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บทคัดยอ 
ปจจุบันระบบสารสนเทศไดถูกนํามาประยุกตใชในงานดานอยางตาง ๆ อยางมากมาย ทั้งนี้ เพื่อใหเกิด

ประสิทธิภาพในการทํางานและความสะดวกรวดเร็ว แตที่ผานมากลับพบวามีหลายองคกรไมสามารถใชประโยชนจาก
ระบบสารสนเทศไดอยางเต็มศักยภาพ ดังนั้นการวิจัยครั้งนีจ้ึงมีวัตถุประสงคเพ่ือพัฒนาโมเดลความสัมพันธเชิงสาเหตุ
ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการเก็บเกี่ยวประโยชนจากระบบสารสนเทศของรัฐวิสาหกิจไทย และตรวจสอบความสอดคลอง
ของโมเดลกับขอมูลเชิงประจักษ กลุมตัวอยางในการตอบแบบสอบถามจํานวน 220 คน ผูใหสัมภาษณจํานวน           
26 คน เปนผูบริหาร และผูใชงานท่ีมีสวนเกี่ยวของกับระบบสารสนเทศในรัฐวิสาหกิจของประเทศไทย จํานวน 8 แหง 
ใชวิธีการสุมตัวอยางแบบชั้นภูมิ โดยเครื่องมือที่ใชในการวิจัย ไดแก แบบสอบถามและแบบสัมภาษณเชิงลึก 
วิเคราะหคาสถิติพื้นฐานโดยใชโปรแกรม SPSS วิเคราะหโมเดลความสัมพันธเชิงสาเหตุโดยใชโปรแกรม LISREL และ
วิเคราะหเนื้อหาจากแบบสัมภาษณเชิงลึก ผลการวิจัยพบวา โมเดลความสัมพันธเชิงสาเหตุการเก็บเกี่ยวประโยชน
จากระบบสารสนเทศของรัฐวิสาหกิจไทยมีความสอดคลองกับผลการสัมภาษณและขอมูลเชิงประจักษอยูในเกณฑด ี
ซึ่งมีคาไค-สแควร (2) = 33.74, df = 26, RMSEA = .03, CFI = .99, SRMR = .02 และตัวแปรทั้งหมดในโมเดล
สามารถรวมกันอธิบายความแปรปรวนของการเก็บเกี่ยวประโยชนจากระบบสารสนเทศได รอยละ 89 ดังนั้นจึง
สามารถนําโมเดลไปประยุกตใชในการวางแผนใหสอดคลองกับการบริหารงานดานเทคโนโลยีสารสนเทศใหมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เพื่อใหเกิดการใชประโยชนจากระบบสารสนเทศไดอยางคุมคา 
 

คําสําคัญ : โมเดลความสัมพันธเชิงสาเหต ุ การเก็บเกี่ยวประโยชนจากระบบสารสนเทศ  
  การยอมรับเทคโนโลยีสารสนเทศ  ระบบสารสนเทศ  รัฐวิสาหกิจ 

 
Abstract  

Nowadays, Information Systems (ISs) are employed in for various works especially for job 
effectiveness. However, many organizations especially in Thai government and stage enterprises, face 
many problems in maximizing their ISs. This research therefore was to develop and validate a causal 
relationship model of benefit realization from ISs in Thai state enterprises. Data was collected from 220 
respondents by paper-and-online questionnaires and 26  respondents (e.g., IT management and users)        
in-depth interviews, in 8 Thai state enterprises. Descriptive analysis and the causal relationship model of 
benefit realization were analyzed using SPSS and LISREL, respectively; while content analysis was used to 
extract valuable information from interview data. The questionnaire-and-interview comparison results 
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revealed consensus and consistency statistics. The model results demonstrated Chi-Square Test (2)  = 
33.74, df = 26, Root Mean Square Error of Approximation (RMSEA) = .03, Comparative Fit Index (CFI) = .99, 
and Structural Equation Modeling (SRMR) = .02. All variables in the model were accounted for by 89% of 
the total variance in benefit realization from ISs. Consequently, in order to maximize the information 
technology, the model could be adopted for management planning in accordance with information 
technology management.   

 

Keywords : Causal Relationship Model; Benefit Realization; Technology Acceptance Model; 
     Information System; State Enterprise 
 

บทนํา 
ระบบสารสนเทศ (Information System: IS) 

เปนระบบที่ทําใหแตละหนวยงานสามารถมีสวนรวม      
ในระบบการดําเนินงานเดียวกัน เพื่อใหกระบวนการ
ของธุรกิจในองคกรนั้น ๆ สามารถใชสารสนเทศรวมกัน
โดยอาศัยเทคโนโลยีและทรัพยากรตาง ๆ เขามาชวย
สนับสนุน [1] ดังนั้นในปจจุบันจึงมีหลากหลายองคกร
ไมวาจะเปนภาครัฐหรือภาคเอกชนตางไดนําเอาระบบ
สารสนเทศเขามาชวยในการดําเนินงานของธุรกิจ 
เพื่ อ ให เกิ ด ค ว า ม ส ะ ด ว ก  ร ว ด เร็ ว  แ ล ะ เพื่ อ                  
เพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินงาน [2] โดยประเทศไทย
ไดประกาศใชกรอบนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศฉบับ
แรก เมื่ อป  พ .ศ .2539 (IT2000) ซึ่ งกํ าหนดภารกิ จ          
ที่สําคัญไว 3 ประการ ประกอบดวย การลงทุนใน
โครงสรางพื้นฐานสารสนเทศแหงชาติที่ เสมอภาค          
การลงทุนในดานการศึกษาที่ ดี ของพลเมืองและ
บุคลากรดานสารสนเทศ และการปรับปรุงบทบาท
ภ าค รั ฐ  เพื่ อ บ ริ ก า รที่ ดี ขึ้ น แ ล ะ ส ร า ง ร าก ฐ าน
อุตสาหกรรมสารสนเทศที่แข็งแกรง และตอมาไดพัฒนา
กรอบนโยบายขึ้นมาอีกครั้งตอจากกรอบนโยบาย 
IT2000 โดยกรอบนโยบายเทคโนโลยีสารเทศฉบับที่ 2 
นั้ น  อ ยู ใน ร ะ ย ะ  พ .ศ .2 5 4 4  – 2 5 5 3  (IT2010)           
โด ย ฉ บั บ ที่  2 ยั ง ค งมี เจ ต น า รม ณ ข อ ง  IT2000                   
อยางครบถวนภายใตการดําเนินยุทธศาสตร 5e’s        
ไ ด แ ก  e-Government e-Industry e-Commerce  
e-Education และ e-Society เพื่อยกระดับเศรษฐกิจ
และคุณภาพชีวิตของประชาชนไทย หลังจากนั้นจึงไดมี
การพัฒนากรอบนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร ระยะ พ.ศ.2554 – 2563 (ICT2020) โดยนํา
แนวทางของกรอบนโยบายฉบับเดิม และสถานภาพ    

การพัฒนา ICT ในปจจุบันมาเปนสวนประกอบสําคัญ
ในการจัดทํากรอบนโยบายฉบับใหม  [3] ซึ่งกรอบ
นโยบาย ICT2020 เปนการทํางานรวมกันทั้งภาครัฐ
และ เอกชน  โดยมุ งห วั งว าก ระทรวง กรม  และ
รัฐวิสาหกิจทุกหนวยงาน จะสามารถดําเนินการตาม
บทบาท หนาที่ และความรับผิดชอบ ตามที่ระบุไวใน
กรอบนโยบาย ICT2020 เพื่อใหการพัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารของประเทศมีการบูรณาการ
ระหวางหนวยงาน รวมท้ังใหหนวยงานท่ีมีสวนเกี่ยวของ
สามารถจัดสรรทรัพยากรไดอยางมีประสิทธิภาพ และ
ดวยเหตุนี้ กรอบนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศและ     
การสื่อสารจึงกลายมาเปนเครื่องมืออยางหนึ่งที่ผลักดัน
ใหรัฐบาลตระหนักและเขาใจถึงการประยุกตใชระบบ
สารสนเทศ และเล็งเห็นคุณประโยชนและความคุมคา
อยางแทจริง [4] 

