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การศึกษาน้ี เป็นการศึกษาในเชิงคุณภาพ มุ่งเน้นศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อความพึงพอใจของ

ผูใ้ช้งานระบบกลัน่กรองประเภทและขนาดโครงการท่ีเขา้ข่ายตอ้งจดัท ารายงานการประเมินผล
กระทบส่ิงแวดลอ้ม (Smart EIA Regulatory Screening System) ใน 3 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านคุณภาพ
ระบบ 2) ดา้นคุณภาพขอ้มูล และ 3) ดา้นอ่ืนๆ  เพื่อศึกษาว่าปัจจยัทั้ง 3 ดา้น มีผลต่อผูใ้ชง้านระบบ
มากนอ้ยเพียงใด รวมถึงปัจจยัแต่ละดา้นเก่ียวขอ้งและมีผลต่อความพึงพอใจของผูใ้ช้งานระบบเป็น
อยา่งไร ใชว้ิธีการศึกษา ไดแ้ก่ 1) ศึกษาจากเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพฒันาระบบ 2) การสัมภาษณ์ 
เฉพาะเจาะจงกบั 3 กลุ่มตวัอย่าง ได้แก่ (1) ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้ม (2) บริษทั ปตท. จ ากัด (มหาชน) และ (3) นิติบุคคลผูมี้สิทธิท ารายงานการประเมิน 
ผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม รูปแบบแนวค าถามสัมภาษณ์ทางระบบออนไลน ์

ผลการศึกษาพบว่า ปัจจยัดา้นคุณภาพระบบ ดา้นคุณภาพขอ้มูล และดา้นอ่ืนๆ จะมีผลต่อ
ความพึงพอใจของผูใ้ชง้านระบบ โดยระบบฯควรปรับปรุง เร่ืองการลดขั้นตอนและลดระยะเวลา
การลงทะเบียนใชง้าน ควรให้ผูใ้ชก้  าหนดเปล่ียนแปลงขอ้มูลส่วนบุคคลไดด้ว้ยเอง เช่น Username 
& Password ควรเพิ่มระยะเวลาการใช้งานให้มากกว่า 90 วนั  ปรับปรุงประสิทธิภาพความเร็ว      
การท างานระบบให้ดีมากยิ่งขึ้น  เพิ่มประเภทอุปกรณ์และช่องทางการเขา้ใช้งานระบบ และเพิ่ม
จ านวนปริมาณผูใ้ช้ระบบให้มากขึ้น และผลกัดันให้ขอ้มูลท่ีได้จากระบบสามารถท่ีจะน าไปใช้
อา้งอิงในทางกฎหมายได ้
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The objective of this qualitative research was to study the factors affecting the users’ 

satisfaction on Smart EIA Regulatory Screening System in 3 dimensions including the quality of 
system, quality of data and other aspects to investigate how all factors affected the system users, 
and examine each factor how it related and affected the satisfaction of system users. The relevant 
documents of system management was studied and the purposive interview with 3 samples groups, 
which were Office of Natural Resources and Environmental Policy and Planning, PTT Public 
Company Limited, and the eligible juristic person to issue the EIA report were applied online to 
collect data. 

Research results indicated that the quality of system, quality of data and other aspects had 
the impact on the users’ satisfaction. Moreover, it was found that the system should be improved 
by minimizing the step and duration of registration. The user should be able to update their   
personal information, such as Username & Password, by themselves. Additionally, the duration    
of use should be extended more than 90 days. The results also showed that the speed of system 
should be improved while more types of device, the access to the system and the number of users 
should be maximized. Further, the data obtained from the system should be promoted as the legal 
reference. 
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บทที ่1 
 

บทน า 

1.1 ที่มา และแนวคิดในการศึกษา 
 

การพฒันาทางด้านเศรษฐกิจเป็นส่ิงส าคัญ ท่ีช่วยท าให้คุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่        
ของประชาชนดีและมีคุณภาพ แต่การมุ่งใหค้วามส าคญักบัเร่ืองความเจริญเติบโตทางดา้นเศรษฐกิจ
มากจนเกินไป ทั้งเร่ืองของการเร่งเพิ่มรายได้ของประชากร การเร่งผลิตสินคา้และบริการต่างๆ 
ก่อให้เกิดการพึ่งพาการน าเขา้ ส่งออก และพึ่งพาเร่ืองของการเงินระหว่างประเทศ ท าให้มีการใช้
ทรัพยากรอย่างไร้คุณค่าและไร้ประสิทธิภาพ ก่อให้เกิดปัญหาอ่ืนๆ ตามมา เช่น ปัญหาความ          
ไม่สมดุลทางภาวะเศรษฐกิจ ปัญหาความยากจนและความเหล่ือมล ้าของรายไดป้ระชากร ปัญหา
ดา้นคุณภาพชีวิต ปัญหาดา้นสังคม รวมถึงปัญหาดา้นทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม อย่างไร   
ก็ตาม การพฒันาดา้นเศรษฐกิจก็ยงัมีความจ าเป็นท่ีหลายประเทศเนน้ให้ความส าคญัเป็นอนัดบัแรก 
ส าหรับประเทศไทย มีการกล่าวถึงเร่ืองการพฒันาเศรษฐกิจในแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบบัท่ี 12 เอาไวว้่า การพฒันาเศรษฐกิจจะตอ้งมีการน าเอาองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ 
ผลงานวิจยัและพฒันา ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี นวตักรรมและความคิดสร้างสรรค์ มาใช้        
ในภาคธุรกิจ ภาครัฐ และภาคประชาสังคม รวมถึงเนน้การพฒันาสภาวะแวดลอ้มหรือปัจจยัพื้นฐาน
ต่างๆ เพื่อเอ้ือให้เกิดการลงทุนทางด้านการวิจยัและพฒันา การพฒันาบุคลากรวิจยั โครงสร้าง
พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และดา้นการบริหารจดัการ เพื่อใช้ขบัเคล่ือนการพฒันา
เศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดลอ้ม ของประเทศไปพร้อมกนัทั้งสามดา้น ตวัอย่างการวดัเร่ืองความ
เติบโตดา้นเศรษฐกิจทางหน่ึงนั้น อาจสะทอ้นไดจ้ากอตัราการเติบโตของอสังหาริมทรัพย ์ท่ีมีปัจจยั
การลงทุนโครงการของภาครัฐเป็นตัวขับเคล่ือนท่ีส าคัญ โดยเฉพาะการลงทุนขนาดใหญ่              
ดา้นคมนาคมขนส่งระยะเร่งด่วน ซ่ึงโครงการเหล่าน้ีจะผลกัดนัให้ภาคอสังหาริมทรัพยเ์ติบโตเป็น
เงาตามตวั อยา่งท่ีเห็นก็คือโครงการคอนโดมิเนียมและทาวน์เฮา้ส์มีการขยายตวัไปตามเส้นทางของ
โครงการคมนาคมต่างๆ เช่น โครงการรถไฟฟ้าส่วนต่อขยายท่ีออกไปตามชานเมือง (Pawan 
Sukontamat, 2561) การด าเนินโครงการ กิจการต่างๆ ของรัฐหรือเอกชนนั้น จะก่อให้เกิดปัญหา
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ผลกระทบตามมาหลายด้าน ทั้งผลกระทบทางสังคม ส่ิงแวดล้อม เศรษฐกิจ และอ่ืนๆ ดังนั้ น 
โครงการจะตอ้งค านึงเร่ืองผลกระทบท่ีตามมาจากการด าเนินโครงการ และหาแนวทางแกไ้ขและ  
ลดผลกระทบเหล่านั้นเสมอ 

 การน าเอานวตักรรม เทคโนโลยี และความคิดสร้างสรรค์ มาประยุกต์ใช้เพื่อแกไ้ขปัญหา
และลดผลกระทบท่ีเกิดขึ้น ก็ถือว่าเป็นการช่วยส่งเสริมการพฒันาเศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดลอ้ม
ไดอี้กทางหน่ึงดว้ย  การจดัท ารายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้มโครงการ ก่อนท่ีจะมีการ
เร่ิมพฒันาด าเนินโครงการ เป็นแนวทางและเคร่ืองมือในการจดัการแกปั้ญหาและลดผลกระทบ
ส่ิงแวดลอ้มท่ีส าคญัของประเทศในปัจจุบนั โดยส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอ้ม (สผ.) (สผ., 2563) สรุปโครงการ กิจการ หรือการด าเนินการ ซ่ึงตอ้งจดัท ารายงาน
การประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม (EIA) ไวจ้ านวน 35 ประเภท และ โครงการ กิจการ หรือการ
ด าเนินการท่ีอาจมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพส่ิงแวดลอ้ม สุขภาพ อนามยั คุณภาพ
ชีวิต ของประชาชนในชุมชนอย่างรุนแรง ซ่ึงตอ้งจดัท ารายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม
และสุขภาพ (EHIA) ไวจ้ านวน 12 ประเภท  และหากจะตรวจสอบว่ามีโครงการ กิจการ หรือการ
ด าเนินการใดบ้าง ท่ีเข้าข่ายจะต้องจัดท ารายงาน EIA หรือ EHIA  ก็สามารถตรวจสอบได้                 
ในประกาศของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มฉบบัท่ีเก่ียวขอ้ง  ดงัน้ี 1) รายงาน EIA 
ตรวจสอบกบัประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม เร่ือง ก าหนดโครงการ กิจการ 
หรือการด าเนินการ ซ่ึงตอ้งจดัท ารายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม และหลกัเกณฑ ์วิธีการ 
และเง่ือนไขในการจดัท ารายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม ลงวนัท่ี 19 พฤศจิกายน 2561 
และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม  และ 2) รายงาน EHIA ตรวจสอบกบัประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม เ ร่ือง ก าหนดโครงการกิจการ หรือการด าเนินการท่ีอาจมีผลกระทบต่อ
ทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพส่ิงแวดลอ้ม สุขภาพ อนามยั คุณภาพชีวิต ของประชาชนในชุมชนอยา่ง
รุนแรง ซ่ึงตอ้งจดัท ารายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม และหลกัเกณฑ ์วิธีการ และเง่ือนไข
ในการจดัท ารายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม ลงวนัท่ี 19 พฤศจิกายน 2561 และท่ีแกไ้ข
เพิ่มเติม หรือใช้วิธีมีหนังสือสอบถามไปยงัหน่วยงานท่ีมีหน้าท่ีในการออกประกาศประเภทและ
ขนาดโครงการ หรือกิจการ ท่ีจะต้องจัดท ารายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อม                           
ก็คือส านกังานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม หรือสามารถใชวิ้ธีตรวจสอบ
เบ้ืองตน้ทางออนไลน์ ผ่านระบบกลัน่กรองประเภทและขนาดโครงการท่ีเขา้ข่ายตอ้งจดัท ารายงาน
การประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อม หรือระบบ Smart EIA Regulatory Screening System ซ่ึงเป็น 
Digital Platform ระบบแรกของประเทศไทย ส าหรับให้ผูป้ระกอบการ นักลงทุน และประชาชน
ทัว่ไปใชต้รวจสอบเบ้ืองตน้วา่โครงการใด ประเภทใด ท่ีเขา้ข่ายจะตอ้งจดัท ารายงานการประเมินผล
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กระทบส่ิงแวดลอ้มตามกฎหมาย ระบบดงักล่าว ไดพ้ฒันามาจากความร่วมมือระหว่างส านักงาน
นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม กับบริษทั ปตท. จ ากัด (มหาชน) โดยน า
เทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology) มาประยุกต์ใช้กบัภารกิจของทั้งสองหน่วยงาน 
ท าให้เกิดประโยชน์กบัการพฒันาประเทศในดา้นการประเมินผลส่ิงแวดลอ้ม สอดรับกบันโยบาย
ไทยแลนด ์4.0 ของรัฐบาล  เปิดใชง้านตั้งแต่ช่วงเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2563 เป็นตน้มา (สผ. , 2563) 

ระบบกลัน่กรองประเภทและขนาดโครงการท่ีเขา้ข่ายตอ้งจดัท ารายงานการประเมินผล
กระทบส่ิงแวดล้อม หรือระบบ Smart EIA Regulatory Screening System  เป็นระบบแรกของ
ประเทศ พฒันาจากความร่วมมือของหน่วยงานผูท้  าหนา้ท่ีก าหนดประเภทและขนาดของโครงการ    
ท่ีตอ้งจดัท ารายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม กบัหน่วยงานผูด้  าเนินธุรกิจดา้นพลงังาน
และปิโตรเคมีระดับชั้นน าของประเทศ  และมีการเปิดให้บุคคลทั่วไปได้ใช้งานระบบมาได้             
สักระยะหน่ึงแลว้  ดังนั้น ผูศึ้กษาจึงสนใจศึกษาความพึงพอใจของผูใ้ช้ระบบดังกล่าว ว่าระบบ         
มีประสิทธิภาพตอบสนองต่อผูใ้ช้งานมากน้อยเพียงใด มีปัจจยัอะไรบา้งท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจ    
เขา้ใช้งานระบบ ความพึงพอใจในระบบมีมากน้อยเพียงใด โดยผลท่ีได้จากการศึกษาจะช่วยให้
หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง สามารถน าไปใชเ้พื่อปรับปรุงและพฒันาระบบให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
อันถือได้ว่า จะเป็นการช่วยพัฒนาระบบการประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อม และช่วยเร่ือง              
การบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม ของประเทศใหเ้กิดความยัง่ยนืยิง่ขึ้นต่อไป 

 

1.2 วัตถุประสงค์  
 

1.2.1 เพื่อศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อความพึงพอใจของผูใ้ช้งานระบบกลัน่กรองประเภทและ
ขนาดโครงการท่ีเข้าข่ายต้องจัดท ารายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อม (Smart EIA 
Regulatory Screening System) 

1.2.2 เพื่อเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงระบบกลัน่กรองประเภทและขนาดโครงการ       
ท่ีเขา้ข่ายตอ้งจดัท ารายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม (Smart EIA Regulatory Screening 
System) ส าหรับหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 
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1.3 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 

1.3.1 หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง น าผลการศึกษาไปใช้ในการพัฒนาและปรับปรุงระบบ
กลั่นกรองประเภทและขนาดโครงการท่ีเข้าข่ายต้องจัดท ารายงานการประเมินผลกระทบ
ส่ิงแวดลอ้ม (Smart EIA Regulatory Screening System) ใหมี้ประสิทธิภาพมากยิง่ขึ้น 

1.3.2 อุตสาหกรรมอ่ืนท่ีมีความสนใจ สามารถประยุกต์ใช้ระบบกลัน่กรองประเภทและ
ขนาดโครงการท่ีเข้าข่ายต้องจัดท ารายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อม (Smart EIA 
Regulatory Screening System) เพื่อพฒันาต่อยอดการพฒันาต่อไปได ้
 

1.4 ขอบเขตการศึกษา 
 

1.4.1 ขอบเขตด้านเน้ือหา 

ศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลกระทบต่อความพึงพอใจของผูท่ี้ใชง้านระบบกลัน่กรองประเภท
และขนาดโครงการท่ีเขา้ข่ายต้องจัดท ารายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม (Smart EIA 
Regulatory Screening System) จ านวน 3 กลุ่ม ท่ีเก่ียวข้องในขั้นตอนของการจัดท ารายงานการ
ประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม ไดแ้ก่ เจา้ของโครงการ นิติบุคคลผูมี้สิทธิท ารายงานฯ ผูท้  าหน้าท่ี
พิจารณารายงานฯ ตั้งแต่ระบบเปิดใชง้านเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2563 ถึงในช่วงของการศึกษา 

1.4.2 ขอบเขตด้านประชากร 

ศึกษาเฉพาะผูใ้ชง้านระบบกลัน่กรองประเภทและขนาดโครงการท่ีเขา้ข่ายตอ้งจดัท า
รายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม (Smart EIA Regulatory Screening System) ท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัขั้นตอนของการจดัท ารายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม ไดแ้ก่ 

1 พนกังานของบริษทั ปตท. จ ากดั (มหาชน)  
2 พนกังานของบริษทัท่ีปรึกษาดา้นส่ิงแวดลอ้ม  
3 เจา้หนา้ท่ีของส านกังานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดลอ้ม 

1.4.3 ขอบเขตด้านเวลา 

เร่ิมศึกษาตั้งแต่เดือนมกราคม พ.ศ. 2564  ถึง  เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2564  รวม 8 เดือน 
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1.5 นิยามศัพท์เฉพาะ 
 

ความพงึพอใจของผู้ใช้ระบบ หมายถึง ความพึงพอใจของผูใ้ชง้านระบบกลัน่กรองประเภท
และขนาดโครงการท่ีเขา้ข่ายต้องจัดท ารายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม (Smart EIA 
Regulatory Screening System) ทั้ ง 3 กลุ่มตัวอย่างท่ีท าการศึกษา รวมถึงความพอใจต่อระบบ
กลั่นกรองประเภทและขนาดโครงการท่ีเข้าข่ายต้องจัดท ารายงานการประเมินผลกระทบ
ส่ิงแวดลอ้มในภาพรวม  

การกลั่นกรองประเภทและขนาดโครงการ หมายถึง กระบวนการท างานของกลัน่กรอง
ประเภทและขนาดโครงการท่ีเข้าข่ายต้องจัดท ารายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อม            
เพื่อตรวจสอบประมวลผลเง่ือนไขประเภทและขนาดของโครงการ ในแต่ละประเภทโครงการ เสร็จ
แลว้แจง้แสดงผลลพัธ์ใหผู้ใ้ชง้านระบบไดเ้ห็น 

Smart EIA Regulatory Screening System หมายถึง ระบบกลัน่กรองประเภทและขนาด
โครงการท่ีเขา้ข่ายตอ้งจดัท ารายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้มแบบออนไลน์ จุดประสงค์ 
เพื่อตรวจสอบเบ้ืองตน้วา่ โครงการใดเขา้ข่ายตอ้งจดัท ารายงานผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม ตามกฎหมาย
ท่ีเก่ียวขอ้ง 

ปัจจัยท่ีมีผลต่อความพึงพอใจผู้ใช้ระบบ หมายถึง ส่ิงท่ีชักจูงผูใ้ช้เขา้ใช้งานระบบ และ      
ผลท่ีเกิดจากการตดัสินใจเขา้ใชร้ะบบ รวมถึงส่ิงท่ีปรากฏทางกายภาพ หรือความรู้สึก ในขณะท่ีใช้
งานระบบกลัน่กรองประเภทและขนาดโครงการท่ีเขา้ข่ายตอ้งจดัท ารายงานการประเมินผลกระทบ
ส่ิงแวดลอ้ม ท่ีท าใหผู้ใ้ชง้านระบบเกิดความพึงพอใจ ไปในทิศทางใดทิศทางหน่ึง   

คุณภาพของระบบ หมายถึง คุณภาพของระบบกลั่นกรองประเภทและขนาดโครงการ         
ท่ีเขา้ข่ายตอ้งจดัท ารายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม ท่ีสามารถท างานไดอ้ย่างถูกตอ้งและ      
มีประสิทธิภาพ สามารถตอบสนองต่อผูใ้ชง้านระบบไดอ้ยา่งเหมาะสม 

คุณภาพของข้อมูล หมายถึง คุณภาพของขอ้มูลท่ีอยู่ในระบบกลัน่กรองประเภทและขนาด
โครงการท่ีเขา้ข่ายตอ้งจดัท ารายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม ทั้งขอ้มูลท่ีอยู่ภายในระบบ 
และขอ้มูลท่ีแสดงออกมาเป็นผลลพัธ์จากการประมวลผล หรือขอ้มูลการน าเขา้สู่ระบบท่ีมีความ
ถูกตอ้ง เหมาะสม ไม่มีความผิดพลาด สามารถน ามาใชป้ระโยชน์ และสามารถน ามาวิเคราะห์ได ้

