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บทคดัย่อ 
 

 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาการยอมรับนวัตกรรมระดับองค์กรที่มีผลต่อการยอมรับ
เทคโนโลยีสารสนเทศของพนักงานธนาคารในเขตกรุงเทพมหานคร 2) เพื่อศึกษาการยอมรับเทคโนโลยี
สารสนเทศทีม่ผีลต่อความพงึพอใจในการปฏบิตังิานของพนกังานธนาคารในเขตกรุงเทพมหานคร กลุ่มตวัอย่างที่
ใชใ้นการวจิยัเป็นพนกังานธนาคารในเขตกรุงเทพมหานคร ทีม่สีถานภาพเป็นพนกังานประจ าในช่วงปี พ.ศ. 2555 
– 2556 จ านวน 400 คน การเกบ็รวบรวมขอ้มูล ผูว้จิยัไดใ้ช้แบบสอบถาม ซึง่มคี่าความเชื่อมัน่ 0.802 ผูว้จิยัใช้
โปรแกรมส าเรจ็รปูส าหรบัวเิคราะหส์ถติพิรรณนาและวเิคราะหก์ารถดถอย 
  
 ผลการทดสอบสมมตฐิาน พบว่า 
 

1) การยอมรบันวตักรรมระดบัองคก์รของพนกังานธนาคารในเขตกรุงเทพมหานครท านายการ
ยอมรบัเทคโนโลยสีารสนเทศไดร้อ้ยละ 4.9 อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 

2) การยอมรบัเทคโนโลยสีารสนเทศของพนกังานธนาคารดา้นฮารด์แวรแ์ละซอฟตแ์วร ์การใชง้าน
ระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ ขอ้มลูและการตดิต่อสือ่สาร ท านายความพงึพอใจในการปฏบิตังิานของพนกังาน
ธนาคารในเขตกรุงเทพมหานครไดร้อ้ยละ 4.1 อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 

 
ค าส าคญั: การยอมรบันวตักรรม การยอมรบัเทคโนโลยสีารสนเทศ ความพงึพอใจในการปฏบิตังิาน 

 
Abstract 

 
 The purpose of this research was to study 1) the influence of organization innovation adoption 
on information technology adoption of banks' employees in Bangkok 2) the influence of information 
technology adoption on job satisfaction of banks' employees in Bangkok. Samples were 400 full-time 
banks' employees during 2012-2013 in Bangkok. Questionnaires were used for data collection with 
reliability of 0.802. Data were analyzed by the computer program for social science statistics. 
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 According to hypothesis, results revealed that 
 

1) Organization innovation adoption significantly predicted 4.9% of the variance in 
information technology adoption of bank’s employees in Bangkok at the 0.01 significance level. 

2) Information technology adoption significantly predicted 4.1% of the variance in job 
satisfaction of bank’s employees in Bangkok at the 0.01 significance level. 
 
