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บทคดัย่อ 
 
 

 งานวจิยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค ์เพื่อศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อการยอมรับการใชร้ะบบสารสนเทศ 
และเพื่อสร้างสมการพยากรณ์การยอมรับการใชร้ะบบสารสนเทศของบุคลากรในสถาบนัการพลศึกษา 
วิทยาเขตเชียงใหม่ โดยใช้ระเบียบวิธีวิจยัเชิงปริมาณ เก็บขอ้มูลจากประชากร ซ่ึงเป็นบุคลากรของ
สถาบนัการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่ จ  านวน 142 คน โดยใช้สถิติในการวิเคราะห์ขอ้มูล ใช้สถิติ 
เชิงพรรณนา (Descriptive Statistics Analysis) ค่าความถ่ี (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) และ    
การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Multiple  Regression Analysis) ใช้ F – test และ t – test ในการ
ทดสอบสมมติฐาน เพื่อวิเคราะห์หาปัจจยั ผลการวิจยัพบว่า จ  านวนกลุ่มตวัอย่างทั้งหมด 104 คน     
เป็นเพศชาย จ านวน  45 คน และเพศหญิง จ านวน 59 คน ส่วนใหญ่มีอายุระหวา่ง 26 – 35 ปี ระดบั
การศึกษาของบุคลากรส่วนใหญ่ มีระดบัปริญญาโท ต าแหน่งท่ีรับผิดชอบส่วนใหญ่ ท างานต าแหน่ง
ลูกจ้างชั่วคราว ส่วนปัจจัยท่ีส่งผลต่อการยอมรับการใช้ระบบสารสนเทศของบุคลากร สถาบัน         
การพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่ พบว่ามี 3 ปัจจยั ไดแ้ก่ ปัจจยัการไดรั้บการสนับสนุนการใช้ระบบ
สารสนเทศจากผูบ้งัคบับญัชา ปัจจยัความคาดหวงัจากประสิทธิภาพของเทคโนโลยีสารสนเทศ และ
ปัจจยัการรับรู้ประโยชน์ของเทคโนโลยีสารสนเทศ  ตามล าดบั ท่ีระดบันัยส าคญัทางสถิติท่ี 0.05     
ส่วนปัจจยัท่ีไม่ส่งผลต่อการยอมรับการใช้ระบบสารสนเทศ คือ ปัจจยัด้านสถานภาพทัว่ไป ปัจจยั   
ดา้นทศันคติท่ีมีต่อการใชร้ะบบสารสนเทศ และปัจจยัการรับรู้ความง่ายในการใชง้านระบบสารสนเทศ 
และสามารถสร้างสมการพยากรณ์การยอมรับการใชร้ะบบสารสนเทศในรูปแบบคะแนนมาตรฐาน คือ 
Y = .029 + .382 (X5) + .319 (X4) + .311 (X1) 
ค าส าคัญ :    การยอมรับ   ระบบสารสนเทศ   สถาบนัการพลศึกษา  
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ABSTRACT 
 
 

The purpose of this research aims to study factors affecting the adoption of information 
system, and Equation of Forecast the adoption information system; a case study of the Institute of 
Physical Education, Chiang Mai Campus by using Quantitative Research Methodology. Data 
were collected from 142 populations who were employed at Institute of Physical Education, 
Chiang Mai Campus. Statistics using for analyze data were Descriptive Statistics Analysis, 
Frequency, Percentage and Multiple Regression Analysis. The research found that 104 samplings 
were male and 59 samplings were female, the age of most samplings were 26 – 35 years old, 
educational backgrounds were Master Degree, and responded as temporary employees. In term of 
factors affecting the adoption of information system of employees, the research found that there 
were 3 factors, which are factors of supporting in using information systems by supervisors, 
factor of expectation on the effectiveness of information technology and factor of the perceived 
benefits of Information Technology at the .05 level of statistical significance while the 
unaffecting factors on the adoption of information system were factor of attitude on information 
system usage and factor of cognition in information system using complicity. And Equation of 
Forecast the adoption information system is Y = .029 + .382 (X5) + .319 (X4) + .311 (X1)  
Keywords:     A adoption, Information system, Institute of Physical Education 
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บทที ่1 
 

บทน า 
 
 
ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 ปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศต่าง ๆ มีความส าคัญกับชีวิตประจ าวนัเป็นอย่างมาก         
ท่ีต้องใช้ในการติดต่อส่ือสารกัน รวมทั้ งการใช้อินเตอร์เน็ต ค้นหาข้อมูลต่าง ๆ แม้กระทั่ง 
ใชใ้นการศึกษา ยืน ภู่วรวรรณ (2555) ทุกวนัน้ีเราตอ้งพึ่งพาเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร
หรือไอซีที คอมพิวเตอร์ช่วยใหเ้ราเพิ่มขีดความสามารถในการค านวณและประมวลผลขอ้มูลไดเ้ร็ว 
ถูกตอ้ง แม่นย  า อีกทั้งยงัเก็บขอ้มูลได้จ  านวนมาก เครือข่ายส่ือสารท าให้การติดต่อถึงกนัได้ง่าย 
ก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงทางสังคมอย่างรวดเร็ว สังคมใหม่จึงเป็นสังคมท่ีต้องพึ่ งพาไอซีที 
ส่งผลให้ผูป้ระกอบการในยุคสังคมในปัจจุบนั ต่างตอ้งมองหากลยุทธ์ต่าง ๆ ท่ีจะสามารถช่วยให้
ธุรกิจนั้นประสบความส าเร็จไดง่้ายและเร็วข้ึน ทั้งน้ี ยงัรวมไปถึงเคร่ืองมือในการใชง้านในองคก์ร 
ให้มีความก้าวล ้ าและทนัสมยั เพื่อให้ต่อสู้กับผูแ้ข่งขนัได้ ดงันั้น จึงหลีกหนีไม่พน้ถึงเร่ืองของ
เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีจะเขา้มามีบทบาทหรือตวัช่วยส าคญัของการจดัการบริหารองค์กรให้มี
ประสิทธิภาพนั้น จึงเป็นเหตุผลส าคญัท่ีผูป้ระกอบการหรือผูบ้ริหารองคก์ร ต่างก็ตอ้งตระหนกัถึง
ความจ าเป็นของการน าเทคโนโลยสีารสนเทศเขา้มาช่วยในการปฏิบติังาน 

จากความส าคญัของเทคโนโลยสีารสนเทศท่ีไดก้ล่าวมาขา้งตน้นั้น จึงเป็นเหตุผลท่ีท าให้
องคก์รทั้งภาคธุรกิจและภาครัฐต่าง ๆ เล็งเห็นถึงความส าคญัของการใชง้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
อยา่งไรก็ตาม การใชง้านระบบเทคโนโลยสีารสนเทศนั้น หลายองคก์รยงัคงพบปัญหาและอุปสรรค
ในการใช้งาน องคก์รภาคธุรกิจ ไดแ้ก่ เร่ืองของการยอมรับการใช้ ท าให้ไม่สามารถใชเ้ทคโนโลยี
หรือระบบสารสนเทศท่ีลงทุนได้อย่างคุ้มค่า ชวิศา พฤกษะวนั (2554) กล่าวว่า ปัญหาของการ
ยอมรับระบบ (Systems, Applications and Products in Data : SAP) ของพนกังานในอุตสาหกรรม
ผลิตช้ินส่วนพลาสติกประเภทไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์นั้น ค่อนขา้งมีความซบัซ้อน และจากความ
ซับซ้อนน้ีท าให้ระบบ SAP ส่งผลกระทบในด้านลบต่อการยอมรับการใช้ระบบสารสนเทศ          
ซ่ึงปัญหาท่ีกล่าวมานั้น สอดคลอ้งกบั ศิริพงษ์ โคกมะณี (2555) กล่าวว่า บุคลากรของส านักงาน  
เขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 17 มีการยอมรับเทคโนโลยีสารสนเทศไม่เท่ากัน บางคน        
ไม่ยอมใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศ บางคนกล่าวว่าโปรแกรมการใช้งานไม่ตรงกบัลกัษณะงาน
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ของตน และบางคนมีความเห็นว่า ไม่มีความพร้อมของการน าเอาระบบมาใช้งาน เพราะเม่ือเกิด   
ปัญหาระหว่างการใช้งาน ไม่มีบุคลากรท่ีจะสามารถแกปั้ญหาได้อย่างทนัท่วงที หรือแมแ้ต่กลุ่ม      
ท่ีเป็นผูน้ าเอาระบบเขา้มาเอง ก็รู้สึกถึงการไม่ประสบผลส าเร็จของการใช้งานได้อย่างสมบูรณ์       
ท  าใหก้ารใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศไม่เป็นไปตามท่ีไดก้ าหนดไวแ้ละยงัไม่ไดป้ระโยชน์อยา่งเต็มท่ี 
ส่งผลใหภ้าพรวมของการน าเทคโนโลยสีารสนเทศเขา้มาเป็นระบบการท างานแบบใหม่แทนระบบ
การท างานด้วยมือยงัไม่มีความสมบูรณ์ และไม่สามารถเพิ่มประสิทธิภาพไดอ้ย่างเต็มท่ี รวมทั้ง    
ท าใหไ้ม่ไดร้ะบบสารสนเทศท่ีดีและเหมาะสมต่อการน ามาวิเคราะห์ เพื่อใชใ้นงานวางแผนบริหาร
จดัการต่อไป 

สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่ เป็นอีกองค์กรหน่ึงท่ีมีบริบทของงาน 
ทั้งด้านการบริหารงานด้านการศึกษา และการบริหารองค์กร ดงันั้น ผูบ้ริหารจึงให้ความส าคญั 
ต่อเทคโนโลยี และน าระบบสารสนเทศเขา้มาใชใ้นองคก์ร อยา่งไรก็ตาม จากการสังเกตของผูว้ิจยั
พบวา่ บุคลากรสถาบนัการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่ มีการยอมรับเทคโนโลยี แต่มีปัญหาเร่ือง
การยอมรับระบบสารสนเทศ เน่ืองจากท่ีผ่านมาสถาบนัการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่ ได้น า
ระบบสารสนเทศ เช่น ระบบลงทะเบียนออนไลน์ของนักศึกษา ระบบส่งผลการเรียนออนไลน์  
(E – education) และด้านการบริหารงานการเงิน ใช้ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐ 
(Government Fiscal Management Information : GFMIS) ดา้นงานพสัดุใชร้ะบบการจดัซ้ือจดัจา้ง
ภาครัฐดว้ยอิเล็กทรอนิกส์ (e – Government Procurement : e – GP) ซ่ึงกิจกรรมทั้งหมดน้ี ยงัพบ
ปัญหาและอุปสรรคท่ีเกิดจากการน าระบบสารสนเทศ เขา้มาใชใ้นหน่วยงานสถาบนัการพลศึกษา 
วทิยาเขตเชียงใหม่ ดงัน้ีขา้ราชการในสังกดับางส่วนท่ีไม่เห็นความส าคญักบัระบบสารสนเทศ และ
ไม่ยอมรับการใช้ระบบสารสนเทศในการปฏิบติัในปัจจุบนั การน าระบบสารสนเทศเขา้มาช่วย    
ในการท างาน บางคร้ังท าให้เกิดการต่อตา้น โดยการไม่ให้ความร่วมมือ ส่งผลท าให้การวางแผน 
การลงทุนของระบบสารสนเทศในองคก์รไม่บรรลุวตัถุประสงคข์ององคก์รท่ีวางไว ้ดงันั้น การวิจยั
ในคร้ังน้ี ผูว้ิจยัจึงสนใจท่ีจะศึกษาถึงปัจจยัท่ีส่งผลต่อการยอมรับการใช้ระบบสารสนเทศของ
บุคลากรสถาบนัการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่ เพื่อน าขอ้มูลท่ีไดม้าดงักล่าว น ามาเป็นแนวทาง
ในการปรับปรุงและวางแผนการ เพื่อการพฒันาองคก์รต่อไป 
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วตัถุประสงค์ของการวจัิย 
1. เพื่อศึกษาถึงปัจจัยท่ีส่งผลต่อการยอมรับการใช้ระบบสารสนเทศของบุคลากร           

ในสถาบนัการพลศึกษา วทิยาเขตเชียงใหม่ 
2. เพื่อสร้างสมการพยากรณ์การยอมรับการใชร้ะบบสารสนเทศ 

 
ประโยชน์ทีไ่ด้รับจากการวจัิย 

1.   เพื่อให้ทราบถึงปัจจยัท่ีส่งผลต่อการยอมรับการใช้ระบบสารสนเทศในการปฏิบติั 
อยา่งแทจ้ริง 

2.    ผลการวิจัยสามารถน าไปเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาเก่ียวกับการน าระบบ
สารสนเทศใหม่ ๆ เขา้มาใชใ้นองคก์ร 

3.    เพื่อน าข้อมูลท่ีได้จากการวิจัยมาเป็นแนวทางในการพฒันาบุคลากรของสถาบัน       
การพลศึกษา วทิยาเขตเชียงใหม่ 

4.   เพื่อให้ทราบถึงระดับการยอมรับการใช้ระบบสารสนเทศของบุคลากรในสถาบัน 
การพลศึกษา วทิยาเขตเชียงใหม่ 
 
ขอบเขตของการวจัิย 

ขอบเขตด้านพืน้ที ่ 
 พื้นท่ีส าหรับการเก็บขอ้มูลในการวจิยัคร้ังน้ี ไดแ้ก่ สถาบนัการพลศึกษา วทิยาเขตเชียงใหม่ 
 ขอบเขตด้านประชากร 

ประชากรท่ีใชใ้นการเก็บขอ้มูล ไดแ้ก่ บุคลากรของสถาบนัการพลศึกษา วทิยาเขตเชียงใหม่  
กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี ไดก้  าหนดขนาดของกลุ่มตวัอยา่ง โดยค านวณจากสูตร  

Taro Yamane เป็นจ านวน 104 คน ดงัน้ี 
 

ตารางที ่ 1.1    กลุ่มประชากรทีใ่ช้ในการเกบ็ข้อมูล                                       

รายการ 

ประชากร กลุ่มตัวอย่าง 

ชาย หญงิ 
รวม 

ชาย หญงิ 
รวม 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
1. ขา้ราชการครู 19 19 38 26.76 14 14 28 26.91 
2. บุคลากรทางการศึกษา 3 6 9 6.34 2 4 6 5.76 
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ตารางที ่ 1.1    (ต่อ)                         

รายการ 

ประชากร กลุ่มตัวอย่าง 

ชาย หญงิ 
รวม 

รวม หญงิ 
รวม 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
3. ลูกจา้งประจ า 4 1 5 3.52 3 1 4 2.88 
4. ลูกจา้งชัว่คราว 49 41 90 63.38 36 30 66 63.45 

รวม 142 67 142 100.00 55 49 104 100.00 

ทีม่า :    งานบุคคล เดือนตุลาคม 2559 (สถาบนัการพลศึกษา วทิยาเขตเชียงใหม่)  
 

 ขอบเขตด้านเนือ้หา 
 เน้ือหาของการวิจยัคร้ังน้ี ผูว้ิจยัต้องการศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อการยอมรับการใช้ระบบ
สารสนเทศ ดา้นการน าระบบสารสนเทศมาใช้ในการปฏิบติังานของบุคลากรสถาบนัการพลศึกษา 
วทิยาเขตเชียงใหม่ 
 ขอบเขตด้านเวลา 
 การท าวิจยัและการเก็บรวบรวมข้อมูลอยู่ในช่วงเวลา ตั้ งแต่ เดือนธันวาคม พ.ศ. 2559 
ถึง เดือนมีนาคม พ.ศ. 2560  
 
นิยามศัพท์เฉพาะ 

 การยอมรับการใช้ระบบสารสนเทศ หมายถึง การท่ีบุคลากรของสถาบนัการพลศึกษา  
ไดรั้บรู้ถึงความส าคญัของเทคโนโลยีสารสนเทศ และพร้อมท่ีจะน าไปใชใ้นการท างาน เพื่อให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด 

 บุคลากรสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่ หมายถึง บุคลากรทั้งหมดท่ีมีส่วน    
เก่ียวขอ้งกบัการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศเขา้มาช่วยในการปฏิบติังาน 

 
สมมติฐานการวจัิย 

1.   การรับรู้ประโยชน์ของเทคโนโลยีสารสนเทศ  ส่งผลต่อการยอมรับการใช ้
ระบบสารสนเทศ 

2.   ทัศนคติต่อการใช้งานของเทคโนโลยีสารสนเทศ ส่งผลต่อการยอมรับการใช ้
ระบบสารสนเทศ 
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ปัจจยัส่วนบุคคล 
1. เพศ 
2. อาย ุ
3. ระดบัการศึกษา 
4. ต าแหน่ง 
5. ลกัษณะงานท่ีรับผิดชอบ 

 3.   การรับรู้ความง่ายในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ส่งผลต่อการยอมรับการใช ้
ระบบสารสนเทศ 

 4.   ปัจจยัด้านสถานภาพทัว่ไป ได้แก่ เพศ อายุระดบัการศึกษา ลกัษณะงานท่ีรับผิดชอบ
ส่งผลต่อการยอมรับการใชร้ะบบสารสนเทศ 

 5.   ความคาดหวงัจากประสิทธิภาพของเทคโนโลยีสารสนเทศมีส่งผลต่อการยอมรับ     
การใชร้ะบบสารสนเทศ 

 6.   การได้รับการสนับสนุนการใช้ระบบสารสนเทศจากผูบ้ ังคับบัญชาส่งผลต่อการ
ยอมรับการใชร้ะบบสารสนเทศ 
 

กรอบแนวคิดการวจัิย 
กรอบแนวคิดการวิจยัน้ี สร้างข้ึนจากการทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัการศึกษาปัจจยั

ท่ีส่งผลต่อการยอมรับระบบสารสนเทศประกอบกบัแนวคิดและทฤษฎีการยอมรับระบบสารสนเทศ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่1.1    กรอบแนวคิดการวจิยั 

การยอมรับการใช้ระบบสารสนเทศ 

 ปัจจยัทีส่่งผลต่อการยอมรับ 
การใช้ระบบสารสนเทศ 

1. การรับรู้ประโยชนข์องระบบ
สารสนเทศ 

2. ทศันคติท่ีมีต่อการใชร้ะบบสารสนเทศ 
3. การรับรู้ความยากง่ายในการใชร้ะบบ

สารสนเทศ 
4. ความคาดหวงัจากประสิทธิภาพของ

ระบบสารสนเทศ 
5.     การไดรั้บการสนบัสนุนจาก 
        ผูบ้งัคบับญัชา 
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 จากภาพท่ี 1.1 การทบทวนงานวิจยั ท าให้ผูว้ิจยัสามารถสรุปตวัแปรท่ีน่าจะส่งผลต่อ       
การยอมรับการใช้ระบบสารสนเทศได้ 6 ตวัแปร คือ ปัจจยัส่วนบุคคล การรับรู้ประโยชน์ของ
เทคโนโลยี ทศันคติท่ีมีต่อการใช้เทคโนโลยี การรับรู้ความยากง่ายในการใช้เทคโนโลยีความ
คาดหวังของประสิทธิภาพของเทคโนโลยี และการได้รับการสนับสนุนจากผู ้บังคับบัญชา           
โดยตัวแปรทั้ งหมด คาดว่าน่าจะส่งผลต่อการยอมรับการใช้ระบบสารสนเทศ โดยสามารถ           
วดัไดจ้ากการน าระบบสารสนเทศไปประยุกตใ์ชใ้นชีวิตประจ าวนั ความมุ่งมัน่ในการใชง้านระบบ
สารสนเทศ การใช้งานระบบสารสนเทศได้อย่างถูกตอ้งแม่นย  า ความต้องการในการใช้ระบบ
สารสนเทศ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการท างาน และการเข้าฝึกอบรมเพื่อพัฒนาตนเอง          
อยา่งสม ่าเสมอ 
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บทที ่2 

 

เอกสารและงานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 
 
 

การศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อการยอมรับการใชร้ะบบสารสนเทศของสถาบนัการพลศึกษา 
วิทยาเขตเชียงใหม่ ผูว้ิจยัท าการทบทวนเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง เพื่อน าไปสู่การสร้าง   
กรอบแนวคิดการวจิยัและประกอบการศึกษา ดงัน้ี 

1.  แนวคิดเก่ียวกบัความหมายของเทคโนโลยสีารสนเทศ 
2.  แนวคิดเก่ียวกบัความหมายของระบบสารสนเทศ 
3.  แนวคิดเก่ียวกบัการประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ 
 3.1   การประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศกบัการศึกษา 
 3.2  การประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศกบัธุรกิจ 
4.  แนวคิดเก่ียวกบัการยอมรับเทคโนโลยสีารสนเทศ 
5.  ทฤษฎีเก่ียวกบัการยอมรับเทคโนโลยสีารสนเทศ 
6.  งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

 
แนวคิดเกีย่วกบัความหมายของเทคโนโลยสีารสนเทศ 

ณัฐพันธ์ เขจรนันท์ และไพบูลย์ เกียรติโกมล (2551) เทคโนโลยีสารสนเทศ หมายถึง 
เทคโนโลยีท่ีประกอบด้วยระบบจัดเก็บและประมวลผลข้อมูล ระบบส่ือสารโทรคมนาคม  
และอุปกรณ์ สนับสนุนการปฏิบติังานดา้นสารสนเทศท่ีมีการวางแผนจดัการ และใช้งานร่วมกนั
อยา่งมีระบบ 

วิภา เจริญกัณฑารักษ์ (2549) เทคโนโลยีสารสนเทศ หมายถึง การรวมกันระหว่าง
เทคโนโลยแีละสารสนเทศ ส่วนของเทคโนโลยีเป็นการผสมผสานระหวา่งเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
และเทคโนโลยีอ่ืน ๆ เช่น เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีส่ือสารข้อมูล เทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์นั้นมีองค์ประกอบดว้ยกนั 5 องค์ประกอบ ไดแ้ก่ ฮาร์ตแวร์ ซอฟแวร์ บุคลากร ขอ้มูล  
และกระบวนการท างาน ส่วนสารสนเทศ ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีไดม้าจากการน าขอ้มูลข่าวสารมาเขา้สู่ระบบ
การประมวลผล เพื่อให้ได้สารสนเทศท่ีใช้ในการปฏิบัติงานและตัดสินใจในเร่ืองต่าง ๆ 
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สถาปัตยกรรมของเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อใชง้านในองคก์ารนั้น มีส่ิงท่ีผูบ้ริหารองคก์ารจะตอ้ง
ค านึงถึง 2 ส่ิงท่ีส าคญัไดแ้ก่ ความตอ้งการของธุรกิจ และโครงสร้างพื้นฐานของการใชเ้ทคโนโลยี
สารสนเทศในองคก์ร มีการเนน้ในงานดา้นการประมวลผล และวเิคราะห์ผลงานของผูบ้ริหาร 

เทอบัน อี., แม็คลีนน์ อี. และเจ. เวเธอร์บี (Turban E., Mclean E. and J. Wetherbe, 2001) 
เทคโนโลยีสารสนเทศ หมายถึง ส่วนประกอบด้านเทคโนโลยีของระบบสารสนเทศ ซ่ึงรวมถึง 
ฮาร์ดแวร์ ฐานข้อมูล ซอฟแวร์ เครือข่ายและอุปกรณ์อ่ืน ๆ หรือระบบสารสนเทศหลายระบบ         
ท่ีใชภ้ายในองคก์ร  

มาร์ติน (Martin, 2008) เทคโนโลยสีารสนเทศ เป็นเทคโนโลยีทุกรูปแบบท่ีเก่ียวขอ้งกบั          
การเก็บรวบรวม การจดัการ การส่ือสาร การน าเสนอ การใช้ขอ้มูล รวมทั้งขอ้มูลท่ีประมวลผล    
เป็นสารสนเทศ  

โอ เบรียน (O’ Brien, 2001) กล่าววา่ เทคโนโลยีสารสนเทศ คือ ฮาร์ดแวร์ ซอฟตแ์วร์  
การส่ือสารโทรคมนาคม การจดัการฐานขอ้มูล และเทคโนโลยีท่ีใชใ้นการประมวลสารสนเทศท่ีใช้
คอมพิวเตอร์  
 เฮิก เอ็ส. และ ดอว์กินส์ เจ. (Haag, S. และ Dawkins, J., 2000) กล่าวว่า เทคโนโลยี
สารสนเทศ คือ อุปกรณ์ทางคอมพิวเตอร์ท่ีช่วยให้การท างานเก่ียวกบัสารสนเทศและสนับสนุน   
การน าสารสนเทศมาสนองความตอ้งการขององคก์ร  
 นายู ลา (2008) กล่าววา่ เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีเก่ียวขอ้งกบัข่าวสารขอ้มูลและการส่ือสาร 
นับตั้ งแต่การสร้าง การน ามาวิเคราะห์หรือประมวลผล การรับและส่งข้อมูล การจัดเก็บและ         
การน าไปใชง้านใหม่ เทคโนโลยีเหล่าน้ีมกัจะหมายถึง คอมพิวเตอร์ ซ่ึงประกอบดว้ยส่วนอุปกรณ์ 
(Hardware) ส่วนค าสั่ง (Software) และส่วนขอ้มูล (Data) และระบบส่ือสารต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น
โทรศพัท ์ระบบส่ือสารขอ้มูล ดาวเทียมหรือเคร่ืองมือส่ือสารใด ๆ ทั้งท่ีมีสายและไร้สาย 
 เทอบัน และคณะ (Turban et al., 2006) กล่าววา่ เทคโนโลยีสารสนเทศ (Information 
Technology) คือ ชุดของระบบคอมพิวเตอร์ท่ีน ามาใช้ภายในองค์การ  หรืออีกนัยหน่ึง คือ 
เทคโนโลยีพื้นฐานของระบบสารสนเทศท่ีประกอบดว้ย ฮาร์ดแวร์ ซอฟตแ์วร์ ฐานขอ้มูล เครือข่าย
และโทรคมนาคม รวมทั้งอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อ่ืน ๆ โดยถูกน ามาใช้ เพื่อวตัถุประสงคด์า้นการ
แลกเปล่ียนขอ้มูลและสารสนเทศ และจากความหมายขา้งตน้สามารถก าหนดโครงสร้างพื้นฐาน
เทคโนโลยสีารสนเทศท่ีประกอบดว้ยส่วนต่าง ดงัน้ี 

ฮาร์ดแวร์ (Hardware) คือ ชุดของอุปกรณ์ เช่น จอมอนิเตอร์ (Monitor) หน่วย
ประมวลผล (Processor) แผงแป้นอกัขระ (Keyboard) และเคร่ืองพิมพ ์(Printer) ท่ีถูกน ามาใช้
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ร่วมกัน เพื่อการรับเข้าข้อมูลและสารสนเทศ การประมวลผล และการส่งผลลัพธ์ออกทาง
จอมอนิเตอร์หรือเคร่ืองพิมพ ์
 ซอฟตแ์วร์ (Software) คือ ชุดค าสั่งส าหรับการประมวลผลของฮาร์ดแวร์ 
 ฐานขอ้มูล (Database) คือ ชุดของแฟ้มขอ้มูลและตารางความสัมพนัธ์ท่ีใช้จดัเก็บขอ้มูล 
ซ่ึงมีความหมายเก่ียวขอ้งและสัมพนัธ์กนั 
 เครือข่ายและโทรคมนาคม (Network and Telecommunication) คือ ชุดของอุปกรณ์
เช่ือมต่อระบบท่ีมีการใช้ทรัพยากรสารสนเทศร่วมกันโดยเคร่ืองคอมพิวเตอร์ท่ีแตกต่างกัน  
ซ่ึงอาจมีการส่ือสารขอ้มูลทางไกล และในบางคร้ังอาจใชร้ะบบไร้สาย (Wireless System) 
 อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Devices) คือ อุปกรณ์วงจรไฟฟ้าบนครือข่าย           
ทั้งรูปแบบใช้สายและไร้สายท่ีถูกน ามาใช้ร่วมส่วนประกอบขา้งตน้ เพื่อแลกเปล่ียนขอ้มูลของ
ระบบสารสนเทศท่ีใชค้อมพิวเตอร์ประมวลผล 
 จากความหมายขา้งตน้ สรุปไดว้า่ เทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology) หรือ
เรียกวา่ (IT) หมายถึง วิวฒันาการของฮาร์ดแวร์ ซอฟตแ์วร์ ท่ีถูกคิดคน้การพฒันาการใชจ้ากมนุษย ์
เพื่อให้ตอบสนองความตอ้งการท่ีดีท่ีสุดต่อองค์กรและผูใ้ชง้านให้มากท่ีสุดและเป็นวิธีการปฏิบติั    
ท่ีมีการจดัล าดับอย่างมีรูปแบบและขั้นตอน เพื่อท่ีจะท าให้เกิดประสิทธิภาพในเร่ืองของความ
รวดเร็ว ความน่าเช่ือถือ ความถูกต้องซ่ึงเป็นเทคโนโลยี ท่ีมีการน าคอมพิวเตอร์ การส่ือสาร 
โทรคมนาคม และเทคโนโลยสี าหรับการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรม มาท างานร่วมกนั เพื่อให้เกิด
การแลกเปล่ียนสารสนเทศ โดยน าขอ้มูลป้อนเขา้สู่เคร่ืองคอมพิวเตอร์ และท าการประมวลผล
เพื่อใหไ้ดผ้ลลพัธ์ตามตอ้งการ 
 
แนวคิดเกีย่วกบัความหมายของระบบสารสนเทศ 
 แม็คล็อด และคณะ (Mcleod et al., 2001) นิยามว่า สารสนเทศ คือ ขอ้มูลท่ีผ่านการ
ประมวลผลแลว้ 
 กอร์ดอน และกอร์ดอน (Gordon and Gordon, 1999) ให้ความหมายวา่ สารสนเทศ คือ 
การประมวลผลขอ้มูล ซ่ึงขอ้มูลจะถูกจดัการ แปลความ จดัรูปแบบ วเิคราะห์และสรุป 
 ลอว์ดอน (Laudon, 2001) ระบบสารสนเทศ หมายถึง ชุดขององคป์ระกอบท่ีท าหนา้ท่ี
รวบรวม ประมวลผล จดัเก็บ และแจกจ่ายสารสนเทศ เพื่อช่วยการตดัสินใจ และการควบคุมใน
องค์กร การท างานของระบบสารสนเทศ ประกอบด้วย 3 กิจกรรม คือ การน าขอ้มูลเขา้สู่ระบบ 
(Input)  การประมวลผล (Processing)  และการน าเสนอผลลพัธ์ (Output)  ระบบสารสนเทศอาจจะ
มีการสะทอ้นกลบั (Feedback) เพื่อการประเมินและปรับปรุงขอ้มูลน าเขา้ ระบบสารสนเทศอาจจะ
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เป็นระบบท่ีประมวลดว้ยมือ (Manual) หรือระบบท่ีใช้คอมพิวเตอร์ก็ได้ (Computer – Based 
Information System – CBIS)  
 พิมพรรณ  ปรานอนันต์ดา (2551)  ระบบสารสนเทศ คือ การน าองค์ประกอบท่ีมี
ความสัมพนัธ์กนัของระบบมารวบรวมบนัทึก ประมวลผล และแจกจ่ายสารสนเทศ เพื่อใช้ในการ
วางแผน ควบคุม จดัการและสนบัสนุนการตดัสินใจ ช่วยใหผู้บ้ริหารหรือพนกังานตดัสินใจได ้
 จากความหมายขา้งตน้ สรุปไดว้า่ สารสนเทศ คือ ส่ิงท่ีไดจ้ากการประมวลผลขอ้มูลและ
สามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการวางแผน การตัดสินใจ และการคาดการณ์ในอนาคตได ้
สารสนเทศอาจอยูใ่นรูปของขอ้ความ ตาราง แผนภูมิ หรือรูปภาพ 
 
