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บทคัดย่อ
		 การวิจยั ครัง้ นีม้ วี ตั ถุประสงค์เพือ่ ศึกษาอิทธิพลของ (1) การรับรูว้ า่ ง่ายต่อการใช้งานทีม่ ผี ลต่อการรับรูว้ า่ มีประโยชน์
ทัศนคติต่อการใช้งานและพฤติกรรมความตั้งใจ (2) การรับรู้ว่ามีประโยชน์ที่มีผลต่อทัศนคติต่อการใช้และพฤติกรรมความ
ตั้งใจ (3) ทัศนคติต่อการใช้ที่มีผลต่อพฤติกรรมความตั้งใจ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย พนักงานอุตสาหกรรมการค้าส่ง
และค้าปลีก พื้นที่ในการจัดเก็บ คือ กรุงเทพมหานคร จ�ำนวน 450 คน เครื่องมือในการวิจัย คือ แบบสอบถามวิเคราะห์
ข้อมูลด้วยสถิติ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน และการวิเคราะห์โมเดลสมการ
โครงสร้าง ด้วยโปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติส�ำเร็จรูป ผลการวิจัยพบว่า โมเดลเชิงสาเหตุอิทธิพลของทัศนคติต่อการ
ใช้งานและปัจจัยที่เกี่ยวข้องต่อพฤติกรรมความตั้งใจในการใช้เทคโนโลยีของพนักงานอุตสาหกรรมการค้าส่งและค้าปลีก
ไทย มีความสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์อยูใ่ นเกณฑ์ดมี าก ผลการทดสอบสมมติฐานการวิจยั พบว่า สอดคล้อง
กับสมมติฐานที่ตั้งไว้ทุกข้อสมมติฐานอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ 0.01
		 สรุปข้อค้นพบทีไ่ ด้จากงานวิจยั พบว่า ตัวแปรแฝงการรับรูว้ า่ ง่ายต่อการใช้งานมีอทิ ธิพลทางตรงเชิงบวกต่อการรับรู้
ว่ามีประโยชน์ มีอทิ ธิพลทางตรงและทางอ้อมเชิงบวกกับทัศนคติตอ่ การใช้งานและมีอทิ ธิพลทางอ้อมเชิงบวกต่อพฤติกรรม
ความตัง้ ใจ ส�ำหรับตัวแปรการรับรูว้ า่ มีประโยชน์มอี ทิ ธิพลทางตรงเชิงบวกต่อทัศนคติการใช้และมีอทิ ธิพลทางอ้อมเชิงบวก
ต่อพฤติกรรมความตั้งใจ ส�ำหรับตัวแปรทัศนคติต่อการใช้มีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกต่อพฤติกรรมความตั้งใจ แสดงว่า การ
รับรู้ว่าง่ายและการรับรู้ว่ามีประโยชน์ส่งผลทางบวกต่อทัศนคติและพฤติกรรมความตั้งใจในการใช้งานเทคโนโลยีของ
พนักงานอุตสาหกรรมการค้าส่งและค้าปลีกไทย
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Abstract
		 In this thesis, the researcher examines the influence of (1) the perceived ease of use on perceived
usefulness, attitudes toward usability, and intention behaviors; (2) the effects of perceived usefulness
on attitudes toward use and intention behaviors; and (3) attitudes toward usability and intention
behaviors.
		 The sample population consisted of 450 employees working in the wholesale and retail industries.
Bangkok Metropolis was the area in which data were collected. The research instrument was a questionnaire. Using techniques of descriptive statistics, the data collected were analyzed in terms of mean
and standard deviation. In addition, Pearson’s product moment correlation coefficient method and the
structural equation
		 modeling (SEM) technique were also employed by the researcher. Data were analyzed using a
computer software program.
		 Findings are as follows:
		 The causal model for the influence of attitudes on usability and related factors on intention
behaviors in the use of technology on the part of the personnel under study was found to be congruent
with empirical data at a very good level.
		 In carrying out hypothesis testing, the researcher found that all items were congruent with the
set hypotheses postulated for this inquiry at the statistically significant level of .01.
		 Research findings showed that the latent variable of perceived ease of use showed positive direct
influence on perceived usefulness, positive direct and indirect influence on the attitudes of usability,
and positive indirect influence on intention behaviors. The variable of perceived usefulness exhibited
positive direct influence on attitudes toward the use and positive indirect influence on intention
behaviors. The variable of attitudes toward usability evinced positive direct influence on intention
behaviors. This means that perceived ease of use and perceived usefulness exert positive effects on
the attitudes and intention behaviors involving the use of technology by the personnel under investigation.
Keywords: Perceived Ease of Use, Perceived Usefulness, Attitude toward and Behavioral Intention to Use

ความเป็นมาและความส�ำคัญของปัญหา

การไม่ใช้คอมพิวเตอร์ ส�ำหรับสถานประกอบการที่ไม่ใช้
คอมพิวเตอร์ส่วนใหญ่ให้เหตุผลของการไม่ใช้คอมพิวเตอร์
		 การน�ำเทคโนโลยีเข้ามาใช้งานในองค์การ พนักงาน คือ ความไม่จำ� เป็น ไม่เหมาะสมของรูปแบบธุรกิจหรือสินค้า
ต้ อ งมี ค วามรู ้ ค วามสามารถในการใช้ ค อมพิ ว เตอร์ แ ละ ร้อยละ 94.4 รองลงมา ได้แก่ ค่าใช้จ่ายสูงร้อยละ 20.7 ไม่
สามารถประยุกต์ใช้งานระบบสารสนเทศในการเชื่อมโยง เห็นประโยชน์ทจี่ ะได้รบั ร้อยละ 17.2 และลูกจ้างไม่มที กั ษะ
ข้อมูลต่างๆ ได้ ผลการวิจยั ของส�ำนักงานสถิตแิ ห่งชาติ พบว่า ในการใช้งานร้อยละ 15.1 ส่วนเหตุผลอืน่ ๆ มีไม่เกินร้อยละ
ธุรกิจทางการค้าและการบริการมีบคุ ลากรทีใ่ ช้คอมพิวเตอร์ 5.0 (กระทรวงเทคโนโลยีและการสื่อสาร, ส�ำนักงานสถิติ
ในการปฏิบัติงานเป็นประจ�ำเฉลี่ยต่อกิจการน้อยที่สุดที่ แห่งชาติ, 2557, หน้า 6-7)
3.3 คน เหตุผลที่ไม่ใช้คอมพิวเตอร์ จ�ำแนกตามเหตุผลของ 		 หน่วยงานเหล่านี้ประสบปัญหาการเชื่อมโยงของ

