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บทคัดย่อ 
 

งานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความคาดหวังและปจัจัยสนับสนุน ที่สง่ผลต่อ การยอมรบั
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อปฏิบัตงิาน ของ บุคลากร การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแหง่ประเทศไทย โดยใช้
แบบสอบถามปลายปิดทีผ่่านการทดสอบความตรงของเนือ้หาและมรีะดบั ความเช่ือมั่นโดยรวม
เท่ากับ .865 ในการเก็บรวบรวมข้อมลูจากบุคลากร ที่ท างานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 
จ านวน 400 คน และวิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้การวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพห ุผลการศึกษาพบว่า 
บุคลากรผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่เป็น เพศหญิง มีอายุระหว่าง 21-30 ปี มีการศึกษาอยู่ในระดบั
ปริญญาตรี รายไดส้่วนตัวเฉลี่ยต่อเดอืน อยู่ในระดับ 10, 000-20,000 บาท และมรีะยะเวลาในการ
ท างานโดยประมาณ 2-5 ปี  ส าหรับพฤติกรรมการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ส่วนใหญ่มี
ประสบการณ์ในการใช้คอมพิวเตอร์ 2-3 ปี เคยเข้าอบรมเกีย่วกับการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 1-2 
ครั้ง การน าเทคโนโลยีมาใช้ท าให้ งานเสร็จเร็วข้ึนและคุณภาพดีข้ึนและเป็นสิง่จ าเป็นค่อนข้างมากกับ
งานที่ท าและจะยงัคงใช้เทคโนโลยสีารสนเทศต่อไป ความสามารถในการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ ส่วน
ใหญ่ค่อนข้างดี และผลความคิดเห็นของผู้ใช้งานเทคโนโลยสีารสนเทศในการปฏิบัติงานในเรื่องของ
การยอมรับเทคโนโลยสีารสนเทศในการปฏิบัตงิาน อยู่ในระดับมากทีสุ่ด ความคาดหวังด้านความยาก
ง่ายในการใช้งาน ความคาดหวังด้านประโยชน์ในการใช้งาน ปัจจัยสนบัสนุนทางสภาพแวดล้อม
ภายในองค์กร อยู่ในระดบัมาก  และจากผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ความคาดหวังและปจัจัย
สนับสนุนทีส่่งผลต่อการยอมรบัเทคโนโลยสีารสนเทศในการปฏิบัติงาน ของบุคลากรการไฟฟ้าฝ่าย
ผลิตแห่งประเทศไทย อย่างมีนัยส าคัญทางสถิต ิที่ระดับ .05 ได้แก่ 1) ปัจจัยสนับสนุนทาง
สภาพแวดล้อมภายในองค์กร 2) ความคาดหวังด้านประโยชน์ในการใช้งาน และ 3)  ความคาดหวัง
ด้านความยากง่ายในการใช้งาน 
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ABSTRACT 
 

The questionnaire was tested for content validity and reliability of .865 was 
used to collect data from personnel. 400 employees of the Electricity Generating 
Authority of Thailand and analyzed data. Using multiple regression analysis. The 
study indicated that Most of the respondents were female, aged between 21-30 
years old. The monthly average personal income is in the range of Baht 10,000-
20,000 and the duration of work is about 2-5 years. Most of them have had 2-3 years 
of computer experience. They used to study about using information technology 1-2 
times. The work is done faster, the quality is improved and is quite necessary for the 
job and will continue to use the information technology. The ability to use 
information technology mostly good and the results of the users of information 
technology in their work on the acceptance of information technology in the work is 
on the highest level. Expectations on the difficulty of use were support factors in the 
environment within the organization. Very high From the results of the hypothesis 
testing, it was found that the expectations and supporting factors that affected the 
acceptance of information technology in the workplace of personnel in the 
Electricity Generating Authority of Thailand by statistically significant at 0.5                
1) environmental support in the organization  2) expected benefits and                        
3) expectations for ease of use. 
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 บทท่ี 1 
บทน า 

 
1.1 ความส าคัญและท่ีมาของปัญหาวิจัย 
 ในปัจจบุันเป็นยุคของกระแสที่มกีารเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศแบบก้าว
กระโดด เทคโนโลยสีารสนเทศได้เข้ามามบีทบาทมากข้ึนทัง้ในชีวิตประจําวัน การทํางาน และการ
ดําเนินงานขององค์กรจนบางครั้งอาจจะเปรียบเทคโนโลยสีารสนเทศได้เสมือนสายเลือดทีห่ล่อเลี้ยง
การทํางานแทบทกุด้านขององค์กร ซึง่เทคโนโลยสีารสนเทศประกอบด้วยองค์ประกอบที่สําคัญ
องค์ประกอบ คือ เทคโนโลยเีพื่อการประมวลผล คือ และเทคโนโลยีเพือ่การเผยแพร่ ระบบ
คอมพิวเตอร์ คือระบบสื่อสารโทรคมนาคม และเทคโนโลยีอืน่ ๆ ซึ่งแนวโน้มการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศในอนาคต การทํางานในปจัจบุันในแต่ละองค์กร ต้องมีการดําเนินงานต่างๆทีจ่ําเป็นต้อง   
มีการจัดการ การนําเสนอ การสื่อสาร และการใช้ข้อมลู รวมทั้งข้อมลูทีป่ระมวลผลเป็นสารสนเทศ           
มีรูปแบบและรวดเร็วและเช่ือมโยงได้ทุกหน่วยงาน เพื่อประกอบการตัดสินใจได้อย่างมปีระสิทธิภาพ 
ดั้งนั้นความสําคัญของการเก็บข้อมูลการวิเคราะห์ข้อมลู การนําเสนอ รวมถึงการสือ่สารข้อมลู       
จึงเพิ่มข้ึน และเป็นส่วนประกอบที่สําคัญที่จะต้องมกีารออกแบบจัดการรูปแบบและควบคุมเป็น     
อย่างด ี(มงคล แก้วจันทร ์, 2544 หน้า 38) 
 เทคโนโลยีสารสนเทศอดีตจนถึงปจัจบุันมีการปรับเปลี่ยนใหเ้ข้ากับยุคสมัยและทันสมัยสะดวก
ต่อการใช้งานมากขึ้น เทคโนโลยสีารสนเทศ หมายถึงระบบสารสนเทศระบบคอมพิวเตอรเ์ทคโนโลยี
การสือ่สารโทรคมนาคม เทคโนโลยสีารสนเทศมี มีเทคนิควิธีการทํางานในการเกบ็รวบรวมข้อมลูการ
ประมวลผลเรียกใช้สง่ผ่านและรับข้อมลูจัดเกบ็ ซึ่งเครื่องมืออุปกรณ์ต่าง ๆ เหล่าน้ีเช่นคอมพิวเตอรท์ั้ง
ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวรเ์ครื่องมือที่ใช้ในสํานักงานอปุกรณ์โทรคมนาคม (ปทีป เมธาคุณวุฒิ, 2544)  
กล่าวว่าองค์กรยุคใหม่จะใช้เทคโนโลยีสารสนเทศมาเป็นเครือ่งมือในการสร้างจัดเกบ็และเผยแพร่
ความรู้โดยมีเป้าหมายที่จะทําให้คนในองค์กรเกิดการเรียนรูแ้ลกเปลี่ยนความรู้สะสมความรู้ตลอดจน
สามารถสร้างความรู้ใหม่หรือนวัตกรรมที่เป็นทรพัย์สิน ทีม่ีค่ายิ่งสําหรับการแข่งขันหรือเกิดแนวทาง
ปฏิบัติที่ดีทีสุ่ดมผีลทําให้องค์กรมกีระบวนการในการทํางานที่มีประสทิธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด 
 การบริหารงานของภาครัฐและภาคเอกชนในทุกระดับล้วนต้องอาศัยเทคโนโลยสีารสนเทศ
ข้อมูลข่าวสาร และเทคโนโลยทีี่ทันสมัยประเภทต่างๆมาใช้ในการทํางานการบรหิารจัดการ เพื่อให้
การดําเนินงานเกิดประสิทธิภาพและประสทิธิผลมากทีสุ่ดเพือ่เพิ่มความสามารถในการบริหารงาน 
ภายในองค์กรใหสู้งข้ึน และมีมาตรฐาน ตามสภาพปัญหาทีเ่กิดข้ึนภายในองค์กรการนําเอาเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใช้ในการทํางาน โดยเฉพาะองค์กรของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแหง่ประเทศไทยยังคงไมเ่ป็นที่
ยอมรบัในกลุม่บุคลากรบางท่านจึงทําให้เกิดความขัดแย้งในการทํางานและการยอมรับรูปแบบการ
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ทํางานของเทคโนโลยีสารสนเทศจึงทําให้ไม่ไว้วางใจ และกลวัว่าจะเกิดการเปลี่ยนแปลงเมื่อนําเอา
เทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาใช้ในการทํางานบุคลากรบางท่านยังคงไม่รูจ้ักเทคโนโลยีสารสนเทศทําให้
เกิดปญัหาในการทํางาน และมีปญัหาด้านการบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศและการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศในการดําเนินงานที่ยังไมม่ีประสิทธิภาพเท่าที่ควรสืบเนื่องมาจากความสามารถของ
บุคคลากรภายในองค์กรของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตที่แห่งประเทศไทยยังไม่มีความรู้และทักษะ 
ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศให้ เกิดประสิทธิภาพ รวมถึงการขาดแคนอุปกรณ์
เทคโนโลยีเพือ่ใช้ในการบริหารมาตรฐานและคุณภาพของเทคโนโลยีสารสนเทศขององค์กรการไฟฟ้า
ฝ่ายผลิตแหง่ประเทศไทยที่มาตรฐานและยงัขาดแคนด้านงบประมาณในการสนับสนุนเทคโนโลยทีี่
ทันสมัยมาใช้ในการบริหารงานไมเ่พียงพอสิง่ต่าง ๆ เหล่าน้ีจงึเป็นที่มาก่อให้เกิดปัญหาในการ
บรหิารงาน เพื่อทําให้ปัญหาในการทํางานของบุคลากรลดน้อยลง จําเป็นต้องจัดอบรมให้ความรู้แก่
บุคลากร และให้คําแนะนําในการทํางานเกี่ยวกับเทคโนโลยสีารสนเทศมากขึ้น  
 จากปญัหาดังกล่าว การวิจัยน้ีจึงตอ้งการศึกษา ความคาดหวังของบุคลากรความต้องการและ
ปัจจัยที่สนบัสนุนทีส่่งผลต่อการยอมรบัเทคโนโลยสีารสนเทศ โดยพิจารณาความสําคัญของแตล่ะ
ปัจจัยที่มผีลตอ่การยอมรบัเทคโนโลยีสารสนเทศ ของบุคลากร เพื่อต้องการทราบว่าความคาดหวัง 
ด้านความยากง่ายต่อการใช้งานส่งผลต่อการยอมรบัเทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงาน ด้านการ
รับรู้ประโยชน์ในการใช้งานทีส่่งผลต่อการยอมรับเทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงาน และความ
ต้องการปัจจัยสนบัสนุน ด้านอุปกรณ์เครื่องมือและการให้คําแนะนําที่ส่งผลต่อการยอมรบัเทคโนโลยี
สารสนเทศ ของบุคลากรภายในองค์กรการไฟฟ้าฝ่ายผลิตเปน็อย่างไรต่อการยอมรับเทคโนโลยี
สารสนเทศในการปฏิบัติงาน เพื่อนําผลของการศึกษา มาใช้ประโยชน์ในการปรับปรงุความต้องการ
และความคาดหวังให้กบับุคลากรและองค์กรการไฟฟ้าฝ่ายผลิต ลดปญัหาความผิดพลาดในการทํางาน
ของบุคลากร พัฒนาความรู้ความสามารถของบุคลากรให้มปีระสทิธิภาพในการใช้งานเทคโนโลยี
สารสนเทศ เพิ่มอปุกรณ์การใช้งานใหเ้พียงพอสําหรบับุคลากร ให้บุคลากรมีการทํางานร่วมกับ
เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพจากปัญหาและเหตุผลดังกล่าวทําให้ผู้วิจัยมีความสนใจที่จะ
ศึกษา 
 
1.2 วัตถุประสงค์ของการศึกษา 
 การศึกษาในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้คือ 
 1.2.1 เพื่อศึกษาความคาดหวัง ที่ส่งผลต่อ การยอมรบัเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อปฏิบัติงาน 
ของ บุคลากร การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแหง่ประเทศไทย  
 1.2.2 เพื่อศึกษาปัจจัยสนบัสนุน ที่สง่ผลต่อ การยอมรบัเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อปฏิบัติงาน 
ของ บุคลากร การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแหง่ประเทศไทย  
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1.3 สมมติฐานการวิจัย 
 1.3.1 ความคาดหวังด้านประโยชน์ในการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศการส่งผลต่อการยอมรับ
เทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัตงิาน 
 1.3.2 ความคาดหวังด้านความยากง่ายในการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศส่งผลต่อการยอมรบั
เทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัตงิาน 
 1.3.3 ปัจจัยสนับสนุนทางสภาพแวดล้อมภายในองค์กรการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศส่งผล
ต่อการยอมรับเทคโนโลยสีารสนเทศในการปฏิบัติงาน 
 
1.4 ขอบเขตการศึกษา 
 ศึกษาความคาดหวังและปจัจัยสนับสนุน ที่สง่ผลต่อ การยอมรับเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อ
ปฏิบัติงาน ของ บุคลากร การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย  

1.4.1 ขอบเขตด้านประชากร  
ประชากรที่ใช้ศึกษา คือ บุคลากร การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย  
1.4.2 ขอบเขตด้านการใช้ตัวอย่าง  

        ตัวอย่างที่ใช้ศึกษาเลือกจากประชากร ซึ่งเป็นโดยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบการใช้แบบสอบถาม 
และใช้จํานวน 400 คนซึ่งจํานวนน้ีได้จากการใช้ตารางสําเรจ็รปูของ Yamane (1967) 

1.4.3 ขอบเขตด้านเนื้อหา  
       เนื้อหาที่นํามาใช้ศึกษาโครงสร้างของตัวแปร การสร้างแบบสอบถาม การวิเคราะห์ข้อมลู และ
การอภิปรายผลการศึกษา ได้จากการสืบค้นแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องในเรือ่งต่อไปนี้ 
 1.4.3.1 ทฤษฎีความคาดหวัง 
 1.4.3.2 ความหมายเทคโนโลยีสารสนเทศและปจัจัยที่สง่ผลต่อการยอมรับเทคโนโลยี             
 1.4.3.3 ทฤษฎีการยอมรบัเทคโนโลยสีารสนเทศ 
        1.4.4 ขอบเขตด้านตัวแปร 
        ตัวแปรที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา ประกอบด้วย 
 ตัวแปรตาม คือ การยอมรับเทคโนโลยีสารสนเทศ บุคลากรการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไท
 ตัวแปรอิสระ คือ ความคาดหวังและปจัจัยสนบัสนุนในการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 

 1.4.5 ขอบเขตด้านสถานที่  
        สถานที่ศึกษาที่ผู้วิจัยใช้เก็บรวบรมข้อมลู คือ บริเวณ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย  
        1.4.6 ขอบเขตด้านระยะเวลาในการศึกษา  
        เริ่มตั้งแต่  เมษายน 2560 ถึง ตุลาคม 2560  
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1.5 ประโยชน์ที่ใช้ในการศึกษา 
 ประโยชน์ทีจ่ะได้รบัจากงานวิจัยฉบับนี้แบง่เป็นเนื้อหาทีเ่กี่ยวข้องทางวิชาการและการ
ปฏิบัติการ ดังนี ้
       1.5.1 ทราบถึงความคาดหวังทีส่่งผลต่อการยอมรบัเทคโนโลยีเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการ
ปฏิบัติงาน ของบุคลากร การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 
          1.5.2 ทราบถึงปัจจัยสนบัสนุนที่สง่ผลต่อการยอมรบัเทคโนโลยเีทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการ
ปฏิบัติงาน ของบุคลากร การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 
          1.5.3 เพื่อนําข้อมูลที่ได้จากการวิจัยไปเป็นแนวทางในการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ให้มีคุณสมบัติเพือ่รองรบัการทํางานทีเ่หมาะสมสอดคล้อง 
 
1.6 นิยามศัพท์เฉพาะ 
   เทคโนโลยีสารสนเทศ หมายถึง เทคโนโลยีสําหรบัการประมวลผลสารสนเทศ ซึง่ประกอบไป
ด้วยกระบวนการรบั-ส่ง การแปลง การจัดเกบ็ การประมวลผล และการค้นคืนสารสนเทศ การ
ประยุกต์ การบริการ และพื้นฐานทางเทคโนโลยี มี 3 กลุม่ ได้แก่ คอมพิวเตอร,์ การสื่อสาร และ
ข้อมูลแบบมลัติมีเดีย ต้องอาศัยการทํางานร่วมกัน ยกตัวอย่างเช่น เครื่องเซริ์ฟเวอร์คอมพิวเตอร์ เป็น
องค์ประกอบสําคัญของระบบเครือข่าย โดยมกีารส่งข้อมลูไปยังเครื่องอีกเครื่อง 
        บุคลากร หมายถึง พนักงาน ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 
   การยอมรบัการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ หมายถึง ความตั้งใจที่จะใช้เทคโนโลยีสารสนเทศใน
การทํางานพัฒนาความพร้อมในการทํางานเพื่อที่จะให้มสี่วนร่วมในการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศอย่าง
มีประสิทธิภาพและให้คําแนะนํากบัเพื่อร่วมงานมีการอบรมเพื่อให้ความรูส้่งต่อยังบุคลากรคนอื่น ๆ 
  ความคาดหวัง หมายถึง ในที่นี้ความคาดหวังที่ส่งผลต่อการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ
ประกอบด้วย ความยากง่ายต่อการใช้งาน การใช้งาน การรบัรู้ประโยชน์  
  ปัจจัยสนับสนุน หมายถึง ประกอบด้วย อุปกรณ์และเครื่องมือเช่นคอมพิวเตอร์
จอคอมพิวเตอร์อปุกรณ์ช่วยสนับสนุนในการทํางานการให้ความรู้ ให้คําแนะนําการอบรมเพื่อพัฒนา
ความรู้ให้กับบุคลากรภายในองค์กร 
 
