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บทคัดยอ
การศึกษานี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาปจจัยที่มีผลตอความสําเร็จของการใชงานระบบประเมินราคาที่ดิน กรณีศึกษา
เจาหนาที่ปฏิบัติงานดานประเมินราคาทรัพยสิน กรมธนารักษ ปจจัยไดแก ปจจัยสวนบุคคล ปจจัยองคกรและปจจัย
เทคโนโลยี โดยใชกลุมตัวอยาง คือเจาหนาที่ปฏิบัติงานดานประเมินราคาทรัพยสิน กรมธนารักษ จํานวน 232 คนโดย ใช
แบบสอบถามเปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล สถิติที่ใชในการวิเคราะห ไดแก การแจกแจงความถี่ รอยละ คาเฉลี่ย
และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบสมมติฐานใชสถิติการทดสอบแบบ t-test แบบสถิติความแปรปรวนทางเดียว
(One - Way ANOVA) และสถิติการถดถอยพหุคุณ (Multiple Regression Analysis)
ผลการวิจัยพบวา เจาหนาที่ปฏิบัติงานดานประเมินราคาทรัพยสิน กรมธนารักษ พบวา สวนใหญเปนเพศหญิง
มีอายุ 31-40 ปมีสถานภาพโสด มีระดับการศึกษาระดับปริญญาตรี ตําแหนงขาราชการ และมีระยะเวลาปฏิบัติงาน
3 -5 ป ปจจัยองคกรโดยภาพรวมอยูในระดับมาก ( = 4.01) เมื่อพิจารณารายดาน พบวาดานที่มีคาเฉลี่ยมากที่สุดคือ
ดานแรงจูงใจ ( = 4.18) ปจจัยเทคโนโลยี โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ( = 3.69) เมื่อพิจารณารายดาน พบวาดานที่มี
คาเฉลี่ยมากที่สุดคือ ดานระบบงาน ( = 3.72) และความสําเร็จของการใชงานระบบประเมินราคาที่ดินของเจาหนาที่
ปฏิบัติงานดานประเมินราคาทรัพยสิน กรมธนารักษโดยภาพรวมอยูในระดับมาก ( = 3.80) เมื่อพิจารณารายดาน
พบวาดานที่มีคา เฉลี่ยมากที่สุดคือ ดานองคกร ( = 3.96)
ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา (1) เจาหนาที่ปฏิบัติงานดานประเมินราคาทรัพยสิน กรมธนารักษ ที่มีเพศ และ
ระดับการศึกษาตางกัน ทําใหความสําเร็จของการใชงานระบบประเมินราคาที่ดินโดยภาพรวมตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 (2) ปจจัยองคกรดานวัฒนธรรมองคกร ดานการสนับสนุนของฝายบริหาร และดานแรงจูงใจ มีผลตอ
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ความสําเร็จของการใชงานระบบประเมินราคาที่ดิน กรณีศึกษา เจาหนาที่ปฏิบัติงานดานประเมินราคาทรัพยสิน กรมธนา
รักษอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และ (3) ปจจัยเทคโนโลยีดานระบบขอมูลสารสนเทศ ดานกระบวนการ และ
ดานระบบงาน มีผลตอความสําเร็จของการใชงานระบบประเมินราคาที่ดิน กรณีศึกษา เจาหนาที่ปฏิบัติงานดานประเมิน
ราคาทรัพยสิน กรมธนารักษอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 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
ปจจุบันความเจริญกาวหนาทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารไดเขามามีบทบาทสําคัญในการพัฒนา
ประเทศในทุกดานและระบบการสื่อสารที่ไดรับความนิยมใชกันอยางแพรหลายในขณะนี้ก็คือสื่อสังคมดิจิทัล (Digital
Media) มีผลใหเกิดเปนสังคมแหงขอมูลขาวสาร (Information Society) สําหรับภาครัฐไดนําเทคโนโลยีดิจิทัลมาใชใน
การบริหารจัดการภาครัฐดวยรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส (e-Government) เปนแนวคิดในการพัฒนาการบริหารงานภาครัฐ
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ดวยการนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการปฏิบัติงานและการใหบริการประชาชนอยางมีประสิทธิภาพ ทําใหเกิด
การพัฒนาฐานขอมูลของหนวยงานภาครัฐทุกระดับใหเชื่อมโยงกันในมิติการใหบริการและเปนเครื่องมือสําคัญที่ ชวย
สนับสนุนการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐใหมีประสิทธิภาพ สามารถปรับตัวใหเปนองคการแหงการเรียนรูที่มีความ
ทันสมัย มีวิสัยทัศนที่กวางไกล ชวยเสริมประสิทธิภาพการทํางานของภาครัฐใหสามารถตอบสนองตอความตองการและ
ความคาดหวังของประชาชนที่มีตอภาครัฐไดอยางแทจริง (World Bank, 2011)
กรมธนารักษเปนหนวยงานหนึ่งที่ไดรับนโยบายจากกระทรวงการคลังใหดําเนินการประเมินราคาที่ดินรายแปลง
ใหครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศ เพื่อรองรับพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง พ.ศ.2562 เพื่อนําไปใชเปนฐานใน
การจัดเก็บภาษีและคาธรรมเนียมในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม และจัดสงขอมูลบัญชีกําหนดราคาประเมินทุน
ทรัพยที่ดินรายแปลงใหกับองคการปกครองสวนทองถิ่น นําไปใชในการคํานวณภาษีที่ดิน โรงเรือนและสิ่งปลูกสราง
ดังนั้นกรมธนารักษไดมีการพัฒนาระบบเพื่อสนับสนุนการจัดทําฐานภาษี เพื่อรองรับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูก
สราง โดยจะประกอบไปดวยระบบแผนที่เพื่อการกําหนดราคาประเมินที่ดิน ระบบการกําหนดราคาประเมินที่ดิน ระบบ
สารสนเทศดานประเมินราคาที่ดินสําหรับผูบริหาร ระบบกํากับและติดตามงานดานประเมินราคาที่ดิน ระบบบริการ
ประชาชนเปนระบบงานสําหรับใหบริการขอมูลดานการประเมินราคาทรัพยสิน ระบบบริการหนวยงานภาครัฐ และระบบ
การบริหารจัดการเรียนการสอนผานระบบอิเล็กทรอนิกส ซึ่งเปนการทํางาน โดยเปนการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการจัดการขอมูลราคาประเมินที่ดินทั้ง GIS และ MIS เพื่อนําขอมูลมาวิเคราะหและวางแผนบริหาร
จัดการราคาประเมินที่ดินใหกับหนวยงานที่เกี่ยวของและบริการขอมูลใหหนวยงานภายนอก และประชาชน สามารถเขา
มาคนหาราคาประเมิน และรูปแปลงที่ดินของตนเองได (กรมธนารักษ, 2562)
ดังนั้นผูวิจัยในฐานะเปนเจาหนาที่ปฏิบัติงานในองคกรจึงมีความสนใจที่จะทําการศึกษาเกี่ยวกับปจจัยที่มีผลตอ
ความสําเร็จของการใชงานระบบประเมินราคาที่ดินในการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ดานการประเมินราคาทรัพยสิน ของ