Journal of the Association of Researchers
ข้อมูลแต่ละฝ่ายในองค์การ ข้อมูลล่าช้าการตรวจสอบข้อมูล
ยุ่งยากท�ำให้เกิดข้อผิดพลาด ทั้งนี้ยังท�ำให้ข้อมูลที่ได้รับ
อาจจะไม่เป็นปัจจุบนั หรือไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ การเชือ่ มของ
ข้อมูลแต่ละฝ่ายแตกต่างกัน ท�ำให้เป็นอุปสรรคในการ
ด�ำเนินงาน เกิดความซ�้ำซ้อนของข้อมูล รวมไปถึงบุคลากร
ไม่มีความเชี่ยวชาญ บุคลากรเป็นคนรุ่นเก่าไม่ยอมรับการ
เปลีย่ นแปลงคุน้ เคยกับการท�ำงานแบบเดิมๆ และเกิดความ
กลัวว่าเทคโนโลยีจะเข้ามาลดบทบาทการท�ำงานของตัวเอง
ท�ำให้เกิดการต่อต้านเทคโนโลยี
		 การน� ำ เทคโนโลยี เ ข้ า มาช่ ว ยจั ด การงานบริ ห าร
องค์การ การออกแบบโครงสร้างระบบสารสนเทศทีใ่ ห้ใช้งาน
ง่ายนั้นก่อให้เกิดความอยากใช้ อยากทดลองของผู้ใช้งาน
โดยที่ผู้ใช้งานไม่ต้องมีความรู้ด้านระบบสารสนเทศมากนัก
การกรอกรายละเอียดข้อมูลหรือการใช้งานไม่ซับซ้อนและ
ได้ผลลัพธ์ออกมาได้อย่างถูกต้องแม่นย�ำมีความสะดวก
สบาย และงานเสร็จเร็วขึ้น จะส่งผลให้ผู้ใช้งานเกิดการ
ยอมรับระบบสารสนเทศ แต่หากระบบสารสนเทศออกแบบ
มายุ่งยากท�ำงานซับซ้อน ผู้ใช้งานต้องปรับตัวหรือใช้ความ
พยายามในการเรียนรูอ้ าจจะส่งผลในเชิงลบได้ หากผูใ้ ช้งาน
มีการรับรู้ว่าระบบสารสนเทศนั้นใช้งานง่าย และใช้แล้วมี
ประโยชน์ต่อผู้ใช้ 2 ปัจจัยนี้จะท�ำให้ผู้ใช้เกิดทัศนคติในทาง
บวกได้ ท�ำให้สง่ ผลไปยังพฤติกรรมการยอมรับเกิดการใช้งาน
จริง แต่ถ้าผู้ใช้งานมองว่าไม่มีประโยชน์ การใช้งานยุ่งยาก
ล�ำบาก ผู้ใช้งานก็เกิดทัศนคติในทางลบได้เช่นกัน ผู้วิจัยได้
ศึกษา หลักการและแนวคิดของการสร้างแบบจ�ำลองการ
ยอมรับการใช้เทคโนโลยี (Technology Acceptance
Model--TAM) เพือ่ น�ำมาใช้ทำ� นายการยอมรับ หรือปฏิเสธ
การใช้ระบบเทคโนโลยีของผู้ใช้งาน
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สมมติฐานการวิจัย

		 จากการศึกษาแนวคิดทฤษฎีต่างๆ ที่จากเอกสาร
หนังสือ บทความ เว็บไซค์และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ได้
สมมติฐานของการวิจัยอย่างมีเหตุมีผลดังนี้
		 H1: การรับรู้ว่าง่ายต่อการใช้งานมีอิทธิพลเชิงบวก
กับการรับรู้ว่ามีประโยชน์
		 H2: การรับรู้ว่าง่ายต่อการใช้งานมีอิทธิพลเชิงบวก
กับทัศนคติต่อการใช้เทคโนโลยี
		 H3: การรับรู้ว่ามีประโยชน์มีอิทธิพลเชิงบวกกับ
ทัศนคติต่อการใช้เทคโนโลยี
		 H4: ทั ศ นคติ ต ่ อ การใช้ มี อิ ท ธิ พ ลเชิ ง บวกกั บ
พฤติกรรมความตั้งใจ