 
 
 
 
 



5 

บทท่ี 2 
แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

 
บทนี้เป็นการนําเสนอ แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับตัวแปรของการศึกษาซึ่งผู้วิจัย

ได้ทําการสบืค้น จากเอกสารทางวิชาการและงานวิจัยจากแหลง่ต่าง ๆ เพื่อนํามากําหนดสมมุติฐาน โดย
แบ่งเนื้อหาของบทนี้คือ 
 2.1 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความคาดหวัง 
 2.2 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับเทคโนโลยสีารสนเทศและปจัจัยสนบัสนุน 
 2.3 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการยอมรบัเทคโนโลยสีารสนเทศในการปฎิบัติงาน 
 2.4 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 2.5 กรอบแนวความคิด 
 รายละเอียดในแต่ละส่วนที่กล่าวมาข้างต้น มีสาระสําคัญดังนี้ 
 
2.1 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความคาดหวัง 
 
    2.1.1 ความหมายของความคาดหวัง 
 ความคาดหวัง (Expectation Theory) Rotter (n.d. อ้างใน สุรีย์ กาญจนวงศ์, 2549, หน้า 
58) แบ่งเป็น 2 ประเภท ความคาดหวังทั่วไปกบัความคาดหวังเฉพาะ ซึ่งความคาดหวังเฉพาะ 
สะท้อนประสบการณ์ที่ได้รับจากสถานการณ์หนึง่ในอดีต ความคาดหวังทั่วไป ซึ่งเป็นผลรวม
ประสบการณ์ที่คล้ายคลึงกัน 
 Merry (1962 อ้างใน ศิริรัตน์ รัชตประทาน, 2550) กล่าวไว้ ความคาดหวัง คือ ระดับที่บุคคล
กําหนดไว้ หรือคิดไว้ว่าทําได้ เมื่อบุคคลทีท่ํางานจะกําหนดไว้ในการทํางานแต่ละครั้ง บุคคลจะรู้สกึ
ประสบความสําเร็จหรือผิดหวังที่จะไปถึงเป้าหมายในการทํางานนั้น ๆ เพราะบุคคลจะไม่รูส้ึกว่างาน
เป็นสิ่งท้าทายความสามารถด้วยความรู้สึกที่ทําไม่สําเรจ็ก็ไมคิ่ดว่าเป็นความล้มเหลว  
 พจนานุกรม  Oxford University (1967 อ้างใน สกาวดี ดวงเด่น, 2538) กล่าวไว้ว่า ความ
คาดหวังเป็นสภาวะ ทางจิตซึง่เป็นความรูส้ึกนึกคิดของแตล่ะบุคคลที่คาดการณ์ล่วงหน้าต่อบางสิง่
บางอย่างว่าควรจะเป็นหรือไม่เป็นตามสิ่งที่คาดหวังไว้  
 พรพิมล ริยาย (2555) กล่าวไว้ว่า ความคาดหวังหมายถึง ความต้องการ ความรูส้ึก การรับรู้ 
การคาดการณ์ต่อสิ่งใดสิ่งหนึง่ ถึงสิง่ทีบุ่คคลปรารถนาจะเปน็และได้มาในอนาคตที่จะเกิดข้ึน 
 ฤทัย นิธิธนวิชิต (2553, หน้า 12) ความคาดหวัง เป็นความคิด ความเช่ือ ความมุ่งหวัง ความ
ต้องการ ความรูส้ึกทีม่ีต่อสิง่ใดสิง่หนึง่ เช่น บุคคล กระทํา หรือเหตุการณ์เป็นการคิดคาคะเนไว้
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ล่วงหน้า โดยมุง่หวังในสิ่งทีจ่ะเป็นไปได้มากกว่าสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ 
 Finn (1962, p. 390) กล่าวไว้ว่า ความคาดหวัง คือ การประเมินค่าบุคคลหรือตนเองด้านจิต
ใต้สํานึก และใช้ความคาดหวังนั้นมาเป็นแนวทางในการกําหนดตนเองด้านจิตใตส้ํานึกและใช้ความ
คาดหวังเป็นตัวกําหนดพฤติกรรมที่มีต่อบุคคลที่ตนคาดหวัง หรือต่อตนเองในลักษณะที่ตนคิดว่า
ถูกต้อง 
 องค์ประกอบความคาดหวัง (สงัเวียน อ่อนแก้ว, 2536) กล่าวไว้ว่าองค์ประกอบของความ
คาดหวังมี 3 ประการ คือ การคาดหวังเกี่ยวกับผลที่เกิดข้ึน  พฤติกรรมของบุคคลจะข้ึนอยู่กบัว่าเขามี
ความคิดในใจเกี่ยวกับผลที่ตามมาอย่างไร ความพอใจในคุณค่าของผลที่เกิดข้ึน ผลทีเ่ขาคาดหวังว่าจะ
เกิดข้ึนน้ันทําใหม้ีความพอใจมีคุณค่ากบัเขาเพียงใด  และ ความคาดหวังเกี่ยวกับกําลงัความพยายาม
กับผลการปฏิบัตงิาน เกี่ยวกับความยุง่ยากการทํางานให้ประสบความสําเร็จจะมีอทิธิพลต่อการ
ตัดสินใจว่าจะปฏิบัติงานดังกล่าวหรือไม่  ความคาดหวังที่บคุคลตั้งไว้  มีมากมาย รวมทั้ง ความ
คาดหวังในระยะสั้นและความคาดหวังในระยะยาว และยงัมคีวามคาดหวังในทางบวกและความ
คาดหวังในทางลบ  ความคาดหวังจะนําไปสู่พฤติกรรมที่แตกต่างกันของแตล่ะบุคคลและความ
คาดหวัง 
 สรปุได้ว่า ความคาดหวังเป็นความคิด ความเช่ือ ความต้องการ ความมุ่งหวังหรือความรู้สกึของ
บุคคลที่มีตอ่สิง่หนึ่ง ความคาดหวังมทีั้งด้านบวกและลบ เปน็ไปได้และเป็นไปไม่ได้ทั้งนี้ข้ึนอยูก่ับ
ประสบการณ์และสถานการณ์ที่สามารถเป็นไปได้ เป็นตัวกระตุ้นให้เกิดพฤติกรรม ต่อการกระทําสิง่ใด
สิ่งหนึ่ง ความคาดหวังที่ดีทําให้เกิดความพยายามส่วนด้านไม่ดีก็จะทําให้เกิดความกังวล และทําให้
ขาดสมดุลในการทํางาน ความคาดหวังยังมีความคาดหวังในทางบวกและความคาดหวังในทาง
ลบ  ความคาดหวังจะนําไปสู่พฤติกรรมที่แตกต่างกันของแตล่ะบุคคลและความคาดหวัง 
 
2.2 แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับเทคโนโลยสีารสนเทศและปัจจยัสนับสนุนต่อการยอมรบัเทคโนโลยี

สารสนเทศ 
      2.2.1 ความหมายของเทคโนโลยีสารสนเทศ 
      กมลรัฐ อินทรทัศน์ (2550)  กล่าวไว้ว่า  เทคโนโลยีสารสนเทศคือการนําเอาเทคโนโลยีมาใช้ใน
สร้างเพิ่มสารสนเทศทําใหส้ารสนเทศมปีระโยชน์ต่อการใช้งานมากขึ้นเทคโนโลยสีารสนเทศมี
ประโยชน์ต่อการสื่อสารของมนุษย์ทําได้อย่างไรขีดจํากัด  
     ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่า การพัฒนาเทคโนโลยีสารเทศ พ.ศ. 2535 กล่าวไว้ว่าเทคโนโลยี
สารสนเทศ IT (Information Technology) หมายถึงกระบวนการการดําเนินงานที่อาศัยเทคโนโลยี
ทางด้านคอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์ซอฟต์แวรก์ารรวบรวมการนาํเสนอข้อมูลมาใช้อย่างทันกาลเพือ่
ก่อให้เกิดประสทิธิภาพทั้งด้านผลผลิตการผลิตการบริการการบริหารและการดําเนินงานการพัฒนา
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คุณภาพชีวิตคุณภาพของประชากรในสังคม      
       ชุมพล ศฤงคารศิริ (2550) กล่าวไว้ว่า  เทคโนโลยสีารสนเทศประกอบด้วยระบบจัดการการเกบ็
ข้อมูลประมวลผลข้อมลูระบบสื่อสารโทรคมนาคมและอุปกรณ์สนับสนุนการปฏิบัติงานด้าน
สารสนเทศที่วางแผนการจัดการการใช้งานร่วมกันอย่างมปีระสิทธิภาพและประสิทธิผล   
        สหชาติ  สรรพคุณ (2552) กล่าวไว้ว่า “เทคโนโลยีสารสนเทศ หมายถึง การนําเทคโนโลยมีาใช้
ในการทํางาน การประมวลผลข้อมลูเพื่อการจัดการให้ข้อมลูเป็นสารสนเทศ ซึง่เทคโนโลยทีี่ใช้เป็นการ
ผสมผสานระหว่างเทคโนโลยีทางคอมพิวเตอร์ กับเทคโนโลยีการสือ่สารเพือ่ช่วยในส่งผ่านข้อมูลและ
สารสนเทศไดส้ะดวกรวดเร็วมากขึ้น เป็นระบบประมวลผลในรูปแบบต่าง ๆ ในการนํามาปฏิบัตงิาน    
มีการทํางานตั้งแต่ การเก็บรวบรวมข้อมลู การประมวลผล การทําสําเนา การแสดงผลลัพธ์ และการ
สื่อสาร  เพื่อให้ไดส้ารสนเทศที่เหมาะสมและสามารถนําไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้การเก็บ รวบรวม
ข้อมูล เป็นวิธีการรวบรวมข้อมลูเข้าสู่ระบบ  
        สรุปได้ว่า เทคโนโลยสีารสนเทศ หมายถึง เทคโนโลยทีี่ช่วยในการประมวลผล ข้อมลู ช่วยให้
นักวิเคราะหร์ะบบสามารถสร้างระบบสารสนเทศที่ทันสมัยและมีความสลบัซับซ้อนได้เพือ่ให้ได้
สารสนเทศ ซึง่เทคโนโลยทีี่ใช้เป็นระบบการผสม ระหว่างเทคโนโลยีทางคอมพิวเตอร์ กับเทคโนโลยี
การสือ่สาร เพื่อช่วยในส่งผ่านข้อมลูและสารสนเทศได้สะดวกรวดเร็วมากขึ้นและสามารถนําไปใช้ให้
เกิดประโยชน์ได้ซึ่งอาจจะอยู่ในรปูแบบต่างๆเช่นภาพเสียงตวัอักษรหรือภาพเคลือ่นไหวเพื่อเพิม่
ประสิทธิภาพ ในด้านความถูกต้องความรวดเร็วความแม่นยาํทันต่อการนํามาใช้ประโยชนส์ามารถ
เช่ือมโยงสารสนเทศถึงกันได้อย่างรวดเร็วทันใจ 
   2.2.2 ปัจจัยสนับสนุนทีส่่งผลต่อการยอมรับเทคโนโลยีสารสนเทศ 

เอกลักษณ์ ธนเจรญิพิศาล (2554) กล่าวถึง ปัจจัยที่สง่ผลตอ่การยอมรบัเทคโนโลยี มี 2 
ปัจจัย ดังนี ้

 1) คุณลักษณะของเทคโนโลยีคุณลักษณะของเทคโนโลยีทีม่ีอิทธิพลตอ่การยอมรบั 
ประกอบด้วย ความได้เปรียบเชิงเทียบ ความเข้ากันได้หรือความไปกันได้ความยุ่งยากหรือความ 
สลบัซบัซ้อน ความสามารถในการนําไปทดลองใช้และความสามารถในการสงัเกตได้  

2) โครงสร้างทางสังคม (Social Structure) เกิดข้ึนจากสมาชิกของสังคมมีฐานะหรือ 
ตําแหน่งทางสังคมแตกต่างกัน โครงสร้างของสงัคมสามารถส่งเสริมหรือขัดขวางการยอมรับของ 
สมาชิกภายในสังคม  

Rogers และ Shoemaker (1971 อ้างใน ศักรินทร์ ตันสุพงศ์, 2557) สรปุปจัจัยที่มีผลต่อ
การ ยอมรบัเทคโนโลยีออกเป็น 4 ปัจจัย ดังนี ้

 1) ปัจจัยทีเ่กี่ยวข้องกบัตัวผู้ยอมรบั (Receiver Variables) ได้แก่ พื้นฐานของบุคคล 
เป้าหมายหรือผู้รบัการเปลี่ยนแปลง ได้แก่ เพศ ระดับการศึกษา อาชีพ อายุการรับฟงัข่าวสารจาก 
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แหล่งต่าง ๆ และการเข้าประชุมกลุ่ม ซึง่จากการศึกษาพบว่า ระดับการศึกษา การรบัฟังข่าวสาร และ 
การเข้าประชุมกลุ่ม จะแปรผันตามการยอมรบัเทคโนโลยี สว่นอายุจะแปรผกผันกบัการยอมรบั 
เทคโนโลย ี

 2) ปัจจัยด้านระบบสงัคม (Social System Variables) ได้แก่สภาพทางเศรษฐกจิ สังคม 
วัฒนธรรม และภูมิศาสตรโ์ดยสภาพทางเศรษฐกิจจะมผีลต่อการยอมรับการเปลี่ยนแปลงที่ต่างกัน 
และสถาบนัที่เกี่ยวข้องกับสังคมเป็นปจัจัยทีเ่ป็นเงื่อนไขทีม่ีผลต่อการยอมรับหรือไม่ยอมรบัเทคโนโลยี  

 3) ปัจจัยเกี่ยวกับคุณลกัษณะของเทคโนโลยีในสายตาของผูท้ี่จะใช้เทคโนโลยี (Perceived 
Characteristics of Technologies) คือ คุณลักษณะต่าง ๆ ของเทคโนโลยีที่บุคคลผู้ใช้เทคโนโลยี 
รับรู้โดยเชิงอัตวิสัย ได้แก่ ประโยชน์เชิงสัมผัส ความเข้ากันได้หรือความไม่ขัดแย้งกัน ความซบัซ้อน 
ความสามารถทดลองได้ความสามารถสังเกตและสื่อสารได้ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเทคโนโลยีค่าเสีย โอกาส 
และความสามารถที่จะแบ่งแยกได้  

4) ปัจจัยเกี่ยวกบัพฤติกรรมในการติดต่อสือ่สารของบุคคล (Behavioral Communication)                 
ช่องทางการสือ่สาร หมายถึง ตัวกลางที่นําสารจากผูส้่งสารไปยังผูร้ับสาร หรือเรียกกันสั้น ๆ ว่า          
สื่อช่องทางการสื่อสารอาจเป็นสื่อมวลชน (เช่น วิทยุกระจายเสียง โทรทัศน์หนังสือพมิพ์หรือ
ภาพยนตร์)หรือสื่อบุคคล (เช่น ผู้นําความคิดหรือตัวแทนการเปลี่ยนแปลง) หรอืสื่อเฉพาะกจิ       
(เช่น โปสเตอร์) สื่อแต่ละประเภทที่มลีักษณะเฉพาะ เช่น ความเร็วความคงทนถาวร ความแพร่หลาย 
ความเร้าอารมณ์หรือความเป็นเหตุเป็นผล เป็นต้น และลักษณะเฉพาะเหล่าน้ีจะเป็นตัวกําหนด       
ว่าสื่อประเภทนั้น ๆ จะเหมาะแก่การให้ข่าวสารเพือ่จงูใจเพือ่การตัดสินใจของผู้มีศักยภาพทีจ่ะรับ 
เทคโนโลยีหรือไม ่
  ทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์ (2547, หน้า 123) ได้กล่าวว่า สภาพแวดล้อมขององค์กร 
หมายถึงปจัจัย ที่อยู่ลอ้มรอบองค์กรและสามารถส่งผลกระทบ ต่อการทํางานและการเข้าถึงทรัพยากร
ที่หายาก ได้แก่ ข้อมูลข่าวสารที่ใช้ในการปรับปรงุเทคโนโลย ีอุปกรณ์ คนงานที่มีความเช่ียวชาญ          
          Robbins (1990) ได้กล่าวไว้ว่า ความหมายของสภาพแวดล้อม (Environment) หมายถึง  
ทุกสิง่ทุกอย่างที่อยู่ภายนอกองค์การ คือ เป็นภาพรวมทัง้หมด ส่วนองค์การถือว่า เป็นส่วนประกอบที่
อยู่ภายใต้สภาพแวดล้อมภายนอกนั้น ต้องมีความสัมพันธ์กบัสภาพแวดล้อมภายนอก  
 นารีรัตน์ นิลประดบั (2547, หน้า 43) ให้ความหมายของสภาพแวดล้อมในการทํางานว่า                                                
สิ่งต่าง ๆ ที่อยูร่อบตัวเราทํางานทัง้มีชีวิตและไม่มีชีวิตมผีลตอ่การทํางานให้ความหมายของการรบัรู้
สภาพแวดล้อมในการทํางานการทีบุ่คคลเห็นได้ยินเข้าใจในสิ่งต่างๆที่อยูร่อบตัวเราก่อให้เกิดความ
เข้าใจและมีผลต่อการทํางาน 
 สิริอร วชิชาวุธ (2554, หน้า 141) ได้กล่าวไว้ว่า สภาพแวดล้อมของการปฏิบัติงานแบ่งเป็น 3 
ประเภทคือ 
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1) สภาพแวดล้อมทางกายภาพในการปฏิบัติงานคือสิ่งต่าง ๆ ในบริเวณทีป่ฏิบัติงานเช่นห้อง
ปฏิบัติงานเครื่องมือในการใช้ปฏิบัติงาน 