กรมธนารักษ โดยนําปจจัยดานบุคคล ปจจัยดานองคกร ปจจัยดานเทคโนโลยี เพื่อนํามาใชเปนแนวทางใหเจาหนาที่และ
หนวยงานที่เกี่ยวของไดนําไปใชประโยชนในการวางแผนเพื่อพัฒนาการใชระบบประเมินราคาที่ดินใน การปฏิบัติงานของ
เจาหนาที่ใหมีประสิทธิผลตอไป
วัตถุประสงคการวิจัย
1. เพื่อศึกษาความสําเร็จของการใชงานระบบประเมินราคาที่ดิน กรณีศึกษา เจาหนาที่ปฏิบัติงานดานประเมิน
ราคาทรัพยสิน กรมธนารักษ
2. เพื่อศึกษาความสําเร็จของการใชงานระบบประเมินราคาที่ดิน กรณีศึกษา เจาหนาที่ปฏิบัติงานดานประเมิน
ราคาทรัพยสิน กรมธนารักษ จําแนกตามปจจัยสวนบุคคล
3. เพื่อศึกษาปจจัยองคกรที่มีผลตอความสําเร็จของการใชงานระบบประเมินราคาที่ดิน กรณีศึกษา เจาหนาที่
ปฏิบัติงานดานประเมินราคาทรัพยสิน กรมธนารักษ
4. เพื่ อศึ กษาป จจั ยเทคโนโลยีที่มีผลตอความสําเร็ จของการใชงานระบบประเมินราคาที่ดิน กรณีศึกษา
เจาหนาที่ปฏิบัติงานดานประเมินราคาทรัพยสิน กรมธนารักษ
ขอบเขตงานวิจัย
การศึกษาวิจัยในครั้งนี้เปนการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับเรื่องปจจัยที่มีผลตอความสําเร็จของการใชงานระบบประเมิน
ราคาที่ดิน กรณีศึกษา เจาหนาที่ปฏิบัติงานดานประเมินราคาทรัพยสิน กรมธนารักษ มีขอบเขตการวิจัย โดยผูวิจัยไดทํา
การกําหนดขอบเขตการศึกษาดังตอไปนี้
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1. ประชากรที่ใชในการวิจัยในครั้งนี้ คือ เจาหนาที่ปฏิบัติงานดานประเมินราคาทรัพยสิน กรมธนารักษ ที่
ปฏิบัติงานจริงในปพ.ศ. 2563 จํานวนทั้งสิ้น 550 คน ใชวิธีการกําหนดขนาดของกลุมตัวอยาง โดยใชสูตรของ Yamane
ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% และกําหนดคาความคลาดเคลื่อนเทากับ 5% จะไดจํานวนกลุมตัวอยางทั้งสิ้น 232 คน
2. การศึกษาวิจัยในครั้งนี้เปนการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับเรื่องปจจัยที่มีผลตอความสําเร็จของการใชงานระบบ
ประเมิ นราคาที่ ดิน กรณี ศึกษาเจ าหน าที่ ปฏิ บัติงานด านประเมิ นราคาทรั พย สิน กรมธนารั กษ โดยทางผู วิจัยจะ
ทําการศึกษาถึงตัวแปรอิสระ คือ ปจจัยสวนบุคคล ปจจัยองคกรและปจจัยเทคโนโลยี ตัวแปรตาม คือ ความสําเร็จของ
การใชงานระบบประเมินราคาที่ดิน กรณีศึกษาเจาหนาที่ปฏิบัติงานดานประเมินราคาทรัพยสิน กรมธนารักษ
สมมติฐานของการวิจัย
สมมติฐานที่ 1 ปจจัยสวนบุคคลตางกันทําใหความสําเร็จของการใชงานระบบประเมินราคาที่ดิน กรณีศึกษา
เจาหนาที่ปฏิบัติงานดานประเมินราคาทรัพยสิน กรมธนารักษ ตางกัน
สมมติฐานที่ 2 ปจจัยองคกรมีผลตอความสําเร็จของการใชงานระบบประเมินราคาที่ดิน กรณีศึกษา เจาหนาที่
ปฏิบัติงานดานประเมินราคาทรัพยสิน กรมธนารักษ
สมมติ ฐานที่ 3 ป จจั ยเทคโนโลยี มีผลต อความสํ าเร็ จของการใช งานระบบประเมิ นราคาที่ ดิน กรณี ศึกษา
เจาหนาที่ปฏิบัติงานดานประเมินราคาทรัพยสิน กรมธนารักษ
ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
1. ทําใหทราบถึงความสําเร็จของการใชงานระบบประเมินราคาที่ดิน กรณีศึกษา เจาหนาที่ปฏิบัติงานดาน
ประเมินราคาทรัพยสิน กรมธนารักษ
2. ทําใหทราบถึงความสําเร็จของการใชงานระบบประเมินราคาที่ดิน กรณีศึกษา เจาหนาที่ปฏิบัติงานดาน
ประเมินราคาทรัพยสิน กรมธนารักษ จําแนกตามปจจัยสวนบุคคล
3. ทําใหทราบถึงปจจัยองคกรและปจจัยเทคโนโลยีที่มีผลตอความสําเร็จของการใชงานระบบประเมินราคาที่ดิน
กรณีศึกษา เจาหนาที่ปฏิบัติงานดานประเมินราคาทรัพยสิน กรมธนารักษ
4. นําผลการวิจัยที่ไดไปใชเปนขอมูลใหองคกรในวางแผนแกไขปรับปรุงการใชงาน และพัฒนาระบบประเมิน
ราคาที่ดินใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
แนวคิดและทฤษฎี
1. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความสําเร็จทางดานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
DeLone and McLean (1992) ไดพัฒนาโมเดลแหงความสําเร็จของระบบสารสนเทศซึ่งประกอบไปดวย
6 ตัวแปรที่เกี่ยวเนื่องกันไดแก ดานคุณภาพของระบบ ดานคุณภาพของสารสนเทศดานการใชงานดานความพึงใจของ
ผูใชงานดานผลกระทบตอปจเจกบุคคลและดานผลกระทบตอองคการ
DeLone and McLean (2003) ไดปรับปรุงโมเดลความสําเร็จของระบบสารสนเทศที่มีชื่อเรียกวาการปรับปรุง
โมเดลความสําเร็จระบบสารสนเทศของ DeLone and McLean (The Update DeLone & McLean IS Success
Model) เปนแบบจําลองที่กลาวถึงความสําเร็จของระบบสารสนเทศ โดยทฤษฎีดังกลาวมีปจจัยหลัก 3 ปจจัย ไดแก (1)
คุณภาพของระบบ (System Quality) หมายถึง ระบบที่มีความยืดหยุนมีความสามารถในการติดตอสื่อสารและเวลาที่ใช
ในการตอบสนองของระบบ (2) คุณภาพของขอมูล (Information Quality) หมายถึง ปจจัยดานขอมูลสารสนเทศไดจาก
การประมวลผลในระบบหรือสิ่งที่สารสนเทศมอบใหกับองคกร และ (3) คุณภาพของการบริการ (Service Quality)
หมายถึงการใหบริการที่ผูใชบริการไดรับ รวมถึงความนาเชื่อถือ การตอบสนอง ความเชื่อมั่น
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2. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความพึงพอใจของผูใชงาน
Shelly (1995) ไดศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับความพึงพอใจสรุปไดวาเปนความรูสึกสองแบบของมนุษยคือความรูสึก
ในทางบวกและความรู สึกในทางลบความรู สึกในทางบวกเป นความรู สึกที่ เมื่ อเกิ ดขึ้ นแล วทํ าให ความรูสึกที่ มีระบบ
ยอนกลับและความสุขนี้สามารถทําใหเกิดความสุขหรือความรูสึกทางบวกเพิ่มขึ้นไดอีกดังนั้นจะเห็นไดวาความสุขเปน
ความรูสึกที่ สลับซับซอนโดยที่ความสุ ขจะส งผลตอบุคคลมากกว าความรูสึกในทางบวกดานอื่น ๆ ดั งนั้น ความรูสึก
ทางบวก ความสุข และความรูสึกทางลบ มีความสัมพันธกันอยางซับซอน โดยระบบความสัมพันธทั้งสามความรูสึกนี้
เรียกวาระบบความพึงพอใจ เพราะฉะนั้น ความพึงพอใจจะเกิดขึ้นก็ตอเมื่อระบบความพึงพอใจนั้นมีความรูสึกทางบวก
