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บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในหน่วยงานเทศบาลต าบล

ของไทย และ 2) หาปัจจัยที่ส่งผลต่อการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในหน่วยงานเทศบาลต าบลของไทย 
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือ เทศบาลต าบลในประเทศตามข้อมูลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวน 2,233 
แห่ง โดยได้รับแบบสอบถามกลับคืนมาจ านวน 226 แห่ง จากการส่งแบบสอบถามจ านวน 800 แห่ง โดยใช้วิธีการ
สุ่มอย่างง่าย งานวิจัยนี้วิเคราะห์ความเที่ยงตรงเชิงโครงสร้างด้วยการวิเคราะห์แยกองค์ประกอบและทดสอบ 
ความเชื่อมั่นของเครื่องมือด้วยการหาค่าสัมประสทิธ์ิอัลฟ่าของครอนบาค สถิติที่ใช้ในงานวิจัย ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย
และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติที่ใช้ในการหาปัจจัยที่ส่งผลต่อการน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ 
ในเทศบาล คือ การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบเป็นขั้นตอน การศึกษาถึงปัจจัยการน าเทคโนโลยีสารสนเทศ 
มาใช้ในหน่วยงานเทศบาลต าบลของไทยภายใต้แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการรับรู้ความเสี่ยงและความปลอดภัย ทฤษฎี
สถาบัน ทฤษฎีการพึ่งพาทรัพยากร  และทฤษฎีการยอมรับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ   
 ผลการวิจัยพบว่า  
 1. ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 66.8 อายุผู้ตอบแบบสอบถามมากที่สุด คือ 
อายุ 50 ปีขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 47.3 และส าเร็จการศึกษาสูงสุดในระดับปริญญาโท คิดเป็นร้อยละ 69.9 หน่วยงาน
ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คิดเป็นร้อยละ 28.8 ปัจจุบันทุกเทศบาลมีการใช้อินเทอร์เน็ตและ
เว็บไซต์ในการด าเนินงาน และส่วนใหญ่หน่วยงานเป็นเจ้าของเว็บไซต์ คิดเป็นร้อยละ 81.4 การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศในการบริหารจัดการระบบต่าง ๆ ภายในเทศบาลต าบล พบว่า ระบบที่มีค่าเฉลี่ยของการใช้มากที่สุด คือ 
งานทะเบียนราษฎร์ อยู่ในระดับมีใช้อยู่และใช้งานได้สมบูรณ์ ( =5.65, SD=1.79) รองลงมาคือ ระบบบัญชี 
การเงิน การคลัง อยู่ในระดับมีใช้อยู่และใช้งานได้สมบูรณ์ ( =5.25, SD=1.51) ส าหรับระบบที่มีการใช้น้อยที่สุด 
คือ ระบบการจัดการศึกษา เศรษฐกิจ สังคม อยู่ในระดับไม่มีการใช้แต่มีแผนที่จะใช้ภายในปีนี้  ( =3.17, 
SD=2.01)  
 2. ปัจจัยด้านลักษณะของเทคโนโลยีสารสนเทศ พบว่า เทคโนโลยีสารสนเทศที่หน่วยงานน ามาใช้มี  
ความเข้ากันได้กับโครงสร้างพื้นฐานของเทศบาลต าบลอยู่ในระดับเห็นด้วย ( =5.59, SD=0.82) ความได้เปรียบ
เชิงเปรียบเทียบอยู่ในระดับคาดหวังมาก ( =5.54, SD=0.95) ความซับซ้อนของเทคโนโลยีสารสนเทศอยู่ ในระดับ
ค่อนข้างเห็นด้วย ( =4.45, SD=1.33) และค่าใช้จ่ายของเทคโนโลยีสารสนเทศ อยู่ในระดับเฉย ๆ ( =4.14, 
SD=1.45) ปัจจัยด้านลักษณะขององค์กร พบว่า ความมุ่งมั่นของผู้บริหาร อยู่ในระดับค่อนข้างเห็นด้วย ( =4.68, 
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SD=1.09) และความปลอดภัยในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่หน่วยงานใช้ อยู่ในระดับค่อนข้างเห็นด้วย ( =
4.92, SD=1.09)  ปัจจัยด้านแรงกดดันจากสถาบัน พบว่า การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของเทศบาลใกล้เคียง อยู่ใน
ระดับค่อนข้างเห็นด้วย ( =4.59, SD=1.19) การรับรู้ถึงความส าคัญของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอยู่ในระดับส าคัญ
พอสมควร ( =5.47, SD=1.02) และการได้รับความรู้และข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  
อยูใ่นระดับได้รับน้อย (ปีละ 2 - 3 ครั้ง) ( =2.63, SD=1.42) ปัจจัยที่ส่งผลต่อการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ใน
เทศบาลต าบลของไทยที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 มี 4 ปัจจัย คือ 1) ความปลอดภัยในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 2) การรับรู้ถึงความส าคัญของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 3) การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของเทศบาลใกล้เคียง 
และ 4) การได้รับความรู้และข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

ค าส าคัญ: เทคโนโลยีสารสนเทศ, เทศบาลต าบล, ปัจจัย, การน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ 
 

Abstract 
 The objectives of this research were to 1) study the information technology adoption in 
Thai subdistrict municipality and 2) explore the factors affecting information technology adoption 
in Thai subdistrict municipality. The population in this research were 2,200 subdistrict 
municipalities   according to the local administrative organization. The questionnaires were sent 
to 800 subdistrict municipalities by simple random sampling and 226 questionnaires were 
returned. The exploratory factor analysis was used to evaluate the construct validity and the 
validity of the instrument was using Cronbach’s alpha coefficient. The descriptive statistics used 
in this research were percentage, mean, and standard deviation. Stepwise multiple regression 
analysis was used to find the factors affecting information technology adoption in Thai subdistrict 
municipality. The Perceived Risk and Security, the Technology Acceptance Model, the 
Institutional Theory, and the Resource Dependency Theory were used to hypothesize the 
conceptual framework.   
 The research results showed that  
 1. the majority of the respondents were male (66.8 percent), 47,3 percent were at age 50 
and above, 69.9 percent graduated master degree, 28.8 percent were in the northeastern region, 
all subdistrict municipalities used internet and websites, and 81.4 percent owned their own 
websites. For the information technology management systems used in Thai subdistrict 
municipality, civil registration system was at the highest average adoption score with ( =5.65, 
and SD=1.79). Secondly, the finance, accounting, and fiscal system had the adoption score with  
( =5.25, SD=1.51). The information technology management system used the least was the 
social, economic, and education system with ( =3.17, SD=2.01).  
 2. For the information technology characteristics, the compactivity factor was at agree 
level with ( =5.59, SD=0.82). The competitive advantage factor was at high expectation level 
with ( =5.54, SD=0.95). The complexity factor was at rather agree level with ( =4.45, SD=1.33).  
The cost factor was at neutral level with ( =4.14, SD=1.45). For the organization characteristics, 
the top management commitment factor was at rather agree level with ( =4.68, SD=1.09). The 
security factor was at the rather agree level with ( =4.92, SD=1.09). For the environmental 
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pressure, the information technology adopted by nearby municipalities factor was at rather agree 
level with ( =4.59, SD=1.19). The perceived importance of stakeholders factor was at rather 
important level with ( =5.47, SD=1.02). The degree of interconnectedness factor was at low 
level (2-3 times a year) with ( =2.63, SD=1.42). The factors affecting the information technology 
adoption in Thai subdistrict municipality at the significance level .05 were 1) security 2) the 
perceived importance of stakeholders factor 3) the information technology adopted by nearby 
municipalities factor และ 4) the degree of interconnectedness factor. 
Keywords: Information Technology, Subdistrict Municipality, Factors, Level of IT Adoption  
 

