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บทคัดยอ 

การศึกษาน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอความสําเร็จของการใชงานระบบประเมินราคาท่ีดิน กรณีศึกษา 

เจาหนาท่ีปฏิบัติงานดานประเมินราคาทรัพยสิน กรมธนารักษ ปจจัยไดแก ปจจัยสวนบุคคล ปจจัยองคกรและปจจัย

เทคโนโลยี โดยใชกลุมตัวอยาง คือเจาหนาท่ีปฏิบัติงานดานประเมินราคาทรัพยสิน กรมธนารักษ จํานวน 232 คนโดย ใช

แบบสอบถามเปนเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอมูล สถิติท่ีใชในการวิเคราะห ไดแก การแจกแจงความถ่ี รอยละ คาเฉล่ีย 

และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การทดสอบสมมติฐานใชสถิติการทดสอบแบบ t-test แบบสถิติความแปรปรวนทางเดียว 

(One - Way ANOVA) และสถิติการถดถอยพหุคุณ (Multiple Regression Analysis) 

 ผลการวิจัยพบวา เจาหนาท่ีปฏิบัติงานดานประเมินราคาทรัพยสิน กรมธนารักษ พบวา สวนใหญเปนเพศหญิง 

มีอายุ 31-40 ปมีสถานภาพโสด มีระดับการศึกษาระดับปริญญาตรี ตําแหนงขาราชการ และมีระยะเวลาปฏิบัติงาน   

3 -5 ป ปจจัยองคกรโดยภาพรวมอยูในระดับมาก (�� = 4.01) เม่ือพิจารณารายดาน พบวาดานท่ีมีคาเฉล่ียมากท่ีสุดคือ 

ดานแรงจูงใจ (��= 4.18) ปจจัยเทคโนโลยี โดยภาพรวมอยูในระดับมาก (��= 3.69) เม่ือพิจารณารายดาน พบวาดานท่ีมี

คาเฉล่ียมากท่ีสุดคือ ดานระบบงาน (��= 3.72) และความสําเร็จของการใชงานระบบประเมินราคาท่ีดินของเจาหนาท่ี

ปฏิบัติงานดานประเมินราคาทรัพยสิน กรมธนารักษโดยภาพรวมอยูในระดับมาก (��= 3.80) เม่ือพิจารณารายดาน 

พบวาดานท่ีมีคาเฉล่ียมากท่ีสุดคือ ดานองคกร (��= 3.96) 

 ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา (1) เจาหนาท่ีปฏิบัติงานดานประเมินราคาทรัพยสิน กรมธนารักษ ท่ีมีเพศ และ

ระดับการศึกษาตางกัน ทําใหความสําเร็จของการใชงานระบบประเมินราคาท่ีดินโดยภาพรวมตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง

สถิติท่ีระดับ 0.05 (2) ปจจัยองคกรดานวัฒนธรรมองคกร ดานการสนับสนุนของฝายบริหาร และดานแรงจูงใจ มีผลตอ
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ความสําเร็จของการใชงานระบบประเมินราคาท่ีดิน กรณีศึกษา เจาหนาท่ีปฏิบัติงานดานประเมินราคาทรัพยสิน กรมธนา

รักษอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 และ (3) ปจจัยเทคโนโลยีดานระบบขอมูลสารสนเทศ ดานกระบวนการ และ

ดานระบบงาน มีผลตอความสําเร็จของการใชงานระบบประเมินราคาท่ีดิน กรณีศึกษา เจาหนาท่ีปฏิบัติงานดานประเมิน

ราคาทรัพยสิน กรมธนารักษอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

 

คําสําคัญ:ความสําเร็จของการใชระบบ, เทคโนโลยีสารสนเทศ 

Abstract 

 The purpose of this study is to examine the factors affecting land appraisal system 

achievement using: a case study of property valuation operators, the Treasury Department, factors 

include Demographicfactors, Organizational factors andTechnology factors.  The 232 sample were 

drawn from population of Property Valuation Operators in Treasury Department. Data were analyzed 

by using the frequency, percentage, mean, and standard deviation and collected data from 

questionnaires with T-Test, F-Test (One way ANOVA), and Multiple Regression Analysis. 

 The study indicated that the most Property Valuation Operators in Treasury Departmentof the 

respondents were female 31-40 years, single status, received Bachelor’s Degree. Government officials 

and had worked 3-5 years. Organizational factors were at high level (��= 4.01). When each aspect, it 

was found that the aspect has the highest mean was the motivation (��= 4.18). Technology factors 

were at high level (��= 3.69). When each aspect, it was found that the aspect has the highest mean 

was work system (��= 3.72). The overallland appraisal system achievement using of property valuation 

operators in Treasury Department was rated at a high level (��= 3.80). When each aspect, it was found 

that the aspect has the highest mean was organizational (��= 3.96). 

 The results ofhypothesis test show that (1) the property valuation operators in Treasury 

Department with different sexes and education had different overall land appraisal system 

achievement. (2) Organizational factors of organizational culture, Management support and  motivation 

had effect the land appraisal system achievement using of  property valuation operators in Treasury 

Department  at statistical significance of 0.05 levels. (3) Technology factors of Information,  job systems 

and processes had effect the land appraisal system achievement using of  property valuation operators 

in Treasury Department  at statistical significance of 0.05 levels. 

Keyword: System Achievement, Information Technology 

บทนํา 

          ปจจุบันความเจริญกาวหนาทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารไดเขามามีบทบาทสําคัญในการพัฒนา

ประเทศในทุกดานและระบบการส่ือสารท่ีไดรับความนิยมใชกันอยางแพรหลายในขณะน้ีก็คือส่ือสังคมดิจิทัล (Digital 

Media) มีผลใหเกิดเปนสังคมแหงขอมูลขาวสาร (Information Society) สําหรับภาครัฐไดนําเทคโนโลยีดิจิทัลมาใชใน

การบริหารจัดการภาครัฐดวยรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส (e-Government) เปนแนวคิดในการพัฒนาการบริหารงานภาครัฐ 
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ดวยการนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการปฏิบัติงานและการใหบริการประชาชนอยางมีประสิทธิภาพ ทําใหเกิด

การพัฒนาฐานขอมูลของหนวยงานภาครัฐทุกระดับใหเช่ือมโยงกันในมิติการใหบริการและเปนเคร่ืองมือสําคัญท่ี ชวย

สนับสนุนการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐใหมีประสิทธิภาพ สามารถปรับตัวใหเปนองคการแหงการเรียนรูท่ีมีความ

ทันสมัย มีวิสัยทัศนท่ีกวางไกล ชวยเสริมประสิทธิภาพการทํางานของภาครัฐใหสามารถตอบสนองตอความตองการและ

ความคาดหวังของประชาชนท่ีมีตอภาครัฐไดอยางแทจริง (World Bank, 2011) 

 กรมธนารักษเปนหนวยงานหน่ึงท่ีไดรับนโยบายจากกระทรวงการคลังใหดําเนินการประเมินราคาท่ีดินรายแปลง

ใหครอบคลุมพ้ืนท่ีท่ัวประเทศ เพ่ือรองรับพระราชบัญญัติภาษีท่ีดินและส่ิงปลูกสราง พ.ศ.2562 เพ่ือนําไปใชเปนฐานใน

การจัดเก็บภาษีและคาธรรมเนียมในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม และจัดสงขอมูลบัญชีกําหนดราคาประเมินทุน

ทรัพยท่ีดินรายแปลงใหกับองคการปกครองสวนทองถ่ิน นําไปใชในการคํานวณภาษีท่ีดิน โรงเรือนและส่ิงปลูกสราง 

ดังน้ันกรมธนารักษไดมีการพัฒนาระบบเพ่ือสนับสนุนการจัดทําฐานภาษี เพ่ือรองรับการจัดเก็บภาษีท่ีดินและส่ิงปลูก

สราง โดยจะประกอบไปดวยระบบแผนท่ีเพ่ือการกําหนดราคาประเมินท่ีดิน ระบบการกําหนดราคาประเมินท่ีดิน ระบบ

สารสนเทศดานประเมินราคาท่ีดินสําหรับผูบริหาร ระบบกํากับและติดตามงานดานประเมินราคาท่ีดิน ระบบบริการ

ประชาชนเปนระบบงานสําหรับใหบริการขอมูลดานการประเมินราคาทรัพยสิน ระบบบริการหนวยงานภาครัฐ และระบบ

การบริหารจัดการเรียนการสอนผานระบบอิเล็กทรอนิกส ซ่ึงเปนการทํางาน โดยเปนการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือเพ่ิม

ประสิทธิภาพในการจัดการขอมูลราคาประเมินท่ีดินท้ัง GIS และ MIS เพ่ือนําขอมูลมาวิเคราะหและวางแผนบริหาร

จัดการราคาประเมินท่ีดินใหกับหนวยงานท่ีเก่ียวของและบริการขอมูลใหหนวยงานภายนอก และประชาชน สามารถเขา

