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บทคัดยอ
การไฟฟ%าฝ'ายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) ไดดําเนินนโยบายพัฒนาองค.กรใหเป@น
องค. ก รแหงการเรี ย นรู ตั้ ง แตป7 2553 เพื่ อ ใหบุ ค ลากรมี ค วามเชี่ ย วชาญในภาระกิ จ หลั ก ที่ ไ ดรั บ
มอบหมายและเพื่อพัฒนาไปสูองค.กรที่มีสมรรถนะสูง ดังนั้นงานวิจัยนี้จึงมุงศึกษาถึงปจจัยดาน
องค.กร ดานผูใช และดานระบบที่มีอิทธิพลตอการใชงานระบบการจัดการความรูของ กฟผ. โดยใน
การพัฒนากรอบการวิจัยนี้อางอิงจากตัวแบบความสําเร็จของระบบสารสนเทศของ Delone &
Mclean (2003) และทฤษฎีการยอมรับการใชเทคโนโลยี (Technology Acceptance Model หรือ
TAM)
งานวิจัยนี้รวบรวมขอมูลโดยใชแบบสอบถามทั้งสิ้นจํานวน 257 ชุด จากพนักงาน กฟผ.
มาทําการวิเคราะห.สมการถดถอยโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ เพื่อหาความสัมพันธ.ระหวาง
ปจจัยตางๆที่สงผลตอการใชงานระบบการจัดการความรู โดยผลการงานวิจัยแสดงใหเห็นวา คุณภาพ
ของระบบและคุณภาพของขอมูลที่ไดจากระบบสงผลตอความพึงพอใจของผูใชและความตั้งใจใชงาน
ระบบ โดยความตั้งใจใชงานระบบ และการสนั บสนุนจากผูบริหารทั้งในดานงบประมาณและการ
ฝ\กอบรมสงผลตอการใชงานระบบการจัดการความรู ในขณะที่วัฒนธรรมองค.กรมีความสัมพันธ.กับ
การใชงานระบบการจัดการความรูอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ
ดังนั้นผลของงานวิจัยนี้จึงเป@นการยืนยันทั้งทฤษฏี TAM และตัวแบบความสําเร็จการใช
ระบบสารสนเทศของ Delone & Mclean ที่นํามาใชอางอิงเพื่อพัฒนากรอบการวิจัยนี้ นอกจากนี้
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องค.กรยังไดรับประโยชน.จากงานวิจัยนี้โดยสามารถนําผลการวิจัยไปเป@นแนวทางในการพัฒนาและ
บริหารจัดการระบบจัดการความรูเพื่อใหเกิดการใชงานระบบดังกลาว
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ABSTRACT
Electricity Generating Authority of Thailand (EGAT) has been operating
according to development policy to improve organization to be learning organization
and moreover, for personnel improvement to be core business expertise, which lead
the organization to be High Performance Organization (HPO) since 2010. Therefore,
this study intently studies in which conditions or factors about organization
environment, user and system itself would influence EGAT knowledge management
system (KMS). For this study perspective, the Delone & Mclean of information success
model 2003 and Technology Acceptance Model (TAM) have been referred.
257 copies of questionnaire done by EGAT headquarters staffs have been
collected and analyzed regression by statistical software for finding out relationship
between which factors effecting KMS Usage. The research result shows that system
and information quality affect user’s satisfaction to access the system. Besides,
accessibility, management level support, budget and training also affect to the KMS
Usage.
The result obviously conforms to the TAM theory and the Theory of
information success model (Delone & Mclean, 2003) which is referred in this study.

(4)
This result can be used as system development guidance to manage and improve
existing KMS to convince employee to use the system more frequent
Keywords: Knowledge management, TAM, Organization Culture, Information quality,
System quality