การทบทวนวรรณกรรม

		 ทฤษฎีการยอมรับเทคโนโลยีเป็นทฤษฎีที่พัฒนามา
จากทฤษฎีการกระท�ำตามหลักเหตุผล Fishbein and Ajzen
(1975) เชื่อว่าการที่บุคคลจะลงมือกระท�ำพฤติกรรมใดนั้น
สามารถท�ำนายได้จากการวัดความเชื่อ (Belief) ทัศนคติ
(Attitudes) และ ความตั้งใจกระท�ำ (Intention) ซึ่งท้าย
ที่สุดผลลัพธ์ของความตั้งใจที่ออกมาจะส่งผลท�ำให้เกิด
พฤติกรรมนัน้ และเพือ่ ใช้อธิบายหรือท�ำนายพฤติกรรมของ
ผูใ้ ช้ในการยอมรับหรือต้องการใช้ระบบสารสนเทศนัน้ ต่อมา
Davis (1989) ได้มีการแนะน�ำโมเดลการยอมรับเทคโนโลยี
ที่อธิบายการยอมรับเทคโนโลยีสารสนเทศของแต่ละบุคคล
เป้าหมายของทฤษฎีการยอมรับเทคโนโลยี (Technology
Acceptance Model: TAM) เพื่ออธิบายตัวแปรที่ส�ำคัญ
ต่อการยอมรับเทคโนโลยีคือ ปัจจัยด้านการตระหนักความ
มีประโยชน์ (Perceived Usefulness) ปัจจัยด้านการ
ตระหนักการใช้งานง่าย (Perceived Ease Of Use) ปัจจัย
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
ด้านทัศนคติที่เกี่ยวข้องกับการใช้งาน (Attitude towards
		 1. เพื่อศึกษาอิทธิพลของการรับรู้ว่าง่ายต่อการใช้ Using) ปัจจัยด้านความตั้งใจในการกระท�ำพฤติกรรม
งานที่มีผลต่อการรับรู้ว่ามีประโยชน์ ทัศนคติต่อการใช้งาน (Behavior Intention) การท�ำนายการยอมรับด้านเทคโนโลยี
และพฤติกรรมความตั้งใจ
สารสนเทศ ได้ชท้ี ฤษฎีการยอมรับตามหลักเหตุผล (Theory
		 2. เพื่อศึกษาอิทธิพลของการรับรู้ว่ามีประโยชน์ท่ี of Reasoned Action: TRA) แนวคิดพื้นฐานส�ำหรับการ
มีผลต่อทัศนคติต่อการใช้และพฤติกรรมความตั้งใจ
อธิบายการเชื่อมโยงกันระหว่างตัวแปร 2 โครงสร้าง คือ
		 3. เพื่อศึกษาอิทธิพลของทัศนคติต่อการใช้ที่มีผล โครงสร้างที่ ประกอบด้วย 2 ตัวแปร คือการรับรู้ว่ามี
ต่อพฤติกรรมความตั้งใจ
ประโยชน์ และการรับรู้ว่าง่ายต่อการใช้งาน โครงสร้างที่ 2
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ประกอบด้วย 3 ตัวแปรคือ ทัศนคติของผู้ใช้ พฤติกรรม วิธีด�ำเนินการวิจัย
ความตั้งใจที่จะใช้ และพฤติกรรมการใช้จริง 1. การรับรู้ว่า 		 เพือ่ ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการวิจยั ผูว้ จิ ยั
ง่ายต่อการใช้งาน คือ การรับรู้ความง่ายการใช้งาน เป็น มีวิธีการวิจัย คือ การวิจัยเชิงปริมาณ และแหล่งที่มาของ
ปัจจัยหลักที่ส�ำคัญของทฤษฎีการยอมรับเทคโนโลยี ซึ่ง ข้อมูลได้มาจาก 2 แหล่ง ข้อมูลทุติยภูมิ และข้อมูลปฐมภูมิ
สามารถนิยามได้ว่า ความเชื่อของผู้ใช้ที่คาดหวังต่อระบบ 		 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นพนักงาน
สารสนเทศที่มีการพัฒนาขึ้นมาใหม่และเป็นเครื่องมือที่จะ อุตสาหกรรมการค้าส่งและค้าปลีก ที่มีสถานประกอบการ
ใช้งานในอนาคต ต้องมีความง่ายในการเรียนรู้ที่จะใช้งาน ตั้งอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร จ�ำนวน 450 ราย โดยมี
และมีความเป็นอิสระจากประสบการณ์ 2. การรับรู้ว่ามี จ�ำนวนพนักงานรวมทั้งสิ้น 1,257,685 คน แบ่งเขตของ
ประโยชน์ เป็นปัจจัยหลักที่ส�ำคัญของทฤษฎีการยอมรับ กรุงเทพมหานครออกเป็น 50 เขต (ส�ำนักงานสถิติแห่งชาติ
การใช้เทคโนโลยี ซึ่งสามารถนิยามได้ว่า การวัดระดับชั้น กระทรวงเทคโนโลยีและการสือ่ สาร, 2557) มีคา่ พารามิเตอร์
ของบุคคลทีเ่ ชือ่ ว่า ถ้าหากมีการใช้ระบบสารสนเทศทีม่ กี าร ที่ต้องการประมาณ 19 จ�ำนวนข้อค�ำถาม 24 ข้อ โดยแบ่ง
พัฒนาขึน้ มาใหม่ ระบบสารสนเทศจะท�ำให้เกิดประสิทธิภาพ เก็บข้อมูลตามสัดส่วนของประชากรแต่ละเขต
ในการท�ำงานขององค์การที่ท�ำงานอยู่นั้นมีประสิทธิภาพ 		 สถิติที่ใช้ในการวิจัย และการวิเคราะห์ข้อมูล ด้วย
มากยิ่งขึ้น 3. ทัศนคติต่อการใช้ พฤติกรรมความตั้งใจใน โมเมลสมการโครงสร้าง โดยใช้โปรแกรมส�ำเร็จรูป LISREL
การใช้ และการใช้จริง ทัศนคติที่เกิดขึ้นจากผลของการรับ ผลการวิเคราะห์แบบออกเป็น 5 ส่วน ดังนี้ (1) การวิเคราะห์
รูถ้ งึ ประโยชน์และการรับรูถ้ งึ ความง่ายในการใช้ระบบ ซึง่ หาก ผลสถิตลิ กั ษณะข้อมูลทัว่ ไปของกลุม่ ตัวอย่าง (2) การวิเคราะห์
ผู้ใช้รับรู้ว่าเทคโนโลยีนี้มีประโยชน์และสามารถใช้งานได้ ผลสถิติเชิงพรรณาของระดับค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบน
ง่าย ผู้ใช้จะเกิดทัศนคติที่ดีต่อเทคโนโลยีนั้นซึ่งจะมีอิทธิพล มาตรฐานของแต่ละตัวแปร (3) วิเคราะห์องค์ประกอบเชิง
ต่อความตั้งใจใช้งานเทคโนโลยีนั้นด้วย และจากการที่มี ยืนยัน (Confirmatory Factor Analysis: CFA) (4) การ
ความตั้งใจใช้งานเทคโนโลยีนั้นแล้วผู้ใช้จะเกิดความรู้สึกว่า วิเคราะห์เส้นทางความสัมพันธ์และการทดสอบสมมติฐาน
้ใช้รับรู้วน่าน้ั เทคโนโลยี
นี้มีปสืระโยชน์
ง่าตยัวผูแบบจ�
้ใช้จะเกิ
ดทัศนคติ
ที่ดีต่อ(5)เทคโนโลยี
นั้น
คราะห์
ำลองเชิ
งสาเหตุ
ผลการทดสอบ
ควรทีจ่ ะใช้งหากผู
านเทคโนโลยี
จริง (จักรพงษ์
อ่ ประเสริแฐละสามารถใช้
สิทธิ,์ โดยวิงเานได้
จะมีอิทธิพลต่อความตั้งใจใช้งานเทคโนโลยีนั้นด้วสมมติ
ย และจากการที
่มีค วามตั้งใจใช้งานเทคโนโลยีนั้นแล้ว
ฐาน
2554, หน้าซึ่ง31)
ผู้ใช้จะเกิดความรู้สึกว่าควรที่จะใช้งานเทคโนโลยีนั้นจริง (จักรพงษ์ สื่อประเสริฐสิทธิ์, 2554, หน้า 31)

กรอบแนวความคิด

ผลการวิจัย

		 การบู
ร ณาการกรอบแนวคิ
ด มาจากปั จ จั ย ด้ า น 		 ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง ด้านปัจจัยส่วนบุคคล
กรอบแนวความคิ
ด
ทีต่ าอบแบบสอบถามส่
นเพศหญิ
ง อายุอยูใ่ นระหว่าง
ต่างๆ ที่มีอิทธิพลต่การบู
อทัศนคติ
และพฤติกรรม ดความตั
้งใจใน
รณาการกรอบแนวคิ
มาจากปั
จจัยด้านต่
งๆที่มีอิทธิพลต่อทัวศนใหญ่
นคติเแป็ละพฤติ
กรรม
การใช้เทคโนโลยี โดยประยุกต์ใช้โมเดลทฤษฎีการยอมรับ 21-30 ปี การศึกษาปริญญาตรี ประเภทองค์การเป็นประเภท
ความตั้งใจในการใช้เทคโนโลยี โดยประยุกต์ใช้โมเดลทฤษฏีการยอมรับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ (Technology Acceptance ธุรกิจค้าปลีก และประสบการณ์ท�ำงานสูงสุด 6-10 ปี
(Technology Acceptance Model: TAM)
Model: TAM)

ภาพ 1 กรอบแนวความคิด
ภาพ 1 กรอบแนวความคิด

วิธีดาเนินการวิจัย

เพื่อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการวิจัย ผู้วิจัยมีวิธีการวิจัย คือ การวิจัยเชิงปริมาณ

