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อิทธิพลของการแสดงความคิดเห็นในเชิงบวกและเชิงลบบนส�อออนไลนที่มีผลตอความนาเช�อถือ

ของบทความการวิจารณสินคาและความตั้งใจในการซื้อ กรณีศึกษาของตัวแปรกำกับความเช�อมั่น

ในตราสินคาและการแสดงความคิดเห็นบนส�อออนไลน

บทความ

คุณภาพของขอมูลและความนาเช�อถือของแหลงขอมูลที่มีผลตอผูบริโภค

ในการนำขอมูลบนเว็บบอรดไปใชเลือกซื้อสินคาหรือบริการ

และอ�นๆ...

การศึกษาปจจัยที่มีผลตอความตั้งใจในการซื้อสินคาหรือบริการ

ที่มีการโฆษณาผานบัญชีอยางเปนทางการของไลน 

(Line official account) ของผูบริโภค
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ปจจัยที่สงผลตอการตัดสินใจซื้อบัตรโดยสารผานเว็บไซตการบินไทย

บทความ

ปจจัยที่มีผลตอการเลือกใชบัตรเอทีเอ็ม สมารทการด ธนาคารกรุงเทพ:

กรณีศึกษา บัตรบีเฟสต สมารท ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

และอ�นๆ...

องคประกอบของเว็บไซตที่มีผลตอความจงรักภักดีของลูกคาผานการสรางความพึงพอใจของลูกคา: 

กรณีเว็บไซตพาณิชยอิเล็กทรอนิกสแบบธุรกิจสูผูบริโภคในประเทศไทย
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พฤติกรรมการหลีกเลี่ยงภัยคุกคามขอมูลสวนตัว ภายใน Public Cloud

บทความ

แนวทางในการเสริมสรางความตระหนักถึงการปฏิบัติตามระเบียบการรักษาความมั่นคง

ปลอดภัยทางดานสารสนเทศขององคกรในการใชอุปกรณสมารทโฟนสวนบุคคล 

และอ�นๆ...

ปจจัยที่มีผลตอความสำเร็จในการนำ ITIL มาใชในองคกรอยางยั่งยืน 

กรณีศึกษา : บริษัท โกซอฟท (ประเทศไทย) จำกัด
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สมรรถนะที่สำคัญของผูปฏิบัติหนาที่ตัวแทนลูกคาในโครงการพัฒนาซอฟตแวรแบบอไจล 

ที่มีอิทธิพลตอการปฏิบัติงานดานความตองการผูใช

บทความ

ระบบสารสนเทศ เพ�อการบริหารจัดการขอมูลลายมือช�อ

และอ�นๆ...

สภาพการณในการจัดการขยะอิเล็กทรอนิกสของภาครัฐและประชาชน

ในเขตกรุงเทพมหานคร
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บทบรรณาธิการ 
 
เรยีน ผูอ้่านทุกท่าน 
 
วารสารฉบบันี้เป็นวารสารที่รวมบทความวจิยัด้านระบบสารสนเทศด้านธุรกจิในแง่มุมต่างๆ เช่น การใช้เวบ็ไซต์สุขภาพ 
การจดัการขยะอเิลก็ทรอนิกส์ ความตัง้ใจในการใช้งานแอพวางแผนการเงนิส่วนบุคคล ผลกระทบของการเสพติดสมาร์ท  
โฟนต่อประสทิธภิาพการท างาน เป็นต้น นอกจากนี้ยงัมบีทความที่เกีย่วกบัการพฒันาระบบสารสนเทศ หวงัว่าผูอ้่านทุก
ท่านจะได้รบัสาระและสามารถน าบทความวิจยัและการพัฒนาระบบสารสนเทศไปปรบัใช้ให้เกิดประโยชน์ ตามความ
เหมาะสมต่อไป 
 

กองบรรณาธกิาร 
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วตัถปุระสงค ์
วารสาร JISB เป็นวารสารทางวิชารูปแบบวารสารอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อเป็นแหล่งเผยแพร่ทางวชิาการและเป็นสื่อกลาง
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเชิงวิชาการของอาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ และนักศึกษาทัง้ภายในและภายนอกคณะ
พาณิชยศาสตรแ์ละการบญัช ีมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์บทความทีร่บัพจิารณาเผยแพร่วารสารครอบคลุมสาขาเทคโนโลยี
สารสนเทศ ทีเ่น้นการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อธุรกจิเป็นหลกั ผลงานทีจ่ะน ามาเผยแพร่ในวารสารนี้ ผ่านกระบวนการ 
Peer Review เพื่อให้วารสารมีคุณภาพระดับมาตรฐานสากล สามารถน าไปอ้างอิงได้ ประเภทของผลงานที่เผยแพร่
ประกอบดว้ย  
- บทความวจิยั เป็นผลงานทางวชิาการที่ได้รบัการศกึษาค้นคว้าตามระเบยีบวธิวีจิยัด้านเทคโนโลยสีนเทศที่เน้นทาง

ธุรกจิเป็นหลกั 
- บทความการวางแผนดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ เป็นผลงานวชิาการทีไ่ดร้บัการศกึษาคน้ควา้ทีเ่น้นการน าเทคโนโลยี

สารสนเทศมาสรา้งกลยุทธใ์หก้บัองคก์ร 
- บทความด้านการพฒันาระบบสารสนเทศ เป็นผลงานที่แสดงสิง่ประดษิฐ์ ความก้าวหน้าทางวชิาการ หรอืเสรมิสรา้ง

องคค์วามรูด้า้นเทคโนโลยสีารสนเทศทีเ่น้นทางธุรกจิเป็นหลกั 
- บทความวิชาการ เป็นผลงานที่เรียบเรียงจากเอกสารทางวิชาการ ซึ่งเสนอแนวความคิดหรือความรู้ทัว่ไปด้าน

เทคโนโลยสีารสนเทศทีเ่ป็นประโยชน์กบัธุรกจิ 
- บทวจิารณ์หนังสอื เป็นการน าเสนอและวจิารณ์หนังสอืทีเ่กีย่วขอ้งกบัเทคโนโลยสีารสนเทศทีเ่น้นทางธุรกจิซึง่แสดงให้

เหน็ถงึองคค์วามรูใ้หม่ทีน่่าตดิตาม 
 
จงึขอเชญิขวนผูส้นใจจากสถาบนัและหน่วยงานต่างๆ ส่งผลงานดงักล่าวขา้งต้น มาลงตพีมิพ์ในวารสาร JISB โดยไม่ต้อง
เสยีค่าใชจ้่ายใดๆ ทัง้สิน้ 
 

การเผยแพร่ 
เป็นวารสารอเิลก็ทรอนิกสก์ าหนดการเผยแพร่ ปีละ 4 ฉบบั 
- ฉบบัที ่1 เดอืนมกราคม – มนีาคม  
- ฉบบัที ่2 เดอืนเมษายน – มถุินายน 
- ฉบบัที ่3 เดอืนกรกฎาคม – กนัยายน 
- ฉบบัที ่4 เดอืนตุลาคม – ธนัวาคม 
โดยเผยแพร่ที ่http://jisb.tbs.tu.ac.th 
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บทคดัย่อ 

ปัจจุบนัเวบ็ไซตส์ุขภาพถอืเป็นเครื่องมอืทีส่ าคญัในการใหบ้รกิารสารสนเทศดา้นสุขภาพทีห่น่วยงานหรอืองคก์รต่างๆ  
ที่เกี่ยวขอ้งกบัการให้บรกิารสารสนเทศดา้นสุขภาพในการรกัษาโรคน ามาใช้งาน แต่เน่ืองจากปัจจุบนัเป็นยุคเทคโนโลย ี
Web 2.0 ทีผู่ใ้ชง้านอนิเทอรเ์น็ตสามารถสรา้ง แบ่งปัน แสดงความคดิเหน็ และโตต้อบขอ้มลูไดโ้ดยงา่ย ซึง่ท าใหเ้กดิความ
ไมป่ลอดภยัต่อการน าสารสนเทศมาใชง้าน โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในการใชง้านทีเ่กีย่วขอ้งกบัสขุภาพ กล่าวคอื หากเวบ็ไซต์มี
การใหบ้รกิารขอ้มลูทีไ่มถ่กูตอ้ง ขาดคุณภาพ ยอ่มท าใหผู้ป้ฏบิตัเิกดิความเสีย่งต่อชวีติ ผูว้จิยัจงึสนใจศกึษา การตระหนกัถงึ
การใช้สารสนเทศด้านสุขภาพบนเวบ็ไซต์สุขภาพ โดยวตัถุประสงค์หลกัในการวจิยัคอื เพื่อทราบถงึปัจจยัที่มอีทิธพิลต่อ
ความตัง้ใจที่จะใชง้านเวบ็ไซต์สุขภาพ งานวจิยัน้ีไดพ้ฒันากรอบงานวจิยัมาจากแนวความคดิ The inter-organizational 
systems (IOS) ในการแลกเปลีย่นขอ้มลู และมกีารประยุกตใ์ชแ้นวความคดิการตระหนกัถงึการดแูลสุขภาพและคุณภาพ
ชวีติตามแบบแผนความเชื่อดา้นสุขภาพ (Health Belief Model) เขา้กบัทฤษฎแีบบจ าลองการยอมรบัเทคโนโลย ี(The 
Technology Acceptance Model) งานวจิยัน้ีเป็นงานวจิยัเชงิปริมาณ ผู้วจิยัใชเ้ครื่องมอืในการเก็บขอ้มูล โดยใช้
แบบสอบถาม เพือ่หาปัจจยัทีส่ง่ผลต่อความตัง้ใจทีจ่ะใชง้านเวบ็ไซตส์ขุภาพ โดยท าการเกบ็ขอ้มลูจากกลุ่มตวัอยา่งผูท้ีเ่คยมี
ประสบการณ์การใช้งานเวบ็ไซตส์ขุภาพในการรกัษาโรค จ านวน 405 ชุด มาวเิคราะหผ์ลทางสถติ ิโดยผลวจิยัที่ไดแ้สดงให้
เหน็วา่การรบัรูคุ้ณภาพของสารสนเทศของผูใ้ชง้านเวบ็ไซตม์อีทิธพิลทางตรงต่อความตัง้ใจทีจ่ะใชง้านเวบ็ไซต์สขุภาพ และ
มอีทิธพิลทางออ้มต่อความตัง้ใจทีจ่ะใชง้านเวบ็ไซต์ โดยมกีารรบัรูค้วามเสีย่งทีไ่ดร้บัจากการใชง้านสารสนเทศบนเวบ็ไซต ์
และการรบัรู้ประโยชน์จากการใช้งานเวบ็ไซต์สุขภาพเป็นตวักลางที่ส่งผลให้เกิดความตัง้ใจที่จะใช้งานเวบ็ไซต์สุขภาพ 
นอกจากน้ีการตระหนกัถงึการดแูลสขุภาพ มอีทิธพิลต่อการรบัรูป้ระโยชน์ทีไ่ดร้บัจากการใชง้านเวบ็ไซตส์ขุภาพ 
 
ค าส าคญั: คุณภาพของสารสนเทศบนเวบ็ไซตส์ขุภาพ ความตัง้ใจทีจ่ะใชง้านเวบ็ไซตส์ขุภาพ 
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Abstract 

The Internet has become an important channel for disseminating information tied to the practice of 
healthcare. Importantly, Web-based health information can reside within a wide variety of resources online. As its 
availability grows, so does the population of individuals consuming health information on the Web. The internet is 
an open source environment. The proliferation of user-generated content is viewed as a by-product of the so-
called “Web 2.0” environment. The essential premise is that given efficient means of information sharing and 
participation, collective benefits will emerge from aggregated individual contributions.  

Despite the fact that the Internet health information has begun to play an increasingly important role in 
human’s health in modern life, some disadvantages have been identified. These include internet information 
overload, dissemination of misleading information and information divide because of disparities in computer 
access and usage. Others worry that the Internet contains incomplete and inaccurate information. Some 
information may be outdated, and some information may not be validated by the sponsor of the website having 
commercial interests in providing information, or not quality controlled, which may directly harm patients by 
misdirecting a treatment decision. The aims of this study are to understand the factors affecting consumers’ 
intention to use of disease information on the Internet. To explain the consumers’ awareness on health 
information-seeking behavior in Thailand, we used the technology acceptance model (TAM) by adding 
antecedents and mediating variables: health consciousness, perceived information quality as antecedents and 
perceived risk as mediating. Testing of the research model was accomplished via a field experience involving 405 
online users who had searched for health information on the Web. Overall, the results largely support the 
proposed model, the intention to use health information on the internet is affected by perceived information 
quality, perceived usefulness is positively affected by health consciousness but negatively affected by perceived 
risk and perceived risk is negatively affected by perceived information quality. 
 
Keywords: Perceived information quality, Health consciousness, Perceived risk, Perceived usefulness and 

Intention to use 
 

 



วารสารระบบสารสนเทศดา้นธุรกจิ (JISB) ปีที ่2 ฉบบัที ่3 เดอืน เมษายน-มถุินายน 2559 หน้า 8 
 

 

 

1. บทน า 
สารสนเทศด้านสุขภาพบนเว็บไซต์ได้เข้ามามีบทบาทที่ส าคัญกับการด ารงชีวิตในยุคปัจจุบัน การตระหนักถึง

สารสนเทศสขุภาพบนเวบ็ไซตจ์งึเป็นสิง่จ าเป็น ซึง่ประกอบไปด้วยการตระหนกัถงึไดร้บัสารสนเทศทีม่มีากเกนิความจ าเป็น 
และการแพรก่ระจายของขอ้มลูทีไ่มถ่กูตอ้ง เน่ืองจากแต่ละบุคคลจะเลอืกเขา้ถงึสารสนเทศดา้นสขุภาพทีแ่ตกต่างกนั (Boyer  
et al., 1998) ผูค้น้หาขอ้มลูสขุภาพบนเวบ็ไซตจ์ านวนมากมคีวามกงัวลเกีย่วกบัขอ้มลูทีไ่มถู่กตอ้ง และขอ้มลูทีไ่มค่รบถว้น
สมบรูณ์ บางขอ้มลูอาจลา้สมยัไปแลว้ และบางขอ้มลูไมไ่ดร้บัการตรวจสอบยนืยนัจากผูเ้ชีย่วชาญดา้นสขุภาพ หรอืไมม่กีาร
รบัรองคุณภาพ ซึง่อาจสง่ผลเสยีโดยตรงต่อคนไขห้รอืผูป่้วยจากการรกัษาทีผ่ดิวธิี (Cline and Haynes, 2001) อยา่งไรก็
ตาม งานวจิยัอื่นๆไดท้ าการวจิยัเกีย่วกบัการน าสารสนเทศดา้นสุขภาพบนอนิเทอรเ์น็ตมาใชซ้ึ่งสง่ผลต่อความเขา้ใจถงึโรค
และขอ้มลูทางสขุภาพ โดยขอ้มลูสขุภาพสามารถชว่ยในการรกัษาอาการของแต่ละบุคคลดว้ยตนเองไดเ้พิม่มากขึน้ อกีทัง้ยงั
ช่วยเพิม่การตดัสนิใจเกี่ยวกบัการมสีว่นร่วมเพื่อการรกัษาสุขภาพของแต่ละบุคคล (Eysenbach and Köhler, 2002) 
งานวจิยัชิ้นน้ีมุ่งศกึษาผู้ที่ค้นหาสารสนเทศด้านสุขภาพบนอนิเทอร์เน็ตหรอืเวบ็ไซต์สุขภาพที่เกี่ยวขอ้งกบัการรกัษาโรค 
มากกว่าผู้ที่ค้นหาขอ้มูลที่มเีน้ือหาเกี่ยวกบัการดูแลสุขภาพที่ด ีเพื่อช่วยให้เขา้ใจถึงปัจจยัที่ มผีลต่อการใช้สารสนเทศที่
เกี่ยวข้องกบัสุขภาพในการรกัษาโรค โดยงานวจิยัที่ผ่านมาพบว่า งานวจิยัส่วนใหญ่จะเป็นการศกึษาถึงความสมัพนัธ์
ระหว่างคุณภาพของเวบ็ไซต์ต่อความตัง้ใจที่จะใช้งานเวบ็ไซต์สุขภาพ ดงันัน้ งานวจิยัชิ้นน้ีจงึศกึษาตวัแปรด้านปัจจยัที่
สง่ผลต่อการใช้สารสนเทศดา้นสุขภาพออนไลน์ในการรกัษาโรคและอาการของโรค โดยเป็นประโยชน์ต่อผูจ้ดัท าเวบ็ไซต์ที่
เป็นหน่วยงานหรอืองคก์รต่างๆ สามารถพฒันาเวบ็ไซตเ์พื่อใหผู้ท้ีเ่ป็นโรคหรอืมอีาการของโรคสามารถเขา้ถงึเวบ็ไซตท์ีเ่ป็น
แหล่งขอ้มลูดา้นการรกัษาสุขภาพทีม่คีวามน่าเชื่อถอื อกีทัง้ยงัเป็นประโยชน์ส าหรบัผูป่้วยทีเ่ป็นโรคต่างๆ ทีส่ามารถเขา้ถงึ
แหลง่สารสนเทศเพือ่การรกัษาโรคไดอ้ยา่งปลอดภยั 

ดงันัน้วตัถุประสงคข์องงานวจิยั เพื่อศกึษาถงึปัจจยัทีม่อีทิธพิลต่อความตัง้ใจทีจ่ะใชง้านเวบ็ไซตส์ขุภาพ ผลของปัจจยั
ด้านทศันคติของผู้ใช้งานเว็บไซต์สุขภาพต่อความตัง้ใจที่จะใช้งานเว็บไซต์สุขภาพอ้างอิงจากแบบจ าลองการยอมรบั
เทคโนโลย ี อทิธพิลของคุณภาพสารสนเทศทีม่ผีลต่อความเสีย่งจากการใชง้านสารสนเทศอทิธพิลของคุณภาพสารสนเทศ 
และประโยชน์ของสารสนเทศบนเวบ็ไซต์สุขภาพ ทีม่ ีผลต่อความตัง้ใจทีจ่ะใชง้านเวบ็ไซต์สุขภาพ อทิธพิลของความเสีย่ง
จากการใชง้านสารสนเทศ และการตระหนักถงึการดูแลสุขภาพ ที่มผีลต่อการรบัรูป้ระโยชน์ทีไ่ดร้บัจากการใชง้านเวบ็ไซต์
สขุภาพ 

 
2. ทบทวนวรรณกรรม 
2.1 การรบัรู้คณุภาพของสารสนเทศ (Perceived information quality) 

การรบัรูคุ้ณภาพของสารสนเทศ (Perceived information quality) คอืการกระท าทีผู่ใ้ชง้านกระท ากบัผลลพัธท์ีไ่ดจ้าก
การไดร้บัขอ้มลู เมื่อเปรยีบเทยีบกบัความตอ้งการขอ้มลูของผูใ้ชง้าน (Nicolaou and McKnight, 2006) ประกอบดว้ยการ
เขา้ถงึไดง้า่ยของขอ้มูล ความเกี่ยวขอ้งกนั ความทนัต่อเหตุการณ์ ความเขา้ใจงา่ย ปรมิาณของขอ้มลูมคีวามเหมาะสม มี
เป้าหมายชดัเจน มคีวามปลอดภยั มคีวามสมบรูณ์ไมม่ขีอ้ผดิพลาด และสารสนเทศมคีวามกระชบัไดใ้จความ 
2.2 การตระหนักถึงการดแูลสขุภาพ (Health Consciousness) 

การตระหนกัถงึการดแูลสขุภาพและคุณภาพชวีติ (Health Consciousness) คอืการตระหนกัและการใหค้วามส าคญักบั
ดแูลสขุภาพเพือ่สขุภาพทีด่ ีและเป็นแรงจงูใจทีท่ าใหเ้กดิการปรบัปรงุพฒันาหรอืการดแูลรกัษาสขุภาพและคุณภาพของชวีติ 
(Michaelidou and Hassan, 2008) ผูป่้วยจะมคีวามสนใจต่อสขุภาพเพิม่มากขึน้ซึง่สง่อทิธพิลทางบวกต่อคุณคา่ของขอ้มลูที่
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ไดจ้ากคน้หาขอ้มลูดา้นสุขภาพ และคน้หาช่องทางในการเขา้ถงึขอ้มลูสุขภาพทีม่คีวามสะดวกรวดเรว็  (Sillence et al., 
2007)  
2.3 การรบัรู้ถึงความเสียง (Perceived Risk) 

การรบัรูถ้งึความเสยีง (Perceived Risk) เป็นการรบัรูข้องแต่ละบุคคลถงึความไมแ่น่นอนเกีย่วกบัผลสบืเน่ีองจากการ
กระท าหรอืการปฏบิตักิจิกรรมต่างๆ ตามงานวจิยัของ Mun et al. (2013) ทีศ่กึษาเรื่องการรบัรูค้วามเสีย่งของสารสนเทศ
บน web-based health information การรบัรูค้วามเสีย่งเป็นการรบัรูถ้งึ ความรา้ยแรงและความไมแ่น่นอนของผลลพัธท์ีอ่าจ
เกดิขึน้ในการใชส้นิคา้และบรกิารนัน้ๆ (Featherman and Pavlou, 2003)   
2.4 แบบจ าลองการยอมรบัเทคโนโลยี (Technology Acceptance Model) 

แบบจ าลองการยอมรบัการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ (TAM) พฒันาขึน้โดย Davis (1989) เป็นทฤษฎทีีเ่กีย่วขอ้งกบั
ระบบสารสนเทศ ที่อธิบายถึงการยอมรับการใช้งานเทคโนโลยีของผู้ใช้งานเทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์ รวมทัง้
ความสามารถในการใชง้าน Hardware และ Software โดยปัญหาและอุปสรรคสว่นใหญ่ทีเ่กดิการจากการใชง้านเทคโนโลยี
ที่เกดิประโยชน์ต ่ากว่าการใชง้านจรงิ โดยทฤษฎีการยอมรบัการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ เป็นพืน้ฐานในการศกึษา
พฤตกิรรมของมนุษยต์ามหลกัทฤษฎทีางจติวทิยาทางสงัคม (Fishbein and Ajzen, 1975) แบบจ าลองการยอมรบัการใช้
เทคโนโลยสีารสนเทศ (TAM)  ไดม้กีารพฒันาขึน้อยา่งต่อเน่ืองและไดม้กีารเพิม่ตวัแปรดา้นพฤตกิรรมความตัง้ใจทีจ่ะใชง้าน
เทคโนโลยสีารสนเทศเขา้ไปในแบบจ าลองซึง่พบวา่ตวัแปรดงักล่าวไดร้บัอทิธพิลทางตรงจากการรบัรูป้ระโยชน์ทีไ่ดร้บั จาก
งานวจิยัของ Davis et al. (1989) ไดก้ล่าววา่การรูป้ระโยชน์ทีไ่ดร้บัของแต่ละบุคคลจะสง่ผลทางตรงต่อความตัง้ใจทีจ่ะใช้
งานโดยไมจ่ าเป็นตอ้งผา่นตวัแปรทศันคตติ่อการใชง้าน 
 

3. กรอบแนวคิดการวิจยั 
งานวจิยัชิน้น้ีตัง้อยู่บนสมมตฐิานทีว่่าผูใ้ชง้านสารสนเทศดา้นสุขภาพ จะมกีารใชง้านสารสนเทศบนอนิเทอรเ์น็ตเพื่อ

การรกัษาโรคและอาการของโรค ซึ่งต้องการพจิารณาทัง้ดา้นเทคโนโลยทีี่ใชง้าน และพฤติกรรมการใชง้าน อย่างไรกต็าม
การน าแบบจ าลอง TAM มาใชง้านเพยีงอยา่งเดยีวยงัไมค่รอบคลุมรายละเอยีดทัง้หมดเกีย่วกบัการผูใ้ชง้านสารสนเทศดา้น
สุขภาพบนอินเทอร์เน็ตเพื่อการรกัษาโรคและอาการของโรค เช่น การรบัรู้ประโยชน์ที่ได้รบั และความตัง้ใจที่จะใช้งาน 
ผูว้จิยัจงึไดม้กีารพฒันากรอบแนวคดิงานวจิยัจากแนวคดิ The inter-organizational systems (IOS) ในการแลกเปลีย่น
ขอ้มลู (Nicolaou and McKnight, 2006) เพื่อท าการศกึษาถงึการรบัรูคุ้ณภาพของสารสนเทศ และมกีารประยุกต์ใช้
แนวความคดิการตระหนกัถงึการดแูลสขุภาพและคุณภาพชวีติตามแบบแผนความเชื่อดา้นสขุภาพ (Health Belief Model) 
เขา้กบัทฤษฎแีบบจ าลองการยอมรบัเทคโนโลยี (The Technology Acceptance Model) (Yun and Park, 2010)           
ดงัภาพที ่1 
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ภาพที ่1 กรอบแนวคดิของงานวจิยั 

 

4. วิธีการวิจยั 
งานวจิยัน้ีเป็นงานวจิยัเชงิปรมิาณ (Quantitative Research) ใชแ้บบสอบถามในการเกบ็รวบรวมกลุ่มตวัอยา่งผู้ทีเ่คยมี

ประสบการณ์ในการใชง้านเวบ็ไซตส์ขุภาพ ในเขตกรุงเทพมหานครและปรมิณฑล ไมจ่ ากดัอายุ เพศ อาชพี และการศกึษา 
ใชว้ธิวีเิคราะหโ์ดยโปรแกรมส าเรจ็รปูส าหรบัการวจิยัทางสงัคมศาสตร ์Statistical Package for the Social Sciences 
(SPSS) ผูว้จิยัมกีารตรวจสอบความเทีย่งตรงของเน้ือหาโดยการน าแบบสอบถามใหผู้เ้ชีย่วชาญทางดา้นการพฒันาเว็บไซต ์
และผูท้รงคุณวุฒพิจิารณาตรวจสอบความเทีย่งตรงของขอ้ค าถาม รวมถงึการใหค้ าแนะน าถงึความเหมาะสมของขอ้ค าถาม
เพือ่ใหเ้กดิความสอดคลอ้งกบัตวัแปรทีใ่ชใ้นงานวจิยั 
 

5. ผลการศึกษา 
5.1 การรบัรู้คณุภาพของสารสนเทศ (Perceived information quality) 

การรบัรู้คุณภาพของสารสนเทศส่งผลในทางตรงกนัขา้มกบัการรบัรู้ความเสี่ยงของสารสนเทศบนเวบ็ไซต์ อย่างมี
นยัส าคญัทีร่ะดบั p = 0.000 สอดคลอ้งกบัผลการวจิยัในอดตีของ Nicolaou and McKnight (2006) ทีก่ล่าววา่ คุณภาพของ
สารสนเทศจะตอ้งประกอบไปดว้ย ความถูกตอ้งแม่นย าของขอ้มูล ขอ้มลูมคีวามทนัสมยั ความเกี่ยวขอ้งกนั ความสามารถ
ในการเขา้ใจได้ ความแพร่หลาย ความหลากหลายของขอ้มูล ความสามารถในการเขา้ถงึขอ้มูลได้ ความสามารถในการ
ตคีวามหมายของขอ้มลูไดถ้กูตอ้ง และความครบถว้นของขอ้มลู โดยการรบัความเสีย่งของสารสนเทศบนเวบ็ไซตส์ขุภาพจะ
ลดลงเมื่อสารสนเทศมคีวามเชื่อถอืได้ การรบัรูคุ้ณภาพของสารสนเทศสง่ผลในทางบวกกบัความตัง้ใจทีจ่ะใชง้านเวบ็ไซต์
สขุภาพ อยา่งมนียัส าคญัทีร่ะดบั p = 0.000 สอดคลอ้งกบัผลการวจิยัในอดตีเกีย่วกบัการรบัรูคุ้ณภาพของสารสนเทศในการ
แลกเปลีย่นขอ้มลูของ Nicolaou and McKnight (2006) ทีก่ลา่ววา่ การรบัรูคุ้ณภาพของสารสนเทศมคีวามสมัพนัธก์บัความ
ตัง้ใจทีจ่ะใชง้านเวบ็ไซตส์ขุภาพ 
5.2 การรบัรู้ถึงความเสียง (Perceived Risk) 

การรบัรู้ถงึความเสี่ยงส่งผลในทางตรงกนัขา้มกบัการรบัรูป้ระโยชน์ที่ได้รบัผ่านเวบ็ไซต์สุขภาพ อย่างมนีัยส าคญัที่
ระดบั p = 0.000 โดยสอดคลอ้งกบัผลการวจิยัดา้นการยอมรบัเทคโนโลยขีอง Rose and Fogarty (2006) ทีก่ล่าวว่า
ผูใ้ชบ้รกิารเทคโนโลย ี Self-Service ของธนาคารรูส้กึมคีวามเสีย่งมากกว่าการใชบ้รกิารแบบดัง้เดมิ ในดา้นความมัน่คง
ทางดา้นการเงนิและการบรกิาร โดยการรบัรูค้วามเสีย่งทีเ่พิม่ขึน้จะสง่ผลใหผู้ใ้ชบ้รกิารรบัรูถ้งึประโยชน์ทีล่ดน้อยลง และยงั
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สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ Featherman and Pavlou (2003) ทีก่ล่าวว่าการรบัรูค้วามเสีย่งสง่ผลในทางตรงกนัขา้มกบั
แบบจ าลองการยอมรบัเทคโนโลยขีอง TAM คอืการรบัรูป้ระโยชน์ทีไ่ดร้บั และการรบัรูค้วามงา่ยในการใชง้านเทคโนโลย ี
5.2 การตระหนักถึงการดแูลสขุภาพและคณุภาพชีวิต (Health Consciousness) 

การตระหนักถึงการดูแลสุขภาพและคุณภาพชีวติส่งผลต่อการรบัรู้ประโยชน์ที่ได้รบัผ่านเว็บไซต์สุขภาพ อย่างมี
นยัส าคญัทีร่ะดบั p = 0.000 โดยสอดคลอ้งกบัผลการวจิยัเกีย่วกบัการคน้หาสารสนเทศบนเวบ็ไซตข์อง Yun and Park 
(2010) ทีก่ลา่ววา่การตระหนกัถงึการดแูลสขุภาพสง่ผลทางบวกต่อการรบัรูป้ระโยชน์ทีไ่ดร้บัจากการใชง้านเวบ็ไซตส์ขุภาพ 
5.3 การรบัรู้ถึงประโยชน์ท่ีได้รบั (Perceived Usefulness) 

การรบัรูป้ระโยชน์ทีไ่ดร้บัในการใชง้านเวบ็ไซตส์ขุภาพสง่ผลต่อความตัง้ใจทีจ่ะใชง้านเวบ็ไซตส์ขุภาพ อยา่งมนียัส าคญั
ทีร่ะดบั p = 0.000 ซึง่สอดคลอ้งกบัผลงานวจิยัเกี่ยวกบัการยอมรบัการใชง้านบนอนิเทอรเ์น็ตของธนาคารทีก่ล่าววา่เมื่อ
บุคคลรบัรู้ถึงประโยชน์ที่ได้รบัจากการใช้งานอินเทอร์เน็ตแบงค์กิ้งจะส่งผลต่อแนวโน้มที่จะใช้งานเพิม่มากขึ้น และยงั
สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ Rose & Fogarty (2006) ทีพ่บวา่การรบัรูป้ระโยชน์ทีไ่ดร้บัจากการใชง้าน Self-Service ของ
ธนาคารมคีวามสมัพนัธก์บัความตัง้ใจทีจ่ะใชง้านเทคโนโลย ี

จากผลการวิจยัที่กล่าวมาข้างต้นสรุปได้ว่า  ตวัแปรอิสระ ได้แก่ การรบัรู้คุณภาพของสารสนเทศ เป็นตวัแปรที่
ก าหนดการรบัรูค้วามเสีย่ง นอกจากน้ีตวัแปรอสิระจ านวน 2 ตวัแปร ไดแ้ก่ การรบัรูค้วามเสีย่ง และการตระหนกัถงึการดแูล
สขุภาพและคุณภาพชวีติ เป็นตวัแปรทีก่ าหนดการรบัรูป้ระโยชน์ทีไ่ดร้ ับจากการใชง้านเวบ็ไซต์สขุภาพ โดยทีก่ารตระหนัก
ถงึการดูแลสุขภาพและคุณภาพชวีติเป็นปัจจยัทีม่อีทิธพิลมากทีสุ่ด และส าหรบัตวัแปรอสิระจ านวน 2 ตวัแปรล าดบัถดัมา
ไดแ้ก่ การรบัรูป้ระโยชน์ที่ไดร้บัจากการใชง้านเวบ็ไซต์สุขภาพ และการรบัรูคุ้ณภาพของสารสนเทศ เป็นตวัแปรที่ก าหนด
ความตัง้ใจทีจ่ะใชง้านเวบ็ไซตส์ขุภาพ โดยการรบัรูป้ระโยชน์มอีทิธพิลต่อความตัง้ใจทีจ่ะใชง้านเวบ็ไซตส์ขุภาพมากทีส่ดุ ซึง่
สามารถสรา้งตวัแบบของผลการวจิยัไดด้งัรายละเอยีดทีแ่สดงดงัตารางที ่1 
 

ตารางที ่1 ตารางแสดงสมัประสทิธิท์างตรง (DE) ทางออ้ม (IE) ระหวา่งความสมัพนัธเ์ชงิเหตุผลตามแบบจ าลอง 
การตระหนกัถงึขอ้มลูสารสนเทศในการใชเ้วบ็ไซตส์ขุภาพในบรบิทของประเทศไทย 

Dependent 
Variable 

Independent 
 Variable 

R-square 

 
Path Coefficients 

 
F DE IE 

IU PIQ 0.561 257.04** 0.263 0.057026 
หมายเหตุ: **ตวัแปรอสิระมผีลต่อตวัแปรตามทีร่ะดบันยัส าคญั P < 0.01 

 
ผลการวเิคราะหโ์ดยพจิารณาความสมัพนัธร์ะหวา่งตวัแปรในแบบจ าลองตามตารางที ่4.13 โดยพจิารณาความสมัพนัธ์

ทางตรง (Direct Effect) และทางออ้ม (Indirect Effect) พบวา่ความตัง้ใจทีจ่ะใชง้านเวบ็ไซตส์ขุภาพไดร้บัอทิธพิลทางตรง 
(DE = 0.26) มาจากการรบัรูคุ้ณภาพสารสนเทศบนเวบ็ไซตส์ขุภาพมากกวา่อทิธพิลทางออ้ม (IE = 0.05) 
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6. อภิปรายและสรปุผลการวิจยั 
งานวจิยัน้ีเกดิขึน้จากการที่ผูว้จิยัเหน็ว่าในปัจจุบนัอนิเทอรเ์น็ตไดเ้ขา้มามบีทบาทที่ส าคญัในการด ารงชวีติของมนุษย ์

และเป็นช่องทางส าคญัในการค้นหาข้อมูลสารสนเทศต่างๆ เว็บไซต์สุขภาพจึงเป็นเครื่องมือที่ส าคญัในการให้บริการ
สารสนเทศดา้นสุขภาพที่หน่วยงานหรอืองคก์รต่างๆทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการใหส้ารสนเทศดา้นสุขภาพในการรกัษาโรคน ามาใช้
งาน แต่เน่ืองจากปัจจุบนัเป็นยุคเทคโนโลย ีWeb 2.0 ทีผู่ใ้ชง้านอนิเทอรเ์น็ตสามารถสรา้ง แบ่งปัน แสดงความคดิเหน็ และ
โตต้อบขอ้มลูไดโ้ดยงา่ย ซึง่ท าใหผู้ใ้ชง้านเกดิความไมป่ลอดภยัต่อการน าสารสนเทศมาใชง้าน โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในการใช้
งานที่เกี่ยวขอ้งกบัสุขภาพ กล่าวคอื หากเวบ็ไซต์มกีารให้บรกิารขอ้มูลที่ไม่ถูกต้อง ขาดคุณภาพ ย่อมท าให้ผู้ปฏบิตัเิกดิ
ความเสีย่งต่อชวีติ ผูว้จิยัจงึสนใจศกึษา การตระหนกัถงึการใชส้ารสนเทศดา้นสขุภาพบนเวบ็ไซตส์ขุภาพ โดยวตัถุประสงค์
หลกัในการวจิยัคอื เพือ่ทราบถงึปัจจยัทีม่อีทิธพิลต่อความตัง้ใจทีจ่ะใชง้านเวบ็ไซตส์ขุภาพ และทศันคตขิองผูใ้ชง้านเวบ็ไซต์
สขุภาพ 

งานวจิยัชิน้น้ีไดพ้ฒันากรอบงานวจิยัมาจากแนวความคดิ The inter-organizational systems (IOS) ในการแลกเปลีย่น
ขอ้มลู (Nicolaou & McKnight, 2006) และมกีารประยุกตใ์ชแ้นวความคดิการตระหนกัถงึการดแูลสขุภาพและคุณภาพชวีติ
ตามแบบแผนความเชื่อดา้นสุขภาพ (Health Belief Model) เขา้กบัทฤษฎีแบบจ าลองการยอมรบัเทคโนโลย ี(The 
Technology Acceptance Model) (Yun & Park, 2010) โดยท าการศกึษาปัจจยั 5 กลุ่มหลกั ไดแ้ก่ 1) การรบัรูคุ้ณภาพของ
สารสนเทศบนเวบ็ไซตส์ขุภาพ 2) การตระหนกัถงึการดแูลสุขภาพและคุณภาพชวีติ 3) การรบัรูค้วามเสีย่งจากการใชง้าน
สารสนเทศดา้นสขุภาพบนเวบ็ไซต ์4) การรบัรูป้ระโยชน์ทีไ่ดร้บัจากการใชง้านเวบ็ไซตส์ุขภาพ 5) ความตัง้ใจทีจ่ะใชง้าน
เวบ็ไซตส์ขุภาพ 

งานวจิยัน้ีเป็นงานวจิยัเชงิปรมิาณ (Quantitative Research) ผูว้จิยัใชเ้ครื่องมอืในการเกบ็ขอ้มูลจากการส ารวจ 
(Survey Research) โดยใชแ้บบสอบถาม (Questionnaire) เพื่อหาปัจจยัต่างที่สง่ผลต่อความตัง้ใจที่จะใชง้านเวบ็ไซต์
สุขภาพ โดยท าการเกบ็ขอ้มูลดว้ยการพฒันาแบบสอบถามและน าไปแจกใหก้บักลุ่มตวัอย่างผูท้ีเ่คยมปีระสบการณ์การใช้
งานเวบ็ไซตส์ุขภาพในการรกัษาโรค จากนัน้น าแบบสอบถามทัง้สิน้จ านวน 405 ชุด มาวเิคราะหผ์ลทางสถติิ โดยมกีาร
ประเมนิความเที่ยงของเครื่องมอื การจดักลุ่มความสมัพนัธ์ของตวัแปรด้วย Factor Analysis และการตรวจสอบ
ความสมัพนัธร์ะหว่างตวัแปรอสิระกบัตวัแปรตามดว้ย  Linear Regression Analysis รวมทัง้การวเิคราะหค์วามสมัพนัธ์
ระหว่างตวัแปรอสิระหลายตวัและตวัแปรตาม เพื่อน าไปพยากรณ์ค่าของตวัแปรตามดว้ย Multiple Regression Analysis 
โดยใชโ้ปรแกรมส าเรจ็รปูทางสถติ ิ

ผลการวจิยัแสดงใหเ้หน็วา่ ในมุมมองของผูใ้ชส้ารสนเทศบนเวบ็ไซต์สุขภาพ ผูใ้ชง้านสารสนเทศบนเวบ็ไซต์สุขภาพมี
ความตัง้ใจในการรกัษาสุขภาพ โดยใช้เวบ็ไซต์สุขภาพเป็นช่องทางในการรกัษานัน้ ผู้ใช้งานสารสนเทศจะพจิารณาถึง
คุณภาพของสารสนเทศบนเวบ็ไซต์สุขภาพ การตระหนักถงึการดูแลสุขภาพและคุณภาพชวีต ิอกีทัง้ยงัพจิารณาถงึความ
เสี่ยงที่ได้รบัจากการใช้งานสารสนเทศด้านสุขภาพบนเว็บไซต์ และความสามารถในการใช้งานเว็บไซต์ หากผู้ใช้งาน
สารสนเทศบนเวบ็ไซต์สขุภาพมคีวามรูส้กึงา่ยและสะดวกในการใชง้าน จะสง่ผลใหผู้ใ้ชง้านสารสนเทศบนเวบ็ไซต์สขุภาพมี
ความตัง้ใจทีจ่ะใชง้านเวบ็ไซต์สขุภาพในการรกัษาสขุภาพ ส าหรบัในมุมมองของหน่วยงานหรอืองคก์รต่างๆทีเ่กีย่วขอ้งกบั
การใหส้ารสนเทศดา้นสขุภาพในการรกัษาโรค อาจน าผลงานวจิยัน้ีไปพจิารณาปรบัปรุงคุณภาพของสารสนเทศบนเวบ็ไซต์
สขุภาพ รวมทัง้ตระหนกัถงึการใหบ้รกิารสารสนเทศทีป่ราศจากความเสีย่งในการใหผู้ใ้ชง้านน าไปปฏบิตัติาม เพื่อประโยชน์
ต่อทัง้ผูท้ี่ป่วยเป็นโรค และ แพทยห์รอืพยาบาลในการใหบ้รกิารไดอ้ย่างปลอดภยั และยงัเกดิความน่าเชื่อถอืต่อผูใ้ชบ้รกิาร
อกีดว้ย 
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6.1 การน าผลการวิจยัมาใช้ประโยชน์ 
ปัจจุบนัเวบ็ไซต์ทีใ่หข้อ้มลูเกี่ยวกบัสุขภาพมจี านวนเพิม่มากขึน้ เพื่อตอบสนองความตอ้งการของผูบ้รโิภคในการดูแล

รกัษาสุขภาพ อย่างไรกต็าม การตระหนกัถงึสารสนเทศดา้นสุขภาพบนเวบ็ไซต์สขุภาพเป็นสิง่ส าคญัต่อการน าสารสนเทศ
ดา้นสุขภาพบนเวบ็ไซตม์าใชง้าน อกีทัง้ในปัจจุบนัเป็นยุคเทคโนโลย ีWeb 2.0 ผูใ้ชง้านแต่ละบุคคลสามารถสรา้งเน้ือหา
ขอ้มลูขึน้เอง (Flanagin & Metzger, 2008) จงึมคีวามจ าเป็นอย่างยิง่ทีผู่บ้รโิภคควรตระหนักถงึการน าสารสนเทศบน
เวบ็ไซตส์ขุภาพมาใชง้าน เน่ืองจากหากผูบ้รโิภคน าสารสนเทศทีไ่มถ่กูตอ้งมาท าการปฏบิตัอิาจสง่ผลเสียรา้ยแรงต่อรา่งกาย
ได้ ซึ่งน าไปสู่การตดัสนิใจว่าจะใช้งานสารสนเทศด้านสุขภาพบนเว็บไซต์หรอืไม่ ท าให้ผู้วจิยัเลือกท าการวจิยัในเรื่อง
ดงักล่าว ผลทีไ่ดร้บัจากการวจิยัแสดงใหเ้หน็วา่ การรบัรูคุ้ณภาพของสารสนเทศของผูใ้ชง้านเวบ็ไซต ์สง่ผลต่อการรบัรูค้วาม
เสีย่งทีล่ดน้อยลงจากการน าสารสนเทศบนเวบ็ไซต์สุขภาพมาใชง้าน อกีทัง้การรบัรูค้วามเสีย่งของสารสนเทศบนเวบ็ไซต์
สุขภาพที่ลดลงจะส่งผลต่อการรบัรู้ประโยชน์ที่ได้รบัเพิม่สูงขึ้น และหากผู้ใช้งานสารสนเทศมกีารตระหนักถึงการดูแล
สุขภาพส่งผลให้เกดิการรบัรูป้ระโยชน์ในการเวบ็ไซต์สุขภาพมากขึ้น นอกจากน้ี การรบัรูป้ระโยชน์ที่ได้รบั และการรบัรู้
คุณภาพของสารสนเทศบนเว็บไซต์ส่งผลให้ผู้ใช้งานมีความตัง้ใจที่จะใช้งานเว็บไซต์สุขภาพเพิ่มขึ้น ซึ่งสามารถสรุป
ประโยชน์ทีไ่ดร้บัจากงานวจิยัไดด้งัน้ี 
6.2 ประโยชน์ในทางทฤษฎี 

ผลของงานวจิยัท าใหเ้กดิการสรา้งกรอบแนวคดิทีใ่ชใ้นการอธบิายความสมัพนัธร์ะหวา่งปัจจยัทีส่ง่ผลต่อความตัง้ใจทีจ่ะ
ใชง้านเวบ็ไซตส์ุขภาพ โดยการพฒันาต่อจากกรอบแนวคดิงานวจิยัของ Rose & Fogarty (2006) ทีศ่กึษาเกีย่วกบัการ
ยอมรบัเทคโนโลย ี Self-Service การใหบ้รกิารดว้ยตนเองของธนาคาร โดยในงานวจิยัน้ีไดพ้ฒันากรอบแนวคดิการรบัรู้
คุณภาพของสารสนเทศบนเวบ็ไซต ์ทีส่ง่ผลทางออ้มผ่านการรบัรูค้วามเสีย่งของสารสนเทศบนเวบ็ไซต ์การรบัรูป้ระโยชน์ที่
ไดร้บัจากการใชง้านเวบ็ไซตส์ขุภาพไปยงัความตัง้ใจทีจ่ะใชง้านเวบ็ไซตส์ขุภาพ และสง่ผลทางตรงต่อความตัง้ใจทีจ่ะใชง้าน
เวบ็ไซตส์ุขภาพ ซึ่งพฒันามาจากกรอบแนวคดิ The inter-organizational systems (IOS) ในการแลกเปลีย่นขอ้มลู 
(Nicolaou & McKnight, 2006) และมกีารประยุกตใ์ชแ้นวความคดิการตระหนกัถงึการดแูลสขุภาพและคุณภาพชวีติตาม
แบบแผนความเชื่อดา้นสขุภาพ (Health Belief Model) เขา้กบัทฤษฎแีบบจ าลองการยอมรบัเทคโนโลย ี(The Technology 
Acceptance Model) (Yun & Park, 2010) ท าใหเ้กดิกรอบแนวความคดิใหมใ่นการศกึษาถงึการตระหนักถงึขอ้มลู
สารสนเทศในการใช้เวบ็ไซต์สุขภาพ นอกจากน้ีการรบัรู้คุณภาพของสารสนเทศบนเวบ็ไซต์สุขภาพเป็นปัจจยัใหม่ของ
งานวจิยัน้ี ซึ่งงานวจิยัในอดีตมกีารศกึษาถงึการค้นหาสารสนเทศที่เกี่ยวกบัโรคบนอนิเทอร์เน็ตของประเทศเกาหล ีโดย
พจิารณาปัจจยัดา้นพฤตกิรรมการคน้หาสารสนเทศเกี่ยวกบัโรคบนอนิเทอรเ์น็ต อย่างไรกต็ามยงัไม่ไดม้กีารศกึษาถงึการ
รบัรูคุ้ณภาพของสารสนเทศบนเวบ็ไซต์ อกีทัง้ผลของงานวจิยัสามารถใช้เป็นแนวทางในการศกึษาเพิม่เตมิ เพื่อต่อยอด
งานวจิยัในอนาคตได ้เชน่ ศกึษาเพิม่เตมิในปัจจยัอื่นๆ ทีย่งัไมไ่ดท้ าการศกึษาในงานวจิยัน้ี 
6.3 ประโยชน์ในทางปฏิบติั 

จากผลการวจิยัท าใหผู้จ้ดัท าเวบ็ไซตท์ีเ่ป็นหน่วยงานหรอืองคก์รต่างๆทีเ่กีย่วขอ้งกบัการใหส้ารสนเทศดา้นสขุภาพใน
การรกัษาโรค ตระหนกัถงึการใหบ้รกิารสารสนเทศทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการรกัษาสุขภาพ และการรกัษาโรคทีม่คีุณภาพเพิม่มาก
ขึน้ เน่ืองจากเป้าหมายหลกัของการใหบ้รกิารสารสนเทศเพื่อการรกัษาสุขภาพ คอืประสทิธภิาพในการรกัษาสุขภาพ และ
การรกัษาโรคดว้ยตนเองของผูป่้วยไดด้ขีึน้ ดงันัน้ หากเวบ็ไซต์ประกอบดว้ยสารสนเทศทีม่คีุณภาพ ไม่มคีวามเสีย่งในการ
น าสารสนเทศมาปฏบิตั ิประกอบกบัเป็นสารสนเทศทีเ่ป็นประโยชน์ ยอ่มสง่ผลใหผู้ใ้ชง้านเวบ็ไซตม์จี านวนเพิม่มากขึน้ จาก
ผลการวจิยัพบวา่การรบัรูคุ้ณภาพของสารสนเทศ และการรบัรูป้ระโยชน์ทีไ่ดร้บั มอีทิธพิลต่อความตัง้ใจทีจ่ะใชง้านเวบ็ไซต์
สุขภาพเพิม่สงูขึน้ ทัง้น้ีการรบัรูป้ระโยชน์ที่ไดร้บัจากการใชง้านเวบ็ไซต์สุขภาพส่งผลมากทีสุ่ด มคี่าสมัประสทิธิถ์ดถอย = 
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0.596 ทีร่ะดบั p = 0.000 โดยใหบุ้คคลผูใ้ชง้านเวบ็ไซตร์บัรูถ้งึประโยชน์ในการปฏบิตัติามเพื่อการรกัษาสขุภาพทีด่ ีรวมถึง
การท าใหผู้ใ้ชง้านมัน่ใจและเกดิความเชื่อถอืในการน าสารสนเทศดา้นสุขภาพบนเวบ็ไซต์มาปฏบิตัติาม การรบัรูป้ระโยชน์
จากการใชง้านเวบ็ไซต์สขุภาพ ช่วยใหผู้เ้ป็นโรคสามารถประเมนิความเป็นไปไดท้ีอ่าจเกดิขึน้จากการรกัษา และยงัช่วยให้
หน่วยงานหรอืองค์กรต่างๆที่เกี่ยวขอ้งกบัการให้สารสนเทศด้านสุขภาพในการรกัษาโรค แพทย์ หรอืพยาบาลสามารถ
ชว่ยเหลอืผูป่้วยเพือ่การปฐมพยาบาลเบือ้งตน้ไดอ้กีดว้ย 

นอกจากน้ีผลการวจิยัท าใหห้น่วยงานหรอืองคก์รต่างๆทีเ่กีย่วขอ้งกบัการใหส้ารสนเทศดา้นสขุภาพในการรกัษาโรคให้
ความส าคญักบัความเสีย่งทีอ่าจเกดิขึน้จากการใหบ้รกิารสารสนเทศเพื่อการดแูลสขุภาพ  เน่ืองจากมผีูใ้ชง้านบางสว่นกงัวล
ต่อการปฏบิตัติามค าแนะน าจากเวบ็ไซต ์ซึง่จากการวจิยัพบวา่ ผูใ้ชง้านสารสนเทศเกีย่วกบัสขุภาพจะรบัรูป้ระโยชน์ทีไ่ดร้บั
เพิ่มมากขึ้น เมื่อผู้ใช้งานมีการตระหนักถึงการดูแลสุขภาพของตนเอง และความเสี่ยงจากการปฏิบตัิตามมีน้อยหรือ
ปราศจากความเสี่ยงเลยในการปฏิบตัิ โดยการตระหนักถึงการดูแลสุขภาพมอีิทธพิลต่อการรบัรู้ประโยชน์ที่ได้รบั มคี่า
สมัประสทิธิถ์ดถอย = 0.479 ทีร่ะดบั p = 0.000 ขณะทีก่ารรบัรูค้วามเสีย่ง มคี่าสมัประสทิธิถ์ดถอย = -0.222 ทีร่ะดบั p = 
0.000 ซึ่งการรบัรูป้ระโยชน์ที่ได้รบัจะส่งผลต่อความตัง้ใจที่จะใช้งานเวบ็ไซต์สุขภาพ และย่อมส่งผลให้องค์กรประสบ
ความส าเรจ็ในการใหบ้รกิารสารสนเทศดา้นสขุภาพในการรกัษาโรคดว้ยตนเองผา่นเวบ็ไซตต์่อไป 
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บทคดัย่อ 

งานวิจยัน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาแนวทางและนโยบายของภาครฐัในการจดัการขยะอิเล็กทรอนิกส์และศึกษา
พฤตกิรรมการทิ้งขยะอเิลก็ทรอนิกสข์องประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร โดยแบ่งระเบยีบวธิวีจิยั 2 ส่วน คอื การศกึษา
การด าเนินการของภาครฐัโดยการสมัภาษณ์เชงิลกึ มผีูใ้หข้อ้มลูจาก 3 หน่วยงาน คอื กรมควบคุมมลพษิ สถาบนัไฟฟ้าและ
อเิลก็ทรอนิกส ์และกรมโรงงานอุตสาหกรรม และการศกึษาความรูค้วามเขา้ใจและพฤตกิรรมของประชาชน  เกบ็ขอ้มลูโดย
ใชแ้บบสอบถามจากกลุ่มตวัอยา่งในเขตกรุงเทพมหานครทัง้สิน้ 400 คน ระยะเวลาด าเนินงาน เดอืนมกราคม – มนีาคม 
2558 มผีลการวจิยัดงัน้ี  

ผลการวจิยัจากการสมัภาษณ์เชงิลกึ พบว่า ประชาชนยงัขาดความรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัการจดัการขยะอเิลก็ทรอนิกส ์
กฎหมายไมม่คีวามชดัเจน บทลงโทษไมรุ่นแรงขาดการบงัคบัใชก้ฎหมายอยา่งจรงิจงั ภาครฐัก าลงัยกรา่งกฎหมายเกีย่วกบั
หลกัการขยายการรบัผิดชอบของผู้ผลิตให้ผ่านความเห็นชอบจากคณะรฐัมนตรี การแก้ปัญหาในปัจจุบนัคือมีการจดั
กจิกรรมรณรงคเ์กีย่วกบัขยะอเิลก็ทรอนิกส ์และเริม่มกีารใชง้าน IT On Cloud ซึง่ท าใหล้ดการใชอุ้ปกรณ์อเิลก็ทรอนิกส ์  

ผลการวจิยัจากแบบสอบถาม พบว่า ประชาชนมคีวามรูเ้กี่ยวกบัขยะอเิลก็ทรอนิกสค์่อนขา้งสงู แต่กย็งัมขีอ้ค าถามที่
ประชาชนส่วนใหญ่ไม่ทราบ เช่น ขยะอเิล็กทรอนิกสค์วรทิ้งในถงัขยะประเภทใด และ การก าจดัหลอดฟลูออเรสเซนต์ที่
ถูกตอ้งควรท าอย่างไร ในดา้นทศันคตเิกี่ยวกบัการทิ้งขยะอเิลก็ทรอนิกส ์ผลการวจิยัชี้ใหเ้หน็ว่าประชาชนมทีศันคตทิีด่ ีมี
ความเขา้ใจวา่ควรจะตอ้งมกีารคดัแยกและก าจดัต่างหาก มคีวามตอ้งการใหภ้าครฐัสง่เสรมิใหม้กีารคดัแยกขยะพษิออกจาก
ขยะทัว่ไปอยา่งจรงิจงัและต่อเน่ือง และรฐัหรอืเอกชนควรจดัโครงการของเก่าแลกซือ้ของใหม่โดยใหส้ว่นลด มบีรกิารไปรบั
ซากเครื่องใชไ้ฟฟ้าขนาดใหญ่ถงึที ่อย่างไรกต็ามในการปฏิบตัจิรงิ ประชาชนสว่นใหญ่ยงัมวีธิกีารก าจดัขยะอเิลก็ทรอนิกส์
เกอืบทุกประเภทโดยวธิกีารซ่อมแซมและน ากลบัมาใชใ้หม ่น าไปขาย และน าไปบรจิาค 
 
ค าส าคญั: ขยะอเิลก็ทรอนิกส ์ขยะพษิ การจดัการขยะอเิลก็ทรอนิกส ์พฤตกิรรม นโยบาย 
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Abstract 

This research aims to study the Thai government’s guidelines and policies on electronic waste (e-waste) 
management and e-waste disposal behaviors of people in Bangkok. The research is divided into two parts. In the 
first part, in-depth interviews were conducted with the three government agencies, namely Pollution Control 
Department, Electrical and Electronic Institute, and Department of Industrial Works. All three agencies perceived 
that people lack an understanding and awareness of proper e-waste disposal. On the government side, a new 
law concerning e-waste management based on the principle of extended producer responsibility is being drafted. 
Initiatives to move to Cloud services are encouraged. 