จากบทเรียนที่ผานมากลับพบวาการนําระบบ
สารสนเทศมาใชในองคกรนั้นยังไมสามารถใชประโยชน
จากระบบสารสนเทศไดอยางเต็มศักยภาพ กลาวคือ 
ผูใชงานมักจะใชงานจากระบบอยางจํากัด เทาที่มีการ
ออก แบ บ ระบ บ ไว ตั้ ง แ ต เริ่ ม แ รก  โด ย ไม มี ก าร
ปรับเปลี่ยนความตองการหรือเพิ่มความสามารถใหกับ
ระบบสารสนเทศที่มีอยู [5], [6] และปญหาสวนใหญ
ของการนําระบบสารสนเทศมาใชก็คือไมเปนไปตาม
ระยะเวลาและงบประมาณที่กํ าหนด รวมไปถึงไม
สามารถใชงานไดตรงตามความตองการขององคกร [7] 
ซึ่งประโยชนที่คุมคาของระบบสารสนเทศจะเกิดขึ้นได     
ก็ตอเมื่อผูใชงานรับรูถึงคุณลักษณะที่สําคัญของระบบ 
[8] และการที่ผูใชงานมีการยอมรับระบบนั่นเอง [9], 
[10] ซึ่ งความพ รอมของภาครั ฐในการนํ าระบบ
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สารสนเทศมาใชในองคกรยังคงดอยกวาภาคเอกชน 
โดยพิจารณาไดจากการศึกษาของ Darrell and Jenny 
[11] ที่ พ บ ว า  ก าร ใช น วั ต ก รรม ห รื อ เทค โน โล ยี
สารสนเทศของภาคเอกชนนั้นมีปริมาณการใชที่อยู
เหนือกวาภาครัฐ เชน การใชระบบสารสนเทศเพื่อการ
ติดตอสื่อสารหรือการดําเนินงานในดานตาง ๆ เปนตน 
ดวยเหตุนี้ผูวิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาถึงองคประกอบตาง 
ๆ ที่มีสวนเกี่ยวของในการผลักดันใหภาครัฐตระหนักถึง
ประโยชนที่จะไดรับจากการใชระบบสารสนเทศ โดย
มุงเนนศึกษาถึงปจจัยตาง ๆ ที่สงผลตอการยอมรับ
ระบบสารสนเทศ และการเก็บเกี่ยวประโยชนจากระบบ
สารสนเทศของรัฐวิสาหกิจในประเทศไทย เนื่องจาก
รัฐวิสาหกิจมีบทบาทสําคัญตอการพัฒนาประเทศไทย 
ซึ่ งเป าหมายของการดําเนินงานนั้นจะมุ ง ไปทาง
เศรษฐกิจโดยหากําไรจากการทําธุรกิจเพื่อแขงขันกับ
ภาคเอกชน และเปาหมายทางสังคมที่มุงถึงประโยชน
ตอสังคมหรือประชาชนสวนรวมเปนหลัก  ดั งนั้ น           
จึงไมอาจปฏิเสธความสําคัญของรัฐวิสาหกิจในการเปน
กลไกหรือเครื่องมือของรัฐบาลที่สรางพลังขับเคลื่อน
ทางเศรษฐกิจและสังคมใหเปนไปตามนโยบายหรือ
ทิศทางทีก่ําหนดไว  

จากความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
ผูวิจัยจึงไดกําหนดวัตถุประสงคในการวิจัยเพื่อพัฒนา
โมเดลความสัมพันธเชิงสาเหตุปจจัยที่มีอิทธิพลตอการ
เก็ บ เกี่ ย วป ระ โยชน จ าก ระบ บ สารสน เทศขอ ง
รัฐวิสาหกิจไทย และตรวจสอบความสอดคลองของ
โมเดลกับขอมูลเชิงประจักษ โดยทบทวนวรรณกรรม
จากการสังเคราะหปจจัยหรือองคประกอบที่สงผลตอ
การยอมรับระบบสารสนเทศ เน่ืองจากหากผูใชเกิดการ
ยอมรับระบบสารสนเทศผลที่ตามมาก็คือการนําไปสู
การเก็บเกี่ยวประโยชนจากระบบสารสนเทศน่ันเอง [9], 
[10], [12], [13] ทั้งนี้ผูวิจัยไดเลือกโมเดลการยอมรับ
เทคโนโลยีสารสนเทศ (A Technology Acceptance 
Model: TAM) ตามแนวคิดของ Davis, Bagozzi and 
Warshaw (1989) [14] เนื่องจากไดรับความนิยมอยาง
แพรหลาย [15], [16], [17] โดยโมเดล TAM ถูกพัฒนา
ต อ ยอ ด ม าจ าก  TRA (The Theory of Reasoned 
Action) และไดขยายเพิ่มความสัมพันธระหวางปจจัย
มาจากแบบจําลองการยอมรับนวัตกรรมและเทคโนโลยี 

โดยไดเนนการศึกษาเกี่ยวกับปจจัยตาง ๆ ที่สงผลตอ
การยอมรับหรือการตัดสินใจที่จะใชเทคโนโลยีหรือ
นวัตกรรมใหม ซึ่งสามารถอธิบายตัวชี้วัดของแตละ
ปจจัย ไดดังน้ี 

ตั ว แ ป ร ภ า ย น อ ก  ( External Variables)               
จะเกี่ยวของปจจัยภายนอกที่จะสงผลตอการรับรู
ประโยชนที่เกิดจากการใช และการรับรูความงายใน     
การใชงาน ซ่ึงในการวิจัยครั้งนี้ไดกําหนดตัวชี้วัดตัวแปร
ภายนอกไวสองมิติ ประกอบดวย การฝกอบรม [18], 
[19], [20] และการสนับสนุนจากผูบริหาร [19] 

การรับรูป ระ โยชน  (Perceived Usefulness: 
PU) คือ แรงจูงใจภายนอก [21] ที่จะบอกถึงระดับของ
การรับรูที่ผูใชงานเชื่อวาระบบสารสนเทศจะชวยใหการ
ดําเนินงานดีขึ้น [22] ซึ่งสามารถวัดไดจากการรับรูถึง
ประโยชนของระบบสารสนเทศ [23], [24], [25], [26] 
และความเชื่ อมั่ นว าระบบสารสนเทศจะช วย ให          
การทํางานมีประสิทธิภาพ  [25], [27], [28], [29]  

การรับรูความงายในการใชงาน (Perceived 
Ease of Use: PEOU) ระดับที่ ผู ใช งานคาดหวั งว า
ระบบสารสนเทศนั้นมีความงาย เรียนรูไดไมยากนัก 
[30] ซึ่งสามารถวัดไดจากการใชงานงายของระบบ
สารสนเทศ [25], [28], [31] และความเขาใจในการ
ทํางานของระบบสารสนเทศ [24], [25], [28] 

ทั ศ น ค ติ ต อ ก าร ใช ง าน  (Attitude Toward 
Using) คือ ความรูสึกหรือความเชื่อของบุคคลที่เกิดขึ้น
จ า ก อ า ร ม ณ ข อ งผู ใ ช ง า น ที่ จ ะ เป ลี่ ย น แ ป ล ง                     
ไปสูพฤติกรรมในการใชและยอมรับระบบสารสนเทศ 
[32] โดยสามารถวัดไดจากความเชื่อของผูใชงานที ่      
มองวาระบบสารสนเทศเปนระบบท่ีดีตอการดําเนินงาน 
[24], [25], [33] และมี ความคิ ด เชิ งบ วกตอ ระบบ
สารสนเทศ [34], [35] 

ความตั้งใจเชิงพฤติกรรมในการใช (Behavioral 
Intentions to Use: BI) คื อ  พ ฤ ติ ก ร ร ม ก า ร ใ ช
เทคโนโลยีหรือระบบสารสนเทศที่เปนผลมาจากปจจัย
ดานอื่น ๆ ที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมของผูใชงาน [36] 
โดยสามารถวัดไดจากความตั้งใจของผู ใชงานหาก
องคกรสนับสนุนใหมีระบบสารสนเทศในการดําเนินงาน 
[25], [37]  



วารสารวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปที่ 20 ฉบับท่ี 1 มกราคม – เมษายน 2561 

62 

การเก็บเกี่ยวประโยชนจากระบบสารสนเทศ 
(Benefit Realization) เปนกระบวนการที่ จะทําให
องคกรบรรลุประโยชนตามที่องคกรกําหนดไวจากการ
นําระบบสารสนเทศมาใช ซ่ึงประโยชนที่องคกรกําหนด
ไวอาจจะเปน ผลกําไร รายรับ ระยะเวลาในการ

ดําเนินงานที่ ลดลง [38], [39] เป นตน  และบรรล ุ       
ตามแผนงานขององคกร [40], [41]  

จากการทบทวนวรรณกรรม สามารถสรุปตัวชี้วัด
และปจจัยที่สงผลตอการใชและการยอมรับระบบ
สารสนเทศ เพื่อนําไปสูการเก็บเกี่ยวประโยชนจาก
ระบบสารสนเทศ ไดดัง Figure 1 

 

 
 

