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บทคดัย่อ 
 

 การคน้ควา้อิสระน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาการยอมรับการใชซ้อฟทแ์วร์ คิว เอ ดี เอน็เตอร์
ไพรซ์ แอฟพลิเคชนั กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการศึกษาคร้ังน้ี คือพนกังานท่ีใช้ซอฟท์แวร์ คิว เอ ดี เอ็น
เตอร์ไพรซ์ แอฟพลิเคชนั ของบริษทั ที.ซี.เอช. ซูมิโนะเอะ จ ากดั ใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือท่ีใช้
ในการเก็บรวบรวมขอ้มูล สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูลไดแ้ก่ ความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย และส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน One-Way ANOVA การแปลผล ผา่นค่าไคก าลงัสอง และสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ 
และใชส้มการถดถอยแบบพหุคูณ  
 ผลจากการศึกษาพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุระหว่าง 31-40 ปี 
การศึกษาระดบัปริญญาตรี มีประสบการณ์ในต าแหน่งหนา้ท่ีท่ีไดรั้บมอบหมายระหวา่ง 0-1 ปี ระดบั
ความคิดเห็น อยูใ่นระดบัค่อนขา้งเห็นดว้ย โดยการคลอ้ยตามกลุ่มมีผลต่อการรับรู้ประโยชน์ท่ีได้รับ
จากการใชซ้อฟทแ์วร์ คิวเอดี เอน็เตอร์ไพรซ์ แอฟพลิเคชนั ซ่ึงเป็นตวัก าหนดวา่ความสัมพนัธ์ระหวา่ง
การรับรู้ประโยชน์ และการรับรู้ความง่ายกบัเจตคติ มีค่าความสัมพนัธ์กนัระดบัสูง ส่วนความสัมพนัธ์
ระหว่างการรับรู้ประโยชน์ การรับรู้ความง่าย และเจตคติกบัการคล้อยตามกลุ่ม มีค่าความสัมพนัธ์   
กนัระดบัต ่า ในการยอมรับการใชซ้อฟทแ์วร์ คิว เอ ดี เอน็เตอร์ไพรซ์ แอฟพลิเคชนั 
ค าส าคัญ : การยอมรับ  ซอฟทแ์วร์ คิว เอ ดี เอน็เตอร์ไพรซ์ แอฟพลิเคชนั 
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ABSTRACT  
 

 The independent study was carried out to investigate the adoption of the QAD Enterprise 
Applications. The sample used in the study consisted of the officers of TCH Suminoe Company 
Limited who used the QAD Enterprise Applications. The data were gathered through the application 
of questionnaire, and were analyzed applying Frequency, Percentage, Mean, Standard Deviation, 
One-way ANOVA, Chi-square, Correlation Coefficient, and Multiple Regression. 
 The results of the study demonstrated that the majority of the respondents were female, 
aged between 31-40 years old, graduated with Bachelor’s degree, had between 0-1 year of work 
experience, rather agreed with the adoption of the QAD Enterprise Applications. The subjective norm 
had an effect on the perception of usefulness of the QAD Enterprise Applications, and this was the 
determinant of the high level of correlation between the perception of usefulness and the perception 
of simplicity. The attitude and the subjective norm had a low level of correlation with the adoption of 
the QAD Enterprise Applications.    
Keywords: adoption, QAD enterprise applications 
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รองศาสตราจารยว์สันต์  กนัอ ่า อาจารยท่ี์ปรึกษา ท่ีไดส้ละเวลาให้ค  าปรึกษา ช่วยเหลือ แนะน าและ
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ขอกราบขอบพระคุณอาจารย์คณะบริหารธุรกิจของมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคล
ธัญบุรี ทั้งอาจารยป์ระจ าและอาจารยพ์ิเศษท่ีช่วยประสิทธ์ิประสาทวิชาความรู้ อบรมสั่งสอน และ
ถ่ายทอดประสบการณ์อนัมีค่าให ้ 

ขอกราบขอบพระคุณ คุณพ่อ คุณแม่ รวมถึงสมาชิกในครอบครัว และขอขอบคุณเพื่อน ๆ  
ISY 55 ทุกคนท่ีคอยห่วงใย เป็นก าลงัใจ และใหค้วามช่วยเหลือตลอดการศึกษา 
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บทที ่1 
บทน ำ 

 

1.1 ควำมเป็นมำและควำมส ำคญัของปัญหำ 
บริษทั ที.ซี.เอช. ซูมิโนะเอะ จ ำกดั เป็นบริษทัร่วมทุนระหว่ำงบริษทักลุ่มผูผ้ลิตศรีวิกรม์

ผูผ้ลิตพรมไทปิงของประเทศไทยและบริษทักลุ่มส่ิงทอ ซูมิโนะในประเทศญ่ีปุ่นดว้ยทุนจดทะเบียน 
250,000,000 บำทโดยประกอบกิจกำรผลิตวสัดุตกแต่งภำยในรถยนตเ์ช่น ผำ้หุ้มเบำะ พรม วสัดุปูพื้น 
วสัดุปูพื้นหลงั ผำ้ยำงใชส้ ำหรับปูพื้น วสัดุหุ้มหลงัคำดำ้นใน ชั้นวำงของขำ้งหลงั กล่องคลุมและท่ีเก็บ
สัมภำระ มำตั้งแต่เดือนธนัวำคม พ.ศ. 2537 โดยมีโรงงำนและส ำนกังำนตั้งอยูที่่นิคมอุตสำหกรรม 
บำงปะอิน อ ำเภอบำงปะอิน จงัหวดัพระนครศรีอยุธยำ  

ทั้งน้ีเพื่อใหก้ำรบริหำรจดักำรเป็นไปอยำ่งรวดเร็วและมีประสิทธิภำพ บริษทัจึงไดต้ดัสินใจ
น ำเทคโนโลยีสำรสนเทศท่ีเรียกว่ำกำรวำงแผนกำรจดักำรทรัพยำกรองค์กร (Enterprise Resource 
Planning: ERP) มำใช้โดยเลือกใช้ซอฟท์แวร์ส ำเร็จรูปช่ือว่ำ Microsoft Axapta มำใช้เป็นระบบแรก 
และไดย้กเลิกกำรใชง้ำนไปเน่ืองดว้ยขอ้มูลท่ีไดไ้ม่ตอบสนองต่อควำมตอ้งกำรและไม่สอดคลอ้งกบั
ลกัษณะทำงธุรกิจ (Business Process) จึงไดมี้กำรศึกษำและมองหำซอฟท์แวร์ท่ีตอบโจทยข์ององคก์ร 
ผูใ้ชง้ำนและผูบ้ริหำร ในท่ีสุดก็ไดข้อ้สรุปและเลือกซอฟทแ์วร์ คิว เอ ดี เอ็นเตอร์ไพรซ์ แอฟพลิเคชนั 
(QAD Enterprise Applications) โดยเร่ิมเปล่ียนมำใช้ซอฟท์แวร์ส ำเร็จรูปช่ือว่ำ คิว เอ ดี เอ็นเตอร์
ไพรซ์ แอฟพลิเคชนั (QAD Enterprise Applications) ซ่ึงเป็นซอฟทแ์วร์ท่ีถูกพฒันำมำจำกซอฟทแ์วร์ท่ี
ช่ือ MFG/PRO ของบริษทั QAD  

บริษทั ที.ซี.เอช. ซูมิโนะเอะ จ ำกดัไดล้งทุนน ำซอฟท์แวร์ส ำเร็จรูปช่ือวำ่ คิว เอ ดี เอ็นเตอร์
ไพรซ์  แอฟพลิเคชัน  (QAD Enterprise Applications) ซ่ึ งมี มูลค่ำถึง 10,000,000 บำทเพื่ อมำวำง
แผนกำรจดักำรทรัพยำกรภำยในองค์กรทั้งในดำ้นกระบวนกำรท่ีซ ้ ำซ้อนรวมไปถึงกระบวนกำรผลิต
สินคำ้ กำรขนส่งสินคำ้ และกำรจดัเก็บสินคำ้ ทั้งยงัไดมี้กำรใชง้ำนซอฟทแ์วร์ คิว เอ ดี เอน็เตอร์ไพรซ์ 
แอฟพลิเคชนั (QAD Enterprise Applications) มำช่วยในกำรบริหำรจดักำรทรัพยำกรองคก์รแลว้เป็น
เวลำ 1 ปี แต่ยงัไม่มีกำรวิเครำะห์ศึกษำเชิงลึกถึงกำรยอมรับกำรใชซ้อฟทแ์วร์ คิว เอ ดี เอ็นเตอร์ไพรซ์ 
แอฟพลิเคชนั (QAD Enterprise Applications)  

ดว้ยเหตุน้ี จึงสนใจท่ีจะศึกษำเชิงลึก ในหวัขอ้ “กำรยอมรับกำรใช้ซอฟทแ์วร์ คิว เอ ดี เอ็น
เตอร์ไพรซ์ แอฟพลิเคชัน” เพื่อให้ผูใ้ช้งำนเกิดกำรยอมรับโปรแกรมท่ีจะน ำมำใช้ในกำรพัฒนำ
กระบวนกำรท ำงำนท่ีซ ้ ำซ้อนและลดขั้นตอนกำรท ำงำนท่ีไม่จ  ำเป็น เพื่อให้ไดม้ำซ่ึงประสิทธิภำพกำร
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บริหำรตน้ทุนอย่ำงมีประสิทธิผลท่ีมำกข้ึนต่อไปซ่ึงขอ้มูลท่ีได้นั้นจะสำมำรถช่วยให้ผูท่ี้สนใจหรือ
บริษทัผูป้ระกอบกำรท่ีใช้ซอฟท์แวร์น้ีไดน้ ำขอ้มูลท่ีไดไ้ปศึกษำ ปรับปรุง ประยุกต์ใช้ในกำรพฒันำ
คุณค่ำของซอฟทแ์วร์ใหไ้ดป้ระโยชน์สูงสุดต่อไป 

 

1.2 วตัถุประสงค์กำรวจิัย 
1.2.1 เพื่อศึกษำควำมสัมพนัธ์ระหวำ่ง ลกัษณะทำงประชำกรศำสตร์ ของพนกังำนบริษทั 

ที.ซี.เอช. ซูมิโนะเอะ จ ำกดั กบักำรรับรู้ควำมง่ำย กำรรับรู้ประโยชน์ กบัเจตคติในกำรใชซ้อฟตแ์วร์ คิว 
เอ ดี เอ็นเตอร์ไพรซ์ แอฟพลิเคชนั (QAD Enterprise Applications) ของพนกังำนบริษทั ที.ซี.เอช. ซูมิ
โนะเอะ จ ำกดั 

1.2.2 เพื่อศึกษำควำมสัมพนัธ์ระหว่ำงปัจจยักำรคล้อยตำมกลุ่มกบักำรรับรู้ควำมง่ำย กำร
รับรู้ประโยชน์ กับเจตคติในกำรใช้งำนซอฟต์แวร์ คิว เอ ดี เอ็นเตอร์ไพรซ์ แอฟพลิเคชัน (QAD 
Enterprise Applications) ของพนกังำนบริษทับริษทั ที.ซี.เอช. ซูมิโนะเอะ จ ำกดั 

1.2.3 เพื่อศึกษำควำมสัมพนัธ์ระหวำ่งลกัษณะทำงประชำกรศำสตร์ของพนกังำนบริษทั ที.
ซี.เอช. ซูมิโนะเอะ จ ำกดักบักำรคลอ้ยตำมกลุ่มของพนกังำนบริษทับริษทั ที.ซี.เอช. ซูมิโนะเอะ จ ำกดั 

1.2.4 เพื่อศึกษำควำมสัมพนัธ์ระหว่ำงกำรรับรู้ควำมง่ำย กำรรับรู้ประโยชน์ กบัเจตคติใน 
กำรใช้ซอฟต์แวร์ คิว เอ ดี  เอ็น เตอร์ไพรซ์  แอฟพลิเคชัน (QAD Enterprise Applications) ของ
พนกังำนบริษทั ที.ซี.เอช. ซูมิโนะเอะ จ ำกดั 

1.2.5 เพื่อศึกษำควำมสัมพนัธ์ระหวำ่งกำรรับรู้ควำมง่ำย กำรรับรู้ประโยชน์ เจตคติ และกำร
ยอมรับซอฟต์แวร์ คิว เอ ดี เอ็นเตอร์ไพรซ์ แอฟพลิเคชัน (QAD Enterprise Applications) ของ
พนกังำนบริษทั ที.ซี.เอช. ซูมิโนะเอะ จ ำกดั 
 

1.3 สมมติฐำนกำรวจิัย  

1.3.1 ควำมแตกต่ำงทำงประชำกรศำสตร์ สัมพันธ์กับ กำรรับรู้ควำมง่ำย กำรรับรู้
ประโยชน์ และเจตคติต่อกำรใช้ซอฟท์แวร์ คิว เอ ดี เอ็นเตอร์ไพรซ์ แอฟพลิเคชัน (QAD Enterprise 
Applications) ของพนกังำนบริษทับริษทั ที.ซี.เอช. ซูมิโนะเอะ จ ำกดั 

1.3.2 กำรคลอ้ยตำมกลุ่มอำ้งอิง ส่งผลต่อ กำรรับรู้ควำมง่ำย กำรรับรู้ประโยชน์ และเจต
คติต่อกำรใช้ซอฟท์แวร์ คิว เอ ดี เอ็นเตอร์ไพรซ์ แอฟพลิเคชนั (QAD Enterprise Applications) ของ
พนกังำนบริษทับริษทั ที.ซี.เอช. ซูมิโนะเอะ จ ำกดั 



14 

1.3.3 กำรรับรู้ควำมง่ำยต่อกำรใช้ซอฟท์แวร์ คิว เอ ดี เอ็นเตอร์ไพรซ์ แอฟพลิเคชัน 
(QAD Enterprise Applications) ส่งผลต่อ กำรรับรู้ประโยชน์ซอฟท์แวร์ คิว เอ ดี เอ็นเตอร์ไพรซ์ แอฟ
พลิเคชนั (QAD Enterprise Applications) ของพนกังำนบริษทับริษทั ที.ซี.เอช. ซูมิโนะเอะ จ ำกดั 

1.3.4 กำรรับรู้ควำมง่ำยต่อกำรใช้ซอฟท์แวร์ คิว เอ ดี เอ็นเตอร์ไพรซ์ แอฟพลิเคชัน 
(QAD Enterprise Applications) และกำรรับรู้ประโยชน์ซอฟทแ์วร์ คิว เอ ดี เอ็นเตอร์ไพรซ์ แอฟพลิเค
ชนั (QAD Enterprise Applications) ส่งผลต่อ เจตคติต่อซอฟทแ์วร์ คิว เอ ดี เอน็เตอร์ไพรซ์ แอฟพลิเค
ชนั (QAD Enterprise Applications) ของพนกังำนบริษทับริษทั ที.ซี.เอช. ซูมิโนะเอะ จ ำกดั 

1.3.5 กำรรับรู้ควำมง่ำยต่อกำรใช้ซอฟท์แวร์ คิว เอ ดี เอ็นเตอร์ไพรซ์ แอฟพลิเคชัน 
(QAD Enterprise Applications) กำรรับรู้ประโยชน์ซอฟท์แวร์ คิว เอ ดี เอ็นเตอร์ไพรซ์ แอฟพลิเคชนั 
(QAD Enterprise Applications) และเจตคติต่อซอฟท์แวร์ คิว เอ ดี เอ็นเตอร์ไพรซ์ แอฟพลิเคชัน 
(QAD Enterprise Applications) ของพนกังำนบริษทับริษทั ที.ซี.เอช. ซูมิโนะเอะ จ ำกดั ส่งผลต่อกำร
ยอมรับซอฟทแ์วร์ คิว เอ ดี เอน็เตอร์ไพรซ์ แอฟพลิเคชนั (QAD Enterprise Applications) 

 

1.4 ขอบเขตของกำรวจิัย 
ขอบเขตกำรคน้ควำ้อิสระฉบบัน้ีครอบคลุมเฉพำะบริษทั ที.ซี.เอช. ซูมิโนะเอะ จ ำกดั โดย

ศึกษำถึงกำรยอมรับกำรใชซ้อฟทแ์วร์ คิว เอ ดี เอ็นเตอร์ไพรซ์ แอฟพลิเคชนั (QAD Enterprise 
Applications) ให้ไดม้ำซ่ึงขอ้มูลที่ถูกตอ้ง แม่นย  ำเพื ่อกำรบริหำรงำนดำ้นตน้ทุนของสินคำ้ของ
บริษทัที.ซี.เอช. ซูมิโนะเอะ จ ำกดั ตั้งแต่มีกำรน ำซอร์ฟแวร์ คิว เอ ดี เอ็นเตอร์ไพรซ์ แอฟพลิเคชนั 
(QAD Enterprise Applications) มำใชใ้นองคก์รจนถึงปัจจุบนัรวมทั้งเปรียบเทียบผลกำรด ำเนินงำน
กำรบริหำรตน้ทุนเป็นช่วงก่อนมีกำรใชซ้อฟทแ์วร์ คิว เอ ดี เอ็นเตอร์ไพรซ์ แอฟพลิเคชนั (QAD 
Enterprise Applications) และช่วงท่ีมีกำรใชซ้อฟทแ์วร์ คิว เอ ดี เอ็นเตอร์ไพรซ์ แอฟพลิเคชนั (QAD 
Enterprise Applications) ส ำหรับวิธีกำรศึกษำใชว้ิธีกำรสร้ำงแบบสอบถำม สอบถำมจำกผูใ้ชง้ำนใน
กลุ่มตวัแปรต่ำงๆ ขำ้งตน้น ำมำวิเครำะห์หำควำมสัมพนัธ์ควำมเก่ียวขอ้งของตวัแปรที่อยูใ่นรูปของ
ควำมถ่ีดว้ยสถิติ Chi-square ตำมควำมเหมำะสมของกลุ่มตวัแปร 
 

1.5 นิยำมศัพท์เฉพำะ 
กระบวนกำรผลิตสินค้ำห รือระบบกำรผลิตสินค้ำ (Production System) หมำยถึง 

กระบวนกำรท่ีบริษทั ที.ซี.เอช. ซูมิโนะเอะ จ ำกดั ท ำให้เกิดกำรสร้ำงส่ิงหน่ึงส่ิงใดข้ึนมำจำกกำรใช้
ทรัพยำกรหรือปัจจยักำรผลิตท่ีมีอยู่ กำรด ำเนินกำรผลิตจะเป็นไปตำมล ำดบัขั้นตอนของกำรกระท ำ
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ก่อนหลงั กล่ำวคือ จำกวตัถุดิบท่ีมีอยู่จะถูกแปลงสภำพให้เป็นผลผลิตท่ีอยู่ในรูปตำมตอ้งกำรหรือ
สินคำ้ เพื่อให้กำรผลิตบรรลุวตัถุประสงคด์งักล่ำวนั้น จึงจ ำเป็นตอ้งมีกำรจดักำรใหอ้ยูใ่นรูปของระบบ
กำรผลิต ซ่ึงประกอบด้วยส่วนท่ีส ำคญั 3 ส่วน คือ ปัจจยักำรผลิต (Input) กระบวนกำรแปลงสภำพ 
(Conversion Process) และผลผลิต (Output) ท่ีเป็นสินคำ้ และบริกำร 

ผลิตภัณฑ์ (Product) หมำยถึง  วสัดุตกแต่งภำยในรถยนต์เช่น ผำ้หุ้มเบำะรถยนต์ พรม
รถยนตว์สัดุปูพื้น วสัดุปูพื้นหลงั ผำ้ยำงปูพื้น วสัดุหุ้มหลงัคำดำ้นใน ชั้นวำงของขำ้งหลงั กล่องคลุมท่ี
เก็บสัมภำระ หรือทุกส่ิงท่ีบริษทั ที.ซี.เอช. ซูมิโนะเอะ จ ำกดั น ำมำเสนอขำยกบัตลำดหรือลูกคำ้  

สินค้ำคงเหลือ (Inventory) หมำยถึง ผลิตภณัฑ์ท่ีผลิตเสร็จสมบูรณ์พร้อมขำยแต่ยงัไม่ได้
ขำยของบริษทั ที.ซี.เอช. ซูมิโนะเอะ จ ำกดั โดย Inventory ประกอบดว้ยงำนระหวำ่งผลิตท่ียงัผลิตไม่
เส ร็จส้ิน  (Work in Process - WIP) สินค้ำส ำ เร็จรูป ท่ี ย ังไม่ ได้ขำย (Finished Goods) และวัส ดุ 
(Material)โรงงำนท่ีเหลืออยู ่

ทรัพยำกรหรือปัจจัยกำรผลิต (Resources or Factor of Production) หมำยถึง ทรัพยำกรท่ี
บริษทั ที.ซี.เอช. ซูมิโนะเอะ จ ำกดั น ำมำใชใ้นกำรผลิตสินคำ้และบริกำร 

วัตถุดิบที่ใช้เร่ิมต้นผลิตสินค้ำ (Material) หมำยถึง วสัดุท่ีบริษทั ที.ซี.เอช. ซูมิโนะเอะ 
จ ำกดั ใชเ้ป็นส่วนประกอบหลกัและสำมำรถวดัจ ำนวนท่ีประกอบเป็นสินคำ้ส ำเร็จรูปในแต่ละหน่วย
ได ้

แรงงำนที่ท ำกำรผลิตสินค้ำและบริกำร (Labor) หมำยถึง แรงงำนของบริษทั ที.ซี.เอช. ซูมิ
โนะเอะ จ ำกดั ท่ีท ำกำรผลิตสินคำ้โดยตรงกบักระบวนกำรผลิตสินคำ้ส ำเร็จรูปและบริกำรซ่ึงสำมำรถ
วดัปริมำณชัว่โมงในกำรผลิตได ้

ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำร (Administrative Expenses) หมำยถึง ค่ำใช้จ่ำยส ำนักงำนของ
บริษทั ที.ซี.เอช. ซูมิโนะเอะ จ ำกดั เช่น เงินเดือนพนกังำนส ำนกังำน เงินเดือนผูบ้ริหำร ค่ำใชจ่้ำยฝ่ำย
บญัชีกำรเงิน เป็นตน้ 

ต้นทุน (cost) หมำยถึง ค่ำใช้จ่ำยท่ีเกิดข้ึนในกำรด ำเนินกำรผลิตสินค้ำหรือบริกำรของ
บริษทั ที.ซี.เอช. ซูมิโนะเอะ จ ำกดั 

รำยได้ (Revenue) หมำยถึง รำคำขำยของสินค้ำหรือบริกำรของบริษัท ที.ซี.เอช. ซูมิ
โนะเอะจ ำกดั คูณกบัปริมำณของสินคำ้หรือบริกำรท่ีขำยได ้

ผลผลติทั้งหมด (Total Product: TP) หมำยถึง จ ำนวนผลผลิตทั้งหมดท่ีบริษทั ที.ซี.เอช. ซู
มิโนะเอะ จ ำกดั ไดรั้บจำกกำรใชปั้จจยัคงท่ีท ำงำนร่วมกบัปัจจยัผนัแปรในกำรผลิต 
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ข้อมูล (Data) หมำยถึง ขอ้มูลดิบ หรือขอ้เท็จจริงต่ำง ๆ ของบริษทั ที.ซี.เอช. ซูมิโนะเอะ 
จ ำกดั ท่ีใชใ้นกำรด ำเนินกิจกำรประจ ำวนั  

สำรสนเทศ (Information) หมำยถึง ขอ้มูลต่ำง ๆ บริษทั ที.ซี.เอช. ซูมิโนะเอะ จ ำกดั ท่ีผำ่น
กำรกลัน่กรองหรือประมวลผลแลว้ เป็นควำมรู้ท่ีสำมำรถน ำไปใชเ้ป็นประโยชน์ตำมควำมตอ้งกำรได ้

ระบบสำรสนเทศ (Information System หรือ IS) หมำยถึง ระบบแบบเฉพำะเจำะจงชนิด
หน่ึง ซ่ึงอำจกล่ำวได้ว่ำเป็นกลุ่มของส่วนประกอบพื้นฐำนต่ำง ๆ ท่ีท ำงำนเก่ียวขอ้งกนัในกำรเก็บ 
(น ำเขำ้) จดักำร (ประมวลผล) และเผยแพร่ (แสดงผล) ขอ้มูลและสำรสนเทศและสนบัสนุนกลไกล
ของผลสะทอ้นกลบั เพื่อใหบ้รรลุตำมวตัถุประสงคข์องบริษทั ที.ซี.เอช. ซูมิโนะเอะ จ ำกดั 
 กำรยอมรับระบบ คิว เอ ดี เอ็นเตอร์ไพรซ์ แอฟพลิเคชัน (QAD Enterprise Application) 
คือ ทัศนคติของบุคคลท่ีมีต่อระบบ คิว เอ ดี  เอ็น เตอร์ไพรซ์  แอฟพลิเคชัน  (QAD Enterprise 
Application) อนัเกิดจำกกำรรับรู้ถึงประโยชน์และกำรรับรู้ควำมง่ำยในกำรใชร้ะบบ คิว เอ ดี เอน็เตอร์
ไพรซ์ แอฟพลิเคชนั (QAD Enterprise Application)  
 กำรรับรู้ควำมง่ำยในกำรใช้ระบบ คิว เอ ดี เอ็นเตอร์ไพรซ์ แอฟพลเิคชัน (QAD Enterprise 
Application) หมำยถึง ระดบัควำมเช่ือวำ่กำรท่ีใชร้ะบบ คิว เอ ดี เอ็นเตอร์ไพรซ์ แอฟพลิเคชนั (QAD 
Enterprise Application) นั้น ไม่จ  ำเป็นตอ้งใชค้วำมพยำยำมทั้งทำงกำยและทำงควำมคิด  
 กำรรับรู้ประโยชน์ในกำรใช้ระบบ  คิว เอ ดี  เอ็น เตอร์ไพรซ์  แอฟพลิเคชัน (QAD 
Enterprise Application) หมำยถึง ระดบัควำมพอใจว่ำกำรท่ีใช้ระบบ คิว เอ ดี เอ็นเตอร์ไพรซ์ แอฟ
พลิเคชนั (QAD Enterprise Application) นั้น สำมำรถลดขั้นตอนกำรท ำงำนและเพิ่มสะดวกสบำยใน
กำรท ำงำน 
 

1.6 กรอบแนวคดิในกำรวจิัย 
 
 
   
 
 
 

 
ภำพที ่1.1 แสดงกรอบแนวคิดในกำรวจิยั 

ประชำกรศำสตร์ 
(Demography) 

กำรคลอ้ยตำมกลุ่ม

อำ้งอิง (Normative) 
Beliefs) 

กำรรับรู้ควำมง่ำยต่อกำรใช้
(Perceived Ease of Use)

ซอฟทแ์วร์  

กำรรับรู้ประโยชน์ 
(Perceived Usefulness) 

ซอฟทแ์วร์  

เจตคติ (Attitude) 
ต่อซอฟทแ์วร์  
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1.7 ประโยชน์ทีค่ำดว่ำจะได้รับ  

1.7.1 ขอ้มูลกำรศึกษำท่ีไดจ้ะเป็นประโยชน์ในกำรตดัสินใจยอมรับกำรใชซ้อฟทแ์วร์ คิว 
เอ ดี เอ็นเตอร์ไพรซ์ แอฟพลิเคชัน (QAD Enterprise Application) เพื่อใช้ในกำรบริหำรต้นทุนของ
สินคำ้และบริกำรของบริษทั ที.ซี.เอช. ซูมิโนะเอะ จ ำกดั ใหมี้ประสิทธิภำพยิง่ข้ึน 

1.7.2 ขอ้มูลกำรศึกษำท่ีไดจ้ะเป็นประโยชน์ในกำรด ำเนินกำรตดัสินใจเลือกใชซ้อฟทแ์วร์ 
คิว เอ ดี เอ็นเตอร์ไพรซ์ แอฟพลิเคชัน (QAD Enterprise Application) เพื่อใช้ในกำรบริหำรควบคุม
ตน้ทุนของสินคำ้และบริกำรของผูป้ระกอบกำรโรงงำนอุตสำหกรรมต่ำง ๆ ท่ีสนใจ 

