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การน า Business Intelligence (BI) มาใช้ในการจดัการสารสนเทศในองค์การธุรกจิ

ได้รบัความสนใจและมแีนวโน้มสูงขึ้นอย่างมาก งานวิจยันี้ มุ่งศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง
สภาพแวดล้อมขององค์การธุรกิจกบัการใช้ BI โดยใช้วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
(SMEs) เป็นกลุ่มตวัอยา่ง  

งานวจิยัน้ีพฒันากรอบแนวคดิงานวจิยั โดยการประยุกต์ตวัแบบววิฒันาการสารสนเทศ 
(Information Evolution Model) ส าหรบัอธบิายคุณลกัษณะสภาพแวดล้อมขององค์การที่
อทิธพิลต่อการใช้ BI 4 มติิ ได้แก่ ทุนมนุษย์ (Human Capital), กระบวนการความรู ้
(Knowledge process), วัฒนธรรม (Culture) และโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure) และ
ประยุกต์ตวัแบบการยอมรบัเทคโนโลย ี(Technology Acceptance Model) ส าหรบัอธบิายการ
ใชง้าน BI  

ผลการส ารวจจากการตอบแบบสอบถามของผู้ประกอบการ 131 องค์การชีใ้ห้เหน็ว่า 
สภาพแวดล้อมขององค์การ ได้แก่ มติิวฒันธรรม มคีวามสมัพนัธ์ต่อการใช้ BI ในเชงิบวก 
ผลการวจิยัแสดงใหเ้หน็ว่า สภาพแวดลอ้มขององคก์ารทีม่อีทิธพิลต่อการใช ้BI ส าหรบัองคก์าร
ประเภทวสิาหกิจขนาดกางและขนาดย่อมนัน้ คอื วฒันธรรม หากองค์การมวีฒันธรรมที่ดจีะ
ส่งเสรมิใหเ้กดิการใช ้BI ทีสู่งขึน้ตามไปด้วย ในขณะทีม่ติดิา้นอื่นๆ ไม่มคีวามสมัพนัธต่์อการใช ้
BI ขององคก์ารทัง้ในเชงิบวกและลบ 
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The application of Business Intelligence (BI) in Information System Management 

has been being interested continuously by companies. The study aimed to investigate 
the correlation between BI environment and two aspects of perception affecting BI 
usage (Perceived Usefulness and Perceived Ease of Use). The conceptual framework 
of the study was developed from Information Evolution Model in order to state the levels 
of BI maturity of companies, as well as, four dimensions of BI environment (Human 
Capital, Knowledge Process, Infrastructure, and Culture), together with Technology 
Acceptance Model in order to state the levels of BI usage. The sample of the study was 
small and medium enterprises in Thailand. 

The results from the 131 questionnaires administered by business owners 
indicated that merely the culture dimension of BI environment has positive correlation 
with BI usage. The finding shows almost companies have well behavioral to support BI 
usage development. The business owners decide to apply BI for their business in order 
to support business activities without the consideration on the readiness of the 
personnel, knowledge management, or information technology tools. 



 

กิตติกรรมประกาศ 
 

 วิทยานิพนธ์เ รื่อง สภาพแวดล้อมขององค์การที่มีอิทธิพลต่อการใช้ Business 
Intelligence ของ SMEs ในกรุงเทพมหานครและปรมิณฑล ส าเรจ็ลุล่วงได้จากการความ
ช่วยเหลอืและการสนบัสนุนจากบุคคลหลายท่าน ทัง้การใหข้อ้มลูจากส านักงานส่งเสรมิวสิาหกจิ
ขนาดกลางและขนาดยอ่ม, ขอ้มลูจากกรมพฒันาธุรกจิการคา้ กระทรวงพาณิชย,์ ขอ้มลูจากกรม
ส่งเสรมิธุรกจิ กระทรวงอุตสาหกรรม รวมถงึการสละเวลาของผู้ตอบแบบสอบถามทุกท่าน อนั
เป็นประโยชน์ต่องานวจิยัครัง้นี้ 
 ข้าพเจ้าขอขอบพระคุณผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิธินันท์ ธรรมากรนนท์ อาจารย์ที่
ปรกึษาและอาจารยผ์ูค้วบคุมวทิยานิพนธ์ทีก่รุณาสละเวลาในการใหค้ าปรกึษา ค าแนะน า และ
ข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่องานวิจยัในทุกขัน้ตอน และขอขอบพระคุณคณะกรรมทุกท่าน
ส าหรบัค าแนะน า พจิารณา และตรวจสอบวทิยานิพนธใ์หถู้กตอ้งสมบรูณ์ยิง่ขึน้ 
 ขอขอบพระคุณคณาจารย์ทุกท่านที่ได้ถ่ายทอดวิชาความรู้ให้แก่ข้าพเจ้า และ
ขอบพระคุณเจา้หน้าที่คณะสถติิประยุกต์ทุกท่านที่กรุณาให้ความช่วยเหลอืในด้านต่างๆ ด้วย
ไมตรจีติตลอดมา 
 ขอบคุณพี่ ๆ เพื่อน ๆ และน้อง ๆ ทุกคนส าหรบัก าลงัใจและความช่วยเหลือตลอด
ระยะเวลาทีไ่ดศ้กึษาอยูท่ีค่ณะสถติปิระยกุต ์จนวทิยานิพนธเ์ล่มนี้ส าเรจ็ลุล่วงไดด้ว้ยดี 
 ทา้ยสุด ขา้พเจา้ขอกราบขอบพระคุณ และมอบความส าเรจ็ทัง้หมดใหก้บัครอบครวัอนั
เป็นทีร่กัของขา้พเจา้ บดิา มารดา และน้องชาย ผูซ้ึ่งใหก้ าลงัใจและใหก้ารสนับสนุนแก่ขา้พเจา้
ในทุก ๆ ดา้นจนกระทัง่งานวจิยัครัง้นี้ส าเรจ็ลุล่วงไดด้ว้ยด ี
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บทท่ี 1        

 

บทน า                 

 
1.1   ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 

ในยุคที่เทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและตลอดเวลา เช่นเดียวกับระบบ
ธุรกิจที่มีการเปลี่ยนแปลงรวดเร็วจากสภาวการณ์แข่งขันที่ซับซ้อนรุนแรง องค์การธุรกิจจ านวน

มากได้น าเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาเป็นส่วนหน่ึงในการสนับสนุนการด าเนินธุรกิจของ
องค์การ เพื่อสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันขององค์การให้เหนือกว่าองค์การคู่แข่ง (Carr, 

2004)  

การที่องค์การจะสามารถอยู่รอดหรือสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันให้เหนือคู่แข่ง
ได้นั้น นอกจากการน าเครื่องมือทางเทคโนโลยีสารสนเทศมาเป็นส่วนหน่ึงในการด าเนินงานทาง

ธุรกิจ องค์การจ าเป็นจะต้องให้ความส าคัญกับข้อมูลและสารสนเทศ (Data/Information) ที่เก็บ
รวบรวมโดยระบบสารสนเทศอันประกอบไปด้วยเครื่องมือทางเทคโนโลยีสารสนเทศ, ฮาร์ดแวร์ 

ซอฟต์แวร์ หรืออุปกรณ์เทคโนโลยีต่างๆ ที่น ามาใช้ (Baum, 2007) เน่ืองจากผู้บริหารของ

องค์การจ าเป็นต้องใช้ข้อมูล/สารสนเทศที่ถูกต้องแม่นย า, ทันสมัย และทันท่วงทีส าหรับการ
สนับสนุนการตัดสินใจ, การวางแผนหรือการแก้ปัญหาเชิงธุรกิจที่รวดเร็วและทันต่อเหตุการณ์ 

(Bruque and Moyano, 2007, Peppard and Ward, 2004: 189) 
องค์การจะต้องเก็บรวบรวมข้อมูลจ านวนมากจากทั้งภายในองค์การและภายนอก

องค์การ เช่น ข้อมูลการตลาดทั่วไป, ข้อมูลขององค์การคู่แข่ง, ข้อมูลสภาวะเศรษฐกิจในขณะนั้น 

เป็นต้น องค์การจะต้องมีระบบสารสนเทศที่ดีในการคัดเลือกข้อมูล เพื่อการวิเคราะห์ให้ได้
สารสนเทศที่ดีส าหรับสนับสนุนการตัดสินใจ อันจะน าไปสู่การตัดสินใจเชิงธุรกิจ (Decision 

making) การวางแผน (Planning) การวางแผนยุทธศาตร์ (Strategic planning) ที่รวดเร็ว 
(Quickly) ทันท่วงที (Real-time) ในการตอบสนองการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจที่เกิดขึ้น (Turban, 

E., Aronson, J.E., Liang, T. and Sharda, R., 2007) จากที่กล่าวมาข้างต้นท าให้หลาย

องค์การสนใจแนวคิดทางด้าน Business Intelligence หรือ BI แนวคิดน้ีระบุเกี่ยวกับการน า
เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในกระบวนการรวบรวม/จัดการข้อมูลทั้งภายในและภายนอกองค์การ 

การน าข้อมูลเหล่านั้นมากลั่นกรอง, วิเคราะห์, แปลงเป็นสารสนเทศที่เหมาะสมกับความต้องการ 
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และเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินธุรกจิขององคก์าร สารสนเทศทีเ่กดิขึน้จะเป็นรปูแบบของ
รายงานทีส่ะทอ้นใหเ้หน็ถงึมมุมองทัง้ในเชงิกวา้งและเชงิลกึตามความตอ้งการของผูบ้รหิาร เพื่อ
การตดัสนิใจอยา่งมปีระสทิธภิาพในการด าเนินธุรกจิ (Turban et al, 2007, Ref.2.1) 

ผูป้ระกอบการธุรกจิขนาดกลางและขนาดยอ่มหลายองคก์ารน าเทคโนโลยสีารสนเทศมา
ใชใ้นการจดัการขอ้มลูและสารสนเทศ (Data and Information) ส าหรบัการสนบัสนุนกจิกรรม
ทางธุรกจิตามแนวคดิ Business Intelligence หรอื BI มากขึน้ (Klapper, Lewin and Delgado, 
2009) เนื่องจาก BI มจีุดเด่นดา้นรปูแบบการใชง้านทีห่ลากหลายตามลกัษณะกระบวนการธุรกจิ
และวตัถุประสงคข์องกจิกรรมธุรกจิต่าง ๆ ซอฟตแ์วรท์างดา้น BI ส่วนใหญ่สามารถน าเสนอ
ขอ้มลูและสารสนเทศไดห้ลากหลายมุมมอง และสามารถแปลงขอ้มลูและสารสนเทศเหล่านัน้ใน
รปูแบบของรายงานทัง้ในเชงิกวา้งและเชงิลกึ ท าใหผู้บ้รหิารสามารถตดัสนิใจเชงิธุรกจิไดอ้ยา่ง
รวดเรว็และถูกตอ้งแมน่ย า (Turban et al, 2007)  

งานวจิยัหลายฉบบัแสดงใหเ้หน็ถงึประเดน็ทีน่่าสนใจหลายประเดน็เกีย่วกบัการใช ้BI 
ของไทย ไดแ้ก่ องคก์ารไมส่ามารถสรา้งระบบเชื่อมต่อขอ้มลู/สารสนเทศจากทุกส่วนใหอ้ยู่
ภายใตร้ะบบสารสนเทศระบบเดยีวได ้เช่น ผูใ้ชง้านตอ้งน าขอ้มลูออกจากฐานขอ้มลูก่อน แลว้จงึ
น าขอ้มลูเหล่านัน้มาสรา้งรายงานเพื่อการพยากรณ์ขอ้มลู เป็นตน้, องคก์ารส่วนใหญ่ไมส่ามารถ
ใชง้านในส่วนการวเิคราะหข์อ้มลู (Analytics) ไดอ้ยา่งคุม้ค่า เช่น บางองคก์ารสามารถสรา้ง
รายงานส าหรบัการพยากรณ์ขอ้มลูไดเ้พยีงผลลพัธแ์บบเสน้ตรงเท่านัน้ ไมส่ามารถวเิคราะห์
ความสมัพนัธร์ะหว่างตวัแปรต่างๆ หรอืท าแบบจ าลองเพื่อใชใ้นการตดัสนิใจได ้(Davis, Miller 
and Russell, 2006), พนกังานขององคก์ารขาดความรูค้วามเขา้ใจเชงิเทคโนโลยสีารสนเทศ 
ธุรกจิ และการจดัการ ท าใหข้าดโอกาสในการใชแ้ละพฒันา BI ตามความตอ้งการได้ (วทิยา พร
พชัรพงศ์, 2549)  

สภาพแวดลอ้มขององคก์ารมสี่วนส าคญัในการส่งเสรมิการใช ้BI อยา่งมปีระสทิธภิาพ 
การน า BI มาใชใ้นองคก์ารนัน้จ าเป็นตอ้งค านึงถงึผูม้สี่วนเกีย่วขอ้งในการใชข้อ้มลู/สารสนเทศ 
รวมถงึทกัษะของผูใ้ชง้านขอ้มลู/สารสนเทศเหล่านัน้ ซึง่จดัเป็นสภาพแวดลอ้มทางดา้นบุคลากร 
การเชื่อมโยงขอ้มลูและสารสนเทศจากแหล่งขอ้มลูที่หลากหลาย การไหลของขอ้มลูและความ
สอดคลอ้งของสารสนเทศในกจิกรรมธุรกจิดา้นต่าง ๆ จดัเป็นสภาพแวดลอ้มทางดา้น
กระบวนการความรู ้วฒันธรรมองคก์ารและการสนับสนุนของผูบ้รหิาร ความรว่มมอืของบุคลากร 
จดัอยูใ่นสภาพแวดลอ้มทางดา้นวฒันธรรม การน าเครือ่งมอืทางเทคโนโลยสีารสนเทศใหม่ๆ  มา
ปรบัใชก้บัการท างานท าใหผู้ป้ฏบิตักิารตอ้งเรยีนรูแ้ละปรบัตวั องคก์ารตอ้งปรบัเปลีย่น
วฒันธรรมการท างานใหม่ๆ  นอกจากนี้สภาพแวดลอ้มทางดา้นวฒันธรรมยงัรวมถงึทศันคต ิ
ความเชื่อ และบรรทดัฐานทางสงัคมทีบุ่คลากรมต่ีอการใหคุ้ณค่าของขอ้มลู/สารสนเทศดว้ย 
สภาพแวดลอ้มดา้นสุดทา้ย คอื สภาพแวดลอ้มทางดา้นโครงสรา้งพืน้ฐานภายในองคก์าร 
สภาพแวดลอ้มทางดา้นนี้จะเกีย่วขอ้งกบัการใช ้BI ทางดา้นโครงสรา้งของเครือ่งมอืทาง
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เทคโนโลยีสารสนเทศที่จะสนับสนุนระบบ BI รวมถึงมาตรฐาน นโยบาย และการควบคุม

คุณภาพของข้อมูล/สารสนเทศอีกด้วย (Davis et al, 2006) 
แนวโน้มการใช้ BI มีอัตราการเติบโตสูงขึ้นอย่างต่อเน่ืองในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา หลาย

องค์การน า BI มาใช้ในกิจกรรมทางธุรกิจ เช่น การซื้อซอฟต์แวร์ (Software) ส าเร็จรูปมาจัดการ
กับข้อมูลในฐานข้อมูล การจ้างบุคคลภายนอก (Outsourcing) การพัฒนาระบบงานส าหรับงานที่

ส าคัญ เช่น ระบบบัญชีรายรับ-รายจ่าย ระบบคลังสินค้า ระบบบริหารจัดการลูกค้า เป็นต้น 

(Davis et al, 2006) งานวิจัยบางฉบับชี้ให้เห็นว่า การน า BI มาใช้ในองค์การนั้นเกิดความ

ล้มเหลวถึง 2 ใน 3 ของทั้งหมด เน่ืองจากมีปัจจัยหลายด้านที่มีผลต่อการการน า BI มาใช้

สนับสนุนกระบวนการธุรกิจ ไม่ได้มีเพียงแค่ปัจจัยทางด้านเทคโนโลยีเท่านั้น (Kamel and 
Samia, 2002) 

จากข้อมูลที่กล่าวข้างต้นจะพบว่า หลายองค์การให้ความสนใจกับการน า BI มาใช้

สนับสนุนกิจกรรมทางธุรกิจ ซึ่งท าให้แนวโน้มในการใช้ BI มีอัตราเพิ่มขึ้นอย่างต่อเน่ือง ใน
ขณะเดียวกันอัตราการล้มเหลวของการใช้ BI ก็อยู่ในอัตราที่สูงด้วย (Kamel and Samia, 2002) 

เน่ืองจากการน า BI มาใช้ในองค์การอย่างมีประสิทธิภาพนั้นไม่ได้ขึ้นอยู่กับปัจจัยทางด้าน
เทคโนโลยีเพียงอย่างเดียว แต่มีสภาพแวดล้อมหลายด้านที่มีอิทธิพลต่อการใช้ BI ไม่ว่าจะเป็น

บุคลากร, วัฒนธรรมองค์การ หรือเครื่องมือทางเทคโนโลยีสารสนเทศต่างๆ ที่องค์การน ามาใช้

ในการจัดการข้อมูล/สารสนเทศ ดังนั้น งานวิจัยน้ีจึงมุ่งศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง
สภาพแวดล้อมขององค์การกับการใช้ BI ซึ่งสภาพแวดล้อมขององค์การที่ศึกษาประกอบด้วย

สภาพแวดล้อม 4 มิติ ได้แก่ ทุนมนุษย์, กระบวนการความรู้, วัฒนธรรม และโครงสร้างพื้นฐาน 
(Davis et al, 2006) และการใช้ BI  

 

1.2   วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 

เพื่อศึกษาอิทธิพลของสภาพแวดล้อมขององค์การที่มีต่อการใช้ Business Intelligence 
(BI) ของ SMEs ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

 

1.3   ขอบเขตของการศึกษา                
 

1.  การวิจัยน้ีมุ่งพิจารณาอิทธิพลของสภาพแวดล้อมขององค์การ 4 มิติ ได้แก่ ทุน

มนุษย์, กระบวนการความรู้, วัฒนธรรม และโครงสร้างพื้นฐาน ที่มีต่อการใช้ Business 
Intelligence ของ SMEs ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
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2.  การวิจัยน้ีเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม กลุ่มเป้าหมาย คือ ผู้ประกอบการ 

SMEs ที่มีการน าเครื่องมือทางเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้แก่ ซอฟต์แวร์ทางด้าน BI มาใช้ในการ
จัดการข้อมูลและสารสนเทศขององค์การ ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

 

1.4   ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 

1.  ผลการวิจัยเป็นแนวทางในการพัฒนาการใช้ BI อย่างมีประสิทธิภาพส าหรับ

ผู้ประกอบการ SMEs 

2.  ผลการวิจัยแสดงสถานะปัจจุบันของการใช้ BI ในอุตสาหกรรมต่างๆ 
 

1.5  สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 

การวิจัยน้ีประมวลผลข้อมูลโดยใช้โปรแกรม SPSS (Statistical Package for the 

Social Science) เวอร์ชั่น 17 โดยน าข้อมูลจากแบบสอบถามที่ได้จากการส ารวจมาแปลงเป็น
รหัสตัวเลข (Code) เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ โดยมีสถิติที่ใช้ในการวิจัย ดังน้ี 

1.  การค านวณค่าความถี่ (Frequency) และสรุปเป็นค่าร้อยละ (Percentage) ของแบบ

ตรวจสอบรายการ (Check-list) 
2.  การค านวณค่าเฉลี่ย (Mean:X ) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตราฐาน (Standard 

Deviation: S.D.) ของแบบประมาณค่า (Rating scale) ตามมาตราแบบลิเคิร์ท (Likert Scale) 
3.  การวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร โดยการวิเคราะห์ถดถอยแบบพหุ 

(Multiple Linear Regression) 

 
 

 

 



 
 

บทท่ี 2 
 

ทบทวนวรรณกรรม 
 
บทนี้จะน าเสนอแนวคิด ทฤษฎี ตัวแบบ และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ Business 

Intelligence, การใช้ BI ในองค์การ, สภาพแวดล้อมขององค์การต่อการใช้ Business 
Intelligence และการยอมรบัเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึงสมมติฐานงานวิจยัที่ได้จากการ
ทบทวนวรรณกรรม ซึง่มรีายละเอยีดในหวัขอ้ต่าง ๆ ดงันี้ 
 
2.1  นิยามของ Business Intelligence หรือ BI  
 

Collins (1997) กล่าวว่า BI คอื กระบวนการสนับสนุนการตดัสนิใจทางธุรกจิ ดว้ยการ
แปลงขอ้มูลดบิ (Raw data) เป็นสารสนเทศที่ต้องการ เช่น สารสนเทศเกี่ยวกบัตลาด คู่แข่ง 
และลกูคา้ เพื่อใหอ้งคก์ารสามารถวเิคราะหโ์อกาสและอุปสรรคทีจ่ะเกดิขึน้ นอกจากนี้ยงัช่วยให้
องค์การสามารถสรา้งพืน้ฐานส าหรบัการประเมนิประสทิธภิาพการท างาน, ลดเวลาส าหรบัการ
ตดัสนิใจระดบัปฏบิตักิาร, การวางแผนธุรกจิ และการก าหนดยทุธศาสตร ์ 

Eckerson (1999) กล่าวว่า BI คอื กระบวนการในการเปลีย่นขอ้มลูเป็นความรู ้และน า
ความรูท้ี่ได้มาใช้ในการพฒันาธุรกจิ กระบวนการนี้อ านวยความสะดวกในการท างานของผู้ใช ้
โดยการวเิคราะห์ล าดบัชัน้ขอ้มลู และความสมัพนัธข์องขอ้มลูทุกประเภท เช่น ขอ้ความ, เสยีง, 
ภาพเคลื่อนไหว ฯลฯ ด้วยเครื่องมอืและโปรแกรมประยุกต์ ตลอดจนโครงสร้างพื้นฐาน เช่น 
คลงัขอ้มลู (Data warehouse) เป็นตน้ 

Kalakota and Robinson (2000) กล่าวว่า BI คอื โปรแกรมประยุกต์ทีส่ามารถโต้ตอบ
และส่งสารสนเทศที่ได้จากขอ้มูลที่ถูกเก็บรวบรวมไว้ในฐานข้อมูลขนาดใหญ่ไปยงัผู้ใช้ การ
เปลีย่นขอ้มลูดบิใหเ้ป็นสารสนเทศทีใ่ชง้านได ้(actionable intelligence) เพื่อเพิม่ความสามารถ
ทางการแขง่ขนัทางธุรกจิขององคก์าร 

Halliman (2000) กล่าวว่า BI คอื กระบวนการทุกอย่างทีท่ าใหไ้ดส้ารสนเทศทีช่่วยใน
การตดัสนิใจและจดัการธุรกจิในอนาคต 

Thierauf (2001) กล่าวว่า BI คอื ขัน้ตอนสุดทา้ยของระบบสารสนเทศ (Information 
system) ที่แปลงข้อมูล สารสนเทศ และความรู้ ที่ถูกเก็บไว้เป็นภาพรวมของความสามารถ 

http://www.information-management.com/authors/30035.html
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(Capacities) และสภาพแวดล้อมการปฏบิตักิาร (Operational environment) ของบรษิทั เพื่อ
ช่วยเพิม่ประสทิธภิาพในการตดัสนิใจ  

Adelman, Barbusinski and Howard (2002) กล่าวว่า BI คอื ซอฟต์แวรท์ีใ่ชใ้นการเกบ็
รวบรวม, จดัเตรยีม และวเิคราะหข์อ้มลู เพื่อเขา้ถงึสารสนเทศทีจ่ะท าใหผู้ใ้ชท้ าการตดัสนิใจทาง
ธุรกจิไดด้ขีึน้ 

Moss and Atre (2003) กล่าวว่า BI คอื ระบบงานทีท่ างานประสานกนัระหว่างฝ่าย
ปฎบิตักิารทีต่ดิต่อกบัลูกคา้กบัฝ่ายปฏบิตักิารสนับสนุน (operational front-office applications 
with operational back-office applications) เพื่อเขา้ถงึขอ้มูลที่จ าเป็นได้ง่ายขึน้ ท าให้การ
ตดัสนิใจทางธุรกจิแมน่ย าและมปีระสทิธภิาพมากขึน้  

Ranjan (2004) กล่าวว่า BI คอื การน าเทคโนโลยสีารสนเทศมาช่วยในการรวบรวม, 
วเิคราะห ์และแบ่งปนัขอ้มลูรว่มกนั เพื่อเพิม่ประสทิธภิาพในการเขา้ถงึสารสนเทศทีจ่ าเป็น และ
ได้สารสนเทศในเชงิลกึที่เหมาะสมกบัการด าเนินธุรกจิทุกรูปแบบ ส่งผลใหอ้งค์การเกดิรายได้
เพิม่ขึน้, ประหยดัค่าใชจ้า่ย และเพิม่ความสามารถในการแขง่ขนักบัองคก์ารอื่น  

Eckerson (2005) กล่าวว่า BI คอื ระบบส าคญัทีอ่งคก์ารใชใ้นการกลัน่กรองสารสนเทศ
จากขอ้มลูจ านวนมากทีเ่กบ็อยู่ในฐานขอ้มลู, คลงัขอ้มลู, ดาตามารท์ หรอืชุดโปรแกรมประยุกต ์
ผู้ใช้สามารถเข้าถึงสารสนเทศได้ในระดับที่แตกต่างกนั ท าให้สามารถจดัเตรยีมรายงานและ
เขา้ใจความสมัพนัธร์ะหว่างขอ้มลูทีเ่หมาะสมตามภาระงาน 

จากนิยามขา้งต้นสรุปไดว้่า Business Intelligence หรอื BI คอื การน าเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใช้ในกระบวนการรวบรวม/จดัการขอ้มูลทัง้ภายในและภายนอกองค์การ และน า
ขอ้มลูเหล่านัน้มากลัน่กรอง, วเิคราะห,์ แปลงเป็นสารสนเทศทีเ่หมาะสมในรปูแบบของรายงานที่
สะท้อนให้เห็นถึงมุมมองทัง้ในเชิงกว้างและเชิงลึกตามความต้องการของผู้บรหิาร เพื่อ ให้
ผูบ้รหิารตดัสนิใจอยา่งมปีระสทิธภิาพในการด าเนินธุรกจิ 

งานวจิยัน้ีมุง่พจิารณาการใช ้BI ในส่วนทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการใชซ้อฟต์แวร ์จงึน านิยามของ 
Adelman, Barbusinski and Howard กบั Ranjan มาประยุกต์เป็นค านิยามของงานวจิยั ดงันี้ 
Business Intelligence คอื ซอฟต์แวรท์ีน่ ามาใชใ้นการเขา้ถงึ, จดัการ, รวบรวม, แบ่งปนั และ
วเิคราะหข์อ้มลูจากทัง้ภายในและภายนอกองคก์าร เพื่อให้ไดส้ารสนเทศทีเ่ป็นประโยชน์ต่อการ
ตดัสนิใจในแต่ละกจิกรรมธุรกจิ  
 
2.2  การใช้ BI ในองคก์าร 
 
 ปจัจุบนัสภาพการแข่งขนัทางธุรกิจมคีวามซบัซ้อนมากขึ้น ส่งผลให้วฒันธรรมในการ
ด าเนินธุรกจิโดยรวมเปลี่ยนแปลงไป การพฒันาศกัยภาพทางธุรกจิไม่ว่าอุตสาหกรรมใดก็ตาม
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จะตอ้งมเีทคโนโลยสีารสนเทศเขา้มาเป็นส่วนหนึ่ง องคก์ารขนาดใหญ่หลายองคก์ารน า BI มาใช้
ในการสนับสนุนการตดัสนิใจในการด าเนินธุรกิจ และมแีนวโน้มสูงขึน้เรื่อย ๆ (Bruque and 
Moyano, 2007) การน าเอา BI มาใช้สนับสนุนกจิกรรมทางธุรกจิอย่างมปีระสทิธภิาพนัน้ 
นอกจากการน าโปรแกรมประยุกต์หรอืซอฟต์แวร ์BI มาใชใ้นกระบวนการธุรกจิแลว้ ผู้บรหิาร
ต้องค านึงถงึทกัษะของบุคลากรในการน าสารสนเทศทีไ่ด้จากโปรแกรมประยุกต์หรอืซอฟต์แวร์
เหล่านัน้มาใชใ้นการตดัสนิใจใหต้รงประเดน็และเกดิประโยชน์สงูสุด (Kamel and Samia, 2002) 
 การน า BI มาใช้สนับสนุนกจิกรรมธุรกจิเป็นกระบวนการน าเครื่องมอืทางเทคโนโลยี
สารสนเทศมาเป็นส่วนหนึ่งในกระบวนการทางธุรกิจ เครื่องมือเหล่านี้จะส่งผลให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงกระบวนการท างานของบุคลากรทัง้ทางตรงและทางอ้อม การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศใหม่ ๆ ท าใหบุ้คลากรจ าเป็นต้องปรบัเปลีย่นวธิกีารคดิและการท างาน หากบุคลากร
ไม่มคีวามพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงอาจเกิดการตอบสนองในเชงิลบ เช่น การต่อต้านการใช้
เครื่องมอืทางเทคโนโลยสีารสนเทศใหม่ ๆ เป็นต้น การตอบสนองในเชงิลบนี้จะท าใหอ้งค์การ
ไมไ่ดร้บัประโยชน์การจากน า BI มาใชเ้พื่อสรา้งความเปรยีบทางการแข่งขนัใด ๆ (Thomas P., 
2009) ดงันัน้ ผู้บรหิารจงึต้องมกีารวางแผนส าหรบัการน า BI มาใช้ในองค์การ การวางแผนนี้
จะตอ้งครอบคลุมการเปลีย่นแปลงดา้นการจดัการ โครงสรา้ง ระบบ วธิกีาร งาน การปฏบิตังิาน 
และการพฒันาศกัยภาพการท างานของบุคคล การเปลีย่นแปลงเหล่านี้มผีลต่อประสทิธภิาพการ
ใช้ BI โดยทัว่ไปแล้วการจัดการเปลี่ยนแปลงนั ้น ผู้บริหารจะต้องอธิบายกระบวนการ
เปลีย่นแปลงใหผู้ท้ีเ่กีย่วขอ้งรบัรูแ้ละต้องอธบิายเหตุผลของการเปลีย่นแปลงอย่างตรงไปตรงมา 
ผูบ้รหิารตอ้งออกแบบวธิกีารเปลีย่นแปลงทีส่อดคลอ้งกบัเป้าหมายขององคก์าร สภาพแวดลอ้ม
ภายในและนอกองค์การ วัฒนธรรมดัง้เดิมขององค์การ แนวคิดและทัศนคติของบุคลากร 
นอกจากนี้ผูบ้รหิารต้องพรอ้มทีจ่ะช่วยเหลอืบุคลากรในการรบัมอืกบัการเปลีย่นแปลง ซึง่วธิทีี่ดี
ที่สุด คอื การให้บุคลากรมสี่วนร่วมในการเปลี่ยนแปลงโดยตรง (Nadler, Tushman and 
Nadler, 2004) 
  

 
 