บทน า 
เทศบาลเป็นรูปแบบการปกครองส่วนท้องถิ่นทีก่ารกระจายอ านาจให้แก่ท้องถิ่นด าเนินการปกครองตนเอง 

ตามระบอบประชาธิปไตย  เทศบาลแบ่งออกเป็น 3 ประเภท [1] ตามจ านวนประชากรและรายได้ของเทศบาลนั้นๆ 
คือ 1) เทศบาลต าบล 2) เทศบาลเมือง และ 3) เทศบาลนคร เทศบาลมีภารกิจในการพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่นและ
ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ ตลอดทั้งโครงสร้างพื้นฐานสารสนเทศในท้องถิ่นให้ทั่วถึง  และเพื่อให้
สามารถตามภารกิจดังกล่าว ปัจจุบันรัฐบาลได้มีนโยบายให้หน่วยงานของรัฐรวมถึงหน่วยงานท้องถิ่นและเทศบาลได้
น าเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานและบริหารงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน ลดความซ้ าซ้อนในการปฏิบัติงาน ประชาชนได้รับบริการที่สะดวก รวดเร็ว มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ 
อันจะสนับสนุนบรรยากาศที่เอื้อต่อการพัฒนาเศรษฐกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น    
 ปัจจุบันเทศบาลจ านวนหลายแห่งมีความพร้อมในการน าเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมา
ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานและบริหารงานในองค์กร แต่ละแห่งมีการใช้อยู่ในระดับที่แตกต่างกัน เนื่องจากมีความ
แตกต่างกันทั้งในด้านสภาพแวดล้อมและบริบทของแต่ละเทศบาล ดังนั้นจึงมีความจ าเป็นที่จะต้องศึกษาว่ามีปัจจัย
อะไรบ้างท่ีส่งผลต่อเทศบาลต าบลในการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ เพื่อสามารถน ามาเป็นข้อมูลในการก าหนด
แนวทางการสนับสนุนหรือส่งเสริมให้เทศบาลต าบลได้น าเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้อย่างเหมาะสมเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน                                                                                                                                                            
  
1. วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1.1 เพื่อศึกษาการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในหน่วยงานเทศบาลต าบลของไทย 
 1.2 เพื่อหาปัจจัยท่ีส่งผลต่อการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในหน่วยงานเทศบาลต าบลของไทย 
 
2. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

การวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในหน่วยงานเทศบาลต าบลของไทยในครั้ง
นี้ ท าการศึกษาบริบทการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ภายใต้แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับการรับรู้ความเสี่ยงและ 
ความปลอดภัย ทฤษฎีการยอมรับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  ทฤษฎีสถาบันและทฤษฎีการพึ่งพาทรัพยากร   

แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการรับรู้ความเสี่ยง (Perceived Risk) และความปลอดภัย (Security) 
การรับรู้ถึงความเสี่ยงเป็นสภาวะที่บุคคลมีความเสี่ยงจากตัดสินใจใช้เทคโนโลยีและจะเกิดความเสียหายหาก
ตัดสินใจผิดพลาด และการรับรู้และการตระหนักถึงความปลอดภัยจะส่งผลต่อพฤติกรรมการใช้ระบบสารสนเทศใน
องค์การ [2] 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B8%9A%E0%B8%A5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3
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ทฤษฎีการยอมรับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ (The Technology Acceptance Model: TAM) 
เป็นแนวคิดที่พยายามอธิบายปัจจัยที่มีผลต่อการยอมรับเทคโนโลยี เป็นความพยายามที่จะเข้าใจว่าท าไมบุคคล
ยอมรับหรือปฏิเสธระบบสารสนเทศ  องค์ประกอบของการยอมรับเทคโนโลยีประกอบด้วย การรับรู้ประโยชน์ใน 
การน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้  การรับรู้ถึงความง่ายในการใช้งาน  การรับรู้ถึงทัศนคติของผู้ใช้ และการยอมรับ
พฤติกรรมที่เกิดขึ้นจริง [3] 

ทฤษฎีสถาบัน (Institutional theory) และทฤษฎีการพ่ึงพาทรัพยากร (Resource Dependence 
Theory) เป็นสองทฤษฎีองค์การที่มีแนวคิดหลักท่ีเหมือนกันคือ องค์การอยู่ภายใต้แรงกดดันของสิ่งแวดล้อม ได้แก่  
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ดังนั้นองค์การจะต้องพยายามตอบสนองต่อแรงกดดันนั้นเพื่อให้องค์การอยู่รอดตามแนวคิดของ
นักทฤษฎีสถาบัน  ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีอ านาจจะเป็นผู้ก าหนดกฎ ระเบียบและการบังคับใช้ ทั้งนี้องค์การจะ
ตอบสนองต่อแรงกดดันของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียแบบเชิงรับ (Passive) ด้วยการยอมที่จะปฏิบัติตามกฎระเบียบหรือ
เลียนแบบองค์การอื่นเพื่อให้ได้รับการยอมรับ เพื่อให้ได้รับการสนับสนุนทรัพยากรและเพื่อความอยู่รอด [4], [5], [6] 
ส่วนนักทฤษฎีการพึ่งพาทรัพยากรเห็นว่าอ านาจจะอยู่ที่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ควบคุมทรัพยากรที่หายากที่องค์การ
ต้องการ  โดยองค์การจะจัดการและตอบสนองต่อสิ่งแวดลอ้มแบบเชิงรุก (Active) องค์การจะปรับตัวและตอบสนอง
ต่อสิ่งแวดล้อมอย่างมีเหตุมีผล และพยายามที่จะลดการพึ่งพาองค์การอื่นที่ครอบครองทรัพยากรที่จ าเป็นของ
องค์การ  
 เมื่อบูรณาการทฤษฎีต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องนี้ดังกล่าว สามารถเสนอสมมติฐาน 9 สมมติฐาน ที่แสดงปัจจัยที่
ส่งผลส่งระดับการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในหน่วยงานเทศบาลต าบลของไทย โดยมีตัวแปรอิสระ 9 ตัว และ
ตัวแปรตามคือ ระดับการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในเทศบาลต าบล งานวิจัยนี้มีกรอบแนวคิด แสดงดังภาพท่ี 1   

