ 3 ประการ ไดแก ความเชื่อเก่ียวกับพฤติกรรม (Behavioral beliefs) ความเชื่อ
เกี่ยวกับกลุมอางอิง (Normative beliefs) และความเชื่อเกี่ยวกับความสามารถในการควบคุม 
(Control beliefs) ซ่ึงความเชื่อแตละตัวจะสงผลตอตัวแปรตางๆ 
  งานวิจัยในอดีตไดศึกษาความสําเร็จทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศของ DeLone & 
McLean (Measuring e-Commerce Success: Applying the DeLone & McLean 
Information Systems Success Model) โมเดลนี้นําเสนอโดย DeLone and McLean ในป 2004 
โดยมีลักษณะดังนี้ 
  ลักษณะของโมเดลความสําเร็จทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศของ DeLone & 
McLean คือ 
  1. คุณภาพของขอมูล (Information Quality) คุณภาพของระบบ (System 
Quality) และคุณภาพของการบริการ (Service Quality) มีผลตอการใชระบบ (Use) ความพึงพอใจ
ของผูใช (User Satisfaction) และสงผลตอรายไดสุทธิ (Net Benefits) 
  2. การใชระบบ และความพึงพอใจของผูใชสงผลตอกันและกัน 
  3. รายไดสุทธิสงผลยอนกลับใหการใชระบบ และความพึงพอใจของผูใช 
  สิงหะ ฉวีสุข และสุนันทา วงศจตุรภัทร (2555) ไดอธิบายทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน 
คือพฤติกรรมของแตละบุคคลที่ไดรับแรงขับเคลื่อนจากความตั้งใจแสดงพฤติกรรม โดยปจจัยที่มี
อิทธิพลตอความตั้งใจแสดงพฤติกรรมน้ัน ประกอบดวยปจจัยหลัก 3 ประการ ไดแกทัศนคติที่มีตอ
พฤติกรรม บรรทัดฐานของบุคคลท่ีอยูโดยรอบการแสดงพฤติกรรม และการรับรูถึงการควบคุม
พฤติกรรมของตนเองในการแสดงพฤติกรรมใดๆ ความสัมพันธระหวางปจจัยตามทฤษฎี ความสัมพันธ
ระหวางความตั้งใจหรือพฤติกรรม ไดรับอิทธิพลจาก ทัศนคติที่มีตอพฤติกรรม บรรทัดฐานของบุคคล
ที่อยูโดยรอบการแสดงพฤติกรรม และการรับรูถึงการควบคุมพฤติกรรมของตนเองในการแสดง
พฤติกรรมใดๆ ที่มีอิทธิพลโดยตรงตอพฤติกรรมดวย ซึ่งการรับรูถึงการควบคุมพฤติกรรมของตนเองใน
การแสดงพฤติกรรมใดๆ คือการรับรูถึงความยากหรืองายในการแสดงพฤติกรรม ถาบุคคลรับรูวามี
ความสามารถที่จะแสดงพฤติกรรมในสภาพการณนั้นได และสามารถควบคุมใหเกิดผลลัพธตาม
ตองการได บุคคลจะมีแนวโนมที่จะแสดงพฤติกรรมนั้น 
  ดังนั้น จากทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน พฤติกรรมการแบงปนและแลกเปล่ียนความรู  
จะเกิดข้ึนได ปจจัยแรกคือตัวบุคคลจะตองมีความเชื่อวาการแบงปนความรูกับเพ่ือนรวมงาน รวมถึง
บุคลากรในองคกร จะกอใหเกิดประโยชนทั้งตอตนเองและองคกร เมื่อบุคคลมีทัศนคติที่ดีตอการ
แบงปนและแลกเปลี่ยนความรูแลว เขาก็จะมีความตั้งใจหรือมีเจตนาที่ตองการแบงปนความรูและ
แลกเปลี่ยนเรียนรูกับผูอ่ืน ปจจัยที่สองคือการท่ีบุคลากรเห็นวาบุคคลท่ีมีความสําคัญตอเขาในองคกร 
เชน ผูบริหาร หัวหนางาน และเพ่ือนรวมงาน มีการแบงปนและแลกเปล่ียนเรียนรู เขาก็จะมีแนวโนม
ที่จะแบงปนและแลกเปล่ียนเรียนรูดวย ปจจัยสุดทาย คือการรับรูวาตนเองมีความความสามารถใน
การควบคุมพฤติกรรมการแบงปนความรูรวมถึงผลท่ีเกิดจากการแบงปนความรูใหเปนไปตามที่บุคคล
นั้นตองการไดมาก เขาก็จะมีความตั้งใจและแบงปนความรูในที่สุด 
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  คุณภาพอิเล็กทรอนิกส (E-Quality) 
  คุณภาพอิเล็กทรอนิกส ประกอบดวย คุณภาพของขอมูล ( Information Quality) 
คุณภาพของระบบ (System Quality) คุณภาพของการบริการ (Service Quality) จาก DeLone 
and McLean (2004) และคุณภาพของสินคา (Product Quality) (Choi, Kim, Kim and Kim 
,2006) 
  อยางไรก็ตามวิจัยนี้จะศึกษาในบริบทที่มีความเก่ียวของในองคกรภาครัฐ ไดแก   
  คุณภาพของขอมูล หมายถึง คุณภาพของขอมูลในเว็บไซต เชน ความถูกตอง ความ
ครบถวน และความทันสมัย 
  คุณภาพของระบบ หมายถึง คุณภาพของระบบในการทํางาน เชน ความพรอมใช
งาน และระบบสามารถตอบสนองไดอยางรวดเร็ว 
  DeLone and McLean (1992) อางถึงใน นิตยา วงศภินันทวัฒนา (2551) ได
จัดสรางตัวแบบความสําเร็จของระบบสารสนเทศ โดยกลาววาปจจัยท่ีกําหนดความสําเร็จของระบบ
สารสนเทศประกอบดวย 6 ปจจัยหลักคือ คุณภาพของขอมูล (Information Quality) คุณภาพของ
ระบบ (System Quality) คุณภาพของสารสนเทศ (Information Quality) การใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ (Use) ความพึงพอใจของผูใช (User Satisfaction) ผลกระทบตอบุคคล (Individual 
Impact) และผลกระทบตอองคกร (Organizational Impact) โดยปจจัยคุณภาพของระบบและ
ปจจัยคุณภาพของขอมูลจะสงผลกระทบตอปจจัยการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและปจจัยความ  
พึงพอใจของผูใช ซึ่งปจจัยทั้งสองน้ีจะสงผลกระทบซึ่งกันและกัน จากน้ันจะสงผลกระทบตอปจจัย
ผลกระทบตอบุคคล โดยปจจัยผลกระทบตอบุคคลจะสงผลตอปจจัยผลกระทบตอองคกรอีกตอหนึ่ง 
  ดังนั้น วิจัยในอดีต ไดกลาวถึง คุณภาพของขอมูล ( Information Quality) และ
คุณภาพของระบบ (System Quality) DeLone and McLean (1992) วา ผูใชจะมีความพึงพอใจใน
ระบบเม่ือขอมูล และระบบมีคุณภาพ ซึ่งสอดคลองกับ Sedden (1997) ในการใชความสําเร็จของ
เทคโนโลยีสารสนเทศ (IS Success) การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ (IS Use) การประเมินเทคโนโลยี
สารสนเทศ (IS Evaluation) และประสิทธิผลของเทคโนโลยีสารสนเทศ (IS Effectiveness) 
นอกจากนี้คุณภาพของขอมูลและคุณภาพของระบบมีความสัมพันธอยางชัดเจนตอความพึงพอใจ
ออนไลน  
  Lederer, Maupin, Sena and Zhuang (2000) ไดศึกษาทฤษฎี TAM ในสวนของ
เว็บไซต (World Wide Web) พบวา คุณภาพของขอมูลรวมถึงขอมูลท่ีตรงประเด็น (relevant) มี
ความครบถวนของขอมูล (thoroughness information) มีความถูกตอง (accurate) และการ
เหมาะสมกับเวลา (timeliness) จะสงผลอยางยิ่งตอการรับรูวามีประโยชน (perceived usefulness) 
  Dutta-Bergman (2004) ไดศึกษาและพบวา ขอมูลสุขภาพอิเล็กทรอนิกส  
(e-health) ที่นาเชื่อถือน้ัน จะแสดงไดจากแรงจูงใจในการใชเว็บไซต และความสมบูรณของขอมูล 
ดังนั้น Ahituv (1980) ไดกลาวไววา ขอมูลท่ีมีคุณคา (information value) ในหลายคุณลักษณะ 
(multi-attribute) สามารถวัดขอมูลได 5 มิติ คือ ความถูกตอง (accuracy) การรวมกัน 
(aggregation) ความสัมพันธกัน (relevance) รูปแบบ (formatting) และการเหมาะสมกับเวลา 
(timeliness) 
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ตารางที่ 1  งานวิจัยในอดีตท่ีเกี่ยวของกับคุณภาพอิเล็กทรอนิกส 

ผูแตง กรอบแนวคิด ผลการวิจัย 
Landrum, 
Prybutok, 
Strutton and 
Zhang (2008) 

ศึกษาการมีประโยชนเทียบกับ
การใชในโมเดลความสําเร็จ
ทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ของ DeLone & McLean 

การใช (Use) คุณภาพของขอมูล คุณภาพ
ของระบบ คุณภาพของการบริการ สงผล
ใหเกิดการใช และความพึงพอใจของผูใช
การใชไมสงผลเกิดความพึงพอใจของผูใช 
การมีประโยชน (Usefulness) คุณภาพ
ของขอมูล คุณภาพของระบบ คุณภาพของ
การบริการ สงผลใหเกิดการมีประโยชน 
และความพึงพอใจของผูใช 

Wang 2007( ) ศึกษาความสําเร็จของระบบใน
พาณิชยอิเล็กทรอนิกส โดยใช 
โมเดลความสําเร็จทางดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศของ 
DeLone & McLean 

คุณภาพของขอมูล คุณภาพของระบบ 
คุณภาพของการบริการ สงผลใหเกิดการ
รับรูคุณคา ความพึงพอใจของผูใช และ
สงผลใหเกิดความตั้งใจกลับมาใชใหม
(Intention to Reuse) การรับรูคุณคา
สงผลใหเกิดความพึงพอใจของผูใช และ
สงผลใหเกิดความตั้งใจกลับมาใชใหม 

Guimaraes, 
Armstong and 
O’ Neal 2006( ) 

ศึกษาการทดสอบการทดลอง
ปจจัยของคุณภาพของระบบ 

ผูพัฒนาความรู (Developer skill) 
ลักษณะภายนอก(Shell characteristics) 
ลักษณะของผูใช(End-user 
characteristics) ลักษณะของโดเมน 
(Domain expert characteristics) ผูใชที่
เกี่ยวของ (User Involvement) และฝาย
สนับสนุน (Management support) 
สงผลใหเกิดคุณภาพของระบบ 

Wixom and 
Todd 2005( ) 

พัฒนาโมเดลการรวมกันใน
ความเชื่อที่พิเศษและทัศนคติ
เกี่ยวกับการสรางระบบ โดย
การใช TAM และความพึง
พอใจของผูใช 

คุณภาพของขอมูลสงผลใหเกิดความพึง
พอใจของขอมูล(Information 
satisfaction) สงผลใหเกิดการมีประโยชน
สงผลใหเกิดความตั้งใจและทัศนคติ 
คุณภาพของระบบสงผลใหเกิดความพึง
พอใจของระบบ(System satisfaction) 
สงผลใหเกิดความงายในการใชงาน และ
สงผลใหเกิดทัศนคติความงายสงผลใหเกิด
การมีประโยชนทัศนคติสงผลใหเกิดความ
ตั้งใจ 
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ตารางที่ 1  งานวิจัยในอดีตท่ีเกี่ยวของกับคุณภาพอิเล็กทรอนิกส (ตอ) 
ผูแตง กรอบแนวคิด ผลการวิจัย 

Sedden (1997) ศึกษาลักษณะ และการขยาย
ของโมเดลความสําเร็จของ
เทคโนโลยีสารสนเทศของ 
DeLone and McLean 

คุณภาพของระบบ (System Quality) 
คุณภาพของขอมูล (Information 
Quality) การรับรูวามีประโยชน 
(Perceived Usefulness) ผลประโยชน
สุทธิของบุคคล (Net Benefits to 
Individuals) ผลประโยชนสุทธิขององคกร 
(Net Benefits to Organizations) และ
ผลประโยชนสุทธิของสังคม (Net 
Benefits to Society) สงผลใหเกิดความ
พึงพอใจของผูใช (User Satisfaction) 

Sedden (1997) ศึกษาลักษณะ และการขยาย
ของโมเดลความสําเร็จของ
เทคโนโลยีสารสนเทศของ 
DeLone and McLean 

คุณภาพของระบบ (System Quality) 
คุณภาพของขอมูล (Information 
Quality) การรับรูวามีประโยชน 
(Perceived Usefulness) ผลประโยชน
สุทธิของบุคคล (Net Benefits to 
Individuals) ผลประโยชนสุทธิขององคกร 
(Net Benefits to Organizations) และ
ผลประโยชนสุทธิของสังคม (Net 
Benefits to Society) สงผลใหเกิดความ
พึงพอใจของผูใช (User Satisfaction) 

Sedden (1997) ศึกษาลักษณะ และการขยาย
ของโมเดลความสําเร็จของ
เทคโนโลยีสารสนเทศของ 
DeLone and McLean 