Keywords: Innovation adoption, Information technology adoption, Job satisfaction 
 
บทน า 
 ความเปลี่ยนแปลงเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นกับทุกสังคม บุคคลที่อยู่ในสังคมต่างๆย่อมที่จะได้รับความ
เปลีย่นแปลงนัน้ดว้ย ปจัจุบนัเราพบว่าสงัคมมกีารเปลีย่นแปลงไปอย่างรวดเรว็ทัง้การเปลีย่นแปลงอย่างกระทนัหนั 
เช่น การออกกฎหมาย นโยบาย หรือข้อบังคับใหม่ๆ ที่มีผลต่อบุคคลในสังคมทันที หรือการที่สงัคมมีการ
เปลีย่นแปลงไปอย่างชา้ๆ เช่นวถิกีารด าเนินชวีติ ความเป็นอยู่ อาหารการกนิ วฒันธรรม สิง่เหล่านี้ลว้นอยู่รอบตวั
เราทัง้สิน้ การเปลีย่นแปลงเหล่านี้ลว้นน าไปสู่การพฒันาสงัคมใหเ้กดิความเจรญิรุ่งเรอืง กา้วหน้าในเรื่องของวตัถุ 
สิง่หนึ่งซึง่มกีารเจรญิเตบิโตไปพรอ้มๆกบัการเปลีย่นแปลงของสงัคมอย่างเหน็ไดช้ดั นัน่คอื เทคโนโลย ีเทคโนโลยี
ถือเป็นบทบาทส าคญัที่ด าเนินควบคู่กบัสงัคมในยุคปจัจุบนั ยิง่สงัคมพฒันามากขึน้เท่าไร เทคโนโลยกี็มคีวาม
เจรญิกา้วหน้ามากขึน้เท่านัน้ ขอ้บ่งชดัทีแ่สดงใหเ้หน็คอื การตดิต่อสือ่สารระหว่างบุคคลขา้มโลก แตกต่างจากเมื่อ
ก่อนที่ต้องเดินทางไปพบหน้ากนัเพื่อการเจรจา ยุคสมยัต่อมาเป็นการใช้โทรศพัท์เพื่อสื่อสารโดยแลกกบัค่า
โทรศพัท์ที่มีราคาสูง จนถึงยุคสมยัปจัจุบนัที่สามารถติดต่อกนัได้เพียงแค่ปลายน้ิวสมัผสั  เป็นผลให้เกิดการ
เปลีย่นแปลงในดา้นต่างๆ อย่างรวดเรว็ ทัง้ทางดา้นเศรษฐกจิ สงัคมและการเมอืง ส่งผลใหห้น่วยงานและองคก์ร
ธุรกจิจ าเป็นตอ้งปรบัตวัเพื่อใหส้อดคลอ้งและทนักบัการเปลีย่นแปลงและความเจรญิ กา้วหน้าดา้นการสื่อสาร และ
เทคโนโลยขีองโลก (ทองสง่า ผ่องแผว้.  2548: 1) การสื่อสารดงักล่าวไม่ไดเ้กดิในระดบับุคคลเท่านัน้ หากแต่ยงั
รวมไปถึงองค์กรต่างๆที่เลง็เหน็ถึงช่องทางในการด าเนินธุรกจิอย่างมีประสทิธิภาพ สะดวก รวดเรว็ อีกทัง้ยงั
สามารถลดค่าใช้จ่ายจากการเดนิทางได้เป็นอย่างดี ส าหรบัในโลกยุคโลกาภิวฒัน์ที่มองทัง้โลกเป็นลูกค้าแล้ว 
เทคโนโลยจีงึกลายเป็นเรื่องทีจ่ าเป็นอย่างเสยีมไิด ้องคก์รต่างๆทัง้ภาครฐัและเอกชน จงึพยายามหาเทคโนโลยทีี่
เหมาะสมกบัธุรกจิของตน (สงิหะ ฉวสีุข และ สุนันทา วงศจ์ตุรภทัร.  2555: บทคดัย่อ) กล่าวว่า การศกึษาดา้น
การยอมรบัการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศเป็นไปเพื่อน าไปสู่การใหค้ าอธบิายและการพยากรณ์การยอมรบัการใช้
เทคโนโลยสีารสนเทศ และการสร้างความเขา้ใจในอทิธพิลของปจัจยัต่างๆที่เป็นตวัช่วยและตวัเร่งให้เกดิการ
ยอมรบัและการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศของแต่ละบุคคลหรอืแต่ละองคก์าร รวมทัง้การแสดงใหเ้หน็ถงึเหตุผลของ
การลงทุนดา้นไอทใีนอนาคต (พรรณทพิา แอด า.  2549: 2) กล่าวไว้ในงานวจิยัว่า การประยุกต์ใชเ้ทคโนโลยี
สารสนเทศถอืเป็นกลยุทธห์ลกัประการหนึ่งทีห่น่วยงานต่าง ๆ จะตอ้งด าเนินการ เพื่อใหม้องเหน็ภาพของกจิกรรม
ดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศของหน่วยงานอนัจะน าไปสูค่วามมปีระสทิธภิาพ คุม้ค่าในการลงทุนและลดความซ ้าซอ้น
ในการปฏบิตังิานขององคก์ารซึง่การมองหาเทคโนโลย ีความรูใ้หม่ๆทีไ่ม่เคยใชม้าก่อน น ามาประยุกต์ปฏบิตัใิห้
เขา้กบัองคก์ร สิง่นัน้เรยีกว่า นวตักรรม 
 การน านวตักรรมต่างๆมาใชใ้นองคก์รไดน้ัน้ ผูบ้รหิารย่อมทีจ่ะเผชญิปญัหาไม่มากกน้็อยเช่น จะสามารถ
ดึงนวตักรรมเหล่านัน้มาก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดและปูพื้นฐานให้กลายเป็นนวตักรรมขององค์กรได้อย่างไร 
นวตักรรมใดทีจ่ะเหมาะสมกบัองคก์รของตนทีสุ่ด แรงกดดนัและแรงสนับสนุนทีจ่ะไดร้บัจากผูใ้ต้บงัคบับญัชาหาก
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น านวัตกรรมใหม่ๆมาใช้ พนักงานพร้อมที่จะปรบัตัวและยอมรบันวตักรรมระดบัองค์กรได้มากเพียงใด จาก
บทความ (เอกสทิธิ ์เลาะมงิ และคณะ.  2554: 104) กล่าวว่าการขาดความรูค้วามเขา้ใจ และความเหลื่อมล ้าดจิทิลั 
(Digital divide) ของพนกังานในองคก์รท าใหก้ารใชง้านและการแกไ้ขปญัหาขณะใชง้านมคีวามตดิขดัล่าชา้ ส่งผล
ใหก้ารใชป้ระโยชน์จากอนิเทอรเ์น็ตโปรแกรมส าเรจ็รปูต่างๆและการใชบ้รกิารทางอนิเทอรเ์น็ตไม่เตม็ประสทิธภิาพ 
ซึง่เมื่อผูบ้รหิารสามารถแกไ้ขปญัหาเหล่าน้ีและท าใหก้ลุ่มคนในองคก์รยอมรบันวตักรรมในระดบัองคก์รไดก้ย็่อมที่
จะเป็นเรื่องง่ายทีจ่ะใหพ้นกังานยอมรบันวตักรรมนัน้ๆ เพราะแทบจะเป็นไปไม่ไดเ้ลยส าหรบัองคก์ร ทีก่ารยอมรบั
นวตักรรมของตวับุคคลจะเกดิขึน้หากการยอมรบันวัตกรรมขององคก์รไม่เกดิขึน้ก่อน ซึ่งการยอมรบันวตักรรม
ระดบัองค์กรนัน้เกดิขึน้เพื่อการด าเนินธุรกจิ ในขณะที่การยอมรบันวตักรรมในระดบัพนักงานหรือตวับุคคลจะ
เกิดขึ้นกต่็อเมื่อพวกเขาเกิดความรบัรู้ว่านวตักรรมเหล่านัน้ช่วยในการท างานด้วยการสร้างประสทิธภิาพและ
ประสทิธผิลใหม้มีากขึน้ ก่อใหเ้กดิความสะดวกสบายในการท างานเปรยีบเทยีบกบัวธิดีัง้เดมิ หากพบว่านวตักรรม
ทีเ่ขา้มาสามารถตอบโจทย์เหล่านี้ได้ พนักงานกพ็ร้อมทีจ่ะยอมรบันวตักรรมเหล่านัน้ด้วยความรวดเรว็ ในทาง
กลบักนัหากพบว่านวตักรรมที่น ามาไม่สามารถตอบสนองความต้องการได้ พวกเขาก็มีแนวโน้มที่จะยอมรับ
นวตักรรมอย่างชา้ๆ หรอือาจไม่ยอมรบัเลย  
 จะเหน็ไดว้่าการยอมรบันวตักรรมในระดบัพนักงานหรอืตวับุคคลจะส่งผลต่อการปฏบิตัิงาน เพราะหาก
พนกังานเกดิการยอมรบัในเทคโนโลยแีลว้ย่อมหมายความว่าพวกเขาเหน็ขอ้ดวี่านวตักรรมเหล่านัน้มปีระโยชน์ต่อ
การปฏบิตังิานของพวกเขา ซึง่มุมมองส าหรบัผูบ้รหิารองคก์รสมยัใหม่จะมองว่า เมื่อพนักงานเกดิความพงึพอใจ
มากขึน้ จะส่งผลให้งานทีท่ าออกมามปีระสทิธภิาพและประสทิธผิลมากกว่าการท างานที่มุ่งเน้นแต่เพยีงผลงาน
เพยีงอย่างเดยีว นอกจากองคก์รจะไดผ้ลงานทีม่คีุณภาพแลว้ ยงัเป็นการช่วยลดค่าใชจ้่ายต่างๆขององคก์ร ไม่ว่า
จะเป็นค่าใช้จ่ายในการสรรหาพนักงานใหม่ การฝึกอบรมกระบวนการทักษะและความช านาญในงานนัน้ๆ 
นอกจากนัน้แลว้พนักงานทีม่คีวามพงึพอใจในงานของตนจะช่วยส่งเสรมิให้องคก์รมคีวามเขม้แขง็ทัง้ในดา้นของ
วฒันธรรมภายในองค์กรและด้านการแข่งขนักับคู่แข่งขันภายนอก กล่าวคือ ภายในองค์กร พนักงานจะให้
ความส าคญักบัการท างาน โดยค านึงว่างานเป็นสว่นหนึ่งของตนทีจ่ะตอ้งตัง้ใจ ทุ่มเท สรา้งความสามคัคกีบัสมาชกิ
ในองค์กร ซึ่งจะเป็นแรงกระตุ้นให้องค์กรก้าวไปข้างหน้า อีกทัง้ยงัเกิดความจงรกัภักดีแก่องค์กรตามมาด้วย 
ภายนอกองคก์ร องคก์รจะไดเ้ปรยีบเชงิแขง่ขนัในระยะยาวเหนือคู่แข่ง ซึง่การไดเ้ปรยีบเหนือคู่แข่งขนัจะส่งผลให้
เกดิก าไร หรอืผลตอบแทนแก่องคก์รในระยะยาว (พส ุเดชะรนิทร.์  2539: 35)   
 จากความส าคญัดงักล่าว ท าใหผู้ว้จิยัสนใจทีจ่ะศกึษาถงึระดบัการยอมรบันวตักรรมองคก์รทีส่่งผลต่อการ
ยอมรบัเทคโนโลยสีารสนเทศในระดบับุคคลและความพึงพอใจในการปฏบิตัิงานของพนักงานธนาคารในเขต
กรุงเทพมหานคร โดยผู้วิจ ัยได้มุ่งเน้นไปในเรื่องของการใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ฮาร์ดแวร์และ
ซอฟต์แวร์ ขอ้มูลและการติดต่อสื่อสาร เพื่อน าขอ้มูลดงักล่าวมาเป็นแนวทางในการปรบัปรุ งการน าเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใชใ้นการปฏบิตังิานของพนกังานต่อไป 
 
