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องคก์ารวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) เป็นองคก์ารทีม่คีวามพรอ้มและความ

ช านาญทางด้านเทคโนโลยสีารสนเทศค่อนข้างน้อย จงึจ าเป็นต้องใช้บรกิารจากภายนอกเพื่อ
พฒันาระบบงานขององค์การให้สามารถแข่งขนักบัองค์การขนาดใหญ่ การเลอืกผู้ให้บรกิารจาก
ภายนอกดา้นการพฒันาระบบงานทีม่คีุณภาพจงึเป็นเรื่องทีส่ าคญั บรษิทัผูใ้หบ้รกิารควรจะรบัรูว้่า
ปจัจยัคุณภาพการใหบ้รกิารดา้นใดทีม่ผีลต่อการยอมรบัของผูว้่าจา้ง (SMEs)  

การศกึษาครัง้น้ีมวีตัถุประสงค์เพื่อหาปจัจยัด้านคุณภาพการใหบ้รกิารทีม่อีทิธพิลต่อการ
ยอมรบัการใชบ้รกิารพฒันาระบบงานจากภายนอกองคก์าร กรอบแนวคดิของงานวจิยัมพีืน้ฐานมา 
ทฤษฎีการยอมรบัเทคโนโลย ี(TAM) และเครื่องมอืวดัคุณภาพการให้บรกิารของ Yoon and 
Hyunsuk (2004) ประกอบด้วย 6 มติ ิคอื ความไว้วางใจ (Reliability) การตอบสนองต่อลูกค้า 
(Responsiveness) การประกนัคุณภาพ (Assurance) ความเขา้อกเขา้ใจ (Empathy) กระบวนการ 
(Process) และ การศกึษา (Education) เครื่องมอืวดัคุณภาพนี้ปรบัปรุงมาจาก SERVQUAL ของ 
Parasuramam, Ziethaml, and Berry (1990) ส่วน TAM เป็นเครื่องมอืวดัการยอมรบัการใช้
เทคโนโลย ีพฒันาโดย Davis (1989) TAM ประกอบดว้ย การรบัรูป้ระโยชน์ (Perceived of 
Usefulness) และการรบัรูค้วามง่ายของการใชง้าน (Perceived Ease of Use) 

กลุ่มตัวอย่างที่ท าการศึกษาในครัง้นี้คือ องค์การวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
(SMEs) ทีเ่คยใชบ้รกิารจากภายนอกเพื่อพฒันาระบบงานเพราะองคก์ารเหล่านี้จะสามารถใหข้อ้มลู
เกี่ยวกบัการใช้บรกิารภายนอกได้อย่างถูกต้องตัง้แต่เริม่ต้นกระบวนการจนสิ้นสุดกระบวนการ 
ผูว้จิยัไดส้่งแบบสอบถามโดยวธิ ีMail Survey ไปทัง้หมด 400 องคก์าร ไดร้บัการตอบกลบัและเป็น
แบบสอบถามฉบบัสมบูรณ์จ านวน 78 ฉบบั คดิเป็นอตัราการตอบกลบัรอ้ยละ 19.5         
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ผลการศึกษาพบว่าปจัจยัด้านคุณภาพการให้บริการที่มอีิทธิพลต่อการยอมรบัการใช้
บรกิารจากภายนอกเพื่อพฒันาระบบงานของผู้ว่าจา้งกลุ่ม SMEs ในภาพรวมคอื ความไว้วางใจ 
การศกึษาและการประกนัคุณภาพ ทัง้ 3 มตินิี้มผีลต่อทัง้ในดา้นการรบัรูป้ระโยชน์และรบัรูค้วาม
ง่ายของการใช้บรกิารจากภายนอก นอกจากนี้ผลการวจิยัยงัพบว่าผู้ว่าจา้งมทีศันคตทิางบวกต่อ
การใช้บรกิารจากภายนอกซึ่งจะมผีลส่งต่อความตัง้ใจที่จะใช้บรกิารด้านการพฒันาระบบงานจาก
ภายนอกองคก์ารต่อไปในอนาคต 

เมื่อวิเคราะห์ข้อมูลในแต่ละช่วงอายุของผู้ตอบแบบสอบถามปรากฏว่ามีปจัจัยด้าน
คุณภาพการให้บรกิารที่มผีลต่อการยอมรบัการใช้บรกิารจากภายนอกนัน้แตกต่างกนั โดยพบว่า
ในช่วงอาย ุ21-30 ปี มติทิีส่่งผลคอืความไวว้างใจของผูว้่าจา้งต่อผูใ้หบ้รกิาร ส่วนคนทีม่อีายุ 31-40 
ปี จะยอมรบัการใช้บริการจากภายนอกโดยค านึงถึงการตอบสนองต่อลูกค้าและการประกัน
คุณภาพการให้บรกิารของผู้รบัจ้าง ส าหรบัผู้ว่าจา้งที่มอีายุ 41 ปีขึน้ไป การตดัสนิใจยอมรบัจะ
ขึน้อยูก่บัการศกึษาและความไวว้างใจของผูว้่าจา้งต่อผูใ้หบ้รกิาร  

ส าหรบัผลการวเิคราะห์ตามประเภทขององค์การนัน้ ผู้วจิยัพบว่าการตดัสินใจใช้บรกิาร
ภายนอกขององค์การประเภทการผลติจะขึ้นอยู่กับการประกันคุณภาพและการศึกษา ส่วนการ
ยอมรบัการใชบ้รกิารภายนอกขององค์การประเภทการบรกิารจะเน้นในเรื่องของการตอบสนองต่อ
ลูกค้าและการประกันคุณภาพ ส่วนองค์การประเภทค้าปลีก-ค้าส่งจะยอมรบัการให้บรกิารจาก
ภายนอกโดยพจิารณาจากความไวว้างใจ, การตอบสนองต่อลกูคา้และการศกึษา 
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In SMEs, lacking of information technology competencies result in using service 
from outsourcers. Quality of services from outsourcers is a vital issue. Therefore, 
outsourcers should know which service quality factors effect on the decision of using 
outsourcing services. 

The objective of this research is to find out which service quality factors that 
influence the acceptance of application development service from outsourcers. The 
research was developed based on Technology Acceptance Model (TAM) and service 
quality measurement tool created by Yoon and Hyunsuk (2004) which modified from 
SERVQAL developed by Parasuramam, Ziethaml, and Berry (1990). While, model of 
Yoon and Hyunsuk includes 6 dimensions which are assurance, responsiveness, reliability, 
empathy, process and education, TAM consists of perceived of usefulness and perceived 
ease of use. 

The sample targets of this study are SMEs which have experiences related to 
employing outsourcers to develop applications. Therefore, they can provide accurate 
information from the beginning until the end of the development processes. The 
questionnaire was selected as a tool to collect information about service quality and 
acceptance. The respondent of each organization is the person who has the authority to 
decide whether to employ outsourcing or not. We sent 400 questionnaires by electronic mail 
and got 78 completed responses which equal to 19.5%. 
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The results from the study indicate that for the overall picture, reliability, education 
and assurance can explain the acceptance of the outsourcing. All of them influence on 
perceived of usefulness and perceived ease of use. We also found that SMEs has positive 
attention to use which may result in intention to use outsourcing service in the future. 
When we analyzed data according to age groups, we found that there are different quality 
service factors affect on the acceptance. In case of 21-30 years old, the influence factor is 
reliability. Persons who are 31-40 years old will recognize the outsourcing if the outsourcer 
can rapidly response to their requirements. In the case of persons who are older than 40 
years old, the acceptance will depend on education and reliability.  

Furthermore, the results for data analysis regarding to types of business show that 
the decision of manufacturing organizations to employ outsourcing associate to service and 
education factors. While service organizations focus on responsiveness and assurance 
factors, retail organizations emphasis on reliability, education and responsiveness factors. 
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ดา้นจนกระทัง่งานวจิยัครัง้นี้ส าเรจ็ลุล่วงไดด้ว้ยด ี
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บทน า 

 
1.1  ความส าคัญของปัญหา 
 

 การใช้บริการภายนอก (Outsourcing) เริ่มเข้ามามีบทบาทในวงการธุรกิจตั้งแต่ปีพ.ศ. 
2526 และมีการขยายตัวมาโดยตลอด จากข้อมูลของสมาคมการอาชีพด้านการเอาต์ซอร์ส 

ระหว่างประเทศ The international Association of Outsourcing Professional (IAOP) พบว่า

ปัจจุบันมีผู้เชี่ยวชาญกว่า 150,000 ราย ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการใช้บริการภายนอก และ
มีทั่วโลกมูลค่ากว่า 6 ล้านล้านดอลล่าร์สหรัฐ อีกทั้งยังมีแนวโน้มที่จะเติบโตอย่างต่อเน่ือง โดยมี

การขยายตัวสูงในประเทศอินเดีย และจีน ซึ่งมีข้อได้เปรียบทางด้านต้นทุนและความช านาญใน
การให้บริการ ที่ได้รับการฝึกฝนมาเป็นอย่างดี  
 ข้อมูลล่าสุดของการจัดอันดับประเทศที่เป็นแหล่งกิจกรรมการให้บริการจากภายนอก

ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่ดีที่สุดของโลก ดังตารางที่ 1.1 ได้มีจัดอันดับ 50 ประเทศของโลกที่
ให้บริการจากภายนอกด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น การบริการและสนับสนุนด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศ (IT Services and Support), ศูนย์กลางการติดต่อและฝ่ายสนับสนุน (Contact 
Centers and Back-Office Support) โดยพิจารณาจาก 3 ด้าน คือ ด้านความดึงดูดใจทาง

การเงิน (Financial Attractiveness) ด้านทักษะและความพร้อมของพนักงาน (People Skills 

and Availability) และด้านสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ (Business Environment) โดยผลการจัด
อันดับพบว่าว่าประเทศอินเดียคือ ประเทศที่เป็นแหล่งให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศที่ดีที่สุด

ของโลก รองลงมาคือประเทศจีน อันดับสามคือ มาเลเซีย และประเทศไทยติดอันดับเจ็ดของโลก
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ตารางท่ี 1.1  ตารางการจดัอนัดบัประเทศทีเ่ป็นแหล่งกจิกรรมการใหบ้รกิารจากภายนอกดา้น
เทคโนโลยสีารสนเทศทีด่ทีีสุ่ดของโลก 

 
อนัดบั ประเทศ ด้าน

การเงิน 
ด้านทกัษะและความ
พร้อมของพนักงาน 

สภาพแวดล้อม
ทางธรุกิจ 

รวม 

1 อนิเดยี 3.11 2.76 1.14 7.01 
2 จนี 2.62 2.55 1.31 6.49 
3 มาเลเซยี 2.78 1.38 1.83 5.99 
4 อยีปิต ์ 3.10 1.36 1.35 5.81 
5 อนิโดนีเซยี 3.24 1.53 1.01 5.78 
6 แมก๊ซโิก 2.68 1.60 1.44 5.72 
7 ไทย 3.05 1.38 1.29 5.72 
8 เวยีดนาม 3.27 1.19 1.24 5.69 
9 ฟิลปิปินส ์ 3.18 1.31 1.16 5.65 
10 ชลิ ี 2.44 1.27 1.82 5.52 

  
แหล่งท่ีมา: A.T. Kearney Global Service Location IndexTM, 2011 
 
 ส าหรบัประเทศไทย การใช้บรกิารภายนอก (Outsourcing) ไม่ถอืว่าเป็นเรื่องใหม่ทีไ่ม่
เคยมกีารด าเนินงานกนัมาก่อน แต่เป็นเรื่องทีม่มีานานแลว้ ในอดตีการใชบ้รกิารภายนอกอยู่ใน
รปูของการจา้งบรษิทัรกัษาความปลอดภยั การจา้งบรษิทัท าความสะอาด การจา้งบรษิทัรบัช่วง
ก่อสร้าง ซึ่งเป็นการจ้างในลกัษณะให้มาท าหน้าที่อย่างใดอย่างหน่ึง ปจัจุบนัการใช้บรกิาร
ภายนอกนิยมน ามาใช้กับงานต่างๆ มากขึ้น ครอบคลุมไปในทุกๆ ส่วนของงานเทคโนโลยี
สารสนเทศ เช่น การพฒันาระบบงานพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-commerce Application 
Development), การน าระบบมาใชใ้นการปฏบิตังิาน (Application Implementation), การรกัษา
ความปลอดภยัของเครอืขา่ย (Network Security Services) พฒันาไปถงึขึน้การจา้งบุคคลอื่นให้
ท า “กระบวนการท างาน” หรอืทีเ่รยีกว่า Business Process Outsourcing (BPO) 
 อย่างไรก็ตาม ในแง่ของการเป็นผู้ใช้หรอืผู้ตดัสนิใจเลอืกใช้บรกิารภายนอก ส่วนใหญ่
มกัจะจ ากดัอยู่ที่บรษิัทขนาดใหญ่ โดยเฉพาะผู้ประกอบการธุรกิจข้ามชาติ หรอืองค์การที่มี
ผูบ้รหิารเป็นชาวต่างชาต ิซึง่มองเหน็ความส าคญัในการใช้บรกิารภายนอก โดยการแบ่งส่วน
งานทีอ่งคก์ารไมม่คีวามเชีย่วชาญใหอ้งคก์ารภายนอกเป็นผูร้บัผดิชอบ แลว้ใชเ้วลาทัง้หมดสรา้ง
มูลค่าเพิม่ทางธุรกิจ ทุ่มเทเวลาและความคดิ ความสามารถทัง้หมดให้กบัธุรกิจหลกั ซึ่งที่จรงิ
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แล้ววิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) น่าจะมีความจ าเป็นในการใช้บริการภายนอก

เพื่อยกระดับมาตรฐาน  เพิ่มรายได้ให้กับองค์การและเพ่ือความสามารถในการแข่งขันกับ
องค์การขนาดใหญ่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เน่ืองจากวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) 

ส่วนใหญ่มีเจ้าของคนเดียวหรือจ านวนน้อย ควรใช้เวลาส่วนใหญ่ให้กับธุรกิจหลักขององค์การ
มากกว่า อีกทั้งในเรื่องของความไม่พร้อมที่จะใช้ทรัพยากรภายในที่มีอยู่นั้น ท างานด้วยตนเอง 

เช่น งานด้านการสร้างและบริหารระบบสารสนเทศ ซึ่งต้องใช้บุคคลากรที่มีความเชี่ยวชาญ

ทางด้านฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ที่มีประสิทธิภาพ รวมทั้งสถานที่ท างานและระบบการสื่อสารที่มี
ความเร็วสูง ถ้าหากมีการลงทุนทั้งหมดต้องใช้เวลาและงบประมาณสูงมาก ทางเลือกหน่ึงคือ 

การใช้บริการภายนอกที่มีความเชี่ยวชาญด าเนินงานแทน 
สิ่งที่ผู้บริหารหรือผู้ที่มีอ านาจในการตัดสินใจควรน ามาพิจารณาในการเลือกบริษัทผู้

ให้บริการจากภายนอกมี 4 ข้อ (เศรษฐพงค์ มะลิสุวรรณ, 2548 อ้างถึงใน ชมัยพร  วิเศษมงคล, 

2553) คือ 
1) ความเอาใจใส่ในการบริการของบริษัทผู้ให้บริการจากภายนอกให้ความ 

ส าคัญถึงความพอใจและความต้องการที่แท้จริงของผู้ใช้บริการ 
2) ความปลอดภัยของข้อมูลต้องมีมากพอ เน่ืองจากการใช้บริการจากภายนอก 

ข้อมูลของผู้ให้บริการและผู้รับบริการจะต้องแลกเปลี่ยนกัน จึงท าให้ต้องมีความปลอดภัยของ

ข้อมูลสูง 
3) การปฏิบัติต่อพนักงานในองค์การของผู้ใช้บริการ ความพอใจของพนักงาน

ในองค์การของผู้ใช้บริการต่อผู้ให้บริการมีโดยตรงต่อผลงานที่จะได้รับ รวมไปถึงขึ้นตอนการ
พัฒนาบุคลากรในองค์ผู้ใช้บริการด้วย 

4) ความพร้อมทางด้านเทคโนโลยีของผู้ให้บริการ ทั้งในส่วนของฮาร์ดแวร์และ

ซอฟต์แวร์ รวมไปถึงระบบสนับสนุนต่างๆ เช่น การส ารองข้อมูล ความสามารถในการเช่ือมต่อ
เครือข่าย เป็นต้น 

คุณภาพการให้บริการเป็นปัจจัยอย่างที่สามารถน ามาวัดการยอมรับการใช้บริการจาก
ภายนอกเพื่อพัฒนาระบบงานได้ การยอมรับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นการศึกษาเชิง

พฤติกรรมมนุษย์เพื่ออธิบายวิธีการและเหตุผลของแต่ละคนในการยอมรับเทคโนโลยีสารสนเทศ

ใหม่ๆ และสร้างความเข้าใจในอิทธิพลหรือปัจจัยต่างๆที่มีตัวช่วยหรือตัวเร่งให้เกิดการยอมรับ
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของแต่ละบุคคลหรือแต่ละองค์การ รวมทั้งแสดงให้เห็นถึง

เหตุผลการลงทุนทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในอนาคต ในการวิจัยครั้งน้ีได้เลือกคุณภาพการ
ให้บริการมาเป็นปัจจัยในการศึกษาการยอมรับการใช้บริการจากภายนอกเพื่อพัฒนาระบบงาน

ของผู้ว่าจ้างในองค์การวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) เน่ืองจาก SMEs เป็น

องค์การที่ส าคัญในการขับเคลื่อนของระบบเศรษฐกิจของประเทศไทย อีกทั้งยังมีขนาดของ
ประชากรจ านวนมาก ท าให้สามารถสะท้อนให้เห็นภาพรวมของพฤติกรรมการยอมรับการใช้
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บริการจากภายนอกเพื่อพัฒนาระบบงานได้ ทั้งน้ีเพ่ือเป็นแนวทางให้บริษัทผู้ให้บริการภายนอก

น าไปพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพการให้บริการให้สามารถตอบสนองความต้องการของผู้ว่าจ้าง
ได้ต่อไป 

 

1.2   วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 

เพื่อหาปัจจัยทางด้านคุณภาพการบริการที่มีอิทธิพลต่อการยอมรับการใช้บริการพัฒนา

ระบบงานจากภายนอกองค์การโดยพิจารณาการรับรู้ว่ามีประโยชน์และการรับรู้ว่าง่ายต่อการใช้
บริการที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการจากองค์การภายนอก  

 

1.3 ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 

1.3.1 ผลของงานวิจัยสามารถใช้เป็นแนวทางส าหรับการตัดสินใจเลือกใช้บริการการ

จัดจ้างภายนอกพัฒนาระบบงานของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) 

1.3.2 บริษัทผู้ให้บริการการจัดจ้างภายนอกด้านการพัฒนาระบบงาน ตระหนักถึง
ความต้องการทางด้านคุณภาพการบริการของผู้ว่าจ้างและสามารถน ามาปรับปรุงและพัฒนา

ความสามารถและคุณภาพการบริการได้ 
 

1.4 ขอบเขตของการวิจัย 
 

1.4.1 คุณภาพการบริการครอบคลุม 6 มิติ คือ ความไว้วางใจ (Reliability) การ
ตอบสนองต่อลูกค้า (Responsiveness) การประกันคุณภาพ (Assurance) ความเข้าอกเข้าใจ 

(Empathy) กระบวนการ (Process) การศึกษา (Education) ว่าแต่ละมิติมีผลต่อการตัดสินใจ ใช้
บริการภายนอกพัฒนาระบบงาน ในระดับของการรับรู้ว่ามีประโยชน์หรือการรับรู้ว่าง่ายต่อการ

ใช้งานในทัศนคติของผู้ที่มีอ านาจในการตัดสินใจ  

1.4.2 ผู้ตอบแบบสอบถามคือเจ้าของบริษัทหรือผู้มีอ านาจในการตัดสินใจของวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ในเขตกรุงเทพมหานคร 

1.4.3 ประเภทของการให้บริการจากภายนอกคือการให้บริการภายนอกด้านพัฒนา
ระบบงาน (Application Development Outsourcing) 
 

 

 



 
 

 

บทท่ี 2 

       
แนวคิด ทฤษฏีและการทบทวนวรรณกรรม 

 
ในบทนี้อธบิายภาพรวมของการใชบ้รกิารภายนอกดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ โดยเริม่จาก

ค านิยามของการใชบ้รกิารภายนอกด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ ววิฒันาการจากอดตีจนถงึปจัจุบนั 

ประเภทของการใช้บรกิารภายนอก ปจัจยัที่ผลกัดนัให้บรษิัทสนใจการใช้บรกิารภายนอกด้าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ การใชบ้รกิารภายนอกดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศในประเทศไทย ต่อจากนัน้

อธิบายถึงแนวคดิเกี่ยวกบัทฤษฎีการยอมรบัและแบบจ าลองการยอมรบัเทคโนโลยสีารสนเทศ 

แนวคดิเกี่ยวกบัคุณภาพการให้บรกิาร เครื่องมอืวดัคุณภาพการให้บรกิาร ค านิยามของวสิาหกจิ

ขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) งานวจิยัที่เกี่ยวขอ้งและส่วนสุดท้ายจะเป็นการอธบิายกรอบ

แนวคดิและสมมตฐิานของงานวจิยั  

 
2.1  ค านิยามของการใช้บริการภายนอกด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 
 นักวิชาการ ได้นิยามค าว่า การใช้บริการภายนอกด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ            
(IT Outsourcing) ไวห้ลากหลายความหมาย อาทเิช่น  

Lacity and Hirschheim (1993) การซื้อสนิค้าหรอืบรกิารซึ่งเคยด าเนินการภายใน
องคก์าร  

Takac (1994) การโอนถ่ายทรพัยส์นิ อาท ิคอมพวิเตอรแ์ละบุคลากรจากผูใ้ชง้านไปยงั
ผูใ้หบ้รกิารโดยผูใ้หบ้รกิารจะดแูล รบัผดิชอบกจิกรรมอนัเกดิจากทรพัยส์นิเหล่านัน้  

Apte et al. (1997) การเปลีย่นผ่านระบบสารสนเทศบางส่วนหรอืทัง้หมดในองคก์ารไป
ยงัผูใ้หบ้รกิาร 

Willcocks and Kern (1998) การเปลี่ยนผ่านไปยงับุคคลที่สามเพื่อบรหิารจดัการ
ทรพัยากร ทรพัยส์นิ และ/หรอื กจิกรรมดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ/ระบบสารสนเทศ เพื่อใหไ้ด้
ผลลพัธต์ามทีต่อ้งการ  
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จากการวเิคราะห์ค านิยามของนักวจิยัขา้งต้น ผู้วจิ ัยพบว่านิยามมสี่วนทีเ่หมอืนกนัและ
ต่างกนั ส่วนที่เหมอืนกนัคอืการเปลี่ยนผ่านงานด้านระบบสารสนเทศไปยงับรษิัทที่สามหรอื
บุคคลทีส่ามบรหิารจดัการ ส่วนทีต่่างกนัคอืขนาดของส่วนงานด้านระบบสารสนเทศทีใ่ห้บรษิทั
ภายนอกดูแลจดัการ ดงันัน้ผู้วจิยัจงึได้ให้ค ายามของการใช้บรกิารภายนอกด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศส าหรบังานวจิยันี้คอื การทีบ่รษิทัว่าจา้งบุคคลหรอืบรษิทัผูใ้หบ้รกิาร เพื่อด าเนินการ
จดัการและใหบ้รกิารดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ รวมถงึการบรหิารจดัการทรพัยากรทีใ่ชใ้นการ
ผลติบรกิารนัน้ๆ โดยอาจจะด าเนินการในบางส่วนหรอืทัง้ระบบงานเทคโนโลยสีารสนเทศ 

 
2.2  วิวฒันาการของการใช้บริการภายนอกด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

ในรายงานการศึกษาและวจิยัเรื่อง การใช้บรกิารภายนอกด้านระบบสารสนเทศของ    
ดบิเบริน์และทมีงานวจิยั (Dibbern et.al., 2004) ไดร้ะบุว่าการใชบ้รกิารภายนอกดา้นเทคโนโลยี
สารสนเทศครัง้แรกเกดิขึ้นในปีค.ศ. 1963 โดยบรษิัทบูลครอสส์ (Blue Cross) ในมลรฐั        
เพนซลิเวเนีย ประเทศสหรฐัอเมรกิา ได้เซน็สญัญาว่างจา้งบรษิทั EDS (Electronic Data 
System) ให้เขา้มาด าเนินการด้านระบบขอ้มูลสารสนเทศของบรษิทั ซึ่งถอืได้ว่าเป็นการใช้
บรกิารภายนอกครัง้แรกของธุรกิจขนาดใหญ่ ที่ว่าจ้างบรษิัทอื่นมาบรหิารจดัการระบบ
เทคโนโลยสีารสนเทศทัง้ระบบ ซึ่งรวมถึงฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ ข้อมูล และบุคลากรด้าน
เทคโนโลยสีารสนเทศ ระหว่างปี ค.ศ 1970-1979 บรษิทั EDS ไดข้ยายการใหบ้รกิารดา้นการ
เทคโนโลยสีารสนเทศกบับรษิทัขนาดใหญ่ เช่น ฟรโิตร-เลย ์(Fritro-Lay) และเจเนอรลัมอเตอร ์
(General Motor) ในช่วงกลางปี ค.ศ. 1980 บรษิทั EDS ได้เซน็สญัญาการให้บรกิารด้าน
เทคโนโลยสีารสนเทศกบัสายการบนิคอนตเินนตลั (Continental Airline) ธนาคารเฟิสต์ซติี ้
(First City Bank) และบรษิทัเอนรอน (Enron) ซึง่ท าใหห้ลายบรษิทัหนัมาใหค้วามสนใจการ
เอาตซ์อรส์เทคโนโลยสีารสนเทศกนัมากขึน้ในช่วงปลายปี ค.ศ. 1980 บรษิทัไอบเีอม็ (IBM) ได้
เขา้มาใหบ้รหิารธุรกจิบรกิารภายนอกดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ โดยตัง้หน่วยงานเฉพาะขึน้มา
ก ากบัดูแลในการใหบ้รกิารดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ เพื่อท าการแข่งขนักบับรษิทั EDS บรษิทั
ไอบเีอม็ประสบความส าเรจ็ในการเซน็สญัญากบับรษิทัโกดกั (Kodak) ในปี ค.ศ. 1989 ซึง่การ
เซน็สญัญามูลค่า 1,000 ล้านเหรยีญสหรฐัฯ การด าเนินการในครัง้นี้น าไปสู่การตื่นตวัและ
ตอบสนองของหลายบรษิทัชัน้น าทัว่โลกมกีารยอมรบัว่าการใช้บรกิารภายนอกด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศเป็นกลยุทธ์หนึ่ งในการเพิ่มประสิทธิผลการท างาน และท าให้ธุรกิจประสบ
ความส าเรจ็ บรษิทัทีเ่ลอืกใชบ้รกิารภายนอกดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศหลงัจากความส าเรจ็ของ
บรษิทัโกดกั ไดแ้ก่ 
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1) บริษัทเจเนอรัลไดนามิกส์ (General Dynamics), สายการบินเดลต้า (Delta 

Airline), บริษัทซีร็อกซ์ (Xerox) และบริษัทเซฟรอน (Chevron) ในสหรัฐฯ 
2) บริษัทอินแลนด์เรเวนิว (Inland Revenue), บริษัทโรลส์รอยซ์ (Rolls 

Royce), บริษัทบีพี (BP) และบริษัทยริติสแอร์โรสเปส (British Aerospace) ในสหราชอาณาจักร 
3) รัฐบาลของมลรัฐออสเตรเลียใต้ (South Australian Government), บริษัท           

เทเลสตรา (Telestra) และธนาคารคอมมอนเวลท์ออสเตรเลีย (Commonwealth Bank of 

Austealia) ในประเทศออสเตรเลีย 
4) บริษัทลุตทานซา (Lutthansa) และธนาคารดัตซ์ (Deutche Bank) ใน

ประเทศเยอรมนี 
นอกจากน้ีรูปแบบการใช้บริการภายนอกด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ยังมีการพัฒนา

อย่างต่อเน่ืองตั้งแต่ช่วงปี ค.ศ. 1960 เป็นต้นมา ดังตารางที่ 2.1 โดยในช่วงปี ค.ศ. 1960 เป็น

ยุคที่คอมพิวเตอร์มีขนาดใหญ่และราคาแพง บริษัทส่วนมากว่าจ้างให้ผู้ให้บริการหรือองค์การมือ
อาชีพเข้ามาบริหารจัดการระบบคอมพิวเตอร์ เพื่อให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศกับบริษัท 
 

ตารางท่ี 2.1  วิวัฒนาการรูปแบบการใช้บริการภายนอกด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

ปี เง่ือนไขการใช้บริการ รูปแบบการใช้บริการ 

1960 ฮาร์ดแวร์มีขนาดใหญ่และราคาแพง การบริหารจัดการและด าเนินงานระบบ

คอมพิวเตอร์ 

1970 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาซอฟต์แวร์และ  
แอพพลิเคชัน 

การพัฒนาโปรแกรมและแอพพลิเคชัน 

1980 สนับสนุนกระบวนการธุรกิจขององค์การ การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ
เฉพาะองค์การนั้นๆ 

1990 มีการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีที่มีความ

ซับซ้อนในการด าเนินงาน 

การบริหารจัดการงานเฉพาะด้าน 

 

แหล่งท่ีมา:  บุญเลิศ วัจจะตรากุล, 2551. 
 

ในปี ค.ศ. 1970 เป็นยุคที่มีความต้องการใช้งานซอฟต์แวร์และแอพพลิเคชันมากขึ้น    

ท าให้เกิดความต้องการและขาดแคลนบุคลากรทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ในการพัฒนา

ซอฟต์แวร์และแอพพลิเคชันเป็นอย่างมาก บริษัทจึงต้องว่าจ้างผู้พัฒนาโปรแกรมจากภายนอก
มาพัฒนาแอพพลิเคชันให้กับบริษัท ในปลายยุคที่ 1970 เป็นยุคที่คอมพิวเตอร์มีขนาดเล็กลง 
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อาท ิมนิิคอมพวิเตอร ์และคอมพวิเตอรส์่วนบุคคล (Personal Computer) เขา้มาบรกิารงานทาง
ธุรกจิกนัมากขึน้ 

ช่วงปี ค.ศ. 1980 บรษิทัใหค้วามสนใจกบัการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศการสนับสนุน
ธุรกิจขององค์การกนัมากขึ้น โดยเริม่ตัง้แต่การใช้เทคโนโลยสีารสนเทศในกระบวนการผลติ 
จนถึงการน าผลผลติสู่ผู้บรโิภค (Vertical Integration) บรษิัทเล็งเหน็ความส าคญัของการ
ด าเนินงานเทคโนโลยสีารสนเทศภายในองคก์าร โดยการจดัซือ้อุปกรณ์ซอฟต์แวรแ์ละฮารด์แวร์
มาตรฐานมาประกอบเพื่อบรหิารจดัการระบบเทคโนโลยสีารสนเทศเฉพาะของแต่ละองค์การ 
(Customization Management) 

ในช่วงปี ค.ศ. 1990 เป็นช่วงที่มกีารเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ
เครอืข่าย และการใช้เทคโนโลยทีีซ่บัซ้อนมากยิง่ขึน้ บรษิทัได้ให้ความสนใจในการใชบ้รกิาร
ภายนอกดา้นการบรหิารจดัการเครอืข่ายและโทรคมนาคม (Network and Telecommunication 
Management) การเชื่อมต่อการท างานของระบบงานต่างๆ (Distributed System Integration) 
การพฒันาแอพพลเิคชนั (Application Development) และการด าเนินงานของระบบต่างๆ 
(System Operations) กนัมากขึน้ 
 

2.3  ประเภทการใช้บริการภายนอกด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

Lacity and Hirschheim (1995) ได้มกีารจดัประเภทการใช้บรกิารภายนอกด้าน
เทคโนโลยสีารสนเทศ ออกเป็น 3 ประเภท ดงัตารางที ่2.2 โดยเป็นเปอรเ์ซน็ต์ของงบประมาณ
ด้านระบบสารสนเทศ ตามสัดส่วนของงบประมาณการจัดจ้างภายนอกด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
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ตารางท่ี 2.2  ประเภทการใชบ้รกิารภายนอกดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ 
 

ประเภท ค านิยาม 
การจดัจา้งภายนอกทัง้หมด  
(Total Outsourcing) 

การตดัสนิใจทีจ่ะโอน 80% หรอืมากกว่าของงบประมาณ
เทคโนโลยสีารสนเทศ  ใหบ้รษิทัภายนอกจดัการ 

การจดัจา้งภายนอกบางส่วน  
(Selective Outsourcing) 

การตดัสนิใจทีจ่ะโอนตัง้แต่ 20%-80% ของงบประมาณ
เทคโนโลยสีารสนเทศ  ใหบ้รษิทัภายนอกจดัการ 

การด าเนินการภายในทัง้หมด  
(Total Insourcing) 

การตดัสนิใจทีจ่ะเกบ็งบประมาณดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศไว ้
80% หรอืมากกว่าหลงัจากทีไ่ดป้ระเมนิทางการตลาดแลว้ ไว้
ด าเนินการภายในเอง 

 
แหล่งท่ีมา:  Lacity and Hirschheim, 1995. 
 

นอกจากนี้ยงัมีการจดัประเภทการใช้บริการภายนอกด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ โดย
จ าแนกตามการจดัแตกต่างกนั เช่นระยะเวลาของสญัญา วตัถุประสงคข์องการจา้งหรอืลกัษณะของ
สญัญาทีจ่า้ง เป็นตน้ การจ าแนกประเภทและค านิยาม ดงัตารางที ่2.3 
 

ตารางท่ี 2.3  ประเภทการใชบ้รกิารภายนอกดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ (อื่นๆ) 
 

ประเภท ค านิยาม อ้างอิง 
การแบ่งกนัใชเ้วลา  
(Time-Sharing) 

การแบ่งกนัใช้เวลา (Time-Sharing) การ
ใช้ทรพัยากรต่าง ๆ เช่น ตวัประมวลผล 
เครื่องพมิพ์ และหน่วยขบัจานบนัทกึใน
เครื่องเมนเฟรม หรอืเครอืข่าย ให้มี
ประสทิธภิาพสูงสุด โดยใชร้่วมกนัในเวลา
เดยีวกนั 

Grover et at.1994 
Lee et al 2003 

บอดี ้ชอ้ป  
(Body Shop) 

การใช้โซลูชัน่ระยะสัน้เพื่อให้ตรงกับ
โครงการเฉพาะความต้องการปกติโดย
การจ้างพนักงานสัญญาและบรหิารโดย
พนกังานบรษิทั 

Lacity et al. 1993 

การบรหิารโครงการ  
(Project Management) 

การจัดจ้างภายนอกเป็นลักษณะของ
โครงการ และใช้ระยะเวลาสัน้ โดยอยู่
ภายใตก้ารจดัการของผูใ้หบ้รกิาร 

Lacity et al. 1993 
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ตารางท่ี 2.3  (ต่อ) 
 

ประเภท ค านิยาม อ้างอิง 
ทรานสชิัน่ เอาซอรส์ซิง่
(Transitional 
Outsourcing) 

การโอนระบบงานบางส่วนให้ผู้บริการ
ภายนอกเป็นคนจดัการ โดยปกติจะเป็น
ระบบงานเดมิเพื่อสรา้งระบบงานใหม่ 

Kern et al. 2001 
Lacity et al. 2001 

สมารท์ คอนแทรคคิง่ 
(Smart Contracting) 

การแนะน าลูกค้าในการเขยีนสญัญาหรอื
เปิดบญัชีสญัญากับผู้ให้บรกิารภายนอก 
เพื่อใหม้คีวามยดืหยุน่และโปรง่ใส 

Kern et al. 2001 

การใชบ้รกิารภายนอก
ประเทศ (Offshore 
Outsourcing or Global 
Outsourcing) 

เป็นการจัดจ้างไปยังต่างประเทศหรือ
สถานที่ซึง่มคีวามสะดวกโดยใชป้ระโยชน์
จากค่ า ใช้ จ่ าย ,  เทค โนโลยี ,  ความ
เชี่ยวชาญหรือความแตกต่างของอัตรา
แลกเปลีย่น 

Lacity et al. 2001 
Sobal et al. 1995 

การใชบ้รกิารภายนอก
เพื่อสรา้งมลูค่าเพิม่ 
(Value-Added 
Outsourcing) 

ข้อตกลงในการจัดจ้างภายนอก โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อรวมจุดแข็งของลูกค้า
และผู้ขายในตลาดสินค้าและบรกิารด้าน
เทคโนโลยสีารสนเทศ 

Kern et al. 2001 

ผูใ้หบ้รกิารระบบงาน
(Application Service 
Providers) 

การจดัจ้างภายนอกเฉพาะส่วนฟงัก์ชัน่
งานระบบสารสนเทศ ผู้ขายเป็นผู้พฒันา
และเจ้าของระบบงานที่เกี่ยวข้องกบัการ
บรกิารบนเซริฟ์เวอร์ระยะไกลและให้การ
เขา้ถงึลกูคา้ผ่านทางอนิเทอรเ์น็ต 

Kern et al. 2001 

โค-ซอรส์ซิง่ 
(Co-Sourcing) 

เป็นสญัญาบนพื้นฐานของประสิทธิภาพ 
ซึ่งในการช าระเงนินัน้จะขึน้อยู่กบัผลการ
ด าเนินงานทางธุรกจิ 

Lacity et al. 2001 

การจดัตัง้หน่วยงานใหม ่ 
(Spin-Offs) 

บรษิทัจะจดัตัง้หน่วยงานขึน้มาก ากบัดูแล
และด าเนินให้บริการด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศทัง้หมดหรอืบางระบบงานกบั
บริษัท ทัง้นี้บริษัทยงัคงเป็นเจ้าของ
บรกิารนัน้ๆ 

Lacity et al. 2001 
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ตารางท่ี 2.3 (ต่อ) 
 

ประเภท ค านิยาม อ้างอิง 
การใชบ้รกิารภายนอก
เพื่อจดัการสิง่อ านวย
ความสะดวก (Facilities 
Management 
Outsourcing) 

สิ่งอ านวยความสะดวกที่ต้องใช้ความ
เชีย่วชาญและพนักงานทีม่กีารจดัการจาก
ผูใ้หบ้รกิารภายนอก 

Grover et at.1994 

การใชบ้รกิารภายนอก
เพื่อบรูณาการระบบ 
(Systems Integration 
Outsourcing) 

บรษิทัภายนอกผูใ้หบ้รกิารเชื่อมโยงหน้าที่
การท างานของเทคโนโลยีสารสนเทศ
ต่างๆ ทัง้ภายในและระหว่างองคก์าร 

Grover et at.1994 

การใชบ้รกิาร
ภายในประเทศ 
(Domestic Outsourcing) 

การตัดสินใจจ้างภายนอก  (ไม่ว่ าจะ
บางส่วนหรือทัง้หมด) เพื่อประโยชน์ใน
การบรกิารของผูข้ายภายในประเทศ 

Sobal et al. 1995 

 
แหล่งท่ีมา:  Lacity and Hirschheim, 1995. 
 

2.4  ปัจจยัท่ีผลกัดนัให้บริษทัสนใจการใช้บริการภายนอกด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 

 บรษิัทตดัสนิใจใช้บรกิารภายนอกด้านเทคโนโลยสีารสนเทศด้วยปจัจยัที่แตกต่างกนั 
อย่างไรก็ตาม สาเหตุหลักๆ ที่บริษัททัว่โลกเริ่มหันมายอมรบัการใช้บริการภายนอกด้าน
เทคโนโลยสีารสนเทศ สามารถแบ่งไดเ้ป็น 3 ปจัจยัหลกั (บุญเลศิ วจัจะตรากุล, 2551) คอื 
 

2.4.1  ปัจจยัด้านการเปล่ียนแปลงเชิงกลยทุธท์างธรุกิจ บรษิทัหนัมายอมรบัการท า
ธุรกจิแบบร่วมด าเนินงาน (Strategic Alliance) กนัมากขึน้ เนื่องจากบรษิทัต้องการบรษิทัร่วม
ทุนมาเสรมิสมรรถภาพในการแข่งขนั โดยการขจดัขอ้บกพร่องในการด าเนินงานของบรษิทัและ
เพิม่คุณค่าของบรกิารดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศให้กบัลูกคา้ ตวัอย่างเช่น บรษิทัมทีรพัยากร
ดา้นฮารด์แวรแ์ละซอฟต์แวร์ ส่วนบรษิทัผูร้่วมงานมคีวามรูแ้ละประสบการณ์ตรงในการบรหิาร
จดัการดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศทีบ่รษิทัตอ้งการ 
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2.4.2  ปัจจยัด้านการเปล่ียนแปลงการพฒันาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ในยุค
ของการใช้ระบบเทคโนโลยเีครอืข่าย (Network) บรษิัทไม่เพยีงแต่ต้องบรหิารจดัการระบบ
สารสนเทศในองคก์าร แต่ต้องค านึงถงึการเชื่อมโยงระบบภายในบรษิทักบัระบบของบรษิทัคู่คา้
ในห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain) เพื่อเพิม่บรกิารใหม้ปีระสทิธภิาพมากขึน้และสามารถแข่งขนั
ในตลาดโลกได้ ทัง้นี้บรษิทัต้องบรหิารจดัการระบบเทคโนโลยสีารสนเทศทีม่อียู่เดมิ และน าเอา
เทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่มาใช้เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ของยุคพาณิชย์
อเิลก็ทรอนิกส ์(E-commerce) ในปจัจุบนั จงึท าให้งานดา้นการบรหิารจดัการระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศที่มใีนองค์การไปอยู่ในความดูแลของผู้ให้บรกิารจากภายนอก กลายเป็นทางเลอืก
ของธุรกจิในยคุทีม่กีารพฒันาระบบเทคโนโลยเีครอืขา่ยอยา่งกวา้งขวาง 

 
2.4.3  ปัจจยัด้านการเปล่ียนแปลงการบริหารจดัการเทคโนโลยีสารสนเทศใน

องค์การ เป็นที่ทราบกนัว่างบประมาณด้านเทคโนโลยสีารสนเทศของบรษิทัเพิม่ขึน้ควบคู่ไปกบั
การเปลีย่นแปลงทางดา้นเทคโนโลยใีนปจัจุบนั การวดัผลประโยชน์จากการใชง้บประมาณนี้เป็นไป
ไดย้าก ผูบ้รหิารสมยัใหม่ทีก่ ากบัดูแลระบบสารสนเทศหรอื CIO (Chief Information Officer) เป็น
ผูม้คีวามรูท้ ัง้ดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศและบรหิารธุรกจิ จงึมองเหน็โอกาสการขยายงานดา้นนี้ไป
ยงัผู้ให้บรกิารที่มคีวามช านาญเฉพาะด้านมากกว่าที่จะด าเนินการเอง อกีทัง้การบรหิารจดัการ
เทคโนโลยสีารสนเทศขององคก์ารส่วนใหญ่ไดใ้ชร้ะบบการกระจายศูนย ์(Decentralized System) 
มากกว่าการรวมศูนยเ์ทคโนโลยสีารสนเทศทัง้หมดเขา้ไปไวใ้นหน่วยงานเดยีวกนั จงึท าใหง้่ายต่อ
การพจิารณาและตดัสนิใจใชบ้รกิารภายนอกบรหิารจดัการระบบงานแต่ละส่วนไปยงัผูใ้หบ้รกิารทีม่ ี
ความเชีย่วชาญเฉพาะดา้น เพื่อเพิม่ประสทิธภิาพของงานในส่วนทีต่อ้งการ 
 

2.5  การใช้บริการภายนอกด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในประเทศไทย 
 

ส านักงานส่งเสรมิอุตสาหกรรมซอฟต์แวรแ์ห่งชาติ (องค์การมหาชน) ไดจ้ดัท าสรุปผล
การส ารวจตลาดเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารของประเทศไทยประจ าปี 2553 และ
ประมาณการปี 2554 การส ารวจมลูค่าตลาดบรกิารดา้นคอมพวิเตอร์ (Computer Services) ใน
ปี 2553 ยงัคงใชน้ิยามเช่นเดยีวกบัการส ารวจในปี 2552 โดยนิยามทีใ่ชใ้นการส ารวจในปี 2553 
ประกอบไปดว้ยบรกิารดา้นคอมพวิเตอร์ 9 ประเภท ไดแ้ก่ การบรกิารออกแบบเหมารวมระบบ
ครบวงจร (System Integration), การบรกิารดา้นเครอืข่าย (Network Services), การบรกิาร
บ ารุงรกัษาซอฟต์แวร ์(Software Maintenance Services), การบรกิารดูแลรกัษาคอมพวิเตอร์
และการซ่อมบ ารุง (Hardware Maintenance Services), ศูนยก์ลางขอ้มลูและบรกิารกู้คนืระบบ
จากความเสยีหาย (Data Center and Disaster Recovery Services), การบรกิารดา้นฝึกอบรม
และใหค้วามรูด้า้นคอมพวิเตอร ์(IT Related Training & Education), การบรกิารใหค้ าปรกึษา
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ดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ (IT Consulting), การใชบ้รกิารภายนอกดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ 
(IT Outsourcing) และประเภทสุดทา้ยทีไ่ดเ้พิม่เขา้มาในปี 2553 คอื การใหบ้รกิารซอฟต์แวร์
ผ่านทางเวบ็ (Software as a Service (SaaS)) 

การใช้บรกิารภายนอกด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ (IT Outsourcing) เป็นบรกิารที่มี
อตัราการเตบิโตและมแีนวโน้มทีจ่ะขยายตวัเพิม่มากขึน้อย่างต่อเนื่อง ดงัตารางที่ 2.3  โดยในปี 
2553 มอีตัราการเตบิโตรอ้ยละ 21.7 และคาดว่าในปี 2554 จะเพิม่ขึน้เป็นรอ้ยละ 22.6 ดว้ยเหตุ
ที่งานบรกิารภายนอกด้านเทคโนโลยสีารสนเทศช่วยให้องค์การ/บรษิัทประหยดังบประมาณ 
สงัเกตไดจ้ากปจัจบุนัองคก์าร/บรษิทัมกีารใชบ้รกิารภายนอกจดัการงานทีไ่ม่ใช่กจิกรรมหลกัของ
ธุรกจิ เช่น ระบบ Call Center เป็นจ านวนมาก นอกจากนี้การใชบ้รกิารภายนอกดา้นเทคโนโลยี
สารเทศ ไปยงัผูเ้ชีย่วชาญ/บรษิทัดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศภายนอกยงัช่วยลดปญัหาการจดัหา
บุคลากรไดอ้กีดว้ย 

 

ตารางท่ี 2.4  มลูค่าตลาดบรกิารดา้นคอมพวิเตอรจ์ าแนกตามประเภทบรกิารปี 2552-2553 และ
ประมาณการปี 2554 

 

ประเภท มลูค่า(ล้านบาท) อตัราการเติบโต (%) 
2552 2553 2554f 52/53 53/54f 

การบรกิารออกแบบเหมารวมระบบครบ
วงจร (System Integration)  

13,520 16,413 20,973 21.4 27.8 

การบริกา รด้ าน เครือข่ าย  (Network 
Services), 

17,724 21,770 27,279 22.8 25.3 

การบรกิารดแูลรกัษาคอมพวิเตอรแ์ละ
การซ่อมบ ารงุ (Hardware Maintenance 
Services), 

2,862 3,355 4,003 17.2 19.3 

การบรกิารออกแบบเหมารวมระบบครบ
วงจร (System Integration)  

13,520 16,413 20,973 21.4 27.8 

การบริกา รด้ าน เครือข่ าย  (Network 
Services), 

17,724 21,770 27,279 22.8 25.3 

การบรกิารดแูลรกัษาคอมพวิเตอรแ์ละ
การซ่อมบ ารงุ (Hardware Maintenance 
Services), 

2,862 3,355 4,003 17.2 19.3 

ศนูยก์ลางขอ้มลูและบรกิารกูค้นืระบบจาก
ความเสียหาย (Data Center and 
Disaster Recovery Services), 

4,779 5,567 6,903 16.5 24.0 
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ตารางท่ี 2.4 (ต่อ) 
 

ประเภท มลูค่า(ล้านบาท) อตัราการเติบโต (%) 
2552 2553 2554f 52/53 53/54f 

การบริการด้านฝึกอบรมและให้ความรู้
ดา้นคอมพวิเตอร์ (IT Related Training 
& Education), 

1,529 1,602 1,755 4.8 9.6 

การบริการให้ค าปรึกษาด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ (IT Consulting) 

2,170 2,535 3,349 16.8 32.1 

การใช้บริการภายนอกด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ (IT Outsourcing) 

4,761 5,795 7,106 21.7 22.6 

 
แหล่งท่ีมา:  ส านกังานส่งเสรมิอุตสาหกรรมซอฟตแ์วรแ์ห่งชาติ (องคก์ารมหาชน), 2553. 

 
เมื่อพจิารณาถงึสดัส่วนการใช้บริการเฉพาะตลาดการบรกิารภายนอกด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศ ในปี 2553 ดงัภาพที ่2.1 ประกอบดว้ย 4 บรกิาร ไดแ้ก่ การบรหิารจดัการเครอืข่าย
และคอมพวิเตอรใ์นองคก์าร (Network and Desktop Management), การบรหิารจดัการแอพ
พลเิคชนั (Application Management), การบรกิารพฒันาดูแลจดัการดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ 
(IT Service Management) และ อื่นๆ พบว่า การใชบ้รกิารภายนอกดา้นการบรกิารพฒันาดูแล
จดัการดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ (IT Service Management) มสีดัส่วนมากทีสุ่ด คอื รอ้ยละ 
55.2 รองลงมาคอื การบรหิารจดัการเครอืข่ายและคอมพวิเตอรใ์นองคก์าร (Network and 
Desktop Management) มสีดัส่วนอยูท่ีร่อ้ยละ 23.4 

 
 



15 
 

 

 
 

ภาพท่ี 2.1  สัดส่วนตลาดการใช้บริการภายนอกด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Outsourcing) 

จ าแนกตามประเภทบริการปี 2553 และประมาณการปี 2554 
แหล่งท่ีมา:  ส านักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน), 2553. 
 

2.6  แนวคิดเก่ียวกับทฤษฏีการยอมรับและแบบจ าลองการยอมรับเทคโนโลยี

สารสนเทศ 
 

2.6.1  ทฤษฎีการกระท าอย่างมีเหตุผล (Theory of Reasoned Action: TRA) 
Fishbein and Ajzen (1975) ได้สรุปสมมติฐานของทฤษฎีโดยอธิบายถึงความเช่ือและ

ทัศนคติต่อพฤติกรรมว่า การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของบุคคลเป็นผลมาจากความเช่ือและ

บุคคลกระท าพฤติกรรมเพราะมีความคิดว่าเป็นสิ่งที่สมควรกระท า เน่ืองจากบุคคลพิจารณาเหตุ
และผลก่อนการกระท าเสมอ ถึงแม้พฤติกรรมเกิดจากการตัดสินใจของตัวบุคคล แต่ปัจจัยซึ่งเป็น

ตัวก าหนดการกระท าพฤติกรรมโดยตรง คือ ความตั้งใจ ซึ่งตามทฤษฎีความตั้งใจเกิดจากปัจจัย     

2 ประการ คือ 
1) ทัศนคติต่อพฤติกรรม (Attitude Toward the Behavior) เป็นปัจจัยภายใน

ตัวบุคคลจะตัดสินใจภายใต้ความเช่ือถึงผลของการกระท าพฤติกรรมว่าเป็นทางลบหรือทางบวก 
บุคคลที่ประเมินพฤติกรรมและเช่ือว่าให้ผลลัพธ์ทางบวก จะมีทัศนคติที่ดีต่อการกระท า

พฤติกรรมนั้น ในทางตรงกันข้ามบุคคลที่ประเมินพฤติกรรมและเช่ือว่าให้ผลลัพธ์ทางลบ มักจะมี

ทัศนคติที่ไม่ดีต่อการกระท าพฤติกรรมนั้น 
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2) บรรทัดฐานทางสังคม (Subjective Norm) เป็นความเช่ือเกี่ยวกับความ

คาดหวัง หรือความต้องการของสังคมที่มีต่อบุคคลนั้น ในการที่จะกระท าหรือไม่กระท า
พฤติกรรมใดๆ ซึ่งเกิดจากความเช่ือของบุคคลต่อความต้องการของสังคม (Normative 

Believes) โดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่มีความส าคัญกับบุคคลนั้น (อาทิ เจ้านาย คนในครอบครัว 
เป็นต้น) ที่ต้องการจะให้บุคคลนั้นแสดงพฤติกรรมอย่างใดอย่างหน่ึง ดังนั้นจึงกล่าวสรุปได้ว่า

ปัจจัยทั้งสองประการเป็นสิ่งโน้มน้าวการตัดสินใจของบุคคลซึ่งมีผลต่อความตั้งใจในการกระท า

พฤติกรรมของบุคคลนั้น ดังภาพที่ 2.2 
 

 

 

 

 

 

----------   Feedback 

ภาพท่ี 2.2  ทฤษฎีการกระท าอย่างมีเหตุผล (Theory of Reasoned Action: TRA)  

แหล่งท่ีมา:  Fishbein and Ajzen, 1975. 
 