ปัจจัยด้านอ่ืนๆ หมายถึง ส่ิงท่ีมีผลต่อความพึงพอใจของผูใ้ช้งานระบบ นอกเหนือจาก
ทางดา้นคุณภาพของระบบ และคุณภาพของขอ้มูล  



 

บทที ่2 
 

วรรณกรรม และงานวจิัยที่เกีย่วข้อง 

2.1 การประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อมในประเทศไทย 
 

ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม (2563) กล่าวว่า นับแต่      
มีการประชุมสหประชาชาติว่าด้วย ส่ิงแวดล้อมของมนุษย์ (UN Conference on the Human 
Environment) ณ กรุงสตอกโฮลม์ ประเทศสวีเดน ระหว่างวนัท่ี 5 - 16 มิถุนายน 2515 ประเทศไทย
ก็ไดมี้การเปล่ียนแปลงนโยบายดา้นส่ิงแวดลอ้ม โดยการเปล่ียนแปลงท่ีส าคญัตั้งแต่ปี 2518 ก็คือ 
การตราพระราชบญัญติัส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ พ.ศ. 2518 โดยเฉพาะการ
ประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม (EIA) นั้น เร่ิมแรกไดรั้บการบญัญติัไวใ้นพระราชบญัญติัส่งเสริม
และรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ พ.ศ. 2518 แต่ไดมี้การพฒันาอย่างเป็นรูปธรรมในปี 2524 
โดยมีการออกประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยแีละการพลงังาน เร่ือง ก าหนดประเภท
และขนาดโครงการหรือกิจการท่ีตอ้งมีรายงานเก่ียวกบัการศึกษาและมาตรการป้องกนัและแก้ไข
ผลกระทบกระเทือนต่อคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม จ านวน 10 ประเภทโครงการ ต่อมาในปี 2527 ไดมี้   
การออกกฎกระทรวง ฉบบัท่ี 2 ( พ.ศ. 2527) ออกตามความในพระราชบญัญติัส่งเสริมและรักษา
คุณภาพส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ พ.ศ. 2518 ก าหนดให้มีการขึ้นทะเบียนเป็นผูมี้สิทธิขอรับใบอนุญาต
ท ารายงานเก่ียวกับการศึกษาและมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบกระเทือนต่อคุณภาพ
ส่ิงแวดลอ้ม 

 จากนั้น ระบบการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม ก็มีการพฒันามาอย่างต่อเน่ือง จนกระทัง่
ปี 2535 ได้มีการตราพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535       
ซ่ึงในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม ท่ีส าคญัคือการน าระบบการพิจารณา
รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดล้อมโดยคณะกรรมการผูช้  านาญการพิจารณารายงานฯ 
(คชก.) เขา้มาใช้ และจากนั้น ปี พ.ศ. 2535 – 2539 ได้มีการประกาศประเภทและขนาดโครงการ  
หรือกิจการท่ีต้องจัดท ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดล้อมเพิ่มเติม จาก 10 ประเภท
โครงการ เป็น 22 ประเภทโครงการ  
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 ต่อมา แนวคิดเร่ืองการปฏิรูประบบการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม เกิดผลแบบเป็น
รูปธรรมมากยิง่ขึ้น เม่ือมีรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2550 มาตรา 67 วรรคสอง
น าไปสู่การปรับปรุงระบบ EIA อีกคร้ังหน่ึง โดยเป็นท่ีมาของการก าหนดประเภทและขนาด
โครงการหรือกิจการท่ีอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรง ทั้ งทางด้านคุณภาพ
ส่ิงแวดลอ้ม ทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพ (EHIA) และการก าหนดแนวทางดา้นการมีส่วนร่วม
ของประชาชนไวอ้ย่างเขม้งวด และมีความพยายามผลดัดันแนวคิดเร่ืองการประเมินส่ิงแวดล้อม
ระดบัยทุธศาสตร์ (Strategic Environmental Assessment : SEA) เขา้มาใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการจดัท า
นโยบาย แผน แผนงาน ทั้งรายสาขาและเชิงพื้นท่ี เพื่อใชป้ระกอบการตดัสินใจของผูบ้ริหาร  

 หลังจากนั้น เม่ือรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มีผลบังคับใช้     
น ามาซ่ึงการปรับปรุงพระราชบญัญติัส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ พ.ศ. 2535     
ในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม โดยออกเป็นพระราชบญัญติัส่งเสริมและ
รักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2561 และไดมี้การออกกฎหมายล าดบัรองภายใต้
พระราชบญัญติัฉบบัดงักล่าว จ านวนหลายฉบบั เช่น การจดัท ารายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการ  
ท่ีก าหนดในรายงาน EIA การมอบหมายหน่วยงานของรัฐแห่งอ่ืนปฏิบติัหน้าท่ีแทนส านักงาน
นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม เป็นตน้ 

ปัจจุบนัการจดัท ารายงานประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม เป็นไปตามประกาศของ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม ท่ีออกตามความในพระราชบญัญติัส่งเสริมและรักษา
คุณภาพส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2561 แบ่งเป็น 3 รูปแบบ ไดแ้ก่  

1 รายงานผลกระทบส่ิงแวดล้อม เ บ้ืองต้น  ห รือรายงาน IEE (Initial 
Environmental Examination) มี 2 ประเภทโครงการ  

2 ราย ง านการประ เ มินผลกระทบ ส่ิ งแวดล้อม  ห รือร า ย ง าน  EIA 
(Environmental Impact Assessment) มี 35 ประเภทโครงการ และ  

3 รายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้มส าหรับโครงการ กิจการ หรือ
การด าเนินการท่ีอาจมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพส่ิงแวดล้อม สุขภาพ อนามัย 
คุณภาพชีวิต ของประชาชนในชุมชนอย่างรุนแรง หรือรายงาน EHIA (Environmental Health 
Impact Assessment) มี 12 ประเภทโครงการ  

นอกจากน้ี ยงัมีโครงการท่ีเขา้ข่ายตอ้งจดัท ารายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม 
ตามกฎหมายฉบับอ่ืนอีก เช่น โครงการท่ีต้องจัดท ารายงาน IEE หรือ EIA ตามประกาศพื้นท่ี
คุ ้มครองส่ิงแวดล้อมท่ีออกตามมาตรา 44 (3) แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพ
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ส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ พ.ศ. 2535 โครงการท่ีตอ้งจดัท ารายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
ตามมติคณะรัฐมนตรี เก่ียวกับป่าอนุรักษ์เพิ่มเติม เม่ือวนัท่ี 13 กันยายน 2537 และกลไกการ
ด าเนินงานดา้นการวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดลอ้มของโครงการต่างๆ ตามมติคณะรัฐมนตรี เม่ือ
วนัท่ี 26 เมษายน 2554 

ขั้นตอนของกระบวนการประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อม แบ่งออกเป็น 3 ขั้นตอน ไดแ้ก่  
1 ขั้นการศึกษาและจดัท ารายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม  
2 ขั้นพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม  
3 ขั้นการด าเนินงานและการติดตามตรวจสอบ 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียท่ีเกี่ยวข้องกบัการประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อม ออกเป็น 7 กลุ่ม (สผ., 
2562) ไดแ้ก่  

1 ผูไ้ดรั้บผลกระทบ ไดแ้ก่ กลุ่มผูเ้สียประโยชน์ และกลุ่มผูไ้ดรั้บผลประโยชน์  
2 ผูท่ี้รับผิดชอบจัดท ารายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อม ได้แก่ 

เจา้ของโครงการ ผูจ้ดัท ารายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้มท่ีไดรั้บอนุญาตตามกฎหมาย 
3 ผูท่ี้ท าหน้าท่ีพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อม ได้แก่ 

ส านกังานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม (สผ.) คณะกรรมการผูช้  านาญการ
พิจารณารายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม (คชก.) คณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ 
(กก.วล.) ผูท่ี้มีหนา้ท่ีตดัสินใจอนุมติัอนุญาตโครงการ  เช่น คณะรัฐมนตรี รัฐมนตรี และหน่วยงาน
ของรัฐ หรือเจา้หนา้ท่ีท่ีมีอ านาจอนุญาตตามกฎหมาย 

4 หน่วยงานราชการในระดับต่างๆ ทั้งส่วนกลาง ส่วนภูมิภาคและท้องถ่ิน       
ท่ีเก่ียวขอ้ง 

5 องค์การเอกชนด้านการคุ ้มครองส่ิงแวดล้อม องค์กรพัฒนาเอกชน 
สถาบนัการศึกษา และนกัวิชาการอิสระ 

6 ส่ือมวลชน ทั้งระดบัทอ้งถ่ินและส่วนกลาง 
7 ประชาชนทัว่ไป  

รายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อมในแต่รูปแบบ จะมีรายละเอียดขั้นตอน 
ขอ้ก าหนด และหลกัเกณฑท่ี์แตกต่างกนั เช่น เร่ืองการจดัการมีส่วนร่วมของประชาชนในขั้นตอน
ของการจดัท ารายงาน หากเป็นกรณีรายงาน IEE ก าหนดไวอ้ยา่งนอ้ย 1 คร้ัง รายงาน EIA ก าหนดไว้
อยา่งนอ้ย 2 คร้ัง และรายงาน EHIA ก าหนดไวอ้ยา่งนอ้ย 3 คร้ัง  
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ขั้นตอนของการจดัท ารายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้มแต่ละรูปแบบ สามารถ
ตรวจสอบกบักฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งหลกั มีดงัน้ี  

1 ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม เร่ือง ก าหนด
โครงการ กิจการ หรือการด าเนินการ ซ่ึงตอ้งจดัท ารายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม และ
หลกัเกณฑ ์วิธีการ และเง่ือนไขในการจดัท ารายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม ลงวนัท่ี 19 
พฤศจิกายน 2561  

2 ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม เร่ือง ก าหนด
โครงการกิจการ หรือการด าเนินการท่ีอาจมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพส่ิงแวดลอ้ม 
สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิต ของประชาชนในชุมชนอย่างรุนแรง ซ่ึงต้องจัดท ารายงานการ
ประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อม และหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขในการจัดท ารายงานการ
ประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม ลงวนัท่ี 19 พฤศจิกายน 2561 

3 ประกาศส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
เร่ือง แนวทางการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการจดัท ารายงานการประเมินผลกระทบ
ส่ิงแวดลอ้ม ลงวนัท่ี 8 มกราคม 2562 
 

 

 

ภาพท่ี 2.1  ล าดบัความเป็นมาของกฎหมาย  EIA ในประเทศไทย 
ท่ีมา:  ส านกังานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม, 2563 
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2.2 การพัฒนาระบบกลั่นกรองประเภทและขนาดโครงการที่เข้าข่ายการจัดท า EIA  
และ EHIA 

 
ท่ีมาของการพฒันาระบบ 
ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม (สผ.) มีภารกิจเก่ียวกับ

การบริหารจดัการส่ิงแวดลอ้มภายในประเทศในหลายด้าน หน่ึงในนั้น คือการพฒันาระบบการ
ประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้มของประเทศ ท่ีไดมี้การด าเนินการมาอย่างต่อเน่ือง เช่น การแกไ้ข 
ปรับปรุง เปล่ียนแปลง ระเบียบ ขอ้บงัคบั และขอ้กฎหมายต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง ให้มีความทนัสมยัและ
เป็นปัจจุบนั เพื่อให้เกิดความสอดคลอ้งกบับริบทการพฒันาประเทศท่ีเปล่ียนแปลงตลอดเวลา และ
การด าเนินการพฒันาระบบกลัน่กรองประเภทและขนาดโครงการท่ีเขา้ข่ายการจดัท า EIA และ 
EHIA หรือ ระบบ Smart EIA Regulatory Screening System เร่ิมด าเนินการเม่ือปลายปี พ.ศ. 2562 
และไดล้งนามบนัทึกขอ้ตกลงความร่วมมือ กบั บริษทั ปตท. จ ากดั (มหาชน) เม่ือวนัท่ี 5 มีนาคม 
2563 เป็นตน้มา เป็นการน าเอาเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยกุตใ์ชใ้นการปฏิบติัภารกิจให้ประสบ
ผลส าเร็จตามเป้าหมาย และช่วยขบัเคล่ือนการพฒันาระบบการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้มของ
ประเทศ ใหพ้ฒันายิง่ขึ้นต่อไป (สผ. , 2563)  

ระบบกลัน่กรองประเภทและขนาดโครงการท่ีเขา้ข่ายตอ้งจดัท ารายงานการประเมินผล
กระทบส่ิงแวดล้อม  (Smart EIA Regulatory Screening System) เ ปิดใช้ง านตั้ งแ ต่ เ ม่ือวัน ท่ี                      
6 สิงหาคม 2563  เป็นระบบตน้แบบ ท่ีน าเอาเทคโนโลยีและนวตักรรมมาประยกุตใ์ชใ้นการบริหาร
จดัการและประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม เกิดประโยชน์ต่อผูใ้ชง้าน เช่น ผูป้ระกอบการ นกัลงทุน 
รวมถึงประชาชนทัว่ไป ทุกคนสามารถลงทะเบียนเขา้ใชง้าน เพื่อตรวจสอบว่าโครงการประเภทใด 
ขนาดเท่าใด ท่ีเขา้ข่ายตอ้งจดัท ารายงานส่ิงแวดลอ้ม ทั้ง 3 ประเภท ไดแ้ก่ รายงาน IEE  รายงาน EIA 
หรือ รายงาน EHIA ก่อนก่อสร้างหรือช่วงด าเนินโครงการ และระบบฯ ยังช่วยขับเคล่ือน
ยุทธศาสตร์ชาติดา้นส่ิงแวดลอ้มและดา้นเศรษฐกิจของประเทศ ให้พฒันาเจริญเติบโตอยู่บนฐาน
ของเทคโนโลยแีละนวตักรรม (บริษทั ปตท. จ ากดั (มหาชน) , 2563) 
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ภาพท่ี 2.2  ระบบกลัน่กรองประเภทและขนาดโครงการท่ีเขา้ข่ายตอ้งจดัท ารายงานการประเมินผล
กระทบส่ิงแวดลอ้ม (Smart EIA Regulatory Screening System) 

ท่ีมา:  ส านกังานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม, 2563 
 

ขั้นตอนการใชง้านระบบกลัน่กรองประเภทและขนาดโครงการท่ีเขา้ข่ายตอ้งจดัท ารายงาน
การประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม (Smart EIA Regulatory Screening System) มี 5 ขั้นตอนหลกั 
(สผ., 2563) ไดแ้ก่ 

1 ขั้นแรก เข้าหน้าเว็บไซต์ผ่านเคร่ืองคอมพิวเตอร์ PC หรือ Notebook ท่ีเว็บ 
https://smarteia.pttplc.com หรือเว็บลิงค์ของ สผ. https://onep.go.th หรือเว็บลิงค์กองพฒันาระบบ
การวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดล้อม https://onep.go.th/eia จากนั้ น “เข้าสู่ระบบ” เพื่อท าการ
ลงทะเบียนตามขั้นตอน กรอกขอ้มูล เช่น หน่วยงาน ช่ือ - นามสกุล เลขบตัรประจ าตวัประชาชน 
อีเมล ์โทรศพัทมื์อถือ  

2 ขั้นท่ีสอง เม่ือผู ้ประสงค์ขอใช้งาน กรอกข้อมูลลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว              
กด “ยนืยนั” ขอ้มูล จากนั้น รอการอนุมติัจากแอดมินไม่เกิน 3 วนัท าการ โดยผูใ้ชง้านจะไดรั้บ User 
และ Password ผา่นอีเมลท่ี์ท าการลงทะเบียน 

3 ขั้นท่ีสาม น า User และ Password ท่ีไดเ้ขา้ใชง้านระบบไดท้นัที 

4 ขั้ น ท่ี ส่ี  เ ลือกประ เภทโครงการ ท่ีต้องการจะกลั่นกรอง  ระบุ เ ง่ื อนไข                       
และรายละเอียดโครงการตามหน้าจอ กดปุ่ ม “ตกลง” รอระบบประมวลผล โดยระบบระยะแรก      
จะกลั่นกรองโครงการประเภททางด้านพลังงานและโครงสร้างพื้นฐาน จ านวน 21 ประเภท
โครงการเท่านั้ น เช่น การพัฒนาปิโตรเลียม โครงการระบบขนส่งปิโตรเลียม อุตสาหกรรม        
ปิโตรเคมี โรงไฟฟ้าพลงัความร้อน อาคาร สนามบิน ทางรถไฟ ฯลฯ 
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5 ขั้นท่ีห้า ระบบประมวลผลตามเง่ือนไขท่ีผูใ้ช้งานก าหนดเสร็จ จะแสดงผล        
ผ่านหนา้จอ รายละเอียดมีดงัน้ี ระบบจะบอกว่าโครงการ กิจการ หรือการด าเนินการท่ีผูใ้ชเ้ลือกนั้น 
เขา้ข่ายหรือไม่เขา้ข่าย หากเขา้ข่ายระบบจะแจง้ว่า ตอ้งท ารายงานส่ิงแวดลอ้มประเภทใด ยื่นเสนอ
ต่อหน่วยงานใด และมีกฎหมายใดท่ีเก่ียวขอ้งบา้ง ผูใ้ชส้ามารถคลิกท่ีช่ือกฎหมายนั้น เพื่อตรวจสอบ
ได้ รูปแบบการแสดงผลเป็นไฟล์ PDF หรือหากตอ้งการดาวน์โหลดขอ้มูลเป็นรายงาน ให้คลิก
ไอคอน “ดาวน์โหลด PDF” บนหนา้จอ 
 

 

 

ภาพท่ี 2.3  หน้าหลกัของระบบกลัน่กรองประเภทและขนาดโครงการท่ีเขา้ข่ายตอ้งจดัท ารายงาน
การประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม (Smart EIA Regulatory Screening System) 

ท่ีมา:  บริษทั ปตท. จ ากดั (มหาชน) , 2563 อา้งถึงใน วารสารข่าว สผ., 2563 
 

2.3 แนวคิด และทฤษฎีความพงึพอใจ 
 

อุทยั พรรณสุดใจ (2545) ไดก้ล่าวถึง ความพึงพอใจว่า  เป็นความรู้สึกรัก ชอบ ยินดี เต็มใจ 
หรือมีเจตคติท่ีดีของบุคคล ต่อส่ิงใดส่ิงหน่ึง ความพอใจจะเกิดเม่ือไดรั้บตอบสนองความตอ้งการ 
ทั้งดา้นวตัถุและดา้นจิตใจ ความพึงพอใจเป็นเร่ืองเก่ียวกบัอารมณ์ ความรู้สึก และทศันะของบุคคล 
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อันเน่ืองมาจากส่ิงเร้าและส่ิงจูงใจ โดยอาจเป็นไปในเชิงประเมินค่า ว่าความรู้สึกหรือทศันคติ        
ต่อ  ส่ิงเหล่านั้นเป็นไปในทางลบหรือบวก 

              ราชบัณฑิตสถาน (2546) ได้ให้ความหมายของค าว่า ความพึงพอใจ ดังน้ี ค  าว่า “พึง”       
เป็นค ากริยาอ่ืน หมายความวา่ ยอมตาม เช่น พึงใจ และค าว่า  “พอใจ” หมายถึง สมชอบ ชอบใจ 