วตัถปุระสงคข์องการวิจยั 

1. เพื่อศกึษาการยอมรบันวตักรรมระดบัองคก์รทีม่ผีลต่อการยอมรบัเทคโนโลยสีารสนเทศของพนักงาน
ธนาคารในเขตกรุงเทพมหานคร 

2. เพื่อศกึษาการยอมรบัเทคโนโลยสีารสนเทศทีม่ผีลต่อความพงึพอใจในการปฏบิตัิงานของพนักงาน
ธนาคารในเขตกรุงเทพมหานคร 

 
 



4 
 

 นิยามศพัทป์ฏิบติัการ 
1. ความพงึพอใจในการปฏบิตังิาน หมายถงึ ความรูส้กึของพนักงานธนาคารทีเ่กดิจากการปฏบิตัิงาน

ดว้ยความสะดวกสบาย ลดขอ้ผดิพลาดในการท างาน สรา้งเสรมิคุณภาพชวีติทีด่ ีเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของ
เทคโนโลยีที่เข้ามาช่วยสนับสนุน ควบคุม ตรวจสอบการท างานให้มีประสทิธิภาพมากขึ้น โดยผู้วิจยัได้สร้าง
เครื่องมอืเพื่อใช้วดัความพงึพอใจในการปฏบิตังิานโดยใชแ้นวคดิของ MSQ Short form ทีไ่ด้รบัการอ้างถงึใน 
แอทต้าและสวสี (Attar; & Sweis.  2010: 49) ประกอบไปดว้ยค าถาม 20 ขอ้ ในลกัษณะของมาตราส่วนประเมนิ
ค่า (Likert Scale) แบ่งเป็น  5 ระดบั จากระดบัมากทีสุ่ด  (5) ถงึ น้อยทีสุ่ด  (1)  ผูท้ีไ่ดค้ะแนนสงูแสดงว่า
พนกังานเป็นผูท้ีม่คีวามพงึพอใจในการท างานมาก  

2. การยอมรบัเทคโนโลยสีารสนเทศ หมายถงึ การทีพ่นักงานธนาคารยอมรบัและน าเทคโนโลยไีม่ว่าจะ
เป็นคอมพวิเตอร ์ซอรฟ์แวรท์ัง้แบบส าเรจ็รปูและแบบพฒันาขึน้ส าหรบัการใชง้านเฉพาะดา้น โดยน าขอ้มูล (Data) 
ต่างๆมาท าการเกบ็รวบรวม วเิคราะห ์กลัน่กรอง และประมวลผล เพื่อน ามาใชง้านในระบบสารสนเทศ ซึง่จะก่อให้
ขอ้มูลสารสนเทศที่มปีระสทิธภิาพ (Information) ทีจ่ะสามารถน าไปใช้ในการสื่อสารภายในองค์กร เพื่อให้เกดิ
ประโยชน์ไดด้ว้ยกระบวนการทางอเิลค็ทรอนิกสท์ัง้ทางตรงและทางออ้ม โดยผูว้จิยัไดส้รา้งเครื่องมอืเพื่อใชว้ดัการ
ยอมรบัเทคโนโลยสีารสนเทศโดยใชแ้นวคดิของ IT Barometer ทีไ่ดร้บัการอา้งถงึในแอทต้าและสวสี (Attar; & 
Sweis.  2010: 49) ประกอบไปดว้ยค าถาม 21 ขอ้ในลกัษณะของมาตราส่วนประเมนิค่า (Likert Scale) แบ่งเป็น  
5 ระดบั จากระดบัมากทีสุ่ด  (5) ถงึ น้อยทีสุ่ด  (1)  ผูท้ีไ่ดค้ะแนนสงูแสดงว่าพนักงานเป็นผูท้ีม่กีารยอมรบั
เทคโนโลยสีารสนเทศในระดบัมาก  

3. การยอมรบันวตักรรมระดบัองคก์ร หมายถงึ การทีธ่นาคารยอมรบัการปรบัปรุงเปลีย่นแปลงหรอืการ
น ากระบวนการ แนวความคดิ วธิกีารใหม่ๆมาปรบัใช้ใหเ้กดิประโยชน์โดยน านวตักรรมเหล่านัน้ไปใช้ในองค์กร 
โดยผูว้จิยัไดท้ าการดดัแปลงแบบสอบถามจากงานวจิยัของ มาเลอรแ์ละโรเจอร ์ (Mahler; & Rogers.  1999: 
pp.729 - 734) และ IT Barometer ทีไ่ดร้บัการอา้งถงึในแอทต้าและสวสี (Attar; & Sweis.  2010: 49) โดยน า
บางสว่นของขอ้ค าถามจาก IT Barometer มาเพิม่ในแบบวดันี้เนื่องจากเป็นค าถามทีแ่สดงถงึระดบัการยอมรบัใน
ระดบัองคก์ร ประกอบไปดว้ยค าถาม 12 ขอ้ในลกัษณะของมาตราสว่นประเมนิค่า (Likert Scale) แบ่งเป็น 3 ระดบั
โดยมเีกณฑ์การใหค้ะแนนดงันี้ หากมกีารยอมรบันวตักรรม (2) หากไม่ยอมรบันวตักรรมแต่ใหเ้หตุผล (1) และ
หากไม่ยอมรบันวตักรรมและไม่ใหเ้หตุผล (0) ผูท้ีไ่ดค้ะแนนสงูแสดงว่าองคก์รทีบุ่คคลปฏบิตังิานอยู่มกีารยอมรบั
ในนวตักรรมระดบัองคก์รมาก  