2.6.2  ทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน (Theory of Planned Behavior: TPB) 

ทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน (Ajzen, 1991) เป็นทฤษฎีที่เป็นผลมาจากการพัฒนา

เพิ่มเติมจาก ทฤษฎีการกระท าอย่างมีเหตุผล (Fishbein and Ajzen, 1975) ได้พบว่าถ้าหากเป็น
พฤติกรรมที่ยุ่งยากและซับซ้อนเกินความสามารถที่บุคคลสามารถควบคุมได้ ทฤษฎีการกระท า

อย่างมีเหตุผลอาจไม่เป็นจริง ดังนั้นจึงได้เพิ่มตัวแปรการรับรู้ถึงการควบคุมพฤติกรรม ซึ่งเป็น
พฤติกรรมภายนอกบุคคลและขยายทฤษฎีเป็นทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน (TPB) 

หลักการของทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน (TPB) สามารถอธิบายได้ดังภาพที่ 2.3 การ

แสดงพฤติกรรมของมนุษย์จะได้รับอิทธิพลจากความตั้งใจ (Intention) โดยความตั้งใจท านายได้

จาก 3 ปัจจัย คือทัศนคติต่อพฤติกรรม (Attitude) บรรทัดฐานทางสังคม (Subjective Norms) 

และการรับรู้ถึงการควบคุมพฤติกรรม (Perceived Behavioral Control) ในส่วนของทัศนคติต่อ

พฤติกรรม (Attitude) และบรรทัดฐานทางสังคม (Subjective Norms) มีความหมายเช่นเดียวกับ

พฤติกรรมความเช่ือ

และการประเมินผล 

ทัศนคติต่อ

พฤติกรรม 

บรรทัดฐาน 

ทางสังคม 

พฤติกรรม 

ความตั้งใจ 
ความเช่ือทางสังคม

และแรงจูงในการ

ปฏิบัติตาม 

พฤติกรรมที่ 

เกิดขึ้นจริง 
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ทฤษฎีการกระท าอย่างมีเหตุผล (Theory of Reasoned Action: TRA) ที่ได้กล่าวมาแล้ว ดังนั้น

จะอธิบายเฉพาะปัจจัยสุดท้าย การรับรู้ถึงการควบคุมพฤติกรรม (Perceived Behavioral 

Control) คือความรู้สึกยากหรือง่ายในการแสดงพฤติกรรมใดๆ ซึ่งเกิดจากความเช่ือของบุคคลที่

มีต่อปัจจัยที่อาจส่งเสริมหรือขัดขวางการแสดงพฤติกรรมนั้น (Control Beliefs) โดยการรับรู้ถึง

การควบคุมพฤติกรรมน้ี ยังมีอิทธิพลโดยตรงต่อพฤติกรรมด้วย 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 2.3  ทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน (Theory of Planned Behavior: TPB)  

แหล่งท่ีมา:  Ajzen, 1991. 
 

2.6.3  ทฤษฎีการยอมรับเทคโนโลยี (Technology Acceptance Model: TAM) 

ทฤษฎีการยอมรับเทคโนโลยี (TAM) เป็นทฤษฎีที่ได้พัฒนาต่อจาก ทฤษฎีการกระท า
ด้วยเหตุผล (Theory of Reasoned Action: TRA) ของ Ajzen and Fishbein (1975) โดย 

Davis (1989) มีจุดประสงค์เพ่ือเป็นแบบแผนในการท านายการยอมรับด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ TAM ได้ใช้ TRA เป็นแนวคิดพื้นฐานส าหรับการอธิบายการเช่ือมโยงกันระหว่างตัว

แปร 2 โครงสร้าง คือ 

1) การรับรู้ว่ามีประโยชน์ (Perceived Usefulness) และ การรับรู้ว่าง่ายต่อการ
ใช้ (Perceived Ease of Use)  

2) ทัศนคติต่อการใช้ (Attitude Toward Using) พฤติกรรมความตั้งใจในการใช้ 
(Behavioral Intentions to Use) และการใช้จริง (Actual System Use) 

การรับรู้ว่ามีประโยชน์ (Perceived Usefulness: PU) เป็นตัวแปรหลักที่ส าคัญของ 

TAM ซึ่งหมายถึง ระดับที่บุคคลเช่ือว่าการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ จะเพิ่มสมรรถภาพและ
ประสิทธิภาพในการท างานให้มากขึ้นการที่บุคคลรับรู้ว่าเทคโนโลยีที่น ามาใช้นั้นก่อให้เกิด

ประโยชน์และเสนอทางเลือกที่มีคุณค่าส าหรับการปฏิบัติงานเดียวกัน รวมทั้งถ้าใช้เทคโนโลยี

พฤติกรรมความเช่ือ

และการประเมินผล 

ทัศนคติต่อ

พฤติกรรม 

บรรทัดฐาน 

ทางสังคม 
ความตั้งใจ 

ความเช่ือทางสังคมและ

แรงจูงในการปฏิบัติ
พฤติกรรม 

การควบคุมความเช่ือ

และรับรู้สิ่งอ านวยความ

การรับรู้ถึงการ

ควบคุม
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ใหม่นี้จะท าใหไ้ดง้านทีม่คีุณภาพดขีึน้ หรอืท าใหง้านเสรจ็เรว็ขึน้ ซึง่ส่งผลมรีายไดเ้พิม่ขึน้ ถอื
เป็นแรงจงูใจภายนอก (Extrinsic Motivation) (Agarwal and Prasad, 1999; Teo, Lim and 
Lai, 1999; Venkatesh and Davis, 2000) ในทฤษฎกีารยอมรบัเทคโนโลยถีอืว่าการรบัรู้
ประโยชน์เป็นปจัจยัส าคญัทีบ่่งชีถ้งึการยอมรบั (Adoption) หรอืความตัง้ใจทีจ่ะใช้ และการใช้
เทคโนโลย ี (Usage) อนัเนื่องมาจากการรบัรูว้่ามปีระโยชน์มอีทิธพิลทางตรงต่อพฤตกิรรมการ
ยอมรบั และการรบัรูป้ระโยชน์มอีทิธพิลทางอ้อมต่อการใช้โดยส่งผ่านพฤติกรรมการยอมรบั 
(Agarwal and Prasad, 1999) 

การรบัรูว้่าง่ายต่อการใช้ (Perceived Ease of Use: PEOU) เป็นตวัแปรหลกัทีส่ าคญั
ของ TAM อกีตวัแปรหนึ่ง ซึง่หมายถงึระดบัทีผู่ใ้ชค้าดหวงัต่อเทคโนโลยทีีเ่ป็นเป้าหมายทีจ่ะใช้
ว่าต้องมคีวามง่ายและมคีวามเป็นอสิระจากความมานะพยายาม (ไม่ใช่ว่าใชอ้ยู่บ่อยๆแลว้จงึท า
ใหง้่าย) เทคโนโลยใีดทีใ่ชง้านง่ายและสะดวกไม่ซบัซอ้น มคีวามเป็นไปไดม้ากที่จะไดร้บัการ
ยอมรบัจากผูใ้ช ้การรบัรูค้วามงา่ยในการใชง้านมอีทิธพิลทางตรงต่อพฤตกิรรมการยอมรบั หรอื
ความตัง้ใจทีจ่ะใช้และมอีทิธพิลทางอ้อมต่อการใช้โดยส่งผ่านพฤตกิรรมการยอมรบั  (Agarwal 
and Prasad, 1999; Teo, Lim and Lai, 1999; Karahanna, Straub and Chervany; 
Venkatesh and Davis, 2000) 

นอกจากนี้ ยงัพบว่า การรบัรูค้วามง่ายในการใชง้านมอีทิธพิลต่อการรบัรูป้ระโยชน์ดว้ย 
(Agarwal and Prasad, 1999; Teo, Lim and Lai, 1999; Venkatesh and Davis, 2000) 

 
 
 

 

 

 

 
 
 
ภาพท่ี 2.4  Technology Acceptance Model (TAM)  
แหล่งท่ีมา:  Davis, 1989. 
 

การรบัรู ้

ว่ามี

ประโยชน์ 

การรบัรูว้่า

ง่ายต่อการใช ้

ต่อการใช ้

ตวัแปรภายนอก 
ทศันคต ิ

ต่อ 

การใช ้

พฤตกิรรม

ความตัง้ใจใน

การใช ้

การใชจ้รงิ 
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จากภาพที่ 2.4 อธิบายได้ว่า การรับรู้ว่ามีประโยชน์ (Perceived Usefulness: PU) มี

อิทธิพลมาจากการรับรู้ว่าง่ายต่อการใช้ (Perceived Ease of Use: PEOU) โดย PU และ 
PEOU จะเป็นตัวท านายทัศนคติต่อการใช้ (Attitude Toward Using) หมายถึงการประเมิน

ความพอใจของผู้ใช้ที่มีต่อระบบ นอกจากนั้น A และ PU ยังเป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรม
ความตั้งใจในการใช้ (Behavioral Intentions to Use) และพฤติกรรมความตั้งใจในการใช้เป็นตัว

ท านายการใช้ระบบจริงๆ 
 

2.6.4  ทฤษฎีการยอมรับเทคโนโลยี 2 (Technology Acceptance Model: TAM 2) 

ทฤษฎีการยอมรับเทคโนโลยี 2 (TAM 2) Venkatesh and Davis, (2000) ได้พัฒนาขยาย

เพิ่มเติมจากทฤษฎีการยอมรับเทคโนโลยี (TAM) เพ่ือสามารถช่วยพยากรณ์พฤติกรรมการใช้ระบบ

สารสนเทศได้ชัดเจนยิ่งขึ้น ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยสามารถแสดงได้ดังภาพที่ 2.5 
ทฤษฎีการยอมรับเทคโนโลยี 2 (TAM 2) ได้ปรับปรุงตัวแปรภายนอกและปัจจัยที่เกิดก่อน 

(Antecedents) ที่มีอิทธิพลต่อการรับรู้ว่ามีประโยชน์ที่ได้รับจากเทคโนโลยีสารสนเทศ และการรับรู้
ว่าง่ายต่อการใช้ให้มีความทันสมัยมากยิ่งขึ้น และจากการวิจัยพบว่ากระบวนการของอิทธิพลจาก

สังคม (Social Influence Process) ได้แก่ บรรทัดฐานของสังคม (Subjective Norm), ความสมัครใจ 

(Voluntariness), ภาพลักษณ์ (Image) ตลอดทั้งกระบวนการใช้ปัญญา (Cognitive Instrumental 
Process) คือ ความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับงาน (Job Relevance), คุณภาพของผลลัพธ์ (Output 

Quality), ผลลัพธ์ที่สามารถแสดงให้เห็นก่อนได้ (Results Demonstrability) และการรับรู้ว่าเป็นระบบ
ที่ง่ายต่อการใช้งาน (Perceived Ease of Use) ต่างเป็นปัจจัยที่เอื้อต่อการยอมรับเทคโนโลยีใหม่ 

นอกจากน้ี TAM 2 ได้น าเสนอแนวคิดใหม่ว่า บรรทัดฐานของบุคคลที่อยู่โดยรอบของการแสดง

พฤติกรรมของบุคคล เป็นปัจจัยหลักที่ก าหนด ความตั้งใจที่จะใช้งาน (Intention to Use) และมี
อิทธิพลต่อการรับรู้ว่ามีประโยชน์ที่ได้รับจากเทคโนโลยีสารสนเทศ และภาพลักษณ์ในเชิงบวก 

ส าหรับผลกระทบของตัวแปรเสริม/ตัวผันแปร (Moderating Variable) (ประสบการณ์ และความ
สมัครใจ) เกิดควบคู่และมีความเช่ือมโยงระหว่างบรรทัดฐานของบุคคลที่อยู่โดยรอบการแสดง

พฤติกรรม และความตั้งใจที่จะใช้งาน นอกจากน้ี ยังพบว่าปัจจัยที่เกิดก่อนซึ่งได้แก่ ความเกี่ยวข้อง

สัมพันธ์กับงาน, คุณภาพของผลลัพธ์ และผลลัพธ์ที่สามารถแสดงให้เห็นก่อนได้ มีอิทธิพลต่อ การ
รับรู้ถึงประโยชน์ที่ได้รับจากเทคโนโลยีสารสนเทศในเชิงบวก และพบอีกว่า ภายใต้เงื่อนไขการใช้

งานโดยบังคับและผู้ใช้งานมีประสบการณ์จ ากัด บรรทัดฐานของบุคคลที่อยู่โดยรอบการแสดง
พฤติกรรมจะมีอิทธิพลต่อความตั้งใจที่จะใช้งานในเชิงบวก 
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ภาพท่ี 2.5  Technology Acceptance Model 2 (TAM 2)  
แหล่งท่ีมา:  Venkatesh and Davis, 2000. 

 
2.6.5  ทฤษฎีการแพร่กระจายนวตักรรม (Diffusion of Innovation Theory: DOI) 
Roger (1995) ไดเ้สนอทฤษฎกีารแพร่กระจายนวตักรรม (Diffusion of Innovation 

Theory) โดยทฤษฎีนี้เน้นความเชื่อว่า การเปลี่ยนแปลงสงัคมและวฒันธรรมเกดิขึ้นจากการ
แพร่กระจายของสิง่ใหม่ๆ จากสงัคมหนึ่งไปยงัอีกสงัคมหนึ่ง และสงัคมนัน้รบัสิง่ใหม่เข้าไปใช้ สิง่
ใหม่ๆ นี้ คอื นวตักรรม ที่อาจเป็นทัง้ความรู้ ความคดิ เทคนิควธิกีาร และเทคโนโลยใีหม่ๆ โดย 
Roger ไดอ้ธบิายทฤษฎกีระบวนการแพร่กระจายนวตักรรมนี้ว่ามตีวัแปรหรอืองคป์ระกอบหลกั 
ทีส่ าคญั 4 ประการ คอื 

 2.6.5.1  นวตักรรม (Innovation) นวตักรรมทีจ่ะแพร่กระจายและเป็นที่ยอมรบั
ของคนในสงัคมนัน้ โดยทัว่ไปประกอบด้วยส่วนส าคญั 2 ส่วน คอื ส่วนที่เป็นความคดิและส่วนที่
เป็นวตัถุ นวตักรรมใดจะถูกยอมรบัหรอืไม่นัน้ นอกจากจะเกี่ยวกบัตวัผูร้บั ระบบสงัคม และรบัการ
สื่อสารแลว้ ตวัของนวตักรรมเองกม็คีวามส าคญั 

นวตักรรมทีย่อมรบัไดง้า่ยควรจะตอ้งมลีกัษณะ 5 ประการ โดยนวตักรรมทีม่ ี
ลกัษณะตรงกนัขา้มกนักบั 5 ประการ ต่อไปนี้มกัจะเป็นทีย่อมรบัไดย้าก 

 

บรรทดัฐานทาง

สงัคม 

การรบัรูว้่าง่าย 

ความเกีย่วขอ้ง

สมัพนัธก์บังาน 

คุณภาพของ

ผลลพัธ ์

ผลลพัธท์ีแ่สดงให้

เหน็ก่อนได ้

การรบัรูว้่ามี

ประโยชน์ 

ภาพลกัษณ์ 

ทศันคตต่ิอ 

การใช ้

ประสบการณ์ ความสมคัรใจ 

พฤตกิรรม 

การใช ้

ทฤษฎกีารยอมรบัเทคโนโลย ี(TAM) 
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1) ได้ประโยชน์มากกว่าเดิม (Relative Advantage)  

2) มีความสอดคล้องกับวัฒนธรรมในสังคม (Compatibility)  
3) ไม่มีความสลับซับซ้อน (Complexity)  

4) สามารถแบ่งทดลองได้ (Trainability)  
5) สามารถมองเห็นหรือเข้าใจได้ง่าย (Observability)  

2.6.5.2  การส่ือสารโดยผ่านส่ือทางใดทางหน่ึง (Types of Communication) 

เพื่อให้คนในสังคมได้รับรู้ระบบการส่ือสาร การส่ือสาร คือ การติดต่อระหว่างผู้ส่งข่าวสารกับผู้รับ
ข่าวสาร โดยผ่านสื่อหรือตัวกลางใดตัวกลางหน่ึงที่นวัตกรรมนั้นแพร่กระจายจากแหล่งก าเนิด

ไปสู่ผู้ใช้หรือผู้รับนวัตกรรม อันเป็นกระบวนการกระท าระหว่างกันของมนุษย์ การสื่อสารจึงมี
ความส าคัญต่อการรับนวัตกรรมมาก 

2.6.5.3  ช่วงเวลาของการยอมรับ (Time or Rate of Adoption) เพ่ือให้คนในสังคม

ได้รู้จักนวัตกรรม แนวความคิดใหม่หรือมีการใช้ประโยชน์จากสิ่งที่มีอยู่แล้วมาใช้ในรูปแบบใหม่ 
ส่งผลให้เกิดประโยชน์ทางเศรษฐกิจ และกระบวนการแพร่กระจายนวัตกรรมต้องอาศัย

ระยะเวลาและมีล าดับขั้นตอนให้บุคคลปรับตัวและยอมรับนวัตกรรมหรือแนวความคิดใหม่ 
2.6.5.4  ระบบสังคม (Social System) โดยการแพร่กระจายเข้าสู่สมาชิกของสังคม 

ระบบสังคมจะมีอิทธิพลต่อการแพร่กระจายและการรับนวัตกรรม กล่าวคือ สังคมสมัยใหม่ระบบของ

สังคมจะเอื้อต่อการรับนวัตกรรม ทั้งความรวดเร็วและช่วงเวลาของการยอมรับ (Rate of Adoption) 
เพราะมีบรรทัดฐานและค่านิยมของสังคมที่สนับสนุนการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม 

ดังนั้น เมื่อมีการแพร่กระจายสิ่งใหม่เข้ามา สังคมสมัยใหม่จะยอมรับได้ง่าย ส่วนสังคมโบราณหรือ
สังคมที่ติดยึดกับความเช่ือต่างๆ เป็นสังคมล้าหลังจะมีลักษณะตรงกันข้ามกับสังคมสมัยใหม่ 

ความรวดเร็วของการแพร่กระจายและปริมาณที่จะรับนวัตกรรมจึงเกิดได้ช้ากว่าและน้อยกว่า

หรืออาจจะไม่ยอมรับเลยก็ได้ 
 

2.7  แนวคิดเก่ียวกับคุณภาพการบริการ 
 

2.7.1  ความหมายของคุณภาพการให้บริการ 

นักวิชาการ ได้ให้ความหมายของคุณภาพการให้บริการ ไว้หลากหลายความหมาย  

อาทิเช่น 
วีรพงษ์ เฉลิมจิระรัตน์ (2543: 14-15) คุณภาพการให้บริการ คือความสอดคล้องกันของ

ความต้องการของลูกค้าหรือผู้รับบริการ หรือระดับของความสามารถในการให้บริการที่

ตอบสนองความต้องการของลูกค้าหรือผู้รับบริการอันท าให้ลูกค้าหรือผู้รับบริการเกิดความพึง
พอใจจากบริการที่เขาได้รับ 
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สมวงศ์ พงศ์สถาพร (2550: 66) เสนอความเหน็ไวว้่า คุณภาพการใหบ้รกิารเป็น
ทศันคต ิทีผู่ร้บับรกิารสะสมขอ้มลูความคาดหวงัไวว้่าจะไดร้บัจากบรกิาร ซึง่หากอยู่ในระดบัที่
ยอมรบัได ้ (Tolerance Zone) ผูร้บับรกิารก็จะมคีวามพงึพอใจในการใหบ้รกิาร ซึง่จะมรีะดบั
แตกต่างกนัออกไปตามความคาดหวงัของแต่ละบุคคล และความพงึพอใจนี้ เป็นผลมาจากการ
ประเมนิผลทีไ่ดร้บัจากบรกิารนัน้ ณ ขณะเวลาหนึ่ง 

Lewis and Bloom (1983: 99-107) ไดใ้หค้ านิยามของคุณภาพการใหบ้รกิารว่าเป็นสิง่
ทีช่ ีว้ดัถงึระดบัการบรกิารทีส่่งมอบโดยผูใ้หบ้รกิารต่อลกูคา้หรอืผูร้บับรกิารว่าสอดคลอ้งกบัความ
ต้องการของเขาไดด้เีพยีงใด การส่งมอบบรกิารทีม่คีุณภาพ (Delivering Service Quality) จงึ
หมายถงึการตอบสนองต่อผูร้บับรกิารบนพืน้ฐานความคาดหวงัของผูร้บั 

Gronroos (1982; 1990, 17) ไดใ้หค้วามหมายของคุณภาพการใหบ้รกิารว่าคุณภาพ
จ าแนกได ้2 ลกัษณะ คุณภาพเชงิเทคนิค (Technical Quality) อนัเกี่ยวกบัผลลพัธ์ หรอืสิง่ที่
ผู้รบับรกิารได้รบัจากบรกิารนัน้ โดยสามารถจะวดัได้เช่นเดยีวกบัการประเมนิคุณภาพของ
ผลติภณัฑ ์(Product Quality) ส่วนคุณภาพเชงิหน้าที ่(Functional Quality) เป็นเรื่องทีเ่กี่ยวขอ้ง
กบักระบวนการของการประเมนิ 

Crosby (1988: 15) กล่าวไวว้่า คุณภาพการใหบ้รกิาร เป็นแนวคดิที่ยดึหลกัการ
ด าเนินงานบรกิารที่ปราศจากขอ้บกพร่องของผู้ให้บรกิารและตอบสนองตรงตามความต้องการ
ของผูร้บับรกิาร อกีทัง้ยงัสามารถทราบความตอ้งการของลกูคา้หรอืผูร้บับรกิารไดด้ว้ย 

คุณภาพการให้บริการเป็นมโนทัศน์ในการประเมินของผู้ร ับบริการโดยท าการ
เปรยีบเทยีบระหว่างการบรกิารที่คาดหวงั (Expectation Service) กบัการบรกิารที่รบัรูจ้รงิ 
(Perception Service) จากผู้ให้บรกิาร ซึ่งหากผู้ให้บรกิารสามารถให้บรกิารที่สอดคล้องกบั
ความต้องการของผู้รบับรกิาร หรอืสร้างการบรกิารที่มรีะดบัสูงกว่าที่ผู้รบับรกิารได้คาดหวงั    
จะส่งผลให้การบรกิารดงักล่าวเกิดคุณภาพการให้บรกิารซึ่งจะท าให้ผู้รบับรกิารเกิดความพงึ
พอใจจากบรกิารทีไ่ดร้บัเป็นอย่างมาก (Parasuraman, Zeithaml and Berry, 1988: 40; 1990: 
18; Fitzsimmons and Fitzsimmons, 2004: 78; Kotler and Anderson, 1987: 102) ผลการ
ศกึษาวจิยัของนักวชิาการกลุ่มนี้ ช่วยใหเ้หน็ว่าการประเมนิคุณภาพการใหบ้รกิารตามการรบัรู้
ของผูบ้รโิภคเป็นไปในรปูแบบของการเปรยีบเทยีบทศันคตทิีม่ต่ีอการบรกิารทีค่าดหวงัและการ
บรกิารตามที่รบัรู้ว่ามคีวามสอดคล้องกนัเพยีงใด ข้อสรุปที่น่าสนใจอีกหนึ่งประการคือ การ
ให้บรกิารทีม่คีุณภาพนัน้ หมายถงึ การใหบ้รกิารที่สอดคล้องกบัความคาดหวงัของผู้รบับรกิาร
หรอืผู้บรโิภคอย่างสม ่าเสมอ ดงันัน้ความพงึพอใจของการบรกิารจงึมคีวามสมัพนัธ์โดยตรงกบั
การท าใหเ้ป็นไปตามความคาดหวงั (Confirm or Disconfirm Expectation) ของผูร้บับรกิารหรอื
ผูบ้รโิภคนัน่เอง 

Parasuraman, Zeithaml and Berry (1988) ไดใ้หค้วามสนใจในการศกึษาวจิยัเกี่ยวกบั
คุณภาพในการใหบ้รกิารนัน้ เป็นการมุง่ตอบค าถามส าคญั 3 ขอ้ ประกอบดว้ย 
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1) คุณภาพการให้บริการคืออะไร (What is Service Quality?) 

2) อะไรคือสาเหตุที่เกิดปัญหาคุณภาพการให้บริการ (What Causes Service-
Quality Problems?) 

3) องค์การสามารถแก้ปัญหาคุณภาพการให้บริการที่เกิดได้อย่างไร (What 
Can Organizations Do to Solve These Problems?) 

กล่าวสรุปได้ว่า คุณภาพการให้บริการ (Service Quality) หมายถึง ความสามารถใน

การตอบสนองความต้องการของธุรกิจให้บริการ คุณภาพของบริการเป็นสิ่งส าคัญที่สุดที่จะสร้าง
ความแตกต่างของธุรกิจให้เหนือกว่าคู่แข่งขันได้ การเสนอคุณภาพการให้บริการที่ตรงกับความ

คาดหวังของผู้รับบริการเป็นสิ่งที่ต้องกระท า ผู้รับบริการจะถูกใจถ้าได้รับสิ่งที่ต้องการ เมื่อ
ผู้รับบริการมีความต้องการ ณ สถานที่ที่ผู้รับบริการต้องการและในรูปแบบที่ต้องการ 
 

2.7.2  เคร่ืองมือวัดคุณภาพการให้บริการ 

เครื่องมือวัดคุณภาพการให้บริการ หรือเรียกว่า SERVQUAL ที่ได้รับความนิยม
น ามาใช้อย่างแพร่หลายนั้นได้แก่ผลงานของ Parasuraman, Zeithaml and Berry (1988) ซึ่งได้

พัฒนาเพื่อใช้ส าหรับการประเมินคุณภาพการให้บริการโดยอาศัยการประเมินพื้นฐานการรับรู้
ของผู้รับบริการหรือลูกค้า พร้อมกับได้พยายามหาค านิยามความหมายของคุณภาพการ

ให้บริการและปัจจัยที่ก าหนดคุณภาพการให้บริการที่เหมาะสม ผลงานความคิดและการพัฒนา

เครื่องมือวัดคุณภาพการบริการ SERVQUAL ของ Parasuraman, Zeithaml and Berry (1988) 
ได้มาจากการศึกษาวิจัยเรื่องปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการสร้างคุณภาพการให้บริการ โดยแบ่งระยะ

ของการท าวิจัยออกเป็น 4 ระยะ ได้แก่ 
ระยะที่ 1  ศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพในกลุ่มผู้รับบริการและผู้ให้บริการของบริษัทชั้นน า

หลายแห่งและน าผลที่ได้มาใช้ในการพัฒนารูปแบบของคุณภาพบริการ 

ระยะที่ 2  เป็นการวิจัยเชิงประจักษ์ โดยมุ่งศึกษาที่ผู้รับบริการโดยเฉพาะ ใช้รูปแบบ
คุณภาพการให้บริการที่ได้ จากระยะที่1 มาท าการวิจัยต่อจนกระทั่งได้เครื่องมือที่ใช้วัดคุณภาพ

การให้บริการที่เรียกว่า SERVQUAL และปรับปรุงเกณฑ์ที่ใช้ในการตัดสินคุณภาพการ

ให้บริการตามการรับรู้และความคาดหวังของผู้รับบริการ 
ระยะที่ 3  ได้ท าการวิจัยเชิงประจักษ์ ต่อจากระยะที่ 2 แต่ครั้งน้ีมุ่งขยายผลการวิจัยให้

ครอบคลุมองค์การต่างๆมากขึ้น ซึ่งมีการด าเนินงาน 5 ขั้นตอน เริ่มต้นด้วยการท าวิจัยใน
ส านักงาน 89 แห่งของ 5 บริษัทชั้นน าในการบริการ แล้วน าผลวิจัยทั้ง 3 ระยะมาศึกษาร่วมกัน 

โดยการท าสนทนากลุ่มกับผู้รับบริการและผู้ให้บริการ สัมภาษณ์เชิงลึกในกลุ่มผู้บริหารและ

สุดท้ายท าการส ารวจทุกๆ กลุ่มอีกครั้งใน 6 ประเภทงานบริการ คือ งานบริการซ่อมบ ารุง งาน
บริการบัตรเครดิต งานบริการประกันภัย งานบริการโทรศัพท์ทางไกล งานบริการธนาคารสาขา

ย่อย และงานบริการนายหน้าซื้อขาย 
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ระยะที ่ 4  วจิยัเชงิส ารวจ มุง่ศกึษาความคาดหวงัและการรบัรูข้องผูร้บับรกิารและไดน้ า
การศกึษาวจิยัทัง้ 4 ระยะ มาสรา้งเป็นแบบสอบถาม เรยีกว่า ศกึษาวจิยั SERVQUAL ซึง่
ประกอบดว้ยมติขิองคุณภาพทีป่ระเมนิโดยผูร้บับรกิาร 5 ดา้น คอื ความเป็นรปูธรรมของบรกิาร 
(Tangibles), ความไวว้างใจ (Reliability), การตอบสนองต่อลกูคา้ (Responsiveness), การ
ประกนัคุณภาพ (Assurance), และความเขา้อกเขา้ใจ (Empathy) 

ในระยะเริม่แรก Parasuraman, Zeithaml and Berry (1988) ไดม้กีารก าหนดมติทิีใ่ช้
วดัคุณภาพในการใหบ้รกิาร (Dimension of Service Quality) ไว ้10 มติ ิ  ดงัภาพที ่2.6 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ภาพท่ี 2.6  มติทิีใ่ชว้ดัคุณภาพการใหบ้รกิาร 10 มติ ิ
แหล่งท่ีมา:  Parasuraman, Zeithaml and Berry, 1985. 
 

มติขิองคุณภาพการให้บรกิาร ทัง้ 10 มติ ิสามารถให้ความหมายของมติหิรอืมุมมอง
คุณภาพการใหบ้รกิาร ไดด้งันี้ 

มติทิี ่1 การเขา้ถงึบรกิาร (Access) การเขา้รบับรกิารเป็นไปดว้ยความสะดวก ง่ายและ
ไมใ่ชเ้วลารอคอยนานจนเกนิไป 

มิติท่ีใช้วดัคณุภาพใน

การให้บริการ 

1. การเขา้ถงึบรกิาร 

2. การตดิต่อสื่อสาร 

3. สมรรถนะ 

4. ความมไีมตรจีติ 

5. ความน่าเชื่อถอื 

6. ความไวว้างใจ 

7. การตอบสนองต่อลกูคา้ 

8. ความปลอดภยั 

9. ความเป็นรปูธรรมของ

บรกิาร 

10. การรูจ้กัและเขา้ใจ

ลกูคา้ 

ความตอ้งการ

ส่วนบุคคล 

การบอกแบบ

ปากต่อปาก 

ประสบการณ์ 

ในอดตี 

การบรกิารที่

คาดหวงั 

การบรกิารที ่

รบัรูจ้รงิ 

การรบัรู้

คุณภาพการ

ใหบ้รกิาร 
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มติทิี ่ 2 การตดิต่อสื่อสาร (Communication) ความสามารถในการสรา้งความสมัพนัธ์
และการสื่อความหมาย รวมไปถงึการท าความเขา้ใจในเรือ่งภาษาทีอ่าจจะแตกต่างกนัของลกูคา้ 

มติทิี่ 3 สมรรถนะ (Competence) ความรูค้วามสามารถและทกัษะในการปฏบิตังิานที่
รบัผดิชอบไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ รวมไปถงึความรูแ้ละทกัษะทางดา้นการจดัการและการตดิต่อ
บุคคล 

มติทิี ่4 ความมไีมตรจีติ (Courtesy) การมมีารยาท ความเคารพ ใหเ้กยีรตผิูอ้ื่น จรงิใจ 
และเป็นมติรในการตดิต่อกบับุคคล 

มติิที่ 5 ความน่าเชื่อถอื (Credibility) ความสามารถในการสร้างความเชื่อมัน่ ความ
น่าเชื่อถอื ความซื่อสตัยข์องผูใ้หบ้รกิาร 

มติทิี ่6 ความไวว้างใจ (Reliability) มคีวามสม ่าเสมอในเรือ่งของประสทิธภิาพและความ
น่าเชื่อถอืในการใหบ้รกิารหรอืน าเสนอผลติภณัฑ ์เป็นไปอยา่งตรงไปตรงมาและถูกตอ้ง 

มติทิี ่7 การตอบสนองต่อลูกคา้ (Responsiveness) ความพรอ้มและความเตม็ใจในการ
ใหบ้รกิารขององคก์ารหรอืพนกังาน  

มติทิี ่ 8 ความปลอดภยั (Security) การใหบ้รกิารทีป่ราศจากอนัตราย ความเสีย่ง หรอื
ขอ้กงัขาใดๆ  

มติทิี่ 9 ความเป็นรูปธรรมของบรกิาร (Tangibles) ลกัษณะทางกายภาพที่ปรากฏให้
เหน็ถงึสิง่อ านวยความสะดวกต่างๆ เช่น สถานที ่บุคลากร อุปกรณ์ เครือ่งมอื 

มติทิี ่10 การรูจ้กัและเขา้ใจลูกคา้ (Understanding’s Knowing the Customer) การเขา้
ใจความตอ้งการของลกูคา้ เรยีนรูแ้ละตะหนกัความตอ้งการเฉพาะของลกูคา้แต่ละคน 

ต่อมาภายหลงัตวัแบบและวธิกีารประเมนิคุณภาพการใหบ้รกิาร SERVQUAL ไดม้กีาร
ทดสอบซ ้าโดยใช้วธิกีารสมัภาษณ์แบบกลุ่ม ทัง้สิ้น 12 กลุ่ม ค าตอบจากการสมัภาษณ์ได ้     
97 ค าตอบไดท้ าการจดักลุ่มเหลอืเพยีง 10 กลุ่ม ทีแ่สดงถงึคุณภาพการใหบ้รกิาร โดยแบบวดั 
SERVQUAL ไดถู้กแบ่งออกโดย 2 ส่วนหลกั คอื ส่วนที่ 1 เป็นแบบสอบถามทีใ่ชว้ดัถงึความ
คาดหวงัในการบรกิารจากองคก์ารหรอืหน่วยงาน และส่วนที ่2 เป็นการวดัการรบัรูภ้ายหลงัการ
ไดร้บับรกิารเป็นทีเ่รยีบรอ้ยแลว้ ในการแปลคะแนนของแบบวดั SERVQUAL สามารถท าได้
โดยการน าคะแนนการรบัรู้ในการบรกิารลบกนัคะแนนความคาดหวงัในการบรกิาร  และถ้า
ผลลพัธข์องคะแนนอยูใ่นช่วงคะแนนตัง้แต่ +6 ถงึ -6 แสดงว่า องคก์ารหรอืหน่วยงานดงักล่าวมี
คุณภาพการใหบ้รกิารในระดบัด ีทัง้นี้ นักวชิาการทีท่ าการวจิยัดงักล่าว ไดน้ าหลกัวชิาสถติเิพื่อ
ใชใ้นการพฒันาเครือ่งมอืส าหรบัการวดัการรบัรูคุ้ณภาพในการบรกิารของผูร้บับรกิารและได ้ท า
การทดสอบความน่าเชื่อถอื (Reliability) และความเทีย่งตรง (Validity) พบว่า มติขิองคุณภาพ
การให้บรกิาร 7  มติิได้แก่ สมรรถนะ (Competence) ความมไีมตรจีติ (Courtesy) ความ
น่าเชื่อถอื (Credibility) ความปลอดภยั (Security) การเขา้ถงึบรกิาร (Access) การตดิต่อสื่อสาร 
(Communication) การรู้จกัและเข้าใจลูกค้า (Understanding’ Knowing the Customer)         
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มคีวามสมัพนัธ์กนัและสามารถรวมเป็นมติใิหม่ได้ 2 มติิ  การประกนัคุณภาพ (Assurance)  
และความเขา้อกเขา้ใจ (Empathy)   ส่วนมติขิองคุณภาพการใหบ้รกิาร   3 มติทิีเ่หลอืยงัคงเดมิ 
ดงัภาพที ่2.7 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
ภาพท่ี 2.7  การปรบัเปล่ียนตวัแบบคณุภาพการให้บริการ 
แหล่งท่ีมา:  Parasuraman, Zeithaml and Berry, 1990. 
 

ตวัแบบคุณภาพการใหบ้รกิาร SERVQUAL ทีป่รบัปรุงใหม่ประกอบดว้ย 5 มติหิลกั 
ดงันี้ (Parasuramam, Ziethaml, and Berry, 1990)  

มติทิี ่ 1 ความเป็นรปูธรรมของบรกิาร (Tangibility) ลกัษณะทางกายภาพทีป่รากฏให้
เหน็ถงึสิง่อ านวยความสะดวกต่างๆ เช่น สถานที่ บุคลากร อุปกรณ์ เครื่องมอื เอกสารที่ใช้ใน
การตดิต่อสื่อสารและสญัลกัษณ์ รวมทัง้สภาพแวดล้อมทีท่ าใหผู้้รบับรกิารรูส้กึว่าไดร้บัการดูแล 

ความไวว้างใจ 

คุณภาพการใหบ้รกิาร 10 

มติ ิ

คุณภาพการใหบ้รกิาร 5 

มติ ิ

ความเป็นรปูธรรม 

ของบรกิาร 

การตอบสนองต่อลกูคา้ 

สมรรถนะ 

ความมไีมตรจีติ 

ความน่าเชื่อถอื 

ความปลอดภยั 

 
การเขา้ถงึบรกิาร 

การตดิต่อสื่อสาร 

การรูจ้กัและเขา้ใจลกูคา้ 

ความเป็นรปูธรรม 

ของบรกิาร 

ความไวว้างใจ 

การตอบสนองต่อลกูคา้ 

การประกนัคุณภาพ 

ความเขา้อกเขา้ใจ 
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ห่วงใย และความตัง้ใจจากผู้ให้บริการ บริการที่ถูกน าเสนอออกมาเป็นรูปธรรมจะท าให้
ผูร้บับรกิารรบัรูถ้งึการใหบ้รกิารไดช้ดัเจนขึน้ 

มติทิี ่2 ความไวว้างใจ (Reliability) ความสามารถในการใหบ้รกิารใหต้รงกบัสญัญาทีใ่ห้
ไวก้บัผูร้บับรกิาร บรกิารทุกครัง้ตอ้งมคีวามสม ่าเสมอ สามารถใหค้วามไวว้างใจได้ 

มติทิี่ 3 การตอบสนองต่อลูกค้า (Responsiveness) ความพรอ้มและเตม็ใจ ยนิดทีี่จะ
ให้บรกิารในทนัททีี่ได้รบัการร้องขอ โดยสามารถตอบสนองความต้องการของผู้รบับรกิารได้
อย่างทนัท่วงที ผู้รบับรกิารสามารถเข้ารบับริการได้ง่าย และได้รบัความสะดวกจากการใช้
บรกิาร รวมทัง้จะตอ้งกระจายการใหบ้รกิารไปอยา่งทัว่ถงึ รวดเรว็  

มติทิี ่4 การประกนัคุณภาพ (Assurance) ความสามารถในการสรา้งความเชื่อมัน่ใหเ้กดิ
ขึ้นกบัผู้รบับรกิาร ผู้ให้บรกิารจะต้องแสดงถึงทกัษะความรู้ ความสามารถเป็นอย่างดใีนการ
ให้บริการ ผู้ให้บริการมีความสุภาพ อ่อนโยน มีความน่าเชื่อเชื่อและความซื่อสัตย์ ใช้การ
ตดิต่อสื่อสารทีม่ปีระสทิธภิาพและใหค้วามมัน่ใจว่าผูร้บับรกิารจะไดร้บัการบรกิารที่ดทีีสุ่ด 

มติทิี ่5 ความเขา้อกเขา้ใจ (Empathy) ความสามารถในการดแูลเอาใจใส่ผูร้บับรกิาร
ตามความตอ้งการทีแ่ตกต่างของลกูคา้แต่ละคน 

SERVQUAL เป็นเครื่องมอืวดัความพงึพอใจของลูกคา้ที่มต่ีอคุณภาพการใหบ้รกิารที่
แตกต่างกนั ลูกค้าสามารถประเมนิผลงานการบรกิารโดยเปรยีบเทียบระหว่างการบรกิารที่
ต้องการกบัความคาดหวงัที่ต้องการได้รบั ซึ่งมมีาตรวดัความพอใจการบรกิาร 22 ค าถาม 
ครอบคลุมทัง้ 5 มติขิา้งต้น แบบสอบถามจะถามค าถามทีเ่ป็นมาตรวดัทัง้ 22 ค าถามว่าลูกคา้
คาดหวงับรกิารไวอ้ย่างไรแล้วจงึถามค าถามเดยีวกนัว่า บรกิารที่ไดร้บัไปนัน้ เป็นไปตามที่
คาดหวงัไวห้รอืไม่ถ้าบรกิารที่ไดร้บัมคีวามพงึพอใจน้อยกว่าทีค่าดหวงัไวใ้นตอนแรก  แสดงว่า
คุณภาพการบรกิารไม่ดพีอ แต่ในทางกลบักนัถ้าความพงึพอใจดเีท่ากบัความคาดหวงั หรอืเกนิ
จากการทีต่ ัง้ความหวงัไว ้แสดงว่าคุณภาพการใหบ้รกิารดหีรอืดมีาก 

 
2.7.3  ตวัแปรท่ีมีอิทธิพลต่อคณุภาพการให้บริการ 
 2.7.3.1  ความคาดหวงักบัคุณภาพการใหบ้รกิาร เป็นการคาดการณ์ล่วงหน้า

ของผูร้บับรกิารเกี่ยวกบับรกิารทีจ่ะไดร้บัเมื่อไปใชบ้รกิาร ความคาดหวงัเป็นแนวคดิส าคญัทีไ่ด้
น ามาใช้ในการศึกษาพฤติกรรมของผู้บรโิภคและคุณภาพการให้บรกิาร Parasuramam และ
คณะ  (Parasuramam, Ziethaml and Berry, 1988) ซึง่ไดเ้สนอตวัแบบ SERVQUAL เพื่อ
ศกึษาคุณภาพการให้บรกิารจากความคาดหวงัของผู้รบับรกิารที่มต่ีอการบรกิารที่ได้รบั โดย
เสนอความคดิเหน็ว่า ความคาดหวงัหมายถงึ ความปรารถนาหรอืความต้องการของผู้บรโิภค 
โดยความคาดหวงัของบรกิารนี้ไมไ่ดน้ าเสนอถงึการคาดการณ์ว่าผูใ้หบ้รกิารจะใหบ้รกิารอย่างไร 
แต่จะเป็นการพิจารณาว่า ผู้ให้บริการควรจะให้บริการอะไรมากกว่า กล่าวโดยสรุป ความ
คาดหวงัของผูร้บับรกิาร เป็นการแสดงออกถงึความต้องการของผูร้บับรกิารทีอ่นัจะไดร้บับรกิาร
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จากหน่วยงานหรือองค์การที่ท าหน้าที่ให้บริการ โดยความคาดหวังนี้ย่อมมีหลายระดับที่
แตกต่างกนัไป ขึน้อยู่กบัปจัจยัหลายประการ เช่น ความต้องการส่วนบุคคล การได้รบัค าบอก
เล่า ประสบการณ์ในอดตี เป็นต้น และความคาดหวงัของผูร้บับรกิารนี้ หากไดร้บัการตอบสนอง
หรอืไดร้บัการบรกิารทีต่รงตามความคาดหวงักจ็ะสะทอ้นใหเ้หน็ถงึคุณภาพในการใหบ้รกิารของ
ผูใ้หบ้รกิาร 

 2.7.3.2  การรบัรูก้บัคุณภาพการใหบ้รกิาร ในทางจติวทิยาสงัคมใหค้วามหมาย
ของการรบัรูไ้วว้่า การบัรู ้ คอื วธิกีารทีบุ่คคลมองโลกทีอ่ยูร่อบๆ ตวัของบุคคลนัน้ ฉะนัน้บุคคล 2 
คนอาจจะมคีวามคดิต่อตวักระตุน้อย่างเดยีวกนัภายใตเ้งือ่นไขเดยีวกนั แต่บุคคลทัง้ 2 อาจมวีธิ ี
การยอมรบัตวักระตุ้น การเลอืกสรร การประมวลและตคีวามเกี่ยวกบัตวักระตุ้นดงักล่าวไมเ่หมอืน 
กนั ทัง้นี้มติขิองการรบัรูคุ้ณภาพในการใหบ้รกิาร ประกอบดว้ย 

1)  เวลา (Time) หมายถงึเวลาของการตดัสนิใจว่าจะใชบ้ริการเมื่อใด
หรอืช่วงใด 

2)  เหตุผล (Reason) ในการตดัสนิใจใชบ้รกิารนัน้ เป็นการตดัสนิใจที่
ผูใ้ชบ้รกิารเปรยีบเทยีบระหว่างประโยชน์ทีไ่ดร้บักบัตน้ทุน 

3)  การบรกิาร (Service) เนื่องจากคุณภาพการใหบ้รกิารเป็นเรื่องของ
การปฏิสมัพนัธ์ระหว่างผู้ให้บรกิารและผู้รบับรกิารจึงต้องมกีารประเมนิหรอืวดัคุณภาพการ
ใหบ้รกิารจากผูร้บับรกิารหรอืลกูคา้ 

4) เนื้อหา (Content) โดยคุณภาพการให้บรกิารครอบคลุมถงึความรู ้
ความรูส้กึ และแนวโน้มของพฤตกิรรมของผูร้บับรกิาร 

5) บรบิท (Context) ซึง่ไดร้บัอทิธพิลจากบรกิารหรอืปจัจยัสถานการณ์ 
6) การรวมกนั (Aggregation) โดยที่พฤตกิรรมการใช้บรกิารนัน้ จะ

ไดร้บัการพจิารณาว่าเป็นเรื่องของการท าธุรกจิหรอืความต้องการสรา้งความสมัพนัธท์างการคา้
ระหว่างผูใ้หแ้ละผูร้บับรกิาร 

 2.7.3.3  ประสบการณ์การรบับรกิารกบัคุณภาพการใหบ้รกิาร ประสบการณ์ใน
อดตีที่เกี่ยวกบัการรบับรกิารถือไดว้่าเป็นปจัจยัหน่ึงที่มอีทิธพิลหรอืส่งผลต่อการใชบ้รกิาร เป็น
ตวัก าหนดความคาดหวงัต่อคุณภาพในการใหบ้รกิารของผูร้บับรกิาร ในทศันะของพาราซุรามาน
และคณะ อทิธพิลต่อความคาดหวงัในปจัจบุนัของผูร้บับรกิารในทางการตลาด ประสบการณ์ของ
การเคยรบับรกิาร เป็นส่วนผสมทางการตลาด (Market Mix) ของธุรกิจบรกิารที่เป็นหนึ่งใน      
7 องคป์ระกอบ (7 P’s) ทีน่ักการตลาดค านึงถงึในการจดัการทางดา้นการตลาดของสนิคา้และ
บรกิาร 
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2.8  วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) 
 

2.8.1  นิยามวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) 
กฎกระทรวงก าหนดการจา้งงานและมูลค่าสนิทรพัย์ถาวรของวสิากจิขนาดกลางและ

ขนาดยอ่มใหไ้ว ้ณ วนัที ่11 กนัยายน พ.ศ. 2545 ดงัตารางที ่2.5 
 

ตารางท่ี 2.5 ก าหนดการจา้งงานและมลูค่าสนิทรพัยถ์าวรของวสิากจิขนาดกลางและขนาดยอ่ม 
 

 วิสาหกิจขนาดย่อม วิสาหกิจขนาดกลาง 

 การจ้างงาน 

(คน) 

มลูค้าสินทรพัย์

ถาวร (ล้านบาท) 

การจ้างงาน 

(คน) 

มลูค้าสินทรพัย์

ถาวร (ล้านบาท) 

กิจการผลิต ไมเ่กนิ 50 ไมเ่กนิ 50 50 - 200 เกนิ 50 - 200 

กิจการค้าส่ง ไมเ่กนิ 25 ไมเ่กนิ 50 26 - 50 เกนิ 50 - 100 

กิจการค้าปลีก ไมเ่กนิ 15 ไมเ่กนิ 30 16 - 30 เกนิ 30 - 60 

กิจการบริการ ไมเ่กนิ 50 ไมเ่กนิ 50 51 - 200 เกนิ 50 - 200 

 
แหล่งท่ีมา:  กฎกระทรวงก าหนดจ านวนการจา้งงานและมลูค่าสนิทรพัยถ์าวรของวสิาหกจิ

ขนาดกลางและขนาดยอ่ม, 2545.  
 