มาคนหาราคาประเมิน และรูปแปลงท่ีดินของตนเองได (กรมธนารักษ, 2562) 

 ดังน้ันผูวิจัยในฐานะเปนเจาหนาท่ีปฏิบัติงานในองคกรจึงมีความสนใจท่ีจะทําการศึกษาเก่ียวกับปจจัยท่ีมีผลตอ

ความสําเร็จของการใชงานระบบประเมินราคาท่ีดินในการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีดานการประเมินราคาทรัพยสิน ของ

กรมธนารักษ โดยนําปจจัยดานบุคคล ปจจัยดานองคกร ปจจัยดานเทคโนโลยี เพ่ือนํามาใชเปนแนวทางใหเจาหนาท่ีและ

หนวยงานท่ีเก่ียวของไดนําไปใชประโยชนในการวางแผนเพ่ือพัฒนาการใชระบบประเมินราคาท่ีดินใน  การปฏิบัติงานของ

เจาหนาท่ีใหมีประสิทธิผลตอไป 

วัตถุประสงคการวิจัย 

 1. เพ่ือศึกษาความสําเร็จของการใชงานระบบประเมินราคาท่ีดิน กรณีศึกษา เจาหนาท่ีปฏิบัติงานดานประเมิน

ราคาทรัพยสิน กรมธนารักษ  

2. เพ่ือศึกษาความสําเร็จของการใชงานระบบประเมินราคาท่ีดิน กรณีศึกษา เจาหนาท่ีปฏิบัติงานดานประเมิน

ราคาทรัพยสิน กรมธนารักษ จําแนกตามปจจัยสวนบุคคล 

3. เพ่ือศึกษาปจจัยองคกรท่ีมีผลตอความสําเร็จของการใชงานระบบประเมินราคาท่ีดิน กรณีศึกษา เจาหนาท่ี

ปฏิบัติงานดานประเมินราคาทรัพยสิน กรมธนารักษ  

4. เพ่ือศึกษาปจจัยเทคโนโลยีท่ีมีผลตอความสําเร็จของการใชงานระบบประเมินราคาท่ีดิน กรณีศึกษา 

เจาหนาท่ีปฏิบัติงานดานประเมินราคาทรัพยสิน กรมธนารักษ 

ขอบเขตงานวิจัย 

การศึกษาวิจัยในคร้ังน้ีเปนการศึกษาวิจัยเก่ียวกับเร่ืองปจจัยท่ีมีผลตอความสําเร็จของการใชงานระบบประเมิน

ราคาท่ีดิน กรณีศึกษา เจาหนาท่ีปฏิบัติงานดานประเมินราคาทรัพยสิน กรมธนารักษ มีขอบเขตการวิจัย โดยผูวิจัยไดทํา

การกําหนดขอบเขตการศึกษาดังตอไปน้ี 
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 1. ประชากรท่ีใชในการวิจัยในคร้ังน้ี คือ เจาหนาท่ีปฏิบัติงานดานประเมินราคาทรัพยสิน กรมธนารักษ ท่ี

ปฏิบัติงานจริงในปพ.ศ. 2563 จํานวนท้ังส้ิน 550 คน ใชวิธีการกําหนดขนาดของกลุมตัวอยาง โดยใชสูตรของ Yamane 

ท่ีระดับความเช่ือม่ัน 95% และกําหนดคาความคลาดเคล่ือนเทากับ 5% จะไดจํานวนกลุมตัวอยางท้ังส้ิน 232 คน 

 2. การศึกษาวิจัยในคร้ังน้ีเปนการศึกษาวิจัยเก่ียวกับเร่ืองปจจัยท่ีมีผลตอความสําเร็จของการใชงานระบบ

ประเมินราคาท่ีดิน กรณีศึกษาเจาหนาท่ีปฏิบัติงานดานประเมินราคาทรัพยสิน กรมธนารักษ โดยทางผูวิจัยจะ

ทําการศึกษาถึงตัวแปรอิสระ คือ ปจจัยสวนบุคคล ปจจัยองคกรและปจจัยเทคโนโลยี ตัวแปรตาม คือ ความสําเร็จของ

การใชงานระบบประเมินราคาท่ีดิน กรณีศึกษาเจาหนาท่ีปฏิบัติงานดานประเมินราคาทรัพยสิน กรมธนารักษ 

สมมติฐานของการวิจัย 

 สมมติฐานท่ี 1 ปจจัยสวนบุคคลตางกันทําใหความสําเร็จของการใชงานระบบประเมินราคาท่ีดิน กรณีศึกษา 

เจาหนาท่ีปฏิบัติงานดานประเมินราคาทรัพยสิน กรมธนารักษ ตางกัน 

สมมติฐานท่ี 2 ปจจัยองคกรมีผลตอความสําเร็จของการใชงานระบบประเมินราคาท่ีดิน กรณีศึกษา เจาหนาท่ี

ปฏิบัติงานดานประเมินราคาทรัพยสิน กรมธนารักษ 

สมมติฐานท่ี 3 ปจจัยเทคโนโลยีมีผลตอความสําเร็จของการใชงานระบบประเมินราคาท่ีดิน กรณีศึกษา 

เจาหนาท่ีปฏิบัติงานดานประเมินราคาทรัพยสิน กรมธนารักษ 

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

 1. ทําใหทราบถึงความสําเร็จของการใชงานระบบประเมินราคาท่ีดิน กรณีศึกษา เจาหนาท่ีปฏิบัติงานดาน

ประเมินราคาทรัพยสิน กรมธนารักษ 

2. ทําใหทราบถึงความสําเร็จของการใชงานระบบประเมินราคาท่ีดิน กรณีศึกษา เจาหนาท่ีปฏิบัติงานดาน

ประเมินราคาทรัพยสิน กรมธนารักษ จําแนกตามปจจัยสวนบุคคล 

3. ทําใหทราบถึงปจจัยองคกรและปจจัยเทคโนโลยีท่ีมีผลตอความสําเร็จของการใชงานระบบประเมินราคาท่ีดิน 

กรณีศึกษา เจาหนาท่ีปฏิบัติงานดานประเมินราคาทรัพยสิน กรมธนารักษ 

4.  นําผลการวิจัยท่ีไดไปใชเปนขอมูลใหองคกรในวางแผนแกไขปรับปรุงการใชงาน และพัฒนาระบบประเมิน

ราคาท่ีดินใหมีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน  

แนวคิดและทฤษฎ ี

1. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความสําเร็จทางดานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 DeLone and McLean (1992) ไดพัฒนาโมเดลแหงความสําเร็จของระบบสารสนเทศซ่ึงประกอบไปดวย 

6 ตัวแปรท่ีเก่ียวเน่ืองกันไดแก ดานคุณภาพของระบบ ดานคุณภาพของสารสนเทศดานการใชงานดานความพึงใจของ

ผูใชงานดานผลกระทบตอปจเจกบุคคลและดานผลกระทบตอองคการ  

DeLone and McLean (2003) ไดปรับปรุงโมเดลความสําเร็จของระบบสารสนเทศท่ีมีช่ือเรียกวาการปรับปรุง

โมเดลความสําเร็จระบบสารสนเทศของ DeLone and McLean (The Update DeLone & McLean IS Success 

Model) เปนแบบจําลองท่ีกลาวถึงความสําเร็จของระบบสารสนเทศ โดยทฤษฎีดังกลาวมีปจจัยหลัก 3 ปจจัย ไดแก (1) 

คุณภาพของระบบ (System Quality) หมายถึง ระบบท่ีมีความยืดหยุนมีความสามารถในการติดตอส่ือสารและเวลาท่ีใช

ในการตอบสนองของระบบ (2) คุณภาพของขอมูล (Information Quality) หมายถึง ปจจัยดานขอมูลสารสนเทศไดจาก 

การประมวลผลในระบบหรือส่ิงท่ีสารสนเทศมอบใหกับองคกร และ (3) คุณภาพของการบริการ (Service Quality) 

หมายถึงการใหบริการท่ีผูใชบริการไดรับ รวมถึงความนาเช่ือถือ การตอบสนอง ความเช่ือม่ัน 
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2. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความพึงพอใจของผูใชงาน 

Shelly (1995) ไดศึกษาแนวคิดเก่ียวกับความพึงพอใจสรุปไดวาเปนความรูสึกสองแบบของมนุษยคือความรูสึก

ในทางบวกและความรูสึกในทางลบความรูสึกในทางบวกเปนความรูสึกท่ีเม่ือเกิดข้ึนแลวทําใหความรูสึกท่ีมีระบบ

ยอนกลับและความสุขน้ีสามารถทําใหเกิดความสุขหรือความรูสึกทางบวกเพ่ิมข้ึนไดอีกดังน้ันจะเห็นไดวาความสุขเปน

ความรูสึกท่ีสลับซับซอนโดยท่ีความสุขจะสงผลตอบุคคลมากกวาความรูสึกในทางบวกดานอ่ืน ๆ ดังน้ัน ความรูสึก