Journal of the Association of Researchers
การวิเคราะห์ผลสถิติเชิงพรรณาของระดับค่าเฉลี่ย
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของแต่ละตัวแปร พบว่า
ประชากรกลุ่มตัวอย่างเห็นด้วยอย่างยิ่ง ดังนี้ (1) การรับรู้
ว่าง่ายต่อการใช้งาน พบว่า เทคโนโลยีสารสนเทศที่ง่ายต่อ
การใช้เพิม่ การเรียนรู้ รองลงมาเทคโนโลยีสารสนเทศเข้าถึง
ข้อมูลได้สะดวกรวดเร็ว และมีคา่ เฉลีย่ น้อยทีส่ ดุ อยูใ่ นระดับ
เห็นด้วย คือ เทคโนโลยีสารสนเทศที่ง่ายท�ำให้เข้าใจการใช้
งานไม่ต้องใช้ความพยายามมาก (2) การรับรู้ว่ามีประโยชน์
พบว่า การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพิม่ ประสิทธิภาพในการ
ท�ำงานให้ดียิ่งขึ้น รองลงมา เทคโนโลยีสารสนเทศช่วย
เชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยงานภายในองค์การได้เร็วขึ้น และ
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มีคา่ เฉลีย่ น้อยทีส่ ดุ อยูใ่ นระดับเห็นด้วย คือ การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศเพิ่มศักยภาพการท�ำงานให้สะดวกรวดเร็ว (3)
ทัศนคติต่อการใช้ พบว่า การน�ำเทคโนโลยีสารสนเทศเข้า
มาใช้งานเป็นความคิดที่ดี รองลงมา คือ มีความเชื่อมั่นและ
ไว้วางใจในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และมีค่าเฉลี่ยน้อย
ที่สุดคือ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสามารถรองรับการ
ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ (4) พฤติกรรม
ความตั้งใจ พบว่า เทคโนโลยีสารสนเทศตรงตามความ
ต้องการพร้อมทั้งได้รับข้อมูลที่มี รองลงมา คือท่านมีความ
ตั้งใจที่จะใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงาน
บ่อยเท่าที่ต้องการ และมีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ท่านแนะน�ำ
ให้บุคคลอื่นใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

ตาราง 1 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบ
ตัวแปร/ตัวชี้วัด
Lambda-X Theta-Delta
AVE
การรับรู้ว่าง่ายต่อการใช้งาน(PE)			
0.589
การเรียนรู้ (PE1)
0.779
0.394		
การเข้าใจการใช้งาน (PE2)
0.751
0.436		
การประยุกต์ใช้ (PE3)
0.864
0.254		
การท�ำงานที่ชัดเจน (PE4)
0.917
0.159		
การปฏิบัติงานง่ายขึ้นไม่ยุ่งยากซับซ้อน (PE5)
0.600
0.640		
การเข้าถึงข้อมูลได้สะดวกรวดเร็ว (PE6)
0.645
0.584		
การรับรู้ว่ามีประโยชน์(PU)			
0.595
การมีประสิทธิภาพในการท�ำงาน (PU1)
0.676
0.543		
การมีศักยภาพการท�ำงาน สะดวกรวดเร็ว (PU2) 0.641
0.589		
การลดข้อผิดพลาดในการท�ำงาน (PU5)
0.825
0.319		
การเชื่อมโยงข้อมูลได้เร็วขึ้น (PU6)
0.705
0.502		
ทัศนคติต่อการใช้ (AT)			
0.451
การมีประสิทธิภาพ (AT1)
0.809
0.346		
ข้อมูลเชื่อถือได้ (AT2)
0.696
0.516		
การมีความเชื่อมั่นและไว้วางใจ (AT3)
0.542
0.706		
กระบวนการท�ำงานไปในทิศทางเดียวกัน (AT4) 0.546
0.702		
ความคิดที่ดีในการใช้งาน (AT5)
0.771
0.406		
การมีความพึงพอใจที่ได้ใช้งาน (AT6)
0.619
0.617		
พฤติกรรมความตั้งใจ (BI)			
0.639
ข้อมูลที่มีคุณภาพ (BI1)
0.618
0.618		
การมีความตั้งใจใช้งานอย่างต่อเนื่อง (BI2)
0.870
0.244		
การแนะน�ำให้บุคคลอื่นใช้ (BI3)
0.881
0.224		
การมีความตั้งใจที่จะใช้งานบ่อย (BI4)
0.826
0.317		
การมีพฤติกรรมการใช้งานมากขึ้น (BI5)
0.775
0.400

CR
0.894

0.910

0.828

1.000
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ปีที่ 22 ฉบับที่ 1 มกราคม - เมษายน 2560

		 ผลการวิเคราะห์การตรวจสอบความตรงแบบรวม
ศูนย์ พบว่า ตัวแปรสังเกตได้ทุกตัวแปร มีค่าน�้ำหนักองค์
ประกอบมาตรฐาน ตั้งแต่ 0.5 ขึ้นไปทั้งหมดจึงผ่านเกณฑ์
ค่า Average Variance Extracted (AVE) ของตัวแปรแฝง
การรับรูว้ า่ ง่ายต่อการใช้งาน การรับรูว้ า่ มีประโยชน์ พฤติกรรม
ความตั้งใจ มีค่าตั้งแต่ 0.5 ขึ้นไป จึงผ่านเกณฑ์ ส่วนค่า
(AVE) ของตัวแปรแฝงทัศนคติต่อการใช้ไม่ผ่านเกณฑ์ และ
ค่าความเที่ยงรวม (Composite Reliability: CR) ของทุก
ตัวแปรแฝงมีค่าตั้งแต่ 0.6 ขึ้นไป ทั้งหมดจึงผ่านเกณฑ์ที่
ก�ำหนด
		 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันตามโมเดล
การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอิทธิพลของทัศนคติ
ต่อการใช้และปัจจัยที่เกี่ยวข้องต่อพฤติกรรมความตั้งใจใน
การใช้เทคโนโลยีของพนักงาน ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบ
ดังนี้
		 (1) ด้านการรับรู้ว่าง่ายต่อการใช้งาน วัดได้จาก
ตัวแปรสังเกตได้จ�ำนวน 6 ตัว พบว่า การรับรู้ว่าง่ายต่อการ
ใช้งานมีความสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์
องค์ประกอบตัวแปรสังเกตได้ผา่ นเกณฑ์ตามทีก่ ำ� หนดทุกตัว
เทคโนโลยีทงี่ า่ ยต่อการใช้งาน พิจารณาได้ดงั นี้ อันดับแรก
เทคโนโลยีสารสนเทศมีขั้นตอนการท�ำงานที่ชัดเจน ระบบ
สารสนเทศมีขนั้ ตอน กระบวนการ การท�ำงานทีช่ ดั เจนส่งผล
ให้ผู้ใช้งานสามารถใช้งานระบบสารสนเทศได้คล่องตัวและ
ง่ายต่อการใช้งาน เทคโนโลยีสารสนเทศสามารถน�ำมา
ประยุกต์ใช้กับวิธีการท�ำงานแบบดั้งเดิมได้ อันดับที่สอง น�ำ
เทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาประยุกต์ใช้งานกับการท�ำงาน
รูปแบบเดิม เพื่อลดแรงต่อต้านการใช้เทคโนโลยีใหม่ ระบบ
การท�ำงานให้เป็นไปในรูปแบบการท�ำงานเดิมปรับเปลี่ยน
กระบวนการท�ำงานให้น้อยที่สุด อันดับที่สาม เทคโนโลยี
สารสนเทศที่ง่ายต่อการใช้งานท�ำให้ผู้ใช้งานต้องการเรียนรู้
เพิ่มขึ้น เมื่อระบบสารสนเทศมีความง่ายผู้ใช้งานเกิดการ
เรียนรู้เพิ่มเติมเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ตามที่ต้องการ
		 (2) การรับรู้ว่ามีประโยชน์ วัดได้จาก ตัวแปรสังเกต
ได้จ�ำนวน 7 ตัว พบว่า การรับรู้ว่ามีประโยชน์ มีความ
สอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ องค์ประกอบ