แนวคิดเกีย่วกบัการประยุกต์ใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 

1.   การประยุกต์ใช้เทคโนโลยสีารสนเทศกบัการศึกษา 
 พพิฒันพงศ์  พลเยีย่ม (2556) กล่าวถึง การประยุกตใ์ชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศดา้นการศึกษา
การน าเทคโนโลยีสารสนเทศเขา้มาประยุกตใ์ชใ้นดา้นศึกษา เป็นการเรียนการสอนสมยัใหม่ท่ีเป็น  
ท่ีนิยมในปัจจุบนั เพื่อพฒันาและกระตุน้ใหผู้เ้รียนนั้น เกิดความสนใจในการเรียนและศึกษาส่ิงใหม่
ท่ีอยู่นอกกรอบห้องเรียน ดงันั้น เทคโนโลยีสารสนเทศจึงมีบทบาทความส าคญัต่อดา้นการศึกษา
เป็นอยา่งมาก โดยไดย้กตวัอยา่งเทคโนโลยสีารสนเทศดา้นการศึกษา ดงัต่อไปน้ี 
 วีดีทศัน์ (VDO) เป็นระบบท่ีน าภาพวิดีโอมาบนัทึกเป็นไฟล์ในระบบคอมพิวเตอร์และ
เผยแพรผา่นระบบอินเทอร์เน็ต เพื่อใหผู้เ้รียนศึกษาใน – นอกเวลาเรียน 
 คอมพิวเตอร์ช่วยสอน เป็นการน าเอาเทคโนโลยีรวมกบัการออกแบบโปรแกรมการสอน 
มาใชช่้วยสอน ซ่ึงเรียกกนัโดยทัว่ไปวา่บทเรียน CAI (Computer – Assisted Instruction) ปัจจุบนั 
มกัอยู่ในรูปของส่ือประสม (Multimedia) ซ่ึงหมายถึงน าเสนอได้ทั้ งภาพ ข้อความ เสียง และ
ภาพเคล่ือนไหว 
 อินเทอร์เน็ต เข้ามามีบทบาทต่อชีวิตประจ าวนัมากมายและเป็นส่ิงท่ีส าคัญส าหรับ    
หลายองค์กร และหลาย ๆ หน่วยงาน เพราะอินเทอร์เน็ตนั้ นมีประโยชน์ในด้านต่าง ๆ เช่น          
ดา้นการศึกษา ดา้นการคา้ ดา้นการส่ือสาร เป็นตน้ 
 ยืน ภู่วรวรรณ (2551) กล่าววา่ การประยุกตใ์ช ้ไอซีที เพื่อการศึกษา จะช่วยลดขอ้จ ากดั
ต่าง ๆ เช่น ข้อจ ากัดด้านระยะทางท่ีจะช่วยให้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้ทุกท่ีทุกเวลา ข้อจ ากัด          
ดา้นค่าใช้จ่าย หากมีการบริหารจดัการเทคโนโลยีท่ีดีจะเป็นการประหยดัเวลาในการสร้าง การใชง้าน
และการเขา้ถึงขอ้มูลข่าวสาร เทคโนโลยท่ีีพฒันาอยา่งต่อเน่ืองส่งผลต่อค่าใชจ่้ายในการสร้างเน้ือหา
ดิจิตอลลดลง ท าให้ปริมาณของเน้ือหาดิจิตอลเพิ่มข้ึน ซ่ึงถือว่าเป็นส่วนหน่ึงของการลดขอ้จ ากดั



11 
 

ของการศึกษา สถาบนัการศึกษาสมยัใหม่จึงได้พยายามจะพฒันา ไอซีที เขา้มาใช้เป็นเคร่ืองมือ     
ในการถ่ายทอดและการเรียนรู้ระหว่างผูส้อนกับผูเ้รียนให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ยกระดับ
การศึกษาใหแ้ก่ผูเ้รียนเกิดผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษาท่ีสูงข้ึน 
 สุธาศินี  สีนวนแก้ว และกานดา ศรอินทร์ (2552) กล่าววา่ เทคโนโลยีไอซีทีไดเ้ขา้มามี
บทบาทส าคญัในสถาบนัการศึกษาดา้นการพฒันารูปแบบการเรียนการสอนเพื่อให้มีประสิทธิภาพ
มากข้ึน ซ่ึงเราก าลงัเปล่ียนจาก Teaching base ไปสู่ Learning base ในระยะแรกความส าเร็จหรือ
ลม้เหลว จึงข้ึนอยู่กบับุคคลากรในระดบัผูบ้ริหารท่ีเป็นผูก้  าหนดนโยบาย และอาจารยผ์ูส้อนวา่จะ
สามารถปรับตวั และประยุกต์ไอซีทีกับการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพเพิ่มข้ึนได้อย่างไร  
รูปแบบส าหรับการเรียนการสอนภายหลงัการประยุกตใ์ชไ้อซีที เพื่อการศึกษาจึงจ าเป็นตอ้งเปล่ียน
จากการเรียนรู้แบบทางเดียว คือ จากผูส้อนไปสู่ผูเ้รียน เป็นการเรียนรู้ร่วมกนัระหว่างผูส้อนกบั
ผูเ้รียนและระหว่างผูเ้รียนดว้ยกนัเอง การเรียนรู้จะไม่จ  ากดัเพียงแต่ในห้องเรียน โดยมีตารางเรียน
เป็นตัวก าหนดเวลาอีกต่อไป แต่จะเป็นการเรียนรู้แบบทุกท่ีทุกเวลา ผู ้เรียนจะเพิ่มบทบาท             
ในการศึกษามากข้ึน และยงัเป็นแรงผลักดันให้ผู ้สอนต้องพัฒนาตนเองเพิ่มข้ึนตลอดเวลา             
อนัจะส่งผลใหก้ารศึกษาพฒันาข้ึนอยา่งมีประสิทธิภาพ 
 2. การประยุกต์ใช้เทคโนโลยสีารสนเทศกบัธุรกจิ 
 พิพัฒนพงศ์  พลเยี่ยม (2556) กล่าวถึง การประยุกตใ์ชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศดา้นธุรกิจ
เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตและการบริการของธุรกิจ เพื่อดึงดูดลูกค้าให้สนใจและ        
เกิดความประทบัใจเม่ือไดใ้ชบ้ริการ การพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ (E-commerce) คือ การท ากิจกรรม
ทางธุรกิจ โดยผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ทุกช่องทาง เช่น อินเทอร์เน็ต โทรทศัน์ วิทยุ เป็นตน้ 
ปัจจุบนัไดมี้การขายสินคา้บนระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เพื่อกระจายสินคา้ให้กบัลูกคา้ไดเ้ร็วข้ึน
การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศด้านการส่ือสารการส่ือสารเป็นส่ิงท่ีท าให้คนเราเกิดความ
เขา้ใจซ่ึงกนัและกนั สามารถกระท าในส่ิงท่ีส่ือสารกนัไดอ้ย่างถูกตอ้ง โดยมีอุปกรณ์หรือเคร่ืองมือ   
ท่ีใช้ในการส่ือสาร เป็นตวักลางในการส่ือสาร เช่น โทรศพัท์มือถือ วิทยุ คอมพิวเตอร์ โทรทศัน์  
เป็นตน้ 
 สุขุม เฉลยทรัพย์ และคณะ (2555) กล่าวถึง การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศกบั
ธุรกิจ E – commerce พาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ หรือ Electronic commerce คือ การท าธุรกรรมผา่นส่ือ
อิเล็กทรอนิกส์ ในทุกช่องทางท่ีเป็นอิเล็กทรอนิกส์ เช่น การซ้ือขายสินคา้และบริการ การโฆษณา
ผา่นส่ืออิเล็กทรอนิกส์ ธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ หรือ Electronic business หมายถึง การแปลงกระบวนการ
หลกัของธุรกิจใหส้ามารถด าเนินการโดยผา่นเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต ซ่ึงครอบคลุมทั้งกิจกรรมทาง
ธุรกิจ การคา้ขาย ท่ีเกิดข้ึนภายในส านกังานและการท าธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ E – marketing 
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ยอ่มาจากค าว่า Electronic marketing หรือ การตลาดอิเล็กทรอนิกส์ หมายถึง การด าเนินกิจกรรม
ทางการตลาดโดยใชเ้คร่ืองมืออิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ ท่ีทนัสมยัและสะดวกต่อการใชง้าน เขา้มาเป็น
ส่ือกลาง และ M – commerce หรือ Mobile Commerce หมายถึง กิจกรรมเชิงพาณิชย ์การบริการ
ข่าวสาร การโฆษณาประชาสัมพนัธ์ รวมทั้งธุรกรรมการเงินท่ีด าเนินการผา่นอุปกรณ์และเครือข่าย
โทรศพัท์เคล่ือนท่ี Mobile Marketing หรือ การตลาดด้วยโทรศพัท์เคล่ือนท่ี จดัเป็นกลยุทธ์         
ด้านการตลาดแนวใหม่ท่ีน าเทคโนโลยีโทรศัพท์เคล่ือนท่ีมาเป็นส่ือกลางในการส่ือสารกับ
กลุ่มเป้าหมายไดอ้ยา่งใกลชิ้ด 
 
แนวคิดเกีย่วกบัการยอมรับเทคโนโลยสีารสนเทศ 
 เอกลกัษณ์  ธนเจริญพศิาล (2554) กล่าววา่ การยอมรับเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นการน า
เทคโนโลยนีั้นมาใชใ้หเ้ป็นไปได ้โดยส่ิงท่ีตามมา คือ ก่อใหเ้กิดการลงทุนกบัการยอมรับ 
 สิงหะ ฉวีสุข และสุนันทา  วงศ์จตุรภัทร (2555) กล่าวว่า การยอมรับเทคโนโลยีว่า      
เป็นองคป์ระกอบท่ีท าใหบุ้คคลเกิดความเปล่ียนแปลงดา้นต่าง ๆ ท่ีเก่ียวกบัเทคโนโลยีใน 3 ดา้น คือ  
(1) ดา้นพฤติกรรม (2) ดา้นทศันคติท่ีมีต่อเทคโนโลย ีและ (3) ดา้นการใชง้านเทคโนโลยท่ีีง่ายข้ึน 
 ศศิพร  เหมือนศรีชัย (2555) กล่าวว่า การยอมรับเทคโนโลยีว่าเป็นปัจจยัส าคญัในการ   
ใช้งานและอยู่ร่วมกบัเทคโนโลยีจากการท่ีไดใ้ชเ้ทคโนโลยีท าให้เกิดประสบการณ์ความรู้ ทกัษะ 
และความตอ้งการใชง้านเทคโนโลยี 
 จากความหมายขา้งตน้ สรุปไดว้า่ การยอมรับเทคโนโลยี หมายถึง การท่ีบุคคลใด ๆ ก็ตาม 
ท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการใชเ้ทคโนโลยีในการปฏิบติังานหรือใช้ในชีวิตประจ าวนั ตอ้งสามารถใช้
เทคโนโลยีไดอ้ย่างถูกตอ้งและให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด และพร้อมท่ีเรียนรู้เก่ียวกบัเทคโนโลย ี   
ท่ีทนัสมยัอยูเ่สมอ 
 
ทฤษฎเีกีย่วกบัการยอมรับเทคโนโลยสีารสนเทศ 
 การศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อการยอมรับการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ ผูว้ิจยัศึกษาถึงทฤษฎี
ท่ีคาดว่าจะเก่ียวขอ้งกบับริบทของสถาบนัการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่นั้น สรุปเป็นแนวคิด
เก่ียวกับทฤษฎีพื้นฐานท่ีจะน ามาใช้ศึกษาพฤติกรรมการยอมรับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ          
ท่ีส าคญัได ้ดงัน้ี 
 1.  ทฤษฎีการกระท าตามหลักเหตุและผล (The Theory of Reasoned Action หรือ 
TRA) น าเสนอโดย Fishbein and Ajzen (1980) เป็นหน่ึงทฤษฎีทางจิตวิทยาสังคม (Social Psychology) 
ถูกน ามาใช้เป็นพื้นฐานส าหรับการศึกษาพฤติกรรมมนุษย์มากท่ีสุด ตามทฤษฎีได้อธิบาย
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ความสัมพนัธ์ระหวา่งความเช่ือและทศันคติท่ีมีต่อพฤติกรรมว่า การเปล่ียนแปลงพฤติกรรมมนุษย์
เป็นผลจากการเปล่ียนแปลงความเช่ือ และบุคคลจะแสดงพฤติกรรมเพราะคิดว่าเป็นส่ิงสมควร
กระท า เน่ืองจากบุคคลจะพิจารณาเหตุผลก่อนการกระท าเสมอ จากหลกัการ TRA แมว้า่การแสดง
พฤติกรรมของแต่ละบุคคล เกิดจากการตดัสินใจของบุคคล แต่ปัจจยัท่ีเป็นตวัก าหนดการแสดง
พฤติกรรมโดยตรง คือ ความตั้งใจแสดงพฤติกรรม (Behavioral Intention) ซ่ึงความตั้งใจแสดง
พฤติกรรม จะไดรั้บแรงขบัเคล่ือนจากปัจจยั 2 ประการ ไดแ้ก่ ทศันคติท่ีมีต่อพฤติกรรม (Attitudes 
towards the Behavior) และบรรทดัฐานของบุคคลท่ีอยูโ่ดยรอบการแสดงพฤติกรรม (Subjective 
Norm) ความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัตามทฤษฎี TRA  ขา้งตน้ ดงัภาพท่ี 2.1 

 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพที ่2.1    แบบจ าลองความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัตามทฤษฎี TRA 
  
 ทัศนคติ (Attitude) คือ ทศันคติท่ีมีต่อพฤติกรรม คือ ปัจจยัท่ีเกิดข้ึนภายในตวับุคคล 
บุคคลจะประเมินภาพรวมของพฤติกรรมจากความเช่ือถือผลท่ีน่าจะตามมา ไม่วา่จะเป็นความรู้สึก
เชิงบวกหรือเชิงลบเก่ียวกับการแสดงพฤติกรรม บุคคลท่ีประเมินพฤติกรรมและเช่ือว่าให้ผล        
เชิงบวก บุคคลจะมีทศันคติท่ีดีต่อพฤติกรรมในทางตรงกันข้าม ถ้าผลการประเมินเป็นเชิงลบ    
บุคคลจะมีทศันคติท่ีไม่ดีต่อพฤติกรรมดงักล่าว  
 บรรทัดฐานของบุคคล (Subjective Norm) ท่ีอยู่โดยรอบการแสดงพฤติกรรม คือ       
การรับรู้ของแต่ละบุคคลเก่ียวกบัความคาดหวงั หรือความต้องการของกลุ่มบุคคลในสังคมท่ีมี
ความส าคญัต่อบุคคล ในการแสดงหรือไม่แสดงพฤติกรรมใด ๆ ถือเป็นแรงจูงใจให้แต่ละบุคคล
ปฏิบติัตามความตอ้งการของกลุ่มบุคคลในสังคม โดยเฉพาะอยา่งยิ่งกลุ่มบุคคลใกลชิ้ด อาทิ บุคคล
ในครอบครัว เพื่อนร่วมงานท่ีตอ้งการใหบุ้คคล แสดงพฤติกรรมอยา่งใดอยา่งหน่ึง แต่อยา่งไรก็ตาม 
TRA ยงัคงมีขอ้จ ากดัเน่ืองจากการแสดงพฤติกรรมของแต่ละบุคคลอาจไม่สามารถเกิดข้ึนไดจ้ริง   
ถ้าหากพฤติกรรมนั้ นมีความซับซ้อนยุ่งยากมากกว่าความสามารถของบุคคลจะควบคุมได ้       

Attitude  
ทศันคติ 

Subjective Norm 
บรรทดัฐานของบุคคล 

Behavioral 
Intention 
เจตนาเชิง
พฤติกรรม 

Behavioral 
พฤติกรรม 
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ทฤษฎี TRA จึงไดรั้บการพฒันาและกลายเป็นทฤษฎีถดัไป (KMITL Information Technology Journal , 
2012) 
 2.  ทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน (Theory of Planned Behavior หรือ TPB) ศึกษา
พฤติกรรมของแต่ละบุคคลท่ีได้รับแรงขบัเคล่ือนจากความตั้งใจแสดงพฤติกรรม โดยปัจจยัท่ีมี
อิทธิพลต่อความตั้งใจแสดงพฤติกรรมนั้น ประกอบดว้ย ปัจจยัหลกั 3 ประการ ไดแ้ก่ ทศันคติท่ีมีต่อ
พฤติกรรม บรรทดัฐานของบุคคลท่ีอยู่โดยรอบการแสดงพฤติกรรม และการรับรู้ถึงการควบคุม
พฤติกรรมของตนเองในการแสดงพฤติกรรมใด ๆ ความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัตามทฤษฎี TPB      
ดงัภาพท่ี 2.2  
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่2.2   แบบจ าลองความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัใน TRB 
 

 จากภาพท่ี 2.2 TRB อธิบายความสัมพนัธ์ระหว่างความตั้งใจหรือพฤติกรรม ได้รับ
อิทธิพลจากทศันคติท่ีมีต่อพฤติกรรม บรรทดัฐานของบุคคลท่ีอยูโ่ดยรอบการแสดงพฤติกรรมและ
การรับรู้ถึงการควบคุมพฤติกรรมของตนเองในการแสดงพฤติกรรมใด ๆ ท่ีมีอิทธิพลโดยตรงต่อ
พฤติกรรมดว้ย ซ่ึงการรับรู้การควบคุมพฤติกรรมของตนเองในการแสดงพฤติกรรม ถา้บุคคลรับรู้วา่
มีความสามารถท่ีจะแสดงพฤติกรรมในสภาพการณ์นั้นได ้และสามารถควบคุมใหเ้กิดผลลพัธ์ตามท่ี

Attitude toward Act 
or Behavior 
ทศันคติต่อ
พฤติกรรม 

Subjective Norm 
บรรทดัฐาน 
ของบุคคล 

 

Perceived Behavior 
Control 

การรับรู้ถึงการ
ควบคุมพฤติกรรม 

Behavioral 
Intention 
เจตนาเชิง
พฤติกรรม 

Behavior 

พฤติกรม 
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ตอ้งการได ้บุคคลจะมีแนวโน้มท่ีจะแสดงพฤติกรรมนั้น นอกจากน้ี Ajzen (1975) เช่ือว่าบุคคลมีความ
พยายามท่ีจะควบคุมปัจจยัต่าง ๆ ทั้งปัจจยัภายใน เช่น ความรู้ ความสามารถของแต่ละบุคคล เป็นตน้ 
และปัจจัยภายนอก เช่น สภาพส่ิงอ านวยความสะดวกในการใช้งาน เป็นต้น ซ่ึงปัจจัยการรับรู้ถึง         
การควบคุมพฤติกรรมของตนเองในการแสดงพฤติกรรมใด ๆ น้ี จะถูกก าหนดดว้ยความเช่ือบุคคลท่ีมี
ต่อปัจจยัท่ีอาจส่งเสริมหรือขดัขวางการแสดงพฤติกรรมนั้น (Control Beliefs) และการรับรู้ถึงก าลงัของ
ปัจจยัดงักล่าวท่ีมีผลต่อความเช่ือมัน่ (Efficacy) ท่ีท  าให้บุคคลสามารถแสดงพฤติกรรมได้หรือไม่ 
อย่างไรก็ตาม TPB มีขอ้ก ากดับางประการท่ีให้การน า TPB มาอธิบายทศันคติและพฤติกรรม อาจเกิด
ความคลาดเคล่ือนได ้เช่น ขอ้จ ากดัท่ีเกิดจากความไม่สอดคลอ้งกนัระหว่างความตั้งใจแสดงพฤติกรรม
ของแต่ละบุคคล และพฤติกรรมท่ีเกิดข้ึนจริงเม่ือเวลาผ่านไป จึงน าไปสู่การพฒันาทฤษฎีใหม่ คือ 
(Technology Acceptance Model หรือ TAM) (KMITL Information Technology Journal, 2012) 
 3.  แบบจ าลองการยอมรับนวัตกรรมและเทคโนโลยี (A Technology Acceptance Model 
หรือ TAM) เป็นทฤษฎีท่ีมีการยอมรับและมีช่ือเสียงในการเป็นตัวช้ีวดัความส าเร็จของการใช้
เทคโนโลยี น าเสนอโดย Davis (1989) เพื่อพฒันาเป็นแบบจ าลอง TAM และใช้ศึกษาในบริบทการ
ยอมรับการใช้ระบบสารสนเทศ โดยไม่น าบรรทดัฐานของบุคคลท่ีอยูโ่ดยรอบการแสดงพฤติกรรม เขา้
มาใชเ้ป็นปัจจยัในการพยากรณ์พฤติกรรมการใชท่ี้เกิดข้ึนจริง โดยหลกัการของ TAM จะศึกษาปัจจยัท่ีมี
อิทธิพลต่อความตั้งใจแสดงพฤติกรรมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ซ่ึงประกอบด้วย ปัจจยัหลกั 4 
ประการ ได้แก่ ตวัแปรภายนอก (External Variables) การรับรู้ถึงประโยชน์ท่ีได้รับจากเทคโนโลยี
สารสนเทศ (Perceived Usefulness หรือ PU) การรับรู้วา่เป็นระบบท่ีง่ายต่อการใชง้าน (Perceived Ease of 
Use หรือ PEOU) และทศันคติท่ีมีต่อการใชง้าน (Attitude toward Using) ดงัภาพท่ี 2.3  
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
ภาพที ่2.3   แบบจ าลองความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัใน TAM สามารถอธิบายได ้ดงัน้ี 

ตวัแปรภายนอก  
External Variables 

 

ทศันคติต่อ 
การใชง้าน 

Attitude toward 
Using การรับรู้ความง่าย

ต่อการใชง้าน 
Perceived Ease  

of Use 
 

การรับรู้ประโยชน ์
Perceived 
Usefulness 

 

เจตนาเชิง
พฤติกรรมการใช้

Behavioral 
Intention to Use 

(BI) 
 

การใช้
งานจริง 
Actual 
System 
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 ตัวแปรภายนอก (External Variables) หมายถึง ขอ้มูลประชากรศาสตร์ (Demographic) 
ประสบการณ์ (Previous Experience) เป็นตน้ มีอิทธิพลต่อการรับรู้ถึงประโยชน์ท่ีจะไดรั้บจาก
เทคโนโลยสีารสนเทศ และการรับรู้วา่เป็นระบบท่ีง่ายต่อการใชง่้าย 
 การรับรู้ถึงประโยชน์จากการใช้เทคโนโลยี (Perceived Usefulness) หมายถึง ทศันคติ
ความเช่ือของบุคคลท่ีมีต่อการใชเ้ทคโนโลยีหรือระบบใดระบบหน่ึง เพื่อเพิ่มศกัยภาพการท างาน
ของบุคคลนั้น Davis (1989) เป็นความเช่ือหรือมุมมองในการวิเคราะห์และตระหนกัถึงคุณค่าหรือ
ประโยชน์ท่ีคาดวา่จะไดรั้บจากเทคโนโลยี หากคุณประโยชน์ของเทคโนโลยีตรงกบัความตอ้งการ
ของบุคคลจะน าไปสู่การยอมรับและใชเ้ทคโนโลยนีั้นต่อไป 
 การรับรู้ความง่ายของการใช้เทคโนโลยี (Perceived Ease of Use) หมายถึง การรับรู้ว่า
เทคโนโลยีนั้นใช้งานง่าย โดยการใช้นั้นไม่ตอ้งใช้ความพยายามมาก ไม่มีความซับซ้อนในการ      
ใชง้าน จึงมีความเป็นไปไดท่ี้จะเกิดการยอมรับจากผูใ้ชง้าน การรับรู้ความง่ายนั้น มีอิทธิพลทางตรง
ต่อพฤติกรรมการยอมรับ หรือความตั้งใจท่ีจะใช้และมีอิทธิพลทางอ้อมต่อการใช้ โดยส่งผ่าน
พฤติกรรมการยอมรับ (Agarwal et. al, 1999; Karrahanna, 1999; Toe et. al.,1999; Venkatesh, 
2000) นอกจากน้ี ยงัพบว่าการรับรู้ความง่ายในการใช้งานมีอิทธิพลต่อการรับรู้ประโยชน์อีกดว้ย 
(Agarwal et. al, 1999 and Karrahanna, 1999) 
  ทัศนคติต่อการใช้งาน (Attitude toward Using) หมายถึง ทศันคติท่ีมีต่อการใช้งาน
ไดรั้บอิทธิพลจากการรับรู้ถึงประโยชน์ท่ีไดรั้บจากเทคโนโลยสีารสนเทศ และการรับรู้วา่เป็นระบบ
ท่ีง่ายต่อการใชง้าน ในขณะท่ีความตั้งใจแสดงพฤติกรรมการใช้งานไดรั้บอิทธิพลจาก ทศันคติท่ีมี
ต่อการใช้งาน และการรับรู้ถึงประโยชน์ท่ีไดรั้บจากเทคโนโลยีสารสนเทศ และส่งผลให้เกิดการ
ยอมรับการใชง้านจริงในท่ีสุด และเพื่อใหส้ามารถอธิบายเหตุผลของบุคคลในการรับรู้ถึงประโยชน์
ท่ีไดรั้บจากระบบสารสนเทศมากยิง่ข้ึน จึงน าไปสู่การพฒันาแบบจ าลอง TAM (2) ต่อไป 
 4.   แบบจ าลองการยอมรับนวัตกรรมและเทคโนโลยี (A Technology Acceptance Model 
หรือ TAM (2) เป็นการพฒันาจากผลการวจิยัท่ีผา่นมาแสดงใหเ้ห็นถึงความจ าเป็นท่ีตอ้งเพิ่มตวัแปร
อ่ืน ๆ ในแบบจ าลอง TAM เพื่อสามารถสร้างความเข้าใจถึงวิธีการอธิบายการยอมรับการใช้
เทคโนโลยใีหม่ ๆ ของแต่ละบุคคลไดจ้ดัเจนยิ่งข้ึน และเพื่อให้สามารถอธิบายเหตุผลของบุคคลใน
การรับรู้ถึงประโยชน์ท่ีได้รับจากระบบสารสนเทศ จึงน ามาสู่การพฒันาแบบจ านวน TAM (2) 
น าเสนอโดย Venkatesh และ Davis ดงัภาพท่ี 2.4 
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ภาพที ่ 2.4    แบบจ าลองความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัใน TAM (2) 
 

  จากภาพท่ี 2.4 TAM (2) รับการปรับปรุงท่ีตวัแปรภายนอก และปัจจยัท่ีเกิดก่อน 
(Antecedents) ท่ีมีอิทธิพลต่อการรับรู้ถึงประโยชน์ท่ีไดรั้บจากเทคโนโลยีสารสนเทศ และการรับรู้
วา่เป็นระบบท่ีง่ายต่อการใช้งานให้มีความทนัสมยัมากยิ่งข้ึน และจากการวิจยัพบว่า กระบวนการ
ของอิทธิพลจากสังคม (Social Influence Process) เช่น บรรทดัฐานของบุคคลท่ีอยู่โดยรอบการ
แสดงพฤติกรรม ความสมคัรใจ ภาพลกัษณ์ ตลอดทั้งกระบวนการใช้ปัญญา เช่น ความเก่ียวขอ้ง
สัมพนัธ์กบังาน คุณภาพของผลลพัธ์ ผลลพัธ์ท่ีสามารถแสดงให้เห็นก่อนได้ และการรับรู้ว่าเป็น
ระบบท่ีง่ายต่อการใช้งาน เป็นตน้ ต่างเป็นปัจจยัท่ีเอ้ือต่อการยอมรับเทคโนโลยีใหม่ นอกจากน้ี 
TAM (2) น าเสนอแนวคิดใหม่ว่า บรรทดัฐานของบุคคลท่ีอยู่โดยรอบการแสดงพฤติกรรม          
เป็นปัจจยัหลกัท่ีก าหนดความตั้งใจจะใช้งาน และมีอิทธิพลต่อการรับรู้ถึงประโยชน์ท่ีได้รับจาก
เทคโนโลยีสารสนเทศ และภาพลักษณ์ในเชิงบวก ส าหรับผลกระทบของตัวแปรเสริมหรือ           
ตวัผนัแปร (ประสบการณ์และความสมคัรใจ) เกิดควบคู่และมีความเช่ือมโยงระหว่างบรรทดัฐาน
ของบุคคลท่ีอยูโ่ดยรอบการแสดงพฤติกรรม และความตั้งใจท่ีจะใช้งาน นอกจากน้ี ยงัพบว่าปัจจยั   
ท่ีเกิดก่อน ไดแ้ก่ 1. ความเก่ียวขอ้งสัมพนัธ์กบังาน 2. คุณภาพของผลลพัธ์ และ 3. ผลลพัธ์ท่ีสามารถ
แสดงให้เห็นก่อนได้ มีอิทธิพลต่อการรับรู้ถึงประโยชน์ท่ีได้รับจากเทคโนโลยีสารสนเทศใน       
เชิงบวก และพบอีกว่า ภายใต้เง่ือนไขการใช้งานโดยบงัคับและผูใ้ช้งานมีประสบการณ์จ ากัด 

Subjective Norm บรรทดัฐานของบุคคล 

 

Image ภาพลกัษณ์ 

Job Relevance    
ความเก่ียวขอ้งสมัพนัธ์กบังาน 

Output Quality คุณภาพของผลลพัธ์ 

Perceived 
Usefulness 
การรับรู้
ประโยชน์ 

Perceived Ease 

Of Use 

การรับรู้ความง่าย

ต่อการใชง้าน 

 

Usage Behavior 
พฤติกรรมการใช้

งาน 

Intention to Use 
ความตั้งใจการใช ้

Result Demonstrability  
ผลลพัธ์ท่ีแสดงให้เห็นก่อนได ้

Experience 
ประสบการณ์ 

Voluntariness 
ความสมคัรใจ 
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บรรทดัฐานของบุคคลท่ีอยู่โดยรอบการแสดงพฤติกรรมจะมีอิทธิพลต่อความตั้งใจท่ีจะใช้ในเชิงบวก 
นั้นเอง (KMITL Information Technology Journal, 2012) 
  5.  แบบจ าลองทฤษฎีรวมของการยอมรับและการใช้เทคโนโลยี (Unified Theory of 
Acceptance and Use of Technology หรือ UTAUT) น าเสนอโดย Venkatesh และคณะ กล่าววา่ 
เม่ือใชท้ฤษฎีท่ีกล่าวมาขา้งตน้ พื้นฐานในงานวิจยั อาจท าให้จ  าเป็นตอ้งคดัเลือกเฉพาะแบบจ าลอง   
ท่ีมีช่ือเสียง หรือท าให้งานวิจัยส่วนใหญ่ละเลยแบบจ าลองท่ีเป็นทางเลือก ดังนั้ น จึงมีความ
จ าเป็นตอ้งพฒันาแบบจ าลอง เพื่ออธิบายการยอมรับการใช้เทคโนโลยีของแต่ละบุคคลภายใต ้ 
ทฤษฎีรวมท่ีอาศยัพื้นฐานความสัมพนัธ์ท่ีเด่นชดัของปัจจยัต่าง ๆ และถูกน าไปใชศึ้กษาการยอมรับ
การใชเ้ทคโนโลยีของแต่ละบุคคลในหน่วยงาน โดยใชค้วามตั้งใจแสดงพฤติกรรม หรือพฤติกรรม
การใชเ้ป็นตวัแปรหลกั ดงัภาพท่ี 2.5  
 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่ 2.5    แบบจ าลองความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัใน (UTAUT) 
 