ในกรณทีีจ่ านวนการจา้งงานของกจิการใดเขา้ลกัษณะของวสิาหกจิขนาดย่อม แต่มลูค่า
สนิทรพัยถ์าวรเขา้ลกัษณะของวสิาหกจิขนาดกลางหรอืมจี านวนการจ้างงานเขา้ลกัษณะของ
วสิาหกจิขนาดกลางแต่มลูค่าสนิทรพัยถ์าวรเขา้ลกัษณะของวสิาหกจิขนาดย่อมใหถ้อืจ านวนการ
จา้งงานหรอืมลูค่าสนิทรพัยถ์าวรทีน้่อยกว่าเป็นเกณฑใ์นการพจิารณา 

 
2.8.2  ความหมายของกิจการ 

2.8.2.1  กจิการผลติสนิคา้ หมายความครอบคลุมถงึ การผลติทีเ่ป็นลกัษณะของ
การประกอบการอุตสาหกรรมทุกประเภท โดยความหมายทีเ่ป็นสากลของการผลติกค็อืการเปลีย่น
รปูวตัถุใหเ้ป็นผลติภณัฑช์นิดใหม่ดว้ยเครื่องจกัรกล หรอืเคมภีณัฑ ์โดยไม่ค านึงว่างานนัน้ท าโดย
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เครื่องจกัรหรอืดว้ยมอื ทัง้นี้กจิการผลติสนิค้าในทีน่ี้รวมถงึการแปรรปูผลติผลการเกษตรอย่างง่าย
ทีม่ลีกัษณะเป็นการอุตสาหกรรม การผลติที่มลีกัษณะเป็นวสิาหกจิชุมชน และการผลติที่เป็นการ
ประกอบอุตสาหกรรมในครวัเรอืนดว้ย 

2.8.2.2  กจิการการบรกิาร หมายความครอบคลุมถงึ การศกึษา การสุขภาพ การ
บนัเทงิ การขนส่ง การก่อสรา้งและอสงัหารมิทรพัย ์การโรงแรมและหอพกั การภตัตาคาร การขาย
อาหาร การขายเครือ่งดื่มของภตัตาคารและรา้นอาหาร การใหบ้รกิารเช่าสิง่บนัเทงิและการพกัผ่อน
หย่อนใจ การใหบ้รกิารส่วนบุคคล บรกิารในครวัเรอืน บรกิารที่ให้กบัธุรกจิ การซ่อมแซมทุกชนิด 
และการท่องเทีย่วและธุรกจิทีเ่กี่ยวเนื่องกบัการท่องเที่ยว 

2.8.2.3  กจิการคา้ส่งและคา้ปลกี  หมายถงึ การใหบ้รกิารเกี่ยวกบัการคา้ โดยที่
การค้าส่ง หมายถงึ การขายสนิค้าใหม่และสนิค้าใช้แล้วให้แก่ ผู้ค้าปลกี ผู้ใช้ในงานอุตสาหกรรม 
งานพาณิชยกรรม สถาบนั ผู้ใช้ในงานวชิาชพี และรวมทัง้การขายให้แก่ผู้ค้าส่งด้วยกนัเอง ส่วน
การค้าปลกี หมายถึง การขายโดยไม่มกีารเปลี่ยนรูปสนิค้าทัง้สนิค้าใหม่และสนิค้าใช้แล้วให้กบั
ประชาชนทัว่ไปเพื่อการบรโิภคหรอืการใชป้ระโยชน์เฉพาะส่วนบุคคลในครวัเรอืน การคา้ในที่นี้มี
ความหมายรวมถึง การเป็นนายหน้าหรอืตัวแทนการซื้อขาย  สถานีบรกิารน ้ามนั และสหกรณ์
ผูบ้รโิภค 

 
2.9  งานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 
 

Benamati and Rajkumar (2002) ไดท้ าการศกึษาและพฒันาตวัแบบทีม่อีทิธพิลต่อการ
ตดัสนิใจใชบ้รกิารภายนอกดา้นแอพพลเิคชนั โดยการศกึษาครัง้นี้ Benamati and Rajkumar 
(2002) ได้สงัเคราะห์ปจัจยัจากงานวจิยัด้านการใช้บรกิารภายนอกที่มมีาก่อนและทฤษฎีการ
ยอมรบัเทคโนโลย ีรว่มกบัขอ้มลูทีร่วบรวมจากการสมัภาษณ์ ผูบ้รหิารทางดา้นเทคโนโลย ี9 คน 
จาก 7 บรษิัท เพื่อน าเสนอตัวแบบการยอมรบัการใช้บรกิารภายนอก ทฤษฏกีารยอมรบั
เทคโนโลยไีด้แสดงให้เห็นว่า การรบัรู้ว่ามปีระโยชน์และการรบัรู้ว่าง่ายต่อการใช้ง่ายเป็น
สื่อกลางทีจ่ะบ่งบอกผลของตวัแปรอื่นๆ ทีข่ ึน้กบัทศันคตขิองผูใ้ช ้ในการศกึษาครัง้นี้ ไดแ้สดงให้
เหน็ว่า การรบัรูว้่ามปีระโยชน์และการรบัรูว้่าง่ายต่อการใช้บรกิารจากภายนอกเป็นสื่อกลางทีท่ า
ให้เกดิผลกระทบของสิง่แวดล้อมภายนอก, ความสมัพนัธ์ในการใช้บรกิารภายนอกที่เคยมมีา
ก่อนและความเสีย่ง ต่อผูม้อี านาจในการตดัสนิใจใชบ้รกิารภายนอก 

Benamati and Rajkumar (2008) หลงัจากทีไ่ดพ้ฒันาตวัแบบการยอมรบัการใชบ้รกิาร
ภายนอกแลว้ ไดท้ าการทดลองและตรวจสอบตวัแบบเพื่อทีจ่ะน าไปใชก้บังานวจิยัในอนาคตและ
แสดงใหเ้หน็ถงึปจัจยัทีม่อีทิธพิลต่อการตดัสนิใจการใชบ้รกิารภายนอกดา้นการพฒันาระบบงาน 
โดยได้ท าการส ารวจจากผู้ตอบแบบสอบถาม 160 คน ซึ่งเป็นผู้มอี านาจในตดัสนิใจการใช้
บรกิารภายนอกด้านเทคโนโลย ีโดยข้อมูลที่ได้จากการส ารวจน าไปพสิูจน์ทฤษฎีการยอมรบั
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เทคโนโลยแีละอทิธพิลของตวัแปรภายนอก เป็นการสนับสนุนการประยุกต์ใชท้ฤษฎกีารยอมรบั
เทคโนโลยใีนบรบิททีค่น้หา สามขอ้ยอ่ยทางดา้นความเสีย่ง (การบรหิารโครงการ,ความสมัพนัธ์
,ความเสี่ยงที่เกดิขึน้กบัพนักงาน) การบรหิารโครงการและความเสี่ยงของพนักงานพรอ้มด้วย
ความสมัพนัธ์ที่เคยมมีาก่อน เป็นสญัญาณที่มอีิทธพิลกบัผู้มอี านาจในการตดัสินใจในการรบัรู้
เกีย่วกบัการใชบ้รกิารภายนอกดา้นการพฒันาระบบงาน 

Yoon  and Hyunsuk (2004) ไดพ้ฒันาเครื่องมอืทีใ่ชใ้นการวดัคุณภาพการใหบ้รกิารของ
บรษิทัที่ปรกึษาด้านเทคโนโลย ีโดยได้พฒันา เครื่องมอืในการวจิยัจาก เครื่องมอืการวดัคุณภาพ 
(SERVQUAL) ของ Parasuramam, Ziethaml, and Berry เป็นฐานของงานวจิยัครัง้นี้ และสามารถ
น ามาประยุกต์ใช้กับกลุ่มผู้ให้บริการที่ปรึกษาทางด้านเทคโนโลย ีมิติที่ใช้ในการวัดคุณภาพ
ประกอบไปด้วย 6 มิติ  ได้แ ก่  ความไว้ วางใจ (Reliability)  การตอบสนองต่อลูกค้ า 
(Responsiveness) การประกนัคุณภาพ (Assurance) ความเอาใจใส่ (Empathy) กระบวนการและ
การศกึษา (Process and Education) ในการพฒันาเครื่องมอืการวดัคุณภาพการให้บรกิารของ
บรษิทัทีป่รกึษาดา้นเทคโนโลย ีไดม้ ี7 กลุ่มทีป่รกึษา ทีป่ระกอบดว้ย ผูม้ปีระสบการณ์มากกว่า 10 
ปีในอาชพี, ลกูคา้ทีม่ปีระสบการณ์เขา้รบับรกิาร 3 คน และผูเ้ชีย่วชาญดา้นระบบสารสนเทศ  2 คน
และการจดัการในการตรวจสอบโครงสร้างและข้อค าถามส าหรบัแบบสอบถาม และมผีู้ตอบแบบ
สอบภาม 86 คนจาก 42 องค์การโดยเป็นองค์การที่มปีระสบการณ์การรบับรกิารจากบรษิัทที่
ปรกึษามากกว่า 2 ปี เพื่อเป็นการสรา้งความน่าเชื่อถอืของเครื่องมอื  ผลของการวจิยัครัง้นี้แสดง
ใหเ้หน็ว่า 6 มติทิีแ่ตกต่างกนัในเครือ่งมอืทีใ่ชว้ดัคุณภาพการบรกิาร มคีวามสมัพนัธก์บัระดบัความ
พงึพอใจของลูกค้าถึงแม้จะเป็นปญัหาเพียงเล็กน้อยในการตรวจสอบและประยุกต์ใช้แต่ก็เป็น
ประโยชน์ในการระบุปญัหาในอนาคต 

Chang และ Lui (2008) ไดท้ าการศกึษาเรื่องคุณภาพการบรกิารการพฒันาระบบ : โดยการ
เปรยีบเทยีบระหว่างการพฒันาภายในองค์การและการใชบ้รกิารภายนอกพฒันาระบบ มกีารศกึษา
น้อยมากที่ไดม้กีารส ารวจเกี่ยวกบัคุณภาพการบรกิารของกระบวนการพฒันาระบบ ในการศกึษานี้ 
ไดใ้ชเ้ครื่องมอืบนพืน้ฐานของ SERVPERF ของ Cronin and Taylor ซึง่เป็นเครื่องมอืทีไ่ดพ้ฒันา
จาก SERVQUAL เพื่อใช้ในการประเมนิการรบัรูถ้งึผลของการบรกิารเพยีงด้านเดยีว  ในมติขิอง
คุณภาพการให้บริหาร เช่น ความเป็นรูปธรรม (Tangibility) ความไว้วางใจ (Reliability) การ
ตอบสนอง (Responsiveness) การประกนัคุณภาพ (Assurance) ความเขา้อกเขา้ใจ (Empathy) โดย
ถูกพฒันาขึน้เพื่อศกึษาคุณภาพการบรกิารของการพฒันาภายในองคก์ารและการใชบ้รกิารภายนอก
พฒันาระบบ การวเิคราะห์ขอ้มูลได้รวบรวมจากผู้ใช ้152 ระบบโดยเป็นผูท้ี่มสี่วนเกี่ยวขอ้งในการ
พฒันาระบบไดร้บัการสนบัสนุนความถูกต้องและความน่าเชื่อถอืของเครื่องมอืวดัทีไ่ดพ้ฒันาขึน้ใหม่ 
ความสัมพันธ์ของมิติคุณภาพการบริการแต่ละระบบการพฒันาคุณภาพบริการโดยรวมพบว่า 
แตกต่างกนัระหว่างกลุ่มการใชบ้รกิารจากภายนอกและกลุ่มพฒันาภายในองคก์าร ผลการศกึษาได้
เสนอว่า ผู้ใช้จะต้องมีการประเมินการจดัหาบริการจากภายนอกและบุคลากรด้านเทคโนโลยี
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สารสนเทศภายในองค์การที่ต่างกนั มติคิุณภาพการบรกิารที่มผีลในกลุ่มของการจดัจ้างภายนอก 
อนัดบัแรกคือ ความไว้วางใจ รองลงมาคือ การประกนัคุณภาพ     การตอบสนองต่อลูกค้า และ
ความเป็นรปูธรรม อย่างมนีัยสมัพนัธ์ทางสถติกิบัคุณภาพการบรกิาร ในส่วนของความเขา้อกเขา้ใจ
ไม่ส่งผลอย่างมนีัยสมัพนัธ์ในภาพรวมของคุณภาพการบรกิารทัง้หมด ในภาพรวมทัง้หมดของ
คุณภาพบรกิารการพฒันาระบบมคีวามสมัพนัธเ์ชงิบวกกบัการรบัรูว้่ามปีระโยชน์และการรบัรูว้่าง่าย
ต่อการใชง้าน โดยคดิเป็น 29 % และ 45% ตามล าดบั   ในส่วนของการพฒันาภายในองคก์าร มติิ
คุณภาพการบรกิารทีม่ผีล อนัดบัแรกคอื  การตอบสนองต่อลูกคา้ รองลงมาคอื การประกนัคุณภาพ
และความไว้วางใจอย่างมนีัยสมัพนัธ์ทางสถิติกบัคุณภาพการให้บรกิารโดยรวมของกระบวนการ 
พฒันาระบบ  ส าหรบัความเป็นรูปธรรมและความเขา้อกเขา้ใจ ไม่มผีลอย่างมนีัยส าคญัทางสถติกิบั
ภาพรวมทัง้หมดของคุณภาพบรกิารการพฒันาระบบ ในภาพรวมทัง้หมดของคุณภาพบรกิารการ
พฒันาระบบมคีวามสมัพนัธ์เชงิทางบวกอย่างมนีัยส าคญัต่อการรบัรูว้่ามปีระโยชน์และการรบัรูว้่า
งา่ยต่อการใชง้านโดยคดิเป็น 14 % และ 34% ตามล าดบั 

ผลกระทบภาพรวมของคุณภาพการบรกิารพฒันาระบบต่อการรบัรูป้ระโยชน์และการ
รบัรูค้วามงา่ยในการใชง้านมผีลกบัทัง้สองกลุ่ม การใชบ้รกิารจากภายนอกและการพฒันาภายใน
องคก์าร การศกึษานี้แสดงใหเ้หน็ความส าคญัของการใหบ้รกิารที่ดใีนกระบวนการพฒันาระบบ 
นอกจากคุณภาพบรกิารทีด่ ี(Jiang, Klein and Crampton, 2000) การจดัท าระบบสารสนเทศ  
ก็เป็นการประสบความส าเรจ็อย่างหนึ่ง ดงันัน้นอกเหนือจากการปรบัปรุงด้านเทคนิคของ
กระบวนการพฒันาระบบ ผูจ้ดัการดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศควรมกีารหาวธิกีารปรบัปรุงดา้น
ต่างๆของคุณภาพบรกิารในการพฒันาระบบ มติิคุณภาพการบรกิารจะเป็นตวับ่งชี้ที่ดสี าหรบั
การระบุปจัจยัทีต่อ้งการปรบัปรงุ (Jiang, Klein and Crampton, 2000) 
 

2.10  กรอบแนวคิดงานวิจยั 
 

จากการทบทวนวรรณกรรมข้างต้นแนวคิดจากตัวแบบการยอมรับการใช้บริการ
ภายนอกเพื่อพฒันาระบบงาน  (Benamati and Rajkumar, 2008) ซึง่กล่าวถงึแบบจ าลองการ
ยอมรบัเทคโนโลย ี(Technology acceptance Model: TAM) และสิง่ทีเ่กดิขึน้ช่วงแรกของการ
ตดัสนิใจเลอืกใช้บรกิารจากภายนอก โดยไดเ้สนอว่า โครงสรา้งต่างๆ ของ TAM นัน้สามารถ
น ามาใช้ได้กับการยอมรบัการใช้บริการภายนอกเพื่อพฒันาระบบงาน ตัวแบบการยอมรบั
เทคโนโลย ี(Technology Acceptance Model: TAM) และความสมัพนัธ์ระหว่างกนัได้ถูก
น ามาใชอ้ย่างสม ่าเสมอในงานวจิยัทีม่มีาก่อนหน้านี้ (Davis, 1989; Karahanna, Straub and 
Chervany, 1999) สิ่งที่เกิดขึ้นช่วงแรกของการตัดสินใจเลือกใช้บริการจากภายนอกนัน้ 
ประกอบดว้ย สิง่แวดลอ้มภายนอก, ความสมัพนัธก์บัผูใ้หบ้รกิารภายนอกก่อนหน้านี้ และความ
เสีย่งทีร่บัรูใ้นการใชบ้รกิารจากภายนอก  
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ในการศกึษาครัง้นี้ได้ประยุกต์ สิง่ทีเ่กดิขึน้ช่วงแรกของการตดัสนิใจเลอืกใชบ้รกิารจาก
ภายนอก คอื ปจัจยัทางดา้นคุณภาพการใหบ้รกิารประกอบดว้ย  6 มติ ิคอื ความไวว้างใจ การ
ตอบสนองต่อลูกค้า การประกนัคุณภาพ ความเข้าอกเข้าใจ กระบวนการและการศึกษา ซึ่ง
ปจัจยัดงักล่าวยงัไม่ได้ถูกศกึษา โดยทัง้ 6 มตินิี้น ามาจากการพฒันาเครื่องมอืการวดัคุณภาพ
การใหบ้รกิารของ Yoon and Hyunsuk (2004)  ซึง่ปจัจยัดงักล่าวมพีืน้ฐานมาจาก SERVQUAL 
ของ Parasuramam, Ziethaml, and Berry (1990) โดย Yoon and Hyunsak (2004) ไดเ้พิม่
ปจัจยัทางด้านคุณภาพการให้บรกิารเขา้ไป 2 มติ ิคอื มติกิระบวนการและมติกิารศกึษาเพื่อให้
เหมาะสมกบัสภาพแวดลอ้มของบรษิทัผูใ้หบ้รกิารจากภายนอกดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ 

ส าหรบัทฤษฎกีารยอมรบัเทคโนโลยทีีม่อียูห่ลากหลายรุน่นัน้ การศกึษาครัง้นี้ไดเ้ลอืกใช ้
TAM ซึ่งเป็นตวัแบบที่ได้รบัความนิยมมากที่สุดในการศกึษาความตัง้ใจการใช้ระบบของผู้ใช ้
(Chuttur, 2009) ส าหรบั TAM2 ซึง่พฒันามาจากทฤษฎ ีTAM  โดยไดเ้พิม่ปจัจยัทีเ่กดิขึน้ก่อน
หน้าการยอมรบัการใช้เทคโนโลยคีอื บรรทดัฐานทางสงัคมที่จะมผีลต่อการรบัรู้ประโยชน์ของ
การใช้เทคโนโลยขีองคนในสงัคม แต่ปจัจยัทีเ่กดิก่อนที่งานวจิยัน้ีต้องการศกึษาคอืปจัจยัดา้น
คุณภาพเพยีงเรื่องเดียว ปจัจยัอื่นๆ ที่ปรากฏใน TAM2 จงึไม่ใช่เป้าหมายของงานวจิยัน้ี 
นอกจากนี้ จากการศกึษาทีผ่่านมาได้มกีารประยุกต์ใช ้TAM ในการศกึษาการยอมรบัตดัสนิใจ
การยอมรบัระดบัองค์การ โดยเจา้ของหรอืผูบ้รหิารวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) 
และเทคโนโลยต่ีางๆ เช่น อี-คอมเมริซ์ (Grandon and Pearson, 2004) ดงันัน้ ตวัแบบ TAM 
จงึสอดคล้องกบังานวจิยันี้มากทีสุ่ด จากแนวคดิขา้งต้นสามารถสรุปเป็นกรอบแนวคดิงานวจิยั 
ดงัภาพที ่2.8 และสมมตฐิานการวจิยัมดีงันี้ 
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ภาพท่ี 2.8  กรอบแนวความคดิของงานวจิยัประยกุต์มาจาก Yoon and Hyunsuk (2004) and 

Davis (1989) 

H1: คุณภาพการใหบ้รกิารมอีทิธพิลต่อการรบัรูป้ระโยชน์ของการการใชบ้รกิารภายนอก
เพื่อพฒันาระบบงาน  

H2: คุณภาพการให้บรกิารมอีทิธพิลต่อการรบัรูค้วามง่ายของการการใช้บรกิารภายนอก
เพื่อพฒันาระบบงาน  

H3: การรบัรูค้วามง่ายของการการใชบ้รกิารภายนอกเพื่อพฒันาระบบงาน มอีทิธพิลต่อ
การรบัรูป้ระโยชน์ของการการใชบ้รกิารภายนอกเพื่อพฒันาระบบงาน  

H4: การรบัรูป้ระโยชน์ของการการใช้บรกิารภายนอกเพื่อพฒันาระบบงาน มอีทิธพิลต่อ
ทศันคตต่ิอการการใชบ้รกิารภายนอกเพื่อพฒันาระบบงาน  

H5: การรบัรูค้วามง่ายของการการใชบ้รกิารภายนอกเพื่อพฒันาระบบงาน มอีทิธพิลต่อ
ทศันคตต่ิอการการใชบ้รกิารภายนอกเพื่อพฒันาระบบงาน  

H6: ทศันคตต่ิอการการใชบ้รกิารภายนอกเพื่อพฒันาระบบงาน มอีทิธพิลต่อความตัง้ใจใน
ก า ร ก า ร ใ ช้ บ ริ ก า ร ภ า ย น อ ก เ พื่ อ พั ฒ น า ร ะ บ บ ง า น 

การรบัรูค้วามง่ายของ

การใชบ้รกิารภายนอก

เพื่อพฒันาระบบงาน 

 
 

H4 

H3 

H5 

H6 

H1 

H2 

ความเขา้อก
เขา้ใจ 

 

การประกนั
คุณภาพ 

ความไวว้างใจ การรบัรูป้ระโยชน์ของ

การใชบ้รกิารภายนอก

เพื่อพฒันาระบบงาน 

ทศันคตต่ิอการ

ใชบ้รกิาร

ภายนอกเพื่อ

พฒันาระบบงาน 

ความตัง้ใจใน

การใชบ้รกิาร

ภายนอกเพื่อ

พฒันาระบบงาน 

การตอบสนอง
ต่อลกูคา้ 

กระบวนการ 

การศกึษา 

การยอบรบัการใชบ้รกิารภายนอกเพื่อพฒันาระบบงาน คุณภาพการใหบ้รกิาร 



 
 

 
 

บทท่ี 3 

 
ระเบียบวิธีวิจยั 

 
งานวจิยัในครัง้นี้เป็นการวจิยัเชงิส ารวจเนื่องจากเป็นการวจิยัเพื่อให้ทราบถงึความเป็น

จรงิในปจัจุบนัของคุณภาพการให้บรกิารด้านการพฒันาระบบงานของผู้ให้บรกิารภายนอกมี
อทิธพิลต่อการยอมรบัจากผูใ้ชบ้รกิารในกลุ่มขององคก์ารวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อมเป็น
อย่างไร และคุณภาพการให้บรกิารด้านใดทีม่อีทิธพิลต่อการยอมรบัการใชบ้รกิารภายนอกเพื่อ
พฒันาระบบงาน  

 

3.1  ประชากรและกลุ่มตวัอย่างของการวิจยั 
  

3.1.1  ประชากร 
ประชากรทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้นี้ คอื องคก์ารวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) 

ในกรุงเทพมหานครและปรมิณฑล  โดยขอ้มูลจากส านักงานส่งเสรมิวสิาหกจิขนาดกลางและ
ขนาดย่อม ระบุว่า ณ สิน้ปี 2553 จ านวนวสิาหกจิรวมทัง้ประเทศ มทีัง้สิ้น 2,924,912 ราย
จ าแนกเป็น วสิาหกจิขนาดย่อมจ านวน 2,894,780 ราย วสิาหกจิขนาดกลาง จ านวน 18,387 
ราย และวสิาหกจิขนาดใหญ่ จ านวน 9,140 ราย ดงัตารางที ่3.1 โดยสดัส่วนวสิาหกจิขนาด
กลางและขนาดย่อมคดิเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 99.6 ของวสิาหกจิทัง้ประเทศ จ านวนวสิาหกจิขนาด
กลางและขนาดย่อมปี 2553 จ าแนกตามจงัหวดั พบว่าจงัหวดักรุงเทพมหานคร มจี านวน
วสิาหกจิขนาดกลางและขนาดยอ่มสงูทีสุ่ด โดยมจี านวนทัง้สิน้ 573,634 รายคดิเป็นรอ้ยละ 19.7 
ของวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดยอ่ม 
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ตารางท่ี 3.1  จ านวนและสดัส่วนวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดยอ่ม (ณ สิน้ปี 2553)  
 

ขนาดวิสาหกิจ จ านวน(ราย) สดัส่วน (ร้อยละ) 
วสิาหกจิขนาดยอ่ม (SE) 2,894,780 98.97 
วสิาหกจิขนาดกลาง (ME) 18,387 0.63 
วสิาหกจิขนาดใหญ่ (LE) 9,140 0.31 
ไมร่ะบุ 2,605 0.09 

รวม 2,924,912 100.00 
 
แหล่งท่ีมา:  ส านกังานส่งเสรมิวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดยอ่ม, 2553 
หมายเหตุ:  ประมวลผลโดย ส านกังานส่งเสรมิวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดยอ่ม 
 

ส าหรบังานวจิยันี้ผูว้จิยัไดก้ าหนดใหอ้งคก์ารวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อมทีต่ ัง้อยู่
ในพื้นที่จงัหวดักรุงเทพมหานครเป็นประชากรเนื่องจากเป็นกลุ่มที่มขีนาดใหญ่ที่สุดและเกอืบ
ครอบคลุมประชากรที่แท้จรงิทัง้หมด จงึเลอืกศึกษากลุ่มตวัอย่างเฉพาะในกรุงเทพมหานคร
เท่านัน้ จ านวนของประชากรวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) แบ่งตามภาคธุรกจิ ใน
กรงุเทพมหานครและปรมิณฑล แสดงดงัตารางที ่3.2 
 
ตารางท่ี 3.2  จ านวนประชากรวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดยอ่ม (SMEs) แบ่งตามขนาด

วสิาหกจิ 
 

จงัหวดั SE ME LE ไม่ระบ ุ รวม 
กรงุเทพมหานคร 565,243 8,391 4,945 611 579,190 

 
แหล่งท่ีมา:  ส านกังานส่งเสรมิวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดยอ่ม, 2553 
หมายเหตุ:  ประมวลผลโดย ส านกังานส่งเสรมิวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดยอ่ม 
  

3.1.2  การสุ่มตวัอย่าง 
 ในการสุ่มขนาดของตวัอย่างทีจ่ะน ามาใชใ้นงานวจิยัครัง้นี้ องค์การวสิาหกจิขนาดกลาง
และขนาดย่อมเป็นกลุ่มประชากรจ านวนมากของประเทศ การสุ่มขนาดของตวัอย่างได้ใช้สูตร
ของ ยามาเน่ ในการหาขนาดของกลุ่มตวัอย่าง โดยก าหนดความคาดเคลื่อนมคี่าเท่ากบั .05 
การหาขนาดของกลุ่มตวัอยา่งนัน้จงึไดใ้ช้สตูร ของ ยามาเน่ ดงันี้             
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n         = N 
           1 + Ne2 

 ก าหนดให ้  n = ขนาดของกลุ่มตวัอยา่ง 
    N = ขนาดประชากรทัง้หมด 
    e = ค่าความคาดเคลือ่นของกลุ่มตวัอยา่ง 

(การวจิยัครัง้นี้ก าหนดใหค้่า e = 0.05 ระดบั
ความเชื่อมัน่ 95%) 

ขนาดของกลุ่มตวัอยา่งค านวณได ้ดงันี้ 
    n    =             147,872 
      1 + (147,872)(0.05)2 
     = 399 ตวัอยา่ง  
                                                         (เพือ่ความสะดวกผูว้จิยัจงึก าหนดเป็น 400 ตวัอยา่ง) 
 

หลงัจากทีไ่ดข้นาดของกลุ่มตวัอยา่งแลว้ ผูว้จิยัไดท้ าการสุ่มตวัอยา่งแบบแบ่งชัน้ (Stratified 
Random Sampling) โดยแบ่งออกเป็น 3 ภาคธุรกิจ ได้แก่ การผลติ การค้า และบรกิาร 
(ส านักงานส่งเสรมิวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม) แต่ละภาคธุรกิจจะสุ่มมาเป็นสดัส่วนที่
เท่ากนั ดว้ยการเทยีบบญัญตัไิตรยางศ ์คอื 147,872 ตอ้งการ 400 ตวัอยา่ง การเทยีบจะไดด้งันี้ 

ภาคการผลติ  ม ี 20,948 ราย  จะไดต้วัอยา่ง  56  ราย 
ภาคการคา้  ม ี 63,536 ราย  จะไดต้วัอยา่ง  172 ราย 
ภาคบรกิาร  ม ี 63,388 ราย  จะไดต้วัอยา่ง  172 ราย 

  

3.2  เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั 
 

การวจิยัครัง้นี้ใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเครื่องมอืในการเก็บรวบรวมขอ้มูล 
โดยผู้ตอบแบบสอบถามจะเป็นเจา้ของกจิการหรอืผู้มอี านาจในการตดัสนิใจเลอืกบรกิารภายนอก
ของบรษิทั  Dibbern, Goles, Hirschheim and Jayatilaka (2004) กล่าวว่าระดบัการตดัสนิใจใน
องค์การสุดท้ายมกัจะถูกกระท าโดยบุคคลเดียวภายในองค์การ  โดยผู้จดัการด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศจะเตรยีมการประเมนิถงึแหล่งบรกิารภายนอก จากนัน้การตดัสนิใจใชบ้รกิารภายนอก
ด้านเทคโนโลยสีารสนเทศจะถูกยกระดบัไปยงัผู้บรหิารเทคโนโลยสีารสนเทศระดบัสูง ผู้บรหิาร
สูงสุดทางด้านการเงนิของบรษิทัและประธานบรหิาร (Kakbadse and Kakabadse, 2002) จาก
การศึกษา 160 องค์การของฝรัง่เศสและเยอรมนั พบว่าการตัดสินใจใช้บรกิารภายนอกด้าน
เทคโนโลยสีารสนเทศจะถูกตดัสนิใจโดยผู้บรหิารเพยีงคนเดยีว ในสดัส่วนมากว่า 90 % ของ
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องค์การในประเทศฝรั่งเศส และ 75 % ขององค์การในประเทศเยอรมันที่ได้ท าการศึกษา 

(Barthelemy and Geyer, 2001)  
ส าหรับแบบสอบถามของงานวิจัยได้แบ่งแบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ 

ส่วนที่ 1 ประกอบด้วยค าถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามและองค์การ 
ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา สาขาที่จบการศึกษา ประสบการณ์ในการท างานจนถึงปัจจุบัน 

ต าแหน่งงานในองค์การ ประเภทขององค์การ ประเภทธุรกิจ จ านวนพนักงานในองค์การ รายได้

รวมขององค์ต่อปี หน่วยงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศภายในองค์การ ระบบงานที่องค์การเคย
ใช้บริการภายนอกพัฒนา  

  ส่วนที่ 2 ประกอบด้วยค าถามเกี่ยวกับคุณภาพการให้บริการ ซึ่งข้อค าถามในส่วนน้ีได้
แปลมาจากแบบสอบถามของงานวิจัย 2 เรื่องคือ 1) SERVQUAL: A Multiple-Item Scale for 

Measuring Consumer Perception of Service Quality 2) Ensuring IT Consulting 

SERVQUAL and User Satisfaction: A Modified Measurement Tool โดยเครื่องมือน้ีได้ผ่าน
การตรวจสอบความเที่ยงตรงและความเช่ือมั่น (Validity และ Reliability) แล้ว ค าถามในส่วนน้ีมี

ทั้งหมด 31 ข้อ ซึ่งประกอบด้วยข้อค าถามเกี่ยวกับตัวแปร 6 เรื่อง ได้แก่ 
1) ความไว้วางใจ (Reliability)   11  ข้อ 

2) การตอบสนองต่อลูกค้า (Responsiveness) 3 ข้อ 

3) การประกันคุณภาพ(Assurance)  4 ข้อ 
4) ความเข้าอกเข้าใจ (Empathy)  4 ข้อ 

5) กระบวนการ (Process)   8 ข้อ 
6) การศึกษา (Education)   1 ข้อ 

ส่วนที่ 3 ประกอบด้วยค าถามเกี่ยวกับการยอมรับการใช้บริการพัฒนาระบบงาน ซึ่ง

ค าถามส่วนน้ีได้แปลมาจากวิทยานิพนธ์ปริญญาเอกของ Davis, F. D. เรื่อง A Technology 
Acceptance Model for Empirically Testing New End-User Information Systems: Theory 

and Results โดยเครื่องมือน้ีได้ผ่านการตรวจสอบความเที่ยงตรงและความเช่ือมั่น (Validity 
และ Reliability) แล้ว ค าถามในส่วนน้ีมีทั้งหมด 22 ข้อ ซึ่งประกอบด้วยข้อค าถามเกี่ยวกับตัว

แปร 4 เรื่อง ได้แก่ 

1) ความตั้งใจในการใช้ (Intention to Use)    4 ข้อ 
2) ทัศนคติต่อการใช้ (Attention to use)   4 ข้อ 

3) การรับรู้ประโยชน์ (Perceived Usefulness)   9 ข้อ 
4) การรับรู้ความง่ายในใช้ (Perceived Ease of Use)  5 ข้อ 

เพื่อให้แน่ใจว่าแบบสอบถามของงานวิจัยน้ีมีความน่าเช่ือถือและมีคุณภาพ ผู้วิจัยจึงได้

น าแบบสอบถามไปให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบ และปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ
จากนั้นให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบอีกครั้งก่อนที่จะน าแบบสอบถามไปทดลองเก็บข้อมูลกับกลุ่ม
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ทดลองซึ่งไม่ใช่กลุ่มเดยีวกนักบักลุ่มตวัอย่างของงานวจิยัในครัง้นี้ เพื่อทดสอบความเข้าใจที่
ตรงกันของข้อถาม หลังจากนัน้น ามาวิเคราะห์หาค่าความเชื่อมัน่รวมโดยใช้วิธีการของ 
Cronbach’s Alpha Coefficient ไดค้่าระดบัความเชื่อมัน่ (Reliability Coefficients) เท่ากบั .973 
ส าหรบัค่าระดบัความเชื่อมัน่ในแต่ละตวัแปร ดงัตารางที ่3.3 
 

ตารางท่ี 3.3  ค่าระดบัความเชื่อมัน่ของแต่ละตวัแปร 
 

ตวัแปร จ านวนค าถาม (ข้อ) Cronbach's Alpha 
การประกนัคุณภาพ 4 .818 
การตอบสนองต่อลกูคา้ 3 .860 
ความไวว้างใจ 11 .920 
ความเขา้อกเขา้ใจ 4 .865 
กระบวนการ 8 .903 
การศกึษา 1 .848 
การรบัรูป้ระโยชน์ 9 .941 
การรบัรูค้วามง่าย 5 .719 
ทศันคตต่ิอการใช้ 4 .864 
ความตัง้ใจในการใช ้ 4 .907 

 
จากผลการวเิคราะหค์วามเชื่อมัน่ (Reliability) ถอืว่ามาตรวดัระดบัการมคีวามเชื่อถอืได้

อยูใ่นระดบัค่อนขา้งสงู โดยการทดสอบความเชื่อมัน่สามารถวเิคราะหไ์ดจ้ากค่าอลัฟา  หากมคี่า
ตัง้แต่ .70 ขึน้ไป กล่าวได้ว่ามคีวามเชื่อมัน่สูง อยู่ระหว่าง .50-.65 กล่าวได้ว่าเชื่อถอืไดป้าน
กลาง และถ้าค่าต ่ ากว่าระดับ .50 ถือว่าเชื่อถือได้น้อย (สุชาต ประสิทธิร์ฐัสินธุ์, 2550)
รายละเอยีดผลการวเิคราะหห์าค่าความน่าเชื่อถอืแสดงภาคผนวก ข และขัน้ตอนสุดทา้ยคอืการ
จดัท าแบบสอบถามฉบบัสมบรูณ์ แสดงในภาคผนวก ก เพื่อน าไปใชจ้รงิ  

 
3.3  เกณฑก์ารให้คะแนน 
 

งานวจิยัในครัง้นี้เป็นการวดัทศันคตขิองผูต้อบแบบสอบถามในเรื่องการยอมรบัคุณภาพทีม่ี
ต่อการให้บริการของผู้ให้บริการด้านการพัฒนาระบบงาน จึงได้เลือกการวัดแบบลิเคิทสเกล     
(Likert scale)  5 ระดบั ซึง่เป็นวธิกีารวดัทศัคตทิีรู่จ้กักนัแพร่หลายมากทีสุ่ดวธิหีนึ่งและมคีวามง่าย
แก่การวดั โดยในครัง้นี้ผู้วจิยัได้สร้างสเกลในเชงิบวก และก าหนดอนัดบัของตวัเลขแต่ละข้อให้
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สอดคล้องกบัการตดัสนิใจ โดยเกณฑก์ารให้คะแนนของค าถามส่วนที่ 2 คุณภาพการให้บรกิาร 
แสดงในตารางที่ 3.4 และค าถามส่วนที่ 3 การยอมรบัการใช้บรกิารพฒันาระบบงานจากภายนอก 
แสดงในตาราง  ที ่3.5  

 

ตารางท่ี 3.4 เกณฑก์ารใหค้ะแนนค าถามส่วนที ่2 คุณภาพการใหบ้รกิาร 
 

ระดบัความคิดเหน็ การให้คะแนน 
เหน็ดว้ยอยา่งยิง่ 
เหน็ดว้ย 
ไมแ่น่ใจ 
ไมเ่หน็ดว้ย 
ไมเ่หน็ดว้ยอย่างยิง่ 

5 
4 
3 
2 
1 

 

ตารางท่ี 3.5  เกณฑก์ารใหค้ะแนนค าถามส่วนที ่3 การรบัรูเ้กี่ยวกบัคุณภาพการใหบ้รกิาร 
 

ระดบัความคิดเหน็ การให้คะแนน 
มากทีสุ่ด 
มาก 
ปานกลาง 
น้อย 
น้อยทีสุ่ด 

5 
4 
3 
2 
1 

 

เมื่อไดค้่าระดบัความคดิเหน็จงึน ามาหาค่าเฉลีย่ (Mean) ของระดบัความส าคญั โดย
ก าหนดเกณฑใ์นการแปรผลแต่ละช่วงคะแนนเฉลีย่ของแต่ละระดบั พจิารณา 5 ระดบั โดยการ
แปรผลค่าเฉลีย่ของค าถามส่วนที่ 2 คุณภาพการให้บรกิาร แสดงในตารางที ่3.6 และค าถาม
ส่วนที ่3 การรบัรูเ้กีย่วกบัคุณภาพการใหบ้รกิาร แสดงในตารางที ่3.7  
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ตารางท่ี 3.6 เกณฑก์ารแปรผลค่าเฉลีย่ค าถามส่วนที ่2 คุณภาพการใหบ้รกิาร 
 

ระดบัคะแนนเฉล่ีย (Mean) แปลผล 
4.21 – 5.00 เหน็ดว้ยอยา่งยิง่ 
3.41 – 4.20 เหน็ดว้ย 
2.61 – 3.40 ไมแ่น่ใจ 
1.81 – 2.60 ไมเ่หน็ดว้ย 
1.00 – 1.80 ไมเ่หน็ดว้ยอย่างยิง่ 

 

หมายเหตุ:  ความกวา้งของชัน้ (Class Interval) เท่ากนั โดยสามารถหาค่าความกวา้งของชัน้
ไดจ้ากสตูรดงันี้: (ค่าสงูสุด-ต ่าสุด)/จ านวนชัน้ = (5 – 1)/5 = 0.8 

 
ตารางท่ี 3.7  เกณฑก์ารแปรผลค่าเฉลีย่ค าถามส่วนที ่3 การรบัรูเ้กีย่วกบัคุณภาพการใหบ้รกิาร 
 

ระดบัคะแนนเฉล่ีย (Mean) แปลผล 
4.21 – 5.00 มกีารรบัรูม้ากทีสุ่ด 
3.41 – 4.20 มกีารรบัรูม้าก 
2.61 – 3.40 มกีารรบัรูป้านกลาง 
1.81 – 2.60 มกีารรบัรูน้้อย 
1.00 – 1.80 มกีารรบัรูน้้อยทสีุด 

 
หมายเหตุ:  ความกวา้งของชัน้ (Class Interval) เท่ากนั โดยสามารถหาค่าความกวา้งของชัน้

ไดจ้ากสตูรดงันี้: (ค่าสงูสุด-ต ่าสุด)/จ านวนชัน้ = (5 – 1)/5 = 0.8 
 
วธิกีารค านวณค่าตวัแปรทางด้านคุณภาพการให้บรกิารและการยอมรบัการใช้บรกิาร

จากภายนอกเพื่อพฒันาระบบงาน ท าโดยการน าค่าคะแนนทีไ่ด้จากการตอบค าถามของผู้ตอบ
แบบสอบถามในแต่ละขอ้มาค านวณหาผลรวมและน าไปหารกบัจ านวนขอ้ค าถามของตวัแปร
นัน้ๆ เพื่อทีจ่ะไดค้่าเฉลี่ยของตวัแปรออกมา ตวัอย่างเช่น การค านวณค่าตวัแปรมติกิารประกนั
คุณภาพ ซึง่ประกอบดว้ยค าถาม  4 ขอ้ แสดงในตารางที ่3.8 
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ตารางท่ี 3.8  ตัวอย่างการค านวณค่าตัวแปรการประกันคุณภาพ 

 

ประเด็นพิจารณา 

ระดับการรับรู้คุณภาพท่ีได้ 

จากรับบริการ 

5 4 3 2 1 

1.   บริษัทผู้ให้บริการมีการติดตามการพัฒนา
ระบบงานตามก าหนดเวลาในสัญญา 

X         

2.   บริษัทผู้ให้บริการแนะน าวิธีการแก้ปัญหาใน

เชิงปฏิบัติเมื่อเกิดปัญหาขึ้น 

  X       

3.   บริษัทผู้ให้บริการพัฒนาระบบงานได้ตรง

ตามความต้องการของลูกค้า 

    X     

4.   บริษัทผู้ให้บริการดูแลจัดการคุณภาพของ

ระบบงานที่พัฒนาตลอดการให้บริการ 

 X        

 

 จากตารางที่ 3.8 แสดงค่าคะแนนในแต่ละข้อค าถามของตัวแปรการประกันคุณภาพ ซึ่ง

ประกอบด้วย 4 ค าถาม ค่าที่ได้คือ 5, 4, 3 และ 4 น าค่าที่ได้ไปค านวณหาผลรวมทั้งหมดและ
หารด้วยจ านวนทั้งหมดของข้อค าถามของตัวแปรประกันคุณภาพ สามารถค านวณได้ ดังน้ี     

(5 + 4+ 3 + 5)/4 = 4.25  ดังนั้นค่าของตัวแปรการประกันคุณภาพจึงมีค่าเท่ากับ 4.25  
 

3.4 การรวบรวมข้อมูล 
 

การวิจัยครั้งน้ีการเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยได้ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บ
รวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง ซึ่งจะเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างที่สุ่มได้รวมทั้งหมด 400 

บริษัท โดยให้เจ้าของบริษัทหรือผู้มีอ านาจในการตัดสินใจเป็นผู้ตอบแบบสอบถาม ขั้นตอนการ
เก็บข้อมูลเป็นดังน้ี  

3.4.1  ขั้นตอนเริ่มต้นเป็นใช้การโทรศัพท์เพ่ือสอบถามข้อมูลเบื้องต้นขององค์การ โดย

ได้สอบถามการใช้บริการภายนอกเพ่ือพัฒนาระบบงาน เพ่ือตรวจสอบว่าเป็นองค์การที่เคยใช้
บริการภายนอกพัฒนาระบบงานมาก่อน และในขั้นตอนน้ีผู้วิจัยได้มีการแนะน าตัวและบอกถึง

วัตถุประสงค์ของการวิจัยในครั้งน้ีด้วย  
3.4.2  เมื่อได้องค์การที่สามารถตอบแบบสอบถามแล้ว ขั้นตอนต่อไปจะท าการส่งอีเมล์

ไปยังองค์การผู้ตอบแบบสอบถาม โดยในอีเมล์ประกอบด้วย จดหมายขอความอนุเคราะห์ข้อมูล
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ออกโดยคณะสถิติประยุกต์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ไฟล์แบบสอบถาม .doc และลิงค์ส าหรับ

กรอกแบบสอบถามผ่านเครื่องมือ Google Docs   
3.4.3  หลังจากที่ส่งแบบสอบถามผ่านทางอีเมล์ไปยังผู้ตอบแบบสอบถามแล้ว ภายหลัง 

7 วัน หากยังไม่ได้แบบสอบถามที่ตอบสมบูรณ์แล้วจากผู้ตอบแบบสอบถามจะมีการโทรศัพท์
เพื่อสอบถามอีกครั้ง หากมีข้อผิดพลาดเรื่องที่อยู่ที่ใช้รับ-ส่งอีเมล์จะตรวจสอบและจัดส่งอีเมล์อีก

ครั้ง หรือในบางกรณีที่ได้ท าการกรอกแบบสอบถามผ่านเครื่องมือ Google Docs แต่ไม่ได้แจ้ง

กลับว่าได้กรอกแบบสอบถามแล้ว ผู้วิจัยจะตรวจสอบข้อมูลที่ได้จากเครื่องมือ Google Docs ว่า
ตรงกับข้อมูลของผู้ตอบแบบสอบถามหรือไม่ หากมีข้อมูลตรงตามที่ผู้กรอกแบบสอบถามได้

ตอบไว้ ผู้วิจัยจะส่งอีเมล์ยืนยันการได้รับข้อมูลที่สมบูรณ์แล้วไปยังผู้ตอบแบบสอบถาม 
3.4.4  ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูลทั้งหมดใช้เวลาทั้งสิ้น 2 เดือน 
 

3.5  การวิเคราะห์ข้อมูล 
 

เมื่อด าเนินการรวบรวมข้อมูลครบเรียบร้อยแล้วสามารถรวบรวมแบบสอบถามที่มีความ

สมบูรณ์และน ามาใช้วิเคราะห์ข้อมูลได้เป็นจ านวน 78 ฉบับคิดเป็น 19.5% ของจ านวน
แบบสอบถามทั้งหมด ซึ่งเป็นอัตราการตอบกลับที่ยอมรับได้ของการส ารวจข้อมูลด้วยอีเมล์ 

(email survey) ที่มีอัตราการยอมรับของการตอบกลับประมาณร้อยละ 8-12 (Hager, Wilson, 

Pollak and Rooney, 2003; Dillman, 2007) ผู้วิจัยน าข้อมูลที่รวบรวมได้มาแปรเป็นสัญลักษณ์
ตัวเลขแทนค่าตัวแปรต่าง ๆ ท าการลงรหัส และน าข้อมูลที่ได้ไปประมวลผลโดยใช้โปรแกรม

ส าเร็จรูป SPSS (Statistical Package for the Social Science) เวอร์ชั่น 16 มีการด าเนินการ
วิจัยและใช้สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล ดังน้ี 

 

3.5.1 สถิติพรรณนา (Descriptive Statistic)  

ได้แก่ ค่าร้อยละ(Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard 
Deviation) สามารถอธิบายได้ ดังน้ี 

3.5.1.1  ค่าร้อยละ ใช้อธิบายลักษณะข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามและ

องค์การ 
3.5.1.2  ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ใช้อธิบายถึงระดับความพึงพอใจ

คุณภาพการให้บริการของผู้ให้บริการภายนอกด้านการพัฒนาระบบงานที่ผู้ตอบแบบสอบถาม
ได้รับและลักษณะการยอมรับการใช้บริการภายนอกเพ่ือพัฒนาระบบงาน  
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3.5.2 วิเคราะห์อิทธิพลของตัวแปรอิสระและตัวแปรตาม 

ส าหรับการวิเคราะห์หาตัวแปรที่มีอิทธิพลได้เลือกใช้การวิเคราะห์ถดถอยเชิงพหุเชิงเส้น 
(Multiple Linear Regression) เพื่อวิเคราะห์อิทธิผลของคุณภาพการให้บริการพัฒนาระบบงาน

ต่อการยอมรับของผู้ว่าจ้างในวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)  
 

3.6  นิยามเชิงปฏิบัติการ 
 

1) ความไว้วางใจ หมายถึงการบริการที่น่าเช่ือได้และมีความถูกต้อง การรักษาค ามั่น

สัญญาและการปฏิบัติงานโดยการเริ่มต้นความสัมพันธ์ที่ดี ในอุตสาหกรรมการบริการภายนอก 

(Outsourcing) เป็นการสร้างความมั่นใจในการบริการให้แก่ลูกค้า โดยสามารถประเมินความ
น่าเช่ือถือได้จากค าถาม เช่น คุณก าลังด าเนินการเพ่ือให้แน่ใจว่าจะไม่มีสิ่งกีดขวางหรืออุปสรรค

ใช่หรือไม่ เมื่อลูกค้าต้องการข้อมูลหรือมีค าถาม ผู้ให้บริการจะต้องสามารถ  หาค าตอบหรือ
ข้อมูลเพื่อชี้แจงให้กับลูกค้าได้  

2) การตอบสนองต่อผู้รับบริการ หมายถึงการตรงตามเวลาที่ก าหนดของการบริการ

รวมไปถึงความเต็มใจที่จะช่วยเหลือ อย่างเช่น ผู้ให้บริการมีการตอบสนองความต้องการของ
ลูกค้าในเรื่องที่มีความจ าเป็นหรือสิ่งที่ลูกค้าได้ตระหนักถึงก่อนที่จะได้ร้องขอหรือเสนอไปยังผู้

ให้บริการ  
3) การประกันคุณภาพการให้บริการของผู้ให้บริการ เป็นความสามารถในการสร้าง

ความเช่ือมั่นให้เกิดขึ้นกับผู้รับบริการ ผู้ให้บริการจะต้องแสดงถึงทักษะความรู้ ความสามารถเป็น

อย่างดีในการให้บริการ Subrata Chakrabarty, Dwayne Whitten และ Ken Green ได้กล่าวว่าการ
พัฒนาทางด้านความรู้และการจัดอบรมโปรแกรมต่างๆ ของบริษัท  ผู้ให้บริการด้านเทคโนโลยีจะ

เป็นความมั่นใจในการให้บริการแก่ลูกค้าได้มากยิ่งขึ้น 
4) ความเข้าอกเข้าใจผู้รับบริการ เป็นการแสดงความดูแลเอาใจใส่ให้แก่ลูกค้าแต่ละ

บุคคลเพื่อให้ลูกค้ารู้สึกว่าตัวเองมีคุณค่า โดยความเข้าอกเข้าใจอาจแสดงในรูปแบบของการจ าจด

ช่ือของลูกค้า ความชอบหรือไม่ชอบของลูกค้า  ผู้ให้บริการพัฒนาระบบงานอาจใช้ประโยชน์จาก
การเอาใจใส่เข้าอกเข้าใจลูกค้าเพ่ือให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดีและท าให้เกิดเป็นลูกค้าประจ าได้ 

5) กระบวนการท างานของผู้ให้บริการ เป็นการแสดงถึงวิธีการท างานของผู้ให้บริการ
พัฒนาระบบงานตั้งแต่การคัดเลือกพนักงานเข้ามารับผิดชอบในโครงการพัฒนาระบบงานของ

ลูกค้าตลอดจนถึงการรายงานความก้าวหน้าในการด าเนินงานไปจนถึงเสร็จสิ้นการพัฒนา

ระบบงาน 
6) การศึกษา หมายถึงผู้ให้บริการพัฒนาระบบงานมีการจัดอบรมการใช้งานระบบงาน

ที่พัฒนาขึ้นให้พนักงานของบริษัทผู้ว่าจ้าง 
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7) การรับรู้ประโยชน์ของการใช้บริการภายนอกเพื่อพัฒนาระบบงาน  หมายถึงระดับที่

ผู้ใช้บริการภายนอกพัฒนาระบบงานเห็นว่าการใช้บริการภายนอกนั้นเป็นการเพิ่มสมรรถภาพ
และประสิทธิภาพในการท างานขององค์การมากขึ้น 

8) การรับรู้ความง่ายของการใช้บริการภายนอกเพ่ือพัฒนาระบบงาน หมายถึงระดับที่
ผู้ใช้บริการภายนอกพัฒนาระบบงานพบว่าไม่ต้องใช้ความพยายามหรือการเรียนรู้ที่ซับซ้อนและ

ใช้เวลามากในการใช้บริการภายนอกเพ่ือพัฒนาระบบงาน   

 
  



 
 

 

บทท่ี 4 
 

การรายงานผลการวิจยั 
 

 ผลการวเิคราะหข์อ้มลูเรื่อง "ปจัจยัดา้นคุณภาพการใหบ้รกิารทีม่อีทิธพิลต่อการยอมรบั

ของผู้ว่าจา้งในวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs): กรณีผู้ให้บรกิารด้านการพฒันา

ระบบงาน (Application Development Outsourcing)" ผู้วจิยัได้น าเสนอผลการศกึษา ดงันี้ 
ขอ้มูลทัว่ไปของกลุ่มตวัอย่าง การวเิคราะหป์จัจยัที่มผีลต่อคุณภาพการใหบ้รกิาร การยอมรบั
การใช้บรกิารบรษิทัภายนอกพฒันาระบบงาน การวเิคราะหป์จัจยัด้านคุณภาพการให้บรกิารที ่ 

มอีิทธผิลต่อการยอมรบัการใช้บรกิารภายนอกเพื่อพฒันาระบบงานโดยภาพรวม และเพื่อให้

ให้ผลการศกึษาที่มคีวามละเอยีดและชดัเจนมากยิง่ขึน้จงึได้มกีารวเิคราะห์ปจัจยัด้านคุณภาพ