ทางบวก ความสุข และความรูสึกทางลบ มีความสัมพันธกันอยางซับซอน โดยระบบความสัมพันธท้ังสามความรูสึกน้ี

เรียกวาระบบความพึงพอใจ เพราะฉะน้ัน ความพึงพอใจจะเกิดข้ึนก็ตอเม่ือระบบความพึงพอใจน้ันมีความรูสึกทางบวก

มากกวาความรูสึกทางลบ 

3. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับคุณภาพของระบบสารสนเทศ  

 Tam and Oliveira (2016) กลาวถึง คุณภาพของระบบสารสนเทศ (Information System Quality) ของ 

DeLone and McLean (2003) ประกอบดวย (1) ดานคุณภาพระบบโครงสราง (System Quality) คือ ความสมบูรณ 

เขาใจงายมีความเปนสวนตัวตรงประเด็นความปลอดภัย ของระบบสารสนเทศท่ีนํามาใหบริการ (2) ดานคุณภาพของ

ขอมูล (Information Quality) คือ ระบบเหมาะสมกับการใชงานความพรอมใชงานและงาย มีความนาเช่ือถือ ความ

เช่ือถือไววางใจ ความรวดเร็วในการตอบสนอง และประโยชนใชสอย (3) ดานคุณภาพของการบริการ (Service Quality) 

ประกอบดวย ส่ิงท่ีสัมผัสไดการรับประกันความเห็นอกเห็นใจ และความรวดเร็วในการตอบสนอง (4) ดานความพึงพอใจ

ของผูใช (User Satisfaction) คือ การใชซํ้า และความพึงพอใจโดยรวม อีกท้ังระบบยังชวยใหผูใชงานสรางคุณคาใหแก

ผูรับบริการท้ังภายในและภายนอก เพ่ือกอใหเกิดความพึงพอใจในท่ีสุด 

4. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับวัฒนธรรมองคกร 

 Goffee and Johns (2000) ไดแบงองคกรออกเปน 4 ประเภท โดยใช 2 มิติเปนตัวตัดสิน มิติแรกคือ การเขา

สังคม คือตัววัดในความมีอัธยาศัยท่ีดี วัฒนธรรมท่ีเขากันไดงายน้ันจะแสดงให เห็นวาคนในสังคมมีความเปนกันเองสูง 

และพวกเขาเหลาน้ันไมไดคาดหวังอะไรกลับคืนมา วัฒนธรรมท่ีมีการเขาสังคมกันสูงน้ันจะเนนการทํางานเปนทีม และให

ความใสใจในข้ันตอนมากกวาผลลัพธ มิติท่ีสองคือความเปนนํ้าหน่ึงในเดียวกัน วัฒนธรรมน้ีจะใหความสําคัญท่ี ผลงาน 

โดยผูคนในสังคมน้ีจะสามารถทํางานรวมกันไดอยางดีเพ่ือเปาหมายใดเปาหมายหน่ึง ไมวาพวกเขาอาจมีปญหาสวนตัวกัน

ก็ตาม โดยองคกร 4 ประเภทท่ีวาน้ัน ไดแก วัฒนธรรมชุมชน วัฒนธรรมเครือขาย วัฒนธรรมแบบทหาร และวัฒนธรรม

การแยกสวน 

5. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการสนับสนุนของฝายบริหาร 

 Kilmann et al. (1987) ไดใหแนวทางไววา ผูคนสวนใหญแลวจะมองไปท่ี ผูบริหารหากพวกเขาอยากทราบวา

อะไรคือส่ิงท่ีสําคัญสําหรับองคกร คุณลักษณะท่ีสําคัญของ ผูบริหารก็คือการปฏิบัติไปในทิศทางเดียวกันกับคุณคาท่ีสังคม

ตองการ เชน ถาหากพนักงานในองคกร สังเกตเห็นวา ผูบริหารไดเสียสละประโยชนสวนตัวเพ่ือรักษาคุณคาขององคกร 

ขอความท่ีสําคัญน้ีก็จะถูกสงออกไปยังสมาชิกองคกรตาง  ๆวา คุณคาขององคกรคือส่ิงท่ีสําคัญ  

6. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับโครงสรางระบบสารสนเทศ 

 ระบบสารสนเทศท่ีใชคอมพิวเตอรในการนําเขา จัดเก็บ และประมวลผลสารสนเทศ ซ่ึงองคประกอบท่ีทําให

ระบบสารสนเทศทํางานได คือ ฮารดแวร ซอฟตแวร ฐานขอมูล กระบวนการและบุคลากร (O’ Brien & Marakas, 2009) 
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ฮารดแวร (Hardware) หมายถึง เคร่ืองคอมพิวเตอร และอุปกรณตอพวงอ่ืน  ๆหนาท่ีหลักของฮารดแวรคือ การ

นําขอมูลเขาสูระบบ การประมวลผลโดยใชหนวยประมวลผลกลาง การนําแสดงผลลัพธ และการเก็บขอมูล โดยใช

หนวยความจําสํารอง  

 ซอฟตแวร (Software) หมายถึง ชุดคําส่ังตาง  ๆท่ีใชในการควบคุมการทํางานของฮารดแวรซอฟตแวรสามารถ

จัดแบงได 2 ประเภทใหญ  ๆคือ ซอฟแวรระบบ และซอฟแวรประยุกต (O’Leary & Bingham, 2005)  

ฐานขอมูล (Database) คือ แหลงท่ีเก็บขอมูล เพ่ือนําไปใชกับซอฟตแวรประยุกตในการประมวลผลขอมูลท่ี

จัดเก็บไวชุดหน่ึง จะอางอิงถึงแฟมขอมูล (File)  

กระบวนการ (Procedure) กระบวนการปฏิบัติงานในองคกรก็จัดไดวาเปนสวนประกอบของระบบสารสนเทศ

ดวย เชน กลยุทธ นโยบาย วิธีการ ข้ันตอนในการใชงานระบบ หนังสือคูมือการปฏิบัติงาน เอกสารคําส่ัง เปนตน  

ระบบเครือขาย (Network) เปนเทคโนโลยีท่ีทําใหเคร่ืองคอมพิวเตอรสามารถเช่ือมตอและส่ือสารระหวางกันได 

โดยการสงสัญญาณอิเล็กทรอนิกสจากสถานท่ีหน่ึงไปยังอีกสถานท่ีหน่ึง โดยมีอุปกรณรับ สงสัญญาณ ตัวกลางนํา

สัญญาณ และโปรแกรมสําหรับการส่ือสาร (Stair & Reynolds, 2006) 

บุคลากร (People) หมายถึง ผูท่ีเก่ียวของกับระบบสารสนเทศ เชน ผูควบคุมระบบคอมพิวเตอร นักวิเคราะห 

และออกแบบระบบ นักเขียนโปรแกรม พนักงานเตรียมขอมูล นักบริหารฐานขอมูล ผูใชระบบ เปนตน (O’Brien & 

Marakas, 2009) 

วิธีดําเนินการวิธีวิจัย 

1. การออกแบบการวิจัย 

 การศึกษาน้ีเปนการวิจัยแบบไมทดลอง (Non-Experimental Design) เปนการวิจัยท่ีมีการศึกษาตามสภาพท่ี

เปนไปตามธรรมชาติ โดยไมมีการจัดกระทํา หรือควบคุมตัวแปรใด  ๆเปนการเก็บรวบรวมขอมูลภาคสนาม แบบวิจัย

ตัดขวาง (Cross Sectional Studies) คือเปนการเก็บขอมูลในชวงระยะเวลาใดเวลาหน่ึงเพียงคร้ังเดียว โดยใชเคร่ือง มือ

การวิจัยเปนแบบสอบถาม (Questionnaire) ทําการเก็บรวบรวมขอมูล และนําไปไปวิเคราะหขอมูลดวยวิธีการวิเคราะห

ทางสถิติ  

2. ประชากรที่ใชในการวจิัย          

 ประชากรท่ีใชในการวิจัยในคร้ังน้ี คือ เจาหนาท่ีปฏิบัติงานดานประเมินราคาทรัพยสิน กรมธนารักษจํานวน

ท้ังส้ิน 550 คน ขนาดของกลุมตัวอยางใชการคํานวณหาขนาดของกลุมตัวอยางของ Taro Yamane (Yamane,  1973) 

ในการกําหนดขนาดของกลุมตัวอยาง ท่ีระดับความเช่ือม่ัน 95% และกําหนดคาความคลาดเคล่ือนเทากับ 5% ไดขนาด

ของกลุมตัวอยางจํานวน 232 คนหลังจากกําหนดกลุมตัวอยางแลว เพ่ือใหไดกลุมตัวอยางกระจายครอบคลุมท่ัวประชากร 

ผูศึกษาจึงเลือกใชวิธีการสุมแบบแบงช้ันภูมิ (Stratified sampling) โดยการแบงกลุมตัวอยางเปนช้ันภูมิ ตามสวนงาน

