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 งานวจิยัมวีตัถุประสงค์เพื่อศกึษาปัจจยัที่มอีิทธิพลต่อการใช้งานระบบบริหารจดัการ
อาคารของแบรนด์รโิอ เทคโนโลย ีได้แก่คุณภาพสารสนเทศซึ่งประกอบไปด้วย มติดิ้านความ
ถูกตอ้ง มติดิา้นรปูแบบ มติดิา้นความสมบรูณ์ และมติดิา้นความตรงตามเวลา เพือ่ศกึษาปัจจยัที่
มอีทิธพิลต่อความพงึพอใจของผูใ้ชง้านซึ่งประกอบไปด้วย คุณภาพสารสนเทศและการใชง้าน
ระบบสารสนเทศบริหารจดัการอาคาร ของแบรนด์ริโอ เทคโนโลย ีและเพื่อศึกษาปัจจยัที่มี
อิทธพิลต่อประโยชน์สุทธขิองผู้ใช้งานซึ่งประกอบไปด้วยการใช้งาน และความพงึพอใจ ของ
ผูใ้ชง้านระบบบรหิารจดัการอาคาร ของแบรนดร์โิอ เทคโนโลย ีโดยใชร้ะเบยีบวธิกีารศกึษาวจิยั
เชงิปรมิาณ โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเครื่องมอืในการเกบ็รวบรวมขอ้มูลจากผูใ้ชง้านจ านวน 101 
คน และใชก้ารวเิคราะหท์างสถติดิงันี้ การแจกแจงความถี ่การหาค่ารอ้ยละ การหาค่าเฉลีย่ การ
หาค่าสว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน และการวเิคราะหถ์ดถอยพหุ จากโปรแกรมส าเรจ็รปู 
 ผลการวจิยัพบว่า คุณภาพสารสนเทศในมติิด้านความสมบูรณ์ และมติิด้านความตรง
ตามเวลามอีทิธพิลทางบวกต่อการใชง้าน คุณภาพสารสนเทศในมติดิ้านความถูกต้อง มติดิ้าน
รูปแบบของผลลพัธ์ มติิด้านความตรงตามเวลา และการใช้งานมอีิทธพิลทางบวกต่อความพงึ
พอใจของผูใ้ชง้าน การใชง้านและความพงึพอใจของผูใ้ชง้านมอีทิธพิลทางบวกต่อประโยชน์สุทธิ
ของผูใ้ชง้าน 
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ABSTRACT 
 
 The objectives of this research was (1) to study the factors influencing the use of 
the Rio Technologies brand building management system, such as accuracy, format, 
completeness and timeliness. (2) To study the factors influencing user satisfaction, 
including Information quality and use of building management information systems of the 
Rio Technology brand. And (3) to study the factors influencing the net benefit of users 
including usage and satisfaction of users of building management systems of the Rio 
Technologies brand. The researcher used a quantitative research methodology and using 
a questionnaire as a tool to collect data from 1 0 1  users. Statistical analysis as follows 
Frequency distribution, percentage, mean, standard deviation and multiple regression 
analysis from SPSS program. 
 The results of the research showed that (1) information quality in the dimension 
of completeness and the timeliness dimension had a positive influence on the usage (2) 
the information quality in the accuracy dimension Format dimension of results Timeliness 
and Usability Dimensions Positive Influence on User Satisfaction (3) Usability and User 
Satisfaction Positively Influences Net Benefit of Users. 
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บทน า 
 

ความเป็นมาและความส าคญัของปัญหา 
 การประหยัดพลังงานถือเป็นวิธีแก้ปัญหาที่ก่อให้เกิดผลดีต่อทุกฝ่าย โดยเฉพาะ
ประชาชนผูใ้ชไ้ฟฟ้าทีจ่ะไดป้ระโยชน์สงูสุดในการช่วยลดรายจ่ายของครอบครวั ขณะเดยีวกนัก็
สง่ผลพลอยไดท้ าใหป้รมิาณการใชพ้ลงังานในภาพรวมของประเทศลดลงจงึช่วยลดความเสีย่งใน
การขาดแคลนพลงังานของประเทศ สง่ผลใหก้ารน าเขา้น ้ามนัและก๊าซธรรมชาต ิ(LNG) ทีม่รีาคา
แพงจากต่างประเทศลดลงตามไปด้วย โดยเฉพาะภาคการผลติไฟฟ้าที่ต้นทุนส่วนใหญ่คอืค่า
เชื้อเพลงิการสัง่เดนิเครื่องโรงไฟฟ้านัน้จะเริม่จากโรงไฟฟ้าที่มตี้นทุนต ่าสุดไปถงึโรงไฟฟ้าที่มี
ตน้ทุนสงูสุด ดงันัน้หากการใชไ้ฟฟ้าลดลง การผลติไฟฟ้าในระบบกไ็มต่อ้งเดนิเครื่องโรงไฟฟ้าที่
ใช ้LNG เป็นเชือ้เพลงิซึง่มตีน้ทุนสงูในขณะนี้เขา้มาในระบบ สง่ผลใหต้น้ทุนค่าเอฟทใีนภาพรวม
ลดลงและเป็นประโยชน์ต่อค่าไฟฟ้า ดงันัน้การช่วยประหยดัพลงังานคนไมค้นละมอืของคนไทย



