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บทคัดย่ อ
งานวิจยั นีเป็ นงานวิจยั ทีทําการศึกษาเกียวกับปั จจัยทีมีอิทธิพลต่อการยอมรับการใช้
งานโปรแกรมในกลุ่มซอฟต์แวร์ รหัสเปิ ด ซึงมีพืนฐานการศึกษาจากทฤษฎีการยอมรับการใช้ งาน
เทคโนโลยี (TAM) และทฤษฎีการแพร่กระจายนวัตกรรม (DOI) โดยศึกษาอิทธิพลต่อการยอมรับ
ั
และปั จจัยอืนๆ
การใช้ งานโปรแกรมในกลุ่มซอฟต์แวร์ รหัสเปิ ดของปั จจัย ภายในของทฤษฎีทงสอง
ซึงประกอบด้ วยปั จจัยหลัก 10 ปั จจัย ได้ แก่ 1) คุณภาพของซอฟต์แวร์ 2) ความสามารถของระบบ
การทํางาน 3) อิทธิพ ลทางสังคม 4) ความยืดหยุ่นของซอฟต์แวร์ 5) การรับรู้ ประโยชน์ในการใช้
งาน 6) การรับรู้ความง่ายในการใช้ งาน 7) คุณภาพของบริ การ 8) ความเข้ ากันได้ 9) ความตังใจที
จะใช้ งาน และ 10) การใช้ งานจริง
สําหรับวิธีการวิจยั ผู้วิจยั ได้ เก็บรวบรวมข้ อมูลด้ วยวิธีการกระจายแบบสอบถาม ทัง
ในรู ป แบบการจัดการเอกสารออนไลน์ (Google Docs) และในรู ป แบบเอกสาร โดยใช้ เวลา 2
สัป ดาห์ ใ นการเก็ บ รวบรวมข้ อมู ล โดยมี ผ้ ู ตอบแบบสอบถามทังหมดจํ า นวน 305 ชุ ด เป็ น
แบบสอบถามทีครบถ้ วนสมบูรณ์ ซึ งสามารถนําไปใช้ วิเคราะห์ผลจํานวน 298 ชุด ซึงผู้วิจยั ได้ นํา
ข้ อ มู ล ทังหมดที มี ค วามสมบู ร ณ์ ม าวิ เคราะห์ ส มการถดถอย (Regression Analysis) เพื อหา
ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระและตัวแปรตาม รวมทังหาปั จจัยเชิงสาเหตุทีมีอิทธิพลต่อการ
ยอมรับการใช้ งานโปรแกรมในกลุม่ ซอฟต์แวร์ รหัสเปิ ดด้ วยโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ
ผลการวิจยั แสดงให้ เห็นว่าผู้ใช้ งานโปรแกรมในกลุ่มซอฟต์แวร์ รหัสเปิ ด สามารถรับรู้
ประโยชน์ในการใช้ งานได้ จากคุณ ภาพของซอฟต์แวร์ ความสามารถของระบบการทํางาน และ
อิทธิพลทางสังคม รวมทังสามารถรับรู้ความง่ายในการใช้ งานได้ จากความสามารถของระบบการ
ทํางาน อิทธิพลทางสังคม และความยืดหยุน่ ของซอฟต์แวร์ ซึงจะส่งผลโดยตรงต่อความตังใจทีจะ
ใช้ งาน นอกจากนียังพบว่าคุณภาพของบริ การและความเข้ ากันได้ ยังส่งผลต่อความตังใจทีจะใช้
งาน จนนําไปสูก่ ารยอมรับการใช้ งานในทีสุด
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Abstract
This research study on factors influencing the adoption of open source
software was developed from User Acceptance Model of Open Source Software that
based on Technology Acceptance Model ( TAM) . In addition, we added 2 factors:
compatibility and service quality for the study.
For methodology, we collected data by distributing questionnaires in the
form of online document and papers and spent 2 weeks in the collection of data. The
respondents were a total of 305 sets, which can be used to analyze the results of 298
sets. We used the data that has complete analysis of the regression to determine the
relationship between the independent variables and the dependent variable and
determine cause of factors influencing the adoption of open source software with
applications packages in statistical.
The results showed that compatibility and service quality will affect the
intention to use and adopt open source software.
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