  จากภาพท่ี 2.5 UTAUT เป็นการอธิบายถึงความสัมพนัธ์ระหวา่งความตั้งใจในการแสดง
พฤติกรรม หรือพฤติกรรมการใช้ได้รับอิทธิพลจาก 3 ปัจจยัหลัก ยกเวน้สภาพส่ิงอ านวยความ
สะดวกในการใชง้านท่ีมีอิทธิพลโดยตรงต่อพฤติกรรมการใช้ ส าหรับตวัแปรเสริมหรือตวัผนัแปร   
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ท่ีเป็นส่วนขยายแบบจ าลองและท าหนา้ท่ีในการขยายปัจจยัหลกั 4 ตวั ขา้งตน้ จะมีอิทธิพลต่อความ
ตั้งใจแสดงพฤติกรรม หรือการใชผ้่านปัจจยัหลกั 4 ดา้น แต่อยา่งไรก็ตาม แมว้า่ UTAUT สามารถ
ใช้พยาการณ์การยอมรับการใช้เทคโนโลยีไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีตวัแปรเสริมหรือตวัผนั
แปรเป็นส่วนขยายแบบจ าลองสามารถเพิ่มค่าความถูกตอ้งการพยากรณ์ไดม้ากยิ่งข้ึน แต่งานวิจยัท่ีผา่น
มาแสดงให้เห็นว่า มีเพียงการใช้ปัจจยัย่อยท่ีอยู่ภายใตปั้จจยัหลกัเท่านั้น และไม่มีการน าตวัแปร
เสริมหรือตวัผนัแปรเขา้มาใช้ในงานวิจยั ดงันั้น จึงมีความจ าเป็นตอ้งพฒันาขยายขอบเขตทฤษฎี          
เพื่อคน้หาปัจจยัส าคญั และสามารถปรับใช้ให้ครอบคลุมถึงการศึกษาในบริบทการใช้เทคโนโลยี
ของผูใ้ช้งานโดยเน้นท่ีผูบ้ริโภค ซ่ึงเป็นกลุ่มท่ีมีการลงทุนในกลุ่มบุคคลเหล่าน้ีมาก ไม่ว่าจะเป็น
อุปกรณ์เทคโนโลยีต่าง ๆ แอปพลิเคชัน่ และเป็นกลุ่มเป้าหมายของการให้บริการท่ีมีความแตกต่าง
ส าคญัระหว่างสภาวะการใช้งานเทคโนโลยีภายในองค์กร และสภาวะการใช้งานเทคโนโลยีของ
ผูบ้ริโภค จึงน าไปสู่การพฒันาแบบจ าลองเพิ่มเติมต่อไป 
 6.  แบบจ าลองทฤษฎีรวมของการยอมรับและการใช้เทคโนโลยี (Unified Theory of 
Acceptance and Use of Technology หรือ UTAUT 2) น าเสนอโดย Venkatesh และคณะจากขอ้จ ากดั
ของ UTAUT ท าให้ Venkatesh และคณะ พฒันาขยายเพิ่มเติมแบบจ าลองให้มีความเหมาะสม    
มากยิ่งข้ึน โดยเพิ่มปัจจยั 3 ประการ ไดแ้ก่ แรงจูงใจดา้นความบนัเทิง (Hedonic Motivation) มูลค่า
ราคา (Price Value) และความเคยชิน (Habit) เพื่อลดขอ้จ ากดั และสามารถปรับใช้ เพื่ออธิบาย  
ความตั้งใจ และพฤติกรรมการใชเ้ทคโนโลยใีนบริบทของกลุ่มผูบ้ริโภคไดดี้ยิง่ข้ึน ดงัภาพท่ี 2.6 
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ภาพที ่ 2.6   แบบจ าลองความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัใน (UTAUT 2) 
 
 จากภาพท่ี 2.6 UTAUT 2 เป็นการอธิบายถึงความสัมพนัธ์ระหว่างความตั้งใจแสดง
พฤติกรรม หรือพฤติกรรมการใช้ได้รับอิทธิพลจาก 7 ปัจจัยหลัก ได้แ ก่ 1. ความคาดหวงัใน
ประสิทธิภาพ 2. ความคาดหวงัในความพยายาม 3. อิทธิพลของสังคม 4. สภาพส่ิงอ านวยความ
สะดวกในการใช้งาน 5. แรงจูงใจดา้นความบนัเทิง 6. มูลค่าราคา และ 7. ความเคยชิน ทั้งน้ี สภาพ  
ส่ิงอ านวยความสะดวกในการใช้งาน และความเคยชินมีอิทธิพลโดยตรงต่อพฤติกรรมการใช ้
ส าหรับตวัแปรเสริมหรือตวัผนัแปร จ านวน 3 ตวัแปร จะเกิดเป็นความสัมพนัธ์ใหม่ท่ีมีอิทธิพล    
ต่อความตั้งใจแสดงพฤติกรรม หรือพฤติกรรมการใช้ผ่านทางปัจจยัหลกั 4 ด้าน ไดแ้ก่ 1. สภาพ    
ส่ิงอ านวยความสะดวกในการใช้งาน 2. แรงจูงใจดา้นความบนัเทิง 3. มูลค่าราคาและ 4. ความเคย
ชิน ตามท่ีปรากฏเป็นเส้นทึบ ทั้งน้ี ตวัแปรเสริมหรือตวัผนัแปร ดา้นประสบการณ์มีความสัมพนัธ์
กบัพฤติกรรมการใชผ้า่นปัจจยัความตั้งใจแสดง  (KMITL Information Technology Journal, 2012) 
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งานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง  
 อรวรรณ สุขยานี  (2558 : บทคัดย่อ) วิจยัเร่ือง ความตั้งใจในการใชร้ะบบสารสนเทศ  
การบริหารทรัพยากรบุคคลของบุคลากรสถาบนับณัฑิตพฒันาบริหารศาสตร์ : การประยุกตใ์ชต้วัแบบ
การยอมรับเทคโนโลยี ซ่ึงงานวิจยัน้ีได้พูดถึงการศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการใช้ระบบสารสนเทศ
บริหารทรัพยากรบุคคล ประชากร จ านวน 275 คน โดยใช้วิธีการเก็บขอ้มูลโดยส ารวจคน แบ่งชั้นภูมิ 
สองขั้นตอน โดยแต่ละขั้นตอนใช้การสุ่มอย่างง่าย ใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บ
รวบรวมขอ้มูล โดยใช้สถิติท่ีใช้ คือ สถิติเชิงพรรณนา สถิติเชิงอนุมาน และการวิเคราะห์เส้นทาง 
(Path Analysis) ผลการศึกษา พบวา่ ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อความตั้งใจในการใชร้ะบบ ไดแ้ก่ ดา้นการ
รับรู้ถึงประโยชน์ท่ีไดรั้บในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก ค่าเฉล่ีย 3.91 ดา้นการรับรู้ถึงความง่ายในการ
ใช้ระบบในภาพรวม พบวา่ อยู่ในระดบัปานกลาง ค่าเฉล่ีย 3.50 ดา้นความเช่ือมัน่ในระบบ ในภาพรวม
พบวา่ อยูใ่นระดบัปานกลาง ค่าเฉล่ีย 3.39 ดา้นความคาดหวงัในผลสัมฤทธ์ิ ในภาพรวม พบว่า อยู่
ในระดบัมาก ค่าเฉล่ีย 3.89 ด้านความเขา้ใจในเทคโนโลยีในภาพรวม พบว่า อยู่ในระดบัปานกลาง 
ค่าเฉล่ีย 3.54 
 ภูษณิศา ช่วยประครอง (2557 : บทคัดย่อ) วิเคราะห์ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการยอมรับ
เทคโนโลยีสารสนเทศของเจา้หนา้ท่ีกรมโรงงานอุตสาหกรรม โดยการวิเคราะห์องคป์ระกอบเชิงส ารวจ 
และตรวจสอบความสอดคล้องของโมเดลการวดัองค์ประกอบกับข้อมูลเชิงประจกัษ์ด้วยการ
วิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยนั ทั้งน้ี เก็บขอ้มูลกลุ่มตวัอย่างจากเจา้หน้าท่ีในสังกดักรมโรงงาน
อุตสาหกรรมจ านวน 405 คน เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมขอ้มูล คือ แบบสอบถามประมาณ  
ค่า 5 ระดับ เทคนิคท่ีใช้ในงานวิจยั คือ การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส ารวจและการวิเคราะห์
องค์ประกอบเชิงยืนยนั ผลการวิจยั พบว่า ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการยอมรับเทคโนโลยีสารสนเทศ
ของเจา้หนา้ท่ี 7 ดา้น คือ ดา้นการยอมรับการใชง้าน ดา้นทศันคติและความคิด ดา้นส่งเสริมความรู้ 
ดา้นความรู้ความสามารถ ดา้นปฏิบติังาน ดา้นประโยชน์ท่ีไดรั้บและดา้นสนบัสนุนการปฏิบติังาน 
ตามล าดบั 
 ศักรินทร์ ตันสุพงษ์  (2557 : บทคัดย่อ) ศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อการยอมรับแอพพลิเคชัน่
ไลน์ โดยปัจจยัท่ีศึกษามีทั้งหมด 8 ปัจจยั ประกอบดว้ย ประโยชน์ในการใช้งานความง่ายในการ     
ใช้งาน ความสามารถในการควบคุมการใช้งานความคุม้ค่าทางการเงิน ความสนุกสนาน เครือข่าย
ทางสังคม ความครบถว้นดา้นมีเดีย และความคิดเห็นท่ีมีต่อไอที โดยใชแ้บบสอบถามออนไลน์เป็น
เคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากผูใ้ช้งานแอพพลิเคชัน่ไลน์ จ านวน 605 คนและวิเคราะห์
ขอ้มูลดว้ยสถิติพรรณนา และการวเิคราะห์การถดถอยพหุคูณ  ผลการวจิยั พบวา่ เครือข่ายทางสังคม 
ความครบถ้วนด้านมีเดีย ความสนุกสนาน และความคิดเห็นท่ีมีต่อไอทีส่งผลต่อการยอมรับ
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แอพพลิเคชัน่ไลน์อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ เรียงตามล าดบัความส าคญัจากมากท่ีสุดไปน้อยท่ีสุด 
ส่วนปัจจยัด้านประโยชน์ในการใช้งาน ความง่ายในการใช้งาน ความสามารถในการควบคุมการ    
ใชง้าน และความคุม้ค่าทางการเงินไม่ส่งผลต่อการยอมรับแอพพลิเคชัน่ไลน์ 
 สุกรัณย์ ระงับพาล (2554 : บทคัดย่อ) ศึกษาปัญหาการยอมรับเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ด้านการสืบค้นงานวิจยัจาก vijai.net ซ่ึงเป็นระบบสืบคน้งานวิจยัทางอินเตอร์เน็ตท่ีพฒันาโดย
ส านักงานคณะกรรมการวิจยัแห่งชาติ ปัญหาท่ีพบในปัจจุบัน คือ ผูใ้ช้ท่ียอมรับและใช้ระบบ 
vijai.net ในการคน้หางานวิจยัยงัมีจ  านวนนอ้ย ผูว้ิจยัจึงสนใจศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมใน
การใชง้านระบบสืบคน้ vijai.net และสนใจอิทธิพลของปัจจยั 2 ปัจจยั คือ การรับรู้คุณลกัษณะของ
เทคโนโลยี และการรับรู้การสนบัสนุนของหน่วยงาน ขา้ราชการจ านวน 481 คน เขา้ร่วมงานวิจยั
คร้ังน้ี ดว้ยการตอบแบบสอบถามเก่ียวกบัปัจจยัทั้งสองปัจจยั และพฤติกรรมการใชง้านระบบสืบคน้ 
vijai.net ผลการวเิคราะห์ดว้ยการถดถอยเชิงพหุคูณ พบวา่ ปัจจยัการรับรู้คุณลกัษณะของเทคโนโลยี
สารสนเทศ และการรับรู้การสนับสนุนของหน่วยงาน (ตวัแปรพยากรณ์) สามารถอธิบายความ
แปรปรวนของพฤติกรรมการใช้งานระบบสืบคน้ (ตวัแปรผล) ได้เพียงร้อยละ 0.3 (R2) ท่ีระดบั
นยัส าคญัทางสถิติท่ี .05 สามารถสรุปไดว้่า ปัจจยัการรับรู้คุณลกัษณะของเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการรับรู้การสนับสนุนของหน่วยงานส่งผลกระทบต่อพฤติกรรมการใช้งานระบบสืบค้น 
vijai.net น้อยมาก ผลจากการศึกษาคร้ังน้ีจะเป็นประโยชน์ต่อการส่งเสริมการใช้งานระบบและ    
การพฒันาระบบใหต้รงตามความตอ้งการของผูใ้ชง้านมากข้ึน 
 ศศิพร  เหมือนศรีชัย (2554 : บทคัดย่อ) วิจยัเร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลต่อการยอมรับระบบ ERP 
Software ของผูใ้ชง้านหลกั (Key – Users)  และผูใ้ชง้านคนสุดทา้ย (End – Users) ในวงจรบญัชี 
โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อน าเสนอผลการศึกษาส าหรับน ามาปรับปรุงแกไ้ขระบบการปฏิบติังานให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน ท าให้ผูป้ฏิบติังานยอมรับระบบ ส่งผลต่อความส าเร็จในการใชโ้ปรแกรม
ในการปฏิบติังาน และเพื่อเป็นขอ้มูลพื้นฐานส าหรับองค์กรท่ีน า ERP Software ไปใช้ในองค์กร 
การวิจัยน้ีมีลักษณะเป็นการวิจัยเชิงส ารวจ (Exploratory Research) โดยผูว้ิจ ัยอาศัยรูปแบบ          
การยอมรับเทคโนโลยี TAM (Technology acceptance model) เป็นตน้แบบในการประยุกต ์        
เพื่อศึกษาการยอมรับเทคโนโลยีใหม่เขา้ไปใชใ้นองค์กร โดยเก็บขอ้มูลจากผูท่ี้ใช้ ERP Software    
ในการปฏิบติังานดา้นบญัชีทั้งในระดบั (Key – Users) และ (End – Users) จากแบบสอบถาม จ านวน 
400 ชุด ผลการทดสอบปัจจยัความพร้อมต่อการเปล่ียนแปลงและการฝึกอบรม ส่งผลต่อรูปแบบ
การยอมรับเทคโนโลยีมากท่ีสุด และเม่ือเทคโนโลยีใหม่ท่ีน ามาใช้ในองค์กรมีความเขา้กนัไดก้บั
ระบบงานเก่า และเทคโนโลยีนั้นมีความเก่ียวขอ้งกบังานและประสบการณ์โดยตรงของผูใ้ช้งาน 
ผูใ้ช้งานจะรับรู้ถึงความง่ายต่อการใช้งานเทคโนโลยีนั้น ๆ และส่งผลต่อการยอมรับเทคโนโลย ี    
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ในท่ีสุด ดงันั้น เม่ือองคก์รมีนโยบายน าเทคโนโลยใีหม่ ๆ เขา้มาใชใ้นองคก์ร ควรมีการเตรียมความ
พร้อมให้กบัผูใ้ช้งาน ทั้งในดา้นการฝึกอบรม การใชค้วามรู้ ความเขา้ใจ และพฒันาความสามารถ
ของพนกังานในเทคโนโลยนีั้น ๆ อยา่งต่อเน่ือง เพื่อให้พนกังานรับรู้ถึงความง่ายต่อการใชง้าน และ
รับรู้ถึงประโยชน์ท่ีได้รับจาก ERP Software ดังกล่าว และจะส่งผลต่อความส าเร็จในการใช้
โปรแกรมในการปฏิบติังานใหอ้งคก์รในท่ีสุด 
 อภิรา  นิลรัตน ณ อยุธยา (2550 : บทคัดย่อ) วิจยัเร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลต่อการยอมรับระบบ
สารสนเทศของขา้ราชการสังกดักองบญัชาการทหารสูงสุด มีวตัถุประสงค ์เพื่อศึกษาปัจจยัส าคญั   
ท่ีมีผลกระทบต่อการยอมรับต่อระบบสารสนเทศของข้าราชข้าราชการสังกัดกองบัญชาการ     
ทหารสูงสุด รวมถึงปัญหาอุปสรรคและแนวทางในการแก้ไข ประชาการ คือ ข้าราชการสังกัด
กองบญัชาการทหารสูงสุด จ านวน 380 นาย โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวม
ข้อมูลการวิเคราะห์ข้อมูลใช้ค่าทางสถิติ ได้แก่ การแจกแจงความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบน
มาตรฐาน T – Test One – way Analysis of Variance ผลการวิจยัเก่ียวกบัขอ้มูลพื้นฐาน พบว่า 
ประชากรส่วนใหญ่ เป็นขา้ราชทหารมีอายุ 46 ปีข้ึนไป การศึกษาระดบัปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 
ส าเร็จการศึกษาจากสาขาวชิาท่ีไม่ไดเ้ก่ียวขอ้งกบัคอมพิวเตอร์หรือเทคโนโลย ีใชค้อมพิวเตอร์อยูใ่น
ระดบัพอใชง้านได ้เรียนรู้ดว้ยตวัเอง มีระยะเวลาการใชง้านระบบสารสนเทศตั้งแต่ 10 ปี ข้ึนไป ผล
ในภาพรวม พบว่า การยอมรับระบบสารสนเทศมาใชป้ฏิบติังานอยูใ่นระดบัยอมรับมาก ในขณะท่ี
ระดบัความคิดเห็นต่อผลส าเร็จในการใช้ระบบสารสนเทศกองบญัชาการทหารสูงสุด ส่วนใหญ่มี
ความคิดเห็นต่อ    การยอมรับอยูใ่นระดบัปานกลาง ผลการศึกษาวิจยัดา้นต่าง ๆ ทางกระบวนการ
ยอมรับอยู่ระดบัยอมรับมากท่ีสุด โดยสภาพภูมิหลงัของขา้ราชการท่ีแตกต่างกนั จะมีผลต่อการ
ยอมรับระบบสารสนเทศท่ีแตกต่างกนั ในดา้นระดบัชั้น ยศ อายุ วุฒิการศึกษา สาขาท่ีเรียน ระดบั
ความสามารถดา้นคอมพิวเตอร์ ระยะเวลาท่ีใชง้าน ส่วนปัจจยัดา้นเพศ ส่วนงานท่ีปฏิบติัราชการอยู่
ไม่มีความแตกต่าง ผลการศึกษาวิจยัเก่ียวกบัการยอมรับปัจจยัต่าง ๆ ทางคุณลกัษณะของนวตักรรม
อยู่ในระดบัยอมรับมาก โดยสภาพภูมิของขา้ราชการท่ีแตกต่างกันจะมีผลต่อการยอมรับระบบ
สารสนเทศ        ท่ีแตกต่างกนั ในดา้นระดบัชั้นยศ อายุ วุฒิการศึกษา สาขาท่ีเรียน ระดบั ความสามารถ
ดา้นคอมพิวเตอร์ ส่วนปัจจยัดา้นเพศ ส่วนงานท่ีปฏิบติัราชการอยูแ่ละระยะเวลาท่ีใชง้านไม่มีความ
แตกต่างกนั 
 หรรษา  ศรีสมบูรณ์ (2551 : บทคัดย่อ) ศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อการยอมรับเทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสารของบุคลากรส านกับริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
กระทรวงศึกษาธิการ กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการศึกษา คือ บุคลากรของส านักงาน จ านวน 121 คน 
เคร่ืองมือท่ีใชเ้ป็นแบบสอบถาม การวิเคราะห์ผลใชส้ถิติร้อยละ ค่าเฉล่ียเลขคณิต ใชส้ถิติ T – Test 
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(Independent Samples Test), F – Test (One – Way Analysis of Variance) ผลการวิจยั พบว่า    
1) การยอมรับเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารอยู่ในระดบัมาก สามารถน าไปประยุกต์ใช ้    
ในการปฏิบติังานเป็นส่วนใหญ่  2) ปัจจยัสถานภาพทัว่ไปท่ีส่งผลต่อการยอมรับเทคโนโลยีและ  
การส่ือสารในการปฏิบติังาน ไดแ้ก่ เพศ อายุ อายุราชการ ระดบัการศึกษา ลกัษณะการปฏิบติังาน 
ความสามารถในการใชโ้ปรแกรม ส่วนปัจจยัสถานภาพทัว่ไปท่ีไม่ส่งผลต่อการยอมรับเทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสารในการปฏิบติังานของบุคลากรส านกั ไดแ้ก่ ระดบัต าแหน่ง 3) ความเห็น
เก่ียวกบัปัจจยัสนบัสนุนจากหน่วยงาน ได้แก่ การฝึกอบรมดา้นคอมพิวเตอร์ การสนับสนุนจาก
ผูบ้งัคบับญัชาในการใชค้อมพิวเตอร์ในการปฏิบติังาน ความเพียงพอของเคร่ืองคอมพิวเตอร์มีผลต่อ
การยอมรับเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 4) ความเห็นของบุคลากรต่อเทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสารมีความสัมพนัธ์กบัการยอมรับเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร    
ในการปฏิบติังานของบุคลากรส านกับริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
 อติโมท อุ่นจิตติ (2552 : บทคัดย่อ) ศึกษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลต่อการยอมรับเทคโนโลยี
สารสนเทศของขา้ราชการสังกดัส านกัปลดักรุงเทพมหานคร โดยผูว้ิจยัตอ้งการทราบวา่ ขา้ราชการ  
มีพฤติกรรมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นอย่างไร และมีปัจจยัใดบ้างท่ีมีผลต่อพฤติกรรม      
การยอมรับ และปัญหาและอุปสรรในการใชเ้ทคโนโลยอีะไรบา้ง โดยท าการวิจยัแบ่งเป็น 2 ส่วน 
ไดแ้ก่ การวจิยัเชิงปริมาณ ใชก้ารส ารวจดว้ยแบบสอบถาม และการวจิยัเชิงคุณภาพ ใชก้ารสัมภาษณ์ 
โดยกลุ่มตวัอย่างท่ีไม่ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศจ านวน 6 คน กรอบแนวคิดการวิจยัมาจากทฤษฎี 
การเผยแพร่นวตักรรมสหทฤษฎีการยอมรับและใช้เทคโนโลยี และแนวคิดเร่ืองความเหล่ือมล ้ า    
ในการเข้าถึงเทคโนโลยีสารสนเทศและความรู้ ใช้สถิติเชิงพรรณนาและ Multiple Regression       
ในการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของตัวแปร ผลการวิจัย พบว่า ข้าราชการมีระดับการยอมรับ
เทคโนโลยสีารสนเทศในภาพรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง มีความเช่ียวชาญในการใชอ้ยูใ่นระดบันอ้ย
และมีระยะเวลาในการใช้ไม่มากนัก จดัได้ว่าเป็นผูใ้ช้หน้าใหม่ จากการวิเคราะห์ความถดถอย      
เชิงพหุพบว่า มีตวัแปรอิสระ 4 ตวัแปร ส่งอิทธิพลทางบวกต่อการยอมรับเทคโนโลยีสารสนเทศ   
(IT Adoption) เรียงตามล าดบั ไดแ้ก่ 1) การรับรู้ความสามารถของตนเอง (Self – Efficacy)             
2) การรับรู้ความยากง่ายในการใช ้(Effort Expectancy) 3) ความเก่ียวขอ้งเช่ือมโยงกบัประสบการณ์
เดิม (Compatibility) 4) ประสบการณ์ (Experience) ส่วนในดา้นของโอกาสท่ีจะเป็นผูท่ี้ตั้งใจจะใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศในอนาคต พบวา่ มีตวัแปรท่ีส่งอิทธิพลทางบวกจ านวน 4 ตวัแปร เรียงตามล าดบั 
ดงัน้ี 1) ทศันคติ (Attitude)  2) การรับรู้ความสามารถของตนเอง (Self – Efficacy)  3) การรับรู้ความ
ยากง่ายในการใช ้(Effort Expectancy)  4) ความเก่ียวขอ้งเช่ือมโยงกบัประสบการณ์เดิม (Compatibility) 
ส่วนตวัแปรท่ีส่งอิทธิพลทางลบมีจ านวน 1 ตวัแปร ไดแ้ก่ ช่วงอาย ุ20 – 29 ปี ขอ้คน้พบจากการวิจยั
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ส่วนน้ีสอดคล้องกับทฤษฎีการเผยแพร่นวตักรรมและทฤษฎีการยอมรับและใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ รวมทั้งผลการส ารวจผูใ้ชอิ้นเทอร์เน็ตของสหรัฐอเมริกาท่ีพบว่า กลุ่มผูใ้ช้ท่ีมีอายุน้อย
จ านวนหน่ึงเป็นผูท่ี้เลิกใชอิ้นเตอร์เน็ตดว้ยเหตุผลต่าง ๆ ปัญหาและอุปสรรคในการใชเ้ทคโนโลยี
สารสนเทศในการรับรู้ของข้าราชการส่วนใหญ่อยู่ในประเด็นความเพียงพอของอุปกรณ์และ
เครือข่ายท่ีส านกังาน และการมีอุปกรณ์และเครือข่ายไวใ้ช้เป็นของตนเอง โดยท่ีประเด็นปัญหา
อุปสรรคในดา้นอ่ืน ๆ เห็นวา่มีปัญหาในระดบัปานกลาง 
 ศิริพงษ์  โคกมณี (2555 : บทคัดย่อ) ศึกษาระดบัการยอมรับเทคโนโลยีสารสนเทศ และ
ศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อการยอมรับเทคโนโลยีสารสนเทศของครูผูส้อน สังกดัส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17 กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยคร้ังน้ี ได้แก่ ครูผูส้อนในโรงเรียน ปี
การศึกษา 2554 จ านวน 272 คน เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยัคร้ังน้ี คือ แบบสอบถาม ซ่ึงมีค่าความ
เช่ือมัน่ เท่ากับ .916 น าข้อมูลท่ีได้มาวิเคราะห์ โดยใช้ค่าความถ่ีร้อยละค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน ค่าสหพนัธ์อย่างง่ายของเพียร์สัน และวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบเป็นขั้นตอน  

ผลการวิจยั พบว่า 1) ครูผูส้อน มีระดบัการยอมรับเทคโนโลยีสารสนเทศ อยู่ในระดบัมาก (x̄ = 
4.01)  2) ปัจจยัท่ีส่งผล  ต่อการยอมรับเทคโนโลยีสารสนเทศของครูผูส้อนได ้อยา่งมีนยัส าคญัทาง

สถิติท่ีระดบั .05 ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นแรงจูงใจในการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ (x5) และปัจจยัดา้นการ

สนับสนุนการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของหน่วยงานเก่ียวบุคลากรในสถานศึกษา (x8) โดย
สามารถร่วมกนัพยากรณ์ได ้ร้อยละ 56.70 
 อรทัย  เลื่อนวัน (2555 : บทคัดย่อ) ศึกษาปัจจยัส่วนบุคคลและปัจจยัท่ีเก่ียวกบังาน          
ท่ีมีผลต่อการยอมรับเทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบติังาน โดยศึกษาดา้นการรับรู้ความง่ายต่อ
การใช้งานและด้านการรับรู้ประโยชน์ กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการศึกษา คือ ข้าราชการ และ
ลูกจ้างประจ า สังกัด กรมการพฒันาชุมชน ศูนย์ราชการแจ้งวฒันะ จ านวน 239 คน โดยใช้
แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บขอ้มูล ใชว้ิธีการสุ่มตวัอยา่งแบบแบ่งชั้นภูมิ สถิติท่ีใชใ้นการ
วเิคราะห์ขอ้มูล คือ สถิติเชิงพรรณนา ประกอบดว้ย ความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
และสถิติเชิงอนุมาน ประกอบดว้ย Independent Samples T– Test, One – way ANOVA และ LSD  
ท่ีระดับนัยส าคัญทางสถิติ .05 ผลการศึกษา พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง         
อาย ุ31 – 40 ปี มีการศึกษาระดบัปริญญาตรี เป็นพนกังานระดบัปฏิบติัการ และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 
10,000 – 20,000 บาท ส่วนปัจจยัท่ีเก่ียวกบังาน พบวา่ ส่วนใหญ่มีอายุงาน 11 – 15 ปี มีประสบการณ์ 
ในการใชค้อมพิวเตอร์มากกวา่ 4 ปี เขา้รับการฝึกอบรมหลกัสูตรดา้นคอมพิวเตอร์ 1 – 2 คร้ัง และ 
ใชค้อมพิวเตอร์ 5 – 6 ชัว่โมงต่อวนั ส่วนระดบัการยอมรับเทคโนโลยสีารสนเทศ พบวา่ อยูใ่นระดบั
มากทั้ง 2 ด้าน ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า เพศและรายได้ต่อเดือนท่ีแตกต่างกันมีผลต่อ       
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การยอมรับเทคโนโลยสีารสนเทศในดา้นการรับรู้ความง่ายต่อการใชง้าน ระดบัการศึกษาท่ีแตกต่างกนั 
มีผลต่อการยอมรับเทคโนโลยีสารสนเทศในด้านการรับรู้ประโยชน์ และเพศท่ีแตกต่างกนัมีผล    
ต่อการยอมรับรับเทคโนโลยีสารสนเทศในภาพรวม ส่วนปัจจยัเก่ียวกบังานไม่มีผลต่อการยอมรับ
เทคโนโลยสีารสนเทศทุกดา้น 
 บังอรรัตน์  ส าเนียงเพราะ (2554 : บทคัดย่อ)  ศึกษาการยอมรับและพฤติกรรมการใช้
เทคโนโลยีส านักงานเสมือนของหน่วยงานปฏิบติัการภาคสนามในองค์กรผูใ้ห้บริการเครือข่าย
โทรศพัทเ์คล่ือนท่ี โดยน าแบบจ าลองการผนวกทฤษฎีการยอมรับและการใชเ้ทคโนโลยี (UTAUT)  
มาประยกุตใ์ชผ้า่นการวจิยัเชิงส ารวจ เก็บขอ้มูลผา่นแบบสอบถามออนไลน์ และวิเคราะห์ผลขอ้มูล
ตามหลักสถิติด้วยเชิงพรรณนา และสถิติเชิงอนุมาน ผลการวิจัย พบว่า ความคาดหวงัจาก
ประสิทธิภาพมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันกับความตั้ งใจใช้อย่างมีนัยส าคัญ แต่ไม่มี
ปฏิสัมพนัธ์ตามอายุ ขณะท่ีความคาดหวงัจากความพยายามมีความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกนักบั
ความตั้ งใจใช้อย่างมีนัยส าคัญ และมีปฏิสัมพนัธ์ตามอายุและประสบการณ์การใช้เทคโนโลย ี
ส าหรับอิทธิพลของสังคมมีความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกนักบัความตั้งใจใช้เทคโนโลยีอย่างมี
นยัส าคญั และมีปฏิสัมพนัธ์ตามความสมคัรใจในการใช้เทคโนโลยี แต่ไม่มีปฏิสัมพนัธ์ตามอาย ุ
และประสบการณ์ใช้เทคโนโลยี ทางด้านความพร้อมของอุปกรณ์สนับสนุนมีความสัมพนัธ์ใน
ทิศทางเดียวกนักบัพฤติกรรมการใช้เทคโนโลยีอย่างมีนยัส าคญั แต่ไม่มีปฏิสัมพนัธ์ตามอายุและ
ประสบการณ์การใชเ้ทคโนโลยี และความตั้งใจใชเ้ทคโนโลยีมีความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกนักบั
พฤติกรรมการใช้เทคโนโลยีอยา่งมีนยัส าคญั นอกจากน้ียงัพบว่า ความคาดหวงัจากประสิทธิภาพ 
ความคาดหวงัจากความพยายาม และอิทธิพลของสังคม เป็นปัจจัยท่ีมีผลต่อความตั้ งใจใช้
เทคโนโลยีตามล าดบั โดยความตั้งใจใช้เทคโนโลยีเป็นปัจจยัท่ีมีความส าคญัมากท่ีสุดท่ีมีผลต่อ
พฤติกรรม    การใช้เทคโนโลยี ขณะท่ีปัจจยัด้านความพร้อมของอุปกรณ์มีความส าคญัรองลงมา 
เป็นอนัดบัท่ีสอง 
 พรรณาภรณ์  แสงดี (2554 : บทคัดย่อ) ศึกษาทศันคติดา้นต่าง ๆ ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการ
ยอมรับและเจตนาการน าไปใช้โปรแกรมส าเร็จรูป SCM (SUPPLY CHAIN MANAGMENT)    
ตามทฤษฎีของ TAM (TECHNOLOGY ACCEPTANCE MODEL) ผูว้ิจยัทบทวนวรรณกรรม    
เพื่อหาปัจจยัท่ีมีผลต่อการยอมรับซอฟท์แวร์ส าเร็จรูป SCM โดยกรอบแนวคิด คือ แบบจ าลอง    
การยอมรับเทคโนโลยี TAM โดยมีปัจจยัดงัน้ี 1) ดา้นการรับรู้ถึงประโยชน์ท่ีไดรั้บ 2) ดา้นการรับรู้
ถึงความง่ายในการใชง้าน 3) ดา้นทศันคติท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการใช ้4) ดา้นเจตนาท่ีจะใช้งาน และ
ปัจจยัภายนอกท่ีส่งผลต่อความส าเร็จของการน าระบบ SCM มาใช้ โดยมีปัจจยั ดงัน้ี 1) ด้านการ   
ฝึกอบรมการใช้งาน 2) ดา้นการสนบัสนุนจากผูบ้ริหารระดบัสูง 3) ดา้นการประสานงาน 4) ดา้นการ
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ส่ือสารขอ้มูล ซ่ึงผูว้ิจยัใช้แบบสอบถามความคิดเห็นเป็นเคร่ืองมือในการวิจยั กลุ่มตวัอย่างของ
พนกังานบริษทัท่ีมีการใช้งานโปรแกรมน้ี จ  านวน 293 คน น ามาวิเคราะห์ทดสอบความสัมพนัธ์
ระหว่างตวัแปรอิสระและตวัแปรตาม โดยการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุ ได้ผล คือ 1) ปัจจยั      
ท่ีมีอิทธิพลต่อการรับรู้ถึงประโยชน์ท่ีไดรั้บของการยอมรับโปรแกรม SCM มากท่ีสุด พบวา่ ปัจจยั
ดา้นการฝึกอบรมและดา้นการส่ือสารภายในบริษทั ส่วนปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการรับรู้ถึงความง่าย
ของการยอมรับโปรแกรม SCM มากท่ีสุด พบว่า ปัจจยัด้านการฝึกอบรมและการส่ือสารภายใน
บริษทั 2) ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อทศันคติท่ีน าไปสู่การใชง้านโปรแกรม SCM (ATU) มากท่ีสุด พบวา่ 
ปัจจยัการรับรู้ถึงประโยชน์ของโปรแกรม SCM (PU) และการรับรู้ถึงความง่ายของโปรแกรม SCM 
(PEU) ส่วนปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อเจตนาท่ีจะใช้งานโปรแกรม SCM (BIU) มากท่ีสุด พบว่า ปัจจยั  
การรับรู้ถึงประโยชน์ของโปรแกรม SCM (PU) และทศันคติท่ีน าไปสู่การใชง้านโปรแกรม SCM (ATU) 
 เกศวิทู  ทิพยศ (2557 : บทคัดย่อ) การวิจยัปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจใช้บริการ
ธุรกรรมทางการเงินผ่านส่ือออนไลน์ของธนาคารซีไอเอ็มบีไทย จ ากดั (มหาชน) มีวตัถุประสงค ์   
ท่ีจะน าผลการศึกษาไปใช้เป็นข้อมูลในการตัดสินใจวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาด และการ
ประชาสัมพนัธ์ รวมทั้ งสามารถเข้าใจถึงพฤติกรรมการใช้บริการธุรกรรมทางการเงินผ่านส่ือ
ออนไลน์ เพื่อขยายฐานลูกคา้ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ โดยกลุ่มประชากรในการศึกษา คือ กลุ่มลูกคา้
ของธนาคารในเขตกรุงเทพมหานครท่ีไม่เคยใช้บริการธุรกรรมทางการเงินผ่านส่ือออนไลน์ของ
ธนาคาร จ านวน 400,000 ราย โดยใช้กลุ่มตัวอย่างจ านวน 200 คน ใช้การสุ่มแบบไม่อาศัย         
ความน่าจะเป็น ด้วยการสุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญจากประชากรทั้ งหมด แล้วท าการคัดเลือก          
แบบเจาะจง สถิติท่ีใช ้ไดแ้ก่ ความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน สถิติท่ีใชใ้นการทดสอบ
สมมติฐาน ไดแ้ก่ ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ของเพียร์สัน และสถิติทดสอบ ไค – สแควร์ วิเคราะห์
ขอ้มูลโดย SPSS เขียนรายงานเชิงพรรณนา ผลการวิจยั พบวา่ 1) พฤติกรรมการใชบ้ริการธุรกรรม
ทางการเงินมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจใช้บริการธุรกรรมทางการเงินผ่านส่ือออนไลน์ของลูกค้า
ธนาคารถา้ (1) การท าธุรกรรมของลูกคา้ผา่นทางธนาคารออนไลน์ไดรั้บการด าเนินการอยา่งถูกตอ้ง
แม่นย  า (2) ลูกคา้รู้สึกปลอดภยั เม่ือท าธุรกรรมออนไลน์กบัเวบ็ไซตข์องธนาคาร (3) ลูกคา้สามารถ
เขา้ถึงเวบ็เพจของธนาคารไดอ้ยา่งรวดเร็วและง่ายดาย (4) การท าธุรกรรมผา่นทางเวป็ของธนาคาร
สามารถด าเนินการจนเสร็จบริบูรณ์ด้วยความรวดเร็ว และ (5) ธนาคารช่วยแกปั้ญหาท่ีลูกคา้พบกบั
การท าธุรกรรมออนไลน์ได้อย่างรวดเร็ว 2) ปัจจยัด้านส่วนประสมทางการตลาด พบว่า ส่วน
ประสมทางการตลาดของการใช้บริการธุรกรรมทางการเงินผ่านส่ือออนไลน์ท่ีมีอิทธิพลต่อการ
ตดัสินใจของลูกคา้ธนาคาร คือ ปัจจยัด้านผลิตภณัฑ์ดา้นราคาบริการ ด้านช่องทางการใช้บริการ 
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ดา้นการส่งเสริมการตลาด ดา้นพนกังานใหบ้ริการ ดา้นกระบวนการใหบ้ริการ และดา้นส่ิงแวดลอ้ม
กายภาพ 
 สุวารินทร์  จันทร์เพชร (2549 : บทคัดย่อ)  ศึกษาถึงปัจจัยท่ีมีผลต่อการยอมรับ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารในการพฒันาการเรียนการสอนของครูในโรงเรียนโครงการ
หน่ึงอ าเภอหน่ึงโรงเรียนในฝันเขตตรวจราชการท่ี 6 ผูว้ิจยัไดท้  าการเก็บรวบรวมขอ้มูล โดยท าการ
เลือกกลุ่มตัวอย่างโดยใช้วิธีการเลือกสุ่มตัวอย่างแบบง่าย กลุ่มตัวอย่างท่ีได้ 320 คน จากนั้น
วิเคราะห์ขอ้มูลโดยการหาความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ค่าความแปรปรวน 
และการวิเคราะห์สหสัมพนัธ์คาโนนิคอล ผลการวิจยั  พบว่า ครูในโรงเรียนโครงการหน่ึงอ าเภอ
หน่ึงโรงเรียนในฝันเขตตรวจราชการท่ี 6 มีการยอมรับการน าเทคโนโลยีและการส่ือสารมาใช้การ
พฒันาการเรียนการสอนในระดบัมาก ในการวเิคราะห์สหสัมพนัธ์คาโนนิคอล พบวา่ ตวัแปรอิสระท่ี
ส่งผลต่อการยอมรับ  ในการน าเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร เพื่อพฒันาการเรียนการสอน 
ขั้นรับรู้ ขั้นตดัสินใจ ขั้นน าไปใช้ และขั้นยืนยนั โดยมีตวัแปรท่ีมีอิทธิพลต่อการยอมรับของครู ไดแ้ก่ 
ทศันคติ การสนบัสนุนของผูบ้ริหาร ระดบัการศึกษา รายได้ ประสบการณ์ การจดัการเรียนการสอน 
การฝึกอบรม ส่ือการเรียนการสอน การวดัผลและประเมินผล 
 กุลปริยา  นกดี (บทคัดย่อ : 2558) ศึกษาการยอมรับเทคโนโลยี GPS Tracking ของ 
บริษทั พี.ที. ทรานส์เอ็กซ์เพรส จ ากดั โดยใช้แบบสอบถามปลายปิดท่ีผ่านการทดสอบความตรง 
ของเน้ือหาและมีระดบัความเช่ือมัน่โดยรวมเท่ากบั .924 ในการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากผูบ้ริหาร 
พนักงานตรวจสอบเส้นทางการเดินรถ และพนักงานขบัรถของบริษทั พี.ที. ทรานส์เอ็กซ์เพรส 
จ ากดั จ  านวน 155 คน และวเิคราะห์ขอ้มูลโดยใชก้ารวเิคราะห์ความถดถอยเชิงพหุคูณ ผลการศึกษา  
พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีอายุระหว่าง 36 – 40 ปี มีการศึกษาระดบั
มธัยมศึกษาหรือปวช. มีรายได้เฉล่ียต่อเดือน ต ่ากว่า 15,000 บาท และส่วนใหญ่มีประสบการณ์       
5 – 10 ปี ในการท างานท่ี บริษทั พี.ที. ทรานส์เอ็กซ์เพรส จ ากดั การทดสอบความตรงของเน้ือหา
และความน่าเช่ือถือดว้ยวิธีของครอนบาร์คกบักลุ่มตวัอยา่ง จ  านวน 30 คน ระดบัความเช่ือมัน่อยู่ท่ี 
.924 ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา่ ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการยอมรับเทคโนโลยี GPS Tracking ของ
บริษทั พี.ที. ทรานส์เอ็กซ์เพรส จ ากดั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ไดแ้ก่ การรับรู้ถือความ
ง่ายต่อการใชง้าน และคุณภาพการให้บริการ ดา้นการเขา้ถึงการให้บริการ โดยร่วมกนัพยากรณ์การ
ยอบรับเทคโนโลย ีGPS Tracking ของบริษทั พี.ที. ทรานส์เอก็ซ์เพรส จ ากดั ไดร้้อยละ 57 ในขณะท่ี
ปัจจัยด้านการรับรู้ถึงประโยชน์ท่ีได้รับจากเทคโนโลยี ทัศนคติต่อเทคโนโลยี คุณภาพการ
ให้บริการ    ดา้นการตอบสนองความตอ้งการ ความน่าเช่ือถือ และความปลอดภยัไม่ส่งผลต่อการ
ยอมรับเทคโนโลย ีGPS Tracking ของบริษทั พี.ที. ทรานส์เอก็ซ์เพรส จ ากดั 
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 อาทิตย์ เกียรก าจร และภูมิพร ธรรมสถิตเดช (บทคัดย่อ : 2557) ศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพล
ต่อการยอมรับเทคโนโลยี Interactive Whiteboard ในการเรียนการสอนของคณะแพทยศาสตร์ 
ศิริราชพยาบาล ซ่ึงการวิจยัคร้ังน้ีอยู่ภายใตแ้บบจ าลองทฤษฎีการยอมรับและการใช้เทคโนโลย ี 
(Unified Theory of Acceptance and Use of Technology : UTAUT) และผูว้ิจยัใชส้ถิติในการวิเคราะห์
ขอ้มูล ไดแ้ก่ ความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และทดสอบสมมติฐานดว้ยหลกัสถิติ
การวเิคราะห์ดว้ย T – Test, F – Test และความถดถอยเชิงเส้น ผลการศึกษา พบวา่ ปัจจยัท่ีมีอิทธิพล
ต่อการยอมรับเทคโนโลยี Interactive Whiteboard มากท่ีสุด คือ ปัจจยัด้านความคาดหวงัด้าน
ประสิทธิภาพ (Performance Expectancy) ล าดบัท่ี 2 ปัจจยัดา้นอิทธิพลทางสังคม (Social Influence) 
ล าดบัท่ี 3 คือ ปัจจยัดา้นการความคาดหวงัในการใช้งาน (Effort Expectancy) ล าดบัสุดทา้ย คือ 
ปัจจยัดา้นทศันคติท่ีเก่ียวขอ้งกบัการใช้งาน (Attitude toward of Use) โดยทั้ง 4 ปัจจยั สามารถ
อธิบายถึงการยอมรับเทคโนโลย ีInteractive Whiteboard ได ้ 
 นพมาศ  เสียมไหม (บทคัดย่อ : 2554) ศึกษาการยอมรับในการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ 
(e – government) (G2E) ของขา้ราชการในระดบัปฏิบติัการ โดยใชส้ถิติการวิเคราะห์ คือ วิเคราะห์
ความถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) และเพื่อการศึกษาความสัมพนัธ์ของปัจจยั 
ของการยอมรับในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ (e – government) ของข้าราชการในระดับ
ปฏิบติัการ โดยน าทฤษฏีการยอมรับเทคโนโลยีสารสนเทศ Technology Acceptance Model (TAM) 
แนวคิดและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องมาเป็นกรอบในการศึกษาวิจัยดูความสัมพนัธ์ของข้อมูล และ
แบ่งกลุ่มตัวอย่างออกเป็น 2 กลุ่ม คือ ส านักปลัดกระทรวงมหาดไทกับส านักปลัดกระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ดังนั้ น ผูว้ิจ ัยจึงเก็บข้อมูล จ านวนทั้ งส้ิน 557 คน และ         
ท  าแบบสอบถามจ านวนทั้งส้ิน 557 ฉบบั แบบสอบถามท่ีสมบูรณ์ท่ีน ามาใช้ในการวิจยั มีทั้งส้ิน   
557 ฉบบั คิดเป็น 100 % ของจ านวนแบบสอบถามทั้งหมด ผลการวิจยัในภาพรวมท่ีได้ พบว่า
ผูป้ฏิบติังานส่วนใหญ่มีการยอมรับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ (e – government) (G2E) อยูใ่น
ระดบัสูง พบว่า การรับรู้ถึงความง่ายในการใช้ส่งผลต่อการรับรู้ของประโยชน์ อีกทั้งยงัมีปัจจยั
ภายนอกท่ีส่งผลกระทบต่อการรับรู้ถึงประโยชน์ของเทคโนโลยีสารสนเทศ (e – government) (G2E) 
ในมุมมองของความแตกแต่งระหว่างบุคคล คือ ด้านความมุ่งมั่นของผูป้ฏิบัติงาน และระดับ
การศึกษาในมุมมองของความเก่ียวข้องกับงานปัจจัยท่ีส่งผลต่อการรับรู้ถึงประโยชน์ของ
เทคโนโลยีสารสนเทศ (e – government) (G2E) คือ ด้านความสัมพนัธ์เก่ียวขอ้งกบังาน ด้าน
คุณภาพของงานและด้านผลลัพธ์จากการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และในมุมมองของสภาวะ
แวดลอ้ม ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการรับรู้ถึงประโยชน์ของเทคโนโลยีสารสนเทศ (e – government) (G2E) 
คือ ดา้นวฒันธรรมองคก์ร ดา้นบรรทดัฐาน และดา้นการสนบัสนุนจากองคก์ร อีกทั้งปัจจยัท่ีส่งผล
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กระทบต่อการรับรู้วา่เทคโนโลยีสารสนเทศใชง้านง่าย ในมุมมองของความแตกต่างระหวา่งบุคคล คือ 
ในด้านประสบการณ์ของผูป้ฏิบติังานง่าย ในมุมมองของความแตกต่างระหว่างบุคคล คือ ในด้าน
ประสบการณ์ของผูป้ฏิบติังาน 
 ธีราลักษณ์  ธีรวัจณนาภา (บทคัดย่อ : 2554) ศึกษาถึงปัจจัยท่ีส่งผลต่อการใช้
คอมพิวเตอร์ ด้านการจัดการเรียนการสอน และด้านการพฒันาส่ือการสอนของบุคลากรครูใน
โรงเรียนการศึกษาขั้นพื้นฐานเอกชน จงัหวดันนทบุรี โดยจ าแนกปัจจยัท่ีศึกษา 6 ดา้น ได้แก่ ปัจจยั
ดา้นเพศ อายุ ระดบัการศึกษา ความรู้พื้นฐานด้านคอมพิวเตอร์ การสนบัสนุนของโรงเรียน และ
ความพร้อมด้านวสัดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจยัคร้ังน้ีเป็นบุคลากรครู         
ในโรงเรียนการศึกษาขั้นพื้นฐานเอกชน จงัหวดันนทบุรี ทั้งชายและหญิงท่ีปฏิบติังานอยู่ในสาย  
การสอน จ านวน 350 คน ไดม้าจากการสุ่มแบบชั้นภูมิ โดยมีเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั คือ แบบสอบถาม
ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการใช้คอมพิวเตอร์ของบุคลากรครูในโรงเรียนการศึกษาขั้นพื้นฐานเอกชน   
จงัหวดันนทบุรี และสถิติท่ีใช้ในกรวิเคราะห์ขอ้มูล คือ ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ของเพียร์สัน   
การวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ และการวิเคราะห์ถดถอยพหุแบบขั้นตอน ซ่ึงผลการวิจยั พบว่า ปัจจยั  
ท่ีส่งผลต่อการใช้คอมพิวเตอร์ของบุคลากรครูในโรงเรียนการศึกษาขั้นพื้นฐานเอกชน จงัหวดั
นนทบุรี ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นความรู้พื้นฐานดา้นคอมพิวเตอร์ และความพร้อมดา้นวสัดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 
ตามล าดบั 
 นพเดช  อยู่พร้อม (บทคัดย่อ : 2558) มีวตัถุประสงค ์เพื่อหาค าอธิบายวา่ปัจจยัใดท่ีส่งผล
โดยตรงต่อการยอมรับเทคโนโลยีระบบ EDLT โดยงานวิจยัน้ีจะประยุกต์ใช้ทฤษฎีแบบจ าลอง    
การยอมรับเทคโนโลยี (Technology Acceptance Modal หรือ TAM) ในการก าหนดตวัแปรและ
สมมติฐานจากนั้น จึงเก็บขอ้มูลกลุ่มตวัอยา่งจ านวน 302 ชุดดว้ยการใชแ้บบสอบถามและน าตวัแปร
ไปทดสอบดว้ยวธีิสหสัมพนัธ์ เพื่อใหไ้ดต้วัแปรท่ีใชท้ดสอบท่ีน่าเช่ือถือและมีความสัมพนัธ์กนัและ
น าไปทดสอบค่าสัมประสิทธ์ิเชิงเส้นตามโมเดลต่อไป โดยใชก้ารวเิคราะห์ Path Analysis 

 จิรวัฒน์ วงศ์ธงชัย และกาญจนา สุคัณธสิริกุล (บทคัดย่อ : 2557) ศึกษาปัจจยัด้านการ
รับรู้และการยอมรับเทคโนโลยีบาร์โคด้สองมิติ อีกทั้งการหาความสัมพนัธ์และผลกระทบท่ีปัจจยั
ด้านการรับรู้มีต่อการยอมรับเทคโนโลยีบาร์โค้ดสองมิติและการเปรียบเทียบปัจจัยด้าน
ประชากรศาสตร์ ไดแ้ก่ เพศ อาชีพ รายไดท่ี้แตกต่างส่งผลต่อการรับรู้และการยอมรับเทคโนโลยี
ของผูใ้ชง้านกลุ่มเจเนอเรชัน่วาย โดยเก็บขอ้มูลดว้ยแบบสอบถามกบักลุ่มตวัอยา่ง 400 คน โดยการ
แบ่งชั้นภูมิตามภาค 4 ภาค ไดแ้ก่ ภาคเหนือ ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคใต ้ภาคละ 
100 คน จากการศึกษา พบว่า ปัจจยัด้านการรับรู้มีความสัมพนัธ์กับการยอมรับในเทคโนโลยี
บาร์โค้ดสองมิติ อีกทั้งปัจจัยด้านการรับรู้มีผลต่อการยอมรับเทคโนโลยีบาร์โค้ดสองมิติของ
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ผูใ้ช้งานกลุ่มเจเนอเรชั่นวาย เรียงจากมากไปหาน้อยได้แก่ด้านความสอดคล้องกบัคุณค่า ความ
ตอ้งการ และประสบการณ์ในอดีต ดา้นความง่ายในการใชง้าน ดา้นความมีประโยชน์และดา้นความ
สนุกในการใช้งาน ตามล าดบัผูใ้ช้งานกลุ่มเจเนอเรชัน่วายท่ีมีปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ ไดแ้ก่ อาชีพ 
และรายไดแ้ตกต่างกนัมีการรับรู้ในเทคโนโลยบีาร์โคด้สองมิติแตกต่างกนั อีกทั้งผูใ้ชง้านกลุ่มเจเนอ
เรชั่นวาย ท่ีมีปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ ได้แก่ อาชีพ และรายได้แตกต่างกันมีการยอมรับ
เทคโนโลยบีาร์โคด้สองมิติแตกต่างกนั 
 ภาณุวัฒน์ กองราช (บทคัดย่อ : 2554) ศึกษาพฤติกรรมการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์
ของวยัรุ่นในประเทศไทย กรณีศึกษา Facebook โดยกลุ่มตวัอย่างเป็นกลุ่มวยัรุ่นท่ีมีอายุระหว่าง      
13 – 24 ปี สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล คือ สถิติเชิงพรรณนา ประกอบดว้ย ค่าร้อยละ สถิติเชิง
อนุมานประกอบดว้ย Multiple Regression Analysis, Independent Samples T – Test และ F – Test 
ซ่ึงผลการด าเนินงานวิจยั พบวา่ ความเพลิดเพลิน ความสนุกสนานและอิทธิพลทางสังคม มีผลต่อ
พฤติกรรมการใชเ้ครือข่ายสังคมออนไลน์ของวยัรุ่นในประเทศไทย 
 ศวัช  จันทนา สุภาภรณ์  (บทคัดย่อ : 2554) การศึกษาคร้ังน้ี มีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษา
พฤติกรรมการเปิดรับส่ือออนไลน์บนเครือข่ายสังคมออนไลน์และเพื่อเปรียบเทียบทศันคติท่ีมีต่อ
การเปิดรับส่ือออนไลน์บนเครือข่ายสังคมออนไลน์ โดยกลุ่มตวัอยา่งเป็นกลุ่มนกัศึกษาท่ีไดใ้ชง้าน
และเปิดรับส่ือออนไลน์บนเครือข่ายสังคมออนไลน์ สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ สถิติ      
เชิงพรรณนา ประกอบดว้ย ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน สถิติเชิง
อนุมานประกอบดว้ย Independent  Samples T – Test และ F – Test ผลการด าเนินงานวิจยั พบวา่  
กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ใชง้านดา้นบนัเทิง ดนตรี ภาพยนตร์และกีฬามากท่ีสุด 
 ปัทมา  อยู่สิน (บทคัดย่อ : 2553) ศึกษาการยอมรับเทคโนโลยีสารสนเทศของกลุ่ม
ผู ้ปฏิบัติงานด้านกลยุทธ์ กลุ่มผู ้ปฏิบัติงานด้านระบบสนับสนุนและกลุ่มผู ้ปฏิบัติงานด้าน
ติดต่อส่ือสาร โดยน าทฤษฎี TAM2 มาเป็นกรอบในการศึกษาวิจยัดูความสัมพนัธ์ของขอ้มูล ไดแ้ก่ 
ดา้นบรรทดัฐาน ดา้นภาพลกัษณ์ ดา้นความสัมพนัธ์ของงาน ดา้นคุณภาพของงาน ดา้นผลลพัธ์จาก
การทดลอง ดา้นการรับรู้วา่เทคโนโลยสีารสนเทศมีประโยชน์ และดา้นความสมคัรใจในการใชง้าน 
ซ่ึงได้เก็บข้อมูลจากแบบสอบถาม เพื่อศึกษาระดับการยอมรับเทคโนโลยีสารสนเทศของ
ผูป้ฏิบติังานภายในกรมวทิยาศาสตร์การแพทย ์ผลการศึกษาวิจยัท่ีได ้พบวา่ ผูป้ฏิบติังานแต่ละกลุ่ม
มีการยอมรับเทคโนโลยีสารสนเทศอยูใ่นระดบัสูงและความคิดเห็นส่วนใหญ่ พบวา่การยอมรับใน
แต่ละดา้นมีความสัมพนัธ์กนั ซ่ึงหน่วยงานสามารถน าผลวิจยัน้ีไปมุ่งเน้นให้ความส าคญัในแต่ละ
ดา้นเพื่อให้ผูใ้ช้งานเกิดการยอมรับในเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีพฒันาข้ึนมาและพร้อมท่ีจะใช้งาน
เทคโนโลยสีารสนเทศเหล่านั้นดว้ย 
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 วิไลวรรณ  พวงแก้ว (บทคัดย่อ : 2553) ศึกษา 1) การยอมรับเทคโนโลยีสารสนเทศ    
และการส่ือสารของนักประชาสัมพนัธ์กรมการแพทย ์2) ปัจจยัท่ีมีผลต่อการยอมรับเทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสารของนักประชาสัมพนัธ์กรมการแพทย์ และ 3) ปัญหาอุปสรรคและ
ขอ้เสนอแนะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการส่ือสารในงานประชาสัมพนัธ์ของกรมการ
แพทย์ วิจัย น้ี เ ป็นวิจัย เชิงปริมาณและเชิง คุณภาพ ประชากรท่ีศึกษา ได้แก่  ผู ้ปฏิบัติงาน
ประชาสัมพนัธ์ กรมการแพทย์ จ  านวน 100 คน และผูเ้ช่ียวชาญด้านการประชาสัมพนัธ์ระดับ
ช านาญการ       กรมการแพทย ์จ านวน 4 คน เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั คือ แบบสอบถาม และแบบ
สัมภาษณ์ วิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณโดยใช้สถิติค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน         การทดสอบค่าที และการวิเคราะห์ความแปรปรวน และวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงคุณภาพ 
โดยการพรรณนาเชิงวิเคราะห์ ผลการวิจยั พบว่า 1) ผูป้ฏิบติังานประชาสัมพนัธ์กรมการแพทย์
ยอมรับเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร เพื่อน ามาพฒันางานประชาสัมพนัธ์อยูใ่นระดบัมาก
ท่ีสุด     2) ปัจจยัท่ีมีต่อการยอมรับ คือ การท างานมีความทนัสมยั มีประสิทธิภาพ และการท างานมี
ความสะดวกมากข้ึน และ 3) ปัญหาและอุปสรรค คือ งบประมาณ ความพร้อมของวสัดุอุปกรณ์ 
ความสามารถของบุคลากรและการบริหารจดัการการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร     
ในงานประชาสัมพนัธ์ และข้อเสนอแนะ คือ ควรมีหน่วยงานหลักในการดูแลและแก้ไขปัญหา       
ท่ีเกิดข้ึน มีเคร่ืองมือท่ีทนัสมยัและมีการเรียนรู้ส่ิงใหม่อยูเ่สมอ 
 เจย์ ฌอน ล ี(Jay Sean Lee, บทคัดย่อ : 2003) ศึกษาการยอมรับเทคโนโลยีและเครือข่าย
สังคมในการเรียนทางไกล สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือสถิติเชิงอนุมานประกอบด้วย 
Regression Analysis ซ่ึงผลการด าเนินงานวจิยั พบวา่ ความคาดหวงัในการใชง้านมีอิทธิพลต่อสังคม
การศึกษาการเรียนทางไกล 
 ทอม บูคานัน ฟิลลิป เซนต์ เทอร์ และกุนเทอ ซาวน์เดอร์ส (Tom Buchanan, Phillip Saint 
Tyr and Gunter Saunders, บทคัดย่อ : 2013) ศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการใชเ้ทคโนโลยีทางการศึกษา
เทคโนโลยีการเรียนรู้ กรณีศึกษารูปแบบการเปิดรับเทคโนโลยีในมหาวิทยาลยั โดยรวบรวมขอ้มูล
แบบออนไลน์ จ  านวน 114 ชุด ในด้านความสามารถในการใช้อินเตอร์เน็ตและอุปสรรคในการ
เปิดรับการใชเ้ทคโนโลยทีางการเรียนรู้ ท าการวิเคราะห์ขอ้มูล โดยวิเคราะห์การถดถอย ผลของการ
วิเคราะห์ช้ีให้เห็นวา่ทั้งสองตวัแปร มีความสัมพนัธ์กบัการใช้เทคโนโลยีการเรียนรู้ สอดคลอ้งกบั
รูปแบบของการมีส่วนร่วมของเทคโนโลยีท่ีค  านึงถึงการอ านวยความสะดวกหรือยบัย ั้งเง่ือนไข 
มากกว่ารูปแบบการยอมรับเทคโนโลยีแบบเก่า ดงันั้น มหาวิทยาลยัควรมีการอบรมและพฒันา
แนวคิดเพื่อใหเ้กิดการใชเ้ทคโนโลยทีางการศึกษามากข้ึน 
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 โรเบิร์ต โจเซฟ (Robert Joseph, บทคัดย่อ : 2013) ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการใชเ้ทคโนโลยี  
ในการประชุมทางไกลในบริษทั เทคโนโลยีระดบัโลก Telepresence เป็นการใชเ้ทคโนโลยีในการ
ประชุมทางไกลดว้ยวีดีโอความละเอียดสูง เสียงเซอร์ราวด์และสตูดิโอ สร้างข้ึนเป็นพิเศษ เพื่อใช ้ 
ในการประชุมแบบเห็นหน้ากนั ท่ีใช้ใน 500 กว่าบริษทัทัว่โลก และมีความต้องการการท างาน
ร่วมกนัอย่างกวา้งขวางในหมู่องค์กรเหล่านั้น มีการลงทุนอย่างมากในด้านเทคโนโลยีทางไกล
เสมือนจริง เพื่อช่วยในการท างานร่วมกนัของบริษทั การใช้งานระหว่างหน่วยงาน แต่บางแผนก
ไม่ได้ใช้เลย เพื่อศึกษาระดบัความแตกต่างในการใช้การประชุมทางไกล โดยพิจารณาจากปัจจยั
ประกอบดว้ยทฤษฎีกรยอมรับและการใชเ้ทคโนโลยีและการประเมิน ผลกระทบของการใชเ้ทคโนโลยี
ทางไกลเสมือนจริงได้ ผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่า ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการประชุมทางไกล คือ          
การยอมรับการใชง้าน ในขณะท่ีปัจจยัอ่ืน ๆ มีผลกระทบเพียงเล็กน้อยหรือไม่มีเลย จากผลการวิจยั
หน่วยงานต่าง ๆ และหน่วยงานโทรคมนาคม ควรน าผลการวิจยัไปใช้ในการพิจารณาการลงทุน 
และเพิ่มแรงเสริมในการยอมรับการใชเ้ทคโนโลยใีหม้ากข้ึน 
 เนกิน บารัช เดสเจอร์ดิ (Negin Barat Dastjerdi, บทคัดย่อ : 2016) มีวตัถุประสงค ์เพื่อหา
ปัจจยัท่ีมีผลต่อการยอมรับเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร (ICT) ของนักศึกษาการศึกษา
ทางไกลบนพื้นฐานของเทคโนโลยีการยอมรับ กรณีศึกษาท่ีมหาวิทยาลยัการศึกษาทางไกลในอิหร่าน 
ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี เป็นนกัเรียนท่ีเรียนทางไกลของมหาวิทยาลยัในอิหร่าน เก็บรวบรวม
ขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่งจ านวน 281 คน และเลือกกลุ่มตวัอยา่งดว้ยวิธีการสุ่มแบบง่าย เคร่ืองมือการเก็บ
รวบรวมขอ้มูลท่ีใช้เป็นแบบสอบถามวิจยัท่ีออกแบบบนพื้นฐานของการศึกษาภาคสนามและการใช้
แบบสอบถามท่ีใชใ้นการศึกษาของ (Alanazy, 2006) และ (Wikins, 2008) โดยมีขอ้ค าถามเก่ียวกบั
โครงสร้างและปัจจยัท่ีก่อให้เกิดรูปแบบการยอมรับเทคโนโลยี การวิเคราะห์ข้อมูลใช้โปรแกรม   
SPSS – 21 และ Lisrel ผลการวิเคราะห์แสดงให้เห็นความสัมพนัธ์ท่ีส าคญัระหว่างการรับรู้ถึง
ประโยชน์และความสะดวกในการใช้ (ICT) กบัทศันคติท่ีมีผลต่อการใชง้านของเทคโนโลยีทศันคติท่ี
มีต่อการใช ้(ICT) กบัการตดัสินใจท่ีจะใช ้(ICT)) และระหวา่งการตดัสินใจท่ีจะใช ้(ICT) กบัการใชง้าน
จริง 
 แคทลีน แมคแคล (Catherine McCall, บทคัดย่อ : 2014) ศึกษาถึงปัจจยัท่ีส่งผลกระทบต่อ
การยอมรับของครูในการใช้โทรศพัท์เพื่อการเรียนรู้ โดยมุ่งศึกษาและทดสอบรูปแบบใหม่ในการ
ยอมรับเทคโนโลยีซ่ึงมีตัวแปรใหม่ 3 ตัวแปร ประกอบด้วย การรู้ดิจิทลั ความกลัวและกังวลใน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร (ICT) และการรับรู้ความสามารถของตนเองในดา้นเทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสาร รูปแบบการยอมรับเทคโนโลยีใหม่น้ีตั้ งอยู่บนพื้นฐานความเช่ือและ
ทศันคติท่ีมีต่อเทคโนโลยี โดยมีปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้ง คือ การรับรู้ถึงประโยชน์และความสะดวกในการใช้
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ผลการวิจยั พบวา่ ส่วนใหญ่ผูส้อนไม่ให้ใชเ้ทคโนโลยีในห้องเรียนและพบสองประเด็นท่ีส่งผลต่อกร
ใช้เทคโนโลยีของผูส้อน คือ 1) อิทธิพลความเช่ือของครูผูส้อน โดยเฉพาะในเร่ืองดา้นการเห็นคุณค่า
ของเทคโนโลยีใหม่ และความจ าเป็นในการเรียนรู้เพื่อใช้เทคโนโลยีใหม่ และ 2) อิทธิพลท่ีมาจาก
ทกัษะการใชเ้ทคโนโลยีของครูผูส้อนท่ีตอ้งมีการพฒันาให้เพิ่มมากข้ึน 
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    ตารางที ่ 2.2    การทบทวนงานวจัิยทีเ่กีย่วข้องกบัปัจจัยทีส่่งผลต่อการยอมรับการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 
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1. ปัจจยัด้าน
สถานภาพทัว่ไป  
ได้แก่ เพศ อายุ ระดบั
การศึกษาลกัษณะงาน
ทีรั่บผดิชอบ 
 