การใหบ้รกิารที่มอีทิธพิลต่อการยอมรบัการใช้บรกิารภายนอกเพื่อพฒันาระบบงานจ าแนกตาม

กลุ่มช่วงอายขุองผูว้่าจา้งและประเภทองคก์ารของผูว้่าจา้งในวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม 

(SMEs) และการอภปิรายผลงานวจิยั  
 

4.1  ข้อมลูทัว่ไปของตวัอย่าง 
 
  4.1.1  ข้อมลูทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
  ตารางที่ 4.1 แสดงข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม จากผู้ตอบแบบสอบถาม
ทัง้หมด 78 คน พบว่าเป็นเพศชายมากกว่าเพศหญงิ โดยเป็นเพศชาย (รอ้ยละ 64.1) และเพศ
หญงิ (รอ้ยละ 35.9) ส่วนใหญ่อยู่ในช่วงอายุ 21-30 ปี (รอ้ยละ 42.3) รองลงมาอยู่ในช่วงอาย ุ
31-40 ปี (รอ้ยละ 39.7) และน้อยทีสุ่ดอยู่ในช่วงอายุ 51-60 ปี (รอ้ยละ 1.3) ระดบัการศกึษาของ
ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่อยู่ในระดบัปรญิญาตร ี(รอ้ยละ 48.7) รองลงมาคอืระดบัปรญิญา
โท  (ร้อยละ 44.9) น้อยที่สุดคือระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย (ร้อยละ 2.6) โดยผู้ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่จบการศกึษาในสาขาวชิา บรหิารธุรกจิ/การตลาด/บญัชมีากทีสุ่ด (รอ้ยละ 
34.6) รองลงมาคอื สาขาวชิาวทิยาการคอมพวิเตอร/์IT  (รอ้ยละ 30.8) น้อยทีสุ่ดคอืสาขาวชิา
เกษตร (รอ้ยละ 1.3) ส่วนใหญ่มปีระสบการณ์ในการท างาน <= 5 ปี (รอ้ยละ 42.3) รองลงมามี
ประสบการณ์ในการท างาน 6-10 ปี (รอ้ยละ 23.1) น้อยทีสุ่ดมปีระสบการณ์ในท างาน >=21 ปี 
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รอ้ยละ 1.3 ต าแหน่งงานของผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่คอืเจา้ของกจิการ (ร้อยละ 46.2) 
รองลงมาคอื ผูจ้ดัการทัว่ไป (รอ้ยละ 28.20) ผูจ้ดัการฝ่ายเทคโนโลยสีารสนเทศ (รอ้ยละ 21.80) 
และน้อยทีสุ่ดคอืผูจ้ดัการฝา่ยบญัช ี(รอ้ยละ 1.3) 
 

ตารางท่ี 4.1  ขอ้มลูทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 
 

ข้อมลูทัว่ไป จ านวน ร้อยละ 
เพศ   
   ชาย 50 64.1 
  หญงิ 28 35.9 
อายุ   
 21-30  ปี 33 42.3 
 31-40  ปี 31 39.7 
 41-50  ปี 13 16.7 
 51-60  ปี 1 1.3 
ระดบัการศึกษา   
 มธัยมศกึษาตอนปลาย 2 2.6 
 อนุปรญิญาหรอืเทยีบเท่า 3 3.8 
 ปรญิญาตร ี 38 48.7 
 ปรญิญาโท 35 44.9 
สาขาท่ีจบการศึกษา   
 บรหิารธุรกจิ/การตลาด/บญัช ี 27 34.6 
 วทิยาการคอมพวิเตอร/์IT 24 30.8 
 เศรษฐศาสตร ์  3 3.8 
 วศิวกรรมศาสตร ์ 5 6.4 
 วทิยาศาสตร ์ 5 6.4 
 ครศุาสตร/์ศกึษาศาสตร ์ 4 5.1 
 เกษตร 1 1.3 
 นิเทศศาสตร/์ศลิปศาสตร ์ 9 11.5 
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ตารางท่ี 4.1 (ต่อ) 
 

ข้อมลูทัว่ไป จ านวน ร้อยละ 
ประสบการณ์ในการท างาน   
 < = 5 ปี 33 42.3 
 6 – 10 ปี 18 23.1 
 11 – 15 ปี 15 19.2 
 16 – 20 ปี 11 14.1 
 > = 21 ปี 1 1.3 
ต าแหน่งงานในองคก์าร   
 เจา้ของกจิการ 36 46.2 
 ผูจ้ดัการทัว่ไป 22 28.2 
 ผูจ้ดัการฝา่ย IT 17 21.8 
 ผูจ้ดัการฝา่ยการตลาด 2 2.6 
 ผูจ้ดัการฝา่ยบญัช ี 1 1.3 

 

4.1.2  ข้อมลูทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามช่วงอายุ 
ตารางที ่ 4.2 แสดงขอ้มลูทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามอาย ุ พบว่าผูต้อบ

แบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชายและอยูใ่นกลุ่มช่วงอายุ 31 – 40 ปี (รอ้ยละ 48.0) ระดบั
การศกึษาสงูสุดคอืระดบัปรญิญาโท อยูใ่นกลุ่มช่วงอาย ุ 20 - 30 ปี (รอ้ยละ 51.4) และมี
ประสบการณ์ท างาน < = 5 ปี (รอ้ยละ 84.8) 
 

ตารางท่ี 4.2  ขอ้มลูทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามช่วงอายุ 
 
  ช่วงอาย ุ

  21-30 ปี 31-40 ปี 41-50 ปี 51-60 ปี 

  จ านวน รอ้ยละ จ านวน รอ้ยละ จ านวน รอ้ยละ จ านวน รอ้ยละ 

เพศ ชาย 19 38.0 24 48.0 6 12.0 1 2.0 

หญงิ 14 50.0 7 25.0 7 25.0 0 .0 
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ตารางท่ี 4.2   (ต่อ) 
 

  ช่วงอาย ุ

  21-30 ปี 31-40 ปี 41-50 ปี 51-60 ปี 

  จ านวน รอ้ยละ จ านวน รอ้ยละ จ านวน รอ้ยละ จ านวน รอ้ยละ 

ระดบั
การศึกษา 

มธัยมศกึษา
ตอนปลาย 

0 .0 0 .0 2 100.0 0 .0 

อนุปรญิญา
หรอื
เทยีบเท่า 

0 .0 3 100.0 0 .0 0 .0 

ปรญิญาตร ี 15 39.5 15 39.5 7 18.4 1 2.6 

ปรญิญาโท 18 51.4 13 37.1 4 11.4 0 .0 

ปรญิญาเอก 0 .0 0 .0 0 .0 0 .0 

ประสบการณ์
ในการท างาน
จนถึงปัจจบุนั 

< = 5 ปี 28 84.8 4 12.1 1 3.0 0 .0 

6 – 10 ปี 5 27.8 12 66.7 1 5.6 0 .0 

11 – 15 ปี 0 .0 12 80.0 3 20.0 0 .0 

16 – 20 ปี 0 .0 3 27.3 8 72.7 0 .0 

> = 21 ปี 0 .0 0 .0 0 .0 1 100.0 
 
4.1.3  ข้อมลูทัว่ไปขององคก์าร 

 ตารางที ่4.3 แสดงขอ้มูลทัว่ไปขององคก์าร พบว่าองค์การส่วนใหญ่เป็นประเภทธุรกจิ

การผลิต(ร้อยละ 26.9) และ ขายส่ง ขายปลีก(ร้อยละ 26.9)  รองลงมาคือประเภทธุรกิจ

การศึกษา (ร้อยละ 11.5) ประเภทธุรกจิการประมง การท าเหมอืงแร่/เหมอืงหนิ และขนส่ง/

สถานที่เกบ็สนิคา้มน้ีอยที่สุด (รอ้ยละ 1.3) องคก์ารมรีายไดร้วมต่อปี 15 ลา้นบาทขึน้ไปมาก

ทีสุ่ด (รอ้ยละ 53.8) รองลงมามรีายไดร้วมต่อปี 10-15 ลา้นบาท (รอ้ยละ 15.4) และน้อยทีสุ่ดคอื

ต ่ากว่า 1 ลา้นบาทและ 5-10 ลา้นบาท (รอ้ยละ 9.0)  โดยองคก์ารส่วนใหญ่มหีน่วยงานดา้น

เทคโนโลยสีารสนเทศภายในองคก์าร (รอ้ยละ 56.4) และเป็นองค์การที่ไม่มหีน่วยงานด้าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ (รอ้ยละ 43.6) ระบบงานทีอ่งคก์ารส่วนใหญ่เคยใชบ้รกิารคอืระบบบญัช ี
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(รอ้ยละ 51.3) รองลงมาคอืระบบเงนิเดอืน (รอ้ยละ 43.6) ระบบขาย/สัง่ซือ้ (รอ้ยละ 26.9) และ

น้อยทีสุ่ดคอืระบบบรหิารทรพัยากรบุคคล (รอ้ยละ 1.3) 

ตารางท่ี 4.3  ขอ้มลูทัว่ไปขององคก์าร 
 

ข้อมลูทัว่ไป จ านวน ร้อยละ 

ประเภทของธรุกิจ   

การผลติ 21 26.9 

ขายส่ง ขายปลกี 21 26.9 

การศกึษา 9 11.5 

บรกิารราชการ/ประกนัสงัคมภาคบงัคบั 5 6.4                                                                      

ตวักลางทางการเงนิ 4 5.1                                                                       

บรกิารชุมชน สงัคม 4 5.1                                                                       

การไฟฟ้า ก๊าซและประปา 3 3.8 

เกษตรกรรม 3 3.8 

อสงัหารมิทรพัย ์ 3 3.8 

ก่อสรา้ง 2 2.6 

การประมง 1 1.3 

การท าเหมอืงแรแ่ละเหมอืงหนิ 1 1.3 

ขนส่ง/สถานทีเ่กบ็สนิคา้ 1 1.3 

รายได้รวมขององคก์ารต่อไป   

ต ่ากว่า 1 ลา้นบาท 7 9.0 

1-5 ลา้นบาท 10 12.8 

5-10 ลา้นบาท 7 9.0 

10-15 ลา้นบาท 12 15.4 

15 ลา้นบาทขึน้ไป 42 53.8 

หน่วยงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ   

ม ี 44 56.4 

ไมม่ ี 34 43.6 
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ตารางท่ี 4.3  (ต่อ) 

ข้อมลูทัว่ไป จ านวน ร้อยละ 

ระบบงานท่ีองคก์ารเคยใช้บริการ*   

ระบบบญัช ี 43 55.1 
ระบบเงนิเดอืน      36 46.1 

ระบบขาย/สัง่ซือ้สนิคา้ 23 29.5 

ระบบบรหิารลกูคา้สมัพนัธ ์(CRM) 22 28.2 

ระบบวางแผนการผลติ 19 24.4 

ระบบพาณชิยอ์เิลก็ทรอนิกส์ 14 17.9 

ระบบขนส่งสนิคา้ 9 11.5 

ระบบบรหิารงานบุคคล 1 1.3 
 

หมายเหตุ:  *ตอบไดม้ากกว่า 1 ขอ้ 
  

 
4.1.3  ข้อมลูทัว่ไปขององคก์ารจ าแนกตามประเภทขององคก์าร 
ตารางที ่ 4.4 แสดงขอ้มลูทัว่ไปขององคก์ารจ าแนกตามประเภทขององคก์ารโดยขนาด

ขององคก์าร ตามนิยามขนาดธุรกจิ SMEs กฎกระทรวงภายใตพ้ระราชบญัญตัสิ่งเสรมิวสิาหกจิ
ชนาดกลางและขนาดยอ่ม พ.ศ.2543 ไดน้ิยามไวว้่า วสิาหกจิขนาดกลาง ประเภทธุรกจิการผลติ 
หมายถงึ องคก์ารทีม่กีารจา้งงาน 50-200 คน ประเภทธุรกจิการบรกิาร หมายถงึ องคก์ารทีม่ ี
การจา้งงาน 51-200 คน ประเภทธุรกจิการคา้ส่ง หมายถงึ องคก์ารทีม่กีารจา้งงาน 26-50 คน 
ประเภทธุรกจิการคา้ปลกี หมายถงึ องคก์ารทีม่กีารจา้งงาน 16-30 คน และวสิาหกจิขนาดยอ่ม 
ประเภทธุรกจิการผลติ หมายถงึ องคก์ารทีม่กีารจา้งงานไมเ่กนิ 50 คน ประเภทธุรกจิการ
บรกิาร หมายถงึ องคก์ารทีม่กีารจา้งงานไมเ่กนิ 50 คน ประเภทธุรกจิการคา้ส่ง หมายถงึ 
องคก์ารทีม่กีารจา้งงานไมเ่กนิ 25 คน และประเภทธุรกจิการคา้ปลกี หมายถงึ องคก์ารทีม่กีาร
จา้งงานไมเ่กนิ 15 คน  
  ดงันัน้ขอ้มลูทีท่ าการศกึษาจงึสามารถแบ่งขนาดขององคก์ารได ้คอื องคก์ารขนาดกลาง
ส่วนใหญ่เป็นองค์การประเภทการผลติ (รอ้ยละ 48.3) รองลงมาคอื การบรกิาร (รอ้ยละ 34.5) 
การคา้ส่ง (รอ้ยละ 10.3) และน้อยทีสุ่ดคอื การคา้ปลกี (รอ้ยละ 6.9) ในส่วนขององคก์ารขนาด
ย่อมประเภทการบรกิารมมีากทีสุ่ด (รอ้ยละ 42.9) รองลงมาคอืการผลติ (รอ้ยละ 32.7) การคา้
ส่ง (รอ้ยละ 14.3) และน้อยทีสุ่ดคอื การคา้ปลกี (รอ้ยละ 10.2) และจากการส ารวจพบว่าองคก์าร
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วสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อมประเภทภาคการบรกิารส่วนใหญ่มหีน่วยงานดา้นเทคโนโลยี
สารสนเทศภายในองค์การ รองลงมาคอืองค์การภาคการผลติ โดยสามารถคดิเป็นรอ้ยละ 45.5 
และรอ้ยละ 43.2 ตามล าดบั ดงัตารางที ่4.5 
 
ตารางท่ี 4.4  ขอ้มลูทัว่ไปขององคก์ารจ าแนกตามประเภทขององคก์าร 
 

ข้อมลูทัว่ไป จ านวน ร้อยละ 
ประเภทขององคก์าร (แบ่งตามขนาดขององคก์าร)   
ขนาดย่อม   

การผลติ 16 32.7 
การคา้ส่ง 7 14.3 

การคา้ปลกี 5 10.2 

การบรกิาร 21 42.9 

ขนาดกลาง   

การผลติ 14 48.3 
การคา้ส่ง 3 10.3 

การคา้ปลกี 2 6.9 

การบรกิาร 10 34.5 

 
ตารางท่ี 4.5  ขอ้มลูหน่วยงานดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ (IT) ภายในขององคก์ารจ าแนกตาม

ประเภทขององคก์าร  
 
  ประเภทองคก์าร 

  การผลิต การบริการ การค้าส่ง การค้าปลีก 

  จ านวน รอ้ยละ จ านวน รอ้ยละ จ านวน รอ้ยละ จ านวน รอ้ยละ 

หน่วยงานด้าน
เทคโนโลยี
สารสนเทศ (IT) 

ม ี 19 43.2 20 45.5 3 6.8 2 4.5 

ไมม่ ี
11 32.4 11 32.4 7 20.6 5 14.7 
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4.2  ปัจจยัท่ีมีผลต่อคณุภาพการให้บริการ 
 

การศกึษาปจัจยัที่มผีลต่อคุณภาพการให้บรกิารของบรษิทัผู้ให้บรกิารด้านการพฒันา
ระบบงาน ประกอบดว้ยค าถามทัง้หมด 31 ขอ้ จากมติคิุณภาพการใหบ้รกิาร 6 มติ ิค าถามแต่
ละขอ้แสดงถงึคุณลกัษณะของคุณภาพการใหบ้รกิารในแต่ละมติ ิดงัแสดงในตารางที ่4.6  

องคก์ารส่วนใหญ่มกีารรบัรูคุ้ณภาพการให้บรกิารของบรษิทัผูใ้ห้บรกิารดา้นการพฒันา
ระบบงานในระดบัเหน็ด้วยในทุกมติขิองคุณภาพการให้บริการ โดยมติกิารตอบสนองต่อลูกค้า 
(Responsiveness) มผีลต่อระดบัการรูร้บัคุณภาพการใหบ้รกิารสูงสุด มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.05 ใน
ส่วนของมติอิื่นๆพบว่า ในกรณีมติิการประกนัคุณภาพ (Assurance) นัน้ องคก์ารส่วนใหญ่ให้
ความส าคญัประเดน็ บรษิทัผูใ้หบ้รกิารพฒันาระบบงานไดต้รงตามความต้องการของลูกคา้และ
บรษิัทผู้ให้บรกิารดูแลจดัการคุณภาพของระบบงานที่พฒันาตลอดการให้บรกิาร มคี่าเฉลี่ย
เท่ากบั 4.06 ทัง้ 2 ประเดน็ ส่วนมติกิารตอบสนองต่อลูกคา้ (Responsiveness) นัน้ องคก์าร
ส่วนใหญ่ให้ความส าคญักบัประเดน็ บรษิทัผูใ้ห้บรกิารใหค้วามช่วยเหลืออย่างเต็มใจเมื่อลูกค้า
ต้องการ ค่าเฉลีย่เท่ากบั 4.19 มติคิวามไวว้างใจ (Reliability) องคก์ารส่วนใหญ่ใหค้วามส าคญั
กบัประเดน็ บรษิทัผู้ให้บรกิารมคีวามสมัพนัธ์ที่ดกีบัลูกค้า ซึ่งในประเดน็นี้อยู่ในระดบัเหน็ด้วย
อย่างยิง่ โดยมคี่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.23  รองลงมาคอืประเดน็ บรษิทัผู้ให้บรกิารปฏบิตักิบัลูกค้า
อย่างสุภาพ ค่าเฉลีย่เท่ากบั 4.20 และประเดน็บรษิทัผูใ้หบ้รกิารเกบ็รกัษาขอ้มลูทีเ่ป็นความลบั
ขององค์การไดอ้ย่างด ีค่าเฉลีย่เท่ากบั 4.13 ส่วนมติคิวามเขา้อกเขา้ใจ (Empathy) จะพบว่า
องค์การส่วนใหญ่ใหค้วามส าคญัประเดน็บรษิทัผู้ใหบ้รกิารเขา้ใจถงึความต้องการในการพฒันา
และปรบัปรุงระบบงานของลูกคา้ ค่าเฉลีย่เท่ากบั 4.04 รองลงมาคอืประเดน็บรษิทัผูใ้ห้บรกิาร
ตระหนักถึงปญัหาหลกัของลูกค้า ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.02 กรณีมิติกระบวนการ (Process) 
องค์การส่วนใหญ่ให้ความส าคญัประเดน็บรษิัทผู้ให้บรกิารมีการทดสอบระบบงานที่พฒันาขึ้น
ก่อนทีจ่ะน ามาตดิตัง้ใชง้าน ค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.04 รองลงมาคอืประเดน็บรษิทัผูใ้หบ้รกิารนิยาม
ขอบเขตของระบบงานทีพ่ฒันาไดอ้ย่างชดัเจนและแม่นย า ค่าเฉลีย่เท่ากบั 3.94 ส่วนมติสิุดทา้ย
มิติการศึกษา (Education) องค์การส่วนใหญ่ให้ความส าคัญประเด็นบริษัทผู้ให้บริการจัด
ฝึกอบรมการใชง้านระบบใหก้บัลกูคา้ ค่าเฉลีย่เท่ากบั 3.90 
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ตารางท่ี 4.6  ค่าเฉลีย่ และค่าเบีย่งเบนมาตรฐานของคุณภาพการใหบ้รกิาร 
 

คณุภาพการให้บริการ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

ระดบั 

การประกนัคณุภาพ (Assurance) 3.98 .5016 เหน็ด้วย 

บรษิทัผูใ้หบ้รกิารมกีารตดิตามการพฒันาระบบงาน
ตามก าหนดเวลาในสญัญา 

3.88 .6238 เหน็ดว้ย 

บรษิทัผูใ้หบ้รกิารแนะน าวธิกีารแกป้ญัหาในเชงิ
ปฏบิตัเิมือ่เกดิปญัหาขึน้ 

3.89 .5902 เหน็ดว้ย 

บรษิทัผูใ้หบ้รกิารพฒันาระบบงานไดต้รงตามความ
ตอ้งการของลกูคา้ 

4.06 .5996 เหน็ดว้ย 

บรษิทัผูใ้หบ้รกิารดแูลจดัการคุณภาพของระบบงานที่
พฒันาตลอดการใหบ้รกิาร 

4.06 .6208 เหน็ดว้ย 

การตอบสนองต่อลูกค้า (Responsiveness) 4.05 .5824 เหน็ด้วย 

บรษิทัผูใ้หบ้รกิารใหค้ าแนะน าทีเ่หมาะสมกบั
สถานการณ์หรอืปญัหาทีเ่กดิขึน้แก่ลกูคา้ 

3.99 .6717 เหน็ดว้ย 

บรษิทัผูใ้หบ้รกิารใหค้วามช่วยเหลอือยา่งเตม็ใจเมือ่
ลกูคา้ตอ้งการ 

4.19 .6699 เหน็ดว้ย 

บรษิทัผูใ้หบ้รกิารตอบสนองความตอ้งการของลกูคา้
ไดอ้ยา่งรวดเรว็ 

3.97 .6413 เหน็ดว้ย 

ความไว้วางใจ (Reliability) 3.99 .5324 เหน็ด้วย 

บรษิทัผูใ้หบ้รกิารมคีวามรูท้างดา้นเทคโนโลยี
สารสนเทศเป็นอย่างด ี

3.95 .6722 เหน็ดว้ย 

บรษิทัผูใ้หบ้รกิารมทีกัษะในการน าเสนอเป็นอยา่งด ี 3.83 .6963 เหน็ดว้ย 

บรษิทัผูใ้หบ้รกิารมกีารสื่อสารกนัอยา่งดรีะหว่าง
หวัหน้า ทมีงานและองคก์ารของลกูคา้ 

3.81 .7781 เหน็ดว้ย 

ความไว้วางใจ (Reliability) 3.99 .5324 เหน็ด้วย 

บรษิทัผูใ้หบ้รกิารแกไ้ขปญัหาดว้ยมุมมองของการใช้
เทคโนโลยสีารสนเทศ 

3.74 .7634 เหน็ดว้ย 
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ตารางท่ี 4.6  (ต่อ) 
 

คณุภาพการให้บริการ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

ระดบั 

บรษิทัผูใ้หบ้รกิารเกบ็รกัษาขอ้มลูทีเ่ป็นความลบั
ขององคก์ารไดอ้ยา่งด ี

4.13 .6763 เหน็ดว้ย 

บรษิทัผูใ้หบ้รกิารปฏบิตักิบัลกูคา้อยา่งสุภาพ 4.20 .5364 เหน็ดว้ย 

บรษิทัผูใ้หบ้รกิารมคีวามสมัพนัธท์ีด่กีบัลกูคา้ 4.23 .5849 เหน็ดว้ยอยา่งยิง่ 

บรษิทัผูใ้หบ้รกิารสรา้งความเชื่อใจใหก้บัลกูคา้ได้ 4.12 .5932 เหน็ดว้ย 

พนกังานของบรษิทัผูใ้หบ้รกิารไดร้บัการสนับสนุน
ทีด่จีากบรษิทัผูใ้หบ้รกิาร 

4.06 .6241 เหน็ดว้ย 

พนกังานของบรษิทัผูใ้หบ้รกิารมกีารท างานเป็นทมีทีด่ ี 3.93 .7760 เหน็ดว้ย 

บรษิทัผูใ้หบ้รกิารใหค้วามส าคญักบับทบาทของ
ผูจ้ดัการโครงการ 

3.86 .6726 
เหน็ดว้ย 

ความเข้าอกเข้าใจ (Empathy) 4.01 .5944 เหน็ด้วย 

บรษิทัผูใ้หบ้รกิารตระหนักถงึปญัหาหลกัของลกูคา้ 4.02 .7317 เหน็ดว้ย 

บรษิทัผูใ้หบ้รกิารมคีวามเขา้ใจถงึวสิยัทศัน์,
เป้าหมายและกระบวนการทางธุรกจิของลกูคา้ 

4.01 .6644 เหน็ดว้ย 

บรษิทัผูใ้หบ้รกิารเขา้ใจถงึความตอ้งการในการ
พฒันาและปรบัปรงุระบบงานของลกูคา้ 

4.04 .6303 เหน็ดว้ย 

บรษิทัผูใ้หบ้รกิารพฒันาระบบงานตามยทุธศาสตร์
ทางธุรกจิขององคก์ารลกูคา้ 

3.97 .6340 เหน็ดว้ย 

กระบวนการ (Process) 3.90 .5578 เหน็ด้วย 

บรษิทัผูใ้หบ้รกิารก าหนดบทบาทของทมีงานใน
การพฒันาระบบงานอย่างชดัเจน 

3.83 .6774 เหน็ดว้ย 

บรษิทัผูใ้หบ้รกิารคดัเลอืกทมีงานมอือาชพีส าหรบั
พฒันาระบบงานของลกูคา้ 

3.88 .6341 เหน็ดว้ย 

บรษิทัผูใ้หบ้รกิารจดัท าตารางเวลาการด าเนินงาน
ในการใหบ้รกิารพฒันาระบบงานของลกูคา้ขึน้มา
โดยเฉพาะ 

3.81 .7692 เหน็ดว้ย 
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ตารางท่ี 4.6  (ต่อ) 
 

คณุภาพการให้บริการ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

ระดบั 

บรษิทัผูใ้หบ้รกิารนิยามขอบเขตของระบบงานที่
พฒันาไดอ้ยา่งชดัเจนและแมน่ย า 

3.94 .6931 เหน็ดว้ย 

บรษิทัผูใ้หบ้รกิารมกีารจดัหาแผนรองรบัการ
เปลีย่นแปลงทีอ่าจจะเกดิขึน้ 

3.90 .6465 เหน็ดว้ย 

บรษิทัผูใ้หบ้รกิารมกีารทดสอบระบบงานที่
พฒันาขึน้ก่อนทีจ่ะน ามาตดิตัง้ใชง้าน 

4.04 .6354 เหน็ดว้ย 

บรษิทัผูใ้หบ้รกิารสามารถทีจ่ะขจดัปญัหาที่
เกดิขึน้ในระบบทีพ่ฒันาไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ 

3.87 .6518 เหน็ดว้ย 

บรษิทัผูใ้หบ้รกิารมกีารรายงานความกา้วหน้า
ของการด าเนินงานใหล้กูคา้ทราบ 

3.92 .7345 เหน็ดว้ย 

การศึกษา (Education) 3.90 .8692 เหน็ด้วย 

บรษิทัผูใ้หบ้รกิารจดัฝึกอบรมการใชง้านระบบ
ใหก้บัลกูคา้ 

3.90 .8692 เหน็ดว้ย 

 
4.3  การยอมรบัการใช้บริการพฒันาระบบงานจากบริษทัภายนอก 
 

การศกึษาการยอมรบัการใชบ้รกิารพฒันาระบบงานจากบรษิทัภายนอก ประกอบด้วย
ค าถามทัง้หมด 23 ขอ้ จาก 4 ประเดน็หลกั คอื การรบัรูป้ระโยชน์ (Perceived Usefulness) 
การรบัรูค้วามง่ายต่อการใชง้าน (Perceived Ease of Use) ทศันคตต่ิอการใช ้(Attention to 
Use) และ ความตัง้ใจในการใช ้(Intention to Use) วธิกีารประมวลผลขอ้มลูจะใชว้ธิกีารหา
ค่าเฉลีย่ แสดงดงัตารางที ่4.7 

จากผลการศึกษาพบว่าองค์การส่วนใหญ่ยอมรบัการใช้บรกิารพฒันาระบบงานจาก
บริษัทภายนอกงานอยู่ในระดับมาก ดังแสดงในตารางที่ 4.7 ส าหรับการรับรู้ประโยชน์ 
(Perceived Usefulness) องค์การส่วนใหญ่ให้ความส าคญัในประเด็น การใช้บริการจาก
ภายนอกในการพฒันาระบบงานท าใหเ้กดิความง่ายในการท างานมากขึน้ ค่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.95 
รองลงมาคอืการใชบ้รกิารจากภายนอกในการพฒันาระบบงานท าใหส้ามารถบรรลุภารกจิส าคญั
ในองคก์าร การใชบ้รกิารจากภายนอกในการพฒันาระบบงานช่วยใหอ้งคก์ารท างานไดม้ากกว่า
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ที่จะเป็นไปได้ และการใช้บรกิารจากภายนอกในการพฒันาระบบงานท าให้องค์การท างาน
รวดเรว็มากยิง่ขึน้ ทัง้ 3 ประเดน็มคี่าเฉลีย่เท่ากนั คอื 3.87 ส่วนการรบัรูค้วามง่ายต่อการใชง้าน 
(Perceived Ease of Use)นัน้ องค์การส่วนใหญ่ให้ความส าคญัในประเดน็ ความง่ายที่จะ
บรรลุผลต่างๆ ที่ท าผ่านการบรกิารพฒันาระบบงานจากภายนอก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.62 
รองลงมาคอื ความง่ายในการใชบ้รกิารจากภายนอกเพื่อพฒันาระบบงาน ค่าเฉลีย่เท่ากบั 3.56 
ทศันคตต่ิอการใชบ้รกิารจากภายนอกเพื่อพฒันาระบบงาน (Attention to Use) องคก์ารส่วน
ใหญ่ใหค้วามสนใจในประเดน็การใชบ้รกิารจากภายนอกในการพฒันาระบบงานเป็นความคดิทีด่ี 
ค่าเฉลีย่เท่ากบั 3.72 รองลงมาคอืบรษิทัผูใ้หบ้รกิารจากภายนอกมทีางเลอืกทีน่่าดงึดูดใจในการ
พฒันาระบบงานขององคก์าร ค่าเฉลีย่ 3.67 ส าหรบัความตัง้ใจในการใชบ้รกิารจากภายนอกเพื่อ
พฒันาระบบงาน (Intention to Use) องคก์ารส่วนใหญ่ใหค้วามสนใจในประเดน็ความสามารถใน
การเขา้ถงึผู้ให้บรกิารภายนอกด้านการพฒันาระบบงาน และในอนาคตตัง้ใจที่จะเพิม่การใช้
บรกิารจากภายนอกเพื่อพฒันาระบบงาน เท่ากนัโดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.71 
 

ตารางท่ี 4.7  ค่าเฉลีย่ และค่าเบีย่งเบนมาตรฐานของการยอมรบัการใชบ้รกิารพฒันาระบบงาน
จากภายนอก (Application Development Outsourcing) 

 

การยอมรบัการใช้บริการพฒันาระบบงาน 
จากภายนอก   

ค่าเฉล่ีย ส่วน
เบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

ระดบั 

การรบัรู้ประโยชน์ (Perceived of Usefulness) 3.85 .6607 มาก 

การใชบ้รกิารจากภายนอกในการพฒันาระบบงานเป็น
การปรบัปรงุประสทิธผิลขององคก์าร 

3.85 .740 มาก 

การใชบ้รกิารจากภายนอกในการพฒันาระบบงานเป็น
การปรบัปรงุคุณภาพของระบบงาน 

3.85 .722 มาก 

การใชบ้รกิารจากภายนอกในการพฒันาระบบงานท าให้
สามารถบรรลุภารกจิส าคญัในองคก์าร 

3.87 .762 มาก 

การใชบ้รกิารจากภายนอกในการพฒันาระบบงานช่วยให้
องคก์ารท างานไดม้ากกว่าทีจ่ะเป็นไปได้ 

3.87 .795 มาก 

การใชบ้รกิารจากภายนอกในการพฒันาระบบงานเป็น
การช่วยลดต้นทุนขององคก์าร 

3.74 .973 มาก 
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ตารางท่ี 4.7  (ต่อ) 
 

การยอมรบัการใช้บริการพฒันาระบบงาน 
จากภายนอก   

ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

ระดบั 

การใชบ้รกิารจากภายนอกในการพฒันาระบบงานช่วย
ใหพ้นกังานขององคก์ารท างานไดต้ามเป้าหมาย 

3.79 .812 มาก 

การใชบ้รกิารจากภายนอกในการพฒันาระบบงานท าให้
องคก์ารท างานรวดเรว็มากยิง่ขึน้ 

3.87 .843 มาก 

การใชบ้รกิารจากภายนอกในการพฒันาระบบงานท าให้
เกดิความงา่ยในการท างานมากขึน้ 

3.95 .820 มาก 

โดยรวมพบว่า การใชบ้รกิารจากภายนอกในการพฒันา
ระบบงานมปีระโยชน์ 

3.88 .821 มาก 

การรบัรู้ว่าง่ายต่อการใช้งาน  
(Perceived Ease of Use) 

3.43 .6267 มาก 

ท่านมคีวามเขา้ใจในวธิกีารใชบ้รกิารจากภายนอกในการ
พฒันาระบบงาน 

3.40 .727 ปานกลาง 

การใชบ้รกิารจากภายนอกในการพฒันาระบบงานไม่
ตอ้งใชค้วามมานะพยายามมาก 

3.32 .933 ปานกลาง 

การใชบ้รกิารจากภายนอกในการพฒันาระบบงานเป็น
การง่ายทีจ่ะแบ่งปนัความเสีย่งกบัผูใ้หบ้รกิาร 

3.26 .844 ปานกลาง 

ทศันคติต่อการใช้ (Attention to use) 3.62 .6238 มาก 

ท่านรูส้กึชอบทีจ่ะใชบ้รกิารจากภายนอกในการพฒันา
ระบบงาน 

3.46 .697 มาก 

บรษิทัผูใ้หบ้รกิารจากภายนอกมทีางเลอืกทีน่่าดงึดดูใจ
ในการพฒันาระบบงานขององคก์าร 

3.67 .733 มาก 

การใชบ้รกิารจากภายนอกในการพฒันาระบบงานเป็น
ความคดิทีด่ ี

3.72 .719 มาก 

การใชบ้รกิารจากภายนอกในการพฒันาระบบงานเป็น
การสรา้งสภาพแวดลอ้มในการท างานทีน่่าพอใจใหก้บั
องคก์าร 

3.64 .755 มาก 
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ตารางท่ี 4.7  (ต่อ) 
 

การยอมรบัการใช้บริการพฒันาระบบงาน 
จากภายนอก   

ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

ระดบั 

ความตัง้ใจในการใช้ (Intention to Use) 3.64 .7359 มาก 

สมมตวิ่ามบีรษิทัพฒันาระบบงานจากภายนอก ท่านมี
ความตัง้ใจทีจ่ะใชบ้รกิาร 

3.67 .767 มาก 

ถา้หากท่านสามารถเขา้ถงึผูใ้หบ้รกิารจากภายนอกในการ
พฒันาระบบงาน ท่านคาดว่าจะใชบ้รกิารจากพวกเขา 

3.71 .740 มาก 

ในอนาคตท่านตัง้ใจทีจ่ะเพิม่การใชบ้รกิารจากภายนอก
ในการพฒันาระบบงาน 

3.71 .839 มาก 

ท่านตัง้ใจทีจ่ะใชบ้รกิารจากภายนอกในการพฒันา
ระบบงานบ่อยเท่าทีต่อ้งการ 

3.49 .879 มาก 

 

4.4  การวิเคราะห์ปัจจยัด้านคณุภาพการให้บริการท่ีมีอิทธิพลต่อการยอมรบั
ของผูว่้าจ้างในวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) 

  
4.4.1  การวิเคราะหปั์จจยัด้านคณุภาพการให้บริการท่ีมีอิทธิพลต่อการยอมรบั

ของผูว่้าจ้างในวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ในภาพรวม 

งานวิจยันี้ได้ศึกษาปจัจยัคุณภาพการให้บรกิารที่มต่ีอการยอมรบัการใช้บรกิารจาก

ภายนอกเพื่อพฒันาระบบงาน โดยมกีรอบแนวคดิงานวจิยัและสมมตฐิาน ดงัภาพที่ 4.1 การ

ค านวณค่าของตวัแปรเพื่อน ามาใช้ในการวเิคราะห์หาความสมัพนัธ์แสดงใน  ภาคผนวก ค 

รายละเอยีดตารางผลการวเิคราะหท์างสถติ ิ
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ภาพท่ี 4.1 กรอบแนวคดิงานวจิยั 
 

สมมติฐานข้อท่ี 1  คุณภาพการใหบ้รกิารมอีทิธพิลต่อการยอมรบัประโยชน์ของการใช ้ 
บรกิารภายนอกเพื่อพฒันาระบบงาน  

 การศกึษาคุณภาพการให้บรกิารมอีิทธพิลต่อการยอมรบัประโยชน์ของการใช้บรกิารจาก
ภายนอกเพื่อพฒันาระบบงาน มตีวัแปรต้น คือ ความไว้วางใจ, การตอบสนองต่อลูกค้า, ความ
เข้าอกเข้าใจ, การประกันคุณภาพ, กระบวนการ, การศึกษา และตัวแปรตาม คือ การยอมรบั
ประโยชน์ของการใช้บรกิารจากภายนอกเพื่อพฒันาระบบงาน ประมวลผลโดยเทคนิคการวเิคราะห์
ถดถอยแบบพหุ และเลอืกตวัแบบโดยวธิ ีStepwise ไดผ้ลดงัตารางที ่4.8 และตาราง  ที ่4.9 
 

 

 

H1 

H2 

ความเขา้อก
เขา้ใจ 

 

การประกนั
คุณภาพ 

ความไวว้างใจ การรบัรูป้ระโยชน์ของ

การใชบ้รกิารภายนอก

เพื่อพฒันาระบบงาน 

การรบัรูค้วามง่ายของ

การใชบ้รกิารภายนอก

เพื่อพฒันาระบบงาน 

ทศันคตต่ิอการ

ใชบ้รกิาร

ภายนอกเพื่อ

พฒันาระบบงาน 

ความตัง้ใจใน

การใชบ้รกิาร

ภายนอกเพื่อ

พฒันาระบบงาน 

การตอบสนอง
ต่อลกูคา้ 

กระบวนการ 

การศกึษา 

การยอบรบัการใชบ้รกิารภายนอกพฒันาระบบงาน คุณภาพการใหบ้รกิาร 

H4 

H3 

H5 

H6 
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ตารางท่ี 4.8  ค่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธพ์หุคณู (R) และสมัประสทิธิก์ารพยากรณ์ (R2) 
สมมตฐิานขอ้ที ่1 

 

ตวัแปร R R2 SEest F p-value 
การศกึษา (Education)    .613 .376 .52554 45.719 .000 
การศกึษา, การประกนัคุณภาพ 
(Education , Assurance)   

.651 .424 .50820 27.582 .000 

 
หมายเหตุ:  ตวัแปรตาม: การยอมรบัประโยชน์ของการใชบ้รกิารจากภายนอกเพื่อพฒันา

ระบบงาน  
   

จากตารางที่ 4.8 พบว่า ตวัแปรการศกึษา เป็นตวัแปรตวัแรกที่สามารถพยากรณ์การ
ยอมรบัประโยชน์ของการใช้บรกิารจากภายนอกเพื่อพฒันาระบบงาน และการประกนัคุณภาพ 
ตามล าดบั มคี่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธพ์หุคูณเป็น .651 อย่างมนีัยส าคญั โดยสามารถพยากรณ์
การยอมรบัประโยชน์ของการใชบ้รกิารจากภายนอกเพื่อพฒันาระบบงาน ไดร้อ้ยละ 42.4 โดยมี
ความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน เท่ากบั   .51 
 

ตารางท่ี 4.9  ค่าประสทิธก์ารถดถอยพหุคณู  ค่าคงที ่และค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน
สมมตฐิานขอ้ที ่1 

 

ตวัแปร b  t p-value 
ค่าคงที ่ 2.038  7.408 .000 
การศกึษา (Education) .466 .613 6.762 .000 
ค่าคงที ่ 1.077  2.307 0.24 
การศกึษา (Education) 
การประกนัคุณภาพ (Assurance) 

.383 

.323 
.504 
.245 

5.149 
2.505 

.000 

.014 

ค่าคงที ่1.077 ;  SEest = .51 
 
หมายเหตุ:  ตวัแปรตาม: การยอมรบัประโยชน์ของการใชบ้รกิารจากภายนอกเพื่อพฒันา
ระบบงาน  
   

จากตารางที ่4.9 จะเหน็ว่าค่าสมัประสทิธิก์ารถดถอยของ การศกึษา สามารถพยากรณ์
การยอมรับประโยชน์ของการใช้บริการจากภายนอกเพื่อพัฒนาระบบงาน ได้สูงสุดและมี
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นัยส าคัญทางสถิติ โดยมีค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยและค่าสัมประสิทธิ์การถดถอย (b,) เป็น 
.466 กับ .613 รองลงมาคือ การศึกษาและการประกันคุณภาพ สามารถพยากรณ์การยอมรับ

ประโยชน์ของการใช้บริการภายนอกเพ่ือพัฒนาระบบงานและมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยมีค่า

สัมประสิทธิ์การถดถอย และค่าสัมประสิทธิ์การถดถอย (b,) เป็น .383 กับ .323 มีความคลาด

เคลื่อนมาตรฐานในการพยากรณ์ เท่ากับ .51 

  สมการการยอมรับประโยชน์ของการใช้บริการจากภายนอกเพื่อพัฒนาระบบงาน 

สามารถแสดงได้ดังน้ี

AssuranceEducationPU 323.383.077.1 

 

 

ผลที่ได้จากการหาค่าความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรการยอมรับประโยชน์ของการใช้
บริการจากภายนอกเพื่อพัฒนาระบบงาน กับ การศึกษาและการประกันคุณภาพ มีค่าเท่ากับ 

.383 และ .323 ซึ่งเป็นค่าบวก สามารถแปรผลได้ว่าตัวแปรการยอมรับประโยชน์ของการใช้
บริการจากภายนอกเพื่อพัฒนาระบบงาน กับการศึกษาและการประกันคุณภาพมีความสัมพันธ์

กันและมีความสัมพันธ์ไปในทิศทางเดียวกัน 

 

สมมติฐานข้อท่ี 2  คุณภาพการให้บริการมีอิทธิพลต่อการยอมรับความง่ายของการใช้

บริการจากภายนอกเพ่ือพัฒนาระบบงาน  

การศึกษาคุณภาพการให้บริการมีอิทธิพลต่อการยอมรับความง่ายของการใช้บริการจาก
ภายนอกเพื่อพัฒนาระบบงาน มีตัวแปรต้น คือ ความไว้วางใจ, การตอบสนองต่อลูกค้า, ความ

เข้าอกเข้าใจ, การประกันคุณภาพ, กระบวนการ, การศึกษา และตัวแปรตาม คือ การยอมรับความ

ง่ายของการใช้บริการจากภายนอกเพื่อพัฒนาระบบงาน การประมวลผลโดยเทคนิคการวิเคราะห์

ถดถอยแบบพหุ และเลือกตัวแบบโดยวิธี Stepwise ได้ผลดังตารางที่ 4.10 และตารางที่ 4.11 

 

ตารางท่ี 4.10  ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณ (R) และสัมประสิทธิ์การพยากรณ์ (R2)  

สมมติฐานข้อที่ 2 
 

ตัวแปร R R2 SEest F p-value 

ความไว้วางใจ (Reliability) .438 .192 .56708 18.054 .000 
 

หมายเหตุ:  ตัวแปรตาม: การยอมรับความง่ายของการใช้บริการจากภายนอกเพ่ือพัฒนา

ระบบงาน  
 



63 
 

 

  จากตารางที่ 4.10 พบว่า ความไว้วางใจเป็นเพียงตัวแปรเดียวที่สามารถพยากรณ์การ

ยอมรับความง่ายของการใช้บริการภายนอกเพ่ือพัฒนาระบบงานได้ มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์
พหุคูณเป็น .438 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติและสามารถพยากรณ์การยอมรับความง่ายของการ

ใช้บริการภายนอกเพื่อพัฒนาระบบงานได้ร้อยละ 19.2 โดยมีความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน 

เท่ากับ .56 
 

ตารางท่ี 4.11  ค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยพหุคูณ  ค่าคงที่ และค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน 

สมมติฐานข้อที่ 2 
 

ตัวแปร b  t p-value 

ค่าคงที่ 1.374  2.814 .006 

ความไว้วางใจ (Reliability) .516 .438 4.249 .000 

ค่าคงที่ 1.374 ;  SEest = .56 
 

หมายเหตุ:  ตัวแปรตาม: การยอมรับความง่ายของการใช้บริการจากภายนอกเพ่ือพัฒนา

ระบบงาน  
 

จากตารางที่ 4.11 จะเห็นว่าค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยของ ความไว้วางใจ สามารถ
พยากรณ์การยอมรับความง่ายของการใช้บริการภายนอกเพ่ือพัฒนาระบบงานและมีนัยส าคัญ

ทางสถิติ โดยมีค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยและค่าสัมประสิทธิ์การถดถอย (b,) เป็น .516 กับ 

.438 มีความคลาดเคลื่อนมาตรฐานในการพยากรณ์ เท่ากับ .56  

สมการการยอมรับความง่ายของการใช้บริการจากภายนอกเพื่อพัฒนาระบบงาน 
สามารถแสดงได้ดังน้ี 

liabilityEOU Re516.374.1 

 

 

ผลที่ได้จากการหาค่าความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรการยอมรับความง่ายของการใช้
บริการจากภายนอกเพื่อพัฒนาระบบงาน กับ ความไว้วางใจ มีค่าเท่ากับ .516 ซึ่งเป็นค่าบวก 

สามารถแปรผลได้ว่าตัวแปรการยอมรับความง่ายของการใช้บริการจากภายนอกเพ่ือพัฒนา

ระบบงาน กับความไว้วางใจมีความสัมพันธ์กันและมีความสัมพันธ์ไปในทิศทางเดียวกัน 

 

สมมติฐานข้อท่ี 3  การรับรู้ความง่ายของการใช้บริการจากภายนอกเพ่ือพัฒนา

ระบบงาน มีอิทธิพลต่อการรับรู้ประโยชน์ของการใช้บริการจาก
ภายนอกเพ่ือพัฒนาระบบงาน  
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การศึกษาการรบัรู้ความง่ายของการใช้บรกิารจากภายนอกเพื่อพฒันาระบบงาน มี
อทิธพิลต่อการรบัรูป้ระโยชน์ของการใช้บรกิารจากภายนอกเพื่อพฒันาระบบงาน มตีวัแปรต้น 
คอื การรบัรูค้วามงา่ยของการใชบ้รกิาร และตวัแปรตาม คอื การรบัรูป้ระโยชน์ของการใชบ้รกิาร 
การประมวลผลโดยเทคนิคการวเิคราะหถ์ดถอย ไดผ้ลดงัตารางที ่4.12 และตารางที ่4.13 

 

ตารางท่ี 4.12  ค่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธพ์หุคณู (R) และสมัประสทิธิก์ารพยากรณ์ (R2) 
สมมตฐิานขอ้ที ่3 

 

ตวัแปร R R2 SEest F p-value 
การยอมรบัความง่ายของการใชบ้รกิาร
จากภายนอกเพื่อพฒันาระบบงาน  

.589 .347 .53724 40.471 .000 

 

หมายเหตุ:  ตวัแปรตาม: การรบัรูป้ระโยชน์ของการใชบ้รกิารจากภายนอกเพื่อพฒันา
ระบบงาน  

 

จากตารางที ่4.12 พบว่า การยอมรบัความง่ายของการใชบ้รกิารภายนอกพฒันามอีทิธพิล
ต่อการรับรู้ประโยชน์ของการใช้บริการจากภายนอกเพื่อพัฒนาระบบงาน มีค่าสัมประสิทธิ ์
สหสมัพนัธพ์หุคูณเป็น .589 อย่างมนีัยส าคญัทางสถติแิละสามารถพยากรณ์การยอมรบัความง่าย
ของการใช้บรกิารจากภายนอกเพื่อพัฒนาระบบงาน ได้ร้อยละ 34.7 โดยมีความคลาดเคลื่อน
มาตรฐาน เท่ากบั .54 

 

ตารางท่ี 4.13  ค่าสมัประสทิธิก์ารถดถอยพหุคณู  ค่าคงที ่และค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน 
สมมตฐิานขอ้ที ่3 

 

ตวัแปร b  t p-value 

ค่าคงที ่ 1.721  5.053 .000 
การยอมรบัความง่ายของการใช้
บรกิารจากภายนอกเพื่อพฒันา
ระบบงาน  

.621 .589 6.362 .000 

ค่าคงที ่1.721;  SEest = .54 
 
หมายเหตุ:  ตวัแปรตาม: การรบัรูป้ระโยชน์ของการใชบ้รกิารจากภายนอกเพื่อพฒันา

ระบบงาน  



65 

 

 

จากตารางที ่4.13 จะเหน็ว่าค่าสมัประสทิธิก์ารถดถอยของการยอมรบัความง่ายของการ
ใช้บรกิารภายนอกเพื่อพฒันาระบบงานสามารถพยากรณ์การรบัรู้ประโยชน์ของการใช้บรกิาร
ภายนอกเพื่อพฒันาระบบงานโดยมนีัยส าคญัทางสถิติ โดยมคี่าสมัประสทิธิก์ารถดถอยและค่า
สมัประสทิธิก์ารถดถอย (b,) เป็น .621 กบั .589 และความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน เท่ากบั .54 

ผลที่ได้จากการหาค่าความสมัพนัธ์ระหว่างตัวแปรการยอมรบัความง่ายของการใช้
บรกิารภายนอกเพื่อพฒันาระบบงานกบัการรบัรูป้ระโยชน์ของการใช้บรกิารจากภายนอกเพื่อ
พฒันาระบบงาน มคี่าเท่ากบั .621 ซึง่เป็นค่าบวก สามารถแปรผลได้ว่าตวัแปรการรบัรูค้วาม
ง่ายของการใช้บรกิารภายนอกเพื่อพฒันาระบบงานกบัการรบัรู้ประโยชน์ของการใช้บรกิารมี
ความสมัพนัธก์นัและมคีวามสมัพนัธไ์ปในทศิทางเดยีวกนั 

 
สมมติฐานข้อท่ี 4  การรบัรูป้ระโยชน์ของการใชบ้รกิารจากภายนอกเพือ่พฒันาระบบงาน 

มอีทิธพิลต่อทศันคตต่ิอการใชบ้รกิารจากภายนอกเพื่อพฒันาระบบงาน  
 

สมมติฐานข้อท่ี 5  การรบัรูค้วามงา่ยของการใชบ้รกิารจากภายนอกเพือ่พฒันาระบบงาน   
มอีทิธพิลต่อทศันคตต่ิอการใชบ้รกิารจากภายนอกเพื่อพฒันาระบบงาน  

 ส าหรบัสมมตฐิานขอ้ที ่4 และ 5 เป็นการศกึษาการรบัรูท้ีม่อีทิธพิลต่อทศันคตกิารใชบ้รกิาร
จากภายนอกเพื่อพฒันาระบบงาน โดยมตีวัแปรต้น คอื การรบัรูป้ระโยชน์ของการใช้บรกิารภายนอก
เพื่อพฒันาระบบงานและการรบัรูค้วามงา่ยของการใชบ้รกิารจากภายนอกเพื่อพฒันาระบบงาน ส่วนตวั
แปรตาม คอื ทศันคตต่ิอการใชบ้รกิารจากภายนอกเพื่อพฒันาระบบงาน การประมวลผลใชเ้ทคนิคการ
วเิคราะหถ์ดถอยแบบพหุ ไดผ้ลดงัตารางที ่4.14 และตารางที ่4.15 
 
ตารางท่ี 4.14  ค่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธพ์หุคณู (R) และสมัประสทิธิก์ารพยากรณ์ (R2) 

