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บทคดัย่อ  

งานวจิยันี้มวีตัถุประสงค์เพื่อศกึษาถึงปัจจยัที่ส่งผลต่อความตัง้ใจในการใช้อนิเทอร์เน็ตในสรรพสิง่เพื่อการเฝ้า
สงัเกตระยะไกล สําหรบัการรกัษาเชงิป้องกนัเครื่องจกัรในภาคอุตสาหกรรมการผลติ โดยงานวจิยันี้เป็นการวจิยัเชงิ
ปรมิาณ ในลกัษณะการวจิยัเชงิสาํรวจ ทีพ่ฒันากรอบการวจิยัจากการประยุกต์ใชก้รอบแนวคดิดา้นเทคโนโลยีองคก์ร 
และสิง่แวดลอ้มในดา้นองค์กร ประกอบดว้ย การสื่อสารภายในองคก์ร การสนับสนุนจากผูบ้รหิารระดบัสงู ประโยชน์
ด้านการลดต้นทุน และความเป็นผู้นําด้านนวัตกรรม และทฤษฎีความเหมาะสมระหว่างงานกับเทคโนโลยี          
ประกอบด้วย ลกัษณะของงาน สภาพพร้อมใช้งานของเทคโนโลยี และความเหมาะสมระหว่างงานกบัเทคโนโลยี 
งานวิจยันี้จดัเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้บริหารระดบักลางขึ้นไปในฝ่ายบริหาร ฝ่ายผลิต ฝ่ายเทคโนโลยี
สารสนเทศ ฝ่ายพฒันาระบบงานและนวตักรรมองค์กร ฝ่ายซ่อมและบํารุงรกัษา ซึ่งเป็นตัวแทนของแต่ละสาขาของ
โรงงานอุตสาหกรรมการผลติในประเทศไทย จํานวน 182 โรงงาน ผลจากการวจิยัพบว่าการสื่อสารภายในองคก์รและ
สภาพพรอ้มใชง้านของเทคโนโลยมีอีทิธพิลทางตรงต่อความตัง้ใจในการใชอ้นิเทอรเ์น็ตในสรรพสิง่เพื่อการเฝ้าสงัเกต
ระยะไกล สาํหรบัการรกัษาเชงิป้องกนัเครื่องจกัรในภาคอุตสาหกรรมการผลติรวมถงึลกัษณะงานและสภาพพร้อมใช้
งานของเทคโนโลยมีอีทิธทิางตรงต่อความเหมาะสมระหว่างงานกบัเทคโนโลย ี 
 
ค าส าคญั: อนิเทอรเ์น็ตในสรรพสิง่ การเฝ้าสงัเกตระยะไกล การรกัษาเชงิป้องกนั ภาคอุตสาหกรรมการผลติ  

ความตัง้ใจใชง้าน 
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Abstract  

The objective of this study is to find factors affecting the intention to use Internet of Things (IOT) for remote 
monitoring to predictive maintenance of machines in manufacturing industry. This quantitative survey research 
was conducted by applying Technology-Organization-Environment Framework (TOE). Concepts of TOE consist 
organizational communication, top management support, benefit of cost, leadership in organization. In addition, 
this research also applies Task-Technology Fit theory (TTF). The TTF includes task characteristics, technology 
availability and task technology fit. Data were collected by paper and electronic questionnaire from 182 Thai 
company representatives, who are middle manager upward in the management, production, information system, 
development innovation and maintenance departments in Thailand. The research results were that 
organizational communication and technology availability had direct influence on intention to use Internet of 
Things for remote monitoring to predictive maintenance of machines in manufacturing industry, and task 
characteristics Including task characteristics and technology availability was directly affected by Task 
Technology Fit. 
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1.  บทน า 
1.1 ความส าคญัและท่ีมาของปัญหาการวิจยั 

ปัจจุบนัอนิเทอรเ์น็ตเขา้มามบีทบาทอย่างมากในชวีติประจาํวนั จากการทีแ่อปพลเิคชนัและอุปกรณ์เชื่อมต่อมกีาร
เตบิโตอย่างต่อเนื่อง ผูใ้ชง้านสามารถเขา้ถงึอนิเทอรเ์น็ตไดจ้ากทุกทีท่าํให้สามารถเชื่อมต่อไปยงัอุปกรณ์ต่างๆ เพื่อส่ง
ขอ้มูลที่เกดิขึน้ระหว่างอุปกรณ์จนเกดิเป็นแนวคดิของ Internet of Things (IoT) (McClelland, 2019) และมแีนวโน้ม
ของการเพิม่ขึน้อกีในช่วง 5-10 ปีขา้งหน้า จะเหน็ไดว้่ามกีารใชอ้นิเทอรเ์น็ตในการเชื่อมต่อขอ้มลูสงูขึน้จากปี 2005 ถงึ 
92 เท่า และคาดว่าจะมจีํานวนการเชื่อมต่อแบบ Machine to Machine (M2M) ทีท่ําใหอุ้ปกรณ์ต่างๆ สามารถส่งขอ้มลู
ระหว่างกนัได้มากกว่า 12 พนัล้านการเชื่อมต่อในปี 2020 และยงัสร้างนวตักรรมใหม่เพื่อสร้างโอกาสทางธุรกจิใน
ทศวรรษนี้โดยการนําเทคโนโลยใีหม่ๆ เขา้มาใชง้านหรอืนําเทคโนโลยทีีม่อียู่เดมิมาปรบัใชใ้หม้ปีระสทิธภิาพใหด้ยีิง่ขึน้  

การนํา IoT มาใชง้านในภาครฐัและเอกชนช่วยเพิม่ประสทิธภิาพในการทาํงานไดม้ากกว่าการทาํงานดว้ยตนเองได้
ถงึรอ้ยละ 50 (Sciban, 2019) ในภาคอุตสาหกรรมเองกเ็กดิแนวความคดิเกีย่วกบัอุตสาหกรรม 4.0 คอื ความสามารถ
ในการใชง้านระบบเครอืขา่ยเพื่อใชใ้นกระบวนการผลติ การใชป้ระโยชน์จาก IoT รวมถงึ Industrial Internet of Things 
เป็นหวัใจหลกัของอุตสาหกรรมสมยัใหม่ การลงทุนกบัระบบเครอืข่ายทีม่คีุณภาพจงึมคีวามสาํคญัไม่น้อยไปกว่า การ
ลงทุนในเครื่องจกัร การนําเทคโนโลย ีIoT มาปรบัใชใ้นอุตสาหกรรมภาคการผลติจงึเป็นประเดน็ทีน่่าศกึษา  

การแข่งขนัในภาคธุรกจิมแีนวโน้มทีจ่ะเติบโตขึน้อย่างต่อเนื่องในตลาดโลก ประกอบกบัแนวคดิที่จะพฒันาไปสู่
โรงงานอจัฉรยิะ (Smart factory) ทีเ่ป็นววิฒันาการของโรงงานในรูปแบบใหม่ในเชงิขอ้มลู ซึง่การเชื่อมต่ออุปกรณ์ต่าง 
ๆ เขา้ดว้ยกนัผ่านทางอนิเทอรเ์น็ต โดยนําขอ้มลูเหล่านัน้ไปใชใ้นการวเิคราะหส์าํหรบัการเฝ้าตดิตามจากระยะไกล และ
เป็นที่ยอมรบัอย่างกว้างขวางว่าการนํา IoT เพื่อการเฝ้าสงัเกตระยะไกล สําหรบัการรกัษาเชงิป้องกนัเครื่องจกัรใน
ภาคอุตสาหกรรมการผลิตสามารถลดต้นทุนการบํารุงรกัษาขององค์กรได้ถึงร้อยละ 20 ลดการหยุดทํางานที่ไม่ได้
คาดการณ์ล่วงหน้ารอ้ยละ 50 และสามารถยดือายุการใชง้านของเครื่องจกัรได ้(Sciban, 2019) การเพิม่ประสทิธภิาพใน
การเฝ้าตดิตามกระบวนการผลติ จงึเป็นประเดน็ทีน่่าจบัตามองในอนาคตของทุกโรงงาน  
1.2 วตัถปุระสงคข์องการวิจยั 

