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บทคดัย่อ 
 

 การคน้ควา้อิสระนีมีวตัถุประสงค์เพือศึกษา 1) ลกัษณะการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศของ

คนพิการทางการเคลือนไหว 2) ความพึงพอใจการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศของคนพิการ 3) วเิคราะห์

ลกัษณะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของคนพิการมีผลต่อคุณภาพชีวิตคนพิการ และ 4) วิเคราะห์

ความสมัพนัธ์ระหว่างความพึงพอใจการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศกบัคุณภาพชีวิตคนพิการ 

 กลุ่มตัวอย่างได้แก่ คนพิการทีอาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานคร นนทบุรี ปทุมธานี และ

สมทุรปราการ จาํนวน 420 ตวัอยา่ง โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเครืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล สถิติ

ทีใชน้าํมาใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ สถิติเชิงพรรณนา ประกอบดว้ยความถี ร้อยละ ค่าเฉลีย และ

ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน และสถิติเชิงอนุมาน ประกอบด้วย Independent Sample t-test, One-way 

ANOVA, LSD (Least Significant Difference) และค่าสัมประสิทธิสหสมัพนัธ์ของเพยีร์สัน 

 ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศชาย อายุระหว่าง 26 ถึง 35 ปี มีความ

พิการมากกว่า 20 ปี รายไดต่้อเดือนอยู่ระหว่าง 5,001 ถึง 10,000 บาท การศึกษาอยู่ในระดบัตาํกว่า

ปริญญาตรี  ประกอบอาชีพเป็นพนกังานหรือลูกจา้งบริษทัเอกชน ใชง้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 3 ถึง 

4 ชวัโมง โดยมีอยู่ในช่วงเวลา 18.01 น. ถึง 24.00 น. วตัถุประสงค์ในการใชเ้พือความบนัเทิง ดูหนัง 

ฟังเพลง เล่นเกมส์ สถานทีใช้ในทีพกัอาศัย และใช้งานบนมือถือสมาร์ทโฟนเป็นหลกั ส่วนใหญ่มี

ความพึงพอใจในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก และมีคุณภาพชีวิตคน

พิการโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เช่นกัน ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ขอ้มูลด้านเพศ ระดับ

การศึกษา มีระดบัความพึงพอใจในการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศแตกต่างกนั อยา่งมีนยัสาํคญัทีระดับ 

0.05 ส่วนข้อมูลลักษณะการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านช่วงเวลาทีใช้ วตัถุประสงค์ และ

สถานทีทีใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ มีระดบัความพึงพอใจในการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศแตกต่างกนั 

อย่างมีนยัสําคญัทีระดบั 0.05 และความพึงพอใจในการใชง้านเทคโนโลยีสารสนเทศโดยภาพรวมมี

ความสมัพนัธ์กบัคุณภาพชีวิตคนพิการโดยภาพรวมอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั 0.05 

คําสําคัญ :  คนพิการ  ความพงึพอใจ  คุณภาพชีวติ 
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ABSTRACT 

 

 The objectives of this independent study were 1) to examine information technology usage 

of the physically disabled,  2) to investigate satisfaction of information technology usage of the 

physically disabled,  3) to analyse the effect of information technology usage of the physically 

disabled on quality of life and 4) to analyse the relationship between satisfaction of information 

technology usage and quality of life.  

 The sample group was 420 people with physical disabilities who lived in Bangkok, 

Nonthaburi, Patumthani and Samutprakarn. The instrument used in this study was a self-administered 

questionnaire. Statistics used to analyse the data were descriptive statistics including frequency, 

percentage, average or arithmetic mean and standard deviation and inferential statistics including 

independent Sample t-test, One-way ANOVA, LSD (Least Significant Difference) and Pearson's 

Product Moment Correlation Coefficient. 

 The results showed that most respondents were male, aged between 26 and 35 years, 

disabled for more than 20 years, earned an average monthly wage between 5,001 and 10,000 baht, 

educated lower than the bachelor’s degree level, and employees in the private sector. They took 3-4 

hours of using information technology during the time between 6 pm. and 12 pm.  The objectives of 

using information technology were for entertainment, watching movies, listening to music and 

playing games. The place that they mostly used was their residence and mainly used on a smart phone. 

Furthermore, the overall satisfaction of using information technology was at a high level and so was 

the overall quality of life.  The results of hypothesis testing found that the gender and the educational 

level had satisfaction of using information technology differently at the statistical significance of 0.05. 
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In terms of the duration, objectives and places, they had satisfaction of using of using information 

technology differently at the statistical significance of 0.05. The overall satisfaction of using 

information technology correlated with the overall quality of life at the statistical significance of 0.05. 
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ขอ้มูลทีรวบรวมไดจ้ากแบบสอบถามถือเป็นส่วนสําคญัทีทาํให้การศึกษาคน้ควา้อิสระครังนี สาํเร็จ

ลุล่วงไดเ้ป็นอยา่งดี 

 สุดท้ายนีผูศึ้กษาขอกราบขอบพระคุณ บิดา มารดาและครอบครัว ญาติพีน้อง เพือน ๆ 

นกัศึกษาปริญญาโททุกท่าน และผูอ้าํนวยการศูนยฟื์นฟูสมรรถภาพคนงานภาค 1 รวมทงัเจา้หนา้ที

โครงการปริญญาโททีให้การส่งเสริมสนับสนุนให้กําลงัใจและให้ความช่วยเหลือด้วยดีตลอดมา        

ผูศึ้กษาหวงัว่าการศึกษาค้นควา้อิสระฉบับนีจะมีประโยชน์ไม่มากก็น้อยและหากมีข้อผิดพลาด

ประการใดปรากฏในรายงานฉบบันี ผูศึ้กษาขออภยัและนอ้มรับไว ้ณ โอกาสนี 
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ตารางที 4.4  จาํนวนความถีและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจาํแนกระยะเวลา 

 ของความพิการ 64 

ตารางที 4.5  จาํนวนความถีและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจาํแนกตามระดบัการศึกษา 65 

ตารางที 4.6  จาํนวนความถีและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจาํแนกตามรายได ้ 65 

ตารางที 4.7  จาํนวนความถีและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจาํแนกตามอาชีพ 66 
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สารบญัตาราง (ต่อ) 

 

 หนา้ 

ตารางที 4.8 จาํนวนความถีและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจาํแนกตามชวัโมง 

 การใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ 66 

ตารางที 4.9 จาํนวนความถีและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจาํแนกตามช่วงเวลา 

 ใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ 67 

ตารางที 4.10 จาํนวนความถีและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจาํแนกประเภท 

 การใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ 67 

ตารางที 4.11 จาํนวนความถีและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจาํแนกตามสถานที 

 ในการใชง้าน 68 

ตารางที 4.12 จาํนวนความถีและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจาํแนกตามอุปกรณ์ทีใช ้

 เทคโนโลยีสารสนเทศ 69 

ตารางที 4.13 ค่าเฉลีย ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน และระดบัความพึงพอใจของคนพิการ 

 ทางการเคลือนไหวในการใชง้านเทคโนโลยสีารสนเทศ ในภาพรวม 69 

ตารางที 4.14 จาํนวน (ความถี) ร้อยละ ค่าเฉลีย ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน และระดบัความพึงพอใจ 

 ของคนพิการทางการเคลือนไหวในการใชง้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  

 ในดา้นการใหบ้ริการอยา่งเสมอภาคและเท่าเทียม 70 

ตารางที 4.15 จาํนวน (ความถี) ร้อยละ ค่าเฉลีย ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน และระดบัความพึงพอใจ 

 ของคนพิการทางการเคลือนไหวในการใชง้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  

 ในดา้นการให้บริการสะดวกและรวดเร็ว 71 

ตารางที 4.16 จาํนวน (ความถี) ร้อยละ ค่าเฉลีย ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน และระดบัความพึงพอใจ 

 ของคนพิการทางการเคลือนไหวในการใชง้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  

 ในดา้นการให้บริการอย่างเพียงพอ 72 

ตารางที 4.17 จาํนวน (ความถี) ร้อยละ ค่าเฉลีย ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน และระดบัความพึงพอใจ 

 ของคนพิการทางการเคลือนไหวในการใชง้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 ในดา้นการให้บริการอย่างต่อเนือง 73 

 

 



(11) 

สารบญัตาราง (ต่อ) 

 

 หนา้ 

ตารางที 4.18 จาํนวน (ความถี) ร้อยละ ค่าเฉลีย ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน และระดบัความพึงพอใจ 

 ของคนพิการทางการเคลือนไหวในการใชง้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 ในดา้นการให้บริการทีมีความกา้วหนา้ 74 

ตารางที 4.19 จาํนวน (ความถี) ร้อยละ ค่าเฉลีย ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน และระดบัความพึงพอใจ 

 ของคนพิการทางการเคลือนไหวในการใชง้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 ในดา้นประโยชน์ทีไดรั้บ 75 

ตารางที 4.20 ค่าเฉลีย ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน และระดบัคุณภาพชีวิตของคนพิการทาง 

 การเคลือนไหวในการใชง้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ในภาพรวม 76 

ตารางที 4.21 จาํนวน (ความถี) ร้อยละ ค่าเฉลีย ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน และระดบัความคิดเห็น 

 ของคนพิการทางการเคลือนไหวในการใชง้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 ในดา้นร่างกาย 77 

ตารางที 4.22 จาํนวน (ความถี) ร้อยละ ค่าเฉลีย ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน และระดบัความคิดเห็น 

 ของคนพิการทางการเคลือนไหวในการใชง้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 ในดา้นจิตใจ 78 

ตารางที 4.23 จาํนวน (ความถี) ร้อยละ ค่าเฉลีย ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน และระดบัความคิดเห็น 

 ของคนพิการทางการเคลือนไหวในการใชง้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 ในดา้นสมัพนัธภาพกบัสังคม 79 

ตารางที 4.24 จาํนวน (ความถี) ร้อยละ ค่าเฉลีย ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน และระดบัความคิดเห็น 

 ของคนพิการทางการเคลือนไหวในการใชง้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 ในดา้นสิงแวดลอ้ม 80 

ตารางที 4.25 จาํนวน (ความถี) ร้อยละ ค่าเฉลีย ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน และระดบัความคิดเห็น 

 ของคนพิการทางการเคลือนไหวในการใชง้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 ในดา้นการบอกต่อ 81 

ตารางที 4.26 จาํนวน (ความถี) รอ้ยละ ค่าเฉลีย ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน และระดบัความคิดเห็น 

 ของคนพิการทางการเคลือนไหวในการใชง้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 ในดา้นการเผยแพร่ 82 
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 หนา้ 

ตารางที 4.27 จาํนวน (ความถี) ร้อยละ ค่าเฉลีย ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน และระดบัความคิดเห็น 

  ของคนพิการทางการเคลือนไหวในการใชง้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

  ในดา้นการใชง้านซาํ 83 

ตารางที 4.28 แสดงขอ้มูลการทดสอบประชากรศาสตร์ทีแตกต่างกนัส่งผลต่อระดบั 

  ความพึงพอใจในการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ จาํแนกตามเพศ 84 

ตารางที 4.29 แสดงขอ้มูลการทดสอบประชากรศาสตร์ทีแตกต่างกนัส่งผลต่อระดบั 

  ความพึงพอใจในการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ จาํแนกตามอายุ 85 

ตารางที 4.30 แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลียรายคู่ของอายุทีแตกต่างกนัส่งผลต่อความพึงพอใจ 

  ในการใชง้านเทคโนโลยีสารสนเทศทีแตกต่างกนั (ดา้นการใหบ้ริการอย่างต่อเนือง) 86 

ตารางที 4.31  แสดงขอ้มูลการทดสอบความแตกต่างระหว่างปัจจยัส่วนบุคคลส่งผลต่อ 

  ระดบัความพึงพอใจในการใชง้านเทคโนโลยีสารสนเทศทีแตกต่างกนั  

  จาํแนกตามประเภทความพิการ 88 

ตารางที 4.32  แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลียรายคู่ของประเภทความพิการทีแตกต่างกนัส่งผลต่อ 

  ความพึงพอใจในการใชง้านเทคโนโลยีสารสนเทศทีแตกต่างกนั  

  (ดา้นการใหบ้ริการอยา่งเสมอภาคและเท่าเทียม) 89 

ตารางที 4.33 แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลียรายคู่ของประเภทความพิการทีแตกต่างกนัส่งผลต่อ 

  ความพึงพอใจในการใชง้านเทคโนโลยีสารสนเทศทีแตกต่างกนั  

  (ดา้นการใหบ้ริการอยา่งเพียงพอ) 90 

ตารางที 4.34  แสดงขอ้มูลการทดสอบความแตกต่างระหว่างปัจจยัส่วนบุคคลส่งผลต่อ 

  ระดบัความพึงพอใจในการใชง้านเทคโนโลยสีารสนเทศทีแตกต่างกนั 

  จาํแนกตามระยะเวลาของความพิการ 91 

ตารางที 4.35 แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลียรายคู่ของระยะเวลาของพิการทีแตกต่างกนั 

  ส่งผลต่อความพึงพอใจในการใชง้านเทคโนโลยีสารสนเทศทีแตกต่างกนั  

  (ดา้นประโยชนที์ไดรั้บ) 92 
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สารบญัตาราง (ต่อ) 

 

 หนา้ 

ตารางที 4.36 แสดงขอ้มูลการทดสอบความแตกต่างระหวา่งปัจจยัส่วนบุคคลส่งผลตอ่ 

  ระดบัความพึงพอใจในการใชง้านเทคโนโลยสีารสนเทศทีแตกต่างกนั  

  จาํแนกตามระดบัการศึกษา 93 

ตารางที 4.37 แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลียรายคู่ของระดบัการศึกษาทีแตกต่างกนัส่งผลต่อ 

  ความพึงพอใจในการใชง้านเทคโนโลยีสารสนเทศทีแตกต่างกนั  

  (ดา้นการใหบ้ริการอยา่งเสมอภาคและเท่าเทียม) 95 

ตารางที 4.38 แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลียรายคู่ของระดบัการศึกษาทีแตกต่างกนัส่งผลต่อ 

  ความพึงพอใจในการใชง้านเทคโนโลยีสารสนเทศทีแตกต่างกนั  

  (ดา้นการใหบ้ริการสะดวกและรวดเร็ว) 96 

ตารางที 4.39 แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลียรายคู่ของระดบัการศึกษาทีแตกต่างกนัส่งผลต่อ 

  ความพึงพอใจในการใชง้านเทคโนโลยีสารสนเทศทีแตกต่างกนั  

  (ดา้นการใหบ้ริการอยา่งเพียงพอ) 97 

ตารางที 4.40 แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลียรายคู่ของระดบัการศึกษาทีแตกต่างกนัส่งผลต่อ 

  ความพึงพอใจในการใชง้านเทคโนโลยีสารสนเทศทีแตกต่างกนั  

  (ดา้นการใหบ้ริการทีมีความกา้วหนา้) 98 

ตารางที 4.41 แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลียรายคู่ของระดบัการศึกษาทีแตกต่างกนัส่งผลต่อ 

  ความพึงพอใจในการใชง้านเทคโนโลยีสารสนเทศทีแตกต่างกนั  

  (ดา้นประโยชน์ทีไดรั้บ) 99 

ตารางที 4.42 แสดงขอ้มูลการทดสอบความแตกต่างระหวา่งลกัษณะการใชง้านเทคโนโลยี 

  สารสนเทศส่งผลต่อระดบัความพึงพอใจในการใชง้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

  ทีแตกต่างกนั จาํแนกตามจาํนวนชวัโมงในการใช ้ 100 

ตารางที 4.43 แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลียรายคู่ของจาํนวนชวัโมงในการใชเ้ทคโนโลยี 

  สารสนเทศทีแตกต่างกนัส่งผลต่อความพึงพอใจในการใชง้านเทคโนโลยี 

  สารสนเทศทีแตกต่างกนั (ดา้นการใหบ้ริการสะดวกและรวดเร็ว) 102 
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ตารางที 4.44 แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลียรายคู่ของจาํนวนชวัโมงในการใชเ้ทคโนโลยี 

  สารสนเทศทีแตกต่างกนัส่งผลต่อความพึงพอใจในการใชง้านเทคโนโลยี 

  สารสนเทศทีแตกต่างกนั (ดา้นการใหบ้ริการอย่างต่อเนือง) 103 

ตารางที 4.45 แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลียรายคู่ของจาํนวนชวัโมงในการใชเ้ทคโนโลยี 

  สารสนเทศทีแตกต่างกนัส่งผลต่อความพึงพอใจในการใชง้านเทคโนโลยี 

  สารสนเทศทีแตกต่างกนั (ดา้นการใหบ้ริการทีมีความกา้วหนา้) 104 

ตารางที 4.46 แสดงขอ้มูลการทดสอบความแตกต่างระหวา่งลกัษณะการใชง้านเทคโนโลยี 

  สารสนเทศส่งผลต่อระดบัความพึงพอใจในการใชง้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

  ทีแตกต่างกนั จาํแนกตามช่วงเวลาทีใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ 105 

ตารางที 4.47 แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลียรายคู่ของช่วงเวลาในการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ 

  ทีแตกต่างกนัส่งผลต่อความพึงพอใจในการใชง้านเทคโนโลยีสารสนเทศที 

  แตกต่างกนั (ดา้นการใหบ้ริการอยา่งเสมอภาคและเท่าเทียม) 107 

ตารางที 4.48 แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลียรายคู่ของช่วงเวลาในการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ 

  ทีแตกต่างกนัส่งผลต่อความพึงพอใจในการใชง้านเทคโนโลยีสารสนเทศที 

  แตกต่างกนั (ดา้นการใหบ้ริการอยา่งเพียงพอ) 107 

ตารางที 4.49 แสดงขอ้มูลการทดสอบความแตกต่างระหวา่งลกัษณะการใชง้านเทคโนโลยี 

  สารสนเทศส่งผลต่อระดบัความพึงพอใจในการใชง้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

  ทีแตกต่างกนั จาํแนกตามวตัถุประสงคใ์นการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ 109 
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20 

บทที 1 

บทนํา 

 

1.1  ความเป็นมาและความสําคญัของปัญหา 

การพฒันาอยา่งรวดเร็วของเทคโนโลยีสารสนเทศในโลกยคุปัจจุบนั ส่งผลใหข้อ้มูลข่าวสาร

มีบทบาทอยา่งมากในการพฒันาเศรษฐกิจ สังคม และการดาํเนินชีวิตของคนในประเทศ สังคมมีการ

นาํเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือสารมาใชใ้นรูปแบบต่าง ๆ ในการดาํเนินกิจกรรม ทงัเพอืตนเอง 

ชุมชน องค์กรและสังคม ส่งผลให้ประชาชน ชุมชน ไดรั้บรู้ถึงข่าวสารทีเกิดขึนในปัจจุบนัไดอ้ย่าง

รวดเร็ว ก่อใหเ้กิดการคน้ควา้หาความรู้ การศึกษาเพิมมากขึน ทาํใหรู้้ว่าขอ้มูลข่าวสารมีความสําคญั 

สามารถทีจะนาํไปใชใ้นการติดต่อสือสาร การดาํรงชีวิต การประกอบธุรกิจ และการปรับตวัให้ทนักบั

ยคุสมยัทีเปลียนแปลงไปอย่างรวดเร็ว 

การพฒันาของเทคโนโลยีสารสนเทศทีเกิดขึนอย่างรวดเร็ว นอกจากส่งผลกบัประชาชน

ทวัไป ทีสามารถนาํไปใชป้ระโยชน์ในดา้นต่าง ๆ แลว้ ยงัส่งผลไปยงักลุ่มคนพิการ โดยคนพิการอาจ

ถูกมองว่าเป็นคนไร้สมรรถภาพ ไร้ความสามารถ และถือเป็นภาระของสังคม อย่างไรก็ตามผูพ้ิการ

สามารถนาํเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ให้เกิดประโยชน์ในการดํารงชีวิต เพิมคุณภาพชีวิต และ

ประกอบอาชีพไดไ้ม่ต่างกบัคนปรกติทวัไป ส่งผลใหค้นพิการสามารถอยู่ในสงัคมไดโ้ดยไม่เป็นภาระ

ของสงัคมหรือครอบครัว 

พระราชบญัญติัส่งเสริมและพฒันาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 และทีแกไ้ขเพิมเติม 

(ฉบบัที 2) พ.ศ. 2556 (2556) ให้ความหมาย “คนพิการ” ว่าเป็นบุคคลซึงมีข้อจาํกัดในการปฏิบัติ

กิจกรรมในชีวิตประจาํวนัและการมีส่วนร่วมกบัสังคม เนืองจากมีความบกพร่องทางการเห็น การไดยิ้น 

การเคลือนไหว การสือสาร จิตใจ อารมณ์พฤติกรรม สติปัญญา การเรียนรู้หรือความบกพร่องอืนใด 

ประกอบกบั มีอุปสรรคในดา้นต่าง ๆ หรือมีความจาํเป็นจะตอ้งไดรั้บความช่วยเหลือดา้นหนึงดา้นใด 

เพือใหส้ามารถปฏิบติักิจกรรมในชีวติประจาํวนัหรือเขา้ไปมีส่วนร่วมทางสังคมไดอ้ยา่งบุคคลทวัไป 

ทงันีตามประเภทและหลกัเกณฑ์ทีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพฒันาสังคมและความมนัคงของ 

มนุษยป์ระกาศกาํหนด 
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 การจาํแนกประเภทความพิการ ตามประกาศของกระทรวงพฒันาสังคมและความมนัคง

ของมนุษย ์กรมส่งเสริมและพฒันาคุณภาพชีวิตคนพิการไดจ้าํแนกประเภทของความพิการไวด้งันี 

1. ความพิการทางการเห็น 

2. ความพิการทางการไดยิ้นหรือสือความหมาย 

3. ความพิการทางการเคลือนไหวหรือทางร่างกาย  

4. ความพิการทางจิตใจหรือพฤติกรรม  

5. ความพิการทางสติปัญญา  

6. ความพิการทางการเรียนรู้  

7. ความพิการทางออทิสติก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท ี1.1  แสดงจาํนวนคนพิการในประเทศไทย โดยแยกตามภูมิภาค และเพศ 
ทมีา : ขอ้มูลประมวลผลจากฐานขอ้มูลทะเบียนกลางคนพิการ กรมส่งเสริมและพฒันาคุณภาพชีวิตคน  

พิการ (2560) 

 
 
 

หญิง 

850,492 

ชาย 

950,007 
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ตารางที 1.1  ตารางแสดงจาํนวนคนพิการทีไดร้ับการออกบตัรประจาํตวัคนพิการ 
ภูมิภาค จํานวน (คน) ร้อยละของผู้พกิารทังหมด 

กรุงเทพมหานคร 75,894 4.22 

ภาคกลาง 367,504 20.41 

ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 730,939 40.60 

ภาคใต้ 206,138 11.45 

ภาคเหนือ 407,670 22.64 

ข้อมูลรอการยืนยนั 12,354 0.69 

ทมีา : ขอ้มูลประมวลผลจากฐานขอ้มูลทะเบียนกลางคนพิการ กรมส่งเสริมและพฒันาคุณภาพชีวิต  

           คนพิการ (2560) 

คณะกรรมการส่งเสริมและพฒันาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ (2560) รายงานข้อมูล

สถานการณ์ดา้นคนพิการในประเทศไทย ของกระทรวงการพฒันาสังคมและความมนัคงของมนุษย ์

เมือวนัที 31 สิงหาคม พ.ศ.2560 พบวา่ปัจจุบนัในประเทศไทยมีจาํนวนคนพิการทงัสิน 1,800,499 คน 

โดยจาํแนกเป็นผูช้ายจาํนวน 950,700 คน ผูห้ญิงจาํนวน 850,792 คน จากการสาํรวจพบว่าผูพิ้การที

อาศัยอยู่ในจังหวดักรุงเทพมหานครมีจํานวน 75,894 คน คิดเป็นร้อยละ 4.22 ภาคกลางและภาค

ตะวนัออกจาํนวน 367,504 คน คิดเป็นร้อยละ 20.41 ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ จาํนวน 730,939 คน 

คิดเป็นร้อยละ 40.60 ภาคใต ้จาํนวน 206,138 คน คิดเป็นร้อยละ 11.45 และภาคเหนือ จาํนวน 407,670 คน 

คิดเป็นร้อยละ 22.64 

สําหรับกลุ่มคนพิการซึงถือว่าเป็นกลุ่มทีดอ้ยโอกาสในสังคม การพฒันาของเทคโนโลยี

สารสนเทศ ช่วยใหค้นพิการสามารถเพิมศกัยภาพในการรับรู้ถึงขอ้มูลข่าวสาร สถานการณ์ต่าง ๆ ที

เกิดขึนในปัจจุบนั รวมทงัยงัสามารถใชค้ ้นหาความรู้ใหม่ ๆ เพือนาํสิงเหล่านันมาปรับใช้กับการ

ดาํรงชีวิตในปัจจุบัน อีกทงัยงัสามารถทีจะสร้างประสบการณ์ใหม่ ๆ ให้แก่คนพิการ ส่งผลใหค้น

พิการสามารถปรับตัวเขา้กบัสังคม ทีมีการเปลียนแปลงของข้อมูลข่าวสาร สังคม วฒันธรรม และ

เศรษฐกิจได้อย่างรวดเร็ว ซึงจะส่งผลให้เกิดการปรับเปลียนตนเองให้ทันกับสังคม วฒันธรรม 

เศรษฐกิจ จนเกิดความเชือมนัในตนเอง สามารถสร้างประโยชน์ใหก้บัตนเอง ครอบครัวและสงัคมได ้

โดยไมเ่ป็นภาระของสังคม 
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ภาพท ี1.2  แสดงจาํนวนคนพิการในประเทศไทย 

ทมีา : ขอ้มูลประมวลผลจากฐานขอ้มูลทะเบียนกลางคนพิการ กรมส่งเสริมและพฒันาคุณภาพชีวิต

คนพิการ (2560) 

จากสถิติในภาพที 1.2 แสดงถึงคนพิการทางการเคลือนไหวจาํนวน 875,717 คน คิดเป็นร้อยละ 

48.64 ของคนพิการทงัประเทศ ซึงคนพิการทางการเคลือนไหวกลุ่มนี ประกอบดว้ย คนพิการทางแขน 

ขา อมัพาตท่อนล่าง หรืออมัพาตขนัรุนแรง โดยมีแนวโนม้ทีเพิมสูงขึนทุกปี ปัญหาทีสาํคญัทีสุดของ

คนพิการทางการเคลือนไหวคือการคมนาคม หรือการเดินทาง โดยส่วนมากแลว้ตอ้งพึงพาผูอื้นในการ

เดินทาง หรือการทาํกิจวตัรประจาํวนัตลอดเวลา โดยเฉพาะคนพิการรุนแรง เช่น คนพิการอมัพาตท่อนล่าง 

หรืออมัพาตขนัรุนแรง คนพิการทางการไดยิ้นหรือสือความหมายจาํนวน 330,488 คน คิดเป็นร้อยละ

18.36 คนพิการทางการได้ยิน ประกอบด้วย หูหนวก หูตึง และความพิการทางการสือความหมาย 

ปัญหาของคนพิการทางการได้ยิน คือ การสือสารกับคนปรกติทัวไป หรือแมแ้ต่กับคนพิการด้วย

กนัเอง คนพิการทางการเห็น มีจาํนวน 186,639 คน คิดเป็นร้อยละ 10.37 ปัญหาของคนพิการทางการ

เห็น ประกอบดว้ยความพิการตาบอด และตาเห็นเลือนราง ปัญหาของคนพิการทางการเห็น เริมตงัแต่

การเรียน การอ่าน โดยจาํเป็นตอ้งมีอกัษรเบลล ์เขา้มาช่วยให้คนพิการทางการเห็นสามารถทีจะอ่าน

หนงัสือ การทาํกิจวตัรในประจาํวนั การเดินทาง และการประกอบอาชีพ 
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ภาพที 1.3  แสดงการศึกษาคนพิการในประเทศไทย 

ทีมา : รายงานขอ้มูลสถานการณ์ดา้นคนพิการในประเทศไทย กรมส่งเสริมและพฒันาคุณภาพชีวิตคน

พิการ กระทรวงพฒันาสังคมและความมนัคงของมนุษย ์(2560) 

สถิติในภาพที 1.3 แสดงถึงการศึกษาของคนพิการในประเทศไทย วนัที 30 สิงหาคม พ.ศ.

2560 พบว่า คนพิการในประเทศไทย ได้รับการศึกษามากทีสุดในระดับประถมศึกษา จํานวน 

1,002,773 คน รองลงมาคือ อายุถึงเกณฑ์แต่ไม่ได้รับการศึกษา โดยแยกออกเป็น ผูสู้งอายุ จาํนวน 

270,318 คน และวยัเรียน 324,354 คน คนพิการทีศึกษาในระดับมัธยมศึกษา จาํนวน 137,134 คน 

ระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ จาํนวน 25,677 คน ระดบัอนุปริญญาจาํนวน 1,026 คน ระดับปริญญาตรี 

จาํนวน 16,978 คน และสูงกวา่ระดบัปริญญาตรีมีเพียง 2,494 คน จากสถิติแสดงใหเ้ห็นว่าคนพิการใน

ประเทศไทยไดร้ับการศึกษาสูงสุดในระดับประถมศึกษาคิดเป็น 56.25 % เมือเทียบกับจาํนวนคน

พิการทงัประเทศ จะเห็นไดว้่าคนพิการในประเทศไทยไดรั้บการศึกษาน้อยมาก ซึงจะส่งผลให้คน

พิการทีไม่ได้รับการศึกษาหรือได้รับการศึกษาน้อย ขาดโอกาสได้ประกอบอาชีพทงัในส่วนของ

ภาครัฐและภาคเอกชน  

จากสภาพความพิการของแต่ละประเภท ส่งผลใหค้นพิการแต่ละประเภทมีความตอ้งการใน

การใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศทีแตกต่างกันไป ชลิตา ซือตรง (2550, น.1) กล่าวว่าคนตาบอดและ

สายตาเลือนราง เป็นกลุ่มผูพิ้การทางสังคมกลุ่มหนึงทีต้องอาศัยข้อมูลข่าวสารจากสือต่าง ๆ เพือ

นาํมาใชป้ระโยชน์ในการดาํเนินชีวิต การพฒันาคุณภาพชีวิตและการประกอบอาชีพ เพือใหส้ามารถ

ยนืหยดัไดด้ว้ยกาํลงัความสามารถของตนเอง โดยเฉพาะอยา่งยิงโอกาสทางการศึกษา 



25 

ธีรธร เลอศิลป์ (2545) กล่าวว่า คนพิการทางการไดย้ิน มีการใชเ้ทคโนโลยีมาใชเ้พือนดัหมาย

การทาํธุระ ติดต่อพูดคุยทงัเรืองงาน เรืองส่วนตวัและสามารถใชเ้ทคโนโลยีดา้นการติดต่อสือสารได้

ดว้ยตนเองอยา่งอิสระโดยไม่ตอ้งพึงผูอื้น ซึงสะทอ้นให้เห็นว่าการพฒันาของเทคโนโลยีสารสนเทศจะ

นาํไปสู่การพึงพาตนเองไดอ้ย่างอิสระและคนพิการรู้สึกถึงความเท่าเทียมกนัอย่างมีเกียรติ มีศกัดิศรี 

เหมือนคนปรกติทวัไปในสงัคมได ้

จากขอ้มูลปัญหาและความตอ้งการของคนพิการ ทาํใหท้ราบวา่ปัญหาของคนพิการไม่ไดร้ับ

การแกไ้ขอยา่งทวัถึง โดยสามารถแบ่งปัญหาและความตอ้งการของคนพิการ ไดด้งันี 

1. การเขา้ถึงสิทธิของคนพิการตามกฎหมาย โดยจากพิจารณาจากผูพ้ิการทีมีบตัรประจาํตวั

คนพิการ พบวา่ คนพิการเขา้ถึงสิทธิทางการศึกษาไดน้อ้ย หรือแมแ้ต่การเขา้ถึงการประกอบอาชีพ 

2. คนพิการทีมีสภาพความพิการทีรุนแรง ไม่สามารถทีจะเรียกร้องหรือเข้าถึงสิทธิ

ประโยชนข์องตนเองได ้อนัเนืองมาจากสภาพความพิการทางร่างกาย หรือความเป็นอยู ่จึงทาํใหต้อ้งมี

ตวัแทนทีคอยช่วยเหลือดาํเนินการเพือให้สามารถดาํรงชีวิตไดเ้ท่าเทียมกบัคนปรกติทวัไป เช่น การ

จา้งงานคนพิการในบริษทัเอกชน พบว่า คนพิการทีมีสภาพความพิการรุนแรงหรือคนพิการทางจิตใจ 

พฤติกรรม ออทิสติก สติปัญญา มีโอกาสทีจะมีงานทาํนอ้ย 

3. คนพิการเขา้ถึงบริการของหน่วยงานรัฐไดอ้ย่างยากลาํบาก บางครังมีการเลือกปฏิบติัโดย

ไม่เป็นธรรม หรือมีทศันคติเชิงลบต่อคนพิการ เช่น การจา้งงาน โดยเมือพนกังานมีความพิการแลว้ให้

ออกจากงาน การออกกฎระเบียบทีกีดกนัคนพิการ หรือการเลือกปฏิบติัทางการศึกษา การเลือกปฏิบติั

ในการไม่รับประกนัสุขภาพของคนพิการ 

4. คนพิการไม่สามารถเขา้ถึงสิงอาํนวยความสะดวกทีรัฐจัดให้ เนืองจากติดปัญหาด้าน

สภาพแวดลอ้มทีเอืออาํนวยความสภาพความพิการ เช่น อาคารสถานที ทงัหน่วยงานราชการและ

เอกชน ทีไม่รองรับกบัผูพิ้การทางการเคลือนไหว การคมนาคม การขนส่งทีมีสิงกีดขวาง รวมถึงสิง

อาํนวยความสะดวกดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศทีใชใ้นการสือสาร เช่น การสนบัสนุนเรืองอุปกรณ์ใน

การสือสาร ค่าใชจ่้ายในการใชบ้ริการ อุปกรณ์ช่วยความพิการ การให้ขอ้มูลข่าวสาร และสิงอาํนวย

ความสะดวกทีจะใหค้นพิการสามารถดาํรงชีวิตประจาํวนัได ้

 คนพิการทางการเคลือนไหว เป็นกลุ่มคนพิการอีกกลุ่มหนึง ทีมีปัญหาในการใช้

ชีวิตประจาํวนัไม่ว่าจะเป็นด้านการสือสาร ดา้นการเดินทาง เมือเทคโนโลยีสารสนเทศมีการพฒันา

มากขึนในปัจจุบัน ส่งผลให้คนพิการทางการเคลือนไหว ได้รับประโยชน์จากการพัฒนาของ

เทคโนโลยสีารสนเทศไปดว้ย  
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 ดว้ยเหตุนี งานคน้ควา้อิสระนีตอ้งการทีจะศึกษาความสมัพนัธ์ระหวา่งความพึงพอใจการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศกับคุณภาพชีวิตคนพิการ กรณีศึกษา คนพิการทางการเคลือนไหว ซึงขอ้มูล

ดงักล่าวจะเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานทีจะดาํเนินงานดา้นคนพิการ ซึงหน่วยงานทีเกียวขอ้งกบัการ

ช่วยเหลือคนพิการสามารถนําขอ้มูลทีไดไ้ปพฒันา ปรับเปลียน หรือประยุกต์ใชเ้พือเพิมเติมความ

ช่วยเหลือให้กับคนพิการไดรั้บการบริการดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศทีมีศกัยภาพมากขึน ทาํให้คน

พิการเหล่านีไม่เป็นภาระของครอบครัวและสังคม นอกจากนียังส่งเสริมให้คนพิการสามารถใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศในการพึงพาตนเอง และพร้อมทีจะเป็นส่วนหนึงของการพฒันาประเทศให้

กา้วหนา้ต่อไปเสมอภาคและยงัยืน 

 

1.2  วตัถุประสงค์การวจิัย 

 วตัถุประสงค์หลกัของการวิจยัครังนีเพือศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างความพึงพอใจการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศกับคุณภาพชีวิตคนพิการ กรณีศึกษา คนพิการทางการเคลือนไหว โดยมี

รายละเอียดดงันี 

 1.2.1 เพอืทราบถึงลกัษณะการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศของคนพิการทางการเคลือนไหว  

 1.2.2 เพอืศึกษาความพึงพอใจการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศของคนพิการ 

 1.2.3  เพือวิเคราะห์ลกัษณะการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศของคนพิการมีผลต่อคุณภาพชีวิตคน

พิการ 

 1.2.4  เพือวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างความพึงพอใจการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศกับ

คุณภาพชีวติคนพิการ 

 

1.3  สมมตฐิานการวิจัย 

 1.3.1 ปัจจยัทางดา้นประชากรศาสตร์ทีแตกต่างกนั มีผลต่อความพึงพอใจในดา้นต่าง ๆ ที

แตกต่างกนั 

 1.3.2 ลกัษณะการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศทีแตกต่างกนั มีผลต่อความพึงพอใจในดา้นต่าง ๆ 

ทีแตกต่างกนั 

 1.3.3 ลกัษณะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทีแตกต่างกัน มีผลต่อคุณภาพชีวิตคนพิการที

แตกต่างกนั 

 1.3.4 ความพึงพอใจในการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศมีความสัมพนัธ์กบัคุณภาพชีวติคนพิการ 
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1.4  ขอบเขตของการวจิัย 

การค้นควา้อิสระครังนี มีขอบเขตทีจะศึกษาวิจัยเ กียวกับลักษณะการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศคนพิการทีส่งผลต่อความพึงพอใจและคุณภาพชีวิตคนพิการ ประชากรทีใชใ้นการศึกษา

วิจยัครังนี คือ คนพิการทางการเคลือนไหว ทีพกัอาศยัอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร นนทบุรี ปทุมธานี 

และสมทุรปราการ จาํนวน 67,761 คน  

 

1.5  คําจํากดัความในการวิจัย 

 นิยามคาํศพัทใ์นส่วนนี มีวตัถุประสงคเ์พือสร้างความเขา้ใจเบืองตน้ ต่อสิงทีจะกล่าวถึงใน

เอกสารงานวิจัยฉบับนี โดยการค้นควา้อิสระฉบับนีได้มีการเพิมรายละเอียดและข้อมูลต่าง ๆ ที

เกียวขอ้ง ซึงจะช่วยใหเ้กิดความเขา้ใจในงานวิจยัมากยิงขึน 

 เทคโนโลยีสารสนเทศ คือ เทคโนโลยีทีเกียวขอ้งกบัการจดัเกบ็ประมวลผลและการเผยแพร่

สารสนเทศซึงรวมแล้วเรียกว่าเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ หรือเทคโนโลยีสือสารโทรคมนาคม 

(Computer and Communications หรือ C&C) และมีแนวโน้มทีจะนับเทคโนโลยีอืน ๆ เข้ามาเป็น

เทคโนโลยีสารสนเทศดว้ย เช่น เทคโนโลยีไมโครอิเลก็ทรอนิกส์ (กรกมล กาํเนิดกาญจน,์ 2551) 

 การใชส้ารสนเทศ หมายถึง กิจกรรมใดทีบุคคลกระทาํขึนจากความตอ้งการสารสนเทศ   

จนนาํไปสู่การใชส้ารสนเทศ เพือตอบสนองความตอ้งการดา้นต่าง  ๆอย่างมีวตัถุประสงค ์(ซลัมาน หยาหลี, 

2556) 

 คนพิการ หมายถึง บุคคลทีไดขึ้นทะเบียนเป็น คนพิการทางการเคลือนไหว ทีมีอายุ 15 ปี 

ขึนไปทีพกัอาศยัอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร นนทบุรี ปทุมธานีและสมุทรปราการ 

 คุณภาพชีวิต หมายถึง สภาพชีวิตทีแต่ละบุคคลรู้สึกว่าตนเองมีความพึงพอใจในชีวิต 

เกียวกบัความเป็นอยู่ทีดี มีความสุข ความตอ้งการ ทงัร่างกายและจิตใจ ทีสามารถดาํรงชีวติใหอ้ยู่ไดใ้น

สังคมและสิงแวดลอ้ม ภายใตว้ฒันธรรม ค่านิยมของสังคมทีเกียวขอ้งกบัคนพิการ (ธานีรัตน์ ผ่องแผว้, 

2558) 

 

 

 

 

 

 



28 

1.6  กรอบแนวคดิในการวิจัย 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที 1.4  แสดงภาพกรอบแนวคิดในการวิจยั 

 จากการทีไดศึ้กษาและรวบรวมขอ้มูลทาํใหท้ราบวา่ ปัจจุบนัคนพิการไดรั้บประโยชน์จาก

การพฒันาของเทคโนโลยีสารสนเทศทีมีการพฒันาไปอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้คุณภาพชีวิตของคน

พิการดียิงขึน โดยกรอบแนวคิดทีเกิดขึนมีความคิดว่า ข้อมูลด้านประชากร ลกัษณะการใช้งาน

เทคโนโลยีสารสนเทศของกลุ่มตัวอย่างจะมีความพึงพอใจในการใช้งานสารสนเทศทีแตกต่างกัน 

ลกัษณะการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศจะส่งผลต่อคุณภาพชีวิตคนพิการทีแตกต่างกนัดว้ย และความพึง

พอใจจะมีความสมัพนัธ์กบัคุณภาพชีวิตคนพิการ 

 

คุณภาพชีวิตคนพิการ 

- ดา้นร่างกาย 

- ดา้นจิตใจ 

- ดา้นสัมพนัธภาพกบัสังคม 

- ดา้นสิงแวดลอ้ม 

- ดา้นการบอกต่อ 

- ดา้นการเผยแพร่ 

- ดา้นการใชง้านซาํ 

ดา้นประชากร 

- เพศ 

- อาย ุ

- รายได ้

- การศึกษา 

- อาชีพ 

- ประเภทความพิการ 

- ระยะเวลาของความพิการ 

ลกัษณะการใชเ้ทคโนโลยี

สารสนเทศ 

- ช่วงเวลาทีใช ้

- ระยะเวลาในการใช ้

- วตัถุประสงคใ์นการใช ้ 

- สถานที 

- อุปกรณ์ (Hardware) 

ตวัแปรตน้ ตวัแปรตาม 

ความพึงพอใจ 

- การใหบ้ริการอยา่งเสมอภาคและเท่าเทียม  

- การใหบ้ริการรวดเร็ว ทนัต่อเวลา  

-  การใหบ้ริการอยา่งเพียงพอ  

- การใหบ้ริการอยา่งต่อเนือง  

- การใหบ้ริการทีมีความกา้วหนา้ 

- ประโยชน์ทีไดรั้บ 
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 กรอบแนวคิดดา้นลกัษณะการใชง้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ไดน้าํแนวคิดของธอมสั ดีวลิสัน 

(Thomas D.Wilson) เกียวกบัการใชส้ารสนเทศ ซึงลกัษณะการใชง้านเทคโนโลยีสารสนเทศจะส่งผล

ต่อความพึงพอใจ โดยการวดัผลความพึงพอใจมีทังหมด 5 ด้านตามแนวคิดของ John D.Millet 

นอกจากนีตอ้งการทราบถึงลกัษณะการใชง้านเทคโนโลยีสารเทศทีผลต่อคุณภาพชีวิตคนพิการ โดย

การวดัคุณภาพชีวิตคนพิการ ไดน้าํแนวคิดของเกียวกบัคุณภาพชีวิตขององค์การอนามยัโลกทีว่าด้วย

คุณภาพชีวติจะประกอบดว้ยทงัหมด 4 ดา้น โดยในกรอบแนวคิดของคุณภาพชีวิตไดมี้การเพิมเติมการ

ประเมินในส่วนของการบอกต่อ การเผยแพร่ และการใช้งานซํา เพือศึกษาถึงการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศใหเ้กิดประโยชน ์

 

1.7  ประโยชน์ทคีาดว่าจะได้รับ 

 ผลของการวิจยัทาํใหท้ราบถึงลกัษณะการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศของคนพิการทีส่งผลต่อ

คุณภาพชีวติของคนพิการ เพือนาํไปใชป้รับปรุงการใหบ้ริการเทคโนโลยีสารสนเทศใหก้บัคนพิการ 

1.7.1 ผลของการวิจยัทาํให้ทราบถึงแนวทางในการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศให้กับ  

คนพิการแต่ละกลุ่มตวัอย่างอย่างเหมาะสมกบัสภาพความพิการ และนาํไปเสนอแนะต่อหน่วยงานที

เกียวขอ้งกบัคนพิการในการพฒันาเทคโนโลยีสารสนเทศใหเ้หมาะสมกบัคนพิการ 

1.7.2 ผลของการวิจยัสามารถนาํไปใชใ้นการวางแผนช่วยเหลือใหค้นพิการไดรั้บบริการ

ดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศใหมี้ศกัยภาพยิงขึน ซึงจะส่งผลใหค้นพิการมีคุณภาพชีวติทีดียงิขึนต่อไป 

1.7.3 ผลการวิจัยทําให้ทราบถึงความสัมพนัธ์ระหว่างความพึงพอใจการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศกบัคุณภาพชีวิตคนพิการ ซึงสามารถนาํไปใช้เป็นขอ้มูลในการใหค้วามช่วยเหลือคนพิการใน

การใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศทีจะส่งผลให้มีคุณภาพชีวิตทีดียิงขึน 

 

 



บทที 2 

เอกสารและงานวจิัยทีเกยีวข้อง 

 

 การศึกษาเอกสารและงานวิจยัทีเกียวขอ้งกบัเทคโนโลยีสารสนเทศและคนพิการ ผูศึ้กษาได้

ทาํการศึกษารวบรวมแนวคิด ทฤษฎี เอกสารและงานวิจยัทีเกียวขอ้ง ดงันี 

2.1 แนวคิดเกียวกบัคนพิการ 

2.2 แนวคิดปัญหาและความตอ้งการของคนพิการ 

2.3 แนวคิดเกียวกบัพฤติกรรมการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ 

2.4 แนวคิดเกียวกบัทฤษฎีความพึงพอใจ 

2.5 แนวคิดเกียวกบัคุณภาพชีวิต 

2.6 งานวิจยัทีเกียวขอ้ง 

 

2.1 แนวคิดเกยีวกบัคนพกิาร 

1. ความหมายของคนพิการ ไดมี้ผูใ้ห้ความหมายของคนพิการไวต่้าง ๆ ดงันี คือ 

พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 และทีแก้ไข

เพมิเติม (ฉบบัที 2) พ.ศ. 2556 (2556) ไดใ้หค้วามหมายของ “คนพิการ” ไวด้งันี เป็นบุคคลทีมีขอ้จาํกดั

ในการดาํเนินชีวิตประจาํวนั หรือขอ้จาํกดัในการมีส่วนร่วมกบัสังคม เนืองจากเป็นบุคคลทีมีความ

บกพร่องทางการมองเห็น ทางการไดย้ิน การเคลือนไหว การสือสาร สือความหมาย มีความผิดปรกติ

ดา้นจิตใจ ดา้นอารมณ์ ดา้นสติปัญญา ดา้นการเรียนรู้หรือความบกพร่องทางอืนใด หรือมีอุปสรรคใน

ด้านต่าง ๆ และมีความจําเป็นทีจะต้องได้รับความช่วยเหลือ เพือให้สามารถดําเนินกิจกรรมใน

ชีวติประจาํวนัหรือเขา้กบัสงัคมไดเ้หมือนบุคคลทวัไป 

ศรัณยา เชือหอม (2548) กล่าวว่า คนพิการเป็นผูซึ้งมีความบกพร่องทางร่างกาย สมอง 

และจิตใจ ทาํใหไ้ม่สามารถดาํเนินชีวติไดเ้หมือนคนปรกติทวัไป 

Munro and Elder (1992) ได้ศึกษาและพบว่า มีการให้คุณค่าต่อคนพิการดอ้ยกว่าคน

ปรกติ อาจจะมาจากการตัดสินจากรูปลักษณ์ภายนอก และมองว่าคนพิการไม่มีความสามารถ

ปฏิบตัิงานอยา่งทีตอ้งการได ้  

โดย Munro and Elder ไดแ้บ่งลาํดบัขนัตอนความคิดเป็น 3 ประการ คือ 

1. ความคิดแบ่งแยกว่า มนุษยจ์ะแบ่งกลุ่มคนเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มคนพิการ และกลุ่ม

คนปรกติ 
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2. ความคิดแบ่งแยกวา่ กลุ่มคนปรกติจะมีความรู้ ความสามารถมากกวา่กลุ่มคนพิการ 

3. กลุ่มคนปรกติมีอาํนาจในการตดัสินใจและควบคุมการใชท้รัพยากร มีอาํนาจในการ

ชีการปฏิบติัของคนพิการ เช่น นายจา้งไม่สนใจใบสมคัรงานทีมีบุคคลพิการส่งใบสมคัรไป นอกจาก

อคติทีเกิดจากกลุ่มบุคคลแลว้ ยงัมีอคติทางสังคมทีแอบแฝง เช่น การจา้งงาน การจดัทีอยู่อาศยัและการ

ขนส่ง  

องค์การกรรมกรระหว่างประเทศ (ILO) ไดใ้หค้วามหมายว่า คนพิการ หมายถึง บุคคล

ทีมีความเสือมสมรรถภาพและขาดโอกาสทีจะทาํงานประกอบอาชีพ อนัเป็นผลเนืองมาจากความ

บกพร่องทางดา้นร่างกายหรือจิตใจ 

2. ประเภทของคนพิการ ตามประกาศของกระทรวงพฒันาสังคมและความมนัคงของ

มนุษย ์กรมส่งเสริมและพฒันาคุณภาพชีวิตคนพิการไดจ้าํแนกประเภทของความพกิารไวด้งันี 

2.1 ความพิการทางการเห็น 

2.2 ความพิการทางการไดยิ้นหรือสือความหมาย 

2.3 ความพิการทางการเคลือนไหวหรือทางร่างกาย  

2.4 ความพิการทางจิตใจหรือพฤติกรรม   

2.5 ความพิการทางสติปัญญา  

2.6 ความพิการทางการเรียนรู้  

2.7 ความพิการทางออทิสติก 

2.1  ความพิการทางการเห็น ในพระราชบญัญติัส่งเสริมและพฒันาคุณภาพชีวิตคน

พิการ พ.ศ.2550 ในมาตรา 4 และมาตรา 45 ไดอ้ธิบายหลกัเกณฑข์องคนพิการทางการเห็น ซึงสามารถ

แบ่งความพิการทางการเห็นไดเ้ป็น 2 แบบ คือ 

ตาบอด หมายถึง การทีบุคคลมี ความบกพร่องในการเห็น เมือตรวจวดัการเห็น

ของสายตาขา้งทีดีกวา่ อยูใ่นระดบัแยก่วา่ 3 ส่วน 60 เมตร (3/60) หรือ 20 ส่วน 400 ฟตุ (20/400) ลงมา

จนมองไม่เห็นแมแ้ต่แสงสว่าง หรือมีลานสายตาแคบกวา่ 10 องศา จนทาํให้เกิดขอ้จาํกดัในการปฏิบติั

กิจกรรมในชีวติประจาํวนัหรือการเขา้ไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคม  

ตาเห็นเลือนราง หมายถึง การทีบุคคลมีความบกพร่องในการเห็น เมือตรวจวดั

การเห็นของสายตา อยูใ่นระดบัตงัแต่ 3 ส่วน 60 เมตร (3/60) หรือ 20 ส่วน 400 ฟุต (20/400) ไปจนถึง

แยก่วา่ 6 ส่วน 18 เมตร (6/18) หรือ 20 ส่วน 70 ฟตุ (20/70) หรือมีลานสายตาแคบกว่า 30 องศา จนทาํ

ใหเ้กิดขอ้จาํกดัในการปฏิบติักิจกรรมในชีวิตประจาํวนัหรือการเขา้ไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคม 
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2.2  ความพิการทางการได้ยินหรือสือความหมาย ในพระราชบญัญติัส่งเสริมและ

พฒันาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.2550 ในมาตรา 4 และมาตรา 45 ไดอ้ธิบายหลกัเกณฑข์องคนพิการ

ทางการไดยิ้นหรือสือความหมาย คือ การทีบุคคลมีขอ้จาํกดัในการปฏิบติักิจกรรมในชีวิตประจาํวนั

หรือการเขา้ไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคม ซึงเป็นผลมาจากการมีความบกพร่องทางการสือ

ความหมาย เช่น พูดไม่ได ้พูดหรือฟังแลว้ผูอื้นไม่เขา้ใจ เป็นตน้  ซึงสามารถแบ่งความพิการทางการ

ไดย้นิหรือสือความหมายไดเ้ป็น 2 แบบ คือ 

หูตึง หมายถึง การทีบุคคลมีความบกพร่องในการไดยิ้น โดยเมือทาํการตรวจวดั

การไดย้ิน ดว้ยวธีิการใชค้ลืนความถีทีระดบั 500 เฮิรตซ์ ระดบั 1,000 เฮิรตซ์ และระดบั 2,000 เฮิรตซ์ 

ในหูขา้งทีไดย้ินดีกว่าจะสูญเสียการไดย้ินทีความดงัของเสียงนอ้ยกว่าระดบั 90 เดซิเบล ลงมาจนถึง

ระดบั 40 เดซิเบล 

หูหนวก หมายถึง การทีบุคคลมีความบกพร่องในการได้ยินจนไม่สามารถรับ

ขอ้มูลผ่านทางการไดย้ิน และวิธีการตรวจวดัการไดยิ้นของคนหูหนวกจะใชค้ลืนความถีทีระดบั 500 

เฮิรตซร์ะดบั 1,000 เฮิรตซ์ และระดบั 2,000 เฮิรตซ์ ในหูขา้งทีไดย้ินดีกว่าจะสูญเสียการไดย้ินทีความ

ดงัของเสียงระดบั 90 เดซิเบล ขึนไป 

2.3   ความพกิารทางการเคลือนไหวหรือทางร่างกาย แบ่งออกไดเ้ป็น 2 แบบ คือความ

  พิการทางการเคลือนไหว หมายถึง การทีบุคคลมีการสูญเสียความสามารถของ

อวยัวะในการเคลือนไหว ไดแ้ก่ มือ เทา้ แขน ขา หรืออาจมาจากสาเหตุอุบตัิเหตุจนเป็นอมัพาต แขน 

ขา อ่อนแรง แขน ขาขาด หรือภาวะเจ็บป่วยเรือรังจนส่งผลกระทบในการปฏิบติักิจวตัรประจาํวนั หรือ

การเขา้ไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคม  

ความพกิารทางร่างกาย หมายถึง การทีบุคคลมีอวยัวะไม่สมส่วน หรือบางส่วนมี

ความผิดปกติ เช่นลาํตวั ใบหนา้ ศีรษะ อวยัวะส่วนใดส่วนหนึงขาดหายไป มีการเจ็บป่วยรุนแรง มี

ความพิการทางระบบประสาท ทาํให้มีความยากลาํบากในการเคลือนไหว และปรากฎภาพลักษณ์

ภายนอกของร่างกายทีเห็นได้อย่างชัดเจน จนทําให้เ กิดข้อจํากัดในการปฏิบัติ กิจกรรมใน

ชีวติประจาํวนัหรือการเขา้ไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคม  

2.4  ความพิการทางจิตใจหรือพฤติกรรม หมายถึง การมีความผิดปกติทางจิตใจหรือ

สมองในส่วนของการรับรู้ อารมณ์ จนทาํให้เกิดขอ้จาํกดัดาํรงชีวิตหรือไม่สามารถเขา้ไปมีส่วนร่วมใน

สงัคมได ้ 
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2.5  ความพิการทางสติปัญญา หมายถึง การทีบุคคลมีพฒันาการช้ากว่าปกติ หรือมี

ระดบัเชาวปั์ญญาตาํกว่าบุคคลทวัไป โดยความผิดปกตินนัแสดงก่อนอาย ุ18 ปี จนทาํใหเ้กิดขอ้จาํกดั

ในการปฏิบติักิจกรรมในชีวิตประจาํวนัหรือการเขา้ไปมีส่วนร่วมสงัคม  

2.6  ความพกิารทางการเรียนรู้ หมายถึง การทีบุคคลมีความบกพร่องทางสมอง ทาํให้

เกิดความบกพร่องในดา้นการอ่าน การเขียน การคิดคาํนวณ หรือกระบวนการเรียนรู้พืนฐานทีตาํกว่า

เกณฑ์มาตรฐานตามช่วงอายุและระดับสติปัญญา ทาํให้เกิดข้อจํากัดในการปฏิบัติกิจกรรมใน

ชีวติประจาํวนั หรือการเขา้ไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสงัคมโดยเฉพาะดา้นการเรียนรู้  

2.7  ความพกิารทางออทิสตกิ หมายถึง การทีบุคคลมีความผิดปกติของสมอง และความ

ผิดปกตินนัแสดงก่อนอาย ุ2 ปีครึง ทาํใหเ้กิดความบกพร่องทางพฒันาการดา้นสงัคม ภาษาและการสือ

ความหมาย พฤติกรรมและอารมณ์ ทงันี ให้รวมถึงการวินิจฉัย กลุ่มออทิสติกสเปกตรัมอืน ๆ เช่น 

แอสเปอเกอร์ (Asperger) ดว้ย  

 

2.2 แนวคดิปัญหาและความต้องการของคนพิการ 

 จากการสาํรวจของกรมส่งเสริมและพฒันาคุณภาพชีวิตคนพิการ พบวา่ การศึกษาของคน

พิการในประเทศไทยทีมีการศึกษาในระดบัประกาศนียบัตรวิชาชีพชนัสูง (ปวส.) จนถึงปริญญาเอก 

จาํนวน 20,498 คน ทาํให้ทราบไดว้า่คนพิการมีโอกาสในการศึกษานอ้ย มาจากปัญหาหลายดา้น ๆ ที

ไม่เอืออาํนวยใหค้นพิการสามารถทีจะมีการศึกษาในระดบัสูงได ้ดงันนัเมือมีการศึกษานอ้ย หรือไม่มี

การศึกษา คนพกิารส่วนมากจะประกอบอาชีพอยูใ่นภาคการเกษตร หรือไม่มีงานทาํ ซึงจะส่งผลใหค้น

พิการเหล่านนัเป็นภาระของสังคมและครอบครัว 

นอกจากปัญหาดา้นการศึกษาทีคนพิการตอ้งประสบกบัความยากลาํบากในการพฒันาตนเอง

แลว้ คนพิการแต่ละประเภทก็มีปัญหาทีแตกต่างกนัออกไป ไม่ว่าจะเป็นคนพิการทางการเคลือนไหว 

คนพิการทางสายตาหรือทางการไดยิ้น โดยสามารถแยกปัญหาและความตอ้งการของคนพิการแต่ละ

ประเภทไดด้งันี 

ความพิการทางการเห็น เป็นคนพิการทีมีความยากลาํบากในการดาํรงชีวิต เนืองจากสภาพ

ความพิการทีส่งผลกระทบในการดาํเนินชีวิตประจาํวนั การเดินทาง การประกอบอาชีพ รวมทัง

การศึกษาดว้ย โดยเฉพาะในดา้นการศึกษายงัขาดสือการสอนใหก้บัคนพิการทางการเห็น เช่น หนงัสือ

อกัษรเบรลล์ หนังสือเสียง ขาดบุคลากรทีมีความรู้ในการเรียนการสอน รวมทงัเงินสนับสนุนจาก

รัฐบาลยงัไม่เพียงพอ ในดา้นอาชีพบริษทัส่วนใหญ่ยงัไม่ยอมรับคนพิการทางการเห็นเขา้ทาํงานโดยมี

ความคิดทีวา่ทาํงานไดไ้ม่เทียบเท่ากบัคนปรกติ ทาํใหเ้สียผลประโยชนที์หน่วยงานจะไดรั้บ  
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 สิงหนึงทีคนพิการทางการเห็นขาดแคลนคือแหล่งความรู้ พวกหนงัสือเสียง และหนังสือ

อกัษรเบรลล์ ซึงสิงเหล่านีจะช่วยให้ผู ้พิการได้ใช้สําหรับศึกษาหาความรู้ นอกจากปัญหาในด้าน

การศึกษาแลว้ คนพิการทางการเห็นยงัประสบปัญหาจากการทีไม่มีสิงอาํนวยความสะดวกให้กับคน

พิการ สิงทีช่วยอาํนวยความสะดวกในการเดินทางคือ เบรลล์บล็อค (Braille Block) ซึงเบรลลบ์ล็อคจะ

ช่วยใหค้นพิการได้รับรู้ว่า สามารถทีจะเลือกเดินไปในเส้นทางใดไดส้ะดวกและรวดเร็ว จุดไหนที

จะตอ้งหยดุ หรือจะตอ้งรอ โดยเบรลลบ์ลอ็คบนทางเทา้จะมี 2 แบบ คือ 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที 2.1 เบรลลบ์ลอ็คแบบปุ่มกลม 

 เบรลลบ์ลอ็คแบบปุ่มกลม มีความหมายว่า ใหห้ยุด หรือแจง้ให้ทราบว่าขา้งหนา้เป็นทางมา้ลาย 

หรือบนัได  

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที 2.2 เบรลลบ์ลอ็คแบบเส้นยาวลายตรง 

 เบรลลบ์ลอ็คแบบเส้นยาวลายตรง มีความหมายวา่ ใหเ้ดินตรงไป โดยบลอ็กอาจทาํจากอิฐ

บลอ็ก กระเบือง หรือทาํดว้ยโลหะ ซึงมกัจะมีสีเหลือง ทาํใหค้นพิการทีไม่บอดสนิทมองเห็นได ้
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 ความพิการทางการไดย้ิน เป็นคนพิการทีมีปัญหาในการไดยิ้น ทาํใหเ้กิดปัญหาในการสือ

ความหมาย ทงัปัญหาดา้นภาษา ทงัการพดูและการเขียน โดยเฉพาะการพดูจะมีการออกเสียงเพียนจาก

คนปรกติทวัไป ดา้นการเขียนของคนพิการมกัจะมีการเขียนกลบัคาํ เนืองมาจาก รู้คาํศพัท์นอ้ย ทงันี

ขึนอยูก่บัช่วงอายทีุมีการสูญเสียการไดยิ้น ดา้นอารมณ์จะโกรธง่าย เอาแต่ใจตนเอง ขีระแวง  

 คนพิการทางการไดยิ้น บางส่วนแกไ้ขปัญหาดว้ยการใชเ้ครืองช่วยฟัง เครืองช่วยฟังชนิดฟัง

เสียงอากาศ (Air conduction hearing aid) แบบฟังเสียงทางกระดูก (Bone conduction hearing aid) 

เครืองช่วยการรับรู้ดว้ยการสนัสะเทือน (Vibrio-tactile hearing aid) การผ่าตดัหูชนัในเทียม (Cochlear 

Implant) เครืองกลบเสียงรบกวน (Tinnitus masker) แต่อุปกรณ์ดงักล่าวค่อนขา้งมีราคาสูง ทาํใหค้น

พิการทีไม่มีรายได ้หรือมีรายไดน้อ้ย ไม่สามารถทีจะซือได ้ทาํใหต้อ้งอาศยัสวสัดิการจากภาครัฐ ใน

