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บทคดัย่อ 

 
 การวจิยัครัง้นี้มวีตัถุประสงค์เพื่อศกึษาถึงปัจจยัที่มผีลต่อการยอมรบันวตักรรมระเบยีบวิธไีฟไนต์เอลิ
เมนต์ของวศิวกรโยธาในประเทศไทย กลุ่มตวัอย่างที่ใช้ในการวจิยั ได้แก่ วศิวกรโยธา ที่ใช้หรอืรู้จกันวตักรรม
ระเบยีบวธิไีฟไนตเ์อลเิมนต ์(Finite Element Method, FEM) จ านวน 400 คนในประเทศไทย ผลการวจิยัพบว่า 
 กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศชาย อายุระหว่าง 26-35 ปี มีประสบการณ์การท างาน 7-12 ปี และมี
ลกัษณะงานทีร่บัผดิชอบคอืงานควบคุมการสรา้งและการผลติ  
 ลกัษณะผูร้บันวตักรรม ไดแ้ก่ ผูน้ าทางนวตักรรม ผูท้ีย่อมรบันวตักรรมไดง้่าย ผู้ทีส่่วนใหญ่ทีย่อมรบัเรว็ 
ผูท้ีส่ว่นใหญ่ทีย่อมรบัชา้ และผูท้ีล่า้หลงั มผีลต่อการยอมรบันวตักรรมระเบยีบวธิไีฟไนตเ์อลเิมนต์ (Finite Element 
Method, FEM) ของวศิวกรโยธาในประเทศไทย โดยลกัษณะผูร้บันวตักรรม ไดแ้ก่ ผูน้ าทางนวตักรรม ผูท้ีย่อมรบั
นวตักรรมไดง้่าย มกีารยอมรบันวตักรรมระเบยีบวธิไีฟไนต์เอลเิมนต์ (Finite Element Method, FEM) ของวศิวกร
โยธาในประเทศไทย แตกต่างกนั อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 
 คุณลกัษณะของนวตักรรม ไดแ้ก่ ผลประโยชน์ทีไ่ดร้บัจากนวตักรรม การเขา้กนัไดด้กีบัสิง่ทีอ่ยู่เดมิ ความ
ซบัซ้อน การทดลองได้ และการสงัเกตได้ มคีวามสมัพนัธ์ต่อการยอมรบันวตักรรมระเบยีบวธิไีฟไนต์เอลเิมนต์  
(Finite Element Method, FEM) ของวศิวกรโยธาในประเทศไทย โดยลกัษณะผูร้บันวตักรรมในดา้นผลประโยชน์ที่
ไดร้บัจากนวตักรรม ความซบัซอ้น การทดลองได ้และการสงัเกตได ้มคีวามสมัพนัธใ์นเชงิบวก อย่างมนีัยส าคญั
ทางสถติทิีร่ะดบั 0.1 
 
ค าส าคญั: การยอมรบันวตักรรม วธิไีฟไนตเ์อลเิมนต์ วศิวกรโยธา 
 

Abstract 
 
 The purpose of this research was to study “innovation adoption of Finite Element Method among 
civil engineers in Thailand.” The samples were obtained from four hundred engineers in Thailand who 
know and used the finite element method. The results of the research revealed the following: 
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 Most of the sample were male, aged is between twenty six to thirty five years old and seven to 
twelve years of with controlling and production. 
 Engineers with differences in terms of gender, age, work experience and job description did not 
have any differences in terms of the finite element method innovation adoption process. 
 Engineers with different personal characteristics demonstrated differences in the Finite Element 
Method innovation adoption process in terms of innovator, early adopters and early majority at a statistically 
significant level of 0.05. 
 Innovative characteristics, such as relative advantage, compatibility, complexity, testability and 
observability have a relationship with the finite element method innovation adoption process. Innovative 
characteristics, in terms of relative advantage, include complexity, testability and observability had a 
relationship with the finite element method innovation adoption process at a statistically significant level of 
0.05. The relationship was also positive. 
 
Keywords: Innovation adoption, Finite Element Method, Civil Engineering 
 
บทน า 
 โลกในปัจจุบนัมีการพฒันาก้าวไปอย่างไม่หยุดนิ่งจากงานวิจยัทางวิทยาศาสตร์ การประดิษฐ์คิดค้น
พฒันานวตักรรม เพื่อตอบสนองความตอ้งการของมนุษยท์ีเ่ปลีย่นแปลงอยู่ตลอดเวลา และยงัเป็นเครื่องมอืหนึ่งใน
การพฒันาประเทศ นวตักรรมมสี่วนในการพฒันาประเทศในหลายๆด้าน อาท ิด้านเศรษฐกจิ ด้านการคมนาคม 
ดา้นการสื่อสาร ดา้นสาธารณสุข ฯลฯ จงึไม่แน่แปลกใจทีป่ระเทศต่างๆของโลกทัง้หลายต่างใหค้วามส าคญัในการ
พฒันานวตักรรมอยู่เสมอ เพราะการพฒันานวตักรรมสง่ผลต่อความมัน่คงของชาตเิป็นอย่างยิง่  
   การพัฒนานวัตกรรมมักจะมีวิศวกรเข้ามาเกี่ยวข้องอยู่เสมอ ที่กล่าวเช่นนี้ เนื่องมาจาก วิศวกร
เปรยีบเสมอืนสือ่กลางในการน างานวจิยัทางวทิยาศาสตรม์าประยุกตก์บัสิง่ทีม่อียูเ่ดมิ ใหม้ปีระสทิธภิาพดขีึน้ แกไ้ข
ปัญหาของสิง่นัน้ได้ ลดการใช้ทรพัยากร ลดการใช้แรงงานหรือเพื่อเพิม่ความปลอดภัยในการท างาน เป็นต้น 
หลายๆประเทศมองเหน็ถึงความส าคญัของวศิวกรจงึส่งเสริมให้มผีลิตวิศวกรที่มคีุณภาพออกสู่ตลาดแรงงาน               
เพื่อเป็นส่วนช่วยในการผลกัดนัเศรษฐกจิในดา้นต่างๆ ในประเทศไทยกเ็ช่นเดยีวกนั รฐับาลพยายามส่งเสรมิให้
เกดิการผลติวศิวกรในหลายๆสาขา มกีารเปิดคณะวศิวกรรมศาสตรม์ากมายหลายสถาบนั ในปัจจุบนัวิศวกรได้
กระจายไปอยู่ในหลายๆหน่วยงานทัง้ภาครฐั และเอกชน วิศวกรหลายท่านกไ็ด้ผนัเปลี่ยนอาชพีไปกม็ไีม่น้อย              
แต่สิง่หนึ่งที่ไม่เคยเปลี่ยนคอืแนวคดิแบบวศิวกรซึ่งสามารถประยุกต์ใชไ้ด้เกอืบทุกอาชพีในสงัคม ทัง้นี้จงึไม่น่า
แปลกใจเลยทีเ่ศรษฐกจิของประเทศไทยสามารถเตบิโตไดอ้ย่างกา้วกระโดดในช่วง 30 ปี ทีผ่่านมา  
 หน้าทีห่นึ่งทีว่ศิวกรต้องปฏบิตั ิคอื การค านวณออกแบบสิง่ก่อสรา้งต่างๆ วศิวกรบางคนอาจจะมหีน้าที่
หลกัคอืการค านวณออกแบบสิง่ก่อสรา้ง บางคนอาจจะใชก้ารค านวณแกไ้ขการออกแบบ และเชื่อว่าวศิวกรทุกคน
ต้องไดร้บัการเรยีนเรื่องการออกแบบสิง่ก่อสรา้งมาไม่มากกน้็อย โดยส่วนมากการค านวณออกแบบสิง่ก่อสรา้งจะ
ใชว้ธิอีย่างง่ายในการคดิค านวณตามทฤษฏ ีสิง่ทีต่ามมาจากการค านวณอย่างง่ายคอื ความแม่นย าและถูกตอ้งของ
ผลลพัธ ์และในทุกวนัน้ีสิง่ก่อสรา้งต่างๆ มรีปูร่างหรอืลกัษณะทีซ่บัซอ้นมากขึน้ การค านวณตามทฤษฏใีนกระดาษ
หรอืใช้โปรแกรมพื้นฐานทัว่ไปในการค านวณอาจจะไม่เพยีงพอกบัความซบัซ้อนนัน้ จงึท าให้เกดินวตักรรมการ
ออกแบบโดยใชร้ะเบยีบวธิไีฟไนตเ์อลเิมนต ์(Finite Element Method, FEM) โดยนวตักรรมสามารถวเิคราะหแ์ละ
ออกแบบสิง่ก่อสรา้งทีม่คีวามซบัซอ้นสงูและลกัษณะพเิศษได ้ 
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 ระเบียบวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์ (Finite Element Method, FEM) จดัได้ว่าเป็นการออกแบบขัน้สูง การใช้
วิธีการดังกล่าวจะช่วยลดความผิดพลาดในการออกแบบ สามารถวิเคราะห์ได้อย่างละเอียดและยังเพิ่ม
ประสทิธภิาพการท างานอกีด้วย แต่เนื่องจากการออกแบบด้วยวธิรีะเบียบวธิไีฟไนต์เอลเิมนต์ (Finite Element 
Method, FEM) มคีวามซบัซอ้นและขอ้ก าหนดมาก จงึท าใหก้ารใชอ้ยู่ในวงจ ากดั วศิวกรบางคนหรอืองคก์รหลายๆ 
องคก์รเลอืกทีจ่ะไม่ใชน้วตักรรมนี้ โดยมสีาเหตุมาจากหลายปัจจยั ในงานวจิยันี้จะไดท้ าการศกึษาถงึสาเหตุทีท่ าให้
นวตักรรมระเบยีบวธิไีฟไนต์เอลเิมนต์ (Finite Element Method, FEM) อยู่ในวงจ ากดัของวศิวกรโยธาว่ามาจาก
สาเหตุใดและน าเสนอขอ้คดิเหน็ในการแกไ้ขต่อไป 
 