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 ของระบบสารสนเทศที่นํามาใหบริการ (2) ดานคุณภาพของ
ขอมูล (Information Quality) คือ ระบบเหมาะสมกับการใชงานความพรอมใชงานและงาย มีความนาเชื่อถือ ความ
เชื่อถือไววางใจ ความรวดเร็วในการตอบสนอง และประโยชนใชสอย (3) ดานคุณภาพของการบริการ (Service Quality)
ประกอบดวย สิ่งที่สัมผัสไดการรับประกันความเห็นอกเห็นใจ และความรวดเร็วในการตอบสนอง (4) ดานความพึงพอใจ
ของผูใช (User Satisfaction) คือ การใชซ้ํา และความพึงพอใจโดยรวม อีกทั้งระบบยังชวยใหผูใชงานสรางคุณคาใหแก
ผูรับบริการทั้งภายในและภายนอก เพื่อกอใหเกิดความพึงพอใจในที่สุด
4. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับวัฒนธรรมองคกร
Goffee and Johns (2000) ไดแบงองคกรออกเปน 4 ประเภท โดยใช 2 มิติเปนตัวตัดสิน มิติแรกคือ การเขา
สังคม คือตัววัดในความมีอัธยาศัยที่ดี วัฒนธรรมที่เขากันไดงายนั้นจะแสดงให เห็นวาคนในสังคมมีความเปนกันเองสูง
และพวกเขาเหลานั้นไมไดคาดหวังอะไรกลับคืนมา วัฒนธรรมที่มีการเขาสังคมกันสูงนั้นจะเนนการทํางานเปนทีม และให
ความใสใจในขั้นตอนมากกวาผลลัพธ มิติที่สองคือความเปนน้ําหนึ่งในเดียวกัน วัฒนธรรมนี้จะใหความสําคัญที่ ผลงาน
โดยผูคนในสังคมนี้จะสามารถทํางานรวมกันไดอยางดีเพื่อเปาหมายใดเปาหมายหนึ่ง ไมวาพวกเขาอาจมีปญหาสวนตัวกัน
ก็ตาม โดยองคกร 4 ประเภทที่วานั้น ไดแก วัฒนธรรมชุมชน วัฒนธรรมเครือขาย วัฒนธรรมแบบทหาร และวัฒนธรรม
การแยกสวน
5. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการสนับสนุนของฝายบริหาร
Kilmann et al. (1987) ไดใหแนวทางไววา ผูคนสวนใหญแลวจะมองไปที่ ผูบริหารหากพวกเขาอยากทราบวา
อะไรคือสิ่งที่สําคัญสําหรับองคกร คุณลักษณะที่สําคัญของ ผูบริหารก็คือการปฏิบัติไปในทิศทางเดียวกันกับคุณคาที่สังคม
ตองการ เชน ถาหากพนักงานในองคกร สังเกตเห็นวา ผูบริหารไดเสียสละประโยชนสวนตัวเพื่อรักษาคุณคาขององคกร
ขอความที่สําคัญนี้กจ็ ะถูกสงออกไปยังสมาชิกองคกรตาง ๆ วา คุณคาขององคกรคือสิ่งที่สําคัญ
6. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับโครงสรางระบบสารสนเทศ
ระบบสารสนเทศที่ใชคอมพิวเตอรในการนําเขา จัดเก็บ และประมวลผลสารสนเทศ ซึ่งองคประกอบที่ทําให
ระบบสารสนเทศทํางานได คือ ฮารดแวร ซอฟตแวร ฐานขอมูล กระบวนการและบุคลากร (O’ Brien & Marakas, 2009)
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ฮารดแวร (Hardware) หมายถึง เครื่องคอมพิวเตอร และอุปกรณตอพวงอื่น ๆ หนาที่หลักของฮารดแวรคือ การ
นําขอมูลเข าสูระบบ การประมวลผลโดยใช หนวยประมวลผลกลาง การนําแสดงผลลัพธ และการเก็บขอมูล โดยใช
หนวยความจําสํารอง
ซอฟตแวร (Software) หมายถึง ชุดคําสั่งตาง ๆ ที่ใชในการควบคุมการทํางานของฮารดแวรซอฟตแวรสามารถ
จัดแบงได 2 ประเภทใหญ ๆ คือ ซอฟแวรระบบ และซอฟแวรประยุกต (O’Leary & Bingham, 2005)
ฐานขอมูล (Database) คือ แหลงที่เก็บขอมูล เพื่อนําไปใชกับซอฟตแวรประยุกตในการประมวลผลขอมูลที่
จัดเก็บไวชุดหนึ่ง จะอางอิงถึงแฟมขอมูล (File)
กระบวนการ (Procedure) กระบวนการปฏิบัติงานในองคกรก็จัดไดวาเปนสวนประกอบของระบบสารสนเทศ
ดวย เชน กลยุทธ นโยบาย วิธีการ ขั้นตอนในการใชงานระบบ หนังสือคูมือการปฏิบัติงาน เอกสารคําสั่ง เปนตน
ระบบเครือขาย (Network) เปนเทคโนโลยีที่ทําใหเครื่องคอมพิวเตอรสามารถเชื่อมตอและสื่อสารระหวางกันได
โดยการส งสั ญญาณอิ เล็กทรอนิ กสจากสถานที่หนึ่ งไปยั งอีกสถานที่ หนึ่ ง โดยมี อุปกรณรับ ส งสั ญญาณ ตั วกลางนํ า
สัญญาณ และโปรแกรมสําหรับการสื่อสาร (Stair & Reynolds, 2006)
บุคลากร (People) หมายถึง ผูที่เกี่ยวของกับระบบสารสนเทศ เชน ผูควบคุมระบบคอมพิวเตอร นักวิเคราะห
และออกแบบระบบ นักเขียนโปรแกรม พนักงานเตรียมขอมูล นักบริหารฐานขอมูล ผูใชระบบ เปนตน (O’Brien &
Marakas, 2009)
วิธีดําเนินการวิธีวิจัย
1. การออกแบบการวิจัย
การศึกษานี้เปนการวิจัยแบบไมทดลอง (Non-Experimental Design) เปนการวิจัยที่มีการศึกษาตามสภาพที่
เปนไปตามธรรมชาติ โดยไมมีการจัดกระทํา หรือควบคุมตัวแปรใดๆ เปนการเก็บรวบรวมขอมูลภาคสนาม แบบวิจัย
ตัดขวาง (Cross Sectional Studies) คือเปนการเก็บขอมูลในชวงระยะเวลาใดเวลาหนึ่งเพียงครั้งเดียว โดยใชเครื่อง มือ
การวิจัยเปนแบบสอบถาม (Questionnaire) ทําการเก็บรวบรวมขอมูล และนําไปไปวิเคราะหขอมูลดวยวิธีการวิเคราะห
ทางสถิติ
2. ประชากรที่ใชในการวิจัย
ประชากรที่ใชในการวิจัยในครั้งนี้ คือ เจาหนาที่ปฏิบัติงานดานประเมินราคาทรัพยสิน กรมธนารักษจํานวน
ทั้งสิ้น 550 คน ขนาดของกลุมตัวอยางใชการคํานวณหาขนาดของกลุมตัวอยางของ Taro Yamane (Yamane, 1973)
ในการกําหนดขนาดของกลุมตัวอยาง ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% และกําหนดคาความคลาดเคลื่อนเทากับ 5% ไดขนาด
ของกลุมตัวอยางจํานวน 232 คนหลังจากกําหนดกลุมตัวอยางแลว เพื่อใหไดกลุมตัวอยางกระจายครอบคลุมทั่วประชากร
ผูศึกษาจึงเลือกใชวิธีการสุมแบบแบงชั้นภูมิ (Stratified sampling) โดยการแบงกลุมตัวอยางเปนชั้นภูมิ ตามสวนงาน
ดานการประเมินราคาทรัพยสิน
3. เครื่องมือใชในการวิจัย
การวิจัยในครั้งนี้ ผูวิจัยไดใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือที่ใชในการวิจัย แบบสอบถามนั้นเปนเครื่องมือหลักที่
นํามาเก็บรวบรวมขอมูล โดยทางผูวิจัยก็ไดมีการศึกษาหาความรู คนควาทบทวนวรรณกรรม แนวคิดและทฤษฎีตางๆ
เอกสารทางวิชาการ รวมไปถึงงานวิจัยที่เกี่ยวของเพื่อที่จะนําความรูที่ไดมานั้นไปกําหนดกรอบแนวความคิดของงานวิจัย
ที่ผูวิจัยศึกษา ซึ่งแสดงใหเห็นตัวแปรที่เกี่ยวของ โดยตัวแปรที่ไดมานั้นจะชวยพัฒนาการสรางแบบสอบถามในการเก็บ
ขอมูลจากกลุมตัวอยางที่กําหนด โดยแบบสอบถามจะแบงออกเปน 4 สวนดังตอไปนี้