ภาพท่ี 2.1 พฤตกิรรมพืน้ฐานการด าเนินการขององคก์าร 
แหล่งท่ีมา: Nadler, Tushman and Nadler, 1997: 181. 
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ภาพที ่2.1 แสดงถงึพฤตกิรรมพืน้ฐานการด าเนินการขององค์การเมื่อมกีารน า BI มา
เป็นเครื่องมอืหนึ่งในการด าเนินการขององค์การ โดยมอีงค์ประกอบหลกัได้แก่ บุคคล , การ
ท างาน, วฒันธรรม และโครงสรา้งระบบ องคป์ระกอบหลกัทัง้ 4 องคป์ระกอบสามารถอธบิายได ้
ดงันี้ องคป์ระกอบด้านบุคคล หมายถงึ ความสามารถของพนักงาน , แรงจูงใจ และพฤตกิรรม 
องค์ประกอบดา้นการท างานที่หมายถงึ งาน, วธิกีาร และขอ้มลู องค์ประกอบดา้นวฒันธรรมที่
หมายถงึ บรรทดัฐาน, ค่านิยม, เครอืขา่ยบุคลากร, บทบาท, อ านาจ และแนวทางการปฏบิตังิาน
ในองคก์าร และองคป์ระกอบดา้นโครงสรา้งระบบทีห่มายถงึ ระบบปฎบิตักิาร , ทมีงาน และกล
ยุทธ์ต่างๆ เปรยีบได้กบัสภาพแวดล้อมมติโิครงสรา้งพื้นฐาน สามารถน ามาประยุกต์ใช้ในการ
พฒันาการใช้ BI ขององค์การต่างๆ ได้ เพื่อให้เกิดความสอดคล้องในเรื่องของการวาง
ยทุธศาสตร ์โครงสรา้ง ระบบ และกระบวนการในการเปลีย่นแปลงทีส่อดคลอ้งขององคก์ารได้ 
 
2.3  สภาพแวดล้อมขององคก์ารต่อการใช้ BI 
 

การศึกษาสภาพแวดล้อมขององค์การที่มอีิทธพิลต่อการน า BI มาใช้เป็นเครื่องมอื
สนับสนุนการด าเนินงานทางธุรกิจ ท าให้ทราบถึงปจัจัยที่ส่งเสริมหรือเป็นอุปสรรคต่อ
ประสิทธิภาพการใช้ BI ขององค์การ งานวิจัยนี้ เลือกตัวแบบวิวัฒนาการสารสนเทศ 
(Information Evolution Model หรอื IEM) ส าหรบัอธบิายสภาพแวดลอ้มขององคก์าร ตวัแบบนี้
พฒันามาจากการวเิคราะหก์ารใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศในการจดัการขอ้มูลและสารสนเทศของ
องค์การทุกขนาดจากทุกอุตสาหกรรมแล้วสรุปเป็นตัวแบบที่สามารถแสดงระดับการ ใช้
สารสนเทศขององคก์าร ซึ่งจะช่วยใหอ้งคก์ารสามารถก าหนดขอบเขตและวางแผนยุทธศาสตร์
การพฒันา BI เพื่อการใชส้ารสนเทศในการสนับสนุนการด าเนินงานทางธุรกจิขององคก์ารอย่าง
มปีระสทิธภิาพทัง้ในระยะสัน้และระยะยาว (Davis et al, 2006) 

ตวัแบบววิฒันาการสารสนเทศนี้ประกอบดว้ยสภาพแวดลอ้มขององคก์ารทีส่ าคญั 4 มติ ิ
ที่มอีิทธพิลต่อการใช้ BI ได้แก่ มติิทุนมนุษย์, มติิกระบวนการความรู้, มติิวฒันธรรม, มติิ
โครงสรา้งพืน้ฐาน และคุณลกัษณะการใชส้ารสนเทศขององคก์าร 5 ระดบั โดยคุณลกัษณะการ
ใชส้ารสนเทศจะบ่งชีถ้งึระดบัการพฒันา BI ขององคก์าร (Canes, M. 2009; Davis et al, 2006) 

  
2.3.1  สภาพแวดล้อมขององคก์ารท่ีมีผลต่อการใช้ BI 
การศกึษาและวเิคราะหก์ารใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศในการจดัการขอ้มลูและสารสนเทศ

ขององคก์ารทุกขนาดจากทุกอุตสาหกรรมของ SAS พบว่า ระบบ BI สามารถสนับสนุนการ
ท างานไดทุ้กต าแหน่ง ทุกหน่วยงาน และกระจายอยู่ทุกแห่งในองคก์าร จงึมปีจัจยัมากมายที่มี
ผลต่อการใช ้BI ตวัแบบววิฒันาการสารสนเทศระบุถงึสภาพแวดลอ้มขององคก์ารทีส่ าคญั 4 มติิ
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ที่มอีิทธพิลการใช้ BI ได้แก่ มติิทุนมนุษย์, มติิกระบวนการความรู้, มติิวฒันธรรม และมติิ
โครงสรา้งพืน้ฐาน โดยมติทิัง้ 4 ดา้นนี้จะต้องด าเนินไปอย่างสอดคลอ้งกนั หากมติทิัง้ 4 ดา้นมี
ระดบัทีแ่ตกต่างกนัมากจะท าใหเ้กดิภาวะตงึเครยีดและเป็นอุปสรรคต่อการประสทิธภิาพการใช ้
BI ขององคก์าร (Davis et al, 2006) คุณลกัษณะของสภาพแวดลอ้มแต่ละมติอิธบิายได ้ดงันี้ 
มติทิี ่1 ทุนมนุษย ์(Human capital) 

มิติด้านทุนมนุษย์ บ่งบอกถึงทักษะการคิด, ความรบัผิดชอบ, การตัดสินใจ, การ
ฝึกอบรมที่ต่อเนื่อง และการพฒันาทกัษะทางด้านสารสนเทศของบุคลากร  มติิด้านนี้ยงั
ครอบคลุมถงึการจดัการภาระงานของบุคลากรในการสนับสนุนและขบัเคลื่อนการใชส้ารสนเทศ
ในองคก์าร (Davis et al, 2006) การจดัการทรพัยากรมนุษย ์(Human resource management) 
ขององคก์ารจะต้องมแีนวทางส าหรบัพฒันาทกัษะและการปฏบิตังิานของบุคลากร เพื่อปรบัปรุง
การท างานและพฒันาทกัษะในการทางด้านต่าง ๆ ทัง้รายบุคคลและหน่วยงาน/แผนก/ฝ่าย 
วธิกีารพฒันาบุคลากรจะต้องผสมผสานการฝึกอบรม การพฒันาองค์การ รวมทัง้การพฒันา
ทรพัยากรดา้นอื่น ๆ ขององคก์าร การพฒันาเครื่องมอืในการสื่อสารขอ้มลู/สารสนเทศเกี่ยวกบั
บุคลากรที่จะช่วยให้ผู้บรหิารตัดสนิใจในการจดัการทรพัยากรมนุษย์ได้อย่างมปีระสทิธิภาพ 
(Human Resource Information Systems: HRIS) (ประเวศน์  มหารตัน์สกุล และ กฤตกิา  ลิม้
ลาวลัย,์ 2010) 

การลงทุนด้านท าให้พนักงานสามารถที่จะจดัการหน้าที่ในอนาคตให้สอดคล้องกับ
สภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไปอย่างมปีระสทิธภิาพ องค์การจ าเป็นต้องพฒันาบุคลากรทุกคนให้
สามารถปฏบิตังิานจนบรรลุเป้าหมายงานทีอ่งคก์ารมอบหมาย (Ulrich and Brockbank, 2005) 
องค์การจะต้องพยายามปรบัเปลี่ยนทศันคติของบุคลากรต่อการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลย ี
และกระตุ้นใหเ้กดิการปรบัตวัต่อการเปลีย่นแปลงนัน้ ๆ (Schein, 1988; Mintzberg, 1979) อนั
จะส่งผลดต่ีอประสทิธภิาพการใช ้BI 
มติทิี ่2 กระบวนการความรู ้(Knowledge process) 

มติดิ้านกระบวนการความรู ้บ่งบอกถงึการด าเนินการทางด้านสารสนเทศทีส่มัพนัธก์บั
กจิกรรมทางธุรกิจ มตินิี้อธบิายถึงกระบวนการสารสนเทศส าหรบัปรบัปรุงกระบวนการส่งต่อ
ขอ้มูล, การควบคุมดูแลขอ้มูล และการใช้สารสนเทศให้เชื่อมโยงกบัเป้าหมายการด าเนินการ, 
วธิกีารทีอ่งค์การสนับสนุนยุทธศาสตรก์ารใชส้ารสนเทศในกระบวนการทางธุรกจิ และการสรา้ง
ผลยอ้นกลบั (Feedback) จากการใชส้ารสนเทศ 

มติกิระบวนการความรูม้บีทบาทส าคญัต่อการสรา้งความน่าเชื่อถอืของการรบัส่งขอ้มลูที่
ถูกตอ้งและถูกเวลา กระบวนการไหลของขอ้มลูและสารสนเทศภายในองคก์ารจะต้องไดร้บัความ
ร่วมมอืที่ดีจากหน่วยงาน/แผนก/ฝ่าย เพื่อให้ลดความตึงเครยีดและความขดัแย้งของข้อมูล/
สารสนเทศจากหน่วยงาน/แผนก/ฝา่ยทีแ่ตกต่างกนั (Davis et al, 2006) 
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การจดัการความรูเ้กี่ยวข้องกบัการใช้ประโยชน์จากความรู้และประสบการณ์ที่ผ่านมา
ของบุคลากร กระบวนการนี้สามารถท าได้โดยการรวบรวม จดัเก็บ และกระจายขอ้มูล รวมถงึ
การเชื่อมโยงข้อมูล/สารสนเทศระหว่างบุคลากรโดยการแบ่งปนัความรู้และประสบการณ์ 
ผูบ้รหิารจะต้องเหน็ความส าคญัของการจดัการความรู ้(Knowledge management) (Herschel 
and Jones, 2005)  
มติทิี ่3 วฒันธรรม (Culture)  

มติดิา้นวฒันธรรม บ่งบอกถงึอทิธพิลขององคก์ารและบุคลากรต่อการไหลของขอ้มลูและ
สารสนเทศ ประกอบดว้ยคุณธรรม, สงัคม และบรรทดัฐานทางพฤตกิรรมขององคก์าร ซึง่แสดง
ออกมาทางทศันคติ, ความเชื่อ และการให้คุณค่าของขอ้มูล/สารสนเทศในฐานะทรพัยส์นิของ
องคก์าร (Davis et al, 2006) 

วฒันธรรมองคก์ารมผีลอยา่งมากต่อการน าเทคโนโลยสีารสนเทศมาใช้ (Fink,1998) มติิ
ทางวฒันธรรมหลายด้าน เช่น ความยดืหยุ่น (Flexibility) การสื่อสาร (Communication) การ
ปราศจากความขดัแย้ง (Absence of conflict) และการวางแนวทางการใช้นวตักรรม 
(Orientation towards innovation) เป็นต้น ช่วยส่งเสรมิการใชเ้ทคโนโลยไีดเ้ป็นอย่างด ี(ELL 
and Dent, 1997; Mirvis, Hackett and Sales, 1991) การน า BI มาใชจ้ะท าใหว้ฒันธรรม
องคก์ารเกดิการเปลีย่นแปลง เพราะบุคลากรจะต้องปรบัเปลีย่นวธิกีารท างาน การเปลีย่นแปลง
วฒันธรรมองคก์ารส าหรบัสนบัสนุนการใช ้BI จะต้องค านึงถงึประเดน็ส าคญั 2 ประเดน็ คอื การ
จดัการความรู้ (Knowledge Management) และการจดัการการเปลี่ยนแปลง (Change 
Management) การจัดการความรู้จะสร้างวัฒนธรรมการแบ่งปนัความรู้และการให้ความ
ช่วยเหลอืในการเขา้ถงึขอ้มลูหรอืสารสนเทศระหว่างบุคลากร (Leister, 2003) โดยกระบวนการ
จดัการความรู้นี้จะต้องพฒันาควบคู่การเปลี่ยนแปลงวฒันธรรมองค์การให้มกีารเชื่อมโยงกนั 
(Nadler, Tushman and Nadler, 2004) ผูบ้รหิารจ าเป็นต้องผลกัดนัและส่งเสรมิให้เกดิการ
เปลี่ยนแปลงวฒันธรรมภายในองค์การให้เป็นสงัคมแห่งการเรยีนรู้ เมื่อค่านิยมขององค์การ
เปลี่ยนไป บุคลากรจะค่อย ๆ ปรบัเปลี่ยนทศันคต ิเรยีนรูท้ี่จะแบ่งปนั และถ่ายทอดความรูก้บั
เพื่อนรว่มงานโดยอตัโนมตั ิ(Miller et al, 2006) 
มติทิี ่4 โครงสรา้งพืน้ฐาน (Infrastructure)  

มติดิา้นโครงสรา้งพืน้ฐาน บ่งบอกถงึขอบเขตการใชฮ้ารด์แวร ์(Hardware), ซอฟต์แวร ์
(Software), เครื่องมอืเครอืข่าย (Network tools) และเทคโนโลยทีี่ใช้ในการสรา้ง (Create), 
จดัการ (Manage), จดัเกบ็ (Collect), เผยแพร่ (Distribute) และประยุกต์ (Apply) สารสนเทศใน
กระบวนการท างาน มติโิครงสร้างพื้นฐานนี้ครอบคลุมถึงการตรวจสอบคุณภาพข้อมูลและ
ขอ้ก าหนดทัว่ไปส าหรบัเมตาดาตา (Metadata) 

มติโิครงสรา้งพืน้ฐานจดัเป็นสภาพแวดลอ้มพืน้ฐานทีม่คีวามจ าเป็นต่อการท างานในแต่
ละหน้าที่ การพฒันาโครงสร้างพื้นฐานที่จะน ามาสนับสนุนการใช้ BI ควรจะเริม่เป็นล าดบั
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ขัน้ตอน มกีารตรวจสอบเงื่อนไขและประเมนิผลการพฒันาทลีะขัน้ตอนไม่ว่าจะเป็นฮาร์ดแวร ์
ซอฟตแ์วร ์เครือ่งมอืเครอืข่าย และเครื่องมอืทางเทคโนโลยใีนการจดัการขอ้มลู/สารสนเทศดา้น
ต่าง ๆ (Davis et al, 2006) การจดัการโครงสรา้งพื้นฐานทีด่จีะท าให้เกดิสภาพแวดล้อมที่
เหมาะสมกบัการใช ้BI ไม่ว่าจะเป็นการสรา้ง (create) จดัการ (manage) จดัเกบ็ (store) การ
กระจาย (disseminate) และประยกุตส์ารสนเทศ (apply information) (Geiger, 2006) 
 

2.3.2  ระดบัการใช้สารสนเทศในองคก์าร 
ตวัแบบววิฒันาการสารสนเทศในส่วนของคุณลกัษณะการใช้สารสนเทศนัน้อธบิายถึง

โครงสรา้งและแบบแผนการใชส้ารสนเทศขององคก์าร โดยตวัแบบนี้ระบุระดบัการใช้สารสนเทศ 
5 ระดบั ไดแ้ก่ ระดบัปฏบิตักิาร, ระดบัรวบรวม, ระดบัประสานงาน, ระดบัเหมาะสม และระดบั
รเิริม่สิง่ใหม่ ระดบัการใช้สารสนเทศแต่ละระดบัมรีูปแบบและคุณลกัษณะการใช้สารสนเทศที่
ชดัเจน องคก์ารตอ้งประเมนิระดบัการใชส้ารสนเทศของตนเอง เพื่อระบุปจัจยัทีส่่งเสรมิหรอืเป็น
อุปสรรคของการใช้ BI ในองค์การ เมื่อองค์การทราบระดบัการใช้สารสนเทศของตนเองจะ
สามารถปรบัปรงุขอ้บกพรอ่งและพฒันาระดบัการใชส้ารสนเทศใหอ้ยูใ่นระดบัทีส่งูขึน้ได้  

ภาพที ่2.2 แสดงใหเ้หน็ถงึระดบัการใช้สารสนเทศทัง้ 5 ระดบัของตวัแบบววิฒันาการ
สารสนเทศ ซึง่สามารถอธบิายคุณลกัษณะไดด้งันี้ 

 

 
ภาพท่ี 2.2 ระดบัการใชส้ารสนเทศของตวัแบบววิฒันาการสารสนเทศ 
แหล่งท่ีมา: Davis et al, 2006: 13. 
 
ระดบัที ่1 ระดบัปฏบิตักิาร (Operate) 

ระดบัปฏบิตักิารเป็นระดบัทีม่กีารใชส้ารสนเทศต ่าทีสุ่ดของตวัแบบววิฒันาการ
สารสนเทศ การใชส้ารสนเทศในระดบันี้ขึน้อยูก่บัอ านาจส่วนบุคคลและวสิยัทศัน์ของผูใ้ชง้าน 



12 
 

องคก์ารทีม่กีารใชส้ารสนเทศในระดบันี้จะเน้นการใชข้อ้มลูหรอืสารสนเทศส าหรบัสนบัสนุนการ
ปฏบิตังิานแบบวนัต่อวนั, องคก์ารไมม่แีบบแผนในการด าเนินการและการตดัสนิใจทีแ่น่นอน, 
องคก์ารไม่มแีบบแผนหรอืมาตรฐานทางสารสนเทศในการด าเนินการทางธุรกจิ และองคก์ารมี
สภาพแวดลอ้มทางสารสนเทศทีวุ่่นวาย ความส าเรจ็ในการใชข้อ้มลูหรอืสารสนเทศขององคก์าร
ในระดบัน้ีจะขึน้อยูก่บัวสิยัทศัน์ของผูน้ า, บุคคล และโชค  
ระดบัที ่2 ระดบัรวบรวม (Consolidated) 
 ระดบัรวบรวมเป็นระดบัทีอ่งคก์ารมุง่เน้นการปฏบิตักิารระดบัหน่วยงาน/แผนก/ฝ่าย 
องคก์ารม์กีารรวบรวมขอ้มลูหรอืสารสนเทศไวใ้นฐานขอ้มลูของหน่วยงาน/แผนก/ฝ่าย องคก์ารมี
การออกแบบ, พฒันา, สนบัสนุนการเกบ็ขอ้มลู, การใชโ้ปรแกรมประยกุตใ์นการจดัการขอ้มลู
และการควบคุมดแูลขอ้มลู/สารสนเทศดว้ยมาตรฐานภายในหน่วยงาน/แผนก/ฝา่ยเท่านัน้ 
หน่วยงาน/แผนก/ฝา่ยแต่ละส่วนงานรอาจมกีารใชค้ลงัขอ้มลูรว่มกนัในระดบัองคก์าร แต่กเ็ป็น
เพยีงบางส่วน เนื่องจากการใชส้ารสนเทศในระดบันี้เน้นทีเ่ป้าหมายระดบัหน่วยงาน/แผนก/ฝา่ย
เป็นหลกั 
ระดบัที ่3 ระดบัประสานงาน (Integrate) 

ระดบัประสานงานเป็นระดบัที่องค์การมกีารสรา้งคลงัขอ้มูล เพื่อเก็บขอ้มูลร่วมกนัทัง้
องคก์าร องคก์ารมกีารก าหนดมาตรฐานขอ้มลูและสารสนเทศ, ก าหนดรปูแบบการใชง้านขอ้มลู
และสารสนเทศ, วธิกีารเขา้ถงึและการกระจายสารสนเทศในรปูแบบเดยีวกนัทัง้องคก์าร การใช้
สารสนเทศในระดบัน้ีจะเป็นไปตามวตัถุประสงคข์ององคก์าร โครงการทางดา้นสารสนเทศระดบั
นี้จะมอีตัราประสบความส าเรจ็สูง องคก์ารทีม่กีารพฒันาการใชส้ารสนเทศในระดบันี้จะสามารถ
น าขอ้มลู/สารสนเทศมาวเิคราะหแ์ละใชง้านใหเ้กดิประโยชน์ต่อการพฒันาองคก์ารไดเ้ป็นอยา่งด ี
ระดบัที ่4 ระดบัเหมาะสม (Optimize) 

ระดบัเหมาะสมเป็นระดบัที่องค์การใช้สารสนเทศเป็นส่วนหนึ่งในการวดัผล, การวาง
แนวทางการด าเนินงาน,  การปรบัปรุงกระบวนการธุรกจิ และการตดัสนิใจบนพืน้ฐานของความ
จรงิ องค์การสามารถมองภาพห่วงโซ่คุณค่า (Value chain) ทัง้หมดได้อย่างชดัเจน ท าให้
องคก์ารสามารถเพิม่ประสทิธภิาพของการด าเนินงานทุกดา้นและสามารถตรวจสอบสถานะของ
ตนเองเพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดไดอ้ย่างรวดเรว็ องค์การที่มกีารใช้สารสนเทศใน
ระดบันี้มุ่งเน้นการเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการท างาน จากการใช้สารสนเทศจากทัง้
ภายในและภายนอกประกอบการวางแผนและตดัสนิใจ 
ระดบัที ่5 ระดบัรเิริม่สิง่ใหม ่(Innovate) 

ระดบัรเิริม่สิง่ใหม่เป็นระดบัทีอ่งคก์ารมวีฒันธรรมของการรเิริม่สรา้งสรรคส์ิง่ใหม่ ๆ หรอื
ที่เรยีกว่า “นวตักรรม (Innovation)” องค์การมรีะบบสารสนเทศที่มปีระสทิธภิาพมากในการ
เขา้ถงึสารสนเทศทีห่ลากหลายทัง้ภายในและภายนอกองค์การ ท าให้องค์การมคีวามไดเ้ปรยีบ
คู่แขง่จากความรูท้ีส่ะสมไว ้องคก์ารในระดบันี้มพีนักงานทีม่ศีกัยภาพสูง, มวีฒันธรรมองคก์ารที่



13 
 

สนับสนุนการเปลีย่นแปลงต่าง ๆ ที่จะเกดิขึน้ไดเ้ป็นอย่างด ีและมกีระบวนการถ่ายทอดความรู้
อยา่งเป็นระบบ องคก์ารในระดบันี้มุ่งเน้นทีก่ารสร้างสนิคา้และตวัแบบทางธุรกจิใหม่ส าหรบัการ
ขยายพืน้ทีธุ่รกจิและกา้วสู่ตลาดใหม ่เพื่อเพิม่โอกาสทางธุรกจิหรอืการขยายตลาด 

 
2.3.3  ระดบัการใช้สารสนเทศจ าแนกสภาพแวดล้อมขององคก์าร 

 เมือ่พจิารณาระดบัการใชส้ารสนเทศตามสภาพแวดลอ้มขององคก์ารสามารถอธบิายได้
ดงัตารางต่อไปนี้ 
 
ตารางท่ี 2.1 ระดบัการใชส้ารสนเทศจ าแนกสภาพแวดลอ้มขององคก์าร 
 

 มิติทุนมนุษย ์ มิติ
กระบวนการ

ความรู้ 

มิติวฒันธรรม มิติโครงสร้าง
พื้นฐาน 

ระดบัท่ี 1  
ระดบั
ปฏิบติัการ  

- บุคลากรมวีธิกีาร
ในการคน้หาและ
วเิคราะหข์อ้มลูที่
ตอ้งการของตวัเอง 

- การแบ่งปนัหรอื
ใชข้อ้มลูร่วมกนัมี
จ ากดั และการ
วเิคราะหข์อ้มลูจะ
เกดิขึน้เฉพาะงาน
ทีส่ าคญัเท่านัน้ 
- การวเิคราะห์
ขอ้มลูอาจจะได้
รายงานทีไ่ม่
สอดคลอ้งตาม
ความตอ้งการ
หรอืไม่น่าเชื่อถอื 

- องคก์ารไม่มกีาร
รวบรวมรายงาน
ระดบัองคก์าร 

- ขอ้มลูสว่นใหญ่
อยู่ในคอมพวิเตอร์
ซึง่ควบคมุโดยคน
หรอืผูใ้ชง้าน 
- องคก์ารไม่มี
มาตรฐาน
เทคโนโลยสีารเทศ 
(IT Standard) หรอื
ซอฟตแ์วรท์ี่
ก าหนดใหใ้ชง้านใน
รปูแบบเดยีวกนัทัง้
องคก์าร 
- บุคลากรสามารถ
ใชข้อ้มลูไดอ้ย่าง
อสิระ 

ระดบัท่ี 2  
ระดบัรวบรวม 

- องคก์ารมบีุคลากร
ทีรู่ข้อ้มลูทีม่ี
ประโยชน์ แต่ไมแ่ปง่
ปนัใหผู้อ้ื่น ยกเวน้
คนในหน่วยงาน/
แผนก/ฝา่ยเดยีวกนั
เท่านัน้ 

- ระเบยีนเกีย่วกบั
ลกูคา้ สนิคา้ การ
ขาย ทรพัยากร
มนุษย ์และการเงนิ 
มกีารจดัเกบ็
แยกกนัชดัเจน 

- บุคลากรยงัมกีาร
แบ่งแยก “พวก
เขากบัพวกเรา” 
ระหว่าง
หน่วยงาน/แผนก/
ฝา่ย 

- ขอ้มลูสว่นใหญ่
อยู่ในแหล่งเกบ็
ขอ้มลู (Server) 
ของหน่วยงาน/
แผนก/ฝา่ย 
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ตารางท่ี 2.1  (ต่อ) 
 

 มิติทุนมนุษย ์ มิติ
กระบวนการ

ความรู้ 

มิติวฒันธรรม มิติโครงสร้าง
พื้นฐาน 

ระดบัท่ี 2  
ระดบัรวบรวม 
(ต่อ) 

 - การจดัท ารายงาน 
โดยการรวมขอ้มลู
ระหว่างหน่วยงาน/
แผนก/ฝา่ย เพื่อใช้
ประโยชน์ทางธุรกจิ
มคีวามยุ่งยาก 

 - การใชฐ้านขอ้มลู 
(Database) หรอื
เครื่องมอื (Tools) 
ในการเขา้ถงึขอ้มลู 
ร่วมกนัในบาง
หน่วยงาน/แผนก/
ฝา่ย แต่ไม่
ครอบคลุมทัง้
องคก์าร 
- ขอ้มลูมกีารสง่ต่อ
และใชง้านร่วมกนั
อย่างอสิระภายใน
หน่วยงาน/แผนก/ 
ฝา่ย 

ระดบัท่ี 3  
ระดบั
ประสานงาน 

- ผูจ้ดัการสามารถ
เหน็ภาพการ
ท างานทัง้หมดและ
เขา้ใจประสทิธภิาพ
การท างานแบบ
องคร์วม 

- การเกบ็ขอ้มลูถูก
รวมอยูใ่นมมุมอง
ขององคก์าร 
- โครงสรา้งทาง
เทคโนโลยี
สารสนเทศ (IT 
infrastructure) มี
การประสาน
เชื่อมโยงกนัไดท้ัง้
องคก์าร 

- บุคลากรสามารถ
ประเมนิทางเลอืก
และท าการตดัสนิใจ
ทีจ่ะตอบสนอง
เป้าหมายของ
องคก์ารไดอ้ย่าง
รวดเรว็ 

- ขอ้มลูสว่นใหญ่
อยู่ในฐานขอ้มลูแต่
ละหน่วยงาน/
แผนก/ฝา่ย ทีใ่ช้
งานร่วมกบัแผนก
อื่นๆ ไดง้่าย 
- องคก์ารมี
มาตรฐานทางดา้น
ขอ้มลูและแนวคดิ 
(Concept) ที่
แน่นอน เพื่อใหเ้กดิ
คุณภาพของขอ้มลู
ทีด่ ี
- บุคลากรสามารถ
เขา้ถงึและท างาน
กบัขอ้มลูระดบั
องคก์ารได ้
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 มิติทุนมนุษย ์ มิติ
กระบวนการ

ความรู้ 

มิติวฒันธรรม มิติโครงสร้าง
พื้นฐาน 

ระดบัท่ี 4  
ระดบัเหมาะสม 

- บุคลากรมกัมี
ความคดิทีจ่ะ
ปรบัปรุงเรื่องต่างๆ 
รวมถงึการวาง
แนวทางการตลาด
ทีด่ขี ึน้ 

- ผูบ้รหิารสามารถ
ตดิตามและวดัผล
ทางธุรกจิไดอ้ย่าง
อสิระ 
- องคก์ารมกีารสง่
ขอ้มลูยอ้นกลบั 
(Feed back) จาก
การวเิคราะหเ์ชงิ
ตดัสนิใจทีน่ าไป
ปฏบิตังิานทุกครัง้ 

- จุดมุ่งหมายดา้น
การท างานของ
องคก์าร คอื การ
สรา้งชุมชน
สรา้งสรรคร์่วมกนั
ระหว่างหน่วยงาน/
แผนก/ฝา่ย 

- ขอ้มลูสว่นใหญ่
อยู่ในแหล่งเกบ็
ขอ้มลู (Server) 
หรอืฐานขอ้มลู
(Database) ของ
องคก์ารทีเ่ดยีว 
เพื่อใชง้านรว่มกนั 
- องคก์ารมกีาร
สือ่สารทีด่ ีมกีารใช้
ขอ้มลูร่วมกนั และ
มคีวามต่อเนื่อง
ระหว่าง
กระบวนการ
ท างานต่างๆ 
- ระบบสารสนเทศ
ธุรกจิ (Business 
systems) มกีาร
เชื่อมโยงจากฝา่ย 
สนบัสนุนการ
ท างานไปยงัจุดที่
เกีย่วขอ้งกบัลกูคา้  

ระดบัท่ี 5  
ระดบัริเร่ิมส่ิง
ใหม่ 
 

- บุคลากรสามารถ
เสนอแนะความคดิ
ใหม่ ๆ และแนวคดิ
นี้ไดร้บัการ
ตอบสนอง 

- องคก์ารมกีาร
สรา้ง เสนอแนะตวั
แบบธุรกจิใหม่ 
รวมถงึการจ าลอง
และทดสอบเพื่อ
น ามาใชป้ระโยชน์
ทางธุรกจิเป็น
ประจ า 
- บุคลากรความคดิ
ใหม่ๆ ทีม่ี
ประโยชน์และ
สามารถน าไป 

- องคก์ารมแีนวคดิ
ทีว่่า “ความ
ลม้เหลวก่อใหเ้กดิ
ความส าเรจ็” โดย
ไม่มกีารต าหนิสิง่ที่
ผดิพลาด 

- ขอ้มลูสว่นใหญ่
ถูกจดัเกบ็อย่าง
อสิระ โดยมี
ระบบงานหรอื
เครื่องมอื
(Application or 
Tools) ทีเ่ชื่อมโยง
ขอ้มลูเหล่าน้ีเขา้
ดว้ยกนั เพื่อใหเ้กดิ 
ความยดืหยุ่นและ
พรอ้มรบัการ
เปลีย่นแปลง 
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ตารางท่ี 2.1  (ต่อ) 
 

 มิติทุนมนุษย ์ มิติ
กระบวนการ

ความรู้ 

มิติวฒันธรรม มิติโครงสร้าง
พื้นฐาน 

ระดบัท่ี 5  
ระดบัริเร่ิมส่ิง
ใหม่ (ต่อ) 

 ประยุกตใ์ชง้านได้
อย่างรวดเรว็ 

 - โครงสรา้งพืน้ฐาน
(Infrastructure) 
สง่เสรมิและ
สนบัสนุนความคดิ 
สรา้งสรรค์
นวตักรรม และการ
เปลีย่นแปลงต่าง ๆ 
- บุคลากรสามารถ
เขา้ถงึขอ้มลูที่
เกีย่วขอ้งกบั
อุตสาหกรรม
ทัง้หมดและ
สามารถเขา้ถงึได้
จากทุกแหล่งขอ้มลู
ทัง้ในและนอก
องคก์าร 

 
แหล่งท่ีมา: Davis et al, 2006: 29-46. 
 

