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บทคัดย่อ 

 
การศึกษา เรื่อง “การเปิดรับ การใช้ประโยชน์และความพึงพอใจจากระบบอินทราเน็ต 

เพ่ือการสื่อสารภายในองค์กร” มีวัตถุประสงค์ 1) เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการเปิดรับข้อมูล ข่าวสารผ่าน
ระบบอินทราเน็ตเพ่ือการสื่อสารภายในของบุคลากรในส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 
2) เพื่อศึกษาเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์จากระบบอินทราเน็ตในการติดต่อสื่อสารภายในของบุคลากรใน
ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 3) เพ่ือศึกษาความพึงพอใจจากการใช้ระบบอินทราเน็ต
ในการติดต่อสื่อสารภายในของบุคลากรในส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 4) เพ่ือศึกษา
ปัญหา อุปสรรคจากการใช้ระบบอินทราเน็ตในการติดต่อสื่อสารภายในของบุคลากรในส านักงาน
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ  

การศึกษาครั้ งนี้ ผู้ ศึกษาได้ ใช้แนวทางของการวิจัยเชิ งปริมาณ (Quantitative 
Research) กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษามีจ านวน 150 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล ได้แก่
แบบสอบถาม ผลการวิเคราะห์ข้อมูลน าเสนอในรูปของร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
ค่าสถิติ t (t-test independent) การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One- way ANOVA) และ
ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน (Pearson’s correlation) โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์
ประมวลผล  

ผลการศึกษา พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุระหว่าง 31 -34 ปี มีอายุ
งานมากกว่า 10 ปี ด ารงต าแหน่งนักพัฒนาระบบราชการปฏิบัติการ โดยกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มี
ความช านาญในการใช้งานในระบบอินทราเน็ตบางส่วน มีการเปิดรับระบบอินทราเน็ตมากกว่า 3 วัน/
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สัปดาห์  โดยระยะเวลาที่ใช้งานระบบอินทราเน็ต 10-20 นาที/ครั้ง  ซึ่งมีการใช้ประโยชน์จากระบบ
อินทราเน็ต เพ่ือติดตามข่าวสารและกิจกรรมขององค์กร และ เพ่ือจองทรัพยากรภายในองค์กร ผ่าน
ระบบ e-office มากที่สุด โดยมีความพึงพอใจจากระบบอินทราเน็ตอยู่ในระดับมาก  

ผลการทดสอบสมมุติฐาน พบว่า บุคลากรส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 
ที่มี เพศ อายุ อายุการท างาน ต าแหน่งงาน รวมถึงความสามารถในการใช้บริการระบบอินทราเน็ต
แตกต่างกัน จะมีระยะเวลาและความถี่ที่ใช้บริการจากระบบอินทราเน็ตไม่แตกต่างกัน 2) บุคลากร
ของส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการที่มีเพศแตกต่างกัน มีการใช้ประโยชน์จากระบบ
อินทราเน็ตแตกต่างกัน  ในส่วนของอายุ อายุงาน ระดับงาน และความสามารถในการใช้งานจาก
ระบบอินทราเน็ตมีการใช้ประโยชน์จากระบบอินทราเน็ตไม่แตกต่างกัน  3) การเปิดรับข้อมูล ข่าวสาร
ผ่านอินทราเน็ต ระยะเวลาที่ใช้งานระบบอินทราเน็ต ไม่มีความสัมพันธ์กับการใช้ประโยชน์จากระบบ
อินทราเน็ต ในส่วนของการใช้ประโยชน์จากระบบอินทราเน็ตโดยรวมมีความสัมพันธ์กับความถี่ในการ
ใช้งานระบบอินทราเน็ต โดยมีค่าเป็นบวก หมายถึง เมื่อมีการใช้ประโยชน์จากระบบอินทราเน็ต
โดยรวมในทางบวก ความถี่ในการใช้งานระบบอินทราเน็ตก็จะสูงตามไปด้วย 4) บุคลากรของ
ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการที่มีเพศ อายุ อายุงาน มีความพึงพอใจจากการใช้ระบบ
อินทราเน็ตไม่แตกต่างกัน แต่บุคลากรของส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการที่มีระดับงาน 
และความสามารถในการใช้งานจากระบบอินทราเน็ตแตกต่างกัน มีความพึงพอใจจากการใช้ระบบ
อินทราเน็ตแตกต่างกัน 5) การใช้ประโยชน์จากระบบอินทราเน็ต มีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจ
จากการใช้ระบบอินทราเน็ต เมื่อมีการใช้ประโยชน์จากระบบอินทราเน็ตโดยรวมในทางบวก ความพึง
พอใจจากการใช้ระบบอินทราเน็ตก็จะสูงตามไปด้วย 