ดานการประเมินราคาทรัพยสิน 

3. เครื่องมือใชในการวิจัย 

 การวิจัยในคร้ังน้ี ผูวิจัยไดใชแบบสอบถามเปนเคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย แบบสอบถามน้ันเปนเคร่ืองมือหลักท่ี

นํามาเก็บรวบรวมขอมูล โดยทางผูวิจัยก็ไดมีการศึกษาหาความรู คนควาทบทวนวรรณกรรม แนวคิดและทฤษฎีตาง  ๆ

เอกสารทางวิชาการ รวมไปถึงงานวิจัยท่ีเก่ียวของเพ่ือท่ีจะนําความรูท่ีไดมาน้ันไปกําหนดกรอบแนวความคิดของงานวิจัย

ท่ีผูวิจัยศึกษา ซ่ึงแสดงใหเห็นตัวแปรท่ีเก่ียวของ โดยตัวแปรท่ีไดมาน้ันจะชวยพัฒนาการสรางแบบสอบถามในการเก็บ

ขอมูลจากกลุมตัวอยางท่ีกําหนด โดยแบบสอบถามจะแบงออกเปน 4 สวนดังตอไปน้ี 
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 สวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปเก่ียวกับปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม เปนคําถามเก่ียวของกับลักษณะปจจัย

สวนบุคคล ไดแก เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา ตําแหนงงาน และระยะเวลาปฏิบัติงาน มีคําถามท้ังหมด 6 ขอ  

สวนท่ี 2 ขอมูลเก่ียวกับปจจัยองคกรท่ีสงผลตอความสําเร็จของการใชงานระบบประเมินราคาท่ีดินเปนคําถามท่ี

เก่ียวของกับปจจัยองคกรไดแก ดานวัฒนธรรมองคกรดานการสนับสนุนของฝายบริหารและดานแรงจูงใจมีคําถามท้ังหมด 

12 ขอประกอบดวย 

 สวนท่ี 3 ขอมูลเก่ียวกับปจจัยเทคโนโลยีท่ีสงผลตอความสําเร็จของการใชงานระบบประเมินราคาท่ีดินเปน

คําถามท่ีเก่ียวของกับปจจัยเทคโนโลยี ไดแก ดานอุปกรณดานระบบงานดานระบบขอมูลสารสนเทศ และดาน

กระบวนการมีคําถามท้ังหมด 16 ขอ 

 สวนท่ี 4 ความสําเร็จของการใชงานระบบประเมินราคาท่ีดิน เปนคําถามท่ีเก่ียวของกับความสําเร็จของการใช

งานระบบประเมินราคาท่ีดินของเจาหนาท่ีปฏิบัติงานดานประเมินราคาทรัพยสิน กรมธนารักษซ่ึงมีท้ังหมด 4 ดาน 

ประกอบดวย ดานบุคลากรดานองคกรดานคุณภาพของระบบประเมินราคาท่ีดิน และดานความพึงพอใจของผูใชงานมี

คําถามท้ังหมด 16 ขอ 

4. การสรางเครื่องมือที่ใชในการวิจัย 

 การวิจัยในคร้ังน้ีไดมีการสรางเคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย โดยผูวิจัยไดมีการนําแบบสอบถามมาใชเปนเคร่ืองมือใน

การวิจัย ซ่ึงการสรางเคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย สามารถสรุปเปนข้ันตอนไดดังน้ี  

 1. การศึกษาคนควาขอมูล แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเก่ียวของกับตัวแปรความสําเร็จในการใชงานระบบ 

 2. นิยามศัพทเฉพาะของตัวแปรตาม ทําข้ึนเพ่ือทําใหความหมายของตัวแปรตาง  ๆ

 3. นํานิยามศัพทเฉพาะท่ีไดมาสรางเปนขอคําถามท่ีมีความครอบคลุม และสัมพันธกับนิยามศัพทของตัวแปร

ท้ังหมด  

 4. จัดทํารางแบบสอบถาม 

 5. ผูวิจัยนําแบบสอบถามท่ีไดสรางข้ึนใหอาจารยท่ีปรึกษาตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหาวาแบบสอบถามมี

การใชภาษาและลักษณะของขอความเหมาะสมกับกลุมตัวอยางท่ีจะดําเนินการวิจัย 

5. การตรวจสอบคุณภาพของแบบสอบถาม   

 1. ผูวิจัยดําเนินการการทดสอบความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา และความนาเช่ือถือ กอนนําแบบสอบถามไป

ดําเนินการวิจัยใชงานจริง โดยนํารางแบบสอบถามใหอาจารยท่ีปรึกษาทําการตรวจสอบคําถาม การใชภาษาใน

แบบสอบถาม เพ่ือความครอบคลุมเน้ือหาท่ีตองการศึกษา โดยใชวิธีการวัดความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา (Content Validity) 

ตามตารางตรวจสอบคุณภาความครอบคลุมดานเน้ือหาการวิจัย รวมไปถึงใชภาษาท่ีถูกตองเหมาะสมหรือไม ซ่ึงผูวิจัยจะ

นําคําแนะนําของอาจารยท่ีปรึกษามาปรับปรุงแกไขแบบสอบถาม กอนนําไปใชงานจริง  

 2. ผูวิจัยไดมีการจัดทําแบบสอบถามใหกลุมตัวอยางท่ีมีลักษณะใกลเคียงกับกลุมตัวอยางท่ีทางผูวิจัยใชใน  การ

วิเคราะหขอมูลการวิจัย จํานวน 30 คน เพ่ือทําการตรวจสอบหาคาความเช่ือม่ัน (Reliability) โดยใชวิธีการหาคา

สัมประสิทธ์ิแอลฟาครอนบาค Cronbach (1974) (Cronbach’s Alpha) ปจจัยองคกรภาพรวม 0.838 แสดงเปนรายดาน

ดังน้ี ดานวัฒนธรรมองคกร 0.939 ดานการสนับสนุนของฝายบริหาร 0.852 และดานแรงจูงใจ 0.777 ปจจัยเทคโนโลยี

ภาพรวม 0.928 แสดงเปนรายดานดังน้ี ดานอุปกรณ 0.735 ดานระบบงาน 0.932 ดานระบบขอมูลสารสนเทศ 0.878 

และดานกระบวนการ 0.745 ความสําเร็จในการใชงานระบบประเมินราคาท่ีดินภาพรวม 0.959 แสดงเปนรายดานดังน้ี 
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ดานบุคลากร 0.910 ดานองคกร 0.786 ดานคุณภาพของระบบประเมินราคาท่ีดิน 0.934 และดานความพึงพอใจของ

ผูใชงาน 0.912 

 3. เม่ือผูวิจัยนําขอบกพรองมาปรับปรุง แกไข โดยขอคําปรึกษาและผานความคิดเห็นและความเห็นชอบของ

อาจารยท่ีปรึกษาอีกคร้ัง จนไดเคร่ืองมือท่ีมีประสิทธิภาพ จึงนําแบบสอบถามฉบับสมบูรณ ไปสอบถามกลุมตัวอยางตามท่ี

ไดกําหนดไวในงานวิจัย 

6. การเก็บรวบรวมขอมูล   

 ผูวิจัยไดนําแบบสอบถามฉบับสมบูรณท่ีผานการแกไขและผานความเห็นชอบจากอาจารยท่ีปรึกษามา

ดําเนินการจัดทําแบบสอบถามออนไลน เพ่ือทําการเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยางท่ีกําหนด จํานวน 232 คน ซ่ึงกลุมตัวอยาง

คือ เจาหนาท่ีปฏิบัติงานดานประเมินราคาทรัพยสิน กรมธนารักษท่ีปฏิบัติงานจริงในป 2563 โดยการสุมอยางงาย 

(Simple Random Sampling) ใชวิธีการจับสลากโดยทํารายช่ือของเจาหนาท่ีท้ังหมด โดยมีเลขกํากับหนวยรายช่ือ

ท้ังหมด หลังจากน้ันสงแบบสอบถามใหเจาหนาท่ีท่ีถูกสุมไดในแตละสวนงาน ซ่ึงหลังจากการเก็บรวบรวม 

ขอมูลครบจํานวน 232 ชุดแลว ผูวิจัยไดดําเนินการในข้ันตอนตอไป ผูวิจัยทําการนําขอมูลท่ีไดไปวิเคราะหคํานวณผลโดย

ใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูปทางสถิติ SPSS  

7.เทคนิคการวิเคราะหขอมูล  

 เม่ือผูวิจัยไดรวบรวมขอมูลจากแบบสอบถามเรียบรอยแลว ผูวิจัยไดนําขอมูลท่ีไดมาทําการประมวลผลดวยการ

วิเคราะหขอมูล ดังตอไปน้ี 

 1. สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ใชในการวิเคราะหขอมูลดังน้ี 

  1.1 ใชคารอยละ (Percentage) และคาความถ่ี (Frequency) กับตัวแปรท่ีมีระดับการวัดเชิงกลุม 