             กชกร เป้าสุวรรณ และคณะ (2550) กล่าวถึง ความหมายของความพึงพอใจว่า ส่ิงท่ีควรจะ
เป็นไปตามความต้องการ ความพึงพอใจเป็นผลของการแสดงออกของทัศนคติของบุคคล                
อีกรูปแบบหน่ึง ซ่ึงเป็นความรู้สึกเอนเอียงของจิตใจท่ีมีประสบการณ์ท่ีมนุษยเ์ราไดรั้บอาจจะมาก
หรือนอ้ยก็ได ้และเป็นความรู้สึกท่ีมีต่อส่ิงใดส่ิงหน่ึง ซ่ึงเป็นไปไดท้ั้งทางบวกและทางลบ แต่ก็เม่ือ
ไดส่ิ้งนั้น สามารถตอบสนองความตอ้งการ หรือท าให้บรรลุจุดมุ่งหมายได ้ก็จะเกิดความรู้สึกบวก 
เป็นความรู้สึกท่ีพึงพอใจ แต่ในทางตรงกันขา้ม ถา้ส่ิงนั้นสร้างความรู้สึกผิดหวงั ก็จะท าให้เกิด
ความรู้สึกทางลบ เป็นความรู้สึกไม่พึงพอใจ 

            Applewhite (1965) กล่าวถึงความพึงพอใจว่า เป็นความรู้สึกส่วนตัวของบุคคลในการ 
ปฏิบติังาน ซ่ึงรวมไปถึงความพึงพอใจเป็นความรู้สึกส่วนตวัของบุคคลในการปฏิบติังาน ซ่ึงรวมไป 
ถึงความพึงพอใจในสภาพแวดลอ้มทางกายภาพดว้ย การมีความสุขท่ีท างานร่วมกบัคนอ่ืนท่ีเขา้กนั 
ไดมี้ทศันคติท่ีดีต่องานดว้ย 

            Good (1973) กล่าวถึงความพึงพอใจ หมายถึงสภาพหรือระดับความพึงพอใจท่ีเป็นผลมา
จากความสนใจ และเจตคติของบุคคลท่ีมีต่องาน 

            ดงันั้น ความพึงพอใจ ก็คือ ส่ิงท่ีบุคคลคิดขึ้นเป็นการส่วนตวั หรือคิดคาดหวงัท่ีจะให้ส่ิงใด
ส่ิงหน่ึงหรือเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงเกิดขึ้น หากส่ิงท่ีเกิดขึ้นนั้น เป็นตามความคิดส่วนตวัหรือตามความ
คาดหวงัของตนเอง ในทิศทางท่ีดีหรือทิศทางบวกแก่ตนเอง หรือส่ิงท่ีเกิดขึ้นนั้นเกิดแก่ผูอ่ื้นหรือ   
ส่ิงอ่ืน อยู่ในความคาดหวงัของตนเองท่ีไดค้ิดคาดหวงัจะให้เกิดขึ้น ถา้หากส่ิงท่ีเกิดขึ้นไม่เป็นไป
ตามท่ีตนเองคิดหรือคาดหวงัเอาไว ้ความพึงพอใจก็ไม่เกิดขึ้น หรือเกิดความพึงพอใจขึ้นน้อย      
หรือเกิดขึ้นในทางตรงกนัขา้ม ก็คือ เกิดความไม่พอใจในส่ิงเหล่านั้นหรือเร่ืองเหล่านั้น  

 กฤษกร ชั้นแสงทอง (2560) กล่าววา่ ความพึงพอใจของผูใ้ช ้ในความหมายเชิงคอมพิวเตอร์ 
มีอยู ่2 ความหมาย ไดแ้ก่ ความหมายในเชิงความพึงพอใจของผูใ้ช ้และ ความหมายในเชิงของความ
พึงพอใจท่ีผู ้ใช้มีต่อสารสนเทศ  Doll and Torkzadeh (1998) กล่าวว่า ความพึงพอใจของผู ้ใช้ 
หมายถึง เป็นความเห็นท่ีผูใ้ชมี้ต่อโปรแกรมคอมพิวเตอร์โปรแกรมใดโปรแกรมหน่ึง และ lve et al. 
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(1983) ใหค้วามหมายค าวา่ ความพึงพอใจท่ีผูใ้ชมี้ต่อสารสนเทศ หมายถึง ความเช่ือท่ีผูใ้ชมี้ต่อระบบ
สารสนเทศในการตอบสนองความตอ้งการของผูใ้ช ้ 

 ในการศึกษาน้ี ความพึงพอใจ จะเป็นความหมายในเชิงความพึงพอใจของผูใ้ช้งานระบบ    
ท่ีไดรั้บ ภายหลงัจากท่ีไดเ้ขา้ใชง้านระบบกลัน่กรองประเภทและขนาดโครงการท่ีเขา้ข่ายตอ้งจดัท า
รายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม (Smart EIA Regulatory Screening System) 
 

การวัดความพงึพอใจ 

โยธิน แสวงดี (2551) กล่าววา่ มาตรวดัความพึงพอใจสามารถกระท าไดห้ลายวิธี ไดแ้ก่    

1 การใชแ้บบสอบถาม 
โดยผูต้อบแบบสอบถามจะออกแบบสอบถามเพื่อต้องการทราบความคิดเห็น          

ซ่ึงสามารถท าไดใ้นลกัษณะท่ีก าหนดค าตอบให้เลือกหรือตอบค าถามอิสระ ค าถามดงักล่าวอาจถาม
ความพึงพอใจในดา้นต่างๆ เช่น การบริหาร และการควบคุมงาน และเง่ือนไขต่างๆ เป็นตน้ 

2 การสัมภาษณ์ 
เป็นวิธีวดัความพึงพอใจทางตรงทางหน่ึง ซ่ึงตอ้งอาศยัเทคนิค และวิธีการท่ีดี จึงจะ

ท าใหข้อ้มูลท่ีเป็นจริงได ้  

อมรรัตน์ และคณะ (ม.ป.ป.) อธิบายถึงรูปแบบการสัมภาษณ์เชิงลึก ( In-depth 
Interview) ว่าจะไม่มีการก าหนดกฎเกณฑ์เก่ียวกับค าถาม และล าดับขั้นตอนของการสัมภาษณ์       
ไวล้่วงหนา้ เป็นการพูดคุยสนทนาตามธรรมชาติ (Naturalistic Inquiry)   

ถาวร ทนัใจ (ม.ป.ป.) กล่าวถึงแบบสัมภาษณ์ท่ีมีโครงสร้าง (structure interview)    
ว่าจะมีการก าหนดค าถามไวล้่วงหน้า ไม่สามารถดัดแปลงค าถามได้ ตอ้งสัมภาษณ์ไปตามแบบ
สัมภาษณ์ (interview schedule) โดยค าถามส่วนใหญ่เป็นปลายเปิด  

3 การสังเกต 
เป็นวิธีการวดัความพึงพอใจโดยสังเกตพฤติกรรมของบุคคลเป้าหมาย ไม่ว่าจะ

แสดงออกจากการพูด กิริยาท่าทาง วิธีน้ีจะตอ้งอาศยัการกระท าอย่างจริงจงั และการสังเกตอย่างมี
ระเบียบแบบแผน  

สุภางค์ จันทวานิช (2549) อธิบายการสังเกตเอาไว้ว่า คือการเฝ้าดูส่ิงท่ีเกิดขึ้ น      
อย่าง ใส่ใจและมีระเบียบวิธี เพื่อวิเคราะห์หรือหาความสัมพนัธ์ของส่ิงท่ีเกิดขึ้นนั้นกบัส่ิงอ่ืน และมี
อีกวิธีการหน่ึงก็คือการศึกษาจากเอกสาร 
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ส าหรับการศึกษาน้ี ได้ประยุกต์ใช้การสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (structure interview)    
เพื่อเก็บขอ้มูลจากผูท่ี้เคยใช้งานระบบกลัน่กรองประเภทและขนาดโครงการท่ีเขา้ข่ายตอ้งจดัท า
รายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อม (Smart EIA Regulatory Screening System) จ านวน
เฉพาะ 3 กลุ่ม ไดแ้ก่ 1) พนกังานของบริษทั ปตท. จ ากดั (มหาชน) 2) พนกังานของบริษทัท่ีปรึกษา
ด้านส่ิงแวดล้อม และ 3) เจ้าหน้า ท่ีของส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ                     
และส่ิงแวดลอ้ม ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัท ารายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม 

 

2.4 ทฤษฎีเกีย่วกบัวิธีการศึกษาการใช้เทคโนโลยี 
 

การประสบความส าเร็จของระบบสารสนเทศ ตามโมเดลการประสบความส าเร็จของระบบ
สารสนเทศ (Information System Success Model) ท่ีไดพ้ฒันาขึ้นโดย Delone และ McLean (1992) 
กล่าวถึง 2 ปัจจัยหลัก ได้แก่ คุณภาพระบบ (System Quality) และคุณภาพข้อมูล (Information 
Quality) ท่ีส่งผลต่อการใช ้(Use) และความพึงพอใจของผูใ้ช ้(User Satisfaction) ซ่ึงจะส่งผลกระทบ
ในระดบับุคคล (Individual Impact) และขยายผลกระทบไปสู่ระดบัองค์กร (Organization Impact) 
ต่อไป 
 

 

 

ภาพท่ี 2.4  โมเดลการประสบความส าเร็จของระบบสารสนเทศ ( Information System Success 
Model) 

ท่ีมา:  ปรับปรุงจาก DeLone, W.H., & McLean, E.R., 1992 
 

ตามหลกัของโมเดลการประสบความส าเร็จของระบบสารสนเทศ ( Information System 
Success Model) ประกอบดว้ยคุณภาพของ 2 ปัจจยัหลกั ดงัน้ี 
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คุณภาพระบบ (System Quality) จะเก่ียวเน่ืองกับการวดัคุณภาพของระบบท่ีเป็น
กระบวนการการท างานของระบบ เพื่อท่ีจะแสดงผลลพัธ์ออกมา ซ่ึงคุณภาพของระบบในแง่ของ
การใชง้าน จะมีผลเป็นอย่างมากต่อความพึงพอใจของผูใ้ชง้านโดยทัว่ไป (Delone & McLean, 1992) 
โดยคุณภาพของระบบจะเก่ียวขอ้งกบัคุณสมบติั (Feature) ท่ีมองเห็นภายนอกของระบบ (Feature) 
และประสิทธิภาพการท างาน (Performance) ของระบบ 

คุณภาพข้อมูล (Information Quality) จะเก่ียวเน่ืองกับการวดัคุณภาพของข้อมูล        
ท่ีระบบสร้างและแสดง ซ่ึงคุณภาพของข้อมูลถือว่าเป็นปัจจัยท่ีส าคัญท่ีสุด ส าหรับความตั้งใจ        
ในการใชง้านระบบ (Delone & McLean, 1992) 
 

2.5 โมเดลความพงึพอใจในการใช้คอมพวิเตอร์ของผู้ใช้ 
 

โมเดลความพึงพอใจในการใช้คอมพิวเตอร์ของผู ้ใช้ (EUCS: End-User Computing 
Satisfaction) พฒันาขึ้นโดย Doll และ Torkzadeh (1988) ประกอบดว้ยปัจจยัหลกั 5 กลุ่ม ไดแ้ก่  

1 เน้ือหาของระบบ (Content) หมายถึง เน้ือหาหรือขอ้มูลท่ีผูใ้ชต้อ้งการจะใชง้าน หรือ
เป็นขอ้มูลท่ีผูใ้ชจ้ะตอ้งป้อนเขา้สู่ระบบคอมพิวเตอร์ หรือเป็นการน าขอ้มูลจากระบบคอมพิวเตอร์
ออกมาใช ้

2 ความถูกตอ้งในการท างานของระบบ (Accuracy) หมายถึง กระบวนการท างานของ
ระบบคอมพิวเตอร์ ท่ีเป็นไปตามขั้นตอนและไม่เกิดขอ้ผิดพลาด  

3 รูปแบบของข้อมูล (Format) หมายถึง รูปแบบของการน าเสนอข้อมูลของระบบ
คอมพิวเตอร์ 

4 ความง่ายในการใช้งานของระบบ (Ease of Use) หมายถึง การใช้งานระบบ
คอมพิวเตอร์ท่ีมีความยากง่ายต่างกนั เช่น การเขา้ถึงฐานขอ้มูลในระบบคอมพิวเตอร์ รวมไปถึงการ
ใชง้านระบบเครือข่าย อุปกรณ์ประกอบต่างๆ เช่น จอภาพ เมาส์ คียบ์อร์ด เคร่ืองปร๊ินเตอร์ ล าโพง 
เป็นตน้ 

5 ความรวดเร็วในการใช้งานของระบบ (Timeliness) หมายถึง ระยะเวลาในการ
ตอบสนองของเคร่ืองคอมพิวเตอร์ต่อการใชง้านของผูใ้ช ้เช่น ผูใ้ชส้ามารถเขา้ใชง้านไดต้ลอดเวลา
ตามท่ีตอ้งการ เป็นตน้ 
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ภาพท่ี 2.5  โมเดลความพึงพอใจในการใช้คอมพิวเตอร์ของผู ้ใช้ (EUCS: End-User Computing 
Satisfaction) 

 
เน้ือหาของระบบ (CONTENT) ประกอบดว้ย 
C1: ระบบใหข้อ้มูลท่ีแม่นย  าท่ีคุณตอ้งการหรือไม่ 
C2: เน้ือหาขอ้มูลตรงตามความตอ้งการของคุณหรือไม่ 
C3: ระบบมีรายงานท่ีดูเหมือนจะเป็นส่ิงท่ีคุณตอ้งการใช่หรือไม่ 
C4: ระบบใหข้อ้มูลท่ีเพียงพอหรือไม่ 

ความถูกตอ้งในการท างานของระบบ (ACCURACY) ประกอบดว้ย 
A1: ระบบนั้นถูกตอ้งหรือไม่ 
A2: คุณพอใจกบัความถูกตอ้งของระบบหรือไม่ 

รูปแบบของขอ้มูล (FORMAT) ประกอบดว้ย 
F1: คุณคิดวา่ผลลพัธ์จะถูกน าเสนอในรูปแบบท่ีมีประโยชน์หรือไม่ 
F2: ขอ้มูลชดัเจนหรือไม่ 

ความรวดเร็วในการใชง้านของระบบ (TIMELINESS) ประกอบดว้ย 
T1: คุณไดรั้บขอ้มูลท่ีคุณตอ้งการในเวลาหรือไม่ 
T2: ระบบใหข้อ้มูลท่ีทนัสมยัหรือไม่ 

ความง่ายในการใชง้านของระบบ (EASE OF USE) ประกอบดว้ย 
E1: ผูใ้ชร้ะบบเป็นมิตรหรือไม่ 
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E2: ระบบใชง้านง่ายหรือไม่ 

ท่ีมา:  ปรับปรุงจาก Doll, W.J., & Torkzadeh, G., 1988 
 

2.6 การยอมรับเทคโนโลย ี
 

งานวิจยัจ านวนมากได้ศึกษาถึงการยอมรับเทคโนโลยีของผูใ้ช้ และโมเดลการยอมรับ
เทคโนโลยี (TAM: Technology Acceptance Model) ท่ีพฒันาโดย Davis (1989) TAM เป็นโมเดล    
ท่ีใช้กันอย่างแพร่หลาย (King & He, 2006; Venkatesh & Bala, 2008) เช่น น าไปใช้ในการศึกษา
เก่ียวกบัคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล (Hamner & Qazi, 2009) โทรศพัทมื์อถือ (Kuo & Yen, 2009; Shin, 
2007) เวบ็ไซต ์(Kim, Kim, & Shin, 2008; Shin, 2008) และ ERP (Bueno & Salmeron, 2008) TAM 
พฒันามาจากทฤษฎีของการกระท าดว้ยเหตุผล (TRA: Theory of Reasoned Action) ของ Ajzen และ 
Fishbein (1980) โดย TAM จะอธิบายพฤติกรรมของความตั้งใจ (Behavioral Intention) ของผูท่ี้      
จะใช้เทคโนโลยีว่าขึ้ นอยู่กับการรับรู้ในประโยชน์ (Perceived Usefulness) และการรับรู้ใน        
ความสะดวกของการใชง้าน (Perceived Ease of Use) (Davis, 1989)   

Bailey และ Pearson (1983) ระบุว่า ปัจจยัท่ีมีผลต่อความพึงพอใจของผูใ้ช้คอมพิวเตอร์    
10 ปัจจยั แบ่งเป็นปัจจยัท่ีมีความส าคญัมากท่ีสุดล าดบัท่ี 1 - 5 และ ปัจจยัท่ีมีความส าคญันอ้ยท่ีสุด 
ล าดบัท่ี 6 - 10 ดงัน้ี 

1 ความถูกต้องของระบบ (Accuracy) หมายถึง การท างานของระบบ                 
ท่ีสามารถท างานไดอ้ยา่งถูกตอ้งไม่ผิดพลาด 

2 ความน่าเช่ือถือของระบบ (Reliability) หมายถึง ภาพรวมการท างานของ
ระบบท่ีไม่ผิดพลาดจนเกิดความเช่ือถือจากผูใ้ชง้าน 

3 ความรวดเร็วในการท างานของระบบ (Timeliness) หมายถึง การท างานของ
ระบบท่ีสามารถตอบสนองต่อความตอ้งการของผูใ้ช ้

4 ความสัมพนัธ์ของขอ้มูลกบังาน (Relevancy) หมายถึง ขอ้มูลท่ีอยู่ในระบบ
น าไปใชไ้ดแ้ละเป็นประโยชน์กบังานท่ีท าอยู ่

5 ความมัน่ใจในระบบ (Confidence in System) หมายถึง ความไวใ้จต่อระบบ
ของผูใ้ชว้า่จะสามารถท างานตามท่ีตอ้งการได ้
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6 ความรู้สึกของการควบคุม (Feeling of Control) หมายถึง ความรู้สึกของผูใ้ช้
ต่อการควบคุมการใชค้อมพิวเตอร์ 

7 ปริมาณของผลผลิต  (Volume of Output) หมาย ถึง  จ านวนปริมาณ
คอมพิวเตอร์ท่ีมีอยู ่

8 การสนบัสนุนจากผูข้าย (Vendor Support) หมายถึง การไดรั้บขอ้เสนอหรือ
ความช่วยเหลือจากผูข้ายคอมพิวเตอร์ 

9 ระดับการฝึกอบรม/ให้ความรู้ (Degree of Training) หมายถึง จ านวนการ
อบรมหรือการใหค้วามรู้เก่ียวกบัการใชง้านคอมพิวเตอร์ 

10 ต าแหน่งขององค์กรในการประมวลผลข้อมูลแบบอิเล็กทรอนิกส์  
(Organizational Position of Electronic Data Processing) หมายถึง ระดบัขององคก์รกบัความจ าเป็น
ต่อการใชง้านคอมพิวเตอร์ 

การศึกษาน้ีได้ใช้แนวทางตามโมเดลการประสบความส าเร็จของระบบสารสนเทศ 
(Information System Success Model) พัฒนาโดย Delone และ McLean (1992) ท่ีระบุว่า  เ ร่ือง
คุณภาพระบบ (System Quality) และคุณภาพข้อมูล  ( Information Quality) นั้ นจะส่งผลต่อ              
การใชง้าน (Use) และส่งผลต่อความพึงพอใจของผูใ้ชง้าน (User Satisfaction) มากท่ีสุด ผูศึ้กษาจึง
ใช้ปัจจัยด้านคุณภาพระบบ (System Quality) และด้านคุณภาพข้อมูล ( Information Quality)        
สร้างเป็นกรอบแนวทางเพื่อใชห้าปัจจยัทางดา้นอ่ืนๆ เพิ่มเติม ท่ีคาดว่าจะส่งผลต่อความพึงพอใจ
ของผูใ้ชง้านระบบ   