 
บทน า 

 
ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ  ในฐานะหน่วยงานภาครัฐที่มีภารกิจ
ส าคัญในการบริหารราชการ การปรับตัวและเตรียมความพร้อมส าหรับผลกระทบทั้งเชิงบวกและลบที่
จะเกิดขึ้นในระดับประเทศ หน่วยงาน พ้ืนที่ และประชาชน ดังนั้นการติดต่อสื่อสารจ าเป็นต้องใช้
วิธีการสื่อสารที่สามารถติดต่อสื่อสารได้อย่างรวดเร็วและสามารถตอบสนองกลับได้ทันที ซึ่งส านักงาน
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการได้ตระหนักถึงความส าคัญของการใช้ประโยชน์จากระบบ
อินทราเน็ต เพ่ือการสื่อสารภายในองค์กร จึงได้มีการพัฒนาระบบ “อินทราเน็ต” (Intranet) มาใช้
เพ่ือการติดต่อสื่อสารภายในองค์กร ส าหรับเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้แก่บุคลากรภายในองค์กรได้
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ทราบอย่างทั่วถึง ทันต่อเหตุการณ์ ก่อให้เกิดความเข้าใจตรงกัน ผู้ศึกษาซึ่งเป็นบุคลากรคนหนึ่งที่มี
ส่วนเกี่ยวข้องในส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการจึงต้องการศึกษาถึงการเปิดรับ  การใช้
ประโยชน์และความพึงพอใจจากระบบอินทราเน็ต เพ่ือการสื่อสารภายในองค์กรส านักงาน
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงระบบขององค์กรให้ดี
ยิ่งขึ้น รวมทั้งเพ่ิมขีดความสามารถในการปฏิบัติงาน สอดคล้องกับความต้องการของบุคลากร โดยใช้
ระบบอินทราเน็ตเป็นเครื่องมือในการสนับสนุนการปฏิบัติงานให้เกิดประโยชน์สูงสุด  

 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 

1. เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการเปิดรับข้อมูล ข่าวสารผ่านระบบอินทราเน็ตเพ่ือการสื่อสาร
ภายในของบุคลากรในส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

2. เพ่ือศึกษาเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์จากระบบอินทราเน็ตในการติดต่อสื่อสารภายใน
ของบุคลากรในส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

3. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจจากการใช้ระบบอินทราเน็ตในการติดต่อสื่อสารภายในของ
บุคลากรในส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

4. เพ่ือศึกษาปัญหา อุปสรรคจากการใช้ระบบอินทราเน็ตในการติดต่อสื่อสารภายใน
ของบุคลากรในส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

 
ระเบียบวิธีวิจัย 

 
การศึกษาครั้ งนี้ ผู้ ศึกษาได้ ใช้แนวทางของการวิจัยเชิ งปริมาณ (Quantitative 

Research) กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษามีจ านวน 150 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล ได้แก่
แบบสอบถาม ผลการวิเคราะห์ข้อมูลน าเสนอในรูปของร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
ค่าสถิติ  t (t-test independent) การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One- way ANOVA) และ        
ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน (Pearson’s correlation) โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์
ประมวลผล  
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ผลการวิจัยและอภิปราย 
 