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สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม เปนคําถามเกี่ยวของกับลักษณะปจจัย
สวนบุคคล ไดแก เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา ตําแหนงงาน และระยะเวลาปฏิบัติงาน มีคําถามทั้งหมด 6 ขอ
สวนที่ 2 ขอมูลเกี่ยวกับปจจัยองคกรที่สงผลตอความสําเร็จของการใชงานระบบประเมินราคาที่ดินเปนคําถามที่
เกี่ยวของกับปจจัยองคกรไดแก ดานวัฒนธรรมองคกรดานการสนับสนุนของฝายบริหารและดานแรงจูงใจมีคําถามทั้งหมด
12 ขอประกอบดวย
สวนที่ 3 ขอมูลเกี่ยวกับปจจัยเทคโนโลยีที่สงผลตอความสําเร็จของการใชงานระบบประเมินราคาที่ดินเปน
คํ าถามที่ เกี่ ยวข องกั บป จจั ยเทคโนโลยี ได แก ด านอุ ปกรณ ดานระบบงานด านระบบข อมู ลสารสนเทศ และด าน
กระบวนการมีคําถามทั้งหมด 16 ขอ
สวนที่ 4 ความสําเร็จของการใชงานระบบประเมินราคาที่ดิน เปนคําถามที่เกี่ยวของกับความสําเร็จของการใช
งานระบบประเมินราคาที่ดินของเจาหนาที่ปฏิบัติงานดานประเมินราคาทรัพยสิน กรมธนารักษซึ่งมีทั้งหมด 4 ดาน
ประกอบดวย ดานบุคลากรดานองคกรดานคุณภาพของระบบประเมินราคาที่ดิน และดานความพึงพอใจของผูใชงานมี
คําถามทั้งหมด 16 ขอ
4. การสรางเครื่องมือที่ใชในการวิจัย
การวิจัยในครั้งนี้ไดมีการสรางเครื่องมือที่ใชในการวิจัย โดยผูวิจัยไดมีการนําแบบสอบถามมาใชเปนเครื่องมือใน
การวิจัย ซึ่งการสรางเครื่องมือที่ใชในการวิจัย สามารถสรุปเปนขั้นตอนไดดังนี้
1. การศึกษาคนควาขอมูล แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับตัวแปรความสําเร็จในการใชงานระบบ
2. นิยามศัพทเฉพาะของตัวแปรตาม ทําขึ้นเพื่อทําใหความหมายของตัวแปรตางๆ
3. นํานิยามศัพทเฉพาะที่ไดมาสรางเปนขอคําถามที่มีความครอบคลุม และสัมพันธกับนิยามศัพทของตัวแปร
ทั้งหมด
4. จัดทํารางแบบสอบถาม
5. ผูวิจัยนําแบบสอบถามที่ไดสรางขึ้นใหอาจารยที่ปรึกษาตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาวาแบบสอบถามมี
การใชภาษาและลักษณะของขอความเหมาะสมกับกลุมตัวอยางที่จะดําเนินการวิจัย
5. การตรวจสอบคุณภาพของแบบสอบถาม
1. ผู วิจัยดํ าเนิ นการการทดสอบความเที่ ยงตรงเชิ งเนื้ อหา และความน าเชื่ อถื อ ก อนนํ าแบบสอบถามไป
ดํ าเนิ นการวิ จัยใช งานจริ ง โดยนํ าร างแบบสอบถามให อาจารย ที่ ปรึ กษาทํ าการตรวจสอบคํ าถาม การใช ภาษาใน
แบบสอบถาม เพื่อความครอบคลุมเนื้อหาที่ตองการศึกษา โดยใชวิธีการวัดความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity)
ตามตารางตรวจสอบคุณภาความครอบคลุมดานเนื้อหาการวิจัย รวมไปถึงใชภาษาที่ถูกตองเหมาะสมหรือไม ซึ่งผูวิจัยจะ
นําคําแนะนําของอาจารยที่ปรึกษามาปรับปรุงแกไขแบบสอบถาม กอนนําไปใชงานจริง
2. ผูวิจัยไดมีการจัดทําแบบสอบถามใหกลุมตัวอยางที่มีลักษณะใกลเคียงกับกลุมตัวอยางที่ทางผูวิจัยใชใน การ
วิเคราะหขอมูลการวิจัย จํานวน 30 คน เพื่อทําการตรวจสอบหาคาความเชื่อมั่น (Reliability) โดยใชวิธีการหาคา
สัมประสิทธิ์แอลฟาครอนบาค Cronbach (1974) (Cronbach’s Alpha) ปจจัยองคกรภาพรวม 0.838 แสดงเปนรายดาน
ดังนี้ ดานวัฒนธรรมองคกร 0.939 ดานการสนับสนุนของฝายบริหาร 0.852 และดานแรงจูงใจ 0.777 ปจจัยเทคโนโลยี
ภาพรวม 0.928 แสดงเปนรายดานดังนี้ ดานอุปกรณ 0.735 ดานระบบงาน 0.932 ดานระบบขอมูลสารสนเทศ 0.878
และดานกระบวนการ 0.745 ความสําเร็จในการใชงานระบบประเมินราคาที่ดินภาพรวม 0.959 แสดงเปนรายดานดังนี้
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ดานบุคลากร 0.910 ดานองคกร 0.786 ดานคุณภาพของระบบประเมินราคาที่ดิน 0.934 และดานความพึงพอใจของ
ผูใชงาน 0.912
3. เมื่อผูวิจัยนําขอบกพรองมาปรับปรุง แกไข โดยขอคําปรึกษาและผานความคิดเห็นและความเห็นชอบของ
อาจารยที่ปรึกษาอีกครั้ง จนไดเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพ จึงนําแบบสอบถามฉบับสมบูรณ ไปสอบถามกลุมตัวอยางตามที่
ไดกําหนดไวในงานวิจัย
6. การเก็บรวบรวมขอมูล
ผู วิจัยได นํ าแบบสอบถามฉบั บสมบู รณ ที่ ผานการแก ไขและผ านความเห็ นชอบจากอาจารย ที่ ปรึ กษามา
ดําเนินการจัดทําแบบสอบถามออนไลน เพื่อทําการเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยางที่กําหนด จํานวน 232 คน ซึ่งกลุมตัวอยาง
คือ เจาหน าที่ปฏิบัติงานดานประเมินราคาทรั พยสิน กรมธนารักษที่ปฏิบัติงานจริ งในป 2563 โดยการสุ มอยางงาย
(Simple Random Sampling) ใชวิธีการจับสลากโดยทํารายชื่อของเจาหนาที่ทั้งหมด โดยมีเลขกํากับหนวยรายชื่อ
ทั้ งหมด หลั งจากนั้ น ส งแบบสอบถามให เ จ าหน าที่ ที่ ถู ก สุ มได ในแต ล ะส วนงาน ซึ่ งหลั งจากการเก็ บรวบรวม
ขอมูลครบจํานวน 232 ชุดแลว ผูวิจัยไดดําเนินการในขั้นตอนตอไป ผูวิจัยทําการนําขอมูลที่ไดไปวิเคราะหคํานวณผลโดย
ใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูปทางสถิติ SPSS
7.เทคนิคการวิเคราะหขอมูล
เมื่อผูวิจัยไดรวบรวมขอมูลจากแบบสอบถามเรียบรอยแลว ผูวิจัยไดนําขอมูลที่ไดมาทําการประมวลผลดวยการ
วิเคราะหขอมูล ดังตอไปนี้
1. สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ใชในการวิเคราะหขอมูลดังนี้
1.1 ใชคารอยละ (Percentage) และคาความถี่ (Frequency) กับตัวแปรที่มีระดับการวัดเชิงกลุม
ไดแก ปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม ประกอบดวย เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา ตําแหนงงาน และ
ระยะเวลาปฏิบัติงาน
1.2 ใชคาเฉลี่ย (Mean) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) กับตัวแปรที่มีระดับการ
วัดเชิงปริมาณ ไดแก ปจจัยองคกร ปจจัยเทคโนโลยี และความสําเร็จของการใชงานระบบประเมินราคาที่ดิน กรณีศึกษา
เจาหนาที่ปฏิบัติงานดานประเมินราคาทรัพยสิน กรมธนารักษ
2. สถิติอนุมาน (Inferential Statistics) ใชในการวิเคราะหขอมูลดังนี้