ทั้ งน้ี ระบบกลั่นกรองประเภทและขนาดโครงการท่ีเข้าข่ายต้องจัดท ารายงานการ
ประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม (Smart EIA Regulatory Screening System) จดัเป็นระบบสารสนเทศ 
ตาม กฤษกร ชั้นแสงทอง (2560) ท่ีให้ความหมายเอาไวว้่า ระบบสารสนเทศ คือ เทคโนโลยี           
ทุกรูปแบบท่ีน ามาประยุกตใ์นการประมวลผล การจดัเก็บ การส่ือสาร และการส่งผ่านสารสนเทศ
ดว้ยระบบอิเลก็ทรอนิกส์ โดยระบบทางกายภาพจะประกอบดว้ยคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ติดต่อส่ือสาร 
และระบบเครือข่าย 
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2.7 ประสิทธิภาพผลติภัณฑ์และการบริการส าหรับคุณภาพข้อมูล 
 

โมเดลประสิทธิภาพผลิตภณัฑแ์ละการบริการส าหรับคุณภาพขอ้มูล (PSP/IQ: Product and 
Service Performance Model for Information Quality) ไดก้ าหนดปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งในการวดัคุณภาพ
ของขอ้มูลไว ้16 ปัจจยั ดงัตารางท่ี 2.1 

 
ตารางท่ี 2.1  ปัจจยัท่ีเก่ียวกบัคุณภาพของขอ้มูล 

ปัจจัย นิยาม 
การเขา้ใชข้อ้มูล (Accessibility) ขอ้มูลท่ีพร้อมใชง้าน หรือน ากลบัมาใชไ้ดโ้ดยง่าย

และรวดเร็ว 
ปริมาณท่ีเหมาะสมของขอ้มูล 
(Appropriate Amount of Information) 

จ านวนขอ้มูลท่ีเหมาะสมกบังานท่ีท าอยู่ 
 

ความน่าเช่ือถือของขอ้มูล (Believability) ขอ้มูลท่ีเป็นจริงถูกตอ้งและน่าเช่ือถือ 
ความสมบูรณ์ของขอ้มูล (Completeness) ขอ้มูลท่ีครบถว้นและเพียงพอกบังานท่ีท าอยู่ 
ความกระชบัในการแสดงขอ้มูล (Concise 
Representation) 

ขอ้มูลท่ีมีการแสดงผลไดอ้ยา่งกระชบั 
 

ความสม ่าเสมอในการแสดงขอ้มูล 
(Consistent Representation) 

ขอ้มูลท่ีมีการแสดงผลในรูปแบบเดียวกนั 
 

ความง่ายในการจดัการขอ้มูล (Ease of 
Manipulation) 

ขอบเขตของขอ้มูลท่ีง่ายต่อการจดัการและการ 
น าไปใชใ้นงานท่ีแตกต่างกนั 

การปราศจากขอ้ผิดพลาด (Free-of-Error) ขอ้มูลท่ีถูกตอ้งและเช่ือถือได ้
การส่ือความหมายของขอ้มูล 
(Interpretability) 

ขอ้มูลท่ีใชภ้าษา สัญลกัษณ์ และหน่วยท่ี 
เหมาะสม และมีความหมายท่ีชดัเจน 

ความเป็นกลางของขอ้มลู (Objectivity) ขอ้มูลท่ีไม่ล  าเอียง ไม่มีอคติ และเป็นธรรม 
ความสัมพนัธ์ของขอ้มูลกบังาน 
(Relevancy) 

ขอ้มูลท่ีน าไปใชไ้ดแ้ละเป็นประโยชน์กบังานท่ีท า
อยู ่

ความมีช่ือเสียงของขอ้มูล (Reputation) ขอ้มูลท่ีมีการยอมรับในแหล่งท่ีมาหรือเน้ือหา 
ความปลอดภยัของขอ้มูล (Security) ขอ้มูลท่ีมีการจ ากดัสิทธ์ิในการเขา้ถึงอยา่ง

เหมาะสมเพื่อรักษาความปลอดภยัของขอ้มูล 
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ปัจจัย นิยาม 
ความทนัสมยัของขอ้มูล (Timeliness) ขอ้มูลท่ีมีความทนัสมยัเพียงพอส าหรับงานท่ีท าอยู่ 
ความเขา้ใจไดข้องขอ้มลู 
(Understandability)  

ขอ้มูลท่ีสามารถเขา้ใจไดง้่าย 

การเพิ่มมูลค่าของขอ้มูล (Value-Added) ขอ้มูลท่ีเป็นผลดีและใหป้ระโยชน์จากการใชง้าน 
 

ท่ีมา:  Kahn, B. K., Strong, D. M. & Wang, R. Y., 2002 
 

2.8 ปัจจัยที่เกีย่วข้องต่อการใช้งานระบบทางด้านอ่ืนๆ  
 

ปัจจัยความต้องการใช้ (Intention to use) การวดัความต้องการใช้งานระบบสารสนเทศ   
ของผู ้ใช้งานจะวัดจากการใช้งานจริง ( actual) หรือจากส่ิงท่ีได้รับ (perceive) แต่การวัดท่ีมี
ประสิทธิภาพสูง จะวดัจากท่ีผูใ้ช้มีความรู้สึกสมัครท่ีจะเข้าไปใช้ระบบเองเท่านั้ น (Delone & 
McLean , 1992)   

ความรู้สึกสมัครใจ (Perceived Voluntariness) หมายถึง การรับรู้ของผู ้ใช้งานระบบ             
ว่าตนเอง เป็นผูท่ี้จะตอ้งใชง้านระบบและใชด้ว้ยความสมคัรใจ (Moore & Benbasat, 1991) ถา้ขาด
ความรู้สึกสมัครใจท่ีจะใช้งาน ผูใ้ช้งานมักจะใช้งานแบบท่ีไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กร 
(Bansler & Havn, 2002) ในบางคร้ัง การท่ีผูใ้ช้ไม่ได้เขา้ไปใช้งานระบบ อาจไม่ไดห้มายความว่า
ระบบนั้นไม่ดี หรือไม่มีประสิทธิภาพ แต่อาจเป็นเพราะระบบนั้น ไม่ไดเ้ก่ียวขอ้งหรือไม่จ าเป็นต่อ
ผู ้ใช้คนนั้ น (Seddon, 1997) และ Seddon and Kiew (1997) ได้เพิ่มเร่ือง ความส าคัญของระบบ 
(System importance) เป็นอีกปัจจยั โดยยกตวัอย่างกรณีความส าคญัของระบบ เทียบกบัประโยชน์      
ท่ีไดรั้บจากการใช้ระบบ  เช่น ไม่ว่าระบบจะไดพ้ฒันาดีแค่ไหนก็ตาม หากไม่ไดมี้ความส าคญัต่อ
ผูใ้ช้ ระบบก็ไร้ประโยชน์ต่อผูใ้ช้รายนั้น ความพอใจต่อระบบนั้นก็มีไม่มากนัก แต่หากระบบดี         
มีประสิทธิภาพ ใชง้านง่าย และมีความส าคญัต่อผูใ้ช ้ประโยชน์ก็จะมีส าหรับผูใ้ชร้ายนั้นมาก ความ
พึงพอใจก็อาจจะเกิดขึ้นสูง และถา้หากระบบไม่ดีหรือไม่มีประสิทธิภาพ แต่หากมีความส าคญัต่อ
ผูใ้ช้มาก ประโยชน์จากการใช้งานระบบของผูใ้ช้รายนั้นก็จะมีไม่มาก อาจไม่ไดมี้ผลต่อความพึง
พอใจของผูใ้ชร้ายนั้นเท่าไรนกั  
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ระบบท่ีมีการพฒันาเกิดขึ้นใหม่ จะมีเก่ียวขอ้งกับบรรทดัฐานของตวับุคคล (Subjective 
Norm) ด้วย ซ่ึงหมายถึง ในการรับรู้ระบบใหม่ต่างๆ ของตัวบุคคลๆ ผูน้ั้นจะตะหนักว่าระบบ            
ท่ีเกิดขึ้นใหม่นั้น มีความส าคญัต่อตนเองแค่ไหน อยา่งไร (Ajzen & Fishbein, 1980) ซ่ึงบรรทดัฐาน
ของตัวบุคคลสามารถใช้อธิบายอิทธิพลของในสังคมได้ กรณีน้ีจะเป็นเร่ืองของการใช้ระบบ
สารสนเทศ ท่ีบรรทดัฐานของแต่ละคนอาจมีผลกระทบต่อความตั้งใจของผูท่ี้จะใชง้านระบบ โดยท่ี
ผูใ้ชง้านระบบมกัท่ีจะด าเนินการใชร้ะบบตามการรับรู้ของตนเอง และคิดว่าส่ิงท่ีบุคคลอ่ืนก าลงัคิด
วา่ผูใ้ช ้ควรจะใชร้ะบบนั้นอยา่งไร (Thompson, Higgins, & Howell, 1991) และยงัเก่ียวขอ้งกบัเร่ือง
การยอมรับเทคโนโลยีใหม่ๆ ของแต่ละบุคคล ท่ีมีประสบการณ์ต่างกนัต่อเทคโนโลยีใหม่เหล่านั้น 
(Hartwick & Barki, 1994; Taylor & Todd, 1995) และหากผูพ้ฒันาระบบได้มีการให้ผูใ้ช้ได้เขา้มี
ส่วนร่วมในการพฒันาระบบดว้ยแลว้ จะท าใหผู้ท่ี้ใชมี้ความพึงพอใจต่อการใชม้ากยิง่ขึ้น (Hartwick 
& Barki, 1994; Hunton & Beeler, 1997; McKeen & Guimarares, 1997)  

งานวิจยัของ กฤษกร ชั้นแสงทอง (2560) กล่าวไวว้่า จากการศึกษางานวิจยัเก่ียวกับด้าน
ความพึงพอใจของผูใ้ช ้(User satisfaction) จ านวน 16 งานวิจยั พบว่าความพึงพอใจของผูใ้ช ้ไม่ได้
เกิดจากการวดัคุณภาพระบบ หรือข้อมูลสารสนเทศเพียงอย่างเดียว แต่เกิดจากข้อจ ากัดทาง
ความสามารถและศกัยภาพของผูใ้ชง้าน ท่ีมีผลต่อความพึงพอใจในการใชร้ะบบสารสนเทศรวมอยู่
ดว้ย เช่น ความพร้อมของผูใ้ช ้(User friendless) และความสามารถในการใชง้าน เป็นตน้ ซ่ึงขดัแยง้
กับงานวิจัยของ Meijden, Tange, Troost and Hasman (2003) ท่ี เ ก่ียวกับการวัดความพึงพอใจ       
หรือตอบสนองของผูใ้ชท่ี้ไดจ้ากระบบสารสนเทศ 
 

2.9 งานวิจัยที่เกีย่วข้อง 
 

ถิรดา มธุรสพรวฒันา (2562) ได้ศึกษาวิจัยถึงทัศนคติและปัจจัยความส าเร็จของระบบ
สารสนเทศท่ีมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในการใชบ้ริการ Netflix ในแต่ละ Generation เพื่อศึกษาถึง
ปัจจยัความส าเร็จของระบบสารสนเทศท่ีมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจของผูใ้ชง้าน Netflix ปัจจยัดา้น
คุณภาพระบบ (System Quality) ปัจจัยทางด้านคุณภาพสารสนเทศ (Information Quality) ปัจจัย
ด้านคุณภาพบริการ (Service Quality) รวมถึงความพึงพอใจของผู ้ใช้งาน (User Satisfaction)        
ตามแนวคิดเก่ียวกับแบบจ าลองความส าเร็จในการใช้ระบบสารสนเทศ (Information System 
Success Model: IS Success Model) และความแตกต่างดา้นประชากรศาสตร์ท่ีมีผลต่อการความพึง
พอใจ Netflix จ าแนกตามลกัษณะของประชากรศาสตร์ เช่น เพศ อายุ รวมถึงทศันคติในการใชง้าน 
Netflix ของผูใ้ชบ้ริการในแต่ละ Generation ซ่ึงท าการวิจยัในรูปแบบการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth 
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Interview) ประเด็นค าถามส าหรับกลุ่มผูใ้ชบ้ริการ Netflix แต่ละ Generation และรูปแบบเชิงส ารวจ 
(Survey Research) ผ่านแบบสอบถาม กลุ่มตวัอย่าง 384 ตวัอย่าง พบว่าปัจจยัท่ีมีผลต่อความพึง
พอใจในการใช้บริการ Netflix มี 3 ปัจจยั คือ ประโยชน์ท่ีไดรั้บ (Net Benefits) ปัจจยัดา้นคุณภาพ
ของขอ้มูล (Information Quality) และปัจจยัด้านคุณภาพของระบบ (System Quality) ส่วนปัจจัย
ด้านคุณภาพของการบริการ (Service Quality) และปัจจัยด้านการด าเนินเสนอ (Presentation)          
ไม่ส่งผลต่อความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการ Netflix ส าหรับปัจจยัดา้นลกัษณะทางประชากรศาสตร์
ด้านเพศ และอายุ พบว่าเพศท่ีแตกต่างกันไม่ส่งผลต่อความพึงพอใจในการใช้บริการ  Netflix        
และอายท่ีุแตกต่างกนัส่งผลต่อความพึงพอใจในการใชบ้ริการ Netflix  

สินีนารถ วายุพกัตร์ (2562) ไดศึ้กษาการประเมินความพึงพอใจในการใชร้ะบบ HRIS ของ
พนักงานในกลุ่มบริษทั MBK Life Assurance โดยศึกษาในมิติด้านเน้ือหาของระบบ (Content) 
ความถูกตอ้งในการท างานของระบบ (Accuracy) รูปแบบของข้อมูล (Format) ความง่ายในการ      
ใชง้านของระบบ (Ease of Use) ความรวดเร็วในการใชง้านของระบบ (Timeliness) โดยประชากร    
เ ป็นพนักงานในกลุ่มบ ริษัท  MBK Life Assurance เก็บข้อมูลตัวอย่างผ่านแบบสอบถาม                   
และสัมภาษณ์พนักงานระดบัหัวหน้างาน พบว่าโดยส่วนใหญ่พนักงานในกลุ่มบริษทั MBK Life 
Assurance มีความพึงพอใจปัจจยัในการใชร้ะบบ HRIS แต่อาจจะประสบปัญหากบัขอ้จ ากดัในการ
ใชร้ะบบบางอยา่งท่ีท าใหค้วามพึงพอใจในการใชร้ะบบ HRIS ลดลง 

กฤษกร ชั้นแสงทอง (2560) ศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจของผูใ้ชง้านระบบอนุมติั
สินเช่ือเพื่อการพาณิชยข์องธนาคารแห่งหน่ึง พบว่าปัจจยัท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจของผูใ้ช้งาน
ระบบอนุมติัสินเช่ือเพื่อการพาณิชย ์ประกอบดว้ย ปัจจยัดา้นคุณภาพระบบสารสนเทศ ปัจจยัดา้น
คุณภาพการบริการ และปัจจยัดา้นการใช ้ซ่ึงปัจจยัดา้นคุณภาพระบบสารสนเทศมีความสัมพนัธ์ท่ี
ส่งผลต่อความพึงพอใจของผูใ้ชง้านระบบอนุมติัสินเช่ือเพื่อการพาณิชยม์ากท่ีสุด โดยแนวทางการ
พฒันาและปรับปรุงระบบคือควรค านึงถึงเวลาในการตอบสนองของระบบ ขอ้มูล และความยดืหยุน่
ของระบบ เพื่อใหผู้ใ้ชง้านมีความพึงพอใจในการเขา้ใชง้านระบบท่ีมากยิง่ขึ้น 

ญาณิศา พลอยชุม (2558) ศึกษาอิทธิพลของคุณภาพระบบต่อการใชง้านความพึงพอใจและ
ประโยชน์สุทธิของผูใ้ช้บริการท าธุรกรรมทางการเงินผ่านอินเทอร์เน็ตในกรุงเทพมหานคร           
เพื่อศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการใชง้านระบบการท าธุรกรรมทางการเงินผ่านอินเทอร์เน็ต  ไดแ้ก่ 
คุณภาพระบบ ประกอบดว้ย ความง่ายในการใชง้าน ความปลอดภยัในการใชง้าน ความมีเสถียรภาพ 
ความรวดเร็วในการตอบสนอง และความง่ายในการเขา้ถึง และปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจ
ของผูใ้ชง้าน ไดแ้ก่ คุณภาพระบบการท าธุรกรรมทางการเงินผ่านอินเทอร์เน็ตและการใชง้านระบบ
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การท าธุรกรรมทางการเงินผ่านอินเทอร์เน็ต พบว่า คุณภาพระบบในมิติความง่ายในการใช้งาน     
มิติความมีเสถียรภาพ มิติความเร็วในการตอบสนอง และมิติความง่ายในการเข้าถึง มีอิทธิพล
ทางบวกต่อการใชง้านระบบธุรกรรมทางการเงินผ่านอินเทอร์เน็ตในกรุงเทพมหานคร และคุณภาพ
ระบบในมิติความปลอดภยัในการใช้งาน มิติความรวดเร็วในการตอบสนอง มิติความง่ายในการ
เขา้ถึง และการใชง้านระบบการท าธุรกรรมทางการเงินผา่นอินเทอร์เน็ต มีอิทธิพลทางบวกต่อความ
พึงพอใจของผูใ้ช้งานของผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานคร โดยขอ้เสนอแนะคือควรมุ่งเน้นคุณภาพ
ระบบในมิติด้านความง่ายในการใช้งาน มิติด้านความปลอดภัยในการใช้งาน มิติด้านความมี
เสถียรภาพ มิติดา้นความรวดเร็วในการตอบสนอง และมิติดา้นความง่ายในการเขา้ถึง เพื่อให้เกิด
การใช้งานระบบการท าธุรกรรมทางการเงินผ่านอินเทอร์เน็ตท่ีมากขึ้น อนัจะก่อให้เกิดความพึง
พอใจและส่งผลใหเ้กิดประโยชน์สุทธิท่ีผูใ้ชง้านไดรั้บในท่ีสุด 

สิทธิชยั ประชานันท์ (2554) ไดค้น้หาปัจจยัท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจในระบบการจดัการ
ความรู้ของพนักงานในองค์กรท่ีเป็นผูใ้ช้งานระบบจัดการความรู้ โดยศึกษาทั้งหมด 14 ปัจจัย 
แบ่งเป็น 3 กลุ่ม ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นคุณภาพระบบ ปัจจยัดา้นคุณภาพขอ้มูล และปัจจยัดา้นอ่ืน ๆ พบวา่ 
ผูใ้ชง้านระบบการจดัการความรู้พอใจในระบบการจดัการความรู้ในระดบัมาก โดยมีปัจจยัท่ีส่งผล
ต่อความพึงพอใจของผูใ้ชร้ะบบ มี 4 ปัจจยั เรียงตามล าดบัจากมากไปหานอ้ย ไดแ้ก่ 1) ความสมคัร
ใจในการใชร้ะบบ 2) ความถูกตอ้งและน่าเช่ือถือของระบบ 3) ความสัมพนัธ์ของขอ้มูลกบังาน และ 
4) ฟังกช์นัการท างานของระบบ 
 