วตัถุประสงค์ที่สําคญัของงานวจิยันี้ เพื่อศกึษาอทิธพิลของการสื่อสารภายในองค์กร การสนับสนุนจากผู้บริหาร
ระดบัสงู ประโยชน์ดา้นการลดตน้ทุน ความเป็นผูนํ้าดา้นนวตักรรม สภาพพรอ้มใชง้านของเทคโนโลย ีความเหมาะสม
ระหว่างงานกบัเทคโนโลย ีทีม่ต่ีอความตัง้ใจในการใชอ้นิเทอรเ์น็ตในสรรพสิง่ เพื่อการเฝ้าสงัเกตระยะไกลสาํหรบัการ
รักษาเชิงป้องกันสําหรับเครื่องจักรในภาคอุตสาหกรรมการผลิต  และศึกษาอิทธิพลของสภาพพร้อมใช้งานของ
เทคโนโลย ีและลกัษณะของงาน ทีม่ต่ีอความเหมาะสมระหว่างงานกบัเทคโนโลย ี
 
2. ทฤษฎีและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 

จากการศกึษากรอบแนวคดิด้าน เทคโนโลย ีองค์กร และสิง่แวดล้อม ทฤษฎีความเหมาะสมระหว่างงานกบัเทคโนโลย ี
แนวคดิเกีย่วกบัอนิเทอรเ์น็ตในสรรพสิง่ และงานวจิยัในอดตีทีเ่กีย่วขอ้งสามารถสรุปปัจจยัทีเ่กีย่วขอ้งกบัการศกึษาไดด้งันี้ 

การส่ือสารภายในองคก์ร (Organizational communication) เป็นสิง่ที่สําคญัอย่างมากสําหรบัความสามารถ
ของเทคโนโลยทีีเ่พิม่ขึน้ ในแต่ละองคก์รจงึจําเป็นต้องมกีารสื่อสารที่ดเีพื่อใหค้นในองคก์รเขา้ถงึเทคโนโลยไีดง้่ายขึน้ 
(Hwang et al., 2017) การทํางานร่วมกนัย่อมมคีวามคดิเหน็แตกต่างกนัไป ต้องอาศยัการสื่อสารระหว่างกนัภายใน
องคก์รเพื่อช่วยใหก้ารทาํงานเป็นไปในแนวทางเดยีวกนั (Bachman, 2002)  

การสนับสนุนจากผู้บริหารระดบัสูง (Top management  support) คอื เมื่อผูบ้รหิารระดบัสงูใหก้ารสนับสนุน
ทําให้สามารถเริม่โครงการทางเทคโนโลยสีารสนเทศได้ง่ายขึน้ (Viswesvaran et al., 1988) และเมื่อผู้บรหิารระดบั
สูงส่งสญัญาณที่ดใีนองค์กรแล้ว พนักงานภายในองค์กรกจ็ะมสี่วนร่วมในโครงการมากขึน้ จงึถือเป็นปัจจยัสําคญัในการ
เลอืกใชง้านระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ (Thong et al., 1996) 
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ประโยชน์ด้านการลดต้นทุน (Benefit of cost reduction) คือ การลดต้นทุนค่าใช้จ่ายและยังช่วยเพิ่ม

ประสทิธภิาพในการทํางาน (Manchanda et al., 2018) การนําเทคโนโลยมีาใชจ้งึถอืว่าเป็นการลดต้นทุนโดยตรง ดว้ย
การนําเทคโนโลยีที่มีคุณลกัษณะการดําเนินงานที่หลากหลาย และส่งมอบสิง่ที่ลูกค้าต้องการได้ในราคาที่ถูกกว่า 
(Sakchutchawan et al., 2011)  

ความเป็นผู้น าด้านนวตักรรม (Innovation leaders) คอื เริม่ต้นได้จากการสร้างสิง่ใหม่ๆ และพฒันาความรู้
ด้านเทคโนโลย ี(Shavinina, 2011) และองค์กรที่มีความเป็นผู้นําด้านนวตักรรมยงัเป็นการส่งเสริมเชงิจติวทิยาให้
พนกังานมคีวามตื่นตวัในการเรยีนรูแ้ละพฒันาตนเองอย่างต่อเนื่อง (Williams & Figueiredo, 2014) ผูนํ้าดา้นนวตักรรม
ในภาคอุตสาหกรรมหนักมกีารนําเทคโนโลยอีนิเทอรเ์น็ตในสรรพสิง่มาปรบัใชภ้ายในองคก์รทีมุ่่งมัน่ทีจ่ะเป็นผูนํ้าดา้น
นวตักรรมในอุตสาหกรรมของตน จงึตอ้งมกีารศกึษาเทคโนโลยอีย่างต่อเนื่อง 

ลกัษณะของงาน (Task characteristics) คอื การกาํหนดเป้าหมาย ความซบัซอ้น และประเภทของงานไว้อย่าง
ชดัเจน เพื่อใหผู้ท้ีเ่กีย่วขอ้งสามารถนํามาใชไ้ด ้(Kim & Soergel, 2005) ลกัษณะของงานในการนํา IoT มาใชเ้พื่อการ
รักษาเชิงป้องกนัจึงเริ่มตัง้แต่การเก็บข้อมูลจากอุปกรณ์ และส่งข้อมูลผ่านระบบอินเทอร์เน็ตและนําไปเก็บไว้ใน
ฐานขอ้มลู ขอ้มลูทีถู่กเกบ็ไวจ้ะถูกนํามาวเิคราะหแ์ละวางแผนเพื่อการบาํรุงรกัษา 

 สภาพพร้อมใช้งานของเทคโนโลยี (Technology availability) คอื องคก์รมคีวามพรอ้มใชง้านดา้นเทคโนโลย ี
พรอ้มทัง้มเีจา้หน้าทีท่ีม่คีวามเชีย่วชาญดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ เมื่อมคีวามพรอ้มแลว้จะทําใหค้นในองคก์รเกดิการ
ยอมรบัเทคโนโลยมีากขึน้ (Kotrlik & Redmann, 2009) การทีจ่ะนําเทคโนโลยใีหม่เขา้มาใชง้าน ระบบเทคโนโลยขีอง
องคก์รจะตอ้งอยู่ในสภาพทีพ่รอ้มใชง้าน 

ความเหมาะสมระหว่างงานกบัเทคโนโลยี (Task technology fit) คอื ความสมัพนัธ์ระหว่างงานและขอ้มูลที่
ต้องการเทคโนโลยีที่เหมาะสมเข้ามาเชื่อมต่อระหว่างกนัและลดความความซบัซ้อนของการทํางาน (Goodhue & 
Thompson, 1995) การนําเทคโนโลยมีาใชต้อ้งคาํนึงถงึความเหมาะสมกบัลกัษณะงานและการทาํงานของพนกังานดว้ย 
(Salimonu et al., 2013) สิง่สาํคญัในการพจิารณาดา้นเทคโนโลยตีอ้งคํานึงถงึลกัษณะเฉพาะขององคก์ร และประเภท
ของอุตสาหกรรมดว้ย (Laux et al., 2011) 