ทุกคนจงึเปรยีบเสมอืนการหยอดกระปุกออมสนิที่ท าให้ประเทศไทยลดการพึ่งพาการน าเข้า
เชื้อเพลงิจากต่างประเทศและมเีสถยีรภาพทางพลงังานเพิม่ขึน้ หลายหน่วยงานภาครฐัยงัขาน
รบันโยบายลดใช้พลงังานในองค์กรในช่วงวิกฤตพลงังานที่เกิดขึ้น เช่น กรมพฒันาพลงังาน
ทดแทนและอนุรกัษ์พลังงานก าหนดมาตรการลดใช้พลังงานด้วยการสนับสนุนการประชุม
ออนไลน์ และ Work From Home อบรมการล้างแอร์ด้วยตวัเองให้กบับุคลากรส่วนการไฟฟ้า
ฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ตัง้เป้าลดการใช้พลงังานในส านักงานลงร้อยละ 20 ด้วย
มาตรการบริหารจดัการควบคุมระบบแสงสว่างในอาคารโดยการตัง้เวลาและติดตัง้เซนเซอร์
ตรวจจบัความเคลื่อนไหว ก าหนดเวลาปิดเครื่องปรบัอากาศในช่วงพกักลางวนัและก่อนเวลาเลกิ
งานอย่างน้อย 30 – 60 นาท ีรณรงค์ใหพ้นักงานสวมใส่เสื้อผา้ที่ระบายอากาศได้ด ี(การไฟฟ้า
ฝ่ายผลติแห่งประเทศไทย, 2565) 
 ในอาคารขนาดใหญ่ไม่ว่าจะเป็นโรงงาน หา้งสรรพสนิคา้ หรอืบรษิทั สิง่หนึ่งทีส่ าคญัก็
คอืระบบควบคุมอาคาร เพราะการที่จะดูแลสิง่ก่อสร้างที่มขีนาดใหญ่มหาศาลเช่นนี้ได้ แค่แรง
ก าลงัของคนเพยีงอย่างเดยีวอาจไม่เพยีงพอ จงึต้องมกีารพฒันาระบบเข้ามาร่วมด้วย  ซึ่งใน
ปัจจุบนัก็ได้มนีวตักรรมระบบควบคุมอาคารแบบใหม่ ที่รู้จกักนัในชื่อว่าระบบควบคุมอาคาร
อจัฉรยิะ ที่จะเขา้มาอ านวยความสะดวกในการควบคุมดูแลอาคารขนาดใหญ่ทัง้หลายให้อยู่ใน
ความปลอดภยั ไดม้าตรฐานและตรวจสอบจุดส าคญัต่าง ๆ ใหอ้ยู่ในความควบคุม ช่วยใหร้ะบบ
ต่าง ๆ ภายในอาคารสามารถท างานได้อย่างมปีระสทิธภิาพ จากทีแ่ต่ก่อนจะตอ้งใชแ้รงงานคน
จ านวนมากแบ่งรบัผดิชอบเป็นแต่ละระบบ แต่ระบบควบคุมอาคารอจัฉรยิะนัน้จะช่วยทุ่นแรง
และเวลาในการตรวจสอบความเรียบร้อยของแต่ละส่วนได้มากขึ้น เช่น ระบบปรบัอากาศ 
สามารถควบคุมเครื่องปรบัอากาศไดอ้ย่างสะดวกผ่านหน้าจอคอมพวิเตอร ์ไมว่่าจะเป็นอุณหภูมิ
หรอืการเปิดปิด, ระบบไฟฟ้าและแสงสว่าง สามารถตัง้เวลาในการเปิดปิดไฟฟ้าได ้ควบคุมการ
เปิดปิดได้ตลอดเวลา เพื่อเพิ่มความปลอดภัย และในเรื่องระบบความปลอดภัย ก็สามารถ 
Monitor ตรวจดูไดต้ลอดทุกครัง้ทีม่กีารเคลื่อนไหวหรอืมคีนผ่านไปยงัจุดต่าง ๆ เรยีกไดว้่าเป็น
ระบบทีส่ะดวก รวดเรว็ ประหยดัเวลา ประหยดัค่าใชจ้่ายและเพิม่ความปลอดภยัภายในอาคาร
ไดไ้มน้่อยเลยทเีดยีว (ประชาชาตธิุรกจิ, 2565) 
 ผูป้ระกอบการหลายบรษิทั จงึมแีนวทางในการปรบัตวัใหส้อดคลอ้งกบัพฤตกิรรมของ
ผูใ้ชง้าน โดยมกีารปรบัรูปแบบการควบคุมใหม้คีวามทนัสมยั และมกีารน าเทคโนโลยใีหม่ๆ เขา้
มาประยุกต์ใช ้ดา้นภาพลกัษณ์ผลติภณัฑท์ีแ่สดงถงึสนิคา้หรอืบรกิารทีท่ าใหเ้กดิความแตกต่าง
ภายในจิตใจของผู้บริโภค ภาพลักษณ์ผลิตภัณฑ์เป็นสัญลักษณ์ที่ถ่ายทอด คุณลักษณะ 
คุณประโยชน์ ความเชื่อและคุณค่าของสนิค้านัน้ๆ การสร้างความแขง็แกร่งของภาพลกัษณ์
ผลติภณัฑ์จะต้องมกีารบรหิารที่ด ีรวมถงึการสื่อสารการตลาดเพื่อท าให้ผู้บรโิภคเกดิความยดึ
เหนี่ยวกบัคุณค่าโดยรวมในผลติภณัฑ์นัน้ อีกทัง้ภาพลกัษณ์ผลติภณัฑ์สามารถท าให้สนิค้ามี



