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บทคัดย่อ
การวิจัยนี้เป็นการวิเคราะห์ความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างของพฤติกรรมการยอมรับระบบบริหารทรัพยากรองค์กร
สําหรับองค์กรสุขภาพ โดยใช้กรอบแนวความคิดของ UTAUT และ Institutional Theory ขอบเขตในการวิจัยครั้งนี้
กลุ่มประชากรเป็นโรงพยาบาลรัฐบาล สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่มีการใช้ระบบ ERP จํานวน 165 คน โดยวิธีการ
สุ่มแบบชั้นภูมิ (Stratified Random Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า
การวิเคราะห์ข้อมูลโดยการใช้โปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติลิสเรล ทําการวิเคราะห์ค่าสถิติความสัมพันธ์เชิงโครงสร้าง ซึ่ง
ผลการวิจัย พบว่า โมเดลที่พัฒนาขึ้นมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ มีค่าสถิติ x2 = 222.76, df = 218, pvalue = 0.40, x2/df = 1.02 GFI = 0.91 AGFI = 0.85 RMSEA = 0.012 และ CFI = 1.00 โดยมีปัจจัยทัศนคติต่อ
การใช้ มีอิทธิพลทางตรงสูงสุดต่อพฤติกรรมความตั้งใจ รองลงมา คือ ปัจจัยแรงกดดันจากการเลียนแบบ มีอิทธิพล
ทางตรงต่อความคาดหวังต่อประสิทธิภาพการดําเนินงานของผู้ใช้งาน ปัจจัยทางสังคมมีอิทธิพลทางตรงต่อพฤติกรรม
ความตั้งใจ ปัจจัยความคาดหวังต่อความพยายามของผู้ใช้ระบบมีอิทธิพลทางตรงต่อพฤติกรรมความตั้งใจ ปัจจัยแรง
กดดันจากกฎเกณฑ์มีอิทธิพลทางตรงต่อความคาดหวังต่อประสิทธิภาพการดําเนินงานของผู้ใช้งาน
คําสําคัญ: การยอมรับเทคโนโลยีสารสนเทศ ความสัมพันธ์เชิงโครงสร้าง ระบบบริหารทรัพยากรองค์กร
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The Structural Equation Model of Adoption Behavior of ERPs for Healthcare
Organizations in Thailand
Sakonnan Huncharoen1* and Namon Jeerungsuwan2
Abstract
The study aim to analyze the structural correlation of the adoption of Enterprise Resource
Planning Systems for healthcare organizations. The paper used the concept of the Unified Theory
of Acceptance and the Use of Technology (UTAUT) and Institutional Theory. The scope of the
research study included 165 respondents who the use of ERP system in public hospitals under the
Ministry of Education and Stratified Random Sampling was used in the research with questionnaire
rating scale with confidence of 0.958. The data analysis using statistical package LISREL analysis
descriptive statistic and the analysis the model of structural relationship which measurement
model was consistent with the empirical data with the statistics x2 = 222.76, df = 218, p-value =
0.40, x2/df = 1.02 GFI = 0.91 AGFI = 0.85 RMSEA = 0.012 and CFI = 1.00 The key factors influencing
attitudes towards the use had the highest direct effect toward behavior intention. It was followed
by the mimetic pressure which had direct effect on the performance expectations of the user.
Social factors had direct effect on behavioral intentions. The effort expectancy of the system user
had direct effect on behavior intention. and Normative pressure factor had direct effect on the
performance expectations of the user.
Keywords: IT adoption, Structural Equation Modeling, Enterprise Resource Planning Systems
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1. บทนํา