The second part of the research focuses on perception, understanding, and knowledge of Bangkok people 
on e-waste disposal. 400 Questionnaires were collected from Bangkok citizens. The result shows a rather 
different picture from that of first part. While the government perceived that people have little knowledge on how 
to properly deal with e-waste, the survey actually shows that Bangkok people have a good-level of knowledge on 
e-waste disposal. In addition, their attitude towards e-waste management is positive. These people however show 
the need for stronger support and clearer directions from government on issues, such as e-waste separation,    
e-waste pick-up/drop off service, and repurchase of e-waste. 
 
Keywords: e-waste, electronic waste management, behaviors, policy 
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1. บทน า  
ความกา้วหน้าไปอยา่งรวดเรว็ทางเทคโนโลย ีท าใหม้อุีปกรณ์อเิลก็ทรอนิกสใ์หม่ๆ เกดิขึน้มากมาย เพื่อตอบสนองความ

ตอ้งการ และอ านวยความสะดวกสบายในการใชช้วีติประจ าวนัของมนุษย ์เมื่อเทคโนโลยกีา้วหน้าท าใหส้นิคา้อเิลก็ทรอนิกส์
ตกรุน่เรว็ขึน้ โดยอายกุารใชง้านเครือ่งคอมพวิเตอรปั์จจุบนัอยูร่ะหวา่ง 3 – 5 ปี ขณะทีโ่ทรศพัทม์อืถอืมอีายุการใชง้านเฉลีย่ 
18 เดอืน (สภุาพร ทองแพง, 2556)  เมือ่อุปกรณ์เหล่าน้ีเสือ่มสภาพ ตกรุน่ หรอืสิน้อายกุารใชง้านจะกลายเป็นขยะทีเ่รยีกวา่ 
“ขยะอเิลก็ทรอนิกส”์ ซึง่ขยะอเิลก็ทรอนิกสเ์หล่าน้ีมสีารอนัตรายทีจ่ะก่อใหเ้กดิผลกระทบต่อสิง่มชีวีติ สิง่แวดลอ้ม และระบบ
นิเวศ โดยขยะเหลา่น้ีนบัวนัยิง่เพิม่มากขึน้เรือ่ยๆ 

ดงันัน้จากปัญหาดงักล่าว ท าใหผู้ว้จิยัตระหนักถงึปัญหาทีเ่กดิขึน้จงึตอ้งการศกึษาแนวทางและนโยบายในการจดัการ
ขยะอเิลก็ทรอนิกสข์องภาครฐัวา่มแีนวทางและมกีารก าหนดนโยบายอยา่งไรในการจดัการขยะอเิลก็ทรอนิกส ์ทีเ่พิม่มากขึน้
อย่างรวดเร็วในปัจจุบนั ซึ่งเป็นปัญหาส าคญัทางด้านสิง่แวดล้อม ส่งผลกระทบกบัมนุษย์ทัง้ในระยะสัน้ ระยะยาว และ
แนวโน้มที่จะเกิดขึ้นในอนาคต และผู้วิจยัต้องการทราบว่าประชากรในเขตกรุงเทพมหานครมีพฤติกรรมการทิ้ง ขยะ
อเิลก็ทรอนิกสถ์กูวธิมีากน้อยเพยีงใด และมทีศันคตอิยา่งไรกบัการจดัการขยะอเิลก็ทรอนิกส ์
 
2. ทบทวนวรรณกรรม 

จากการทบทวนวรรณกรรม พบว่ามงีานวจิยัที่เกี่ยวขอ้งกบั นโยบายและแนวทางการจดัการขยะอเิลก็ทรอนิกส ์และ
พฤตกิรรมในการจดัการขยะอเิลก็ทรอนิกส ์ดงัน้ี 

นโยบายและแนวทางในการจดัการขยะอเิลก็ทรอนิกส ์
ขยะอิเล็กทรอนิกส์เป็นแหล่งวสัดุดบิที่มคี่าหากมกีารจดัการอย่างเหมาะสม อย่างไรก็ตามหากไม่ดูแลจดัการอย่าง

เหมาะสมแลว้ กน็บัเป็นแหล่งพษิทีร่า้ยแรงได ้การเปลีย่นแปลงของเทคโนโลยทีีร่วดเรว็ในปัจจุบนั ท าใหม้ตีน้ทุนเบือ้งต้นที่
ต ่า และยงัมกีารหมดอายุตามทีก่ าหนด ท าใหเ้กดิปัญหารวดเรว็มากขึน้ทัว่โลก ปัจจุบนัมวีธิกีารแกปั้ญหาเชงิเทคนิคหลาย
ประการ แต่จะตอ้งมกีารวางกรอบในเชงิกฎหมาย มรีะบบจดัเกบ็ ระบบขนสง่ และบรกิารอื่นๆ ทีต่อ้งใชก้่อนจะน าไปสูก่าร
ด าเนินการทางเทคนิคที่ถูกต้อง (http://th.wikipedia.org/ขยะอิเล็กทรอนิกส์) จากการทบทวนวรรณกรรมพบว่า มผีู้วจิยั
หลายทา่นศกึษาเกีย่วกบันโยบายและแนวทางในการจดัการขยะอเิลก็ทรอนิกสด์งัน้ี 

สรุสั ตัง้ไพฑรูย ์ (2556) ไดท้ าการวจิยัเรื่อง ตวัแบบการน านโยบายการจดัการขยะอเิลก็ทรอนิกสไ์ปปฏบิตัิ โดยศกึษา
เทศบาลนครนนทบุร ี เทศบาลนครพษิณุโลก และเทศบาลนครเชยีงใหม่พบว่า (1) การว่าจา้งใหผู้ร้บัจา้งภายนอกมา
ด าเนินการ วธิน้ีีจะประหยดังบประมาณมากกวา่ (2) บุคคลาการมกีารรบัรูถ้งึนโยบายและแนวทางปฏบิตั ิมคีวามตระหนกั
ถงึผลกระทบต่อสิง่แวดลอ้มและสงัคม สง่ผลใหป้รบัพฤตกิรรมในการท างาน และการมจีติบรกิารสงัคม (3) เทศบาลใหผู้น้ า
ชุมชนมสีว่นรว่มในการสรา้งการรบัรูต้่อประชาชนและก่อใหเ้กดิการมสีว่นรว่มของประชาชน (4) ผูบ้รหิารของหน่วยปฏบิตัิมี
ความเป็นผูน้ าสามารถประสานงาน วางแผน การท างานทีเ่ป็นรปูธรรมท าใหว้ดัผลไดแ้ละมคีุณธรรมในการบรหิาร (5) ผู้
ปฏบิตัมิคีวามเขา้ใจในวตัถุประสงค ์เป้าหมายของนโยบายและการปฏบิตังิาน 

มนตร ีรุง่แสงมนูญ (2555) ไดท้ าการศกึษาเกีย่วกบั มาตรการทางกฏหมายและหน่วยงานทีร่บัผดิชอบของประเทศไทย 
ในการแยกแยะความแตกต่างของการน าเขา้ขยะอเิลก็ทรอนิกสจ์ากคอมพวิเตอรท์ีห่มดอายุการใชง้านเพื่อหมุนเวยีนกลบัมา
ใชใ้หม่ (Recycle) น ากลบัมาคนืสภาพ (Recovery) หรอืก าจดั (Disposal) ออกจากการน าขยะอเิลก็ทรอนิกสจ์าก
คอมพวิเตอรท์ีย่งัไมห่มดอายกุารใชง้านเพื่อการใชซ้ ้า (Reuse) มคีวามแตกต่างกบั อนุสญัญาบาเซลวา่ดว้ยการควบคุมการ
เคลื่อนยา้ยและการก าจดัของเสยีอนัตรายขา้มแดน ค.ศ. 1989 รวมถงึสหภาพยุโรป ออสเตรเลยีและสงิคโปร์ ที่มี
ประสทิธภิาพ ชดัเจนในการดูแลควบคุมตรวจสอบในการน าเขา้ขยะอเิลก็ทรอนิกสจ์ากคอมพวิเตอร ์ดงันัน้จงึควรปรบัปรุง
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มาตรการทางกฏหมายและหน่วยงานที่รบัผดิชอบของไทยให้มปีระสทิธภิาพและชดัเจนเหมอืนอนุสญัญาบาเซลและของ
ต่างประเทศ  

ชมพนุูท พรหมภกัดิ ์(2555) ไดเ้ขยีนบทความวชิาการเกีย่วกบั แนวทางการรบัมอืปัญหาขยะอเิลก็ทรอนิกสใ์นประเทศ
ไทย ซึ่งระบุถึงกระบวนการจดัการขยะอิเล็กทรอนิกส์ที่ถูกต้อง คอื ต้องมกีารป้องกนัตัง้แต่ต้นทางและการจดัการขยะ
อเิลก็ทรอนิกส ์สามารถท าไดด้ว้ยหลกั 3R คอื Reduce (การลด) คอื ลดจ านวนการบรโิภค ซื้อตามความจ าเป็น ใหซ้ื้อ
ผลติภณัฑท์ีเ่ป็นมติรกบัสิง่แวดลอ้ม และมอีายุการใชง้านยาวนาน Reuse (การใชซ้ ้า) โดยการน าผลติภณัฑ์เครื่องใชไ้ฟฟ้า
และอเิลก็ทรอนิกส ์ที่ใชแ้ลว้กลบัมาใชใ้หม่ Recycle (การรไีซเคลิ) ซากผลติภณัฑ์เครื่องใชไ้ฟฟ้าและอเิลก็ทรอนิกสเ์พื่อ
ประหยดัทรพัยากร และมกีารคดัแยกไม่ใหท้ิ้งรวมกบัขยะมูลฝอยทัว่ไป และจดัการอย่างถูกวธิ ีขอ้เสนอแนะทีม่ตี่อภาครฐั 
คอื ควรมกีฎหมายที่ส่งเสรมิให้เกดิกลไกในการบรหิารจดัการขยะอเิลก็ทรอนิกสอ์ย่างมปีระสทิธภิาพและเหมาะสม และ
รวมถงึก าหนดการรบัผดิชอบในการจดัการซากผลติภณัฑ์ มกีารสง่เสรมิใหเ้กดิธุรกจิรไีซเคลิอย่างครบวงจรขึน้ในประเทศ 
จดัระบบเกี่ยวกบัสถานที่ทิ้งขยะอเิลก็ทรอนิกส ์ฯลฯ แต่การด าเนินการใหเ้กดิผลนัน้ ควรอาศยัการขยายความรบัผดิชอบ
ของผูผ้ลติ (Extended Producer Responsibility: EPR) รว่มกบัแนวคดิผูก้่อมลพษิเป็นผูจ้่าย (Polluter Pay Principle: 
PPP) เพื่อสรา้งความตระหนักในความรบัผดิชอบต่อสิง่แวดลอ้มแก่ผูผ้ลติ ส่วนในภาคผูป้ระกอบการ ควรจะแสดงความ
รบัผดิชอบ อาจท าไดโ้ดยการรบัคนืซากผลติภณัฑ ์“ของเก่าแลกของใหม”่  

จากการทบทวนงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งขา้งตน้ พบวา่มนีโยบายและแนวทางในการจดัการขยะอเิลก็ทรอนิกส ์ทุกภาคสว่น
มสี่วนร่วมทัง้รฐั เอกชน และประชาชน แต่ในทางปฏิบตัิยงัไม่สามารถปฏิบตัิตามนโยบายและแนวทางได้อย่างเต็มที ่
เน่ืองจากอาจขาดงบประมาณและบุคลากร และควรมมีาตรการทางกฏหมายและหน่วยงานทีร่บัผดิชอบใหม้ปีระสทิธภิาพ
และชดัเจนมากขึน้ 

พฤตกิรรมในการจดัการขยะอเิลก็ทรอนิกส ์
จากการส ารวจพฤตกิรรมการจดัการซากผลติภัณฑ ์ของครวัเรอืนในประเทศไทยพบว่า กว่ารอ้ยละ 50 ระบุว่า เกบ็  

เครื่องใชไ้ฟฟ้าและอุปกรณ์อเิลก็ทรอนิกสท์ีไ่มไ่ดใ้ชง้านแลว้ไวเ้ฉยๆ และรอ้ยละ 10 ระบุวา่ไดท้ิง้ขยะอเิลก็ทรอนิกสร์วมไป
กบัขยะมลูฝอยทัว่ไป แมว้่าประชาชนจะเริม่ตระหนักถงึอนัตรายของขยะประเภทน้ี แต่ค าพูดทีม่กัจะได ้ยนิจากผูค้นทัว่ไป 
คอื “ไม่รูว้่าจะไปทิ้งที่ไหน” โดยเฉพาะส าหรบัซากผลติภณัฑ์ที่ไม่มตีลาดรไีซเคลิ เช่น ซากหลอดฟลูออเรสเซนท์และ
ถ่านไฟฉาย เป็นต้น (สุจติรา วาสนาด ารงดี และ ปเนต มโนมยัวบิูลย์, 2555) จากการทบทวนวรรณกรรมพบว่า มผีูว้จิยั
หลายทา่นศกึษาเกีย่วกบัพฤตกิรรมในการจดัการขยะอเิลก็ทรอนิกสด์งัน้ี 

Yin et al. (2013) ไดท้ าการส ารวจและวเิคราะหพ์ฤตกิรรมของผูบ้รโิภคในการรไีซเคลิขยะประเภทโทรศพัทม์อืถอืใน
ประเทศจนี พบวา่ 

(1) แมว้่ารฐับาลจนีไดป้ระกาศกฎหมาย 12 ฉบบัและกฎระเบยีบในการจดัการการรไีซเคลิและการคนืสภาพขยะ
อเิลก็ทรอนิกส ์กรอบกฎหมายพเิศษเกี่ยวกบั WEEE โดยมวีตัถุประสงคเ์พื่อสง่เสรมิใหผู้ม้สีว่นไดเ้สยีเขา้มามสีว่นร่วมใน
การพฒันาระบบรไีซเคลิขยะโทรศพัท์มอืถอื ในปัจจุบนัประเทศจนีมคีวามคดิรเิริม่ในการจดักจิกรรมการรไีซเคลิโดยการ
ชกัชวนให้ผู้บรโิภคน าโทรศพัท์มอืถือล้าสมยัมาของพวกเขามาขาย แต่ก็ไม่มกีารรบัประกนัว่าผู้บรโิภคจะมสี่วนร่วมใน
กจิกรรมดงักล่าวอยา่งเป็นทางการ  

(2) การศกึษาครัง้น้ีชีใ้หเ้หน็วา่ในประเทศจนีมอีายุการใชง้านทีเ่กดิขึน้จรงิของโทรศพัทม์อืถอืโดยทัว่ไปน้อยกว่า 3 ปี 
ซึง่จะสัน้กวา่อายุการใชง้านทีอ่อกแบบมาเน่ืองจากผูบ้รโิภคมคีวามตอ้งการในการใชง้านในรปูแบบใหม่ๆ อยูต่ลอดเวลา ท า
ใหเ้กดิขยะอเิลก็ทรอนิกสจ์ากโทรศพัทม์อืถอืในปรมิาณมาก  
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(3) พบวา่ 47.1% ของผูบ้รโิภคจะเกบ็โทรศพัทม์อืไวท้ีบ่า้นและสว่นใหญ่ขยะอเิลก็ทรอนิกส์ประเภทโทรศพัทม์อืถอืไม่
สามารถกลบัมาใชใ้หมไ่ดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ ซึง่หมายความวา่ขยะอเิลก็ทรอนิกสน้ี์จะเกดิอนัตรายต่อสภาพแวดลอ้ม และ
การผลติของโทรศพัทใ์หมจ่ะท าใหส้ญูเสยีพลงังานและทรพัยากร 

จากการทบทวนงานวจิยัที่เกี่ยวขอ้งขา้งต้น พบว่าประชาชนมคีวามตระหนักถงึอนัตรายของขยะ มกีารคดัแยกขยะ
บางสว่น สว่นขยะอเิลก็ทรอนิกสย์งัไมม่นีโยบายในการก าจดัทีช่ดัเจน ภาคประชาชนและภาคเอกชนยงัขาดการสว่นรว่มใน
การจดัการขยะอเิลก็ทรอนิกสร์ว่มกบัภาครฐั และยงัไมม่กีารกลไกในการบงัคบัใชก้ฎหมายอยา่งจรงิจงั 
 
3. วิธีการวิจยั  

งานวจิยัน้ีแบ่งเป็น 2 สว่น ตอบ 2 วตัถุประสงค์ คอืการศกึษาการด าเนินการของภาครฐัโดยการสมัภาษณ์เชงิลกึ ( In-
depth interview) และการศกึษาความรูค้วามเขา้ใจและพฤตกิรรมของประชาชนโดยใชแ้บบสอบถาม (Quantitative 
methods) เป็นเครือ่งมอืในการท าวจิยัในครัง้น้ี 

สว่นที ่1 ผูใ้หข้อ้มลูแบบสมัภาษณ์เชงิลกึจากภาครฐั จ านวน 3 หน่วยงาน คอื (1) กรมควบคุมมลพษิ (2) กรมโรงงาน
อุตสาหกรรม และ (3) สถาบนัไฟฟ้าและอเิลก็ทรอนิกส ์  

สว่นที ่2 ประชากรทีใ่ชใ้นการส ารวจ คอื ประชากรในเขตกรงุเทพมหานคร จ านวน 400 คน 
3.1 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั  
 เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการวจิยั ประกอบดว้ย 

แบบสมัภาษณ์เชงิลกึ ประกอบดว้ยแนวค าถาม 4 หวัขอ้ ดงัน้ี 
(1)  ปัญหาขยะอเิลก็ทรอนิกสใ์นปัจจุบนั 
(2)  แนวทางในการจดัการขยะอเิลก็ทรอนิกสใ์นปัจจุบนั 
(3) วธิกีารแกปั้ญหาเกีย่วกบัขยะอเิลก็ทรอนิกส ์
(4)  แนวโน้มในการจดัการขยะอเิลก็ทรอนิกสใ์นอนาคต 
แบบสอบถาม โดยแบง่เป็น  6  สว่นดงัน้ี 
สว่นที ่1 ขอ้มลูทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม   
สว่นที ่2 การรบัขา่วสารเกีย่วกบัการทิง้ขยะอเิลก็ทรอนิกส ์ 
สว่นที ่3 ความรูเ้กีย่วกบัการทิง้ขยะอเิลก็ทรอนิกส ์ 
สว่นที ่4 ทศันคตเิกีย่วกบัการทิง้ขยะอเิลก็ทรอนิกส ์ 
สว่นที ่5 การปฏบิตัตินในการทิง้ขยะอเิลก็ทรอนิกส ์
สว่นที ่6 แนวทางทีภ่าครฐัควรด าเนินการเพือ่ใหป้ระชาชนยนิดรีว่มมอืในการจดัการขยะอเิลก็ทรอนิกส์ 

3.2 วิธีการวิเคราะหข้์อมลู 
หลงัจากทีผู่ว้จิยัเกบ็รวบรวมขอ้มลูแลว้ จดัเตรยีมขอ้มลูพรอ้มทัง้ตรวจสอบแกไ้ขใหม้คีวามถูกตอ้งและครบถว้นแลว้ จงึ

น ามาค านวณโดยใชโ้ปรแกรมส าเรจ็รปูวเิคราะห ์SPSS โดยการแจกแจงความถี ่หารอ้ยละ คา่เฉลีย่ คา่เบีย่งเบนมาตรฐาน 
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4. ผลการศึกษา 
4.1 ผลจากการสมัภาษณ์ 

ปัญหาจากภาคประชาชน ประชาชนขาดความรูใ้นการก าจดัขยะอเิลก็ทรอนิกสอ์ย่างถูกต้อง และมองมูลค่าของซาก
อเิลก็ทรอนิกสม์ากกวา่สารพษิทีจ่ะเกดิขึน้หากก าจดัไมถ่กูวธิ ี 

ปัญหาจากภาครฐั ประเทศไทยยงัไมม่โีรงงานจดัการขยะอเิลก็ทรอนิกสท์ีค่รบวงจร เพราะกฎหมายยงัไมม่คีวามชดัเจน 
การรวบรวมเขา้สู่ระบบเป็นไปได้ยากเพราะรฐัไม่มเีงนิทุนสนับสนุนในการรวบรวมให้เขา้ระบบ บทลงโทษไม่รุนแรง ใน
ปัจจุบนัไทยใชยุ้ทธศาสตรก์ารจดัการซากผลติภณัฑเ์ครื่องใชไ้ฟฟ้าและอเิลก็ทรอนิกสเ์ชงิบูรณาการ แบ่งเป็น 2 ระยะ โดย
ระยะแรกมกีารด าเนินกจิกรรมไปแลว้  ระยะที่สองตัวร่างยงัไม่ผ่านคณะรฐัมนตร ีแต่กจิกรรมกย็งัด าเนินไปอย่างต่อเน่ือง 
และกรมควบคุมมลพิษได้ร่างกฎหมายขึ้นใหม่เกี่ยวกับผู้ผลิต โดยใช้หลักการขยายการรับผิดชอบของผู้ผลิตเป็น
ผูร้บัผดิชอบในการเรยีกคนืซากและน าไปก าจดั หรอืรไีซเคลิ ซึ่งก าหนดใหจ้ดัท าแผนรบัผดิชอบเรยีกคนืซากและส่งแผน
ใหก้บักรมควบคุมมลพษิ เพื่อก าหนดเป้าหมายว่าผูผ้ลติจะตอ้งเรยีกคนืซากไดก้ี่เปอรเ์ซน็ต์ของยอดทีผ่ลติในแต่ละปี โดย
ตอ้งขึน้ทะเบยีนกบักรมควบคุมมลพษิ และการแกปั้ญหาทีภ่าครฐัร่วมกบัภาคประชาชน วธิหีน่ึงคอืการจดักจิกรรมรณรงค์
ใหค้วามรูก้บัประชาชนและจดักจิกรรมใหป้ระชาชนน าขยะอเิลก็ทรอนิกสม์าเขา้ร่วมกจิกรรม เช่น ใหน้ าขยะอเิลก็ทรอนิกส์
มาแลกไข ่เป็นตน้  
4.2 ผลการวิจยัท่ีได้จากการส ารวจโดยแบบสอบถาม 

ขอ้มลูทัว่ไปโดยรวมของผูท้ าแบบสอบถามสว่นมากเป็นเพศหญงิ รอ้ยละ 56.5 และเพศชาย รอ้ยละ 43.5 เป็น
พนักงานบรษิทัเอกชนมากทีสุ่ด รอ้ยละ 32.5 รองลงมาคอื นักเรยีน – นักศกึษา รอ้ยละ 27.5 อายุสว่นใหญ่อยู่ที ่15-25 ปี 
รอ้ยละ 35.8 รองลงมาคอื 26-35 ปี รอ้ยละ 31.55 มรีะดบัการศกึษาอยู่ทีป่รญิญาตรหีรอืเทยีบเท่า รอ้ยละ 63.8 รองลงมา
คอื ปรญิญาโท หรอืสงูกว่า รอ้ยละ 19.5 มรีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนอยู่ที ่15,001-25,000 บาท รอ้ยละ 22.3 รองลงมาคอื 
5,001-15,000 บาท รอ้ยละ 18.5 

การรบัข่าวสารเกี่ยวกบัการทิ้งขยะอเิลก็ทรอนิกสข์องประชาชนเกี่ยวกบัโครงการคดัแยกขยะอเิลก็ทรอนิกส ์แสดงให้
เหน็ว่าประชาชนสว่นมากไม่ทราบว่าในเขตที่อยู่อาศยัมโีครงการคดัแยกขยะอเิลก็ทรอนิกสห์รอืไม่ รอ้ยละ 42.5 รองลงมา
คอืไม่มโีครงการคดัแยกขยะอเิลก็ทรอนิกส ์รอ้ยละ 35 และมโีครงการคดัแยกขยะอเิลก็ทรอนิกส ์รอ้ยละ 22.5 ตามล าดบั 
โดยแหล่งการรบัรูข้า่วสารเกี่ยวกบัการคดัแยกขยะอเิลก็ทรอนิกสข์องประชาชน ในรอบปีทีผ่่านมาล าดบัแหล่งทีม่าของการ
รบัรูข้า่วสาร ล าดบัแรก คอื โทรทศัน์ ล าดบัทีส่อง คอื ไมเ่คยไดร้บัขา่วสารเกีย่วกบัการคดัแยกขยะอเิลก็ทรอนิกส ์และล าดบั
ทีส่าม คอื ไดร้บัขา่วสารทางหนงัสอืพมิพ ์ซึง่ความถีใ่นการรบัรูข้า่วสารเกีย่วกบัการคดัแยกและการทิง้ขยะอเิลก็ทรอนิกสใ์น
รอบปีที่ผ่านมา แสดงใหเ้หน็ว่าประชาชนส่วนใหญ่ไม่เคยไดร้บัรูข้่าวสารเลย รอ้ยละ 35.5 ไดร้บัรูข้่าวสารปีละครัง้ รอ้ยละ 
32.8 และรบัรูข้า่วสารการคดัแยกขยะอเิลก็ทรอนิกสห์กเดอืนต่อหนึ่งครัง้ รอ้ยละ 13.3 ตามล าดบั 

ความรู้ของประชาชนเกี่ยวกบัการจดัการขยะอิเล็กทรอนิกส์ แสดงเห็นว่าประชาชนส่วนใหญ่มคีวามรู้เกี่ยวกบัขยะ
อเิลก็ทรอนิกส ์แต่กย็งัมขีอ้ค าถามทีป่ระชาชนสว่นใหญ่ไม่ทราบ เช่น การก าจดัหลอดฟลอูอเรสเซนตค์อืการท าใหแ้ตกและ
น าไปฝังกลบ มจี านวนผูต้อบผดิถงึรอ้ยละ 58.5 การก าจดัขยะอเิลก็ทรอนิกสต์อ้งใชเ้งนิทุนในการก าจดัมาก มจี านวนผูต้อบ
ผดิรอ้ยละ 50 ขยะอเิลก็ทรอนิกสค์วรทิง้ในถงัขยะประเภทใด มจี านวนผูต้อบผดิ รอ้ยละ 66.5 และระดบัความรูข้อง
ประชาชนเกี่ยวกับการจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์ แสดงให้เห็นว่าประชาชนส่วนใหญ่มีระดับความรู้เกี่ยวกับขยะ
อเิลก็ทรอนิกสค์อ่นขา้งสงู รอ้ยละ 47  

ทศันะคติเกี่ยวกับการทิ้งและการจดัการขยะอิเล็กทรอนิกส์ ของประชนกว่าร้อยละ 90 เห็นว่า การคดัแยกขยะ
อเิลก็ทรอนิกสก์่อนทิง้เป็นสิง่จ าเป็น การคดัแยกขยะอเิลก็ทรอนิกสท์ าใหส้ะดวกกบัการจดัการขยะ รฐัควรสง่เสรมิใหม้กีาร
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คดัแยกขยะพษิออกจากขยะทัว่ไปอย่างจรงิจงัและต่อเน่ือง รฐัควรมภีาชนะรองรบัขยะพษิ เช่น ซากเครื่องใช้ไฟฟ้าแล ะ
อุปกรณ์อเิลก็ทรอนิกส ์เป็นจุดๆ และ เมื่อประชาชนเขา้รว่มโครงการกบัรฐัหรอืเอกชนในการจดัการขยะอเิลก็ทรอนิกส ์ท า
ให้ประชาชนรบัรู้ถึงประโยชน์ในการจดัการมากขึ้น กว่าร้อยละ 70 ไม่เห็นด้วยว่าการคดัแยกขยะท าให้เสยีเวลาโดยไม่
จ าเป็น การคดัแยกขยะเป็นหน้าทีข่องพนกังานเกบ็ขยะเท่านัน้ แบตเตอรีส่มารท์โฟนสามารถทิง้รวมกบัขยะมลูฝอยอื่นๆได ้
และ ผลติภณัฑ ์recycle เป็นผลติภณัฑ ์ทีไ่มม่คีุณภาพ  

การปฏิบตัิตนในการทิ้งขยะอิเล็กทรอนิกส์ แสดงให้เห็นว่าโดยส่วนใหญ่ประชาชนจะน าขยะอิเล็กทรอนิกส์ไปขาย
มากกว่ารอ้ยละ 25 รองลงมาคอืน าไปซ่อมแซมและน ากลบัมาใชใ้หม ่กว่ารอ้ยละ 23 ยกเวน้ อุปกรณ์ใหแ้สงสวา่งสว่นใหญ่
แยกถุงทิง้ รอ้ยละ 70.42 รองลงมาคอืทิง้รวมกบัขยะอื่น รอ้ยละ 17.17 และ เครื่องมอืไฟฟ้าและอเิลก็ทรอนิกสส์ว่นใหญ่จะ
น าไปซ่อมแซมและน ากลบัมาใชใ้หม ่รอ้ยละ 37.33 รองลงมาคอืน าไปขาย รอ้ยละ 25.92 และเครือ่งใชใ้นบา้นขนาดเลก็สว่น
ใหญ่นอกจะน าไปขายแลว้ รองลงมาคอืน าไปบรจิาค รอ้ยละ 18.44 
 
5. อภิปรายและสรปุผลการวิจยั  

ปัญหาขยะอิเล็กทรอนิกส์ในปัจจุบนั ภาครฐัมองว่าภาคประชาชนขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกบัการจดัการขยะ
อเิลก็ทรอนิกสท์ีถู่กตอ้ง แต่ผลจากการวจิยัโดยการตอบแบบสอบถามจากประชาชนเหน็วา่ ประชาชนมคีวามรูเ้กีย่วกบัการ
จดัการขยะอเิลก็ทรอนิกสค์่อนขา้งสงูคดิเป็นรอ้ยละ 47 แต่ในการปฏบิตัตินในการทิง้ขยะของประชาชนยงัปฏบิตัไิม่ถูกตอ้ง 
เน่ืองจากยงัไม่มทีี่ทิ้งขยะอเิลก็ทรอนิกสอ์ย่างทัว่ถงึ ซึ่งประชาชนส่วนใหญ่น าขยะอเิลก็ทรอนิกสเ์กอืบทุกประเภทไปขาย
เพราะไดค้า่ตอบแทน และซ่อมแซมน ากลบัมาใชใ้หม ่กวา่รอ้ยละ 30 ยกเวน้ ขยะอเิลก็ทรอนิกสป์ระเภทอุปกรณ์ใหแ้สงสวา่ง 
กวา่รอ้ยละ 70 ก าจดัโดยการแยกถุงทิง้ ซึง่ตรงกบัการศกึษาของ Okwu and Onyeje (2014) ไดพ้ดูถงึ วธิกีารจดัการขยะ
อเิลก็ทรอนิกส ์โดยทัว่ไปในการจดัการของเสยีจะถูกเกบ็รวบรวมล าเลยีงไปจ าหน่าย หรอือาจจะน ากลบัมาใชใ้หม่เพื่อเป็น
การลดผลกระทบเชงิลบต่อสขุภาพ สว่นปัญหาภาครฐั คอื กฎหมายไมม่คีวามชดัเจน บทลงโทษไมรุ่นแรงขาดการบงัคบัใช้
กฎหมายอย่างจรงิจงั รฐับาลยงัไม่ใหค้วามส าคญัเกี่ยวกบัเรื่องจดัการขยะอเิลก็ทรอนิกส ์ซึ่งสอดคล้องกบัพฤตกิรรมของ
ผูบ้รโิภคในการทิง้ขยะอเิลก็ทรอนิกส ์กรณีศกึษาเมอืงกาโบโรเน ทีพ่บวา่ ครวัเรอืนมกีารตระหนกัถงึอนัตรายทีเ่กดิจากขยะ
อิเล็กทรอนิกส์ แต่ยงัไม่มวีิธีการจดัการ ไม่มีการก าหนดนโยบายและแนวทางในการทิ้งขยะอิเล็กทรอนิกส์ในประ เทศ    
บอตสวานา (Mburu and Tuduetso, 2013)  

แนวทางในการจดัการขยะอิเล็กทรอนิกส์ในปัจจุบนั มียุทธศาสตร์การจดัการซากผลิตภณัฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและ
อเิลก็ทรอนิกสเ์ชงิบรูณาการ แบ่งเป็น 2 ระยะ ซึง่ในระยะแรกมกีารด าเนินกจิกรรมไปแลว้ บางกจิกรรมกป็ระสบความส าเรจ็ 
ระยะที่สองกรมควบคุมมลพษิไดเ้สนอยกรา่ง แต่ไมผ่่านคณะรฐัมนตร ีกจิกรรมกย็งัด าเนินไปภายใตยุ้ทธศาสตรร์ะยะทีส่อง
และกรมควบคุมมลพษิไดร้า่งกฎหมายเกีย่วกบัผูผ้ลติโดยใชห้ลกัการขยายการรบัผดิชอบซึง่ก าลงัเสนอยกร่างใหผ้่านความ
เหน็ชอบจากคณะรฐัมนตรตี่อไป โดยยทุธศาสตรเ์ชงิบรูณาการทีใ่ชใ้นการแกไ้ขปัญหาทีเ่กดิขึน้ในการจดัการซากผลติภณัฑ์
เครือ่งใชไ้ฟฟ้าและอเิลก็ทรอนิกส ์ตัง้แต่จุดก าเนิดไปจนถงึขัน้สดุทา้ย จะแบ่งเป็นยุทธศาสตรย์อ่ย 5 ดา้น ซึง่ดา้นการพฒันา
เทคโนโลยแีละวธิกีารในการจดัการซากผลติภณัฑ์และการผลติผลติภณัฑ์ที่เป็นมติรต่อสิง่แวดล้อมได้สอดคล้องกบัการ
แกปั้ญหาขยะอเิลก็ทรอนิกส์ (StEP) คอื การ Redesign คอื การออกแบบ โดยมุง่เน้นทีก่ารลดผลกระทบเชงิลบของ
เครื่องใชไ้ฟฟ้าและอเิลก็ทรอนิกสต์ลอดวงจรชวีติของผลติภณัฑเ์หล่านัน้  การออกแบบน้ีส าคญัอย่างยิง่กบัประเทศทีก่ าลงั
พฒันา เช่นเดยีวกบัประเทศไทยที่ตอ้งอาศยัการบงัคบัใชแ้ละพฒันากฎหมายและการบงัคบัใชก้ฎหมายทีเ่อือ้ต่อการจดัการ
ซากผลติภณัฑ ์รฐัตอ้งสนบัสนุนการใชม้าตรการทางการเงนิ การคลงัและการสง่เสรมิการลงทุนเพื่อการผลติและการจดัการ
ซากผลติภณัฑ์ที่เป็นมติรต่อสิง่แวดลอ้ม และพฒันาระบบบรหิารจดัการซากผลติภณัฑ์อย่างมปีระสทิธภิาพและครบวงจร 
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รวมไปถงึทุกภาคสว่นทีร่ฐัควรเสรมิสรา้งขดีความสามารถ ผ่านการเรยีนรูแ้ละการมสีว่นร่วม ทุกดา้นน้ีสอดคลอ้งกบั StEP 
ในดา้น Policy, Capacity Building, Reuse และ Recycle คอืการประเมนิและวเิคราะหแ์นวทางของรฐับาลในปัจจุบนัและ
ระเบยีบที่เกี่ยวขอ้งกบั WEEE เริม่ตน้จากการวเิคราะห์และแนะน าส าหรบักจิกรรมต่างๆ ทีจ่ะถูกก าหนดและควบคุมใน
อนาคต เชน่ การปรบัปรงุโครงสรา้งพืน้ฐานระบบและเทคโนโลยเีพือ่ตระหนกัถงึการรไีซเคลิ การก าหนดมาตรฐาน ปรบัปรุง
วิธีการน ากลับมาใช้ใหม่อย่างยัง่ยืนในระดับสากล และพัฒนาโครงสร้ างพื้นฐานส าหรับการพัฒนาอย่างยัง่ยืนที่มี
ประสทิธภิาพและเป้าหมายในการเสรมิสรา้งศกัยภาพ ทีมุ่่งเน้นเพื่อเพิม่ความตระหนักเกี่ยวกบัปัญหาขยะอเิลก็ทรอนิกสท์ี่
ก าลงัเพิม่มากขึน้  

วธิกีารแก้ปัญหาเกี่ยวกบัขยะอเิลก็ทรอนิกส ์ปัจจุบนัมกีารจดักจิกรรมรณรงค์ให้ความรูก้บัประชาชนและผู้น าชุมชน 
โดยใหผู้น้ าชุมชนน าความรูไ้ปถ่ายทอดใหก้บัคนในชุมชน ตวัอยา่งกจิกรรม เช่น ใหน้ าขยะอเิลก็ทรอนิกสม์าแลกไข ่เป็นตน้ 
เพื่อสร้างแรงจูงใจให้ประชาชนมสี่วนร่วมและให้ความส าคญัในการจดัการขยะอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งประชาชนมทีศันคติที่
สอดคล้องกบัการจดักจิกรรมของรฐัว่าควรจดัโครงการของเก่าแลกซื้อของใหม่โดยให้ส่วนลดคดิเป็นรอ้ยละ 92.75 โดย
โครงการทีนิ่ยมและปัจจุบนัยงัด าเนินการอยูค่อืโครงการ “จุฬาฯ รกัษ์โลก” เป็นโครงการรณรงคก์ารรไีซเคลิโทรศพัทม์อืถอืที่
เชื่อมโยงใหป้ระชาชนไดม้บีทบาทในการสรา้งสรรคส์ิง่แวดลอ้มทีย่ ัง่ยนืให ้เพื่อใหป้ระชาชนรบัรูถ้งึประโยชน์ในการคดัแยก
ขยะอเิลก็ทรอนิกสเ์พิม่ขึน้ ซึ่งสอดคลอ้งทศันคตขิองประชาชนที่มตี่อการเขา้ร่วมโครงการกบัรฐัหรอืเอกชนในการจดัการ
ขยะอเิลก็ทรอนิกส ์ท าใหป้ระชาชนรบัรูถ้งึประโยชน์ในการจดัการมากขึน้คดิเป็นรอ้ยละ 94.5 และกรมโรงงานอุตสาหกรรม
ไดร้่วมกบัสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยจดัตัง้เครอืขา่ย 88 เครอืขา่ย เพื่อเป็นจุดรวบรวมขยะอเิลก็ทรอนิกส ์และขยะ
อเิลก็ทรอนิกสจ์ะถูกสง่ไปก าจดัยงัโรงงานทีไ่ดร้บัมาตรฐาน และเพื่อใหข้ยะอเิลก็ทรอนิกสเ์ขา้สูร่ะบบการก าจดัทีถู่กตอ้ง ซึ่ง
สอดคล้องกบัความคดิเหน็ของประชาชนว่ารฐัหรอืเอกชนควรมคี่าตอบแทนเมื่อประชาชนน าขยะอเิลก็ทรอนิกสม์าทิ้งใน
สถานทีท่ีจ่ดัไวใ้หค้ดิเป็นรอ้ยละ 72.25 

แนวโน้มในการจดัการขยะอเิลก็ทรอนิกสใ์นอนาคต คอื ปัจจุบนัยงัไมม่หีน่วยงานใดเป็นผูร้บัผดิชอบซากอเิลก็ทรอนิกส์
อยา่งชดัเจน รา่งกฎหมายใหมจ่งึก าหนดใหผู้ผ้ลติ เป็นผูร้บัผดิชอบในการเรยีกคนืซากและน าไปก าจดั หรอืรไีซเคลิ เรยีกวา่
ระบบความรบัผดิชอบทีเ่พิม่ขึน้ของผูผ้ลติซึง่ก าหนดใหผู้ผ้ลติ จดัท าแผนรบัผดิชอบเรยีกคนืซากอเิลก็ทรอนิกส ์และสง่แผน
รบัผดิชอบใหก้บักรมควบคุมมลพษิ เพื่อก าหนดเป้าหมายว่าผูผ้ลติจะตอ้งเรียกคนืซากไดก้ีเ่ปอรเ์ซน็ต์ของยอดทีผ่ลติในแต่
ละปี ผู้ผลติต้องมาขึ้นทะเบยีนกบักรมควบคุมมลพษิ เพื่อสะดวกต่อก ากบัดูแล ซึ่งสอดคล้องขอ้เสนอแนะของ ชมพูนุท 
พรหมภกัดิ ์(2555) วา่ภาครฐัควรอาศยัการขยายความรบัผดิชอบของผูผ้ลติ (Extended Producer Responsibility: EPR) 
ร่วมกบัแนวคดิผูก้่อมลพษิเป็นผูจ้่าย (Polluter Pay Principle: PPP) เพื่อสรา้งความตระหนักในความรบัผดิชอบต่อ
สิง่แวดลอ้มแก่ผูผ้ลติ และการช่วยลดการใชอุ้ปกรณ์ ลดการเกดิขยะอเิลก็ทรอนิกสจ์งึไดม้กีารน า IT On Cloud มาใช ้โดยที่
ผูใ้ชง้านสามารถ ท างาน On cloud ทีใ่ดกไ็ด ้แต่กย็งัไม่นิยมมากเน่ืองจากยงัไม่มัน่ใจในระบบรกัษาความปลอดภยัของ
ขอ้มลู และตามหน่วยงานสว่นใหญ่กเ็ช่าเครื่องคอมพวิเตอร ์เครื่องพมิพเ์อกสาร แทนการซื้อเครื่อง เป็นตน้ โดยสอดคลอ้ง
กบัแนวคดิ Green Computing / Green IT หรอื เทคโนโลยสีเีขยีว คอื แนวคดิในการบรหิารจดัการและเลอืกใชเ้ทคโนโลยทีี่
เป็นมติรต่อสิง่แวดล้อม เพื่อเพิม่ประสทิธภิาพในการจดัการการใช้พลงังาน ลดการใช้พลงังาน ลดการปล่อย ก๊าซเรอืน
กระจก ลดการสรา้งขยะ (กรมสง่เสรมิการปกครอง, 2557) 
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บทคดัย่อ 
งานวจิยันี้มวีตัถุประสงคเ์พื่อศกึษาอทิธพิลของความพรอ้มดา้นเทคโนโลย ีปัจจยัดา้นการยอมรบัเทคโนโลยแีละอทิธพิล

ทางสงัคมที่ส่งผลต่อความตัง้ใจในการใช้งานแอพวางแผนการเงนิส่วนบุคคลบนสมารท์โฟน และศกึษาความสมัพนัธข์อง
ความตัง้ใจในการใชง้านแอพวางแผนการเงนิส่วนบุคคลทีม่ีต่อการใชง้านแอพจรงิ รวมถงึการเปรยีบเทยีบความตัง้ใจและ
พฤติกรรมการใช้งานแอพวางแผนการเงินส่วนบุคคลของช่วงอายุที่ต่างกันของกลุ่มตัวอย่างจากประชากรในเขต
กรุงเทพมหานครผลการวจิยัพบว่า การรบัรู้ความง่ายในการใช้งาน การมองโลกในแง่ดเีกี่ยวกบัเทคโนโลยี การรบัรู้
ประโยชน์ และอทิธพิลทางสงัคมส่งผลต่อความตัง้ใจในการใชง้านแอพวางแผนการเงนิส่วนบุคคลอย่างมนีัยส าคญั อกีทัง้
ความตัง้ใจในการใชง้านมคีวามสมัพนัธก์บักลุ่มผูใ้ชแ้ละไม่ไดใ้ชง้านจรงิ นอกจากนี้จากการศกึษาความตัง้ใจและพฤตกิรรม
การวางแผนการเงนิของช่วงอายุที่ต่างกนั พบว่า กลุ่มตวัอย่างที่อยู่ในช่วงอายุที่แตกต่างกนัมคีวามตัง้ใจในการใช้งาน
แตกต่างกนั โดยกลุ่มคนทีส่ าเรจ็การศกึษาและท างานแลว้ตัง้แต่ 5 ปีขึน้ไปมคีวามตัง้ใจในการใชง้านสงูสดุ และกลุ่มตวัอย่าง
ที่อยู่ในช่วงอายุที่แตกต่างกนัมีความถี่ในการใช้งานแอพติดตามงบประมาณและแอพวางแผนค่าใช้จ่ายและเงนิออมที่
แตกต่างกนั โดยกลุ่มคนทีส่ าเรจ็การศกึษาและท างานแลว้ตัง้แต่ 5 ปีขึน้ไปมคีวามถี่ในการใชง้านสงูทีสุ่ด ส าหรบัแอพช่วย
เหลอืทางการเงนิและแอพค านวณเงนิกูก้ลุ่มตวัอย่างทีม่ชี่วงอายุแตกต่างกนัมคีวามถีใ่นการใชง้านไม่แตกต่างกนั 
 
ค าส าคญั: แอพวางแผนการเงนิสว่นบุคคล ความพรอ้มดา้นเทคโนโลย ีการยอมรบัเทคโนโลย ีอทิธพิลทางสงัคม 
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Abstract 

The purposes of this study are to investigate the effects of technology readiness factors, technology 
acceptance factors, and social influence factors on the intention to use personal financial planning apps; to study 
the relationship between users’ intention to use the apps and their adoption; and to compare the differences of 
the app usage intention and behaviours among users in different age groups. 

Findings show that perceived ease of use, optimism, perceived usefulness, and social influence significantly 
affect the intention to adopt the apps. The results also support the relationships between the users’ intention and 
the adoption of personal financial planning apps. The intention to use the apps of respondents in various age 
categories is significantly different. Graduated people who have worked for more than 5 years have higher 
intention to apply the personal financial planning apps than others. They also have higher adoption level for 
budget tracking apps and spending/ saving apps than others.  However, the adoption of financial assistant apps 
and loan calculator apps among samples in different age groups is similar. 
 