Figure 1 โมเดลในการวิจัย 
 
วัสดุอุปกรณและวิธีดําเนินการวิจัย 

1. ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ประกอบดวย 
ผูบริหาร และผู ใชงานที่มีสวนเกี่ยวของกับระบบ
สารสนเทศในรัฐวิสาหกิจของประเทศไทย ปจจุบันมี
ทั้งสิ้นจํานวน 55  แหง และกลุมตัวอยางที่ ไดจาก        
การสุม จํานวน 8 แหง โดยมาจากการสุมกลุมตัวอยาง
แบ บ ชั้ น ภู มิ  (Stratified Random Sampling) ซึ่ งมี
ขั้นตอนดังนี ้

1.1 ศึกษาลักษณะของประชากรจากคะแนน
ผลการประเมินดานบริหารจัดการสารสนเทศของ
รัฐวิสาหกิจทั้ง 55 แหง โดยมีคะแนนเต็ม 5.00 คะแนน 
หลังจากนั้นนําผลของคะแนนมาจัดเรียงลําดับ  

1.2 จําแนกประชากรออกเปนชั้นภูมิตาม
คุณลักษณะของกลุมยอย โดยกําหนดใหสมาชิกของ
กลุมยอยมีความคลายคลึงกันมากที่สุด ผูวิจัยจึงกําหนด
สมาชิกของกลุมยอยจากการกําหนดตามชวงคะแนนที่

ไดจากการประเมิน ซึ่งกําหนดไวท่ี 4 ชวง ประกอบดวย 
สูงกวา 4.0 สูงกวา 3.75 ขึ้น ไป ต่ํ ากวา 3.75 และ         
ต่ํากวา 3.00 คะแนน [42] ดังนั้นจึงไดกลุมยอยทั้งหมด 
4 กลุม 

1.3 สุมตัวอยางจากกลุมยอยแตละกลุม เพื่อ
เปนสมาชิกของกลุมตัวอยางที่จะศึกษาตามสัดสวน 
(Proportional Allocation) ผูวิจัยไดเลือกรัฐวิสาหกิจ
จากการพิจารณาคะแนนของแตละกลุมยอย ซึ่งจะได
รัฐวิสาหกิจทั้งสิ้น 8 แหง ประกอบดวย สาขาสถาบัน
การเงิน จํานวน 3 แหง สาขาพลังงาน จํานวน 2 แหง 
สาขาสาธารณูปการ จํานวน 1 แหง สาขาอุตสาหกรรม
และพาณิชยกรรม จํานวน 1 แหง และสาขาเกษตร 
จํานวน 1 แหง ซึ่งไดกลุมตัวอยางจํานวน 220 คน 
กําหนดขนาดกลุมตัวอยางตามจํานวนของพารามิเตอร
หรือตัวแปรสังเกตไดเทากับ 20 ตอ 1 [43] (ดังแสดงใน 
Table1)

 
 
 

 
 

การฝึกอบรม 
(TRA)

การสนบัสนุนจาก
ผูบ้รหิาร (SUP) 

การรบัรูถ้งึประโยชน์ของระบบ (PER) ความเชื�อมั �นในประสทิธภิาพ (CON)

การใชง้านงา่ยของระบบ (EAS) ความเขา้ใจในการทํางาน (UND)

ความเชื�อของผูใ้ชง้าน 
(BEL)

ความคดิเชงิบวก 
(POS)

ระยะเวลาในการ
ดาํเนินงาน (DUR)

ความตั �งใจของผูใ้ชง้าน 
(BI)

บรรลุตามแผนงาน
ขององคก์ร (PLA)

ตวัแปรภายนอก
(EV)

การรบัรูป้ระโยชน์
(PU)

การรบัรูค้วามงา่ยใน
การใชง้าน (PEOU)

ทศันคตติ่อการใชง้าน 
(ATU)

ความตั �งใจเชงิ
พฤตกิรรมในการใช ้

(BI)

การเกบ็เกี�ยว
ประโยชน์ (BR)
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Table 1 การสุมกลุมตัวอยางแบบช้ันภูม ิ
 

 คะแนน จํานวนประชากร (แหง) จํานวนกลุมตัวอยาง 
(แหง) 

จํานวนกลุมตัวอยาง 
(คน) 

กลุมที่ 1 สูงกวา 4.0  13 2 55 
กลุมที่ 2 สูงกวา 3.75 ขึ้นไป 8 1 27 
กลุมที่ 3 ต่ํากวา 3.75 14 2 55 
กลุมที่ 4 ต่ํากวา 3.00 20 3 83 

รวม 55 8 220 
    

2. การพัฒนาตัวชี้วัดการเก็บเกี่ยวประโยชนจาก
ระบบสารสนเทศ ผูวิจัยสรางขึ้นบนพื้นฐานของการ
ทบทวนวรรณกรรม โดยตัวชี้ วัดที่ ใช ในครั้ งนี้แบ ง
ออกเปน  5 ระดับ  ตามแนวคิดของ Likert Scale 
ประกอบดวย เห็นดวยอยางยิ่ ง เห็นดวย ไมแนใจ          
ไมเห็นดวย และไมเห็นดวยอยางยิ่ง 

3. การหาความตรงเชิงเนื้อหาของตัวชี้วัด ผูวิจัย
ได ให ผู เชี่ ยวชาญ จํ านวน 3 ท าน พิ จารณ าความ
สอดคลองและความถูกตองของขอคําถามจากการหาคา
ดัชนีความสอดคลองของวัตถุประสงค (Index of Item 
Objective Congruence: IOC) และไดทําการปรับปรุง
ตามคําแนะนําของผู เชี่ยวชาญ จนทําใหขอคําถาม         
ทุกขอมีคา IOC มากกวา .60  

 
Table 3 ความสัมพันธระหวางตัวแปร 
 

 TRA SUP PER CON EAS UND BEL POS BI DUR PLA 
TRA 1           
SUP .511 1          
PER .421 .427 1         
CON .430 .444 .448 1        
EAS .369 .444 .347 .628 1       
UND .432 .340 .337 .435 .560 1      
BEL .438 .389 .337 .414 .512 .595 1     
POS .252 .343 .119 .438 .440 .387 .443 1    
BI .266 .297 .402 .420 .479 .343 .380 .416 1   

DUR .344 .296 .324 .417 .547 .474 .476 .441 .530 1  
PLA .291 .321 .407 .473 .514 .491 .441 .441 .479 .566 1 

 
4. ทดสอบความเชื่อมั่นของตัวชี้ วัดโดยการ

ทดลอง (Try Out) กับกลุมรัฐวิสาหกิจที่ ไม ใชกลุม
ตัวอยาง จํานวน 30 คน และนํามาหาคาสัมประสิทธิ์
สัมพันธอัลฟาของ Conbrach (Conbrach’s Alpha 
Coefficient) ไดคาความเชื่อมั่นทั้งฉบับเทากับ .96 

5. วิเคราะหคาสถิติเบื้องตนเพ่ือพิจารณาลักษณะ
การแจกแจงของตัวแปรและวิเคราะหคาสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธระหวางตัวแปรสังเกตไดในโมเดล โดยใช
โปรแกรม SPSS ตรวจสอบความตรงเชิงโครงสรางของ
โมเดลการวัดตัวแปรแฝงดวยการวิเคราะหองคประกอบ
เชิงยืนยัน และตรวจสอบความกลมกลืนของโมเดล

ความ สั ม พั น ธ เชิ งส า เห ตุ ที่ พั ฒ น าขึ้ น กั บ ข อ มู ล              
เชิงประจักษดวยการวิเคราะหโมเดลสมการโครงสราง 
โดยใชโปรแกรม LISREL 
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3. ผลการวิจัยและอภิปรายผล 
3.1 ผลการวิเคราะหโมเดลความสัมพันธเชิง

สาเหตุการเก็บเกี่ยวประโยชนจากระบบสารสนเทศ
ของรัฐวิสาหกิจไทย 

การวิเคราะหความเหมาะสมของขอมูล โดย
วิเคราะหดวยคา Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) และ
ทดสอบสมมติฐานดวย Bartlett's Test of Sphericity 
ซึ่ งเปนคาสถิติที่มีการแจกแจงโดยประมาณแบบ          
ไคสแควร (Chi-square) ถาพบวามีคามากกวาคา sig 

ในการทดสอบนัยสําคัญทางสถิติ () จะปฏิเสธ H0 
หรือยอมรับ H1 นั่นคือ ตัวแปรสังเกตไดที่ทดสอบ          
มีความเหมาะสมที่จะวิเคราะหโมเดลสมการโครงสราง 
(Structural Equation Modeling: SEM)  โด ย มี ค า 
Bartlett's Test of Sphericity ใชทดสอบสมมติฐาน 
ดังนี ้

H0: ตัวแปรสังเกตไดทั้งหมดไมมีความสัมพันธกัน 
H1: ตัวแปรสังเกตไดท้ังหมดมีความสัมพันธกัน 
จากการวิเคราะหขอมูลพบวา คา Bartlett’s 