BI ถอืว่าเป็นเครื่องมอืทางเทคโนโลยสีารสนเทศชนิดหนึ่ง การน า BI มาใช้ในการ
สนบัสนุนการด าเนินงานขององคก์ารย่อมก่อใหเ้กดิการเปลีย่นแปลงต่อการปฏบิตังิาน (Turban 
et al, 2007)  การน า BI มาเป็นเครื่องมอืหนึ่งในการสนับสนุนการด าเนินการนัน้ นอกจาก
จะต้องพจิารณาถงึสภาพแวดล้อมด้านต่าง ๆ แล้ว ผู้บรหิารจะต้องศกึษาการยอมรบัการใช้ BI 
ของบุคลากรด้วย เพื่อทีจ่ะไดส้่งเสรมิใหเ้กดิการใช ้BI อย่างและมปีระสทิธภิาพต่อไป (Moore 
and Benbasat, 1991) ทฤษฎทีีเ่กี่ยวขอ้งกบัการยอมรบัการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศจะอธบิาย
ในหวัขอ้ถดัไป 
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2.4  การยอมรบัการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

การศกึษาทฤษฎทีีเ่กี่ยวขอ้งกบัพฤตกิรรมและการยอมรบัหลายทฤษฎี เช่น ทฤษฎกีาร
กระท าดว้ยเหตุผล (Theory of Reasoned Action - TRA), ตวัแบบแรงจงูใจ (Motivational 
Model - MM), ทฤษฎพีฤตกิรรมตามแผน (Theory of Planned Behavior - TPB), ทฤษฎกีาร
กระจายนวตักรรม (Innovation Diffusion Theory - IDT) เป็นต้น งานวจิยันี้เลอืกใชต้วัแบบการ
ยอมรบัเทคโนโลย ี(Technology Acceptance Model หรอื TAM) มาเป็นตวัแบบอ้างองิส าหรบั
การตรวจสอบการยอมรบัการใช ้BI เนื่องจากตวัแบบนี้ไดร้บัการยอมรบัและถูกน ามาใชใ้นการ
ท านายและคาดการณ์การใชเ้ทคโนโลยอีย่างเเพร่หลาย รวมทัง้TAM มกีารทดสอบความตรง
และความเชื่อถอืได ้(validity และ reliability) ของเครือ่งมอืหลายครัง้และไดผ้ลลพัธท์ี่น่าเชื่อถอื  

ตวัแบบการยอมรบัเทคโนโลย ี(TAM) ประยุกต์มาจากทฤษฎีการกระท าด้วยเหตุผล 
(Theory of Reasoned Action หรอื TRA) (Ajzen and Fishbein, 1980) เพื่อใชเ้ป็นตวัแบบใน
การอธบิายและคาดการณ์การยอมรบัระบบสารสนเทศของผูใ้ช ้(Leslie, 2003) TAM แสดงให้
เหน็ถึงความสมัพนัธ์ระหว่างตวัแปรภายนอกกบัการรบัรูป้ระโยชน์ (Perceived usefulness) 
และความง่ายต่อการใชง้าน (Perceived ease of use) ของระบบสารสนเทศ การรบัรูป้ระโยชน์
และการรบัรูค้วามง่ายของการใช้มผีลต่อทศันคตแิละความตัง้ใจทีจ่ะใช้ระบบของผู้ใช้  นักวจิยั
ทางดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศยอมรบัอยา่งกวา้งขวางว่า TAM เป็นตวัแบบทางทฤษฎทีีส่ามารถ
ท านายผลลพัธไ์ดอ้ย่างถูกต้อง (validity) การทดสอบ TAM ในงานวจิยัหลายฉบบัแสดงผลลพัธ์
ตรงกนัว่าตวัแบบนี้สามารถท านายการใชร้ะบบไดจ้รงิ (Davis, 1989; Mathieson and Keil, 
1998; Moore and Benbasat, 1991; Hartwick and Barki, 1994) นอกจากนี้ TAM ยงัไดร้บั
การยอมรบัว่าเป็นตวัแบบทางทฤษฎสี าหรบัอธบิายการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศได้สมัพนัธ์กบั
ความเป็นจรงิ (relatively robust) (Straub, Keil and Brenner, 1997) จากการทดสอบตวัแบบ 
พบว่าความเขา้ใจคุณลกัษณะและสภาพแวดลอ้มของการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศจะช่วยใหก้าร
ใช้ทรพัยากรทางเทคโนโลยสีารสนเทศในองค์การเป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพ (Taylor and 
Todd, 1995)  

Davis, Bagozzi and Warsaw (1989) ใหค้ าจ ากดัความว่าการรบัรูป้ระโยชน์ คอื ระดบั
ทีค่นเชื่อว่าการใชร้ะบบจะท าใหป้ระสทิธภิาพการท างานดขีึน้ (Pfeffer, 1982; Schein, 1980; 
Vroom, 1994) การรบัรูถ้งึประโยชน์ของระบบจะท าใหผู้ใ้ชเ้ชื่อว่าระบบสารสนเทศจะช่วยเพิม่
ประสทิธภิาพของงาน ส่วนการรบัรูค้วามง่ายของการใช้งาน คอื ระดบัที่คนเชื่อว่าการใช้ระบบ
นัน้ไมย่ากและไมต่อ้งใชค้วามพยายาม 

การด าเนินกิจกรรมธุรกิจนัน้การยอมรบัเป็นสิ่งส าคญัต่อความส าเร็จในการเลอืกใช้
เครือ่งมอืทางเทคโนโลยสีารสนเทศ (Borthick, 1988) TAM มปีระโยชน์ต่อผูป้ระกอบการในการ
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ท านายว่าหากน าเครื่องมอืทางเทคโนโลยสีารสนเทศใด ๆ ก็ตามมาใช้ในกระบวนการท างาน 
ผูใ้ชง้านจะยอมรบัหรอืปฏเิสธเครือ่งมอืนัน้ ๆ หรอืไม ่(Hartwick and Barki, 1994) 

 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 2.3 ตวัแบบการยอมรบัเทคโนโลย ี
แหล่งท่ีมา: Lederer et al, 2000. 
 

ภาพที ่2.3 แสดงตวัแบบการยอมรบัเทคโนโลย ี(Davis et al, 1989) ตวัแบบนี้ใช้
ส าหรบัท านายการยอมรบัและใช้งานเทคโนโลยขีองบุคลากร งานวจิยับางฉบบัมกีารพจิารณา
ความสมัพนัธ์ของตวัแบบเพิม่เติมและชี้ให้เห็นว่าผลกระทบของทศันคติและความตัง้ใจไม่มี
ความส าคญัเสมอไป การศกึษาการยอมรบัการใช้เทคโนโลยสีามารถศกึษาความสมัพนัธ์ของ
ความง่ายต่อการใช้และความมปีระโยชน์ต่อการใช้งานต่อการใช้งานเทคโนโลยีได้โดยตรงดงั
ภาพที ่2.4 (Mathieson and Keil, 1998; Moore and Benbasat, 1991) 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 2.4 ตวัแบบการยอมรบัเทคโนโลยแีละการใชง้านเวบ็ 
แหล่งท่ีมา: Lederer et al, 2000. 
 

ภาพที ่2.4 อลัเบริต์ และดอนนา (2000) ไดป้ระยุกต์ TAM ส าหรบัการศกึษาตวัแปร
ภายนอกที่มีความสัมพันธ์กับการใช้งานเว็บที่ผู้ใช้มีการใช้งานจริง เพื่อความกระชับของ
เครื่องมอืในการศึกษาผลกระทบโดยตรงของตวัแปรภายนอกต่อความง่ายของการใช้งานและ
ความมปีระโยชน์ในการใชง้านเวบ็โดยตรง และไม่ศกึษาทศันคตต่ิอการใช้งานและพฤตกิรรมที่

การรับรู้
ประโยชน์ 

การรับรู้ความง่าย
ต่อการใชง้าน 

ตวัแปรภายนอก ทศันคติ 

ต่อการใชง้าน 

พฤติกรรมท่ีตั้งใจ
จะใชง้าน 

การใชง้านจริง 

การรับรู้
ประโยชน์ 

การรับรู้ความง่าย
ต่อการใชง้าน 

ตวัแปรภายนอก 

การใชง้านจริง 

ตวัแปรภายนอก 
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ตัง้ใจจะใชง้าน เนื่องจากการการศกึษานี้กลุ่มตวัอย่างเป็นผูใ้ชง้านเวบ็อยู่แลว้จงึไม่จ าเป็นต้อง
ศกึษาทศันคตต่ิอการใชง้านและพฤตกิรรมทีต่ ัง้ใจจะใชง้าน 

งานวจิยันี้ต้องการศกึษาอทิธพิลของสภาพแวดล้อมขององค์การที่มต่ีอการใช้ BI ใน
ธุรกจิ SMEs ของประเทศไทย จงึเลอืกกลุ่มตวัอย่างเป็น SMEs ในเขตกรุงเทพมหานครและ
ปรมิณฑล (80% ของ SMEs ทัว่ประเทศ) ทีม่กีารน าเครือ่งมอืทางเทคโนโลยสีารสนเทศมาใชใ้น
การจดัการขอ้มูลหรอืสารสนเทศขององคก์าร (ส านักงานส่งเสรมิวสิาหกจิขนาดกลางและขนาด
ย่อม, 2552) งานวจิยันี้มุ่งพจิารณาการใช ้BI ในส่วนทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการใชซ้อฟต์แวร ์จงึเลอืก
กลุ่มตัวอย่างเฉพาะองค์การที่มกีารน าซอฟต์แวร์ทางด้าน BI มาใช้ในการจดัการข้อมูล/
สารสนเทศ กลุ่มตวัอย่างที่ศึกษานัน้มกีารใช้ซอฟต์แวร์ BI อยู่แล้ว จงึไม่จ าเป็นต้องศึกษา
เกี่ยวกบัผลกระทบของทศันคตต่ิอการใช้งานและพฤตกิรรมที่ตัง้ใจจะใชง้าน (Mathieson and 
Keil, 1998; Moore and Benbasat, 1991) ดงันัน้ งานวจิยันี้จงึประยุกต์ใชต้วัแบบในภาพที ่2.5 
มาเป็นตัวแบบในการศึกษาการใช้ BI และงานวิจยันี้เลือกใช้สภาพแวดล้อมจากตัวแบบ
ววิฒันาการสารสนเทศทัง้ 4 มติ ิได้แก่ มติทิุนมนุษย,์ มติกิระบวนการความรู้, มติวิฒันธรรม 
และมติโิครงสรา้งพืน้ฐาน และพฒันามาเป็นตวัแบบส าหรบัศกึษาสภาพแวดลอ้มขององคก์ารทีม่ ี
อทิธพิลต่อการใช ้BI โดยก าหนดใหส้ภาพแวดลอ้มทัง้ 4 มติเิป็นตวัแปรภายนอก 

การวจิยัน้ีเกบ็รวบรวมขอ้มลูโดยใชแ้บบสอบถาม ทีป่ระกอบดว้ยค าถาม 4 ส่วน ไดแ้ก่
ส่วนที ่1 ค าถามเกีย่วกบัขอ้มลูทัว่ไปผูต้อบแบบสอบถามและขอ้มูลทัว่ไปขององคก์าร ขอ้มลูใน
ส่วนน้ีวเิคราะหข์อ้มลูโดยการแจกแจงความถีแ่ละหาค่ารอ้ยละของแต่ละค าตอบ ส่วนที ่2 
ค าถามเกี่ยวกบัการใช ้BI ค าถามส่วนน้ีมลีกัษณะค าตอบแบบประมาณค่าตามมาตราแบบลิ
เคริท์ 3 ระดบั คอื ไมม่ ีบางส่วน และสมบรูณ์ ขอ้มลูในส่วนน้ีวเิคราะหโ์ดยการค านวณค่าเฉลีย่ 
(Mean: X ) และค่าส่วนเบีย่งเบนมาตราฐาน (Standard Deviation: S.D.) ของค าถามแต่ละขอ้
ส่วนที ่3 ค าถามเกีย่วกบัสภาพแวดลอ้มขององคก์าร ค าถามในส่วนนี้ประกอบดว้ยค าถาม 7 ขอ้ 
มคี าตอบขอ้ละ 5 ตวัเลอืก โดยตวัเลอืกแต่ละขอ้แสดงถงึระดบัการใชส้ารสนเทศตามคุณลกัษณะ
ของสภาพแวดลอ้มแต่ละมติ ิขอ้มลูในส่วนนี้วเิคราะหข์อ้มลูโดยการแจกแจงความถีแ่ละหาค่า
รอ้ยละของแต่ละค าตอบ ส่วนที ่4 ค าถามเกีย่วกบัการยอมรบัการใช ้BI ซึง่การวเิคราะหข์อ้มลู
แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คอื การรบัรูป้ระโยชน์ของ BI และการรบัรูค้วามง่ายต่อการใชง้าน BI 
ค าถามส่วนน้ีลกัษณะค าตอบเป็นแบบประมาณค่า (Rating scale) ตามมาตราแบบลเิคริท์ 
(Likert Scale) 5 ระดบั ขอ้มลูในส่วนนี้วเิคราะหโ์ดยการค านวณค่าเฉลีย่ (Mean: X ) และค่า
ส่วนเบีย่งเบนมาตราฐาน (Standard Deviation: S.D.) ของค าถามแต่ละขอ้ จากนัน้น าค่าเฉลีย่ที่
ไดจ้ากการวเิคราะหแ์ปลผลค าตอบแต่ละขอ้ใชเ้กณฑข์องเบสตแ์ละคาหน์ (Best and Kahn, 
1993) รายละเอยีดของการวเิคราะหข์อ้มลูและผลการวเิคราะหข์อ้มลูจะอธบิายในบทที ่3 และ 4 
ต่อไป 
 



20 
 

2.5  สมมติฐานงานวิจัย 
 
จาการทบทวนวรรณกรรมข้างต้นได้พัฒนาเป็นกรอบแนวคิดงานวิจัยได้ดังน้ี 

 

 
 

ภาพท่ี 2.5 กรอบแนวคิดงานวิจัย 

 

บุคลากรที่มีความรู้และทักษะทางด้านสารสนเทศจะให้ความส าคัญกับการเรียนรู้เทคนิค
ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการสารสนเทศ บุคลากรเหล่าน้ีมักจะน าเครื่องมือทางเทคโนโลยี

สารสนเทศมาใช้ในการแปลงข้อมูลเป็นสารสนเทศที่มีประโยชน์ เพ่ือลดเวลาและเพิ่ม

ประสิทธิภาพของการท างาน (Miller, Brautigam and Gerlch, 2006; Brocaglia, 2007) 
องค์การที่มีการก าหนดนโยบายหรือมาตรฐานทางสารสนเทศจะท าให้ผู้ใช้งานระบบสารสนเทศ

สามารถเข้าถึงข้อมูลและสารสนเทศที่มีประโยชน์ น่าเช่ือถือ และตรงตามความต้องการได้ง่าย 
(Miller, et al, 2006) การน าโครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น อีเมล์ อินเตอร์เน็ต 

คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล เป็นต้น มาเป็นเครื่องมือสนับสนุนการท างานจะช่วยอ านวยความ

สะดวกในการท างานของพนักงาน เครื่องมือที่มีประโยชน์, การใช้งานที่ไม่ยุ่งยากซับซ้อน หรือ
เครื่องมือที่ไม่ต้องใช้เวลาเรียนรู้มากนัก ท าให้ผู้ใช้งานมีแนวโน้มที่จะใช้งานเครื่องมือเหล่านั้น

มากขึ้น (Geiger, 2006) ซอฟต์แวร์ที่ช่วยให้ผู้ใช้สามารถเข้าถึงข้อมูลได้หลากหลายและสามารถ
วิเคราะห์ข้อมูลเป็นสารสนเทศที่ทันเวลาและตรงตามความต้องการ จะท าให้ผู้ใช้เห็นถึง

ประโยชน์ ส่งผลให้มีแนวโน้มการใช้งานที่สูงขึ้น (Miller et al, 2006) องค์การที่มีวัฒนธรรมการ

สื่อสาร การจัดการความรู้ (Knowledge Management) และบรรทัดฐานทางสังคมที่ดีจะท าให้
ผู้ใช้งานรับรู้ถึงประโยชน์ของระบบสารสนเทศ (Ratmono and Mas’ud, 2005) จากที่กล่าวมา

ข้างต้นสามารถตั้งสมมติฐานได้ดังน้ี 
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H01: สภาพแวดลอ้มขององคก์ารมอีทิธพิลต่อการรบัรูป้ระโยชน์ 
H02: สภาพแวดลอ้มขององคก์ารมอีทิธพิลต่อการรบัรูค้วามงา่ยของการใช้ 
 
การรับรู้ประโยชน์และการรับรู้ความง่ายของการใช้งานมีผลต่อการใช้ งานระบบ

สารสนเทศ (Borthick, 1988) เมื่อบุคลากรเชื่อว่า การใช้งานโปรแกรมประยุกต์ (Application) 
ช่วยเพิม่ประสทิธภิาพของงานจะท าให้มกีารใช้โปรแกรมประยุกต์นัน้มากขึ้น และเมื่อใช้แล้ว
พบว่า โปรแกรมประยุกต์นัน้ง่ายต่อการใช้งานแล้วก็จะส่งผลให้มกีารใช้งานเพิ่มขึ้นเช่ นกัน 
(Borthick, 1988; Thurasamy, Jantan, Nasurdin and Ling, 2003) งานวจิยันี้ไดน้ าแนวคดิที่
ดงักล่าวมาทดสอบกบัการใช ้BI โดยตัง้สมมตฐิานดงันี้ 

 
H03: การรบัรูป้ระโยชน์มอีทิธพิลต่อการใช ้BI  
H04: การรบัรูค้วามงา่ยของการใชง้านมอีทิธพิลต่อการใช ้BI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

บทท่ี 3 

 

ระเบียบวิธีวิจัย 

 
 บทน้ีจะน าเสนอเกี่ยวกับระเบียบวิธีวิจัยในหัวข้อประชากรและกลุ่มตัวอย่าง เครื่องมือที่
ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล และวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล ซึ่งมีรายละเอียดในหัวข้อต่าง ๆ ดังน้ี 

 

3.1   ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 

 ประชากรของการวิจัยครั้งน้ี คือ ผู้ประกอบการ SMEs ในกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล โดย SMEs ในการวิจัยน้ีเป็น SMEs ที่มีการน าเครื่องมือทางเทคโนโลยีสารสนเทศ

มาใช้ในการจัดการข้อมูลหรือสารสนเทศขององค์การ เช่น MS Excel, MS Access, Crystal 

Report, ซอฟต์แวร์เฉพาะด้าน ฯลฯ 
การส ารวจข้อมูล SMEs ของส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม      

ปี 2552 พบว่า SMEs ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลที่มีการน าเครื่องมือเทคโนโลยี
สารสนเทศ เช่น อินเตอร์เน็ต, ซอฟต์แวร์ทางด้านการเงิน-บัญชี เป็นต้น มาใช้ประกอบการ

ด าเนินธุรกิจนั้นมีจ านวน 147,872 องค์การ  
 การเลือกกลุ่มตัวอย่างของการวิจัยมีวิธีการดังน้ี ล าดับแรก การคัดกรองข้อมูลรายช่ือ
ผู้ประกอบการจากรายช่ือผู้ประกอบการของส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด

ย่อม (สสว.) โดยเลือกเฉพาะองค์การที่ด าเนินกิจการในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
เท่านั้น จากนั้นเลือกกลุ่มตัวอย่างโดยใช้วิธีการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling)    

ซึ่งการก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างอ้างอิงตารางส าเร็จรูปของ Taro Yamane (Krejcie and 

Morgan, 1970; ธานินทร์ 2553: 47) ที่ระดับความเช่ือมั่น 95% ค่าความคลาดเคลื่อน ±5% 
กลุ่มตัวอย่างที่เหมาะสม คือ 395 คน  

 กลุ่มตัวอย่างของการวิจัยน้ีท าการสุ่มรายช่ือมาทั้งสิ้น 2,000 องค์การ เพ่ือเพิ่มอัตราการ
ตอบกลับให้สูงขึ้น โดยใช้โปรแกรม excel ในการสุ่มรายช่ือ จากนั้นด าเนินการเก็บรวบรวม

ข้อมูลด้วยแบบสอบถาม ซึ่งแบบสอบถามถูกส่งไปยังเจ้าของกิจการ/ผู้ประกอบการ SMEs ผ่าน

ทางอีเมล์ จ านวน 1 ชุด ต่อ 1 องค์การ  
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3.1.1  คณุลกัษณะทัว่ไปของ SMEs ในกรงุเทพมหานครและปริมณฑล 
จ านวนผูป้ระกอบการ SMEs ในกรุงเทพมหานครจากรายงานสถานการณ์ SMEs ปี 

2552 และแนวโน้ม 2553 โครงการส ารวจกลุ่มผูป้ระกอบการ SMEs ในพืน้ทีก่รุงเทพมหานคร 
ส านกังานงานส่งเสรมิวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดยอ่ม (สสว.) มจี านวน 570,739 ราย คดิเป็น
รอ้ยละ 20.12 ของผูป้ระกอบการ SMEs ทัง้หมด ผูป้ระกอบการส่วนใหญ่ในกรุงเทพมหานคร
อยู่ในธุรกิจประเภทบรกิารและการค้ากว่าร้อยละ 80 และผู้ประกอบการมีการน าเครื่องมอื
เทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น อินเตอร์เน็ต, ซอฟต์แวร์ทางด้านการเงิน-บัญชี เป็นต้น มาใช้
ประกอบการด าเนินธุรกจินัน้มจี านวน 147,872 องคก์าร คดิเป็นรอ้ยละ 25.9 
 ผูป้ระกอบการ SMEs รอ้ยละ 88 มลีกัษณะการบรหิารจดัการแบบธุรกจิครอบครวัหรอื
ธุรกจิแบบเจา้ของคนเดยีว มผีู้ประกอบการเพยีงรอ้ยละ 8 เท่านัน้ที่มรีูปแบบการบรหิารงาน
แบบคณะกรรมการบรษิทั และรอ้ยละ 4 เป็นการบรหิารจดัการแบบตวัแทนกลุ่ม ผูป้ระกอบการ
ส่วนมากเป็นผูก่้อตัง้ธุรกจิขึน้มาดว้ยตวัเอง รองลงมาเป็นผูส้บืทอดกจิการต่อจากคนรุ่นก่อนหรอื
ต่อจากครอบครวั  
 SMEs ประเภทธุรกจิการผลติส่วนใหญ่จะผลติสนิคา้ของตนเอง โดยการรบัจา้งผลติใหผู้้
ส ัง่ซื้อในประเทศมากกว่าต่างประเทศ หรอืการรบัช่วงการผลิตจากผู้ประกอบการรายใหญ่ 
SMEs ประเภทธุรกจิการบรกิารส่วนใหญ่เป็นการให้บรกิารทัว่ไป รองลงมาเป็นการบรกิารที่
เกีย่วขอ้งกบัการท่องเทีย่วและบรกิารทีเ่กีย่วเนื่องกบัการเกษตร 
 ผูป้ระกอบการรอ้ยละ 71.7 ประเมนิระดบัความสามารถในการประกอบธุรกจิของตนเอง
อยู่ในระดบักลางๆ โดยผู้ประกอบการร้อยละ 49.8 เห็นว่า ตนเองมจี านวนคู่แข่งในธุรกิจเป็น
จ านวนมาก  โดยสิ่งที่เป็นจุดเด่นหรอืจุดขายหรอืเอกลกัษณ์ของผู้ประกอบการที่ใช้ในการ
แขง่ขนั ไดแ้ก่ ความเอาใจใส่ และรบัผดิชอบต่อลกูค้า คุณภาพ มาตรฐานของสนิคา้หรอืบรกิาร 
 ปจัจยัความส าเรจ็ทางธุรกิจที่ผู้ประกอบการ SMEs ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและ
ปรมิณฑลใหค้วามส าคญัมากทีสุ่ด ไดแ้ก่ การใหค้วามส าคญักบัคุณภาพของสนิคา้ หรอืคุณภาพ
ของการให้บรกิาร รองลงมา ได้แก่ การสร้างเครดติหรอืความน่าเชื่อถอื ท าให้ลูกค้าไว้วางใจ 
และเป็นทีต่อ้งการของลกูคา้ และการเรยีนรูจ้ากประสบการณ์ทีผ่่านมา ทัง้ความส าเรจ็และความ
ลม้เหลว ตามล าดบั การพฒันาศกัยภาพใหส้ามารถแข่งขนัไดน้ัน้ ผูป้ระกอบการใหค้วามส าคญั
กับการพัฒนาตัวเองในด้านต่างๆ เพื่อให้สามารถเอาชนะคู่แข่งหรือเพื่อให้อยู่รอ ดได้ใน
สถานการณ์การแขง่ขนัหรอืเพื่อรกัษาต าแหน่งทางธุรกจิไวไ้ดม้ากกว่าทีจ่ะสรา้งความร่วมมอืกนั
ในกลุ่มธุรกจิ เพื่อลดการแขง่ขนั หรอืเพื่อพฒันาไปดว้ยกนัได้ 
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 3.1.2  นิยามของขนาดธุรกิจ 

 กระทรวงพาณิชย์ได้ประกาศกฏกระทรวงก าหนดจ านวนการจ้างงาน และมูลค่า
สินทรัพย์ถาวรของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมไว้ ณ วันที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2545 ดัง

แสดงในตารางที่ 3.1  

 

ตารางท่ี 3.1 นิยามขนาดธุรกิจ SMEs  

 

ขนาดธุรกิจ จ านวนพนักงาน มูลค่าสินทรัพย์ถาวร 

ธุรกิจขนาดย่อม ไม่เกิน 50 คน ไม่เกิน 50 ล้านบาท 
ธุรกิจขนาดกลาง 51-200 คน 51-200 ล้านบาท 

 

แหล่งท่ีมา: ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม, 2553. 

  
 นอกจากน้ีกฏกระทรวงได้อธิบายค านิยามเพิ่มเติมไว้ว่า “ในกรณีที่จ านวนการจ้างงาน

ของกิจการใดเข้าลักษณะของวิสาหกิจขนาดย่อม แต่มูลค่าสินทรัพย์ถาวรเข้าลักษณะของ
วิสาหกิจขนาดกลาง หรือมีจ านวนการจ้างงานเข้าลักษณะของวิสาหกิจขนาดกลาง แต่มูลค่า

สินทรัพย์ถาวรเข้าลักษณะของวิสาหกิจขนาดย่อม ให้ถือจ านวนการจ้างงานหรือมูลค่าสินทรัพย์

ถาวรที่น้อยกว่าเป็นเกณฑ์พิจารณา” 
 งานวิจัยน้ีจ าแนกขนาดธุรกิจขององค์การผู้ตอบแบบสอบถาม โดยอ้างอิงจากนิยามด้าน

จ านวนพนักงานเท่านั้น ไม่ได้อ้างอิงนิยามด้านมูลค่าสินทรัพย์ถาวรขององค์การ เน่ืองจากตรวจ
นับได้ยาก 

 

3.2   เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 

3.2.1  เคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล 

เครื่องมือที่ใช้ในงานวิจัยน้ีเป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) ที่สร้างขึ้นตามกรอบ
แนวคิดงานวิจัย แบบสอบถามน้ีประกอบด้วยค าถาม 4 ส่วน โดยค าถามแต่ละส่วนพัฒนามาจาก

ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ดังน้ี 

ส่วนที่ 1 ค าถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ, อายุ, ระดับ
การศึกษา และข้อมูลทั่วไปขององค์การ ได้แก่ ประเภทของธุรกิจ, จ านวนพนักงานในองค์การ 

และรายได้รวมขององค์การต่อปี ลักษณะค าถามเป็นแบบตัวเลือก จ านวน 6 ข้อ 
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ส่วนที่ 2 ค าถามเกี่ยวกบัการใช้ BI โดยค าถามส่วนนี้ประยุกต์มาจากแบบตรวจสอบ
รายการ (Checklist) ของหนังสอื “Information Revolution: using the information evolution 
model to grow your business” (Davis et al, 2006) ลกัษณะค าถามเป็นแบบประมาณค่า 
(Rating scale) ตามมาตราแบบลเิคริท์ (Likert Scale) 3 ค าตอบ จ านวน 30 ขอ้ 

ส่วนที ่3 ค าถามเกี่ยวกบัสภาพแวดลอ้มขององคก์าร โดยค าถามส่วนนี้ประยุกต์มาจาก
หนังสอื “Information Revolution: using the information evolution model to grow your 
business” (Davis et al, 2006) ลกัษณะค าถามเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check list) 5 
ค าตอบ จ านวน 7 ขอ้ ได้แก่ ค าถามมติทิุนมนุษย์ 1 ขอ้, มติกิระบวนการความรู ้2 ข้อ, มติิ
วฒันธรรม 1 ขอ้ และมติโิครงสรา้งพืน้ฐาน 3 ขอ้  

ส่วนที ่4 ค าถามเกี่ยวกบัการยอมรบัการใช ้BI โดยค าถามส่วนนี้ได้ประยุกต์มาจาก
งานวจิยัเรื่อง “A Technology acceptance model for empirically testing new-user 
information systems: theory and results” (Davis, 1998) ค าถามแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ไดแ้ก่ 
ส่วนทีต่รวจสอบการรบัรูป้ระโยชน์ของ BI และส่วนทีต่รวจสอบการรบัรูว้่าง่ายต่อการใชง้านของ 
BI ลกัษณะค าถามเป็นแบบประมาณค่า (Rating scale) ตามมาตราแบบลเิคริท์ (Likert Scale) 
5 ค าตอบ จ านวน 28 ขอ้ 
 

3.2.2  การจดัการข้อมลู 
การวเิคราะหข์อ้มลูและแปลผลค าตอบของค าถามแต่ละส่วนมหีลกัเกณฑ ์ดงันี้ 
ส่วนที่ 1 ขอ้มลูทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถามและองคก์ารแต่ละขอ้วเิคราะหข์อ้มูลโดย

การแจกแจงความถีแ่ละหาค่ารอ้ยละของแต่ละค าตอบ 
ส่วนที ่2 ขอ้มูลการใช ้BI มลีกัษณะค าตอบแบบประมาณค่าตามมาตราแบบลเิคริท์ 3 

ระดบั คอื ไมม่ ีบางส่วน และสมบรูณ์ โดยมเีกณฑก์ารใหค้ะแนนดงันี้ 
 
ไมม่ ี   มคี่าคะแนน 1 
บางส่วน  มคี่าคะแนน 2 
สมบรูณ์   มคี่าคะแนน 3 

 
ขอ้มูลในส่วนนี้วเิคราะห์โดยการค านวณค่าเฉลี่ย (Mean: X ) และค่าส่วนเบี่ยงเบน

มาตราฐาน (Standard Deviation: S.D.) ของค าถามแต่ละขอ้ (ภาคผนวก ข) จากนัน้น าค่าเฉลีย่
ทีไ่ดจ้ากการวเิคราะหไ์ปแปลผลตามตารางที ่3.2 (Davis et al, 2006) ดงันี้ 
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ตารางท่ี 3.2 การแปลผลขอ้มลูการใช ้BI 
 

ค่าคะแนน ความหมาย 
1 กิจกรรมนี้ไม่มีการน าซอฟต์แวร์มาใช้ในการจดัการสารสนเทศ ขัน้ตอน

ทัง้หมดท าจดัการโดยคน 
1.01-1.99 กจิกรรมนี้มกีารน าซอฟต์แวรม์าใชใ้นการจดัการสารสนเทศเลก็น้อย ขัน้ตอน

ส่วนใหญ่ยงัถูกจดัการโดยคน 
2 กจิกรรมนี้มกีารน าซอฟตแ์วรม์าใชใ้นการจดัการสารสนเทศเท่ากบัการจดัการ

โดยคน 
2.01-2.99 กจิกรรมนี้มกีารน าซอฟต์แวรม์าใช้ในการจดัการสารสนเทศเป็นส่วนใหญ่ มี

เพยีงบางขัน้ตอนทีถู่กจดัการโดยคน 
3 กจิกรรมนี้มกีารน าซอฟต์แวรม์าใชใ้นการจดัการสารสนเทศทัง้หมด หรอืเป็น

ระบบอตัโนมตั ิ
 
แหล่งท่ีมา: Davis et al, 2006: 64-65. 