การดูแลช่วยเหลือคนพิการ แต่เนืองด้วยจํานวนคนพิการทังประเทศมีจํานวนมาก ส่งผลให้

งบประมาณในการจดัสวสัดิการดงักล่าวไม่เพียงพอกบัคนพิการ  

 ความพิการทางการเคลือนไหวหรือทางร่างกาย เป็นคนพิการทีประสบปัญหาทางด้าน

ร่างกาย ทาํให้เกิดผลกระทบในกิจวตัรประจาํวนั เช่น การอาบนาํ แปรงฟัน ระบบขบัถ่าย นอกจาก

ปัญหาในการดาํเนินกิจวตัรประจาํวนั ยงัประสบปัญหาเกียวกบัการเดินทางทีไม่สามารถใชร้ะบบขนส่ง

มวลชนไดเ้หมือนกบัคนปรกติ จาํเป็นตอ้งใชร้ถรับจา้ง หรือรถยนต์ส่วนบุคคล ทาํใหเ้กิดค่าใชจ่้ายใน

การดาํรงชีวิตทีสูงขึน ถึงแมว้า่คนพิการจะสามารถเดินทางไปยงัสถานทีต่าง ๆ ทีตอ้งการไดแ้ลว้ก็ตาม 

แต่ก็ไม่สามารถทีจะเขา้ไปใช้บริการได้อย่างทีตังใจ เนืองจากสถานทีส่วนมากไม่เอืออาํนวยให้คน

พิการสามารถเขา้ไปใชบ้ริการได ้เช่น หน่วยงานราชการทีไม่รองรับคนพิการ  

 จากปัญหาของคนพิการตามแต่ละประเภทคนพิการทีกล่าว ทาํใหท้ราบถึงปัญหาและความ

ตอ้งการของคนพิการทีแตกต่างกนัออกไปตามสภาพความพิการ แต่เมือพิจารณาโดยรวมแลว้ ความ

ตอ้งการของคนพิการแบ่งไดด้งันี 

1. ความตอ้งการดา้นการแพทย ์ซึงคนพิการไม่ว่าจะมีความสภาพความพิการเช่นไรก็ตาม 

ตอ้งการไดรั้บการดูแลรักษาจากแพทยห์รือจากโรงพยาบาล และคนพิการส่วนใหญ่พกัอาศยัอยู่ตาม

ชนบท ทาํใหข้าดการรักษา อาจจะเนืองมาจาก ขาดความรู้เกียวกบัสิทธิประโยชน์ของคนพิการ ขาด

การศึกษา หรือฐานะของครอบครัวยากจน ทาํใหไ้ม่สามารถเขา้รับการรักษาจากโรงพยาบาลได ้ซึง

เหตุผลดังกล่าวทาํให้คนพิการขาดโอกาสทีจะเข้าถึงการรักษาด้านการแพทย์ ไม่ว่าจะเป็นการ

รักษาพยาบาล หรืออุปกรณ์ทีจะเขา้ช่วยใหผู้พิ้การสามารถมีคุณภาพชีวิตทีดีขึนได ้

2. ความต้องการดา้นการศึกษา จากการทีคนพิการส่วนใหญ่อยู่ตามชนบท ซึงคนพิการ

ส่วนมากจะมีฐานะค่อนขา้งยากจน ทาํใหผู้ป้กครองไม่สามารถทีจะส่งคนพิการทีจะเขา้เรียนไดเ้หมือน
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คนปรกติทวัไป หรือการกระจายการศึกษายงัคนพิการทีอยู่ตามชนบทยงัทาํไดไ้ม่ทวัถึง หรือผูป้กครอง

ทีมีความสามารถทีจะส่งคนพิการเขา้เรียนไดก้็จะประสบกบัปัญหาดา้นต่าง ๆ เช่น การจดัการศึกษา

แบบพิเศษให้กับคนพิการมีไม่ทัวถึง หรือคนพิการทีเข้าเรียนร่วมกับคนปรกติก็จะประสบปัญหา

เกียวกบัอาคารเรียน สถานทีทีไม่เอืออาํนวยกบัสภาพความพิการ หรือแมแ้ต่ตอ้งเจอกับทัศนคติของ

สงัคมทีไม่เขา้ใจคนพิการ ทงันียงัรวมการทีครูผูส้อนยงัไม่เขา้ใจถึงสภาพคนพิการแต่ละประเภทวา่ตอ้ง

มีการเรียนการสอนอยา่งไร 

3. ความตอ้งการดา้นสงัคม คนทุกคนตอ้งการทีจะมีส่วนร่วมกบัสังคม ไม่วา่จะเป็นสิทธิใน

การออกเสียง แสดงความคิดเห็น ทุกคนตอ้งการไดก้ารยอมรับจากสงัคม แต่สงัคมยงัไม่พร้อมทีจะเปิด

โอกาสให้คนพิการได้แสดงให้เห็นถึงความสามารถทีคนพิการมีอยู่ไดอ้ย่างทัวถึง นอกจากนีการที

สถานทีไม่เอืออาํนวยใหก้บัคนพิการ เช่น ระบบขนส่ง อาคาร สภาพแวดลอ้ม ก็ส่งผลใหค้นพิการไม่

สามารถทีจะเขา้ไปร่วมมีบทบาทในสังคมไดเ้หมือนกบัคนปรกติ 

 

2.3 พฤตกิรรมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 คําว่า เทคโนโลยี หมายถึง การนําความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์มาประยุกต์ใช้ให้เกิด

ประโยชน์ เพือใหเ้กิดความเขา้ใจในกฎเกณฑข์องสิงทีเกิดขึน และคาํวา่ สารสนเทศ หมายถึง การนาํ

ขอ้มูลทีผ่านการประมวลผลมาใชใ้หเ้ป็นประโยชน์ แลว้เกิดการจดัเก็บรวบรวมขอ้มูลเขา้ไวด้ว้ยกัน 

นํามาใช้ให้เกิดประโยชน์ ดังนันเมือนําคํา 2 คํามารวมกันคือ เทคโนโลยีสารสนเทศ หมายถึง 

เทคโนโลยีทีใชใ้นการจดัการสารสนเทศ เกียวกบัการจดัเก็บขอ้มูล การประมวลผล และการสือสาร

ขอ้มลู (กรกมล กาํเนิดกาญจน,์ 2551) 

 เทคโนโลยีสารสนเทศ คือ เทคโนโลยีทีเกียวขอ้งกบัการจดัเกบ็ประมวลผลและการเผยแพร่

สารสนเทศซึงรวมแล้ว เรียกว่าเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ หรือเทคโนโลยีสือสารโทรคมนาคม

(Computer and Communications หรือ C&C) และมีแนวโน้มทีจะนับเทคโนโลยีอืน ๆ เข้ามาเป็น

เทคโนโลยีสารสนเทศดว้ย เช่น เทคโนโลยีไมโครอิเลก็ทรอนิกส์ (กรกมล กาํเนิดกาญจน,์ 2551) 

  วรรณรัตน์ บรรจงเขียน (2550) เทคโนโลยีสารสนเทศ หมายถึง วัสดุ อุปกรณ์ทาง

เทคโนโลยีทีเกียวข้องกับสารสนเทศ ทีช่วยในการจัดเก็บ การประมวลผล การแสดงผล เผยแพร่

สารสนเทศและการรับสารสนเทศ โดยใชเ้ทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ เครือข่ายและระบบโทรคมนาคม 

ซึงสอดคลอ้งกบั ปธีป เมธาคุณวฒิุ (2544) กล่าวไวว้่า เป็นระบบคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีการสือสาร

โทรคมนาคม โดยการเก็บรวบรวมขอ้มูล การประมวลผล สามารถเรียกใชใ้นการรับส่งขอ้มูล ไดแ้ก่ 

เครืองคอมพิวเตอร์ ฮาร์ดแวร์และซอฟตแ์วร์  
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 ความสาํคญัของสารสนเทศ ปัจจุบนัสารสนเทศเป็นปัจจยัสาํคญัในการดาํเนินชีวติของผูค้น

ทีใชชี้วิตอยู่ในสังคมปัจจุบนั ทงัในภาคเอกชนหรือภาครัฐ สารสนเทศถือว่าเป็นทรัพยสิ์นทีมีค่า ถา้

บริษัทใดหรือหน่วยงานใดมีสารสนเทศจํานวนมาก และสามารถนํามาใช้ในการวิเคราะห์ถึง

ความสัมพนัธ์ภายในขอ้มูลดงักล่าวไดจ้ะส่งผลใหข้อ้มูลสารสนเทศนนัเกิดมูลค่า ส่งผลให้หน่วยงาน

ดงักล่าวไดเ้ปรียบคู่แข่ง สารสนเทศมีความสาํคญัทงัต่อบุคคล องคก์าร เศรษฐกิจ การศึกษา การเมือง 

การปกครอง และสงัคม (มาลี ลาํสกุล, น.13) ดงันี  

1. ความสําคัญต่อบุคคล มนุษย์จาํเป็นต้องใช้สารสนเทศเพือใช้ในการดําเนินกิจวัตร

ประจาํวนัในแต่ละวนัในการประกอบอาชีพ การเดินทาง การหาความรู้ บุคคลทีศึกษาหาความรู้เพือให้

ไดเ้ปรียบคู่แข่งอยู่เสมอ ซึงการทีมีขอ้มูลทีอยูเ่หนือคู่แข่งทาํใหค้าดการณ์ล่วงหนา้ไดเ้มือเผชิญปัญหา

โดยไมเ่สียโอกาส  

2. ความสําคญัต่อองค์กร โดยผูบ้ริหารงานทังในระดับกลางและระดับสูงจาํเป็นต้องใช้

สารสนเทศช่วยในการวางแผนการปฏิบติังาน เช่น สารสนเทศทีแสดงผลการดาํเนินงานของหน่วยงาน

หรือองค์กร สารสนเทศเกียวกับสภาพการเงิน ผูบ้ริหารขององค์กรทีสามารถนาํสารสนเทศมาใช้

ถูกตอ้งและสมบูรณ์ย่อมส่งผลต่อความกา้วหนา้ต่อองคก์รนนั ๆ ดว้ย 

3. ความสาํคญัต่อเศรษฐกิจ เศรษฐกิจในยคุปัจจุบนัเป็นยคุของสงัคมข่าวสาร การทีกิจการมี

การทาํกิจกรรมดา้นใด จาํเป็นตอ้งมีการแสวงหาสารสนเทศนนั ๆ เช่น สารสนเทศเกียวกับวตัถุดิบ 

แรงงาน เงินทุน ขนัตอนการผลิต การจดัส่ง ซึงสารสนเทศดงักล่าวตอ้งมีค่าใช้จ่ายแต่เป็นการลงทุนที

ไดผ้ลคุม้ค่า 

4. ความสาํคญัต่อการศึกษา ใชใ้นการจดัระบบการเรียนการสอน รวมทงัใชส้ารสนเทศใน

การคน้ควา้หาความรู้ การจดัหาและบริหารทรัพยากรในลกัษณะทีเหมาะสมกบัหลกัสูตรจะส่งผลให้

เกิดการเรียนการสอนทีมีประสิทธิภาพ 

5. ความสาํคญัต่อการเมืองและการปกครอง การทีทาํใหป้ระชาชนไดรั้บสารสนเทศ จะช่วย

ใหเ้กิดการพฒันาของประเทศ โดยเฉพาะสารสนเทศเกียวกบัการเมืองและการปกครอง ประชาชนควร

มีเสรีภาพในการไดรั้บรู้สารสนเทศ ข่าวขอ้มูล ซึงจะมีบทบาทสาํคญัในการมีส่วนร่วมทางการเมือง 

การปกครอง  

6. ความสําคัญต่อสังคม สารสนเทศเป็นสิงสําคัญและมีความจาํเป็นในการหล่อหลอม

สังคม สารสนเทศสามารถถูกกระจายไปยังสือแบบต่าง ๆ ทังในรูปสิงพิมพ์ วิทยุโทรทัศน์ 

คอมพิวเตอร์ ซึงจะมีผลต่อเยาวชนทีไดรั้บสารสนเทศ หากเยาวชนไม่สามารถทีจะไดรั้บคาํชีแนะทีถูก

ทีควรจะส่งผลใหเ้ยาวชนไดรั้บข่าวสารทีไม่ถูกตอ้ง   
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แนวคิดเกียวกับพฤตกิรรมสารสนเทศ 

ธอมสั ดีวิลสัน ศาสตราจารยด์า้นสารสนเทศศาสตร์ ณ มหาวิทยาลยัเชฟฟิลด์ ประเทศองักฤษ 

เป็นผูที้สนใจดา้นพฤติกรรมการแสวงหาสารสนเทศและการศึกษา ผูใ้ชส้ารสนเทศและไดท้าํการวิจยั

เชิงคุณภาพจาํนวนมากโดยงานวิจยัลว้นมีผูใ้ชเ้ป็นศูนยก์ลางและ เนน้กระบวนการในการแสวงหาและ

การใช้สารสนเทศในด้านต่าง ๆ เช่น นักศึกษาและการใช้ห้องสมุด การแสวงหาสารสนเทศด้าน

สุขภาพ เป็นตน้ 

ธอมสั ไดใ้ห้ความหมาย พฤติกรรมสารสนเทศ ไวว้่า พฤติกรรมทงัมวลของบุคคลหนึง ซึง

เชือมโยงบุคคลนนั ใหเ้ขา้ถึงแหล่งสารสนเทศต่าง  ๆโดยใชช่้องทางในการเผยแพร่ เช่น การดูโทรทศัน ์ทงั

ทีมีเจตนาหรือไม่มีเจตนาดูหรือไม่ (Wilson D Thomas, 2000) ดงันนัพฤติกรรมสารสนเทศจึงเป็นคาํทีมี

ความหมายกวา้ง โดยครอบคลุมกิจกรรมสาํคญั 2 กิจกรรม คือ การคน้หาสารสนเทศไม่ว่าจะไดม้าดว้ยวิธี

ใด  ๆกต็าม และการใชส้ารสนเทศหรือการส่งต่อสารสนเทศนนัไปยงัผูอื้น  

 พฤติกรรม หมายถึง การกระทาํหรือการแสดงออกของแต่ละบุคคล โดยมีพืนฐานมาจาก

ความรู้ ทศันคติของตน ซึงการทีแต่ละบุคคลมีพฤติกรรมทีแตกต่างกนั มาจากการมีความรู้และทศันคติที

แตกต่างกนัออกไป โดยความแตกต่างจะเกิดขึนโดยการเปิดรับสือ ซึงสิงเหล่านีก่อให้เกิด ประสบการณ์

ทางสงัคมทีแตกต่างกนัออกไป ซึงจะส่งผลต่อพฤติกรรมของบุคคลมากทีสุด (นิสยั จนัทร์เกตุ, 2558)  

 การใช้สารสนเทศ หมายถึง กิจกรรมทีกระทาํเพือให้ได้สารสนเทศมาใชป้ระโยชน์ตาม

วตัถุประสงค์ ซึงการใช้สารสนเทศเป็นพฤติกรรมทีเกิดขึนหลังจากทีได้รับสารสนเทศนัน การใช้

สารสนเทศจะทาํใหผู้ใ้ชเ้กิดความพึงพอใจ  

 เดชา นนัทพิชยั (2547) ไดเ้สนอการใชส้ารสนเทศไวว้่า เป็นความตอ้งการสารสนเทศทีมี

ความสัมพันธ์กับพฤติกรรมสารสนเทศ ซึงประกอบด้วยการแสวงหาสารสนเทศ และการใช้

สารสนเทศ ดงัภาพ 

 

 

 

 

 

 

ภาพท ี2.3 ความสัมพนัธ์ระหวา่งความตอ้งการสารสนเทศ การแสวงหา และการใชส้ารสนเทศ 

ทมีา : เดชา นนัทพิชยั (2547) 

ความตอ้งการ

การแสวงหา

สารสนเทศ 

การใชก้ารแกปั้ญหา

ความตอ้งการ

ผูใ้ช ้
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 จากภาพที 2.3 แสดงว่าเมือผูใ้ช้ตอ้งการสารสนเทศ จะทาํการแสวงหาสารสนเทศ และรวบรวม

สารสนเทศจากแหล่งต่าง  ๆมาใชว้เิคราะห ์แกไ้ขปัญหา ซึงจากความสมัพนัธ์ดงักล่าว ทาํใหไ้ดข้อ้สรุป ดงันี 

 1. ความตอ้งการสารสนเทศเป็นเรืองต่อเนือง เริมจากความตอ้งการนนัมีวตัถุประสงค ์เพือ

แกปั้ญหา ตอบขอ้สงสยั ใชใ้นการตดัสินใจเรืองทีเกียวกบับุคคลนนั เช่น การศึกษา การปฏิบติังาน มีการ

คาดหวงัวา่ตอ้งการสารสนเทศเรืองใด ประเภทใด และลกัษณะใด 

 2. ความต้องการสารสนเทศจะยุติก็ต่อเมือบุคคลนันไม่แสวงหาสารสนเทศ หรือได้รับ

คาํตอบทีตอ้งการ หรือมีช่วงเวลาทีรอคอยสารสนเทศทียาวนาน เช่น เรืองทีคาํตอบนนัไม่รีบด่วน     

ไม่จาํเป็น หรือเห็นว่าระบบสารสนเทศคงใหค้าํตอบไม่ได ้หรือไม่ทราบว่าจะไปหาสารสนเทศจาก

แหล่งใด หรือต้องมีการเสียค่าใช้จ่ายในการไปหาสารสนเทศ เป็นต้น หากถา้ยงัมีความตอ้งการ

สารสนเทศนนัอยู ่บุคคลจะทาํการแสวงหาคาํตอบจากแหล่งสารสนเทศ ต่าง ๆ ทีมีอยู ่

 

2.4 แนวคิดเกยีวกบัทฤษฎคีวามพงึพอใจ 

 การศึกษาเกียวกบัความสัมพนัธ์ระหว่างความพึงพอใจการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศกับ

คุณภาพชีวิตคนพิการ กรณีศึกษา คนพิการทางการเคลือนไหว ผูศึ้กษาทาํการศึกษาจากทฤษฎีความ   

พึงพอใจ (Satisfaction) ความพึงพอใจเป็นสิงทีมีอยู่ในตวัมนุษยทุ์ก  ๆคน ทาํให้เกิดความชอบ ความเกลียด 

โดยมีผูใ้ห้ความหมายของความพึงพอใจไวม้าก เช่น พจนานุกรมฉบับราชบณัฑิต (ราชบณัฑิตยสถาน,   

2542, น. 793) พงึพอใจ หมายถึง รกั ชอบใจ พึงใจหมายถึง พอใจ ชอบใจ 

 ทฤษฎีความตอ้งการตามลาํดบัขนัของมาสโลว ์(Maslow’s hierarchy of Need) เป็นทฤษฎี

เกียวขอ้งกบัแรงจูงใจโดยแสดงถึงความตอ้งการแบบลาํดบัขนั (Hierarchy of Needs) (Huitt, W., 2004) 

โดยมีรายละเอียดดงันี 

 1. มนุษยมี์ความตอ้งการเป็นลาํดบัขนั เมือไดรั้บการตอบสนองแลว้ จะใหค้วามสาํคญักบั

ความตอ้งการนนันอ้ยลง แต่จะพยามยามเพือใหไ้ดค้วามตอ้งการในระดบัทีสูงขึนไป 

 2. ความตอ้งการของมนุษยเ์ป็นเรืองทีมีความซับซอ้น และเป็นสิงทีมีผลต่อพฤติกรรมของ

มนุษยใ์นเวลาใดเวลาหนึง 

 3. ความตอ้งการระดบัตาํตอ้งไดร้ับการตอบสนองก่อน จึงจะทาํใหแ้สดงพฤติกรรมทีจะ

ผลกัดนัให้เกิดความตอ้งการในระดบัทีสูงขึน 

 4. มีหลายวิธีการทีจะทาํให้มนุษยเ์กิดความพึงพอใจต่อความตอ้งการในระดบัสูงมากกว่า

ความตอ้งการในระดบัตาํ 
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 นอกจากนี มาสโลวย์งัไดแ้บ่งความตอ้งการของมนุษยอ์อกเป็น 5 ขนัไดแ้ก่ 

1. ความตอ้งการทางร่างกาย (Physiological Needs)  ความตอ้งการทางร่างกายขนัพืนฐาน 

และเป็นสิงทีจาํเป็นทีสุดในการดาํรงชีวิต ถา้ไม่ไดร้ับการตอบสนองร่างกายก็ไม่สามารถทีจะทาํงาน

ได ้เช่น อากาศ นาํ อาหาร เป็นสิงทีจะช่วยใหม้นุษยส์ามารถมีชีวิตอยู่ได ้

2. ความตอ้งการความมนัคงปลอดภยั (Safety or Security Needs) มี 2  รูปแบบ คือ ความ

ต้องการความปลอดภยัทางดา้นร่างกาย และความมนัคงทางดา้นเศรษฐกิจ ซึงความตอ้งการความ

ปลอดภยัทางดา้นร่างกายไดแ้ก่ การมีสุขภาพดี ส่วนความมนัคงทางเศรษฐกิจ ไดแ้ก่  การมีอาชีพการงาน

มนัคง เป็นตน้ 

3. ความต้องการทางสังคม (Social Needs) เมือความต้องการทงั 2  ประการได้รับการ

ตอบสนองแลว้ ความต้องการในระดับทีสูงกว่า จะเขา้มามีบทบาทต่อพฤติกรรมของมนุษยค์วาม

ตอ้งการทางสงัคม ไดแ้ก่ความตอ้งการการยอมรับในผลงาน ความเอืออาทร ความเป็นมิตรทีดี ความมี

มนุษยสมัพนัธ์ทีดี 

4. ความตอ้งการไดรั้บการยกย่องสรรเสริญในสังคม (Esteem Needs) หมายรวมถึงความ

เชือมนัในตนเอง ความสาํเร็จ ความรู้ความสามารถ การนบัถือตนเอง 

5. ความต้องการความสํา เร็จในชีวิต (Self-actualization Needs) เมือมนุษย์ได้รับการ

ตอบสนองทงั 4  ระดบัแลว้ มนุษยจ์ะทาํงานเพือพฒันาศกัยภาพของตนไปสู่จุดสูงสุด 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท ี2.4 พีระมิดแสดงลาํดบัขนัตอนความตอ้งการของมาสโลว ์
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ความพึงพอใจต่อการรับบริการในทีสาธารณะ 

 Millet (1954) ไดใ้หค้วามหมายถึงความพอใจในการบริการ สามารถวดัไดจ้ากสิงเหล่านีไว้

ดงันี  

1.  การให้บริการอย่างเสมอภาคเท่าเทียม หมายถึง การทีภาครัฐมีการปฏิบติัต่อทุกคนเท่า

เทียมกนั โดยประชาชนทุกคนจะไดรั้บการปฏิบติัเท่าเทียมกนั โดยไม่มีการแบ่งแยก  

2. การให้บริการรวดเร็ว ทันต่อเวลา หมายถึง การให้บริการทีตรงต่อเวลา ซึงถ้าการ

ใหบ้ริการไม่ตรงต่อเวลา กจ็ะไมเ่กิดความพึงพอใจในการใชบ้ริการ 

3. การใหบ้ริการอย่างเพียงพอ มิลเลทท ์มองว่า จาํนวนการให้บริการและสถานทีในการ

ใหบ้ริการจะตอ้งมีการให้บริการอยา่งเหมาะสม 

4. การใหบ้ริการอย่างต่อเนือง หมายถึง การยึดประโยชน์ของประชาชนเป็นหลกัไม่ยึดตาม

หน่วยงานการใหบ้ริการทีจะหยุดเมือไหร่ก็ได ้

5. การใหบ้ริการทีมีความกา้วหนา้ หมายถึง ตอ้งมีการปรับปรุงการปฏิบติังานใหมี้คุณภาพ

มากขึนโดยมีการใชท้รัพยากรเท่าเดิม 

 อารี พนัธ์มณี (2538 น.10) ไดอ้ธิบายทฤษฎีแรงจูงใจทีเกียวขอ้งกบัความพึงพอใจ ดงันี 

 1. ทฤษฎีความตอ้งการความสุขส่วนตวั (Hedonistic theory) คณาจารยจ์ากมหาวิทยาลยั

รามคาํแหง ไดก้ล่าวไวว้่า เป็นมูลเหตุทีทาํให้เกิดแรงจูงใจ เพราะมนุษยต์อ้งการหาความสุขส่วนตัว

และตอ้งการหลีกหนีความเจบ็ปวด 

 2.ทฤษฎีสันชาติญาณ (Instinctual Theory) เป็นสิงทีติดตวัมนุษยม์าตงัแต่กาํเนิด ซึงจะทาํให้

มีปฏิกิริยายาในการตอบสนองต่อสิงเร้าต่าง ๆ โดยไมจ่าํเป็นตอ้งมีการเรียนรู้ 

 3.ทฤษฎีการมีเหตุผล (Cognitive Theory) เป็นทฤษฎีทีมีความเชือมนัในเรืองเกียวกบับุคคล

ในการมีเหตุผลทีจะตดัสินใจว่าการกระทาํในสิงต่าง ๆ ทฤษฎีมีความเชือว่าบุคคลมีอิสระทีจะกระทาํ

พฤติกรรมไดอ้ยา่งมีเหตุผล  

 4.ทฤษฎีแรงขับ (Drive Theory) โดยปรกติแล้วการกระทําต่าง ๆ ของบุคคลนันจะมี

ความสัมพนัธ์กบัแรงขบัภายในของแต่ละบุคคล โดยแรงขบัจะมีลกัษณะทีสําคญั 2 ลกัษณะ คือ แรง

ขบัภายในร่างกาย และแรงขบัภายนอกร่างกาย หรือแรงขบัทุติยภูมิ เป็นแรงขบัทีเกิดจากความตอ้งการ

ทางดา้นสติปัญญา อารมณ์ และสังคม ซึงลกัษณะดังกล่าวจะมีผลทาํให้มีพฤติกรรมทีแตกต่างกัน

ออกไป อนัเป็นผลมาจากประสบการณ์การเรียนรู้ทีสะสมไวใ้นแต่ละบุคคล 



42 

5.ทฤษฎีลาํดับขันตามความต้องการ (Theory of Need Gratification) เป็นทฤษฎีลาํด ับขัน

ของความตอ้งการของมาส โลว ์(Abraham H.Maslow) ซึงกล่าวไวว้า่มนุษยทุ์กคนลว้นมีความตอ้งการ

ทีจะสนองความตอ้งการใหก้บัตนเองทงัสิน และความตอ้งการของมนุษยมี์มากมายหลายอยา่ง 

พรเพ็ญ ไตรพงษ ์(2556) กล่าววา่ เป็นความรู้สึกทีมีอยู่ในตวัมนุษยทุ์ก ๆ คน ต่อสิงทีมาส่ง

ผลกระทบทางดา้นจิตใจใหเ้กิดความชอบในกิจกรรมนนั ๆ และไดส้นองตามความตอ้งการของตน มี

การแสดงออกทางดา้นอารมณ์ เช่น ความพอใจ ความชอบ ความสบายใจ การมีความสุขทีไดรั้บความ

ยนิดีสมปรารถนา ตามความตอ้งการทีจะเป็น ซึงจะแสดงออกมาในพฤติกรรมทีแตกต่างกนัออกไป 

ความพึงพอใจ หมายถึง ทศันคติของบุคคลทีมีต่อสิงใดสิงหนึง หรือความรู้สึก หรือปัจจยั

ต่าง ๆ ทีเกียวขอ้ง ซึงจะเกิดขึนเมือความต้องการบรรลุจุดมุ่งหมาย หรือได้รับการตอบสนอง ซึง

ความรู้สึกดงักล่าวจะไม่เกิดขึน หากความตอ้งการนนั ไม่ไดรั้บการตอบสนอง (ดิเรก ปลงัดี, 2540) 

มลัลิกา ตน้สอน (2544, น.194) กล่าวว่า เป็นความยินดีและเต็มใจ บุคคลทีมีแรงจูงใจจะ

แสดงออกดว้ยความกระตือรือร้น มีทิศทางทีเด่นชดั ไม่ย่อทอ้ต่ออุปสรรค หรือปัญหา บุคคลจะทุ่มเท

ความพยายาม เพือใหบ้รรลุเป้าหมาย ซึงสามารถกล่าวไดว้่า บุคคลทีมีแรงจูงใจจะมีเป้าหมายในการ

แสดงออก มีพลงัในการแสดงออก และมีความพยายามในการแสดงออก 

Vroom (1964, p. 328) ไดก้ล่าววา่ ทศันคติและความพึงพอใจในสิงหนึงสามารถใชแ้ทนกันได ้

เพราะสองคาํนี คือ การทีบุคคลไดเ้ขา้ไปมีส่วนร่วมในการกระทาํสิงนนั ก่อให้เกิดทศันคติดา้นบวก 

จะแสดงให้เห็นสภาพความพึงพอใจ และความไม่พึงพอใจจะแสดงใหเ้ห็นดา้นลบ 

จากความหมายของความพึงพอใจทีผูวิ้จยัได้รวบรวม พอสรุปได้ว่า ความพึงพอใจเป็น

ความรู้สึกทีมีอยู่ในตวัมนุษย ์ต่อสิงทีมาส่งผลกระทบทางดา้นจิตใจ ก่อให้เกิดความชอบในกิจกรรม

นนั ๆ  และมีการตอบสนองตามความตอ้งการของตนในระดบัใด โดยมีการแสดงออกทางดา้นอารมณ์ 

ความรู้สึก เช่น ความพอใจ ความชอบ ความสบายใจ การมีความสุขทีไดรั้บความยินดี สมปรารถนา

ตามความตอ้งการทีจะเป็น ซึงจะแสดงออกมาทางพฤติกรรมทีแตกต่างกนัออกไป 

สรุปไดว้่า ความพึงพอใจในการใหบ้ริการ คือ ความรู้สึกดีของการรับบริการ ทีตรงกบัความ

ตอ้งการ ตวัอยา่งเช่น เจา้หนา้ทีของหน่วยงานทีเกียวขอ้งกบัคนพิการใหบ้ริการเทคโนโลยีสารสนเทศ

ให้แก่คนพิการได้อย่างมีคุณภาพ เนืองจากงานวิจัยนีต้องการศึกษาการใช้งาน งานวิจัยนีเลือกใช้

ตวัแทนของความพึงพอใจต่อการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศของคนพิการ ซึงเกิดจากผูใ้หบ้ริการไดแ้ก่

หน่วยงานต่าง ๆ จึงใชวิ้ธีวดัของ Millet (1954)  
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2.5 แนวคดิเกยีวกบัคณุภาพชีวิต  

 จากสถานการณ์ในปัจจุบนั การพฒันาของเทคโนโลยีสารสนเทศมีผลต่อคุณภาพชีวติ ไม่วา่

จะเป็น เด็ก เยาวชน ผูสู้งอายุ หรือแมก้ระทงัคนพิการ คนดอ้ยโอกาส การกาํหนดมาตรการสําหรับ

กลุ่มเป้าหมาย โดยมุ่งเน้นให้มีการใช้ประโยชน์จาก วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวตักรรม เพือ

ส่งเสริมความเป็นอยู่ทีดี ใหแ้ก่ประชาชนกลุ่มต่าง ๆ และเพือใหเ้กิดความเท่าเทียมในการดาํรงชีวิต

ของประชาชน 

 Zhan (1992) ไดก้ล่าวว่า คุณภาพชีวิตเป็นระดบัความพึงพอใจในชีวิตทีเกิดขึนในแต่ละ

บุคคล เนืองมาจากพืนฐานการดาํรงชีวิต ประสบการณ์ ฐานะและสภาพทางสังคม รวมถึงสุขภาพ

ร่างกายดว้ย 

 แผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ ฉบบัที 4 พ.ศ. 2555-2559 เป็นแผนยุทธศาสตร์

ระดับชาติ แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที 1  พ.ศ. 2555-2559 และกฎหมายอืน ๆ ที

เกียวขอ้ง มีการกาํหนดให้หน่วยงานทีเกียวขอ้งรับผิดชอบในการปฏิบติังานตามแผน โดยมีการกาํหนด

วิสัยทศัน์ว่า “คนพิการดาํรงชีวิตอิสระร่วมกบัทุกคนในสังคมไดอ้ย่างมีความสุขสามารถเขา้ถึงสิทธิอย่าง

เสมอภาคและเท่าเทียม” ซึงจะประกอบดว้ยยทุธศาสตร์ 5 ไดแ้ก่ 

 ยทุธศาสตร์ที 1 ส่งเสริมการเขา้ถึงสิทธิอยา่งเสมอภาคและเท่าเทียม โดยไม่เลือกปฏิบติัต่อ

คนพิการและผูดู้แลคนพิการ 

 ยุทธศาสตร์ที 2 สร้างสภาพแวดลอ้ม พฒันาเทคโนโลยี และข้อมูลข่าวสาร ทีคนพิการ

สามารถเขา้ถึงและใชป้ระโยชน ์

 ยทุธศาสตร์ที 3 สร้างเสริมพลงัอาํนาจใหแ้ก่คนพิการและผูดู้แลคนพิการ 

 ยทุธศาสตร์ที 4 ส่งเสริมศกัยภาพและความเข็มแข็งขององคก์รดา้นคนพิการและเครือข่าย 

 ยทุธศาสตร์ที 5 สร้างเสริมเจนคติเชิงสรา้งสรรคต่์อความพิการและคนพิการ 

 ความหมายของคุณภาพชีวติ 

 องคก์ารอนามยัโลก ไดนิ้ยามคุณภาพชีวิตไวว้า่ เป็นการรับรู้ของแต่ละบุคคลต่อสถานภาพ

ในชีวิตของตนทีสัมพันธ์กับเป้าหมาย ความคาดหวัง และอืน ๆ ทีเกียวข้อง ภายใต้บริบททาง

วฒันธรรมและระบบคุณค่าทีบุคคลนนัมีอยู ่ซึงเป็นแนวคิดทีมีมุมมองทีหลากหลายของสงัคม 

 คุณภาพชีวิต คือ ประกอบด้วยคาํ 2 คาํ คําแรกคือ “คุณภาพ” หมายถึง ลักษณะความดี 

ลกัษณะประจาํของบุคคลหรือสิงของ คาํทีสองคือ “ชีวิต” หมายถึง ความเป็นอยู ่ซึงเมือนาํสองคาํมา

รวมกนัแลว้ คุณภาพชีวิต หมายถึง ลกัษณะความเป็นอยู่ทีดีของบุคคล (เบญจวรรณ คงอรุณ, 2553)   
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 วสุธร ตนัวฒันกุล (2542) ไดใ้หค้วามหมาย คุณภาพชีวิต ไวว้า่ การดาํรงชีวิตของมนุษยใ์น

ระดบัทีเหมาะสมตามความจาํเป็นพืนฐานในสังคม ในช่วงเวลาหนึง โดยมีเกณฑค์วามจาํเป็นพืนฐาน

ทีตอ้งบรรลุตามเกณฑที์กาํหนดไว ้

 สุวฒัน์ มหัตนิรันด์กุลและคณะ (2541) ไดก้ล่าวถึง องค์ประกอบของคุณภาพชีวิต ไวว้่า

สามารถแบ่งออกเป็น 4 ดา้น คือ 

1. ด้านร่างกาย (Physical Domain) เป็นการรับรู้ถึงสภาพร่างกายของบุคคล ทีมีผลต่อ

ชีวติประจาํวนั เช่น การรับรู้ถึงความรู้สึกไม่สบาย การรบัรู้ถึงสภาพความสมบูรณ์ของร่างกาย การรับรู้

ถึงการมีกําลังในการทํากิจวัตรประจําว ัน การรับรู้ ถึงความเ จ็บป่วยทางร่างกาย การรับรู้ใน

ความสามารถทีจะเคลือนไหว การเป็นอิสระไม่ตอ้งพึงพาคนอืน การดาํเนินชีวิตประจาํวนัของตนเอง 

การรับรู้ถึงความสามารถในการทาํงาน เป็นตน้ 

2. ด้านจิตใจ (Psychological Domain) คือ การรับรู้ทางด้านสภาพจิตใจของตนเอง เช่น 

ภาพลกัษณ์ของตนเอง ความภาคภูมิใจในตนเอง การรับรู้ความรู้สึกทางบวกและทางลบ ความมนัใจ

ในตนเอง การมีความคิด ความจาํ สมาธิ การตดัสินใจ ความสามารถในการเรียนรู้เรืองราวต่าง ๆ ความ

กงัวล เช่น การรับรู้ดา้นความเชือจิตวิญญาณ ศาสนา และความเชืออืน  ๆทีมีผลต่อการดาํเนินชีวิต เป็นตน้ 

3. ดา้นความสัมพนัธ์ทางสังคม (Social Relationships) คือ การรับรู้ถึงการทีได้รับความ

ช่วยเหลือจากบุคคลอืนในสังคม การรับรู้ถึงความสัมพนัธ์ของตนกบับุคคลอืน  และการรับรู้ว่าตน

สามารถเป็นผูใ้หค้วามช่วยเหลือบุคคลอืนในสังคมไดด้ว้ย  

4. ดา้นสิงแวดลอ้ม (Environment) คือ การรับรู้เกียวกบัสิงแวดลอ้ม ทีมีผลต่อการดาํเนิน

ชีวติ การรับรู้วา่ตนมีชีวิตอยูอ่ย่างเป็นอิสระ และความมนัคงในชีวิต การรบัรู้การมีปฏิสัมพนัธ์ระหวา่ง

ตนเองกบัสภาพแวดลอ้มทางกายภาพ เช่น สภาพบา้นเรือน มลพษิ การรับรู้วา่ไดอ้ยูใ่นสิงแวดลอ้มทาง

กายภาพทีดี ปราศจากมลพิษต่าง ๆ มีการคมนาคมทีสะดวก มีแหล่งประโยชน์ทางการเงิน การรับว่า

ตนมีการใชเ้วลาวา่งในการทาํกิจกรรมสนัทนาการได ้

 

2.6 งานวจิัยทเีกยีวข้อง 

 จากการศึกษางานวิจยัทีเกียวขอ้ง พบวา่ มีผลงานการวิจยัทีศึกษาเกียวกบัความสัมพนัธ์ระหว่าง

ความพึงพอใจการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศกับคุณภาพชีวิตคนพิการ กรณีศึกษา คนพิการทางการ

เคลือนไหวดงันี  
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 ธญัลกัษณ์ หมีอิม และคณะ (2552) ไดท้าํการศึกษาเรือง ปัจจยัทีส่งผลต่อคุณภาพชีวิตคน

พิการทางกาย จงัหวดัพิจิตร ผลการศึกษาพบวา่ กลุ่มตวัอย่างคนพิการส่วนใหญ่เป็นเพศชาย ทีมีช่วง

อายอุยูร่ะหวา่ง 41-60 ปี ส่วนใหญ่จะเป็นอมัพาตครึงซีก และไม่ไดป้ระกอบอาชีพ รายไดเ้ฉลีย 1,436 

บาทต่อเดือน คนพิการส่วนใหญ่จบการศึกษาระดบัประถมศึกษา ดา้นการเห็นคุณค่าในตนเอง อยู่ใน

ระดบัปานกลาง ปัจจยัทีส่งผลต่อคุณภาพชีวติของคนพิการทางกาย ไดแ้ก่ การไดรั้บการสนบัสนุนทาง

สังคม การเห็นคุณค่าในตนเอง การไดรั้บการสนบัสนุนทางสังคมและคุณภาพชีวิตของกลุ่มตวัอย่าง

ส่วนใหญ่อยู่ในระดบัปานกลาง  

คณะกรรมการวิจยัสถาบนั มหาวิทยาลยัรามคาํแหง (2554) เรือง ความพึงพอใจในการใช้

บริการเทคโนโลยีสารสนเทศของนักศึกษา มหาวิทยาลยัรามคาํแหง มหาวิทยาลยัรามคาํแหง สาขา

วิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จงัหวดันครศรีธรรมราช ผลการศึกษาว่านักศึกษาส่วนใหญ่เป็นผูห้ญิง     

มีความพึงพอใจในการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศอยูใ่นระดบัมาก เนืองจากเพศหญงิมกัชอบทาํงานและ

เอาใจใส่ทีจะคน้ควา้หาความรู้และหาขอ้มูลประกอบการเรียนในดา้นการศึกษามากกวา่เพศขาย ความ

พึงพอใจดา้นการให้บริการ มีความพึงพอใจต่อการบริการพิมพเ์อกสารและถ่ายสาํเนา มีความสะดวก 

รวดเร็ว ฐานขอ้มูลมีความปลอดภยั มีการนาํเทคโนโลยีทีทนัสมยัมาให้บริการอย่างต่อเนืองแสดงให้

เห็นวา่ระบบการใหบ้ริการอินเทอร์เน็ตมีประสิทธิภาพสูง ดา้นขึนตอนการใหบ้ริการ มีความพึงพอใจ

ในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก การติดต่อขอใชบ้ริการมีความสะดวกรวดเร็ว ไม่ยุ่งยาก มีช่องทางในการ

แจง้ปัญหาหลายช่องทาง เช่น E-mail, website ดา้นบุคลากรผูใ้ห้บริการ มีความพึงพอใจอยู่ในระดับ

มาก เพราะเจา้หนา้ทีมีความรู้ ความเขา้ใจสามารถใหบ้ริการไดอ้ย่างถูกตอ้งตามความตอ้งการ มีความ

เอาใจใส่ เป็นมิตรในการให้บริการ มีความเสมอภาคในการให้บริการ มีเจา้หนา้ทีตอบขอ้ซักถามให้

คาํแนะนาํ 

 อรรถพล กิตติธนาชยั (2555) ไดท้าํการศึกษาเรือง พฤติกรรมการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ

ทีสัมพนัธ์ต่อสถานะของนักเรียน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร (ฝ่าย

มธัยม) ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นนักเรียนหญิง ชนัมธัยมศึกษาตอนปลาย มีผล

การเรียนอยู่ระดบัดี และมีพฤติกรรมการใชส้ารสนเทศอยูใ่นระดบัมาก พฤติกรรมทีใชม้ากอนัดบัแรก

คือ พฤติกรรมการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศด้านเจตคติ รองลงมาดา้นความรู้ ส่วนพฤติกรรมการใช้

ระดบักลาง คือ ดา้นการปฏิบติั นกัเรียนส่วนใหญ่มีพฤติกรรมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอยู่ใน

ระดบัมาก เนืองมาจากทางโรงเรียนไดเ้ห็นความสําคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศในการช่วยเพิม

ศักยภาพทงัดา้นการบริหารจดัการศึกษาและการเรียนการสอนเขา้มาช่วยพฒันาดา้นวิชาการ ดา้น

ระดบัชนักบัสมรรถนะของนกัเรียน พบว่า มีความสัมพนัธ์หรือแตกต่างกัน เนืองมาจากนักเรียนได ้
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เรียนรู้ทีเป็นระบบแบบแผนของโรงเรียน  ผสมกับลกัษณะการเรียนรู้ทีสูงขึนจึงตอ้งมีภาระงานที

อาจารยม์อบหมายหรือรายงานทีต้องใช้เทคโนโลยีเพิมมากขึนและอายุทีสูงขึนตามลาํดับชันของ

การศึกษาทีทาํใหว้ฒิุภาวะเปลียนแปลง 

 อรวรรณ สิริวฒัน์ธนกุล (2553) ไดท้าํการศึกษาวิทยานิพนธ์เรือง การเขา้ถึงโอกาสการ

ทาํงานในตลาดแรงงานของคนพิการทางการเคลือนไหว หรือทางร่างกายใน จงัหวดัสมุทรปราการ ผล

การศึกษาพบวา่ กลุ่มตวัอย่างส่วนมากเป็น เพศชาย อายรุะหวา่ง 31-40 ปี ส่วนใหญ่มีการศึกษาระดบั

ประถมศึกษา และมีสภาพความพิการภายหลงั ดา้นอาชีพ คนพิการมีการวิเคราะห์ทางดา้นอาชีพโดยมี

คะแนนระดับสูง แต่มีการวิเคราะห์ตนเองในระดับตาํ ด้านโอกาสในการทํางานของคนพิการมี

การศึกษา 3 ดา้น คือ การรู้ถึงวิถีทางในการสมคัรงาน การเขา้ไปใชสิ้ทธิในการสมคัรงาน และการ

ไดร้ับสิทธิใหเ้ขา้ทาํงาน พบวา่ การทีไดเ้ขา้ไปทาํงานในสถานประกอบการปัจจุบนัเนืองจาก มีทกัษะ

ฝีมือตรงกับความต้องการของนายจา้ง รองลงมานายจ้างให้โอกาส การศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่าง        

ตวัแปร พบว่า การเขา้รับการฝึกอาชีพ และการวิเคราะห์ดา้นอาชีพทีแตกต่างกนัมีความสัมพนัธ์กับ 

การขอรับคาํปรึกษา และสาเหตุของความพิการ ความคิดเห็นต่อปัจจยัดา้นสถาบนั/สังคม ดา้นสภาวะ

แวดลอ้มและปัจจยัทีเกียวขอ้งโดยรวมทีแตกต่างกนัมีความสัมพนัธ์กบัการสมคัรงาน 

 เอมิการ เหมมินทร์ (2556) ไดท้าํการศึกษาวิทยานิพนธ์ เรืองพฤติกรรมการใช้และความ

คิดเห็นเกียวกับผลทีได้จากการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social Media) ของประชาชนในเขต

กรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบวา่ ประชาชนในกรุงเทพมหานครมีประสบการณ์ในการใชเ้ครือข่าย

สังคมออนไลน์ 3 ปีขึนไปมากทีสุด มีการใช้ Facebook บ่อยทีสุด ช่องทางทีใช้เครือข่ายสังคม

ออนไลน์บ่อยทีสุด คือ สมาร์ทโฟน ช่วงเวลาทีใช้มากทีสุดคือ 18.00-06.00 น. ประชาชนมีการใช้        

1-3 ชวัโมงต่อวนั คุณสมบติัทีประชาชนส่วนใหญ่ชอบมากทีสุด คือ ทาํใหส้ามารถทราบข่าวสารได้

รวดเร็ว ส่วนดา้น เพศ อาย ุระดบัการศึกษา อาชีพสถานภาพสมรส และรายไดเ้ฉลียต่อเดือนแตกต่างกนั 

 พชัรินทร์ นาคะประวิง (2550) ไดท้าํการศึกษาวิทยานิพนธ์ เรือง ประสิทธิผลของการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบติัติงานของเจา้หนา้ทีส่วนกลาง กรมส่งเสริมการเกษตร พบวา่ กลุ่ม

ตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุระหว่าง 41-50 ปี การศึกษาสูงสุดในระดบัปริญญาตรี มีการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นประจาํ ตงัแต่ 6 ชวัโมงต่อสัปดาห์ เคยเขา้รับการอบรมเกียวกบัเทคโนโลยี

สารสนเทศจาํนวน 1-3 ครงั และมีความรู้ความเขา้ใจในการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศอยู่ในระดบัสูง มี

ประสบการณ์ในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศมา 6-10 ปี มีปัญหาของการใช้เทคโนโลยีในการ

ปฏิบตัิงาน คือ จาํนวนเครืองไมเ่พียงพอ ระบบเครือข่ายล่มบ่อย ฐานขอ้มลูไม่ทนัสมยั  
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 การทดสอบสมมติฐาน พบว่า อายุ ตาํแหน่งงาน จาํนวนครังทีอบรมด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศ ระดบัความรู้ความเขา้ใจในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ความถีในการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ ทีแตกต่างกัน มีระดบัประสิทธิผลทีแตกต่างกัน ส่วนความแตกต่างด้าน เพศ ระดับ

การศึกษา ระดบัตาํแหน่ง และหน่วยงานทีสังกดั มรีะดบัประสิทธิผลทีไม่แตกต่างกนั 

 นิสยั จนัทร์เกตุ (2558) ไดท้าํการศึกษา เรือง พฤติกรรมการใชง้านสารสนเทศเพือการศึกษา

ทีมีผลต่อความสําเ ร็จในการเรียนของนักเรียนวิทยาลัยเทคนิคชัยนาท พบว่า  นักเ รียนของ

วิทยาลัยเทคนิคชัยนาทมีการใช้งานสารสนเทศผ่านการใช้สมาร์ทโฟน มากทีสุด รองลงมา คือ 

คอมพิวเตอร์พกพา และคอมพิวเตอร์ในทีบา้น ผลการวิเคราะห์การใชง้านสารสนเทศเพือการศึกษา 

จาํแนกตามผลสัมฤทธิการเรียนพบว่า ช่วงเวลาในการใช้งานสารสนเทศทีแตกต่างกันก็ส่งผลต่อ

ผลสัมฤทธิทางการเรียนทีแตกต่างกนั และการเรียนแบบออนไลน์ การใชง้านสารสนเทศดว้ยระบบ

สืบคน้ มีความแตกต่างกนัส่งผลต่อการเรียนในระดบัทีแตกต่างกนั  

 ศิริพร สุขสงวน(2545) ไดท้าํการศึกษาวิทยานิพนธ์ เรือง การศึกษาความคิดเห็นคนพิการ

ทางการเคลือนไหวเกียวกบัปัญหาการเดินทางในกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษา พบวา่ ปัญหาดา้นสิง

อาํนวยความสะดวกมีความสาํคญัมากทีสุด คือ การทีไม่มีทีจอดรถคนพิการ อาคาร สถานทีทีจะไปไม่

มีสิงอาํนวยความสะดวกสําหรับคนพิการ ปัญหาจากการใช้บริการขนส่งสาธารณะ รถวีลแชร์ไม่

สามารถทีจะขึนไปใชบ้ริการได้ มีคนใช้บริการค่อนขา้งมาก ปัญหาจากรถยนต์รับจา้ง คือ คนขบัรถ

ไม่ใหค้วามช่วยเหลือ ค่าใชจ่้ายแพง ปัญหาจากการใชร้ถไฟฟ้า คือ ไมมี่ลิฟตใ์นการขึนลงทุกสถานี ทาํ

ใหค้นพิการไม่สามารถใช้บริการได้อย่างสะดวก ปัญหาจากการใชร้ถยนตส่์วนบุคคล คือ รถมีราคา

แพงคนพิการไม่สามารถซือได้ และมีค่าใช้จ่ายการบาํรุงรักษาสูง ปัญหาจากการใชก้ายอุปกรณ์หรือ

เครืองช่วยเดิน อุปกรณ์ทีใชไ้ม่สะดวกในการไปใชบ้ริการขนส่งสาธารณะ ปัญหาด้านกฎหมายและ

การนาํไปใช้ คือ รัฐบาลไม่เขม้งวด จริงจงัในการบงัคบัใชก้ฎหมาย ในการปรับปรุงสิงอาํนวยความ

สะดวกใหก้บัคนพิการ  

 ปัทมากร เนตยวิจิตร, กุลธิดา ทว้มสุข, กันยารัตน์ เควียเซ่น (2558) ไดท้าํการวิจัย เรือง 

พฤติกรรมสารสนเทศและการยอมรับเทคโนโลยีสารสนเทศของคนพิการ การวิจยันีเป็นการวิจยัเชิง

คุณภาพ และเชิงปริมาณ โดยมีการสมัภาษณ์เชิงลึกและมีการสนทนาแบบกลุ่มกบัคนพิการ 3 ประเภท 

คือ คนพิการทางการไดย้ิน คนพิการทางการมองเห็น และคนพิการทางการเคลือนไหว ทีอยู่ในภาค

ตะวนัออกเฉียงเหนือ ภาคเหนือและภาคกลาง จาํนวน 35 คน โดยแบ่งกลุ่มตวัอย่างคนพิการทางการ

ไดย้นิจากโรงเรียนโสตศึกษา ในจงัหวดัขอนแก่น เชียงใหม่ และกรุงเทพมหานคร จาํนวน 18 คน กลุ่ม

ตวัอย่างคนพิการทางการมองเห็น จากโรงเรียนการศึกษาคนตาบอด ในจงัหวดัขอนแก่น เชียงใหม่ 
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และกรุงเทพมหานคร จาํนวน 5 คน กลุ่มตวัอยา่งคนพิการทางการเคลือนไว จากโรงเรียนศรีสังวาล ใน

จงัหวดัขอนแก่นและกรุงเทพมหานคร จาํนวน 12 คน 

 ผลการวิจยั พบว่า พฤติกรรมสารสนเทศของคนพิการใชส้ารสนเทศเพือความบนัเทิงและ

พกัผ่อนหย่อนใจมากทีสุด รองลงมาคือ ใชเ้พือค้นหาเรืองราวทีสนใจ อินเตอร์เน็ตและเวบ็ไซตเ์ป็น

แหล่งสารสนเทศทีคนพิการเลือกใชม้ากทีสุด ดา้นหลกัเกณฑ์ในการเลือกแหล่งสารสนเทศทีคนพิการ

เลือกใช้มากทีสุด คือ แหล่งทีให้บริการฟรี รองลงมาคือ แหล่งทีจัดให้บริการสําหรับคนพิการ

โดยเฉพาะ ดา้นการยอมรับเทคโนโลยีสารสนเทศของคนพิการมีการแบ่งออก เป็น 3 ส่วน คือ ดา้น

คุณลกัษณะของเทคโนโลยี ดา้นสารสนเทศ และดา้นการรับรู้ จากการวิจยัพบว่าการใชค้อมพิวเตอร์

ไม่ใช่เรืองยาก และไม่มีความยุ่งยากในการใช้งานในชีวิตประจาํวนั เนืองจากคนพกิารพร้อมทีจะ

เรียนรู้ ซึงจะส่งผลต่อการทาํงานทีสะดวก รวดเร็ว และประหยดัเวลาในการทาํงานมากขึน ทงันียงั

ศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการใชส้ารสนเทศของคนพิการ โดยปัญหาอุปสรรคทีพบมากทีสุดคือ 

สารสนเทศทีไดรั้บไม่เหมาะสมต่อการนาํไปใช ้รวมทงัยงัขาดอุปกรณ์ เครืองมือทีเหมาะสมสําหรับ

คนพิการแต่ละประเภท  

 กมร สุประภาพพงษ,์ นิวตัร จารุวาระกูล,โยธิน หนูแตง, อุดมลกัษณ์ กล่องพุดชา (2552) ได้

ทาํการวิจยั เรือง ความพึงพอใจในการใชบ้ริการดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศของบุคลากร และนกัศึกษา 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร กลุ่มตวัอยา่ง ไดแ้ก่ นกัศึกษา อาจารย ์บุคลากร โดยมีกลุ่ม

ตวัอย่างจาํนวน 790 คน โดยมีการแบ่งตามหน่วยงานทีสังกดัของบุคลากร และคณะทีนกัศึกษาสังกดั 

โดยเครืองมือทีใช้ในการเก็บรวบรวมขอ้มูล เป็นแบบสอบถาม มีมาตรส่วน 5 ระดบั วิเคราะห์ขอ้มูล 

เป็นค่าร้อยละ ค่าเฉลีย ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน ค่า F-test  

 ผลการวิจัยพบว่า ความพึงพอใจของบุคลากรและนักศึกษา อยู่ในระดับปานกลาง เมือ

พิจารณาเป็นรายดา้นพบว่า ดา้นระบบการให้บริการมีความพึงพอใจน้อยทีสุด ส่วนดา้นขนัตอนการ

ใหบ้ริการมีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก ส่วนระดบัปานกลางคือ ดา้นเจา้หนา้ทีผูใ้หบ้ริการ จากการ

วิจยัยงัพบว่า สถานภาพทีแตกต่างกนั มีความพึงพอใจในการใช้บริการไม่แตกต่างกัน แต่การสังกดั

หน่วยงานทีแตกต่างกนักลบัมีความพึงพอใจทีแตกต่างกนั ในส่วนของนกัศึกษาทีสังกดัต่างคณะกนั มี

ความพึงพอใจในการใชบ้ริการทีแตกต่างกนั 

 จากการศึกษาทบทวนวรรณกรรมทฤษฎีและงานวิจัยจะเห็นได้ว่า พฤติกรรมการใช้

เทคโนโลยสีารสนเทศ ไมว่่าจะเป็นความถีในการใชง้าน วตัถุประสงคใ์นการใชง้าน จะส่งผลต่อความ

พึงพอใจในการรับบริการในดา้นต่าง ๆ ตามพฤติกรรมการใชง้าน โดยเมือมีความพึงพอใจในการรับ

บริการ จะมกีารบอกต่อนอกจากพฤติกรรมการใชง้านแลว้ 



49 

 การพฒันาของเทคโนโลยีสารสนเทศทีมีการพฒันาอย่างรวดเร็ว นอกจากส่งผลกระทบกบั

คนปรกติแล้ว ยงัส่งผลกระทบต่อคนพิการ และยงัมีคนพิการอีกจาํนวนมากทีไม่สามารถเข้าถึง

เทคโนโลยีสารสนเทศ ดงันนัจะเห็นไดว้่ารัฐบาลกาํลงัใหค้วามสาํคญัในการช่วยใหค้นพิการสามารถ

เข้าถึงสารสนเทศได้ เพือให้คนพิการได้สามารถเข้าถึงและเกิดความพึงพอใจการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ โดยรัฐบาลมีการออกนโยบายดา้นต่าง ๆ เพือใหคุ้ณภาพชีวิตของคนพิการดียิงขน้ เมือคน

พิการยอมรับว่าเทคโนโลยีสามารถทีจะช่วยให้ลดขอ้จาํกัดในด้านต่าง ๆ ทีเกิดขึนกบัคนพิการ จะ

ส่งผลให้เกิดการเผยแพร่ไปในกลุ่มของคนพิการ เพือให้คนพิการทีไม่ทราบไดม้ีโอกาสในการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ ทาํใหค้นพิการมีคุณภาพชีวิตทีดียิงขึน 



บทที 3 

วธีิดาํเนินการวิจยั 

 

 การศึกษาหวัขอ้เรือง “ความสัมพนัธ์ระหว่างความพึงพอใจการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ

กบัคุณภาพชีวิตคนพิการ กรณีศึกษา คนพิการทางการเคลือนไหว” ในครังนีผูศึ้กษาไดท้าํการศึกษา

วิเคราะห์เป้าหมาย จุดประสงค ์และความตอ้งการของคนพิการ โดยมีขนัตอนในการดาํเนินงานวิจยั 

ดงันี      

3.1 ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 

3.2 เครืองมือทีใชใ้นการวิจยั 

3.3 การเกบ็รวบรวมขอ้มูล 

3.4 วิธีการวิเคราะห์ขอ้มูล 

 

3.1 ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 

 ประชากร 

 คณะกรรมการส่งเสริมและพฒันาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ (2560) รายงานข้อมูล

สถานการณ์ดา้นคนพิการในประเทศไทย ของกระทรวงการพฒันาสังคมและความมนัคงของมนุษย ์

เมือวนัที 31 สิงหาคม  พ.ศ.2560 ประชากร (Population) ในการศึกษาครังนีได้ใชค้นพิการทางการ

เคลือนไหว ทีมีการพกัอาศยัในกรุงเทพมหานคร นนทบุรี ปทุมธานี และสมุทรปราการ จาํนวนทงัสิน 

67,761 คน 

 กลุ่มตัวอย่างเชิงปริมาณ 

 กลุ่มตัวอย่างทีใช้ในการวิจัยครังนีได้จากคนพิการทีพักอาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานคร 

นนทบุรี ปทุมธานี และสมทุรปราการ โดยเลือกกลุ่มตวัอยา่งจากคนพิการทางการเคลือนไหว  
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ตารางที 3.1  แสดงจาํนวนคนพิการ แยกตามจงัหวดัและเพศ 

จังหวดั 

ประเภทความพกิาร 

ทางการเคลือนไหว 
รวม 

ชาย หญิง 

กรุงเทพมหานคร 17,908 14,907 32,815 

นนทบุรี 4,501 3,644 8,145 

ปทุมธานี 4,820 4,002 8,822 

สมุทรปราการ 6,424 5,555 11,979 

รวม 33,653 28,108 61,761 

งานวิจยัฉบบันีพิจารณาเลือกขนาดตวัอย่างทีเหมาะสม คาํนวณจากสูตรการหาจาํนวนกลุ่ม

ตวัอย่าง แบบทราบจาํนวนประชากรทีแน่นอน (Finite Population) โดยใช้สูตรของ ทาโร ยามาเน 

(Yamane, 1973, p. 725 บุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธิ, 2540, น. 71) กาํหนดทีระดบัความเชือมนั 95% 

และใหค่้าความคลาดเคลือนไม่เกิน 5% หรือ 0.05 โดยจะไดจ้าํนวนกลุ่มตวัอยา่งดงันี 

  n =  

 โดยที  n = จาํนวนกลุ่มตวัอย่าง 

  N = จาํนวนประชากรทงัหมด 

    = 61,761 คน 

  e  = ค่าความคลาดเคลือนของกลุ่มตวัอยา่ง 

    = 0.05 

 แทนค่าในสมการ 

 n   =   

 n   = 397 

 จาํนวนกลุ่มตวัอย่างทงัหมด 397 คน เผือแบบสอบถามชาํรุด จาํนวน 23 คน รวมจาํนวน

กลุ่มตวัอยา่งทงัหมด 420 คน 

 

 

2Ne1

N



2)05.0)(761,61(1

61,761
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 กลุ่มตัวอย่าง เลือกกลุ่มตัวอย่างแบบโควตา (Quota sampling) เป็นการเลือกกลุ่มตวัอย่าง

โดยคาํนึงถึงสัดส่วนองค์ประกอบของประชากร โดยแบ่งกลุ่มตวัอยา่งออกเป็น 3 ประเภทความพิการ 

ตามการสูญเสีย คือ สูญเสียแขน สูญเสียขา และสูญเสียการทรงตวั (วีลแชร์) ประเภทความพิการละ 

140 ตวัอยา่ง 

 กลุ่มตัวอย่างเชิงคุณภาพ 

 กลุ่มตัวอย่างเชิงคุณภาพทีใช้ในการวิจัยครังนี ผูศึ้กษาใช้วิธีการคัดเลือกแบบเจาะจง 

(Purposive Sampling) ซึงประกอบดว้ยคนพิการทางการเคลือนไหว จาํนวน 5 คน  

 

3.2 เครืองมือทใีช้ในการวจิัย 

 เครืองมือทีใช้ในการเก็บข้อมูลเชิงปริมาณ 

 ในการศึกษาครังนี ไดใ้ช้เครืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล เป็นแบบสอบถามเพือศึกษา

ความสัมพนัธ์ระหว่างความพึงพอใจการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศกบัคุณภาพชีวิตคนพิการ ของคน

พิการทางการเคลือนไหว โดยแบบสอบถามแบ่งออกเป็น 4 ตอน คือ  

 ตอนที 1 แบบสอบถามขอ้มูลทัวไปของผูต้อบแบบสอบถาม มีลกัษณะเป็นแบบสํารวจ

รายการ (Check list) ถามเกียวกบั เพศ อาย ุประเภทความพิการ ระยะเวลาความพิการ ระดบัการศึกษา 

อาชีพ รายได ้

 ตอนที 2 แบบสอบถามลกัษณะการใช้สารสนเทศของคนพิการ ซึงประกอบด้วย 5 ข้อ 

คาํถามมีลกัษณะเป็นแบบสาํรวจรายการ (Check list) ดงันี 

 ขอ้ที 1 จาํนวนชวัโมงในการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจาํวนั (ต่อวนั) เป็นระดบั

การวดัขอ้มลูประเภทเรียงลาํดบั (Ordinal scale) 