Test มีการแจกแจงโดยประมาณแบบ Chi-Square = 
993.760 มีคา Significance = .000 ซึ่งนอยกวา .05 
จึ งปฏิ เสธ H0 แสดงวาตั วแปรสั ง เกต ได ทั้ งหมด              
มีความสัมพันธระหวางกันในขนาดที่เหมาะสมที่ระดับ 
.890 ดังแสดงใน Table 2 

 

Table 2  แ ส ด งค า  KMO and Bartlett’s Test of 
Sphericity 

 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling 
Adequacy 

.890 

Bartlett's Test of 
Sphericity 

Approx. Chi-Square 993.760 
df 55 
Sig.  .000 

 
ในการวิเคราะหความสัมพันธระหวางตัวแปร 

(Correlation Matrix) พบวา ไมมีความสัมพันธของตัว
แปรสังเกตไดคูใด ที่มีความสัมพันธกันสูงเกินกวา .80 
แสดงใหเห็นวา ตัวแปรที่นํามาวิเคราะหในครั้งนี้ ไมมี
ป ญ ห า ค ว า ม สั ม พั น ธ กั น ร ะ ห ว า ง ตั ว แ ป ร 
(Multicollinearity) ซึ่งสามารถแสดงผลการทดสอบ
ความสัมพันธ ไดดั ง Table 3 นอกจากนั้ นผลการ
วิเคราะหการเกิด Multicollinearity พบวา ตัวแปร    

ทุกตัวมีคา Tolerance มากกวา 1.0 และ คา VIF มีคา
ไมเกิน 10  

ผลการวิเคราะหโมเดลความสัมพันธเชิงสาเหตุ
การเก็บเกี่ยวประโยชนจากระบบสารสนเทศของ
รัฐวิส าหกิ จ ไทย  แสดงให เห็ นว า  โม เดลมี ความ
สอดคลองกับขอมูล  เชิงประจักษอยูในเกณฑดี โดย
พิ จ ารณ าจากค าสถิ ติ วั ด ระดับความสอดคล อ ง 
(Goodness of Fit Measures) ประกอบดวยผลการ
ทดสอบคาสถิติไค-สแควร (2) มีคาเทากับ 33.74 โดย

มีความน าจะ เป น  () เท ากับ  .14 ที่ อ งศาอิ สระ 
(Degree of Freedom: df) เท ากั บ  26 เมื่ อ นํ าค า           

2 / df มีคาเทากับ 1.30 (นอยกวา 2) คาดัชนีวัด
ระดับความสอดคลอง (GFI) เทากับ .97 (มากกวา .90) 
คาดัชนีวัดระดับความสอดคลองที่ปรับแกแลว (AGFI) 
เทากับ .93 (มากกวา .90) คาดัชนีวัดระดับความ
สอดคลองเปรียบเทียบ (CFI) เทากับ .99 (มากกวา 
.90) คาดัชนีรากของคาเฉลี่ยกําลังสองของเศษเหลือ
ม า ต ร ฐ า น  (SRMR) เท า กั บ  .02 ค า ดั ช นี ค ว า ม
คลาดเคลื่อนในการประมาณคาพารามิเตอร (RMSEA) 
เทากับ .03 (นอยกวา .05) คาสัมประสิทธ์ิการพยากรณ
ของตัวแปรตามคือ การเก็บเกี่ยวประโยชนจากระบบ
สารสนเทศมีคาเทากับ .89 แสดงวา ตัวแปรทั้งหมด      
ในโมเดลสามารถรวมกันอธิบายความแปรปรวน           
ของการเก็บเกี่ยวประโยชนจากระบบสารสนเทศได 
รอยละ 89 (ดัง Table 4 และ Figure 2) 

เมื่อพิจารณาอิทธิพลรวมของตัวแปรแฝงในโมเดล
ที่พัฒนาขึ้น จาก Table 2 ปรากฏวา ตัวแปรแฝงที่มี
อิทธิพลรวมตอการเก็บเกี่ยวประโยชนจากระบบ
สารสนเทศมากที่สุดคือ ความตั้งใจเชิงพฤติกรรมในการ
ใช มีคาเทากับ .94 รองลงมาคือ ทัศนคติในการใชงาน 
มีคาเทากับ .85 ในขณะเดียวกัน ตัวแปรแฝงที่มีอิทธิพล
ตอความตั้งใจเชิงพฤติกรรมในการใช คือ ทัศนคติใน
การใชงาน มีคาเทากับ .90 ซึ่งเสนทางอิทธิพลของ       
ตัวแปรแฝงที่สงผลตอการเก็บเกี่ยวประโยชนจากระบบ
สารสนเทศ สามารถอภิปรายไดดังนี ้

ตัวแปรภายนอกมีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกตอการ
รับรูประโยชน และการรับรูความงายในการใชงาน มีคา
อิทธิพลเทากับ .65 และ .46 ตามลําดับ และมีอิทธิพล
ทางออมเชิงบวกตอการรับรูประโยชน ทัศนคติใน         
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การใชงาน ความตั้งใจเชิงพฤติกรรมในการใช และการ
เก็บเกี่ยวประโยชนจากระบบสารสนเทศ มีคาอิทธิพล
เท ากั บ  .11 .48 .50 และ  .47 ตามลํ าดั บ  อย างมี
นั ย สํ าคัญ ท างสถิ ติ ที่ ร ะดั บ  .05 แสดงให เห็ น ว า            
หากผูใชงานไดรับการฝกอบรม และไดรับการสนับสนุน
จากผูบริหารเกี่ยวกับการใชระบบสารสนเทศอยาง
ตอเนื่อง จะเปนผลทําใหเกิดการรับรูเกี่ยวกับประโยชน
ที่ จะ ได รับ เมื่ อนํ าระบบสารสน เทศมาใช ในการ
ปฏิบัติงาน อีกทั้ งยังทําใหเกิดทัศนคติที่ดีตอระบบ
สารสน เทศ ซึ่ งสอดคล อ งกั บผลการศึ กษาขอ ง                           
K. Amoako-Gyampah [22] ที่พบวา การไดรับการ

สนับสนุนจากผูบริหารและการฝกอบรมจะสงผลตอการ
ยอมรับระบบสารสนเทศ เนื่องจากการฝกอบรมจะ       
ทําใหเกิดการติดตอสื่อสารระหวางผูใชงานและวิทยากร 
จึงทําใหผูใชงานสามารถสอบถามในสิ่งที่ตนเองไมเขาใจ
ไดอยางใกลชิด และการฝกอบรมยังเปนที่ยอมรับวา       
เป นอี กป จ จั ยสํ าคัญ ในการ เริ่ ม ต น ใช งานระบ บ
สารสนเทศ ซ่ึงการฝกอบรมจะประสบความสําเร็จและ
เปนไปไดดวยดียังคงตองอาศัยแรงผลักดันจากผูบริหาร 
เพื่อเปนอีกปจจัยที่จะสงเสริมใหผูใชงานไดตระหนักถึง
ความสําคัญของระบบสารสนเทศ 

 

Table 4  คาสัมประสิทธิ์อิทธิพลของโมเดลความสัมพันธเชิงสาเหตุการเก็บเกี่ยวประโยชนจากระบบสารสนเทศ
ของรัฐวิสาหกิจไทย 

 

ตัวแปรตาม PU PEOU ATU BI BR 
ตัวแปรเหต ุ TE DE IE TE DE IE TE DE IE TE DE IE TE DE IE 

PU - - - - - - .22 .22 - .47 .27 .20 .25 - .25 
PEOU .23 .23 - - - - .75 .70 .05 .70 - .70 .66 - .66 
ATU - - - - - - - - - .90 .90 - .85 - .85 
BI - - - - - - - - - - - - .94 .94 - 
EV .76 .65 .11 .46 .46 - .49 - .49 .50 - .50 .47 - .47 

คาสถิติ 2 = 33.74, df = 26, p = .14, GFI = .97 , AGFI = .93, CFI = .99, RMSEA = .03, SRMR = .02, 2/df = 1.30 
สมการโครงสรางตัวแปร PU PEOU ATU BI BR 
R-square .61 .41 .70 .90 .89 

หมายเหต ุTE = ผลรวมอิทธิพล, DE = อิทธิพลทางตรง, IE = อิทธิพลทางออม 
 
ดั ง เช น ก ารศึ ก ษ าข อ ง  Park et al. [44] ที่ พ บ ว า            
การสนับสนุนจากองคกรและผูบริหารคือปจจัยที่มี
อิทธิพลตอการรับรูประโยชนและความงายในการ         
ใชงานระบบสารสนเทศ 

การรับรูประโยชนมีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกตอ
ทัศนคติในการใชงาน และความตั้งใจเชิงพฤติกรรม        
ในการใช มีคาอิทธิพลเทากับ .22 และ .27 ตามลําดับ 
และมี อิ ท ธิ พ ลท างอ อ ม เชิ งบ วกต อ ความ ตั้ ง ใจ               
เชิงพฤติกรรมในการใช และการเก็บเกี่ยวประโยชนจาก
ระบบสารสนเทศ มีคาอิทธิพลเทากับ .20 และ .25 
ตามลําดับ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่ง
สอดคลองกับการศึกษาของนักวิจัยหลายทาน [27], 
[28] , [29], [30] ที่พบวาการรับรูประโยชนมีอิทธิพล
ต อทั ศนคติ ขอ งผู ใช งานระบบ สารสน เทศ  โดย               
ผ ล ก า ร ศึ ก ษ า ข อ ง  Hamid et al. [30] พ บ ว า              

การรับรู ประ โยชนสามารถพยากรณ ความตั้ ง ใจ             
เชิงพฤติกรรมในการใชระบบสารสนเทศไดถึงรอยละ 
65 นั่นหมายความวาหากองคกรมีแนวทางที่จะสงเสริม
ใหผู ใชงานไดรับรูประโยชนของระบบสารสนเทศ         
ยอมทําใหเกิดการใชงานไดอยางเต็มประสิทธิภาพ 
นอกจากนั้นยังพบวาการรับรูประโยชนมีอิทธิพล            
ตอความตั้งใจเชิงพฤติกรรมในการใช [33] และจาก
การศึกษาของ K. Amoako-Gyampah [22] ทํ า ให
ยืนยันไดวาการับรูประโยชนเปนปจจัยที่มีความสําคัญ
ไม ต า งจ ากป จจั ยอื่ น  ๆ  เนื่ อ งจ ากการนํ าระบ บ
สารสนเทศมาใชในองคกรใหประสบความสําเร็จไดนั้น
จะตองมุงเนนไปที่การถายทอดใหผูใชงานไดรับรูถึง
ประโยชนและความสําคัญของระบบน้ัน ๆ 
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การรับรูความงายในการใชงานมีอิทธิพลทางตรง
เชิงบวกตอการรับรูประโยชน และทัศนคติในการใชงาน 
มีคาอิทธิพลเทากับ .23 และ .70 ตามลําดับ และมี
อิทธิพลทางออมเชิงบวกตอทัศนคติในการใชงาน ความ
ตั้ ง ใจ เชิ งพฤติกรรมในการใช  และการเก็บ เกี่ ย ว
ป ระ โยชน จ าก ระบ บ สารสน เทศ  มี ค าอิ ท ธิ พ ล
เทากับ .05 .70 และ .66 ตามลําดับ อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งการรับรูความงายในการใชงาน
เปนตัวแปรที่มีความใกลเคียงกับการรับรูประโยชน 
เนื่องจากในการใชโมเดล TAM ตัวแปรทั้งสองตัวนี ้       
จะถูกนํามาใชในการทดสอบเสมอ ทั้งนี้ผลที่ไดจาก
การศึ กษาครั้ งนี้ จึ ง เป นการยืนยั น ได ว าทั ศนคต ิ            

ของผูใชงานที่มีตอระบบสารสนเทศนั้นเปนผลมาจาก
การรับรูความงายในการใชงาน ซึ่ งสอดคลองกับ
การศึกษาของนักวิจั ยหลายท าน [29], [32], [36]            
ที่พบวา การรับรูความงายในการใชงานมีอิทธิพลตอ
ทัศนคติในการใชงาน และยังพบเพิ่มเติมอีกวาถาผูใช
รับรูวาระบบสารสนเทศนั้นมีความงายจะทําใหผูใชงาน
รับรูถึงประโยชนตามมาดวย ดังเชนการศึกษาของ      
Park et al. [44]  ที่พบวาการรับรูความงายในการ        
ใชงานมีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกตอการรับรูประโยชน 
และยังมีอิทธิพลทางออมเชิงบวกไปยังความพึงพอใจ
ของผูใชงานอีกดวย 
 

 

 
 

Figure 2 โมเดลความสัมพันธเชิงสาเหตุการเก็บเกี่ยวประโยชนจากระบบสารสนเทศของรัฐวิสาหกิจไทย 
 

ทัศนคติในการใชงานมีอิทธิพลทางตรงเชิงบวก
ตอความตั้งใจเชิงพฤติกรรมในการใช มีคาอิทธิพล
เทากับ .90 และมีอิทธิพลทางออมเชิงบวกตอการเก็บ
เกี่ยวประโยชนจากระบบสารสนเทศ มีคาอิทธิพล
เทากับ .85 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จาก
ผลการศึกษาจะเห็นไดวาทัศนคติในการใชงานเชิงบวก
ตอระบบสารสนเทศนั้น จะเกิดขึ้นไดตองอาศัยแรงขับ
มาจากการรับรูของผูใชงานทั้งการรับรูประโยชนและ
การรับรูความงายในการใชงาน ซึ่งทั้งสองปจจัยนี้จะ      
ทําใหผู ใชงานเกิดทัศนคติที่ดีตอระบบสารสนเทศ
สารสนเทศ และยังเปนผลทําใหสงตอไปยังความตั้งใจ

เชิงพฤติกรรมในการใช ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของ 
Rese et al. [35] ที่พบวา ทัศนคติ ในการใช งานมี
อิทธิพลตอความตั้งใจเชิงพฤติกรรมในการใช โดย
ทัศนคติเปนสวนหนึ่งของการประเมินความรูสึกของผูใช
ที่จะทําใหเกิดพฤติกรรมในการใชงานระบบสารสนเทศ 
หากผูใชมีทัศนคติที่ดีตอระบบแลวนั้นการนําระบบ      
ใหม ๆ หรือเทคโนโลยีที่ทันสมัยเขามาใชในองคการ      
จะเปนเรื่องที่ไมยากอีกตอไป 
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3.2 ผลการสัมภาษณ 
ผูวิจัยไดสัมภาษณรัฐวิสาหกิจจํานวน 8 แหง 

ระหวางวันที่ 10 มีนาคม – 1 มิถุนายน 2559 จํานวน 
26 ราย ซึ่งสัมภาษณในสองประเด็นหลักที่เกี่ยวของกับ
การใชระบบสารสนเทศ คือ สถานการณทั่วๆ ไปของ
การใชระบบสารสนเทศ และปจจัยตางๆ ที่มีผลทําให
ผูใชงานยอมรับระบบสารสนเทศตามรูปแบบโมเดล 
TAM เพื่อจะไปนําสูการเก็บเกี่ยวประโยชนจากระบบ
สารสนเทศ โดยสามารถสรุปความสําคัญของแตละ
ประเด็น ไดดังนี ้

ประเด็นแรก  จากการสัมภาษณ หนวยงาน
รัฐวิสาหกิ จทํ าใหพบวา รัฐวิสาหกิ จที่ อยู ในกลุ ม
ระดับบนนั้น (กลุม A : รัฐวิสาหกิจที่มีคะแนนการ
ประเมินผลดานการบริหารจัดการองคกรโดยรวมสูงกวา 
4.0 คะแนน ) มี ก าร ใช ร ะบ บ สารสน เทศ ในก าร
ดําเนินงานไดอยางทั่วถึงทั้งองคกร โดยเฉพาะกลุม
ทางดานพลังงานที่มีระบบสารสนเทศเปนรอยระบบที่
จะเขามาสนับสนุนทุก ๆ กระบวนการดําเนินงาน เชน 
ระบบการจองหองประชุม ระบบการลางาน ระบบเบิก
คารักษาพยาบาล เปนตน ซึ่งผูบริหารระดับลางของ
กลุมพลังงานไดกลาววา “ระบบสารสนเทศมีอยูอยาง
มากมาย แตไมสามารถใชทุกระบบไดอยางครบถวน” 
แส ด งให เห็ น ว าแม จ ะมี ร ะบ บ ที่ ค รอ บ คลุ ม ทุ ก
กระบวนการในองคกร แตถาไมมีแผนงานที่ชัดเจนหรือ
ขอกําหนดที่จะผลักดันใหทุก ๆ คนในองคกรไดเขามามี
สวนรวมอาจจะทําใหระบบสารสนเทศที่คิดวาเปน
ประโยชนกลับกลายเปนระบบที่ไรประโยชนได และ
เมื่อเปรียบเทียบระหวางรัฐวิสาหกิจที่อยูกลุมระดับบน
กับกลุมระดับลาง (กลุม C : รัฐวิสาหกิจที่มีคะแนนการ
ประเมินผลดานการบริหารบริหารจัดการองคกร
ภาพรวมเฉลี่ย 3 ป ต่ํากวา 3.00 คะแนน) ทําใหพบวา 
การใชระบบสารสนเทศนั้นมีความแตกตางกัน โดยกลุม 
A นั้นมีระบบสารสนเทศมากมายหลายระบบ โดยแตละ
ระบบนั้นไดรับการสนับสนุนจากผูบริหารอยางเต็มที่ ซึ่ง
ผูบริหารระดับกลางจากกลุมการไฟฟ าได เนนวา 
“ผูบริหารระดับสูงเขามามีสวนเกี่ยวของกับระบบ
สารสนเทศอยางมาก และยั งผลักดันใหผูบริหาร           
ไมวาระดับกลางและระดับลางพยายามมีสวนเกี่ยวของ
ใหไดมากที่สุดดวย” ทั้งนี้ก็เพื่อใหเกิดการขับเคลื่อน