 
ส่วนที ่3 ขอ้มลูสภาพแวดลอ้มขององคก์าร ค าถามในส่วนนี้ประกอบดว้ยค าถาม 7 ขอ้ 

มคี าตอบขอ้ละ 5 ตวัเลอืก โดยการเลอืกค าตอบส าหรบัค าถามแต่ละขอ้นัน้สามารถเลอืกตอบได้
มากกว่า 1 ตวัเลอืก ในลกัษณะของแบบตรวจสอบรายการ (Check list) โดยตวัเลอืกแต่ละขอ้
แสดงถึงระดบัการใช้สารสนเทศตามคุณลกัษณะของสภาพแวดล้อมแต่ละมติิ ข้อมูลส่วนนี้มี
วธิกีารค านวณตวัแปร ดงันี้ 
 
ตารางท่ี 3.3 วธิกีารค านวณค่าตวัแปรของขอ้มลูสภาพแวดลอ้มแต่ละมติ ิ
 

ตวัแปร การค านวณ 
ทุนมนุษย ์ หาค่าความถี่จากตวัเลอืก 5 ระดบั (ค าถาม 1 ขอ้) ที่มลีกัษณะ

ค าตอบเป็นแบบการตรวจสอบรายการ (Check-list) ระดบัใดมี
ค่าความถีม่ากทีสุ่ดใหก้ าหนดค่าเป็นระดบันัน้ (ภาคผนวก ข) 

กระบวนการความรู ้ หาค่าความถี่จากตวัเลอืก 5 ระดบั (ค าถาม 2 ขอ้) ที่มลีกัษณะ
ค าตอบเป็นแบบการตรวจสอบรายการ (Check-list) ระดบัใดมี
ค่าความถีม่ากทีสุ่ดใหก้ าหนดค่าเป็นระดบันัน้ (ภาคผนวก ข) 
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ตารางท่ี 3.3 (ต่อ) 
 

ตวัแปร การค านวณ 
วฒันธรรม  หาค่าความถี่จากตวัเลอืก 5 ระดบั (ค าถาม 1 ขอ้) ที่มลีกัษณะ

ค าตอบเป็นแบบการตรวจสอบรายการ (Check-list) ระดบัใดมี
ค่าความถีม่ากทีสุ่ดใหก้ าหนดค่าเป็นระดบันัน้ (ภาคผนวก ข) 

โครงสรา้งพืน้ฐาน หาค่าความถี่จากตวัเลอืก 5 ระดบั (ค าถาม 3 ขอ้) ที่มลีกัษณะ
ค าตอบเป็นแบบการตรวจสอบรายการ (Check-list) ระดบัใดมี
ค่าความถีม่ากทีสุ่ดใหก้ าหนดค่าเป็นระดบันัน้ (ภาคผนวก ข) 

 
แหล่งท่ีมา: Davis et al, 2006: 66-68. 
 

ส่วนที ่4 ขอ้มลูการยอมรบัการใช ้BI วเิคราะหข์อ้มลูแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ดงันี้ 
ค าถามขอ้ที ่1-14 เป็นค าถามเกีย่วกบัการรบัรูป้ระโยชน์ของ BI ทีม่ลีกัษณะค าตอบเป็น

แบบประมาณค่า (Rating scale) ตามมาตราแบบลเิคริท์ (Likert Scale) 5 ระดบั โดยมเีกณฑ์
การใหค้ะแนนดงันี้ 

 
  เหน็ดว้ยน้อยทีสุ่ด  ค่าคะแนนเท่ากบั 1 
  เหน็ดว้ยน้อย   ค่าคะแนนเท่ากบั 2 
  เหน็ดว้ย   ค่าคะแนนเท่ากบั 3 
  เหน็ดว้ยมาก   ค่าคะแนนเท่ากบั 4 
  เหน็ดว้ยมากทีสุ่ด  ค่าคะแนนเท่ากบั 5  

 
ขอ้มูลในส่วนนี้วเิคราะห์โดยการค านวณค่าเฉลี่ย (Mean: X ) และค่าส่วนเบี่ยงเบน

มาตราฐาน (Standard Deviation: S.D.) ของค าถามแต่ละขอ้ จากนัน้น าค่าเฉลีย่ที่ไดจ้ากการ
วเิคราะหแ์ปลผลค าตอบแต่ละขอ้ใชเ้กณฑข์องเบสต์และคาหน์  (Best and Kahn, 1993) ซึง่มคี่า
คะแนนดงันี้ 

เหน็ดว้ยน้อยทีสุ่ด  ค่าคะแนนเท่ากบั 1.00-1.80 
  เหน็ดว้ยน้อย   ค่าคะแนนเท่ากบั 1.81-2.60 
  เหน็ดว้ย   ค่าคะแนนเท่ากบั 2.61-3.40 
  เหน็ดว้ยมาก   ค่าคะแนนเท่ากบั 3.41-4.20 
  เหน็ดว้ยมากทีสุ่ด  ค่าคะแนนเท่ากบั 4.21-5.00 
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ค าถามขอ้ที ่15-28 เป็นค าถามเกี่ยวกบัการรบัรูค้วามง่ายต่อการใชง้าน BI ทีม่ลีกัษณะ
ค าตอบเป็นแบบประมาณค่า (Rating scale) ตามมาตราแบบลเิคริท์ (Likert Scale) 5 ระดบั 
โดยมเีกณฑก์ารใหค้ะแนนดงันี้ 

 
 เหน็ดว้ยน้อยทีสุ่ด  ค่าคะแนนเท่ากบั 5 

  เหน็ดว้ยน้อย   ค่าคะแนนเท่ากบั 4 
  เหน็ดว้ย   ค่าคะแนนเท่ากบั 3 
  เหน็ดว้ยมาก   ค่าคะแนนเท่ากบั 2 
  เหน็ดว้ยมากทีสุ่ด  ค่าคะแนนเท่ากบั 1 
 
 ขอ้มูลในส่วนนี้วเิคราะห์โดยการค านวณค่าเฉลี่ย (Mean: X ) และค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตราฐาน (Standard Deviation: S.D.) ของค าถามแต่ละขอ้ จากนัน้น าค่าเฉลีย่ที่ไดจ้ากการ
วเิคราะหแ์ปลผลค าตอบแต่ละขอ้ใชเ้กณฑข์องเบสต์และคาหน์ (Best and Kahn, 1993) ซึง่มคี่า
คะแนนดงันี้ 

เหน็ดว้ยน้อยทีสุ่ด  ค่าคะแนนเท่ากบั 1.00-1.80 
  เหน็ดว้ยน้อย   ค่าคะแนนเท่ากบั 1.81-2.60 
  เหน็ดว้ย   ค่าคะแนนเท่ากบั 2.61-3.40 
  เหน็ดว้ยมาก   ค่าคะแนนเท่ากบั 3.41-4.20 
  เหน็ดว้ยมากทีสุ่ด  ค่าคะแนนเท่ากบั 4.21-5.00 
 

3.2.3  การตรวจสอบเครื่องมือ 
การสรา้งแบบสอบถามซึง่อา้งองิค าถามจากหนงัสอืและงานวจิยั ไดป้ระยุกต์รปูแบบโดย

การจดักลุ่มค าถามและปรบัแต่งภาษาทีใ่ชใ้นแบบสอบถามเพื่อใหง้่ายต่อการตอบแบบสอบถาม
โดยไม่ให้ความหมายผดิเพี้ยนไปจากเดมิ จากนัน้น าแบบสอบถามไปทดสอบความตรงและ
ความเชื่อถอืได้ (Validity and Reliability) โดยการน าไปให้ผู้เชี่ยวชาญการวจิยัด้านระบบ
สารสนเทศตรวจสอบความตรงเชงิเนื้อหา (Face validity) จากนัน้น าแบบสอบถามไปทดลอง
เก็บขอ้มูล (Pilot test) การวเิคราะห์ผลของแบบสอบถามที่น าไปทดลองเก็บขอ้มูล พบว่า 
ค าถามแต่ละส่วนสามารถเชื่อถอืได ้โดยมผีลการวเิคราะหด์งันี้ 

ค าถามในส่วนการใช ้BI จ านวน 30 ค าถาม มคี่า Cronbach’s alpha = 0.979 ถอืว่า
มาตรวดัระดบัการน าเทคโนโลยสีารสนเทศมาใชร้่วมกบัระบบสารสนเทศมคีวามเชื่อถอืไดอ้ยู่ใน
ระดบัค่อนขา้งสงู (Field, 2005) 

ค าถามในส่วนสภาพแวดลอ้มของ BI จ านวน 7 ค าถาม ทดสอบความเชื่อถอืไดโ้ดยแบ่ง
การทดสอบตามสภาพแวดลอ้มแต่ละมติ ิไดแ้ก่ มติทิุนมนุษย ์(Human capital) 1 ค าถาม มคี่า 



29 
 

Cronbach’s alpha = 0.803 มิติกระบวนการความรู้ (Knowledge process) 2 ค าถาม มีค่า 

Cronbach’s alpha = 0.775 มิติวัฒนธรรม (Culture) 1 ค าถาม มีค่า Cronbach’s alpha = 
0.844 และมิติโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure) 3 ค าถาม มีค่า Cronbach’s alpha = 0.790 

ถือว่ามาตรวัดระดับการมีความเช่ือถือได้อยู่ในระดับค่อนข้างสูง (Field, 2005) 
ค าถามในส่วนการยอมรับการใช้ BI แบ่งเป็น 2 ส่วน ได้แก่ ค าถามเกี่ยวกับการรับรู้

ประโยชน์ของ BI จ านวน 14 ข้อ มีค่า Cronbach’s alpha = 0.974 และค าถามเกี่ยวกับการรับรู้

ความง่ายของการใช้งาน BI จ านวน 14 ข้อ มีค่า Cronbach’s alpha = 0.926 ถือว่ามาตรวัด

ระดับการมีความเช่ือถือได้อยู่ในระดับค่อนข้างสูง (Field, 2005) รายละเอียดตารางผลการ

วิเคราะห์หาค่าความน่าเช่ือถือแสดงในภาคผนวก ค หน้า 80 
 

3.3   วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 
การวิจัยน้ีส ารวจข้อมูลด้วยอีเมล์ (email survey) โดยการส่งอีเมล์แนะน าตัวพร้อม

เอกสารข้อความร่วมมือในการเก็บข้อมูลจากทางสถาบันการศึกษา รายละเอียดการเก็บข้อมูล 
และข้อความเช่ือมโยง (Text link) ไปยังแบบสอบถามออนไลน์ที่สร้างขึ้นจากโปรแกรม Google 

spread sheet® (Pipsrunner, 2010; Lupetti, 2010) พร้อมทั้งหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อกลับ

หากผู้ตอบแบบสอบถามเกิดข้อสงสัย จากนั้นส่งอีเมล์ไปตามรายช่ือผู้ประกอบการที่ได้จากการ
สุ่มอย่างง่าย ผู้วิจัยส่งอีเมล์ไปยังผู้ประกอบการ 1 คนต่อ SMEs 1 องค์การ และหลังจากนั้น 20 

วันได้ส่งอีเมล์ซ ้าอีกครั้งหน่ึงในรายช่ือเดิมที่เคยส่งไป เพ่ือกระตุ้นให้ผู้ที่รับแบบสอบถามเห็นถึง
ความส าคัญและสนใจที่จะตอบแบบสอบถามมากขึ้น 

แบบสอบถามถูกตอบกลับมา 131 ชุด ในระยะเวลา 45 วันของการส ารวจข้อมูล โดย

แบบสอบถามทุกชุดตอบกลับมาอย่างครบสมบูรณ์ อัตราการตอบกลับของแบบสบถามอยู่ที่ร้อย
ละ 8.5 ซึ่งเป็นอัตราการตอบกลับที่ยอมรับได้ของการส ารวจข้อมูลด้วยอีเมล์ (email survey) ที่

มีอัตราการยอมรับของการตอบกลับประมาณร้อยละ 8-12 (Hager, Wilson, Pollak and 
Rooney, 2003; Dillman, 2007) อัตราส่วนของขนาดธุรกิจและอัตราส่วนแต่ละประเภทธุรกิจ

ของแบบสอบถามที่ตอบกลับมามีอัตรส่วนแตกต่างจากลักษณะ SMEs โดยรวม ดังนั้น การ

วิเคราะห์ผลการวิจัยน้ีจึงเป็นการวิเคราะห์ผลของ SMEs ในภาพรวมเท่านั้น  
 

 
 
 

 

http://woorkup.com/author/antoniolupetti/


 
 

บทท่ี 4 
 

การรายงานผลการวิจยั 
 

บทนี้จะน าเสนอผลการวจิยั ตัง้แต่ข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถามและองค์การ 
ขอ้มูลสภาพแวดล้อมขององค์การ การรบัรู้ประโยชน์และการรบัรู้ความง่ายของการใช้งาน BI 
การใช้ BI ความสมัพนัธ์ระหว่างสภาพแวดล้อมขององค์การกบัการใช้ BI และการอภปิราย
ผลการวจิยัตามล าดบั 
 
4.1  ข้อมลูทัว่ไปของกลุ่มตวัอย่าง 
 

4.1.1  ข้อมลูผูต้อบแบบสอบถาม 
ตารางที่ 4.1 แสดงข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า จ านวนผู้ตอบ

แบบสอบถามเป็นเพศชายรอ้ยละ 47.3 เพศหญงิรอ้ยละ 52.7 อายุของผู้ตอบแบบสอบถามอยู่
ในช่วงอายุ 21-30 ปีมากที่สุด รอ้ยละ 47.3 รองลงมาอยู่ในช่วงอายุ 31-40 ปี รอ้ยละ 33.6 ช่วง
อายุ 41-50 ปี ร้อยละ 14.5 ช่วงอายุ 51-60 ปี ร้อยละ 3.8 และอายุสูงกว่า 60 ปี ร้อยละ 0.8 
น้อยที่สุด ตามล าดบั ผู้ตอบแบบสอบถามมรีะดบัการศกึษาในระดบัประกาศนียบตัรขัน้สูงมาก
ที่สุด รอ้ยละ 56.5 รองลงมาคอืระดบัปรญิญาตร ีรอ้ยละ 41.2 ระดบัอนุปรญิญาหรอืเทยีบเท่า 
รอ้ยละ 1.5 และระดบัมธัยมศกึษาตอนปลายหรอืเทยีบเท่า รอ้ยละ 0.8 ตามล าดบั 

 
4.1.2  ข้อมลูองคก์าร 
ตารางที่ 4.2 แสดงขอ้มูลขององค์การ พบว่า องค์การส่วนใหญ่อยู่ในธุรกจิการบรกิาร 

รอ้ยละ 55.7 รองลงมาอยู่ในธุรกจิค้าปลกี รอ้ยละ 38.9 ธุรกจิการผลติ รอ้ยละ 29 และธุรกจิค้า
ส่ง รอ้ยละ 24.4 น้อยทีสุ่ดตามล าดบั องคก์ารมจี านวนพนักงาน 100-200 คนมากทีสุ่ด รอ้ยละ 
38.9 รองลงมามจี านวนพนกังานน้อยกว่า 15 คน รอ้ยละ 29.8 จ านวนพนักงาน 25-50 คน รอ้ย
ละ 13 จ านวนพนักงาน 15-25 คน ร้อยละ 11.5 และจ านวนพนักงาน 51-100 คน ร้อยละ 6.9 
น้อยที่สุดตามล าดบั และรายได้รวมต่อปีขององค์การมากกว่า 100 ล้านบาท ร้อยละ 42 มาก
ที่สุด รองลงมารายได้รวมต่อปีอยู่ระหว่าง 1-10 ล้านบาท ร้อยละ 16.8 รายได้รวมต่อปีอยู่
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ระหว่าง 10-50 ล้านบาท ร้อยละ 16 รายได้รวมต่อปีน้อยกว่า 1 ล้านบาท ร้อยละ 13.7 และ
รายไดร้วมต่อปีอยูร่ะหว่าง 50-100 ลา้นบาท รอ้ยละ 11.5 น้อยทีสุ่ดตามล าดบั 

 
ตารางท่ี 4.1 ขอ้มลูทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 
 
ตวัแปร ข้อมลู ร้อยละ 
เพศ ชาย 47.3 

หญงิ 52.7 
อาย ุ(ปี) ต ่ากว่า 20 0 

21-30  47.3 
31-40 33.6 
41-50 14.5 
51-60 3.8 
อายสุงูกว่า 60 0.8 
  

ระดบัการศกึษา มธัยมศกึษาตอนปลายหรอืต ่ากว่า 0.8 
อนุปรญิญาหรอืเทยีบเท่า 1.5 
ปรญิญาตร ี 41.2 
ปรญิญาโท 0 
ประกาศนียบตัรขัน้สงู 56.5 
ปรญิญาเอก 0 

 
หมายเหต:ุ ขอ้มลูจากการส ารวจ 131 องคก์าร (1 แบบสอบถาม/1 องคก์าร) 
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ตารางท่ี 4.2 ขอ้มลูทัว่ไปขององคก์าร 
 
ตวัแปร ขอ้มลู รอ้ยละ 
ประเภทธุรกจิ ธุรกจิการผลติ 21 

ธุรกจิการบรกิาร 39 
ธุรกจิคา้ส่ง 23 
ธุรกจิคา้ปลกี 17 

จ านวนพนกังานใน
องคก์าร 

น้อยกว่า 15 คน 29.8 
15 – 25 คน 11.5 
26 - 50 คน 13 
51 - 100 คน 6.9 
100 – 200 คน 38.9 

รายไดร้วมต่อปีของ
องคก์าร  

ต ่ากว่า 1 ลา้นบาท 13.7 
1 – 10 ลา้นบาท 16.8 
10 - 50 ลา้นบาท 16 
50 - 100 ลา้นบาท 11.5 
สงูกว่า 100 ลา้นบาท 42 

 
หมายเหต:ุ ขอ้มลูจากการส ารวจ 131 องคก์าร (1 แบบสอบถาม/1 องคก์าร) 
 

4.1.3  ข้อมลูอตัราส่วนของขนาดธรุกิจและประเภทธรุกิจ 
ส านักงานส่งเสรมิวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมได้นิยามขนาดธุรกิจของ SMEs 

ดงันี้ วสิาหกจิขนาดกลาง หมายถงึ องค์การทีม่กีารจา้งงานไม่เกนิ 50 คน และวสิาหกจิขนาด
ย่อม หมายถงึ องคก์ารที่มกีารจา้งงานมากกว่า 50 คนแต่ไม่เกนิ 200 คน และจากการส ารวจ
จ านวนองคก์ารจ าแนกตามประเภทธุรกจิ พบว่า ม ีSMEs อยู่ในธุรกจิการผลติ รอ้ยละ 39 ธุรกจิ
การบรกิาร รอ้ยละ 19 ธุรกจิการคา้ (คา้ปลกีและคา้ส่ง) รอ้ยละ 42 (ส านักงานวสิาหกจิขนาด
กลางและขนาดย่อม, 2552) จากตารางที ่4.2 แสดงใหเ้หน็ว่า ขนาดธุรกจิขององคก์ารจากการ
เกบ็รวมรวบขอ้มลูจดัเป็นวสิาหกจิขนาดกลาง รอ้ยละ 45.7 และวสิาหกจิขนาดย่อม รอ้ยละ 54.3 
และการจ าแนกประเภทธุรกจิ พบว่า องคก์ารจากการเกบ็รวมรวบขอ้มลูจดัอยู่ในธุรกจิการผลติ 
รอ้ยละ 21 ธุรกจิการบรกิาร รอ้ยละ 39 และธุรกจิการคา้ (คา้ปลกีและคา้ส่ง) รอ้ยละ 40  
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ภาพท่ี 4.1 แสดงค่ารอ้ยละของขนาด SMEs จากกลุ่มตวัอยา่ง 
 

 
 
ภาพท่ี 4.2 แสดงค่ารอ้ยละของประเภทธุกจิ SMEs จากกลุ่มตวัอยา่ง 
 
 
 
 
 
 

 

54.3% 45.7% 



34 
 

4.1.4  ข้อมลูเปรียบเทียบประเภทธรุกิจต่อขนาดธรุกิจ 
 

 
 
ภาพท่ี 4.3 แสดงค่ารอ้ยละของประเภทธุรกจิตามขนาดของ SMEs 
หมายเหต:ุ  
1. ขอ้มลูจากการส ารวจ 131 องคก์าร (1 แบบสอบถาม/1 องคก์าร)  
2. ค่ารอ้ยละค านวณจากความถีข่องแต่ละประเภทธุรกจิทีถู่กเลอืกต่อความถี่ทัง้หมดทีเ่ลอืก โดย
ค านวณแยกตามขนาดธุรกจิ  
 

การวเิคราะหจ์ าแนกตามขนาดธุรกจิจากภาพที ่4.3 พบว่า วสิาหกจิขนาดย่อมจดัอยู่ใน
ธุรกจิคา้ส่งมากทีสุ่ด คดิเป็นรอ้ยละ 32 รองลงมาเป็นธุรกจิการผลติ คดิเป็นรอ้ยละ 31 ธุรกจิคา้
ปลกี คดิเป็นรอ้ยละ 29 และธุรกจิการผลติ คดิเป็นรอ้ยละ 8 น้อยทีสุ่ด ตามล าดบั  วสิาหกจิ
ขนาดกลางจดัอยู่ในธุรกจิคา้ส่งมากทีสุ่ด คดิเป็นรอ้ยละ 31 รองลงมาเป็นธุรกจิคา้ปลกี คดิเป็น
รอ้ยละ 29 ธุรกจิการผลติ คดิเป็นรอ้ยละ 21 และธุรกจิบรกิาร คดิเป็นรอ้ยละ 19 น้อยที่สุด 
ตามล าดบั (นิยามขนาดธุรกจิแสดงในตารางที ่3.1) 
 
4.2  ผลการวิเคราะหส์ภาพแวดล้อมของ BI ใน SMEs 
 

4.2.1  ข้อมลูสภาพแวดล้อมขององคก์าร 
 การศกึษาสภาพแวดล้อมขององค์กรทัง้ 4 มติ ิได้แก่ มติทิุนมนุษย,์ มติกิระบวนการ
ความรู,้ มติวิฒันธรรม และมติโิครงสรา้งพืน้ฐานนัน้จ าแนกเป็นค าถาม 7 ขอ้ ส าหรบัตรวจสอบ
ระดบัการใชส้ารสนเทศขององคก์ารในสภาพแวดลอ้มแต่ละมติ ิ(Davis et al, 2006) ดงันี้  
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มิติโครงสร้างพื้นฐาน 

ค าถามข้อท่ี 

1. องค์การของท่านมีการจัดเก็บข้อมูลอย่างไร 
2. องค์การของท่านมีลักษณะของระบบงานหรือเครื่องมือ (Applications or Tools) ที่ใช้

จัดการกับข้อมูลอย่างไร 

3. องค์การของท่านมีการเข้าถึงข้อมูลอย่างไร 

มิติกระบวนการความรู้ 

ค าถามข้อท่ี 

4. องค์การของท่านมีระดับกระบวนการความรู้ (Knowledge Process) อย่างไร 

5. องค์การของท่านมีการเช่ือมโยงข้อมูล หรือกระบวนการท างานอย่างไร 

มิติทุนมนุษย์ 

ค าถามข้อท่ี 

6. บุคลากรในองค์การของท่านมีลักษณะหรือวิธีการท างานอย่างไร 

มิติวัฒนธรรม 

ค าถามข้อท่ี 

7. องค์การของท่านมีวัฒนธรรมการท างานอย่างไร 

 

ค าถามทั้ง 7 ข้อข้างต้น ประกอบด้วยค าตอบ 5 ตัวเลือก โดยตัวเลือกแต่ละข้อบ่งชี้ถึง
ระดับการใช้สารสนเทศขององค์การ ผู้ตอบแบบสอบถามสามารถเลือกค าตอบที่ตรงกับลักษณะ

การใช้สารสนเทศในองค์การของตนได้มากกว่า 1 ตัวเลือก ตามลักษณะของแบบตรวจสอบ
รายการ (Check list)  

การประมวลผลข้อมูลในส่วนน้ีจะใช้ค่าความถี่ของตัวเลือกค าตอบแต่ละระดับ ตัวเลือก

ระดับใดที่มีความถี่มากที่สุด หมายถึง องค์การส่วนใหญ่มีการใช้สารสนเทศในระดับนั้น ๆ ดังที่

แสดงในตารางต่อไปน้ี  
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ตารางท่ี 4.3 ขอ้มลูคุณลกัษณะมติโิครงสรา้งพืน้ฐานจ าแนกตามขอ้ค าถาม 
 

ค าถามและตวัเลอืกค าตอบแต่ละระดบั จ านวน
องคก์าร 

รอ้ยละ 

1. องคก์ารของท่านมกีารจดัเกบ็ขอ้มลูอย่างไร   
ระดบัที ่1 ขอ้มลูส่วนใหญ่อยู่ในคอมพวิเตอรซ์ึง่ควบคุมโดยคนหรอืผูใ้ชง้าน 69 32.39 
ระดบัที ่2 ขอ้มลูส่วนใหญ่อยู่ในแหล่งเกบ็ขอ้มลู (Server) ของหน่วยงาน/แผนก/ฝา่ย 36 16.90 
ระดบัที ่3 ขอ้มลูส่วนใหญ่อยู่ในฐานขอ้มลูแต่ละหน่วยงาน/แผนก/ฝา่ยทีใ่ชง้านร่วมกบัแผนกอื่นๆ ไดง้า่ย 28 13.15 
ระดบัที ่4 ขอ้มลูส่วนใหญ่อยู่ในแหล่งเกบ็ขอ้มลู (Server) หรอืฐานขอ้มลู (Database) ขององค์การทีเ่ดยีว  
            เพือ่ใชง้านร่วมกนั 

53 24.88 

ระดบัที ่5 ขอ้มลูส่วนใหญ่ถูกจดัเกบ็อย่างอสิระ โดยมรีะบบงานหรอืเครือ่งมอื (Application or Tools) 
ทีเ่ชือ่มโยงขอ้มลูเหล่านี้เขา้ดว้ยกนั เพือ่ใหเ้กดิความยดืหยุ่นและพรอ้มรบัการเปลีย่นแปลง 

27 12.68 

2. องค์การของท่านมลีกัษณะของระบบงานหรอืเครื่องมอื (Applications or Tools) ทีใ่ชจ้ดัการกบัขอ้มลู
อย่างไร 

  

ระดบัที ่1 องคก์ารไมม่มีาตรฐานเทคโนโลยสีารเทศ (IT Standard) หรอืซอฟต์แวรท์ีก่ าหนดใหใ้ชง้านใน 
            รปูแบบเดยีวกนัทัง้องคก์าร 

50 24.75 

ระดบัที ่2 การใชฐ้านขอ้มลู (Database) หรอืเครือ่งมอื (Tools) ในการเขา้ถงึขอ้มลูร่วมกนัในบาง 
            หน่วยงาน/แผนก/ฝา่ย แต่ไมค่รอบคลุมทัง้องคก์าร 

63 31.19 

ระดบัที ่3 องคก์ารมมีาตรฐานทางดา้นขอ้มลูและแนวคดิทีแ่น่นอนเพือ่ใหเ้กดิคุณภาพของขอ้มลูทีด่ี 30 14.85 
ระดบัที ่4 องคก์ารมกีารสือ่สารทีด่ ีมกีารใชข้อ้มลูร่วมกนั และมคีวามต่อเนื่องระหว่างกระบวนการท างาน 
            ต่าง ๆ 

33 16.34 

ระดบัที ่5 โครงสรา้งพืน้ฐาน (Infrastructure) ส่งเสรมิและสนบัสนุนความคดิสรา้งสรรค ์นวตักรรม  
            และการเปลีย่นแปลงต่าง ๆ 

26 12.87 

3. องคก์ารของท่านมกีารเขา้ถงึขอ้มลูอย่างไร   
ระดบัที ่1 บุคลากรสามารถใชข้อ้มลูไดอ้ย่างอสิระ 59 26.58 
ระดบัที ่2 ขอ้มลูมกีารส่งต่อและใชง้านร่วมกนัอย่างอสิระภายในหน่วยงาน/แผนก/ฝา่ย 61 27.48 
ระดบัที ่3 บุคลากรสามารถเขา้ถงึและท างานกบัขอ้มลูระดบัองคก์ารได้ 49 22.07 
ระดบัที ่4 ระบบสารสนเทศธุรกจิ (Business systems) มกีารเชือ่มโยงจากฝา่ยสนบัสนุนการท างานไปยงั 
            จุดทีเ่กีย่วขอ้งกบัลกูคา้ 

35 15.77 

ระดบัที ่5 บุคลากรสามารถเขา้ถงึขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งกบัอุตสาหกรรมทัง้หมดและสามารถเขา้ถงึไดจ้าก 
            ทุกแหล่งขอ้มลูทัง้ในและนอกองคก์าร 

18 8.11 

 
หมายเหต:ุ  
1.  ขอ้มลูจากการส ารวจ 131 องคก์าร (1 แบบสอบถาม/1 องคก์าร) 
2.  การเลอืกค าตอบนัน้สามารถเลอืกไดม้ากกว่า 1 ค าตอบ ดงันัน้ ผลรวมความถี่ตวัเลอืก
ค าตอบของค าถามแต่ละขอ้จะมากกว่าจ านวนองคก์ารทีต่อบแบบสอบถาม 