Keywords: Personal financial planning apps, Technology readiness, Technology acceptance, Social influence 
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1. บทน า 
การวางแผนการเงนิส่วนบุคคล (Personal Financial Planning) เป็นจุดเริม่ต้นและเป็นส่วนส าคญัที่ท าให้คนเรา

สามารถด าเนินชีวิตได้อย่างมีทิศทาง และสามารถเตรียมการเพื่อรบัมือกบัความไม่แน่นอนในอนาคตได้ (กิตติพฒัน์      
แสนทวสีุข, 2550) แต่จากการรายงานภาวะสงัคมไทยไตรมาสที ่2 ของปี พ.ศ. 2557 ของส านักงานคณะกรรมการพฒันา
เศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต ิ(สศช.) สะทอ้นใหเ้หน็ว่า แมว้่าครวัเรอืนไทยจะมกีารก่อหนี้ของครวัเรอืนชะลอตวัลงตามภาวะ
เศรษฐกจิ แต่ความสามารถในการช าระหนี้สนิของครวัเรอืนลดลงอย่างชดัเจน เน่ืองจากคนไทยขาดวนิยัในการใชจ้่ายและใช้
จ่ายเงินเกินตัวมากขึ้น นอกจากนี้ข้อมูลการส ารวจพฤติกรรมการใช้บัตรเครดิตของประชาชนในปี พ.ศ. 2557 จาก
มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย พบว่า กลุ่มคนอาชพีที่มรีายไดน้้อยและกลุ่มนักศกึษาเป็นหนี้บตัรเครดติและมโีอกาสผดินัด
ช าระหนี้สูงกว่ากลุ่มคนอาชีพอื่น ซึ่งสาเหตุส่วนหนึ่งของปัญหาเหล่านี้มาจากการขาดการวางแผนทางการเงินที่ด ี
(มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทยและหอการคา้ไทย, 2557) 

การศกึษางานวจิยัในอดตีทีเ่กีย่วขอ้ง ผูว้จิยัพบว่า ยงัไม่มงีานวจิยัใดทีศ่กึษาถงึปัจจยัทีส่่งผลต่อความตัง้ใจในการใช้
งานโปรแกรมประยุกตบ์นสมารท์โฟนหรอืแอพ (Apps) ในบรบิทของผูใ้ชง้านในลกัษณะส่วนบุคคล งานวจิยัในอดตีมเีพยีง
บางงานวจิยัเท่านัน้ทีป่ระยุกต์ทฤษฎกีารยอมรบัเทคโนโลยี อาท ิงานวจิยัทีศ่กึษาถงึปัจจยัทีส่่งผลต่อความตัง้ใจในการใช้
งานแอพในบรบิทของแอพดา้นสขุภาพ (Cho et al., 2014) แมว้่าปัจจุบนัโปรแกรมประยุกตบ์นสมารท์โฟนไดร้บัความนิยม 
และถูกน ามาใชง้านจ านวนมาก แต่จากการทบทวนวรรณกรรมพบว่า งานวจิยัที่น าทฤษฏคีวามพร้อมด้านเทคโนโลยมีา
ประยุกตใ์ชใ้นบรบิทของการใชง้านโปรแกรมประยุกตบ์นสมารท์โฟนยงัมจี านวนน้อยมาก (Wu, 2013)  

งานวจิยันี้จงึมุ่งศกึษาถงึปัจจยัทีส่ง่ผลต่อความตัง้ใจในการใชง้านแอพวางแผนการเงนิส่วนบุคคลในบรบิทของผูใ้ชง้าน
สว่นบุคคล โดยประยุกต์ทฤษฎคีวามพรอ้มดา้นเทคโนโลยี  ทฤษฎกีารยอมรบัเทคโนโลยี ร่วมกบัปัจจยัอทิธพิลทางสงัคม 
เพื่อตอบค าถามการวจิยัที่ว่า อทิธพิลของความพร้อมดา้นเทคโนโลย ีปัจจยัดา้นการยอมรบัเทคโนโลยี และอทิธพิลทาง
สงัคมส่งผลต่อความตัง้ใจในการใช้งานแอพวางแผนการเงินส่วนหรือไม่ นอกจากนี้งานวจิยันี้ยงัศึกษาความตัง้ใจและ
พฤตกิรรมการวางแผนการเงนิของกลุ่มตวัอย่างในช่วงอายุทีแ่ตกต่างดว้ย 
 
2. ทฤษฎีท่ีเก่ียวข้อง และภมิูหลงั  
2.1 แบบจ าลองการยอมรบัเทคโนโลยี (Technology Acceptance Model: TAM) 

Davis (1989) น าเสนอแบบจ าลองการยอมรบัเทคโนโลยทีีเ่กีย่วกบัปัจจยัทีม่อีทิธพิลต่อความตัง้ใจในการใชห้รอืยอมรบั
เทคโนโลยสีารสนเทศ ซึง่ประกอบดว้ยปัจจยัหลกั 4 ปัจจยั ไดแ้ก่ ปัจจยัภายนอก (External Variables) ทีส่่งผลต่อการรบัรู้
ถงึประโยชน์ทีไ่ดร้บัจากเทคโนโลยสีารสนเทศ (Perceived Usefulness) และการรบัรูค้วามง่ายในการใชง้าน (Perceived 
Ease of Use) ที่ส่งผลต่อทศันคตทิีม่ต่ีอการใชง้าน (Attitude towards Use) การรบัรูป้ระโยชน์ทีไ่ดร้บัจากเทคโนโลยี
สารสนเทศและทศันคตทิีม่ต่ีอการใชง้านส่งผลต่อความตัง้ใจในการใชห้รอืยอมรบัเทคโนโลยสีารสนเทศ และความตัง้ใจใน
การใชห้รอืยอมรบัเทคโนโลยสีารสนเทศสง่ผลต่อพฤตกิรรมการใชห้รอืยอมรบัเทคโนโลยสีารสนเทศในทีส่ดุ 
2.2 ทฤษฎีดชันีความพรอ้มด้านเทคโนโลยี 2.0 (Technology Readiness Index: TRI 2.0)  

Parasuraman and Colby (2014) น าเสนอทฤษฎดีชันีความพรอ้มดา้นเทคโนโลยทีีเ่ป็นตวัชีว้ดัความรูส้กึทางจติวทิยา
เกี่ยวกับระดับแนวโน้มของการเปิดใจยอมรับและน าเทคโนโลยีใหม่ๆ มาใช้งาน เพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการใช้
ชวีติประจ าวนั ทัง้ทีบ่า้นและทีท่ างาน ดชันีความพรอ้มดา้นเทคโนโลยปีระกอบดว้ย การมองโลกในแง่ดเีกีย่วกบัเทคโนโลย ี
(Optimism) ความมนีวตักรรม (Innovativeness) ความไม่สบายใจในการใชง้านเทคโนโลย ี(Discomfort) และความรูส้กึไม่
มัน่คงปลอดภยัในการใชง้านเทคโนโลย ี(Insecurity) 



วารสารระบบสารสนเทศดา้นธุรกจิ (JISB) ปีที ่2 ฉบบัที ่3 เดอืน กรกฎาคม-กนัยายน 2559 หน้า 28 
 

2.3 แอพวางแผนการเงิน  
เวบ็ไซต์ BankRate.com ไดแ้บ่งประเภทของโปรแกรมประยุกต์ดา้นการเงนิทีท่ างานบนอุปกรณ์พกพาออกเป็น 4 

ประเภท ไดแ้ก่ 
1. แอพตดิตามงบประมาณ (Budget Tracking Apps) แอพตดิตามงบประมาณช่วยบนัทกึค่าใชจ้่าย เสมอืนเป็นการ

ตดิตามยอดเงนิในสมุดบญัชธีนาคาร และจดัแบ่งกลุ่มของงบประมาณต่างๆ ได ้ตวัอย่างแอพตดิตามงบประมาณ เช่น My 
Budget Apps  

2. แอพช่วยเหลอืทางการเงนิ (Financial Assistant Apps) แอพช่วยเหลอืทางการเงนิช่วยรวบรวม จดัเกบ็ และเรยีกดู
รายงานทางบญัชต่ีางๆ ได ้ตวัอย่างแอพช่วยเหลอืทางการเงนิ เช่น Financial Assistant ในแอพ optbanka  

3. แอพค านวณเงนิกู ้(Loan Calculator Apps) แอพค านวณเงนิกูช้่วยประมาณการใชจ้่าย และยอดเงนิคงเหลอืปัจจุบนั
ของเงนิกูย้มืต่างๆ ตวัอย่างแอพค านวณเงนิกู ้เช่น Simple Loan Calculation  

4. แอพวางแผนค่าใชจ้่ายและเงนิออม (Spending and Saving Apps) แอพวางแผนค่าใชจ้่ายและเงนิออมช่วยจ าลอง
เหตุการณ์ค่าใชจ้่ายต่างๆ ทีอ่าจเกดิขึน้ตามแต่ละสถานการณ์ ท าใหส้ามารถเตรยีมเงนิออมไวใ้หเ้พยีงพอกบัค่าใชจ้่ายทีอ่าจ
เกดิขึน้ได ้ตวัอย่างแอพวางแผนค่าใชจ้่ายและเงนิออม เช่น Saving Plan 
 
2.4 กรอบแนวคิดการวิจยั และสมมติฐาน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ภาพที ่1 กรอบแนวคดิการวจิยั 
 

การมองโลกในแง่ดเีกีย่วกบัเทคโนโลยเีป็นการมองเทคโนโลยใีนเชงิบวก และมคีวามเชื่อว่าผูใ้ชง้านมคีวามสามารถใน
การควบคุมเทคโนโลยไีด้มากขึน้ นอกจากยงัหมายถงึ การรบัรู้ถึงความยดืหยุ่นในการใช้งานที่จะส่งผลให้การท างานใน
ชวีติประจ าวนัมปีระสทิธภิาพมากขึน้ ซึง่บุคคลทีม่องโลกในแง่ดนีัน้มกัมคีวามกระตอืรอืรน้ในการคดิหากลยุทธใ์นการจดัการ
มากกว่าคนมองโลกในแง่รา้ย  อกีทัง้กลยุทธ์หรอืแผนการทีใ่ชใ้นการจดัการนัน้มกัจะมปีระสทิธภิาพมากกว่าด้วยเช่นกนั 
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ดงันัน้คนทีม่องโลกในแง่ดจีงึมกัเปิดรบัเทคโนโลยใีหม่ๆ ไดอ้ย่างเตม็ที่ รวมถงึสามารถยอมรบัและเผชญิหน้ากบัสิง่ใหม่ๆ ที่
จะไดพ้บผ่านเทคโนโลยไีดด้กีว่าและท าใหเ้กดิความตัง้ใจในการใชง้านได้ (Parasuraman and Colby, 2014; Shih and 
Fan, 2013; Elliott et al., 2013; Lin and Chang, 2011; Lin and Hsieh, 2007; Lin and Hsieh, 2006) ดงันัน้จงึน าเสนอ
สมมตฐิานทีว่่า 

 
H1: การมองโลกในแง่ดเีกีย่วกบัเทคโนโลยสีง่ผลเชงิบวกต่อความตัง้ใจในการใชง้านแอพพวางแผนการเงนิสว่นบุคคล 

 
ความมนีวตักรรมเป็นแนวโน้มทีบุ่คคลหนึ่งจะเป็นผูบุ้กเบกิทางดา้นเทคโนโลย ีและรเิริม่การใชเ้ทคโนโลยใีหม่ๆ และยงั

เป็นผู้น าทางความคดิเกี่ยวกบัเทคโนโลยี บุคคลที่มรีะดบัความสนใจรเิริม่ในการใช้งานเทคโนโลยสีูงมกัคดิว่าการไม่ได้
ลองใชง้านเทคโนโลยใีหม่ๆ นัน้จะท าใหต้นเองเสยีโอกาสหรอืผลประโยชน์ทีค่วรจะไดร้บั คนกลุ่มนี้จงึไม่ลงัเลทีจ่ะลองใชง้าน
สนิคา้หรอือุปกรณ์เทคโนโลยใีหม่ๆ แมย้งัไม่ทราบแน่ชดัว่าตนจะไดร้บัคุณค่าหรอืประโยชน์ใดจากการใชง้านนัน้ โดยเชื่อว่า
ตนเองนัน้มสีญัชาตญิาณในการท าความรูจ้กันวตักรรมนัน้ไดเ้อง ความมนีวตักรรมจงึส่งผลใหเ้กดิความตัง้ใจในการใชง้าน 
(Shih and Fan, 2013; Elliott et al., 2013; Lin and Chang, 2011; Lin and Hsieh, 2007; Lin and Hsieh, 2006) ดงันัน้
จงึน าเสนอสมมตฐิานทีว่่า  

 
H2: ความมนีวตักรรมสง่ผลเชงิบวกต่อความตัง้ใจในการใชง้านแอพพวางแผนการเงนิสว่นบุคคล 

 
ความไม่สบายใจในการใช้งานเทคโนโลยีหมายถึง การที่ผู้ใช้งานรู้สึกว่าตนเองขาดความสามารถในการควบคุม

เทคโนโลยแีละมคีวามรู้สกึว่าถูกเทคโนโลยคีรอบง าซึ่งเป็นทศันคติเชงิลบเกี่ยวกบัการน าเทคโนโลยไีปใช้งาน บุคคลที่มี
ระดบัความไม่สบายใจ หรอือดึอดัใจในการใชง้านเทคโนโลยสีงูนัน้มกัรูส้กึว่าตนเองถูกคุกคามจากเทคโนโลยีทีม่กีารใชง้าน
ยุ่งยากซบัซอ้น และไม่เลง็เหน็ขอ้ดขีองการน าเทคโนโลยมีาใชง้าน ความไม่สบายใจในการใชง้านเทคโนโลยจีงึอาจสง่ผลเชงิ
ลบต่อความตัง้ใจในการใชง้านเทคโนโลย ี(Elliott et al., 2013; Lin and Chang, 2011; Lin and Hsieh, 2007; Lin and 
Hsieh, 2006) ดงันัน้จงึน าเสนอสมมตฐิานทีว่่า 

 
H3: ความไม่สบายใจในการใชง้านเทคโนโลยสีง่ผลเชงิลบต่อความตัง้ใจในการใชง้านแอพพวางแผนการเงนิสว่นบุคคล 

 
ความรู้สกึไม่มัน่คงปลอดภัยในการใช้งานเทคโนโลยีเป็นความรู้สกึที่ไม่เชื่อมัน่ในศกัยภาพ และความถูกต้องของ

เทคโนโลย ีผูใ้ชจ้งึเกดิความรูส้กึกงัวลถงึผลลพัธท์ีอ่าจเกดิขึน้ตามมาและผูใ้ชง้านมกัเลอืกทีจ่ะหลกีเลีย่งการใชเ้ทคโนโลยี
เป็นเครื่องมอื โดยเฉพาะอย่างยิง่หากเทคโนโลยดีงักล่าวไม่มกีารควบคุมหรอืเป็นเทคโนโลยทีีต่้องมปีฏสิมัพนัธก์บัผูใ้ชง้าน
โดยตรงนัน้มโีอกาสที่ขอ้มูลจะผดิพลาด สูญหาย ส่งต่อไปยงัผู้รบัที่ไม่ถูกต้อง หรอือาจถูกลกัลอบดูจากบุคคลที่ไม่ได้รบั
อนุญาตได ้หากเป็นขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งกบัทรพัยส์นิเงนิทองกย็ิง่ท าใหเ้กดิความหวาดระแวงในการใชง้านมากขึน้ ความรูส้กึ
ไม่มัน่คงปลอดภยัในการใชง้านเทคโนโลยจีงึเป็นทศันคตเิชงิลบเกีย่วกบัการน าเทคโนโลยไีปใชง้านได ้(Elliott et al., 2013; 
Lin and Chang, 2011; Lin and Hsieh, 2007; Lin and Hsieh, 2006) ดงันัน้จงึน าเสนอสมมตฐิานทีว่่า 

 
H4: ความรูส้กึไม่มัน่คงปลอดภยัในการใชง้านเทคโนโลยสีง่ผลเชงิลบต่อความตัง้ใจในการใชง้านแอพพวางแผนการเงนิ

สว่นบุคคล 
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สมมตฐิาน H5 และ H6 เป็น Framework ทีถู่กสรา้งขึน้มาจากการศกึษาในอดตี เพื่อสรา้งความเขา้ใจเกีย่วกบัความ
ตัง้ใจในการน าเทคโนโลยไีปใช้งานและเพื่อเป็นการต่อยอดไปสู่การสร้างกรอบแนวคดิของงานวจิยันี้ โดยสมมติฐาน H5 
ศกึษาถงึการรบัรูป้ระโยชน์ ซึง่การรบัรูป้ระโยชน์จะมรีะดบัสงูขึน้ตามความคาดหวงัของผูใ้ชง้านในการน าเทคโนโลยต่ีางๆ 
ไปใชง้านในดา้นต่างๆ ทัง้ดา้นการท างานและการใชช้วีติประจ าวนั หลงัจากทีผู่ใ้ชง้านน าเทคโนโลยมีาใชง้านสามารถท าให้
งานเสรจ็รวดเรว็ขึน้ มปีระสทิธภิาพและคุณภาพมากขึน้เช่นกนั การรบัรูป้ระโยชน์จงึอาจส่งผลใหเ้กดิความตัง้ใจในการใช้
งานเทคโนโลยขีองผูใ้ชง้านได ้(Shin and Lee, 2014; Lin et al., 2007) 

 
H5: การรบัรูถ้งึประโยชน์สง่ผลเชงิบวกต่อความตัง้ใจในการใชง้านแอพพวางแผนการเงนิสว่นบุคคล 
 
การรบัรูค้วามง่ายในการใชง้านเป็นระดบัความเชื่อของผูใ้ชง้านเกีย่วกบัเทคโนโลยทีีน่ ามาใช ้โดยผูใ้ชง้านเกดิความรูส้กึ

ว่าเทคโนโลยทีีน่ ามาใชง้านสามารถใชง้านไดง้่าย เมื่อน าเทคโนโลยมีาใชง้านแลว้ท าใหก้ารท างานในดา้นต่างๆ ง่ายขึน้ ช่วย
อ านวยความสะดวกมากกว่าการท างานแบบไม่ใชเ้ทคโลย ีซึง่อาจท าใหก้ารท างานชา้ลงหรอืเกดิความผดิพลาดได ้หลงัจาก
น าเทคโนโลยมีาใชก้จ็ะสามารถท าใหง้านเสรจ็รวดเรว็ มปีระสทิธภิาพและคุณภาพมากขึน้ การรบัรูค้วามง่ายในการใชง้าน
จงึส่งผลใหเ้กดิความตัง้ใจในการใชง้านของผูใ้ชง้าน (Guhr et al., 2013; Elliott et al., 2012; Mekić and Ö zlen, 2014) 
ดงันัน้จงึน าเสนอสมมตฐิานทีว่่า 

 
H6: การรบัรูถ้งึความง่ายต่อการใชง้านสง่ผลเชงิบวกต่อความตัง้ใจในการใชง้านแอพพวางแผนการเงนิสว่นบุคคล 

 
อทิธพิลทางสงัคมเป็นค่านิยมของสงัคมหรอืบุคคลรอบขา้ง เพื่อก าหนดเป็นพฤตกิรรมพืน้ฐานของกลุ่มคนหรอืสงัคม

รอบขา้ง (Hong et al., 2006) โดยหากคนรอบขา้งดงักล่าวเป็นผูท้ีม่ ีอทิธพิลต่อผูใ้ชง้านเป็นอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นเพื่อน 
บุคคลในครอบครวั ผูบ้งัคบับญัชาหรอืเพื่อนร่วมงานเป็นผูท้ีใ่หข้อ้เสนอแนะ ค าแนะน า หรอืขอ้คดิเหน็เกีย่วกบัการใชง้าน
เทคโนโลยต่ีางๆ กจ็ะส่งผลต่อการตดัสนิใจของผูใ้ช้งาน และท าให้ผู้ใช้งานเกดิความตัง้ใจในการน าเทคโนโลยมีาใช้งาน
หรอืไม่ใชง้านในชวีติประจ าวนัมากขึน้ (Hong et al., 2006) ดงันัน้จงึน าเสนอสมมตฐิานทีว่่า 

 
H7: อทิธพิลทางสงัคมสง่ผลเชงิบวกต่อความตัง้ใจในการใชง้านแอพพวางแผนการเงนิสว่นบุคคล 

 
การใชง้านจรงิเป็นการแสดงพฤตกิรรมการใชง้านของแต่ละบุคคล ความตัง้ใจในการใชง้านเป็นตวัแปรทีส่ามารถบ่งชีว้่า

บุคคลมกีารวางแผนมากน้อยอย่างไรในการกระท าพฤติกรรมออกมา ซึ่งความตัง้ใจ ในการใช้งานของผูใ้ช้งานนี้จะยงัอยู่
จนกระทัง่ถงึเวลาและโอกาสทีเ่หมาะสม บุคคลจงึแสดงพฤตกิรรมออกมาในลกัษณะที่สอดคลอ้งกบัความตัง้ใจของบุคคล 
ผูใ้ชง้านจะพจิารณาถงึผลของการกระท าทัง้หลายก่อนทีจ่ะกระท าหรอืไม่กระท าพฤตกิรรมนัน้ ดงันัน้หากสามารถวดัความ
ตัง้ใจในการใช้งานได้แล้วกจ็ะสามารถอธบิายพฤติกรรมได้อย่างถูกต้องและใกล้เคยีงกบัความเป็นจรงิมากที่สุด (Yang, 
2013; Wu, 2013) ดงันัน้จงึน าเสนอสมมตฐิานทีว่่า 

 
H8: ความตัง้ใจในการใช้งานแอพพวางแผนการเงนิส่วนบุคคลมคีวามสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการใช้งานแอพพวาง

แผนการเงนิสว่นบุคคล (ใชง้านจรงิ และไม่ไดใ้ชง้านจรงิ) 
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3. วิธีการวิจยั  
ประชากรของงานวจิยันี้คอื ผูใ้ช้งานสมาร์ทโฟนที่อาศยัอยู่ในเขตกรุงเทพมหานครทัง้ทีเ่คยใช้งานและไม่เคยใช้งาน   

แอพวางแผนการเงินส่วนบุคคล กลุ่มตัวอย่างจ านวน 360 คน ถูกสุ่มตวัอย่างโดยแบ่งเป็นกลุ่มคนที่ก าลงัศึกษาระดบั
ปรญิญาตร ีจ านวน 120 คน กลุ่มคนทีจ่บการศกึษาและท างานแลว้ไม่เกนิ 5 ปี จ านวน 120 คน และกลุ่มคนทีจ่บการศกึษา
และท างานแลว้ตัง้แต่ 5 ปีขึน้ไป จ านวน 120 คน งานวจิยัครัง้นี้เป็นงานวจิยัเชงิปรมิาณ เกบ็ขอ้มูลจากกลุ่มตวัอย่างในช่วง
เดอืนมกราคมถงึมนีาคม พ.ศ. 2558 ใชแ้บบสอบถามออนไลน์ แจกแบบสอบถามดว้ยการส่งลงิคแ์บบสอบถามใหก้บัผูร้บั
ผ่านทางกล่องขอ้ความส่วนตวั การฝากลงิคบ์นหน้า Fanpage ต่างๆ และใชแ้บบสอบถามกระดาษ แจกแบบสอบถามใน
สถานทีส่าธารณะต่างๆ และสง่แบบสอบถามกระดาษไปยงัสถานทีท่ างานของบุคคลทีรู่จ้กั 

แบบสอบถามแบ่งเป็น 3 สว่น ไดแ้ก่ สว่นที ่1 ค าถามเกีย่วกบัความตัง้ใจในการใชง้านแอพวางแผนการเงนิส่วนบุคคล 
และทัศนคติที่มีต่อดัชนีความพร้อมด้านเทคโนโลยี ปัจจัยด้านการยอมรับเทคโนโลยี  และปัจจัยอิทธิพลทางสงัคม 
ประกอบด้วย 33 ค าถามแสดงตวัอย่างขอ้ค าถามดงัตารางที ่1 โดยใช้การตอบ 5 ช่องแบบ Likert’s Scale ในการเลอืก
ค าตอบ และก าหนดเกณฑก์ารใหค้ะแนนดงันี้ เหน็ดว้ยอย่างยิง่ = 5 คะแนน ค่อนขา้งเหน็ดว้ย = 4 คะแนน ไม่มคีวาม
คดิเหน็ = 3 คะแนน ค่อนขา้งไม่เหน็ดว้ย = 2 คะแนน และไม่เหน็ดว้ยอย่างยิง่ = 1 คะแนน ส่วนที ่2 ขอ้มูลการใชง้านแอ
พวางแผนการเงนิสว่นบุคคลบนสมารท์โฟน และสว่นที ่3 ขอ้มลูสว่นตวัของผูต้อบแบบสอบถาม 

 
ตารางที ่1 ตวัอย่างขอ้ค าถาม 

ตวัแปร ตวัอยา่งข้อค าถาม อ้างอิง 
การมองโลกในแง่
ดเีกีย่วกบั
เทคโนโลย ี

OPT1 การใชง้านแอพวางแผนการเงนิ น าไปสูก่ารมคีุณภาพชวีติที่
ดขี ึน้ 
OPT2 การใชง้านแอพวางแผนการเงนิ ท าใหฉ้ันสามารถวางแผน
การเงนิสว่นบุคคลไดทุ้กทีอ่ย่างมอีสิระมากขึน้ 

(Parasuraman and 
Colby, 2014; 
Parasuraman, 
2000) 

ความมนีวตักรรม INN5 คนรอบขา้งมกัเขา้มาขอค าแนะน าจากฉนัเกีย่วกบัการใชง้าน
แอพวางแผนการเงนิ เวอรช์นัใหม่ ๆ ถูกพฒันาออกมา 
INN6 ในบรรดากลุ่มเพื่อน ฉนัเป็นคนแรกทีน่ าเอาแอพวางแผนการ
เงนิ มาใชง้าน 

(Parasuraman and 
Colby, 2014; 
Parasuraman, 
2000) 

ความไม่สบายใจ
ในการใชง้าน
เทคโนโลย ี

DIS9 ฉันรู้สกึว่า บางครัง้ฉันด้อยความรู้กว่าผู้อื่น เมื่อได้รบัฟัง
ค าแนะน าดา้นเทคนิคจากผูใ้หบ้รกิารแอพวางแผนการเงนิ 
DIS10 บางครัง้ฉันไม่เขา้ใจค าอธบิาย หรอืค าแนะน าเกีย่วกบัการ
ใชง้านแอพวางแผนการเงนิ ทีไ่ดร้บัจากทมีสนบัสนุนดา้นเทคนิค 

(Parasuraman and 
Colby, 2014; 
Parasuraman, 
2000) 

ความรูส้กึไมม่ัน่คง
ปลอดภยัในการใช้
งานเทคโนโลย ี

DIS14 ฉนัรูส้กึไม่ปลอดภยั เมื่อตอ้งใหข้อ้มลูบตัรเครดติออนไลน์ 
DIS15 ฉันรู้สึกไม่ปลอดภัย เมื่อต้องท าธุรกรรมทางการเงิน
ออนไลน์ 
DIS16 ฉันรู้สกึไม่มัน่ใจ เมื่อต้องท าธุรกรรมในที่ที่เขา้ถงึได้แบบ
ออนไลน์ 

(Parasuraman and 
Colby, 2014; 
Parasuraman, 
2000) 
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ตารางที ่1 ตวัอย่างขอ้ค าถาม (ต่อ) 
ตวัแปร ตวัอยา่งข้อค าถาม อ้างอิง 

อทิธพิลทางสงัคม SI19 คนรอบขา้งที่มคีวามส าคญักบัฉัน (เช่น เพื่อน ญาติพี่น้อง 
เจา้นาย) จะสนบัสนุนใหฉ้นัใชง้านแอพวางแผนการเงนิ 
SI20 คนรอบขา้งที่มอีทิธพิลต่อฉัน คดิว่าฉันควรใชง้านแอพวาง
แผนการเงนิ 

(Hong et al., 2006) 

การรบัรูถ้งึ
ประโยชน์ 

PU22 แอพวางแผนการเงิน ช่วยประหยดัเวลา ในการวางแผน
การเงนิได ้
PU23 แอพวางแผนการเงนิ ช่วยลดขอ้ผดิพลาด ในการวางแผน
การเงนิได ้

(Davis, 1989) 

การรบัรูถ้งึความ
ง่ายต่อการใชง้าน 

PEOU26 ฉนัสามารถใชง้านแอพวางแผนการเงนิ ไดโ้ดยง่าย 
PEOU27 แอพวางแผนการเงนิ มกีารระบุขัน้ตอนการใช้งานไว้
อย่างชดัเจน 

(Davis, 1989) 

ความตัง้ใจในการ
ใชง้าน 

IU30 ฉันคดิว่าการใชแ้อพวางแผนการเงนิ เป็นประสบการณ์ทีน่่า
พอใจ 
IU31 ในอนาคตฉนัจะใชง้านแอพวางแผนการเงนิ 
IU32 ฉนัจะแนะน าบุคคลอื่น ๆ ใหใ้ชแ้อพวางแผนการเงนิ 

(Davis, 1989) 

 
นอกจากนี้ ผู้วจิยัไดท้ าการทดสอบความน่าเชื่อถอืของแบบสอบถามเบือ้งต้น (Pretest) กบัแบบสอบถามจ านวน 25 

ชุด เพื่อใหแ้บบสอบถามมคีุณภาพก่อนน าไปใชเ้กบ็ขอ้มลูจรงิ ดว้ยการสอบทานความครอบคลุมของเนื้อหาและหาค่าความ
เชื่อถอืไดก้่อนการเกบ็ขอ้มูลจรงิดว้ยเกณฑ์ค่าสมัประสทิธิอ์ลัฟาตามแนวคดิของ Cronbach (Cronbach’s Alpha) ที ่0.7 
(เพญ็แข ศริวิรรณ, 2546) ผลการทดสอบพบว่า ปัจจยัต่างๆ มคี่าสมัประสทิธิอ์ลัฟาสงูกว่า 0.7 ทัง้หมด  

 
4. ผลการวิจยั และการอภิปรายผล 

แบบสอบถามทีไ่ดร้บัการตอบกลบัมาทัง้ในรปูแบบกระดาษและออนไลน์มจี านวนรวมทัง้สิน้ 490 ชุด ผูว้จิยัไดค้ดักรอง
แบบสอบถามทีส่มบูรณ์ และคดัเลอืกเฉพาะกลุ่มตวัอย่างทีอ่าศยัอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร จงึเหลอืแบบสอบถามจ านวน
ทัง้สิน้ 397 ชุดเพื่อน ามาวเิคราะหท์างสถติต่ิอไป 

ผลการวเิคราะห์ลกัษณะทางประชากรศาสตร์จ าแนกตามระดบัการศกึษาและภาวะการท างาน ไดแ้ก่ กลุ่มคนที่ก าลงั
ศกึษาระดบัปรญิญาตร ีจ านวน 133 คน กลุ่มคนทีส่ าเรจ็การศกึษาและท างานแลว้ไม่เกนิ 5 ปี จ านวน 124 คน และกลุ่มคน
ทีส่ าเรจ็การศกึษาและท างานแลว้ตัง้แต่ 5 ปีขึน้ไป จ านวน 140 คน โดยคดัเลอืกจ านวนคนทีเ่คยใชง้าน และไม่เคยใชง้านแอ
พวางแผนการเงนิสว่นบุคคลในสดัสว่นทีใ่กลเ้คยีงกนั พบว่า ทัง้ 3 กลุ่มคนมปีระชากรสว่นใหญ่เป็นเพศหญงิ สถานภาพการ
สมรสโสด และระดบัการศกึษาสูงสุดอยู่ในระดบัปริญญาตร ีกลุ่มคนที่ก าลงัศกึษาระดบัปรญิญาตรีส่วนใหญ่มอีาชพีเป็น
นักเรยีน/นักศกึษา มอีายุต ่ากว่า 21 ปี มรีะดบัรายไดต่้อเดอืนต ่ากว่า 10,000 บาท ขณะทีก่ลุ่มคนทีส่ าเรจ็การศกึษาและ
ท างานแลว้ไม่เกนิ 5 ปีส่วนใหญ่ท างานเป็นพนักงานบรษิทัเอกชน มอีายุ 21 – 30 ปี มรีะดบัรายได้ต่อเดอืนอยู่ที ่10,000-
20,000 บาท ส าหรบักลุ่มคนทีส่ าเรจ็การศกึษาและท างานแลว้ตัง้แต่ 5 ปีขึน้ไป ส่วนใหญ่ท างานเป็นขา้ราชการหรอื
พนกังานรฐัวสิาหกจิ มอีายุ 21 – 30 ปี มรีะดบัรายไดต่้อเดอืนอยู่ที ่10,000 - 20,000 บาท 
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งานวจิยันี้น าตวัแปรทัง้หมดมาวเิคราะห์เพื่อจดักลุ่ม ตรวจสอบความสมเหตุสมผลของโครงสรา้ง และลดจ านวนขอ้
ค าถามด้วยวธิกีารวเิคราะหอ์งคป์ระกอบ (Factor Analysis) ใชก้ารหมุนแกนในลกัษณะของ Varimax Rotation ใช้
หลกัเกณฑก์ารก าหนดค่า Eigen ทีส่งูกว่า 1 และก าหนดค่า Factor Loadings ขององคป์ระกอบมากกว่า 0.5 (Hair et al., 
2006) ผลการวเิคราะหอ์งคป์ระกอบสามารถจ าแนกตามกลุ่มตวัแปรไดท้ัง้หมด 8 กลุ่ม ไดแ้ก่ การมองโลกในแง่ดเีกีย่วกบั
เทคโนโลย ีความมนีวตักรรม ความไม่สบายใจในการใชง้านเทคโนโลย ีความรูส้กึไม่มัน่คงปลอดภยัในการใชง้านเทคโนโลย ี
อทิธพิลทางสงัคม การรบัรูถ้งึประโยชน์ การรบัรูถ้งึความง่ายต่อการใชง้าน และความตัง้ใจในการใชง้าน แสดงดงัตารางที ่2  

 
ตารางที ่2 การวเิคราะหค่์า Rotated Component Matrix ของตวัแปรทัง้หมด 

 Component 

 1 2 3 4 5 6 7 8 

INS2 .899        

INS3 .886        

INS1 .799        

INS5 .722        

INS4 .700        

PU3  .826       

PU2  .815       

PU4  .802       

PU1  .798       

PEOU4   .796      

PEOU3   .769      

PEOU2   .760      

PEOU1   .619      

OPT2    .799     

OPT1    .773     

OPT3    .757     

OPT4    .736     

DIS2     .833    

DIS3     .800    

DIS4     .758    

DIS1     .715    

DIS5     .535    

IU4      .817   

IU2      .798   

IU3      .780   

IU1      .598   

SI3       .852  

SI2       .847  

SI1       .810  

INN2        .812 

INN3        .765 

INN4        .688 

INN1        .624 

Extraction Method: Principal Component Analysis.   
Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization.  
a. Rotation converged in 7 iterations. 
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นอกจากนี้เมื่อพจิารณาค่า KMO (Kaiser-Meyer-Olkin) ซึง่เป็นการตรวจสอบความเหมาะสมของกลุ่มตวัอย่าง โดย
ขนาดของกลุ่มตวัอย่างทีม่คีวามเหมาะสมจะมคี่า KMO ทีม่ากกว่า 0.5 จากการวเิคราะหก์ลุ่มตวัแปรทัง้ 8 กลุ่มหลกั พบว่า 
ค่า KMO ทีไ่ดม้คี่ามากกว่า 0.5 นอกจากนี้ยงัท าการทดสอบความเชื่อถอืไดข้องเครื่องมอือกีครัง้กบักลุ่มตวัอย่างทัง้หมด 
ผลการทดสอบพบว่า ทุกปัจจยัมคี่า Cronbach’s Alpha สงูกว่า 0.7 จงึสรุปไดว้่า ปัจจยัทัง้หมดทีใ่ชใ้นการศกึษามคีวาม
น่าเชื่อถอื ดงัแสดงในตารางที ่3 
 

ตารางที ่3 การวเิคราะหค์วามน่าเชื่อถอืของแบบสอบถาม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หลงัจากนัน้ผูว้จิยัไดใ้ชก้ารวเิคราะหก์ารถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) เพื่อทดสอบสมมตฐิานที ่1-7 
และการวเิคราะหส์หสมัพนัธแ์บบ Point Biserial Correlation กบัค่าเฉลีย่ของปัจจยัต่างๆ ขา้งต้น เพื่อทดสอบสมมตฐิานที ่
8 โดยใชค้่าความเชื่อมัน่รอ้ยละ 95 (p > .05) เป็นเกณฑใ์นการยอมรบัหรอืปฏเิสธสมมตฐิานการวจิยั 
 

ตารางที ่4 สรุปผลการวเิคราะหก์ารถดถอยพหคุณู 
ปัจจยั Model 

Standardized 
coefficient 

(b) 

t p 

การรบัรูถ้งึความง่ายต่อการใชง้าน .363 7.684 .000** 
การมองโลกในแง่ดเีกีย่วกบัเทคโนโลย ี .239 5.242 .000** 
การรบัรูถ้งึประโยชน์ .136 2.813 .005** 
อทิธพิลทางสงัคม .121 2.902 .004** 
Adjusted R2   0.455  
F for change in R2  81.906  

               (1) N = 397, (2) *p < .05. **p < .01 
 

ตวัแปร Cronbach’s Alpha 
การมองโลกในแง่ดเีกีย่วกบัเทคโนโลย ี .927 
ความมนีวตักรรม .895 
ความไม่สบายใจในการใชง้านเทคโนโลย ี .861 
ความรูส้กึไมม่ัน่คงปลอดภยัในการใชง้านเทคโนโลย ี .909 
อทิธพิลทางสงัคม .955 
การรบัรูถ้งึประโยชน์  .957 
การรบัรูถ้งึความง่ายต่อการใชง้าน .966 
ความตัง้ใจในการใชง้าน  .951 
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ผลการวเิคราะหต์วัแปรอสิระทีส่่งผลต่อความตัง้ใจในการใชง้านแอพวางแผนการเงนิส่วนบุคคลดงัแสดงในตารางที ่4 
พบว่า การมองโลกในแง่ดเีกีย่วกบัเทคโนโลยสีง่ผลเชงิบวกต่อความตัง้ใจในการใชง้านอย่างมนียัส าคญั (ยอมรบั H1) นัน่คอื 
ผูใ้ชง้านทีม่ทีศันคตมิองโลกในแง่ดเีกีย่วกบัเทคโนโลยมีากจะมคีวามตัง้ใจในการใชง้านแอพวางแผนการเงนิส่วน สอดคลอ้ง
กบังานวจิยัในอดตีทีก่ล่าวว่า การมองโลกในแง่ดเีกีย่วกบัเทคโนโลยสี่งผลเชงิบวกต่อความตัง้ใจในการใช้งาน (Elliott,      
et al., 2013; Shih et al., 2013; Lin et al., 2011) ความมนีวตักรรมไม่ส่งผลเชงิบวกต่อความตัง้ใจในการใชง้านอย่างมี
นยัส าคญั (ปฏเิสธ H2) ซึง่อาจเกดิจากกลุ่มตวัอย่างของงานวจิยันี้ อาจไม่ใช่กลุ่มทีพ่รอ้มทีจ่ะน าเทคโนโลยใีหม่ๆ มาใชเ้ป็น
กลุ่มแรก สอดคลอ้งกบัการสนบัสนุนของงานวจิยัในอดตีทีว่่า ผูใ้ชง้านทีย่งัไม่พรอ้มทีจ่ะเรยีนรูห้รอืน านวตักรรมใหม่ๆ มาใช ้
จะเป็นอุปสรรคต่อความตัง้ใจในการน าเทคโนโลยมีาใชง้าน (Shih et al., 2013; Pires and Filho, 2008) ความไม่สบายใจ
ในการใชง้านเทคโนโลยไีม่สง่ผลเชงิลบต่อตวัแปรความตัง้ใจในการใชง้านอย่างมนียัส าคญั (ปฏเิสธ H3) แมว้่ากลุ่มตวัอย่าง
จะมคีวามรูส้กึไม่สบายใจในการใชง้านเทคโนโลยแีต่เนื่องจากกลุ่มตวัอย่างของการวจิยัครัง้นี้มทีศันคตเิกีย่วกบัเทคโนโลยี
ในดา้นบวก จงึส่งผลใหก้ลุ่มตวัอย่างยงัคงมคีวามตัง้ใจในการใชง้านแอพวางแผนการเงนิส่วนบุคคลบนสมารท์โฟน (Shih  
et al., 2013; Pires et al., 2008) ความรูส้กึไม่มัน่คงปลอดภยัในการใชง้านเทคโนโลยไีม่ส่งผลเชงิลบต่อตวัแปรความตัง้ใจ
ในการใชง้านอย่างมนียัส าคญั (ปฏเิสธ H4) นัน่คอืแมว้่ากลุ่มตวัอย่างจะรูส้กึไม่มัน่คงปลอดภยัในการใชง้านเทคโนโลย ีแต่
กลุ่มตวัอย่างของงานวจิยัครัง้นี้มทีศันคติมองเทคโนโลยดี้านบวก จงึส่งผลใหผู้้ใช้งานยงัคงมคีวามตัง้ใจในการใช้งานแอ
พวางแผนการเงนิส่วนบุคคลบนสมารท์โฟน (Shih et al., 2013; Pires et al., 2008) อทิธพิลทางสงัคมส่งผลเชงิบวกต่อ
ความตัง้ใจในการใชง้านอย่างมนีัยส าคญั (ยอมรบั H7) นัน่คอื คนรอบขา้งของผูใ้ชง้าน เช่น เพื่อน ญาติ พีน้่อง เจ้านาย 
ฯลฯ มอีทิธพิลใหผู้ใ้ชง้านมคีวามตัง้ใจในการใชง้านแอพวางแผนการเงนิสว่นบุคคล สอดคลอ้งกบังานวจิยัในอดตีทีก่ล่าวว่า 
อทิธพิลของบุคคลรอบขา้งส่งผลต่อความตัง้ใจในการใชง้าน (Arbore et al., 2014) คนในครอบครวัและเพื่อนฝงูมอีทิธพิล
ต่อความตัง้ใจในการใชง้านในอนาคต (Tan et al., 2012) การรบัรูถ้งึประโยชน์ส่งผลเชงิบวกต่อความตัง้ใจในการใชง้าน
อย่างมนียัส าคญั (ยอมรบั H5) นัน่คอื ผูใ้ชง้านทีม่องเหน็ประโยชน์ของแอพวางแผนการเงนิสว่นบุคคลในระดบัสงูจะส่งผลมี
ความตัง้ใจในการใชง้านแอพทีส่งูเช่นกนั สอดคลอ้งกบังานวจิยัในอดตีทีก่ล่าวว่า การรบัรูป้ระโยชน์ส่งผลต่อความตัง้ใจใน
การใชง้าน (Mekić et al., 2014; Park et al., 2014; Shin et al., 2014)  การรบัรูถ้งึความง่ายในการใชง้านส่งผลเชงิบวก
ต่อความตัง้ใจในการใชง้านอย่างมนียัส าคญั (ยอมรบั H6) นัน่คอื ผูใ้ชง้านทีรู่ส้กึถงึความง่ายในการใชง้านแอพวางแผนการ
เงนิสว่นบุคคลทีม่ากจะสง่ผลมคีวามตัง้ใจในการใชง้านแอพวางแผนการเงนิสว่นบุคคลมากเช่นกนั สอดคลอ้งกบังานวจิยัใน
อดตีทีก่ล่าวว่า การรบัรูถ้งึความง่ายในการใชง้านสง่ผลต่อความตัง้ใจในการใชง้าน (Wu, 2013) 

การวเิคราะห ์ Point Biserial Correlation ดงัแสดงในตารางที่ 5 พบว่า ตวัแปรอสิระและตวัแปรตามมี
ความสมัพนัธใ์นทศิทางเดยีวกนัอย่างมนียัส าคญั (ยอมรบั H8) นัน่คอื ความตัง้ใจในการใชง้านมคีวามสมัพนัธก์บักลุ่มทีไ่ด้
ใชง้านจรงิและกลุ่มทีไ่ม่ไดใ้ชง้านจรงิ สอดคลอ้งกบังานวจิยัทีว่่า ความตัง้ใจในการใชง้านมคีวามสมัพนัธก์บัการใชง้านจรงิ 
(Yang, 2013; Wu, 2013) 
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ตารางที ่5 สรุปผลการวเิคราะหส์หสมัพนัธแ์บบ Point Biserial Correlation 
  ความตัง้ใจในการใช้งาน การใช้งานจริง 

ความตัง้ใจในการใชง้าน Pearson Correlation 1 .155** 
Sig. (2-tailed)  .002 
N 397 397 

การใชง้านจรงิ Pearson Correlation .155** 1 
Sig. (2-tailed) .002  
N 397 397 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
 

นอกจากนี้ผูว้จิยัได้ใชส้ถติิ ANOVA ส าหรบัวเิคราะห์ความแตกต่างของความตัง้ใจในการใชง้านแอพของกลุ่ม
ตวัอย่าง ผลการวเิคราะหพ์บว่า กลุ่มตวัอย่างที่แตกต่างกนัมคีวามตัง้ใจในการใช้งานแอพวางแผนการเงนิส่วนบุคคลบน
สมารท์โฟทแตกต่างกนั โดยกลุ่มคนทีจ่บการศกึษาและท างานแลว้ตัง้แต่ 5 ปีขึน้ไปมคีวามตัง้ใจในการใชง้านสงูสุด และผล
การวเิคราะหค์วามแตกต่างของความถีใ่นการใชง้านจรงิ พบว่า กลุ่มตวัอย่างทีแ่ตกต่างกนัมคีวามถีใ่นการใชง้านทัง้แอพตดิ
ตามงบประมาณ และแอพวางแผนค่าใชจ้่ายและเงนิออมแตกต่างกนั โดยกลุ่มคนทีส่ าเรจ็การศกึษาและท างานแลว้ตัง้แต่ 5 
ปีขึน้ไปมคีวามถี่ในการใชง้านสงูสุด รองลงมาไดแ้ก่ กลุ่มคนทีส่ าเรจ็การศกึษาและท างานแลว้ไม่เกนิ 5 ปี และกลุ่มคนที่
ก าลงัศกึษาอยู่ในระดบัปรญิญาตร ีตามล าดบั นอกจากนี้กลุ่มตวัอย่างทีแ่ตกต่างกนัมคีวามถี่ในการใชง้านทัง้แอพช่วยเหลอื
ทางการเงนิและแอพค านวณเงนิกูไ้ม่แตกต่างกนั 
 
5. การประยกุตใ์นเชิงทฤษฏี และเชิงปฏิบติั 

การทบทวนวรรณกรรมเกีย่วกบังานวจิยัในอดตีมกีารศกึษาความตัง้ใจในการใชง้านเทคโนโลยใีนบรบิทของโปรแกรม
ประยุกต์ด้านสุขภาพบนสมารท์โฟน แต่ส าหรบังานวจิยัในอดตีที่น าทฤษฏดีชันีความพรอ้มดา้นเทคโนโลยมีาประยุกต์ใน
บรบิทของการใชง้านแอพวางแผนทางการเงนิสว่นบุคคลยงัมจี านวนน้อยมาก งานวจิยัครัง้นี้จงึสรา้งประโยชน์ในเชงิทฤษฎี
จากการสรา้งแบบจ าลองทีใ่ชใ้นการอธบิายปัจจยัต่างๆ ทีส่ง่ผลต่อความตัง้ใจในการใชง้านแอพ วางแผนการเงนิส่วนบุคคล
ของผูใ้ช้งานในเขตกรุงเทพมหานคร ซึง่เป็นกลุ่มคนในประเทศไทยทีค่่อนขา้งมคีวามพรอ้มดา้นอุปกรณ์สมารท์โฟน และ
โครงสรา้งพืน้ฐานทางเทคโนโลย ี เช่น อนิเทอร์เน็ตที่รองรบั ผลของการวจิยัและกรอบแนวคดิการวจิยัสามารถใช้เป็น
แนวทางในการศกึษาเพิม่เตมิเพื่อต่อยอดงานวจิยัในอนาคตได ้งานวจิยันี้ยงัสามารถประยุกตใ์ชเ้ชงิปฏบิตัใินแง่ของธุรกจิได ้
ผลการวจิยัท าให้ทราบว่า ผูใ้ช้งานที่รบัรู้ถงึความง่ายของการใช้งานแอพวางแผนทางการเงนิส่วนบุคคลทีม่ากจะมคีวาม
ตัง้ใจในการใชง้านแอพมาก ดงันัน้ผู้พฒันาแอพทางการเงนิต่างๆ สามารถใชค้วามง่ายในการใชง้านเป็นจุดแขง็ของแอพ 
เริม่ตน้ดว้ยการออกแบบและพฒันาแอพวางแผนทางการเงนิสว่นบุคคลทีใ่ชง้านง่าย จากนัน้ผูพ้ฒันาควรใหค้วามส าคญักบั
การประชาสมัพนัธถ์งึจุดแขง็ดงักล่าวใหลู้กคา้เป้าหมายรบัรู ้หรอืจดัตัง้โครงการฝึกอบรมการใชง้านแอพ หรอืใหท้ดลองใช้
ฟรแีก่ผูท้ีส่นใจ และเพิม่เตมิหรอืปรบัปรุงค าอธบิายขัน้ตอนในการใชง้านใหผู้ใ้ชง้านสามารถท าความเขา้ใจและเรยีนรูก้ารใช้
งานไดด้้วยตนเองไดง้่ายมากยิง่ขึน้ ผู้ใช้งานทีม่กีารรบัรู้ประโยชน์ของแอพวางแผนการเงนิส่วนบุคคลทีสู่ง และมทีศันคติ
มองโลกในแง่ดีเกี่ยวกับเทคโนโลยีมากจะเป็นผู้ที่มีความตัง้ใจในการใช้งานแอพสูง ผู้พัฒนาแอพจึงควรเน้นการ
ประชาสมัพนัธถ์งึประโยชน์ของการใชง้านโปรแกรมประยุกต์วางแผนการเงนิบนสมารท์โฟนไปยงัสาธารณะใหม้ากขึน้ ซึง่
ผู้พฒันาอาจใช้ประโยชน์จากช่องทางออนไลน์ เช่น เวบ็ไซต์ หรอืเครอืข่ายสงัคมออนไลน์ ฯลฯ เพื่อให้สามารถ
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ประชาสมัพนัธข์อ้มูลข่าวสารไปไดอ้ย่างรวดเรว็ แพร่หลายเป็นวงกวา้ง ดว้ยต้นทุนทีต่ ่า หรอืจดัโครงการสรา้งความเขา้ใจ
และความตระหนักเกีย่วกบัการวางแผนการเงนิ พรอ้มกบัการน าเสนอคุณค่าที่ได้รบัจากการใช้งานแอพวางแผนการเงนิ
ใหก้บัผูส้นใจเขา้ร่วมกจิกรรม นอกจากนี้ผลจากการวจิยัพบว่า คนรอบขา้งของผูใ้ชง้าน เช่น เพื่อน ญาตพิีน้่อง เป็นต้น มี
อทิธพิลต่อความตัง้ใจในการใช้งานแอพวางแผนการเงนิส่วนบุคคล การถ่ายทอดหรอืแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในแง่บวก
เกีย่วกบัแอพนัน้จงึช่วยผลกัดนัความตัง้ใจในการใชง้าน ดงันัน้ผูพ้ฒันาแอพจงึควรให้ความส าคญักบัการวางแผนการตลาด
ใหผู้ใ้ชแ้อพเกดิการถ่ายทอดหรอืแลกเปลีย่นประสบการณ์เกีย่วกบัแอพวางแผนการเงนิส่วนบุคคลแก่บุคคลรอบขา้ง ซึง่จะ
ช่วยท าใหม้จี านวนผูใ้ชง้านทีส่นใจใชง้านแอพวางแผนการเงนิสว่นบุคคลเพิม่ขึน้ และแพร่หลายยิง่ขึน้เช่นกนั นอกจากนี้ผล
การวเิคราะหค์วามแตกต่างของความตัง้ใจในการใชง้าน และความแตกต่างของพฤตกิรรมการใชง้านแอพของกลุ่มตวัอย่างที่
แตกต่างกนั ท าใหท้ราบว่ากลุ่มตวัอย่างที่จบการศกึษาและท างานแลว้ตัง้แต่ 5 ปีขึน้ไปมคีวามตัง้ใจในการใชง้านและมี
ความถีใ่นการใชง้านแอพสงูสดุ ซึง่ผูป้ระกอบการยงัคงตอ้งใหค้วามส าคญักบักลุ่มลกูคา้กลุ่มดงักล่าว โดยจดัท าเป็นแผนการ
ตลาดเพื่อรกัษากลุ่มลูกค้าดงักล่าวใหย้งัคงใชง้านแอพอย่างต่อเนื่อง และส าหรบักลุ่มตวัอย่างทีม่คีวามตัง้ใจในการใชง้าน
และความถีใ่นการใชง้านอยู่ในระดบัต ่าลงมานัน้ ผูป้ระกอบการจ าเป็นต้องวเิคราะหห์าสาเหตุทีท่ าใหก้ลุ่มลูกคา้เหล่านี้ยงัมี
ความตัง้ใจในการใชง้านและความถีใ่นการใชง้านอยู่ในระดบัต ่า เพื่อเพิม่ฐานลกูคา้และท าใหก้ลุ่มลกูคา้ขา้งตน้หนัมาใหค้วาม
สนใจและเกดิเป็นการใชง้านแอพเพิม่ขึน้ต่อไป 
 
7. สรปุและงานวิจยัในอนาคต 

งานวจิยันี้น าเสนอแบบจ าลองทีใ่ชใ้นการอธบิายปัจจยัต่างๆ ที่มอีทิธพิลต่อความตัง้ใจในการใชง้านแอพวางแผนการ
เงนิส่วนบุคคลของกลุ่มตวัอย่างทีเ่ป็นผูใ้ชง้านในเขตกรุงเทพมหานคร ประเทศไทย ดว้ยการประยุกต์ใชท้ฤษฎีดชันีความ
พรอ้มดา้นเทคโนโลย ีและปัจจยัอทิธพิลทางสงัคม ร่วมกบัทฤษฎกีารยอมรบัเทคโนโลย ีผลการวจิยัชีใ้หเ้หน็ว่า ปัจจยัการ
รบัรูถ้งึความง่ายต่อการใชง้าน การมองโลกในแง่ดเีกีย่วกบัเทคโนโลย ีการรบัรูถ้งึประโยชน์ และอทิธพิลทางสงัคมเป็นปัจจยั
ทีส่ าคญัต่อความตัง้ใจในการใช้งาน และความตัง้ใจในการใช้งานมคีวามสมัพนัธก์บัการใช้งานแอพวางแผนการเงนิส่วน
บุคคลของกลุ่มทีไ่ดใ้ชง้านจรงิและกลุ่มทีไ่ม่ไดใ้ชง้านจรงิ นอกจากนี้ผลการวจิยัยงัแสดงใหเ้หน็ว่า กลุ่มตวัอย่างในช่วงอายุ
หรอืภาวะการท างานแตกต่างกนัมคีวามตัง้ใจในการใชง้านแอพวางแผนการเงนิส่วนบุคคลทีแ่ตกต่างกนั โดยกลุ่มคนทีจ่บ
การศกึษาและท างานแลว้ตัง้แต่ 5 ปีขึน้ไปจะมคีวามตัง้ใจในการใชง้านสงูทีส่ดุ กลุ่มตวัอย่างทีม่ชี่วงอายุแตกต่างกนัมคีวามถี่
ในการใชง้านทัง้แอพตดิตามงบประมาณ และแอพวางแผนค่าใชจ้่ายและเงนิออมแตกต่างกนั โดยกลุ่มคนทีส่ าเรจ็การศกึษา
และท างานแลว้ตัง้แต่ 5 ปีขึน้ไปมคีวามถี่ในการใชง้านสงูสุด แต่มคีวามถี่ในการใชง้านทัง้แอพช่วยเหลอืทางการเงนิ และ
แอพค านวณเงนิกูไ้ม่แตกต่างกนั 

ขอ้จ ากดัของงานวจิยันี้ ได้แก่ การกระจายแบบสอบถามใช้วธิกีารกระจายแบบเพื่อนถึงเพื่อน จงึอาจท าให้จ านวน
ตวัอย่างในแต่ละกลุ่มอายุและภาวะการท างานมคีวามคลาดเคลื่อนจากจ านวนทีก่ าหนดไปเลก็น้อย นอกจากนี้ผูว้จิยัไดเ้กบ็
รวบรวมขอ้มลูจากกลุ่มตวัอย่างทีอ่าศยัในกรุงเทพมหานครชัน้นอกเป็นส่วนใหญ่ การศกึษาในอนาคตจงึควรมกีารกระจาย
แบบสอบถามให้ครอบคลุมทัง้กรุงเทพมหานคร หรืออาจจะขยายไปสู่กลุ่มตวัอย่างทีอ่าศยัอยู่ในจงัหวดัอื่นๆ มาเป็นกลุ่ม
ตวัอย่างดว้ย เพื่อการขยายขอบเขตไปสู่ประชากรในประเทศไทย เพื่อเป็นประโยชน์ในการวางแผนการตลาดของผูพ้ฒันา
แอพใหต้รงความตอ้งการ และสามารถเขา้ถงึลกูคา้เป้าหมายครอบคลุมทัว่ทัง้ประเทศไดม้ากขึน้ นอกจากนี้งานวจิยัครัง้นี้ได้
ศกึษาความตัง้ใจในการใช้งานโปรแกรมประยุกต์วางแผนการเงนิส่วนบุคคลจากทฤษฎีดชันีความพร้อมด้านเทคโนโลย ี
ทฤษฎกีารยอมรบัเทคโนโลย ีและปัจจยัอทิธพิลทางสงัคมเท่านัน้ ซึง่อาจยงัไม่ครอบคลุมถงึปัจจยัอื่นๆ ทีเ่ป็นประโยชน์ใน
การปรบัปรุงพฒันาแอพ รวมถงึการวางแผนการตลาดของผูพ้ฒันาแอพวางแผนการเงนิส่วนบุคคล งานวจิยัในอนาคตจงึ
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ควรศึกษาเพิม่เติมปัจจยัด้านอื่นๆ ที่น่าสนใจ เช่น ความจงรกัภกัด ี(Loyalty) ความไว้วางใจ (Trust) การรบัรู้ถึงความ
สนุกสนาน (Perceived enjoyment) หรอืปัจจยัทางดา้นการตลาด เป็นตน้ 
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บทคดัย่อ 

ความกา้วหน้าของเทคโนโลยใีนสมารท์โฟนนัน้เตบิโตตลอดเวลา เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของผูใ้ชง้าน แมว้่า
สมารท์โฟนจะมปีระโยชน์ในเรื่องการอ านวยความสะดวกใหก้บัผูใ้ชง้านเป็นหลกักต็าม แต่การใชง้านทีม่ากเกนิไปจนถงึขัน้
เสพติดจะส่งผลกระทบต่อการด ารงชวีติประจ าวนัได้ งานวิจยันี้จึงได้ท าการศกึษาปัจจยั ได้แก่ การแสดงออกถึงตวัตน 
อทิธพิลทางสงัคม อตัราการใช้งาน ความหลากหลายในการใช้งาน ความพงึพอใจตนเอง และผลกระทบต่อการเสพติด
สมารท์โฟน ไดแ้ก่ ประสทิธภิาพการท างาน โรคกลวัไม่มสีมาร์ทโฟนใช ้และความขดัแยง้กบัผูอ้ื่น ตามทฤษฏกีารเสพติด
อย่างสมเหตุสมผล และทฤษฏกีารแพร่กระจายของการใชง้านมาประยุกตใ์ช ้ 

งานวิจยันี้เป็นงานวิจยัเชิงส ารวจ โดยเก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถามออนไลน์ที่พฒันาจากงานวจิยัในอดตีจากกลุ่ม
ตวัอย่างจ านวน 300 คน ซึง่ผลการวจิยัแสดงใหเ้หน็ว่า การแสดงออกถงึตวัตน อทิธพิลทางสงัคม อตัราการใช้งาน ความ
หลากหลายในการใชง้าน ความพงึพอใจตนเอง สง่ผลทางบวกต่อการเสพตดิสมารท์โฟน และการเสพตดิสมารท์โฟนส่งผล
ทางลบต่อประสทิธภิาพการท างานและสง่ผลทางบวกต่อโรคกลวัไม่มสีมารท์โฟนใช ้ความขดัแยง้กบัผูอ้ื่น ท าใหผู้ใ้ชส้มารท์
โฟนไดท้ราบถงึปัจจยัและผลกระทบต่างๆเหล่าน้ี อกีทัง้องคก์รหรอืบุคคลใกลช้ดิควรตระหนักถงึปัจจยัและผลกระทบต่างๆ
เหล่าน้ี  

 
ค าส าคญั: การเสพตดิสมารท์โฟน การเสพตดิโทรศพัทม์อืถอื โรคกลวัไม่มสีมารท์โฟนใช ้ปัญหาการใชโ้ทรศพัทม์อืถอื 
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Abstract 
Technology in smartphone has growing all the time to response the needs of users. Although smart phones 

have many benefits in convenience to users, the over use of smartphone till addicted to smartphone will affect 
their daily life. This research aims to study the factors of smartphone addiction – which are Self-Expression, 
Social Influence, Usage rate, Variety of use and Self-Gratifications, and the effects of smartphone addiction– on 
Job Performance, Nomophobia and Conflict with others (according to the concept of Use-Diffusion Theory and 
The Theory of Rational Addiction). 