 
 กรอบแนวคิดในการวิจยั  
 ในการศกึษาวจิยัเรื่อง “การยอมรบันวตักรรมระดบัองคก์ร การยอมรบัเทคโนโลยสีารสนเทศ และความ
พงึพอใจในการปฏบิตังิานของพนกังานธนาคารในเขตกรุงเทพมหานคร” มกีรอบแนวคดิในการวจิยัดงันี้ 
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ภาพ 1 กรอบแนวคดิในการวจิยั 
 

 สมมติฐานของการวิจยั 
1. การยอมรบันวตักรรมระดบัองคก์รของพนกังานธนาคารมผีลต่อการยอมรบัเทคโนโลยสีารสนเทศ 
2. การยอมรบัเทคโนโลยสีารสนเทศของพนกังานธนาคารดา้น ฮารด์แวรแ์ละซอฟตแ์วร ์การใชง้านระบบ

เทคโนโลยสีารสนเทศ ขอ้มลูและการตดิต่อสือ่สาร มผีลต่อความพงึพอใจในการปฏบิตังิานของพนกังานธนาคารใน
เขตกรุงเทพมหานคร 
 
ทบทวนวรรณกรรม 
 แนวคิดความพึงพอใจในการปฏิบติังาน เป็นความรู้สกึที่เกดิขึน้เมื่อผู้ปฏบิตังิานเกดิความรู้สกึและ
ทศันคติต่อการท างาน หากมคีวามรู้สกึในทางบวก จะมผีลให้เกดิความพงึพอใจในการปฏบิตัิงาน ซึง่ก่อให้เกดิ
ความมุ่งมัน่ ตัง้ใจ เสยีสละต่อองคก์ร ในทางกลบักนั หากผูป้ฏบิตังิานมคีวามรูส้กึในทางลบ จะมผีลท าใหเ้กดิความ
ไม่พงึพอใจในการปฏบิตังิาน ท าใหข้าดความรบัผดิชอบในการปฏบิตังิาน ขาดความกระตอืรอืรน้ในการปฏบิตังิาน 
ขาดความอุทศิตนใหก้บัการปฏบิตังิาน ผูว้จิยัได้ท าการพฒันาและปรบัปรุงแบบสอบถามจากเครื่องมอืวดัความ            
พงึพอใจในการปฏบิตังิานคอื Minnesota Satisfaction Questionnaire (Weiss; Dawis; England; & etc. Manual 
for the Minnesota Satisfaction Questionnaire. 1967: 1)  ทีถู่กสรา้งขึน้ในปี 1957 โดย University of 
Minnesota ทีว่ดัความพงึพอใจดว้ยปจัจยัทีส่ าคญั 20 ประการและใชว้ธิวีดัแบบ Likert scale 5 ระดบั โดยท าการ
แบ่งความพงึพอใจออกเป็น 3 ระดบัได้แก่ ความพึงพอใจในการปฏิบตัิงานภายนอก ความพึงพอใจในการ
ปฏบิตังิานภายใน และ ความพงึพอใจในการปฏบิตังิานโดยทัว่ไป  
 แนวคิดการยอมรบันวตักรรม หากเราจะมองว่าการยอมรบันวตักรรมเกดิขึน้แล้วหรอืไม่นัน้ควร
มองจากอะไร สิง่หนึ่งทีผู่ว้จิยัพบว่าบุคคลจะยอมรบันวตักรรมนัน้ๆกต่็อเมื่อพวกเขาใชน้วตักรรมเหล่านัน้ ยิง่พวก
เขายอมรบันวตักรรมเหล่านัน้มากเท่าไรกย็ิ่งก่อให้เกดิการใช้นวตักรรมนัน้มากขึ้นเท่านัน้ ในทางกลบักนัหาก
บุคคลปฏิเสธที่จะยอมรบันวตักรรม พวกเขาจะไม่ใช้นวัตกรรมเหล่านัน้เลย  ดังนัน้ผู้วิจยัได้ท าการดัดแปลง
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แบบสอบถามจากงานวจิยัของมาเลอรแ์ละโรเจอร ์(Mahler; & Rogers.  1999: 729-734) และ IT Barometer ที่
ไดร้บัการอา้งถงึในแอทตา้และสวสี (Attar; & Sweis.  2010: 49) โดยน าบางสว่นของขอ้ค าถามจาก IT Barometer 
มาเพิม่ในแบบวดันี้เนื่องจากเป็นค าถามที่แสดงถึงระดบัการยอมรบันวตักรรม ผู้วิจยัจงึดดัแปลงแบบสอบถาม
เพื่อใหเ้ขา้กบัสิง่ทีผู่ว้จิยัตอ้งการศกึษา ซึง่ในทีน่ี้คอืการยอมรบันวตักรรมระดบัองคก์รและอุปสรรคในการไม่ยอมรบั
นวตักรรมนัน้ๆ ประกอบไปดว้ยค าถาม 12 ขอ้ 
 แนวคิดการยอมรบัเทคโนโลยีสารสนเทศ การยอมรบัเทคโนโลยสีารสนเทศ หมายถงึ การทีบุ่คคล
หรอืกลุ่มบุคคลใดๆกต็ามยอมรบัและน าเทคโนโลยไีม่ว่าจะเป็นคอมพวิเตอร ์ซอรฟ์แวรท์ัง้แบบส าเรจ็รูปและแบบ
พฒันาขึน้ส าหรบัการใชง้านเฉพาะดา้น โดยน าขอ้มลู(Data) ต่างๆมาท าการเกบ็รวบรวม วเิคราะห ์กลัน่กรอง และ
ประมวลผล เพื่อน ามาใช้งานในระบบสารสนเทศ ซึ่งจะก่อให้สารสนเทศที่มปีระสทิธิภาพ (Information) ที่จะ
สามารถน าไปใช้ในการสื่อสารภายในองค์กร เพื่อให้เกิดประโยชน์ได้ด้วยกระบวนการทางอิเล็คทรอนิกส์ทัง้
ทางตรงและทางออ้ม ผูว้จิยัเลอืกใชแ้ละปรบัปรุงขอ้ค าถามมาจากแบบสอบถาม IT Barometer Survey, Denmark 
(March, 2001) ซึง่เคยมกีารน ามาใชใ้นงานวจิยัของ แอทตา้และสวสี (Attar; & Sweis.  2010: 49) โดยแบ่งค าถาม
ออกเป็น 3 ส่วนหลกัๆได้แก่ คอมพวิเตอร์และซอฟต์แวร์ การใช้งานระบบสารสนเทศ ข้อมูลและการสื่อสาร 
ประกอบไปดว้ยค าถาม 21 ขอ้และใชว้ธิวีดัแบบ Likert scale 5 ระดบั 
 