 
จากตารางที่ 4.3 แสดงให้เห็นว่า องค์การส่วนใหญ่มกีารจดัเก็บขอ้มูลอยู่ในระดบัที่ 1 

มากทีสุ่ด รอ้ยละ 32.39 รองลงมาอยู่ในระดบัที ่4 รอ้ยละ 24.88 แสดงใหเ้หน็ว่า องคก์ารส่วน
ใหญ่มกีารเกบ็รวบรวมขอ้มูล/สารสนเทศอยู่ในคอมพวิเตอรส์่วนบุคคล ผูท้ี่ใชง้านคอมพวิเตอร์
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เหล่านี้จะมขีอ้มูล เครื่องมอื และวธิกีารท างานของตนเอง คอมพวิเตอรใ์นองค์การส่วนใหญ่ไม่
เชื่อมโยงกบัคอมพวิเตอรเ์ครื่องอื่น ๆ บางองคก์ารมกีารบูรณาการขอ้มลูจากหลายแหล่งขอ้มลู
และเก็บไว้ในเซริฟ์เวอรข์ององค์การ เพื่อให้หน่วยงาน/แผนก/ฝ่ายภายในองค์การสามารถใช้
ร่วมกนัได ้แต่ระบบการเชื่อมโยงขอ้มูล/สารสนเทศเหล่านี้ยงัไม่สมบูรณ์ จงึอาจท าใหเ้กดิความ
ซ ้าซ้อนและไม่สอดคล้องกนัของขอ้มูล/สารสนเทศระหว่างขอ้มูลในเซริฟ์เวอรข์ององค์การและ
คอมพวิเตอรส์่วนบุคคล (Davis et al, 2006; Geiger, 2006) 

องค์การส่วนใหญ่มลีกัษณะของระบบงานหรอืเครื่องมอืที่ใช้ในการจดัเก็บข้อมูลส่วน
ใหญ่อยู่ในระดบัที ่2 มากทีสุ่ด รอ้ยละ 31.19 รองลงมาอยู่ในระดบัที ่1 รอ้ยละ 24.75 แสดงให้
เหน็ว่า องค์การส่วนใหญ่มกีารใช้ฐานขอ้มูลหรอืเครื่องมอืร่วมกนัในบางหน่วยงาน/แผนก/ฝ่าย
ภายในองคก์ารแต่อยู่ในระดบัทีต่ ่ามาก ส่วนใหญ่ใช้เพื่อสนับสนุนการท างานรายบุคคลเท่านัน้ 
เครือ่งมอืทีใ่ชส้่วนใหญ่จะเป็นเครื่องมอืในระดบัพืน้ฐาน เช่น MS Office เป็นต้น บางหน่วยงาน/
แผนก/ฝ่ายอาจจะมกีารใช้เครื่องมอืที่ซบัซ้อนมากขึ้น ซึ่งจะเกิดจากความใฝ่รู้ของบุคลากร
ภายในหน่วยงาน/แผนก/ฝา่ยนัน้ ๆ  (Davis et al, 2006; Kuan and Chau, 2001) 

องคก์ารส่วนใหญ่มกีารเขา้ถงึขอ้มลูอยูใ่นระดบัที ่2 มากทีสุ่ด รอ้ยละ 27.48 รองลงมา
อยูใ่นระดบัที ่1 รอ้ยละ 26.58 แสดงใหเ้หน็ว่า องคก์ารส่วนใหญ่มกีารใชข้อ้มลู/สารสนเทศอยา่ง
อสิระในแต่ละหน่วยงาน/แผนก/ฝา่ย บุคลากรมแีบ่งปนัและใชข้อ้มลูรว่มกนัภายในหน่วยงาน/
แผนก/ฝา่ยนัน้ ๆ แต่ขอ้มลู/สารสนเทศเหล่านี้ยงัมกีระบวนการจดัเกบ็ทีไ่มเ่ป็นระบบ ขอ้มลูและ
สารสนเทศบางอย่างตอ้งใชค้วามรูใ้นสายงานเฉพาะทาง เช่น ขอ้มลูทางสถติ,ิ ขอ้มลูทางดา้น
บญัช ีเป็นตน้ บุคลากรส่วนใหญ่มคีวามพยายามในการคน้หาหรอืตคีวามขอ้มลูน้อย บุคลากร
มกัจะใชส้ญัชาตญาณหรอืประสบการณ์ของตนเองในการตดัสนิใจ เมือ่ตอ้งวเิคราะห์ขอ้มลู/
สารสนเทศจ าเพาะทีย่ากต่อการท าความเขา้ใจ ท าใหไ้ดผ้ลลพัธข์องรายงานทีแ่ตกต่างกนัไม่
สอดคลอ้งกนั (ศูนยว์จิยักสกิรไทย จ ากดั, 2552; Davis et al, 2006) 
 
ตารางท่ี 4.4 ขอ้มลูคุณลกัษณะมติกิระบวนการความรูจ้ าแนกตามขอ้ค าถาม 
 

ค าถามและตวัเลอืกค าตอบแต่ละระดบั จ านวน
องคก์าร 

รอ้ยละ 

4. องคก์ารของท่านมรีะดบักระบวนการความรู ้(Knowledge Process) อย่างไร   
ระดบัที ่1 การแบ่งปนัหรอืใชข้อ้มลูร่วมกนัมจี ากดั และการวเิคราะหข์อ้มลูจะเกดิขึน้เฉพาะงานทีส่ าคญั 
            เท่านัน้ 

80 33.90 

ระดบัที ่2 ระเบยีน (Records) เกีย่วกบัลกูคา้ สนิคา้ การขาย ทรพัยากรมนุษย ์และการเงนิ มกีารจดัเกบ็ 
            แยกกนัชดัเจน 

57 24.15 

ระดบัที ่3 การเกบ็ขอ้มลูถูกรวมอยู่ในมมุมองขององคก์าร 41 17.37 
ระดบัที ่4 ผูบ้รหิารสามารถตดิตามและวดัผลทางธุรกจิไดอ้ย่างอสิระ 40 16.95 
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ตารางท่ี 4.4 (ต่อ) 
 

ค าถามและตวัเลอืกค าตอบแต่ละระดบั จ านวน
องคก์าร 

รอ้ยละ 

ระดบัที ่5 องคก์ารมกีารสรา้ง เสนอแนะตวัแบบธุรกจิใหม ่รวมถงึการจ าลองและทดสอบเพือ่น ามาใช้ 
            ประโยชน์ทางธุรกจิเป็นประจ า 

18 7.63 

5. องคก์ารของท่านมกีารเชือ่มโยงขอ้มลู หรอืกระบวนการท างานอย่างไร   
ระดบัที ่1 การวเิคราะหข์อ้มลูอาจจะไดร้ายงานทีไ่มส่อดคลอ้งตามความตอ้งการหรอืไมน่่าเชือ่ถอื 51 24.40 
ระดบัที ่2 การจดัท ารายงาน โดยการรวมขอ้มลูระหว่างหน่วยงาน/แผนก/ฝา่ย เพือ่ใชป้ระโยชน์ทางธุรกจิ 
            มคีวามยุ่งยาก 

48 22.97 

ระดบัที ่3 โครงสรา้งทางเทคโนโลยสีารสนเทศ (IT infrastructure) มกีารประสานเชือ่มโยงกนัได ้
            ทัง้องคก์าร 

49 23.44 

ระดบัที ่4 องคก์ารมกีารส่งขอ้มลูยอ้นกลบั (Feed back) จากการวเิคราะหเ์ชงิตดัสนิใจทีน่ าไปปฏบิตังิาน 
            ทุกครัง้ 

31 14.83 

ระดบัที ่5 บุคลากรความคดิใหม่ๆ  ทีม่ปีระโยชน์และสามารถน าไปประยุกต์ใชง้านไดอ้ย่างรวดเรว็ 30 14.35 

 
หมายเหต:ุ  
1.  ขอ้มลูจากการส ารวจ 131 องคก์าร (1 แบบสอบถาม/1 องคก์าร) 
2.  การเลอืกค าตอบนัน้สามารถเลอืกไดม้ากกว่า 1 ค าตอบ ดงันัน้ ผลรวมความถี่ตวัเลอืก
ค าตอบของค าถามแต่ละขอ้จะมากกว่าจ านวนองคก์ารทีต่อบแบบสอบถาม 
 

จากตารางที่ 4.4 แสดงให้เหน็ว่า องค์การส่วนใหญ่มรีะดบักระบวนการความรูอ้ยู่ใน
ระดบัที่ 1 มากที่สุด รอ้ยละ 33.90 รองลงมาอยู่ในระดบัที ่2 รอ้ยละ 24.15 แสดงให้เหน็ว่า 
องคก์ารส่วนใหญ่มกีระบวนการจดัการขอ้มลู/สารสนเทศทีจ่ ากดัอยูภ่ายในหน่วยงาน/แผนก/ฝ่าย
เท่านัน้ ไม่มกีารเก็บรวบรวมขอ้มูลเป็นเอกสาร หรอืไม่มกีารแบ่งปนัขอ้มูล/สารสนเทศระหว่าง
หน่วยงาน/แผนก/ฝ่าย บุคลากรส่วนใหญ่มกีารจดัการงาน การสรา้งแหล่งขอ้มูล การวเิคราะห์
ขอ้มูล และมรีูปแบบการรายงานของตนเอง ท าให้ได้ผลลพัธ์ที่เกิดจากมุมมองเพยีงด้านเดยีว 
การรวบรวมขอ้มลู/สารสนเทศในระดบัองคก์ารนัน้เป็นไปไดย้าก (Davis et al, 2006; Herschel 
and Jones, 2005) 
 องคก์ารส่วนใหญ่มกีารเชื่อมโยงขอ้มลูหรอืกระบวนการท างานอยูใ่นระดบัที ่1 มากทีสุ่ด 
รอ้ยละ 24.40 รองลงมาอยูใ่นระดบัที ่3 รอ้ยละ 23.44 และระดบัที ่2 รอ้ยละ 22.97 ตามล าดบั 
แสดงใหเ้หน็ว่า  องคก์ารส่วนใหญ่ไม่มมีาตรฐานในการเขา้ถงึขอ้มลู/สารสนเทศ บุคลากรมี
วธิกีารใชข้อ้มลู/สารสนเทศและมกีระบวนการท างานเป็นของตนเอง แต่ละหน่วยงาน/แผนก/ฝ่าย
ภายในองคก์ารมกีฏ กตกิา หรอืกระบวนการจดัการขอ้มลู/สนเทศทีแ่ตกต่างกนั เช่น การนิยาม
ขอ้มลูแต่ละหน่วยงาน/แผนก/ฝา่ยอาจจะใหค้ าจ ากดัความทีแ่ตกต่างกนั เป็นตน้ ถงึแมว้่าจะใช้
ขอ้มลูเดยีวกนั เพื่อจดุประสงคเ์ดยีวกนั และองคก์ารอาจจะมฮีารด์แวร ์ซอฟตแ์วร ์หรอืเครือ่งมอื
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เครอืขา่ยส าหรบัสนบัสนุนการท างานทีเ่ชื่อมโยงกนั แต่ผลลพัธ์หรอืรายงานทีเ่กดิจากการ
วเิคราะหข์อ้มลู/สารสนเทศของแต่ละหน่วยงาน/แผนก/ฝ่ายจะแตกต่างกนัและไม่น่าเชื่อถอื 
(ศูนยว์จิยักสกิรไทย จ ากดั, 2553; Davis et al, 2006; Fink, 1998) 
 
ตารางท่ี 4.5 ขอ้มลูคุณลกัษณะมติทิุนมนุษยจ์ าแนกตามขอ้ค าถาม 
 

ค าถามและตวัเลอืกค าตอบแต่ละระดบั จ านวน
องคก์าร 

รอ้ยละ 

6. บุคลากรในองคก์ารของท่านมลีกัษณะหรอืวธิกีารท างานอย่างไร   
ระดบัที ่1 บุคลากรมวีธิกีารในการคน้หาและวเิคราะหข์อ้มลูทีต่อ้งการของตวัเอง 68 29.18 
ระดบัที ่2 องคก์ารมบุีคลากรทีรู่ข้อ้มลูทีม่ปีระโยชน์ แต่ไมแ่ปง่ปนัใหผู้อ้ื่น ยกเวน้คนในหน่วยงาน/แผนก/ 
            ฝา่ยเดยีวกนัเท่านัน้ 

40 17.17 

ระดบัที ่3 ผูจ้ดัการสามารถเหน็ภาพการท างานทัง้หมดและเขา้ใจประสทิธภิาพการท างานแบบองคร์วม 54 23.18 
ระดบัที ่4 บุคลากรมกัมคีวามคดิทีจ่ะปรบัปรุงเรือ่งต่างๆ รวมถงึการวางแนวทางการตลาดทีด่ขี ึน้ 30 12.88 
ระดบัที ่5 บุคลากรสามารถเสนอแนะความคดิใหม่ๆ  และแนวคดินี้ไดร้บัการตอบสนอง 41 17.60 

 
หมายเหต:ุ  
1.  ขอ้มลูจากการส ารวจ 131 องคก์าร (1 แบบสอบถาม/1 องคก์าร) 
2.  การเลอืกค าตอบนัน้สามารถเลอืกไดม้ากกว่า 1 ค าตอบ ดงันัน้ ผลรวมความถี่ตวัเลอืก
ค าตอบของค าถามแต่ละขอ้จะมากกว่าจ านวนองคก์ารทีต่อบแบบสอบถาม 
 

จากตารางที ่4.5 แสดงใหเ้หน็ว่า บุคลากรส่วนใหญ่มลีกัษณะหรอืวธิกีารท างานอยูใ่น
ระดบัที ่1 มากทีสุ่ด รอ้ยละ 29.18 รองลงมาอยูใ่นระดบัที ่3 รอ้ยละ 23.18 แสดงใหเ้หน็ว่า 
บุคลากรส่วนใหญ่มลีกัษณะแบบต่างคนต่างท างาน บุคลากรจะปฏบิตังิานตามหน้าทีข่องตน
แบบวนัต่อวนัและไมส่นใจทีจ่ะสรา้งสรรคส์ิง่ใหม ่บุคลการในระดบันี้ไม่ชอบการเปลีย่นแปลง 
บุคลากรจะใชข้อ้มลู/สารสนเทศทีจ่ าเป็นต่อการท างานเท่านัน้ บุคลากรอาจจะมกีารรวมตวักนั
ท างานเพื่อตอบสนองเป้าหมายของงานเฉพาะกจิเท่านัน้ องคก์ารส่วนใหญ่มเีพยีงผูบ้รหิาร
เท่านัน้ทีม่องภาพรวมของการท างานทัง้หมดและใหค้วามส าคญัของการท างานแบบองคร์วม 
(Davis et al, 2006; Schein, 1988; Mintzberg, 1979) 
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ตารางท่ี 4.6 ขอ้มลูคุณลกัษณะมติวิฒันธรรมจ าแนกตามขอ้ค าถาม 
 

ค าถามและตวัเลอืกค าตอบแต่ละระดบั จ านวน
องคก์าร 

รอ้ยละ 

7. องคก์ารของท่านมวีฒันธรรมการท างานอย่างไร   
ระดบัที ่1 องคก์ารไมม่กีารรวบรวมรายงานระดบัองคก์าร 55 25.00 
ระดบัที ่2 บุคลากรยงัมกีารแบ่งแยก “พวกเขากบัพวกเรา” ระหว่างหน่วยงาน/แผนก/ฝา่ย 40 18.18 
ระดบัที ่3 บุคลากรสามารถประเมนิทางเลอืกและท าการตดัสนิใจทีจ่ะตอบสนองเป้าหมายขององคก์าร 
            ไดอ้ย่างรวดเรว็ 

54 24.55 

ระดบัที ่4 จุดมุง่หมายดา้นการท างานขององคก์าร คอื การสรา้งชุมชนสรา้งสรรคร์่วมกนัระหว่าง 
            หน่วยงาน/แผนก/ฝา่ย 

40 18.18 

ระดบัที ่5 องคก์ารมแีนวคดิทีว่่า “ความลม้เหลวก่อใหเ้กดิความส าเรจ็” โดยไมม่กีารต าหนิสิง่ทีผ่ดิพลาด 30 13.69 

 
หมายเหต:ุ  
1.  ขอ้มลูจากการส ารวจ 131 องคก์าร (1 แบบสอบถาม/1 องคก์าร) 
2.  การเลอืกค าตอบนัน้สามารถเลอืกไดม้ากกว่า 1 ค าตอบ ดงันัน้ ผลรวมความถี่ตวัเลอืก
ค าตอบของค าถามแต่ละขอ้จะมากกว่าจ านวนองคก์ารทีต่อบแบบสอบถาม 
 
 จากตารางที ่4.6 แสดงใหเ้หน็ว่า องคก์ารส่วนใหญ่มวีฒันธรรมการท างานอยู่ในระดบัที ่
1 มากทีสุ่ด รอ้ยละ 25 รองลงมาอยู่ในระดบัที ่3 รอ้ยละ 24.55 แสดงใหเ้หน็ว่า องคก์ารส่วน
ใหญ่ไม่มีการรวบรวมรายงานระดับองค์การ วัฒนธรรมการท างานส่วนใหญ่เน้นไปที่
วตัถุประสงคก์ารท างานของบุคลากรแต่ละคน ซึง่บุคลากรเหล่านี้เขา้ถงึสารสนเทศดว้ยวธิกีารที่
แตกต่างกนั ตามความสามารถในการไดม้าซึ่งขอ้มลูทีต่นเองต้องการ วฒันธรรมการท างานใน
ลกัษณะนี้จะท าให้บุคลากรท าการวเิคราะห์ข้อมูล/สารสนเทศ ประเมนิทางเลอืก และท าการ
ตดัสนิใจได้อย่างรวดเรว็ แต่ก็จะท าให้เกดิการขดัแยง้ภายใน ซึ่งเกดิจากการขาดเกณฑใ์นการ
ประเมนิงาน ท าใหผ้ลลพัธท์ีไ่ดอ้าจขดัแยง้กนั (Davis et al, 2006; Nadler, Tushman and 
Nadler, 2004) 
  

4.2.2  ข้อมลูระดบัการใช้สารสนเทศจ าแนกตามสภาพแวดล้อมขององคก์าร 
 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมขององค์การแต่ละมติินัน้ประมวลผลข้อมูลระดบัการใช้
สารสนเทศจากการเก็บขอ้มูลแบบรายองค์การ (วธิกีารค านวณแสดงอยู่ในภาคผนวก ข หน้า 
77) จากนัน้น าผลการวเิคราะหม์าจ าแนกตามสภาพแวดลอ้มขององคก์ารดงัตางรางที ่4.8  
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ตารางท่ี 4.7 ขอ้มลูระดบัการใชส้ารสนเทศจ าแนกตามสภาพแวดลอ้มขององคก์าร 
 
 ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 ระดบั 4 ระดบั 5 

จ านวน
องคก์าร 

รอ้ยละ จ านวน
องคก์าร 

รอ้ยละ จ านวน
องคก์าร 

รอ้ยละ จ านวน
องคก์าร 

รอ้ยละ จ านวน
องคก์าร 

รอ้ยละ 

มติทิุนมนุษย ์ 31 23.7 26 19.8 26 19.8 7 5.3 41 31.3 
มติกระบวน
การความรู ้

41 31.3 31 23.7 18 13.7 31 23.7 10 7.6 

มติวิฒันธรรม 32 24.4 20 15.3 17 13.0 32 24.4 30 16.8 
มิติโครงสร้าง
พืน้ฐาน 

32 24.4 27 20.6 30 22.9 17 13.0 25 19.1 

 
จากตารางแสดงให้เหน็ว่า มติทิุนมนุษยม์รีะดบัการใช้สารสนเทศสูงที่สุด โดยมรีะดบั

การใชส้ารสนเทศสูงถงึระดบัที ่5 มติวิฒันธรรมมรีะดบัการใชส้ารสนเทศอยู่ในระดบัที ่1 และ 4 
เท่ากนั (ถอืว่า มติวิฒันธรรมมรีะดบัการใชส้ารสนเทศอยู่ระดบัที ่4) (Davis et al, 2006) มติิ
กระบวนการความรูแ้ละมติโิครงสรา้งพื้นฐานมรีะดบัการใช้สารสนเทศอยู่ในระดบัเดยีวกนั คอื 
ระดบัที ่1 เท่านัน้ 

มติทิุนมนุษยม์รีะดบัการใชส้ารสนเทศสงูถงึระดบัที ่5 แสดงถงึคุณลกัษณะของบุคลากร
ทีม่คีวามมัน่ใจ, เป็นนกัปฏบิตักิารเชงิรกุ, เป็นนกัรเิริม่สรา้งสรรค ์และมคีวามคดิแบบทุนนิยม 
บุคลากรเหล่านี้มบีทบาทอยู่ในส่วนต่าง ๆ ขององคก์าร ผูบ้รหิารสามารถน าบุคลากรเหล่าน้ีมา
รว่มงานกนัไดอ้ยา่งรวดเรว็ตามความตอ้งการ (Davis et al, 2006) บุคลากรลกัษณะน้ีมกัจะ
พจิารณาทางเลอืกทีจ่ะสรา้งมลูค่าใหอ้งคก์ารและมกัจะเสนอแนวคดิใหมท่ีจ่ะสรา้งผลก าไรใหแ้ก่
องคก์าร บุคลากรเหล่านี้มแีนวคดิว่าอุปสรรคไมไ่ดก่้อใหเ้กดิความลม้เหลวแต่ก่อใหเ้กดิการ
เรยีนรู ้(Ulrich and Brockbank, 2005) 

มติวิฒันธรรมมรีะดบัการใชส้ารสนเทศอยูส่งูถงึระดบัที ่4 แสดงถงึคนรบัรูว้่าตวัเองมี
อ านาจ องคก์ารอาจจะมกีารใหร้างวลัหรอืคุณค่ากบัแนวคดิใหม่ ๆ วฒันธรรมองคก์ารในระดบันี้
เป็นวฒันธรรมทีจ่ะสนบัสนุนใหเ้กดิการท างานทีม่ปีระสทิธภิาพ องคก์ารในระดบันี้จะมกีารเกบ็
ขอ้มลูเชงิปรมิาณทีด่ ีการจดัการการเปลีย่นแปลงเป็นหวัใจของการพฒันาศกัยภาพ การแขง่ขนั
ภายในทีเ่คยมรีะหว่างหน่วยงานถูกแทนทีด่ว้ยการรว่มมอืและการพึง่พาระหว่างกนั การเขา้ถงึ
สารสนเทศทัง้ภายในและภายนอกช่วยสรา้งบรบิทในความเขา้ใจอย่างกวา้ง ๆ ช่วยใหค้น
แบ่งปนัประสบการณ์ และท าใหเ้กดิปรบัเปลีย่นรปูแบบการท างานใหด้ขีึน้ (Leister, 2003, 
Davis et al, 2006) 

มติโิครงสรา้งพืน้ฐานมรีะดบัการใชส้ารสนเทศอยูใ่นระดบัที ่1 แสดงถงึฮารด์แวร ์
ซอฟตแ์วร ์หรอืเครือ่งมอืทางเทคโนโลยสีารสนเทศส่วนใหญ่สนบัสนุนการท างานรายบุคคล
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มากกว่าการท างานระหว่างบุคคล ความสามารถของอนิทราเน็ต/เอก็ซท์ราเน็ต, เครื่องมอืทาง
เทคโนโลยสีารสนเทศทีใ่ชร้่วมกนั และกระบวนการควบคุมการด าเนินงานมจี ากดัและมกีาร
เปลีย่นแปลงค่อนขา้งสงู (Geiger, 2006) บุคลากรเลอืกใชเ้ครือ่งมอืทางเทคโนโลยสีารสนเทศ
ส าหรบัการวเิคราะหข์อ้มลู/สารสนเทศจากระดบัทกัษะการใชเ้ครือ่งมอืของตนเองมากกว่าการ
ประเมนิความสามารถของเครือ่งมอืนัน้ ๆ (Davis et al, 2006)  

มติกิระบวนการความรูม้รีะดบัการใชส้ารสนเทศอยูใ่นระดบัที ่1 แสดงถงึองคก์ารส่วน
ใหญ่มกีารแบ่งปนัและถ่ายทอดความรูใ้นระดบัต ่า บุคลากรมรีปูแบบการท างาน, การไดร้บัขอ้มลู
และการวเิคราะหข์อ้มลู/สารสนเทศแตกต่างกนัตามทกัษะพืน้ฐานของตนเอง การจดัการมุง่ไปที่
งานระยะสัน้ ๆ และไมส่ามารถใชไ้ดก้บัแผนระยะยาว กระบวนการคน้หาขอ้มลูยากต่อการท า
เลยีนแบบหรอืท าซ ้า โดยทัว่ไปไม่มกีารจดัท าเป็นเอกสาร ผลลพัธ์ทีไ่ดม้กัจะตอบสนองภารกจิ/
ความตอ้งการส่วนบุคคล (Herschel and Jones, 2005; Davis et al, 2006) 
 

4.3  ผลการวิเคราะหก์ารใช้ BI  
 

4.3.1  การรบัรู้ประโยชน์ของ BI 
 
ตารางท่ี 4.8 ระดบัการรบัรูป้ระโยชน์ของ BI 
 

ค าถาม ค่าเฉลีย่ S.D. 

การด าเนินงานจะเป็นไปไดย้ากหากไม่มซีอฟตแ์วรน์ี้ 3.46 1.083 

การใชซ้อฟตแ์วรน์ี้ท าใหส้ามารถควบคุมการท างานไดด้ขีึน้ 3.76 0.937 
การใชซ้อฟตแ์วรน์ี้ช่วยปรบัปรงุประสทิธภิาพการท างาน 3.77 0.957 
ซอฟตแ์วรน์ี้ตอบสนองความตอ้งการทีเ่กีย่วขอ้งกบังาน 3.65 0.902 
การใชซ้อฟตแ์วรน์ี้ช่วยประหยดัเวลาการท างาน 3.79 0.926 
ซอฟตแ์วรน์ี้ช่วยใหก้ารท างานบรรลุผลเรว็ขึน้ 3.66 0.997 
ซอฟตแ์วรน์ี้ช่วยสนบัสนุนดา้นทีส่ าคญัของงาน 3.64 0.945 
การใชซ้อฟตแ์วรน้ี์ช่วยใหบ้รรลุเป้าหมายของงานไดม้ากขึน้ 3.58 0.976 

การใชซ้อฟตแ์วรน์ี้ช่วยลดเวลาทีใ่ชใ้นกจิกรรมทีไ่ม่มปีระโยชน์ 3.71 0.996 
การใชซ้อฟตแ์วรน์ี้ช่วยเพิม่ประสทิธภิาพในการท างาน 3.75 0.979 
การใชซ้อฟตแ์วรน์ี้ช่วยปรบัปรงุคุณภาพของงานทีท่ า 3.65 1.015 
การใชซ้อฟตแ์วรน์ี้ช่วยเพิม่ประสทิธภิาพการผลติ 3.58 0.936 
การใชซ้อฟตแ์วรน์ี้ท าใหง้านงา่ยขึน้ 3.61 0.899 
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ตารางท่ี 4.8 (ต่อ) 
 

ค าถาม ค่าเฉลีย่ S.D. 
ซอฟตแ์วรน์ี้มปีระโยชน์ต่อการท างาน 3.72 0.897 

การรบัรูป้ระโยชน์ของ BI โดยรวม 3.67 0.96 
 
หมายเหต:ุ  
1.  ขอ้มลูจากการส ารวจ 131 องคก์าร (1 แบบสอบถาม/1 องคก์าร) 
2.  ค่าเฉลีย่จากตวัเลอืกแบบประมาณค่า (Rating scale) 5 ระดบั โดยระดบัที ่1 เหน็ดว้ยน้อย
ทีสุ่ดและระดบัที ่5 เหน็ดว้ยมากทีสุ่ด 
 
 ตารางที ่4.8 แสดงการรบัรูป้ระโยชน์ของผูใ้ช ้BI จากผลการส ารวจ 131 องคก์าร พบว่า 
ผูใ้ชร้บัรูป้ระโยชน์ของ BI โดยรวมอยู่ในระดบัเหน็ดว้ยมาก ค่าเฉลีย่เท่ากบั 3.67 ส่วนเบีย่งเบน
มาตรฐาน 0.96 ซึง่ค่าเฉลี่ยแต่ละประเดน็อยู่ในระดบัเหน็ด้วยมากทัง้หมด (วเิคราะหแ์ปลผล
ค าตอบโดยใชเ้กณฑข์องเบสต์และคาห์น ดงัทีอ่ธบิายในบทที ่3 หวัขอ้ 3.1.2 ส่วนที ่4 หน้า 27) 
ประเดน็ทีผู่ใ้ชเ้หน็ดว้ยมากทีสุ่ด คอื การใชซ้อฟต์แวร ์BI ช่วยประหยดัเวลาการท างานมากทีสุ่ด 
ค่าเฉลีย่ รองลงมาเหน็ว่า การใชซ้อฟต์แวร ์BI ช่วยปรบัปรุงประสทิธภิาพการท างาน ค่าเฉลีย่
เท่ากบั 3.77 และประเดน็ทีผู่ใ้ชเ้หน็ดว้ยน้อยทีสุ่ด คอื การด าเนินงานจะเป็นไปไดย้ากหากไม่มี
ซอฟตแ์วร ์BI ค่าเฉลีย่เท่ากบั 3.42  
 

4.3.2  การรบัรู้ความง่ายของการใช้ BI 
 
ตารางท่ี 4.9 ระดบัการรบัรูค้วามงา่ยของการใชง้าน BI 
 

ค าถาม ค่าเฉล่ีย S.D. 

ฉนัมกัจะเกดิความสบัสนเมือ่ใชซ้อฟตแ์วรน์ี้ 2.84 1.094 
ฉนัมกัจะท าผดิพลาดบ่อย ๆ เมือ่ใชซ้อฟตแ์วรน์ี้ 2.57 1.023 

การใชง้านซอฟตแ์วรน์ี้ท าใหห้วัเสยีบ่อย ๆ 2.53 1.105 

ฉนัจ าเป็นตอ้งศกึษาคู่มอืผูใ้ชบ้่อย ๆ เมือ่ใชซ้อฟตแ์วรน์ี้ 2.87 1.048 

ฉนัตอ้งความพยายามท าความเขา้ใจเมือ่ตอ้งใชซ้อฟตแ์วรน์ี้ 3.06 1.128 

ฉนัคดิว่ามนังา่ยทีจ่ะแกไ้ขขอ้ผดิพลาดทีพ่บขณะใชง้านซอฟตแ์วรน์ี้ 3.04 0.98 



44 
 

ตารางท่ี 4.9 (ต่อ) 
 

ค าถาม ค่าเฉล่ีย S.D. 