2.1 ความสําเร็จของการใชงานระบบประเมินราคาที่ดิน กรณีศึกษา เจาหนาที่ปฏิบัติงานดานประเมิน
ราคาทรัพยสิน กรมธนารักษ จําแนกตามเพศ ใชการวิเคราะหขอมูลดวยสถิติทดสอบ t-test ในการวิเคราะหขอมูล
2.2 ความสําเร็จของการใชงานระบบประเมินราคาที่ดิน กรณีศึกษา เจาหนาที่ปฏิบัติงานดานประเมิน
ราคาทรัพยสิน กรมธนารักษ จําแนกตามอายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา ตําแหนงงาน และระยะเวลาปฏิบัติงาน ใชการ
วิเคราะหขอมูลดวยสถิติความแปรปรวนทางเดียว (One way ANOVA) หากพบความแตกตางจะนําไปสูการเปรียบเทียบ
รายคู โดยใชวิธีของ Least-Significant Different (LSD)
2.3 เพื่อศึกษาปจจัยองคกร และปจจัยเทคโนโลยีที่มีผลตอความสําเร็จของการใชงานระบบประเมิน
ราคาที่ดิน กรณีศึกษา เจาหนาที่ปฏิบัติงานดานประเมินราคาทรัพยสิน กรมธนารักษจะใชการวิเคราะหขอมูลดวยสถิติ
ถดถอยพหุคูณ Multiple Regression Analysis
ผลการวิจัย
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การวิเคราะหขอมูลแบบสอบถามการวิจัย เรื่องปจจัยที่มีผลตอความสําเร็จของการใชงานระบบประเมินราคา
ที่ดิน กรณีศึกษา เจาหนาที่ปฏิบัติงานดานประเมินราคาทรัพยสิน กรมธนารักษ สามารถสรุปผลการวิจัยไดดังตอไปนี้
ผลการวิเคราะหปจ จัยสวนบุคคลของเจาหนาที่ปฏิบัติงานดานประเมินราคาทรัพยสิน กรมธนารักษพบวา สวน
ใหญเปนเพศหญิง มีอายุ 31-40 ป มีสถานภาพโสด มีระดับการศึกษาระดับปริญญาตรี ตําแหนงงานขาราชการ และมี
ระยะเวลาปฏิบัติงาน 3 -5 ป
ผลการวิ เคราะห ปจจัยองค กรของของเจาหน าที่ ปฏิ บัติงานด านประเมิ นราคาทรั พยสิน กรมธนารั กษ โดย
ภาพรวม อยูในระดับความสําคัญมาก เมื่อพิจารณารายดาน พบวา ทุกดานอยูในระดับสําคัญมาก โดยเรียงตามลําดับดังนี้
ดานแรงจูงใจ ดานการสนับสนุนของฝายบริหาร และดานวัฒนธรรมองคกร
ผลการวิเคราะหปจจัยเทคโนโลยีของเจาหนาที่ปฏิบัติงานดานประเมินราคาทรัพยสิน กรมธนารักษโดยภาพ
รวมอยูในระดับความสําคัญมาก เมื่อพิจารณารายดาน พบวาทุกดานอยูในระดับสําคัญมาก โดยเรียงตามลําดับดังนี้ ดาน
ระบบงาน ดานกระบวนการ ดานระบบขอมูลสารสนเทศ และดานอุปกรณ
ผลการวิเคราะหความสําเร็จของการใชงานระบบประเมินราคาที่ดิน ของเจาหนาที่ปฏิบัติงานดานประเมินราคา
ทรัพยสิน กรมธนารักษโดยภาพรวม อยูในระดับความสําคัญมาก เมื่อพิจารณารายดาน พบวา ทุกดานอยูในระดับสําคัญ
มาก โดยเรียงตามลําดับดังนี้ ดานองคกร ดานบุคลากรดานความพึงพอใจของผูใชงานและดานคุณภาพของระบบประเมิน
ราคาที่ดิน
ผลการเปรียบเทียบความสําเร็จของการใชงานระบบประเมินราคาที่ดิน ของเจาหนาที่ปฏิบัติงานดานประเมิน
ราคาทรัพยสิน กรมธนารักษ จําแนกตามเพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา ตําแหนงงาน และระยะเวลาปฏิบัติงาน
สามารถสรุปการวิจัยไดดังนี้เจาหนาที่ปฏิบัติงานดานประเมินราคาทรัพยสิน กรมธนารักษ ที่มีอายุ สถานภาพ ตําแหนง
งาน และระยะเวลาปฏิบัติงานตางกัน ทําใหความสําเร็จของการใชงานระบบประเมินราคาที่ดินโดยภาพรวมไมตางกัน
และเจาหนาที่ปฏิบัติงานดานประเมินราคาทรัพยสิน กรมธนารักษ ทีม่ ีเพศ และระดับการศึกษาตางกัน ทําใหความสําเร็จ
ของการใชงานระบบประเมินราคาที่ดินโดยภาพรวมตางกัน
ผลการวิ เคราะห ปจจั ยองค กรมี ผลต อความสํ าเร็ จของการใช งานระบบประเมิ นราคาที่ ดิน ของเจ าหน าที่
ปฏิบัติงานดานประเมินราคาทรัพยสิน กรมธนารักษสามารถสรุปการวิจัยไดดงั นี้ปจจัยองคกร ดานวัฒนธรรมองคกร ดาน
การสนับสนุนของฝายบริหาร และดานแรงจูงใจ มีผลตอความสําเร็จของการใชงานระบบประเมินราคาที่ดิน กรณีศึกษา
เจาหนาที่ปฏิบัติงานดานประเมินราคาทรัพยสิน กรมธนารักษในทุกดาน ซึ่งประกอบดวย ดานบุคลากรดานองคกรดาน
คุณภาพของระบบประเมินราคาที่ดิน และดานความพึงพอใจของผูใชงาน
ผลการวิเคราะหปจจัยเทคโนโลยีมีผลตอความสําเร็จของการใชงานระบบประเมินราคาที่ดิน ของเจาหนาที่
ปฏิบัติงานดานประเมินราคาทรัพยสิน กรมธนารักษ สามารถสรุปการวิจัยไดดังนี้ปจจัยเทคโนโลยี ดานระบบขอมูล
สารสนเทศ ดานกระบวนการ และดานระบบงาน ยกเวน ดานอุปกรณ มีผลตอความสําเร็จของการใชงานระบบประเมิน
ราคาที่ดิน กรณีศึกษา เจาหนาที่ปฏิบัติงานดานประเมินราคาทรัพยสิน กรมธนารักษในทุกดานซึ่งประกอบดวย ดาน
บุคลากรดานองคกรดานคุณภาพของระบบประเมินราคาที่ดิน และดานความพึงพอใจของผูใชงาน
บทสรุปและอภิปรายผล
1. ผลการวิเคราะหระดับความสําเร็จของการใชงานระบบประเมินราคาที่ดิน กรณีศึกษา เจาหนาที่ปฏิบัติงาน
ดานประเมินราคาทรัพยสิน กรมธนารักษโดยภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวาดานที่มีคาเฉลี่ย
นอยสุดคือ ดานคุณภาพของระบบประเมินราคาที่ดิน เนื่องจากระบบเมินราคาที่ดิน กําลังพัฒนาและปรับปรุงระบบการ
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ทํางานในดานตาง ๆใหดีขึ้น จึงทําใหเจาหนาที่ปฏิบัติงานมีความคิดเห็นวาระบบประเมินราคาที่ดินที่ใชงานอยูยังไม
สามารถเชื่อมโยงขอมูลของหนวยงานตาง ๆไดอยางสมบูรณ และแสดงขอมูลที่ตองการไดอยางรวดเร็วดานที่มีคาเฉลี่ย
มากที่ สุดคื อด านองค กร ซึ่ งสอดคล องกั บงานวิ จัยของ อาชนเทพ อั ครสุ วรรณ (2558) ได ศึกษาวิ จัยเกี่ ยวกั บเรื่ อง
การศึ กษาองค ประกอบที่ สงผลต อความสํ าเร็ จของระบบเทคโนโลยี สารสนเทศทางการบั ญชี ในองค กรภาครั ฐ ได
ทําการศึกษาและรวมรวมขอมูล คือ ไดองคประกอบทั้งหมด 2 องคประกอบ คือองคการประกอบดานคุณภาพของระบบ
สารสนเทศ เปนองคประกอบที่มีความสําคัญมาก ที่สุดตอความสําเร็จของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทางการบัญชีใน
องค กรภาครั ฐ และองค ประกอบด านคุ ณภาพของการบริ การ เป นอี กหนึ่ งองคประกอบที่ สงผลให ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศทางการบัญชีในองคกรภาครัฐประสบผลสําเร็จ