 
  ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย 
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สมมติฐานการวิจัย 9 สมมติฐาน  
สมมติฐานที่ 1 ความได้เปรียบเชิงการเปรียบเทียบส่งผลต่อระดับการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ใน

หน่วยงานเทศบาลต าบล  
 สมมติฐานที่ 2 ความเข้ากันได้ของเทคโนโลยีสารสนเทศส่งผลต่อระดับการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้
ในหน่วยงานเทศบาลต าบล 
 สมมติฐานที่ 3 ความซับซ้อนของเทคโนโลยีสารสนเทศสง่ผลตอ่ระดบัการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ใน
หน่วยงานเทศบาลต าบล 
 สมมติฐานที่ 4 ค่าใช้จ่ายของเทคโนโลยีสารสนเทศส่งผลต่อระดับการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ใน
หน่วยงานเทศบาลต าบล 
 สมมติฐานที่ 5  ความปลอดภัยในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศส่งผลต่อระดับการน าเทคโนโลยีสารสนเทศ
มาใช้ในหน่วยงานเทศบาลต าบล 
 สมมติฐานที่ 6 ความมุ่งมั่นของผู้บริหารส่งผลต่อระดับการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในหน่วยงาน
เทศบาลต าบล 
 สมมติฐานที่ 7 การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของเทศบาลใกล้เคียงส่งผลต่อระดับการน าเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใช้ในหน่วยงานเทศบาลต าบล 
 สมมติฐานที่ 8 การรับรู้ถึงความส าคัญของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียส่งผลต่อระดับการน าเทคโนโลยีสารสนเทศ
มาใช้ในหน่วยงานเทศบาลต าบล 
 สมมติฐานที่ 9 การได้รับความรู้และข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศส่งผลต่อระดับ 
การน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในหน่วยงานเทศบาลต าบล 
 

วิธีด าเนินการวิจัย 
1. เคร่ืองมือการวิจัย  
 ผู้วิจัยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยแบบสอบถามที่ได้สร้างขึ้นนั้น ได้น าให้
ผู้เช่ียวชาญตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา ความเหมาะสมของการใช้ภาษา เพื่อให้ตรงกับวัตถุประสงค์ที่
ต้องการศึกษา และตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือด้วย การหาความเที่ยงตรงเชิงโครงสร้างด้วยการวิเคราะห์แยก
องค์ประกอบ (Factor Analysis) ซึ่งพบว่า สามารถแยกได้ 9 องค์ประกอบซึ่งสอดคล้องกับ 9 ตัวแปรที่ออกแบบไว้
โดยทุกองค์ประกอบมีค่าไอเกน (Eigen value) มากกว่า 1.0 และค่าน้ าหนักขององค์ประกอบ (Factor Loading) 
มากกว่า 0.5 และการหาความเช่ือมั่นด้วยการหาค่าสัมประสิทธิ์อัลฟ่าของครอนบาค (Cronbach’s Alpha) พบว่า
ทุกตัวแปรมีค่าสัมประสิทธ์ิอัลฟ่าของครอนบาคสูงกว่า 0.7  
 
2. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  
 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือ หน่วยงานเทศบาลต าบลในประเทศตามข้อมูลองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น จ านวน 2,233 แห่ง [1]  และในงานวิจัยนีใ้ช้การวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณแบบเป็นขั้นตอนในการหาปัจจัยทีม่ี
ผลต่อการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในเทศบาล โดย Hair, Anderson, Tatham, and Black [7] ได้ให้
ข้อเสนอแนะว่าจ านวนตัวอย่างที่เหมาะสมควรอยู่ระหว่าง 15 ถึง 20 เท่าของจ านวนตัวแปรอิสระ ในการศึกษานี้มี
ตัวแปรอิสระรวม 9 ตัวแปร ดังนั้นจ านวนตัวอย่างควรอยู่ระหว่าง 135 ถึง 180 ในงานวิจัยนี้จัดส่งแบบสอบถาม
จ านวน 800 ชุด ใช้วิธีการสุ่มอย่างง่ายส่งไปยังในหน่วยงานเทศบาลต าบลทางไปรษณีย์ โดยให้นายกเทศบาลต าบล
หรือ ปลัดเทศบาลต าบล หรือหัวหน้างานที่รับผิดชอบงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของเทศบาลต าบล ได้รับ
แบบสอบถามที่กรอกข้อมูลสมบูรณ์กลับมารวมจ านวนทั้งสิ้น 226 ชุด หรือคิดเป็นร้อยละ 28.25  
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3. ขั้นตอนการด าเนินการวิจัย มีขั้นตอนดังนี้ 
3.1 ศึกษาเอกสาร ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง และก าหนดกรอบแนวคิดการวิจัย พร้อมกับก าหนด

สมมติฐานการวิจัย  
3.2 ก าหนดประชากร กลุ่มตัวอย่าง และวิธีการสุ่มตัวอย่าง 
3.3 การนิยามเชิงปฏิบัติการตัวแปร ได้แก่  
 3.3.1 ตัวแปรตาม คือ ตัวแปรตามคือ ระดับการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในเทศบาลต าบล  

ซึ่งหมายถึง ระดับของการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของเทศบาล ประกอบด้วย  
12 ตัวแปรสังเกต ได้แก่ 1) ระบบการจัดการเอกสาร 2) ระบบบัญชี การเงิน การคลัง 3) ระบบแผนที่ภาษี 4) ระบบ
การจัดการฐานข้อมูล 5) ระบบการจัดการรายได้ ภาษี 6) ระบบการก่อสร้าง ผังเมือง 7) ระบบงานทะเบียนราษฎร์ 
8) ระบบการวางแผนงบประมาณ 9) ระบบการจัดการเว็บไซต์ 10) ระบบประกันสังคม สวัสดิการ 11) ระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร์แผนที่ และ 12) ระบบการจัดการศึกษา เศรษฐกิจ สังคม  โดยเป็นมาตรวัดแบบ Likert  
แบบ 7 ช่วง ดังนี้ 1 แทน ไม่มีการใช้และไม่มีแผนที่จะใช้ 2 แทน ไม่มีการใช้แต่มีแผนที่จะใช้ภายใน 2 ปีข้างหน้า  
3 แทน ไม่มีการใช้แต่มีแผนท่ีจะใช้ภายในปีนี้ 4 แทน มีใช้อยู่แต่ยังใช้งานได้ไม่สมบูรณ์ 5 แทน มีใช้อยู่และใช้งานได้
ค่อนข้างสมบูรณ์ 6 แทน มีใช้อยู่และใช้งานได้สมบูรณ์ และ 7 แทน ใช้งานได้สมบูรณ์และเชื่อมโยงกับระบบอ่ืน  