ผลการศึกษาการเปิดรับ การใช้ประโยชน์และความพึงพอใจจากระบบอินทราเน็ต เพ่ือ
การสื่อสารภายในองค์กรส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่
เป็นเพศหญิง อายุระหว่าง 31-34 ปี มีอายุงานมากกว่า 10 ปี ด ารงต าแหน่งนักพัฒนาระบบราชการ
ปฏิบัติการ โดยกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความช านาญในการใช้งานในระบบอินทราเน็ตบางส่วน มีการ
เปิดรับระบบอินทราเน็ตมากกว่า 3 วัน/สัปดาห์  โดยระยะเวลาที่ใช้งานระบบอินทราเน็ต 10-20 
นาที/ครั้ง  ซึ่งมีการใช้ประโยชน์จากระบบอินทราเน็ต เพ่ือติดตามข่าวสารและกิจกรรมขององค์กร 
และ เพ่ือจองทรัพยากรภายในองค์กร ผ่านระบบ e-office มากที่สุด โดยมีความพึงพอใจจากระบบ
อินทราเน็ตอยู่ในระดับมาก โดยบุคลากรส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ ที่มี เพศ อายุ 
อายุการท างาน ต าแหน่งงาน รวมถึงความสามารถในการใช้บริการระบบอินทราเน็ตแตกต่างกัน จะมี
ระยะเวลาและความถี่ที่ใช้บริการจากระบบอินทราเน็ตไม่แตกต่างกัน บุคลากรของส านักงาน
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการที่มีเพศแตกต่างกัน มีการใช้ประโยชน์จากระบบอินทราเน็ต
แตกต่างกัน  ในส่วนของอายุ อายุงาน ระดับงาน และความสามารถในการใช้งานจากระบบ
อินทราเน็ตมีการใช้ประโยชน์จากระบบอินทราเน็ตไม่แตกต่างกัน  การเปิดรับข้อมูล ข่าวสารผ่าน
อินทราเน็ต ระยะเวลาที่ใช้งานระบบอินทราเน็ต ไม่มีความสัมพันธ์กับการใช้ประโยชน์จากระบบ
อินทราเน็ต ในส่วนของการใช้ประโยชน์จากระบบอินทราเน็ตโดยรวมมีความสัมพันธ์กับความถี่ในการ
ใช้งานระบบอินทราเน็ต โดยมีค่าเป็นบวก หมายถึง เมื่อมีการใช้ประโยชน์จากระบบอินทราเน็ต
โดยรวมในทางบวก ความถี่ในการใช้งานระบบอินทราเน็ตก็จะสูงตามไปด้วย บุคลากรของส านักงาน
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการที่มีเพศ อายุ อายุงาน มีความพึงพอใจจากการใช้ระบบอินทราเน็ต
ไม่แตกต่างกัน แต่บุคลากรของส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการที่มีระดับงาน และ
ความสามารถในการใช้งานจากระบบอินทราเน็ตแตกต่างกัน มีความพึงพอใจจากการใช้ระบบ
อินทราเน็ตแตกต่างกัน การใช้ประโยชน์จากระบบอินทราเน็ต มีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจจาก
การใช้ระบบอินทราเน็ต เมื่อมีการใช้ประโยชน์จากระบบอินทราเน็ตโดยรวมในทางบวก ดังนั้นความ
พึงพอใจจากการใช้ระบบอินทราเน็ตก็จะสูงตามไปด้วย 
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ผลการทดสอบสมมติฐานและอภิปรายผลการศึกษา 
 

สมมติฐานการวิจัยท่ี 1 บุคลากรของส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการที่
มีลักษณะทางประชากรศาสตร์แตกต่างกันมีการใช้บริการจากระบบอินทราเน็ตแตกต่างกัน พบว่า 
กรณีระยะเวลาที่ใช้บริการจากระบบอินทราเน็ต บุคลากรของส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบ
ราชการที่มีเพศ อายุ อายุงาน ระดับงาน และความสามารถในการใช้งานจากระบบอินทราเน็ ต
แตกต่างกัน จะมีระยะเวลาที่ใช้บริการจากระบบอินทราเน็ตไม่แตกต่างกัน กรณีความถี่ในการใช้
บริการจากระบบอินทราเน็ต บุคลากรของส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการที่มีเพศ อายุ 
อายุงาน ระดับงาน และความสามารถในการใช้งานจากระบบอินทราเน็ตแตกต่างกัน จะมีความถี่ใน
การใช้บริการจากระบบอินทราเน็ตไม่แตกต่างกัน  