ความแตกต่างภายในจติใจซึ่งจะน าไปสู่ความไว้วางใจและความพงึพอใจจากลูกค้า (จริะเสกข ์
ตรเีมธสุนทร , 2548) 
 ระบบบรหิารจดัการอาคารหรอื Building Automation System--BAS ซึง่เป็นเครอืขา่ย
ที่รวบรวมขอ้มูลและระบบควบคุมเขา้ด้วยกนั ซึ่งส าหรบัโครงการขนาดใหญ่จ าเป็นต้องมกีาร
ควบคุมดูแลระบบที่มปีระสทิธภิาพ จงึจ าเป็นต้องอาศยัระบบบรหิารจดัการอาคาร  เขา้มาช่วย
จดัการ ในการประสานงานกบัระบบต่างๆ ภายในโครงการผ่านเครอืขา่ยอเีทอรเ์น็ต ซึง่สามารถ 
Monitor และ Control ระบบหลกัภายในโครงการได้ เช่น ระบบปรบัอากาศ (Air Condition), 
ระบบไฟฟ้า (Electrical), ระบบสญัญาณเตอืนอคัคภียั (Fire Alarm), ระบบแสงสว่าง (Lighting) 
เป็นตน้ (ทศกณัฐ,์ 2021)  
 ประโยชน์สุทธทิี่ผู้ใช้งานได้รบั (net benefits) หมายถึง ประโยชน์ที่ได้รบัจากการใช้
งานระบบสารสนเทศ โดยค านึงถงึปัจจยัดา้นผูใ้ชง้านทีม่ผีลกระทบในทางบวกต่อผูใ้ชง้านระบบ
มากกว่าหนึ่งคนขึ้นไป นับเป็นตวัชี้วดัความส าเรจ็ที่ส าคญัที่สุด (Petter, DeLone & McLean, 
2008) 
 ความพงึพอใจของผู้ใช้งาน (user satisfaction) หมายถึง การประเมนิความชื่นชอบ
จากผูเ้ขา้รบับรกิาร และสามารถรกัษา ระดบัความส าเรจ็นัน้ไว้ได้ แต่อย่างไรกต็ามหากระดบั
ความคาดหวงัสูงกว่าความพงึพอใจ ที่ได้รบัจรงิแล้วจะท าใหผู้ใ้ชง้านไม่พอใจ แต่ถ้าหากระดบั
ความคาดหวังต ่ากว่าความพึงพอใจ ที่ได้รับจริงจะท าให้ผู้ใช้งานเกิดความพึงพอใจสูงสุด 
(DeLone & McLean, 2003) การใช้งานระบบ (System use) หมายถงึ การประเมนิการใชง้าน
ขอ้มลูจากระบบสารสนเทศ และประเมนิการใชง้านระบบ ลกัษณะของการใชง้านทีเ่หมาะสมของ
การใช้งาน และ วตัถุประสงค์ของการใช้งานระบบ การใช้ระบบสารสนเทศ หมายถึง ความ
ต้องการสารสนเทศ ของผู้ใช้งาน ความต้องการในการใช้งาน ซึ่งจะไม่ยดึติดกับซอฟต์แวร์ 
ฮารด์แวร ์เครอืขา่ย ขอ้มูล และบุคลากรทีก่ าลงัใชร้ะบบสารสนเทศนัน้อยู่ ซึง่สามารถพจิารณา
ไดจ้ากความถี ่ของการใชง้าน ความเชื่อ ความรู ้การยอมรบั และการต่อต้านของผูใ้ชง้าน โดย
พจิารณา จากจ านวน และระยะเวลาในการใช ้(DeLone & McLean, 2003) 
 ส่วนองคป์ระกอบทีส่ าคญัทีจ่ะท าใหผู้ใ้ชง้านระบบบรหิารจดัการอาคารไดอ้ย่างสมบูรณ์ 
เช่น คุณภาพสารสนเทศ ( information quality) ประกอบด้วย 4 ด้าน คือ ด้านความถูกต้อง 
(accuracy) ด้านรูปแบบ(format) ด้านความสมบูรณ์ (completeness) และด้านความตรงตาม
เวลา (timeliness) อนัจะน าไปสูก่ารใชง้าน (use) ของบุคคลต่อสิง่ใดสิง่หนึ่ง ความพงึพอใจ ของ
ผู้ใช้งานจะเกิดขึน้เมื่อได้รบัการตอบสนองความต้องการ ซึ่งจะน าไปสู่ประโยชน์ที่ ผู้ใช้งานจะ
ไดร้บัในทีสุ่ด 
  จากข้างต้น จึงเป็นเหตุจูงใจท าให้ผู้วิจยัมีความสนใจสนใจท าการ ศึกษาวิจยัเรื่อง 
อิทธิพลของคุณภาพสารสนเทศต่อการใช้งานระบบ ความพงึพอใจ และประโยชน์สุทธิของ
ผูใ้ชง้านระบบบรหิารจดัการอาคารของแบรนด์รโิอ เทคโนโลย ีเพื่อน าผลจากการวจิยัไปพฒันา



คุณภาพสารสนเทศของระบบบรหิารจดัการอาคารของแบรนดร์โิอ เทคโนโลย ีเพือ่ก่อใหเ้กดิการ
ใชง้าน ความพงึพอใจของผูใ้ชง้าน อนัจะน าไปสูป่ระโยชน์สุทธสิงูสุดของผูใ้ชง้านต่อไปในอนาคต 
 