ตัวแปรสังเกตได้ผ่านเกณฑ์ตามที่ก�ำหนดทุกตัว การรับรู้ว่า
เทคโนโลยีมีประโยชน์ พิจารณาได้ดังนี้ อันดับแรก ลด
ขัน้ ตอนการท�ำงาน ผูใ้ ช้เทคโนโลยีไม่ตอ้ งปฏิบตั งิ านซ�ำ้ ซ้อน
ลดเวลาในการท�ำงาน ได้ผลลัพธ์ทันเวลา อันดับที่สอง การ
ใช้งานเทคโนโลยีระบบสารสนเทศได้รับข้อมูลถูกต้องครบ
ถ้วน อันดับที่สาม การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศลดข้อผิด
พลาดในการท�ำงาน เทคโนโลยีให้ประโยชน์ในทางปฏิบัติ
และผลลัพธ์ ท�ำให้องค์การมีประสิทธิภาพในการด�ำเนินงาน
		 (3) ทัศนคติต่อการใช้วัดได้จาก ตัวแปรสังเกตได้
จ�ำนวน 6 ตัว พบว่า ทัศนคติต่อการใช้ มีความสอดคล้อง
กลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ องค์ประกอบตัวแปรสังเกต
ได้ผา่ นเกณฑ์ตามทีก่ ำ� หนดทุกตัว ทัศนคติตอ่ การใช้ พิจารณา
ได้ดังนี้ อันดับแรก การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสามารถ
รองรับการปฏิบตั งิ านได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผูใ้ ช้งานปฏิบตั ิ
งานตามขั้นตอนได้ผลลัพธ์ตามที่ต้องการ เพิ่มความเชื่อมั่น
ในความสามารถของผู้ใช้งาน เกิดทัศนคติที่ดีในการใช้
เทคโนโลยี อันดับที่สอง การน�ำเทคโนโลยีสารสนเทศเข้า
มาใช้งานเป็นความคิดที่ดี อันดับที่สาม การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศท�ำให้ได้รับข้อมูลที่เชื่อถือได้ ข้อมูลที่ได้จาก
เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นข้อมูลดิบที่ผ่านขั้นตอนการกรอง
ข้ อ มู ล และการประมวลผลที่ ไ ด้ ป ระสิ ท ธิ ภ าพและได้
คุณภาพของข้อมูล
		 (4) พฤติกรรมความตั้งใจ วัดได้จากตัวแปรสังเกต
ได้จ�ำนวน 5 ตัว พบว่า พฤติกรรมความตั้งใจ มีความ
สอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ องค์ประกอบ
ตัวแปรสังเกตได้ผ่านเกณฑ์ตามที่ก�ำหนดทุกตัว พฤติกรรม
ความตั้งใจ พิจารณาได้ดังนี้ อันดับแรก ท่านแนะน�ำให้
บุคคลอื่นใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เมื่อผู้ใช้เกิดทัศนคติที่ดี
และใช้งานจริง ท�ำให้ผู้ใช้งานนั้นจะแนะน�ำบุคคลอื่นให้ใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศตามไปด้วย อับดับที่สอง มีความ
ตั้งใจใช้งานอย่างต่อเนื่อง อันดับที่สาม ท่านมีความตั้งใจที่
จะใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงานบ่อยเท่าที่
ต้องการ มีพฤติกรรมการใช้งานมากขึ้น เทคโนโลยี
สารสนเทศตรงตามความต้องการพร้อมทั้งได้รับข้อมูลที่มี
คุณภาพ
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0.545
0.406
0.522
0.467
0.664

0.771
0.691
0.730

0.380

0.772

0.901

(Attitude toward Using)

0.465

0.798
0.846

0.816

0.594

0.879

0.227

(Behavioral Intention to Use)
0.507

0.986
0.358

0.541

0.989

0.872

(Perceived Usefulness)

0.245

0.825
0.768

0.319
0.408

0.844
0.503

0.287
0.838

0.596
0.752

0.448
0.773
0.402

0.637

0.867

0.702

0.665

0.967
0.225

(Perceived Ease of Use)

0.798

0.557

0.284
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ผลการวิเคราะห์
เส้นทางความสั
พันาธ์งระหว่ทีา่มงตัีอวิทแปรสั
บตัวแปรแฝงภายนอก
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ที่สามารถ ำงาน
X) พบว่
ตัวแปรแฝงการรั
บรู้ว่าง่ทาธิยต่
อการใช้งานบรู้ว่ามีง่ายต่ให้
ดียิ่งขึ้นงานมากที
โดยมีค่า่สสัุดมคืประสิ
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ให้ปฏิบัติงานง่ายขึ้นไม่ยุ่งยากซับซ้อน ซึ่งมีค่าสัมประสิทธิ์เส้นทางเท่ากับ 0.798 รองลงมาคือ เทคโนโลยี
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รองลงมาคือ เทคโนโลยีสารสนเทศช่วยให้เข้าถึงข้อมูลได้ ท่านไปในทิศทางเดียวกัน มีค่าสัมประสิทธิ์เส้นทางเท่ากับ
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สัมประสิทธิ์เส้นทางเท่ากับ 0.967 รองลงมาคือ การใช้ มาคือท่านจะแนะน�ำให้บุคคลอื่นใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
เทคโนโลยีสารสนเทศท�ำให้ได้รับข้อมูลถูกต้องครบถ้วน ค่า ค่าสัมประสิทธิ์เส้นทางเท่ากับ 0.869 ตลอดจนมีตัวแปร
สัมประสิทธิเ์ ส้นทางเท่ากับ 0.846 และ ตัวแปรองค์ประกอบ องค์ประกอบที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมความตั้งใจน้อยที่สุด
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คือ เทคโนโลยีสารสนเทศตรงตามความต้องการพร้อมทั้ง
ได้รบั ข้อมูลทีม่ คี ณ
ุ ภาพ โดยมีคา่ สัมประสิทธิเ์ ส้นทางเท่ากับ
0.637
ส่วนของตัวแบบจ�ำลองโครงสร้าง ประกอบด้วย
เส้ น ทางความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งตั ว แปรแฝงภายนอกกั บ
ตัวแปรแฝงภายใน (GAMMA) และ เส้นทางความสัมพันธ์
ระหว่างตัวแปรแฝงภายในกับตัวแปรแฝงภายใน (BETA)
โดยวิเคราะห์ตัวแบบจ�ำลองเชิงสาเหตุ ตามภาพที่ 2 ผู้วิจัย
สรุปผลการวิจัยโดยเรียงตามล�ำดับของวัตถุประสงค์การ
วิจัย ดังนี้
		 1) เพื่อศึกษาอิทธิพลของการรับรู้ว่าง่ายต่อการใช้
งานที่มีผลต่อการรับรู้ว่ามีประโยชน์ ทัศนคติต่อการใช้งาน
และพฤติกรรมความตั้งใจ พบว่า การรับรู้ว่าง่ายต่อการใช้
งานมีอิทธิพลทางตรงต่อการรับรู้ว่ามีประโยชน์ โดยมีค่า
สัมประสิทธิ์ 0.901 การรับรู้ว่าง่ายต่อการใช้งานมีอิทธิพล
ทางตรงและทางอ้อมต่อทัศนคติ โดยมีค่าสัมประสิทธิ์รวม
0.799 และการรับรูว้ า่ มีงา่ ยต่อการใช้งานมีอทิ ธิพลทางอ้อม
ต่อพฤติกรรมการใช้จริง โดยมีค่าสัมประสิทธิ์รวม 0.653
หากผูใ้ ช้งานรับรูว้ า่ เทคโนโลยีมปี ระโยชน์ ง่ายต่อการใช้งาน
ผู้ใช้จะเกิดทัศนคติที่ดีต่อเทคโนโลยีนั้นซึ่งจะมีอิทธิพลต่อ
พฤติกรรมใช้งานเทคโนโลยีนั้นด้วยและจากการที่มีความ
ตั้งใจใช้งานเทคโนโลยีแล้วผู้ใช้จะเกิดความรู้สึกว่าควรที่จะ
ใช้งานเทคโนโลยีจริง
		 2) เพื่อศึกษาอิทธิพลของการรับรู้ว่ามีประโยชน์ท่ี
มีผลต่อทัศนคติต่อการใช้และพฤติกรรมความตั้งใจ พบว่า
การรับรู้ว่ามีประโยชน์ มีอิทธิพลทางตรงกับทัศนคติโดยมี
ค่าสัมประสิทธิ์รวม 0.465 และ การรับรู้ว่ามีประโยชน์ มี
อิทธิพลทางอ้อมต่อพฤติกรรมการใช้จริง โดยมีคา่ สัมประสิทธิ์