คุณภาพของระบบ (System Quality) 
คุณภาพของขอมูล (Information 
Quality) การรับรูวามีประโยชน 
(Perceived Usefulness) ผลประโยชน
สุทธิของบุคคล (Net Benefits to 
Individuals) ผลประโยชนสุทธิขององคกร 
(Net Benefits to Organizations) และ
ผลประโยชนสุทธิของสังคม (Net 
Benefits to Society) สงผลใหเกิดความ
พึงพอใจของผูใช (User Satisfaction) 
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 3.2 ทฤษฎีการยอมรับเทคโนโลยี (Technology Acceptance Model: TAM) 
  Ajzen and Fishbein (1975) โดย Davis (1989) อางถึงใน จุรีพร ทองทะวัย 
(2555) ทฤษฎีการยอมรับเทคโนโลยี (TAM) มีจุดประสงคเพ่ือเปนแบบแผนในการทํานายการยอมรับ
ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งพัฒนาตอจาก ทฤษฎีการกระทําดวยเหตุผล (Theory of Reasoned 
Action: TRA) เปนแนวคิดพ้ืนฐานสําหรับอธิบายระหวาง 2 ตัวแปร คือ 
   3.2.1 การรับรูวามีประโยชน (Perceived Usefulness) และ การรับรูวางาย
ตอการใช (Perceived Ease of Use) เปนตัวแปรหลักที่สําคัญของทฤษฎีการยอมรับเทคโนโลยี โดย
เพ่ิมสมรรถภาพและประสิทธิภาพในการทํางานดานเทคโนโลยีสารสนเทศใหมากขึ้น สามารถนํามาใช
ใหเกิดประโยชนและเสนอทางเลือกที่มีคุณคาสําหรับการปฏิบัติงานเดียวกัน รวมท้ังถาใชเทคโนโลยี
ใหมนี้จะทําใหไดงานที่มีคุณภาพดีขึ้น หรือทาใหงานเสร็จเร็วขึ้น ซึ่งสงผลมีรายไดเพ่ิมขึ้น ถือเปน
แรงจูงใจภายนอก (Extrinsic Motivation) (Agarwal and Prasad, 1999; Teo, Lim, and Lai, 
1999; Venkatesh and Davis, 2000) 
  ในทฤษฎีการยอมรับเทคโนโลยีถือวาการรับรูประโยชนเปนปจจัยสําคัญที่บงชี้ถึงการ
ยอมรับ (Adoption) หรือความต้ังใจท่ีจะใช และการใชเทคโนโลยี (Usage) อันเนื่องมาจากการรับรู
วามีประโยชนมีอิทธิพลทางตรงตอพฤติกรรมการยอมรับ และการรับรูประโยชนมีอิทธิพลทางออมตอ
การใชโดยสงผานพฤติกรรมการยอมรับ (Agarwal and Prasad, 1999) 
   3.2.2 ทัศนคติตอการใช (Attitude Toward Using) พฤติกรรมความต้ังใจใน 
การใช (Behavioral Intentions to Use) และการใชจริง (Actual System Use) เปนตัวแปรของ
ทฤษฎีการยอมรับเทคโนโลยีที่กลาวถึงระดับที่ผูใชคาดหวังตอเทคโนโลยีที่เปนเปาหมาย ถึงความงาย
ตอการใชงานของเทคโนโลยี มีความสะดวกไมซับซอน และไดรับการยอมรับจากผูใช ซึ่งการรับรูความ
งายในการใชงานมีอิทธิพลทางตรงตอพฤติกรรมการยอมรับ หรือความต้ังใจที่จะใชและมีอิทธิพล
ทางออมตอการใชโดยสงผานพฤติกรรมการยอมรับ (Agarwal and Prasad, 1999; Teo, Lim and 
Lai, 1999; Karahanna, Straub and Chervany; Venkatesh and Davis, 2000) 
  นอกจากนี้ ยังพบวา การรับรูความงายในการใชงานมีอิทธิพลตอการรับรูประโยชน
ดวย (Agarwal and Prasad, 1999; Teo, Lim and Lai, 1999; Venkatesh and Davis, 2000) 
  วิไลลักษณ เสรีตระกูล (2550) ไดศึกษาจากทฤษฎี Technology Acceptance 
Model (TAM) อางถึงใน (Bagozzi et al., 1992; Davis et al., 1989) กลาวถึงปจจัยสําคัญในการ
ยอมรับเทคโนโลยีคือ การใชคอมพิวเตอรของผูเรียน (Computer self-efficacy) การรับรูความงาย
ในการใชงาน (Perceived Ease of Use) การรับรูประโยชน (Perceive Usefulness) และความ
นาเชื่อถือไดจากการรับรู (Perceived credibility)โดยในงานวิจัยไดนําแบบจําลองดานการยอมรับ
เทคโนโลยี (Technology Acceptance Model  หรือ TAM) มาดัดแปลงเปนกรอบแนวคิดในการ
วิจัย TAM เปนโมเดลที่ Davis,F. D. (1989) พัฒนาขึ้นเพ่ือใชในการอธิบาย หรือพยากรณพฤติกรรม 
ในการยอมรับระบบสารสนเทศ (Information System) ที่มีการพัฒนาขึ้นมาใหม ในการวิจัยเรื่องนี้ 
ปจจัยสูความสําเร็จการนําระบบ e-learning มาใช โดยจะวัดจากตัวแปรความตั้งใจ (Intention to 
Use) 
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 3.3 การแพรกระจายนวัตกรรม (Diffusion of Innovation) 
  Rogers (1983) ไดกลาวไววา การแพรกระจายนวัตกรรม กระบวนการติดตอสื่อสาร 
หลายชองทางที่เก่ียวกับนวัตกรรมทามกลางสมาชิกจํานวนมากในระบบสังคม โดยการติดตอสื่อสาร 
ทําใหเกิดการแบงปนขาวสาร ความคิดใหมๆ จากคนหน่ึงไปสู อีกคนหน่ึงและไปสูคน จํานวนมาก 
อีกทั้งการกระจายยังเปนการเปล่ียนแปลงทางสังคมอีกอยางหน่ึง กลาวคือ เมื่อเกิดสิ่ งประดิษฐใหมๆ 
ขึ้นก็จะมีการเผยแพร มีทั้งผูยอมรับและไมยอมรับ ซึ่งทั้งหมดจะสงผลตอการ เปลี่ยนแปลงทางสังคม 
  ทฤษฎีการเผยแพรนวัตกรรม (Diffusion of innovation theory หรือ DOI) เปน
ทฤษฎีพ้ืนฐานทางสังคมวิทยา (sociology) นําเสนอโดย Roger ตั้งแตป 1960s สําหรับใชศึกษาการ
เผยแพรนวัตกรรม ทั้งน้ี Moore and Benbasat ไดปรับใชแนวคิดคุณลักษณะของนวัตกรรม 
(Characteristics of innovation) จากทฤษฎีการรับรูดวยคุณสมบัติ (The theory of perceived 
attribute) ซึ่งเปนหนึ่งในองคประกอบหลักท่ีไดรับความนิยมมากที่สุดของทฤษฎี DOI เพ่ือศึกษาการ
ยอมรับและการใชเทคโนโลยีของแตละบุคคล  โดยมีหลักการคุณลักษณะของนวัตกรรม แสดงใหเห็น
วานวัตกรรมเปนสิ่งที่งายตอการยอมรับ ควรมีคุณลักษณะ 5 ประการดังนี้ 1) นวัตกรรมนั้นมีขอ
ไดเปรียบหรือมีขอดีกวา (Relative advantage) คือการรับรูวานวัตกรรมนั้นสามารถใชงานไดดีกวาที่
เคยมีมากอน 2) งายตอการใชงาน (Ease of use) คือการรับรูวานวัตกรรมนั้นใชงานไดงาย  
3) สามารถสังเกตเห็นได (Visibility) คือสามารถสังเกตเห็นบุคคลอ่ืนๆในองคการใชงานระบบ
สารสนเทศได 4) ความสอดคลองหรือเหมาะสมกับผูใชงาน (Compatibility) คือความสอดคลองกับ
ความตองการหรือประสบการณของกลุมผูมีศักยภาพในการยอมรับนวัตกรรม และ 5) ผลลัพธที่
สามารถแสดงใหเห็นกอนได คือผลลัพธที่ไดจากการใชนวัตกรรมนั้นจะตองสามารถจับตองได สังเกต
ไดและสามารถถายทอดได 
  โดยวิจัยนี้จะศึกษาในบริบทที่มีความเก่ียวของในองคกรภาครัฐ ไดแก การรับรู
ประโยชน (Perceive Usefulness) การรับรูความงายในการใชงาน (Perceive Ease of Use) 
   3.3.1 การรับรูประโยชน (Perceive Usefulness)  
  การรับรูประโยชนของเทคโนโลยี โดยเทคโนโลยีนั้นเสนอทางเลือกที่มีคุณคาสําหรับ
การปฏิบัติงานในลักษณะการปฏิบัติงานเดียวกัน โดยการนําเทคโนโลยีใหมมาใชจะทําใหไดงานท่ีมี
คุณภาพดียิ่งข้ึน หรือทําใหงานเสร็จเร็วขึ้น ซึ่งจะเกี่ยวโยงไปถึงการทําใหมีเพ่ิมประสิทธิภาพการ
ทํางาน กอใหเกิดรายไดยิ่งขั้น ซึ่งถือเปนแรงจูงใจภายนอก (Extrinsic Motivation) (Agarwal et. 
al., 1999; Teo et. al., 1999, Venkatesh, 2000(a) (b)) 
  โดยโมเดลของ TAM ถือวาการรับรูประโยชนเปนปจจัยสําคัญที่บงชี้ถึงการยอมรับ 
(adoption) หรือความต้ังใจท่ีจะใช และการใชเทคโนโลยี (Usage)  โดยการรับรูประโยชนมีอิทธิพล
ทางตรงตอพฤติกรรมการยอมรับ และการรับรูประโยชนมีอิทธิพลทางออมตอการใช โดยสงผาน
พฤติกรรมการยอมรับ (Agarwal et. al., 1999) 
  ดังนั้นจากคําอธิบายขางตน การรับรูถึงประโยชนที่ไดรับจากเทคโนโลยีสารสนเทศ 
คือ ปจจัยที่กาหนดการรับรูในแตละบุคคลวาเทคโนโลยีสารสนเทศมีสวนชวยพัฒนาประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงาน และเปนปจจัยที่สงผลโดยตรงตอความต้ังใจแสดงพฤติกรรมการใช 
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   3.3.2 การรับรูความงายในการใชงาน (Perceive Ease of Use)  
  การรับรูวาเทคโนโลยีนั้นใชงานงายและสะดวกไมตองใชความพยายามมาก 
เทคโนโลยีใดที่ใชงานงายและสะดวกไมซับซอน มีความเปนไปไดมากที่จะไดรับการยอมรับจาก
ผูใชงาน การรับรูความงายในการใชงานมีอิทธิพลทางตรงตอพฤติกรรมการยอมรับ หรือความต้ังใจท่ี
จะใชและมีอิทธิพลทางออมตอการใชโดยสงผานพฤติกรรมการยอมรับ (Agawal et. al, 1999; 
Karrahanna, 1999; Toe et. al., 1999; Venkatesh, 2000) นอกจากนี้ยังพบวา การรับรูความงาย
ในการใชงานมีอิทธิพลตอการรับรูประโยชนดวย (Agarwal et. al., 1999; Venkatesh, 2000; Toe 
et. al., 1999) 
  ดังนั้นการรับรูวาเปนระบบที่งายตอการใชงาน คือ ปจจัยที่กําหนดในแงปริมาณหรือ
ความสําเร็จที่ไดรับวาตรงกับความตองการหรือท่ีคาดหวังไวหรือไม ซึ่งเปนปจจัยที่สงผลตอการรับรู 
ถึงประโยชนที่ไดรับจากเทคโนโลยีสารสนเทศดวย 
 3.4 การใชเทคโนโลยี (Technology Adoption) 
  ปจจุบันหลายๆ องคกรไดนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในองคกรอยางแพรหลาย 
ในชองทางอินเทอรเน็ตมาเปนชองทางในการใหบริการแกลูกคาท่ีเรียกวา การใหบริการอิเล็กทรอนิกส 
(Electronic Service: E-Service) ซึ่งการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชใหเกิดคุณคาและประสิทธิผล
นั้นจําเปนตองไดรับการยอมรับจากผูใช Davis (1989) ไดพัฒนาโมเดลการยอมรับเทคโนโลยีของผูใช
เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีชื่อวา โมเดลการยอมรับเทคโนโลยี (Technology Acceptance Model: 
TAM) โมเดลนี้กลาวถึงทัศนคติของผูใชเทคโนโลยีสารสนเทศในเรื่องการเล็งเห็นความงายในการใช
งาน (Perceived Ease of Use: EOU) และการเล็งเห็นถึงผลประโยชน (Perceived Usefulness: 
U) ของผูใชแตละคน โดยปจจัยทั้งสองสงผลกระทบตอทัศนคติในการใชงาน (Attitude toward 
Usage : A) ซึ่งทัศนคติในการใชงานสงผลกระทบท่ีจะทําใหผูใชมีความตั้งใจท่ีจะใชงาน (Behavioral 
Intention to Use: BI) และการมีใชงานจริง (Actual Usage) 
  การรับรูถึงความงายในการใชงาน (Perceived Ease of Use: EOU) หมายถึง 
ระดับท่ีผูใชงานเชื่อวาการใชเทคโนโลยีใหมๆ ไมตองใชความสามารถ หรือความพยายามมาก หรือถา
หากตองใชก็อยูในระดับที่นอยมาก ในกรณีของการใชบริการอิเล็กทรอนิกสผานชองทางอินเทอรเน็ต 
Lederer et al., (2000) พบวา มีตัวแปรที่เกี่ยวของกับความงายในการใชบริการอิเล็กทรอนิกสหลาย
ตัวแปร เชน ความงายในการแสดงรายละเอียดบนเว็บไซตที่เขาใจงาย (Ease of Understanding) 
ความงายในการคนหา (Ease of Finding) สวนการรับรูถึงประโยชนในการใชงาน (Perceived 
Usefulness: U) หมายถึง ระดับท่ีผูใชงานเชื่อวาการใชเทคโนโลยีใหมๆ จะชวยใหผลการปฏิบัติงานดี
ขึ้น เชน ทํางานไดเร็วข้ึน ใหขอมูลที่ทันสมัยมากขึ้น ฯลฯ ประโยชนในการใชงานขึ้นอยูกับ
ลักษณะเฉพาะของเทคโนโลยี โมเดล TAM ไดขยายการศึกษาโดยนําเรื่องความแตกตางของ
วัฒนธรรม (Veiga et al. 2001) ความไววางใจ (Suh and Han, 2002) ประสบการณของผูใช 
(Venkatesh and Bala, 2008) การยอมรับพาณิชยอิเล็กทรอนิกสหรืออินเทอรเน็ต (Lederer et al. 
2000; Adams et al., 1992; Morris and Dillon, 1997) 
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 นอกจากนี้ ทฤษฎีดานสังคมศาสตรมีวิจัยศึกษาการยอมรับเทคโนโลยีหรือนวัตกรรม
ใหมๆ ไดมีปจจัยที่ใชในทฤษฎีนี้มีแตกตางกันไปตามบริบท (Context) ที่ใชในการศึกษา เชน Moore 
และ Benbasat (1996) พบวา การยอมรับและใชนวัตกรรมใหมเกิดจากหลายปจจัย เชน ความงาย 
(Ease of Use) ความไดเปรียบ หรือประโยชน (Relative Advantage) ความเขากันได 
(Compatibility) แสดงผลใหเห็นได (Result Demonstrability) สามารถเห็นนวัตกรรมใหมได 
(Visibility) ทดลองใชได (Trial ability) 
 จากกรอบแนวคิดการใชเทคโนโลยี(Technology Acceptance Model) มีประโยชน
หรือความไดเปรียบจากการใชเทคโนโลยี คือ เปนเรื่องเกี่ยวกับระบบของเทคโนโลยีที่ใช แนวคิด 
Technology Acceptance Model วัดในมุมมองท่ีกวาง คือ ความงายในการใชงานของระบบความ
เขากันได ความงาย การแสดงผลใหเห็น หรือภาพลักษณจากการใช เปนตน อยางไรก็ตามแนวคิด
ไมไดคํานึงถึงปจจัยอ่ืนทั้งภายในและภายนอกองคกร 
 
4. การซึมซับเทคโนโลยี/นวัตกรรม (Technology/Innovation Assimilation) 
 การซึมซับเทคโนโลยีหรือนวัตกรรม (Technology/Innovation Assimilation) เกิด
จากการใชเทคโนโลยีภายในองคกร สภาพแวดลอมอ่ืนๆ ทั้งภายในแลหรือภายนอกองคกร โดยเฉพาะ
แรงกดดันจากการเปดการคาเสรีอาเซียน และการรับรูคุณคาจากการใชเทคโนโลยี การศึกษาถึง
กระบวนการในการยอมรับนวัตกรรมหน่ึงๆ ในทฤษฎีนี้จะคลายคลึงกับทฤษฎี IDT จะตองมีขั้นตอน 
โดยเร่ิมจากการริเร่ิมที่จะใช (Initial Phase) การนํามาใช (Adoption) การใชเปนประจํา
(Routinization) (Zhu et al., 2006, Roger, 1995) การที่องคกรหนึ่งตัดสินใจจะนําเทคโนโลยี หรือ
นวัตกรรมมาใชเกิดจากปจจัยภายในและภายนอกองคกร (Zhu et al., 2006 ; 
Chau and Tam, 1997) องคประกอบหน่ึงของปจจัยภายในองคกรคือ เทคโนโลยีสารสนเทศซึ่งมี
บทบาทตอการตัดสินใจใชเทคโนโลยีสารสนเทศ ไมวาจะเปนระดับการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
รวมถึงการสนับสนุนของผูบริหารใหมีการใช คอมพิวเตอร อินเทอรเน็ต เปนตน 
 การรับรูถึงประโยชนเกิดจากการนําเทคโนโลยีสารสนเทศ จะทําใหเกิดความมั่นใจใหแก
ผูใชงาน ทําใหเกิดความเขาใจกับเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งผูใชไมรูสึกถึงความซับซอน เขาใจงาย และ
รูสึกถึงการไดประโยชนมากกวาเดิม สงผลใหผูใชยอมรับและมีความพรอมตอการนําเทคโนโลยี
สารสนเทศ/นวัตกรรมมาแทนที่หรือใชเพ่ือชวยเพ่ิมประสิทธิภาพในการทํางานใหดียิ่งกวาเดิม 
(Hatem El-Gohary, 2012; Roger, 1995) โดยหากนําเทคโนโลยีสารสนเทศ/นวัตกรรมที่มีความ
พรอม ทั้งทางระบบตางๆ และโครงสรางพ้ืนฐานซ่ึงสามารถตอบสนองตอการใชงานซ่ึงเมื่อนํามาใช
แลวสงผลใหเกิดคุณคาตอผูใชและชวยเพ่ิมทักษะหรือความรูใหกับผูใช (Zhu et al., 2006; Zhu 
and Kraemer, 2005) นอกจากน้ีคุณคาดานประโยชนของเทคโนโลยีสารสนเทศ/นวัตกรรมที่องคกร
นํามาใชสามารถสรางความสุขทางใจและความเพลิดเพลิน (Babin et al., 2007) 
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ตารางที่ 2  งานวิจัยในอดีตท่ีเกี่ยวของกับการยอมรับใชเทคโนโลยีสารสนเทสและการสื่อสาร 
ผูแตง กรอบแนวคิด ผลการวิจัย 

Lederer,  
Maupin, Sena 
and Zhuang 
(2000) 

ศึกษาทฤษฎี TAM ในบริบทของ
เว็บไซต (World Wide Web) 

ความงายในการเขาใจ (Ease of 
understanding) และความงายในการ
คนหา (Ease of finding) สงผลใหเกิด
ความงายในการใชงาน (Ease of use) 
ขอมูลที่มีคุณภาพ (Information quality) 
สงผลใหเกิดการมีประโยชน (Usefulness) 
ความงายในการใชงาน และมีประโยชน 
สงผลใหเกิดการใช (Usage) 

Sedden (1997) ศึกษาลักษณะ และการขยายของ
โมเดลความสําเร็จของเทคโนโลยี
สารสนเทศของ DeLone and 
McLean 

คุณภาพของระบบ (System Quality) 
คุณภาพของขอมูล (Information 
Quality) การรับรูวามีประโยชน 
(Perceived Usefulness) ผลประโยชน
สุทธิของบุคคล (Net Benefits to 
Individuals) ผลประโยชนสุทธิขององคกร 
(Net Benefits to Organizations) และ
ผลประโยชนสุทธิของสังคม (Net 
Benefits to Society) สงผลใหเกิดความ
พึงพอใจของผูใช (User Satisfaction) 

 
5. โครงสรางองคกรของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
 กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร (Ministry of Information and 
Communication Technology) เปนกระทรวงที่ทําหนาที่ดูแลดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารของประเทศ จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2545 ตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง 
กรม พ.ศ. 2545 มีอํานวจหนาที่เกี่ยวกับการวางแผนสงเสริม พัฒนา และดําเนินกิจกรรมเกี่ยวกับ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร การอุตุนิยมวิทยา และการสถิติ และราชการอ่ืนตามที่มี
กฎหมายกําหนดใหเปนอํานาจหนาที่ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
 โดยปจจุบันไดมีอํานาจหนาที่ตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พศ. 
2545 หมวด 10 มาตรา 24 ไดระบุวา กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อการ มีอํานาจหนาที่
เกี่ยวกับ การวางแผน สงเสริม พัฒนา และดําเนินกิจกรรมเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ และการ
สื่อสาร การอุตุนิยมวิทยา และการสถิติ และราชการอ่ืนตามท่ีมีกฏหมาย กําหนดใหเปนอํานาจหนาท่ี
ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หรือสวนราชการที่สังกัดกระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร  
 ตามมาตรา 25 กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร มีสวนราชการ 4 แหง 
ประกอบไปดวยสํานักงานรัฐมนตรี สํานักงานปลัดกระทรวง กรมอุตุนิยมวิทยา สํานักงานสถิติ
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แหงชาติ นอกจากน้ีกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารยังมีหนวยงาน องคการมหาชน
และรัฐวิสาหกิจในสังกัดอีก 6 แหงประกอบดวย บริษัท ทีโอที จํากัด(มหาชน) บริษัท กสท 
โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) บริษัท ไปรษณียไทย จํากัด สํานักงานสงเสริมอุตสาหกรรมซอฟตแวร
แหงชาติ (องคการมหาชน) สํานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส (องคการมหาชน) สํานักงานพัฒนา
ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส (องคการมหาชน) (กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร : 
2557) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
ภาพที่ 2   ประยุกตจากโครงสรางกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 

 
 วิสัยทัศน (Vision) เปนองคกรหลักในการบริหารจัดการดานเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร (ICT) ของประเทศ เพ่ือการพัฒนาอยางยั่งยืน  
 พันธกิจ (Mission)  
 1. เสนอแนะนโยบายและจัดทําแผนยุทธศาสตรดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร การอุตุนิยมวิทยา การสถิติ และการเตือนภัยพิบัติ 
 2. พัฒนาและบริหารจัดการโครงสรางพื้นฐานดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
ใหกระจายไปสูประชาชนทั่วประเทศอยางทั่วถึง มีประสิทธิภาพ 
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 3. สงเสริม สนับสนุน พัฒนาการใช ICT และขอมูลสถิติในทุกภาคสวนเพ่ือการพัฒนา
ประเทศอยางทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ มีคุณธรรม จริยธรรม ถูกตอง เหมาะสม เพ่ือเพ่ิมคุณภาพชีวิต
ของประชาชน 
 4. สงเสริม สนับสนุน และพัฒนาบุคลากรดาน ICT ใหมีความรูความสามารถในระดับ
มาตรฐาน เพ่ือสามารถสรางสรรค ผลิต และใช ICT ไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 5. สงเสริมและพัฒนาการอุตุนิยมวิทยา และการเตือนภัยพิบัติอยางบูรณาการ ใหมี
ประสิทธิภาพ ทันตอเหตุการณ 
 6. สงเสริมและสนับสนุนการวิจัยและพัฒนา นวัตกรรม ในภาคการผลิต การบริการ  
การลงทุน ดาน ICT เพ่ือเพ่ิมศักยภาพและขีดความสามารถดานอุตสาหกรรม ICT ในการแขงขัน
ระดับประเทศและระหวางประเทศ 
 ตราสัญลักษณ พระพุทธเปนเทพเจาวันพุธมีกายสีเขียว เปยมดวย ภูมิปญญามีความรอบ
รูเปนเลิศ พระหัตถขวาถือคัมภีร แสดงถึงความรอบรูในวิทยาการตางๆ พระหัตถซายถือพระขรรค 
แสดงถึงความเฉียบคม มีอํานาจ พระเศียรเปรงรัศมี แสดงถึงพระปญญาญาณ ลายรูปพระเกศ 
ตอนบนของกรอบเปนการเสริมภาพพระพุธซึ่งแสดงสติปญญาและความรอบรู ลายขมวดตอนลางของ
กรอบ แสดงถึงศูนยรวมของความรูขาวสารขอมูลตางๆ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที ่3  ตราสัญลักษณกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
ที่มา: กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร, ตราสัญลักษณ, เขาถึงเมื่อ  1 ตุลาคม 
2557, เขาถึงไดจาก http://www.mict.go.th/view/1/เกี่ยวกับกระทรวง 
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6. งานวิจัยที่เกี่ยวของ 
 