สมมตฐิานขอ้ที ่4 และ 5 
 

ตวัแปร R R2 SEest F p-value 
การรบัรูป้ระโยชน์ของการใชบ้รกิาร
จากภายนอกเพื่อพฒันาระบบงาน  

.769 .591 .40175 109.669 .000 

การรบัรูป้ระโยชน์ของการใชบ้รกิาร
จากภายนอกเพื่อพฒันาระบบงาน , 
การรบัรูค้วามง่ายของการใชบ้รกิารจาก
ภายนอกเพื่อพฒันาระบบงาน  

  .824 .679 .35827 79.235 .000 

 

หมายเหตุ:  ตวัแปรตาม: ทศันคตต่ิอการใชบ้รกิารจากภายนอกเพื่อพฒันาระบบงาน  
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จากตารางที่ 4.14 พบว่า การรบัรู้ประโยชน์ของการใช้บรกิารภายนอกเพื่อพฒันา

ระบบงานและการยอมรบัความงา่ยของการใชบ้รกิารภายนอกพฒันามอีทิธพิลต่อทศันคตต่ิอการ
ใชบ้รกิารจากภายนอกเพื่อพฒันาระบบงาน มคี่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธพ์หุคูณเป็น .824 อย่าง
มนีัยส าคญัทางสถิตทิี่ระดบัและสามารถพยากรณ์การรบัรู้ประโยชน์และการยอมรบัความง่าย
ของการใช้บรกิารจากภายนอกเพื่อพฒันาระบบงานได้ร้อยละ 67.9 โดยมคีวามคลาดเคลื่อน
มาตรฐาน เท่ากบั .36 

 
ตารางท่ี 4.15  ค่าสมัประสทิธิก์ารถดถอยพหุคณู  ค่าคงที ่และค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน    
                   สมมตฐิานขอ้ที ่4 และ 5 
 

ตวัแปร b  t p-value 
ค่าคงที ่ .826  3.049 .003 
การรบัรูป้ระโยชน์ของการใชบ้รกิารจาก
ภายนอกเพื่อพฒันาระบบงาน  .726 .769 1.047 .000 

ค่าคงที ่ .359  1.367 .176 
การรบัรูป้ระโยชน์ของการใชบ้รกิารจาก
ภายนอกเพื่อพฒันาระบบงาน  

.521 .552 6.813 .000 

การรบัรูค้วามง่ายของการใชบ้รกิารจาก
ภายนอกเพื่อพฒันาระบบงาน  

.366 .367 4.535 .000 

ค่าคงที ่.359 ;  SEest = .36 
 
หมายเหตุ:  ตวัแปรตาม: ทศันคตต่ิอการใชบ้รกิารจากภายนอกเพื่อพฒันาระบบงาน  
 

จากตารางที ่4.15 จะเหน็ว่าค่าสมัประสทิธิก์ารถดถอยของการรบัรูป้ระโยชน์ของการใช้
บรกิารจากภายนอกเพื่อพฒันาระบบงาน สามารถพยากรณ์ทศันคตต่ิอการใช้บรกิารภายนอก
เพื่อพฒันาระบบงานได้สูงสุดและมนีัยส าคญัทางสถิต ิโดยมคี่าสมัประสทิธิก์ารถดถอยและค่า
สมัประสทิธิก์ารถดถอย (b,) เป็น .726 กบั .769 รองลงมาคอื การรบัรูป้ระโยชน์ของการใช้
บรกิารภายนอกเพื่อพฒันาระบบงานและการรบัรูค้วามง่ายของการใชบ้รกิารจากภายนอกเพื่อ
พฒันาระบบงาน สามารถพยากรณ์ทศันคตต่ิอการใชบ้รกิารภายนอกเพื่อพฒันาระบบงานและมี
นัยส าคญัทางสถติิ โดยมคี่าสมัประสทิธิก์ารถดถอยและค่าสมัประสทิธิก์ารถดถอย (b,) เป็น 
.366 กบั .367 มคีวามคลาดเคลื่อนมาตรฐานในการพยากรณ์ เท่ากบั .36 
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ผลทีไ่ดจ้ากการหาค่าความสมัพนัธร์ะหว่างทศันคตต่ิอการใชบ้รกิารภายนอกเพื่อพฒันา
ระบบงานกบัการรบัรู้ประโยชน์ของการใช้บรกิารภายนอกเพื่อพฒันาระบบงานและการรบัรู้
ความง่ายของการใช้บรกิารจากภายนอกเพื่อพฒันาระบบงาน มคี่าเท่ากบั .521 และ.366 ซึ่ง
เป็นค่าบวก สามารถแปรผลไดว้่าตวัแปรทศันคตต่ิอการใชบ้รกิารภายนอกเพื่อพฒันาระบบงาน
กบัการรบัรูป้ระโยชน์ของการใชบ้รกิารภายนอกเพื่อพฒันาระบบงานและการรบัรูค้วามง่ายของ
การใช้บรกิารจากภายนอกเพื่อพฒันาระบบงาน มคีวามสมัพนัธ์กนัและมคีวามสมัพนัธ์ไปใน
ทศิทางเดยีวกนั 

 
สมมติฐานข้อท่ี 6  ทศันคตต่ิอการใชบ้รกิารจากภายนอกเพื่อพฒันาระบบงาน มี

อทิธพิลต่อความตัง้ใจในการใชบ้รกิารจากภายนอกเพื่อพฒันา
ระบบงาน  

การศกึษาทศันคตต่ิอการใชบ้รกิารจากภายนอกเพื่อพฒันาระบบงาน มอีทิธพิลต่อความ
ตัง้ใจในการใช้บรกิารจากภายนอกเพื่อพฒันาระบบงาน มตีัวแปรต้น คอื ทศันคติต่อการใช้
บรกิารจากภายนอกเพื่อพฒันาระบบงาน และตวัแปรตาม คอื ความตัง้ใจในการใช้บรกิารจาก
ภายนอกเพื่อพฒันาระบบงาน การประมวลผลโดยเทคนิคการวเิคราะหถ์ดถอย ไดผ้ลดงัตารางที ่
4.16 และตารางที ่4.17 
 

ตารางท่ี 4.16  ค่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธพ์หุคณู (R) และสมัประสทิธิก์ารพยากรณ์ (R2)     
สมมตฐิานขอ้ที ่6 

 

ตวัแปร R R2 SEest F p-value 
ทศันคตต่ิอการใชบ้รกิารจาก
ภายนอกเพื่อพฒันาระบบงาน  

.844 .713 .39687 188.739 .000 

 

หมายเหตุ:  ตวัแปรตาม: ความตัง้ใจในการใชบ้รกิารจากภายนอกเพื่อพฒันาระบบงาน  

 

จากตารางที่ 4.16 พบว่า ทศันคตต่ิอการใช้บรกิารจากภายนอกเพื่อพฒันาระบบงาน        
มอีิทธิพลต่อความตัง้ใจในการใช้บรกิารจากภายนอกเพื่อพฒันาระบบงาน มคี่าสมัประสิทธิ ์
สหสมัพนัธพ์หุคูณเป็น .844 อย่างมนีัยส าคญัทางสถติแิละสามารถพยากรณ์ทศันคตต่ิอการใช้
บรกิารจากภายนอกเพื่อพฒันาระบบงานได้ร้อยละ 71.3 โดยมคีวามคลาดเคลื่อนมาตรฐาน 
เท่ากบั .40 
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ตารางท่ี 4.17  ค่าสมัประสทิธิก์ารถดถอยพหุคณู  ค่าคงที ่และค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน 
สมมตฐิานขอ้ที ่6 

 

ตวัแปร b  t p-value 

ค่าคงที ่ .034  .127 .899 
ทศันคตต่ิอการใชบ้รกิารจาก
ภายนอกเพื่อพฒันาระบบงาน  

.996 .844 13.738 .000 

ค่าคงที ่.034;  SEest = .40 
 
หมายเหตุ:  ตวัแปรตาม: ความตัง้ใจในการใชบ้รกิารจากภายนอกเพื่อพฒันาระบบงาน  
 

จากตารางที่ 4.17 จะเหน็ว่าค่าสมัประสทิธิก์ารถดถอยของทศันคตต่ิอการใช้บรกิารจาก
ภายนอกเพื่อพฒันาระบบงานสามารถพยากรณ์ความตัง้ใจในการใช้บรกิารภายนอกเพื่อพฒันา
ระบบงานอย่างมนีัยส าคญัทางสถติ ิโดยมคี่าสมัประสทิธิก์ารถดถอยและค่าสมัประสทิธิก์ารถดถอย 
(b,) เป็น .996 กบั .844 และมคีวามคลาดเคลื่อนมาตรฐาน เท่ากบั  .40 

 
ผลที่ได้จากการหาค่าความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรทัศนคติต่อการใช้บริการจาก

ภายนอกเพื่อพฒันาระบบงาน กบัความตัง้ใจในการใชบ้รกิารจากภายนอกเพื่อพฒันาระบบงาน 
มคี่าเท่ากบั .996 ซึ่งเป็นค่าบวก สามารถแปรผลได้ว่าตวัแปรทศันคตต่ิอการใช้บรกิารจาก
ภายนอกเพื่อพฒันาระบบงานกบัความตัง้ใจในการใช้บรกิารภายนอกเพื่อพฒันาระบบงานมี
ความสมัพนัธก์นัและมคีวามสมัพนัธไ์ปในทศิทางเดยีวกนั 

ผลการวิเคราะห์ทางสถิติของความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพการให้บริการและการ
ยอมรบัการใชบ้รกิารจากภายนอกเพื่อพฒันาระบบงาน สามารถสรปุผลการวจิยัไดด้งัภาพที ่4.2 
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ภาพท่ี 4.2  ผลการวิเคราะห์ถดถอยพหุแบบขั้นตอน 
 

4.4.2  การวิเคราะห์ปัจจัยด้านคุณภาพการให้บริการท่ีมีอิทธิพลต่อการยอมรับ

ของผู้ว่าจ้างในวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) จ าแนกตาม

กลุ่มช่วงอายุของผู้ว่าจ้าง 

ส าหรับช่วงอายุที่แตกต่างกันของผู้ที่มีอ านาจในการตัดสินใจได้แบ่งออกเป็น 3 ช่วงอายุ คือ  
21–30 ปี, ช่วงอายุ 31-40 ปี และช่วงอายุ 41 ปีขึ้นไป เพื่อหาปัจจัยด้านคุณภาพการให้บริการที่มีผล

ต่อการยอมรับการให้บริการด้านพัฒนาระบบงานจากภายนอกองค์การของแต่ละช่วงอายุ  
1) กลุ่มช่วงอายุ 21-30 ปี การศึกษาปัจจัยด้านคุณภาพการให้บริการของผู้

ให้บริการด้านการพัฒนาระบบงานสามารถแสดงผลได้ดังตารางที่ 4.18 จากผลการวิเคราะห์

พบว่าผู้ว่าจ้างในกลุ่มช่วงอายุ 21-30 ปี มีการรับรู้คุณภาพการให้บริการในระดับเห็นด้วย โดย
มิติความไว้วางใจมีผลต่อการรับรู้คุณภาพการให้บริการสูงสุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.08 ส าหรับ

ประเด็นค าถามที่ผู้ว่าจ้างในกลุ่มน้ีให้ความส าคัญมากที่สุดคือ พนักงานของบริษัทผู้ให้บริการมี
การท างานเป็นทีมที่ดี มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.33 รองลงมาคือ บริษัทผู้ให้บริการมีความสัมพันธ์ที่ดี

กับลูกค้าและพนักงานของบริษัทผู้ให้บริการได้รับการสนับสนุนที่ดีจากบริษัทผู้ให้บริการ มีค่า 

เฉลี่ยเท่ากันคือ 4.24 และประเด็นค าถามบริษัทผู้ให้บริการเก็บรักษาข้อมูลที่เป็นความลับของ

การรับรู้ประโยชน์
ของการใช้บริการ
ภายนอกพัฒนา
ระบบงาน 
 

 .552 

 .367 

 .589 
 .844 

 .504 

   .438 

 
การประกัน

คุณภาพ 

 
ความ

ไว้วางใจ 

การรับรู้ความง่ายของ
การใช้บริการ
ภายนอกพัฒนา
ระบบงาน 
 

ทัศนคติต่อการใช้

บริการภายนอก

พัฒนาระบบงาน 

ความตั้งใจในการ

ใช้บริการภายนอก

พัฒนาระบบงาน 

 

การศึกษา 

การยอบรับการใช้บริการภายนอกพัฒนาระบบงาน คุณภาพการให้บริการ 

 .245 
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องค์การได้เป็นอย่างดีกับบริษัทผู้ให้บริการสร้างความเช่ือใจให้กับลูกค้าได้ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 

4.21 ซึ่งประเด็นค าถามที่ได้กล่าวมาน้ีอยู่ในมิติความไว้วางใจและอยู่ในระดับเห็นด้วยอย่างยิ่ง  
 

ตารางท่ี 4.18  ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของปัจจัยด้านคุณภาพการให้บริการ       

(กลุ่มช่วงอายุ 21-30 ปี) 
 

คุณภาพการให้บริการ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน 

ระดับ 

การประกันคุณภาพ (Assurance) 3.95 0.723 เห็นด้วย 

บริษัทผู้ให้บริการมีการติดตามการพัฒนา

ระบบงานตามก าหนดเวลาในสัญญา 
3.94 0.609 เห็นด้วย 

บริษัทผู้ให้บริการแนะน าวิธีการแก้ปัญหาในเชิง

ปฏิบัติเมื่อเกิดปัญหาขึ้น 
3.82 0.769 เห็นด้วย 

บริษัทผู้ให้บริการพัฒนาระบบงานได้ตรงตาม
ความต้องการของลูกค้า 

3.97 0.883 เห็นด้วย 

บริษัทผู้ให้บริการดูแลจัดการคุณภาพของ
ระบบงานที่พัฒนาตลอดการให้บริการ  

4.09 0.631 เห็นด้วย 

การตอบสนองต่อลูกค้า 

(Responsiveness) 
4.05 0.781 เห็นด้วย 

บริษัทผู้ให้บริการให้ค าแนะน าที่เหมาะสมกับ
สถานการณ์หรือปัญหาที่เกิดขึ้นแก่ลูกค้า  

4.12 0.82 เห็นด้วย 

บริษัทผู้ให้บริการให้ความช่วยเหลืออย่างเต็ม

ใจเมื่อลูกค้าต้องการ  
4.18 0.769 เห็นด้วย 

บริษัทผู้ให้บริการตอบสนองความต้องการของ

ลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว  
3.85 0.755 เห็นด้วย 

ความไว้วางใจ (Reliability) 4.08 0.776 เห็นด้วย 

บริษัทผู้ให้บริการมีความรู้ทางด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศเป็นอย่างดี  
3.91 0.843 เห็นด้วย 

บริษัทผู้ให้บริการมีทักษะในการน าเสนอเป็น

อย่างดี  
3.88 0.893 เห็นด้วย 
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ตารางท่ี 4.18  (ต่อ) 
 

คณุภาพการให้บริการ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

ระดบั 

บรษิทัผูใ้หบ้รกิารมกีารสื่อสารกนัอยา่งดี
ระหว่างหวัหน้าทมีงานและองคก์ารของลกูคา้  

3.91 0.947 เหน็ดว้ย 

บรษิทัผูใ้หบ้รกิารแกไ้ขปญัหาดว้ยมุมมองของ
การใหเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ  

3.85 0.906 เหน็ดว้ย 

บรษิทัผูใ้หบ้รกิารเกบ็รกัษาขอ้มลูทีเ่ป็น
ความลบัขององคก์ารไดเ้ป็นอยา่งด ี

4.21 0.696 เหน็ดว้ยอยา่งยิง่ 

บรษิทัผูใ้หบ้รกิารปฏบิตักิบัลกูคา้อยา่งสุภาพ  4.18 0.683 เหน็ดว้ย 

บรษิทัผูใ้หบ้รกิารมคีวามสมัพนัธท์ีด่กีบัลกูคา้  4.24 0.663 เหน็ดว้ยอยา่งยิง่ 
บรษิทัผูใ้หบ้รกิารสรา้งความเชื่อใจใหก้บั
ลกูคา้ได ้ 

4.21 0.65 เหน็ดว้ยอยา่งยิง่ 

พนกังานของบรษิทัผูใ้หบ้รกิารไดร้บัการ
สนบัสนุนทีด่จีากบรษิทัผูใ้หบ้รกิาร  

4.24 0.792 เหน็ดว้ยอยา่งยิง่ 

พนกังานของบรษิทัผูใ้หบ้รกิารมกีารท างาน
เป็นทมีทีด่ ี 

4.33 0.692 เหน็ดว้ยอยา่งยิง่ 

บรษิทัผูใ้หบ้รกิารใหค้วามส าคญักบับทบาท
ของผูจ้ดัการโครงการ  

3.97 0.77 เหน็ดว้ย 

ความเข้าอกเข้าใจ (Empathy) 4.07 0.706 เหน็ด้วย 
บรษิทัผูใ้หบ้รกิารตระหนกัถงึปญัหาหลกัของ
ลกูคา้  

4.00 0.866 เหน็ดว้ย 

บรษิทัผูใ้หบ้รกิารมคีวามเขา้ใจถงึวสิยัทศัน์,
เป้าหมายและกระบวนการทางธุรกจิของลกูคา้  

4.12 0.696 เหน็ดว้ย 

บรษิทัผูใ้หบ้รกิารเขา้ใจถงึความตอ้งการใน
การพฒันาและปรบัปรงุระบบงานของลกูคา้  

4.09 0.631 เหน็ดว้ย 

บรษิทัผูใ้หบ้รกิารพฒันาระบบงานตาม
ยทุธศาสตรท์างธุรกจิขององคก์ารลกูคา้  

4.09 0.631 เหน็ดว้ย 

กระบวนการ (Process) 3.95 0.762 เหน็ด้วย 
บรษิทัผูใ้หบ้รกิารก าหนดบทบาทของทมีงาน
ในการพฒันาระบบงานอยา่งชดัเจน  

3.97 0.77 เหน็ดว้ย 
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ตารางท่ี 4.18  (ต่อ) 
 

คุณภาพการให้บริการ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน 

ระดับ 

บริษัทผู้ให้บริการคัดเลือกทีมงานมืออาชีพ
ส าหรับพัฒนาระบบงานของลูกค้า  

3.97 0.637 เห็นด้วย 

บริษัทผู้ให้บริการจัดท าตารางเวลาการ
ด าเนินงานในการบริการพัฒนาระบบงานของ

ลูกค้าขึ้นมาโดยเฉพาะ  

3.97 0.918 เห็นด้วย 

บริษัทผู้ให้บริการนิยามขอบเขตของ
ระบบงานที่พัฒนาได้อย่างชัดเจนและแม่นย า  

3.82 0.808 เห็นด้วย 

บริษัทผู้ให้บริการมีการจัดหาแผนรองรับการ
เปลี่ยนแปลงที่อาจจะเกิดขึ้น  

3.94 0.747 เห็นด้วย 

บริษัทผู้ให้บริการมีการทดสอบระบบงานที่

พัฒนาขึ้นก่อนที่จะน ามาติดตั้งใช้งาน  
4.03 0.585 เห็นด้วย 

บริษัทผู้ให้บริการสามารถที่จะขจัดปัญหาที่

เกิดขึ้นในระบบที่พัฒนาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  

3.97 0.684 เห็นด้วย 

บริษัทผู้ให้บริการมีการรายงานความก้าวหน้า

ของการด าเนินงานให้ลูกค้าทราบ  
3.97 0.951 เห็นด้วย 

การศึกษา (Education) 4.00 0.750 เห็นด้วย 

บริษัทผู้ให้บริการจัดฝึกอบรมการใช้งานระบบ
ให้กับลูกค้า  

4.00 0.750 เห็นด้วย 

 

  ส าหรับการศึกษาการยอมรับการใช้บริการจากภายนอกเพ่ือพัฒนาระบบงาน
ของกลุ่มอายุ 21-30ปี ขึ้นไป สามารถวิเคราะห์ได้ดังตารางที่ 4.19  ผลการวิเคราะห์พบว่าผู้

ว่าจ้างในกลุ่มอายุ 21-30 ปี มีการยอมรับการใช้บริการจากภายนอกเพ่ือพัฒนาระบบงานใน

ระดับการยอมรับมาก โดยให้ความส าคัญในประเด็น การใช้บริการจากภายนอกในการพัฒนา
ระบบงานท าให้เกิดความง่ายในการท างานมากขึ้นมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.09 รองลงมาคือ 

ประเด็นการใช้บริการจากภายนอกในการพัฒนาระบบงานช่วยให้องค์การท างานได้มากกว่าที่จะ
เป็นไปได้ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.97 นอกจากน้ียังมีความเห็นว่าองค์การภายนอกมีทางเลือก

ส าหรับการใช้บริการพัฒนาระบบงานที่น่าดึงดูดและมีความตั้งใจที่จะใช้บริการต่อไปในอนาคต 
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ตารางท่ี 4.19  ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของการยอมรับการใช้บริการจากภายนอก

เพื่อพัฒนาระบบงาน (กลุ่มช่วงอายุ 21-30 ปี ) 
 

การยอมรับการใช้บริการพัฒนาระบบงาน 

จากภายนอก 

ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน 

ระดับ 

การรับรู้ประโยชน์ (Perceived of Usefulness) 3.84 0.619 มาก 

การใช้บริการจากภายนอกในการพัฒนาระบบงาน

เป็นการปรับปรุงประสิทธิผลขององค์การ 
3.73 0.839 มาก 

การใช้บริการจากภายนอกในการพัฒนาระบบงาน
เป็นการปรับปรุงคุณภาพของระบบงาน 

3.67 0.777 มาก 

การใช้บริการจากภายนอกในการพัฒนาระบบงาน
ท าให้สามารถบรรลุภารกิจส าคัญในองค์การ 

3.82 0.808 มาก 

การใช้บริการจากภายนอกในการพัฒนาระบบงาน

ช่วยให้องค์การท างานได้มากกว่าที่จะเป็นไปได้ 
3.97 0.728 มาก 

การใช้บริการจากภายนอกในการพัฒนาระบบงาน

เป็นการช่วยลดต้นทุนขององค์การ 
3.67 0.957 มาก 

การใช้บริการจากภายนอกในการพัฒนาระบบงาน

ช่วยให้พนักงานขององค์การท างานได้ตาม

เป้าหมาย 

3.79 0.82 มาก 

การใช้บริการจากภายนอกในการพัฒนาระบบงาน

ท าให้องค์การท างานรวดเร็วมากยิ่งขึ้น 
3.94 0.788 มาก 

การใช้บริการจากภายนอกในการพัฒนาระบบงาน

ท าให้เกิดความง่ายในการท างานมากขึ้น 
4.09 0.723 มาก 

โดยรวมพบว่า การใช้บริการจากภายนอกในการ
พัฒนาระบบงานมีประโยชน์ 

3.94 0.864 มาก 

การรับรู้ความง่ายของการใช้งาน (Perceived 

Ease of Use) 
3.57 0.542 มาก 

ท่านมีความเข้าใจในวิธีการใช้บริการจากภายนอก
ในการพัฒนาระบบงาน 

3.52 0.667 มาก 

การใช้บริการจากภายนอกในการพัฒนาระบบงาน
ไม่ต้องใช้ความมานะพยายามมาก 

3.39 0.864 มาก 
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ตารางท่ี 4.19  (ต่อ) 

 

การยอมรับการใช้บริการพัฒนาระบบงาน 

จากภายนอก 

ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน 

ระดับ 

ท่านพบว่าการใช้บริการจากภายนอกในการพัฒนา
ระบบงานมีความง่ายในการใช้บริการ 

3.64 0.742 มาก 

ท่านคิดว่าง่ายที่จะบรรลุผลต่างๆ ที่ท าผ่านการ
บริการจากภายนอกในการพัฒนาระบบงาน 

3.82 0.683 มาก 

การใช้บริการจากภายนอกในการพัฒนาระบบงาน

เป็นการง่ายที่จะแบ่งปันความเสี่ยงกับผู้ให้บริการ 
3.52 0.755 มาก 

ทัศนคติต่อการใช้บริการ (Attention to Use) 3.82 0.56 มาก 

ท่านรู้สึกชอบที่จะใช้บริการจากภายนอกในการ

พัฒนาระบบงาน 
3.61 0.609 มาก 

บริษัทผู้ให้บริการจากภายนอกมีทางเลือกที่น่า

ดึงดูดใจในการพัฒนาระบบงานขององค์การ 
3.97 0.684 มาก 

การใช้บริการจากภายนอกในการพัฒนาระบบงาน
เป็นความคิดที่ดี 

3.85 0.712 มาก 

การใช้บริการจากภายนอกในการพัฒนาระบบงาน
เป็นการสร้างสภาพแวดล้อมในการท างานที่น่า

พอใจให้กับองค์การ 

3.88 0.696 มาก 

ความตั้งใจในการใช้ (Intention to Use) 3.86 0.739 มาก 

สมมติว่ามีบริษัทพัฒนาระบบงานจากภายนอก 

ท่านมีความตั้งใจที่จะใช้บริการ 
3.82 0.769 มาก 

ถ้าหากท่านสามารถเข้าถึงผู้ให้บริการจากภายนอก

ในการพัฒนาระบบงาน ท่านคาดว่าจะใช้บริการ

จากพวกเขา 

3.91 0.723 มาก 

ในอนาคตท่านตั้งใจที่จะเพิ่มการใช้บริการจาก

ภายนอกในการพัฒนาระบบงาน 
3.97 0.918 มาก 

ท่านตั้งใจที่จะใช้บริการจากภายนอกในการพัฒนา

ระบบงานบ่อยเท่าที่ต้องการ 
3.76 0.902 มาก 
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  ส าหรบัการวเิคราะหป์จัจยัดา้นคุณภาพการใหบ้รกิารทีม่อีทิธพิลต่อการยอมรบั
การให้บรกิารจากภายนอกเพื่อพฒันาระบบงาน สามารถประมวลผลโดยเทคนิคการวเิคราะห์
ถดถอยแบบพหุและเลอืกตวัแบบโดยวธิ ีStepwise ไดผ้ลดงัตารางที ่4.19 และ4.20  
 
ตารางท่ี 4.20  การเพิม่สมัประสทิธิส์หสมัพนัธพ์หุคณู (R) และสมัประสทิธิก์ารพยากรณ์ (R2) 

(กลุ่มช่วงอายุ 21 – 30 ปี) 
 

ตวัแปร R R2 SEest F p-value 
ความไวว้างใจ    .519 .270 .53822 11.442 .002 

 

หมายเหตุ:  ตวัแปรตาม: การรบัรูป้ระโยชน์ของการใชบ้รกิารจากภายนอกเพื่อพฒันา
ระบบงาน  

 

จากตารางที่ 4.20 พบว่า ผู้มอี านาจในการตดัสนิใจเลอืกใช้บรกิารพฒันา
ระบบงานจากภายนอกในวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ในกลุ่มช่วงอายุ 21–30 ปี             
ปจัจยัด้านคุณภาพการให้บรกิารมติิความไว้วางใจมอีิทธพิลต่อการรบัรู้ประโยชน์ของการใช้
บรกิารจากภายนอกเพื่อพฒันาระบบงาน โดยมคี่าสมัประสิทธิส์หสมัพนัธ์พหุคูณเป็น .519 
อย่างมนีัยส าคญัทางสถติิและสามารถพยากรณ์การยอมรบัประโยชน์จากการใช้บรกิารพฒันา
ระบบงานจากภายนอก ไดร้อ้ยละ 27.0 โดยมคีวามคลาดเคลื่อนมาตรฐานเท่ากบั .54 
 

ตารางท่ี 4.21  ค่าสมัประสทิธิก์ารถดถอยพหุคณู  ค่าคงที ่และค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน 
(กลุ่มช่วงอาย ุ21 – 30 ปี) 

 

ตวัแปร b  t p-value 

ค่าคงที ่ 1.384  1.886 .069 
ความไวว้างใจ .589 .519 3.383 ..002 

ค่าคงที;่ 1.384SEest = .54 
 

หมายเหตุ:  ตวัแปรตาม: การรบัรูป้ระโยชน์ของการใชบ้รกิารจากภายนอกเพื่อพฒันา
ระบบงาน  

 

จากตารางที่ 4.21 ผลที่ได้จากการหาค่าความสัมพันธ์ระหว่างปจัจัยด้าน
คุณภาพการใช้บรกิารพฒันาระบบงานจากภายนอกกบัการรบัรูป้ระโยชน์ของการใช้บรกิารจาก
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ภายนอกเพื่อพัฒนาระบบงาน มีค่าเท่ากับ.519 ซึ่งเป็นค่าบวก สามารถแปรผลได้ว่าความ

ไว้วางใจที่มีต่อผู้ให้บริการจากภายนอกกับการรับรู้ประโยชน์ของการใช้บริการภายนอกเพื่อ
พัฒนาระบบงานมีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยสัมพันธ์ทางสถิติและมีความสัมพันธ์ไปในทิศทาง

เดียวกัน 
2) กลุ่มช่วงอายุ 31-40 ปี การศึกษาปัจจัยด้านคุณภาพการให้บริการของผู้

ให้บริการด้านการพัฒนาระบบงานสามารถแสดงผลได้ดังตารางที่ 4.22 จากผลการวิเคราะห์พบว่า

ผู้ว่าจ้างในกลุ่มช่วงอายุ 31-40 ปี มีการรับรู้คุณภาพการให้บริการจากภายนอกเพ่ือพัฒนา
ระบบงานอยู่ในระดับเห็นด้วย โดยประเด็นค าถามที่ผู้ว่าจ้างให้ความส าคัญมากที่สุดคือ บริษัทผู้

ให้บริการมีความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.06 รองลงมาคือ บริษัทผู้ให้บริการ
ปฏิบัติกับลูกค้าอย่างสุภาพ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.03 ส่วนประเด็นที่ผู้ว่าจ้างให้ความส าคัญน้อยที่สุด

คือ บริษัทผู้ให้บริการมีทักษะในการน าเสนอเป็นอย่างดีและบริษัทผู้ให้บริการมีการสื่อสารกัน

อย่างดีระหว่างหัวหน้าทีมงานและองค์การของลูกค้า โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากันคือ 3.42  
 

ตารางท่ี 4.22  ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของปัจจัยด้านคุณภาพการให้บริการ      

(กลุ่มช่วงอายุ 31-40 ปี) 
 

คุณภาพการให้บริการ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน 

ระดับ 

การประกันคุณภาพ (Assurance) 3.86 0.778 เห็นด้วย 

บริษัทผู้ให้บริการมีการติดตามการพัฒนา

ระบบงานตามก าหนดเวลาในสัญญา 
3.77 0.920 เห็นด้วย 

บริษัทผู้ให้บริการแนะน าวิธีการแก้ปัญหาใน

เชิงปฏิบัติเมื่อเกิดปัญหาขึ้น 
3.77 0.669 เห็นด้วย 

บริษัทผู้ให้บริการพัฒนาระบบงานได้ตรงตาม
ความต้องการของลูกค้า 

3.97 0.752 เห็นด้วย 

บริษัทผู้ให้บริการดูแลจัดการคุณภาพของ
ระบบงานที่พัฒนาตลอดการให้บริการ 

3.94 0.772 เห็นด้วย 

การตอบสนองต่อลูกค้า 

(Responsiveness) 
3.86 0.826 เห็นด้วย 

บริษัทผู้ให้บริการให้ค าแนะน าที่เหมาะสมกับ
สถานการณ์หรือปัญหาที่เกิดขึ้นแก่ลูกค้า 

3.77 0.990 เห็นด้วย 
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ตารางท่ี 4.22  (ต่อ) 
 

คณุภาพการให้บริการ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

ระดบั 

บรษิทัผูใ้หบ้รกิารใหค้วามช่วยเหลอือยา่งเตม็ใจ
เมือ่ลกูคา้ตอ้งการ  

3.94 0.772 เหน็ดว้ย 

บรษิทัผูใ้หบ้รกิารตอบสนองความตอ้งการของ
ลกูคา้ไดอ้ยา่งรวดเรว็  

3.87 0.718 เหน็ดว้ย 

ความไว้วางใจ (Reliability) 3.73 0.779 เหน็ด้วย 
บรษิทัผูใ้หบ้รกิารมคีวามรูท้างดา้นเทคโนโลยี
สารสนเทศเป็นอย่างด ี

3.74 0.682 เหน็ดว้ย 

บรษิทัผูใ้หบ้รกิารมทีกัษะในการน าเสนอเป็น
อยา่งด ี 

3.42 0.886 เหน็ดว้ย 

บรษิทัผูใ้หบ้รกิารมกีารสื่อสารกนัอยา่งดรีะหว่าง
หวัหน้าทมีงานและองคก์ารของลกูคา้  

3.42 0.886 เหน็ดว้ย 

บรษิทัผูใ้หบ้รกิารแก้ไขปญัหาดว้ยมุมมองของ
การใหเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ 

3.45 0.85 เหน็ดว้ย 

บรษิทัผูใ้หบ้รกิารเกบ็รกัษาขอ้มลูทีเ่ป็นความลบั
ขององคก์ารไดเ้ป็นอยา่งด ี 

3.94 0.814 เหน็ดว้ย 

บรษิทัผูใ้หบ้รกิารปฏบิตักิบัลกูคา้อยา่งสุภาพ  4.03 0.657 เหน็ดว้ย 

บรษิทัผูใ้หบ้รกิารมคีวามสมัพนัธท์ีด่กีบัลกูคา้  4.06 0.727 เหน็ดว้ย 

บรษิทัผูใ้หบ้รกิารสรา้งความเชื่อใจใหก้บัลกูคา้ได้  3.94 0.854 เหน็ดว้ย 
พนกังานของบรษิทัผูใ้หบ้รกิารไดร้บัการ
สนบัสนุนทีด่จีากบรษิทัผูใ้หบ้รกิาร  

3.65 0.798 เหน็ดว้ย 

พนกังานของบรษิทัผูใ้หบ้รกิารมกีารท างานเป็นทมี
ทีด่ ี 

3.81 0.654 เหน็ดว้ย 

บรษิทัผูใ้หบ้รกิารใหค้วามส าคญักบับทบาทของ
ผูจ้ดัการโครงการ  

3.61 0.761 เหน็ดว้ย 

ความเข้าอกเข้าใจ (Empathy) 3.87 0.790 เหน็ด้วย 

บรษิทัผูใ้หบ้รกิารตระหนกัถงึปญัหาหลกัของลกูคา้ 3.81 0.833 เหน็ดว้ย 
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ตารางท่ี 4.22  (ต่อ) 
 

คณุภาพการให้บริการ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

ระดบั 

บรษิทัผูใ้หบ้รกิารมคีวามเขา้ใจถงึวสิยัทศัน์,
เป้าหมายและกระบวนการทางธุรกจิของลกูคา้  

3.97 0.706 เหน็ดว้ย 

บรษิทัผูใ้หบ้รกิารเขา้ใจถงึความตอ้งการในการ
พฒันาและปรบัปรงุระบบงานของลกูคา้ 

3.81 0.833 เหน็ดว้ย 

บรษิทัผูใ้หบ้รกิารพฒันาระบบงานตาม
ยทุธศาสตรท์างธุรกจิขององคก์ารลกูคา้  

3.90 0.790 เหน็ดว้ย 

กระบวนการ (Process) 3.81 0.848 เหน็ดว้ย 
บรษิทัผูใ้หบ้รกิารก าหนดบทบาทของทมีงานใน
การพฒันาระบบงานอย่างชดัเจน  

3.65 0.950 เหน็ดว้ย 

บรษิทัผูใ้หบ้รกิารคดัเลอืกทมีงานมอือาชพี
ส าหรบัพฒันาระบบงานของลกูคา้  

3.71 0.739 เหน็ดว้ย 

บรษิทัผูใ้หบ้รกิารจดัท าตารางเวลาการ
ด าเนินงานในการบรกิารพฒันาระบบงานของ
ลกูคา้ขึน้มาโดยเฉพาะ  

3.58 1.057 เหน็ดว้ย 

บรษิทัผูใ้หบ้รกิารนิยามขอบเขตของระบบงานที่
พฒันาไดอ้ยา่งชดัเจนและแมน่ย า  

3.97 0.795 เหน็ดว้ย 

บรษิทัผูใ้หบ้รกิารมกีารจดัหาแผนรองรบัการ
เปลีย่นแปลงทีอ่าจจะเกดิขึน้ 

3.84 0.86 เหน็ดว้ย 

บรษิทัผูใ้หบ้รกิารมกีารทดสอบระบบงานที่
พฒันาขึน้ก่อนทีจ่ะน ามาตดิตัง้ใชง้าน  

4.00 0.816 เหน็ดว้ย 

บรษิทัผูใ้หบ้รกิารสามารถทีจ่ะขจดัปญัหาที่
เกดิขึน้ในระบบทีพ่ฒันาไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ  

3.90 0.651 เหน็ดว้ย 

บรษิทัผูใ้หบ้รกิารมกีารรายงานความกา้วหน้า
ของการด าเนินงานใหล้กูคา้ทราบ  

3.87 0.922 เหน็ดว้ย 

การศึกษา (Education) 3.94 0.964 เหน็ด้วย 

บรษิทัผูใ้หบ้รกิารจดัฝึกอบรมการใชง้านระบบ
ใหก้บัลกูคา้  

3.94 0.964 เหน็ดว้ย 
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  การศึกษาการยอมรับการใช้บริการของผู้ว่าจ้างในกลุ่มช่วงอายุ 31-40 ปี 

สามารถวิเคราะห์ผลได้ดังตารางที่ 4.23 โดยผู้ว่าจ้างในกลุ่มน้ีมีการยอมรับในระดับมาก ประเด็น
ที่ผู้ใช้บริการมรกลุ่มน้ีให้ความส าคัญมากที่สุดคือ การใช้บริการจากภายนอกในการพัฒนา

ระบบงานเป็นการปรับปรุงคุณภาพของระบบงาน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.16 รองลงมาคือ การใช้
บริการจากภายนอกในการพัฒนาระบบงานเป็นการปรับปรุงประสิทธิผลขององค์การและการใช้

บริการจากภายนอกในการพัฒนาระบบงานท าให้สามารถบรรลุภารกิจส าคัญในองค์การ มีทั้ง 2 

ประเด็นมีค่าเฉลี่ยเท่ากันคือ 4.10  
 

ตารางท่ี 4.23  ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของการยอมรับการใช้บริการจากภายนอก

เพื่อพัฒนาระบบงาน (กลุ่มช่วงอายุ 31-40 ปี) 
 

การยอมรับการใช้บริการพัฒนาระบบงาน 

จากภายนอก 

ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน 

ระดับ 

การรับรู้ประโยชน์ (Perceived of Usefulness) 4.04 0.655 มาก 

การใช้บริการจากภายนอกในการพัฒนาระบบงาน
เป็นการปรับปรุงประสิทธิผลขององค์การ 

4.10 0.597 มาก 

การใช้บริการจากภายนอกในการพัฒนาระบบงาน
เป็นการปรับปรุงคุณภาพของระบบงาน 

4.16 0.523 มาก 

การใช้บริการจากภายนอกในการพัฒนาระบบงาน

ท าให้สามารถบรรลุภารกิจส าคัญในองค์การ 
4.10 0.651 มาก 

การใช้บริการจากภายนอกในการพัฒนาระบบงาน

ช่วยให้องค์การท างานได้มากกว่าที่จะเป็นไปได้ 
3.97 0.836 มาก 

การใช้บริการจากภายนอกในการพัฒนาระบบงาน

เป็นการช่วยลดต้นทุนขององค์การ 
4.00 0.966 มาก 

การใช้บริการจากภายนอกในการพัฒนาระบบงานช่วย
ให้พนักงานขององค์การท างานได้ตามเป้าหมาย 

4.00 0.775 มาก 

การใช้บริการจากภายนอกในการพัฒนาระบบงาน
ท าให้องค์การท างานรวดเร็วมากยิ่งขึ้น 

4.03 0.795 มาก 

การใช้บริการจากภายนอกในการพัฒนาระบบงาน

ท าให้เกิดความง่ายในการท างานมากขึ้น 
4.00 0.816 มาก 

โดยรวมพบว่า การใช้บริการจากภายนอกในการ

พัฒนาระบบงานมีประโยชน์ 
4.06 0.629 มาก 
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ตารางท่ี 4.23  (ต่อ) 

 

การยอมรับการใช้บริการพัฒนาระบบงาน 

จากภายนอก 

ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน 

ระดับ 

การรับรู้ความง่ายของการใช้งาน (Perceived Ease of 

Use) 
3.40 0.702 มาก 

ท่านมีความเข้าใจในวิธีการใช้บริการจากภายนอกใน
การพัฒนาระบบงาน 

3.52 0.724 มาก 

ท่านพบว่าการใช้บริการจากภายนอกในการพัฒนา
ระบบงานมีความง่ายในการใช้บริการ 

3.55 0.961 มาก 

ท่านคิดว่าง่ายที่จะบรรลุผลต่างๆ ที่ท าผ่านการบริการ

จากภายนอกในการพัฒนาระบบงาน 
3.45 0.81 มาก 

การใช้บริการจากภายนอกในการพัฒนาระบบงาน

เป็นการง่ายที่จะแบ่งปันความเสี่ยงกับผู้ให้บริการ 
3.19 0.873 ปานกลาง 

ทัศนคติต่อการใช้งาน (Attention to Use) 3.58 0.640 มาก 

ท่านรู้สึกชอบที่จะใช้บริการจากภายนอกในการพัฒนาระบบงาน 3.52 0.724 มาก 

บริษัทผู้ให้บริการจากภายนอกมีทางเลือกที่น่าดึงดูดใจใน

การพัฒนาระบบงานขององค์การ 
3.58 0.672 มาก 

การใช้บริการจากภายนอกในการพัฒนาระบบงานเป็น

ความคิดที่ดี 
3.68 0.748 มาก 

การใช้บริการจากภายนอกในการพัฒนาระบบงานเป็นการ

สร้างสภาพแวดล้อมในการท างานที่น่าพอใจให้กับองค์การ 
3.58 0.765 มาก 

ความตั้งใจในการใช้งาน (Intention to Use) 3.61 0.715 มาก 

สมมติว่ามีบริษัทพัฒนาระบบงานจากภายนอก ท่านมี
ความตั้งใจที่จะใช้บริการ 

3.71 0.739 มาก 

ถ้าหากท่านสามารถเข้าถึงผู้ให้บริการจากภายนอกในการ
พัฒนาระบบงาน ท่านคาดว่าจะใช้บริการจากพวกเขา 

3.71 0.739 มาก 

ในอนาคตท่านตั้งใจที่จะเพิ่มการใช้บริการจาก

ภายนอกในการพัฒนาระบบงาน 
3.61 0.761 มาก 

ท่านตั้งใจที่จะใช้บริการจากภายนอกในการพัฒนา

ระบบงานบ่อยเท่าที่ต้องการ 
3.42 0.848 มาก 
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ส าหรบัการวเิคราะหป์จัจยัดา้นคุณภาพการใหบ้รกิารทีม่อีทิธพิลต่อการยอมรบั
การให้บรกิารจากภายนอกเพื่อพฒันาระบบงาน สามารถประมวลผลโดยเทคนิคการวเิคราะห์
ถดถอยแบบพหุและเลอืกตวัแบบโดยวธิ ีStepwise ไดผ้ลดงัตารางที ่4.24 และ4.25 
 
ตารางท่ี 4.24  การเพิม่สมัประสทิธิส์หสมัพนัธพ์หุคณู (R) และสมัประสทิธิก์ารพยากรณ์ (R2) 

(กลุ่มช่วงอาย ุ31-  40 ปี) 
 

ตวัแปร R R2 SEest F p-value 
การตอบสนองต่อลกูคา้    .762 .580 .43171 40.127 .000 

 
หมายเหตุ:  ตวัแปรตาม: การรบัรูป้ระโยชน์ของการใชบ้รกิารจากภายนอกเพื่อพฒันา

ระบบงาน  
 

จากตารางที่ 4.24 พบว่า ผู้มอี านาจในการตดัสนิใจเลอืกใช้บรกิารพฒันา
ระบบงานจากภายนอกในวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ในกลุ่มช่วงอายุ 31–40 ปี             
ปจัจยัด้านคุณภาพการให้บรกิารมติกิารตอบสนองต่อลูกค้ามอีทิธพิลต่อการรบัรูป้ระโยชน์ของ
การใช้บรกิารจากภายนอกเพื่อพฒันาระบบงาน โดยมคี่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธ์พหุคูณเป็น 
.762 อย่างมนีัยส าคญัทางสถติ ิและสามารถพยากรณ์การยอมรบัประโยชน์จากการใช้บรกิาร
พฒันาระบบงานจากภายนอกไดร้อ้ยละ 58.0 และมคีวามคลาดเคลื่อนมาตรฐาน เท่ากบั .43 
 

ตารางท่ี 4.25  ค่าสมัประสทิธิก์ารถดถอยพหุคณู  ค่าคงที ่และค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน 
(กลุ่มช่วงอาย ุ31-  40 ปี) 

 

ตวัแปร b  t p-value 

ค่าคงที ่ .791  1.523 .139 
การตอบสนองต่อลกูคา้ .804 .762 6.335 ..000 

ค่าคงที;่ .791SEest = .43 
 

หมายเหตุ:  ตวัแปรตาม: การรบัรูป้ระโยชน์ของการใชบ้รกิารจากภายนอกเพื่อพฒันา
ระบบงาน  

 

จากตารางที่ 4.25 ผลที่ได้จากการหาค่าความสัมพันธ์ระหว่างปจัจัยด้าน
คุณภาพการใช้บรกิารพฒันาระบบงานจากภายนอกกบัการรบัรูป้ระโยชน์ของการใช้บรกิารจาก



82 

 

 

ภายนอกเพื่อพัฒนาระบบงาน มีค่าเท่ากับ .762 ซึ่งเป็นค่าบวก สามารถแปรผลได้ว่าการ
ตอบสนองต่อลูกค้ากบัการรบัรูป้ระโยชน์ของการใช้บรกิารจากภายนอกเพื่อพฒันาระบบงานมี
ความสมัพนัธก์นัอยา่งมนียัสมัพนัธท์างสถติแิละมคีวามสมัพนัธไ์ปในทศิทางเดยีวกนั 

ส าหรบัปจัจยัดา้นคุณภาพการใหบ้รกิารทีม่อีทิธพิลต่อการยอมรบัความง่ายของ
การใช้บรกิารจากจากภายนอกเพื่อพฒันาระบบงานของ กลุ่มช่วงอายุ 31-40 ปี สามารถ
วเิคราะหผ์ลทางสถติไิดด้งัตารางที ่4.26 และ 4.27 

ตารางท่ี 4.26  ค่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธพ์หุคณู (R) และสมัประสทิธิก์ารพยากรณ์ (R2) ตวั
แปรตาม: การรบัรูค้วามงา่ยของการใชบ้รกิารภายนอกเพื่อพฒันาระบบงาน
(กลุ่มช่วงอาย ุ31- 40 ปี)  

 

ตวัแปร R R2 SEest F p-value 
การประกนัคุณภาพ    .560 .314 .59712 13.720 .001 

 
หมายเหตุ:  ตวัแปรตาม: การรบัรูค้วามง่ายของการใชบ้รกิารจากภายนอกเพื่อพฒันาระบบงาน  
 

จากตารางที่ 4.26 พบว่า ปจัจยัด้านคุณภาพการให้บรกิารที่มอีทิธพิลต่อผู้มี
อ านาจในการตดัสนิใจเลอืกใช้บรกิารพฒันาระบบงานจากภายนอกในวสิาหกจิขนาดกลางและ
ขนาดย่อม (SMEs) ในกลุ่มช่วงอายุ 31–40 ปี คอื การประกนัคุณภาพการใหบ้รกิารของผู้
ให้บรกิารมอีิทธพิลต่อการรบัรู้ความง่ายของการใช้บรกิารจากภายนอกเพื่อพฒันาระบบงาน 
โดยมีค่าสัมประสิทธิส์หสัมพันธ์พหุคูณเป็น .560 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติและสามารถ
พยากรณ์การยอมรบัจากการใชบ้รกิารพฒันาระบบงานจากภายนอกไดร้อ้ยละ 31.4 โดยมคีวาม
คลาดเคลื่อนมาตรฐาน เท่ากบั .60 
 

ตารางท่ี 4.27  ค่าสมัประสทิธิก์ารถดถอยพหุคณู  ค่าคงที ่และค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน 
ตวัแปรตาม: การรบัรูค้วามง่ายของการใชบ้รกิารภายนอกเพื่อพฒันาระบบงาน
(กลุ่มช่วงอาย ุ31- 40 ปี) 

 

ตวัแปร b  t p-value 

ค่าคงที ่ .459  .564 .577 
การตอบสนองต่อลกูคา้ .738 .560 3.643 .001 

ค่าคงที;่ ..459SEest = .60 
 
หมายเหตุ:  ตวัแปรตาม: การรบัรูค้วามง่ายของการใชบ้รกิารภายนอกเพื่อพฒันาระบบงาน 
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จากตารางที่ 4.27 ผลที่ได้จากการหาค่าความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้าน

คุณภาพการใช้บริการพัฒนาระบบงานจากภายนอกกับการรับรู้ความง่ายของการใช้บริการจาก
ภายนอกเพื่อพัฒนาระบบงาน มีค่าเท่ากับ .560 ซึ่งเป็นค่าบวก สามารถแปรผลได้ว่าการประกัน

คุณภาพการให้บริการของผู้ให้บริการกับการรับรู้ความง่ายของการใช้บริการภายนอกเพ่ือพัฒนา
ระบบงานมีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยสัมพันธ์ทางสถิติและมีความสัมพันธ์ไปในทิศทางเดียวกัน 

3) กลุ่มช่วงอายุ 41 ขึ้นไป การศึกษาปัจจัยด้านคุณภาพการให้บริการของผู้

ให้บริการด้านการพัฒนาระบบงานสามารถแสดงผลได้ดังตารางที่ 4.28 จากผลการวิเคราะห์พบว่า
ผู้ว่าจ้างในกลุ่มอายุ 41 ปีขึ้นไป มีการรับรู้คุณภาพการให้บริการจากภายนอกเพ่ือพัฒนาระบบงาน

อยู่ในระดับเห็นด้วย โดยประเด็นค าถามที่ผู้ว่าจ้างให้ความส าคัญมากที่สุดคือ บริษัทผู้ให้บริการ
ปฏิบัติกับลูกค้าอย่างสุภาพ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.14 รองลงมาคือ บริษัทผู้ให้บริการเก็บรักษาข้อมูล

ที่เป็นความลับขององค์การได้เป็นอย่างดีและบริษัทผู้ให้บริการมีความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า มี

ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.07 เท่ากันทั้ง 2 ค าถาม ส่วนประเด็นที่ผู้ว่าจ้างให้ความส าคัญน้อยที่สุดคือ 
บริษัทผู้ให้บริการสามารถที่จะขจัดปัญหาที่เกิดขึ้นในระบบที่พัฒนาได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมี

ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.07 
 

ตารางท่ี 4.28  ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของปัจจัยด้านคุณภาพการให้บริการ  

                        (กลุ่มช่วงอายุ 41 ปีขึ้นไป) 
 

คุณภาพการให้บริการ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน 

ระดับ 

การประกันคุณภาพ (Assurance) 3.45 0.799 เห็นด้วย 

บริษัทผู้ให้บริการมีการติดตามการพัฒนา
ระบบงานตามก าหนดเวลาในสัญญา 

3.36 1.082 
ไม่แน่ใจ 

บริษัทผู้ให้บริการแนะน าวิธีการแก้ปัญหาในเชิง
ปฏิบัติเมื่อเกิดปัญหาขึ้น 

3.36 0.745 
ไม่แน่ใจ 

บริษัทผู้ให้บริการพัฒนาระบบงานได้ตรงตาม

ความต้องการของลูกค้า 
3.50 0.519 

เห็นด้วย 
บริษัทผู้ให้บริการดูแลจัดการคุณภาพของ

ระบบงานที่พัฒนาตลอดการให้บริการ  
3.57 0.852 

เห็นด้วย 

การตอบสนองต่อลูกค้า (Responsiveness) 3.43 0.82 เห็นด้วย 

บริษัทผู้ให้บริการให้ค าแนะน าที่เหมาะสมกับ

สถานการณ์หรือปัญหาที่เกิดขึ้นแก่ลูกค้า  
3.36 0.633 ไม่แน่ใจ 



84 

 