0.380 การรับรูถ้ งึ ประโยชน์ทไี่ ด้รบั จากเทคโนโลยีสารสนเทศ
คือ ปัจจัยที่ก�ำหนดการรับรู้ในแต่ละบุคคลว่าเทคโนโลยีมี
ส่วนช่วยพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานให้ง่าย สะดวก
และรวดเร็ว มีความถูกต้องแม่นย�ำขึ้น พร้อมทั้งเป็นปัจจัย
ที่ส่งผลบวกต่อทัศนคติและพฤติการใช้จริง
		 3) เพื่อศึกษาอิทธิพลของทัศนคติต่อการใช้ที่มีผล
ต่อพฤติกรรมความตั้งใจ พบว่า ทัศนคติต่อการใช้มีอิทธิพล
ทางตรงต่อพฤติกรรมความตั้งใจ โดยมีค่าสัมประสิทธิ์รวม
0.816 พฤติกรรมการใช้งานได้รับอิทธิพลจากทัศนคติต่อ
การใช้งานส่งผลให้เกิดการยอมรับการใช้งานของระบบ
รวมไปถึงการเกิดความพึงพอใจของผู้ใช้งาน
		 สรุปได้ว่า ตัวแปรแฝงการรับรู้ว่าง่ายต่อการใช้งาน
และการรับรู้ว่ามีประโยชน์ มีอิทธิพลทางตรงและทางอ้อม
ในเชิงบอกต่อทัศนคติในการใช้เทคโนโลยีและพฤติกรรม
ความตั้งใจในการใช้เทคโนโลยีของอุตสาหกรรมการค้าส่ง
และค้าปลีกไทย การรับรู้ว่ามีประโยชน์มีอิทธิพลทางตรง
ในเชิงบอกต่อทัศนคติในการใช้งาน แสดงว่า ถ้าพนักงาน
ในอุตสาหกรรมรับรู้ว่าการใช้งานเทคโนโลยีง่ายต่อการใช้
งานและรับรู้ว่ามีประโยชน์ส่งผลท�ำให้เกิดการยอมรับการ
ใช้เทคโนโลยีมากขึ้น
		 ผลการวิจยั แสดงให้เห็นว่า โมเดลเชิงสาเหตุอทิ ธิพล
ทัศนคติในการใช้เทคโนโลยีและพฤติกรรมความตั้งใจใน
การใช้เทคโนโลยีของอุตสาหกรรมการค้าส่งและค้าปลีก
ไทย มีความสอดคล้องข้อมูลเชิงประจักษ์อยู่ในเกณฑ์ดีมาก
พิจารณาได้จาก ตาราง 2 และผลการทดสอบสมมติฐาน
การวิจัยสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ อย่างมีนัยส�ำคัญ
ทางสถิติที่ 0.01 ดังตาราง 3

ตาราง 2 ผลการวิเคราะห์ค่าสถิติวัดความสอดคล้องกลมกลืนของโมเดลกับข้อมูลเชิงประจักษ์
		
ค่าสถิติ
เกณฑ์
P-value		
> 0.05
2
< 2.00
X / df		
Comparative Fit Index (CFI)
≥ 0.95
Goodness of Fit Index (GFI)
≥ 0.95
Adjusted Goodness of Fit Index (AGFI)
≥ 0.95
Root Mean Square Error of Approximation (RMSEA)
< 0.05
Standardized Root Mean Square Residual (SRMR)
< 0.05

ค่าสถิติที่ได้
0.063
1.173
0.998
0.966
0.937
0.020
0.0155

Journal of the Association of Researchers
ตาราง 3 ผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัย
สมมติฐานการวิจัย
H1 : การรับรู้ว่าง่ายต่อการใช้งานส่งผลในทางบวกต่อการรับรู้ว่ามีประโยชน์
H2 : การรับรู้ว่าง่ายต่อการใช้งานส่งผลในทางบวกต่อทัศนคติต่อการใช้
H3 : การรับรู้ว่ามีประโยชน์ส่งผลในทางบวกต่อทัศนคติต่อการใช้
H4 : ทัศนคติต่อการใช้ส่งผลในทางบวกต่อพฤติกรรมความตั้งใจ
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ค่าสถิติ
DE=0.901, t value = 12.119
DE=0.380, t value = 2.868
DE=0.465, t value = 8.276
DE=0.816, t value = 11.115