งานวิจัยท่ีเกี่ยวของในประเทศ 
 เอกภัคปมณฑ จันที (2556) ไดศึกษาถึง การศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตอการยอมรับการ
ใชงานระบบ Manufacturing Inteligence กรณีศึกษาบริษัทผูผลิตสินคาปโตรเคมีขั้นปลายแหงหนึ่ง
ในประเทศไทย ผลการศึกษาพบวา ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการยอมรับการใชงานระบบ MI ไดแกความ
งายในการใชงาน มีความสําคัญเปนอันดับหนึ่ง รองลงมาคือการใหความสนับสนุนและผลักดันจาก
ผูบริหาร โดยไดนําผลวิจัยไปขอความคิดเห็นจากผูบริหารพบวาผูบริหารเห็นดวยกับผลการวิจัยพรอม
แสดงความคิดเห็นวาในชวงเวลาที่ทําการวิจัยเปนชวงการเร่ิมตนงาน อาจยังไมตระหนักถึงผลของการ
ใชระบบ เนื่องจากระบบยังถูกใชงานไมสมบูรณและอาจเกิดจากผูบริหารไมไดนําขอมูลเขามาใชอยาง
จริงจัง ซึ่งทางผูบริหารมองเห็นวาวิจัยนี้มีประโยชนเชิงบริหารจัดการ โดยจะเนนผลักดันนโยบายที่จะ
สงผลตอการยอมรับการใชงานระบบอันจะทําใหเการดําเนินงานของระบบน้ีประสบความสําเร็จตอไป 
 ชณุตพร เจยชุม (2556) ไดศึกษาถึง พฤติกรรมการใชเทคโนโลยีสารสนเทศของ
บุคคลากรสานักงานเขตพ้ืนที่ การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง จังหวัดพัทลุง ผลการศึกษาพบวา ระดับ
พฤติกรรมการใชเทคโนโลยีสารสนเทศของบุคลากรสานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง 
จังหวัดพัทลุง มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณารายดานพบวาพฤติกรรมการใชสารสนเทศ
ของบุคลากรสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง จังหวัดพัทลุง มีคาเฉลี่ยมากที่สุด 2 
ดานและมีคาเฉลี่ยมาก 2 ดาน โดยดานประโยชนที่ไดรับมีคาเฉลี่ยสูงสุด ขณะที่ดานเครื่องมือที่ใชมี
คาเฉลี่ยตาสุด ผลการทดสอบสมมติฐานพบวา ดานเพศ อายุ หนวยงาน ระดับการศึกษา 
ประสบการณการการทางาน ประสบการณฝกอบรมดานเทคโนโลยีสารสนเทศประสบการณการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ และการเรียนรูเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีแตกตางกันสงผลใหพฤติกรรมการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศของบุคลากรสานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง จังหวัดพัทลุงไม
แตกตางกัน 
 สิงหะ ฉวีสุข และ สุนันทา วงศจตุรภัทร (2556) ไดศึกษาถึง สวนขยายทฤษฏีรวมการ
ยอมรับการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ ผลการศึกษาพบวา การยอมรับการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
สามารถเกิดข้ึนไดในท่ีแตกตางกัน เชน ใชงานเทคโนโลยีสารสนเทศของพนักงานภายในองคการธุรกิจ 
หรือการใชงานเทคโนโลยีสารสนเทศของผูบริโภค เปนตน โดยสภาพส่ิงอํานวยความสะดวกจะมีความ
แตกตางและผันแปรไปตามตัวแทนผูใหบริการเครือขายสัญญาณโทรศัพท ดวยเหตุนี้การพิจารณานํา
ทฤษฎีไปประยุกตใชศึกษาการยอมรับการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ จึงควรมีความเหมาะสมกับบริบท
เปาหมาย เพ่ือสามารถคาดการณลวงหนาวาจะเกิดพฤติกรรมการใช หรือใหคําอธิบายการยอมรับการ
ใชเทคโนโลยีสารสนเทศของแตละบุคคลไดอยางมีหลักการ ทั้งนี้แบบจําลอง UTAUT2 มีความเปนไป
ไดที่จะสามารถนําไปประยุกตศึกษาไดในกลุมผูบริโภค เพราะทฤษฎีมีองคประกอบหลักสําคัญที่แสดง
ใหเห็นถึงปจจัยหรือตัวกําหนดที่แตกตางกัน วาจะสงผลหรือมีความสัมพันธกันอยางไรในการสงเสริม
ใหเกิดการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยอาศัยความต้ังใจแสดงพฤติกรรมและพฤติกรรมการใช เปนตัว
คาดการณลวงหนาและตัวแปรตามตามลําดับ 
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 สิงหะ ฉวีสุข และ สุนันทา วงศจตุรภัทร (2555) ไดศึกษาถึง ทฤษฎีการยอมรับการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ ผลการศึกษาพบวา การยอมรับการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเกิดขึ้นไดในที่
แตกตางกัน เชน ในแตละบุคคลหรือแตละองคการ ดวยเหตุนี้การพิจารณานาทฤษฎีตางๆไป
ประยุกตใชศึกษาจึงควรเลือกใชทฤษฎีเปนกรอบอางอิงใหเหมาะสมกับบริบทเปาหมาย เพ่ือสามารถ
พยากรณหรือใหคําอธิบายการยอมรับการใชเทคโนโลยีของแตละบุคคลหรือแตละองคการไดอยางมี
หลักการ ซึ่งจะทาใหผลการวิจัยมีความนาเชื่อถือและเปนที่ยอมรับ ทั้งนี้แบบจาลอง UTAUT และ 
UTAUT2 ไดรับการพัฒนาบนพ้ืนฐานความสัมพันธที่เดนชัดท่ีสุดของปจจัยหลักสําคัญจาก 8 ทฤษฎี
พ้ืนฐานดานการยอมรับการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ UTAUT และ UTAUT2 จึงมีความเปนไปไดใน
การนํามาใชเปนกรอบอางอิง ซึ่งจะสามารถชวยใหการวิจัยมีความครอบคลุมท้ังกลุมบุคคลท่ัวไปและ
กลุมผูบริโภคซึ่งมีลักษณะแตกตางกัน และโดยอาศัยความตั้งใจและพฤติกรรม เชน พฤติกรรมการใช
งานเทคโนโลยีสารสนเทศ เปนตัวพยากรณและตัวแปรตาม ตามลาดับ เพ่ือทาใหผลการวิจัยมีความ
ถูกตองนาเชื่อถือ 
 อรทัย เลื่อนวัน (2555) ไดศึกษาถึง ปจจัยท่ีมีผลตอการยอมรับเทคโนโลยีสารสนเทศ 
กรณีศึกษา กรมการพัฒนาชุมชน ศูนยราชการแจงวัฒนะ ผลการศึกษาพบวา ระดับการศึกษามีผลตอ
การยอมรับเทคโนโลยีดานการรับรูประโยชน แสดงวาเปนกลุมที่สามารถที่จะเรียนรูยอมรับเทคโนโลยี
สารสนเทศและนํามาปรับใชในการปฏิบัติงานเปนการเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานไดมากขึ้น ดังนั้น
จึงควรจัดใหมีการฝกอบรมเกี่ยวกับระบบสารสนเทศอยูบอยครั้งเพ่ือใหมีความเหมาะสมกับการ
ปฏิบัติงาน และปจจัยเก่ียวกับงานที่แตกตางกันไมมีผลตอการยอมรับเทคโนโลยีสารสนเทศ ทั้งดาน
การรับรูประโยชนและดานการรับรูความงายตอการใชงาน โดยเสนอแนะใหองคกรควรใหความสําคัญ
ในการจัดฝกอบรมใหบุคคลกรไดใชระบบสารสนเทศใหมๆ เนนขั้นตอนการปฏิบัติเพ่ือการใชงานท่ีงาย
ยิ่งขึ้น และสรรหาเจาหนาที่ผูควบคุมดูแลระบบสารสนเทศ เพ่ือแกไขปญหาไดอยางทันทวงที 
 กวรรณ จันโททัย (2555) ไดศึกษาเรื่องการยอมรับระบบการจัดการองคความรูของการ
ประปานครหลวง ผลการศึกษาพบวา ระดับความสัมพันธระหวางปจจัยตางๆ มีอิทธิพลตอการยอมรับ
ระบบการจัดการองคความรูของการประปานครหลวงดวยวิธีการวิเคราะหความถดถอยพหุคูณ ซึ่งได
นําแบบจําลองการยอมรับเทคโนโลยีมาเปนกรอบแนวคิดงานวิจัย พบวามีปจจัยที่มีอิทธิพลตอการ
ยอมรับระบบการจัดการองคความรู ไดแก การสนับสนุนของผูบริหาร ประสบการณการเรียนรูกอน
หนา รูปแบบของระบบการเรียนรู ความนาเชื่อถือระบบ การรับรูถึงประโยชนที่จะไดรับจาก
เทคโนโลยี การรับรูถึงความงายในการใชงานเทคโนโลยี และปจจัยที่ไมมีอิทธิพลตอการยอมรับระบบ
การจัดการองคความรูอีก 4 ปจจัย ไดแก วัฒนธรรมขององคกร ประสบการณการใชงานเว็บไซต 
ทักษะการตอบรับเทคโนโลยี และการสนับสนุนดานเทคนิค 
 เอกสิทธิ์ เลาะมิง (2554) ไดศึกษาเรื่องการยอมรับการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารที่มีตอการพัฒนาชุมชนของพัฒนากรในจังหวัดภาคใตตอนลาง ผลการศึกษาพบวา 
กระบวนการตัดสินใจการยอมรับการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารของพัฒนากร โดย
ภาพรวมอยูในระดับมาก สรุปไดคือ ขั้นการรับรู มีประโยชนตองานพัฒนาชุมชน ขั้นการจูงใจ มีความ
กระตือรือรนที่จะนําเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารมาใชเพ่ือการปฏิบัติงานในอนาคตมาก โดย
พบวาพัฒนากรมีการนําความรูแฝงสวนบุคคลและองคกรมาจัดการความรูและพัฒนาเพ่ือใหเกิดองค
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ความรูใหม กระบวนการมีสวนรวม รวบรวม ประมวล จัดเก็บเปนฐานขอมูล และถายทอดความรู 
ผานการประชุม การอบรม เว็บไซต เพ่ือนําความรูที่ไดรับนั้นไปเผยแพรตอชุ มชน และการสราง
องคการแหงการเรียนรู มีการแลกเปล่ียนเรียนรูผานการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร และ
เต็มใจที่จะเขารับการอบรม เกิดการแลกเปล่ียนเรียนรูภายในองคกรและระหวางองคกร โดยมุงเนนให
เกิดประโยชนกับองคกรและชุมชน 
 บังองรัตน สําเนียงเพราะ (2554) ไดศึกษาถึง ปจจัยที่มีผลตอการยอมรับและพฤติกรรม
ใชเทคโนโลยีสํานักงานเสมือน กรณีศึกษา หนวยงานปฏิบัติการภาคสนามองคกรผูใหบริการ
โทรศัพทเคลื่อนที่ ผลการศึกษาพบวา ประสิทธิภาพมีความสัมพันธกับความต้ังใจใชอยางมีนัยสําคัญ
แตไมมีปฏิสัมพันธตามอายุ โดยความพยายามมีความสัมพันธกับความตั้งใจใชอยางมีนัยสําคัญและมี
ปฏิสัมพันธตามอายุและประสบการณการใชเทคโนโลยี สําหรับอิทธิพลของสังคมมีความสัมพันธกับ
ความตั้งใจใชเทคโนโลยีอยางมีนัยสําคัญ และมีปฏิสัมพันธตามความสมัครใจในการใชเทคโนโลยี แต
ไมมีปฏิสัมพันธตามอายุ และประสบการณใชเทคโนโลยี ทางดานความพรอมของอุปกรณสนับสนุนมี
ความสัมพันธพฤติกรรมการใชเทคโนโลยีอยางมีนับสําคัญ แตไมมีปฏิสัมพันธตามอายุและ
ประสบการณการใชเทคโนโลยี และความตั้งใจใชเทคโนโลยีมีความสัมพันธในทิศทางเดียวกันกับ
พฤติกรรมการใชเทคโนโลยีอยางมีนัยสําคัญ โดยความต้ังใจใชเทคโนโลยีเปนปจจัยที่สําคัญมากท่ีสุด 
และปจจัยดานความพรอมของอุปกรณเปนปจจัยสําคัญรองลงมา 
 นพมาศ เสียมไหม (2554) ไดศึกษาถึง การศึกษาการยอมรับในการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศe-Government (G2E) ของขาราชการระดับปฏิบัติการ กรณีศึกษา สํานักปลัดกระทรวง
มหาดไทย กับ สํานักปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ผลการศึกษาพบวา 
ผูปฏิบัติงานสวนใหญมีการยอมรับในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศอยูในระดับสูง การรับรูถึงความงาย
ในการใชสงผลตอการรับรูของประโยชน และปจจัยภายนอกที่สงผลกระทบตอการรับรูถึงประโยชน
ของเทคโนโลยีสารสนเทศ ในมุมของความแตกตางระหวางบุคคล คือ ดานความมุงมั่นของ
ผูปฏิบัติงานและระดับการศึกษา ในมุมมองของความเกี่ยวของกับงานปจจัยท่ีสงผลตอการรับรูถึง
ประโยชนของเทคโนโลยีสารสนเทศ คือ ดานความสัมพันธเกี่ยวของกับงาน ดานคุณภาพของงานและ
ดานผลลัพธจากการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ และมุมมองของสภาวะแวดลอม สวนปจจัยตอการรับรู
ถึงประโยชน คือ ดานวัฒนธรรมองคกร ดานบรรทัดฐาน และดานการสนับสนุนจากองคกร อีกทั้ง 
ปจจัยที่สงผลกระทบตอการรับรูเทคโนโลยีสารสนเทศใชงานไดงาย ในมุมมองของความแตกตาง
ระหวางบุคคล คือ ในดานประสบการณของผูปฏิบัติงาน 
 สมนึก เ อ้ือจิระพงษพันธ พักตรผจง วัฒนสินธุ อัจฉรา จัทรฉาย และประกอบ  
คุปรัตน (2553) ไดศึกษาถึง นวัตกรรม: ความหมาย ประเภท และความสําคัญตอการเปน
ผูประกอบการ ผลการศึกษาพบวา หลักของการใหคํานิยามของนวัตกรรม ก็จะประกอบดวย ความ
ใหม ประโยชนในเชิงเศรษฐกิจ และการใชความรูและความคิดสรางสรรค ซึ่งความแตกตางของ
นวัตกรรม ขึ้นอยูกับบริบทและเปาประสงคของการใชประโยชนจากนวัตกรรม จากการทบทวน
วรรณกรรมผูเขียนพบวา การจําแนกนวัตกรรมมีมุมมองได 3 มิติ คือ 1) มิติดานเปาหมายของ
นวัตกรรม สามารถจําแนกได 2 ประเภท คือ นวัตกรรมผลิตภัณฑ และนวัตกรรมกระบวนการ  
2) มิติดานการเปล่ียนแปลงของนวัตกรรม พบวามีการเปล่ียนแปลงได 2 ประเภท คือ นวัตกรรมที่มี
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ลักษณะเฉียบพลัน และนวัตกรรมท่ีมีลักษณะคอยเปนคอยไป และ 3) มิติดานการสงผลกระทบตอ
ขอบเขตของการดําเนินงาน พบวามีการแบงเปน 2 ประเภท คือ นวัตกรรมดานเทคโนโลยี และ
นวัตกรรมดานการบริหาร นอกจากน้ียังพบวานวัตกรรม ถือเปนเครื่องมือที่สําคัญในการสราง
ความสามารถในการแขงขันของผูประกอบการ ในขณะเดียวกันผูประกอบการก็เปนกลไกสําคัญใน
การสรางนวัตกรรม 
 