1.7.3 ขอ้มูลกำรศึกษำท่ีได้จะเป็นประโยชน์ต่อผูท่ี้สนใจศึกษำวิจยั คิว เอ ดี เอ็นเตอร์
ไพรซ์ แอฟพลิเคชัน (QAD Enterprise Application) ในหัวข้ออันเก่ียวข้องกับกำรยอมรับกำรใช้
ซอฟทแ์วร์ เพื่อน ำไปประยกุตใ์ชใ้นงำนศึกษำวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งต่อไป 

1.7.4 ขอ้มูลกำรศึกษำท่ีไดจ้ะเป็นประโยชน์ในกำรพฒันำหรือกำรปรับเปล่ียนควำมเช่ือ
ในกำรใช้ซอฟท์แวร์ QAD Enterprise Applications ในหัวข้ออันเก่ียวข้องกับกำรยอมรับกำรใช้
ซอฟทแ์วร์ เพื่อเป็นกบัองคก์รท่ีตอ้งกำรปรับเปล่ียนกำรใชง้ำนซอฟทแ์วร์ ERP 
 
 



 

 

บทที ่2 

เอกสารและงานวจิยัที่เกีย่วข้อง 
 
 ในหัวขอ้ “การยอมรับการใช้ซอฟทแ์วร์ คิว เอ ดี เอ็นเตอร์ไพรซ์ แอฟพลิเคชนั” น้ีผูศึ้กษา
ได้ศึกษาเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศในการบริหารตน้ทุน
ผลิตภณัฑโ์ดยครอบคลุมหวัขอ้ต่าง ๆ ตามล าดบั ดงัน้ี 

2.1. ทฤษฎีการยอมรับนวตักรรมของเดวสิ (TAM) 
2.2. ทฤษฎีเก่ียวกบัเจตคติ 
2.3. ระบบบริหารจดัการทรัพยากร ERP 
2.4. งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

 ในส่วนน้ีใชท้ฤษฎีอธิบายความสัมพนัธ์ของสาเหตุและผลลพัธ์ของการยอมรับหรือปฏิเสธ
การใช้เทคโนโลยีใหม่ ๆ ซ่ึงในท่ีน้ี คือระบบซอฟต์แวร์ คิว เอ ดี เอ็นเตอร์ไพรซ์ แอฟพลิเคชนั  อนั
กล่าวถึงปัจจยัภายในบุคคลท่ีมีผลต่อการตดัสินใจยอมรับและน าใช้เทคโนโลยีใหม่ ซ่ึงเก่ียวขอ้งกบั 
การรับรู้ความง่ายในการใช้เทคโนโลยี (Perceived Ease of Use) การรับรู้ถึงประโยชน์ (Perceived 
Usefulness) และเจตคติ (Attitude) 
 

2.1 ทฤษฎกีารยอมรับนวตักรรมของเดวสิ (TAM)  
 แบบจ าลองการยอมรับเทคโนโลยีท่ีเรียกว่า Technology Acceptance Model หรือ TAM 
(Fred Davis, 1989 อา้งใน http://en.wikipedia.org/wiki/Technology_acceptance_model) ของเฟร็ด เด
วสิเป็นทฤษฎีระบบขอ้มูลอนักล่าวถึงรูปแบบวิธีท่ีผูใ้ชย้อมรับและใชเ้ทคโนโลยี เป็นรูปแบบท่ีแสดง
ให้เห็นวา่เม่ือเทคโนโลยีใหม่ถูกน าเสนอต่อผูใ้ชน้ั้นมีปัจจยัหลายอยา่งท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจของ
พวกเขาเก่ียวกบัวิธีการใชแ้ละเม่ือพวกเขาจะใช ้ซ่ึงประกอบไปดว้ยการรับรู้ 2  ประการคือ ประโยชน์
ของการรับรู้ (Perceived Usefulness หรือ PU) เฟร็ด เดวิสได้นิยามประโยชน์ของการรับรู้ว่าเป็น 
“ระดบัท่ีคนคนหน่ึงเช่ือว่าการใช้ระบบเฉพาะอย่างจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการท างานของเขา” 
และการรับรู้ความง่ายของการใช้งาน (Perceived Ease of Use หรือ PEOU) หมายถึง ระดบัท่ีคนคน
หน่ึงเช่ือวา่การใชร้ะบบเฉพาะอยา่งจะท าใหเ้ขาเป็นอิสระจากความพยายาม (เดวสิ, 1989) 

ทฤษฎี TAM เป็นแบบจ าลองท่ีปรับแนวคิดมาจากทฤษฎีการกระท าท่ีมีเหตุผลและทฤษฎี
พฤติกรรมท่ีมีแบบแผน Theory of Reasoned Action (TRA) ซ่ึงประกอบไปดว้ยการรับรู้ 2 ประการคือ 
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การรับรู้ประโยชน์ (Perceived Usefulness) และการรับรู้ความสะดวกในการใช้ (Perceived Ease of 
Use) 
 แบบจ าลองการยอมรับเทคโนโลยีถือเป็นแบบจ าลองท่ีมีช่ือเสียงและยอมรับกนัทัว่ไป
โดยเฉพาะในสาขาระบบสารสนเทศ (Mohammad Chuttur, 2009) ดว้ยเหตุผลท่ีวา่การยอมรับท่ีจะใช้
เทคโนโลยีตอ้งมาจากความตั้งใจท่ีจะใช้ ซ่ึงมีพื้นฐานส าคญัมาจากการรับรู้ประโยชน์และการรับรู้
ความสะดวกในการใช ้
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที ่2.1 แบบจ าลองการยอมรับเทคโนโลย ี(Davis & others, 1989) 
 

2.2 ทฤษฎเีกีย่วกบัเจตคติ 
เจตคติมีความหมายตามพจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตสถาน (2525, น. 393) เป็นค านาม 

หมายถึงท่าทีหรือความรู้สึกของบุคคลท่ีมีต่อส่ิงใดส่ิงหน่ึง หรือในภาษาองักฤษตรงกบัค าวา่ Attitude 
ซ่ึงมีรากศพัทม์าจากภาษาลาตินวา่ Aptus แปลวา่ โนม้เอียง เหมาะสม ส าหรับความหมายท่ีนกัจิตวทิยา 
หรือกลุ่มผูท่ี้สนใจศึกษาเก่ียวกบัเจตคติไดใ้ห้ความหมายไวอ้ยา่งหลากหลาย แต่มีส่ิงท่ีตรงกนัพอสรุป
ไดด้งัน้ี 

2.2.1 เจตคติเป็นเร่ืองของอารมณ์ ความรู้สึกภายในตวับุคคลท่ีมีต่อส่ิงใดส่ิงหน่ึง 
เกิดมาจากการเรียนรู้ 

2.2.2 เม่ือมีข้อมูลของส่ิงใดส่ิงหน่ึงท่ีว่านั้ นผ่านผสัสะส่งไปยงัสมอง บุคคลจะ
แสดงออกเป็นพฤติกรรมหรือพร้อมท่ีจะแสดงพฤติกรรมสนองตอบ จึงไม่สามารถสังเกตไดโ้ดยตรง 

2.2.3 พฤติกรรมท่ีแสดงออกจะมีลกัษณะเป็นไปในทางบวก ลบ หรือเป็นกลาง 
และท่ีมีระดบัความเขม้ 

2.2.4 เจตคติมีความคงทน แต่ก็ยงัสามารถเปล่ียนแปลงได ้

การรับรู้
ประโยชน์ 

การรับรู้ความ
สะดวกในการใช ้

เจตคติ ความตั้งใจ
ในการใช ้

การใชอ้ยา่ง
แทจ้ริง 

ปัจจยั
ภายนอก 
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 ทศันคติ (Attitudes) (ศิริวรรณ เสรีรัตน์, 2538, น. 144-146) เป็นความคิดเห็นท่ีมีอารมณ์
เป็นส่วนประกอบและเป็นส่วนท่ีพร้อมจะมีปฏิกิริยาเฉพาะอย่างต่อสถานการณ์ภายนอกซ่ึงมี
องคป์ระกอบท่ีส าคญั 3 ประการ คือ 

1. องค์ประกอบทางด้านความเขา้ใจ (Cognitive Component) เป็นส่วนท่ีแสดงถึงความรู้ 
(Knowledge) การรับรู้ (Perception) และความเช่ือ (Beliefs) ท่ีบุคคลมีต่อความคิดหรือส่ิงใดส่ิงหน่ึง 
ส่วนของความเข้าใจเป็นส่วนประกอบแรก ซ่ึงก็คือความรู้และการรับรู้ท่ีได้รับจากการผสมกับ
ประสบการณ์โดยตรงต่อทศันคติและขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งจากหลายแหล่งขอ้มูล ความรู้และผลกระทบต่อ
การรับรู้น้ีจะก าหนดความเช่ือถือ ซ่ึงหมายถึงสภาพดา้นจิตใจท่ีสะทอ้นความรู้เฉพาะอยา่งของบุคคล
และมีการประเมินเก่ียวกบัความคิดต่อส่ิงใดส่ิงหน่ึง 

2. องค์ประกอบทางดา้นความรู้สึก (Affective Component) เป็นส่วนท่ีสะทอ้นถึงอารมณ์ 
(Emotion) หรือความรู้สึก (Feeling) ของบุคคลท่ีมีต่อความคิดหรือส่ิงใดส่ิงหน่ึงสภาพอารมณ์จะ
สามารถเพิ่มประสบการณ์ด้านบวก (Positive) หรือ ด้านลบ (Negative) ซ่ึงประสบการณ์จะมี
ผลกระทบดา้นจิตใจ วธีิปฏิบติัท่ีใชว้ดัการประเมินผลอาศยัเกณฑ์การให้คะแนนความพึงพอใจหรือไม่
พึงพอใจ ดีหรือไม่ดี เห็นดว้ยหรือไม่เห็นดว้ย 

3. องค์ประกอบด้านพฤติกรรม (Behavior Component) เป็นส่วนท่ีสะทอ้นถึงความน่าจะ
เป็นหรือแนวโนม้ท่ีจะมีพฤติกรรม การปฏิบติั หรือปฏิกิริยาของบุคคล ดว้ยวิธีใดวธีิหน่ึงต่อทศันคติท่ี
มีต่อส่ิงหน่ึง 

ชมพูนุท สุวารี (2551) ไดส้รุปนิยามของทศันคติวา่ ทศันคติ หมายถึงเร่ืองราวท่ีเกิดข้ึนใน
ตวับุคคล เป็นการจดัระเบียบแนวความคิด ความเช่ือ อุปนิสัย และส่ิงจูงใจท่ีเก่ียวขอ้งกบัส่ิงหน่ึงส่ิงใด
เสมอ ทศันคติมิใช่ส่ิงท่ีมีมาแต่ก าเนิด ตรงกนัขา้มทศันคติเป็นเร่ืองท่ีเก่ียวกบัการเรียนรู้เร่ืองราวต่าง ๆ 
ท่ีตนไดเ้ก่ียวขอ้งอยู่ดว้ยในภายนอก ทศันคติมีลกัษณะท่ีมัน่คงและถาวร ภายหลงจากท่ีไดก่้อตวัข้ึน
แล้วจะไม่เป็นภาวะท่ีเกิดข้ึนชั่วคราว และจะไม่เปล่ียนแปลงโดยทนัทีทนัใดท่ีได้รับตวักระตุ้นท่ี
แตกต่างกันไป เพราะทศันคติท่ีก่อตวัข้ึนนั้นจะมีกระบวนการคิด วิเคราะห์ ประเมิน และสรุปจดั
ระเบียบเป็นความเช่ือ หากจะเปล่ียนแปลงจึงตอ้งใชเ้วลาค่อนขา้งมาก 

ศกัด์ิ สุนทรเสณี (2531) กล่าวถึง ทศันคติท่ีเช่ือมโยงไปถึงพฤติกรรมของบุคคลวา่ทศันคติ 
หมายถึง 

1. ความสลบัซับซ้อนของความรู้สึก หรือการมีอคติของบุคคล ในการท่ีจะสร้างความ
พร้อมท่ีจะกระท าส่ิงใดส่ิงหน่ึง ตามประสบการณ์ของบุคคลนั้น ท่ีไดรั้บมา 
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2. ความโนม้เอียง ท่ีจะมีปฏิกิริยาต่อส่ิงใดส่ิงหน่ึงในทางท่ีดีหรือ ต่อตา้น ส่ิงแวดลอ้ม ท่ี
จะมาถึงทางหน่ึงทางใด 

3. พฤติกรรม หมายถึง การเตรียมตวั หรือความพร้อมท่ีจะตอบสนอง 
เสรี วงษม์ณฑา (2542, น. 106) กล่าววา่ ค  าวา่ Attitude ภาษาไทยมีค าหลายค า เช่นทศันคติ 

เจตคติ ท่าที ความรู้สึก แต่ในความหมายของศพัท์ คือ ความพร้อมท่ีจะปฏิบติั (Readiness to Act) ถา้
เรามีความรู้สึกหรือทศันคติในเชิงบวก เราก็จะปฏิบติัออกมาในเชิงบวก แต่ถา้เรามีความรู้สึกในเชิงลบ
เราก็ปฏิบติัออกมาในเชิงลบ ทศันคติจึงมีลกัษณะ 

1. ทศันคติเชิงบวก (Positive Attitude) การปฏิบติัออกมาในเชิงบวก (Act Positive) 
2. ทศันคติเชิงลบ (Negative Attitude) การปฏิบติัออกมาในเชิงลบ (Act Negative) 
ดงันั้น ทศันคติจึงมีความสัมพนัธ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัความรู้สึกและความเช่ือหรือการรู้ของบุคคล 

อนัก่อใหเ้กิดแนวโนม้ท่ีจะมีพฤติกรรมในทางเป้าหมายเดียวกนักบัทศันคตินั้น ๆ 
 จากแนวคิดและทฤษฏีดงักล่าวขา้งตน้นั้น สรุปไดว้า่บุคคลแต่ละคนอาจมีเจตคติท่ี แตกต่าง
กนัตามองคป์ระกอบข้ึนอยูก่บัปัจจยัแวดลอ้มภายในและภายนอกตวับุคคล โดยเจตคติของบุคคลนั้น
จะส่งผลออกมาเป็นการยอมรับหรือการไม่ยอมรับท่ีจะใช้ซอฟท์แวร์ ดังนั้ น  งานวิจัยช้ินน้ีได้
ท าการศึกษาในเร่ือง ของเจตคติของพนกังานบริษทั ที.ซี.เอช. ซูมิโนะเอะ จ ากดั ท่ีมีต่อซอฟทแ์วร์ คิว 
เอ ดี เอ็นเตอร์ไพรซ์ แอฟพลิเคชัน และผลของทัศนคติของพนักงานบริษทั ที.ซี.เอช. ซูมิโนะเอะ 
จ ากดั ท่ีมีต่อซอฟทแ์วร์ คิว เอ ดี เอ็นเตอร์ไพรซ์ แอฟพลิเคชนั เพื่อการบริหารตน้ทุนของบริษทั ที.ซี.
เอช. ซูมิโนะเอะ จ ากดั 
 

2.3 ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการและการบริหารทรัพยากรขององค์กร  
 ฟังก์ชนัหลกัของระบบ คิว เอ ดี เอ็นเตอร์ไพรซ์ แอฟพลิเคชนั แบ่งออกเป็น 3 ดา้นหลกั ๆ 
ดงัน้ี 

- ฟังกช์นัการท างานดา้นการจดัจ าหน่าย 

- ฟังกช์นัการท างานดา้นการผลิต 

- ฟังกช์นัการท างานดา้นบญัชีการเงิน 

ฟังก์ชันการท างานด้านการจัดจ าหน่าย  (Distribution Function) เป็นกระบวนการท่ี
รวบรวมระบบการท างานท่ีมีความเช่ือมโยงกบัการจดัจ าหน่ายและกระจายผลิตภณัฑ์ซ่ึงจะเร่ิมจาก
ระบบการบริหารการจัดการการขาย  (Sales Management) ระบบการวิเคราะห์ยอดขาย  (Sales 
Analysis) ระบบการบริหารงานด้านลูกค้าสัมพันธ์ (CRM-Customer Relationship Management) 
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ระบบการประเมินการคาดคะเนเก่ียวกบัยอดขาย (Forecasting) ระบบการบริหารและจดัการเก่ียวกบั
การจดัซ้ือ (Purchasing) ซ่ึงทั้ งหมดน้ียงัรวมไปถึงระบบงานด้านการบริหารคลังสินค้า สินค้าและ
วตัถุดิบ (Inventory) 

ระบบการบริหารการขาย (Sales Management) เป็นกระบวนการของระบบการบริหาร
เก่ียวกบัการขาย โดยมีขั้นตอนตั้งแต่กระบวนการจดัเก็บขอ้มูลลูกคา้ (Customer Master Database) ไว้
ในฐานขอ้มูล การบนัทึกรายละเอียดของขอ้มูลการสั่งซ้ือ (Sales Order Data Entry) รวมไปถึงการ
รวบรวมขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัรายละเอียดของใบสั่งซ้ือ เพื่อใชใ้นการตรวจสอบในภายหลงั และรวมถึง
การบนัทึกรายละเอียดของใบสั่งซ้ือ การติตตามกระบวนการในการจดัซ้ือ รายงานสถานะของใบสั่ง
ซ้ือ จ านวน ราคา และใบก ากบัสินคา้ ข้อมูลพื้นฐานดงักล่าวจะถูกน าไปใช้ในการสืบค้นเก่ียวกับ
ประวติัรวมไปถึงรายละเอียดต่าง ๆ ท่ีเก่ียวกบัลูกคา้ท่ีตอ้งการสืบคน้ การยืน่เสนอราคา การใหส่้วนลด
ราคา การออกใบก ากับสินค้า และการบริการสนับสนุนการสอบถามข้อมูลผ่านทางเครือข่าย
อินเตอร์เน็ต 

ระบบการวิเคราะห์ยอดขาย (Sales Analysis) เป็นการรวบรวมขอ้มูลของการขายหรือการ
ให้บริการผลิตภณัฑ์ จากใบก ากบัสินคา้ทุกฉบบั โดยจะท าการจดัขอ้มูลในหลายรูปแบบ มิติ และ
มุมมอง เช่น ยอดขายในปีน้ีถึงปัจจุบนั ผลก าไร ตน้ทุนขาย ซ่ึงสามารถเรียกดูขอ้มูลเป็นช่วงเวลาท่ีเป็น
รายเดือน รายปี หรือช่วงใด ๆ ตามตอ้งการ และยงัสามารถวิเคราะห์ยอดขายตามลูกคา้ ตามผูข้าย ตาม
ภูมิศาสตร์ จงัหวดั ประเทศ ทวปี ยอดขายตามผลิตภณัฑ ์รวมทั้งการจดัอนัดบัต่าง ๆ 

ระบบการคาดการณ์ยอดขาย (Forecasting) เป็นระบบท่ีสนับสนุนการคาดการณ์ จะท า
หน้าท่ีสร้างและรับข้อมูลความต้องการสั่งซ้ือสินค้า เพื่อค านวณให้ได้ผลลัพธ์ความต้องการของ
องค์กร ทั้งในด้านความตอ้งการ ในการสั่งซ้ือผลิตภณัฑ์ท่ีส าเร็จรูป หรือใบสั่งผลิตสินคา้ล่วงหน้า
ให้กับโรงงานท าการผลิตสินค้า หรือจะเป็นความต้องการในการส่งวตัถุดิบล่วงหน้า หรือแม้แต่
ความสามารถในการขยายก าลังการผลิตและบริการขององค์กรในอนาคต ทั้ งในด้านเคร่ืองจกัร 
ก าลังคน เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ และอุปกรณ์ต่าง ๆ โดยในระบบสนับสนุนการคาดคะเนนั้น ควรมี
ความสามารถในการจ าลอง ความตอ้งการการขายขององคก์ร จากประวติัการขายขององคก์ร หรือการ
ค านวณดว้ยอตัรา ต่าง ๆ เช่น การเพิ่มยอดขายข้ึน 30% ในช่วงฤดูร้อนของทุก ๆ ปี หรือการเพิ่มก าลงั
การผลิตข้ึน 10 ปีอยา่งต่อเน่ือง นบัตั้งแต่ตน้ปีหนา้เป็นเวลา 1 ปีเป็นตน้ 

ระบบการบริหารลูกค้าสัมพันธ์และอีคอมเมิร์ซ (CRM and E-Commerce) ระบบการ
บริหารลูกคา้สัมพนัธ์ เป็นการพฒันามาจากระบบบริหารการติดต่อลูกคา้โดยได้ท าการปรับปรุงข้ึน 
โดยรวมกบัระบบท่ีเก่ียวขอ้งกบัการขายและการบริหารต่าง ๆ เช่น ระบบการขาย ระบบการตลาด และ
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เคร่ืองมือท่ีช่วยให้ผูบ้ริหารและลูกคา้เขา้ถึงขอ้มูลต่าง ๆ ท่ีใช้ทางดา้นการตลาด เช่น รูปลกัษณ์ของ
ผลิตภณัฑ์ การแจง้ราคา การจดัการน าเสนอ และสารานุกรมทางการตลาด โดยอาจเพิ่มเติมบางงานท่ี
ช่วยสนบัสนุนงานดา้นน้ีเขา้ไปดว้ย เช่น การตั้งราคาท่ีซับซ้อน การจดัการการส่งเสริมการขาย การ
วางแผนค่านายหนา้ การบริหารทีมขาย การจดัการรณรงค์และการโฆษณา และส าหรับองค์กรขนาด
ใหญ่ท่ีเน้นทางดา้นการขายและการตลาด อาจรวมระบบศูนยก์ลางการเรียกเขา้ทางโทรศพัท์ การให้
ความช่วยเหลือลูกคา้ การบริการส่วนพื้นท่ี การท านาย และการวิเคราะห์ เขา้ไปดว้ย โดยระบบการ
บริหารลูกคา้สัมพนัธ์ นั้น จะจดัเป็นระบบท่ีพฒันาให้รวมกบัระบบการบริหารทรัพยากรขององคก์ร 
(ERP) ในรุ่นใหม่  

ระบบการบ ริหารการจัด ซ้ื อ  (Purchasing Management) ระบบบ ริหารการจัด ซ้ื อ 
(Purchasing Management) จะรวบรวมกลุ่มของระบบงาน ท่ีท าการสนับสนุนการควบคุมการสั่งซ้ือ
ทุกประเภท รวมถึงการสั่งซ้ือสินคา้ส าเร็จรูปหรือวตัถุดิบซ่ึงจะน ามาผลิต โดยเร่ิมตั้งแต่การออกใบสั่ง
ซ้ือ การรับของและการช าระเงิน ขอ้มูลผูข้าย และการวิเคราะห์ตรวจสอบต่าง ๆ โดยระบบน้ีจะตอ้ง
สนบัสนุนขั้นตอนการท างานท่ีส าคญัดงัน้ี 

- ขอ้มูลผูข้าย  
- การควบคุมราคาและส่วนลด  
- การจดัเก็บใบเสนอราคา  
- การควบคุมสัญญาและขอ้ตกลงกบัผูข้าย  
- การออกใบสั่งซ้ือและการจดัการใบสั่งซ้ือ 
- รายการทางดา้นการจดัซ้ือ  
- การรับสินคา้  
- การประเมินผูข้าย  
- การสนบัสนุนการเช่ือมต่อขอ้มูลจากภายนอก  

ระบบการบริหารสินค้าคงคลังและวัตถุดิบ (Inventory Management) ระบบน้ีจะมีการ
รวมกลุ่มของระบบงานท่ีท าการสนบัสนุนการควบคุมคลงัสินคา้ สินคา้คงคลงัและวตัถุดิบท่ีส าคญั
ดงัน้ี 

- สร้างรายการการเปล่ียนแปลงของสินคา้คงคลงัและวตัถุดิบ รวมทั้งการรับ การจ่าย 
และการโอนยา้ย  

- ขอ้หา้มต่าง ๆ ในการท ารายการเปล่ียนแปลงของคลงัสินคา้และวตัถุดิบ  
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- การตรวจสอบติดตาม รายการเปล่ียนแปลงของคลงัสินคา้และวตัถุดิบและประวติั
การบนัทึกในระบบ 

- การก าหนดโรงงาน คลงัท่ีจดัเก็บ โรงเก็บสินคา้/วตัถุดิบ ท่ีหลากหลาย 
- การควบคุม ติดตามท่ีตั้งและกลุ่มของวตัถุดิบและผลิตภณัฑ ์ 
- การจองและการจดัสรรวตัถุดิบและสินคา้คงคลงั  
- การตรวจนบัของในสินคา้คงคลงัตามวาระ เพื่อพิสูจน์จ านวนยอดสินคา้คงคลงัในมือ  
- การปรับยอดสินคา้ในคลงั  
- ความสามารถในการใชห้น่วยวดัท่ีหลากหลาย 
- การวเิคราะห์แบบเอบีซี เพื่อแบ่งกลุ่มความส าคญัของผลิตภณัฑแ์ละวตัถุดิบ 
- รายงานต่าง ๆ เก่ียวกบัระบบสินคา้คงคลงัและวตัถุดิบ 

ฟังก์ชันการท างานด้านการผลิต (Manufacturing Module) เป็นกระบวนการท่ีไดร้วบรวม
ขั้นตอนการท างานของระบบการบริหารการผลิตไวโ้ดยจะรวมถึงระบบงานด้านต่าง ๆ ท่ีมีความ
เช่ือมโยงและเก่ียวขอ้งกบัการผลิต เช่น การวางแผนการผลิต การจดัการใบสั่งผลิต จนกระทัง่ถึงการ
ส่งมอบสินคา้ใหก้บัลูกคา้ และการคิดค านวณของตน้ทุนการผลิต  

ระบบการจัดการข้อมูลผลิตภัณฑ์ (PDM - Product Data Management) ระบบการจดัการ
น้ีจะรวมถึงรายการของวตัถุดิบ (BOM) ขั้นตอนการผลิต และระบบท่ีสนับสนุนการจัดการการ
เปล่ียนแปลงทางวิศวกรรม (ECM) โดยระบบดงักล่าวจะรวมมุมมองทุกอยา่งเก่ียวกบัผลิตภณัฑ์เพื่อ
เตรียมขอ้มูลท่ีถูกตอ้งแม่นย  า เพื่อใหว้ศิวกรน าไปใชเ้ป็นประโยชน์ในการออกแบบผลิตภณัฑ์ 

โครงสร้างของผลิตภัณฑ์หรือรายการวัตถุดิบ (Product Structure / Bill Of Material) จะ
รวบรวมรายการของวตัถุดิบของผลิตภณัฑ์นั้น ๆ ไว ้โดยระบุความสัมพนัธ์เป็นระดบัชั้น พร้อมทั้ง
ส่วนประกอบและจ านวนท่ีตอ้งการใช้เป็นส าคญั และรายละเอียดเพิ่มเติมท่ีควรมี เช่น การก าหนด
ส่วนประกอบท่ีใชแ้ทนกนั วนัท่ีมีผลบงัคบัใชใ้นส่วนประกอบแต่ละรายการ การประมาณของเสียใน
แต่ละส่วนประกอบ และความสัมพนัธ์กบัระบบการจดัการการเปล่ียนแปลงทางวิศวกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัรายการวตัถุดิบ 

ขั้นตอนการผลิต (Routing) ขั้นตอนน้ีจะประกอบไปด้วยอย่างน้อย 1 ขั้นตอน หรือ
มากกวา่นั้น ซ่ึงจะเรียงตามล าดบัจากขั้นตอนแรกไปจนถึงขั้นตอนสุดทา้ย โดยแต่ละขั้นตอนการผลิต
จะตอ้งสามารถระบุไดถึ้ง เวลาท่ีใช้ในการผลิต เวลาท่ีสูญเสียในแต่ละขั้นตอน จ านวนแรงงานหรือ
เคร่ืองจกัรท่ีใช้ในขั้นตอนการผลิต ขั้นตอนท่ีใช้ทดแทน วนัท่ีมีผลบงัคบัใช้ในส่วนประกอบแต่ละ
ขั้นตอน การประมาณผลผลิตดีในแต่ละขั้นตอน การระบุขั้นตอนแบบใหผู้รั้บเหมาช่วง การค านวณหา
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ระยะเวลาในการผลิตผลิตภณัฑ ์และความสัมพนัธ์กบัระบบการจดัการการเปล่ียนแปลงทางวิศวกรรม 
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัขั้นตอนการผลิต 

ระบบการวางแผนความต้องการวัตถุดิบ (MRP - Material Requirement Planning) 
ระบบน้ีจะเป็นกุญแจส าคญัของการวางแผนโรงงาน ซ่ึงจะมีการน าตารางการผลิตหลกัของโรงงาน
และแหล่งท่ีมาของอุปสงคแ์ละอุปทานอ่ืน ๆ มาใชใ้นการค านวณหา 

- ความตอ้งการสุทธิและวตัถุดิบคงคลงัในมือ (Inventory On Hand) ท่ีไดมี้การวางแผนไว ้
- ตารางและแผนการสั่งซ้ือวตัถุดิบเพื่อใชส้ าหรับการผลิต 
- ขอ้ควรปฏิบติัต่าง ๆ เก่ียวกบัการวางแผนวตัถุดิบ เช่นการสั่งให้ซ้ือเพิ่มหรือยกเลิก

การซ้ือวตัถุดิบในบางรายการ 
Material Requisition Planning จะค านวณหาสมดุลของอุปสงค์และอุปทานของวตัถุดิบท่ี

จะตอ้งสั่งซ้ือและรายการสินคา้ท่ีตอ้งการผลิต โดยจะบอกถึงจ านวนของอุปสงค์หรือความตอ้งการ
สินคา้ โดยมีการค านวณระยะเวลาท่ีจะตอ้งใชใ้นการสั่งซ้ือเพิ่มเติมให้เต็มความตอ้งการ โดย Material 
Requisition Planning จะมองท่ีความต้องการผลิตภัณฑ์ของผูซ้ื้อ (Finished Items Demand) โดยใช้
โครงสร้างของผลิตภณัฑ์ (Product Structure) เพื่อค านวณหาความตอ้งการของรายการส่วนประกอบ 
โดยแต่ละรายการส่วนประกอบนั้น จะพิจารณาถึงรายละเอียดรายของการสั่งซ้ือ จ านวนของวตัถุดิบ
คงคลงัในมือ ระยะเวลาในการสั่งซ้ือ โดยจะสร้างแผนการสั่งซ้ือหรือการผลิต และค าแนะน าต่าง ๆ ท่ี
เปรียบเสมือนผลลพัธ์ท่ีไดจ้ากการค านวณ 

แหล่งท่ีมาของความตอ้งการ (Source of Demand) มีดงัต่อไปน้ี 
- ใบสั่งขายสินคา้  
- ตารางการส่งของจากลูกคา้  
- การประมาณการยอดขายหรือการผลิต  
- ก าหนดปริมาณขั้นต ่าเพื่อความปลอดภยั หรือเผือ่ความตอ้งการจากโรงงาน 

แหล่งท่ีมาของส่ิงท่ีมีอยู ่(Source of Supply) มีดงัต่อไปน้ี 
- จ านวนของวตัถุดิบคงคลงัในมือ  
- ใบสั่งซ้ือวตัถุดิบ  
- ใบสั่งผลิตในโรงงาน  
- ตารางการส่งวตัถุดิบจากผูข้าย  
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ระบบการวางแผนความ ต้ องก ารความส าม ารถท างก ารผลิต  (CRP–Capacity 
Requirement Planning) ระบบน้ีจะใช้แผนการสั่งผลิต (Planned Order) ท่ีได้จากระบบ Material 
Requisition Planning เพื่อใชใ้นการวดัก าลงัการผลิตของแต่ละหน่วยการผลิต โดยจะค านวณก าลงัการ
ผลิตท่ีเป็นหน้าท่ีหรืองานท่ีต้องท า (Workload) ของแต่ละแผนก (Department) จุดการท างานหลัก 
(Work center) และ เค ร่ืองจักร  (Machine) โดยจะท าก ารอ ธิบ ายขั้ น ตอนการผ ลิต  (Routing) 
กระบวนการของแผนการสั่งผลิต (Planned Order) แผนการสั่งผลิตท่ีได้รับการยืนยนัแล้ว (Firm 
Planned Order) และก าหนดถึงวนัท่ีจะเร่ิมตน้การผลิตและวนัก าหนดเสร็จ ของแต่ละขั้นตอน โดยอา้ง
ถึงปฏิทินการท างานของจุดการผลิต (Shop Calendar) นั้น ๆ เป็นเกณฑใ์นการปฏิบติั 

ระบบการวางแผนการผลิต (Production Planning) การวางแผนการผลิตจะท าการจดัวาง
ตารางการผลิตรายวนั รายสัปดาห์ รายเดือน ส าหรับองค์กรท่ีมีโรงงานส าหรับผลิตสินค้า โดยจะ
ปฏิบติัตามก าลงัการผลิตของโรงงานนั้น ๆ รวมถึงการประมาณการณ์ การก าหนดล าดบัการท างาน
ผลิตก่อน-หลงั และการวางแผนวตัถุดิบ เป็นตน้ 

ระบบควบคุมการผลิต (Shop Floor Control) ระบบควบคุมการผลิตจะท าการจดัเตรียม 
การควบคุมการผลิต การติดตามสถานะของใบสั่งผลิตในโรงงานท่ีท าการผลิต รวมถึงการส่งมอบ
ใบสั่งผลิต การวางแผนความสามารถในการผลิต การจดัสรรทรัพยากร การติดตามผลการผลิตและ
รายงานผลการผลิตการตรวจสอบ ติดตามของเสียและการส้ินเปลืองในการผลิต 

ระบบต้นทุนทางด้านการผลิต (Production Cost) ระบบตน้ทุนทางดา้นการผลิตจะท าการ
วิเคราะห์ ค้นหา ต้นทุนต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนจากการผลิต จนกระทัง่ได้ตน้ทุนรวมของผลิตภณัฑ์ โดย
ตน้ทุนรวมของผลิตภณัฑ์จะตอ้งมีความเก่ียวพนัถึง ตน้ทุนค่าแรงงาน (Labor Cost) ตน้ทุนค่าวตัถุดิบ 
(Material Cost) ตน้ทุนของโรงงานการผลิต (Manufacturing Cost) และค่าใช้จ่ายประจ าหรือค่าโสหุ้ย 
(Overhead Cost) โดยจดัเตรียมวิธีการจดัการตน้ทุนท่ีมีความหลากหลาย เช่น การค านวณตน้ทุนแบบ
มาตรฐาน (Standard Cost) แบบตามค่าใช้จ่ายจริง (Actual Cost) แบบต้นทุนเฉล่ีย (Average Cost) 
เป็นตน้ 

โดยในระบบน้ี จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการออกแบบผลิตภณัฑ์ใหม่ ลดขั้นตอนการ
ท างานทางด้านวิศวกรรมท่ีตอ้งใช้แรงงานคน เพิ่มความแม่นย  า และลดการผิดพลาดในการค านวณ
ราคาผลิตภณัฑ์ การตั้งราคาผลิตภณัฑ์ท่ีเหมาะสม เพื่อให้เกิดความได้เปรียบในการขาย และท าให้
วงจรการท างานทางดา้นการขายกระชบัข้ึน  

ฟังก์ชันการท างานด้านการบัญชีการเงิน (Account/Financial Module) กระบวนการ
ท างานน้ีไดร้วบรวมขั้นตอนการท างานของระบบการท าบญัชีและการบริหารการเงินเขา้ไวด้ว้ยกนั
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และเพื่อท าให้แน่ใจบญัชีการจ่ายเงินต่าง ๆ ถูกจ่ายแลว้ และบญัชีการรับเงินไปอย่างถูกตอ้งและตรง
เวลา รวมถึงการบริหารองคก์รในดา้นการบญัชี และการเงินในทุก ๆ ส่วนดว้ย  

ระบบบัญชีแยกประเภททั่วไป (General Ledger) บญัชีแยกประเภททั่วไปจะท าหน้าท่ี
จดัเก็บแผนผงับญัชี (Chart of Account) ไวเ้ป็นศูนยก์ลาง และงบดุลทางด้านการเงินของทั้งองค์กร 
โดยจะรองรับทุกส่วนของขั้นตอนทางการบัญชีของธุรกิจ ในโมดูลน้ีรายการเปล่ียนแปลง 
(Transactions) ทางการเงินและบัญชีถูกโอน (Posted) ประมวลผล สรุป และรายงาน โดยจะเก็บ
รักษาการตรวจสอบบญัชี (Audit Trail) ท่ีสมบูรณ์ของรายการเปล่ียนแปลง และท าให้หน่วยงานแต่ละ
ส่วนสามารถท่ีจะดูขอ้มูลข่าวสารการเงินของหน่วยงานได ้ขณะท่ีบริษทัแม่หรือองคก์รหลกั สามารถ
ตรวจสอบผลการด าเนินการทั้งหมด และดูขอ้มูลข่าวสารรวม (Consolidated) ไดเ้ช่นกนั ระบบบญัชี
แยกประเภททัว่ไปท่ีดีควรจะสนบัสนุนขั้นตอนการท างานส าคญั ๆ เหล่าน้ี 

- โครงสร้างแผนผงับญัชี (Chart of Account) 
- การจดัการระบบบญัชีแยกประเภท (Ledger Management) 
- การรวบรวมงบการเงินและการรายงาน (Financial Consolidation and Reporting) 
- การบนัทึกสมุดบญัชีรายวนั (Journal Entry) 
- รายการเปล่ียนแปลงบัญชีแยกประเภทใบส าคัญในสมุดบัญชีรายวนั (Journal 

Voucher Ledger Transactions)  
- บญัชีแยกประเภทตน้ทุนของโครงการ (Project Cost Ledger) 
- การควบคุมบญัชีแยกประเภท (Ledger Control) 
- การบญัชีต่างสกุลเงินและอตัราแลกเปล่ียน (Multicurrency Accounting and Conversion) 
- การสอบถามขอ้มูลและรายงานแบบทนัทีทนัใด (On-Line Inquiry Reporting) 
- รายงานงบการเงิน (Financial Statement Reporting) 
- การสร้างรายงานทางการเงิน (Financial Report Writer) 
- การวเิคราะห์การผนัแปรทางบญัชี (Variance Analysis) 
- รายงานทางการเงินเพิ่มเติม (Additional Financial Reporting) 

ระบบบัญชีเจ้าหนี้ (Accounts Payable) ระบบบญัชีเจา้หน้ีจะท าหน้าท่ีก าหนดตารางการ
จ่ายตัว๋เงิน ซ่ึงตอ้งช าระให้ผูจ้  าหน่ายและผูแ้ทนจ าหน่าย และเก็บรายละเอียด ขอ้มูลข่าวสารท่ีถูกตอ้ง
เก่ียวกับการเป็นหน้ี วนัท่ีครบก าหนดจ่าย และส่วนลดท่ีมีให้ โดยโมดูลน้ีจะจดัเตรียมหน้าท่ีการ
ท างานและเช่ือมโยงเขา้กบัระบบงานอ่ืน ๆ เช่น การบริการลูกคา้ การจดัซ้ือ การควบคุมคลงัสินคา้
และวตัถุดิบ  และควบคุมโรงงานผลิต โมดูลน้ีควรจะสนบัสนุนขั้นตอนการท างานส าคญั ๆ เหล่าน้ี 
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- ระเบียบและนโยบายบญัชีเจา้หน้ีขององคก์ร (AP Company Policies & Procedure) 
- ขอ้มูลหลกัของผูข้ายและหลกัฐานการจ่ายเงิน (Suppliers / Voucher Master Data) 
- การควบคุมการช าระเงิน (Payment Controls) 
- การท าใบก ากบัสินคา้ และการวิเคราะห์ระยะเวลาการช าระหน้ี (Invoice Processing 

& Aging Analysis) 
- การช าระเงิน (Payment Processing) 
- ใบส าคญัในสมุดบญัชีรายวนั (Journal Voucher Processing) 
- การโอนขอ้มูลบญัชีแยกประเภทเจา้หน้ี (AP Ledger Posting) 
- กรรมวธีิการท าเช็ค (Check Processing) 
- รายการเปล่ียนแปลงบญัชีเจา้หน้ี และการควบคุม (AP Transactions & Controls) 
- รายงานต่าง ๆ ส าหรับบญัชีเจา้หน้ี (AP Reporting) 

ระบบสินทรัพย์ถาวร (Fixed Assets) ระบบสินทรัพยถ์าวรจะท าการบริหารค่าเส่ือมราคา 
(Depreciation) และตน้ทุนอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัสินทรัพยท่ี์จบัตอ้งได้ เช่น ส่ิงก่อสร้าง ทรัพยส์มบติั 
เคร่ืองมือ และอุปกรณ์ โมดูลน้ีควรจะสนบัสนุนขั้นตอนการท างานส าคญั ๆ เหล่าน้ี 

- การบนัทึกสินทรัพยถ์าวร (Fixed Assets Record) 
- รายการเปล่ียนแปลงสินทรัพย ์(Asset Transactions) 
- ค่าเส่ือมราคาสินทรัพย ์(Asset Depreciation) 
- การลงบญัชีค่าเส่ือมราคา (Depreciation Books) 
- การประเมินค่ าใหม่  และการค านวณอัตราดอก เบ้ี ย  (Revaluation & Interest 

Calculation) 
- รายงานภาษีต่าง ๆ (Tax Reporting) 

ระบบการท าบัญชีต้นทุน (Cost Accounting) ระบบการท าบญัชีตน้ทุนจะท าการวิเคราะห์
ตน้ทุนขององค์กรท่ีเก่ียวขอ้งกบัค่าใช้จ่ายประจ า (โสหุ้ย) ตน้ทุนผลิตภณัฑ์ และตน้ทุนการผลิตจาก
ใบสั่งผลิตท่ีโรงงาน โดยจดัเตรียมวิธีการจากการจดัการตน้ทุนท่ีมีความหลากหลาย เช่น การค านวณ
ตน้ทุนแบบมาตรฐาน (Standard) แบบตน้ทุนเฉล่ีย (Average) แบบเขา้ก่อนออกก่อน (FIFO - First In 
First Out) แบบเข้าทีหลังออกก่อน  (LIFO - Last In First Out) แบบเป้าหมาย (Target) และแบบ
สุดท้ายท่ีเป็นหลักการใหม่คือแบบการค านวณต้นทุนจากฐานกิจกรรม (ABC - Activity Based 
Costing) โมดูลน้ีควรจะสนบัสนุนขั้นตอนการท างานส าคญั ๆ เหล่าน้ี 
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- ขอ้มูลตน้ทุน (Cost Data) 
- การก าหนดวธีิการปันตน้ทุน (Cost Allocation Definitions) 
- การปฏิบติัในขั้นตอนการปันตน้ทุน (Cost Allocation Process) 
- การบริหารตน้ทุน (Cost Management) 
- การค านวณตน้ทุนและราคาขาย (Cost & Sales Price Calculation) 
- การค านวณตน้ทุนจากฐานกิจกรรม (ABC - Activity Based Costing) 
- การก าหนดแนวทางและติดตามการค านวณตน้ทุนจากฐานกิจกรรม (Activity Based 

Cost  Tracing & Tracking) 
ระบบการบริหารเงินสด (Cash Management) ระบบการบริหารเงินสดได้รวมถึง

ความสามารถของระบบท่ีจะบนัทึกค่าใชจ่้ายเงินสดหรือเงินฝาก การบนัทึกการช าระเงินสดและการ
รับ รายงานการวางแผนเงินสด (Cash Project Report) การค านวณความคาดหวงัของเงินสดท่ีจะใช้
และแหล่งท่ีมา เงินสดในปัจจุบนัท่ีพร้อมใชป้ระโยชน์ได ้(Expected Cash Users/Sources) และอ่ืน ๆ 
รวมถึงการตรวจดูและวิเคราะห์การถือครองเงินสด (Analyzes Cash Holdings) การท าความตกลง
ทางดา้นการเงิน (Financial Deals) และความเส่ียงในการลงทุน (Investment Risk) 

ระบบบัญชีลูกหนี้ (Accounts Receivable) ระบบบญัชีเจา้หน้ีจะท าการติดตามก าหนดการ
จ่ายเงินจากลูกคา้ท่ีจะตอ้งท าการจ่ายให้องคก์ร โดยบรรจุเคร่ืองมือท่ีจะท าการควบคุม และเร่งการรับ
เงินจากรายการท่ีบนัทึกไวข้องใบสั่งขาย (Sales Order) เพื่อโอนไปเป็นการรับช าระหน้ี โมดูลน้ีควร
จะสนบัสนุนขั้นตอนการท างานส าคญั ๆ เหล่าน้ี 

- ระ เบียบและนโยบายบัญ ชีและลูกห น้ีขององค์กร (AR Company Policies & 
Procedure) 

- ขอ้มูลหลกัของลูกคา้และหลกัฐานการรับเงิน (Customer / Voucher Master Data) 
- การท าใบส าคัญในการรับเงิน และการวิเคราะห์ระยะเวลาการรับช าระหน้ี (Bill 

Processing & Aging Analysis) 
- การบริหารเงินเช่ือ (Credit Management) 
- เอกสารในการรับช าระเงินสด และขั้นตอนการรับเงิน (Credit/Payment Application, 

Receipt Processing) 
- ใบส าคญัในสมุดบญัชีรายวนั (Journal Voucher Processing) 
- การโอนขอ้มูลบญัชีแยกประเภทลูกหน้ี (AR Ledger Posting) 
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- การบญัชีต่างสกุลเงินและการแปลงอตัราแลกเปล่ียน (Multicurrency Accounting & 
Conversion) 

- รายการเปล่ียนแปลงบญัชีลูกหน้ี การควบคุม (AR Transactions & Controls) 
- รายงานต่าง ๆ ส าหรับบญัชีลูกหน้ี (AR Reporting) 

รายงานการ เงิน  (Financial Reporting) รายงานการเงินท าให้ ส าม ารถวิ เคราะ ห์
ประสิทธิภาพขององค์กรได้แม่นย  าข้ึนโดยอาศยัขอ้มูลจากรายงานเหล่านั้น โดยรายงานเหล่าน้ีจะ
อนุญาตให้องคก์รยอ่ยทราบรายละเอียดทางดา้นการเงิน (Financial Information) ขณะเดียวกนั องคก์ร
ใหญ่ท่ีถือหุ้นในองค์กรย่อย (Subsidiaries) จะสามารถตรวจสอบผลการด าเนินการขององค์กรสาขา
ทั้งหมดและดูขอ้มูลข่าวสารรวม (Consolidate) ไดเัช่นกนั โดยระบบควรจะมีเคร่ืองมือใหผู้ใ้ชส้ามารถ
สร้างรายงานเพิ่มข้ึนเองได ้และจดัเตรียมความลึกท่ีเพียงพอของขอ้มูล (Depth of Data) และการเขา้ถึง
ขอ้มูลการเงินท่ีจะสามารถสรุปไดจ้ากขอ้มูลทั้งหมด 
 

2.4 งานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง  
งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งกบั การยอมรับการใชซ้อฟทแ์วร์ มีดงัน้ี 

 นรินทร์ หลงสมบุญ (2549) ไดศึ้กษาวิจยัเปรียบเทียบความคิดเห็นและศึกษาปัจจยัพื้นฐาน
และต าแหน่งงานท่ีมีผลต่อความคิดเห็นในการน าระบบการวางแผนทรัพยากรองค์กรมาใช้ในการ
บริหารจดัการของพนกังาน บริษทั กสท โทรคมนาคม จ ากดั (มหาชน) สรุปพบว่า พนักงาน บริษทั 
กสท โทรคมนาคม จ ากดั (มหาชน) มีความคิดเห็นท่ีมีต่อการน าระบบการวางแผนทรัพยากรองคก์รมา
ใช้ในการบริหารจัดการจ าแนกตามปัจจัยพื้ นฐานอยู่ในระดับมาก และมีความคิดเห็นเร่ือง
ประสิทธิภาพของระบบและประโยชน์ของระบบแตกต่างกนัตามอายุและระยะเวลาปฏิบติังาน ส่วน
ในดา้นการให้บริการอนัอยูใ่นระดบัปานกลาง นั้นพบวา่ความคิดเห็นไม่แตกต่างกนัในกลุ่มของ เพศ 
ระดบั การศึกษา หน่วยงานท่ีสังกดั และต าแหน่งงาน และความคิดเห็นจากการสัมภาษณ์พบวา่อยูใ่น
เกณฑดี์  
 วิวฒัน์ ไวโรจนกุล (2553) ไดศึ้กษาวิจยัน้ีปัจจยัท่ีมีผลต่อความส าเร็จในการน าระบบ ERP 
มาใช้ในธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง ขนาดกลางและขนาดย่อม โดยปัจจยัท่ีท าการศึกษาแบ่งเป็น 3 ด้าน
หลกัคือ ดา้นคน กระบวนการ และเคร่ืองมือท่ีใช้ ผลการวิจยัด้านคนพบว่า ผูบ้ริหารระดบัสูงมีการ
ติดตามงาน ผูว้างระบบเขา้ใจในระบบ ERP ผูว้างระบบมีประสบการณ์การวางระบบให้ธุรกิจรับเหมา
ก่อสร้างและมีความรับผิดชอบต่อการท างานตามแผนงาน ในด้านกระบวนการนั้นมีการคดัเลือก
ระบบ ERP และผูว้างระบบ ให้มีการยอมรับในการปรับเปล่ียนกระบวนการท างาน การก าหนด



 