วตัถปุระสงคง์านวิจยั 
 1. เพื่อศกึษาเกีย่วกบัการยอมรบันวตักรรมระเบยีบวธิไีฟไนตเ์อลเิมนต์ (Finite Element Method, FEM) 
ของวศิวกรโยธาในประเทศไทย โดยจ าแนกตามลกัษณะทางประชากรศาสตร์ ไดแ้ก่ เพศ อายุ ประสบการณ์การ
ท างานและลกัษณะงานทีร่บัผดิชอบ 
 2. เพื่อศกึษาเกีย่วกบัลกัษณะผูร้บันวตักรรม อนัประกอบดว้ย ผูน้ าทางนวตักรรม ผูท้ีย่อมรบันวตักรรม
ไดง้่าย ผูท้ีส่่วนใหญ่ทีย่อมรบัเรว็ ผูท้ีส่่วนใหญ่ทีย่อมรบัชา้ และผูท้ีล่า้หลงั ทีม่ผีลต่อการยอมรบันวตักรรมระเบยีบ
วธิไีฟไนตเ์อลเิมนต ์(Finite Element Method, FEM) ของวศิวกรโยธาในประเทศไทย 
 3. เพื่อศกึษาคุณลกัษณะของนวตักรรม อนัประกอบดว้ย ผลประโยชน์ทีไ่ดร้บัจากนวตักรรม การเขา้กนั
ได้ดกีบัสิง่ที่อยู่เดิม ความซบัซ้อน การทดลองได้ และการสงัเกตได้ ที่มคีวามสมัพนัธ์ต่อการยอมรบันวตักรรม
ระเบยีบวธิไีฟไนตเ์อลเิมนต์ (Finite Element Method, FEM) ของวศิวกรโยธาในประเทศไทย 
 
กรอบแนวคิดในการวิจยั 
 1. ตวัแปรอิสระ (Independent Variables) ไดแ้ก่ 
  1.1 ลกัษณะทางประชากรศาสตร ์
   1.1.1 เพศ 
   1.1.2 อาย ุ
   1.1.3 ประสบการณ์การท างาน 
   1.1.4 ลกัษณะงานทีร่บัผดิชอบ 
  1.2 ลกัษณะของผูร้บันวตักรรม  
   1.1.1 กลุ่มผูน้ าทางนวตักรรม (Innovator) 
   1.1.2 กลุ่มผูท้ีย่อมรบันวตักรรมไดง้่าย (Early Adopters) 
   1.1.3 กลุ่มสว่นใหญ่ทีย่อมรบัเรว็ (Early Majority) 
   1.1.4 กลุ่มสว่นใหญ่ทีย่อมรบัชา้ (Late Majority) 
   1.1.5 กลุ่มลา้หลงั (Laggards) 
  1.3 คุณลกัษณะของนวตักรรม 
   1.2.1 ผลประโยชน์ทีไ่ดร้บัจากนวตักรรม (Relative Advantage) 
   1.2.2 การเขา้กนัไดด้กีบัสิง่ทีอ่ยู่เดมิ (Compatibility) 
   1.2.3 ความซบัซอ้น (Complexity) 
   1.2.4 การทดลองได ้(Testability) 
   1.2.5 การสงัเกตได ้(Observability) 
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 2. ตวัแปรตาม (Dependent Variable) ไดแ้ก่  
  2.1 การยอมรบันวตักรรม 
 
สมมติฐานการวิจยั 
 1. ลกัษณะทางประชากรศาสตร ์ไดแ้ก่ เพศ อายุ ประสบการณ์การท างาน และลกัษณะงานทีร่บัผดิชอบ  
ที่แตกต่างกนั มีผลต่อการยอมรบันวตักรรมระเบยีบวธิีไฟไนต์เอลิเมนต์ (Finite Element Method, FEM) ของ
วศิวกรโยธาในประเทศไทย แตกต่างกนั 
 2. ลักษณะผู้รับนวัตกรรม ได้แก่ ผู้น าทางนวัตกรรม ผู้ที่ยอมรับนวัตกรรมได้ง่าย ผู้ที่ส่วนใหญ่                
ที่ยอมรบัเร็ว ผู้ที่ส่วนใหญ่ที่ยอมรบัช้า และผู้ที่ล้าหลงั ที่แตกต่างกนัมีผลต่อการยอมรบันวตักรรมระเบยีบวธิี              
ไฟไนตเ์อลเิมนต ์(Finite Element Method, FEM) ของวศิวกรโยธาในประเทศไทยแตกต่างกนั 
 3. คุณลกัษณะของนวตักรรม ได้แก่ ผลประโยชน์ทีไ่ด้รบัจากนวตักรรม การเขา้กนัได้ดกีบัสิง่ทีอ่ยู่เดมิ 
ความซับซ้อน การทดลองได้ และการสังเกตได้ มีความสัมพันธ์ต่อการยอมรับนวัตกรรมระเบียบวิธี                            
ไฟไนตเ์อลเิมนต ์(Finite Element Method, FEM) ของวศิวกรโยธาในประเทศไทย 
 