องคกรไปในทิศทางที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่ง
แตกตางจากกลุม C ที่มีมุมมองวาระบบสารสนเทศที ่    
ใชงานอยูมีความเพียงพอแลว สวนใหญเคยใชอยางไร      
ก็ยังคงใชเหมือนเดิม ซึ่งผูจัดการธนาคารในกลุม C         
ไดกลาววา “สถานการณการใชระบบสารสนเทศใน
ธนาคารตอนนี้ก็ใชงานไดดี เพราะใชมาเปน 10 ปแลว 
ระบบสวนใหญก็เหมือนธนาคารพาณิชย  ทั่ว ๆ ไป” 
สาเหตุที่ทําใหไมมีความตองการทางดานระบบนั้น          
ก็ เนื่ อ งมาจากความตองการทางด านเทคโนโลยี
สารสนเทศนั้นมักจะไมคอยไดรับการสนับสนุน เพราะ 
“ค ว า ม ต อ ง ก า ร ท า งด า น  IT ผู บ ริ ห า ร มั ก จ ะ                     
ดูอยางละเอียดวาควรจะลงทุนหรือไม อีกทั้งยังตอง
เสนอ สคร . (สํ านั ก งานคณ ะกรรมการนโยบาย
รัฐวิสาหกิจ) ที่ตองผานบอรดผูบริหาร ทั้งการจัดซื้อ       
จั ด จ า ง  ก ว าจ ะผ าน ได ไม ใช เรื่ อ ง ง า ย เล ย” นั่ น
หมายความวาแมจะมีความตองการที่จะนําเอาระบบ
สารสนเทศมาเพิ่มเติมใหกระบวนการทํางาน ก็ไม
สามารถทําไดเนื่องจากขาดการสนับสนุนจากผูบริหาร 
และผู ใชงานเองก็ ใชระบบสารสนเทศเทาที่ระบบ          
นั้นมีอยู  โดยมองขามประโยชนที่แทจริงที่ระบบจะ       
เขามาชวยใหการทํางาน  

นอกจากนั้ น ในการสัมภาษณ ผูบ ริหารของ
รั ฐวิส าหกิ จที่ อ ยู ในกลุ ม ระดับกลาง (กลุ ม  BB : 
รัฐวิสาหกิจที่มีคะแนนการประเมินผลดานการบริหาร
บริหารจัดการองคกรภาพรวมเฉลี่ย 3 ป ต่ํากวา 3.75 
คะแนน) มีลักษณะการใชงานระบบสารสนเทศที่
สอดคลองกับกลุมระดับบน น่ันคือทุก ๆ สวนงานมีการ
ใชระบบสารสนเทศอยางทั่วถึง โดยพบวา “ในสวนของ
การใชระบบสารสนเทศก็ ใชกันอยางเต็มที่  ทุกคน
ยอมรับที่จะใช นอยมาก ๆ ที่จะไมใช เพราะทุกคน       
เกิดความเคยชินในการใชเพราะใชมานาน” ผูบริหาร
ฝายเทคโนโลยีสารสนเทศกลาว และจากการสัมภาษณ
ธนาคารที่อยูในกลุมระดับบนมีความเห็นเพิ่มเติมวา 
“มุมมองในแงผูใช มองวาใชไดอยางเต็มที่ แตอาจจะ     
ยังไมทันตอความตองการบาง เชน การออกรายงานที่
นอกเหนือจากงานประจํา อาจจะไมทันตอความ
ตองการในทันที” แตทุกคนในองคกรตางก็พยายามใช
ระบบสารสนเทศเนื่องจาก “แตละคนจะมีตารางงาน
ของตั ว เอ ง งานนี้ ต อ งเสร็จกี่ โม ง เมื่ อ ไรอย างไร              
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จะมีกระบวนการในการติดตามตลอด” ดังนั้นตรงจุดนี้
จึงเปรียบเสมือนเปนกระบวนการควบคุม และติดตาม
การใชงานระบบสารสนเทศอยางหลีกเลี่ยงไมได 

ประเด็นที่สอง ผูวิจัยไดสัมภาษณเชิงลึกในแตละ
ตัวบงชี้วามีผลตอการยอมรับระบบสารสนเทศหรือไม 
แลวถาหากเกิดการยอมรับแลว จะทําใหผู ใช งาน
สามารถเก็บเกี่ยวประโยชนจากระบบสารสนเทศได
อยางไรบาง โดยจะสรุปการสัมภาษณ ในลักษณะ        
ของการแยกในแตละปจจัยตามโมเดล TAM ดังนี ้

ตัวแปรภายนอก (External Variables) สงผลตอ
การรับรูประโยชนและการรับรูความงายในการใชงาน 
ผูวิจัยไดกําหนดตัวชี้วัดไว 2 ประเด็น คือการฝกอบรม 
และการสนับสนุนจากผูบริหาร ซึ่งจากการสัมภาษณ
พบวา “เวลาที่มีระบบใหม เขามาให ใช  บางครั้งก็           
ไมเคยรูมากอนลวงหนาก็จะรูจากเพื่อนรวมงานหรือ
หัวหนางาน แลวก็จะมีคูมือมาใหทดลองใช แตก็ไมคอย
เขาใจสักเทาไร จริงๆ แลวอยากจะรูลวงหนาเพื่อไดไป
อบรมกอนนาจะดีกวา เพราะจะทําใหเขาใจถึงองครวม
ของระบบ แลวมันจะดีมากๆ ถาเขาใจแลว ซึ่งมันจะ
เปนผลทํ าให เรารูว าระบบมีประโยชนตองานเรา          
มากนอยเพียงไร แลวอีกอยางถาเขาใจแลว อะไรๆ ก็จะ
ทําไดไมยาก” ผูใชงานระบบสารสนเทศจากรัฐวิสาหกิจ
กลุม C กลาว นอกจากนั้นความคิดเห็นของผูบริหาร
ระดบักลางจากรัฐวิสาหกิจกลุม BB ยังกลาววา “เวลาที่
จะตองขับเคล่ือนระบบสารเทศ หรือพวกเทคโนโลยีตาง 
ๆ จําเปนอยางมากที่ผูบริหารจะตองเขาไปสนับสนุน
และมีสวนรวม เพราะในบางครั้งผูใตบังคับบัญชาอาจ     
ไมสนใจ แลวถาเราคอยกระตุนหรือสนับสนุนในทุก ๆ 
กระบวนการ ก็จะทําใหพวกเขารูสึกวาไมกลัวที่จะ
เปลี่ยนแปลงหรือยอมรับอะไรใหม ๆ เพราะถามีปญหา
อะไรเกิดขึ้นมา เขาเชื่อวาเราจะตองคอยชวยเหลือ ซึ่ง
แนนอนวามันจะเปนผลทําใหเขาไดรูถึงความจําเปนของ
ระบบสารสนเทศที่จะชวยใหงานมีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น และยิ่งเราสนับสนุนเขามากเทาไรเขาจะยิ่งอยาก
เรียนรูมากเทานั้นและผลที่ตามมาก็กลายเปนเรื่องงายที่
จะใชระบบ”  

การรับรู ประโยชน  (Perceived Usefulness: 
PU) สงผลตอทัศนคติตอการใชงานและความตั้งใจเชิง
พฤติกรรมในการใช ซึ่งผูวิจัยไดกําหนดตัวชี้วัด คือการ