  
 

    
 

 
 

   
 

    
 

   
 

           
 
6 
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2. ทศันคตทิีม่ต่ีอการ
ใช้เทคโนโลยี 

                            11 

3. ความรู้ความสามารถ 
การใช้เทคโนโลย ี

                            1 

4. ประสบการณ์ด้าน
การใช้เทคโนโลย ี

                            1 

5. การรับรู้ประโยชน์
ของเทคโนโลย ีเช่น 
สะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง 
แม่นย า ประหยดัเวลา 

                            

11 

6. ความคาดหวงัจาก
ประสิทธิภาพของ
เทคโนโลยี 

                            6 

7. ความส าเร็จจากการ
ใช้งานของเทคโนโลย ี

                            2 

8. อทิธิพลทางสังคม                             5 
9. การฝึกอบรม
เกีย่วกบัเทคโนโลย ี
 

                            5 
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10. การได้รับการ
สนับสนุนจาก
ผู้บังคบับัญชา 

                            5 

11. ความเพยีงพอ 
ของเทคโนโลย ี
ในหน่วยงาน 

                            3 

12. ความรู้
ความสามารถ 
พืน้ฐานของตนเอง 

                            5 

13. การรับรู้ความง่าย
ในการใช้เทคโนโลย ี

                            8 

14. ความสนุกสนาน                             3 
15. แรงจูงใจในการใช้
เทคโนโลยี 

                            1 

16. ความสามารถใน
การควบคุมการใช้งาน 

                            1 
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 จากตารางท่ี 2.2 สรุปผลการทบทวนงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง : จากการทบทวนงานวิจัย          
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัปัจจยัท่ีส่งผลต่อการยอมรับการใช้ระบบสารสนเทศ โดยพิจารณาตามจ านวนความ
สอดคลอ้งของผลการวิจยัของนกัวิจยัทั้งส้ิน 20 คน พบวา่ ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการยอมรับการใชร้ะบบ
สารสนเทศ 4 อนัดบัแรก จ านวนทั้งส้ิน 6 ตวัแปร มีดงัน้ี อนัดบัท่ีหน่ึง มีสองตวัแปร คือ “การรับรู้
ประโยชน์ ว่าช่วยให้สะดวก รวดเร็ว ถูกตอ้ง แม่นย  า ประหยดัเวลา” และ “ทศันคติท่ีมีต่อการใช้
เทคโนโลยี” อนัดบัท่ีสอง “การรับรู้ความยากง่ายในการใชเ้ทคโนโลยี” อนัดบัท่ีสาม มีสองตวัแปร 
คือ “ปัจจยัด้านสถานภาพทัว่ไป ได้แก่ เพศ อายุ ระดบัการศึกษาลกัษณะงานท่ีรับผิดชอบ” และ
“ความคาดหวงัจากประสิทธิภาพของระบบ” อนัดบัท่ีส่ี “การไดรั้บการสนบัสนุนจากผูบ้งัคบับญัชา” 
ดงันั้น ผูว้จิยัจึงไดเ้ลือกตวัแปรดงักล่าวมาพฒันาเป็นกรอบแนวคิดในการวจิยัคร้ังน้ี 
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 ตารางที ่ 2.3    การทบทวนงานวจัิยทีเ่กีย่วข้องเกี่ยวกบัสถิติทีใ่ช้กบัปัจจัยทีส่่งผลต่อการยอมรับการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 
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1. สถิตเิชิงพรรณนา                              12 

-  ความถี่                              
-  ร้อยละ                              
-  ค่าเฉลีย่                              
-  ส่วนเบี่ยงเบน                               
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 มาตรฐาน 

2. สถิตเิชิงอ้างองิ                              
- การวเิคราะห์ความ

แปรปรวน  
     (Analysis of 

Variance) 

                             

- การวเิคราะห์ความ
ถดถอยและ
สหสัมพนัธ์ 
(Regression and 
Correlation 
Analysis) 
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  ตารางที ่ 2.3   การทบทวนงานวจัิยทีเ่กีย่วข้องเกีย่วกบัสถิติทีใ่ช้กบัปัจจัยทีส่่งผลต่อการยอมรับการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ (ต่อ) 

 
 
 
 
 
 
สถิตทิีใ่ช้ 
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-  T - Test                              
-  F - Test                              
-  One – Way   

 ANOVA 
                             

-  ไค – สแควร์                              
-  Regression   

 Analysis 
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-  Multiple    
 Regression   
 Analysis 

  

                          
12 

-  Lisrel                              

-  Multiple   
 Linear   
 Regression 

  
                          

 

-  P – Value                              
-  Independent 

 Samples  

  
                          

 

-  LSD                              
-  Simple  

 Regression 
 Analysis 

  
                          

 

-  Path Analysis                              
-  Canonical  

Correlation 
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 จากตารางท่ี 2.3 สรุปผลการทบทวนงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง : จากการทบทวนงานวิจัยท่ี
เก่ียวขอ้งกบัเก่ียวกบัสถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการยอมรับการใช้ระบบสารสนเทศ  
โดยพิจารณาตามจ านวนความสอดคลอ้งของผลการวจิยัของนกัวิจยั ทั้งส้ิน 20 คน พบวา่ สถิติท่ีนกัวิจยั
ส่วนใหญ่ใช้วิเคราะห์ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการยอมรับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 2 อนัดบัแรก มีดงัน้ี 
อนัดบัท่ีหน่ึง  “สถิติเชิงพรรณนา” อนัดบัท่ีสอง  “Multiple Regression Analysis”  ดงันั้น ผูว้ิจยัจึงได้
เลือกสถิติ “Multiple Regression Analysis”  มาใช้ในการวิจยัสถิติเชิงอนุมาน และความถ่ี ร้อยละ 
ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน มาใชใ้นการวเิคราะห์สถิติเชิงพรรณนาคร้ังน้ี 
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บทที ่3 

 
วธิกีารด าเนินการวจิัย 

 
 

รูปแบบการวจัิย 
การด าเนินการวจิยัคร้ังน้ี ผูว้จิยัศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อการยอมรับการใชร้ะบบสารสนเทศ 

ของสถาบนัการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่ โดยวิธีการวิเคราะห์องค์ประกอบ ซ่ึงเป็นเทคนิคการ
วิเคราะห์ทางสถิติ และเพื่อให้การวิจยัคร้ังน้ีบรรลุวตัถุประสงค์ของการวิจยัท่ีก าหนดไว ้ผูว้ิจยั       
จึงเสนอวธีิการด าเนินการวจิยั ดงัน้ี 

 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากรท่ีใชใ้นการเก็บขอ้มูล ไดแ้ก่ บุคลากรของสถาบนัการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่  
เป็นจ านวน 104 คน  
 กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี ไดก้  าหนดขนาดของกลุ่มตวัอยา่ง กรณีทราบจ านวน
ประชากร โดยค านวณจากสูตร Taro Yamane เป็นจ านวน 104 คน 

 
 

 
 

 
โดยก าหนดให ้   n    =   ขนาดกลุ่มตวัอยา่ง  

    N   =  ขนาดของประชากรในการศึกษา 142 คน 
    e    =  ระดับความคลาดเคล่ือนท่ียอมให้เกิดข้ึน เท่ากับ 0.05 

                          
 
 
 

                       
                         N 
      n   =   
                     1 + Ne2 
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เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมขอ้มูล เพื่อศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อการยอมรับการใช้
ระบบสารสนเทศของบุคลากรสถาบนัการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่ โดยผูว้ิจยัท าการสร้าง     
เพื่อเก็บรวมรวบขอ้มูลปัจจยัท่ีเป็นตวัแปร 5 ตวัแปร ท่ีคาดวา่มีความสัมพนัธ์ต่อการยอมรับการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ ซ่ึงผูว้ิจยัก าหนดเป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัปัจจยัท่ีส่งผลต่อการยอมรับ    
การใชร้ะบบสารสนเทศของบุคลากรในสถาบนัการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่ โดยแบ่งออกเป็น  
3 ตอน ดงัน้ี 
 ตอนที่ 1  แบบสอบถามขอ้มูลพื้นฐานของผูต้อบแบบสอบถาม ประกอบดว้ย เพศ อาย ุ
ระดบัการศึกษา ลกัษณะงานท่ีรับผดิชอบ มีลกัษณะเป็นการเลือกตอบ (Check – list) 
 ตอนที ่2  เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัปัจจยัท่ีส่งผลต่อการยอมรับการใชร้ะบบสารสนเทศ
ของบุคลากรในสถาบนัการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่ โดยมีการก าหนดเกณฑ์การให้คะแนน 
ดงัน้ี 

  ระดบัคะแนน 4.51 – 5.00  = 5 หมายความวา่ มากท่ีสุด 
  ระดบัคะแนน 3.51 – 4.50  = 4 หมายความวา่ มาก 
  ระดบัคะแนน 2.51 – 3.50 = 3  หมายความวา่ ปานกลาง 
  ระดบัคะแนน 1.51 – 2.50 = 2  หมายความวา่ นอ้ย 
  ระดบัคะแนน 1.00 – 1.50 = 1  หมายความวา่ นอ้ยท่ีสุด 
 

ทีม่า :   http://krupee.blogspot.com/2009/09/rating-scale.html, 2552 

 

  ตอนที ่3  เป็นขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการยอมรับการใชร้ะบบสารสนเทศ
ของบุคลากรในสถาบนัการพลศึกษา วทิยาเขตเชียงใหม่ 
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 การทดสอบเคร่ืองมือในการวจัิย  
  1.  การทดสอบความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหาโดยการหาค่า (Index of Item – Objective 
Congruence : IOC) ของผูเ้ช่ียวชาญจากการให้ผูเ้ช่ียวชาญตรวจสอบแบบสอบถามการวิจยั             
ว่ามีความเท่ียงตรงตามวตัถุประสงค์ในการวิจัยหรือไม่ ค่าสอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับ
วตัถุประสงคใ์นการตรวจสอบ โดยใหเ้กณฑใ์นการตรวจพิจารณาขอ้ค าถาม ดงัน้ี  
   ใหค้ะแนน  +1   ถา้แน่ใจวา่ ขอ้ค าถามวดัไดต้รงตามวตัถุประสงค ์
   ใหค้ะแนน    0   ถา้ไม่แน่ใจวา่ ขอ้ค าถามวดัไดต้รงตามวตัถุประสงค ์
   ใหค้ะแนน   -1   ถา้แน่ใจวา่ ขอ้ค าถามวดัไดไ้ม่ตรงตามวตัถุประสงค ์
 
 
 
 

IOC คือ  ความสอดคลอ้งระหวา่งวตัถุประสงคก์บัแบบสอบถาม 
   ∑R   คือ ผลรวมของคะแนนจากผูเ้ช่ียวชาญทั้งหมด 
   N     คือ จ านวนผูเ้ช่ียวชาญ 
 
  2.  การวดัคุณภาพความเช่ือมัน่ (Reliability) ของแบบสอบถามว่าขอ้ค าถามแต่ละขอ้
ค าถามสอดคล้องกนัหรือไม่ เป็นการวดัการสอดคลอ้งภายใน (Internal Consistency) ซ่ึงใช้สูตร  
ทางคณิตศาสตร์ท่ีอยูใ่นเกณฑย์อมรับอยูท่ี่ 0.7 ข้ึนไป โดยใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูป SPSS  
   ค่าความเช่ือมั่น   ความหมาย 
   0.00 – 0.20   มีความเช่ือมัน่ต ่ามากหรือไม่มีเลย 
   0.21 – 0.40   มีความเช่ือมัน่ต ่า 
   0.41 – 0.70   มีความเช่ือมัน่ปานกลาง 
   0.71 – 1.00   มีความเช่ือมัน่สูง 
 จากผลการทดสอบหาค่าความน่าเช่ือถือ ภายหลงัการท าแบบทดสอบเก็บขอ้มูลจากกลุ่ม
ตวัอย่างจ านวน 30 ราย ได้ผลค่า Cronbach’s Alpha เฉล่ียในแต่ละด้านของตวัแปรตามตาราง 
ต่อไปน้ี  
 
 
 

IOC   =    ∑R 

              N 
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ตารางที ่ 3.1    ผลการทดสอบความน่าเช่ือถือได้ (Reliability) จากแบบสอบถาม 
   ในการจัดเกบ็ข้อมูลเบือ้งต้น จ านวน 30 ราย (Try – Out) 

ปัจจยัทีส่่งผลต่อการยอมรับการใช้ระบบสารสนเทศ จ านวนข้อค าถามช้ีวดั Cronbach’s  Alpha 

1. การรับรู้ประโยชนข์องระบบสารสนเทศ  
    (Perceived Usefulness) 

PU1 – PU7 
 

.892 

2. ทศันคติต่อการใชง้าน  
    (Attitude toward Using) 

AT1 – AT5 .836 

3. การรับรู้ความยากง่ายในการใชร้ะบบสารสนเทศ    
    (Perceived Ease of Use) 

PE1 – PE4   .911 

4. ความคาดหวงัจากประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศ 
    (The Expectations of the Performance of the  
    Information System) 

EP1 – EP3 
 

          
         .880 

5. การไดรั้บการสนบัสนุนจากผูบ้งัคบับญัชา   
    (Management Support) 

MS1 – MS6 
 

          .909 

                                                          รวมเฉลีย่           .955 

 
ข้อมูลและแหล่งข้อมูล 
 ขอ้มูลของการศึกษาคร้ังน้ี ผูว้ิจยัตอ้งการทราบถึงปัจจยัใดท่ีส่งผลต่อการยอมรับการใช้
ระบบสารสนเทศ โดยกรณีศึกษา ไดแ้ก่ บุคลากรทั้งหมดของสถาบนัการพลศึกษา วทิยาเขตเชียงใหม่  
 
การวเิคราะห์ข้อมูล 
 1.  สถิติเชิงพรรณนา (Description Statistics) การวิเคราะห์ขอ้มูลค่าทางสถิติท่ีเก่ียวกบั
ข้อมูลเฉพาะบุคคลของกลุ่มตวัอย่างและตวัแปรท่ีได้จากการเก็บรวมรวบข้อมูล เพื่อให้ทราบ
ลกัษณะของการแจกแจงตวัแปรแต่ละตวัเป็นการวเิคราะห์ โดยใชส้ถิติพื้นฐาน เช่น ค่าเฉล่ีย (Mean)  
ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของตัวแปรแต่ละตัวท่ีใช้ในการศึกษา  

โดยใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติค านวณหาค่าเฉล่ีย ( x̄ ) ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.)  
 2.  สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistic) การวิเคราะห์เพื่อทดสอบสมมติฐาน โดยใชส้ถิติ 
Multiple Regression เพื่อหาปัจจยัท่ีส่งผลระหวา่งตวัแปรในรูปของการท านาย โดยประกอบดว้ย 
ตวัแปร 2 ชนิด คือ x เป็นตวัแปรอิสระ มี 1 ตวั หรือมากกวา่ y เป็นตวัแปรตาม มีเพียง 1 ตวัเท่านั้น 
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บทที ่4 

 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

 
 
 การวิจยัเร่ือง ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการยอมรับการใช้ระบบสารสนเทศ กรณีศึกษา สถาบนั    
การพลศึกษา วทิยาเขตเชียงใหม่ เพื่อศึกษาถึงปัจจยัท่ีส่งผลต่อการยอมรับการใชร้ะบบสารสนเทศของ
บุคลากรในสถาบนัการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่ กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ีเป็นบุคลากร
ของสถาบนัการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่ ไดก้  าหนดขนาดของกลุ่มตวัอย่าง โดยค านวณจากสูตร 
Taro Yamane จ านวน 104 คน เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวมรวบขอ้มูล ปัจจยัท่ีเป็นตวัแปร 5 ตวัแปร   
ท่ีคาดว่ามีความสัมพนัธ์ต่อการยอมรับการใช้ระบบสารสนเทศ ซ่ึงผูว้ิจยัก าหนดเป็นแบบสอบถาม
เก่ียวกบัปัจจยัท่ีส่งผลต่อการยอมรับการใช้ระบบสารสนเทศของบุคลากรในสถาบนัการพลศึกษา 
วทิยาเขตเชียงใหม่ โดยแบ่งออกเป็น 2 ตอน ไดแ้ก่  
 ตอนที ่ 1   แบบสอบถามขอ้มูลพื้นฐานของผูต้อบแบบสอบถาม ประกอบดว้ย เพศ อาย ุ
ระดบัการศึกษา ลกัษณะงานท่ีรับผดิชอบ มีลกัษณะเป็นการเลือกตอบ (Check – list)  
 ตอนที ่ 2   แบบสอบถามเก่ียวกับปัจจัยท่ี มี อิทธิพลต่อการยอมรับการใช้ระบบ
สารสนเทศของบุคลากรในสถาบนัการพลศึกษา วทิยาเขตเชียงใหม่  
 ตอนที่  3     ขอ้เสนอแนะเพิ่มเติมเก่ียวกบัปัจจยัอ่ืน ๆ ท่ีท่านคิดว่าส่งผลต่อการยอมรับ 
การใชร้ะบบสารสนเทศ 
 สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ขอ้มูล สถิติเชิงพรรณนา (Description Statistics) การวิเคราะห์   
ขอ้มูลค่าทางสถิติท่ีเก่ียวกบัขอ้มูลเฉพาะบุคคล และสถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistic) การวิเคราะห์
เพื่อทดสอบสมมติฐาน โดยใช้สถิติ Multiple Regression เพื่อหาปัจจยัท่ีส่งผลระหว่างตวัแปรในรูป
ของการท านาย ตามสมมติฐานท่ีตั้งไวแ้ละน าเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้มูล ในรูปตารางและความเรียง 
ดงัต่อไปน้ี  
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ตอนที ่1   แบบสอบถามข้อมูลพืน้ฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม ประกอบด้วย เพศ อายุ  ระดับการศึกษา 
ลกัษณะงานทีรั่บผดิชอบ มีลกัษณะเป็นการเลอืกตอบ (Check– list)   

ตารางที ่ 4.1    จ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามข้อมูลพืน้ฐาน 

เพศ จ านวน (n = 104) ร้อยละ 
ชาย 45 43.27 
หญิง 59 56.73 
รวม 104 100.00 

อายุ จ านวน (n = 104) ร้อยละ 
ต ่ากวา่ 25 ปี  3 2.88 
ตั้งแต่ 26 – 35 ปี 50 48.08 
ตั้งแต่ 36 – 60 ปี  47 45.19 
มากกวา่ 60 ปี ข้ึนไป 4 3.85 
รวม 104 100.00 

ระดบัการศึกษา จ านวน (n = 104) ร้อยละ 
ระดบัปริญญาตรี 39 37.50 
ระดบัปริญญาโท 59 56.73 
ระดบัปริญญาเอก 6 5.77 
รวม 104 100.00 

ต าแหน่ง จ านวน (n = 104) ร้อยละ 
ขา้ราชการครู 30 28.85 
ขา้ราชการพลเรือน 6 5.77 
ลกูจา้งประจ า 8 7.69 
ลกูจา้งชัว่คราว 60 57.69 
รวม 104 100.00 

    ประเภทงานที่รับผดิชอบ จ านวน (n = 104) ร้อยละ 
อาจารย ์  62 59.62 
เจา้หนา้ท่ีส านกังาน 31 29.81 
งานบริการทัว่ไป 8 7.69 
 อ่ืน ๆ  3 2.88 
รวม 104 100.00 
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 จากตารางท่ี 4.1 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามขอ้มูลพื้นฐานต่อการยอมรับ   
การใช้ระบบสารสนเทศของบุคลากรในสถาบนัการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่ กลุ่มตวัอย่าง
ทั้งหมด จ านวน 104 คน เพศชาย จ านวน 45 คน คิดเป็น ละ 43.27 และเพศหญิง จ านวน 59 คน คิด
เป็นร้อยละ 56.73 
 จ าแนกตามอายตุ่อการยอมรับการใชร้ะบบสารสนเทศของบุคลากรในสถาบนัการพลศึกษา 
วิทยาเขตเชียงใหม่ จากกลุ่มตวัอย่างทั้งหมดจ านวน 104 คน พบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มีอาย ุ
ตั้งแต่ 26 – 35 ปี จ  านวน 50 คน คิดเป็นร้อยละ 48.08 รองลงมา มีอายุตั้งแต่ 36 – 60 ปี จ านวน       
47 คน คิดเป็นร้อยละ 45.19 อายุมากกวา่ 60 ปี ข้ึนไป จ านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 3.85 อายุต  ่ากวา่ 
25 ปี จ  านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 2.88 ตามล าดบั    
 จ าแนกตามระดับการศึกษาต่อการยอมรับการใช้ระบบสารสนเทศของบุคลากรใน
สถาบนัการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่ กลุ่มตวัอยา่งทั้งหมด จ านวน 104 คน พบวา่ กลุ่มตวัอยา่ง
ส่วนใหญ่ ระดบัการศึกษาปริญญาโท จ านวน 59 คน คิดเป็นร้อยละ 56.73 รองลงมา ระดบัการศึกษา
ปริญญาตรี จ านวน 39 คน คิดเป็นร้อยละ 37.50 และระดบัการศึกษาปริญญาเอก จ านวน 6 คน     
คิดเป็นร้อยละ 5.77 ตามล าดบั                     
 จ าแนกตามต าแหน่งต่อการยอมรับการใช้ระบบสารสนเทศของบุคลากรในสถาบนั    
การพลศึกษา วทิยาเขตเชียงใหม่ จากกลุ่มตวัอยา่งทั้งหมด จ านวน 104 คน พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ 
ต าแหน่งลูกจา้งชั่วคราว จ านวน 60 คน คิดเป็นร้อยละ 57.69 รองลงมา มีต าแหน่งขา้ราชการครู 
จ านวน 30 คน คิดเป็นร้อยละ 28.85 ต  าแหน่งลูกจา้งประจ า จ  านวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 7.69 และ
ต าแหน่งขา้ราชการพลเรือน จ านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 5.77 ตามล าดบั      
 จ าแนกตามประเภทงานท่ีรับผดิชอบต่อการยอมรับการใชร้ะบบสารสนเทศของบุคลากร
ในสถาบนัการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่ จากกลุ่มตวัอย่างทั้งหมดจ านวน 104 คน พบว่า        
กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นอาจารย ์จ  านวน 62 คน คิดเป็นร้อยละ 59.62 รองลงมาเป็นเจา้หน้าท่ี
ส านกังาน จ านวน 31 คน คิดเป็นร้อยละ 29.81 ท  างานบริการทัว่ไป จ านวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 
7.69 และอ่ืน ๆ จ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 2.88 ตามล าดบั 
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ตอนที่  2   แบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการยอมรับการใช้ระบบสารสนเทศของ
บุคลากรในสถาบันการพลศึกษา วทิยาเขตเชียงใหม่ 

ตารางที ่4.2    ค่าเฉลีย่ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นเกีย่วกบัระดับความคิดเห็น 
       ปัจจัยด้านการรับรู้ประโยชน์ของระบบสารสนเทศ (Perceived Usefulness)  
       ปัจจัยทีม่ีอทิธิพลต่อการยอมรับการใช้ระบบสารสนเทศของบุคลากร 
       ในสถาบันการพลศึกษา วทิยาเขตเชียงใหม่ 

การรับรู้ประโยชน์ของระบบสารสนเทศ 
(Perceived Usefulness) 

x̄  S. D. 
ระดบั 

ความคิดเห็น 

1.  ระบบสารสนเทศช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบติังาน 4.24 .79 มาก 

2.  ระบบสารสนเทศช่วยใหท่้านไดรั้บขอ้มูลข่าวสาร 
     อยา่งรวดเร็ว 

4.32 .74 มาก 

3.  ระบบสารสนเทศช่วยใหท่้านไดรั้บข่าวสารท่ีถูกตอ้ง 
     และน่าเช่ือถือ 

3.89 .81 มาก 

4.  ระบบสารสนเทศมีประโยชน์ต่อการตดัสินใจ 
     ในการปฏิบติังาน 

4.01 .68 มาก 

5.  ระบบสารสนเทศช่วยใหท่้านมีเวลาไปปฏิบติังาน 
     ดา้นอ่ืน  ๆเพ่ิมข้ึน 

4.19 .60 มาก 

6.  ระบบสารสนเทศช่วยลดขั้นตอนในการปฏิบติังาน 4.29 .62 มาก 

7.  ระบบสารสนเทศช่วยในการประสานงาน 
     ระหวา่งฝ่ายต่าง ๆไดร้วดเร็วและสะดวกมากข้ึน 

4.15 .69 มาก 

ความคิดเห็นรวม 4.15 0.72 มาก 

 
 จากตารางท่ี 4.2  ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานระดบัความคิดเห็นปัจจยัดา้นการรับรู้
ประโยชน์ของระบบสารสนเทศ (Perceived Usefulness) พบว่า มีความคิดเห็นรวมในระดบัมาก 
มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.15 โดยขอ้ท่ีผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่คิดเห็นตรงกนัเป็นอนัดบัหน่ึง คือ 
ระบบสารสนเทศช่วยให้ท่านไดรั้บขอ้มูลข่าวสารอยา่งรวดเร็ว มีคะแนนเฉล่ีย 4.32 รองลงมา คือ 
ระบบสารสนเทศช่วยลดขั้นตอนในการปฏิบัติงาน มีคะแนนเฉล่ีย 4.29  และข้อท่ีผู ้ตอบ
แบบสอบถามได้ให้คะแนนต ่าท่ีสุด คือ ระบบสารสนเทศช่วยให้ท่านไดรั้บข่าวสารท่ีถูกตอ้งและ
น่าเช่ือถือ มีคะแนนเฉล่ีย 3.89 
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ตารางที ่ 4.3    ค่าเฉลีย่ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นเกีย่วกบัระดับความคิดเห็น 
        ปัจจัยทศันคติต่อการใช้งาน (Attitude toward Using) ปัจจัยทีม่ีอทิธิพล 
        ต่อการยอมรับการใช้ระบบสารสนเทศของบุคลากร 
  ในสถาบันการพลศึกษา วทิยาเขตเชียงใหม่ 

ทศันคติต่อการใช้งาน (Attitude toward Using) x̄  S. D. 
ระดับ 

ความคิดเห็น 
1.  ท่านมีความสนใจและพร้อมจะเรียนรู้  
     เม่ือมีระบบสารสนเทศใหม่ๆ 

3.96 1.04 มาก 

2.  ท่านสามารถแกไ้ขปัญหาในการใชร้ะบบสารสนเทศ 
     ไดแ้ละยงัคงใชร้ะบบสารสนเทศต่อไป 

3.61 .95 มาก 

3.  ท่านสามารถคน้ควา้หาขอ้มูลในระบบสารสนเทศ 
     ไดส้ะดวกและรวดเร็ว 

3.92 .93 มาก 

4.  ระบบสารสนเทศมีการเช่ือมโยงขอ้มูล 
     ร่วมกบัระบบงานไดดี้ 

3.88 .88 มาก 

5.  ท่านคิดวา่การน าระบบสารสนเทศมาใชใ้นงาน  
     จะเอ้ือประโยชน์ต่อการปฏิบติังานของท่าน 

4.18 .74 มาก 

ความคิดเห็นรวม 3.91 0.93 มาก 

 
จากตารางท่ี 4.3  ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานระดบัความคิดเห็นปัจจยัทศันคติ 

ต่อการใชง้าน (Attitude toward Using) พบวา่ มีความคิดเห็นรวมในระดบัมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.91      
โดยข้อท่ีผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่คิดเห็นตรงกันเป็นอนัดับหน่ึง คือ คิดว่าการน าระบบ
สารสนเทศมาใช้ในงานจะเอ้ือประโยชน์ต่อการปฏิบติังาน มีคะแนนเฉล่ีย 4.18 รองลงมา คือ         
มีความสนใจและพร้อมจะเรียนรู้เม่ือมีระบบสารสนเทศใหม่ ๆ  มีคะแนนเฉล่ีย 3.96 และขอ้ท่ีผูต้อบ
แบบสอบถามได้ให้คะแนนต ่าท่ีสุด คือ ท่านสามารถแก้ไขปัญหาในการใช้ระบบสารสนเทศได ้
และยงัคงใชร้ะบบสารสนเทศต่อไป มีคะแนนเฉล่ีย 3.61 
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ตารางที ่ 4.4   ค่าเฉลีย่ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นเกีย่วกบัระดับความคิดเห็น 
  ปัจจัยการรับรู้ความยากง่ายในการใช้ระบบสารสนเทศ (Perceived Ease of Use) 
   ปัจจัยทีม่ีอทิธิพลต่อการยอมรับการใช้ระบบสารสนเทศของบุคลากร 
  ในสถาบันการพลศึกษา วทิยาเขตเชียงใหม่ 

การรับรู้ความยากง่ายในการใช้ระบบสารสนเทศ
(Perceived Ease of Use) 

x̄  S. D. 
ระดับ 

ความคิดเห็น 
1.  ระบบสารสนเทศช่วยลดขั้นตอนในการท างาน 4.02 .79 มาก 

2.  ระบบสารสนเทศใชง้านง่ายไม่ซบัซอ้น 3.86 .84 มาก 
3.  ระบบสารสนเทศท่ีน ามาใชใ้นสถาบนั 
     ช่วยใหป้ฏิบติังานง่ายข้ึน 

3.93 .82 มาก 

4.  การใชร้ะบบสารสนเทศในการปฏิบติังาน  
     จะท าใหก้ารท างานสะดวกและรวดเร็วข้ึน 

4.15 .66 มาก 

ความคิดเห็นรวม 3.99 0.79 มาก 

 
 จากตารางท่ี  4.4   ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานระดบัความคิดเห็นปัจจยัการรับรู้
ความยากง่ายในการใช้ระบบสารสนเทศ (Perceived Ease of Use) พบว่า มีความคิดเห็นรวมใน
ระดับมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.99 โดยข้อท่ีผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่คิดเห็นตรงกันเป็น     
อนัดบัหน่ึง คือ การใชร้ะบบสารสนเทศในการปฏิบติังานจะท าใหก้ารท างานสะดวกและรวดเร็วข้ึน 
มีคะแนนเฉล่ีย 4.15 รองลงมา คือ ระบบสารสนเทศช่วยลดขั้นตอนในการท างาน มีคะแนนเฉล่ีย 
4.02 และขอ้ท่ีผูต้อบแบบสอบถามไดใ้หค้ะแนนต ่าท่ีสุด คือ ระบบสารสนเทศใชง้านง่ายไม่ซบัซ้อน 
มีคะแนนเฉล่ีย 3.86 
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ตารางที ่ 4.5    ค่าเฉลีย่ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นเกีย่วกบัระดับความคิดเห็น 
  ปัจจัยความคาดหวงัจากประสิทธิภาพของการใช้ระบบสารสนเทศ    
  (The Expectations of the Performance of the Technology)   
  ปัจจัยทีม่ีอทิธิพลต่อการยอมรับการใช้ระบบสารสนเทศของบุคลากร 
  ในสถาบันการพลศึกษา วทิยาเขตเชียงใหม่ 

คาดหวงัจากประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศ 
(The Expectations of the Performance  

of the Technology) 
x̄  S. D. 