งานวิจัยท่ีเกี่ยวของตางประเทศ 
 Hamner and Qazi (2009) Expanding the Technology Acceptance Model to 
examine Personal Computing Technology utilization in government agencies in 
developing countries ‘Government Information Quarterly การยอมรับเทคโนโลยีโดยใช 
TAM ในการพิจารณาการใชเทคโนโลยีคอมพิวเตอรสวนบุคคลในหนวยงานภาครัฐของประเทศ
ปากีสถาน ในการศึกษาน้ีไดมีการขยาย TAM ใหใหญขึ้นโดยการเพ่ิมปจจัยภายนอก อยางเชน ปจจัย
ทางดานบุคคล ปจจัยทางดานความเชื่อ และปจจัยทางดานวัฒนธรรมขององคกร รวมไปถึงปจจัย
ทางดานระบบ ผลจากการศึกษาพบวาปจจัยตางๆ ไมวาจะเปน ปจจัยทางดานบุคคล ปจจัยทางดาน
ความเชื่อ ปจจัยทางดานวัฒนธรรมขององคกร รวมไปถึงปจจัยทางดานระบบลวนสงผลกระทบตอ
การรับรูถึงการรับรูถึงความงายในการใชงานและประโยชนที่ไดรับจากการใชงานซ่ึงจะสงผลตอเจตนา
ที่จะใชงานและการใชงานระบบอยางแทจริงตอไป 
 Babita Gupta,Subhasish Dasgupta and Atul Gupta (2009) ไดศึกษาถึง เรื่องการ
ยอมรับการใช ICT ในหนวยงานของรัฐในประเทศที่กําลังพัฒนา การศึกษาเชิงประจักษ (Adoption 
of ICT in a government organization in a developing country: An empirical study) เปน
การศึกษาการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) เพ่ือเปล่ียนการใหบริการของรัฐบาล โดย
การปรับปรุงคุณภาพการใหบริการตรวจสอบไดและมีประสิทธิภาพ ในการศึกษานํ้าสํารวจการยอมรับ
การใชเทคโนโลยี เพื่อยกระดับการติดตอจากรัฐบาลใหกับพนักงานในองคกรของรัฐในประเทศที่กําลัง
พัฒนา เปนการตรวจสอบพฤติกรรมการยอมรับเทคโนโลยีโดยใชการผนวกทฤษฎีการยอมรับและการ
ใชเทคโนโลยี (Unified Theory of Acceptance and Use of Technology: UTAUT) ที่ใหมุมมอง
แบบบูรณาการเก่ียวกับการยอมรับของผูใช โดยเนนที่ความเขาใจปจจัยที่นําไปสูการยอมรับและการ
ใชขอมูลและการสื่อสารเทคโนโลยี เชน อินเทอรเน็ต หนวยงานของรัฐเพ่ืออํานวยความสะดวกใน
ระหวางองคกรและภายในองคกร แบบภาครัฐสูภาคขาราชการและพนักงานของรัฐ (G2E) และ
องคกรอ่ืนๆของรัฐ (G2G) ซึ่งลงตัวในความหมายของ e-government เพ่ิมความสัมพันธและความ
รวมมือกับหนวยงานอ่ืนๆ และชวยใหพนักงานมีการบริหารจัดการท่ีมีแระสิทธิภาพมากขึ้นตาม
กระบวนการ 
 Vassilios P. Aggelidis and Prodromos D. Chatzoglou (2009) ไดศึกษาเรื่อง การ
ปรับเปล่ียนรูปแบบการยอมรับเทคโนโลยีในโรงพยาบาล เพ่ือการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการดูแล
สุขภาพโดยเฉพาะในโรงพยาบาลใหมีศักยภาพที่ดีในการปรับปรุงคุณภาพของการใหบริการและมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิภาพของบุคลากรเพ่ือลดคาใชจายขององคกร กลุมตัวอยางในการศึกษามี
จํานวน 341 คน ซึ่งเปนบุคลากรในโรงพยาบาลของรัฐทั้งหมดในภาคตะวันออกของมาซิโดเนีย 
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ผลการวิจัยพบวาการรับรูประโยชน ความสะดวกในการใช อิทธิพลของสังคม ทัศนคติ เงื่อนไขการ
อํานวยความสะดวกและการรับรูความสามารถตยเอง มีอิทธิพลตอพฤติกรรมบุคลากรของ
โรงพยาบาล สวนความตั้งใจ การฝกอบรมมีผลกระทบทางออมอยางมากตอเจตนาเชิงพฤติกรรม 
เงื่อนไขของการอํานวยความสะดวกและความงายในการใช นอกจากน้ีการรับรูความสามารถของ
ตนเองและอิทธิพลของสังคมใหผลในเชิงบวกอยางมีนัยสําคัญ สรุปคือการนําเสนอรูปแบบสามารถ
อธิบายไดถึง 87% ของความแปรปรวนของเจตนาเชิงพฤติกรรมและโมเดลการยอมรับเทคโนโลยีที่
เขมแข็งมีผลตอนัยสําคัญทางสถิติในการใชงานบุคลากรในโรงพยาบาล 
 Horst et al. (2007) ไดศึกษาเรื่อง Perceived usefulness, personal experiences, 
risk perception and trust as determinants of adoption of e-government services in 
The Netherlands. Computers in Human Behavior การยอมรับบริการทางดาน  
e-Government ในประเทศเนเธอรแลน พบวาการรูถึงประโยชนที่ ไดจากการใชงาน  
e-Government เปนปจจัยหลักที่สําคัญตอการยอมรับเทคโนโลยี และปจจัยทางดานการรับรูถึง
ความเส่ียง ประสบการสวนตัว การรับรูถึงการควบคุมพฤติกรรม และบรรทัดฐานสวนบุคคลนั้น
สามารถที่จะคาดการถึงการรับรูถึงประโยชนที่ไดจากการใชงานบริการทางอิเล็กทรอนิกสโดยทั่วไปใน
ขณะท่ีความเชื่อใน e-Government เปนปจจัยหลักของการรับรูถึงประโยชนที่ไดจากการใชงาน
บริการของ e-Government 
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บทที่ 3 
วิธีดําเนินการวิจัย 

 
การศึกษาเร่ืองปจจัยที่สงผลตอการยอมรับการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ของพนักงานกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ใชระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณ 
(Quantitative research) ในลักษณะเชิงสํารวจ (Survey research) โดยใชเครื่องมือแบบสอบถาม 
(Questionnaire) ในการเก็บขอมูล และนํามาวิเคราะหประมวลผลขอมูลดวยโปรแกรมสําเร็จรูป 
(SPSS) เพ่ือใหไดขอมูลที่ครบถวนสมบูรณ โดยจากการศึกษาคนควาจากเอกสาร และการทบทวน
แนวคิด ทฤษฎี และผลงานวิจัยที่เกี่ยวของซึ่งมีรายละเอียดเกี่ยวกับระเบียบวิธีการศึกษา ดังนี้ 

1. ระเบียบวิธีวิจัย 
2. ประชากรที่ใชในการศึกษา 
3. ขนาดตัวอยางและการสุมตัวอยาง 
4. เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 
5. การสรางเครื่องมือวิจัยและการทดสอบคุณภาพของเคร่ืองมือ 
6. การเก็บรวบรวมขอมูล 
7. การทดสอบเคร่ืองมือวิจัย 
8. การวิเคราะหขอมูล 

 จากการทบทวนแนวคิดทฤษฎีและผลงานวิจัยที่เกี่ยวของ สามารถสังเคราะหเปนกรอบ
แนวคิดในการศึกษาซ่ึงมีรายละเอียดเกี่ยวกับระเบียบวิธีการศึกษา ดังนี้ 
 
1. ระเบียบวิธีวิจัย 
 การศึกษาเร่ืองปจจัยที่สงผลตอการยอมรับการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ของพนักงานกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ในครั้งนี้ใชระเบียบวิธีวิจัยวิเคราะหโดย
ใชสถิติเปนงานวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative research) ในลักษณะเชิงสํารวจ (Survey research) 
โดยใชเครื่องมือแบบสอบถาม (Questionnaire) ในการเก็บขอมูล 
 
2. ประชากรที่ใชในการศึกษา 
 ประชากรที่ใชในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ คือ ขาราชการ พนักงาน สํานักงานรัฐมนตรีและ
สํานักงานปลัดกระทรวง ภายใตกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยศึกษาจะเก็บ
ขอมูลจากกลุมตัวอยางหมดจํานวน 453 คน 
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3. ขนาดตัวอยางและการสุมตัวอยาง 
 3.1 ขนาดตัวอยาง 
  การศึกษาวิจัยครั้งนี้ คือ ขาราชการ พนักงาน สํานักงานรัฐมนตรีและสํานักงาน
ปลัดกระทรวง ภายใตกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร จํานวน 453 คน กําหนดขนาด
ตัวอยางจากวิธียามาเน (Yammane 1970 อางถึงใน ประสพชัย พสุนนท 2553) ที่ความเชื่อมั่นรอย
ละ 95  และคาความคลาดเคลื่อนรอนละ 5 เนื่องจากทราบถึงจํานวนประชากรท่ีแนนอน สามารถ 
แสดงการคํานวณไดดังนี้ 
    n   

เมื่อ    n  แทน   ขนาดของกลุมตัวอยาง 
    N  แทน  ขนาดของประชากรท่ีตองการศึกษา 
    e  แทน   ความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได เทากับ 0.05 
แทนคาในสูตร 
       n                453 
       1+453 (0.05)2 

                     212.42 ตัวอยาง 
 
  เพ่ือปองกันการผิดพลาดจึงทําการสุมตัวอยางพนักงานกระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร จํานวน 212 ตัวอยาง เพ่ือลดความ คลาดเคลื่อน และสรางความเชื่อมั่นใน
การเก็บขอมูลของงานวิจัยนี้ จึงใชขนาดของกลุมตัวอยางทั้งหมดเปน 240 ตัวอยาง 
 3.2 การสุมตัวอยาง 
  การสุมตัวอยางในการวิจัยครั้งนี้ ใชวิธีการสุมตัวอยางแบบชั้นภูมิ (Stratified 
Random Sampling) กําหนดขนาดกลุมตัวอยางตามสัดสวน การสุมเลือกกลุมตัวอยางเปนการสุม
อยางงาย โดยเลือกศึกษาประชากรจากสํานักงานรัฐมนตรีและสํานักงานปลัดกระทรวง ภายใต
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยแยกสัดสวนการสุมตัวอยางแบงตามจําแนกตาม
สายงาน จํานวน 20 สายงาน รายละเอียดดังตารางที่ 3 
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ตารางที่ 3  จํานวนพนักงานสํานักงานปลัดกระทรวง  กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ 
และการสื่อสาร จําแนกตามสายงาน 

สายงาน จํานวน (คน) 
ประชากร กลุมตัวอยาง 

สํานักงานรัฐมนตรี 14 7 

ราชการบริหารสวนกลาง 6 3 

สํานักบริหารกลาง (บก.) 60 28 

ศูนยเตือนภัยพิบัติแหงชาติ (ศภช.) 112 53 

สํานักกิจการระหวางประเทศ (กร.) 20 9 

สํานักกิจการอวกาศแหงชาติ (อช.) 21 10 

สํานักนโยบายและยุทธศาสตร (นย.) 35 16 

สํานักสงเสริมและพัฒนาการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและ 
การสื่อสาร (ทส.) 24 11 

สํานักสงเสริมและพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส (บอ.) 31 15 

สํานักสงเสริมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและ 
การสื่อสาร (สส.) 20 9 

ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร (ศท.) 14 7 

สํานักกฎหมาย (กม.) 14 7 

สํานักงานคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส (ธอ.) 19 9 

สํานักปองกันและปราบปรามการกระทําความผิดทาง
เทคโนโลยีสารสนเทศ (ปท.) 32 15 

กลุมพัฒนาระบบบริหาร (พร.) 3 1 

กลุมตรวจสอบภายในระดับกระทรวง (ตส.) 5 2 

สํานักสงเสริมและพัฒนาสารสนเทศภูมิศาสตร (สภ.) 4 2 

สํานักประสานงานรัฐวิสาหกิจ (รก.) 7 3 

สํานักตรวจราชการ (ตร.) 5 2 

ศูนยประสานงานและปฏิบัติการ (IPV6) 7 3 

รวม  453  21 
ที่มา: กลุมงานบริหารงานบุคคล สํานักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีและการสื่อสาร 
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4. เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 
 เคร่ืองมือที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) มีรูปแบบเปน
แบบสอบถามปลายปด (Closed-ended questionnaire) จากการศึกษาคนควาจากเอกสาร และ
การทบทวนแนวคิด ทฤษฎี และผลงานวิจัยท่ีเกี่ยวของเพ่ือนําขอมูลในสวนดังกลาว มาสรางเปน
แบบสอบถามเก่ียวกับการศึกษาเร่ืองปจจัยที่สงผลตอการยอมรับการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและ 
การส่ือสารของพนักงานกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ซึ่งแบบสอบถามที่สรางขึ้นมี
โครงสรางเนื้อหาที่เขาใจงาย และสามารถตอบไดอยางอิสระแบงเปนแบบสอบถาม 3 สวน  
ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 
 สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา 
ระยะเวลาการปฏิบัติงาน โดยเปนแบบเลือกตอบ (Check-List) เปนคําถามปลายปด จํานวน 5 ขอ 
 สวนที่ 2 ขอมูลเกี่ยวกับปจจัยที่สงผลตอการยอมรับการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร ประกอบไปดวย ขอคําถามเก่ียวกับคุณภาพของสารสนเทศ คุณภาพของระบบขอคําถาม
เกี่ยวกับการซึมซับเทคโนโลยี/นวัตกรรม ประกอบไปดวย สภาพแวดลอมภายนอก สภาพแวดลอม
ภายใน และขอคําถามเก่ียวกับการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ประกอบไปดวย การรับรู
ประโยชน และการรับรูความงายในการใชงาน จํานวน 30 ขอ โดยมีรายละเอียดดังตารางที่ 4 
 
ตารางที ่4  ปจจัยที่สงผลตอการยอมรับการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

เนื้อหา/องคประกอบ จํานวนคําถาม(ขอ) 
ดานคุณภาพของอิเล็กทรอนิกส  

คุณภาพของขอมูล 
คุณภาพของระบบ 

 
5 
5 

ดานการซึมซับเทคโนโลยี/นวัตกรรม          
สภาพแวดลอมภายนอก 
สภาพแวดลอมภายใน 

 
3 
4 

ดานการยอมรับใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 3 

ดานการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
 การรับรูประโยชน 
 การรับรูความงายในการใชงาน 

 
5 
5 

รวมจํานวนขอ  30 
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เกณฑการใหคะแนนในสวนนี้จะเปนลักษณะการกําหนดมาตรสวนใหเปนคาน้ําหนัก
ตัวเลขตามวิธีของลิเคิรท (Likert Scale) ซึ่งมีคําตอบใหเลือก 5 คําตอบคือ เห็นดวยอยางย่ิง  
เห็นดวย ปานกลาง ไมเห็นดวย ไมเห็นดวยอยางยิ่ง (อรทัย เลื่อนวัน , 2555:28) โดยมีรายละเอียด
ดังตอไปน้ี 

ระดับความคิดเห็น      คะแนนของคําถาม 
เห็นดวยอยางยิ่ง            5 
เห็นดวย             4 
ปานกลาง            3 
ไมเห็นดวย             2 
ไมเห็นดวยอยางย่ิง            1 

เกณฑการแปลผลระดับปจจัยในการปฏิบัติงานของการศึกษาในครั้งนี้ผูศึกษากําหนดไว 3 ระดับดังนี้ 
(คะแนนสูงสุด – คะแนนต่ําสุด)   =  (5-1)   =  1.33 

     จํานวนระดับ       3 
 สวนท่ี 3 ความคิดเห็นและขอเสนอแนะอ่ืนๆ เพ่ือใหผูตอบแบบสอบถามสามารถแสดง
ความคิดเห็นเพ่ิมเติมได 
 
5. การสรางเคร่ืองมือวิจัยและการทดสอบคุณภาพของเครื่องมือ 
 สรางแบบสอบถามแบบสอบถามงานวิจัย แบบสอบถามฉบับนี้ไดสรางขึ้น โดยมีขั้นตอน
ดังนี้ จากการศึกษาคนควาจากเอกสาร และการทบทวนแนวคิด ทฤษฎี และผลงานวิจัยที่เกี่ยวของ
เรื่อง ปจจัยที่สงผลตอการยอมรับการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารของพนักงานกระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร จากนั้นมากําหนดกรอบแนวคิดที่ใชในการศึกษาเพ่ือเปน
แนวทางในการสรางแบบสอบถาม 
 1. ตัวแปรอิสระ (Independent Variables) ประกอบดวย 
ปจจัยสวนบุคคล ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา ระยะเวลาที่ปฏิบัติงาน ปจจัยในการปฏิบัติงาน 
ไดแก คุณภาพของขอมูล คุณภาพของระบบ การซึมซับเทคโนโลยี/นวัตกรรมสภาพแวดลอมภายนอก 
สภาพแวดลอมภายใน การยอมรับการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร การใชเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร การรับรูประโยชน การรับรูความงายในการใชงาน 
 2. ตัวแปรตาม (Dependent Variables) คือ การยอมรับการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารของพนักงานกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
 การตรวจสอบความเท่ียงตรงของแบบสอบถาม 
 การทดสอบความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) ของแบบสอบถาม โดยนํา
แบบสอบถามไปใหอาจารยที่ปรึกษาเปนผูพิจารณาเนื้อหาของแบบสอบถามเพ่ือขอคําแนะนํา จากนั้น
จึงนํามาปรับปรุงแกไขใหเหมาะสมมีความเที่ยงตรงยิ่งขึ้น และดําเนินการในข้ันตอไป 
 การหาคาความเช่ือม่ัน (Reliability) มาตรวัด 
 การหาคาความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบสอบถาม โดยการนําแบบสอบถามที่ผาน
การตรวจแกไขแลวไปทดลองใช (Pre-Test) กับกลุมประชากรท่ีมีลักษณะคลายคลึงกับประชากรท่ี
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ตองการศึกษาคือ พนักงานสํานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส จํานวน 30 คน จากนั้นนํา
แบบสอบถามมาทดสอบหาคาความเชื่อมั่นโดยวิธีหาคาสัมประสิทธิ์ไดคา Coefficient ของ 
Cronbach Alpha และปรับปรุงขอคําถามกอนนําไปเก็บขอมูลจริง โดยการวิจัยครั้งนี้ไดคาความ
เชื่อมั่นทั้งฉบับ มากกวา 0.05 แลวนําแบบสอบถามน้ีไปเก็บขอมูลกับกลุมตัวอยางตอไป 
 
6. การเก็บรวบรวมขอมูล 
 ผูวิจัยไดทําการรวบรวมขอมูลจากแหลงขอมูล 2 ประเภทดังนี้ 
 1. ขอมูลปฐมภูมิ (Primary data) ใชวิธีการรวบรวมขอมูล ผูวิจัยไดดําเนินการแจก
แบบสอบถามใหกับพนักงานกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร จํานวน 240 ชุด เปน
แบบสอบถามตอบดวยตนเอง (Self-administered questionnaire) โดยผูวิจัยนําแบบสอบถามที่ได
จากการตรวจสอบแลวไปแจกใหกับพนักงานกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร หลังจาก
นั้นรวบรวมแบบสอบถามคืนทั้งหมด 240 ชุด คิดเปนรอยละ 100.00 ของจํานวนแจกแบบสอบถาม 
 2. ขอมูลทุติยภูมิ (Secondary data) เปนขอมูลที่ผูวิจัยไดจากการศึกษาจากแหลงตางๆ
เกี่ยวกับเร่ืองปจจัยที่สงผลตอการยอมรับการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของพนักงาน
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร จากบทความ หนังสือ งานวิจัย แหลงขอมูลทาง
อินเตอรเน็ตเพ่ือสนับสนุนขอมูลปฐมภูมิ เพ่ือใหผลการศึกษาท่ีไดมีความสมบูรณยิ่งขึ้น 
 