รับรูถึงประโยชนของระบบสารสนเทศ และความ
เชื่อมั่นวาระบบสารสนเทศจะชวยใหการทํางานมี
ประสิทธิภาพ จากการสัมภาษณพบวาความคิดเห็น      
ของผู ใชงานแตละคนนั้นมีทิศทางที่สอดคลองกัน 
กล าวคือ  ผู ให สั มภ าษณ ทุ กคน เห็ นว าถ ารับ รูถึ ง
ประโยชนของระบบสารสนเทศจะทําใหผู ใชงานมี
ทัศนคติที่ดีตอระบบสารสนเทศ โดยทุกคนเขาใจวาถา
ระบบสารสนเทศมีประโยชนยอมเปนผลทําใหการ
ปฏิ บั ติ ง านมี ป ระสิ ท ธิภ าพ ตามมา ซึ่ งผู บ ริห าร
ระดับกลางของกลุม BA (รัฐวิสาหกิจที่มีคะแนนการ
ประเมินผลดานการบริหารบริหารจัดการองคกร
ภาพรวมเฉลี่ย 3 ป สูงกวา 3.75 คะแนนขึ้นไป) กลาว
วา “มีอยูครั้งหนึ่งไดนําเอาระบบระบบสารสนเทศที่
เปนระบบใหมเขามาใชในหนวยงาน แลวไดจัดอบรม
ใหกับผูใชงานโดยไดเนนถึงประโยชนของตัวระบบ 
เพื่ อ ใหทุกคนเห็นวามันมีประโยชนอย างมากตอ           
ตัวผูใชงานเองและมีประโยชนตอองคกรโดยรวมดวย      
ก็ทําใหผูใชงานเกิดทัศนคติที่ดีตอระบบและมีความ
ตั้งใจใชระบบมากขึ้น” 

การรับรูความงายในการใชงาน (Perceived 
Ease of Use: PEOU) สงผลตอการรับรูประโยชนและ
ทัศนคติตอการใชงาน ซึ่งผูวิจัยไดกําหนดตัวชี้วัด คือ
การใชงานงายของระบบสารสนเทศ และความเขาใจใน
การทํางานของระบบสารสนเทศ ผลที่ ไดจากการ
สัมภาษณทําใหสรุปไดวาการรับรูความงายในการใชงาน
นั้นสงผลตอการรับรูประโยชนและทัศนคติตอการใช
งาน โดยผูใชงานในกลุม A ใหความเห็นวา “พอเรารูวา
ระบบมันไมยากอยางที่คิด สามารถเรียนรูไดเองหรือ
อานคูมือแลวเขาใจไดโดยงาย จะทําใหเราอยากจะใช
มันแลวก็จะรูเลยวามันมีประโยชนตอกระบวนการ
ทํางานเปนอยางมาก ไมอยางนั้นองคกรคงไมเอามาให
เราใชแน ๆ” นอกจากนั้นผูบริหารระดับกลางจากกลุม 
BB ยังกลาวเพิ่มเติมอีกวา “เวลาที่ระบบมันใชงาน       
งาย ๆ ไมมีอะไรยุงยาก มันมีผลตอทัศนคติของผูใชนะ 
คือประมาณวาถาผูใชรูวาระบบใชงานอยางไร มีเมนู
อะไรบาง จะออกรายงานตองทํายังไง คือประมาณวา
เขาใจทุก ๆ อยางดีแลว แลวก็มองวามันไมยากเลย มัน
จะทําใหผูใชรูสึกดีตอระบบแลวอยากจะใชระบบและ
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เหมือนทํามีทัศนคติท่ีดีตอระบบไปดวย ถามีทัศนคติที่ดี
อะไร ๆ ก็จะดีไปหมด” 

ทั ศ น ค ติ ต อ ก าร ใช ง าน  (Attitude Toward 
Using) สงผลตอความตั้งใจเชิงพฤติกรรมในการใช ซึ่ง
ผูวิจัยไดกําหนดตัวชี้วัด คือความเชื่อของผูใชงานที่มอง
วาระบบสารสนเทศเปนระบบที่ดีตอการดําเนินงาน 
และมีความคิดเชิงบวกตอระบบสารสนเทศ จากการ
สัมภาษณ ในทุกกลุมของรัฐวิสาหกิจ ทําใหพบวา 
ทัศนคติคือตัวแปรที่สําคัญอยางมากตอการยอมรับของ
ผู ใช งานที่ จะมีผลตอการใชงานระบบสารสนเทศ 
เนื่องจากทัศนคติคือความเชื่อที่ถูกฝงเขาไปในความคิด
ของแตละบุคคลวาระบบสารสนเทศนั้นมีประโยชนตอ
การดําเนินงาน และถาผูใชงานมีทัศนคติไปในทางบวก
หรือทัศนคติที่ดีตอระบบสารสนเทศ จะเปนผลให
ผูใชงานยอมรับระบบสารสนเทศไดโดยงาย ซึ่งผูบริหาร
ระดับกลางจากกลุม C ใหเหตุผลวา “ปกติเวลาองคกร
จะนําเอาระบบสารสนเทศเขามาใชงาน จะตองมีการ
ปรับทัศนคติของผูใชกอนเลย อยางตอนแรกของการนํา
ระบบ ERP มาใช ผูใชงานบนกันมากวาเปนระบบท่ียาก 
วุนวาย สรางภาระงานใหกับตนเอง ซึ่งทางเราก็แกไข
นะ โดยการปรับทัศนคติใหมใหกับผูใชงานวาระบบ 
ERP มันสําคัญตอองคกรเปนอยางมาก เนื่องจากจะ
ชวยใหปดงบประมาณไดถูกตอง ตรงตอเวลา และยังมี
สวนชวยใหผูบริหารตรวจสอบกระบวนการทํางานไดใน
ทุกขั้นตอน ซึ่งตรงจุดนี้พยายามอธิบายใหทุก ๆ คน       
ได เข าใจ แลวคอย ๆ ปรับทัศนคติกันมาเรื่อย  ๆ           
จนผูใชงานเกิดความเชื่อวาระบบมันดีและประโยชน 
และสุดทายเขาก็ยอมรับระบบ” 

ความตั้งใจเชิงพฤติกรรมในการใช (Behavioral 
Intentions to Use: BI) ส ง ผ ล ต อ ก า ร เก็ บ เกี่ ย ว
ประโยชนจากระบบสารสนเทศ ซึ่งผูวิจัยไดกําหนด
ตัวชี้วัด คือความตั้งใจของผูใชงานหากองคกรสนับสนุน
ใหมีระบบสารสนเทศในการดําเนินงาน การเก็บเกี่ยว
ประโยชนจากระบบสารสนเทศจะเกิดขึ้นไดจะตองเปน
ผลมาจากผูใชงานยอมรับระบบ หากผูใชงานไมยอมรับ
ระบบก็จะไมสามารถใชประโยชนจากระบบไดอยาง
เต็มที่  ซึ่ งการที่ ผู ใช งานจะยอมรับระบบได  เป น            
ผลมาจากการได รับอิทธิพลมาจากป จจั ยต าง ๆ           
ดังที่กลาวไปแลว ซึ่งจากการสัมภาษณผูบริหารระดับสูง

ของกลุม C ไดเสนอแนะเกี่ยวกับการไดรับประโยชน
จากระบบสารสนเทศวา “ปกติองคกรก็ไมเคยวัดวา       
ไดใชประโยชนจากระบบสารสนเทศไดเต็มที่หรือไม       
แคดูวาแตละฝายแตละแผนกดําเนินงานไดตามที่
มอบหมายใหก็ เพียงพอ ซึ่งในบางครั้งผลลัพธที่ ได
อาจจะมีกระบวนการที่คอนขางยากเลยทีเดียว ทั้ง ๆ     
ที่ถามีระบบอาจจะลดความยากใหกลายเปนความงาย
ได แตเนื่องจากบางคนมองวาระบบมันซับซอน ใชงาน
ยาก เลยเลือกที่จะหลีกเลี่ยงการใชงานระบบ แลว         
หาแนวทางที่จะทําเองโดยไมพึ่งพาระบบ ผลลัพธที่ได
อาจจะมีความถูกตองใกล เคี ยงกับที่ ระบบทํ าได            
แตกระบวนการอาจจะซับซอนกวาก็ได โดยสวนตัว        
คิดวาควรกําหนดแนวทาง หรือแผนการดําเนินให
ชัดเจนไปเลยวาแตจะฝายจะตองไดใชประโยชนจาก
ระบบสารสนเทศในดานใดบาง แลวในแผนก็ควรจะเอา
ปจจัยที่เกี่ยวของกับการยอมรับมาเปนตัวกําหนดแนว
ทางการดําเนินงาน เชน การอบรมใหผูใชงานไดรูถึง
ประโยชน และยังเปนการสรางทัศนคติที่ดีตอระบบดวย 
ซึ่งถาทําไดแบบนี้ อยางไรผูใชงานก็ยอมรับระบบไดไม
ยาก พอเขายอมรับเขาก็จะตั้งใจใชระบบ แตทั้ งนี้
องคกรก็ตองคอยเกื้อหนุนในทุก ๆ อยางใหพรอม ถาทํา
ไดแบบนี้องคกรก็สามารถใชประโยชนจากระบบ
สารสนเทศไดอยางเต็มประสิทธิภาพอยางแนนอน” 