ระดับ 
ความคิดเห็น 

1.  ระบบสารสนเทศจะตอ้งสามารถท าใหก้ารปฏิบติังาน 
     บรรลุวตัถุประสงคต์ามเป้าหมาย 

3.85 .781 มาก 

2.  ระบบสารสนเทศตอ้งช่วยประหยดัเวลาไดม้ากข้ึน 4.00 .769 มาก 
3.  ระบบสารสนเทศตอ้งท าใหล้ดขั้นตอนในการปฏิบติังาน 4.13 .72 มาก 

ความคิดเห็นรวม 3.99 0.76 มาก 

 
จากตารางท่ี 4.5  ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานระดบัความคิดเห็นปัจจยัคาดหวงั

จากประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศ (The Expectations of the Performance of the Technology) 
พบวา่ มีความคิดเห็นรวมในระดบัมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.99 โดยขอ้ท่ีผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ 
คิดเห็นตรงกันเป็นอันดับหน่ึง คือ ระบบสารสนเทศต้องท าให้ลดขั้นตอนในการปฏิบัติงาน   
มีคะแนนเฉล่ีย 4.13 รองลงมา คือ ระบบสารสนเทศตอ้งช่วยประหยดัเวลาไดม้ากข้ึน มีคะแนนเฉล่ีย 
4.00 และขอ้ท่ีผูต้อบแบบสอบถามไดใ้หค้ะแนนต ่าท่ีสุด คือ ระบบสารสนเทศจะตอ้งสามารถท าให้
การปฏิบติังานบรรลุวตัถุประสงคต์ามเป้าหมาย มีคะแนนเฉล่ีย 3.85 
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ตารางที ่ 4.6    ค่าเฉลีย่ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นเกีย่วกบัระดับความคิดเห็น 
  การได้รับการสนับสนุนจากผู้บังคับบัญชา (Management Support)  
  ปัจจัยทีม่ีอทิธิพลต่อการยอมรับการใช้ระบบสารสนเทศของบุคลากร 
  ในสถาบันการพลศึกษา วทิยาเขตเชียงใหม่ 

การได้รับการสนับสนุนจากผู้บังคับบัญชา 
(Management Support) 

x̄  S. D. 
ระดับความ
คิดเห็น 

1.  ผูบ้ริหารเล็งเห็นถึงความส าคญัในการใช้ระบบ 
     สารสนเทศ 

3.96 .72 มาก 

2.  ผูบ้ริหารมีทศันคติท่ีดีต่อการใชร้ะบบสารสนเทศ  3.94 .70 มาก 
3.  ผูบ้ริหารมีแนวโนม้ท่ีจะพิจารณาการใชร้ะบบ 
     สารสนเทศในสถาบนัเป็นกลยทุธ์ส าคญั 

3.95 .71 มาก 

4.  ผูบ้ริหารสนบัสนุนใหบุ้คลากรในสถาบนั 
     ใชร้ะบบสารสนเทศในการปฏิบติังาน 

3.92 .70 มาก 

5.  ผูบ้ริหารผลกัดนัใหทุ้กหน่วยงานในสถาบนั 
     ใชร้ะบบสารสนเทศในการปฏิบติังาน 

3.95 .72 มาก 

6.  ผูบ้ริหารสนบัสนุนงบประมาณการพฒันา 
     ระบบสารสนเทศขององคก์ร 

3.83 .73 มาก 

ความคิดเห็นรวม 3.93 0.72 มาก 

 
จากตารางท่ี 4.6  ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานระดบัความคิดเห็นปัจจยัการไดรั้บ

การสนบัสนุนจากผูบ้งัคบับญัชา (Management Support) พบว่า มีความคิดเห็นรวมในระดบัมาก    
มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.93 โดยขอ้ท่ีผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่คิดเห็นตรงกนัเป็นอนัดบัหน่ึง คือ 
ผูบ้ริหารเล็งเห็นถึงความส าคญัในการใช้ระบบสารสนเทศ มีคะแนนเฉล่ีย 3.96  รองลงมา คือ 
ผูบ้ริหารผลกัดนัให้ทุกหน่วยงานในสถาบนัใชร้ะบบสารสนเทศในการปฏิบติังาน มีคะแนนเฉล่ีย 
3.95 และขอ้ท่ีผูต้อบแบบสอบถามไดใ้หค้ะแนนต ่าท่ีสุด คือ ผูบ้ริหารสนบัสนุนงบประมาณการพฒันา
ระบบสารสนเทศขององคก์ร มีคะแนนเฉล่ีย 3.83 
 
 
 



56 
 

ตารางที ่ 4.7    ค่าเฉลีย่ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นเกีย่วกบัระดับความคิดเห็น 
  ปัจจัยการยอมรับการใช้ระบบสารสนเทศ (Acceptance of the Use of Information  
  Systems) ปัจจัยทีม่ีอิทธิพลต่อการยอมรับการใช้ระบบสารสนเทศของบุคลากร 
  ในสถาบันการพลศึกษา วทิยาเขตเชียงใหม่ 

ปัจจัยการยอมรับการใช้ระบบสารสนเทศ  
(Acceptance of the Use of Information Systems) 

x̄  S. D. 
ระดับ 

ความคิดเห็น 
1.  ท่านยินดีท่ีจะแนะน าเพื่อนร่วมงาน 
     ใหใ้ชร้ะบบสารสนเทศ 

4.10 .69 มาก 

2.  ท่านมีความตั้งใจใชร้ะบบสารสนเทศต่อไปในอนาคต 4.25 .66 มาก 

3.  ท่านจะใชร้ะบบสารสนเทศในการปฏิบติังานทุกคร้ัง 4.20 .65 มาก 

4.  ท่านยินดีท่ีจะฝึกฝนตนเองใหมี้ความทนัสมยั 
     ต่อการใชร้ะบบอยูเ่สมอ 

3.99 .68 มาก 

5.  ท่านรู้สึกมีความสุขท่ีไดใ้ชร้ะบบสารสนเทศ 
     ในการปฏิบติังาน 

3.95 .70 มาก 

ความคิดเห็นรวม 4.10 0.69 มาก 

 
จากตารางท่ี 4.7  ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานระดบัความคิดเห็นปัจจยัการยอมรับ

การใชร้ะบบสารสนเทศ (Acceptance of the Use of Information Systems) พบวา่ มีความคิดเห็น
โดยรวมในระดบัมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.10 โดยขอ้ท่ีผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่คิดเห็นตรงกนั
เป็นอนัดบัหน่ึง คือ ท่านมีความตั้งใจใช้ระบบสารสนเทศต่อไปในอนาคต มีคะแนนเฉล่ีย 4.25 
รองลงมา คือ ท่านจะใช้ระบบสารสนเทศในการปฏิบติังานทุกคร้ัง มีคะแนนเฉล่ีย 4.20 และขอ้ท่ี
ผูต้อบแบบสอบถามไดใ้ห้คะแนนต ่าท่ีสุด คือ ท่านรู้สึกมีความสุขท่ีไดใ้ชร้ะบบสารสนเทศในการ
ปฏิบติังาน มีคะแนนเฉล่ีย 3.95 
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 พจิารณาความสัมพนัธ์ของแต่ละหมวดปัจจัย 
 1.  การวเิคราะห์สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics Analysis) เป็นสถิติพื้นฐานท่ีใช้
ในการวิเคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ ความถ่ีร้อยละค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน เพื่ออธิบายขอ้มูล
ของแบบสอบถามในส่วนท่ี 1 คือ ข้อมูลส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อาย ุ                
ระดบัการศึกษา ลกัษณะงานท่ีรับผดิชอบ โดยสร้างตวัแปร Dummy (Dummy Variable) แทนขอ้มูล
ตวัแปรท่ีไม่มีค่าเป็นตวัเลข  
 2.  การวิเคราะห์สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics Analysis) เป็นสถิติท่ีใชท้ดสอบ
สมมติฐาน เพื่อค้นหาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการยอมรับการใช้ระบบสารสนเทศของบุคลากรใน
สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่  เพื่อทดสอบสมมติฐานเบ้ืองต้นได้มีการศึกษา
ความสัมพนัธ์ของตวัแปรโดยวิธีสหสัมพนัธ์ของเพียร์สัน (Pearson’s Correlation) โดยใชสู้ตรและ
การแปลความหมาย ดงัน้ี 
 

สูตรค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ 
 

 
 

 เกณฑ์ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์จะมีค่าระหว่าง – 1 < r < 1  
ถา้ค่า  r  มีค่าเป็นลบ แสดงวา่ x และ y มีความสัมพนัธ์ในทิศทางตรงขา้มกนั  
ถา้ค่า  r  มีค่าเป็นบวก แสดงวา่ x และ y มีความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกนั  
ถา้ค่า  r  มีค่าเขา้ใกล ้1 แสดงวา่ x และ y มีความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกนัและ         

มีความสัมพนัธ์กนัมาก  
ถา้ค่า  r  มีค่าเขา้ใกล ้– 1 แสดงวา่ x และ y มีความสัมพนัธ์ในทางตรงกนัขา้มกนัและ   

มีความสัมพนัธ์กนัมาก 
ถา้ค่า  r  มีค่าเป็น  0  แสดงวา่ x และ y ไม่มีความสัมพนัธ์กนัเลย  
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การแปลความหมายของค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ (r)  
0.01 – 0.20  หมายถึง  มีค่าความสัมพนัธ์ต ่า  
0.21 – 0.40  หมายถึง  มีค่าความสัมพนัธ์ค่อนขา้งต ่า  
0.41 – 0.60  หมายถึง  มีค่าความสัมพนัธ์ปานกลาง  
0.61 – 0.80  หมายถึง  มีค่าความสัมพนัธ์ค่อนขา้งสูง  
0.81 – 1.00  หมายถึง  มีค่าความสัมพนัธ์สูง 

 
 3.  วิเคราะห์ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการยอมรับการใช้ระบบสารสนเทศของบุคลากรใน                  
สถาบนัการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่ เป็นการวิเคราะห์ปัจจยัส่วนบุคคล 4 ดา้น และปัจจยั         
ท่ีส่งผลต่อการยอมรับการใชร้ะบบสารสนเทศ 5 ดา้น ท่ีส่งผลต่อระดบัความคิดเห็นในการยอมรับ
การใช้ระบบสารสนเทศของบุคลากรในสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่ โดยใช้การ
วเิคราะห์ถดถอยแบบพหุ (Multiple Regression Analysis)   
 
 การก าหนดสัญลกัษณ์ของตัวแปรทีใ่ช้ในการวเิคราะห์โมเดล Lisrel  

 X1 แทน การรับรู้ประโยชน์ของระบบสารสนเทศ   
   X2 แทน ทศันคติต่อการใชง้าน 

   X3  แทน การรับรู้ความยากง่ายในการใชร้ะบบสารสนเทศ 
   X4  แทน คาดหวงัจากประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศ 
   X5  แทน การไดรั้บการสนบัสนุนจากผูบ้งัคบับญัชา 
   Y แทน  ปัจจยัการยอมรับการใชร้ะบบสารสนเทศ 
 

 การตรวจสอบระดับข้อมูลของตัวแปรอสิระทีใ่ช้ในการทดสอบ 
 ตวัแปรท่ีใช้ในการวิเคราะห์ขอ้มูลส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อายุ ระดบัการศึกษา ลกัษณะ
งานท่ีท า โดยสร้างตวัแปร Dummy (Dummy Variable) แทนขอ้มูลตวัแปรท่ีไม่มีค่าเป็นตวัเลข   
โดยใช้การวิเคราะห์ระดบัการวดัของตวัแปรอิสระและตวัแปรตามวา่อยูใ่นระดบัช่วง (Interval Scale) 
ข้ึนไป จึงจะสามารถน าไปใชไ้ดท้นัที ซ่ึงในกรณีตวัแปรอิสระอยูใ่นระดบันามบญัญติั (Nominal Scale) 
และอนัดบัมาตรา (Ordinal Scale) ตอ้งแปลงเป็นตวัแปรหุ่น (Dummy Variable) ก่อนน าไปวิเคราะห์ 
ซ่ึงผลการแปลงเป็นตวัแปรหุ่น (Dummy Variable) ดงัน้ี 
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ตารางที ่ 4.8   การแปลงเป็นตัวแปรหุ่นด้วยวธีิก าหนดรหัสแบบดัมมี่ (Dummy Variable) 

ตัวแปรอสิระ 
(Independent Variables) 

ตัวแปรหุ่น 
(Dummy Variable) 

1.  ปัจจยัส่วนบุคคล  
     1.1  เพศ (Gender) (Nominal scale)    
            - ชาย 1 
            - หญิง  0 
    1.2  อาย ุ(Ordinal scale)     

-  อาย ุ22 – 35 ปี 1 
           -  อ่ืน ๆ 0 

-  อายมุากกวา่ 36 ปี ข้ึนไป 1 
-  อ่ืน ๆ           0 

    1.3  ระดบัการศึกษา  
- ระดบัปริญญาตรี 1 
- อ่ืนๆ 0 
- ระดบัปริญญาโท 1 
- อ่ืน ๆ 0 
- ระดบัปริญญาเอก 1 
- อ่ืน ๆ 0 

    1.4  ลกัษณะงานท่ีรับผิดชอบ (Ordinal Scale)  
- อาจารย ์ 1 
- อ่ืน ๆ 0 
- เจา้หนา้ท่ีส านกังาน 1 
- อ่ืน ๆ 0 
- งานบริการทัว่ไปและอ่ืน ๆ 1 
- อ่ืน ๆ 0 
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ตารางที ่ 4.9  การวเิคราะห์ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ของเพยีร์สัน (Pearson’s Correlation)     

เพือ่พยากรณ์ปัจจัยทีม่ีอทิธิพลต่อการยอมรับการใช้ระบบสารสนเทศของบุคลากรในสถาบันการพลศึกษา วทิยาเขตเชียงใหม่ 

 Y เพศ อายุ  
22 – 35 

ปี 

อายุ 
36 ปี 
ขึน้ไป 

ป. ตรี ป. โท ป. เอก เจ้าหน้าที่
ส านักงาน 

X1 X2 X3 X4 X5 

Pearson Correlation 

Y 1.000 .125 .107 .131 .018 .132 -.032 -.127 .669 .485 .365 .639 .703 
เพศ .125 1.000 .165 .075 .204 .175 .117 -.315 .183 .274 .161 .198 .136 
อายุ 22 – 35 ปี .107 .165 1.000 .298 -.418 .705 .204 -.792 .142 -.064 .011 .012 .078 

อายุ 36 ปี ขึน้ไป .131 .075 .298 1.000 -.212 .158 .170 -.177 .167 .007 .047 .066 .100 

ป. ตรี .018 .204 -.418 -.212 1.000 -.204 -.085 -.224 -.018 .053 -.104 -.037 .078 
ป. โท .132 .175 .705 .158 -.204 1.000 -.283 -.619 .190 .011 .059 .055 .170 
ป. เอก -.032 .117 .204 .170 -.085 -.283 1.000 -.161 .049 .038 -.018 -.070 -.135 
เจ้าหน้าทีส่ านักงาน -.127 -.315 -.792 -.177 -.224 -.619 -.161 1.000 -.140 .033 .058 .012 -.136 
X1 .669 .183 .142 .167 -.018 .190 .049 -.140 1.000 .490 .428 .411 .471 
X2 .485 .274 -.064 .007 .053 .011 .038 .033 .490 1.000 .354 .374 .395 
X3 .365 .161 .011 .047 -.104 .059 -.018 .058 .428 .354 1.000 .306 .164 
X4 .639 .198 .012 .066 -.037 .055 -.070 .012 .411 .374 .306 1.000 .336 
X5 .703 .136 .078 .100 .078 .170 -.135 -.136 .471 .395 .164 .336 1.000 

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2 – tailed). 
* . Correlation is significant at the 0.05 level (2 – tailed). 
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 จากตารางท่ี 4.9 สามารถอธิบายค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ของเพียร์สัน (Pearson’s 
Correlation) ท่ีระดบัความสัมพนัธ์ของปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการยอมรับการใชร้ะบบสารสนเทศของ
บุคลากรในสถาบนัการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่ เพื่อบอกระดบัหรือขนาดของความสัมพนัธ์   
จะใชต้วัเลขของค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ หากค่าสหสัมพนัธ์มีค่าเขา้ใกล ้– 1 หรือ 1 แสดงถึง  
การมีความสัมพนัธ์กนัในระดบัสูง (Hinkle D.E., 1998) โดยค่า r แสดงถึงระดบัความสัมพนัธ์     
เม่ือพิจารณาจากตวัแปรอิสระ ผลการวิจยั พบวา่ ปัจจยัการไดรั้บการสนบัสนุนจากผูบ้งัคบับญัชา   
มีระดับค่าความสัมพันธ์ค่อนข้างสูง คือ  (r = 0.703, sig = .000) รองลงมา คือ ปัจจยัการรับรู้
ประโยชน์ของระบบสารสนเทศ (r = 0.669, sig = .000) และปัจจยัคาดหวงัจากประสิทธิภาพของ
ระบบสารสนเทศ (r = 0.639, sig = .000) ปัจจยัดา้นทศันคติต่อการใชง้าน มีระดับค่าความสัมพันธ์
ปานกลาง (r = 0.485, sig = .000) ปัจจยัการรับรู้ความยากง่ายในการใชร้ะบบสารสนเทศ มีระดับ  
ค่าความสัมพนัธ์ค่อนข้างต ่า (r = 0.365, sig = .000) ตามล าดบั 
 ส่วนปัจจยัท่ีไม่มีความสัมพนัธ์กบัการยอมรับการปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการยอมรับการใช้
ระบบสารสนเทศของบุคลากรในสถาบนัการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่ คือ ปัจจยัส่วนบุคคล 
(เพศ  อาย ุ ระดบัการศึกษา  และลกัษณะงานท่ีรับผดิชอบ)   
 
 การวเิคราะห์ความเป็นเชิงเส้น โดยใช้การวเิคราะห์ความถดถอยเชิงพหุ  
   ความหมายของสัญลกัษณ์ต่าง ๆ ดงัน้ี  
  Sig.     หมายถึง     ระดบันยัส าคญัทางสถิติ  
  R2  หมายถึง     ค่าสัมประสิทธ์ิซ่ึงแสดงถึงประสิทธิภาพในการพยากรณ์  
  S. E.    หมายถึง     ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน  
  B     หมายถึง     ค่าสัมประสิทธ์ิการถดถอยของตวัพยากรณ์ในสมการ 

ท่ีเขียนในรูปคะแนนดิบ  
  Beta ( )   หมายถึง     ค่าสัมประสิทธ์ิการถดถอยแบบคะแนนมาตรฐาน  
  t      หมายถึง    ค่าสถิติท่ีใชก้ารทดสอบสมมติฐานเก่ียวกบัค่าเฉล่ีย 
     ของสมการแต่ละค่าท่ีอยูใ่นสมการ 
 sig  หมายถึง  มีนยัส าคญัท่ีระดบั .05  
 
 
 
 



 

ตารางที ่ 4.10   ผลการวเิคราะห์การถดถอย ปัจจัยทีม่ีอทิธิพลต่อการยอมรับการใช้ระบบ 
  สารสนเทศของบุคลากรในสถาบันการพลศึกษา วทิยาเขตเชียงใหม่   
  โดยการวเิคราะห์ถดถอยแบบพหุ (Multiple Regression Analysis)   
  โดยวธีิ (Stepwise Multiple Regression) 

Model Summary d 
Model R R Square Adjusted  

R Square 
Std. Error of 
the Estimate 

Change Statistics 

R 
Square 
Change 

F Change df1 df2 Sig. F 
Change 

1 .703a .494 .489 .36887 .494 99.673 1 102 .000 
2 .823b .677 .671 .29616 .183 57.226 1 101 .000 
3 .864c .747 .740 .26331 .070 27.778 1 100 .000 

a.  Predictors : (Constant), X5 
b.  Predictors : (Constant), X5, X4 
c.  Predictors : (Constant), X5, X4, X1 
d.  Dependent Variable : Y 
 

 จากตารางท่ี 4.10  ผลการวิเคราะห์การถดถอย ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการยอมรับการใช้
ระบบสารสนเทศของบุคลากรในสถาบนัการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่ โดยการวิเคราะห์ถดถอย
แบบพหุ (Multiple Regression Analysis) โดยวิธี (Stepwise Multiple Regression) สามารถอธิบาย 
Model Summary ไดด้งัน้ี    

Model  1   มีตวัแปรอิสระ 1 ตวั คือ  X5  ท่ีสามารถพยากรณ์ตวัแปรตาม (Y) ได ้โดยมีค่า
สัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ (R) เท่ากบั .703  สามารถพยากรณ์ตวัแปรตาม (Y) ไดร้้อยละ 48.90 

Model  2   มีตวัแปรอิสระ 2 ตวั คือ  X5, X4 ท่ีสามารถพยากรณ์ตวัแปรตาม (Y) ได ้โดยมี
ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ (R) เท่ากบั .823  สามารถพยากรณ์ตวัแปรตาม (Y) ไดร้้อยละ 67.10 

Model  3   มีตวัแปรอิสระ 3 ตวั คือ  X5, X4, X1 ท่ีสามารถพยากรณ์ตวัแปรตาม (Y) ได ้
โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ (R) เท่ากบั .864  สามารถพยากรณ์ตวัแปรตาม (Y) ไดร้้อยละ 74.00 
 
 
 



 

ตารางที ่ 4.10   ผลการวเิคราะห์การถดถอย ปัจจัยทีม่ีอทิธิพลต่อการยอมรับการใช้ระบบ 
  สารสนเทศของบุคลากรในสถาบันการพลศึกษา วทิยาเขตเชียงใหม่   
  โดยการวเิคราะห์ถดถอยแบบพหุ (Multiple Regression Analysis)   
  โดยวธีิ (Stepwise Multiple Regression)  (ต่อ) 

ANOVAa 
Model Sum of 

Squares 
df Mean Square F Sig. 

1 
Regression 13.562 1 13.562 99.673 .000b 
Residual 13.878 102 .136   
Total 27.440 103    

2 
Regression 18.581 2 9.291 105.921 .000c 
Residual 8.859 101 .088   
Total 27.440 103    

3 
Regression 20.507 3 6.836 98.595 .000d 
Residual 6.933 100 .069   
Total 27.440 103    

a. Dependent Variable : Y                            c. Predictors : (Constant), X5, X4 
b. Predictors : (Constant), X5                       d. Predictors : (Constant), X5, X4, X1 

 
 จากตารางท่ี 4.10  ผลการวิเคราะห์การถดถอย ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการยอมรับการใช้
ระบบสารสนเทศของบุคลากรในสถาบนัการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่ สามารถอธิบาย ANOVA 
ไดด้งัน้ี    

 Model  1   แสดงว่าตวัแปรอิสระ 1 ตวั คือ X5 ไดรั้บการคดัเลือกเป็นตวัแปรพยากรณ์      
เขา้สมการเพื่อพยากรณ์ตวัแปรตาม (Y)  (เน่ืองจากค่า Sig. มีค่านอ้ยกวา่ระดบันยัส าคญัท่ีระดบั .05) 
 Model  2   แสดงวา่ตวัแปรอิสระ 2 ตวั คือ X5, X4 ไดรั้บการคดัเลือกเป็นตวัแปรพยากรณ์
เขา้สมการเพื่อพยากรณ์ตวัแปรตาม (Y)  (เน่ืองจากค่า Sig. มีค่านอ้ยกวา่ระดบันยัส าคญัท่ีระดบั .05) 
 Model  3  แสดงวา่ตวัแปรอิสระ 2 ตวั คือ  X5, X4, X1 ไดรั้บการคดัเลือกเป็นตวัแปร
พยากรณ์เขา้สมการเพื่อพยากรณ์ตวัแปรตาม (Y) (เน่ืองจากค่า Sig. มีค่าน้อยกวา่ระดบันยัส าคญั     
ท่ีระดบั .05) 



 

ตารางที ่ 4.11   ผลการวเิคราะห์ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์เพือ่พยากรณ์ปัจจัยทีม่ีอิทธิพล 
  ต่อการยอมรับการใช้ระบบสารสนเทศ  

Model 
Unstandardized 

Coefficients 
Standardized 
Coefficients t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 
(Constant) 1.659 .247  6.714 .000 

X5 .621 .062 .703 9.984 .000 

2 
(Constant) .598 .243  2.459 .016 

X5 .487 .053 .550 9.171 .000 
X4 .398 .053 .454 7.565 .000 

3 

(Constant) .029 .242  .118 .906 
X5 .382 .051 .432 7.464 .000 
X4 .319 .049 .364 6.498 .000 
X1 .311 .059 .315 5.271 .000 

               a. Dependent Variable : Y 

ตารางที ่ 4.11   ผลการวเิคราะห์ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์เพือ่พยากรณ์ปัจจัยทีม่ีอิทธิพล 
  ต่อการยอมรับการใช้ระบบสารสนเทศ  (ต่อ)  

ปัจจยัการยอมรับ
การใช้ระบบ
สารสนเทศ 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

 
t 

 
Sig. 

B Std. Error Beta 
Constant .029 .242  .118 .906 
การไดรั้บการ
สนบัสนุนจาก
ผูบ้งัคบับญัชา 

.382 .051 .432 7.464 .000** 

คาดหวงัจาก
ประสิทธิภาพของ
ระบบสารสนเทศ 

.319 .049 .364 6.498 .000** 

การรับรู้ประโยชน์
ของระบบ
สารสนเทศ  

.311 .059 .315 5.271 .000** 

R = .864       R2= .747     Adjusted R2    .740   Std. Error of the Estimate =   .26331 
F Change = 99.673      Sig = .000 

*       . Correlation is significant at the 0.05 level (2 – tailed). 
 