t-value เท่ากับ 2.868 สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้
		 ผู้วิจัยขอสรุปประเด็นตามวัตถุประสงค์การวิจัย และยังสอดคล้องกับงานวิจยั ของ ณัฐสพันธ์ เผ่าพันธ์ (2555)
ดังนี้
ปัจจัยที่สร้างแรงจูงใจต่อผู้บริโภคในการตัดสินใจซื้อสินค้า
		 การรับรู้ว่าง่ายต่อการใช้งานมีอิทธิพลเชิงบวกกับ ผ่านทางเว็บไซค์ พบว่า การรับรู้อินเทอร์เน็ตง่ายต่อการใช้
การรับรู้ว่ามีประโยชน์ อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ 0.01 งานมีความสัมพันธ์เชิงบวก ต่อทัศนคติที่มีต่ออินเทอร์เน็ต
โดยมีคา่ สัมประสิทธิเ์ ส้นทางเท่ากับ 0.901 และมีคา่ t-value เทคโนโลยีอย่างมีนัยส�ำคัญ (r = 0.145, sig = 0.000)
เท่ากับ 12.119 สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ และยัง สอดคล้องกับงานวิจัยของ บุษรา ประกอบธรรม (2554)
สอดคล้องกับงานวิจัยของ จุรีพร ทองทะวัย (2555) ศึกษา ศึกษาการยอมรับเครือข่ายสังคมออนไลน์ของนักศึกษา
การรั บ รู ้ ค วามง่ า ยของการใช้ บ ริ ก ารจากภายนอกเพื่ อ กรณีศึกษา มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ภาควิชาคอมพิวเตอร์
พัฒนาระบบงานมีอิทธิพลต่อการรับรู้ประโยชน์ของการใช้ ธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ (วิทยาเขต
บริการจากภายนอกเพื่อพัฒนาระบบงาน พบว่า การ รังสิต) พบว่า การรับรู้ว่าง่ายต่อการใช้งานมีอิทธิพลทาง
ยอมรั บ ความง่ า ยของการใช้ บ ริ ก ารภายนอกพั ฒ นามี บวกต่อการทัศนคติ และยังสอดคล้องกับนักวิจัยหลายท่าน
อิ ท ธิ พ ลต่ อ การรั บ รู ้ ป ระโยชน์ ข องการใช้ บ ริ ก ารจาก กล่าวว่า การรับรูถ้ งึ ขึน้ ตอนวิธกี ารทีง่ า่ ยในการใช้เทคโนโลยี
ภายนอกเพื่อพัฒนาระบบงาน มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ ในมุมมองของผู้ใช้บริการในการพิจารณาการใช้เทคโนโลยี
พหุคูณเป็น 0.589 สอดคล้องกับ ชลธิชา ศรีแสง (2555) ว่ามีขั้นตอนการใช้ที่ไม่ยุ่งยาก ซับซ้อน สามารถศึกษาเรียน
ศึกษางานวิจัยเรื่องการยอมรับการใช้งานของระบบการ รู้วิธีการใช้งานเทคโนโลยีนั้นๆ ได้โดยง่ายไม่จ�ำเป็นต้องมี
ช�ำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ กรณีศกึ ษาธนาคารกรุงศรีอยุธยา ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน หากมีการรับรู้ว่าง่ายในการใช้
จ�ำกัด (มหาชน) พบว่า การรับรู้ถึงการใช้งานง่ายของระบบ เทคโนโลยีในระดับที่มากส่งผลให้ผู้ใช้งานเกิดทัศนคติที่ดี
มีความสัมพันธ์ในแง่บวกต่อการรับรู้ว่ามีประโยชน์ และ ต่อเทคโนโลยีนั้นๆ เกิดความตั้งใจในการใช้งานอย่าง
สอดคล้องกับนักวิจัยหลายท่าน กล่าวว่า การรับรู้ถึงความ สม�่ำเสมอกล่าวได้ว่า การรับรู้ว่าง่ายต่อการใช้งานมีอิทธิพล
ง่ายในการใช้งาน เป็นระดับที่ผู้ใช้เชื่อว่าเทคโนโลยีที่น�ำมา ต่อทัศนคติในการใช้ทงั้ ทางตรงและทางอ้อม (Mckechnie,
ใช้มีความง่ายในการใช้งาน สามารถใช้งานได้ โดยไม่ต้อง Winklhofer, & Ennew, 2006)
อาศัยความพยายามมากนัก ส่งผลโดยตรงต่อการรับรู้ถึง 		 การรับรู้ว่ามีประโยชน์มีอิทธิพลเชิงบวกกับทัศนคติ
ประโยชน์ เป็นระดับที่ผู้ใช้เชื่อว่าประโยชน์ของเทคโนโลยี ต่อการใช้ อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ 0.01 โดยมีค่า
จะสามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลให้กับ สัมประสิทธิ์เส้นทางเท่ากับ 0.465 และมีค่า t-value
งานของตน (Kigongo, 2011; Shroff, R. H., Deneen, C. เท่ากับ 8.276 สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ และยัง
D. & Ng, E. M. W., 2011; Chen, 2008)
สอดคล้องกับ งานวิจัยของ Lai and Li. (2005) พบว่า การ
		 การรับรู้ว่าง่ายต่อการใช้งานมีอิทธิพลทางบวกกับ รับรู้ถึงประโยชน์ที่ได้รับและการรับรู้ถึงความง่ายในการใช้
ทัศนคติต่อการใช้เทคโนโลยี อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ งานมีความสัมพันธ์ทางบวกและเป็นจุดส�ำคัญส่งผลต่อกัน
0.01 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์เส้นทางเท่ากับ 0.380 และมีค่า และกันกับทัศนคติที่มีต่อการใช้งาน สอดคล้องกับ งานวิจัย
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ของ ศนิ อนันต์รัตนโชติ (2553) ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการ
ยอมรับเทคโนโลยีการช�ำระเงินผ่านระบบเว็บไซค์ (Web
Payment) ของผู้ซื้อสินค้าและบริการออนไลน์ พบว่า การ
รับรู้ว่ามีประโยชน์มีผลทางบวกต่อทัศนคติเป็นอย่างมาก
และยังสอดคล้องกับนักวิจัยหลายท่าน กล่าวว่า ทัศนคติ
ของผู้ใช้บริการที่มีต่อการใช้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ
โดยตระหนักถึงคุณค่าและประโยชน์ที่จะได้รับ ในการเพิ่ม
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล การท�ำงานของบุคคลนั้นๆ
บุคคลมีการรับรู้ว่าคุณประโยชน์ของการใช้ตรงกับความ
ต้ อ งการท� ำ ให้ เ กิ ด การยอมรั บ ในเทคโนโลยี นั้ น ต่ อ ไป
(Wang et al., 2006; Luarn and Lin, 2005; Davis,
1989)
		 ทัศนคติต่อการใช้ที่มีผลต่อพฤติกรรมความตั้งใจ
อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ 0.01 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์เส้น
ทางเท่ากับ 0.816 และมีค่า t-value เท่ากับ 11.115
สอดคล้องกับ สมมติฐานที่ตั้งไว้ และยังสอดคล้องกับ งาน
วิจัยของ ปิยภรณ์ อภิฐานฐิติ (2551) ศึกษาเรื่องการศึกษา
ทัศนคติ การคล้อยตามกลุ่มอ้างอิง การรับรู้ความสามารถ
ในการควบคุมพฤติกรรมความตั้งใจเชิงพฤติกรรม และ
พฤติกรรมการให้บริการ กรณีศึกษา พนักงานประกัน
วินาศภัย พบว่า ทัศนคติต่อพฤติกรรมการให้บริการมีความ
สัมพันธ์ทางบวกกับความตั้งใจใช้ โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สห
สัมพันธ์ระหว่างทัศนคติพนักงานที่มีต่อพฤติกรรมการให้
บริการ มีค่าเท่ากับ 0.220 (n = 277, P = 0.000)
สอดคล้องกับ Davis et al. (1989) พบว่า ทัศนคติที่มีต่อ
การใช้งานจะส่งผลโดยตรงต่อพฤติกรรมของผู้ใช้บริการ
และ การใช้งานจริง (Actual Use) ทัศนคติเป็นตัวแปรที่มี
ผลต่อการใช้งานจริงของผู้ใช้
		 ผลการวิจัย อิทธิพลของทัศนคติต่อการใช้และ
ปั จ จั ย ที่ เ กี่ ย วข้ อ งต่ อ พฤติ ก รรมความตั้ ง ใจในการใช้
เทคโนโลยีของอุตสาหกรรมการค้าส่งและค้าปลีกไทย พบ
ว่า เส้นทางความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรแฝงภายนอกกับ
ตัวแปรแฝงภายใน ค่าสัมประสิทธิ์เส้นทางระหว่างตัวแปร
การรั บ รู ้ ว ่ า ง่ า ยต่ อ การใช้ ง านส่ ง ผลกั บ การรั บ รู ้ ว ่ า มี
ประโยชน์ มีค่ามากที่สุด โดยมีค่าเท่ากับ 0.901 และการ
รับรู้ว่าง่ายต่อการใช้งานส่งผลกับทัศนคติต่อการใช้มีค่า
เท่ากับ 0.380 และเส้นทางความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร
แฝงภายในกับตัวแปรแฝงภายใน พบว่า ค่าสัมประสิทธิ์
เส้ น ทางระหว่ า งตั ว แปรทั ศ นคติ ต ่ อ การใช้ ส ่ ง ผลกั บ