จากสมมติฐานการวิจัยที่ 1 บุคลากรของส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการที่
มีลักษณะทางประชากรศาสตร์แตกต่างกันมีการใช้บริการจากระบบอินทราเน็ตแตกต่างกัน ในกรณี
ด้านระยะเวลาที่ใช้บริการจากระบบอินทราเน็ต ผลการวิจัย พบว่า ลักษณะทางประชากรศาสตร์ของ
กลุ่มตัวอย่างที่เป็นบุคลากรในส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ จ านวน 150 คน พบว่า 
กลุ่มตัวอย่าง  ที่มี เพศ อายุ อายุการท างาน ต าแหน่งงาน รวมถึงความสามารถในการใช้บริการระบบ
อินทราเน็ตแตกต่างกัน จะมีระยะเวลาที่ใช้บริการจากระบบอินทราเน็ตไม่แตกต่างกัน สอดคล้องกับ
แนวคิดของ De Fleur (1970) นักวิชาการที่มีความเชื่อในทฤษฎีกลุ่มสังคม (Social Categories 
Theory) ได้ก าหนดให้ปัจจัยทางสังคมเป็นตัวแปรแทรก ซึ่งกล่าวว่าประชาชนที่มีลักษณะทางสังคม
คล้ายกัน จะแสดงพฤติกรรมการสื่อสารคล้ายคลึงกัน พฤติกรรมการสื่อสารมวลชนนี้ ได้แก่ การ
เปิดรับสื่อมวลชน ความชอบต่อสื่อประเภทต่างๆ ส าหรับลักษณะทางสังคมที่ส าคัญนั้น ได้แก่ ระดับ
การศึกษา รายได้ อาชีพ ชาติพันธ์ ศาสนา อายุ เพศ และภูมิล าเนา เป็นต้น ซึ่งตามสมมติฐานนั้น 
ประชาชนที่มีลักษณะทางสังคมอยู่ในกลุ่มเดียวกัน มักจะมีความสนใจ หรือพฤติกรรมในแนวทาง
เดียวกัน 

ด้านพฤติกรรมการใช้ระบบอินทราเน็ตของกลุ่มตัวอย่าง จากสมมติฐานการวิจัยที่ 1.2 
กรณีเป็นความถี่ในการใช้บริการจากระบบอินทราเน็ต พบว่า กลุ่มตัวอย่าง  ที่มี เพศ อายุ อายุการ
ท างาน ต าแหน่งงาน รวมถึงความสามารถในการใช้บริการระบบอินทราเน็ตแตกต่างกัน  มีความถี่ใน
การใช้บริการจากระบบอินทราเน็ตไม่แตกต่างกัน โดยกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีต าแหน่งนักพัฒนา
ระบบราชการปฏิบัติการ ร้อยละ 75.3 มีความช านาญในการใช้งานในระบบอินทราเน็ตบางส่วน
เท่านั้น โดยจะเปิดรับระบบอินทราเน็ตสูงสุด 10-20 นาที/ครั้ง  โดยจะเปิดรับระบบอินทราเน็ตสูงสุด 
มากกว่า 3 วัน/สัปดาห์ 
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สมมติฐานการวิจัยที่ 2 บุคลากรของส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการที่
มีลักษณะทางประชากรศาสตร์แตกต่างกันมีการใช้ประโยชน์จากระบบอินทราเน็ตแตกต่างกัน  
พบว่า บุคลากรของส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการที่มีเพศแตกต่างกันจะมีการใช้
ประโยชน์จากระบบอินทราเน็ตแตกต่างกัน ซึ่งบุคลากรของส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบ
ราชการเพศหญิ งมีการใช้ประโยชน์จากระบบอินทราเน็ตมากกว่าบุคลากรของส านักงาน
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการที่เป็นเพศชาย ด้านอายุ อายุงาน และระดับงานแตกต่างกัน จะมี
การใช้ประโยชน์จากระบบอินทราเน็ตไม่แตกต่างกัน แต่กรณีด้านความสามารถในการใช้งานจาก
ระบบอินทราเน็ตแตกต่างกันจะมีการใช้ประโยชน์จากระบบอินทราเน็ตแตกต่างกัน 