2. ผลการศึกษาความสําเร็จของการใช งานระบบประเมินราคาที่ดิน กรณี ศึกษา เจ าหนาที่ปฏิ บัติงานดาน
ประเมินราคาทรัพยสิน กรมธนารักษจําแนกตามปจจัยบุคคล ไดแก เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา ตําแหนงงาน
และระยะเวลาปฏิบัติงาน สามารถสรุปไดดังนี้
2.1 เจาหนาที่ปฏิบัติงานดานประเมินราคาทรัพยสิน กรมธนารักษที่มีเพศและระดับการศึกษาตางกัน ทําให
ความสํ าเร็ จของการใช งานระบบประเมิ นราคาที่ ดินโดยภาพรวมต างกั น แสดงว าเพศและระดั บการศึ กษามี ผลต อ
ความสําเร็จของการใชงานระบบประเมินราคาซึ่งสอดคลองกับวิจัยของ หทัยรัตน อัครมงคลฐากูร (2559) ที่ไดศึกษาวิจัย
เกี่ยวกับเรื่องขอมูลสวนบุคคล ความคิดเห็นพฤติกรรมการใช พฤติกรรมการตัดสินใจและแรงจูงใจที่มีผลตอความพึงพอใจ
ในการใช เทคโนโลยีสารสนเทศ ผลการศึกษาพบวา พบว าเพศและระดั บการศึกษาตางกันมี ความพึงพอใจในการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศในการแบงปนความรูสําหรับกระบวนการทํางานในองคกรที่แตกตางกัน อยางมีนัย สําคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 และสอดคลองกับงานวิจัยของ สุดารัตน เสงี่ยมชื่น (2558) ไดศึกษาวิจัยเกี่ยวกับเรื่องปจจัยที่มีผลตอการ
ยอมรับเทคโนโลยีการฝกอบรมผานเว็บของพนักงานธนาคารแหงหนึ่งในเขตกรุงเทพมหานครผลการวิจัยพบวา เพศที่
แตกตางกันมีผลตอการยอมรับเทคโนโลยีการฝกอบรมผานเว็บแตกตางกัน ตามลําดับ
2.2 เจาหนาที่ปฏิบัติงานดานประเมินราคาทรัพยสิน กรมธนารักษที่มีอายุ สถานภาพ ตําแหนงงาน และ
ระยะเวลาปฏิบัติงานตางกัน ทําใหความสําเร็จของการใชงานระบบประเมินราคาที่ดินโดยภาพรวมไมตางกันแสดงวาอายุ
สถานภาพ ตําแหนงงาน และระยะเวลาปฏิบัติงานตางกันไมมีผลตอความสําเร็จของการใชงานระบบประเมินราคาที่ดินทํา
ใหความสําเร็จของการใชงานระบบประเมินราคาที่ดินของเจาหนาที่ปฏิบัติงานเหมือนกันซึ่งสอดคลองกับวิจัยของ ศิรินาถ
นิรมิตวรรธนะ (2559) ไดศึกษาวิจัยเกี่ยวกับเรื่องปจจัยที่สงผลตอความสําเร็จในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการ
จัดการความรูขององคกรเอกชนผลการวิจัยพบวา ความแตกตางของปจจัยคุณสมบัติสวนบุคคลดานอายุ สถานภาพ
ตําแหนงงาน และระยะเวลาปฏิบัติงานที่แตกตางกันไมมีผลตอความสําเร็จในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการ
ความรูขององคกรเอกชนที่แตกตางกัน
3. ผลการศึกษาปจจัยองคกรที่มีผลตอความสําเร็จของการใชงานระบบประเมินราคาที่ดิน กรณีศึกษา เจาหนาที่
ปฏิบัติงานดานประเมินราคาทรัพยสิน กรมธนารักษสามารถสรุปไดดังนี้
3.1 ปจจัยองคกรดานวัฒนธรรมองคกร มีผลตอความสําเร็จของการใชงานระบบประเมินราคาที่ดิน กรณีศึกษา
เจาหนาที่ปฏิบัติงานดานประเมินราคาทรัพยสิน กรมธนารักษ ซึ่งผูวิจัยมีความเห็นวาเจาหนาที่ปฏิบัติงานดานประเมิน
ราคาทรัพยสิน กรมธนารักษใหความสําคัญตอปจจัยองคกรดานวัฒนธรรมองคกรในระดับมาก มีความเห็นวา องคกรมี
การเรียนรูพัฒนา ทํางานรวมกันเปนทีม ตลอดจนมีการใชระบบการจัดการความรูเพื่อเพิ่มขีดความสามารถเพิ่มขึ้นของ
เจ าหน าที่ การคิดริ เริ่ มกล าเผชิญกั บการเปลี่ ยนแปลงและกล าคิ ดกล าทํ าในสิ่ งใหม ๆ ซึ่ งสอดคล องกั บงานวิ จัยของ
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Sepideh et al. (2015) ไดศึกษาวิจัยเกี่ยวกับเรื่อง การประเมินความพรอมขององคกรสําหรับการดําเนินการจัดการ
ความรูในองคกรพบวา เปาหมายขององคกรการสรางประสิทธิภาพภายในองคกรผานพนักงานที่มีคุณภาพการจัดการ
ความรูเปนเครื่องมือ สามารถนําองคกรไปสูการใชความรูอยางดีที่สุด
3.2 ปจจัยองคกรดานการสนับสนุนของฝายบริหาร มีผลตอความสําเร็จของการใชงานระบบประเมินราคาที่ดิน
กรณีศึกษา เจาหนาที่ปฏิบัติงานดานประเมินราคาทรัพยสิน กรมธนารักษซึ่งผูวิจัยมีความเห็นวา เจาหนาที่ปฏิบัติงาน
ดานประเมินราคาทรัพยสิน กรมธนารักษใหความสําคัญตอปจจัยองคกรดานการสนับสนุนของฝายบริหาร ในระดับมาก
มีความเห็นวา ผูบริหารองคกรมีสงเสริมใหบุคลากรไดพัฒนาตนเองมีการจัดอบรม/ใหความรูเกี่ยวกับการใชงานระบบ
ประเมินราคาที่ดินอยูเสมอ ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ ศิรินาถ นิรมิตวรรธนะ (2559) ไดศึกษาวิจัยเกี่ยวกับเรื่องปจจัย
ที่สงผลตอความสําเร็จในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการความรูขององคกรเอกชนผลการวิจัยพบวา ปจจัยดาน
การสนับสนุนของฝายบริหารสงผลตอความสําเร็จในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการความรูขององคกรเอกชน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 นอกจากนี้งานวิจัยของ ศศิจันทร ปญจทวี (2560) ไดศึกษาวิจัยเกี่ยวกับเรื่อง
ปจจัยที่สงผลตอการยอมรับการใชระบบสารสนเทศกรณีศึกษา สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม ผลการวิจัย
พบวา ตัวแปรดานการไดรับการสนับสนุนจากผูบังคับบัญชาสง ผลตอการยอมรับการใชระบบสารสนเทศของบุคลากร
มากที่สุด และ Turel et al. (2017)ไดศึกษาเกี่ยวกับผลการกํากับดูแลเทคโนโลยีสารสนเทศระดับคณะกรรมการตอผล
การดําเนินงานขององคกรงานวิจัยนี้เพื่อใหไดประสิทธิภาพที่เพิ่มขึ้น จากการศึกษาดังกลาวคือการสรางการรับรูเกี่ยวกับ
การมีสวนรวมเชิงกลยุทธของไอทีและการฝกอบรม ITG แกกรรมการบริหาร เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพขององคกรทั้ง
ทางตรงและทางออมผานการจัดแนวกลยุทธ ITG ระดับผูบ ริหารเปนตัวขับเคลื่อนหนึ่งและสนับสนุนองคกร
3.3 ป จจั ยองค กรด านแรงจู งใจ มี ผลต อความสํ าเร็ จของการใช งานระบบประเมิ นราคาที่ ดิน กรณี ศึกษา
เจาหนาที่ปฏิบัติงานดานประเมินราคาทรัพยสิน กรมธนารักษซึ่งผูวิจัยมีความเห็นวา เจาหนาที่ปฏิบัติงานดานประเมิน
ราคาทรัพยสิน กรมธนารักษใหความสําคัญตอปจจัยองคกรดานแรงจูง ในระดับมาก มีความเห็นวา ตองการใหองคกร