 

ตารางท่ี 4.28  (ต่อ) 
 

คณุภาพการให้บริการ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

ระดบั 

บรษิทัผูใ้หบ้รกิารตอบสนองความตอ้งการของ
ลกูคา้ไดอ้ยา่งรวดเรว็  

3.29 0.914 ไมแ่น่ใจ 

ความไว้วางใจ (Reliability) 3.63 0.639 เหน็ด้วย 
บรษิทัผูใ้หบ้รกิารมคีวามรูท้างดา้นเทคโนโลยี
สารสนเทศเป็นอย่างด ี 

3.71 0.825 เหน็ดว้ย 

บรษิทัผูใ้หบ้รกิารมทีกัษะในการน าเสนอเป็นอย่างด ี 3.29 0.726 เหน็ดว้ย 
บรษิทัผูใ้หบ้รกิารมกีารสื่อสารกนัอยา่งดรีะหว่าง
หวัหน้าทมีงานและองคก์ารของลกูคา้  

3.21 0.426 ไมแ่น่ใจ 

บรษิทัผูใ้หบ้รกิารแกไ้ขปญัหาดว้ยมุมมองของการ
ใหเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ  

3.21 0.802 ไมแ่น่ใจ 

บรษิทัผูใ้หบ้รกิารเกบ็รกัษาขอ้มลูทีเ่ป็นความลบั
ขององคก์ารไดเ้ป็นอยา่งด ี

4.07 0.616 เหน็ดว้ย 

บรษิทัผูใ้หบ้รกิารปฏบิตักิบัลกูคา้อยา่งสุภาพ  4.14 0.535 เหน็ดว้ย 

บรษิทัผูใ้หบ้รกิารมคีวามสมัพนัธท์ีด่กีบัลกูคา้  4.07 0.616 เหน็ดว้ย 
บรษิทัผูใ้หบ้รกิารสรา้งความเชื่อใจใหก้บัลกูคา้ได้ 3.71 0.469 เหน็ดว้ย 
พนกังานของบรษิทัผูใ้หบ้รกิารไดร้บัการสนับสนุน
ทีด่จีากบรษิทัผูใ้หบ้รกิาร  

3.86 0.535 เหน็ดว้ย 

พนกังานของบรษิทัผูใ้หบ้รกิารมกีารท างานเป็นทมีทีด่ ี 3.21 0.975 ไมแ่น่ใจ 

บรษิทัผูใ้หบ้รกิารใหค้วามส าคญักบับทบาทของ
ผูจ้ดัการโครงการ  

3.43 0.514 เหน็ดว้ย 

ความเข้าอกเข้าใจ (Empathy) 3.66 0.741 เหน็ด้วย 
บรษิทัผูใ้หบ้รกิารตระหนกัถงึปญัหาหลกัของลกูคา้  3.71 0.825 เหน็ดว้ย 
บรษิทัผูใ้หบ้รกิารมคีวามเขา้ใจถงึวสิยัทศัน์,
เป้าหมายและกระบวนการทางธุรกจิของลกูคา้  

3.79 0.802 เหน็ดว้ย 

บรษิทัผูใ้หบ้รกิารเขา้ใจถงึความตอ้งการในการ
พฒันาและปรบัปรงุระบบงานของลกูคา้  

3.71 0.825 เหน็ดว้ย 

บรษิทัผูใ้หบ้รกิารพฒันาระบบงานตามยทุธศาสตร์
ทางธุรกจิขององคก์ารลกูคา้  

3.43 0.514 เหน็ดว้ย 
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ตารางท่ี 4.28  (ต่อ) 
 

คณุภาพการให้บริการ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

ระดบั 

กระบวนการ (Process) 3.29 0.704 ไม่แน่ใจ 
บรษิทัผูใ้หบ้รกิารก าหนดบทบาทของทมีงานใน
การพฒันาระบบงานอย่างชดัเจน  

3.14 0.535 ไมแ่น่ใจ 

บรษิทัผูใ้หบ้รกิารคดัเลอืกทมีงานมอือาชพีส าหรบั
พฒันาระบบงานของลกูคา้  

3.29 0.469 ไมแ่น่ใจ 

บรษิทัผูใ้หบ้รกิารจดัท าตารางเวลาการด าเนินงาน
ในการบรกิารพฒันาระบบงานของลกูคา้ขึน้มา
โดยเฉพาะ  

3.14 0.949 ไมแ่น่ใจ 

บรษิทัผูใ้หบ้รกิารนิยามขอบเขตของระบบงานที่
พฒันาไดอ้ยา่งชดัเจนและแมน่ย า  

3.64 0.842 เหน็ดว้ย 

บรษิทัผูใ้หบ้รกิารมกีารจดัหาแผนรองรบัการ
เปลีย่นแปลงทีอ่าจจะเกดิขึน้  

3.36 0.842 ไมแ่น่ใจ 

บรษิทัผูใ้หบ้รกิารมกีารทดสอบระบบงานที่
พฒันาขึน้ก่อนทีจ่ะน ามาตดิตัง้ใชง้าน  

3.36 0.633 ไมแ่น่ใจ 

บรษิทัผูใ้หบ้รกิารสามารถทีจ่ะขจดัปญัหาที่
เกดิขึน้ในระบบทีพ่ฒันาไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ  

3.07 0.73 ไมแ่น่ใจ 

บรษิทัผูใ้หบ้รกิารมกีารรายงานความกา้วหน้า
ของการด าเนินงานใหล้กูคา้ทราบ  

3.36 0.633 ไมแ่น่ใจ 

การศึกษา (Education) 3.14 1.167 ไม่แน่ใจ 
บรษิทัผูใ้หบ้รกิารจดัฝึกอบรมการใชง้านระบบ
ใหก้บัลกูคา้  

3.14 1.167 ไมแ่น่ใจ 

 
  การศึกษาการยอมรับการใช้บริการด้านพัฒนาระบบงานจากองค์การภายนอก 
วเิคราะหผ์ลไดด้งัตารางที ่4.29 ผูว้่าจา้งในกลุ่มอายุ 41 ปีขึน้ไปมกีารยอมรบัการใชบ้รกิารในระดบัปาน
กลาง โดยพบว่าในการรบัรูป้ระโยชน์ของการว่าจา้งใหอ้งคก์ารภายนอกพฒันาระบบงานนัน้มกีารรบัรู้
ในระดบัมาก ส าหรบัประเดน็ที่ผู้ว่าจา้งให้ความส าคญัมากที่สุดคอื การใช้บรกิารจากภายนอกในการ
พฒันาระบบงานเป็นการปรบัปรุงประสทิธผิลขององคก์ารและการใชบ้รกิารจากภายนอกในการพฒันา
ระบบงานเป็นการปรบัปรงุคุณภาพของระบบงาน โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.57 ทัง้ 2 ประเดน็  
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ตารางท่ี 4.29  ค่าเฉลี่ยและค่าเบีย่งเบนมาตรฐานของการยอมรบัการใช้บรกิารจากภายนอก 
(กลุ่มช่วงอาย ุ41 ปีขึน้ไป)   

 
การยอมรบัการใช้บริการพฒันาระบบงาน 

จากภายนอก 
ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน 
ระดบั 

การรบัรู้ประโยชน์  (Perceived of Usefulness) 3.4444 0.61633 มาก 
การใชบ้รกิารจากภายนอกในการพฒันาระบบงาน
เป็นการปรบัปรงุประสทิธผิลขององคก์าร 

3.57 0.646 มาก 

การใชบ้รกิารจากภายนอกในการพฒันาระบบงาน
เป็นการปรบัปรงุคุณภาพของระบบงาน 

3.57 0.756 มาก 

การใชบ้รกิารจากภายนอกในการพฒันาระบบงาน
ท าใหส้ามารถบรรลุภารกจิส าคญัในองคก์าร 

3.50 0.760 มาก 

การใชบ้รกิารจากภายนอกในการพฒันาระบบงาน
ช่วยใหอ้งคก์ารท างานไดม้ากกว่าทีจ่ะเป็นไปได้ 

3.43 0.756 มาก 

การใชบ้รกิารจากภายนอกในการพฒันาระบบงาน
เป็นการช่วยลดตน้ทุนขององคก์าร 

3.36 0.929 ปานกลาง 

การใชบ้รกิารจากภายนอกในการพฒันาระบบงานช่วย
ใหพ้นกังานขององคก์ารท างานไดต้ามเป้าหมาย 

3.36 0.745 ปานกลาง 

การใชบ้รกิารจากภายนอกในการพฒันาระบบงาน
ท าใหอ้งคก์ารท างานรวดเรว็มากยิง่ขึน้ 

3.36 0.929 ปานกลาง 

การใชบ้รกิารจากภายนอกในการพฒันาระบบงาน
ท าใหเ้กดิความงา่ยในการท างานมากขึน้ 

3.5 0.941 มาก 

โดยรวมพบว่า การใชบ้รกิารจากภายนอกในการ
พฒันาระบบงานมปีระโยชน์ 

3.36 0.929 ปานกลาง 

การรบัรู้ความง่ายของการใช้งาน (Perceived 
Ease of Use) 

3.15 0.572 
ปาน
กลาง 

ท่านมคีวามเขา้ใจในวธิกีารใชบ้รกิารจากภายนอก
ในการพฒันาระบบงาน 

2.86 0.663 ปานกลาง 

การใชบ้รกิารจากภายนอกในการพฒันาระบบงาน
ไมต่อ้งใชค้วามมานะพยายามมาก 

3.21 1.051 ปานกลาง 

ท่านพบว่าการใชบ้รกิารจากภายนอกในการ
พฒันาระบบงานมคีวามงา่ยในการใชบ้รกิาร 

3.43 0.938 มาก 
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ตารางท่ี 4.29  (ต่อ) 
 

การยอมรบัการใช้บริการพฒันาระบบงาน 
จากภายนอก 

ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

ระดบั 

ท่านคดิว่างา่ยทีจ่ะบรรลุผลต่างๆ ทีท่ าผ่านการ
บรกิารจากภายนอกในการพฒันาระบบงาน 

3.50 0.650 มาก 

การใชบ้รกิารจากภายนอกในการพฒันาระบบงาน
เป็นการงา่ยทีจ่ะแบ่งปนัความเสีย่งกบัผูใ้หบ้รกิาร 

2.79 0.802 ปานกลาง 

ทศันคติต่อการใช้ (Attention to Use) 3.21 0.544 ปานกลาง 
ท่านรูส้กึชอบทีจ่ะใชบ้รกิารจากภายนอกในการ
พฒันาระบบงาน 

3.00 0.679 ปานกลาง 

บรษิทัผูใ้หบ้รกิารจากภายนอกมทีางเลอืกทีน่่า
ดงึดดูใจในการพฒันาระบบงานขององคก์าร 

3.14 0.663 ปานกลาง 

การใชบ้รกิารจากภายนอกในการพฒันาระบบงาน
เป็นความคดิทีด่ ี

3.50 0.650 มาก 

การใชบ้รกิารจากภายนอกในการพฒันาระบบงาน
เป็นการสรา้งสภาพแวดลอ้มในการท างานทีน่่า
พอใจใหก้บัองคก์าร 

3.21 0.699 ปานกลาง 

ความตัง้ใจในการใช้งาน (Intention to Use) 3.17 0.566 ปานกลาง 
สมมตวิ่ามบีรษิทัพฒันาระบบงานจากภายนอก 
ท่านมคีวามตัง้ใจทีจ่ะใชบ้รกิาร 

3.21 0.699 ปานกลาง 

ในอนาคตท่านตัง้ใจทีจ่ะเพิม่การใชบ้รกิารจาก
ภายนอกในการพฒันาระบบงาน 

3.29 0.611 ปานกลาง 

ท่านตัง้ใจทีจ่ะใชบ้รกิารจากภายนอกในการพฒันา
ระบบงานบ่อยเท่าทีต่อ้งการ 

3.00 0.679 ปานกลาง 

 
  ส าหรบัการวเิคราะห์ปจัจยัด้านคุณภาพการให้บรกิารทีม่อีทิธพิลต่อการยอมรบั
การให้บรกิารจากภายนอกเพื่อพฒันาระบบงาน สามารถประมวลผลโดยเทคนิคการวเิคราะห์
ถดถอยแบบพหุและเลอืกตวัแบบโดยวธิ ีStepwise ไดผ้ลดงัตารางที ่4.30 และ4.31 
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ตารางท่ี 4.30  ค่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธพ์หุคณู (R) และสมัประสทิธิก์ารพยากรณ์ (R2)     
(กลุ่มช่วงอาย ุ41 ปีขึน้ไป) 

 

ตวัแปร R R2 SEest F p-value 
การศกึษา .662 .438 .48070 9.371 .010 
การศกึษา, ความไวว้างใจ .867 .751 .33432 16.591 .000 

 
หมายเหตุ:  ตวัแปรตาม: การรบัรูป้ระโยชน์ของการใชบ้รกิารภายนอกเพื่อพฒันาระบบงาน 
 

จากตารางที่ 4.30 พบว่า ปจัจยัด้านคุณภาพการให้บรกิารที่มอีทิธพิลต่อผู้มี
อ านาจในการตดัสนิใจเลอืกใช้บรกิารพฒันาระบบงานจากภายนอกในวสิาหกจิขนาดกลางและ
ขนาดย่อม (SMEs) ในกลุ่มช่วงอายุ 41ปีขึน้ไป คอื การศึกษาและความไว้วางใจได้ของผู้
ให้บรกิารมอีิทธพิลต่อการรบัรู้ประโยชน์ของการใช้บรกิารจากภายนอกเพื่อพฒันาระบบงาน 
โดยมีค่าสัมประสิทธิส์หสัมพันธ์พหุคูณเป็น .867 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ และสามารถ
พยากรณ์การยอมรบัประโยชน์จากการใชบ้รกิารพฒันาระบบงานจากภายนอก ไดร้อ้ยละ 75.1 
โดยมคีวามคลาดเคลื่อนมาตรฐาน เท่ากบั .33 
 
ตารางท่ี 4.31  ค่าสมัประสทิธิก์ารถดถอยพหุคณู  ค่าคงที ่และค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน 

(กลุ่มช่วงอาย ุ41 ปีขึน้ไป) 
 

ตวัแปร b  t p-value 

ค่าคงที ่ 2.198  5.149 .000 
การศกึษา .371 .662 3.061 .010 
ค่าคงที ่ -2.308  -1.849 .092 
การศกึษา .414 .739 4.868 .000 
ความไวว้างใจ 1.136 .564 3.716 .003 

ค่าคงที;่ -2.308SEest = .33 
 
หมายเหตุ:  ตวัแปรตาม: การรบัรูป้ระโยชน์ของการใชบ้รกิารภายนอกเพื่อพฒันาระบบงาน 
  

ตารางที่ 4.31 จะเหน็ว่าค่าสมัประสทิธิก์ารถดถอยของ มติกิารศกึษาสามารถ
พยากรณ์การยอมรบัประโยชน์จากการใช้บรกิารภายนอกเพื่อพฒันาระบบงานได้สูงสุดและมี
นยัส าคญัทางสถติ ิโดยมคี่าค่าสมัประสทิธิก์ารถดถอย (b, ) เป็น .371 และ .662. รองลงมาคอื
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การศกึษาและความไวว้างใจ สามารถพยากรณ์การยอมรบัประโยชน์ของการใชบ้รกิารภายนอก
เพื่อพฒันาระบบงานและมนีัยส าคญัทางสถติ ิโดยมคี่าค่าสมัประสทิธิก์ารถดถอย (b, ) เป็น 
1.136 และ .564 มคี่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐานมรการพยากรณ์ เท่ากบั .33 

ในกรณีของการยอมรบัความง่ายของการใช้บรกิารภายนอกพฒันาระบบงาน 
สามารถหาปจัจยัดา้นคุณภาพการใหบ้รกิารทีม่อีทิธพิลไดด้งัตารางที ่4.32 และ 4.33 

 
ตารางท่ี 4.32  ค่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธพ์หุคณู (R) และสมัประสทิธิก์ารพยากรณ์ (R2)       

ตวัแปรตาม: การรบัรูค้วามง่ายของการใชบ้รกิารภายนอกเพื่อพฒันาระบบงาน
(กลุ่มช่วงอาย ุ41 ปีขึน้ไป) 

 
ตวัแปร R R2 SEest F p-value 

ความไวว้างใจ    .592 .351 .47976 6.483 .026 
 
หมายเหตุ:  ตวัแปรตาม: การรบัรูค้วามง่ายของการใชบ้รกิารจากภายนอกเพื่อพฒันาระบบงาน  

 
จากตารางที่ 4.32 พบว่า ผู้มอี านาจในการตดัสนิใจเลอืกใช้บรกิารพฒันา

ระบบงานจากภายนอกในวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ในกลุ่มช่วงอายุ 41 ปีขึน้
ไป ปจัจยัดา้นคุณภาพการใหบ้รกิารมติคิวามไวว้างใจมอีทิธพิลต่อการรบัรูค้วามง่ายของการใช้
บรกิารจากภายนอกเพื่อพฒันาระบบงาน โดยมคี่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธ์พหุคูณเป็น .592 
อย่างมนีัยส าคญัทางสถติิ และสามารถพยากรณ์การยอมรบัการใช้บรกิารพฒันาระบบงานจาก
ภายนอก ไดร้อ้ยละ 35.1 โดยมคีวามคลาดเคลื่อนมาตรฐาน เท่ากบั .48 
 
ตารางท่ี 4.33  ค่าสมัประสทิธิก์ารถดถอยพหุคณู  ค่าคงที ่และค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน 

ตวัแปรตาม: การรบัรูค้วามง่ายของการใชบ้รกิารจากภายนอกเพื่อพฒันา
ระบบงาน (กลุ่มช่วงอาย ุ41 ปีขึน้ไป) 

 

ตวัแปร b  t p-value 

ค่าคงที ่ -1.091  -.652 .527 
การตอบสนองต่อลกูคา้ 1.107 .592 2.546 .026 

ค่าคงที;่ -1.091 SEest = .48 
 
หมายเหตุ:  ตวัแปรตาม: การรบัรูค้วามง่ายของการใชบ้รกิารภายนอกเพื่อพฒันาระบบงาน 
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ตารางที่ 4.33 ค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยของตัวแปรการตอบสนองต่อลูกค้า

สามารถพยากรณ์การยอมรับประโยชน์จากการใช้บริการภายนอกเพ่ือพัฒนาระบบงานได้และมี

นัยส าคัญทางสถิติ โดยมีค่าค่าสัมประสิทธิ์การถดถอย (b,) เป็น 1.107 และ .592 มีค่าความ

คลาดเคลื่อนมาตรฐานมรการพยากรณ์ เท่ากับ .48 
 

4.4.3  การวิเคราะห์ปัจจัยด้านคุณภาพการให้บริการท่ีมีอิทธิพลต่อการยอมรับ

ของผู้ว่าจ้างในวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) จ าแนกตาม

ประเภทขององค์การ 
 

ในงานวิจัยครั้งน้ีได้แบ่งประเภทขององค์การเป็น 3 ประเภท คือ การผลิต การบริการ 

และการค้าปลีก-ค้าส่ง เพื่อหาปัจจัยด้านคุณภาพการให้บริการที่มีผลต่อการยอมรับการ
ให้บริการพัฒนาระบบงานจากภายนอกของแต่ละประเภทองค์การ 

1) ประเภทการผลิต การศึกษาปัจจัยด้านคุณภาพการให้บริการของผู้ให้บริการ

ด้านการพัฒนาระบบงานสามารถแสดงผลได้ดังตารางที่ 4.34 จากผลการวิเคราะห์พบว่าผู้ว่าจ้าง
ในองค์การประเภทการผลิต มีการรับรู้คุณภาพการให้บริการจากภายนอกเพ่ือพัฒนาระบบงานอยู่

ในระดับเห็นด้วย ส าหรับประเด็นค าถามที่ผู้ว่าจ้างให้ความส าคัญมากที่สุดมี 3 ประเด็นค าถามคือ 
บริษัทผู้ให้บริการปฏิบัติกับลูกค้าอย่างสุภาพ, บริษัทผู้ให้บริการมีความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าและ

บริษัทผู้ให้บริการสร้างความเช่ือใจให้กับลูกค้าได้ โดยทั้ง 3 ประเด็นค าถามมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  

4.20 ส่วนประเด็นที่ผู้ว่าจ้างให้ความส าคัญน้อยที่สุด คือ บริษัทผู้ให้บริการมีการสื่อสารกันอย่างดี
ระหว่างหัวหน้าทีมงานและองค์การของลูกค้า มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.67 
 

ตารางท่ี 4.34  ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของปัจจัยด้านคุณภาพการให้บริการ      

(การผลิต) 

 

คุณภาพการให้บริการ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน 

ระดับ 

การประกันคุณภาพ (Assurance) 3.80 0.742 เห็นด้วย 

บริษัทผู้ให้บริการมีการติดตามการพัฒนาระบบงาน

ตามก าหนดเวลาในสัญญา 
3.83 0.834 เห็นด้วย 

บริษัทผู้ให้บริการแนะน าวิธีการแก้ปัญหาในเชิง

ปฏิบัติเมื่อเกิดปัญหาขึ้น 
3.70 0.702 เห็นด้วย 
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ตารางท่ี 4.34  (ต่อ) 
 

คณุภาพการให้บริการ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

ระดบั 

บรษิทัผูใ้หบ้รกิารพฒันาระบบงานไดต้รงตาม
ความตอ้งการของลกูคา้ 

3.80 0.805 เหน็ดว้ย 

บรษิทัผูใ้หบ้รกิารดแูลจดัการคุณภาพของ
ระบบงานทีพ่ฒันาตลอดการใหบ้รกิาร  

3.87 0.629 เหน็ดว้ย 

การตอบสนองต่อลูกค้า (Responsiveness) 3.97 0.764 เหน็ด้วย 
บรษิทัผูใ้หบ้รกิารใหค้ าแนะน าทีเ่หมาะสมกบั
สถานการณ์หรอืปญัหาทีเ่กดิขึน้แก่ลกูคา้  

4.03 0.765 เหน็ดว้ย 

บรษิทัผูใ้หบ้รกิารใหค้วามช่วยเหลอือยา่งเตม็ใจ
เมือ่ลกูคา้ตอ้งการ  

4.07 0.828 เหน็ดว้ย 

บรษิทัผูใ้หบ้รกิารตอบสนองความตอ้งการของ
ลกูคา้ไดอ้ยา่งรวดเรว็  

3.83 0.699 เหน็ดว้ย 

ความไว้วางใจ (Reliability) 3.95 0.708 เหน็ด้วย 
บรษิทัผูใ้หบ้รกิารมคีวามรูท้างดา้นเทคโนโลยี
สารสนเทศเป็นอย่างด ี 

3.80 0.714 เหน็ดว้ย 

บรษิทัผูใ้หบ้รกิารมทีกัษะในการน าเสนอเป็นอยา่งด ี 3.77 0.774 เหน็ดว้ย 
บรษิทัผูใ้หบ้รกิารแกไ้ขปญัหาดว้ยมุมมองของการ
ใหเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ  

3.70 0.794 เหน็ดว้ย 

บรษิทัผูใ้หบ้รกิารเกบ็รกัษาขอ้มลูทีเ่ป็นความลบั
ขององคก์ารไดเ้ป็นอยา่งด ี

4.13 0.73 เหน็ดว้ย 

บรษิทัผูใ้หบ้รกิารปฏบิตักิบัลกูคา้อยา่งสุภาพ  4.20 0.610 เหน็ดว้ย 

บรษิทัผูใ้หบ้รกิารมคีวามสมัพนัธท์ีด่กีบัลกูคา้  4.20 0.664 เหน็ดว้ย 
บรษิทัผูใ้หบ้รกิารสรา้งความเชื่อใจใหก้บัลกูคา้ได ้ 4.20 0.714 เหน็ดว้ย 

พนกังานของบรษิทัผูใ้หบ้รกิารไดร้บัการสนับสนุน
ทีด่จีากบรษิทัผูใ้หบ้รกิาร  

4.10 0.607 เหน็ดว้ย 

พนกังานของบรษิทัผูใ้หบ้รกิารมกีารท างานเป็นทมีทีด่ ี 3.97 0.718 เหน็ดว้ย 
บรษิทัผูใ้หบ้รกิารใหค้วามส าคญักบับทบาทของ
ผูจ้ดัการโครงการ  

3.77 0.626 เหน็ดว้ย 
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ตารางท่ี 4.34  (ต่อ) 
 

คณุภาพการให้บริการ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

ระดบั 

ความเข้าอกเข้าใจ (Empathy) 3.98 0.705 เหน็ด้วย 
บรษิทัผูใ้หบ้รกิารตระหนกัถงึปญัหาหลกัของลกูคา้  3.93 0.740 เหน็ดว้ย 
บรษิทัผูใ้หบ้รกิารมคีวามเขา้ใจถงึวสิยัทศัน์,
เป้าหมายและกระบวนการทางธุรกจิของลกูคา้  

4.00 0.743 เหน็ดว้ย 

บรษิทัผูใ้หบ้รกิารเขา้ใจถงึความตอ้งการในการ
พฒันาและปรบัปรงุระบบงานของลกูคา้  

4.00 0.643 เหน็ดว้ย 

บรษิทัผูใ้หบ้รกิารพฒันาระบบงานตามยทุธศาสตร์
ทางธุรกจิขององคก์ารลกูคา้  

4.00 0.695 เหน็ดว้ย 

กระบวนการ (Process) 3.96 0.795 เหน็ด้วย 
บรษิทัผูใ้หบ้รกิารก าหนดบทบาทของทมีงานใน
การพฒันาระบบงานอย่างชดัเจน  

3.87 0.730 เหน็ดว้ย 

บรษิทัผูใ้หบ้รกิารคดัเลอืกทมีงานมอือาชพีส าหรบั
พฒันาระบบงานของลกูคา้  

3.80 0.664 เหน็ดว้ย 

บรษิทัผูใ้หบ้รกิารจดัท าตารางเวลาการด าเนินงานใน
การบรกิารพฒันาระบบงานของลกูคา้ขึน้มาโดยเฉพาะ  

3.97 0.928 เหน็ดว้ย 

บรษิทัผูใ้หบ้รกิารนิยามขอบเขตของระบบงานที่
พฒันาไดอ้ยา่งชดัเจนและแมน่ย า  

4.07 0.740 เหน็ดว้ย 

บรษิทัผูใ้หบ้รกิารมกีารจดัหาแผนรองรบัการ
เปลีย่นแปลงทีอ่าจจะเกดิขึน้  

4.07 0.740 เหน็ดว้ย 

บรษิทัผูใ้หบ้รกิารมกีารทดสอบระบบงานที่
พฒันาขึน้ก่อนทีจ่ะน ามาตดิตัง้ใชง้าน  

4.07 0.740 เหน็ดว้ย 

บรษิทัผูใ้หบ้รกิารสามารถทีจ่ะขจดัปญัหาทีเ่กดิขึน้
ในระบบทีพ่ฒันาไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ  

3.93 0.828 เหน็ดว้ย 

บรษิทัผูใ้หบ้รกิารมกีารรายงานความกา้วหน้าของ
การด าเนินงานใหล้กูคา้ทราบ  

3.90 0.995 เหน็ดว้ย 

การศึกษา (Education) 4.03 0.928 เหน็ด้วย 
บรษิทัผูใ้หบ้รกิารจดัฝึกอบรมการใชง้านระบบ
ใหก้บัลกูคา้  

4.03 0.928 เหน็ดว้ย 
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  การศึกษาการยอมรับการใช้บริการจากภายนอกเพ่ือพัฒนาระบบงาน ใน

ประเภทองค์การการผลิตสามารถวิเคราะห์ได้ ดังตารางที่  4.35 โดยผู้ว่าจ้างในองค์การประเภท
การผลิตมีการยอมรับในระดับมาก ประเด็นของการยอมรับที่ผู้ว่าจ้างในกลุ่มองค์การประเภท

การผลิตให้ความสนใจมากที่สุดคือการใช้บริการจากภายนอกในการพัฒนาระบบงานท าให้เกิด
ความง่ายในการท างานมากขึ้น มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.97 รองลงมาคือ การใช้บริการจากภายนอก

ในการพัฒนาระบบงานท าให้องค์การท างานรวดเร็วมากยิ่งขึ้นมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.90  

 

ตารางท่ี 4.35  ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของการยอมรับการใช้บริการจากภายนอก

เพื่อพัฒนาระบบงาน  (การผลิต) 

 

การยอมรับการใช้บริการพัฒนาระบบงาน 

จากภายนอก 

ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน 

ระดับ 

การรับรู้ประโยชน์ (Perceived of Usefulness) 3.79 0.707 มาก 

การใช้บริการจากภายนอกในการพัฒนาระบบงาน

เป็นการปรับปรุงประสิทธิผลขององค์การ 
3.70 0.877 มาก 

การใช้บริการจากภายนอกในการพัฒนาระบบงาน

เป็นการปรับปรุงคุณภาพของระบบงาน 
3.77 0.817 มาก 

การใช้บริการจากภายนอกในการพัฒนาระบบงาน

ท าให้สามารถบรรลุภารกิจส าคัญในองค์การ 
3.80 0.761 มาก 

การใช้บริการจากภายนอกในการพัฒนาระบบงาน
ช่วยให้องค์การท างานได้มากกว่าที่จะเป็นไปได้ 

3.80 0.805 มาก 

การใช้บริการจากภายนอกในการพัฒนาระบบงาน
เป็นการช่วยลดต้นทุนขององค์การ 

3.73 1.112 มาก 

การใช้บริการจากภายนอกในการพัฒนาระบบงานช่วย

ให้พนักงานขององค์การท างานได้ตามเป้าหมาย 
3.67 0.844 มาก 

การใช้บริการจากภายนอกในการพัฒนาระบบงาน

ท าให้องค์การท างานรวดเร็วมากยิ่งขึ้น 
3.90 0.803 มาก 

การใช้บริการจากภายนอกในการพัฒนาระบบงาน

ท าให้เกิดความง่ายในการท างานมากขึ้น 
3.97 0.765 มาก 

โดยรวมพบว่า การใช้บริการจากภายนอกในการ
พัฒนาระบบงานมีประโยชน์ 

3.80 0.887 มาก 
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ตารางท่ี 4.35  (ต่อ) 

 

การยอมรับการใช้บริการพัฒนาระบบงาน 

จากภายนอก 

ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน 

ระดับ 

การรับรู้ความง่ายของการใช้งาน (Perceived 

Ease of Use) 
3.42 0.622 มาก 

ท่านมีความเข้าใจในวิธีการใช้บริการจากภายนอก

ในการพัฒนาระบบงาน 
3.50 0.82 มาก 

การใช้บริการจากภายนอกในการพัฒนาระบบงาน
ไม่ต้องใช้ความมานะพยายามมาก 

3.43 1.006 มาก 

ท่านพบว่าการใช้บริการจากภายนอกในการพัฒนา
ระบบงานมีความง่ายในการใช้บริการ 

3.23 0.774 ปานกลาง 

ท่านคิดว่าง่ายที่จะบรรลุผลต่างๆ ที่ท าผ่านการ

บริการจากภายนอกในการพัฒนาระบบงาน 
3.60 0.724 มาก 

การใช้บริการจากภายนอกในการพัฒนาระบบงาน

เป็นการง่ายที่จะแบ่งปันความเสี่ยงกับผู้ให้บริการ 
3.33 0.711 ปานกลาง 

ทัศนคติต่อการใช้ (Attention to Use) 3.60 0.511 มาก 

ท่านรู้สึกชอบที่จะใช้บริการจากภายนอกในการ

พัฒนาระบบงาน 
3.40 0.675 มาก 

บริษัทผู้ให้บริการจากภายนอกมีทางเลือกที่น่า

ดึงดูดใจในการพัฒนาระบบงานขององค์การ 
3.67 0.606 มาก 

การใช้บริการจากภายนอกในการพัฒนาระบบงาน
เป็นความคิดที่ดี 

3.70 0.702 มาก 

การใช้บริการจากภายนอกในการพัฒนาระบบงาน

เป็นการสร้างสภาพแวดล้อมในการท างานที่น่า
พอใจให้กับองค์การ 

3.63 0.669 มาก 

ความตั้งใจในการใช้ (Intention to Use) 3.59 0.627 มาก 

สมมติว่ามีบริษัทพัฒนาระบบงานจากภายนอก 

ท่านมีความตั้งใจที่จะใช้บริการ 
3.63 0.718 มาก 

ถ้าหากท่านสามารถเข้าถึงผู้ให้บริการจากภายนอก

ในการพัฒนาระบบงาน ท่านคาดว่าจะใช้บริการ

จากพวกเขา 

3.67 0.711 มาก 
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ตารางท่ี 4.35  (ต่อ) 

 

การยอมรับการใช้บริการพัฒนาระบบงาน 

จากภายนอก 

ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน 

ระดับ 

ในอนาคตท่านตั้งใจที่จะเพิ่มการใช้บริการจาก
ภายนอกในการพัฒนาระบบงาน 

3.63 0.718 มาก 

ท่านตั้งใจที่จะใช้บริการจากภายนอกในการพัฒนา
ระบบงานบ่อยเท่าที่ต้องการ 

3.43 0.728 มาก 

 

ส าหรับการวิเคราะห์ปัจจัยด้านคุณภาพการให้บริการที่มีอิทธิพลต่อการยอมรับ
การให้บริการจากภายนอกเพื่อพัฒนาระบบงาน สามารถประมวลผลโดยเทคนิคการวิเคราะห์

ถดถอยแบบพหุและเลือกตัวแบบโดยวิธี Stepwise ได้ผลดังตารางที่ 4.36 และ 4.37   
 

ตารางท่ี 4.36  ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณ (R) และสัมประสิทธิ์การพยากรณ์ (R2)       

(การผลิต) 
 

ตัวแปร R R2 SEest F p-value 

การประกันคุณภาพ .820 .673 .41179 57.580 .000 

การประกันคุณภาพ, การศึกษา .852 .725 .38419 35.659 .000 
 

หมายเหตุ:  ตัวแปรตาม: การรับรู้ประโยชน์ของการใช้บริการจากภายนอกเพ่ือพัฒนา

ระบบงาน  
 

จากตารางที่ 4.36 พบว่า ปัจจัยด้านคุณภาพการให้บริการที่มีอิทธิพลต่อผู้มี

อ านาจในการตัดสินใจเลือกใช้บริการพัฒนาระบบงานจากภายนอกในวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม (SMEs) ในองค์การประเภทการผลิต คือ การประกันคุณภาพของผู้ให้บริการและ

การศึกษามีอิทธิพลต่อการรับรู้ประโยชน์ของการใช้บริการจากภายนอกเพ่ือพัฒนาระบบงาน 
โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณเป็น .852 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติและสามารถ

พยากรณ์การยอมรับประโยชน์จากการใช้บริการพัฒนาระบบงานจากภายนอกได้ร้อยละ 72.5 

โดยมีความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน เท่ากับ .38 
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ตารางท่ี 4.37  ค่าสมัประสทิธิก์ารถดถอยพหุคณู  ค่าคงที ่และค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน 
(การผลติ) 

 

ตวัแปร b  t p-value 

ค่าคงที ่ -.813  -1.329 .195 
การประกนัคุณภาพ 1.175 .820 7.588 .000 
ค่าคงที ่ -.573  -.988 .332 
การประกนัคุณภาพ .812 .567 3.777 .001 
การศกึษา .297 .341 2.273 .031 

ค่าคงที;่ -.573SEest = .38 
 
หมายเหตุ:  ตวัแปรตาม: การรบัรูป้ระโยชน์ของการใชบ้รกิารภายนอกเพื่อพฒันาระบบงาน 
 

ตารางที่ 4.37 จะเห็นว่าค่าสมัประสิทธิก์ารถดถอยของตัวแปรการประกัน
คุณภาพการให้บรกิารของผู้ให้บรกิารสามารถพยากรณ์การยอมรบัประโยชน์จากการใช้บรกิาร
ภายนอกเพื่อพฒันาระบบงานได้สูงสุด และมนีัยส าคญัทางสถติ ิโดยมคี่าสมัประสทิธิก์ารถดถอย 
(b, ) เป็น 1.175 และ .820 รองลงมาคอืตวัแปรการประกนัคุณภาพและการศกึษา สามารถ
พยากรณ์การยอมรบัประโยชน์ของการใชบ้รกิารจากภายนอกเพื่อพฒันาระบบงานและมนีัยส าคญั
ทางสถติ ิ  โดยมคี่าสมัประสทิธิก์ารถดถอย (b, ) เป็น .297 และ .341 มคี่าความคลาดเคลื่อน
มาตรฐาน เท่ากบั .38 

ในกรณีของการยอมรบัความง่ายของการใช้บรกิารภายนอกพฒันาระบบงาน 
สามารถหาปจัจยัดา้นคุณภาพการใหบ้รกิารทีม่อีทิธพิลต่อการยอมรบัการใชบ้รกิารไดด้งัตารางที ่
4.38 และ 4.39 

 
ตารางท่ี 4.38  ค่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธพ์หุคณู (R) และสมัประสทิธิก์ารพยากรณ์ (R2)       

ตวัแปรตาม: การรบัรูค้วามง่ายของการใชบ้รกิารจากภายนอกเพื่อพฒันา
ระบบงาน (การผลติ) 

 
ตวัแปร R R2 SEest F p-value 

การศกึษา    .477 .227 .55659 8.244 .008 
 
หมายเหตุ:  ตวัแปรตาม: การรบัรูค้วามง่ายของการใชบ้รกิารจากภายนอกเพื่อพฒันาระบบงาน  
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จากตารางที่ 4.38 พบว่า ผู้มีอ านาจในการตัดสินใจเลือกใช้บริการพัฒนา

ระบบงานจากภายนอกในวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ในองค์การประเภทการ
ผลิต ปัจจัยด้านคุณภาพการให้บริการมิติการศึกษามีอิทธิพลต่อการรับรู้ความง่ายของการใช้

บริการจากภายนอกเพื่อพัฒนาระบบงาน โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณเป็น .477 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ และสามารถพยากรณ์การยอมรับความง่ายจากการใช้บริการพัฒนา

ระบบงานจากภายนอก ได้ร้อยละ 22.7 โดยมีความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน เท่ากับ .56 

 

ตารางท่ี 4.39  ค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยพหุคูณ  ค่าคงที่ และค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน 

ตัวแปรตาม: การรับรู้ความง่ายของการใช้บริการจากภายนอกเพ่ือพัฒนา

ระบบงาน (การผลิต) 
 

ตัวแปร b  t p-value 

ค่าคงที่ 1.969  3.819 .001 
การศึกษา .364 .447 2.871 .008 

ค่าคงที่; 1.969 SEest = .56 
 

หมายเหตุ:  ตัวแปรตาม: การรับรู้ความง่ายของการใช้บริการภายนอกเพ่ือพัฒนาระบบงาน 

 

ตารางที่ 4.39 ค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยของ มิติการศึกษาสามารถพยากรณ์การ

ยอมรับความง่ายจากการใช้บริการภายนอกเพ่ือพัฒนาระบบงานได้และมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยมีค่า 

สัมประสิทธิ์การถดถอย (b, ) เป็น .364 และ .447 มีค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐานท่ากับ .56 

2)  องค์การการบริการ การศึกษาปัจจัยด้านคุณภาพการให้บริการของผู้ให้ 
บริการด้านการพัฒนาระบบงานสามารถแสดงผลได้ดังตารางที่ 4.40 จากผลการวิเคราะห์พบว่าผู้

ว่าจ้างในองค์การประเภทการบริการ มีการรับรู้คุณภาพการให้บริการจากภายนอกเพื่อพัฒนา
ระบบงานอยู่ในระดับเห็นด้วย ส าหรับประเด็นค าถามที่ผู้ว่าจ้างให้ความส าคัญมากที่สุดมี            

2 ประเด็นค าถามคือ บริษัทผู้ให้บริการปฏิบัติกับลูกค้าอย่างสุภาพและบริษัทผู้ให้บริการมีความ 

สัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.06 ส่วนประเด็นที่ผู้ว่าจ้างให้ความส าคัญน้อยที่สุด 
คือ บริษัทผู้ให้บริการมีทักษะในการน าเสนอเป็นอย่างดี มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.42 
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ตารางท่ี 4.40  ค่าเฉลีย่และค่าเบีย่งเบนมาตรฐานของปจัจยัดา้นคุณภาพการใหบ้รกิาร      
(การบรกิาร)  

 

คณุภาพการให้บริการ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

ระดบั 

การประกนัคณุภาพ (Assurance) 3.81 0.846 เหน็ด้วย 
บรษิทัผูใ้หบ้รกิารมกีารตดิตามการพฒันา
ระบบงานตามก าหนดเวลาในสญัญา 

3.61 0.882 เหน็ดว้ย 

บรษิทัผูใ้หบ้รกิารแนะน าวธิกีารแก้ปญัหาในเชงิ
ปฏบิตัเิมือ่เกดิปญัหาขึน้ 

3.74 0.855 เหน็ดว้ย 

บรษิทัผูใ้หบ้รกิารพฒันาระบบงานไดต้รงตาม
ความตอ้งการของลกูคา้ 

3.94 0.814 เหน็ดว้ย 

บรษิทัผูใ้หบ้รกิารดแูลจดัการคุณภาพของ
ระบบงานทีพ่ฒันาตลอดการใหบ้รกิาร 

3.97 0.836 เหน็ดว้ย 

การตอบสนองต่อลูกค้า (Responsiveness) 3.77 0.924 เหน็ด้วย 
บรษิทัผูใ้หบ้รกิารใหค้ าแนะน าทีเ่หมาะสมกบั
สถานการณ์หรอืปญัหาทีเ่กดิขึน้แก่ลกูคา้ 

3.77 0.956 เหน็ดว้ย 

บรษิทัผูใ้หบ้รกิารใหค้วามช่วยเหลอือยา่งเตม็ใจ
เมือ่ลกูคา้ตอ้งการ  

4.00 0.856 เหน็ดว้ย 

บรษิทัผูใ้หบ้รกิารตอบสนองความตอ้งการของ
ลกูคา้ไดอ้ยา่งรวดเรว็  

3.55 0.961 เหน็ดว้ย 

บรษิทัผูใ้หบ้รกิารตอบสนองความตอ้งการของ
ลกูคา้ไดอ้ยา่งรวดเรว็  

3.55 0.961 เหน็ดว้ย 

ความไว้วางใจ (Reliability) 3.76 0.850 เหน็ด้วย 
บรษิทัผูใ้หบ้รกิารมคีวามรูท้างดา้นเทคโนโลยี
สารสนเทศเป็นอย่างด ี

3.68 0.791 เหน็ดว้ย 

บรษิทัผูใ้หบ้รกิารมทีกัษะในการน าเสนอเป็น
อยา่งด ี 

3.42 1.025 เหน็ดว้ย 

บรษิทัผูใ้หบ้รกิารพฒันาระบบงานไดต้รงตาม
ความตอ้งการของลกูคา้ 

3.94 0.814 เหน็ดว้ย 

บรษิทัผูใ้หบ้รกิารดแูลจดัการคุณภาพของ
ระบบงานทีพ่ฒันาตลอดการใหบ้รกิาร 

3.97 0.836 เหน็ดว้ย 
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ตารางท่ี 4.40  (ต่อ) 
 

คณุภาพการให้บริการ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

ระดบั 

การตอบสนองต่อลูกค้า (Responsiveness) 3.77 0.924 เหน็ด้วย 
บรษิทัผูใ้หบ้รกิารใหค้ าแนะน าทีเ่หมาะสมกบั
สถานการณ์หรอืปญัหาทีเ่กดิขึน้แก่ลกูคา้ 

3.77 0.956 เหน็ดว้ย 

บรษิทัผูใ้หบ้รกิารใหค้วามช่วยเหลอือยา่งเตม็ใจ
เมือ่ลกูคา้ตอ้งการ  

4.00 0.856 เหน็ดว้ย 

บรษิทัผูใ้หบ้รกิารตอบสนองความตอ้งการของ
ลกูคา้ไดอ้ยา่งรวดเรว็  

3.55 0.961 เหน็ดว้ย 

บรษิทัผูใ้หบ้รกิารตอบสนองความตอ้งการของ
ลกูคา้ไดอ้ยา่งรวดเรว็  

3.55 0.961 เหน็ดว้ย 

ความไว้วางใจ (Reliability) 3.76 0.850 เหน็ด้วย 
บรษิทัผูใ้หบ้รกิารมคีวามรูท้างดา้นเทคโนโลยี
สารสนเทศเป็นอย่างด ี

3.68 0.791 เหน็ดว้ย 

บรษิทัผูใ้หบ้รกิารมทีกัษะในการน าเสนอเป็นอย่างด ี 3.42 1.025 เหน็ดว้ย 
บรษิทัผูใ้หบ้รกิารมกีารสื่อสารกนัอยา่งดรีะหว่าง
หวัหน้าทมีงานและองคก์ารของลกูคา้  

3.48 1.029 เหน็ดว้ย 

บรษิทัผูใ้หบ้รกิารแกไ้ขปญัหาดว้ยมุมมองของ
การใหเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ 

3.45 1.028 เหน็ดว้ย 

บรษิทัผูใ้หบ้รกิารเกบ็รกัษาขอ้มลูทีเ่ป็นความลบั
ขององคก์ารไดเ้ป็นอยา่งด ี 

4.00 0.683 เหน็ดว้ย 

บรษิทัผูใ้หบ้รกิารปฏบิตักิบัลกูคา้อยา่งสุภาพ  4.06 0.629 เหน็ดว้ย 
บรษิทัผูใ้หบ้รกิารมคีวามสมัพนัธท์ีด่กีบัลกูคา้  4.06 0.727 เหน็ดว้ย 
บรษิทัผูใ้หบ้รกิารสรา้งความเชื่อใจใหก้บัลกูคา้ได้  3.87 0.846 เหน็ดว้ย 
พนกังานของบรษิทัผูใ้หบ้รกิารไดร้บัการ
สนบัสนุนทีด่จีากบรษิทัผูใ้หบ้รกิาร  

3.74 0.999 เหน็ดว้ย 

พนักงานของบรษิทัผูใ้หบ้รกิารมกีารท างานเป็นทมี
ทีด่ ี 

3.97 0.752 เหน็ดว้ย 

บรษิทัผูใ้หบ้รกิารใหค้วามส าคญักบับทบาทของ
ผูจ้ดัการโครงการ  

3.65 0.915 เหน็ดว้ย 
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ตารางท่ี 4.40  (ต่อ) 
 

คณุภาพการให้บริการ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

ระดบั 

ความเข้าอกเข้าใจ (Empathy) 3.81 0.848 เหน็ด้วย 
บรษิทัผูใ้หบ้รกิารตระหนกัถงึปญัหาหลกัของ
ลกูคา้ 

3.68 1.013 เหน็ดว้ย 

บรษิทัผูใ้หบ้รกิารมคีวามเขา้ใจถงึวสิยัทศัน์,
เป้าหมายและกระบวนการทางธุรกจิของลกูคา้  

3.94 0.772 เหน็ดว้ย 

บรษิทัผูใ้หบ้รกิารเขา้ใจถงึความตอ้งการในการ
พฒันาและปรบัปรงุระบบงานของลกูคา้ 

3.77 0.845 เหน็ดว้ย 

บรษิทัผูใ้หบ้รกิารพฒันาระบบงานตาม
ยทุธศาสตรท์างธุรกจิขององคก์ารลกูคา้  

3.87 0.763 เหน็ดว้ย 

กระบวนการ (Process) 3.63 0.884 เหน็ดว้ย 
บรษิทัผูใ้หบ้รกิารก าหนดบทบาทของทมีงานใน
การพฒันาระบบงานอย่างชดัเจน  

3.45 0.961 เหน็ดว้ย 

บรษิทัผูใ้หบ้รกิารคดัเลอืกทมีงานมอือาชพีส าหรบั
พฒันาระบบงานของลกูคา้  

3.74 0.729 เหน็ดว้ย 

บรษิทัผูใ้หบ้รกิารจดัท าตารางเวลาการด าเนินงาน
ในการบรกิารพฒันาระบบงานของลกูคา้ขึน้มา
โดยเฉพาะ  

3.29 1.039 เหน็ดว้ย 

บรษิทัผูใ้หบ้รกิารนิยามขอบเขตของระบบงานที่
พฒันาไดอ้ยา่งชดัเจนและแมน่ย า  

3.61 0.844 เหน็ดว้ย 

บรษิทัผูใ้หบ้รกิารมกีารจดัหาแผนรองรบัการ
เปลีย่นแปลงทีอ่าจจะเกดิขึน้ 

3.55 0.925 เหน็ดว้ย 

บรษิทัผูใ้หบ้รกิารมกีารทดสอบระบบงานที่
พฒันาขึน้ก่อนทีจ่ะน ามาตดิตัง้ใชง้าน  

3.94 0.68 เหน็ดว้ย 

บรษิทัผูใ้หบ้รกิารสามารถทีจ่ะขจดัปญัหาที่
เกดิขึน้ในระบบทีพ่ฒันาไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ  

3.71 0.938 เหน็ดว้ย 

บรษิทัผูใ้หบ้รกิารมกีารรายงานความกา้วหน้า
ของการด าเนินงานใหล้กูคา้ทราบ  

3.77 0.956 เหน็ดว้ย 
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ตารางท่ี 4.40  (ต่อ) 
 

คุณภาพการให้บริการ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน 

ระดับ 

การศึกษา (Education) 3.81 0.833 เห็นด้วย 

บริษัทผู้ให้บริการจัดฝึกอบรมการใช้งานระบบ
ให้กับลูกค้า  

3.81 0.833 เห็นด้วย 

 

  การศึกษาการยอมรับการใช้บริการจากภายนอกเพ่ือพัฒนาระบบงานขององค์การ

ประเภทการบริการสามารถวิเคราะห์ได้ดังตารางที่ 4.41 โดยพบว่าองค์การประเภทการบริการมี
ระดับการยอมรับการใช้บริการจากภายนอกอยู่ในระดับมากโดย และพบว่าประเด็นที่องค์การ

ประเภทการบริการให้ความสนใจมากที่สุดคือ ระบบงานที่ได้ว่าจ้างให้องค์การภายนอกพัฒนาท า
ให้เกิดความง่ายในการท างานมากขึ้น มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.13 และรองลงมาคือการใช้บริการจาก

ภายนอกในการพัฒนาระบบงานท าให้องค์การท างานรวดเร็วมากยิ่งขึ้น มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.10 

 

ตารางท่ี 4.41  ค่าเฉลี่ยละค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของการยอมรับการใช้บริการจากภายนอกเพื่อ

พัฒนาระบบงาน (การบริการ)  

 

การยอมรับการใช้บริการพัฒนาระบบงาน 

จากภายนอก 

ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน 

ระดับ 

การรับรู้ประโยชน์ (Perceived of Usefulness) 4.03 0.614 มาก 

การใช้บริการจากภายนอกในการพัฒนาระบบงาน

เป็นการปรับปรุงประสิทธิผลขององค์การ 
4.03 0.657 มาก 

การใช้บริการจากภายนอกในการพัฒนา

ระบบงานเป็นการปรับปรุงคุณภาพของระบบงาน 
4.03 0.605 มาก 

การใช้บริการจากภายนอกในการพัฒนาระบบงาน

ท าให้สามารถบรรลุภารกิจส าคัญในองค์การ 
4.06 0.772 มาก 

การใช้บริการจากภายนอกในการพัฒนาระบบงาน
ช่วยให้องค์การท างานได้มากกว่าที่จะเป็นไปได้ 