จากสมมติฐานการวิจัยที่ 2 บุคลากรของส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการที่
มีลักษณะทางประชากรศาสตร์แตกต่างกันมีการใช้ประโยชน์จากระบบอินทราเน็ตแตกต่างกัน ซึ่ง
บุคลากรของส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการที่มีเพศแตกต่างกัน มีการใช้ประโยชน์จาก
ระบบอินทราเน็ตแตกต่างกัน โดยบุคลากรของส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการที่เป็น
เพศหญิงมีการใช้ประโยชน์จากระบบอินทราเน็ตมากกว่าบุคลากรของส านักงานคณะกรรมการพัฒนา
ระบบราชการที่เป็นเพศชาย จากแนวคิดเกี่ยวกับลักษณะทางประชากรศาสตร์ การวิจัยทางจิตวิทยา
หลายเรื่องได้แสดงให้เห็นว่า ผู้หญิงกับผู้ชายมีความแตกต่างกันอย่างมากในเรื่องความคิด ค่านิยม 
และทัศนคติ ทั้งนี้เพราะวัฒนธรรม และสังคมก าหนดบทบาทของคนทั้งสองเพศไว้ต่างกัน ผู้หญิง
มักจะเป็นคนที่มีจิตใจอ่อนไหว หยั่งถึงจิตใจคนได้ดีกว่าและถูกชักจูงได้ง่ายกว่าเพศชาย ในขณะที่
ผู้ชายใช้เหตุผลมากกว่าผู้หญิง และจะจดจ าข่าวสารได้มากกว่า ดังนั้น ความแตกต่างทางเพศจึงน่าจะ
เป็นตัวก าหนดพฤติกรรมในการติดต่อสื่อสารและความต้องการในการรับข่าวสารแตกต่างกัน ด้านอายุ 
อายุงาน ระดับงาน และความสามารถในการใช้งานจากระบบอินทราเน็ตไม่มีความแตกต่างกัน ซึ่งจะ
มีการใช้ประโยชน์จากระบบอินทราเน็ตส าหรับการจองทรัพยากรภายในองค์กร ผ่านระบบ e-office 
นั้น จะเป็นการส่งข้อมูล อาทิ การจองรถเพ่ือไปติดต่อราชการ การจองห้องเพ่ือจัดประชุม เป็นต้น 
ตามล าดับ สอดคล้องกับ สุฉัตรา ใช้ไหวพริบ (2542, น. 55-62) ระบุประโยชน์ของระบบอินทราเน็ตที่
น ามาใช้ในองค์กรสามารถประยุกต์รูปแบบการใช้ในลักษณะต่างๆ อาทิ การสร้างกลุ่มอภิปราย ระบบ
อินทราเน็ตสามารถประยุกต์ลักษณะของกระดานข่าวอิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นกลุ่มสนทนาในหัวข้อที่เป็น
ที่สนใจบนอินเทอร์เน็ตมาใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยผ่านเว็บบราวเซอร์ ซึ่งเป็นเครื่องมือส าคัญ
อย่างหนึ่งส าหรับองค์กรที่ให้บุคลากรสามารถมีส่วนร่วมในการออกความคิดเห็นและอภิปรายในหัวข้อ
ต่างๆ ที่เป็นที่สนใจหรือมีผลกระทบต่อการท างานของบุคลากรและองค์กร 