 ขอ้ที 2 ช่วงเวลาทีใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจาํวนั (มากทีสุด) เป็นการวดัขอ้มูล

ประเภทเรียงลาํดบั (Ordinal scale) 

 ขอ้ที 3 วตัถุประสงคใ์นการใชง้านเทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจาํวนั (มากทีสุด) เป็น

การวดัขอ้มลูประเภทนามบญัญติั (Nominal scale) 

 ขอ้ที 4 สถานทีใชง้านเทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจาํวนั เป็นการวดัขอ้มูลประเภท

นามบญัญติั (Nominal scale) 

 ขอ้ที 5 อปุกรณ์ (Hardware) ทีใชใ้นการใชง้านเทคโนโลยสีารสนเทศในชีวิตประจาํวนั เป็น

การวดัขอ้มลูแบบนามบญัญติั (Nominal scale) 
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 ตอนที 3 แบบสอบถามเกียวกับความพึงพอใจการใช้สารสนเทศของคนพิการทางการ

เคลือนไหว ซึงประกอบดว้ยตวัแปรตาม 6 ดา้น ดงันี 

1. การใหบ้ริการอยา่งเสมอภาคและเท่าเทียม 

2. การใหบ้ริการอย่างรวดเร็ว ทนัต่อเวลา 

3. การใหบ้ริการอย่างเพียงพอ 

4. การใหบ้ริการอย่างต่อเนือง 

5. การใหบ้ริการทีมีความกา้วหนา้ 

6. ประโยชน์ทีไดรั้บ 

ลกัษณะแบบสอบถามเป็นแบบประเมินค่า (Rating scale) โดยมีมาตราวดั 5 ระดบั มีคาํตอบ 

5 ตวัเลือก คือ มากทีสุด มาก ปานกลาง นอ้ย นอ้ยทีสุด โดยกาํหนดนาํหนกัคะแนนและระดบัความพึง

พอใจแต่ละตวัเลือก ดงันี 

ระดบัการประเมิน     ระดบัคะแนน 

ความพึงพอใจมากทีสุด ระดบัคะแนน 5 

ความพึงพอใจมาก ระดบัคะแนน 4 

ความพึงพอใจปานกลาง ระดบัคะแนน 3 

ความพึงพอใจนอ้ย ระดบัคะแนน 2 

ความพึงพอใจนอ้ยทีสุด ระดบัคะแนน 1 

ความกวา้งของอนัตรภาคชนั     =   คะแนนสูงสุด – คะแนนตาํสุด 

                          จาํนวนระดบั 

     =    5 – 1 

              5 

     =    0.8 

เกณฑก์ารแปลผลขอ้มูล โดยนาํค่าเฉลียไปเปรียบเทียบเกณฑ ์การวิเคราะห์ ผลพิจารณา โดย

มีการกาํหนดเกณฑพิ์จารณา ดงันี  

  4.21-5.00 หมายถึง  มีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมากทีสุด 

  3.41-4.20 หมายถึง  มีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก 

  2.61-3.40 หมายถึง  มีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัปานกลาง 

  1.81-2.60 หมายถึง  มีความพึงพอใจอยูใ่นระดบันอ้ย  

  1.00-1.80 หมายถึง  มีความพึงพอใจอยูใ่นระดบันอ้ยทีสุด 
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 ตอนที 4 แบบสอบถามเกียวกบัลกัษณะการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศทีมีต่อคุณภาพชีวิตคน

พิการ ซึงประกอบดว้ยตวัแปรตาม 7 ดา้น ดงันี 

1. ดา้นร่างกาย 

2. ดา้นจิตใจ 

3. ดา้นสัมพนัธภาพกบัสังคม 

4. ดา้นสิงแวดลอ้ม 

5. ดา้นการบอกต่อ 

6. ดา้นการเผยแพร่ 

7. ดา้นการใชง้านซาํ 

 เครืองมือทีใช้ในการเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพ 

 เครืองมือทีใช้ในการเก็บขอ้มูลเชิงคุณภาพ เพือศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างความพึงพอใจ

การใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศกบัคุณภาพชีวิตคนพิการ กรณีศึกษา คนพิการทางการเคลือนไหว ผูศึ้กษาได้

ใชแ้บบบนัทึกการสนทนา มาเป็นส่วนหนึงในการวิจยั เพือใหง้านวิจยัครังนีมีประสิทธิภาพมากยิงขึน 

โดยบนัทึกการสนทนา ผูศึ้กษาไดก้าํหนดประเดน็หลกัทีใชใ้นการสนทนา ดงันี 

 ตอนที 1 เกยีวกบัข้อมูลส่วนบุคคล 

1. เพศ อาย ุการศึกษา รายได ้ความพิการ ระยะเวลาความพิการ 

2. ตาํแหน่งงานและหนา้ที ระยะเวลาในการดาํรงตาํแหน่ง 

ตอนที 2 ลักษณะการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศและความพงึพอใจ 

1. วตัถุประสงคใ์นการใชง้านเทคโนโลยีสารสนเทศคืออะไร และมีการใชง้านเป็นอย่างไร 

2. ปัญหาในการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศเป็นอยา่งไร 

3. ความพึงพอใจในการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ 

4. การใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศส่งผลต่อคุณภาพชีวิตอยา่งไร ดา้นใด 

5. ความตอ้งการในการปรับปรุงแกไ้ขในการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศของคนพิการ 
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 ขันตอนการสร้างเครืองมือ 

 เครืองมือเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงปริมาณ 

 ดาํเนินการสร้างเครืองมือและหาคุณภาพของเครืองมือตามลาํดบัขนัตอน ดงันี 

1. ศึกษาคน้ควา้แนวคิด และทฤษฎีต่าง ๆ ทีเกียวขอ้งกบัความพึงพอใจ จากตาํราเอกสาร

และงานวิจยัต่าง ๆ เพือใชเ้ป็นแนวทางในการสร้างแบบสอบถามให้ครอบคลุมเนือหาสาระตามหัวขอ้

งานวจิยั 

2. ศึกษาแบบสอบถามต่าง ๆ จากงานวิจยัทีเกียวข้อง เพือกาํหนดขอบข่ายในการสร้าง

เครืองมือให้สอดคลอ้งกับตัวแปรทีใช้ในการศึกษา ตลอดจนเปรียบเทียบและปรับปรุงให้มีความ

เหมาะสมและทนัสมยัมากยิงขึน 

3. สร้างแบบสอบถามและตรวจสอบความเทียงตรงของเนือหา (Content validity) เป็นการ

หาค่าความเทียงตรงทีให้ผูเ้ชียวชาญพิจารณาว่าข้อคาํถามแต่ละขอ้ วดัไดต้รงตามสิงทีตอ้งการวดั

เนือหาหรือวตัถุประสงคก์ารเรียนรู้มากนอ้ย โดยใชเ้กณฑก์ารประเมินดงันี 

   ใหค้ะแนน +1 หมายถึง แน่ใจวา่ขอ้สอบถามวดัจุดประสงค์ 

  ใหค้ะแนน  0 หมายถึง ไม่แน่ใจวา่ขอ้สอบถามวดัจุดประสงค ์

  ใหค้ะแนน -1 หมายถึง แน่ใจวา่ขอ้สอบไม่วดัจุดประสงค ์

  แลว้นาํขอ้มูลทีไดจ้ากการพิจารณาของผูเ้ชียวชาญ หาค่าความสอดคลอ้งระหว่างข้อ

คาํถามแต่ละขอ้กบัจุดประสงค์หรือเนือหา เกณฑก์ารตดัสินค่า IOC ถา้มีค่า 0.50 ขึนไป แสดงว่าขอ้

คาํถามนนัวดัไดต้รงจุดประสงคห์รือตรงตามเนือหา แสดงว่า ขอ้คาํถามนนัใชไ้ด ้ในการวิจยันีไดข้อ

ความอนุเคราะห์จากผูเ้ชียวชาญจาํนวน 3 ท่าน 

4. การทดสอบความเชือมนัของขอ้มูล (Reliability) ของแบบสอบถาม โดยใช ้Cronbach’s 

Alpha การทดสอบความเชือมนัของขอ้มูล (Reliability test) ของแบบสอบถามโดยใชค่้าสัมประสิทธิ

แอลฟาของ Cronbach (Cronbach’s Alpha) หากค่าทีไดจ้ากการวิเคราะห์มีค่าตงัแต่ 0.7 ขึนไป แสดงว่า

แบบสอบถามทีจัดขึนนัน มีความน่าเชือถือ สามารถนําไปทดสอบสมมติฐานและนําไปใช้ใน

กระบวนการวิจยัต่อไปได ้เมือผูศ้ึกษาทาํการทดสอบค่าความเชือมนัของแบบสอบถามตน้แบบรวมกนั 

จะไดค้่าสัมประสิทธิแอลฟาของ Cronbach ไดค่้าความน่าเชือถือ 0.968 แสดงวา่แบบสอบถามทีใชใ้น

การวิจยัมีความน่าเชือถือ 
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ตารางที 3.2  ค่าความเชือมนัของตวัแปรแบบสอบถามดา้นการใหบ้ริการอยา่งเสมอภาคและเท่าเทียม 

ตวัแปร Cronbach’s Alpha 

- สถานทีในการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ ท่านสามารถเขา้ถึงไดง่้าย

และมีความเหมาะสมกบัความพิการ 

0.968 

- อุปกรณ์ทีใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศมีความเหมาะสมกบัสภาพความ

พิการของท่าน 

0.967 

 

ตารางที 3.3  ค่าความเชือมนัของตวัแปรแบบสอบถามดา้นการใหบ้ริการสะดวกและรวดเร็ว 

ตวัแปร Cronbach’s Alpha 

- เทคโนโลยีสารสนเทศช่วยใหท้่านรับรู้ข่าวสารในดา้นต่าง ๆ ได้

อยา่งรวดเร็ว 

0.967 

- บริการสารสนเทศช่วยใหท่้านสามารถติดต่อสือสารไดอ้ยา่งรวดเร็ว 

เช่น อินเทอร์เนต็ โซเชียลมีเดีย (เฟสบุ๊ค,ไลน์)  

0.965 

 

ตารางที 3.4  ค่าความเชือมนัของตวัแปรแบบสอบถามดา้นการใหบ้ริการอยา่งเพียงพอ 

ตวัแปร Cronbach’s Alpha 

- อุปกรณ์ทีใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น มือถือ คอมพิวเตอร์ มี

เพียงพอต่อความตอ้งการของทา่น 

0.967 

- สถานทีใหบ้ริการในการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศมีเพียงพอต่อ

ความตอ้งการ  

0.970 

 

ตารางที 3.5  ค่าความเชือมนัของตวัแปรแบบสอบถามดา้นการใหบ้ริการอยา่งต่อเนือง 

ตวัแปร Cronbach’s Alpha 

- บริการเทคโนโลยีสารสนเทศช่วยใหท่้านสามารถ รับ - ส่งขอ้มลูได้

ตลอดเวลา 

0.966 

- เทคโนโลยีสารสนเทศช่วยใหท้่านไม่ขาดการติดต่อสือสาร 0.966 
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ตารางที 3.6  ค่าความเชือมนัของตวัแปรแบบสอบถามดา้นใหบ้ริการทีมีความกา้วหนา้ 

ตวัแปร Cronbach’s Alpha 

- การพฒันาของเทคโนโลยีสารสนเทศทีมีการรับ – ส่งขอ้มูลได้

รวดเร็วขึน ส่งผลใหท่้านทาํสิงต่าง ๆ ทีตอ้งการไดง่้ายมากขึน 

0.966 

- การพฒันาของอุปกรณ์ในการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศทาํใหท้่าน

สามารถใชง้านสารสนเทศไดง่้ายมากขึน โดยไม่มีอุปสรรคกบัความ

พิการ 

0.966 

 

ตารางที 3.7  ค่าความเชือมนัของตวัแปรแบบสอบถามดา้นประโยชนที์ไดร้ับ 

ตวัแปร Cronbach’s Alpha 

- เทคโนโลยีสารสนเทศช่วยเพิมประสิทธิภาพในดาํรงชีวติและ

ประสิทธิภาพในการทาํงานของท่านใหดี้ยิงขึน 

0.966 

- เทคโนโลยีสารสนเทศช่วยใหท้่าน ลดค่าใชจ่้าย อุปสรรค และ

ระยะเวลาในการเดินทางของท่าน 

0.967 

 

ตารางที 3.8  ค่าความเชือมนัของตวัแปรแบบสอบถามดา้นร่างกาย 

ตวัแปร Cronbach’s Alpha 

- เทคโนโลยีสารสนเทศช่วยใหท้่านสามารถดาํรงชีวิตอิสระได ้โดย

ไม่ตอ้งพึงพาผูอื้น 

0.966 

 

- เทคโนโลยีสารสนเทศมีส่วนช่วยใหก้ารพกัผ่อนของท่านทาํไดดี้

มากยิงขีน 

0.967 

 

ตารางที 3.9  ค่าความเชือมนัของตวัแปรแบบสอบถามดา้นจิตใจ 

ตวัแปร Cronbach’s Alpha 

- เทคโนโลยีสารสนเทศมีส่วนช่วยใหท้่านสามารถตดัสินใจในเรือง

ต่าง ๆ ไดง่้ายยงิขีน 

0.967 

 

- ท่านสามารถนาํเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชใ้นการจดัการกบัความ

เศร้า ความกงัวลไดดี้ยิงขีน 

0.966 
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ตารางที 3.10 ค่าความเชือมนัของตวัแปรแบบสอบถามดา้นสัมพนัธภาพกบัสังคม 

ตวัแปร Cronbach’s Alpha 

- การใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศมีส่วนช่วยทาํใหท่้านสามารถมีส่วน

ร่วมในการทาํกิจกรรมต่าง ๆ กบัสังคมไดดี้ยิงขึน 

0.967 

- เทคโนโลยีสารสนเทศมีส่วนช่วยทาํใหท่้านสามารถติดต่อสือสาร

กบับุคคลรอบขา้งไดอ้ยา่งรวดเร็วและง่ายดาย 

0.967 

 

ตารางที 3.11 ค่าความเชือมนัของตวัแปรแบบสอบถามดา้นสิงแวดลอ้ม 

ตวัแปร Cronbach’s Alpha 

- เทคโนโลยีสารสนเทศช่วยใหท่้านวางแผนเดินทางไปในสถานที

ต่าง ๆ ทีตอ้งการไดดี้ยงิขึน 

0.967 

- ท่านสามารถใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศในการวางแผนการเดินทาง

กบัตนเองได ้

0.967 

 

ตารางที 3.12 ค่าความเชือมนัของตวัแปรแบบสอบถามดา้นการบอกต่อ 

ตวัแปร Cronbach’s Alpha 

- ท่านสามารถใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศในการบอกต่อเรืองราวต่าง ๆ 

แก่บุคคลรอบขา้งไดเ้ป็นอยา่งดี 

0.966 

- เมือท่านไดรั้บบริการสารสนเทศทีมีประโยชน์ท่านตอ้งการบอก

ต่อใหก้บับุคคลทีท่านรู้จกั 

0.966 

 

ตารางที 3.13 ค่าความเชือมนัของตวัแปรแบบสอบถามดา้นการเผยแพร่ 

ตวัแปร Cronbach’s Alpha 

- ท่านสามารถใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศในการช่วยเหลือผูอื้นหรือ

รับความช่วยเหลือจากผูอื้นได ้

0.967 

- ท่านสามารถนาํเทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วยในการเรียนรู้

เรืองราวต่าง ๆ ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพมากขึน 

0.966 
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ตารางที 3.14 ค่าความเชือมนัของตวัแปรแบบสอบถามดา้นการใชง้านซาํ 

ตวัแปร Cronbach’s Alpha 

- ท่านสามารถใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศจากสถานทีต่าง ๆ เมือท่าน

ตอ้งการไดต้ลอดเวลา 

0.966 

- ท่านสามารถนาํเทคโนโลยีมาช่วยในการบนัทึก จดจาํเรืองราวต่าง ๆ 

ทีตอ้งการไดดี้ยงิขึน 

0.966 

  

5. นําแบบสอบถามไปทดสอบใช้ (Try out) กับคนพิการทีมิใช่กลุ่มประชากรทีใช้ใน

การศึกษา จาํนวน 30 คน เพือหาความเชือมนัของแบบสอบถาม โดยใช้วิธีหาค่าสอดคลอ้งในแบบ

สมัประสิทธิแอลฟ่า (Alpha Coefficient) ไดค้่า α = 0.968 ตามหลกัสูตรของครอนบคั (Cronbach) 

 สถิตทีิใช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล 

 เครืองมือเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพ 

 การสร้างเครืองมือเพือใช้เก็บรวบรวมขอ้มูลเชิงคุณภาพ ผูศึ้กษาไดด้าํเนินการจดัทาํแบบ

บนัทึกการสนทนา ตามลาํดบัขนัตอน ดงันี 

1. ศึกษาหลักการ ทฤษฎี แนวคิด และเอกสารงานวิจัยทีเกียวข้องกับลักษณะการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศและความพึงพอใจการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศของคนพิการ 

2. กาํหนดประเด็นคาํถามหลกัใหส้อดคลอ้งกบันิยามศพัทข์องการวจิยั 

3. กาํหนดประเด็นคาํถามเพือใชใ้นการสนทนา 

 

3.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล 

 การเกบ็รวบรวมขอ้มูลในการวิจยัครังนีผูศึ้กษาไดด้าํเนินการเก็บดงันี 

1. ผูศึ้กษาไดท้าํการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากคนพิการ โดยการแจกแบบสอบถามให้กับคน

พิการทีเป็นกลุ่มตัวอย่าง จํานวนทงัหมด 420 ชุด พร้อมทังชีแจงรายละเอียดให้กับผูพิ้การทีตอบ

แบบสอบถามและการศึกษารวบรวมขอ้มูล 

2. ตรวจสอบความถูกตอ้งและความสมบูรณ์ของแบบสอบถาม ทาํการจดัหมวดหมู่ของ

ขอ้มลูแบบสอบถาม เพือทาํการศึกษาและวเิคราะหข์อ้มูลต่อไป 

 

 

 



60 

3.4 วธิีการวิเคราะห์ข้อมูล 

 ในการคน้ควา้อิสระครังนีผูศึ้กษาไดด้าํเนินการวิเคราะห์ขอ้มูล โดยการนาํแบบสอบถามที

ได้รับมา ทําการวิเคราะห์หาค่าสถิติด้วยระบบคอมพิวเตอร์ โดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูป SPSS 

(Statistical Pack for the Social Sciences) Version 19 แล้วทําการวิเคราะห์และนําผลทีได้จากการ

คาํนวณมาวเิคราะห์ขอ้มลูตามความมุ่งหมายและสมมุติฐานของการศึกษาคน้ควา้ 

 การวเิคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ 

1. วิเคราะห์ขอ้มูลเกียวกบัปัจจยัส่วนบุคคล และลกัษณะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของ

ผูต้อบแบบสอบถาม โดยการหาค่าความถีและค่าร้อยละ 

2. ขอ้มูลเกียวกบัความพึงพอใจในการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ เพือการศึกษา วิเคราะห์

ขอ้มลูโดยการหาค่าเฉลีย (Mean) และค่าเบียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  

การวเิคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ 

ผูศึ้กษาได้ทาํการวิเคราะห์ขอ้มูลทีไดม้าจากการบนัทึกการสนทนา โดยนาํเนือหาทีไดจ้าก

การสนทนามาทาํการวิเคราะห์ จดัหมวดหมู่ และทาํการเขียนสรุปผลการสนทนา เป็นการพรรณนา

วเิคราะห ์(Descriptive Analysis) 

 สถิตทิใีช้ในการวเิคราะห์ 

 เมือผูศึ้กษาไดท้าํการเก็บรวบรวมขอ้มูลเรียบร้อยแลว้ ไดน้าํข้อมูลมาทาํการลงรหัส และ

นาํมาประมวลผลขอ้มูลดว้ยเครืองคอมพิวเตอร์ โดยใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูปเพือการวิเคราะห์ทางสถิติ 

SPSS (Statistical Pack for the Social Sciences) Version 19 ซึงการวิเคราะห์ขอ้มูลเพือทาํการนาํเสนอ 

และสรุปผลในการวจิยัครังนี ไดใ้ชก้ารคาํนวณค่าสถิติต่าง ๆ  ดงันี 

1. การวเิคราะหส์ถิติเชิงพรรณนา (Descriptive statistics)  

 เป็นสถิติทีใช้ในการอธิบายลกัษณะทวัไปของขอ้มูล เช่น ความถี (Frequency) ค่าร้อยละ 

(Percentage) ค่าเฉลีย (Mean) และค่าส่วนเบียงเบนมาตรฐาน (Standard deviation : SD)  

2. การวเิคราะหส์ถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) 

2.1 เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลียของกลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่ม โดยใช้วิธี 

ทดสอบค่า (t-test) Independent วา่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัหรือไม่ 

2.2 ทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลียจากกลุ่มตัวอย่างทีมีมากกว่า 2 กลุ่ม ใช้การ

วเิคราะหค์วามแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA)  

2.3 ทดสอบหาค่าสหสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปร ว่ามีความสัมพนัธ์กนัหรือไม่ โดยใช้วิธี

หาค่าสมัประสิทธิสหสมัพนัธ์แบบเพียร์สัน (Pearson Correlation) ใชห้าค่าความสมัพนัธ์ระหว่างตวัแปร 2 ตวั 
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โดยกําหนดการยอมรับสมมติฐานทีระดับนัยสําคัญทางสถิติทีระดับ 0.05 ส่วนในการแปลค่า

สัมประสิทธิสหสัมพนัธ์เพียร์สันซึงมีค่าอยูร่ะหว่าง -1 ถึง 1 โดยค่าในตารางหากมีค่าติดลบ ( - ) จะมี

ความสัมพนัธ์ในทิศทางตรงขา้มกนั หากมีค่าบวก ( + ) จะความสัมพนัธ์กนัทางเส้นตรงในทิศทาง

เดียวกนัหรือแปรผนัต่อกนั แต่หากมีค่าเป็น 0 แสดงว่าไม่มีความสัมพนัธ์กนั โดยเครืองหมายบอก

ทิศทางความสัมพันธ์ของตัวแปร และตัวเลขบอกค่าความสัมพันธ์ การแปลความหมายของค่า

สมัประสิทธิสหสัมพนัธ์ทีคาํนวณได ้(Cohen, 1988) มีความหมายดงันี 

ระดบัตาํ  r = 0.10 ถึง 0.29  

ระดบัปานกลาง r = 0.30 ถึง 0.49  

ระดบัสูง  r = 0.50 ถึง 1.00 
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บทที 4 

ผลการวเิคราะห์ 

 

 การศึกษาเกียวกบัความสัมพนัธ์ระหว่างความพึงพอใจการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศกบัคุณภาพ

ชีวิตคนพิการ กรณีศึกษา คนพิการทางการเคลือนไหว ผูศึ้กษาได้ดาํเนินการวิเคราะห์ปัจจยัส่วนบุคคล 

ลกัษณะการใชง้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ความพึงพอใจและคุณภาพชีวิตคนพิการ วิเคราะห์ความแตกต่าง

ของความพึงพอใจและคุณภาพชีวิตคนพิการจากการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ วิเคราะห์ความสัมพนัธ์ของ

ความพึงพอใจกบัคุณภาพชีวิตคนพิการ โดยนาํเสนอผลการวเิคราะหเ์ป็น 4 ส่วน ตามลาํดบั ดงันี  

 ส่วนที 1 ผลการวิเคราะห์ปัจจยัส่วนบุคคลของคนพิการทางการเคลือนไหว ประกอบด้วย 

เพศ อาย ุประเภทความพิการ ระยะเวลาของความพิการ การศึกษา รายได ้อาชีพ 

 ส่วนที 2 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลเกียวกบัลกัษณะการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ 

 ส่วนที 3 ผลการวิเคราะห์ลกัษณะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทีส่งผลต่อความพึงพอใจ

และคุณภาพชีวติ 

 ส่วนที 4 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลเกียวกับคุณภาพชีวิตของคนพิการทางการเคลือนไหวใน

การใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ  

 ส่วนที 5 ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลเพอืทดสอบสมมติฐาน 

 สัญลกัษณ์ทีใช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล 

 ในการวเิคราะห์ขอ้มูลครังนี ผูศึ้กษาไดก้าํหนดสญัลกัษณ์ต่าง  ๆแทนความหมาย ดงัต่อไปนี 

 n แทน  จาํนวนตวัอยา่ง 

 f  แทน  ความถี 

 %   แทน  ร้อยละ 

 x̄   แทน ค่าเฉลียของกลุ่มตวัอยา่ง (Mean) 

 SD     แทน  ส่วนเบยีงเบนมาตรฐาน 

 t    แทน ค่าสถิติทีใชใ้นการวิเคราะห์ความแตกต่าง 

 F  แทน  ค่าสถิติทีใชใ้นการวิเคราะห์ความแตกต่าง 

 r          แทน     ค่าสมัประสิทธิสหสมัพนัธ(์ Pearson Product  Moment Correlation Coefficient)  

 p         แทน     ความน่าจะเป็นสาํหรับบอกนยัสาํคญัทางสถิติ 

 LSD  แทน ค่าต่อผลนยัสาํคญัทีคาํนวณไดส้าํหรับประชากรกลุ่มตวัอย่าง 

 Sig. แทน  ระดบัความมีนยัสาํคญัทางสถิติ  
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4.1  การนําเสนอผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลเกียวกบัคนพิการทางการเคลือนไหว เพศ อายุ ลกัษณะความพิการ 

ระยะเวลาความพิการ การศึกษา รายได้และอาชีพ แสดงให้เห็นถึงผูต้อบแบบสอบถามทีเป็นกลุ่ม

ตวัอยา่งในการวิจยัครังนีไดด้งัต่อไปนี 

 ส่วนที 1 การวเิคราะห์ขอ้มูลปัจจยัส่วนบุคคลของกลุ่มตวัอยา่งผูต้อบแบบสอบถาม 

 

ตารางท ี4.1  แสดงจาํนวน ความถี และร้อยละ ปัจจยัส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถามจาํแนกตามเพศ 

เพศ จาํนวน (คน) ร้อยละ 

ชาย 294 70 

หญงิ 126 30 

รวม 420 100 

 จากตารางที 4.1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลประชากรศาสตร์ของก ลุ่มตัวอย่างผู ้ตอบ

แบบสอบถาม จาํนวน 420 คน จาํแนกตามเพศ พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ เป็นชาย มีจาํนวน 

294 คน คิดเป็นร้อยละ 70 และเป็นหญิง 126 คน คิดเป็นรอ้ยละ 30 

 

ตารางท ี4.2  แสดงจาํนวนความถี และร้อยละ ปัจจยัส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถามจาํแนกอาย ุ

อายุ จาํนวน (คน) ร้อยละ 

ตาํกวา่ 26 ปี 82 19.5 

26 - 35 ปี 158 37.6 

36 - 45 ปี 139 33.1 

46 - 55 ปี 29 6.9 

มากกว่า 55 ปี ขึนไป 12 2.9 

รวม 420 100 

 จากตารางที 4.2 แสดงผลการวิเคราะห์ขอ้มูลประชากรศาสตร์ จาํแนกตามอายุ พบว่า ผูต้อบ

แบบสอบถามส่วนใหญ ่อาย ุ26-35 ปี 158 คน คิดเป็นร้อยละ 37.6 รองลงมา อาย ุ36-45 ปี 139 คน คิดเป็น

ร้อยละ 33.1 ผูต้อบแบบสอบถามอายุตาํกว่า 26 ปี 82 คน คิดเป็นร้อยละ 19.5 ผูต้อบแบบสอบถามอายุ    

46-55 ปี 29 คน คิดเป็นร้อยละ 6.9 และมากกว่า 55 ปี ขึนไป 12 คน คิดเป็นร้อยละ 2.9 โดยกลุ่มผูต้อบ

แบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุ 26-35 ปี และส่วนนอ้ยมีอายมุากกวา่ 55 ปีขึน 
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ตารางท ี4.3  จาํนวนความถีและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจาํแนกประเภทความพกิาร 

ประเภทความพิการ จาํนวน (คน) ร้อยละ 

สูญเสียแขน 140 33.33 

สูญเสียขา 140 33.33 

สูญเสียการทรงตวั(วีลแชร์) 140 33.33 

รวม 420 99.99 

 จากตารางที 4.3 แสดงผลการวิเคราะห์ขอ้มูลประชากรศาสตร์ จาํแนกตามประเภทความพิการ 

พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามทีสูญเสียแขน ขา และการทรงตวั (วลีแชร์) คิดเป็นร้อยละ 33.33 เท่ากนั 

 

ตารางท ี4.4  จาํนวนความถีและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจาํแนกระยะเวลาของความพิการ 

ระยะเวลาความพิการ จาํนวน (คน) ร้อยละ 

ตาํกวา่ 6 ปี 52 12.4 

6-10 ปี 78 18.6 

11-15 ปี 56 13.3 

16-20 ปี 86 20.5 

มากกว่า 20 ปี ขึนไป 148 35.2 

รวม 420 100 

 จากตารางที 4.4 แสดงผลการวิเคราะห์ขอ้มูลประชากรศาสตร์ จาํแนกตามระยะเวลาของ

ความพิการ พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความพิการมากกว่า 20 ปีขึนไป 148 คน คิดเป็นร้อยละ 

35.2 รองลงมามีความพิการ 16-20 ปี 86 คน คิดเป็นร้อยละ 20.5 ระยะเวลาความพิการ 6-10 ปี 78 คน 

คิดเป็นร้อยละ 18.6 ระยะเวลาความพิการ 11-15 ปี 56 คน คิดเป็นร้อยละ 13.3 และตาํกวา่ 6 ปี 52 คน 

คิดเป็นร้อยละ 12.4 
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ตารางท ี4.5  จาํนวนความถีและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจาํแนกตามระดบัการศึกษา 

ระดบัการศึกษา จาํนวน (คน) ร้อยละ 

ไม่ไดเ้รียน 10 2.4 

ประถมศึกษา 34 8.1 

มธัยมศึกษา 165 39.3 

ปวช. – ปวส. 80 19.0 

ปริญญาตรี 118 28.1 

ปริญญาโท 13 3.1 

รวม 420 100 

 จากตารางที 4.5 แสดงผลการวิเคราะห์ขอ้มูลประชากรศาสตร์ จาํแนกตามระดบัการศึกษา 

พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่จบการศึกษาระดบัมัธยมศึกษา 165 คน คิดเป็นร้อยละ 39.3 

รองลงมาระดบัปริญญาตรี 118 คน คิดเป็นร้อยละ 28.1 ระดบัการศึกษา ปวช.-ปวส. 80 คน คิดเป็น 

ร้อยละ 19.0 ระดบัการศึกษาประถมศึกษา 34 คน คิดเป็นร้อยละ 8.1 ระดบัการศึกษาปริญญาโท 13 คน 

คิดเป็นร้อยละ 3.1 และไม่ไดเ้รียน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 2.4   

 

ตารางท ี4.6  จาํนวนความถีและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจาํแนกตามรายได ้

รายได ้ จาํนวน (คน) ร้อยละ 

ตาํกวา่ 5,000 บาท 106 25.2 

5,001-10,000 บาท 143 34.0 

10,001-15,000 บาท 63 15.0 

15,000-20,000 บาท 41 9.8 

20,001-25,000 บาท  42 10.0 

25,001 บาท ขึนไป 25 6.0 

รวม 420 100 

 จากตารางที 4.6 แสดงผลการวิเคราะห์ขอ้มูลประชากรศาสตร์ จาํแนกตามรายได ้พบว่า 

ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีรายได ้5,001-10,000 บาท 143 คน คิดเป็นร้อยละ 34 รองลงมามีรายได ้

ตาํกว่า 5,000 บาท 106 คน คิดเป็นร้อยละ 25.2 รายได ้10,001-15,000 บาท 63 คน คิดเป็นร้อยละ 15.0 

รายได ้20,001-25,000 บาท 42 คน คิดเป็นร้อยละ 10.0 ผูต้อบแบบสอบถามทีมีรายได ้10,001-15,000 บาท 

63 คน คิดเป็นร้อยละ 15 และผูต้อบแบบสอบถามทีมีรายได ้25,001 บาทขึนไป คิดเป็นรอ้ยละ 6.0 
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ตารางท ี4.7  จาํนวนความถีและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจาํแนกตามอาชีพ 

อาชีพ จาํนวน (คน) ร้อยละ 

ไม่ไดป้ระกอบอาชีพ (วา่งงาน) 77 18.3 

ขา้ราชการ/รฐัวสิาหกิจ/พนกังานราชการ 39 9.3 

พนกังาน/ลูกจา้งบริษทัเอกชน 143 34.0 

ประกอบธุรกิจส่วนตวั 35 8.3 

คา้ขายทวัไป 57 13.6 

นกัเรียน/นกัศึกษา 61 14.5 

อนื ๆ  8 1.9 

รวม 420 100 

 จากตารางที 4.7 แสดงผลการวิเคราะห์ขอ้มูลประชากรศาสตร์ จาํแนกตามอาชีพ พบว่า 

ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ พนักงาน/ลูกจา้งบริษทัเอกชน 143 คน คิดเป็นร้อยละ 

34.0 รองลงมา ไม่ไดป้ระกอบอาชีพ (ว่างงาน) 77 คน คิดเป็นร้อยละ 18.3 ผูต้อบแบบสอบถามที

ประกอบอาชีพ นกัเรียน/นกัศึกษา 61 คน คิดเป็นร้อยละ14.5 คา้ขายทวัไป 57 คน คิดเป็นร้อยละ 13.6 

ขา้ราชการ/รัฐวสิาหกิจ/พนกังานราชการ 39 คน คิดเป็นร้อยละ 9.3 ประกอบธุรกิจส่วนตวั 35 คน คิด

เป็นร้อยละ 8.3 และอืน ๆ 8 คน คิดเป็นรอ้ยละ 1.9  

 ส่วนที 2 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลเกียวกบัลกัษณะการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

ตารางท ี4.8 จาํนวนความถีและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจาํแนกตามชวัโมงการใชเ้ทคโนโลยี 

   สารสนเทศ 

ชวัโมงการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ จาํนวน (คน) ร้อยละ 

นอ้ยกวา่ 1 ชวัโมง 13 3.1 

1-2 ชวัโมง 94 22.4 

3ชวัโมง 143 34.0 

5 – 6 ชวัโมง 93 22.1 

7 – 8 ชวัโมง 50 11.9 

มากกว่า 8 ชวัโมง 27 6.4 

รวม 420 100 

 จากตารางที 4.8 แสดงผลการวิเคราะห์ขอ้มูลลักษณะการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

จาํแนกตามชวัโมงการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีชวัโมงการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ 3-4 ชัวโมง 143 คน คิดเป็นร้อยละ 34 รองลงมามีชวัโมงการใช้เทคโนโลยี
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สารสนเทศ 1-2 ชวัโมง 94 คน  คิดเป็นร้อยละ 22.4 ชวัโมงการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ  5-6 ชวัโมง 

93 คน คิดเป็นร้อยละ 22.1 ชวัโมงการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ 78 ชวัโมง 50 คน คิดเป็นร้อยละ 11.9 

ชัวโมงการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศมากกว่า 8 ชัวโมง คิดเป็นร้อยละ 6.4 และชัวโมงการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศนอ้ยกว่า 1 ชวัโมง 13 คน คิดเป็นร้อยละ 3.1 

 

ตารางท ี4.9  จาํนวนความถีและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจาํแนกตามช่วงเวลาใชเ้ทคโนโลยี 

    สารสนเทศ 

ช่วงเวลาทีใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ จาํนวน (คน) ร้อยละ 

06.01-12.00 34 8.1 

12.01-18.00  166 39.5 

18.0124.00 218 51.9 

24.0106.00 2 0.5 

รวม 420 100 

 จากตารางที 4.9 แสดงผลการวิเคราะห์ขอ้มูลลักษณะการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

จาํแนกตามช่วงเวลาใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ใชเ้ทคโนโลยี

สารสนเทศเวลา 18.01-24.00 จาํนวน 218 คน  คิดเป็นร้อยละ 51.9 รองลงมาใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ

เวลา 12.01-18.00 จาํนวน 166 คน คิดเป็นร้อยละ 39.5 ช่วงเวลา 06.01 จาํนวน 34 คน คิดเป็นร้อยละ 

8.1 และช่วงเวลา 24.01-06.00 จาํนวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 0.5 

 

ตารางที 4.10 จาํนวนความถีและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจาํแนกประเภทการใช้เทคโนโลยี 

   สารสนเทศ 

ประเภทการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ จาํนวน (คน) ร้อยละ 

ดูแลรักษาสุขภาพ 21 5.0 

โอกาศในการทาํงาน 67 16.0 

สนทนา/Chat/Vdo call/Voice call 89 21.2 

คน้ควา้/สืบคน้ขอ้มูล 74 17.6 

ความบนัเทิง ดูหนงั ฟังเพลง เล่นเกมส์ 126 30.0 

ซือ/ขายสินคา้,ธุรกรรมทางการเงิน 39 9.3 

อนื ๆ 4 1.0 

รวม 420 100 
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 จากตารางที 4.10 แสดงผลการวิเคราะห์ขอ้มูลลกัษณะการใชง้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

จาํแนกตามประเภทการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ใชเ้ทคโนโลยี

สารสนเทศดา้นความบนัเทิง ดูหนงั ฟังเพลง เล่นเกมส์ จาํนวน 126 คน คิดเป็นร้อยละ 30 รองลงมา

ดา้นสนทนา,Chat, Vdo call, Voice call จาํนวน 89 คน คิดเป็นร้อยละ 21.2 ดา้นคน้ควา้ สืบคน้ขอ้มูล 

จาํนวน 74 คน คิดเป็นร้อยละ 17.6 ดา้นโอกาสในการทาํงาน จาํนวน 67 คน คิดเป็นร้อยละ 16  ดา้น

ซือ/ขายสินคา้ ธุรกรรมทางการเงิน จาํนวน 39 คน คิดเป็นร้อยละ 9.3 ดา้นดูแลรักษาสุขภาพ จาํนวน 

21 คน คิดเป็นร้อยละ 5 และ อืน ๆ จาํนวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 1 

 

ตารางท ี4.11  จาํนวนความถีและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจาํแนกตามสถานทีในการใชง้าน 

สถานที จาํนวน (คน) ร้อยละ 

ทพีกัอาศยั 203 48.3 

ททีาํงาน 50 11.9 

โรงเรียน/มหาวิทยาลยั 30 7.1 

สถานทีให้บริการ Internet 4 1.0 

ใชไ้ดทุ้กที เมือตอ้งการใชง้าน 128 30.5 

อนื ๆ 5 1.2 

รวม 420 100 

 จากตารางที 4.11 แสดงผลการวิเคราะห์ขอ้มูลลกัษณะการใชง้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

จาํแนกตามสถานทีในการใช้งานเทคโนโลยี พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศในทีพกัอาศยั จาํนวน 203 คน คิดเป็นร้อยละ 48.3 รองลงมาใชง้านไดทุ้กที เมือตอ้งการใช้

งาน 128 คน คิดเป็นร้อยละ 30.5 ใชง้านทีทาํงาน จาํนวน 50 คน คิดเป็นร้อยละ 11.9 ใชง้านทีโรงเรียน 

มหาวิทยาลยั จาํนวน 30 คน คิดเป็นร้อยละ 7.1 อืน ๆ จาํนวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 1.2 และใชง้านใน

สถานทีใหบ้ริการ Internet จาํนวน 4 คน คิดเป็นรอ้ยละ 1  
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ตารางท ี4.12  จาํนวนความถีและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจาํแนกตามอุปกรณ์ทีใชเ้ทคโนโลยี

สารสนเทศ 

อปุกรณ์ จาํนวน (คน) ร้อยละ 

คอมพิวเตอร์ตงัโต๊ะ 56 13.3 

มือถือสมาร์ทโฟน 339 81.0 

โน๊ตบุค๊ 22 5 

อนื ๆ 3 .7 

รวม 420 100 

 จากตารางที 4.12 แสดงผลการวิเคราะห์ขอ้มูลลกัษณะการใชง้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

จาํแนกตามอุปกรณ์ทีใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ใชมื้อถือสมาร์ทโฟน 

ในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ จาํนวน 339 คน คิดเป็นร้อยละ 1 รองลงมาใช้คอมพิวเตอร์ตังโต๊ะ 

จาํนวน 56 คน คิดเป็นร้อยละ 13.3 ใชโ้น๊ตบุค๊ จาํนวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ 5 และอืน  ๆจาํนวน 3 คน คิด

เป็นร้อยละ 0.7   

 ส่วนที 3 ผลการวิเคราะห์ลกัษณะการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศทีส่งผลต่อความพึงพอใจ

และคุณภาพชีวติ 

 การวิเคราะห์ข้อมูลเกียวกับความพึงพอใจของคนพิการทางการเคลือนไหวในการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ วิเคราะห์โดยการหาค่าเฉลีย x̄ ค่าส่วนเบียงเบนมาตรฐาน(S.D) และแปล

ความหมายของผลขอ้มูลทีไดต้ามเกณฑที์กาํหนดไว ้

 

ตารางท ี4.13  ค่าเฉลีย ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจของคนพิการทางการ

เคลือนไหวในการใชง้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ในภาพรวม 

ความพึงพอใจของคนพกิารทางการ

เคลือนไหวในการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ 

ระดบัความพึงพอใจ 

x̄  SD ระดบัความพึงพอใจ 

ดา้นการใหบ้ริการอยา่งเท่าเทียม 3.67 0.80 มาก 

ดา้นการใหบ้ริการสะดวกและรวดเร็ว 4.42 0.57 มากทีสุด 

ดา้นการใหบ้ริการอยา่งเพยีงพอ 3.54 0.85 มาก 

 ดา้นการใหบ้ริการอยา่งต่อเนือง 4.28 0.59 มากทีสุด 

 ดา้นการใหบ้ริการทีมีความกา้วหนา้ 4.25 0.60 มากทีสุด 

ดา้นประโยชน์ทีไดรั้บ 4.26 0.58 มากทีสุด 
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 จากตารางที 4.13 พบว่าภาพรวมของผูต้อบแบบสอบถามมีความพึงพอใจในการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ ในดา้นความพึงพอใจ ดา้นการให้บริการสะดวกและรวดเร็ว อยูใ่นระดบัมาก

ทีสุด ซึงมีค่าเฉลียเท่ากบั 4.42 และค่าส่วนเบียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.57 รองลงมาคือความพึงพอใจ

ดา้นการให้บริการอย่างต่อเนือง มีความพึงพอใจอยู่ในระดบัมากทีสุด มีค่าเฉลียเท่ากบั 4.28 และค่า

ส่วนเบียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.59 ดา้นการใหบ้ริการทีมีความกา้วหนา้ มีความพึงพอใจอยู่ในระดบั

มากทีสุด มีค่าเฉลีย 4.25 ค่าส่วนเบียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.60 ด้านประโยชน์ทีไดรั้บ มีความพึง

พอใจอยู่ในระดบัมากทีสุด มีค่าเฉลีย 4.26 ค่าส่วนเบียงเบนมาตรฐาน 0.58 ดา้นการให้บริการอย่างเท่า

เทียม มีความพึงพอใจอยู่ในระดบัมาก มีค่าเฉลีย 3.67 ค่าส่วนเบียงเบนมาตรฐาน 0.80 และดา้นการ

ใหบ้ริการอย่างเพียงพอ มีความพึงพอใจอยู่ในระดบัมาก มีค่าเฉลีย 3.54 และค่าส่วนเบียงเบนมาตร

เท่ากบั 0.85 

 

ตารางท ี4.14  จาํนวน (ความถี) ร้อยละ ค่าเฉลีย ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน และระดบัความพึงพอใจของ

คนพิการทางการเคลือนไหวในการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ในดา้นการให้บริการ

อยา่งเสมอภาคและเท่าเทียม 

ดา้นการให้บริการ

อยา่งเสมอภาคและ

เท่าเทียม 

วิธี 

แจก

แจง 

ระดบัความพึงพอใจ 

x̄  SD 
แปล

ผล 
มาก

ทีสุด 
มาก 

ปาน

กลาง 
นอ้ย 

นอ้ย

ทีสุด 

1. สถานทีในการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ท่านสามารถเขา้ถึงได้

ง่ายและมีความ

เหมาะสมกบัความ

พิการ 

จาํนวน 89 208 89 26 8 3.82 0.90 มาก 

ร้อยละ (21.2) (49.5) (21.2) (6.2) (1.9)    

2. อุปกรณ์ทีใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ

มีความเหมาะสมกบั

สภาพความพิการของ

ท่าน 

จาํนวน 100 153 69 65 33 3.53 1.22 มาก 

ร้อยละ (23.8) (36.4) (16.4) (15.5) (7.9)    

 รวมดา้นการใหบ้ริการอยา่งเสมอภาคและเท่าเทียม 3.67 0.80 มาก 
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 จากตารางที 4.14 พบว่าผู ้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจการใช้งานเทคโนโลยี

สารสนเทศ ดา้นการให้บริการอย่างเสมอภาคและเท่าเทียม อยูใ่นระดบัมาก ซึงมีค่าเฉลียเท่ากบั 3.67 

และค่าส่วนเบียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.80  และเมือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่าผูต้อบแบบสอบถามมี

ความพึงพอใจระดบัมากทงั 2 ขอ้ คือ สถานทีในการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ ท่านสามารถเขา้ถึงได้

ง่ายและมีความเหมาะสมกบัความพิการ มีค่าเฉลียเท่ากบั 3.82 ค่าส่วนเบียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.90 

ขอ้ อุปกรณ์ทีใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศมีความเหมาะสมกบัสภาพความพิการของท่าน มีค่าเฉลียเท่ากบั 

3.53 และค่าส่วนเบียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 1.22    

 

ตารางท ี4.15  จาํนวน (ความถี) ร้อยละ ค่าเฉลีย ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน และระดบัความพึงพอใจของ

คนพิการทางการเคลือนไหวในการใชง้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ในดา้นการใหบ้ริการ

สะดวกและรวดเร็ว 

ดา้นการให้บริการ

สะดวกและรวดเร็ว 

วิธี 

แจก

แจง 

ระดบัความพึงพอใจ 

x̄  SD 
แปล

ผล 
มาก

ทีสุด 
มาก 

ปาน

กลาง 
นอ้ย 

นอ้ย

ทีสุด 

1. เทคโนโลยีสาร 

สนเทศช่วยใหท่้าน

รับรู้ข่าวสารในดา้น

ต่าง ๆ  ไดอ้ยา่ง

รวดเร็ว 

จาํนวน 201 197 21 1 - 4.42 0.59 มาก

ทีสุด ร้อยละ (47.9) (46.9) (5.0) (0.2) -   

2. บริการ

สารสนเทศช่วยให้

ท่านสามารถ

ติดต่อสือสารไดอ้ย่าง

รวดเร็ว เช่น 

อินเทอร์เน็ต โซเชียล

มีเดีย (เฟสบุ๊ค,ไลน์) 

จาํนวน 215 172 31 2 - 4.43 0.65 มาก

ทีสุด ร้อยละ (51.2) (41.0) (7.4) (0.5) -   

 รวมดา้นการใหบ้ริการสะดวกและรวดเร็ว 4.42 0.57 มาก

ทีสุด 
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 จากตารางที 4.15 พบว่าผู ้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจการใช้งานเทคโนโลยี

สารสนเทศ ดา้นการใหบ้ริการสะดวกและรวดเร็ว อยูใ่นระดบัมากทีสุด ซึงมีค่าเฉลียเท่ากบั 4.42  และ

ค่าส่วนเบียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.57  และเมือพิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามมีความ

พึงพอใจระดบัมากทีสุดทงั 2 ขอ้ คือ เทคโนโลยีสารสนเทศช่วยให้ท่านรับรู้ข่าวสารในดา้นต่าง ๆ ได้

อยา่งรวดเร็ว มีค่าเฉลียเท่ากบั 4.42 ค่าส่วนเบียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.59 ขอ้บริการสารสนเทศช่วยให้

ท่านสามารถติดต่อสือสารไดอ้ยา่งรวดเร็ว เช่น อินเทอร์เน็ต โซเชียลมีเดีย (เฟสบุ๊ค,ไลน์) มีค่าเฉลียเท่ากบั 

4.43 และค่าส่วนเบียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.65    

 

ตารางท ี4.16  จาํนวน (ความถี) ร้อยละ ค่าเฉลีย ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน และระดบัความพึงพอใจของ

คนพิการทางการเคลือนไหวในการใชง้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ในดา้นการใหบ้ริการ

อยา่งเพยีงพอ 

ดา้นการให้บริการ

อยา่งเพียงพอ 

วิธี 

แจก

แจง 

ระดบัความพึงพอใจ 

x̄  SD 
แปล

ผล 
มาก

ทีสุด 
มาก 

ปาน

กลาง 
นอ้ย 

นอ้ย

ทีสุด 

1. อุปกรณ์ทีใช้

เทคโนโลยีสาร 

สนเทศ เช่น มือ

ถือ คอมพิวเตอร์ 

มีเพียงพอต่อ

ความตอ้งการ

ของท่าน 

จาํนวน 81 240 79 10 10 3.89 0.82 มาก 

 ร้อยละ (19.3) (57.1) (18.8) (2.4) (2.4)   

2. สถานทีให ้

บริการในการใช้

เทคโนโลยีสาร 

สนเทศมีเพียงพอ

ต่อความตอ้งการ 

จาํนวน 45 170 91 56 58 3.21 1.21 ปาน

กลาง 

 

ร้อยละ (10.7) (40.5) (21.7) (13.3) (13.8)   

 รวมดา้นการให้บริการอยา่งเพียงพอ 3.54 0.85 มาก 
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 จากตารางที 4.16 พบว่าผู ้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจการใช้งานเทคโนโลยี

สารสนเทศ ดา้นการให้บริการอย่างเพียงพอ อยู่ในระดับมาก ซึงมีค่าเฉลียเท่ากบั 3.54  และค่าส่วน

เบียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.85  และเมือพิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามมีความพึงพอใจ

ระดับมากในข้ออุปกรณ์ทีใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น มือถือ คอมพิวเตอร์ มีเพียงพอต่อความ

ตอ้งการของท่าน มีค่าเฉลียเท่ากับ 3.89 ค่าส่วนเบียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.82 รองลงมา สถานที

ใหบ้ริการในการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศมีเพียงพอต่อความตอ้งการ มีค่าเฉลียเท่ากบั 3.21 และค่า

ส่วนเบียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 1.21 

    

ตารางที 4.17  จาํนวน (ความถี) ร้อยละ ค่าเฉลีย ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน และระดบัความพึงพอใจของ

คนพิการทางการเคลือนไหวในการใชง้านเทคโนโลยีสารสนเทศในดา้นการใหบ้ริการ

อยา่งต่อเนือง 

ดา้นการให้บริการ

อยา่งต่อเนือง 

วิธี 

แจก

แจง 

ระดบัความพึงพอใจ 

x̄  SD 
แปล

ผล 
มาก

ทีสุด 
มาก 

ปาน

กลาง 
นอ้ย 

นอ้ย

ทีสุด 

1. บริการ

เทคโนโลยีสาร 

สนเทศช่วยใหท่้าน

สามารถ รับ – ส่ง

ขอ้มลูไดต้ลอด 

เวลา 

จาํนวน 176 199 44 1 - 4.31 0.66 มาก

ทีสุด 

 

รอ้ยละ (41.9) (47.4) (10.5) (0.2) -   

2. เทคโนโลยีสาร 

สนเทศช่วยใหท่้าน

ไม่ขาดการติดต่อ 

สือสาร 

จาํนวน 165 208 40 7 - 4.26 0.69 มาก

ทีสุด 

 

รอ้ยละ (39.3) (9.5) (9.5) (1.7) -   

 รวมดา้นการใหบ้ริการอยา่งต่อเนือง 4.28 0.59 มาก

ทีสุด 
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 จากตารางที 4.17 พบว่าผู ้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจการใช้งานเทคโนโลยี

สารสนเทศ ดา้นการให้บริการอย่างต่อเนือง อยู่ในระดบัมาก ซึงมีค่าเฉลียเท่ากบั 4.28  และค่าส่วน

เบียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.59  และเมือพิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามมีความพึงพอใจ

ระดับมากทีสุดทงั 2 ข้อ คือ บริการเทคโนโลยีสารสนเทศช่วยให้ท่านสามารถ รับ - ส่งข้อมูลได้

ตลอดเวลา มีค่าเฉลียเท่ากับ 4.31 ค่าส่วนเบียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.66 รองลงมา ข้อเทคโนโลยี

สารสนเทศช่วยให้ท่านไม่ขาดการติดต่อสือสาร มีค่าเฉลียเท่ากบั 4.26 และค่าส่วนเบียงเบนมาตรฐาน

เท่ากบั 0.69    

 

ตารางท ี4.18  จาํนวน (ความถี) ร้อยละ ค่าเฉลีย ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน และระดบัความพึงพอใจของคน

พิการทางการเคลือนไหวในการใชง้านเทคโนโลยสีารสนเทศในดา้นการใหบ้ริการทีมี

ความกา้วหนา้ 

ดา้นการให้บริการทีมี

ความกา้วหนา้ 

วิธี แจก

แจง 

ระดบัความพึงพอใจ 

x̄  SD 
แปล

ผล 
มาก

ทสุีด 
มาก 

ปาน

กลาง 
นอ้ย 

นอ้ย

ทสุีด 

1. การพฒันาของ

เทคโนโลยสีาร 

สนเทศทีมีการรับ – 

ส่งขอ้มูลไดร้วดเร็วขึน 

ส่งผลใหท่้านทาํสิง

ต่าง ๆ ทีตอ้งการได้

ง่ายมากขึน 

จาํนวน 167 202 49 1 1 4.27 0.68 มาก

ทสุีด 

 

ร้อยละ (39.8) (48.1) (11.7) (0.2) (0.2)   

2.  การพฒันาของ

อปุกรณใ์นการใช้

เทคโนโลยสีาร สนเทศ

ทาํใหท้่านสามารถใช้

งานสารสนเทศไดง่้าย

มากขึน โดยไม่มี

อปุสรรคกบัความพกิาร 

จาํนวน 146 226 47 1 - 4.23 0.64 มาก

ทสุีด 

 

ร้อยละ (34.8) (53.8) (11.2) (0.2) -   

 รวมดา้นการให้บริการทีมีความกา้วหน้า 4.25 0.59 มาก

ทสุีด 
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 จากตารางที 4.18 พบว่าผู ้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจการใช้งานเทคโนโลยี

สารสนเทศ ดา้นการใหบ้ริการทีมีความกา้วหนา้ อยูใ่นระดบัมากทีสุด ซึงมีค่าเฉลียเท่ากบั 4.25 ค่าส่วน

เบียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.59  และเมือพิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามมีความพึงพอใจ

ระดบัมากทีสุดทงั 2 ขอ้ คือ การพฒันาของเทคโนโลยีสารสนเทศทีมีการรับ-ส่งขอ้มูลไดร้วดเร็วขึน 

ส่งผลให้ท่านทาํสิงต่าง ๆ ทีตอ้งการไดง่้ายมากขึน มีค่าเฉลียเท่ากบั 4.27 ค่าส่วนเบียงเบนมาตรฐาน

เท่ากบั 0.68 และขอ้การพฒันาของอุปกรณ์ในการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศทาํให้ท่านสามารถใช้งาน

สารสนเทศไดง่้ายมากขึน โดยไม่มีอุปสรรคกบัความพิการมี ค่าเฉลียเท่ากบั 4.23 และค่าส่วนเบียงเบน

มาตรฐานเท่ากบั 0.64 

    

ตารางท ี4.19  จาํนวน (ความถี) ร้อยละ ค่าเฉลีย ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน และระดบัความพึงพอใจของคน

พิการทางการเคลือนไหวในการใชง้านเทคโนโลยีสารสนเทศในดา้นประโยชน์ทีไดรั้บ 

ดา้นการใหบ้ริการที

มีความกา้วหนา้ 

วิธี 

แจก

แจง 

ระดบัความพงึพอใจ 

x̄  SD 
แปล

ผล 
มาก

ทีสุด 
มาก 

ปาน

กลาง 
นอ้ย 

นอ้ย

ทีสุด 

1. เทคโนโลยี

สารสนเทศช่วยเพิม

ประสิทธิภาพใน

ดาํรงชีวติและ

ประสิทธิภาพใน

การทาํงานของทา่น

ให้ดียงิขึน 

จาํนวน 158 230 31 1 - 4.30 0.61 มาก

ทีสุด 

 

ร้อยละ 37.6% 54.8% 7.4% 0.2% -   

2.   เทคโนโลยี

สารสนเทศช่วยให้

ท่าน ลดคา่ใชจ้่าย 

อุปสรรค และ

ระยะเวลาในการ

เดินทางของท่าน 

จาํนวน 161 198 57 4 - 4.23 0.71 มาก

ทีสุด 

 

ร้อยละ 38.3% 47.1% 13.6% 1.0% -   

 รวมดา้นประโยชนที์ไดรั้บ 4.26 0.58 มาก

ทีสุด 
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 จากตารางที 4.19 พบว่าผู ้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจการใช้งานเทคโนโลยี

สารสนเทศ ด้านประโยชน์ทีได้รับ อยู่ในระดับมากทีสุด ซึงมีค่าเฉลียเท่ากับ 4.26  และค่าส่วน

เบียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.58 และเมือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่าผูต้อบแบบสอบถามมีความพึงพอใจ

ระดับมากทีสุดทัง 2 ข้อ คือ ข้อเทคโนโลยีสารสนเทศช่วยเพิมประสิทธิภาพในดํารงชีวิตและ

ประสิทธิภาพในการทาํงานของท่านใหดี้ยงิขึน มีค่าเฉลียเท่ากบั 4.30 ค่าส่วนเบียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 

0.61 และขอ้เทคโนโลยีสารสนเทศช่วยให้ท่าน ลดค่าใชจ่้าย อุปสรรค และระยะเวลาในการเดินทาง

ของท่าน มีค่าเฉลียเท่ากบั 4.23 และค่าส่วนเบียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.71  

 ส่วนที 4 การวเิคราะห์ขอ้มูลเกียวกบัคุณภาพชีวิตของคนพิการทางการเคลือนไหวในการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ   

 

ตารางท ี4.20  ค่าเฉลีย ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน และระดับคุณภาพชีวิตของคนพิการทางการ

เคลือนไหวในการใชง้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ในภาพรวม 

คุณภาพชีวิตของคนพิการทางการเคลือนไหวใน

การใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ 

ระดบัความคิดเห็น 

x̄  SD ระดบัความคิดเห็น 

ดา้นร่างกาย 3.98 0.67 มาก 
ดา้นจิตใจ 4.01 0.67 มาก 
ดา้นสัมพนัธภาพกบัสังคม 4.23 0.61 มากทสุีด 

 ดา้นสิงแวดลอ้ม 4.00 0.73 มาก 
 ดา้นการบอกต่อ 4.18 0.64 มาก 
 ดา้นการเผยแพร่ 4.16 0.64 มาก 
ดา้นการใชง้านซาํ 4.22 0.67 มากทสุีด 

 จากตารางที 4.20 พบว่าภาพรวมของผูต้อบแบบสอบถามมีคุณภาพชีวิตในการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ ในดา้นสัมพนัธภาพกบัสังคม อยู่ในระดบัมากทีสุด ซึงมีค่าเฉลียเท่ากบั 4.28 และค่าส่วนเบียงเบน

มาตรฐานเท่ากบั 0.61 รองลงมาคือดา้นการใช้งานซาํ มีระดบัความคิดเห็น อยู่ในระดบัมากทีสุด มีค่าเฉลีย

เท่ากบั 4.22 และค่าส่วนเบียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.67 ดา้นการบอกต่อ อยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉลีย 4.18 ค่าส่วน

เบียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.64 ดา้นการเผยแพร่ มีความคิดเห็นอยู่ในระดบัมากทีสุด มีค่าเฉลีย 4.16 ค่าส่วน

เบียงเบนมาตรฐาน 0.64 ดา้นร่างกาย มีระดบัความคิดเห็น อยู่ในระดบัมาก มีค่าเฉลีย 3.98 ค่าส่วนเบียงเบน

มาตรฐาน 0.67 ดา้นจิตใจ มีระดบัความคิดเห็น อยู่ในระดบัมาก มีค่าเฉลีย 4.01 ค่าส่วนเบียงเบนมาตรเท่ากับ 

0.67 และดา้นสิงแวดลอ้ม มีระดบัความคิดเห็น อยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉลีย 4.15 ค่าส่วนเบียงเบนมาตรฐาน 0.74 
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ตารางท ี4.21  จาํนวน (ความถี) ร้อยละ ค่าเฉลีย ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน และระดบัความคิดเห็นของ

คนพิการทางการเคลือนไหวในการใชง้านเทคโนโลยีสารสนเทศในดา้นร่างกาย 

ดา้นร่างกาย 

วิธี 

แจก

แจง 

ระดบัความคิดเห็น 

x̄  SD 
แปล

ผล 
มาก

ทีสุด 
มาก 

ปาน

กลาง 
นอ้ย 

นอ้ย

ทีสุด 

1. เทคโนโลยี

สารสนเทศช่วยให้

ท่านสามารถ

ดาํรงชีวติอิสระได ้

โดยไมต่อ้งพึงพา

ผูอื้น 

จาํนวน 113 199 93 12 3 3.97 0.81 มาก 

 รอ้ยละ (26.9) (47.4) (22.1) (2.9) (0.7)   

2.  เทคโนโลยี

สารสนเทศมีส่วน

ช่วยใหก้าร

พกัผอ่นของท่าน

ทาํไดดี้มากยิงขีน 

จาํนวน 114 202 94 7 3 3.99 0.79 มาก 

 รอ้ยละ (27.1) (48.1) (22.4) (1.7) 0.7%   

 รวมดา้นร่างกาย 3.98 0.67 มาก 

 จากตารางที 4.21 พบว่าผู ้ตอบแบบสอบถามมีคุณภาพชีวิตในการใช้งานเทคโนโลยี

สารสนเทศ ดา้นร่างกาย อยู่ในระดบัมาก ซึงมีค่าเฉลียเท่ากับ 3.98  และค่าส่วนเบียงเบนมาตรฐาน

เท่ากบั 0.67 และเมือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่าผูต้อบแบบสอบถามมีคุณภาพชีวิตระดบัมากทงั 2 ขอ้ 

คือ เทคโนโลยีสารสนเทศช่วยให้ท่านสามารถดาํรงชีวิตอิสระได ้โดยไม่ตอ้งพึงพาผูอื้น มีค่าเฉลีย

เท่ากบั 3.97 ค่าส่วนเบียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.81 และขอ้เทคโนโลยีสารสนเทศมีส่วนช่วยให้การ

พกัผ่อนของท่านทาํไดดี้มากยิงขีน มีค่าเฉลียเท่ากบั 3.99 และค่าส่วนเบียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.79 
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ตารางท ี4.22  จาํนวน (ความถี) ร้อยละ ค่าเฉลีย ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน และระดบัความคิดเห็นของ

