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หัวขอการคนควาอิสระ ปจจัยของสมรรถนะทางเทคโนโลยีและการสั่งสมความรู
ความเชี่ยวชาญของบุคลากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีมี
อิทธิพลตอการสรางนวัตกรรมดวยเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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บทคัดยอ 

 

บุคลากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศมีความสําคัญตอองคกรและประเทศในการปฏิรูป
ประเทศไทยโดยใชโมเดลไทยแลนด 4.0 ซึ่งเปนการขับเคลื่อนดวยเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือใหเกิด
นวัตกรรม ดังนั้นงานวิจัยเชิงปริมาณนี้จึงมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาถึงปจจัยสมรรถนะทางเทคโนโลยี
และการสั่งสมความรูความเชี่ยวชาญของบุคลากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่มีอิทธิพลตอการสราง
นวัตกรรมดวยเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยพัฒนากรอบการวิจัยจากทฤษฏีสมรรถนะทางเทคโนโลยี
สารสนเทศและทฤษฏีการส่ังสมความเชี่ยวชาญในสายอาชีพ และใชแบบสอบถามออนไลนเปน
เครื่องมือสําหรับเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยางจํานวน 250 คน ซึ่งทํางานดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
จากนั้นนําขอมูลจากแบบสอบถามที่ตอบกลับมาวิเคราะหตัวแบบสมการโครงสราง (Structural 

Equation Modeling) ดวยการวิเคราะหเสนทาง (Path Analysis) เพ่ือวิเคราะหอิทธิพลระหวาง 
ตัวแปรในการทดสอบสมมติฐาน  

ผลการวิจัยพบวา ปจจัยสมรรถนะทางเทคโนโลยีและการสั่งสมความรูความเชี่ยวชาญ
ของบุคลากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศ มีอิทธิพลตอการสรางนวัตกรรมดวยเทคโนโลยีสารสนเทศ 
โดยโมเดลอิทธิพลเชิงโครงสรางความสัมพันธเชิงสาเหตุสอดคลองกับขอมูลประจักษ ดวยคาดัชนี
ความเหมาะสม Chi-square = 445.370, Df = 417, Chi-square. / df = 1.068, P-value = 0.163, 

RMR = 0.036, GFI = 0.954, RMSEA =0.017, CFI = 0.994, AGFI = 0.921 และตัวแปรสังเกต 
มีคาน้ําหนักองคประกอบที่มากวา 0.6 และคาความนาเชื่อถืออยูระหวาง 0.732 – 0.953 นอกจากนี้
ยังพบวา สมรรถนะทางเทคโนโลยีของบุคลากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศ มีอิทธิพลมากกวาการส่ังสม
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บุคลากรดานเททคโนโลยีสารรสนเทศมีความสสําคัญตอองคกกรและปประะเทศใ
เทศศไทยโดยใชโมมเดดลไททยแลนนด 4.00 ซึ่งเปปนนการขับเคล่ือนดดวยเททคคโโนโลยีสสารสนเท
กรรรม ดดังน้ันงานวิจัยเชิงปริมาาณณนี้จึงมีวัตถุปประสงคเพพ่ืือศึกษาถึงปปจจัยสมรรถนะท
การสส่ัังสมความรูความเชี่ยววชาญญของบุคลาากกรดานเทคโนโลยยีสารสนเทศ ที่มีอิทธิพล
กรรมดวยยเทคโนโลยีสสารสนเทศ โโดยยพพัฒนากกรอบการวิจัยจากทฤฤษฏีสมรรรถนะทา
สนเทศและทฤษฏีการส่ังสมคววาามเชี่ยวชาญในสายยอาชีพ แและใใชชแแบบบสอบถามอ
องมือสําหรับเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยาางงจจํานววน 2550 คนน ซึ่งงทํางานดานเทคโนโล
น้ันนําขอมูลจากแบบสสอบบถามทที่ตตอบกลับบมาวิเคราาะหหตัวแบบสมการโครงสราง
ation Modeling) ดวยการวิเเคราะหเสนทาง (Pathh Analysis) เพ่ือวิเคราะหอิท
ปรในการทดสอบสมมติฐาน
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ความรูความเชี่ยวชาญ โดยองคประกอบของปจจัยท้ังสองที่มีอิทธิพลตอการสรางนวัตกรรมดวย
เทคโนโลยีสารสนเทศมากที่สุด 3 ลําดับแรกคือ การถายทอดความรูดานเทคโนโลยีสารสนเทศ   
แรงจูงใจที่จะเรียนรูดานเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ิมเติม และทักษะดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

นอกจากผลของงานวิจัยนี้จะสนับสนุนทฤษฏีสมรรถนะทางเทคโนโลยีสารสนเทศและ
ทฤษฏีการส่ังสมความเชี่ยวชาญในสายอาชีพแลว หนวยงานทั้งภาครัฐและองคกรเอกชนยังสามารถ
นําไปเปนทางสําหรับกําหนดนโยบายขององคกรในการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรดานเทคโนโลยี
สารสนเทศในอนาคตได   
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ABSTRACT 

 

The Thailand 4. 0 economic model, aimed at pulling the Kingdom out of 

the middle- income trap, relies on technological innovation.  How technology 

competency and knowledge and expertise accumulation of information technology 

( IT)  personnel influences innovation was studied in Thailand.  Data was gathered by 

online questionnaire.  Samples were 250 residents of the Bangkok Metropolitan Area 

(BMA) , all familiar with IT.  They were contacted by email, Facebook, Line, and other 

social media. Data was analyzed by Cronbach’s alpha for reliability.  Exploratory factor 

analysis (EFA)  was used to decrease variables, and recheck questionnaire reliability. 
Confirmatory factor analysis (CFA)  and structural equation modeling (SEM)  with path 

analysis were also employed.  
Results were a factor loading variance over 0. 6, with  reliability between 

0.732 and 0.953. The structural causal relationship model fit empirical data. Fit indices 

were chi-square = 445.370, Df = 417, chi-square. / df = 1.068, p-value = 0.163, root 

mean square residual ( RMR)  =  0. 036, GFI =  0. 954, root mean square error of 

approximation (RMSEA)  =  0. 017, comparative fit index (CFI)  =  0. 994, and adjusted 

Ref. code: 25605902037026QBR

g y

partment/Faculty/yy University Manaagement Information Systems

Coommmerrce and AAcccountancy 

Thammasatt  University

dependenntt Study Advisor Assosc.Prof. Paanjarasee Punnachaiya

ademic Yearrs 2017

ABSTRACT

Thee Thailand 4. 0 ecconomic mmodel, aimed at pulling the Kingd

midddle- income trapp, reellies on ttechnological innovation.  Hoow 

mpetencyy and knowledge andd eexpertise accumulation off inforrmmation 

personnel innffluences innovvation was studdied in Thhaillandd..  Daata was g

ne questionnnaire.  Sammples were 225500 reesidennts oof the Banggkkok Metrop

A) , all familiar with IT.  Theyy were coontactedd bbyy eemail, Facebook, Line

al media. Data was analyzzed by Cronbach’s allpha for reliability.  Explor

lysis (EFA) was used to decrease variables and recheck questionnaire



(4) 

 

goodness of fit index (AGFI) = 0.921.These findings suggest that technology competency 

was most influential, in transferring information technology, learning motivation, and 

IT skills, in decreasing order of importance.  Governmental and non- governmental 

organizations might use this information to formulate corporate policy to develop IT 

personnel, following IT and expertise accumulation theories. 
 

Keywords: Technology competency, Accumulation of knowledge and expertise,   

Innovation 
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