2) สภาพแวดล้อมด้านเวลาในการปฏิบัติงานคือเวลาเป็นสิง่กําหนดพฤติกรรมในการ
ปฏิบัติงานพนักงานในสงัคมปจัจบุันเคร่งเครียดในการ ปฏิบตัิงานแข่งกับเวลา ควรจัดการเวลาให้กับ
บุคลากรหรือพนักงานมีวันหยุดเพื่อพกัผ่อนและกลับมาทํางานต่อด้วยความผ่อนคลายจะช่วยลด
ความเครียด 

3) สภาพแวดล้อมทางจิตใจในการปฏิบัติงาน หลักทางสงัคมสภาพแวดล้อมเพื่อนร่วมงาน 
รวมทั้งวัฒนธรรมองค์กรที่มีตอ่การปฏิบัติงาน 
สรปุ ปัจจัยทีส่นับสนุนหลักๆสภาพแวดล้อมภายในองค์กรทีใ่ช้ในการวิจัยศึกษาในครั้งนี้   
 1) ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับตัวผู้ยอมรับ (Receiver Variables) ได้แก่ พื้นฐานของบุคคล
เป้าหมายหรือผู้รบัเปลี่ยนแปลง ได้แก่ เพศ ระดบัการศึกษา อาชีพ อายุการรับฟงัข่าวสารจาก แหล่ง
ต่าง ๆ และการเข้าประชุม การเข้ารับการอบรม ความรู้ความสามรถ ซึ่งจากการศึกษาพบว่า ระดับ
การศึกษา การรบัฟงัข่าวสาร และ การเข้าประชุมกลุ่ม จะแปรผันตามการยอมรับเทคโนโลยี ส่วนอายุ
จะแปรผกผันกบัการยอมรับ เทคโนโลย ี
        2) ปัจจัยสภาพแวดล้อมทางกายภาพภายในการปฏิบัติงานภายในองค์กร สิ่งต่าง ๆ               
ที่สนับสนุนในการปฏิบัตงิาน เครื่องมือในการปฏิบัตงิาน การจัดการอบรมให้ความรู้เพื่อพฒันาการใช้
งานและการให้คําแนะนําส่งเสริมในการใช้งานเทคโนโลยสีารสนเทศ 
 
2.3 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการยอมรับเทคโนโลยีสารสนเทศในการปฎิบัติงาน 

Foster (1973) ให้ความหมายของการยอมรับเทคโนโลยีหมายถึงการทีบุ่คคลได้เรียนรูผ้่าน
การศึกษาโดยผ่านข้ันตอนการรบัรู้การยอมรบัจะเกิดข้ึนได้หากมีการเรียนรู้ด้วยตนเองและการเรียนรู้
นั้นจะได้ผลก็ต่อเมื่อบุคคลนั้นได้ทดลองปฏิบัติจนแน่ใจว่าเทคโนโลยีน้ันสามารถใหป้ระโยชน์อย่าง 
แนน่อนจึงกล้าลงทุนซื้อเทคโนโลย ี

ขวัญตา กีระวิศาสกิจ (2542) กล่าวว่า การยอมรบัเทคโนโลยี หมายถึง การตัดสินใจใช้
เทคโนโลยีในทุกรูปแบบ โดยระยะเวลาในการตัดสินใจยอมรับนั้นไม่มกีําหนดข้ึนอยู่กบัคุณลักษณะ
ของเทคโนโลย ี
    Davis (1989) กล่าวว่า ทฤษฎีแบบจําลองการยอมรบัเทคโนโลยี (TAM) Technology 
Acceptance Model (TAM) คือ การยอมรบัเทคโนโลยเีปน็ทฤษฏีระบบสารสนเทศในการยอมรบั
เทคโนโลยีผู้ใช้จะยอมรับเทคโนโลยีน้ีก็ต่อเมื่อปัจจัยที่มอีิทธิพลต่อการตัดสินใจในการยอมรบั
เทคโนโลยีประกอบด้วย 
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ภาพที่ 2.1: แบบจําลองการยอมรับเทคโนโลยี Technology Acceptance Model  
 
 

 
ที่มา: Davis, F. D. (1989).  Perceived use fullness, perceived ease of use and user 

acceptance of information technology. MIS Quarterly, 13(3), 319-340. 
 

- ความเข้าใจถึงประโยชน์ (PU) หมายถึง การรบัรู้ถึงการนําเทคโนโลยีมาใช้แล้วเกิด
ประโยชน์ไม่ว่าจะเป็นการได้รบัผลประโยชน์จากเทคโนโลยีเช่นการลดข้ันตอนการทํางาน 
ประหยัดเวลาในการทํางานการทํางานมสีิทธิภาพรวดเร็ว 

- การรับรู้ถึงความง่ายในการใช้งาน (PEU) หมายถึง การทราบถึงการใช้เทคโนโลยีแล้วทําให้
การทํางานมีความง่ายข้ึนเป็นสิง่อํานวยความสะดวกจากเดิมที่มีการทํางานแบบใช้มืออาจจะทําให้ช้า
หรือติดขัดหลังจากมีนําเทคโนโลยเีข้ามาใช้สามารถทําให้งานเสร็จรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น ระดับความคิดเห็นของแต่ละบุคคลที่คาดหวังต่อการใช้งาน 

Davis (1989) ให้นิยามของความเข้าใจถึงประโยชน์ (PU) ว่าเป็น “ระดับที่คนเช่ือว่า การใช้
ระบบพิเศษนีจ้ะช่วยเพิ่มสมรรถนะในการทํางาน” และนิยามของการรบัรู้ถึง ความสะดวกและใช้งาน
อย่างง่าย (PEU) ว่าเป็น “ระดบัที่คนเช่ือว่าการใช้ระบบพเิศษนี้จะช่วยให้การทํางานง่ายข้ึน”  

Davis (1989) ความรับรู้ถึงความสะดวกเป็นสิง่ที่มีอทิธิพลตอ่การรบัรู้ถึงประโยชน์เนื่องจาก
ระบบที่ใช้ได้ง่ายเท่าไหร่ก็ยิง่จะมีประโยชน์มากเท่านั้นความเข้าใจนี้สะท้อนใหเ้ห็นถึงทัศนคติในการ
ประเมินของผู้ใช้ต่อระบบซึ่งอาจจะแสดงหรือไม่แสดงวัตถุประสงค์ที่แทจ้รงิการยอมรบัระบบนั้นจะ
ล้มเหลวหากผู้ใช้ไม่รับรู้ถึงประโยชน์ของระบบและความสะดวกในการใช้  
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2.4 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง          
  จิรวัฒน์ วงศ์ธงชัย (2555) ศึกษาเรื่องปจัจัยด้านการรับรู้ทีม่ีผลต่อการยอมรับเทคโนโลยี
บาร์โค้ดสองมิตปิัจจัยด้านการรบัรู้มีความสัมพันธ์กบัการยอมรับ ยิ่งไปกว่าปัจจัยด้านการรบัรูม้ี
ผลกระทบต่อการยอมรับเทคโนโลยบีาร์โค้ดสองมิติของผู้ใช้งานกลุม่เจเนอเรช่ันวาย โดยปัจจัยการ
รับรู้มีผลกระทบต่อการยอมรับในเทคโนโลยีบาร์โค้ด สองมติิของผู้ใช้งานกลุ่มเจเนอเรช่ันวายในด้าน
ความสอดคล้องกับคุณค่าความต้องการและประสบการณ์ในอดีต ด้านความง่ายในการใช้งาน ด้าน
ความมีประโยชน์ และด้านความสนุกในการใช้งาน ตามลําดับ 

ศนิ อนันต์รัตนโชติ (2553) ศึกษาปัจจัยทีส่่งผลต่อการยอมรบัเทคโนโลยีการชําระเงินผ่าน 
ระบบเว็บไซต์ (Web Payment) ของผู้ซื้อสินค้าและบรกิารออนไลน์โดยใช้แบบจําลองการยอมรับ 
เทคโนโลยีตามแนวคิดของ Venkatesh และ Davis (2003) ที่ศึกษาเกี่ยวกับเรื่องนี้ โดยตัวแปรที่
ศึกษานํามาจากแบบจําลองการยอมรบั เทคโนโลยี ได้แก่ การรับรู้ประโยชน์ในการใช้งาน (Perceive 
Usefulness) การรับรู้ความง่ายในการ ใช้งาน (Perceive Ease of Use) ทัศนคติที่มีต่อการใช้งาน 
(Attitude toward Using) ความตั้งใจใน การใช้งาน (Behavioral Intention) และบรรทัดฐานเชิง
จิตวิสัย (Subjective Norm) และเพิ่มตัว แปรเข้าไป 1 ตัวแปร ได้แก่ การรบัรู้ถึงความปลอดภัยและ
ความเช่ือมั่น (Perceived of Security and Trust) หมายถึง การที่ผู้ใช้เช่ือว่าเทคโนโลยีที่นํามาใช้มี
ระบบที่ปลอดภัยและเช่ือมั่นได้ ซึ่งมี ความสัมพันธ์โดยตรงกบัทัศนคติที่มีต่อการใช้งานและพฤติกรรม
ของผู้ใช้งาน ปจัจัยทีส่่งผลต่อการยอมรับเทคโนโลยีการชําระเงินผ่านระบบ เว็บไซต์ (Web 
Payment) ได้แก่ ปัจจัยด้านทัศนคติที่มีต่อการใช้งาน ปัจจยัด้านการรบัรู้ถึงความ ปลอดภัยและความ
เช่ือมั่น และปจัจัยด้านบรรทัดฐานเชิงจิตวิสัย 
  คัทลียา เพชรเจรญิรัตน์ (2555) ได้ศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับปจัจัยการยอมรับและ
การใช้ระบบอินทราเน็ตใหม่ทีม่ีรปูแบบการทํางานบนพื้นฐานของเทคโนโลยีคลาวด์คอมพิวติ้ง ผลการ
วิเคราะหป์ัจจัยที่มผีลต่อการยอมรับและการใช้ระบบอินทราเน็ตใหม่ ที่มรีูปแบบการทํางานบน
พื้นฐานเทคโนโลยีคลาวด์ คอมพิวติ้ง ตามกรอบการวิจัยได้อธิบายผลลัพธ์ดังนี ้   
  1) ปัจจัยด้านความคาดหวังในประสิทธิภาพการทํางาน (Performance Expectancy)          
มีความสัมพันธ์กบัการยอมรบัและการใช้ระบบอินทราเน็ตใหม่ ที่มรีูปแบบการทํางานบนพื้นฐาน
เทคโนโลยีคลาวด์คอมพิวติ้งผู้ใช้งาน เทคโนโลยีเห็นว่าได้รับประโยชน์มากขึ้นจากการใช้งานและสง่ผล
ให้เกิดการยอมรับและใช้งานเทคโนโลยีมากข้ึน   
  2) ปัจจัยด้านความคาดหวังในการพยายามใช้เทคโนโลยี (Effort Expectancy)              
มีความสัมพันธ์กบการยอมรบัและการใช้ระบบอินทราเน็ตใหม่ ที่มรีูปแบบการทํางานบนพื้นฐาน
เทคโนโลยีคลาวด์ คอมพิวติ้งว่าการกําหนดใหม้ีช่องทางในการเข้าใช้งานเทคโนโลยทีี่ง่ายและระบบไม่
มีความยุ่งยากซบัซ้อน ได้ส่งผลใหผู้้ใช้งานเกิดการยอมรบัและใช้งานเทคโนโลยีมากข้ึนด้วย 
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 3) ปัจจัยด้านอทิธิพลทางสังคม (Social Influence) มีความสัมพันธ์กบัการยอมรับและ
การใช้ระบบอินทราเน็ตใหม่ ที่มรีูปแบบการทํางานบนพื้นฐานเทคโนโลยีคลาวด์คอมพิวติ้งการที่
หัวหน้างานหรือเพื่อนร่วมงานเข้าไปใช้งานเทคโนโลยีมากขึ้นจะทําใหผู้้ใช้ยอมรับและใช้งาน หรอืมี
ความต้องการเข้าใช้งานมากขึ้นตามไปด้วย   
 4) ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมที่สนบัสนุนในการใช้งานเทคโนโลยี (Facilitation 
Conditions)  มีความสัมพันธ์กบัการยอมรบัและการใช้งานระบบอินทราเน็ตใหม่ ไม่มีความสมัพันธ์
กนอย่างมีนัยสําคัญ ซึ่งสามารถอธิบายได้ว่า เทคโนโลยีน้ีมีรปูแบบการทํางานที่ใช้ทรพัยากรบนเครื่อง
เซิฟเวอร์ในการประมวลผล 
 อัญญารัตน์ ใบแสง (2552) ได้ศึกษาถึงปัจจัยทีม่ีผลต่อการยอมรบัเทคโนโลยี 3G ของผู้ใช้
โทรศัพทเ์คลือ่นที่ในเขตกรุงเทพมหานครเพศ อาชีพ และรายได้ที่แตกต่างกัน มีผลต่อการยอมรับ
เทคโนโลย ี3G ส่วนใหญ่แตกต่างกัน แต่ไม่สอดคล้องในส่วนของอายุและระดับการศึกษาแตกต่างกัน 
มีผลต่อการยอมรับเทคโนโลยี 3G ส่วนใหญ่ไม่แตกต่างกัน และการรบัรู้ถึงประโยชน์ที่ได้รับและการ
รับรู้ถึงความง่ายในการใช้งานมีความสัมพันธ์กับ การยอมรบัเทคโนโลยี 3G ของผู้ใช้โทรศัพทเ์คลื่อนที่
ในเขตกรุงเทพมหานคร   
 จักรพงษ์ สื่อประเสริฐสิทธ์ิ (2554) ศึกษาปัจจัยที่มีอทิธิต่อการยอมรับเทคโนโลยีการ
สื่อสาร ระหว่างกันผ่านข้อความและรูปภาพแบบทันทผี่านโทรศัพทเ์คลื่อนที่ (Mobile Instant 
Messaging: MIM) ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร ผลจากการศึกษาแสดงใหเ้ห็นว่าปจัจัยที่มี
อิทธิพลต่อความตั้งใจใน การใช้งานเทคโนโลยี MIM ได้แก่ ทัศนคติต่อการใช้งานเทคโนโลยี ความ
คาดหวังในประสิทธิภาพ เครือข่ายทางสงัคม และความคาดหวังในความพยายาม นอกจากนีก้าร
วิเคราะหเ์พิ่มเติมยังช้ีใหเ้ห็น ปจัจัยที่มผีลตอ่การใช้งานจรงิ ประกอบด้วย ความตั้งใจในการใช้งาน 
และสภาพของสิง่อํานวยความ สะดวก 
 อาทิตย์ เกียรตกิําจร (2557) การศึกษาวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปจัจัยที่มีอิทธิพลต่อ
การยอมรับเทคโนโลย ีInteractive Whiteboard ในการเรยีนการสอนของคณะแพทยศาสตร์ศิรริาช
พยาบาล ปจัจัยที่มีอทิธิพลต่อการยอมรับเทคโนโลยี Interactive Whiteboard มากทีสุ่ด คือ ปัจจัย
ด้านความคาดหวังด้านประสิทธิภาพ (Performance Expectancy) ลําดับที่ 2 คือ ปัจจัยด้านอทิธิพล
ทางสงัคม Social Influence  ลําดับที่ 3 คือ ปัจจัยด้านการคาดหวังในการใช้งาน Effort 
Expectancy ลําดับสุดท้ายคือ ปัจจัยด้านทัศนคติที่เกี่ยวข้องกบการใช้งาน Attitude Toward of 
Use  โดยทั้ง 4 ปัจจัย สามารถอธิบายถึงการยอมรับเทคโนโลยี Interactive Whiteboard ได ้  
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  อรทัย เลือ่นวัน (2555) ศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลและปจัจัยเกี่ยวกับงานทีม่ีผลต่อการ
ยอมรบัเทคโนโลยสีารสนเทศในการปฏิบัติงานโดยศึกษาด้านการรบัรู้ความง่ายตอ่การใช้งานและด้าน
การรบัรูป้ระโยชน์ ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่าเพศและรายได้ต่อเดือนที่แตกต่างกัน มผีลตอ่การ
ยอมรบัเทคโนโลยสีารสนเทศในด้านการรับรู้ความง่ายต่อการใช้งาน ระดับการศึกษาที่แตกต่างกันมี
ผลต่อการยอมรบัเทคโนโลยสีารสนเทศในด้านการรับรู้ประโยชน์และเพศที่แตกต่างกัน มีผลต่อการ
การยอมรับเทคโนโลยสีารสนเทศในภาพรวม ส่วนปัจจัยเกี่ยวกับงานไม่มผีลตอ่การยอมรบัเทคโนโลยี
สารสนเทศทุกด้าน                                          
 นพมาศ เสียมไหม (2554)  ได้ทําการศึกษาวิจัย เรื่องการยอมรับในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ   e-Government (G2E)ของข้าราชการในระดบัปฏิบัติการ ผู้ปฏิบัติงานส่วนใหญ่มกีาร
ยอมรบัเทคโนโลยีในระดับสูง พบว่าการรบัรู้ถึงการใช้งานง่ายส่งผลต่อการรับรู้ประโยชน์ อีกทัง้ปจัจัย
ภายนอกที่ส่งผลต่อการรบัรูป้ระโยชน์ในมุมของความแตกต่างระหว่างบุคคล ด้านความมุ่งมั่นและ
ระดับการศึกษาในมุมของความเกี่ยวข้องกับงานปัจจัยทีส่่งผลต่อการรบัรู้ถึงประโยชน์คือด้าน
ความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับงานด้านคุณภาพของงานด้านผลลพัธ์ของงานจากการใช้เทคโนโลยี 
Government (G2E) ปัจจัยทีส่่งผลต่อการรับรู้ถึงประโยชน ์เทคโนโลยสีารสนเทศ e-Government 
(G2E) คือด้านวัฒนธรรม ด้านบรรทัดฐาน และด้านการสนับสนุน และปจัจัยที่สง่ผลต่อการใช้งานง่าย 
ด้านของบุคคล ประสบการณ์ของผูป้ฏิบัติงาน    
 Cheong และ Park (2005) ได้ทําการศึกษาการยอมรับการใช้งานอินเทอร์เน็ตเคลื่อนที่
ผ่านโทรศัพท์มอืถือในประเทศเกาหลี ซึ่งได้มกีารประยกุต์กรอบแนวคิดการวิจัยมาจากแบบจําลอง
การยอมรับเทคโนโลยี (Technology Acceptance Model: TAM) พบว่า ทัศนคติที่มีต่อการใช้งาน
อินเทอร์เน็ตเคลื่อนที่ผ่านโทรศัพท์มือถือมผีลอย่างมากต่อความสนใจในการใช้งานอินเทอรเ์น็ต
เคลื่อนทีอ่ีกทัง้การรับรู้ถึงความสนุกสนานจะส่งผลดีต่อทัศนคติและความสนใจในการใช้งาน
อินเทอร์เน็ตเคลื่อนที่แต่การรับรู้ถึงระดับ ราคาจะสง่ผลเสียต่อทั้งสองปัจจัย อีกทั้งการรับรู้ถึงคุณภาพ
ของระบบและการรบัรู้ถึงคุณภาพของเนื้อหาบรกิารจะสง่ผลดีต่อการรบัรู้ถึงประโยชน์ในการใช้งาน
อินเทอร์เน็ตเคลื่อนที่ และประสบการณ์ในการใช้งานอินเทอร์เน็ตจะสง่ผลดีต่อการรบัรู้ถึงความง่าย 
              อัครเดช ปิ่นสุข (2557) ศึกษาการยอมรับเทคโนโลยีสารสนเทศ คุณภาพการบริการ
อิเลก็ทรอนิกส์และส่วนประสมการตลาดใน มุมมองของลูกคา้ที่ส่งผลตอ่ความพึงพอใจ                 
(E-satisfaction) ในการจองตั๋วภาพยนตร์ออนไลนผ์่าน ระบบแอพพลิเคช่ันของผู้ใช้บริการในจงัหวัด
กรุงเทพมหานคร จากการศึกษาพบว่า ปัจจัยทีส่่งผลต่อความพึงพอใจในการจองตั๋วภาพยนตร์ 
ออนไลน์ผ่านระบบแอพพลเิคช่ันของผู้ใช้บริการในจังหวัดกรงุเทพมหานคร 1) การยอมรับเทคโนโลยี
สารสนเทศ ด้านการรบัรู้ถึงความง่ายการใช้งาน และ ด้านการรับรู้ประโยชน์ต่อการใช้งาน              
2) ส่วนประสมการตลาดในมุมมองของลูกค้า ด้านความต้องการเฉพาะของลกูค้า และ ด้านความ
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สะดวกในการใช้งาน โดยร่วมกันพยากรณ์ความพึงพอใจในการจองตั๋วภาพยนตร์ออนไลน์ ผ่านระบบ
แอพพลเิคช่ันของผู้ใช้บริการในจังหวัดกรงุเทพมหานคร 3) คุณภาพการบริการอเิล็กทรอนิกส์ด้าน
ความน่าเช่ือถือ และด้านความเป็นส่วนตัว ในขณะที่คุณภาพการบริการอิเล็กทรอนกิส์ด้านการ
ตอบสนองความต้องการ และด้านการเข้าถึงการใหบ้รกิารสว่นประสมการตลาดในมมุมองของลูกค้า
ด้านการจัดองค์ประกอบ และด้านช่องทางในการสื่อสารไมส่ง่ผลต่อความพึงพอใจในการจองตั๋ว
ภาพยนตร์ออนไลนผ์่านระบบแอพพลเิคช่ันของผู้ใช้บริการใน จังหวัดกรุงเทพมหานคร 
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2.5 กรอบแนวคิด 
 