4.03 0.752 มาก 

การใช้บริการจากภายนอกในการพัฒนา
ระบบงานเป็นการช่วยลดต้นทุนขององค์การ 

3.84 0.934 มาก 
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ตารางท่ี 4.41  (ต่อ) 

 

การยอมรับการใช้บริการพัฒนาระบบงาน 

จากภายนอก 

ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน 

ระดับ 

การใช้บริการจากภายนอกในการพัฒนาระบบงาน
ช่วยให้พนักงานขององค์การท างานได้ตามเป้าหมาย 

4.00 0.683 มาก 

การใช้บริการจากภายนอกในการพัฒนา
ระบบงานท าให้องค์การท างานรวดเร็วมากยิ่งขึ้น 

4.10 0.746 มาก 

การใช้บริการจากภายนอกในการพัฒนาระบบงาน

ท าให้เกิดความง่ายในการท างานมากขึ้น 
4.13 0.718 มาก 

โดยรวมพบว่า การใช้บริการจากภายนอกในการ

พัฒนาระบบงานมีประโยชน์ 
4.10 0.597 มาก 

การรับรู้ความง่ายของการใช้งาน (Perceived 

Ease of Use) 
3.45 0.619 มาก 

ท่านมีความเข้าใจในวิธีการใช้บริการจาก

ภายนอกในการพัฒนาระบบงาน 
3.42 0.672 มาก 

การใช้บริการจากภายนอกในการพัฒนา

ระบบงานไม่ต้องใช้ความมานะพยายามมาก 
3.16 0.779 ปานกลาง 

ท่านพบว่าการใช้บริการจากภายนอกในการ
พัฒนาระบบงานมีความง่ายในการใช้บริการ 

3.71 0.864 มาก 

ท่านคิดว่าง่ายที่จะบรรลุผลต่างๆ ที่ท าผ่านการ

บริการจากภายนอกในการพัฒนาระบบงาน 
3.77 0.717 มาก 

การใช้บริการจากภายนอกในการพัฒนา

ระบบงานเป็นการง่ายที่จะแบ่งปันความเสี่ยงกับผู้
ให้บริการ 

3.19 0.946 ปานกลาง 

ทัศนคติต่อการใช้ (Attention to Use) 3.74 0.630 มาก 

ท่านรู้สึกชอบที่จะใช้บริการจากภายนอกในการ
พัฒนาระบบงาน 

3.65 0.661 มาก 

บริษัทผู้ให้บริการจากภายนอกมีทางเลือกที่น่า

ดึงดูดใจในการพัฒนาระบบงานขององค์การ 
3.81 0.703 มาก 

การใช้บริการจากภายนอกในการพัฒนา

ระบบงานเป็นความคิดที่ดี 
3.71 0.693 มาก 
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ตารางท่ี 4.41  (ต่อ)  

 

การยอมรับการใช้บริการพัฒนาระบบงาน 

จากภายนอก 

ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน 

ระดับ 

การใช้บริการจากภายนอกในการพัฒนา
ระบบงานเป็นการสร้างสภาพแวดล้อมในการ

ท างานที่น่าพอใจให้กับองค์การ 

3.81 0.749 มาก 

ความตั้งใจในการใช้ (Intention to Use) 3.79 0.820 มาก 

สมมติว่ามีบริษัทพัฒนาระบบงานจากภายนอก 

ท่านมีความตั้งใจที่จะใช้บริการ 
3.84 0.82 มาก 

ถ้าหากท่านสามารถเข้าถึงผู้ให้บริการจาก
ภายนอกในการพัฒนาระบบงาน ท่านคาดว่าจะใช้

บริการจากพวกเขา 

3.87 0.763 มาก 

ในอนาคตท่านตั้งใจที่จะเพิ่มการใช้บริการจาก

ภายนอกในการพัฒนาระบบงาน 
3.84 0.898 มาก 

ท่านตั้งใจที่จะใช้บริการจากภายนอกในการ
พัฒนาระบบงานบ่อยเท่าที่ต้องการ 

3.65 1.05 มาก 

 
การวิเคราะห์ปัจจัยด้านคุณภาพการให้บริการที่มีอิทธิพลต่อการยอมรับการ

ให้บริการจากภายนอกเพื่อพัฒนาระบบงาน สามารถประมวลผลโดยเทคนิคการวิเคราะห์

ถดถอยแบบพหุและเลือกตัวแบบโดยวิธี Stepwise ได้ผลดังตารางที่ 4.42 และ 4.43   
 

ตารางท่ี 4.42  ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณ (R) และสัมประสิทธิ์การพยากรณ์ (R2)       

(การบริการ) 
 

ตัวแปร R R2 SEest F p-value 

การตอบสนองต่อลูกค้า .532 .283 .52960 11.441 .002 
 

หมายเหตุ:  ตัวแปรตาม: การรับรู้ประโยชน์ของการใช้บริการจากภายนอกเพ่ือพัฒนา

ระบบงาน  
 

จากตารางที่ 4.42 พบว่า ผู้มีอ านาจในการตัดสินใจเลือกใช้บริการพัฒนา

ระบบงานจากภายนอกในวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ประเภทการบริการ 
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ปจัจยัด้านคุณภาพการให้บรกิารมติกิารตอบสนองต่อลูกค้ามอีทิธพิลต่อการรบัรูป้ระโยชน์ของ
การใช้บรกิารจากภายนอกเพื่อพฒันาระบบงาน โดยมคี่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธ์พหุคูณเป็น 
.532 อย่างมนีัยส าคญัทางสถติิ และสามารถพยากรณ์การยอมรบัประโยชน์จากการใช้บรกิาร
พฒันาระบบงานจากภายนอก ไดร้อ้ยละ 28.3 โดยมคีวามคลาดเคลื่อนมาตรฐาน เท่ากบั .53 

ตารางท่ี 4.43  ค่าสมัประสทิธิก์ารถดถอยพหุคณู  ค่าคงที ่และค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน 
(การบรกิาร) 

 

ตวัแปร b  t p-value 

ค่าคงที ่ 2.007  3.305 .003 
การตอบสนองต่อลกูคา้ .505 .532 3.382 .002 

ค่าคงที;่ -1.091 SEest = .53 
 

หมายเหตุ:  ตวัแปรตาม: การรบัรูป้ระโยชน์ของการใชบ้รกิารภายนอกเพื่อพฒันาระบบงาน 
 

ตารางที ่ 4.43 ค่าสมัประสทิธิก์ารถดถอยของตวัแปรการศกึษาสามารถพยากรณ์
การยอมรบัประโยชน์จากการใชบ้รกิารภายนอกเพื่อพฒันาระบบงานไดแ้ละมนีัยส าคญัทางสถติ ิ
โดยมคี่าสมัประสทิธิก์ารถดถอย (b, ) เป็น .505 และ .532 มคี่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน 
เท่ากบั .53 

ในกรณีของการยอมรบัความง่ายของการใช้บรกิารภายนอกพฒันาระบบงาน 
สามารถหาปจัจยัดา้นคุณภาพการใหบ้รกิารทีม่อีทิธพิลไดด้งัตารางที ่4.44 และ 4.45 

 
ตารางท่ี 4.44  ค่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธพ์หุคณู (R) และสมัประสทิธิก์ารพยากรณ์ (R2)       

ตวัแปรตาม: การรบัรูค้วามง่ายของการใชบ้รกิารจากภายนอกเพื่อพฒันา
ระบบงาน (การบรกิาร) 

 
ตวัแปร R R2 SEest F p-value 

การประกนัคุณภาพ .420 .177 .57180 6.226 0.19 
 
หมายเหตุ:  ตวัแปรตาม: การรบัรูค้วามง่ายของการใชบ้รกิารจากภายนอกเพื่อพฒันาระบบงาน  

 

จากตารางที่ 4.44 พบว่า ผู้มอี านาจในการตดัสนิใจเลอืกใช้บรกิารพฒันา
ระบบงานจากภายนอกในวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ประเภทองค์การการ
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บริการ ปัจจัยด้านคุณภาพการให้บริการมิติการประกันคุณภาพมีอิทธิพลต่อการรับรู้ความง่าย

ของการใช้บริการจากภายนอกเพ่ือพัฒนาระบบงาน โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณเป็น 
.420 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ และสามารถพยากรณ์การยอมรับความง่ายจากการใช้บริการ

พัฒนาระบบงานจากภายนอก ได้ร้อยละ 17.7 โดยมีความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน เท่ากับ .57 
 

ตารางท่ี 4.45  ค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยพหุคูณ  ค่าคงที่ และค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน 

ตัวแปรตาม: การรับรู้ความง่ายของการใช้บริการจากภายนอกเพ่ือพัฒนา
ระบบงาน (การบริการ) 

 

ตัวแปร b  t p-value 

ค่าคงที่ 1.348  1.586 .123 
การประกันคุณภาพ .534 .420 2.495 .019 

ค่าคงที่;  1.348SEest = 57 
 

หมายเหตุ:  ตัวแปรตาม: การรับรู้ความง่ายของการใช้บริการภายนอกเพ่ือพัฒนาระบบงาน 

 

ตารางที่ 4.45 ค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยของมิติการศึกษาสามารถพยากรณ์การ
ยอมรับความง่ายจากการใช้บริการภายนอกเพ่ือพัฒนาระบบงานได้และมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยมีค่า

สัมประสิทธิ์การถดถอย (b, ) เป็น .534 และ .420 มีค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐานท่ากับ .57 
3)  การค้าปลีก-ค้าส่ง การศึกษาปัจจัยด้านคุณภาพการให้บริการของผู้ให้ บริการ

ด้านการพัฒนาระบบงานสามารถแสดงผลได้ดังตารางที่ 4.46 จากผลการวิเคราะห์พบว่าผู้ว่าจ้าง

ในองค์การประเภทการค้าปลีก-ค้าส่ง มีการรับรู้คุณภาพการให้บริการจากภายนอกเพ่ือพัฒนา

ระบบงานอยู่ในระดับเห็นด้วย ส าหรับประเด็นค าถามที่ผู้ว่าจ้างให้ความส าคัญมากที่สุดคือ บริษัท

ผู้ให้บริการมีความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.18 รองลงมาคือ บริษัทผู้ให้บริการ
เก็บรักษาข้อมูลที่เป็นความลับขององค์การได้เป็นอย่างดี, บริษัทผู้ให้บริการตระหนักถึงปัญหา

หลักของลูกค้าและบริษัทผู้ให้บริการมีความเข้าใจถึงวิสัยทัศน์,เป้าหมายและกระบวนการทาง
ธุรกิจของลูกค้า โดยทั้ง 3 ประเด็นมีค่าเฉลี่ยเท่ากันคือ 4.12  ส่วนประเด็นที่ผู้ว่าจ้างให้

ความส าคัญน้อยที่สุด คือ บริษัทผู้ให้บริการจัดฝึกอบรมการใช้งานระบบให้กับลูกค้า มีค่าเฉลี่ย

เท่ากับ 3.47 
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ตารางท่ี 4.46  ค่าเฉลีย่และค่าเบีย่งเบนมาตรฐานของปจัจยัดา้นคุณภาพการใหบ้รกิาร     
(การคา้ปลกี-คา้ส่ง)  

 

คณุภาพการให้บริการ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

ระดบั 

การประกนัคณุภาพ (Assurance) 3.89 0.738 เหน็ด้วย 
บรษิทัผูใ้หบ้รกิารมกีารตดิตามการพฒันา
ระบบงานตามก าหนดเวลาในสญัญา 

3.94 0.827 เหน็ดว้ย 

บรษิทัผูใ้หบ้รกิารแนะน าวธิกีารแกป้ญัหาใน
เชงิปฏบิตัเิมือ่เกดิปญัหาขึน้ 

3.71 0.588 เหน็ดว้ย 

บรษิทัผูใ้หบ้รกิารพฒันาระบบงานไดต้รงตาม
ความตอ้งการของลกูคา้ 

3.94 0.748 เหน็ดว้ย 

บรษิทัผูใ้หบ้รกิารดแูลจดัการคุณภาพของ
ระบบงานทีพ่ฒันาตลอดการใหบ้รกิาร  

4.00 0.791 เหน็ดว้ย 

การตอบสนองต่อลกูค้า (Responsiveness) 3.82 0.741 เหน็ด้วย 
บรษิทัผูใ้หบ้รกิารใหค้ าแนะน าทีเ่หมาะสมกบั
สถานการณ์หรอืปญัหาทีเ่กดิขึน้แก่ลกูคา้  

3.65 0.996 เหน็ดว้ย 

บรษิทัผูใ้หบ้รกิารใหค้วามช่วยเหลอือยา่งเตม็
ใจเมือ่ลกูคา้ตอ้งการ  

3.82 0.728 เหน็ดว้ย 

บรษิทัผูใ้หบ้รกิารตอบสนองความตอ้งการของ
ลกูคา้ไดอ้ยา่งรวดเรว็  

4.00 0.500 เหน็ดว้ย 

ความไว้วางใจ (Reliability) 3.88 0.744 เหน็ด้วย 
บรษิทัผูใ้หบ้รกิารมคีวามรูท้างดา้นเทคโนโลยี
สารสนเทศเป็นอย่างด ี 

4.06 0.827 เหน็ดว้ย 

บรษิทัผูใ้หบ้รกิารมทีกัษะในการน าเสนอเป็น
อยา่งด ี 

3.59 0.795 เหน็ดว้ย 

บรษิทัผูใ้หบ้รกิารมกีารสื่อสารกนัอยา่งดี
ระหว่างหวัหน้าทมีงานและองคก์ารของลกูคา้  

3.65 0.702 เหน็ดว้ย 

บรษิทัผูใ้หบ้รกิารแกไ้ขปญัหาดว้ยมุมมองของ
การใหเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ  

3.59 0.795 เหน็ดว้ย 

บรษิทัผูใ้หบ้รกิารแกไ้ขปญัหาดว้ยมุมมองของ
การใหเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ  

3.59 0.795 เหน็ดว้ย 
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ตารางท่ี 4.46  (ต่อ) 
 

คณุภาพการให้บริการ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

ระดบั 

บรษิทัผูใ้หบ้รกิารเกบ็รกัษาขอ้มลูทีเ่ป็น
ความลบัขององคก์ารไดเ้ป็นอยา่งด ี

4.12 0.857 เหน็ดว้ย 

บรษิทัผูใ้หบ้รกิารปฏบิตักิบัลกูคา้อยา่งสุภาพ  4.06 0.748 เหน็ดว้ย 
บรษิทัผูใ้หบ้รกิารมคีวามสมัพนัธท์ีด่กีบัลกูคา้  4.18 0.636 เหน็ดว้ย 
บรษิทัผูใ้หบ้รกิารสรา้งความเชื่อใจใหก้บัลกูคา้ได ้ 3.94 0.429 เหน็ดว้ย 
พนกังานของบรษิทัผูใ้หบ้รกิารไดร้บัการ
สนบัสนุนทีด่จีากบรษิทัผูใ้หบ้รกิาร  

4.00 0.612 เหน็ดว้ย 

พนกังานของบรษิทัผูใ้หบ้รกิารมกีารท างาน
เป็นทมีทีด่ ี 

3.76 1.147 เหน็ดว้ย 

บรษิทัผูใ้หบ้รกิารใหค้วามส าคญักบับทบาท
ของผูจ้ดัการโครงการ  

3.82 0.636 เหน็ดว้ย 

ความเข้าอกเข้าใจ (Empathy) 4.00 0.663 เหน็ด้วย 
บรษิทัผูใ้หบ้รกิารตระหนกัถงึปญัหาหลกัของ
ลกูคา้  

4.12 0.600 เหน็ดว้ย 

บรษิทัผูใ้หบ้รกิารมคีวามเขา้ใจถงึวสิยัทศัน์,
เป้าหมายและกระบวนการทางธุรกจิของลกูคา้  

4.12 0.600 เหน็ดว้ย 

บรษิทัผูใ้หบ้รกิารเขา้ใจถงึความตอ้งการในการ
พฒันาและปรบัปรงุระบบงานของลกูคา้  

4.00 0.791 เหน็ดว้ย 

บรษิทัผูใ้หบ้รกิารพฒันาระบบงานตาม
ยทุธศาสตรท์างธุรกจิขององคก์ารลกูคา้  

3.76 0.664 เหน็ดว้ย 

กระบวนการ (Process) 3.71 0.750 เหน็ด้วย 

บรษิทัผูใ้หบ้รกิารก าหนดบทบาทของทมีงาน
ในการพฒันาระบบงานอยา่งชดัเจน  

3.82 0.809 เหน็ดว้ย 

บรษิทัผูใ้หบ้รกิารคดัเลอืกทมีงานมอือาชพี
ส าหรบัพฒันาระบบงานของลกูคา้  

3.65 0.702 เหน็ดว้ย 

บรษิทัผูใ้หบ้รกิารจดัท าตารางเวลาการ
ด าเนินงานในการบรกิารพฒันาระบบงานของ
ลกูคา้ขึน้มาโดยเฉพาะ  

3.82 0.951 เหน็ดว้ย 
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ตารางท่ี 4.46  (ต่อ) 
 

คณุภาพการให้บริการ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

ระดบั 

บรษิทัผูใ้หบ้รกิารนิยามขอบเขตของระบบงานที่
พฒันาไดอ้ยา่งชดัเจนและแมน่ย า  

3.88 0.781 เหน็ดว้ย 

บรษิทัผูใ้หบ้รกิารมกีารจดัหาแผนรองรบัการ
เปลีย่นแปลงทีอ่าจจะเกดิขึน้  

3.76 0.664 เหน็ดว้ย 

บรษิทัผูใ้หบ้รกิารมกีารทดสอบระบบงานที่
พฒันาขึน้ก่อนทีจ่ะน ามาตดิตัง้ใชง้าน  

3.53 0.717 เหน็ดว้ย 

บรษิทัผูใ้หบ้รกิารสามารถทีจ่ะขจดัปญัหาที่
เกดิขึน้ในระบบทีพ่ฒันาไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ  

3.53 0.717 เหน็ดว้ย 

บรษิทัผูใ้หบ้รกิารมกีารรายงานความกา้วหน้า
ของการด าเนินงานใหล้กูคา้ทราบ  

3.76 0.664 เหน็ดว้ย 

การศึกษา (Education) 3.47 1.179 เหน็ด้วย 

บรษิทัผูใ้หบ้รกิารจดัฝึกอบรมการใชง้านระบบ
ใหก้บัลกูคา้  

3.47 1.179 เหน็ดว้ย 

 
  การศึกษาการยอมรบัการใช้บริการจากภายนอกเพื่อพฒันาระบบงานของ
องค์การประเภทการค้าปลีก-ค้าส่ง สามารถวิเคราะห์ผลได้ดงัตารางที่  4.47 จากผลการ
วิเคราะห์พบว่าองค์การประเภทการค้าปลีก -ค้าส่ง มกีารยอมรบัการใช้บรกิารในระดบัมาก 
ส าหรบัประเดน็ที่กลุ่มองค์การประเภทนี้ให้ความส าคญัมากที่สุดคอื ผู้รบับรกิารพบว่าการใช้
บรกิารจากภายนอกในการพฒันาระบบงานมคีวามง่ายในการใช้บรกิาร มคี่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.88 
และถา้หากองคก์ารการคา้ปลกี-คา้ส่งมโีอกาสทีจ่ะไดใ้ชบ้รกิารจากภายนอกเพื่อพฒันาระบบงาน
กม็คีวามตัง้ใจทีจ่ะใชบ้รกิาร 
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ตารางท่ี 4.47   ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของการยอมรับการใช้บริการจากภายนอก

เพื่อพัฒนาระบบงาน (การค้าปลีก-ค้าส่ง) 

 

การยอมรับการใช้บริการพัฒนาระบบงาน 

จากภายนอก 

ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน 

ระดับ 

การรับรู้ประโยชน์ (Perceived of Usefulness) 3.62 0.599 มาก 

การใช้บริการจากภายนอกในการพัฒนาระบบงาน

เป็นการปรับปรุงประสิทธิผลขององค์การ 
3.76 0.562 มาก 

การใช้บริการจากภายนอกในการพัฒนาระบบงาน
เป็นการปรับปรุงคุณภาพของระบบงาน 

3.65 0.702 มาก 

การใช้บริการจากภายนอกในการพัฒนาระบบงาน
ท าให้สามารถบรรลุภารกิจส าคัญในองค์การ 

3.65 0.702 มาก 

การใช้บริการจากภายนอกในการพัฒนาระบบงาน

ช่วยให้องค์การท างานได้มากกว่าที่จะเป็นไปได้ 
3.71 0.849 มาก 

การใช้บริการจากภายนอกในการพัฒนาระบบงาน

เป็นการช่วยลดต้นทุนขององค์การ 
3.59 0.795 มาก 

การใช้บริการจากภายนอกในการพัฒนาระบบงาน

ช่วยให้พนักงานขององค์การท างานได้ตามเป้าหมาย 
3.65 0.931 มาก 

การใช้บริการจากภายนอกในการพัฒนาระบบงาน
ท าให้องค์การท างานรวดเร็วมากยิ่งขึ้น 

3.41 0.939 มาก 

การใช้บริการจากภายนอกในการพัฒนาระบบงาน

ท าให้เกิดความง่ายในการท างานมากขึ้น 
3.59 1.004 มาก 

โดยรวมพบว่า การใช้บริการจากภายนอกในการ

พัฒนาระบบงานมีประโยชน์ 
3.65 0.996 มาก 

การรับรู้ความง่ายของการใช้งาน (Perceived 

Ease of Use) 
3.41 0.683 มาก 

ท่านมีความเข้าใจในวิธีการใช้บริการจากภายนอก

ในการพัฒนาระบบงาน 
3.18 0.636 ปานกลาง 

การใช้บริการจากภายนอกในการพัฒนาระบบงาน

ไม่ต้องใช้ความมานะพยายามมาก 
3.41 1.064 มาก 

ท่านพบว่าการใช้บริการจากภายนอกในการพัฒนา

ระบบงานมีความง่ายในการใช้บริการ 
3.88 0.857 มาก 
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ตารางท่ี 4.47   (ต่อ) 

 

การยอมรับการใช้บริการพัฒนาระบบงาน 

จากภายนอก 

ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน 

ระดับ 

ท่านคิดว่าง่ายที่จะบรรลุผลต่างๆ ที่ท าผ่านการ

บริการจากภายนอกในการพัฒนาระบบงาน 
3.35 0.786 ปานกลาง 

การใช้บริการจากภายนอกในการพัฒนาระบบงาน

เป็นการง่ายที่จะแบ่งปันความเสี่ยงกับผู้ให้บริการ 
3.24 0.903 ปานกลาง 

ทัศนคติต่อการใช้ (Attention to Use) 3.44 0.768 มาก 

ท่านรู้สึกชอบที่จะใช้บริการจากภายนอกในการ

พัฒนาระบบงาน 
3.41 0.712 มาก 

บริษัทผู้ให้บริการจากภายนอกมีทางเลือกที่น่า

ดึงดูดใจในการพัฒนาระบบงานขององค์การ 
3.47 0.717 มาก 

การใช้บริการจากภายนอกในการพัฒนาระบบงาน

เป็นความคิดที่ดี 
3.59 0.939 มาก 

การใช้บริการจากภายนอกในการพัฒนาระบบงาน
เป็นการสร้างสภาพแวดล้อมในการท างานที่น่า

พอใจให้กับองค์การ 

3.29 0.772 ปานกลาง 

ความตั้งใจในการใช้ (Intention to Use) 3.441 0.731 มาก 

สมมติว่ามีบริษัทพัฒนาระบบงานจากภายนอก 

ท่านมีความตั้งใจที่จะใช้บริการ 
3.84 0.82 มาก 

ถ้าหากท่านสามารถเข้าถึงผู้ให้บริการจากภายนอก
ในการพัฒนาระบบงาน ท่านคาดว่าจะใช้บริการ

จากพวกเขา 

3.87 0.763 มาก 

ในอนาคตท่านตั้งใจที่จะเพิ่มการใช้บริการจาก

ภายนอกในการพัฒนาระบบงาน 
3.84 0.898 มาก 

ท่านตั้งใจที่จะใช้บริการจากภายนอกในการพัฒนา
ระบบงานบ่อยเท่าที่ต้องการ 

3.65 1.05 มาก 

 

ส าหรับการวิเคราะห์ปัจจัยด้านคุณภาพการให้บริการที่มีอิทธิพลต่อการยอมรับ
การให้บริการจากภายนอกเพื่อพัฒนาระบบงาน สามารถประมวลผลโดยเทคนิคการวิเคราะห์

ถดถอยแบบพหุและเลือกตัวแบบโดยวิธี Stepwise ได้ผลดังตารางที่ 4.48 และ 4.49   
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ตารางท่ี 4.48  ค่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธพ์หุคณู (R) และสมัประสทิธิก์ารพยากรณ์ (R2)       
(การคา้ปลกี-คา้ส่ง) 

 
ตวัแปร R R2 SEest F p-value 

การศกึษา .678 .460 .45512 12.767 .003 
 
หมายเหตุ:  ตวัแปรตาม: การรบัรูป้ระโยชน์ของการใชบ้รกิารจากภายนอกเพื่อพฒันา

ระบบงาน  
ตารางที ่4.48 พบว่าผูม้อี านาจในการตดัสนิใจเลอืกใชบ้รกิารพฒันาระบบงาน

จากภายนอกในวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ในกลุ่มองค์การประเภทการค้า
ปลกี-ค้าส่ง ปจัจยัด้านคุณภาพการให้บรกิารมติกิารศกึษาทีม่อีทิธพิลต่อการรบัรูป้ระโยชน์ของ
การใช้บรกิารจากภายนอกเพื่อพฒันาระบบงาน โดยมคี่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธ์พหุคูณเป็น 
.678 อย่างมนีัยส าคญัทางสถติิ และสามารถพยากรณ์การยอมรบัประโยชน์จากการใช้บรกิาร
พฒันาระบบงานจากภายนอกไดร้อ้ยละ 46.0 โดยมคีวามคลาดเคลื่อนมาตรฐาน เท่ากบั .45 
 
ตารางท่ี 4.49  ค่าสมัประสทิธิก์ารถดถอยพหุคณู  ค่าคงที ่และค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน

(การคา้ปลกี-คา้ส่ง) 
 

ตวัแปร b  t p-value 

ค่าคงที ่ 2.330  6.135 .000 
การศกึษา .356 .678 3.573 .003 

ค่าคงที;่  2.330SEest = 45 
 

หมายเหตุ:  ตวัแปรตาม: การรบัรูป้ระโยชน์ของการใชบ้รกิารภายนอกเพื่อพฒันาระบบงาน 
 

ตารางที่ 4.49 ค่าสมัประสทิธิก์ารถดถอยของ การศึกษาสามารถพยากรณ์การ
ยอมรบัประโยชน์ของการใช้บรกิารภายนอกเพื่อพฒันาระบบงานไดแ้ละมนีัยส าคญัทางสถติ ิโดยมี
ค่าสมัประสทิธิก์ารถดถอย (b, ) เป็น .356 และ .678 มคี่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐานท่ากบั .45 
  ในส่วนของการยอมรบัความง่ายของการใช้บรกิารจากภายนอกเพื่อพฒันา
ระบบงานสามารถวเิคราะหท์างสถติไิดผ้ลดงัตารางที ่4.49 และ 4.50 
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ตารางท่ี 4.50  ค่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธพ์หุคณู (R) และสมัประสทิธิก์ารพยากรณ์ (R2)       
ตวัแปรตาม: การรบัรูค้วามง่ายของการใชบ้รกิารจากภายนอกเพื่อพฒันา
ระบบงาน (การคา้ปลกี-คา้ส่ง) 

 

ตวัแปร R R2 SEest F p-value 
ความไวว้างใจ .801 .642 .42234 26.992 .000 
การตอบสนองต่อลกูคา้ .881 .776 .34609 24.214 .000 

 
หมายเหตุ:  ตวัแปรตาม: การรบัรูค้วามง่ายของการใชบ้รกิารจากภายนอกเพื่อพฒันาระบบงาน  

 

จากตารางที ่4.50 พบว่า ผูม้อี านาจในการตดัสนิใจเลอืกใชบ้รกิารพฒันาระบบงาน
จากภายนอกองค์การ ในกลุ่มองค์การประเภทการค้าปลกี-ค้าส่ง ปจัจยัด้านคุณภาพการให้บรกิาร
คอื มติคิวามไวว้างใจและมติกิารตอบสนองต่อลกูคา้มอีทิธพิลต่อการรบัรูค้วามง่ายของการใชบ้รกิาร
จากภายนอกเพื่อพฒันาระบบงาน โดยมีค่าสมัประสิทธิส์หสมัพนัธ์พหุคูณเป็น .881 อย่างมี
นัยส าคญัทางสถิต ิและสามารถพยากรณ์การยอมรบัความง่ายของการใช้บรกิารจากภายนอกเพื่อ
พฒันาระบบงานไดร้อ้ยละ 77.6 โดยมคีวามคลาดเคลื่อนมาตรฐาน เท่ากบั .35 

 
ตารางท่ี 4.51  ค่าสมัประสทิธิก์ารถดถอยพหุคณู  ค่าคงที ่และค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน 

ตวัแปรตาม: การรบัรูค้วามง่ายของการใชบ้รกิารจากภายนอกเพื่อพฒันา
ระบบงาน (การคา้ปลกี-คา้ส่ง) 

 

ตวัแปร b  t p-value 

ค่าคงที ่ -1.073  -1.233 .237 
ความไวว้างใจ 1.100 .801 5.189 .000 
ค่าคงที ่ .092  .113 .912 
ความไวว้างใจ 1.693 1.234 6.293 .000 
การตอบสนองต่อลกูคา้ -.877 .-566 -2.877 .012 

ค่าคงที;่  -.002SEest = 43 
 

หมายเหตุ:  ตวัแปรตาม: การรบัรูค้วามง่ายของการใชบ้รกิารภายนอกเพื่อพฒันาระบบงาน 
 

จากตารางที ่4.51 จะเหน็ว่าค่าสมัประสทิธิก์ารถดถอยของมติคิวามไวว้างใจได้
ของผูใ้หบ้รกิารจากภายนอกสามารถพยากรณ์การยอมรบัความง่ายของการใชบ้รกิารภายนอก
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เพื่อพฒันาระบบงานไดสู้งสุดและมนีัยส าคญัทางสถติ ิโดยมคี่าสมัประสทิธิก์ารถดถอย (b, ) 
เป็น 1.100 และ .801 รองลงมาคือ มติิความไว้วางใจและการตอบสนองต่อลูกค้า สามารถ
พยากรณ์การยอมรบัความง่ายของการใช้บรกิารภายนอกเพื่อพฒันาระบบงานและมนีัยส าคญั
ทางสถติ ิโดยมคี่าสมัประสทิธิก์ารถดถอย (b, ) เป็น -.877 และ .-566 มคี่าความคลาดเคลื่อน
มาตรฐาน เท่ากบั .35 
 

4.5  การอภิปรายผลการวิจยั 
 

ผลการวเิคราะหป์จัจยัทางดา้นคุณภาพการใหบ้รกิารทีม่อีทิธพิลต่อยอมรบัการใชบ้รกิาร
จากภายนอกเพื่อพฒันาระบบงาน ยอมรบัสมมติฐานทัง้ 6 ข้อ สมมติฐานข้อที่ 1 และ 2 
คุณภาพการให้บรกิารที่มอีิทธพิลต่อการยอมรบัการใช้บรกิารจากบรษิัทภายนอกเพื่อพฒันา
ระบบงาน จากผลการวเิคราะห์พบว่าม ี3 ตวัแปรที่มอีทิธพิลต่อการยอมรบัการใช้บรกิารจาก
ภายนอกเพื่อพฒันาระบบงาน คอื มติคิวามไวว้างใจ, มติกิารประกนัคุณภาพและมติกิารศกึษา  
 มติคิวามไวว้างใจของผูใ้หบ้รกิารพฒันาระบบงานมคีวามสมัพนัธเ์ชงิบวกต่อการยอมรบั
การใชบ้รกิารจากบรษิทัภายนอกเพื่อพฒันาระบบงาน ความไวว้างใจ คอื การบรกิารทีน่่าเชื่อถอื
ได ้    มคีวามถูกตอ้ง รกัษาค ามัน่สญัญาและปฏบิตังิานโดยการเริม่ต้นความสมัพนัธท์ีด่ ีจากผล
การวเิคราะห์ได้แสดงให้เหน็ข้อค าถามที่ผู้ใช้บรกิารให้ความส าคญัเป็นอย่างมากในมติิความ
ไว้วางใจ คอื บรษิทัผู้ให้บรกิารมคีวามสมัพนัธ์ที่ดกีบัลูกค้า บรษิัทผู้ให้บรกิารปฏบิตักิบัลูกค้า
อยา่งสุภาพ บรษิทัผูใ้หบ้รกิารเกบ็รกัษาขอ้มลูทีเ่ป็นความลบัขององคก์ารของลูกคา้ไดเ้ป็นอย่าง
ด ีและ บรษิทัผูใ้หบ้รกิารสรา้งความเชื่อใจใหก้บัลูกคา้ได ้Liu and Ma (2005) ไดก้ล่าวว่าขอ้
แตกต่างของความไวว้างใจของผลติภณัฑท์ัว่ไปกบัการใหบ้รกิารพฒันาระบบงาน ผูใ้ชจ้ะมคีวาม
คาดหวงัว่า หากผลติภณัฑเ์กดิความผดิปกตใินช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง ส าหรบัผลติภณัฑท์ัว่ไปๆ 
ผูใ้ชค้าดหวงัว่าจะมกีารซ่อมแซมหรอืทดแทนอย่างรวดเรว็และง่ายดาย แต่ส าหรบับรกิารพฒันา
ระบบงานแล้วผู้ใช้บรกิารมคีวามคาดหวงัว่าผู้ให้บรกิารต้องมคีวามเข้าใจในความผดิปกติที่
เกิดขึ้นและสามารถแก้ไขให้ระบบงานที่พฒันาขึ้นนัน้สามารถท างานได้ นอกจากนี้จากการ
เปรยีบเทยีบคุณภาพการบรกิารพฒันาระบบงาน ระหว่างการพฒันาภายในองค์การและการจดั
จา้งภายนอกของ Chang and Lui (2008) ไดแ้สดงใหเ้หน็ว่า ความไวว้างใจ (Reliability) มี
ความส าคญัมากที่สุดในกลุ่มของการจดัจา้งภายนอก ซึง่สอดคลอ้งกบัผลการพฒันาเครื่องมอืที่
ใชใ้นการวดัคุณภาพการใหบ้รกิารของบรษิทัทีป่รกึษาดา้นเทคโนโลยขีอง Yoon and Hyunsuk 
(2004) ทีก่ล่าวว่า ความไวว้างใจ (Reliability) มอีทิธพิลมากทีสุ่ดทีส่่งผลต่อความพงึใจในการใช้
บรกิารจากภายนอก เมือ่ผูใ้ชบ้รกิารมคีวามรูส้กึไวว้างใจในการใหบ้รกิารของผูใ้หบ้รกิารจงึท าให้
เกดิการยอมรบัในการใชบ้รกิารโดยผู้รบับรกิารมกีารยอมรบัในแง่ของการรบัรูค้วามง่ายของการ
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ใชง้าน ซึง่เป็นการยอมรบัทีผู่ใ้ชบ้รกิารจากบรษิทัภายนอกดา้นพฒันาระบบงานคาดหวงัต่อการ
ใชบ้รกิารทีต่อ้งมคีวามงา่ยและไมต่้องใชค้วามพยายามฝึกฝนหรอืใช้บรกิารบ่อยๆ แลว้จงึจะเกดิ
ความง่าย เทคโนโลยใีดที่ใช้งานง่ายและสะดวกไม่ซบัซ้อน มคีวามเป็นไปได้ที่จะได้รบัการ
ยอมรบัจากผูใ้ช ้(Agarwal et. al., 1999; Karrahanna, 1999; Teo et. al.,1999; Venkatesh, 
2000)    
 การประกนัคุณภาพการใหบ้รกิารของผูใ้หบ้รกิารมคีวามสมัพนัธเ์ชงิบวกกบัการยอมรบั
การใช้บรกิารจากภายนอกเพื่อพฒันาระบบงาน การประกนัคุณภาพเป็นความสามารถในการ
สร้างความเชื่อมัน่ให้เกิดขึ้นกับผู้ร ับบริการ ผู้ให้ บริการจะต้องแสดงถึงทักษะความรู้
ความสามารถเป็นอย่างดใีนการให้บรกิาร  จากผลการวิเคราะห์ได้แสดงให้เห็นข้อค าถามที่
ผูใ้ช้บรกิารให้ความส าคญัเป็นอย่างมากในมติกิารประกนัคุณภาพ คอื บรษิทัผูใ้ห้บรกิารมกีาร
ติดตามการพัฒนาระบบงานตามก าหนดเวลาในสัญญา, บริษัทผู้ให้บริการแนะน าวิธีการ
แก้ปญัหาในเชงิปฏบิตัิเมื่อเกิดปญัหาขึน้, บรษิทัผู้ให้บรกิารพฒันาระบบงานได้ตรงตามความ
ต้องการของลูกค้า และบรษิทัผู้ให้บรกิารดูแลจดัการคุณภาพของระบบงานที่พฒันาตลอดการ
ใหบ้รกิาร Uden and Dai (2008) ไดก้ล่าวว่า เมื่อการประกนัคุณภาพถูกน าไปใชก้บัการบรกิาร
ด้านเทคโนโลย ีจะรวมไปถงึความปลอดภยัทางด้านการด าเนินงานหรอืการท าธุรกรรมที่ผ่าน
คอมพิวเตอร์หรือเครื่องมือต่างๆ รวมถึงความเชื่อมัน่และการสนับสนุนในองค์การของผู้
ใหบ้รกิาร โดยการประเมนิผลส าหรบักลุ่มผูใ้ช้แต่ละดา้นของการใหบ้รกิารมเีกณฑพ์จิารณา คอื 
ความเชื่อมัน่ในความรูแ้ละความซื่อสตัยข์องพนักงานของบรษิัทผู้ให้บรกิาร อธัยาศยัโดยรวม
ของพนักงานการรกัษาความปลอดภยัโดยรวมของการท าธุรกรรม (อเิลคทรอนิกส์หรอือื่นๆ) 
และเกณฑเ์พิม่เตมิส าหรบับรบิทที่เฉพาะเจาะจง Chakrabarty, Whitten and Green (2008) ได้
กล่าวว่าการพัฒนาทางด้านความรู้และการจดัอบรมโปรแกรมต่างๆ ของพนักงานบริษัทผู้
ใหบ้รกิารจะเป็นการสรา้งความมัน่ใจในการใหบ้รกิารแก่ลกูคา้ไดม้ากยิง่ขึน้  
 มติกิารศกึษามอีทิธพิลต่อการยอมรบัการใชบ้รกิารบรษิทัภายนอกเพื่อพฒันาระบบงาน 
โดยการศกึษามคีวามสมัพนัธ์เชงิบวกกบัการยอมรบัการใช้บรกิาร การศกึษาในที่นี้ หมายถึง 
บรษิทัผู้ให้บรกิารจดัฝึกอบรมการใช้งานระบบให้กบัลูกคา้ การให้ความรูก้ารจดัฝึกอบรมการ
วธิกีารใชร้ะบบงานใหก้บัพนักงานผูใ้ชง้านของผูร้บับรกิารเป็นสิง่จ าเป็นทีผู่ใ้หบ้รกิารควรปฏบิตั ิ
ทัง้นี้ในการใหค้วามรูห้รอืจดัอบรมสิง่หนึ่งทีผู่ใ้หบ้รกิารจ าเป็นต้องมคีอืทกัษะทางดา้นการสื่อสาร 
(Chow, 2009) ตอ้งสามารถท าใหผู้ร้บับรกิารเขา้ใจถงึวธิกีารท างานไดอ้ย่างชดัเจนและสามารถ
ปฏบิตังิานได้ การสื่อสารทีด่แีละมปีระสทิธภิาพระหว่างผูใ้ห้บรกิารและผู้รบับรกิารจะท าใหก้าร
ด าเนินงานระหว่างกนัเป็นไปไดด้ว้ยด ี(Gonzalez, Gasco, and Llopis, 2005) ส าหรบัมติกิาร
ประกนัคุณภาพและมติกิารศกึษาทีไ่ดก้ล่าวมานัน้มกีารยอมรบัในแง่ของการรบัรูว้่ามปีระโยชน์ 
ซึ่งเป็นการยอมรบัที่ผู้ใช้บรกิารเชื่อว่าการใช้บรกิารจากภายนอกเพื่อพฒันาระบบงาน จะเป็น
การเพิ่มสมรรถภาพและประสิทธิภาพในการท างานขององค์การของผู้ใช้บรกิารให้มากขึ้น 
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Agarwal and Prasad (1999); Teo, Lim and Lai (1999); Venkatesh and Davis (2000)  ได้
กล่าวว่า เทคโนโลยทีีน่ ามาใชน้ัน้ก่อใหเ้กดิประโยชน์และเทคโนโลยนีัน้เสนอทางเลอืกทีม่คีุณค่า
ส าหรบัการปฏบิตังิาน ถา้ใชเ้ทคโนโลยใีหม่นี้จะท าใหไ้ดง้านทีม่คีุณภาพดขีึน้หรอืท าใหง้านเสรจ็
เรว็ยิง่ขึน้ ซึ่งจะเกี่ยวโยงไปถงึการท าให้มรีายได้เพิม่ขึน้ถอืเป็นแรงจูงใจภายนอก (Extrinsic 
Motivation)  

ในส่วนของการยอมรบัการใช้บรกิารจากภายนอกเพื่อพฒันาระบบงาน สมมตฐิานข้อ    
ที่ 3 ได้ศกึษาความสมัพนัธ์ของการรบัรู้ความง่ายของการใช้บรกิารจากภายนอกเพื่อพฒันา
ระบบงาน และการรบัรู้ประโยชน์ของการใช้บรกิารจากภายนอกเพื่อพฒันาระบบงาน ผลการ
วิเคราะห์ได้สนับสนุนว่าการรับรู้ความง่ายของการใช้งานบริการจากภายนอกเพื่อพัฒนา
ระบบงานมคีวามสมัพนัธใ์นเชงิบวกต่อการรบัรูป้ระโยชน์ สอดคลอ้งกบั Agarwal and Prasad, 
(1999) ทีไ่ด้กล่าวว่า การรบัรูค้วามง่ายในการใช้งานมอีทิธพิลต่อทางอ้อมต่อการรบัรูป้ระโยชน์  
สมมตฐิานขอ้ที ่4 และ 5 การรบัรูป้ระโยชน์และการรบัรูค้วามง่ายของการใชบ้รกิารจากภายนอก
เพื่อพฒันาระบบงาน มอีทิธพิลต่อทศันคติต่อการใช้บรกิารจากภายนอกเพื่อพฒันาระบบงาน 
จากผลการวเิคราะหจ์ะเหน็ไดว้่า การรบัรูป้ระโยชน์และการรบัรูค้วามง่ายของการใชบ้รกิารจาก
ภายนอกเพื่อพฒันาระบบงาน มคีวามสมัพนัธเ์ชงิบวกต่อทศันคตขิองผูม้อี านาจตดัสนิใจเลอืกใช้
บรกิาร โดยการรบัรูป้ระโยชน์จะมคีวามสมัพนัธก์บัทศันคตกิารใชบ้รกิารมากกว่าการรบัรูค้วาม
ง่ายของการใช้งาน ส าหรบัประเดน็ที่ลูกค้าส่วนใหญ่จะรบัรู้ประโยชน์ของการใช้บริการบรษิัท
ภายนอกพฒันาระบบงาน คอื ท าให้เกิดความง่ายในการท างานมากขึ้น, องค์การท างานได้
รวดเรว็มากยิง่ขึน้และองคก์ารสามารถบรรลุภารกจิส าคญัและท างานไดม้ากกว่าที่จะเป็นไปได้ 
สมมตฐิานขอ้ที ่6 ทศันคตต่ิอการใชบ้รกิารภายนอกเพื่อพฒันาระบบงานมอีทิธพิลต่อความตัง้ใจ
ในการใช้บริการจากภายนอกเพื่อพัฒนาระบบงาน แสดงให้เห็นว่า ทัศนคติต่อการใช้มี
ความสมัพนัธ์เชิงบวกต่อความตัง้ใจในการใช้บรกิารจากภายนอกเพื่อพฒันาระบบงาน เมื่อ
ลูกค้ามทีศันคติที่ดแีละเห็นว่าการใช้บรกิารจากภายนอกพฒันาระบบงานเป็นความคดิที่ดีจะ
ส่งผลใหม้คีวามตัง้ใจในการใชบ้รกิารมากขึน้  

จากผลการวเิคราะห์สามารถอภิปรายผลจ าแนกตามช่วงอายุและประเภทองค์การของ    
ผูว้่าจา้งในวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ส าหรบัการจ าแนกช่วงอายุของผู้มอี านาจ
ในการตดัสนิใจเลอืกใช้บรกิารจากภายนอกเพื่อพฒันาระบบงานพบว่า ผู้มอี านาจในการตดัสนิใจ
เลอืกใชบ้รกิารในช่วงอายุ 21-30 ปี มติคิวามไวว้างใจมอีทิธพิลต่อการยอมรบัประโยชน์จากการใช้
บรกิารภายนอกพฒันาระบบงาน เนื่องจากคนกลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่มปีระสบการณ์ในการตัดสินใจ
เลอืกใชบ้รกิารจากภายนอกค่อนขา้งน้อยและอาจจะมคีวามพรอ้มในธุรกจิไม่เพยีงพอ อกีทัง้การ
ตดัสนิใจจา้งบรษิทัภายนอกเขา้มาพฒันาระบบงานอาจจะมคีวามเสีย่งในการลงทุนได ้จงึต้องการผู้
ใหบ้รกิารทีส่ามารถเชื่อใจไดแ้ละมคีวามรูค้วามสามารถด้านเทคโนโลยสีารสนเทศเป็นอย่างด ีและ
ประเด็นที่ผู้ว่าจ้างในช่วงอายุ 21-30ปี ให้ความส าคัญอย่างมากคือบริษัทผู้ให้บริการต้องมี
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ความสมัพนัธแ์ละทีด่กีบัลูกคา้รวมถงึมกีารปฏบิตัต่ิอลูกคา้อย่างสุภาพ  ส าหรบัในกลุ่ม 31-40 ปี
นัน้ การตอบสนองต่อลูกคา้และการประกนัคุณภาพการใหบ้รกิารของผูใ้หบ้รกิารมอีทิธพิลต่อการ
ยอมรบัการใชบ้รกิารภายนอก ผู้ใหบ้รกิารต้องสามารถตอบสนองต่อผู้รบับรกิารอย่างรวดเรว็และ
ตรงตามความต้องการของผู้รบับรกิารด้วยความเต็มใจและกระตอืรอืรน้ที่จะช่วยเหลอืเมื่อลูกค้า
ต้องการหรอืเกดิปญัหา อีกทัง้ผู้ให้บรกิารต้องมทีกัษะในด้านการจดัการและจดัสรรทรพัยากรใน
การท างานใหเ้พยีงพอต่อความตอ้งการของผูร้บับรกิาร การแก้ไขปญัหาเฉพาะหน้าเพื่อใหลู้กคา้ได้
เหน็ถงึความสามารถของผูใ้หบ้รกิาร (Gottschalk and Solli-Saether, 2006)  ส าหรบัในกลุ่มช่วง
อายุ 41 ปีขึน้ไป ปจัจยัด้านคุณภาพการให้บรกิารที่อทิธพิลต่อการยอมรบัของ ผู้มอี านาจในการ
ตดัสนิใจคอื มติกิารศกึษาและมติคิวามไวว้างใจไดข้องผูใ้หบ้รกิาร ผูว้่าจา้งในกลุ่มนี้ใหค้วามส าคญั
กบัการศึกษา การให้ความรู้และการอบรมวธิกีารใช้ระบบงานที่ได้ว่าจา้งให้พฒันาเนื่องจากกลุ่ม
ช่วงอายุนี้มีการเรียนรู้ด้วยตนเองในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการใช้งานโปรแกรม
คอมพวิเตอรค์่อนขา้งน้อยกว่ากลุ่มอื่นๆ และในมติขิองความไว้วางใจผู้ว่าจา้งในกลุ่มนี้ต้องการผู้
ใหบ้รกิารทีส่ามารถเกบ็รกัษาขอ้มลูขององคก์ารไดเ้ป็นอย่างด ีการใชบ้รกิารจากภายนอกดา้นการ
พัฒนาระบบค่อนข้างมีความเสี่ยงในด้านข้อมูลขององค์การ เนื่องจากว่าต้องมีการส่งข้อมูล
เกีย่วกบัธุรกจิองคก์ารใหก้บับรษิทัภายนอกหากขอ้มลูเกดิสูญหายหรอืเสยีหายอาจท าใหเ้กดิความ
เสยีหายแก่องค์การได้ นอกจากนี้พนักงานของผู้ให้บรกิารต้องมคีวามสมัพนัธ์และการปฏบิตัทิี่ดี
และสุภาพกบัพนกังานของผูร้บับรกิาร 

 ในส่วนของการจ าแนกตามประเภทขององค์การ องค์การประเภทการผลติ มติกิาร
ประกนัคุณภาพและมติกิารศกึษา เป็นปจัจยัทางด้านคุณภาพการให้บรกิารที่มอีทิธพิลต่อการ
ยอมรบัการใชบ้รกิารจากภายนอกเพื่อพฒันาระบบงาน องคก์ารประเภทนี้ต้องการผูใ้หบ้รกิารที่
มคีวามน่าเชื่อใจมกีารปฏบิตัต่ิอพนักงานของผู้รบับรกิารอย่างสุภาพและมสีมัพนัธอ์นัดรีะหว่าง
กนัในการช่วงเวลาเริม่ต้นจนสิ้นสุดกระบวนการพฒันาระบบงาน ส าหรบัองค์การประเภทการ
บรกิาร ปจัจยัด้านคุณภาพการให้บรกิารที่มอีทิธพิลต่อยอมรบัการใช้บรกิารจากภายนอกเพื่อ
พฒันาระบบงานคอืการตอบสนองต่อลูกค้าและการประกนัคุณภาพการ องค์การประเภทการ
บรกิารจะมคีวามแตกต่างจากประเภทการผลิตหรอืการค้าเนื่องจากการบรกิารเป็นสิ่งที่ไม่
สามารถจบัตอ้งไดเ้ป็นนามธรรม การใหบ้รกิารดา้นการพฒันาระบบงานส าหรบัผูว้่าจา้งในกลุ่มนี้
ประเดน็ของการบรกิารให้ตรงตามความต้องการและถูกต้องจงึมคีวามส าคญัมากและผู้รบัจา้ง
ต้องมคีวามเต็มใจที่จะช่วยเหลอืผู้ว่าจา้งเมื่อเกดิมปีญัหาเกิดขึน้ และส าหรบัองค์การประเภท
การคา้ปลกี-คา้ส่ง มติคิวามไวว้างใจ มติกิารศกึษาและมติกิารตอบสนองต่อลูกคา้เป็นปจัจยัดา้น
คุณภาพการใหบ้รกิารทีม่อีทิธพิลต่อการยอมรบัการใชบ้รกิารจากภายนอกเพื่อพฒันาระบบของ
ผู้ว่าจา้งในการพฒันาระบบงานจะต้องมคีวามรวดเรว็และตรงตามระยะเวลาที่ได้ท าสญัญาไว้
และต้องมคีวามใส่ใจในการอบรมวิธกีารใช้งานระบบให้กบัพนักงานของผู้ว่าจา้ง จากผลการ
วเิคราะหจ์ะเหน็ไดว้่าองคก์ารแต่ละประเภทมปีจัจยัดา้นคุณภาพการใหบ้รกิารทีม่อีทิธพิลต่อการ
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ยอมรบัการใช้บริการจากภายนอกพัฒนาระบบงานขององค์การแตกต่างกัน ประเภทของ
องค์การทีม่คีวามแตกต่างกนัอาจจะมคีวามแตกต่างกนัในด้านกระบวนการท างาน รปูแบบการ
จดัการและความรู้ การน าเทคโนโลยสีารสนเทศมาใช้ควรเลือกใช้ให้สนับสนุนและตรงกับ
ลกัษณะขององคก์าร เพื่อใหเ้กดิประโยชน์สงูสุดกบัองคก์าร  