วิธีด าเนินการวิจยั 
 ประชากรท่ีใช้ในการวิจยั 

 ผูว้จิยัจะศกึษาการยอมรบันวตักรรมระดบัองคก์ร การยอมรบัเทคโนโลยสีารสนเทศ และความพงึพอใจใน
การปฏบิตังิานของพนกังานธนาคารในเขตกรุงเทพมหานคร ดว้ยขอบเขตของการวจิยัคอืประชากรทีใ่ชใ้นการวจิยั
เป็นพนกังานธนาคารในเขตกรุงเทพมหานคร ทีม่สีถานภาพเป็นพนกังานประจ าในช่วงปี พ.ศ. 2555 – 2556 
 กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยั 
 ธนาคารแห่งประเทศไทย (2550: ออนไลน์) ไดแ้บ่งกลุ่มธนาคารออกเป็น 3 ประเภทหลกั ดว้ยส่วนแบ่ง
ตลาดของสนิทรพัย์รวมที่สามารถจ าแนกเป็น ธนาคารขนาดใหญ่ ธนาคารขนาดกลาง และธนาคารขนาดเล็ก 
ธนาคารขนาดใหญ่ประกอบไปด้วย ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารไทยพาณิชย ์ธนาคารกสกิรไทย  
ธนาคารขนาดกลางประกอบไปดว้ย ธนาคารกรุงศรอียุธยา ธนาคารทหารไทย ธนาคารนครหลวงไทย (ปจัจุบนัถูก
ซือ้กจิการโดยธนาคารธนชาต) ธนาคารขนาดเลก็ประกอบไปดว้ย ธนาคารไทยธนาคาร (ปจัจุบนัถูกซือ้กจิการโดย
ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย) ธนาคารทิสโก้ ธนาคารเกียรตินาคิน ธนาคารสนิเอเชีย (ปจัจุบันถูกซื้อกิจการโดย
ธนาคารไอซีบีซี) ในการวิจัยครัง้นี้ผู้วิจ ัยได้เลือกกลุ่มตัวอย่างของธนาคารขนาดใหญ่คือธนาคารกสิกรไทย
ประกอบดว้ยจ านวนพนักงาน 16,681 คน (ธนาคารกสกิรไทย.  2555: ออนไลน์) ธนาคารขนาดกลางคอืธนาคาร
กรุงศรอียุธยา ประกอบดว้ยจ านวนพนักงาน 17,973 คน (ธนาคารกรุงศรอียุธยา.  2555: ออนไลน์) และธนาคาร
ขนาดเลก็คอืธนาคารทสิโก ้ประกอบดว้ยจ านวนพนักงาน 2,662 คน (รายงานประจ าปี ธนาคารทสิโก้.  2551: 
ออนไลน์) สาเหตุทีผู่ว้จิยัเลอืกธนาคารกสกิรไทย ธนาคารกรุงศรอียุธยา และธนาคารทสิโก ้เนื่องมาจากธนาคาร
ดงักล่าวมขีอ้มูลทีแ่สดงถงึจ านวนพนักงาน สะดวกต่อการคน้หาและการอา้งองิ จากขอ้มูลดงักล่าวเป็นขอ้มูลของ
ประชากรทีว่ดัในระดบัประเทศ ซึง่ผูว้จิยัไม่สามารถจ าแนกขนาดของประชากรในเขตกรุงเทพมหานครได้  ดงันัน้
ผู้วิจยัจงึใช้สูตรการค านวนแบบไม่ทราบจ านวนประชากรเพื่อก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่าง (กลัยา วาณิชย์
บญัชา.  2545: 26) โดยใชร้ะดบัความเชื่อมัน่รอ้ยละ 95 และระดบัความคลาดเคลื่อนรอ้ยละ 5 และใชก้ารสุ่ม
ตวัอย่างแบบตามสะดวก (Convenience Sampling) เพื่อเลอืกธนาคารหลายๆสาขาในเขตพืน้ทีก่รุงเทพมหานคร 
จากนัน้จงึใชว้ธิกีารสุม่ตวัอย่างแบบโควตา้ (Quota Sampling) เพื่อเลอืกพนักงานใหไ้ดค้รบตามจ านวนทีต่้องการ 
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ซึง่กลุ่มตวัอย่างในการวจิยัครัง้นี้เท่ากบั 385 คน เพื่อป้องกนัการสญูเสยีของแบบสอบถาม จงึท าการเกบ็ตวัอย่าง
ส ารองเพิม่อกีรอ้ยละ 4 เท่ากบัจ านวนตวัอย่าง 15 คน รวมทัง้สิน้ 400 คน 

 เครือ่งมือท่ีใช้ในการรวบรวมข้อมูล 

 เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการเกบ็รวบรวมขอ้มลูเป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) ทีผู่ว้จิยัไดส้รา้งขึน้เพื่อศกึษา
ถึงการยอมรับนวัตกรรมระดับองค์กรที่มีผลต่อการยอมรับเทคโนโลยีสารสนเทศและศึกษาถึงการยอมรับ
เทคโนโลยสีารสนเทศทีม่ผีลต่อความพงึพอใจในการปฏบิตังิานของพนักงานธนาคารในเขตกรุงเทพมหานคร ซึง่
สว่นหนึ่งของการสรา้งแบบสอบถามไดส้รา้งขึน้จากเอกสารและงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง โดยผูว้จิยัไดแ้บ่งแบบสอบถาม 
ออกเป็น 4 ส่วน ส่วนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับลักษณะส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วนที่ 2 
แบบสอบถามความคดิเหน็ดา้นการยอมรบันวตักรรมระดบัองค์กร ส่วนที่ 3 แบบสอบถามความคดิเหน็ด้านการ
ยอมรบัเทคโนโลยสีารสนเทศ สว่นที ่4 แบบสอบถามความคดิเหน็ดา้นความพงึพอใจในการปฏบิตังิาน 
 การตรวจสอบคณุภาพเครือ่งมือ 
 ผู้วิจ ัยท าการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือได้แก่ การตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา (Content 
Validity) โดยน าแบบสอบถามและแบบวัดที่ได้ปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของอาจารย์ที่ปรึกษา ไปให้
ผู้เชี่ยวชาญจ านวน 3 ท่าน เป็นผู้ตรวจสอบความถูกต้องและครอบคลุมของเนื้อหา จากนัน้ปรับปรุงแก้ไข
แบบสอบถามและแบบวัดตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ นอกจากนี้ยังได้ท าการตรวจสอบความเที่ยง 
(Reliability) ของขอ้มูล ผลการวเิคราะหค์วามเทีย่งของขอ้มูลพบว่า ผ่านเกณฑท์ีก่ าหนด โดยเกณฑ์มาตรฐานที่
ก าหนด คอื ค่าสมัประสทิธิแ์อลฟาฯ ของแต่ละตวัแปรแฝงตอ้งมค่ีามากกว่า 0.70 
 วิธีการวิเคราะหข์้อมูล 
 ผูว้จิยัใชโ้ปรแกรมส าเรจ็รปูในการวเิคราะหส์ถติทิางสงัคมศาสตรส์ าหรบัการวเิคราะหส์ถติพิรรณาและ
เพื่อวเิคราะหห์าค่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธอ์ย่างง่ายของเพยีรส์นั 
 