This research conducts quantitative research. The data was collected via an online questionnaire from a 
sample of 300 people. The findings of research revealed that Self-Expression, Social Influence, Usage rate, 
Variety of use, Self-Gratifications influence on smartphone addiction. Smartphone addiction effects on Job 
Performance, Nomophobia and Conflict with others. Smart phone users should realize on these factors and their 
effects, while organization or surrounding people should also be aware of these factors and their effects.   

 
Keywords: smartphone addiction, mobile phone addiction, nomophobia, problem use mobile phone 

 
  



วารสารระบบสารสนเทศดา้นธุรกจิ (JISB) ปีที ่2 ฉบบัที ่3 เดอืน กรกฎาคม-กนัยายน 2559 หน้า 42 
 

1. บทน า 
ในปัจจุบนัประชากรในประเทศไทยมสีถิติการใช้สมาร์ทโฟนเพิม่มากขึ้นทุกปี (ส านักงานสถิติแห่งชาติ, 2557)  

เนื่องจากสมาร์ทโฟนได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตจนท าให้บางครัง้ถูกซึมซับโดยไม่รู้ตัวจนกลายเป็นสิ่งเสพติด  
นอกจากนัน้ Insight Express ซึง่เป็นบรษิทัวจิยัตลาดในสหรฐัอเมรกิาไดส้ ารวจพฤตกิรรมการใชส้มารท์โฟน ผลการส ารวจ
ชีใ้หเ้หน็ว่าวยัรุ่นยุคใหม่หรอืทีเ่รยีกกนัวา่คนรุ่น Gen Y ในประเทศไทยมกีารใชส้มารท์โฟนเพื่ออพัเดทขา่วในอเีมล ์ขอ้ความ 
และเครอืข่ายสงัคม (Social Network) ก่อนจะลุกจากเตยีงสงูถงึ 98% และ 91% ของผูต้อบแบบสอบถามจะ “รูส้กึกระวน
กระวาย เหมอืนมอีะไรบางอย่างขาดหายไปจากชวีติ” หากไม่ไดเ้ชค็สมารท์โฟน (Gadgets and Technology, 2013) 

การใชส้มารท์โฟนทีม่ากเกนิไปท าใหเ้กดิผลทีต่ามมาคอืความสมัพนัธใ์นครอบครวัลดลง สุขภาพทีล่ดลงและเกดิความ
ขดัแยง้กบัผูอ้ื่นเพิม่มากขึน้ (Thomé e et al., 2011) ซึง่เป็นประเดน็ส าคญัอย่างยิง่ทีผู่ว้จิยัเหน็ถงึผลกระทบต่อการใชส้มารท์
โฟนทีม่ากเกนิไปจนอยู่ในขัน้ทีเ่รยีกว่า เสพตดิ ดงันัน้วตัถุประสงคใ์นงานวจิยันี้ เพื่อศกึษาถงึปัจจยัและผลกระทบของการ
เสพตดิสมารท์โฟนจะไดน้ าผลวจิยัไปประยุกตใ์ชเ้ป็นแนวทางในการวางแผนและแกปั้ญหาของผู้เสพตดิสมารท์โฟนส าหรบั
องค์กรหรอืบุคคลใกล้ชดิ รวมทัง้น าผลการวจิยัที่ได้ไปใช้เป็นกรณีศกึษาในอนาคตต่อไป โดยงานวจิยันี้จะส ารวจในเขต
กรุงเทพมหานคร และจะเกบ็รวบรวมขอ้มูลกลุ่มตวัอย่างดว้ยแบบสอบถามออนไลน์ ในช่วงอายุ 18-35 ปี ซึง่ช่วงอายุนี้มี
แนวโน้มทีจ่ะเกดิความเสีย่งเสพตดิสมารท์โฟนมากกว่าช่วงอายุอื่น (Kwon et al., 2013)  

 
2. ทฤษฎีและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 

ง าน วิจัย นี้ มี ก า ร น า ท ฤษฏีม า ใ ช้  ส อ งทฤษฏี  โ ด ยทฤ ษฏี แ รกคือ  ก า ร เ สพติ ด อย่ า ง สม เ ห ตุ สมผล  
(The Theory of Rational Addiction) ทีก่ล่าวว่าผูบ้รโิภคมกีารวางแผนตามความพงึพอใจตนเอง เพื่อน ามาก าหนดการ
บรโิภคในปัจจุบนั (Becker and Murphy, 1988) หรอืกล่าวไดว้่าการใชง้านตามความพงึพอใจของตนเองน าไปสู่การเสพตดิ
สมารท์โฟน ทฤษฏทีีส่อง คอื การแพร่กระจายของการใชง้าน (Use-Diffusion Theory) ซึง่เป็นแบบจ าลองทีเ่กีย่วกบัอตัรา
การใชง้านและความหลากหลายในการใชง้าน (Shih and Venkatesh, 2004) ทฤษฏนีี้กล่าวว่าถา้มปีรมิาณการใชโ้ปรแกรม
ประยุกต์ทีห่ลากหลายจะท าใหม้อีตัราการใชง้านสงูตามดว้ย (Theotokis and Doukidis, 2009) หรอือาจกล่าวได้ว่าอตัรา
การใชง้านสง่ผลต่อความหลากหลายในการใชง้าน นอกจากนี้งานวจิยันี้ไดท้ าการศกึษาจากงานวจิยัในอดตี ซึง่มทีัง้หมด 9 
ปัจจยั ดงัต่อไปนี้ :   

การแสดงออกถึงตวัตน (Self-Expression) หมายถึง การสื่อสารด้วยการส่งข้อความถ่ายทอดทางความคิด ซึ่ง
รวมถงึอารมณ์ความรูส้กึของผูใ้ชส้มารท์โฟนผ่านโปรแกรมประยุกต์ต่างๆ (Carroll and Ahuvia, 2006) การแสดงออกถงึ
ตวัตนจะสง่ผลต่ออตัราการใชง้าน  เช่น การสง่ขอ้ความหรอืแสดงรปูท ากจิกรรมต่างๆบนเฟซบุ๊กเป็นประจ า เป็นตน้   

อตัราการใช้งาน (Usage rate) หมายถงึ ปรมิาณเวลาทีใ่ชส้มารท์โฟนระหว่างวนั ซึง่สว่นใหญ่จะใชเ้วลาในการสง่และ
รบัขอ้ความทีม่กีารแลกเปลีย่นเป็นประจ า (Takao et al., 2009) ในส่วนงานวจิยันี้วดัจ านวนชัว่โมงในการสนทนาของ
ขอ้ความทีส่ง่ในแต่ละวนั และจ านวนในการใชโ้ปรแกรมประยุกต์ (Morrill et al., 2013) อตัราการใช้งานนัน้เป็นส่วนส าคญั
ในการก าหนดความหลากหลายในการใชง้าน (Theotokis and Doukidis, 2009)  

อิทธิพลทางสงัคม (Social Influence) หมายถงึ  กลุ่มเพื่อน ครอบครวั หรอืกลุ่มบุคคลทีม่คีวามสมัพนัธซ์ึง่กนัและกนั
หลายรูปแบบ ซึ่งเป็นตวัผลกัดนัให้เกิดการสื่อสารทางสมาร์ทโฟนเพื่อสร้างความสมัพนัธ์มากขึ้น (Auter, 2007)  
นอกจากนัน้การใชส้มารท์โฟนยงัเป็นการขยายเครอืข่ายสงัคมไดก้วา้งขึน้ เช่น ไดรู้จ้กักบัเพื่อนเพิม่ขึน้จากชุมชนออนไลน์ 
(Online Community) เป็นต้น (Bianchi and Phillips, 2005) โดยอทิธพิลทางสงัคมผลกัดนัใหม้อีตัราการใชส้มารท์โฟน 
มากขึน้เพื่อรกัษาความสมัพนัธ ์(Walsh et al., 2007) 

http://www.myhappyoffice.com/index.php/category/gadgets-technology/
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ความหลากหลายในการใช้งาน (Variety of Use) หมายถงึ ปรมิาณการเลอืกใชโ้ปรแกรมประยุกต์ในสมารท์โฟน 
เช่น ใชโ้ทรหาผูอ้ื่น สง่และรบัขอ้ความ สง่และรบัอเีมล ์ประชุมทางวดิโีอ แบ่งปันวดิโีอหรอืภาพ เล่นเกมส ์เป็นต้น (Lepp et 
al., 2014) ความหลากหลายในการใชง้านจะเป็นตวัผลกัดนัใหม้กีารใชง้านมากกว่าเดมิ (Lepp et al., 2014)   

ความพึงพอใจตนเอง (Self - Gratifications) หมายถึง ทศันคตทิางบวกของผู้ใชง้านทีม่ต่ีอสิง่ใดสิง่หนึ่ง เป็น
ความรูส้กึหรอืทศันคตทิีด่ต่ีอสิง่ทีท่ า ในการบรรเทาความเบื่อ ความตอ้งการ ความสนุกสนาน ซึง่ทัง้หมดเป็นการตอบสนอง
ต่อความตอ้งการของผูใ้ชส้มารท์โฟนทัง้ทางดา้นสงัคม การตดิต่อกบัเพื่อน ผูร้่วมงานหรอืผูอ้ื่น (Walsh et al., 2007) ความ
พงึพอใจตนเองมสีว่นผลกัดนัใหใ้ชส้มารท์โฟนมากขึน้ (Auter, 2007)  

การเสพติดสมารท์โฟน (Smartphone Addiction) หมายถงึ ผูใ้ชง้านไม่สามารถควบคุมเวลาในการใช้สมารท์โฟนข
องตนเองได ้(Young, 1996) หรอืใชอ้ย่างสม ่าเสมอนานกว่าทีต่ัง้ใจไว ้(Chóliz, 2012) เนื่องจากผูใ้ชม้คีวามหลากหลายใน
การใชง้านมากขึน้ตัง้แต่การโทรดว้ยวดิโีอ ส่งขอ้ความ เล่นเกมส ์(Salehan and Negahban, 2013) และสามารถตดิต่อกนั
ไดง้่าย รวดเรว็ทัง้ทีม่รีะยะทางหรอืเวลาจ ากดั (Walsh et al., 2007) ซึง่ปัญหาจากการเสพตดิสมารท์โฟนนัน้ส่งผลกระทบ
ต่อความขดัแยง้กบัผูอ้ื่นและท าใหป้ระสทิธภิาพการท างานลดลง อกีทัง้ยงัส่งผลต่อเนื่องท าใหรู้ส้กึหดหู่ โดดเดีย่วเมื่อขาด
สมารท์โฟน (Takao et al., 2009)  

ประสิทธิภาพการท างาน (Job Performance) หมายถงึ ผลงานทีอ่อกมาไดคุ้ณภาพตรงกบัเป้าหมายทีก่ าหนดหรอื
ต ามที่ อ ง ค์ ก รต้ อ ง ก า ร  ใ นส่ ว น ง านวิจัย นี้ ว ัดป ร ะ สิท ธิภ าพกา รท า ง า นห รือ คุณภาพของผลง าน เมื่ อ มี 
สมารท์โฟนอยู่ (กฤตมิา กมล, 2554) โดยองคก์รไดเ้หน็ถงึประโยชน์ของสมารท์โฟนในดา้นความสะดวกสบายในการใชง้าน 
ความรวดเรว็เพื่อใหง้านออกมามปีระสทิธภิาพมากขึน้   (Rush, 2011) แต่การใชส้มารท์โฟนนัน้เป็นการขดัจงัหวะในการท า
กจิกรรมอื่นซึง่ท าใหผ้ลติผลงานออกมาไม่ถูกตอ้ง (Donya, 2011)  และท าใหง้านทีท่ าเสรจ็ชา้ลง (Kwon et al., 2013) โดย
เป็นผลจากการหยุดชะงกัในการโทรหรอืรบัสายจากสมารท์โฟนและกรณีอื่นๆ (Donya, 2011)  

โรคกลวัไม่มีสมารท์โฟนใช้ (Nomophobia) หมายถงึ ความรูส้กึไม่สบายใจ วติกกงัวล กลวัไม่มีสมารท์โฟนใชง้าน 
(Bragazzi and Puente, 2014) และเกดิจากความกงัวล กระวนกระวายเมื่อสญัญาณเครอืขา่ยใน สมารท์โฟนหาย แบตหมด 
หรอืคอยดหูน้าจอสมารท์โฟนว่ามขีอ้ความหรอืมคีนโทรเขา้มาหรอืไม่ จงึสรุปไดว้่าโรคกลวัไม่มสีมารท์โฟนใชเ้ป็นผลมาจาก
การเสพตดิสมารท์โฟนทีม่ากเกนิไป (Bragazzi and Puente, 2014)  

ความขดัแย้งกบัผู้อ่ืน (Conflict with others) หมายถึง ผู้ใช้สมาร์ทโฟนได้รบัการต่อต้านจากผู้อื่นเมื่อใช้งาน  
สมาร์ทโฟนที่มากเกินไป ในงานวิจัยนี้ ว ัดการ ต่อต้านจากบุคคลรอบข้าง ในการใช้สมาร์ทโฟนหรือสนใจ  
สมารท์โฟนมากเกนิไประหว่างร่วมกจิกรรมกบัผูอ้ื่น (Walsh et al., 2010) เช่น ใชส้มารท์โฟนโดยไม่สนใจเพื่อนในเวลาท า
กจิกรรมร่วมกนั (Rush, 2011) เป็นต้น ดงันัน้การเสพตดิสมารท์โฟนเป็นสาเหตุทีท่ าใหเ้กดิความขดัแยง้กบัผูอ้ื่นมากขึน้ 
(Kwon et al., 2013) 
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H2 (+) 
H3 (+) 

H5 (+) 

H6 (-) 
H7 (+) H8 (+) 

H1 (+) 

H4 (+) 

H7 (+) H8 (+) 

3. กรอบแนวคิดการวิจยัและสมมติฐานการวิจยั 
จากทฤษฏงีานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง แสดงใหเ้หน็ว่าการปัจจยัอทิธพิลทางสงัคม การแสดงออกถงึตวัตนอตัราการใชง้าน และ

ความหลากหลายในการงาน ส่งผลต่อการเสพติดสมาร์ทโฟน อีกทัง้งานวิจัยในอดีตยังแสดงให้เห็นว่าการเสพติด      
สมารท์โฟนมผีลต่อปัจจยัประสทิธภิาพการท างาน อกีทัง้ปัจจยัโรคกลวัไม่มสีมารท์โฟนใช ้และความขดัแยง้กบัผูอ้ื่น ซึง่เป็น
ปัจจยัใหม่ของงานวจิยันี้ ดงัแสดงในภาพที ่1 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ภาพที ่1 แสดงกรอบแนวคดิเกีย่วกบัปัจจยัและผลกระทบของการเสพตดิสมารท์โฟน 
 

Takao et al. (2009) ได้กล่าวว่าคนที่ต้องการแสดงให้ผู้อื่นรบัรู้ถึงความคดิของตนเองมกัจะมีอตัราการใช้         
สมารท์โฟนมากขึน้ ดงันัน้จงึสามารถตัง้สมมตฐิานไดด้งันี้  

 
H1 : การแสดงออกถงึตวัตนมผีลในเชงิบวกต่ออตัราการใชส้มารท์โฟน 

 
สมาร์ทโฟนถูกใช้เพื่อเพิม่ความใกล้ชดิกบัเพื่อนหรอืครอบครวัมากขึน้ เพราะสามารถลดระยะทางหรอืเวลาในการ

เดนิทางมาพบกนั และออกแบบใหใ้ช้งานไดส้ะดวกสบาย จงึส่งผลใหม้กีารใชง้านมากขึน้ (Morrill et al., 2013) อกีทัง้
ผลการวจิยัของ Walsh et al. (2007) ยงัพบว่าอทิธพิลจากครอบครวัหรอืเพื่อนมผีลต่ออตัราการใชส้มารท์โฟนในการรกัษา
ความสมัพนัธ ์ดงันัน้จงึสามารถตัง้สมมตฐิานไดด้งันี้ 

 
H2 : อทิธพิลทางสงัคมมผีลในเชงิบวกต่ออตัราการใชง้าน 

 

การแสดงออกถงึตวัตน 

อทิธพิลทางสงัคม 

การเสพตดิสมารท์โฟน 

ความหลากหลายในการใชง้าน 

ความพงึพอใจตนเอง 

ประสทิธภิาพ

การท างาน 
โรคกลวัไม่มี

สมารท์โฟนใช ้

อตัราการใชง้าน 

ความขดัแยง้กบั

ผูอ้ื่น 
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Theotokis and Doukidis (2009) กล่าวว่ายิง่มอีตัราการใชง้านมากขึน้จะยิง่ส่งผลใหม้คีวามหลากหลายในการใชง้าน
มากขึน้ตาม ดงันัน้จงึสามารถตัง้สมมตฐิานไดด้งันี้ 

 
H3: อตัราการใชง้านมผีลในเชงิบวกต่อความหลากหลายในการใชง้าน 
 
Salehan and Negahban (2013) และ Theotokis and Doukidis (2009) กล่าวว่าความหลากหลายในการใชง้าน

สามารถน าไปสูก่ารเสพตดิสมารท์โฟน ดงันัน้จงึสามารถตัง้สมมตฐิานไดด้งันี้ 
 

H4: ความหลากหลายในการใชง้านมผีลในเชงิบวกต่อการเสพตดิสมารท์โฟน 
 
ความพงึพอใจตนเองท าใหเ้กดิการใชง้านมากขึน้ (Becker and Murphy, 1988) ดงันัน้จงึสามารถตัง้สมมตฐิานไดด้งันี้ 
 
H5: ความพงึพอใจตนเองมผีลในเชงิบวกต่อการเสพตดิสมารท์โฟน 
 
การใชส้มารท์โฟนในระหวา่งการท างานจะท าใหเ้กดิขอ้ผดิพลาดในผลงานเมื่อเทยีบกบัผลงานครัง้ก่อน (Donya, 2011) 

จนน าไปสูป่ระสทิธภิาพการท างานทีล่ดลง (กฤตมิา กมล, 2554) ดงันัน้จงึสามารถตัง้สมมตฐิานไดด้งันี้ 
  
H6: การเสพตดิสมารท์โฟนมผีลในเชงิลบต่อประสทิธภิาพการท างาน 
 
ผลการวจิยัของ Dixit et al. (2010)  พบว่าการเสพตดิสมารท์โฟนสง่ผลใหเ้กดิโรคกลวัไม่มสีมารท์โฟนใชซ้ึง่เป็นปัญหา

ทีเ่กดิขึน้ในยุคสมยันี้ ดงันัน้จงึสามารถตัง้สมมตฐิานไดด้งันี้ 
 
H7: การเสพตดิสมารท์โฟนมผีลในเชงิบวกต่อโรคกลวัไม่มสีมารท์โฟนใช้ 
 
ผลการวจิยัของ Rush (2011) พบว่าการเสพตดิสมารท์โฟนมผีลกระทบเชงิบวกต่อความขดัแยง้กบัผูอ้ื่นนัน้จงึสามารถ

ตัง้สมมตฐิานไดด้งันี้  
  
H8 : การเสพตดิสมารท์โฟนมผีลในเชงิบวกต่อความขดัแยง้กบัผูอ้ืน่ 

 

4. วิธีการวิจยั 
งานวจิยันี้วดัระดบัการเสพตดิดว้ยแบบทดสอบ Young’s Diagnostic Questionnaire (YDQ) มาวดัระดบัการเสพตดิ 

โดยผู้ที่ตอบค าถามว่า “ใช่” 5 ใน 8 ข้อ ถือว่าอยู่ในเกณฑ์เสพติด (กฤติมา กมล, 2554) และจัดเก็บข้อมูลจากผู้ใช้
อนิเทอรเ์น็ตทีม่อีายุระหว่าง 18-35 ปี จ านวน 249 ตวัอย่าง เพื่อลดความคาดเคลื่อนและสรา้งความเชื่อมัน่ในการเกบ็ขอ้มูล
ของงานวจิยันี้ จงึใชข้นาดกลุ่มตวัอย่างไม่ต ่ากว่า 300 ตวัอย่าง ผ่านทางเครอืข่ายสงัคมออนไลน์และเวบ็บอรด์ต่างๆ ที่
เกีย่วกบัสมารท์โฟน  
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อนึ่งก่อนการจัดเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง งานวิจัยนี้ได้น าแบบสอบถามที่พัฒนามาจากงานวิจัยในอดีต 
(ประกอบดว้ย Bianchi and Phillips, 2005; Bragazzi and Puente, 2014; Chóliz, 2012; Kwon et al., 2013; Theotokis 
and Doukidis, 2009; Rush, 2011; Salehan and Negahban, 2013; Shih and Venkatesh, 2004; Walsh et al., 2007; 
Walsh et al., 2010; Young, 1996) ไปทดสอบกบักลุ่มตวัอย่างจ านวน 33 คน ผลในการทดสอบพบว่าขอ้มูลมกีารกระจาย
ซึง่ผู้วจิยัไดท้ าการปรบัเปลีย่นขอ้ความในค าถามทีก่ระจายจากกลุ่มใหเ้หมาะสม ต่อจากนั ้นจงึน าแบบสอบถามไปจดัเกบ็
ขอ้มลูจากกลุ่มตวัอย่างจรงิ 
 
5. ผลการวิจยั 
5.1 การทดสอบข้อตกลงเบือ้งต้นทางสถิติ 

ขอ้มลูทีจ่ดัเกบ็จากกลุ่มตวัอย่างถูกน าไปทดสอบขอ้มูลขาดหายและขอ้มูลสุดโต่ง นอกจากนี้ยงัทดสอบว่าขอ้มูลมกีาร
กระจายแบบปกติ มคีวามสมัพนัธเ์ชงิเสน้ตรง มภีาวะร่วมเสน้ตรงพหุ และมภีาวะร่วมเสน้ตรงหรอืไม่ ผลจากการทดสอบ
พบว่าขอ้มลูไม่มปัีญหาดา้นขอ้มลูขาดหาย ขอ้มลูสดุโต่ง และขอ้มูลมกีารกระจายเป็นแบบปกต ิมคีวามสมัพนัธเ์ชงิเสน้ตรง 
และไม่มปัีญหาภาวะร่วมเสน้ตรงพหุและภาวะร่วมเสน้ตรง ดงักล่าว 

นอกจากนี้งานวจิยัไดท้ดสอบความน่าเชื่อถอืของแบบสอบถาม โดยพจิารณาจากค่าสมัประสทิธิค์รอนบคัแอลฟาทีส่งูที่
แต่ไม่น้อยกว่า 0.7 ซึง่ถอืเป็นเกณฑท์ีเ่หมาะสมส าหรบังานวจิยั Basic Research (Aoki and Downes, 2003) นอกจากนี้ยงั
ไดท้ดสอบความตรงของแบบสอบถามดว้ยการวเิคราะหอ์งคป์ระกอบโดยใชเ้กณฑข์อ้ค าถามจบักลุ่มกนัเป็นแต่ละตวัแปร
ต้องมคี่า น ้าหนักตวัประกอบไม่น้อยกว่า 0.5 (อรวด ีเนื่องฤทธ,์ 2556) ผลการวเิคราะหอ์งคป์ระกอบไดจ้ านวนทัง้หมด 9 
องคป์ระกอบ ประกอบดว้ยการแสดงออกถงึตวัตน อทิธพิลทางสงัคม อตัราการใชง้าน ความหลากหลายในการใชง้าน ความ
พงึพอใจตนเอง การเสพตดิสมารท์โฟน ประสทิธภิาพการท างาน โรคกลวัไม่มสีมารท์โฟนใช ้และความขดัแยง้กบัผูอ้ื่น (ดงั
แสดงในตารางที ่1) 
 

ตารางที ่1 Factor analysis ของตวัแปรในงานวจิยั 

ตวัวดั 
Factor 
loading 

ปัจจยั 1: การแสดงออกถึงตวัตน (20.708% of variance, α = 0.774) 
คุณสง่ขอ้ความทีแ่สดงความรูส้กึของตนเองผ่านโปรแกรมประยุกตเ์ครอืขา่ยสงัคมออนไลน์  

 
คุณสง่ขอ้ความทีแ่สดงความรูส้กึของตนเองผ่านโปรแกรมประยุกตเ์ครอืขา่ยสงัคมออนไลน์ 0.833 
การใชโ้ปรแกรมประยุกตเ์ป็นสิง่หนึ่งทีแ่สดงถงึความเป็นตวัคุณ 0.819 
คุณบอกเล่าถงึกจิกรรมทีก่ าลงัท าอยู่ผ่านทางโปรแกรมประยุกตเ์ครอืขา่ยสงัคมออนไลน์ 0.728 
การใชส้มารท์โฟนเป็นการสะทอ้นถงึบุคลกิภาพของคุณ 0.630 
ปัจจยั 2: อิทธิพลทางสงัคม (20.529% of variance, α = 0.795) 
คุณใชส้มารท์โฟนเพื่อตดิตามขา่วสาร หรอืขอ้มลูต่างๆของบุคคลทีคุ่ณสนใจ 

 
คุณใชส้มารท์โฟนเพื่อตดิตามขา่วสาร หรอืขอ้มลูต่างๆของบุคคลทีคุ่ณสนใจ 0.799 
คุณมกัจะใชส้มารท์โฟนในการนดัหมาย ปรกึษา กบัผูอ้ื่น 0.760 
คุณเลอืกใชส้มารท์โฟนเพราะสามารถตดิต่อกบับุคคลใกลช้ดิไดม้ากขึน้ 0.730 
คุณมกัจะหยบิสมารท์โฟนขึน้มาเพื่อเชค็การตดิต่อกบัเพื่อนของคุณ 0.721 
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ตารางที ่1 Factor analysis ของตวัแปรในงานวจิยั (ต่อ) 

ตวัวดั 
Factor 
loading 

ปัจจยั 3: ความพึงพอใจตนเอง (20.513% of variance, α = 0.781) 
คุณใชส้มารท์โฟนเพื่อรอเวลา 

 
คุณใชส้มารท์โฟนเพื่อรอเวลา 0.844 
คุณใชส้มารท์โฟนเพื่อช่วยคลายความเหงา เบื่อ หรอืผ่อนคลายจากความทุกขไ์ด้ 0.727 
การใชส้มารท์โฟนนัน้ท าใหคุ้ณรูส้กึเพลดิเพลนิ 0.710 
คุณใช้สมาร์ทโฟนเพื่อตอบสนองความต้องการ (เช่น ถ้าต้องการถ่ายรูปกจ็ะหยบิสมาร์ทโฟนขึน้มา
ถ่ายรปูทนัท ีเป็นตน้) 

0.660 
ปัจจยั 4: การเสพติดสมารท์โฟน (25.974% of variance, α = 0.790) 
คุณมกัจะหยบิสมารท์โฟนมาเล่นมากกว่าท ากจิกรรมอื่นทีม่ปีระโยชน์ 

 
คุณมกัจะหยบิสมารท์โฟนมาเล่นมากกว่าท ากจิกรรมอื่นทีม่ปีระโยชน์ 0.784 
คุณมกัจะหยบิสมารท์โฟนขึน้มาด ูแมว้่าไม่ไดม้สีายเรยีกเขา้กต็าม 0.762 
คุณใชเ้วลากบัสมารท์โฟนนานกว่าทีต่ัง้ใจไว ้ 0.719 
เมื่อตื่นนอนคุณมกัจะตรวจสอบสมารท์โฟนว่ามแีจง้เตอืนหรอืไม่ 0.676 
คุณมกัจะพกสมารท์โฟนไปเขา้หอ้งน ้าดว้ยเสมอ 0.632 
ปัจจยั 5: ความหลากหลายในการใช้งาน (23.261% of variance, α = 0.809) 
คุณมกัจะลองใชฟั้งกช์ัน่การใชง้านแบบใหม่ๆในสมารท์โฟน (เช่น สามารถตดิตามสมารท์โฟนตวัเอง
ไดเ้วลาเครื่องหาย เป็นตน้) 

 
คุณมกัจะลองใชฟั้งกช์ัน่การใชง้านแบบใหม่ๆในสมารท์โฟน (เช่น สามารถตดิตามสมารท์โฟนตวัเอง
ไดเ้วลาเครื่องหาย เป็นตน้) 

0.853 
คุณมกัจะลองใชโ้ปรแกรมประยุกตใ์หม่ๆในสมารท์โฟนของคุณตลอดเวลา 0.786 
คุณใชส้มารท์โฟนเพราะมฟัีงกช์ัน่ใหเ้ลอืกมากมาย(เช่น Navigator  NFC  กลอ้ง  เป็นตน้) 0.729 
คุณใชส้มารท์โฟนเพราะมโีปรแกรมประยุกตม์ากมายในการเลอืกใชง้าน 0.704 
ปัจจยั 6: อตัราการใช้งาน (15.937% of variance, α = 0.832) 
คุณใชส้มารท์โฟนในการ “สนทนาหรอืสง่-รบัขอ้ความกบัผูอ้ื่น” เป็นระยะเวลาเฉลีย่เท่าใดในแต่ละวนั 

 
คุณใชส้มารท์โฟนในการ “สนทนาหรอืสง่-รบัขอ้ความกบัผูอ้ื่น” เป็นระยะเวลาเฉลีย่เท่าใดในแต่ละวนั 0.904 
คุณใช ้“โปรแกรมประยุกต”์ บนสมารท์โฟนของคุณในแต่ละวนัเป็นระยะเวลาเฉลีย่เท่าใด    0.902 
ปัจจยั 7: ความขดัแย้งกบัผูอ่ื้น (24.320% of variance, α = 0.874) 
เพื่อนมกัจะบ่นเรื่องการใชส้มารท์โฟนของคุณ 

 
เพื่อนมกัจะบ่นเรื่องการใชส้มารท์โฟนของคุณ 0.859 
คุณรูส้กึไม่พอใจเมื่อครอบครวัของคุณบ่นเรื่องการใชส้มารท์โฟนของคุณ 0.856 
คนรอบขา้งมกับอกว่าคุณใชส้มารท์โฟนมากเกนิไป 0.829 
คุณรูส้กึไม่พอใจเมื่อเพื่อนคุณบ่นเรื่องการใช ้สมารท์โฟนของคุณ 0.771 
เมื่อมขีอ้ความหรอืสายเขา้มา คุณจะหยุดกจิกรรมทีท่ าร่วมกบัผูอ้ื่นก่อนหน้านี้ 0.702 
ปัจจยั 8: โรคกลวัไม่มีสมารท์โฟนใช้ (19.276% of variance, α = 0.747) 
เมื่อสมารท์โฟนคุณไม่มสีญัญาณเครอืขา่ยหรอืแบตหมด คุณจะรูส้กึกงัวล 

 
เมื่อสมารท์โฟนคุณไม่มสีญัญาณเครอืขา่ยหรอืแบตหมด คุณจะรูส้กึกงัวล 0.781 
คุณมกัจะมสีมารท์โฟนอยู่ใกลก้บัคุณตลอด 0.776 
คุณมแีบตส ารองพกพาส าหรบัสมารท์โฟนของคุณ 0.649 
คุณจะรูส้กึเครยีดหรอืหงุดหงดิเมื่ออยู่ในสถานทีท่ีไ่ม่สามารถใชส้มารท์โฟนไดต้ามทีต่อ้งการ 0.647 
คุณเปิดสมารท์โฟนของคุณตลอด 24 ชัว่โมง 0.602 
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ตารางที ่1 Factor analysis ของตวัแปรในงานวจิยั (ต่อ) 

ตวัวดั 
Factor 
loading 

ปัจจยั 9: ประสิทธิภาพการท างาน (17.755% of variance, α = 0.796) 
การใชส้มารท์โฟนในเวลางานท าใหล้ะเลยการท างานทีต่อ้งรบัผดิชอบ 

 
การใชส้มารท์โฟนในเวลางานท าใหล้ะเลยการท างานทีต่อ้งรบัผดิชอบ 0.855 
การใชส้มารท์โฟนในเวลาท างานท าใหว้นิยัในการท างานน้อยลง 0.845 
การใชส้มารท์โฟนท าใหคุ้ณท างานเสรจ็ชา้กว่าทีก่ าหนด 0.684 
ในเวลางานถา้มโีอกาสคุณมกัจะตรวจเชค็ขอ้ความหรอืสายเรยีกเขา้ในสมารท์โฟนของคุณ 0.676 

 
อน่ึงผลของการวเิคราะหข์อ้มลูทัว่ไปเกีย่วกบัผูต้อบแบบสอบถามของของกลุ่มตวัอย่างทีเ่หลอืพบว่ากลุ่มตวัอย่างสว่น

ใหญ่ทีต่อบแบบสอบถามเป็นกลุ่มชว่งอายุ 25-30 ปี ซึง่เป็นไปตามงานวจิยัของ Bianchi (1997) ไดก้ล่าวไวว้่าในชว่งอายุนี้
มปัีญหาจากการใชง้านสมารท์โฟนมากทีสุ่ด และเป็นเพศหญงิมากกว่าเพศชายถงึรอ้ยละ 50.6 อกีทัง้สว่นใหญ่มอีาชพี
พนกังานบรษิทัเอกชน ซึง่เป็นกลุ่มทีส่นใจในเรื่องสมารท์โฟนมากทีส่ดุ  

กลุ่มตวัอย่างทีต่อบแบบสอบถามสว่นใหญ่เน้นใชโ้ปรแกรมประยุกต์จ านวนโดยเฉลีย่ 3-5 ชัว่โมงต่อวนั ในขณะทีจ่ะใช้
งานเพื่อการสือ่สารโดยเฉลีย่ 1-2 ชัว่โมงต่อวนั แสดงใหเ้หน็ว่ากลุ่มตวัอย่างเน้นการใชง้านโปรแกรมประยุกต์มากกว่าเพื่อ
การสือ่สาร จงึเป็นไปตาม Lepp et al. (2014) ทีก่ล่าวว่าความหลากหลายของโปรแกรมประยุกต์เป็นส่วนผลกัดนัใหม้กีาร
ใชง้านมากกว่าเดมิ 
5.2 การวิเคราะหผ์ลการวิจยั 

การทดสอบสมมตฐิานการวจิยัในครัง้นี้ ผูว้จิยัใชว้ธิวีเิคราะหก์ารถดถอยเชงิเสน้เดยีว และการวเิคราะหถ์ดถอยพหุคูณ 
โดยใชค้่า p-value ทีน้่อยกว่าหรอืเท่ากบั 0.05 เป็นตวัก าหนดนยัส าคญัทางสถติโิดยแบ่งการวเิคราะหอ์อกเป็น 4 สว่น ดงันี้ 

ส่วนท่ี 1 ผลการวเิคราะห์สมการถดถอยพหุคูณแสดงใหเ้หน็ว่าอทิธพิลทางสงัคมและการแสดงออกถงึตวัตนก าหนด
อตัราการใชง้าน ทีร่ะดบันัยส าคญั F(2,297) = 9.832 (p = 0.000) ซึง่สามารถอธบิายความผนัแปรของตวัแปรตามไดร้อ้ยละ 
6.2% (R2 = 0.062) เมื่อวเิคราะหใ์นรายละเอยีดของตวัแปรอสิระพบว่าอทิธพิลทางสงัคม และการแสดงออกถงึตวัตน เป็น
ตวัก าหนดอตัราการใชง้านทีร่ะดบันัยส าคญัที ่p = 0.009 และ 0.007 (ดงัแสดงในตารางที ่2-3) ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยั
ของ Takao et al. (2009) ทีก่ล่าวว่าการแสดงออกถงึตวัตนจะมผีลต่ออตัราการใชส้มารท์โฟนมากขึน้ และ  Walsh et al. 
(2007) ทีก่ล่าวว่าอทิธพิลจากครอบครวัหรอืเพื่อนมผีลต่ออตัราการใชส้มารท์โฟนในการรกัษาความสมัพนัธ ์ 
 
ตารางที ่2 Regression model ของกลุ่มตวัแปรอสิระไดแ้ก ่อทิธพิลทางสงัคม การแสดงออกถงึตวัตน มคีวามสมัพนัธก์บั 

ตวัแปรตามคอื อตัราการใชง้าน 

Model 
Sum of 
Squares 

Df 
Mean 

Square 
F Sig. 

Regression 187.080 2 93.540 9.832 0.000** 
Residual 2825.722 297 9.514   

Total 3012.802 299    
** p<0.05 
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ตารางที ่3 Coefficients ของปัจจยัทีม่ผีลต่ออตัราการใชง้าน 

Model 
Unstandardized 

Coefficients 
Standardized 
Coefficients t Sig. 

B Beta 
ค่าคงที ่ -0.463  -0.405  0.686 

การแสดงออกถงึ
ตวัตน 

0.583 0.154 2.638 0.009** 
อทิธพิลทางสงัคม 0.743 0.159 2.716 0.007** 

** p<0.05 
R= 0.249 R2=0.062 SE= 3.08451 
 

ส่วนท่ี 2 ผลการวเิคราะหส์มการถดถอยเชงิเสน้เดยีวแสดงใหเ้หน็ว่าอตัราการใชง้านก าหนดความหลากหลายในการใช้
งาน ทีร่ะดบันยัส าคญั F(1,298)= 6.884 (p = 0.009) ซึง่สามารถอธบิายความผนัแปรของตวัแปรตามไดร้อ้ยละ 2.3 %  (R2 = 
0.023) เมื่อวเิคราะหใ์นรายละเอยีดของตวัแปรอสิระพบว่าอตัราการใชง้าน เป็นตวัก าหนดความหลากหลายในการใชง้านที่
ระดบันัยส าคญัที ่p = 0.009 (ดงัแสดงในตารางที ่4-5) ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ Theotokis and Doukidis (2009) ได้
กล่าวว่ายิง่มอีตัราการใชง้านมากขึน้จะสง่ผลใหม้คีวามหลากหลายในการใชง้านมากขึน้ตาม 
 

ตารางที ่4 Regression model ของกลุ่มตวัแปรอสิระไดแ้ก ่อตัราการใชง้าน มคีวามสมัพนัธก์บัตวัแปรตามคอื  
ความหลากหลายในการใชง้าน 

Model 
Sum of 
Squares 

Df 
Mean 

Square 
F Sig. 

Regression 4.008 1 4.008 6.884 0.009** 
Residual 173.509 298 0.582   

Total 177.517 299    
** p<0.05 
 

ตารางที ่5 Coefficients ของปัจจยัทีม่ผีลต่อความหลากหลายในการใชง้าน 

Model 
Unstandardized 

Coefficients 
Standardized 
Coefficients t Sig. 

B Beta 
ค่าคงที ่ 3.547  47.482   0.000 

อตัราการใชง้าน 0.036 0.150 2.624 0.009** 
** p<0.05 
R= 0.150 R2= 0.023 SE= 0.76305 
 

ส่วนท่ี 3 ผลการวเิคราะหส์มการถดถอยพหุคณูแสดงใหเ้หน็ว่าความหลากหลายในการใชง้านและความพงึพอใจตนเอง
ก าหนดการเสพตดิสมารท์โฟนทีร่ะดบันยัส าคญั F(2,297)= 109.778 (p = 0.000) ซึง่สามารถอธบิายความผนัแปรของตวัแปร
ตามไดร้อ้ยละ 42.5 %  (R2 = 0.425) เมื่อวเิคราะหใ์นรายละเอยีดของตวัแปรอสิระพบว่า 
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ความหลากหลายในการใชง้านและความพงึพอใจตนเองเป็นตวัก าหนดการเสพตดิสมารท์โฟนทีร่ะดบันัยส าคญัที ่p = 
0.013 และ 0.000 (ดงัแสดงในตารางที ่6-7) ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ Salehan and Negahban (2013) ไดก้ล่าวว่า
ความหลากหลายในการใชง้านสามารถน าไปสูก่ารเสพตดิสมารท์โฟน และ Becker and Murphy (1988) ทีก่ล่าวว่าความพงึ
พอใจตนเองท าใหเ้กดิการใชง้านมากขึน้ 
 

ตารางที ่6 Regression model ของกลุ่มตวัแปรอสิระไดแ้ก ่ความหลากหลายในการใชง้าน ความพงึพอใจตนเอง 
มคีวามสมัพนัธก์บัตวัแปรตามคอืการเสพตดิสมารท์โฟน 

Model 
Sum of 
Squares 

df Mean Square F Sig. 

Regression 83.099 2 41.550 109.778 0.000** 
Residual 112.411 297 0.378   

Total 195.510 299    
** p<0.05 
 

ตารางที ่7 Coefficients ของปัจจยัทีม่ผีลต่อการเสพตดิสมารท์โฟน 

Model 
Unstandardized 

Coefficients 
Standardized 
Coefficients t Sig. 

B Beta 
ค่าคงที ่ 0.487  2.224 0.027 

ความหลากหลายในการ
ใชง้าน 

0.138 0.132 2.503 0.013** 
ความพงึพอใจตนเอง 0.659 0.570 10.810 0.000** 

** p<0.05 
R= 0.652 R2= 0.425 SE= 0.61521 
 

ส่วนท่ี 4 ผลการวเิคราะหส์หสมัพนัธส์ว่นร่วม แสดงใหเ้หน็ว่าตวัแปรอสิระ (การเสพตดิสมารท์โฟน) สามารถอธบิายตวั
แปรตามทัง้หมด (ประสทิธภิาพการท างาน โรคกลวัไม่มสีมารท์โฟนใช ้และความขดัแยง้กบัผูอ้ื่น) ไดร้อ้ยละ 42.3%  

เมื่อพจิารณาความสมัพนัธข์องตวัแปรตามต่อตวัแปรพหุนามคาโนนิคอล พบว่าตวัแปรตาม  ประสทิธภิาพการท างาน 
(Canonical loading = 0.614) มคีวามสมัพนัธต่์อตวัแปรพหุนามคาโนนิคอลในระดบัปานกลาง โรคกลวัไม่มสีมารท์โฟนใช้ 
(Canonical loading = 0.936) มคีวามสมัพนัธต่์อตวัแปรพหุนามคาโนนิคอลในระดบัมาก ส่วนความขดัแย้งกบัผูอ้ื่น 
(Canonical loading = 0.411) มคีวามสมัพนัธต่์อตวัแปรพหุนามคาโนนิคอลในระดบัต ่า (ดนุพล หุ่นโสภณ, 2553) 

อนึ่งเพื่อสามารถตอบสมมุตฐิานงานวจิยันี้โดยใชเ้กณฑค์่าสหสมัพนัธค์าโนนิคอลทีม่คี่าเท่ากบั 0.65 แสดงว่ามรีะดบั
ความสมัพนัธป์านกลาง และไดว้เิคราะหข์อ้มูลโดยใชส้ถติ ิMANOVA ร่วมกบัค าสัง่ discriminant เมื่อพจิารณาผลทีไ่ดจ้าก
การวเิคราะหส์ถติพิบว่าตวัแปรอสิระ (การเสพตดิสมารท์โฟน) ก าหนดตวัแปรตาม (ประสทิธภิาพการท างาน โรคกลวัไม่มี
สมารท์โฟนใช ้และความขดัแยง้กบัผูอ้ื่น) อย่างมนียัส าคญัทางสถติ ิ(ดงัแสดงในตารางที ่8-10) ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ 
Donya (2011) ไดก้ล่าวว่าการใชส้มารท์โฟนในระหว่างการท างานจะท าใหเ้กดิขอ้ผดิพลาดในผลงานเมื่อเทยีบกบัผลงาน
ครัง้ก่อน และ Bragazzi and Puente (2014) ไดก้ล่าวว่าการใชส้มารท์โฟนทีเ่พิม่มากขึน้เป็นสาเหตุใหเ้กดิโรคกลวัไม่มี
สมารท์โฟนใชม้ากขึน้ อกีทัง้ Rush (2011) ไดก้ล่าวว่าการเสพตดิสมารท์โฟนมผีลกระทบเชงิบวกต่อความขดัแยง้กบัผูอ้ื่น 
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ตารางที ่8 ระดบัสมัประสทิธิค์าโนนิคอลของกลุ่มตวัแปรอสิระไดแ้ก่ การเสพตดิสมารท์โฟน มคีวามสมัพนัธก์บัตวัแปรตาม
คอืประสทิธภิาพการท างาน โรคกลวัไม่มสีมารท์โฟนใช ้และความขดัแยง้กบัผูอ้ื่น 

สมัประสิทธ์ิ
คาโนนิคอล 

สหสมัพนัธ ์
คาโนนิคอล Canonical 

R*2 
Willk's 

Lambda 
Chi-Square DF Sig. 

(Cononical 
function) 

(Canonical 
correlation) 

1 0.650 0.423 0.577 163.035 3.000 0.000 
 

ตารางที ่9 ความสมัพนัธร์ะหว่างกลุ่มตวัแปรอสิระไดแ้ก่ ประสทิธภิาพการท างาน โรคกลวัไมม่สีมารท์โฟนใช ้ 
และความขดัแยง้กบัผูอ้ื่น มคีวามสมัพนัธก์บัตวัแปรตามคอื การเสพตดิสมารท์โฟน 

กลุ่มตวัแปร ตวัแปร 
Standardized   Cannonical 

Canonical Canonical Cross 
Coefficients Loadings Loadings 

ตวัแปรกลุ่มที ่1 การเสพตดิสมารท์
โฟน 

1.000 1.000 0.650 
(กลุ่มตวัแปรอสิระ) 
ตวัแปรกลุ่มที2่ 

(กลุ่มตวัแปรตาม) 
 

ประสทิธภิาพการ
ท างาน 

-0.322 -0.614 -0.399 
โรคกลวัไมม่สีมารท์

โฟนใช ้
0.796 0.936 0.609 

ความขดัแยง้กบัผูอ้ื่น 0.138 0.411 0.267 
 

ตารางที ่10 ผลการวเิคราะหก์ารถดถอย ประสทิธภิาพการท างาน โรคกลวัไมม่สีมารท์โฟนใช ้และขดัแยง้กบัผูอ้ื่น 
COVERIATE B Beta Std. Err. Sig of t 

 ประสทิธภิาพการท างาน 
 

-0.3711833128 -0.3993834850 0.04936 0.000 
 โรคกลวัไม่มสีมารท์โฟนใช ้
 

0.5729934176 0.6086532504 0.04327 0.000 
 ความขดัแยง้กบัผูอ้ื่น 
 

0.2812638953 0.2673003959 
 

0.05874 0.000 
 
6. สรปุผลการวิจยั 

ผลการวจิยัแสดงใหเ้หน็ว่า การเสพตดิสมารท์โฟนจะท าใหป้ระสทิธภิาพการท างานลดลง เกดิโรคกลวัไม่มสีมารท์โฟน
ใชแ้ละเกดิความขดัแยง้กบัผูอ้ื่นมากขึน้ ดงันัน้ผูใ้ชส้มารท์โฟนควรตระหนกัถงึผลกระทบทีเ่กดิขึน้ ควรมสีตใินการใชง้านและ
ใช้อย่างพอสมควร อกีทัง้องค์กรต่างๆและบุคคลใกล้ชดิ ควรตระหนักถึงสาเหตุและผลกระทบที่เกิดขึน้จากการเสพติด
สมารท์โฟน เพื่อน าไปวางแผนแนวทางป้องกนัหรอืหาทางแกไ้ขผูเ้สพตดิสมารท์โฟน  

งานวจิยันี้ไดข้ยายความเขา้ใจทฤษฏกีารเสพตดิอย่างสมเหตุสมผลและทฤษฏกีารแพร่กระจายของการใชง้านโดยแสดง
ใหเ้หน็ว่า นอกจากทีก่ารเสพตดิสมารท์โฟนจะสง่ผลต่อประสทิธภิาพการท างานแลว้ยงัส่งผลต่อตวัแปรโรคกลวัไม่มสีมารท์
โฟนใชแ้ละความขดัแยง้กบัผูอ้ื่น ซึง่เป็นปัจจยัใหม่ของงานวจิยันี้ 

ปัจจุบนัองคก์รต่างๆไดใ้หพ้นกังานในองคก์รน าสมารท์โฟนเขา้มาใชใ้นการท างานเพื่อเพิม่ความสะดวกสบายและความ
รวดเรว็ในการท างาน ผลของงานวจิยันี้ท าใหอ้งคก์รต่างๆตอ้งตระหนกัถงึผลกระทบในการใชง้านสมารท์โฟนทีไ่ม่เหมาะสม 
และการใชส้มารท์โฟนทีผ่ดิวตัถุประสงคข์ององคก์ร อาจน าไปสู่ประสทิธภิาพการท างานลดลง ความขดัแยง้กบัผูอ้ื่น อกีทัง้
ยงัเกดิโรคกลวัไม่มสีมารท์โฟนใช ้ซึง่องคก์รหรอืบุคคลใกล้ชดิควรหาทางป้องกนัการใชส้มารท์โฟนทีม่ากเกนิไป  
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กลุ่มประชากรที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่อยู่ในช่วงอายุ 25-30 ปี และส่วนใหญ่ผูต้อบแบบสอบถามเป็นพนักงาน
เอกชน หากเป็นช่วงอายุอื่นหรอืประกอบอาชพีอื่น อาจไดผ้ลลพัธท์ีแ่ตกต่างกนั เนื่องจากผูใ้ชง้านมวีตัถุประสงคใ์นการใช้
สมาร์ทโฟนทีแ่ตกต่างกนั (Auter, 2007) และส่วนใหญ่ผูต้อบแบบสอบถามเป็นเพศหญงิมากกว่าเพศชาย หากผูต้อบ
แบบสอบถามเป็นเพศชายมากกว่า อาจไดผ้ลทีแ่ตกต่างกนั เนื่องจากเพศหญงิมแีนวโน้มทีจ่ะใชส้มารท์โฟนเพื่อเหตุผลทาง
สงัคมมากกว่าเพศชาย ในขณะทีเ่พศชายจะใชเ้พื่อธุรกจิมากกว่า (Bianchi and Phillips, 2005)  

ดงันัน้งานวจิยัต่อเนื่องอาจท าการส ารวจในช่วงอายุอื่น หรอือาชีพอื่น ที่มลีกัษณะและวตัถุประสงค์ในการใช้งานที่
แตกต่างกนั เช่น เจา้ของธุรกจิ นักเรยีน เป็นต้น นอกจากนัน้ปัจจยัทีท่ าใหเ้กดิอัตราการใช้งานอาจยงัไม่ใช่ปัจจยัทัง้หมด 
เนื่องจากค่าสถติแิสดงใหเ้หน็ว่าการแสดงออกตวัตนและอทิธพิลทางสงัคมสามารถอธบิายอตัราการใชง้านได ้6.2% และ
ปัจจยัทีท่ าใหเ้กดิความหลากหลายในการใชง้านอาจยงัไม่ใช่ปัจจยัทัง้หมด เนื่องจากค่าสถติแิสดงใหเ้หน็ว่าอตัราการใชง้าน
สามารถอธบิายความหลากหลายในการใชง้านได ้2.3% นัน้แสดงว่าอาจมปัีจจยัอื่นเพิม่เตมิ 

อน่ึงงานวจิยันี้ผูว้จิยัไดศ้กึษาเฉพาะผลกระทบในการใชส้มารท์โฟนทีม่ากเกนิไป ซึง่วจิยัต่อเนื่องอาจจะศกึษาประโยชน์
จากการใชส้มารท์โฟนในด้านส่งเสรมิการท างาน เช่น การใชโ้ปรแกรมนัดหมายในการท างาน ใชโ้ปรแกรมดา้นสื่อสงัคม
ออนไลน์ในการท างาน เป็นตน้ หรอืเรื่องสขุภาพกบัผูป่้วย เช่น โปรแกรมตรวจวดัหวัใจ เป็นตน้ 

 

บรรณานุกรม 
กลัยา วานิชยบ์ญัชา. (2552). สถติสิ าหรบังานวจิยั (พมิพค์รัง้ที ่4). กรุงเทพฯ: โรงพมิพแ์ห่งจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั. 
กฤตมิา กมล. (2554). ตวัขบัและผลสบืเนื่องของการเสพตดิโปรแกรมประยุกตบ์นโทรศพัทเ์คลื่อนที่.  
ดนุพล หุ่นโสภณ. 2553. การวเิคราะหส์หสมัพนัธค์าโนนิคอล, ประเทศไทย, 1-6. 
ส านกังานสถติแิห่งชาต.ิ (2557). ส ารวจการมกีารใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สารในครวัเรอืน พ.ศ. 2557. ดงึขอ้มูล

วนัที ่14 เมษายน 2558, จากhttp://service.nso.go.th/nso/nsopublish/service/survey/ICT-HouseExc57.pdf 
อรวด ีเน่ืองฤทธิ.์ (2556). ปัจจยัก าหนดและผลสบืเนื่องของการเสพตดิแทบ็เลต็.   
Aoki, K. and Downes, E. J. (2003). An analysis of young people’s use of and attitudes toward cell phones. 