ไดแก ปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม ประกอบดวย เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา ตําแหนงงาน และ

ระยะเวลาปฏิบัติงาน   

  1.2 ใชคาเฉล่ีย (Mean) และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) กับตัวแปรท่ีมีระดับการ

วัดเชิงปริมาณ ไดแก ปจจัยองคกร ปจจัยเทคโนโลยี และความสําเร็จของการใชงานระบบประเมินราคาท่ีดิน กรณีศึกษา 

เจาหนาท่ีปฏิบัติงานดานประเมินราคาทรัพยสิน กรมธนารักษ 

 2. สถิติอนุมาน (Inferential Statistics) ใชในการวิเคราะหขอมูลดังน้ี 

 2.1 ความสําเร็จของการใชงานระบบประเมินราคาท่ีดิน กรณีศึกษา เจาหนาท่ีปฏิบัติงานดานประเมิน

ราคาทรัพยสิน กรมธนารักษ จําแนกตามเพศ ใชการวิเคราะหขอมูลดวยสถิติทดสอบ t-test ในการวิเคราะหขอมูล 

 2.2 ความสําเร็จของการใชงานระบบประเมินราคาท่ีดิน กรณีศึกษา เจาหนาท่ีปฏิบัติงานดานประเมิน

ราคาทรัพยสิน กรมธนารักษ จําแนกตามอายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา ตําแหนงงาน และระยะเวลาปฏิบัติงาน ใชการ

วิเคราะหขอมูลดวยสถิติความแปรปรวนทางเดียว (One way ANOVA) หากพบความแตกตางจะนําไปสูการเปรียบเทียบ

รายคู โดยใชวิธีของ Least-Significant Different (LSD) 

 2.3 เพ่ือศึกษาปจจัยองคกร และปจจัยเทคโนโลยีท่ีมีผลตอความสําเร็จของการใชงานระบบประเมิน

ราคาท่ีดิน กรณีศึกษา เจาหนาท่ีปฏิบัติงานดานประเมินราคาทรัพยสิน กรมธนารักษจะใชการวิเคราะหขอมูลดวยสถิติ

ถดถอยพหุคูณ Multiple Regression Analysis 

ผลการวิจัย 
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 การวิเคราะหขอมูลแบบสอบถามการวิจัย เร่ืองปจจัยท่ีมีผลตอความสําเร็จของการใชงานระบบประเมินราคา

ท่ีดิน กรณีศึกษา เจาหนาท่ีปฏิบัติงานดานประเมินราคาทรัพยสิน กรมธนารักษ สามารถสรุปผลการวิจัยไดดังตอไปน้ี 

 ผลการวิเคราะหปจจัยสวนบุคคลของเจาหนาท่ีปฏิบัติงานดานประเมินราคาทรัพยสิน กรมธนารักษพบวา สวน

ใหญเปนเพศหญิง มีอายุ 31-40 ป มีสถานภาพโสด มีระดับการศึกษาระดับปริญญาตรี ตําแหนงงานขาราชการ และมี

ระยะเวลาปฏิบัติงาน  3 -5 ป  

 ผลการวิเคราะหปจจัยองคกรของของเจาหนาท่ีปฏิบัติงานดานประเมินราคาทรัพยสิน กรมธนารักษโดย

ภาพรวม อยูในระดับความสําคัญมาก เม่ือพิจารณารายดาน พบวา ทุกดานอยูในระดับสําคัญมาก โดยเรียงตามลําดับดังน้ี 

ดานแรงจูงใจ ดานการสนับสนุนของฝายบริหาร และดานวัฒนธรรมองคกร 

 ผลการวิเคราะหปจจัยเทคโนโลยีของเจาหนาท่ีปฏิบัติงานดานประเมินราคาทรัพยสิน กรมธนารักษโดยภาพ

รวมอยูในระดับความสําคัญมาก เม่ือพิจารณารายดาน พบวาทุกดานอยูในระดับสําคัญมาก โดยเรียงตามลําดับดังน้ี ดาน

ระบบงาน ดานกระบวนการ ดานระบบขอมูลสารสนเทศ และดานอุปกรณ  

 ผลการวิเคราะหความสําเร็จของการใชงานระบบประเมินราคาท่ีดิน ของเจาหนาท่ีปฏิบัติงานดานประเมินราคา

ทรัพยสิน กรมธนารักษโดยภาพรวม อยูในระดับความสําคัญมาก เม่ือพิจารณารายดาน พบวา ทุกดานอยูในระดับสําคัญ

มาก โดยเรียงตามลําดับดังน้ี ดานองคกร ดานบุคลากรดานความพึงพอใจของผูใชงานและดานคุณภาพของระบบประเมิน

ราคาท่ีดิน 

 ผลการเปรียบเทียบความสําเร็จของการใชงานระบบประเมินราคาท่ีดิน ของเจาหนาท่ีปฏิบัติงานดานประเมิน

ราคาทรัพยสิน กรมธนารักษ จําแนกตามเพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา ตําแหนงงาน และระยะเวลาปฏิบัติงาน 

สามารถสรุปการวิจัยไดดังน้ีเจาหนาท่ีปฏิบัติงานดานประเมินราคาทรัพยสิน กรมธนารักษ ท่ีมีอายุ สถานภาพ ตําแหนง

งาน และระยะเวลาปฏิบัติงานตางกัน ทําใหความสําเร็จของการใชงานระบบประเมินราคาท่ีดินโดยภาพรวมไมตางกัน 

และเจาหนาท่ีปฏิบัติงานดานประเมินราคาทรัพยสิน กรมธนารักษ ท่ีมีเพศ และระดับการศึกษาตางกัน ทําใหความสําเร็จ

ของการใชงานระบบประเมินราคาท่ีดินโดยภาพรวมตางกัน 

 ผลการวิเคราะหปจจัยองคกรมีผลตอความสําเร็จของการใชงานระบบประเมินราคาท่ีดิน ของเจาหนาท่ี

ปฏิบัติงานดานประเมินราคาทรัพยสิน กรมธนารักษสามารถสรุปการวิจัยไดดังน้ีปจจัยองคกร ดานวัฒนธรรมองคกร ดาน

การสนับสนุนของฝายบริหาร และดานแรงจูงใจ มีผลตอความสําเร็จของการใชงานระบบประเมินราคาท่ีดิน กรณีศึกษา 

เจาหนาท่ีปฏิบัติงานดานประเมินราคาทรัพยสิน กรมธนารักษในทุกดาน ซ่ึงประกอบดวย ดานบุคลากรดานองคกรดาน

คุณภาพของระบบประเมินราคาท่ีดิน และดานความพึงพอใจของผูใชงาน 

 ผลการวิเคราะหปจจัยเทคโนโลยีมีผลตอความสําเร็จของการใชงานระบบประเมินราคาท่ีดิน ของเจาหนาท่ี

ปฏิบัติงานดานประเมินราคาทรัพยสิน กรมธนารักษ สามารถสรุปการวิจัยไดดังน้ีปจจัยเทคโนโลยี ดานระบบขอมูล

สารสนเทศ ดานกระบวนการ และดานระบบงาน ยกเวน ดานอุปกรณ  มีผลตอความสําเร็จของการใชงานระบบประเมิน

ราคาท่ีดิน กรณีศึกษา เจาหนาท่ีปฏิบัติงานดานประเมินราคาทรัพยสิน กรมธนารักษในทุกดานซ่ึงประกอบดวย  ดาน

บุคลากรดานองคกรดานคุณภาพของระบบประเมินราคาท่ีดิน และดานความพึงพอใจของผูใชงาน  

บทสรุปและอภิปรายผล 

 1. ผลการวิเคราะหระดับความสําเร็จของการใชงานระบบประเมินราคาท่ีดิน กรณีศึกษา เจาหนาท่ีปฏิบัติงาน

ดานประเมินราคาทรัพยสิน กรมธนารักษโดยภาพรวมอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวาดานท่ีมีคาเฉล่ีย

นอยสุดคือ ดานคุณภาพของระบบประเมินราคาท่ีดิน เน่ืองจากระบบเมินราคาท่ีดิน กําลังพัฒนาและปรับปรุงระบบการ
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ทํางานในดานตาง ๆใหดีข้ึน จึงทําใหเจาหนาท่ีปฏิบัติงานมีความคิดเห็นวาระบบประเมินราคาท่ีดินท่ีใชงานอยูยังไม

สามารถเช่ือมโยงขอมูลของหนวยงานตาง ไๆดอยางสมบูรณ และแสดงขอมูลท่ีตองการไดอยางรวดเร็วดานท่ีมีคาเฉล่ีย

มากท่ีสุดคือดานองคกร ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ อาชนเทพ อัครสุวรรณ (2558) ไดศึกษาวิจัยเก่ียวกับเร่ือง 

การศึกษาองคประกอบท่ีสงผลตอความสําเร็จของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทางการบัญชีในองคกรภาครัฐ ได