ภาพที่ 2.2: กรอบแนวคิด  
 
 ตัวแปรอิสระ                                ตัวแปรตาม 

        
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

การยอมรับเทคโนโลยสีารสนเทศ 
ของบุคลากรการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ง 

ประเทศไทย 
 

 
ความคาดหวังการใช้งาน (Davis, 1989)  

- ด้านความยากง่ายต่อการใช้งาน 

- ด้านประโยชน์ในการใช้งาน 
 

ปัจจัยสนบัสนุน (Robbins, 1990)  
-ปัจจัยสนับสนุนสภาพแวดลอ้ม
ภายในองค์กร  
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บทท่ี 3 
ระเบียบวิธีวิจัย 

 
เนื้อหาของบทนีเ้ป็นการอธิบายถึงวิธีการวิจัยสําหรบัการศึกษาในครั้งนี้ซึ่งใช้รปูแบบของการ

วิจัยเชิงปริมาณทีป่ระกอบด้วยประชากรและตัวอย่างเครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาการเกบ็รวบรวมข้อมลู
การแปรผลข้อมลูและวิธีการทางสถิติสําหรบัใช้ในการวิเคราะห์และการทดสอบสมมติฐานเรื่อง
ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรที่กําหนดข้ึน 

 
3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  

ประชากรที่ใช้ศึกษาคือบุคลากรการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย สํานักงานใหญ่ บางกรวย 
นนทบุรี เนือ่งจากการศึกษาครั้งนี้ เป็นการศึกษาเฉพาะองค์กร ดังกล่าว  

กลุ่มตัวอย่าง ตัวอย่างที่ใช้ศึกษาคือบุคลากรการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยจํานวน   
400 ตัวอย่าง ผู้วิจัยได้กําหนดขนาดตัวอย่างจํานวนดังกล่าวโดยใช้ตารางของ Yamane (1967)       
ที่ระดับความเช่ือมั่นรอ้ยละ 95 และค่าความคลาดเคลื่อนทีร่ะดับร้อยละ ±5 ซึ่งตัวอย่างที่ได้นั้นผู้วิจัย
เลือกใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบสะดวก กําหนดคุณสมบัติและจํานวนของกลุ่มประชากรที่ใช้ใน
การศึกษา ได้แก่ บุคลากร ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแหง่ประเทศไทย สํานักงานใหญ่ บางกรวย นนทบรุี 
และมจีํานวนทั้งหมด 22,472 คน   

ผู้วิจัยเลือกตัวอย่างตามความน่าจะเป็น (Probability Sampling) โดยใช้วิธีการสุ่ม ตัวอย่าง
แบบ Cluster Random Sampling ซึ่งเป็นการแบง่ประชากรที่ศึกษาออกเป็นกลุม่ โดยที่กลุ่ม
ประชากรแต่ละกลุ่ม หมายถึงกลุ่มประชากรในแต่ละฝ่ายงาน พอสรปุ เป็นข้ันตอนได้ ดังนี ้         
(สมพล ทุ่งหว้า, 2553, หน้า 91) 

3.3.1 กําหนดขนาดตัวอย่างจากตารางสําเร็จรูปได้จํานวน 400 คน 
3.3.2 แบ่งประชากรที่ศึกษาออกเป็นกลุ่มตามกองในการทํางาน      
1)..กองตรวจสอบภายใน 2) กองนโยบายและแผน 3) กองเทคโนโลยสีารสนเทศ                       

4) กองบญัชีและการเงิน 5) กองทรัพยากรบุคคล 6) กองสํานักกฎหมาย 7) กองกิจการสงัคม          
8) กองพัฒนาและแผนโรงงาน 9) กองก่อสร้างและวิศวกรรมโรงไฟฟ้า 10) กองพัฒนาระบบส่ง              
11) กองพัฒนาธุรกิจ 12) กองบรหิารเช้ือเพลิง 13) กองระบบส่งควบคุมระบบกําลังไฟฟ้า                 
14) ฝ่ายธุรการ 

3.3.3 หลังจากนั้นทําการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple Random Sampling) โดยการ 
นําเอารายช่ือกองทัง้หมด ทําการสุ่มตัวอย่างออกเป็นจํานวนทั้งสิ้น 8 กอง เก็บตัวอย่าง 50 ตัวอย่าง 
โดยแบ่งรายละเอียดเป็นดังนี้  
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     1) กลุ่มกองก่อสร้างและวิศวกรรมไฟฟ้า จํานวน 50 คน 
 2) กลุ่มกอง ทรพัยากรบุคคล            จํานวน 50 คน 
 3) กลุ่มกอง เทคโนโลยสีารสนเทศ   จํานวน 50 คน 
 4) กลุ่มกองระบบสง่ควบคุมกําลงัไฟฟ้า จํานวน 50 คน 
 5) กลุ่มกองตรวจสอบภายใน              จํานวน 50 คน 
 6) กลุ่มกองธุรการ               จํานวน 50 คน 
 7) กลุ่มกองบญัชีและการเงิน              จํานวน 50 คน 
 8.)  กลุ่มกองพัฒนาธุรกิจ              จํานวน 50 คน 
           3.3.4 เมื่อทําการสุ่มตัวเอย่างแล้วผู้วิจัยทําการสมุตวัอย่างแบบทฤษฎีแบบไม่ใช้ความน่าจะ 
เป็น (Non-probability) โดยใช้การสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยทําการเก็บ
ข้อมูลกบักลุ่มตัวอย่างบุคลากรที่ทํางานภายในการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จํานวน 8 กองที่ได้
ทําการสุ่มเลือกจนกระทัง้ครบ 400 ตัวอย่าง  
 
3.2 ประเภทของข้อมูล 
 ข้อมูลที่ใช้ในกระบวนการศึกษาได้แก่การจัดทําข้อมลูการเกบ็รวบรวมข้อมลูการวิเคราะห์
ข้อมูลการแปลความและการสรุปผลประกอบด้วย 

1) ข้อมูลปฐมภูมิเป็นข้อมลูทีผู่้วิจัยได้สร้างขึ้นเองโดยอาศัยเครื่องมือที่มีความเหมาะสม
สําหรับการเก็บรวบรวมซึ่งในที่นี้คือแบบสอบถาม แจกแบบสอบถามตามกลุม่บุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง
หรือเป็นผู้ทีม่ีส่วนได้ส่วนเสียกบัข้อมลูได้แก่ ข้อมูลเกี่ยวกับตวับุคคล ข้อมูลความคาดหวัง ข้อมลูปจัจัย
สนับสนุน ข้อมูลการยอมรบัเทคโนโลยสีารสนเทศ 

2) ข้อมูลทุติยภูมเิน้นข้อมูลที่ผู้วิจัยเกบ็รวบรวมมาจากแหลง่ที่สามารถอ้างองิได้และมีความ
น่าเช่ือถือได้แก่ (1) ตําราหนังสือ (2) เอกสารเกี่ยวกบังานวิจยัที่ผ่านมาแต่มีความเกี่ยวข้องกบังานวิจัย
ในครั้งนี้และ  (3) วารสารและสิง่พิมพท์างวิชาการทัง้ที่ใช้ระบบเอกสารและระบบออนไลน์ 
 
3.3 เครื่องมือท่ีใช้ในการศึกษาการตรวจสอบเครื่องมือ 
 ผู้วิจัยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือเพื่อเกบ็รวบรวมข้อมลูจากตัวอย่าง โดยมีรายละเอียด
เกี่ยวกับการสร้างแบบสอบถามเป็นข้ันตอนดังนี ้

1) ทบทวนวัตถุประสงค์ของการศึกษาและตัวแปรที่ศึกษา 
2) ศึกษาวิธีการสร้างแบบสอบถามจากเอกสารงานวิจัยและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 
3) สร้างแบบสอบถามเพื่อถามความคิดเห็นในประเด็นตอ่ไปนี้คือ 

 3.1) ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถาม 
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        3.2) ข้อมูลที่เกี่ยวกับความคาดหวังและปจัจัยสนับสนุนทีส่่งผลต่อการยอมรบั
เทคโนโลยีสารสนเทศของผู้ตอบแบบสอบถาม 

4) นําแบบสอบถามที่ไดส้ร้างขึ้นมาเสนอต่ออาจารย์ทีป่รกึษาเพื่อตรวจสอบเนื้อหาและ
เสนอแนะข้อปรบัปรุงแก้ไข 

5) ทําการปรับปรงุแก้ไขและนําเสนอผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบเนื้อหาอกีครั้งหนึ่ง 
6) ทําการแก้ไขปรับปรุงแบบสอบถามตามข้อเสนอแนะให้ถูกต้อง 
7) นําแบบสอบถามไปทดลองกับตัวอย่างจํานวน 30 ราย เพื่อหาค่าความเช่ือมั่นและนําผลที่

ได้เข้าปรึกษากบัอาจารย์ทีป่รึกษา 
8) ทําการปรับปรงุแบบสอบถามฉบบัสมบรูณ์และนําเสนอให้อาจารย์ทีป่รึกษาอนุมัติก่อน

แจกแบบสอบถาม 
9) แจกแบบสอบถามไปยังตัวอย่าง 

3.3.1 การตรวจสอบเครื่องมือ 
 การตรวจสอบเนื้อหา ผู้วิจัยได้นําเสนอแบบสอบถามที่ไดส้รา้งขึ้นต่ออาจารยท์ี่

ปรึกษาเพื่อตรวจสอบความครบถ้วนและความสอดคลอ้งของเนื้อหาของแบบสอบถามที่ตรงกับเรื่องที่
จะศึกษา          

           การตรวจสอบความเช่ือมั่น ผู้วิจัยพจิารณาจากค่าสัมประสิทธ์ิรอนแบ็ชอัลฟ่า 
(Cronbach’s Alpha Coefficient) นําแบบสอบถามจํานวน 30 ชุด ไปทําการทดสอบ (Pre-test) 
และนําข้อมลูที่ได้ไปทดสอบความน่าเช่ือถือของแบบสอบถาม 

          ผลการตรวจสอบความเช่ือมั่นได้ค่าความเช่ือมั่นของคําถามแต่ละประเด็นและค่า
ความเช่ือมั่นรวมอยูร่ะหว่างค่า 0.865 นอกจากนี้แบบสอบถามที่สร้างขึ้นยังได้ผ่านการตรวจสอบ
เนื้อหาจากอาจารย์ทีป่รกึษาแล้วจงึได้สรปุว่าแบบสอบถามทีไ่ด้สามารถนําไปใช้ในการเก็บรวบรวม
ข้อมูลได ้(บุญชม ศรสีะอาด, 2545, หน้า 105) 

 3.3.2 องค์ประกอบของแบบสอบถาม 
                     ผู้ทําวิจัยได้ออกแบบสอบถามซึง่ประกอบด้วย 3 ส่วนพร้อมกับวิธีการตอบ
คําถามดังต่อไปนี้  
                             ส่วนที่ 1 เป็นคําถามเกี่ยวกับข้อมลูทั่วไปของผู้ตอบคําถาม ได้แก่ ลักษณะ
คําถามเป็นคําถามปลายปิดแบบใหเ้ลอืกคําตอบแบบ Check Lists 

                  ส่วนที่ 2 เป็นคําถามเกี่ยวข้องกบัข้อมลูความคาดหวังและปจัจัยสนบัสนุนที่
ส่งผลต่อการยอมรบัเทคโนโลยสีารสนเทศในการปฏิบัติงานลักษณะเป็นคําถามปลายปิดเป็นคําถาม
ปลายปิด (Closed-Ended Questionnaires) ซึ่งประกอบด้วยคําตอบย่อยที่แบ่งเป็น 5 ระดับโดยใช้
มาตรวัดประมาณค่า (Rating Scale) และให้คะแนนแต่ละระดับตั้งแต่ค่าคะแนนน้อยทีสุ่ดคือ 1 ถึงค่า
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คะแนนมากที่สุดคือ 5 โดยดัดแปลงจากมาตราส่วนประเมินค่าตามวิธีของ ลิเคิร์ท (Likert Scale) โดย
มีหลกัเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี ้ 

คะแนน 5 หมายถึง มีความคิดเห็นด้วยมากทีสุ่ด 
คะแนน 4 หมายถึง มีความคิดเห็นด้วยมาก 
คะแนน 3 หมายถึง มีความคิดเห็นด้วยปานกลาง 
คะแนน 2 หมายถึง มีความคิดเห็นด้วยน้อย 
คะแนน 1 หมายถึง มีความคิดเห็นด้วยน้อยที่สุด 

วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard 
Deviation) โดยกําหนดเกณฑ์ในการแปลความหมายของค่าเฉลี่ย  

 
3.4 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ผู้วิจัยได้ดําเนินการเกบ็ข้อมลูตามขั้นตอนต่อไปนี้ คือ 

1) ผู้วิจัยอธิบายรายละเอียดเกี่ยวกับเนือ้หาภายในแบบสอบถามและวิธีการตอบแก่ตัวแทน
และทีมงาน 

2) ผู้วิจัยหรือตัวแทนและทีมงาเข้าไปในสถานที่ต่าง ๆ ที่ต้องการศึกษาตามที่ระบุไว้ข้างต้น 
3) ผู้วิจัยหรือตัวแทนและทีมงานได้แจกแบบสอบถามใหก้ลุม่เป้าหมายและรอจนกระทัง่ตอบ