ทบทวนวรรณกรรม 
 แนวความคิดและทฤษฎีด้านลกัษณะประชากรศาสตร ์ศริวิรรณ เสรรีตัน์ (2538: 41) กล่าวว่า การ
แบ่งส่วนตลาดตามตวัแปรดา้นประชากรศาสตรป์ระกอบดว้ย เพศ อายุ สถานภาพ ครอบครวั จ านวนสมาชกิใน
ครอบครวั ระดบัการศกึษา อาชพี และรายไดต่้อเดอืน ลกัษณะงานประชากรศาสตรเ์ป็นลกัษณะทีส่ าคญั และสถติิ
ทีว่ดัไดข้องประชากร และช่วยในการก าหนดตลาดเป้าหมาย ในขณะทีล่กัษณะดา้นจติวทิยาและสงัคม วฒันธรรม
ช่วยอธิบายถึงความคิดและความรู้สึกของกลุ่มเป้าหมายนัน้ ข้อมูลด้านประชากรจะสามารถเข้าถึงและ                
มปีระสทิธผิลต่อการก าหนดตลาดเป้าหมาย 
 แนวความคิดและทฤษฏีเก่ียวข้องกบันวตักรรม เอฟเวอเรท เอม็.โรเจอร ์(Everett M.Rogers, 1983: 
20) ไดใ้หค้วามหมายของคาว่า นวตักรรม (Innovation) ว่า นวตักรรมคอื ความคดิ การกระท า หรอืสิง่ใหม่ ซึง่ถูก
รบัรูว้่าเป็นสิง่ใหม่ๆ ดว้ยตวับุคคลแต่ละคนหรอืหน่วยอื่น ๆ ของการยอมรบัในสงัคม ( Innovation is a new idea, 
practice or object, that is perceived as new by the individual or other unit of adoption.)  
 ปัจจยัท่ีมีผลต่อการยอมรบันวตักรรม เอฟเวอเรท เอ็ม โรเจอร์ (Everett M.Roger, 1971: 13) ได้
กล่าวถงึทฤษฏกีารแพร่กระจายนวตักรรม การแพร่กระจายเป็นกระบวนการทีน่วตักรรมมกีารส่งต่อผ่านช่องทาง
ต่างๆ ไปสู่สมาชกิในสงัคม ภายใต้ทฤษฏนีี้การแพร่กระจายนวตักรรมนี้ประกอบไปดว้ย 4 ปัจจยั หลกัทีม่อีทิธพิล
ต่อความคดิใหม่ๆ ดงันี้ 
 1. นวตักรรม (Innovation) หมายถงึ แนวคดิ แนวปฏบิตั ิหรอืวสัดุสิง่ใดสิง่หนึ่งทีบุ่คคลผูห้นึ่งเหน็ว่าใหม่ 
ส าหรบัเขา ทัง้นี้อาจเป็นหนทางใหม่ในการกระท ากจิกรรมหนึ่งๆ กไ็ด้ มใิช่หมายถึงวตัถุเป็นส่วนใหญ่แต่อย่าง
เดยีวแต่อาจเป็น ปัจจยัการผลติ เครื่องมอื สารเคม ีหรอืเทคโนโลยทีีเ่ปลีย่นไปจากเดมิ  
 2. ช่องทางการตดิต่อสื่อสาร (Communication Channels) หมายถงึ กระบวนการทีค่นสรา้งและแบ่งปัน
ขอ้มูลข่าวสารถงึกนัและกนั การแพร่กระจายถอืเป็นหนึ่งในกระบวนการตดิต่อสื่อสารทีท่ าใหเ้กดิการแลกเปลี่ยน
ข้อมูลข่าวสารที่ก่อให้เกิดแนวความคิดใหม่ๆ โดยสิ่งที่มีความจ าเป็นในกระบวนการแพร่กระจายคือ การ
แลกเปลีย่นขา่วสาร ความคดิ จากคนๆหนึ่งไปสูอ่กีคนหนึ่งหรอืหลายๆ คน 
 3. ระยะเวลา (Time) เป็นปัจจยัทีส่ามของกระบวนการแพร่ทางนวตักรรม เพื่อบอกถงึกระบวนการในการ
แพร่กระจายนวตักรรมตอ้งอาศยัระยะเวลาและมลี าดบัขัน้ตอนเพื่อใหเ้กดิปรบัตวัและยอมรบันวตักรรม 
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 4. ระบบสงัคม (Social System) มีอิทธิพลต่อการแพร่กระจายและการรบันวตักรรม กล่าวคือสงัคม
สมยัใหม่ระบบของสงัคมจะเอื้อต่อการรบันวตักรรม ทัง้ความรวดเร็วและปริมาณที่จะรบั (Rate of Adoption) 
เพราะมบีรรทดัฐานและรบัค่านิยมของสงัคมทีส่นับสนุนการเปลีย่นแปลงทางสงัคมและวฒันธรรม ดงันัน้เมื่อมกีาร
แพร่กระจายสิง่ใหม่เขา้มา สงัคมกจ็ะยอมรบัไดง้่าย 
 ลกัษณะของผู้รบันวตักรรม เอฟเวอเรท เอ็ม โรเจอร์ (Everett M.Roger, 1983: 245-251) สามารถ
น าไปใชแ้บ่งกลุ่มผูท้ีย่อมรบันวตักรรมไดอ้อกเป็น 5 กลุ่ม ไดแ้ก่ 
 1. กลุ่มผูน้ าทางนวตักรรม (Innovator) เป็นคนกลุ่มแรกทีม่จี านวนประมาณรอ้ยละ 2.5 ทีย่อมรบัและน า
นวตักรรมไปใช ้จุดเด่นของคนกลุ่มนี้คอื มคีวามสนใจในความคดิใหม่ ชอบเสีย่งหรอืทดลองจึงท าใหม้คีวามโดด
เด่นจากกลุ่มอื่นๆ รปูแบบขอการสือ่สารในกลุ่มนี้จะเป็นแบบเรยีบง่าย 
 2. กลุ่มผูท้ีย่อมรบันวตักรรมไดง้่าย (Early Adopters) เป็นคนกลุ่มทีส่องทีม่จี านวนประมาณรอ้ยละ 13.5 
ทีย่อมรบัและน านวตักรรมไปใช ้ผูท้ีย่อมรบันวตักรรมไดง้่ายเป็นพวกคนในทอ้งถิน่มากกว่ากลุ่มผูน้ าทางนวตักรรม 
โดยคนกลุ่มนี้จะมรีะดบัความเป็นผูน้ ามากกว่ากลุ่มอื่นๆ แต่น้อยกว่ากลุ่มผูน้ าทางนวตักรรม 
 3. กลุ่มผูท้ีส่ว่นใหญ่ทีย่อมรบันวตักรรมเรว็ (Early Majority) เป็นคนกลุ่มทีส่ามทีม่จี านวนประมาณรอ้ยละ 
34.0 ทีย่อมรบัและน านวตักรรมไปใช ้มขีนาดกลุ่มคนเยอะทีส่ดุหนึ่งในสองของการแบ่งลกัษณะของผูร้บันวตักรรม
และสดัส่วนคดิเป็นหนึ่งส่วนสามของทัง้หมด โดยกลุ่มผู้ที่ส่วนใหญ่ที่ยอมรบันวตักรรมเรว็นี้มกัจะมปีฏสิมัพันธ์
บ่อยครัง้กบัคนรอบขา้ง แต่ไม่ค่อยมคีวามเป็นผูน้ ามากนกั 
 4. กลุ่มผู้ที่ส่วนใหญ่ที่ยอมรบันวตักรรมช้า (Late Majority) เป็นคนกลุ่มที่สีท่ี่มจี านวนประมาณร้อยละ 
34.0 ทีย่อมรบัและน านวตักรรมไปใช ้คนกลุ่มนี้ยอมรบัความคดิใหม่หลงัจากทีค่นสว่นใหญ่ (สามกลุ่มแรก) ยอมรบั 
การยอมรบัที่เกดิขึน้อาจเป็นผลมากจากการเพิม่ขึน้ของคนรอบขา้งทีย่อมรบันวตักรรมไปแล้ว และการไดม้าซึง่
นวตักรรมจะมาด้วยความสงสยัและระมดัระวงั กลุ่มผู้ที่ส่วนใหญ่ที่ยอมรบันวตักรรมช้าจะไม่ยอมรบันวตักรรม
จนกว่าคนสว่นใหญ่จะยอมรบันวตักรรม 
 5. กลุ่มผู้ที่ล้าหลงั (Laggards) เป็นคนกลุ่มสุดท้ายที่มีจ านวนประมาณร้อยละ 16.0 ที่ยอมรบัและน า
นวตักรรมไปใช ้พวกเคา้ไม่มคีวามเป็นผูน้ า มกัแยกตวัอยู่อย่างโดดเดีย่ว สิง่ทีใ่ชอ้า้งองิส าหรบัคนกลุ่มนี้คอือดตี จงึ
ท าใหก้ารตดัสนิใจมกัจะเกดิขึน้ตามสิง่ทีเ่คยท ามาก่อนกลุ่มผูท้ีล่า้หลงัมแีนวโน้มทีจ่ะสงสยัในนวตักรรมและอาจจะ
เกดิการต่อตา้น ทา้ยทีส่ดุเหตุผลทีค่นกลุ่มนี้ไม่ยอมรบันวตักรรมคอืมุมมองของพวกเขาเอง  
 คณุลกัษณะของนวตักรรมท่ีมีอิทธิพลต่อการยอมรบันวตักรรม เอฟเวอเรท เอม็ โรเจอร ์(Everett 