Telematics and Informatics, 20, 349-364. 
Auter, P. J. (2007). Portable social groups : willingness to communicate, interpersonal communication 

gratifications, and cell phone use among young adults. International Journal Mobile Communications, 5(2), 
139-155. 

Becker, G. S. and Murphy, K. M. (1988). A Theory of Rational Addiction. Journal of Political Economy, 96(4), 
675-700. 

Bianchi, A. and  Phillips, J. G. (2005). Psychological Predictors of Problem Mobile Phone Use. 
CYBERPSYCHOLOGY & BEHAVIOR, 8(1), 39-51. 

Bivin, B. J., Preeti, M., Praveen, T. C. and Jinto, P. (2013). NOMOPHOBIA – DO WE REALLY NEED TO 
WORRY ABOU?. Reviwes of Progress., 1(1), 1-5. 

Bragazzi, N. L. and Puente, G. D. (2014). A proposal for including nomophobia in the new DSM-V. Psychology 
Research and Behavior Management., 14(7), 155-160. 

Carroll, B. A. and Ahuvia, A. C. (2006). Some antecedents and outcomes of  brand love. Marketing Letters, 17, 
79-89. 



วารสารระบบสารสนเทศดา้นธุรกจิ (JISB) ปีที ่2 ฉบบัที ่3 เดอืน กรกฎาคม-กนัยายน 2559 หน้า 53 
 

Chóliz, M. (2012). Mobile-phone addiction in adolescence: The Test of Mobile Phone Dependence (TMD). Prog 
Health Sci, 2(1), 33-44. 

Dixit, S., Shukla, H., Bhagwat, A., Bindal, A., Goyal, A., Zaidi A. K. and Shrivastava A. (2010) A Study to 
Evaluate Mobile Phone Dependence Among Students of a Medical College and Associated Hospital of 
Central India. Indian Journal of Community Medicine, 35(2), 339-341. 

Donya, R. K. (2011). Cellular Phone Usage and Productivity among Employees in A Ghanaian SME: An 
Assessment. International Journal of Computing and ICT Research, 5(1), 21-34. 

Gadgets & Technology. (2556). คนไทยตดิสมารท์โฟน98% ใชต้ัง้แต่ตื่นนอน รบัขาดไม่ไดถ้งึขัน้ลงแดง. ดงึขอ้มูลวนัที ่
28 เมษายน 2557, จาก http://www.myhappyoffice.com/index.php/2013/04/thai-addict-smartphone/.  

Kwon, M., Kim, D. J., Cho, H. and Yang, S. (2013). The Smartphone Addiction Scale: Development and 
Validation of a Short Version for Adolescents. PLOS ONE, 8(2), 1-7. 

Lepp, A., Barkley, J. E., and Karpinski, A. C. (2014). The relationship between cell phone use, academic 
performance, anxiety, and Satisfaction with Life in college students. Computers in Human Behavior, 31, 343-
350. 

Morrill, T. B., Jones, R. M. and Vaterlaus, J. M. (2013). Motivations for Test Messaging: Gender and Age 
Differences among Young Adults. North American Journal of Psychology, 15(1), 1-16. 

Rush, S. (2011). Problematic Use of Smartphones in the Workplac. Rockhampton: Central Queensland 
University. 

Salehan, M. and  Negahban, A. (2013). Social networking on smartphones: When mobile phones become 
addictive. Computers in Human Behavior, 29, 2632-2639.  

Shih, C. F., Venkatesh, A. (2004). Beyond Adoption: Development and Application of a Use-Diffusion Model. 
Journal of Marketing, 68, 59-72. 

Takao, M., Takahashi, S. and Kitamura, M. (2009). Addictive Personality and Problematic Mobile Phone Use. 
Cyberpsychology & Behavior, 12(5), 501-507. 

Theotokis, A. and Doukidis, G. (2009). When Adoption Brings Addiction: A Use-Diffusion Model for Social 
Information Systems. Thirtieth international Conference on Information Systems, USA, 1-12. 

Thomé e, S., Härenstam, A. and Hagberg, M. (2011). Mobile phone use and stress, sleep disturbances, and 
symptoms of depression among young adults - a prospective cohort study. BMC Public Health. 1-11. 

Walsh, S. P., White, K. M. and Young, R. M. (2007). Young and connected: Psychological influences of mobile 
phone use amongst Australian youth. Proceedings Mobile Media 2007, University of Sydney, 125-134.  

Walsh, S. P., White, K. M. and Young, R. M. (2010). Needing to connect: The effect of self and others on young 
people’s involvement with their mobile phones.  Australian Journal of Psychology, 62(4), 194-203. 

 
 
 
 

http://www.myhappyoffice.com/index.php/category/gadgets-technology/
http://www.myhappyoffice.com/index.php/2013/04/thai-addict-smartphone/
http://www.myhappyoffice.com/index.php/2013/04/thai-addict-smartphone/


วารสารระบบสารสนเทศดา้นธุรกจิ (JISB) ปีที ่2 ฉบบัที ่3 เดอืน กรกฎาคม-กนัยายน 2559 หน้า 54 
 

Yook, S., and Jung, Y. (2012). WHAT DRIVES INDIVIDUALS TO ACCESS THE INTERNET MOSTLY USING A 
CELL PHONE?. Proceedings of the 19th ITS Biennial Conference 2012 Bangkok,Thailand, 1-11. 

Young, K. S. (1996). Internet addiction: The emergence of a new clinical disorder. Cyberpsychology & Behavior, 
1(3), 237-244. 



วารสารระบบสารสนเทศดา้นธุรกจิ (JISB) ปีที ่2 ฉบบัที ่3 เดอืน กรกฎาคม-กนัยายน 2559 หน้า 55 
 

ปัจจยัท่ีส่งผลต่อความส าเรจ็ของการใช้บริการผูป้ระกอบอาชีพอิสระ 
ขององคก์ารด้านระบบบริหารทรพัยากรองคก์ร  

 
พิทยา พิพฒัน์พลัลภ* 

Atos IT Solution and Services Limited 
ศรีสมรกั อินทุจนัยง 

ภาควชิาระบบสารสนเทศเพือ่การจดัการ คณะพาณิชยศาสตรแ์ละการบญัช ีมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์
 

*Correspondence: pittayap.belle@gmail.com  doi: 10.14456/jisb.2016.20 
 

บทคดัย่อ 
การใชบ้รกิารผูป้ระกอบอาชพีอสิระ (Freelance) มแีนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้โดยเฉพาะความตอ้งการผูป้ระกอบอาชพีอสิระ 

(Freelance) ในสายอาชพี ERP Consultant สง่ผลต่อค่าจา้งแรงงานของสายอาชพีนี้สงูขึน้ องคก์ารหลายแห่งประสบ
ความส าเรจ็ในการใชบ้รกิารผูป้ระกอบอาชพีอสิระ (Freelance) ในขณะทีอ่งคก์ารจ านวนไมน้่อยทีไ่มป่ระสบความส าเรจ็ใน
การใชบ้รกิารการศกึษาถงึปัจจยัทีส่ง่ผลต่อความส าเรจ็ของการใชบ้รกิารผูป้ระกอบอาชพีอสิระ  (Freelance) ขององคก์าร
ดา้นระบบ ERP (Enterprise Resource Planning) จะมสีว่นช่วยใหอ้งคก์ารไดเ้ตรยีมความพรอ้มเพื่อใหก้ารใชบ้รกิาร       
ผูป้ระกอบอาชพีอสิระเป็นไปตามทีอ่งคก์ารคาดหวงั ความพงึพอใจในการใชบ้รกิารผูป้ระกอบอาชพีอสิระ (Freelance) 
รวมถงึการใชบ้รกิารผูป้ระกอบอาชพีอสิระ (Freelance) ไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล 

งานวจิยัน้ีเป็นการวจิยัเชงิปรมิาณ (Quantitative Research) ทีพ่ฒันาตวัแบบงานวจิยัจากทฤษฎคีวามส าเรจ็ของ 
DeLone & McLean และผลงานวจิยัในอดตีทีเ่กีย่วขอ้ง โดยด าเนินการรวบรวมขอ้มลูดว้ยแบบสอบถาม (Questionnaire) 
จากองคก์ารทีเ่ป็น ERP Vendor และ ERP Partner โดยผูต้อบแบบสอบถามเป็นบุคคลในองคก์ารทีม่ตี าแหน่งผูจ้ดัการ 
(Manager) ทีเ่คยใชบ้รกิารผูป้ระกอบอาชพีอสิระ (Freelance) จ านวน 146 ฉบบั   

ผลการวจิยัแสดงใหเ้หน็ว่า ปัจจยัทัง้ 7 ปัจจยั ประกอบไปดว้ย เป้าหมายและวตัถุประสงค ์(Common aims and 
Objective) ความสามารถในการสื่อสารต่อบุคคลอื่น (Interpersonal Communication) การแบ่งปันความรู้ (Shared 
Knowledge) การควบคุมและตรวจสอบโครงการ (Project Control and Monitoring) ความเชื่อมัน่ไวว้างใจ (Trust) คุณภาพ
การบรกิาร (Service Quality) และ ทุนมนุษย ์ (Human Capital) สง่ผลต่อความส าเรจ็ของการใชบ้รกิารผูป้ระกอบอาชพี
อสิระขององคก์ารดา้นระบบ ERP โดยปัจจยัการแบ่งปันความรูส้ง่ผลต่อความส าเรจ็ของการใชบ้รกิารผูป้ระกอบอาชพีอสิระ
ขององคก์ารดา้นระบบ ERP มากทีสุ่ด  รองลงมาคอื คุณภาพการบรกิาร และ การควบคุมและตรวจสอบโครงการ ปัจจยัที่
สง่ผลน้อยทีส่ดุคอื เป้าหมายและวตัถุประสงค ์และทุนมนุษย์ 
 
ค าส าคญั: ความส าเรจ็ ผูป้ระกอบอาชพีอสิระ การวางแผนทรพัยากรองคก์ร หุน้สว่นดา้นการวางแผนทรพัยากรองคก์ร 

ผูค้า้การวางแผนทรพัยากรองคก์ร ทีป่รกึษาดา้นการวางแผนทรพัยากรองคก์ร  
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Abstract 
Using self-employed workers (freelance) are likely to increase, especially in ERP professions. ERP 

professional wages thus are increased due to the shortage of those freelance professions. Many organizations 
successfully apply the self-employed (Freelance) services, while some organizations did not succeed in using the 
services. The critical success factors for ERP freelance services are important to help organizations ready to use 
of the self-employed services efficiently and effectively.  

This research applies the quantitative approach. The research model was developed using the IS success 
theory of Delone & McLean (Delone and McLean IS Success model) and related researches. Data were collected 
from 146 organizations using questionnaires. Respondents were in the manager position (or related position), 
which have some experiences in ERP freelance services.  

Results show that 7 CSFs for successfully using ERP freelance services in the organization consist of 
common aims and objective, interpersonal communication, shared knowledge, project control and monitoring, 
trust, service quality, and human capital. These factors significantly affect the successful of using ERP freelance 
services in organization. The most influential factors are shared knowledge, service quality, and project control 
and monitoring. The least influential factors are common aims and objective and human capital. 

 
Keywords: Organization Success, Freelance, Enterprise Resource Planning (ERP), ERP Partner, ERP Vendor, 

ERP Consultant 
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1. บทน า 
ปัจจุบนัองคก์ารทัง้ภาครฐัและภาคเอกชนในประเทศไทยใชป้ระโยชน์จากระบบสารสนเทศ  (Information system) เพื่อ

การด าเนินการภายในองคก์ารและการด าเนินธุรกจิ องคก์ารขนาดใหญ่ใชร้ะบบ Enterprise Resource Planning (ERP) 
โดยระบบ ERP ควบคุมและจดัการกระบวนการทางธุรกจิขององคก์าร (Avison and Malaurent, 2007) เพื่อใหเ้กดิความ
ไดเ้ปรยีบในการแขง่ขนัทางธุรกจิ (ศรณัยภ์ทัร มริอน, 2552; ปธกิร ศลิมฐั, 2556) เพิม่ประสทิธภิาพในการบรหิารจดัการ
ภายในองคก์าร รองรบัสภาพแวดลอ้มของการบรหิารทีม่กีารแขง่ขนัสงู (กรมสง่เสรมิอุตสาหกรรม, 2552) องคก์ารใชบ้รกิาร
การด าเนินการของ ERP Vendor จาก ERP Partner โดย ERP Vendor สง่ผ่านโซลชูัน่ (Solution) ไปยงัองคก์ารของลกูคา้
ผ่านทาง ERP Partner (Sarker et al., 2012) โดย ERP Partner ท าหน้าทีบ่รกิารดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศของระบบ 
ERP เช่น ใหค้ าปรกึษาบรษิทัทีต่อ้งการใชง้านระบบ ERP ออกแบบกระบวนการทางธุรกจิ (Design business process) 
การตดิตัง้ระบบ ERP (Implement) บรษิทั ERP Partner ใหบ้รกิารลกูคา้โดยมกีารคดิค่าใชจ้่ายสงูเน่ืองจากเป็นการน าองค์
ความรูแ้ละ กระบวนการทีเ่ป็นมาตรฐานการปฏบิตัทิีด่ ี(Best Practice) สง่มอบใหล้กูคา้ (Mckinney and Kroenke, 2014; 
Sarker et al., 2012) 

แนวโน้มความตอ้งการในสายอาชพี ERP Consultant สงูขึน้ เช่น ความตอ้งการ SAP Consultant ท าใหม้ปัีญหาการ
ขาดแคลนแรงงาน สง่ผลต่อรายไดท้ีส่งูขึน้ของสายอาชพีน้ีสงูขึน้ ท าใหเ้กดิปัญหาการจา้งพนักงานประจ า เน่ืองจากบุคคล
ตอ้งการผูป้ระกอบอาชพีอสิระหรอืสญัญาระยะสัน้ (Contractor) ซึ่งไดร้ายไดส้งูกว่า บรษิทัไม่ตอ้งการจา้งเป็นพนักงาน
ประจ าเน่ืองจากค่าจา้งแรงงานสงู โดยในอนาคตถ้าไม่มโีครงการ (Project) หรอืความต้องการบุคลากรแลว้สามารถไม่
ตอ้งการจา้งงานต่อได ้ประโยชน์ขององคก์ารทีส่ามารถใชบ้รกิารผูป้ระกอบอาชพีอสิระขององคก์ารดา้นระบบ ERP ไดอ้ยา่ง
ประสบความส าเรจ็ เช่น ความมปีระสทิธภิาพในความยดืหยุน่ของการใชบ้รกิาร (Nfuka and Rusu, 2013) ความพงึพอใจ
ของผูใ้ชบ้รกิาร (Mishra et al., 2011) 

งานวจิยัในอดตีทีเ่กีย่วกบัระบบ ERP สว่นใหญ่มุ่งเน้นเกีย่วกบัความส าเรจ็ของการตดิตัง้ (Implement) และหลงัการ
ตดิตัง้ (Post Implement) ERP ความส าเรจ็ในการจา้งงานจากภายนอก (Outsourcing) และความส าเรจ็ต่อการประกอบ
อาชพีอสิระทัว่ไป ดงันัน้งานวจิยัน้ีจงึมวีตัถุประสงคเ์พือ่ศกึษาปัจจยัทีส่ง่ผลต่อความส าเรจ็ของการใชบ้รกิารผูป้ระกอบอาชพี
อสิระ(Freelance) ขององคก์ารดา้นระบบ ERP โดยพจิารณาในมุมขององคก์ารทีเ่ป็นผูจ้า้งผูป้ระกอบอาชพีอสิระดา้นระบบ 
ERP และน าผลศึกษาไปเป็นแนวทางในการ บรหิารการใช้บรกิารจากผู้ประกอบอาชีพอิสระด้านระบบ ERP เพื่อเป็น
ประโยชน์ต่อองคก์าร 
 

2. ทบทวนวรรณกรรม 
กรอบแนวคดิการวจิยัน้ีเกดิจากการศกึษางานวจิยัในอดตี และการศกึษาทฤษฎคีวามส าเรจ็ IS success model ของ 

DeLone and McLean เป็นตวัแบบทีว่ดัความส าเรจ็ของระบบ Information System ปัจจยัทีช่ีว้ดัความส าเรจ็ของระบบ
สารสนเทศประกอบไปดว้ย 6 ปัจจยัหลกั ดงัน้ี (Stacie et al., 2009; ศรณัยภ์ทัร มริอน, 2552) (1) คุณภาพของระบบ 
(System Quality) (2) คุณภาพของสารสนเทศ (Information Quality) (3) การใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ (Use) (4) ความ  
พงึพอใจของผู้ใช ้ (User Satisfaction) (5) ผลกระทบต่อบุคคล (Individual Impact) (6) ผลกระทบต่อองคก์าร 
(Organization Impact) ดงัภาพที ่1 
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ภาพที ่1 DeLone & McLean’s (1992) model 

 
งานวจิยัของ DeLone and McLean ยงัมกีารพฒันาแบบจ าลองต่อไปอกี ดงัภาพที ่2 โดยมกีารเพิม่ปัจจยัคุณภาพของ

การบรกิาร (Service Quality) เสน้ความสมัพนัธ ์และการแยกการใชง้าน (Use) เป็นการตัง้ใจใชง้าน (Intention to Use) 
และการใชง้าน (Use) นอกจากนัน้ยงัเปลีย่น ผลกระทบต่อบุคคล (Individual Impact) และผลกระทบต่อองค์การ 
(Organization Impact) เป็นผลประโยชน์สทุธ ิ(Net Benefit)  (Stacie et al., 2009; ศรณัยภ์ทัร มริอน, 2552)  

 

 
 

ภาพที ่2 DeLone & McLean updated IS success model (2003) 
  

ผูว้จิยัท าการศกึษาการจดัการและการบรหิารองคก์าร การจา้งงานขององคก์ารดา้นสารสนเทศ เช่น การจา้งงานประจ า 
(Permanent) การจา้งงานจากภายนอก (Outsourcing) และ ผูป้ระกอบอาชพีอสิระ (Freelance) รวมถงึแนวคดิดา้น
Enterprise Resource Planning (ERP) แนวคดิของผูป้ระกอบการทีด่ าเนินการดา้น ERP และการบรหิารองคก์าร ดงัน้ี 

Enterprise Resource Planning (ERP) หมายถงึ ผลติภณัฑท์ีเ่ป็นกลุ่มของซอฟแวร์ (Software) ฐานขอ้มลู 
(Database) ขัน้ตอน (Procedure) และกลุม่ของกระบวนการ (Process) ส าหรบัรองรบัการท างานขององคก์าร โดยเป็นการ
เป็นระบบทีจ่ดัการขอ้มลูสูศ่นูยก์ลาง (Centralization) และเชื่อมขอ้มลูกนัอยา่งทนัเวลา (Real Time) โดย ERP Vendor 
และ ERP Partner (Business to Business) การร่วมกนัสรา้งคุณค่าของ องคก์ารทางธุรกจิ ความสมัพนัธอ์ยา่งใกลช้ดิ
ระหวา่ง  ERP Vendor ซึง่เป็นเจา้ของผลติภณัฑ ์ERP และ ERP Partner ผูน้ าผลติภณัฑไ์ปประยุกตป์รบัเปลีย่นใหต้รง
ตามความตอ้งการทีม่ลีกัษณะเฉพาะของลูกคา้ โดย ERP Vendor และ ERP Partner ท าการจา้ง ERP Consultant เป็น   
ผูด้ าเนินงานทีม่ทีกัษะความรูใ้นซอฟแวรแ์พค็เกจเฉพาะทาง 

การประกอบอาชพีอสิระ คอื บุคคลประกอบอาชพีทีม่อีสิรภาพทางความคดิและสตปัิญญา สามารถใชท้รพัยากรส่วน
บุคคลมาสรา้งงานโดยตนเองโดยไม่อยูใ่นระบบพนกังานประจ า (สุนิสา บลิสมทั, 2543)  ผูป้ระกอบอาชพีอสิระ คอื ผูท้ีม่ ี
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ประวตักิารท างานสว่นตวั (Portfolio worker) ผูเ้ชีย่วชาญอสิระ การท างานทีต่อ้งมคีวามรูค้วามสามารถพเิศษ การท างาน
เป็นทีป่รกึษา การท างานแบบสญัญาจา้งชัว่คราว การท างานในโครงการ 

การจา้งงานจากภายนอก (Outsourcing) คอื การจา้งองคก์ารจากภายนอกทีม่คีวามเชีย่วชาญเฉพาะมาด าเนินการใน
งานทีไ่มใ่ช่เป็นงานหลกัของธุรกจิ (Core competency) (นงนุช องุน่ศร,ี 2553; Abu-Musa, 2011; Alexandrova, 2012) 
โดยผูว้จิยัมคีวามเหน็วา่ผูป้ระกอบอาชพีอสิระ (Freelance) เป็นสว่นหน่ึงของการจา้งงานจากภายนอก ผูป้ระกอบอาชพี
อสิระ เป็นการท างานโดยบุคคลซึง่เป็นหน่วยทีเ่ลก็กวา่การจา้งงานจากภายนอก 

ผูง้านวจิยัในอดตีทีเ่กี่ยวขอ้ง เช่น ดา้นความส าเรจ็ขององคก์าร ประกอบไปดว้ย ปัจจยัที่สง่ผลต่อความส าเรจ็ของ
องคก์ารในดา้นสารสนเทศ ปัจจยัทีส่ง่ผลต่อความส าเรจ็ของการจา้งงานจากภายนอก (Outsourcing) ปัจจยัทีส่ง่ผลต่อ
ความส าเรจ็ของโครงการ (Project) ฯลฯ เพือ่มาประยกุตเ์ป็นขอบเขตของงานวจิยัน้ี ตวัอยา่งงานวจิยัในอดตี ดงัน้ี 

Sumner (2009) พบวา่ปัจจยัทีส่ าคญัคอื การสนบัสนุนจากผูบ้รหิาร การตัง้วตัถุประสงคแ์ละเป้าหมาย การสือ่สารและ
การประสานงานกนัระหวา่งหน่วยงานในองคก์าร 

Stanciu and Tinca (2013) พบวา่สิง่ทีส่ าคญัคอื การสนบัสนุนจากผูบ้รหิาร การเปลีย่นแปลงวฒันธรรมองคก์ารและ
การจดัการเปลีย่นแปลงองคก์าร และความตระหนกัในการเปลีย่นแปลงองคก์าร การตัง้วตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายทีช่ดัเจน 
และการสือ่สาร 

Ahmad et al., (2012) พบวา่ปัจจยัทีส่ง่ผลต่อความส าเรจ็ทีส่ าคญัเช่น การเลอืกใช ้ERP การสือ่สารภายในองคก์าร 
การตดิต่อสือ่สารระหวา่งบุคคล (Interpersonal Communication) การจดัการโครงการ การตัง้วตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายที่
ชดัเจน คุณภาพของการบรกิารของทีป่รกึษา การเชื่อมต่อระบบ (System Integration) ฯลฯ  

Lengnick-Hall and Lengnick-Hall (2006) พบวา่การแบ่งปันความรู ้ (Shared knowledge) การแลกเปลีย่นความรูใ้น
องคก์าร การสรา้งความรูใ้หมแ่ละการจดัการความรู ้(Knowledge) และทุนมนุษย ์(Human Capital) สง่ผลต่อความส าเรจ็
และความไดเ้ปรยีบเชงิแขง่ขนัขององคก์รทีใ่ชง้านระบบ ERP 

ความส าเรจ็ของการใชบ้รกิารผูป้ระกอบอาชพีอสิระขององคก์ารดา้นระบบ ERP (Use freelance service Success) 
สามารถวดัได้จาก ความพงึพอใจของผู้ใช้บรกิาร การพฒันาประสทิธิภาพทางธุรกิจ โครงการเสร็จตรงตามเวลาและ
งบประมาณ (Lapiedraa et al., 2011) ดงันัน้งานวจิยัน้ีใชค้วามพงึพอใจ (Satisfaction) เป็นตวัแทนความส าเรจ็ในการใช้
บรกิารผูป้ระกอบอาชพีอสิระขององคก์าร (DeLone and McLean, 2003; Hung et al., 2011; ศรณัยภ์ทัร มริอน, 2552) ใน
เรื่องเกีย่วกบัผลลพัธข์องการบรกิาร ผลลพัธต์รงตามความตอ้งการและความคาดหวงัขององคก์าร  ผลลพัธม์คีวามถูกตอ้ง
หรอืมคีวามผดิพลาดน้อยในเกณฑท์ีย่อมรบัได้ (Alexandrova, 2012; Lapiedraa et al., 2011) โดยงานวจิยัมกีรอบแนวคดิ
งานวจิยัดงัภาพที ่3  
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ภาพที ่3 กรอบแนวคดิงานวจิยั 

 

3. วิธีการวิจยั  
งานวจิยัน้ีเป็นการวจิยัเชิงปรมิาณ (Quantitative Research) โดยเก็บรวบรวมขอ้มูลเป็นแบบสอบถาม 

(Questionnaire) Online ผ่าน Google Doc. ก าหนดประชากรจากองคก์ารทีม่กีารใชบ้รกิารผูป้ระกอบอาชพีอสิระ 
(Freelance) ดา้นระบบ ERP ในประเทศไทย ผูว้จิยัท าการสุม่ตวัอยา่งแบบงา่ย (Simple Random Sampling) จากองคก์าร
ทีใ่ชบ้รกิารประกอบไปดว้ย องคก์ารทีเ่ป็น ERP Vendor, ERP Partner โดยผูต้อบแบบสอบถามเป็นบุคคลในองคก์ารทีม่ ี
ต าแหน่งผูจ้ดัการ (Manager) ทีเ่คยใชบ้รกิารผูป้ระกอบอาชพีอสิระหรอืบุคคลทีท่ างานควบคุมผูป้ระกอบอาชพีอสิระของ
องคก์ารดา้นระบบ ERP โดยก าหนดขนาดกลุ่มตวัอยา่งโดยใชโ้ปรแกรม  G * Power (Version 3) ไดจ้ านวนกลุ่มตวัอยา่ง 
107 คน 

เครื่องมอืที่ใชใ้นงานวจิยั คอื แบบสอบถามซึ่งผ่านการทดสอบในดา้นเน้ือหา (Content Validity โดยมกีารทดสอบ
แบบสอบถามจ านวน 2 ครัง้ การทดสอบแบบสอบถามครัง้ทีห่น่ึงจ านวน 40 ฉบบั โดยแจกแบบสอบถามไปยงักลุ่มตวัอยา่ง
ทดสอบ น าผลการเกบ็ขอ้มลูรอบทีห่นึ่งไปวเิคราะหท์างสถติ ิโดยท าการหาความเชื่อถอืได ้(Reliability) โดยคา่สมัประสทิธิค์
รอนแบคอลัฟามากกวา่ 0.7 แต่การวเิคราะหอ์งคป์ระกอบ (Factor Analysis) จากการหมุนแกนดว้ยวธิ ีOrthogonal แบบ 
Varimax with Kaiser Normalization พบวา่ขอ้ค าถามยงัไมจ่ดักลุ่มเป็น 7 กลุ่ม จงึท าการทดสอบแบบสอบถามครัง้ทีส่อง
อกีจ านวน 40 ฉบบั โดยผลการทดสอบครัง้ทีส่องเกณฑค์่าสมัประสทิธิค์รอนแบคอลัฟามากกว่า 0.7 และท าการวเิคราะห์
องคป์ระกอบ (Factor Analysis) พบวา่ขอ้ค าถามจดักลุ่มและขอ้ค าถามของตวัแปรแบ่งกลุ่มได้ 7 กลุ่มตามปัจจยัของตวัแปร
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อสิระตามกรอบแนวคดิงานวจิยั ผูว้จิยัน าแบบสอบถามทีป่รบัปรงุแลว้ไปใชใ้นการเกบ็รวมรวมขอ้มลูกบักลุ่มตวัอยา่งทัง้หมด 
(เพญ็แข ศริวิรรณ, 2546) แบบสอบถามแบ่งออกเป็น 3 สว่น คอื สว่นที ่1 ค าถามขอ้มลูของผูต้อบแบบสอบถาม องคก์าร 
และการใชบ้รกิารผูป้ระกอบอาชพีอสิระ (Freelance) ค าถามเป็นแบบก าหนดค าตอบให ้(Check List) ซึ่งค าถามแต่ละขอ้
นัน้จะมตีวัเลอืกใหเ้ลอืกตอบ (ศรณัยภ์ทัร มริอน, 2552) สว่นที ่2 ค าถามความคดิเหน็ของการใชบ้รกิารผูป้ระกอบอาชพี
อสิระขององคก์ารดา้นระบบ ERP ใชม้าตรวดั 5 ระดบั (Interval Scale) ระดบัความเหน็จากน้อยไปมาก (1-5) และสว่นที ่3 
ขอ้เสนอแนะ 
 

4. ผลการศึกษา 
ผลการศกึษาจากการเกบ็ขอ้มลูจากกลุ่มตวัอยา่ง จ านวน 146 ฉบบั จากการทดสอบเบือ้งตน้ทางสถติขิองตวัแปรใน

งานวจิยัเกีย่วกบัการกระจายในลกัษณะปกต ิ(Normal) ดว้ยค่า Skewness หารดว้ยค่า Standard Error of Skewness 
พบวา่ตวัแปรอสิระสว่นใหญ่มกีารกระจายแบบปกต ิ(Normal) ค่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธ ์(Correlation Matrix) ค าถามในตวั
แปรเดยีวกนัมคี่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธ์ไม่ติดลบ แสดงว่าข้อค าถามมคีวามสมัพนัธ์ไปในทางเดยีวกนั (กลัยา               
วานิชยบ์ญัชา, 2555) 

ผู้วจิยัได้ท าการทดสอบความเชื่อถอืได้ (Reliability) ของเครื่องมอืที่ใช้ในงานวจิยั โดยใช้ค่าสมัประสทิธิ ์            
ครอนแบคอลัฟา (Cronbach’s Alpha) โดยเกณฑม์ากกวา่ 0.7 ทุกตวัแปรทัง้ตวัแปรอสิระทัง้ 7 ตวัแปร รวมถงึตวัแปรตาม 
และของผลรวมทุกตวัแปรมคี่า 0.960 โดยค่าเขา้ใกล ้ 1 แสดงว่ามแีบบสอบถามมคีวามเชื่อถอืไดส้งู หรอืค่อนขา้งสงู    
(เพญ็แข ศริวิรรณ, 2546)  

การวเิคราะหอ์งคป์ระกอบ (Factor Analysis) ผลการวเิคราะห ์ผลจากการหมนุแกนดว้ยวธิ ีOrthogonal แบบ Varimax 
with Kaiser Normalization เมือ่ไมแ่สดงคา่ทศนิยมทีต่ ่ากว่า 0.5 (Hair et al., 2006) พบวา่ขอ้ค าถามจดักลุ่มและขอ้ค าถาม
ของตวัแปรแบ่งกลุ่มได ้7 กลุม่ตามปัจจยัของตวัแปรอสิระตามกรอบแนวคดิงานวจิยั 

ผลการวเิคราะห์ KMO and Bartlett's Test พบวา่ ค่า KMO ของตวัแปรตามความส าเรจ็ของการใชบ้รกิารผูป้ระกอบ
อาชพีอสิระ (Freelance) ขององคก์ารดา้นระบบ ERP (Enterprise Resource Planning) มคี่า 0.817 และค่าผลรวม KMO 
ของตวัแปรอสิระทัง้ 7 ตวัแปรมคี่า 0.895 แสดงวา่ขอ้มลูทีน่ ามาใชใ้นการวเิคราะหต์วัแปรมขีนาดของกลุ่มตวัอยา่งเพยีงพอ 
(กลัยา วานิชยบ์ญัชา, 2555) 

ผลการวเิคราะหท์างสถติพิบว่าตวัแปรอิสระทัง้หมด 7 ตวัแปรประกอบไปดว้ย เป้าหมายและวตัถุประสงค ์(Common 
aims and Objective) ความสามารถในการสื่อสารต่อบุคคลอื่น (Interpersonal Communication) การแบ่งปันความรู ้
(Shared Knowledge) การควบคุมและตรวจสอบโครงการ (Project Control and Monitoring) ความเชื่อมัน่ไวว้างใจ (Trust) 
คุณภาพการบรกิาร (Service Quality) และ ทุนมนุษย ์ (Human Capital) มคีวามสมัพนัธก์บัตวัแปรตาม คอื ความส าเรจ็
ของการใชบ้รกิารผูป้ระกอบอาชพีอสิระ (Freelance) ขององคก์ารดา้นระบบ ERP (Enterprise Resource Planning) โดย
ค่า R = 0.854 ซึง่ตวัแปรอสิระสามารถอธบิายความผนัแปรของตวัแปรตาม R Square ไดเ้ท่ากบั 0.729 คดิเป็นรอ้ยละ 
72.9 ผลการวเิคราะหค์วามถดถอยแสดงใหเ้หน็ว่าตวัแปรอสิระก าหนดตวัแปรตามทีร่ะดบันัยส าคญั (Sig.) p = 0.000      
(F(7,138) = 27.038) ผลการทดสอบสมมุตฐิานของงานวจิยัน้ีพบว่า ปัจจยัซึ่งเป็นตวัแปรอสิระทัง้หมด 7 ตวัแปร มี
ความสมัพนัธอ์ยา่งมนียัส าคญัทางสถติติ่อตวัแปรตามความส าเรจ็ของการใชบ้รกิารผูป้ระกอบอาชพีอสิระ (Freelance) ของ
องคก์ารดา้นระบบ ERP (Enterprise Resource Planning) 
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5. อภิปรายและสรปุผลการวิจยั  
ผลการวจิยัแสดงใหเ้หน็ว่า ปัจจยัทีผู่ว้จิยัน ามาเป็นปัจจยัในงานวจิยัน้ีทัง้ 7 ปัจจยั มคีวามส าคญัอย่างมนียัส าคญัทาง

สถิติต่อความส าเร็จของการใช้บริการผู้ประกอบอาชีพอิสระ  (Freelance) ขององค์การด้านระบบ ERP (Enterprise 
Resource Planning) โดยปัจจยัทีส่ง่ผลมากทีส่ดุคอื การแบ่งปันความรู้ (Shared Knowledge) รองลงมาคอื คุณภาพการ
บรกิาร (Service Quality) และ การควบคุมและตรวจสอบโครงการ (Project Control and Monitoring) 

ประโยชน์ของงานวจิยั เน่ืองจากการจา้งแรงงานผูป้ระกอบอาชพีอสิระ (Freelance) สงูกว่าค่าแรงงานของพนักงาน
ประจ ามาก ดว้ยระยะเวลาการจา้งงานทีจ่ ากดั องค์การควรทราบปัจจยัต่างๆ เพื่อใหใ้ชบ้รกิารผูป้ระกอบอาชพีอสิระ 
(Freelance) ผู้บรหิารองค์การสามารถทราบถึงปัจจยัที่ส่งผลต่อความส าเร็จของการใช้บรกิารผู้ประกอบอาชพีอิสระ
(Freelance) ขององคก์ารดา้นระบบ ERP (Enterprise Resource Planning) โดยพจิารณาในมุมขององคก์ารทีเ่ป็นผูจ้า้ง   
ผูป้ระกอบอาชพีอสิระ (Freelance) และน าไปประยุกตใ์ชใ้หเ้หมาะกบัองคก์ารของตนรวมทัง้น าผลศกึษาไปเป็นแนวทางใน
การบรหิารการใชบ้รกิารจากผูป้ระกอบอาชพีอสิระ (Freelance) ดา้นระบบ ERP (Enterprise Resource Planning) ได้
อยา่งมปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล 

ขอ้จ ากดังานวจิยั นอกจาก ERP Vendor ผูเ้ป็นเจา้ของผลติภณัฑซ์ึ่งมสีว่นแบ่งในตลาดอนัดบัตน้ เช่น SAP, 
Microsoft, Info ฯลฯ ยงัม ีERP Vendor ของประเทศไทย ทีด่ าเนินการพฒันาโดยเจา้ขององคก์ารสญัชาตไิทย ซึง่ผูว้จิยั
ไม่ไดด้ าเนินการศกึษาประเภทและผลติภณัฑ์ในประเทศไทยมากนัก ปัจจยัการควบคุมและตรวจสอบโครงการ  (Project 
Control and Monitoring) เป็นปัจจยัทีผู่ว้จิยัปรบัใหเ้ลก็ลงจากปัจจยัการจดัการโครงการ (Project Management) ซึง่ผูว้จิยั
ตัง้ไวใ้นตอนแรก เน่ืองจากการจดัการโครงการ (Project Management) เป็นปัจจยัทีม่รีายละเอยีดกวา้งมาก ดงันัน้สามารถ
น ามาศกึษาโดยละเอยีดและแยกยอ่ยส าหรบังานวจิยัในอนาคตได ้

งานวิจยัในอนาคต ปัจจุบันสารสนเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศถูกพฒันาอย่างต่อเน่ือง การพฒันาด้าน ERP 
(Enterprise Resource Planning) กม็กีารพฒันาอยา่งต่อเน่ืองเช่นกนั Social Network, on mobile, Big Data, Cloud 
Computing และ Analytic Tools ปัจจุบนัองคก์าร ERP Vendor กม็กีารพฒันาระบบ ERP เพื่อรองรบัการท างานดงักล่าว
เช่นกนัคอื SAP Business Suite 4 SAP HANA (High-Performance Analytical Appliance)ดงันัน้งานวจิยัในอนาคต
สามารถวจิยัปัจจยัทีส่ง่ผลต่อการตดัสนิใจอพัเกรด (Upgrade)  ปัจจยัทีส่ง่ผลต่อการยอมรบัการใชง้าน และปัจจยัทีส่ง่ผลต่อ
ความส าเรจ็ของการใชบ้รกิารระบบรุน่ใหม ่(Version) ได ้ 
 

บรรณานุกรม  
กรมส่งเสรมิอุตสาหกรรม. (2552). รายงานด้านระบบ ERP (Enterprise Resource Planning). สบืค้นจาก 

http://library.dip.go.th/elib/cgi-bin/opacexe.exe?op=gsf&frm=simsch&db=Main&skin=u. 
กลัยา วานิชยบ์ญัชา. (2555). สถติสิ าหรบังานวจิยั. พมิพค์รัง้ที ่1. กรงุเทพฯ: ส านกัพมิพแ์หง่จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั. 
ฐติวิฒัน์ พฒันสขุ. (2556). ปัจจยัทีม่ผีลต่อการประกอบอาชพีอสิระ (สารนิพนธ ์พฒันาแรงงานและสวสัดกิารมหาบณัฑติ). 

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร,์ คณะสงัคมสงเคราะหศ์าสตร.์  
นงนุช องุน่ศร.ี (2553). ปัจจยัทีส่ง่ผลต่อความส าเรจ็ของการใช ้IT outsourcing. (สารนิพนธ์ วทิยาศาสตรมหาบณัฑติ).  

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร,์ คณะพาณิชยศาสตรแ์ละการบญัช.ี 
ปฏวิตั ิพฒันาภมู.ิ (2557). บญัญตั ิ10 ประการสูง่าน freelance. กรงุเทพฯ: ส านกัพมิพณ์ดา. 
เพญ็แข ศริวิรรณ. (2546). สถติเิพือ่การวจิยัโดยใชค้อมพวิเตอร ์(SPSS version 10.0). กรุงเทพฯ: บจก. เทก็ซ ์แอนด ์ 

เจอรน์ลัพบัลเิคชัน่. 



วารสารระบบสารสนเทศดา้นธุรกจิ (JISB) ปีที ่2 ฉบบัที ่3 เดอืน กรกฎาคม-กนัยายน 2559 หน้า 63 
 

ปธกิร ศลิมฐั. (2556). การน าระบบ ERP ไปใชง้านใหป้ระสบความส าเรจ็ : กรณีศกึษาองคก์รภาคอุตสาหกรรมผลติใน
ประเทศไทย. (สารนิพนธ ์วทิยาศาสตรมหาบณัฑติ). มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร,์ คณะพาณิชยศาสตรและการบญัช.ี 

ราชบณัฑติยสถาน. (2546). พจนานุกรม ฉบบัราชบณัฑติยสถาน พ.ศ. 2542. กรงุเทพฯ: นานมบีุ๊คพบัลเิคชัน่ส.์ 
ศรณัยภ์ทัร มริอน. (2552). ปัจจยัทีม่ผีลต่อความส าเรจ็ของระบบ ERP กรณีศกึษา : บรษิทัอุตสาหกรรมปิโตรเคมภีณัฑ์ 

แหง่หนึง่. (สารนิพนธ ์วทิยาศาสตรมหาบณัฑติ). มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร,์ วทิยาลยันวตักรรม. 
สนิุสา บลิสมทั. (2543). ปัจจยัทีม่ผีลต่อการตดัสนิใจประกอบอาชพีอสิระของประชาชน. (วทิยานิพนธ ์สงัคมสงเคราะหศ์า

สตรมหาบณัฑติ) มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร,์ คณะสงัคมสงเคราะหศ์าสตร.์ 
Abu-Musa, A. A. (2011). Exploring Information Systems/Technology Outsourcing in Saudi Organizations: An 

Empirical Study. Journal of Accounting-Business & Management, 18(2), 17-73. 
Ahmad, M., Haleem, A., and Syed, A. A. (2012). Compilation of Critical Success Factors in Implement of 

Enterprise Systems: A Study on Indian Organizations. Global Journal of Flexible Systems Management, 
13(4), 217-232. 

Alexandrova, M. (2012). IT Outsourcing partnerships: Empirical Research on Key Success Factors in Bulgarian 
Organizations. Management Journal, 17(2), 31-50. 

Avison, D., and Malaurent, J. (2007). Impact of cultural differences. A case study of ERP introduction in China. 
International Journal of Information Management, 27(5), 368-374. 

David A. Fields. (2013). The executive’s guild to consultants. The first edition. United Stated of America: The 
McGraw Hill Companies. 

DeLone, W., and McLean, E. R. (2003). The DeLone and McLean Model of Information Systems Success: A 
Ten-Year Update. Journal of Management Information System, 19(4), 9-30. 

Hair, Jr., J. F., Black, W. C., Babin, B. J., Anderson, R. E., and Tatham, R. L. (2006). Multivariate Data Analysis. 
The sixth edition. Upper Saddle River, NJ: Pearson Prentice Hall. 

Heitner, K. L., Kahn, A. E., and Sherman, K. C. (2013). Building Consensus on Defining Success of Diversity 
Work in Organizations. Consulting Psychology Journal, 65(1), 58-73. 

Hung, W. H., Chang, L. M., Yen, D. C., Ho, C. H., and Chiang M. C. (2011). ERP Success in the SMEs. Asia 
Pacific Management Review, 16(4), 503-519. 

Hwang, B. G., ASCE, A. M., and Lim, E. J. (2013). Critical Success Factors for Key Project Players and 
Objectives: Case Study of Singapore. Journal of Construction Engineer and Management, 139(2), 204-215. 

Hynes, G. E. (2012). Improving Employees’ Interpersonal Communication Competencies: A Qualitative Study. 
Business Communication Quarterly, 75(4), 466–475. 

Kurti, I., Barolli, E., and Sevrani, K. (2013). Critical Success factors for Business– IT Alignment: A Review of 
Current Research. Romanian Economic and Business Review, 8(3), 79-97. 

Lapiedraa, R., Alegreb, J., and Chivaa, R. (2011). The important of management innovation and consultant 
services on ERP implement success. The service Industries Journal, 31(12), 1907-1919. 

Lengnick-Hall, C. L., and Lengnick-Hall, M. L. (2006). HR, ERR and Knowledge for Competitive Advantage. 
Journal of Human Resource Management, 45(2), 179-194. 



วารสารระบบสารสนเทศดา้นธุรกจิ (JISB) ปีที ่2 ฉบบัที ่3 เดอืน กรกฎาคม-กนัยายน 2559 หน้า 64 
 

Lizuka, K., Takei, Y., and Nagase, R. (2014). Satisfaction Structure of the Implementation Effect of Enterprise 
Resource Planning (ERP): An Analysis from the Management Style Perspective of Japanese Firms. 
International Journal of Business & Information, 9(3), 273-310. 

McKinney, E., and Kroenke, D. (2014). Essentials of processes, systems, and information with SAP tutorials. The 
first edition. Boston: Pearson Education. 

Mishra, P., Dangayach G. S., and Mittal, M. L. (2011). An empirical study on identification of critical success 
factors in project based organizations. An International Journal. 3(3), 356-372. 

Mishra, P., Dangayach, G. S., and Mittal, M. L. (2011). A Study of Critical Project Success Parameters in 
Different Organizational Conditions. Advances In Management, 4(8), 50-56. 

Morgan, E. (2003). Outsourcing: Towards the Shamrock Organization. Journal of General Management, 29(2), 
35-52. 

Nfuka, E. N., and Rusu, L. (2013). Critical Success Framework for Implementing Effective IT Governance in 
Tanzanian Public Sector Organizations. Journal of Global Information Technology Management (JGITM), 
16(3), 53-77. 

Open source impossible to avoid (2007). Network World. โดย Brodkin, J. ดงึขอ้มลูวนัที ่27 มนีาคม 2557, จาก
http://www.networkworld.com/news/2007/092007-open-source-unavoidable.html. 

Pee, L.G., Kankanhalli, A., and Kim. H. (2010). Knowledge Sharing in Information Systems Development: A 
Social Interdependence Perspective. Journal of the Association for Information, 11(10), 550-575. 

Sarker, S., Sarker, S., and Sahaym, A. (2012). Exploring Value Co-creation in Relationship between an ERP 
Vendor and its Partners. MIS Quarterly, 36(1), 317-338. 

Sirmon, D.G., and Hitt, M.A. (2009). Contingencies within dynamic managerial capabilities: interdependent effects 
of resource investment and deployment on firm performance. Strategic Management Journal, (30)13, 1375-
1394.  

Stacie, P., DeLone, W., and McLean, E.R. (2009). A meta-analytic assessment of the DeLone and McLean IS 
success model. An examination of IS success at the individual level. Journal of Information and Management, 
46(3), 159-166. 

Stacie, P., DeLone, W., and McLean, E.R. (2012). The Past, Present, and Future of IS Success. Journal of the 
Association for Information, 13(5), 341-362. 

Stanciu, V., and Tinca, A. (2013). ERP Solutions between success and failure. Accounting and Management 
Information System. 12(4), 626-649. 

Sumner, M.R. (2009). How alignment strategies influence ERP project success. Taylor & Francis, 3(4), 425–448. 
Varajão, J., Dominguez, C., Ribeiro, P., and Paiva, A. (2014). Critical Success Aspects in Project Management: 

Similarities and Differences between the Construction and the Software Industry. Technical Gazette 21(3), 
583-589. 

Wang, Y. (2008). Assessing e-commerce systems success: a respecification and validation of the DeLone and 
McLean of IS success. Information Systems Journal, 18(5), 529-557. 

javascript:__doLinkPostBack('','ss~~AR%20%22Mishra%2C%20Piyush%22%7C%7Csl~~rl','');
http://econpapers.repec.org/article/mgnjournl/


วารสารระบบสารสนเทศดา้นธุรกจิ (JISB) ปีที ่2 ฉบบัที ่3 เดอืน กรกฎาคม-กนัยายน 2559 หน้า 65 
 

 

สมรรถนะท่ีส ำคญัของผูป้ฏิบติัหน้ำท่ีตวัแทนลกูค้ำในโครงกำรพฒันำซอฟตแ์วร ์
แบบอไจลท่ี์มีอิทธิพลต่อกำรปฏิบติังำนด้ำนควำมต้องกำรผูใ้ช้ 

 

ฐปพงศ ์เศรษฐพิ์ทกัษ์* 
ดเีอสท ีเวลิดว์ายด ์เซอรว์สิ (ประเทศไทย) 

 
*Correspondence: thapapong.s@gmail.com  doi: 10.14456/jisb.2016.21 
 

บทคดัย่อ 
อไจล ์เป็นแนวคดิการด าเนินโครงการพฒันาระบบสารสนเทศทีเ่น้นการจดัการความต้องการผูใ้ชท้ี่มคีวามไม่แน่นอน 

โดยมผีูป้ฏบิตัหิน้าทีต่วัแทนลูกคา้ ที่มบีทบาทส าคญัในการขบัเคลื่อนความต้องการผูใ้ชร้่วมกบัทมีพฒันาและผูใ้ชร้ะบบให้
พฒันาในทศิทางทีเ่หมาะสม และเน่ืองจากแนวโน้มการน าอไจลม์าประยุกตใ์ชท้ีม่ากขึน้ งานวจิยัน้ีจงึมจีุดมุ่งหมายเพื่อตอบ
ค าถามว่า ผูป้ฏบิตัหิน้าทีต่วัแทนลูกคา้ตอ้งมสีมรรถนะในดา้นใดบา้งเพื่อสนับสนุนความรบัผดิชอบของการปฏบิตังิานดา้น
การจดัการความตอ้งการผูใ้ช ้

การเกบ็ขอ้มลูเชงิปรมิาณจากกลุ่มตวัอย่างซึ่งมปีระสบการณ์ในการท างานร่วมกบัผูป้ฏบิตัหิน้าทีต่วัแทนลกูคา้จ านวน 
187 คน พบว่า การเขา้ใจตวัระบบทีก่ าลงัพฒันา การเจรจาต่อรอง การแกปั้ญหา การเขา้ใจภาพเชงิธุรกจิ และการก ากบั
ตนเอง เป็นสมรรถนะทีส่ าคญัต่อการปฏบิตังิานดา้นการจดัการความตอ้งการผูใ้ชข้องผูป้ฏบิตัหิน้าทีต่วัแทนลกูคา้ ในขณะที่
สมรรถนะในการจดัการดา้นการจดัการโครงการในภาพรวมนัน้ แมว้า่มสีว่นชว่ยในการปฏบิตังิาน แต่ไมโ่ดดเด่น เน่ืองจากมี
ผูจ้ดัการโครงการทีร่บัผดิชอบสว่นงานน้ีโดยตรง 

ผลการศกึษาน้ีช่วยยนืยนัถงึกรอบแนวคดิสมรรถนะทีส่ าคญัของผูป้ฏบิตัหิน้าทีต่วัแทนลกูคา้ในการปฏบิตังิานดา้นการ
จดัการความตอ้งการผูใ้ช ้โดยสามารถน าไปเป็นแนวทางการพฒันาบุคลากร และพฒันาหลกัสตูรส าหรบัสถาบนัการศกึษา 
เพือ่รองรบัความทา้ทายในการพฒันาระบบสารสนเทศตามหลกัการอไจลท์ีม่แีนวโน้มขยายตวัอยา่งต่อเนื่อง 

 
ค ำส ำคญั: อไจล ์การพฒันาซอฟตแ์วร ์ผูป้ฏบิตัหิน้าทีต่วัแทนลกูคา้ สมรรถนะ 
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Abstract 
Agile is the information system development concept introduced with an aim to create the process that 

capable for dealing with user requirements uncertainty. Customer representative comes up as an Agile role 
responsible for collaborating with both development team and users to manage the overall user requirements into 
the proper development direction. The role is getting more important, as Agile use is growing. Hence, this has 
risen up the research question – what are the customer representative’s competencies that influence user 
requirements management responsibilities?  