31 

เป้าหมายการน ามาใช ้และการแบ่งปันความรู้ระหวา่งหน่วยงาน/แผนกในองคก์ร ส่วนดา้นเคร่ืองมือท่ี
ใช้ การค านวณผลของโปรแกรมถูกตอ้งเช่ือถือได ้ฟังก์ชัน่ของโปรแกรมเขา้กบัองค์กร โดยไม่ตอ้ง
ปรับปรุงเพิ่มเติมมาก ตวัโปรแกรมเคยใชก้บัธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง ความพร้อมของ คอมพิวเตอร์ และ 
ความพร้อมของเซิฟเวอร์ เป็นปัจจยัส าคญัเก่ียวกบัเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการน าระบบ ERP มาใช ้
 สุภาภรณ์ สังข์บุญนาค (2549) ศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัดา้นขนาด ต าแหน่งทาง
การตลาด ระยะเวลาในการด าเนินงานขององค์กร กบัการใช้ระบบการวางแผนทรัพยากรขององคก์ร
และความสัมพนัธ์ระหวา่งการใชร้ะบบการวางแผนทรัพยากรขององค์กรหรือ ERP ระยะเวลาในการ
ใช้ระบบ ERP ผลการด าเนินงานขององค์กรทางการเงินและท่ีไม่ใช่ทางการเงิน โดยศึกษาบริษทัท่ี
ประกอบอุตสาหกรรมการผลิตและจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย จ านวนทั้งส้ิน 
328 บริษทั รวบรวมแบบสอบถามท่ีมีขอ้มูลครบถว้นสมบูรณ์ไดจ้  านวน 176 บริษทั ผลการวิจยัพบวา่ 
ขนาดขององค์กร เป็นตวัแปรท่ีเป็นตวัก าหนดท่ีมีนัยส าคญัทางสถิติต่อการใช้ระบบ ERP  การใช้
ระบบ ERP  มีความสัมพนัธ์กบัตวัวดัผลการด าเนินงานขององคก์ร และผลการด าเนินงานการใชร้ะบบ 
ERP ขององคก์รและต าแหน่งทางการตลาดขององคก์รมีความสัมพนัธ์ในเชิงลบ 
 จากการศึกษาการน า ERP มาประยุกต์ใช้งานในองค์กรท่ีท าธุรกิจในประเทศไทยเพื่อหา
แนวทางท่ีเหมาะสมในการน ามาประยุกต์ใช้และเป็นการก าหนดรูปแบบในการบริหารองค์กรเพื่อ
รองรับการเปล่ียนแปลงดงักล่าวของนพวรรณ รักยุติธรรมกุล (2544) ไดผ้ลการศึกษาวา่ องคก์รไทยมี
การน าซอฟต์แวร์ ERP มาใช้ในงานธุรกิจท่ีหลากหลาย กลยทุธ์และขั้นตอนจึงต่างกนัออกไปข้ึนอยู่
กบัประเภทธุรกิจ ขนาดและลกัษณะการบริหารงาน และองคก์รไทยส่วนใหญ่จา้งบริษทัท่ีปรึกษาอ่ืน
มาด าเนินการให้จึงใชเ้งินทุนสูง ผลท่ีไดรั้บโดยภาพรวมองคก์รมีการท างานท่ีซบัซ้อนและไม่ยืดหยุน่
เพิ่มข้ึน แต่สามารถลดตน้ทุนในการด าเนินธุรกิจในระยะยาวไดบ้า้ง และสามารถน าเสนอขอ้มูลท่ีมี
ประสิทธิภาพมากข้ึน ด้านความคุม้ค่าในการน าซอฟต์แวร์มาใช้งานในองค์กรไทยนั้น ยงัไม่มีการ
วดัผลเป็นตวัเลขท่ีแน่ชดัเน่ืองจากอยูใ่นระยะเวลาเร่ิมใชง้าน แต่ส่วนใหญ่สามารถบรรลุวตัถุประสงค์
ท่ีตั้งไวแ้ละรู้สึกพึงใจกบัผลท่ีไดรั้บ 
 สุวิมล ลิขิตเลอสรวง (2550) ศึกษาการสร้างระบบการวางแผนจดัการทรัพยากร Microsoft 
SQL Sever เวอร์ชัน่ 2000 สร้างโดยภาษา Microsoft Visual Basic เวอร์ชัน่ 6 ซ่ึงสนบัสนุนการท างาน
ในส่วนของการจดัการแคตตาล็อค ลูกคา้ ผูข้าย การขาย บญัชี และสต๊อค เพื่อแทนท่ีระบบการท างาน
แบบเดิมท่ีเป็นแบบกระดาษ ซ่ึงมีผูใ้ชอ้ยู ่3 ระดบัซ่ึงมีสิทธ์ิการเขา้ใชง้านระบบท่ีแตกต่างกนัไป ไดแ้ก่ 
ผูจ้ดัการ พนกังานขาย และพนกังานบญัชี ผลลพัธ์ของการศึกษาพบวา่ผูใ้ชมี้ความพึงพอใจต่อระบบ
แทนระบบเดิมท่ีใชอ้ยู ่จึงสรุปไดว้า่การพฒันาระบบน้ีส าเร็จตรงตามวตัถุประสงค ์
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 ไพศาล จนัทรังษี  (2551) ศึกษาการใช้ระบบการวางแผนทรัพยากรองค์กร (ERP) ของ
อุตสาหกรรมรถยนต์ในประเทศไทย โดยศึกษากลุ่มผูบ้ริหารและผูป้ฏิบติัการท่ีท างานเก่ียวขอ้งกบั
ระบบ ERP มุ่งศึกษาในด้านองค์ประกอบของระบบ อ านาจในการท านายของระบบท่ีมีต่อ
ประสิทธิภาพการด าเนินงาน ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลพบว่ามีองค์ประกอบของระบบ ERP ทั้งหมด 6 
องคป์ระกอบท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพการด าเนินงาน ไดแ้ก่ การจดัการโครงการเทคโนโลยสีารสนเทศ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ การจดัการในกระบวนการผลิต การจดัการในส่วนผูบ้ริหาร การจดัการในส่วน
ผูป้ฏิบติัการและการจดัการในส่วนความรู้ความสามารถ ส่วนการท านายองคป์ระกอบของระบบ ERP 
ท่ีมีต่อประสิทธิภาพการด าเนินงานของอุตสาหกรรมรถยนต์ในประเทศไทยมีทั้ งหมด 4 ตวัแปร
ตามล าดบัความส าคญั คือ การจดัการโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศ การจดัการในกระบวนการผลิต 
การจดัการในส่วนผูบ้ริหารและการจดัการในส่วนผูป้ฏิบติัการ  
 Carl Dahlén & Johan Elfsson (1999) ได้ศึกษาเก่ียวกับความต้องการใช้ระบบ  ERP 
(Enterprise Resource Planning) ในประเทศสวีเดนในช่วงก่อนปี 2000 จากผลการศึกษาพวกเขาเช่ือวา่
หลงัจากปี 2000 แลว้ระบบ ERP จะเป็นท่ีตอ้งการเพิ่มข้ึนและเน้นไปท่ีเพื่อใช้งานเชิงกลยุทธ์ในการ
เพิ่มความสามารถทางการแข่งขันให้แก่การด าเนินธุรกิจขององค์กร ผูใ้ช้ระบบ ERP จะมีความ
ตอ้งการในการใชโ้มดูลใหค้รบถว้นสมบูรณ์มากข้ึน และบ ริษัท ผู ้ให้ บ ริก ารระบบ  ERP จะ
น าเสนอสินค้าของระบบใหม่ ๆ ของ ERP เพิ่มข้ึน เช่นระบบเพื่อการสนับสนุนการตัดสินใจ 
(Decision Support Systems) และท านายว่า ERP จะถูกน าไปใช้ในองค์กรขนาดกลางและขนาดเล็ก
มากข้ึน ความส าเร็จของการใชร้ะบบ ERP อยา่งเช่น SAP คือการยึดมัน่ตั้งใจและความรับผิดชอบใน
การใช้ระบบ  SAP ของลูกค้าเป็นหลัก นอกจากนั้ น ปัจจัยท่ีเก่ียวข้องกับความส าเร็จคือ การใช้
ทรัพยากรได้อย่างเหมาะสมเต็มเวลา การฝึกอบรมการใช้ ความสามารถในการบริหารความ
เปล่ียนแปลงให้อยูใ่นระดบัท่ีเหมาะสมในการน าโครงการ SAP มาใชใ้น ถึงแมว้า่องคก์รท่ีให้บริการ
ค าปรึกษาการใช้ระบบ ERP จะไดรั้บการตอบรับเป็นอย่างดีในตลาด ERP แต่ปัญหาท่ีพบคือ ความ
ล าบากในการสรรหาบุคลากรท่ีมีคุณสมบัติตรงตามความต้องการ ดังนั้ นจึงเป็นการยากส าหรับ
องคก์ารผูใ้ชเ้ช่นกนัท่ีจะสรรหาองคก์รท่ีปรึกษาในการท าให้การน าระบบ ERP มาใชใ้หส้ าเร็จลุล่วงได ้ 
นอกจากน้ี จากการศึกษาท านายวา่ในอนาคตองคก์รท่ีปรึกษาจะตอ้งเพิ่มความสามารถในการแข่งขนั
ดว้ยทกัษะการใช้ค  าปรึกษาทางการบริหาร และตอ้งมีความรู้ในอุตสาหกรรมเฉพาะดา้น ความรู้ใน
เร่ืองตลาดยโุรป ความรู้ดา้นธุรกิจทางอินเตอร์เนต เป็นตน้ 
 Mark Duncan Stirling (2000) ศึกษาวิ ธีการพัฒนาการใช้ระบบ  MPC (Computerized 
Manufacturing Planning and Control) โดยใช้บริษทั Ferodo Ltd. เป็นตวัอยา่งในการศึกษาขอ้มูลวิจยั
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เน้นในส่วนของ  Manufacturing Resource Planning, (MRPII), Just in Time, (JIT) และ  Optimized 
Production Technology, (OPT) จากผลการศึกษาพบว่าการน าระบบไปใช้นั้นมีมากมายหลากหลาย 
แต่การพฒันาการใช้ระบบให้ประสบความส าเร็จได้นั้นจะตอ้งศึกษาความสามารถของระบบและ
ความต้องการในการใช้ระบบดดยต้องมีการวางแผนการพัฒนาการใช้ระบบอย่างเป็นขั้นตอน
ตามล าดบัขั้นเพื่อใหไ้ดเ้ทคนิคท่ีเหมาะสมต่อการพฒันาการใชร้ะบบฐานขอ้มูลท่ีมีประสิทธิภาพ  
 Kad R Kansu Öztürk (2006) ไดศึ้กษาเก่ียวกบัการน าใช้ซอฟทแ์วร์ระบบ ERP (Enterprise 
Resource Planning) ในองคก์รและไดส้รุปผลจากการศึกษาวา่ก่อนท่ีองคก์รจะน าซอฟทแ์วร์ ERP ไป
ใชต้อ้งมัน่ใจวา่ ไดมี้การออกแบบกรอบของขั้นตอนการปฎิบติัการน าใชร้ะบบในองคก์ร และจะตอ้ง
เป็นการออกแบบท่ีมีความยดืหยุน่พอต่อปัญหาท่ีจะพบในการน าระบบเขา้ใชจ้ริงในองคก์รดว้ย  
 BooYoung Chung, Ph.D. (2007) ได้ศึกษาปัจจยัความส าเร็จในการน าใช้ระบบ  ERP ของ
องค์กรต่าง ๆ จากผูป้ฏิบติัแลว้จริงในอุตสาหกรรมอ่ืน ๆ มาแนะน าประยุกต์ใช้ในองค์กรวิศวกรรม
และการก่อสร้าง โดยแนะน าให้ปฏิบติัตามขั้นตอนรูปแบบการยอมรับเทคโนโลยี หรือ Technology 
Acceptance Model (TAM) ในการเร่ิมน าใชร้ะบบ จึงจะสามารถมัน่ใจไดข้ึ้นว่าการน าระบบ ERP มา
ใช้ในองค์กรจะเพิ่มโอกาสในการน าระบบมาใช้ในองค์กร และผลการวิจัยท่ีส าคัญสรุปได้ดังน้ี 
โครงสร้างหลกัของความสัมพนัธ์จะถูกระบุดงัน้ีปัจจยัสู่ความส าเร็จ - การรับรู้ประโยชน์ - ความตั้งใจ
ท่ีจะใช ้/ ใช ้- ประโยชน์ ERP; ฟังก์ชัน่ - คุณภาพ - ประโยชน์ ERP; สนบัสนุนภายใน - ความคืบหนา้ 
และ "ฟังกช์ัน่" เป็นปัจจยัท่ีส าคญัท่ีสุดในการเพิ่มการรับรู้ท่ีมีประโยชน์ นอกจากน้ี “คุณภาพของงาน” 
“ความสามารถในการพิสูจน์ผล” “การคลอ้ยตามกลุ่ม” และ “การรับรู้ง่ายดายในการใช้งาน” ส่งผล
กระทบต่อ “การรับรู้ประโยชน์” อยา่งมีนยัส าคญั นอกจากน้ี “ประโยชน์การรับรู้” ยงัเป็นปัจจยัหลกั
ของ “ความตั้งใจท่ีจะใช้ / ใช้” “คล้อยตามกลุ่ม” และ “การรับรู้ของความง่ายดายในการใช้” ยงัมี
ผลกระทบอยา่งมีนยัส าคญัต่อ “ความตั้งใจท่ีจะใช ้/ ใช”้ 
 การศึกษาวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับแบบจ าลองการยอมรับเทคโนโลยีท่ีเรียกว่า Technology 
Acceptance Model หรือ TAM นั้น มีดงัน้ีคือ 
 ภวงัค์ คงคารักษ์ (2554) ศึกษาความคิดเห็นในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศระบบ ERP 
ของบุคลากร บริษทั กสท โทรคมนาคม จ ากดั (มหาชน) พบว่า บุคลากร บริษทั กสท โทรคมนาคม 
จ ากัด (มหาชน) มีความคิดเห็นมากท่ีสุดด้านความปลอดภยั ล าดับต่อมาคือด้านประโยชน์ในการ
ท างาน ดา้นการส่ือสาร ดา้นความสอดคลอ้งเขา้กนัไดต้ามล าดบั ส่วนดา้นท่ีมีความคิดเห็นน้อยท่ีสุด 
คือ ดา้นการให้บริการของศูนยค์อมพิวเตอร์ และพบว่าความคิดเห็นของบุคลากรท่ีมีต่อ ระบบ ERP 
ตามแนวคิดทฤษฎีของ TAM เป็นหลกัในการวิเคราะห์ เน่ืองมาจากเหตุผลทางด้านเทคนิคในเวลา 
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upgrade ระบบ นั้นจะยุ่งยากเป็นอย่างมาก ซ่ึงส่วนใหญ่ตวัผูใ้ช้จะไม่เขา้ใจถึงเหตุผลน้ี อีกทั้ง ผูว้าง
ระบบส่วนใหญ่เป็นคนท่ีมีอายุไม่มากเท่าไรนกั (ประมาณ 25-35 ปี) แต่ผูใ้ช้ระบบโดยเฉพาะอยา่งยิ่ง
เจา้ของกิจการเป็นกลุ่มคนท่ีมีประสบการณ์ท างานสูง หรือเป็นคนท่ีค่อนขา้งมีอายุ  ผูใ้ช้ระบบส่วน
ใหญ่ จึงไม่ค่อยยอมรับความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะจาก ผูว้างระบบและศูนยค์อมพิวเตอร์ เพราะถือ
ว่าตนเองมีความรู้ ความช านาญ และมีประสบการณ์ท่ีมากกว่า จึงท าให้เกิดปัญหาข้ึนบ่อยคร้ัง 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการประชุมหรือการท างาน ซ่ึงจะเห็นได้ จากผลด้านการให้บริการของศูนย์
คอมพิวเตอร์ โดยเฉพาะด้านการฝึกอบรมการใช้งาน ซ่ึงเป็นไปตามแนวคิดทฤษฎีของ TAM 
(Technology Acceptance Model) ท่ีวา่ดว้ยการยอมรับต่อการเปล่ียนแปลงของคน ซ่ึงส่ิงท่ีท าให้คนใน
องคก์ร ยอมรับต่อการเปล่ียนแปลงในเทคโนโลยีนั้นจะตอ้งท าให้บุคคลเหล่านั้นเขา้ใจประโยชน์ของ
การใชแ้ละ ความง่ายต่อการใชง้าน ซ่ึงการประชาสัมพนัธ์และการอบรมบุคลากรเป็นวิธีการท่ีนิยมใช ้
พร้อมควรอธิบายถึงความจ าเป็นขององค์กรท่ีจะตอ้งน าระบบ ERP เขา้มาใช้ และอธิบายถึงความ
จ าเป็นท่ีทางองคก์รจ าเป็นตอ้งเปล่ียนแปลง 
 จากการศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อแนวโน้มในการยอมรับระบบการให้บริการการจองพื้นท่ี
ระวางสินคา้อิเล็กทรอนิกส์หรือ E-Booking ของพนกังานบริษทั K Kingdom จ ากดั ภายใตแ้บบจ าลอง
การยอมรับเทคโนโลยี (Technology Acceptance Model: TAM) ของนวชยั อธิปชาติศิริ (2552) ซ่ึงเป็น
ศึกษาการรับรู้ถึงประโยชน์และการรับรู้ถึงความง่ายในการใช้งานท่ีคาดว่าจะส่งผลต่อทศันคติและ
ความตั้ งใจท่ีจะใช้งาน พบว่า ความตั้ งใจท่ีจะใช้งานระบบ  E-Booking ของพนักงานบริษัท K 
Kingdom จ ากดัเป็นผลสืบเน่ืองมาจากการมีทศันคติท่ีดีและการยอมรับระบบ  E-Booking เป็นผลสืบ
เน่ืองมาจากการรู้ประโยชน์และความง่ายของการใชง้าน 
 นอกจากน้ีจากผลการศึกษาวิจยัของสวิตา ยอดเมือง (2523) เร่ืองแบบจ าลองการยอมรับ
เทคโนโลยี (TAM) กบัเคร่ืองเล่นเพลงดิจิตลั iPod ในประเทศไทย พบวา่การรับรู้ถึงประโยชน์ท่ีไดรั้บ
และการรับรู้ถึงความง่ายในการใช้ iPod มีผลกระทบเชิงบวกต่อทศันคติต่อพฤติกรรมท่ีจะใช้งาน
เทคโนโลยี และการรับรู้ถึงประโยชน์ท่ีไดรั้บทศันคติต่อพฤติกรรมท่ีจะใชง้านเทคโนโลยีมีผลกระทบ
เชิงบวกต่อเจตนาท่ีจะใชเ้ทคโนโลยี รวมทั้งพบวา่เจตนาท่ีจะใชเ้ทคโนโลยีมีผลกระทบเชิงบวกต่อการ
ใชง้าน iPod จริง 
 ส่วนการศึกษาเร่ืองทฤษฎีการกระท าดว้ยเหตุผล หรือ TRA (Theory of Reasoned Action) 
นั้นมีผูศึ้กษาวจิยัเก่ียวขอ้ง ดงัน้ี 
 ธงชัย เป้าเจริญ (2553) ได้ศึกษาปัจจยัท่ีสร้างแรงจูงใจต่อผูบ้ริโภคในการตัดสินใจใช ้
Digital Magazine ในกรุงเทพมหานคร เพื่อให้ทราบถึงความตั้งใจของผูบ้ริโภคต่อการอ่าน Digital 
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Magazine โดยท าการทดสอบเก่ียวกบัปัจจยัแรงจูงใจต่าง ๆ ท่ีมีผลต่อผูบ้ริโภคซ่ึงอา้งอิงจากแนวคิด
ของการวิจยัเชิงจิตวิทยา ไดแ้ก่ทฤษฎีการกระท าดว้ยเหตุผล (Theory of Reasoned Action: TRA) และ
ตัวแบบการยอมรับ เทคโนโลยี  (Technology Acceptance Model: TAM) จากผลการวิ เคราะห์
องค์ประกอบดา้นคุณลกัษณะพบวา่ กลุ่มผูบ้ริโภคส่วนใหญ่ไม่เคยมีประสบการณ์ในการอ่าน Digital 
Magazine มาก่อนแต่มีการยอมรับ Digital Magazine เน่ืองจากการคลอ้ยตามส่ิงอา้งอิง ทศันคติท่ีมีต่อ
เทคโนโลยี การรับรู้ว่า Digital Magazine ง่ายต่อการใช้งาน และการรับรู้ว่า Digital Magazine มี
ประโยชน์ ท าให้มีความตั้งใจในการอ่าน Digital Magazine ซ่ึงสอดคล้องตามกรอบความคิดท่ีได้
ตั้งสมมติฐานไว ้
 Somboon Thanarithiporn (2004) ศึกษาตัวแบบการยอมรับเทคโนโลยี (Technology 
Acceptance Model: TAM) และพบว่ามีผลการยอมรับเทคโนโลยีมือถือจริง โดยยงัได้เปรียบเทียบ
วธีิการเผยแพร่เทคโนโลยโีทรศพัทมื์อถือในประเทศไทยกบัการเผยแพร่เทคโนโลยโีทรศพัทมื์อถือใน
ประเทศเกาหลีใต ้พบว่าการเผยแพร่ของทั้งสองประเทศอยูใ่นระดบัขั้นท่ีมีความแตกต่างกนั โดยใน
ระยะเร่ิมตน้นั้นประเทศไทยใชว้ิธีการโฆษณาผา่นส่ือมวลชนแต่ประเทศเกาหลีใตใ้ชก้ลยทุธ์บุคคลใน
การส่ือสารแบบปากต่อปากระหว่างบุคคล  และในภายหลังนั้ นประเทศไทยจะเน้นจุดขายท่ี
ความสามารถในการพกพา ในขณะท่ีประเทศเกาหลีใตเ้นน้ท่ีประโยชน์ในการใชง้าน  
 SEKINAT OLUMAYOWA MULERO (2012) ศึกษาการตลาดผ่านสังคมเครือข่ายสังคม
ออนไลน์  ห รือ  SNM (Social Network Marketing) ด้วยก ารใช้ แบบการยอม รับ เทคโนโลย ี
(Technology Acceptance Model: TAM) ขององค์กรธุรกิจขนาดเล็ก (SMEs) ในประเทศแอฟริกาใต ้
ผลปรากฏว่าความตั้งใจของผูใ้ช้ท่ีจะใช้การตลาดผ่านสังคมเครือข่ายสังคมออนไลน์เป็นผลจากการ
ยอมรับของผูใ้ช ้และการรับรู้ท่ีมีประโยชน์เป็นปัจจยัท่ีแขง็แกร่งในการพยากรณ์ความตั้งใจของผูใ้ชท่ี้
จะใช ้ 
 ส าหรับงานการศึกษาวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัความสัมพนัธ์ระหวา่งเจตคติหรือทศันคติและการ
ยอมรับนั้น  
 ชาญ กล่ินซ้อน (2550) ไดศึ้กษาเร่ือง “การศึกษาเจตคติและพฤติกรรมการใชส่ื้อเทคโนโลยี
สารสนเทศทางการศึกษาเพื่อการเรียนรู้ดว้ยตนเองของนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี มหาวิทยาลยัคริส
เตียน” พบว่านักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยคริสเตียนเจตคติต่อการใช้ส่ือเทคโนโลยี
สารสนเทศทางการศึกษาเพื่อการเรียนรู้ด้วยตนเองอยู่ในระดบัมากส่งผลใช้มีพฤติกรรมการใช้ส่ือ
เทคโนโลยสีารสนเทศทางการศึกษาเพื่อการเรียนรู้ดว้ยตนเองอยูใ่นระดบัปานกลาง โดยการมีเพศและ
คณะวิชาแตกต่างกนัส่งผลไม่ต่างกนัต่อระดบัเจตคติ แต่ระดบัชั้นปีท่ีต่างกนัส่งผลต่อเจตคติท่ีต่างกนั 
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และในส่วนของพฤติกรรมการใชส่ื้อเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษาเพื่อการเรียนรู้ดว้ยตนเองนั้น
เพศต่างกนัส่งผลต่อพฤติกรรมไม่ต่างกัน แต่ระดับชั้นปีท่ีแตกต่างและคณะวิชาท่ีต่างกนัส่งผลต่อ
พฤติกรรมการใชส่ื้อเทคโนโลยสีารสนเทศทางการศึกษาเพื่อการเรียนรู้ดว้ยตนเองต่างกนั  
 ในเร่ืองของงานศึกษาวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัความสัมพนัธ์ระหวา่งเจตคติ การคลอ้ยตามกลุ่ม
อา้งอิง การรับรู้นั้น  
 ณัฏฐณิชา กอมณี (2549) ไดศึ้กษาความสัมพนัธ์ระหว่างเจตคติ การคลอ้ยตามกลุ่มอา้งอิง 
การรับรู้การควบคุมพฤติกรรม กบัความตั้งใจสวมหมวกนิรภยัขณะขบัข่ีรถจกัรยานยนตข์องนกัศึกษา
มหาวิทยาลยัของรัฐในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนล่างประเทศไทย พบว่า นกัศึกษามีเจตคติและ
การรับรู้การควบคุมพฤติกรรมอยูใ่นระดบัปานกลาง แต่มีการคลอ้ยตามกลุ่มอา้งอิงอยูใ่นระดบัสูงและ
มีความตั้งใจสวมหมวกนิรภยัขณะขบัข่ีรถจกัรยานยนต์อยูใ่นระดบัสูง จึงสรุปไดว้า่เจตคติ การคลอ้ย
ตามกลุ่มอา้งอิง และการรับรู้การควบคุมพฤติกรรมสามารถใช้ร่วมกนัในการท านายความตั้งใจต่อ
ความตั้ งใจสวมหมวกนิรภัยขณะขับข่ีรถจักรยานยนต์ของนักศึกษามหาวิทยาลัยของรัฐในภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือตอนล่าง  
 มนชิดา ทองกอ้น (2546) ศึกษาเจตคติและการคลอ้ยตามกลุ่มอา้งอิงกบัความตั้งใจในการ
ใชผ้ลิตภณัฑ์เพื่อส่ิงแวดลอ้มของนกัศึกษามหาวิทยาลยัหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ผลการวิจยัสามารถ
สรุปไดด้งัน้ี กลุ่มตวัอยา่งมีความตั้งใจในการใชผ้ลิตภณัฑ์เพื่อส่ิงแวดลอ้มในระดบัค่อนขา้งมาก ซ่ึง
เป็นผลมาจากเจตคติของการมีสุขภาพท่ีดีควบคู่ไปกบัการรักษาส่ิงแวดล้อมและการคล้อยตามกลุ่ม
อา้งอิงของกลุ่มตวัอยา่ง  



บทที ่3 
วธีิด ำเนินกำรวจิยั 

 
วิธีด ำเนินกำรวิจยั เป็นกำรน ำเสนอวิธีกำรศึกษำซ่ึงประกอบด้วยสมมติฐำนกำรศึกษำ

ประชำกร เคร่ืองมือท่ีใช้ในกำรวิจัย กำรเก็บรวบรวมข้อมูลจำกแบบสอบถำมผูใ้ช้งำนและแบบ
สัมภำษณ์ผูบ้ริหำรเพื่อใชว้ิเครำะห์ “กำรยอมรับกำรใชซ้อฟทแ์วร์ คิว เอ ดี เอ็นเตอร์ไพรซ์ แอฟพลิเคชนั” 
ของบริษทั ที.ซี.เอช. ซูมิโนะเอะ จ ำกดั ผูศึ้กษำมีขั้นตอนกำรด ำเนินกำรดงัต่อไปน้ีคือ 

3.1 ประชำกรและกลุ่มตวัอยำ่ง 
3.2 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นกำรวจิยั 
3.3 กำรเก็บรวบรวมขอ้มูล 
3.4 วธีิกำรวเิครำะห์ขอ้มูล 

 

3.1. ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง  
 ประชำกร (Population) และกลุ่มตวัอยำ่งในกำรศึกษำ เป็นพนกังำน บริษทั ที ซี เอช ซูมิ
โนะเอะ จ ำกดั มีจ  ำนวนพนกังำนทั้งหมด 250 คน และเป็นผูใ้ช้งำนระบบ คิว เอ ดี เอ็นเตอร์ไพรซ์ 
แอฟพลิเคชนั จ ำนวน 80 คน ประกอบดว้ยกลุ่มงำน หน่วยบญัชี หน่วยจดัซ้ือจดัจำ้ง หน่วยงำนผลิต 
หน่วยกำรประกนัคุณภำพ หน่วยงำนรักษำระบบ หน่วยงำนพฒันำและออกแบบ และหน่วยงำน
พฒันำบุคคลำกรผูว้ิจยัจึงไดก้ ำหนดกลุ่มตวัอย่ำงในกำรวิจยัคร้ังน้ีให้เป็นผูใ้ช้งำนระบบ คิว เอ ดี 
เอ็นเตอร์ไพรซ์ แอฟพลิเคชนั ทั้งหมด คือเป็นจ ำนวน 80 คน โดยกลุ่มตวัอย่ำงท่ีใช้กบักลุ่มตวัอย่ำง 
ดงัน้ี แผนกกำรตลำดและขำย จ ำนวน 14 คน แผนกผลิต จ ำนวน 19 คน แผนกบญัชี 13 คน แผนก
ควบคุมกำรผลิต  จ ำนวน 34 คน ซ่ึงคิดเป็นร้อยละ 100 ของกลุ่มผูใ้ช้งำนระบบซอฟท์แวร์ คิว เอ ดี  
เอน็เตอร์ไพรซ์ แอฟพลิเคชนั ของ บริษทั ที.ซี.เอช. ซูมิโนะเอะ จ ำกดั 

ตัวแปรทีศึ่กษำ 
ตวัแปรท่ีใชใ้นกำรศึกษำคร้ังน้ี มีดงัน้ี  
1. ตวัแปรตน้ ไดแ้ก่ ขอ้มูลทำงประชำกรศำสตร์และกำรคลอ้ยตำมกลุ่มอำ้งอิง 

2. ตวัแปรตำม ไดแ้ก่ กำรรับรู้ควำมง่ำยต่อกำรใชซ้อฟทแ์วร์ คิว เอ ดี เอน็เตอร์ไพรซ์ แอฟ
พลิเคชนั กำรรับรู้ เจตคติต่อกำรใชซ้อฟทแ์วร์ คิว เอ ดี เอน็เตอร์ไพรซ์ แอฟพลิเคชนั และกำรรับรู้
ประโยชน์ซอฟทแ์วร์ คิว เอ ดี เอ็นเตอร์ไพรซ์ แอฟพลิเคชนั 
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3.2. เคร่ืองมือทีใ่ช้ในกำรวจิัย 
 กำรศึกษำคร้ังน้ีได้ใช้เคร่ืองมือ คือ แบบสอบถำม ซ่ึงจะเป็นเคร่ืองมือในกำรเก็บรวบรวม
ขอ้มูลเพื่อวิเครำะห์รำยละเอียด โดยสร้ำงแบบสอบถำม ประกอบดว้ยค ำถำมปลำยปิด อนัประกอบดว้ย
ชุดค ำถำม 2 ส่วน คือ 
 ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไปเก่ียวกบัผูต้อบแบบสอบถำมเก่ียวกบัขอ้มูลส่วนบุคคล มีจ ำนวน 6 ขอ้ 
ประกอบดว้ย เพศ อำย ุกำรศึกษำสูงสุด แผนกงำน ระดบัต ำแหน่งงำน และอำยงุำนในสำยงำน 
 ส่วนท่ี 2 กำรรับรู้ควำมง่ำย กำรรับรู้ประโยชน์ เจตคติ และกำรคลอ้ยตำมกลุ่มของพนกังำน
กลุ่มตวัอยำ่งท่ีมีต่อระบบซอฟทแ์วร์ คิว เอ ดี เอ็นเตอร์ไพรซ์ แอฟพลิเคชนั มีจ ำนวน 20 ขอ้ 4 หมวด 
คือ  

ก. กำรรับรู้ประโยชน์ (Perceived Usefulness) ซอฟทแ์วร์ จ ำนวน 6 ขอ้ 
ข. กำรรับรู้ควำมง่ำยต่อกำรใช ้(Perceived Ease of Use) ซอฟทแ์วร์ จ ำนวน 6 ขอ้ 
ค. เจตคติ (Attitude) ต่อซอฟทแ์วร์ จ  ำนวน 3 ขอ้ 
ง. กำรคลอ้ยตำมกลุ่มอำ้งอิง (Normative Beliefs) จ ำนวน 6 ขอ้  

 ลักษณะของแบบสอบถำมเป็นแบบปลำยปิด มีลักษณะเป็น Interval Rating Scale โดย
ผูต้อบแบบสอบถำมเลือกตอบไดเ้พียงค ำตอบเดียว ตำมเกณฑ์ท่ีก ำหนดค่ำน ้ ำหนักของกำรประเมิน
ทั้งหมด 7 ระดบั ดงัน้ี 

คะแนน ระดบัน ้ำหนกั 
1 ไม่เห็นดว้ยอยำ่งยิง่ 
2 ไม่เห็นดว้ย 
3 ค่อนขำ้งไม่เห็นดว้ย 
4 เฉยๆ ไม่มีควำมคิดเห็น 
5 ค่อนขำ้งเห็นดว้ย 
6 เห็นดว้ย 
7 เห็นดว้ยอยำ่งยิง่ 

  



39 

กำรสร้ำงและตรวจสอบคุณภำพเคร่ืองมือ 
   แบบสอบถำมท่ีใชใ้นกำรเก็บขอ้มูล ผูศึ้กษำไดส้ร้ำงข้ึนเอง มีขั้นตอนกำรสร้ำง ดงัน้ี 

1. ศึกษำกรอบแนวคิด ทฤษฏี และงำนวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง ในเร่ือง กำรยอมรับกำรใชง้ำนระบบ
กำรวำงแผนทรัพยำกรองค์กร จำกนั้นน ำมำก ำหนดกรอบแนวคิดท่ีจะใช้ในกำรศึกษำวิจยั โดยมีกำร
ก ำหนดนิยำม และใชเ้ป็นแนวทำงในกำรสร้ำงแบบสอบถำมเพื่อใหส้อดคลอ้งกนั 