สรางเทคโนโลยีใหมๆ ที่รองรับกับการทํางานเพื่อใหงานมีประสิทธิภาพสูงสุด และมีความตองการใหองคกรมีการจัด
ฝกอบรมการใชระบบประเมินราคาที่ดินอยางตอเนื่องเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ
หทัยรัตน อัครมงคลฐากูร (2559) ที่ไดศกึ ษาวิจัยเกี่ยวกับเรื่องขอมูลสวนบุคคล ความคิดเห็นพฤติกรรมการใช พฤติกรรม
การตัดสินใจและแรงจูงใจที่มีผลตอความพึงพอใจในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ ผลการศึกษาพบวาแรงจูงใจในการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศที่มีผลตอความพึงพอใจในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการแบงปนความรูภายในองคกรของ
พนักงานภายในองคกรอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และสอดคลองกับงานวิจัยของ สุดารัตนเสงี่ยมชื่น(2558)
ไดศึกษาวิจัยเกี่ยวกับเรื่องปจจัยที่มีผลตอการยอมรับเทคโนโลยีการฝกอบรมผานเว็บของพนักงานธนาคารแหงหนึ่งในเขต
กรุงเทพมหานครผลการวิจัยพบวาปจจัยดานแรงจูงใจในการทํางานมีผลการยอมรับเทคโนโลยีการฝกอบรมผานเว็บของ
พนักงานธนาคารแหงหนึ่งในเขตกรุงเทพมหานครอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
4. ผลการศึ กษาปจจัยเทคโนโลยีที่มีผลตอความสํ าเร็จของการใชงานระบบประเมินราคาที่ดิน กรณีศึกษา
เจาหนาที่ปฏิบัติงานดานประเมินราคาทรัพยสิน กรมธนารักษสามารถสรุปไดดังนี้
4.1 ปจจัยเทคโนโลยีดานอุปกรณ ไมมีผลตอความสําเร็จของการใชงานระบบประเมินราคาที่ดิน กรณีศึกษา
เจาหนาที่ปฏิบัติงานดานประเมินราคาทรัพยสิน กรมธนารักษ ซึ่งผูวิจัยมีความเห็นวา เจาหนาที่ปฏิบัติงานดานประเมิน
ราคาทรัพยสิน กรมธนารักษ ใหความสําคัญตอปจจัยเทคโนโลยีดานอุปกรณในระดับมาก แตเนื่องดวยปจจุบันอุปกรณ
ทางดานเทคโนโลยีไมเพียงพอตอการใชงาน ตองไดรับการบํารุงรักษาหรือซอมแซมอยูเสมอ และการควบคุมรักษาความ
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ปลอดภัยของอุปกรณทางดานเทคโนโลยี ซึ่ง สอดคลองกับงานวิจัยของ Palacios (2017) ไดศึกษาเกี่ยวกับกลยุทธระบบ
สารสนเทศและความสัมพันธกับความแตกตางของนวัตกรรมและประสิทธิภาพขององคกรกลาววา เมื่อทรัพยากร CNTT
ถูกพิจารณาเปนเพียงอุปกรณและซอฟตแวร ซึ่งเปนทรัพยากรที่ไมมีตัวตน IT แสดงผลกระทบนอยมากตอประสิทธิภาพ
อยางไรก็ตาม เมื่อการขยายแนวคิดของ IT ใหรวมถึงทรัพยากรและความสามารถที่เพิ่มเติม เชนทักษะของพนักงาน IT
และทักษะ IT ของผูจัดการ ผลลัพธแสดงใหเห็นความสัมพันธที่ดีระหวาง IT และผลงานของธุรกิจจะกลายเปนแหลงกําไร
ดานการแขงขัน
4.2 ปจจัยเทคโนโลยีดานระบบงาน มีผลตอความสําเร็จของการใชงานระบบประเมินราคาที่ดิน กรณีศึกษา
เจาหนาที่ปฏิบัติงานดานประเมินราคาทรัพยสิน กรมธนารักษ ซึ่งผูวิจัยมีความเห็นวา เจาหนาที่ปฏิบัติงานดานประเมิน
ราคาทรัพยสิน กรมธนารักษใหความสําคัญตอปจจัยเทคโนโลยีดานระบบงานในระดับมาก มีความเห็นวา ระบบประเมิน
ราคาที่ดินสามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบขอมูลตาง ๆใหตรงกับความตองการขององคกร และมีการใชงานที่งาย สะดวก
รวดเร็ว ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ สุดารัตน เสงี่ยมชื่น (2558) ไดศึกษาวิจัยเกี่ยวกับเรื่องปจจัยที่มีผลตอการยอมรับ
เทคโนโลยีการฝกอบรมผานเว็บของพนักงานธนาคารแหงหนึ่งในเขตกรุงเทพมหานครผลการวิจัยพบวาความสําเร็จของ
ระบบสารสนเทศเปนรายดาน ผลการวิจัยพบวา ดานคุณภาพของระบบ สงผลตอการยอมรับเทคโนโลยีการฝกอบรมผาน
เว็บของพนักงานธนาคารแหงหนึ่ง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05
4.3 ปจจัยเทคโนโลยีดานระบบขอมูลสารสนเทศ มีผลตอความสําเร็จของการใชงานระบบประเมินราคาที่ดิน
กรณีศึกษา เจาหนาที่ปฏิบัติงานดานประเมินราคาทรัพยสิน กรมธนารักษ ซึ่งผูวิจัยมีความเห็นวา เจาหนาที่ปฏิบัติงาน
ดานประเมินราคาทรัพยสิน กรมธนารักษใหความสําคัญตอปจจัยเทคโนโลยีดานระบบขอมูลสารสนเทศ ในระดับมาก มี
ความเห็นวา ระบบประเมินราคาที่ดินขององคกรมีความทันสมัยเปนแบบ Real Time เพื่อสนับสนุนใหเกิดการจัดการ
ความรูอยางรวดเร็ว และมีคุณภาพ ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ อาชนเทพ อัครสุวรรณ (2558) ไดศึกษาวิจัยเกี่ยวกับ
เรื่ อง การศึกษาองค ประกอบที่ สงผลต อความสํ าเร็จของระบบเทคโนโลยี สารสนเทศทางการบัญชีในองค กรภาครั ฐ
ผลการวิจัยพบวา ดานคุณภาพของระบบสารสนเทศสงผลใหระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทางการบัญชีในองคกรภาค รัฐ
ประสบความสําเร็จ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05
4.4 ปจจัยเทคโนโลยีดานกระบวนการ มีผลตอความสําเร็จของการใชงานระบบประเมินราคาที่ดิน กรณีศึกษา
เจาหนาที่ปฏิบัติงานดานประเมินราคาทรัพยสิน กรมธนารักษ ซึ่งผูวิจัยมีความเห็นวา เจาหนาที่ปฏิบัติงานดานประเมิน
ราคาทรัพยสิน กรมธนารักษ ใหความสําคัญตอปจจัยเทคโนโลยีดานกระบวนการ ในระดับมาก มีความเห็นวามีการ
วางแผนเกี่ยวกับการจัดการะบวนการที่ดีในการดําเนินงานที่เกี่ยวของกับระบบประเมินราคาที่ดิน การจัดการระบบที่ดี
ของขอมูล ทําใหงายตอการใชงานการจัดสรรงบประมาณในการจัดหาและบํารุงรักษาอุปกรณทางดานเทคโนโลยีอยาง
เพียงพอซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ อาชนเทพ อัครสุวรรณ (2558) ไดศึกษาวิจัยเกี่ยวกับเรื่อง การศึกษาองคประกอบที่
สงผลตอความสําเร็จของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทางการบัญชีในองคกรภาครัฐ ผลการวิจัยพบวา ดานกระบวนการ
ประกอบดวยมีรูปแบบที่งายตอความเขาใจ ตรวจสอบความถูกตองได งายตอการใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพ งายตอ
การบํารุงรักษา ผูใชสงผลใหระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทางการบัญชีในองคกรภาครัฐประสบความสําเร็จอยางมาก
ขอเสนอแนะ