The research is quantitative research. The data from 187 people who have experienced in Agile 
development project was collected and analyzed by factor analysis and multiple regression. The result has 
revealed that customer representative should be competent in system domain, negotiation, problem solving, 
business domain, and self-regulation. The analysis has also demonstrated that management focusing on overall 
project is an optional competency for customer representative. 

The result of this study supports the theoretical competencies framework for customer representatives’ user 
requirements management responsibility. Both business organizations and educational institutes can also apply 
this research result as the guideline to educate the employees and students for the dramatically challenging 
information system development in Agile environment. 

 
Keywords: Agile, Software development, Customer representative, Competency 
 
  



วารสารระบบสารสนเทศดา้นธุรกจิ (JISB) ปีที ่2 ฉบบัที ่3 เดอืน กรกฎาคม-กนัยายน 2559 หน้า 67 

 

1. บทน ำ 
ความตอ้งการน าระบบสารสนเทศเขา้มาประยุกตใ์ชใ้นองคก์รนัน้ก าลงัเพิม่ขึน้อยา่งต่อเน่ือง อยา่งไรกต็ามการแขง่ขนัที่

สูงขึ้นในทุกๆด้านของโลกธุรกิจท าให้ความต้องการผู้ใช้เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเรว็ ความต้องการของผู้ใช้ในช่วงต้น ไม่
สามารถประยุกต์ใช้ได้จรงิเมื่อถึงช่วงปลายของโครงการ ก่อให้เกิดการสูญเสยีต้นทุนโดยเปล่าประโยชน์ขององค์กร 
(Chakraborty, Sarker, and Sarker, 2010) และแสดงใหเ้หน็วา่การเน้นการจดัการกบัความตอ้งการลกูคา้เฉพาะช่วงตน้
ของโครงการนัน้ เริม่ไมเ่หมาะสมในสภาวะปัจจุบนั (Cao and Ramesh, 2008) 

รปูแบบวศิวกรรมความตอ้งการ (Requirement Engineering) แบบดัง้เดมิ ซึง่เป็นกระบวนการทีซ่บัซอ้น ก าลงัสวนทาง
กบัความตอ้งการในปัจจุบนัทีต่้องการกระบวนการที่ยดืหยุ่นและรวดเรว็ ซึ่งหน่ึงในแนวทางน้ีคอืการประยุกต์ ใชว้ศิวกรรม
ความตอ้งการแบบอไจล์ (Agile) โดยจะมวีธิกีารท างานเฉพาะเพื่อส่งมอบซอฟต์แวรท์ีม่คีุณค่าต่อธุรกจิอย่างสม ่าเสมอ 
รวมทัง้เน้นการสือ่สารทีท่ าความเขา้ใจระหว่างลกูคา้และทมีพัฒนาซึง่ด าเนินไปตลอดทัง้โครงการ โดยพบว่ามแีนวโน้มการ
เตบิโตทีต่่อเน่ืองของการน าอไจลม์าใชใ้นอุตสาหกรรมพฒันาซอฟตแ์วรต์่างๆอยา่งต่อเน่ือง  (“Version One - 8th Annual 
State of Agile Survey”, 2014)  

หน่ึงในบทบาทหน้าทีท่ีส่ าคญัของการจดัการความตอ้งการผูใ้ชใ้นโครงการพฒันาซอฟตแ์วรแ์บบ  อไจลน์ัน้คอืผูป้ฏบิตัิ
หน้าที่ตวัแทนลูกค้า (Customer Representative) ที่ท าหน้าที่ตวัแทนลูกค้าทัง้ในการระบุความต้องการจากผู้ใช ้
(Requirement Identification) การท าความเขา้ใจความตอ้งการเหล่านัน้ใหถ้่องแท ้(Requirement Clarification) การจดั
เรยีงล าดบัความส าคญัของความต้องการจากผูใ้ช ้(Requirement Prioritization) การตอบขอ้สงสยันักพฒันาระบบ การ
ด าเนินการตดัสนิใจในเรื่องส าคญัต่างๆ ทัง้หมดน้ีภายใต้จุดมุ่งหมายคอืการท าใหม้ัน่ใจว่าซอฟต์แวรท์ีก่ าลงัพฒันานัน้ตรง
ตามความตอ้งการผูใ้ช ้(Matook and Maruping, 2014) และเกดิมลูค่าในทางธุรกจิ (Tripathi and Goyal, 2014) ซึง่ใน
งานวจิยัโดย De-Ste-Croix and Easton (2008) ไดก้ลา่วถงึงานตวัแทนลกูคา้วา่ถอืเป็นสิง่ทีท่า้ทาย  

จากขอ้มลูทีก่ลา่วมาในขา้งตน้ ภายใตค้วามส าคญัของการจดัการความตอ้งการผูใ้ชซ้ึง่มแีนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้ในหลกัอไจล ์
รวมทัง้ลกัษณะหน้าที ่และวธิกีารท างานในการจดัการความตอ้งการผูใ้ชท้ีเ่ปลีย่นไป รวมถงึความทา้ทายในการจดัการความ
ตอ้งการผูใ้ชท้ีย่งัคงพบไดใ้นโครงการอไจล ์จงึเกดิค าถามวา่สมรรถนะในดา้นใดของผูป้ฏบิตัหิน้าทีต่วัแทนลกูคา้ทีม่อีทิธพิล
ต่อความรบัผดิชอบของการปฏบิตังิานดา้นการจดัการความตอ้งการผูใ้ช ้ 

 
2. ทฤษฎีและงำนวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 
2.1 กำรพฒันำซอฟตแ์วรแ์บบอไจล ์และผูป้ฏิบติัหน้ำท่ีตวัแทนลกูค้ำ   

Smith and Sidky (2009) กล่าวถงึ 3 องคป์ระกอบของการพฒันาซอฟตแ์วรแ์บบอไจล ์ ไดแ้ก่ (1) แนววธิปีฏบิตั ิ     
(2) หลกัการ และ (3) คุณค่าหลกั โดยแนววธิปีฏบิตัจิะถูกน าเสนอเพิม่เตมิขึน้เรื่อยๆ (“Guide to Agile Practice”, 2013) 
โดยถา้นับถงึช่วงเวลาด าเนินงานวจิยัน้ี (25 ตุลาคม 2557) จะแจกแจงไดท้ัง้สิน้ 60 หลกัปฏบิตั ิ เพื่อน ามาปฏบิตัใิห้
กระบวนการพฒันาด าเนินไปภายใตห้ลกัการ 12 ขอ้ทีป่ระกาศไว ้ซึง่หลกัการเหล่านัน้มุง่สู่การสรา้งคุณค่าหลกัของอไจลซ์ึง่
ถูกระบุไวใ้นรปูถอ้ยแถลงอุดมการณ์แห่งอไจล์ (Agile Manifesto) โดยมทีัง้สิน้ 4 ประการ (“Agile Manifesto”, 2014) 
ทัง้หมดนี้ดงัแสดงในตารางที ่1 และ 2 
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ตารางที ่1 แสดงถอ้ยแถลงอุดมการณ์แหง่อไจลท์ัง้ 4 ประการ 
ถ้อยแถลงอดุมกำรณ์แห่งอไจล ์

1) ใหค้วามส าคญักบัคนและการมปีฎสิมัพนัธก์นั มากกวา่การท าตามขัน้ตอนและเครือ่งมอื  
2) ใหค้วามส าคญักบัซอฟตแ์วรท์ีน่ าไปใชง้านไดจ้รงิ มากกวา่เอกสารทีค่รบถว้นสมบรูณ์ 
3) ใหค้วามส าคญักบัการรว่มมอืท างานกบัลกูคา้ มากกวา่การต่อรองใหเ้ป็นไปตามสญัญา  
4) ใหค้วามส าคญักบัการตอบรบักบัการเปลีย่นแปลง มากกวา่การท าตามแผนทีว่างไว ้

 
ตารางที ่2 แสดงหลกัการของอไจลท์ัง้ 12 ขอ้ 

หลกักำรของอไจล ์
1) ความส าคญัสงูสดุของพวกเราคอืความพงึพอใจของลกูคา้ทีม่ตี่อการสง่มอบซอฟตแ์วรท์ีม่คีุณค่าต่อลกูคา้ตัง้แต่ตน้

อยา่งต่อเนื่อง  
2) ยอมรบัการเปลื่ยนแปลงความตอ้งการของลกูคา้แมใ้นชว่งทา้ยของการพฒันา สามารถแปรเอาความเปลีย่นแปลงมา

เป็นความไดเ้ปรยีบในการแขง่ขนัของลกูคา้  
3) สง่มอบซอฟตแ์วรท์ีใ่ชง้านไดจ้รงิอยา่งสม ่าเสมอ อาจเป็นทุกสองถงึสามสปัดาหห์รอืทุกสองถงึสามเดอืน โดยควรท า

ใหร้ะยะเวลาระหวา่งการสง่มอบนัน้สัน้ทีส่ดุเท่าทีเ่ป็นไปได ้ 
4) ตวัแทนจากฝ่ายธุรกจิและนกัพฒันาจะตอ้งท างานรว่มกนัเป็นประจ าทุกวนัตลอดโครงการ  
5) ท าใหแ้น่ใจวา่สมาชกิโครงการเขา้ใจและมจีุดมุง่หมายของโครงการรว่มกนั สรา้งสภาวะแวดลอ้มและใหก้ารสนบัสนุน

ในสิง่ทีพ่วกเขาตอ้งการและใหค้วามไวว้างใจแก่พวกเขาในการทีจ่ะท างานใหบ้รรลุเป้าหมายนัน้  
6) วธิทีีม่ปีระสทิธภิาพและประสทิธผิลสงูสดุในการถ่ายทอดขอ้มลูต่างๆไปสูท่มีพฒันาและภายในทมีพฒันาเองคอืการ

พดูคุยแบบซึง่หน้า 
7) ซอฟตแ์วรท์ีใ่ชง้านไดจ้รงิเป็นตวัหลกัในการวดัความกา้วหน้าของโครงการ 
8) สนบัสนุนใหเ้กดิการพฒันาแบบยัง่ยนื กลา่วคอืผูส้นบัสนุน นกัพฒันา และตวัแทนผูใ้ช ้ควรจะสามารถรกัษาอตัรา

ความเรว็ในการท างานรว่มกนัใหค้งทีไ่ดต้ลอดไป  
9) การใสใ่จในความเป็นเลศิทางเทคนิคและงานออกแบบทีด่อียา่งต่อเน่ือง  
10) ใหค้วามส าคญักบัความเรยีบงา่ยหรอืศลิปะในการท างานอยา่งพอเพยีง 
11) สถาปัตยกรรมซอฟตแ์วร ์ความตอ้งการของลกูคา้ และงานออกแบบทีด่ทีีส่ดุ เกดิจากทมีทีบ่รหิารจดัการตวัเองได้  
12) ทมีจะตอ้งมกีารก าหนดชว่งเวลาหนึ่งๆทีจ่ะท าการประเมนิเป็นประจ าเพือ่ยอ้นกลบัไปตรองดสูิง่ทีผ่า่นมาเพื่อหาทาง
ทีจ่ะพฒันาความม ี
     ประสทิธผิลของทมีแลว้น าสิง่เหล่านัน้มาปรบัปรงุและเปลีย่นแปลงพฤตกิรรมของทมี 

 
หลกัการอไจล์นัน้ถูกน าไปประยุกต์ใชไ้ด้ภายใต้โครงการพฒันาซอฟต์แวรใ์นหลายระเบยีบวธิ ี(Chemuturi, 2013; 

Qasaimeh, Mehrfard, and Hamou-Lhadj, 2008) โดยกลุ่มระเบยีบวธิทีีพ่บเหน็อยา่งกวา้งขวาง ไดแ้ก่ สกรมั (Scrum) 
ครสิตลั (Crystal) เอ๊กซต์รมีโปรแกรมมิง่ (Extreme Programming: XP) การพฒันาแบบไดนามกิ (Dynamic Software 
Development) การพฒันาโดยใชฟี้เจอรข์บัเคลื่อน (Feature Driven Development) และการพฒันาแบบอแด๊ปทฟี 
(Adaptive Software Development) ซึง่ทัง้หมดลว้นมแีนวทางการพฒันาทีเ่ป็นไปแบบหลายวงรอบสัน้ๆ (Iteration) เพื่อต่อ
ยอดความตอ้งการผูใ้ช ้เสรมิคุณคา่ และคอ่ยๆเพิม่ความสมบรูณ์ของตวัซอฟตแ์วรเ์หล่านัน้ 
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การมีตัวแทนลูกค้าท างานเป็นส่วนหน่ึงของทีมพัฒนาเป็นคุณลักษณะร่วมของโครงการอไจล์ในทุกรูปแบบ 
(Chemuturi, 2013) โดยเป็นหนึ่งบทบาทส าคญัของผูท้ีด่แูลเรือ่งความตอ้งการผูใ้ช ้ซึง่มกีารก าหนดหรอืมชีื่อเรยีกทีแ่ตกต่าง
กนัไปในแต่ละระเบยีบวธิตี่างๆ ภายใตห้ลกัอไจล์ เช่น ออนไซดค์สัโตเมอรใ์นระเบยีบวธิเีอ๊กซต์รมีโปรแกรมมิง่ โปรดกัซ ์ 
โอวเ์นอรใ์นระเบยีบวธิสีกรมั (Matook and Maruping, 2014) แอมบาสเดอรย์สูเซอร์วชิ ัน่นารี ่ แอดไวเซอรย์สูเซอร ์        
ในระเบยีบวธิพีฒันาแบบไดนามกิ (Chemuturi, 2013) โดยไมว่า่จะมกีารก าหนดชื่อเรยีกทีช่ดัเจนหรอืไม่ ความคาดหวงัของ
ผู้ปฏิบตัิหน้าที่น้ีคือการช่วยเหลือทีมพฒันาเพื่อให้มัน่ใจได้ว่าก าลงัด าเนินไปในแนวทางที่ตรงกบัความคาดหวงัลูกค้า  
(Matook and Maruping, 2014) งานวจิยัโดย Paetsch et al. (2003)  ไดก้ล่าวถงึความส าคญัของการเขา้มามสีว่นรว่มของ
ลกูคา้ โดยเป็นเหตุผลหลกัทีก่ าหนดความส าเรจ็และลดความยากล าบากในการด าเนินโครงการพฒันาซอฟตแ์วร ์ 
2.2 กรอบแนวคิดสมรรถนะของตวัแทนลกูค้ำในอไจล ์  

จากงานวจิยัเชงิคุณภาพ Matook and Maruping (2014) ไดเ้สนอตวัแบบสมรรถนะของผูป้ฏบิตัหิน้าทีต่วัแทนลูกคา้ 
โดยผูป้ฏบิตัหิน้าทีต่วัแทนลกูคา้จ าเป็นตอ้งมสีมรรถนะในสามสว่นหลกั อนัไดแ้ก่  กลุ่มสมรรถนะส่วนงำนธรุกิจ – เป็น
กลุ่มที่เกี่ยวขอ้งกบัมุมมองด้านธุรกจิโดยเน้นถงึสภาพแวดลอ้มกระบวนงานของลูกคา้และการจดัการโครงการซอฟต์แวร ์
กลุ่มสมรรถนะส่วนควำมสมัพนัธ์ทำงสงัคม  – เป็นกลุ่มของสมรรถนะในมุมมองทีต่วัแทนลูกคา้ตอ้งเขา้ไปมคีวาม
เกีย่วขอ้งกบัสงัคมและบุคคล โดยเน้นย า้ไปทีก่ารมปีฏสิมัพนัธแ์ละการสรา้งความสมัพนัธก์บัสว่นงานต่างๆทีเ่กีย่วขอ้ง กลุ่ม
สมรรถนะส่วนกำรด ำเนินกำรพฒันำระบบ – เป็นกลุ่มของสมรรถนะซึ่งเกี่ยวขอ้งกบัตวัระบบที่ก าลงัพฒันา โดยเน้น
มุมมองของกระบวนการพฒันาซอฟตแ์วร์ แต่ไมค่รอบคลุมมุมมองของเทคนิคการสรา้งซอฟตแ์วร ์รวมทัง้ไดร้ะบุถงึ ควำม
รบัผิดชอบของกำรปฏิบติังำนด้ำนกำรจดักำรควำมต้องกำรผู้ใช้ ว่าเป็นหน่ึงในความรบัผดิชอบชดัแจง้ของผูป้ฏบิตัิ
หน้าทีต่วัแทนลกูคา้ โดยประกอบไปดว้ย 3 สว่นหลกั ไดแ้ก่ (1) การระบุใหค้วามตอ้งการผูใ้ช ้(2) การท าใหค้วามตอ้งการ
ผูใ้ชม้คีวามกระจา่ง และ (3) การจดัเรยีงล าดบัความส าคญัของความตอ้งการผูใ้ช ้ 
2.3 วรรณกรรมอ่ืนๆท่ีเก่ียวข้องกบัสมรรถนะในกำรจดักำรควำมต้องกำรผูใ้ช้ 

นอกเหนือจากกรอบแนวคดิสมรรถนะของ Matook and Maruping (2014) แลว้นัน้ งานวจิยัอื่นๆยงัไดก้ล่าวถงึ
สมรรถนะต่างๆที่จ าเป็นและมสีว่นช่วยในการปฏบิตังิานดา้นความต้องการผูใ้ช ้ดงัเช่น สมรรถนะในกำรเข้ำใจภำพเชิง
ธรุกิจ – ที่มคีวามจ าเป็นต่อการท างานภายใตส้ภาพแวดลอ้มที่อาจเกดิความเปลี่ยนแปลงทางดา้นความตอ้งการผูใ้ชไ้ด้
ตลอดเวลา (Tripathi and Goyal, 2014) สมรรถนะในกำรแก้ปัญหำ – ทีจ่ าเป็นส าหรบักระบวนการวศิวกรรมความ
ตอ้งการทีม่กัจะเตม็ไปดว้ยกจิกรรมการแกปั้ญหาทีซ่บัซอ้นและด าเนินไปตลอดเวลา (Cybulski et al., 2003) สมรรถนะใน
กำรเจรจำต่อรอง – ทีจ่ าเป็นส าหรบักระบวนการพฒันาซอฟตแ์วร ์โดยถอืวา่เป็นธรรมชาตขิองวฒันธรรมแบบอไจลท์ีต่อ้ง
มกีารเจรจาต่อรอง (Lindvall et al., 2002) สมรรถนะในกำรก ำกบัตนเอง – ทีจ่ าเป็นส าหรบัการปฏบิตังิานภายใต้
สภาพแวดลอ้มโครงการแบบอไจลท์ีม่คีวามยดืหยุน่ (Maruping, Venkatesh and Agarwal, 2009)  สมรรถนะในกำร
จดักำร – ซึง่มคีวามจ าเป็นต่อบทบาทหน้าทีใ่หม่ๆ ทีก่ าลงัจะเกดิขึน้ของบุคคลากรดา้นระบบสารสนเทศ โดยโครงการอไจล์
ทีป่ระสบความส าเรจ็จะเกดิจากการจดัการทีด่ ี(Chow and Cao, 2008; Lee, Trauth and Farwell, 1995) และ สมรรถนะ
ในกำรเข้ำใจตวัระบบท่ีก ำลงัพฒันำ – โดยในกระบวนการวศิวกรรมความต้องการ การประสานงานเกี่ยวกบัความ
ตอ้งการผูใ้ช ้ทัง้ตวัแทนผูใ้ชแ้ละตวัแทนนักพฒันาตอ้งมองระบบทีพ่ฒันาใหเ้ป็นภาพเดยีวกนั ซึ่งการมองภาพเดยีวกนักบั
ทมีนัน้จะท าใหเ้กดิผลสมัฤทธิข์องงานทีด่ ี(Chakraborty, Sarker and Sarker, 2010; Jonker et al., 2011) 
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3. กรอบแนวคิดและสมมติฐำนกำรวิจยั 
การประมวลตวัแบบของ Matook and Maruping (2014) รว่มกบัการทบทวนวรรณกรรมเพิม่เตมิ สามารถสรุปจ าแนก

เป็นสมมุตฐิาน 1-6 (H1-H6) อนัเป็นปัจจยัสมรรถนะต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้งและมอีทิธพิลเชงิบวกต่อการปฏบิตังิานดา้นการ
จดัการความตอ้งการผูใ้ชข้องตวัแทนลกูคา้ ดงัน้ี (H1) สมรรถนะในการเขา้ใจภาพเชงิธุรกิจ (H2) สมรรถนะในการแกปั้ญหา 
(H3) สมรรถนะในการเจรจาต่อรอง (H4) สมรรถนะในการก ากบัตนเอง  (H5) สมรรถนะในการจดัการ และ (H6) สมรรถนะ
ในการเขา้ใจตวัระบบทีก่ าลงัพฒันา ดงักรอบการวจิยัในภาพที ่1 
 

 
ภาพที1่ แสดงกรอบการวจิยัและสมมตุฐิานเบือ้งตน้ 

 

4. วิธีกำรวิจยั  
การด าเนินการวจิยั ใชก้ารประมวลขอ้มลูจากการทบทวนวรรณกรรม และจากการส ารวจโดยเก็บขอ้มลูเชงิปรมิาณผ่าน

แบบสอบถาม โดยมกีลุ่มเป้าหมายคอืผูม้ปีระสบการณ์การปฏบิตังิานรว่มกบัตวัแทนลกูคา้ในโครงการอไจล์เป็นระยะเวลา
ไม่ต ่ากว่า 6 เดอืน ซึง่จากการทบทวนวรรณกรรมในอดตีนัน้ ได้ขอ้ค าถามส าหรบัแบบสอบถามทัง้สิน้ 37 ขอ้ (Bassellier 
and Benbasat, 2004; Matook and Maruping, 2014; Li et al., 2011; Brennan et al., 2011; Leach, Liu and Johnson, 
2005; Stratman and Roth, 2002; Chen et al., 2009) จงึไดด้ าเนินการทดสอบขอ้ค าถามในเบือ้งตน้กบักลุ่มตวัอยา่ง
จ านวน 40 คน โดยมกีารสุม่สมัภาษณ์กลุม่ตวัอยา่งเพื่อสอบถามความเขา้ใจรวมถงึตรวจสอบความเทีย่งในเบือ้งตน้ ซึง่จาก
การทดสอบน้ีไม่พบว่าขอ้ค าถามใดแสดงคุณสมบตัทิี่สมควรถูกตดัออกก่อนการเกบ็ขอ้มูลจรงิ จากนัน้แบบสอบถามไดถู้ก
น าไปกระจายยงักลุ่มตวัอย่างเป้าหมาย โดยไดร้บัแบบสอบถามตอบกลบัจ านวน 198 ตวัอย่าง ส าหรบัการน าไปวเิคราะห์
ขอ้มลูในสว่นถดัไป 
 

5. ผลกำรวิจยั 
จากแบบสอบถามตอบกลบัจ านวน 198  ตวัอย่าง ซึ่งภายหลงัจากการคดักรองแบบสอบถามซึ่งมขีอ้มูลไม่สมบูรณ์ มี

การตอบขอ้ค าถามที่โน้มเอยีงผดิปกติ และไม่ผ่านเกณฑ์ขอ้ค าถามคดักรอง ส าหรบัการน ามาวเิคราะห์ทัง้สิน้จ านวน 11  
ตวัอยา่งออกนัน้ เหลอืแบบสอบถามจ านวน 187 ตวัอยา่งทีน่ าไปวเิคราะหข์อ้มลู โดยมรีายละเอยีดการวเิคราะหด์งัต่อไปนี้ 
5.1 กำรทดสอบข้อตกลงเบือ้งต้นทำงสถิติ 

ก่อนการวเิคราะห์ขอ้มูลที่ได้จากแบบสอบถามนัน้ ได้ท าการตรวจสอบความน่าเชื่อถือของแบบสอบถามโดยใช้ค่า
สมัประสทิธิค์อนแบคอลัฟ่าทีเ่กณฑ ์0.7 ขึน้ไป (Nunnally, 1978) ซึง่ในขัน้ตอนน้ีไดม้กีารตดัขอ้ค าถามบางสว่นออกเพื่อให้
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ได้ค่าสัมประสิทธิค์อนแบคอัลฟ่าที่สูงที่สุด จากนัน้จึงท าการตรวจสอบความตรงของข้อค าถามด้วยการวิเคราะห์
องค์ประกอบ (Factor Analysis) โดยขอ้ค าถามทีเ่กาะกลุ่มกนัในแต่ละปัจจยัตอ้งมคี่าน ้าหนักองคป์ระกอบ (Factor 
Loading) ตัง้แต่ 0.45 ซึ่งถอืเป็นค่าขัน้ต ่าทีย่อมรบัส าหรบัการวเิคราะหข์อ้มลูกบักลุ่มตวัอย่างจ านวนตัง้แต่ 150-199 
ตวัอย่าง (Hair et al., 2010) ซึง่ผลจากการวเิคราะหน์ัน้ไดม้กีารตดัขอ้ค าถามบางสว่นทีม่คี่าน ้าหนักองคป์ระกอบไม่ถงึ
เกณฑท์ีก่ าหนดออก ในสว่นการแตกตวัขององคป์ระกอบนัน้พบว่าไม่แตกต่างไปจากทีไ่ดก้ าหนดไวใ้นกรอบการวจิยั คอื 6 
องคป์ระกอบส าหรบักลุ่มทีเ่ป็นปัจจยัสว่นตวัแปรอสิระ และ 1 องคป์ระกอบส าหรบักลุ่มทีเ่ป็นปัจจยัสว่นตวัแปรตาม ทัง้หมด
น้ีดงัแสดงในตารางที ่3 และ 4  
 

ตารางที ่3 แสดงปัจจยัหลงัการวเิคราะหค์า่คอนแบคอลัฟ่า และวเิคราะหอ์งคป์ระกอบ ในสว่นตวัแปรอสิระ 

ปัจจยัและข้อค ำถำม ค่ำเฉล่ีย 
ค่ำ

เบ่ียงเบน
มำตรฐำน 

ค่ำน ้ำหนัก
องคป์ระกอบ 

1. สมรรถนะในกำรเข้ำใจภำพเชิงธรุกิจ (Cronbach's alpha = 0.847) 
1.1 ผูป้ฏบิตัหิน้าทีต่วัแทนลกูคา้มคีวามสามารถเขา้ใจเป้าหมายและ
วตัถุประสงคข์ององคก์รทีจ่ะน าระบบทีพ่ฒันาไปใช ้

3.71 0.71 0.647 

1.2 ผูป้ฏบิตัหิน้าทีต่วัแทนลกูคา้มคีวามสามารถเขา้ใจปัจจยัแวดลอ้มภายนอก
ต่างๆขององคก์รทีจ่ะน าระบบทีพ่ฒันาไปใช ้

3.50 0.76 0.709 

1.3 ผูป้ฏบิตัหิน้าทีต่วัแทนลกูคา้มคีวามสามารถเขา้ใจความสมัพนัธข์อง
หน่วยงานภายในต่างๆในองคก์รทีจ่ะน าระบบทีพ่ฒันาไปใช ้

3.56 0.72 0.687 

1.4 ผูป้ฏบิตัหิน้าทีต่วัแทนลกูคา้ตวัแทนลกูคา้มคีวามสามารถเขา้ใจ
กระบวนการท างานขององคก์รทีจ่ะน าระบบทีพ่ฒันาไปใช ้ 

3.64 0.73 0.613 

1.5 ผูป้ฏบิตัหิน้าทีต่วัแทนลกูคา้มคีวามสามารถเขา้ใจโอกาสใหม่ๆ อนัเป็น
ประโยชน์ต่อองคก์รทีจ่ะเกดิขึน้จากการน าระบบทีพ่ฒันาไปใช ้

3.66 0.71 0.714 

1.6 ผูป้ฏบิตัหิน้าทีต่วัแทนลกูคา้มคีวามสามารถเขา้ใจวธิกีารวดัผลการ
ด าเนินงานขององคก์รทีจ่ะน าระบบทีพ่ฒันาไปใช้ 

3.52 0.78 0.712 

2. สมรรถนะในกำรแก้ปัญหำ (Cronbach's alpha = 0.860) 
2.1 ในการแกปั้ญหานัน้ผูป้ฏบิตัหิน้าทีต่วัแทนลกูคา้ตอ้งสามารถระบุปัญหาที่
เกดิขึน้จรงิตามสถานการณ์ได ้

3.70 0.75 0.614 

2.2 ในการแกปั้ญหานัน้ผูป้ฏบิตัหิน้าทีต่วัแทนลกูคา้ตอ้งสามารถอธบิาย
รายละเอยีดลกัษณะของปัญหาทีเ่กดิขึน้ได ้

3.59 0.77 0.796 

2.3 ในการแกปั้ญหานัน้ผูป้ฏบิตัหิน้าทีต่วัแทนลกูคา้มคีวามสามารถ
ประเมนิผลไดผ้ลเสยีของทางเลอืกทีส่รา้งขึน้เพื่อใชใ้นการแกปั้ญหาได้ 

3.52 0.71 0.675 

2.4 ในการแกปั้ญหานัน้ผูป้ฏบิตัหิน้าทีต่วัแทนลกูคา้มคีวามสามารถ
ประเมนิผลทีเ่กดิจากการประยกุตใ์ชท้างเลอืกเพือ่แกปั้ญหา 

3.53 0.76 0.670 

2.5 ในการแกปั้ญหานัน้ผูป้ฏบิตัหิน้าทีต่วัแทนลกูคา้มคีวามสามารถเลอืกแนว
ทางการแกไ้ขทีต่รงตามวตัถุประสงคข์องการแกปั้ญหาทีเ่กดิขึน้ได ้

3.55 0.76 0.669 
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ตารางที ่3 แสดงปัจจยัหลงัการวเิคราะหค์า่คอนแบคอลัฟ่า และวเิคราะหอ์งคป์ระกอบ ในสว่นตวัแปรอสิระ (ต่อ) 

ปัจจยัและข้อค ำถำม ค่ำเฉล่ีย 
ค่ำ

เบ่ียงเบน
มำตรฐำน 

ค่ำน ้ำหนัก
องคป์ระกอบ 

3. สมรรถนะในกำรเจรจำต่อรอง (Cronbach's alpha = 0.766) 
3.1 ผูป้ฏบิตัหิน้าทีต่วัแทนลกูคา้มคีวามสามารถเลอืกใชร้ปูแบบของการเจรจา
ต่อรองไดเ้หมาะสมกบัสถานการณ์ 

3.57 0.80 0.603 

3.2 ผูป้ฏบิตัหิน้าทีต่วัแทนลกูคา้มคีวามสามารถเขา้ใจความตอ้งการของทุก
ฝ่ายในการเจรจาต่อรอง 

3.64 0.74 0.688 

3.3 ผูป้ฏบิตัหิน้าทีต่วัแทนลกูคา้มคีวามสามารถระบุขอ้ตกลงรว่มกนัระหวา่ง
ทุกฝ่ายทีเ่กีย่วขอ้งในการเจรจาต่อรอง 

3.56 0.80 0.456 

4. สมรรถนะในกำรก ำกบัตนเอง (Cronbach's alpha = 0.855) 
4.1 ผูป้ฏบิตัหิน้าทีต่วัแทนลกูคา้มคีวามสามารถวางแผนเพือ่กา้วขา้มอุปสรรค
ทีเ่กดิขึน้ดว้ยตนเองได ้

3.52 0.83 0.657 

4.2 ผูป้ฏบิตัหิน้าทีต่วัแทนลกูคา้มคีวามสามารถก ากบัดแูลความคบืหน้างานที่
ตนรบัผดิชอบได ้

3.52 0.74 0.664 

4.3 ผูป้ฏบิตัหิน้าทีต่วัแทนลกูคา้มคีวามสามารถสรา้งแรงจงูใจใหต้นเองในการ
ปฏบิตังิานได ้

3.66 0.82 0.745 

4.4 ผูป้ฏบิตัหิน้าทีต่วัแทนลกูคา้มคีวามสามารถบรหิารเวลาส าหรบังานทีต่น
รบัผดิชอบไดอ้ยา่งเหมาะสม 

3.55 0.76 0.737 

4.5 ผูป้ฏบิตัหิน้าทีต่วัแทนลกูคา้มคีวามมุง่มัน่ในการปฏบิตังิานตามหน้าที่
ความรบัผดิชอบของตนเพือ่ใหบ้รรลุเป้าหมาย 

3.58 0.75 0.855 

5. สมรรถนะในกำรจดักำร (Cronbach's alpha = 0.832) 
5.1 ผูป้ฏบิตัหิน้าทีต่วัแทนลกูคา้มปีระสบการณ์ในการจดัการโครงการพฒันา
ระบบ 

3.31 0.80 -0.692 

5.2 ผูป้ฏบิตัหิน้าทีต่วัแทนลกูคา้มคีวามสามารถก าหนดมาตรวดัสถานะของ
งานต่างๆในโครงการพฒันาระบบได ้

3.26 0.73 -0.713 

5.3 ผูป้ฏบิตัหิน้าทีต่วัแทนลกูคา้มคีวามสามารถสอบทานงานของโครงการ
พฒันาระบบตามชว่งเวลาทีก่ าหนดได ้

3.26 0.76 -0.749 

5.4 ผูป้ฏบิตัหิน้าทีต่วัแทนลกูคา้มคีวามสามารถตดิตามความคบืหน้าของงาน
ในโครงการพฒันาระบบได ้

3.42 0.78 -0.703 

5.5 ผูป้ฏบิตัหิน้าทีต่วัแทนลกูคา้มคีวามสามารถเขา้ใจกระบวนการท างานตาม
รปูแบบอไจลไ์ดต้ัง้แต่เริม่ตน้จนกระทัง่สง่มอบระบบใหก้บัลกูคา้ 

3.33 0.77 -0.630 
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ตารางที ่3 แสดงปัจจยัหลงัการวเิคราะหค์า่คอนแบคอลัฟ่า และวเิคราะหอ์งคป์ระกอบ ในสว่นตวัแปรอสิระ (ต่อ) 

ปัจจยัและข้อค ำถำม ค่ำเฉล่ีย 
ค่ำ

เบ่ียงเบน
มำตรฐำน 

ค่ำน ้ำหนัก
องคป์ระกอบ 

6. สมรรถนะในกำรเข้ำใจตวัระบบท่ีก ำลงัพฒันำ (Cronbach's alpha = 0.850) 
6.1 ผูป้ฏบิตัหิน้าทีต่วัแทนลกูคา้มคีวามสามารถเขา้ใจไดอ้ยา่งชดัเจนถงึความ
แตกต่างระหวา่งขอ้ก าหนดความตอ้งการระบบ ในมมุมองของผูใ้ชแ้ละมมุของ
ทมีพฒันา 

3.41 0.74 -0.665 

6.2 ผูป้ฏบิตัหิน้าทีต่วัแทนลกูคา้มคีวามสามารถเขา้ใจไดอ้ยา่งชดัเจนถงึความ
แตกต่างเกีย่วกบัเกณฑท์ีใ่ชว้ดัความส าเรจ็ของโครงการพฒันาระบบ ใน
มมุมองของผูใ้ชแ้ละมมุมองของทมีพฒันา 

3.47 0.78 -0.624 

6.3 ผูป้ฏบิตัหิน้าทีต่วัแทนลกูคา้มคีวามสามารถเขา้ใจไดอ้ยา่งชดัเจนถงึความ
แตกต่างเกีย่วกบัความสามารถและขอ้จ ากดัของระบบ ในมมุมองของผูใ้ชแ้ละ
มมุมองของทมีพฒันา 

3.51 0.83 -0.705 

6.4 ผูป้ฏบิตัหิน้าทีต่วัแทนลกูคา้มคีวามสามารถเขา้ใจไดอ้ยา่งชดัเจนถงึความ
แตกต่างระหวา่งขอ้มลูทีน่ าเขา้ระบบและผลลพัธท์ีไ่ดจ้ากระบบ ในมมุมองของ
ผูใ้ชก้บัในมมุมองของทมีพฒันา 

3.55 0.85 -0.763 

 
ตารางที ่4 แสดงปัจจยัหลงัการวเิคราะหค์า่คอนแบคอลัฟ่า และวเิคราะหอ์งคป์ระกอบ ในสว่นตวัแปรตาม 

ปัจจยัและข้อค ำถำม ค่ำเฉล่ีย 
ค่ำ

เบ่ียงเบน
มำตรฐำน 

ค่ำน ้ำหนัก
องคป์ระกอบ 

1. ควำมรบัผิดชอบของกำรปฏิบติังำนด้ำนกำรจดักำรควำมต้องกำรผูใ้ช้ (Cronbach's alpha = 0.780) 
1.1 ผูป้ฏบิตัหิน้าทีต่วัแทนลกูคา้สามารถรบัผดิชอบในการรว่มระบุขอบเขต
ของระบบงานทีพ่ฒันา 

3.49 0.72 0.668 

1.2 ผูป้ฏบิตัหิน้าทีต่วัแทนลกูคา้สามารถรบัผดิชอบในการรว่มระบุความ
ตอ้งการในภาพรวมของระบบทีพ่ฒันา 

3.51 0.71 0.725 

1.3 ผูป้ฏบิตัหิน้าทีต่วัแทนลกูคา้สามารถรบัผดิชอบในการรว่มก าหนด
รายละเอยีดของยสูเซอรส์ตอรี ่(User Story) 

3.49 0.76 0.714 

1.4 ผูป้ฏบิตัหิน้าทีต่วัแทนลกูคา้สามารถรบัผดิชอบในการท าใหท้มีพฒันา
เกดิความกระจา่งเกีย่วกบัขอ้ก าหนดความตอ้งการระบบทีพ่ฒันา 

3.41 0.69 0.538 

1.5 ผูป้ฏบิตัหิน้าทีต่วัแทนลกูคา้สามารถรบัผดิชอบในการจดัล าดบั
ความส าคญัของรายการความตอ้งการของระบบทีพ่ฒันา 

3.50 0.71 0.576 
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5.2 กำรวิเครำะหผ์ลกำรวิจยั 
การวเิคราะห์ขอ้มูลประชากรของกลุ่มตวัอย่างพบว่า เป็นเพศหญงิรอ้ยละ 41.71 ซึ่งน้อยกว่าเพศชาย ซึ่งมถีงึรอ้ยละ 

58.29 โดยช่วงอายุทีม่ากทีส่ดุคอืช่วงอายุมากกวา่ 25 ปี - 30 ปี ซึง่มถีงึรอ้ยละ 34.76 สว่นช่วงอายุมากกวา่ 30 ปี - 35 ปี 
และอายุมากกวา่ 20 ปี – 25 ปี มสีดัสว่นทีใ่กลเ้คยีงกนัคอืรอ้ยละ 24.60 และรอ้ยละ 20.86 ตามล าดบั สว่นการศกึษา
สว่นมากถงึรอ้ยละ 66.31 จบการศกึษาในระดบัปรญิญาตรี ส าหรบัขอ้มูลที่เกี่ยวกบัการปฏบิตัหิน้าที่ในโครงการพฒันา
ระบบนัน้พบวา่กลุ่มตวัอยา่งสว่นมากรอ้ยละ 34.76 มปีระสบการณ์ในโครงการพฒันาระบบอยูใ่นช่วงมากกวา่ 5 ปี – 10 ปี 
รองลงมากวา่รอ้ยละ 27.27 อยูใ่นช่วงมากกวา่ 10 ปี – 15 ปี และมปีระสบการณ์อยูใ่นช่วงมากกวา่ 1 ปี – 5 ปี รอ้ยละ 
22.46 โดยกวา่ครึง่หน่ึงคอืรอ้ยละ 62.57 มปีระสบการณ์ในโครงการอไจลท์ีม่รีะยะเวลายาวนานทีส่ดุคอื มากกวา่ 1 ปี – 5 ปี 
โดยบทบาทหลกัในโครงการอไจลท์ี่กลุ่มตัวอย่างมปีระสบการณ์ยาวนานทีสุ่ด 3 ล าดบัแรก ไดแ้ก่ นักพฒันาระบบ 
(Developer) คดิเป็นรอ้ยละ 25.67 รองลงมานัน้เป็นผูว้เิคราะหเ์ชงิธุรกจิ (Business Analyst) และผูว้เิคราะหเ์ชงิระบบ 
(System Analyst/ System Architect) คดิเป็นรอ้ยละ 14.97 และ 13.37 ตามล าดบั สว่นรปูแบบระเบยีบวธิโีครงการอไจลท์ี่
กลุ่มตวัอยา่งเคยมปีระสบการณ์มากทีส่ดุไดแ้ก่ Scrum คดิเป็นรอ้ยละ 98.93 รองลงมาไดแ้ก่ Extreme Programming คดิ
เป็นรอ้ยละ 15.51 สว่นระเบยีบวธิอีื่นๆ ไดแ้ก่ Dynamic Software Development มเีพยีงรอ้ยละ 3.74 และ Feature Driven 
Development มเีพยีงรอ้ยละ 0.53 

ในสว่นการด าเนินการทดสอบสมมตฐิานนัน้ ใชว้ธิวีเิคราะหก์ารถดถอยแบบพหุคณู (Multiple Regression) โดยใชค้่า 
p-value ทีไ่มเ่กนิ 0.05 เป็นตวัก าหนดนยัส าคญัทางสถติ ิและใชค้่าดชันี (Index) ของค าตอบในแต่ละปัจจยัเพื่อเป็นตวัแทน
ส าหรบัเขา้สมการถดถอย โดยมดีชันีของปัจจยัที่เป็นตวัแปรอสิระ ได้แก่ ดชันีของปัจจยัสมรรถนะในการเขา้ใจภาพเชงิ
ธุรกจิ (IN_BIZ) ดชันีของปัจจยัสมรรถนะในการแกปั้ญหา (IN_PROB) ดชันีของปัจจยัสมรรถนะในการเจรจาต่อรอง 
(IN_NEGO) ดชันีของปัจจยัสมรรถนะในการก ากบัตนเอง (IN_SELF) ดชันีของปัจจยัสมรรถนะในการจดัการ (IN_MGMT) 
และดชันีของปัจจยัสมรรถนะในการเขา้ใจตวัระบบที่ก าลงัพฒันา (IN_SYS) และมดีชันีของตวัแปรตาม ไดแ้ก่ ดชันีของ
ปัจจยัความรบัผดิชอบของการปฏบิตังิานดา้นการจดัการความตอ้งการผูใ้ช้ (IN_REQ) โดยคา่ดชันีดงักล่าวถูกน าเขา้สมการ
ถดถอยดว้ยวธิ ีEnter ซึง่เป็นวธิทีีเ่ลอืกน าทุกตวัแทนเขา้สมการถดถอยพรอ้มๆกนั 

ผลจากการวเิคราะหส์มการถดถอย (ดงัแสดงในตารางที ่ 5) พบว่าชุดตวัแปรอสิระทัง้หมดสามารถอธบิายความ
แปรปรวนของตวัแปรตามไดร้อ้ยละ 78.5 (R2 = 0.785) โดยมคี่าความผดิพลาดมาตรฐานของสมการเป็น 0.24786 และเมื่อ
วเิคราะหค์วามแปรปรวน (Analysis of Varience) ในรายละเอยีดพบว่าการอธบิายความแปรปรวนนัน้เป็นไปอย่างมี
นยัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั P < 0.01 (F(6,180) = 109.674)  
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ตารางที ่5 แสดงการวเิคราะหส์มการถดถอย โดยน าทุกตวัแปรอสิระเขา้สูส่มการพรอ้มกนั 
Su

m
m

ar
y R = 0.886 

R2 = 0.785 
Adjusted R2 = 0.778 
Standard Error of the Estimate = 0.24786 

AN
OV

A 

Model 
Sum of 

Squares 
df Mean Square F Sig. 

1 
Regression 
Residual 

Total 

40.426 
11.058 
51.484 

6 
180 
186 

6.738 
0.061 

109.674 0.000 

Co
ef

fic
ien

ts
 

Model 
Unstandardized 

Coefficients 
Standardized 
Coefficients t Sig. 

B Std. Error Beta 
(Constant) 
IN_BIZ 
IN_PROB 
IN_NEGO 
IN_SELF 
IN_MGMT 
IN_SYS 

-0.58 
0.088 
0.238 
0.255 
0.086 
0.037 
0.293 

0.172 
0.037 
0.039 
0.036 
0.031 
0.034 
0.035 

 
0.092 
0.278 
0.311 
0.102 
0.042 
0.370 

-0.340 
2.363 
6.183 
7.008 
2.774 
1.097 
8.348 

0.734 
0.019 
0.000 
0.000 
0.006 
0.274 
0.000 

 
เมือ่พจิารณาในรายละเอยีดของแต่ละตวัแปรอสิระจากค่าสมัประสทิธิก์ารถดถอย (Coefficients) พบวา่ทุกตวัแปรอสิระ

มคีวามสมัพนัธใ์นทศิทางบวก (B > 0) กบัตวัแปรตาม และความสมัพนัธเ์กอืบทัง้หมดนัน้เป็นไปอยา่งมนียัส าคญัทางสถติ ิ
โดยตวัแปรอิสระอนัได้แก่ ปัจจยัด้านสมรรถนะในการแก้ปัญหา ปัจจยัด้านสมรรถนะในการเจรจาต่องรอง ปัจจยัด้าน
สมรรถนะในการก ากบัตนเอง และปัจจยัดา้นสมรรถนะในการเข้าใจตวัระบบที่ก าลงัพฒันา ต่างมคีวามสมัพนัธ์กบัตวัแปร
ตามอยา่งมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั p < 0.01 ในสว่นตวัแปรอสิระ คอื ปัจจยัดา้นสมรรถนะในการเขา้ใจภาพเชงิธุรกจิ มี
ความสมัพนัธก์บัตวัแปรตามอยา่งมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั p < 0.05 ยกเวน้ตวัแปรอสิระ คอื ปัจจยัดา้นสมรรถนะในการ
จดัการ ทีเ่ป็นไปโดยไมม่นียัส าคญัทางสถติโิดย p > 0.05 ทัง้หมดนี้ดงัแสดงโดยสรุปในภาพที ่2 

อย่างไรกต็ามเมื่อแยกการวเิคราะหส์มการถดถอย โดยมเีพยีงดชันีของปัจจยัดา้นสมรรถนะในการจดัการ เป็นตวัแปร
อสิระ และมดีชันีของปัจจยัความรบัผดิชอบของการปฏบิตังิานดา้นการจดัการความตอ้งการผูใ้ช ้เป็นตวัแปรตาม (ดงัแสดง
ในตารางที่ 6) พบว่าปัจจยัด้านสมรรถนะในการจดัการสามารถอธิบายความแปรปรวนของความรบัผิดชอบของการ
ปฏบิตังิานดา้นการจดัการความตอ้งการผู้ใชซ้ึ่งเป็นตวัแปรตามไดร้อ้ยละ 13.7 (R2 = 0.137) โดยมคี่าความผดิพลาด
มาตรฐานเท่ากบั 0.49016 และการวเิคราะหค์วามแปรปรวน แสดงใหเ้หน็วา่ความสมัพนัธ์นัน้มนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั   
p < 0.01 (F(1,185) = 29.287) และเมื่อพจิารณาค่าสมัประสทิธิก์ารถดถอยของตวัแปรอสิระพบวา่ปัจจยัดา้นสมรรถนะในการ
จดัการส่งผลเชงิบวกต่อความรบัผดิชอบของการปฏบิตังิานดา้นการจดัการความต้องการผูใ้ช้อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิี่
ระดบั p < 0.01 
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ตารางที ่6 แสดงการวเิคราะหส์มการถดถอย โดยมเีพยีงปัจจยัดา้นสมรรถนะในการจดัการเป็นตวัแปรอสิระ 
Su

m
m

ar
y R = 0.370 

R2 = 0.137 
Adjusted R2 = 0.132 
Standard Error of the Estimate = 0.49016 

AN
OV

A 

Model 
Sum of 

Squares 
df Mean Square F Sig. 

1 
Regression 
Residual 

Total 

7.036 
44.448 
51.484 

1 
185 
186 

6.738 
0.061 

29.287 0.000 

Co
ef

fic
ien

ts
 

Model 
Unstandardized 

Coefficients 
Standardized 
Coefficients t Sig. 