2.10  สรุปการทบทวนวรรณกรรม และงานวิจัยท่ีเกีย่วข้อง 
 

จากการศึกษา ทบทวนวรรณกรรม และงานวิจยัอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งแลว้  ผูศึ้กษาจึงไดพ้ิจารณา
ความสอดคลอ้ง กบับริบทของการใชง้านระบบกลัน่กรองประเภทและขนาดโครงการท่ีเขา้ข่ายตอ้ง
จัดท ารายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อม (Smart EIA Regulatory Screening System) จึง
สรุปไดว้่า มีปัจจยัหลกัท่ีเก่ียวขอ้งและส่งผลต่อความพึงพอใจของผูใ้ชง้านระบบฯ แบ่งออกไดเ้ป็น 
3 ดา้นหลกั แต่ละดา้นจะมีปัจจยัย่อย รวมทั้งหมดจ านวน 13 ปัจจยั ไดแ้ก่ ดา้นคุณภาพของระบบ    
ในล าดบั 1- 5 ดา้นคุณภาพของขอ้มูล ในล าดบั 6 - 10  และดา้นอ่ืนๆ ในล าดบั 11 - 13  โดย ดงัแสดง
ในตารางท่ี 2.2 
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ตารางท่ี 2.2  ปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบับริบทของการใชง้านระบบกลัน่กรองประเภทและขนาดโครงการ
ท่ีเขา้ข่ายตอ้งจดัท ารายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม (Smart EIA Regulatory 
Screening System) 

ปัจจัยท่ีเกีย่วข้อง หมายถึง อ้างองิ 
1. ความถูกตอ้ง 
(Accuracy) และความ
น่าเช่ือถือ (Reliability)  
 

ระบบสามารถท างานอยา่ง
ถูกตอ้งและมีความน่าเช่ือถือ 

Doll & Torkzadeh (1988) 
Bailey & Pearson (1983) 
ถิรดา มธุรสพรวฒันา (2562) 
สินีนารถ วายพุกัตร์ (2562) 
กฤษกร ชั้นแสงทอง (2560) 
ญาณิศา พลอยชุม (2558) 
สิทธิชยั ประชานนัท ์(2554) 

2. ความสะดวกง่ายในการ
ใชง้าน (Ease of Use)  
 

ระบบสามารถเขา้ใชโ้ดยสะดวก 
และใชง้านไดโ้ดยง่าย 

Doll & Torkzadeh (1988) Davis 
(1989) 
ถิรดา มธุรสพรวฒันา (2562) 
สินีนารถ วายพุกัตร์ (2562) 
กฤษกร ชั้นแสงทอง (2560) 
ญาณิศา พลอยชุม (2558) 

3. ความรวดเร็วในการ
ท างาน (Timeliness) 

ระบบสามารถท างานและ
แสดงผลลพัธ์ไดอ้ยา่งรวดเร็ว 

Doll & Torkzadeh (1988)  
Kahn, Strong, & Wang, (2002) 
ถิรดา มธุรสพรวฒันา (2562) 
ญาณิศา พลอยชุม (2558) 

4. ประโยชน์จากการใช้
งาน  
(Usefulness) 

ระบบมีประโยชน์ต่อการ
ปฏิบติังานของผูใ้ช ้

Davis (1989)  
ถิรดา มธุรสพรวฒันา (2562) 
กฤษกร ชั้นแสงทอง (2560) 

5. ฟังกช์นัการท างาน 
(Functionality) 

ฟังกช์นัการท างานท่ีตรงกบั
ความตอ้งการใชง้านของผูใ้ช ้

Lu (2001) 
สิทธิชยั ประชานนัท ์(2554) 

6. ความน่าเช่ือถือของ
ขอ้มูล  
(Believability) 

ขอ้มูลมีความถูกตอ้ง และ
น่าเช่ือถือ 

Kahn, Strong, & Wang, (2002) 
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ปัจจัยท่ีเกีย่วข้อง หมายถึง อ้างองิ 
7. การปราศจาก
ขอ้ผิดพลาด  
(Free-of-Error) 

ขอ้มูลท่ีเป็นจริงและไร้
ขอ้ผิดพลาด 

Kahn, Strong, & Wang, (2002) 

8. ความทนัสมยัของ
ขอ้มูล  
(Timeliness) 

ขอ้มูลมีความทนัสมยั และเป็น
ขอ้มูลปัจจุบนั 

Kahn, Strong, & Wang, (2002) 
Doll & Tarkzadeh (1988) 

9. ความสัมพนัธ์ขอ้มูลกบั
งาน  
(Relevancy) 

ขอ้มูลสามารถใชเ้ป็นประโยชน์
ต่อการท างาน 

Kahn, Strong, & Wang, (2002) 
Bailey & Pearson (1983) 
สิทธิชยั ประชานนัท ์(2554) 

10. การเขา้ใชข้อ้มูล  
(Accessibility) 

ขอ้มูลพร้อมใหใ้ชง้าน หรือน า
กลบัมาใชไ้ดง้่ายและรวดเร็ว 

Kahn, Strong, & Wang, (2002) 
ญาณิศา พลอยชุม (2558) 

11. ความสมคัรใจ  
(Voluntariness)  

ผูใ้ชเ้ขา้ใชง้านระบบดว้ยความ
สมคัรใจ 

Moore & Benbasat, (1991) 
Bansler & Havn (2002)  
สิทธิชยั ประชานนัท ์(2554) 

12. การมีส่วนร่วมของ
ผูใ้ช ้ 
(User Involvement)  
 

ผูใ้ชมี้ส่วนร่วมในการพฒันา
ระบบ จะช่วยใหพ้ึงพอใจระบบ 

Baroudi, Olson, & Ives (1986) 
Doll & Torkzadeh (1989) 
Ives & Olson (1984) 
Hartwick & Barki (1994) 
Hunton & Beeler (1997) 
McKeen & Guimarares (1997) 

13. การฝึกอบรม/ให้
ความรู้ (Degree of 
Training) 

อบรมหรือใหค้วามรู้เก่ียวกบัการ
ใชง้านระบบก่อนการเขา้ใชง้าน 

Bailey & Pearson (1983) 

 
 



 

บทที ่3 
 

กรอบแนวคดิ และวธีิการศึกษา 

การศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อความพึงพอใจของผูใ้ช้งานระบบกลัน่กรองประเภทและขนาด
โครงการท่ีเขา้ข่ายตอ้งจดัท ารายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม (Smart EIA Regulatory 
Screening System) ท่ีจัดเป็นระบบแรกของประเทศ เปิดใช้งานตั้งแต่เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2563 
(บริษทั ปตท. จ ากดั (มหาชน), 2563) ถือว่าระยะเวลาท่ีเปิดใชง้านยงัมีไม่นานมากนกั จึงคาดว่าผูท่ี้
เคยใช้งานระบบฯ ยงัคงมีจ ากดัอยู่ในรูปแบบเฉพาะกลุ่ม อีกทั้งไม่สามารถท่ีจะทราบของจ านวน
ผูใ้ชง้านระบบไดท้ั้งหมดรวมถึงไม่ทราบขอ้มูลในการติดต่อกบัผูใ้ชง้านระบบฯ ทุกคนได ้ ดงันั้น    
ผูศึ้กษาจึงพิจารณาเลือกใชก้ารศึกษาในเชิงคุณภาพ (Qualitative) โดยใชว้ิธีเก็บรวบรวมขอ้มูล ดงัน้ี 
1) ศึกษาขอ้มูลจากเอกสารท่ีเก่ียวข้อง (Data Collection) โดยเก็บรวบรวมเอกสารท่ีเก่ียวกับการ
พฒันาระบบกลั่นกรองประเภทและขนาดโครงการท่ีเขา้ข่ายต้องจัดท ารายงานการประเมินผล
กระทบส่ิงแวดลอ้ม (Smart EIA Regulatory Screening System) จากหน่วยงานพฒันาระบบฯ และ 
2) ขอ้มูลการสัมภาษณ์ (interview) ท่ีออกแบบไว ้ในรูปแบบของแนวค าถามสัมภาษณ์ออนไลน์ 
โดยเก็บแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Selection) จากกลุ่มตวัอย่างผูใ้ห้สัมภาษณ์ 3 กลุ่ม ท่ีคาดว่า
เคยใชง้านระบบ เท่านั้น (เกียรติพงษ ์อุดมธนะธีระ, 2561) 

 

3.1 กรอบแนวคิด 
 

จากการศึกษาทบทวน แนวคิด ทฤษฎี และการศึกษาท่ีเก่ียวขอ้ง กับการศึกษาช้ินน้ี เพื่อ
ก าหนดปัจจยัหลกัท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจของผูใ้ชง้านระบบกลัน่กรองประเภทและโครงการท่ีเขา้
ข่ายตอ้งจดัท ารายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม โดยจะการเก็บขอ้มูลจากกลุ่มตวัอย่าง 
จ านวน 3 กลุ่ม ไดแ้ก่ 1) ส านกังานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 2) บริษทั 
ปตท. จ ากัด (มหาชน) และ 3) นิติบุคคลผูมี้สิทธิท ารายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
จากนั้นน าข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างและข้อมูลจากเอกสารท่ีเก่ียวข้องกับการพัฒนาระบบฯ มา
วิเคราะห์ความพึงพอใจของผูใ้ชง้านระบบ แยกเป็น 3 ดา้น ไดแ้ก่ 1) ดา้นคุณภาพของระบบ 2) ดา้น
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คุณภาพของขอ้มูล และ 3) ดา้นอ่ืนๆ เพื่อให้ไดผ้ลของการศึกษาคร้ังน้ี ต่อจากนั้น ก็พิจารณา ปัญหา 
อุปสรรค ขอ้จ ากัดจากผลการศึกษา เพื่อก าหนดเป็นข้อเสนอแนะและแนวทางในการปรับปรุง
พฒันาระบบฯ ต่อไป 
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ภาพท่ี 3.1  กรอบแนวคิดการศึกษา เร่ืองปัจจยัท่ีมีผลต่อความพึงพอใจของผูใ้ชง้านระบบกลัน่กรอง
ประเภทและขนาดโครงการท่ี เข้าข่ายต้องจัดท ารายงานการประเมินผลกระทบ
ส่ิงแวดลอ้ม 
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3.2 วิธีการศึกษา 
 

3.2.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

การศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อความพึงพอใจของผูใ้ช้งานระบบกลัน่กรองประเภทและ
ขนาดโครงการท่ีเข้าข่ายต้องจัดท ารายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อม (Smart EIA 
Regulatory Screening System) ผูศึ้กษาพิจารณาตดัสินใจเลือกกลุ่มตวัอยา่งดว้ยตนเอง โดยพิจารณา
ให้สอดคล้องตามวัตถุประสงค์ของการศึกษา (วิสาขา ภู่ จินดา , 2560) โดยก าหนดเง่ือนไข              
การคดัเลือกประชากรกลุ่มตวัอยา่ง 3 ขอ้ ดงัน้ี  

1 พิจารณาคดัเลือกจากผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย 7 กลุ่ม ท่ีเก่ียวขอ้งกบัรายงานการ
ประ เ มินผลกระทบ ส่ิ งแวดล้อม  ตามการแบ่ งกลุ่ มของส านัก ง านนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม (สผ., 2562)   

2 คดัเลือกเฉพาะกลุ่มท่ีเก่ียวขอ้ง ในขั้นตอนของการศึกษาและจดัท ารายงาน
การประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม และในขั้นตอนของการพิจารณารายงาน  

3 คดัให้เหลือเฉพาะประชากรกลุ่มตวัอย่างท่ีคาดว่าเคยไดใ้ชง้านระบบฯ และ
เก่ียวข้องกับการใช้งานระบบมากท่ีสุด เช่น ผู ้ท่ีปฏิบัติหน้าท่ีหรือปฏิบัติงานท่ีเก่ียวกับการ
ประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้มในหน่วยงานนั้น ซ่ึงจะผูท่ี้สามารถให้ขอ้มูลครบถว้น ถูกตอ้ง และ
ตรงกบัวตัถุประสงคข์องการศึกษาช้ินน้ีมากท่ีสุด  

จากเง่ือนไขท่ีก าหนดไว้ สามารถพิจารณาคัดเลือกประชากรกลุ่มตัวอย่างได้
ทั้งหมดจ านวน 3 กลุ่มไดแ้ก่ 

1 เจ้าหน้า ท่ีของส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้ม ในฐานะกลุ่มผูพ้ิจารณาใหค้วามเห็นชอบต่อรายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม  

2 พนกังานบริษทั ปตท. จ ากดั (มหาชน) ในฐานะกลุ่มเจา้ของโครงการ  

3 พนกังานบริษทัท่ีปรึกษาดา้นส่ิงแวดลอ้ม ในฐานะกลุ่มนิติบุคคลผูมี้สิทธิท า
รายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม 
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3.2.2 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการศึกษา 

ส าหรับการศึกษาช้ินน้ี ใช้เคร่ืองมือเก็บรวบรวมข้อมูลในเชิงคุณภาพ (qualitative data) 
ไดแ้ก่  

3.2.2.1 เอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพฒันาระบบฯ คือ ขอ้มูลทุติยภูมิ (secondary data) 
ท่ีเป็นขอ้มูลจากหลกัฐาน จากเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพฒันาระบบกลัน่กรองประเภทและขนาด
โครงการท่ีเขา้ข่ายตอ้งจดัท ารายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม (Smart EIA Regulatory 
Screening System)  

3.2.2.2 แบบแนวค าถามสัมภาษณ์ คือ ขอ้มูลปฐมภูมิ (primary data) ท่ีจะน าไปใช้
เก็บรวบรวมขอ้มูลจากกลุ่มตวัอย่างทั้ง 3 กลุ่ม โดยแยกการส่งแบบค าถามสัมภาษณ์ให้กบัเฉพาะ
เป็นรายบุคคล (Key Informants) เพื่อให้ผูใ้ห้ข้อมูลสัมภาษณ์แต่ละคน สามารถตอบค าถามและ
แสดงความคิดเห็นไดอ้ยา่งอิสระ 
 

3.2.3 คุณภาพของเคร่ืองมือ 

การตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษา แบบแนวค าถามสัมภาษณ์ ผูศึ้กษาได้
น าเสนออาจารยท่ี์ปรึกษาพิจารณาให้ความเห็น ท าการปรับปรุงแกไ้ข และน าไปทดสอบสัมภาษณ์
กับผูใ้ห้สัมภาษณ์ในกลุ่มตวัอย่าง จ านวน 2 คน จนมีความเขา้ใจตรงกัน ก่อนจะเร่ิมด าเนินการ
สัมภาษณ์ทั้ง 3 กลุ่มตวัอยา่ง ต่อไป  
 

3.2.4 การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

3.2.4.1 ขอ้มูลทุติยภูมิ (secondary data) จากเอกสารเก่ียวขอ้งกบัการพฒันาระบบฯ  
ด า เ นินการ เก็บรวบรวมจากห น่วยงานพัฒนาระบบ คือส านักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม และบริษทั ปตท. จ ากดั (มหาชน) ท่ีอยู่ในรูปแบบขอ้มูลท่ีเป็น
ขอ้ความ (text) ไดแ้ก่ รายงานการประชุมเก่ียวกบัการพฒันาระบบฯ จ านวน 9 คร้ัง และ เอกสาร
ประกอบการประชุม จ านวน 9 ฉบับ หนังสือทางราชการท่ีเก่ียวข้องกับการพัฒนาระบบฯ            
และ เอกสารอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น ข่าวประชาสัมพนัธ์การลงนามในขอ้ตกลงความร่วมมือพฒันา
ระบบฯ รายละเอียดของบนัทึกขอ้ตกลงความร่วมมือ เอกสารการพิจารณา Dicision flow แต่ละ
ประเภทโครงการ เป็นตน้ 
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3.2.4.2 ขอ้มูลปฐมภูมิ (primary data) จากการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) 
กลุ่มตวัอย่าง 3 กลุ่มใช้แนวค าถามท่ีใช้ในการวิจยัเชิงคุณภาพทางออนไลน์ ท่ีออกแบบเป็นเพียง   
เคา้โครงของแนวค าถามสัมภาษณ์เท่านั้น ออกแบบโดยครอบคลุมและรัดกุมตามกรอบแนวคิด และ  
วตัถุประสงค์ของการศึกษา ซ่ึงแนวค าถามสัมภาษณ์จะไม่ใช่แบบสอบถามท่ีใช้ในการวิจัยเชิง
ปริมาณ โดยแนวค าถามสัมภาษณ์จะเป็นเคร่ืองมือท่ีมีลกัษณะโครงสร้างน้อยกว่าแบบสอบถาม   
(รศ.อมรรัตน และคณะ, ม.ป.ป.) การเก็บขอ้มูลผูศึ้กษาไดค้  านึงถึงเร่ืองสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคโควิด-19  และมาตรการคุมการแพร่ระบาดของโรค ในช่วงระหว่างการด า เนินการศึกษา 
ดงันั้น เพื่อให้เกิดความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ จึงเลือกใช้ Google Documents สัมภาษณ์ทาง
ออนไลน์ (กรมส่งเสริมการเกษตร, 2555) เก็บข้อมูลกลุ่มตัวอย่าง 3 กลุ่ม ระหว่างวนัท่ี 18 - 22 
มิถุนายน 2564 มีผูใ้หส้ัมภาษณ์ รวมทั้งหมด 19 คน ประกอบดว้ย  

1) บริษทั ปตท. จ ากดั (มหาชน) จ านวน 8 คน 
2) นิติบุคคลผู ้มีสิทธิท ารายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

จ านวน 4 คน 
3) ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

จ านวน 7 คน 
 

3.2.5 การออกแบบแนวค าถามสัมภาษณ์  

ออกแบบเป็นแบบปลายเปิด (open-ended questions) เพื่อให้ไดข้อ้มูลค าตอบท่ีหลากหลาย
ทุกแง่มุม แบ่งแนวค าถามเป็น 4 ส่วน 20 ขอ้ โดยพิจารณาให้รัดกุม ครอบคลุม และสอดคลอ้งตาม
กรอบแนวคิดและวตัถุประสงค์การศึกษา รวมทั้งพิจารณาจากการศึกษาเอกสารและงานวิจัย             
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประเมินความพึงพอใจต่อระบบสารสนเทศอ่ืนๆดว้ย จากนั้น ท าการออกแบบ
แนวค าถามสัมภาษณ์ใน Google Documents หรือท่ีเรียกวา่ Google Docs โดยมีรายละเอียดดงัตาราง
ท่ี 3.1 
 
ตารางท่ี 3.1  แนวค าถามสัมภาษณ์ 

แนวค าถามสัมภาษณ์ 
ส่วนแรก 

1 ช่ือ-นามสกุล 
หน่วยงาน 
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แนวค าถามสัมภาษณ์ 
ต าแหน่งงาน หรือท างานเก่ียวกบัทางดา้นใด 

2 ท่านเคยเห็น/รู้จกั/ไดย้นิ ระบบกลัน่กรองประเภทและขนาดโครงการท่ีเขา้ข่ายตอ้ง
จดัท ารายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม หรือระบบ Smart EIA Regulatory 
Screening System หรือไม่ 

3 หากท่านเคยไดย้นิ/เคยรู้จกั ท่านรู้จกัหรือไดย้นิมาจากช่องทางใด นานแค่ไหน  
4 ท่านเคยไดล้องเขา้ใชร้ะบบฯ บา้งแลว้หรือไม่ ถา้เคยใช ้ท่านเขา้ไปใชบ้่อยแค่ไหน 
5 หากไม่เคยใชร้ะบบ ท่านอยากจะลองใชร้ะบบบา้งหรือไม่  
6 ท่านมีความรู้สึกอยา่งไร เม่ือตอนท่ีท่านไดเ้ขา้ใชง้านระบบ 