7. การทดสอบเครื่องมือวิจัย 
 ผูวิจัยไดดําเนินการสรางเครื่องมือวิจัยซึ่งเปนแบบสอบถามโดยมีขั้นตอน ดังตอไปน้ี 
 1. สรางแบบสอบถามโดยศึกษาจากเอกสาร หนังสือ วิทยานิพนธ และผลงานทาง
วิชาการท่ีเกี่ยวของตางๆ 
 2.  นําแบบสอบถามเสนออาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ เพ่ือตรวจสอบความครอบคลุม
และความถูกตองของเนื้อหา รวมทั้งใหขอเสนอแนะเพ่ือปรับปรุงแกไขแบบสอบถาม 
 3. นําแบบสอบถามที่ปรับปรุงแกไขเรียบรอยแลวใหผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 3 คนขึ้นไป
ตรวจสอบความเท่ียงตรงตามเน้ือหา (Content Validity) โดยใชคาดัชนีความสอดคลองของขอ
คําถามแตละขอกับวัตถุประสงค (Index of Item – Objective   Congruence : IOC) หรือคาดัชนี 
IOC (ประสพชัย พสุนนท, 2555 ) รายละเอียดคาดัชนี IOC มีดังนี้ คือ หากผูทรงคุณวุฒิมีความ
คิดเห็นวาขอคําถามมีความเหมาะสม คะแนนเทากับ  1 แตหากผูทรงคุณวุฒิมีความคิดเห็นวาขอ
คําถามมีความไมเหมาะสม คะแนนเทากับ  -1 หากผูทรงคุณวุฒิมีความคิดเห็นวาไมแนใจถึงความ
เหมาะสมของขอคําถาม คะแนนเทากับ 0สําหรับการพิจารณาวาขอคําถามน้ันมีความเท่ียงตรงหรือไม 
จะพิจารณาจากคาดัชนี IOC  ที่มีคามากกวา 0.05 ขึ้นไป (ประสพชัย พสุนนท, 2555) 
 4. นําแบบสอบถามที่ผานการตรวจสอบจากผูทรงคุณวุฒิที่แกไขเรียบรอยและปรับปรุง
ใหสมบูรณแลว นํามาทดสอบหาคาความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบสอบถาม โดยใชวิธีการหาคา
สัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha Coefficient) ของครอนบาค พบวามีคาเทากับ 0.971  
 5. นําแบบสอบถามที่ตรวจสอบความถูกตองแลว ไปเก็บตัวอยาง จํานวน 240 ราย เพ่ือ
นํามาวิเคราะหขอมูล 
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8. การวิเคราะหขอมูล 
 การวิเคราะหขอมูลสําหรับการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยจะไดนําขอมูลจากแบบสอบถามที่
รวบรวมไดจากกลุมตัวอยางจํานวน 240 ชุด  มาวิเคราะหตามระเบียบวิธีวิจัยทางสถิติโดยโปรแกรม
คาทางสถิติ  SPSS (Statistical Package for Social Science) สําหรับคานัยสําคัญทางสถิติที่ใชใน
การวิเคราะหขอมูลในคร้ังนี้กําหนดไวที่ระดับ 0.05 เมื่อวิเคราะหแลวผูวิจัยนํามาเสนอผลการศึกษา 
โดยเสนอขอมูลเชิงพรรณนา ประกอบตารางอธิบายขอมูล แสดงคาของขอมูล ดังนี้ 
 1. วิเคราะหลักษณะขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถามดวยคารอยละ 
 2. วิเคราะหระดับการยอมรับการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ดวยคาเฉลี่ย
และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน แปลความหมายคะแนนเฉล่ียท่ีไดนํามาจัดระดับความสําคัญในการ
พิจารณาเปน 3 ระดับ ไดดังนี้ 
   1.00 - 2.33 หมายถึง   ไมเห็นดวย 
   2.34 - 3.66  หมายถึง   ปานกลาง 
   3.66 - 4.99  หมายถึง   เห็นดวย 
 3. การวิเคราะหการถดถอยดวยเทคนิคแบบข้ันตอน (stepwise multiple regression) 
ซึ่งพิจารณาความเหมาะสมของตัวแบบการถดถอยจากตัวสถิติ R ตัวสถิติ R Square ตัวสถิติ 
Adjusted R Square ตัวสถิติ Durbin-Watson ตัวสถิติ Error of the Estimate และตัวสถิติ  
F (F-stat) 
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บทที่ 4 
ผลการวิเคราะหขอมูล 

 
การนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลเรื่อง ปจจัยท่ีสงผลตอการยอมรับการใชเทคโนโลยี

สารสนเทศและการส่ือสารของพนักงานกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร จากกลุม
ตัวอยาง 240 คน ใชแบบสอบถาม (Questionnaire) เปนเครื่องมือในการเก็บขอมูล ผูวิจัยไดแจก
แบบสอบถามชวงเดือนมกราคม 2558 ไดรับการตอบกลับคืนมาครบทุกฉบับ ผูวิจัยไดเสนอผลการ
วิเคราะหขอมูลโดยใสตารางประกอบการบรรยายแบงออกเปน 3 สวน ดังนี้ 

สวนที่ 1 การวิเคราะหขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม 
สวนที่ 2 การวิเคราะหปจจัยที่เกี่ยวของกับการยอมรับการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและ 

การสื่อสาร ประกอบดวย ดานคุณภาพของสารสนเทศ ดานคุณภาพของระบบ ดานการซึมซับ
เทคโนโลยี/นวัตกรรม และดานการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

สวนที่ 3 การวิเคราะหขอมูลการยอมรับการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
สวนที่ 4 การวิเคราะหการถดถอยพหุคูณดวยเทคนิคแบบขั้นตอนของการยอมรับใช

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของพนักงานกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
สวนที่ 5 ความคิดเห็นและขอเสนอแนะอ่ืนๆ 

 
สัญลักษณที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 

n    แทน  ขนาดกลุมตัวอยาง 
    แทน  คาเฉลี่ย (Mean) 
 S.D.   แทน  คาความเบ่ียงเบนมาตรฐาน Standard Deviation 

t   แทน  คาสถิติท่ีใชพิจารณา t-test : Distribution 
F   แทน  คาสถิติท่ีใชพิจารณา F – Distribution 
R   แทน สัมประสิทธิ์สหสัมพันธพหุคูณ 
R2   แทน กําลังสองของคาสหสัมพันธพหุคูณ 
Adjusted R2    แทน คาสหสัมพันธพหุคูณท่ีปรับแก 
B   แทน คาสัมประสิทธิ์การถดถอยไมปรับมาตรฐาน 
Beta    แทน  คาสัมประสิทธิ์ถดถอยมาตรฐานของตัวแปร 
Sig.   แทน คานัยสําคัญทางสถิต ิ
*   แทน  คานัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
**   แทน  คานัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 
H0    แทน สมมติฐานหลัก (Null Hypothesis) 
H1    แทน สมมติฐานรอง (Alternative Hypothesis) 
S.E.est แทน คาความคลาดเคล่ือนมาตรฐานของการพยากรณ 
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Y แทน                การยอมรับการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
X1 แทน         คุณภาพของสารสนเทศ 
X2 แทน   คุณภาพของระบบ 
X3 แทน                การซึมซับเทคโนโลยี/นวัตกรรม 
X4  แทน    การใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

 
สวนที่ 1  การวิเคราะหขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม 
 
ตารางที่ 5 จํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามเพศ 

(n = 240) 
เพศ จํานวน(คน) รอยละ 

ชาย 95 39.58 
หญิง 145 60.42 

รวม 240 100.00 
 

จากตารางที่ 5  แสดงจํานวนเพศ ของผูตอบแบบสอบถาม พบวา มีเพศหญิงมากกวาเพศ
ชาย คือ เพศหญิง มีจํานวน 145 คน คิดเปนรอยละ 60.42 และมีเพศชาย จํานวน 95 คน คิดเปนรอย
ละ 60.42 
 
ตารางที่ 6  จํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามอายุ 

(n = 240) 
อายุ จํานวน(คน) รอยละ 

20 - 29 ป 95 39.58 
30 - 39 ป 101 42.08 
40 - 49 ป 29 12.08 
50 - 59 ป 12 5.00 
มากกวา 60 ป 3 1.25 

รวม 240 100.00 
 
จากตารางที่ 6  พบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญอายุอยูระหวาง 30 - 39 ป จํานวน 101 

คน คิดเปนรอยละ 42.08 รองลงมา อายุอยูระหวาง 20 - 29 ป  คิดเปนรอยละ 39.58 อายุระหวาง  
40 – 49 ป จํานวน 29 คน คิดเปนรอยละ 12.08 อายุระหวาง 50 - 59 ป จํานวน 12 คน คิดเปนรอยละ 
5.00  และอายุ 60 ปขึ้นไป จํานวน 3 คน คิดเปนรอยละ 1.25 
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ตารางที่ 7  จํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามระดับการศึกษา 
(n = 240) 

ระดับการศึกษา จํานวน(คน) รอยละ 
ต่ํากวาปริญญาตรี 41 17.08 
ปริญญาตรี 139 57.92 
ปริญญาโท 57 23.75 
สูงกวาปริญญาโท 3 1.25 

รวม 240 100.00 
 
จากตารางที่ 7  พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญจบการศึกษาระดับปริญญาตรี จํานวน 

139 คน คิดเปนรอยละ 57.92 รองลงมา ระดับปริญญาโท จํานวน 57 คน  คิดเปนรอยละ 23.75 
การศึกษาระดับต่ํากวาปริญญาตรี จํานวน 41 คน คิดเปนรอยละ 17.08  และสูงกวาระดับปริญญาโท 
จํานวน 3 คน คิดเปนรอยละ 1.25   

 
ตารางที่ 8  จํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามอายุงาน 

(n = 240) 
อาชีพ จํานวน(คน) รอยละ 

นอยกวา 1 ป 33 13.75 
1 – 2 ป 70 29.17 
3 – 4 ป 50 20.83 
มากกวา 4 ป 87 36.25 

รวม 240 100.00 
 

จากตารางท่ี 8  พบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญอายุงานมากกวา 4 ป เปนจํานวน 87 
คน คิดเปนรอยละ 36.25 รองลงมา คือ อายุงาน 1-2 ป จํานวน 70 คน  คิดเปนรอยละ 29.17  อายุงาน 
3-4 ป จํานวน 50 คน คิดเปนรอยละ 20.83  และอายุงานนอยกวา 1 ป  จํานวน 33 คน คิดเปนรอยละ 
13.75   
 
ตารางท่ี  9  จํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามประสบการณดานการอบรมความรู 

ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
(n = 240) 

อบรม จํานวน(คน) รอยละ 
เคย 182 75.83 
ไมเคย 58 24.17 

รวม 240 100.00 
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จากตารางท่ี 9  แสดงประสบการณดานการอบรมความรูดานเทคโนโลยีสารสนเทศของ
ผูตอบแบบสอบถามวาเคยอบรมมากอนหรือไม พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ เคยอบรมความรู
ดานเทคโนโลยีสารสนเทศมากอน เปนจํานวน 182 คน คิดเปนอัตราสวนรอยละ 75.83  และ ไมเคย
อบรมความรูดานเทคโนโลยีสารสนเทศมากอน เปนจํานวน 58 คน คิดเปนอัตราสวนรอยละ 24.17 จาก
จํานวนผูตอบแบบสอบถามท้ังหมด 240 คน 

 
สวนที่ 2  การวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับระดับการยอมรับการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
 
ตารางที่ 10 คาเฉล่ียและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานระดับความคิดเห็นการยอมรับการใช เทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสารโดยรวม และรายดาน 
(n = 240) 

การยอมรับการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  S.D. แปลผล ลําดับ 
ดานคุณภาพของสารสนเทศ 3.88 0.80 เห็นดวย 2 
ดานคุณภาพของระบบ 3.86 0.76 เห็นดวย 3 
ดานการซึมซับเทคโนโลยี/นวัตกรรม 3.85 0.84 เห็นดวย 4 
ดานการยอมรับใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 4.09 0.78 เห็นดวย 1 

รวม 3.98 0.60 เห็นดวย - 
 

จากตารางที่ 10 พบวาระดับความคิดเห็นการยอมรับการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การส่ือสารโดยรวม อยูในระดับเห็นดวย มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.98 และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 
0.60 เมื่อพิจารณารายดาน เรียงคาเฉลี่ยจากมากไปนอย ไดแก ดานการยอมรับใชเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร มีคาเฉล่ียเทากับ 4.09 และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.78  
ดานคุณภาพของสารสนเทศ มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.88 และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.80  
ดานคุณภาพของระบบ มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.86 และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.76 และดานการ
ซึมซับเทคโนโลยี/นวัตกรรม มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.85 และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.84 
ตามลําดับ 

 
 
 

 
 
 
 
 
 



41 
 

 
 

ตารางที่ 11  จํานวน รอยละ คาเฉลี่ยและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานระดับความคิดเห็นดานคุณภาพ
ของสารสนเทศ (Information Quality) 

(n = 240) 
ดานคุณภาพของ
สารสนเทศ 

ระดับความคิดเห็น  

 
S.D. แปล

ผล ลําดับ เห็นดวย
อยางย่ิง เห็นดวย ปาน

กลาง 
ไมเห็น
ดวย 

ไมเห็นดวย
อยางย่ิง 

1. ขอมูลถูกปรับปรุงให
เปนปจจุบันอยูเสมอ 

56 
(23.33)  

114 
(47.50) 

64 
(26.67) 

6 
(2.50) 

0 
(0.00) 

3.92 
 

0.77 
 

เห็น
ดวย 

2 

2. ขอมูล มีความ
กระจาง ชัดเจน และ
เขาใจไดในทันท ี

49 
(20.42) 

106 
(44.17) 

76 
(31.67) 

8 
(3.33) 

1 
(0.42) 

3.81 0.81 เห็น
ดวย 

5 

3. ขอมูลมีความ
นาเช่ือถือ 

49 
(20.42) 

110 
(45.83) 

72 
(30.00) 

8 
(3.33) 

1 
(0.42) 

3.83 0.80 
 

เห็น
ดวย 

3 

4. สามารถเรียกดูขอมูล
ไดในเวลาที่ตองการ 

53 
(22.08) 

113 
(47.08) 

56 
(23.33) 

16 
(6.67) 

2 
(0.83) 

3.83 0.88 
 

เห็น
ดวย 

4 

5. ยอมรับการใชระบบ
สารสนเทศท่ีมีคณุภาพ
ตอการดําเนินงาน 

56 
(23.33) 

133 
(55.42) 

45 
(18.75) 

6 
(2.50) 

0 
(0.00) 

4.00 
 

0.72 
 

เห็น
ดวย 

1 

รวม 3.88 0.80 เห็น
ดวย 

- 

 
จากตารางที่ 11  แสดงระดับคะแนน คาเฉลี่ย และ สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับความ

คิดเห็นการยอมรับการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ดานคุณภาพของสารสนเทศของ
ผูตอบแบบสอบถาม  พบวาคาเฉลี่ยรวมดานคุณภาพของสารสนเทศ อยู ในระดับเห็นดวย  
มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.88 และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานรวม เทากับ 0.80 โดยหัวขอที่มีคาเฉลี่ยมากที่สุด 
คือ ยอมรับการใชระบบสารสนเทศที่มีคุณภาพตอการดําเนินงาน อยูในระดับเห็นดวย มีคาเฉลี่ย
เทากับ 4.00 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.72 รองลงมาคือ ขอมูลถูกปรับปรุ งใหเปนปจจุบันอยู
เสมอ อยูในระดับเห็นดวย มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.92  สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.77 ขอมูลมีความ
นาเชื่อถือ อยูในระดับเห็นดวย มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.83  สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.80 สามารถ
เรียกดูขอมูลไดในเวลาท่ีตองการ อยูในระดับเห็นดวย มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.83 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เทากับ 0.88 และขอมูล มีความกระจาง ชัดเจน และเขาใจไดในทันที มีคาเฉลี่ยต่ําที่สุด อยูในระดับ
เห็นดวย มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.81 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.81 ตามลําดับ 
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ตารางที่ 12  จํานวน รอยละ คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานระดับความคิดเห็น ดานคุณภาพ
ของระบบ (System Quality) 

 (n = 240) 

ดานคุณภาพของระบบ 
ระดับความคิดเห็น  

 
S.D. แปล

ผล ลําดับ เห็นดวย
อยางย่ิง เห็นดวย ปาน

กลาง 
ไมเห็น
ดวย 

ไมเห็นดวย
อยางย่ิง 

6. การสนับสนุนการ
ตัดสินใจในการทํางาน 

43 
(17.92) 

124 
(51.67) 

64 
(26.67) 

9 
(3.75) 

0 
(0.00) 

3.84 
 

0.76 เห็น
ดวย 

4 

7. สามารถดําเนินงาน
บรรลตุามวตัถุประสงค 

50 
(20.83) 

129 
(53.75) 

58 
(24.17) 

3 
(1.25) 

0 
(0.00) 

3.94 
 

0.71 
 

เห็น
ดวย 

1 

8. ตัดสินใจในการทํางาน
ไดในระยะเวลาที่ตองการ 

44 
(18.33) 

119 
(49.58) 

65 
(27.08) 

11 
(4.58) 

1 
(0.42) 

3.81 
 

0.80 
 

เห็น
ดวย 

5 

9. สามารถใชระบบสาร 
สนเทศไดอยางตอเนื่อง 

52 
(21.67) 

122 
(50.83) 

54 
(22.50) 

11 
(4.58) 

1 
(0.42) 

3.89 
 

0.81 
 

เห็น
ดวย 

2 

10. ระบบสารสนเทศ
ชวยดําเนินงานอยูใน
ระดับที่ยอมรับได 

36 
(15.00) 

140 
(58.33) 

55 
(22.92) 

9 
(3.75) 

0 
(0.00) 

3.85 
 

0.71 
 

เห็น
ดวย 

3 

รวม 3.86 0.76 เห็น
ดวย 

 

  
จากตารางที่ 12  แสดงระดับคะแนน คาเฉลี่ย และ สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับความ

คิดเห็นการยอมรับการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ดานคุณภาพของระบบของผูตอบ
แบบสอบถาม พบวาคาเฉลี่ยรวมอยูในระดับเห็นดวย เทากับ 3.86 และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานรวม 
เทากับ 0.76 โดยหัวขอที่มีคาเฉล่ียมากที่สุด คือ สามารถดําเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค อยูใน
ระดับเห็นดวย มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.94 สวนเบ่ียงเบนมาตรฐานเทากับ 0.71 รองลงมาคือ สามารถใช
ระบบสารสนเทศไดอยางตอเน่ือง อยูในระดับเห็นดวย มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.89  สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเทากับ 0.81 ระบบสารสนเทศชวยดําเนินงานอยูในระดับที่ยอมรับได อยูในระดับเห็นดวย 
มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.85  สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.71 การสนับสนุนการตัดสินใจในการทํางาน 
อยูในระดับเห็นดวย มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.84 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.76 และตัดสินใจในการ
ทํางานไดในระยะเวลาที่ตองการ มีคาเฉลี่ยตํ่าที่สุด อยูในระดับเห็นดวย มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.81  
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.80 ตามลําดับ 
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ตารางที่ 13 จํานวน รอยละ คาเฉล่ียและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานระดับความคิดเห็นดานการซึมซับ
เทคโนโลยี/นวัตกรรม (Technology/Innovation Assimilation) 

(n = 240) 
ดานการซึมซับ

เทคโนโลยี/นวัตกรรม 

ระดับความคิดเห็น  

 S.D. แปล
ผล ลําดับ เห็นดวย

อยางย่ิง เห็นดวย ปาน
กลาง 

ไมเห็น
ดวย 

ไมเห็นดวย
อยางย่ิง 

11. ผูบริหารสนับสนุนให
หนวยงานมีโครงสราง
พื้นฐานระบบสารสนเทศ 
ที่ดี 

61 
(25.42) 