ซอฟตแ์วรน์ี้ไมย่ดืหยุน่ในการใชง้าน 2.82 1.026 

การใชซ้อฟตแ์วรน์ี้ใหท้ าในสิง่ทีฉ่นัตอ้งการจะท าเป็นเรือ่งง่าย 3.40 0.865 

ซอฟตแ์วรน์ี้มกัจะเกดิสิง่ทีค่าดไมถ่งึบ่อย ๆ 2.92 0.989 
มนัยุง่ยากทีจ่ะใชซ้อฟตแ์วรน์ี้ 2.63 1.017 

การท างานกบัซอฟตแ์วรน์ี้งา่ยส าหรบัฉันทีจ่ะท าความเขา้ใจ 3.29 0.827 

วธิกีารใชง้านซอฟตแ์วรน์ี้ นัน้งา่ย 3.13 0.872 

ซอฟตแ์วรน์ี้ใหค้ าแนะน าทีม่ปีระโยชน์ต่อการปฏบิตังิาน 3.36 0.886 

ซอฟตแ์วรน์ี้งา่ยต่อการใชง้าน 3.23 0.882 
การรบัรูค้วามงา่ยของการใชง้าน BI โดยรวม 2.98 0.98 

 
หมายเหต:ุ  
1.  ขอ้มลูจากการส ารวจ 131 องคก์าร (1 แบบสอบถาม/1 องคก์าร) 
2.  ค่าเฉลีย่จากตวัเลอืกแบบประมาณค่า (Rating scale) 5 ระดบั โดยระดบัที ่1 เหน็ดว้ยมาก
ทีสุ่ดและระดบัที ่5 เหน็ดว้ยน้อยทีสุ่ด 
 
 ตารางที ่4.9 แสดงการรบัรูว้่าง่ายต่อการใชข้องผูใ้ช ้BI พบว่า ผูใ้ชร้บัรูถ้งึความง่ายของ 
BI ในระดบัเหน็ดว้ยปานกลาง ค่าเฉลีย่เท่ากบั 2.98 ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน 0.98 (วเิคราะห์
แปลผลค าตอบโดยใชเ้กณฑข์องเบสต์และคาห์น ดงัทีอ่ธบิายในบทที ่3 หวัขอ้ 3.1.2 ส่วนที ่4 
หน้า 28) โดยมบีางประเด็นผู้ใช้แสดงความเห็นในระดบัเห็นด้วยมาก ได้แก่ การใช้งาน
ซอฟต์แวร์ BI ท าให้หวัเสยีบ่อยๆ ค่าเฉลี่ยเท่ากบั 2.53 และการท าผดิพลาดบ่อย ๆ เมื่อใช้
ซอฟต์แวร ์BI ค่าเฉลีย่เท่ากบั 2.57 ประเดน็ทีผู่ใ้ชง้านเหน็ดว้ยน้อยทีสุ่ด คอื การใชซ้อฟต์แวร์ 
BI ใหท้ าในสิง่ทีฉ่นัตอ้งการจะท าเป็นเรือ่งง่าย ค่าเฉลีย่เท่ากบั 3.4 
 

4.3.3  ผลการวิเคราะหก์ารใช้ BI 
 ขอ้มลูการใช ้BI วเิคราะหจ์ากระดบัการน าซอฟตแ์วรม์าใชใ้นการจดัการขอ้มลู/
สารสนเทศในกจิกรรมธุรกจิ ซึง่ระดบัการใชซ้อฟตแ์วรใ์นงานวจิยันี้แบ่งเป็น 3 ระดบัตามมาตรา
แบบลเิคริท์ การประมวลผลขอ้มลูจะค านวณค่าเฉลีย่และส่วนเบีย่งเบนมาตรฐานของค าถามแต่
ละขอ้ เพื่อตรวจสอบระดบัการใชซ้อฟตแ์วรข์องกจิกรรมธุรกจิแต่ละกจิกรรม จากนัน้จะน า
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ค่าเฉลีย่ระดบัการใชซ้อฟตแ์วรข์องทุกกจิกรรมมาหาค่าเฉลีย่รวม เพื่อตรวจสอบระดบัการน า
ซอฟตแ์วรม์าใชใ้นกจิกรรมธุรกจิโดยรวม ซึง่ระดบัการน าซอฟตแ์วรม์าใชใ้นการจดัการขอ้มลู/
สารสนเทศ ดงัแสดงในตารางที ่4.10 ดงันี้ 
 
ตารางท่ี 4.10 ขอ้มลูการใช ้BI 
 

กิจกรรมธรุกิจ ค่าเฉล่ีย S.D. 
- อตัราการเตบิโตของการขายแบบปีต่อปี 2.04 0.706 
- ความเร็วและประสิทธิภาพของการออกแบบ สร้าง และผลักดัน
กระบวนการการตลาด (Marketing) 

1.82 0.699 

- การค้นหาตวัแบบเพื่อจดัล าดบัและตัง้เป้าหมายเพื่อสรา้งโอกาสในตลาด
ใหม่ๆ  

1.76 0.703 

- ความพงึพอใจของลูกค้าเปรยีบเทยีบกบัองค์การในระดบัเดียวกนั และ
ตดิตามผลตลอดทัง้ปี 

1.84 0.7 

- การคน้หาขอ้มลูเพื่อขยายตลาด และขอ้มลูคู่แขง่ทัง้หมดในตลาดใหม ่ 1.76 0.703 
- อตัราการยอมรบัสนิค้าใหม่ : ความส าเรจ็ของการออกแบบ สร้าง และ
ผลกัดนัสนิคา้ใหม ่

1.79 0.679 

- มลูค่าทีไ่ดจ้ากแนวคดิ และนวตักรรมใหม่ 1.75 0.705 
- ตน้ทุนการผลติสนิคา้ทัง้หมด 2.18 0.677 
- การตรวจสอบประสิทธภิาพการผลติ จากการท างานของพนักงาน 
(ชัว่โมง/จ านวนสนิคา้) 

1.84 0.677 

- การสัง่งานและผลการท างานทีเ่กดิขึน้ 1.98 0.679 
- คลงัสนิคา้ – ตรวจสอบการไหลเวยีนสนิคา้ 2.2 0.728 
- อตัราการสูญเปล่าทีเ่กดิขึน้ เช่น การยกเลกิโครงการ, การยกเลกิการสัง่
สนิคา้ทีเ่ริม่ผลติแลว้ 

1.78 0.636 

- การเตบิโตและการเรยีนรูข้องพนกังาน – ทกัษะและวธิกีารท างานทีเ่กดิขึน้ 1.79 0.679 
- จ านวนพนกังานและค่าตอบแทนทีจ่ะตอ้งจา่ยทัง้หมด 2.33 0.661 
- บญัชรีายรบั-รายจา่ย 2.39 0.639 
- บญัชลีกูหนี้ –รายชื่อลกูหนี้ จ านวนหน้ี และวนัช าระหนี้ 2.32 0.671 
- บญัชเีจา้หนี้ –รายชื่อเจา้หนี้ จ านวนหน้ี และวนัช าระหนี้ 2.31 0.689 
- เป้าหมายและผลก าไรประจ าไตรมาส/ประจ าปี 2.12 0.713 
- ค่าใชจ้า่ยรวมทัง้หมด 2.32 0.648 
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ตารางท่ี 4.10  (ต่อ) 
 

กิจกรรมธรุกิจ ค่าเฉล่ีย S.D. 
- ก าไรสุทธ ิ– รายไดก่้อนหกัค่าใชจ้า่ยอื่น ๆ 2.37 0.672 
- รายไดสุ้ทธ ิ– รายไดห้ลงัหกัค่าใชจ้า่ยอื่น ๆ 2.37 0.672 
- การเตบิโตทางการเงนิ 2.02 0.728 
- การตดิตามผลก าไรระยะยาว 1.88 0.702 
- อตัราส่วนตน้ทุนการท างานทัง้หมดต่อรายไดจ้ากการขายทัง้หมด 1.98 0.696 
- ประสิทธิภาพของกระบวนการภายในองค์การกับเกณฑ์มาตรฐาน
อุตสาหกรรม 

1.77 0.708 

- การคน้หาพนัธมติรทางธุรกจิและความสมัพนัธท์ีเ่กดิขึน้ 1.78 0.636 
- ความส าเรจ็ในการออกแบบกระบวนการและการใชเ้ครือ่งจกัรแทนคน 1.74 0.686 
- ขอ้มลูสทิธบิตัร/เอกสารสทิธิ ์(Patents) 1.69 0.722 
- จ านวนและคุณภาพของแนวคดิทีไ่ดว้จิยัและพฒันา 1.71 0.718 
- ความมปีระสทิธภิาพของกระบวนการนวตักรรมทีต่่อเนื่อง 1.72 0.726 

การใช้ BI ในกิจกรรมธรุกิจโดยรวม 1.98 0.685 
 
หมายเหต:ุ รายละเอยีดการแปลความหมายอยูใ่นตารางที ่3.2 
แหล่งท่ีมา:  Davis et al, 2006: 64-65.  
 จากตารางที ่4.10 แสดงใหเ้หน็ว่า กจิกรรมธุรกจิทีม่กีารน าซอฟตแ์วรม์าใชใ้นการ
จดัการขอ้มลู/สารสนเทศมากทีสุ่ด ไดแ้ก่ ขอ้มลูบญัชรีายรบั-รายจ่ายมากทีสุ่ด ค่าเฉลีย่เท่ากบั 
2.39 รองลงมาไดแ้ก่ ขอ้มลูก าไรสุทธ ิ– รายไดก่้อนหกัค่าใชจ้่ายอื่น ๆ และขอ้มลูรายไดสุ้ทธ ิ– 
รายไดห้ลงัหกัค่าใชจ้า่ยอื่น ๆ มคี่าเฉลีย่เท่ากนั คอื 2.37 และกจิกรรมธุรกจิทีม่กีารน าซอฟตแ์วร์
มาใชใ้นการจดัการขอ้มลู/สารสนเทศน้อยทีสุ่ด ไดแ้ก่ ขอ้มลูจ านวนและคุณภาพของแนวคดิทีไ่ด้
วจิยัและพฒันา ค่าเฉลีย่เท่ากบั 1.71 
 การใช ้BI ในกจิกรรมธุรกจิโดยรวมมคี่าเฉลีย่การใชซ้อฟตแ์วรเ์ท่ากบั 1.98 หมายถงึ 
กจิกรรมธุรกจิโดยรวมนัน้ใชค้นในการจดัการสารสนเทศมากกว่าซอฟตแ์วรเ์ลก็น้อย   
 
4.4  ผลการวิเคราะหค์วามสมัพนัธร์ะหว่างตวัแปร 

 
งานวจิยัน้ีไดศ้กึษาอทิธพิลของสภาพแวดลอ้มขององคก์ารทีม่ต่ีอการใช ้BI โดยมกีรอบ

งานแนวคดิงานวจิยัและสมมตฐิานงานวจิยั ดงันี้ 
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ภาพท่ี 4.4 กรอบแนวคดิงานวจิยั 
 

จากกรอบแนวคิดงานวิจยัดังภาพที่ 4.4 แสดงให้เห็นว่า ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษา
ทัง้หมด 7 ตวัแปร ไดแ้ก่ ทุนมนุษย,์ กระบวนการความรู,้ วฒันธรรม, โครงสรา้งพืน้ฐาน , การ
รบัรูป้ระโยชน์, การรบัรูค้วามง่ายของการใชง้าน และการใช ้BI การค านวณค่าของตวัแปรเพื่อ
น ามาใชใ้นการวเิคราะหห์าความสมัพนัธแ์สดงในหวัขอ้ 3.2.2 

เมื่อพจิารณาความสมัพนัธ์ระหว่างสภาพแวดล้อมขององค์การกบัการรบัรู้ประโยชน์ 
พบว่า ค่าสมัประสทิธิร์ะหว่างวฒันธรรมกบัการรบัรูป้ระโยชน์ เท่ากบั .209 และมคี่าเป็นบวก 
แสดงว่า วฒันธรรมกบัการรบัรูป้ระโยชน์ มคีวามสมัพนัธ์ในเชงิบวก คอื หากระดบัวฒันธรรม
ขององคก์ารสูงขึน้ ระดบัการรบัรูป้ระโยชน์กจ็ะสูงขึน้ดว้ย และค่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธเ์ท่ากบั 
.209 แสดงว่าตวัแปรทัง้สองมคีวามสมัพนัธใ์นระดบัต ่า (ภาคผนวก ง)  

เมือ่พจิารณาความสมัพนัธร์ะหว่างสภาพแวดลอ้มของ BI กบัการรบัรูค้วามง่ายของการ
ใชง้าน จากค่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธ ์พบว่า สภาพแวดลอ้มของ BI ไม่มคีวามสมัพนัธก์บัการ
รบัรูค้วามงา่ยต่อการใชง้าน (ภาคผนวก ง) 
 เมือ่พจิารณาความสมัพนัธร์ะหว่างการรบัรูป้ระโยชน์, การรบัรูค้วามง่ายของการใชง้าน
กบัการใช ้BI พบว่า ค่าสมัประสทิธิร์ะหว่างการรบัรูป้ระโยชน์กบัการใช ้BI เท่ากบั .240 และมี
ค่าเป็นบวก แสดงว่า การรบัรูป้ระโยชน์กบัการใช ้BI มคีวามสมัพนัธใ์นเชงิบวก คอื หากระดบั
ของการรบัรูป้ระโยชน์สงูขึน้ ระดบัการใช ้BI กจ็ะสงูขึน้ดว้ย และค่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธ์
เท่ากบั .240 แสดงว่าตวัแปรทัง้สองมคีวามสมัพนัธใ์นระดบัต ่า ค่าสมัประสทิธิร์ะหว่างการรบัรู้
ความงา่ยของการใชง้านกบัการใช ้BI เท่ากบั .177 และมคี่าเป็นบวก แสดงว่า การรบัรูค้วาม
งา่ยของการใชง้านกบัการใช ้BI มคีวามสมัพนัธใ์นเชงิบวก คอื หากระดบัของความงา่ยของการ
ใชง้านสงูขึน้ ระดบัการใช ้BI กจ็ะสงูขึน้ดว้ย และค่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธเ์ท่ากบั .177 แสดงว่า
ตวัแปรทัง้สองมคีวามสมัพนัธใ์นระดบัต ่า (ภาคผนวก ง) 
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สมมติฐานงานวิจัย: 

H01: สภาพแวดล้อมขององค์การมีอิทธิพลต่อการรับรู้ประโยชน์  
H02: สภาพแวดล้อมขององค์การมีอิทธิพลต่อการรับรู้ความง่ายของการใช้งาน 

H03: การรับรู้ประโยชน์มีอิทธิพลต่อการใช้ BI 
H04: การรับรู้ความง่ายของการใช้งานมีอิทธิพลต่อการใช้ BI 

 

ส าหรับสมมติฐานการวิจัยแต่ละข้อค าถาม จากการศึกษาโดยการวิเคราะห์ผลทางสถิติ

ด้วยเทคนิคการวิเคราะห์ถดถอยแบบพหุ (Multiple linear Regression) และเลือกตัวแบบที่

เหมาะสมโดยวิธี Stepwise โดยใช้โปรแกรม SPSS ดังน้ี  

 

สมมติฐานข้อท่ี 1; H01: สภาพแวดล้อมขององค์การมีอิทธิพลต่อการรับรู้ประโยชน์ 

การศึกษาสภาพแวดล้อมขององค์การที่มีอิทธิพลต่อการรับรู้ประโยชน์ มีตัวแปรต้น คือ 

ทุนมนุษย์, กระบวนการความรู้, วัฒนธรรม และโครงสร้างพื้นฐาน และตัวแปรตาม คือ การรับรู้
ประโยชน์ การประมวลผลโดยเทคนิคการวิเคราะห์ถดถอยแบบพหุ และเลือกตัวแบบโดยวิธี 

Stepwise ได้ผลดังน้ี 

 

Model Summary
b
 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 .209
a
 .044 .036 .81449 

a. Predictors: (Constant), Culture  

b. Dependent Variable: P Usefulness  

 

ANOVA
b
 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 3.927 1 3.927 5.919 .016
a
 

Residual 85.578 129 .663   

Total 89.505 130    

a. Predictors: (Constant), Culture     

b. Dependent Variable: P Usefulness 
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Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

Collinearity Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 

1 (Constant) 3.322 .158  20.962 .000   

Culture .120 .049 .209 2.433 .016 1.000 1.000 

a. Dependent Variable: P Usefulness      

 

จากผลการวิจัยพบว่า วัฒนธรรมเพียงอย่างเดียวที่มีอิทธิพลต่อการรับรู้ประโยชน์อย่าง
มีนัยส าคัญที่ .05 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยเท่ากับ .120 ตัวแบบน้ีสามารถอธิบาย

ความสัมพันธ์ได้ร้อยละ 4.4  

 

สมมติฐานข้อท่ี 2; H02: สภาพแวดล้อมขององค์การมีอิทธิพลต่อการรับรู้ความง่ายของ

การใช้งาน 

การศึกษาสภาพแวดล้อมขององค์การที่มีอิทธิพลต่อการรับรู้ประโยชน์ มีตัวแปรต้น คือ 

ทุนมนุษย์, กระบวนการความรู้, วัฒนธรรม และโครงสร้างพื้นฐาน และตัวแปรตาม คือ การรับรู้
ความง่ายของการใช้งาน การประมวลผลโดยเทคนิคการวิเคราะห์ถดถอยแบบพหุ และเลือกตัว

แบบโดยวิธี Stepwise ได้ผลดังน้ี 

Variables Entered/Removeda 
  a: Dependent Variable: P Ease of Use 

   
จากผลการวิจัยพบว่า ไม่มีสภาพแวดล้อมมิติใดที่มีอิทธิพลต่อการรับรู้ความง่ายของการ

ใช้งานอย่างมีนัยส าคัญ 

 

สมมติฐานข้อท่ี 3; H03: การรับรู้ประโยชน์มีอิทธิพลต่อการใช้ BI 

      H04: การรับรู้ความง่ายของการใช้งานมีอิทธิพลต่อการใช้ BI 

การศึกษาการรับรู้ที่มีอิทธิพลต่อการใช้ BI มีตัวแปรต้น คือ การรับรู้ประโยชน์, การรับรู้

ความง่ายต่อการใช้งาน และตัวแปรตาม คือ การใช้ BI การประมวลผลโดยเทคนิคการวิเคราะห์

ถดถอยแบบพหุ และเลือกตัวแบบโดยวิธี Stepwise ได้ผลดังน้ี 
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Model Summary
b
 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 .240
a
 .058 .050 .52730 

a. Predictors: (Constant), P Usefulness  

b. Dependent Variable: Usage 

 

 

ANOVA
b
 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 2.195 1 2.195 7.895 .006
a
 

Residual 35.868 129 .278   

Total 38.063 130    

a. Predictors: (Constant), P Usefulness    

b. Dependent Variable: Usage     

 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

Collinearity Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 

1 (Constant) 1.407 .209  6.718 .000   

P Usefulness .157 .056 .240 2.810 .006 1.000 1.000 

a. Dependent Variable: Usage       

 
จากผลการวิจัยพบว่า การรับรู้ประโยชน์เพียงอย่างเดียวที่มีอิทธิพลต่อการใช้ BI อย่าง

มีนัยส าคัญที่ .05 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยเท่ากับ .157 ตัวแบบน้ีสามารถอธิบาย

ความสัมพันธ์ได้ร้อยละ 5.8 
 จากผลการวิเคราะห์ทางสถิติของความสัมพันธ์ระหว่างสภาพแวดล้อมขององค์การท า

การใช้ BI ข้างต้น สามารถสรุปผลการวิจัยได้ดังภาพที่ 4.5 
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ภาพท่ี 4.5 ผลการวเิคราะหก์ารถดถอยแบบพหุ 

 
4.5  การอภิปรายผลงานวิจยั 
 
 ผลการวเิคราะหร์ะดบัการใช้ BI พบว่า องคก์ารส่วนใหญ่มกีารน าซอฟตแ์วรม์าใชใ้นการ
จดัการขอ้มลู/สารสนเทศในกจิกรรมธุรกจิเพยีงบางส่วนหรอืบางขัน้ตอน กระบวนการท างาน
ส่วนใหญ่ยงัคงด าเนินการโดยบุคลากรในอตัราส่วนทีม่ากกว่าการใชซ้อฟตแ์วร ์เช่น การน า
ซอฟตแ์วรม์าใชใ้นกจิกรรมธุรกจิดา้นการตลาด ผูป้ระกอบการมกีารใชซ้อฟตแ์วรใ์นส่วนของการ
จดัเกบ็ขอ้มลูและประมวลผลแนวโน้มของการตลาดเท่านัน้ เป็นต้น (ศูนยว์จิยักสกิรไทย, 2553) 
 ผลการวเิคราะหข์อ้มลูสภาพแวดลอ้มขององคก์าร พบว่า องคก์ารส่วนใหญ่มี
สภาพแวดลอ้มดา้นมติทิุนมนุษยส์งูทีสุ่ด คอื ระดบัที ่5 มติวิฒันธรรมอยูใ่นระดบัที ่4 โดยมติิ
กระบวนการความรูแ้ละมติโิครงสรา้งพืน้ฐานอยูใ่นระดบัทีเ่ท่ากนั คอื ระดบัที ่1 แสดงใหเ้หน็ว่า 
องคก์ารส่วนใหญ่บุคลากรทีม่คีวามมัน่ใจ, เป็นนกัปฏบิตักิารเชงิรกุ, เป็นนกัรเิริม่สรา้งสรรค ์และ
เป็นบุคลากรทีม่บีทบาทอยูใ่นส่วนต่าง ๆ ขององคก์าร บุคลากรในลกัษณะน้ีมกัจะพจิารณา
ทางเลอืกทีจ่ะสรา้งมลูค่าใหอ้งคก์ารและมกัจะเสนอแนวคดิใหมท่ีจ่ะสรา้งผลก าไรใหแ้ก่องคก์าร 
(Davis et al, 2006; ประเวศน์  มหารตัน์สกุล และ กฤตกิา  ลิม้ลาวลัย,์ 2010) แต่องคก์ารส่วน
ใหญ่มกีารแบ่งปนัหรอืถ่ายทอดความรูใ้นระดบัต ่า บุคลากรแต่ละคนมรีปูแบบการท างาน, การ
ไดร้บัขอ้มลูและการวเิคราะหข์อ้มลู/สารสนเทศแตกต่างกนัขึน้อยูก่บัทกัษะพืน้ฐานของแต่ละคน 
การจดัการงานโดยใชข้อ้มลู/สารสนเทศของบุคลากรส่วนใหญ่มุง่ไปทีง่านระยะสัน้ ๆ ไมส่ามารถ
ใชไ้ดก้บัแผนระยะยาว กระบวนการคน้หาขอ้มลูยากต่อการท าเลยีนแบบหรอืท าซ ้า เพราะแต่ละ
คนมวีธิทีีต่่างกนัและ ผลลพัธท์ีไ่ดม้กัจะตอบสนองภารกจิและความตอ้งการส่วนบุคคล 
(Herschel and Jones, 2005; Davis et al, 2006) องคก์ารส่วนใหญ่พยายามเปลีย่นแปลง
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กระบวนการท างานใหม้กีารแบ่งปนัและการเชื่อมโยงขอ้มลู/สารสนเทศระหว่างบุคลากร แต่
ฮารด์แวร ์ซอฟตแ์วร ์หรอืเครือ่งมอืทางเทคโนโลยสีารสนเทศส่วนใหญ่สนบัสนุนการท างาน
รายบุคคลมากกว่าการสรา้งทมี ความสามารถของอนิทราเน็ต/เอก็ซท์ราเน็ต, เครือ่งมอืทาง
เทคโนโลยสีารสนเทศทีใ่ชร้่วมกนั และกระบวนการควบคุมการด าเนินงานมจี ากดัและมกีาร
เปลีย่นแปลงค่อนขา้งสงู องคก์ารอาจมกีารใชเ้ครือ่งมอืการวเิคราะห ์แต่ขึน้อยูก่บัผูใ้ชเ้ป็นส าคญั
ว่าผูท้ีจ่ะใชเ้ครือ่งมอืมคีวามรูแ้ค่ไหนหรอืสามารถท าอะไรไดบ้า้งมากกว่าทีจ่ะดวู่าเครือ่งมอื
เหล่านัน้สามารถท าอะไรได้บา้ง (Davis et al, 2006; ศูนยว์จิยักสกิรไทย, 2554) 

ผลการวเิคราะหค์วามสมัพนัธร์ะหว่างสภาพแวดลอ้มขององคก์ารกบัการใช ้BI ยอมรบั
สมมตฐิานขอ้ที ่1 บางส่วน คอื สภาพแวดลอ้มขององคก์ารทัง้ 4 มตินิัน้ มเีพยีงมติวิฒันธรรมทีม่ ี
อทิธพิลต่อการรบัรูป้ระโยชน์ มติวิฒันธรรมมคีวามสมัพนัธเ์ชงิบวกต่อการรบัรูป้ระโยชน์ แสดง
ใหเ้หน็ว่า เมือ่องคก์ารมบีรรทดัฐานของวฒันธรรมองคก์ารทีด่ ีบุคลากรมทีศันคต ิความเชื่อ และ
เหน็ถงึคุณค่าของสารสนเทศ จะส่งผลให้ผูใ้ชร้บัรูป้ระโยชน์ของ BI มากขึน้ โดยทัว่ไปนัน้ การ
เริม่ใช้ BI จะก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในการท างาน บุคลากรจะต้องเรยีนรู้เครื่องมอืและ
เทคโนโลยใีหม่ ๆ รวมทัง้การปรบัเปลี่ยนตวัเองจากวฒันธรรมและวธิกีารท างานแบบเดมิ ๆ 
หากบุคลากรมคีวามกระตอืรอืรน้ในการเรยีนรูจ้ะสามารถเขา้ถงึสารสนเทศที่จ าเป็นและถูกต้อง
อนัจะส่งผลต่อการรบัรูถ้งึประโยชน์ของ BI ของบุคลากรมากขึน้ (Miller, Brautigam and 
Gerlch, 2006; Brocaglia, 2007) 

ผลการวเิคราะหย์อมรบัสมมตฐิานขอ้ที ่3 การรบัรูป้ระโยชน์มคีวามสมัพนัธเ์ชงิบวกต่อ
การใช ้BI แสดงใหเ้หน็ว่า เมื่อบุคลากรเชื่อว่า การใชง้านโปรแกรมประยุกต์ (Application) หรอื
ซอฟต์แวรช์่วยเพิม่ประสทิธภิาพของงานจะท าให้มกีารใช้โปรแกรมประยุกต์หรอืซอฟต์แวรน์ัน้
มากขึน้ (Borthick, 1988) ผูป้ระกอบการรบัรูว้่า BI สามารถใหส้ารสนเทศทีถู่กต้องไดใ้นเวลาที่
เหมาะสม ทนัเวลา และแสดงผลลพัธ์ไดต้รงตามความต้องการ โดยสารสนเทศเหล่านัน้มาจาก
ข้อมูลที่น่าเชื่อถือ และผู้ประกอบการสามารถน าสารสนเทศเหล่านัน้ไปใช้ในการตัดสินใจ
เกี่ยวกบัปญัหาทางธุรกจิได้ ผูป้ระกอบการจะให้ความส าคญัในการน า BI มาใช้ในการด าเนิน
ธุรกจิมากขึน้ (Thurasamy et al, 2003)  

มติิทุนมนุษย์ไม่มอีิทธพิลต่อการใช้ BI เนื่องจาก SMEs ในประเทศไทยส่วนใหญ่
บุคลากรถูกจ้างมาเพื่อการท างานในส่วนต่าง ๆ ตามค าสัง่เท่านัน้ ถึงแม้ว่าบุคลากรจะมี
ศกัยภาพสูง แต่บุคลากรไม่รูส้กึเป็นส่วนหนึ่งขององคก์าร ท าให้บุคลากรขาดแรงจงูใจในพฒันา
ความสามารถและการสรา้งสรรคส์ิง่ใหม่เพื่อการพฒันาองคก์าร (Heck, 1998) การพฒันาทกัษะ
ส าคญัทีจ่ าเป็นของบุคลากรเมื่อมกีารใช ้BI เช่น ทกัษะการแก้ปญัหา, การควบคุมกระบวนการ
ทางสถติิ, ทกัษะทางคอมพวิเตอร์ เป็นต้น (Swanson and Ramiller, 1997; O’Regan, 
Ghobadian and Gallear, 2006) ยงัเป็นเพยีงแนวคดิ ไม่มกีระบวนการพฒันาอย่างเป็นแบบ
แผน ถงึแมว้่าการพฒันาทกัษะของบุคลากรส าหรบัการใช้ BI อาจจะปรากฏให้เหน็ในบรษิัท
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ขนาดกลาง แต่กเ็ป็นการพฒันาส าหรบับุคลากรทีม่ทีกัษะสงู ผูจ้ดัการ หรอืผูป้ระกอบการเท่านัน้ 
(Kuan and Chau, 2001) 
 มติิกระบวนการความรูไ้ม่มอีิทธพิลต่อการใช้ BI เน่ืองจากระดบัการแบ่งปนัความรู้
ระหว่างบุคลากรอยู่ในระดบัต ่า การส ารวจในปี 2007 เกี่ยวกบักระบวนการความรูใ้นองคก์าร
ขนาดเลก็ พบว่า ผูป้ระกอบการเพยีงรอ้ยละ 5 เท่านัน้ทีถ่่ายทอดความรูด้า้นการท างานใหก้บั
บุคลากร (อาทติย ์วุฒคิะโรม, 2553) SMEs ส่วนใหญ่เป็นการด าเนินกจิการแบบครอบครวั การ
ถ่ายทอดความรูแ้ละประสบการณ์เป็นแบบรุ่นต่อรุ่น บุคลากรถูกจา้งมาเพื่อการท างานในส่วน
ต่าง ๆ ตามค าสัง่เท่านัน้ (Heck, 1998) ผู้ประกอบการส่วนใหญ่เหน็ว่าบุคลากร คอื ลูกจา้ง 
ไมใ่ช่เป็นส่วนหนึ่งขององคก์าร ผูป้ระกอบการจงึไมเ่หน็ความส าคญัของการถ่ายทอดความรูห้รอื
ประสบการณ์ใหแ้ก่บุคลากร การแบ่งปนัความรูร้ะหว่างบุคลากรในแต่ละหน่วยงาน/แผนก/ฝ่าย
จะเกดิขึน้เฉพาะส่วนงานของบุคลากรทีอ่ยูใ่นต าแหน่งเดยีวกนัเท่านัน้ และการแบ่งปนัความรูจ้ะ
มวีธิกีารทีแ่ตกต่างกนัตามความสะดวกของแต่ละบุคคล (ศูนยว์จิยักสกิรไทย, 2553) สิง่เหล่านี้
แสดงถงึการขาดการเชื่อมโยง การถ่ายทอดความรู ้และการมสี่วนร่วมในการแก้ปญัหาระหว่าง
บุคลากรในองคก์าร องค์การส่วนใหญ่โดยเฉพาะองค์การขนาดเลก็มกัจะมองขา้มความส าคญั
ของการจดัการความรู้ ส่วนหนึ่งเนื่องมาจากการขาดตัวชี้ว ัดที่ชดัเจนถึงผลลัธพ์เชิงบวกที่
องคก์ารจะไดร้บั ส่วนหน่ึงเนื่องมาจากความคาดหวงัว่าการจดัการความรูจ้ะเป็นเครื่องมอืในการ
สร้างผลก าไรมากกว่าที่จะเป็นเครื่องมอืในการเรยีนรู้และพฒันาบุคลากรอย่างยัง่ยนื (Fink, 
1998) 
 มติโิครงสรา้งพื้นฐานไม่มอีทิธพิลต่อการใช้ BI เนื่องจาก SMEs ส่วนใหญ่มกีารใช้
เทคโนโลยสีารสนเทศอยูแ่ลว้โดยเฉพาะทางดา้นฮารด์แวร ์ในส่วนของซอฟต์แวร ์ผูป้ระกอบการ
ส่วนใหญ่เลอืกทีจ่ะซือ้โปรแกรมประยุกต์หรอืซอฟต์แวร ์BI แบบส าเรจ็รปูมาประยุกต์ใชก้บังาน
แทนการลงทุนพฒันาให้เหมาะสมกับลกัษณะการด าเนินงานขององค์การ เนื่องจากการซื้อ
โปรแกรมประยุกต์หรอืซอฟต์แวรส์ าเรจ็รปูนัน้สะดวก รวดเรว็ และค่าใชจ้่ายที่ต ่ากว่าการลงทุน
พฒันาเองมาก (ศูนย์วิจยักสิกรไทย, 2552) ผู้ใช้งานไม่สนใจว่าโปรแกรมประยุกต์หรือ
ซอฟต์แวร ์BI จะมรีปูแบบ (feature) ในการสนับสนุนงานขององคก์ารส่วนใดบา้ง ผูใ้ชง้านส่วน
ใหญ่ใชซ้อฟตแ์วร ์BI ส าหรบัการสนบัสนุนการท างานของตนเองใหส้ะดวกและรวดเรว็ขึน้ ทกัษะ
การใช้ซอฟต์แวร ์BI ของผู้ใช้งานเกดิจากแรงจูงใจในการเรยีนรูข้องรายบุคคล (Kuan and 
Chau, 2001) ถงึแมว้่าขนาดองคก์ารของ SMEs จะง่ายต่อการพฒันาโครงสรา้งพืน้ฐานส าหรบั
การใช้ BI แต่ผู้ใช้งานส่วนใหญ่มุ่งเน้นที่จะใช้ BI ส าหรบัสนับสนุนงานส่วนบุคคลเท่านัน้ 
ผู้ใช้งานไม่ได้มองถึงบรบิทหรอืการด าเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ ส่งผลให้โครงสร้าง
พืน้ฐานของ SMEs ส่วนใหญ่ยงัอยูใ่นระดบัต ่า (Canes, 2012) 