M.Roger, 1983: 213) กล่าวว่า ในการสื่อสารเรื่องนวตักรรม ปัจจยัหนึ่งทีม่ผีลต่อการยอมรบันวตักรรมหรอืไม่คอื 
คุณลกัษณะของนวตักรรม  โดยคุณลกัษณะของนวตักรรมทีเ่อือ้ประโยชน์ต่อการยอมรบันวตักรรมไดแ้ก่  
 1. ผลประโยชน์ที่ได้รบัจากนวตักรรม (Relative Advantage) คอื ระดบัของการรบัรู้ว่านวตักรรมนัน้มี
คุณสมบตัดิกีว่าทีค่ดิไวห้รอืดกีว่าสิง่ทีม่อียู่เดมิ ถ้าหากนวตักรรมมขีอ้ดแีละใหป้ระโยชน์ต่อผูใ้ชน้วตักรรมนัน้มาก
เท่าใด กจ็ะท าใหม้โีอกาสทีจ่ะยอมรบันวตักรรมมากขึน้เท่านัน้ 
 2. การเขา้กนัไดด้กีบัสิง่ทีม่อียู่เดมิ (Compatibility) คอื ระดบัของนวตักรรมทีม่คีวามสอดคลอ้งกบัคุณค่า 
ประสบการณ์ และความต้องการที่มอียู่แล้วในตวัผู้รบันวตักรรมนัน้ หากนวตักรรมนัน้สามารถเข้ากนัได้ดกีบั             
สิง่ต่างๆ ทีก่ล่าวมา โอกาสทีจ่ะไดร้บัการยอมรบัไดง้่ายขึน้ 
 3. ความซบัซอ้น (Complexity) คอื ระดบัของความเชื่อว่านวตักรรมนัน้มคีวามยากต่อการเขา้ใจและการ
น าไปใช้ นวตักรรมบางอย่างสามารถท าความเขา้ใจและน ามาใชไ้ด้ง่าย ในขณะที่บางอย่างมคีวามซบัซ้อนและ
เขา้ใจยากกว่า นวตักรรมทีม่คีวามซบัซอ้นกว่ามโีอกาสทีจ่ะไดร้บัการยอมรบัมากกว่า 
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 4. การทดลองได ้(Trialability) คอื ระดบัของนวตักรรมทีส่ามารถมองเหน็ผลจากการทดลองหรอืปฏบิตั ิ
เพื่อใหเ้หน็ถงึผลไดจ้รงิ อย่างน้อยทีสุ่ดภายใต้สภาพทีจ่ ากดั ความคดิเหล่านี้สามารถทดลองไดอ้ย่างเป็นขัน้ตอน 
หรอืเป็นช่วงๆไป นวตักรรมใดที่เปิดโอกาสให้บุคคลสามารถทดลองและประเมนิผลได้ นวตักรรมนัน้กน่็าจะมี
แนวโน้มทีแ่พร่กระจายอย่างรวดเรว็ 
 5. ความสามารถสงัเกตและสื่อสารได ้ (Observability) คอื ระดบัของความสามารถสงัเกตและสื่อสารผล
ของนวตักรรมนัน้ได้ หากนวตักรรมใดเป็นนวตักรรมที่บุคคลสามารถสงัเกตผลของนวตักรรมได้หรือสามารถ
สือ่สารผ่านนวตักรรมได ้นวตักรรมนัน้กน่็าจะมแีนวโน้มทีแ่พร่กระจายอย่างรวดเรว็ 
 กระบวนการยอมรบันวตักรรม ฟิลลปิป์ คอทเลอร ์(Philip Kotler, 2007: 611) กล่าวถงึ กระบวนการ
ยอมรบันวตักรรมไวม้ ี5 ขัน้ตอน ดงันี้ 
 1. ขัน้รู้จกัหรอืรบัทราบ (Awareness) เป็นขัน้แรกที่บุคคลรบัรู้ว่ามคีวามคดิใหม่ สิง่ใหม่หรอืวธิปีฏบิตัิ
ใหม่ๆ เกดิขึน้แลว้นวตักรรมมอียู่จรงิ แต่ยงัไม่มขีอ้มลูรายละเอยีดของสิง่นัน้อยู่ 
 2. ขัน้สนใจ (Interest) เป็นขัน้ทีบุ่คคลจะรูส้กึสนใจในนวตักรรมนัน้ทนัททีีเ่ขา้เหน็ว่าตรงกบัปัญหาที่เขา
ประสบอยู่ หรอืตรงกบัความสนใจ และจะเริม่หาขอ้เทจ็จรงิและข่าวสารมากขึน้โดยอาจสอบถามจากเพื่อนซึง่เคย
ไดท้ดลองท ามาแลว้ หรอืเสาะหาความรูจ้ากผูท้ีเ่กีย่วขอ้งกบันวตักรรมนัน้เพื่อสนองตอบความอยากรูข้องตนเอง 
 3. ขัน้ประเมนิผล (Evaluation) ในชัน้ตอนน้ีบุคคลจะพจิารณาว่า นวตักรรมนัน้จะมคีวามเหมาะสมกบัเขา
หรอืไม่ จะให้ผลคุ้มค่าเพยีงใด หลงัจากที่ได้ศกึษานวตักรรมนัน้มาระยะหนึ่งแล้ว นวตักรรมนัน้มคีวามยากและ
ขอ้จ ากดัส าหรบัเขาเพยีงใด และจะปรบัให้เขา้กบัสถานการณ์ได้อย่างไร แล้วจงึตวัสนิใจว่าทดลองใช้ความคิด
ใหม่ๆ นัน้หรอืไม่ 
 4. ขัน้ทดลอง (Trial) เป็นขัน้ตอนทีบุ่คคลไดผ้่านการไตร่ตรองมาแลว้และตดัสนิใจทีจ่ะทดลองปฏบิตัติาม
ความคิดใหม่ๆ ซึ่งอาจทดลองเพียงบางส่วนหรือทัง้หมด การทดลองปฏิบตัินี้เป็นเพียงการยอมรบันวตักรรม
ชัว่คราว เพื่อดผูลว่าควรจะตดัสนิใจยอมรบัโดยถาวรหรอืไม่ 
 5. ขัน้ยอมรบั (Adoption) ถา้การทดลองของบุคคลไดผ้ลเป็นทีน่่าพอใจ กจ็ะยอมรบัความคดิใหม่ๆ อย่าง
เตม็ทีแ่ละขยายการปฏบิตัอิอกไปเรื่อยๆ อย่างต่อเนื่อง จนกระทัง่นวตักรรมนัน้กลายเป็นวธิกีารทีเ่ขายดึถอืปฏบิตัิ
โดยถาวรต่อไป ซึง่ถอืเป็นขัน้สดุทา้ยของการเปลีย่นแปลงพฤตกิรรมอย่างถาวร 
 ความหมายและความส าคญัของวศิวกร วศิวกรรมศาสตร์คอืการประยุกต์ใช้หลกัการทางวทิยาศาสตร์
อย่างสรา้งสรรคเ์พื่อการออกแบบและพฒันาโครงสรา้ง, เครื่องจกัร, เครื่องมอื, หรอืกระบวนการผลติ หรอืงานเพื่อ
การใชป้ระโยชน์สิง่เหล่านี้โดดๆหรอืประยุกตเ์ขา้ดว้ยกนั หรอืเพื่อการสรา้งหรอืใชง้านสิง่เหล่านัน้ดว้ยความรูค้วาม
เขา้ใจเกีย่วกบัสิง่ทีใ่ชง้านอย่างหมดจด หรอืเพื่อการพยากรณ์พฤตกิรรมของสิง่เหล่านัน้ภายใตส้ภาวะทีเ่จาะจง สิง่
ทีก่ล่าวมาทัง้หมดนี้จกัต้องค านึงถงึความมุ่งหมายในการใชง้าน, ความคุม้ค่าในการปฏบิตักิาร แลความปลอดภยั
ต่อชวีติและทรพัยส์นิดว้ย  
 หน้าที่ที่ส าคญัที่สุดและเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะตวัของวชิาชพีวศิวกรกค็อื การระบุ ท าความเขา้ใจ และ
ขยายความหมายของ "ขอ้จ ากดั" ในการออกแบบ เพื่อสรา้งผลลพัธท์ีไ่ดผ้ล และเพยีงแค่ความส าเรจ็ในเชงิเทคนิค
นัน้ยงัไม่ถอืว่าดพีอ หากแต่จะตอ้งบรรลุความตอ้งการทีเ่หนือไปจากขอบข่ายเชงิเทคนิคอกีดว้ย "ขอ้จ ากดั" ในทีน่ี้
นัน้อาจจะหมายถงึ ทรพัยากรทีม่ ีแรงงาน จนิตนาการหรอืเทคโนโลยทีีม่ ีความยดืหยุ่นส าหรบัการปรบัปรุงพฒันา
ต่อ และปัจจยัอื่นๆ เช่น ราคา ความปลอดภยั ความต้องการของตลาด ผลติภาพ และสามารถใช้งานได้จรงิใน
ภาคสนามอย่างมปีระสทิธภิาพ เพื่อท าความเขา้ใจใน "ขอ้จ ากดั" วศิวกรจะต้องน าเอาความต้องการทีเ่จาะจงมา
วเิคราะหเ์พื่อสรา้งขอบเขตซึง่ใชง้านไดจ้รงิส าหรบัการผลติหรอืปฏบิตักิาร 
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วิธีด าเนินการวิจยั 
 ประชากรท่ีใช้ในการวิจยั 