111 
(46.25) 

55 
(22.92) 

10 
(4.17) 

3 
(1.25) 

3.90 
 

0.87 
 

เห็น
ดวย 

3 

12. ผูบรหิารสนับสนุนใหมี
ระบบงานตางๆ มาใชใน
การบริหารจัดการ 

59 
(24.58) 

121 
(50.42) 

51 
(21.25) 

8 
(3.33) 

1 
(0.42) 

3.95 
 

0.79 
 

เห็น
ดวย 

2 

13. ผูบริหารสนับสนุนให
บุคลากรดเรียนรูการนํา
ระบบสารสนเทศมาใชใน
การบริหารจัดการ 

60 
(25.00) 

120 
(50.00) 

52 
(21.67) 

6 
(2.50) 

2 
(0.83) 

3.96 
 

0.80 
 

เห็น
ดวย 

1 

14. ผูบริหารสนับสนุนการ
นําระบบสารสนเทศมาใช
ทดแทนการใหบริการดวย
คนท่ีรวดเร็วข้ึน 

52 
(21.67) 

119 
(49.58) 

56 
(23.33) 

12 
(5.00) 

1 
(0.42) 

3.87 
 

0.82 
 

เห็น
ดวย 

4 

15. หนวยงานมีการปรับตัว
ในการใหบริการดวยระบบ
สารสนเทศเนื่องจากมีความ
รวมมือกับหนวยงาน
ภายนอก 

44 
(18.33) 

114 
(47.50) 

63 
(26.25) 

17 
(7.08) 

2 
(0.83) 

3.75 
 

0.86 
 

เห็น
ดวย 

6 

16. ใชระบบสารสนเทศ
จากแรงกดดันท่ีมีการ
ปรับเปลีย่นการทํางานโดย
นําระบบสารสนเทศมาใช
ในปจจุบัน 

44 
(18.33) 

108 
(45.00) 

68 
(28.33) 

15 
(6.25) 

5 
(2.08) 

 

3.71 
 

0.91 
 

เห็น
ดวย 

7 

17. การใชระบบ
สารสนเทศ ทําให 
หนวยงานตองปรับ 
กลยุทธดานการนําระบบ
สารสนเทศมาใชในการ
บริหารจัดการการ
ดําเนินงาน 

42 
(17.50) 

126 
(52.50) 

60 
(25.00) 

9 
(3.75) 

3 
(1.25) 

3.81 
 

0.81 
 

เห็น
ดวย 

5 

รวม 3.85 0.84 เห็น
ดวย 
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จากตารางที่ 13  แสดงระดับคะแนน คาเฉลี่ย และ สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับความ
คิดเห็นการยอมรับการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ดานการซึมซับเทคโนโลยี/นวัตกรรม
ของผูตอบแบบสอบถาม พบวาคาเฉลี่ยรวมอยูในระดับเห็นดวย เทากับ 3.85 และสวนเบี่ยงเบน
มาตรฐานรวม เทากับ 0.84 โดยหัวขอที่มีคาเฉลี่ยมากท่ีสุด คือ ผูบริหารสนับสนุนใหบุคลากรได
เรียนรูการนําระบบสารสนเทศมาใชในการบริหารจัดการ อยูในระดับเห็นดวย มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.96 
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.80 รองลงมาคือ ผูบริหารสนับสนุนใหมีระบบงานตางๆ มาใชในการ
บริหารจัดการ อยูในระดับเห็นดวย มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.95  สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.79 
ผูบริหารสนับสนุนใหหนวยงานมีโครงสรางพ้ืนฐานระบบสารสนเทศที่ดี อยูในระดับเห็นดวย มี
คาเฉลี่ยเทากับ 3.90  สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.871 ผูบริหารสนับสนุนการนําระบบ
สารสนเทศมาใชทดแทนการใหบริการดวยคนที่รวดเร็วขึ้น อยูในระดับเห็นดวย มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.87 
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.82 การใชระบบสารสนเทศ ทําใหหนวยงานตองปรับกลยุทธดาน
การนําระบบสารสนเทศมาใชในการบริหารจัดการการดําเนินงาน อยูในระดับเห็นดวย มีคาเฉลี่ย
เทากับ 3.81 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.81 หนวยงานมีการปรับตัวในการใหบริการดวยระบบ
สารสนเทศเนื่องจากมีความรวมมือกับหนวยงานภายนอก อยูในระดับเห็นดวย มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.75 
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.86 และหนวยงานใชระบบสารสนเทศเน่ืองจากแรงกดดันที่มีการ
ปรับเปล่ียนการทํางานโดยนําระบบสารสนเทศมาใชในปจจุบัน มีคาเฉลี่ยต่ําที่สุด อยูในระดับเห็นดวย 
มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.71 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.91 ตามลําดับ 
 
ตารางที่ 14 จํานวน รอยละ คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานระดับความคิดเห็นระดับความ

คิดเห็นดานการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
(n = 240) 

ดานการใช
เทคโนโลยี

สารสนเทศและ 
การสื่อสาร 

ระดับความคิดเห็น  

 S.D. แปล
ผล ลําดับ เห็นดวย

อยางย่ิง 
เห็น
ดวย 

ปาน
กลาง 

ไมเห็น
ดวย 

ไมเห็นดวย
อยางย่ิง 

18. พึงพอใจท่ีใช
เทคโนโลยี
สารสนเทศใหมๆ  

86 
(35.83) 

108 
(45.00) 

38 
(15.83) 

6 
(2.50) 

2 
(0.83) 

4.13 
 

0.82 
 

เห็น
ดวย 

1 

19. มักเรียนรู
เทคโนโลยี
สารสนเทศใหมๆ  

74 
(30.83) 

116 
(48.33) 

45 
(18.75) 

4 
(1.67) 

1 
(0.42) 

4.08 
 

0.77 
 

เห็น
ดวย 

3 

20. กระตือรือรนที่
จะทดสอบ
เทคโนโลยี
สารสนเทศใหมๆ  

72 
(30.00) 

116 
(48.33) 

49 
(20.42) 

2 
(0.83) 

1 
(0.42) 

4.08 
 

0.74 
 

เห็น
ดวย 

2 

รวม 4.09 0.78 เห็น
ดวย 
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จากตารางที่ 14  แสดงระดับคะแนน คาเฉลี่ย และ สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับความ
คิดเห็นการยอมรับการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ดานการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารของผูตอบแบบสอบถาม พบวาคาเฉลี่ยรวมอยูในระดับเห็นดวย เทากับ 4.09 และสวน
เบี่ยงเบนมาตรฐานรวม เทากับ 0.78 โดยหัวขอที่มีคาเฉลี่ยมากที่สุด คือ พึงพอใจท่ีใชเทคโนโลยี
สารสนเทศใหมๆ อยูในระดับเห็นดวย มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.13 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.82 
รองลงมากระตือรือรนที่จะทดสอบเทคโนโลยีสารสนเทศใหมๆ อยูในระดับเห็นดวย มีคาเฉลี่ยเทากับ 
4.08  สวนเบ่ียงเบนมาตรฐานเทากับ 0.74 และมักเรียนรูเทคโนโลยีสารสนเทศใหมๆ มีคาเฉลี่ยต่ํา
ที่สุด อยูในระดับเห็นดวย มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.08 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.77 ตามลําดับ 

 
สวนที่ 3 การวิเคราะหขอมูลการยอมรับการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
 
ตารางที่ 15 จํานวน รอยละ คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานระดับความคิดเห็นดานการยอมรับ

ใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Technology Acceptance Model -TAM) 
(n = 240) 

ดานการยอมรับใช
เทคโนโลยี

สารสนเทศและ 
การสื่อสาร 

ระดับความคิดเห็น 

 S.D. แปล
ผล ลําดับ เห็นดวย

อยางย่ิง 
เห็น
ดวย 

ปาน
กลาง 

ไมเห็น
ดวย 

ไมเห็น
ดวย

อยางย่ิง 
21. ใชงานงาย 46 

(19.17) 
132 

(55.00) 
54 

(22.50) 
7 

(2.92) 
1 

(0.42) 
3.93 

 
0.69 

 
เห็น
ดวย 

6 

22. ปฏิบัติงานงาย
ขึ้น ไมยุงยาก 

48 
(20.00) 

120 
(50.00) 

65 
(27.08) 

5 
(2.08) 

2 
(0.83) 

3.88 
 

0.75 
 

เห็น
ดวย 

10 

23. ประยุกตใชกับวิธี 
การทํางานแบบ
ดั้งเดิม 

47 
(19.58) 

129 
(53.75) 

60 
(25.00) 

4 
(1.67) 

0 
(0.00) 

3.93 
 

0.68 
 

เห็น
ดวย 

5 

24. ลดข้ันตอนในการ
ทํางาน 

68 
(28.33) 

112 
(46.67) 

48 
(20.00) 

8 
(3.33) 

4 
(1.67) 

4.00 
 

0.82 
 

เห็น
ดวย 

4 

25. การทํางาน
สะดวกรวดเร็วขึ้น 

78 
(32.50) 

101 
(42.08) 

49 
(20.42) 

11 
(4.58) 

1 
(0.42) 

4.06 
 

0.78 
 

เห็น
ดวย 

3 

26. ไดรับขอมูลและ
ขาวสารอยางรวดเร็ว 

85 
(35.42) 

106 
(44.17) 

42 
(17.50) 

6 
(2.50) 

1 
(0.42) 

4.12 
 

0.81 
 

เห็น
ดวย 

1 

27. เพิ่ม
ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน 

70 
(29.17) 

126 
(52.50) 

39 
(16.25) 

4 
(1.67) 

1 
(0.42) 

4.08 
 

0.74 
 

เห็น
ดวย 

2 

28. ทําใหการปฏิบัต ิ
งานของทานทันเวลา 

59 
(24.58) 

117 
(48.75) 

53 
(22.08) 

10 
(4.17) 

1 
(0.42) 

3.93 
 

0.82 
 

เห็น
ดวย 

8 

29. มีประโยชนตอ
การตัดสินใจในการ
ปฏิบัติงาน 

50 
(20.83) 

122 
(50.83) 

61 
(25.41) 

5 
(2.08) 

2 
(0.83) 

3.89 
 

0.78 
 

เห็น
ดวย 

9 
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ตารางที่ 15 จํานวน รอยละ คาเฉล่ียและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานระดับความคิดเห็นดานการยอมรับใช
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Technology Acceptance Model -TAM) (ตอ) 

(n = 240) 
ดานการยอมรับใช

เทคโนโลยี
สารสนเทศและ 
การสื่อสาร 

ระดับความคิดเห็น 

 S.D. แปล
ผล ลําดับ เห็นดวย

อยางย่ิง 
เห็น
ดวย 

ปาน
กลาง 

ไมเห็น
ดวย 

ไมเห็น
ดวย

อยางย่ิง 
30. การประสานงาน
ระหวางฝายตางๆ 
เปนไปไดดวยความ
สะดวก 

55 
(22.92) 

123 
(51.25) 

55 
(22.92) 

5 
(2.08) 

2 
(0.83) 

3.93 
 

0.78 
 

เห็น
ดวย 

7 

รวม 3.98 0.77 เห็น
ดวย 

 

 
จากตารางที่ 15  แสดงระดับคะแนน คาเฉลี่ย และ สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับความ

คิดเห็นการยอมรับการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ดานการยอมรับใชเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารของผูตอบแบบสอบถาม พบวาคาเฉลี่ยรวมอยูในระดับเห็นดวย เทากับ 
3.98 และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานรวม เทากับ 0.77 โดยหัวขอที่มีคาเฉลี่ยมากที่สุด คือ ไดรับขอมูล
และขาวสารอยางรวดเร็ว อยูในระดับเห็นดวย มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.12 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 
0.81 รองลงมา คือ ชวยเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน อยูในระดับเห็นดวย มีคาเฉลี่ยเทากับ 
4.08 สวนเบ่ียงเบนมาตรฐานเทากับ 0.74 การทํางานสะดวกรวดเร็วขึ้น อยูในระดับเห็นดวย มี
คาเฉลี่ยเทากับ 4.06 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.78 ลดขั้นตอนในการทํางาน อยูในระดับเห็น
ดวย มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.00 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.82 สามารถประยุกตใชกับวิธีการทํางาน
แบบด้ังเดิม อยูในระดับเห็นดวย มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.93 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.68 ใชงาน
งาย อยูในระดับเห็นดวย มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.93 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.69 การ
ประสานงานระหวางฝายตางๆ เปนไปไดดวยความสะดวก อยูในระดับเห็นดวย มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.93 
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.78 ทําใหการปฏิบัติงานของทานทันเวลา อยูในระดับเห็นดวย มี
คาเฉลี่ยเทากับ 3.93 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.82 มีประโยชนตอการตัดสินใจในการ
ปฏิบัติงาน อยูในระดับเห็นดวย มีคาเฉล่ียเทากับ 3.89 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.78 และ
ปฏิบัติงานงายข้ึน ไมยุงยาก มีคาเฉลี่ยต่ําที่สุด อยูในระดับเห็นดวย มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.88 สวน
เบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.75 ตามลําดับ 
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สวนที่ 3 การวิเคราะหขอมูลเพื่อทดสอบสมมติฐาน 
การวิจัยเรื่อง ปจจัยที่สงผลตอการยอมรับการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร

ของพนักงานกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีสมมติฐานคือ  
H0: ปจจัยดานคุณภาพของขอมูล ดานคุณภาพของระบบ ดานการซึมซับเทคโนโลยี/

นวัตกรรม และดานการยอมรับใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ไมสงผลตอการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร (TAM) ของพนักงานกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  

H1: ปจจัยดานคุณภาพของขอมูล ดานคุณภาพของระบบ ดานการซึมซับเทคโนโลยี/
นวัตกรรม และดานการยอมรับใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สงผลตอการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร (TAM) ของพนักงานกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

ผูวิจัยใชการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณตามลําดับความสําคัญของตัวแปรท่ีนําเขา
สมการ (Stepwise Multiple Regression Analysis) เลือกใชเทคนิค Stepwise  ซึ่งในการวิเคราะห
ขอตกลงเบื้องตน (Assumption) ของการใชสถิติวิเคราะหการถดถอยพหุคูณ  ดังนี้ 

 
ตารางที ่16 ผลการทดสอบขอตกลงเบ้ืองตนของการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณ 
ขอที่ ขอตกลงเบื้องตน เกณฑการทดสอบ ผลการทดสอบ 
1 ทดสอบความสัมพันธ

เชิงเสน 
ตัวแปรตนกับตัวแปรตามตอง 
มีความสัมพันธเชิงเสนพิจารณา
จาก Scatter Plot 

ตัวแปรทํานายมี
ความสัมพันธเชิงเสนกับตัว
แปรตาม 

2 ทดสอบคาความคาด
เคลื่อนตองเปนอิสระ
ตอกัน 

คา Durbin Watson จากตาราง 
Model Summary (มีคาอยู
ในชวง 1.50-2.50) 

คา Durbin Watson  
เทากับ 1.764 แสดงวาคา
ความคลาดเคลื่อนเปนอิสระ
ตอกัน 

3 ทดสอบคาความคาด
เคลื่อนตองมีการแจก
แจงแบบปกติ 

พิจารณาจากกราฟฮิสโตแกรม
ของคาความคลาดเคล่ือน เปนรูป
ระฆังคว่ํา โดยมีคาความ
คลาดเคลื่อนอยูระหวาง -3 ถึง 3  

กราฟฮิสโตแกรมเปนรูป
ระฆังคว่ําและคาความ
คลาดเคลื่อนอยูระหวาง -3 
ถึง 3 แสดงวาความ
คลาดเคลื่อนมีการแจกแจง
แบบปกติ 

4 ทดสอบ
ความสัมพันธหพุรวม
เชิงเสนระหวางตัว
แปรตน 

- คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ 
(r<0.60)  
- คา Tolerance  ตัวแปรตน 
ทุกตัวมีคาเขาใกล 1 

- คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ
ตัวแปรตนทุกตัว (r<0.55) 
- คา Tolerance   
ตัวแปรตน มีคาอยูระหวาง 
(0.40-0.72) 

จากตารางที่ 16 พบวาการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณแบบมีลําดับขั้น (Multiple 
Regression Analysis) เลือกใชเทคนิค Stepwise ซึ่งในการวิเคราะหขอตกลงเบื้องตน (Assumption) 
ของการใชสถิติวิเคราะหการถดถอยพหุคูณ สามารถอธิบายขอตกลงเบื้องตน ดังนี้ 



48 
 

 
 

 1.  ผลการทดสอบความสัมพันธเชิงเสนระหวางตัวแปรตนและตัวแปรตาม โดยพิจารณา
จาก Scatter Plot พบวา ตัวแปรทํานายมีความสัมพันธเชิงเสนกับตัวแปรตาม กลาวคือ ปจจัยดาน
คุณภาพของขอมูล ดานคุณภาพของระบบ ดานการซึมซับเทคโนโลยี/นวัตกรรม และดานการยอมรับ
ใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีความสัมพันธกับการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร (TAM) ของพนักงาน 
 2.  ผลการทดสอบคาความคลาดเคลื่อนตองเปนอิสระตอกัน เมื่อพิจารณาคา Durbin-
Watson จากตาราง Model Summary เทากับ 1.764 สรุปไดวามีคาความคลาดเคล่ือนมีความอิสระ
ตอกัน (มีคาอยูในชวง 1.50 – 2.50) 
 3.  ผลการทดสอบคาความคลาดเคลื่อนตองมีการแจกแจงแบบปกติ เมื่อพิจารณาจาก
กราฟฮิสโตแกรมเปนรูประฆังคว่ําและคาความคลาดเลื่อนอยูระหวาง -3 ถึง 3 แสดงวาความ
คลาดเคลื่อนมีการแจกแจงแบบปกติ 
 4.  ผลการทดสอบความสัมพันธพหุรวมเชิงเสนระหวางตัวแปรตนซึ่งตัวแปรที่นําใชใน
การพยากรณตองไมมีปญหาเรื่อง (Multicollinearity) โดยใชสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของเพียรสัน 
พบวา ตัวแปรท้ังหมดไมมีความสัมพันธพหุเชิงเสนระหวางตัวแปรตน คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของ
ตัวแปรตนทุกตัว r< 0.55 และพิจารณาจากคา Telerance ของตัวแปรตนทุกตัวมีคา มีคาอยูระหวาง 
(0.40-0.72) ซึ่งอาจมีโอกาสเกิดปญหาเรื่อง Multicollinearity 
 เมื่อผูวิจัยไดทดสอบตามขอตกลงเบื้องต นของการวิ เคราะหการถดถอยพหุคูณ 
(Multiple Regression) ผานตามขอกําหนดแลว จึงสามารถดําเนินการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณ 
โดยเลือกใชเทคนิคแบบ Stepwise ผลการวิเคราะหดังตารางท่ี 17 
 
ตารางที่ 17 การวิเคราะหการถดถอยแบบพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) ของปจจัยที่

สงผลตอการยอมรับใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารของพนักงานกระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Y)  

(n=240) 
ปจจัย B Beta t Sig. 