 ความตัง้ใจในการใช้อินเทอรเ์น็ตในสรรพส่ิง เพื่อการเฝ้าสงัเกตระยะไกล ส าหรบัการรกัษาเชิงป้องกนั
เครื่องจักรในภาคอุตสาหกรรมการผลิต ( Intention to use Internet of Things for remote monitoring to 
predictive maintenance of machines in manufacturing industry) เ ป็ นการสร้ า ง แบบจํ า ลองและวิธีก า ร
กาํหนดเวลาเพื่อสนบัสนุนการตดัสนิใจในการบํารุงรกัษาเครื่องจกัร (Xia et al., 2013) ขอ้มลูทีเ่กบ็ในลกัษณะตวัเลขจะ
ถูกนํามาวเิคราะห์ปัญหาหรอืความเสยีหายที่อาจเกิดขึน้ (Bartholomew-Biggs et al., 2006) การรายงานผลจะเป็น
แบบเรยีลไทม์จากอุปกรณ์ที่เครื่องจกัรไปยงัผู้ที่มีส่วนเกี่ยวขอ้ง เพื่อวเิคราะห์ภาพรวมของการบํารุงรกัษาได้อย่าง
เหมาะสมและมปีระสทิธภิาพ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



วารสารระบบสารสนเทศดา้นธุรกจิ (JISB) ปีที ่6 ฉบบัที ่1 เดอืน มกราคม – เมษายน 2563 หน้า 73 

 

3. กรอบแนวคิดงานวิจยั 
จากกรอบแนวคดิการวจิยัของความตัง้ใจในการใช้อนิเทอร์เน็ตในสรรพสิง่ เพื่อการเฝ้าสงัเกตระยะไกล  สาํหรบั

การรกัษาเชงิป้องกนัเครื่องจกัรในภาคอุตสาหกรรมการผลติแสดงไดด้งัรปู 
 

 
 

ภาพที ่1 กรอบแนวคดิการวจิยัของความตัง้ใจในการใชอ้นิเทอรเ์น็ตในสรรพสิง่ เพื่อการเฝ้าสงัเกตระยะไกล  
สาํหรบัการรกัษาเชงิป้องกนัเครือ่งจกัรในภาคอุตสาหกรรมการผลติ 

 
องค์กรที่มีการสื่อสารที่ดีจะเป็นตัวเร่งและเป็นแรงผลักดันให้พนักงานให้ความร่วมมือในการใช้เทคโนโลยี 

(Salimonu et al., 2013) การพัฒนาอย่างต่อเนื่องของเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตในสรรพสิ่ง จะทําให้การทํางานมี
ประสทิธภิาพยิง่ขึน้ ช่วยสร้างความน่าดงึดูดและการยอมรบัของคนในองค์กร (ปรวรี์ เขยีววจิติร และ วโิรจน์ เจษฎา
ลกัษณ์, 2561) ความสาํเรจ็ในวงการนิตยสารเกดิจากผูม้อีํานาจในการตดัสนิใจมกีารแลกเปลีย่นขอ้มูล และสื่อสารระหว่าง
กบัพนกังานในองคก์ร (Teo et al., 2003) จงึสามารถตัง้สมมตฐิานไดด้งันี้ 

 

H1: การสือ่สารภายในองค์กรส่งผลทางบวกต่อความตัง้ใจในการใช้อนิเทอร์เน็ตในสรรพสิง่ เพือ่การเฝ้าสงัเกต
ระยะไกล ส าหรบัการรกัษาเชงิป้องกนัเครือ่งจกัรในภาคอุตสาหกรรมการผลติ 

 
ทศันคตขิองผูนํ้า และการสนบัสนุนของผูบ้รหิารระดบัสงู สง่ผลทางบวกต่อความมุ่งมัน่ในการจดัการ ผูบ้รหิาร

ระดบัสงูทีม่คีวามเขา้ใจในนวตักรรมและรบัรูแ้รงกดดนัจากการเปลีย่นของเทคโนโลยจีะเป็นผูท้ีต่ดัสนิใจเลอืกนําเทคโล
โนยีเข้ามาใช้ในองค์กร การสนับสนุนของผู้บริหารระดับสูงเป็นหนึ่งในปัจจัยที่ดีที่สุด ในการนํานวตักรรมทางด้าน
เทคโนโลยเีขา้มาใชง้านในองคก์ร (Chang et al., 2006) จงึสามารถตัง้สมมตฐิานไดด้งันี้ 

 

H2: การสนับสนุนจากผูบ้รหิารระดบัสงูส่งผลทางบวกต่อการเกดิความตัง้ใจในการใชอ้นิเทอรเ์น็ตในสรรพสิง่ เพือ่
การเฝ้าสงัเกตระยะไกล ส าหรบัการรกัษาเชงิป้องกนัเครือ่งจกัรในภาคอุตสาหกรรมการผลติ 
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บรษิัทที่รบัรูถ้ึงความไดเ้ปรยีบเชงิเปรยีบเทยีบจากนวตักรรมจะมแีนวโน้มที่จะนําเทคโนโลยมีาใชง้านในองคก์ร 

(Harfoushi et al., 2016) ซึง่จะเหน็ไดว้่าองคก์รทีม่กีารนําเทคโนโลยเีขา้มาใชง้านช่วยลดการทํางานของพนักงานและ
เป็นการลดตน้ทุนค่าใชจ้่ายอกีดว้ย (Bartholomew-Biggs et al., 2006) การใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศนอกจากจะช่วยใน
การวางแผนเพื่อดูแลรกัษาแลว้ยงัช่วยในการลดต้นทุนการผลติอกีดว้ย (Sherwin, 2000) จงึสามารถตัง้สมมตฐิานได้
ดงันี้ 

 
H3: ประโยชน์ดา้นการลดต้นทุนส่งผลทางบวกต่อความตัง้ใจในการใชอ้นิเทอรเ์น็ตในสรรพสิง่ เพือ่การเฝ้าสงัเกต

ระยะไกล ส าหรบัการรกัษาเชงิป้องกนัเครือ่งจกัรในภาคอุตสาหกรรมการผลติ 
 
บรษิทัทีมุ่่งมัน่ทีจ่ะเป็นผูนํ้าดา้นนวตักรรมในการใชอ้นิเทอรเ์น็ตในสรรพสิง่จะมคีวามตัง้ใจนําเทคโนโลยใีหม่ๆ เขา้

มาใชง้าน และนํานวตักรรมใหม่ๆ มาเพื่อช่วยพฒันายอดขาย (Harfoushi et al., 2016) ความคดิรเิริม่สรา้งสรรค ์และ
การเขา้สู่ความเป็นผู้นําด้านนวตักรรมเป็นแรงจูงใจในการเลอืกใชเ้ทคโนโลยใีหม่ๆ สําหรบัผู้บรหิารและพนักงานใน
องคก์ร (Černe et al., 2013) จงึสามารถตัง้สมมตฐิานไดด้งันี้ 

 
H4: ผูน้ าดา้นนวตักรรมส่งผลทางบวกต่อความตัง้ใจในการใชอ้นิเทอรเ์น็ตในสรรพสิง่ เพือ่การเฝ้าสงัเกตระยะไกล 

ส าหรบัการรกัษาเชงิป้องกนัเครือ่งจกัรในภาคอุตสาหกรรมการผลติ 
 
ลกัษณะงานส่งผลกระทบต่อการใชง้านของเทคโนโลย ีภายใต้ความเหมาะสมของงานกบัเทคโนโลยี หากลกัษณะ