 3.3.2 ตัวแปรอิสระ ในการศึกษาครั้งนี้ประกอบด้วย 3 ปัจจัยหลัก ได้แก่ ปัจจัยด้านคุณลักษณะของ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ปัจจัยด้านลักษณะของเทศบาล และปัจจัยด้านแรงกดดันทางสถาบัน ประกอบด้วย  
9 ตัวแปร แสดงดังตารางที่ 1 ตารางที่ 2 และตารางที่ 3 ตามล าดับ 

 
ตารางที่ 1 ตัวแปรอิสระปัจจัยด้านคุณลักษณะของเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

ปัจจัยดา้นคุณลักษณะ
ของเทคโนโลยี

สารสนเทศ 
ความหมาย 

มาตรวดัแบบ 
Likert  

แบบ 7 ช่วง 
1.ความได้เปรียบเชิง
เปรียบเทียบ 

ระดับการรับรู้ถึงประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับมากขึ้นกว่าเดิมจากการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ ประกอบด้วย 12 ตัวแปรสังเกต การวัดเป็นการให้แสดง
ความคิดเห็นว่าประโยชน์ที่หน่วยงานคาดหวังว่าจะได้รับประโยชน์เพิ่มขึ้นมีมาก
น้อยในระดับใดจากการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในกิจการ 

โดยเรียงระดับจาก 1 
หมายถึง “นอ้ย
ที่สุด” จนถึง 7 ซ่ึง
หมายถึง  
“ที่มากที่สุด 

2.ความเข้ากันได้ของ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ระดับการรับรู้ถึงความสอดคล้องของเทคโนโลยีสารสนเทศกับปัจจัยพื้นฐานด้าน
เทคโนโลยีของเทศบาล และรวมถึงวัฒนธรรม ค่านิยม และแนวปฏิบัติในการ
ท างานของเทศบาล ประกอบด้วย 4 ตัวแปรสังเกต การวัดจะเป็นการให้แสดง
ความคิดเห็นว่า เห็นด้วยหรือไม่ในระดับใดเกี่ยวกับลักษณะความสอดคล้องของ
เทคโนโลยีสารสนเทศที่เทศบาลใช้อยู่ 

โดยเรียงระดับจาก 1 
หมายถึง “ไม่เห็น
ด้วยอย่างยิ่ง” จนถึง 
7 หมายถึง “เห็น
ด้วยอย่างยิ่ง” 
 3.ความซับซ้อนของ

เทคโนโลยีสารสนเทศ 
ระดับการรับรู้ถึงถึงความยุ่งยากในการใช้เทคโนโลยีที่ผู้ใช้ต้องมีทักษะความรู้ 
และความเข้าใจในการใช้ รวมถึงต้องมีอุปกรณ์สนับสนุนการใช้ ประกอบด้วย 3 
ตัวแปรสังเกต การวัดจะเป็นการให้แสดงความคิดเห็นว่า เห็นด้วยหรือไม่ใน
ระดับใดเกี่ยวกับลักษณะความซับซ้อนของเทคโนโลยีสารสนเทศที่เทศบาลใช้อยู่ 

4.ค่าใช้จ่ายในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ระดับการรับรู้ถึงการต้องมีค่าใช้จ่ายในการจัดหาเครื่องมืออุปกรณ์และค่าใช้จ่าย
ในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ประกอบด้วย 3 ตัวแปรสังเกต การวัดจะเป็น
การให้แสดงความคิดเห็นว่า เห็นด้วยหรือไม่ในระดับใดเกี่ยวกับต้นทุนค่าใช้จ่าย
ในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของเทศบาล 
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ตารางที่ 2 ตัวแปรอิสระปัจจยัด้านลักษณะของเทศบาล 
 

ปัจจัยดา้นลักษณะของ
เทศบาล ความหมาย 

มาตรวดัแบบ 
Likert  

แบบ 7 ช่วง 
5.ความมุ่งมั่นของ
ผู้บริหาร 

ระดับการสนับสนุนทรัพยากรของผู้บริหารในการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้
ในหน่วยงาน รวมถึงการเอาใจใส่และการมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ประกอบด้วย 3 ตัวแปรสังเกตการวัดจะเป็นการให้แสดง
ความคิดเห็นว่า เห็นด้วยหรือไม่ในระดับใดเกี่ยวกับการสนับสนุนของผู้บริหาร
ในการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้   

โดยเรียงระดับจาก 
1 หมายถึง “ไม่เห็น
ด้วยอย่างยิ่ง” จนถึง 
7 หมายถึง “เห็น
ด้วยอย่างยิ่ง” 
 6.ความปลอดภยัในการ

ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
ระดับการรับรู้ถึงความปลอดภัยของข้อมูลในการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้
ในเทศบาล ประกอบด้วย 6 ตัวแปรสังเกต การวัดจะเป็นการให้แสดงความ
คิดเห็นว่า เห็นด้วยหรือไม่ในระดับใดเกี่ยวกับความปลอดภัยในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศของเทศบาล 

 
ตารางที่ 3 ตัวแปรอิสระปัจจัยด้านแรงกดดันทางสถาบัน 
 

ปัจจัยดา้นแรงกดดัน
ทางสถาบัน ความหมาย มาตรวดัแบบ Likert  

แบบ 7 ช่วง 
7.การรับรู้ถึง
ความส าคัญของผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสีย 

ระดับการรับรู้ของเทศบาลว่ากลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มต่าง ๆ มี
อิทธิพลต่อกิ จการในการน า เทคโนโลยีสา รสน เทศมา ใช้ 
ประกอบด้วยตัวแปรสังเกต 6 ตัวการวัดจะเป็นการให้แสดงความ
คิดเห็นว่า กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีความส าคัญมากน้อยในระดับใด
ต่อการตัดสินใจของเทศบาลในการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ 

โดยเรียงระดับจาก 1 ซ่ึงหมายถึง 
“รับรู้ว่าไม่มีความส าคัญ” จนถึง 
7 หมายถึง “รับรู้วา่มี
ความส าคัญมาก” 

8.การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศของเทศบาล
ใกล้เคียง 

ระดับการให้ความสนใจและระดับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของ
เทศบาลที่อยู่ใกล้เคียงกับเทศบาลของตน ประกอบด้วย 3 ตัวแปร
สังเกตการวัดจะเป็นการให้แสดงความคิดเห็นว่า เห็นด้วยหรือไม่ใน
ระดับใดเกี่ยวกับการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ของเทศบาล
ใกล้เคียง 