ประชากร ได้แก่ วิศวกรโยธา ที่ใช้หรือรู้จ ักนวัตกรรมระเบียบวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์  (Finite Element 
Method, FEM) และไม่สามารถระบุจ านวนประชากรทีแ่น่นอนได ้

กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการท าวิจยั 
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั ได้แก่ วิศวกรโยธาซึ่งไม่ทราบจ านวนประชากรที่แน่นอนดังนัน้ผู้วิจยั            

จงึก าหนดขนาดของกลุ่มตวัอย่างโดยใชส้ตูรค านวณหาขนาดตวัอย่างในกรณีทีไ่ม่ทราบประชากรทีแ่น่นอน (กลัยา 
วานิชย์บัญชา. 2545: 74) ค านวณกลุ่มตัวอย่างด้วยสูตรของทาโร่ ยามาเน ที่ระดับความเชื่อมัน่ 95% และ
ความคลาดเคลื่อนมากทีส่ดุทีย่อมรบัได ้5% หรอื 0.05 จากสตูรทีค่ านวณจะไดก้ลุ่มตวัอย่าง 385 คน และผูว้จิยัได้
เพิ่มจ านวนกลุ่มตัวอย่างเท่ากับ 4% ของกลุ่มตัวอย่างเท่ากับ 15 คน เพื่อให้กลุ่มตัวอย่างมีความสมบูรณ์                
มากยิง่ขึน้จงึ รวมเป็นกลุ่มตวัอย่างทัง้หมด 400 คน 
 