คนพิการทางการเคลือนไหวในการใชง้านเทคโนโลยีสารสนเทศในดา้นจิตใจ 

ดา้นจิตใจ 

วิธี 

แจก

แจง 

ระดบัความคิดเห็น 

x̄  SD 
แปล

ผล 
มาก

ทีสุด 
มาก 

ปาน

กลาง 
นอ้ย 

นอ้ย

ทีสุด 

1. เทคโนโลยี

สาร สนเทศ

สามารถทาํใหท้่าน

รู้สึกผ่อนคลายได ้

เมือท่านรู้สึกมี

ความเครียด 

จาํนวน 128 214 69 7 2 4.09 0.75 มาก 

 รอ้ยละ (30.5) (51.0) (16.4) (1.7) (0.5)   

2. ท่านสามารถนาํ

เทคโนโลยีสาร 

สนเทศมาใชใ้นการ

จดัการกบัความเศร้า 

ความกงัวลไดดี้ยงิ

ขีน 

จาํนวน 99 217 88 10 6 3.94 0.81 มาก 

 รอ้ยละ (23.6) (51.7) (21.0) (2.4) (1.4)   

 รวมดา้นจิตใจ 4.01 0.67 มาก 

 จากตารางที 4.22 พบว่าผู ้ตอบแบบสอบถามมีคุณภาพชีวิตในการใช้งานเทคโนโลยี

สารสนเทศ ดา้นจิตใจ อยูใ่นระดบัมาก ซึงมีค่าเฉลียเท่ากบั 4.01  และค่าส่วนเบียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 

0.67 และเมือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่าผูต้อบแบบสอบถามมีคุณภาพชีวิตระดบัมากทีสุดทงั 2 ขอ้ คือ 

ขอ้เทคโนโลยีสารสนเทศสามารถทาํให้ท่านรู้สึกผ่อนคลายได ้เมือท่านรู้สึกมีความเครียด มีค่าเฉลีย

เท่ากบั 4.09 ค่าส่วนเบียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.75และขอ้ท่านสามารถนาํเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้

ในการจดัการกบัความเศร้า ความกงัวลไดดี้ยิงขีน มีค่าเฉลียเท่ากบั 3.94 และค่าส่วนเบียงเบนมาตรฐาน

เท่ากบั 0.81 
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ตารางท ี4.23  จาํนวน (ความถี) ร้อยละ ค่าเฉลีย ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน และระดบัความคิดเห็นของคน

พิการทางการเคลือนไหวในการใชง้านเทคโนโลยสีารสนเทศในดา้นสัมพนัธภาพกบัสังคม 

ดา้นสัมพนัธภาพ

กบัสังคม 

วิธี 

แจก

แจง 

ระดบัความคิดเห็น 

x̄  SD 
แปล

ผล 
มาก

ทีสุด 
มาก 

ปาน

กลาง 
นอ้ย 

นอ้ย

ทีสุด 

1. การใช้

เทคโนโลยี

สารสนเทศมีส่วน

ช่วยทาํใหท่้าน

สามารถมีส่วนร่วม

ในการทาํกิจกรรม

ต่าง ๆ  กบัสงัคมได้

ดียงิขึน 

จาํนวน 137 208 72 3 - 4.14 0.71 มาก 

 รอ้ยละ (32.6) (49.5) (17.1) (0.7) -   

2. เทคโนโลยีสาร 

สนเทศมีส่วนช่วย

ทาํใหท้่านสามารถ

ติดต่อ สือสารกบั

บุคคลรอบขา้งได้

อยา่งรวดเร็วและ

ง่ายดาย 

จาํนวน 189 190 33 8 - 4.33 0.70 มาก

ทีสุด 

 

รอ้ยละ (45.0) (45.2) (7.9) (1.9) -   

 รวมดา้นสัมพนัธภาพกบัสังคม 4.23 0.61 มาก

ทีสุด 

 จากตารางที 4.23 พบว่าผู ้ตอบแบบสอบถามมีคุณภาพชีวิตในการใช้งานเทคโนโลยี

สารสนเทศ ด้านสัมพนัธภาพกบัสังคม อยู่ในระดบัมากทีสุด ซึงมีค่าเฉลียเท่ากบั 4.23 และค่าส่วน

เบียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.61 และเมือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่าผูต้อบแบบสอบถามมีคุณภาพชีวิต

ระดบัมากทีสุด คือ เทคโนโลยีสารสนเทศมีส่วนช่วยทาํให้ท่านสามารถติดต่อสือสารกบับุคคลรอบ

ขา้งไดอ้ยา่งรวดเร็วและง่ายดาย มีค่าเฉลียเท่ากบั 4.33 ค่าส่วนเบียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.70 รองลงมา

ขอ้การใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศมีส่วนช่วยทาํใหท่้านสามารถมีส่วนร่วมในการทาํกิจกรรมต่าง ๆ กบั

สงัคมไดดี้ยงิขึน มีค่าเฉลียเท่ากบั 4.14 และค่าส่วนเบียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.71 
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ตารางท ี4.24  จาํนวน (ความถี) ร้อยละ ค่าเฉลีย ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน และระดบัความคิดเห็นของ

คนพิการทางการเคลือนไหวในการใชง้านเทคโนโลยีสารสนเทศในดา้นสิงแวดลอ้ม 

ดา้นสิงแวดลอ้ม 

วิธี 

แจก

แจง 

ระดบัความคิดเห็น 

x̄  SD 
แปล

ผล 
มาก

ทีสุด 
มาก 

ปาน

กลาง 
นอ้ย 

นอ้ย

ทีสุด 

1. เทคโนโลยี

สารสนเทศช่วย

ใหท่้านวางแผน

เดินทางไปใน

สถานทีต่าง ๆ ที

ตอ้งการไดดี้ยงิขึน 

จาํนวน 132 194 76 17 1 4.05 0.82 มาก 

 รอ้ยละ (31.4) (46.2) (18.1) (4.0) (0.2)   

2. ท่านสามารถใช้

เทคโนโลยีสาร 

สนเทศในการวาง

แผนการเดินทาง

กบัตนเองได ้

จาํนวน 100 219 88 9 4 3.96 0.78 มาก 

 รอ้ยละ (23.8) (52.1) (21.0) (2.1) (1.0)   

 รวมดา้นดา้นสิงแวดลอ้ม 4.00 0.73 มาก 

 จากตารางที 4.24 พบว่าผู ้ตอบแบบสอบถามมีคุณภาพชีวิตในการใช้งานเทคโนโลยี

สารสนเทศ ดา้นสิงแวดลอ้ม อยูใ่นระดบัมาก ซึงมีค่าเฉลียเท่ากบั 4.00  และค่าส่วนเบียงเบนมาตรฐาน

เท่ากบั 0.73 และเมือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่าผูต้อบแบบสอบถามมีคุณภาพชีวิตระดบัมาก ทงั 2 ขอ้ 

คือ เทคโนโลยีสารสนเทศช่วยให้ท่านวางแผนเดินทางไปในสถานทีต่าง ๆ ทีตอ้งการไดดี้ยิงขึน มี

ค่าเฉลียเท่ากับ 4.05 ค่าส่วนเบียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.82 และข้อท่านสามารถใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศในการวางแผนการเดินทางกับตนเองได้มีค่าเฉลียเท่ากับ 3.96 และค่าส่วนเบียงเบน

มาตรฐานเท่ากบั 0.78 
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ตารางท ี4.25  จาํนวน (ความถี) ร้อยละ ค่าเฉลีย ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน และระดบัความคิดเห็นของ

คนพิการทางการเคลือนไหวในการใชง้านเทคโนโลยีสารสนเทศในดา้นการบอกต่อ 

ดา้นการบอกต่อ 

วิธี 

แจก

แจง 

ระดบัความคิดเห็น 

x̄  SD 
แปล

ผล 
มาก

ทีสุด 
มาก 

ปาน

กลาง 
นอ้ย 

นอ้ย

ทีสุด 

1. ท่านสามารถใช้

เทคโนโลยีสาร 

สนเทศในการ

บอกต่อเรืองราว

ต่าง ๆ แก่บุคคล

รอบขา้งไดเ้ป็น

อยา่งดี 

จาํนวน 139 218 59 4 - 4.17 0.69 มาก 

 รอ้ยละ (33.1) (51.9) (14.0) (1.0) -   

2. เมือท่านไดรั้บ

บริการสารสนเทศที

มีประโยชนท่์าน

ตอ้งการบอกต่อ

ใหก้บับุคคลทีท่าน

รู้จกั 

จาํนวน 152 205 52 11 - 4.19 0.74 มาก 

 รอ้ยละ (36.2) (48.8) (12.4) (2.6) -   

 รวมดา้นดา้นการบอกต่อ 4.18 0.64 มาก 

 จากตารางที 4.25 พบว่าผู ้ตอบแบบสอบถามมีคุณภาพชีวิตในการใช้งานเทคโนโลยี

สารสนเทศ ด้านการบอกต่อ อยู่ในระดบัมากทีสุด ซึงมีค่าเฉลียเท่ากบั 4.18  และค่าส่วนเบียงเบน

มาตรฐานเท่ากบั 0.64 และเมือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่าผูต้อบแบบสอบถามมีคุณภาพชีวิตระดับมาก 

ทงั 2 ขอ้ คือ ขอ้ท่านสามารถใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศในการบอกต่อเรืองราวต่าง ๆ แก่บุคคลรอบขา้ง

ไดเ้ป็นอยา่งดี มีค่าเฉลียเท่ากบั 4.17 ค่าส่วนเบียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.69 และขอ้เมือท่านไดรั้บบริการ

สารสนเทศทีมีประโยชน์ท่านตอ้งการบอกต่อใหก้บับุคคลทีท่านรู้จกั มีค่าเฉลียเท่ากบั 4.19 และค่าส่วน

เบียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.74 
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ตารางท ี4.26  จาํนวน (ความถี) ร้อยละ ค่าเฉลีย ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน และระดบัความคิดเห็นของ

คนพิการทางการเคลือนไหวในการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศในดา้นการเผยแพร่ 

ดา้นการเผยแพร่ 

วิธี 

แจก

แจง 

ระดบัความคิดเห็น 

x̄  SD 
แปล

ผล 
มาก

ทีสุด 
มาก 

ปาน

กลาง 
นอ้ย 

นอ้ย

ทีสุด 

1.  ท่านสามารถใช้

เทคโนโลยีสาร 

สนเทศในการ

ช่วยเหลือผูอื้น

หรือรับความ

ช่วยเหลือจากผูอื้น

ได ้

จาํนวน 127 215 70 4 4 4.09 0.76 มาก 

 รอ้ยละ (30.2) (51.2) (16.7) (1.0) (1.0)   

2.   ท่านสามารถ

นาํเทคโนโลยสีาร 

สนเทศมาช่วยใน

การเรียนรู้

เรืองราวต่าง ๆ ได้

อยา่งมี

ประสิทธิภาพมาก

ขึน 

จาํนวน 162 205 46 7 - 4.24 0.71 มาก

ทีสุด 

 

รอ้ยละ (38.6) (48.8) (11.0) (1.7) -   

 รวมดา้นการเผยแพร่ 4.16 0.64 มาก 

 จากตารางที 4.26 พบว่าผู ้ตอบแบบสอบถามมีคุณภาพชีวิตในการใช้งานเทคโนโลยี

สารสนเทศ ดา้นการเผยแพร่ อยูใ่นระดบัมาก ซึงมีค่าเฉลียเท่ากบั 4.16  และค่าส่วนเบียงเบนมาตรฐาน

เท่ากบั 0.64 และเมือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่าผูต้อบแบบสอบถามมีคุณภาพชีวิตระดบัมากทีสุด คือ 

ขอ้ท่านสามารถนาํเทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วยในการเรียนรู้เรืองราวต่าง  ๆไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพมากขึน 

มีค่าเฉลียเท่ากบั 4.24 ค่าส่วนเบียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.71 และผูต้อบแบบสอบถามมีคุณภาพชีวิต

ระดบัมาก คือ ท่านสามารถใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศในการช่วยเหลือผูอื้นหรือรับความช่วยเหลือจาก

ผูอื้นได ้มีค่าเฉลียเท่ากบั 4.09 และค่าส่วนเบียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.76 
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ตารางท ี4.27  จาํนวน (ความถี) ร้อยละ ค่าเฉลีย ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน และระดบัความคิดเห็นของ

คนพิการทางการเคลือนไหวในการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศในดา้นการใชง้านซาํ 

ดา้นการใชง้านซาํ 

วิธี 

แจก

แจง 

ระดบัความคิดเห็น 

x̄  SD 
แปล

ผล 
มาก

ทีสุด 
มาก 

ปาน

กลาง 
นอ้ย 

นอ้ย

ทีสุด 

1.  ท่านสามารถ

ใชเ้ทคโนโลยี

สารสนเทศจาก

สถานทีต่าง ๆ เมือ

ท่านตอ้งการได้

ตลอดเวลา 

จาํนวน 156 195 60 9 - 4.19 0.75 มาก 

 รอ้ยละ (37.1) (46.4) (14.3) (2.1) -   

2.   ท่านสามารถ

นาํเทคโนโลยีมา

ช่วยในการบนัทึก 

จดจาํเรืองราวต่าง 

ๆ ทีตอ้งการไดดี้

ยิงขึน 

จาํนวน 169 199 45 6 1 4.26 0.72 มาก

ทีสุด 

 

รอ้ยละ (40.2) (47.4) (10.7) (1.4) (0.2)   

 รวมดา้นการใชง้านซาํ 4.22 0.67 มาก

ทีสุด 

 จากตารางที 4.27 พบว่าผู ้ตอบแบบสอบถามมีคุณภาพชีวิตในการใช้งานเทคโนโลยี

สารสนเทศ ดา้นการใชง้านซาํ อยู่ในระดบัมากทีสุด ซึงมีค่าเฉลียเท่ากบั 4.22  และค่าส่วนเบียงเบน

มาตรฐานเท่ากบั 0.67 และเมือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่าผูต้อบแบบสอบถามมีคุณภาพชีวิตระดับมาก

ทีสุด คือ ขอ้ท่านสามารถนาํเทคโนโลยีมาช่วยในการบนัทึก จดจาํเรืองราวต่าง ๆ ทีตอ้งการไดดี้ยิงขึน 

มีค่าเฉลียเท่ากบั 4.26 ค่าส่วนเบียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.72 และผูต้อบแบบสอบถามมีคุณภาพชีวิต

ระดบัมาก คือ ท่านสามารถใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศจากสถานทีต่าง ๆ เมือท่านตอ้งการไดต้ลอดเวลา 

มีค่าเฉลียเท่ากบั 4.19 และค่าส่วนเบียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.75 
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 ส่วนที 5  ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลเพอืทดสอบสมมติฐาน 

 สมมติฐานที 1  ลกัษณะดา้นประชากรศาสตร์ทีแตกต่างกนัส่งผลความพึงพอใจในการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศทีแตกต่างกนั  

 สมมตฐิานท ี1.1 เพศทีแตกต่างกนัส่งผลต่อความพึงพอใจในการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ

ทีแตกต่างกนั 

 H0: เพศทีแตกต่างกนัส่งผลต่อความพึงพอใจในการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศทีไมแ่ตกต่างกนั 

 H1: เพศทีแตกต่างกนัส่งผลต่อความพึงพอใจในการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศทีแตกต่างกนั 

 

ตารางท ี4.28  แสดงขอ้มูลการทดสอบประชากรศาสตร์ทีแตกต่างกนัส่งผลต่อระดบัความพึงพอใจใน

การใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ จาํแนกตามเพศ 

ความพึงพอใจในการใช ้ t-test for Equality Mean 

เทคโนโลยีสารสนเทศ เพศ x̄  SD t df Sig. 

1. ดา้นการให้บริการอยา่งเสมอภาคและเท่า

เทียม 

ชาย 3.66 0.78 -0.41 418 0.052 

หญิง 3.70 0.86    

2. ดา้นการให้บริการสะดวกและรวดเร็ว ชาย 4.42 0.55 -0.14 418 0.057 

 หญิง 4.43 0.63    

3. ดา้นการใหบ้ริการอย่างเพยีงพอ ชาย 3.54 0.88 -0.12 418 0.155 

 หญิง 3.55 0.79    

4. ดา้นการให้บริการอย่างต่อเนือง ชาย 4.30 0.58 -0.79 418 0.882 

 หญิง 4.25 0.60    

5. ดา้นการใหบ้ริการทีมีความกา้วหนา้ ชาย 4.22 0.58 -1.60 418 0.297 

 หญิง 4.32 0.63    

6. ดา้นประโยชน์ทีไดรั้บ ชาย 4.23 0.57 -1.80 418 0.441 

 หญิง 4.34 0.61    

ภาพรวม ชาย 4.06 0.42 -0.72 418 0.002* 

 หญิง 4.10 0.50    

*มีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั 0.05 
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 จากตารางที 4.28 จากการวิเคราะห์เปรียบเทียบเพศของผูต้อบแบบสอบถามส่งผลต่อระดับ

ความพึงพอใจในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ พบว่ามีค่าระดบันยัสําคัญเท่ากบั 0.002 ซึงมีค่าน้อยกว่า 

0.05 จึงยอมรับสมมติฐานรองและปฎิเสธสมมติฐานหลกั หมายความว่า ผูต้อบแบบสอบถามทีมีเพศที

แตกต่างกนัมีความพึงพอใจในการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศแตกต่างกนั อยา่งมีนยัสาํคญัทีระดบั 0.05 

 สมมติฐานที 1.2 อายุทีแตกต่างกันส่งผลต่อระดับความพึงพอใจในการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศทีแตกต่างกนั 

 H0: อายุทีแตกต่างกันส่งผลต่อระดับความพึงพอใจในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทีไม่

แตกต่างกนั 

 H1: อายุทีแตกต่างกนัส่งผลต่อระดบัความพึงพอใจในการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศทีแตกตา่งกนั 

 

ตารางท ี4.29  แสดงขอ้มูลการทดสอบความแตกต่างระหว่างปัจจยัส่วนบุคคลส่งผลต่อระดบัความพึง

พอใจในการใชง้านเทคโนโลยสีารสนเทศทีแตกต่างกนั จาํแนกตามอาย ุ

ความพึงพอใจ 
แหล่งความ 

แปรปรวน 
SS df MS F Sig. 

1. ดา้นบริการอยา่งเสมอภาคและเท่าเทียม 

ระหว่างกลุ่ม 4.574 4 1.143 1.782 0.131 

ภายในกลุ่ม 266.238 415 0.642   

รวม 270.812 419    

2. ดา้นการให้บริการสะดวกและรวดเร็ว 

ระหว่างกลุ่ม 0.855 4 0.214 0.639 0.635 

ภายในกลุ่ม 138.857 415 0.335   

รวม 139.712 419    

3. ดา้นการให้บริการอย่างเพยีงพอ 

ระหว่างกลุ่ม 2.949 4 0.737 1.008 0.403 

ภายในกลุ่ม 303.598 415 0.732   

รวม 306.548 419    

4. ดา้นการให้บริการอย่างต่อเนือง 

ระหว่างกลุ่ม 5.121 4 1.280 3.780 0.005* 

ภายในกลุ่ม 140.557 415 0.339   

รวม 145.678 419    

5. ดา้นการให้บริการทีมีความกา้วหนา้ 

ระหว่างกลุ่ม 3.251 4 0.813 2.295 0.059 

ภายในกลุ่ม 146.999 415 0.354   

รวม 150.250 419    

6. ดา้นประโยชน์ทีไดรั้บ 

ระหว่างกลุ่ม 1.700 4 0.425 1.256 0.287 

ภายในกลุ่ม 140.478 415 0.339   

รวม 142.178 419    
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ตารางท ี4.29  แสดงขอ้มูลการทดสอบความแตกต่างระหว่างปัจจยัส่วนบุคคลส่งผลต่อระดบัความ

พึงพอใจในการใชง้านเทคโนโลยสีารสนเทศทีแตกต่างกนั จาํแนกตามอาย ุ(ต่อ) 

ความพึงพอใจ 
แหล่งความ 

แปรปรวน 
SS df MS F Sig. 

ภาพรวม 

ระหว่างกลุ่ม 1.660 4 0.415 2.113 0.078 

ภายในกลุ่ม 81.502 415 0.196   

รวม 83.162 419    

*มีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั 0.05 

 จากตารางที 4.29 ผลการทดสอบความแตกต่างระหวา่งอายทีุแตกต่างกนัส่งผลต่อความพึง

พอใจในการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ทาํการทดสอบโดยการใช้สถิติ One-way ANOVA เพือ

ทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลียของประชากรมากกวา่ 2 กลุ่ม ผลการวิเคราะห์พบวา่อายุทีแตกต่าง

กนัส่งผลต่อระดบัความพึงพอใจในการใชง้านเทคโนโลยีสารสนเทศในภาพรวมไม่แตกต่างกนั โดยมี

ค่าระดบันยัสําคญัเท่ากบั 0.078 ซึงมากกวา่ระดบันยัสาํคญั 0.05 สรุปไดว่้า อายทีุแตกต่างกนัส่งผลต่อ

ความพึงพอใจในการใชง้านเทคโนโลยีสารสนเทศไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั 0.05 

 เมือพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ ดา้นการใหบ้ริการอยา่งต่อเนือง ผลการทดสอบ มีค่าระดบั

นยัสาํคญัเท่ากบั 0.005 ซึงนอ้ยกวา่ระดบันยัสาํคญั 0.05 จึงสรุปไดว้า่ อายทีุแตกต่างกนัส่งผลต่อความ

พึงพอใจในการใชง้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ในดา้นการใหบ้ริการอย่างต่อเนืองทีแตกต่างกนั จึงได้

ทาํการทดสอบความแตกต่างรายคู่ดว้ยวิธี (Least Significant Difference) LSD ไดด้งันี 

 

ตารางท ี4.30  แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลียรายคู่ของอายทีุแตกต่างกนัส่งผลต่อความพึงพอใจในการ

ใชง้านเทคโนโลยสีารสนเทศทีแตกต่างกนั (ดา้นการใหบ้ริการอยา่งต่อเนือง) 

ดา้นการให้บริการ

อย่างต่อเนือง 
กลุ่ม J ตาํกว่า 26 ปี 26-35 ปี 36-45 ปี 46-55 ปี 

มากกว่า 55 ปี

ขึนไป 

กลุ่ม I Mean 4.43 4.23 4.20 4.52 4.42 

ตาํกว่า 26 ปี 4.43 
- 0.21 0.23 -0.08 0.02 

 (0.00*) (0.00*) (0.53) (0.90) 

26-35 ปี 4.23 
 - 0.02 -0.29 -0.19 

  (0.73) (0.01*) (0.27) 
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ตารางที 4.30  แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลียรายคู่ของอายทีุแตกต่างกนัส่งผลต่อความพึงพอใจใน

การใชง้านเทคโนโลยีสารสนเทศทีแตกต่างกนั (ดา้นการให้บริการอย่างต่อเนือง) 

(ต่อ) 

ดา้นการให้บริการ

อย่างต่อเนือง 
กลุ่ม J ตาํกว่า 26 ปี 26-35 ปี 36-45 ปี 46-55 ปี 

มากกว่า 55 ปี

ขึนไป 

กลุ่ม I Mean 4.43 4.23 4.20 4.52 4.42 

36-45 ปี 4.20 
  - -0.31 -0.22 

   (0.00*) (0.22) 

46-55 ปี 4.52 
   - 0.10 

    (0.61) 

มากกว่า 55 ปีขึนไป 4.42 
    - 

     

*มีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั 0.05 

จากตารางที 4.30 ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลียรายคู่ของอายุทีแตกต่างกันส่งผลต่อความพึง

พอใจในการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศทีแตกต่างกนัดา้นการใหบ้ริการอยา่งต่อเนือง เป็นแบบรายคู่ พบว่า 

อายตุาํกว่า 26 ปี มีค่าเฉลียมากกวา่ อาย ุ26-35 ปีและอาย ุ36-45 ปี โดยมีดา้นการให้บริการอย่างต่อเนืองมี

ผลต่างค่าเฉลีย เท่ากบั 0.21 และ0.23 ตามลาํดบั ส่วนอาย ุ26-35 ปี มีค่าเฉลียนอ้ยกว่าอาย ุ46-55 ปี โดย

มีค่าระดบันยัสาํคญัเท่ากบั 0.01 มีผลต่างค่าเฉลียเท่ากบั 0.29 ส่วนอายุ 36-45 ปี มีค่าเฉลียนอ้ยกว่าอายุ 

46-55 ปี โดยมีค่าระดบันยัสาํคญัเท่ากบั 0.00 มีผลต่างค่าเฉลียเท่ากบั 0.31  

 สมมติฐานที 1.3 ประเภทความพิการทีแตกต่างกันส่งผลต่อระดับความพึงพอใจในการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศทีแตกต่างกนั 

 H0: ประเภทความพิการทีแตกต่างกันส่งผลต่อระดับความพึงพอใจในการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศทีไม่แตกต่างกนั 

 H1: ประเภทความพิการทีแตกต่างกันส่งผลต่อระดับความพึงพอใจในการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศทีแตกต่างกนั 
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ตารางท ี4.31  แสดงขอ้มูลการทดสอบความแตกต่างระหว่างปัจจยัส่วนบุคคลส่งผลต่อระดบัความพึง

พอใจในการใชง้านเทคโนโลยีสารสนเทศทีแตกต่างกนั จาํแนกตามประเภทความพิการ 

ความพึงพอใจ 
แหล่งความ 

แปรปรวน 
SS df MS F Sig. 

1. ดา้นการให้บริการอย่างเสมอภาคและ

เท่าเทียม 

ระหว่างกลุ่ม 41.037 2 20.518 37.237 0.000* 

ภายในกลุ่ม 229.775 417 0.551   

รวม 270.812 419    

2. ดา้นการให้บริการสะดวกและ

รวดเร็ว 

ระหว่างกลุ่ม 0.305 2 0.152 0.456 0.634 

ภายในกลุ่ม 139.407 415 0.334   

รวม 139.712 419    

3. ดา้นการให้บริการอย่างเพยีงพอ 

ระหว่างกลุ่ม 32.533 2 16.267 24.755 0.000* 

ภายในกลุ่ม 274.014 417 0.657   

รวม 306.548 419    

4. ดา้นการให้บริการอย่างต่อเนือง 

ระหว่างกลุ่ม 0.273 2 0.136 0.391 0.677 

ภายในกลุ่ม 145.405 417 0.349   

รวม 145.678 419    

5. ดา้นการให้บริการทีมีความกา้วหนา้ 

ระหว่างกลุ่ม 1.332 2 0.666 1.865 0.156 

ภายในกลุ่ม 148.918 417 0.357   

รวม 150.250 419    

6. ดา้นประโยชน์ทีไดรั้บ 

ระหว่างกลุ่ม 0.665 2 0.333 0.980 0.376 

ภายในกลุ่ม 141.513 417 0.339   

รวม 142.178 419    

 ระหว่างกลุ่ม 0.231 2 0.115 0.580 0.561 

ภาพรวม ภายในกลุ่ม 82.932 417 0.199   

 รวม 83.162 419    

*มีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั 0.05 

จากตารางที 4.31 ผลการทดสอบความแตกต่างระหวา่งประเภทความพิการทีแตกต่างกนัส่งผลต่อ

ความพึงพอใจในการใชง้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ทาํการทดสอบโดยการใชส้ถิติ One-way ANOVA เพือ

ทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลียของประชากรมากกวา่ 2 กลุ่ม ผลการวิเคราะห์พบว่าประเภทความพิการที

แตกต่างกนัส่งผลต่อระดบัความพึงพอใจในการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศในภาพรวม โดยมีค่าระดบั
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นยัสาํคญัเท่ากบั 0.561 ซึงมากกวา่ระดบันัยสาํคญั 0.05 สรุปไดว้า่ ประเภทความพิการทีแตกต่างกนัส่งผล

ต่อความพึงพอใจในการใชง้านเทคโนโลยสีารสนเทศไมแ่ตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั 0.05 

ดา้นการให้บริการอย่างเสมอภาคและเท่าเทียม ผลการทดสอบ มีค่าระดบันยัสาํคญัเท่ากบั 

0.000 ซึงนอ้ยกว่าระดบันยัสาํคญั 0.05 จึงสรุปไดว้่า ประเภทความพิการทีแตกต่างกนัมีผลต่อความพึง

พอใจในการใชง้านเทคโนโลยีสารสนเทศทีแตกต่างกนัอยา่งมีนัยสาํคญัทางสถิติที 0.05 จึงไดท้ดสอบ

ความแตกต่างรายคู่ดว้ยวิธี (Least Significant Difference) LSD ดงัแสดงในตารางที 4.32 

ดา้นการให้บริการอย่างเพียงพอ ผลการทดสอบ มีค่าระดบันยัสาํคญัเท่ากบั 0.000 ซึงนอ้ย

กว่าระดบันยัสําคญั 0.05 จึงสรุปไดว้า่ ประเภทความพิการทีแตกต่างกนัมีผลต่อความพึงพอใจในการ

ใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศทีแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที 0.05 จึงได้ทดสอบความ

แตกต่างรายคู่ดว้ยวิธี (Least Significant Difference) LSD ดงัแสดงในตารางที 4.33 

 

ตารางท ี4.32  แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลียรายคู่ของประเภทความพิการทีแตกต่างกนัส่งผลต่อความ

พึงพอใจในการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศทีแตกต่างกนั (ดา้นการให้บริการอย่าง

เสมอภาคและเท่าเทียม) 

ดา้นการให้บริการอย่าง

เสมอภาคและเท่าเทียม 
กลุ่ม J สูญเสียแขน สูญเสียขา 

สูญเสียการทรงตวั 

(วีลแชร์) 

กลุ่ม I Mean 3.23 3.88 3.91 

สูญเสียแขน 3.23 
- -0.65 -0.68 

 (0.00*) (0.00*) 

สูญเสียขา 3.88 
 - -0.03 

  (0.71) 

สูญเสียการทรงตวั 

(วีลแชร์) 
3.91 

  - 

   

*มีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั 0.05 

 จากตารางที 4.32 ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลียรายคู่ของประเภทความพิการทีแตกต่างกัน

ส่งผลต่อความพึงพอใจในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทีแตกต่างกัน ดา้นการให้บริการอย่างเสมอ

ภาคและเท่าเทียม เป็นแบบรายคู่ พบว่า ประเภทความพิการสูญเสียแขน มีค่าเฉลียนอ้ยกว่า ประเภท

ความพิการสูญเสียขาและสูญเสียการทรงตัว (วีลแชร์) โดยมีค่าระดบันัยสําคัญเท่ากับ 0.00 และมี

ผลต่างค่าเฉลีย เท่ากบั 0.65 และ 0.68 ตามลาํดบั  
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ตารางท ี4.33  แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลียรายคู่ของประเภทความพิการทีแตกต่างกนัส่งผลต่อความ

พึงพอใจในการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศทีแตกต่างกนั (ดา้นการให้บริการอย่าง

เพยีงพอ) 

ดา้นการให้บริการ

อย่างเพยีงพอ 
กลุ่ม J สูญเสียแขน สูญเสียขา 

สูญเสียการทรงตวั 

(วีลแชร์) 

กลุ่ม I Mean 3.78  3.70 3.15 

สูญเสียแขน 3.78 
- 0.08 0.63 

 (0.37) (0.00*) 

สูญเสียขา 3.70 
 - 0.54 

  (0.00*) 

สูญเสียการทรงตวั 

(วีลแชร์) 
3.15 

  - 

   

*มีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั 0.05 

จากตารางที 4.33 ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลียรายคู่ของประเภทความพิการทีแตกต่างกนั

ส่งผลต่อความพึงพอใจในการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศทีแตกต่างกนั ดา้นการให้บริการอย่างเพียงพอ 

เป็นแบบรายคู่ พบว่า ประเภทความพิการสูญเสียแขน มีค่าเฉลียมากกว่าประเภทความพิการสูญเสีย

การทรงตวั (วีลแชร์) โดยมีค่าระดบันัยสาํคัญเท่ากบั 0.00 และมีผลต่างค่าเฉลีย เท่ากบั 0.63 ประเภท

ความพิการสูญเสียขา มีค่าเฉลียมากกวา่ประเภทความพิการสูญเสียการทรงตวั (วีลแชร์) โดยมีค่าระดบั

นยัสาํคญัเท่ากบั 0.00 มีผลต่างค่าเฉลียเท่ากบั 0.54 

 สมมติฐานที 1.4 ระยะเวลาของความพิการทีแตกต่างกนัส่งผลต่อระดบัความพึงพอใจใน

การใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศทีแตกต่างกนั 

 H0: ระยะเวลาของความพิการทีแตกต่างกันส่งผลต่อระดับความพึงพอใจในการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศทีไม่แตกต่างกนั 

 H1: ระยะเวลาของความพิการทีแตกต่างกันส่งผลต่อระดับความพึงพอใจในการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศทีแตกต่างกนั 
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ตารางท ี4.34  แสดงขอ้มูลการทดสอบความแตกต่างระหว่างปัจจยัส่วนบุคคลส่งผลต่อระดบัความพึงพอใจ

ในการใชง้านเทคโนโลยีสารสนเทศทีแตกต่างกนั จาํแนกตามระยะเวลาของความพิการ 

ความพึงพอใจ 
แหล่งความ 

แปรปรวน 
SS df MS F Sig. 

1. ดา้นการให้บริการอย่างเสมอภาคและ

เท่าเทียม 

ระหว่างกลุ่ม 3.657 4 0.914 1.420 0.226 

ภายในกลุ่ม 267.155 415 0.644   

รวม 270.812 419    

2. ดา้นการให้บริการสะดวกและ

รวดเร็ว 

ระหว่างกลุ่ม 1.698 4 0.424 1.276 0.279 

ภายในกลุ่ม 138.014 415 0.333   

รวม 139.712 419    

3. ดา้นการให้บริการอย่างเพยีงพอ 

ระหว่างกลุ่ม 6.636 4 1.659 2.296 0.059 

ภายในกลุ่ม 299.912 415 0.723   

รวม 306.548 419    

4. ดา้นการให้บริการอย่างต่อเนือง 

ระหว่างกลุ่ม 0.517 4 0.129 0.369 0.831 

ภายในกลุ่ม 145.161 415 0.350   

รวม 145.678 419    

5. ดา้นการให้บริการทีมีความกา้วหนา้ 

ระหว่างกลุ่ม 2.731 4 0.683 1.921 0.106 

ภายในกลุ่ม 147.519 415 0.355   

รวม 150.250 419    

6. ดา้นประโยชน์ทีไดรั้บ 

ระหว่างกลุ่ม 3.848 4 0.891 2.666 0.032* 

ภายในกลุ่ม 139.531 415 0.334   

รวม 143.379 419    

 ระหว่างกลุ่ม 1.256 4 0.157 0.788 0.533 

ภาพรวม ภายในกลุ่ม 125.723 415 0.199   

 รวม 126.979 419    

*มีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั 0.05 

 จากตารางที 4.34 ผลการทดสอบความแตกต่างระหวา่งระยะเวลาของความพิการทีแตกต่าง

กันส่งผลต่อความพึงพอใจในการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ทาํการทดสอบโดยการใช้สถิติ      

One-way ANOVA เพือทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลียของประชากรมากกว่า 2 กลุ่ม ผลการ

วิเคราะห์พบว่าระยะเวลาของความพิการทีแตกต่างกันส่งผลต่อระดบัความพึงพอใจในการใช้งาน
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เทคโนโลยีสารสนเทศในภาพรวมไม่แตกต่างกนั โดยมีค่าระดบันัยสําคญัเท่ากบั 0.533 ซึงมากกว่า

ระดบันยัสาํคญั 0.05 สรุปไดว้า่ ระยะเวลาของความพิการทีแตกต่างกนัส่งผลต่อความพึงพอใจในการ

ใชง้านเทคโนโลยสีารสนเทศไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั 0.05 

ดา้นประโยชน์ทีไดรั้บ ผลการทดสอบ มีค่าระดบันยัสาํคญัเท่ากบั 0.032 ซึงนอ้ยกว่าระดับ

นยัสาํคญั 0.05 จึงสรุปไดว้า่ ระยะเวลาของความพิการทีแตกต่างกนัมีผลต่อความพึงพอใจในการใช้

งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ดา้นประโยชน์ทีไดร้ับทีแตกต่างกนัอย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติที 0.05 จึงได้

ทดสอบความแตกต่างรายคู่ดว้ยวิธี (Least Significant Difference) LSD ดงัแสดงในตารางที 4.35 

 

ตารางท ี4.35  แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลียรายคู่ของระยะเวลาของพิการทีแตกต่างกนัส่งผลต่อความพึง

พอใจในการใชง้านเทคโนโลยีสารสนเทศทีแตกต่างกนั (ดา้นประโยชน์ทีไดรั้บ) 

ดา้นการ

ให้บริการอย่าง

เพยีงพอ 

กลุ่ม J ตาํกว่า 6 ปี 6 – 10 ปี 11 -15 ปี 16 -20 ปี 
มากกว่า 20 ปี 

ขึนไป 

กลุ่ม I Mean 4.34 4.34 4.17 4.37 4.17 

ตาํกว่า 6 ปี 4.34 
- -0.00 0.17 -0.03 0.13 

 (0.97) (0.13) (0.72) (0.07) 

6 – 10 ปี 4.34 
 - 0.17 -0.03 0.17 

  (0.09) (0.72) (0.03*) 

11 – 15 ปี 4.17 
  - -0.20 0.00 

   (0.04*) (0.99) 

16 – 20 ปี 4.37 
   - 0.20 

    (0.01*) 

มากกว่า 20 ปี 4.17 
    - 

     

*มีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั 0.05 

จากตารางที 4.35 ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลียรายคู่ของระยะเวลาของความพิการทีแตกต่าง

กนัส่งผลต่อความพึงพอใจทีแตกต่างกนัดา้นประโยชน์ทีไดรั้บ พบว่า ระยะเวลาความพิการ มากกว่า 

20 ปี มีค่าเฉลียนอ้ยกวา่ 6-10 ปี โดยมีค่าระดบันยัสาํคญัเท่ากบั 0.03 มีผลต่างค่าเฉลีย 0.17 ระยะเวลา

ความพิการ 11-15 ปี มีค่าเฉลียนอ้ยกว่าความพิการ 16-20 ปี โดยมีค่าระดับนัยสําคญัเท่ากบั 0.04 มี

ผลต่างค่าเฉลีย 0.20 และระยะเวลาของความพิการ 16-20 ปี มีค่าเฉลียมากกว่า ระยะเวลาความพิการ 

มากกวา่ 20 ปี ขึนไป โดยมีค่าระดบันยัสาํคญัเท่ากบั 0.01 และมีผลต่างค่าเฉลีย 0.20 
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 สมมติฐานที 1.5 การศึกษาทีแตกต่างกันส่งผลต่อความพึงพอใจในการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศทีแตกต่างกนั 

 H0: การศึกษาทีแตกต่างกนัส่งผลต่อความพึงพอใจในการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศทีไม่แตกต่างกนั 

 H1: การศึกษาทีแตกต่างกนัส่งผลต่อความพึงพอใจในการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศทีแตกต่างกนั 

 

ตารางท ี4.36  แสดงขอ้มูลการทดสอบความแตกต่างระหว่างปัจจยัส่วนบุคคลส่งผลต่อระดบัความพึง

พอใจในการใชง้านเทคโนโลยสีารสนเทศทีแตกต่างกนั จาํแนกตามระดบัการศึกษา 

ความพึงพอใจ แหล่งความแปรปรวน SS df MS F Sig. 

1. ดา้นการให้บริการอย่างเสมอ

ภาคและเท่าเทียม 

ระหว่างกลุ่ม 11.296 5 2.259 3.604 0.003* 

ภายในกลุ่ม 259.516 414 0.627   

รวม 270.812 419    

2. ดา้นการให้บริการสะดวก

และรวดเร็ว 

ระหว่างกลุ่ม 13.284 5 2.657 8.700 0.000* 

ภายในกลุ่ม 126.428 414 0.305   

รวม 139.712 419    

3. ดา้นการให้บริการอย่าง

เพียงพอ 

ระหว่างกลุ่ม 14.696 5 2.939 4.169 0.001* 

ภายในกลุ่ม 291.851 414 0.705   

รวม 306.548 419    

4. ดา้นการให้บริการอย่าง

ต่อเนือง 

ระหว่างกลุ่ม 3.577 5 0.715 2.084 0.066 

ภายในกลุ่ม 142.101 414 0.343   

รวม 145.678 419    

5. ดา้นการให้บริการทีมี

ความกา้วหนา้ 

ระหว่างกลุ่ม 6.386 5 1.277 3.676 0.003* 

ภายในกลุ่ม 143.864 414 0.347   

รวม 150.250 419    

6. ดา้นประโยชน์ทีไดรั้บ 

ระหว่างกลุ่ม 6.158 5 1.232 3.748 0.002* 

ภายในกลุ่ม 136.020 414 0.329   

รวม 142.178 419    

 ระหว่างกลุ่ม 6.354 5 1.271 6.849 0.000* 

ภาพรวม ภายในกลุ่ม 76.809 414 0.186   

 รวม 83.162 419    

*มีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั 0.05 
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 จากตารางที 4.36 ผลการทดสอบความแตกต่างระหวา่งระดบัการศึกษาทีแตกต่างกนัส่งผล

ต่อความพึงพอใจในการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ทาํการทดสอบโดยการใช้สถิติ One-way 

ANOVA เพือทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลียของประชากรมากกว่า 2 กลุ่ม ผลการวเิคราะห์พบว่า

ระดบัการศึกษาทีแตกต่างกนัส่งผลต่อระดบัความพึงพอใจในการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศใน

ภาพรวมแตกต่างกนั โดยมีค่าระดบันยัสาํคญัเท่ากบั 0.000 ซึงนอ้ยกว่าระดบันยัสาํคญั 0.05 สรุปไดว้่า 

ระดบัการศึกษาทีแตกต่างกนัส่งผลต่อความพึงพอใจในการใชง้านเทคโนโลยีสารสนเทศแตกต่างกนั

อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั 0.05 

 ดา้นการให้บริการอย่างเสมอภาคและเท่าเทียม ผลการทดสอบ มีค่าระดบันยัสาํคญัเท่ากบั 

0.003 ซึงนอ้ยกว่าระดบันัยสําคญั 0.05 จึงสรุปไดว้่า ระดบัการศึกษาทีแตกต่างกนัมีผลต่อความพึง

พอใจในการใชง้านเทคโนโลยีสารสนเทศทีแตกต่างกนัอยา่งมีนัยสาํคญัทางสถิติที 0.05 จึงไดท้ดสอบ

ความแตกต่างรายคู่ดว้ยวิธี (Least Significant Difference) LSD ดงัแสดงในตารางที 4.37 

 ดา้นการใหบ้ริการสะดวกและรวดเร็ว ผลการทดสอบ มีค่าระดบันยัสาํคญัเท่ากบั 0.000 ซึง

นอ้ยกว่าระดบันยัสาํคญั 0.05 จึงสรุปไดว้า่ ระดบัการศึกษาทีแตกต่างกนัมีผลต่อความพึงพอใจในการ

ใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศทีแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที 0.05 จึงได้ทดสอบความ

แตกต่างรายคู่ดว้ยวิธี (Least Significant Difference) LSD ดงัแสดงในตารางที 4.38 

 ดา้นการให้บริการอย่างเพียงพอ ผลการทดสอบ มีค่าระดบันยัสาํคญัเท่ากบั 0.001 ซึงนอ้ย

กว่าระดบันยัสําคญั 0.05 จึงสรุปไดว้่า ระดบัการศึกษาทีแตกต่างกนัมีผลต่อความพึงพอใจในการใช้

งานเทคโนโลยีสารสนเทศทีแตกต่างกนัอย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติที 0.05 จึงไดท้ดสอบความแตกต่าง

รายคู่ดว้ยวิธี (Least Significant Difference) LSD ดงัแสดงในตารางที 4.39 

 ดา้นการให้บริการทีมีความกา้วหนา้ ผลการทดสอบ มีค่าระดบันยัสาํคญัเท่ากบั 0.003 ซึง

นอ้ยกว่าระดบันยัสาํคญั 0.05 จึงสรุปไดว้า่ ระดบัการศึกษาทีแตกต่างกนัมีผลต่อความพึงพอใจในการ

ใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศทีแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที 0.05 จึงได้ทดสอบความ

แตกต่างรายคู่ดว้ยวิธี (Least Significant Difference) LSD ดงัแสดงในตารางที 4.40 

 ดา้นประโยชน์ทีไดรั้บ ผลการทดสอบ มีค่าระดบันยัสาํคญัเท่ากบั 0.002 ซึงนอ้ยกว่าระดับ

นัยสําคัญ 0.05 จึงสรุปได้ว่า ระดับการศึกษาทีแตกต่างกันมีผลต่อความพึงพอใจในการใช้งาน

เทคโนโลยีสารสนเทศทีแตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติที 0.05 จึงไดท้ดสอบความแตกต่างรายคู่

ดว้ยวิธี (Least Significant Difference) LSD ดงัแสดงในตารางที 4.41 
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ตารางท ี4.37  แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลียรายคู่ของระดบัการศึกษาทีแตกต่างกนัส่งผลต่อความพึง

พอใจในการใชง้านเทคโนโลยีสารสนเทศทีแตกต่างกนั (ดา้นการให้บริการอย่างเสมอ

ภาคและเท่าเทียม) 

ดา้นการ

ให้บริการอย่าง

เสมอภาคและ

เท่าเทียม 

กลุ่ม J ไม่ไดเ้รียน 
ประถม 

ศึกษา 
มธัยมศึกษา 

ปวช.  

ปวส. 
ปริญญาตรี ปริญญาโท 

กลุ่ม I Mean 3.85 3.32 3.72 3.60 3.80 3.11 

ไม่ไดเ้รียน 3.85 
- 0.52 0.13 0.25 0.05 0.73 

 (0.06) (0.62) (0.34) (0.85) (0.02*) 

ประถมศึกษา 3.32 
 - -0.40 -0.28 -0.48 0.21 

  (0.00*) (0.08) (0.00*) (0.42) 

มธัยมศึกษา 3.72 
  - 0.12 -0.08 0.61 

   (0.25) (0.42) (0.00*) 

ปวช.-ปวส. 3.60 
   - -0.20 0.48 

    (0.08) (0.04*) 

ปริญญาตรี 3.80 
    - 0.68 

     (0.00*) 

ปริญญาโท 3.11 
     - 

      

*มีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั 0.05 

 จากตารางที 4.37 ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลียรายคู่ของระดบัการศึกษาทีแตกต่างกนัส่งผล

ต่อความพึงพอใจในการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศทีแตกต่างกนั ดา้นการให้บริการอย่างเสมอภาคและ

เท่าเทียมเป็นแบบรายคู่ พบวา่ ไม่ไดเ้รียน มีค่าเฉลียมากกวา่ ปริญญาโท โดยมีค่าระดบันยัสาํคญัเท่ากบั 

0.02 มีผลต่างค่าเฉลียเท่ากบั 0.73 และระดบัประถมศึกษา มีค่าเฉลียนอ้ยกวา่ระดบัมธัยมศึกษา โดยมี

ค่าระดบันัยสําคญัเท่ากับ 0.00 มีผลต่างค่าเฉลีย เท่ากบั 0.40 ระดบัประถมศึกษา มีค่าเฉลียนอ้ยกว่า

ระดบัปริญญาตรี โดยมีค่าระดบันัยสาํคญัเท่ากบั 0.00 มีผลต่างค่าเฉลีย เท่ากบั 0.48 ระดบัมธัยมศึกษา 

มีค่าเฉลียมากกวา่ระดบัปริญญาโท โดยมีค่าระดบันยัสาํคญัเท่ากบั 0.00 มีผลต่างค่าเฉลีย เท่ากบั 0.61 

ระดบั ปวช.-ปวส. มีค่าเฉลียนอ้ยกว่าระดบัปริญญาโท โดยมีค่าระดับนัยสําคญัเท่ากบั 0.04 มีผลต่าง

ค่าเฉลีย เท่ากบั 0.48 และระดบัปริญญาตรี มีค่าเฉลียมากกวา่ระดบัปริญญาโท โดยมีค่าระดบันยัสําคญั

เท่ากบั 0.00 มีผลต่างค่าเฉลีย เท่ากบั 0.68          
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ตารางท ี4.38  แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลียรายคู่ของระดบัการศึกษาทีแตกต่างกนัส่งผลต่อความพึงพอใจ

ในการใชง้านเทคโนโลยสีารสนเทศทีแตกตา่งกนั (ดา้นการใหบ้ริการสะดวกและรวดเร็ว) 

ดา้นการ

ให้บริการ

สะดวกและ

รวดเร็ว 

กลุ่ม J ไม่ไดเ้รียน 
ประถม 

ศึกษา 
มธัยมศึกษา 

ปวช.  

ปวส. 
ปริญญาตรี ปริญญาโท 

กลุ่ม I Mean 4.25 4.01 4.46 4.31 4.62 4.11 

ไม่ไดเ้รียน 4.25 
- 0.23 -0.21 -0.06 -0.38 0.13 

 (0.74) (0.24) (0.73) (0.03*) (0.56) 

ประถมศึกษา 4.01 
 - -0.44 -0.30 -0.61 -0.10 

  (0.00*) (0.00*) (0.00*) (0.57) 

มธัยมศึกษา 4.46 
  - 0.14 -0.17 0.34 

   (0.055) (0.04*) (0.03*) 

ปวช.-ปวส. 4.31 
   - -0.31 0.20 

    (0.00*) (0.23) 

ปริญญาตรี 4.62 
    - 0.51 

     (0.00*) 

ปริญญาโท 4.11 
     - 

      

*มีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั 0.05 

 จากตารางที 4.38 ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลียรายคู่ของระดบัการศึกษาทีแตกต่างกนัส่งผลต่อความ

พึงพอใจในการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศทีแตกต่างกนั ดา้นการให้บริการสะดวกและรวดเร็ว เป็นแบบรายคู่ 

พบวา่ ไม่ไดเ้รียน มีค่าเฉลียนอ้ยกวา่ ปริญญาตรี โดยมีค่าระดบันัยสาํคญัเท่ากบั 0.03 มีผลต่างค่าเฉลียเท่ากบั 

0.38 และระดบัประถมศึกษา มีค่าเฉลียนอ้ยกวา่ระดบัมธัยมศึกษา โดยมีค่าระดบันยัสาํคญัเท่ากบั  0.00 มีผลต่าง

ค่าเฉลีย เท่ากบั 0.44 ระดบัประถมศึกษา มีค่าเฉลียน้อยกว่าระดบั ปวช.-ปวส. โดยมีค่าระดบันัยสําคญัเท่ากบั  

0.00 มีผลต่างค่าเฉลีย เท่ากบั 0.30 ระดบัประถมศึกษา มีค่าเฉลียน้อยกว่าระดับปริญญาตรี โดยมีค่าระดับ

นยัสาํคญัเท่ากบั  0.00 มีผลต่างค่าเฉลีย เท่ากบั 0.46 ระดบัมธัยมศึกษา มีค่าเฉลียนอ้ยกว่าระดบัปริญญาตรี โดย

มีค่าระดบันัยสําคัญเท่ากับ  0.00 มีผลต่างค่าเฉลีย เท่ากบั 0.61 ระดบัมธัยมศึกษา มีค่าเฉลียมากกว่าระดับ

ปริญญาโท โดยมีค่าระดบันยัสาํคญัเทา่กบั  0.01 มีผลต่างค่าเฉลีย เท่ากบั 0.42 ระดบั ปวช.-ปวส. มีค่าเฉลียน้อย

กวา่ระดบัปริญญาตรี โดยมีค่าระดบันยัสาํคญัเท่ากบั  0.00 มีผลต่างค่าเฉลีย เท่ากบั 0.31 และระดบัปริญญาตรี 

มีค่าเฉลียมากกวา่ระดบัปริญญาโท โดยมีค่าระดบันยัสาํคญัเท่ากบั  0.00 มีผลต่างค่าเฉลีย เท่ากบั 0.51          
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ตารางท ี4.39  แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลียรายคู่ของระดับการศึกษาทีแตกต่างกันส่งผลต่อความพึง

พอใจในการใชง้านเทคโนโลยีสารสนเทศทีแตกต่างกนั (ดา้นการใหบ้ริการอย่างเพียงพอ) 

ดา้นการ

ให้บริการอย่าง

เพียงพอ 

กลุ่ม J ไม่ไดเ้รียน 
ประถม 

ศึกษา 
มธัยมศึกษา 

ปวช.  

ปวส. 
ปริญญาตรี ปริญญาโท 

กลุ่ม I Mean 3.85 3.56 3.57 3.62 3.54 2.54 

ไม่ไดเ้รียน 3.85 
- 0.29 0.27 0.23 0.31 1.31 

 (0.33) (0.31) (0.41) (0.26) (0.00*) 

ประถมศึกษา 3.56 
 - -0.02 -0.06 0.02 1.02 

  (0.91) (0.72) (0.92) (1.02*) 

มธัยมศึกษา 3.57 
  - -0.40 0.03 1.03 

   (0.95) (0.74) (0.00*) 

ปวช.-ปวส. 3.62 
   - 0.07 1.08 

    (0.53) (0.00*) 

ปริญญาตรี 3.54 
    - 1.00 

     (0.00*) 

ปริญญาโท 2.54 
     - 

      

*มีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั 0.05 

 จากตารางที 4.39 ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลียรายคู่ของระดบัการศึกษาทีแตกต่างกนัส่งผล

ต่อความพึงพอใจในการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศทีแตกต่างกนั ดา้นการใหบ้ริการอยา่งเพียงพอ เป็น

แบบรายคู่ พบว่า ไม่ไดเ้รียน มีค่าเฉลียมากกว่า ปริญญาโท โดยมีค่าระดบันัยสําคญัเท่ากับ 0.00 มี

ผลต่างค่าเฉลียเท่ากบั 1.31 และระดบัประถมศึกษา มคี่าเฉลียมากกวา่ปริญญาโท โดยมีค่าระดบันัยสาํคญั

เท่ากบั 0.00 มีผลต่างค่าเฉลียเท่ากบั 1.02 ระดบัมธัยมศึกษา มีค่าเฉลียมากกวา่ปริญญาโท โดยมีค่าระดบั

นยัสาํคญัเท่ากบั 0.00 มีผลต่างค่าเฉลียเท่ากบั 1.03 ระดบั ปวช.-ปวส. มีค่าเฉลียมากกวา่ปริญญาโท โดยมี

ค่าระดบันัยสําคัญเท่ากับ 0.00 มีผลต่างค่าเฉลียเท่ากับ 1.08 และระดับปริญญาตรี มีค่าเฉลียมากกว่า

ปริญญาโท โดยมีค่าระดบันยัสาํคญัเท่ากบั 0.00 มีผลต่างค่าเฉลียเท่ากบั 1.00 
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ตารางท ี4.40  แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลียรายคู่ของระดบัการศึกษาทีแตกต่างกนัส่งผลต่อความพึง

พอใจในการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศทีแตกต่างกัน (ด้านการให้บริการทีมี

ความกา้วหนา้) 

ดา้นการ

ให้บริการทีมี

ความกา้วหนา้ 

กลุ่ม J ไม่ไดเ้รียน 
ประถม 

ศึกษา 
มธัยมศึกษา 

ปวช.  

ปวส. 
ปริญญาตรี ปริญญาโท 

กลุ่ม I Mean 4.05 4.04 4.29 4.12 4.38 4.00 

ไม่ไดเ้รียน 4.05 
- 0.01 -0.24 -0.07 -0.33 0.05 

 (0.97) (0.20) (0.72) (0.08) (0.84) 

ประถมศึกษา 4.04 
 - -0.25 -0.07 -0.34 0.04 

  (0.02*) (0.53) (0.00*) (0.81) 

มธัยมศึกษา 4.29 
  - 017 -0.09 0.29 

   (0.03*) (0.21) (0.08) 

ปวช.-ปวส. 4.12 
   - -0.26 0.12 

    (0.00*) (0.50) 

ปริญญาตรี 4.38 
    - 0.38 

     (0.02*) 

ปริญญาโท 4.00 
     - 

      

*มีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั 0.05 

 จากตารางที 4.40 ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลียรายคู่ของระดบัการศึกษาทีแตกต่างกนัส่งผล

ต่อความพึงพอใจในการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศทีแตกต่างกนั ดา้นการให้บริการทีมีความกา้วหนา้ 

เป็นแบบรายคู่ พบวา่ ระดบัประถมศึกษา มีค่าเฉลียนอ้ยกว่า ระดบัมธัยมศึกษา โดยมีค่าระดบันยัสาํคญั

เท่ากบั 0.02 มีผลต่างค่าเฉลียเท่ากบั 0.25 ระดบัประถมศึกษา มีค่าเฉลียนอ้ยกวา่ ระดบัปริญญาตรี โดย

มีค่าระดบันยัสาํคญัเท่ากบั 0.00 มีผลต่างค่าเฉลียเท่ากบั 0.34 ระดบัมธัยมศึกษา มีค่าเฉลียมากกว่ากว่า 

ปวช.-ปวส.โดยมีค่าระดบันยัสําคญัเท่ากับ 0.03 มีผลต่างค่าเฉลียเท่ากบั 0.17 และระดบั ปวช.-ปวส. มี

ค่าเฉลียนอ้ยกว่า ปริญญาตรี โดยมีค่าระดบันัยสําคญัเท่ากับ 0.00 มีผลต่างค่าเฉลียเท่ากบั 0.26 และ

ปริญญาตรี มีค่าเฉลียมากกวา่ ระดบัปริญญาโท โดยมีค่าระดบันยัสาํคญัเท่ากบั 0.00 มีผลต่างค่าเฉลีย

เท่ากบั 0.38 
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ตารางท ี4.41  แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลียรายคู่ของระดบัการศึกษาทีแตกต่างกนัส่งผลต่อความพึง

พอใจในการใชง้านเทคโนโลยสีารสนเทศทีแตกต่างกนั (ดา้นประโยชน์ทีไดรั้บ) 

ดา้นประโยชน์

ทไีดร้ับ 
กลุ่ม J ไม่ไดเ้รียน 

ประถม 

ศึกษา 
มธัยมศึกษา 

ปวช.  

ปวส. 
ปริญญาตรี ปริญญาโท 

กลุ่ม I Mean 4.25 4.15 4.24 4.18 4.38 3.88 

ไม่ไดเ้รียน 4.25 
- 0.01 0.01 0.07 -0.18 0.36 

 (0.61) (0.95) (0.72) (0.34) (0.13) 

ประถมศึกษา 4.15 
 - -0.10 -0.03 -0.28 0.26 

  (0.39) (0.77) (0.01*) (0.16) 

มธัยมศึกษา 4.24 
  - 0.06 -0.19 0.35 

   (0.45) (0.00*) (0.03*) 

ปวช.-ปวส. 4.18 
   - -0.25 0.30 

    (0.00*) (0.08) 

ปริญญาตรี 4.43 
    - 0.54 

     (0.00*) 

ปริญญาโท 3.88 
     - 

      

*มีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั 0.05 

 จากตารางที 4.41 ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลียรายคู่ของระดบัการศึกษาทีแตกต่างกนัส่งผล

ต่อความพึงพอใจในการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศทีแตกต่างกนั ดา้นประโยชน์ทีไดรั้บ เป็นแบบรายคู่ 

พบวา่ ระดบัประถมศึกษา มีค่าเฉลียมากกวา่ ปริญญาโท โดยมีค่าระดบันยัสาํคญัเท่ากบั  0.01 มีผลต่าง

ค่าเฉลียเท่ากบั 0.28 ระดบัมธัยมศึกษา มีค่าเฉลียน้อยกว่า ปริญญาตรี โดยมีค่าระดบันัยสาํคญัเท่ากบั  

0.00 มีผลต่างค่าเฉลียเท่ากับ 0.19 ระดบัมธัยมศึกษา มีค่าเฉลียมากกว่า ปริญญาโท โดยมีค่าระดับ

นยัสาํคญัเท่ากบั 0.03 มีผลต่างค่าเฉลียเท่ากบั 0.35 ระดบั ปวช.-ปวส. มีค่าเฉลียนอ้ยกว่า ปริญญาตรี 

โดยมีค่าระดบันัยสาํคญัเท่ากบั 0.00 มีผลต่างค่าเฉลียเท่ากบั 0.25 ระดบัปริญญาตรี มีค่าเฉลียมากกว่า 

ปริญญาโท โดยมีค่าระดบันยัสาํคญัเท่ากบั 0.00 มีผลต่างค่าเฉลียเท่ากบั 0.54 

 

 

 



100 

 สมมติฐานที 2  ลกัษณะการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศทีแตกต่างกนัส่งผลความพึงพอใจใน

การใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศทีแตกต่างกนั  

 สมมติฐานที 2.1 จาํนวนชวัโมงในการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศทีแตกต่างกันส่งผลต่อ

ระดบัความพึงพอใจในการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศทีแตกต่างกนั 

 H0: จาํนวนชวัโมงในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทีแตกต่างกนัส่งผลต่อระดบัความพึง

พอใจในการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศทีไม่แตกต่างกนั 

 H1: จาํนวนชัวโมงในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทีแตกต่างกนัส่งผลต่อระดบัความพึง

พอใจในการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศทีแตกต่างกนั 

 

ตารางท ี4.42  แสดงข้อมูลการทดสอบความแตกต่างระหว่างลักษณะการใช้งานเทคโนโลยี

สารสนเทศส่งผลต่อระดับความพึงพอใจในการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศที

แตกต่างกนั จาํแนกตามจาํนวนชวัโมงในการใช ้

ความพึงพอใจ แหล่งความแปรปรวน SS df MS F Sig. 

1. ดา้นการให้บริการอย่างเสมอ

ภาคและเท่าเทียม 

ระหว่างกลุ่ม 6.377 5 1.275 1.997 0.078 

ภายในกลุ่ม 264.435 414 0.639   

รวม 270.812 419    

2. ดา้นการให้บริการสะดวก

และรวดเร็ว 

ระหว่างกลุ่ม 6.560 5 1.312 4.079 0.001* 

ภายในกลุ่ม 133.152 414 0.322   

รวม 139.712 419    

3. ดา้นการให้บริการอย่าง

เพียงพอ 

ระหว่างกลุ่ม 7.609 5 1.522 2.108 0.064 

ภายในกลุ่ม 298.938 414 0.722   

รวม 306.548 419    

4. ดา้นการให้บริการอย่าง

ต่อเนือง 

ระหว่างกลุ่ม 5.072 5 1.014 2.987 0.012* 

ภายในกลุ่ม 140.606 414 0.340   

รวม 145.678 419    

5. ดา้นการให้บริการทีมี

ความกา้วหนา้ 

ระหว่างกลุ่ม 6.012 5 1.202 3.451 0.005* 

ภายในกลุ่ม 144.238 414 0.348   

รวม 150.250 419    
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ตารางท ี4.42  แสดงข้อมูลการทดสอบความแตกต่างระหว่างลักษณะการใช้งานเทคโนโลยี

สารสนเทศส่งผลต่อระดับความพึงพอใจในการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศที

แตกต่างกนั จาํแนกตามจาํนวนชวัโมงในการใช ้(ต่อ) 

ความพึงพอใจ แหล่งความแปรปรวน SS df MS F Sig. 