ทําการศึกษาและรวมรวมขอมูล คือ ไดองคประกอบท้ังหมด 2 องคประกอบ คือองคการประกอบดานคุณภาพของระบบ

สารสนเทศ เปนองคประกอบท่ีมีความสําคัญมาก ท่ีสุดตอความสําเร็จของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทางการบัญชีใน

องคกรภาครัฐ และองคประกอบดานคุณภาพของการบริการ เปนอีกหน่ึงองคประกอบท่ีสงผลใหระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศทางการบัญชีในองคกรภาครัฐประสบผลสําเร็จ 

 2. ผลการศึกษาความสําเร็จของการใชงานระบบประเมินราคาท่ีดิน กรณีศึกษา เจาหนาท่ีปฏิบัติงานดาน

ประเมินราคาทรัพยสิน กรมธนารักษจําแนกตามปจจัยบุคคล ไดแก เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา ตําแหนงงาน 

และระยะเวลาปฏิบัติงาน สามารถสรุปไดดังน้ี 

 2.1 เจาหนาท่ีปฏิบัติงานดานประเมินราคาทรัพยสิน กรมธนารักษท่ีมีเพศและระดับการศึกษาตางกัน ทําให

ความสําเร็จของการใชงานระบบประเมินราคาท่ีดินโดยภาพรวมตางกัน แสดงวาเพศและระดับการศึกษามีผลตอ

ความสําเร็จของการใชงานระบบประเมินราคาซ่ึงสอดคลองกับวิจัยของ หทัยรัตน อัครมงคลฐากูร (2559) ท่ีไดศึกษาวิจัย

เก่ียวกับเร่ืองขอมูลสวนบุคคล ความคิดเห็นพฤติกรรมการใช พฤติกรรมการตัดสินใจและแรงจูงใจท่ีมีผลตอความพึงพอใจ

ในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ ผลการศึกษาพบวา พบวาเพศและระดับการศึกษาตางกันมีความพึงพอใจในการใช

เทคโนโลยีสารสนเทศในการแบงปนความรูสําหรับกระบวนการทํางานในองคกรท่ีแตกตางกัน อยางมีนัย สําคัญทางสถิติท่ี

ระดับ 0.05 และสอดคลองกับงานวิจัยของ สุดารัตน เสง่ียมช่ืน (2558) ไดศึกษาวิจัยเก่ียวกับเร่ืองปจจัยท่ีมีผลตอการ

ยอมรับเทคโนโลยีการฝกอบรมผานเว็บของพนักงานธนาคารแหงหน่ึงในเขตกรุงเทพมหานครผลการวิจัยพบวา เพศท่ี

แตกตางกันมีผลตอการยอมรับเทคโนโลยีการฝกอบรมผานเว็บแตกตางกัน ตามลําดับ   

 2.2 เจาหนาท่ีปฏิบัติงานดานประเมินราคาทรัพยสิน กรมธนารักษท่ีมีอายุ สถานภาพ ตําแหนงงาน และ

ระยะเวลาปฏิบัติงานตางกัน ทําใหความสําเร็จของการใชงานระบบประเมินราคาท่ีดินโดยภาพรวมไมตางกันแสดงวาอายุ  

สถานภาพ ตําแหนงงาน และระยะเวลาปฏิบัติงานตางกันไมมีผลตอความสําเร็จของการใชงานระบบประเมินราคาท่ีดินทํา

ใหความสําเร็จของการใชงานระบบประเมินราคาท่ีดินของเจาหนาท่ีปฏิบัติงานเหมือนกันซ่ึงสอดคลองกับวิจัยของ ศิรินาถ 

นิรมิตวรรธนะ (2559) ไดศึกษาวิจัยเก่ียวกับเร่ืองปจจัยท่ีสงผลตอความสําเร็จในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการ

จัดการความรูขององคกรเอกชนผลการวิจัยพบวา ความแตกตางของปจจัยคุณสมบัติสวนบุคคลดานอายุ สถานภาพ

ตําแหนงงาน และระยะเวลาปฏิบัติงานท่ีแตกตางกันไมมีผลตอความสําเร็จในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการจัดการ

ความรูขององคกรเอกชนท่ีแตกตางกัน 

 3. ผลการศึกษาปจจัยองคกรท่ีมีผลตอความสําเร็จของการใชงานระบบประเมินราคาท่ีดิน กรณีศึกษา เจาหนาท่ี

ปฏิบัติงานดานประเมินราคาทรัพยสิน กรมธนารักษสามารถสรุปไดดังน้ี 

 3.1 ปจจัยองคกรดานวัฒนธรรมองคกร มีผลตอความสําเร็จของการใชงานระบบประเมินราคาท่ีดิน กรณีศึกษา 

เจาหนาท่ีปฏิบัติงานดานประเมินราคาทรัพยสิน กรมธนารักษ ซ่ึงผูวิจัยมีความเห็นวาเจาหนาท่ีปฏิบัติงานดานประเมิน

ราคาทรัพยสิน กรมธนารักษใหความสําคัญตอปจจัยองคกรดานวัฒนธรรมองคกรในระดับมาก มีความเห็นวา องคกรมี

การเรียนรูพัฒนา ทํางานรวมกันเปนทีม ตลอดจนมีการใชระบบการจัดการความรูเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถเพ่ิมข้ึนของ

เจาหนาท่ี การคิดริเร่ิมกลาเผชิญกับการเปล่ียนแปลงและกลาคิดกลาทําในส่ิงใหมๆ ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ 
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Sepideh et al. (2015) ไดศึกษาวิจัยเก่ียวกับเร่ือง การประเมินความพรอมขององคกรสําหรับการดําเนินการจัดการ

ความรูในองคกรพบวา เปาหมายขององคกรการสรางประสิทธิภาพภายในองคกรผานพนักงานท่ีมีคุณภาพการจัดการ

ความรูเปนเคร่ืองมือ สามารถนําองคกรไปสูการใชความรูอยางดีท่ีสุด 

 3.2 ปจจัยองคกรดานการสนับสนุนของฝายบริหาร มีผลตอความสําเร็จของการใชงานระบบประเมินราคาท่ีดิน 

กรณีศึกษา เจาหนาท่ีปฏิบัติงานดานประเมินราคาทรัพยสิน กรมธนารักษซ่ึงผูวิจัยมีความเห็นวา เจาหนาท่ีปฏิบัติงาน

ดานประเมินราคาทรัพยสิน กรมธนารักษใหความสําคัญตอปจจัยองคกรดานการสนับสนุนของฝายบริหาร ในระดับมาก 

มีความเห็นวา ผูบริหารองคกรมีสงเสริมใหบุคลากรไดพัฒนาตนเองมีการจัดอบรม/ใหความรูเก่ียวกับการใชงานระบบ

ประเมินราคาท่ีดินอยูเสมอ ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ ศิรินาถ นิรมิตวรรธนะ (2559) ไดศึกษาวิจัยเก่ียวกับเร่ืองปจจัย

ท่ีสงผลตอความสําเร็จในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการจัดการความรูขององคกรเอกชนผลการวิจัยพบวา ปจจัยดาน

การสนับสนุนของฝายบริหารสงผลตอความสําเร็จในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการจัดการความรูขององคกรเอกชน

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 นอกจากน้ีงานวิจัยของ ศศิจันทร ปญจทวี (2560) ไดศึกษาวิจัยเก่ียวกับเร่ือง 

ปจจัยท่ีสงผลตอการยอมรับการใชระบบสารสนเทศกรณีศึกษา สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม ผลการวิจัย

พบวา ตัวแปรดานการไดรับการสนับสนุนจากผูบังคับบัญชาสง ผลตอการยอมรับการใชระบบสารสนเทศของบุคลากร

มากท่ีสุด และ Turel et al. (2017)ไดศึกษาเก่ียวกับผลการกํากับดูแลเทคโนโลยีสารสนเทศระดับคณะกรรมการตอผล

การดําเนินงานขององคกรงานวิจัยน้ีเพ่ือใหไดประสิทธิภาพท่ีเพ่ิมข้ึน จากการศึกษาดังกลาวคือการสรางการรับรูเก่ียวกับ

การมีสวนรวมเชิงกลยุทธของไอทีและการฝกอบรม ITG แกกรรมการบริหาร เพ่ือปรับปรุงประสิทธิภาพขององคกรท้ัง

ทางตรงและทางออมผานการจัดแนวกลยุทธ ITG ระดับผูบริหารเปนตัวขับเคล่ือนหน่ึงและสนับสนุนองคกร  

 3.3 ปจจัยองคกรดานแรงจูงใจ มีผลตอความสําเร็จของการใชงานระบบประเมินราคาท่ีดิน กรณีศึกษา 

เจาหนาท่ีปฏิบัติงานดานประเมินราคาทรัพยสิน กรมธนารักษซ่ึงผูวิจัยมีความเห็นวา เจาหนาท่ีปฏิบัติงานดานประเมิน