งานมีความเข้ากันได้กับเทคโนโลยี จะเป็นปัจจยัในการนํานวตักรรมมาใช้ และในบางองค์กรขนาดใหญ่ที่มีการ
ประมวลผลของปรมิาณขอ้มูลจํานวนมาก เพื่อการประมวลผลทีเ่พยีงพอ จะต้องมกีารปรบัการใชเ้ทคโนโลยใีหม่เพื่อ
รองรบัการเปลีย่นแปลงของขอ้มลู (Moch & Morse, 1977) จงึสามารถตัง้สมมตฐิานไดด้งันี้ 

 
H5: ลกัษณะงานสง่ผลทางบวกต่อความเหมาะสมระหว่างงานกบัเทคโนโลย ีท าใหเ้ทคโนโลยสีามารถสนบัสนุนการ

ท างานไดด้ ี
 
สภาพพร้อมใช้งานของเทคโนโลยีเป็นประเด็นสําคัญในการนําเทคโนโลยีใหม่เข้ามาใช้งาน เพื่อให้บรรลุ

วตัถุประสงค์ของงาน (Yasmeen et al., 2015) ความน่าเชื่อถือ ปลอดภยัของเทคโนโลย ีเป็นส่วนหนึ่งที่เอื้อต่อการ
ตดัสนิใจนําเทคโนโลยใีหม่ๆ มาใชง้าน (Kinuthia, 2014) การนําเทคโนโลยใีหม่มาใชง้านหรอืเสรมิเทคโนโลยทีีม่อียูเ่ดมิ 
ต้องพิจารณาถึงสภาพพร้อมใช้งานของเทคโนโลยี มิเช่นนัน้อาจเกิดความยุ่งยากและซับซ้อนได้  จึงสามารถ
ตัง้สมมตฐิานไดด้งันี้ 

 
 H6: สภาพพรอ้มใชง้านของเทคโนโลยสี่งผลทางบวกทีท่ าใหเ้กดิความตัง้ใจในการใชอ้นิเทอรเ์น็ตในสรรพสิง่ เพือ่

การเฝ้าสงัเกตระยะไกล ส าหรบัการรกัษาเชงิป้องกนัเครือ่งจกัรในภาคอุตสาหกรรมการผลติ 
 
การนําเทคโนโลยเีขา้มาใชง้านสิง่สาํคญัทีจ่ะต้องพจิารณาคอืความพรอ้มใชง้านของเทคโนโลยแีละการเขา้กนักบั

ลกัษณะขององค์กรรวมถงึประเภทของอุตสาหกรรม (Laux et al., 2011) จะช่วยเพิม่ขดีความสามารถในการแข่งขนั
ทางธุรกจิ จงึต้องเลอืกใช้เทคโนโลยใีห้เหมาะสมกบัลกัษณะงาน  ซึ่งต้องคํานึงถึงสภาพพร้อมใช้งานของเทคโนโลย ี
รวมถึงโครงสร้าง ขอ้กําหนดภายในองค์กร ที่ส่งผลต่อประสทิธภิาพของการสนับสนุนการทํางานในแต่ละองค์กร จงึ
สามารถตัง้สมมตฐิานไดด้งันี้ 
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H7: สภาพพรอ้มใชง้านของเทคโนโลยสี่งผลทางบวกต่อความเหมาะสมระหว่างงานกบัเทคโนโลย ีความเหมาะสม

ระหว่างงานกบัเทคโนโลย ีส่งผลต่อ ความตัง้ใจในการใชอ้นิเทอรเ์น็ตในสรรพสิง่ เพือ่การเฝ้าสงัเกตระยะไกล 
ส าหรบัการรกัษาเชงิป้องกนัเครือ่งจกัรในภาคอุตสาหกรรมการผลติ 

 
องค์กรที่มีความพร้อมระหว่างงานกบัเทคโนโลยี จะเป็นองค์กรที่พร้อมสําหรบัการรบันวตักรรม และเกิดการ

ยอมรบัเทคโนโลย ีเพื่อช่วยใหก้ารทํางานมคีวามสมบูรณ์ยิง่ขึน้ (Salimonu et al., 2013) ดงันัน้การเลอืกจดักลุ่มตาม
ความเหมาะสมของงานกบัเทคโนโลยพีบว่าเป็นการช่วยในการเลอืกใชเ้ทคโนโลยใีหเ้ขา้กบัลกัษณะงานและเทคโนโลยี
ในปัจจุบนั (Lippert & Forman, 2006) บรษิทัต่างๆ มเีป้าหมายทีจ่ะใช ้IoT และคาดหวงัว่า IoT สามารถมสี่วนร่วมกบั
งานทีอ่งคก์รตอ้งการได ้องคก์รจะเตม็ใจลงทุนในโครงการ IoT มากขึน้  

 
H8: ความเหมาะสมระหว่างงานกบัเทคโนโลยสี่งผลทางบวกต่อความตัง้ใจในการใชอ้นิเทอรเ์น็ตในสรรพสิง่ เพือ่

การเฝ้าสงัเกตระยะไกล ส าหรบัการรกัษาเชงิป้องกนัเครือ่งจกัรในภาคอุตสาหกรรมการผลติ 
 
4. วิธีการวิจยั 

งานวิจยันี้เป็นงานวิจยัเชงิปริมาณในรูปแบบการวจิยัเชงิสํารวจ โดยการใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมอืในการ
รวบรวมขอ้มลูต่างๆ จากกลุ่มตวัอย่างทีเ่ป็นผูบ้รหิารระดบักลางขึน้ไปในฝ่ายบรหิาร ฝ่ายผลติ ฝ่ายเทคโนโลยสีารสนเทศ 
ฝ่ายพัฒนาระบบงานและนวัตกรรมองค์กร ฝ่ายซ่อมและบํารุงรักษา ที่เป็นตัวแทนของสาขาในแต่ละโรงงาน
อุตสาหกรรมการผลิตในประเทศไทย โดยใช้วิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง จํานวน 180 โรงงาน โดย
แบบสอบถามนี้ถูกนําไปทดสอบกบักลุ่มตวัอย่างจํานวน 32 คน เพื่อวเิคราะห์แบบสอบถามเบื้องต้นและปรบัปรุงข้อ
คาํถามในแบบสอบถามใหม้คีวามเหมาะสมก่อนนําไปจดัเกบ็ขอ้มลูจรงิ 
 
5. ผลการวิจยัและอภิปรายผล 
5.1 การสอบทานข้อสมมติฐานทางสถิติ 

ขอ้มูลที่จดัเกบ็จากกลุ่มตวัอย่างถูกนําไปทดสอบข้อมูลขาดหาย (Missing data) และการสอบทานการกระจาย
ขอ้มลูแบบปกต ิ(Univariate outlier) นอกจากนี้ขอ้มลูดงักล่าวยงัมคี่า Skewness หารค่า Standard Error of Skewness  
+3 ที่มากกว่า +3 หรอืน้อยกว่า -3 โดยมคี่าใกล้เคยีง 3 ดงันัน้จงึไม่ต้องทําการแปลงค่าขอ้มูล โดยผลการแจกแจง
ความถี ่(frequency) ดงันัน้ผูว้จิยัจงึยงัคงใชข้อ้มลูดงักล่าวมาวเิคราะหข์อ้มลูทางสถติต่ิอไป 
5.2 การตรวจสอบความตรงความเท่ียงของแบบสอบถาม 