 

  



 
 

 

บทท่ี 5 

 

สรุป ข้อจ ากัดงานวิจัยและข้อเสนอแนะ 

 
งานวิจัยน้ีท าให้ทราบถึงปัจจัยด้านคุณภาพการให้บริการของผู้ให้บริการภายนอกด้าน

พัฒนาระบบงานที่มีอิทธิพลต่อการยอมรับการใช้บริการภายนอกพัฒนาระบบงานของผู้ว่าจ้าง

ในองค์การวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ในภาพรวมและจ าแนกในช่วงอายุของ 
ผู้ว่าจ้างรวมไปถึงประเภทองค์การ โดยในบทน้ีน าเสนอในส่วนของสรุปผลการศึกษา ข้อจ ากัด

ของงานวิจัยและข้อเสนอแนะที่ได้จากงานวิจัยและส าหรับงานวิจัยในอนาคต 
 

5.1  สรุปผล 
 

5.1.1  สรุปผลการศึกษาปัจจัยด้านคุณภาพการให้บริการท่ีมีผลต่อการยอมรับการ

ใช้บริการจากภายนอกในภาพรวมของผู้ว่าจ้างในวิสาหกิจขนาดกลางและ 

          ขนาดย่อม (SMEs) 

1) องค์การวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ซึ่งเป็นองค์การที่เคย

ใช้บริการภายนอกพัฒนาระบบงานมีการยอมรับคุณภาพการให้บริการจากองค์การภายนอกเพื่อ
พัฒนาระบบงาน ในมิติการประกันคุณภาพ มิติการศึกษาและมิติความไว้วางใจ 

2) ปัจจัยด้านคุณภาพการให้บริการมิติการประกันคุณภาพและมิติการศึกษา

ของผู้ให้บริการมีอิทธิพลต่อการรับรู้ประโยชน์ของการใช้บริการภายนอกพัฒนาระบบงานของผู้
ว่าจ้างในวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) 

3) ปัจจัยด้านคุณภาพการให้บริการมิติความไว้วางใจมีอิทธิพลต่อการรับรู้
ความง่ายของการใช้บริการภายนอกพัฒนาระบบงานของผู้ว่าจ้างในวิสาหกิจขนาดกลางและ

ขนาดย่อม (SMEs) 

4) การรับรู้ความง่ายของการใช้บริการภายนอกพัฒนาระบบงานมีสัมพันธ์กับ
การรับรู้ประโยชน์ของการใช้บริการภายนอกพัฒนาระบบงาน ผู้ว่าจ้างในวิสาหกิจขนาดกลาง

และขนาดย่อมเห็นว่าการใช้บริการภายนอกไม่จ าเป็นต้องใช้เวลาในการเรียนรู้มากนักและไม่มี
ความซับซ้อนในการใช้บริการส่งผลให้เห็นถึงประโยชน์ของการใช้บริการที่ช่วยพัฒนาการ

ท างานขององค์การให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
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5) ผู้ว่าจ้างในวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมมีการยอมรับการใช้บริการ

จากภายนอกเพื่อพัฒนาระบบงานโดยการรับรู้ประโยชน์ของการใช้บริการจากภายนอกและรับรู้
ถึงความง่ายของการใช้บริการจากภายนอก 

6) ความง่ายของการใช้บริการจากภายนอกเพ่ือพัฒนาระบบงานส่งผลให้มี
ทัศนคติที่ดีต่อการตัดสินเลือกใช้บริการจากภายนอกเพ่ือพัฒนาระบบงานในองค์การ 

7) ผู้ว่าจ้างในวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) มีทัศนคติที่ดีต่อการใช้

บริการภายนอกพัฒนาระบบงานและมีความตั้งใจที่จะใช้บริการต่อไปในอนาคต 
8) แนวโน้มของระบบงานที่ผู้ว่าจ้างในวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 

(SMEs) ใช้บริการภายนอกพัฒนา  3 อันดับแรก ได้แก่ ระบบบัญชี ระบบเงินเดือน และระบบขาย/
สั่งซื้อสินค้า ตามล าดับ 

5.1.2  สรุปผลการศึกษาปัจจัยด้านคุณภาพการให้บริการท่ีมีผลต่อการยอมรับการ

ใช้บริการจากภายนอกโดยแบ่งตามกลุ่มช่วงอายุของผู้ว่าจ้างในวิสาหกิจ

ขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) 

1)  ช่วงอายุ 21-30 ปี ความไว้วางใจได้ของผู้ให้บริการจากภายนอกเป็นปัจจัย

ที่มีอิทธิพลต่อการยอมรับการใช้บริการจากภายนอกเพื่อพัฒนาระบบงาน 

2)  ช่วงอายุ 31-40 ปี การตอบสนองต่อลูกค้าและการประกันคุณภาพการ

ให้บริการของผู้ให้บริการจากภายนอกเป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการยอมรับการใช้บริการจาก

ภายนอกเพื่อพัฒนาระบบงาน 

3)  ช่วงอายุ 41 ปีขึ้นไป การศึกษาให้ความรู้และอบรมการใช้งานระบบงานและ

ความไว้วางใจได้ของผู้ให้บริการจากภายนอกเป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการยอมรับการใช้บริการ

จากภายนอกเพื่อพัฒนาระบบงาน 

5.1.3  สรุปผลการศึกษาปัจจัยด้านคุณภาพการให้บริการท่ีมีผลต่อการยอมรับการ

ใช้บริการจากภายนอกโดยแบ่งตามประเภทองค์การของผู้ว่าจ้างใน

วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) 

1)  ประเภทการผลิต การประกันคุณภาพของผู้ให้บริการและการศึกษา การให้

ความรู้และจัดอบรมการใช้งานระบบให้กับพนักงานของผู้รับบริการเป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการ

ยอมรับการใช้บริการจากภายนอกเพ่ือพัฒนาระบบงาน 
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2)  ประเภทการบริการ การตอบสนองต่อลูกค้าและการประกันคุณภาพการ

ให้บริการของผู้ให้บริการจากภายนอกเป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการยอมรับการใช้บริการจาก

ภายนอกเพื่อพัฒนาระบบงาน 

3)  ประเภทการค้าปลีก-ค้าส่ง ความไว้วางใจได้, การตอบสนองต่อลูกค้าหรือ

ผู้รับบริการและการศึกษาให้ความรู้และอบรมการใช้งานระบบงานและของผู้ให้บริการจาก

ภายนอกเป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการยอมรับการใช้บริการจากภายนอกเพื่อพัฒนาระบบงาน 

 จากสรุปผลการวิจัยที่ได้กล่าวมาข้างต้นสามารถเขียนเป็นรูปแสดงความสัมพันธ์

ส าหรับงานวิจัยน้ีได้ดังภาพที่ 5.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 5.1 กรอบแนวคิดงานวิจัย (ใหม่) 

 

5.2  ข้อจ ากัดงานวิจัย 
 

1) กลุ่มตัวอย่างมีขนาดค่อนข้างเล็กหากเปรียบเทียบกับจ านวนองค์การวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อม (SMEs) ที่มีอยู่ในปัจจุบัน ท าให้ไม่สามารถสะท้อนภาพรวมของการยอมรับ

การใช้บริการภายนอกพัฒนาระบบงานขององค์การทั้งประเทศได้  

การยอบรับการใช้บริการภายนอกเพ่ือพัฒนาระบบงาน คุณภาพการให้บริการ 

 
การประกัน

คุณภาพ 

 

ความไว้วางใจ 

การรับรู้ประโยชน์ของ

การใช้บริการภายนอก

เพ่ือพัฒนาระบบงาน 

การรับรู้ความง่ายของ

การใช้บริการภายนอก

เพ่ือพัฒนาระบบงาน 

ทัศนคติต่อการใช้

บริการภายนอกเพ่ือ

พัฒนาระบบงาน 

ความตั้งใจในการใช้

บริการภายนอกเพ่ือ

พัฒนาระบบงาน 

 

การศึกษา 
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2) ขนาดและการกระจายของประเภทองค์การของกลุ่มตัวอย่างผู้ตอบแบบสอบถามมี

การกระจายตัวน้อยและไม่สอดคล้องกับกลุ่มประชากรที่ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม (สสว.) ได้ส ารวจไว้ จากการวิจัยในครั้งน้ีพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็น
ผู้ว่าจ้างในองค์การประเภทการผลิตและการบริการ ดังนั้นจึงท าให้เห็นในมุมมองของทั้งสอง
ประเภทองค์น้ีได้ชัดเจนกว่าประเภทอ่ืนๆ  

3) วิธีการเก็บข้อมูลใช้วิธีการส ารวจโดยใช้แบบสอบถามออนไลน์ พบว่าผู้ตอบ

แบบสอบถามส่วนใหญ่อยู่ใน ช่วงอายุ 21- 30 ปี  เน่ืองจากคนกลุ่มช่วงอายุน้ีมีความคุ้นเคยกับการ
ใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์และใช้ระยะเวลาในการใช้งานคอมพิวเตอร์มากกว่ากลุ่มช่วงอายุอ่ืนๆ 

และกิจกรรมส่วนใหญ่ที่ใช้งานคือ ค้นหาข้อมูลและติดตามข่าวสาร รองลงมา คือ รับ-ส่งอีเมล์, เล่น
เกมส์และอ่ืนๆ ตามล าดับ จากผลการส ารวจการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (กระทรวง

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร, 2554) 

 

5.3  ข้อเสนอแนะ 
 

 5.3.1  ข้อเสนอแนะท่ีได้จากงานวิจัย 

5.3.1.1  ข้อเสนอแนะในภาพรวมของผู้ว่าจ้างในวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ย่อม (SMEs) ปัจจัยด้านคุณภาพการให้บริการที่ถูกมาใช้พิจารณาในการตัดสินใจใช้บริการจาก

ภายนอกเพื่อพัฒนาระบบงานคือ ความไว้วางใจได้ของผู้ให้บริการ การประกันคุณภาพของผู้
ให้บริการ และการให้ความรู้จากผู้ให้บริการ  ผู้ให้บริการจากภายนอกควรให้ความส าคัญในแต่

ละประเด็น คือ   

1)  ความไว้วางใจได้ของผู้ให้บริการเป็นปัจจัยที่กระตุ้นให้ผู้รับบริการ
ตัดสินใจใช้บริการภายนอกให้เข้ามารับผิดชอบพัฒนาระบบงานให้องค์การ ความไว้วางใจนั้น

ต้องมีตั้งแต่เริ่มต้นของความสัมพันธ์ระหว่างผู้ให้บริการและผู้รับบริการ หากมีการเริ่มต้น
ความสัมพันธ์และปฏิบัติระหว่างกันที่ดีแล้วก็จะส่งผลดีต่อการด าเนินงานเช่นกัน 

2)  การประกันคุณภาพการให้บริการของผู้ให้บริการ การประกัน

คุณภาพการให้บริการถือได้ว่าเป็นเครื่องหมายอย่างหน่ึงที่จะแสดงให้ผู้บริการเห็นว่าบริษัทผู้
ให้บริการสามารถพัฒนาระบบงานที่มีคุณภาพและยกระดับประสิทธิภาพการท างานขององค์การ

ผู้รับบริการให้เพิ่มมากขึ้น เครื่องมือที่จะแสดงให้ผู้รับบริการเห็นถึงการประกันคุณภาพ อาจจะ
อยู่ในรูปแบบของมาตรฐาน  ISO ต่างๆ เครื่องมือควบคุมคุณภาพซอฟต์แวร์ หรืออาจจะเป็น

ประกาศนียบัตรรับรองทักษะความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในสาขาต่างๆ สิ่งเหล่าน้ีบริษัทผู้

ให้บริการจ าเป็นต้องมีการพัฒนาอย่างต่อเน่ืองทั้งในส่วนของพนักงานและกระบวนการท างาน
ภายในองค์การ 
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3)  การศกึษาการให้ความรู ้หรอืการจดัอบรมการใช้งานระบบงาน
ให้กบัพนักงานหรอืผู้ใช้งานขององค์การผู้รบับรกิาร ผู้ให้บรกิารจ าเป็นต้องให้ความส าคญัใน
เรื่องของทกัษะความรูค้วามสามารถพืน้ฐานของพนักงาน การใชง้านต้องไม่มคีวามซบัซอ้นจน
ท าให้เกดิความต่อต้านการใชง้านจากผู้รบับรกิาร เนื่องจากผูใ้ชง้านระบบส่วนใหญ่ไม่มคีวามรู้
ความเชีย่วชาญดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ 

5.3.1.2  ปจัจยัดา้นคุณภาพการใหบ้รกิารทีม่ผีลต่อการตดัสนิใจของผูว้่าจา้งใน
วสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ในแต่ละกลุ่มช่วงอายุทีผู่้รบัจา้งพฒันาระบบงาน
ควรทราบและน ามาปรบัใชใ้นการใหบ้รกิารใหเ้หมาะกบัผูว้่าจา้งในแต่ละช่วงอาย ุดงันี้ 

1)  กลุ่มช่วงอายุ 21-30 ปี ปจัจยัหลกัที่ผู้ว่าจา้งในกลุ่มช่วงอายุน้ีให้
ความส าคญัคอื ความไว้วางใจ ผู้ว่าจา้งในกลุ่มนี้จะให้ความส าคญัและเวลาในการด าเนินงาน
หลักขององค์การเป็นส่วนใหญ่ ดังนัน้จึงต้องการผู้ให้บริการที่สามารถเชื่อใจได้ มีความรู้
ความสามารถดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศเป็นอย่างดเีพื่อช่วยพฒันาระบบงานขององคก์าร 

2)  กลุ่มของช่วงอายุ 31-40 ปี ซึ่งเป็นกลุ่มที่มปีระสบการณ์ในการ
ท างานและด าเนินกิจการมาแล้วเป็นระยะเวลาพอสมควร การตอบสนองต่อลูกค้าและการ
ประกนัคุณภาพของเป็นเรือ่งทีผู่ใ้หบ้รกิารควรค านึงถงึ  

3)  กลุ่มอายุตัง้ 41 ปีขึน้ไปเป็นกลุ่มทีม่ปีระสบการณ์การท างานและ
การตดัสนิใจเลอืกใชบ้รกิารจากภายนอกมาแลว้ค่อนขา้งมากแต่อาจจะไม่มคีวามเชีย่วชาญหรอื
ช านาญในเรื่องเทคโนโลยสีารสนเทศและจงึให้ความส าคญัในเรื่องของการให้ความรู้ การ
ฝึกอบรมการใชง้านระบบงานทีไ่ดว้่าจา้งใหพ้ฒันาและตอ้งการผูใ้หบ้รกิารทีส่ามารถไวว้างใจได้  

5.3.1.3  ในกรณีประเภทขององค์การ ผู้ว่าจ้างจะให้ความส าคญัในประเด็นที่
ต่างๆ กนั  ดงันี้ 

  1)  ประเภทการผลติ ผูร้บัจา้งพฒันาระบบงานจากภายนอกองคก์าร
ควรให้ความส าคญัถึงเรื่องการประกันคุณภาพการให้บรกิารและการศึกษาในแง่ของการให้
ความรู ้การจดัอบรมวธิกีารใชร้ะบบงานใหแ้ก่พนกังานของผูว้่าจา้ง  

2)  ประเภทการบริการ ผู้ว่าจ้างในกลุ่มนี้ จะพิจารณาเรื่องการ
ตอบสนองต่อลูกค้าเป็นสิ่งส าคัญพัฒนาและยงัค านึงถึงการประกันคุณภาพการให้บริการ
เช่นเดยีวกบัองคก์ารการผลติ ผูใ้หบ้ริการจากภายนอกดา้นการพฒันาระบบงานควรศกึษาและ
ท าความเขา้ใจลกัษณะเฉพาะของแต่ละองค์การเพื่อสามารถตอบสนองต่อความต้องการของ
ลกูคา้ไดอ้ยา่งชดัเจนและถูกตอ้ง 

3)  ประเภทการค้าปลีก-ค้าส่ง สิ่งที่ผู้รบัพฒันาระบบงานจะต้องให้
ความส าคญัคอืความไวว้างใจทีจ่ะไดร้บัจากผูว้่าจา้ง ผูใ้หบ้รกิารตอ้งแสดงใหเ้หน็ถงึความเชื่อมัน่
และความน่าเชื่อถือในความสามารถของการพฒันาระบบงานให้มปีระสทิธภิาพและก่อให้เกิด
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ประโยชน์สงูสุดต่อผูร้บับรกิาร อกีทัง้ยงัตอ้งใส่ใจในเรือ่งของการฝึกอบรมการวธิกีารใชง้านระบบ
ใหก้บัพนกังานขององคก์ารผูว้่าจา้ง  

  
 5.3.2  ข้อเสนอแนะเพ่ืองานวิจยัในอนาคต 

5.3.2.1  ส าหรบัขนาดของกลุ่มตวัอยา่งหากมกีารขยายขนาดของกลุ่มตวัอยา่ง
ใหใ้หญ่ขึน้จะท าใหส้ามารถวเิคราะหผ์ลงานวจิยัไดช้ดัเจนยิง่ขึน้ 

5.3.2.2  การเกบ็รวบรวมขอ้มลูควรเลอืกวธิกีารเกบ็รวบรวมขอ้มลูทีส่ามารถ
ครอบคลุมจ านวนกลุ่มตวัอยา่งไดอ้ยา่งทัว่ถงึและเหมาะสม เช่น วธิกีารสมัภาษณ์จากผูค้ าตอบ
โดยตรง หรอืการเกบ็ขอ้มลูจากแบบสอบถามดว้ยตนเอง เป็นตน้ 
  5.3.2.3  งานวจิยัครัง้น้ีไดท้ าการศกึษาถงึมุมมองของผูใ้ชบ้รกิารในปจัจยัดา้น
คุณภาพที่มผีลต่อการยอมรบัการใช้บรกิารจากภายนอกเพื่อพฒันาระบบงาน ซึ่งเป็นมุมมอง
ของผูใ้ช้บรกิารเพยีงมุมมองเดยีว แต่หากในอนาคตสามารถศกึษาถงึมุมมองของผู้ให้บรกิารที่
มองถงึปจัจยัด้านคุณภาพการให้บรกิารที่มผีลต่อการตดัสนิใจของผู้ใช้บรกิารด้วยจะท าให้ผล
ของงานวจิยัมคีวามหลากหลายมากขึน้และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ให้มคีวามเหมาะสมกบั
องคก์ารของผูใ้หบ้รกิาร ในการวจิยัอาจจะมกีารปรบัเปลีย่นตวัแปรอสิระใหม้คีวามเหมาะสมและ
เกีย่วขอ้งกบัมมุมองดว้ย  
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แบบสอบถาม 

เร่ือง "ปัจจยัด้านคณุภาพการให้บริการท่ีมีอิทธิพลต่อการยอมรบัของผูว่้าจ้างใน 

วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs): กรณีผู้ให้บริการด้านการ 

พฒันาระบบงาน (Application Development Outsourcing)" 

 

 



 
 

 
 

แบบสอบถาม 

งานวิจัยน้ีเป็นส่วนหน่ึงของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาโท สาขาการจัดการระบบสารสนเทศ 

คณะสถิติประยุกต์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) ผลของการวิจัยใน ครั้งน้ีเพ่ือเป็น

ประโยชน์ทางการศึกษาและสามารถน าไปเป็นแนวทางในการปรับปรุงคุณภาพการให้บริการ

ด้านการพัฒนาระบบงานของบริษัทผู้ให้บริการให้ตรงตามความต้องการและเป็นที่พึงพอใจของ

ผู้ว่าจ้างในวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) 

 

แบบสอบถามชุดน้ีประกอบด้วย 3 ส่วน คือ 

  ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 

  ส่วนที่ 2 คุณภาพการให้บริการ 

  ส่วนที่ 3 การรับรู้เกี่ยวกับการใช้บริการ 

 

ส่วนท่ี 1 ข้อมูลทั่วไป  

 ค าถามในส่วนน้ีเป็นค าถามที่เกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถามและองค์กร 

 ให้ท่านใส่เครื่องหมาย  ในช่อง  ที่ตรงกับตัวท่านและองค์กรมากที่สุด 

1. เพศ                 ชาย                               หญิง 

2. อายุ                         21-30 ปี                                31-40 ปี   

   41-50 ปี                               51-60 ปี  

                                  60 ปีขึ้นไป 

3. ระดับการศึกษา               มัธยมศึกษาตอนปลาย          อนุปริญญา/เทียบเท่า 

   ปริญญาตรี                        ปริญญาโท 

   ปริญญาเอก
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4. สาขาที่จบการศึกษา           วิทยาการคอมพิวเตอร์/IT     สาธารณสุข 

 เศรษฐศาสตร์                   วิศวกรรมศาสตร์ 

 วิทยาศาสตร์                    ครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ 

 เกษตร                            อ่ืนๆ ___________ 

 นิเทศศาสตร์/ศิลปศาสตร์ 

 บริหารธุรกิจ/การตลาด/บัญชี 

5. ประสบการณ์ในการท างานจนถึงปัจจุบัน   

 < = 5 ปี                         6 – 10 ปี  

11 – 15 ปี            16 – 20 ปี 

  > = 21 ปี 

6. ต าแหน่งงานในองค์กร       เจ้าของกิจการ                   ผู้จัดการทั่วไป  

  ผู้จัดการฝ่าย IT            ผู้จัดการฝ่ายการตลาด 

  ผู้จัดการฝ่ายบัญชี              อ่ืนๆ___________ 

7. ประเภทขององค์กร   การผลิต             การบริการ  

 การค้าส่ง                      การค้าปลีก 

8. ประเภทธุรกิจ (เลือกได้เพียงข้อเดียว)   

  เกษตรกรรม   การท าเหมืองแร่และเหมืองหิน 

  การผลิต   การไฟฟ้า ก๊าซ และการประปา 

  ก่อสร้าง   โรงแรมและภัตตาคาร 

  การประมง   ขนส่ง/สถานที่เก็บสินค้า 

  ตัวกลางทางการเงิน  สุขภาพ/สังคมสงเคราะห์  

  อสังหาริมทรัพย์  บริการชุมชน สังคม 

  การศึกษา  ขายปลีก ขายส่ง 

 บริหารราชการ/ ประกันสังคมภาคบังคับ 

  อ่ืน_________________ 

9. จ านวนพนักงานในองค์กร  ___________________________________ คน 

 

10. รายได้รวมขององค์กรต่อปี   ต ่ากว่า 1ล้านบาท        1-5 ล้านบาท   
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 5-10 ล้านบาท       10-15 ล้านบาท   

 15 ล้านบาทขึ้นไป 

11. องค์กรมีหน่วยงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) หรือไม่  

 มี                   ไม่มี 

12. ระบบงานใดที่องค์กรท่านเคยใช้บริการคือ (เลือกได้หลายข้อ) 

  ระบบเงินเดือน  ระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 

   ระบบบัญชี   ระบบวางแผนการผลิต  

  ระบบขาย/สั่งซื้อสินค้า   ระบบขนส่งสินค้า   

  ระบบบริหารลูกค้าสัมพันธ์ (CRM)  

  อ่ืนๆ ________________________ 

 

ส่วนท่ี 2 คุณภาพการให้บริการ  
 

             ค าถามเกี่ยวกับคุณภาพการให้บริการของผู้ให้บริการด้าน
การพัฒนาระบบงาน (Application Development Outsourcing) ให้ท่านเลือกตัวเลขที่อธิบาย

คุณภาพการให้บริการที่ท่านได้รับมากที่สุด ตัวเลขมีความหมายดังน้ี  
 

5 = เห็นด้วยอย่างยิ่ง   4 = เห็นด้วย   3 = ไม่แน่ใจ   2 = ไม่เห็นด้วย   1 =   ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง 
 

ประเด็นพิจารณา 

ระดับการรับรู้คุณภาพท่ีได้

หลังจากรับบริการ 

5 4 3 2 1 

1. บริษัทผู้ให้บริการมีการติดตามการพัฒนา

ระบบงานตามก าหนดเวลาในสัญญา 

     

2. บริษัทผู้ให้บริการแนะน าวิธีการแก้ปัญหาในเชิง
ปฏิบัติเมื่อเกิดปัญหาขึ้น 

     

3. บริษัทผู้ให้บริการพัฒนาระบบงานได้ตรงตาม

ความต้องการของลูกค้า 

     

4. บริษัทผู้ให้บริการดูแลจัดการคุณภาพของ

ระบบงานที่พัฒนาตลอดการให้บริการ 

     

5. บริษัทผู้ให้บริการให้ค าแนะน าที่เหมาะสมกับ      
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ประเด็นพิจารณา 

ระดับการรับรู้คุณภาพท่ีได้

หลังจากรับบริการ 

5 4 3 2 1 

สถานการณ์หรือปัญหาที่เกิดขึ้นแก่ลูกค้า 

6. บริษัทผู้ให้บริการให้ความช่วยเหลืออย่างเต็มใจ

เมื่อลูกค้าต้องการ 

     

7. บริษัทผู้ให้บริการตอบสนองความต้องการของ
ลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว 

     

8. บริษัทผู้ให้บริการมีความรู้ทางด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศเป็นอย่างดี 

     

9. บริษัทผู้ให้บริการมีทักษะในการน าเสนอเป็นอย่าง

ดี 

     

10. บริษัทผู้ให้บริการมีการส่ือสารกันอย่างดี
ระหว่างหัวหน้า ทีมงานและองค์กรของลูกค้า 

     

11. บริษัทผู้ให้บริการมีการส่ือสารกันอย่างดี

ระหว่างหัวหน้า ทีมงานและองค์กรของลูกค้า 

     

12. บริษัทผู้ให้บริการแก้ไขปัญหาด้วยมุมมอง
ของการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

     

13. บริษัทผู้ให้บริการเก็บรักษาข้อมูลที่เป็น

ความลับขององค์กรได้อย่างดี 

     

14. บริษัทผู้ให้บริการปฏิบัติกับลูกค้าอย่างสุภาพ      

15. บริษัทผู้ให้บริการมีความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า      

16. บริษัทผู้ให้บริการสร้างความเช่ือใจให้กับ
ลูกค้าได้ 

     

17. พนักงานของบริษัทผู้ให้บริการได้รับการ

สนับสนุนที่ดีจากบริษัทผู้ให้บริการ 

     

18. พนักงานของบริษัทผู้ให้บริการมีการท างาน

เป็นทีมที่ดี 

     

19. บริษัทผู้ให้บริการให้ความส าคัญกับบทบาท
ของผู้จัดการโครงการ 

     

20. บริษัทผู้ให้บริการตระหนักถึงปัญหาหลักของ

ลูกค้า 
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ประเด็นพิจารณา 

ระดับการรับรู้คุณภาพท่ีได้

หลังจากรับบริการ 

5 4 3 2 1 

21. บริษัทผู้ให้บริการมีความเข้าใจถึงวิสัยทัศน์,

เป้าหมายและกระบวนการทางธุรกิจของลูกค้า 

     

22. บริษัทผู้ให้บริการเข้าใจถึงความต้องการใน
การพัฒนาและปรับปรุงระบบงานของลูกค้า 

     

23. บริษัทผู้ให้บริการพัฒนาระบบงานตาม

ยุทธศาสตร์ทางธุรกิจขององค์กรลูกค้า 

     

24. บริษัทผู้ให้บริการก าหนดบทบาทของทีมงาน

ในการพัฒนาระบบงานอย่างชัดเจน 

     

25. บริษัทผู้ให้บริการคัดเลือกทีมงานมืออาชีพ
ส าหรับพัฒนาระบบงานของลูกค้า 

     

26. บริษัทผู้ให้บริการจัดท าตารางเวลาการ

ด าเนินงานในการให้บริการพัฒนาระบบงานของ
ลูกค้าขึ้นมาโดยเฉพาะ 

     

27. บริษัทผู้ให้บริการนิยามขอบเขตของ

ระบบงานที่พัฒนาได้อย่างชัดเจนและแม่นย า 

     

28. บริษัทผู้ให้บริการมีการจัดหาแผนรองรับการ

เปลี่ยนแปลงที่อาจจะเกิดขึ้น 

     

29. บริษัทผู้ให้บริการมีการทดสอบระบบงานที่
พัฒนาขึ้นก่อนที่จะน ามาติดตั้งใช้งาน 

     

30. บริษัทผู้ให้บริการสามารถที่จะขจัดปัญหาที่

เกิดขึ้นในระบบที่พัฒนาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

     

31. บริษัทผู้ให้บริการมีการรายงาน

ความก้าวหน้าของการด าเนินงานให้ลูกค้าทราบ 

     

32. บริษัทผู้ให้บริการจัดฝึกอบรมการใช้งาน
ระบบให้กับลูกค้า 

     

 

 

ส่วนท่ี 3 การรับรู้เกี่ยวกับการใช้บริการ  
               ในส่วนน้ีเป็นค าถามที่ใช้ในการ
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ประเมินงานการพัฒนาระบบงานของบริษัทผู้ให้บริการ ให้ท่านเลือกตัวเลขที่ตรงกับการประเมิน

ของท่านให้มากที่สุด ตัวเลขมีความหมายดังน้ี  
 

5 = มากที่สุด 4 = มาก 3 = ปานกลาง 2 = น้อย 1 =   น้อยที่สุด 
 

ประเด็นท่ีพิจารณา ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 

1. การใช้บริการจากภายนอกในการพัฒนา

ระบบงานเป็นการปรับปรุงประสิทธิผลขององค์กร 

     

2. การใช้บริการจากภายนอกในการพัฒนา
ระบบงานเป็นการปรับปรุงคุณภาพของระบบงาน 

     

3. การใช้บริการจากภายนอกในการพัฒนา

ระบบงานท าให้สามารถบรรลุภารกิจส าคัญใน
องค์กร 

     

4. การใช้บริการจากภายนอกในการพัฒนา
ระบบงานช่วยให้องค์กรท างานได้มากกว่าที่จะ

เป็นไปได้ 

     

5. การใช้บริการจากภายนอกในการพัฒนา
ระบบงานเป็นการช่วยลดต้นทุนขององค์กร 

     

6. การใช้บริการจากภายนอกในการพัฒนา

ระบบงานช่วยให้พนักงานขององค์กรท างานได้
ตามเป้าหมาย 

     

7. การใช้บริการจากภายนอกในการพัฒนา

ระบบงานท าให้องค์กรท างานรวดเร็วมากยิ่งขึ้น 

     

8. การใช้บริการจากภายนอกในการพัฒนา
ระบบงานท าให้เกิดความง่ายในการท างานมาก

ขึ้น 

     

9. โดยรวมพบว่า การใช้บริการจาก
ภายนอกในการพัฒนาระบบงานมีประโยชน์ 

     

10. ท่านมีความเข้าใจในวิธีการใช้บริการจาก

ภายนอกในการพัฒนาระบบงาน 

     

11. การใช้บริการจากภายนอกในการพัฒนา      
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ประเด็นท่ีพิจารณา ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 

ระบบงานไม่ต้องใช้ความมานะพยายามมาก 

12. ท่านพบว่าการใช้บริการจากภายนอกใน

การพัฒนาระบบงานมีความง่ายในการใช้บริการ 

     

13. ท่านคิดว่าง่ายที่จะบรรลุผลต่างๆ ที่ท า
ผ่านการบริการจากภายนอกในการพัฒนา

ระบบงาน 

     

14. การใช้บริการจากภายนอกในการพัฒนา
ระบบงานเป็นการง่ายที่จะแบ่งปันความเสี่ยงกับผู้

ให้บริการ 

     

15. ท่านรู้สึกชอบที่จะใช้บริการจากภายนอก
ในการพัฒนาระบบงาน 

     

16. บริษัทผู้ให้บริการจากภายนอกมี

ทางเลือกที่น่าดึงดูดใจในการพัฒนาระบบงานของ
องค์กร 

     

17. การใช้บริการจากภายนอกในการพัฒนา

ระบบงานเป็นความคิดที่ดี 

     

18. การใช้บริการจากภายนอกในการพัฒนา

ระบบงานเป็นการสร้างสภาพแวดล้อมในการ

ท างานที่น่าพอใจให้กับองค์กร 

     

19. สมมติว่ามีบริษัทพัฒนาระบบงานจาก

ภายนอก ท่านมีความตั้งใจที่จะใช้บริการ 

     

20. ถ้าหากท่านสามารถเข้าถึงผู้ให้บริการ
จากภายนอกในการพัฒนาระบบงาน ท่านคาดว่า

จะใช้บริการจากพวกเขา 

     

21. ในอนาคตท่านตั้งใจที่จะเพิ่มการใช้
บริการจากภายนอกในการพัฒนาระบบงาน 

     

22. ท่านตั้งใจที่จะใช้บริการจากภายนอกใน

การพัฒนาระบบงานบ่อยเท่าที่ต้องการ 

     

 



 
 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ข 

 

รายละเอียดผลการวิเคราะหค์วามน่าเช่ือถือของแบบสอบถาม  

(Reliability) 

 

  



 
 

 

ตารางแสดงผลการวิเคราะหค์วามน่าเช่ือถือ  
 

Case Processing Summary 

  N % 

Cases Valid 30 100.0 

Excludeda 0 .0 

Total 30 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure. 

 

ตวัแปรมติกิารประกนัคุณภาพ (Assurance) 
 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.818 4 

 

ตวัแปรมติกิารตอบสนองต่อลกูคา้ (Responsiveness) 
 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.860 3 

 

ตวัแปรมติคิวามไวว้างใจ (Reliability) 
 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.920 11 
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ตวัแปรมติคิวามเขา้อกเขา้ใจ (Empathy) 
 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.865 4 
 

ตวัแปรมติกิระบวนการ (Process) 
 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.903 8 

 

ตวัแปรมติกิารศกึษา (Education) 
 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.848 1 
 

ตวัแปรการรบัรูป้ระโยชน์ (Perceived of Usefulness) 
 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.941 9 

 

ตวัแปรการรบัรูค้วามง่ายของการใชง้าน (Perceived Ease of Use) 
 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.719 5 
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ตวัแปรทศันคตต่ิอการใช ้(Attention to Use) 
 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.864 4 
 

ตวัแปรความตัง้ใจในการใช ้(Intention to Use) 
 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.848 1 
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ภาคผนวก ค 

 

รายละเอียดตารางผลการวิเคราะหท์างสถิติ 
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ตารางแสดงรายละเอียดการวิเคราะห์ถดถอยส าหรับสมมติฐานข้อท่ี 1 

Variables Entered/Removeda 

Model Variables Entered 
Variables 
Removed Method 

1 
Education . 

Stepwise (Criteria: Probability-of-F-to-enter <= 
.050, Probability-of-F-to-remove >= .100). 

2 
Assurance . 

Stepwise (Criteria: Probability-of-F-to-enter <= 
.050, Probability-of-F-to-remove >= .100). 

a. Dependent Variable: Perceived of Usefulness 
 

Model Summary 

Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 

1 .613a .376 .367 .52554 

2 .651b .424 .408 .50820 

a. Predictors: (Constant), Education  

b. Predictors: (Constant), Education, Assurance  

 

ANOVAc 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 12.627 1 12.627 45.719 .000a 

Residual 20.990 76 .276   

Total 33.617 77    

2 Regression 14.247 2 7.123 27.582 .000b 

Residual 19.370 75 .258   

Total 33.617 77    

a. Predictors: (Constant), Education     

b. Predictors: (Constant), Education, Assurance    

c. Dependent Variable: Perceived of Usefulness   
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Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 2.038 .275  7.408 .000 

Education .466 .069 .613 6.762 .000 

2 (Constant) 1.077 .467  2.307 .024 

Education .383 .074 .504 5.149 .000 

Assurance .323 .129 .245 2.505 .014 

a. Dependent Variable: Perceived of Usefulness   

 

ตารางแสดงรายละเอียดการวิเคราะห์ถดถอยส าหรับสมมติฐานข้อท่ี 2 
 

Variables Entered/Removeda 

Model 
Variables 
Entered 

Variables 
Removed Method 

1 
Reliability . 

Stepwise (Criteria: Probability-of-F-to-enter <= .050, 
Probability-of-F-to-remove >= .100). 

a. Dependent Variable: Ease of Use 
 

Model Summary 

Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 

1 .438a .192 .181 .56708 

a. Predictors: (Constant), Reliability  

 

ANOVAb 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 5.806 1 5.806 18.054 .000a 

Residual 24.440 76 .322   

Total 30.246 77    

a. Predictors: (Constant), Reliability    

b. Dependent Variable: Ease of Use    
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Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 1.374 .488 
 

2.814 .006 

Reliability .516 .121 .438 4.249 .000 

a. Dependent Variable: Ease of Use 
   

 

ตารางแสดงรายละเอียดการวิเคราะห์ถดถอยส าหรับสมมติฐานข้อท่ี 3 

Variables Entered/Removeda 

Model 
Variables 
Entered 

Variables 
Removed Method 

1 
Ease of Use . 

Stepwise (Criteria: Probability-of-F-to-enter <= 
.050, Probability-of-F-to-remove >= .100). 

a. Dependent Variable: Perceived of Usefulness 

 

Model Summary 

Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 

1 .589a .347 .339 .53724 

a. Predictors: (Constant), Ease of Use  

 

ANOVAb 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 11.681 1 11.681 40.471 .000a 

Residual 21.936 76 .289   

Total 33.617 77    

a. Predictors: (Constant), Ease of Use    

b. Dependent Variable: Perceived of Usefulness   
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Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 1.721 .341  5.053 .000 

Ease of Use .621 .098 .589 6.362 .000 

a. Dependent Variable: Perceived of Usefulness    

 

ตารางแสดงรายละเอียดการวิเคราะห์ถดถอยส าหรับสมมติฐานข้อท่ี 4 และ 5 
 

Variables Entered/Removeda 

Model 
Variables 
Entered 

Variables 
Removed Method 

1 Perceived of 
Usefulness 

. 
Stepwise (Criteria: Probability-of-F-to-enter <= .050, 
Probability-of-F-to-remove >= .100). 

2 
Ease of Use . 

Stepwise (Criteria: Probability-of-F-to-enter <= .050, 
Probability-of-F-to-remove >= .100). 

a. Dependent Variable: Attitudes 

 

Model Summary 

Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 

1 .769a .591 .585 .40175 

2 .824b .679 .670 .35827 

a. Predictors: (Constant), Perceived of Usefulness 

b. Predictors: (Constant), Perceived of Usefulness, Ease of Use 
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ANOVAc 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 17.701 1 17.701 109.669 .000a 

Residual 12.267 76 .161   

Total 29.968 77    

2 Regression 20.341 2 10.171 79.235 .000b 

Residual 9.627 75 .128   

Total 29.968 77    

a. Predictors: (Constant), Perceived of Usefulness   

b. Predictors: (Constant), Perceived of Usefulness, Ease of Use  

c. Dependent Variable: Attitudes    

 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) .826 .271  3.049 .003 

Perceived of Usefulness .726 .069 .769 10.472 .000 

2 (Constant) .359 .263  1.367 .176 

Perceived of Usefulness .521 .076 .552 6.813 .000 

Ease of Use .366 .081 .367 4.535 .000 

a. Dependent Variable: Attitudes     

ตารางแสดงรายละเอียดการวิเคราะห์ถดถอยส าหรับสมมติฐานข้อท่ี 6 

Variables Entered/Removeda 

Model 
Variables 
Entered 

Variables 
Removed Method 

1 
Attitudes . 

Stepwise (Criteria: Probability-of-F-to-enter <= 
.050, Probability-of-F-to-remove >= .100). 

a. Dependent Variable: Intention to Use 
 



147 
 

 

Model Summary 

Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 

1 .844a .713 .709 .39687 

a. Predictors: (Constant), Attitudes  

 

ANOVAb 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 29.728 1 29.728 188.739 .000a 

Residual 11.971 76 .158   

Total 41.699 77    

a. Predictors: (Constant), Attitudes    

b. Dependent Variable: Intention to Use    

 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) .034 .266  .127 .899 

Attitudes .996 .072 .844 13.738 .000 

a. Dependent Variable: Intention to Use    

 

ตารางแสดงรายละเอียดการวิเคราะห์ถดถอยส าหรับสมมติฐาน (ช่วงอายุ) 
 

1) กลุ่มท่ี 1 ช่วงอายุ 21-30 ปี 
 

Variables Entered/Removed
a
 

Model 

Variables 

Entered 

Variables 

Removed Method 

1 
Reliability . 

Stepwise (Criteria: Probability-of-F-to-enter <= .050, 

Probability-of-F-to-remove >= .100). 

a. Dependent Variable: Perceived of Usefulness 
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Model Summary 

Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 

1 .519
a
 .270 .246 .53822 

a. Predictors: (Constant), Reliability  

 

ANOVA
b
 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 3.315 1 3.315 11.442 .002
a
 

Residual 8.980 31 .290   

Total 12.295 32    

a. Predictors: (Constant), Reliability 
   

b. Dependent Variable: Perceived of Usefulness 
  

 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 1.384 .734  1.886 .069 

Reliability .589 .174 .519 3.383 .002 

a. Dependent Variable: Perceived of Usefulness 
  

Variables Entered/Removed 

a. Dependent Variable: Ease of Use 

2) กลุ่มท่ี 1 ช่วงอายุ 31-40 ปี 

Variables Entered/Removed
a
 

Model 

Variables 

Entered 

Variables 

Removed Method 

1 
Responsiveness . 

Stepwise (Criteria: Probability-of-F-to-enter <= .050, 

Probability-of-F-to-remove >= .100). 

a. Dependent Variable: Perceived of Usefulness 

 

Model Summary 

Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 

1 .762
a
 .580 .566 .43171 

a. Predictors: (Constant), Responsiveness  
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ANOVA
b
 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 7.479 1 7.479 40.127 .000
a
 

Residual 5.405 29 .186   

Total 12.883 30    

a. Predictors: (Constant), Responsiveness 
   

b. Dependent Variable: Perceived of Usefulness 
  

 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) .791 .520  1.523 .139 

Responsiveness .804 .127 .762 6.335 .000 

a. Dependent Variable: Perceived of Usefulness 
   

 

Variables Entered/Removed
a
 

Model 

Variables 

Entered 

Variables 

Removed Method 

1 
Assurance . 

Stepwise (Criteria: Probability-of-F-to-enter <= .050, 

Probability-of-F-to-remove >= .100). 

a. Dependent Variable: Ease of Use 

 

Model Summary 

Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 

1 .560
a
 .314 .290 .59172 

a. Predictors: (Constant), Assurance  

 

ANOVA
b
 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 4.646 1 4.646 13.270 .001
a
 

Residual 10.154 29 .350   

Total 14.800 30    

a. Predictors: (Constant), Assurance 
   

b. Dependent Variable: Ease of Use 
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Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) .459 .814  .564 .577 

Assurance .738 .202 .560 3.643 .001 

a. Dependent Variable: Ease of Use 
   

 

3) กลุ่มท่ี 1 ช่วงอายุ 41 ปีข้ึนไป 
 

Variables Entered/Removed
a
 

Model 

Variables 

Entered 

Variables 

Removed Method 

1 
Education . 

Stepwise (Criteria: Probability-of-F-to-enter <= .050, 

Probability-of-F-to-remove >= .100). 

2 
Reliability . 

Stepwise (Criteria: Probability-of-F-to-enter <= .050, 

Probability-of-F-to-remove >= .100). 

a. Dependent Variable: Perceived of Usefulness 

 

Model Summary 

Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 

1 .662
a
 .438 .392 .48070 

2 .867
b
 .751 .706 .33432 

a. Predictors: (Constant), Education  

b. Predictors: (Constant), Education, Reliability 
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ANOVA
c
 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 2.165 1 2.165 9.371 .010
a
 

Residual 2.773 12 .231   

Total 4.938 13    

2 Regression 3.709 2 1.854 16.591 .000
b
 

Residual 1.229 11 .112   

Total 4.938 13    

a. Predictors: (Constant), Education 
   

b. Predictors: (Constant), Education, Reliability 
  

c. Dependent Variable: Perceived of Usefulness 
  

 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 2.198 .427  5.149 .000 

Education .371 .121 .662 3.061 .010 

2 (Constant) -2.308 1.248  -1.849 .092 

Education .414 .085 .739 4.868 .000 

Reliability 1.136 .306 .564 3.716 .003 

a. Dependent Variable: Perceived of Usefulness   

 

Variables Entered/Removed
a
 

Model 

Variables 

Entered 

Variables 

Removed Method 

1 
Reliability . 

Stepwise (Criteria: Probability-of-F-to-enter <= .050, 

Probability-of-F-to-remove >= .100). 

a. Dependent Variable: Ease of Use 

 

Model Summary 

Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 

1 .592
a
 .351 .297 .47976 

a. Predictors: (Constant), Reliability  
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ANOVA
b
 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 1.492 1 1.492 6.483 .026
a
 

Residual 2.762 12 .230   

Total 4.254 13    

a. Predictors: (Constant), Reliability 
   

b. Dependent Variable: Ease of Use 
   

 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) -1.091 1.673  -.652 .527 

Reliability 1.107 .435 .592 2.546 .026 

a. Dependent Variable: Ease of Use 
   

 

ตารางแสดงรายละเอียดการวิเคราะห์ถดถอยส าหรับสมมติฐาน  

(ประเภทองค์การ) 

1) ประเภทองค์การการผลิต 

Variables Entered/Removed
a
 

Model 

Variables 

Entered 

Variables 

Removed Method 

1 
Assurance . 

Stepwise (Criteria: Probability-of-F-to-enter <= .050, 

Probability-of-F-to-remove >= .100). 

2 
Education . 

Stepwise (Criteria: Probability-of-F-to-enter <= .050, 

Probability-of-F-to-remove >= .100). 

a. Dependent Variable: Perceived of Usefulness 

 

Model Summary 

Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 

1 .820
a
 .673 .661 .41179 

2 .852
b
 .725 .705 .38419 

a. Predictors: (Constant), Assurance  

b. Predictors: (Constant), Assurance, Education 
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ANOVA
c
 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 9.764 1 9.764 57.580 .000
a
 

Residual 4.748 28 .170   

Total 14.512 29    

2 Regression 10.527 2 5.263 35.659 .000
b
 

Residual 3.985 27 .148   

Total 14.512 29    

a. Predictors: (Constant), Assurance 
   

b. Predictors: (Constant), Assurance, Education 
  

c. Dependent Variable: Perceived of Usefulness 
  

 

 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) -.813 .612  -1.329 .195 

Assurance 1.175 .155 .820 7.588 .000 

2 (Constant) -.573 .580  -.988 .332 

Assurance .812 .215 .567 3.777 .001 

Education .297 .130 .341 2.273 .031 

a. Dependent Variable: Perceived of Usefulness 
  

 

 

Variables Entered/Removed
a
 

Model 

Variables 

Entered 

Variables 

Removed Method 

1 
Education . 

Stepwise (Criteria: Probability-of-F-to-enter <= .050, 

Probability-of-F-to-remove >= .100). 

a. Dependent Variable: Ease of Use 

 

 

 

 



154 
 

 

 

Model Summary 

Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 

1 .477
a
 .227 .200 .55659 

a. Predictors: (Constant), Education  

 

ANOVA
b
 

Model Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 

1 Regression 2.554 1 2.554 8.244 .008
a
 

Residual 8.674 28 .310   

Total 11.228 29    

a. Predictors: (Constant), Education 
   

b. Dependent Variable: Ease of Use 
   

 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 1.969 .516  3.819 .001 

Education .364 .127 .477 2.871 .008 

a. Dependent Variable: Ease of Use 
   

 

2) ประเภทองค์การการบริการ 
 

Variables Entered/Removed
a
 

Model 

Variables 

Entered 

Variables 

Removed Method 

1 
Responsiveness . 

Stepwise (Criteria: Probability-of-F-to-enter <= .050, 

Probability-of-F-to-remove >= .100). 

a. Dependent Variable: Perceived of Usefulness 

 

Model Summary 

Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 

1 .532
a
 .283 .258 .52960 

a. Predictors: (Constant), Responsiveness 
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ANOVA
b
 

Model Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 

1 Regression 3.209 1 3.209 11.441 .002
a
 

Residual 8.134 29 .280   

Total 11.343 30    

a. Predictors: (Constant), Responsiveness 
   

b. Dependent Variable: Perceived of Usefulness 
  

 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 2.007 .607  3.305 .003 

Responsiveness .505 .149 .532 3.382 .002 

a. Dependent Variable: Perceived of Usefulness 
   

 

Variables Entered/Removed
a
 

Model 

Variables 

Entered 

Variables 

Removed Method 

1 
Assurance . 

Stepwise (Criteria: Probability-of-F-to-enter <= .050, 

Probability-of-F-to-remove >= .100). 

a. Dependent Variable: Ease of Use 

 

Model Summary 

Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 

1 .420
a
 .177 .148 .57180 

a. Predictors: (Constant), Assurance  

 

 

ANOVA
b
 

Model Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 

1 Regression 2.036 1 2.036 6.226 .019
a
 

Residual 9.482 29 .327   

Total 11.517 30    

a. Predictors: (Constant), Assurance 
   

b. Dependent Variable: Ease of Use 
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Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 1.348 .849  1.586 .123 

Assurance .534 .214 .420 2.495 .019 

a. Dependent Variable: Ease of Use    

 

3) ประเภทองค์การการค้าปลีก-ค้าส่ง 
 

Variables Entered/Removed
a
 

Model 

Variables 

Entered 

Variables 

Removed Method 

1 
Education . 

Stepwise (Criteria: Probability-of-F-to-enter <= .050, 

Probability-of-F-to-remove >= .100). 

a. Dependent Variable: Perceive of Use fullness 

 

Model Summary 

Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 

1 .678
a
 .460 .424 .45512 

a. Predictors: (Constant), Education 
 

 

ANOVA
b
 

Model Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 

1 Regression 2.645 1 2.645 12.767 .003
a
 

Residual 3.107 15 .207   

Total 5.752 16    

a. Predictors: (Constant), Education 
   

b. Dependent Variable: Perceived of Usefulness 
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Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 2.330 .380  6.136 .000 

Education .356 .100 .678 3.573 .003 

a. Dependent Variable: Perceived of Usefulness   

 

Variables Entered/Removed
a
 

Model 

Variables 

Entered 

Variables 

Removed Method 

1 
Reliability . 

Stepwise (Criteria: Probability-of-F-to-enter <= .050, 

Probability-of-F-to-remove >= .100). 

2 
Responsiveness . 

Stepwise (Criteria: Probability-of-F-to-enter <= .050, 

Probability-of-F-to-remove >= .100). 

a. Dependent Variable: Ease of Use 

 

Model Summary 

Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 

1 .801
a
 .642 .618 .42234 

2 .881
b
 .776 .744 .34609 

a. Predictors: (Constant), Reliability  

b. Predictors: (Constant), Reliability, Responsiveness 

 

ANOVA
c
 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 4.802 1 4.802 26.922 .000
a
 

Residual 2.676 15 .178   

Total 7.478 16    

2 Regression 5.801 2 2.900 24.214 .000
b
 

Residual 1.677 14 .120   

Total 7.478 16    

a. Predictors: (Constant), Reliability 
   

b. Predictors: (Constant), Reliability, Responsiveness 
  

c. Dependent Variable: Ease of Use 
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Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) -1.073 .870  -1.233 .237 

Reliability 1.100 .212 .801 5.189 .000 

2 (Constant) .092 .819  .113 .912 

Reliability 1.693 .269 1.234 6.293 .000 

Responsiveness -.877 .304 -.566 -2.887 .012 

a. Dependent Variable: Ease of Use     
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