จากผลการวิจัยครั้งนี้ มีขอเสนอแนะในการวิจัย เพื่อใชใหเปนประโยชนเปนขอมูลพื้นฐานเพื่อการปรับปรุงและ
วางแผนพัฒนาปรับปรุงระบบประเมินราคาที่ดินใหมีประสิทธิภาพที่ดขี ึ้น ดังตอไปนี้
ปจจัยสวนบุคคล
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1. ปจจั ยสวนบุ คคลดานเพศและระดับการศึกษา จากผลการวิจัยแสดงใหเห็นวาเจาหนาที่ปฏิบัติงานดาน
ประเมินราคาทรัพยสินที่มีเพศและระดับการศึกษาตางกัน ทําใหความสําเร็จของการใชงานระบบประเมินราคาที่ดิน
กรณีศึกษา เจาหนาที่ปฏิบัติงานดานประเมินราคาทรัพยสิน กรมธนารักษโดยภาพรวมตางกัน ดังนั้น องคกรควรให
ความสําคัญอยางยิ่งเกี่ยวกับปจจัยดานเพศและระดับการศึกษา เพราะทัศนคติที่มีตอการใชระบบประเมินราคาที่ดินของ
เจาหนาที่วาระบบประเมินราคาที่ดินเปนเครื่องมือในการทํางานที่ชวยลดขั้นตอนในการปฏิบัติงาน และการศึกษาที่
ตางกัน ทําใหมีวิธีคิด ทัศนคติ มีการปรับตัวตามเครื่องมือที่มีเทคโนโลยีใหม ๆ ที่นํามาใชในองคกรใหทันรวมถึงการเพิ่ม
ความรูใหมๆ ความพึงพอใจในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศที่แตกตางกัน ก็มีสวนใหสามารถนํามาพัฒนาการใชงานของ
เทคโนโลยีขององคกรไดทําใหระดับความสําเร็จในการใชงานระบบประเมินราคาที่ดินที่แตกตางกันออกไปดวย
2. ปจจัยสวนบุคคลดานอายุ สถานภาพ ตําแหนงงาน และระยะเวลาปฏิบัติงาน จากผลการวิจัยแสดงใหเห็นวา
เจาหนาที่ปฏิบัติงานดานประเมินราคาทรัพยสินที่มี อายุ สถานภาพ ตําแหนงงาน และระยะเวลาปฏิบัติงาน ทําใหระดับ
ความสําเร็จของการใชงานระบบประเมินราคาที่ดิน กรณีศึกษา เจาหนาที่ปฏิบัติงานดานประเมินราคาทรัพยสิน กรมธนา
รักษโดยภาพรวมไมตางกัน ดั งนั้น องคกรจึงไมควรเนนประเด็ นความสนใจเกี่ยวกับเรื่องป จจัยด านอายุ สถานภาพ
ตําแหนงงาน และระยะเวลาปฏิบัติงานของเจาหนาที่ เพราะเนื่องจากเจาหนาที่ปฏิบัติงานดานประเมินราคาทรัพยสินมี
ทั ก ษะในการใช ค อมพิ วเตอร ที่ ดี มี ก ารยอมรั บ ระบบเทคโนโลยี ส ารสนเทศว า ช วยลดขั้ น ตอนในการทํ า งาน
มีการปรับตัวตามเครื่องมือที่มีเทคโนโลยีใหม ๆ ที่นํามาใชในองคกรไมวาบุคลากรจะมีตําแหนงงานหรือระยะเวลาในการ
ปฏิบัติงานอยูในองคกรมากหรือนอย สงผลทําใหความสําเร็จของการใชงานระบบประเมินราคาที่ดินที่ไมแตกตาง
กัน
ปจจัยองคกร
ปจจัยองคกร ดานวัฒนธรรมองคกร ดานการสนับสนุนของฝายบริหาร และดานแรงจูงใจ ซึ่งทุกดานมีผลตอ
ความสําเร็จของการใชงานระบบประเมินราคาที่ดิน กรณีศึกษา เจาหนาที่ปฏิบัติงานดานประเมินราคาทรัพยสิน กรมธนา
รักษ ดังนั้น ดานวัฒนธรรมองคกร องคกรควรใหความสําคัญกับสภาพแวดลอมมีผลตอประสิทธิภาพของการใชงานระบบ
ประเมินราคาที่ดิน โดยเฉพาะลักษณะองคกร อาทิ โครงสรางการในการแบงปนความรู การสนับสนุนการแบงปน หรือ
การติดตอสื่อสารและทํางานรวมกันภายในกลุม สงผลใหบุคลากรมีความรูสึกเปนสวนหนึ่งกับองคกร มีสวนรวมในการ
ทํางาน ดานการสนับสนุนของฝายบริหาร องคกรควรใหความสําคัญเปนอยางมากผูบริหารขององคกรมีทัศนคติที่ดีตอการ
ใชระบบสารสนเทศที่ดี ซึ่งไดเล็งเห็นถึงความสําคัญในการใชระบบประเมินราคาที่ดินเพื่อใชเปนเครื่องมือในการสนับสนุน
ใหเจาหนาทีใ่ นหนวยงานใชในการปฏิบตั ิงาน ฝายบริหารมีบทบาทสําคัญในองคกร การนําองคกรไปสูเปาหมายที่ไดวางไว
และการทําตัวเปนแบบอยางที่ดี และดานแรงจูงใจ องคกรควรใหความสําคัญเปนอยางมากในเรื่องแรงจูงใจ ประกอบดวย
ความเจริญกาวหนาในการทํางาน การไดรับการยอมรับในผลงาน สามารถตัดสินใจในการปฏิบัติงานในหนาที่ที่รับผิดชอบ
ดวยตนเอง และสามารถแสดงความสามารถในงานของตนเองไดอยางเต็มที่
ปจจัยเทคโนโลยี
1. ปจจัยองคกร ดานอุปกรณ ไมมีผลตอระดับความสําเร็จในการใชงานระบบประเมินราคาที่ดิน กรณีศึกษา
เจาหนาที่ปฏิบัติงานดานประเมินราคาทรัพยสิน กรมธนารักษ แตอุปกรณทางเทคโนโลยีสารสนเทศเปนโครงสรางพื้นฐาน
เพื่อรองรับระบบสารสนเทศที่มีคุณภาพ สงผลตอความสําเร็จในการใชงานระบบประเมินราคาที่ดินขององคกร
2. ปจจัยเทคโนโลยี ดานระบบงาน ดานระบบขอมูลสารสนเทศ และดานกระบวนการมีผลตอระดับความสําเร็จ
ในการใชงานระบบประเมินราคาที่ดิน กรณีศึกษา เจาหนาที่ปฏิบัติงานดานประเมินราคาทรัพยสิน กรมธนารักษ ดังนั้น
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ดานระบบงาน องคกรควรใหความสําคัญในเรื่องระบบงานใหตรงกับความตองการขององคกร และมีการใชงานที่งาย
สะดวก รวดเร็ว มีความถูกตองนาเชื่อถือ ตรวจสอบความถูกตองได เพื่อใหการใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพ ดานระบบ
ขอมูลสารสนเทศ องคกรควรใหความสําคัญระบบขอมูลสารสนเทศคุณภาพของขอมูลสารสนเทศ สงผลตอความสําเร็จ
ของการใชงานระบบสารสนเทศ ผูบริหารหรือหนวยงานที่เกี่ยวของควรนําผลการศึกษาไปพัฒนาและปรับปรุงดานระบบ
สารสนเทศ ใหมีคุณภาพของระบบขอมูลสารสนเทศใหดีมากขึ้นและดานกระบวนการองคกรควรมีกระบวนการจัดการ
ระบบที่ดีงายตอการใชงาน รวดเร็ว สะดวก สามารถเขาถึงไดงาย รวมไปถึงควบคุมการเขาถึงระบบไดดี
ขอเสนอแนะเพื่อการทําวิจัยครั้งตอไป
1. การศึกษาครั้งนี้ผูศึกษาทําการศึกษาปจจัยที่สงผลตอความสําเร็จของการใชงานระบบประเมินราคาที่ดิน
เกี่ยวกับปจจัยดานองคกรและปจจัยเทคโนโลยีเทานั้น การวิจัยครั้งตอไปควรศึกษาปจจัยอื่นที่ผลตอความสําเร็จในการใช
งานระบบประเมินราคาที่ดิน ใหครบทุกองคประกอบ เพื่อใหสอดคลองกับเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีการเปลี่ยนแปลง
2. การศึกษาครั้งนี้เปนการศึกษาเฉพาะเจาหนาที่ปฏิบัติงานดานประเมินราคาทรัพยสิน กรมธนารักษ เทานั้น
ในการวิจัย ครั้งตอไป ควรมีการขยายขอบเขตการศึกษาใหกวางและครอบคลุมมากขึ้น เชน ศึกษาบุคลากรทั้งหมด ของ
กรมธนารักษ เพื่อใหทราบถึงความสําเร็จในการใชงานระบบสารสนเทศดานตาง ๆในภาพรวมทั้งกรมธนารักษ เพื่อเปน
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