6. ดา้นประโยชน์ทีไดรั้บ 

ระหว่างกลุ่ม 1.921 5 0.384 1.134 0.341 

ภายในกลุ่ม 140.257 414 0.339   

รวม 142.178 419    

 ระหว่างกลุ่ม 1.964 5 0.393 2.003 0.077 

ภาพรวม ภายในกลุ่ม 81.198 414 0.196   

 รวม 83.162 419    

*มีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั 0.05 

 จากตารางที 4.42 ผลการทดสอบความแตกต่างระหวา่งจาํนวนชวัโมงในการใชเ้ทคโนโลยี

สารสนเทศทีแตกต่างกนัส่งผลต่อความพึงพอใจในการใชง้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ทาํการทดสอบ

โดยการใช้สถิติ One-way ANOVA เพือทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลียของประชากรมากกว่า 2 

กลุ่ม ผลการวิเคราะห์พบว่า จาํนวนชวัโมงในการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศทีแตกต่างกันส่งผลต่อ

ระดบัความพึงพอใจในการใชง้านเทคโนโลยีสารสนเทศในภาพรวมไม่แตกต่างกนั โดยมีค่าระดับ

นยัสาํคญัเท่ากบั 0.077 ซึงมากกวา่ระดบันยัสาํคญั 0.05 สรุปไดว้่า จาํนวนชวัโมงในการใชเ้ทคโนโลยี

สารสนเทศทีแตกต่างกนัส่งผลต่อความพึงพอใจในการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศไม่แตกต่างกัน

อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั 0.05 

ดา้นการใหบ้ริการสะดวกและรวดเร็ว ผลการทดสอบ มีค่าระดบันยัสาํคญัเท่ากบั 0.001 ซึง

นอ้ยกว่าระดบันัยสาํคญั 0.05 จึงสรุปไดว้า่ จาํนวนชวัโมงในการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศทีแตกต่าง

กนัมีผลต่อความพึงพอใจในการใชง้านเทคโนโลยีสารสนเทศทีแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที 

0.05 จึงไดท้ดสอบความแตกต่างรายคู่ดว้ยวิธี (Least Significant Difference) LSD ดงัแสดงในตารางที 4.43 

ดา้นการให้บริการอย่างต่อเนือง ผลการทดสอบ มีค่าระดบันยัสําคญัเท่ากบั 0.012 ซึงนอ้ย

กว่าระดบันยัสาํคญั 0.05 จึงสรุปไดว้า่ จาํนวนชวัโมงในการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศทีแตกต่างกนัมี

ผลต่อความพึงพอใจในการใชง้านเทคโนโลยีสารสนเทศทีแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที 0.05 

จึงไดท้ดสอบความแตกต่างรายคู่ดว้ยวิธี (Least Significant Difference) LSD ดงัแสดงในตารางที 4.44 
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ดา้นการให้บริการทีมีความกา้วหนา้ ผลการทดสอบ มีค่าระดบันยัสาํคญัเท่ากบั 0.005 ซึง

นอ้ยกว่าระดบันัยสาํคญั 0.05 จึงสรุปไดว้า่ จาํนวนชวัโมงในการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศทีแตกต่าง

กนัมีผลต่อความพึงพอใจในการใชง้านเทคโนโลยีสารสนเทศทีแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที 

0.05 จึงไดท้ดสอบความแตกต่างรายคู่ดว้ยวธีิ (Least Significant Difference) LSD ดงัแสดงในตารางที 4.45 

 

ตารางท ี4.43  แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลียรายคู่ของจาํนวนชวัโมงในการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ

ทีแตกต่างกนัส่งผลต่อความพึงพอใจในการใชง้านเทคโนโลยีสารสนเทศทีแตกต่างกนั 

(ดา้นการใหบ้ริการสะดวกและรวดเร็ว) 

ดา้นการ

ให้บริการ

สะดวกและ

รวดเร็ว 

กลุ่ม J 
นอ้ยกวา่ 1 

ชวัโมง 

1-2 

ชวัโมง 

3-4  

ชวัโมง 

5-6  

ชวัโมง 

7-8  

ชวัโมง 

มากกว่า 8 

ชวัโมงขึน

ไป 

กลุ่ม I Mean 4.50 4.37 4.51 4.52 4.15 4.30 

นอ้ยกวา่ 1 

ชวัโมง 
4.50 

- 0.13 -0.01 -0.02 0.35 0.20 

 (0.44) (0.93) (0.89) (0.04*) (0.28) 

1-2 ชวัโมง 4.37 
 - -0.14 -0.10 -0.15 0.07 

  (0.06) (0.21) (0.02*) (0.53) 

3-4 ชวัโมง 4.51 
  - -0.01 0.36 0.21 

    (0.92) (0.00*) (0.06) 

5-6 ชวัโมง 4.52 
   - 0.37 0.22 

    (0.00*) (0.07) 

7-8 ชวัโมง 4.15 
    - -0.15 

     (0.28) 

มากกว่า 8 

ชวัโมงขึนไป 
4.30 

     - 

      

*มีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั 0.05 

จากตารางที 4.43 ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลียรายคู่ของจาํนวนชวัโมงในการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศทีแตกต่างกนัส่งผลต่อความพึงพอใจในการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศทีแตกต่างกนั ดา้น

การให้บริการสะดวกและรวดเร็ว เป็นแบบรายคู่ พบว่า การใช้งานน้อยกว่า 1 ชัวโมง มีค่าเฉลีย

มากกวา่ 7-8 ชวัโมง โดยมีค่าระดบันัยสําคญัเท่ากับ 0.04 มีผลต่างค่าเฉลียเท่ากับ 0.35 การใชง้าน 1-2 

ชวัโมง มีค่าเฉลียมากกว่า 7-8 ชวัโมง โดยมีค่าระดบันัยสาํคญัเท่ากบั 0.0 มีผลต่างค่าเฉลียเท่ากบั 0.22 
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การใชง้าน 3-4 ชวัโมง มีค่าเฉลียมากกว่า 7-8 ชวัโมง โดยมีค่าระดบันัยสําคญัเท่ากับ 0.02 มีผลต่าง

ค่าเฉลียเท่ากบั 0.15 การใชง้าน 3-4 ชวัโมง มีค่าเฉลียมากกวา่ 8 ชวัโมงขึนไป โดยมีค่าระดบันยัสําคญั

เท่ากบั 0.00 มีผลต่างค่าเฉลียเท่ากบั 0.36 การใช้งาน 5-6 ชวัโมง มีค่าเฉลียมากกว่า 8 ชวัโมงขึนไป 

โดยมีค่าระดบันยัสาํคญัเท่ากบั 0.00 มีผลต่างค่าเฉลียเท่ากบั 0.37 

  

ตารางท ี4.44  แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลียรายคู่ของจาํนวนชวัโมงในการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ

ทีแตกต่างกนัส่งผลต่อความพึงพอใจในการใชง้านเทคโนโลยีสารสนเทศทีแตกต่างกนั 

(ดา้นการใหบ้ริการอยา่งต่อเนือง) 

ดา้นการ

ให้บริการอย่าง

ต่อเนือง 

กลุ่ม J 
นอ้ยกว่า 1 

ชวัโมง 

1-2 

ชวัโมง 

3-4  

ชวัโมง 

5-6  

ชวัโมง 

7-8  

ชวัโมง 

มากกว่า 8 

ชวัโมงขึน

ไป 

กลุ่ม I Mean 3.80 4.25 4.32 4.39 4.16 4.35 

นอ้ยกวา่ 1 

ชวัโมง 
3.80 

- -0.45 -0.51 -0.58 -0.35 -0.54 

 (0.01*) (0.00*) (0.00*) (0.053) (0.00*) 

1-2 ชวัโมง 4.25 
 - -0.07 -0.14 0.09 -0.10 

  (0.41) (0.12) (0.35) (0.44) 

3-4 ชวัโมง 4.32 
  - -0.07 0.16 -0.03 

   (0.37) (0.09) (0.78) 

5-6 ชวัโมง 4.39 
   - 0.23 0.04 

    (0.02*) (0.78) 

7-8 ชวัโมง 4.16 
    - -0.19 

     (0.16) 

มากกว่า 8 

ชวัโมงขึนไป 
4.35 

     - 

      

*มีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั 0.05 

จากตารางที 4.44 ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลียรายคู่ของจาํนวนชวัโมงในการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศทีแตกต่างกนัส่งผลต่อความพึงพอใจในการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศทีแตกต่างกนั ดา้น

การใหบ้ริการอย่างต่อเนือง เป็นแบบรายคู่ พบวา่ การใชง้านนอ้ยกว่า 1 ชวัโมง มีค่าเฉลียนอ้ยกวา่ 1-2 

ชัวโมง โดยมีค่าระดบันยัสําคญัเท่ากับ 0.01 มีผลต่างค่าเฉลียเท่ากบั 0.45 การใช้งาน 1-2 ชวัโมง มี

ค่าเฉลียนอ้ยกวา่ 3-4 ชวัโมง โดยมีค่าระดับนัยสําคญัเท่ากบั 0.0 มีผลต่างค่าเฉลียเท่ากบั 0.51 การใช ้   

1-2 ชวัโมง มีค่าเฉลียนอ้ยกว่า 8 ชวัโมงขึนไป โดยมีค่าระดับนัยสําคญัเท่ากบั 0.00 มีผลต่างค่าเฉลีย
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เท่ากบั 0.54 การใชง้าน 5-6 ชวัโมง มีค่าเฉลียมากกวา่ 7-8 ชวัโมงขึนไป โดยมีค่าระดบันยัสาํคญัเท่ากบั 

0.02 มีผลต่างค่าเฉลียเท่ากบั 0.23  

 

ตารางท ี4.45  แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลียรายคู่ของจาํนวนชวัโมงในการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ

ทีแตกต่างกนัส่งผลต่อความพึงพอใจในการใชง้านเทคโนโลยีสารสนเทศทีแตกต่างกนั 

(ดา้นการให้บริการทีมีความกา้วหนา้) 

ดา้นการ

ให้บริการทีมี

ความกา้วหนา้ 

กลุ่ม J 
นอ้ยกว่า 1 

ชวัโมง 

1-2 

ชวัโมง 

3-4  

ชวัโมง 

5-6  

ชวัโมง 

7-8  

ชวัโมง 

มากกว่า 8 

ชวัโมงขึน

ไป 

กลุ่ม I Mean 3.92 4.32 4.29 4.30 3.98 4.28 

นอ้ยกวา่ 1 

ชวัโมง 
3.92 

- -0.40 -0.36 -0.38 -0.06 -0.35 

 (0.02*) (0.03*) (0.03*) (0.75) (0.07) 

1-2 ชวัโมง 4.32 
 - 0.04 0.02 0.34 0.04 

  (0.63) (0.78) (0.00*) (0.71) 

3-4 ชวัโมง 4.29 
  - -0.01 0.31 0.01 

   (0.85) (0.00*) (0.94) 

5-6 ชวัโมง 4.30 
   - 0.32 0.02 

    (0.00*) (0.85) 

7-8 ชวัโมง 3.98 
    - -0.30 

     (0.03*) 

มากกว่า 8 

ชวัโมงขึนไป 
4.28 

     - 

      

*มีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั 0.05 

จากตารางที 4.45 ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลียรายคู่ของจาํนวนชัวโมงในการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศทีแตกต่างกันส่งผลต่อความพึงพอใจในการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศทีแตกต่างกนั ด้านการ

ใหบ้ริการทีมีความก้าวหน้า เป็นแบบรายคู่ พบว่า การใช้งานนอ้ยกว่า 1 ชวัโมง มีค่าเฉลียน้อยกว่า 1-2 

ชวัโมง โดยมีค่าระดบันัยสาํคญัเท่ากบั 0.02 มีผลต่างค่าเฉลียเท่ากบั 0.40 การใชง้านนอ้ยกว่า 1 ชวัโมง มี

ค่าเฉลียน้อยกว่า 3-4 ชวัโมง โดยมีค่าระดบันัยสาํคญัเท่ากบั 0.03 มีผลต่างค่าเฉลียเท่ากบั 0.36 การใช้งาน

นอ้ยกว่า 1 ชวัโมง มีค่าเฉลียน้อยกว่า 5-6 ชวัโมง โดยมีค่าระดบันัยสําคญัเท่ากับ 0.03 มีผลต่างค่าเฉลีย

เท่ากบั 0.38 การใช้งาน 1-2 ชวัโมง มีค่าเฉลียมากกว่า 7-8 ชวัโมง โดยมีค่าระดบันัยสําคัญเท่ากบั 0.00 มี

ผลต่างค่าเฉลียเท่ากบั 0.34 การใชง้าน 5-6 ชวัโมง มีค่าเฉลียมากกว่า 7-8 ชวัโมง โดยมีค่าระดบันยัสําคัญ
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เท่ากบั 0.00 มีผลต่างค่าเฉลียเท่ากบั 0.32 และ การใชง้านมากกว่า 8 ชวัโมงขึนไป มีค่าเฉลียมากกว่า 7-8 

ชวัโมง โดยมีค่าระดบันยัสาํคญัเท่ากบั 0.03 มีผลต่างค่าเฉลียเท่ากบั 0.30   

 สมมติฐานที 2.2 ช่วงเวลาทีใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศทีแตกต่างกนัส่งผลต่อระดบัความพึง

พอใจในการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศทีแตกต่างกนั 

 H0: ช่วงเวลาทีใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศทีแตกต่างกนัส่งผลต่อระดบัความพึงพอใจในการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศทีไม่แตกต่างกนั 

 H1: ช่วงเวลาทีใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศทีแตกต่างกนัส่งผลต่อระดบัความพึงพอใจในการ

ใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศทีแตกต่างกนั 

 

ตารางท ี4.46  แสดงข้อมูลการทดสอบความแตกต่างระหว่างลักษณะการใช้งานเทคโนโลยี

สารสนเทศส่งผลต่อระดับความพึงพอใจในการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศที

แตกต่างกนั จาํแนกตามช่วงเวลาทีใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ 

ความพึงพอใจ แหล่งความแปรปรวน SS df MS F Sig. 

1. ดา้นการให้บริการอย่างเสมอ

ภาคและเท่าเทียม 

ระหว่างกลุ่ม 6.438 3 2.146 3.377 0.018* 

ภายในกลุ่ม 264.374 416 0.636   

รวม 270.812 419    

2. ดา้นการให้บริการสะดวก

และรวดเร็ว 

ระหว่างกลุ่ม 0.769 3 0.256 0.767 0.513 

ภายในกลุ่ม 138.943 416 0.334   

รวม 139.712 419    

3. ดา้นการให้บริการอย่าง

เพียงพอ 

ระหว่างกลุ่ม 18.712 3 6.237 9.015 0.000* 

ภายในกลุ่ม 287.836 416 0.692   

รวม 306.548 419    

4. ดา้นการให้บริการอย่าง

ต่อเนือง 

ระหว่างกลุ่ม 0.442 3 0.147 0.422 0.737 

ภายในกลุ่ม 145.236 416 0.349   

รวม 145.678 419    

5. ดา้นการให้บริการทีมี

ความกา้วหนา้ 

ระหว่างกลุ่ม 1.479 3 0.493 1.378 0.249 

ภายในกลุ่ม 148.771 416 0.358   

รวม 150.250 419    

6. ดา้นประโยชน์ทีไดรั้บ 

ระหว่างกลุ่ม 0.803 3 0.268 0.787 0.501 

ภายในกลุ่ม 141.375 416 0.340   

รวม 142.178 419    
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ตารางท ี4.46  แสดงขอ้มูลการทดสอบความแตกต่างระหว่างลกัษณะการใชง้านเทคโนโลยี

สารสนเทศส่งผลต่อระดบัความพึงพอใจในการใชง้านเทคโนโลยีสารสนเทศที

แตกต่างกนั จาํแนกตามช่วงเวลาทีใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ (ต่อ) 

ความพึงพอใจ แหล่งความแปรปรวน SS df MS F Sig. 

 ระหว่างกลุ่ม 2.286 3 0.762 3.920 0.009* 

ภาพรวม ภายในกลุ่ม 80.876 416 0.194   

 รวม 83.162 419    

*มีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั 0.05 

 จากตารางที4.46 ผลการทดสอบความแตกต่างระหว่างช่วงเวลาในการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศทีแตกต่างกนัส่งผลต่อความพึงพอใจในการใชง้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ทาํการทดสอบโดย

การใช้สถิติ One-way ANOVA เพือทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลียของประชากรมากกว่า 2 กลุ่ม      

ผลการวิเคราะห์พบว่า ช่วงเวลาในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทีแตกต่างกนัส่งผลต่อระดับความพึง

พอใจในการใชง้านเทคโนโลยีสารสนเทศในภาพรวมแตกต่างกนั โดยมีค่าระดบันยัสําคญัเท่ากบั 0.009 

ซึงนอ้ยกว่าระดบันยัสาํคญั 0.05 สรุปไดว้า่ ช่วงเวลาในการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศทีแตกต่างกนัส่งผล

ต่อความพึงพอใจในการใชง้านเทคโนโลยีสารสนเทศแตกต่างกนัอย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั 0.05 

 ดา้นการให้บริการอย่างเสมอภาคและเท่าเทียม ผลการทดสอบ มีค่าระดบันยัสาํคญัเท่ากบั  

0.018 ซึงน้อยกว่าระดับนัยสําคัญ 0.05 จึงสรุปได้ว่า ช่วงเวลาในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที

แตกต่างกนัมีผลต่อความพึงพอใจในการใชง้านเทคโนโลยีสารสนเทศทีแตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญั

ทางสถิติที 0.05 จึงไดท้ดสอบความแตกต่างรายคู่ดว้ยวิธี (Least Significant Difference) LSD ดงัแสดง

ในตารางที 4.47 

 ดา้นการให้บริการอย่างเพียงพอ ผลการทดสอบ มีค่าระดบันยัสาํคญัเท่ากบั 0.000 ซึงนอ้ย

กว่าระดบันยัสําคญั 0.05 จึงสรุปไดว้่า ช่วงเวลาในการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศทีแตกต่างกนัมีผลต่อ

ความพึงพอใจในการใชง้านเทคโนโลยสีารสนเทศทีแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที 0.05 จึงได้

ทดสอบความแตกต่างรายคู่ดว้ยวิธี (Least Significant Difference) LSD ดงัแสดงในตารางที 4.48 
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ตารางท ี4.47  แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลียรายคู่ของช่วงเวลาในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที

แตกต่างกนัส่งผลต่อความพึงพอใจในการใชง้านเทคโนโลยีสารสนเทศทีแตกต่างกัน 

(ดา้นการใหบ้ริการอยา่งเสมอภาคและเท่าเทียม) 

ดา้นการให้บริการอย่าง

เสมอภาคและเท่าเทยีม 
กลุ่ม J 06.01 – 12.00 12.01 – 18.00 18.01 – 24.00 24.01 – 06.00 

กลุ่ม I Mean 3.63 3.82 3.56 3.50 

06.01 – 12.00 3.63 
- -0.19 0.07 0.13 

 (0.19) (0.65) (0.82) 

12.01 – 18.00 3.82 
 - 0.26 0.32 

  (0.00*) (0.57) 

18.01 – 24.00 3.56 
  - 0.06 

   (0.90) 

24.01 – 06.00 3.50 
   - 

    

*มีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั 0.05 

จากตารางที 4.47 ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลียรายคู่ของช่วงเวลาในการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศทีแตกต่างกนัส่งผลต่อความพึงพอใจในการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศทีแตกต่างกนัดา้นการ

ใหบ้ริการอย่างเสมอภาคและเท่าเทียม เป็นแบบรายคู่ พบว่า ช่วงเวลาในการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ

มีความพึงพอใจทีแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติทีระดับ 0.05 มีจาํนวน 1 คู่ ได้แก่ ช่วงเวลา 

12.01-18.00 มีความพึงพอใจมากกว่า ช่วงเวลา 18.01-24.00 โดยมีค่าระดบันยัสาํคญัเท่ากบั 0.00 และ

มีผลต่างค่าเฉลียเท่ากบั 0.26 

 

ตารางท ี4.48  แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลียรายคู่ของช่วงเวลาในการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศทีแตกต่างกนั

ส่งผลต่อความพึงพอใจในการใชง้านเทคโนโลยสีารสนเทศทีแตกต่างกนั (ดา้นการใหบ้ริการ

อยา่งเพยีงพอ) 

ดา้นการให้บริการ

อย่างเพยีงพอ 
กลุ่ม J 06.01 – 12.00 12.01 – 18.00 18.01 – 24.00 24.01 – 06.00 

กลุ่ม I Mean 3.84 3.75 3.35 3.50 

06.01 – 12.00 3.84 
- 0.09 0.49 0.34 

 (0.58) (0.00*) (0.57) 
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ตารางที 4.48  แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลียรายคู่ของช่วงเวลาในการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศทีแตกต่าง

กนัส่งผลต่อความพึงพอใจในการใชง้านเทคโนโลยีสารสนเทศทีแตกต่างกนั (ดา้นการ

ใหบ้ริการอยา่งเพียงพอ) (ต่อ) 

ดา้นการให้บริการ

อย่างเพยีงพอ 
กลุ่ม J 06.01 – 12.00 12.01 – 18.00 18.01 – 24.00 24.01 – 06.00 

กลุ่ม I Mean 3.84 3.75 3.35 3.50 

12.01 – 18.00 3.75 
 - 0.41 0.25 

  (0.00*) (0.66) 

18.01 – 24.00 3.35 
  - -0.15 

   (0.79) 

24.01 – 06.00 3.50 
   - 

    

*มีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั 0.05 

จากตารางที 4.48 ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลียรายคู่ของช่วงเวลาในการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศทีแตกต่างกนัส่งผลต่อความพึงพอใจในการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศทีแตกต่างกนัดา้นการ

ให้บริการอย่างเพียงพอ เป็นแบบรายคู่ พบว่า ช่วงเวลาในการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศมีความพึง

พอใจทีแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั 0.05 มีจาํนวน 2 คู่ ไดแ้ก่ คู่ที 1 ช่วงเวลา 06.01-12.00 

มีความพึงพอใจมากกว่า ช่วงเวลา 18.01-24.00 โดยมีค่าระดบันัยสาํคญัเท่ากบั 0.00 มีผลต่างค่าเฉลีย

เท่ากบั 0.49 คู่ที 2 ช่วงเวลา 12.01-18.00 มีความพึงพอใจมากกวา่ ช่วงเวลา 18.01-24.00 โดยมีค่าระดบั

นยัสาํคญัเท่ากบั 0.00 มีผลต่างค่าเฉลียเท่ากบั 0.41 

 สมมตฐิานท ี2.3 วตัถุประสงคใ์นการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศทีแตกต่างกนัส่งผลตอ่ระดบั

ความพึงพอใจในการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศทีแตกต่างกนั 

 H0: วตัถุประสงคใ์นการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศทีแตกต่างกนัส่งผลต่อระดบัความพึงพอใจ

ในการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศทีไม่แตกต่างกนั 

 H1: วตัถุประสงค์ในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทีแตกต่างกันส่งผลต่อระดับความพึง

พอใจในการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศทีแตกต่างกนั 
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ตารางท ี4.49  แสดงข้อมูลการทดสอบความแตกต่างระหว่างลักษณะการใช้งานเทคโนโลยี

สารสนเทศส่งผลต่อระดับความพึงพอใจในการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศที

แตกต่างกนั จาํแนกตามวตัถุประสงคใ์นการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ 

ความพึงพอใจ แหล่งความแปรปรวน SS df MS F Sig. 

1. ดา้นการให้บริการอย่างเสมอ

ภาคและเท่าเทียม 

ระหว่างกลุ่ม 16.010 6 2.668 4.325 0.000* 

ภายในกลุ่ม 254.802 413 0.617   

รวม 270.812 419    

2. ดา้นการให้บริการสะดวกและ

รวดเร็ว 

ระหว่างกลุ่ม 7.011 6 1.168 3.637 0.002* 

ภายในกลุ่ม 132.701 413 0.321   

รวม 139.712 419    

3. ดา้นการให้บริการอย่าง

เพียงพอ 

ระหว่างกลุ่ม 7.298 6 1.216 1.679 0.125 

ภายในกลุ่ม 299.250 413 0.725   

รวม 306.548 419    

4. ดา้นการให้บริการอย่าง

ต่อเนือง 

ระหว่างกลุ่ม 10.787 6 1.798 5.505 0.000* 

ภายในกลุ่ม 134.891 413 0.327   

รวม 145.678 419    

5. ดา้นการให้บริการทีมี

ความกา้วหนา้ 

ระหว่างกลุ่ม 6.920 6 1.153 3.323 0.003* 

ภายในกลุ่ม 143.330 413 0.347   

รวม 150.250 419    

6. ดา้นประโยชน์ทไีดรั้บ 

ระหว่างกลุ่ม 7.486 6 1.248 3.826 0.001* 

ภายในกลุ่ม 134.692 413 0.326   

รวม 142.178 419    

 ระหว่างกลุ่ม 7.009 6 1.168 6.335 0.000* 

ภาพรวม ภายในกลุ่ม 76.154 413 0.184   

 รวม 83.162 419    

*มีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั 0.05 

 จากตารางที 4.49 ผลการทดสอบความแตกต่างระหว่างวตัถุประสงค์ในการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศทีแตกต่างกนัส่งผลต่อความพึงพอใจในการใชง้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ทาํการทดสอบโดย

การใชส้ถิติ One-way ANOVA เพอืทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลียของประชากรมากกว่า 2 กลุ่ม ผล

การวิเคราะห์พบว่า วตัถุประสงคใ์นการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศทีแตกต่างกนัส่งผลต่อระดบัความพึง

พอใจในการใชง้านเทคโนโลยีสารสนเทศในภาพรวมแตกต่างกนั โดยมีค่าระดบันยัสําคญัเท่ากบั 0.000 
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ซึงนอ้ยกว่าระดบันัยสําคญั 0.05 สรุปไดว้า่ วตัถุประสงคใ์นการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศทีแตกต่างกนั

ส่งผลต่อความพึงพอใจในการใชง้านเทคโนโลยสีารสนเทศแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั 0.05 

 ด้านการให้บริการอย่างเสมอภาคและเท่าเทียม ผลการทดสอบ มีค่าระดบันยัสําคญัเท่ากับ  

0.000 ซึงน้อยกว่าระดบันัยสําคัญ 0.05 จึงสรุปได้ว่า วตัถุประสงค์ในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที

แตกต่างกนัมีผลต่อความพึงพอใจในการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศทีแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทาง

สถิติที 0.05 จึงได้ทดสอบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธี (Least Significant Difference) LSD ดังแสดงใน

ตารางที 4.50 

 ดา้นการใหบ้ริการสะดวกและรวดเร็ว ผลการทดสอบ มีค่าระดบันยัสาํคญัเท่ากบั 0.002 ซึง

นอ้ยกวา่ระดบันยัสาํคญั 0.05 จึงสรุปไดว้า่ วตัถุประสงคใ์นการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศทีแตกต่างกนั

มีผลต่อความพึงพอใจในการใชง้านเทคโนโลยีสารสนเทศทีแตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติที 

0.05 จึงไดท้ดสอบความแตกต่างรายคู่ดว้ยวธีิ (Least Significant Difference) LSD ดงัแสดงในตารางที 4.51 

 ดา้นการให้บริการอย่างต่อเนือง ผลการทดสอบ มีค่าระดบันัยสาํคญัเท่ากบั 0.000 ซึงนอ้ย

กว่าระดบันยัสาํคญั 0.05 จึงสรุปไดว้า่ วตัถุประสงคใ์นการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศทีแตกต่างกนัมีผล

ต่อความพึงพอใจในการใชง้านเทคโนโลยีสารสนเทศทีแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที 0.05 จึง

ไดท้ดสอบความแตกต่างรายคู่ดว้ยวิธี (Least Significant Difference) LSD ดงัแสดงในตารางที 4.52 

 ดา้นการให้บริการทีมีความกา้วหนา้ ผลการทดสอบ มีค่าระดบันยัสาํคญัเท่ากบั 0.003 ซึง

นอ้ยกวา่ระดบันัยสาํคญั 0.05 จึงสรุปไดว้า่ วตัถุประสงคใ์นการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศทีแตกต่างกนั

มีผลต่อความพึงพอใจในการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศทีแตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติที 0.05 

จึงไดท้ดสอบความแตกต่างรายคู่ดว้ยวิธี (Least Significant Difference) LSD ดงัแสดงในตารางที 4.53 

 ดา้นประโยชน์ทีไดรั้บ ผลการทดสอบ มีค่าระดบันยัสาํคญัเท่ากบั  0.001 ซึงนอ้ยกวา่ระดบั

นยัสาํคญั 0.05 จึงสรุปไดว้่า วตัถุประสงค์ในการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศทีแตกต่างกนัมีผลต่อความ

พึงพอใจในการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศทีแตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติที 0.05 จึงได้

ทดสอบความแตกต่างรายคู่ดว้ยวิธี (Least Significant Difference) LSD ดงัแสดงในตารางที 4.54 
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ตารางท ี4.50  แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลียรายคู่ของวตัถุประสงค์ในการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศที

แตกต่างกนัส่งผลต่อความพึงพอใจในการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศทีแตกต่างกนั (ดา้น

การใหบ้ริการอยา่งเสมอภาคและเท่าเทียม) 

ดา้นการให้บริการอยา่ง

เสมอภาคและเท่าเทียม 
กลุ่ม J 

ดูแล

สุขภาพ 

โอกาส

ทาํงาน 

สนทนา/

Chat 

คน้ควา้

ขอ้มูล 

ความ

บนัเทงิ 

ซือ/ขายสินคา้ 

ธุรกรรมการเงิน 
อนื ๆ 

กลุ่ม I Mean 3.74 3.69 3.84 3.43 3.55 4.09 3.50 

ดูแลสุขภาพ 3.74 
- 0.04 -0.11 0.30 0.19 -0.35 0.24 

 (0.82) (0.56) (0.11) (0.30) (0.09) (0.58) 

โอกาสทาํงาน 3.69 
 - -0.15 0.26 0.15 -0.40 0.19 

  (0.22) (0.04*) (0.21) (0.01*) (0.63) 

สนทนา/Chat 3.84 
  - 0.41 0.30 -0.24 0.34 

   (0.00*) (0.02*) (0.11) (0.38) 

คน้ควา้ขอ้มูล 3.43 
   - -0.12 -0.66 -0.07 

    (0.31) (0.00*) (0.86) 

ความบนัเทิง  3.55 
    - -0.54 0.05 

     (0.00*) (0.97) 

ซือ/ขายสินคา้ 

ธุรกรรมการเงิน 
4.09 

     - 0.56 

      (0.15) 

อนื ๆ  3.50 
      - 

       

*มีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั 0.05 

จากตารางที 4.50 ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลียรายคู่ของวตัถุประสงค์ในการใชเ้ทคโนโลยี

สารสนเทศ ทีแตกต่างกนัส่งผลต่อความพึงพอใจในการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศทีแตกต่างกนั ดา้น

การใหบ้ริการอย่างเสมอภาคและเท่าเทียม เป็นแบบรายคู่ พบว่า วตัถุประสงค์ในการใชเ้ทคโนโลยี

สารสนเทศมีความพึงพอใจทีแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติทีระดบั 0.05 มีจาํนวน 6 คู่ ไดแ้ก่    

คู่ที 1 โอกาสทาํงาน มีความพึงพอใจมากกว่า คน้ควา้ขอ้มูล โดยมีค่าระดบันยัสําคญัเท่ากบั 0.04 มี

ผลต่างค่าเฉลียเท่ากับ 0.26 คู่ที 2 ซือ/ขายสินคา้ ธุรกรรมการเงิน มีความพึงพอใจมากกว่า โอกาสใน

การทาํงาน โดยมีค่าระดบันัยสาํคญัเท่ากบั 0.01 มีผลต่างค่าเฉลียเท่ากับ 0.40 คู่ที 3 สนทนา/Chat มี

ความพึงพอใจมากกวา่ ความบนัเทิง โดยมีค่าระดบันยัสาํคญัเท่ากบั 0.02 มีผลต่างค่าเฉลียเท่ากบั 0.30 

คู่ที 4 สนทนา/Chat มีความพึงพอใจมากกว่า การคน้ควา้ขอ้มูล โดยมีค่าระดบันยัสาํคญัเท่ากบั 0.00 มี

ผลต่างค่าเฉลียเท่ากบั 0.41 คู่ที 5 ซือ/ขายสินคา้ ธุรกรรมการเงิน มีความพึงพอใจมากกวา่ ความบนัเทิง 
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โดยมีค่าระดบันยัสาํคญัเท่ากบั 0.00 มีผลต่างค่าเฉลียเท่ากบั 0.54 คู่ที 6 ซือ/ขายสินคา้ ธุรกรรมการเงิน มี

ความพึงพอใจมากกวา่ ความบนัเทิง โดยมีค่าระดบันยัสาํคญัเท่ากบั 0.00 มีผลต่างค่าเฉลียเท่ากบั 0.54 

 

ตารางท ี4.51  แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลียรายคู่ของวตัถุประสงคใ์นการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศที

แตกต่างกนัส่งผลต่อความพึงพอใจในการใชง้านเทคโนโลยีสารสนเทศทีแตกต่างกัน 

(ดา้นการใหบ้ริการสะดวกและรวดเร็ว) 

ดา้นการให้บริการ

สะดวกและรวดเร็ว 
กลุ่ม J 

ดูแล

สุขภาพ 

โอกาส

ทาํงาน 

สนทนา/

Chat 

คน้ควา้

ขอ้มูล 

ความ

บนัเทิง 

ซือ/ขายสินคา้ 

ธุรกรรมการเงิน 
อืน ๆ 

กลุ่ม I Mean 4.52 4.39 4.58 4.20 4.39 4.57 4.50 

ดูแลสุขภาพ 
4.52 

 

- 0.13 -0.06 0.31 0.13 -0.05 0.02 

 (0.36) (0.66) (0.02*) (0.32) (0.72) (0.93) 

โอกาสทาํงาน 4.39 
 - -0.19 0.19 0.00 -0.18 -0.10 

  (0.04*) (0.052) (0.97) (0.11) (0.72) 

สนทนา/Chat 4.58 
  - 0.37 0.19 0.01 0.08 

   (0.00*) (0.01*) (0.94) (0.77) 

คน้ควา้ขอ้มูล 4.20 
   - -0.18 -0.37 -0.29 

    (0.02*) (0.00*) (0.31) 

ความบนัเทิง  4.39 
    - -0.18 -0.11 

     (0.07) (0.71) 

ซือ/ขายสินคา้ ธุรกรรม

การเงิน 
4.57 

     - 0.08 

      (0.79) 

อืน ๆ  4.50 
      - 

       

*มีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั 0.05 

จากตารางที 4.51 ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลียรายคู่ของวตัถุประสงค์ในการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ ทีแตกต่างกันส่งผลต่อความพึงพอใจในการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศทีแตกต่างกนั ดา้นการ

ใหบ้ริการสะดวกและรวดเร็ว เป็นแบบรายคู่ พบวา่ วตัถุประสงคใ์นการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศมีความพงึ

พอใจทีแตกต่างกนัอย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั 0.05 มีจาํนวน 6 คู่ ไดแ้ก่ คู่ที 1 ดูแลสุขภาพ มีความพึง

พอใจมากกวา่ คน้ควา้ขอ้มลู โดยมีค่าระดบันยัสาํคญัเท่ากบั 0.02 มีผลต่างค่าเฉลียเทา่กบั 0.31 คู่ที 2 สนทนา/

Chat มีความพึงพอใจมากกว่า โอกาสทาํงาน โดยมีค่าระดบันัยสําคญัเท่ากบั  0.04 มีผลต่างค่าเฉลียเท่ากบั 

0.19  คู่ที 3 สนทนา/Chat มีความพึงพอใจมากกว่า คน้ควา้ขอ้มูล โดยมีค่าระดับนยัสําคญัเท่ากับ 0.00 มี

ผลต่างค่าเฉลียเท่ากับ 0.37 คู่ที 4 สนทนา/Chat มีความพึงพอใจมากกว่า ความบันเทิง โดยมีค่าระดับ



113 

นยัสาํคญัเท่ากบั 0.01 มีผลต่างค่าเฉลียเทา่กบั 0.19 คู่ที 5 ความบนัเทิง มีความพงึพอใจมากกวา่ คน้ควา้ขอ้มูล 

โดยมีค่าระดับนัยสําคญัเท่ากับ 0.01 มีผลต่างค่าเฉลียเท่ากบั 0.19 ที 6 ซือ/ขาย ธุรกรรมการเงิน ความพึง

พอใจมากกวา่ คน้ควา้ขอ้มลู โดยมีค่าระดบันยัสาํคญัเท่ากบั 0.00 มีผลต่างค่าเฉลียเท่ากบั 0.37 

 

ตารางท ี4.52  แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลียรายคู่ของวตัถุประสงคใ์นการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศที

แตกต่างกนัส่งผลต่อความพึงพอใจในการใชง้านเทคโนโลยีสารสนเทศทีแตกต่างกัน 

(ดา้นการใหบ้ริการอยา่งต่อเนือง) 

ดา้นการให้บริการ

อย่างต่อเนือง 
กลุ่ม J 

ดูแล

สุขภาพ 

โอกาส

ทาํงาน 

สนทนา/

Chat 

คน้ควา้

ขอ้มูล 

ความ

บนัเทิง 

ซือ/ขายสินคา้ 

ธุรกรรมการเงิน 
อืน ๆ 

กลุ่ม I Mean 4.38 4.14 4.44 4.08 4.26 4.59 4.50 

ดูแลสุขภาพ 4.38 
- 0.24 -0.06 0.30 0.12 -0.21 -0.12 

 (0.09) (0.65) (0.03*) (0.36) (0.178) (0.70) 

โอกาสทาํงาน 4.14 
 - -0.30 0.06 -0.11 -0.45 -0.36 

  (0.00*) (0.69) (0.08) (0.00*) (0.01*) 

สนทนา/Chat 4.44 
  - 0.36 0.18 -0.15 -0.06 

   (0.00*) (0.01*) (0.18) (0.84) 

คน้ควา้ขอ้มูล 4.08 
   - -0.18 -0.50 -0.42 

    (0.03*) (0.00*) (0.15) 

ความบนัเทิง  4.26 
    - -0.33 -0.24 

     (0.02*) (0.40) 

ซือ/ขายสินคา้ ธุรกรรม

การเงิน 
4.59 

     - 0.09 

      (0.76) 

อืน ๆ  4.50 
      - 

       

*มีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั 0.05 

จากตารางที 4.52 ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลียรายคู่ของวตัถุประสงคใ์นการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ 

ทีแตกต่างกันส่งผลต่อความพึงพอใจในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทีแตกต่างกนั ดา้นการให้บริการอย่าง

ต่อเนือง เป็นแบบรายคู่ พบวา่ วตัถุประสงคใ์นการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศมีความพึงพอใจทีแตกต่างกนัอยา่ง

มีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั 0.05 มีจาํนวน 9 คู่ ไดแ้ก่ คู่ที 1 ดูแลสุขภาพ มีความพึงพอใจมากกว่า คน้ควา้ขอ้มูล 

โดยมีค่าระดบันยัสาํคญัเท่ากบั  0.03 มีผลต่างค่าเฉลียเท่ากบั 0.30 คู่ที 2 โอกาสทาํงาน มีความพึงพอใจนอ้ยกว่า 

สนทนา/Chat โดยมีค่าระดบันยัสาํคญัเท่ากบั 0.00 มีผลต่างค่าเฉลียเท่ากบั 0.30 คู่ที 3 โอกาสทาํงาน มีความพึง

พอใจนอ้ยกว่า ซือ/ขายสินคา้ ธุรกรรมการเงิน โดยมีค่าระดบันยัสาํคญัเท่ากบั 0.00 มีผลต่างค่าเฉลียเท่ากบั 0.45    
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คู่ที 4 โอกาสทาํงาน มีความพึงพอใจนอ้ยกว่า อืน ๆ  โดยมีค่าระดบันัยสําคญัเท่ากบั 0.01 มีผลต่างค่าเฉลีย

เท่ากบั 0.45 คู่ที 5 สนทนา/Chat มีความพึงพอใจมากกวา่ คน้ควา้ขอ้มูล โดยมีค่าระดบันยัสาํคญัเท่ากบั 0.00 มี

ผลต่างค่าเฉลียเท่ากบั 0.36 คู่ที 6 สนทนา/Chat ความพึงพอใจมากกว่า ความบนัเทิง โดยมีค่าระดบันยัสําคญั

เท่ากบั 0.01 มีผลต่างค่าเฉลียเท่ากบั 0.18 คู่ที 7 คน้ควา้ขอ้มูล มีความพึงพอใจนอ้ยกว่า ความบนัเทิง โดยมีค่า

ระดบันยัสาํคญัเท่ากบั 0.02 มีผลต่างค่าเฉลียเท่ากบั 0.18 คู่ที 8 คน้ควา้ขอ้มูล มีความพึงพอใจนอ้ยกวา่ ซือ/ขาย

สินคา้ ธุรกรรมการเงิน โดยมีค่าระดบันัยสาํคญัเท่ากบั 0.00 มีผลต่างค่าเฉลียเท่ากบั 0.50 คู่ที 9 ความบนัเทิง มี

ความพึงพอใจนอ้ยกว่า ซือ/ขายสินคา้ ธุรกรรมการเงิน โดยมีค่าระดบันยัสําคญัเท่ากบั 0.02 มีผลต่างค่าเฉลีย

เท่ากบั 0.33  

 

ตารางท ี4.53  แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลียรายคู่ของวตัถุประสงค์ในการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศที

แตกต่างกนัส่งผลต่อความพึงพอใจในการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศทีแตกต่างกนั (ดา้น

การใหบ้ริการทีมีความกา้วหนา้) 

ดา้นการให้บริการที

มีความกา้วหนา้ 
กลุ่ม J 

ดูแล

สุขภาพ 

โอกาส

ทาํงาน 

สนทนา/

Chat 

คน้ควา้

ขอ้มูล 

ความ

บนัเทงิ 

ซือ/ขายสินคา้ 

ธุรกรรมการเงิน 
อนื ๆ 

กลุ่ม I Mean 4.40 4.28 4.36 4.03 4.21 4.36 4.75 

ดูแลสุขภาพ 4.40 
- 0.12 0.04 0.38 0.19 0.04 -0.34 

 (0.38) (0.75) (0.01*) (0.17) (0.77) (0.28) 

โอกาสทาํงาน 4.28 
 - -0.08 0.25 0.06 -0.08 -0.47 

  (0.38) (0.01*) (0.48) (0.48) (0.11) 

สนทนา/Chat 4.36 
  - 0.33 0.14 0.00 0.39 

   (0.00*) (0.07) (0.99) (0.19) 

คน้ควา้ขอ้มูล 4.03 
   - -0.19 -0.33 -0.72 

    (0.03*) (0.00*) (0.01*) 

ความบนัเทิง  4.21 
    - -0.14 -0.53 

     (0.18) (0..74) 

ซือ/ขายสินคา้ 

ธุรกรรมการเงิน 
4.36 

     - -0.39 

      (0.20) 

อนื ๆ  4.75 
      - 

       

*มีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั 0.05 
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จากตารางที 4.53 ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลียรายคู่ของวัตถุประสงค์ในการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ ทีแตกต่างกนัส่งผลต่อความพึงพอใจในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทีแตกต่างกัน ด้านการ

ใหบ้ริการทีมีความกา้วหนา้ เป็นแบบรายคู่ พบวา่ วตัถุประสงค์ในการใชมี้ความพึงพอใจทีแตกต่างกนัอย่างมี

นยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั 0.05 มีจาํนวน 6 คู่ ไดแ้ก่ คู่ที 1 ดูแลสุขภาพ มีความพึงพอใจมากกวา่ คน้ควา้ขอ้มูล 

โดยมีค่าระดับนัยสําคัญเท่ากับ 0.01 มีผลต่างค่าเฉลียเท่ากับ 0.38 คู่ที 2 โอกาสทาํงาน มีความมพึงพอใจ

มากกวา่ คน้ควา้ขอ้มูล โดยมีค่าระดบันยัสาํคญัเท่ากบั 0.01 มีผลต่างค่าเฉลียเท่ากบั 0.25 คู่ที 3 สนทนา/Chat มี

ความพึงพอใจมากกว่า คน้ควา้ขอ้มูล โดยมีค่าระดบันยัสาํคญัเท่ากบั 0.00 มีผลต่างค่าเฉลียเท่ากบั 0.33 คู่ที 4 

คน้ควา้ขอ้มูลมีความพึงพอใจน้อยกว่าความบนัเทิง โดยมีค่าระดบันยัสาํคญัเท่ากบั 0.03 มีผลต่างค่าเฉลีย

เท่ากบั 0.19 คู่ที 5 คน้ควา้ขอ้มูล มีความพึงพอใจน้อยกว่า ซือ/ขายสินคา้ ธุรกรรมการเงิน โดยมีค่าระดับ

นยัสาํคญัเท่ากบั 0.00 มีผลต่างค่าเฉลียเท่ากบั 0.33 คู่ที 6 คน้ควา้ขอ้มูล มีความพึงพอใจนอ้ยกวา่ อืน  ๆโดยมี

ค่าระดบันยัสาํคญัเท่ากบั 0.01 มีผลต่างค่าเฉลียเท่ากบั 0.72 

 

ตารางท ี4.54  แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลียรายคู่ของวตัถุประสงค์ในการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศทีแตกต่าง

กนัส่งผลต่อความพึงพอใจทีแตกต่างกนั (ดา้นประโยชนที์ไดรั้บ) 

ดา้นประโยชน์ทีไดรั้บ กลุ่ม J 
ดูแล

สุขภาพ 

โอกาส

ทาํงาน 

สนทนา/

Chat 

คน้ควา้

ขอ้มูล 

ความ

บนัเทิง 

ซือ/ขายสินคา้ 

ธุรกรรมการเงิน 
อืน ๆ 

กลุ่ม I Mean 4.40 4.28 4.37 4.13 4.15 4.54 4.26 

ดูแลสุขภาพ 4.40 
- 0.12 0.03 0.28 0.26 -0.13 0.15 

 (0.39) (0.80) (0.051) (0.056) (0.38) (0.62) 

โอกาสทาํงาน 4.28 
 - -0.09 0.15 0.14 -0.25 0.03 

  (0.34) (0.10) (0.11) (0.02*) (0.90) 

สนทนา/Chat 4.37 
  - 0.24 0.22 -0.17 0.12 

   (0.00*) (0.00*) (0.12) (0.67) 

คน้ควา้ขอ้มูล 4.13 
   - -0.02 -0.41 -0.12 

    (0.82) (0.00*) (0.67) 

ความบนัเทิง  4.15 
    - -0.39 -0.10 

     (0.00*) (0.72) 

ซือ/ขายสินคา้ ธุรกรรม

การเงิน 
4.54 

     - 0.29 

      (0.33) 

อืน ๆ  4.26 
      - 

       

*มีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั 0.05 
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จากตารางที  4.54 ผล การ เปรียบเทียบค่า เฉลียรายคู ่ของวตัถ ุประสงค ์ในการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ ทีแตกต่างกนัส่งผลต่อความพึงพอใจในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที

แตกต่างก ัน ดา้นประโยชน์ทีไดร้ับ เป็นแบบรายคู่ พบว่า วตัถุประสงค์ในการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศมีความพึงพอใจทีแตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติทีระดับ 0.05 มีจาํนวน 5 คู่ 

ไดแ้ก่ คู ่ที 1 โอกาสทาํงาน มีความพึงพอใจนอ้ยกว่า ซือ/ขายสินคา้ ธุรกรรมการเงิน โดยมีค่า

ระดบันยัสําค ัญเท่ากบั 0.02 มีผลต่างค่าเฉลียเท่ากบั 0.25 คู ่ที 2 สนทนา/Chat มีความพึงพอใจ

มากกว่า ค้นควา้ขอ้มูล โดยมีค่าระดบันัยสาํค ัญเท่ากับ 0.00 มีผลต่างค่าเฉลียเท่ากบั 0.24 คู่ที 3 

สนทนา/Chat มีความพึงพอใจมากกว่า ความบนัเทิง โดยมีค่าระดบันยัสาํคญัเท่ากับ 0.00 มีผลต่าง

ค่าเฉลียเท่ากับ 0.22 คู่ที 4 คน้ควา้ข้อมูล มีความพึงพอใจนอ้ยกว่า ซือ/ขายสินคา้ ธุรกรรมการเงิน  

โดยมีค่าระดบันัยสาํคญัเท่ากับ 0.00 มีผลต่างค่าเฉลียเท่ากบั 0.41 และคู่ที 5 ความบนัเทิง มีความ

พึงพอใจนอ้ยกว่า ซือ/ขายสินค้า ธุรกรรมการเงิน โดยมีค่าระดบันัยสาํคญัเท่ากบั 0.00 มีผลต่าง

ค่าเฉลียเท่ากบั 0.39 

 สมมตฐิานท ี2.4 สถานทีในการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศทีแตกต่างกนัส่งผลต่อระดบัความ

พึงพอใจในการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศทีแตกต่างกนั 

 H0: สถานทีในการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศทีแตกต่างกนัส่งผลต่อระดบัความพึงพอใจใน

การใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศทีไม่แตกต่างกนั 

 H1: สถานทีในการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศทีแตกต่างกนัส่งผลต่อระดบัความพึงพอใจใน

การใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศทีแตกต่างกนั 

 

ตารางท ี4.55  แสดงข้อมูลการทดสอบความแตกต่างระหว่างลักษณะการใช้งานเทคโนโลยี

สารสนเทศส่งผลต่อระดับความพึงพอใจในการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศที

แตกต่างกนั จาํแนกตามสถานทีในการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ 

ความพึงพอใจ แหล่งความแปรปรวน SS df MS F Sig. 

1. ดา้นการให้บริการอย่างเสมอ

ภาคและเท่าเทียม 

ระหว่างกลุ่ม 4.412 5 0.882 1.371 0.234 

ภายในกลุ่ม 266.400 414 0.643   

รวม 270.812 419    

2. ดา้นการให้บริการสะดวกและ

รวดเร็ว 

ระหว่างกลุ่ม 8.487 5 1.697 5.355 0.000* 

ภายในกลุ่ม 131.225 414 0.317   

รวม 139.712 419    
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ตารางท ี4.55  แสดงข้อมูลการทดสอบความแตกต่างระหว่างลักษณะการใช้งานเทคโนโลยี

สารสนเทศส่งผลต่อระดับความพึงพอใจในการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศที

แตกต่างกนั จาํแนกตามสถานทีในการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ (ต่อ) 

ความพึงพอใจ แหล่งความแปรปรวน SS df MS F Sig. 

3. ดา้นการให้บริการอย่าง

เพียงพอ 

ระหว่างกลุ่ม 6.279 5 1.256 1.731 0.126 

ภายในกลุ่ม 300.269 414 0.725   

รวม 306.548 419    

4. ดา้นการให้บริการอย่าง

ต่อเนือง 

ระหว่างกลุ่ม 8.990 5 1.798 5.446 0.000* 

ภายในกลุ่ม 136.688 414 0.330   

รวม 145.678 419    

5. ดา้นการให้บริการทีมี

ความกา้วหนา้ 

ระหว่างกลุ่ม 5.940 5 1.188 3.408 0.005* 

ภายในกลุ่ม 144.310 414 0.349   

รวม 150.250 419    

6. ดา้นประโยชน์ทไีดรั้บ 

ระหว่างกลุ่ม 2.821 5 0.564 1.676 0.139 

ภายในกลุ่ม 139.357 414 0.337   

รวม 142.178 419    

 ระหว่างกลุ่ม 2.431 5 0.486 2.493 0.031* 

ภาพรวม ภายในกลุ่ม 80.731 414 0.195   

 รวม 83.162 419    

*มีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั 0.05 

จากตารางที 4.55 ผลการทดสอบความแตกต่างระหวา่งสถานทีในการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ

ทีแตกต่างกนัส่งผลต่อความพึงพอใจในการใชง้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ทาํการทดสอบโดยการใช้สถิติ 

One-way ANOVA เพือทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลียของประชากรมากกว่า 2 กลุ่ม ผลการวเิคราะห์

พบว่า สถานทีในการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศทีแตกต่างกนัส่งผลต่อระดบัความพึงพอใจในการใช้งาน

เทคโนโลยีสารสนเทศในภาพรวมแตกต่างกัน โดยมีค่าระดับนัยสําคญัเท่ากบั 0.031 ซึงนอ้ยกว่าระดับ

นยัสาํคญั 0.05 สรุปไดว้า่ สถานทีในการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศทีแตกต่างกนัส่งผลต่อความพึงพอใจ

ในการใชง้านเทคโนโลยีสารสนเทศแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั 0.05 

 ดา้นการใหบ้ริการสะดวกและรวดเร็ว ผลการทดสอบ มีค่าระดบันยัสาํคญัเท่ากบั 0.000 ซึง

นอ้ยกว่าระดบันยัสาํคญั 0.05 จึงสรุปไดว้า่ สถานทีในการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศทีแตกต่างกนัมีผล
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ต่อความพึงพอใจในการใชง้านเทคโนโลยีสารสนเทศทีแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที 0.05 จึง

ไดท้ดสอบความแตกต่างรายคู่ดว้ยวิธี (Least Significant Difference) LSD ดงัแสดงในตารางที 4.56 

 ดา้นการให้บริการอย่างต่อเนือง ผลการทดสอบ มีค่าระดบันัยสาํคญัเท่ากบั 0.000 ซึงนอ้ย

กว่าระดบันยัสําคญั 0.05 จึงสรุปไดว้่า สถานทีในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทีแตกต่างกนัมีผลต่อ

ความพึงพอใจในการใชง้านเทคโนโลยสีารสนเทศทีแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที 0.05 จึงได้

ทดสอบความแตกต่างรายคู่ดว้ยวิธี (Least Significant Difference) LSD ดงัแสดงในตารางที 4.57 

 ดา้นการให้บริการทีมีความกา้วหนา้ ผลการทดสอบ มีค่าระดบันยัสาํคญัเท่ากบั 0.005 ซึง

นอ้ยกว่าระดบันยัสาํคญั 0.05 จึงสรุปไดว้า่ สถานทีในการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศทีแตกต่างกนัมีผล

ต่อความพึงพอใจในการใชง้านเทคโนโลยีสารสนเทศทีแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที 0.05 จึง

ไดท้ดสอบความแตกต่างรายคู่ดว้ยวิธี (Least Significant Difference) LSD ดงัแสดงในตารางที 4.58 

 

ตารางท ี4.56  แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลียรายคู่ของสถานทีในการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศทีแตกต่าง

กันส่งผลต่อความพึงพอใจในการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศทีแตกต่างกัน (ดา้นการ

ใหบ้ริการสะดวกและรวดเร็ว) 

ดา้นการให้บริการ

สะดวกและรวดเร็ว 
กลุ่ม J 

ทพีกั

อาศยั 
ททีาํงาน 

โรงเรียน 

มหาวิทยาลยั 

สถานที

ให้บริการ 

Internet 

ใชไ้ดทุ้กที 

เมือตอ้งการ

ใชง้าน 

อนื ๆ 

กลุ่ม I Mean 4.34 4.38 4.33 3.75 4.62 4.40 

ทพีกัอาศยั 4.34 
- -0.04 0.01 0.59 -0.28 0.6 

 (0.27) (0.24) (0.10) (0.00*) (0.59) 

ททีาํงาน 4.38 
 - -0.05 0.14 0.09 -0.21 

  (0.82) (0.56) (0.12) (0.88) 

โรงเรียน/ 

มหาวิทยาลยั 
4.33 

  - 0.68 -0.19 -0.41 

   (0.03*) (0.11) (0.14) 

สถานทีให้บริการ

Internet 
3.75 

   - -0.87 -1.10 

    (0.00*) (0.00*) 

ใชไ้ดทุ้กท ีเมือ

ตอ้งการใชง้าน  
4.62 

    - -0.22 

     (0.40) 

อนื ๆ 4.40 
     - 

      

*มีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั 0.05 
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จากตารางที 4.56 ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลียรายคู่ของสถานทีในการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ ทีแตกต่างกนัส่งผลต่อความพึงพอใจในการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศทีแตกต่างกนั ดา้น

การให้บริการสะดวกและรวดเร็ว เป็นแบบรายคู่ พบว่า สถานทีในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศมี

ความพึงพอใจทีแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั 0.05 มีจาํนวน 4 คู่ ไดแ้ก่ คู่ที 1 ทีพกัอาศยั มี

ความพึงพอใจน้อยกว่า การใช้ได้ทุกที เมือต้องการใช้ โดยมีค่าระดับนัยสําคัญเท่ากับ 0.00 มีผลต่าง

ค่าเฉลียเท่ากบั 0.28 คู่ที 2 โรงเรียน/มหาวิทยาลยั มีความพึงพอใจมากกวา่ สถานทีใหบ้ริการ Internet โดยมี

ค่าระดบันยัสาํคญัเท่ากบั 0.03 มีผลต่างค่าเฉลียเท่ากบั 0.68 และคู่ที 3 สถานทีให้บริการ Internet มีความพึง

พอใจนอ้ยกว่า การใชไ้ดทุ้กที เมือตอ้งการใช ้โดยมีค่าระดบันยัสาํคญัเท่ากบั 0.00 มีผลต่างค่าเฉลียเท่ากบั 

0.87 และคู่ที 4 สถานทีให้บริการ Internet มีความพึงพอใจนอ้ยกว่า อืน ๆ โดยมีค่าระดบันยัสําคญัเท่ากบั  

0.00 มีผลต่างค่าเฉลียเท่ากบั 1.10 

 

ตารางท ี4.57  แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลียรายคู่ของสถานทีในการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศทีแตกต่าง

กันส่งผลต่อความพึงพอใจในการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศทีแตกต่างกัน (ดา้นการ

ใหบ้ริการอยา่งต่อเนือง) 

ดา้นการให้บริการ

อย่างต่อเนือง 
กลุ่ม J 

ทพีกั

อาศยั 
ททีาํงาน 

โรงเรียน 

มหาวิทยาลยั 

สถานที

ให้บริการ 

Internet 

ใชไ้ดทุ้กที 

เมือตอ้งการ

ใชง้าน 

อนื ๆ 

กลุ่ม I Mean 4.25 4.21 4.02 3.50 4.46 4.40 

ทพีกัอาศยั 4.25 
- 0.04 0.23 0.75 -0.20 -0.15 

 (0.65) (0.03*) (0.01*) (0.00*) (0.56) 

ททีาํงาน 4.21 
 - 0.19 0.71 -0.25 -0.19 

  (0.69) (0.04*) (0.01*) (0.09) 

โรงเรียน/ 

มหาวิทยาลยั 
4.02 

  - 0.52 -0.44 -0.38 

   (0.03*) (0.01*) (0.16) 

สถานทีให้บริการ

Internet 
3.50 

   - -0.96 -0.90 

    (0.00*) (0.02*) 

ใชไ้ดทุ้กท ีเมือ

ตอ้งการใชง้าน  
4.46 

    - 0.057 

     (0.82) 

อนื ๆ 4.40 
     - 

      

*มีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั 0.05 



120 

จากตารางที 4.57 ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลียรายคู่ของสถานทีในการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ ทีแตกต่างกนัส่งผลต่อความพึงพอใจในการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศทีแตกต่างกนั ดา้น

การใหบ้ริการอย่างต่อเนือง เป็นแบบรายคู่ พบวา่ สถานทีในการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศมีความพึง

พอใจทีแตกต่างกนัอย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั 0.05 มีจาํนวน 9 คู่ ไดแ้ก่ คู่ที 1 ทีพกัอาศยั มีความพึง

พอใจมากกวา่ โรงเรียน/มหาวิทยาลยั โดยมีค่าระดบันยัสาํคญัเท่ากบั 0.03 มีผลต่างค่าเฉลียเท่ากบั 0.23 คู่ที 

2 ทีพกัอาศยั มีความพึงพอใจมากกว่า  สถานทีให้บริการ Internet โดยมีค่าระดบันัยสาํคญัเท่ากบั 0.01 มี

ผลต่างค่าเฉลียเท่ากบั 0.75 คู่ที 3 ทีทาํงาน มคีวามพึงพอใจนอ้ยกวา่ ใชไ้ดทุ้กทีเมือตอ้งการใชง้าน โดยมีค่า

ระดบันยัสําคญัเท่ากบั 0.00 มีผลต่างค่าเฉลียเท่ากบั 0.20 คู่ที4 ทีทาํงานมีความพึงพอใจมากกว่า สถานที

ใหบ้ริการ Internet โดยมีค่าระดบันยัสาํคญัเท่ากบั 0.04 มีผลต่างค่าเฉลียเท่ากบั 0.71 คู่ที 5 ทีทาํงาน มีความ

พึงพอใจน้อยกว่า ใชไ้ดทุ้กทีเมือตอ้งการใช้งาน โดยมีค่าระดบันัยสําคญัเท่ากับ 0.01 มีผลต่างค่าเฉลีย

เท่ากบั 0.25 คู่ที 6 โรงเรียน/มหาวิทยาลยั มีความพึงพอใจมากกว่า สถานทีให้บริการ Internet โดยมีค่า

ระดบันยัสําคญัเท่ากบั 0.03 มีผลต่างค่าเฉลียเท่ากบั 0.52 คู่ที 7 โรงเรียน/มหาวิทยาลยั มีความพึงพอใจนอ้ย

กวา่ ใชไ้ดทุ้กทีเมือตอ้งการใชง้าน โดยมีค่าระดบันยัสาํคญัเท่ากบั 0.01มีผลต่างค่าเฉลียเท่ากบั 0.44 คู่ที 8 

สถานทีใหบ้ริการ Internet มีความพึงพอใจนอ้ยกวา่ ใชไ้ดทุ้กที เมือตอ้งการใชง้าน โดยมีค่าระดบันยัสาํคญั

เท่ากบั 0.00 มีผลต่างค่าเฉลียเท่ากบั 0.96 และคู่ที 9 สถานทีให้บริการ Internet มีความพึงพอใจน้อยกว่า  

อืน  ๆโดยมีค่าระดบันยัสาํคญัเท่ากบั  0.02 และมีผลต่างค่าเฉลียเท่ากบั 0.90 

 

ตารางท ี4.58  แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลียรายคู่ของสถานทีในการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศทีแตกต่าง

กันส่งผลต่อความพึงพอใจในการใชง้านเทคโนโลยีสารสนเทศทีแตกต่างกัน (ดา้นการ

ใหบ้ริการทีมีความกา้วหนา้) 

ดา้นการให้บริการที

มีความกา้วหนา้ 
กลุ่ม J 

ทพีกั

อาศยั 
ททีาํงาน 

โรงเรียน 

มหาวิทยาลยั 

สถานที

ให้บริการ 

Internet 

ใชไ้ดทุ้กที 

เมือตอ้งการ

ใชง้าน 

อนื ๆ 

กลุ่ม I Mean 4.21 4.13 4.18 3.50 4.37 4.60 

ทพีกัอาศยั 4.21 
- 0.04 0.23 0.75 -0.20 -0.15 

 (0.35) (0.77) (0.01*) (0.01*) (0.15) 

ททีาํงาน 4.13 
 - -0.05 0.63 -0.24 -0.47 

  (0.69) (0.04*) (0.01*) (0.09) 

โรงเรียน/ 

มหาวิทยาลยั 
4.18 

  - 0.68 -0.19 -0.42 

   (0.03*) (0.01*) (0.16) 
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ตารางที 4.58  แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลียรายคู่ของสถานทีในการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศทีแตกต่างกนั

ส่งผลต่อความพึงพอใจในการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศทีแตกต่างกัน (ด้านการ

ใหบ้ริการทีมีความกา้วหนา้) (ต่อ) 

ดา้นการให้บริการที

มีความกา้วหนา้ 
กลุ่ม J 

ทพีกั

อาศยั 
ททีาํงาน 

โรงเรียน 

มหาวิทยาลยั 

สถานที

ให้บริการ 

Internet 

ใชไ้ดทุ้กที 

เมือตอ้งการ

ใชง้าน 

อนื ๆ 

กลุ่ม I Mean 4.21 4.13 4.18 3.50 4.37 4.60 

สถานทีให้บริการ

Internet 
3.50 

   - -0.96 -0.90 

    (0.00*) (0.02*) 

ใชไ้ดทุ้กท ีเมือ

ตอ้งการใชง้าน  
4.37 

    - -0.22 

     (0.40) 

อนื ๆ 4.60 
     - 

      

*มีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั 0.05 

 จากตารางที 4.58 ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลียรายคู่ของสถานทีในการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ ทีแตกต่างกนัส่งผลต่อความพึงพอใจในการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศทีแตกต่างกนั ดา้น

การใหบ้ริการทีมีความกา้วหนา้ เป็นแบบรายคู่ พบว่า สถานทีในการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศมีความ

พึงพอใจทีแตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติทีระดบั 0.05 มีจาํนวน 8 คู่ ไดแ้ก่ คู่ที 1 ทีพกัอาศยั มี

ความพึงพอใจมากกว่า โรงเรียน/มหาวิทยาลยั โดยมีค่าระดบันยัสําคญัเท่ากบั 0.03 มีผลต่างค่าเฉลีย

เท่ากบั 0.72 คู่ที 2 ทีพกัอาศยั มีความพึงพอใจนอ้ยกว่า ใชไ้ดทุ้กที เมืองตอ้งการใชง้าน โดยมีค่าระดบั

นยัสาํคญัเท่ากบั 0.01 มีผลต่างค่าเฉลียเท่ากบั 0.16 คู่ที 3 ทีทาํงาน มีความพึงพอใจนอ้ยกว่า ใชไ้ดทุ้กที

เมือตอ้งการใชง้าน โดยมีค่าระดบันยัสาํคญัเท่ากบั 0.01 มีผลต่างค่าเฉลียเท่ากบั 0.24 คู่ที 4 ทีทาํงานมี

ความพึงพอใจมากกว่า สถานทีให้บริการ Internet โดยมีค่าระดับนัยสําคัญเท่ากับ 0.04 มีผลต่าง

ค่าเฉลียเท่ากับ 0.63 คู่ที 5 โรงเรียน/มหาวิทยาลยั มีความพึงพอใจมากกว่า สถานทีให้บริการ Internet 

โดยมีค่าระดบันยัสําคญัเท่ากบั 0.03มีผลต่างค่าเฉลียเท่ากบั 0.68 คู่ที 6 โรงเรียน/มหาวิทยาลยั มีความ

พึงพอใจนอ้ยกว่า ใชไ้ดทุ้กทีเมือตอ้งการใชง้าน โดยมีค่าระดบันยัสาํคญัเท่ากบั 0.01มีผลต่างค่าเฉลีย

เท่ากบั 0.19 คู่ที 7 สถานทีให้บริการ Internet มีความพึงพอใจน้อยกว่า ใชไ้ดทุ้กที เมือตอ้งการใช้งาน 

โดยมีค่าระดบันัยสาํคญัเท่ากบั 0.00 มีผลต่างค่าเฉลียเท่ากบั 0.96 และคู่ที 8 สถานทีให้บริการ Internet 

มีความพึงพอใจนอ้ยกว่า อืน ๆ เมือตอ้งการใชง้าน โดยมีค่าระดบันยัสาํคญัเท่ากบั 0.02 และมีผลต่าง

ค่าเฉลียเท่ากบั 0.90 
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 สมมตฐิานท ี2.5 อุปกรณ์ในการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศทีแตกต่างกนัส่งผลต่อระดบัความ

พึงพอใจในการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศทีแตกต่างกนั 

 H0: อุปกรณ์ในการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศทีแตกต่างกนัส่งผลต่อระดบัความพึงพอใจใน

การใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศทีไม่แตกต่างกนั 

 H1: อุปกรณ์ในการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศทีแตกต่างกนัส่งผลต่อระดบัความพึงพอใจใน

การใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศทีแตกต่างกนั 

 

ตารางท ี4.59  แสดงข้อมูลการทดสอบความแตกต่างระหว่างลักษณะการใช้งานเทคโนโลยี

สารสนเทศส่งผลต่อระดบัความพึงพอใจทีแตกต่างกนั จาํแนกตามอุปกรณ์ในการใช ้

ความพึงพอใจ แหล่งความแปรปรวน SS df MS F Sig. 