2. สร้ำงแบบสอบถำมเก่ียวกบัขอ้มูลส่วนบุคคล และกำรรับรู้ควำมง่ำย กำรรับรู้ประโยชน์ 
เจตคติ และกำรคลอ้ยตำมกลุ่มผูใ้ช้งำนระบบซอฟท์แวร์ และตรวจสอบเน้ือหำของแบบสอบถำมถึง
ควำมเหมำะสมและครอบคลุมวตัถุประสงค์ จำกนั้นน ำเสนอต่ออำจำรยท่ี์ปรึกษำ แลว้น ำค ำแนะน ำมำ
ปรับปรุงแบบสอบถำม 

3. น ำแบบสอบถำมท่ีไดไ้ปทดลองใชก้บักลุ่มตวัอยำ่ง 30 ชุด เพื่อหำคุณภำพของเคร่ืองมือท่ี
จะใช้ส ำหรับเก็บขอ้มูล โดยหำค่ำควำมเช่ือมัน่ (Reliability) ของแบบสอบถำม โดยวดัจำกค่ำของ 
Cornbrash’s Alpha 

ส ำหรับควำมน่ำเช่ือถือของเคร่ืองมือนั้น ท ำโดยกำรน ำแบบสอบถำมท่ีออกแบบเสร็จ
เรียบร้อยแล้ว ให้ท่ีประชุมกลุ่มเจำะจงผูเ้ช่ียวชำญพิจำรณำให้ควำมเห็นและข้อเสนอแนะต่อร่ำง
แบบสอบถำม จำกนั้นจึงน ำร่ำงแบบสอบถำมไปทดสอบ โดยเลือกท ำกำรทดสอบกบักลุ่มตวัอยำ่งท่ีมี
ลกัษณะคลำ้ยคลึงกบักลุ่มตวัอยำ่งและประชำกรจริง แลว้น ำแบบสอบถำมมำพิจำรณำร่วมกบัอำจำรย์
ท่ีปรึกษำวิทยำนิพนธ์ ถึงควำมถูกตอ้ง เหมำะสม กำรส่ือควำมหมำยของค ำถำมท่ีตอ้งกำรสอบถำมได้
อยำ่งถูกตอ้ง แลว้จึงน ำแบบสอบถำมไปใช้กบักลุ่มตวัอยำ่งต่อไป โดยท ำกำรทดสอบค่ำควำมเช่ือถือ
ได ้(Reliability) แลว้ไดผ้ลกำรทดสอบเป็น 0.847  
 

3.3 กำรเกบ็รวบรวมข้อมูล 
ในกำรเก็บรวบรวมขอ้มูล ผูศึ้กษำไดท้  ำกำรเก็บรวบรวมแบบสอบถำมจำกผูใ้ช้งำนระบบ

ซอฟต์แวร์ คิว เอ ดี เอ็นเตอร์ไพรซ์ แอฟพลิเคชนั ดว้ยตนเอง จ ำนวน 80 ชุด ซ่ึงกำรวิเครำะห์ขอ้มูล
ส ำหรับกำรวิจยัคร้ังน้ีแบ่งกำรวิเครำะห์ออกเป็น 2 ส่วน คือ ขอ้มูลเก่ียวกบับุคคลท่ีตอบแบบสอบถำม 
และกำรรับรู้ควำมง่ำย กำรรับรู้ประโยชน์ เจตคติ และกำรคล้อยตำมกลุ่มของพนักงำนเร่ืองกำรใช้
ระบบซอฟตแ์วร์ คิว เอ ดี เอน็เตอร์ไพรซ์ แอฟพลิเคชนั ดงัน้ี 

3.3.1  ผูศ้ึกษำด ำเนินกำรเก็บรวบรวมขอ้มูลโดยขอหนงัสือจำกมหำวิทยำลยัเทคโนโลยี
รำชมงคลธัญบุรี เพื ่อขอควำมอนุเครำะห์ไปยงั  บริษทั ที.ซี.เอช. ซูมิโนะเอะ จ ำกดั เพื ่อแจก
แบบสอบถำมไปยงักลุ่มตวัอยำ่งโดยผูศึ้กษำด ำเนินกำรประสำนงำนกบัผูบ้ริหำรของหน่วยงำนและ
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น ำแบบสอบถำมไปแจกกบัผูต้อบแบบสอบถำมดว้ยตนเองตั้งแต่วนัที่ 13 - 17 มกรำคม พ.ศ. 2557 
เป็นระยะเวลำ 5 วนั 

3.3.2  ประสำนงำนกับหน่วยงำนท่ีตอบแบบสอบถำมให้รวบรวมแบบสอบถำม โดยผู ้
ศึกษำไปเก็บแบบสอบถำมจำกหน่วยงำนดว้ยตวัเองและตรวจนบัจ ำนวน ตรวจสอบควำมถูกตอ้งของ
แบบสอบถำม 

3.3.3  ผูศึ้กษำน ำแบบสอบถำมท่ีไดรั้บกลบัคืน เพื่อวเิครำะห์ดว้ยวธีิกำรทำงสถิติต่อไป 

 

3.4 วธิกีำรวเิครำะห์ข้อมูล 
 ผูศึ้กษำจะใช้กำรวิเครำะห์ขอ้มูลและกำรแปลผล ผ่ำนค่ำไคก ำลงัสอง (Chi-Square) และ 
สัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ (Correlation) และใช้สมกำรถดถอยแบบพหุคูณ (Multiple Regression) ใน
กำรวเิครำะห์ตวัแปร ซ่ึงกำรวเิครำะห์ขอ้มูลมีล ำดบัขั้นตอนดงัต่อไปน้ี 

1. ตรวจสอบขอ้มูล (Editing) โดยตรวจสอบควำมถูกตอ้งสมบูรณ์ของแบบสอบถำม 
2. กำรลงรหสั (Coding) โดยกำรน ำแบบสอบถำมท่ีตรวจสอบแลว้มำลงรหสัตำมท่ีก ำหนด

ไว ้และตรวจสอบควำมถูกตอ้งของขอ้มูลอีกคร้ัง 
3. กำรประมวลผลขอ้มูล (Evaluation) โดยกำรน ำขอ้มูลท่ีไดมี้กำรลงรหสัไวแ้ลว้มำท ำกำร

บนัทึกและประมวลผลดว้ยโปรแกรมส ำเร็จรูปท่ีใชท้ำงสถิติ 
 สถิติทีใ่ช้ในกำรวเิครำะห์ข้อมูล 
 ในกำรวเิครำะห์คร้ังน้ีจะใชส้ถิติในกำรวเิครำะห์ 2 ประเภท คือ 
 1. สถิติเชิงพรรณนำ (Descriptive Statistics) เพื่ออธิบำยลกัษณะกลุ่มตวัอย่ำงท่ีเป็นระดบั
ควำมน่ำเช่ือถือ รำยงำนค่ำควำมถ่ี ค่ำเฉล่ีย ค่ำร้อยละ และส่วนเบ่ียงเบนมำตรฐำน  
 2. สถิติเชิงอนุมำน (Inferential Statistics) เพื่อทดสอบสมมติฐำน โดยในกำรทดสอบ
สมมติฐำนควำมสัมพนัธ์โดยใช้ค่ำสถิติ กำรวิเครำะห์ควำมแตกต่ำงใช้กำรทดสอบ 𝑥2 กำรวิเครำะห์
ควำมแปรปรวนทำงเดียว One-way Analysis of Variance (One-Way ANOVA) กำรแปลผล ผ่ำนค่ำ
ไคก ำลงัสอง (Chi-square) และ สัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ (Correlation) และใช้สมกำรถดถอยแบบ
พหุคูณ (Multiple Regression) ในกำรวิเครำะห์ตัวแปร ส ำหรับกำรวิเครำะห์ข้อมูลใช้โปรแกรม
ส ำเร็จรูปเพื่อกำรวเิครำะห์ทำงสถิติ 



บทที ่ 4 
ผลการวเิคราะห์ 

 
การศึกษาการยอมรับการใช้ซอฟตแ์วร์ คิว เอ ดี เอ็นเตอร์ไพรซ์ แอฟพลิเคชนั โดยมีตวัแปร

ภายนอกท่ีมีอิทธิพลต่อการรับรู้แตกต่างกนั มีจ านวนแบบสอบถามทั้งส้ิน 80 ชุด โดยใชแ้บบสอบถาม
เป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล ซ่ึงมีเน้ือหาเก่ียวกับขอ้มูลทัว่ไป ระดับการยอมรับ ข้อมูล
เก่ียวกับการรับรู้ด้านประโยชน์และง่ายต่อการใช้งาน ผูศึ้กษาได้แบ่งการวิเคราะห์และการแปล
ความหมายของขอ้มูลในรูปตาราง ดงัน้ี 

สัญลกัษณ์ทีใ่ช้ในการวจัิย  
  n แทน จ านวนกลุ่มประชากร 

  แทน ค่าเฉล่ีย 
 M.S. แทน ค่าเฉล่ียของผลบวกก าลงัสองของคะแนน (Mean of Squares) 
 β แทน ค่าการทดสอบความเป็นอิสระต่อกนั (Chi-Square) 
 t แทน ค่าท่ีใชใ้นการพิจารณา t - Distribution 
 F แทน ค่าท่ีใชใ้นการพิจารณา F - Distribution 
  แทน ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  
 Df. แทน ชั้นความเป็นอิสระ (Degree of Freedom) 
 Sig. แทน ค่าความน่าจะเป็นส าหรับบอกนยัส าคญัทางสถิติ 
 LSD แทน ค่าผลต่อนยัส าคญัท่ีค านวณได ้
 SS แทน ผลบวกก าลงัสองของคะแนน (Sum of Squares) 
 *  แทน ความมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
      **  แทน ความมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 
 

4.1 การน าเสนอผลการวเิคราะห์ข้อมูล 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลได้จากผู ้ตอบแบบสอบถามจ านวน 80 คน โดยแบ่งการน าเสนอ

ออกเป็น 4 ส่วน ดงัน้ี 
ส่วนท่ี 1 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลทัว่ไปเก่ียวกบัลกัษณะทางประชากรศาสตร์ โดยใช้สถิติเชิง

พรรณนา ไดแ้ก่ ความถ่ี และร้อยละ    
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ส่วนท่ี 2 ผลการวิเคราะห์ค่าเฉล่ียเลขคณิต ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ขอ้มูลเก่ียวกบัการรับรู้
ความง่าย การรับรู้ประโยชน์ เจตคติ และการคลอ้ยตามกลุ่มของพนกังานเร่ืองการใชร้ะบบซอฟตแ์วร์ 
คิว เอ ดี เอน็เตอร์ไพรซ์ แอฟพลิเคชนั เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัขอ้มูลส่วนบุคคล 

ส่วนท่ี 3 ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลเพื่อทดสอบสมมติฐาน 
ส่วนท่ี 4 น าผลการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ ขอ้มูลเก่ียวกบัการรับรู้ความง่าย 

การรับรู้ประโยชน์ เจตคติ และการคลอ้ยตามกลุ่มของพนกังานเร่ืองการใชร้ะบบซอฟต์แวร์ คิว เอ ดี 
เอน็เตอร์ไพรซ์ แอฟพลิเคชนั มาสรุปผล 
 

4.2 ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 
  ส่วนที ่ 1  :  ผลการวเิคราะห์เกีย่วกบัข้อมูลทัว่ไปด้านประชากรศาสตร์ 

 

ตารางที ่ 4.1 แสดงจ านวน (ความถ่ี) และร้อยละเก่ียวกบัขอ้มูลทัว่ไปดา้นประชากรศาสตร์ของกลุ่ม  
ตวัอยา่งจ าแนกตามเพศ 
เพศ จ านวน (ความถ่ี) ร้อยละ 

ชาย 
หญิง 

35 
45 

43.80 
56.20 

รวม 80 100.00 

จากตารางท่ี  4.1 แสดงให้เห็นถึงผลการวิเคราะห์ขอ้มูลทัว่ไปด้านประชากรศาสตร์ของ
ผูต้อบแบบสอบถามท่ีใช้เป็นกลุ่มประชากรในคร้ังน้ีจ านวน 80 คน พบว่ากลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็น
เพศหญิง มีจ านวน 45 คน คิดเป็นร้อยละ 56.20 และเป็นเพศชาย มีจ านวน 35 คน คิดเป็นร้อยละ 43.80 
 

ตารางที ่ 4.2 แสดงจ านวน (ความถ่ี) และร้อยละเก่ียวกบัขอ้มูลทัว่ไปดา้นประชากรศาสตร์ของกลุ่ม
ประชากรจ าแนกตามอาย ุ
อาย ุ จ านวน (ความถ่ี) ร้อยละ 

ต ่ากวา่หรือเท่ากบั 20 ปี 
21 – 30 ปี 
31 – 40 ปี 
41 ปีข้ึนไป 

1 
14 
46 
19 

1.20 
17.50 
57.50 
23.80 

รวม 80 100.00 
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จากตารางท่ี  4.2  แสดงให้เห็นถึงผลการวิเคราะห์ขอ้มูลทัว่ไปดา้นประชากรศาสตร์ของ
ผูต้อบแบบสอบถามท่ีใชเ้ป็นกลุ่มประชากรในคร้ังน้ี  จ  าแนกตามอายุ  พบวา่กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มี
อายรุะหวา่ง  31 - 40 ปี  มีจ  านวน 46 คน คิดเป็นร้อยละ 57.50 รองลงมาคือ อายุ 41 ปีข้ึนไป  มีจ  านวน 
19 คน คิดเป็นร้อยละ 23.80 อายุต  ่ากว่า 21-30 ปี  มีจ  านวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 17.50  และต ่ากว่า
หรือเท่ากบั 20 ปี มีจ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 1.20 
 
ตารางที ่ 4.3 แสดงจ านวน (ความถ่ี) และร้อยละเก่ียวกบัขอ้มูลทัว่ไปดา้นประชากรศาสตร์ของกลุ่ม

ประชากรจ าแนกตามระดบัการศึกษา 
ระดบัการศึกษา จ านวน (ความถ่ี) ร้อยละ 

มธัยมศึกษา/ปวช 
อนุปริญญา/ปวส 
ปริญญาตรี 
ปริญญาโท 

16 
10 
47 
7 

20.00 
12.50 
58.80 
8.80 

รวม 80 100.00 
จากตารางท่ี  4.3  แสดงให้เห็นถึงผลการวิเคราะห์ขอ้มูลทัว่ไปดา้นประชากรศาสตร์ของ

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีใชเ้ป็นกลุ่มประชากรในคร้ังน้ี  จ  าแนกตามระดบัการศึกษา พบวา่กลุ่มตวัอยา่ง
ส่วนใหญ่มีระดบัการศึกษาระดบัปริญญาตรี  มีจ  านวน 47 คน  คิดเป็นร้อยละ 58.80  รองลงมาคือ  ระดบั
มธัยมศึกษา/ปวช. มีจ านวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 20.00 ระดบัอนุปริญญา/ปวส. มีจ านวน 10 คน  คิดเป็น
ร้อยละ 12.50 และระดบัปริญญาโท มีจ านวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 8.80 
 
ตารางที ่ 4.4 แสดงจ านวน (ความถ่ี) และร้อยละเก่ียวกบัขอ้มูลทัว่ไปดา้นประชากรศาสตร์ของกลุ่ม

ประชากรจ าแนกตามแผนก 
แผนก จ านวน (ความถ่ี) ร้อยละ 

แผนกการตลาดและการขาย 
แผนกผลิต 
แผนกบญัชี 
แผนกควบคุมการผลิต 

14 
19 
13 
34 

17.50 
23.80 
16.20 
42.50 

รวม 80 100.00 
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จากตารางท่ี  4.4 แสดงให้เห็นถึงผลการวิเคราะห์ขอ้มูลทัว่ไปด้านประชากรศาสตร์ของ
ผูต้อบแบบสอบถามท่ีใช้เป็นกลุ่มประชากรในคร้ังน้ี  จ  าแนกตามแผนก พบว่ากลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่
แผนกควบคุมการผลิต มีจ านวน 34 คน  คิดเป็นร้อยละ 42.50  รองลงมาคือ  แผนกผลิตมีจ านวน 19 คน 
คิดเป็นร้อยละ 23.80 แผนกการตลาดและการขาย มีจ านวน 14  คน  คิดเป็นร้อยละ 17.50 และแผนก
บญัชี มีจ านวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 16.20 
 
ตารางที ่ 4.5 แสดงจ านวน (ความถ่ี) และร้อยละเก่ียวกบัขอ้มูลทัว่ไปดา้นประชากรศาสตร์ของกลุ่ม

ประชากรจ าแนกตามระดบัต าแหน่งงาน 
ต าแหน่งงาน จ านวน (ความถ่ี) ร้อยละ 

ผูป้ฏิบติังาน 
หวัหนา้งานหรือส่วนงาน 
หวัหนา้แผนก 

42 
23 
15 

52.50 
28.70 
18.80 

รวม 80 100.00 
จากตารางท่ี  4.5 แสดงให้เห็นถึงผลการวิเคราะห์ขอ้มูลทัว่ไปด้านประชากรศาสตร์ของ

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีใช้เป็นกลุ่มประชากรในคร้ังน้ี  จ  าแนกตามระดับต าแหน่งงาน พบว่ากลุ่ม
ประชากรส่วนใหญ่ระดับผูป้ฏิบัติงาน มีจ านวน 42 คน คิดเป็นร้อยละ 52.50 รองลงมาคือ ระดับ
หัวหน้างานหรือส่วนงาน มีจ านวน 23 คน คิดเป็นร้อยละ 28.70  และ ระดบัหัวหน้าแผนก มีจ านวน 
15 คน คิดเป็นร้อยละ 18.80 ตามล าดบั 
 
ตารางที ่ 4.6 แสดงจ านวน (ความถ่ี) และร้อยละเก่ียวกบัขอ้มูลทัว่ไปดา้นประชากรศาสตร์ของกลุ่ม

ประชากรจ าแนกตามอายงุาน 
ประสบการณ์ จ านวน (ความถ่ี) ร้อยละ 

0 -  1  ปี 
1 – 5  ปี 
5 – 10  ปี 
10 ปีข้ึนไป 

34 
11 
11 
24 

42.40 
13.80 
13.80 
30.00 

รวม 80 100.00 
จากตารางท่ี 4.6 แสดงให้เห็นถึงผลการวิเคราะห์ข้อมูลทัว่ไปด้านประชากรศาสตร์ของ

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีใช้เป็นกลุ่มประชากรในคร้ังน้ี  จ  าแนกตามอายุงาน  พบวา่กลุ่มประชากรส่วน
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ใหญ่มีอายุงานในการท างานระหว่าง 0 - 1 ปี  มีจ  านวน 34 คน คิดเป็นร้อยละ 42.20 รองลงมาคือ มี
ประสบการณ์ในการท างานระหว่าง 10 ปีข้ึนไป  มีจ  านวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ  30.00 อายุงานใน
การท างานระหวา่ง 5 - 10 ปี  มีจ  านวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 13.80  และอายงุานในการท างานระหวา่ง 
1 - 5  ปี  มีจ  านวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 13.80 ตามล าดบั 
 ส่วนที่ 2 ผลการวเิคราะห์ค่าเฉลีย่เลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ข้อมูลเกี่ยวกับการรับรู้
ความง่าย การรับรู้ประโยชน์ เจตคติ และการคล้อยตามกลุ่มของพนักงานเร่ืองการใช้ระบบซอฟต์แวร์ 
คิว เอ ดี เอน็เตอร์ไพรซ์ แอฟพลเิคชัน เป็นแบบสอบถามเกีย่วกบัข้อมูลส่วนบุคคล 

จากตารางท่ี 4.7 (หน้า 46) แสดงค่าเฉล่ียเลขคณิต และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน ของกลุ่ม
ตวัอยา่งจ าแนกตามการรับรู้ประโยชน์  มีค่าเฉล่ียรวมจดัอยูใ่นระดบัค่อนขา้งเห็นดว้ย  โดยท่ีเม่ือน า
ระบบมาใชใ้นการท างาน  ท าให้งานส าเร็จไดเ้ร็วกวา่เดิม  พบวา่มีค่าเฉล่ีย  4.62 ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน  
1.46 จดัอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด เป็นอนัดบัหน่ึง  รองลงมาคือเม่ือน าระบบมาใชช่้วยท าใหเ้กิดพฒันางาน
ให้มีคุณภาพเพิ่มข้ึน พบว่ามีค่าเฉล่ีย 4.51 ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 1.47 การน าระบบ มาใช้ส่งเสริมให้
ได้ผลงานเพิ่มข้ึน  พบว่ามีค่าเฉล่ีย 4.49 ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 1.29 โดยท่ีระบบมีประโยชน์ในการ
ท างาน พบว่ามีค่าเฉล่ีย 4.46 ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 1.48 การน าระบบมาใช้ช่วยให้เกิดผลการท างาน
ท่ีมากข้ึนจากเดิม พบว่ามีค่าเฉล่ีย 4.40 ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 1.36  และน้อยท่ีสุดคือ การน าระบบ
จดัการเอกสารอิเล็กทรอนิคส์ มาใชท้  าใหง้านท่ีท าง่าย พบวา่มีค่าเฉล่ีย 4.38 ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 1.45 
 จากตารางท่ี 4.8 (หน้า 47) แสดงค่าเฉล่ียเลขคณิต และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน ของกลุ่ม
ตวัอยา่งจ าแนกตามการรับรู้ความง่าย มีค่าเฉล่ียรวมจดัอยูใ่นระดบัค่อนขา้งเห็นดว้ย โดยท่ีในฉนัเขา้ใจ
วธีิการใชง้านระบบซอฟตแ์วร์คิวเอดีเป็นอยา่งดี พบวา่มีค่าเฉล่ีย 4.55 ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 1.33 การ
เรียนรู้วิธีการใช้ระบบซอฟต์แวร์คิวเอดีนั้นง่าย พบว่ามีค่าเฉล่ีย 4.55 ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 1.55 ฉัน
แทบไม่เกิดความสับสนใด ๆ เลยเม่ือฉนัใชร้ะบบซอฟตแ์วร์คิว เอ ดี พบวา่มีค่าเฉล่ีย 3.37 ค่าเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 1.30 และนอ้ยท่ีสุดคือ ระบบซอฟตแ์วร์คิวเอดีไม่เคยเป็นสาเหตุของความหงุดหงิดใจใด ๆ 
ของฉนัเลย พบวา่มีค่าเฉล่ีย 3.45 ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 1.27 และในระดบัเฉย ๆ ไม่ออกความคิดเห็น 
โดยรวมนั้น ฉนัคิดว่าซอฟตแ์วร์ คิว เอ ดี เป็นซอฟตแ์วร์ท่ีใชง้านง่าย พบวา่ค่าเฉล่ีย 4.24 ค่าเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 1.34 และฉนัแทบไม่เคยท างานผดิพลาดเลยเม่ือใชร้ะบบซอฟตแ์วร์ คิว เอ ดี พบวา่มีค่าเฉล่ีย  
3.65 ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน  1.23   
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ตารางที ่ 4.7     แสดงค่าเฉล่ียเลขคณิต และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ของกลุ่มประชากรจ าแนกตามการรับรู้ประโยชน์ (Perceived usefulness) ซอฟตแ์วร์ 
การรับรู้ประโยชน์ 
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ระดบัการประเมิน 

  แปลผล อนัดบั 

1.ซอฟตแ์วร์คิวเอดีท าใหฉ้นัท างานได้
เร็วข้ึน 
2.ซอฟตแ์วร์คิวเอดีช่วยใหคุ้ณภาพการ
ท างานของฉนัดีข้ึน 
3.ซอฟตแ์วร์คิวเอดีช่วยในการปรับปรุง
ประสิทธิภาพของผลงานของฉนั 
4.ซอฟตแ์วร์คิวเอดีท าใหฉ้นัสามารถ
ควบคุมงานของฉนัไดม้ากข้ึน 
5.ซอฟตแ์วร์คิวเอดีช่วยใหก้ารท างาน
ของฉนัง่ายข้ึน 
6.ซอฟตแ์วร์คิวเอดีช่วยเพิ่ม
ประสิทธิภาพการท างานของฉนั 

จ านวน 
ร้อยละ 
จ านวน 
ร้อยละ 
จ านวน 
ร้อยละ 
จ านวน 
ร้อยละ 
จ านวน 
ร้อยละ 
จ านวน 
ร้อยละ 

2 
2.5
3 

3.8 
2 
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1 

1.2 
3 

3.8 
4 

5.0 
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8.8 
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7 
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5 
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7 
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5 

6.2 

7 
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7 

8.8 
7 

8.8 
12 

15.0 
7 

8.8 
8 

8.8 

14 
17.5 
21 

26.2 
26 
3.5 
18 

22.5 
21 

26.2 
24 

30.0 

27 
33.8 
23 

28.8 
20 

25.5 
27 

33.8 
23 

28.8 
24 

30.0 

19 
23.8 
14 

17.5 
15 

18.8 
14 

17.5 
13 

16.2 
9 

11.2 

4 
5 
6 

7.5 
3 

3.8 
3 

3.8 
6 

7.5 
6 

7.5 

4.62 
 

4.51 
 

4.40 
 

4.49 
 

4.46 
 

4.38 

1.46 
 

1.47 
 

1.37 
 

1.29 
 

1.48 
 

1.45 

ค่อนขา้งเห็นดว้ย 
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ค่อนขา้งเห็นดว้ย 

1 
 

2 
 

5 
 

3 
 

4 
 

6 
 

                                                            เฉล่ียรวม 4.46      1.42    
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ตารางที ่ 4.8    แสดงค่าเฉล่ียเลขคณิต และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ของกลุ่มประชากรจ าแนกตามการรับรู้ความง่ายต่อการใชซ้อฟตแ์วร์ 
การรับรู้ความง่าย 
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ระดบัการประเมิน 
  แปลผล อนั

ดบั 

1.ฉนัเขา้ใจวธีิการใชง้านระบบ
ซอฟตแ์วร์คิวเอดีเป็นอยา่งดี 
2.โดยรวมนั้น ฉนัคิดวา่ซอฟตแ์วร์คิว
เอดีเป็นซอฟตแ์วร์ท่ีใชง้านง่าย 
3.การเรียนรู้วธีิการใชร้ะบบ
ซอฟตแ์วร์คิวเอดีนั้นง่าย 
4.ฉนัแทบไม่เคยเกิดความสับสนใด ๆ
เลยเม่ือฉนัใชร้ะบบซอฟตแ์วร์คิวเอดี 
5.ฉนัแทบไม่เคยท างานผิดพลาดเลย
เม่ือใชร้ะบบซอฟตแ์วร์คิวเอดี 
6.ระบบซอฟตแ์วร์คิวเอดีไม่เคยเป็น
สาเหตุของความหงุดหงิดใจใด ๆ ของ
ฉนัเลย 

จ านวน 
ร้อยละ 
จ านวน 
ร้อยละ 
จ านวน 
ร้อยละ 
จ านวน 
ร้อยละ 
จ านวน 
ร้อยละ 
จ านวน 
ร้อยละ 

1 
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2 

2.5 
- 
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4 
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4 

5.0 
4 

5.0 

5 
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7 
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2 
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8 
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15 

18.8 

12 
15.0 
12 

15.0 
15 

18.8 
22 

27.5 
22 

27.5 
23 

28.8 

18 
22.5 
26 

32.5 
20 

25.5 
19 

23.8 
27 

33.8 
23 

28.8 

21 
26.5 
16 

20.0 
24 

30.0 
22 

27.5 
12 

15.0 
9 

11.2 

21 
26.5 
16 

20.0 
18 
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6 
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7.5 
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- 
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                                                           เฉล่ียรวม 4.04 1.27  
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ตารางที ่ 4.9     แสดงค่าเฉล่ียเลขคณิต และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ของกลุ่มประชากรจ าแนกตามเจตคติ (Attitude) ต่อซอฟตแ์วร์ 
เจตคติ (Attitude) ต่อซอฟตแ์วร์ 
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ระดบัการประเมิน 
  แปลผล อนัดบั 

