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บทคัดย่อ 
 

คราวด์ซอร์สซิงถือเป็นสิงสําคญัสําหรับองค์กรทีต้องการเพิมประสิทธิภาพและความ
น่าเชือถือสําหรับการติดตอ่สือสาร และการแลกเปลียนข้อมลูและความรู้ระหว่างพนกังาน ซึงการ
นําแนวความคิดและเทคโนโลยีใหม่ๆมาใช้จะทําให้เกิดโอกาสใหม่ๆและความท้าทาย เนืองจาก
ระบบสารสนเทศทีใช้อินเตอร์เน็ตตลอดการทํางานมีการเปลียนแปลงวิธีการทํางานของพนกังาน
และวิธีการทีพวกเขามีปฏิสมัพนัธ์กับเพือนร่วมงาน(Trkman & Trkman, 2009) ซึงอาจจะนําไปสู่
ความขัดแย้งในองค์กรวิธีแก้ไขความขัดแย้งของพนักงานในองค์กรนันหัวหน้างานผู้ มีหน้าที
รับผิดชอบดแูลลูกน้องจะต้องทําหน้าทีให้คําปรึกษาและคําแนะนําในการทํางานมากกว่าการสงั
การ(Rothwell, ) การศึกษานี เพือทีจะเข้าใจถึงปัจจยัทีมีผลต่อการนําคราวด์ซอร์สซิงมาใช้
เพือแก้ไขปัญหาภายในองค์กร โดยใช้แบบจําลองความสําเร็จของระบบสารสนเทศ (Delone & 

McLean, )มาประยุกต์เป็นกรอบแนวคิดในการวิจัย และนําปัจจัยทีมีความสําคัญต่อ
แรงจูงใจ มาขยายขอบเขตในการศึกษา งานวิจยันีเป็นการวิจยัเชิงสํารวจโดยรวบรวมข้อมูลจาก
พนักงานในองค์กรต่างๆทีมีการใช้งานระบบสารสนเทศจํานวน 310 ชุด และนําข้อมูลทีได้มา
วิเคราะห์สมการการถดถอยโดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูป SPSS เพือศึกษาปัจจัยทีมีผลต่อการนํา
คราวด์ซอร์สซิงมาใช้เพือแก้ไขปัญหาภายในองค์กร ผลของงานวิจยันีแสดงให้เห็นวา่ คณุภาพของ
ข้อมูล คุณภาพของระบบ คุณภาพของผู้ ใช้ แรงจูงใจทีเกิดจากภายในและแรงจูงใจทีเกิดจาก
ภายนอกส่งผลต่อความตงัใจทีจะใช้งานระบบคราวด์ซอร์สซิงในการแก้ปัญหาทีเกิดขึนภายใน
องค์กร โดยทีคณุภาพของผู้ ใช้ส่งผลตอ่คณุภาพของข้อมูล นนัคือหากผู้ ใช้มีคณุภาพ ข้อมูลทีได้ก็
จะมีคณุภาพด้วยนนัเอง โดยความตงัใจทีจะใช้ส่งผลโดยตรงต่อการใช้งานจริงของระบบและจะ
ส่งผลตอ่ประโยชน์ทีได้รับจากการใช้ระบบคราวด์ซอร์สซิงในการแก้ปัญหาทีเกิดขนึภายในองค์กร  
งานวิจัยต่อเนืองสามารถศึกษาเพิมเติมในปัจจัยอืนๆ โดยสามารถสร้างความสัมพันธ์ระหว่าง
ลกัษณะองค์กร ทีส่งผลตอ่แรงจูงใจในแต่ละประเภท ประโยชน์ทีได้จากงานวิจยันี ทําให้สามารถ
นําไปใช้เป็นแนวทางสําหรับองค์กรเพือนําไปส่งเสริมให้เกิดการใช้งานคราวด์ซอร์สซิงทีประสบ
ความสําเร็จ ในการพิจารณาถึงองค์ประกอบด้านการรับรู้คุณภาพของผู้ ใช้ และสร้างแรงจูงใจ
เพือให้เกิดการใช้งานมากขนึเพือนําไปสูค่วามสําเร็จขององค์กรเพือให้เกิดประโยชน์สงูสดุนนัเอง 
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Abstract 
 

Crowdsourcing is important for organizations to improve performance and 

reliability for communication and exchange of information and knowledge between 

employees.  The introduction of new concepts and technologies used will provide new 

opportunities and challenges because the system uses the Internet at work has 

changed the way that employees work and how they interact with their colleagues 

(Trkman & Trkman, 2009), which may lead to conflict in the organization. To resolve the 

conflict, the chief of staff in the organization who is responsible for his acts will be to 

provide advice and guidance in order to work. ( Rothwell, 2010)  This study in order to 

understand the factors that affect crowdsourcing used to solve problems within the 

organization.  The use of information systems success model (Delone & McLean, 1992) 
developed a conceptual framework for the research. The factors those are important to 

motivation to expand the scope of the study.  This research is a survey research by 

gathering information from employees in organizations that use information systems of 

the 310 employee responses and the data were analyzed by regression using the 

software package SPSS to determine the factors affecting the crowdsourcing used to 

solve the problem within the organization.  The results of this study demonstrate that 

quality of the information, quality of the system, quality of the crowd, intrinsic motivation 

and extrinsic motivation to affect the intention to use crowdsourcing to solve problems 

within the organization.  The quality of the crowd affects the quality of the information. 
That is, if the crowd is quality, the information is quality also.  The intention to use 

crowdsourcing system is a direct impact on the actual use of the system and will affect 

the benefits of use crowdsourcing to solve problems within the organization.  Research 

continues to study in other factors.  You can build a relationship between the 

organizations that affect the motivation of each type. The benefits of this research, It can 

be used as a guide for organizations to promote the use of crowdsourcing.  In 

considering the elements of the perceived quality of the crowd and motivation to 

achieve more active, leading to the success of the organization to maximize it. 
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