สมมติฐานการวิจัยที่ 3 การเปิดรับข้อมูล ข่าวสารผ่านอินทราเน็ต มีความสัมพันธ์
กับการใช้ประโยชน์จากระบบอินทราเน็ต  พบว่า ระยะเวลาที่ใช้งานระบบอินทราเน็ต ไม่มี
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ความสัมพันธ์กับการใช้ประโยชน์จากระบบอินทราเน็ต หมายถึง ระยะเวลาที่ใช้งานระบบอินทราเน็ต 
ไม่มีผลต่อการใช้ประโยชน์จากระบบอินทราเน็ต จากแนวคิด หรือทฤษฎีเกี่ยวกับการใช้สื่อเพ่ื อ
ประโยชน์และความพึงพอใจ สามารถสรุปเป็นข้อตกลงเบื้องต้นได้บางประการคือ (วัชรียา อา
นามวัฒน์, 2533) มนุษย์นั้นจงใจที่จะเสาะแสวงหาข่าวสารเอง ไม่ใช่เป็นผู้ถูกยัดเยียดให้อ่าน ดู หรือ
ฟัง เพราะมนุษย์มีทางเลือกท่ีจะหลบเลี่ยงข่าวสารได้ถ้าต้องการ มนุษย์ใช้การสื่อสารโดยมีจุดมุ่งหมาย 
สื่อมวลชนต้องแข่งขันกับสิ่งเร้าต่างๆ อีกหลายอย่างที่อาจจะตอบสนองความต้องการที่จะรู้ของมนุษย์
ได้ มนุษย์เป็นผู้ก าหนดความต้องการของตนเองจากความสนใจ หรือแรงจูงใจที่เกิดขึ้นในกรณีต่างๆ 
และมนุษย์ทุกคนเป็นปัจเจกบุคคลทีมีความต้องการส่วนตัว 

ในส่วนของการใช้ประโยชน์จากระบบอินทราเน็ตโดยรวมมีความสัมพันธ์กับความถี่ใน
การใช้งานระบบอินทราเน็ตมีค่าเป็นบวก หมายถึง เมื่อมีการใช้ประโยชน์จากระบบอินทราเน็ต
โดยรวมในทางบวก ความถี่ในการใช้งานระบบอินทราเน็ตก็จะสูงตามไปด้วย สอดคล้องกับแนวคิด  
พรทิพย์ วรกิจโภคาทร ได้กล่าวถึงความสัมพันธ์ของผู้รับสารต่อข่าวสารว่ามีอยู่ 4 อย่างคือ ความ
ต้องการข่าวสารที่เป็นประโยชน์ (Utilization) ผู้รับสารจะเปิดรับข่าวสารที่เป็นประโยชน์แก่ตนเอง
เป็นส าคัญ เช่น อ่านข่าวที่ เป็นประโยชน์ต่อการท างาน  ความต้องการข่าวสารที่สอดคล้อง 
(Consistency) กับความเชื่อ ค่านิยม และทัศนคติ 

สมมติฐานการวิจัยท่ี 4 บุคลากรของส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการที่
มีลักษณะทางประชากรศาสตร์แตกต่างกันมีความพึงพอใจจากการใช้ระบบอินทราเน็ตแตกต่าง
กัน พบว่า บุคลากรของส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการที่มีเพศ อายุ อายุงาน มีความพึง
พอใจจากการใช้ระบบอินทราเน็ตไม่แตกต่างกัน ซึ่ งไม่สอดคล้องกับแนวคิดลักษณะทาง
ประชากรศาสตร์ที่ตระหนักถึงความแตกต่างของผู้รับสารแต่ละบุคคล ทั้งนี้ เนื่องจากความแตกต่าง
ของบุคคล เป็นธรรมชาติของมนุษย์อย่างหนึ่ง และเป็นตัวการส าคัญที่ท าให้การแปลความรู้สึกนึกคิด 
การรับรู้และความพึงพอใจของแต่ละบุคคลแตกต่างกัน ซึ่งการเรียนรู้ลักษณะทางกายภาพดังกล่าวจะ
ส่งผลต่อพฤติกรรมการใช้บริการอินทราเน็ต การเปิดรับและความพึงพอใจในการใช้ประโยชน์จาก
ระบบอินทราเน็ต เพ่ือการสื่อสารภายในองค์กร  ส าหรับส่วนของระดับงาน และความสามารถในการ
ใช้งานจากระบบอินทราเน็ตแตกต่างกัน พบว่า มีความพึงพอใจจากการใช้ระบบอินทราเน็ตแตกต่าง
กัน เนื่องจากบุคลากรของส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ ที่มีระดับงานเจ้าพนักงาน
ธุรการช านาญงาน มีความพึงพอใจจากการใช้ระบบอินทราเน็ต โดยรวมดีกว่าบุคลากรของส านักงาน
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการที่มีระดับงานเจ้าพนักงานธุรการ นักพัฒนาระบบราชการช านาญ
การ นักพัฒนาระบบราชการช านาญการพิเศษ และ นักพัฒนาระบบราชการปฏิบัติการ และบุคลากร
ของส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ ที่เริ่มต้นเรียนรู้การใช้งานในระบบ ความพึงพอใจ
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จากการใช้ระบบอินทราเน็ต โดยรวมดีกว่าบุคลากรของส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
มีความช านาญในการใช้งานในระบบอินทราเน็ตบางส่วน และ มีความช านาญในการใช้งานในระบบ
อินทราเน็ตทุกส่วน ซึ่งสอดคล้องกับ กริช สืบสนธิ์ (2525 , น. 9 อ้างถึงใน ชัชฎาภรณ์ สุขสวัสดิ์ , 
2550) ได้ให้ค าจ ากัดความของการติดต่อสื่อสารในองค์กรว่า “เป็นกระบวนการแลกเปลี่ยนข่าวสาร
ระหว่างหน่วยงานและบุคลากรทุกระดับภายในองค์กรซึ่งมีความสัมพันธ์กัน ภายใต้สภาพแวดล้อม 
บรรยากาศขององค์กรและสังคม ซึ่งสามารถที่จะแปรปรวนได้ตามสภาวการณ์” 