1. ดา้นการให้บริการอย่างเสมอ

ภาคและเท่าเทียม 

ระหว่างกลุ่ม 8.205 3 2.735 4.333 0.005* 

ภายในกลุ่ม 262.607 416 0.631   

รวม 270.812 419    

2. ดา้นการให้บริการสะดวกและ

รวดเร็ว 

ระหว่างกลุ่ม 2.296 3 0.765 2.317 0.075 

ภายในกลุ่ม 137.415 416 0.330   

รวม 139.712 419    

3. ดา้นการให้บริการอย่าง

เพียงพอ 

ระหว่างกลุ่ม 7.482 3 2.494 3.469 0.016* 

ภายในกลุ่ม 299.065 416 0.719   

รวม 306.548 419    

4. ดา้นการให้บริการอย่าง

ต่อเนือง 

ระหว่างกลุ่ม 1.244 3 0.415 1.194 0.312 

ภายในกลุ่ม 144.434 416 0.347   

รวม 145.678 419    

5. ดา้นการให้บริการทีมี

ความกา้วหนา้ 

ระหว่างกลุ่ม 2.306 3 0.769 2.161 0.092 

ภายในกลุ่ม 147.944 416 0.356   

รวม 150.250 419    

6. ดา้นประโยชน์ทไีดรั้บ 

ระหว่างกลุ่ม 1.336 3 0.445 1.315 0.269 

ภายในกลุ่ม 140.842 416 0.339   

รวม 142.178 419    

 ระหว่างกลุ่ม 0.432 3 0.144 0.724 0.538 

ภาพรวม ภายในกลุ่ม 82.731 416 0.199   

 รวม 83.162 419    

*มีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั 0.05 
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จากตารางที 4.59 ผลการทดสอบความแตกต่างระหวา่งอุปกรณ์ในการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศที

แตกต่างกนัส่งผลต่อความพงึพอใจในการใชง้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ทาํการทดสอบโดยการใชส้ถิติ One-

way ANOVA เพือทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลียของประชากรมากกว่า 2 กลุ่ม ผลการวิเคราะห์พบว่า 

อุปกรณใ์นการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศทีแตกต่างกนัส่งผลต่อระดบัความพึงพอใจในการใชง้านเทคโนโลยี

สารสนเทศในภาพรวมไม่แตกตา่งกนั โดยมีค่าระดบันยัสาํคญัเท่ากบั 0.538 ซึงมากกวา่ระดบันยัสาํคญั 0.05 

สรุปไดว้่า อุปกรณ์ในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทีแตกต่างกันส่งผลต่อความพึงพอใจในการใช้งาน

เทคโนโลยสีารสนเทศไมแ่ตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั 0.05 

ดา้นการใหบ้ริการอยา่งเสมอภาคและเท่าเทียม ผลการทดสอบ มีค่าระดบันยัสาํคญัเท่ากบั 0.005 ซึง

นอ้ยกว่าระดบันัยสําคญั 0.05 จึงสรุปไดว้่า อุปกรณ์ในการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศทีแตกต่างกันมีผลต่อ

ความพึงพอใจในการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศทีแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติที 0.05 จึงได้

ทดสอบความแตกต่างรายคู่ดว้ยวธีิ (Least Significant Difference) LSD ดงัแสดงในตารางที 4.60 

ดา้นการให้บริการอย่างเพียงพอ ผลการทดสอบ มีค่าระดบันยัสาํคญัเท่ากบั 0.016 ซึงนอ้ยกว่า

ระดบันยัสาํคญั 0.05 จึงสรุปไดว้า่ อุปกรณ์ในการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศทีแตกต่างกนัมีผลต่อความพึง

พอใจในการใชง้านเทคโนโลยีสารสนเทศทีแตกต่างกนัอย่างมีนัยสาํคญัทางสถิติที 0.05 จึงไดท้ดสอบ

ความแตกต่างรายคู่ดว้ยวิธี (Least Significant Difference) LSD ดงัแสดงในตารางที 4.61 

 

ตารางท ี4.60  แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลียรายคู่ของอุปกรณ์ในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที

แตกต่างกนัส่งผลต่อความพึงพอใจในการใชง้านเทคโนโลยีสารสนเทศทีแตกต่างกัน 

(ดา้นการใหบ้ริการอยา่งเสมอภาคและเท่าเทียม) 

ดา้นการให้บริการอย่าง

เสมอภาคและเท่าเทยีม 
กลุ่ม J คอมพวิเตอร์ตงัโต๊ะ 

มือถือสมาร์ท

โฟน 
โน๊ตบุค๊ อนื ๆ 

กลุ่ม I Mean 3.57 3.73 3.16 3.17 

คอมพวิเตอร์ตงัโต๊ะ 3.57 
- -0.16 0.41 0.40 

 (0.17) (0.04*) (0.39) 

มือถือสมาร์ทโฟน 3.73 
 - 0.57 0.56 

  (0.00*) (0.22) 

โน๊ตบุค๊ 3.16 
  - -0.01 

   (0.98) 

อนื ๆ 3.17 
   - 

    

*มีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั 0.05 
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จากตารางที 4.60 ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลียรายคู่ของอุปกรณ์ในการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ ทีแตกต่างกนัส่งผลต่อความพึงพอใจในการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศทีแตกต่างกนั ดา้น

การให้บริการอย่างเสมอภาคและเท่าเทียม เป็นแบบรายคู่  พบว่า อุปกรณใ์นการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศมีความพึงพอใจทีแตกต่างกนัอยา่งมีนัยสาํคญัทางสถิติทีระดบั 0.05 มีจาํนวน 2 คู่ ไดแ้ก่ คู่

ที 1 คอมพิวเตอร์ตังโต๊ะ มีความพึงพอใจมากกว่า โน๊ตบุ๊ค โดยมีค่าระดบันัยสําคัญเท่ากับ 0.04 มี

ผลต่างค่าเฉลียเท่ากบั 0.41 คู่ที 2 มือถือสมาร์ทโฟน มีความพึงพอใจมากกว่า โน๊ตบุ๊ค โดยมีค่าระดบั

นยัสาํคญัเท่ากบั 0.00 มีผลต่างค่าเฉลียเท่ากบั 0.57 

 

ตารางท ี4.61  แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลียรายคู่ของอุปกรณ์ในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที

แตกต่างกนัส่งผลต่อความพึงพอใจในการใชง้านเทคโนโลยีสารสนเทศทีแตกต่างกัน 

(ดา้นการให้บริการอยา่งเพียงพอ) 

ดา้นการให้บริการอย่าง

เพียงพอ 
กลุ่ม J คอมพวิเตอร์ตงัโต๊ะ 

มือถือสมาร์ท

โฟน 
โน๊ตบุค๊ อนื ๆ 

กลุ่ม I Mean 3.79 3.53 3.16 4.00 

คอมพวิเตอร์ตงัโต๊ะ 3.79 
- 0.26 0.63 -0.21 

 (0.03*) (0.00*) (0.68) 

มือถือสมาร์ทโฟน 3.53 
 - 0.37 -0.47 

  (0.04*) (0.33) 

โน๊ตบุค๊ 3.16 
  - -0.84 

   (0.98) 

อนื ๆ 4.00 
   - 

    

*มีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั 0.05 

จากตารางที 4.61 ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลียรายคู่ของอุปกรณ์ในการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ 

ทีแตกต่างกนัส่งผลต่อความพึงพอใจในการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศทีแตกต่างกนั ดา้นการใหบ้ริการอย่าง

เพียงพอ เป็นแบบรายคู่ พบว่า อุปกรณ์ในการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศมีความพึงพอใจทีแตกต่างกนัอย่าง

มีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั 0.05 มีจาํนวน 3 คู่ ไดแ้ก่ คู่ที 1 คอมพิวเตอร์ตงัโต๊ะ มีความพึงพอใจมากกว่า  

มือถือสมาร์ทโฟน โดยมีค่าระดบันยัสาํคญัเท่ากบั 0.03 มีผลต่างค่าเฉลียเท่ากบั 0.26 คู่ที 2 คอมพิวเตอร์ตงั

โต๊ะมีความพึงพอใจมากกว่า โน๊ตบุ๊ค โดยมีค่าระดบันัยสาํคญัเท่ากบั 0.00 มีผลต่างค่าเฉลียเท่ากบั 0.63 
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และคู่ที 3 มือถือสมาร์ทโฟน มีความพึงพอใจมากกว่า โน๊ตบุ๊ค โดยมีค่าระดบันัยสําคัญเท่ากบั 0.004 มี

ผลต่างของค่าเฉลียเท่ากบั 0.37 

 สมมติฐานที 3  ลกัษณะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทีแตกต่างกันส่งผลคุณภาพชีวิตใน

การใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศทีแตกต่างกนั  

 สมมติฐานที 3.1 จาํนวนชวัโมงในการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศทีแตกต่างกันส่งผลต่อ

ระดบัคุณภาพชีวิตทีแตกต่างกนั 

 H0: จาํนวนชวัโมงในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทีแตกต่างกนัส่งผลต่อระดบัคุณภาพชีวติ

ไม่แตกต่างกนั 

 H1: จาํนวนชวัโมงในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทีแตกต่างกันส่งผลต่อระดับคุณภาพ

ชีวติแตกต่างกนั 

 

ตารางท ี4.62  แสดงข้อมูลการทดสอบความแตกต่างระหว่างลักษณะการใช้งานเทคโนโลยี

สารสนเทศส่งผลต่อระดบัคุณภาพชีวิตในการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศทีแตกต่างกนั 

จาํแนกตามจาํนวนชวัโมงในการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ 

คุณภาพชีวิต แหล่งความแปรปรวน SS df MS F Sig. 

1. ดา้นร่างกาย 

ระหว่างกลุ่ม 10.603 4 2.121 4.871 0.000* 

ภายในกลุ่ม 180.244 415 0.435   

รวม 190.848 419    

2. ดา้นจิตใจ 

ระหว่างกลุ่ม 4.264 4 0.853 1.764 0.119 

ภายในกลุ่ม 200.150 415 0.483   

รวม 204.414 419    

3. ดา้นสัมพนัธภาพกบัสงัคม 

ระหว่างกลุ่ม 3.226 4 0.645 1.702 0.133 

ภายในกลุ่ม 156.952 415 0.379   

รวม 160.178 419    

4. ดา้นสิงแวดลอ้ม 

ระหว่างกลุ่ม 3.871 4 0.774 1.451 0.205 

ภายในกลุ่ม 220.879 415 0.534   

รวม 224.749 419    

5. ดา้นการบอกต่อ 

ระหว่างกลุ่ม 6.142 4 1.228 3.055 0.010* 

ภายในกลุ่ม 166.465 415 0.402   

รวม 172.607 419    
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ตารางที 4.62  แสดงข้อมูลการทดสอบความแตกต่างระหว่างลักษณะการใช้งานเทคโนโลยี

สารสนเทศส่งผลต่อระดับคุณภาพชีวิตในการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศที

แตกต่างกนั จาํแนกตามจาํนวนชวัโมงในการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ (ต่อ) 

6. ดา้นการเผยแพร่ 

ระหว่างกลุ่ม 7.954 4 1.591 3.925 0.002* 

ภายในกลุ่ม 167.795 415 0.405   

รวม 175.749 419    

7. ดา้นการใชง้านซาํ 

ระหว่างกลุ่ม 5.812 4 1.162 2.664 0.022* 

ภายในกลุ่ม 180.623 415 0.436   

รวม 186.435 419    

ภาพรวม 

ระหว่างกลุ่ม 4.159 4 .832 3.207 0.007* 

ภายในกลุ่ม 107.396 415 0.259   

รวม 111.555 419    

*มีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั 0.05 

 จากตารางที 4.62 ผลการทดสอบความแตกต่างระหวา่งจาํนวนชวัโมงในการใชเ้ทคโนโลยี

สารสนเทศทีแตกต่างกนัส่งผลต่อคุณภาพชีวิตในการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ทาํการทดสอบ

โดยการใช้สถิติ One-way ANOVA เพือทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลียของประชากรมากกว่า 2 

กลุ่ม ผลการวิเคราะห์พบว่าจาํนวนชัวโมงทีแตกต่างกนัส่งผลต่อระดับความพึงพอใจในการใช้งาน

เทคโนโลยีสารสนเทศในภาพรวมแตกต่างกนั โดยมีค่าระดบันยัสาํคญัเท่ากบั 0.007 ซึงนอ้ยกว่าระดบั

นัยสําคัญ 0.05 สรุปไดว่้า จาํนวนชัวโมงในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทีแตกต่างกันส่งผลต่อ

คุณภาพชีวติในการใชง้านเทคโนโลยีสารสนเทศแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั 0.05 

 เมือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า ดา้นร่างกาย ผลการทดสอบ มีค่าระดบันยัสําคญัเท่ากับ  

0.000 ซึงนอ้ยกวา่ระดบันยัสาํคญั 0.05 จึงสรุปไดว้า่ จาํนวนชวัโมงในการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศที

แตกต่างกนัส่งผลต่อคุณภาพชีวิตในการใชง้านเทคโนโลยีสารสนเทศทีแตกต่างกนั ในดา้นร่างกาย จึงได้

ทาํการทดสอบความแตกต่างรายคู่ดว้ยวิธี (Least Significant Difference) LSD ดงัแสดงในตารางที 4.63 

 ด้านการบอกต่อ ผลการทดสอบ มีค่าระดับนัยสําคัญเท่ากับ 0.010 ซึงน้อยกว่าระดับ

นยัสาํคญั 0.05 จึงสรุปไดว้า่ ระยะเวลาของความพิการทีแตกต่างกนัมีผลต่อความพึงพอใจในการใช้

งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ดา้นประโยชน์ทีไดรั้บทีแตกต่างกนั อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที 0.05 จึงได้

ทดสอบความแตกต่างรายคู่ดว้ยวิธี (Least Significant Difference) LSD ดงัแสดงในตารางที 4.64 
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 ด้านการเผยแพร่ ผลการทดสอบ มีค่าระดับนัยสําคัญเท่ากับ 0.002 ซึงน้อยกว่าระดับ

นยัสาํคญั 0.05 จึงสรุปไดว้า่ ระยะเวลาของความพิการทีแตกต่างกนัมีผลต่อความพึงพอใจในการใช้

งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ดา้นประโยชน์ทีไดร้ับทีแตกต่างกนัอย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติที 0.05 จึงได้

ทดสอบความแตกต่างรายคู่ดว้ยวิธี (Least Significant Difference) LSD ดงัแสดงในตารางที 4.65 

 ด้านการใช้งานซํา ผลการทดสอบ มีค่าระดับนัยสําคัญเท่ากับ 0.022 ซึงน้อยกว่าระดับ

นยัสาํคญั 0.05 จึงสรุปไดว้า่ ระยะเวลาของความพิการทีแตกต่างกนัมีผลต่อความพึงพอใจในการใช้

งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ดา้นประโยชน์ทีไดร้ับทีแตกต่างกนัอย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติที 0.05 จึงได้

ทดสอบความแตกต่างรายคู่ดว้ยวิธี (Least Significant Difference) LSD ดงัแสดงในตารางที 4.66 

 

ตารางท ี4.63  แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลียรายคู่ของจาํนวนชัวโมงในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที

แตกต่างกนัส่งผลต่อคุณภาพชีวิตในการใชง้านเทคโนโลยีสารสนเทศทีแตกต่างกนั (ด้าน

ร่างกาย) 

ดา้นร่างกาย กลุ่ม J 
นอ้ยกว่า 1 

ชวัโมง 

1-2 

ชวัโมง 

3-4  

ชวัโมง 

5-6  

ชวัโมง 

7-8  

ชวัโมง 

มากกว่า 8 

ชวัโมงขึน

ไป 

กลุ่ม I Mean 3.54 3.91 4.00 4.18 3.98 3.61 

นอ้ยกวา่ 1 

ชวัโมง 
3.54 

- -0.37 -0.47 -0.64 -0.44 -0.07 

 (0.058) (0.01*) (0.00*) (0.03*) (0.74) 

1-2 ชวัโมง 3.91 
 - -0.97 -0.27 -0.07 0.30 

  (0.26) (0.00*) (0.54) (0.03*) 

3-4 ชวัโมง 4.00 
  - -0.18 0.03 0.39 

   (0.04*) (0.80) (0.00*) 

5-6 ชวัโมง 4.18 
   - 0.20 0.57 

    (0.08) (0.00*) 

7-8 ชวัโมง 3.98 
    - 0.37 

     (0.02*) 

มากกว่า 8 

ชวัโมงขึนไป 
3.61 

     - 

      

*มีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั 0.05 
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 จากตารางที 4.63 ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลียรายคู่ของจาํนวนชัวโมงในการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ ทีแตกต่างกนัส่งผลต่อคุณภาพชีวิตในการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศทีแตกต่างกนั ดา้นร่างกาย 

เป็นแบบรายคู่ พบวา่ จาํนวนชวัโมงในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศมีคคุณภาพชีวิตทีแตกต่างกนัอย่างมี

นยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั 0.05 มีจาํนวน 9 คู่ ไดแ้ก่ คู่ที 1 จาํนวนชวัโมงนอ้ยกวา่ 1 ชวัโมง มีค่าเฉลียนอ้ย

กว่า จาํนวนชวัโมง 1-2 ชวัโมง โดยมีค่าระดบันัยสําคญัเท่ากบั 0.01 มีผลต่างค่าเฉลียเท่ากบั 0.37 คู่ที 2 

จาํนวนชวัโมงนอ้ยกว่า 1 ชวัโมง มีค่าเฉลียนอ้ยกว่า จาํนวนชวัโมง 5-6 ชวัโมง โดยมีค่าระดบันัยสําคัญ

เท่ากบั 0.00 มีผลต่างค่าเฉลียเท่ากบั 0.64 คู่ที  3 จาํนวนชวัโมงนอ้ยกวา่ 1 ชวัโมง มีค่าเฉลียมากกวา่ จาํนวน

ชวัโมง 7-8 ชวัโมง โดยมีค่าระดบันัยสาํคญัเท่ากบั 0.03 มีผลต่างค่าเฉลียเท่ากบั 0.47 คู่ที 4  จาํนวนชวัโมง  

1-2 ชวัโมง มีค่าเฉลียน้อยกว่า จาํนวนชัวโมง 5-6 ชวัโมง โดยมีค่าระดับนัยสําคญัเท่ากบั 0.00 มีผลต่าง

ค่าเฉลียเท่ากบั 0.27 คู่ที 5 จาํนวนชวัโมง 1-2 ชวัโมง มีค่าเฉลียมากกว่า จาํนวนมากกว่า 8 ชวัโมงขึนไป 

โดยมีค่าระดับนัยสําคัญเท่ากับ 0.03 มีผลต่างค่าเฉลียเท่ากับ 0.30 คู่ที 6 จาํนวนชัวโมง 3-4 ชัวโมง มี

คุณภาพชีวิตน้อยกว่า จาํนวนชัวโมง 5-6 ชวัโมง โดยมีค่าระดบันัยสําคัญเท่ากับ 0.04 มีผลต่างค่าเฉลีย

เท่ากบั 0.18  คู่ที 7 จาํนวนชวัโมง 3-4 ชวัโมง มีค่าเฉลียมากกว่า จาํนวนมากกว่า 8 ชวัโมงขึนไป โดยมีค่า

ระดบันยัสาํคญัเท่ากบั 0.00 มีผลต่างค่าเฉลียเท่ากบั 0.39 คู่ที 8 จาํนวนชวัโมง 5-6 ชวัโมง มีค่าเฉลียมากกวา่ 

จาํนวนมากกว่า 8 ชวัโมงขึนไป โดยมีค่าระดบันยัสาํคญัเท่ากบั 0.00 มีผลต่างค่าเฉลียเท่ากบั 0.57 และคู่ที 9 

จาํนวนชัวโมง 7-8 ชวัโมง มีค่าเฉลียมากกว่า จาํนวนมากกว่า 8 ชวัโมงขึนไป โดยมีค่าระดับนัยสําคัญ

เท่ากบั 0.02 มีผลตา่งค่าเฉลียเท่ากบั 0.37 

 

ตารางท ี4.64  แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลียรายคู่ของจํานวนชัวโมงในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที

แตกต่างกนัส่งผลต่อคุณภาพชีวิตในการใชง้านเทคโนโลยีสารสนเทศทีแตกต่างกนั (ดา้นการ

บอกต่อ) 

ดา้นการบอกต่อ กลุ่ม J 
นอ้ยกว่า 1 

ชวัโมง 

1-2 

ชวัโมง 

3-4  

ชวัโมง 

5-6  

ชวัโมง 

7-8  

ชวัโมง 

มากกว่า 8 

ชวัโมงขึน

ไป 

กลุ่ม I Mean 3.77 4.15 4.22 4.27 3.97 4.33 

นอ้ยกวา่ 1 

ชวัโมง 
3.77 

- -0.38 -0.45 -0.50 -0.20 -0.56 

 (0.04*) (0.01*) (0.00*) (0.31) (0.00*) 

1-2 ชวัโมง 4.15 
 - -0.07 -0.12 0.18 -0.18 

  (0.42) (0.17) (0.10) (0.18) 
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ตารางที 4.64  แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลียรายคู่ของจาํนวนชัวโมงในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที

แตกต่างกนัส่งผลต่อคุณภาพชีวิตในการใชง้านเทคโนโลยีสารสนเทศทีแตกต่างกนั (ดา้น

การบอกต่อ) (ต่อ) 

ดา้นการบอกต่อ กลุ่ม J 
นอ้ยกว่า 1 

ชวัโมง 

1-2 

ชวัโมง 

3-4  

ชวัโมง 

5-6  

ชวัโมง 

7-8  

ชวัโมง 

มากกว่า 8 

ชวัโมงขึน

ไป 

กลุ่ม I Mean 3.77 4.15 4.22 4.27 3.97 4.33 

3-4 ชวัโมง 4.22 
  - -0.06 0.25 -0.11 

   (0.49) (0.01*) (0.38) 

5-6 ชวัโมง 4.27 
   - 0.30 0.06 

    (0.00*)  (0.67) 

7-8 ชวัโมง 3.97 
    - -0.36 

     (0.01*) 

มากกว่า 8 

ชวัโมงขึนไป 
4.33 

     - 

      

*มีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั 0.05 

 จากตารางที 4.64 ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลียรายคู่ของจาํนวนชัวโมงในการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ ทีแตกต่างกนัส่งผลต่อคุณภาพชีวิตในการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศทีแตกต่างกนั ดา้นการบอก

ต่อ เป็นแบบรายคู่ พบวา่ จาํนวนชวัโมงในการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศมีคคุณภาพชีวิตทีแตกต่างกนัอย่าง

มีนยัสําคญัทางสถิติทีระดบั 0.05 มีจาํนวน 7 คู่ ไดแ้ก่ คู่ที 1 จาํนวนชวัโมงนอ้ยกว่า 1 ชวัโมง มีค่าเฉลีย

นอ้ยกว่า จาํนวนชวัโมง 1-2 ชวัโมง โดยมีค่าระดบันยัสาํคญัเท่ากบั 0.04 มีผลต่างค่าเฉลียเท่ากบั 0.38 คู่ที 2 

จาํนวนชวัโมงนอ้ยกว่า 1 ชวัโมง มีค่าเฉลียนอ้ยกว่า จาํนวนชวัโมง 3-4 ชวัโมง โดยมีค่าระดบันัยสําคัญ

เท่ากบั 0.01 มีผลต่างค่าเฉลียเท่ากบั 0.45 คู่ที 3 จาํนวนชวัโมงนอ้ยกวา่ 1 ชวัโมง มีค่าเฉลียนอ้ยกวา่ จาํนวน

ชวัโมง 5-6 ชวัโมง โดยมีค่าระดบันยัสําคญัเท่ากบั 0.00 มีผลต่างค่าเฉลียเท่ากบั 0.50 คู่ที 4 จาํนวนชวัโมง

นอ้ยกวา่ 1 ชวัโมง มีค่าเฉลียมากกวา่ จาํนวนชวัโมง  มากกวา่ 8 ชวัโมงขึนไป โดยมีค่าระดบันยัสาํคญัเท่ากบั  

0.00 มีผลต่างค่าเฉลียเท่ากบั 0.56 คู่ที 5  จาํนวนชวัโมง 3-4 ชวัโมง มีค่าเฉลียมากกว่า จาํนวนชัวโมง 7-8 

ชวัโมง โดยมีค่าระดบันยัสาํคญัเท่ากบั 0.01 มีผลต่างค่าเฉลียเท่ากบั 0.25 คู่ที 6 จาํนวนชวัโมง 5-6 ชวัโมง มี

ค่าเฉลียมากกวา่ จาํนวนชวัโมง 7-8 ชวัโมง โดยมีค่าระดบันยัสาํคญัเทา่กบั 0.00 มีผลต่างค่าเฉลียเทา่กบั 0.30 

คู่ที 7 จาํนวนชวัโมง 7-8 ชวัโมง มีคุณภาพชีวิตมากกว่า จาํนวนชวัโมง มากกว่า 8 ชวัโมงขึนไป โดยมีค่า

ระดบันยัสาํคญัเท่ากบั 0.00 มีผลต่างค่าเฉลียเทา่กบั 0.36   
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ตารางท ี4.65  แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลียรายคู่ของจาํนวนชัวโมงในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที

แตกต่างกนัส่งผลต่อคุณภาพชีวิตในการใชง้านเทคโนโลยีสารสนเทศทีแตกต่างกนั (ด้าน

การเผยแพร่)  

ดา้นการเผยแพร่ กลุ่ม J 
นอ้ยกว่า 1 

ชวัโมง 

1-2 

ชวัโมง 

3-4  

ชวัโมง 

5-6  

ชวัโมง 

7-8  

ชวัโมง 

มากกว่า 8 

ชวัโมงขึน

ไป 

กลุ่ม I Mean 3.54 4.13 4.17 4.33 4.10 4.13 

นอ้ยกวา่ 1 

ชวัโมง 
3.54 

- -0.60 -0.63 -0.79 -0.56 -0.59 

 (0.00*) (0.00*) (0.00*) (0.00*) (0.00*) 

1-2 ชวัโมง 4.13 
 - -0.04 -0.20 0.02 -0.00 

  (0.60) (0.03*) (0.80) (0.98) 

3-4 ชวัโมง 4.17 
  - -0.15 0.07 0.04 

   (0.06) (0.49) (0.75) 

5-6 ชวัโมง 4.33 
   - 0.23 0.20 

    (0.04*)  (0.15) 

7-8 ชวัโมง 4.10 
    - -0.03 

     (0.84) 

มากกว่า 8 

ชวัโมงขึนไป 
4.13 

     - 

      

*มีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั 0.05 

 จากตารางที 4.65 ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลียรายคู่ของจาํนวนชัวโมงในการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ ทีแตกต่างกนัส่งผลต่อคุณภาพชีวิตในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทีแตกต่างกนั ดา้นการ

เผยแพร่ เป็นแบบรายคู่ พบว่า จาํนวนชวัโมงในการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศมีคคุณภาพชีวิตทีแตกต่างกนั

อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติทีระดับ 0.05 มีจาํนวน 7 คู่ ได้แก่ คู่ที 1 จํานวนชัวโมงน้อยกว่า 1 ชัวโมง มี

ค่าเฉลียนอ้ยกว่า จาํนวนชวัโมง 1-2 ชวัโมง โดยมีค่าระดบันัยสําคญัเท่ากบั 0.00 มีผลต่างค่าเฉลียเท่ากับ 

0.60 คู่ที 2 จาํนวนชวัโมงนอ้ยกว่า 1 ชวัโมง มีค่าเฉลียน้อยกว่า จาํนวนชวัโมง 3-4 ชวัโมง โดยมีค่าระดบั

นยัสาํคญัเท่ากบั 0.00 มีผลต่างค่าเฉลียเท่ากบั 0.63 คู่ที 3 จาํนวนชวัโมงนอ้ยกว่า 1 ชวัโมง มีค่าเฉลียน้อย

กว่า จาํนวนชวัโมง 5-6 ชัวโมง โดยมีค่าระดบันัยสําคัญเท่ากับ 0.00 มีผลต่างค่าเฉลียเท่ากับ 0.79 คู่ที 4 

จาํนวนชวัโมงนอ้ยกว่า 1 ชวัโมง มีค่าเฉลียนอ้ยกว่า จาํนวนชวัโมง 7-8 ชวัโมง โดยมีค่าระดบันัยสําคัญ

เท่ากบั 0.00 มีผลต่างค่าเฉลียเท่ากบั 0.56 คู่ที 5 จาํนวนชวัโมงนอ้ยกวา่ 1 ชวัโมง มีค่าเฉลียนอ้ยกวา่ จาํนวน

ชวัโมง มากกว่า 8 ชวัโมงขึนไป โดยมีค่าระดับนัยสําคัญเท่ากับ 0.00 มีผลต่างค่าเฉลียเท่ากบั 0.59 คู่ที 6 
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จาํนวนชวัโมง 1-2 ชวัโมง มีค่าเฉลียน้อยกว่า จาํนวนชวัโมง 5-6 ชวัโมง โดยมีค่าระดบันัยสําคญัเท่ากับ  

0.03 มีผลต่างค่าเฉลียเท่ากบั 0.20 คู่ที 7 จาํนวนชวัโมง 5-6 ชวัโมง มีค่าเฉลียมากกว่า จาํนวนชวัโมง โดยมี

ค่าระดบันยัสาํคญัเท่ากบั 0.04 มีผลต่างค่าเฉลียเท่ากบั 0.23 

 

ตารางท ี4.66  แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลียรายคู่ของจาํนวนชัวโมงในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที

แตกต่างกนัส่งผลต่อคุณภาพชีวิตในการใชง้านเทคโนโลยีสารสนเทศทีแตกต่างกนั (ด้าน

การใชง้านซาํ)  

ดา้นการใชง้านซาํ กลุ่ม J 
นอ้ยกว่า 1 

ชวัโมง 

1-2 

ชวัโมง 

3-4  

ชวัโมง 

5-6  

ชวัโมง 

7-8  

ชวัโมง 

มากกว่า 8 

ชวัโมงขึน

ไป 

กลุ่ม I Mean 3.65 4.23 4.20 4.34 4.17 4.26 

นอ้ยกวา่ 1 

ชวัโมง 
3.65 

- -0.57 -0.55 -0.69 -0.52 -0.61 

 (0.00*) (0.00*) (0.00*) (0.01*) (0.00*) 

1-2 ชวัโมง 4.23 
 - 0.02 -0.11 0.06 -0.30 

  (0.76) (0.23) (0.61) (0.83) 

3-4 ชวัโมง 4.20 
  - -0.14 0.03 -0.06 

   (0.10) (0.76) (0.68) 

5-6 ชวัโมง 4.34 
   - 0.17 0.80 

    (0.13)  (0.55) 

7-8 ชวัโมง 4.17 
    - -0.09 

     (0.57) 

มากกว่า 8 

ชวัโมงขึนไป 
4.26 

     - 

      

*มีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั 0.05 

 จากตารางที 4.66 ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลียรายคู่ของจาํนวนชัวโมงในการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ ทีแตกต่างกนัส่งผลต่อคุณภาพชีวิตในการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศทีแตกต่างกนั ดา้นการใช้

งานซาํ เป็นแบบรายคู่ พบวา่ จาํนวนชวัโมงในการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศมีคคุณภาพชีวิตทีแตกต่างกนั

อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติทีระดับ 0.05 มีจาํนวน 5 คู่ ได้แก่ คู่ที 1 จํานวนชัวโมงน้อยกว่า 1 ชัวโมง มี

ค่าเฉลียนอ้ยกว่า จาํนวนชวัโมง 1-2 ชวัโมง โดยมีค่าระดบันัยสําคญัเท่ากบั 0.00 มีผลต่างค่าเฉลียเท่ากับ 

0.57 คู่ที 2 จาํนวนชวัโมงนอ้ยกว่า 1 ชวัโมง มีค่าเฉลียน้อยกว่า จาํนวนชวัโมง 3-4 ชวัโมง โดยมีค่าระดบั

นยัสาํคญัเท่ากบั 0.00 มีผลต่างค่าเฉลียเท่ากบั 0.55 คู่ที 3 จาํนวนชวัโมงนอ้ยกวา่ 1 ชวัโมง มีค่าเฉลียนอ้ยกว่า 
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จาํนวนชวัโมง 5-6 ชวัโมง โดยมีค่าระดบันยัสาํคญัเท่ากบั 0.00 มีผลต่างค่าเฉลียเท่ากบั 0.69 คู่ที 4 จาํนวน

ชวัโมงนอ้ยกว่า 1 ชวัโมง มีค่าเฉลียนอ้ยกว่า จาํนวนชัวโมง 7-8 ชวัโมง โดยมีค่าระดับนัยสําคญัเท่ากับ 

0.01 มีผลต่างค่าเฉลียเท่ากบั 0.52 คู่ที 5 จาํนวนชวัโมงนอ้ยกว่า 1 ชวัโมง มีค่าเฉลียนอ้ยกว่า จาํนวนชวัโมง 

มากกวา่ 8 ชวัโมงขึนไป โดยมีค่าระดบันยัสาํคญัเท่ากบั 0.00 มีผลต่างค่าเฉลียเท่ากบั 0.61  

 สมมติฐานที 3.2 วตัถุประสงค์ในการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศทีแตกต่างกนัส่งผลต่อระดับ

คุณภาพชีวติในการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศทีแตกต่างกนั 

 H0: วตัถุประสงค์ในการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศทีแตกต่างกนัส่งผลต่อระดบัคุณภาพชีวิตใน

การใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศทีไม่แตกต่างกนั 

 H1: วตัถุประสงค์ในการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศทีแตกต่างกนัส่งผลต่อระดบัคุณภาพชีวิตใน

การใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศทีแตกต่างกนั 

 

ตารางท ี4.67  แสดงข้อมูลการทดสอบความแตกต่างระหว่างลักษณะการใช้งานเทคโนโลยี

สารสนเทศส่งผลต่อระดบัคุณภาพชีวิตในการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศทีแตกต่างกนั 

จาํแนกตามวตัถุประสงคใ์นการใชง้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

คุณภาพชีวิต แหลง่ความแปรปรวน SS df MS F Sig. 

1. ดา้นร่างกาย 

ระหว่างกลุ่ม 16.267 6 2.711 6.414 0.000* 

ภายในกลุม่ 174.581 413 0.423   

รวม 190.848 419    

2. ดา้นจิตใจ 

ระหว่างกลุ่ม 10.820 6 1.803 3.847 0.001* 

ภายในกลุม่ 193.594 413 0.469   

รวม 204.414 419    

3. ดา้นสมัพนัธภาพกบัสังคม 

ระหว่างกลุ่ม 12.467 6 2.078 5.810 0.000* 

ภายในกลุม่ 147.711 413 0.358   

รวม 160.178 419    

4. ดา้นสิงแวดลอ้ม 

ระหว่างกลุ่ม 8.966 6 1.494 2.860 0.010* 

ภายในกลุม่ 215.784 413 0.522   

รวม 224.749 419    

5. ดา้นการบอกต่อ 

ระหว่างกลุ่ม 21.150 6 3.525 9.612 0.000* 

ภายในกลุม่ 151.457 413 0.367   

รวม 172.607 419    
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ตารางที 4.67   แสดงขอ้มูลการทดสอบความแตกต่างระหวา่งลกัษณะการใชง้านเทคโนโลยี 

                         สารสนเทศส่งผลต่อระดบัคุณภาพชีวิตในการใชง้านเทคโนโลยีสารสนเทศทีแตกตา่งกนั 

 จาํแนกตามวตัถุประสงคใ์นการใชง้านเทคโนโลยสีารสนเทศ (ต่อ) 

คุณภาพชีวิต แหลง่ความแปรปรวน SS df MS F Sig. 

6. ดา้นการเผยแพร่ 

ระหว่างกลุ่ม 10.365 6 1.727 4.314 00.000* 

ภายในกลุม่ 165.385 413 0.400   

รวม 175.749 419    

7. ดา้นการใชง้านซาํ 

ระหว่างกลุ่ม 15.933 6 2.655 6.432 0.000* 

ภายในกลุม่ 170.503 413 0.413   

รวม 186.435 419    

ภาพรวม 

ระหว่างกลุ่ม 11.402 6 1.900 7.836 0.000* 

ภายในกลุม่ 100.153 413 0.243   

รวม 111.555 419    

*มีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั 0.05 

 จากตารางที 4.67 ผลการทดสอบความแตกต่างระหว่างวตัถุประสงค์ในการใชเ้ทคโนโลยี

สารสนเทศทีแตกต่างกนัส่งผลต่อคุณภาพชีวิตในการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ทาํการทดสอบ

โดยการใช้สถิติ One-way ANOVA เพือทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลียของประชากรมากกว่า 2 

กลุ่ม ผลการวิเคราะห์พบวา่วตัถุประสงคใ์นการใชง้านเทคโนโลยีสารสสนเทศทีแตกต่างกนัส่งผลต่อ

ระดับความพึงพอใจในการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศในภาพรวมแตกต่างกัน โดยมีค่าระดับ

นยัสาํคญัเท่ากบั 0.000 ซึงนอ้ยกวา่ระดบันยัสาํคญั 0.05 สรุปไดว้่า วตัถุประสงคใ์นการใชเ้ทคโนโลยี

สารสนเทศทีแตกต่างกนัส่งผลต่อคุณภาพชีวติในการใชง้านเทคโนโลยีสารสนเทศแตกต่างกนัอย่างมี

นยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั 0.05 

 เมือพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ ดา้นร่างกาย ผลการทดสอบ มีค่าระดบันยัสาํคญัเท่ากบั 0.000 

ซึงนอ้ยกว่าระดบันัยสาํคญั 0.05 จึงสรุปไดว้า่ วตัถุประสงคใ์นการใชง้านเทคโนโลยีสารสนเทศทีแตกต่าง

กนัส่งผลต่อคุณภาพชีวิตในการใชง้านเทคโนโลยีสารสนเทศทีแตกต่างกนั จึงสรุปไดว้า่ วตัถุประสงค์ใน

การใชง้านเทคโนโลยีสารสนเทศทีแตกต่างกนัส่งผลต่อคุณภาพชีวิตในการใชง้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ในดา้นร่างกาย จึงไดท้าํการทดสอบความแตกต่างรายคู่ดว้ยวิธี (Least Significant Difference) LSD ดงัแสดง

ในตารางที 4.68 

 ดา้นจิตใจ ผลการทดสอบ มีค่าระดบันยัสําคญัเท่ากับ 0.001 ซึงนอ้ยกว่าระดบันัยสําคัญ 

0.05 จึงสรุปไดว้า่ วตัถุประสงค์ในการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศทีแตกต่างกันส่งผลต่อคุณภาพ

ชีวิตในการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศทีแตกต่างกัน จึงสรุปได้ว่า วตัถุประสงค์ในการใช้งาน
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เทคโนโลยีสารสนเทศทีแตกต่างกนัส่งผลต่อคุณภาพชีวิตในการใชง้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ในดา้น

จิตใจ จึงไดท้าํการทดสอบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธี (Least Significant Difference) LSD ดงัแสดงใน

ตารางที 4.69 

 ดา้นสัมพนัธภาพกบัสังคม ผลการทดสอบ มีค่าระดบันยัสาํคญัเท่ากบั  0.000 ซึงน้อยกว่า

ระดบันยัสําคญั 0.05 จึงสรุปไดว้่า วตัถุประสงค์ในการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศทีแตกต่างกัน

ส่งผลต่อคุณภาพชีวติในการใชง้านเทคโนโลยีสารสนเทศทีแตกต่างกนั ในดา้นสัมพนัธภาพกบัสังคม 

จึงไดท้าํการทดสอบความแตกต่างรายคู่ดว้ยวิธี (Least Significant Difference) LSD ดงัแสดงในตาราง

ที 4.70 

 ด้านสิงแวดล้อม ผลการทดสอบ มีค่าระดับนัยสําคัญเท่ากับ 0.000 ซึงน้อยกว่าระดับ

นยัสาํคญั 0.05 จึงสรุปไดว้่า วตัถุประสงคใ์นการใชง้านเทคโนโลยีสารสนเทศทีแตกต่างกนัส่งผลต่อ

คุณภาพชีวิตในการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศทีแตกต่างกัน ในด้านสิงแวดลอ้ม จึงได้ทาํการ

ทดสอบความแตกต่างรายคู่ดว้ยวิธี (Least Significant Difference) LSD ดงัแสดงในตารางที 4.71 

 ด้านการบอกต่อ ผลการทดสอบ มีค่าระดับนัยสําคัญเท่ากับ 0.000 ซึงน้อยกว่าระดับ

นยัสาํคญั 0.05 จึงสรุปไดว้่า วตัถุประสงคใ์นการใชง้านเทคโนโลยีสารสนเทศทีแตกต่างกนัส่งผลต่อ

คุณภาพชีวิตในการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศทีแตกต่างกัน ในด้านการบอกต่อ จึงได้ทาํการ

ทดสอบความแตกต่างรายคู่ดว้ยวิธี (Least Significant Difference) LSD ดงัแสดงในตารางที 4.72 

 ด้านการเผยแพร่ ผลการทดสอบ มีค่าระดับนัยสําคัญเท่ากับ 0.000 ซึงน้อยกว่าระดับ

นยัสาํคญั 0.05 จึงสรุปไดว้่า วตัถุประสงคใ์นการใชง้านเทคโนโลยีสารสนเทศทีแตกต่างกนัส่งผลต่อ

คุณภาพชีวติในการใชง้านเทคโนโลยีสารสนเททีแตกต่างกนั ในดา้นการเผยแพร่ จึงไดท้าํการทดสอบ

ความแตกต่างรายคู่ดว้ยวิธี (Least Significant Difference) LSD ดงัแสดงในตารางที 4.73 

 ด้านการใช้งานซาํ ผลการทดสอบ มีค่าระดับนัยสําคัญเท่ากับ 0.000 ซึงน้อยกว่าระดับ

นยัสาํคญั 0.05 จึงสรุปไดว้่า วตัถุประสงคใ์นการใชง้านเทคโนโลยีสารสนเทศทีแตกต่างกนัส่งผลต่อ

คุณภาพชีวิตในการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศทีแตกต่างกัน ในดา้นการใช้งานซาํ จึงได้ทาํการ

ทดสอบความแตกต่างรายคู่ดว้ยวิธี (Least Significant Difference) LSD ดงัแสดงในตารางที 4.74 
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ตารางท ี4.68  แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลียรายคู่ของวตัถุประสงคใ์นการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศที

แตกต่างกันส่งผลต่อคุณภาพชีวิตในการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศทีแตกต่างกัน 

(ดา้นร่างกาย) 

ดา้นร่างกาย กลุ่ม J 
ดูแล

สุขภาพ 

โอกาส

ทาํงาน 

สนทนา/

Chat 

คน้ควา้

ขอ้มูล 

ความ

บนัเทิง 

ซือ/ขายสินคา้ 

ธุรกรรมการเงิน 
อืน ๆ 

กลุ่ม I Mean 3.81 3.92 3.98 3.83 3.94 4.56 4.25 

ดูแลสุขภาพ 3.81 
- -0.11 -0.17 -0.02 -0.13 -0.75 -0.44 

 (0.50) (0.28) (0.89) (0.37) (0.00*) (0.21) 

โอกาสทาํงาน 3.92 
 - -0.06 0.09 -0.03 -0.65 -0.33 

  (0.57) (0.42) (0.78) (0.00*) (0.32) 

สนทนา/Chat 3.98 
  - 0.15 0.03 -0.59 -0.27 

   (0.15) (0.71) (0.00*) (0.41) 

คน้ควา้ขอ้มูล 3.83 
   - -0.11 -0.73 -0.42 

    (0.23) (0.00*) (0.21) 

ความบนัเทิง  3.94 
    - -0.62 -0.30 

     (0.00*) (0.35) 

ซือ/ขายสินคา้ ธุรกรรม

การเงิน 
4.56 

     - 0.31 

      (0.35) 

อืน ๆ  4.25 
      - 

       

*มีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั 0.05 

จากตารางที 4.68 ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลียรายคู่ของวตัถุประสงค์ในการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ ทีแตกต่างกนัส่งผลต่อคุณภาพชีวิตในการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศทีแตกต่างกัน ดา้น

ร่างกาย เป็นแบบรายคู่ พบวา่ วตัถุประสงคใ์นการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศมีความพึงพอใจทีแตกต่าง

กนัอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติทีระดบั 0.05 มีจาํนวน 5 คู่ ไดแ้ก่ คู่ที 1 ดูแลสุขภาพ มีค่าเฉลียนอ้ยกว่า 

ซือ/ขายสินคา้ ธุรกรรมการเงิน โดยมีค่าระดบันยัสาํคญัเท่ากบั 0.00 มีผลต่างค่าเฉลียเท่ากบั 0.75 คู่ที 2 

โอกาสทาํงาน มีค่าเฉลียนอ้ยกวา่ ซือ/ขายสินคา้ ธุรกรรมการเงิน โดยมีค่าระดบันยัสาํคญัเท่ากบั 0.00 

มีผลต่างค่าเฉลียเท่ากบั 0.65  คู่ที 3 สนทนา/Chat มีค่าเฉลียนอ้ยกว่า ซือ/ขายสินค้า ธุรกรรมการเงิน 

โดยมีค่าระดบันยัสําคญัเท่ากบั 0.00 มีผลต่างค่าเฉลียเท่ากบั 0.59 คู่ที 4 คน้ควา้ขอ้มูล มีค่าเฉลียนอ้ย

กว่า ซือ/ขายสินคา้ ธุรกรรมการเงิน โดยมีค่าระดบันยัสาํคญัเท่ากบั 0.00 มีผลต่างค่าเฉลียเท่ากบั 0.73  

คู่ที 5 ความบนัเทิง มีค่าเฉลียนอ้ยกว่า ซือ/ขายสินคา้ ธุรกรรมการเงิน โดยมีค่าระดบันัยสําคญัเท่ากบั  

0.00 มีผลต่างค่าเฉลียเท่ากบั 0.62 
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ตารางท ี4.69  แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลียรายคู่ของวตัถุประสงคใ์นการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศที

แตกต่างกันส่งผลต่อคุณภาพชีวิตในการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศทีแตกต่างกัน 

(ดา้นจิตใจ) 

ดา้นจิตใจ กลุ่ม J 
ดูแล

สุขภาพ 

โอกาส

ทาํงาน 

สนทนา/

Chat 

คน้ควา้

ขอ้มูล 

ความ

บนัเทิง 

ซือ/ขายสินคา้ 

ธุรกรรมการเงิน 
อืน ๆ 

กลุ่ม I Mean 4.07 4.03 3.93 3.85 4.02 4.46 3.75 

ดูแลสุขภาพ 4.07 
- 0.04 0.14 0.22 0.05 -0.39 0.32 

 (0.80) (0.38) (0.19) (0.76) (0.03*) (0.39) 

โอกาสทาํงาน 4.03 
 - 0.10 0.18 0.00 -0.43 0.28 

  (0.35) (0.12) (0.95) (0.00*) (0.42) 

สนทนา/Chat 3.93 
  - 0.07 -0.09 -0.53 0.18 

   (0.48) (0.30) (0.00*) (0.61) 

คน้ควา้ขอ้มูล 3.85 
   - -0.17 -0.61 0.10 

    (0.08) (0.00*) (0.77) 

ความบนัเทิง  4.02 
    - -0.44 0.27 

     (0.00*) (0.43) 

ซือ/ขายสินคา้ ธุรกรรม

การเงิน 
4.46 

     - 0.71 

      (0.04*) 

อืน ๆ  3.75 
      - 

       

*มีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั 0.05 

จากตารางที 4.69 ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลียรายคู่ของวตัถุประสงค์ในการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ ทีแตกต่างกนัส่งผลต่อคุณภาพชีวิตในการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศทีแตกต่างกัน ดา้น

จิตใจ เป็นแบบรายคู่ พบวา่ วตัถุประสงค์ในการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศมีความพึงพอใจทีแตกต่าง

กนัอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติทีระดบั 0.05 มีจาํนวน 6 คู่ ไดแ้ก่ คู่ที 1 ดูแลสุขภาพ มีค่าเฉลียนอ้ยกว่า 

ซือ/ขายสินคา้ ธุรกรรมการเงิน โดยมีค่าระดบันยัสาํคญัเท่ากบั 0.03 มีผลต่างค่าเฉลียเท่ากบั 0.39 คู่ที 2 

โอกาสทาํงาน มีค่าเฉลียนอ้ยกวา่ ซือ/ขายสินคา้ ธุรกรรมการเงิน โดยมีค่าระดบันยัสาํคญัเท่ากบั 0.00 

มีผลต่างค่าเฉลียเท่ากบั 0.43  คู่ที 3 สนทนา/Chat มีค่าเฉลียนอ้ยกว่า ซือ/ขายสินค้า ธุรกรรมการเงิน 

โดยมีค่าระดบันยัสําคญัเท่ากบั 0.00 มีผลต่างค่าเฉลียเท่ากบั 0.53 คู่ที 4 คน้ควา้ขอ้มูล มีค่าเฉลียน้อย

กว่า ซือ/ขายสินคา้ ธุรกรรมการเงิน โดยมีค่าระดบันยัสาํคญัเท่ากบั 0.00 มีผลต่างค่าเฉลียเท่ากบั 0.61 

คู่ที 5 ความบนัเทิง มีค่าเฉลียนอ้ยกวา่ ซือ/ขายสินคา้ ธุรกรรมการเงิน โดยมีค่าระดบันยัสาํคญัเท่ากบั 0.00 
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มีผลต่างค่าเฉลียเท่ากบั 0.44 และคู่ที 6 ซือ/ขายสินคา้ ธุรกรรมการเงิน มีค่าเฉลียมากกว่า อืน ๆ โดยมี

ค่าระดบันยัสาํคญัเท่ากบั 0.04 มีผลต่างค่าเฉลียเท่ากบั 0.71 

 

ตารางท ี4.70  แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลียรายคู่ของวตัถุประสงคใ์นการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศที

แตกต่างกันส่งผลต่อคุณภาพชีวิตในการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศทีแตกต่างกัน 

(ดา้นสัมพนัธภาพกบัสังคม) 

ดา้นสมัพนัธภาพกบั

สงัคม 
กลุ่ม J 

ดูแล

สุขภาพ 

โอกาส

ทาํงาน 

สนทนา/

Chat 

คน้ควา้

ขอ้มูล 

ความ

บนัเทิง 

ซือ/ขายสินคา้ 

ธุรกรรมการเงิน 
อืน ๆ 

กลุ่ม I Mean 4.24 4.22 4.36 3.97 4.20 4.60 4.50 

ดูแลสุขภาพ 4.24 
- 0.02 -0.12 0.27 0.03 -0.36 -0.26 

 (0.88) (0.40) (0.06) (0.77) (0.02*) (0.42) 

โอกาสทาํงาน 4.22 
 - -0.14 0.25 0.02 -0.39 -0.28 

  (0.14) (0.01*) (0.84) (0.00*) (0.37) 

สนทนา/Chat 4.36 
  - 0.39 0.16 -0.24 -0.14 

   (0.00*) (0.52) (0.03*) (0.64) 

คน้ควา้ขอ้มูล 3.97 
   - -0.23 -0.64 -0.53 

    (0.00*) (0.00*) (0.08) 

ความบนัเทิง  4.20 
    - -0.40 -0.30 

     (0.00*) (0.32) 

ซือ/ขายสินคา้ ธุรกรรม

การเงิน 
4.60 

     - 0.10 

      (0.74) 

อืน ๆ  4.50 
      - 

       

*มีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั 0.05 

จากตารางที 4.70 ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลียรายคู่ของวตัถุประสงค์ในการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ ทีแตกต่างกนัส่งผลต่อคุณภาพชีวิตในการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศทีแตกต่างกัน ดา้น

สัมพนัธภาพกบัสังคม เป็นแบบรายคู่ พบว่า วตัถุประสงคใ์นการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศมีความพึง

พอใจทีแตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติทีระดบั 0.05 มีจาํนวน 8 คู่ ไดแ้ก่ คู่ที 1 ดูแลสุขภาพ มี

ค่าเฉลียนอ้ยกวา่ ซือ/ขายสินคา้ ธุรกรรมการเงิน โดยมีค่าระดบันยัสาํคญัเท่ากบั 0.02 มีผลต่างค่าเฉลีย

เท่ากบั 0.36 คู่ที 2 โอกาสทาํงาน มีค่าเฉลียน้อยกว่า ซือ/ขายสินค้า ธุรกรรมการเงิน โดยมีค่าระดับ

นยัสําคญัเท่ากับ 0.00 มีผลต่างค่าเฉลียเท่ากับ 0.39 คู่ที 3 โอกาสทาํงาน มีค่าเฉลียมากกว่า ค้นควา้

ขอ้มูล โดยมีค่าระดบันยัสาํคญัเท่ากบั 0.01 มีผลต่างค่าเฉลียเท่ากบั 0.25 คู่ที 4 สนทนา/Chat มีค่าเฉลีย
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นอ้ยกวา่ ซือ/ขายสินคา้ ธุรกรรมการเงิน โดยมีค่าระดบันัยสาํคญัเท่ากบั 0.03 มีผลต่างค่าเฉลียเท่ากบั 

0.24 คู่ที 5 สนทนา/Chat มีค่าเฉลียมากกวา่ คน้ควา้ขอ้มูล โดยมีค่าระดบันยัสาํคญัเท่ากบั 0.00 มีผลต่าง

ค่าเฉลียเท่ากบั 0.39 คู่ที 6 คน้ควา้ขอ้มูล มีค่าเฉลียนอ้ยกว่า ซือ/ขายสินคา้ ธุรกรรมการเงิน โดยมีค่า

ระดบันยัสาํคญัเท่ากบั 0.03 มีผลต่างค่าเฉลียเท่ากบั 0.24 คู่ที 7 คน้ควา้ขอ้มูล มีค่าเฉลียนอ้ยกว่า ความ

บนัเทิง โดยมีค่าระดบันยัสาํคญัเท่ากบั 0.00 มีผลต่างค่าเฉลียเท่ากบั 0.23 คู่ที 8 ความบนัเทิง มีค่าเฉลีย

นอ้ยกว่า ซือ/ขายสินคา้ ธุรกรรมการเงิน โดยมีค่าระดบันัยสาํคญัเท่ากบั 0.00 มีผลต่างค่าเฉลียเท่ากบั 0.40   

           

ตารางท ี4.71  แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลียรายคู่ของวตัถุประสงค์ในการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศที

แตกต่างกันส่งผลต่อคุณภาพชีวิตในการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศทีแตกต่างกัน 

(ดา้นสิงแวดลอ้ม) 

ดา้นสิงแวดลอ้ม กลุ่ม J 
ดูแล

สุขภาพ 

โอกาส

ทาํงาน 

สนทนา/

Chat 

คน้ควา้

ขอ้มูล 

ความ

บนัเทงิ 

ซือ/ขายสินคา้ 

ธุรกรรมการเงิน 
อนื ๆ 

กลุ่ม I Mean 4.14 4.12 3.94 3.80 3.97 4.33 4.00 

ดูแลสุขภาพ 4.14 
- 0.02 0.20 0.34 0.17 -0.19 0.14 

 (0.89) (0.25) (0.059) (0.30) (0.33) (0.71) 

โอกาสทาํงาน 4.12 
 - 0.17 0.31 0.15 -0.21 0.12 

  (0.13) (0.01*) (0.16) (0.14) (0.74) 

สนทนา/Chat 3.94 
  - 0.14 -0.02 -0.39 -0.05 

   (0.22) (0.80) (0.00*) (0.87) 

คน้ควา้ขอ้มูล 3.80 
   - -0.16 -0.53 -0.19 

    (0.12) (0.00*) (0.59) 

ความบนัเทิง  3.97 
    - -0.36 -0.03 

     (0.00*) (0.93) 

ซือ/ขายสินคา้ 

ธุรกรรมการเงิน 
4.33 

     - 0.33 

      (0.38) 

อนื ๆ  4.00 
      - 

       

*มีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั 0.05 
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จากตารางที 4.71 ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลียรายคู่ของวัตถุประสงค์ในการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ ทีแตกต่างกนัส่งผลต่อคุณภาพชีวิตในการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศทีแตกต่างกนั ดา้นสิงแวดลอ้ม 

เป็นแบบรายคู่ พบว่า วตัถุประสงค์ในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศมีความพึงพอใจทีแตกต่างกันอย่างมี

นยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั 0.05 มีจาํนวน 4 คู่ ไดแ้ก่ คู่ที 1 โอกาสทาํงาน มคี่าเฉลียมากกวา่ คน้ควา้ขอ้มูล โดย

มีค่าระดบันยัสาํคญัเท่ากบั 0.01 มีผลต่างค่าเฉลียเท่ากบั 0.31 คู่ที 2 สนทนา/Chat มีค่าเฉลียนอ้ยกวา่ ซือ/ขาย

สินคา้ ธุรกรรมการเงิน โดยมีค่าระดบันยัสาํคญัเท่ากบั  0.00 มีผลต่างค่าเฉลียเท่ากบั 0.39 คู่ที 3 คน้ควา้ขอ้มูล 

มีค่าเฉลียน้อยกว่า ซือ/ขายสินคา้ ธุรกรรมการเงิน โดยมีค่าระดบันยัสําคญัเท่ากับ  0.00 มีผลต่างค่าเฉลีย

เท่ากบั 0.53 คู่ที 4 ความบนัเทิง มีค่าเฉลียนอ้ยกว่า ซือ/ขายสินคา้ ธุรกรรมการเงิน โดยมีค่าระดบันยัสําคัญ