B Std. Error Beta 
(Constant) 
IN_MGMT 

2.394 
0.328 

0.204 
0.061 

 
0.370 

11.734 
5.412 

0.000 
0.000 

 
จากผลการทดสอบสมการถดถอย จงึสนันิษฐานไดว้า่ตวัแปรปัจจยัดา้นสมรรถนะในการจดัการมคีวามสมัพนัธส์งูกบัตวั

แปรอสิระตวัอื่นๆ ซึง่เมื่อด าเนินการทดสอบค่าสหสมัพนัธ ์(ดงัแสดงในตารางที ่7) พบวา่ตวัแปรปัจจยัดา้นสมรรถนะในการ
จดัการนัน้มคีวามสมัพนัธก์บัตวัแปรปัจจยัสมรรถนะดา้นอื่นๆ อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั p < 0.01 เกอืบทัง้หมด 
ยกเวน้เพยีงกบัตวัแปรปัจจยัดา้นสมรรถนะในการเขา้ใจภาพเชงิธุรกจิเท่านัน้ทีไ่มม่นียัส าคญัทางสถติโิดย p > 0.05 ฉะนัน้
ดว้ยผลของความสมัพนัธ์ดงักล่าวจงึส่งผลใหเ้มื่อถูกน าเขา้สมการถดถอยพรอ้มกันกบัตวัแปรอสิระอื่นๆ จงึถูกลดทอน
อทิธพิลลงจนไมส่ามารถอธบิายตวัแปรตามรว่มกบัตวัแปรอสิระอื่นๆ ไดอ้ยา่งมนียัส าคญัทางสถติ ิ  
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ตารางที ่7 แสดงคา่สหสมัพนัธ ์(Correlation) ระหวา่งปัจจยัต่างๆทีเ่ป็นตวัแปรอสิระ 
 IN_BIZ IN_PROB IN_NEGO IN_SELF IN_MGMT IN_SYS 

IN_BIZ 

Pearson 
Correlation 

1 0.425** 0.344** 0.062 0.129 0.325** 

Sig. (2-tailed) 

 

0.000 0.000 0.396 0.078 0.000 
N 187 187 187 187 187 

IN_PROB 

Pearson 
Correlation 

1 0.491** 0.277** 0.370** 0.474** 

Sig. (2-tailed) 

 

0.000 0.000 0.000 0.000 
N 187 187 187 187 

IN_NEGO 

Pearson 
Correlation 

1 0.215** 0.270** 0.565** 

Sig. (2-tailed) 

 

0.003 0.000 0.000 
N 187 187 187 

IN_SELF 

Pearson 
Correlation 

1 0.215** 0.262** 

Sig. (2-tailed) 

 

0.003 0.000 
N 187 187 

IN_MGMT 

Pearson 
Correlation 

1 0.291** 

Sig. (2-tailed) 

 

0.000 
N 187 

IN_SYS 

Pearson 
Correlation 

1 

Sig. (2-tailed) 
 

N 
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
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ภาพที ่2 แสดงกรอบการวจิยัและผลสรุปความสมัพนัธต์ามสมมตฐิานการวจิยั 

 
ผลการวจิยัขา้งตน้นัน้เป็นไปอยา่งสอดคลอ้งกบัการทบทวนวรรณกรรมในอดตี โดยในสว่นของสมรรถนะในการจดัการ

นัน้ การที่อทิธพิลของสมรรถนะในการจดัการถูกลดทอนโดยสมรรถนะดา้นอื่นๆ อาจแปลความได้ว่าในสถานการณ์การ
ปฏบิตังิานจรงิผูป้ฏบิตัหิน้าทีต่วัแทนลกูคา้ไมจ่ าเป็นตอ้งมสีมรรถนะในการจดัการทีโ่ดดเด่น แต่ตอ้งมสีมรรถนะในดา้นอื่นๆ
ทีเ่หลอืกถ็อืวา่เพยีงพอส าหรบัการสนบัสนุนการรบัผดิชอบจดัการความตอ้งการผูใ้ชใ้นโครงการอไจลใ์หเ้ป็นไปอยา่งราบรื่น 
โดยงานวจิยัน้ีศกึษาสมรรถนะในการจดัการในมุมมองทีเ่กีย่วขอ้งกบัการจดัการโครงการในภาพรวม (Stratman and Roth, 
2002; Matook and Maruping, 2014) ฉะนัน้จงึเป็นไปอยา่งสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ Coram and Bohner (2005) ทีร่ะบุ
ถงึหน้าทีท่างดา้นการจดัการโครงการทีโ่ดยปกตแิลว้ไม่ไดเ้ป็นความรบัผดิโดยตรงของผูป้ฏบิตัหิน้าทีต่วัแทนลกูคา้ แต่จะมี
ผูจ้ดัการโครงการ (Project Manager) เป็นผูดู้แลในสว่นน้ีโดยเฉพาะ โดยดูแลความเป็นไปของโครงการทัง้ในเรื่อง
ความกา้วหน้าว่าเป็นไปตามเป้าหมายหรอืไม่ รวมถงึสถานะปัจจุบนัของโครงการทัง้หมด ในขณะทีผู่ป้ฏบิตัหิน้าทีต่วัแทน
ลกูคา้จะเน้นไปทีแ่งม่มุของการรว่มท างานกบัทมีพฒันาอยา่งใกลช้ดิเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่ความตอ้งการทีถ่กูตอ้งของผูใ้ชร้ะบบ   
 

6. อภิปรำยและสรปุผลกำรวิจยั   
งานวจิยัน าไปสู่ผลสรุปที่ว่าสมรรถนะต่างๆที่ช่วยสนับสนุนความรบัผดิชอบของการปฏบิตังิานดา้นการจดัการความ

ตอ้งการผูใ้ชข้องผูป้ฏบิตัหิน้าทีต่วัแทนลกูคา้ในโครงการอไจล ์ทีม่คีวามส าคญัมากในสามอนัดบัแรกไดแ้ก่ สมรรถนะในการ
เขา้ใจตวัระบบทีก่ าลงัพฒันา สมรรถนะในการเจรจาต่อรอง และสมรรถนะในการแกปั้ญหา รองลงมาไดแ้ก่สมรรถนะในการ
เขา้ใจภาพเชงิธุรกจิ และสมรรถนะในการก ากบัตนเอง ตามล าดบั ในขณะทีส่มรรถนะในการจดัการอนัเป็นมุมมองทีเ่กีย่วกบั
การจดัการโครงการในภาพรวมนัน้มสีว่นชว่ยในการปฏบิตังิานแต่ไมจ่ าเป็นตอ้งมอียา่งโดดเด่น ทัง้น้ีเน่ืองจากโครงการอไจล์
จะมีผู้จ ัดการโครงการที่เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่รบัผิดชอบโครงการทัง้การจัดการดูแลความก้าวหน้าของโครงการ และ
สถานะปัจจุบนัของโครงการ 

ผลสรุปจากงานวิจยัน้ีได้ช่วยยืนยนัในเชิงทฤษฎีถึงกรอบแนวคิดสมรรถนะของผู้ปฏิบตัิหน้าที่ตวัแทนลูกค้ าโดย 
Matook and Maruping (2014) ซึง่สามารถน าไปประยุกตใ์ชเ้ป็นเครื่องมอืเพื่อจดัหาและพฒันาบุคคลากรส าหรบัการปฏบิตัิ
หน้าทีเ่กี่ยวกบัการจดัการความตอ้งการผูใ้ชใ้นองคก์รต่างๆ หรอืเป็นแนวทางในการจดัวางหลกัสตูรของสถาบนัการศกึษา
เพือ่เป็นแนวทางส าหรบันิสตินกัศกึษาทีจ่ะพฒันาแนวทางอาชพีดา้นน้ีต่อไป 
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ในส่วนงานวจิยัต่อเน่ืองนัน้ สามารถขยายขอบเขตการศกึษาไปยงัสมรรถนะอนัน าไปสู่ผลของการปฎิบตังิานในดา้น
อื่นๆ หรอืสามารถท าซ ้ากรอบงานวจิยัน้ี โดยเน้นกลุ่มตวัอย่างทีเ่ป็นผูป้ฏบิตัหิน้าทีต่วัแทนลกูคา้โดยตรง เพื่อตรวจสอบว่า
จะมผีลต่อขอ้สรุปของสมรรถนะในดา้นต่างๆทีเ่ปลีย่นไปหรอืไม ่รวมถงึยงัอาจปรบัสดัสว่นของกลุ่มตวัอยา่งใหค้รอบคลุมใน
แต่ละระเบยีบวธิทีีเ่ป็นไปไดม้ากยิง่ขึน้ และนอกจากน้ี การที่กรอบแนวคดิสมรรถนะอนัเป็นผลสรุปจากงานวจิยัน้ีสามารถ
อธบิายความรบัผดิชอบของการปฏบิตังิานดา้นจดัการความต้องการผูใ้ชไ้ด้รอ้ยละ 78.5 นัน้ แสดงใหเ้หน็ว่ายงัมปัีจจยั
สมรรถนะดา้นอื่นๆที่สามารถอธบิายกรอบแนวคดิน้ีไดเ้พิม่เตมิ ฉะนัน้การคน้หาปัจจยัทางดา้นสมรรถนะอื่นๆเหล่านัน้ จงึ
สามารถเป็นอกีแนวทางหนึ่งในการต่อยอดงานวจิยัน้ี 
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บทคดัย่อ 

ความขดัแยง้ทีเ่กดิขึน้ในการท างานรว่มกนัระหวา่งผูเ้ชีย่วชาญดา้นเทคนิคและผูต้ดิต่อกบัผูใ้ชร้ะบบ ซึง่เป็นสองบทบาท
หลกัทีม่พีืน้ฐานต่างกนัทัง้ดา้นการศกึษา และประสบการณ์ท างาน เป็นอุปสรรคต่อการสรา้งทมีทีม่ปีระสทิธผิล และสง่ผลต่อ
ความส าเรจ็ของโครงการพฒันาระบบสารสนเทศ งานวจิยัน้ีจงึมุง่ศกึษาความแตกต่างในมติติ่างๆของวฒันธรรมอาชพีของ
บุคลากรทัง้สองบทบาท ทีม่อีทิธพิลต่อความขดัแยง้ภายในทมีพฒันาระบบ และศกึษาถงึอทิธพิลความขดัแยง้ดงักล่าวต่อ
การปฏบิตังิานของทมี 

งานวจิยัน้ีเก็บรวบรวมขอ้มูลจากทมีพฒันาระบบสารสนเทศที่ประกอบด้วยกลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิค และกลุ่มผู้
ตดิต่อกบัผูใ้ชร้ะบบ จ านวน 155 ทมี เพื่อวเิคราะหก์ารถดถอยเพื่อหาความสมัพนัธร์ะหว่างปัจจยัความแตกต่างวฒันธรรม
อาชพีเทคโนโลยสีารสนเทศที่มตี่อความขดัแยง้ภายในทมี และหาความสมัพนัธ์ระหว่างความขดัแยง้ภายในทมีต่อผลการ
ปฏบิตังิานของทมี  

ผลการวจิยัพบว่าความแตกต่างในดา้นความความเฉพาะเจาะจงของความรู ้ความทา้ทายในการประกอบอาชพี ความ
เกีย่วขอ้งระหวา่งการท างานและการใชช้วีติสว่นตวั และรปูแบบภาษาเฉพาะอาชพี สง่ผลเชงิบวกต่อความขดัแยง้ภายในทมี 
ในขณะที่ความแตกต่างดา้นภาพลกัษณ์และความภูมใิจในอาชพีและความหมกมุ่นในเทคโนโลยสีารสนเทศส่งผลต่อความ
ขดัแยง้ภายในทมีอย่างไม่มีนัยส าคญัทางสถติ ินอกจากน้ี พบว่าความขดัแยง้ภายในทมีส่งผลเชงิลบต่อผลการปฏบิตังิาน
ของทมี ผลของงานวจิยัน้ีสามารถใชเ้ป็นแนวทางใหก้บัภาคธุรกจิและสถาบนัการศกึษาในการวางแผนจดัอบรมและพฒันา
หลกัสตูร รวมทัง้สง่เสรมิกจิกรรมต่างๆทีช่ว่ยลดความแตกต่างดา้นวฒันธรรมอาชพี 

 
ค าส าคญั: วฒันธรรมอาชพี วฒันธรรมอาชพีเทคโนโลยสีารสนเทศ ทมีพฒันาระบบสารสนเทศ ความขดัแยง้ภายในทมี  

ผลการปฏบิตังิานของทมี  
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Abstract 

As high performance team is one of the key success factors for delivery IT project on time, cost and value. 
However, the obstacle for software development team performance is the conflict between technical personnel 
and user interaction personnel when working as two main roles in the same software development team because 
of the differences in educational background and working experience. The aims of this research are to study the 
effect of the differences in IT occupational culture (ITOC) between technical personnel and user interaction 
personnel on intra software development team’s conflict and to study the effect of intrateam conflict on team 
performance. 

This quantitative research collects data from 155 software development teams. Each team is comprised of 
participants from both technical personnel and user interaction personnel. A regression analysis is then carried 
out the effect of the differences in six dimensions of ITOC between these two groups on the intrateam conflict 
and the effect of intrateam conflict on the team performance. 

Findings indicate that the differences in four dimensions which are esoteric knowledge, extreme and unusual 
demand, IT pervasiveness and jargon have an effect on intrateam conflict, while favorable self-image and pride 
and geek have no effect on Intrateam conflict. Also, Intrateam conflict has an effect on team performance. This 
result highlighted the important of the improvement in the IT employee development program for the 
organizations and the improvement in IS/IT program for the universities in order to diminish the differences in 
ITOC 
 
Keywords: Occupational Culture, Information Technology Culture, ITOC, Software Development Team, Intrateam 

Conflict, Team Performance 
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1. บทน า 
โครงการดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศขนาดใหญ่มกัประสบปัญหาการมตีน้ทุนมากกว่าทีว่างแผน ซึ่งสามารถสรา้งความ

เสยีหายใหก้บัองคก์รได ้ ปัจจยัหน่ึงทีส่ง่ผลต่อส าเรจ็ของโครงการคอืการสรา้งทมีทีม่ปีระสทิธผิล โดยทมีจะมปีระสทิธผิลได้
เมื่อสมาชกิมวีสิยัทศัน์ กระบวนการท างานในทมี และวฒันธรรมในการสรา้งผลการปฏบิตังิานทีส่งูรว่มกนั ในทมีพฒันา
โครงการเทคโนโลยสีารสนเทศประกอบด้วยบุคลากรในอาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีบทบาทแตกต่างกนั จากการ
สมัภาษณ์เชงิลกึ พบว่าเกดิความขดัแยง้ขึน้ในการท างานร่วมกนัระหว่างผูเ้ชี่ยวชาญดา้นเทคนิคและนักวเิคราะหธ์ุรกจิซึ่ง
เป็น 2 บทบาทหลกัทีม่พีืน้ฐานดา้นการศกึษา และประสบการณ์ท างานทีแ่ตกต่างกนั แต่เน่ืองจากยงัไมม่งีานวจิยัใดทีศ่กึษา
ถงึความแตกต่างของวฒันธรรมอาชพีเทคโนโลยสีารสนเทศในบุคลากรดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศที่มบีทบาทแตกต่างกนั 
และการศกึษาถงึอทิธพิลของความแตกต่างของวฒันธรรมอาชพีที่มีผลต่อความขดัแยง้ที่ส่งผลต่อการปฏบิตังิานของทมี 
(Jacks and Palvia, 2014) ดงันัน้จงึเกดิค าถามวจิยัวา่บุคลากรดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศทีม่บีทบาทเป็นผูเ้ชีย่วชาญดา้น
เทคนิคและผูต้ดิต่อกบัผูใ้ชร้ะบบ มวีฒันธรรมอาชพีทีแ่ตกต่างกนัหรอืไม่ และความแตกต่างของวฒันธรรมอาชพีนัน้น าไป
ไปสูค่วามขดัแยง้ภายในทมีซึง่มผีลต่อผลการปฏบิตังิานของทมีหรอืไม่ 

 

2. ทฤษฎีและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 
2.1 วฒันธรรมอาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Occupational Culture) 

วฒันธรรมอาชพี (Professional/Occupational Culture) คอื ค่านิยม ความเชื่อ และพฤตกิรรมทีผู่ป้ระกอบอาชพี
เดยีวกนัมรี่วมกนั แมจ้ะประกอบอาชพีต่างองค์กร โดยเกดิขึน้จากการมพีื้นฐานทางการศกึษาร่วมกนั ลกัษณะนิสยัส่วน
บุคคล และประสบการณ์ท างานของบุคคลทีป่ระกอบอาชพีเดยีวกนั ส าหรบัวฒันธรรมอาชพีเทคโนโลยสีารสนเทศ หมายถงึ 
ค่านิยม บรรทดัฐาน และสญัลกัษณ์ทีใ่ชร้่วมกนัระหวา่งผูป้ระกอบอาชพีดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ  (Jacks and Palvia, 
2014) โดยแนวคดิเกี่ยวกบัวฒันธรรมอาชพีเทคโนโลยสีารสนเทศที่ส าคญัไดแ้ก่ แนวคดิกลุ่ม-ตาราง (Group-Grid 
Framework) โดยเป็นแบบจ าลองส าหรบัการจบัคู่ความสมัพนัธ์ที่มีอยู่ระหว่างวฒันธรรมและพฤติกรรม โดยมุ่งเน้นที่
วฒันธรรมอาชพี จากการศกึษางานวจิยัทีศ่กึษาวฒันธรรมอาชพีเทคโนโลยสีารสนเทศในแนวคดิกลุ่ม -ตาราง สามารถสรุป
มติวิฒันธรรมอาชพีไดเ้ป็น 6 มติยิอ่ย (Guzman and Stanton, 2009; Rao and Ramachandran, 2011) คอื 

ความเฉพาะเจาะจงของความรู ้(Esoteric Knowledge) หมายถงึ การทีบุ่คลากรเทคโนโลยสีารสนเทศมคีวามรูท้างดา้น
เทคนิค ซึ่งมคีวามเฉพาะเจาะจงและเขา้ใจกนัเฉพาะภายในกลุ่มผูป้ระกอบอาชพีเดยีวกนั เน่ืองจากการมปีระสบการณ์การ
เรยีนรูร้ว่มกนั  

ความทา้ทายในการประกอบอาชพี (Extreme and unusual demand) หมายถงึ คุณสมบตัทิีบุ่คลากรเทคโนโลยี
สารสนเทศต้องมใีนการประกอบอาชพีซึ่งได้แก่ความสามารถในการเรยีนรูเ้พิม่เตมิด้วยตวัเองอย่างสม ่าเสมอ เน่ืองจาก
เทคโนโลยสีารสนเทศมกีารเปลีย่นแปลงอยา่งรวดเรว็ตลอดเวลา 

การตระหนกัรูใ้นขอบเขตของผูป้ระกอบอาชพี (Consciousness of kind) หมายถงึการตระหนกัรูใ้นขอบเขตทีแ่บ่งแยก
ระหวา่งผูป้ระกอบอาชพีเทคโนโลยสีารสนเทศและผูท้ีไ่มไ่ดป้ระกอบอาชพีเทคโนโลยสีารสนเทศ เน่ืองจากบทบาทอาชพีที่
แตกต่างของสองกลุม่ โดยผูท้ีป่ระกอบอาชพีดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศจะใหค้วามสนใจและตดิตามเทคโนโลยใีหม ่เรื่องราว
และประสบการณ์ใหม่ๆ เกีย่วกบัเทคโนโลยสีารสนเทศ รวมทัง้พฤตกิรรมต่างๆของผูใ้ชร้ะบบสารสนเทศ 

ความเกี่ยวขอ้งระหว่างการท างานและการใชช้วีติส่วนตวั (IT pervasiveness) หมายถงึ การที่บุคลากรเทคโนโลยี
สารสนเทศมคีวามเชื่อมโยงระหว่างการท างานเทคโนโลยสีารสนเทศและการใชช้วีติหลงัการท างาน  โดยประกอบดว้ย
ลกัษณะส าคญั 2 ประการคอื การมกีจิกรรมยามว่างที่เกี่ยวขอ้งกบัเทคโนโลยแีละเทคโนโลยสีารสนเทศ เช่น การซ่อม



วารสารระบบสารสนเทศดา้นธุรกจิ (JISB) ปีที ่2 ฉบบัที ่3 เดอืน กรกฎาคม-กนัยายน 2559 หน้า 84 
 

คอมพิวเตอร์ด้วยตนเองและการเล่นเกมคอมพิวเตอร์ เป็นต้น และการมีกิจกรรมทางสงัคมกับบุคลากรเทคโนโลยี
สารสนเทศอื่นทีม่คีวามสนใจเทคโนโลยรีว่มกนั 

ความภูมใิจในอาชพี (Favorable self-image) หมายถงึ การทีบุ่คลากรเทคโนโลยสีารสนเทศมคีวามสามารถและความ
เพลิดเพลินในการแก้ปัญหาที่เกี่ยวกบัคอมพิวเตอร์ให้กบัผู้อื่น ก่อให้เกิดภาพลกัษณ์ในการช่วยเหลือผู้ อื่นในปัญหาที่
เกี่ยวกบัคอมพวิเตอร์ และได้รบัการยกย่องจากกลุ่มอื่นจากความสามารถและการช่วยเหลอืดงักล่าว ซึ่งท าให้บุคลากร
เทคโนโลยสีารสนเทศเกดิความภมูใิจในอาชพี 

รปูแบบวฒันธรรม ไดแ้ก่ รปูแบบภาษาเฉพาะอาชพี (IT jargon) หมายถงึ ลกัษณะพเิศษของบุคลากรในการใช้
ศพัท์เทคนิคด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ ในการสื่อสารระหว่างสมาชกิภายในกลุ่มอาชพี และความหมกมุ่นในเทคโนโลยี
สารสนเทศ (geeks and nerd)  หมายถงึ บุคลกิลกัษณะของบุคลากรเทคโนโลยสีารสนถูกจดัประเภทโดยคนทัว่ไปในสงัคม
วา่เป็นผูท้ีม่ลีกัษณะทีฉ่ลาดแต่เรือ่งเรยีนหรอืทางวชิาการ เชีย่วชาญในเรือ่งเทคโนโลย ีแต่มกัไมค่อ่ยเก่งในการเขา้สงัคม  
2.2 ความขดัแย้งภายในทีม และผลการปฏิบติังานของทีม 

ความขดัแยง้ภายในทมี หมายถงึ ความไม่ลงรอยหรอืความแตกต่างระหว่างสมาชกิภายในทมี ในดา้นเป้าหมาย การ
ท างาน หรอืกจิกรรมของกลุ่ม (Cox, 2003) ความขดัแยง้ภายในกลุ่มสามารถจ าแนกไดเ้ป็น 3 ประเภท ไดแ้ก่ ความขดัแยง้
ทีเ่กดิจากลกัษณะของงาน (task conflict) ความขดัแยง้ทีเ่กดิจากความสมัพนัธ ์(relationship conflict) และความขดัแยง้ที่
เกดิจากกระบวนการท างาน (process conflict) (de Wit et al., 2012; Jehn et al., 1999) ขณะทีผ่ลการปฏบิตังิานของทมี 
หมายถงึ ผลการด าเนินงานของกลุ่มหรอืทมีบรรลุตามเป้าหมาย เกนิมาตรฐานหรอืเกนิผลลพัธท์ีใ่หค้ ามัน่ไว้ และสมาชกิใน
กลุม่มคีวามพงึพอใจในการท างาน ผลการปฏบิตังิานของโครงการพฒันาระบบสารสนเทศสามารถอธบิายไดจ้ากมุมมองของ 
3 ตวัแปร ไดแ้ก่ ประสทิธภิาพในการท างาน (Task effectiveness) การอยู่รอดของระบบ (System viability) และ การ
เตบิโตของสมาชกิในทมี (Professional growth) (Bahli and Buyukkurt, 2005)  
 

3. กรอบการวิจยัและสมมติฐานการวิจยั 
บุคลากรกลุ่มผูเ้ชีย่วชาญดา้นเทคนิคใหค้วามส าคญักบัความรูท้างเทคนิคมากกวา่องคค์วามรูอ้ื่นเมื่อเปรยีบเทยีบกบัผู้

ตดิต่อกบัผูใ้ชง้าน (Rao and Ramachandran, 2011) การทีฝ่่ายอื่นไมไ่ดใ้หค้วามส าคญักบัองคค์วามรูด้า้นเทคนิคมากเท่าที่
กลุ่มผูเ้ชีย่วชาญดา้นเทคนิคคาดหวงัอาจน าไปสูค่วามขดัแยง้ภายในทมี ทีป่ระกอบดว้ยสมาชกิจากหลายฝ่าย จงึน าไปสูข่อ้
สมมตฐิานที ่H1a (ดงัภาพที ่1) 

การทีล่กัษณะการประกอบอาชพีระหวา่งกลุ่มผูเ้ชีย่วชาญดา้นเทคนิค และผูต้ดิต่อกบัผู้ ใชร้ะบบมคีวามทา้ทายแตกต่าง
กัน มีผลกระทบทางลบในการลดโอกาสในการเข้าใจวัฒนธรรมของผู้ประกอบอาชีพอีกกลุ่มหน่ึง  (Rao and 
Ramachandran, 2011) จงึน าไปสูข่อ้สมมตฐิานที ่H1b (ดงัภาพที ่1) 

ความแตกต่างในการท ากจิกรรมและใชช้วีตินอกเวลางานระหว่างผูเ้ชีย่วชาญดา้นเทคนิค และผูต้ดิต่อกบัผูใ้ชร้ะบบ มี
ผลต่อการท าใหข้าดโอกาสในการสรา้งความผูกพนั ระหว่าง 2 กลุ่ม  และการทีบุ่คลากรเทคโนโลยสีารสนเทศมกีจิกรรมที่
เกี่ยวขอ้งกบัอนิเทอรเ์น็ตและอุปกรณ์เทคโนโลยอีย่างมาก และอาจมพีฤตกิรรมเสพตดิอนิเทอรเ์น็ต น าไปสู่พฤตกิรรมเกบ็
ตวั ไม่เขา้สงัคม ไม่กลา้แสดงออก วพิากษ์วจิารณ์ และไม่เชื่อในบุคคลอื่น ในขณะทีผู่ต้ดิต่อกบัผูใ้ชร้ะบบมกัใชเ้วลาว่างใน
การท ากจิกรรมทีเ่กีย่วขอ้งกบัการสรา้งความสมัพนัธก์บักลุ่มคนอื่น จงึเป็นปัจจยัทีม่ผีลต่อความขดัแยง้ภายในทมี  (Seo et 
al., 2009) จงึน าไปสูข่อ้สมมตฐิานที ่H1c (ดงัภาพที ่1) 

ความแตกต่างระหวา่งภาพลกัษณ์ทีอ่าชพีหน่ึงมตี่อตวัเองและภาพลกัษณ์ของอาชพีนัน้ๆต่อสมาชกิในอกีอาชพีหน่ึงจะ
น าไปสูค่วามขดัแยง้ เช่น การทีบุ่คลากรกลุ่มผูเ้ชีย่วชาญดา้นเทคนิคมองความส าคญัของอาชพีตนแตกต่างจากสิง่ทีส่มาชกิ
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ในกลุ่มผูต้ดิต่อกบัผูใ้ชร้ะบบมองและคาดหวงั และ การที่บุคลากรกลุ่มผูต้ดิต่อกบัผูใ้ชร้ะบบมองความส าคญัของอาชพีตน
แตกต่างจากสิง่ที่สมาชกิในกลุ่มกลุ่มผูเ้ชี่ยวชาญด้านเทคนิคมองและคาดหวงั จะน าไปสู่ความขดัแยง้ (Rao and 
Ramachandran, 2011) นอกจากน้ี ในกรณีทีส่มาชกิในทมีมคีวามภาคภมูใิจในอาชพีของตนเองมากจนเกนิไปจนขาดความ
เคารพซึง่กนัและกนัต่อบุคลากรในอาชพีอื่นเป็นปัจจยัทีส่ง่ผลใหเ้กดิความขดัแยง้ในการท างาน  (Leever et al., 2010) จงึ
น าไปสูข่อ้สมมตฐิานที ่H1d (ดงัภาพที ่1) 

ความแตกต่างในรปูแบบของภาษาของเฉพาะทีใ่ชใ้นอาชพีของบุคลากรกลุ่มผูเ้ชีย่วชาญดา้นเทคนิคเกดิขึน้จากการที่
กลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิค และกลุ่มผู้ติดต่อกับผู้ใช้ระบบ มีมุมมองต่อศพัท์เทคนิคที่แตกต่างกนั โดยฝ่ายหน่ึงเห็น
ความส าคญัของการใชศ้พัทเ์ทคนิคในการสือ่สารระหวา่งสมาชกิภายในกลุ่มและภายนอกกลุ่ม ในขณะทีอ่กีฝ่ายมคีวามเหน็
วา่การใชศ้พัทเ์ทคนิคมากเกนิไปไมม่ปีระโยชน์ในการอธบิายสิง่ทีต่นเองสนใจคน้หาค าตอบ และท าใหเ้กดิความรูส้กึลงัเลถงึ
เจตนาในการใชศ้พัทเ์ทคนิค เพราะการใชศ้พัทเ์ทคนิคท าใหส้มาชกิภายในกลุ่มทีใ่ชเ้กดิความเหนียวแน่น และเป็นการสรา้ง
ขอบเขตเพื่อแบ่งแยกออกจากบุคลากรภายนอกกลุ่ม ซึ่งน าไปสู่ความขดัแยง้ที่เกดิจากความสมัพนัธ์ และมแีนวโน้มต่อ
ความไมล่งรอยในการปฏบิตังิาน (Keaveney, 2008) น าไปสูข่อ้สมมตฐิานที ่H1e (ดงัภาพที ่1) 

การทีบุ่คลากรกลุ่มผูเ้ชีย่วชาญดา้นเทคนิคมคีวามหมกมุ่นในเทคโนโลย ีและมลีกัษณะเกบ็ตวั ไม่ชอบเขา้สงัคม ชอบ
การท างานคนเดยีว และมุง่เน้นผลลพัธข์องงานจากสว่นทีต่นเองรบัผดิชอบ โดยไมไ่ดค้ านึงถงึเป้าหมายของทมี ซึง่แตกต่าง
จากกลุ่มผูต้ดิต่อกบัผูใ้ชร้ะบบ จะก่อใหเ้กดิความขดัแยง้ภายในทมีพฒันาระบบสารสนเทศ (Glen, 2003) นอกจากน้ี บุคลกิ
ของบุคลากรกลุ่มผูเ้ชีย่วชาญดา้นเทคนิคดงักล่าวมลีกัษณะตรงขา้มกบัสมาชกิทีม่บีุคลกิภาพแบบเปิดรบัประสบการณ์ เช่น 
ผูบ้รหิาร นกัการตลาด และผูต้ดิต่อผูใ้ชร้ะบบ ซึง่มแีนวโน้มทีล่กัษณะดงักล่าวสง่ผลต่อความขดัแยง้ภายในทมี จงึน าไปสูข่อ้
สมมตฐิานที ่H1f (ดงัภาพที ่1) 

ความขดัแยง้ภายทีเ่กดิจากลกัษณะของงานท าใหค้นในทมีจะใหค้วามสนใจกบัเรื่องความขดัแยง้ทีเ่กดิขึน้แทนทีจ่ะมุ่ง
ใหค้วามสนใจกบัการปฏบิตังิานอย่างเตม็ที่ เป็นอุปสรรคต่อผลลพัธข์องการท างานกลุ่มทัง้ในเรื่องของความคดิสรา้งสรรค ์
ประสทิธภิาพ และการตดัสนิใจ ส าหรบัความขดัแยง้ทีเ่กดิจากความสมัพนัธจ์ะท าใหค้วามรว่มมอืในการแกปั้ญหาลดลง และ
ท าใหส้มาชกิในกลุ่มใชเ้วลาไปกบัเรื่องทีไ่มเ่กีย่วขอ้งกบังาน แทนทีจ่ะใชเ้วลาในการด าเนินงานใหส้ าเรจ็ลุล่วง ความขดัแยง้
ทีเ่กดิจากกระบวนการท างานสะทอ้นใหเ้หน็ถงึความเคารพในความสามารถของสมาชกิในกลุม่ โดยสมาชกิทีเ่หน็วา่การแบ่ง
งานนัน้ไมเ่หมาะสมกบัตนจะเกดิความรูส้กึถกูดถูกู จนความรูส้กึดงักล่าวถกูสะสมจนกลายเป็นเรื่องสว่นตวัและสง่ผลทางลบ
ในระยะยาวต่อการท างานภายในกลุม่ (Robey et al., 1993) จงึน าไปสูข่อ้สมมตฐิานที ่H2 (ดงัภาพที ่1) 
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ภาพที1่ กรอบการวจิยั 

 
4. วิธีการวิจยั 

งานวจิยัน้ีจดัเกบ็ขอ้มูลจากทมีพฒันาระบบสารสนเทศที่ประกอบดว้ยสมาชกิที่เป็นกลุ่มผูเ้ชี่ยวชาญดา้นเทคนิค และ
กลุม่ผูต้ดิต่อกบัผูใ้ชร้ะบบ จ านวน 155 ทมี ผา่นทางแบบสอบถามกระดาษและแบบสอบถามออนไลน์ ก่อนการจดัเกบ็ขอ้มลู
จากกลุ่มตวัอยา่ง งานวจิยัน้ีไดน้ าแบบสอบถามไปทดสอบกบัผูต้อบแบบสอบถามภาษาไทยจ านวนทัง้สิน้ 40 คน ผูว้จิยัได้
ท าการตดัตวัแปรในแต่ละกลุ่มปัจจยัทีท่ าใหค้่าสมัประสทิธิ ์Cronbach's Alpha เพิม่ขึน้สงูสดุ ต่อจากนัน้จงึน าแบบสอบถาม
ไปจดัเกบ็ขอ้มลูจากกลุม่ตวัอยา่งจรงิ 

 
5. ผลการวิจยั 
5.1 การทดสอบข้อตกลงเบือ้งต้นทางสถิติ 

งานวิจยัน้ีได้ทดสอบความเที่ยงของข้อค าถามที่ใช้วดัปัจจยัในแต่ละกลุ่ม โดยพิจารณาจากค่าสมัประสิทธิค์อน
แบคอลัฟ่า (Croncbach’s Alpha) ของแต่ละปัจจยั โดยจะท าการตดัตวัแปรบางตวัในแต่ละปัจจยัออกเพื่อใหไ้ดค้่า
สมัประสทิธิท์ีส่งูสดุและเกนิเกณฑก์ าหนดคอื 0.7 ในแต่ละปัจจยั ซึง่ผลจากการทดสอบ ท าใหข้อ้ค าถามบางขอ้ถูกคดัออก 
เพื่อให้ได้ค่าสมัประสทิธิค์อนแบคอลัฟ่าที่สูงที่สุดในแต่ละปัจจยั อย่างไรก็ตาม การตดัตวัแปรเพิม่ท าให้ค่าสมัประสทิธิ ์
Cronbach's Alpha เพิม่ขึน้สงูสดุดงักล่าว ตอ้งไมต่ดัตวัแปรออกจนกระทัง่มตีวัแปรต ่ากวา่ 3 ตวัแปร ต่อ 1 กลุม่ปัจจยั  

นอกจากน้ียงัไดท้ดสอบความตรงของแบบสอบถาม ดว้ยการวเิคราะหปั์จจยั (Factor analysis) โดยใชเ้กณฑท์ีข่อ้
ค าถามทีจ่บักลุ่มกนัเป็นแต่ละตวัแปรตอ้งมคี่า Factor loading ไมน้่อยกวา่ 0.5 และตวัแปร แต่ละตวัตอ้งไมม่คี่า Factor 
Loading สงูในปัจจยัมากกวา่ 1 ปัจจยั การวเิคราะหปั์จจยัแบง่ออกเป็น 3 สว่น สว่นแรกเป็นการวเิคราะหต์วัแปรอสิระต่างๆ
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ที่ส่งผลต่อปัจจยัความขดัแยง้ภายในทมี ส่วนที่สอง เป็นการวเิคราะห์ตวัแปรของปัจจยัความขดัแยง้ภายในทมี และส่วน
สุดท้ายเป็นการวิเคราะห์ตัวแปรของปัจจัยผลการปฏิบัติงานของทีม ผลการวิเคราะห์ได้จ านวนตัวแปรทัง้หมด 8 
องคป์ระกอบ ตารางที ่1 แสดงปัจจยัทีไ่ดจ้ากการวเิคราะหอ์งคป์ระกอบของงานวจิยัน้ี 
 

ตารางที ่1 คา่สมัประสทิธิ ์Cronbach's Alpha ของกลุ่มปัจจยัและคา่น ้าหนกัองคป์ระกอบของแต่ละขอ้ค าถาม 
องคป์ระกอบ/ข้อค าถาม น ้าหนักองคป์ระกอบ 

ความเฉพาะเจาะจงของความรู้ (Cronbach’s Alpha = 0.869) 

ฉนัชอบเรยีนรูเ้กีย่วกบั IT ใหม่ๆ  0.790 

ฉนัสนุกกบัการตดิตามความรูด้า้น IT ใหม่ๆ  0.859 

ฉนัสนุกกบัการใชค้วามพยายามในการตดิตามพฒันาการขององคค์วามรูต้่างๆดา้น IT 0.773 

ฉนัสนุกกบัการใชเ้วลาเพิม่เตมิในการเพิม่ความรูเ้กีย่วกบั IT 0.744 

ความท้าทายในการประกอบอาชีพ (Cronbach’s Alpha = 0.740) 

ฉนัชอบท างานดา้น IT แมจ้ะรูว้า่การท างานดา้น IT ใหด้นีัน้ยาก 0.541 

ฉนัสนุกกบัการหาค าตอบของค าถามเกีย่วกบัปัญหาคอมพวิเตอรท์ีย่าก 0.565 

ฉนัรูส้กึตื่นเตน้กบัผลติภณัฑด์า้น IT ทีเ่ปลีย่นแปลงอยา่งรวดเรว็ 0.731 

ฉนัสามารถปรบัตวัใหเ้ขา้กบัการเปลีย่นแปลงทีร่วดเรว็ในวงการ IT 0.724 

ความเก่ียวข้องระหว่างการท างานและการใช้ชีวิตส่วนตวั (Cronbach’s Alpha = 0.715) 

ฉนัใชเ้วลาวา่งหลงัการท างานกบัการซ่อมคอมพวิเตอร์ 0.542 

ฉนัใชเ้วลาวา่งหลงัการท างานกบัการอพัเดตซอฟตแ์วร์ 0.622 

ฉนัใชเ้วลาวา่งหลงัการท างานเล่นเกมจากเครือ่งเล่นวดิโีอเกมหรอืคอมพวิเตอร์ 0.638 
ฉนัสนุกในการใชเ้วลาวา่งไปกบัเทคโนโลยสีารสนเทศ 0.736 

ภาพลกัษณ์และความภมิูใจในอาชีพ (Cronbach’s Alpha = 0.833) 

ฉนัภมูใิจทีไ่ดร้บัการยกยอ่งจากผูท้ีฉ่นัใหค้วามชว่ยเหลอืดา้น IT 0.686 

ฉนัมคีวามรูส้กึภมูใิจในอาชพีดา้น IT 0.838 

ฉนัมคีวามรูส้กึภาคภมูใิจกบัภาพลกัษณ์การเป็นบุคลากร IT 0.860 
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ตารางที ่1 คา่สมัประสทิธิ ์Cronbach's Alpha ของกลุ่มปัจจยัและคา่น ้าหนกัองคป์ระกอบของแต่ละขอ้ค าถาม (ต่อ) 
องคป์ระกอบ/ข้อค าถาม น ้าหนักองคป์ระกอบ 

รปูแบบภาษาเฉพาะอาชีพ (Cronbach’s Alpha = 0.762) 

ฉนัชอบศพัทเ์ทคนิคดา้น IT 0.659 

ฉนัไมก่ลวัทีจ่ะเรยีนรูช้ื่อของโปรแกรมและค าศพัทเ์ฉพาะของแต่ละโปรแกรม เมือ่ฉนั
ท างานในโครงการหรอืทมีพฒันาระบบใหม่ 

0.504 

ฉนัรูส้กึสนุกในการใชค้ าศพัทท์างเทคนิคเพื่อสือ่สารกบัสมาชกิคนอื่นในอาชพีเดยีวกนั 0.703 

จากประสบการณ์การท างานดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศทีผ่า่นมา ฉนัชอบใชต้วัยอ่ในการ
กลา่วถงึโครงการและ/หรอืเทคโนโลย ี

0.673 

ฉนัชอบใชค้ าศพัทท์างเทคนิคกบับุคลากรอื่นทีม่บีทบาทเดยีวกนั 0.571 

ความหมกมุ่นในเทคโนโลยีสารสนเทศ (Cronbach’s Alpha = 0.838) 

ฉนัเคยถกูคนอื่นเรยีกวา่เป็นพวกบา้คอมพวิเตอร ์(geek หรอื nerd) 0.708 

ฉนัไมช่อบเขา้สงัคมกบัเพือ่นรว่มงาน 0.946 

ฉนัไมช่อบเขา้สงัคมกบัเพือ่น (ทีไ่มใ่ชเ่พือ่นรว่มงาน) 0.755 

ความขดัแย้งภายในทีม (Cronbach’s Alpha = 0.763) 

สมาชกิในทมีท าใหฉ้นัร าคาญ 0.776 

ฉนัรูส้กึหงดุหงดิหลงัจากทีต่อ้งตดิต่อกบัสมาชกิคนอื่นในทมี 0.732 

ฉนัรูส้กึตงึเครยีด เมือ่ตอ้งท างานรว่มกบัสมาชกิคนอื่นในทมี 0.657 

ผลการปฏิบติังานของทีม (Cronbach’s Alpha = 0.756) 

ความคบืหน้าของโครงการเป็นไปตามแผน 0.999 

ทมีสามารถท างานไดเ้สรจ็ตามก าหนดเวลา 0.670 

ทมีมคีวามสามารถในการท างานไดบ้รรลุเป้าหมาย และสามารถท าตามค าสญัญาทีใ่หไ้ว้
กบัลกูคา้ได ้

0.562 

 
อน่ึง ผลการวเิคราะหข์อ้มลูทัว่ไปเกีย่วกบัผูต้อบแบบสอบถามของกลุ่มตวัอยา่ง พบวา่ จากจ านวนผูต้อบแบบสอบถาม

เป็นผู้ตอบแบบสอบถามภาษาไทยร้อยละ 84.23 และเป็นผู้ตอบแบบสอบถามภาษาองักฤษร้อยละ 15.77 โดยผู้ตอบ
แบบสอบถามเป็นเพศชายคดิเป็นรอ้ยละ 60 โดยผูต้อบแบบสอบถามมอีายุเฉลี่ยโดยประมาณ 30 ปี ซึ่งอยู่ในช่วงอายุ
ระหวา่ง 26-30 ปี คดิเป็นรอ้ยละ 51 รองลงมาคอืช่วงอายุ 31-35 ปี ช่วงอายุ 23-25 และอายุมากกวา่ 35 ปีขึน้ไป ผูต้อบ
แบบสอบถามมปีระสบการณ์การท างานในทมีหรอืโครงการพฒันาระบบสารสนเทศเฉลีย่โดยประมาณ 6 ปี และกวา่รอ้ยละ 
95 ของผูต้อบแบบสอบถามเป็นผูท้ีม่รีะยะเวลาท างานในทมีหรอืโครงการปัจจุบนัทีม่ากกวา่ 3 เดอืน ถงึ 5 ปี 
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5.2 การวิเคราะหผ์ลการวิจยั 
การทดสอบสมมตฐิานการวจิยัในครัง้น้ี ผูว้จิยัใชว้ธิวีเิคราะหก์ารถดถอยเชงิเสน้เดยีว (Simple linear regression) และ

การวเิคราะหก์ารถดถอยพหุคณู (Multiple regression) โดยใชค้่า p-value ทีน้่อยกวา่หรอืเท่ากบั 0.05 เป็นตวัก าหนด
นยัส าคญัทางสถติ ิโดยแบง่การวเิคราะหอ์อกเป็น 2 สว่น ตามกรอบแนวคดิการวจิยัดงัน้ี 

ส่วนท่ี 1 ผลการวเิคราะหก์ารถดถอยพหุคณู พบวา่ชุดตวัแปรอสิระทัง้หมดสามารถอธบิายความแปรปรวนของตวัแปร
ตามหรอืความขดัแยง้ภายในทมี (Index_IC) ไดร้อ้ยละ 33.2 (R2 = 0.332) โดยมคีา่ความผดิพลาดมาตรฐานของสมการเป็น 
0.43576 และเมื่อวเิคราะหค์วามแปรปรวน (Analysis of Varience: ANOVA) พบวา่การอธบิายความแปรปรวนนัน้เป็นไป
อยา่งมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั p < 0.05 (F(6,148) = 12.266) เมื่อพจิารณาในรายละเอยีดของแต่ละตวัแปรอสิระจากค่า
สมัประสทิธิก์ารถดถอย (Coefficients) พบวา่ทุกตวัแปรอสิระมคีวามสมัพนัธใ์นทศิทางบวก (b > 0) กบัตวัแปรตาม โดยตวั
แปรอสิระจ านวน 4 ตวัแปร ไดแ้ก่ ความแตกต่างดา้นความเฉพาะเจาะจงของความรู ้( Index_ES) ความแตกต่างดา้นความ
ท้าทายในการประกอบอาชพี (Index_ED) ความแตกต่างด้านความเกี่ยวขอ้งระหว่างการท างานและการใช้ชวีติส่วนตวั 
(Index_IP) และความแตกต่างดา้นรปูแบบภาษาเฉพาะอาชพี (Index_JG) มคีวามสมัพนัธก์บัตวัแปรตามอยา่งมนีัยส าคญั
ทางสถติทิีร่ะดบั p < 0.05 ขณะที ่ตวัแปรอสิระจ านวน 2 ตวัแปร ไดแ้ก่ ความแตกต่างดา้นภาพลกัษณ์และความภูมใิจใน
อาชพี (Index_SI)  และความแตกต่างดา้นความหมกมุน่ในเทคโนโลยี (Index_GK) มอีทิธพิลต่อตวัแปรตามอย่างไม่มี
นยัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั p < 0.05 (ตารางที ่2 แสดงสรุปการวเิคราะห์การถดถอยของปัจจยัความแตกต่างวฒันธรรม
อาชพีทีส่ง่ผลต่อความขดัแยง้ภายในทมี) 
 

ตารางที ่2 สรุปการวเิคราะหก์ารถดถอยของปัจจยัความแตกต่างวฒันธรรมอาชพีทีส่ง่ผลต่อความขดัแยง้ภายในทมี 

Ov
er

all
 R = 0.576 

R2 = 0.332 
Adjusted R2 = 0.305 
Standard Error of the Estimate = 0.43576 

AN
OV

A 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 
Regression 
Residual 

Total 

13.975 
28.104 
42.079 

6 
148 
154 

2.329 
0.190 

12.266 0.000 

Co
ef

fic
ien

ts
 

Model 
Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients 

t Sig. 
B Std. Error Beta 

Index_ES  
Index_ED 
Index_IP 
Index_SI 
Index_JG 
Index_GK 

0.249 
0.173 
0.192 
0.083 
0.384 
0.027 

0.071 
0.084 
0.058 
0.054 
0.078 
0.059 

0.243 
0.14 
0.227 
0.104 
0.339 
0.031 

3.515 
2.056 
3.317 
1.542 
4.918 
0.457 

0.001 
0.042 
0.001 
0.125 
0.000 
0.649 

 



วารสารระบบสารสนเทศดา้นธุรกจิ (JISB) ปีที ่2 ฉบบัที ่3 เดอืน กรกฎาคม-กนัยายน 2559 หน้า 90 
 

ส่วนท่ี 2 ผลจากการวเิคราะห์การถดถอยเชงิเสน้เดยีว พบว่าตวัแปรอสิระหรอืความขดัแยง้ภายในทมี (Index_IC) 
สามารถอธบิายความแปรปรวนของตวัแปรตามหรอืผลการปฏบิตังิานของทมี (Index_TP) ไดร้อ้ยละ 21.2 (R2 = 0.212) 
โดยมคี่าความผดิพลาดมาตรฐานของสมการเป็น 0.31160 และเมื่อวเิคราะหค์วามแปรปรวน (Analysis of Varience: 
ANOVA) พบวา่การอธบิายความแปรปรวนนัน้เป็นไปอยา่งมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั p < 0.05 (F (1,153) = 41.043) 
เมื่อพจิารณาตวัแปรอสิระจากค่าสมัประสทิธิก์ารถดถอย (Coefficients) พบว่าตวัแปรอสิระมคีวามสมัพนัธ์ในทศิทางลบ    
(b < 0) กบัตวัแปรตาม โดยตวัแปรอสิระหรอืความขดัแยง้ภายในทมี (Index_IC) มคีวามสมัพนัธก์บัตวัแปรตามหรอืผลการ
ปฏบิตังิานของทมี (Index_TP) ในทศิทางตรงขา้มกนั อยา่งมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั p < 0.05 (ตารางที ่3 แสดงสรุปการ
วเิคราะหก์ารถดถอยของความขดัแยง้ภายในทมีทีส่ง่ผลต่อผลการปฏบิตังิานของทมี) 
 

ตารางที ่3 สรุปการวเิคราะหก์ารถดถอยของความขดัแยง้ภายในทมีทีส่ง่ผลต่อผลการปฏบิตังิานของทมี 

Ov
er

all
 R = 0.460 

R2 = 0.212 
Adjusted R2 = 0.206 
Standard Error of the Estimate = 0.31160 

AN
OV

A 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 
Regression 
Residual 

Total 

3.985 
14.856 
18.841 

1 
153 
154 

3.985 
.097 

41.043 0.000 

Co
ef

fic
ien

ts
 

Model 
Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients 

t Sig. 
B Std. Error Beta 

Index_ES -.308 .048 -.460 -6.407 0.000 

 
ผลการวเิคราะห ์(ดงัภาพที ่2 สรุปความสมัพนัธท์ีเ่กดิขึน้จากการวเิคราะหก์ารถดถอย) แสดงใหเ้หน็วา่ความแตกต่าง

ดา้นความเฉพาะเจาะจงของความรูม้อีทิธพิลต่อความขดัแยง้ภายในทมีอย่างมนีัยส าคญัซึ่งสอดคลอ้งกบังานวจิยัในอดตีที่
กล่าวถงึในสมมตฐิาน (Rao and Ramachandran, 2011) เช่นเดยีวกบัความแตกต่างด้านความทา้ทายในการประกอบ
อาชีพที่มอีิทธิพลต่อความขดัแย้งภายในทมีซึ่งสอดคล้องกบังานวิจยัในอดตีที่กล่าวถึงในสมมติฐาน (Rao and 
Ramachandran, 2011; Teh et al., 2009; Cox, 2003) ในท านองเดยีวกนั ความแตกต่างดา้นความเกีย่วขอ้งระหวา่งการ
ท างานและการใชช้วีติส่วนตวัมอีิทธพิลต่อความขดัแยง้ภายในทมีซึ่งสอดคลอ้งกบังานวจิยัในอดตีที่กล่าวถงึในสมมตฐิาน 
(Rao and Ramachandran, 2011; Hsu et al., 2014; Seo et al., 2009) และความแตกต่างดา้นรปูแบบภาษาเฉพาะอาชพี
มอีทิธพิลต่อความขดัแยง้ภายในทมีอย่างมนีัยส าคญัซึ่งสอดคลอ้งกบังานวจิยัในอดีตที่กล่าวถงึในสมมตฐิาน (Keaveney, 
2008; Guzman et al., 2008)   
 
 
 
 



วารสารระบบสารสนเทศดา้นธุรกจิ (JISB) ปีที ่2 ฉบบัที ่3 เดอืน กรกฎาคม-กนัยายน 2559 หน้า 91 
 

 
ภาพที ่2 สรุปความสมัพนัธท์ีเ่กดิขึน้จากการวเิคราะหก์ารถดถอย 

 
อย่างไรก็ตาม ความแตกต่างดา้นภาพลกัษณ์และความภูมใิจในอาชพีไม่มอีทิธพิลต่อความขดัแยง้ภายในทมีอย่างมี

นัยส าคญั ทัง้น้ีอาจเป็นเพราะแมว้่าทัง้สองกลุ่มมคีวามภาคภูมใิจในอาชพีในระดบัทีแ่ตกต่างกนั แต่ถ้าหากกลุ่มทีม่รีะดบั
ความภาคภูมใิจในอาชพีดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศต ่ากว่า คอื กลุ่มผูต้ดิต่อกบัผูใ้ช ้ยอมรบัความคดิเหน็ของกลุ่มทีม่รีะดบั
ความภาคภูมใิจในอาชพีสงูกว่า คอื กลุ่มผู้เชีย่วชาญดา้นเทคนิค  ความขดัแยง้กจ็ะไม่เกดิขึน้ ดงันัน้ ความแตกต่างดา้น
ภาพลกัษณ์และความภูมใิจในอาชพีจงึไม่สามารถอธบิายความขดัแยง้ภายในทมีได้ นอกจากน้ี ความแตกต่างดา้นความ
หมกมุ่นในเทคโนโลยสีารสนเทศไม่มอีิทธพิลต่อความขดัแยง้ภายในทมีอย่างมนีัยส าคญั เน่ืองจากในการท างานพฒันา
ระบบสารสนเทศ ถ้าบุคลากรเทคโนโลยสีารสนเทศนัน้ๆ ท างานในบทบาทของตนครบถ้วน การที่บุคลากรเทคโนโลยี
สารสนเทศกลุ่มหน่ึงมลีกัษณะเกบ็ตวั ไมช่อบเขา้สงัคม (introvert) ชอบการท างานคนเดยีว ซึง่จากผลการวเิคราะหค์อืกลุ่ม
ผูเ้ชีย่วชาญดา้นเทคนิค ถงึแมจ้ะสง่ผลลบต่อความสมัพนัธก์บับุคลากรเทคโนโลยสีารสนเทศกลุ่มผูต้ดิต่อกบัผูใ้ชร้ะบบ แต่ก็
ไม่น าไปสู่ความขดัแยง้ภายในทมี นอกจากน้ี การหมกมุ่นในเทคโนโลยที าใหเ้กดิความเชี่ยวชาญในเรื่องเทคโนโลยซีึ่งจะ
เป็นประโยชน์ต่อการท างานระหวา่งบุคลากรทัง้สองกลุ่ม ดงันัน้ ความแตกต่างดา้นความหมกมุน่ในเทคโนโลยสีารสนเทศจงึ
ไม่สามารถอธบิายความขดัแย้งภายในทมีได้ อน่ึงความขดัแย้งภายในทมีมอีิทธพิลต่อผลการปฏิบตัิงานของทมีอย่างมี
นยัส าคญัซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัในอดตีทีก่ล่าวถงึในสมมตฐิาน (Cox, 2003; Ivancevich et al., 2014; Robey et al., 
1993) 
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6. สรปุผลการวิจยั 
จากการศกึษาระดบัความแตกต่างของวฒันธรรมอาชพีในมติติ่างๆทีม่อีทิธพิลต่อความขดัแยง้ภายในทมีพฒันาระบบ

สารสนเทศ ของบุคลากรดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ 2 บทบาท ไดแ้ก่ กลุ่มผูเ้ชีย่วชาญดา้นเทคนิค และกลุ่มผูต้ดิต่อกบัผูใ้ช้
ระบบ และศกึษาถึงอทิธพิลความขดัแยง้ดงักล่าวที่มผีลต่อการปฏิบตังิานของทมี ในงานวจิยัน้ีพบว่าความแตกต่างด้าน
ความเฉพาะเจาะจงของความรู ้ความแตกต่างดา้นความทา้ทายในการประกอบอาชพี ความแตกต่างดา้นความเกี่ยวขอ้ง
ระหว่างการท างานและการใช้ชีวิตส่วนตวั ความแตกต่างด้านรูปแบบภาษาเฉพาะอาชีพ ระหว่างบุคลากรเทคโนโลยี
สารสนเทศทัง้สองกลุ่มส่งผลเชงิบวกต่อความขดัแยง้ภายในทมี โดยความแตกต่างที่ส่งผลต่อความขดัแยง้ภายในทมีมาก
ทีส่ดุไดแ้ก่ ความแตกต่างดา้นรปูแบบภาษาเฉพาะอาชพี รองลงมาไดแ้ก่ ความแตกต่างดา้นความเฉพาะเจาะจงของความรู ้
ความแตกต่างด้านความเกี่ยวขอ้งระหว่างการท างานและการใชช้วีติส่วนตวั และความแตกต่างดา้นความท้าทายในการ
ประกอบอาชพี ตามล าดบั นอกจากน้ีความขดัแยง้ภายในทมีสง่ผลกระทบในเชงิลบต่อผลการปฏบิตังิานของทมี 