งานวจิยัน้ีไดต้รวจสอบความเทีย่งของแบบสอบถามดว้ยค่าสมัประสทิธิแ์อลฟาของครอนบาซ (Cronbach’s alpha) 
ใช้เกณฑ์พจิารณาค่าไม่ตํ่ากว่า 0.7 (Namdeo & Rout, 2017) ซึ่งทุกปัจจยัมคี่าผ่านเกณฑ ์โดยสรุปผลการตรวจสอบ
ความเทีย่งของทุกปัจจยั นอกจากนี้ยงัได้ทดสอบความตรงของแบบสอบถามด้วยการวเิคราะหอ์งค์ประกอบ (Factor 
analysis) โดยใช้เกณฑ์ที่ข้อคําถามที่จบักลุ่มกันเป็นแต่ละตัวแปรต้องมีค่าน้ําหนักองค์ประกอบ (Factor loading) 
มากกว่า 0.5 รวมทัง้ค่า KMO and Bartlett’s Test ทีม่คี่ามากกว่า 0.5 ซึง่แสดงถงึกลุ่มตวัอย่างทีเ่หมาะสม และไดท้ํา
การพจิารณาค่า Bartlett’s Test of Sphericity ซึง่มคี่านัยสาํคญัน้อยกว่า 0.05 ผลการวเิคราะหอ์งคป์ระกอบไดจ้าํนวน
ปัจจยัทัง้หมด 8 องคป์ระกอบและผ่านเกณฑท์ีก่าํหนดไว ้ดงัแสดงในตารางที ่1 
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ปัจจยั 1: การส่ือสารภายในองคก์ร  (% of variance = 63.786, Cronbach’s alpha = 0.810) 
OC1 ท่านคดิว่าภายในองคก์รควรมกีารปรกึษาร่วมกนัเพื่อนํา IoT เพื่อ

การบาํรุงรกัษาเชงิป้องกนัมาใชใ้นองคก์ร 
3.84 0.838 0.748 

OC2 ท่านคดิว่าภายในองค์กรควรมกีารสื่อสารใหผู้ม้สี่วนเกีย่วขอ้งเขา้ใจ
ถงึประโยชน์ทีไ่ดร้บัจาก IoT เพื่อการบาํรุงรกัษาเชงิป้องกนั 

3.65 0.778 0.805 

OC3 ท่านคดิว่าภายในองคก์รควรปรบัการสือ่สารใหม้ปีระสทิธภิาพ เพื่อ
การนํา IoT มาใชใ้นการบาํรุงรกัษาเชงิป้องกนั 

3.58 0.808 0.754 

OC4 ท่านคดิว่าภายในองคก์รควรมกีารประสานงานเพื่อนํา IoT มาช่วย
ในการบาํรุงรกัษาเชงิป้องกนัในองคก์ร 

3.52 0.890 0.734 

ปัจจยั 2: การสนับสนุนจากผูบ้ริหารระดบัสูง (% of variance = 63.221, Cronbach’s alpha = 0.805) 
TMS1 ท่านและผู้บริหารระดับสูงในองค์กรของท่านมีบทบาทในการ

สง่เสรมิดา้นเทคโนโลยมีาใชใ้นองคก์ร 
3.81 0.795 0.766 

TMS2 ท่านและผูบ้รหิารระดบัสงูในองคก์รของท่านเลง็เหน็ถงึความสาํคญัและ
ประโยชน์ในการนํา IoT เพื่อการบาํรุงรกัษาเชงิป้องกนั 

3.90 0.855 0.767 

TMS3 ท่านและผู้บรหิารระดบัสูงในองค์กรของท่านมมีุมมองว่าการนํา IoT 
เพื่อการบาํรุงรกัษาเชงิป้องกนัมผีลกระทบในเชงิบวกกบัองคก์ร 

3.74 0.798 0.733 

TMS4 ท่านและผู้บริหารระดับสูงในองค์กรของท่านพร้อมที่จะสนับสนุน
แนวคดิการนํา IoT เพื่อการบาํรุงรกัษาเชงิป้องกนัมาใชใ้นองคก์ร 

3.55 0.831 0.757 

ปัจจยั 3: ประโยชน์ด้านการลดต้นทุน (% of variance = 59.887, Cronbach’s alpha = 0.773) 
BRC1 ท่านคดิว่า IoT เพื่อการบํารุงรกัษาเชงิป้องกนัมปีระโยชน์ในการ

ลดตน้ทุนระยะยาว 
3.63 0.802 0.691 

BRC2 ท่านคดิว่าหากองค์กรของท่านมกีารนํา IoT เพื่อการบํารุงรักษา
เชงิป้องกนั เป็นการช่วยลดต้นทุนในการดูแลรกัษาและซ่อมบํารุง
เครื่องจกัรขององคก์รได ้

3.74 0.844 0.771 

BRC3 ท่านคดิว่า IoT เพื่อการบํารุงรกัษาเชงิป้องกนั ช่วยลดค่าใชจ้่ายที่
เกดิจากเครื่องจกัรหยุดทาํงาน 

3.69 0.818 0.712 

BRC4 ท่านคดิว่าองคก์รของทา่นมงีบประมาณดา้นการดแูลเครื่องจกัรทีจ่าํกดั 
จงึตอ้งการ IoT เพื่อการบาํรุงรกัษาเชงิป้องกนัมาใช ้

3.54 0.805 0.699 

  



วารสารระบบสารสนเทศดา้นธุรกจิ (JISB) ปีที ่6 ฉบบัที ่1 เดอืน มกราคม – เมษายน 2563 หน้า 77 

 
ตารางที ่1 ค่าเฉลีย่ ค่าเบีย่งเบนมาตรฐาน น้ําหนกัองคป์ระกอบและค่าสมัประสทิธิแ์อลฟา 

ของครอนบาซของตวัแปรทัง้หมด (ต่อ) 

ปัจจยั ค่าเฉล่ีย 
ค่าเบ่ียงเบน 
มาตรฐาน 

น ้าหนัก 
องคป์ระกอบ 

ปัจจยั 4: ความเป็นผูน้ าดา้นนวตักรรม (% of variance = 62.416, Cronbach’s alpha = 0.798) 
ILO1 องคก์รของท่านสนบัสนุนการพฒันาแนวคดิดา้นนวตักรรมใหก้บับุคลากร 3.60 0.806 0.752 
ILO2 องคก์รของท่านใหค้วามสนใจกบันวตักรรมใหม่ ๆ  

ทีจ่ะทาํใหก้ารทาํงานมปีระสทิธภิาพยิง่ขึน้ 
3.47 0.914 0.749 

ILO3 องค์กรของท่านคิดว่า IoT เพื่อการรักษาเชิงป้องกัน สามารถ
ขบัเคลื่อนความเป็นผูนํ้านวตักรรมได ้

3.48 0.839 0.757 

ILO4 องคก์รของท่านมองหานวตักรรมใหม่ ๆ เพื่อสรา้งภาพลกัษณ์ดา้น
ความเป็นผูนํ้าทางนวตักรรมใหก้บัองคก์ร 

3.45 0.857 0.735 

ปัจจยั 5: ลกัษณะของงาน (% of variance = 54.936, Cronbach’s alpha = 0.721) 
TC1 ท่านคดิว่า IoT ช่วยสนบัสนุนงานดา้นการดแูลรกัษาเครื่องจกัรไดด้ยีิง่ขึน้ 3.73 0.697 0.655 
TC2 ท่านคดิว่าลกัษณะการทํางานยงัไม่มกีารเตรยีมความพร้อมด้าน

การบาํรุงรกัษาเชงิป้องกนั 
3.66 0.857 0.686 

TC3 ท่านคดิว่า IoT เพื่อการดูแลรกัษาเชงิป้องกนั สอดคลอ้งกบังานที่
เกีย่วขอ้งกบัการผลติ 