ผลการวิจยั 
 จากการศกึษาเรื่อง “การยอมรบันวตักรรมระเบยีบวธิไีฟไนต์เอลเิมนต์ของวศิวกรโยธาในประเทศไทย ” 
สรุปผลไดด้งันี้ 
 ผลการวิเคราะหข์้อมูลเชิงพรรณนา 
 ส่วนท่ี 1 การวิเคราะหข์้อมูลลกัษณะประชากรศาสตร ์
 กลุ่มตวัอย่างเป็นเพศชายมากกว่าเพศหญงิ โดยเป็นเพศชาย จ านวน 371 คน คดิเป็นรอ้ยละ 92.80 และ
เป็นเพศหญิงจ านน 29 คน คิดเป็นร้อยละ 7.20 กลุ่มตัวอย่างที่มอีายุระหว่าง 26-35 ปี มีจ านวนมากที่สุด คอื              
158 คน คดิเป็นรอ้ยละ 39.50 รองลงมามอีายุระหว่าง 36-45 ปี มจี านวน 102 คน คดิเป็นรอ้ยละ 25.50 รองลงมา
มอีายุตัง้แต่ 46 ปี ขึน้ไป มจี านวน 71 คน คดิเป็นรอ้ยละ 17.80 และกลุ่มตวัอย่างทีม่อีายุต ่ากว่าหรอืเท่ากบั 25 ปี 
มจี านวนน้อยทีสุ่ด คอื 69 คน คดิเป็นร้อยละ 17.20 กลุ่มตวัอย่างที่มปีระสบการณ์การท างาน 7-12 ปี มจี านวน
มากทีสุ่ด คอื 115 คน คดิเป็นรอ้ยละ 28.7 รองลงมามปีระสบการณ์การท างานต ่ากว่าหรอืเท่ากบั 6 ปี มจี านวน 
103 คน คดิเป็นรอ้ยละ 25.8 รองลงมามปีระสบการณ์การท างาน 13-18 ปี มจี านวน 77 คน คดิเป็นรอ้ยละ 19.3 
รองลงมามีประสบการณ์การท างาน 19-24 ปี มีจ านวน 56 คน คิดเป็นร้อยละ 14.0 และกลุ่มตัวอย่างที่มี
ประสบการณ์การท างาน 25 ปีขึน้ไป มจี านวนน้อยทีสุ่ด คอื 49 คน คดิเป็นรอ้ยละ 12.2 กลุ่มตวัอย่างทีม่ลีกัษณะ
งานควบคุมการสร้างและการผลิต จ านวนมากที่สุด คือ 134 คน คิดเป็นร้อยละ 33.5 รองลงมามีลกัษณะงาน
ออกแบบและค านวณ มจี านวน 123 คน คดิเป็นรอ้ยละ 30.8 รองลงมามลีกัษณะงานพจิารณาตรวจสอบ มจี านวน 
42 คน คดิเป็นรอ้ยละ 10.5 รองลงมามลีกัษณะงานวางโครงการ มจี านวน 36 คน คดิเป็นรอ้ยละ 9.0 รองลงมามี
ลกัษณะงานใหค้ าปรกึษา มจี านวน 35 คน คดิเป็นร้อยละ 8.7 และกลุ่มตวัอย่างทีม่ลีกัษณะงานอ านวยการใช้ มี
จ านวนน้อยทีส่ดุ คอื 30 คน คดิเป็นรอ้ยละ 7.5  
 ส่วนท่ี 2 การวิเคราะหข์้อมูลเก่ียวกบัลกัษณะของผูร้บันวตักรรม 
 ผูต้อบแบบสอบถามสว่นใหญ่เป็นกลุ่มผูท้ีย่อมรบันวตักรรมไดง้่าย (Early Adopters) จ านวนมากทีส่ดุ คอื 
243 คน คดิเป็นร้อยละ 60.8 โดยมคี่าต ่าสุด 3.50 ค่าสูงสุด 4.20 และค่าเฉลี่ย 3.80 รองลงมาคอืกลุ่มส่วนใหญ่             
ที่ยอมรับเร็ว (Early Majority) จ านวน 114 คน คิดเป็นร้อยละ 28.5 โดยมีค่าต ่าสุด 2.70 ค่าสูงสุด 3.40 และ
ค่าเฉลีย่ 3.19 รองลงมาคอืกลุ่มผูน้ าทางนวตักรรม (Innovator) จ านวน 37 คน คดิเป็นรอ้ยละ 9.3 โดยมคี่าต ่าสดุ 
4.30 ค่าสูงสุด 5.00 และค่าเฉลี่ย 4.49  รองลงมาคือกลุ่มส่วนใหญ่ที่ยอมรบัช้า (Late Majority) จ านวน 5 คน              
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คดิเป็นร้อยละ 1.2 โดยมคี่าต ่าสุด 2.40 ค่าสูงสุด 2.60 และค่าเฉลี่ย 2.48 และกลุ่มล้าหลงั (Laggards) มจี านวน
น้อยทีส่ดุ คอื 1 คน คดิเป็นรอ้ยละ 0.2 โดยมคี่าต ่าสดุ 1.00 ค่าสงูสดุ 1.00 และค่าเฉลีย่ 1.00  
 ส่วนท่ี 3 การวิเคราะหข์้อมูลเก่ียวกบัคณุลกัษณะของนวตักรรมระเบียบวิธีไฟไนตเ์อลิเมนต ์
 ลกัษณะนวตักรรมระเบยีบวธิไีฟไนต์เอลเิมนต์ ดา้นผลประโยชน์ทีไ่ดร้บัจากนวตักรรมทีอ่ยู่ในระดบัเหน็
ด้วย คอื สามารถเพิม่ประสทิธภิาพในการค านวณออกแบบ การให้ผลลพัธ์การค านวณออกแบบที่แม่นย า การ
ประหยดัเวลาในการค านวณออกแบบ และการสะดวกในการใชใ้นการค านวณออกแบบ โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.07 
3.98 3.95 และ 3.95 ตามล าดบั 
 ลกัษณะนวตักรรมระเบยีบวธิไีฟไนต์เอลเิมนต์ ดา้นการเขา้กนัไดด้กีบัสิง่ทีอ่ยู่เดมิทีอ่ยู่ในระดบัเหน็ด้วย 
คอื ความสอดคลอ้งต่อความตอ้งการของลูกคา้ เช่น การป้องกนัแผ่นดนิไหว โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.61 ดา้นการ
เข้ากันได้ดีกับสิ่งที่อยู่เดิมที่อยู่ในระดับไม่แน่ใจ คือ ความสอดคล้องกับเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่ ท่านมี เช่น 
คอมพวิเตอร์ โดยมคี่าเฉลี่ยเท่ากบั 2.92 ด้านการเขา้กนัได้ดกีบัสิง่ที่อยู่เดมิที่อยู่ในระดบัไม่เหน็ด้วย คอื ความ
สอดคล้องกบัการใช้งานของท่าน เช่น การค านวณออกแบบต่างๆ และ ความสอดคล้องกบัประสบการณ์การ
ออกแบบของท่าน โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 2.44 และ 2.41 ตามล าดบั 
 ลกัษณะนวตักรรมระเบยีบวธิไีฟไนต์เอลิเมนต์ ด้านความซบัซ้อนที่อยู่ในระดบัเหน็ด้วย คือ สามารถ
น าไปประยุกตใ์ชก้บัการออกแบบอื่นๆ ทีไ่ม่ใช่อาคารไดง้่าย เช่น เครื่องจกัรทีม่คีวามซบัซอ้น เฟือง ชิน้สว่นรถยนต ์
เป็นต้น โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.58 ดา้นความซบัซ้อนทีอ่ยู่ในระดบัไม่เหน็ดว้ย คอื สามารถใหผ้ลการวเิคราะห์ที่
เขา้ใจได้ง่ายกว่าวธิอีื่นๆ สามารถเรยีนรู้การใชง้านได้ง่าย สามารถเขา้ใจวธิกีารใชไ้ด้ง่าย โดยมคี่าเฉลี่ยเท่ากบั 
2.39 2.35 และ 2.33 ตามล าดบั 
 ลกัษณะนวตักรรมระเบยีบวธิไีฟไนต์เอลเิมนต์ ดา้นการทดลองไดท้ี่อยู่ในระดบัเหน็ดว้ย คอื มกีารอบรม
วธิกีารใชง้านเบือ้งตน้ มคีู่มอืการใชง้านอย่างละเอยีด มผีูเ้ชยีวชาญคอยใหค้ าแนะน า หรอืแกปั้ญหาการใชง้าน และ
มกีารทดลองใชง้าน จากโปรแกรมทดลองฟร ีโดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.04 4.04 4.04 และ 3.96 ตามล าดบั 
 ลกัษณะนวตักรรมระเบียบวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์ ด้านการทดลองได้ที่อยู่ในระดบัเห็นด้วย คือ การใช้
ระเบยีบวธิไีฟไนต์เอลเิมนต ์ท าใหส้ามารถใส่เงื่อนไขการออกแบบไดส้มจรงิ เมื่อเทยีบการค านวณแบบอื่น การใช้
ระเบยีบวธิไีฟไนต์เอลเิมนต์ ท าใหเ้หน็ภาพและแสดงรายละเอยีดงานทีอ่อกแบบไดส้มจรงิ เมื่อเทยีบการค านวณ
แบบอื่น การใชร้ะเบยีบวธิไีฟไนต์เอลเิมนต ์ท าใหเ้หน็ถงึผลลพัธ ์ผลการวเิคราะหท์ีล่ะเอยีด เมื่อเทยีบการค านวณ
แบบอื่น และการใชร้ะเบยีบวธิไีฟไนต์เอลเิมนต์ ท าใหร้ะยะเวลาการท างานออกแบบลดลง เมื่อเทยีบการค านวณ
แบบอื่น โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.08 4.02 4.01 และ 3.98 ตามล าดบั 
 ส่วนท่ี 4 การวิเคราะหข์้อมูลเก่ียวกบัการยอมรบันวตักรรมระเบียบวิธีไฟไนตเ์อลิเมนต ์
 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มรีะดบัการยอมรบันวตักรรมอยู่ในขัน้ประเมนิผล จ านวนมากที่สุด คอื              
161 คน คิดเป็นร้อยละ 40.2 รองลงมามีระดบัการยอมรบันวตักรรมอยู่ในขัน้ยอมรบั จ านวน 99 คน คิดเป็น               
รอ้ยละ 24.7 รองลงมามรีะดบัการยอมรบันวตักรรมอยู่ในขัน้ทดลอง จ านวน 85 คน คดิเป็นรอ้ยละ 21.3 รองลงมา
มรีะดบัการยอมรบันวตักรรมอยู่ในขัน้สนใจ จ านวน 34 คน คดิเป็นรอ้ยละ 8.5 และมรีะดบัการยอมรบันวตักรรม 
อยู่ในขัน้รูจ้กั จ านวน 21 คน คดิเป็นร้อยละ 5.3 ตามล าดบั ผู้ตอบแบบสอบถามมรีะดบัความเหน็โดยรวมอยู่ใน
ระดบัขัน้ประเมนิผลนวตักรรม และมคี่าเฉลีย่อยู่ที ่15.14  
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สรปุผลและอภิปรายผล 
 จากการศกึษาวจิยัเรื่อง การยอมรบันวตักรรมระเบยีบวธิไีฟไนตเ์อลเิมนตข์องวศิวกรโยธาในประเทศไทย 
มปีระเดน็ทีน่ ามาอภปิราย ดงันี้ 
 1. เพศชายและเพศหญงิมกีารยอมรบันวตักรรมระเบยีบวธิไีฟไนต์เอลเิมนต์ของวศิวกรโยธาในประเทศ
ไทย ไม่แตกต่างกนั สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ กฤษฎา หวงัศริิ (2553) การยอมรบันวตักรรมของสมุดหน้าเหลอืง
ของผูใ้ชโ้ทรศพัทใ์นกรุงเทพมหานครและปรมิณฑลกรณีศกึษา บรษิทั เทเล อนิโฟ มเีดยี จ ากดั (มหาชน) พบว่า
เพศชายและเพศหญิงมกีารยอมรบันวตักรรมไม่แตกต่างกนั สาเหตุจากนวตักรรมระเบยีบวธิไีฟไนต์เอลิเมนต์
สามารถใชไ้ดท้ัง้เพศชายและหญงิ 
 2. กลุ่มอายุมีการยอมรับนวัตกรรมระเบียบวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์ของวิศวกรโยธาในประเทศไทย                     
ไม่แตกต่างกนั สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ เทอดรฐั แววศกัดิ ์(2556) การยอมรบันวตักรรมทีม่อีทิธพิลต่อพฤตกิรรม
การซือ้แอพพลเิคชัน่ส าหรบัสมารท์โฟนของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่าอายุมกีารยอมรบันวตักรรมไม่
แตกต่างกนั สาเหตุจากสงัคมปัจจุบนัเป็นสงัคมการรบัรูข้อ้มลูข่าวสารหรอืการเขา้ถงึอนิเตอรเ์น็ต ซึง่เป็นไปอย่าง
รวดเรว็ 
 3. กลุ่มประสบการณ์การท างาน มกีารยอมรบันวตักรรมระเบยีบวธิไีฟไนต์เอลเิมนต์ของวศิวกรโยธาใน