สมมติฐานการวิจัยที่ 5 การใช้ประโยชน์จากระบบอินทราเน็ต มีความสัมพันธ์กับ
ความพึงพอใจจากการใช้ระบบอินทราเน็ต พบว่า การใช้ประโยชน์จากระบบอินทราเน็ตโดยรวมมี
ความสัมพันธ์กับความพึงพอใจจากการใช้ระบบอินทราเน็ตมีค่าเป็นบวก หมายถึง เมื่อมีการใช้
ประโยชน์จากระบบอินทราเน็ตโดยรวมในทางบวก ความพึงพอใจจากการใช้ระบบอินทราเน็ตก็จะสูง
ตามไปด้วย สอดคล้องกับ ปทุมวดี แสงสุข (2547) ทีไ่ด้กล่าวถึงประโยชน์ของการน าระบบอินทราเน็ต
มาใช้ในองค์การ การน าระบบอินทราเน็ตมาใช้ในองค์กรนั้นมีประโยชน์ ช่วยในการติดต่อสื่อสารของ
องค์กรอย่างมีประสิทธิภาพการจัดท าแผน แพร่ข้อมูล ข่าวสารที่ต้องการสื่อสารให้ทราบได้ง่าย และ
รวดเร็วเนื่องจากเจ้าของข้อมูลสามารถปรับปรุงข้อมูลให้ทันสมัยได้ตลอดเวลา ในขณะที่ผู้ที่ต้องการ
ข้อมูลก็สามารถเรียกดูข้อมูลล่าสุดได้จากเจ้าของโดยตรงในเวลาที่ต้องการ ท าให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้อง
และรวดเร็วตามท่ีต้องการ อีกท้ังไม่ต้องเสียเวลาในการขอข้อมูลอีกด้วย 

 
ข้อเสนอแนะจากการวิจัย 

 
1. จากการศึกษา พบว่า ส่วนใหญ่บุคลากรส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบ

ราชการมีความช านาญในการใช้งานระบบอินทราเน็ตบางส่วนเท่านั้น ดังนั้น ควรมีจัดอบรมให้ความรู้
แก่บุคลากรเกี่ยวกับการใช้บริการระบบอินทราเน็ตอย่างจริงจัง เพ่ือบุคลากรได้มีความรู้ ความเข้าใจ 
และสามารถเข้าไปใช้บริการระบบอินทราเน็ตให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

2. จากการศึกษา พบว่า ปัญหา อุปสรรคด้านความล่าช้าของอินเทอร์เน็ตอยู่ในระดับ
ปานกลาง ดังนั้นควรมีการพัฒนาระบบอินเทอร์เน็ตให้รวดเร็วมากยิ่งขึ้น เพื่อตอบสนองความต้องการ
ของบุคลากรในการสนับสนุนการด าเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด 