3.59 0.794 0.627 

TC4 ท่านคดิว่า IoT ช่วยจดัเกบ็ขอ้มูลการทํางานของเครื่องจกัร เพื่อ
ช่วยในการดแูลรกัษาเชงิป้องกนัไดอ้ย่างเป็นระบบ 

3.59 0.860 0.671 

ปัจจยั 6: สภาพพรอ้มใช้งานของเทคโนโลยี (% of variance = 61.04, Cronbach’s alpha = 0.760) 
TA1 ท่านคดิว่า IoT เพื่อการรกัษาเชงิป้องกนัสามารถใชร้่วมกบัระบบ

เทคโนโลยสีารสนเทศทีม่อียู่ได ้
3.58 0.816 0.727 

TA2 ท่านมีอุปกรณ์สําหรบัการเเสดงขอ้มูลการทํางานของเครื่องจกัร
จาก IoT เช่น คอมพวิเตอร ์สมารท์โฟน 

3.55 0.790 0.715 

TA3 ท่านคิดว่าภายในองค์กรสามารถเข้าถึงข้อมูลผ่านเครือข่าย
อนิเทอรเ์น็ตไรส้าย (WI-FI) ได ้

3.55 0.863 0.686 

TA4 ท่านคดิว่าองคก์รมรีะบบเทคโนโลยเีพยีงพอและอยู่ในสภาพพรอ้มใชง้าน 3.56 0.824 0.682 
ปัจจยั 7: ความเหมาะสมระหว่างงานกบัเทคโนโลยี (% of variance = 58.119, Cronbach’s alpha = 0.706) 
TTF1 ท่านคิดว่าการนํา IoT เพื่อการเฝ้าสงัเกตระยะไกล สําหรบัการ

รกัษาเชงิป้องกนั เหมาะสมกบัลกัษณะงานในองคก์รท่าน 
3.54 0.818 0.272 

TTF2 ท่านคดิว่า IoT เพื่อการเฝ้าสงัเกตระยะไกล สาํหรบัการรกัษาเชงิป้องกนั 
มคีวามเหมาะสมกบัการทาํงานของเครื่องจกัรในองคก์รของท่าน 

3.55 0.863 0.715 

TTF3 ท่านคดิว่า IoT เพื่อการเฝ้าสงัเกตระยะไกล สาํหรบับาํรุงรกัษาเชงิ
ป้องกนัมสีว่นช่วยในการสนบัสนุนการทาํงานภายในองคก์ร 

3.58 0.855 0.686 

TTF4 ท่านคิดว่า IoT เพื่อการรักษาเชิงป้องกันเหมาะกับงานใน
ภาคอุตสาหกรรมการผลติ 

3.64 0.891 0.682 
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ปัจจยั 8: ความตัง้ใจในการใช้อินเทอรเ์น็ตในสรรพส่ิง เพื่อการเฝ้าสงัเกตระยะไกล ส าหรบัการรกัษาเชิง
ป้องกนัเครือ่งจกัรในภาคอตุสาหกรรมการผลิต (% of variance = 57.502, Cronbach’s alpha = 0.750) 
IUI1 ท่านมคีวามตัง้ใจที่เพิม่ประสทิธภิาพในการดูแลรกัษาเครื่องจกัร

ดว้ยการนํา IoT มาใชง้าน 
3.58 0.730 0.698 

IUI2 ท่านคาดการณ์ว่าในอนาคตองคก์รจะมแีนวโน้มทีจ่ะนํา IoT มาใช้
เพื่อการรกัษาเชงิป้องกนั 

3.79 0.912 0.711 

IUI3 ท่านอยากจะทดลองใช้ IoT เพื่อการเฝ้าสงัเกตระยะไกล สําหรบั
การรกัษาเชงิป้องกนัในองคก์ร 

3.67 0.822 0.695 

IUI4 ท่านคดิว่าเมื่อมโีอกาสท่านจะนํา IoT เพื่อการเฝ้าสงัเกตระยะไกล สาํหรบั
การรกัษาเชงิป้องกนัเครื่องจกัรในองคก์รของท่าน มาใชใ้นองคก์ร 

3.69 0.856 0.666 

 
5.3 ลกัษณะทางประชากรศาสตรข์องกลุ่มตวัอย่าง 

กลุ่มตวัอย่างในงานวจิยันี้มจีาํนวนทัง้หมด 182 โรงงาน สว่นใหญ่อยู่ในประเภทอุตสาหกรรมอุปกรณ์อเิลก็ทรอนิกส์
และเครื่องไฟฟ้า คิดเป็นร้อยละ 28.57 อายุระหว่าง 31-35 ปี คิดเป็นร้อยละ 45.05 ทํางานในองค์กรเฉลี่ย 6-10 ปี     
คดิเป็นร้อยละ 40.11 จบการศกึษาระดบัการศกึษาปรญิญาตรหีรอืเทยีบเท่า คดิเป็นร้อยละ 76.37 และระดบัความรู้
ความเขา้ใจเกีย่วกบัเทคโนโลย ีIoT ระดบัปานกลาง คดิเป็นรอ้ยละ 48.90 โดยมคีวามสนใจทีจ่ะนํา IoT ไปใชง้านเพื่อ
การบาํรุงรกัษาเชงิป้องกนั (Predictive maintenance) และการควบคุมคุณภาพ (Quality control) คดิเป็นรอ้ยละ 23.05 
และ 22.68 ตามลําดบั ในส่วนของปัจจยัทีอ่าจเป็นอุปสรรค ทีอ่าจทําใหไ้ม่สามารถนํา IoT ไปใชง้านคอื งบประมาณที่
จาํกดั คดิเป็นรอ้ยละ 21.38 และตามมาดว้ยขอ้จาํกดัของการทาํงานของเครื่องจกัรคดิเป็นรอ้ยละ 20.98 
5.4 การทดสอบสมมติฐานการวิจยั 

งานวจิยันี้ใชก้ารวเิคราะหก์ารถดถอยพหุคูณ (Multiple regression analysis) เพื่อหาความสมัพนัธร์ะหว่างตวัแปร
อิสระและตัวแปรตาม โดยใช้ค่า p < 0.5 เป็นตัวกําหนดนัยสําคญัทางสถิติ การวิเคราะห์เพื่อหาความสมัพนัธ์แบ่ง
ออกเป็น 2 สว่น ดงันี้ 

5.4.1 ความสมัพนัธร์ะหว่างการส่ือสารภายในองคก์ร การสนับสนุนจากผูบ้ริหารระดบัสูง ประโยชน์ด้าน
การลดต้นทุน ความเป็นผู้น าด้านนวตักรรม สภาพพร้อมใช้งานของเทคโนโลยี และความเหมาะสมระหว่าง
งานกบัเทคโนโลยี ต่อความตัง้ใจในการใช้อินเทอรเ์น็ตในสรรพส่ิงเพื่อการเฝ้าสงัเกตระยะไกลส าหรบัการ
รกัษาเชิงป้องกนัส าหรบัเครื่องจกัรในภาคอุตสาหกรรมการผลิต ผลการวเิคราะหส์มการถดถอยพหุคูณแสดงให้
เห็นว่าการสื่อสารภายในองค์กร ความเป็นผู้นําด้านนวตักรรมขององค์กร และสภาพพร้อมใช้งานของเทคโนโลยี 
กําหนดความตัง้ใจในการใชอ้นิเทอร์เน็ตในสรรพสิง่เพื่อการเฝ้าสังเกตระยะไกลสําหรบัการรกัษาเชงิป้องกนัสําหรบั
เครื่องจกัรในภาคอุตสาหกรรมการผลติ ทีร่ะดบันัยสาํคญั F(6,175) = 9.038 (p = 0.000) ซึง่สามารถอธบิายความผนั
แปรของตวัแปรตามทีป่รบัค่าไดร้อ้ยละ 21 (Adjusted R2 = 0.210) เมื่อวเิคราะหใ์นรายละเอยีดของตวัแปรอสิระพบว่า
การสื่อสารภายในองค์กร ความเป็นผู้นําด้านนวัตกรรมขององค์กร และสภาพพร้อมใช้งานของเทคโนโลยี เป็น
ตวักาํหนดตวัแปรตามทีร่ะดบันยัสาํคญัที ่p = 0.05 ดงันัน้ขอ้มลูเชงิประจกัษ์สนบัสนุน H1, H4 และ H6 สว่นตวัแปรการ
สนบัสนุนจากผูบ้รหิารระดบัสงู ประโยชน์ดา้นการลดตน้ทุน และความเหมาะสมระหว่างงานกบัเทคโนโลยไีม่สง่อทิธพิล
ต่อตวัแปรตามตามดงัตารางที ่2 กล่าวคอืขอ้มลูเชงิประจกัษ์ไม่สนบัสนุน H2, H3 และ H8 
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ตารางที ่2 สรุปผลการวเิคราะหก์ารถดถอยอย่างง่ายของตวัแปรอสิระทีส่ง่ผลต่อตวัแปรความตัง้ใจในการใช้