วตัถปุระสงคข์องการวิจยั 
 1. เพื่อศกึษาปัจจยัทีม่อีทิธพิลต่อการใชง้าน ของระบบบรหิารจดัการอาคารของแบรนด์
รโิอ เทคโนโลย ี
 2. เพื่อศกึษาปัจจยัที่มอีทิธพิลต่อความพงึพอใจของผู้ใช้งาน ของระบบบรหิารจดัการ
อาคารของแบรนดร์โิอ เทคโนโลย ี
 3. เพื่อศกึษาปัจจยัที่มอีทิธพิลต่อประโยชน์สุทธขิองผูใ้ชง้าน ของระบบบรหิารจดัการ
อาคารของแบรนดร์โิอ เทคโนโลย ี
 
สมมติฐานของการวิจยั 
 1. คุณภาพสารสนเทศ ในมติดิา้นความถูกตอ้ง มอีทิธพิลทางบวก ต่อการใชง้าน ระบบ 
BAS ของแบรนดร์โิอ เทคโนโลย ี
 2. คุณภาพสารสนเทศ ในมติดิา้นรูปแบบ มอีทิธพิลทางบวก ต่อการใชง้านระบบ BAS 
ของแบรนดร์โิอ เทคโนโลย ี
 3. คุณภาพสารสนเทศ ในมติดิา้นความสมบรูณ์ มอีทิธพิลทางบวก ต่อการใชง้าน ระบบ 
BAS ของแบรนดร์โิอ เทคโนโลย ี
 4. คุณภาพสารสนเทศ ในมติดิา้นความตรงตามเวลา มอีทิธพิลทางบวก ต่อการใชง้าน
ระบบ BAS ของแบรนดร์โิอ เทคโนโลย ี
 5. คุณภาพสารสนเทศ ในมติิด้านความถูกต้อง มอีิทธพิลทางบวก ต่อความพงึพอใจ 
ของผูใ้ชง้านระบบ BAS ของแบรนดร์โิอ เทคโนโลย ี
 6. คุณภาพสารสนเทศ ในมติิด้านรูปแบบ มอีิทธิพลทางบวก ต่อความพงึพอใจของ 
ผูใ้ชง้านระบบ BAS ของแบรนดร์โิอ เทคโนโลย ี
 7. คุณภาพสารสนเทศ ในมติดิ้านความสมบูรณ์ มอีทิธพิลทางบวก ต่อความพงึพอใจ 
ของผูใ้ชง้านระบบ BAS ของแบรนดร์โิอ เทคโนโลย ี
 8. คุณภาพสารสนเทศ ในมติิด้านความตรงตามเวลา มอีิทธพิลทางบวก ต่อความพงึ
พอใจของผูใ้ชง้านระบบ BAS ของแบรนดร์โิอ เทคโนโลย ี
 9. การใชง้านระบบ มอีทิธพิลทางบวก ต่อความพงึพอใจของผูใ้ชง้านระบบ BAS ของ
แบรนดร์โิอ เทคโนโลย ี
 10. การใชง้านระบบ มอีทิธพิลทางบวก ต่อประโยชน์สุทธขิองผูใ้ชง้านระบบ BAS ของ
แบรนดร์โิอ เทคโนโลย ี



 11. ความพงึพอใจของผูใ้ชง้าน มอีทิธพิลทางบวก ต่อประโยชน์สทิธขิองผูใ้ชง้านระบบ 
BAS ของแบรนดร์โิอ เทคโนโลย ี
 
ขอบเขตของการวิจยั 
 การวจิยัครัง้นี้ เป็นการศกึษาเรื่อง อทิธพิลของคุณภาพสารสนเทศต่อการใชง้าน ความ
พงึพอใจและประโยชน์สุทธขิองผูใ้ชง้านระบบบรหิารจดัการอาคารของแบรนด์รโิอ เทคโนโลยี 
ผูว้จิยัไดก้ าหนดขอบเขตการวจิยัไวด้งันี้ 
 1. ขอบเขตดา้นประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 
 ประชากรที่ศกึษาได้แก่ พนักงานที่ท างานในโครงการ และใช้งานระบบ BAS จ านวน 
135 คน จาก 135 โครงการการ ในเขตกรุงเทพมหานคร 
 2. ขอบเขตดา้นตวัแปร 
 ตวัแปรอสิระ ไดแ้ก่ คุณภาพสารสนเทศประกอบดว้ย 4 มติ ิประกอบดว้ย มติดิา้นความ
ถูกตอ้ง มติดิา้นรปูแบบ มติดิา้นความสมบรูณ์ และมติดิา้นความตรงตามเวลา 
 ตวัแปรคัน่กลาง ไดแ้ก่ การใชง้าน และความพงึพอใจของผูใ้ชง้าน 
 ตวัแปรตาม ไดแ้ก่ ประโยชน์สุทธขิองผูใ้ชง้าน 
 

แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 
 
 แนวคดิและทฤษฎโีมเดลแห่งความส าเรจ็ของระบบสารสนเทศ ประกอบไปดว้ย 6 ปัจจยั 
คอื คุณภาพระบบ (System Quality) คุณภาพสารสนเทศ (Information Quality) คุณภาพบรกิาร 
(Service Quality) ความตัง้ใจในการใชง้าน (Intention to Use) หรอืการใชง้าน (Use) ความพงึ
พอใจของผูใ้ชง้าน (User Satisfaction) และประโยชน์ทีผู่ใ้ชง้านไดร้บั (Net Benefit) 
 (DeLone & McLean, 1992) 
 แนวคดิและทฤษฎีที่เกี่ยวขอ้งกบัคุณภาพสารสนเทศ สามารถพจิารณาจากเกณฑ์ 4 
ด้าน ได้แก่ มติิด้านความสมบูรณ์ (completeness) มติิด้านความถูกต้อง (accuracy) มติิด้าน
รูปแบบของผลลพัธ์ (format of output) และมติิด้านความตรงตามเวลา (timeliness) (Bailey 
and Pearson, 1983) 
 ระบบการบริหารจดัการอาคาร หรือ Building Automation System (BAS) เป็นระบบ
จดัการและควบคุมอาคารอตัโนมตั ิทัง้ในด้านระบบปรบัอากาศ ระบบแสงสว่าง ระบบควบคุม
อคัคภียั ระบบควบคุมการเขา้-ออก ระบบรกัษาความปลอดภยั ระบบควบคุมลฟิท์ รวมถงึการ
จดัการค านวณค่าใชจ้่ายสาธารณูปโภคต่างๆภายในอาคารแบบแยกประเภท หรอืแยกตามยูนิต
ผูใ้ชง้าน หรอือื่นๆ ตามความตอ้งการของเจา้ของอาคาร 
 
 



 งานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง 
 เด่นชยั วรเดชจ าเรญิ (2563) ท าการศกึษาเกีย่วกบัการใชร้ะบบไอโอทแีละเครื่องมอืการ
วินิจฉัยเพื่อการประหยดัพลงังานระบบปรบัอากาศแบบชิลเลอร์ พบว่า อาคารขนาดใหญ่ใน
ปัจจุบันมีการสิ้นเปลืองพลังงาน 15-30 เปอร์เซ็นต์ของการใช้พลังงานจากความเสื่อม
ประสทิธภิาพของระบบปรบัอากาศ เนื่องจากการตัง้ระบบควบคุมไม่เป็นไปตามการออกแบบ
และขาดผู้ดูแลช านาญการที่เพยีงพอ รวมถงึขาดการออกแบบระบบที่เหมาะสม ส่งผลต่อการ
สิ้นเปลอืงค่าซ่อมบ ารุง ถึงแม้ว่าอาคารเหล่านัน้จะมกีารติดตัง้ระบบอาคารอตัโนมตัิ (building 
automaton system, BAS) ในการควบคุมการท างานระบบปรบัอากาศ แต่ยงัไม่ได้ถูกน ามาใช้
อย่างเต็มประสทิธภิาพโดยเฉพาะการน าขอ้มูลจากระบบ BAS เพื่อการวนิิจฉัยหาต้นตอของ
ปัญหาที่ก่อใหเ้กดิการสูญเสยีพลงังาน รวมถงึปัญหาความชื้นที่เกดิขึน้ในพื้นที่การปรบัอากาศ 
โดยปกติระบบ BAS ในประเทศไทย การจัดเก็บข้อมูลเป็นปัญหาท าให้ขาดการส่ งเสริม
กระบวนการยกระดบัความสามารถระบบ BAS เพื่อการควบคุมปรบัอากาศในประเทศไทยตาม
มาตรฐาน ASHRAE โดยสามารถแกปั้ญหาไดโ้ดยการน าเทคโนโลยไีอโอท ี(internet of things, 
IoT) คอืระบบเซ็นเซอร์และระบบเกบ็ขอ้มูล (Cloud Computing) เพื่อการเพิม่ความสามารถใน
การเชื่อมโยงขอ้มูลถงึกนัดว้ยระบบอนิเทอรเ์น็ต โดยระบบไอโอทเีซน็เซอรส์ามารถใชไ้ดท้ัง้แบบ
เดนิสายและไรส้ายเพิม่เตมิขอ้มลูทีข่าดจากระบบ BAS สว่นระบบ cloud ใชร้วบรวมขอ้มลูระบบ
ไอโอทเีซน็เซอรแ์ละเชื่อมต่อขอ้มูลจากระบบ BAS ลดภาระคอมพวิเตอรข์องระบบ BAS รวมถงึ
การสามารถสร้างระบบ วินิ จฉัยปัญหาแบบอัตโนมัติ (automated fault detection and 
diagnostics, AFDD) ประมวลผลบนระบบ cloud และส่งการแจ้งเตือนกลบัที่ผู้ดูแลผ่านระบบ 
email, mobile application หรอืระบบ LINE การใชร้ะบบ CPM และ BAS ไดอ้ยา่งเหมาะสม 
   

วิธีด าเนินการวิจยั 
 

 การวจิยัครัง้นี้เป็นการวจิยัเชงิปรมิาณ (Qualitative Research) และเกบ็รวบรวมขอ้มูล
โดยการใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) ผู้วิจยัเลือกใช้ประชากรเป็นพนักงานที่ท างานใน
โครงการและใชง้านระบบ BAS จ านวน 135 คน จาก 135 โครงการในเขตกรุงเทพมหานคร และ
มขีนาดของกลุ่มตวัอย่างจากการค านวณโดยใช้สูตรของ Taro Yamane (1973) ได้ขนาดกลุ่ม
ตวัอยา่ง จ านวน 100 คน แบ่งโครงสรา้งค าถามออกเป็น 4 สว่นไดแ้ก่ 
 สว่นที ่1 เป็นแบบสอบถามขอ้มลูทัว่ไปของผูใ้ชง้านระบบ BAS ภายในโครงการ 
 สว่นที ่2 แบบสอบถามเกีย่วกบัคุณภาพสารสนเทศของระบบ BAS 
 สว่นที ่3 แบบสอบถามเกีย่วกบัการใชง้านสารสนเทศ BAS ของพนกังานอาคาร 
 สว่นที ่4 แบบสอบถามเกีย่วกบัความพงึพอใจต่อการใชง้านระบบ BAS ของพนกังาน 
 วเิคราะหโ์ดยการหาค่ารอ้ยละ ค่าความถี ่ค่าเฉลีย่ และสว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน และสถติิ
เชงิอนุมาน ใช้สถิติทดสอบหาความแตกต่างค่าท ี(t-test) ในกรณีการเปรยีบเทยีบของกลุ่ม 2 