คําถามครบถ้วนซึ่งในระหว่างนั้นถ้าผู้ตอบมีข้อสงสัยเกี่ยวกับคําถามผู้วิจัยหรือทมีงานจะตอบข้อสงสัย 
4) ผู้วิจัยตรวจสอบแบบสอบถามและนํามาวิเคราะห์ บันทกึลงในโปรแกรมสําเร็จรูป 
3.4.1 การแปลผลข้อมูล 
 ผู้ทําวิจัยได้กําหนดค่าอันตรภาคช้ันสําหรบัการแปลผลข้อมลูโดยคํานวณค่าอันตรภาคช้ัน

เพื่อกําหนดช่วงช้ันด้วยการใช้สูตรคํานวณและคําอธิบายสําหรบัแต่ละช่วงช้ันดังนี้  
(อัจฉรา พจนา, 2550) 

  อันตรภาคช้ัน  = ค่าสูงสุด–ค่าตํ่าสุด 
      จํานวนช้ัน 
     = 5 –1 = 0.80    
 ช่วงช้ันของค่าคะแนน    คําอธิบายสําหรับการแปลผล 
    1.00 –1.80        ระดับน้อยที่สุด 
    1.81 –2.61        ระดับค่อนข้างน้อย 
    2.62 –3.42        ระดับปานกลาง/ ระดับ 
    3.43 –4.23        ระดับค่อนข้างมาก 
    4.24 –5.00        ระดับมากที่สุด 
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3.5 การวิเคราะห์มาตรวัดข้อมลู 
ในข้ันตอนน้ีเป็นการวิเคราะห์มาตรวัดของข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับตัวแปรทั้งหมดเพือ่กําหนด

ค่าสถิติที่เหมาะสมสําหรบัการประมวลผลการตีความและการสรุปผลการทดสอบสมมติฐานและผล
การศึกษาของงานวิจัยการวิเคราะหม์าตรวัดของข้อมูลซึ่งแบง่เป็นข้อมูลมีดังนี้ 
 (บุญชม ศรีสะอาด, 2545,หน้า  105) 
 
ตารางที่ 3.1: ข้อมูลของแต่ละตัวแปรตอนที่ 1 ข้อมูลเกี่ยวกบัผู้ตอบแบบสอบถาม 
 

ข้อมูลของแต่ละตัวแปร ระดับการวัดตัวแปร ลักษณะของการวัด 

1.เพศ มาตรานามบัญญัติ  
(Nominal Scale) 

1=เพศชาย 
2=เพศหญิง 

2. อายุ มาตรการวัดระดับเรียงอันดับ 
(Ordinal Scales) 

1= 21-30 ปี   
2=31-40 ปี 
3=41 ปี – 50 ปี 
4=มากกว่า 51 ปี 

3. วุฒิการศึกษา มาตรานามบัญญัติ  
(Nominal Scale) 

1=ต่ํากว่าปริญญาตรี 
2=ปริญญาตรี 
3=สูงกว่าปริญญาตรี 

4. รายได้ส่วนตัวต่อเดือน มาตรการวัดระดับเรียงอันดับ 
(Ordinal Scales) 

1=น้อยกว่า 10,000 บาท 
2= 10,000-20,000 บาท 
3=20,000-30,000 บาท  
4=มากกว่า 30,000 บาท 

5. ระยะเวลาในการทํางาน มาตรานามบัญญัติ 
 (Nominal Scale) 

1=ต่ํากว่า 1 ปี  
2= 2-5  ป ี
3= 6-9 ป ี
4= 10 ปีขึ้นไป  

6. ประสบการณ์ มาตรานามบัญญัติ 
 (Nominal Scale) 

1=ต่ํากว่า 1 ปี   
2= 2- 3 ป ี
3= 4-5ป ี 
4= 6 ปีขึ้นไป 

  (ตารางมีตอ่) 
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ตารางที่ 3.1 (ต่อ): ข้อมลูของแตล่ะตัวแปรตอนที่ 1 ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถาม 
 
ข้อมูลของแต่ละตัวแปร ระดับการวัดตัวแปร ลักษณะของการวัด 

7. เข้ารับการอบรม มาตรานามบัญญัติ (Nominal 
Scale) 

1=ไม่เคย  
2=เคย 1-2  ครั้ง 
3=เคย 3-5 ครั้ง 
4=เคย 5 ครั้งขึ้นไป 

8. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ มาตรการวัดระดับเรียงอันดับ 
(Ordinal Scales) 

1=เสร็จเร็วขึ้น คุณภาพงานดีขึ้น  
2= เสร็จช้ากว่าเดิม/ คุณภาพงานเท่า
เดิม 
3= เสร็จตรงเวลา/ ทันเวลา คุณภาพ
งานดี 
 

9. งานที่ท่านทําอยู่ในขณะน้ี
มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

มาตรการวัดระดับเรียงอันดับ 
(Ordinal Scales) 

1=เป็นสิ่งจําเป็นอย่างมาก 
2= เป็นสิ่งจําเป็นค่อนข้างมาก 
3= เป็นสิ่งจําเป็นค่อนข้างน้อย 
4=เป็นสิ่งจําเป็นน้อยมาก 
5= ไม่จําเป็นต้องใช้เลย 

10. ความคิดเห็นอย่างไรใน
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

มาตรการวัดระดับเรียงอันดับ 
(Ordinal Scales) 

1=จะใช้ต่อไปเพราะมีประสิทธิภาพใน
การทํางาน 
2=จะใช้ต่อไปเพราะมีความชํานาญใน
การใช้มาก 
3= จะใช้ต่อไปเพราะสะดวก ในการ
ทํางาน 
4=ไม่ใช้อีกต่อไป 

11. ความสามารถ มาตรการวัดระดับเรียงอันดับ 
(Ordinal Scales) 

1=ดีมาก    
2=ค่อนข้างดี    
3=พอใช้งานได้  
4=ไม่เคยใช้เลย 
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ตารางที่ 3.2: ข้อมูลของแต่ละตัวแปรตอนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกบัความคาดหวังและปัจจัยสนบัสนุนที่
ส่งผลต่อการยอมรบัเทคโนโลยสีารสนเทศ  

 
ข้อมูลของแต่ละตัวแปร ระดับการวัดตัวแปร ลักษณะของการวัด 

1. ความคาดหวัง  
- ความยากงานต่อการใช้งาน 
- การรับรู้ประโยชน์ต่อการใช้งาน 

มาตรการวัดระดับเรียงอันดับ 
(Ordinal Scales) 

5=เห็นด้วยมากที่สุด 
4=เห็นด้วยค่อยข้างมาก 
3=เห็นด้วยปานกลาง 
2=เห็นด้วยค่อนข้างน้อย 
1=เห็นด้วยน้อยที่สุด 

2. ปัจจัยสนับสนุน 
- ปัจจัยเก่ียวข้องกับตัวผู้ยอมรับ 
- ปัจจัยสนับสนุนทางสภาพแวดล้อม 

มาตรการวัดระดับเรียงอันดับ 
(Ordinal Scales) 

5=เห็นด้วยมากที่สุด 
4=เห็นด้วยค่อยข้างมาก 
3=เห็นด้วยปานกลาง 
2=เห็นด้วยค่อนข้างน้อย 
1=เห็นด้วยน้อยที่สุด 

3. การยอมรับเทคโนโลยีสารสนเทศใน
การปฏิบัติงาน  

มาตรการวัดระดับเรียงอันดับ 
(Ordinal Scales) 

5=เห็นด้วยมากที่สุด 
4=เห็นด้วยค่อยข้างมาก 
3=เห็นด้วยปานกลาง 
2=เห็นด้วยค่อนข้างน้อย 
1=เห็นด้วยน้อยที่สุด 

 
3.6 สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ 

    ผู้ทําวิจัยได้กําหนดค่าสถิตสิําหรับการวิเคราะห์ข้อมลูอธิบายตัวแปรของการศึกษาครัง้นี้ไว้  
ดังนี้ คือ 

3.6.1 สถิติเชิงพรรณนา ผู้วิจัยได้ใช้สถิติเชิงพรรณนาสําหรับการอธิบายผลการศึกษาในเรื่อง
ต่อไปนี้ คือ  

      1) แบบสอบถามในตอนที่ 1 เป็นข้อมูลเกี่ยวกับตัวบุคคล ตัวแปรด้านคุณสมบัติของ
ตัวอย่าง ได้แก่ เพศ อายุ อาชีพ ระดับรายได้และระดบัการศึกษาซึ่งเป็นข้อมลูที่ใช้ มาตรวัดแบบนาม
บัญญัติ (Nominal Scale) เนื่องจากไมส่ามารถวัดเป็นมลูค่าได้และผู้วิจัยต้องการบรรยายเพื่อให้
ทราบถึงจํานวนตัวอย่างจําแนกตามคุณสมบัติเท่านั้น ดังนั้น สถิติที่เหมาะสม คือ ค่าความถ่ี ค่าเฉลี่ย 
และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

     2) แบบสอบถามในตอนที่ 2 เป็นข้อมลูเกี่ยวกบัความคาดหวังและปัจจัยสนบัสนุนที่
ส่งผลต่อการยอมรบัเทคโนโลยสีารสนเทศในการปฏิบัติงาน ที่ใช้มาตรการวัดระดับเรียงอันดับ 
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(Ordinal Scales) ได้แก่ ตัวแปรด้านระดับความคิดเห็น มาตรการวัดอัตราภาคเนื่องจากผู้วิจัยได้
กําหนดค่าคะแนนให้แค่ละระดับ และผู้วิจัยต้องการทราบจํานวนตัวอย่าง และค่าเฉลี่ยคะแนนของแต่
ละระดับความคิดเห็นของตัวอย่าง สถิติที่ใช้จงึได้แก่ ค่าความถี่ ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (บญุชม ศรีสะอาด, 2545, หน้า 105)                    
         3.6.2 การวิเคราะหส์ถิติอนุมานที่ใช้ทดสอบสมมติฐาน โดยใช้การวิเคราะห์ความถดถอยเชิง
พหุ (Multiple Regression Analysis) กับสมมติฐานข้อที่ 1-3 ซึ่งในการวิจัยครั้งนี้ กําหนด นัยสําคัญ
ทางสถิติเพื่อทดสอบสมมติฐานไว้ ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 หรือระดบัความเช่ือมั่น 95% 
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บทท่ี 4 
การวิเคราะห์ข้อมูล 

 
 บทนี้เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการอธิบายและการทดสอบสมมติฐานทีเ่กี่ยวข้องกบั   

ตัวแปรแต่ละตัว ซึ่งข้อมลูดังกล่าวผู้วิจัยได้เกบ็รวบรวมจากแบบสอบถามที่มีคําตอบครบถ้วนสมบรูณ์ 
จํานวนทั้งสิ้น 400 ชุด คิดเป็นอัตราการตอบกลบั 100% ของจํานวนแบบสอบถามทัง้หมด 400 ชุด 
ผลการวิเคราะห์แบง่ออกเป็น 3 ส่วนประกอบด้วย     

 4.1 การวิเคราะห์ข้อมลูส่วนบุคคลเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถามใช้การวิเคราะห์หา
ค่าความถ่ี (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) และนําเสนอในรปูตารางประกอบการบรรยาย 
              4.2 การวิเคราะห์ข้อมลูเกี่ยวกับความคาดหวังและปจัจัยสนับสนุนส่งผลต่อการยอมรบั

เทคโนโลยีสารสนเทศ  ใช้การวิเคราะห์หาค่าเฉลี่ย ( ̅) และสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)     
…………..   4.3 การวิเคราะห์ข้อมลูเพื่อทดสอบสมมติฐานและสรุปผลการทดสอบสมมุติฐาน ใช้การ
วิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุ  
 
4.1 การวิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถาม  

และความคิดเห็นเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ การวิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคลของ
ผู้ตอบแบบสอบถาม ใช้สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่  แจงความถ่ี ค่าร้อยละ เพื่ออธิบายเกี่ยวกบัลกัษณะ
ทั่วไปของตัวแปรข้อมลูส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ซึ่งประกอบด้วย เพศ อายุ วุฒิการศึกษา 
รายได้ส่วนตัว/ เดือน ระยะเวลาในการทํางาน ประสบการณ์ในการใช้คอมพิวเตอร์ ผลดังกล่าวปรากฏ
ในตารางและคําอธิบายต่อไปนี ้

 
ตารางที่  4.1: จํานวนและรอ้ยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จาํแนกตามเพศ  
 

เพศ จํานวน ร้อยละ 
ชาย 190 47.5 

หญิง 210 52.5 

รวม 400 100 

 
ผลการศึกษาตามตารางที่ 4.1 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามสว่นใหญ่เป็นเพศ หญงิ 210 คน 

คิดเป็นร้อยละ 52.5 และเป็นเพศชาย 190 คิดเป็นร้อยละ 47.5 
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ตารางที่ 4.2: จํานวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จาํแนกตามอายุ 

 
ผลการศึกษาตามตารางที่ 4.2 พบว่า ผู้ตอบแบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 21-30 ปี 

จํานวน 188 คน คิดเป็นร้อยละ 47.0รองลงมา มีอายุ 31-40 ปี จํานวน 106 คิดเป็นร้อยละ 26.5 
อายุ 41-50 ปี จํานวน 62 คน คิดเป็นร้อยละ 15.5 และอายุมากกว่า 51 ปีข้ึนไป จํานวน 44 คน       
คิดเป็นร้อยละ 11.0 ตามลําดับ  

 
ตารางที่ 4.3: จํานวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม  จําแนกตามวุฒิการศึกษา 
 

วุฒิการศึกษา จํานวน ร้อยละ 

ต่ํากว่าปริญญาตรี 74 18.5 

ปริญญาตรี 257 64.3 
สูงกว่าปริญญาตรี  69 17.2 

รวม 400 100 

 
ผลการศึกษาตามตารางที่ 4.3  พบว่า ผู้ตอบแบสอบถามส่วนใหญ่มีวุฒกิารศึกษาปริญญาตรี 

จํานวน 257 คน คิดเป็นร้อยละ 64.3 รองลงมา มีวุฒิการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี  จํานวน 69 คิด
เป็นรอ้ยละ 17.2 และมีวุฒิการศึกษาตํ่ากว่าปริญญาตรี  จํานวน 74 คน คิดเป็นร้อยละ 18.5 
ตามลําดับ 

 
 
 

 
 

อายุ จํานวน ร้อยละ 

21-30 ปี 188 47.0 

31-40 ปี 106 26.5 

41-50 ปี 62 15.5 

มากกว่า 51 ปีขึ้นไป 44 11.0 

รวม 400 100 
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ตารางที่ 4.4: จํานวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จาํแนกตามรายได้ส่วนตัว 
 

รายได้ส่วนตัว จํานวน ร้อยละ 
น้อยกว่า 10,000 บาท 13 3.3 

10,000-20,000 บาท 220 55.0 

20,000-30,000 บาท 146 36.5 
มากกว่า 30,000 บาท 21 5.2 

รวม 400 100 

 
ผลการศึกษาตามตารางที่ 4.4. พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามสว่นใหญ่มีรายได้ 10,000-20,000 

บาท จํานวน 220 คน คิดเป็นร้อยละ 55.0 รองลงมา มรีายได้ 20,000-30,000 บาท จํานวน 146 คิด
เป็นรอ้ยละ 36.5 มีรายได้มากกว่า 30,000 บาท  จํานวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 5.2 และมรีายได้
น้อยกว่า 10,000 บาท จํานวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 3.3 ตามลําดับ 

 
ตารางที่ 4.5: จํานวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม  จําแนกตามระยะเวลาในการทํางาน 
 

ระยะเวลาในการทํางาน จํานวน ร้อยละ 

ต่ํากว่า 1 ปี  69 17.3 
2-5 ป ี 245 61.3 

6-9 ป ี 67 16.6 

10 ปีขึ้นไป 19 4.8 
รวม 400 100 

 
ผลการศึกษาตามตารางที่ 4.5 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามสว่นใหญ่ มีระยะเวลาในการทํางาน 

2-5 ปี จํานวน 245 คน คิดเป็นร้อยละ 61.3 รองลงมา มรีะยะเวลาในการทํางานต่ํากว่า 1 ปี จํานวน 
69 คน คิดเป็นร้อยละ 17.3  มีระยะเวลาในการทํางาน 6-9 ปี จํานวน 67 คน  คิดเป็นร้อยละ 16.6  
และ มีระยะเวลาในการทํางาน 10 ปีข้ึนไป จํานวน 19 คน คิดเป็นร้อยละ 4.8  ตามลําดับ 
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ตารางที่ 4.6: จํานวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม  จําแนกตามประสบการณ์ 
 

ประสบการณ์ในการใช้คอมพิวเตอร์ จํานวน ร้อยละ 
ต่ํากว่า 1 ปี  19 4.8 

2-3 ปี  212 53.0 

4-5 ปี  121 30.2 
6 ปีขึ้นไป 48 12.0 

รวม 400 100 

 
ผลการศึกษาตามตารางที่ 4.6 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามสว่นใหญ่ มีประสบการณ์ในการใช้

คอมพิวเตอร์ 2-3 ปี จํานวน 212 คน คิดเป็นร้อยละ 53.0 รองลงมา มีประสบการณ์ในการใช้
คอมพิวเตอร์ 4-5 ปี จํานวน 121 คน คิดเป็นร้อยละ 30.2  มีประสบการณ์ในการใช้คอมพิวเตอร์ 6 ปี
ข้ึนไป จํานวน 48 คน คิดเป็นร้อยละ 12.0 และ มีประสบการณ์ในการใช้คอมพิวเตอร์ ต่ํากว่า 1 ปี 
จํานวน 19 คน คิดเป็นร้อยละ 4.8 ตามลําดับ 

 
ตารางที่ 4.7:  จํานวนและรอ้ยละของผู้ตอบแบบสอบถาม  จําแนกตามเคยเข้าอบรมเกี่ยวกับการใช้  

เทคโนโลยีสารสนเทศหรือไม ่
 

เคยเข้าอบรมเก่ียวกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ จํานวน ร้อยละ 