ประเทศไทย ไม่แตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ Anurupa Kundu (2010) เรื่อง A People-Centric 
approach in adoption of Innovation: A review and directions for future research กล่าวว่า นอกจากคุณลกัษณะ
ของนวตักรรมทัง้ 5 ประการที่ส่งผลต่อการยอมรบันวตักรรมแล้ว การเปิดประสบการณ์ส่วนบุคคลมผีลให้การ
ยอมรบันวตักรรมเกดิขึน้ง่าย บุคคลทีม่คีวามคดิสรา้งสรรค ์ชอบการเรยีนรู ้มจีนิตนาการ และความมศีลิปะ จะช่วย
ใหบุ้คคลดงักล่าวมกีารยอมรบันวตักรรมไดง้่าย ดงันัน้ไม่ว่าจะมปีระสบการณ์การท างานมากหรอืน้อยกจ็ะเกดิการ
ยอมรบันวตักรรมไม่แตกต่างกนั 
 4. กลุ่มลกัษณะงานทีร่บัผดิชอบมกีารยอมรบันวตักรรมระเบยีบวธิไีฟไนต์เอลเิมนต์ของวศิวกรโยธาใน
ประเทศไทย ไม่แตกต่างกนั ไม่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ โรเจอรแ์ละชเูมคเกอร ์(Rogers and Shoemaker 1971: 
35) กล่าวว่า ผูท้ีย่อมรบันวตักรรมเรว็มสีถานภาพทางสงัคมสงูกว่า มรีายไดแ้ละทรัพยส์นิมากกว่า มคีวามตัง้ใจที่
จะท าสิ่งต่างๆ ให้บรรลุวตัถุประสงค์และการมีส่วนร่วมในสงัคมมากกว่าผู้ที่ยอมรับนวตักรรมช้า ผู้ที่ยอมรบั
นวตักรรมเรว็จะมกีารแสวงหาขา่วสารเกีย่วกบันวตักรรมและเขา้ถงึสื่อมวลชนไดม้ากกว่าผูท้ีย่อมรบันวตักรรมชา้ 
สาเหตุคือวิศวกรในทุกลกัษณะงานสามารถรบัรู้และเข้าถึงนวตักรรมระเบยีบวิธไีฟไนต์เอลิเมนต์ได้ อีกทัง้ใน
หลกัสตูรการเรยีนการสอนวศิวกรรมนัน้ ไดม้กีารระบุเรื่องนวตักรรมระเบยีบวธิไีฟไนต์เอลเิมนต์ในการเรยีนการ
สอนอกีดว้ย ดงันัน้วศิวกรสว่นใหญ่จงึรูจ้กันวตักรรมระเบยีบวธิไีฟไนตเ์อลเิมนต์ 
 5. ลกัษณะผูร้บันวตักรรมมกีารยอมรบันวตักรรมระเบยีบวธิไีฟไนต์เอลเิมนตข์องวศิวกรโยธาในประเทศ
ไทยแตกต่างกนั ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ สทิธณิัฐ บวัขจร (2556) ลกัษณะของบุคคลและนวตักรรมทีม่อีทิธิ
ผลต่อพฤตกิรรมการใชแ้อพพลเิคชัน่ บนระบบปฏบิตักิารไอโอเอสของผูบ้รโิภคในกรุงเทพมหานคร พบว่าผูบ้รโิภค
ส่วนใหญ่มลีกัษณะผูร้บันวตักรรมอยู่ในกลุ่มผูท้ีย่อมรบันวตักรรมไดง้่าย (Early Adopters) มผีลต่อพฤตกิรรมการ
ใช้แอพพลิเคชัน่ บนระบบปฏิบตัิการไอโอเอสของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร และเมื่อพิจารณาสดัส่วนของ
ลกัษณะผู้รบันวตักรรม พบว่า กลุ่มผู้น าทางนวตักรรม (Innovator) จ านวน 37 คน คดิเป็นร้อยละ 9.3 กลุ่มผู้ที่
ยอมรบันวตักรรมไดง้่าย (Early Adopters) จ านวน 243 คน คดิเป็นรอ้ยละ 60.8 กลุ่มสว่นใหญ่ทีย่อมรบัเรว็ (Early 
Majority) จ านวน 114 คน คดิเป็นรอ้ยละ 28.5 กลุ่มส่วนใหญ่ทีย่อมรบัชา้ (Late Majority) จ านวน 5 คน คดิเป็น
รอ้ยละ 1.2 และกลุ่มลา้หลงั (Laggards) มจี านวน 1 คน คดิเป็นรอ้ยละ 0.2 โดยทัง้หมดไม่สอดคลอ้งกบัทฤษฏขีอง 
เอฟเวอเรท เอ็ม โรเจอร์ (Everett M.Roger, 1971: 13)  กล่าวคือ มีสดัส่วนของลกัษณะผู้รบันวตักรรมในทาง
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ทฤษฏแีตกต่างกนักบังานวจิยั ทัง้นี้วิศวกรเป็นอาชพีทีจ่ดัอยู่ในกลุ่มทีค่วามเป็นผูน้ ามากกว่ากลุ่มอาชพีอื่นๆ จงึมี
แนวโน้มทีจ่ะยอมรบันวตักรรมและเกดิกระบวนการแพร่กระจายของนวตักรรมอย่างรวดเรว็ ท าใหว้ศิวกรสว่นใหญ่
อยู่ในกลุ่มผูท้ีย่อมรบันวตักรรมไดง้่าย (Early Adopters) 
 6. คุณลกัษณะของนวตักรรม ได้แก่ ผลประโยชน์ที่ได้รบัจากนวตักรรม มคีวามสมัพนัธต่์อการยอมรบั
นวัตกรรมระเบียบวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์ (Finite Element Method, FEM) ของวิศวกรโยธาในประเทศไทย ซึ่ง
สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้โดยมคีวามสมัพนัธเ์ชงิบวกกบัการยอมรบันวตักรรม อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิี่
ระดบั 0.1 นัน่หมายถงึหากค่าคุณลกัษณะของนวตักรรม ดา้นผลประโยชน์ทีไ่ดร้บัจากนวตักรรมเพิม่ขึน้ จะท าให้
ค่าการยอมรบันวตักรรมเพิม่ขึน้อย่างมนีัยส าคญั ซึ่งไม่สอดคล้องกบังานวจิยัของ กฤษฎา หวงัศริิ  (2553) การ
ยอมรบันวตักรรมของสมุดหน้าเหลอืงของผูใ้ชโ้ทรศพัทใ์นกรุงเทพมหานครและปรมิณฑลกรณีศกึษา บรษิทั เทเล 
อินโฟ มีเดีย จ ากดั (มหาชน) พบว่า คุณลกัษณะของนวตักรรม ด้านผลประโยชน์ที่ได้รบัจากนวตักรรมไม่มี
ความสมัพนัธ์กบัการยอมรบันวตักรรมของสมุดหน้าเหลอืงของผู้ใช้โทรศพัท์ในกรุงเทพมหานครและปรมิณฑล 
สาเหตุจากนวตักรรมระเบยีบวธิไีฟไนต์เอลิเมนต์มปีระโยชน์จากการใช้สงู วศิวกรจงึเลง็เหน็ว่าหากใชน้วตักรรม
ระเบยีบวธิไีฟไนตเ์อลเิมนตจ์ะเป็นประโยชน์ต่อการท างาน ดงันัน้หากต้องการใหก้ารยอมรบันวตักรรมระเบยีบวธิี
ไฟไนตเ์อลเิมนต ์(Finite Element Method, FEM) ของวศิวกรโยธาในประเทศไทยเพิม่ขึน้ ควรสนบัสนุนให้วศิวกร
เหน็ถงึประโยชน์ของระเบยีบวธิไีฟไนตเ์อลเิมนต ์อาท ิความสะดวกในการใชใ้นการค านวณออกแบบ ช่วยในการ
ประหยดัเวลาในการค านวณออกแบบ สามารถเพิม่ประสทิธภิาพและใหผ้ลลพัธท์ีแ่ม่นย า เมื่อวศิวกรเหน็ประโยชน์
ทีจ่ะไดร้บัเมื่อใชร้ะเบยีบวธิไีฟไนตเ์อลเิมนตแ์ลว้ กจ็ะท าใหว้ิศวกรเกดิระดบัการยอมรบัทีม่ากขึน้  
 7. คุณลกัษณะของนวตักรรม ไดแ้ก่ ความซบัซอ้น มคีวามสมัพนัธต่์อการยอมรบันวตักรรมระเบยีบวธิไีฟ
ไนตเ์อลเิมนต ์(Finite Element Method, FEM) ของวศิวกรโยธาในประเทศไทย ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้
โดยมคีวามสมัพนัธเ์ชงิบวกกบัการยอมรบันวตักรรม อย่างมนีัยส าคญัทางสถิตทิี่ระดบั 0.1 นัน่หมายถึงหากค่า
คุณลกัษณะของนวตักรรม เพิม่ขึน้ จะท าใหค้่าการยอมรบันวตักรรมเพิม่ขึน้อย่างมนียัส าคญั สอดคลอ้งกบังานวิจยั
ของ จรสัศร ีสงนวล (2553) นวตักรรมทีม่อีทิธผิลต่อกระบวนการยอมรบันวตักรรมของผลติภณัฑแ์มค็บุค๊ ตราแอป
เป้ิล ของผูบ้รโิภคในกรุงเทพมหานคร พบว่าความซบัซอ้นมคีวามสมัพนัธก์บักระบวนการยอมรบันวตักรรมของ
ผลติภณัฑ์แมค็บุ๊ค ตราแอปเป้ิล สาเหตุที่มคีวามสมัพนัธ์เชงิบวกน้อยนัน้ (0.951X3) ขึน้อยู่กบัความยากต่อการ
เขา้ใจและการน าไปใช ้นวตักรรมบางอย่างสามารถท าความเขา้ใจและน ามาใชไ้ดง้่าย ในขณะทีบ่างอย่างมคีวาม
ซบัซอ้นและเขา้ใจยากกว่า นวตักรรมทีม่คีวามซบัซอ้นน้อยกว่าจะมโีอกาสทีจ่ะไดร้บัการยอมรบัมากกว่า  
 8. คุณลกัษณะของนวตักรรม ไดแ้ก่ การทดลองได ้มคีวามสมัพนัธต่์อการยอมรบันวตักรรมระเบยีบวธิไีฟ
ไนตเ์อลเิมนต ์(Finite Element Method, FEM) ของวศิวกรโยธาในประเทศไทย ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้
โดยมคีวามสมัพนัธเ์ชงิบวกกบัการยอมรบันวตักรรม อย่างมนีัยส าคญัทางสถิตทิี่ระดบั 0.1 นัน่หมายถึงหากค่า
คุณลกัษณะของนวตักรรม เพิม่ขึน้ จะท าใหค้่าการยอมรบันวตักรรมเพิม่ขึน้อย่างมนียัส าคญั สอดคลอ้งกบังานวจิยั
ของ กฤษฎา หวงัศริ ิ(2553) การยอมรบันวตักรรมของสมุดหน้าเหลอืงของผูใ้ชโ้ทรศพัทใ์นกรุงเทพมหานครและ
ปรมิณฑลกรณีศกึษา บรษิทั เทเล อนิโฟ มเีดยี จ ากดั (มหาชน) พบว่าคุณลกัษณะของนวตักรรม ดา้นการทดลอง
ใช้มีความสมัพนัธ์กบัการยอมยอมรบันวตักรรมของสมุดหน้าเหลืองของผู้ใช้โทรศพัท์ในกรุงเทพมหานครและ
ปรมิณฑล สาเหตุคอืความคดิใหม่ๆ หากมกีารวางแผนเป็นแนวทางในการใชจ้ะท าใหส้ามารถน ามาใช้ได้อย่าง
รวดเรว็กว่านวตักรรมอื่นๆ นวตักรรมทีท่ดลองไดจ้ะมคีวามเชื่อมัน่ในการทดลองมากกว่านวตักรรมอื่นๆ 
 9. คุณลกัษณะของนวตักรรม ไดแ้ก่ การสงัเกตได ้มคีวามสมัพนัธต่์อการยอมรบันวตักรรมระเบยีบวธิไีฟ
ไนตเ์อลเิมนต ์(Finite Element Method, FEM) ของวศิวกรโยธาในประเทศไทย ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้
โดยมคีวามสมัพนัธเ์ชงิบวกกบัการยอมรบันวตักรรม อย่างมนีัยส าคญัทางสถิตทิี่ระดบั 0.1 นัน่หมายถึงหากค่า
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คุณลกัษณะของนวตักรรม เพิม่ขึน้ จะท าใหค้่าการยอมรบันวตักรรมเพิม่ขึน้อย่างมนียัส าคญั สอดคลอ้งกบังานวจิยั
ของ จรสัศร ีสงนวล (2553) นวตักรรมทีม่อีทิธผิลต่อกระบวนการยอมรบันวตักรรมของผลติภณัฑแ์มค็บุค๊ ตราแอป
เป้ิล ของผู้บรโิภคในกรุงเทพมหานคร พบว่าการสงัเกตได้มคีวามสมัพนัธก์บักระบวนการยอมรบันวตักรรมของ
ผลติภณัฑแ์มค็บุ๊ค ตราแอปเป้ิล สาเหตุคอืความเป็นรูปธรรม สามารถสมัผสัไดจ้รงิ  สามารถสาธติใหเ้หน็ถงึขอ้ดี
ขอ้เสยี  หากนวตักรรมใดเป็นนวตักรรมทีบุ่คคลสามารถสงัเกตผลของนวตักรรมได ้นวตักรรมนัน้จะมแีนวโน้มทีจ่ะ
แพร่กระจายอย่างรวดเรว็ 
 