กลุ่ม และจะใชส้ถติทิดสอบหาอทิธพิลของคุณภาพสารสนเทศต่อการใชง้านระบบระบบ ความ
พงึพอใจของผูใ้ชง้าน และประโยชน์สุทธขิองผูใ้ชง้านระบบบรหิารจดัการอาคารของแบรนด์รโิอ 
เทคโนโลย ีสถติทิีใ่ช ้คอื การวเิคราะหถ์ดถอยพหุ (multiple regression analysis)  
 

ผลการวิจยั 
 
 1. กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จ านวน 62 คน คดิเป็นรอ้ยละ 61.4 อายุระหว่าง 
31-40 ปี จ านวน 58 คน คดิเป็นรอ้ยละ 57.4 มสีถานภาพสมรส จ านวน 63 คน คดิเป็นรอ้ยละ 
62.4 มรีะดบัการศกึษาอยูใ่นระดบัปรญิญาตร ีจ านวน 60 คน คดิเป็นรอ้ยละ 59.4 ระดบัต าแหน่ง
งานระดบัปฏบิตัิการ จ านวน 76 คน คดิเป็นร้อยละ 75.2 และมรีายได้เฉลี่ยต่อเดอืน 30,001-
50,000 บาท จ านวน 34 คน คดิเป็นรอ้ยละ 33.7 ตามล าดบั 
 2. ระดบัความคดิเหน็ของกลุ่มตวัอย่างเกี่ยวกบัอิทธพิลของคุณภาพระบบสารสนเทศ 
ต่อการใช้งานระบบ ความพงึพอใจของผู้ใช้งาน และประโยชน์สุทธขิองผู้ใช้งานระบบบริหาร
จดัการอาคารของแบรนดร์โิอ เทคโนโลย ีเมือ่พจิารณาเป็นรายดา้นพบว่า  
  2.1 คุณภาพสารสนเทศด้านความถูกต้อง (ACC) อยู่ในระดับสูงมาก (�̅� = 
4.28, S.D. = 0.533) ดา้นรูปแบบของผลลพัธ ์(FOR) อยู่ในระดบัสงู (�̅� = 4.19, S.D. = 0.610) 
ด้านความสมบูรณ์ (COM) อยู่ในระดบัสูง (�̅� = 4.16, S.D. = 0.625) และด้านความตรงตาม
เวลา (TIM) อยูใ่นระดบัสงูมาก (�̅� = 4.22, S.D. = 0.587)  
  2.2 การใช้งานสารสนเทศ (USE) โดยรวมอยู่ในระดบัสูง (�̅� = 4.15, S.D. = 
0.576) 
  2.3 ระดบัความพงึพอใจของผูใ้ชง้าน (SAT) โดยรวมอยู่ในระดบัสงู (�̅� = 4.15, 
S.D. = 0.603) 
  2.4 ระดบัประโยชน์สุทธขิองผูใ้ชง้าน (NET) โดยรวมอยู่ในระดบัสงู (�̅� = 4.20, 
S.D. = 0.742) 
 3. ผลการตรวจสอบภาวะร่วมเส้นตรงพหุ ด้านการใช้งาน (USE) ด้านความพงึพอใจ 
(SAT) และการใชง้าน (NET) พบว่า ผา่นเกณฑท์ีก่ าหนดโดย ค่า Tolerance มคี่าระหว่าง 0.218 
ถงึ 0.321 สว่นค่า VIF มคี่า 3.11 ถงึ 4.58 
 4. ผลการทดสอบปัจจยัที่เกี่ยวข้องกบัอิทธพิลของคุณภาพสารสนเทศต่อการใช้งาน
ระบบ ความพงึพอใจ และประโยชน์สุทธขิองผูใ้ชง้านระบบบรหิารจดัการอาคารของแบรนด์รโิอ 
เทคโนโลย ีเมือ่พจิารณาเป็นรายดา้นพบว่า  
 
 
 
 



ตารางที ่1 ผลการวเิคราะหก์ารถดถอยเชงิพหุ ปัจจยัทีม่อีทิธพิลต่อการใชง้าน (USE)  
ตวัแปร Standardized Coefficients  t value p 

ACC .141 1.097 .276 
FOR .096 .720 .473 
COM .298* 2.156 .034 
TIM .298* 2.462 .016 

 
 จากตารางที่ 1 ผลการวจิยัพบว่า คุณภาพสารสนเทศด้านความสมบูรณ์ (COM) และ
ดา้นความตรงตามเวลา (TIM) มอีทิธพิลทางบวกต่อการใชง้านระบบ อยา่งมนียัส าคญัทางสถติทิี ่
0.05  
 