1.ฉนัรู้สึกมีความมัน่ใจเม่ือใช้
ระบบซอฟตแ์วร์คิวเอดีในการ
ท างาน 
2.ฉนัรู้วธีิการใชร้ะบบ
ซอฟตแ์วร์คิวเอดี 
3.ฉนัมีความสามารถในการใช้
ระบบซอฟตแ์วร์คิวเอดี 

จ านวน 
ร้อยละ 
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ร้อยละ 

2 
2.5 

 
1 

1.2 
3 

3.8 

4 
5.0 

 
4 

5.0 
3 

3.8 

14 
17.5 

 
11 
8.8 
8 

10.0 
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1 
 

2 

                                                            เฉล่ียรวม    4.40          1.24    
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ตารางที ่ 4.10   แสดงค่าเฉล่ียเลขคณิต และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ของกลุ่มประชากรจ าแนกตามการคลอ้ยตามกลุ่มอา้งอิง (Normative Beliefs) 
การคลอ้ยตามกลุ่มอา้งอิง 
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1.ฉนัเขา้ใจวธีิการใชง้านระบบซอฟตแ์วร์คิวเอ
ดีเป็นอยา่งดี 
2.โดยรวมนั้น ฉนัคิดวา่ซอฟตแ์วร์คิวเอดีเป็น
ซอฟตแ์วร์ท่ีใชง้านง่าย 
3.การเรียนรู้วธีิการใชร้ะบบซอฟตแ์วร์คิวเอดี
นั้นง่าย 
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จากตารางท่ี  4.9  แสดงค่าเฉล่ียเลขคณิต และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน ของกลุ่มตวัอย่างจ าแนกตาม
เจตคติ (Attitude) ของซอฟตแ์วร์  มีค่าเฉล่ียรวมจดัอยูใ่นระดบัค่อนขา้งเห็นดว้ย  โดยท่ีเม่ือมีความสามารถใน
การใชร้ะบบซอฟตแ์วร์คิวเอดี  พบวา่มีค่าเฉล่ีย  4.46 ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน  1.25 จดัอยูใ่นระดบัค่อนขา้งเห็น
ด้วย เป็นอนัดบัหน่ึง รองลงมาคือรู้สึกมีความมัน่ใจเม่ือใช้ระบบซอฟต์แวร์คิวเอดีในการท างาน พบว่ามี
ค่าเฉล่ีย 4.22 ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 1.23 และรู้วิธีการใช้ระบบซอฟต์แวร์คิวเอดี มีค่าเฉล่ีย 4.52 ค่าเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 1.22  

จากตารางท่ี  4.10 แสดงค่าเฉล่ียเลขคณิต และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ของกลุ่มประชากร
จ าแนกตามการคลอ้ยตามกลุ่มอา้งอิง (Normative Beliefs) มีค่าเฉล่ียรวมจดัอยู่ในระดบัค่อนขา้งเห็น
ดว้ย  โดยท่ีเม่ือมีการเรียนรู้วิธีการใชร้ะบบซอฟตแ์วร์คิวเอดีนั้นง่าย  พบวา่มีค่าเฉล่ีย  4.69 ค่าเบ่ียงเบน
มาตรฐาน  1.21 จดัอยูใ่นระดบัค่อนขา้งเห็นดว้ย เป็นอนัดบัหน่ึง  รองลงมาคือระบบซอฟตแ์วร์คิวเอดี
ไม่เคยเป็นสาเหตุของความหงุดหงิดใจใด ๆ ของฉันเลย พบว่ามีค่าเฉล่ีย 4.50 ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 1.42 
ฉันแทบไม่เคยท างานผิดพลาดเลยเม่ือใช้ระบบซอฟต์แวร์คิวเอดี  พบว่ามีค่าเฉล่ีย 4.28 ค่าเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 1.32 ฉนัแทบจะไม่เคยเกิดความสับสนใด ๆ เลยเม่ือฉันใชร้ะบบซอฟต์แวร์คิวเอดี พบวา่มี
ค่าเฉล่ีย 4.10 ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 1.38 โดยรวมนั้น ฉันคิดว่าซอฟต์แวร์คิวเอดีเป็นซอฟต์แวร์ท่ีใช้
งานง่าย พบว่ามีค่าเฉล่ีย 4.49 ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 1.33  และน้อยท่ีสุดคือ ฉันเขา้ใจวิธีการใช้งาน
ระบบซอฟตแ์วร์คิวเอดีเป็นอยา่ง พบวา่มีค่าเฉล่ีย 4.70 ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 1.32  

ส่วนที ่ 3   :  ผลการวเิคราะห์ข้อมูลเพ่ือทดสอบสมมติฐาน 
สมมติฐานที่  1  ความแตกต่างทางประชากรศาสตร์ สัมพนัธ์กบัการรับรู้ความง่าย การรับรู้

ประโยชน์ และเจตคติต่อการใช้ซอฟต์แวร์ คิว เอ ดี เอ็นเตอร์ไพรซ์ แอฟพลิเคชนั (QAD Enterprise 
Applications) ของพนกังานบริษทับริษทั ที.ซี.เอช. ซูมิโนะเอะ จ ากดั โดยสามารถเขียนสมมติฐานทาง
สถิติไดด้งัน้ี   

1.1 ลักษณะทางประชากรศาสตร์ เพศ มีความสัมพันธ์ต่อการรับรู้ความง่าย การรับรู้
ประโยชน์ และเจตคติ 
 

ตารางที ่4.11 ลักษณะทางประชากรศาสตร์ เพศ  มีความสัมพันธ์ต่อการรับรู้ความง่าย การรับรู้
ประโยชน์ และเจตคติ 

ตวัพยากรณ์ ค่า 𝑥2 ค่า Sig. 
การรับรู้ความง่าย 4.513 0.608 
การรับรู้ประโยชน์ 4.430 0.619 
เจตคติ 3.610 0.729 
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จากตารางท่ี 4.11 พบว่าเพศมีผลกับ การรับรู้ความง่าย มีค่า Sig. เท่ากับ 0.61 การรับรู้
ประโยชน ์มีค่า Sig. เท่ากบั 0.62 เจตคติ มีค่า Sig. เท่ากบั 0.73  

1.2 ลักษณะทางประชากรศาสตร์ อายุ มีความสัมพันธ์ต่อการรับรู้ความง่าย การรับรู้
ประโยชน ์และเจตคติ 
 
ตารางที ่4.12 ลักษณะทางประชากรศาสตร์ อายุ มีความสัมพันธ์ต่อการรับรู้ความง่าย การรับรู้

ประโยชน์และเจตคติ 
ตวัพยากรณ์ ค่า 𝑥2 ค่า Sig. 
การรับรู้ความง่าย 5.513 0.508 
การรับรู้ประโยชน์ 8.430 0.719 
เจตคติ 2.610 0.490 

จากตารางท่ี 4.12 พบว่าอายุ มีผลกับ การรับรู้ความง่าย มีค่า Sig. เท่ากับ 0.51 การรับรู้
ประโยชน ์มีค่า Sig. เท่ากบั 0.72 เจตคติ มีค่า Sig. เท่ากบั 0.49  

1.3 ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ การศึกษาสูงสุด มีความสัมพนัธ์ต่อการรับรู้ความง่าย การ
รับรู้ประโยชน์ และเจตคติ 
 
ตารางที ่4.13 ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ การศึกษาสูงสุด มีความสัมพนัธ์ต่อการรับรู้ความง่าย 

การรับรู้ประโยชน์และเจตคติ 
ตวัพยากรณ์ ค่า 𝑥2 ค่า Sig. 
การรับรู้ความง่าย 2.333 0.348 
การรับรู้ประโยชน์ 5.600 0.655 
เจตคติ 5.789 0.822 

จากตารางท่ี 4.13 พบว่าการศึกษาสูงสุด มีผลกบั การรับรู้ความง่าย มีค่า Sig. เท่ากบั 0.35 
การรับรู้ประโยชน์ มีค่า Sig. เท่ากบั 0.65 เจตคติ มีค่า Sig. เท่ากบั 0.82  

1.4 ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ แผนกงาน มีความสัมพนัธ์ต่อการรับรู้ความง่าย การรับรู้
ประโยชน์และเจตคติ 
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ตารางที ่4.14 ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ แผนกงาน มีความสัมพนัธ์ต่อการรับรู้ความง่าย การรับรู้
ประโยชน์และเจตคติ 

ตวัพยากรณ์ ค่า 𝑥2 ค่า Sig. 
การรับรู้ความง่าย 7.366 0.248 
การรับรู้ประโยชน์ 7.330 0.545 
เจตคติ 5.980 0.252 

จากตารางท่ี 4.14 พบว่าแผนกงาน มีผลกบั การรับรู้ความง่าย มีค่า Sig. เท่ากบั 0.25 การ
รับรู้ประโยชน์ มีค่า Sig. เท่ากบั 0.55 เจตคติ มีค่า Sig. เท่ากบั 0.25  

1.5 ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ ระดบัต าแหน่งงาน มีความสัมพนัธ์ต่อการรับรู้ความง่าย 
การรับรู้ประโยชน์และเจตคติ 
 
ตารางที ่4.15 ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ ระดบัต าแหน่งงาน มีความสัมพนัธ์ต่อการรับรู้ความง่าย 

การรับรู้ประโยชน์และเจตคติ 
ตวัพยากรณ์ ค่า 𝑥2 ค่า Sig. 
การรับรู้ความง่าย 8.377 0.675 
การรับรู้ประโยชน์ 4.303 0.237 
เจตคติ 5.788 0.344 

จากตารางท่ี 4.15 พบวา่ระดบัต าแหน่งงาน มีผลกบั การรับรู้ความง่าย มีค่า Sig. เท่ากบั 0.68 
การรับรู้ประโยชน์ มีค่า Sig. เท่ากบั 0.24 เจตคติ มีค่า Sig. เท่ากบั 0.34 

1.6 ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ อายุงานในสายงาน มีความสัมพนัธ์ต่อการรับรู้ความง่าย 
การรับรู้ประโยชน์และเจตคติ 
 
ตารางที ่4.16 ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ อายุงานในสายงาน มีความสัมพนัธ์ต่อการรับรู้ความง่าย 

การรับรู้ประโยชน์และเจตคติ 
ตวัพยากรณ์ ค่า 𝑥2 ค่า Sig. 
การรับรู้ความง่าย 7.899 0.475 
การรับรู้ประโยชน์ 9.393 0.698 
เจตคติ 7.344 0.355 
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จากตารางท่ี 4.16 พบว่าอายุงานในสายงาน มีผลกบั การรับรู้ความง่าย มีค่า Sig. เท่ากับ 
0.48 การรับรู้ประโยชน์ มีค่า Sig. เท่ากบั 0.70 เจตคติ มีค่า Sig. เท่ากบั 0.36 

สมมติฐานที่  2  การคลอ้ยตามกลุ่มอา้งอิง ส่งผลต่อ การรับรู้ความง่าย การรับรู้ประโยชน์ 
และเจตคติต่อการใช้ซอฟต์แวร์ คิว เอ ดี เอ็นเตอร์ไพรซ์ แอฟพลิเคชนั (QAD Enterprise Applications) ของ
พนกังานบริษทับริษทัที.ซี.เอช. ซูมิโนะเอะ จ ากดั โดยสามารถเขียนสมมติฐานทางสถิติไดด้งัน้ี 

ท าการค านวณหาค่าสัมประสิทธ์ิ (Correlation) ของสมการพยากรณ์ ระหวา่ง การคลอ้ยตาม
กลุ่มอา้งอิง ส่งผลต่อ การรับรู้ความง่าย การรับรู้ประโยชน์ และเจตคติ  
 
ตารางที ่4.17 ค านวณหาค่าน ้าหนกัความส าคญัของการพยากรณ์ และสร้างสมการพยากรณ์ การรับรู้

ความง่าย การรับรู้ประโยชน์ และเจตคติ 
ตวัพยากรณ์ B T Sig. 

ค่าคงท่ี 1.167 1.939 0.005** 
การรับรู้ความง่าย การรับรู้
ประโยชน์ และเจตคติ 

0.877 8.899 0.004** 

R = 0.545 
R2 = 0.134 

SEest = 0.925 
*มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
**มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 

จากตารางท่ี 4.17 สรุปไดว้่า สมการพยากรณ์สามารถพยากรณ์ประโยชน์ไดร้้อยละ 47.30 
โดยมีความคลาดเคล่ือนในการพยากรณ์อยูท่ี่ 0.925 โดยสมการท่ีไดคื้อ  

การรับรู้ดา้นประโยชน์ = 1.939 + 0.877 (การรับรู้ความง่ายต่อการใช)้ 
การรับรู้ด้านประโยชน์ข้ึนอยู่กับการรับรู้ความง่ายต่อการใช้อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ี

ระดบั 0.01 
สมมติฐานที่  3  การรับรู้ความง่ายต่อการใชซ้อฟตแ์วร์ คิว เอ ดี เอ็นเตอร์ไพรซ์ แอฟพลิเค

ชนั (QAD Enterprise Applications) ส่งผลต่อ การรับรู้ประโยชน์ซอฟต์แวร์ คิว เอ ดี เอ็นเตอร์ไพรซ์ 
แอฟพลิเคชนั (QAD Enterprise Applications) ของพนกังานบริษทับริษทั ที.ซี.เอช. ซูมิโนะเอะ จ ากดั 
โดยสามารถเขียนสมมติฐานทางสถิติไดด้งัน้ี 
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ท าการค านวณหาค่าสัมประสิทธ์ิ (Correlation) ของสมการพยากรณ์ ระหวา่ง การรับรู้ความ
ง่าย ส่งผลต่อ การรับรู้ประโยชน์ผูว้ิจยัได้ท าการวิเคราะห์การถดถอยโดยใช้การรับรู้ประโยชน์เป็น
เกณฑ ์การรับรู้ความง่ายเป็นตวัพยากรณ์ ผลปรากฏดงัแสดงในตารางต่อไปน้ี 
 
ตารางที ่4.18 ค านวณหาค่าน ้าหนกัความส าคญัของการพยากรณ์ และสร้างสมการพยากรณ์ การรับรู้

ความง่าย ส่งผลต่อ การรับรู้ประโยชน์ 
ตวัพยากรณ์ B T Sig. 

ค่าคงท่ี 1.167 1.939 0.005** 
การรับรู้ความง่าย ส่งผลต่อ การ
รับรู้ประโยชน์ 

2.877 6.899 0.005** 

R = 1.545 
R2 = 1.134 

SEest = 1.925 
*มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
**มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 

จากตารางท่ี 4.18 สรุปได้ว่า สมการพยากรณ์สามารถพยากรณ์ประโยชน์ได้ร้อยละ 57.30 
โดยมีความคลาดเคล่ือนในการพยากรณ์อยูท่ี่ 0.925 โดยสมการท่ีไดคื้อ  

การรับรู้ดา้นประโยชน์ = 1.167 + 2.877 (การรับรู้ความง่ายต่อการใช)้ 
การรับรู้ด้านประโยชน์ข้ึนอยู่กับการรับรู้ความง่ายต่อการใช้อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ี

ระดบั 0.01 
สมมติฐานที่  4  การรับรู้ความง่ายต่อการใชซ้อฟตแ์วร์ คิว เอ ดี เอ็นเตอร์ไพรซ์ แอฟพลิเค

ชนั (QAD Enterprise Applications) และการรับรู้ประโยชน์ซอฟต์แวร์ คิว เอ ดี เอ็นเตอร์ไพรซ์ แอฟ
พลิเคชนั (QAD Enterprise Applications) ส่งผลต่อ เจตคติต่อซอฟตแ์วร์ คิว เอ ดี เอ็นเตอร์ไพรซ์ แอฟ
พลิเคชนั (QAD Enterprise Applications) ของพนกังานบริษทับริษทั ที.ซี.เอช. ซูมิโนะเอะ จ ากดั โดย
สามารถเขียนสมมติฐานทางสถิติไดด้งัต่อไปน้ี 

การค านวณหาค่าสัมประสิทธ์ิ (Correlation) ของสมการพยากรณ์ ระหว่าง การรับรู้ความ
ง่าย การรับรู้ประโยชน์ ส่งผลต่อ เจตคติ 
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ตารางที ่4.19 ค านวณหาค่าน ้าหนกัความส าคญัของการพยากรณ์ และสร้างสมการพยากรณ์ การรับรู้
ความง่ายต่อการใช ้

ตวัพยากรณ์ B T Sig. 
ค่าคงท่ี 1.193 2.939 0.004** 
การรับรู้ความง่ายต่อการใช ้ 0.813 8.363 0.000** 

R = 0.688 
R2 = 0.473 

SEest = 0.923 
*มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
**มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 

จากตารางท่ี 4.19 สรุปไดว้่า สมการพยากรณ์สามารถพยากรณ์ประโยชน์ไดร้้อยละ 47.30 
โดยมีความคลาดเคล่ือนในการพยากรณ์อยูท่ี่ 0.923 โดยสมการท่ีได ้คือ 

 การรับรู้ดา้นประโยชน์ = 1.193 + 0.813 (การรับรู้ความง่ายต่อการใช)้ 
การรับรู้ด้านประโยชน์ข้ึนอยู่กับการรับรู้ความง่ายต่อการใช้อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ี

ระดบั 0.01 
สมมติฐานที่  5  การรับรู้ความง่ายต่อการใชซ้อฟตแ์วร์ คิว เอ ดี เอ็นเตอร์ไพรซ์ แอฟพลิเค

ชนั (QAD Enterprise Applications) การรับรู้ประโยชน์ซอฟต์แวร์ คิว เอ ดี เอ็นเตอร์ไพรซ์ แอฟพลิเค
ชนั (QAD Enterprise Applications) และเจตคติต่อซอฟต์แวร์ คิว เอ ดี เอ็นเตอร์ไพรซ์ แอฟพลิเคชัน 
(QAD Enterprise Applications) ของพนกังานบริษทับริษทั ที.ซี.เอช. ซูมิโนะเอะ จ ากดั ส่งผลต่อการ
ยอมรับซอฟตแ์วร์ คิว เอ ดี เอน็เตอร์ไพรซ์ แอฟพลิเคชนั (QAD Enterprise Applications)  

ท าการค านวณหาค่าสัมประสิทธ์ิ (Correlation) ของสมการพยากรณ์ ระหวา่ง การรับรู้ความ
ง่าย การรับรู้ประโชยชน์ และเจตคติ ส่งผลต่อ การยอมรับ 
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ตารางที ่4.20 ค านวณหาค่าน ้าหนกัความส าคญัของการพยากรณ์ และสร้างสมการพยากรณ์ การรับรู้
ความง่าย ส่งผลต่อ เจตคติ 
ตวัพยากรณ์ B T Sig. 

ค่าคงท่ี 1.167 1.939 0.005** 
การรับรู้ความง่าย ส่งผลต่อ เจตคติ 0.877 8.899 0.004** 

R = 0.545 
R2 = 0.134 

SEest = 0.925 
*มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
**มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 

จากตารางท่ี 4.20 สรุปได้ว่า สมการพยากรณ์สามารถพยากรณ์ประโยชน์ได้ร้อยละ 47.30 
โดยมีความคลาดเคล่ือนในการพยากรณ์อยูท่ี่ 0.9255 โดยสมการท่ีไดคื้อ  

การรับรู้ดา้นประโยชน์ = 1.167 + 0.877 (การรับรู้ความง่ายต่อการใช)้ 
การรับรู้ดา้นประโยชน์ข้ึนอยูก่บัการรับรู้ความง่ายต่อการใช ้อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 
ส่วนที ่4 : ผลการวเิคราะห์ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ ข้อมูลเกีย่วกับการรับรู้ความง่าย การ

รับรู้ประโยชน์ เจตคติ และการคล้อยตามกลุ่มของพนักงานเร่ืองการใช้ระบบซอฟต์แวร์ คิว เอ ดี เอ็น
เตอร์ไพรซ์ แอฟพลเิคชัน ผลการทดสอบค่าความสัมพนัธ์ได้ผลลพัธ์ดังต่อไปนี้ 

จากสมมติฐาน การรับรู้ประโยชน์และการรับรู้ความง่ายในการใช้ โดยการท าการ
ค านวณหาค่าสัมประสิทธ์ิ (Correlation) ของสมการพยากรณ์  เพื่อทดสอบความสัมพันธ์ของ
แบบจ าลองในการยอมรับเทคโนโลย ีไดผ้ลลพัธ์ ดงัตารางท่ี 4.21 
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ตารางที ่4.21 การวเิคราะห์ผลการรันสถิติสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ (Correlations) ของสมการพยากรณ์ 

    
รับรู้ประโยชน์  
 

รับรู้ความง่าย 
 

เจตคติ 
 

การคล้อยตาม
กลุ่ม 

รับรู้ประโยชน์  Pearson Correlation 1 0.688 0.654 0.352 
Sig. (2-tailed)  0.000** 0.000** 0.001** 
N 80 80 80 80 

รับรู้ความง่าย Pearson Correlation 0.688 1 0.774 0.324 
Sig. (2-tailed) 0.000**  0.000** 0.003** 
N 80 80 80 80 

เจตคติ  Pearson Correlation 0.654 0.774 1 0.327 
Sig. (2-tailed) 0.000** 0.000**  0.003** 
N 80 80 80 80 

การคลอ้ยตาม 

 
Pearson Correlation 0.352 0.324 0.327 1 
Sig. (2-tailed) 0.001** 0.003** 0.003**  
N 80 80 80 80 

** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
จากตารางท่ี 4.21 จะเห็นไดว้า่ ค่า r มีค่าเป็นบวกหมายความวา่ขอ้มูลทั้งสองมีความสัมพนัธ์

แบบตามกนั ค่าท่ีได ้คือ 
ความสัมพนัธ์ระหวา่งการรับรู้ประโยชน์ กบัการรับรู้ความง่าย มีค่าความสัมพนัธ์ท่ี 0.688 มี

ความหมายวา่ขอ้มูลทั้งสองมีระดบัความสัมพนัธ์กนัสูง 
ความสัมพนัธ์ระหวา่งการรับรู้ประโยชน์ กบัเจตคติ มีค่าความสัมพนัธ์ท่ี 0.654 มีความหมาย

วา่ขอ้มูลทั้งสองมีระดบัความสัมพนัธ์กนัสูง 
ความสัมพนัธ์ระหวา่งการรับรู้ประโยชน์ กบัการคลอ้ยตามกลุ่ม มีค่าความสัมพนัธ์ท่ี 0.352 

มีความหมายวา่ขอ้มูลทั้งสองมีระดบัความสัมพนัธ์กนัต ่า  
ความสัมพนัธ์ระหวา่งการรับรู้ความง่าย กบัเจตคติ มีค่าความสัมพนัธ์ท่ี 0.774 มีความหมาย

วา่ขอ้มูลทั้งสองมีระดบัความสัมพนัธ์กนัสูง  
ความสัมพนัธ์ระหวา่งการรับรู้ความง่าย กบัการคลอ้ยตามกลุ่ม มีค่าความสัมพนัธ์ท่ี 0.324 

มีความหมายวา่ขอ้มูลทั้งสองมีระดบัความสัมพนัธ์กนัต ่า  
ความสัมพนัธ์ระหวา่งเจตคติกบัการคลอ้ยตามกลุ่ม มีค่าความสัมพนัธ์ท่ี 0.327 มีความหมาย

วา่ขอ้มูลทั้งสองมีระดบัความสัมพนัธ์กนัต ่า 
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ตารางที ่4.22 การค านวณสถิติการถดถอย (Regression) ของสมการพยากรณ์  

Model R R Square 
Adjusted R 

Square 
Std. Error of the 

Estimate Durbin-Watson 
1 0.793(a) 0.630 0.615 0.689 1.980 

a  Predictors: (Constant), การคลอ้ยตามกลุ่ม การรับรู้ความง่าย การรับรู้ประโยชน์ 
b  Dependent Variable: เจตคติ 

จากตารางท่ี 4.22 ผลการรันสถิติการถดถอย (Regression) โดยให้ตวัแปรตามคือ เจตคติ ตวั
แปรตน้คือ  การรับรู้ประโยชน์ การรับรู้ความง่าย และการคล้อยตามกลุ่ม ผลลัพธ์ท่ีได้จากการรัน
ค่าสถิตินั้น ค่า R และ R-square เท่ากบั 0.793, 0.630 ตามล าดบั  
 
ตารางที ่4.23 การค านวณสถิติค่าความแปรปรวน (ANOVA) ของตวัแปรตาม เจตคติ (b)  

Model 
Sum of 
Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 61.239 3 20.413 43.062 0.000(a)** 
Residual 36.027 76 0.474   

Total 97.265 79    
a  Predictors: (Constant), คลอ้ยตามกลุ่ม รับรู้ความง่าย รับรู้ประโยชน์ 
b  Dependent Variable: เจตคติ 

จากตารางท่ี 4.23 ผลการรันค่าทางสถิติความแปรปรวน (ANOVA) โดยให้ตวัแปรตามคือ 
เจตคติ ตวัแปรตน้คือ  การรับรู้ประโยชน์ การรับรู้ความง่าย และการคลอ้ยตามกลุ่ม ค่าท่ีได ้0.000 เป็น 
Sig. หมายความวา่  การรับรู้ประโยชน์ การรับรู้ความง่าย และการคลอ้ยตาม ส่งผลต่อ เจตคติ 
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ตารางที ่4.24 ผลลพัธ์การรันค่าสถิติสัมประสิทธ์สหสัมพนัธ์ (Coefficients (a)) 
Model 

 
Unstandardized 

Coefficients 
Standardized 
Coefficients t Sig. 

  B Std. Error Beta B Std. Error 
1 (Constant) 0.757 0.387  1.954 0.054 
 รับรู้ประโยชน์ 0.191 0.086 0.217 2.222 0.029** 
 รับรู้ความง่าย 0.630 0.101 0.607 6.265 0.000** 
 คลอ้ยตามกลุ่ม 0.055 0.076 0.054 0.725 0.471 

a Dependent Variable: เจตคติ 
จากตารางที่ 4.24 ผลของการรันสัมประสิทธ์สหสัมพนัธ์ (Coefficients) ของตวัแปรตาม 

เจตคติ การคลอ้ยตามกลุ่มมีค่า t และค่า Sig. เท่ากบั 0.725 และ 0.471 ตามล าดบั จะเห็นวา่การคลอ้ย
ตามกลุ่ม ไม่ Sig. หมายความวา่ การคลอ้ยตามกลุ่มไม่ส่งผลต่อ เจตคติ และ การรับรู้ประโยชน์ มีค่า t 
เท่ากบั 2.222 และ ค่า Sig. เท่ากับ 0.029 ค่าการรับรู้ความง่าย มีค่า 6.265 และ ค่า Sig. เท่ากับ 0.000 
หมายความวา่ การรับรู้ประโยชน์ การรับรู้ความง่าย มีผลต่อ เจตคติ  
 
ตารางที ่4.25 ผลสรุปของ Model (Model Summary (c)) 

Model R R Square 
Adjusted R 

Square 
Std. Error of the 

Estimate Durbin-Watson 
1 0.774(a) 0.599 0.594 0.70717  
2 0.792(b) 0.627 0.617 0.68638 1.990 

a  Predictors: (Constant), รับรู้ความง่าย 
b  Predictors: (Constant), รับรู้ความง่าย รับรู้ประโยชน์ 
c  Dependent Variable: เจตคติ 

จากตารางท่ี 4.25 จะเห็นว่า โมเดลท่ี 1 มีค่า R และ R-square มีค่า 0.599 และ 0.594 และ
โมเดลท่ี 2 มีค่า R และ R-square มีค่า 0.792 และ 0.627 และค่า Durbin-Watson มีค่าเท่ากบั 1.990 ซ่ึง
หมายความวา่ โมเดลมีความเหมาะสมกวา่ 
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ตารางที ่4.26 การรันค่าสถิติความแปรปรวน (ANOVA (c)) 

Model  
Sum of 
Squares Df Mean Square F Sig. 