ราคาทรัพยสิน กรมธนารักษใหความสําคัญตอปจจัยองคกรดานแรงจูง ในระดับมาก มีความเห็นวา ตองการใหองคกร

สรางเทคโนโลยีใหมๆ ท่ีรองรับกับการทํางานเพ่ือใหงานมีประสิทธิภาพสูงสุด และมีความตองการใหองคกรมีการจัด

ฝกอบรมการใชระบบประเมินราคาท่ีดินอยางตอเน่ืองเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการทํางานซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ 

หทัยรัตน อัครมงคลฐากูร (2559) ท่ีไดศึกษาวิจัยเก่ียวกับเร่ืองขอมูลสวนบุคคล ความคิดเห็นพฤติกรรมการใช พฤติกรรม

การตัดสินใจและแรงจูงใจท่ีมีผลตอความพึงพอใจในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ ผลการศึกษาพบวาแรงจูงใจในการใช

เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีมีผลตอความพึงพอใจในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการแบงปนความรูภายในองคกรของ

พนักงานภายในองคกรอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 และสอดคลองกับงานวิจัยของ สุดารัตนเสง่ียมช่ืน(2558) 

ไดศึกษาวิจัยเก่ียวกับเร่ืองปจจัยท่ีมีผลตอการยอมรับเทคโนโลยีการฝกอบรมผานเว็บของพนักงานธนาคารแหงหน่ึงในเขต

กรุงเทพมหานครผลการวิจัยพบวาปจจัยดานแรงจูงใจในการทํางานมีผลการยอมรับเทคโนโลยีการฝกอบรมผานเว็บของ

พนักงานธนาคารแหงหน่ึงในเขตกรุงเทพมหานครอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05  

4. ผลการศึกษาปจจัยเทคโนโลยีท่ีมีผลตอความสําเร็จของการใชงานระบบประเมินราคาท่ีดิน กรณีศึกษา 

เจาหนาท่ีปฏิบัติงานดานประเมินราคาทรัพยสิน กรมธนารักษสามารถสรุปไดดังน้ี 

 4.1 ปจจัยเทคโนโลยีดานอุปกรณ ไมมีผลตอความสําเร็จของการใชงานระบบประเมินราคาท่ีดิน กรณีศึกษา 

เจาหนาท่ีปฏิบัติงานดานประเมินราคาทรัพยสิน กรมธนารักษ ซ่ึงผูวิจัยมีความเห็นวา เจาหนาท่ีปฏิบัติงานดานประเมิน

ราคาทรัพยสิน กรมธนารักษ ใหความสําคัญตอปจจัยเทคโนโลยีดานอุปกรณในระดับมาก แตเน่ืองดวยปจจุบันอุปกรณ

ทางดานเทคโนโลยีไมเพียงพอตอการใชงาน ตองไดรับการบํารุงรักษาหรือซอมแซมอยูเสมอ และการควบคุมรักษาความ
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ปลอดภัยของอุปกรณทางดานเทคโนโลยี ซ่ึง สอดคลองกับงานวิจัยของ Palacios (2017) ไดศึกษาเก่ียวกับกลยุทธระบบ

สารสนเทศและความสัมพันธกับความแตกตางของนวัตกรรมและประสิทธิภาพขององคกรกลาววา เม่ือทรัพยากร CNTT 

ถูกพิจารณาเปนเพียงอุปกรณและซอฟตแวร ซ่ึงเปนทรัพยากรท่ีไมมีตัวตน IT แสดงผลกระทบนอยมากตอประสิทธิภาพ 

อยางไรก็ตาม เม่ือการขยายแนวคิดของ IT ใหรวมถึงทรัพยากรและความสามารถท่ีเพ่ิมเติม เชนทักษะของพนักงาน IT 

และทักษะ IT ของผูจัดการ ผลลัพธแสดงใหเห็นความสัมพันธท่ีดีระหวาง IT และผลงานของธุรกิจจะกลายเปนแหลงกําไร

ดานการแขงขัน  

4.2 ปจจัยเทคโนโลยีดานระบบงาน มีผลตอความสําเร็จของการใชงานระบบประเมินราคาท่ีดิน กรณีศึกษา 

เจาหนาท่ีปฏิบัติงานดานประเมินราคาทรัพยสิน กรมธนารักษ ซ่ึงผูวิจัยมีความเห็นวา เจาหนาท่ีปฏิบัติงานดานประเมิน

ราคาทรัพยสิน กรมธนารักษใหความสําคัญตอปจจัยเทคโนโลยีดานระบบงานในระดับมาก มีความเห็นวา ระบบประเมิน

ราคาท่ีดินสามารถปรับเปล่ียนรูปแบบขอมูลตาง ๆใหตรงกับความตองการขององคกร และมีการใชงานท่ีงาย สะดวก 

รวดเร็ว ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ สุดารัตน เสง่ียมช่ืน (2558) ไดศึกษาวิจัยเก่ียวกับเร่ืองปจจัยท่ีมีผลตอการยอมรับ

เทคโนโลยีการฝกอบรมผานเว็บของพนักงานธนาคารแหงหน่ึงในเขตกรุงเทพมหานครผลการวิจัยพบวาความสําเร็จของ

ระบบสารสนเทศเปนรายดาน ผลการวิจัยพบวา ดานคุณภาพของระบบ สงผลตอการยอมรับเทคโนโลยีการฝกอบรมผาน

เว็บของพนักงานธนาคารแหงหน่ึง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.05  

 4.3 ปจจัยเทคโนโลยีดานระบบขอมูลสารสนเทศ มีผลตอความสําเร็จของการใชงานระบบประเมินราคาท่ีดิน 

กรณีศึกษา เจาหนาท่ีปฏิบัติงานดานประเมินราคาทรัพยสิน กรมธนารักษ ซ่ึงผูวิจัยมีความเห็นวา เจาหนาท่ีปฏิบัติงาน

ดานประเมินราคาทรัพยสิน กรมธนารักษใหความสําคัญตอปจจัยเทคโนโลยีดานระบบขอมูลสารสนเทศ ในระดับมาก มี

ความเห็นวา ระบบประเมินราคาท่ีดินขององคกรมีความทันสมัยเปนแบบ Real Time เพ่ือสนับสนุนใหเกิดการจัดการ

ความรูอยางรวดเร็ว และมีคุณภาพ ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ อาชนเทพ อัครสุวรรณ (2558) ไดศึกษาวิจัยเก่ียวกับ

เร่ือง การศึกษาองคประกอบท่ีสงผลตอความสําเร็จของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทางการบัญชีในองคกรภาครัฐ 

ผลการวิจัยพบวา ดานคุณภาพของระบบสารสนเทศสงผลใหระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทางการบัญชีในองคกรภาค รัฐ

ประสบความสําเร็จ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.05 

 4.4 ปจจัยเทคโนโลยีดานกระบวนการ มีผลตอความสําเร็จของการใชงานระบบประเมินราคาท่ีดิน กรณีศึกษา 

เจาหนาท่ีปฏิบัติงานดานประเมินราคาทรัพยสิน กรมธนารักษ ซ่ึงผูวิจัยมีความเห็นวา เจาหนาท่ีปฏิบัติงานดานประเมิน

ราคาทรัพยสิน กรมธนารักษใหความสําคัญตอปจจัยเทคโนโลยีดานกระบวนการ ในระดับมาก มีความเห็นวามีการ

วางแผนเก่ียวกับการจัดการะบวนการท่ีดีในการดําเนินงานท่ีเก่ียวของกับระบบประเมินราคาท่ีดิน การจัดการระบบท่ีดี

ของขอมูล ทําใหงายตอการใชงานการจัดสรรงบประมาณในการจัดหาและบํารุงรักษาอุปกรณทางดานเทคโนโลยีอยาง

เพียงพอซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ อาชนเทพ อัครสุวรรณ (2558) ไดศึกษาวิจัยเก่ียวกับเร่ือง การศึกษาองคประกอบท่ี

สงผลตอความสําเร็จของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทางการบัญชีในองคกรภาครัฐ ผลการวิจัยพบวา ดานกระบวนการ 

ประกอบดวยมีรูปแบบท่ีงายตอความเขาใจ ตรวจสอบความถูกตองได งายตอการใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพ งายตอ

การบํารุงรักษา ผูใชสงผลใหระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทางการบัญชีในองคกรภาครัฐประสบความสําเร็จอยางมาก 

ขอเสนอแนะ 

 จากผลการวิจัยคร้ังน้ี มีขอเสนอแนะในการวิจัย เพ่ือใชใหเปนประโยชนเปนขอมูลพ้ืนฐานเพ่ือการปรับปรุงและ

วางแผนพัฒนาปรับปรุงระบบประเมินราคาท่ีดินใหมีประสิทธิภาพท่ีดีข้ึน ดังตอไปน้ี 

ปจจัยสวนบุคคล 
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 1. ปจจัยสวนบุคคลดานเพศและระดับการศึกษา จากผลการวิจัยแสดงใหเห็นวาเจาหนาท่ีปฏิบัติงานดาน