ตารางที ่2 ผลการวเิคราะหก์ารถดถอยเชงิพหุ ปัจจยัทีม่อีทิธพิลต่อความพงึพอใจของผูใ้ชง้าน (SAT)  

ตวัแปร Standardized Coefficients t value p 
ACC .206* 2.570 .012 
FOR .198* 2.397 .018 
COM .089 1.020 .310 
TIM .197* 2.545 .013 
USE .334** 5.278 .000 

 
 จากตารางที่ 2 ผลการวิจยัพบว่า คุณภาพสารสนเทศด้านความถูกต้อง (ACC) ด้าน
รูปแบบของผลลพัธ์ (FOR) ด้านความตรงตามเวลา (TIM) และด้านระดบัการใชง้าน (USE) มี
อทิธพิลทางบวกต่อความพงึพอใจของผูใ้ชง้าน อยา่งมนียัส าคญัทางสถติทิี ่0.05 
 
ตารางที ่3 ผลการวเิคราะหถ์ดถอยพหุ ปัจจยัทีม่อีทิธพิลต่อประโยชน์สุทธขิองผูใ้ชง้าน (NET) 

ตวัแปร Standardized Coefficients t value p 
USE .249** 2.901 .005 
SAT .660** 7.683 .000 

 
 จากตารางที่ 3 ผลการวิจยัพบว่า การใช้งาน (USE) และความพงึพอใจของผู้ใช้งาน 
(SAT) มอีทิธพิลทางบวกต่อประโยชน์สุทธขิองผูใ้ชง้าน อยา่งมนียัส าคญัทางสถติทิี ่0.05 
 

อภิปรายผล 
 
 การวเิคราะหผ์ลการทดสอบปัจจยัทีเ่กีย่วขอ้งกบัอทิธพิลของคุณภาพสารสนเทศต่อการ
ใช้งานระบบ ความพงึพอใจ และประโยชน์สุทธิของผู้ใช้งานระบบบริหารจดัการอาคารของ        
แบรนดร์โิอ เทคโนโลย ีเมือ่พจิารณาเป็นรายดา้นพบว่า 



 คุณภาพสารสนเทศด้านความสมบูรณ์ มอีิทธพิลทางบวกต่อการใช้งานระบบบริหาร
จดัการอาคารของแบรนด์รโิอ เทคโนโลย ีสอดคล้องกบัผลวจิยัของ Bailey & Pearson (1983) 
และเป็นไปตามผลวจิยัของ Delone & McLean (2003) พบว่า เมื่อระบบ BAS แสดงเนื้อหาและ
ผลลพัธค์รบถว้นสมบรูณ์ครอบคลุม เพยีงพอ ตรงตามความตอ้งการของผูใ้ชง้าน จะสง่ผลใหเ้กดิ
ประโยชน์ต่อผูใ้ชง้านระบบ BAS อย่างสูง ด้านความตรงตามเวลามอีทิธพิลทางบวกต่อการใช้
งานระบบบรหิารจดัการอาคารของแบรนด์รโิอ เทคโนโลย ีสอดคล้องกบัผลวจิยัของ Bailey & 
Pearson (1983) และเป็นไปตามผลวจิยัของ Delone & McLean (2003) พบว่า เมื่อระบบ BAS 
แสดงเนื้อหาและผลลพัธไ์ดอ้ยา่งรวดเรว็ทนัท่วงท ีตรงตามเวลา อยูใ่นช่วงเวลาทีเ่หมาะสม  และ
มคีวามทนัสมยั เหมาะกบัการใช้งานของผู้ใช้งาน จะส่งผลให้เกิดประโยชน์ต่อผู้ใช้งานระบบ 
BAS อย่างสงู โดยจะส่งผลใหเ้กิดการใชง้านอย่างสม ่าเสมอมากขึน้ ดา้นความถูกตอ้งมอีทิธพิล
ทางบวกต่อความพงึพอใจของผู้ใช้งานระบบบรหิารจดัการอาคารของแบรนด์รโิอ เทคโนโลย ี
สอดคล้องกับผลวิจัยของ Bailey & Pearson (1983) และเป็นไปตามผลวิจัยของ Delone & 
McLean (2003) พบว่า เมื่อระบบ BAS แสดงเนื้อหาและผล-ลัพธ์ได้อย่างถูกต้อง ไม่เกิด
ขอ้ผดิพลาดทุกๆ ครัง้ทีใ่ชง้าน ตรงตามความตอ้งการ และถูกตอ้งตามความตอ้งการ จะสง่ผลให้
เกดิความพงึพอใจอยา่งสงู  
 คุณภาพสารสนเทศด้านรูปแบบของผลลพัธ์ มอีิทธพิลทางบวกต่อความพงึพอใจของ
ผูใ้ชง้านระบบบรหิารจดัการอาคารของแบรนดร์โิอ เทคโนโลย ีสอดคลอ้งกบัผลวจิยัของ Bailey 
& Pearson (1983) และเป็นไปตามผลวิจยัของ Delone & McLean (2003) พบว่า เมื่อระบบ 
BAS แสดงรปูแบบผลลพัธไ์ดอ้ยา่งถูกตอ้ง มกีารจดัวางอย่างด ีสะดวกต่อการอ่านและใชง้าน จะ
ส่งผลใหเ้กดิความพงึพอใจอย่างสงู ดา้นความตรงตามเวลามอีทิธพิลทางบวกต่อความพงึพอใจ
ของผู้ใช้งานระบบบรหิารจดัการอาคารของแบรนด์รโิอ เทคโนโลย ีสอดคล้องกบัผลวจิยัของ 
Bailey & Pearson (1983) และเป็นไปตามผลวจิยัของ Delone & McLean (2003) กล่าวคอื เมือ่
ระบบ BAS แสดงเนื้อหาและผลลพัธ์ได้อย่างรวดเรว็ทนัท่วงท ีตรงตามเวลา อยู่ในช่วงเวลาที่
เหมาะสม  และมคีวามทนัสมยั เหมาะกบัการใชง้านของผูใ้ชง้าน จะส่งผลใหเ้กดิความพงึพอใจ
อย่างสูง ด้านการใช้งานระบบมอีิทธิพลทางบวกต่อความพงึพอใจของผู้ใช้งานระบบบริหาร
จดัการอาคารของแบรนด์รโิอ เทคโนโลย ีสอดคล้องกบัผลวจิยัของ Choi, Kim, Park, Park, & 
Lee (2003) และเป็นไปตามผลวจิยัของ Delone & McLean (2003) พบว่า เมื่อผูใ้ชง้านตัง้ใจใช้
งานระบบ BAS เป็นประจ าก็จะส่งผลให้ผู้ใช้งานเกิดความพงึพอใจต่อความถูกต้อง รูปแบบ
ผลลพัธ ์และความตรงตามเวลาของระบบสารสนเทศ  
 การใช้งานระบบมอีิทธพิลทางบวกต่อประโยชน์สุทธขิองผู้ใช้งานระบบบรหิารจดัการ
อาคารของแบรนดร์โิอ เทคโนโลย ีสอดคลอ้งกบัผลวจิยัของ Petter et al (2008) และเป็นไปตาม
ผลวจิยัของ Delone & McLean (2003) พบว่า เมื่อผูใ้ชง้านมกีารใชง้านระบบ BAS เป็นประจ า