โดยเรียงระดับจาก 1 ซึ่งหมายถึง 
“ไม่เห็นด้วยอยา่งยิ่ง” จนถึง 7 
หมายถึง “เห็นดว้ยอย่างยิ่ง” 

9.การได้รับความรู้และ
ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ
การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ระดับการมีปฏิสัมพันธ์ของกิจการกับหน่วยงานภายนอกในรูปของ
การได้รับรู้และแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศการวัดจะเป็นการให้แสดงความคิดเห็นว่า กิจการได้รับ
ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศมากน้อยใน
ระดับใดจากหน่วยงานต่าง ๆ ประกอบด้วย 6 ตัวแปรสังเกต 

โดยเรียงระดับจาก 1 ซ่ึงหมายถึง 
“ได้รับในระดับที่น้อยที่สุด” 
จนถึง 7 หมายถึง “ได้รับใน
ระดับที่มากที่สุด” 
 

 
4. การสร้างเครื่องมือการวิจัยและหาคุณภาพของเครื่องมือการวิจัย โดยผู้ เ ช่ียวชาญตรวจสอบ 

ความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา ปรับแก้ไขและน าไปทดลองใช้ หลังจากนั้นวิเคราะห์ค่าความเที่ยงตรงเชิงโครงสร้างโดยใช้ 
Factor Analysis และวิเคราะห์ค่าความเชื่อมั่น โดยใช้ค่าสัมประสิทธ์ิอัลฟ่าของครอนบาค 

5. การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณและทดสอบสมมติฐาน เพื่อหาปัจจัยที่ส่งผลต่อการน าเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใช้ในหน่วยงานเทศบาลต าบลของไทย 
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4. สถิติที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบเป็น
ขั้นตอน โดยก าหนดค่าความน่าจะเป็นน าเข้าของ F (probability of F: entry) และความน่าจะเป็นเอาออกของ F 
(probability of F: removal) เท่ากับ 0.05 และ 0.10 ตามล าดับ 
 

ผลการศึกษา 
ผลการศึกษา พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 66.8 อายุ 50 ปีขึ้นไป คิด

เป็นร้อยละ 47.3 และส าเร็จการศึกษาสูงสุดในระดับปริญญาโท คิดเป็นร้อยละ 69.9 หน่วยงานส่วนใหญ่ตั้งอยู่ใน
เขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คิดเป็นร้อยละ 28.8  เป็นเจ้าของเว็บไซต์ คิดเป็นร้อยละ 81.4 และความคิดเห็นของ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการระบบต่าง ๆ ภายในเทศบาลต าบล ซึ่งการน าระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใช้ในเทศบาลต าบล สามารถสรุปได้ดังตารางที่ 4 คือ ระบบที่มีค่าเฉลี่ยของการใช้มากที่สุด คือ  
งานทะเบียนราษฎร์อยู่ในระดับมีใช้อยู่และใช้งานได้สมบูรณ์ (X̅=5.65, SD=1.79) ส าหรับระบบที่มีการใช้น้อยที่สุด 
คือ ระบบการจัดการศึกษา เศรษฐกิจ สังคม อยู่ในระดับไม่มีการใช้แต่มีแผนที่จะใช้ภายในปีนี้ (X̅=3.17, SD=2.01) 
ส าหรับความคิดเห็นท่ีมีต่อปัจจัยที่ส่งผลต่อการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในเทศบาลต าบลใน 3 ปัจจัย สามารถ
สรุปได้ดังตารางที่ 5 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในเทศบาลต าบล ดังนี้  

ปัจจัยด้านลักษณะของเทคโนโลยีสารสนเทศ พบว่า เทคโนโลยีสารสนเทศที่หน่วยงานน ามาใช้มีความเข้า
กันได้ของเทคโนโลยีสารสนเทศกับปัจจัยพื้นฐานของเทศบาลต าบล อยู่ในระดับเห็นด้วย (X̅=5.59, SD=0.82)  
ความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบอยู่ในระดับคาดหวังมาก (X̅=5.54, SD=0.95) ความซับซ้อนของเทคโนโลยี
สารสนเทศ อยู่ในระดับค่อนข้างเห็นด้วย (X̅=4.45, SD=1.33) และค่าใช้จ่ายของเทคโนโลยีสารสนเทศ อยู่ในระดับ
เฉยๆ (X̅=4.14, SD=1.45)  

ปัจจัยด้านลักษณะของเทศบาล พบว่า ความมุ่งมั่นของผู้บริหาร อยู่ในระดับค่อนข้างเห็นด้วย (X̅=4.68, 
SD=1.09) และความปลอดภัยในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่หน่วยงานใช้ อยู่ในระดับค่อนข้างเห็นด้วย (X̅=4.92, 
SD=1.09)   
 ปัจจัยด้านแรงกดดันจากสถาบัน พบว่า การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของเทศบาลใกล้เคียง อยู่ในระดับ
ค่อนข้างเห็นด้วย (X̅=4.59, SD=1.19) การรับรู้ถึงความส าคัญของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย อยู่ในระดับส าคัญพอสมควร 
(X̅=5.47, SD=1.02) และการได้รับความรู้และข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ อยู่ในระดับได้รับ
น้อย (ปีละ 2 - 3 ครั้ง) (X̅=2.63, SD=1.42)  

ตารางที ่4 ความคิดเห็นที่มีต่อการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของเทศบาลต าบล 

ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ที่ใช ้

ระดับการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ 
(จ านวน (คน)) �̅� SD แปลผล 

1 2 3 4 5 6 7 
1.ระบบจัดการเอกสาร 55 41 14 53 32 18 13 3.32 1.87 ไม่มีการใช้แต่มีแผนที่จะ

ใช้ภายในปีนี้ 
2.ระบบบัญชีการเงิน  

การคลัง 
9 7 0 45 62 47 56 5.25 1.51 มี ใ ช้ อ ยู่ แ ละ ใช้ ง าน ไ ด้

ค่อนข้างสมบูรณ์ 

3.ระบบแผนที่ภาษ ี 11 18 12 70 49 46 20 4.58 1.58 มี ใ ช้ อ ยู่ แ ละ ใช้ ง าน ไ ด้
ค่อนข้างสมบูรณ์ 

4.ระบบการจัดการ
ฐานข้อมูล 

25 18 9 64 49 35 26 4.34 1.77 มีใช้อยู่แต่ยังใช้งานได้ไม่
สมบูรณ์ 
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ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ที่ใช ้

ระดับการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ 
(จ านวน (คน)) �̅� SD แปลผล 