ไม่เคย 115 28.8 

เคย 1-2 ครั้ง 172 43.0 
เคย 3-5 ครั้ง 78 19.5 

เคย 5 ครั้งขึ้นไป 35 8.7 

รวม 400 100.0 

 
ผลการศึกษาตามตารางที่ 4.7 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามสว่นใหญ่เคยเข้าอบรมเกี่ยวกบัการ

ใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 1-2 ครั้ง จํานวน 172 คน คิดเป็นร้อยละ 28.8 รองลงมา ผู้ตอบ
แบบสอบถามไมเ่คยเข้าอบรมเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ จํานวน 115 คน คิดเป็นร้อยละ 
28.8  เคยเข้าอบรมเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 3-5 ครั้ง จํานวน 78 คน คิดเป็นร้อยละ 
19.5 และ เคยเข้าอบรมเกี่ยวกบัการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 5 ครั้งข้ึนไป จํานวน 35 คน คิดเป็นร้อย
ละ 8.7 ตามลําดับ  
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ตารางที่ 4.8: จํานวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม  จาํแนกตามการใช้เทคโนโลยีแล้วงานของ
ท่านเป็นอย่างไร  

 
การใช้เทคโนโลยีแล้วงานของท่านเป็นอย่างไร  จํานวน ร้อยละ 

เสร็จเร็วขึ้น/ คุณภาพดีขึ้น  273 68.3 

เสร็จช้ากว่าเดิม/ คุณภาพงานเท่าเดิม 6 1.5 
เสร็จตรงเวลา/ ทันเวลา คุณภาพดี 121 30.2 

รวม 400 100 

 
ผลการศึกษาตามตารางที่ 4.8 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความคิดเห็นกับการใช้

เทคโนโลยีเสรจ็เร็วข้ึน/คุณภาพดีข้ึน จํานวน 273 คน คิดเป็นร้อยละ 68.3 รองลงมา มีความคิดเห็น
กับการใช้เทคโนโลยีเสรจ็ตรงเวลา/ทันเวลา คุณภาพดี จํานวน 121 คน คิดเป็นร้อยละ 30.2 และ มี
ความคิดเห็นกับการใช้เทคโนโลยเีสร็จช้ากว่าเดมิ/คุณภาพงานเท่าเดิม จํานวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 
1.5 ตามลําดับ  

 
ตารางที่ 4.9: จํานวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม  จําแนกตามงานที่ทําอยู่มีการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศอย่างไร 
 

งานที่ทําอยู่มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างไร จํานวน ร้อยละ 

เป็นสิ่งจําเป็นอย่างมาก 182 45.5 

เป็นสิ่งจําเป็นค่อนข้างมาก 192 48.0 

เป็นสิ่งจําเป็นค่อนข้างน้อย 26 6.5 

เป็นสิ่งจําเป็นน้อยมาก 0 0 

ไม่จําเป็นต้องใช้เลย 0 0 
รวม 400 100 

 
ผลการศึกษาตามตารางที่ 4.9 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่คิดว่างานที่ทําอยูม่ีการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ  เป็นสิ่งจําเป็นค่อนข้างมาก จํานวน 192 คน คิดเป็นร้อยละ 48.0 รองลงมา 
งานที่ทําอยู่มีการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ เป็นสิ่งจําเป็นอย่างมาก  จํานวน 182 คน คิดเป็นร้อยละ 
45.5 และ งานที่ทําอยู่มีการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ เป็นสิ่งจําเป็นค่อนข้างน้อย จํานวน 26 คน คิด
เป็นรอ้ยละ 6.5 ตามลําดับ 
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ตารางที่ 4.10: จํานวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม  จําแนกตามความคิดเห็นในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ  

 
ความคิดเห็นในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  จํานวน ร้อยละ 

จะใช้ต่อไปเพราะมีประสิทธิภาพในการทํางาน 246 61.5 

จะใช้ต่อไปเพราะมีความชํานาญในการใช้มากขึ้น 71 17.7 
จะใช้ต่อไปเพราะสะดวก ในการทํางาน  83 20.8 

ไม่ใช้อีกต่อไป 0 0 

รวม 400 100 

 
ผลการศึกษาตามตารางที่ 4.10 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามสว่นใหญ่มีความคิดเห็นในการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ จะใช้ต่อไปเพราะมีประสิทธิภาพในการทํางาน จํานวน 246 คน คิดเป็นร้อยละ 
61.5 รองลงมา มีความคิดเห็นในการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศจะใช้ต่อไปเพราะสะดวก ในการทํางาน 
จํานวน 83 คน คิดเป็นร้อยละ 20.8  และมีความคิดเห็นในการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศจะใช้ต่อไป
เพราะมีความชํานาญในการใช้มากขึ้น จํานวน 71 คน คิดเป็นร้อยละ 17.7 ตามลําดับ 
 
ตารางที่ 4.11: จํานวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม  จําแนกตามความสามารถในการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ  
 

ตามความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  จํานวน ร้อยละ 

ดีมาก 111 27.8 
ค่อนข้างดี 233 58.2 

พอใช้งาน 56 14.0 

ไม่เคยใช้เลย  0 0 

รวม 400 100 

 
ผลการศึกษาตามตารางที่ 4.11 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามสว่นใหญ่ มีความสามารถในการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ ค่อนข้างดี จํานวน 233 คน คิดเป็นร้อยละ 58.2 รองลงมา มีความสามารถใน
การใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ ดีมาก  จํานวน 111 คน คิดเป็นร้อยละ 27.8 และมีความสามารถในการ
ใช้เทคโนโลยสีารสนเทศพอใช้งาน จํานวน 56 คน คิดเป็นร้อยละ 14.0 ตามลําดับ 
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4.2 การวิเคราะห์ข้อมูลเกีย่วกับความคาดหวังและปัจจัยสนับสนนุท่ีส่งผลต่อการยอมรับ
เทคโนโลยสีารสนเทศ  ข้อมลูความคิดเห็นเกี่ยวกับความคาดหวังและปัจจัยสนบัสนุนที่สง่ผลต่อ
การยอมรับเทคโนโลยสีารสนเทศ ในการปฏิบัติงาน 

 
ตารางที่ 4.12: ความคาดหวัง ความยากง่ายต่อการใช้งาน 
 

ความยากง่ายต่อการใช้งาน ระดับความคิดเห็น(ร้อยละ)  

 ̅ 
 

S.D การแปล
ผล มาก

ท่ีสุด 
มาก ปาน

กลาง 
น้อย น้อย

ท่ีสุด 

เทคโนโลยีสารสนเทศต้องใช้
งานง่าย 

 
50.3 

 
41.5 

 
6.3 

 
2.0 

 
0.0 

 
4.40 

 
.697 

 
มากที่สุด 

เทคโนโลยีสารสนเทศช่วยให้
ปฎิบัติงานง่ายขึ้นไม่ยุ่งยาก
ซับซ้อน 

 
43.3 

 
48.0 

 
7.3 

 
1.5 

 
0.0 

 
4.33 

 
.676 

 
มากที่สุด 

เทคโนโลยีสารสนเทศสามารถ
ประยุกต์ใช้ได้กับการปรานงาน
กับหน่วยงานอ่ืนได้ง่ายขึ้น 

 
46.8 

 
47.0 

 
4.5 

 
1.8 

 
0.0 

 
4.39 

 
.658 

 
มากที่สุด 

เทคโนโลยีสารสนเทศช่วยลด
ขั้นตอนในการทํางานให้สั้นลง
และปฎิบัติงานง่ายมากขึ้น 

 
41.5 

 
43.8 

 
10.5 

 
4.3 

 
0.0 

 
4.22 

 
.801 

 
มาก 

รวม 4.33 .708 มากที่สุด 

 
ผลการศึกษาตามตารางที่ 4.12 แสดงใหเ้ห็นว่าผู้ตอบแบบสอบถามมรีะดับความคิดเห็นผู้ใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศทีม่ีต่อความคาดหวังด้านความยากง่ายต่อการใช้งานโดยรวมอยู่ในระดบัมาก   

( ̅=4.33)  โดยมีความคาดหวังว่า เทคโนโลยีสารสนเทศต้องใช้งานง่าย อยู่ในระดับมากทีสุ่ด               

(  ̅=4.40)  รองลงมาคือ ความคาดหวังเทคโนโลยีสารสนเทศสามารถประยกุต์ใช้ได้กับการ

ประสานงานกบัหน่วยงานอื่นได้ง่ายข้ึน อยู่ในระดับมากทีสุ่ด ( ̅=4.39)  ความคาดหวังเทคโนโลยี

สารสนเทศช่วยใหป้ฏิบัติงานง่ายข้ึนไม่ยุง่ยากซบัซ้อน อยู่ในระดับมากทีสุ่ด  ( ̅=4.33) และความ
คาดหวัง เทคโนโลยีสารสนเทศช่วยลดข้ันตอนในการทํางานให้สั้นลงและปฏิบัติงานง่ายมากขึ้น อยู่ใน

ระดับมาก  ( ̅=4.22) ตามลําดับ 
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ตารางที่ 4.13: ความคาดหวัง การรบัรู้ถึงประโยชน์การใช้งาน 
 

ความยากง่ายต่อการใช้งาน ระดับความคิดเห็น(ร้อยละ)  

 ̅ 
 

S.D การแปล
ผล มาก

ท่ีสุด 
มาก ปาน

กลาง 
น้อย น้อย

ท่ีสุด 

เทคโนโลยีสารสนเทศช่วยให้ท่าน
ได้รับข้อมูลข่าวสารได้อย่าง
รวดเร็ว 

 
42.3 

 
47.8 

 
8.0 

 
2.0 

 
0.0 

 
4.30 

 
.702 

 
มากที่สุด 

เทคโนโลยีสารสนเทศมีประโยชน์
ต่อการหาข้อมูลเพื่อการตัดสินใจ
ในการปฏิบัติงานให้ถูกต้องและ
ตรงต่อเวลา  

 
37.5 

 
49.3 

 
12.3 

 
1.0 

 
0.0 

 
4.23 

 
.696 

 
มาก 

เทคโนโลยีสารสนเทศช่วยให้ท่าน
มีเวลาเพิ่มขึ้นเพื่อไปปฏิบัติงาน
ด้านอ่ืน ๆ 
 

 
42.8 

 
45.8 

 
9.5 

 
2.0 

 
0.0 

 
4.29 

 
.720 

 
มากที่สุด 

เทคโนโลยีสารสนเทศสามารถ
ประยุกต์ใช้กับงานดั้งเดิมได้ 

 
41.8 

 
46.8 

 
9.0 

 
2.5 

 
0.0 

 
4.28 

 
.729 

 
มากที่สุด 

รวม 4.27 .711 มากที่สุด 

 
ผลการศึกษาตามตารางที่ 4.13 แสดงใหเ้ห็นว่าผู้ตอบแบบสอบถามมรีะดับความคิดเห็นผู้ใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศทีม่ีต่อความคาดหวังด้านการรับรู้ถึงประโยชน์การใช้งาน โดยรวมอยู่ในระดบั

มากที่สุด ( ̅=4.27)  โดยมีความคาดหวังด้านการรับรู้ถึงประโยชน์การใช้งานว่าเทคโนโลยีสารสนเทศ

ช่วยให้ท่านได้รับข้อมลูข่าวสารได้อย่างรวดเร็ว อยู่ในระดับมากที่สุด ( ̅=4.30)  รองลงมาคือ ความ
คาดหวังเทคโนโลยสีารสนเทศช่วยให้ท่านมีเวลาเพิ่มข้ึนเพื่อไปปฏิบัติงานด้านอื่น ๆ อยู่ในระดับมาก

ที่สุด ( ̅=4.29)  ความคาดหวังเทคโนโลยสีารสนเทศสามารถประยุกต์ใช้กบังานดั้งเดิมได้ อยู่ใน

ระดับมากทีสุ่ด (  ̅=4.28) และความคาดหวัง เทคโนโลยสีารสนเทศมีประโยชน์ต่อการหาข้อมลูเพื่อ

การตัดสินใจในการปฏิบัติงานให้ถูกต้องและตรงต่อเวลา อยู่ในระดับมาก ( ̅=4.23) ตามลําดับ 
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ตารางที ่4.14: ข้อมูลความคิดเห็นด้านปจัจัยสนับสนุนต่อการใช้งาน  
 
ความยากง่ายต่อการใช้งาน ระดับความคิดเห็น(ร้อยละ)  

 ̅ 
 ̅ 

 

S.D การแปล
ผล มาก

ท่ีสุด 
มาก ปาน

กลาง 
น้อย น้อย

ท่ีสุด 

มีการแจกคู่มือในการใช้งาน
เทคโนโลยีสารสนเทศหรือแหล่ง
ความรู้อ่ืนๆช่วยให้สะดวกต่อ
การใช้งาน  

 
37.5 

 
46.0 

 
13.0 

 
3.5 

 
0.0 

 
4.7 

 
.785 

 
มาก 

หน่วยงานของท่านมีอุปกรณ์ที่
จําเป็นต่อการใช้งานเทคโนโลยี
สารสนเทศมอบให้ท่าน เช่น 
เครื่องคอมพิวเตอร์ จอคอม 
Notebook 

 
41.0 

 
46.0 

 
9.3 

 
3.8 

 
0.0 

 
4.24 

 
.771 

 
มากที่สุด 

หน่วยงานของท่านมีระบบ
อินเตอร์เน็ตไร้สายที่มี
ประสิทธิภาพ 

 
43.0 

 
40.5 

 
14.5 

 
2.0 

 
0.0 

 
4.25 

 
.772 

 
มากที่สุด 

หน่วยงานของท่านมีฝ่ายบริการ
ช่วยเหลือหากพบปัญหาในการ
ปฏิบัติงานโดยการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 
37.5 

 
45.8 

 
14.3 

 
2.5 

 
0.0 

 
4.18 

 
.765 

 
มาก 

รวม 4.21 .77 มาก 

 
ผลการศึกษาตามตารางที่ 4.14 แสดงใหเ้ห็นว่าผู้ตอบแบบสอบถามมรีะดับความคิดเห็นผู้ใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศทีม่ีต่อปจัจัยสนับสนุน โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( ̅=4.21)  โดยมีความคิดเห็น 
ว่า ปัจจัยสนบัสนุนหน่วยงานของท่านมรีะบบอินเตอรเ์น็ตไรส้ายที่มปีระสิทธิภาพ อยู่ในระดบัมาก

ที่สุด ( ̅=4.25)  รองลงมาคือปัจจัยสนบัสนุนหน่วยงานของทา่นมีอุปกรณ์ที่จําเป็นต่อการใช้งาน

เทคโนโลยีสารสนเทศมอบใหท้่าน เช่น จอคอม อยู่ในระดับมากที่สุด  ( ̅=4.24) ปัจจัยสนบัสนุน
หน่วยงานของท่านมีฝ่ายบริการช่วยเหลือหากพบปัญหาในการปฏิบัติงานโดยการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ อยู่ในระดับมาก ( ̅=4.18) และปจัจัยสนับสนุนมกีารแจกคูม่ือในการใช้งานเทคโนโลยี

สารสนเทศหรอืแหล่งความรู้อื่น ๆ ช่วยให้สะดวกต่อการใช้งาน อยู่ในระดับมาก  ( ̅=4.17) 
ตามลําดับ 
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ตารางที่ 4.15: ข้อมูลความคิดเห็นด้านการยอมรับเทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงาน 
 
ความยากง่ายต่อการใช้งาน ระดับความคิดเห็น(ร้อยละ)  

 ̅ 
 

S.D การแปล
ผล มาก

ท่ีสุด 
มาก ปาน

กลาง 
น้อย น้อย

ท่ีสุด 

ท่านมีความตั้งใจที่จะใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศการทํางาน 

35.5 46.8 14.8 3.0 0.0 4.15 .776 มาก 

ท่านทําความเข้าใจในการใช้งาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อให้ใช้
งานได้ถูกต้อง 

34.4 50.0 12.3 3.2 0.0 4.16 .758 มาก 

ท่านได้รับคําแนะนําได้เป็นอย่างดี
กับการทํางานปัจจุบันจาก
ผู้เชี่ยวชาญอย่างต่อเน่ืองทําให้
สามารถใช้งานเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

30.5 47.3 20.5 1.7 0.0 4.07 .760 มาก 

ท่านยินดีที่จะใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศกับการทํางานของท่าน
ตลอดไป 

45.8 45.4 5.5 3.3 0.0 4.34 .728 มากที่สุด 

ท่านจะแนะนําการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศกับการทํางานให้กับ
ผู้อ่ืนด้วยความเต็มใจ 

49.0 41.5 7.8 1.8 0.0 4.38 .704 มากที่สุด 

ท่านยินดีที่จะรับการอบรมเพื่อ
การเรียนรู้ถึงวิธีการนําเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใช้กับงานที่ทําอยู่ 

53.5 36.0 10.5 0.0 0.0 4.43 .675 มากที่สุด 

รวม 4.25 0.73
3 

มากที่สุด 

 
ผลการศึกษาตามตารางที่ 4.15 แสดงใหเ้ห็นว่าผู้ตอบแบบสอบถามมรีะดับความคิดเห็นของ

ผู้ใช้เทคโนโลยีนําเทคโนโลยสีารสนเทศมาใช้กับงานที่ทําอยู่ในระดับมากทีสุ่ด  ( ̅=4.43) รองลงมา 

อยู่ในระดับมากทีสุ่ด ( ̅=4.38)  คือ การยอมรับเทคโนโลยสีารสนเทศท่านจะแนะนําการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศกบัการทํางานใหก้ับผู้อื่นด้วยความเต็มใจ ตามด้วย การยอมรบัเทคโนโลยี
สารสนเทศท่านยินดีที่จะใช้เทคโนโลยีสารสนเทศกบัการทํางานของท่านตลอดไป อยู่ในระดบัมาก