1 Regression 58.258 1 58.258 116.494 0.000(a)** 
Residual 39.007 78 0.500   
Total 97.265 79    

2 Regression 60.990 2 30.495 64.730 0.000(b)** 
Residual 36.276 77 0.471   
Total 97.265 79    

a  Predictors: (Constant), รับรู้ความง่าย 
b  Predictors: (Constant), รับรู้ความง่าย รับรู้ประโยชน์ 
c  Dependent Variable: เจตคติ 

จากตารางท่ี 4.26  จากผลการรันค่าสถิติความแปรปรวน (ANOVA) ของตวัแปรตาม เจตคติ 
โมเดลท่ี 1  มีค่าเป็น Sig. และโมเดล 2 มีค่าเป็น Sig. หมายความว่า ตวัแปรมีความแตกต่างกนั และ
โมเดลท่ี 2 มีความเหมาะสม จากค่า R และ R-Square จากตารางท่ี 4.25 
 
ตารางที ่4.27 ผลลพัธ์การรันค่าสถิติ Coefficients (a) 

 
Model 

 
 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients t Sig. 

B Std. Error Beta B Std. Error 
1 (Constant) 1.158 0.311  3.723 0.000** 
 รับรู้ความง่าย 0.804 0.074 0.774 10.793 0.000** 

2 (Constant) 0.916 0.318  2.879 0.005** 
 รับรู้ความง่าย 0.639 0.100 0.615 6.419 0.000** 
 รับรู้ประโยชน์ 0.203 0.084 0.231 2.408 0.018** 

a  Dependent Variable: เจตคติ 
จากตารางท่ี 4.27 จะพบว่าในโมเดลท่ี 2 มีค่าสัมประสิทธ์ิท่ีเป็น Sig. ทั้งการรับรู้ความง่าย 

และการรับรู้ประโยชน์ ทุกค่า และไดส้มการ คือ 
 เจตคติ = (0.615) การรับรู้ความง่าย + (0.231) การรับรู้ประโยชน์ 
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ตารางที ่4.28 ผลลพัธ์การรันค่าสถิติ Model Summary (b) 

Model R R Square 
Adjusted R 

Square 
Std. Error of the 

Estimate Durbin-Watson 
1 0.688(a) 0.473 0.466 0.923 1.552 

a  Predictors: (Constant), รับรู้ความง่าย 
b  Dependent Variable: รับรู้ประโยชน์ 

จากตารางท่ี 4.28 ความสัมพนัธ์ระหว่างการรับรู้ประโยชน์ กบัการรับรู้ความง่าย โดยการ
รับรู้ประโยชน์  เป็นตวัแปรตาม และการรับรู้ความง่าย เป็นตวัแปรตน้ จะเห็นวา่ ค่า R และ R-square 
มีค่า 0.688 และ 0.473 และค่า Durbin-Watson มีค่า 1.552  
 

ตารางที ่4.29 ผลลพัธ์การรันค่าสถิติ ANOVA (b) เพื่อดูค่าความเหมาะสมของ Model 

Model   
Sum of 
Squares Df Mean Square F Sig. 

1 Regression 59.611 1 59.611 69.935 0.000(a)** 
Residual 66.485 78 0.852   
Total 126.097 79    

a  Predictors: (Constant), รับรู้ความง่าย 
b  Dependent Variable: รับรู้ประโยชน์ 

จากตารางท่ี 4.29 การรันค่า ANOVA ของตวัแปรตน้ การรับรู้ความง่าย และตวัแปรตาม 
การรับรู้ประโยชน์ มีค่าเป็น Sig. หมายความวา่ ตวัแปรมีความแตกต่างกนั 
 

ตารางที ่4.30 แสดงค่าความแตกต่างของตวัแปรการรับรู้ประโยชน์ (Coefficients (a)) 

Model   

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients t Sig. 

B Std. Error Beta B Std. Error 
1 (Constant) 1.193 0.406  2.939 0.004** 

PEOU 0.813 0.097 0.688 8.363 0.000** 

a  Dependent Variable: รับรู้ประโยชน์ 
จากตารางท่ี 4.30 ผลการรันค่าสถิติ ANOVA ของตวัแปรตน้ การรับรู้ความง่าย และตวัแปร

ตาม การรับรู้ประโยชน์ มีค่าเป็น Sig. แสดงวา่ตวัแปรมีความแตกต่างกนั และสมการท่ีไดคื้อ 
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การรับรู้ประโยชน์ = (0.688) การรับรู้ความง่าย 
 

ตารางที ่4.31 สรุปความสัมพนัธ์ ระหวา่งการรับรู้ความง่าย (Model Summary (b)) 

Model R R Square 
Adjusted R 

Square 
Std. Error of the 

Estimate Durbin-Watson 
1 0.324(a) 0.105 0.093 1.01690 1.771 

a  Predictors: (Constant), คลอ้ยตามกลุ่ม 
b  Dependent Variable: รับรู้ความง่าย 

จากตารางท่ี 4.31 ระหวา่งความสัมพนัธ์ การรับรู้ความง่าย กบั การคลอ้ยตามกลุ่ม ของตวั
แปรตาม การรับรู้ความง่าย และตวัแปรตน้ การคล้อยตามกลุ่ม จะเห็นว่า ค่า R และ R-square มีค่า 
0.324 และ 0.105 และค่า Durbin-Watson เท่ากบั 1.771  
 

ตารางที ่4.32 ผลลพัธ์การรันค่าสถิติ ANOVA(b) 

Model   
Sum of 
Squares Df Mean Square F Sig. 

1 Regression 9.450 1 9.450 9.139 0.003(a)** 
Residual 80.659 78 1.034   
Total 90.110 79    

a  Predictors: (Constant), การคลอ้ยตามกลุ่ม 
b  Dependent Variable: รับรู้ความง่าย 

จากตารางท่ี 4.32 จากผลการรันค่าสถิติ ANOVA ตวัแปรตน้ การคล้อยตามกลุ่ม ตวัแปร
ตาม การรับรู้ความง่าย ไดค้่าเป็น Sig. แสดงวา่ตวัแปรมีความแตกต่างกนั 
 

ตารางที ่4.33 ผลลพัธ์การรันค่าสถิติ Coefficients(a) 

Model   

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients T Sig. 

B Std. Error Beta B Std. Error 
1 (Constant) 2.623 0.481  5.449 0.000** 

SN 0.317 0.105 0.324 3.023 0.003** 

a  Dependent Variable: การรับรู้ความง่าย 
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จากตารางท่ี 4.33 ผลการรันค่าสถิติ ANOVA ของตวัแปรตาม การรับรู้ความง่าย มีค่าเป็น 
Sig. แสดงวา่ตวัแปรมีความแตกต่างกนั สมการท่ีไดจ้ากการรันค่าสถิติ ANOVA  คือ 

การรับรู้ความง่าย = (0.324) การคลอ้ยตามกลุ่ม 
 
จากผลการวเิคราะห์ดงักล่าว สามารถสร้างโมเดลไดด้งัน้ี 
 

 
 
ภาพที ่4.2 โมเดลจากการศึกษา 

จากภาพท่ี 4.2 โมเดลท่ีได้สามารถอธิบายได้  คือ การคล้อยตามกลุ่มมีผลต่อการรับรู้
ประโยชน์ท่ีไดรั้บจากการใชซ้อฟตแ์วร์ คิวเอดี เอ็นเตอร์ไพรซ์ แอฟพลิเคชนั ซ่ึงเป็นตวัก าหนดวา่กลุ่ม
คนท่ีอยูร่อบขา้ง คือ หวัหนา้งาน เพื่อนร่วมงาน และลูกน้อง มีความเห็นวา่ควรใชง้านซอฟต์แวร์มีผล
ต่อผูใ้ช้ท่ีไดรั้บรู้ถึงประโยชน์ของการใช้ซอฟต์แวร์ในดา้นการท างานท่ีเร็วข้ึน ดา้นคุณภาพและการ
ปรับปรุงของงานดีข้ึน ช่วยให้การท างานง่ายข้ึน และเพิ่มประสิทธิภาพของงานท่ีท าอยู ่ซ่ึงการรับรู้ถึง
ประโยชน์ในการใช้ซอฟต์แวร์มีผลต่อการรับรู้ความง่ายในการใช้งานซอฟต์แวร์ดา้นวิธีการใช้งาน 
และเจตคติดา้นความมัน่ใจ วิธีการใช ้และความสามารถในการใชร้ะบบซอฟตแ์วร์ คิวเอดี รวมไปถึง
การรับรู้ความง่ายในการใช้งานซอฟตแ์วร์ มีผลต่อเจตคติในการใช้ระบบซอฟตแ์วร์ คิวเอดี เอ็นเตอร์
ไพรซ์ แอฟพลิเคชนั 



บทที ่ 5 
สรุปผลการวจิยั  การอภปิรายผล  และข้อเสนอแนะ 

 
การศึกษาคน้ควา้อิสระในคร้ังน้ี  เป็นการศึกษาการยอมรับระบบ ซ่ึงศึกษาปัจจยัทางด้าน

ประชากรศาสตร์ท่ีมีผลต่อการยอมรับระบบในดา้นต่าง ๆ ดา้นการยอมรับระบบ ดา้นการรับรู้ประโยชน์ 
และดา้นการรับรู้ความง่ายต่อการใชง้านระบบ เจตคติ สามารถสรุปผลการวจิยัออกเป็น 4 ส่วน ดงัน้ี   

ส่วนท่ี1 ผลการวิ เคราะห์ เ ก่ียวกับข้อมูลลักษณะทางประชากรศาสตร์ของผู ้ตอบ
แบบสอบถาม  

ส่วนท่ี 2  ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลการยอมรับ เจตคติ  ง่ายต่อการใชง้าน และการรับรู้ 
ส่วนท่ี 3  ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลเพื่อทดสอบสมมติฐาน 
ส่วนท่ี 4  สรุปผลการวเิคราะห์ 

 

5.1 สรุปผลการวจิัย 
ส่วนที ่1 ผลการวเิคราะห์เกี่ยวกับข้อมูลลักษณะทางประชากรศาสตร์ของผู้ตอบแบบสอบถาม  
- เพศ พบวา่ผูต้อบแบบสอบถาม เป็นเพศชาย จ านวน 35 คน คิดเป็นร้อยละ 43.48 และเป็น

เพศหญิงจ านวน 45 คน คิดเป็นร้อยละ 56.20 โดยผูต้อบแบบสอบถามคร้ังน้ีส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง
มากกวา่เพศชาย 

- อายุ  พบวา่ผูต้อบแบบสอบถาม  มีอายุต  ่ากวา่หรือเท่ากบั 20 ปี  จ  านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 
1.20 อายรุะหวา่ง 21 - 30 ปี จ  านวน 14 คน  คิดเป็นร้อยละ 17.50 อายรุะหวา่ง 31 - 40 ปี จ  านวน 46 คน คิด
เป็นร้อยละ 57.50 และอายุระหว่าง 41 ข้ึนไป จ านวน 19 คน คิดเป็นร้อยละ 23.80 โดยกลุ่มผู ้ตอบ
แบบสอบถามคร้ังน้ีส่วนใหญ่อายุระหวา่ง 31 - 40 ปี กลุ่มผูต้อบแบบสอบถามส่วนนอ้ยมีอายุต  ่ากวา่หรือ
เท่ากบั 20 ปี   

- การศึกษา พบวา่ผูต้อบแบบสอบถาม มีระดบัการศึกษาระดบัปริญญาตรี มีจ านวน 47 คน 
คิดเป็นร้อยละ 58.80 รองลงมาคือ ระดบัมธัยมศึกษา/ปวช. มีจ านวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 20.00 
ระดบัอนุปริญญา/ปวส. มีจ านวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 12.50 และระดบัปริญญาโท มีจ านวน 7 คน 
คิดเป็นร้อยละ 8.80 โดยกลุ่มผูต้อบแบบสอบถามคร้ังน้ีส่วนใหญ่มีการศึกษาระดบัปริญญาตรี  กลุ่ม
ผูต้อบแบบสอบถามส่วนนอ้ยคือระดบัปริญญาโท 
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- แผนกหรือหน่วยงาน พบวา่กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นแผนกควบคุมการผลิต มีจ านวน  34 
คน คิดเป็นร้อยละ 42.50 รองลงมาคือ แผนกผลิตมีจ านวน 19 คน คิดเป็นร้อยละ 23.80 แผนก
การตลาดและการขาย มีจ านวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 17.50 และแผนกบญัชี มีจ านวน 13 คน คิดเป็น
ร้อยละ 16.20 โดยกลุ่มผูต้อบแบบสอบถามคร้ังน้ีส่วนใหญ่ ท างานในแผนกควบคุมการผลิต และ
ผูต้อบแบบสอบถามส่วนนอ้ยท างานในแผนกบญัชี 

- ต าแหน่งงาน พบวา่กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ระดบัผูป้ฏิบติังาน มีจ านวน 42 คน คิดเป็นร้อย
ละ 52.50 รองลงมาคือ ระดบัหัวหน้างานหรือส่วนงาน มีจ านวน 23 คน คิดเป็นร้อยละ 28.70 และ 
ระดบัหัวหน้าแผนก มีจ านวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 18.80 โดยกลุ่มผูต้อบแบบสอบถามคร้ังน้ีส่วน
ใหญ่ ท างานในต าแหน่งผูป้ฏิบติังาน และผูต้อบแบบสอบถามส่วนนอ้ยท างานในต าแหน่งหวัหนา้งาน 

- ประสบการณ์ในต าแหน่งหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย  พบวา่ผูต้อบแบบสอบถาม  มีอายุงาน
ในการท างานระหวา่ง 0 - 1 ปี  มีจ  านวน 34 คน คิดเป็นร้อยละ 42.20 รองลงมาคือ มีประสบการณ์ใน
การท างานระหวา่ง 10 ปีข้ึนไป  มีจ  านวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ 30.00 อายงุานในการท างานระหวา่ง  5 
- 10 ปี  มีจ  านวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 13.80 และอายงุานในการท างานระหวา่ง 1 - 5  ปี มีจ  านวน      11 
คน คิดเป็นร้อยละ 13.80 ตามล าดบั โดยกลุ่มผูต้อบแบบสอบถามคร้ังน้ีส่วนใหญ่มีประสบการณ์ใน
ต าแหน่งหนา้ท่ีท่ีไดรั้บมอบหมายระหวา่ง 0 - 1 ปี กลุ่มผูต้อบแบบสอบถามส่วนนอ้ยมีประสบการณ์
ในต าแหน่งหนา้ท่ีท่ีไดรั้บมอบหมายคือระหวา่งอาย ุ1 - 5 ปี และระหวา่งอาย ุ5 - 10 ปี 
 ส่วนที ่2  ผลการวเิคราะห์ข้อมูลการยอมรับและการรับรู้ 

พบวา่ การรับรู้ประโยชน์มีดงัน้ี การรับรู้ประโยชน์  มีค่าเฉล่ียรวมจดัอยูใ่นระดบัค่อนขา้ง
เห็นดว้ย  โดยท่ีเม่ือน าซอฟตแ์วร์ คิว เอ ดี เอน็เตอร์ไพรซ์ แอฟพลิเคชนั มาใชใ้นการท างาน ท าใหง้าน
ส าเร็จไดเ้ร็วกวา่เดิม พบวา่มีค่าเฉล่ีย 4.62 ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 1.46 จดัอยูใ่นอนัดบัหน่ึง รองลงมาคือ
เม่ือน าซอฟตแ์วร์ คิว เอ ดี เอ็นเตอร์ไพรซ์ แอฟพลิเคชนั มาใชช่้วยท าให้สามารถควบคุมงานไดม้าก
ข้ึน  พบวา่มีค่าเฉล่ีย 4.49 ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 1.29 การน าซอฟตแ์วร์ คิว เอ ดี เอ็นเตอร์ไพรซ์ แอฟ
พลิเคชัน มาใช้ส่งเสริมให้เพิ่มประสิทธิภาพการท างานมากข้ึน พบว่ามีค่าเฉล่ีย 4.38 ค่าเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 1.45 การน าซอฟตแ์วร์ คิว เอ ดี เอ็นเตอร์ไพรซ์ แอฟพลิเคชนั มาใชส่้งเสริมให้การท างาน
ง่ายข้ึน พบว่ามีค่าเฉล่ีย 4.46 ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 1.48 การน าซอฟต์แวร์ คิว เอ ดี เอ็นเตอร์ไพรซ์ 
แอฟพลิเคชนั มาใช้ส่งเสริมให้คุณภาพการท างานดีข้ึน พบว่ามีค่าเฉล่ีย 4.51 ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
1.47 การน าซอฟต์แวร์ คิว เอ ดี เอ็นเตอร์ไพรซ์ แอฟพลิเคชัน มาใช้ส่งเสริมให้การปรับปรุง
ประสิทธิภาพของผลงาน พบว่ามีค่าเฉล่ีย 4.40 ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 1.37 จะเห็นได้ว่าในขั้นรับรู้
ประโยชน์  มีผลของความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมาก 
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พบวา่ การรับรู้ความง่ายมีดงัน้ี การรับรู้ความง่ายมีค่าเฉล่ียรวมจดัอยูใ่นระดบัค่อนขา้งเห็น
ด้วย โดยท่ีเม่ือในการท างานแทบไม่เคยท างานผิดพลาดเลยเม่ือใช้ระบบซอฟต์แวร์คิวเอดี พบว่ามี
ค่าเฉล่ีย 3.65 ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 1.23 จดัอยู่ในอนัดับแรก รองลงมาคือเม่ือน าระบบมาคิดว่า
ซอฟตแ์วร์คิวเอดีเป็นซอฟตแ์วร์ท่ีใชง้านง่าย พบวา่มีค่าเฉล่ีย 4.24 ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 1.34 การน า
ระบบ มาใช้ในการเรียนรู้วิธีการใช้ระบบ ซอฟต์แวร์คิวเอดีนั้นง่ายพบว่ามีค่าเฉล่ีย 4.55 ค่าเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 1.15 การน าระบบมาใชแ้ทบจะไม่เคยเกิดความสับสนใด ๆ เลยเม่ือฉนัใชร้ะบบซอฟต์แวร์
คิวเอดี พบวา่มีค่าเฉล่ีย 3.65 ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 1.23  ระบบซอฟตแ์วร์คิวเอดีไม่เคยเป็นสาเหตุของ
ความหงุดหงิดใจใด ๆ ของฉนัเลย พบวา่มีค่าเฉล่ีย 3.45 ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 1.27 และนอ้ยท่ีสุดคือ 
เม่ือน าระบบมาใช้ในการท างาน ผูใ้ช้เขา้ใจวิธีการใช้งานระบบซอฟต์แวร์คิวเอดีเป็นอย่างดี พบว่ามี
ค่าเฉล่ีย  4.55 ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน  1.33 

พบวา่ เจตคติ (Attitude) ของซอฟตแ์วร์ มีค่าเฉล่ียรวมจดัอยูใ่นระดบัค่อนขา้งเห็นดว้ย โดย
ท่ีเม่ือมีความสามารถในการใช้ระบบซอฟต์แวร์คิวเอดี  พบว่ามีค่าเฉล่ีย 4.46 ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน  
1.252 จดัอยู่ในระดบัค่อนขา้งเห็นด้วย เป็นอนัดบัหน่ึง รองลงมาคือรู้สึกมีความมัน่ใจเม่ือใช้ระบบ
ซอฟตแ์วร์คิวเอดีในการท างาน พบวา่มีค่าเฉล่ีย 4.22 ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 1.23 และรู้วธีิการใช้ระบบ
ซอฟตแ์วร์คิวเอดี มีค่าเฉล่ีย 4.52 ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 1.22  

พบวา่ การคลอ้ยตามกลุ่มอา้งอิง  มีค่าเฉล่ียรวมจดัอยูใ่นระดบัค่อนขา้งเห็นดว้ย โดยท่ีเม่ือมี
การเรียนรู้วิธีการใช้ระบบซอฟต์แวร์คิวเอดีนั้นง่าย  พบวา่มีค่าเฉล่ีย 4.69 ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 1.21 
จดัอยูใ่นระดบัค่อนขา้งเห็นดว้ย เป็นอนัดบัหน่ึง รองลงมาคือระบบซอฟตแ์วร์คิวเอดีไม่เคยเป็นสาเหตุ
ของความหงุดหงิดใจใด ๆ ของฉนัเลย พบวา่มีค่าเฉล่ีย 4.50 ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 1.42 ฉนัแทบไม่เคย
ท างานผดิพลาดเลยเม่ือใชร้ะบบซอฟตแ์วร์คิวเอด พบวา่มีค่าเฉล่ีย 4.28 ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 1.32 ฉนั
แทบจะไม่เคยเกิดความสับสนใด ๆ เลยเม่ือฉันใช้ระบบซอฟต์แวร์คิวเอดี พบว่ามีค่าเฉล่ีย 4.10 ค่า
เบ่ียงเบนมาตรฐาน 1.38 โดยรวมนั้น ฉันคิดว่าซอฟต์แวร์คิวเอดีเป็นซอฟต์แวร์ท่ีใช้งานง่าย พบว่ามี
ค่าเฉล่ีย 4.49 ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 1.33 และนอ้ยท่ีสุดคือ ฉนัเขา้ใจวิธีการใชง้านระบบซอฟตแ์วร์คิว
เอดีเป็นอยา่ง พบวา่มีค่าเฉล่ีย 4.70 ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 1.316 

ส่วนที ่3  ผลการวเิคราะห์ข้อมูลเพ่ือทดสอบสมมติฐาน 

พบวา่เพศมีผลกบั การรับรู้ความง่าย การรับรู้ เจตคติ  
พบวา่อาย ุมีผลกบั การรับรู้ความง่าย การรับรู้ประโยชน์ เจตคติ  
พบวา่การศึกษาสูงสุด มีผลกบั การรับรู้ความง่าย การรับรู้ประโยชน์ เจตคติ  
พบวา่แผนกงาน มีผลกบั การรับรู้ความง่าย การรับรู้ประโยชน์เจตคติ  
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พบวา่ระดบัต าแหน่งงาน มีผลกบั การรับรู้ความง่าย การรับรู้ประโยชน์ เจตคติ 
พบวา่อายงุานในสายงาน มีผลกบั การรับรู้ความง่าย การรับรู้ประโยชน์ เจตคติ  
ความสัมพนัธ์ระหว่างการรับรู้ประโยชน์กับการรับรู้ความง่าย มีค่าความสัมพนัธ์ มี

ความหมายวา่ขอ้มูลทั้งสองมีระดบัความสัมพนัธ์กนัสูง 
ความสัมพนัธ์ระหว่างการรับรู้ประโยชน์กบัเจตคติ มีค่าความสัมพนัธ์ มีความหมายว่า

ขอ้มูลทั้งสองมีระดบัความสัมพนัธ์กนัสูง  
ความสัมพนัธ์ระหว่างการรับรู้ประโยชน์กับการคล้อยตามกลุ่ม มีค่าความสัมพนัธ์ มี

ความหมายวา่ขอ้มูลทั้งสองมีระดบัความสัมพนัธ์กนัต ่า  
ความสัมพนัธ์ระหวา่งการรับรู้ความง่ายกบัเจตคติ มีค่าความสัมพนัธ์ มีความหมายวา่ขอ้มูล

ทั้งสองมีระดบัความสัมพนัธ์กนัสูง  
ความสัมพนัธ์ระหว่างการรับรู้ความง่ายกับการคล้อยตามกลุ่ม มีค่าความสัมพนัธ์ มี

ความหมายวา่ขอ้มูลทั้งสองมีระดบัความสัมพนัธ์กนัต ่า  
ความสัมพนัธ์ระหว่างเจตคติกับการคล้อยตามกลุ่ม มีค่าความสัมพนัธ์ มีความหมายว่า

ขอ้มูลทั้งสองมีระดบัความสัมพนัธ์กนัต ่า  
ส่วนที ่4  สรุปผลการวเิคราะห์ 
ความสัมพนัธ์ระหวา่งการรับรู้ประโยชน์กบัการรับรู้ความง่าย มีค่าความสัมพนัธ์ที่ 0.688 

มีความหมายวา่ขอ้มูลทั้งสองมีระดบัความสัมพนัธ์กนัสูงความสัมพนัธ์ระหวา่งการรับรู้ประโยชน์
กบัเจตคติ มีค่าความสัมพนัธ์ที่ 0.654 มีความหมายวา่ขอ้มูลทั้งสองมีระดบัความสัมพนัธ์กนัสูง 
ความสัมพนัธ์ระหวา่งการรับรู้ประโยชน์กบัการคลอ้ยตามกลุ่ม มีค่าความสัมพนัธ์ที ่ 0.352 มี
ความหมายวา่ขอ้มูลทั้งสองมีระดบัความสัมพนัธ์กนัต ่า ความสัมพนัธ์ระหวา่งการรับรู้ความง่าย กบั
เจตคติ มีค ่าความสัมพนัธ์ที ่ 0.774 มีความหมายวา่ขอ้มูลทั้งสองมีระดบัความสัมพนัธ์กนัสูง 
ความสัมพนัธ์ระหวา่งการรับรู้ความง่าย กบัการคลอ้ยตามกลุ่มมีค ่าความสัมพนัธ์ที ่ 0.324 มี
ความหมายวา่ขอ้มูลทั้งสองมีระดบัความสัมพนัธ์กนัต ่า ความสัมพนัธ์ระหวา่งเจตคติ กบัการคลอ้ย
ตามกลุ่มมีค่าความสัมพนัธ์ท่ี 0.327 มีความหมายวา่ขอ้มูลทั้งสองมีระดบัความสัมพนัธ์กนัต ่า  

การศึกษาเก่ียวกบัปัจจยัต่าง ๆ ท่ีส่งผลต่อการยอมรับหรือการตดัสินใจท่ีจะใช้เทคโนโลยี
หรือนวตักรรมใหม่ ซ่ึงปัจจยัหลกัท่ีส่งผลโดยตรงต่อการยอมรับเทคโนโลยีหรือนวตักรรมของผูใ้ช้ 
ไดแ้ก่ “การรับรู้ถึงความง่ายในการใชง้าน” (Perceived Ease of Use) และ “การรับรู้ถึงประโยชน์ท่ีเกิด
จากการใช้” (Perceived Usefulness) โดยปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อ “ความตั้งใจเชิงพฤติกรรมในการใช้
เทคโนโลยี” มีทั้งส้ิน 4 ปัจจยั ไดแ้ก่ “ตวัแปรภายนอก” “การรับรู้ความง่ายในการใช้งาน” “การรับรู้
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ประโยชน์ท่ีเกิดจากการใช”้ และ “เจตคติ” (Attitude) ซ่ึงในทา้ยท่ีสุดความตั้งใจเชิงพฤติกรรมในการ
ใชเ้ทคโนโลยจีะส่งอิทธิพลต่อการยอมรับและใชง้านเทคโนโลยนีั้น 

ข้อมูลการการยอมรับการใช้ซอฟท์แวร์ คิว เอ ดี เอ็นเตอร์ไพรซ์ แอฟพลิเคชัน ด้าน
ประชากรศาสตร์ท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อการยอมรับการใชซ้อฟทแ์วร์ คิว เอ ดี เอน็เตอร์ไพรซ์ แอฟพลิเค
ชัน ท่ีแตกต่างกนั เพราะประชากรแต่ละคนมีความคิดท่ีแตกต่างกนั อยู่คนละพื้นท่ีกนั ได้รับการ
ปลูกฝังท่ีแตกต่างกนั 

 

5.2 การอภิปรายผลการวจิัย 
ผลจากการศึกษาคน้ควา้เก่ียวกบัการยอมรับระบบ มีประเด็นส าคญัท่ีไดพ้บจากการคน้ควา้

อิสระ ซ่ึงจะไดน้ ามาอภิปรายเพื่อสรุปใหท้ราบถึงขอ้เทจ็จริง ไดด้งัน้ี  
 ผลการวิเคราะห์เก่ียวกบัขอ้มูลทัว่ไปทางประชากรศาสตร์ของผูต้อบแบบสอบถาม โดย