1 2 3 4 5 6 7 
5.ระบบการจัดการรายได้ 

ภาษ ี
15 24 12 62 44 42 27 4.46 1.70 มีใช้อยู่และใช้งานได้

ค่อนข้างสมบูรณ์ 
6.ระบบการก่อสร้าง  

ผังเมือง 
58 43 16 44 23 29 13 3.30 1.95 ไม่มีการใช้แต่มีแผนที่จะ

ใช้ภายในปีนี้ 
7.งานทะเบียนราษฎร ์ 18 5 5 9 37 50 102 5.65 1.79 มี ใ ช้ อ ยู่ แ ละ ใช้ ง าน ไ ด้

สมบูรณ์ 
8.ระบบการวางแผน

งบประมาณ 
24 13 7 38 55 44 45 4.77 1.86 มี ใ ช้ อ ยู่ แ ละ ใช้ ง าน ไ ด้

ค่อนข้างสมบูรณ์ 
9.ระบบการจัดการเว็บไซต์ 28 18 17 58 38 41 26 5.05 1.58 มี ใ ช้ อ ยู่ แ ละ ใช้ ง าน ไ ด้

ค่อนข้างสมบูรณ์ 
10.ระบบประกันสังคม 

สวัสดิการ 
52 20 9 37 46 37 25 3.96 2.08 มีใช้อยู่แต่ยังใช้งานได้ไม่

สมบูรณ์ 
11.ระบบสารสนเทศ

ภูมิศาสตร์แผนที่ 
62 30 14 50 29 29 12 3.39 1.96 ไม่มีการใช้แต่มีแผนที่จะ

ใช้ภายในปีนี้ 
12.ระบบการจัดการศึกษา 

เศรษฐกิจ สังคม 
78 27 14 44 24 27 12 3.17 2.01 ไม่มีการใช้แต่มีแผนที่จะ

ใช้ภายในปีนี้ 
 
ตารางที ่5 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในเทศบาลต าบล 
 

ปัจจัยที่ส่งผลต่อการน าเทคโนโลยีสารสนเทศ 
มาใช้ในเทศบาลต าบล �̅� SD แปลผล 

ปัจจัยด้านลักษณะของเทคโนโลยีสารสนเทศ    
1. ความได้เปรียบเชิงการเปรียบเทียบ 5.54 0.95 คาดหวังมาก 
2. ความเข้ากันได้ของเทคโนโลยีสารสนเทศ 5.59 0.82 เห็นด้วย 
3. ความซับซ้อนของเทคโนโลยีสารสนเทศ 4.45 1.33 ค่อนข้างเห็นด้วย 
4. ค่าใช้จ่ายของเทคโนโลยีสารสนเทศ 4.14 1.45  เฉย ๆ 
ปัจจัยด้านลักษณะของเทศบาล    

1. ความมุ่งมั่นของผู้บริหาร 4.68 1.09  ค่อนข้างเห็นด้วย 
2. ความปลอดภัยในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 4.92 1.09 ค่อนข้างเห็นด้วย 
ปัจจัยด้านแรงกดดันสถาบัน    

1. การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของเทศบาลใกล้เคียง 4.59 1.19 ค่อนข้างเห็นด้วย 
2. การรับรู้ถึงความส าคัญของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 5.47 1.02  ส าคัญพอสมควร 
3. การได้รับความรู้และข้อมูลข่าวสารเกีย่วกบัการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 2.63 1.42  ได้รับน้อย (ปีละ 2-3 ครั้ง) 

 
 ผลการทดสอบสมมติฐานด้วยวิธีวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณแบบเป็นขั้นตอน ดังตารางที่ 6 พบว่า ตัวแปร
อิสระที่มีผลต่อระดับการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในหน่วยงานเทศบาลต าบล อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ มี 4  
ตัวแปร คือ 1) ความปลอดภัยในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 2) การรับรู้ถึงความส าคัญของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 3)
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของเทศบาลใกลเ้คียง และ 4) การได้รับความรู้และข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการเทคโนโลยี
สารสนเทศ แสดงดังภาพท่ี 2 โดยตัวแปรอิสระทั้ง 4 ตัวนี ้สามารถอธิบายระดับการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ใน
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หน่วยงานเทศบาลต าบลได้ร้อยละ 28.5 และสมการที่ได้จากการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณแบบเป็นขั้นตอน มี
นัยส าคัญทางสถิติที่ F = 22.647 (p-value = .000) 

 
ตารางที่ 6 ผลการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณแบบเป็นข้ันตอน 
 

ตัวแปรอิสระ 
ค่าสัมประสิทธิ์ถดถอย

มาตรฐาน 
t p-value 

ความปลอดภัยในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ .306 4.530 .000 
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของเทศบาลใกล้เคียง .280 4.175 .000 

การได้รับความรู้และข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ .204 3.361 .001 
การรับรู้ถึงความส าคัญของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย .206 3.271 .001 

   Adjusted R Square .285  
   F-statistic 22.647  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 2 ปัจจัยที่ส่งผลต่อระดับการน าเทคโนโลยสีารสนเทศมาใช้ในเทศบาลต าบลของไทย 
 
 
 
 
 

 

ระดับการน าเทคโนโลยีสารสนเทศ
มาใช ้ 

Level of IT Adoption 

ปัจจัยด้านลักษณะของเทศบาล 
(Organization Characteristics) 

 
1.ความปลอดภัยในการใช้ 

เทคโนโลยีสารสนเทศ (Security)  

ปัจจัยด้านแรงกดดันทางสถาบัน 
(Environmental Pressures) 

2.การรับรู้ถึงความส าคญัของผู้มสีว่นได้ส่วนเสีย 
(Perceived importance of stakeholders)  

3.การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของ 
เทศบาลใกลเ้คียง 

(IT adopted by nearby municipalities) 

4.การไดร้ับความรู้และข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ 
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