ส่วนท่ี 2 ดา้นคุณภาพของระบบ 
7 ท่านคิดวา่ประสิทธิภาพการท างานของระบบมีความถูกตอ้งน่าเช่ือถือหรือไม่ อยา่งไร 
8 ท่านคิดวา่ระบบสามารถใชย้ากง่าย มากนอ้ยขนาดไหน 
9 ท่านคิดวา่ความเร็วการท างานของระบบเป็นอยา่งไร 

10 จุดประสงคท่ี์ท่านเขา้ใชร้ะบบ ท่านเขา้ไปใชเ้พื่ออะไร 
11 ท่านมีความคิดเห็นเก่ียวกบัฟังกช์นัการท างานเป็นอยา่งไร  

ส่วนท่ี 3 ดา้นคุณภาพของขอ้มูล 
12 ท่านคิดวา่ขอ้มูลท่ีอยูใ่นระบบนั้น มีความถูกตอ้งและน่าเช่ือถือมากนอ้ยเพียงใด 
13 ท่านคิดวา่ขอ้มูลท่ีอยูใ่นระบบมีความทนัสมยัและเป็นปัจจุบนั มากนอ้ยเพียงใด 
14 ขอ้มูลท่ีอยูใ่นระบบ สามารถเอาไปใชเ้ก่ียวกบัการท างานของท่านไดห้รือไม่ อยา่งไร  
15 ท่านหาขอ้มูลท่ีอยูใ่นระบบเจอทนัเวลากบัความตอ้งการใชข้อ้มูลเหล่านั้น แค่ไหน 

ส่วนท่ี 4 ดา้นอ่ืน ๆ 
16 ปกติแลว้ ท่านเตม็ใจเขา้ไปใชร้ะบบเอง หรือวา่เขา้ไปใชเ้พราะอะไร 
17 ถา้ท่านออกแบบระบบเองได ้ท่านอยากจะออกแบบระบบใหเ้ป็นแบบไหน  อยา่งไร 
18 ท่านคิดวา่จ าเป็นมากนอ้ยแค่ไหน ท่ีจะตอ้งอบรมหรือให้ความรู้ก่อนการใชง้านระบบ 

ก่อนจะใชง้านระบบจริง 
19 ท่านมีความเห็นหรือค าแนะน าเพิ่มเติมเก่ียวกบัระบบวา่อยา่งไรบา้ง 
20 หากมีสิบคะแนน ท่านคิดวา่ระบบกลัน่กรองประเภทและขนาดโครงการท่ีเขา้ข่ายตอ้ง

จดัท ารายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม หรือ ระบบ Smart EIA Regulatory 
Screening System  ควรจะไดส้ักกี่คะแนน 
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3.3 การวิเคราะห์ข้อมูล 

ขอ้มูลทุติยภูมิจากเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งท าการแยกประเภทของแต่ละเอกสาร และขอ้มูลปฐม
ภูมิจากการสัมภาษณ์ 3 กลุ่มตวัอยา่ง ทางออนไลน์จ านวนทั้งหมด 19 คน แบ่งออกเป็น 1) เจา้หนา้ท่ี
ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม จ านวน 7 คน 2) พนักงานบริษทั 
ปตท. จ ากดั (มหาชน) จ านวน 8 คน และ 3) นิติบุคคลผูมี้สิทธิจดัท ารายงานฯ จ านวน 4 คน เก็บ
รวบรวมขอ้มูลในระหว่างวนัท่ี 18 - 22 มิถุนายน 2564 ระยะเวลารวม 5 วนั เม่ือครบก าหนดแลว้
เสร็จ จึงท าการ export file จาก Google Documents ให้อยู่รูปแบบไฟล์ CSV (Comma Separated 
Value) แบบตาราง Excel เพื่อตรวจสอบและวิเคราะห์ขอ้มูล ขั้นตอนถดัไป 
 

3.3.1 การจัดเรียงข้อมูล  

โดยจดัเรียงค าถามสัมภาษณ์ ทั้ง 4 ส่วน 20 ขอ้ ตามล าดับ จากนั้นแยกกลุ่มตวัอย่างผูใ้ห้
ขอ้มูลสัมภาษณ์ เป็น 3 กลุ่ม ตามท่ีก าหนดไว ้และเรียงล าดบัขอ้มูลจากคนท่ี 1 ไปจนถึงคนท่ี 19 แยก
ค าใหส้ัมภาษณ์ เรียงตามหวัขอ้ค าถามสัมภาษณ์จนครบทั้ง 19 คน 
   

3.3.2 การปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้อง 

  โดยตรวจสอบหาจุดผิดพลาดหรือซ ้ าซ้อนของขอ้มูล แลว้ท าการแกไ้ข โดยไม่ไดท้ าการ
บิดเบือน ปรุงแต่ง แก้ไขข้อมูล ข้อความ หรือเน้ือหาสาระของข้อมูลการสัมภาษณ์ แต่อย่างใด 
เป็นไปตามจรรยาวิชาชีพวิจัยและแนวปฏิบัติ (ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ , 2560)           
ในขั้นตอนน้ีผูศึ้กษาพบว่า ผูใ้ห้สัมภาษณ์ จ านวน 2 คน ไม่เคยใชง้านระบบมาก่อน จึงท าการตดัชุด
ขอ้มูลของ 2 คนดงักล่าวทิ้งไป คงเหลือขอ้มูลปฐมภูมิ 17 คน และเน่ืองจากการศึกษาน้ี จะไม่เปิดเผย
ขอ้มูลช่ือผูใ้ห้สัมภาษณ์ ดงันั้น จึงก าหนดดชันีรหัสผูใ้ห้สัมภาษณ์ เพื่อให้สอดคลอ้งกบัจริยธรรม
ทางการวิจยั (Research ethics) มีรายละเอียดดงัตารางท่ี 3.2 

 
ตารางท่ี 3.2  ดชันีรหสัผูใ้หส้ัมภาษณ์ 

ผู้ให้สัมภาษณ์คนท่ี รหัสผู้ให้สัมภาษณ์ 
1 เจ้าหน้าท่ีส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม  

คนท่ี 1 
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ผู้ให้สัมภาษณ์คนท่ี รหัสผู้ให้สัมภาษณ์ 
2 เจ้าหน้าท่ีส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม  

คนท่ี 2 
3 เจ้าหน้าท่ีส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม  

คนท่ี 3 
4 เจ้าหน้าท่ีส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม  

คนท่ี 4 
5 เจ้าหน้าท่ีส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม  

คนท่ี 5 
6 พนกังานบริษทั ปตท. จ ากดั (มหาชน)  คนท่ี 1  
7 พนกังานบริษทั ปตท. จ ากดั (มหาชน)  คนท่ี 2  
8 พนกังานบริษทั ปตท. จ ากดั (มหาชน)  คนท่ี 3 
9 พนกังานบริษทั ปตท. จ ากดั (มหาชน)  คนท่ี 4 

10 พนกังานบริษทั ปตท. จ ากดั (มหาชน)  คนท่ี 5  
11 พนกังานบริษทั ปตท. จ ากดั (มหาชน)  คนท่ี 6 
12 พนกังานบริษทั ปตท. จ ากดั (มหาชน)  คนท่ี 7 
13 พนกังานบริษทั ปตท. จ ากดั (มหาชน)  คนท่ี 8 
14 พนกังานของนิติบุคคลผูมี้สิทธิจดัท ารายงานฯ  คนท่ี 1  
15 พนกังานของนิติบุคคลผูมี้สิทธิจดัท ารายงานฯ  คนท่ี 2 
16 พนกังานของนิติบุคคลผูมี้สิทธิจดัท ารายงานฯ คนท่ี 3 
17 พนกังานของนิติบุคคลผูมี้สิทธิจดัท ารายงานฯ  คนท่ี 4 

 
3.3.3 ความน่าเช่ือถือของข้อมูล 

การตรวจสอบความน่าเช่ือถือของขอ้มูล โดยใช้วิธีการตรวจสอบสามเส้าทางดา้นข้อมูล   
ทั้ ง  3 กลุ่ม  คือเปรียบเทียบข้อมูลค าให้สัมภาษณ์ภายในกลุ่ม  เปรียบเทียบระหว่างกลุ่ม                       
และเปรียบเทียบจากขอ้มูลทั้งหมด ซ่ึงพบวา่ขอ้มูลค าใหส้ัมภาษณ์เป็นไปในทิศทางเดียวกนั จากนั้น
น าขอ้มูลการสัมภาษณ์ เปรียบเทียบกบัขอ้มูลเอกสารเก่ียวขอ้ง พบว่าขอ้มูลมีลกัษณะสอดคลอ้งกนั 
จึงสรุปวา่ ขอ้มูลท่ีเก็บรวบรวมมามีความน่าเช่ือถือ 
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3.3.4 การวิเคราะห์เน้ือหาข้อมูล 

ท าการวิเคราะห์เน้ือหา (Content analysis) จากข้อมูลปฐมภูมิท่ีได้จากการสัมภาษณ์        
และขอ้มูลทุติยภูมิท่ีเป็นเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพฒันาระบบฯ โดยพิจารณาวิเคราะห์ประเด็นตาม
กรอบแนวคิด ไดแ้ก่ ความพึงพอใจของผูใ้ช้งานระบบฯ ตามกรอบแนวคิดการศึกษา ตามแนวทาง
โมเดลการประสบความส า เ ร็จของระบบสารสนเทศ ( Information System Success Model)            
ของ Delone & McLean , 1992 ตามท่ีไดท้ าการทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัการศึกษาเก่ียวกบั
ความพึงพอใจต่อระบบสารสนเทศอ่ืนๆ รวมทั้ ง พิจารณาบริบทการใช้งานระบบ Smart EIA 
Regulatory Screening System  เสร็จแล้ว จึงท าการแยกสรุปปัจจัยท่ีมีผลต่อความพึงพอใจของ
ผูใ้ชง้านระบบ Smart EIA Regulatory Screening System ออกเป็นทั้งหมด 3 ดา้น คือ 1) ดา้นคุณภาพ
ของระบบ  2) ดา้นคุณภาพของขอ้มูล และ 3) ดา้นอ่ืนๆ แสดงรายละเอียดดงัตารางท่ี 3.3 
 
ตารางท่ี 3.3  ปัจจยัท่ีมีผลต่อความพึงพอใจของผูใ้ชง้านระบบ Smart EIA Regulatory Screening 

System 

ปัจจัยท่ีมีผลต่อความพงึพอใจของผู้ใช้งานระบบ Smart EIA Regulatory Screening System 
ดา้นคุณภาพระบบ ดา้นคุณภาพขอ้มูล ดา้นอ่ืน ๆ 

ความถูกตอ้งและน่าเช่ือถือ คือ 
ระบบฯท างานอยา่งถูกตอ้ง และ
ผูใ้ชเ้ช่ือถือต่อระบบ 

ความน่าเช่ือถือของขอ้มูล คือ 
ผูใ้ชเ้ช่ือถือขอ้มูลในระบบ 

ความสมคัรใจ คือ ผูใ้ช้
เขา้ใชง้านระบบดว้ย
ตนเองอยา่งสมคัรใจ 

ความสะดวกง่ายต่อการใชง้าน 
คือ ผูใ้ชส้ามารถใชง้านไดง้่าย
และสะดวก 

การปราศจากขอ้ผิดพลาด คือ 
ขอ้มูลไม่ผิดพลาดผูใ้ชไ้ดเ้ขา้ใช้
งานขอ้มูล 

การมีส่วนร่วมของผูใ้ช ้
คือ ผูใ้ชไ้ดเ้ขา้ไปร่วม
พฒันาระบบฯ 

ความรวดเร็วในการท างานของ
ระบบ คือ ระบบท างานดว้ย
ความรวดเร็วตอบสนองไดท้นั
ความตอ้งการของผูใ้ช้ 

ความทนัสมยัของขอ้มูล คือ 
ขอ้มูลทนัสมยั เป็นปัจจุบนัและ
ถูกตอ้ง 

การฝึกอบรม/ใหค้วามรู้ 
คือ มีการฝึกอบรมหรือ
แนะน าการใชง้านระบบ
ฯ ก่อนท่ีผูใ้ชจ้ะเขา้ไปใช้
งานระบบฯจริง ประโยชน์จากการใช ้คือ ผูใ้ชไ้ด้

ประโยชน์จากการใชง้านระบบ 
ความสัมพนัธ์ของขอ้มูลกบังาน 
คือ ผูใ้ชน้ าขอ้มูลไปประกอบการ
ท างานได ้



37 

ปัจจัยท่ีมีผลต่อความพงึพอใจของผู้ใช้งานระบบ Smart EIA Regulatory Screening System 
ฟังกช์ัน่การใชง้าน คือ ผูใ้ชง้าน
เขา้ใจฟังกช์นัการระบบและได้
ตรงกบัความตอ้งการ 

การเขา้ใชข้อ้มูล คือ ผูใ้ชส้ามารถ
เขา้ถึงขอ้มูลและน าขอ้มูลออกมา
ใชไ้ดต้ามท่ีตอ้งการ 



 

บทที ่4 
 

ผลการศึกษา 

การศึกษาเร่ือง ปัจจยัท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจของผูใ้ช้งานระบบกลัน่กรองประเภทและ
ขนาดโครงการท่ีเข้าข่ายต้องจัดท ารายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อม  (Smart EIA 
Regulatory Screening System) ผูศึ้กษาไดท้ าการรวบรวมขอ้มูลทุติยภูมิจากเอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง และ
เก็บรวบรวมข้อมูลปฐมภูมิผ่านแบบค าถามสัมภาษณ์แบบโครงสร้าง (Structure Interviews)             
มีลกัษณะเป็นแนวค าถามสัมภาษณ์ปลายเปิด (Open-ended Questions) ออนไลน์กับกลุ่มตวัอย่าง      
3 กลุ่ม รวมจ านวน 17 คน ประกอบดว้ย 1) ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้ม จ านวน 5 คน  2) บริษทั ปตท. จ ากดั (มหาชน) จ านวน 8 คน  และ 3) นิติบุคคลผูมี้สิทธิ
ท ารายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม จ านวน 4 คน ซ่ึงใชพ้ิจารณาร่วมกบัการคน้ควา้ขอ้มูล
ทุติยภูมิจากการทบทวนวรรณกรรม น าขอ้มูลมาเรียบเรียง วิเคราะห์ สังเคราะห์ และเรียบเรียง
เน้ือหา เพื่อหาขอ้สรุปของการศึกษา โดยมีรายละเอียดน าเสนอแบ่งออกเป็น 5 ส่วน ดงัน้ี 

1) ระบบกลัน่กรองประเภทและขนาดโครงการท่ีเขา้ข่ายตอ้งจดัท ารายงาน
การประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม ณ วนัท่ี 29 มิถุนายน พ.ศ. 2564 

2) ปัจจยัดา้นคุณภาพของระบบ 
3) ปัจจยัดา้นคุณภาพของขอ้มูล 
4) ปัจจยัดา้นอ่ืนๆ 
5) สรุปผลการศึกษา 

 

4.1 ระบบกลั่นกรองประเภทและขนาดโครงการที่ เ ข้า ข่ายต้องจัดท ารายงาน                   
การประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อม ณ วนัท่ี 29 มิถุนายน พ.ศ. 2564 

 
จากการศึกษาขอ้มูลเก่ียวกับระบบกลัน่กรองประเภทและขนาดโครงการท่ีเขา้ข่ายต้อง

จดัท ารายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม (Smart EIA Regulatory Screening System) พบว่า
สถานะของระบบ เม่ือวนัท่ี 29 มิถุนายน พ.ศ. 2564 จะมีรายละเอียด ดงัน้ี 
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1 ระบบมี ช่องทางการในการ เข้า ใช้ง านผ่ านทาง  3 ช่องทาง  คือ เว็บไซต์                                
1) https://smarteia.pttplc.com  2) https://onep.go.th  และ  3) https://onep.go.th/eia  

2 ระบบฯ สามารถกลัน่กรองประเภทและขนาดโครงการท่ีเขา้ข่ายตอ้งจดัท ารายงาน
การประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม จ านวน  21 ประเภทโครงการ เป็นระบบแรกของประเทศไทย 

3 การพฒันาระบบฯ เกิดจากการลงนามความร่วมมือระหว่าง 2 หน่วยงาน คือ บริษทั 
ปตท. จ ากัด (มหาชน) กับส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม             
เม่ือวนัท่ี 5 มีนาคม 2563  

4 ระบบฯ ไดมี้การเปิดให้ใช้งานตั้งแต่เม่ือวนัท่ี 8 สิงหาคม 2563 และสถิติ ณ วนัท่ี 4 
มิถุนายน 2564 มีผูล้งทะเบียนใชง้านระบบฯ จ านวน 151 คน และมีการเขา้ใช้งานระบบฯ จ านวน 
1,292 คร้ัง 

5 เม่ือวนัท่ี 8 มีนาคม 2564 ได้มีการลงนามตกลงความร่วมมือพฒันาระบบร่วมกัน       
5 หน่วยงาน ได้แก่ (1) ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม (สผ.)        
(2) กรมธุรกิจพลงังาน (ธพ.) (3) ส านกังานคณะกรรมการก ากบักิจการพลงังาน (ส านกังาน กกพ.) 
(4) การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) และ (5) บริษทั ปตท. จ ากดั (มหาชน) (ปตท.)  