จะส่งผลใหล้ดเวลาทีใ่ชใ้นการท างานลง หากผูใ้ชง้านมกีารใชง้านระบบ BAS อยา่งหลากหลาย
วตัถุประสงค์กจ็ะสามารถลดขัน้ตอนในการท างานลง และความพงึพอใจของผูใ้ชง้านมอีทิธพิล
ทางบวกต่อประโยชน์สุทธขิองผู้ใช้งานระบบบรหิารจดัการอาคารของแบรนด์รโิอ เทคโนโลย ี
สอดคล้องกบัผลวจิยัของ Petter et al (2008) และเป็นไปตามผลวจิยัของ Delone & McLean 
(2003) พบว่า เมือ่ผูใ้ชง้านระบบ BAS มคีวามพงึพอต่อคุณภาพดา้นความตรงตามเวลาจะส่งผล
ใหท้ างานไดอ้ยา่งรวดเรว็ หากผูใ้ชง้านพงึพอใจต่อรปูแบบการจดัวางทีด่ ีสะดวกใชง้าน จะสง่ผล
ใหท้ างานงา่ยขึน้ ช่วยลดขัน้ตอนการท างาน   
 

ข้อเสนอแนะ 
 

 จากผลของงานวิจยัเสนอแนะให้แบรนด์ริโอ เทคโนโลย ีส่งเสริมพฒันา และมุ่งเน้น
คุณภาพสารสนเทศ เพื่อก่อให้เกิดการใช้งานระบบความพึงพอใจ และประโยชน์สุทธิของ
ผูใ้ชง้านระบบบรหิารจดัการอาคารของแบรนดร์โิอ เทคโนโลย ีในอนาคต ดงันี้ 
 1. มุ่งเน้นการพฒันาและปรบัปรุงคุณภาพสารสนเทศมติดิ้านความสมบูรณ์ โดยระบบ
บรหิารจดัการอาคารจะตอ้งแสดงขอ้มูลอย่างครบถว้น เพยีงพอต่อการใชง้าน และสามารถปรบั
ใหย้ดืหยุน่ไดค้รอบคลุมตรงตามความตอ้งการของผูใ้ชง้าน  
 2. มุ่งเน้นการพฒันาและปรบัปรุงคุณภาพสารสนเทศมติิด้านความตรงตามเวลา โดย
ระบบบรหิารจดัการอาคารจะต้องแสดงผลลพัธ์จากระบบในทนัททีี่ใชง้าน ตามกรอบที่ก าหนด 
และใหเ้นื้อหาทีม่คีวามทนัสมยั 
 3. มุ่งเน้นการพฒันาและปรบัปรุงคุณภาพสารสนเทศมติิด้านความถูกต้อง โดยระบบ
บรหิารจดัการอาคารจะต้องแสดงผลลพัธ์ได้อย่างถูกต้องทุกครัง้ที่ใช้งาน และสามารถปรบัให้
ยดืหยุ่นไดต้รงตามความตอ้งการของผูใ้ชง้าน ซึง่จะส่งผลใหก้ารท างานมปีระสทิธภิาพและสรา้ง
ความพงึพอใจมากขึน้ 
 4. มุ่งเน้นการพฒันาและปรบัปรุงคุณภาพสารสนเทศมติดิ้านรูปแบบของผลลพัธ์ โดย
ระบบบรหิารจดัการอาคารจะต้องให้ผลลพัธ์ที่ได้อยู่ในรูปแบบที่ง่ายต่อการอ่าน การจดัวางที่
สามารถน าไปใชป้ระโยชน์ต่อไดด้ ี
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