เทา่กบั  0.00 มีผลต่างค่าเฉลียเท่ากบั 0.36 

 

ตารางท ี4.72  แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลียรายคู่ของวตัถุประสงค์ในการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศทีแตกต่าง

กนัส่งผลต่อคุณภาพชีวิตในการใชง้านเทคโนโลยสีารสนเทศทีแตกต่างกนั (ดา้นการบอกต่อ) 

ดา้นการบอกต่อ กลุ่ม J 
ดูแล

สุขภาพ 

โอกาส

ทาํงาน 

สนทนา/

Chat 

คน้ควา้

ขอ้มูล 

ความ

บนัเทงิ 

ซือ/ขายสินคา้ 

ธุรกรรมการเงิน 
อนื ๆ 

กลุ่ม I Mean 4.21 4.34 4.25 3.83 4.09 4.65 4.25 

ดูแลสุขภาพ 4.21 
- -0.13 -0.04 0.38 0.13 -0.44 -0.36 

 (0.39) (0.79) (0.01*) (0.37) (0.00*) (0.91) 

โอกาสทาํงาน 4.34 
 - 0.90 0.51 0.25 -0.31 0.93 

  (0.35) (0.00*) (0.00*) (0.01*) (0.76) 

สนทนา/Chat 4.25 
  - 0.42 0.16 -0.40 0.00 

   (0.00*) (0.04*) (0.01*) (0.99) 

คน้ควา้ขอ้มูล 3.83 
   - -0.26 -0.82 -0.42 

    (0.00*) (0.00*) (0.17) 

ความบนัเทิง  4.09 
    - -0.57 -0.16 

     (0.00*) (0.59) 

ซือ/ขายสินคา้ 

ธุรกรรมการเงิน 
4.65 

     - 0.40 

      (0.20) 

อนื ๆ  4.25 
      - 

       

*มีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั 0.05 
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จากตารางที 4.72 ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลียรายคู่ของวตัถุประสงค์ในการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ ทีแตกต่างกนัส่งผลต่อคุณภาพชีวิตในการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศทีแตกต่างกนั ดา้นการบอกต่อ 

เป็นแบบรายคู่ พบว่า วตัถุประสงคใ์นการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศมีความพึงพอใจทีแตกต่างกนัอย่างมี

นยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั 0.05 มีจาํนวน 10 คู่ ไดแ้ก่ คู่ที 1 ดูแลสุขภาพ มีค่าเฉลียมากกว่า คน้ควา้ขอ้มูล 

โดยมีค่าระดบันัยสําคัญเท่ากับ 0.01 มีผลต่างค่าเฉลียเท่ากบั 0.38 คู่ที 2 ดูแลสุขภาพ มีค่าเฉลียน้อยกว่า     

ซือ/ขายสินคา้ ธุรกรรมการเงิน โดยมีค่าระดบันัยสําคัญเท่ากบั 0.00 มีผลต่างค่าเฉลียเท่ากบั 0.44 คู่ที 3 

โอกาสทาํงาน มีค่าเฉลียมากกวา่ คน้ควา้ขอ้มูล โดยมีค่าระดบันยัสาํคญัเท่ากบั 0.00 มีผลต่างค่าเฉลียเท่ากบั 

0.51 คู่ที 4 โอกาสทาํงาน มีค่าเฉลียมากกว่า ความบนัเทิง โดยมีค่าระดบันัยสําคัญเท่ากับ 0.00 มีผลต่าง

ค่าเฉลียเท่ากับ 0.25 คู่ที 5 โอกาสทาํงาน มีค่าเฉลียนอ้ยกว่า ซือ/ขายสินคา้ ธุรกรรมการเงิน โดยมีค่าระดบั

นยัสาํคญัเท่ากบั 0.01 มีผลต่างค่าเฉลียเท่ากบั 0.31 คู่ที 6 สนทนา/Chat มีค่าเฉลียมากกวา่ คน้ควา้ขอ้มูล โดย

มีค่าระดับนัยสําคัญเท่ากับ 0.00 มีผลต่างค่าเฉลียเท่ากับ 0.42 คู่ ที 7 สนทนา/Chat มีค่าเฉลียมากกว่า          

ความบนัเทิง โดยมีค่าระดบันยัสาํคญัเท่ากบั 0.04 มีผลต่างค่าเฉลียเท่ากบั 0.16 คู่ที 8 สนทนา/Chat มีค่าเฉลีย

นอ้ยกว่า ซือ/ขายสินคา้ ธุรกกรรมการเงิน โดยมีค่าระดบันยัสาํคญัเท่ากบั 0.01 มีผลต่างค่าเฉลียเท่ากบั 0.40 

คู่ที 8 คน้ควา้ขอ้มูล มีค่าเฉลียนอ้ยกวา่ ความบนัเทิง โดยมีค่าระดบันยัสําคญัเท่ากบั 0.00 มีผลต่างค่าเฉลีย

เท่ากบั 0.26 คู่ที 9 คน้ควา้ขอ้มูล มีค่าเฉลียนอ้ยกวา่ ซือ/ขายสินคา้ ธุรกรรมการเงิน โดยมีค่าระดบันยัสาํคญั

เท่ากบั 0.00 มีผลต่างค่าเฉลียเท่ากบั 0.82 และคู่ที 10 ความบนัเทิง มีค่าเฉลียนอ้ยกวา่ ซือ/ขายสินคา้ ธุรกรรม

การเงิน โดยมีค่าระดบันยัสาํคญัเท่ากบั 0.00 มีผลต่างค่าเฉลียเท่ากบั 0.57 

 

ตารางท ี4.73  แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลียรายคู่ของวตัถุประสงค์ในการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศทีแตกต่าง

กนัส่งผลต่อคุณภาพชีวิตในการใชง้านเทคโนโลยสีารสนเทศทีแตกต่างกนั (ดา้นเผยแพร่) 

ดา้นการเผยแพร่ กลุ่ม J 
ดูแล

สุขภาพ 

โอกาส

ทาํงาน 

สนทนา/

Chat 

คน้ควา้

ขอ้มูล 

ความ

บนัเทงิ 

ซือ/ขายสินคา้ 

ธุรกรรมการเงิน 
อนื ๆ 

กลุ่ม I Mean 4.19 4.17 4.29 4.05 4.02 4.54 4.25 

ดูแลสุขภาพ 4.19 
- 0.02 -0.10 0.14 0.17 -0.35 -0.06 

 (0.90) (0.53) (0.38) (0.25) (0.04*) (0.86) 

โอกาสทาํงาน 4.17 
 - -0.11 0.12 0.15 -0.37 -0.08 

  (0.26) (0.27) (0.11) (0.04*) (0.81) 

สนทนา/Chat 4.29 
  - 0.23 0.27 -0.25 0.04 

   (0.02*) (0.00*) (0.03*) (0.91) 
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ตารางที 4.73  แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลียรายคู่ของวตัถุประสงค์ในการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศทีแตกต่าง

กนัส่งผลต่อคุณภาพชีวติในการใชง้านเทคโนโลยสีารสนเทศทีแตกตา่งกนั (ดา้นเผยแพร่) (ต่อ) 

ดา้นการเผยแพร่ กลุ่ม J 
ดูแล

สุขภาพ 

โอกาส

ทาํงาน 

สนทนา/

Chat 

คน้ควา้

ขอ้มูล 

ความ

บนัเทงิ 

ซือ/ขายสินคา้ 

ธุรกรรมการเงิน 
อนื ๆ 

กลุ่ม I Mean 4.19 4.17 4.29 4.05 4.02 4.54 4.25 

คน้ควา้ขอ้มูล 4.05 
   - 0.03 -0.48 -0.10 

    (0.71) (0.00*) (0.54) 

ความบนัเทิง  4.02 
    - -0.52 -0.23 

        (0.00*) (0.47) 

ซือ/ขายสินคา้ 

ธุรกรรมการเงิน 
4.54 

     - 0.29 

      (0.38) 

อนื ๆ  4.25 
      - 

       

*มีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั 0.05 

จากตารางที 4.73 ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลียรายคู่ของวตัถุประสงค์ในการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ ทีแตกต่างกนัส่งผลต่อคุณภาพชีวิตในการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศทีแตกต่างกนั ดา้นการ

เผยแพร่ เป็นแบบรายคู่ พบว่า วตัถุประสงคใ์นการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศมีความพึงพอใจทีแตกต่าง

กนัอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติทีระดบั 0.05 มีจาํนวน 7 คู่ ไดแ้ก่ คู่ที 1 ดูแลสุขภาพ มีค่าเฉลียนอ้ยกว่า 

ซือ/ขายสินคา้ ธุรกรรมการเงิน โดยมีค่าระดบันยัสาํคญัเท่ากบั 0.04 มีผลต่างค่าเฉลียเท่ากบั 0.35 คู่ที 2 

โอกาสทาํงาน มีค่าเฉลียนอ้ยกวา่ ซือ/ขายสินคา้ ธุรกรรมการเงิน โดยมีค่าระดบันยัสาํคญัเท่ากบั 0.04 

มีผลต่างค่าเฉลียเท่ากับ 0.37 คู่ที 3 สนทนา/Chat มีค่าเฉลียมากกว่า ค้นควา้ข้อมูล โดยมีค่าระดับ

นยัสาํคญัเท่ากบั 0.02 มีผลต่างค่าเฉลียเท่ากบั 0.23 คู่ที 4 สนทนา/Chat มีค่าเฉลียมากกว่า ความบนัเทิง 

โดยมีค่าระดบันยัสาํคญัเท่ากบั 0.00 มีผลต่างค่าเฉลียเท่ากบั 0.27 คู่ที 5 สนทนา/Chat มีค่าเฉลียมากกวา่ 

ซือ/ขายสินคา้ ธุรกรรมการเงิน โดยมีค่าระดบันยัสาํคญัเท่ากบั 0.03 มีผลต่างค่าเฉลียเท่ากบั 0.25 คู่ที 6 

คน้ควา้ขอ้มลู มีค่าเฉลียนอ้ยกวา่ ซือ/ขายสินคา้ ธุรกรรมการเงิน โดยมีค่าระดบันยัสาํคญัเท่ากบั 0.00 มี

ผลต่างค่าเฉลียเท่ากบั 0.48 และคู่ที 7 ความบนัเทิง มีค่าเฉลียนอ้ยกวา่ ซือ/ขายสินคา้ ธุรกรรมการเงิน 

โดยมีค่าระดบันยัสาํคญัเท่ากบั 0.00 มีผลต่างค่าเฉลียเท่ากบั 0.52 
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ตารางท ี4.74  แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลียรายคู่ของวตัถุประสงค์ในการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศที

แตกต่างกันส่งผลต่อคุณภาพชีวิตในการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศทีแตกต่างกัน 

(ดา้นการใชง้านซาํ) 

ดา้นการใชง้านซาํ กลุ่ม J 
ดูแล

สุขภาพ 

โอกาส

ทาํงาน 

สนทนา/

Chat 

คน้ควา้

ขอ้มูล 

ความ

บนัเทงิ 

ซือ/ขายสินคา้ 

ธุรกรรมการเงิน 
อนื ๆ 

กลุ่ม I Mean 4.40 4.19 4.34 3.99 4.12 4.69 4.25 

ดูแลสุขภาพ 4.40 
- 0.22 0.07 0.42 0.28 -0.29 0.15 

 (0.17) (0.66) (0.00*) (0.06) (0.09) (0.65) 

โอกาสทาํงาน 4.19 
 - -0.15 0.20 0.06 -0.50 -0.06 

  (0.14) (0.06) (0.51) (0.00*) (0.84) 

สนทนา/Chat 4.34 
  - 0.35 0.21 -0.35 0.09 

   (0.00*) (0.01*) (0.00*) (0.79) 

คน้ควา้ขอ้มูล 3.99 
   - -0.14 -0.70 -0.26 

    (0.14) (0.00*) (0.42) 

ความบนัเทิง  4.12 
    - -0.57 -0.13 

     (0.00*) (0.69) 

ซือ/ขายสินคา้ 

ธุรกรรมการเงิน 
4.69 

     - 0.44 

      (0.19) 

อนื ๆ  4.25 
      - 

       

*มีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั 0.05 

จากตารางที 4.74 ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลียรายคู่ของวตัถุประสงค์ในการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ ทีแตกต่างกนัส่งผลต่อคุณภาพชีวิตในการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศทีแตกต่างกนั ดา้นการ

ใช้งานซํา เป็นแบบรายคู่ พบว่า วตัถุประสงค์ในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศมีความพึงพอใจที

แตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติทีระดับ 0.05 มีจาํนวน 7 คู่ ไดแ้ก่ คู่ที 1 ดูแลสุขภาพ มีค่าเฉลีย

มากกว่า คน้ควา้ขอ้มูล โดยมีค่าระดบันยัสาํคญัเท่ากบั 0.00 มีผลต่างค่าเฉลียเท่ากบั 0.42 คู่ที 2 โอกาส

ทาํงาน มีค่าเฉลียนอ้ยกวา่ ซือ/ขายสินคา้ ธุรกรรมการเงิน โดยมีค่าระดบันยัสาํคญัเท่ากบั 0.00 มีผลต่าง

ค่าเฉลียเท่ากับ 0.50 คู่ที 3 สนทนา/Chat มีค่าเฉลียมากกว่า คน้ควา้ขอ้มูล โดยมีค่าระดบันัยสําคัญ

เท่ากบั 0.00 มีผลต่างค่าเฉลียเท่ากบั 0.35 คู่ที 4 สนทนา/Chat มีค่าเฉลียมากกวา่ ความบนัเทิง โดยมีค่า

ระดบันยัสําคญัเท่ากับ 0.01 มีผลต่างค่าเฉลียเท่ากบั 0.21 คู่ที 5 สนทนา/Chat มีค่าเฉลียมากกว่า ซือ/

ขายสินคา้ ธุรกรรมการเงิน โดยมีค่าระดบันัยสําคญัเท่ากบั 0.00 มีผลต่างค่าเฉลียเท่ากบั 0.35 คู่ที 6 
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คน้ควา้ขอ้มลู มีค่าเฉลียนอ้ยกวา่ ซือ/ขายสินคา้ ธุรกรรมการเงิน โดยมีค่าระดบันยัสาํคญัเท่ากบั 0.00 มี

ผลต่างค่าเฉลียเท่ากับ 0.70 และคู่ที 7 ความบนัเทิง มีค่าเฉลียนอ้ยกว่า ซือ/ขายสินคา้ ธุรกรรมการเงิน 

โดยมีค่าระดบันยัสาํคญัเทา่กบั 0.00 มีผลต่างค่าเฉลียเท่ากบั 0.57 

สมมติฐานที 3.3 อุปกรณ์ในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทีแตกต่างกันส่งผลต่อระดับ

คุณภาพชีวติในการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศทีแตกต่างกนั 

H0: อุปกรณ์ในการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศทีแตกต่างกนัส่งผลต่อระดบัคุณภาพชีวิตในการ

ใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศทีไมแ่ตกต่างกนั 

H1: อุปกรณ์ในการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศทีแตกต่างกนัส่งผลต่อระดบัคุณภาพชีวิตในการ

ใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศทีแตกต่างกนั 

 

ตารางท ี4.75  แสดงข้อมูลการทดสอบความแตกต่างระหว่างลักษณะการใช้งานเทคโนโลยี

สารสนเทศส่งผลต่อระดบัคุณภาพชีวิตในการใชง้านเทคโนโลยีสารสนเทศทีแตกต่าง

กนั จาํแนกตามอุปกรณ์ในการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ 

คุณภาพชีวิต แหล่งความแปรปรวน SS df MS F Sig. 

1. ดา้นร่างกาย 

ระหว่างกลุ่ม 3.566 3 1.189 2.640 0.049* 

ภายในกลุ่ม 187.281 416 0.450   

รวม 190.848 419    

2. ดา้นจิตใจ 

ระหว่างกลุ่ม 2.655 3 0.885 1.825 0.142 

ภายในกลุ่ม 201.759 416 0.485   

รวม 204.414 419    

3. ดา้นสัมพนัธภาพกบัสงัคม 

ระหว่างกลุ่ม 3.556 3 1.185 3.148 0.025* 

ภายในกลุ่ม 156.622 416 0.376   

รวม 160.178 419    

4. ดา้นสิงแวดลอ้ม 

ระหว่างกลุ่ม 0.058 3 0.019 0.036 0.991 

ภายในกลุ่ม 224.692 416 0.540   

รวม 224.749 419    

5. ดา้นการบอกต่อ 

ระหว่างกลุ่ม 2.373 3 0.791 1.933 0.124 

ภายในกลุ่ม 170.235 416 0.409   

รวม 172.607 419    
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ตารางที 4.75  แสดงข้อมูลการทดสอบความแตกต่างระหว่างลักษณะการใช้งานเทคโนโลยี

สารสนเทศส่งผลต่อระดับคุณภาพชีวิตในการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศที

แตกต่างกนั จาํแนกตามอุปกรณ์ในการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ (ต่อ) 

คุณภาพชีวิต แหล่งความแปรปรวน SS df MS F Sig. 

6. ดา้นการเผยแพร่ 

ระหว่างกลุ่ม 2.709 3 0.903 2.171 0.091 

ภายในกลุ่ม 173.040 416 0.416   

รวม 175.749 419    

7. ดา้นการใชง้านซาํ 

ระหว่างกลุ่ม 6.301 3 2.100 4.850 0.003* 

ภายในกลุ่ม 180.134 416 0.433   

รวม 186.435 419    

ภาพรวม 

ระหว่างกลุ่ม 1.682 3 0.561 2.123 0.097 

ภายในกลุ่ม 109.873 416 0.264   

รวม 111.555 419    

*มีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั 0.05 

 จากตารางที 4.75 ผลการทดสอบความแตกต่างระหว่างอุปกรณ์ในการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศทีแตกต่างกนัส่งผลต่อคุณภาพชีวิตในการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ทาํการทดสอบ

โดยการใช้สถิติ One-way ANOVA เพือทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลียของประชากรมากกว่า 2 

กลุ่ม ผลการวิเคราะห์พบว่าอุปกรณ์ทีแตกต่างกันส่งผลต่อระดับความพึงพอใจในการใช้งาน

เทคโนโลยีสารสนเทศในภาพรวมไม่แตกต่างกนั โดยมีค่าระดบันัยสําคญัเท่ากบั 0.097 ซึงมากกว่า

ระดับนัยสําคัญ 0.05 สรุปได้ว่า อุปกรณ์ในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทีแตกต่างกันส่งผลต่อ

คุณภาพชีวติในการใชง้านเทคโนโลยีสารสนเทศไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั 0.05 

 เมือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า ดา้นร่างกาย ผลการทดสอบ มีค่าระดบันยัสําคญัเท่ากับ  

0.049 ซึงนอ้ยกวา่ระดบันยัสาํคญั 0.05 จึงสรุปไดว้า่ อปุกรณ์ในการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศทีแตกต่าง

กนัส่งผลต่อคุณภาพชีวิตในการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศทีแตกต่างกนั ในดา้นร่างกาย จึงไดท้าํการ

ทดสอบความแตกต่างรายคู่ดว้ยวิธี (Least Significant Difference) LSD ดงัแสดงในตารางที 4.76 

 ดา้นสัมพนัธภาพกบัสังคม ผลการทดสอบ มีค่าระดบันยัสาํคัญเท่ากบั 0.025 ซึงนอ้ยกว่า

ระดับนัยสําคัญ 0.05 จึงสรุปได้ว่า อุปกรณ์ในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทีแตกต่างกันมีผลต่อ

คุณภาพชีวิตในการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านสัมพนัธภาพกับสังคมทีแตกต่างกันอย่างมี

นยัสาํคญัทางสถิติที 0.05 จึงไดท้ดสอบความแตกต่างรายคู่ดว้ยวิธี (Least Significant Difference) LSD 

ดงัแสดงในตารางที 4.77 
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 ด้านการใช้งานซาํ ผลการทดสอบ มีค่าระดับนัยสําคัญเท่ากับ 0.003 ซึงน้อยกว่าระดับ

นยัสาํคญั 0.05 จึงสรุปไดว้่า อุปกรณ์ในการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศทีแตกต่างกันส่งผลต่อคุณภาพ

ชีวติในการใชง้านเทคโนโลยีสารสนเทศทีแตกต่างกนั ในดา้นการใชง้านซาํ จึงไดท้าํการทดสอบความ

แตกต่างรายคู่ดว้ยวิธี (Least Significant Difference) LSD ดงัแสดงในตารางที 4.78 

 

ตารางท ี4.76  แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลียรายคู่ของอุปกรณ์ในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที

แตกต่างกันส่งผลต่อคุณภาพชีวิตในการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศทีแตกต่างกัน 

(ดา้นร่างกาย) 

ดา้นร่างกาย กลุ่ม J คอมพวิเตอร์ตงัโต๊ะ มือถือสมาร์ทโฟน โน๊ตบุค๊ อนื ๆ 

กลุ่ม I Mean 3.82 4.02 3.73 3.83 

คอมพวิเตอร์ตงัโต๊ะ 3.82 
- -0.20 0.93 -0.01 

 (0.03*) (0.57) (0.97) 

มือถือสมาร์ทโฟน 4.02 
 - 0.29 0.19 

  (0.04*) (0.62) 

โน๊ตบุค๊ 3.73 
  - -0.84 

   (0.79) 

อนื ๆ 3.83 
   - 

    

*มีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั 0.05 

จากตารางที 4.76 ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลียรายคู่ของอุปกรณ์ในการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ ทีแตกต่างกนัส่งผลต่อคุณภาพชีวิตในการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศทีแตกต่างกัน ดา้น

ร่างกาย เป็นแบบรายคู่ พบวา่ อุปกรณ์ในการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศมีความพึงพอใจทีแตกต่างกัน

อย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั 0.05 มีจาํนวน 2 คู่ ไดแ้ก่ คู่ที 1 คอมพิวเตอร์ตงัโต๊ะ มีค่าเฉลียน้อยกว่า  

มือถือสมาร์ทโฟน โดยมีค่าระดบันยัสาํคญัเท่ากบั 0.03 มีผลต่างค่าเฉลียเทา่กบั 0.20 คู่ที 2 มือถือสมาร์ทโฟน  

มีค่าเฉลียมากกวา่ โน๊ตบุ๊ค โดยมีค่าระดบันัยสาํคญัเท่ากบั 0.04 มีผลต่างค่าเฉลียเท่ากบั 0.29  

 

 

 

 

 



146 

ตารางท ี4.77  แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลียรายคู่ของอุปกรณ์ในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที

แตกต่างกันส่งผลต่อคุณภาพชีวิตในการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศทีแตกต่างกัน 

(ดา้นสัมพนัธภาพกบัสังคม) 

ดา้นสัมพนัธภาพกบั

สงัคม 
กลุ่ม J คอมพวิเตอร์ตงัโต๊ะ 

มือถือสมาร์ท

โฟน 
โน๊ตบุค๊ อนื ๆ 

กลุ่ม I Mean 4.06 4.25 4.52 4.17 

คอมพวิเตอร์ตงัโต๊ะ 4.06 
- -0.18 -0.46 -0.10 

 (0.03*) (0.00*) (0.77) 

มือถือสมาร์ทโฟน 4.25 
 - -0.27 0.08 

  (0.04*) (0.82) 

โน๊ตบุค๊ 4.52 
  - 0.35 

   (0.34) 

อนื ๆ 4.17 
   - 

    

*มีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั 0.05 

จากตารางที 4.77 ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลียรายคู่ของอุปกรณ์ในการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศทีแตกต่างกันส่งผลต่อคุณภาพชีวิตในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทีแตกต่างกัน ดา้น

สัมพนัธภาพกบัสังคม เป็นแบบรายคู่ พบว่า อุปกรณ์ในการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศมีความพึงพอใจ

ทีแตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติทีระดบั 0.05 มีจาํนวน 3 คู่ ไดแ้ก่ คู่ที 1 คอมพิวเตอร์ตงัโต๊ะ มี

ค่าเฉลียนอ้ยกวา่  มือถือสมาร์ทโฟน โดยมีค่าระดบันยัสาํคญัเท่ากบั 0.03 มีผลต่างค่าเฉลียเท่ากบั 0.18 

ที 2 คอมพิวเตอร์ตงัโต๊ะ มีค่าเฉลียน้อยกว่า โน๊ตบุ๊ค โดยมีค่าระดับนัยสําคัญเท่ากับ 0.00 มีผลต่าง

ค่าเฉลียเท่ากับ 0.46 คู่ที 3 มือถือสมาร์ทโฟน มีค่าเฉลียน้อยกว่า โน๊ตบุ๊ค โดยมีค่าระดับนัยสําคัญ

เท่ากบั 0.04 มีผลต่างค่าเฉลียเท่ากบั 0.27 
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ตารางท ี4.78  แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลียรายคู่ของอุปกรณ์ในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที

แตกต่างกนัส่งผลต่อคุณภาพชีวิตในการใชง้านเทคโนโลยีสารสนเทศทีแตกต่างกนั (ดา้น

การใชง้านซาํ) 

ดา้นการใชง้านซาํ กลุ่ม J คอมพิวเตอร์ตงัโตะ๊ มือถือสมาร์ทโฟน โน๊ตบุค๊ อนื ๆ 

กลุ่ม I Mean 3.95 4.28 4.16 3.67 

คอมพวิเตอร์ตงัโต๊ะ 3.95 
- -0.33 -0.21 0.28 

 (0.00*) (0.20) (0.47) 

มือถือสมาร์ทโฟน 4.28 
 - 0.12 0.61 

  (0.41) (0.11) 

โน๊ตบุค๊ 4.16 
  - 0.49 

   (0.22) 

อนื ๆ 3.67 
   - 

    

*มีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั 0.05 

จากตารางที 4.78 ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลียรายคู่ของอุปกรณ์ในการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ ทีแตกต่างกนัส่งผลต่อคุณภาพชีวิตในการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศทีแตกต่างกนั ดา้นการ

ใชง้านซาํ เป็นแบบรายคู่ พบวา่ อุปกรณ์ในการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศมีความพึงพอใจทีแตกต่างกัน

อย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั 0.05 มีจาํนวน 1 คู่ ไดแ้ก่ คอมพิวเตอร์ตงัโต๊ะ มีค่าเฉลียนอ้ยกว่า  มือถือ

สมาร์ทโฟน โดยมีค่าระดบันยัสาํคญัเท่ากบั 0.00 มีผลต่างค่าเฉลียเท่ากบั 0.33   

 

4.2  ผลการวิเคราะห์ข้อมูล  

 

ตารางท ี4.79  สรุปผลการทดสอบสมติฐานที 1  

ขอ้มูลดา้นประชากรศาสตร์ 
ความพึงพอใจในการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ 

สถิติ p-value สมตฐิานรอง (H1) 

เพศ t-test 0.002* ยอมรับ 

อาย ุ One-way ANOVA 0.078 ปฎิเสธ 

ประเภทความพิการ One-way ANOVA 0.561 ปฎิเสธ 

ระยะเวลาของความพกิาร One-way ANOVA 0.533 ปฎิเสธ 

ระดบัการศึกษาสูงสุด One-way ANOVA 0.000* ยอมรับ 

*มีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั 0.05 
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 จากตารางที 4.79 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามทีมีขอ้มูลดา้นประชากรศาสตร์ดา้นเพศและ

ระดบัการศึกษา ทีต่างกนัมีความพึงพอใจในการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศแตกต่างกนั อยา่งมีนยัสําคัญที

ระดบั 0.05 

 ส่วนผูต้อบแบบสอบถามทีมีข้อมูลประชากรศาสตร์ดา้นอายุ ประเภทความพิการ และ

ระยะเวลาของความพิการทีต่างกนัมีความพึงพอใจในการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศไม่แตกต่างกนั 

 

ตารางท ี4.80  สรุปผลการทดสอบสมติฐานที 2  

ลกัษณะการใชง้านเทคโนโลยสีารสนเทศ 
ความพึงพอใจในการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ 

สถิติ p-value สมตฐิานรอง (H1) 

จาํนวนชวัโมงในการใช ้ One-way ANOVA 0.077 ปฎิเสธ 

ช่วงเวลาทีใช ้ One-way ANOVA 0.009* ยอมรับ 

วตัถุประสงคที์ใช ้ One-way ANOVA 0.000* ยอมรับ 

สถานทีทีใช ้ One-way ANOVA 0.031* ยอมรับ 

*มีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั 0.05 

 จากตารางที 4.80 พบว่าผูต้อบแบบสอบถามทีมีข้อมูลดา้นลกัษณะการใชง้านเทคโนโลยี

สารสนเทศดา้น ช่วงเวลาทีใช ้วตัถุประสงคที์ใช ้และสถานทีใช ้ทีแตกต่างกนัมีความพึงพอใจในการ

ใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศแตกต่างกนั อยา่งมีนยัสาํคญัทีระดบั 0.05 

 ส่วนผูต้อบแบบสอบถามทีมีข้อมูลดา้นลกัษณะการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศจาํนวน

ชวัโมงในการใช ้ทีต่างกนัมีความพึงพอใจในการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศไม่แตกต่างกนั 

 

ตารางท ี4.81  สรุปผลการทดสอบสมติฐานที 3  

ลกัษณะการใชง้านเทคโนโลยสีารสนเทศ 
คุณภาพชีวิตคนพิการ 

สถิติ p-value สมตฐิานรอง (H1) 

จาํนวนชวัโมงในการใช ้ One-way ANOVA 0.007* ยอมรับ 

วตัถุประสงคที์ใช ้ One-way ANOVA 0.000* ยอมรับ 

อปุกรณ์ One-way ANOVA 0.097 ปฎิเสธ 

*มีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั 0.05 

 จากตารางที 4.81 พบว่าผูต้อบแบบสอบถามทีมีข้อมูลดา้นลกัษณะการใชง้านเทคโนโลยี

สารสนเทศดา้นจาํนวนชวัโมงในการใชแ้ละวตัถุประสงค์ที ทีต่างกนัมีผลต่อคุณภาพชีวิตคนพการ

แตกต่างกนั อยา่งมีนยัสาํคญัทีระดบั 0.05 
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 ผูต้อบแบบสอบถามทีมีขอ้มูลดา้นลกัษณะการใชง้านเทคโนโลยีสารสนเทศดา้นอปุกรณ์ใน

การใช ้ทีต่างกนัมีผลต่อคุณภาพชีวิตคนพการไม่แตกต่างกนั 

 สมมติฐานที 4  ความพึงพอใจในการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศมีความสัมพันธ์กับ

คุณภาพชีวติคนพิการ  

 H0: ความพึงพอใจในการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศไม่มีความสัมพนัธ์กบัคุณภาพชีวิตคน

พิการ 

 H1: ความพึงพอใจในการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศมีความสัมพนัธ์กบัคุณภาพชีวิตคน

พิการ 

 การทดสอบสมมติฐานโดยวิธีการวิเคราะห์หาความสัมพนัธ์ระหว่างความพึงพอใจในการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศและคุณภาพชีวิตคนพิการ โดยใชส้ถิติทดสอบค่าสมัประสิทธิสหสัมพนัธ์เพียร์สัน 

(Pearson’s Product Moment Correlation Coefficient) 

 การทดสอบสมมติฐานครังนีใชน้ัยสําคญัทางสถิติทีระดบั 0.05 ผลการทดสอบจะยอมรับ

สมมติฐาน H1 ก็ตอ่เมือ ค่านยัสาํคญั Sig. (2-tailed) ทีไดจ้ากการทดสอบมีค่านอ้ยกวา่ 0.05 

 

ตารางท ี4.82  สรุปผลการทดสอบสมมติฐานที 4 

ความพึงพอใจในการ

ใชเ้ทคโนโลยี

สารสนเทศ 

คุณภาพชีวิตคนพิการ 

ดา้น

ร่างกาย 

ดา้น

จิตใจ 

ดา้น

สัมพนัธภาพ

กบัสงัคม 

ดา้น

สิงแวดลอ้ม 

ดา้น

การ

บอกต่อ 

ดา้นการ

เผยแพร่ 

ดา้นการ

ใชง้าน

ซาํ 

โดยรวม 

1. เสมอภาค เท่าเทียม 0.367** 0.214** 0.218** 0.208** 0.295** 0.296** 0.250** 0.341** 

2. รวดเร็ว ทนัต่อเวลา 0.473** 0.455** 0.621** 0.483** 0.564** 0.531** 0.466** 0.662** 

3. เพียงพอ 0.180** 0.254** 0.112* 0.164** 0.138** 0.259** 0.160** 0.236** 

4. บริการต่อเนือง 0.464** 0.438** 0.586** 0.374** 0.564** 0.543** 0.506** 0.638** 

5. ความกา้วหนา้ 0.461** 0.424** 0.581** 0.399** 0.560** 0.544** 0.500** 0.638** 

6. ประโยชน์ทีไดรั้บ 0.389** 0.400** 0.620** 0.399** 0.555** 0.509** 0.437** 0.608** 

โดยรวม 0.560** 0.523** 0.630** 0.478** 0.626** 0.639** 0.546** 0.737** 

** มีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั 0.01 

* มีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั 0.05 
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 จากตารางที 4.82 พบว่าความพึงพอใจดา้นต่าง ๆ ไดแ้ก่ ความเสมอภาค เท่าเทียม รวดเร็ว

ทนัต่อเวลา เพียงพอ บริการต่อเนือง ความกา้วหนา้ และประโยชนที์ไดรั้บ มีความสัมพนัธ์กับคุณภาพ

ชีวิตคนพิการ โดยภาพรวมอย่างมีนัยสําคัญทีระดับ 0.05 และระดับ 0.01 โดยมีความสัมพันธ์กับ

คุณภาพชีวิตคนพิการในดา้นต่าง ๆ ไดแ้ก่ ดา้นร่างกาย ดา้นจิตใจ ด้านสัมพนัธภาพกับสังคม ดา้น

สิงแวดลอ้ม ดา้นการบอกต่อ ดา้นการเผยแพร่ ดา้นการใชง้านซาํ โดยผูต้อบแบบสอบถามมีความพึง

พอใจการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศในดา้นความรวดเร็ว ทนัต่อเวลามีความสัมพนัธ์กบัคุณภาพชีวิตคน

พิการดา้นสัมพนัธภาพกบัสังคมสูงทีสุด และความพึงพอใจการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ ดา้นความ

เพยีงพอมีความสัมพนัธ์กบัคุณภาพชีวิตคนพิการในดา้นสัมพนัธภาพกบัสังคมนอ้ยทีสุด  

 สรุปผลการวเิคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ 

กลุ่มตัวอย่างเชิงคุณภาพทีใช้ในการวิจัยครังนี ผูศึ้กษาใช้วิธีการคัดเลือกแบบเจาะจง 

(Purposive Sampling) ซึงประกอบดว้ยคนพิการทางการเคลือนไหวทีสูญแขน สูญเสียขา และการทรงตัว

(วีลแชร์) จาํนวน 5 คน ผูศึ้กษาได้ทาํการวิเคราะห์ขอ้มูลทีไดม้าจากการบนัทึกการสนทนา โดยนํา

เนือหาทีไดจ้ากการสนทนามาทาํการวิเคราะห์ จดัหมวดหมู่ และทาํการเขียนสรุปผลการสนทนา เป็น

การพรรณนาวิเคราะห์ (Descriptive Analysis)  

ตอนที 1 ผลการสัมภาษณ์ข้อมลูส่วนบคุคลของคนพกิารทางการเคลือนไหว 

จากการสัมภาษณ์คนพิการทางการเคลือนไหวทีมีความพิการการสูญเสียแขน สูญเสียขา 

และสูญเสียการทรงตวั (วลีแชร์) จาํนวน 5 คน พบวา่เป็นเพศชาย จาํนวน 4 คน และเพศหญิง จาํนวน 

1 คน อายอุยูใ่นช่วงระหว่าง 26-35 ปี ระยะเวลาของความพิการมากกวา่ 20 ปี ขึนไป ระดบัการศึกษา

มธัยมศึกษา รายไดอ้ยูร่ะหว่าง 5,000-10,000 บาท ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพพนกังานบริษทัเอกชน 

ตอนที 2 แนวคําถามเกียวกับความสัมพันธ์ระหว่างความพึงพอใจในการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศกับคุณภาพชีวติคนพกิาร  

จา กข้อมูล ก า รใ ห้สัม ภ า ษณ์ข อ ง ค นพิ กา ร ทา ง กา ร เ ค ลือ น ไห ว ที พักอ า ศัย อ ยู่ ใ น

กรุงเทพมหานคร นนทบุรี ปทุมธานีและสมุทรปราการ ผูศึ้กษาสามารถสรุปวัตถุประสงค์ในการใช้

งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ไดด้งันีคือ คนพิการทางการเคลือนไหวมีการใชง้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

ทีแตกต่างกันออกไปตามความตอ้งการ เช่น คนพิการที 1 กล่าวว่า “ ส่วนมากแลว้จะใช้ดูหนัง ดู 

Youtube ซะมากกว่า ยิงอยู่กะลูก ตอ้งเปิดการ์ตูนใหดู้เลย” คนพิการที 2 กล่าวว่า “เป็นคนติด Social 

Media ชอบ Chat กับเพือน ไม่ว่าจะเป็นทางเฟส ไลน์” แต่วตัถุประสงค์ในดา้นการซือ ขายสินค้า

ออนไลน์ เป็นดา้นทีคนพิการทางการเคลือนไหวทุกความพิการมีการใชที้เหมือนกนั เช่น คนที 2 กล่าวว่า 
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“ใชใ้นการซือของออนไลน์ lazada shoppee” คนที 3 กล่าวว่า “ใชท้าํธุรกิจขายของออนไลน์ ผ่าน 

Facebook Website โดยใชเ้ช็คยอดการโอนเงินของลูกคา้” 

 จา ก ข้อมูล กา รใ ห้สัม ภ า ษณ์ข อ งค นพิกา รทา งกา ร เ ค ลื อนไ ห วทีพักอา ศัย อ ยู่ ใ น

กรุงเทพมหานคร นนทบุรี ปทุมธานีและสมุทรปราการ ผูศึ้กษาสามารถสรุปปัญหาในการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ ไดด้งันีคือ คนพิการทางการเคลือนไหวมีปัญหาในการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศเนืองจาก

อุปกรณ์ในการใช้ไม่เพียงพอต่อความตอ้งการ เนืองจากรายไดข้องคนพิการมีไม่เพียงพอในการซือ

อุปกรณ์ทีมีประสิทธิภาพดีมาใช้ อีกทงับางครังยงัประสบปัญหาในเรืองของสัญญาณในการใช้

อินเทอร์เน็ตไม่ครอบคลุมในสถานทีใชง้าน เช่น คนพกิารที 1 กล่าววา่ “เครืองใหม่ทีสเปคมนัแรง  ๆก็แพง 

ไมมี่เงินซือ รายไดเ้ราก็ไม่เยอะมากมาย ตอ้งเก็บตงัค์อีกนาน กเ็ลยทนใช้เครืองเก่า ๆ ไปก่อน ค่อยว่ากนั” 

คนพิการที 4 กลา่ววา่ “มีในเรืองของอินเทอร์เน็ตและอุปกรณ์ บางทีสัญญาณรับไม่ได ้ทีบา้นสัญญาณ

ไม่ดี” และคนพิการที 5 กล่าวว่า “อยากใชบ้นมือถือเหมือนกนันะ แต่มือถือทีใชอ้ยูม่นัเก่าละ ลงอะไร

ไม่ค่อยได ้สงสยัตอ้งซือใหม่ แต่ราคามนักแ็พงอยู ่ เครืองทีมนัเร็ว ๆ” 

 จา ก ข้อมูล กา รใ ห้สัม ภ า ษณ์ข อ งค นพิกา รทา งกา ร เ ค ลื อนไ ห วทีพักอา ศัย อ ยู่ ใ น

กรุงเทพมหานคร นนทบุรี ปทุมธานีและสมุทรปราการ ผูศึ้กษาสามารถสรุปด้านความพงึพอใจในการ

ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  ไดด้งันีคือโดยภาพรวมคนพิการทางการเคลือนไหวมีความพึงพอใจในการ

ใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ ซึงจะทาํใหเ้กิดความสะดวกในการใชชี้วิตประจาํวนั สามารถทีจะประหยดั

ค่าใชจ่้าย โดยเฉพาะอยา่งยิงการเดินทาง ซึงทาํใหไ้ม่ตอ้งเสียเวลา และค่าใชจ่้ายในการเดินทาง อีกทงั

ยงัสามารถทีจะใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศซือขายสินคา้ ออนไลน์ไดอี้กดว้ย  ดงัคาํพูดของคนพิการที 4 

ทีว่า “พอใจมาก เพราะความสะดวก ดว้ยสภาพร่างกายทีนงัวีลแชร์ ทาํใหอุ้ปสรรคเยอะ เสียค่าใชจ่้าย

พอกบัทีซือทางอินเทอร์เน็ต ค่าส่งกบัค่าเดินทางก็พอกัน” คนพิการที 3 กล่าวว่า “ สะดวกสบายดี 

พอใจมาก เพราะทาํใหมี้รายไดม้ากขึน จากการขายของออนไลน์ ลูกคา้อยูบ่นอินเทอร์เนต็มาก” 

 จา ก ข้อมูล กา รใ ห้สัม ภ า ษณ์ข อ งค นพิกา รทา งกา ร เ ค ลื อนไ ห วทีพักอา ศัย อ ยู่ ใ น

กรุงเทพมหานคร นนทบุรี ปทุมธานีและสมุทรปราการ ผูศึ้กษาสามารถสรุปด้านการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศส่งผลต่อคุณภาพชีวิต ไดด้งันีคือ โดยภาพรวมการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศทาํใหค้นพิการ

มีคุณภาพชีวิตทีดีขึน โดยการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศทาํใหค้นพิการทางการเคลือนไหวสามารถลด

ปัญหาในการเดินทาง ซึงปัญหานีเป็นปัญหาหลักของคนพิการ เมือคนพิการสามารถทีจะใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เพือลดปัญหาในการเดินทางไดท้าํให้ประหยดัค่าใชจ่้ายในการเดินทาง 

และไม่ตอ้งเสียเวลาในการเดินทาง อีกทงัยงัสามารถทีจะประยุกต์ใชใ้นการสร้างรายไดใ้ห้กบัตนเอง

ไดอี้กดว้ย เช่น คาํพูดของคนพิการที 3 กล่าวว่า “ทาํใหล้ดค่าใชจ้่าย ค่าเดินทาง ในการทีเราจะไปทาํ
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ธุรกรรมทางดา้นการเงิน และมีรายไดเ้พิมเขา้มาจากการทีเราขายของออนไลน ์ไมต่อ้งไปเดินหาลูกคา้ 

ลูกคา้อยูใ่นนีอยูแ่ลว้” คาํพูดของคนพิการที 2 กล่าววา่ “โดยรวมชีวิตดีขึนนะ มนัทาํใหเ้ราใชชี้วิตง่าย

ขึน เช่น การซือของออนไลน์ หรือการโอนเงินผ่านมือถือ ทาํใหเ้ราไม่ตอ้งเสียเวลา ค่าใช้จ่ายในการ

เดินทาง” 

 จา ก ข้อมูลกา ร ให้สัมภ า ษณ์ ข องค นพิ กา รทา งกา ร เค ลือนไ ห วทีพักอา ศัย อ ยู่ ใ น

กรุงเทพมหานคร นนทบุรี ปทุมธานีและสมุทรปราการ ผูศึ้กษาสามารถสรุปความต้องการในการ

ปรับปรุงแก้ไขในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของคนพิการทางการเคลือนไหว ได้ดงันี คนพิการ

ทางการเคลือนไหวตอ้งการใหภ้าครัฐช่วยในการสนบัสนุนอุปกรณ์ในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

เช่น คอมพิวเตอร์  โนต้บุ๊ค มือถือ ในราคาทีไม่แพงมากทีคนพิการสามารถทีจะซือได ้ดงัคนพิการที 1 

ได้กล่าวว่า “อยากให้ภาครัฐมีการสนับสนุนพวกอุปกรณ์ในการใช้อินเทอร์เน็ตให้มากขึน เช่น 

คอมพิวเตอร์ โน๊ตบุ๊ค หรือไม่ก็มีราคาพิเศษสําหรับคนพิการ เพราะถา้ซือเองคงไม่ไหว” อีกทงัยงั

ตอ้งการใหภ้าครัฐสนับสนุนค่าใชจ่้ายในการใชง้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น ค่าใชจ่้ายทีตอ้งจ่ายราย

เดือน หรือใหค้นพิการสามารถทีจะใชง้านไดฟ้รี ดงัคาํพูดของคนพิการที 3 ไดก้ล่าววา่ “สนบัสนุนใน

เรืองค่าใชจ่้ายการใชอิ้นเทอร์เน็ต เพราะยงังยัเราก็ตอ้งจ่ายทุกเดือนอยู่แลว้ ให้เราสามารถทีจะใช้ฟรี

ในเรทประมาณไหนได”้ โดยอาจจะมีการกาํหนดความเร็วในการใชง้าน ส่วนอีกดา้นทีมีการตอ้งการ

ให้ไดรั้บการสนับสนุนคือกลุ่มคนพิการทางแขนทีมีปัญหาในการใช้งานอุปกรณ์ตอ้งการให้มีการ

ออกแบบการใชง้านใหค้นพิการทีสูญเสียแขนสามารถทีจะใชง้านไดง่้ายขึน ดงัคาํพูดของคนพิการที 2 

ไดก้ล่าวว่า “ อยากให้คิดคน้พวกอุปกรณ์ทีเหมาะสมกบัคนพิการทางแขน ทาํให้คนพิการทางแขน

สามารถใชง้านอุปกรณ์ไดส้ะดวก” 



153 

บทที 5 

สรุปผลการวิจัย การอภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 

 การศึกษาในครังนีมีวัตถุประสงค์เพือศึกษาความสัมพันธ์ความพึงพอใจในการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศกบัคุณภาพชีวิตคนพิการ การวิจยัหวัขอ้เรือง “ความสัมพนัธ์ระหว่างความพึง

พอใจการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศกบัคุณภาพชีวิตคนพิการ กรณีศึกษา คนพิการทางการเคลือนไหว” 

กลุ่มตัวอย่างคือ คนพิการทางการเคลือนไหว จาํนวน 420 คน ซึงสามารถสรุปผลการศึกษาแบ่ง

ออกเป็น 4 ส่วนดงันี 

5.1  สรุปผลการวิจยั 

5.2  การอภิปรายผลการวิจยั 

5.3  ขอ้จาํกดัในการวิจยั 

5.4  ขอ้เสนอแนะทีไดจ้ากการวจิยั 

 5.5  งานวจิยัทีเกียวเนืองในอนาคต 

 

5.1  สรุปผลการวจิยั  

 ส่วนที 1 ผลการวเิคราะห์ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคล 

 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย อยู่ในช่วงอายุอยู่ระหว่าง 26-35 ปี มี

ระยะเวลาของความพิการมากกว่า 20 ปีขึนไป ซึงมีการศึกษาในระดบัมัธยมศึกษา โดยมีรายได้อยู่

ระหวา่ง 5,001-10,000 บาท ประกอบอาชีพพนกังานหรือลูกจา้งบริษทัเอกชน มีการใชง้านเทคโนโลยี

สารสนเทศอยู่ที 3-4 ชวัโมง โดยใชใ้นช่วงเวลา 18.01-24 .00 น. วตัถุประสงค์เพือความบนัเทิง ดูหนงั 

ฟังเพลง เล่นเกมส์ สถานทีในการใชง้านเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นทีพกัอาศยั และใชง้านบนสมาร์ทโฟน 

 ส่วนที 2 ผลการวเิคราะห์ข้อมูลความพงึพอใจในการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 

 พบว่าค่าเฉลียและส่วนเบียงเบนมาตรฐานของความพึงพอใจในการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศโดยภาพรวม มีค่าอยู่ในระดบัมาก ดา้นทีมีค่าเฉลียสูงสุด ไดแ้ก่ ดา้นการให้บริการสะดวก

และรวดเร็ว ดา้นทีมีค่าเฉลียตาํสุด ไดแ้ก่ ดา้นการใหบ้ริการอยา่งเพียงพอ 
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 เมือพจิารณาเป็นรายด้านพบว่า   

 ดา้นการใหบ้ริการอย่างเท่าเทียม มีค่าเฉลียอยู่ในระดบัมาก โดยขอ้ทีมีค่าเฉลียสูงสุด ไดแ้ก่ 

สถานทีในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ สามารถเขา้ถึงไดง่้ายและมีความเหมาะสมกับความพิการ   

ขอ้ทีมีค่าเฉลียตาํสุด ไดแ้ก่ อปุกรณ์ทีใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศมีความเหมาะสมกบัสภาพความพิการ  

 ดา้นการให้บริการสะดวกและรวดเร็ว มีค่าเฉลียอยู่ในระดบัมากทีสุด ขอ้ทีมีค่าเฉลียสูงสุด 

ไดแ้ก่ บริการเทคโนโลยีสารสนเทศช่วยให้สามารถติดต่อสือสารไดอ้ย่างรวดเร็ว เช่น อินเทอร์เน็ต 

โซเชียลมีเดีย (เฟสบุ๊ค,ไลน)์ ขอ้ทีมีค่าเฉลียตาํสุด ไดแ้ก่ เทคโนโลยีสารสนเทศช่วยใหร้ับรู้ข่าวสารใน

ดา้นต่าง ๆ ไดอ้ยา่งรวดเร็ว  

 ดา้นการให้บริการอยา่งเพียงพอ มีค่าเฉลียในระดบัมาก ขอ้ทีมีค่าเฉลียสูงสุด ไดแ้ก่ อุปกรณ์

ทีใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น โทรศพัทเ์คลือนที คอมพิวเตอร์ มีเพียงพอต่อความตอ้งการ ขอ้ทีมี

ค่าเฉลียตาํสุด ไดแ้ก่ สถานทีให ้บริการในการใชเ้ทคโนโลยีสาร สนเทศมีเพียงพอต่อความตอ้งการ  

 ดา้นการใหบ้ริการอย่างต่อเนือง มีค่าเฉลียอยู่ในระดบัมากทีสุด ขอ้ทีมีค่าเฉลียสูงสุด ไดแ้ก่ 

เทคโนโลยีสารสนเทศ บริการเทคโนโลยีสารสนเทศช่วยใหส้ามารถรับ - ส่งขอ้มูลไดต้ลอดเวลา ขอ้ที

มีค่าเฉลียตาํสุด ไดแ้ก่ เทคโนโลยีสนเทศช่วยใหไ้ม่ขาดการติดต่อสือสาร 

 ดา้นการให้บริการทีมีความกา้วหน้า มีค่าเฉลียอยู่ในระดับมากทีสุด ขอ้ทีมีค่าเฉลียสูงสุด 

ไดแ้ก่ การพฒันาของเทคโนโลยีสารสนเทศทีมีการรับ-ส่งขอ้มูลไดร้วดเร็วขึน ส่งผลให้ทาํสิงต่าง ๆ ที

ต้องการได้ง่ายมากขึน ข้อทีมีค่าเฉลียตําสุด ได้แก่ การพฒันาของอุปกรณ์ในการใชเ้ทคโนโลยี

สารสนเทศทาํให้สามารถใชง้านสารสนเทศไดง่้ายมากขึน โดยไม่มีอุปสรรคกบัความพิการ 

 ดา้นประโยชน์ทีไดรั้บ มีค่าเฉลียอยู่ในระดับมาก ขอ้ทีมีค่าเฉลียสูงสุด ไดแ้ก่ เทคโนโลยี

สารสนเทศช่วยเพิมประสิทธิภาพในดาํรงชีวิตและประสิทธิภาพในการทาํงานของท่านใหดี้ยิงขึน ขอ้

ทีมีค่าเฉลียตาํสุด ไดแ้ก่ เทคโนโลยีสารสนเทศช่วยใหท่้าน ลดค่าใช้จ่าย อุปสรรค และระยะเวลาใน

การเดินทางของท่าน  

 ส่วนที 3 ผลการวเิคราะห์ข้อมูลคุณภาพชีวิตคนพกิารในการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 

 พบว่าค่าเฉลียและส่วนเบียงเบนมาตรฐานของคุณภาพชีวิตคนพิการในการใชเ้ทคโนโลยี

สารสนเทศ โดยภาพรวมมีค่าอยู่ในระดบัมาก ดา้นทีมีค่าเฉลียสูงสุด ไดแ้ก่ ดา้นสมัพนัธภาพกบัสังคม 

ดา้นทีมีค่าเฉลียตาํสุด ไดแ้ก่ ดา้นร่างกาย  
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 เมือพจิารณาเป็นรายด้านพบว่า   

 ดา้นร่างกาย มีค่าเฉลียอยู่ในระดบัมาก ขอ้ทีมีค่าเฉลียสูงสุด ไดแ้ก่ เทคโนโลยีสารสนเทศมี

ส่วนช่วยใหก้ารพกัผ่อนทาํไดดี้มากยิงขีน ขอ้ทีมีค่าเฉลียตาํสุด ไดแ้ก่ เทคโนโลยีสารสนเทศช่วยให้

สามารถดาํรงชีวิตอิสระได ้โดยไม่ตอ้งพึงพาผูอื้น  

 ดา้นจิตใจ มีค่าเฉลียอยู่ในระดับมาก ขอ้ทีมีค่าเฉลียสูงสุด ไดแ้ก่ เทคโนโลยีสารสนเทศ

สามารถทาํให้ท่านรู้สึกผ่อนคลายได ้เมือท่านรู้สึกมีความเครียด ขอ้ทีมีค่าเฉลียตาํสุด ไดแ้ก่ สามารถ

นาํเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชใ้นการจดัการกบัความเศรา้ ความกงัวลไดดี้ยิงขีนโดยไม่ตอ้งพึงพาผูอื้น  

 ดา้นสมัพนัธภาพกบัสังคม มีค่าเฉลียอยูใ่นระดบัมาก ขอ้ทีมีค่าเฉลียสูงสุด ไดแ้ก่ เทคโนโลยี

สารสนเทศมีส่วนช่วยทาํให้ท่านสามารถติดต่อสือสารกบับุคคลรอบขา้งไดอ้ย่างรวดเร็วและง่ายดาย 

ขอ้ทีมีค่าเฉลียตาํสุด ไดแ้ก่ การใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศมีส่วนช่วยให้ท่านสามารถมีส่วนร่วมในการ

ทาํกิจกรรมต่าง ๆ กบัสงัคมไดด้ียงิขึน  

 ด้านสิงแวดล้อม มีค่าเฉลียอยู่ในระดับมาก ข้อทีมีค่าเฉลียสูงสุด ได้แก่ เทคโนโลยี

สารสนเทศช่วยให้วางแผนเดินทางไปในสถานทีต่าง ๆ ทีตอ้งการได้ดียิงขึน ข้อทีมีค่าเฉลียตาํสุด 

ไดแ้ก่ สามารถใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศในการวางแผนการเดินทางได ้

 ด้านการบอกต่อ มีค่าเฉลียอยู่ในระดับมาก ข้อทีมีค่าเฉลียสูงสุด ไดแ้ก่ เมือไดรั้บบริการ

สารสนเทศทีมีประโยชน์ ต้องการบอกต่อให้กับบุคคลทีรู้จัก ข้อทีมีค่าเฉลียตาํสุด ได้แก่ สามารถใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศในการบอกต่อเรืองราวต่าง ๆ แก่บุคคลรอบขา้งไดเ้ป็นอยา่งดี 

 ด้านการเผยแพร่ มีค่าเฉลียอยู่ในระดับมาก ขอ้ทีมีค่าเฉลียสูงสุด สามารถนาํเทคโนโลยี

สารสนเทศมาช่วยในการเรียนรู้เรืองราวต่าง ๆ ไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพมากขึน ข้อทีมีค่าเฉลียตาํสุด 

ไดแ้ก่ สามารถใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศในการช่วยเหลือผูอื้นหรือรับความช่วยเหลือจากผูอื้นได ้ 

 ดา้นการใชง้านซาํ มีค่าเฉลียอยู่ในระดบัมาก ขอ้ทีมีค่าเฉลียสูงสุด สามารถนาํเทคโนโลยีมา

ช่วยในการบันทึกจดจาํเรืองราวต่าง ๆ ทีตอ้งการไดดี้ยิงขึน ขอ้ทีมีค่าเฉลียตาํสุด ไดแ้ก่ สามารถใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศจากสถานทีต่าง ๆ เมือตอ้งการไดต้ลอดเวลา  

 ส่วนที 4 ผลการวเิคราะห์ข้อมูลเพอืทดสอบสมมติฐาน 

 สมมตฐิานท ี1 ลกัษณะด้านประชากรศาสตร์ทีแตกต่างกันส่งผลต่อความพึงพอใจในการใช้

เทคโนโลยสีารสนเทศทีแตกต่างกัน 

 ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า เพศ และระดบัการศึกษาทีแตกต่างกันมีผลต่อความพึง

พอใจในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศด้านภาพรวมแตกต่างกัน ส่วนอายุ ประเภทความพิการ 
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ระยะเวลาของความพิการทีแตกต่างกนัไม่มีผลต่อความพึงพอใจในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศดา้น

ภาพรวมทีแตกต่างกนั 

 สมมตฐิานท ี2  ลกัษณะการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศทีแตกต่างกันส่งผลต่อความพงึพอใจ

ในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทีแตกต่างกัน  

 ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า สถานที ช่วงเวลาในการใชแ้ละวตัถุประสงค์ในการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ มีผลต่อความพึงพอใจในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทีแตกต่างกัน ตวัแปร

ดา้นจาํนวนชวัโมงในการใช้ และอุปกรณ์ในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศมีผลต่อความพึงพอใจใน

การใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศไม่แตกต่างกนั 

สมมตฐิานท ี3  ลักษณะการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศทีแตกต่างกันส่งผลต่อคุณภาพชีวิตใน

การใช้เทคโนโลยสีารสนเทศทีแตกต่างกัน  

ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า จ ํานวนชัวโมงในการใช้และวตัถุประสงค์ในการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ มีผลต่อคุณภาพชีวิตคนพิการทีแตกต่างกนั ส่วนอุปกรณ์ในการใชเ้ทคโนโลยี

สารสนเทศมีผลต่อคุณภาพชีวติคนพกิารไมแ่ตกต่างกนั 

สมมตฐิานท ี4  ความพงึพอใจในการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศมคีวามสัมพันธ์กับคุณภาพ

ชีวติคนพกิาร  

 ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ความพึงพอใจในการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศ โดย

ภาพรวมมีความสัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตคนพิการ โดยมีความสัมพันธ์ไปในทิศทางเดียวกันใน

ระดบัสูง และพบว่า ความเสมอภาค เท่าเทียม ความรวดเร็ว ทนัต่อเวลา ความเพียงพอ ความบริการ

ต่อเนือง ความกา้วหนา้ ประโยชนที์ไดรั้บ มีความสมัพนัธ์กบัคุณภาพชีวติคนพกิารโดยภาพรวม 

 

5.2  การอภปิรายผลการวจิัย 

 ผลการศึกษาเรืองความสัมพนัธ์ระหว่างความพึงพอใจการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศกับ

คุณภาพชีวติคนพิการ กรณีศึกษา คนพิการทางการเคลือนไหว มีประเด็นทีนาํมาอภิปรายผล ดงันี 

1. ผลการวิเคราะห์ความแตกต่างของความพึงพอใจในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

จาํแนกตามขอ้มูลปัจจยัส่วนบุคคล โดยตงัเป็นสมมติฐานที 1 ไวว้่า ปัจจยัส่วนบุคคลทีแตกต่างกนั มี

ผลต่อความพึงพอใจในดา้นต่าง ๆ  ทีแตกต่างกนั ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ปัจจยัส่วนบุคคล

ดา้นเพศ และระดบัการศึกษา ทีต่างกัน มีความพึงพอใจในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศแตกต่างกัน

อย่างมีนัยสําคัญทีระดับ 0.05 อธิบายได้ว่า จากผลการวิจยัจะเห็นไดว่้า ปัจจยัส่วนบุคคลดา้นเพศ         

มีความพึงพอใจในการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ในภาพรวมมากกว่าเพศชาย อธิบายได้ว่า       
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กลุ่มคนพิการทางการเคลือนไหวเพศหญิง ส่วนมากต้องใชชี้วิตอยู่กับบา้น อยู่ภายใตก้ารดูแลของ

ครอบครัว พ่อแม่ พีนอ้ง ทาํใหไ้ม่มีอิสระในการใชชี้วิตของตนเอง เมือมีการพฒันาของเทคโนโลยี

สารสนเทศทาํให้สามารถมีอิสระในการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ทาํให้สามารถรับรู้ข้อมูล

ข่าวสารไดอ้ย่างรวดเร็วและตลอดเวลา อีกทงัยงัสามารถทีจะติดต่อสือสารกบัสังคมไดผ้่านโซเชียล

มีเดียต่าง ๆ  ทาํใหค้นพิการเพศหญิงมีความพึงพอใจในการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ ซึงสอดคลอ้งกบั

งานวิจยัของ คณะกรรมการวิจยัสถาบนั มหาวิทยาลยัรามคาํแหง (2554) เรือง ความพึงพอใจในการใช้

บริการเทคโนโลยีสารสนเทศของนักศึกษา มหาวิทยาลยัรามคาํแหง มหาวิทยาลยัรามคาํแหง สาขา

วิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวดันครศรีธรรมราช ทีกล่าวว่า นักศึกษาทีใช้บริการเทคโนโลยี

สารสนเทศ ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง เนืองจากเพศหญิงมกัชอบทาํงานและเอาใจใส่ทีจะคน้ควา้หา

ความรู้และหาขอ้มูลประกอบการเรียนในดา้นการศึกษามากกวา่เพศขาย 

2. ส่วนดา้นระดบัการศึกษา ของผูต้อบแบบสอบถามทีแตกต่างกัน มีความพึงพอใจใน

การใชง้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ในดา้นประโยชน์ทีไดรั้บ แตกต่างกัน จากผลการวิจยัจะเห็นว่า 

ระดบัการศึกษาระดับปริญญาตรีมีความพึงพอใจมากกว่าระดบัการศึกษาไม่ไดเ้รียน ประถมศึกษา 

มธัยมศึกษา ปวช.-ปวส. ซึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ เอมิการ เหมมินทร์ (2556) เรืองพฤติกรรมการ

ใชแ้ละความคิดเห็นเกียวกบัผลทีไดจ้ากการใชเ้ครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social Media) ของประชาชน

ในเขตกรุงเทพมหานคร ทีกล่าวว่า ประชาชนทีอายุน้อยและระดับการศึกษาตาํกว่าปริญญาตรี มี

ประสบการณ์ในการใชที้นอ้ยกวา่ประชาชนทีอายุมากกวา่และระดบัการศึกษาทีสูงกวา่ปริญญาตรีและ

สอดคลอ้งกบั อรรถพล กิตติธนาชยั (2555) เรืองพฤติกรรมการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศทีสมัพนัธ์ต่อ

สมรรถนะของนักเรียน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร (ฝ่ายมธัยม) ที

