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บทคัดยอ 

 

การคนควาอิสระนี้มีวัตถุประสงคในการศึกษาปจจัยที่สงผลตอการยอมรับการใชระบบ

ศาลอิเล็กทรอนิกส (e-Court) ของขาราชการตุลาการศาลยุติธรรมไทย เพ่ือสามารถนําขอมูลที่ไดจาก

การศึกษาไปใชในการกําหนดแนวทางเตรียมความพรอม เพ่ือท่ีจะพัฒนาและนําระบบศาล

อิเล็กทรอนิกส รวมถึงระบบสารสนเทศอ่ืนๆที่มีลักษณะคลายกันนี้ มาประยุกตใชดําเนินงานของศาล

ในอนาคต เพ่ือใหเกิดการปรับตัวในองคกรในการยอมรับการใชระบบสารสนเทศ อันจะนําไปสูความ

รวมมือในการใชงานระบบศาลอิเล็กทรอนิกสใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

โดยการศึกษาในครั้งน้ี ไดนําทฤษฎีการยอมรับเทคโนโลยี Technology Acceptance 

Model (TAM) ซึ่งเปนแบบจําลองการยอมรับเทคโนโลยีที่นักวิจัยดานเทคโนโลยีสารสนเทศยอมรับ

และใชกันอยางกวางขวาง รวมถึงแนวคิดและงานวิจัยที่เกี่ยวของ มาเปนกรอบในการศึกษาวิจัยการ

ยอมรับการใช เทคโนโลยีสารสนเทศ ในมุมมองความแตกตางของแตละบุคคล (Individual 

Differences) สําหรับประชากรในการศึกษา คือ ผูพิพากษาศาลชั้นตนและผูชวยผูพิพากษา และใช

เทคนิคการวิจัยเชิงสํารวจ ซึ่งเก็บขอมูลความคิดเห็นตอปจจัยที่สงผลตอการยอมรับในการใชระบบ

ศาลอิเล็กทรอนิกสดวยแบบสอบถาม ซึ่งไดรับกลับคืนมาจํานวน 343 ฉบับ การวิเคราะหขอมูล

ดําเนินการดวยโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ SPSS โดยทดสอบสมมติฐานดวยสถิติการวิเคราะหการ

ถดถอยเชิงเสนแบบพหุ (Multiple Regression Analysis)  

ผลการศึกษาพบวา ปจจัยที่สงผลตอความต้ังใจใชระบบศาลอิเล็กทรอนิกส มี 3 ปจจัย 

คือ การรับรูวาเทคโนโลยีสารสนเทศมีประโยชน การรับรูวาเทคโนโลยีสารสนเทศใชงานงายและ
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บรรทัดฐาน โดยมี 9 ปจจัยภายนอกที่สงผลตอการรับรูวาเทคโนโลยีสารสนเทศมีประโยชน ไดแก 

ปจจัยบรรทัดฐาน ภาพลักษณ ความเกี่ยวของสัมพันธกับงาน คุณภาพของผลลัพท การสื่อสารถึง

ผลลัพธ พ้ืนหลังประสบการณ  การอบรมการใชงาน การสนับสนุนจากองคกรและการรับรูวา

เทคโนโลยีสารสนเทศใชงานงาย และมี 3 ปจจัยภายนอกที่สงผลตอการรับรูวาเทคโนโลยีสารสนเทศ

ใชงานงาย ไดแก พ้ืนหลังประสบการณ การอบรมการใชงานและการสนับสนุนจากองคกร สําหรับ

ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอความต้ังใจใชระบบศาลอิเล็กทรอนิกสของกลุมผูพิพากษามากที่สุด คือ การรับรู

วาเทคโนโลยีสารสนเทศมีประโยชน ซึ่งมีปจจัยภายนอกที่สําคัญที่สุดตอปจจัยดังกลาวคือ ความ

เกี่ยวของสัมพันธกับงาน ดังนั้นผูบริหารศาลยุติธรรมควรใหความสําคัญกับปจจัยดังกลาวเปนอันดับ

แรก เนื่องจากเปนกลไกสําคัญที่สามารถกระตุนบุคคลากรกลุมผูพิพากษาใหเกิดความตั้งใจในการ

ปรับตัวเพ่ือใชระบบศาลอิเล็กทรอนิกส อันจะนําไปสูความรวมมือในการใชระบบดังกลาวตามความ

คาดหวังขององคกรตอไป  
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ABSTRACT 

 

Information and communication technology (ICT) is increasingly used and 

applied in court processes worldwide. This paper aims to explore factors influencing 

behavioral intention of information system use by judges in court of justice for e-

Court initiative in Thailand. The result can be useful in preparing and managing the 

people adoption within organization and finally brings the success of using 

information system in the future. 

The study used Technology Acceptance Model (TAM) to measure the 

judges’ acceptance by applied the quantitative research methodology for gathering 

data using questionnaire. The questionnaire was measured the perceptions on 

acceptance factors and find the relationship between 8  external factors (Individual 

Differences) and dependent factors within the research framework of the study. 

There were 3 4 3  questionnaires returned then data was analyzed by statistical 

methods using SPSS. 

The study analysis shows that the external factors influencing judges’ 

perception on e-Court use acceptance were: subjective norm, image, job relevance, 

output quality, result demonstrability, prior experience, training and organization 

support. However, job relevance is the important factor influencing perceived 
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usefulness while prior experience is the strong factor influencing perceived ease of 

use. And perceived usefulness plays the most importance role that lead to the 

acceptance of e-Court use by judges. 

The research outcome can provide useful information to assist the 

organization improving the capacity for success in implementing the e-Court initiative. 

Moreover, the study can also proceed as a guideline for the e-Court initiative 

implementation in Thailand. 
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