6 จากความร่วมมือ 5 หน่วยงาน ระบบจึงเปล่ียนช่ือจาก ระบบกลัน่กรองประเภทและ
ขนาดโครงการท่ีเข้าข่ายต้องจัดท ารายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อม (Smart EIA 
Regulatory Screening System)  เป็น ระบบ Smart EIA Management System (SEMs)  

7 ระบบ Smart EIA Management System : SEMs พฒันาต่อยอดจากระบบ Smart EIA 
Regulatory Screening System ในปี พ.ศ. 2563 ใช้ในการบริหารจัดการและประเมินผลกระทบ
ส่ิงแวดล้อม ตามข้อก าหนดทางด้านส่ิงแวดล้อมและสอดคล้องกับกฎหมายของประเทศ                 
(สผ. , 2564) เพิ่มการกลัน่กรองประเภทและขนาดโครงการให้ครบและครอบคลุมทุกประเภท
โครงการรวมทั้งหมด 39 ประเภทโครงการ เช่น การชลทาน เขื่อน เหมืองแร่ อุตสาหกรรม ฯลฯ 
รวมทั้ งเพิ่มเติมประเภทโครงการท่ีต้องจัดท ารายงานด้านส่ิงแวดล้อมตามกฎหมายอ่ืนด้วย             
เช่น โครงการในพื้นท่ีลุ่มน ้ าชั้น 1 โครงการในพื้นท่ีป่าอนุรักษ์เพิ่มเติม ตามมติคณะรัฐมนตรี         
เป็นตน้ คาดวา่จะพฒันาแลว้เสร็จและเปิดใชง้าน ประมาณภายในเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2564 
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การพัฒนาระบบ Smart EIA Management System หรือ SEMs  ให้ประสบผลส า เ ร็จ            
ทั้ง 5 หน่วยงาน จะมีหนา้ท่ีท่ีเก่ียวขอ้ง ดงัน้ี 

1) สผ. ให้ค  าปรึกษาและสนบัสนุนการจดัท าและวิเคราะห์ขอ้มูลดา้นกฎหมาย
และขอ้ก าหนดท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม ท่ีด าเนินการภายใตพ้ระราชบญัญติั
ส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ พ.ศ. 2535 รวมทั้งการสนบัสนุนขอ้มูลสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์ (GIS) ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการด าเนินงาน และเผยแพร่การใชง้านระบบ SEMs  

2) กรมธุรกิจพลังงาน ให้ค  าปรึกษาและสนับสนุนการจัดท าและวิเคราะห์
ขอ้มูลด้านกฎหมายและขอ้ก าหนดท่ีเก่ียวขอ้งกับการด าเนินงานด้านส่ิงแวดลอ้มของการพฒันา
โครงการ ท่ีตอ้งด าเนินการภายใตพ้ระราชบญัญติัควบคุมน ้ ามนัเช้ือเพลิง พ.ศ. 2542 และสนบัสนุน
ขอ้มูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการด าเนินงาน 

3) ส านกังานคณะกรรมการก ากบักิจการพลงังาน ให้ค  าปรึกษาและสนบัสนุน 
การจดัท าและวิเคราะห์ขอ้มูลด้านกฎหมายและขอ้ก าหนดท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประเมินผลกระทบ
ส่ิงแวดลอ้มของการพฒันาโครงการ ท่ีตอ้งด าเนินการภายใตพ้ระราชบญัญติัการประกอบกิจการ
พลงังาน พ.ศ. 2550  

4) การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ให้ค  าปรึกษาและสนับสนุนการ
จัดท าและวิเคราะห์ข้อมูลด้านกฎหมายและข้อก าหนดท่ีเก่ียวข้องกับการประเมินผลกระทบ
ส่ิงแวดล้อมของการพฒันาโครงการในเขตนิคมอุตสาหกรรม ภายใต้พระราชบัญญัติการนิคม
อุตสาหกรรม พ.ศ. 2522 ในเขตนิคมอุตสาหกรรม และท่าเรืออุตสาหกรรม ท่ี กนอ. ก ากบัดูแล  

5) ปตท. สนบัสนุนการแปลผลและวิเคราะห์ขอ้มูลจากทั้ง 5 หน่วยงาน ภายใต้
กรอบบนัทึกความตกลงฯ พฒันาเพิ่มประเภทโครงการท่ีเขา้ข่ายตอ้งท ารายงานการประเมินผล
กระทบส่ิงแวดล้อม และเผยแพร่ และสร้างต้นแบบระบบฐานข้อมูลการประเมินผลกระทบ
ส่ิงแวดลอ้มในพื้นท่ีอ าเภอมาบตาพุด จงัหวดัระยอง (กนอ., 2564 อา้งถึงใน มติชนออนไลน์, 2564 
สืบคน้เม่ือ มิ.ย. 2564) 
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ภาพท่ี 4.1  ระบบ Smart EIA Regulatory Management System 
ท่ีมา:  https://smarteia.pttplc.com สืบคน้เม่ือ 6 กรกฎาคม 2564 
 
 ปัจจุบนัการเขา้ใชง้านระบบฯ ยงัคงสามารถเขา้ผา่นเวบ็ไซต ์3 ช่องทางหลกั ไดแ้ก่เวบ็ไซต์
ห ลั ก ข อ ง ร ะ บ บ คื อ ท่ี  https://smarteia.pttplc.com แ ล ะ ท่ี เ ว็ บ ลิ ง ค์  https://onep.go.th                                 
และhttps://onep.go.th/eia โดยผูใ้ช้งานระบบฯ ก็ยงัคงเป็นกลุ่มเดิม ก็คือประชาชนทัว่ไปสามารถ    
ท่ีจะเข้าใช้งานได้เหมือนเดิม การกลั่นกรองประเภทและขนาดโครงการยงัคงกลั่นกรองได้               
21 ประเภทโครงการเท่านั้น ซ่ึงอยูใ่นขั้นตอนของการพฒันาระบบฯ เม่ือพฒันาแลว้เสร็จจะสามารถ
กลั่นกรองประเภทและขนาดโครงการครบครอบคลุมทั้งหมดทุกประเภทโครงการ รวมเป็น            
39 ประเภทโครงการ และระบบท่ีอยู่ระหว่างการพฒันาน้ี ยงัมีแผนจะเพิ่มในเร่ืองของการสร้าง
ตน้แบบของระบบฐานขอ้มูลมลพิษในพื้นท่ีอ าเภอมาบตาพุด จงัหวดัระยอง เพื่อจะให้หน่วยงาน
หรือบุคคลทัว่ไปสามารถน าขอ้มูลไปใช้ในการวางแผนต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกับการพฒันาในพื้นท่ี
จงัหวดัระยองเพิ่มเติมไดอี้กดว้ย  

การด าเนินการพฒันาระบบฯ ณ ปัจจุบนั ทั้ง 5 หน่วยงาน ไดแ้ก่ 1) ส านกังานนโยบายและ
แผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม (สผ.) 2) กรมธุรกิจพลังงาน (ธพ.) 3) ส านักงาน
คณะกรรมการก ากบักิจการพลงังาน (ส านกังาน กกพ.) 4) การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
(กนอ.) และ 5) บริษทั ปตท. จ ากดั (มหาชน) (ปตท.) ก าลงัอยูร่ะหวา่งการด าเนินการร่วมกนั ซ่ึงคาด
วา่ระบบใหม่จะมีการเปิดใหใ้ชง้านไดภ้ายในไม่เกินเดือนสิงหาคม 2564  
 

4.2 ปัจจัยด้านคุณภาพของระบบ 
 

ปัจจัยคุณภาพของระบบ ประกอบด้วยปัจจัยย่อย ได้แก่ 1) ความถูกต้องและน่าเช่ือถือ         
2) ความยากง่ายในการใชง้าน 3) ความเร็วการท างานของระบบ 4) ประโยชน์จากการใชร้ะบบ และ 
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5) ฟังกช์นัของระบบ (Delone & McLean, 1992) จากการวิเคราะห์ขอ้มูลท่ีเก็บรวบรวมมาจากขอ้มูล
เอกสาร และขอ้มูลค าตอบจากกลุ่มตวัอยา่งทั้ง 3 กลุ่ม เห็นไดว้่าทางผูใ้ชง้านระบบฯ ทุกคน มีความ
เขา้ใจและสามารถตอบค าถาม และแสดงความคิดเห็นได้ตรงประเด็น เป็นไปตามท่ีผูศึ้กษาได้
คาดหวงัไว ้เม่ือวิเคราะห์ขอ้มูล โดยวิเคราะห์ผลการศึกษาเป็นดงัน้ี 
 

4.2.1 ปัจจัยด้านความถูกต้อง (Accuracy) และความน่าเช่ือถือของระบบ (Reliability)    
คือ การท างานของระบบฯ ท่ีท างานอยา่งถูกตอ้ง และผูใ้ชง้านเกิดความเช่ือถือต่อระบบ  

ผลการศึกษาพบวา่ ภาพรวมของผูใ้ชง้านระบบโดยส่วนมาก มีความเช่ือว่าระบบท างานได้
อย่างถูกตอ้ง และมีความน่าเช่ือถือต่อระบบ โดยไดย้กเหตุผลประกอบ เช่น ระบบมีกฎหมายต่างๆ 
ท่ีสามารถใชใ้นอา้งอิงได ้การพฒันาระบบเป็นหน่วยงานภาครัฐท่ีมีประสบการณ์ในการพิจารณา
โครงการ และวิศวกรส่ิงแวดลอ้มท่ีช านาญในการจดัท ารายงาน EIA  อยา่งไรก็ตาม การกรอกขอ้มูล
เพื่อให้ระบบประมวลผลก็จะตอ้งมีความถูกตอ้งก่อนดว้ย ยกตวัอย่างขอ้มูลค าให้สัมภาษณ์จากกลุ่ม
ตวัอยา่ง  

 “ ระบบมีความน่าเช่ือถือ สามารถช่วยกลั่นกรองได้ เพราะมีการรวบรวมข้อ
กฎหมายต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งเอาไวแ้ลว้ ” (ผูใ้หส้ัมภาษณ์คนท่ี 2, 2564) 

“ คิดว่ามีความถูกตอ้งน่าเช่ือถือ เพราะจดัท าโดยหน่วยงานภาครัฐท่ีมีประสบการณ์
ในการพิจารณาโครงการต่าง ๆ และหน่วยงานวิศวกรรมส่ิงแวดล้อมโครงการของ ปตท. ท่ีมี      
ความช านาญในการจดัท ารายงาน EIA ” (ผูใ้หส้ัมภาษณ์คนท่ี 10, 2564) 
 

4.2.2 ความสะดวกง่ายในการใช้งานระบบ (Ease of Use) คือ ผูใ้ช้งานรู้สึกว่าระบบฯ 
สามารถใชง้านไดง้่ายและสะดวก  

ผลการศึกษาพบว่า ผูใ้ชง้านเห็นว่าระบบฯ สามารถใชง้านไดง้่าย และสะดวก แต่บางท่าน
ยงัรู้สึกว่าใช้งานได้อยู่ในระดับปานกลาง มีข้อจ ากัดเร่ืองการใช้เวลาในการรอ Username & 
Password และการกรอกข้อมูลต่าง ๆ ซ่ึงใช้เวลานาน ท าให้เกิดความไม่สะดวกต่อผู ้ใช้งาน 
ยกตวัอยา่งขอ้มูลค าใหส้ัมภาษณ์จากกลุ่มตวัอยา่ง และเอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง 

“ ใชง้านง่าย กรณีประเภทไม่ซบัซอ้น ” (ผูใ้หส้ัมภาษณ์คนท่ี 3, 2564) 
“ ใชง้านไดส้ าหรับบุคคลทัว่ไป ” (ผูใ้หส้ัมภาษณ์คนท่ี 15, 2564) 
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4.2.3 ความรวดเร็วในการท างานของระบบ (Timeliness) คือ ผูใ้ชง้านรู้สึกวา่ระบบท างาน
ดว้ยความรวดเร็วตอบสนองไดท้นัความตอ้งการของผูใ้ช้  

ประโยชน์จากการใช้งานระบบ (Usefulness) คือ ผูใ้ชง้านรู้สึกวา่ไดรั้บประโยชน์จาก
การใชง้านระบบ  

ผลการศึกษาปัจจยัทางดา้นความเร็วในการท างานของระบบฯ และประโยชน์จากการใช้
งานระบบฯ พบว่า ความเร็วของระบบถา้หากไม่ได้ใช้งานท่ีซับซ้อน ระบบก็ท างานได้ตามปกติ
ไม่ได้เร็วมาก แต่ถา้หากมีการใช้คน้หาขอ้มูลจ านวนมาก หรือการดาวน์โหลดขอ้มูลท่ีเป็นไฟล์
ขนาดใหญ่ เช่น แผนท่ีขอ้มูล GIS ระบบก็จะท างานล่าชา้ ตอ้งใชเ้วลาในการรอท่ียาวนาน แต่ทั้งน้ี
ทางผูใ้ช้งานระบบฯ ก็เขา้ใจการท างานของระบบว่า หากมีการดาวน์โหลดขอ้มูลขนาดใหญ่หรือ
ระบบเก็บขอ้มูลขนาดใหญ่เอาไวก้็จะมีการท างานท่ีชา้กว่าเดิม และผูใ้ชย้งัให้เหตุผลว่าการท่ีระบบ
จะเร็วหรือช้าอาจเป็นเพราะปัจจัยสัญญาณอินเตอร์เน็ตของทางผูใ้ช้งานเองก็เป็นไปได้  ทั้ งน้ี           
การเข้าใช้งานระบบของผูใ้ช้แต่ละคน ก็เพื่อใช้ประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานของผูใ้ช้เอง เช่น           
เพื่อตรวจสอบความถูกตอ้งกบังานท่ีตนเองท า ใชห้าขอ้มูลเพื่อประกอบการท างาน เขา้ใชง้านระบบ
เพื่อทดสอบระบบ หรือเขา้ไปใชเ้พื่อจะตรวจสอบว่าโครงการใดท่ีตอ้งท ารายงาน EIA บา้งก่อนท่ี
สรุปแจง้ตอบขอ้หารือต่างๆ เป็นตน้ ยกตวัอย่างขอ้มูลค าให้สัมภาษณ์จากกลุ่มตวัอย่าง และเอกสาร
ท่ีเก่ียวขอ้ง ดงัน้ี 

“ ระบบยงัชา้ เขา้ใจไดเ้น่ืองจากขอ้มูลเยอะ ” (ผูใ้หส้ัมภาษณ์คนท่ี 5, 2564) 
“ ชา้ในขั้นตอนดาวน์โหลดขอ้มูล GIS ” (ผูใ้หส้ัมภาษณ์คนท่ี 9, 2564) 
“ ค้นหาว่าโครงการาท่ีสนใจต้องท ารายงานด้านส่ิงแวดล้อมอะไรบ้าง ” (ผูใ้ห้

สัมภาษณ์คนท่ี 13, 2564) 
“ หาขอ้มูล ” (ผูใ้หส้ัมภาษณ์คนท่ี 17, 2564) 
“ การเขา้ถึงขอ้มูลท่ีตอ้งใช้เวลาในการรอ Username & password การใช้เวลานาน  

ในการรอระบบประมวลผลแลว้เสร็จ และการกรอกขอ้มูลต่าง ๆ ซ่ึงใช้เวลานาน ท าให้เกิดความ   
ไม่สะดวกต่อผูใ้ชง้าน เป็นตน้ ” (หนงัสือ สผ. แจง้ความเห็นต่อการใชง้านระบบ, 2564) 

 
4.2.4 ฟังก์ชันการท างานของระบบ (Functionality) คือ ผูใ้ชง้านเขา้ใจฟังก์ชนัการท างาน

ของระบบและใชง้านฟังกช์นัระบบไดต้รงกบัความตอ้งการใช้  

ผลศึกษาพบว่า ฟังก์ชันของระบบฯมีความครบถ้วน ชัดเจน ทันสมัย มีหลากหลาย             
ไม่ซับซ้อน เข้าใจได้ง่าย มีล าดับชัดเจน ตอบโจทย์ผูใ้ช้งาน แต่ตัวอักษรขนาดเล็กเกินไป และ
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บางคร้ังฟังก์ชัน่บางอย่างก็ไม่สามารถใช้งานได ้ยกตวัอย่างขอ้มูลค าให้สัมภาษณ์จากกลุ่มตวัอย่าง 
และเอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง 

“ ใช้ง่าย ตัวหนังสือเล็กไปหน่อย ไอเดียดี เป็นการ Screen เบ้ืองต้น เหมาะกับ
โครงการไม่ซบัซอ้น ” (ผูใ้หส้ัมภาษณ์คนท่ี 5, 2564) 

“ ฟังกช์ัน่การใชง้านดี แต่บางคร้ังไม่สามารถใชง้านไดเ้ช่นยางลบตรงแถบเคร่ืองมือ
ของแผนท่ี ” (ผูใ้หส้ัมภาษณ์คนท่ี 16, 2564) 
 

4.3 ปัจจัยด้านคุณภาพของข้อมูล 

ดา้นปัจจยัคุณภาพของขอ้มูล ประกอบดว้ยปัจจยัย่อย ไดแ้ก่  1) ความน่าเช่ือถือของขอ้มูล 
2) ปราศจากขอ้ผิดพลาด 3) ความทนัสมยัของขอ้มูล 4) ความสัมพนัธ์ของขอ้มูลกบังาน และ 5) การ
เขา้ถึงและเขา้ใชข้อ้มูล (Delone & McLean, 1992) สรุปได ้ดงัน้ี 

 
4.3.1 ความน่าเช่ือถือของข้อมูล (Believability) คือ ผูใ้ช้งานมีความเช่ือถือข้อมูลท่ีอยู่       

ในระบบ  
การปราศจากข้อผิดพลาด (Free-of-Error) คือ ขอ้มูลไม่ผิดพลาดในขณะท่ีแสดงผล

ใหผู้ใ้ชไ้ดเ้ห็นและไดเ้ขา้ใชง้านขอ้มูลนั้น  

ผลการศึกษาพบว่า ผูใ้ชง้านเห็นว่าขอ้มูลในระบบมีความถูกตอ้ง มีความเช่ือถือมากแต่ถึง
มากท่ีสุด ความเห็นบางคนเห็นวา่เช่ือถือไดเ้พียงระดบัหน่ึงเท่านั้น ไม่ไดเ้ช่ือถือขอ้มูลทั้งหมด ความ
เช่ือถือขอ้มูลนั้น เพราะเห็นว่าระบบฯ มีการรวบรวมขอ้มูลทางด้านกฎหมายท่ีเก่ียวข้องเก็บไว ้
รวมทั้งหน่วยงานท่ีพฒันาระบบฯ ก็เป็นหน่วยงานทีมีความน่าเช่ือถือ ยกตวัอย่างขอ้มูลจากกลุ่ม
ตวัอยา่ง และเอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง ดงัน้ี 

“ ขอ้มูลในระบบมีความน่าเช่ือถืออยูท่ี่ 90 % ” (ผูใ้หส้ัมภาษณ์คนท่ี 1, 2564) 
“ มีความน่าเช่ือถือ เน่ืองจากพฒันาร่วมกบัหน่วยงานราชการ ” (ผูใ้ห้สัมภาษณ์คนท่ี 

8, 2564) 
“ มีความน่าเช่ือถือในระดบัหน่ึง โดยตอ้งใส่ขอ้มูลให้ถูกตอ้ง ” (ผูใ้ห้สัมภาษณ์คนท่ี 

10, 2564) 
“ ขอ้มูลถูกตอ้งและน่าเช่ือถือ ” (ผูใ้หส้ัมภาษณ์คนท่ี 11, 2564) 
“ ขอ้มูลท่ีระบบแสดงผลเป็นการแจง้ผลการกลัน่กรองเบ้ืองตน้ ไม่สามารถน าไปใช้

อา้งอิงในทางกฎหมายได ้” (รายงานการประชุมการพฒันาระบบ, 2563) 
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4.3.2 ความทันสมัยของข้อมูล (Timeliness)  คือ ขอ้มูลเป็นขอ้มูลทนัสมยั ณ ปัจจุบนั ซ่ึง

เทียบตรวจสอบแลว้ถูกตอ้งกบัขอ้มูลในปัจจุบนั  
ความสัมพันธ์ของข้อมูลกับงาน (Relevancy) คือ ผูใ้ช้งานสามารถน าข้อมูลจาก

ระบบออกไปใชใ้นการปฏิบติังานท่ีของตนเองได ้ 
การเข้าใช้ข้อมูล (Accessibility) คือ ผูใ้ชส้ามารถน าถึงขอ้มูลตามท่ีตอ้งการในระบบ 

และน าออกมาใชไ้ดต้ามท่ีตอ้งการ 

ผลการศึกษาพบวา่ผูใ้ชง้านระบบฯ เช่ือวา่ขอ้มูลท่ีอยูใ่นระบบฯ ทนัสมยั มีการอพัเดทขอ้มูล
เป็นปัจจุบนัอยูเ่สมอ สามารถน าขอ้มูลไปใชใ้นการประกอบการท างานของตนเองได ้โดยท่ีสามารถ
ท่ีเขา้ใชข้อ้มูลไดต้ามความตอ้งการ แต่บางคร้ังก็ชา้ไม่ทนัความตอ้งการใชง้าน ยกตวัอยา่งขอ้มูลจาก
กลุ่มตวัอยา่ง และเอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง 

“ คิดวา่ขอ้มูลมีความทนัสมยัมาก ” (ผูใ้หส้ัมภาษณ์คนท่ี 2, 2564) 
“ คิดวา่ขอ้มูลมีความทนัสมยัมาก ” (ผูใ้หส้ัมภาษณ์คนท่ี 16, 2564) 
“ ปัจจุบนัใช้กับงานท่ีท าในการตอบขอ้หารือของกลุ่มงานตามท่ีได้รับมอบหมาย 

เพื่อเป็นการทวนวา่ถูกตอ้งหรือไม่ ” (ผูใ้หส้ัมภาษณ์คนท่ี 5, 2564)  
“ สามารถน าขอ้มูลไปใชใ้นการประกอบการท างานได ้เน่ืองจากมีขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้ง 