อนิเทอรเ์น็ตในสรรพสิง่เพื่อการเฝ้าสงัเกตระยะไกลสาํหรบัการรกัษาเชงิป้องกนัสาํหรบัเครื่องจกัร 
ในภาคอุตสาหกรรมการผลติ 

 
ตวัแปร 

ความตัง้ใจในการใช้อินเทอรเ์น็ตในสรรพส่ิง เพื่อการเฝ้าสงัเกตระยะไกล
ส าหรบัการรกัษาเชิงป้องกนัส าหรบัเคร่ืองจกัรในภาคอตุสาหกรรมการผลิต 

B SE B ß 
การสือ่สารภายในองคก์ร 0.164 0.072 0.164* 
การสนบัสนุนจากผูบ้รหิารระดบัสงู 0.084 0.077 0.084 
ประโยชน์ดา้นการลดตน้ทุน 0.068 0.077 0.068 
ความเป็นผูนํ้าดา้นนวตักรรมขององคก์ร 0.190 0.077 0.190* 
สภาพพรอ้มใชง้านของเทคโนโลย ี 0.168 0.075 0.168* 
ความเหมาะสมระหว่างงานกบัเทคโนโลย ี 0.073 0.081 0.073 
Adjusted R2 0.210 
F 9.038 

*p < .05. **p < .01 
 

5.4.2 ความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะของงาน และสภาพพร้อมใช้งานของเทคโนโลยี ท่ีมีต่อความ
เหมาะสมระหว่างงานกบัเทคโนโลยี ผลการวเิคราะห์สมการถดถอยพหุคูณแสดงให้เหน็ว่าลกัษณะของงาน  และ
สภาพพร้อมใช้งานของเทคโนโลยี กําหนดความเหมาะสมระหว่างงานกบัเทคโนโลยี ที่ระดบันัยสําคญั F(2,179) = 
26.394 (p = 0.000) ซึง่สามารถอธบิายความผนัแปรของตวัแปรตามทีป่รบัค่าไดร้้อยละ 21.9 (Adjusted R2 = 0.219) 
เมื่อวิเคราะห์ในรายละเอียดของตัวแปรอิสระพบว่าลักษณะของงาน  และสภาพพร้อมใช้งานของเทคโนโลยี เป็น
ตวักําหนดตวัแปรตามที่ระดบันัยสําคญัที่ p = 0.05 และ p = 0.01 ตามลําดบัดงัตารางที่ 3 ดงันัน้ขอ้มูลเชงิประจกัษ์
สนบัสนุน H5 และ H7 

 
ตารางที ่3 สรุปผลการวเิคราะหก์ารถดถอยอย่างง่ายของตวัแปรอสิระทีส่ง่ผลต่อตวัแปรความเหมาะสม 

ระหว่างงานกบัเทคโนโลย ี
ตวัแปร ความเหมาะสมระหว่างงานกบัเทคโนโลยี 

B SE B ß 
ลกัษณะของงาน 0.139 0.070 0.139* 
สภาพพรอ้มใชง้านของเทคโนโลย ี 0.413 0.070 0.413** 
Adjusted R2 0.219 
F 26.394 

*p < .05 **p < .01 
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6. สรปุผลการวิจยัและข้อเสนอ 
6.1 อภิปรายผลการวิจยั 

ผลการวิเคราะห์คุณลักษณะทางประชากรศาสตร์ของกลุ่มตัวอย่างในงานวิจยันี้เป็นระดบัผู้จดัการ ในแผนก
เทคโนโลยสีารสนเทศ ทีม่อีายุระหว่าง 36-40 ปี ทาํงานในองคก์รเฉลีย่ 6-10 ปี สว่นใหญ่ จบการศกึษาระดบัการศกึษา
ปรญิญาตรหีรอืเทยีบเท่า และระดบัความรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัเทคโนโลย ีIoT ระดบัปานกลาง โดยมคีวามสนใจทีจ่ะนํา 
IoT ไปใชง้านเพื่อการบาํรุงรกัษาเชงิป้องกนัและการควบคุมคุณภาพ ในส่วนของปัจจยัทีอ่าจเป็นอุปสรรค ทีอ่าจทําให้
ไม่สามารถนํา IoT ไปใชง้านเป็นเรื่องของงบประมาณ และตามมาดว้ยขอ้จํากดัของการทํางานของเครื่องจกัร ผลการ
วเิคราะห์ทางสถิติเกี่ยวกบัอิทธพิลของปัจจยัที่มต่ีอความตัง้ใจในการใช้อินเทอร์เน็ตในสรรพสิง่ เพื่อการเฝ้าสงัเกต
ระยะไกล สาํหรบัการรกัษาเชงิป้องกนัเครื่องจกัรในภาคอุตสาหกรรมการผลติพบว่า ผูบ้รหิารระดบักลางขึน้ไปในฝ่าย
บรหิาร ฝ่ายผลติ ฝ่ายเทคโนโลยสีารสนเทศ ฝ่ายพฒันาระบบงานและนวตักรรมองคก์ร ฝ่ายซ่อมและบํารุงรกัษา ของ
โรงงานอุตสาหกรรมการผลติในประเทศไทย พบว่าความตัง้ใจในการใช้อนิเทอร์เน็ตในสรรพสิง่ เพื่อการเฝ้าสงัเกต
ระยะไกล สาํหรบัการรกัษาเชงิป้องกนัเครื่องจกัรในภาคอุตสาหกรรมการผลติขึน้อยู่กบัการสือ่สารภายในองคก์ร ความ
เป็นผู้นํานวตักรรมขององค์กร และสภาพพร้อมใช้งานของเทคโนโลย ีแต่ไม่ได้ขึน้อยู่กบัการสนับสนุนจากผู้บริหาร
ระดบัสงู ประโยชน์ดา้นการลดตน้ทุน ในขณะเดยีวกนัลกัษณะของงาน และสภาพพรอ้มใชง้านของเทคโนโลยกีส็ง่ผลต่อ
ความเหมาะสมระหว่างงานกบัเทคโนโลยดีว้ยเช่นกนั 
6.2 ข้อเสนอแนะในเชิงปฏิบติั 