พฤติกรรมการใช้จริง มีค่ามากที่สุด โดยมีค่าเท่ากับ 0.816
และการรับรู้ว่ามีประโยชน์ส่งผลกับทัศนคติต่อการใช้ มีค่า
เท่ากับ 0.465 เส้นทางความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรทุกเส้น
ทางมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ 0.01 แสดงให้เห็นว่า โมเดล
สมการโครงสร้างของงานวิจัยสามารถน�ำไปเป็นเครื่องมือ
ในการวิ จั ย ในอุ ต สาหกรรมการค้ า ส่ ง และค้ า ปลี ก ไทย
นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับนักวิชาการหลายท่านที่ท�ำการ
ศึกษาวิจยั ดังนี้ ศศิพร เหมือนศรีชยั (2554) ท�ำการวิจยั เรือ่ ง
ปัจจัยที่มีผลต่อการยอมรับ ERP Software ของผู้ใช้งาน
ด้าน ผลการวิจยั พบว่า ความพร้อมต่อการเปลีย่ นแปลงและ
การฝึกอบรมนัน้ ส่งผลต่อรูปแบบการยอมรับเทคโนโลยีมาก
ที่สุด และนอกจากนี้ยัง พบว่า เมื่อเทคโนโลยีใหม่ที่น�ำมา
ใช้ในองค์กรมีความเข้ากันได้กบั ระบบงานเก่า และเทคโนโลยี
นั้นมีความเกี่ยวข้องกับงาน ประสบการณ์โดยตรงของผู้ใช้
งาน ผู้ใช้งานจะรับรู้ถึงความง่ายต่อการใช้งานส่งผลต่อการ
ยอมรับเทคโนโลยีในทีส่ ดุ สอดคล้องกับ พรรณาภรณ์ แสงดี
(2554) ศึกษาวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อการยอมรับ
เทคโนโลยีโปรแกรมส�ำเร็จรูป SCM ผลการวิจัย พบว่า
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อทัศนคติที่น�ำไปสู่การใช้งานโปรแกรม
SCM มากที่สุด พบว่า ปัจจัยการรับรู้ถึงประโยชน์ของ
โปรแกรม และการรับรู้ถึงความง่ายของโปรแกรม ส่วน
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อเจตนาที่จะใช้งานโปรแกรม มากที่สุด
พบว่า ปัจจัยการรับรู้ถึงประโยชน์ของโปรแกรม และ
ทัศนคติที่น�ำไปสู่การใช้งานโปรแกรม

ข้อเสนอแนะทางการจัดการ

		 จากผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่า การรับรู้ว่าง่ายต่อ
การใช้งานมีอิทธิพลเชิงบวกต่อการรับรู้ว่ามีประโยชน์ และ
ยังส่งผลเชิงบวกไปยังทัศนคติต่อการใช้งานและพฤติกรรม
ความตั้งใจ การรับรู้ว่าง่ายต่อการใช้งาน เมื่อเทคโนโลยีที่
ใช้มีความใช้งานง่ายก่อให้เกิดผู้ใช้งานต้องการที่จะใช้งาน
เทคโนโลยีเพิ่มมากขึ้น การรับรู้ว่ามีประโยชน์ผู้ใช้งานที่รับ
รู ้ ว ่ า มี ป ระโยชน์ ใ นการใช้ เ ทคโนโลยี ส ่ ง ผลให้ ง านเกิ ด
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ทัศนคติต่อการใช้งาน เมื่อผู้ใช้งาน
เทคโนโลยีรับรู้ถึงความง่ายในการใช้และประโยชน์ท่ีได้รับ
ผู้ใช้จะเกิดทัศนคติที่ดีต่อเทคโนโลยี และยังส่งผลบวกต่อ
พฤติกรรมความตั้งใจ ดังนั้นหากองค์การมีนโยบายการน�ำ
เทคโนโลยีเข้าไปใช้งานควรค�ำนึงถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้องและ
ส่งผลต่อความส�ำเร็จในการน�ำเทคโนโลยีเข้าไปใช้งาน

Journal of the Association of Researchers
ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป
		 ผู้วิจัยขอเสนอแนะการวิจัยครั้งต่อไป คือ
		 (1) ศึกษาพนักงานกลุ่มตัวอย่างธุรกิจอื่น เพื่อน�ำมา
เปรียบเทียบ ท�ำให้ทราบถึงการยอมรับเทคโนโลยีและความ
ต้องการของผู้ใช้งานที่ชัดเจนมากขึ้น
		 (2) ศึกษาปัจจัยภายนอกที่มีอิทธิพลต่อการรับรู้ว่า
ง่ายต่อการใช้งานและการรับรู้ว่ามีประโยชน์ เพื่อส่งผลให้
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องค์การน�ำไปใช้ตัดสินใจในการน�ำเทคโนโลยีเข้าไปใช้งาน
ให้เกิดประโยชน์กับองค์การสูงสุด
		 (3) ศึกษาตัวแปรเพิ่ม หรือน�ำตัวแปรอื่นๆมาศึกษา
เช่น การตัดสินใจซื้อโปรแกรมส�ำเร็จรูปเข้าไปใช้งานใน
องค์การความพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลง ความร่วมมือใน
องค์การ เป็นต้น
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