(Degree of interconnectedness) 
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อภิปรายผลการวิจัย 
 เทศบาลเป็นรูปแบบหนึ่งของการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น เป็นการกระจายอ านาจให้แก่ท้องถิ่น
ด าเนินการปกครองตนเองตามระบอบประชาธิปไตย เทศบาลมีภารกิจที่หลากหลายซึ่งมีส่วนส าคัญยิ่งในการพัฒนา
เศรษฐกิจท้องถิ่น รวมถึงการจัดระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ ตลอดทั้งโครงสร้างพื้นฐานอื่น ๆ ในท้องถิ่น
ให้มีอย่างทั่วถึง ดังนั้นเพื่อให้สามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานตามภารกิจดังกล่าว ประกอบกับนโยบาย
ของรัฐบาลที่จะให้หน่วยงานของรัฐได้มีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาช่วยในการปฏิบัติงาน
และบริหารงาน รวมทั้งการกระจายข้อมูลข่าวสารไปสู่ประชาชน เพื่อให้เกิดบูรณาการและเอกภาพในระบบข้อมูล 
ลดความซ้ าซ้อนในการปฏิบัติงาน ประชาชนได้รับบริการที่สะดวก รวดเร็ว มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ อันจะ
สนับสนุน บรรยากาศที่เอื้อต่อการพัฒนาเศรษฐกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ซึ่งเป็นหน่วยงานท่ีก ากับดูแลเทศบาลได้ส่งเสริมให้เทศบาลได้น าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในหน่วยงาน ดังจะเห็น
ได้ว่ามีเทศบาลจ านวนหลายแห่งท่ีมีความพร้อมต่างได้น าเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาประยุกต์ใช้ในการ
ปฏิบัติงานและบริหารงานในองค์กรอย่างกว้างขวาง แต่อย่างไรก็ตามหน่วยงานเทศบาลที่มีความพร้อมดังกล่าว 
ส่วนใหญ่จะเป็นเทศบาลขนาดใหญ่ ได้แก่ เทศบาลนครและเทศบาลเมือง ในขณะที่เทศบาลต าบลซึ่งเป็นเทศบาล
ระดับที่เล็กสุดและมีมากกว่า 2,000 แห่ง ต่างมีระดับการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในระดับที่แตกต่างกันและ
ต่างจากเทศบาลนครและเทศบาลเมือง ทั้งนี้เนื่องจากเทศบาลต าบลแต่ละแห่งมีปัจจัยสภาพแวดล้อมในหลาย ๆ 
ด้านที่แตกต่างกัน เช่น ขนาด รายได้ และบุคลากร จากผลการศึกษา พบว่ามี 4 ปัจจัย ได้แก่ 1) ความปลอดภัยใน
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 2) การรับรู้ถึงความส าคัญของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 3) การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของ
เทศบาลใกล้เคียง และ 4) การได้รับความรู้และข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ส่งผลต่อเทศบาล
ต าบลในการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ สามารถอภิปรายผลได้ดังนี้ 

1. ความปลอดภัยของการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ส่งผลต่อการตัดสินใจของหน่วยงานเทศบาลใน  
การน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ ผลการศึกษานี้สอดคล้องกับแนวคิด และทฤษฎีเกี่ยวกับการรับรู้ความเสี่ยงและ
ความปลอดภัย ที่ว่าการรับรู้ถึงความเสี่ยงและความปลอดภัยเป็นปัจจัยส าคัญที่มีผลต่อพฤติกรรมการยอมรับ
เทคโนโลยี การรับรู้ถึงความเสี่ยงเป็นสภาวะที่บุคคลมีความเสี่ยงจากตัดสินใจใช้เทคโนโลยี และจะเกิดความเสียหาย
หากตัดสินใจผิดพลาด เป็นเหตุให้ชะลอการตัดสินใจเพื่อหาข้อมูล [8], [9] หน่วยงานเทศบาลต าบลต่างเห็นระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศที่ใช้มีความปลอดภัย เนื่องจากเป็นระบบที่กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นพัฒนาและ 
ส่งมาให้ใช้ รวมถึงเห็นว่า ประชาชนผู้รับบริการต่างมีความมั่นใจในระบบเช่นเดียวกัน หน่วยงานเทศบาลต าบลจึง 
มีความมั่นใจต่อระบบเทคโนโลยีสารสนเทศดังกล่าว 
 2. การรับรู้ถึงความส าคัญของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียส่งผลต่อการตัดสินใจของหน่วยงานเทศบาลใน 
การน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ ผลการศึกษานี้สอดคล้องกับแนวคิดทฤษฎกีารพึ่งพาทรัพยากรที่ว่า องค์กรมีความ
จ าเป็นต้องพึ่งพาสิ่งแวดล้อมเพื่อให้ได้มาซึ่งทรัพยากรที่องค์การต้องการ ดังนั้นองค์การจะปรับตัวให้เข้ากับ
สิ่งแวดล้อมหรือปฏิบัติตามข้อเรียกร้อง (Demand) ของสิ่งแวดล้อมนั้น 

3. การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของเทศบาลต าบลใกล้เคียงส่งผลต่อการตัดสินใจของหน่วยงานเทศบาลใน
การน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้  ผลการศึกษานี้สอดคล้องกับแนวคิดที่เรียกว่า “การแพร่กระจายโดยสมัครใจ 
(Voluntary Diffusion)” เป็นแนวคิดกระบวนการท าให้เป็นสถาบันของทฤษฎีสถาบันที่เสนอไว้ว่าในองค์กรหนึ่งๆ 
เมื่อมีองค์กรลักษณะเดียวกันมากระดับหนึ่งได้ปฏิบัติกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่งเหมือนๆ กัน กิจกรรมนั้นจะกลายเป็น
กิจกรรมที่ถูกน ามาใช้กันอย่างแพร่หลาย  จนกลายเป็นบรรทัดฐานที่ส่งผลให้กิจการที่ เหลืออื่นๆ  
ไม่อาจหลีกเลี่ยงที่จะไม่ปฏิบัติหรือต้องปฏิบัติตามอย่าง เพราะอาจรู้สึกว่าจะไม่เป็นที่ยอมรับหรือมีความเสี่ยงหาก 
ไม่ปฏิบัติกิจกรรมนั้น [10] ดังนั้นเมื่อหน่วยงานเทศบาลต าบลเห็นว่า เทศบาลต าบลอื่น ๆ ให้ความส าคัญและ 
น าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้จ านวนมาก หน่วยงานเทศบาลจึงน าระบบดังกล่าวมาใช้ด้วย   
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 4)  การได้รับความรู้และข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศส่งผลต่อการตัดสินใจของ
หน่วยงานเทศบาลในการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้  ผลการศึกษานีส้อดคล้องกับแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับ “ระดับ
การมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างกันของสิ่งแวดล้อมทางสถาบัน” [11]  นั่นคือ องค์กรที่มีปฏิสัมพันธ์กับองค์การภายนอกใน
เรื่องที่เกี่ยวกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น การประชุมสัมมนา  การเป็นสมาชิกขององค์การในหน่วยงานต่าง ๆ 
ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศ ท าให้องค์กรได้รับความรู้และข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศเพิ่ม
มากขึ้น ส่งผลให้องค์กรมีความตระหนัก เห็นความส าคัญและพร้อมท่ีจะน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้   