คาคงท่ี  0.623  3.150 0.002** 
ดานคุณภาพของสารสนเทศ (X1) 0.175 0.186 2.692 0.008** 
ดานคุณภาพของระบบ (X2) 0.291 0.295 4.503 0.000** 
ดานการซึมซับเทคโนโลยี/นวัตกรรม (X3) 0.118 0.125 2.125 0.035* 
ดานการยอมรับใชเทคโนโลยีสารสนเทศและ 
การสื่อสาร (X4) 

0.267 0.310 6.073 0.000** 

R =  0.746    S.E.est = 0.40405    F = 73.940 
R2 =   0.557    Adjust R2 =  0.550    Sig. = 0.000    Durbin-Watson = 1.764 

* มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05, ** มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
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จากตารางท่ี 17 พบวา คาสหสัมพันธพหุคูณมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 อยู  
4 ดาน คือ ดานคุณภาพของสารสนเทศ ดานคุณภาพของระบบ ดานการซึมซับเทคโนโลยี/นวัตกรรม 
และดานการยอมรับใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  

แสดงวาตัวแปรพยากรณทั้ง 4 ดาน สามารถรวมกันพยากรณตัวแปรเกณฑไดดี  โดยมี
อํานาจในการพยากรณการยอมรับใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของพนักงานกระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารภาพรวมไดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ทั้ง 4 ดาน 
โดยมีน้ําหนักความสําคัญของตัวแปรแตละตัว ไดแก ดานการยอมรับใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร ดานคุณภาพของระบบ ดานคุณภาพของสารสนเทศ และดานการซึมซับเทคโนโลยี/นวัตกรรม 
ตามลําดับ คา Durbin-Watson = 1.764 มีคาอยูระหวาง 1.5 – 2.5 ซึ่งเปนตามเกณฑการพิจารณา 
แสดงวาคาความคลาดเคล่ือนเปนอิสระ 

ตัวพยากรณท้ังหมดมีอํานาจในการพยากรณไดรอยละ 55.0 (Adjusted R2 = 0.550) มี
คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธพหุคูณเทากับ 0.746 (R = 0.746) คาความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน 
ในการพยากรณเทากับ 0.40405 (SEest = 0.40405) โดยใหคาคงที่เทากับ 0.623 สามารถเขียน
สมการพยากรณไดดังนี้  

สมการพยากรณคะแนนดิบ Y = 0.623 + 0.175X1* + 0.291X2* + 0.118X3* + 0.267X4* 
สมการพยากรณคะแนนมาตรฐาน Z = 0.186Z1 + 0.295Z2 + 0.125Z3 + 0.310Z4 

 
สวนที่ 4   ความคิดเห็นและขอเสนอแนะอ่ืนๆ 
 1.  การใชเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีมีความทันสมัยและมีประสิทธิภาพนั้นเห็นควรใหจัด
อบรมบุคคลากรหรือผูใช ใหทันสมัยและมีประสิทธิภาพตามเทคโนโลยีที่เกิดใหทัน และควรทดสอบ
ความสามารถของบุคคลากรอยางสม่ําเสมอพรอมการประเมินผล 
 2.  ผูบริหารควรใหความสําคัญและมีนโยบายใหบุคลากรปฏิบัติงานอยางจริงจัง 
 3.  การนาํเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการปฏิบัติงานทําใหเกิดความประหยัดคลองตัว 
รวดเร็ว และลดการเกิดความผิดพลาดในการทํางาน 
 4.  ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในหนวยงานเกิดการขัดของบอยครั้ง ทําใหการทํางานไม
ทันเวลาในการทํางาน ทําใหงานลาชา จึงควรตรวจสอบทําระบบใหดีมากกวานี้ 
 5.  การนําระบบสารสนเทศมาใชกับหนวยงานควรทดลองใชและทําโปรแกรมที่งายและ
สะดวกตอการเขาไปใช เนื่องจากระบบบางตัวทําใหผูปฏิบัติงานทํางานชาลงกวาที่ควร และมีขั้นตอน
ยุงยาก ซ้ําซอนกัน 
 6.  เมื่อนําระบบสารสนเทศมาใช ก็ควรใชอยางจริงจัง และใชใหครบทุกสวนงาน เพราะ 
เมื่อมีบางสวนงานไมใช ก็จะทําใหเกิดปญหาตอเนื่องกับสวนงานอ่ืนๆ หรือจะไมใชก็ตองไม ใชทุกสวน
งานเลย เพราะสวนงานที่จะพัฒนาไดตองยอมรับการเปลี่ยนแปลงของการพัฒนาองคกร 
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บทที่ 5 
สรุป อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 

 
 การศึกษาเร่ือง ปจจัยที่สงผลตอการยอมรับการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร
ของพนักงานกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีวัตถุประสงคดังนี้ 
 1.  เพ่ือศึกษาขอมูลทั่วไปของพนักงานกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
 2.  เพ่ือศึกษาปจจัยที่สงผลตอการยอมรับการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ
พนักงานกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

การวิจัยครั้งน้ีเปนการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ศึกษาเชิงสํารวจ 
(Survey research) ใชแบบสอบถาม (Questionnaire) เปนเครื่องมือในการเก็บขอมูล จากกลุม
ตัวอยางพนักงานกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จํานวน 240 คน  
วิเคราะหขอมูลโดยการหาคารอยละ คาเฉลี่ย คาความถี่ และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน วิเคราะหปจจัย
ที่สงผลตอการยอมรับการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารของพนักงานกระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร ดวยสถิติวิเคราะหสมการถดถอยชนิดตัวแปรหลายตัวแบบมีลําดับขั้น 
(Stepwise Regression Analysis) โดยกําหนดระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 ซึ่งผูวิจัยขอนําเสนอ
ผลการศึกษาตามลําดับ ดังนี้ 
 
สรุปผลการวิจัย 
 1. ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม 
 ผลการศึกษาขอมูลทั่วไปของกลุมตัวอยางจํานวน 240 คน พบวากลุมตัวอยางสวน
ใหญเปนเพศหญิง มีจํานวน 145 คน คิดเปนรอยละ 60.42 อายุอยูระหวาง 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 และผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ 
เคยอบรมความรูดานเทคโนโลยีสารสนเทศมากอน เปนจํานวน 182 คน คิดเปนอัตราสวนรอยละ 
75.83  
 2. ความคิดเห็นปจจัยเกี่ยวกับการยอมรับใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
 ผลการศึกษาพบวาระดับความคิดเห็นการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
โดยรวม อยูในระดับเห็นดวย เมื่อพิจารณารายดาน เรียงคาเฉลี่ยจากมากไปนอย ไดแก ดานการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ดานคุณภาพของสารสนเทศ ดานคุณภาพของระบบ และดาน
การซึมซับเทคโนโลยี/นวัตกรรม ตามลําดับ เมื่อแยกพิจารณาในรายดานของการยอมรับการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารดานตางๆ ดังนี้ 
 2.1 ดานคุณภาพของสารสนเทศ กลุมอยางมีระดับความคิดเห็นหัวขอยอมรับการใช
ระบบสารสนเทศที่มีคุณภาพตอการดําเนินงาน สูงที่สุด มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.00 สวนเบี่ยงเบน
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มาตรฐานเทากับ 0.72 และหัวขอขอมูล มีความกระจาง ชัดเจน และเขาใจไดในทันที ต่ําที่สุด  
มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.81 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.81 
 2.2 ดานคุณภาพของระบบ กลุมอยางมีระดับความคิดเห็นหัวขอสามารถดําเนินงาน
บรรลุตามวัตถุประสงค สูงที่สุด มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.94 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.71 และ
หัวขอตัดสินใจในการทํางานไดในระยะเวลาท่ีตองการ ต่ําที่สุด มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.81 สวนเบ่ียงเบน
มาตรฐานเทากับ 0.80 
 2.3 ดานการซึมซับเทคโนโลยี/นวัตกรรม กลุมอยางมีระดับความคิดเห็นหัวขอ
ผูบริหารสนับสนุนใหบุคลากรไดเรียนรูการนําระบบสารสนเทศมาใชในการบริหารจัดการ สูงท่ีสุด มี
คาเฉลี่ยเทากับ 3.96 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.80 และหัวขอหนวยงานใชระบบสารสนเทศ
เนื่องจากแรงกดดันที่มีการปรับเปลี่ยนการทํางานโดยนําระบบสารสนเทศมาใชในปจจุบัน ต่ําที่สุด มี
คาเฉลี่ยเทากับ 3.71 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.91 
 2.4 ดานการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร กลุมอยางมีระดับความคิดเห็น
หัวขอพึงพอใจท่ีใชเทคโนโลยีสารสนเทศใหมๆ สูงที่สุด มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.13 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เทากับ 0.82 และหัวขอกระตือรือรนที่จะทดสอบเทคโนโลยีสารสนเทศใหมๆ มีคาเฉลี่ยเทากับ 4 .08 
ส ว น เ บี่ ย ง เ บนมาต ร ฐ าน เท า กั บ  0 . 7 4  และมั ก เ รี ย น รู เ ท ค โน โ ล ยี ส า รสน เทศ ใหม ๆ  
มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.08 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.77 ต่ําที่สุด 
 3.  ความคิดเห็นขอมูลการยอมรับการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
 ผลการศึกษาพบวาระดับความคิดเห็นการยอมรับใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารของผูตอบแบบสอบถาม หัวขอที่มีคาเฉลี่ยมากท่ีสุด คือ ไดรับขอมูลและขาวสารอยางรวดเร็ว 
มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.12 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.81 รองลงมา คือ ชวยเพ่ิมประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงาน มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.08 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.74 และปฏิบัติงานงายขึ้น ไม
ยุงยาก มีคาเฉลี่ยต่ําที่สุด มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.88 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.75 ตามลําดับ 
 4.  การวิเคราะหการถดถอยพหุคูณดวยเทคนิคแบบข้ันตอนของการยอมรับใช
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของพนักงานกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
 ปจจัยที่สงผลตอการยอมรับการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารของ
พนักงานกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร(Y) จากการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณดวย
เทคนิคแบบข้ันตอน (stepwise multiple regression) จากตัวแปรทํานายท้ังหมด 4 ตัวแปร พบวา
มีตัวแปรที่เขาสูสมการ 4 ตัวแปร คือ คือ ดานคุณภาพของสารสนเทศ (X1) ดานคุณภาพของระบบ 
(X2) ดานการซึมซับเทคโนโลยี/นวัตกรรม (X3) และดานการยอมรับใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร (X4) 
 
อภิปรายผลการวิจัย 
 จากผลการศึกษาขางตน สามารถสรุปผลไดดังนี้  
 1.  ผลการศึกษาพบวาระดับความคิดเห็นการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
พบวา ดานที่มีคาเฉล่ียมากที่สุด คือดานการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ซึ่งประกอบดวย 
ความพึงพอใจที่ใชเทคโนโลยีสารสนเทศใหมๆ มักเรียนรูเทคโนโลยีสารสนเทศใหมๆ และความ
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กระตือรือรนที่จะทดสอบเทคโนโลยีสารสนเทศใหมๆ ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดทฤษฎีของการยอมรับ
เทคโนโลยี (TAM) ของ Ajzen and Fishbein (1975) ที่วาทัศนคติตอการใช (Attitude Toward 
Using) พฤติกรรมความต้ังใจในการใช (Behavioral Intentions to Use) และการใชจริง (Actual 
System Use) เปนตัวแปรของทฤษฎีการยอมรับเทคโนโลยีที่กลาวถึงระดับท่ีผูใชคาดหวังตอ
เทคโนโลยีที่เปนเปาหมาย ถึงความงายตอการใชงานของเทคโนโลยี มีความสะดวกไมซับซอน และ
ไดรับการยอมรับจากผูใช ซึ่งการรับรูความงายในการใชงานมีอิทธิพลทางตรงตอพฤติกรรมการยอมรับ 
หรือความต้ังใจที่จะใชและมีอิทธิพลทางออมตอการใชโดยสงผานพฤติกรรมการยอมรับ (Agarwal 
and Prasad, 1999; Teo, Lim and Lai, 1999; Karahanna, Straub and Chervany; 
Venkatesh and Davis, 2000) 
 2. ระดับความคิดเห็นการยอมรับการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารดาน
คุณภาพของสารสนเทศ โดย 3 หัวขอที่มีคาเฉล่ียมากที่สุด คือ ยอมรับการใชระบบสารสนเทศที่มี
คุณภาพตอการดําเนินงาน รองลงมาคือ ขอมูลถูกปรับปรุงใหเปนปจจุบันอยูเสมอ ขอมูลมีความ
นาเชื่อถือ สําหรับดานคุณภาพของระบบของผูตอบแบบสอบถาม โดย 3 หัวขอท่ีมีคาเฉลี่ยมากที่สุด 
คือ สามารถดําเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค สามารถใชระบบสารสนเทศไดอยางตอเนื่อง และ
ระบบสารสนเทศชวยดําเนินงานอยูในระดับที่ยอมรับได ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ DeLone and 
McLean (1992) ที่วา ผูใชจะมีความพึงพอใจในระบบเม่ือขอมูล และระบบมีคุณภาพ และสอดคลอง
กับ Lederer, Maupin, Sena and Zhuang (2000) ไดศึกษาทฤษฎี TAM ในสวนของเว็บไซต 
(World Wide Web) พบวา คุณภาพของขอมูลรวมถึงขอมูลท่ีตรงประเด็น (relevant) มีความ
ครบถวนของขอมูล (thoroughness information) มีความถูกตอง (accurate) และการเหมาะสมกับ
เวลา (timeliness) จะสงผลอยางยิ่งตอการรับรูวามีประโยชน (perceived usefulness)และ
สอดคลองกับการศึกษาของ Landrum, Prybutok, Strutton and Zhang (2008) ศึกษาการมี
ประโยชนเทียบกับการใชในโมเดลความสําเร็จทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศของ DeLone & 
McLean พบวาการใช (Use) คุณภาพของขอมูล คุณภาพของระบบ คุณภาพของการบริการ สงผลให
เกิดการใช และความพึงพอใจของผูใชการใชไมสงผลเกิดความพึงพอใจของผูใช การมีประโยชน 
(Usefulness)  คุณภาพของขอมูล คุณภาพของระบบ คุณภาพของการบริการ สงผลใหเกิดการมี
ประโยชน และความพึงพอใจของผูใช นอกจากนี้ยังสอดคลองกับการศึกษาของ Wang (2007) ศึกษา
ความสําเร็จของระบบในพาณิชยอิเล็กทรอนิกส โดยใชโมเดลความสําเร็จทางดานเทคโนโลยี
สารสนเทศของ DeLone & McLean คุณภาพของขอมูล คุณภาพของระบบ คุณภาพของการบริการ 
สงผลใหเกิดการรับรูคุณคา ความพึงพอใจของผูใช และสงผลใหเกิดความตั้งใจกลับมาใชใหม
(Intention to Reuse) การรับรูคุณคาสงผลใหเกิดความพึงพอใจของผูใช และสงผลใหเกิดความตั้งใจ
กลับมาใชใหม 
 3. การศึกษาปจจัยที่สงผลตอการยอมรับการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารของ
พนักงานกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ไดแก ดานคุณภาพของสารสนเทศ  ดาน
คุณภาพของระบบ ดานการซึมซับเทคโนโลยี/นวัตกรรม และดานการยอมรับใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการส่ือสาร ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ เอกภัคปมณฑ จันที (2556) ไดศึกษาถึง การศึกษา
ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการยอมรับการใชงานระบบ Manufacturing Inteligence กรณีศึกษา



53 
 

 
 

บริษัทผูผลิตสินคาปโตรเคมีขั้นปลายแหงหนึ่งในประเทศไทย ผลการศึกษาพบวา ปจจัยที่มีอิทธิพลตอ
การยอมรับการใชงานระบบ MI ไดแกความงายในการใชงาน มีความสําคัญเปนอันดับหนึ่ง รองลงมา
คือการใหความสนับสนุนและผลักดันจากผูบริหาร 
 และสอดคลองกับงานวิจัยของกวรรณ จันโททัย (2555) ไดศึกษาเรื่องการยอมรับระบบ
การจัดการองคความรูของการประปานครหลวง ผลการศึกษาพบวา พบวามีปจจัยที่มีอิทธิพลตอการ
ยอมรับระบบการจัดการองคความรู ไดแก การสนับสนุนของผูบริหาร ประสบการณการเรียนรูกอน
หนา รูปแบบของระบบการเรียนรู ความนาเชื่อถือระบบ การรับรูถึงประโยชนที่จะไดรับจาก
เทคโนโลยีการรับรูถึงความงายในการใชงานเทคโนโลยี 
 และสอดคลองกับการศึกษาของ Wixom and Todd (2005) ศึกษาพัฒนาโมเดลการ
รวมกันในความเชื่อที่พิเศษและทัศนคติเกี่ยวกับการสรางระบบ โดยการใช TAM และความพึงพอใจ
ของผูใช พบวาคุณภาพของขอมูลสงผลใหเกิดความพึงพอใจของขอมูล ( Information satisfaction) 
สงผลใหเกิดการมีประโยชนสงผลใหเกิดความตั้งใจและทัศนคติ คุณภาพของระบบสงผลใหเกิดความ
พึงพอใจของระบบ (System satisfaction) สงผลใหเกิดความงายในการใชงาน และสงผลใหเกิด
ทัศนคติความงายสงผลใหเกิดการมีประโยชนทัศนคติสงผลใหเกิดความตั้งใจ 
 นอกจากน้ียังสอดคลองกับแนวคิดทฤษฎีของ Zhu et al. (2006) และ Roger (1995) 
ที่วาการที่องคกรหนึ่งตัดสินใจจะนําเทคโนโลยี หรือนวัตกรรมมาใชเกิดจากปจจัยภายในและภายนอก
องคกร องคประกอบหน่ึงของปจจัยภายในองคกรคือ เทคโนโลยีสารสนเทศซึ่งมีบทบาทตอการ
ตัดสินใจใชเทคโนโลยีสารสนเทศ ไมวาจะเปนระดับการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึงการสนับสนุน
ของผูบริหารใหมีการใช คอมพิวเตอร อินเทอรเน็ต เปนตน การรับรูถึงประโยชนเกิดจากการนํา
เทคโนโลยีสารสนเทศ จะทําใหเกิดความมั่นใจใหแกผูใชงาน ทําใหเกิดความเขาใจกับเทคโนโลยี
สารสนเทศ ซึ่งผูใชไมรูสึกถึงความซับซอน เขาใจงาย และรูสึกถึงการไดประโยชนมากกวาเดิม สงผล
ใหผูใชยอมรับและมีความพรอมตอการนําเทคโนโลยีสารสนเทศ/นวัตกรรมมาแทนที่หรือใชเพ่ือชวย
เพ่ิมประสิทธิภาพในการทํางานใหดียิ่งกวาเดิม (Hatem El-Gohary, 2012; Roger, 1995) โดยหาก
นําเทคโนโลยีสารสนเทศ/นวัตกรรมท่ีมีความพรอม ทั้งทางระบบตางๆ และโครงสรางพ้ืนฐานซึ่ง
สามารถตอบสนองตอการใชงานซ่ึงเม่ือนํามาใชแลวสงผลใหเกิดคุณคาตอผูใชและชวยเพ่ิมทักษะหรือ
ความรูใหกับผูใช (Zhu et al., 2006; Zhu and Kraemer, 2005) นอกจากนี้คุณคาดานประโยชน
ของเทคโนโลยีสารสนเทศ/นวัตกรรมท่ีองคกรนํามาใชสามารถสรางความสุขทางใจและความ
เพลิดเพลิน (Babin et al., 2007) 
 