ที่สุด ( ̅=4.34) การยอมรับเทคโนโลยสีารสนเทศท่านทําความเข้าใจในการใช้งานเทคโนโลยี
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สารสนเทศ เพื่อให้ใช้งานได้ถูกต้อง อยู่ในระดับมาก ( ̅=4.16) การยอมรับเทคโนโลยีสารสนเทศท่าน

มีความตั้งใจทีจ่ะใช้เทคโนโลยสีารสนเทศในการทํางาน อยู่ในระดับมาก ( ̅=4.15)  และการยอมรับ
เทคโนโลยีสารสนเทศท่านได้รบัคําแนะนําได้เป็นอย่างดีกบัการทํางานปัจจุบันจากผูเ้ช่ียวชาญอย่าง

ต่อเนื่องทําใหส้ามารถใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศ อยู่ในระดับมาก  ( ̅=4.07) ตามลําดับสารสนเทศ
ที่มีต่อการยอมรับการใช้งานเทคโนโลยสีารสนเทศในการปฏิบัติงาน โดยรวมอยู่ในระดับมากทีสุ่ด

( ̅=4.25)  โดยมีการยอมรับเทคโนโลยี โดยท่านยินดีทีจ่ะรบัการอบรมเพื่อการเรียนรู้ถึงวิธีการ 
 

 4.3 การวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือทดสอบสมมติฐานและสรุปผลการทดสอบสมมุติฐาน  
 การทดสอบสมติฐานของงานวิจัยน้ีใช้การวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุคุณ (Multiple 
Regression Analysis)  โดยมีสมติฐานการวิจัยทัง้หมด 3 สมติฐาน ซึ่งกล่าวไว้ว่า ปัจจัยหรอืตัวแปร
อิสระ ทั้ง 3 ตัว แปร ได้แก่  ความง่ายในการใช้งาน (Ease of Use) ประโยชน์ในการใช้งาน 
(Usefulness)  ปัจจัยสนับสนุนทางสภาพแวดล้อมภายใน  
 
ตารางที่ 4.16: การวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุของความคาดหวังและปัจจัยสนบัสนุนในการใช้งานที่

ส่งผลต่อการยอมรบัเทคโนโลยสีารสนเทศในการปฏิบัติงาน ของบุคลากร การไฟฟ้า
ฝ่ายผลิตแหง่ประเทศไทย  

R2 = .390, F =23.695, *p = <.05 
 

ผลการศึกษาตามตารางที่ 4.16 ตัวแปรทีส่่งผลต่อการยอมรบัเทคโนโลยสีารสนเทศในการ
ปฏิบัติงานของบุคลากร การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแหง่ประเทศไทย อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดบั 0.05 
ได้แก่  ความคาดหวังด้านความยากง่ายต่อการใช้งาน (Sig. =.013) ความคาดหวังด้านการรับรู้
ประโยชน์ต่อการใช้งาน (Sig=.005) และปัจจัยสนบัสนุนทางสภาพแวดล้อมภายในองค์กร (Sig=.000) 

ตัวแปร การยอมรับเทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงานของ
บุคลากร การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 

 ̅ t B Sig/p 
ความคาดหวังด้านความยากง่าย .129 2.501 .129 .013* 

ความคาดหวังด้านประโยชน์ .150 2.822 .154 .005* 

ปัจจัยสนับสนุนทางสภาพแวดล้อมภายใน .224 4.328 .194 .000* 
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เมื่อพจิารณานํ้าหนกัของผลกระทบของตัวแปรอสิระทีส่่งผลต่อการยอมรับเทคโนโลยี
สารสนเทศการปฏิบัติงานของบุคลากร การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย พบว่า ปัจจัยสนบัสนุน
ทางสภาพแวดล้อมภายในองค์กร (Beta=.224) ส่งผลต่อการยอมรับเทคโนโลยีสารสนเทศในการ
ปฏิบัติงานของบุคลากร การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแหง่ประเทศไทย มากที่สุด รองลงมา ความคาดหวังด้าน
การรบัรูป้ระโยชน์ต่อการใช้งาน (Beta=.150) ความคาดหวังด้านความยากง่ายต่อการใช้งาน          
(Beta=.129) ตามลําดับ 

เมื่อพจิารณาจะเห็นว่า ค่าสัมประสทิธ์ิ (B) ของตัวแปร ความคาดหวังด้านความยากง่ายต่อ
การใช้งานเท่ากับ 0.129 ความคาดหวังด้านการรบัรูป้ระโยชน์ต่อการใช้งาน เท่ากบั 0.154 และปัจจัย
สนับสนุนทางสภาพแวดล้อมภายในองค์กร เท่ากับ 0.194 ซึง่มี ค่าสัมประสิทธ์ิ (B) เป็นบวก  ถือว่า มี
ความสัมพันธ์กับการยอมรบัเทคโนโลยสีารสนเทศ ความคาดหวัง และปจัจัยสนับสนุน สง่ผลต่อการ
ยอมรบัเทคโนโลยสีารสนเทศในการปฏิบัติงานของ บุคลากรการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย  

 
ตารางที่ 4.17: สรปุผลการทดสอบสมมติฐาน ความคาดหวังและปจัจัยสนับสนุนทีส่่งผลตอ่การ

ยอมรบัเทคโนโลยสีารสนเทศในการปฏิบัติงานของบุคลากรการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ง
ประเทศไทย 

 
ผลการทดสอบสมมุติฐานตามตารางที่ 4.17 สรปุได้ว่า ผลการศึกษาที่สอดคล้องกับ

สมมุติฐาน คือ  ความคาดหวังด้านความยากง่ายในการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศ  ความคาดหวัง
ด้านประโยชน์ในการใช้งานเทคโนโลยสีารสนเทศ ปัจจัยสนบัสนุนทางสภาพแวดล้อมภายในองค์กร 
สามารถสรปุได้ว่า ตัวแปรที่ส่งผลต่อการยอมรับเทคโนโลยีสารสนเทศ มีนัยสําคัญทางสถิติ ได้แก่     
1) ความคาดหวังด้านความยากง่ายในการใช้งานเทคโนโลยสีารสนเทศ 2) ความคาดหวังด้าน
ประโยชน์ในการใช้งานเทคโนโลยสีารสนเทศ 3) ปัจจัยสนบัสนุนทางสภาพแวดล้อมภายในองค์กร

สมมติฐาน ผลการทดสอบ 
สมมติฐานที่ 1 ความคาดหวังด้านความยากง่ายในการใช้งานเทคโนโลยี
สารสนเทศส่งผลต่อการยอมรบัเทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงาน 

ยอมรบั
สมมติฐาน 

สมมติฐานที่ 2 ความคาดหวังด้านประโยชน์ในการใช้งานเทคโนโลยี
สารสนเทศส่งผลต่อการยอมรบัเทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงาน 

ยอมรบั
สมมติฐาน 

สมมติฐานที่ 3 ปัจจัยสนับสนุนทางสภาพแวดล้อมภายในองค์กร ส่งผลตอ่
การยอมรับเทคโนโลยสีารสนเทศในการปฏิบัตงิาน 

ยอมรบั
สมมติฐาน 
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บทท่ี 5 
สรุปและอภิปรายผล 

 
การวิจัยครัง้นี้เป็นการวิจัยเชิงปรมิาณ มีวัตถุประสงค์เพือ่ศึกษาความคาดหวังและปัจจัย

สนับสนุนทีส่่งผลต่อการยอมรบัเทคโนโลยสีารสนเทศ ในการปฏิบัติงาน  โดยความคาดหวังและปจัจัย
สนับสนุน ประกอบด้วย 1) ความคาดหวังด้านความยากง่ายต่อการใช้งาน  2) ความคาดหวังด้าน
ประโยชน์ในการใช้งาน 3) ปัจจัยสนบัสนุนสภาพแวดล้อมภายในองค์กร โดยใช้แบบสอบถามเป็น
เครื่องมือในการเกบ็รวบรวมข้อมลูจากกลุ่มตัวอย่างจํานวน 400 ตัวอย่างจากนั้นจึงนําข้อมลูมา
วิเคราะหผ์ลโดยใช้สถิติค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และวิเคราะห์การ
ถดถอยพหุ สามารถสรปุผล อภิปรายผล และมีข้อเสนอแนะการวิจัย ดังนี้  

 
5.1 สรุปผลการวิจัย    
 ผลการวิเคราะห์ข้อมลูของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า ส่วนใหญ่เป็น เพศหญิง มีอายุระหว่าง 
21-30 ปี มีการศึกษาอยู่ในระดบัปริญญาตรี รายได้ส่วนตัวเฉลี่ยต่อเดือน อยู่ในระดับ                 
10, 000-20,000 บาท และมีระยะเวลาในการทํางานโดยประมาณ 2-5 ปี   
 สําหรับพฤติกรรมการใช้งานเทคโนโลยสีารสนเทศ ส่วนใหญม่ีประสบการณ์ในการใช้
คอมพิวเตอร์ 2-3 ปี เคยเข้าอบรมเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 1-2 ครั้ง  การใช้เทคโนโลยี
แล้วงานเสรจ็เร็วข้ึนและคุณภาพดีข้ึน งานที่ทําอยู่มกีารใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นสิ่งจําเป็น
ค่อนข้างมาก  ความคิดเห็นในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศจะใช้ต่อไปเพราะมีประสิทธิภาพในการ
ทํางาน  ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ส่วนใหญ่ค่อนข้างดี  
 ความคิดเห็นของผู้ใช้งานเทคโนโลยสีารสนเทศในการปฏิบัตงิานในเรื่องของการยอมรบั
เทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัตงิาน อยู่ในระดับมากทีสุ่ด ความคาดหวังด้านความยากง่ายในการ
ใช้งาน ความคาดหวังด้านประโยชน์ในการใช้งาน ปจัจัยสนบัสนุนทางสภาพแวดล้อมภายในองค์กร 
อยู่ในระดับมาก  

ผลการทดสอบสมมติฐานเพือ่ความคาดหวังและปัจจัยสนับสนุนที่ส่งผลต่อการยอมรับ
เทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัตงิาน มีดังนี้  
 สมมติฐานที่ 1 ความคาดหวังด้านความยากง่ายในการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศส่งผลต่อ
การยอมรับเทคโนโลยสีารสนเทศในการปฏิบัตงิาน ของบุคลากรการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 
สถิติที่ใช้ทดสอบ ทดสอบหาค่าความสัมพันธ์แบบถดถอยเชิงพหุ (Multiple Regression)   
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ผลวิเคราะหพ์บว่า ด้านความยากง่ายในการใช้งานใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศส่งผลต่อการยอมรบั
เทคโนโลยีสารสนเทศ ของบุคลากรการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (ค่า Bata =.129) อย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติทีร่ะดับ 0.5 
 สมมติฐานที่ 2 ความคาดหวังด้านประโยชน์ในการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศส่งผลต่อการ
ยอมรบัเทคโนโลยสีารสนเทศในการปฏิบัติงาน ของบุคลากรการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 
สถิติที่ใช้ทดสอบ ทดสอบหาค่าความสัมพันธ์แบบถดถอยเชิงพหุ (Multiple Regression)   
ผลวิเคราะหพ์บว่า ด้านความคาดหวังประโยชน์ในการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศส่งผลต่อการ
ยอมรบัเทคโนโลยสีารสนเทศ ของบุคลากรการไฟฟ้าฝ่ายผลติแห่งประเทศไทย (ค่า Bata = .150) 
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติทีร่ะดับ 0.5 
 สมมติฐานที่ 3  ปัจจัยสนบัสนุนทางสภาพแวดล้อมภายในองค์กร สง่ผลต่อการยอมรับ
เทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัตงิาน ของบุคลากรการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแหง่ประเทศไทย 
สถิติที่ใช้ทดสอบ ทดสอบหาค่าความสัมพันธ์แบบถดถอยเชิงพหุ (Multiple Regression)   
ผลวิเคราะหพ์บว่า ปัจจัยสนบัสนนุทางสภาพแวดล้อมภายในองค์กร สง่ผลต่อการยอมรับเทคโนโลยี
สารสนเทศในการปฏิบัติงาน ของบุคลากรการไฟฟ้าฝ่ายผลติแห่งประเทศไทย (ค่า Bata = .224) 
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติทีร่ะดับ 0.5 
 
5.2 การอภิปรายผล  

ผลการศึกษาทีส่รปุว่า จากการศึกษาความคาดหวังที่สง่ผลตอ่การยอมรบัเทคโนโลยี
สารสนเทศ ได้แก่ ด้านความด้านความคาดหวังความยากง่ายต่อการใช้งานสง่ผลต่อการยอมรับ
เทคโนโลยีสารสนเทศ สอดคล้องตามแนวคิดและทฤษฎีที่ได้กล่าวไว้ในบทที่ 2 ดังนี้ แนวคิดการ
ยอมรบัเทคโนโลยสีารสนเทศ Davis (1989) ซึ่งสามารถอธิบายได้ว่า การรับรู้ถึงความง่ายในการใช้
งานเทคโนโลยสีารสนเทศมีผลต่อการยอมรับเทคโนโลยี พฤติกรรมการใช้งานที่สง่ผลต่อการ
ปฏิบัติงานของบุคคล จากการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศจะแสดงใหเ้ห็นพอ ๆ กับการรบัรูป้ระโยชน์
ในการใช้งาน (Davis, 1989) การรบัรู้คาดหวังถึงความง่ายในการใช้งาน หมายถึงการทราบถงึการใช้
เทคโนโลยีแล้วทําใหก้ารทํางานมีความง่ายข้ึนเป็นสิ่งอํานวยความสะดวกจากเดิมทีม่ีการทํางานแบบ
ใช้มืออาจจะทําให้ช้าหรือติดขัดหลังจากมีนําเทคโนโลยีเข้ามาใช้สามารถทําใหง้านเสรจ็รวดเร็วและมี
ประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน ระดับความคิดเห็นของแต่ละบุคคลที่คาดหวังต่อการใช้งาน โดยผลการศึกษา
ในครั้งนี้  พบว่า มีความสอดคล้องกับผลงานศึกษาวิจัยของ อัญญารัตน์ ใบแสง (2552) ศึกษาปัจจัยที่
ส่งผลต่อการยอมรบัเทคโนโลยี 3G ของผู้ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ในเขตกรงุเทพมหานคร ซึ่งการศึกษา
พบว่า ความยากง่ายในการใช้งาน มีความสัมพันธ์กับ การยอมรบัเทคโนโลยี 3G ของผู้ใช้
โทรศัพทเ์คลือ่นที่ในเขตกรุงเทพมหานครและอรทัย เลื่อนวัน (2555) ศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลและ
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ปัจจัยเกี่ยวกบังานทีม่ีผลต่อการยอมรับเทคโนโลยสีารสนเทศในการปฏิบัติงาน ซึง่ผลการศึกษา           
ด้านการรบัรู้ความง่ายต่อการใช้งาน สง่ผลต่อการยอมรับเทคโนโลยีสารสนเทศ  ในการปฏิบัติงาน 

ด้านความคาดหวังประโยชน์ในการใช้งานสง่ผลต่อการยอมรบัเทคโนโลยสีารสนเทศ  
สอดคล้องกบัแนวคิดและทฤษฎีที่ได้กล่าวไว้ในบทที่ 2 ดังนี้ แนวคิดการยอมรบัเทคโนโลยสีารสนเทศ  
Davis (1989) ให้นิยามของความเข้าใจถึงประโยชน์ ว่าเป็น “ระดับที่คนเช่ือว่า การใช้ระบบพเิศษนี้
จะช่วยเพิ่มความสามารถในการทํางาน” และนิยามของการรับรู้ถึง ความสะดวกและใช้งานอย่างง่าย 
ว่าเป็น “ระดบัที่คนเช่ือว่าการใช้ระบบพิเศษนีจ้ะช่วยให้การทํางานง่ายข้ึน” ความเข้าใจถึงประโยชน์  
หมายถึงการรบัรู้ถึงการนําเทคโนโลยีมาใช้แล้วเกิดประโยชนไ์ม่ว่าจะเป็นการได้รบัผลประโยชนจ์าก
เทคโนโลยีเช่นการลดข้ันตอนการทํางาน ประหยัดเวลาในการทํางานการทํางานมีสทิธิภาพรวดเร็ว 
โดยผลการศึกษาในครัง้นี้พบว่า มีความสอดคล้องกับผลงานศึกษาวิจัยของ จักรพงษ์ สื่อประเสริฐสิทธ์ิ 
(2554) ศึกษาปัจจัยทีม่ีอิทธิพลต่อการยอมรับเทคโนโลยีการสื่อสาร ระหว่างกันผ่านข้อความและ
รูปภาพแบบทันทผี่านโทรศัพทเ์คลื่อนที่ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร ซึง่ผลการศึกษาปจัจัยที่
มีอิทธิพลตอ่การยอมรบัเทคโนโลยี ได้แก่ ทัศนคติการใช้งาน ความคาดหวังประสทิธิภาพการใช้งาน 
ความคาดหวังประโยชน์ในการใช้งาน ส่งผลตอ่การยอมรบัการใช้งาน เทคโนโลยีการสื่อสาร ระหว่าง
กันผ่านข้อความและรูปภาพแบบทันทีผ่านโทรศัพท์เคลือ่นทีข่องประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร 
และนพมาศ เสียมไหม (2554) ทําการศึกษาวิจัยเรื่องการยอมรบัเทคโนโลยสีารสนเทศ                            
e-Government (G2E) ของข้าราชการในระดับปฏิบัติการ  ผู้ปฏิบัติงานส่วนใหญม่ีการยอมรบั
เทคโนโลยีสารสนเทศในระดับสูง พบว่าการรบัรูป้ระโยชน์ ส่งผลต่อการยอมรับการใช้งานเทคโนโลยี   
e -Government (G2E) ของข้าราชการในระดบัปฏิบัติการ ปัจจัยทีส่ง่ผลต่อการรบัรูป้ระโยชน์การใช้
งานคือความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับงานด้านคุณภาพด้านผลลพัธ์ของงานจากการใช้เทคโนโลยี                     
e -Government (G2E)   