กล่าวว่า ลักษณะการเรียนรู้ทีสูงขึนจึงมีภาระงานทีมอบหมายหรือรายงานทีต้องใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศมากขึน และอายุทีเพิมขึนตามลาํดบัชนัการศึกษา ทีทาํใหวุ้ฒิภาวะเปลียนแปลง ดงันนัคน

พิการทีมีการศึกษาระดบัปริญญาตรี สามารถนาํเทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วยเพิมประสิทธิภาพในการ

ดาํรงชีวิต เช่น ลดค่าใชจ่้ายในการเดินทาง ลดปัญหาอุปสรรคและระยะเวลาในการเดินทางได ้อีกทงั

คนพิการสามารถนาํมาช่วยเพิมประสิทธิภาพในการทาํงาน จึงทาํให้ผูต้อบแบบสอบถามทีมีระดบั

การศึกษานอ้ยกว่าระดบัปริญญาตรีมีความพึงพอใจในการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศนอ้ยกว่าคนพิการ

ทีมีระดบัการศึกษาสูงกวา่ ดงันนัรัฐบาลควรใหก้ารสนบัสนุน ส่งเสริมใหค้นพิการไดร้ับการศึกษาให้

สูงทีสุด เพือทีจะทาํใหค้นพิการไดใ้ชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงจะทาํให้เกิด

ความพึงพอใจในการใชเ้ทคโนโลยีสูงขึน ดงันนัระดบัการศึกษาทีสูงหรือตาํ ยงัจะส่งผลใหค้วามพึง

พอใจในดา้นประโยชน์ทีไดรั้บ แตกต่างกนั 
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3. ดา้นประเภทของความพิการของผูต้อบแบบสอบถามทีแตกต่างกนั มีความพึงพอใจใน

การใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ ในดา้นการให้บริการอยา่งเสมอภาคและเท่าเทียม จากผลการวิจยัจะเห็น

ได้ว่า คนพิการทีสูญเสียแขนมีความพึงพอใจในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศน้อยกว่าคนพิการที

สูญเสียขาและคนพิการทีสูญเสียการทรงตวั (วลีแชร์) เนืองจากอุปกรณ์ทีคนพิการทีสูญเสียแขนใชไ้ม่

เหมาะสมกบัสภาพความพิการ เช่น การพิมพ ์ซึงทาํให้คนพิการทีสูญเสียแขนใช้งานอุปกรณ์ได้ไม่

สะดวก จาํเป็นตอ้งมีโปรแกรมเสริม ดงันนัควรมีการออกแบบหรือมีการพฒันาอุปกรณ์ในการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศทีทาํใหใ้หค้นพิการทีสูญเสียแขนสามารถทีจะใชช่้องทางอืนในการพิมพแ์ทน 

เช่น ใชค้าํสงัเสียงเพือใหพิ้มพต์วัอกัษรแทน 

4. ช่วงเวลาทีใช(้มากทีสุด) ของผูต้อบแบบสอบถามทีแตกต่างกนั มีความพึงพอใจในการ

ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ในดา้นการให้บริการอย่างเพียงพอ จากผลการวิจยัจะเห็นว่า ช่วงเวลาทีมี

ความพึงพอใจการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศแตกต่างกนั คือ ช่วงเวลา 06.01-12.00 น. และ 12.01-18.00 ซึง

จะมีความพึงพอใจมากกวา่ช่วงเวลา 18.01-24.00 น. เนืองจากช่วงเวลาทีมีความพึงพอใจมากกว่า เป็น

ช่วงเวลาทีผูต้อบแบบสอบถามมีการใชง้านเทคโนโลยีสารสนเทศในช่วงเวลาการทาํงาน ซึงจากการ

เก็บข้อมูลของผูต้อบแบบสอบถามจะเห็นได้ว่าผูต้อบแบบสอบถามเป็นคนพิการทีมีงานทําเป็น

พนกังานหรือลูกจา้งบริษทัเอกชนทาํให้สามารถทีจะใชส้ถานทีหรืออินเทอร์เน็ตจากหน่วยงานในการ

ใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศได้สะดวกกว่าการใช้งานในช่วงเวลา 18.01-24.00 น. ซึงไม่สอดคลอ้งกับ    

เอมิการ เหมมินทร์ (2556) เรืองพฤติกรรมการใชแ้ละความคิดเห็นเกียวกบัผลทีไดจ้ากการใชเ้ครือข่าย

สงัคมออนไลน ์(Social Media) ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร ทีกล่าวว่า ประชาชนส่วนใหญ่

มีการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ในช่วงเวลา 18.00-06.00 น. มากทีสุด โดยคนพิการใชเ้ทคโนโลยี

สารสนเทศในทีพกัอาศยั ซึงเป็นช่วงเวลาทีสามารถใชง้านไดส้ะดวกและยงัเป็นช่วงเวลาหลงัเลิกงาน 

สาเหตุทีไม่สอดคลอ้งมาจากผูต้อบแบบสอบถามในการวิจยัส่วนมากเป็นคนพิการทีทาํงานประจาํเป็น

พนักงานหรือลูกจา้งบริษทัเอกชน ทาํให้มีความพึงพอใจในการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศใน

ช่วงเวลา 06.01-12.00 น. และ 12.01-18.00 น. มากกวา่ช่วงเวลา 18.01-24.00 น.  ดงันนัช่วงเวลาในการ

ใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ ส่งผลใหค้วามพึงพอใจในดา้นการให้บริการอยา่งเท่าเทียม แตกต่างกนั 

5. วตัถุประสงคที์ใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศของผูต้อบแบบสอบถามทีแตกต่างกนั มีความ

พึงพอใจในการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศในดา้นการให้บริการอยา่งต่อเนือง ผลจากการวิจยัจะเห็นว่า 

วตัถุประสงค์ทีใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ ในดา้นการให้บริการอย่างต่อเนืองมากทีสุด คือ ซือ ขายสินคา้ 

ธุรกรรมทางการเงิน จะมีความพึงพอใจมากกวา่ การคน้ควา้หาขอ้มูล การหาโอกาสในการทาํงาน และ

ความบนัเทิง ดูหนงั ฟังเพลง เล่นเกมส์ สามารถทีจะอธิบายไดว้า่ การทีมีการพฒันาทางดา้นเทคโนโลยี
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สารสนเทศอย่างรวดเร็ว และต่อเนืองทาํใหค้นพิการสามารถนาํมาใชใ้หเ้กิดประโยชน์โดยเฉพาะอยา่ง

ยิงในดา้นการซือขายสินคา้ออนไลน ์(e-commerce) ซึงกาํลงัเป็นทีนิยมอย่างมากในปัจจุบนั โดยผ่าน

ช่องทาง Social Media ต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น Facebook, Line, Instagram, Twitter อีกทังย ังมีกา ร

สนบัสนุนจากภาครัฐในการส่งเสริมความรู้ในการขายสินคา้ออนไลน์ให้กบัคนพิการ เพือทีจะทาํให้

คนพิการมีคุณภาพชีวติทีดียิงขึน เช่น โครงการอบรมวิธีขายสินคา้ออนไลน์บนอีเบย ์สาํหรับคนพิการ 

ของกรมส่งเสริมและพฒันาคุณภาพชีวิตคนพิการ แต่การทีคนพิการจะเขา้ร่วมโครงการดงักล่าวก็ยงั

ประสบปัญหาในดา้นต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นเรืองสถานที การเดินทาง งบประมาณ ดงันนัรัฐบาลตอ้งให้

ความสาํคญักบัปัญหาดงักล่าว ในการทีจะมีการส่งเสริมความรู้ให้กบัคนพิการ เพือทีจะทาํใหค้นพิการ

สามารถเขา้ถึงโครงการต่าง ๆ ทีรัฐบาลจดัใหไ้ดอ้ย่างมีประสิทธิภาพมากทีสุด ดงันนัวตัถุประสงค์ใน

การใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ ส่งผลใหค้วามพึงพอใจในดา้นการใหบ้ริการอยา่งต่อเนือง แตกต่างกนั 

6. จาํนวนชวัโมงในการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ ของผูต้อบแบบสอบถาม มีคุณภาพชีวิต

ในการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ ในดา้นร่างกาย ดา้นการบอกต่อ ดา้นการเผยแพร่ และดา้นการใชง้านซาํ 

แตกต่างกนั จากผลการวิจยัจะเห็นวา่จาํนวนชวัโมงในการใชเ้ทคโนโลยีสารสนแทศ นอ้ยกว่า 1 ชวัโมง 

จะมีคุณภาพชีวิตน้อยกว่าจาํนวนชวัโมงในการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ ทีมากกว่า เนืองจากจาํนวน

ชวัโมงในการใชข้องผูต้อบแบบสอบถามหากมีการใชง้านมาก ๆ ยิงจะส่งผลใหเ้กิดประโยชน์ในการ

นาํเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชใ้หเ้กิดประโยชน์ในดา้นร่างกาย ดา้นการบอกต่อ ดา้นการเผยแพร่ และ

ด้านการใช้งานซํา ซึงจะส่งผลให้คุณภาพชีวิตดียิงขึน เช่น คนพิการสามารถทีจะนําเทคโนโลยี

สารสนเทศมาใชใ้นการเรียนรู้ บนัทึก จดจาํ สิงต่าง ๆ  ทาํใหมี้คนพิการมีคุณภาพชีวิตทีดีขึน ดงันัน

จาํนวนชวัโมงในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ส่งผลใหคุ้ณภาพชีวิตในดา้นการเผยแพร่ ดา้นร่างกาย 

ดา้นการบอกต่อ และดา้นการใชง้านซาํ แตกต่างกนั 

7. วตัถุประสงคที์ใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศของผูต้อบแบบสอบถามทีแตกต่างกนั มีผลต่อ

คุณภาพชีวิตคนพิการในการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศในดา้นร่างกาย ดา้นจิตใจ ดา้นสัมพนัธภาพกบั

สงัคม ดา้นสิงแวดลอ้ม ดา้นการบอกต่อ ดา้นการเผยแพร่ และดา้นการใชง้านซาํ ผลจากการวิจยัจะเห็น

ว่า วตัถุประสงคที์ใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศมากทีสุด ซือ ขายสินค้า ธุรกรรมทางการเงิน จะมีผลต่อ

คุณภาพชีวิตคนพิการ มากกว่า การคน้ควา้หาขอ้มูล การหาโอกาสในการทาํงาน และความบนัเทิง ดูหนงั 

ฟังเพลง เล่นเกมส์ สามารถทีจะอธิบายไดว้า่ ก่อนทีจะมีการพฒันาของเทคโนโลยีสารสนเทศคนพิการ

จะประสบกบัปัญหา อุปสรรค ในการทีจะซือหรือขายสินคา้ เพราะตอ้งมีการเดินทางเขา้มาเกียวขอ้ง 

หรือแมแ้ต่การทาํธุรกรรมทางการเงิน ไม่วา่จะเป็นการฝาก ถอน คนพิการตอ้งเดินทางไปยงัธนาคาร

เพือทาํธุรกรรมทางการเงินดงักล่าว ดว้ยการคมนาคมของประเทศไทยยงัไม่เอือต่อคนพิการอย่างเต็ม
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รูปแบบ โดยเฉพาะคนพิการทางการเคลือนไหว ทาํให้การเดินทางเป็นปัญหาทีสําคญัทีสุดของคน

พิการทางการเคลือนไหว อีกทงัคนพิการยงัต้องเสียเวลา ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง เพือไป ซือ ขาย

สินคา้หรือทาํธุรกรรมทางการเงิน แต่เมือมีพฒันาของเทคโนโลยีสารสนเทศทีรวดเร็ว ส่งผลให้คน

พิการสามารถทีจะนาํเทคโนโลยีเขา้มาช่วยจดัการในเรืองต่าง ๆ ได ้โดยเฉพาะอย่างยิงในดา้นการซือ 

ขายสินคา้ หรือการทาํธุรกรรมทางการเงิน ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต ส่งผลใหคุ้ณภาพชีวิตของคนพิการ

ดีขึน ไม่ตอ้งเสียเวลา เสียค่าใชจ่้ายในการเดินทาง อีกทงัยงัสามารถทีจะซือ ขายสินคา้ หรือทาํธุรกรรม

ทางการเงินไดต้ลอดเวลาผ่านอินเทอร์เน็ต ทาํใหไ้ม่ตอ้งประสบปัญหากบัการคมนาคมทียงัไม่เอือต่อ

คนพิการอย่างเต็มรูปแบบ ดงันนัวตัถุประสงคใ์นการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ ส่งผลใหคุ้ณภาพชีวิต

ในด้านร่างกาย ด้านจิตใจ ดา้นสัมพนัธภาพกับสังคม ด้านสิงแวดลอ้ม ด้านการบอกต่อ ดา้นการ

เผยแพร่ และดา้นการใชง้านซาํ แตกต่างกนั 

8. การวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างความพึงพอใจในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศกบั

คุณภาพชีวิตคนพิการ กรณีศึกษา คนพิการทางการเคลือนไหว โดยตงัเป็นสมมติฐานที 4 วา่ ความพึง

พอใจในการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศมีความสัมพนัธ์กบัคุณภาพชีวิตคนพิการ ผลการทดสอบสมมติฐาน

พบวา่ ความพึงพอใจในการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศโดยรวมมีความสมัพนัธ์กบัคุณภาพชีวิตคนพิการ  

จากปัจจยัความพึงพอใจในการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ ทงั 6 ดา้น พบวา่ ความพึงพอใจใน

ดา้นความรวดเร็ว ทนัต่อเวลา มีความสัมพนัธ์กบัคุณภาพชีวิตคนพิการ ด้านสัมพันธภาพกบัสังคม

สูงสุด หมายถึงการพฒันาของเทคโนโลยีสารสนเทศทีทาํใหค้นพิการสามารถทีจะรับรู้ขอ้มูลข่าวสาร

ต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็ว ทําให้คนพิการสามารถทีจะใช้เทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วยในการ

ติดต่อสือสาร หรือมีปฏิสัมพนัธ์กบัสงัคม มีส่วนร่วมในการทาํกิจกรรมต่าง ๆ กบัสงัคมไดดี้ยิงขึน เช่น 

Facebook, Line, Instagram, Twitter 

สาํหรับดา้นทีมีความสมัพนัธ์ตาํสุด ไดแ้ก่ ดา้นเพียงพอ โดยมีความสัมพนัธ์กบัคุณภาพชีวิต

ในภาพรวมอยูใ่นระดบัตาํ หมายถึงคนพิการมีปัญหาเรืองของอุปกรณ์ในการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ 

เช่น โทรศัพท์เคลือนที คอมพิวเตอร์ หรือสถานทีในการให้บริการ ไม่เพียงพอต่อความต้องการ 

เนืองจากคนพิการทีตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่จบการศึกษาระดบัมธัยมศึกษา มีรายไดเ้ฉลียไม่เกิน 

5,001-10,000 บาท ทาํใหปั้จจุบนัคนพิการไมส่ามารถทีจะมีกาํลงัในการจดัหาอุปกรณ์ หรือสถานทีใน

การใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศได้เพียงพอต่อความตอ้งการ ซึงสอดคลอ้งกับ ปัทมากร เนตยวิจิตร, 

กุลธิดา ทว้มสุข, กันยารัตน์ เควียเซ่น  (2558) ทีกล่าวว่า ปัญหาอุปสรรคในการใช้งานเทคโนโลยี

สารสนเทศของคนพิการ ทีพบคือ ขาดอุปกรณ์ เครืองมือทีเหมาะสมสาํหรับคนพิการแต่ละประเภท 

ดงันนัภาครัฐควรมีนโยบายในการส่งเสริม สนบัสนุนในดา้นเครืองมือ อุปกรณ ์ใหค้นพิการสามารถที
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จะนาํมาใชง้านเทคโนโลยีสารสนเทศไดอ้ย่างทวัถึง หรือมีการส่งเสริมให้คนพิการมีงานทาํเพิมมาก

ขึน ถึงแมใ้นปัจจุบันจะมี พระราชบัญญติัส่งเสริมและพฒันาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 ที

กาํหนดให ้นายจา้งหรือเจา้ของสถานประกอบการทวัไปทีมีลูกจา้งตงัแต่ 100 คนขึนไปใหร้ับคนพิการ

ทีสามารถทาํงานไดไ้ม่ว่าจะอยู่ตาํแหน่งใดในอตัราส่วนลูกจา้ง 100 คนต่อคนพิการ 1 คน เศษของ

ลูกจา้ง 100 คน หากเกิน 50 คนจะตอ้งรับคนพิการเพิมอีก 1 คน แต่ในทางปฏิบติัสถานประกอบยงั

หลีกเลียงทีจะรับคนพิการเขา้ทาํงาน โดยยอมทีจะจ่ายเงินเขา้กองทุนส่งเสริมคนพิการและพฒันา

คุณภาพชีวติคนพิการแทนการรับคนพิการเขา้ทาํงาน 

 สรุปผลการวจิัยเชิงคุณภาพ 

 ผลการสัมภาษณ์ของคนพิการทางการเคลือนไหวจํานวน 5 คน มีรายละเอียดของ

ผลการวจิยัดงัต่อไปนี 

1. วตัถุประสงค์ในการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศคืออะไร และมีการใช้งานเป็น

อยา่งไร 

  คนพิการทางการเคลือนไหวมีการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศในหลายด้าน เช่น 

ความบนัเทิง แชทผ่าน Social Media คน้หาขอ้มูล แต่ดา้นทีคนพิการตอบเหมือนกันคือการใชซื้อ ขาย

สินคา้ออนไลน ์การทาํธุรกรรมทางการเงิน เพราะไม่ตอ้งเสียเวลา ค่าใชจ่้ายในการเดินทาง อธิบายได้

ว่าเทคโนโลยีสารสนเทศช่วยให้คนพิการลดปัญหา อุปสรรค ในการซือขายสินคา้ออนไลน์ หรือทาํ

ธุรกรรมทางการเงิน โดยเฉพาะอย่างยิงลดค่าใชจ่้ายในการเดินทาง ซึงในปัจจุบนัปัญหาการคมนาคม

ของคนพิการในประเทศไทยยงัไม่สะดวก คนพิการไม่สามารถทีจะใช้ระบบขนส่งสาธารณะได้

เหมือนคนปรกติทวัไป ตอ้งการอาศยัรถรับจา้ง ซึงทาํใหเ้กิดค่าใชจ่้ายในการเดินทางสูง  

2. ปัญหาในการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศเป็นอยา่งไร 

  คนพิการทางการเคลือนไหวมีปัญหาในการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศคลา้ย ๆ กนั

คือเรืองของอุปกรณ์ในการใชง้าน ไม่เหมาะสมกบัความพิการ ไม่เพียงพอ อีกทงัอุปกรณ์ดงักล่าวยงัมี

ราคาแพงเมือเทียบกบัรายไดข้องคนพิการทีไดรั้บ อธิบายไดว้่า คนพิการส่วนมากจบการศึกษาไม่สูง

มากนกั ทาํใหมี้รายไดน้อ้ย ไม่เพียงพอต่อค่าใชจ่้ายทีเกิดขึน ทาํให้ไม่สามารถทีจะจดัหาอุปกรณ์ใน

การใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศตามทีคนพิการตอ้งการได ้เช่น โทรศพัทเ์คลือนที คอมพิวเตอร์ อีกทงัคน

พิการทางการเคลือนไหวทีสูญเสียแขน ประสบปัญหาในการใชง้าน โดยเฉพาะในการพิมพต์วัอกัษร 

ทีไมส่ามารถพิมพไ์ดถ้นดั จาํเป็นตอ้งมีการติดตงัโปรแกรมเสริมเพือใหส้ามารถใชง้านไดดี้ขึน  
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3. ความพึงพอใจในการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ 

  คนพกิารทางการเคลือนไหวมีความพึงพอใจในการใชง้านเทคโนโลยีสารสนเทศระดบั

มาก เนืองจากเทคโนโลยีสารสนเทศทาํใหเ้กิดความสะดวกสบาย สรา้งรายได ้ช่วยลดปัญหาอุปสรรค

ในการดาํเนินชีวิต สามารถทาํใหค้นพิการมีส่วนร่วมสังคมไดต้ลอดเวลา อธิบายไดว้่าเทคโนโลยี

สารสนเทศมีส่วนช่วยให้คนพิการมีชีวิตทีดีขึนในด้านต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น ด้านร่างกาย จิตใจ 

สัมพนัธภาพกบัสังคม สิงแวดลอ้ม โดยเฉพาะอย่างยิงในดา้นสัมพนัธภาพกบัสงัคม คนพิการสามารถ

ทีจะใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศมีส่วนร่วมกบัสังคมไดม้ากขึน เช่น การแสดงความคิดความเห็น ผ่าน

ทาง Facebook, Line, Twitter อีกทงัเทคโนโลยีสารสนเทศทาํให้คนพิการมีรายได้เพิมมากขึนจาก

การค้าขายสินคา้บนอินเทอร์เน็ต มีแหล่งกระจายสินคา้ของคนพิการ และการติดต่อซือขายสินค้า

สามารถทีจะทาํไดต้ลอดเวลา  

4. การใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศส่งผลต่อคุณภาพชีวิตอย่างไร ดา้นใด 

คนพิการทางการเคลือนไหวโดยรวมมีคุณภาพชีวิตทีดีขึน เนืองจากเทคโนโลยี

สารสนเทศเขา้ช่วยให้คนพิการสามารถทํากิจกรรมต่าง ๆ ไดง้่ายและรวดเร็วมากขึน เช่น การทาํ

ธุรกรรมทางการเงิน คนพิการไม่ต้องเสียเวลา ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปธนาคาร นอกจากนียัง

สามารถทีจะหารายไดจ้ากการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศได ้อธิบายไดว้่า เทคโนโลยีสารสนเทศช่วยให้

คนพิการสามารถทีจะทาํสิงต่าง ๆ ดียิงขึน ยกตวัอย่างเช่น การทาํธุรกรรมทางการเงิน คนพิการที

จะตอ้งทาํธุรกรรมทางการเงิน ตอ้งเสียเวลา เสียค่าใช่จ่ายในการเดินทางเพือไปธนาคาร ทงันียงัไม่นับ

รวมระบบขนส่งสาธารณะในประเทศไทยทียงัไม่สามารถสนบัสนุนให้คนพิการสามารถเดินทางได้

ด้วยตนเอง ทําให้เกิดอุปสรรคในการเดินทางเพิมขึน แต่เมือคนพิการสามารถใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศเพือทาํธุรกรรมทางการเงินได ้ทาํใหส้ามารถลดปัญหาในดา้นดงักล่าวทีเกิดขึนได ้อีกทงั

เทคโนโลยีสารเทศยงัช่วยให้คนพิการสามารถทีจะนาํมาใช้เป็นช่องทางหารายได้จากขายสินค้า

ออนไลน์ไดอี้กดว้ย ซึงทงัหมดนีส่งผลใหค้นพิการมีคุณภาพชีวิตทีดีขึน 

5. ความตอ้งการในการปรับปรุงแกไ้ขในการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศของคนพิการ 

คนพิการทางการเคลือนไหวมีความตอ้งการใหส้นับสนุนในเรืองของอุปกรณ์ในการ

ใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศให้มากขึน เช่น โทรศพัทเ์คลือนที คอมพิวเตอร์ โดยมีการกาํหนดราคาพิเศษ

ให้กับคนพิการ นอกจากนียงัตอ้งการให้ช่วยปรับปรุงในส่วนของค่าใช้จ่ายในการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศให้มีราคาถูกลงสําหรับคนพิการ จากข้อมูลทีได้จากงานวิจัยพบว่าคนพิการทางการ

เคลือนไหวส่วนมากจบการศึกษาระดบัมธัยมศึกษาทาํใหมีรายไดน้อ้ย บางกลุ่มมีรายไดไ้ม่ถึง 5,000 

บาททาํใหไ้ม่มีกาํลงัในการจดัหาอุปกรณ์ในการใชง้านเทคโนโลยีสารสนเทศทาํใหค้วามพึงพอใจของ
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คนพิการในดา้นความเพียงพอมีค่าเฉลียทีตาํทีสุด ซึงยงัส่งผลไปยงัคุณภาพชีวิตของคนพิการอีกด้วย 

ดงันนัภาครัฐควรมีการสนับสนุน ส่งเสริมสวสัดิการให้กบัคนพิการไดส้ามารถเขา้ถึงอุปกรณ์ในการ

ใชง้านเทคโนโลยีสารสนเทศไดอ้ย่างทวัถึง และในดา้นค่าใชจ่้ายในการใชง้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

ควรมีการสนับสนุนค่าใชจ่้ายในการใชง้านเทคโนโลยีสารสนเทศของคนพิการให้ถูกลง เพือทีจะได้

ไม่เป็นภาระของคนพิการ เพราะการใชง้านเทคโนโลยีสารสนเทศของคนพิการจะส่งผลใหคุ้ณภาพ

ชีวติของคนพิการดียิงขึน 

 

5.3  ข้อจํากดัในการวจิัย 

 ในการศึกษาเรือง ความสัมพนัธ์ระหว่างความพึงพอใจการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศกับ

คุณภาพชีวติคนพิการ กรณีศึกษา คนพิการทางการเคลือนไหว อาจจะมีขอ้จาํกดัในการวิจยัดงันี 

 ขอ้จาํกดัในการจดัเก็บแบบสอบถาม โดยผูศึ้กษามีการจดัเก็บขอ้มูลของผูต้อบแบบสอบถาม 

ทงัออนไลน์และเอกสารแบบสอบถาม ซึงในการเก็บแบบออนไลน์อาจไม่ครอบคลุมถึงกลุ่มคนพิการ

ทีสูงอาย ุเนืองจากกลุ่มคนพิการสูงอายอุาจไม่สามารถใชเ้ทคโนโลยีในการตอบแบบถามได ้

 

5.4  ข้อเสนอแนะทีได้จากการวิจัย 

 จากการศึกษาเรือง ความสัมพนัธ์ระหว่างความพึงพอใจการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศกับ

คุณภาพชีวิตคนพิการ กรณีศึกษา คนพิการทางการเคลือนไหว พบว่า ความพึงพอใจในการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ ในดา้นเพียงพอมีระดบัความพึงพอใจนอ้ยทีสุด ซึงสอดคลอ้งกบัความสัมพนัธ์

ระหว่างความพึงพอใจในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศกบัคุณภาพชีวิตคนพิการ ทีพบว่าปัจจยัด้าน

ความเพียงพอเป็นตวัแปรทีมีความสัมพนัธ์กบัคุณภาพชีวิตคนพิการตาํทีสุด แสดงให้เห็นว่ารายไดข้อง

คนพิการทางการเคลือนไหวอาจไม่เพียงพอในการจดัหาอุปกรณ์ในการใชง้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

เช่น โทรศัพท์เคลือนที คอมพิวเตอร์ และสถานทีในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทีให้คนพิการ

สามารถเขา้ถึงไดส้ะดวก ซึงรัฐบาลควรมีการส่งเสริมใหค้นพิการมีรายไดเ้พิมขึน เช่น ส่งเสริมให้คน

พิการมีอาชีพทีสามารถจะทาํดว้ยตนเองทีบา้น และมีตลาดในการรองรับสินคา้ทีคนพิการได้ทาํขึน 

ส่งเสริมใหค้นพิการไดมี้ความรู้ในการคา้ขายออนไลน ์พร้อมทงัจดัหาแหล่งเงินทุนทีคนพิการสามารถ

นาํมาใช้เป็นทุนในการประกอบอาชีพคา้ขาย โดยไม่มีดอกเบีย และมีระยะเวลาในการผ่อนคืนทียาว 

เพือไม่เห็นเป็นภาระของคนพิการ อีกทงัควรมีการจดัสรรสวสัดิการให้คนพิการในดา้นเทคโนโลยี

สารสนเทศ เช่น มีการใหยื้มอุปกรณ์ในการใชง้านเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือมีสวสัดิการใหค้นพิการ

มีส่วนลดค่าใชจ่้ายในการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศเพิมมากขึน 
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5.5  งานวจิัยทีเกยีวเนืองในอนาคต 

5.5.1  นอกจากการศึกษากลุ่มตวัอย่างคนพิการทางการเคลือนไหวแลว้ ควรศึกษาถึงกลุ่ม

ตัวอย่างคนพิการกลุ่มอืน ๆ ทีมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจําวัน แล้วนํามาเป็น

เปรียบเทียบกบักลุ่มตวัอยา่งคนพิการทางการเคลือนไหว เป็นตน้ 

5.5.2  ควรศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างความพึงพอใจในการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศกบั

คุณภาพชีวิตคนพิการในกลุ่มความพิการอืน ๆ  เช่น คนพิการทางการมองเห็น คนพิการทางการไดย้ิน 

เป็นตน้ 
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แบบสอบถาม 
 

เรือง  ความสัมพนัธ์ระหว่างความพงึพอใจการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศกบัคุณภาพชีวติ 

คนพกิาร กรณีศึกษาผู้พกิารทางการเคลือนไหว  

 

คาํชีแจง โปรดทาํเครืองหมาย  ลงใน  หรือเติมขอ้ความลงช่องว่างตรงกบัสภาพความเป็นจริงของท่าน 

ส่วนท ี  ขอ้มูลทวัไปเกียวกบัผูต้อบแบบสอบถาม  

 

1. เพศ 

 ชาย    หญงิ 

2. อายุ 

 ตาํกว่า 26 ปี   26 – 35 ปี   36 – 45 ปี   

 46 – 55 ปี   มากกว่า  ปีขึนไป 

3. ประเภทความพิการ 

 ทางการไดย้นิ   ทางการเคลือนไหว 

4. ระยะเวลาของความพิการ 

 ตาํกว่า 6 ปี   6 – 10 ปี   11 – 15 ปี  

 16 – 20 ปี   มากกว่า  ปีขึนไป 

5. ระดบัการศึกษา 

 ไม่ไดเ้รียน   ประถมศึกษา   มธัยมศึกษา   ปวช. - ปวส. 

 ปริญญาตรี   ปริญญาโท   อนื ๆ ................... 

6. ท่านมีรายไดต่้อเดือน (โดยเฉลยี) 

 ตาํกว่า 5,000 บาท  5,001 – 10,000 บาท     10,001 – 15,0  บาท 

 15,001 – 20,000 บาท    20,001 – 25,000 บาท   ,  บาทขึนไป 

7. อาชีพปัจจุบนัของท่าน 

 ไม่ไดป้ระกอบอาชีพ (ว่างงาน)   ขา้ราชการ / รัฐวิสาหกิจ / พนกังานราชการ 

 พนกังาน / ลกูจา้งในบริษทัเอกชน   ประกอบธุรกิจส่วนตวั 

 คา้ขายทวัไป     นกัเรียน / นกัศึกษา 

 อนื ๆ โปรดระบุ .................. 
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ส่วนที    ขอ้มลูเกียวกบัลกัษณะการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ 

คาํชีแจง โปรดทาํเครืองหมาย  ลงใน  หรือเติมขอ้ความลงช่องว่างตรงกบัความคิดเห็นของท่าน 

1. จาํนวนชวัโมงในการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศในชีวติประจาํวนัของท่าน (โดยเฉลยีต่อวนั) 

 นอ้ยกว่า 1 ชวัโมง   -  ชวัโมง   3 - 4 ชวัโมง  

 5 -6 ชวัโมง   7 - 8 ชวัโมง   มากกว่า  ชวัโมงขึนไป 

2. ช่วงเวลาทีใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศในชีวิตประจาํวนั (มากทีสุด) 

 06.01 – 12.00   12.01 -18.00   18.01 - 24.00   24.01 - 06.00 

3. ท่านใชง้านเทคโนโลยสีารสนเทศในดา้นใด (มากทีสุด) 

 ดูแลรักษาสุขภาพ  โอกาศในการทาํงาน  สนทนา / Chat / VDO Call / Voice Call 

  คน้ควา้/สืบคน้ขอ้มูล  ความบนัเทิง ดูหนงั ฟังเพลง เล่นเกมส์ 

 ซือ / ขายสินคา้,ธุรกรรมทางการเงิน   อนื ๆ ................................... 

4. สถานทีทที่านใชง้านเทคโนโลยสีารสนเทศ คือ 

 ทพีกัอาศยั   ททีาํงาน   โรงเรียน/มหาวิทยาลยั  

 สถานทีใหบ้ริการ Internet เช่น Internet cafe    ใชไ้ดทุ้กท ีเมือตอ้งการใชง้าน        

 อนื ๆ .......................... 

5. อปุกรณ์ (Hardware) ชนิดใดทีท่านใชใ้นการใชง้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (มากทีสุด) 

 คอมพวิเตอร์ตงัโต๊ะ  มือถือสมาร์ทโฟน  โน๊ตบุ๊ค  อนื ๆ .......................... 
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ส่วนที 3 คุณภาพชีวติคนพิการ  

คําชีแจง กรุณาระบุความคิดเห็นต่อคุณภาพชีวติของท่าน โดยทาํเครืองหมาย  ลงใน  ในหวัขอ้

ต่าง ๆ ตามลาํดบั ดงันี  = มากทีสุด   = มาก   = ปานกลาง   = นอ้ย   = นอ้ยทีสุด 

ข้อ 

รายการ ระดบัความคดิเห็น 

คุณภาพชีวิตคนพกิาร 

มาก

ทสุีด 

มาก ปาน

กลาง 

น้อย น้อย

ทสุีด 

5 4 3 2 1 

1 เทคโนโลยสีารสนเทศช่วยให้ท่านสามารถดาํรงชีวติอิสระได ้

โดยไม่ตอ้งพงึพาผูอื้น 

     

2 เทคโนโลยสีารสนเทศมีส่วนช่วยให้การพกัผ่อนของท่านทาํไดดี้มาก

ยงิขีน 

     

3 เทคโนโลยสีารสนเทศสามารถทาํให้ท่านรู้สึกผ่อนคลายได ้

เมือท่านรู้สึกมีความเครียด 

     

4 ท่านสามารถนาํเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชใ้นการจดัการกบั

ความเศร้า ความกงัวลไดดี้ยงิขนี 

     

5 การใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศมีส่วนช่วยทาํใหท่้านสามารถมี

ส่วนร่วมในการทาํกิจกรรมต่าง ๆ กบัสงัคมไดดี้ยงิขึน 

     

6 เทคโนโลยสีารสนเทศมีส่วนช่วยทาํใหท่้านสามารถ

ติดต่อสือสารกบับุคคลรอบขา้งไดอ้ยา่งรวดเร็วและง่ายดาย 

     

    7 เทคโนโลยีสารสนเทศช่วยให้ท่านวางแผนเดินทางไปใน

สถานทีต่าง ๆ     ทตีอ้งการไดดี้ยงิขนึ 

     

8 ท่านสามารถใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศในการวางแผนการ

เดินทางกบัตนเองได ้

     

9 ท่านสามารถใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศในการบอกต่อเรืองราว

ต่าง ๆ แก่บุคคลรอบขา้งไดเ้ป็นอยา่งดี 

     

10 เมือท่านไดรั้บบริการสารสนเทศทีมีประโยชน์ท่านตอ้งการ

บอกต่อใหก้บับุคคลทีท่านรู้จกั 

     

11 ท่านสามารถใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศในการช่วยเหลือผูอื้น

หรือรับความช่วยเหลือจากผูอ้นืได ้

     

12 ท่านสามารถนาํเทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วยในการเรียนรู้

เรืองราวต่าง ๆ  ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพมากขึน 

     

13 ท่านสามารถใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศจากสถานทีต่าง ๆ เมือ

ท่านตอ้งการไดต้ลอดเวลา 

     

14 ท่านสามารถนาํเทคโนโลยีมาช่วยในการบนัทึก จดจาํเรืองราว

ต่าง ๆ ทีตอ้งการไดดี้ยงิขนึ 

     



174 

ส่วนที 4 ความพึงพอใจในการใชง้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  

คาํชีแจง กรุณาระบคุวามพึงพอใจของท่าน โดยทาํเครืองหมาย  ลงใน  ในหวัขอ้ต่าง ๆ ตามลาํดบัความพงึพอใจ 

ดงันี  = พงึพอใจมากทีสุด  = พงึพอใจมาก  = พึงพอใจปานกลาง  = พงึพอใจนอ้ย  = พึงพอใจนอ้ยทีสุด 

ข้อ 

รายการ ระดบัความพึงพอใจ 

ความพงึพอใจในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

มาก

ทสุีด 

มาก ปาน

กลาง 

น้อย น้อย

ทสุีด 

5 4 3 2 1 

1 สถานทใีนการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ ท่านสามารถเขา้ถึงได้

ง่ายและมีความเหมาะสมกบัความพิการ 

     

2 อปุกรณ์ทีใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศมีความเหมาะสมกบั

สภาพความพิการของท่าน 

     

3 เทคโนโลยสีารสนเทศช่วยให้ท่านรับรู้ข่าวสารในดา้นต่าง ๆ  

ไดอ้ย่างรวดเร็ว 

     

4 บริการสารสนเทศช่วยใหท่้านสามารถติดต่อสือสารได้

อย่างรวดเร็ว เช่น อนิเทอร์เน็ต โซเชียลมีเดีย (เฟสบุค๊,ไลน์)  

     

5 อปุกรณ์ทีใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น มือถือ 

คอมพวิเตอร์ มีเพียงพอต่อความตอ้งการของท่าน 

     

6 สถานทีให้บริการในการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศมี

เพยีงพอต่อความตอ้งการ  

     

7 บริการเทคโนโลยสีารสนเทศช่วยใหท้่านสามารถ รับ - ส่ง

ขอ้มูลไดต้ลอดเวลา 

     

8 เทคโนโลยีสารสนเทศช่วยให้ท่านไม่ขาดการติดต่อสือสาร      

9 การพฒันาของเทคโนโลยสีารสนเทศทีมีการรับ – ส่งขอ้มูล

ไดร้วดเร็วขึน ส่งผลให้ท่านทาํสิงต่าง ๆ ทีตอ้งการไดง่้าย

มากขึน 

     

10 การพฒันาของอปุกรณ์ในการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศทาํให้

ท่านสามารถใชง้านสารสนเทศไดง่้ายมากขึน โดยไม่มีอุปสรรค

กบัความพิการ 

     

11 เทคโนโลยสีารสนเทศช่วยเพิมประสิทธิภาพในดาํรงชีวิต

และประสิทธิภาพในการทาํงานของท่านให้ดียงิขนึ 

     

12 เทคโนโลยสีารสนเทศช่วยใหท่้าน ลดค่าใชจ่้าย อุปสรรค 

และระยะเวลาในการเดินทางของท่าน 
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ขอ้เสนอแนะอืน ๆ 

 ................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................. 

**** ขอขอบคุณทกุท่านทีใหค้วามร่วมมือในการกรอกแบบสอบถามในครังนี *** 



 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก  ข 

ตารางวิเคราะห์หาค่าดัชนีความสอดคล้องของแบบสอบถาม
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รายชือผู้เชียวชาญ 

 

 รายนามผูเ้ชียวชาญทีใหค้าํปรึกษา แนะนาํและพิจารณาตรวจสอบเครืองมือมีดงัต่อไปนี 

1. อาจารยว์ิจิตร  จารุโณประถมัภ์ 

  อาจารยป์ระจาํมหาวทิยาลยัราชภฏัจนัทรเกษม 

  คณะวิทยาการการจดัการ มหาวิทยาลยัราชภฏัจนัทรเกษม จงัหวดัชยันาท  

 

2. ดร.สมชยั  มงคลพิทกัษก์ุล 

   ตาํแหน่ง กรรมการผูจ้ดัการ  

     บริษทั โปรฟิเชียน เทค จาํกดั 

 

3. อาจารยศิ์ริชยั กิงสีดา 

    อาจารยป์ระจาํสาขาวชิาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 

  คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลอสีาน 
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แบบตรวจสอบความเทียงตรงเชิงเนือหาของแบบสอบถาม 

เรือง ความสัมพันธ์ระหว่างความพึงพอใจการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศกับคุณภาพชีวิตคนพกิาร     

         กรณีศึกษา คนพกิารทางการเคลือนไหว 

 

วตัถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพอืทราบถึงลกัษณะการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศของคนพิการทางการเคลือนไหว   

2. เพอืศึกษาความพึงพอใจการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศของคนพิการ 

3. เพือศึกษาถึงลกัษณะการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศของคนพิการมีผลต่อคุณภาพชีวิตคนพิการ 

คําชีแจง  

 ขอใหท่้านตรวจสอบขอ้คาํถามวา่มีความสอดคลอ้งกบันิยามปฏิบติัการหรือไม่ และทาํ

เครืองหมาย  ลงในช่องทีตรงกบัความคิดเห็นของท่าน โดยมีเกณฑใ์นการพิจารณาดงันี  

ทาํเครืองหมาย  ในช่อง +  เมือท่านแน่ใจวา่ขอ้คาํถามมีความสอดคลอ้งกบันิยามปฏิบติัการ 

ทาํเครืองหมาย  ในช่อง    เมือท่านไม่แ น่ใจว่าข้อคําถา มมีค วามสอดคล้องกับนิย า ม

ปฏิบติัการ 

ทาํเครืองหมาย  ในช่อง -  เมือท่านแ น่ใจว่าข้อคําถามไม่มีค วามสอดคล้องกับนิย า ม

ปฏิบติัการ 

 

 ในกรณีทีท่านมีความคิดเห็นหรือขอ้เสนอแนะในการปรับปรุงนิยามและขอ้คาํถามแต่ละขอ้

โปรดเขียนขอ้เสนอแนะของท่านลงในช่องขอ้เสนอแนะ หรือใหข้อ้เสนอแนะโดยตรงแก่ผูศึ้กษา 

 สุดทา้ยนี ผูศึ้กษาหวงัเป็นอย่างยิงว่าจะไดรั้บความกรุณาจากท่านและขอขอบคุณในความ

อนุเคราะห์ของท่านมา ณ โอกาสนี 

 

 

 นายเธียร  ทองลอย 

       นกัศึกษาปริญญาโท  คณะบริหารธุรกิจ  สาขาวชิาระบบสารสนเทศ 

                  มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลธญับุรี         

          สอบถามติดต่อ 081-5806462 
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ตอนที 1 ลกัษณะประชากรของคนพิการทางการทางการเคลือนไหว 

คําชีแจง โปรดทาํเครืองหมาย  ลงใน  หรือเติมขอ้ความลงช่องวา่งตรงกบัสภาพความเป็นจริง

ของท่าน 

 

รายการ 

ความคิดเห็นผูท้รงคุณวฒิุ  

คนที  คนที  คนที  IOC สรุปผล 

1. เพศ   

.  ชาย 1 1 1 1.00 สอดคลอ้ง 

           .  หญิง 

. อาย ุ

2.1. ตาํกว่า 2   ปี 1 1 0 0.67 สอดคลอ้ง 

2.2.  -  ปี 

2.3. 36 – 45 ปี 

2.4. 46 – 55 ปี 

2.5.  ปีขึนไป 

. ประเภทความพิการ 

3.1. สูญเสียแขน 

3.2. สูญเสียขา 

3.3. สูญเสียการทรงตวั(วีลแชร์) 

1 

 

1 

 

1 

 

1.00 

 

สอดคลอ้ง 

. ระยะเวลาของความพิการ 

4.1. ตาํกว่า 6  ปี 

4.2. 6 – 10 ปี 

4.3. 11 – 15 ปี 

4.4. 16 – 20 ปี 

4.5.  ปีขึนไป 

1 

 

1 

 

1 

 

1.00 

 

สอดคลอ้ง 

. ระดบัการศึกษา 

5.1. ไม่ไดเ้ขา้รับการศึกษา 

5.2. ประถมศึกษา 

5.3. มธัยมศึกษา 

5.4. ปวช. - ปวส. 

5.5. ปริญญาตรี 

1 

 

1 

 

1 

 

1.00 

 

สอดคลอ้ง 

5.6. ปริญญาโท      

5.7. อนื ๆ ............ 
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รายการ 

ความคิดเห็นผูท้รงคุณวฒิุ  

คนที  คนที  คนที  IOC หมายเหตุ 

. ท่านมีรายไดต่้อเดือน (โดยเฉลีย) 

6.1. ตาํกว่า 5,000 บาท 1 1 1 1.00 สอดคลอ้ง 

6.2. 5,001 – 10,000 บาท      

6.3. 10,001 – 15,000 บาท      

6.4. 15,001 – 20,000 บาท      

6.5. 20,001 – 25,000 บาท      

6.6. 25,  บาท ขึนไป      

. อาชีพปัจจุบนัของท่าน 

7.1. ไม่ไดป้ระกอบอาชีพ (ว่างงาน) 1 1 1 1.00 สอดคลอ้ง 

7.2. ขา้ราชการ / รัฐวสิาหกิจ 

7.3. พนกังาน / ลูกจร้างในบริษทัเอกชน 

7.4. ประกอบธุรกิจส่วนตวั 

7.5. คา้ขายทวัไป 

7.6. นกัเรียน / นกัศึกษา 

     

7.7. อนื ๆ โปรดระบ.ุ...........................      
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ส่วนที  ขอ้มูลเกียวกบัลกัษณะการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศของคนพิการทางการเคลือนไหว 

คําชีแจง โปรดทาํเครืองหมาย  ลงใน  หรือเติมขอ้ความลงช่องวา่งตรงกบัความคิดเห็นของท่าน 

 

รายการ 

ความคิดเห็นผูท้รงคุณวฒิุ  

คนที  คนที  คนที  IOC หมายเหตุ 

. จาํนวนชวัโมงการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศในชีวิตประจาํวนั (โดยเฉลยีต่อวนั) 

8.1. นอ้ยกว่า 1 ชวัโมง 

8.2. 1 – 2 ชวัโมง 

8.3. 3 – 4 ชวัโมง 

8.4. 5 – 6 ชวัโมง 

8.5. 7 – 8 ชวัโมง 

8.6. มากกว่า  ชวัโมง ขึนไป 

1 1 1 1.00 สอดคลอ้ง 

. ช่วงเวลาทใีชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศในชีวิตประจาํวนั (มากทีสุด) 

9.1. 06.01 -12.00 

9.2. 12.01 – 18.00 

9.3. 18.01 – 24.00 

9.4. 24.01 – 06.00 

0 1 1 0.67 สอดคลอ้ง 

. ท่านใชง้านเทคโนโลยสีารสนเทศในชีวิตประจาํวนัดา้นใดมากทีสุด 

10.1. ดูแลสุขภาพ 

10.2. โอกาสในการทาํงาน 

10.3. สนทนา/Chat/VDO Call/Voice call 

10.4. คน้ควา้/สืบคน้ขอ้มูล 

10.5. ความบนัเทิง ดูหนงั ฟังเพลง เล่น

เกมส์ 

10.6. ซือ/ขายสินคา้ ธุรกรรมทางการเงิน 

10.7. อนื ๆ 

1 1 1 1.00 สอดคลอ้ง 

. สถานทใีชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจาํวนั 

11.1. ทพีกัอาศยั 

11.2. ททีาํงาน 

11.3. โรงเรียน/มหาวิทยาลยั 

11.4. สถานทีให้บริการ Internet 

 

 

 

1 1 0 0.67 สอดคลอ้ง 
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รายการ 

ความคิดเห็นผูท้รงคุณวฒิุ  

+1 0 -1 IOC หมายเหตุ 

. อปุกรณ์ (Hardware) ทีท่านใชใ้นการใชง้านเทคโนโลยสีารสนเทศในชีวิตประจาํวนั 

12.1 คอมพวิเตอร์ตงัโต๊ะ 

12.2 มือถือสมาร์ทโฟน 

12.3 โน๊ตบุค๊ 

12.4 อนื ๆ 

1 1 1 1.00 สอดคลอ้ง 
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ส่วนที  ความพึงพอใจในการใชง้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  

คําชีแจง กรุณาระบุความพึงพอใจของท่านในหวัขอ้ต่าง ๆ ตามลาํดบัดงันี  = พึงพอใจมากทีสุด  = พึง

พอใจมาก  = พึงพอใจปานกลาง  = พึงพอใจนอ้ย  = พึงพอใจนอ้ยทีสุด 

 

รายการ 

ความคิดเห็นผูท้รงคุณวฒิุ  

+1 0 -1 IOC หมายเหตุ 

. ด้านการให้บริการอย่างเสมอภาคและเท่าเทียม 

13.1 สถานทีในการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ 

ท่านสามารถเขา้ถึงไดง่้ายและมีความ

เหมาะสมกบัความพกิาร 

0 1 1 0.67 สอดคลอ้ง 

13.2 อปุกรณ์ทีใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศมีความ

เหมาะสมกบัสภาพความพิการของท่าน 

1 1 0 0.67 สอดคลอ้ง 

. ด้านการให้บริการรวดเร็ว ทันต่อเวลา 

.    เทคโนโลยีสารสนเทศช่วยใหท้่านรับรู้

ข่าวสารในดา้นต่าง ๆ  ไดอ้ย่างรวดเร็ว 

0 1 1 0.67 สอดคลอ้ง 

.    บริการสารสนเทศช่วยให้ท่านสามารถ

ติดต่อสือสารได้อย่างรวดเร็ว เช่น 

อนิเทอร์เน็ต โซเชียลมีเดีย (เฟสบุ๊ค,ไลน์) 

1 1 1 1.00 สอดคลอ้ง 

. ด้านการให้บริการอย่างเพียงพอ 

.   อุปกรณ์ทีใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ เช่น    

มือถือ คอมพวิเตอร์ มีเพียงพอต่อความ

ตอ้งการของท่าน 

0 1 1 0.67 สอดคลอ้ง 

.   สถานทใีห้บริการในการใชเ้ทคโนโลยี

สารสนเทศมีเพียงพอต่อความตอ้งการ 

1 1 1 1.00 สอดคลอ้ง 

. ด้านบริการอย่างต่อเนือง 

16.1 บริการเทคโนโลยสีารสนเทศช่วยใหท้่าน

สามารถ รับ - ส่ง ขอ้มูลไดต้ลอดเวลา 

1 1 1 0.67 สอดคลอ้ง 

16.2 เทคโนโลยสีารสนเทศช่วยให้ท่านไม่ขาด

การติดสือสาร 

1 1 1 1.00 สอดคลอ้ง 
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รายการ 

ความคิดเห็นผูท้รงคุณวฒิุ  

+1 0 -1 IOC ขอ้เสนอแนะ 

. ด้านการให้บริการทีมีความก้าวหน้า 

17.1 การพฒันาของเทคโนโลยีสารสนเทศทีมี

การรับ - ส่ง ขอ้มูลไดร้วดเร็วขึน ส่งผลให้

ท่านสามารถทาํสิงต่าง ๆ ทีท่านตอ้งการได้

ง่ายมากขึน 

1 1 1 1.00 สอดคลอ้ง 

17.2 การพฒันาของอุปกรณ์ในการใชเ้ทคโนโลยี

สารสนเทศทําให้ท่ านสามารถใช้งาน

สารสนเทศไดง่้าย ไม่มีอุปสรรคกับสภาพ

ความพิการ 

1 0 1 0.67 สอดคลอ้ง 

. ด้านประโยชน์ทีได้รับ 

18.1 เทคโนโลยสีารสนเทศช่วยเพิม

ประสิทธิภาพในดาํรงชีวิตและ

ประสิทธิภาพในการทาํงานของท่านให้ดี

ยงิขึน 

1 0 1 0.67 สอดคลอ้ง 

18.2 เทคโนโลยสีารสนเทศช่วยให้ท่าน ลด

ค่าใชจ่้าย อุปสรรค และระยะเวลาในการ

เดินทางของท่าน 

0 1 1 0.67 สอดคลอ้ง 
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ส่วนที  คุณภาพชีวติคนพิการ  

คําชีแจง กรุณาระบุความความคิดเห็นต่อคุณภาพชีวิตของท่านในหัวขอ้ต่าง ๆ ตามลาํดบัดงันี  

 = มากทีสุด  = มาก  = ปานกลาง  = นอ้ย  = นอ้ยทีสุด 

 

รายการ 

ความคิดเห็นผูท้รงคุณวฒิุ  

+1 0 -1 IOC ขอ้เสนอแนะ 

. ด้านร่างกาย 

19.1 เทคโนโลยสีารสนเทศช่วยให้ท่าน

สามารถดาํรงชีวิตอสิระได ้โดยไม่ตอ้ง

พงึพาผูอื้น 

0 1 1 0.50 สอดคลอ้ง 

19.2 เทคโนโลยสีารสนเทศมีส่วนช่วยใหก้าร

พกัผอ่นของท่านทาํไดด้ีมากยงิขนี 

1 1 1 0.75 สอดคลอ้ง 

. ด้านจิตใจ 

20.1 เทคโนโลยสีารสนเทศมีส่วนช่วยใหท้่าน

สามารถตดัสินใจในเรืองต่าง ๆ  ไดง่้ายยงิขีน 

1 0 1 0.50 สอดคลอ้ง 

20.2 ท่านสามารถนาํเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้

ในการจดัการกบัความเศร้า ความกงัวลไดด้ี

ยงิขีน 

0 1 1 0.50 สอดคลอ้ง 

. ด้านสัมพนัธภาพกบัสังคม 

21.1 การใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศมีส่วนช่วยทาํ

ให้ทา่นสามารถมีส่วนร่วมในการทาํ

กิจกรรมต่าง ๆ  กบัสงัคมไดดี้ยงิขึน 

0 1 1 0.50 สอดคลอ้ง 

21.2 เทคโนโลยสีารสนเทศช่วยให้ท่าน

สามารถติดต่อสือสารกบับุคคลรอบขา้ง

ไดอ้ย่างรวดเร็วและง่ายดาย 

0 1 1 0.50 สอดคลอ้ง 

. ด้านสิงแวดล้อม 

22.1 เทคโนโลยสีารสนเทศช่วยให้ท่าน

วางแผนเดินทางไปในสถานทีต่าง ๆ ที

ตอ้งการไดด้ียงิขึน 

0 1 1 0.50 สอดคลอ้ง 

22.2 ท่านสามารถใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศใน

การวางแผนการเดินทางกบัตนเองได ้

1 1 1 0.75 สอดคลอ้ง 
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 ขอ้เสนอแนะอืน  ๆ 

...................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................. 

***ขอขอบคุณทีท่านทีใหค้วามกรุณาตรวจแบบสอบถามเป็นอยา่งยิง 

 

 

 

 

รายการ 

ความคิดเห็นผูท้รงคุณวฒิุ  

+1 0 -1 IOC ขอ้เสนอแนะ 

23. ด้านการบอกต่อ 

23.1 ท่านสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศใน

การบอกต่อเรืองราวต่าง ๆ แก่บุคคลรอบ

ขา้งไดเ้ป็นอยา่งด ี

1 0 1 0.67 สอดคลอ้ง 

23.2 เมือท่านได้รั บบริ การสารสนเทศที มี

ประโยชน์ท่านตอ้งการบอกต่อให้กบับุคคล

ทีท่านรู้จกั 

1 1 1 1.00 สอดคลอ้ง 

2 . ด้านการเผยแพร่      

24.1 ท่านสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศใน

การช่วยเหลือผูอื้นหรือรับความช่วยเหลือ

จากผูอ้นืได ้

1 1 1 1.00 สอดคลอ้ง 

24.2 ท่านสามารถนําเทคโนโลยีสารสนเทศมา

ช่วยในการเรียนรู้เรืองราวต่าง ๆ ไดอ้ย่างมี

ประสิทธิภาพมากขึน 

1 1 1 1.00 สอดคลอ้ง 

2 . ด้านการใช้งานซํา      

25.1 ท่านสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศจาก

สถานทีต่าง ๆ  เมือท่านตอ้งการไดต้ลอดเวลา 

1 1 1 1.00 สอดคลอ้ง 

25.2 ท่านสามารถนําเทคโนโลยีมาช่วยในการ

บนัทึก จดจาํเรืองราวต่าง ๆ ทีตอ้งการได้ดี

ยงิขึน 

1 1 1 1.00 

 

สอดคลอ้ง 



 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ค 

ทดสอบความเชือมัน (Reliability) ของแบบสอบถาม 
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Case Processing Summary 

  N % 

Cases Valid 30 100.0 

Excludeda 0 0.0 

Total 30 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure. 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.968 26 

 

Item-Total Statistics 

  

Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance 

if Item Deleted 

Corrected Item-

Total 

Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

สถานทีในการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ท่านสามารถเขา้ถึงได้

ง่ายและมีความ

เหมาะสมกบัความ

พิการ 

104.03 196.240 .523 .968 

อุปกรณ์ทีใชเ้ทคโนโลยี

สารสนเทศมีความ

เหมาะสมกบัสภาพ

ความพิการของท่าน 

103.83 192.902 .734 .967 
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Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance 

if Item Deleted 

Corrected Item-

Total 

Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

เทคโนโลยีสารสนเทศ

ช่วยใหท่้านรับรู้ข่าวสาร

ในดา้นต่าง ๆ ไดอ้ยา่ง

รวดเร็ว 

103.67 192.575 .721 .967 

บริการสารสนเทศช่วย

ใหท่้านสามารถ

ติดต่อสือสารไดอ้ยา่ง

รวดเร็ว เช่น 

อินเทอร์เน็ต โซเชียล

มีเดีย (เฟสบุ๊ค,ไลน์) 

 

103.53 190.809 .894 .965 

อุปกรณ์ทีใชเ้ทคโนโลยี

สารสนเทศ เช่น มือถือ 

คอมพิวเตอร์ มีเพียงพอ

ต่อความตอ้งการของ

ท่าน 

 

103.77 196.599 .661 .967 

สถานทีใหบ้ริการในการ

ใชเ้ทคโนโลยี

สารสนเทศมีเพียงพอต่อ

ความตอ้งการ 

 

 

104.07 201.926 

 

 

 

 

 

.245 .970 
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Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance 

if Item Deleted 

Corrected Item-

Total 

Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

บริการเทคโนโลยี

สารสนเทศช่วยใหท่้าน

สามารถ รับ - ส่งขอ้มูล

ไดต้ลอดเวลา 

103.67 193.678 .777 .966 

เทคโนโลยีสารสนเทศ

ช่วยใหท่้านไม่ขาดการ

ติดต่อสือสาร 

103.70 192.700 .783 .966 

การพฒันาของ

เทคโนโลยีสารสนเทศที

มีการรับ – ส่งขอ้มูลได้

รวดเร็วขึน ส่งผลให้

ท่านทาํสิงต่าง ๆ ที

ตอ้งการไดง่้ายมากขึน 

 

103.70 193.252 .753 .966 

การพฒันาของอุปกรณ์

ในการใชเ้ทคโนโลยี

สารสนเทศทาํให้ท่าน

สามารถใชง้าน

สารสนเทศไดง่้ายมาก

ขึน โดยไม่มีอุปสรรค

กบัความพิการ 

 

103.67 192.851 .826 .966 
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Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance 

if Item Deleted 

Corrected Item-

Total 

Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

เทคโนโลยีสารสนเทศ

ช่วยเพิมประสิทธิภาพ

ในดาํรงชีวิตและ

ประสิทธิภาพในการ

ทาํงานของท่านใหด้ี

ยิงขึน 

 

103.60 192.800 .800 .966 

เทคโนโลยีสารสนเทศ

ช่วยใหท่้าน ลดค่าใชจ่้าย 

อุปสรรค และระยะเวลา

ในการเดินทางของท่าน 

 

103.93 189.513 .736 .967 

เทคโนโลยีสารสนเทศ

ช่วยใหท่้านสามารถ

ดาํรงชีวติอิสระได ้โดย

ไม่ตอ้งพึงพาผูอื้น 

 

103.93 188.892 .763 .966 

เทคโนโลยีสารสนเทศมี

ส่วนช่วยใหก้ารพกัผ่อน

ของท่านทาํไดดี้มากยิง

ขีน 

 

 

103.90 189.334 .727 .967 
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Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance 

if Item Deleted 

Corrected Item-

Total 

Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

เทคโนโลยีสารสนเทศมี

ส่วนช่วยใหท่้าน

สามารถตดัสินใจใน

เรืองต่าง ๆ ไดง่้ายยงิขีน 

 

103.90 189.334 .727 .967 

ท่านสามารถนาํ

เทคโนโลยีสารสนเทศ

มาใชใ้นการจดัการกบั

ความเศร้า ความกงัวล

ไดดี้ยงิขีน 

104.07 187.582 .758 .966 

การใชเ้ทคโนโลยี

สารสนเทศมีส่วนช่วย

ทาํใหท่้านสามารถมี

ส่วนร่วมในการทาํ

กิจกรรมต่าง ๆ กบั

สังคมไดด้ียงิขึน 

 

103.93 192.961 .698 .967 

เทคโนโลยีสารสนเทศมี

ส่วนช่วยทาํใหท่้าน

สามารถติดต่อสือสาร

กบับุคคลรอบขา้งได้

อยา่งรวดเร็วและง่ายดาย 

103.57 193.013 .721 .967 
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Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance 

if Item Deleted 

Corrected Item-

Total 

Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

เทคโนโลยีสารสนเทศ

ช่วยใหท่้านวางแผน

เดินทางไปในสถานที

ต่าง ๆ ทีตอ้งการไดดี้

ยิงขึน 

103.70 192.355 .657 .967 

ท่านสามารถใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ

ในการวางแผนการ

เดินทางกบัตนเองได ้

103.93 188.340 .719 .967 

ท่านสามารถใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ

ในการบอกต่อเรืองราว

ต่าง ๆ แก่บุคคลรอบขา้ง

ไดเ้ป็นอยา่งดี 

103.70 191.666 .841 .966 

เมือท่านไดรั้บบริการ

สารสนเทศทีมี

ประโยชน์ท่านตอ้งการ

บอกต่อใหก้บับุคคลที

ท่านรู้จกั 

 

 

103.63 190.309 .825 .966 
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Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance 

if Item Deleted 

Corrected Item-

Total 

Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

ท่านสามารถใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ

ในการช่วยเหลือผูอื้น

หรือรับความช่วยเหลือ

จากผูอื้นได ้

103.83 195.247 .725 .967 

ท่านสามารถนาํ

เทคโนโลยีสารสนเทศ

มาช่วยในการเรียนรู้

เรืองราวต่าง ๆ ไดอ้ยา่ง

มีประสิทธิภาพมากขึน 

103.67 191.747 .820 .966 

ท่านสามารถใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ

จากสถานทีต่าง ๆ เมอื

ท่านตอ้งการได้

ตลอดเวลา 

103.80 190.786 .771 .966 

ท่านสามารถนาํ

เทคโนโลยีมาช่วยในการ

บนัทึก จดจาํเรืองราวต่าง 

 ๆทีตอ้งการไดดี้ยิงขึน 

103.67 192.506 .846 .966 
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ประวตัิผู้เขียน 

 

ชือ - นามสกลุ   นายเธียร  ทองลอย 

วัน เดือน ปีเกิด   20 พฤษภาคม 2520 

ทอียู่     61/86 ต.ลาดสวาย อ.ลาํลูกกา จ.ปทุมธานี 12150 

ประวัตกิารศึกษา   ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

    มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธญับุรี 

ประวัตกิารทํางาน  พ.ศ. 2545 - ปัจจุบนั เจา้พนกังานประกนัสงัคม  

    ศูนยฟื์นฟูสมรรถภาพคนงานภาค 1 สาํนกังานประกนัสังคม 

    กระทรวงแรงงาน 

เบอร์โทรศัพท์   081-5806462 

อเีมล์    thean_t@mail.rmutt.ac.th 
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