ขอเสนอแนะในการวิจัย 
 1. จากการศึกษาพบวากลุมตัวอยางสวนใหญอายุงานมากกวา 4 ป และเคยอบรมความรู
ดานเทคโนโลยีสารสนเทศมากอน พนักงานจึงมีพ้ืนฐานความรู และเขาใจลักษณะงาน ขอมูลตาง ๆ 
ไดในระดับหนึ่ง ดังนั้น ควรมีการจัดฝกอบรมระบบสารสนเทศใหม ๆ แกพนักงานใหมและพนักงาน
เกาอยูเสมอ เพื่อใหบุคลากรเกิดความคุนเคยในการใชระบบ ในการฝกอบรมควรเนนการใชระบบและ
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน เพ่ือเปนการทบทวนความรูความเขาใจ และเปนการเนนย้ําใหผูใชระบบอยู
แลวสามารถใชงานไดงายข้ึน 
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 2. จากการศึกษาพบวา ระดับความคิดเห็นการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
ดานการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมีคาเฉลี่ยมากท่ีสุด แสดงวาพนักงานพรอมเปดรับการ
เรียนรูใหม ๆ และกระตือรือรนในการเรียนรู ดังนั้นผูบริหารควรหม่ันใหขอมูลใหม ๆ ที่เปนประโยชน
อยูเสมอ นําเสนอขอมูล หรือลักษณะการทํางานที่จะชวยอํานวยความสะดวกแกพนักงาน ทําให
พนักงานทํางานมีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น ทั้งในสวนของเวลาในการทํางานและปริมาณงาน เปนตน 
  ในสวนของดานการซึมซับเทคโนโลยี/นวัตกรรมมีระดับความคิดเห็นต่ําที่สุด ซึ่งผูบริหาร
ควรใหความสําคัญตอการยอมรับการใชเทคโนโลยีสารสนเทศอยางแทจริง แสดงใหพนักงานรับรูวา
ประโยชนของการใหความสําคัญตอการยอมรับการใชเทคโนโลยีสารสนเทศคืออะไรบาง สงผลอยางไร
ตอการทํางาน ทั้งนี้ควรกระตุนใหพนักงานใชงานเทคโนโลยีสารสนเทศ พรอมท้ังหาขอเสียจากการใช
เพ่ือนําไปพัฒนา ปรับปรุงใหระบบสารสนเทศดียิ่งขึ้น 
 3. ปจจัยที่สงผลตอการยอมรับการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารของพนักงาน
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ไดแก ดานคุณภาพของสารสนเทศ ดานคุณภาพของ
ระบบ ดานการซึมซับเทคโนโลยี/นวัตกรรม และดานการยอมรับใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร ดังนั้นในข้ันตอนการพัฒนาและออกแบบ (Design & Development) ควรมีการออกแบบให
เหมาะสมตอการใชงาน ใหผูใชงานงายและสะดวก ตรวจสอบระบบสารสนเทศใหมีคุณภาพ เพ่ือให
พนักงานเกิดการยอมรับใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร นอกจากนี้การนําระบบสารสนเทศ
ใหม ๆ มาใชควรมีกระบวนการจัดการการเปล่ียนแปลง (Change management) เพ่ือวิเคราะหถึง
ขอดี ขอเสีย เตรียมรับมือหากเกิดปญหาตางๆ เกิดข้ึน 
 
ขอเสนอแนะในการศึกษาครั้งตอไป 

  1. การศึกษาครั้งตอไปควรศึกษาเก่ียวกับปจจัยการยอมรับใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ของหนวยงานอ่ืนๆ เพ่ือนําผลท่ีไดมาเปรียบเทียบกัน และเพ่ือใชผลการวิจัยเปนแนวทางในการแกไข
ปญหาและพัฒนาปรับปรุงระบบท่ีใชในการทํางาน โดยใหเกิดการยอมรับใชและนําไปปฏิบัติงาน
รวมกันใหเกิดประสิทธิภาพมากข้ึน 
 2.  การศึกษาวิจัยในครั้งตอไป เพ่ือผลการวิจัยจะไดเขาใจถึงเหตุผลอยางเปน
กระบวนการและครอบคลุมมากยิ่งขึ้น เพ่ิมการศึกษาทัศนคติและความพึงพอใจของผูปฏิบัติงานใน
การนําเทคโนโลยีสารสนเทศใหมๆ มาใชในการปฏิบัติงานของหนวยงานเพ่ือนําผลการศึกษาไปใชการ
พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศตอไป 
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ภาคผนวก ก 
แบบสอบถามงานวิจัย 
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เลขที่แบบสอบถาม............. 
แบบสอบถามเพื่อการวิจัย 

เรื่อง ปจจัยที่สงผลตอการยอมรับการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของพนักงาน 
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

คําชี้แจง 
แบบสอบถามฉบับนี้เปนสวนหนึ่งของการศึกษาปริญญาบริหารมหาบัณฑิต คณะวิทยาการ

จัดการ สาขาการประกอบการ มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาปจจัยท่ีสงผลตอ
การยอมรับการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารของพนักงานกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร 

แบบสอบถามน้ีเปนขอคําถามเก่ียวกับการยอมรับการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร
ของพนักงานกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  ประกอบดวย 3 สวน  
จํานวน 4 หนา ดังนี้ 
 สวนที่ 1  ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม จํานวน 5 ขอ 
 สวนที่ 2  ปจจัยที่สงผลตอการยอมรับการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จํานวน 30 
ขอ 

สวนที่ 3  ความคิดเห็นและขอเสนอแนะอ่ืนๆ 
ผูวิจัยใครขอความอนุเคราะหจากทานโปรดตอบคําถามในแบบสอบถามตามสภาพความเปน

จริงหรือตามความคิดเห็นของทานใหครบทุกขอ คําตอบของทานมีคุณคาตองานวิจัยอยางยิ่ง ผูวิจัยจะ
เก็บขอมูลที่ไดรับจากทานเปนความลับ โดยจะนําไปใชในการวิเคราะหและสรุปผลการวิจัยเปน
ภาพรวมสําหรับงานวิจัยในคร้ังนี้เทานั้น ขอมูลท่ีตรงกับความเปนจริงและสมบูรณจะชวยใหการวิจัย
ดําเนินไปดวยความถูกตองแมนยํา 

ผูวิจัยขอขอบพระคุณเปนอยางสูงที่ทานใหความรวมมือในการตอบแบบสอบถามคร้ังนี้ 
 
 

นางสาว จิตรสินี ทองจํานงค 
นักศึกษาหลักสูตรปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต 

                        สาขาวิชาการประกอบการ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
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สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม 
คําชี้แจง ใหทานเติมขอความหรือใสเครื่องหมาย  √  ลงในชอง  ตามความเปนจริงสําหรับตัวทาน 
 
1. เพศ    1. ชาย       2. หญิง 
2. อายุ    

 1. 20 – 29 ป      2. 30 – 39 ป 
 3. 40 – 49 ป      4. 50 – 59 ป 
 5. 60 ปขึ้นไป 

3. ระดับการศึกษา 
 1. ปวช./ปวส./ปวท./ปทส./อนุปริญญา    2. ปริญญาตรี 
 3. ปริญญาโท      4. สูงกวาปริญญาโท 

4. อายุงาน 
 1. นอยกวา 1 ป      2. 1 – 2 ป 
 3. 3 – 4 ป       4. มากกวา 4 ป 
 5. อ่ืนๆ (โปรดระบุ).......................... 

 
5. เคยอบรมความรูดานเทคโนโลยีสารสนเทศหรือไม 

 1. เคย       2. ไมเคย 
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สวนที่ 2 ปจจัยที่สงผลตอการยอมรับการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
คําชี้แจง ขอใหทานพิจารณาคําถามในแตละขอ และตอบคําถามโดย ใสเครื่องหมาย  √  ในชอง
คําตอบ 
ที่ตองการเพียงคําตอบเดียวใหครบทุกขอ ซึ่งมีหลักเกณฑในการพิจารณา ดังนี้  

ระดับคะแนน 1 หมายถึง ไมเห็นดวยอยางยิ่ง  
ระดับคะแนน 2 หมายถึง ไมเห็นดวย  
ระดับคะแนน 3 หมายถึง ปานกลาง  
ระดับคะแนน 4 หมายถึง เห็นดวย  
ระดับคะแนน 5 หมายถึง เห็นดวยอยางยิ่ง 

หมายเหตุ  ระบบสารสนเทศ หมายถึง  ระบบที่ทานใชสําหรับการดําเนินงาน 
 

คําถาม 
ระดับคะแนน 

5 4 3 2 1 
คุณภาพของสารสนเทศ (Information Quality) 

1. ระบบสารสนเทศที่ทานใชมีขอมูลท่ีปรับปรุงใหเปนปจจุบัน
อยูเสมอ 

     

2. ระบบสารสนเทศที่ทานใชมีขอมูล มีความกระจาง ชัดเจน 
และเขาใจไดในทันที 

     

3. ระบบสารสนเทศท่ีทานใชมีขอมูลที่มีความนาเชื่อถือ      

4. ระบบสารสนเทศท่ีทานใชสามารถเรียกดูได ในเวลา 
ที่ทานตองการ 

     

5. ทานยอมรับการใชระบบสารสนเทศที่มีคุณภาพตอการ
ดําเนินงาน 

     

คุณภาพของระบบ (System Quality) 

6. ระบบสารสนเทศท่ีทานใช  ชวยในการสนับสนุนการ
ตัดสินใจในการทํางาน 

     

7. ระบบสารสนเทศท่ีทานใช  ชวยใหทานสามารถดําเนินงาน
บรรลุตามวัตถุประสงค 

     

8. ระบบสารสนเทศท่ีทานใช  ชวยใหทานตัดสินใจในการ
ทํางานไดในระยะเวลาที่ตองการ 

     

9. ทานใชระบบสารสนเทศไดอยางตอเนื่อง      

10. ระบบสารสนเทศท่ีทานใชชวยดําเนินงานอยูในระดับที่ทาน
ยอมรับได 
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คําถาม 
ระดับคะแนน 

5 4 3 2 1 
การซึมซับเทคโนโลยี/นวัตกรรม (Technology/Innovation Assimilation) 

11. ผูบริหารสนับสนุนใหหนวยงานของทานมีโครงสรางพ้ืนฐาน
ระบบสารสนเทศท่ีดี 

     

12. ผูบริหารสนับสนุนใหมีระบบงานตางๆ มาใชในการบริหาร
จัดการ 

     

13. ผูบริหารสนับสนุนใหบุคลากรไดเรียนรูการนําระบบ
สารสนเทศมาใชในการบริหารจัดการ 

     

14. ผูบริหารสนับสนุนการนําระบบสารสนเทศมาใชทดแทนการ
ใหบริการดวยคนที่รวดเร็วข้ึน 

     

15. หนวยงานของทานมีการปรับตัวในการใหบริการดวยระบบ
สารสนเทศเนื่องจากมีความรวมมือกับหนวยงานภายนอก 

     

16. หนวยงานของทานใชระบบสารสนเทศเนื่องจากแรงกดดันที่
มีการปรับเปลี่ยนการทํางานโดยนําระบบสารสนเทศมาใชใน
ปจจุบัน 

     

17. การใชระบบสารสนเทศ ทําใหหนวยงานของทานตองปรับ
กลยุทธดานการนําระบบสารสนเทศมาใชในการบริหาร
จัดการการดําเนินงานของทาน 

     

ดานการยอมรับใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

18. ทานมีความพึงพอใจที่ใชเทคโนโลยีสารสนเทศใหมๆ     

19. ทานมักเรียนรูเทคโนโลยีสารสนเทศใหมๆ     

20. ทานกระตือรือรนที่จะทดสอบเทคโนโลยีสารสนเทศใหมๆ      

การใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Technology Acceptance Model -TAM) 

21. ระบบสารสนเทศท่ีทานใชมีการใชงานงาย      

22. ระบบสารสนเทศท่ีทานใชชวยใหปฏิบัติงานงายขึ้น 
ไมยุงยาก 

     

23. ระบบสารสนเทศท่ีทานใชสามารถประยุกตใชกับวิธีการ
ทํางานแบบดั้งเดิม 

     

24.  ระบบสารสนเทศชวยลดข้ันตอนในการทํางาน      
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คําถาม 
ระดับคะแนน 

5 4 3 2 1 
25. ระบบสารสนเทศชวยใหการทํางานสะดวกรวดเร็วขึ้น      

26. เทคโนโลยีสารเทศชวยใหทานไดรับขอมูลและขาวสารอยาง
รวดเร็ว 

     

27. เทคโนโลยีสารสนเทศชวยเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน 

     

28. เทคโนโลยีสารสนเทศทําใหการปฏิบัติงานของทานทันเวลา      

29. เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีทานใชมีประโยชนตอการตัดสินใจใน
การปฏิบัติงาน 

     

30. เทคโนโลยีสารสนเทศชวยใหการประสานงานระหวางฝาย
ตางๆ เปนไปไดดวยความสะดวก เชน การสื่อสารทางระบบ
อัตโนมัติ (OA) 

     

 
 
สวนที่ 3 ความคิดเห็นและขอเสนอแนะอ่ืนๆ 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………… 
 

--------- ขอขอบคุณสําหรับความรวมมือ --------- 
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ภาคผนวก ข 
คาความเชื่อม่ันของแบบสอบถาม 
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คาความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม 
Reliability 
Scale: ALL VARIABLES 

Case Processing Summary 

  N % 

Cases Valid 30 100.0 

Excludeda 0 .0 

Total 30 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in 
the procedure. 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 
Alpha 

N of Items 

.962 30 

 

Item-Total Statistics 

 
Scale Mean 

if Item 
Deleted 

Scale 
Variance 
if Item 

Deleted 

Corrected 
Item-Total 
Correlation 

Cronbach's 
Alpha if 

Item 
Deleted 

ขอมูลถูกปรับปรุงใหเปนปจจุบันอยูเสมอ 112.40 291.834 .557 .962 

ขอมูล มีความกระจาง ชัดเจน และเขาใจไดในทันที 112.73 289.789 .601 .962 

ขอมูลมีความนาเชื่อถือ 112.43 290.530 .692 .961 

สามารถเรียกดูขอมูลไดในเวลาที่ตองการ 112.50 282.879 .774 .960 

ยอมรับการใชระบบสารสนเทศท่ีมคีุณภาพตอการดําเนินงาน 112.33 285.609 .767 .961 

การสนับสนุนการตัดสินใจในการทํางาน 112.70 283.459 .732 .961 

สามารถดําเนินงานบรรลุตามวตัถปุระสงค 112.33 288.989 .633 .961 

ตัดสินใจในการทํางานไดในระยะเวลาท่ีตองการ 112.60 280.869 .810 .960 

สามารถใชระบบสารสนเทศไดอยางตอเนื่อง 112.30 287.666 .710 .961 

ระบบสารสนเทศชวยดําเนินงานอยูในระดับท่ียอมรับได 112.40 288.317 .760 .961 

ผูบริหารสนับสนุนใหหนวยงานมีโครงสรางพ้ืนฐานระบบสารสนเทศท่ี
ดี 

112.33 285.885 .589 .962 

ผูบริหารสนับสนุนใหมรีะบบงานตางๆ มาใชในการบริหารจัดการ 112.23 284.737 .646 .961 
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Item-Total Statistics 

 
Scale Mean 

if Item 
Deleted 

Scale 
Variance 
if Item 

Deleted 

Corrected 
Item-Total 
Correlation 

Cronbach's 
Alpha if 

Item 
Deleted 

ผูบริหารสนับสนุนใหบุคลากรไดเรยีนรูการนําระบบสารสนเทศมาใช
ในการบริหารจัดการ 

112.33 277.471 .748 .961 

ผูบริหารสนับสนุนการนําระบบสารสนเทศมาใชทดแทนการใหบริการ
ดวยคนที่รวดเร็วข้ึน 
หนวยงานมีการปรับตัวในการใหบริการดวยระบบสารสนเทศ
เนื่องจากมีความรวมมือกับหนวยงานภายนอก 
หนวยงานใชระบบสารสนเทศเนื่องจากแรงกดดันท่ีมีการปรับเปลี่ยน
การทํางานโดยนําระบบสารสนเทศมาใชในปจจุบัน 
การใชระบบสารสนเทศ ทําใหหนวยงานตองปรับกลยุทธดานการนาํ
ระบบสารสนเทศมาใชในการบริหารจัดการการดําเนินงาน 
พึงพอใจท่ีใชเทคโนโลยีสารสนเทศใหมๆ 
มักเรียนรูเทคโนโลยีสารสนเทศใหมๆ 
กระตือรือรนที่จะทดสอบเทคโนโลยีสารสนเทศใหมๆ   
ใชงานงาย 
ปฏิบัติงานงายขึ้นไมยุงยาก 
สามารถประยุกตใชกับวิธีการทํางานแบบด้ังเดิม 
ลดขั้นตอนในการทํางาน 
การทํางานสะดวกรวดเร็วข้ึน 
ไดรับขอมลูและขาวสารอยางรวดเร็ว 
เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
ทําใหการปฏิบัติงานทันเวลา 
มีประโยชนตอการตัดสินใจในการปฏิบัติงาน 
การประสานงานระหวางฝายตางๆ เปนไปไดดวยความสะดวก 

112.47 
 

112.40 
 

112.67 
 

112.67 
 

112.20 
112.33 
112.50 
112.70 
112.83 
112.67 
112.60 
112.47 
112.30 
112.47 
112.60 
112.57 
112.57 

275.913 
 

284.110 
 

294.989 
 

292.713 
 

284.579 
284.368 
291.362 
288.769 
288.902 
288.506 
288.110 
287.982 
283.803 
285.706 
281.283 
285.357 
285.771 

.822 
 

.673 
 

.238 
 

.418 
 

.701 

.730 

.531 

.749 

.591 

.773 

.590 

.679 

.734 

.824 

.834 

.736 

.765 

.960 
 

.961 
 

.966 
 

.963 
 

.961 

.961 

.962 

.961 

.962 

.961 

.962 

.961 

.961 

.960 

.960 

.961 

.961 
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ภาคผนวก ค 
หนังสือเชิญผูเชี่ยวชาญตรวจเครื่องมือวิจัย 
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