ด้านปัจจัยสนบัสนุนสภาพแวดล้อมภายในองค์กรสง่ผลต่อการยอมรับเทคโนโลยีสารสนเทศ 
สอดคล้องกบัแนวคิดและทฤษฎีที่ได้กล่าวไว้ในบทที่ 2 ดังนี้ นารีรัตน์ นิลประดบั (2547, หน้า 43)       
ให้ความหมายของสภาพแวดล้อมในการทํางานว่า สิ่งต่างที่อยู่รอบตัวขณะทํางานทั้งมีชีวิตและไมม่ี
ชีวิตมี ผลต่อการทํางานให้ความหมายของการรับรู้สภาพแวดล้อมในการทํางานการทีบุ่คคลเห็นได้ยิน
เข้าใจในสิง่ต่าง ๆ ที่อยู่รอบตัวเราก่อให้เกิดความเข้าใจและมีผลต่อการทํางาน ปจัจัยสภาพแวดล้อม
ทางกายภาพภายในการปฏิบัติงานภายในองค์กร สิ่งต่าง ๆ ที่สนับสนุนในการปฏิบัตงิาน เครื่องมือใน
การปฏิบัตงิาน  การจัดการอบรมให้ความรูเ้พื่อพฒันาการใช้งานและการให้คําแนะนําส่งเสริมในการ
ใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยผลการศึกษาในครั้งนี้  พบว่า มีความสอดคล้องกบัผลงานศึกษาวิจัย
ของ คัทลียา เพชรเจริญรัตน์ (2555) ศึกษาความสัมพันธ์กับปัจจัยการยอมรบัและการใช้งาน
อินทราเน็ตใหมท่ี่มีรปูแบบพื้นฐานของเทคโนโลยีคลาวด์คอมพิวติ้ง    
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ผลการศึกษา ปัจจัยทีส่่งผลมีผลลัพธ์ดังนี้ ความคาดหวังในประสทิธิภาพการทํางาน มี
ความสัมพันธ์กับการยอมรบัเทคโนโลยีคลาวด์คอมพิวติ้ง ผู้ใช้งานเห็นว่ารบัรูป้ระโยชน์และส่งผลให้
เกิดการยอมรับและใช้งานเทคโนโลยมีากขึ้น ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมทีส่นับสนุนในการใช้งาน
เทคโนโลยี มีความสัมพันธ์กบัการยอมรับเทคโนโลยีคลาวด์คอมพิวติ้ง  

 
5.3 ข้อเสนอแนะส าหรับการน าผลไปใช ้  
 จากการศึกษาวิจัยเรื่อง ความคาดหวังและปัจจัยสนับสนุนทีส่่งผลต่อการยอมรบัเทคโนโลยี
สารสนเทศ ในการปฏิบัติงาน ของบุคลากรการไฟฟ้าฝ่ายผลติแห่งประเทศไทย  พบว่า  

5.3.1 จากผลการศึกษาพบว่าปัจจัยการยอมรับเทคโนโลยสีารสนเทศ ปัจจัยสนบัสนุนทาง
สภาพแวดล้อมภายในองค์กร เป็นปัจจัยทีส่่งผล ต่อการยอมรับเทคโนโลยีสารสนเทศ อย่างมีนัยสําคัญ
ที่ระดับ 0.05 ดังนั้น สําหรบัการปรบัปรุงและพฒันารปูแบบ การพัฒนาและปรับปรงุ สภาพแวดล้อม
ภายในองค์กร การส่งเสริมอปุกรณ์ที่มีคุณภาพและสะดวกในการใช้งานเทคโนโลยสีารสนเทศ  เพิ่ม
อุปกรณ์ที่ทันสมัย พร้อมใช้งาน เพิ่มหน่วยงานหรือเพิ่มเจ้าหน้าที่ดูแลในการบรกิารใหก้ับบุคลากรที่
ได้รับปญัหาในการใช้งานเทคโนโลยสีารสนเทศ เพื่อลดข้อผดิพลาดในการทํางาน  จัดทําคู่มือเพื่อเพิ่ม
ความง่ายในการใช้งานให้กบับุคลากร ปรับปรงุรปูแบบในการเข้าใช้งาน เทคโนโลยีสารสนเทศให้ง่าย
มากขึ้น  

5.3.2 ความคาดหวังที่ส่งผลต่อการยอมรบัเทคโนโลยสีารสนเทศ ด้านความคาดหวังความ
ยากง่ายต่อการใช้งานและ ด้านความคาดหวังถึงประโยชน์ในการใช้งานอย่างมีนัยสําคัญที่ระดบั 0.05   
องค์กรควรให้ความสําคัญกบัการจัดฝึกอบรมให้ความรูก้ับพนักงาน ในระบบสารสนเทศใหม่ ๆ 
ฝึกอบรมเน้นการใช้งาน ควรจัดอบรมอย่างเป็นประจําเพื่อเป็นการทบทวนเน้นย้ําการใช้งานให้มีความ
เข้าใจและชํานาญมากขึ้น ปรบัปรุงพฒันารปูแบบในการเข้าใช้งาน เทคโนโลยสีารสนเทศให้ง่ายข้ึน 

5.3.3 จากผลการศึกษาน้ีสามารถใช้เป็นแนวทางสําหรับการสร้าง นโยบายในการพัฒนา   
การวางแผน เทคโนโลยสีารสนเทศทีเ่ข้ามาในปัจจุบัน การทาํงานให้มปีระสิทธิภาพ โดยการใช้ระบบ
สารสนเทศที่ทันสมัย ลดเวลาในการทํางานใหส้ั้นลง และการวิจัยและพัฒนาคุณภาพ 
 
5.4 ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยครั้งไป    
 สําหรับการวิจัยในครัง้นี้ ผู้วิจัยขอนําเสนอและเพื่อการวิจัยในครั้งต่อไปดั้งนี้ จากการศึกษา
เรื่อง ความคาดหวังและปจัจัยสนบัสนุนที่สง่ผลต่อการยอมรบัเทคโนโลยสีารสนเทศในการปฏิบัติงาน
ของบุคลากรการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยสํานักงานใหญ่ นนทบรุี  
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5.4.1 ผู้วิจัยได้ทําการศึกษากลุ่มตัวอย่างเฉพาะบุคลากรภายในการไฟฟ้าฝ่ายผลิต                
เพียงหน่วยงานเดียว ดั้งนั้น ในการศึกษาครั้งตอ่ไปผูส้นใจควรศึกษา สํานักงานอื่น ๆ เช่น            
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การไฟฟ้านครหลวง การประปา การรถไฟแห่งประเทศไทย  

5.4.2 ควรเพิ่มวิธีการเกบ็ข้อมลูการวิจัย ควรเกบ็ข้อมลูเชิงลกึเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ชัดเจนและ
เพิ่มมากขึ้น เนื่องจากการสัมภาษณ์จะทําให้กลุ่มตัวอย่างใหข้้อมูลเชิงความคิดเห็นส่วนตัวที่ชัดเจน 
ควรศึกษาถึงความแตกต่างในการยอมรับเทคโนโลยสีารสนเทศของผู้ใช้งานในแต่ละกลุม่ เช่น เพศ 
การศึกษา  

5.4.3 ควรเพิ่มปจัจัยในการศึกษามากข้ึน เพื่อให้ได้ข้อมลูในการศึกษามากข้ึน เช่น ปัจจัย
สภาพแวดล้อมภายนอก ปจัจัยวัฒนธรรมภายในองค์กร ปจัจัยด้านทัศนคติ เป็นต้น ซึ่งจะทําให้ได้
ทราบปัจจัยทีส่่งผลตอ่การยอมรบัเทคโนโลยีในมุมมองที่แตกต่างและเพิ่มประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึนและ
มีประโยชน์ต่อการพัฒนา เรื่องการยอมรบัเทคโนโลยสีารสนเทศต่อไป 

5.4.4 ผู้สนใจที่จะศึกษาในหัวเรื่องนี้ควรนําผลวิจัยน้ีไปเปรียบเทียบหรือวิเคราะห์กบั
ผลการวิจัยในอนาคตเพื่อจะได้ทราบถึงความเปลี่ยนแปลงความแตกต่าง  
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แบบสอบถาม 
 
เรื่อง ความคาดหวังและปัจจัยสนับสนุนท่ีส่งผลต่อการยอมรับเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ

การปฏิบัติงาน ของบุคลากร การไฟฟ้าฝา่ยผลิตแห่งประเทศไทย 
ค าชี้แจง แบบสอบถามชุดนี้จัดท าขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาถึง ความคาดหวังและ

ปัจจัยสนับสนุนท่ีส่งผลต่อการยอมรับเทคโนโลยสีารสนเทศเพ่ือการปฏิบัติงาน ของบุคลากร การ
ไฟฟ้าฝา่ยผลิตแห่งประเทศไทย 

ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาในหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวิทยาลัยกรุงเทพ  
ทางผู้วิจัยใคร่ขอความร่วมมือจากผู้ตอบแบบสอบถามในการให้ข้อมูลท่ีตรงกับสภาพความเป็น
จริงมากท่ีสุด โดยท่ีข้อมลูท้ังหมดของท่านจะถูกเก็บเป็นความลับ และใช้เพ่ือประโยชน์ทาง
การศึกษาเท่านั้น 
 แบบสอบถามประกอบด้วย 2  ตอนขอขอบพระคุณผู้ตอบแบบสอบถาม ทุกท่าน ท่ีกรุณา
สละเวลาในการตอบแบบสอบถาม มา ณ โอกาสนี ้
 
ตอนท่ี  1 แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ค าชี้แจง กรุณาทําเครื่องหมาย /ลงใน  หน้าข้อความที่ตรงกบัความเป็นจรงิของท่าน 
1.1 เพศ 

ชาย  หญิง 
1.2 อายุ 
  21-30 ปี   31– 40 ปี   
  41– 50 ปี  มากกว่า 51 ปีข้ึนไป 
1.3 วุฒิการศึกษา 

ต่ํากว่าปริญญาตรี      ปริญญาตร ี
สูงกว่าปรญิญาตร ี  

1.4 รายได้ส่วนตัวต่อเดือน 
น้อยกว่า 10,000 บาท 10,000 –20,000 บาท 
20000-30000 บาท  มากกว่า 30,000 บาท 

1.5 ระยะเวลาในการทํางาน 
ต่ํากว่า 1 ปี  2-5 ป ี

 6-9ป ี 10 ปีข้ึน 
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1.6 ประสบการณ์ในการใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการทํางาน 
ต่ํากว่า 1 ปี  2- 3ป ี
 4-5ป ี 6 ปีข้ึนไป 

1.7 ท่านเคยเข้ารับการอบรมเกี่ยวกบัการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศหรือไม่ 
 ไม่เคย เคย 1-2 ครั้ง 
เคย3-5 ครั้ง เคย5ครั้งข้ึนไป 

1.8 เมื่อใช้เทคโนโลยีสารสนเทศแล้ว งานที่ท่านทําอยูเ่ป็นอย่างไร 
เสรจ็เร็วข้ึน/คุณภาพงานดีข้ึน 
 เสร็จช้ากว่าเดมิ/คุณภาพงานเท่าเดิม 
 เสร็จตรงเวลา/ทันเวลา คุณภาพงานดี 

1.9 งานที่ท่านทําอยู่ในขณะนี้มีการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศอย่างไรบ้าง 
เป็นสิง่จําเป็นอย่างมาก 
 เป็นสิ่งจําเป็นค่อนข้างมาก 
 เป็นสิ่งจําเป็นค่อนข้างน้อย 
เป็นสิง่จําเป็นน้อยมาก 
 ไม่จําเป็นต้องใช้เลย 

1.10 ท่านมีความคิดเห็นอย่างไร ในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
จะใช้ต่อไปเพราะมีประสิทธิภาพในการทํางาน 
 จะใช้ต่อไปเพราะมีความชํานาญในการใช้มากขึ้น 
 จะใช้ต่อไปเพราะสะดวก ในการทํางาน 
 ไม่ใช้อีกต่อไป 

1.11 ความสามารถในการใช้งานเทคโนโลยสีารสนเทศของท่านอยู่ในระดบัใด 
 ดีมาก   ค่อนข้างดี    พอใช้งานได้  ไม่เคยใช้เลย 
 
 
 
 
 
 



48 

ตอนท่ี 2 ข้อมูลท่ีเกี่ยวกับความคาดหวังและปัจจัยสนับสนุนท่ีส่งผลต่อการยอมรับการใช้งาน
เทคโนโลยสีารสนเทศ ในงานประจ าของท่าน  
ค าชี้แจง โปรดทําเครือ่งหมาย  ลงในช่องว่าง โดยเลือกคําตอบที่ตรงกบัความคิดเห็นของท่านเพียง 
1 คําตอบ 
ระดับคะแนน 5 หมายถึง ให้ความเห็นด้วยมากทีสุ่ด  
ระดับคะแนน 4 หมายถึง ให้ความเห็นด้วยค่อนข้างมาก  
ระดับคะแนน 3 หมายถึง ให้ความเห็นด้วยปานกลาง 
ระดับคะแนน 2 หมายถึง ให้ความเห็นด้วยค่อนข้างน้อย 
ระดับคะแนน 1 หมายถึง ให้ความเห็นด้วยน้อยทีสุ่ด 
 
 ระดับความเห็นด้วย 

 เห็นด้วย
มากที่สดุ 

5 

เห็นด้วย
มาก 
4 

เห็นด้วย
ปานกลาง 

3 

เห็นด้วย
น้อย 
2 

เห็นด้วย
น้อยทีสุ่ด 

1 

ความยากง่ายต่อการใช้งาน      
12. เทคโนโลยีสารสนเทศต้องใช้งานง่าย      
13.เทคโนโลยีสารสนเทศช่วยให้ปฏิบัติงานง่าย
ขึ้นไม่ยุ่งยากซับซ้อน 

     

14. เทคโนโลยีสารสนเทศสามารถประยุกต์ใช้ได้
กับการประสานงานกับหน่วยงานอ่ืนได้ง่าย 

     

15.เทคโนโลยีสารสนเทศช่วยลดขั้นตอนในการ
ทํางานให้สั้นลงและปฏิบัติงานง่ายมากขึ้น 

     
 

การรับรู้ประโยชน์      
16.เทคโนโลยีสารสนเทศช่วยให้ท่านได้รับข้อมูล
ข่าวสารได้อย่างรวดเร็วขึ้น 

     

17.เทคโนโลยีสารสนเทศมีประโยชน์ต่อการหา
ข้อมูลเพื่อการตัดสินใจในการปฏิบัติงานให้
ถูกต้องและตรงต่อเวลา 

     

18.เทคโนโลยีสารสนเทศช่วยให้ท่านมีเวลา
เพิ่มขึ้นเพื่อไปปฏิบัติงานด้านอ่ืนๆ 

     

19.เทคโนโลยีสารสนเทศสามารถประยุกต์ใช้กับ
งานดั้งเดิมได้ 
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 ระดบัความเห็นด้วย 

 เห็นด้วย
มากที่สดุ 

5 

เห็นด้วย
มาก 
4 

เห็นด้วย
ปานกลาง 

3 

เห็นด้วย
น้อย 
2 

เห็นด้วย
น้อยทีสุ่ด 

1 

20. มีการแจกคู่มือในการใช้งานเทคโนโลยี
สารสนเทศหรือแหล่งความรู้อ่ืนๆช่วยให้สะดวก
ต่อการใช้งาน 

     

22..หน่วยงานของท่านมีระบบอินเตอร์เน็ตไร้
สายที่มีประสิทธิภาพ 

     
 

23.หน่วยงานของท่านมีฝ่ายบริการช่วยหากพบ
ปัญหาในการปฏิบัติงานโดยการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

     

การยอมรับเทคโนโลยีสารสนเทศในการ
ปฏิบัติงาน 

     

24.ท่านมีความตั้งใจที่จะใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศในการทํางาน 

     

25.ท่านทําความเข้าใจในการใช้งานเทคโนโลยี
สารสนเทศ เพื่อให้ใช้งานได้ถูกต้อง 

 
 

    
 

26.ท่านได้รับคําแนะนําได้เป็นอย่างดีกับการ
ทํางานปัจจุบันจากผู้เชี่ยวชาญอย่างต่อเน่ืองทํา
ให้สามารถใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

     

27.ท่านยินดีที่จะใช้เทคโนโลยีสารสนเทศกับการ
ทํางานของท่านตลอดไป  

     

28. ท่านจะแนะนําการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
กับการทํางานให้กับผู้อ่ืนด้วยความเต็มใจ 

     

29.ท่านยินดีที่จะรับการอบรมเพื่อการเรียนรู้ถึง
วิธีการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้กับงานที่ทํา
อยู่ 

     

 
ผู้วิจัยขอขอบพระคณุท่านเป็นอยา่งสูงท่ียอมเสยีสละเวลาตอบแบบสอบถามในครั้งนี้ 
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ประวัติผู้เขยีน 
 
ช่ือ-สกลุ เมรี วงษาสน 

อีเมล Momay21478@Gmail.com  

ประวัติการศึกษา พ.ศ. 2557 จบปรญิญาตรี มหาวิทยาลัยรังสิต 
สาขาวิชา การจัดการสารสนเทศ 
พ.ศ. 2553 จบมัธยมศึกษาปีที่ 6 
โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา  
จังหวัดศรสีะเกษ 

  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

mailto:Momay21478@Gmail.com