ประเมินราคาทรัพยสินท่ีมีเพศและระดับการศึกษาตางกัน ทําใหความสําเร็จของการใชงานระบบประเมินราคาท่ีดิน 

กรณีศึกษา เจาหนาท่ีปฏิบัติงานดานประเมินราคาทรัพยสิน กรมธนารักษโดยภาพรวมตางกัน ดังน้ัน องคกรควรให

ความสําคัญอยางย่ิงเก่ียวกับปจจัยดานเพศและระดับการศึกษา เพราะทัศนคติท่ีมีตอการใชระบบประเมินราคาท่ีดินของ

เจาหนาท่ีวาระบบประเมินราคาท่ีดินเปนเคร่ืองมือในการทํางานท่ีชวยลดข้ันตอนในการปฏิบัติงาน และการศึกษาท่ี

ตางกัน ทําใหมีวิธีคิด ทัศนคติ มีการปรับตัวตามเคร่ืองมือท่ีมีเทคโนโลยีใหม  ๆท่ีนํามาใชในองคกรใหทันรวมถึงการเพ่ิม

ความรูใหม  ๆความพึงพอใจในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีแตกตางกัน ก็มีสวนใหสามารถนํามาพัฒนาการใชงานของ

เทคโนโลยีขององคกรไดทําใหระดับความสําเร็จในการใชงานระบบประเมินราคาท่ีดินท่ีแตกตางกันออกไปดวย  

 2. ปจจัยสวนบุคคลดานอายุ สถานภาพ ตําแหนงงาน และระยะเวลาปฏิบัติงาน จากผลการวิจัยแสดงใหเห็นวา

เจาหนาท่ีปฏิบัติงานดานประเมินราคาทรัพยสินท่ีมี อายุ สถานภาพ ตําแหนงงาน และระยะเวลาปฏิบัติงาน ทําใหระดับ

ความสําเร็จของการใชงานระบบประเมินราคาท่ีดิน กรณีศึกษา เจาหนาท่ีปฏิบัติงานดานประเมินราคาทรัพยสิน กรมธนา

รักษโดยภาพรวมไมตางกัน ดังน้ัน องคกรจึงไมควรเนนประเด็นความสนใจเก่ียวกับเร่ืองปจจัยดานอายุ สถานภาพ 

ตําแหนงงาน และระยะเวลาปฏิบัติงานของเจาหนาท่ี เพราะเน่ืองจากเจาหนาท่ีปฏิบัติงานดานประเมินราคาทรัพยสินมี

ทักษะในการใชคอมพิวเตอร ท่ี ดีมีการยอมรับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศวาชวยลดข้ันตอนในการทํางาน  

มีการปรับตัวตามเคร่ืองมือท่ีมีเทคโนโลยีใหม  ๆท่ีนํามาใชในองคกรไมวาบุคลากรจะมีตําแหนงงานหรือระยะเวลาในการ

ปฏิบัติงานอยูในองคกรมากหรือนอย สงผลทําใหความสําเร็จของการใชงานระบบประเมินราคาท่ีดินท่ีไมแตกตาง 

กัน 

ปจจัยองคกร 

ปจจัยองคกร ดานวัฒนธรรมองคกร ดานการสนับสนุนของฝายบริหาร และดานแรงจูงใจ ซ่ึงทุกดานมีผลตอ 

ความสําเร็จของการใชงานระบบประเมินราคาท่ีดิน กรณีศึกษา เจาหนาท่ีปฏิบัติงานดานประเมินราคาทรัพยสิน กรมธนา

รักษ ดังน้ัน ดานวัฒนธรรมองคกร องคกรควรใหความสําคัญกับสภาพแวดลอมมีผลตอประสิทธิภาพของการใชงานระบบ

ประเมินราคาท่ีดิน โดยเฉพาะลักษณะองคกร อาทิ โครงสรางการในการแบงปนความรู การสนับสนุนการแบงปน หรือ

การติดตอส่ือสารและทํางานรวมกันภายในกลุม สงผลใหบุคลากรมีความรูสึกเปนสวนหน่ึงกับองคกร มีสวนรวมในการ

ทํางาน ดานการสนับสนุนของฝายบริหาร องคกรควรใหความสําคัญเปนอยางมากผูบริหารขององคกรมีทัศนคติท่ีดีตอการ

ใชระบบสารสนเทศท่ีดี ซ่ึงไดเล็งเห็นถึงความสําคัญในการใชระบบประเมินราคาท่ีดินเพ่ือใชเปนเคร่ืองมือในการสนับสนุน

ใหเจาหนาท่ีในหนวยงานใชในการปฏิบัติงาน ฝายบริหารมีบทบาทสําคัญในองคกร การนําองคกรไปสูเปาหมายท่ีไดวางไว 

และการทําตัวเปนแบบอยางท่ีดี และดานแรงจูงใจ องคกรควรใหความสําคัญเปนอยางมากในเร่ืองแรงจูงใจ ประกอบดวย

ความเจริญกาวหนาในการทํางาน การไดรับการยอมรับในผลงาน สามารถตัดสินใจในการปฏิบัติงานในหนาท่ีท่ีรับผิดชอบ

ดวยตนเอง และสามารถแสดงความสามารถในงานของตนเองไดอยางเต็มท่ี 

ปจจัยเทคโนโลยี 

 1. ปจจัยองคกร ดานอุปกรณ ไมมีผลตอระดับความสําเร็จในการใชงานระบบประเมินราคาท่ีดิน กรณีศึกษา 

เจาหนาท่ีปฏิบัติงานดานประเมินราคาทรัพยสิน กรมธนารักษ แตอุปกรณทางเทคโนโลยีสารสนเทศเปนโครงสรางพ้ืนฐาน 

เพ่ือรองรับระบบสารสนเทศท่ีมีคุณภาพ สงผลตอความสําเร็จในการใชงานระบบประเมินราคาท่ีดินขององคกร 

 2. ปจจัยเทคโนโลยี ดานระบบงาน ดานระบบขอมูลสารสนเทศ และดานกระบวนการมีผลตอระดับความสําเร็จ

ในการใชงานระบบประเมินราคาท่ีดิน กรณีศึกษา เจาหนาท่ีปฏิบัติงานดานประเมินราคาทรัพยสิน กรมธนารักษ ดังน้ัน 



14 
 

ดานระบบงาน องคกรควรใหความสําคัญในเร่ืองระบบงานใหตรงกับความตองการขององคกร และมีการใชงานท่ีงาย 

สะดวก รวดเร็ว มีความถูกตองนาเช่ือถือ ตรวจสอบความถูกตองได เพ่ือใหการใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพ ดานระบบ

ขอมูลสารสนเทศ องคกรควรใหความสําคัญระบบขอมูลสารสนเทศคุณภาพของขอมูลสารสนเทศ สงผลตอความสําเร็จ

ของการใชงานระบบสารสนเทศ ผูบริหารหรือหนวยงานท่ีเก่ียวของควรนําผลการศึกษาไปพัฒนาและปรับปรุงดานระบบ

สารสนเทศ ใหมีคุณภาพของระบบขอมูลสารสนเทศใหดีมากข้ึนและดานกระบวนการองคกรควรมีกระบวนการจัดการ

ระบบท่ีดีงายตอการใชงาน รวดเร็ว สะดวก สามารถเขาถึงไดงาย รวมไปถึงควบคุมการเขาถึงระบบไดดี 

ขอเสนอแนะเพื่อการทําวิจัยครั้งตอไป 

 1. การศึกษาคร้ังน้ีผูศึกษาทําการศึกษาปจจัยท่ีสงผลตอความสําเร็จของการใชงานระบบประเมินราคาท่ีดิน 

เก่ียวกับปจจัยดานองคกรและปจจัยเทคโนโลยีเทาน้ัน การวิจัยคร้ังตอไปควรศึกษาปจจัยอ่ืนท่ีผลตอความสําเร็จในการใช

งานระบบประเมินราคาท่ีดิน ใหครบทุกองคประกอบ เพ่ือใหสอดคลองกับเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีมีการเปล่ียนแปลง  

 2. การศึกษาคร้ังน้ีเปนการศึกษาเฉพาะเจาหนาท่ีปฏิบัติงานดานประเมินราคาทรัพยสิน กรมธนารักษ เทาน้ัน 

ในการวิจัย คร้ังตอไป ควรมีการขยายขอบเขตการศึกษาใหกวางและครอบคลุมมากข้ึน เชน ศึกษาบุคลากรท้ังหมด ของ

กรมธนารักษ เพ่ือใหทราบถึงความสําเร็จในการใชงานระบบสารสนเทศดานตาง ใๆนภาพรวมท้ังกรมธนารักษ เพ่ือเปน

แนวทางในการพัฒนาปรับปรุงระบบสารสนเทศท่ีมีใหมีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน 
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