ผลการวิจยั 
 1. เพศ พนกังานทีต่อบแบบสอบถามสว่นใหญ่เป็น เพศหญงิ จ านวน 266 คน คดิเป็นรอ้ยละ 66.5 และ 
เพศชาย จ านวน 134 คน คดิเป็นรอ้ยละ 33.5 
 2. อายุ พนักงานทีต่อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นผูม้อีายุระหว่าง 26-35 ปี จ านวน 257 คน คดิเป็น
รอ้ยละ 64.3 รองลงมาเป็นผูม้อีายุต ่ากว่าหรอืเท่ากบั 25 ปี จ านวน 94 คน คดิเป็นรอ้ยละ 23.5 และผูม้อีายุ 36 ปี
ขึน้ไป จ านวน 49 คน คดิเป็นรอ้ยละ 12.2 ตามล าดบั 
 3. ระดบัการศกึษา พนักงานทีต่อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นผูม้รีะดบัการศกึษาปรญิญาตร ีจ านวน 
303 คน คดิเป็นรอ้ยละ 75.8 รองลงมาเป็นผูม้รีะดบัการศกึษาปรญิญาโทหรอืสงูกว่า จ านวน 97 คน คดิเป็นรอ้ยละ 
24.2 ตามล าดบั 
 4 .  ร า ย ได้ ต่ อ เ ดือน  พนั ก ง านที่ ต อบแบบสอบถามส่ ว น ให ญ่ เ ป็ นผู้ มี ร า ย ได้ ต่ อ เ ดือ น  
15,001 – 25,000 บาท จ านวน 219 คน คิดเป็นร้อยละ 54.8 รองลงมาเป็นผู้มีรายได้ต่อเดือน  
25,001 – 35,000 บาท จ านวน 85 คน คดิเป็นรอ้ยละ 21.2 ถดัมาเป็นผูม้รีายไดต่้อเดอืนมากกว่า 35,001 บาทขึน้
ไป จ านวน 74 คน คดิเป็นรอ้ยละ 18.5 และเป็นผูม้รีายไดต่้อเดอืนน้อยกว่าหรอืเท่ากบั 15,000  บาท จ านวน 22 
คน คดิเป็นรอ้ยละ 5.5 ตามล าดบั 
 5. ระยะเวลาการปฏบิตัิงาน พนักงานที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นผู้มอีายุการท างาน 3-5 ปี 
จ านวน 263 คน คดิเป็นรอ้ยละ 65.8 รองลงมาเป็นผูม้อีายุการท างาน 6-10 ปี จ านวน 72 คน คดิเป็นรอ้ยละ 18.0 
และเป็นผูม้อีายุการท างานต ่ากว่าหรอืเท่ากบั 2 ปี จ านวน 65 คน คดิเป็นรอ้ยละ 16.2 ตามล าดบั 
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 6. สถานภาพ พนักงานทีต่อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นผูม้สีถานภาพโสด จ านวน 308 คน คดิเป็น
รอ้ยละ 77.0 รองลงมาเป็นผู้มสีถานภาพสมรส/อยู่ด้วยกนั จ านวน 67 คน คดิเป็นร้อยละ 16.8 และเป็นผู้มี
สถานภาพหย่ารา้ง/หมา้ย/แยกกนัอยู่ จ านวน 25 คน คดิเป็นรอ้ยละ 6.2 ตามล าดบั 
 
 การยอมรบันวตักรรมระดบัองคก์ร 
 มเีพยีงขอ้ค าถามสองขอ้เท่านัน้ทีพ่นักงานทัง้ 400 คนยอมรบันวตักรรม คอื ระบบบรหิารลูกคา้สมัพนัธ ์
และ ระบบการออกรายงาน คดิเป็นรอ้ยละ 100 รองลงมา คอืระบบบรหิารธุรกรรม มจี านวน 389 คน คดิเป็นรอ้ย
ละ 97.3 ระบบบรหิารสนิเชื่อและระบบอนุมตัสินิเชื่อมจี านวน 384 คน คดิเป็นรอ้ยละ 96 ระบบสง่ขอ้มลูไปธนาคาร
แห่งประเทศไทย มจี านวน 372 คน คดิเป็นรอ้ยละ 93 ระบบการหกับญัชเีชค็ระหว่างธนาคารดว้ยอเิลก็ทรอนิกส ์มี
จ านวน 345 คน คิดเป็นร้อยละ 86.3 ระบบบริหารติดตามหนี้ มีจ านวน 341 คน คิดเป็นร้อยละ 85.3 ระบบ
ตรวจสอบลายเซน็ มจี านวน 334 คน คดิเป็นรอ้ยละ 83.5 ระบบบรหิารสนิเชื่อเช่าซือ้ มจี านวน 326 คน คดิเป็น
รอ้ยละ 81.5 ระบบการหกับญัชเีชค็ด้วยภาพเชค็และระบบการจดัเกบ็ภาพเชค็ มจี านวน 295 คน คดิเป็นรอ้ยละ 
73.8 และระบบกองทุนเงนิใหกู้ย้มืเพื่อการศกึษา มจี านวน 144 คน คดิเป็นรอ้ยละ 36 
  
 การยอมรบัเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลการยอมรับเทคโนโลยีสารสนเทศของพนักงานที่ใช้เป็นกลุ่มตัวอย่างใน
การศกึษาครัง้นี้จ านวน 400 คน พบว่า การยอมรบัเทคโนโลยสีารสนเทศโดยรวมอยู่ในระดบัมาก โดยมคี่าเฉลี่ย
เท่ากบั 3.92 ซึง่เมื่อพจิารณาเป็นรายดา้นพบว่าดา้นการใชง้านระบบเทคโนโลยสีารสนเทศอยู่ในระดบัปานกลาง มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.18 รองลงมาคอืด้านขอ้มูลและการสื่อสารอยู่ในระดบัมาก มคี่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.84 และด้าน
ฮารด์แวรแ์ละซอฟตแ์วรอ์ยู่ในระดบัมาก มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.75 ตามล าดบั 
 
 ความพึงพอใจในการปฏิบติังาน 
 จากผลการวเิคราะห์ข้อมูลด้านความพงึพอใจในการปฏบิตัิงานของพนักงานที่ใช้เป็นกลุ่มตัวอย่างใน
การศกึษาครัง้นี้จ านวน 400 คน พบว่า ความพงึพอใจในการปฏบิตังิานโดยรวมอยู่ในระดบัมาก โดยมคี่าเฉลี่ย
เท่ากบั 3.86 ซึ่งเมื่อพจิารณาเป็นรายด้านพบว่าด้านความพงึพอใจในการปฏบิตัิงานทัว่ไปอยู่ในระดบัมาก มี
ค่าเฉลีย่เท่ากบั 3.91 รองลงมาคอืด้านความพงึพอใจในการปฏบิตัิงานภายในอยู่ในระดบัมาก มคี่าเฉลี่ยเท่ากบั 
3.87 และดา้นความพงึพอใจในการปฏบิตังิานภายนอกอยู่ในระดบัมาก มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.80 ตามล าดบั 
 