ผลจากงานวจิยัน้ีเป็นการสนับสนุนผลสรุปเชงิทฤษฏแีละช่วยขยายขอบความสามารถในการประยุกต์ใชก้รอบแนวคดิ
วฒันธรรมอาชพีเทคโนโลยสีารสนเทศใหม้ขีอบเขตทีก่วา้งมากยิง่ขึน้ นอกจากนี้ งานวจิยัน้ียงัต่อยอดการพฒันาเครื่องมอืใน
การประเมนิวฒันธรรมอาชีพเทคโนโลยสีารสนเทศจากงานวจิยัในอดีต เพื่อท าให้เครื่องมอืในการวดัวฒันธรรมอาชีพ
เทคโนโลยสีารสนเทศมคีวามน่าเชื่อถอืมากยิง่ขึน้ นอกจากน้ี ผลสรุปจากงานวจิยัน้ีสามารถใชเ้ป็นแนวทางในการวางแผน
ของภาคสว่นต่างๆทีเ่กีย่วขอ้งได ้โดยภาคธุรกจิทีม่หีน่วยงานพฒันาระบบสารสนเทศภายในองคก์ร สามารถพฒันาบุคลากร 
โดยวางแผนจดัอบรมและสง่เสรมิกจิกรรมต่างๆทีล่ดความแตกต่างดา้นรปูแบบภาษาเฉพาะอาชพี ความเฉพาะเจาะจงของ
ความรู ้ความเกีย่วขอ้งระหวา่งการท างานและการใชช้วีติสว่นตวั และความทา้ทายในการประกอบอาชพี โดยการสนบัสนุน
ใหก้ลุม่ผูต้ดิต่อกบัผูใ้ชร้ะบบมคีวามรูท้างดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศเพิม่ขึน้ และสนบัสนุนใหก้ลุ่มผูเ้ชีย่วชาญดา้นเทคโนโลยี
มทีกัษะในการสือ่สารทีล่ดการใชภ้าษาเฉพาะอาชพีลง เพิม่ความรูแ้ละทกัษะในองคค์วามรูอ้ื่นนอกเหนือจากดา้นเทคโนโลย ี
รวมทัง้เสรมิกิจกรรมอื่นที่ไม่เกี่ยวกบัเทคโนโลยีให้พนักงานกลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิคเข้าร่วมในช่วงนอกเวลางาน 
นอกจากน้ี สถาบนัการศึกษาที่ผลิตบุคลากรด้านการพฒันาระบบสารสนเทศ สามารถประยุกต์ใช้ผลการวจิยัเพื่อเป็น
แนวทางในการพฒันาหลกัสตูรส าหรบัเตรยีมความพรอ้มใหก้บันักศกึษาโดยเพิม่เน้ือหาด้านการสื่อสารส าหรบันักศกึษา
หลกัสูตรที่เน้นด้านเทคนิค และเพิม่เน้ือหาด้านเทคนิคส าหรบันักศกึษาหลกัสูตรบรหิารธุรกิจที่เกี่ยวขอ้งกบัเทคโนโลยี
สารสนเทศ  

อยา่งไรกต็าม ผูต้อบแบบสอบถามในกลุม่อยา่งของทมีพฒันาระบบสารสนเทศมปีระสบการณ์ท างานทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการ
พฒันาระบบสารสนเทศในช่วงไมเ่กนิ 10 ปี ทัง้น้ี บุคลากรเทคโนโลยสีารสนเทศทีม่ปีระสบการณ์ท างานทีเ่กีย่วขอ้งกบัการ
พฒันาระบบสารสนเทศแตกต่างกนัอาจไดร้บัอทิธพิลของวฒันธรรมอาชพีเทคโนโลยสีารสนเทศในการท างานแตกต่างกนั 
ดงันัน้ ผลของการวจิยัน้ียงัอาจไมส่ามารถครอบคลุมไดใ้นวงกวา้ง จากขอ้จ ากดัดงักล่าว อาจท างานวจิยัต่อเน่ืองโดยขยาย
ขอบเขตการศึกษาด้วยการเพิม่ปัจจยัความแตกต่างของระยะเวลาประสบการณ์ท างานที่เกี่ยวขอ้งกบัการพัฒนาระบบ
สารสนเทศเป็นตวัแปรก ากบั (moderator) เพื่อทดสอบว่าอทิธพิลของความแตกต่างในวฒันธรรมอาชพีด้านต่างๆ 
โดยเฉพาะดา้นรปูแบบภาษาเฉพาะอาชพี ดา้นความเฉพาะเจาะจงของความรู ้ดา้นความเกีย่วขอ้งระหว่างการท างานและ
การใชช้วีติส่วนตวั และดา้นความทา้ทายในการประกอบอาชพี ที่มตี่อความขดัแยง้จะมากหรอืน้อยขึน้อยู่กบัระยะเวลา
ประสบการณ์ท างาน หรอืไม่ และปรบัปรุงกรอบการวจิยัน้ีโดยเพิม่ตวัแปรความแตกต่างในวฒันธรรมอาชพีด้านอื่นอีก
นอกจากดา้นรปูแบบภาษาเฉพาะอาชพี ดา้นความเฉพาะเจาะจงของความรู ้ดา้นความเกีย่วขอ้งระหวา่งการท างานและการ
ใช้ชีวิตส่วนตัว และด้านความท้าทายในการประกอบอาชีพ นอกจากน้ีงานวิจยัต่อเน่ืองสามารถใช้ความแตกต่างใน
วฒันธรรมอาชพีเป็นตวัแปรตาม และท าการศกึษาเพื่อหาวธิกีารหรอืปัจจยัทีช่่วยลดระดบัความแตกต่างในวฒันธรรมอาชพี
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โดยเฉพาะวธิกีารหรอืปัจจยัทีช่ว่ยลดความแตกต่างดา้นรปูแบบภาษาเฉพาะอาชพี ดา้นความเฉพาะเจาะจงของความรู ้ดา้น
ความเกีย่วขอ้งระหวา่งการท างานและการใชช้วีติสว่นตวั และดา้นความทา้ทายในการประกอบอาชพี 
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บทคดัย่อ 

บทความน้ีน าเสนอการพฒันาระบบ Signature Management System (SM) ซึง่มสีถาปัตยกรรมทัง้ในสว่นทีเ่ป็น 
Window based และแบบ Web based ใหก้บัทางธนาคาร กสกิรไทย จ ากดั เพื่อน าไปช่วยแกไ้ขปัญหาและสง่เสรมิการ
ท างานดา้นการจดัการลายมอืชีอ่ เพื่อใหก้ารบรกิารของธนาคารมปีระสทิธภิาพมากขึน้ โดยระบบ SM ทีพ่ฒันามขีอบเขต
ครอบคลุมงานการจดัการขอ้มูลลายมอืชื่อทัง้ของลูกคา้ธนาคาร และของพนักงานธนาคารที่มอี านาจอนุมตักิจิกรรมต่างๆ
ตามระเบยีบชองธนาคาร รวมทัง้การใชง้านขอ้มลูดงักล่าวในการท าธุรกรรมของธนาคาร  

ในการพฒันาระบบ SM ผูพ้ฒันาใชแ้นวคดิการวเิคราะหแ์ละออกแบบระบบเชงิวตัถุ (Object-Oriented analysis and 
design) โดยใช ้UML 2.3 (Unified Modeling Language) ในการสรา้งตวัแบบระบบ พฒันาโปรแกรม ภายใต ้ASP.NET 
4.0 Framework และใชโ้ปรแกรม Visual Studio 2010 และภาษา Visual Basic (VB) รว่มกบัฐานขอ้มลู Microsoft SQL 
2008 Server เป็นเครือ่งมอืในการพฒันาโปรแกรม 
 
ค าส าคญั: ลายมอืชื่อ ระบบจดัการขอ้มูล แนวคดิการวเิคราะห์และออกแบบระบบเชงิวตัถุ เวบ็แอพพลเิคชนั           

วนิโดวแ์อพพลเิคชนั 
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Abstract 

This development project, signature management system (SM), has a system architect as Windows based 
and web based application which aims to help supporting and enhancing signature image related work processes 
and services of Kasikornbank efficiently. The development scope covers properly managing and using customer 
and authorizer signature information. 

The concept of Object-Oriented analysis and design with UML 2.3 (Unified Modeling Language) was applied 
for creating system model. The project based on ASP.NET 4.0 Framework and Visual Basic Studio integrated 
with Microsoft SQL Server 2008 was used as tools to development. 
 
Keywords: Signature, Information System, Object-Oriented analysis and design, Web Application, Windows 

Application 
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1. บทน า 
ดว้ยกระบวนการท างานในปัจจุบนัของหน่วยงานในธนาคาร ยงัคงมลีกัษณะการท างาน และการจดัเกบ็เอกสารส าคญั

ต่างๆ อนัเป็นเอกสารประกอบการท าธุรกรรมของลกูคา้ธนาคาร หรอืเอกสารส าคญัทีใ่ชป้ระกอบการท างาน ทีอ่ยูใ่นรปูแบบ
ของกระดาษเอกสารทีม่อียูเ่ป็นจ านวนมากโดยจะเพิม่ขึน้ตามการท าธุรกรรมในแต่ละวนัของทัง้ลกูคา้ใหม ่และลกูคา้ปัจจุบนั
ของธนาคารเอง ซึ่งหน่ึงในเอกสารที่ส าคญัก็คือ เอกสารการลงลายมือชื่อ ของลูกค้าในการท าธุรกรรมประเภทต่างๆ 
ปัจจุบนั ธนาคารมกีารจดัเกบ็เอกสารลายมอืชื่อเหล่าน้ี ไวใ้นแต่ละพืน้ทีข่องสาขาทัว่ประเทศทีใ่หบ้รกิารแก่ลูกคา้กวา่ 1000 
สาขาทัว่ประเทศ โดยยงัไม่ได้มกีระบวนการการจดัการใดๆ ที่เหมาะสม ที่จะจดัเกบ็ขอ้มูลของเอกสารเหล่าน้ีรวมไวเ้ป็น
สว่นกลาง กรณีทีห่น่วยงานสว่นกลางหรอืหน่วยงานอื่นๆของธนาคารมคีวามต้องการทีจ่ะใชข้อ้มูลดงักล่าว หน่วยงานนัน้
ต้องท าการตดิต่อไปยงัสาขาที่ลูกคา้ไดท้ าธุรกรรมไว ้เพื่อใหท้างสาขาจดัส่งเอกสารตามที่หน่วยงานต้องการ ซึ่งโดยปกติ
แลว้จะจดัสง่โดย ลกัษณะของการสง่โทรสาร กลบัไปยงัหน่วยงานปลายทางทีต่อ้งการ ดว้ยกระบวนดงักล่าวสง่ผลกระทบให้
หน่วยงานภาคสว่นหรอืแมก้ระทัง่หน่วยงานกลางของธนาคาร ประสบกบัความยากล าบากอย่างยิง่ในการท างาน สง่ผลให้
เกดิความล่าชา้ในการใหบ้รกิารลกูคา้หรอืการปฏบิตังิานต่างๆ รวมไปถงึภาคสว่นสาขาตอ้งเสยีเวลาในการคน้หาและจดัสง่
เอกสารตามทีห่น่วยงานสว่นกลางตอ้งการ 

นอกจากน้ี ในปัจจุบนัทางธนาคารยงัไม่มรีะบบใดๆที่เป็นระบบส่วนกลางที่สามารถตรวจสอบเอกสารลายมอืชื่อของ
พนกังานผูม้สีทิธิใ์นการอนุมตัธิุรกรรม ทีป่รากฎอยูบ่นเอกสารค าขอท าธุรกรรมต่างๆของลกูคา้ ทีล่กูคา้นัน้ไดย้ื่นกบัธนาคาร 
มเีพยีงหน่วยงานเดยีวของธนาคารทีท่ าการสแกนลายมอืชื่อแลว้จดัเกบ็ไว ้ในเครื่องคอมพวิเตอรข์องหน่วยงานอยา่งไมเ่ป็น
ทางการ เพื่อการใชง้านภายในหน่วยงานเท่านัน้ ในกรณีทีห่น่วยงานอื่นมคีวามตอ้งการขอ้มลูดงักล่าวแลว้ หน่วยงานน้ีจะ
ท าการจดัส่งฟอร์มลายมอืชื่อไปทางโทรสารไปยงัหน่วยงานที่ต้องการ และในบางกรณีพนักงานที่จ าเป็นต้องตรวจสอบ
ลายมอืชื่อทีป่รากฎอยู่บนเอกสารค าขอท าธุรกรรมต่างๆของลูกคา้ อาจละเลยขัน้ตอนการตรวจสอบดงักล่าว เน่ืองจากการ
ขอขอ้มลูจากสว่นกลางใชเ้วลานาน ท าใหธ้นาคารประสบปัญหาการทุจรติ การปลอมแปลงลายมอืชื่อของพนักงานผูม้สีทิธิ ์
ในการอนุมตัธิุรกรรม ท าใหเ้กดิเป็นคดคีวามฟ้องรอ้งอยู่เป็นจ านวนมากในแต่ละปี ส่งผลใหธ้นาคารสญูเสยี ทัง้ทรพัยส์นิ 
และชื่อเสยีงโดยรวม ดงันัน้การพฒันาระบบการจดัการบรหิารลายมอืชื่อ (SM) เพื่อการจดัการงานดงักล่าวของธนาคาร จงึ
เป็นสิง่ส าคญั ทีจ่ะท าใหก้ระบวนการท างานของธนาคารนัน้มปีระสทิธภิาพมากยิง่ขึน้ 

 
2. ขอบเขตการท างานของระบบ 

ระบบบริหารจดัการข้อมูลลายมอืชื่อเป็นระบบที่ครอบคลุมการท างาน ตัง้แต่การตดัลายมือชื่อบนเอกสารการท า
ธุรกรรม เช่นการสมคัรผลติภณัฑข์องลูกคา้ทีม่กีารลงลายมอืชื่อก ากบั ซึง่ถูกสแกนสง่มาจากระบบจดัการเอกสารภายนอก  
ไปจนถงึการบนัทกึลายมอืชื่อเขา้สู่ระบบและการเรยีกดูขอ้มูล เพื่อน ามาใช้ประกอบการปฏบิตัิงานในด้านต่างๆ  ของ
หน่วยงาน รวมทัง้ระบบสามารถรองรบัการบรหิารจดัการขอ้มูลของพนักงานผู้มสีทิธิอ์นุมตักิารท าธุรกรรม ตลอดจนการ
จดัท ารายงานที่เกี่ยวขอ้งกบัการใชร้ะบบเพื่อการบรหิารจดัการขอ้มูลลายมอืชื่อแต่ละประเภท ดงัแสดงในภาพที่ 1 มี
รายละเอยีดดงัน้ี 
 



วารสารระบบสารสนเทศดา้นธุรกจิ (JISB) ปีที ่2 ฉบบัที ่3 เดอืน กรกฎาคม-กนัยายน 2559 หน้า 98 
 

 

 
ภาพที ่1 Use case Diagram แสดงภาพรวมของระบบบรหิารจดัการลายมอืชื่อ (SM) 

 
3. สถาปัตยกรรมของระบบท่ีพฒันา  

ระบบ SM ม ีSystem Architects ดงัแสดงในภาพที่ 2 เป็นระบบทีเ่ขา้ใชง้านไดส้องประเภทตามหน้าทีก่ารใชง้านซึง่
ระบบ SM จะถกูแบง่ออกเป็น 2 สว่นตามฟังกช์นัการท างาน 
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<<Application Server>>
Signature Management App Server

OS : Windows

Business Logic and 
Database Layer

<<Client Workstation>>
CA User PC

<<Application Server>>
Signature Viewer App Server

OS : Windows

Business Logic and 
Database Layer

<<Database Server>>
Signature Management DB Server

OS : Windows

Microsoft SQL Server 2008

<<Client Workstation>>
FM User PC

<<Client Workstation>>
Signature Viewer PC

Web Browser

SM System

SM System

 
ภาพที ่2 System Architecture (Deployment Diagram) ของระบบ SM 

 
 ส่วนของการจดัการและบริหารลายมือช่ือ ลกัษณะการท างานของระบบสว่นน้ีจะเป็น แบบ Client-Base 

Application ซึง่ระบบ SM ในสว่นดงักล่าวจะท างานอยูบ่นระบบปฏบิตักิารวนิโดวส ์7 ขึน้ไป  
 

 
ภาพที ่3 ตวัอยา่งหน้าจอระบบ SM แบบ Client-Base Application 
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 ส่วนของการค้นหาและเรียกดูลายมือช่ือ ลักษณะการท างานของระบบส่วนน้ีจะเป็นแบบ Web-Base 
Application ซึง่ระบบ SM ในสว่นดงักล่าวจะท างานอยูบ่นโปรแกรมอนิเทอรเ์น็ตเอกซพ์ลอเรอรเ์วอรช์ัน่ 10 ขึน้ไป  

 

 
ภาพที ่4 ตวัอยา่งหน้าจอระบบ SM แบบ Web-Base Application 

 
4. บทสรปุ 

บทความน้ีน าเสนอการพฒันาระบบ Signature Management System (SM) ของธนาคาร กสกิรไทย จ ากดั โดยระบบ
บรหิารจดัการขอ้มลูลายมอืชื่อ (SM) ท าใหธ้นาคารไดร้บัประโยชน์ ดงัน้ี 

 ท าใหท้างธนาคารไดม้าซึ่งการรวมศูนยข์องขอ้มูลไวใ้หเ้ป็นส่วนกลางเพื่อตอบสนองความตอ้งการทัง้ในดา้นการ
บรหิารจดัการขอ้มลู และในการใชข้อ้มลูดงักล่าวจากหลายภาคสว่นของธนาคาร  

 ไดม้าซึง่ความทนัสมยั และมคีวามเป็นระบบ และเป็นระเบยีบ  
 ชว่ยสง่เสรมิประสทิธภิาพการท างานและการใหบ้รกิารทีด่ใีหก้บัลกูคา้ และน าไปสูห่วัใจหลกัของการใหบ้รกิาร นัน้

คอืการสรา้งความพึง่พอใจกบัลกูคา้  
 เป็นการสรา้งภาพพจน์ที่ดใีหก้บัองคก์ร ซึ่งโดยระบบดงักล่าวจะช่วยใหท้างธนาคารสามารถทีจ่ะให้ บรกิารลกูคา้

ไดร้วดเรว็และมปีระสทิธภิาพมากยิง่ขึน้  
 ลดกระบวนการการท างานของหน่วยงาน ทีเ่กดิขึน้จากการท างานรปูแบบซ ้าๆ  
 ลดคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิจากแรงงานคนในการท างานหรอืทรพัยากรสิน้เปลอืงทีเ่กดิจากการปฏบิตังิานต่างๆ ไดอ้กีดว้ย 
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ระบบบรหิารจดัการขอ้มลูลายมอืชื่อ (SM) ท าใหล้กูคา้ไดร้บัประโยชน์ ดงัน้ี 
 ลกูคา้ไดร้บับรกิารทีร่วดเรว็ยิง่ขึน้ 
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Title: Security policies and procedures: principles 
and practices 
Author: Sari Stern Greene 
Edition: 1st Edition, 2006 
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Number of pages: 544 
 
หนั งสือ Security policies and procedures: principles 
and practices เป็นหนังสอืที่กล่าวว่าองคก์รควรวางแผน
อย่างไรเพื่อป้องกนัทรพัย์สนิด้านสารสนเทศทัง้ที่จบัต้อง
ได้และไม่ได้ นอกจากนี้ยงักล่าวว่า รูปแบบของนโยบาย
เป็นสิง่ทีม่คีวามส าคญัอย่างมากต่อการท าความเขา้ใจของ
เจา้หน้าทีข่ององคก์ร โดยมแีนวความคดิสองแบบเกีย่วกบั
รูปแบบของนโยบาย แนวความคิดที่หนึ่งกล่าวว่าควร
เขยีนนโยบายทัง้หมดรวมกันในเอกสารฉบับเดียวโดย
แยกออก เป็ นหัว ข้อย่ อยๆ  (write one large policy 
document) อกีแนวคดิหนึ่ง คอื แยกเขยีนนโยบาย 

ออกเป็นสว่นๆ ทีเ่ป็นอสิระจากกนั ในทีน่ี้จะใชแ้นวคดิสดุทา้ย คอื แยกเขยีนนโยบายออกเป็นสว่นย่อยๆ แยกจากกนั 
หนังสอืเล่มนี้ยงักล่าวถงึการก าหนดปัจจยัต่างๆ ทีจ่ะน ามาจดัท านโยบายการรกัษาความมัน่คงปลอดภยั โดย องคก์ร

ตอ้งวเิคราะหค์วามเสีย่งและพจิารณาว่าจะยดึหลกัหรอืแนวปฏบิตัเิกีย่วกบัการรกัษาความมัน่คงปลอดภยัของหน่วยงานใด 
เช่น ISO, COBIT หรือ ITIL เป็นต้น หนังสอืเล่มนี้มีตัวอย่างการก าหนดนโยบายการรกัษาความมัน่คงปลอดภัยตาม
มาตรฐานการรกัษาความมัน่คงปลอดภยัของ ISO 17799-2000 หรอื BS 7799 เป็นหลกัในการก าหนด domain ทีจ่ะต้อง
จดัท านโยบายการรกัษาความมัน่คงปลอดภยั ซึง่มาตรฐานดงักล่าว ก าหนด domain ของการรกัษาความมัน่คงปลอดภยั
ดงันี้ (1) นโยบายการรกัษาความมัน่คงปลอดภัยองค์กร (2) นโยบายการจัดชัน้ทรพัย์สนิและขัน้ตอนการปฏิบัติงาน        
(3) นโยบายบุคลากรและขัน้ตอนการปฏิบัติงาน  (4) นโยบายการรักษาความมัน่คงปลอดภัยทางกายภาพและ
สภาพแวดลอ้มและขัน้ตอนการปฏบิตังิาน (5) นโยบายการจดัการการสือ่สารและการปฏบิตักิารและขัน้ตอนการปฏบิตังิาน 
(6) นโยบายควบคุมการเขา้ถึงและขัน้ตอนการปฏบิตัิงาน  (7) นโยบายการพฒันาระบบและบ ารุงรกัษาและขัน้ตอนการ
ปฏบิตังิาน (8) นโยบายการฟ้ืนฟูระบบจากภยัพบิตัแิละความต่อเนื่องของการด าเนินธุรกจิและขัน้ตอนการปฏบิตังิาน 
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ค ำแนะน ำในกำรส่งผลงำนเผยแพร่ 
หลกัเกณฑโ์ดยทัว่ไป 
1. เป็นบทความวจิยั บทความการวางแผนดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ บทความดา้นการพฒันาระบบสารสนเทศ บทความ

วชิาการหรอืบทวจิารณ์หนงัสอื ทีเ่น้นการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อธุรกจิเป็นหลกั 
2. เป็นบทความวจิยั บทความการวางแผนดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ บทความดา้นการพฒันาระบบสารสนเทศ บทความ

วชิาการหรอืบทวจิารณ์หนงัสอื ท่ีไม่เคยตีพิมพเ์ผยแพรท่ี่ใดมำก่อนและไม่อยู่ระหว่ำงกำรพิจำรณำของวำรสำร
อ่ืน หำกตรวจพบวำ่มีกำรตีพิมพซ์ ำ้ซ้อน ถือเป็นควำมรบัผิดชอบของผูเ้ขียนแต่เพียงผูเ้ดียว 

3. ไม่มคี่าใชจ้่ายใดๆ ส าหรบัผูส้ง่บทความวจิยั บทความการวางแผนดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ บทความดา้นการพฒันา
ระบบสารสนเทศ บทความวชิาการหรอืบทวจิารณ์หนงัสอื  

4. เป็นบทความวจิยั บทความการวางแผนดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ บทความดา้นการพฒันาระบบสารสนเทศ บทความ
วชิาการหรอืบทวจิารณ์หนงัสอืจะไดร้บัการเผยแพรใ่นวารสาร JISB ต่อเมื่อไดผ้่านกระบวนการประเมนิโดย
ผูท้รงคุณวฒุทิีแ่ต่งตัง้ขึน้ 

 
หลกัเกณฑก์ำรประเมินบทควำมเพือ่กำรตอบรบัตีพิมพ ์
1. ผูส้นใจเสนอบทความสามารถจดัส่งบทความผ่านทางเวบ็ไซดว์ารสาร http://jisb.tbs.tu.ac.th 
2. กองบรรณาธกิารจะพจิารณาบทความเบือ้งตน้ถงึความสอดคลอ้งของบทความทีจ่ดัสง่มาว่าตรงกบัวตัถุประสงคข์อง

วารสารหรอืไม่ ถา้ไมต่รงจะแจง้กลบัการพจิารณา 
3. ถา้บทความมเีน้ือหาสอดคลอ้งกบัวารสาร กองบรรณาธกิารจะพจิารณาความถูกตอ้งของรปูแบบการเตรยีมขอ้มลู

ตน้ฉบบัว่าตรงตามรปูแบบทีก่ าหนดในวารสาหรอืไม่ ถา้ไมต่รงจะแจง้กลบัการพจิารณา 
4. สง่บทความใหผู้ท้รงคุณวุฒเิพื่อประเมนิบทความ เมื่อผลการประเมนิผ่านหรอืไม่ผ่านหรอืมกีารแกไ้ขจะแจง้ใหผู้เ้ขยีน

ทราบ เมื่อบทความไดร้บัการตพีมิพ ์ผูเ้ขยีนจะไดร้บัการแจง้กลบัรบัรองการตพีมิพ ์พรอ้มทัง้แจง้วนัทีจ่ะสามารถ 
download วารสารทีไ่ดต้พีมิพบ์นเวบ็ไซดต่์อไป 

 
กำรส่งบทควำม 
ผูท้ีป่ระสงคจะสง่บทความกบัวารสารระบบสารสนเทศดา้นธุรกจิ กรุณาสง่ไฟลต์น้ฉบบับทความที ่http://jisb.tbs.tu.ac.th 
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ค ำแนะน ำในกำรเตรียมต้นฉบบัภำษำไทย/ภำษำองักฤษ 
เพื่อใหก้ารตพีมิพผ์ลงานเป็นไปอย่างถูกตอ้งและรวดเรว็ใหผู้เ้ขยีนปฏบิตัติามรายละเอยีดดงันี้ 
1. ตน้ฉบบัควรพมิพด์ว้ยกระดาษ A4 พมิพห์น้าเดยีว และพมิพด์ว้ย Microsoft Word เน้ือหาจดัพมิพเ์ป็นแบบธรรมดา 
2. รปูแบบ ขนาดและชนิดของตวัอกัษร 

- บทความภาษาไทยใช ้BrowalliaUPC สว่นบทความภาษาองักฤษใช ้Time news roman 
- การตัง้หน้ากระดาษ บน ล่าง ซา้ย และขวา อย่างละ 1 นิ้ว ช่องหา่งก่อนและหลงับรรทดั 0 pt และระหว่างบรรทดั

เป็น At least และ page size เป็น letter (8.5” x 11”) 
3. ตารางตอ้งมชีื่อตารางก ากบับนตาราง และภาพตอ้งมชีื่อภาพก ากบัใตภ้าพ พรอ้มทัง้ใหห้มายเลขเรยีงล าดบัส าหรบั

ตารางและภาพ และใหอ้ยูใ่นเนื้อหา (ภาพใหจ้ดัท าเป็น .jpeg แลว้น ามา insert ในบทความ) 
 

รปูแบบกำรพิมพบ์ทควำม 
1. ตน้ฉบับภาษาไทย ใชแ้บบอกัษร BrowalliaUPC เน้ือหาขนาด 14 ตลอดทัง้บทความ สว่นตนัฉบบัภาษาองักฤษ ใช้

แบบอกัษร Time news roman เน้ือหาขนาด 12 ตลอดทัง้บทความ ตน้ฉบบัควรพมิพด์ว้ยกระดาษ A4 พมิพห์น้าเดยีว 
และพมิพด์ว้ย Microsoft Word เน้ือหาจดัพมิพเ์ป็นแบบธรรมดา พมิพใ์หห้่างจากขอบทุกดา้น 1 นิ้วและใสเ่ลขก ากบั
ทุกหน้าทีมุ่มขวาบนของกระดาษทุกหน้า  

2. ประเภทขอ้ความ ขนาดและชนดิของตวัอกัษร 
 
ประเภทขอ้ควำม ขนำด ชนิด 
ชื่อเรื่อง (ภาษาไทย) 18 (จดักึง่กลางหน้ากระดาษ) ตวัหนา 
ชื่อผูเ้ขยีน (ภาษาไทย) (กรณีมผีูเ้ขยีน
มากกว่าหนึ่งคนใหเ้รยีงชื่อในบรรทดั
ถดัไป)  

16 (จดักึง่กลางหน้ากระดาษ) ตวัหนา 

หน่วยงานทีส่งักดัของผูเ้ขยีน 
(ภาษาไทย) 

14 (จดักึง่กลางหน้ากระดาษ) ตวัธรรมดา 

* Correspondence: 14 (ชดิซา้ย) ตวัหนา 
email ของนกัวจิยัหลกั (จดัวางต่อทา้ย 
correspondence:) 

14 (ชดิซา้ย)  ตวัธรรมดา 

เน้ือหากติตกิรรมประกาศ (ภาษาไทย)
(ถา้ม)ี 

14 (ชดิซา้ย) ตวัธรรมดา 

บทคดัย่อ 16 (จดัชดิซา้ยหน้ากระดาษ) ตวัหนา 
เน้ือหาบทคดัย่อ (ภาษาไทย)  14 (จดัชดิซา้ยและชดิขวา

หน้ากระดาษ) 
ตวัธรรมดา 

ค าส าคญั: (ภาษาไทย) (ไม่เกนิ 5 ค า) 14 (ชดิซา้ย) ตวัธรรมดา 
ชื่อเรื่อง (ภาษาองักฤษ) 18 (จดักึง่กลางหน้ากระดาษ) ตวัหนา 
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ประเภทขอ้ควำม ขนำด ชนิด 
ชื่อผูเ้ขยีน (ภาษาองักฤษ) (กรณีมี
ผูเ้ขยีนมากกว่าหนึ่งคนใหเ้รยีงชือ่ใน
บรรทดัถดัไป)  

16 (จดักึง่กลางหน้ากระดาษ) ตวัหนา 

หน่วยงานทีส่งักดัของผูเ้ขยีน 
(ภาษาองักฤษ) 

14 (จดักึง่กลางหน้ากระดาษ) ตวัธรรมดา 

* Correspondence: 14 (ชดิซา้ย) ตวัหนา 
email ของนกัวจิยัหลกั (จดัวางต่อทา้ย 
correspondence:) 

14 (ชดิซา้ย)  ตวัธรรมดา 

Acknowledgement: (ถา้ม)ี 14 (ชดิซา้ย) ตวัธรรมดา 
Abstract 16 (จดัชดิซา้ยหน้ากระดาษ) ตวัหนา 
เน้ือหาบทคดัย่อ (ภาษาองักฤษ)  14 (จดัชดิซา้ยและชดิขวา

หน้ากระดาษ) 
ตวัธรรมดา 

Keywords: (ภาษาองักฤษ) (ไมเ่กนิ 5 
ค า) 

14 (ชดิซา้ย) ตวัธรรมดา 

หวัขอ้ใหญ่ (ใสห่มายเลขเรยีงล าดบั) 16 (ชดิซา้ย) ตวัหนา 
หวัขอ้ย่อย (ใสห่มายเลขย่อย
เรยีงล าดบัตามหวัขอ้ใหญ่) 

14 (ชดิซา้ย) ตวัหนา 

เน้ือหาภายใตห้วัขอ้ 14 (จดัชดิซา้ยและชดิขวา
หน้ากระดาษ) 

ตวัธรรมดา 

 
3. องคป์ระกอบของเน้ือหาในบทความวจิยั ความยาวตน้ฉบบั 10-15 หน้า ล าดบัหวัขอ้บทความมดีงันี้ 

- ชื่อบทความวจิยั ไมย่าวเกนิไปแต่ครอบคลุมสาระทัง้เรื่อง มทีัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษ 
- ชื่อผูเ้ขยีน ภาษาไทยและภาษาองักฤษ  
- หน่วยงานทีส่งักดัของผูเ้ขยีน ภาษาไทยและภาษาองักฤษ 
- บทคดัย่อ และ Abstract  
- เน้ือหาบทคดัย่อ ภาษาไทยและภาษาองักฤษ เป็นการสรุปสาระส าคญัของเรื่องความยาวประมาณ 150-200 ค า มี

ทัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษ ทา้ยภาษาองักฤษใหใ้ส ่e-mail ของ corresponding author กรณีมชีื่อผูเ้ขยีน
หลายคน 

- ค าส าคญั (ไม่เกนิ 5 ค า) ภาษาไทยและภาษาองักฤษ ใหใ้สใ่ตเ้น้ือหาบทคดัย่อ และ Abstract 
- เน้ือหาของบทความวจิยั 

- 1. บทน า กล่าวถงึเหตุผล ความจ าเป็นทีจ่ดัท าวจิยั วตัถุประสงคข์องการวจิยัและค าถามการวจิยั 
- 2. ทฤษฎแีละงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง  
- 3. กรอบแนวคกิารวจิยัและสมมตฐิานการวจิยั (กรณีงานวจิยัเชงิคุณภาพสามารถปรบัเปลีย่นใหเ้หมาะสมกบั

งานวจิยัทีจ่ดัท า) 
- 4. วธิกีารวจิยั 
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- 5. ผลการวจิยั  
- 6. สรุปผลการวจิยั กล่าวถงึบทสรุปการวจิยั การประยุกตใ์ชง้านวจิยัในเชงิธุรกจิ ขอ้จ ากดัและวจิยัในอนาคต 
- บรรณานุกรม (ตามรปูแบบการอา้งองิขา้งล่าง) 
- ภาคผนวก (ถา้ม)ี 
กรณีทีบ่ทความมหีวัขอ้ย่อย ใหใ้สห่มายเลข X.X เรยีงล าดบักนัไป ไม่ควรมหีวัขอ้ย่อยเกนิ 3 ล าดบัย่อย เช่น 

X.X.X เป็นตน้ 
4. องคป์ระกอบของเน้ือหาในบทความการวางแผนดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ ความยาวตน้ฉบบั 10-15 หน้า ล าดบัหวัขอ้

บทความมดีงันี้ 
- ชื่อบทความ ไม่ยาวเกนิไปแต่ครอบคลุมสาระทัง้เรื่อง มทีัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษ 
- ชื่อผูเ้ขยีน ภาษาไทยและภาษาองักฤษ  
- หน่วยงานทีส่งักดัของผูเ้ขยีน ภาษาไทยและภาษาองักฤษ 
- บทคดัย่อ และ Abstract  
- เน้ือหาบทคดัย่อ ภาษาไทยและภาษาองักฤษ เป็นการสรุปสาระส าคญัของเรื่องความยาวประมาณ 150-200 ค า มี

ทัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษ ทา้ยภาษาองักฤษใหใ้ส ่e-mail ของ corresponding author กรณีมชีื่อผูเ้ขยีน
หลายคน 

- ค าส าคญั (ไม่เกนิ 5 ค า) ภาษาไทยและภาษาองักฤษ ใหใ้สใ่ตเ้น้ือหาบทคดัย่อ และ Abstract 
- เน้ือหาของบทความ 

- 1. บทน า กล่าวถงึเหตุผลและความจ าเป็นทีจ่ดัท าแผนดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ 
- 2. ภาพรวมองคก์ร  
- 3. การวเิคราะหอ์งคก์ร 
- 4. แผนกลยทุธท์ีเ่สนอแนะ 
- 5. สรุปผลแผนดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ  
- บรรณานุกรม (ตามรปูแบบการอา้งองิขา้งล่าง) 
- ภาคผนวก (ถา้ม)ี 
กรณีทีบ่ทความมหีวัขอ้ย่อย ใหใ้สห่มายเลข X.X เรยีงล าดบักนัไป ไม่ควรมหีวัขอ้ย่อยเกนิ 3 ล าดบัย่อย เช่น 

X.X.X เป็นตน้ 
5. องคป์ระกอบของเน้ือหาในบทความการพฒันาระบบสารสนเทศ ความยาวตน้ฉบบั 10-15 หน้า ล าดบัหวัขอ้บทความมี

ดงันี้ 
- ชื่อบทความ ไม่ยาวเกนิไปแต่ครอบคลุมสาระทัง้เรื่อง มทีัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษ 
- ชื่อผูเ้ขยีน ภาษาไทยและภาษาองักฤษ  
- หน่วยงานทีส่งักดัของผูเ้ขยีน ภาษาไทยและภาษาองักฤษ 
- บทคดัย่อ และ Abstract  
- เน้ือหาบทคดัย่อ ภาษาไทยและภาษาองักฤษ เป็นการสรุปสาระส าคญัของเรื่องความยาวประมาณ 150-200 ค า มี

ทัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษ ทา้ยภาษาองักฤษใหใ้ส ่e-mail ของ corresponding author กรณีมชีื่อผูเ้ขยีน
หลายคน 

- ค าส าคญั (ไม่เกนิ 5 ค า) ภาษาไทยและภาษาองักฤษ ใหใ้สใ่ตเ้น้ือหาบทคดัย่อ และ Abstract 
- เน้ือหาของบทความ 
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- 1. บทน า กล่าวถงึเหตุผลและความจ าเป็นในการพฒันาระบบสารสเทศ 
- 2. ขอบเขตการท างานของระบบสารสนเทศ 
- 3. สถาปัตยกรรมของระบบทีพ่ฒันา 
- 4. สรุปผลระบบสารสนเทศ กล่าวถงึประโยชน์ของระบบทีพ่ฒันา 
- บรรณานุกรม (ตามรปูแบบการอา้งองิขา้งล่าง) 
- ภาคผนวก (ถา้ม)ี 
กรณีทีบ่ทความมหีวัขอ้ย่อย ใหใ้สห่มายเลข X.X เรยีงล าดบักนัไป ไม่ควรมหีวัขอ้ย่อยเกนิ 3 ล าดบัย่อย เช่น 

X.X.X เป็นตน้ 
6. องคป์ระกอบของเน้ือหาในบทความวชิาการและบทความเกีย่วกบังานสรา้งสรรค ์ความยาวตน้ฉบบั 10-15 หน้า ล าดบั

หวัขอ้บทความมดีงันี้ 
- ชื่อเรื่องไมย่าวเกนิไปแต่ครอบคลุมสาระทัง้เรื่อง มทีัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษ 
- ชื่อผูเ้ขยีนและชื่อหน่วยงานหรอืสถาบนัทีส่งักดัเป็นภาษาไทยและภาษาองักฤษ ชื่อผูเ้ขยีนไม่ตอ้งใสต่ าแหน่ง

วชิาการ 
- บทคดัย่อ และ Abstract  
- บทคดัย่อ เป็นการสรุปสาระส าคญัของเรื่องความยาวประมาณ 150-200 ค า มทีัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษ ทา้ย

ภาษาองักฤษใหใ้ส ่e-mail ของ corresponding author กรณีมชีือ่ผูเ้ขยีนหลายคน 
- เน้ือหาของบทความ (บทความทีเ่ป็นงานแปลหรอืเรยีบเรยีงตอ้งบอกแหล่งทีม่าอย่างละเอยีด) 
- การอา้งองิในเนื้อเรื่องใชต้ามรปูแบบขา้งล่าง (ถา้ม)ี 

7. องคป์ระกอบของเน้ือหาในบทวจิารณ์หนงัสอื ความยาวตน้ฉบบั 2-4 หน้า ล าดบัหวัขอ้บทความมดีงันี้ 
- ชื่อหนงัสอืทีว่จิารณ์ 
- ชื่อผูเ้ขยีนหนงัสอืทีว่จิารณ์และส านกัพมิพ ์
- ชื่อผูว้จิารณ์และชื่อหน่วยงานหรอืสถาบนัทีส่งักดัเป็นภาษาไทย 
- เน้ือหาบทวจิารณ์หนงัสอื (กระชบัและไดใ้จความ) 

 

รปูแบบกำรอ้ำงอิง 
1. กำรอ้ำงอิงแบบแทรกในเน้ือหำ 

เป็นกำรระบุแหล่งอ้ำงอิงแบบย่อซ่ึงกำรอ้ำงอิงจะแยกพิจำรณำเป็น 2 กรณี ดงัน้ี 
กรณีท่ี 1 ข้อความที่ผู้เขียนคัดลอกมาจากข้อเขียนหรือค าพูดของผู้อื่น เพื่อใช้ประกอบเนื้อเรื่องในวิจยั ต้องใส่

เครื่องหมายอญัประกาศ (Quotations) คู่ไว้ด้วย เช่น "…………………." พร้อมกบัอ้างองิแหล่งที่มาของขอ้ความ ซึ่งมี
รปูแบบ ดงันี้ 

- ผู้แต่งคนเดียว ให้ระบุชื่อต่อด้วยชื่อสกุลของผู้แต่ง ต่อด้วยเครื่องหมายจุลภาค ปีที่พิมพ์ เครื่องหมายจุลภาค 
เลขทีห่น้าอา้งองิ ส าหรบัเอกสารภาษาไทย ใหร้ะบุชื่อและนามสกุลของผูแ้ต่ง ส าหรบัเอกสารภาษาองักฤษ ใหร้ะบุนามสกุล
ของผูแ้ต่ง เช่น (นงลกัษณ์ วริชัชยั, 2542, น. 3) หรอื (Weber, 1999, p. 234) 

- ผู้แต่งสองคน ให้ระบุชื่อและชื่อสกุลของผู้แต่งทัง้ 2 คน ทุกครัง้ที่มกีารอ้างโดยใช้ค าว่า “และ” ส าหรบัเอกสาร
ภาษาไทย หรอื “and” เชื่อมชื่อสกุลของผูแ้ต่งส าหรบัเอกสารภาษา ต่างประเทศ เช่น (ผ่องพรรณ ตรยัมงคลกลู และสภุาพ 
ฉตัราภรณ์, 2545, น. 4-8) หรอื (Franz and Robey, 1984, p. 250) 



วารสารระบบสารสนเทศดา้นธุรกจิ (JISB) ปีที ่2 ฉบบัที ่3 เดอืน กรกฏาคม-กนัยายน 2559 หน้า 108 
 

- ผู้แต่งสำมคนขึ้นไป การอ้างถึงทุกๆ ครัง้ให้ระบุชื่อและชื่อสกุลของผู้แต่งคนแรก แล้วตามด้วย “และคณะ” 
ส าหรบัเอกสารภาษาไทย และระบุเฉพาะชื่อสกุลของผูแ้ต่งคนแรก แลว้ตามดว้ย “et al.” ส าหรบัเอกสารภาษาองักฤษ เช่น 
(สรุพงษ์ โสธนะเสถยีร และคณะ, 2545, น. 9-14) หรอื (Alexander et al., 2003, p. 154) 

- ผู้แต่งท่ีเป็นสถำบนั ชื่อสถาบนัที่อา้ง ระบุชื่อเตม็ทุกครัง้ เช่น (มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์, คณะพาณิชยศาสตร์
และการบญัช,ี 2535, น. 12-23) 

- ผู้แต่งคนเดียวเขียนเอกสำรหลำยเล่ม แต่ละเล่มพิมพ์ต่ำงปีกัน และต้องกำรอ้ำงถึง พร้อมกัน ให้
เรยีงล าดบัเอกสารหลายเรื่องนัน้ไวต้ามล าดบัของปีทีพ่มิพ์ โดยใชเ้ครื่องหมาย ; คัน่ เช่น (สุวมิล ว่องวาณิช, 2553, น. 22; 
2554, น. 90) หรอื (Benbasat, 1998, p. 283; 1999, p. 78) 

- ผู้แต่งคนเดียวเขียนเอกสำรหลำยเล่ม พิมพ์ปีซ ้ำกนั ให้ใช้อกัษรตวัแรกของชื่อเรื่อง เช่น ก ข ค ง เป็นต้น 
ตามหลงัปีส าหรบัเอกสารภาษาไทยและใช้ตวัอกัษรตวัแรกของชื่อเรื่อง เช่น a b c d เป็นต้น ตามหลงัปีส าหรบั เอกสาร
ภาษาต่างประเทศ เช่น (ศุภกจิ วงศว์วิฒัน์นนุกจิ, 2550ก, น. 22), (ศุภกจิ วงศว์วิฒัน์นนุกจิ, 2550ข, น. 22), (Yin, 1998a, 
p. 5-9) หรอื (Yin, 1998b, p. 31-40) 

- ผูแ้ต่งหลำยคน เอกสำรหลำยเรือ่ง และต้องกำรอ้ำงอิงถึงพรอ้มๆ กนั ใหร้ะบุชื่อผูแ้ต่งเรยีง ตามล าดบัอกัษร
คัน่ดว้ยเครื่องหมาย ; ส าหรบัเอกสารภาษาไทยและ ใหร้ะบุชื่อสกุลของผูแ้ต่งเรยีงตามล าดบั อกัษรคัน่ดว้ยเครื่องหมาย ; 
ส าหรบัเอกสารภาษาองักฤษ เช่น (ผ่องพรรณ ตรยัมงคลกลู และสุภาพ ฉตัราภรณ์, 2545, น. 10; สวุมิล ว่องวาณิช, 2553, 
น. 45-50) หรอื (Weber et al., 1999, p. 180; Benbasat, 1998, p. 120) 

กรณีท่ี 2 ขอ้ความทีผู่เ้ขยีนประมวลมาจากขอ้เขยีนหรอืค าพดูของผูอ้ื่นเพื่อใชป้ระกอบเนื้อเรื่อง 
ในงานวจิยั ให้อ้างองิแหล่งที่มาของขอ้มูลที่ประมวลมาโดยไม่ต้องใส่เครื่องหมายอญัประกาศคู่ ระหว่างขอ้ความ แต่ให้
อา้งองิแหล่งทีม่าของขอ้ความซึง่มรีปูแบบเช่นเดยีวกบักรณีที ่1 โดยไม่ตอ้งใสเ่ลขหน้าทีอ่า้งองิ   

กรณีอ่ืนๆ กรณีที่ไม่ได้อ่านบทความที่อา้งองิในบทความที่อ่าน ให้ระบุชื่อผู้แต่งแล้วตามด้วย อ้างถึงใน  )กรณีเป็น
บทความภาษาไทย) สุชาติ ประสทิธิร์ฐัสนิธุ์ (2554 อ้างถึงใน สุรพงษ์ โสธนะเสถียร, 2554) หรอื as cited in เช่น (Yin, 
1998, as cited in Benbasat, 2002). 
2. กำรอ้ำงอิงในบรรณำนุกรม 

กรณีหนังสือ มรีปูแบบ ดงันี้  
ชื่อ ชื่อสกุลผู้แต่ง (กรณีหนังสอืภาษาไทย). (ปีที่พมิพ์). ชือ่หนังสอืและล ำดบัที ่(ตวัเอยีง). สถานที่พมิพ์: ส านักพมิพ์

หรอืโรงพมิพ,์. 
ชื่อสกุล, ชื่อ (อกัษรตวัแรกของชื่อตามดว้ยจุด) ผูแ้ต่ง (กรณีหนงัสอืภาษาองักฤษ). (ปีทีพ่มิพ)์. ชือ่หนังสอืและล ำดบัที ่

(ตวัเอยีง). สถานทีพ่มิพ:์ ส านกัพมิพห์รอืโรงพมิพ์,. 
ตวัอย่าง 
สชุาต ิประสทิธิร์ฐัสนิธุ.์ (2544). ระเบยีบวธิกีำรวจิยัทำงสงัคมศำสตร.์ กรุงเทพฯ: บรษิทัเฟ่ืองฟ้า พริน้ติง้ จ ากดั. 
Weber, R. (1999). Information Systems Control and Audit. New Jersy: Prentice Hall. 
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กรณีบทควำมในวำรสำร มรีปูแบบ ดงันี้  
ชื่อ ชื่อสกุลผูแ้ต่ง (กรณีวารสารภาษาไทย). (ปีทีพ่มิพ)์. ชื่อบทความ. ชือ่วำรสำร (ตวัเอยีง), ฉบบัที ่(เล่มที)่, หน้า.  
ชื่อสกุล, ชื่อ (อกัษรตัวแรกของชื่อตามด้วยจุด) ผู้แต่ง (กรณีวารสารภาษาองักฤษ). (ปีที่พิมพ์). ชื่อบทความ. ชือ่

วำรสำร (ตวัเอยีง), ฉบบัที ่(เล่มที)่, หน้า. 
ตวัอย่าง 
วจันา รตันวร. (2548). ความลม้เหลวของสถาบนัการเงนิ. บรหิำรธุรกจิ, 12 (1), 50-55. 
Benbasat, I., Goldstein, D. K. and Mead, M. (1987). The Case Research Strategy in Studies of Information 

Systems. MIS Quarterly, 37(10), 369-386. 
 

กรณีข้อมูลจำก Internet มีรปูแบบ ดงัน้ี  
ชื่อ ชื่อสกุลผูแ้ต่ง (กรณีบทความภาษาไทย). (ปีทีพ่มิพ)์. ชื่อบทความ. วนัเดอืนปีทีด่งึขอ้มลู, ชื่อ Web address.  
ชื่อสกุล, ชื่อ (อักษรตัวแรกของชื่อตามด้วยจุด) ผู้แต่ง (กรณีบทความภาษาอังกฤษ). (ปีที่พิมพ์). ชื่อบทความ. 

Retrieved month date, year, from http://Web address. 
ตวัอย่าง 
วจันา รตันวร. (2548). ความลม้เหลวของสถาบนัการเงนิ. ดงึขอ้มลูวนัที ่17 มนีาคม 2550, จาก www.bus.tu.ac.th. 
Grace Fleming.  ( 2007) .  Choosing a Strong Research Topic.  Retrieved January 12, 2009, from 

http://homeworktips.about.com/od/researchandreference/a/topic.htm. 
 
ในกรณีทีไ่ม่มชีื่อผูเ้ขยีนบทความ และไม่มปีีใหอ้า้งองิดงัตวัอย่างขา้งล่าง 
GVU’s 8th WWW user survey. (n.d.). Retrieved September 19, 2001, from http://www.cc.gatech.edu/gvu/user 

_surveys/survey-1997-10/. 
 
กรณีข้อมูลจำกสมัมนำทำงวิชำกำร มีรปูแบบ ดงัน้ี  
ชื่อ ชื่อสกุลผู้แต่ง (กรณีบทความภาษาไทย). (ปีที่พมิพ์). ชื่อบทความ. ชือ่สมัมนำทำงวชิำกำร (ตวัเอยีง), สถานที่, 

หน้า.  
ชื่อสกุล, ชื่อ (อกัษรตัวแรกของชื่อตามด้วยจุด) ผู้แต่ง (กรณีบทความภาษาองักฤษ). (ปีที่พิมพ์). ชื่อบทความ. ชือ่

สมัมนำทำงวชิำกำร (ตวัเอยีง), สถานที,่ หน้า. 
ตวัอย่าง 
Bonoma, T.  V.  (1983) .  A Case Study in Case Research:  Marketing Implementation.  Proceedings of the 

National Academy of Sciences, USA, 89-102. 
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กรณีข้อมูลจำกวิทยำนิพนธ ์มีรปูแบบ ดงัน้ี  
ชื่อ ชื่อสกุลผูแ้ต่ง (กรณีบทความภาษาไทย). (ปีทีพ่มิพ)์. ชือ่เรือ่งวทิยำนิพนธ ์(ตวัเอยีง). วทิยานิพนธท์ีย่งัไม่ไดต้พีมิพ์, 

ชื่อมหาวทิยาลยั.  
ชื่อสกุล, ชื่อ (อกัษรตวัแรกของชื่อตามดว้ยจุด) ผูแ้ต่ง (กรณีบทความภาษาองักฤษ). (ปีทีพ่มิพ)์. ชือ่เรือ่งวทิยำนิพนธ ์

(ตวัเอยีง). Unpublished doctoral dissertation, ชื่อมหาวทิยาลยั. 
ตวัอย่าง 
Ross, D. F. (1990). Unconscious transference and mistaken identity: When a witness misidentifies a familiar 

but innocent person from a lineup. Unpublished doctoral dissertation, Cornell University, NY. 
 
กรณีข้อมูลจำกหนังสือรวมบทควำม มีรปูแบบ ดงัน้ี  
ชื่อ ชื่อสกุลผูแ้ต่ง (กรณีบทความภาษาไทย). (ปีทีพ่มิพ)์. ชื่อบทความ. ใน ชื่อ ชื่อสกุลของบรรณาธกิาร (บรรณาธกิาร), 

ชื่อหนงัสอืรวมบทความ (หน้า). ส านกัพมิพ.์  
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