จากการสัมภาษณทําใหสรุปไดวา ปจจัยและ
ตัวชี้วัดท่ีผูวิจัยไดกําหนดขึ้นจากการทบทวนวรรณกรรม
นั้นมีผลตอการยอมรับระบบสารสนเทศ และสงผลไปยัง
ก าร เก็ บ เกี่ ย วป ระ โยชน จ าก ระบ บ สารสน เท ศ                
ซึ่งสอดคลองกับผลการวิเคราะหขอมูลในทุก ๆ ปจจัย 
ทั้งนี้ชี้ ให เห็นวา โมเดลความสัมพันธเชิงสาเหตุการ       
เก็ บ เกี่ ย วป ระ โยชน จ าก ระบ บ สารสน เทศขอ ง
รัฐวิสาหกิจไทย ที่ผูวิจัยไดพัฒนาขึ้นมานั้น สามารถ
นําไปประยุกตใชในการวางแผนหรือกําหนดกลยุทธ        
ที่จะชวยผลักดันและสนับสนุนใหผู ใชงานสามารถ        
เก็บเกี่ยวประโยชนจากระบบสารสนเทศไดอยางเต็ม
ประสิทธิภาพ 
 
สรุปและขอเสนอแนะ  

ระบบสารสนเทศคือองคประกอบที่ สํ าคัญ         
อีกประการหนึ่งที่จะทําใหองคกรสามารถขับเคลื่อนไป
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ในทิศทางที่มีศักยภาพและพรอมเขาสูการแขงขันกับ
ธุรกิจอื่นๆ เนื่องดวยระบบสารสนเทศสามารถชวยให
กระบวนการดําเนินงานตาง ๆ ภายในองคกรมีความ
สะดวก รวดเร็ว ถูกตอง แมนยํามากยิ่งขึ้น ดวยเหตุน้ีทั้ง
ภาครัฐและภาคเอกชนจึงนําระบบสารสนเทศมาเปน
สวนหนึ่งในการกําหนดยุทธศาสตรในการบริหารจัดการ
องคกร ดวยหวังวาจะทําใหองคกรมีคุณภาพมากยิ่งขึ้น 
ซึ่งการวิจัยในครั้งนี้ไดนําเสนอถึงปจจัยเชิงสาเหตุที่เปน
สวนชวยผลักดันใหเกิดการใชประโยชนจากระบบ
สารสนเทศใหไดอยางคุมคา โดยศึกษาจากแนวคิด
พื้นฐานของทฤษฎี TAM และผลการศึกษาทําใหพบวา 
ปจจัยที่จะทําใหองคกรสามารถใชประโยชนจากระบบ
สารสนเทศไดอยางเต็มศักยภาพก็คือ การที่จะทําให
ผูใชงานยอมรับระบบนั่นเอง ซึ่งในการยอมรับระบบ
จะตองอาศัยปจจัยผลักดันที่ จะเปนตัวกระตุนให
ผูใชงานเกิดพฤติกรรมที่จะยอมรับระบบและนําไปสูการ
เก็บเกี่ยวประโยชนจากระบบสารสนเทศอยางแทจริง 
โดยปจจัยเหลานี้ประกอบไปดวย ตัวแปรภายนอกที่จะ
กระตุนใหเกิดการรับรูเกี่ยวกับประโยชนและการรับรูวา
เปนระบบที่ใชงานงาย เพื่อจะสงผลตอไปยังทัศนคติ
ของผูใชที่มีตอระบบสารสนเทศจนทําใหเกิดพฤติกรรม
ในการยอมรับ เมื่อผูใชงานยอมรับระบบสารสนเทศก็
จะเปนเรื่องที่ไมยากเลยที่จะทําใหเกิดการเก็บเกี่ยว
ประโยชนจากระบบสารสนเทศตามมา 

เมื่อวิเคราะหโมเดลความสัมพันธเชิงสาเหตุการ
เก็ บ เกี่ ย วป ระ โยชน จ าก ระบ บ สารสน เทศขอ ง
รัฐวิส าหกิ จ ไทย  แสดงให เห็ นว า  โม เดลมี ความ
สอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษอยูในเกณฑดี ซึ่งมีคา

ไค-สแควร (2) = 33.74, df = 26, RMSEA = .03, 
CFI = .99, SRMR = .02 และตัวแปรทั้งหมดในโมเดล
สามารถรวมกันอธิบายความแปรปรวนของการเก็บ
เกี่ยวประโยชนจากระบบสารสนเทศได รอยละ 89 

จากผลการวิจัย หนวยงานรัฐวิสาหกิจสามารถ
กําหนดแนวทางหรือแผนกลยุทธดานการบริหารจัดการ
ระบบสารสนเทศ เพื่อใหสามารถใชประโยชนจากระบบ
สารสนเทศไดอยางเต็มที ่และเปนไปในทิศทางที่ถูกตอง 
เหมาะสมกับการดําเนินงานขององคกร ซ่ึงแผนกลยุทธ
จะตองนําองคกรไปสูภาพลักษณ ใหมหรือมีความ
ทันสมัยมากยิ่งขึ้น โดยแผนกลยุทธจะตองครอบคลุม

ตั้ งแตกระบวนจัดหาระบบสารสนเทศจนกระทั่ ง          
ถึงกระบวนการเริ่มใชงาน นอกจากนั้นจะตองกําหนด
เปาหมายระยะยาวที่แนชัดในการนําระบบสารสนเทศ
มาใชในองคกร โดยเปาหมายที่วานี้จะตองอยูบน
พื้นฐานของแนวทางที่จะทําใหบุคลากรในองคกร
ยอมรับระบบสารสนเทศเสียกอน นั่นก็คือการทําให
บุคลากรรับไดรูถึ งประโยชนที่ จะไดรับจากระบบ
สารสนเทศ ดวยการจัดฝกอบรมใหกับทกุแผนกและทุก
ภาคสวนไดมีสวนเกี่ยวของ ยิ่งทําการฝกอบรมมาก
เทาไรบุคลากรจะยิ่งเรียนรูระบบสารสนเทศมากขึ้น
เทานั้น แลวจะทําใหบุคลากรรูสึกวาระบบนั้นไมมีความ
ยากอยางที่คิดเนื่องจากไดเรียนรูระบบอยางตอเนื่อง      
จึงทําใหเกิดความเขาใจมากยิ่งขึ้น และถาหากบุคลากร
เขาใจการทําการของระบบสารสนเทศมากเทาไรเปนผล
กอใหเกิดความรูสึกหรือทัศนคติที่ดี จนทําใหไมสามารถ
ปฏิเสธไดเลยวาระบบสารสนเทศคือกลไกอยางหนึ่งของ
กระบวนการดําเนินงาน 

อยางไรก็ตามในการฝกอบรมควรใหผูบริหารเขา
มาสวนรวมเพื่อสรางแรงผลักดันใหทุกคนไดเห็นวาการ
ใชงานระบบสารสนเทศเปนกระบวนการหนึ่งที่สําคัญ
ตอองคกร ไมวาจะปฏิบัติงานในระดับใดตางก็จําเปน
จะตองใชประโยชนจากระบบสารสนเทศใหไดมากที่สุด 
ทั้งน้ีก็เพื่อใหคุมคาตอการลงทุน  

สําหรับการวิจั ย ในครั้ งตอไป ควรมีทบทวน
วรรณกรรมโดยคนหาปจจัยหรือองคประกอบที่สงผลตอ
การใชและการเก็บเกี่ยวประโยชนจากระบบสารสนเทศ 
แลวทําการสกัดองคประกอบที่ไดดวยการวิเคราะห
อ ง ค ป ร ะ ก อ บ เชิ ง สํ า ร ว จ  (Exploratory Factor 
Analysis) เพื่อจัดกลุมองคประกอบที่สัมพันธกันหรือ
เกี่ยวของกันเขาไวในกลุมเดียวกัน หลังจากนั้นจึงทํา
การวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory 
Factor Analysis) เพื่อเปนการพิสูจนความถูกตองของ
องคประกอบที่ได หลังจากนั้นจึงวิเคราะหความสัมพันธ
เชิงสาเหตุเพื่อตรวจความสอดคลองของโมเดลกับขอมูล
เชิ งป ระจั กษ  ทั้ งนี้ อ งคป ระกอบที่ ได จะมี ความ
หลากหลายมากยิ่งขึ้น ซึ่งจะทําใหเห็นภาพรวมของการ
เก็บเกี่ยวประโยชนจากระบบสารสนเทศมีความชัดเจน
ยิ่งขึ้น และครอบคลุมประเด็น ตาง ๆ ไดอยางครบถวน
สมบูรณ 
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