สภาพแวดลอ้มทัง้ 4 มตินิัน้มคีวามสมัพนัธซ์ึง่กนัและกนั (Davis et al, 2006) แมว้่า
ผลการวจิยัจะชีใ้หเ้หน็ว่า ขณะนี้มติวิฒันธรรมเพยีงมติเิดยีวทีม่อีทิธพิลต่อการใช ้BI ของ SMEs 
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ผ่านการรบัรูป้ระโยชน์ของ BI และผลการวเิคราะหย์งัชีใ้ห้เหน็ว่า อทิธพิลของมติวิฒันธรรมที่มี
ต่อการใช ้BI ยงัอยู่ในระดบัต ่า (มติวิฒันธรรมมอีทิธพิลต่อการรบัรูป้ระโยชน์ของ BI รอ้ยละ 4.4 
และการรบัรูป้ระโยชน์ของ BI มอีทิธพิลต่อการใช ้BI รอ้ยละ 5.8) การพฒันาการใช ้BI ใหอ้ยู่ใน
ระดบัทีส่งูขึน้นัน้ องคก์ารจะตอ้งปรบัปรงุระดบัการใชส้ารสนเทศแต่ละมติใิหอ้ยู่ในระดบัทีเ่ท่ากนั
อนัจะส่งผลใหก้ารใช ้BI ในระดบันัน้ ๆ เป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพและง่ายต่อการพฒันาระดบั
การใช ้BI ใหอ้ยูใ่นระดบัทีสู่งขึน้ต่อไป (Davis et al, 2006) ผูป้ระกอบการเริม่ใหค้วามส าคญักบั
ขอ้มลู, การคดัเลอืกบุคลากรในท างาน และการสรา้งวฒันธรรมองคก์ารทีแ่ขง็แกร่ง สอดคลอ้ง
กบัผลการวจิยัทีช่ีใ้หเ้หน็ว่า มติทิุนมนุษยแ์ละมติวิฒันธรรมอยู่ในระดบัทีสู่ง แต่มติทิุนมนุษยน์ัน้
ยงัมรีูปแบบการท างานแบบต่างคนต่างท างาน โดยบุคลากรแต่ละคนมุ่งเน้นไปที่การรวบรวม
ข้อมูลเพื่อการตัดสินใจเฉพาะงานที่ตนเองรับผิดชอบเท่านัน้ ไม่ได้มองถึงผลกระทบและ
ภาพรวมขององคก์าร (Canes, M. 2009) ผูป้ระกอบการจงึควรเน้นการสรา้งวฒันธรรมองคก์าร
ในการร่วมมือร่วมใจ ถ่ายทอดความรู้ซึ่งกันและกัน การมีวิสัยทัศน์เป็นหนึ่งเดียวกันของ
บุคลากร เพราะสิง่นี้จะท าให้การใช ้BI สูงขึน้ตามไปด้วย ดงันัน้ปจัจุบนัวฒันธรรมองค์การจงึ
เป็นมติทิีม่อีทิธพิลต่อการใช ้BI (Bondre, A. 2004) 

ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลระดบัการใช้สารสนเทศจ าแนกตามสภาพแวดล้อมขององค์การ 
(ตารางที่ 4.7) แสดงให้เห็นถึงระดบัสภาพแวดล้อมขององค์การแต่ละมติิดงันี้ มติิโครงสร้าง
พืน้ฐานอยูใ่นระดบัที ่1 มติกิระบวนการความรูอ้ยู่ในระดบัที ่1 มติวิฒันธรรมอยู่ในระดบัที ่1 กบั 
4 และมติทิุนมนุษยอ์ยู่ในระดบัที ่5 ผลการวเิคราะหแ์สดงใหเ้หน็ว่า ระดบัการใช้สารสนเทศของ 
SMEs ส่วนใหญ่อยู่ในระดบัที ่1 หมายถงึ SMEs ส่วนใหญ่เริม่ใหค้วามส าคญัต่อการใชข้อ้มลู/
สารสนเทศที่มอียู่ส าหรบัสรา้งความได้เปรยีบทางการแข่งขนักบัองค์การอื่น ๆ อย่างไรก็ตาม
องคก์ารในระดบัน้ียงัอยู่ในระดบัเริม่ต้น คอื ระดบัปฏบิตักิาร ซึง่เป็นระดบัทีม่คีุณลกัษณะการใช้
สารสนเทศทีต่ ่าสุดของตวัแบบววิฒันาการสารสนเทศ (Davis et al, 2006) การใชส้ารสนเทศใน
ระดบัน้ีขึน้อยูก่บัอ านาจส่วนบุคคลและวสิยัทศัน์ของผูใ้ชง้าน องคก์ารทีม่กีารใช ้BI อยู่ในระดบันี้
จะเน้นกจิกรรมทีส่นับสนุนการปฏบิตังิานแบบวนัต่อวนั องคก์ารไม่มแีผนในการปฏบิตักิารและ
การตดัสนิใจ, ไม่มแีบบแผนหรอืมาตรฐานทางสารสนเทศในระยะยาว และมสีภาพแวดลอ้มทาง
สารสนเทศทีวุ่่นวาย องคก์ารทีอ่ยูใ่นระดบัน้ีจะประสบความส าเรจ็ในการใชส้ารสนเทศหรอืไม่นัน้
ขึ้นอยู่กับวิสัยทัศน์ของผู้น าเป็นหลัก ข้อมูล/สารสนเทศในองค์การมีการกระจายตัวอยู่ใน
แหล่งขอ้มลูต่าง ๆ เช่น ขอ้มลูเรื่องเดยีวกนัถูกจดัเกบ็อยู่ในคอมพวิเตอรส์่วนบุคคลหลายเครื่อง 
เป็นตน้ (Hatcher, D. and Prentice, B. 2004) 

การจะพฒันาระดบัการใชส้ารสนเทศของ SMEs ในขณะนี้ (ระดบัที ่1 ระดบัปฏบิตักิาร) 
ให้อยู่ในระดับที่สูงขึ้น (ระดบัที่ 2 ระดับรวบรวม) ได้นัน้องค์การจะต้องรวบรวมข้อมูลจาก
แหล่งขอ้มลูต่าง ๆ มาเกบ็ไวใ้นทีเ่ดยีวกนั ขอ้มูล/สารสนเทศทีก่ระจายอยู่ในส่วนต่าง ๆ จะต้อง
ได้รบัการถ่ายทอดแบ่งปนักนัระหว่างหน่วยงาน/แผนก/ฝ่าย (Davis et al, 2006) ขอ้มูล/
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สารสนเทศจะต้องมกีารจดักลุ่มตามลกัษณะการท างานหรอืตามโครงสรา้งขององค์การ เพื่อให้
ง่ายต่อการใชง้าน, การแบ่งปนัระหว่างกนั และลดความซ ้าซ้อนของขอ้มูลซึ่งกระจายอยู่ตาม
แหล่งขอ้มลูต่าง ๆ ผูน้ าองคก์ารจะตอ้งส่งเสรมิบุคลากรคดิวเิคราะหห์รอืตดัสนิใจการท างานดา้น
ต่าง ๆ จากข้อมูล/สารสนเทศมากกว่าการคิดโดยสัญชาตญาณหรือประสบกาณ์ที่ผ่านมา 
(Hatcher, D. and Prentice, B. 2004) องคก์ารจะต้องวางโครงสรา้งทางสารสนเทศส าหรบัการ
ระบุ จดัเก็บ และส่งต่อข้อมูลไปยงัผู้ใช้งานให้เป็นไปอย่างสะดวกและรวดเร็ว ผู้น าองค์การ
จะต้องส่งเสรมิให้มกีารสรา้งตวัชี้วดั ระบุเป้าหมายของแต่ละหน่วยงาน/แผนก/ฝ่าย เพื่อสรา้ง
แรงจงูใจในการท างานและความร่วมมอืซึง่กนัและกนั (Davis et al, 2006, Bondre, A. 2004) 
การพฒันาด้านต่าง ๆ ที่กล่าวมาข้างต้นจะช่วยให้องค์การลดความซ ้าซ้อนของการท างาน 
บุคลากรลดเวลาในการรวบรวมข้อมูลและมเีวลาในการวเิคราะห์มากขึ้น องค์การสามารถลด
ต้นทุนในการประมวลผลข้อมูลและเพิม่ประสทิธภิาพในการจดัการข้อมูล /สารสนเทศมากขึ้น 
บุคลากรมแีรงจูงใจและความมัน่ใจในผลการวเิคราะห์ขอ้มูลเพื่อน าไปใช้ในการปฏบิตังิานของ
ตนเอง ซึ่งผลจากการพฒันาเหล่านี้จะช่วยให้องค์การเพิ่มความแขง็แกร่งจากการใช้ข้อมูล/
สารสนเทศอย่างเป็นระบบ อีกทัง้ยงัเป็นพื้นฐานที่ดต่ีอการพฒันาระดบัการใช้สารสนเทศไปสู่
ระดบัทีส่งูขึน้ต่อไป (Canes, M. 2009; Davis et al, 2006) 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 



 
 

บทท่ี 5 
 

สรปุผล 
 

งานวจิยันี้ท าใหท้ราบถงึสภาพแวดลอ้มทีม่ผีลต่อการใช ้BI ใน SMEs บทนี้จะน าเสนอ
สรปุผลจากการศกึษา ขอ้จ ากดังานวจิยั และขอ้เสนอแนะ ซึง่มรีายละเอยีดในแต่ละหวัขอ้ ดงันี้ 
 
5.1  สรปุผลการวิจยั 
  

ปจัจุบนัระดบัการใชส้ารสนเทศของ SMEs ส่วนใหญ่อยู่ในระดบัที ่1 ระดบัปฏบิตักิาร
เท่านัน้ องคก์ารส่วนใหญ่มกีารใช ้ BI โดยการน าโปรแกรมประยุกต์หรอืซอฟต์แวรม์าใชใ้นการ
จดัการข้อมูล/สารสนเทศในกิจกรรมทางธุรกิจเพียงบางส่วนหรือบางขัน้ตอนเท่านัน้ การ
ด าเนินงานทางธุรกิจส่วนใหญ่ยงัคงด าเนินการโดยบุคลากรในอัตราส่วนที่มากกว่าการใช้
ซอฟต์แวร ์และการใช้ BI ในระดบันี้จะเน้นกิจกรรมที่สนับสนุนการปฏบิตัิงานแบบวนัต่อวนั 
องคก์ารไมม่แีผนในการปฏบิตักิารและการตดัสนิใจ, ไมม่แีบบแผนหรอืมาตรฐานทางสารสนเทศ
ในระยะยาว และมสีภาพแวดล้อมทางสารสนเทศที่วุ่นวาย องค์การที่อยู่ในระดบันี้จะประสบ
ความส าเรจ็ในการใช้สารสนเทศหรอืไม่นัน้ขึ้นอยู่กบัวสิยัทศัน์ของผู้น า  (ศูนย์วจิยักสกิรไทย, 
2553) 

คุณลักษณะการใช้สารสนเทศในสภาพแวดล้อมขององค์การแต่ละมิติ มีลักษณะที่
เรยีกว่า Golden Handcuffs Scenario (Devis et al, 2006) ซึง่เป็นสภาพแวดลอ้มขององคก์าร
ที่มติดิ้านทุนมนุษย์และมติิด้านวฒันธรรมอยู่ในระดบัที่สูงขดัแย้งกบัมติิด้านด้านกระบวนการ
ความรู้และมติิโครงสรา้งพื้นฐานที่อยู่ในระดบัต ่า สภาพแวดล้อมขององค์การในลกัษณะนี้นัน้
องคก์ารส่วนใหญ่มบีุคลากรทีม่คีวามสามารถและศกัยภาพทีสู่งกว่าการปฏบิตังิานแบบวนัต่อวนั 
บุคลากรมศีกัยภาพและอ านาจในการตดัสนิใจส าหรบัการปฏบิตังิานสูง แต่การท างานใช้เพยีง
ความสามารถเล็ก ๆ น้อย ๆ เท่านัน้ และองค์การส่วนใหญ่มวีฒันธรรมองค์การที่แข็งแกร่ง
พอที่จะสามารถขบัเคลื่อนองค์การให้ก้าวหน้าได้อย่างรวดเรว็ บุคลากรส่วนใหญ่มคีวามคิด
สร้างสรรค์และแรงบนัดาลใจในการท างานเป็นทีม แต่องค์การขาดแคลนโครงสร้างพื้นฐาน, 
กระบวนการ และการสนบัสนุนส่งเสรมิความคดิสรา้งสรรคเ์หล่านัน้ ท าใหอ้งคก์ารขาดศกัยภาพ
ทีจ่ะตอบสนองการตดัสนิใจนัน้ ๆ หรอืไมส่ามารถท าใหม้นัเกดิขึน้จรงิได ้
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สภาพแวดล้อมขององค์การที่มอีทิธพิลต่อการใช้ BI ของ SMEs ในปจัจุบนั คอื มติิ
วฒันธรรม โดยมคีวามสมัพนัธก์บัการใช ้BI ในเชงิบวก และวฒันธรรมมอีทิธพิลต่อการใช้ BI 
ผ่านการรบัรูป้ระโยชน์ ในขณะทีม่ติดิา้นอื่น ๆ ไดแ้ก่ มติทิุนมนุษย,์ มติกิระบวนการความรู ้และ
มติโิครงสรา้งพืน้ฐานไมม่อีทิธพิลต่อการใช ้BI แต่อยา่งใด ดงัทีแ่สดงในภาพที ่5.1 

ภาพท่ี 5.1 ผลลพัธง์านวจิยั 

 

มติิวฒันธรรมมคีวามสมัพนัธ์เชงิบวกต่อการรบัรู้ประโยชน์ เมื่อองค์การมบีรรทดัฐาน
ทางพฤติกรรมของค์การที่ดี บุคลากรมทีศันคติ ความเชื่อ และเห็นถึงคุณค่าของข้อมูลและ
สารสนเทศ จะส่งผลให้ผูใ้ช้งานรบัรูป้ระโยชน์ของ BI มากขึน้ โดยทัว่ไปนัน้ การเริม่ใช ้BI จะ
ก่อให้เกดิการเปลีย่นแปลงในการท างาน บุคลากรจะต้องเรยีนรูเ้ครื่องมอืและเทคโนโลยใีหม่ๆ 
และจะต้องปรบัเปลีย่นวธิกีารท างานจากเดมิ หากบุคลากรมคีวามกระตอืรอืรน้ในการเรยีนรูจ้ะ
สามารถเขา้ถึงสารสนเทศที่เป็นประโยชน์ต่อการท างาน ซึ่งจะท าให้บุคลากรรบัรูถ้งึประโยชน์
ของ BI มากขึน้ (Miller, Brautigam and Gerlch, 2006; Brocaglia, 2007) 
 การรบัรูป้ระโยชน์มคีวามสมัพนัธ์เชงิบวกต่อการใช ้BI เมื่อบุคลากรเชื่อว่า การใชง้าน
โปรแกรมประยุกต์หรอืซอฟต์แวร ์BI ช่วยเพิม่ประสทิธภิาพของงานจะท าใหม้กีารใชโ้ปรแกรม
ประยุกต์หรอืซอฟต์แวร์นัน้มากขึน้ (Borthick, 1988) เมื่อผู้บรหิารรบัรูว้่า BI สามารถให้
สารสนเทศที่ถูกต้องได้ในเวลาทีเ่หมาะสม ทนัเวลา รวมถงึการแสดงผลสารสนเทศได้ตรงตาม
ความต้องการ โดยสารสนเทศเหล่านัน้มาจากข้อมูลที่น่าเชื่อถือ และสามารถน าสารสนเทศ
เหล่านัน้ไปใชใ้นการตดัสนิใจเกีย่วกบัปญัหาทางธุรกจิได ้ผูบ้รหิารจะใหค้วามส าคญัในการน า BI 
มาใชใ้นการด าเนินธุรกจิมากขึน้ (Thurasamy et al, 2003) 
 สภาวะ SMEs ในปจัจุบนัเพิง่ตื่นตวักบัการน า BI เข้ามาใช้ในกิจกรรมทางธุรกิจ 
สภาพแวดลอ้มหลายด้านยงัไม่เอื้อให้เกดิการใช้ BI มากนัก เนื่องจาก SMEs แตกต่างจาก
องคก์ารใหญ่ในหลายดา้น ธุรกจิ SMEs ส่วนใหญ่นัน้ การตดัสนิใจทางธุรกจิจะไม่มกีารวางแผน
ในระยะยาว หรือการใช้ระบบสารสนเทศที่ขึ้นอยู่กับองค์การและการบริการภายนอก 
(Premkumar, Ramamurthy and Nilakanta, 1994) นอกจากนี้ SMEs มคีวามเสีย่งในการ
ด าเนินการด้านระบบสารสนเทศมากกว่าองค์การใหญ่ เนื่องจากทรพัยากรที่ไม่เพยีงพอและ
ความรูด้า้นระบบสารสนเทศทีม่จี ากัด (Cragg and King, 1993; ไกรวทิย ์เศรษฐวนิช, 2548) 
เป็นอุปสรรคต่อการจดัการกระบวนการด าเนินการทางเทคโนโลยสีารสนเทศทีเ่หมาะสม 
 

วฒันธรรม การรับรู้ประโยชน ์ การใชง้าน BI 
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5.2  ข้อจ ากดังานวิจยั 
 
การศกึษามติทิีม่ผีลต่อการใช ้BI ใน SMEs มขีอ้จ ากดัของงานวจิยั ดงันี้ 

1.  ประชากรที่ใช้ในงานวจิยันี้ คอื ผู้ประกอบการ SMEs ในกรุงเทพมหานครและ
ปรมิณฑล ดงันัน้ผลลพัธท์ีไ่ดจ้ากงานวจิยัจงึไม่สามารถสะทอ้นถงึประชากร SMEs ทัง้ประเทศ
ได ้   

2.  ผลวเิคราะห์ของงานวจิยันี้เป็นเพยีงผลลพัธใ์นภาพรวมของ SMEs เท่านัน้ ไม่
สามารถวเิคราะหผ์ลจ าแนกตามประเภทธุรกจิหรอืขนาดองคก์ารได ้เนื่องจากลกัษณะประชากร
ที่ได้จากการเก็บข้อมูลไม่สอดคล้องกบักลุ่มประชากรที่ส านักงานส่งเสรมิวสิาหกิจขนาดกลาง
และขนาดยอ่ม (สสว.) ไดส้ ารวจไว ้

3.  งานวจิยัน้ีเป็นการศกึษาเกี่ยวกบัการใชซ้อฟต์แวร ์ค าถามทีใ่ชใ้นการเกบ็ขอ้มลูส่วน
ใหญ่เป็นค าถามทางดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ ผูต้อบแบบสอบถาม คอื ผูป้ระกอบการ ซึง่บาง
คนไมม่คีวามรูท้างดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ 
 
5.3  ข้อเสนอแนะ 
 
 การส่งเสรมิการใช้ BI ให้เกิดการพฒันาที่มากขึ้นนัน้บุคลากรเป็นปจัจยัหลกัที่มี
ความส าคญั ผู้ประกอบการจงึควรส่งเสรมิให้บุคลากรรู้สกึถึงความเป็นส่วนหนึ่งขององค์การ 
และกระตุ้นให้บุคลากรเหน็ความส าคญัของขอ้มูล/สารสนเทศต่อการปฎบิตังิาน การเสรมิสรา้ง
ทกัษะทางดา้นเทคโนโลยใีหม ่ๆ ใหก้บับุคลากรอยู่เสมอ นอกจากนี้ผูป้ระกอบการจ าเป็นจะต้อง
ส่งเสริมให้เกิดการจดัการความรู้ภายในองค์การให้เกิดสงัคมแห่งการเรยีนรู้ บุคลากรควรให้
ความส าคญัต่อการถ่ายทอดความรูแ้ละทกัษะซึง่กนัและกนั สิง่เหล่านี้จะช่วยส่งเสรมิใหเ้กดิการ
พฒันาการใช ้BI ใหม้ปีระสทิธภิาพมากขึน้ อกีทัง้ผูป้ระกอบการควรพฒันาทางดา้นกระบวนการ
ความรูแ้ละโครงสรา้งพืน้ฐานใหส้อดคลอ้งกบัระดบัความสามารถของบุคลากรและวฒันธรรมของ
องคก์าร 

การน า BI มาใชใ้นองคก์ารธุรกจินัน้จะตอ้งก าหนดว่า องคก์ารตอ้งการใชป้ระโยชน์จาก
ระบบ BI อยา่งไร โดยความตอ้งการนัน้ตอ้งขึน้อยูก่บัพนัธกจิและเป้าหมายขององคก์าร รปูแบบ
ของผูน้ า ยทุธศาสตรก์ารด าเนินการ โครงสรา้งระบบ งาน บุคคล และระดบัผลของการ
ด าเนินการ เมือ่ผูบ้รหิารก าหนดความต้องการใช ้BI ไดอ้ยา่งตรงประเดน็แลว้ การปรบัปรงุและ
พฒันาสภาพแวดลอ้มขององคก์ารทีม่อีทิธพิลต่อการใช ้BI จะเป็นไปอย่างสอดคลอ้งกนัและ
รวดเรว็ ส่งผลใหก้ารใช ้BI นัน้เกดิประโยชน์สงูสุดและคุม้ค่าต่อการลงทุน สภาพแวดลอ้มของ
องคก์ารทีจ่ะตอ้งเตรยีมพรอ้มรบัการเปลีย่นแปลงเป็นอนัดบัแรก คอื มติทิุนมนุษย ์โดยผูบ้รหิาร
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จะตอ้งเตรยีมความพรอ้มส าหรบับุคลากรทีม่สี่วนเกีย่วขอ้งกบัการเปลีย่นแปลงทีจ่ะเกดิขึน้ 
(Argote, 2004) 
 การรเิริม่ ปรบัปรุง หรอืพฒันาโครงการทางด้าน BI นัน้ผู้บรหิารจะต้องประเมนิระดบั
การใชส้ารสนเทศของสภาพแวดลอ้มทัง้ 4 ดา้นขององคก์าร เพื่อรบัรูถ้งึจุดแขง็และขอ้บกพร่อง
ของตนเองก่อนเริม่โครงการ ผู้บรหิารที่ไม่เขา้ใจปจัจยัหรอืสภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกบัการ
พฒันา BI จะไม่สามารถด าเนินการได้อย่างเหมาะสม และจะส่งผลให้การลงทุนพฒันาหรอื
ปรบัปรุงทางดา้น BI ขององคก์ารนัน้ลม้เหลวในทีสุ่ด (Devis et al, 2006) หลายองคก์ารเริม่
พฒันาโครงการ BI จากระดบัหน่วยงาน/แผนก/ฝ่าย ซึ่งจะท าให้เกิดความซ ้าซ้อนของ
สารสนเทศและขาดความสอดคลอ้งเชื่อมโยงกนัภายในองคก์าร การพฒันาโครงการ BI จงึควร
วางแผนในระดบัองค์การ เพื่อลดความขดัแยง้ และควรมแีผนยุทธศาสตร์ในการด าเนินการที่
ชดัเจน รวมทัง้มมีาตรฐานทางเทคโนโลยสีารสนเทศทีส่อดคลอ้งกนัตลอดทัง้องคก์าร  (Argote, 
2004) 
 สิง่ส าคญัของการพฒันา BI ใน SMEs คอื ผู้ประกอบการจะต้องเหน็ความส าคญัของ
การจดัการความรู ้(Knowledge management) (Herschel and Jones, 2005) ผูป้ระกอบการ
จ าเป็นตอ้งผลกัดนัและส่งเสรมิใหเ้กดิการเปลีย่นแปลงวฒันธรรมภายในองคก์รใหเ้ป็นสงัคมแห่ง
การเรยีนรู ้เมื่อค่านิยมในองค์กรเปลีย่นไป บุคลากรจะค่อย ๆ ปรบัเปลี่ยนทศันคต ิเรยีนรูท้ี่จะ
แบ่งปนั และถ่ายทอดความรูร้ะหว่างกนัโดยอตัโนมตั ิ(Miller et al, 2006) สิง่ส าคญัอกีอย่างหนึ่ง 
คอื การจดัการทรพัยากรมนุษย ์(Human resource management) (ศูนยว์จิยักสกิรไทย, 2552) 
เช่น ระบบการฝึกอบรม เป็นกระบวนการถ่ายทอดความรูท้ีจ่ าเป็นในการใชเ้ครื่องมอืใหม่ และยงั
ช่วยเปลี่ยนทศันคติของผู้ปฏบิตังิานต่อการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลย ีการถ่ายทอดความรู้ การ
ยดืหยุ่นและปรบัตวัต่อการเปลีย่นแปลง (Schein, 1988; Mintzberg, 1979) อนัจะส่งผลดต่ีอ
ประสทิธภิาพการใช ้BI 
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แบบสอบถาม 
 

แบบสอบถาม  เรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อการใช้ Business Intelligence ใน SMEs 
หมายเหตุ   
1. Business Intelligence (BI) หมายถึง ซอฟต์แวร์ที่ใช้จัดการกับข้อมูล/สารสนเทศ และน าเสนอเป็น

รายงานรูปแบบต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจในการด าเนินธุรกิจขององค์การ 

2. ซอฟต์แวร์ หมายถึง โปรแกรมคอมพิวเตอร์ต่างๆ 

ค าช้ีแจง  แบบสอบถามน้ีสร้างขึ้นเพื่อส ารวจการใช้ระบบสารสนเทศในองค์การธุรกิจประเภท SMEs  
ในด้านการจัดการข้อมูล/สารสนเทศที่จะน ามาใช้ประโยชน์ต่อการด าเนินธุรกิจ 

 

 

ตอนท่ี 1 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับองค์การและผู้ตอบแบบสอบถาม โปรดท าเคร่ืองหมาย    

1.1 เพศ   ชาย   หญิง  
1.2 อายุ ………………………. ปี  
1.3 ระดับการศึกษา  
 มัธยมศึกษาตอนปลายหรือต ่ากว่า   อนุปริญญาหรือ

เทียบเท่า  
 ปริญญาตรี      ปริญญาโท  
 ประกาศนียบัตรขั้นสูง    ปริญญาเอก  

1.4 ประเภทของธุรกิจ (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ) 
 ธุรกิจการผลิต      ธุรกิจการค้าส่ง  
  ธุรกิจการบริการ     ธุรกิจการค้าปลีก   

1.5 จ านวนพนักงานในองค์การของท่าน....................................................คน 
1.6 รายได้รวมขององค์การต่อปี  
 ต ่ากว่า 1 ล้านบาท   

  1 – 10 ล้านบาท   
  10 - 50 ล้านบาท   
 50 - 100 ล้านบาท   
  สูงกว่า 100 ล้านบาท   
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ตอนท่ี 2 ระบบสารสนเทศ (Information System) ท่ีใช้ในการด าเนินธุรกิจ 

ค าถาม องค์การของท่านใช้ซอฟต์แวร์ในการจัดการข้อมูล/สารสนเทศ (จัดเก็บ สืบค้น วิเคราะห์ และ

ประมวลผล) ในกิจกรรมทางธุรกิจเหล่าน้ีอย่างไร 
หมายเหตุ    ไม่มี        หมายถึง ไม่มีการใช้ซอฟต์แวร์ การจัดการข้อมูล/สารสนเทศทั้งหมดท าโดยคน 

     บางส่วน   หมายถึง มีการใช้ซอฟต์แวร์บางส่วน และบางส่วนจัดการโดยคน 
     สมบูรณ์    หมายถึง ใช้ซอฟต์แวร์จัดการข้อมูล/สารสนเทศทั้งกระบวนการ หรือเป็นระบบ 

        อัตโนมัติ 

รายการกิจกรรมทางธุรกิจ ไม่มี บางส่วน สมบูรณ์ 

1. บัญชีรายรับ-รายจ่าย 
2. บัญชีเจ้าหน้ี –รายชื่อเจ้าหน้ี จ านวนหน้ี และวันช าระหน้ี 
3. บัญชีลูกหน้ี –รายชื่อลูกหน้ี จ านวนหน้ี และวันช าระหน้ี 
4. จ านวนพนักงานและค่าตอบแทนที่จะต้องจ่ายทั้งหมด 
5. ต้นทุนการผลิตสินค้าทั้งหมด 
6. การสั่งงานและผลการท างานที่เกิดขึ้น 
7. เป้าหมายและผลก าไรประจ าไตรมาส/ประจ าปี 
8. ค่าใช้จ่ายรวมทั้งหมด 
9. ก าไรสุทธิ – รายได้ก่อนหักค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ  
10. รายได้สุทธิ – รายได้หลังหักค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ 
11. คลังสินค้า –ตรวจสอบการไหลเวียนสินค้า 
12. การเติบโตทางการเงิน  
13. ความพึงพอใจของลูกค้าเปรียบเทียบกับองค์การในระดับเดียวกัน และ
ติดตามผลตลอดทั้งปี 

14. ประสิทธิภาพของกระบวนการภายในองค์การกับเกณฑ์มาตรฐาน
อุตสาหกรรม 

15. การเติบโตและการเรียนรู้ของพนักงาน – ทักษะและวิธีการท างานที่
เกิดขึ้น 

16. การค้นหาข้อมูลเพ่ือขยายตลาด และข้อมูลคู่แข่งทั้งหมดในตลาดใหม่ 
17. การตรวจสอบประสิทธิภาพการผลิต จากการท างานของพนักงาน 
(ชั่วโมง/จ านวนสินค้า) 