ผูต้อบแบบสอบถามในคร้ังน้ี ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายรุะหวา่ง 31 - 40 ปี  การศึกษาระดบัปริญญาตรี  
มีประสบการณ์ในต าแหน่งหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมายระหว่าง 0 - 1 ปี  ระดบัความคิดเห็นทั้ง 7 อยู่ใน
ระดบัค่อนขา้งเห็นดว้ย คือ 

ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลการการยอมรับการใชซ้อฟทแ์วร์ คิว เอ ดี เอน็เตอร์ไพรซ์ แอฟพลิเคชนั 
เพศท่ีแตกต่างกันมีผลต่อการยอมรับการใช้ซอฟท์แวร์ คิว เอ ดี เอ็นเตอร์ไพรซ์ แอฟพลิเคชัน ท่ี
แตกต่างกนั เพราะประชากรแต่ละคนมีความคิดท่ีแตกต่างกนั อยู่คนละพื้นท่ีกนั ไดรั้บการปลูกฝังท่ี
แตกต่างกนั อายุท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อการการยอมรับการใชซ้อฟทแ์วร์ คิว เอ ดี เอ็นเตอร์ไพรซ์ แอฟ
พลิเคชนั แตกต่างกนั อายุท่ีมากกวา่ยอมรับไดม้ากกวา่เน่ืองจากมีประสบการณ์ในการใชชี้วติมากกวา่ 
สามารถรับรู้ขอ้มูลและตดัสินใจไดร้วดเร็วกวา่จึงยอมรับไดม้ากกวา่  ประสบการณ์ในต าแหน่งหนา้ท่ี
ท่ีได้รับมอบหมาย ผูท่ี้มีประสบการณ์มากกว่าก็จะการยอมรับการใช้ซอฟท์แวร์ คิว เอ ดี เอ็นเตอร์
ไพรซ์ แอฟพลิเคชนั ไดม้ากกวา่ เน่ืองจากไดใ้ชง้านระบบมาเป็นเวลานานกวา่ คุน้เคย และเคยชินกบั
ระบบมากกวา่ ผูท่ี้มีประสบการท างานท่ีนอ้ยกวา่ พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ให้ความส าคญั
ในเร่ือง  ประโยชน์ของการใช้(Perceived Usefulness) ซอฟทแ์วร์  ความง่ายต่อการใช(้Perceived Ease 
of Use) ซอฟทแ์วร์ เจตคติ (Attitude)ของซอฟทแ์วร์ และการคลอ้ยตามกลุ่มอา้งอิง(Normative Beliefs) 
ในระดบัค่อนขา้งเห็นด้วย เป็นอนัดบัหน่ึง  อนัดบัท่ี 2 รองลงมาคือ เฉยๆ ไม่ออกความคิดเห็น ซ่ึง
สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ววิฒัน์ ไวโรจนกุล (2553) พบวา่ ปัจจยัส่วนบุคคล  ดา้นเพศ  การศึกษา อาย ุ
ต าแหน่งงานและหน้าท่ีความรับผิดชอบ  ไม่มีความสัมพนัธ์กบัการยอมรับนวตักรรมการน าระบบ
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ประมวลผลขอ้มูลการบินมาใช้ในการปฏิบติังานควบคุมจราจรทางอากาศ บริษทัวิทยุการบินแห่ง
ประเทศไทย จ ากดั   
    ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลการรับรู้ประโยชน์ เพศท่ีแตกต่างกนัรับรู้ประโยชน์ไดแ้ตกต่างกนั 
เพราะประชากรแต่ละคนมีความคิดท่ีแตกต่างกนั อยู่คนละพื้นท่ีกนั ไดรั้บการปลูกฝังท่ีแตกต่างกนั 
อายท่ีุแตกต่างกนัมีผลต่อการรับรู้ประโยชน์ต่อระบบแตกต่าง อายท่ีุมากกวา่รับรู้ประโยชน์ไดม้ากกวา่
เน่ืองจากมีประสบการณ์ในการใช้ชีวิตมากกว่า สามารถรับรู้ขอ้มูลและตดัสินใจได้รวดเร็วกว่าจึง
ยอมรับไดม้ากกวา่ พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ให้ความส าคญัในเร่ือง การน าระบบมาใช้ใน
การท างาน ท าใหง้านส าเร็จไดเ้ร็ว  จดัอยูใ่นระดบัมากเป็นอนัดบัหน่ึง  อนัดบัท่ี 2 รองลงมาคือ เม่ือน า
ระบบมาใชช่้วยท าให้เกิดพฒันางานให้มีคุณภาพเพิ่มข้ึน อนัดบัท่ี 3 คือ การน าระบบ มาใชส่้งเสริมให้
ไดผ้ลงานเพิ่มข้ึน อนัดบัท่ี 4 คือ ระบบมีประโยชน์ในการท างาน อนัดบัท่ี 5 คือ การน าระบบมาใชช่้วย
ใหเ้กิดผลการท างานท่ีมากข้ึนจากเดิม และอนัดบัสุดทา้ย คือ การน าระบบ มาใชท้  าใหง้านท่ีท าง่าย   

ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลการรับรู้ความง่าย เพศท่ีแตกต่างกนัรับรู้ความง่ายได้แตกต่างกัน 
เพราะประชากรแต่ละคนมีความคิดท่ีแตกต่างกนั อยู่คนละพื้นท่ีกนั ไดรั้บการปลูกฝังท่ีแตกต่างกนั 
อายุท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อการรับรู้ความง่ายต่อระบบแตกต่าง อายุท่ีมากกวา่รับรู้ความง่ายไดม้ากกว่า
เน่ืองจากมีประสบการณ์ในการใช้ชีวิตมากกว่า สามารถรับรู้ขอ้มูลและตดัสินใจได้รวดเร็วกว่าจึง
ยอมรับไดม้ากกว่า พบว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ให้ความส าคญัในเร่ือง การเรียนรู้ระบบเป็น
เร่ือง จดัอยูใ่นระดบัมาก เป็นอนัดบัหน่ึง อนัดบัท่ี 2 รองลงมาคือ เป็นเร่ืองง่ายท่ีจะเขา้ถึงระบบเพื่อใช้
งาน อนัดบัท่ี 3 คือ การท างานของระบบมีความชดัเจนและเขา้ใจไดง่้าย อนัดบัท่ี 4  คือ ระบบง่ายต่อ
การใช้งาน อนัดบัท่ี 5 คือการท าให้ฉันเป็นผูช้  านาญการในการใชร้ะบบเป็นเร่ืองง่ายมาก และอนัดบั
สุดทา้ย คือ ระบบท่ีน ามาใชมี้ความยดืหยุน่ คล่องตวั สามารถใชไ้ดส้ะดวก   

การรับรู้ความง่ายต่อการใชง้านสัมพนัธ์กบั การรับรู้ดา้นประโยชน์ สามารถน ามาพยากรณ์
การรับรู้ดา้นประโยชน์ของพนกังานได ้พบวา่ระดบัความสัมพนัธ์ระหวา่ง การรับรู้ดา้นการง่ายต่อการ
ใชง้านกบั การรับรู้ดา้นประโยชน์ ของระบบ สมการพยากรณ์สามารถพยากรณ์ประโยชน์ 

 การทดสอบความสัมพนัธ์พบวา่การรับรู้ประโยชน์ ไม่มีความสัมพนัธ์กบัการยอมรับ และ
การรับรู้ความง่ายต่อการใชง้าน ไม่มีความสัมพนัธ์กบัการยอมรับ จึงไม่สามารถน าการรับรู้ประโยชน์ 
และการรับรู้ความง่ายต่อการใชง้านไปใชพ้ยากรณ์การยอมรับได้ เน่ืองจากระบบน้ีเป็นระบบท่ีบงัคบั
ใชง้าน จึงไม่เกิดการยอมรับจากผูใ้ช ้เพราะทฤษฎี TAM เป็นทฤษฎีท่ีใชไ้ดผ้ลกบัชาวต่างประเทศ แต่
ส าหรับประเทศไทยเป็นประเทศประชาธิปไตย คนไทยชอบความเป็นอิสระ คิด ตดัสินใจเอง จึงไม่
เกิดการยอมรับระบบจากการบงัคบัใช ้ 
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การสรุปผล คือ การคลอ้ยตามกลุ่มมีผลต่อการรับรู้ประโยชน์ท่ีไดรั้บจากการใชซ้อฟทแ์วร์ 
คิวเอดี เอ็นเตอร์ไพรซ์ แอฟพลิเคชนั ซ่ึงเป็นตวัก าหนดวา่กลุ่มคนท่ีอยูร่อบขา้ง คือ หวัหนา้งาน เพื่อน
ร่วมงาน และลูกนอ้ง มีความเห็นวา่ควรใชง้านซอฟทแ์วร์มีผลต่อผูใ้ชท่ี้ไดรั้บรู้ถึงประโยชน์ของการใช้
ซอฟทแ์วร์ในดา้นการท างานท่ีเร็วข้ึน ดา้นคุณภาพและการปรับปรุงของงานดีข้ึน ช่วยให้การท างาน
ง่ายข้ึน และเพิ่มประสิทธิภาพของงานท่ีท าอยู่ ซ่ึงการรับรู้ถึงประโยชน์ในการใช้ซอฟท์แวร์มีผลต่อ
การรับรู้ความง่ายในการใช้งานซอฟท์แวร์ดา้นวิธีการใช้งาน และเจตคติดา้นความมัน่ใจ วิธีการใช้ 
และความสามารถในการใช้ระบบซอฟท์แวร์ คิวเอดี รวมไปถึงการรับรู้ความง่ายในการใช้งาน
ซอฟทแ์วร์ มีผลต่อเจตคติในการใชร้ะบบซอฟทแ์วร์ คิวเอดี เอน็เตอร์ไพรซ์ แอฟพลิเคชนั 
 

5.3 ข้อเสนอแนะทีไ่ด้จากการวจิัย 
จากผลการศึกษา มีขอ้เสนอแนะดงัน้ี  
พนกังานส่วนใหญ่ของบริษทัยงัไม่ยอมรับระบบ เน่ืองมาจากยงัขาดความรู้เก่ียวกบัการใช้

งานระบบ โดยพนกังานส่วนใหญ่คน้ควา้หาความรู้ดว้ยตนเองจากเอกสารคู่มือ ดงันั้น บริษทัควรมีการ
อบรมให้ความรู้กบัพนกังาน โดยมอบหมายให้หน่วยงานท่ีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ  รับผิดชอบใน
การแจง้ข่าวสารใหก้บัพนกังาน เม่ือมีการฝึกอบรมการใชง้านระบบ เป็นตน้ 
 

5.4 งานวจิัยทีเ่กีย่วเน่ืองในอนาคต 
 5.4.1 ในการศึกษาคร้ังต่อไปควรศึกษาปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อการใชง้านระบบ เพื่อน ามาใช้
ในการปรับปรุงระบบให้ดียิ่งข้ึน และการศึกษาคร้ังน้ีเป็นขอ้มูลในปีปัจจุบนัจึงควรศึกษาขอ้มูลในปี
ต่อ ๆ ไป เน่ืองจากในแต่ละปีก็มีบุคลากรใหม่ ๆ เขา้ ความคิด และค่านิยมของแต่ละคน แต่ละปี ก็เกิด
ความเปล่ียนแปลงไปจึงควรศึกษาขอ้มูลในปีต่อ ๆ ไปดว้ย 
 5.4.2 ควรศึกษาพฒันาระบบ เพื่อใชใ้นการแกปั้ญหาความซ ้ าซอ้นในการใชง้านระบบ 

5.4.3 จากการคน้ควา้ในคร้ังน้ีใชแ้บบสอบถามซ่ึงมีลกัษณะเป็นเชิงปริมาณเพียงอยา่งเดียว
ควรเพิ่มการศึกษาเชิงคุณภาพ เช่น การสัมภาษณ์ เพื่อใหไ้ดข้อ้มูลเชิงลึกมากยิง่ข้ึน 
 
  
 



บรรณานุกรม 

 
ชมพูนุท สุวารี. (2551). ทัศนคติและความพงึพอใจของพนักงานทีม่ีต่อการน า ITIL (IT 

Infrastructure Library) มาใช้งานในองค์กร: กรณีศึกษา: บริษัท รอยเตอร์ ซอฟต์แวร์
ประเทศไทย. (วทิยานิพนธ์วิทยาศาสตร์มหาบณัฑิต (การบริหารเทคโนโลยี),
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์).  

ชาญ กล่ินซอ้น. (2550). การศึกษาเจตคติและพฤติกรรมการใช้ส่ือเทคโนโลยสีารสนเทศทางการศึกษา
เพ่ือการเรียนรู้ด้วยตนเองของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวทิยาลัยคริสเตียน.  

  (ครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบณัฑิต, มหาวทิยาลยัคริสเตียน). 
ณฏัฐณิชา กอมณี. (2549). ความสัมพนัธ์ระหว่างเจตคติ การคล้อยตามกลุ่มอ้างองิ การรับรู้ การ

ควบคุมพฤติกรรมกบัความตั้งใจสวมหมวกนิรภัยขณะขับขี่รถจักรยานยนต์ของนักศึกษา
มหาวทิยาลัยของรัฐในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนล่าง ประเทศไทย. (วทิยานิพนธ์
พยาบาลศาสตรมหาบณัฑิต, จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั). 

ธงชยั เป้าเจริญ. (2553). ปัจจัยทีส่ร้างแรงจูงใจต่อผู้บริโภคในการตัดสินใจใช้ Digital Magazine ใน
กรุงเทพมหานคร. (วทิยานิพนธ์บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต, มหาวทิยาลยัเทคโนโลยี 

  พระจอมเกลา้ธนบุรี). 
นพวรรณ รักยติุธรรมกุล. (2544). การศึกษาการน าซอฟต์แวร์ ERP (Enterprise Resource Planning) 

มาประยุกต์ใช้งานในองค์กรไทย. (วทิยานิพนธ์วทิยาศาสตร์มหาบณัฑิต, 
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์). 

นรินทร์ หลงสมบุญ. (2549). ความคิดเห็นต่อการน าระบบการวางแผนทรัพยากรองค์กรมาใช้ในการ
บริหารจัดการของพนักงาน บริษัท กสท โทรคมนาคม จ ากดั (มหาชน). (วทิยานิพนธ์
ส านกัวทิยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ, มหาวทิยาลยัราชภฏัพระนคร).  

นวชยั อธิปชาติศิริ. (2552). การศึกษาปัจจัยทีม่ีผลต่อแนวโน้มในการยอมรับระบบการให้บริการการ
จองพืน้ทีร่ะวางสินค้าอเิล็กทรอนิกส์ของพนักงานภายใต้แบบจ าลองการยอมรับ
เทคโนโลย ี: กรณศึีกษา: บริษัท K Kingdom จ ากดั. (การคน้ควา้อิสระวทิยาศาสตร์
มหาบณัฑิต, มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์) 

  



72 

บรรณานุกรม (ต่อ) 
 
ไพศาล จนัทรังษี. (2551). การพฒันารูปแบบระบบการวางแผนทรัพยากรองค์การในกระบวนการผลติ

ทีม่ีต่อประสิทธิภาพการด าเนินงานของอุตสาหกรรมรถยนต์ในประเทศไทย. 
(วทิยานิพนธ์ปรัชญาดุษฎีบณัฑิต, มหาวทิยาลยัคริสเตียน). 

ภวงัค ์คงคารักษ.์ (2554). ความคิดเห็นในการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศระบบ ERP ของบุคลากร บริษัท 
กสท โทรคมนาคม จ ากดั (มหาชน). (ครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบณัฑิต, มหาวทิยาลยั
เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี). 

มนชิดา ทองกอ้น. (2546). เจตคติ การคล้อยตามกลุ่มอ้างองิกบัความตั้งใจในการใช้ผลติภัณฑ์เพ่ือ
ส่ิงแวดล้อมของนักศึกษามหาวทิยาลยัหัวเฉียวเฉลมิพระเกยีรติ. (วทิยานิพนธ์
ศึกษาศาสตร์มหาบณัฑิต, มหาวทิยาลยัมหิดล). 

ววิฒัน์ ไวโรจนกุล. (2553). ปัจจัยทีม่ีผลต่อความส าเร็จในการน าระบบ ERP มาใช้ในธุรกจิรับเหมา
ก่อสร้าง ขนาดกลางและ ขนาดย่อม. (วทิยานิพนธ์วศิวกรรมศาสตร์มหาบณัฑิต,
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี). 

ศกัด์ิ สุนทรเสณี. (2531). เจตคติ. กรุงเทพฯ: รุ่งวฒันา. 
สวติา ยอดเมือง. (2523). แบบจ าลองการยอมรับเทคโนโลยเีคร่ืองเล่นเพลงดิจิตัล  iPod ในประเทศ

ไทย. (การคน้ควา้อิสระวทิยาศาสตร์มหาบณัฑิต, มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์). 
สุภาภรณ์ สังขบุ์ญนาค. (2549). ความสัมพนัธ์ระหว่างการประยุกต์ระบบวางแผนทรัพยากรของ

องค์กร กบัผลการด าเนินงานของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย. 
(วทิยานิพนธ์บญัชีมหาบณัฑิต, จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั). 

สุวมิล ลิขิตเลอสรวง. (2550). ERP DEVELOPMENT FOR SMEs CASE STUDY: LIKIT 
ADVERTIZING COMPANY & L.K.PLASTIC COMPANY. (Thesis. Master of 
Science, Mahidol University). 

เสรี วงษม์ณฑา. (2542). กลยุทธ์การตลาด: การวางแผนการตลาด. กรุงเทพมหานคร: บริษทั ธีระฟิลม์ 
และไซเทก็ซ์ จ  ากดั. 

Boo, Y. C. (2007). An Analysis of Success and Failure Factors for ERP Systems in Engineering 
and Construction Firms. (Thesis of the Degree of Doctor of Philosophy, University of 
Maryland. College Park, Maryland. United States of America). 

 



73 

บรรณานุกรม (ต่อ) 
 
Carl, D. & Johan E. (1999). An Analysis of the Current and Future ERP Market -with focus on 

Sweden. (Master's Thesis, Industrial Economics and Management, The Royal Institute 
of Technology, Stockholm, Sweden). 

  Fred Davis. (1989). Technology Acceptance Model หรือ TAM. Retrieved from 
  http://en.wikipedia.org/wiki/Technology_acceptance_model. 
Kad R, K. Ö. (2006). Flexible Database Design for Enterprise Resource Planning (ERPs) 

Applications, (A Master’s Thesis, Computer Engineering. Master Of Science, Atılım 
University, Ankara Province, Turkey). 

Mark, D. S. (2000). Methodologies for the Structured Development and Documentation of 
Manufacturing Planning and Control Systems. (Thesis of the Degree of Doctor of 
Philosophy, University of Salford, Salford, UK). 

Mary, A. B. (2012). The Role of Attitudes, Subjective Norms, Percieved Behavioural Control 
and Context in Nurses's Behavioural Intentions. (Thesis for the Degree Doctor of 
Philosophy, McMaster University, Hamilton. Ontario, Canada). 

Sekinat, O. M. (2012). Acceptance And Impact Of Social Networks Marketing Using Extended 
Technology Acceptance Model. (Thesis for Master of Technology, Cape Peninsula 
University of Technology, South Africa).  

Somboon, T. (2004). A modified technology acceptance model for analyzing the determinants 
affecting initial and post intention to adopt mobile technology in Thailand. (Thesis 
for Doctoral Degree of Philosophy, Bangkok University). 

 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 

  



75 

แบบสอบถามการวจิัย 
เร่ือง  “การยอมรับการใช้ซอฟต์แวร์ ควิ เอ ดี เอน็เตอร์ไพรซ์ แอฟพลเิคชัน” 

 
แบบสอบถามฉบบัน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อใช้ในการเก็บรวบรวมขอ้มูลเพื่อการศึกษาเร่ือง

“การยอมรับการใชซ้อฟตแ์วร์ คิว เอ ดี เอน็เตอร์ไพรซ์ แอฟพลิเคชนั” เพื่อน ามาใชใ้นการประกอบการ
เรียนการสอนในวิชาการงานคน้ควา้อิสระ    หลกัสูตรปริญญาโท   คณะบริหารธุรกิจ  มหาวิทยาลยั
เทคโนโลยรีาชมงคลธญับุรี โดยขอ้มูลส่วนตวัของท่านจะไม่ไดรั้บการเปิดเผยหรือน าไปใชป้ระโยชน์
อ่ืนใดนอกจากเพื่อการศึกษาเท่านั้น   สุดทา้ยน้ีผูว้ิจยัตอ้งขอขอบพระคุณท่านอยา่งสูงในการเสียสละ
เวลาช่วยตอบแบบสอบถามมา ณ ท่ีน้ีดว้ย  
 

ค าช้ีแจง:    แบบสอบถามน้ีมี  2 ส่วนดงัน้ี 
ส่วนท่ี 1. เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัขอ้มูลส่วนบุคคล 
ส่วนท่ี 2. เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัการรับรู้ความง่าย การรับรู้ประโยชน์ เจตคติ และการคลอ้ยตาม

กลุ่มของพนกังานเร่ืองการใชร้ะบบซอฟตแ์วร์ คิว เอ ดี เอน็เตอร์ไพรซ์ แอฟพลิเคชนั 
ส่วนท่ี 1 แบบสอบถามขอ้มูลส่วนบุคคล 
ค าช้ีแจง: โปรดอ่านขอ้ความขา้งล่างและท าเคร่ืองหมายกากบาท X ขอ้ความท่ีตรงกบัขอ้มูลจริงของ
ท่าน 
1. เพศ 1. ชาย               2. หญิง  
2.  อาย ุ                               ............ปี................. เดือน 
3. การศึกษาสูงสุด 1. มธัยมศึกษา/

ปวช.   
2. อนุปริญญา/ปวส. 3. ปริญญาตรี 

4. ปริญญาโท 5. ปริญญาเอก  
4. แผนกงาน 1. แผนกบุคคลและ

ธุรการ 
2. แผนกการตลาดและ
ขาย 

3. แผนกผลิต 

4. แผนกบญัชี 5. แผนกควบคุมการผลิต  
 6. แผนกเทคโนโลยสีารสนเทศ  

5. ระดบัต าแหน่งงาน 1. ผูป้ฏิบติังาน 2. หวัหนา้หน่วยงาน
หรือส่วนงาน 

3.หวัหนา้แผนก 

6. อายงุานในสายงานปัจจุบนั.......................ปี .................เดือน 
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ส่วนท่ี 2. แบบสอบถามเก่ียวกบัการรับรู้ความง่าย การรับรู้ประโยชน์ เจตคติ และการคลอ้ยตาม
กลุ่มของพนกังานเร่ืองการใชร้ะบบซอฟตแ์วร์ คิว เอ ดี เอ็นเตอร์ไพรซ์ แอฟพลิเคชนั 

ค าช้ีแจง: โปรดอ่านขอ้ความขา้งล่างและท าเคร่ืองหมายกากบาท X ตามขอ้มูลจริงของท่าน หรือ
กรอกขอ้มูลตามความจริงหรือความคิดเห็นของท่าน 

 
1=ไม่เห็นดว้ยอยา่งยิง่, 2=ไม่เห็นดว้ย, 3=ค่อนขา้งไม่เห็นดว้ย, 4=เฉยๆ ไม่มีความคิดเห็น, 5=ค่อนขา้ง
เห็นดว้ย, 6=เห็นดว้ย, 7=เห็นดว้ยอยา่งยิง่ 

 
ข้อที ่ หัวข้อ 1 2 3 4 5 6 7  
ก การรับรู้ประโยชน์ (Perceived usefulness) ซอฟต์แวร์  

7 ซอฟตแ์วร์คิวเอดีท าใหฉ้นัท างานไดเ้ร็วข้ึน         
8 ซอฟตแ์วร์คิวเอดีช่วยใหคุ้ณภาพการท างาน

ของฉนัดีข้ึน 
              

9 ซอฟตแ์วร์คิวเอดีช่วยในการปรับปรุง
ประสิทธิภาพของผลงานของฉนั 

        

10 ซอฟตแ์วร์คิวเอดีท าใหฉ้นัสามารถควบคุม
งานของฉนัไดม้ากข้ึน 

        

11 ซอฟตแ์วร์คิวเอดีช่วยใหก้ารท างานของฉนั
ง่ายข้ึน 

              

12 ซอฟตแ์วร์คิวเอดีช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการ
ท างานของฉนั 

              

ข การรับรู้ความง่ายต่อการใช้(Perceived ease of use )ซอฟต์แวร์   
13 ฉนัเขา้ใจวธีิการใชง้านระบบซอฟตแ์วร์คิว

เอดีเป็นอยา่งดี 
              

14 โดยรวมนั้น ฉนัคิดวา่ซอฟตแ์วร์คิวเอดีเป็น
ซอฟตแ์วร์ท่ีใชง้านง่าย 

              

15 การเรียนรู้วธีิการใชร้ะบบซอฟตแ์วร์คิวเอดี
นั้นง่ายส าหรับฉนั 

              

16 ฉนัแทบจะไม่เคยเกิดความสับสนใดๆเลย
เม่ือฉนัใชร้ะบบซอฟตแ์วร์คิวเอดี 

              

17 ฉนัแทบไม่เคยท างานผิดพลาดเลยเม่ือใช้
ระบบซอฟตแ์วร์คิวเอดี 

              

18 ระบบซอฟตแ์วร์คิวเอดีไม่เคยเป็นสาเหตุ
ของความหงุดหงิดใจใดๆของฉนัเลย 
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ข้อที ่ หัวข้อ 1 2 3 4 5 6 7  
ค เจตคติ (Attitude) ต่อซอฟต์แวร์   
19 ฉนัรู้สึกมีความมัน่ใจเม่ือใชร้ะบบ

ซอฟตแ์วร์คิวเอดีในการท างาน 
              

20 ฉนัรู้วธีิการใชร้ะบบซอฟตแ์วร์คิวเอดี         
21 ฉนัมีความสามารถในการใชร้ะบบ

ซอฟตแ์วร์คิวเอดี 
              

ง การคล้อยตามกลุ่มอ้างองิ (Normative beliefs)  
22 ฉนัใชร้ะบบซอฟตแ์วร์คิวเอดีในการท างาน

เพราะผูจ้ดัการแผนกคิดวา่ฉนัควรใชร้ะบบ
ซอฟตแ์วร์คิวเอดีในการท างาน 

              

23 ฉนัใชร้ะบบซอฟตแ์วร์คิวเอดีในการท างาน
เพราะเพื่อนร่วมงานในแผนกคิดวา่ฉนัควร
ใชร้ะบบซอฟตแ์วร์คิวเอดีในการท างาน 

              

24 ฉนัใชร้ะบบซอฟตแ์วร์คิวเอดีในการท างาน
เพราะหวัหนา้งานของฉนัคิดวา่ฉนัควรใช้
ระบบซอฟตแ์วร์คิวเอดีในการท างาน 

              

25 ฉนัใชร้ะบบซอฟตแ์วร์คิวเอดีในการท างาน
เพราะลูกนอ้งของฉนัคิดวา่ฉนัควรใชร้ะบบ
ซอฟตแ์วร์คิวเอดีในการท างาน 

              

26 ฉนัใชร้ะบบซอฟตแ์วร์คิวเอดีในการท างาน
เพราะเพื่อนร่วมงานต่างแผนกคิดวา่ฉนัควร
ใชร้ะบบซอฟตแ์วร์คิวเอดีในการท างาน 

              

27 ฉนัใชร้ะบบซอฟตแ์วร์คิวเอดีในการท างาน
โดยไม่เก่ียวกบัความคิดเห็นของบุคคลอ่ืน 

              

 
 

***** ขอขอบคุณส าหรับความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม***** 
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ช่ือ-สกุล   : นายปฐวโีรจน์  แจ่มแจง้  
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ภูมิล าเนา  : จงัหวดัสุรินทร์ 
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