ข้อเสนอแนะในการวิจยัครัง้ต่อไป 
 1. การวจิยัครัง้นี้เกีย่วกบัระดบัการยอมรบันวตักรรมระเบยีบวธิไีฟไนต์เอลเิมนต์ในครัง้นี้ศกึษาจากกลุ่ม
วศิวกรทัง้หมดโดยไม่ไดเ้จาะจงกลุ่ม ดงันัน้ในครัง้ถดัไปควรศกึษากลุ่มตวัอย่างวศิวกรทีม่ลีกัษณะงานทีร่บัผดิชอบ
งานออกแบบและค านวณเพยีงกลุ่มเดยีว เพราะกลุ่มที่มลีกัษณะงานที่รบัผดิชอบงานออกแบบจะคุ้นเคยหรือมี
ความรูจ้กันวตักรรมระเบยีบวธิไีฟไนตเ์อลเิมนตม์ากกว่ากลุ่มอื่นๆ ซึง่คาดว่าจะใหผ้ลลพัธท์ีเ่หมาะสมต่อไป 
 2. การวจิยัในครัง้นี้ใชต้วัแปรดา้นลกัษณะทางประชากรศาสตร ์ลกัษณะผูร้บันวตักรรม และคุณลกัษณะ
ของนวตักรรม เพื่อหาความสมัพนัธ์กบัระดบัการยอมรบันวตักรรมระเบียบวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์ แต่เนื่องจาก
ความสมัพนัธด์งักล่าวมคีวามสมัพนัธก์นัเพยีงเลก็น้อยเท่านัน้ ผูว้จิยัจงึคดิว่าในการวจิยัครัง้ถดัไปความศกึษาตวั
แปรอื่น เช่น ความเป็นองคก์รนวตักรรม แรงจูงใจ เป็นต้น เพื่อหาตวัแปรส าคญัทีม่ผีลต่อความสมัพนัธก์บัระดบั
การยอมรบันวตักรรมระเบยีบวธิไีฟไนตเ์อลเิมนตต่์อไป 
 3. การวจิยัในครัง้นี้การหาความสมัพนัธร์ะหว่างลกัษณะผูร้บันวตักรรม และคุณลกัษณะของนวตักรรมกบั
ระดบัการยอมรบันวตักรรมระเบยีบวธิไีฟไนตเ์อลเิมนตน์ัน้ใชว้ธิหีาถดถอยเชงิพห ุ(Multiple Regression Analysis) 
วิธีการนี้สามารถหาความสมัพันธ์ได้ในระดับหนึ่ง ผู้วิจ ัยคิดเห็นว่าในการวิจัยครัง้ถัดไปควรจะใช้วิธีการหา
ความสมัพนัธ์อื่นๆ มาใช้ เช่น การวิเคราะห์สหสมัพนัธ์ (Correlation Analysis) หรืออื่นๆ เพื่อเปรียบเทียบค่า
พยากรณ์ทีเ่กดิขึน้ 
 
กิตติกรรมประกาศ 
 สารนิพนธ์ฉบับนี้ ส า เร็จ ลุ ล่วงได้ด้วยดี จากความกรุณาและความช่วยเหลืออย่างดียิ่งจาก                      
อาจารย ์ดร.กลัยกติติ ์กรีตอิงักรู อาจารยท์ีป่รกึษาสารนิพนธ ์ทีไ่ดก้รุณาเสยีสละเวลาอนัมค่ีานับแต่เริม่ตน้จนเสรจ็
เรียบร้อยสมบูรณ์ ในการให้ค าปรึกษา ค าแนะน าที่มีคุณค่าช่วยเหลือและตรวจสอบแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆ                 
ในสารนิพนธ์ ซึ่งเป็นประโยชน์ในการท าสารนิพนธ์ฉบับนี้เป็นอย่างยิ่ง ผู้วิจ ัยกราบขอบพระคุณอย่างสูงไว้             
ณ โอกาสนี้ 
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