18. อัตราการสูญเปล่าที่เกิดขึ้น เช่น การยกเลิกโครงการ, การยกเลิกการสั่ง
สินค้าที่เริ่มผลิตแล้ว 

19.  การติดตามผลก าไรระยะยาว  
20. อัตราการเติบโตของการขายแบบปีต่อปี 
21.  อัตราส่วนต้นทุนการท างานทั้งหมดต่อรายได้จากการขายทั้งหมด 
22. ความส าเร็จในการออกแบบกระบวนการและการใช้เคร่ืองจักรแทนคน 
23. ความเร็วและประสิทธิภาพของการออกแบบ สร้าง และผลักดัน
กระบวนการการตลาด (Marketing) 
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รายการกิจกรรมทางธุรกิจ ไม่มี บางส่วน สมบูรณ์ 

24.  อัตราการยอมรับสินค้าใหม่  : ความส าเร็จของการออกแบบ สร้าง และ
ผลักดันสินค้าใหม่ 

25. มูลค่าที่ได้จากแนวคิด และนวัตกรรมใหม่ 
26. การค้นหาพันธมิตรทางธุรกิจและความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้น 
27. ข้อมูลสิทธิบัตร/เอกสารสิทธิ์ (Patents)  
28. จ านวนและคุณภาพของแนวคิดที่ได้วิจัยและพัฒนา 
29. การค้นหาตัวแบบเพ่ือจัดล าดับและตั้งเป้าหมายเพื่อสร้างโอกาสในตลาด
ใหม่ๆ 

30. ความมีประสิทธิภาพของกระบวนการนวัตกรรมที่ต่อเน่ือง 

 

ตอนท่ี 3 คุณลักษณะการใช้สารสนเทศ (Information) ขององค์การ 

หมายเหตุ  สารสนเทศ (Information) หมายถึง ข้อมูลที่ผ่านการประมวลผล จัดระเบียบ หรือแปล
ความหมาย เพ่ือน าไปใช้ในการตัดสินใจทางธุรกิจได้ตรงตามความต้องการ และตรงตามเป้าหมายของ
องค์การ 

ค าช้ีแจง  กรุณาท าเคร่ืองหมาย  หน้าตัวเลือกที่ตรงกับองค์การของท่าน 

1. องค์การของท่านมีการจัดเก็บข้อมูล/สารสนเทศอย่างไร (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ) 

 ข้อมูล/สารสนเทศส่วนใหญ่อยู่ในคอมพิวเตอร์ซึ่งควบคุมโดยคนหรือผู้ใช้งาน 
 ข้อมูล/สารสนเทศส่วนใหญ่อยู่ในแหล่งเก็บข้อมูล (Server) ของหน่วยงาน/แผนก/ฝ่าย  
 ข้อมูล/สารสนเทศส่วนใหญ่อยู่ในฐานข้อมูลแต่ละหน่วยงาน/แผนก/ฝ่าย ที่ใช้งานร่วมกับ
แผนกอ่ืนๆ ได้ง่าย 

 ข้อมูล/สารสนเทศส่วนใหญ่อยู่ในแหล่งเก็บข้อมูล (Server) หรือฐานข้อมูล (Database) 
ขององค์การที่เดียว เพื่อใช้งานร่วมกัน 

 ข้อมูล/สารสนเทศส่วนใหญ่ถูกจัดเก็บอย่างอิสระ โดยมีระบบงานหรือเครื่องมือ 
(Application or Tools) ที่เชื่อมโยงข้อมูลเหล่าน้ีเข้าด้วยกัน เพ่ือให้เกิดความยืดหยุ่นและ
พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง 

2. องค์การของท่านมีลักษณะของระบบงานหรือเครื่องมือ (Applications or Tools) ท่ีใช้จัดการ

กับข้อมูล/สารสนเทศอย่างไร (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ) 

 องค์การไม่มีมาตรฐานเทคโนโลยีสารเทศ (IT Standard) หรือซอฟต์แวร์ที่ก าหนดให้ใช้งาน
ในรูปแบบเดียวกันทั้งองค์การ 

 การใช้ฐานข้อมูล (Database) หรือเคร่ืองมือ (Tools) ในการเข้าถึงข้อมูลร่วมกันในบาง
หน่วยงาน/แผนก/ฝ่าย แต่ไม่ครอบคลุมทั้งองค์การ 

 องค์การมีมาตรฐานทางด้านข้อมูลและแนวคิด (Concept) ที่แน่นอน เพ่ือให้เกิดคุณภาพ
ของสารสนเทศที่ดี 

 องค์การมีการสื่อสารที่ดี มีการใช้ข้อมูลร่วมกัน และมีความต่อเน่ืองระหว่างกระบวนการ
ท างานต่างๆ 
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 โครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure) ส่งเสริมและสนับสนุนความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม 
และการเปลี่ยนแปลงต่างๆ  

3. องค์การของท่านมีการเข้าถึงข้อมูล/สารสนเทศอย่างไร (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ) 

 บุคลากรสามารถใช้ข้อมูล/สารสนเทศได้อย่างอิสระ 
 ข้อมูล/สารสนเทศมีการส่งต่อและใช้งานร่วมกันอย่างอิสระภายในหน่วยงาน/แผนก/ฝ่าย 
 บุคลากรสามารถเข้าถึงและท างานกับข้อมูล/สารสนเทศระดับองค์การได้ 
 ระบบสารสนเทศธุรกิจ (Business systems) มีการเชื่อมโยงจากฝ่ายสนับสนุนการท างาน
ไปยังจุดที่เกี่ยวข้องกับลูกค้า 

 บุคลากรสามารถเข้าถึงข้อมูล/สารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมทั้งหมดและสามารถ
เข้าถึงได้จากทุกแหล่งข้อมูลทั้งในและนอกองค์การ 

4. องค์การของท่านมีระดับกระบวนการความรู้ (Knowledge Process) อย่างไร (เลือกได้

มากกว่า 1 ข้อ) 

 การแบ่งปันหรือใช้ข้อมูลร่วมกันมีจ ากัด และการวิเคราะห์ข้อมูลจะเกิดขึ้นเฉพาะงานที่
ส าคัญเท่านั้น 

 ระเบียน (Records) เกี่ยวกับลูกค้า สินค้า การขาย ทรัพยากรมนุษย์ และการเงิน มีการ
จัดเก็บแยกกันชัดเจน  

 การเก็บข้อมูลถูกรวมอยู่ในมุมมองขององค์การ 
 ผู้บริหารสามารถติดตามและวัดผลทางธุรกิจได้อย่างอิสระ 
 องค์การมีการสร้าง เสนอแนะตัวแบบธุรกิจใหม่ รวมถึงการจ าลองและทดสอบเพ่ือน ามาใช้
ประโยชน์ทางธุรกิจเป็นประจ า 

5. องค์การของท่านมีการเช่ือมโยงข้อมูล/สารสนเทศ หรือกระบวนการท างานอย่างไร (เลือกได้

มากกว่า 1 ข้อ) 

 การวิเคราะห์ข้อมูล/สารสนเทศอาจจะได้รายงานที่ไม่สอดคล้องตามความต้องการหรือไม่
น่าเช่ือถือ 

 การจัดท ารายงาน โดยการรวมข้อมูล/สารสนเทศระหว่างหน่วยงาน/แผนก/ฝ่าย เพื่อใช้
ประโยชน์ทางธุรกิจมีความยุ่งยาก 

 โครงสร้างทางเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT infrastructure) มีการประสานเชื่อมโยงกันได้ทั้ง
องค์การ 

 องค์การมีการส่งข้อมูล/สารสนเทศย้อนกลับ (Feed back) จากการวิเคราะห์เชิงตัดสินใจที่
น าไปปฏิบัติงานทุกครั้ง 

 บุคลากรความคิดใหม่ๆ ที่มีประโยชน์และสามารถน าไปประยุกต์ใช้งานได้อย่างรวดเร็ว 
6. บุคลากรในองค์การของท่านมีลักษณะหรือวิธีการท างานอย่างไร (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ) 

 บุคลากรมีวิธีการในการค้นหาและวิเคราะห์ข้อมูล/สารสนเทศที่ต้องการของตัวเอง 
 องค์การมีบุคลากรที่รู้ข้อมูล/สารสนเทศที่มีประโยชน์ แต่ไม่แป่งปันให้ผู้อ่ืน ยกเว้นคนใน
หน่วยงานเดียว/แผนก/ฝ่ายเดียวกันเท่านั้น 
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 ผู้จัดการสามารถเห็นภาพการท างานทั้งหมดและเข้าใจประสิทธิภาพการท างานแบบองค์
รวม 

 บุคลากรมักมีความคิดที่จะปรับปรุงเร่ืองต่างๆ รวมถึงการวางแนวทางการตลาดที่ดีขึ้น 
 บุคลากรสามารถเสนอแนะความคิดใหม่ๆ และแนวคิดน้ีได้รับการตอบสนอง 

7. องค์การของท่านมีวัฒนธรรมการท างานอย่างไร (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ) 

 องค์การไม่มีการรวบรวมรายงานระดับองค์การ 
 บุคลากรยังมีการแบ่งแยก “พวกเขากับพวกเรา” ระหว่างหน่วยงาน/แผนก/ฝ่าย 
 บุคลากรสามารถประเมินทางเลือกและท าการตัดสินใจที่จะตอบสนองเป้าหมายของ
องค์การได้อย่างรวดเร็ว 

 จุดมุ่งหมายด้านการท างานขององค์การ คือ การสร้างชุมชนสร้างสรรค์ร่วมกันระหว่าง
หน่วยงาน/แผนก/ฝ่าย 

 องค์การมีแนวคิดที่ว่า “ความล้มเหลวก่อให้เกิดความส าเร็จ” โดยไม่มีการต าหนิสิ่งที่

ผิดพลาด 

 

ตอนท่ี 4 การยอมรับการใช้เทคโนโลยี (Technology Acceptance) 

ค าถาม ท่านคิดว่า การน าซอฟต์แวร์ประเภท Business Intelligence (BI) มาใช้มีผลต่อการท างานของท่าน

อย่างไร 
หมายเหตุ  Business Intelligence (BI) หมายถึง ซอฟต์แวร์ที่ใช้จัดการกับข้อมูล/สารสนเทศ และ
น าเสนอเป็นรายงานรูปแบบต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจในการด าเนินธุรกิจขององค์การ 

รายการข้อคิดเห็น เห็นด้วย
มาก
ที่สุด 

เห็นด้วย
มาก 

เห็นด้วย เห็นด้วย
น้อย 

เห็นด้วย
น้อย
ที่สุด 

1. การด าเนินงานจะเป็นไปได้ยากหากไม่มี
ซอฟต์แวร์น้ี 

2. การใช้ซอฟต์แวร์น้ีท าให้สามารถควบคุมการ
ท างานได้ดีขึ้น 

3. การใช้ซอฟต์แวร์น้ีช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพการ
ท างาน 

4. ซอฟต์แวร์น้ีตอบสนองความต้องการที่เกี่ยวข้อง
กับงาน 

5. การใช้ซอฟต์แวร์น้ีช่วยประหยัดเวลาการท างาน 
6. ซอฟต์แวร์น้ีช่วยให้การท างานบรรลุผลเร็วขึ้น 
7. ซอฟต์แวร์น้ีช่วยสนับสนุนด้านที่ส าคัญของงาน 
8. การใช้ซอฟต์แวร์น้ีช่วยให้บรรลุเป้าหมายของงาน
ได้มากขึ้น 

9. การใช้ซอฟต์แวร์น้ีช่วยลดเวลาที่ใช้ในกิจกรรมที่
ไม่มีประโยชน์ 
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รายการข้อคิดเห็น เห็นด้วย
มาก
ที่สุด 

เห็นด้วย
มาก 

เห็นด้วย เห็นด้วย
น้อย 

เห็นด้วย
น้อย
ที่สุด 

10. การใช้ซอฟต์แวร์น้ีช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ท างาน 

11. การใช้ซอฟต์แวร์น้ีช่วยปรับปรุงคุณภาพของงานที่
ท า 

12. การใช้ซอฟต์แวร์น้ีช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต 
13. การใช้ซอฟต์แวร์น้ีท าให้งานง่ายขึ้น 
14. ซอฟต์แวร์น้ีมีประโยชน์ต่อการท างาน 
15. ฉันมักจะเกิดความสับสนเมื่อใช้ซอฟต์แวร์น้ี 
16. ฉันมักจะท าผิดพลาดบ่อยๆ เมื่อใช้ซอฟต์แวร์น้ี 
17. การใช้งานซอฟต์แวร์น้ีท าให้หัวเสียบ่อยๆ 
18. ฉันจ าเป็นต้องศึกษาคู่มือผู้ใช้บ่อยๆ เมื่อใช้
ซอฟต์แวร์น้ี 

19. ฉันต้องความพยายามท าความเข้าใจเมื่อต้องใช้
ซอฟต์แวร์น้ี 

20. ฉันคิดว่ามันง่ายที่จะแก้ไขข้อผิดพลาดที่พบขณะ
ใช้งานซอฟต์แวร์น้ี 

21. ซอฟต์แวร์น้ีไม่ยืดหยุ่นในการใช้งาน 
22. การใช้ซอฟต์แวร์น้ีให้ท าในสิ่งที่ฉันต้องการจะท า
เป็นเร่ืองง่าย 

23. ซอฟต์แวร์น้ีมักจะเกิดสิ่งที่คาดไม่ถึงบ่อยๆ 
24. มันยุ่งยากที่จะใช้ซอฟต์แวร์น้ี 
25. การท างานกับซอฟต์แวร์น้ีง่ายส าหรับฉันที่จะท า
ความเข้าใจ 

26. วิธีการใช้งานซอฟต์แวร์น้ี นั้นง่าย 
27. ซอฟต์แวร์น้ีให้ค าแนะน าที่มีประโยชน์ต่อการ
ปฏิบัติงาน 

28. ซอฟต์แวร์น้ีง่ายต่อการใช้งาน 

 
 
 
 
 
 

 



 
 

 
ภาคผนวก ข 

 

รายละเอียดการค านวณคะแนน 
 

ส่วนท่ี 2 ระบบสารสนเทศ (Information System) ท่ีใช้ในการด าเนินธุรกิจ  

 ค าถามส่วนน้ีมีลักษณะค าตอบแบบประมาณค่าตามมาตราแบบลิเคิร์ท 3 ระดับ คือ ไม่มี 

บางส่วน และสมบูรณ์ โดยมีเกณฑ์การให้คะแนนดังน้ี 

กิจการธุรกิจ (ผลลัพธ์) 
ตัวเลือก
ค าตอบ 

ไม่มี บางส่วน สมบูรณ์ 

ค่าคะแนน 1 2 3 

31. บัญชีรายรับ-รายจ่าย 
32. บัญชีเจ้าหน้ี –รายชื่อเจ้าหน้ี จ านวนหน้ี และวันช าระหน้ี 
33. บัญชีลูกหน้ี –รายชื่อลูกหน้ี จ านวนหน้ี และวันช าระหน้ี 
34. จ านวนพนักงานและค่าตอบแทนที่จะต้องจ่ายทั้งหมด 
35. ต้นทุนการผลิตสินค้าทั้งหมด 
36. การสั่งงานและผลการท างานที่เกิดขึ้น 
37. เป้าหมายและผลก าไรประจ าไตรมาส/ประจ าปี 
38. ค่าใช้จ่ายรวมทั้งหมด 
39. ก าไรสุทธิ – รายได้ก่อนหักค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ  
40. รายได้สุทธิ – รายได้หลังหักค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ 
41. คลังสินค้า –ตรวจสอบการไหลเวียนสินค้า 
42. การเติบโตทางการเงิน  
43. ความพึงพอใจของลูกค้าเปรียบเทียบกับองค์การในระดับเดียวกัน และ
ติดตามผลตลอดทั้งปี 
44. ประสิทธิภาพของกระบวนการภายในองค์การกับเกณฑ์มาตรฐาน
อุตสาหกรรม 
45. การเติบโตและการเรียนรู้ของพนักงาน – ทักษะและวิธีการท างานที่
เกิดขึ้น 
46. การค้นหาข้อมูลเพ่ือขยายตลาด และข้อมูลคู่แข่งทั้งหมดในตลาดใหม่ 
47. การตรวจสอบประสิทธิภาพการผลิต จากการท างานของพนักงาน 
(ชั่วโมง/จ านวนสินค้า) 
48. อัตราการสูญเปล่าที่เกิดขึ้น เช่น การยกเลิกโครงการ, การยกเลิกการ
สั่งสินค้าที่เริ่มผลิตแล้ว 
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กิจการธุรกิจ (ผลลัพธ์) 
ตัวเลือก
ค าตอบ 

ไม่มี บางส่วน สมบูรณ์ 

ค่าคะแนน 1 2 3 

49.  การติดตามผลก าไรระยะยาว  
50. อัตราการเติบโตของการขายแบบปีต่อปี 
51.  อัตราส่วนต้นทุนการท างานทั้งหมดต่อรายได้จากการขายทั้งหมด 
52. ความส าเร็จในการออกแบบกระบวนการและการใช้เคร่ืองจักรแทนคน 
53. ความเร็วและประสิทธิภาพของการออกแบบ สร้าง และผลักดัน
กระบวนการการตลาด (Marketing) 
54.  อัตราการยอมรับสินค้าใหม่  : ความส าเร็จของการออกแบบ สร้าง 
และผลักดันสินค้าใหม่ 
55. มูลค่าที่ได้จากแนวคิด และนวัตกรรมใหม่ 
56. การค้นหาพันธมิตรทางธุรกิจและความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้น 
57. ข้อมูลสิทธิบัตร/เอกสารสิทธิ์ (Patents)  
58. จ านวนและคุณภาพของแนวคิดที่ได้วิจัยและพัฒนา 
59. การค้นหาตัวแบบเพ่ือจัดล าดับและตั้งเป้าหมายเพื่อสร้างโอกาสใน
ตลาดใหม่ๆ 
60. ความมีประสิทธิภาพของกระบวนการนวัตกรรมที่ต่อเน่ือง 

 

ตัวอย่างการค านวณค่าการค านวณค่าเฉลี่ย (Mean: X) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตราฐาน 
(Standard Deviation: S.D.) ของค าถาม 

 
ตารางสมมติข้อมูลที่ได้จากการตอบแบบสอบถาม 

กิจการธุรกิจ (ผลลัพธ์) ตัวเลือก
ค าตอบ 

ไม่มี บางส่วน สมบูรณ์ 

ค่าคะแนน 1 2 3 

บัญชีรายรับ-รายจ่าย 50 75 6 
บัญชีเจ้าหน้ี –รายชื่อเจ้าหน้ี จ านวนหน้ี และวันช าระหน้ี 60 60 10 

 

ค าถามส่วนน้ีมีลักษณะค าตอบแบบประมาณค่า ช่องสีเทาหมายถึงความถี่ที่ตัวเลือก

ค าตอบถูกเลือก ผลรวมของค่าความถี่ทั้ง 3 ระดับ (ไม่มี, บางส่วน, สมบูรณ์) จะมีค่า 131 ซึ่ง
เท่ากับอัตราการตอบกลับของแบบสอบถาม จากนั้นน าค่าความถี่แต่ละช่องคูณกับค่าคะแนน

เพื่อหาคะแนนเฉลี่ยของค าถามแต่ละข้อ ดังน้ี 
 

คะแนนเฉลี่ยของ “บัญชีรายรับ-รายจ่าย” = [(50x1)+(75x2)+(6x3)]/131 = 1.66 
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ส่วนท่ี 3 ระดับการใช้สารสนเทศจ าแนกตามสภาพแวดล้อมขององค์การ  

1. การค านวณสภาพแวดล้อมแต่ละมิติ (ตารางท่ี 4.5) 

ค าถามในส่วนน้ีประกอบด้วยค าถาม 7 ข้อ มีค าตอบข้อละ 5 ตัวเลือก โดยการเลือก
ค าตอบส าหรับค าถามแต่ละข้อนั้นสามารถเลือกตอบได้มากกว่า 1 ตัวเลือก ในลักษณะของแบบ

ตรวจสอบรายการ (Check list) โดยตัวเลือกแต่ละข้อแสดงถึงระดับการใช้สารสนเทศตาม

คุณลักษณะของสภาพแวดล้อมแต่ละมิติ (ตารางที่ 4.3) จาก 131 แบบสอบถาม โดยมีเกณฑ์
การให้คะแนน คือ ค าตอบที่ถูกเลือกมีค่าคะแนนเป็น 1, ไม่ถูกเลือกมีค่าคะแนนเป็น 0 และ

วิธีการค านวณตัวแปร ดังน้ี 
 

ตารางแสดงการวิเคราะห์ระดับการใช้สารสนเทศรายองค์การ 

การวิเคราะห์ระดับการใช้สารสนเทศของกลุ่มตัวอย่าง ใช้วิธีการวิเคราะห์ระดับการใช้
สารสนเทศของแต่ละองค์การ (แบบสอบถาม 1 ชุด คือ 1 องค์การ) โดยมีวิธีการค านวณ ดังน้ี 

 

มิติ ค าถาม

ข้อท่ี 

ตัวเลือกค าตอบระดับท่ี 

1 2 3 4 5 

โครงสร้างพื้นฐาน 1 x x x   

2  x    

3  x  x x 

กระบวนการความรู้ 4 x x x   

5 x  x   

ทุนมนุษย์ 6  x x   

วัฒนธรรม 7  x x x  

*ช่องที่มีเครื่องหมาย x หมายถึง ค าตอบที่ถูกเลือก 

 
 จากข้อมูลการตอบแบบสอบถาม การวิเคราะห์ระดับการใช้สารสนเทศขององค์การแต่

ละมิติจะระบุจากตัวเลือกค าตอบระดับสูงสุดที่ถูกเลือก โดยไม่สนใจว่าระดับที่ต ่ากว่าจะถูกเลือก

หรือไม่ (Davis et al, 2006)  จากตารางข้างต้นจะเห็นว่า สภาพแวดล้อมบางมิติมีค าถาม
มากกว่า 1 ข้อ การวิเคราะห์ระดับการใช้สารสนเทศในกรณีน้ีจะวิเคราะห์โดยการหาค่าความถี่

ในแต่ละระดับก่อน ระดับใดที่มีความถี่มากที่สุดให้ถือว่ามีระดับการใช้สารสนเทศอยู่ในระดับนั้น 
เช่น มิติโครงสร้างพื้นฐานมีค าถาม 3 ข้อ จะวิเคราะห์ผลดังน้ี 
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มิติ ค าถาม

ข้อท่ี 
ตวัเลือกค าตอบระดบัท่ี 

1 2 3 4 5 

โครงสรา้งพื้นฐาน 

1 x x x   
2  x    
3  x  x x 
N 1 3 1 1 1 

  
จากตารางแสดงใหเ้หน็ว่า มติโิครงสรา้งพืน้ฐานมคีวามถี่จากตวัเลอืกค าตอบอยูใ่นระดบั

ที ่2 มากทีสุ่ดจากค าถาม 3 ขอ้ หมายถงึ ระดบัการใชส้ารสนเทศของมติโิครงสรา้งพืน้ฐานส่วน
ใหญ่อยูใ่นระดบัที ่2  

 
มิติ ค าถาม

ข้อท่ี 
ตวัเลือกค าตอบระดบัท่ี 

1 2 3 4 5 

กระบวนการความรู ้
4 x x x   
5 x  x   
N 2 1 2 0 0 

 
จากตารางขา้งต้นแสดง กรณทีีส่ภาพแวดลอ้มมตินิัน้มคี าถามมากกว่า 1 ขอ้ และ

ความถีแ่ต่ละระดบัมคี่าเท่ากนั การวเิคราะหจ์ะเลอืกระดบัทีส่งูทีสุ่ด เช่น มติกิระบวนการความรู้
มคี าถาม 2 ขอ้ มคีวามถีร่ะดบัที ่1 และ 3 เท่ากนั ถอืวา่ มติกิระบวนการความรูม้รีะดบัการใช้
สารสนเทศอยูใ่นระดบัที ่3 เมือ่วเิคราะหร์ะดบัการใชส้ารสนเทศจ าแนกตามสภาพแวดลอ้มของ
แต่ละองคก์ารแลว้ จะน าผลการวเิคราะหม์ารวบรวมเป็นความถีแ่สดงจ านวนองคก์ารในแต่ละ
ระดบั ดงัตารางต่อไปนี้  
 ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 ระดบั 4 ระดบั 5 

จ านวน
องคก์าร 

รอ้ยละ จ านวน
องคก์าร 

รอ้ยละ จ านวน
องคก์าร 

รอ้ยละ จ านวน
องคก์าร 

รอ้ยละ จ านวน
องคก์าร 

รอ้ยละ 

มติทิุนมนุษย ์ 31 23.7 26 19.8 26 19.8 7 5.3 41 31.3 
มติกระบวน
การความรู ้

41 31.3 31 23.7 18 13.7 31 23.7 10 7.6 

มติวิฒันธรรม 32 24.4 20 15.3 17 13.0 32 24.4 30 16.8 
มิติโครงสร้าง
พืน้ฐาน 

32 24.4 27 20.6 30 22.9 17 13.0 25 19.1 



  
 

 

 

ภาคผนวก ค 

 

รายละเอียดผลการวิเคราะห์ 

ความน่าเช่ือถือของแบบสอบถาม (Reliability) 
 

ตารางแสดงการวิเคราะห์ความน่าเช่ือถือ 
 

ตัวแปรการใช้ Business Intelligence 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 
N of Items 

.979 30 

 
 

ตัวแปรมิติโครงสร้างพื้นฐาน 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 
N of Items 

.790 15 

 
 

ตัวแปรมิติกระบวนการความรู้ 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 
N of Items 

.775 10 
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ตัวแปรมิติทุนมนุษย์ 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 
N of Items 

.803 5 

 
 

ตัวแปรมิติวัฒนธรรม 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 
N of Items 

.844 5 

 
 

ตัวแปรมิติการรับรู้ประโยชน์ 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 
N of Items 

.974 14 

 
 

ตัวแปรมิติการรับรู้ความง่ายของการใช้งาน 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 
N of Items 

.926 14 

 
 
 

 

 
 

 



 

 

 
ภาคผนวก ง 

 
ผลการวิเคราะหค่์าปฏิสมัพนัธ ์
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Correlations 

  Human 

Capital Infrastructure Culture 

Knowledge 

Process 

P 

Usefulness 

P Ease of 

Use Usage 

Human Capital Pearson 

Correlation 
1 .303

**
 .408

**
 .345

**
 .037 -.053 .201

*
 

Sig. (2-tailed)  .000 .000 .000 .679 .547 021 

N 131 131 131 131 131 131 131 

Infrastructure Pearson 

Correlation 
.303

**
 1 .489

**
 .225

**
 .162 .116 .502

**
 

Sig. (2-tailed) .000  .000 .010 .064 .187 .000 

N 131 131 131 131 131 131 131 

Culture Pearson 

Correlation 
.408

**
 .489

**
 1 .281

**
 .209

*
 .140 .301

**
 

Sig. (2-tailed) .000 .000  .001 .016 .111 .000 

N 131 131 131 131 131 131 131 

Knowledge 

Process 

Pearson 

Correlation 
.345

**
 .225

**
 .281

**
 1 .082 .076 .179

*
 

Sig. (2-tailed) .000 .010 .001  .354 .387 .041 

N 131 131 131 131 131 131 131 

P Usefulness Pearson 

Correlation 
.037 .162 .209

*
 .082 1 .583

**
 .240

**
 

Sig. (2-tailed) .679 .064 .016 .354  .000 .006 

N 131 131 131 131 131 131 131 

P Ease of Use Pearson 

Correlation 
-.053 .116 .140 .076 .583

**
 1 .177

*
 

Sig. (2-tailed) .547 .187 .111 .387 .000  .043 

N 131 131 131 131 131 131 131 

Usage Pearson 

Correlation 
.201

*
 .502

**
 .301

**
 .179

*
 .240

**
 .177

*
 1 

Sig. (2-tailed) .021 .000 .000 .041 .006 .043  

N 131 131 131 131 131 131 131 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-

tailed). 

      

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-

tailed). 

      

 

 

 



  
 

 

 
ภาคผนวก จ 

 

รายละเอียดตารางผลการวิเคราะห์ทางสถิติ 
 
 

ตารางรายละเอียดการวิเคราะห์การถดถอยส าหรับทดสอบสมมติฐานท่ี 1 
 

Model Summary
b
 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 .209
a
 .044 .036 .81449 

a. Predictors: (Constant), Culture  

b. Dependent Variable: P Usefulness  

 

ANOVA
b
 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 3.927 1 3.927 5.919 .016
a
 

Residual 85.578 129 .663   

Total 89.505 130    

a. Predictors: (Constant), Culture     

b. Dependent Variable: P Usefulness    

 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

Collinearity Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 

1 (Constant) 3.322 .158  20.962 .000   

Culture .120 .049 .209 2.433 .016 1.000 1.000 

a. Dependent Variable: P Usefulness      
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ตารางรายละเอียดการวิเคราะห์การถดถอยส าหรับทดสอบสมมติฐานท่ี 2 
 

Regression 

 
Variables Entered/Removed(a) 
a. Dependent Variable: P Ease of Use 

 
 

ตารางรายละเอียดการวิเคราะห์การถดถอยส าหรับทดสอบสมมติฐานท่ี 3 และ 4 

 

Model Summary
b
 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 .240
a
 .058 .050 .52730 

a. Predictors: (Constant), P Usefulness  

b. Dependent Variable: Usage  

 

ANOVA
b
 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 2.195 1 2.195 7.895 .006
a
 

Residual 35.868 129 .278   

Total 38.063 130    

a. Predictors: (Constant), P Usefulness    

b. Dependent Variable: Usage     

 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

Collinearity 

Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 

1 (Constant) 1.407 .209  6.718 .000   

P Usefulness .157 .056 .240 2.810 .006 1.000 1.000 

a. Dependent Variable: Usage       

 

 



  
 

 

ประวติัผู้เขียน 
 
 

ช่ือ-นามสกลุ   ชณุตพร ศรชียั 
 
ประวติัการศึกษา  จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั ครศุาสตรบ์ณัฑติ 
    สาขาการศกึษานอกระบบโรงเรยีน – เทคโนโลยกีารศกึษา 

ปีทีส่ าเรจ็การศกึษา 2548 
 
ประสบการณ์ท างาน  พ.ศ. 2548-2550 
    เจา้หน้าทีบ่รหิารโครงการสื่อการเรยีนรูอ้เิลคทรอนิกส์ 
    ศูนยก์ารศกึษาต่อเนื่องแห่งจฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
    พ.ศ. 2554-2555 
    นกัทดสอบซอฟตแ์วร ์
    บรษิทั อยธุยา แคปิตอล เซอรว์สิเซส จ ากดั 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


	สภาพแวดล้อมขององค์การที่มีอิทธิพลต่อการใช้ Business Intelligenceของ SMEs ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
	บทคัดย่อ
	ABSTRACT
	สารบัญ
	บทที่ 1 บทนา
	บทที่ 2 ทบทวนวรรณกรรม
	บทที่ 3 ระเบียบวิธีวิจัย
	บทที่ 4 การรายงานผลการวิจัย
	บทที่ 5 สรุปผล
	บรรณานุกรม
	ภาคผนวก
	ประวัติผู้เขียน