 

 จากตารางท่ี 4.11  ผลการทดสอบสมมติฐานการวิเคราะห์การถดถอย เพื่อพยากรณ์ปัจจยั
ท่ีส่งผลต่อการยอมรับการใช้ระบบสารสนเทศของบุคลากรในสถาบนัการพลศึกษา วิทยาเขต
เชียงใหม่ โดยการวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้นแบบพหุวิธี (Stepwise Multiple Regression) พบวา่ 
ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการยอมรับการใชร้ะบบสารสนเทศของสถาบนัการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่   
มีทั้ งหมด 3 ด้าน ได้แก่ ด้านการได้รับการสนับสนุนจากผูบ้งัคบับญัชา ด้านความคาดหวงัจาก
ประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศ และดา้นการรับรู้ประโยชน์ของระบบสารสนเทศตามล าดบั 
โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์พหุคูณเป็น .864 และสามารถร่วมกนัพยากรณ์การยอมรับการใช้
ระบบสารสนเทศ ไดร้้อยละ 74.70 อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .000 โดยมีค่าความคลาดเคล่ือน 
มาตรฐานการพยากรณ์ เท่ากบั ± .26 และสามารถสร้างสมการพยากรณ์การยอมรับการใช้ระบบ
สารสนเทศ เขียนในรูปแบบคะแนนมาตรฐาน คือ Y = .029 + .382 (X5) + .319 (X4) + .311 (X1)  
 

โดยให ้  Y    แทน  ค่าการยอมรับการใชร้ะบบสารสนเทศ 
   X5 แทน การไดรั้บการสนบัสนุนจากผูบ้งัคบับญัชา 
   X4 แทน ความคาดหวงัจากประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศ 
         X1 แทน การรับรู้ประโยชน์ของระบบสารสนเทศ 
 
 สมการเส้นถดถอยข้างต้น สามารถท านายการยอมรับการใช้ระบบสารสนเทศของ
สถาบนัการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่ ไดร้้อยละ Adjusted R2   74.00 สามารถอธิบายตวัแปรต่าง ๆ      
ไดด้งัน้ี 
 
ตอนที ่ 3  ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับปัจจัยอื่น ๆ ที่ท่านคิดว่าส่งผลต่อการยอมรับการใช้ระบบ
สารสนเทศ 

 1.  ปัจจยัการได้รับการสนับสนุนการใช้ระบบสารสนเทศจากผูบ้งัคบับญัชาส่งผลต่อ 
การยอมรับการใชร้ะบบสารสนเทศ ผลการวิจยั พบวา่ ปัจจยัการไดรั้บการสนบัสนุนการใชร้ะบบ
สารสนเทศจากผูบ้งัคบับญัชาส่งผลต่อการยอมรับการใชร้ะบบสารสนเทศของสถาบนัการพลศึกษา 
วทิยาเขตเชียงใหม่ ยอมรับสมมติฐาน แสดงให้เห็นวา่ ผูบ้ริหารของสถาบนัการพลศึกษา วิทยาเขต
เชียงใหม่มีทัศนคติท่ีดีต่อการใช้ระบบสารสนเทศท่ีดี เล็งเห็นถึงความส าคญัในการใช้ระบบ
สารสนเทศ เพื่อใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการสนบัสนุนใหบุ้คลากรในสถาบนัใช้ระบบสารสนเทศในการ
ปฏิบติังาน นบัไดว้า่ผูบ้ริหารมีแนวโนม้ท่ีจะพิจารณาการใชร้ะบบสารสนเทศในสถาบนัเป็นกลยุทธ์



 

ส าคญั เพื่อผลกัดนัใหทุ้กหน่วยงานในสถาบนัใชร้ะบบสารสนเทศสนบัสนุนงบประมาณการพฒันา
ระบบสารสนเทศขององคก์รต่อไป 

 2.  ปัจจยัความคาดหวงัจากประสิทธิภาพของเทคโนโลยีสารสนเทศมีส่งผลต่อการยอมรับ
การใช้ระบบสารสนเทศ ผลการวิจยั พบวา่ ปัจจยัความคาดหวงัจากประสิทธิภาพของเทคโนโลยี
สารสนเทศมีส่งผลต่อการยอมรับการใช้ระบบสารสนเทศของสถาบนัการพลศึกษา วิทยาเขต
เชียงใหม่ ยอมรับสมมติฐาน แสดงให้เห็นวา่ระบบสารสนเทศจะตอ้งสามารถท าให้การปฏิบติังาน
บรรลุวตัถุประสงค์ตามเป้าหมายและสามารถช่วยประหยดัเวลาได้มากข้ึน เป็นการใช้ระบบ
สารสนเทศในการปฏิบติังานเพื่อลดขั้นตอนในการปฏิบติังาน 

 3.  ปัจจยัการรับรู้ประโยชน์ของเทคโนโลยีสารสนเทศส่งผลต่อการยอมรับการใชร้ะบบ
สารสนเทศ ผลการวิจัย พบว่า ปัจจัยการรับรู้ประโยชน์ของเทคโนโลยีสารสนเทศส่งผลต่อ         
การยอมรับการใชร้ะบบสารสนเทศของสถาบนัการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่ ยอมรับสมมติฐาน 
แสดงให้เห็นว่า ระบบสารสนเทศช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบติังาน ช่วยให้บุคลากรไดรั้บ
ข้อมูลข่าวสารอย่างรวดเร็วทันต่อเหตุการณ์มีประโยชน์ต่อการตัดสินใจในการปฏิบัติงานต่อ
ผูบ้ริหารก่อนจะพิจารณาสั่งการให้มีการด าเนินงานต่อไปและเทคโนโลยีสารสนเทศยงัช่วยให้
ผูป้ฏิบติังานมีเวลาไปปฏิบติังานด้านอ่ืน ๆ เพิ่มข้ึนเป็นเคร่ืองมือในการท างานท่ีช่วยลดขั้นตอน    
ในการปฏิบติังาน และส่ิงส าคญัในการใช้ระบบสารสนเทศท่ีช่วยในการประสานงานระหว่าง     
ฝ่ายต่าง ๆ ไดร้วดเร็วและสะดวกมากข้ึน  

 
 การวเิคราะห์การทดสอบสมมติฐาน 
 สมมติฐานที ่1 การรับรู้ประโยชน์ของระบบสารสนเทศส่งผลต่อการยอมรับการใช้ระบบ
สารสนเทศ ผลการวิจยัพบว่า การยอมรับการใช้ระบบสารสนเทศของสถาบนัการพลศึกษา        
วิทยาเขตเชียงใหม่ ยอมรับสมมติฐาน แสดงให้เห็นว่า การรับรู้ประโยชน์ของระบบสารสนเทศ
ส่งผลต่อการยอมรับการใช้ระบบสารสนเทศต่อการยอมรับการใช้ระบบสารสนเทศ ของสถาบนั
การพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่ แสดงให้เห็นว่า ระบบสารสนเทศช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ปฏิบติังาน ช่วยให้บุคลากรไดรั้บขอ้มูลข่าวสารอย่างรวดเร็วทนัต่อเหตุการณ์มีประโยชน์ต่อการ
ตดัสินใจในการปฏิบัติงานต่อผูบ้ริหารก่อนจะพิจารณาสั่งการให้มีการด าเนินงานต่อไปและ
เทคโนโลยีสารสนเทศยงัช่วยให้ผูป้ฏิบติังานมีเวลาไปปฏิบติังานดา้นอ่ืน ๆ เพิ่มข้ึนเป็นเคร่ืองมือ   
ในการท างานท่ีช่วยลดขั้นตอนในการปฏิบติังาน และส่ิงส าคญัในการใช้ระบบสารสนเทศท่ีช่วย   
ในการประสานงานระหว่างฝ่ายต่าง ๆ ไดร้วดเร็วและสะดวกมากข้ึน เน่ืองมาจากการบริหารงาน
แบบระบบราชการท่ีมีผูบ้ริหารส่วนใหญ่มีอายุค่อนขา้งเยอะ มีแนวคิดและแนวปฏิบติัการยอมรับ



 

ระบบสารสนเทศท่ีแตกต่างกนั และนัน่แสดงให้เห็นวา่ บุคลากรในสังกดัของสถาบนัการพลศึกษา
ส่วนมากนั้ นเกิดการยอมรับระบบสารสนเทศว่าเป็นองค์ประกอบท่ีท าให้บุคคลเกิดความ
เปล่ียนแปลงดา้นต่าง ๆ ท่ีเก่ียวกบัระบบสารสนเทศ ทั้งดา้นพฤติกรรม ดา้นทศันคติท่ีมีต่อระบบ
สารสนเทศ และด้านการใช้งานระบบสารสนเทศท่ีง่ายข้ึนอาจจะมีสาเหตุจากระบบสารสนเทศ      
ท่ีตอ้งใชร่้วมกบัสถาบนัการพลศึกษาส่วนกลาง  
 สมมติฐานที่ 2 ทัศนคติต่อการใช้งานของระบบสารสนเทศส่งผลต่อการยอมรับการใช้
ระบบสารสนเทศ ผลการวิจัยพบว่า ทัศนคติต่อการใช้งานของระบบสารสนเทศส่งผลต่อ            
การยอมรับการใชร้ะบบสารสนเทศ ไม่ยอมรับสมมติฐาน แสดงให้เห็นวา่ ทศันคติต่อการใชง้าน
ของระบบสารสนเทศส่งผลต่อการยอมรับการใชร้ะบบสารสนเทศ ไม่ส่งผลต่อการยอมรับการใช้
ระบบสารสนเทศ ของสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่หรือไม่แตกต่างกันทางสถิติ
เน่ืองมาจากทศันคติต่อการใชง้านของระบบสารสนเทศของบุคลากรยงัมีทศันคติท่ีมีต่อพฤติกรรม 
การยอมรับการใชร้ะบบสารสนเทศเป็นความรู้สึกเชิงบวก 
 สมมติฐานที่ 3 การรับรู้ความง่ายในการใช้ระบบสารสนเทศส่งผลต่อการยอมรับการใช้
ระบบสารสนเทศ ผลการวิจยัพบว่า การรับรู้ความง่ายในการใช้ระบบสารสนเทศ ไม่ยอมรับ
สมมติฐาน แสดงให้เห็นว่า การใช้ระบบสารสนเทศของสถาบนัการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่  
นั้นแสดงให้เห็นว่าระบบสารสนเทศส่งผลต่อการน ามาใชใ้นการท างานของสถาบนัการพลศึกษา 
วทิยาเขตเชียงใหม่ บุคลากรมีการรับรู้ความง่ายในการใชร้ะบบสารสนเทศส่งผลต่อการยอมรับการ
ใช้ระบบสารสนเทศ ซ่ึงบุคลากรของสถาบนัการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่ มีการรับรู้วา่ ระบบ
สารสนเทศใชง้านง่าย โดยการใชน้ั้นไม่ตอ้งใชค้วามพยายามมาก ไม่มีความซับซ้อนในการใชง้าน 
จึงมีความเป็นไปไดท่ี้จะเกิดการยอมรับจากผูใ้ชง้าน  
 สมมติฐานที่ 4 ปัจจัยด้านสถานภาพทั่วไป ได้แก่ เพศ อายุระดับการศึกษา ลักษณะงาน   
ที่รับผิดชอบส่งผลต่อการยอมรับการใช้ระบบสารสนเทศ  ผลการวิจยั พบว่า ปัจจยัดา้นสถานภาพ
ทัว่ไป ไดแ้ก่ เพศ อายุระดบัการศึกษา ลกัษณะงานท่ีรับผิดชอบส่งผลต่อการยอมรับการใช้ระบบ
สารสนเทศ ไม่ยอมรับสมมติฐาน  ซ่ึงไม่แตกต่างกับสถานภาพทั่วไป ได้แก่ เพศ อายุ ระดับ
การศึกษา ลกัษณะงานท่ีรับผิดชอบไม่ส่งผลต่อการยอมรับการใชร้ะบบสารสนเทศ เน่ืองจากเพศ   
ท่ีท าแบบสอบถามเป็นเพศหญิง มีอายเุฉล่ีย 26 – 35 ปี และบุคลากรส่วนใหญ่เป็นอาจารยพ์ิเศษและ
เป็นลูกจา้งชัว่คราวของสถาบนัการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่ ตามทฤษฎีไดอ้ธิบายความสัมพนัธ์
ระหวา่งความเช่ือและทศันคติท่ีมีต่อพฤติกรรมวา่ การเปล่ียนแปลงพฤติกรรมมนุษยเ์ป็นผลจากการ
เปล่ียนแปลงความเช่ือ และบุคคลจะแสดงพฤติกรรม เพราะคิดว่าเป็นส่ิงสมควรกระท า เน่ืองจาก
บุคคลจะพิจารณาเหตุผลก่อนการกระท าเสมอ เน่ืองจากบุคคลส่วนท่ีท างานท่ีสถาบนัการพลศึกษา



 

วิทยาเขตเชียงใหม่ เป็นศิษยเ์ก่าท่ีจบการศึกษาและเขา้มาท างานเป็นอาจารย ์จึงเกิดความเคยชินกบั
ระบบการใชร้ะบบสารสนเทศพอสมควร และยงัคุน้เคยกบัระบบการท างานดว้ยมือท่ียงัไม่สามารถ
เพิ่มประสิทธิภาพไดอ้ยา่งเตม็ท่ี ปัจจยัดา้นสถานภาพทัว่ไปจึงพบวา่ไม่แตกต่างกนัทางสถิติ   

 สมมติฐานที่ 5 ความคาดหวังจากประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศมีส่งผลต่อ         
การยอมรับการใช้ระบบสารสนเทศ ผลการวิจยั พบวา่ ความคาดหวงัจากประสิทธิภาพของระบบ
สารสนเทศมีส่งผลต่อการยอมรับการใช้ระบบสารสนเทศ ยอมรับสมมติฐาน แสดงให้เห็นว่า 
บุคลากรของสถาบนัการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่ ส่วนมากยงัไม่พบปัญหาด้านการยอมรับ   
การใช้ระบบสารสนเทศ เน่ืองจากทศันคติความเช่ือของบุคคลท่ีมีต่อการใชร้ะบบสารสนเทศหรือ
ระบบใดระบบหน่ึง เพื่อเพิ่มศกัยภาพการท างาน เป็นความเช่ือหรือมุมมองในการวิเคราะห์และ
ตระหนักถึงคุณค่าหรือประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับจากระบบสารสนเทศ หากคุณประโยชน์ของ
ระบบสารสนเทศตรงกบัความตอ้งการของบุคคลจะน าไปสู่การยอมรับและใชร้ะบบสารสนเทศนั้น
ต่อไป นัน่แสดงว่ายอมรับการใช้ระบบสารสนเทศของสถาบนัยงัไม่ตอบสนองความตอ้งการของ
บุคลากรในการปฏิบติังานเท่าท่ีควร เช่น ระบบสารสนเทศจะตอ้งสามารถท าให้การปฏิบติังาน 
บรรลุวตัถุประสงค์ตามเป้าหมาย ระบบสารสนเทศตอ้งช่วยประหยดัเวลาได้มากข้ึน และระบบ
สารสนเทศตอ้งท าใหล้ดขั้นตอนในการปฏิบติังาน  

 สมมติฐานที่ 6 การได้รับการสนับสนุนการใช้ระบบสารสนเทศจากผู้บังคับบัญชาส่งผล
ต่อการยอมรับการใช้ระบบสารสนเทศ ผลการวิจยัพบว่า การไดรั้บการสนบัสนุนการใช้ระบบ
สารสนเทศจากผูบ้งัคบับญัชาส่งผลต่อการยอมรับการใช้ระบบสารสนเทศ ยอมรับสมมติฐาน  
แสดงให้เห็นว่าการยอมรับระบบสารสนเทศของ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่            
ได้น าระบบสารสนเทศ เช่น ระบบลงทะเบียนออนไลน์ของนักศึกษา ระบบส่งผลการเรียน
ออนไลน์ (E – education) และดา้นการบริหารงานการเงิน ใชร้ะบบบริหารการเงินการคลงัภาครัฐ 
(Government Fiscal Management Information : GFMIS) ดา้นงานพสัดุใชร้ะบบการจดัซ้ือจดัจา้ง
ภาครัฐดว้ยอิเล็กทรอนิกส์ (e – Government Procurement : e – GP) ซ่ึงกิจกรรมทั้งหมดน้ี ช่วยให้
บุคลากรยงัพบได้น าระบบสารสนเทศ เขา้มาใช้ในหน่วยงาน และขา้ราชการในสังกดับางส่วน      
ไดง่้ายและรวดเร็วมากข้ึน ในการปฏิบติังานในปัจจุบนั การน าระบบเทศสนเทศสารสนเทศเขา้มา
ช่วยในการท างาน ก่อท าให้เกิดการความร่วมมือส่งผลท าให้ การวางแผนการลงทุนของระบบ
สารสนเทศในองคก์รสามารถด าเนินการต่อไดเ้พื่อใหบ้รรลุวตัถุประสงคข์ององคก์รท่ีวางไว ้
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บทที ่5 
 

สรุป  อภิปรายผล  และข้อเสนอแนะ 
 
 
 การวิจยัเร่ือง ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการยอมรับการใช้ระบบสารสนเทศ กรณีศึกษา สถาบนั
การพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่ เพื่อศึกษาถึงปัจจยัท่ีส่งผลต่อการยอมรับการใชร้ะบบสารสนเทศ
ของบุคลากรในสถาบนัการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่ กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการศึกษาคร้ังน้ี      
เป็นบุคลากรของสถาบนัการพลศึกษา วทิยาเขตเชียงใหม่ จาํนวน 104 คน  
 
สรุปผลการวจัิย  
 1.  ผลการวเิคราะห์ข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ผูต้อบแบบสอบถามจาํแนกตาม
ขอ้มูลพื้นฐานต่อการยอมรับการใชร้ะบบสารสนเทศของบุคลากรในสถาบนัการพลศึกษา วิทยาเขต
เชียงใหม่ กลุ่มตวัอยา่งทั้งหมด จาํนวน 104 คน ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จาํนวน     
59 คน คิดเป็นร้อยละ 56.73 ระดับอายุส่วนใหญ่ ตั้งแต่ 26 – 35 ปี จาํนวน 50 คน คิดเป็นร้อยละ 
48.08 ระดับการศึกษาส่วนใหญ่ ระดบัการศึกษาปริญญาโท จาํนวน 59 คน คิดเป็นร้อยละ 56.73  
จ าแนกตามต าแหน่งส่วนใหญ่ เป็นกลุ่มท่ีมีตาํแหน่งเป็นลูกจ้างชั่วคราว จาํนวน 60 คน คิดเป็น    
ร้อยละ 57.69 จ าแนกตามประเภทงาน พบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นอาจารย ์จาํนวน 62 คน    
คิดเป็นร้อยละ 59.62  
 2.  ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการยอมรับการใช้ระบบสารสนเทศของบุคลากรในสถาบัน     
การพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่  ปัจจยัด้านการรับรู้ประโยชน์ของระบบสารสนเทศ (Perceived 
Usefulness) พบว่า มีความคิดเห็นรวมในระดับ  มาก มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.15 โดยข้อท่ีผู ้ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่คิดเห็นตรงกนัเป็นอนัดบัหน่ึง คือ ระบบสารสนเทศช่วยใหท้่านไดรั้บขอ้มูล
ข่าวสารอยา่งรวดเร็ว มีคะแนนเฉล่ีย 4.32 รองลงมา คือ ระบบสารสนเทศช่วยลดขั้นตอนในการ
ปฏิบติังาน มีคะแนนเฉล่ีย 4.29  และขอ้ท่ีผูต้อบแบบสอบถามได้ให้คะแนนตํ่าท่ีสุด คือ ระบบ
สารสนเทศช่วยใหท้่านไดรั้บข่าวสารท่ีถูกตอ้งและน่าเช่ือถือ มีคะแนนเฉล่ีย 3.89 
 ปัจจยัทศันคติต่อการใชง้าน (Attitude toward Using) พบวา่ มีความคิดเห็นรวมในระดบั 
มาก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.91 โดยขอ้ท่ีผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่คิดเห็นตรงกนัเป็นอนัดบัหน่ึง คือ 
คิดว่าการนาํระบบสารสนเทศมาใชใ้นงานจะเอ้ือประโยชน์ต่อการปฏิบติังาน มีคะแนนเฉล่ีย 4.18 
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รองลงมา คือ มีความสนใจและพร้อมจะเรียนรู้เม่ือมีระบบสารสนเทศใหม่ ๆ มีคะแนนเฉล่ีย 3.96 
และขอ้ท่ีผูต้อบแบบสอบถามไดใ้ห้คะแนนตํ่าท่ีสุด คือ ท่านสามารถแกไ้ขปัญหาในการใช้ระบบ
สารสนเทศไดแ้ละยงัคงใชร้ะบบสารสนเทศต่อไป มีคะแนนเฉล่ีย 3.61  
 ปัจจยัการรับรู้ความยากง่ายในการใชร้ะบบสารสนเทศ (Perceived Ease of Use) พบวา่ มีความ 
คิดเห็นรวมในระดบั มาก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.99 โดยขอ้ท่ีผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่คิดเห็น
ตรงกนัเป็นอนัดบัหน่ึง คือ การใช้ระบบสารสนเทศในการปฏิบติังานจะทาํให้การทาํงานสะดวก
และรวดเร็วข้ึน มีคะแนนเฉล่ีย 4.15 รองลงมา คือ ระบบสารสนเทศช่วยลดขั้นตอนในการทาํงาน    
มีคะแนนเฉล่ีย 4.02 และขอ้ท่ีผูต้อบแบบสอบถามได้ให้คะแนนตํ่าท่ีสุด คือ ระบบสารสนเทศ       
ใชง้านง่ายไม่ซบัซอ้น มีคะแนนเฉล่ีย 3.86 
 ปัจจยัคาดหวงัจากประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศ (The Expectations of the Performance 
of the Technology) พบว่า มีความคิดเห็นรวมในระดบั มาก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.99 โดยขอ้ท่ีผูต้อบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่คิดเห็นตรงกนัเป็นอนัดบัหน่ึง คือ ระบบสารสนเทศตอ้งทาํให้ลดขั้นตอน     
ในการปฏิบติังาน มีคะแนนเฉล่ีย 4.13 รองลงมา คือ ระบบสารสนเทศตอ้งช่วยประหยดัเวลาไดม้ากข้ึน   
มีคะแนนเฉล่ีย 4.00 และขอ้ท่ีผูต้อบแบบสอบถามไดใ้ห้คะแนนตํ่าท่ีสุด คือ ระบบสารสนเทศจะตอ้ง
สามารถทาํใหก้ารปฏิบติังานบรรลุวตัถุประสงคต์ามเป้าหมาย มีคะแนนเฉล่ีย  3.85 
 ปัจจยัการไดรั้บการสนบัสนุนจากผูบ้งัคบับญัชา (Management Support) พบวา่ มีความ
คิดเห็นรวมในระดบั มาก มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.93 โดยข้อท่ีผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่คิดเห็น
ตรงกนัเป็นอนัดบัหน่ึง คือ ผูบ้ริหารเล็งเห็นถึงความสําคญัในการใช้ระบบสารสนเทศ มีคะแนน
เฉล่ีย 3.96 รองลงมา คือ ผูบ้ริหารผลกัดนัให้ทุกหน่วยงานในสถาบนัใช้ระบบสารสนเทศในการ
ปฏิบติังาน มีคะแนนเฉล่ีย 3.95 และขอ้ท่ีผูต้อบแบบสอบถามได้ให้คะแนนตํ่าท่ีสุด คือ ผูบ้ริหาร
สนบัสนุนงบประมาณการพฒันาระบบสารสนเทศขององคก์ร มีคะแนนเฉล่ีย 3.83 
 ปัจจยัการยอมรับการใชร้ะบบสารสนเทศ (Acceptance of the Use of Information Systems) 
พบวา่ มีความคิดเห็นรวมในระดบั มาก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.10 โดยขอ้ท่ีผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ 
คิดเห็นตรงกนัเป็นอนัดบัหน่ึง คือ ท่านมีความตั้งใจใชร้ะบบสารสนเทศต่อไปในอนาคต มีคะแนน
เฉล่ีย 4.25 รองลงมา คือ ท่านจะใชร้ะบบสารสนเทศในการปฏิบติังานทุกคร้ัง มีคะแนนเฉล่ีย 4.20 
และขอ้ท่ีผูต้อบแบบสอบถามไดใ้หค้ะแนนตํ่าท่ีสุด คือ ท่านรู้สึกมีความสุขท่ีไดใ้ชร้ะบบสารสนเทศ
ในการปฏิบติังาน มีคะแนนเฉล่ีย 3.95 
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 3.  ผลการวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อการยอมรับการใช้ระบบสารสนเทศของบุคลากร    
ในสถาบันการพลศึกษา วทิยาเขตเชียงใหม่ โดยวธีิสหสัมพนัธ์ของเพยีร์สัน (Pearson’s Correlation)   
ผลการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ (Correlation) ท่ีระดบัความสัมพนัธ์ของตวัแปรแต่ละตวั
แปรปัจจยัส่วนบุคคล การบอกระดบัหรือขนาดของความสัมพนัธ์จะใช้ตวัเลขของค่าสัมประสิทธ์ิ
สหสัมพนัธ์ หากค่าสหสัมพนัธ์มีค่าเขา้ใกล ้– 1 หรือ 1 แสดงถึงการมีความสัมพนัธ์กนัในระดบัสูง 
(Hinkle D.E., 1998) โดยค่า r แสดงถึงระดบัความสัมพนัธ์ เม่ือพิจารณาจากตวัแปรปัจจยัส่วนบุคคล
ท่ีมีผลต่อการยอมรับการใช้ระบบสารสนเทศของบุคลากรในสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขต
เชียงใหม่ ผลการวิจัย พบว่า ปัจจัยส่วนบุคคล ด้านเพศ อายุ ระดับการศึกษา และลักษณะงานท่ี
รับผิดชอบไม่มีปฏิสัมพนัธ์ต่อการยอมรับการใช้ระบบสารสนเทศของสถาบันการพลศึกษา      
วทิยาเขตเชียงใหม่ 
 ผลการวเิคราะห์ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ (Correlation) ท่ีระดบัความสัมพนัธ์ของตวัแปร
แต่ละตวัแปรปัจจยัท่ีส่งผลต่อการยอมรับการใช้ระบบสารสนเทศ การบอกระดบัหรือขนาดของ
ความสัมพนัธ์จะใชต้วัเลขของค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ หากค่าสหสัมพนัธ์มีค่าเขา้ใกล ้– 1 หรือ 1 
แสดงถึงการมีความสัมพนัธ์กนัในระดบัสูง (Hinkle D.E., 1998) โดยค่า r แสดงถึงระดับ
ความสัมพนัธ์ เม่ือพิจารณาจากตวัแปรปัจจยัท่ีส่งผลต่อการยอมรับการใช้ระบบสารสนเทศของ
สถาบนัการพลศึกษา วทิยาเขตเชียงใหม่ ท่ีมีผลต่อการยอมรับการใชร้ะบบสารสนเทศของบุคลากร
ในสถาบนัการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่ ผลการวิจยั พบว่า ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการยอมรับการใช้
ระบบสารสนเทศของบุคคลากร สถาบนัการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่ ท่ีมีระดบัความสัมพนัธ์  
ต่อการยอมรับการใช้ระบบสารสนเทศสูงสุด คือ การยอมรับการใช้ระบบสารสนเทศปัจจัย         
การไดรั้บการสนบัสนุนจากผูบ้ริหาร (r = 703, sig = .000) รองลงมา คือ การรับรู้ประโยชน์ของ
ระบบสารสนเทศ (r = 669, sig = .000) ความคาดหวงัจากประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศ         
(r = 639, sig = .000) ทศันติท่ีมีต่อการใชร้ะบบสารสนเทศ (r = 485, sig = .000) และการรับรู้ความ
ยากง่ายในการใชร้ะบบสารสนเทศ (r = 365, sig = .000) ตามลาํดบั 
 4. การวิเคราะห์ถดถอยแบบพหุ (Multiple Regression Analysis) ผลการวิเคราะห์
ถดถอยแบบพหุ (Multiple Regression Analysis) โดยการวเิคราะห์การถดถอยแบบพหุวิธี (Stepwise 
Multiple Regression) พบว่า ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการยอมรับการใช้ระบบสารสนเทศของสถาบนั     
การพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่ ทั้ง 9 ดา้น ไดแ้ก่ เม่ือพิจารณาค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ิการ
ถดถอยของตวัพยากรณ์ พบวา่ มีปัจจยัลกัษณะส่วนบุคคล (เพศ อายุ ระดบัการศึกษา และลกัษณะ
งานท่ีรับผิดชอบ) ท่ีไม่สามารถพยากรณ์การยอมรับการใชร้ะบบสารสนเทศได ้และปัจจยัในส่วน
ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการยอมรับการใชร้ะบบสารสนเทศ ดา้นทศันติท่ีมีต่อการใชร้ะบบสารสนเทศ และ
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ดา้นการรับรู้ความยากง่ายในการใชร้ะบบสารสนเทศท่ีไม่สามารถพยากรณ์การยอมรับการใชร้ะบบ
สารสนเทศได ้แต่ในส่วนปัจจยัการรับรู้ประโยชน์ของระบบสารสนเทศ ปัจจยัความคาดหวงัจาก
ประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศ และปัจจยัการไดรั้บการสนบัสนุนจากผูบ้งัคบับญัชา นาํตวัแปร
ปัจจยัด้านต่าง ๆ มาทาํการคดัเลือกตวัแปรท่ีมีอิทธิพลต่อการยอมรับการใช้ระบบสารสนเทศ      
โดยการวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้นแบบพหุวิธี (Stepwise Multiple Regression) พบว่า ปัจจยัท่ี
ส่งผลต่อการยอมรับการใช้ระบบสารสนเทศในระดับความสัมพันธ์ค่อนข้างต ่า  โดยมีค่า
สัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์พหุคูณเป็น .367 และสามารถร่วมกนัพยากรณ์การยอมรับการใช้ระบบ
สารสนเทศ ไดร้้อยละ 13.50 อย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .000 โดยมีค่าความคลาดเคล่ือน
มาตรฐานการพยากรณ์ เท่ากับ ± .23 โดยวิธีการถดถอยพหุคูณแบบมีขั้นตอน โดยเขียนเป็น   
สมการได ้ดงัน้ี Y = 4.100 + .163 (X1) + .234 (X4) + .363 (X5) 
 จากสมการเส้นถดถอยขา้งตน้ สามารถทาํนายการยอมรับการใช้ระบบสารสนเทศของ
สถาบนัการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่ ไดร้้อยละ Adjusted R2   48.90 สามารถอธิบายตวัแปร    
ต่าง ๆ ได ้ดงัน้ี  
 1.  ปัจจยัการรับรู้ประโยชน์ของเทคโนโลยีสารสนเทศส่งผลต่อการยอมรับการใชร้ะบบ
สารสนเทศสารสนเทศของสถาบนัการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่ ผลการวิจยั พบว่า ยอมรับ
สมมติฐาน แสดงให้เห็นว่า ระบบสารสนเทศช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบติังาน ช่วยให้
บุคลากรได้รับข้อมูลข่าวสารอย่างรวดเร็วทนัต่อเหตุการณ์มีประโยชน์ต่อการตดัสินใจในการ
ปฏิบติังานต่อผูบ้ริหารก่อนจะพิจารณาสั่งการให้มีการดาํเนินงานต่อไปและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ยงัช่วยให้ผูป้ฏิบติังานมีเวลาไปปฏิบติังานดา้นอ่ืน ๆ เพิ่มข้ึนเป็นเคร่ืองมือในการทาํงานท่ีช่วยลด
ขั้นตอนในการปฏิบติังาน และส่ิงสําคญัในการใช้ระบบสารสนเทศท่ีช่วยในการประสานงาน
ระหวา่งฝ่ายต่างๆไดร้วดเร็วและสะดวกมากข้ึน  
 2.  ปัจจัยความคาดหวังจากประสิทธิภาพของเทคโนโลยีสารสนเทศมีส่งผลต่อ           
การยอมรับการใชร้ะบบสารสนเทศของสถาบนัการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่ ผลการวิจยั พบวา่ 
ยอมรับสมมติฐาน แสดงให้เห็นว่าระบบสารสนเทศจะตอ้งสามารถทาํให้การปฏิบติังานบรรลุ
วตัถุประสงค์ตามเป้าหมายและสามารถช่วยประหยดัเวลาไดม้ากข้ึน เป็นการใชร้ะบบสารสนเทศ
ในการปฏิบติังานเพื่อลดขั้นตอนในการปฏิบติังาน 
 3.  ปัจจยัการได้รับการสนับสนุนการใช้ระบบสารสนเทศจากผูบ้งัคบับญัชาส่งผลต่อ  
การยอมรับการใชร้ะบบสารสนเทศของสถาบนัการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่ ยอมรับสมมติฐาน 
แสดงให้เห็นวา่ผูบ้ริหารของสถาบนัการพลศึกษาวิทยาเขตเชียงใหม่มีทศันคติท่ีดีต่อการใชร้ะบบ
สารสนเทศท่ีดี ซ่ึงไดเ้ล็งเห็นถึงความสําคญัในการใชร้ะบบสารสนเทศ  เพื่อใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการ
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สนับสนุนให้บุคลากรในสถาบนัใช้ระบบสารสนเทศในการปฏิบติังาน ซ่ึงนับได้ว่าผูบ้ริหารมี
แนวโน้มท่ีจะพิจารณาการใช้ระบบสารสนเทศในสถาบัน เป็นกลยุทธ์สําคัญเพื่อผลักดันให้          
ทุกหน่วยงานในสถาบนัใช้ระบบสารสนเทศสนบัสนุนงบประมาณการพฒันาระบบสารสนเทศ 
ขององคก์รต่อไป 