” (ผูใ้หส้ัมภาษณ์คนท่ี 17, 2564)  
“ ไม่แน่ใจว่าการเขา้ใช้ขอ้มูลจะดีแค่ไหน น่าจะขึ้นอยู่กับสัญญาณอินเตอร์เน็ต ” 

(ผูใ้หส้ัมภาษณ์คนท่ี 3, 2564) 
“ บางคร้ังการดาวน์โหลดขอ้มูลค่อนข้างช้า บางคร้ังอาจจะไม่ทนัเวลากับความ

ตอ้งการท่ีจะใชง้าน ” (ผูใ้หส้ัมภาษณ์คนท่ี 16, 2564) 
“ การเขา้ใช้ขอ้มูลในระบบ เม่ือสอบถามและประมวลผลสรุปเสร็จเรียบร้อยแลว้ 

ควรออกแบบการ Refresh ขอ้มูล โดยให้ไปท่ีหน้าเร่ิมตน้ใหม่เพื่อสอบถามกรณีใหม่ต่อไปไดเ้ลย 
ในระบบมีแต่การระบุการยอ้นกลบัของขอ้มูลกลบัไปทีละขั้น ซ่ึงอาจท าให้ผูใ้ช้งานสับสนและ      
ท าใหใ้ชง้านไดค้่อนขา้งชา้ ” (หนงัสือ สผ. แจง้ความเห็นต่อการใชง้านระบบ, 2564) 
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4.4 ปัจจัยด้านอ่ืน ๆ  
 

นอกเหนือจากปัจจยัทางดา้นคุณภาพของระบบ และปัจจยัทางดา้นคุณภาพของขอ้มูลแลว้ 
จากการศึกษา ทบทวนวรรณกรรม และงานวิจยัอ่ืนๆท่ีเก่ียวขอ้งและไดพ้ิจารณาความสอดคลอ้งกบั
บริบทของการใช้งานระบบกลัน่กรองประเภทและขนาดโครงการท่ีเขา้ข่ายตอ้งจดัท ารายงานการ
ประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อม (Smart EIA Regulatory Screening System) จึงได้ปัจจยัท่ีมีผลต่อ
ความพึงพอใจของผูง้านระบบเพิ่มเติมเป็นปัจจยัดา้นอ่ืนๆ ดงัน้ี 

4.4.1 ความสมัครใจ (Voluntariness) คือ ผูใ้ชส้มคัรใจท่ีเขา้ใชง้านระบบเอง  

4.4.2 การมีส่วนร่วมของผู้ใช้ (User Involvement) คือ ผูใ้ช้ได้เข้าไปมีส่วนร่วมต่อการ
พฒันาระบบจะท าใหผู้ใ้ชเ้กิดความพึงพอใจต่อระบบมากขึน้ 

4.4.3 การฝึกอบรม/ให้ความรู้ (Degree of Training) คือ การไดฝึ้กอบรมหรือไดรั้บความรู้
ก่อนการใชง้านระบบก่อน จะท าใหผู้ใ้ชพ้ึงพอใจต่อระบบมากขึ้น  

จากการวิเคราะห์ขอ้มูลแลว้พบว่า ผูใ้ชง้านระบบฯ ทุกคนสมคัรใจเขา้ใชร้ะบบดว้ยตนเอง 
จุดประสงค์ก็เพื่อประโยชน์ต่อการท างานของผูใ้ช้เอง โดยถา้หากได้มีส่วนร่วมในการออกแบบ
ระบบเองได ้ก็อยากให้ระบบฯเป็นลกัษณะแบบเรียบง่าย เปิดให้ใชไ้ดแ้บบสาธารณะ ไม่ตอ้งมีการ
ขอรหัสผ่าน ขนาดตวัอกัษรให้ใหญ่กว่าระบบปัจจุบนัท่ีใชง้านอยู่ และอยากจะให้ระบบตรวจสอบ
ครอบคลุมไดค้รบทุกประเภทและขนาดโครงการท่ีตอ้งท า EIA อยากให้ระบบท างานรวดเร็วขึ้น 
และอยากให้ระบบรองรับไฟล์ขอ้มูลท่ีมีปริมาณขนาดใหญ่  อีกทั้งมีความจ าเป็นท่ีระบบจะตอ้งมี
การอบรมใหค้วามรู้แก่ผูใ้ชก่้อนท่ีจะมีการเขา้ใชง้านระบบฯ แต่ถา้หากมีคู่มือท่ีอ่านแลว้เขา้ใจไดง้่าย
ก็ไม่จ าเป็นท่ีจะตอ้งมีการอบรมก่อนการใชก้็ได ้ 
 

4.5 สรุปผลการศึกษา 
 

สรุปผลการศึกษา จะพบว่าปัจจยัย่อยในทุกด้านจากทั้ง 3 ด้าน จะมีความสอดคลอ้งกับ
โมเดลการประสบความส าเร็จของระบบสารสนเทศ ( Information System Success Model) ของ 
Delone & McLean (1992) และนอกเหนือจากนั้น ก็ยงัมีปัจจยัอ่ืนท่ีส่งผลกระทบต่อความพึงพอใจ
ของผูใ้ช้งานระบบฯ เพิ่มเติมอีกได้เช่นกัน ซ่ึงจะเป็นไปตามกรอบแนวคิดการศึกษาท่ีออกแบบ
เอาไว ้รวมทั้งการพิจารณาตามบริบทของการใชง้านระบบกลัน่กรองประเภทและขนาดโครงการท่ี
เข้าข่ายต้องจัดท ารายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อม (Smart EIA Regulatory Screening 
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System) แลว้ จะพบปัจจยัยอ่ยอ่ืนๆ ท่ีกระทบต่อความพึงพอใจของผูใ้ชง้านระบบฯ จะประกอบดว้ย 
1) ปัจจยัดา้นความสมคัรใจเขา้ใช้งาน 2) ปัจจยัดา้นการมีส่วนร่วมของผูใ้ช ้และ 3) ปัจจยัดา้นการ
อบรมให้ความรู้ก่อนใช้ระบบ  ซ่ึงไดก้ าหนดเป็นปัจจยัอ่ืนๆ ท่ีมีผลต่อความพึงพอใจของผูใ้ช้งาน
ระบบในการศึกษาน้ี  ดงันั้น ปัจจยัทั้ง 3 ดา้น คือ ดา้นคุณภาพของระบบ ดา้นคุณภาพของข้อมูล 
และดา้นอ่ืนๆ ท่ีประกอบดว้ยปัจจยัย่อยทั้งหมด 13 ดา้น จะส่งผลต่อความพึงพอใจในการใช้งาน
ระบบของผูใ้ชทุ้กคน ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัอ่ืนๆ ท่ีมีลกัษณะการศึกษาใกลเ้คียงกนั 

 และการศึกษาน้ียงัพบอีกว่า ผูใ้ช้งานระบบฯ ทุกคน จะมีความคิดเห็นในทางเชิงบวกต่อ
ระบบกลัน่กรองประเภทและขนาดโครงการท่ีเขา้ข่ายตอ้งจดัท ารายงานการประเมินผลกระทบ
ส่ิงแวดล้อม (Smart EIA Regulatory Screening System) ซ่ึงสามารถยืนยนัได้จาก การตอบแนว
ค าถามสัมภาษณ์ในขอ้ท่ี 20 ท่ีถามว่า “หากมีสิบคะแนน ท่านคิดว่าระบบกลัน่กรองประเภทและ
ขนาดโครงการท่ีเข้าข่ายต้องจัดท ารายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อมควรจะได้สักก่ี
คะแนน” ผูใ้ชง้านระบบฯ ทุกคน ใหค้  าตอบออกมาเป็นตวัเลขไปตั้งแต่ 7 ถึง 10 คะแนน ซ่ึงมากกวา่
ค่าเลข  5 ท่ีเป็นเลขก่ึงกลาง  จึงสรุปวา่ ผูใ้ชง้านระบบฯ มีความพึงพอใจระบบฯ ในทางบวก  



 

บทที ่5 
 

ข้อเสนอแนะ และแนวทางการพฒันาระบบ 

จากผลการศึกษาปัจจัย  3 ด้าน คือ ด้านคุณภาพของระบบ ด้านคุณภาพของข้อมูล               
และด้านอ่ืนๆ จะมีผลต่อความพึงพอใจของผูท่ี้ใช้งานระบบฯ ทุกคน ซ่ึงในขั้นการวิเคราะห์ผล
การศึกษา ไดพ้บประเด็นท่ีเป็นขอ้จ ากดั และอุปสรรคต่อการใชง้านระบบฯ  และไดน้ ามาพิจารณา
วิเคราะห์ เพื่อหาแนวทางลด แกไ้ข หรือพฒันาให้เกิดความเหมาะสม ซ่ึงมีประเด็นพิจารณาและวาง
แนวทางในการลดและแก้ขอ้จ ากัดหรืออุปสรรคเหล่านั้น และพิจารณาแยกประเด็นเป็น 3 ช่วง
ระยะเวลา ไดแ้ก่ 1) ช่วงก่อนการเขา้ใชง้าน 2) ช่วงท่ีมีการเขา้ใชง้าน และ 3) ช่วงส้ินสุดการใชง้าน 
ทั้งน้ีก็เพื่อให้เห็นความชัดเจน เร่ืองของปัญหา อุปสรรค ขอ้จ ากัดท่ีมีอยู่ ในแต่ละช่วง เพื่อท่ีจะ
สามารถด าเนินการเขา้ไปด าเนินการจดัการแกไ้ขไดต้รงจุดมากยิง่ขึ้น โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

 

5.1 ข้อเสนอแนะส าหรับระบบกลัน่กรองประเภทและขนาดโครงการที่เข้าข่ายต้องจัดท า
รายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อม (Smart EIA Regulatory Screening 
System)  

จากผลการศึกษาท่ีไดรั้บในการศึกษา เร่ือง ปัจจยัท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจระบบกลัน่กรอง
ประเภทและขนาดโครงการท่ีเข้าข่ายต้องจัดท ารายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อม       
(Smart EIA Regulatory Screening System) เม่ือพิจารณาตามอุปสรรค และขอ้จ ากดัท่ีเกิดขึ้นก่อนท่ี
ผูใ้ชจ้ะเร่ิมมีการใชง้านระบบฯ ทั้งก่อนการสมคัรลงทะเบียนเขา้ใช้งาน หรือหลงัจากท่ีลงทะเบียน
เขา้ใชง้านแลว้ แต่ยงัไม่ไดท้ าการเขา้ใชง้านระบบ ณ ขณะนั้น รวมถึงตอนท่ีผูใ้ชก้  าลงัใชง้านระบบ
หรือหลงัจากท่ีใช้งานระบบเรียบร้อยแลว้ ซ่ึงแต่ละขั้นตอนในแต่ละช่วงเวลานั้น จะพบขอ้จ ากัด   
และอุปสรรคต่างๆ  ผูศึ้กษาจึงไดท้ าการก าหนดขอ้เสนอแนะเอาไว ้เพื่อแกข้อ้ก าจดัและอุปสรรค            
ท่ีเกิดขึ้นเหล่านั้น ดงัน้ี 
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5.1.1 ช่วงก่อนการเข้าใช้งาน 

คือขั้นตอนหรือกระบวนการ ก่อนท่ีผูใ้ช้จะเร่ิมด าเนินการเขา้ใช้งานระบบฯ ไม่ว่าจะเป็น
ก่อนการลงทะเบียนเข้าใช้งานระบบ หรือท าการลงทะเบียนแล้วแต่ยงัไม่ได้มีการใช้ระบบ               
ณ ช่วงเวลานั้น  

ข้อจ ากดั และอุปสรรค  
1) มีเพียง 3 ช่องทางในเขา้ใชง้านระบบ จากทางเวบ็ไซตเ์ท่านั้น และใชง้านได้

บนคอมพิวเตอร์ PC และ Notebook เท่านั้น 
2) ขั้นตอนการลงทะเบียนเพื่อขอเขา้ใช้งานระยะ ใชเ้วลาด าเนินการนาน และ

ตอ้งกรอกขอ้มูลท่ีมากจนเกินไป 

ข้อเสนอแนะ และแนวทางการพฒันาระบบ 
1) เพิ่มช่องทางเขา้ถึงระบบฯ ให้มากขึ้น รวมทั้ง พฒันาให้สามารถใชง้านผา่น

อุปกรณ์ส่ือสารประเภทอ่ืนๆ  เช่น สามารถใชง้านไดบ้นสมาร์ทโฟนทุกระบบปฏิบติัการ เป็นตน้ 
2) ปรับลดขั้นการลงทะเบียน ลดการกรอกขอ้มูลส่วนบุคคล เช่ือมต่อขอ้มูลกบั

หน่วยงานกลางเจา้ของขอ้มูลโดยตรง เพื่อความถูกตอ้งของขอ้มูลผูใ้ช ้เพื่อให้มีการลงทะเบียนจาก
ผูใ้ชร้ายใหม่เพิ่มมากยิง่ขึ้น 
 

5.1.2 ช่วงท่ีมีการเข้าใช้งาน 

คือ ณ ขณะเวลานั้นผูใ้ช้งานระบบฯ มีความตอ้งการท่ีจะเขา้ใช้งานระบบ หรือในขณะท่ี
ผูใ้ชก้  าลงัมีการใชง้านระบบอยูใ่นเวลานั้น 

ข้อจ ากดั และอุปสรรค  
1) ผูใ้ชง้านตอ้งรอ Username & Password 1 - 3 วนัท าการ 
2) ผูใ้ชง้านระบบไม่สามารถเปล่ียน Username & Password ไดด้ว้ยตนเอง 
3) จากผลการศึกษา พบว่ามีการลงทะเบียนเขา้ใชง้านระบบฯ จ านวน 151 คน 

และการเขา้ใช้งานจ านวน 1,292 คร้ัง ค านวณโดยเฉล่ียแลว้ จะมีผูล้งทะเบียนเขา้ใช้งานระบบฯ 
ประมาณ 2 วนั ต่อ 1 คน และ ใน 1 วนั มีการเขา้ใชง้านระบบฯ เฉล่ียไม่ถึง 5 คร้ัง 
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ข้อเสนอแนะ และแนวทางการพฒันาระบบ 
1) ปรับด าเนินการใหร้ะบบมีการสร้าง Username & Password อตัโนมติั ใหแ้ก่

ผูใ้ชง้าน โดยแจง้เป็นขอ้ความผา่นทางเบอร์โทรศพัทข์องผูใ้ชท่ี้ไดมี้การลงทะเบียนเอาไว ้ใหท้นัต่อ
ความตอ้งการใชง้าน 

2) ให้ผู ้ใช้งานสามารถด าเนินการปรับเปล่ียนข้อมูลส่วนบุคคล รวมทั้ ง 
Username & Password ไดโ้ดยตวัผูใ้ชง้านระบบเอง 

3) เนน้และเพิ่มการประชาสัมพนัธ์ เพื่อขยายผลให้จ านวนผูล้งทะเบียนเขา้ใช้
งานระบบฯ และมีการใชง้านระบบฯ ใหเ้พิ่มมากขึ้น 
 

5.1.3 ช่วงส้ินสุดการใช้งาน 

คือการท่ีผูใ้ช้เลิกใช้งานระบบดว้ยตวัของผูใ้ช้เอง รวมถึงระยะเวลาการใช้งานระบบของ
ผูใ้ชผู้น้ั้นส้ินสุดสภาพลง 

ข้อจ ากดั และอุปสรรค  
1) ผูใ้ชมี้ระยะเวลาในการเขา้ใชง้านระบบฯ เพียง 90 วนั นบัจากวนัท่ีมีการขอ

และไดรั้บอนุญาตใหเ้ขา้ใชง้านระบบได ้
2) ผลการศึกษาจะพบว่า ปัจจยัด้านความเร็วการท างานของระบบ และการ    

เขา้ใชข้อ้มูลท่ีมีขนาดใหญ่ มีความล่าชา้ 
3) การแสดงผลและแจง้ผลว่าให้ผูใ้ชท้ราบว่าโครงการใด ท่ีเขา้ข่ายตอ้งจดัท า

รายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้มบา้งนั้น ไม่สามารถน าไปอา้งอิงในทางกฎหมายได ้

ข้อเสนอแนะและแนวทางการพฒันาระบบ 
1) พิจารณา เพิ่มระยะเวลาการใช้งาน ให้สร้างเกณฑ์กลุ่มผูใ้ช้แต่ละประเภท 

เพื่อใหเ้กิดความเหมาะสม  
2) ปรับปรุงเร่ืองความเร็วของการของระบบ และขอ้มูลท่ีสามารถอพัโหลด 

หรือดาวน์โหลดผา่นระบบฯ ใหมี้ความรวดเร็วมากกวา่ท่ีเป็นอยู ่ณ ปัจจุบนั 
3) ผลกัดนั ขอ้มูลจากการประมวลและแสดงผลในระบบฯ ใหส้ามารถน าไปใช้

อา้งอิงในทางกฎหมายได ้ในอนาคต และหน่วยงานเก่ียวขอ้ง 
4) วางแผน ส่งเสริม และสนบัสนุนในการท่ีจะก าหนดนโยบายเพื่อจะให้มีการ

ใชง้านระบบเพิ่มมากยิง่ขึ้นต่อไป 
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5.2 ข้อเสนอแนะส าหรับการศึกษาคร้ังต่อไป 

การศึกษาคร้ังน้ีเป็นการศึกษาท่ีมุ่งศึกษาระบบกลัน่กรองประเภทและขนาดโครงการท่ี     
เข้าข่ายต้องจัดท ารายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อม (Smart EIA Regulatory Screening 
System) ในระยะเร่ิมแรกของจุดเร่ิมตน้การเร่ิมพฒันาระบบจนถึงในช่วงท่ีก าลงัด าเนินการศึกษา     
มีระยะเวลาประมาณ 1 ปี ซ่ึงจากขอ้เท็จจริงจากผลการศึกษา จะพบว่าระบบก็ยงัคงมีการพฒันาไป
อย่างต่อเน่ือง แมใ้นขณะท่ีอยู่ในช่วงการศึกษาคร้ังน้ี ระบบก็ยงัมีการพฒันาอยู่ไม่หยุดน่ิง ไม่ว่าจะ
เป็นการเพิ่มเติมเร่ืองของฐานขอ้มูลดา้นมลพิษ หรือเพิ่มเติมพฒันาจากรูปแบบเดิมทั้งเร่ืองการเพิ่ม
จ านวนปริมาณโครงการท่ีเข้าข่ายหรือไม่เข้าข่ายต้องจัดท ารายงาน EIA ให้ครอบคลุม ดังนั้ น      
หากจะมีการศึกษาในคร้ังต่อไป ควรรวบรวมประเด็นต่างๆ ท่ีไดมี้การพฒันาเพิ่มขึ้นจากของระบบ
เดิมเข้ามาในการศึกษาด้วย อย่างท่ีเห็นเปล่ียนแปลงได้ชัดก็คือการเปล่ียนแปลงช่ือของระบบ        
จากระบบกลัน่กรองประเภทและขนาดโครงการท่ีเขา้ข่ายตอ้งจดัท ารายงานการประเมินผลกระทบ
ส่ิงแวดลอ้ม (Smart EIA Regulatory Screening System) ท่ีใช้ในการศึกษาคร้ังน้ี เป็นระบบ Smart 
EIA Management System (SEMs) เรียบร้อยแลว้ ตั้งแต่เดือนมีนาคม 2564 เป็นตน้มา และระบบ 
SEMs จะมีการอพัเดทเป็นระบบใหม่เตม็รูปแบบในช่วงประมาณเดือนสิงหาคม 2564 เป็นตน้ไป
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