 
ข้อเสนอแนะ 

 ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับประโยชน์ในการประยุกต์ใช้ผลการวิจัย  จากผลการวิจัยปัจจัยที่ส่งผลต่อระดับ 
การน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในเทศบาลต าบลของไทย พบว่า  ปัจจัยความปลอดภัยในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ  การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของเทศบาลใกล้เคียง  การได้รับความรู้และข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการ
เทคโนโลยีสารสนเทศ และการรับรู้ถึงความส าคัญของผู้มสี่วนได้สว่นเสีย ส่งผลต่อระดับการน าเทคโนโลยีสารสนเทศ
มาใช้ในเทศบาลต าบล ส าหรับหน่วยงานหรือองค์การที่จะน าผลการวิจัยในครั้งนี้ไปใช้เพื่อเป็นการวางแผนกลยุทธ์
การบริหารงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศขององค์การนั้น ควรค านึงถึงสภาพแวดล้อม นโยบาย หรือบริบทของ
องค์การนั้น ๆ ด้วย เพื่อให้การวางแผนกลยุทธ์เหมาะสมและสอดคล้องกับบริบทขององค์การมากที่สุด อาจจะ
พิจารณาตามความส าคัญของปัจจัยที่องค์การหรือหน่วยงาน สามารถน ามาใช้ได้เกิดประโยชน์มากที่สุด เพื่อ
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดในการลงทุน งานวิจัยนี้มีข้อเสนอแนะเพื่อการน าผลการวิจัยไปใช้ให้เกิด
ประโยชน์มากท่ีสุด ดังนี ้

1. ด้านบุคลากร เทศบาลต าบลควรมีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  
โดยให้มีอัตราในต าแหน่งนี้ในเทศบาลต าบล แล้วก าหนดคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง (Job Specification) ที่ชัดเจน
เพื่อสามารถสรรหาบุคคลที่เหมาะสม พร้อมก าหนดรายละเอียดของงาน (Job Description) เพื่อก าหนดหน้าที่ของ
งานและความรับผิดชอบที่ชัดเจน ควรมีการพัฒนาหรือส่งเสริมบุคลากรที่ดูแลงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศอย่าง
สม่ าเสมอให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงและความก้าวหน้าของเทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น การฝึกอบรม การเข้า
ประชุมสัมมนา การจัดการความรู้ร่วมกันของเทศบาลต าบลต่าง ๆ  และกระบวนการถ่ายทอดความรู้โดยจัดท าเป็น
คู่มือเพื่อเผยแพร่ความรู้ให้ผู้เกี่ยวข้อง  

2. ด้านผู้บริหาร หน่วยงานท่ีก ากับดูแลเทศบาลต าบลควรสร้างความรู้และความเข้าใจกับผู้บริหารเทศบาล
ต าบลให้เกิดความตระหนักถึงความส าคัญ และความจ าเป็นในการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพราะนอกจากจะ
ท าให้เกิดประสิทธิภาพ ความถูกต้อง และรวดเร็วในการท างานแล้ว ยังช่วยในเรื่องของความโปร่งใสในการท างาน
ด้วย อีกทั้งผู้บริหารควรให้ความส าคัญในการจัดฝึกอบรมและให้ความรู้แก่บุคลากรในการใช้ระบบอยู่เสมอ ในการ
จัดฝึกอบรมนั้นควรเน้นทางด้านการใช้ระบบและขั้นตอนในการปฏิบัติงาน ควรจัดให้มีการอบรมเป็นประจ าเพื่อ 
การทบทวนความรู้ ความเข้าใจและเป็นการเน้นให้ผู้ใช้ระบบอยู่แล้ว สามารถใช้งานได้ง่ายขึ้น นอกจากนั้น  
ควรก าหนด KPI ให้กับผู้บริหารและบุคลากรในการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  

3. ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ หน่วยงานที่ก ากับดูแลเทศบาลต าบลควรมีการวางแผนเกี่ยวกับเทคโนโลยี
สารสนเทศที่จะต้องเพียงพอและรองรับทุกความต้องการของผู้ใช้ อีกทั้งในเรื่องของปัญหาโครงสร้างพื้นฐานของ
เทคโนโลยี จะต้องให้การสนับสนุนท้ังฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวรอ์ย่างเพียงพอและทันสมัย เนื่องจากบางระบบงานต้อง
ท างานภายใต้ระบบปฏิบัติการหนึ่ง ซึ่งระบบปฏิบัติการดังกล่าวนั้นจะท างานได้บนฮาร์ดแวร์ที่รองรับได้เท่านั้น 
ยิ่งกว่านั้นในเรื่องของระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ต้องมีการจัดการความเร็ว Bandwidth ให้กับระบบเครือข่าย 
เพื่อให้ทุกอุปกรณ์ที่มาเช่ือมต่อสัญญาณสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งแต่ละอุปกรณ์ เช่น Router หรือ 
Load Balance, L2 Switch, Access Point, Internet Gateway (iBSG) ฯลฯ มีหน้าที่จัดการความเร็วที่แตกต่าง
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กันออกไปตามแต่ละอุปกรณ์ นอกจากนั้นหน่วยงานที่ก ากับดูแลต้องวางแผนและก ากับติดตามการท างานของ 
Server เพื่อไม่ให้เกิดปัญหา Server ท างานช้า ซึ่งก็มีตั้งแต่ ช้าที่ระบบเครือข่าย ช้าที่ซอฟต์แวร์ ช้าที่ฮาร์ดแวร์ ช้าที่
ระบบฐานข้อมูลแลช้าที่ระบบปฏิบัติการ ดังนั้นสิ่งที่ผู้ดูแลระบบควรมุ้งเน้นคือ ความรู้ทางด้านระบบปฏิบัติการใน
เชิงปฏิบัติ เพื่อติดตามปัญหาว่ามันช้าท่ี Process ไหน อะไรคือคอขวดของระบบ ฮาร์ดแวร์ตัวไหนถูกใช้งานจนเต็ม
ประสิทธิภาพ แล้ว Parameter ในระบบปฏิบัติการเป็นอย่างไร สิ่งเหล่านี้อาจท าให้การน าเทคโนโลยีสารสนเทศไป
ใช้ไม่ประสบความส าเร็จเท่าที่ควร อีกหนึ่งสิ่งที่ส าคัญคือ การที่องค์การควรมีระบบ Helpdesk เพื่อรองรับ 
การใช้งานให้กับผู้ใช้งานในระบบ 
    เพื่อให้ผลการศึกษาในครั้งนี้สามารถขยายต่อในอนาคตที่กว้างมากขึ้น  ผู้วิจัยจึงขอเสนอแนะประเด็น
ส าหรับการท าวิจัยในอนาคต คือ ควรมีการขยายพื้นท่ีในการท าวิจัยเพื่อให้ได้กลุ่มเป้าหมายที่กว้างขึ้นและควรศึกษา
ถึงปัจจัยของตัวแปรอิสระอื่น ซึ่งยังมีอีกหลายตัวแปรที่คาดว่า จะส่งผลต่อการน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศไปใช้
งาน หรือศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อระดับการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในหน่วยงานอื่น เพื่อน าผลที่ได้มา
เปรียบเทียบกันและใช้ผลการวิจัยเป็นแนวทางในการแก้ปัญหาการใช้งาน การพัฒนาปรับปรุงปัญหาที่เกิดขึ้นใน 
การน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ร่วมกับงานให้เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
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