3. จากการศึกษา พบว่า การเชื่อมต่อของระบบขัดข้อง ยังเป็นปัญหา อุปสรรคจากการ
ใช้ระบบอินทราเน็ต เมื่อการเชื่อมต่อของระบบขัดข้อง ส่งผลให้การท างานอาจเกิดการผิดพลาดหรือ
ก่อให้เกิดความเสียหายด้านข้อมูลขณะท างานได้ ดังนั้น ควรมีการแก้ไขอย่างทันท่วงที 
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4. ผู้ศึกษาเห็นว่า ควรมีการน าเสนอข้อมูลที่ทันสมัยตลอดเวลา ง่ายต่อการสืบค้น 
นอกเหนือจากการน าเสนอข่าวสารความเคลื่อนไหวขององค์กร เช่น จ านวนบุคลากรในปัจจุบัน 
ต าแหน่ง รวมถึงกฎหมายและระเบียบการต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับองค์กรที่มีการเปลี่ยนแปลง เป็นต้น  

5. ผู้ศึกษาเห็นว่า ควรจัดรูปแบบการบริการผ่านระบบอินทราเน็ตให้เข้าใจง่าย ไม่
ซับซ้อนต่อการใช้บริการ และได้รับการตอบสนองจากระบบทันที เช่น ระบบการจองยานพาหนะ 
ระบบการจองห้องประชุม เป็นต้น 

 
ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยในอนาคต 

 
1. การศึกษาครั้งนี้ เป็นการศึกษาถึงการใช้ประโยชน์และความพึงพอใจของบุคลากร

ส านักงานพัฒนาระบบราชการ รวมทั้งสรุปความคิดเห็น ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมเกี่ยวกับการใช้งานของ
ระบบอินทราเน็ตเท่านั้น ดังนั้น ผู้ศึกษาเห็นว่า ในการศึกษาครั้งต่อไปควรลงในรายละเอียดในแต่ละ
ปัจจัยที่มีผลในการพัฒนาระบบอินทราเน็ต ทั้งด้านการออกแบบและรูปแบบการใช้งานในระบบ 

2. ในการศึกษาครั้งนี้ผู้ศึกษาท าการศึกษาเพียงเฉพาะการเปิดรับ การใช้ประโยชน์และ
ความพึงพอใจจากระบบอินทราเน็ตโดยรวมเท่านั้น ดังนั้น ผู้ศึกษาเห็นว่าในการศึกษาครั้งต่อไปควร
ท าการศึกษาความต้องการของบุคลากรที่มีต่อระบบอินทราเน็ต โดยระบุในแต่ละคอลัมน์ว่าบุคลากร
หรือผู้ใช้มีความต้องการพัฒนาไปในรูปแบบใด เช่น ระบบ e-office ส าหรับการรับส่งข้อมูลเอกสาร
ทางราชการ ว่าควรจะมีการป้องกันและเก็บเป็นชั้นความลับมากขึ้นอย่างไร  เป็นต้น เพ่ือน ามา
ปรับปรุงและพัฒนาระบบต่อไปในอนาคต 

3. ในการศึกษาครั้งต่อไป ควรมีการศึกษาจากกลุ่มตัวอย่างภายนอกองค์กรที่มีการ
ท างานร่วมกับส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ เพื่อน าข้อมูลที่ได้จากการศึกษามาท าการ
เปรียบเทียบด้านการใช้ประโยชน์ หรือด้านความพึงพอใจจากการใช้ระบบอินทราเน็ตที่สามารถน ามา
ประยุกต์ใช้หรือปรับปรุงพัฒนาระบบอินทราเน็ตต่อไป 

4. ระเบียบวิธีวิจัยในการศึกษาครั้งนี้ เป็นการใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บ
ข้อมูลเพียงอย่างเดียว ดังนั้นในการศึกษาครั้งต่อไประเบียบวิธีวิจัยควรมีการอภิปรายกลุ่มในการเก็บ
ข้อมูล เพ่ือจะได้เก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ระบบอินทราเน็ตโดยตรง ซึ่งจะได้ข้อมูลที่ตรงตาม
ความต้องการของกลุ่มตัวอย่างที่สามารถน าไปปรับปรุงและพัฒนาระบบต่อไป 
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