ผูว้จิยัไดส้รุปอทิธพิลทีส่ง่ผลต่อความตัง้ใจในการใชอ้นิเทอรเ์น็ตในสรรพสิง่ เพื่อการเฝ้าสงัเกตระยะไกล สาํหรบัการ
รกัษาเชงิป้องกนัเครื่องจกัรในภาคอุตสาหกรรมการผลติ โดยเรยีงลาํดบัตามความสาํคญัจากมากไปน้อย ดงันี้ 

การส่ือสารภายในองค์กร โดยผลงานวิจัยพบว่า กลุ่มเป้าหมายโดยรวมเห็นด้วยระดับมาก ( �̅� = 3.65,        
S.D. = 0.83) ทีก่ล่าวว่าหากภายในองคก์รมกีารปรกึษาร่วมกนั แลว้สามารถสื่อสาร ประสานงานกนัภายในองค์กรจะ
ส่งผลต่อความตัง้ใจในการใชอ้นิเทอร์เน็ตในสรรพสิง่ เพื่อการเฝ้าสงัเกตระยะไกล ในบรบิทของภาคอุตสาหกรรรมการผลติ
มากยิง่ขึน้ 

ความเป็นผู้น านวตักรรมขององค์กร โดยผลงานวิจัยพบว่า กลุ่มเป้าหมายโดยรวมเห็นด้วยระดับมาก              
( �̅� = 3.50, S.D. = 0.85) ต่อความเป็นผูนํ้านวตักรรมขององคก์รทีเ่ป็นปัจจยัสาํคญัต่อการตัง้ใจในการใชอ้นิเทอรเ์น็ต
ในสรรพสิง่ เพื่อการเฝ้าสงัเกตระยะไกล ในบรบิทของภาคอุตสากรรรมการผลติ โดยเริม่จากองคก์รใหค้วามสนใจกบั
นวตักรรมใหม่ พรอ้มทัง้สนับสนุนการพฒันาแนวคดิดา้นนวตักรรมใหก้บับุคลากร และมองว่ามนีวตักรรมใหม่ๆ เขา้มา
ใชง้านในองคก์รเป็นเป็นนการช่วยขบัเคลื่อนและสง่เสรมิภาพลกัษณ์ความเป็นผูนํ้าทางนวตักรรมใหก้บัองคก์รอกีดว้ย 

สภาพพรอ้มใช้งานของเทคโนโลยี โดยผลงานวจิยัพบว่า กลุ่มเป้าหมายโดยรวมเหน็ดว้ยระดบัมาก ( 𝑋 ̅= 3.56, 
S.D. = 0.82) กล่าวคอืระบบเทคโนโลยภีายในองคก์รตอ้งมสีภาพพรอ้มใชง้าน ไม่ว่าจะเป็นระบบเครอืขา่ยอนิเทอร์เน็ต
ไร้สายหรอือุปกรณ์สําหรบัการแสดงขอ้มูล และเทคโนโลย ีIoT ที่จะนํามาใช้งานสามารถใช้ร่วมกบัระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศทีม่อียู่ได ้จงึส่งผลต่อความเหมาะสมระหว่างงานกบัเทคโนโลยดีว้ย และความตัง้ใจในการใชอ้นิเทอรเ์น็ตใน
สรรพสิง่ เพื่อการเฝ้าสงัเกตระยะไกล สาํหรบัการรกัษาเชงิป้องกนัเครื่องจกัร 

ลกัษณะของงาน โดยผลงานวจิยัพบว่า กลุ่มเป้าหมายโดยรวมเหน็ด้วยระดบัมาก ( �̅�= 3.64, S.D. =0.80) ว่า 
หากเทคโนโลย ีIoT มคีวามสอดคลอ้งกบัลกัษณะงานทีท่าํ ช่วยสนับสนุนงานดา้นการดแูลรกัษาเครื่องจกัร และช่วยให้
การจดัเกบ็ขอ้มลูไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ และสอดคลอ้งกบังานที่เกีย่วขอ้งกบัการผลติ สง่ผลต่อความเหมาะสมระหว่าง
งานกบัเทคโนโลย ี 

กลุ่มเป้าหมายยงัแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกบัความสนใจที่จะนําเทคโนโลยี IoT ไปใช้งานเพิ่มเติม ได้แก่ การ
ควบคุมคุณภาพ โรงงานอจัฉรยิะ ความปลอดภยัและความมัน่คงในโรงงาน การจดัการสนิคา้คงคลงั การจดัการห่วงโซ่
อุปทาน และการเฝ้าสงัเกตระยะไกลของกระบวนการผลิต ตามลําดับ ในส่วนของอุปสรรคที่อาจไม่สามารถนํา
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เทคโนโลย ีIoT ไปใชง้านในองคก์ร สว่นใหญ่จะเป็นเรื่องงบประมาณทีจ่าํกดั ระบบเทคโนโลยสีารสนเทศภายในโรงงาน
ไม่รองรบั และคาดว่าผลลพัธท์ีไ่ดไ้ม่คุม้ค่ากบัการลงทุนดงันัน้ผู้ทีม่สี่วนเกีย่วขอ้งจงึสามารถนําขอ้คดิเหน็จากวจิยันี้ไป
ปรบัปรุงและพฒันาใหเ้ขา้กบับรบิทขององคก์รต่อไปได ้
6.3 ข้อจ ากดังานวิจยั และงานวิจยัต่อเน่ือง 

งานวจิยันี้มขีอ้จาํกดัทีส่ามารถใชก้บักลุ่มอุตสาหกรรมการผลติเท่านัน้ ผลการวจิยัอาจไม่สามารถใชก้บัองคก์รทีย่งั
ไม่มคีวามรู้ความเขา้ใจในเรื่องของเทคโนโลย ีIoT ซึ่งหากมกีารนําไปใช้กบัองค์กรทีไ่ม่มคีวามรู้ความเขา้ใจเกีย่วกบั
เทคโนโลย ีIoT อาจมผีลต่อการทดสอบระดบันัยสาํคญั งานวจิยัยงัไดร้บัขอ้คดิเหน็จากกลุ่มตวัอย่างถงึความสนใจใน
การนําเทคโนโลย ีIoT ไปใชง้านในด้านอื่นๆ ไดแ้ก่ การควบคุมคุณภาพ และโรงงานอจัฉรยิะ ดงันัน้งานวิจยัในอนาคต
สามารถศกึษาปัจจยัอื่นๆ ทีม่อีทิธพิลความตัง้ใจในการใชอ้นิเทอรเ์น็ตในสรรพสิง่ เพื่อการเฝ้าสงัเกตระยะไกล สาํหรบั
การรกัษาเชงิป้องกนัเครื่องจกัรในภาคอุตสาหกรรมการผลติ และการนําเทคโนโลย ีIoT ไปใชใ้นดา้นอื่น  ๆของภาคอุตสาหกรรมการ
ผลติต่อได ้ในสว่นของปัจจยัการสนบัสนุนจากผูบ้รหิารระดบัสงู ประโยชน์ดา้นการลดตน้ทุน และความเหมาะสมระหวา่ง
งานกบัเทคโนโลย ีทีไ่ม่ส่งผลต่อความตัง้ใจในการใชอ้นิเทอรเ์น็ตในสรรพสิง่ เพื่อการเฝ้าสงัเกตระยะไกล สาํหรบัการ
รกัษาเชงิป้องกนัเครื่องจกัรในภาคอุตสาหกรรมการผลติ งานวจิัยนี้สามารถนําผลการศกึษาเชงิลกึโดยการศึกษาวจิยั
เชงิคุณภาพในปัจจยัต่างๆ ของภาคอุตสาหกรรมการผลติ เพื่อวเิคราะหห์าสาเหตุทีปั่จจยัเหล่านี้ไม่มนียัสาํคญัทางสถติิ 
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