5. ผลการทดสอบสมมติฐาน  
 สมมติฐานที ่1 การรับรู้ประโยชน์ของระบบสารสนเทศส่งผลต่อการยอมรับการใชร้ะบบ
สารสนเทศ ผลการวิจยั พบวา่ การรับรู้ประโยชน์ส่งผลต่อการยอมรับการใชร้ะบบสารสนเทศของ
สถาบนัการพลศึกษา วทิยาเขตเชียงใหม่  ยอมรับสมมติฐาน  
 สมมติฐานที่ 2 ทศันคติต่อการใช้งานของระบบสารสนเทศส่งผลต่อการยอมรับการใช้
ระบบสารสนเทศ  ผลการวิจยั  พบว่า ทศันคติต่อการใช้งานของระบบสารสนเทศไม่ส่งผลต่อ    
การยอมรับการใชร้ะบบสารสนเทศ  ปฏิเสธสมมติฐาน  
 สมมติฐานที่ 3 การรับรู้ความง่ายในการใชร้ะบบสารสนเทศส่งผลต่อการยอมรับการใช้
ระบบสารสนเทศ ผลการวิจยั พบว่า การรับรู้ความง่ายในการใช้ระบบสารสนเทศไม่ส่งผลต่อ   
การยอมรับการใชร้ะบบสารสนเทศ  ปฏิเสธสมมติฐาน  
 สมมติฐานที่ 4 ปัจจยัดา้นสถานภาพทัว่ไป ไดแ้ก่ เพศ อายุระดบัการศึกษา ลกัษณะงาน   
ท่ีรับผดิชอบส่งผลต่อการยอมรับการใชร้ะบบสารสนเทศ  ผลการวิจยั พบวา่  ปัจจยัดา้นสถานภาพ
ทัว่ไป ได้แก่ เพศ อายุระดบัการศึกษา ลกัษณะงานท่ีรับผิดชอบไม่ส่งผลต่อการยอมรับการใช้
ระบบสารสนเทศ  ปฏิเสธสมมติฐาน   
 สมมติฐานที่ 5 ความคาดหวงัจากประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศมีส่งผลต่อการ
ยอมรับการใช้ระบบสารสนเทศ ผลการวิจยั พบว่า ความคาดหวงัจากประสิทธิภาพของระบบ
สารสนเทศ ส่งผลต่อการยอมรับการใชร้ะบบสารสนเทศ  ยอมรับสมมติฐาน   
 สมมติฐานที ่6 การไดรั้บการสนบัสนุนการใชร้ะบบสารสนเทศจากผูบ้งัคบับญัชาส่งผล
ต่อการยอมรับการใช้ระบบสารสนเทศ ผลการวิจยั พบว่า การไดรั้บการสนับสนุนการใช้ระบบ
สารสนเทศจากผูบ้งัคบับญัชา ส่งผลต่อการยอมรับการใชร้ะบบสารสนเทศ  ยอมรับสมมติฐาน   
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อภิปรายผล 
 จากสมมติฐานการวิจัยถึงปัจจัยท่ีส่งผลต่อการยอมรับการใช้ระบบสารสนเทศของ
บุคลากรในสถาบนัการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่ ตามสมมติฐาน ในแต่ละดา้นปัจจยัท่ีส่งผลต่อ
การยอมรับการใช้ระบบสารสนเทศ จากตวัแปรอิสระทั้ง 6 ด้าน อยู่ในระดับความสัมพนัธ์     
ค่อนขา้งสูง โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์พหุคูณเป็น .703 โดยพบวา่ตวัแปร ดา้นการไดรั้บการ
สนบัสนุนจากผูบ้งัคบับญัชาส่ง ผลต่อการยอมรับการใช้ระบบสารสนเทศของบุคลากรมากท่ีสุด 
แสดงให้เห็นว่า บุคลากรของสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่ ต้องมีปัจจัยด้านการ
สนับสนุนจากผูบ้งัคบับญัชา เช่น ผูบ้ริหารของสถาบนัเล็งเห็นถึงความสําคญัและสนับสนุนให้
บุคลากรใช้ระบบสารสนเทศในการปฏิบติั กาํหนดนโยบายและผลกัดนัให้บุคลากรไดฝึ้กอบรม
เก่ียวกบัการใชร้ะบบสารสนเทศ รวมถึงผูบ้ริหารควรเขา้ใจและพร้อมจะเรียนรู้ถึงปัญหาในการใช้
ระบบสารสนเทศ และแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดข้ึนไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพนัน่เอง สอดคล้องกับ งานวิจยั
ของ วรรณวิมล ศรีหิรัญ (2553) ศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพการใชส้ารสนเทศทางการบญัชี
ของผูบ้ริหารบริษทัในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย พบว่า ปัจจยัการมีส่วนร่วมของผูใ้ช้งาน 
(ผูบ้ริหาร) ปัจจยัการสนบัสนุนของผูบ้ริหารระดบัสูง ปัจจยัคุณลกัษณะเฉพาะของผูใ้ชแ้ละคุณภาพ
ของระบบสารสนเทศทางการบญัชีส่งผลต่อประสิทธิภาพการใชง้านสารสนเทศทางการบญัชีของ
ผูบ้ริหารบริษทัในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้อธิบายว่า ผูบ้ริหารมีบทบาทท่ีสําคัญ      
เป็นอย่างยิ่ง และอีกหน่ึงตวัแปรท่ีพบว่าส่งผลต่อการการยอมรับการใช้ระบบสารสนเทศ ได้แก่  
ปัจจยัการรับรู้ประโยชน์ของระบบสารสนเทศ แสดงให้เห็นว่า บุคลากรของสถาบนัการพลศึกษา 
วทิยาเขตเชียงใหม่ จะเกิดการยอมรับการใชร้ะบบสารสนเทศไดน้ั้น ตอ้งเกิดการรับรู้ประโยชน์ของ
ระบบสารสนเทศวา่ ระบบสารสนเทศท่ีใช้งานช่วยให้การปฏิบติัไดร้วดเร็ว ประหยดัเวลา ลดตน้ทุน 
และผลของการปฏิบติังานตอ้งมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด สอดคล้องกับ อภิรา นิลรัตน์ ณ อยุธยา 
(2550) ศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการยอมรับระบบสารสนเทศของขา้ราชการสังกดักองบญัชาการทหาร
สูงสุด โดยมีวตัถุประสงค์ เพื่อศึกษาปัจจยัสําคญัท่ีมีผลกระทบต่อการยอมรับต่อระบบสารสนเทศ
ของขา้ราชขา้ราชการสังกดักองบญัชาการทหารสูงสุด ผลในภาพรวม พบว่า การยอมรับระบบ
สารสนเทศมาใชป้ฏิบติังานอยูใ่นระดบัยอมรับมาก ในขณะท่ีระดบัความคิดเห็นต่อผลสําเร็จในการ
ใชร้ะบบสารสนเทศกองบญัชาการทหารสูงสุด ส่วนใหญ่มีความคิดเห็นต่อการยอมรับอยูใ่นระดบั
ปานกลาง ผลการศึกษาวิจยัดา้นต่าง ๆ ทางกระบวนการยอมรับอยู่ระดบัยอมรับมากท่ีสุดเช่นกนั 
และปัจจยัสุดทา้ยท่ีส่งผลต่อการยอมรับการใชร้ะบบสารสนเทศของบุคลากรในสถาบนัการพลศึกษา 
วิทยาเขตเชียงใหม่ คือ ปัจจยัความคาดหวงัจากประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศมีส่งผลต่อการ
ยอมรับการใช้ระบบสารสนเทศ  แสดงให้เห็นว่า บุคลากรของสถาบนัการพลศึกษา วิทยาเขต
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เชียงใหม่ จะเกิดการยอมรับการใช้ระบบสารสนเทศได้ ก็ต่อเม่ือบุคลากรมีความคาดหวงัจาก
ประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศวา่ ระบบสารสนเทศจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบติังาน 
ช่วยให้บุคลากรไดรั้บขอ้มูลข่าวสารอย่างรวดเร็วทนัต่อเหตุการณ์มีประโยชน์ต่อการตดัสินใจใน
การปฏิบัติงานต่อผู ้บริหารก่อนจะพิจารณาสั่งการให้มีการดําเนินงานต่อไปและเทคโนโลยี
สารสนเทศยงัช่วยใหผู้ป้ฏิบติังานมีเวลาไปปฏิบติังานดา้นอ่ืน ๆ เพิ่มข้ึนเป็นเคร่ืองมือในการทาํงาน
ท่ีช่วยลดขั้ นตอนในการปฏิบัติงานและส่ิงสําคัญในการใช้ระบบสารสนเทศท่ีช่วยในการ
ประสานงานระหว่างฝ่ายต่าง ๆ ได้รวดเร็วและสะดวกมากข้ึน สถาบนัการพลศึกษา วิทยาเขต
เชียงใหม่ไดน้าํระบบสารสนเทศ เช่น ระบบลงทะเบียนออนไลน์ของนกัศึกษา ระบบส่งผลการเรียน
ออนไลน์ (E – education) และดา้นการบริหารงานการเงิน ใชร้ะบบบริหารการเงินการคลงัภาครัฐ 
(Government Fiscal Management Information : GFMIS) ดา้นงานพสัดุใชร้ะบบการจดัซ้ือจดัจา้ง
ภาครัฐดว้ยอิเล็กทรอนิกส์ (e – Government Procurement : e – GP) สอดคล้องกับ อรวรรณ สุขยานี 
(2558) ศึกษาความตั้งใจในการใชร้ะบบสารสนเทศการบริหารทรัพยากรบุคคลของบุคลากรสถาบนั
บณัฑิตพฒันาบริหารศาสตร์ : การประยุกต์ใช้ตวัแบบการยอมรับเทคโนโลยี ผลการศึกษาพบว่า 
ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อความตั้งใจในการใช้ระบบดา้นความคาดหวงัในผลสัมฤทธ์ิ ในภาพรวมพบว่า 
อยูใ่นระดบัมาก   
 ส่วนปัจจยัท่ีไม่ส่งผลต่อการยอมรับการใช้ระบบสารสนเทศของสถาบนัการพลศึกษา 
วิทยาเขตเชียงใหม่ พบว่า ปัจจยัส่วนบุคคล สถานภาพทัว่ไป ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา 
ลกัษณะงานท่ีรับผิดชอบไม่ส่งผลต่อการยอมรับการใช้ระบบสารสนเทศ เน่ืองจากเพศท่ีทาํ
แบบสอบถามเป็นเพศหญิง มีอายุเฉล่ีย 26 – 35 ปี และบุคลากรส่วนใหญ่เป็นอาจารยพ์ิเศษและ   
เป็นลูกจา้งชัว่คราว ของสถาบนัการพลศึกษา วทิยาเขตเชียงใหม่ ตามทฤษฎีไดอ้ธิบายความสัมพนัธ์
ระหวา่งความเช่ือและทศันคติท่ีมีต่อพฤติกรรมวา่ การเปล่ียนแปลงพฤติกรรมมนุษยเ์ป็นผลจากการ
เปล่ียนแปลงความเช่ือ และบุคคลจะแสดงพฤติกรรมเพราะคิดว่าเป็นส่ิงสมควรกระทาํ เน่ืองจาก
บุคคลจะพิจารณาเหตุผลก่อนการกระทาํเสมอ เน่ืองจากบุคคลส่วนท่ีทาํงานท่ีสถาบนัการพลศึกษา
วิทยาเขตเชียงใหม่ เป็นศิษยเ์ก่าท่ีจบการศึกษาจากสถาบนัการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่ และ   
เขา้มาทาํงานเป็นอาจารย ์จึงเกิดความเคยชินกบัระบบการใช้ระบบสารสนเทศพอสมควร และ      
คุน้เคยกับระบบการทาํงานด้วยมือ ซ่ึงยงัไม่สามารถเพิ่มประสิทธิภาพได้อย่างเต็มท่ี ปัจจยัด้าน
สถานภาพทัว่ไปจึงพบว่า ไม่แตกต่างกนัทางสถิติ สอดคล้องกบั Rogers (อ้างถึงใน จิระวฒัน์      
วงศส์วสัดิวฒัน์, 2529) กล่าววา่ กระบวนการยอมรับ (Adoption Process) เป็นกระบวนการทางจิต
ซ่ึงแต่ละบุคคลรู้สึกจากการไดย้ินคร้ังแรกเก่ียวกบัการเปล่ียนแปลงจนถึงการยอมรับและนาํไปใช ้
และยงัสอดคลอ้งกบั พุทธารักษ ์ปลัง่แสงมาศ (2551) ศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อความสําเร็จในการใช้
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ระบบงาน IMAGE – ENABLED WORKFROW APPLICATION กรณีศึกษา ศูนยป์ฏิบติัการ
เอกสารสัญญาของธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) ผลการวิจยั พบวา่ ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ 
เพศ อายุ ระดบัการศึกษา ปัจจยัดา้นลกัษณะของบุคลากร เช่น ลกัษณะงาน ความรู้เก่ียวกบัระบบ    
มีความสัมพนัธ์กบัเจตคติในการใช้ระบบ ปัจจยัดา้นทศันคติต่อการใช้งานของระบบสารสนเทศ  
ไม่ยอมรับสมมติฐาน แสดงใหเ้ห็นวา่ ทศันคติต่อการใชง้านของระบบสารสนเทศ ไม่ก่อให้เกิดการ
ยอมรับการใชร้ะบบสารสนเทศ หรือไม่แตกต่างกนัทางสถิติ ซ่ึงอาจจะเน่ืองมาจากทศันคติต่อการ
ใช้งานของระบบสารสนเทศของบุคลากรยงัมีทศันคติท่ีมีต่อพฤติกรรม การยอมรับการใช้ระบบ
สารสนเทศเป็นความรู้สึกเชิงบวก  ซ่ึงบุคลากรยงัมีทศันคติต่อการใช้งานระบบสารสนเทศใน
สถาบนัการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่ ท่ีได้รับอิทธิพลจากการรับรู้ถึงประโยชน์ท่ีได้รับจาก
เทคโนโลยีสารสนเทศ และการรับรู้ว่าเป็นระบบท่ีง่ายต่อการใช้งาน ในขณะท่ีความตั้งใจแสดง
พฤติกรรมการใชง้านไดรั้บอิทธิพลจาก ทศันคติท่ีมีต่อการใชง้าน และการรับรู้ถึงประโยชน์ท่ีไดรั้บ
จากเทคโนโลยีสารสนเทศ และส่งผลให้เกิดการยอมรับการใช้งานจริงในท่ีสุด ซ่ึงขัดแย้งกับ 
วรรณนา ชมเชย (2556) วิจยัเร่ือง ทศันคติของผูใ้ช้ระบบสารสนเทศในการปฏิบติังานดา้นการเงิน 
การคลงัและพสัดุ กรณีศึกษาสถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ รายงานว่า ทศันคติท่ีดีส่งผลต่อ 
การยอมรับการใช้ระบบสารสนเทศ เม่ือบุคลากรได้ความรู้จากระบบสารสนเทศด้านการเงิน      
การคลงัและพสัดุตามหลกัสูตรท่ีสถาบนัจดัให้ ผูบ้ริหารให้ความชดัเจนและเห็นความสําคญัท่ีนาํ
ระบบสารสนเทศมาใช้ระดบัเห็นด้วยมากนั้น ผูใ้ช้งานระบบสารสนเทศส่วนใหญ่มีทศันคติใน
ระดับดีมาก เก่ียวกับระบบสารสนเทศท่ีช่วยทาํให้เกิดความสะดวกในการสืบค้นข้อมูลและ
ปฏิบติังานไดถู้กตอ้งและรวดเร็วยิง่ข้ึน และสมมติฐานสุดทา้ยท่ีไม่ส่งผลต่อการยอมรับการใชร้ะบบ
สารสนเทศ คือ การรับรู้ความง่ายในการใช้งานของระบบสารสนเทศ กล่าวคือ การรับรู้ความง่าย
ของระบบสารสนเทศ ไม่ก่อให้เกิดการยอมรับการใช้ระบบสารสนเทศของบุคลากรสถาบัน        
การพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่ ขยายความได้ว่า สถาบนัการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่ เป็น
หน่วยภาครัฐ การกําหนดแผนหรือนโยบาย ส่วนใหญ่มาจากการวางแผนของผู ้บริหาร 
ผูบ้งัคบับญัชา บุคลากรท่ีปฏิบติังานนั้น เกิดจากการปฏิบติังานตามคาํสั่ง เพราะฉะนั้น การรับรู้
ความง่ายต่อการใชง้าน จึงไม่ส่งผลให้เกิดการยอมรับการใชร้ะบบสารสนเทศ เพราะถา้หากองคก์ร
หรือผูบ้ริหาร มีนโยบายสนบัสนุนใหบุ้คลากรตอ้งใชร้ะบบสารสนเทศในการปฏิบติั บุคลากรก็ตอ้ง
เกิดการใช้งานตามนโยบาย นั้นเอง ซ่ึงขัดแย้งกับ อคัรเดช ป่ินสุข (2557) ศึกษาการยอมรับ
เทคโนโลยีสารสนเทศ คุณภาพการบริการอิเล็กทรอนิกส์ และส่วนประสมการตลาดในมุมมอง  
ของลูกคา้ท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจ (E – satisfaction) ในการของตัว๋ภาพยนตร์ออนไลน์ผา่นระบบ
แอพพลิเคชั่นของผูใ้ช้บริการในจงัหวดักรุงเทพมหานคร กล่าวว่า การยอมรับการเทคโนโลยี
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สารสนเทศดา้นการรับรู้ถึงความง่ายต่อการใช้งาน มีผลต่อความพึงพอใจในการจองตัว๋ภาพยนตร์
ออนไลน์ผ่านระบบแอพพลิเคชั่นของผูใ้ช้บริการในเขตกรุงเทพมหานคร เพราะการยอมรับ
เทคโนโลยสีารสนเทศ ในการของตัว๋ภาพยนตร์ออนไลน์ผา่นระบบแอพพลิเคชัน่ของผูใ้ชบ้ริการใน
จงัหวดักรุงเทพมหานคร อาจเกิดจากการตดัสินใจการใชร้ะบบเฉพาะตวับุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อการ  
ใชง้าน เพราะฉะนั้น การรับรู้ความง่ายจึงส่งผลต่อการใชร้ะบบสารสนเทศนัน่เอง 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
ภาพที ่5.1     แบบจาํลองการยอมรับการใชร้ะบบสารสนเทศ 

  ของสถาบนัการพลศึกษา วทิยาเขตเชียงใหม่ 
 

 จากภาพท่ี 5.1 อธิบายการยอมรับการใช้ระบบสารสนเทศของสถาบนัการพลศึกษา  
วิทยาเขตเชียงใหม่วา่ เกิดจากการไดรั้บการสนบัสนุนจากผูบ้งัคบับญัชา แสดงให้เห็นวา่ ผูบ้ริหาร
ของสถาบนัการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่ ควรตระหนักถึงความสําคญัของระบบสารสนเทศ  
เป็นสําคญัและผลกัดนัให้ทุกหน่วยงานในสังกดัใชร้ะบบสารสนเทศในการปฏิบติังานอยา่งจริงจงั 
รวมทั้งผูบ้ริหารควรกาํหนดเป็นกลยุทธ์ของสถาบนัไดอี้กดว้ย ทั้งน้ี การใชร้ะบบสารสนเทศให้เกิด

การไดรั้บการสนบัสนุน

จากผูบ้งัคบับญัชา 

ความคาดหวงัจาก

ประสิทธิภาพ 
การรับรู้ประโยชน ์

ช่วยให้รับขอ้มูลข่าวสารรวดเร็ว 

ช่วยให้ลดขั้นตอนการทาํงาน 

ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทาํงาน 

ผูบ้ริหารเล็งเห็นความสาํคญั 

การยอมรับการใชร้ะบบ

สารสนเทศ 

ผลกัดนัให้ทุกหน่วยใชร้ะบบ 

กาํหนดเป็นกลยทุธ์ของสถาบนั 

ตอ้งลดขั้นตอนในการทาํงาน 

ตอ้งประหยดัเวลาในการทาํงาน 

การปฏิบติังานบรรลุเป้าหมาย 
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ประสิทธิภาพอย่างสูงสุดนั้น สถาบนัการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่ ยงัพบปัจจยัความคาดหวงั
จากประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศ ซ่ึงหมายถึง บุคลากรส่วนใหญ่ยงัคงตั้งความหวงัของการใช้
ระบบสารสนเทศวา่ ระบบสารสนเทศจะช่วยลดขั้นตอนในการทาํงาน สามารถประหยดัเวลา และ
ทาํให้การปฏิบติังานบรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพอีกดว้ย และปัจจยัการรับรู้ประโยชน์ของ
ระบบสารสนเทศ เช่น ระบบสารสนเทศท่ีใช้งานอยู่ สามารถช่วยให้บุคคลได้รับรู้ข่าวสารอย่าง
รวดเร็ว และยงัช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทาํงานอีกดว้ย  
 
ข้อเสนอแนะ  
 ข้อเสนอแนะเกีย่วกบัประโยชน์ในการประยุกต์ใช้ผลการวจัิย 
 ผลการวิจยั เร่ือง ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการยอมรับการใช้ระบบสารสนเทศของบุคลากรใน
สถาบนัการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่ ตามสมมติฐานในแต่ละดา้นปัจจยัท่ีส่งผลต่อการยอมรับ
การใชร้ะบบสารสนเทศ จากตวัแปรอิสระทั้ง 6 ดา้น อยูใ่นระดบัความสัมพนัธ์ค่อนขา้งสูง โดยมีค่า
สัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์พหุคูณเป็น .703  โดยพบว่า ตัวแปรด้านการได้รับการสนับสนุนจาก
ผูบ้งัคบับญัชาส่ง ผลต่อการยอมรับการใชร้ะบบสารสนเทศของบุคลากรมากท่ีสุด แสดงให้เห็นว่า 
บุคลากรของสถาบนัการพลศึกษา วทิยาเขตเชียงใหม่ จะเกิดการยอมรับการใชร้ะบบสารสนเทศท่ีดี 
ตอ้งเร่ิมจากตวัผูบ้ริหารตอ้งให้ความสําคญัและมีทศันคติท่ีดีต่อระบบสารสนเทศ มีการกาํหนดเป็น
กลยุทธ์ของสถาบนัตลอดจนสนบัสนุนงบประมาณในการพฒันาระบบสารสนเทศ และกระตุน้ให้
บุคลากรท่ีสังกัดอยู่ในทุกหน่วยงานภายในสถาบันให้มีการนําระบบสารสนเทศมาใช้ในการ
ปฏิบติังาน และแสดงให้เห็นถึงประโยชน์ในการใช้ระบบสารสนเทศท่ีจะช่วยลดขั้นตอนในการ
ทาํงาน ทาํใหส้ามารถลดเวลาในการปฏิบติังานลง แต่ยงัสามารถทาํงานไดบ้รรลุวตัถุประสงคด์ว้ยดี 
เพื่อให้บุคลากรในสถาบนัเกิดการรับรู้ประโยชน์ของระบบสารสนเทศ และมีความเช่ือมัน่ใน
ความถูกตอ้งของขอ้มูลข่าวสารท่ีได้รับจากระบบสารสนเทศ อนัจะส่งผลทาํให้บุคลากรเกิดการ
ยอมรับและนาํระบบสารสนเทศมาใชใ้นการปฏิบติังานต่อไป 
  
 ข้อเสนอแนะเกีย่วกบัแนวทางการวจัิยทีค่วรท าต่อไป 
 เพื่อให้ผลการศึกษาในคร้ังน้ีสามารถขยายต่อในอนาคตท่ีกวา้งมากข้ึน เช่น ประชากร
ด้านพื้นท่ี ผูว้ิจยัจึงขอเสนอแนะประเด็นสําหรับการทาํวิจยัในอนาคต คือ ควรมีการขยายพื้นท่ี      
ในการทาํวิจยั เพื่อให้ไดก้ลุ่มเป้าหมายท่ีกวา้งข้ึน และควรศึกษาถึงปัจจยัของตวัแปรอิสระอ่ืน ๆ    
ซ่ึงยงัมีอีกหลายตวัแปรท่ีคาดวา่จะส่งผลต่อการยอมรับการใชร้ะบบสารสนเทศ  
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         ภาคผนวก ก 
 
 

ตัวอย่าง แบบสอบถามประกอบการวจิัย เร่ือง ปัจจัยทีส่่งผลต่อการยอมรับการใช้ 
ระบบสารสนเทศ กรณศึีกษา สถาบันการพลศึกษา วทิยาเขตเชียงใหม่ 

แบบสอบถามชุดน้ี มีว ัตถุประสงค์เพื่อใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลประกอบการศึกษา        
คน้ควา้อิสระ ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของการศึกษาตามหลกัสูตร บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต สาขาวิชาการจดัการ
มหาวทิยาลยัราชภฎัเชียงใหม่ โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อเก็บรวบรวมขอ้มูลและน าไปใชใ้นการศึกษาวิเคราะห์
ถึง ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการยอมรับการใชร้ะบบสารสนเทศ กรณีศึกษา สถาบนัการพลศึกษา วทิยาเขตเชียงใหม่ 

ในการน้ี เพื่อให้ไดข้อ้มูลท่ีสมบูรณ์และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดทางการศึกษา ผูว้ิจยัจึงใคร่ขอ
ความกรุณาจากท่านกรอกแบบสอบถามให้ครบทุกขอ้ตามความเป็นจริงท่ีตรงกบัความคิดเห็นของท่านมาก
ท่ีสุดโดยข้อมูลจากแบบสอบถามน้ีจะเก็บเป็นความลับ และน าไปใช้ในการศึกษาวิจัยเท่านั้ น ผูว้ิจ ัย
ขอขอบพระคุณท่านท่ีไดอ้นุเคราะห์สละเวลาเพื่อแสดงความคิดเห็นมา ณ โอกาสน้ี 

ค าช้ีแจง : แบบสอบถามแบ่งออกเป็น 3 ส่วนดงัต่อไปน้ี 
ส่วนท่ี 1 แบบสอบถามเก่ียวกบัขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 
ส่วนท่ี 2 แบบสอบถามเก่ียวกบัปัจจยัท่ีส่งผลต่อการยอมรับการใชร้ะบบสารสนเทศ 
ส่วนท่ี 3 ขอ้เสนอแนะเพิ่มเติมเก่ียวกบัปัจจยัอ่ืน ๆ   

ส่วนที ่1  ข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ค าช้ีแจง : ใส่เคร่ืองหมาย ลงในช่องค าตอบเก่ียวกบัขอ้มูลของตวัท่านเอง 
 

1. เพศ 
 1. ชาย       2. หญิง 
 

2. อาย ุ
 1. ต ่ากวา่ 25 ปี     2. ตั้งแต่ 26 – 35 ปี 
 3. ตั้งแต่ 36  – 60 ปี    4. มากกวา่ 60 ปี ข้ึนไป 
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3. ระดบัการศึกษา 

 1. ระดบัประถมศึกษาหรือต ่ากวา่   2. ระดบัมธัยมศึกษา 
 3. ระดบัปวช. / ปวส.      4. ระดบัปริญญาตรี 
 5. ระดบัปริญญาโท    6. ระดบัปริญญาเอก 

 
4. ต าแหน่ง 
 1. ขา้ราชการครู     2. ขา้ราชการพลเรือน 
 3. ลูกจา้งประจ า     4. ลูกจา้งชัว่คราว 

 
5. ประเภทงานท่ีรับผดิชอบ 
 1. อาจารย ์     2. เจา้หนา้ท่ีส านกังาน 
 3. งานบริการทัว่ไป    4. อ่ืน ๆ............................................... 

ส่วนที ่2  แบบสอบถามความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัท่ีมีส่งผลต่อการยอมรับการใชร้ะบบสารสนเทศ 
ค าช้ีแจง :  โปรดอ่านขอ้ความแลว้ท าเคร่ืองหมาย   ลงในช่องระดบัความคิดเห็น ท่ีตรงกบัความคิดเห็น 
                  ของท่านมากท่ีสุด และตอบค าถามใหค้รบทุกขอ้ 

ปัจจยัที่ส่งผลต่อการยอมรับการใช้ระบบสารสนเทศ 

ระดบัความคิดเห็น 

มาก
ที่สุด 
(5) 

มาก
ที่สุด 
(4) 

ปาน
กลาง 
(3) 

น้อย
ที่สุด 
(2) 

น้อย
ที่สุด 
(1) 

การรับรู้ประโยชน์ของเทคโนโลยสีารสนเทศ (Perceived Usefulness)  
1. ระบบสารสนเทศช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบติังาน      
2. ระบบสารสนเทศช่วยใหท่้านไดรั้บขอ้มลูข่าวสารอยา่งรวดเร็ว      
3. ระบบสารสนเทศช่วยใหท่้านไดรั้บข่าวสารท่ีถกูตอ้ง 

และน่าเช่ือถือ 
     

4. ระบบสารสนเทศมีประโยชนต่์อการตดัสินใจในการปฏิบติังาน      
5. เทคโนโลยีสารสนเทศช่วยใหท่้านมีเวลาไปปฏิบติังาน 

ดา้นอ่ืน ๆ เพ่ิมข้ึน 
     

6. ระบบสารสนเทศช่วยลดขั้นตอนในการปฏิบติังาน      
7. ระบบสารสนเทศช่วยในการประสานงานระหวา่งฝ่ายต่าง ๆ      
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ปัจจยัที่ส่งผลต่อการยอมรับการใช้ระบบสารสนเทศ 

ระดบัความคิดเห็น 

มาก
ที่สุด 
(5) 

มาก
ที่สุด 
(4) 

ปาน
กลาง 
(3) 

น้อย
ที่สุด 
(2) 

น้อย
ที่สุด 
(1) 

ไดร้วดเร็วและสะดวกมากข้ึน 
ทัศนคตต่ิอการใช้งาน (Attitude toward Using) 
8. ท่านมีความสนใจและพร้อมจะเรียนรู้เม่ือมีระบบสารสนเทศใหม่ ๆ      
9. ท่านสามารถแกไ้ขปัญหาในการใชร้ะบบสารสนเทศไดแ้ละ 

ยงัคงใชร้ะบบสารสนเทศต่อไป 
     

10.  ท่านสามารถคน้ควา้หาขอ้มลูในระบบสารสนเทศไดส้ะดวก 
 และรวดเร็ว 

     

11.   ระบบสารสนเทศมีการเช่ือมโยงขอ้มลูร่วมกบัระบบงานไดดี้      
12. ท่านคิดวา่การน าระบบสารสนเทศมาใชใ้นงาน  

จะเอ้ือประโยชนต่์อการปฏิบติังานของท่าน 
     

การรับรู้ความยากง่ายในการใช้เทคโนโลย ี(Perceived Ease of Use) 
13.  ระบบสารสนเทศช่วยลดขั้นตอนในการท างาน      
14.  ระบบสารสนเทศใชง้านง่ายไม่ซบัซอ้น      
15.  ระบบสารสนเทศท่ีน ามาใชใ้นสถาบนัช่วยใหป้ฏิบติังานง่ายข้ึน      
16.  การใชร้ะบบสารสนเทศในการปฏิบติังาน  

 จะท าใหก้ารท างานสะดวกและรวดเร็วข้ึน 
     

 
ความคาดหวงัจากประสิทธิภาพของเทคโนโลย ี (The Expectations of the Performance of the Technology) 
17.  ระบบสารสนเทศจะตอ้งสามารถท าใหก้ารปฏิบติังาน 

 บรรลุวตัถุประสงคต์ามเป้าหมาย 
     

18.  ระบบสารสนเทศตอ้งช่วยประหยดัเวลาไดม้ากข้ึน      
19.  ระบบสารสนเทศตอ้งท าใหล้ดขั้นตอนในการปฏิบติังาน      
การได้รับการสนับสนุนจากผู้บังคับบัญชา (Management Support) 
20. ผูบ้ริหารเลง็เห็นถึงความส าคญัในการใชร้ะบบสารสนเทศ      
21. ผูบ้ริหารมีทศันคติท่ีดีต่อการใชร้ะบบสารสนเทศ       
22. ผูบ้ริหารมีแนวโนม้ท่ีจะพิจารณาการใชร้ะบบสารสนเทศ 

ในสถาบนั เป็นกลยทุธ์ส าคญั 
     

23. ผูบ้ริหารสนบัสนุนใหบุ้คลากรในสถาบนัใชร้ะบบสารสนเทศ      
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ปัจจยัที่ส่งผลต่อการยอมรับการใช้ระบบสารสนเทศ 

ระดบัความคิดเห็น 

มาก
ที่สุด 
(5) 

มาก
ที่สุด 
(4) 

ปาน
กลาง 
(3) 

น้อย
ที่สุด 
(2) 

น้อย
ที่สุด 
(1) 

ในการปฏิบติังาน 
24. ผูบ้ริหารผลกัดนัใหทุ้กหน่วยงานในสถาบนัใชร้ะบบสารสนเทศ   

ในการปฏิบติังาน 
     

25. ผูบ้ริหารสนบัสนุนงบประมาณการพฒันาระบบสารสนเทศของ
องคก์ร 

     

การยอมรับการใช้ระบบสารสนเทศ (Acceptance of the Use of Information Systems) 
26. ท่านยินดีท่ีจะแนะน าเพ่ือนร่วมงานใหใ้ชร้ะบบสารสนเทศ      
27. ท่านมีความตั้งใจใชร้ะบบสารสนเทศต่อไปในอนาคต      
28. ท่านจะใชร้ะบบสารสนเทศในการปฏิบติังานทุกคร้ัง      
29. ท่านยินดีท่ีจะฝึกฝนตนเองใหมี้ความทนัสมยัต่อ 

การใชร้ะบบอยูเ่สมอ 
     

30. ท่านรู้สึกมีความสุขท่ีไดใ้ชร้ะบบสารสนเทศในการปฏิบติังาน      
 

ส่วนที ่3  ขอ้เสนอแนะเพิ่มเติมเก่ียวกบัปัจจยัอ่ืน ๆ ท่ีท่านคิดวา่ส่งผลต่อการยอมรับการใชร้ะบบสารสนเทศ 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
 

ขอขอบพระคุณทุกท่านทีก่รุณาสละเวลาตอบแบบสอบถาม 