สรปุและอภิปรายผลการวิจยั 
 ผลจากการศกึษา เรื่อง การยอมรบันวตักรรมระดบัองคก์ร การยอมรบัเทคโนโลยสีารสนเทศ และความ
พงึพอใจในการปฏบิตังิานของพนกังานธนาคารในเขตกรุงเทพมหานครสรุปผลไดด้งันี้ 
 
 วตัถปุระสงคข์อ้ท่ี 1 เพื่อศกึษาการยอมรบันวตักรรมระดบัองคก์รทีม่ผีลต่อการยอมรบัเทคโนโลยี
สารสนเทศของพนกังานธนาคารในเขตกรุงเทพมหานคร 
 สมมตฐิานการวจิยัขอ้ที ่1 กล่าวว่า “การยอมรบันวตักรรมระดบัองคก์รทีม่ผีลต่อการยอมรบัเทคโนโลยี
สารสนเทศของพนกังานธนาคารในเขตกรุงเทพมหานคร” ผลการวจิยัพบว่า การยอมรบันวตักรรมระดบัองคก์รทีม่ี
ผลต่อการยอมรบัเทคโนโลยสีารสนเทศของพนักงานธนาคารในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมนีัยส าคญัที่ระดบั 
0.01 ผลการวจิยันี้จงึสนบัสนุนสมมตฐิานการวจิยัขอ้ที ่1 
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 จากผลการวจิยัดงักล่าวแสดงใหเ้หน็ว่าการยอมรบันวตักรรมระดบัองคก์รส่งผลต่อการยอมรบัเทคโนโลยี
สารสนเทศในระดับบุคคลของพนักงาน หมายถึงเมื่อองค์กรน านวตักรรมเข้ามาใช้งาน พนักงานซึ่ งเป็นคน
ตอบสนองนโยบายขององคก์รจะตอ้งน านวตักรรมเหล่านัน้มาใชง้านไม่ว่าจะดว้ยทางตรงหรอืทางออ้ม ซึง่ส่งผลให้
พนักงานเกดิการยอมรบันวตักรรมเหล่านัน้ไปในตวั ผลจากการวจิยันี้มคีวามสอดคลอ้งไปในทศิทางเดยีวกนักบั
งานวจิยัของมาเลอรแ์ละโรเจอร ์(Mahler; & Rogers.  1999: Abstract) ทีศ่กึษาถงึปญัหาการไม่ยอมรบันวตักรรม
ของพนักงานธนาคารในประเทศเยอรมนัทีส่่งผลใหพ้วกเขาไม่น าเทคโนโลยเีหล่านัน้ไปปฏบิตังิาน โดยงานวจิยั
ดงักล่าวได้กล่าวถึงการยอมรบันวตักรรมในระดบัองค์กรจะส่งผลให้เกิดการยอมรบันวตักรรมในระดบับุคคล 
เช่นเดยีวกนักบังานวจิยัของณรงคเ์ดช พรหมเกดิ (2549: บทคดัย่อ) ทีท่ าการศกึษาถึงการยอมรบันวตักรรมใน
ระดบัองคก์ร 
 แต่อย่างไรกต็าม จากการทีต่วัแปรนี้สามารถท านายการยอมรบัเทคโนโลยสีารสนเทศไดเ้พยีงรอ้ยละ 4.9 
แสดงใหเ้หน็ว่า ตวัแปรเหล่านี้สามารถท านายการยอมรบัเทคโนโลยสีารสนเทศไดเ้พยีงเลก็น้อยเท่านัน้ อาจกล่าว
ไดว้่า ยงัมปีจัจยัอื่นๆอกีทีส่ามารถอธบิายการยอมรบัเทคโนโลยสีารสนเทศ 
 
 วตัถปุระสงค์ข้อท่ี 2 เพื่อศึกษาการยอมรับเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีผลต่อความพึงพอใจในการ
ปฏบิตังิานของพนกังานธนาคารในเขตกรุงเทพมหานคร 
 สมมติฐานการวิจัยข้อที่ 2 กล่าวว่า “การยอมรับเทคโนโลยีสารสนเทศของพนักงานธนาคารด้าน 
ฮารด์แวรแ์ละซอฟตแ์วร ์การใชง้านระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ ขอ้มลูและการตดิต่อสือ่สาร มผีลต่อความพงึพอใจ
ในการปฏิบัติงานของพนักงานธนาคารในเขตกรุงเทพมหานคร” ผลการวิจัยพบว่า การยอมรับเทคโนโลยี
สารสนเทศของพนักงานธนาคารดา้น ฮารด์แวรแ์ละซอฟต์แวร ์การใชง้านระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ ขอ้มูลและ
การติดต่อสื่อสาร มผีลต่อความพงึพอใจในการปฏบิตัิงานของพนักงานธนาคารในเขตกรุงเทพมหานคร  อย่างมี
นยัส าคญัทีร่ะดบั 0.01 ผลการวจิยันี้จงึสนบัสนุนสมมตฐิานการวจิยัขอ้ที ่2 
 จากผลการวจิยัดงักล่าวแสดงใหเ้หน็ว่าการยอมรบัเทคโนโลยสีารสนเทศในดา้นฮารด์แวรแ์ละซอฟต์แวร ์
การใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ข้อมูลและการติดต่อสื่อสาร ส่งผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบตัิงาน 
หมายถึง เมื่อพนักงานน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้งาน และพบว่าเทคโนโลยเีหล่านัน้ สามารถช่วยให้การ
ปฏบิตัิงานของตนมปีระสทิธิภาพ ลดความผดิพลาด ลดระยะเวลา ลดขัน้ตอนในการท างาน ซึ่งการยอมรบัน า
เทคโนโลยเีหล่าน้ีเขา้มาช่วยในการท างานจะท าใหพ้นกังานเกดิความพงึพอใจในการปฏบิตังิานขึน้ ผลจากการวจิยั
นี้เป็นไปตามทีก่ล่าวไวใ้นงานวจิยัของแอทต้าและสวสี (Attar; & Sweis.  2010: บทคดัย่อ) ทีพ่บว่าความรบัรู้
ทางด้านเทคโนโลยีจะส่งผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบตัิงานของพนักงานในประเทศจอร์แดน และมีความ
สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ พวงผกา พวัไพบูลยว์งศ ์(2553: 228) ทีพ่บว่าปจัจยัทางดา้นนวตักรรมมสี่วนช่วยให้
พนกังานเกดิความพงึพอใจต่อการปฏบิตังิาน 
 แต่อย่างไรกต็าม จากการทีต่วัแปรนี้สามารถท านายความพงึพอใจในการปฏบิตังิานไดเ้พยีงรอ้ยละ 4.1 
แสดงใหเ้หน็ว่า ตวัแปรเหล่านี้สามารถท านายความพงึพอใจในการปฏบิตังิานไดเ้พยีงเลก็น้อยเท่านัน้ อาจกล่าวได้
ว่า ยงัมปีจัจยัอื่นๆอกีทีส่ามารถอธบิายความพงึพอใจในการปฏบิตังิาน 
 
ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะในการน าผลจากการวิจยัไปใช้ 
 1. จากผลการวจิยัทีแ่สดงว่าการยอมรบันวตักรรมระดบัองคก์รมผีลต่อการยอมรบัเทคโนโลยสีารสนเทศ
ของพนักงานธนาคารในเขตกรุงเทพมหานคร แสดงใหเ้หน็ว่า การยอมรบัเทคโนโลยขีองพนักงานภายในองคก์ร 
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จะเกดิขึน้เมื่อองคก์รมกีารใหก้ารสนบัสนุนและรเิริม่นวตักรรมนัน้ๆใหเ้ป็นทีร่บัรูใ้นระดบัองคก์รเสยีก่อน เมื่อองคก์ร
เกดิการยอมรบันวตักรรมเหล่านัน้แลว้ พนักงานกจ็ะเกดิการยอมรบัเทคโนโลยเีหล่านัน้ด้วยเช่นกนั กล่าวอกีนัย
หน่ึง คอื ถา้ในระดบัองคก์รมปีญัหาในการใชง้าน  อนัไดแ้ก่  การขาดมาตรฐานในการใชง้านเทคโนโลยทีีเ่พยีงพอ 
อตัราการรู้จ ักน้อย การบริการไม่เหมาะสม หรือการได้รับข้อมูลที่ไม่เหมาะสมเกี่ยวกับเทคโนโลยีเหล่านัน้  
กจ็ะส่งผลให้พนักงานไม่ยอมรบันวตักรรม ดงันัน้บุคลากรที่มีหน้าที่บริหารองค์กร ไม่ว่าจะเป็นผู้บริหาร หรื อ
ผูจ้ดัการ ทีม่หีน้าทีค่วบคุมดแูลพนกังาน ควรกระตุน้ สนบัสนุนและผลกัดนัใหพ้นักงานในระดบัปฏบิตักิารเกดิการ
รบัรูน้วตักรรมต่างๆทีอ่งคก์รใชอ้ย่างเตม็ที ่เพื่อใหพ้นกังานเหล่านัน้เกดิการยอมรบันวตักรรมในระดบับุคคล อนัจะ
น าไปสูก่ารใชเ้ทคโนโลยเีหล่านัน้ในการปฏบิตังิาน 
 2. จากการศกึษาทีแ่สดงว่าการยอมรบัเทคโนโลยสีารสนเทศ พบว่าการยอมรบัเทคโนโลยสีารสนเทศใน
ด้าน ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ ขอ้มูลและการสื่อสาร การใช้งานระบบสารสนเทศ มีผลต่อความพงึพอใจในการ
ปฏบิตังิานของพนกังานธนาคารในเขตกรุงเทพมหานคร แสดงใหเ้หน็ว่า การยอมรบันวตักรรมในระดบับุคคลเป็น
ปจัจยัหน่ึงทีส่ง่ผลต่อความพงึพอใจในการปฏบิตังิาน ดงันัน้ บุคลากรทีม่หีน้าทีบ่รหิารองคก์ร เช่น ผูบ้รหิาร ควรให้
ความส าคญักบัการท าความเขา้ใจถึงการยอมรบันวตักรรมในระดบับุคคลของพนักงาน โดยใหก้ารสนับสนุนและ
สร้างการยอมรบัเทคโนโลยสีารสนเทศในด้าน ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ ขอ้มูลและการสื่อสาร การใช้งานระบบ
สารสนเทศ เพื่อให้พนักงานเกิดความพึงพอใจต่องานที่ท า ซึ่งจะเป็นแรงผลักดันองค์กรให้บรรลุเป้าหมาย             
ตามทีต่ัง้ไว ้
 
ข้อเสนอแนะในงานวิจยัครัง้ต่อไป 
 ส าหรบัการศกึษาวจิยัครัง้ต่อไป ผูว้จิยัมขีอ้เสนอแนะว่าควรมกีารศกึษาเพิม่เตมิในประเดน็ดงัต่อไปนี้ 
 1.ควรศึกษาวิจัยเพิ่มเติมเกี่ยวกับปจัจัยอื่นที่ส่งผลต่อการยอมรับนวัตกรรมของพนักงาน เพื่อ
เปรยีบเทยีบกบัผลการวจิยัครัง้นี้ 
 2.ควรศึกษาวิจัยเพิ่มเติมเกี่ยวกับปจัจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบัติงานเพื่อมุ่งพัฒนาขีด
ความสามารถของพนกังานและพฒันารปูแบบการปฏบิตังิานใหม้ากขึน้ 
 3.ควรศกึษาวจิยัเพิม่เตมิเกี่ยวกบัเทคโนโลยสีารสนเทศ โดยมุ่งเน้นค าถามทีม่ลีกัษณะเป็นค าถามของ
นวตักรรมระดบัองคก์รเฉพาะด้าน ควบคู่ไปกบัการก าหนด คดักรองกลุ่มตวัอย่างทีใ่ช้งานเทคโนโลยสีารสนเทศ
เหล่านัน้โดยเฉพาะ เพื่อใหผ้ลลพัธท์ีไ่ดจ้ากการวจิยัไดผ้ลทีแ่ม่นย าสงูสดุ  
 4.จากผลทีไ่ดจ้ากงานวจิยันี้ พบว่าผลลพัธท์ีไ่ดไ้ม่แตกต่างจากงานวจิยัของมาเลอรแ์ละโรเจอร ์(Mahler; 
& Rogers.  1999) และงานวจิยัของแอทต้าและสวสี (Attar; & Sweis.  2010) ซึง่แสดงใหเ้หน็ว่าวฒันธรรมที่
แตกต่างกนัไม่มผีลต่องานวจิยั ดงันัน้ควรท าการศกึษาวจิยัเพิม่เติมเพื่อทดสอบว่าวฒันธรรมที่แตกต่างกนัจะให้
ผลลพัธ์ที่เหมือนกนั นอกจากนัน้แล้วยงัควรเปลี่ยนกลุ่มประชากรด้วยการศึกษาวิจยัเพิม่เติมกบัประชากรใน
หลายๆประเทศเพื่อทดสอบผลลพัธว์่าเหมอืนหรอืแตกต่างกนัอย่างไร 
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