เทคโนโลยี สารสนเทศ สามารถส่ ง เสริ มความสะดวก
สบายให้ กั บมนุ ษย์ เราหลาย ๆ ด้ าน และยั งสามารถเพิ่ ม
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลให้กับกระบวนการทํางานในธุรกิจ
ซึ่งในภาคของสุขภาพอย่างกระทรวงสาธารณสุขได้กําหนด
แผนยุ ทธศาสตร์ ต่ า ง ๆ เพื่ อเพิ่ มขี ด ความสามารถในการ
แข่งขันด้านธุรกิจสุขภาพ ด้วยการมุ่งเน้นและพัฒนาระบบ
บริการสุขภาพของประเทศไทยให้มีมาตรฐานระดับสากลทั้ง
ภาครั ฐและภาคเอกชน ทํ าให้ ประเทศไทยกลายเป็ นผู้ นํ า
ทางด้านบริการสุขภาพในระดับโลกและมีอัตราการเติบโต
ของธุรกิจสาขาบริการสุขภาพอย่างรวดเร็ว สิ่งเหล่านี้ส่งผล
ต่ อการดําเนิ นงานภายในโรงพยาบาล ทํ าให้ ต้องมี การนํ า
เทคโนโลยี สารสนเทศที่มีประสิทธิ ภาพ เข้ามาช่วยในการ
บริหารจัดการ เพื่อสร้างความพึงพอใจต่อลูกค้า สร้างความ
สุขในการทํางานของพนักงานและสามารถสร้างความแตกต่าง
จากคู่แข่งอื่น ๆ ระบบบริหารทรัพยากรองค์กร (Enterprise
Resource Planning: ERP) เป็นระบบที่สามารถเชื่อมโยง
กระบวนการทํ างาน ทั้ งหมดของทั้ งหน่ วยงานได้ ด้วยการ
บูรณาการ ปรับปรุงกระบวนการทํางานเดิม สามารถสร้างให้
เกิดกระบวนการแลกเปลี่ยนข้อมูลภายในองค์กร สามารถ
ช่วยลดเวลาการให้บริการกับลูกค้า และเพิ่มความสามารถใน
การแข่งขันทางธุรกิจ [1-5] แต่ด้วยลักษณะของระบบ ERP ที่
มีขนาดใหญ่ มีการเชื่อมโยงหลายโมดูล การลงทุนที่ต้องใช้ทั้ง
เวลาที่มากและจํานวนเงินมหาศาล ดังนั้น การนําระบบ ERP
เข้ามาเพื่อช่วยการบริหารจัดการกระบวนการต่าง ๆ ภายใน
โรงพยาบาล จึงเป็นสิ่งที่น่าศึกษาหาโครงสร้างความสัมพันธ์
พฤติกรรมการยอมรับและใช้ระบบ EPR ในโรงพยาบาลของ
ประเทศไทย เพื่ อ ให้ ท ราบว่ า สิ่ ง ใดสามารถก่ อ ให้ เ กิ ด
กระบวนการยอมรับระบบ ภายในระยะเวลาที่เหมาะสม

2. วัตถุประสงค์การวิจัย

เพื่อวิเคราะห์ความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างของพฤติกรรม
การยอมรั บระบบบริ หารทรั พยากรองค์ กรสํ าหรั บองค์ กร
สุขภาพ

3. สมมติฐานการวิจัย

3.1 แรงกดดันจากการเลียนแบบมีผลกระทบต่อความ
คาดหวังในประสิทธิภาพการดําเนินงานของผู้ใช้งาน
3.2 แรงกดดันจากฎเกณฑ์มีผลกระทบต่อความคาดหวัง
ในประสิทธิภาพการดําเนินงานของผู้ใช้งาน
3.3 แรงกดดันจากการบีบบังคับมีผลกระทบต่อ
พฤติกรรมความตั้งใจที่จะใช้
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3.4 ความคาดหวังต่อประสิทธิภาพการดําเนินงานของ
ผู้ใช้มีผลกระทบต่อพฤติกรรมความตั้งใจที่จะใช้
3.5 ความคาดหวังต่อความพยายามของผู้ใช้ระบบมีผล
กระทบต่อพฤติกรรมความตั้งใจที่จะใช้
3.6 อิทธิพลทางสังคมมีผลกระทบต่อพฤติกรรมความ
ตั้งใจที่จะใช้
3.7 เงื่อนไขสิ่งอํานวยความสะดวกมีผลกระทบต่อ
พฤติกรรมการใช้
3.8 ทัศนคติต่อการใช้มีผลกระทบต่อพฤติกรรมการ
ความตั้งใจที่จะใช้
3.9 พฤติกรรมความตั้งใจที่จะใช้ระบบมีผลกระทบต่อ
พฤติกรรมการใช้

4. วิธีการวิจัย

การวิจัยครั้งนี้ ทําการศึกษาทฤษฎี งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
ทําการวิเคราะห์ และสังเคราะห์ ออกมาเป็นปัจจัยพฤติกรรม
การยอมรับระบบบริหารทรัพยากรองค์กรสําหรับโรงพยาบาล
เพื่อนําไปสร้างเครื่องมือการวิจัย คือ แบบสอบถาม โดยมีการ
นําแบบสอบถามที่ได้ (1) ไปทดสอบความเที่ยงตรงของ
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย โดยนําไปเสนอผู้เชี่ยวชาญ จํานวน
5 ท่าน เพื่อตรวจสอบความถูกต้องเที่ยงตรงเนื้อหา ภาษาที่
ใช้ และลักษณะของข้อคําถาม ด้วยการหาความสอดคล้อง
ระหว่างวัตถุประสงค์กับแบบสอบถาม หรือเรียกว่า การหาค่า
IOC (Index of Item-objective Congruence) โดยผู้วิจัยจะ
เลือกเฉพาะข้อคําถามที่วัดผลได้เกิน 0.5 ขึ้นไป (2) นํา
แบบสอบถามไปทดสอบความเชื่อมั่นกับกลุ่มประชากรที่มี
คุณสมบั ติใกล้ เคี ยงกั บกลุ่ มตัวอย่าง แต่ไม่ ใช่กลุ่ มตัวอย่ าง
จํ านวน 40 ฉบับ ได้ กลั บคื นมา 32 ชุด เพื่ อทดสอบความ
เข้าใจในการตอบแบบสอบถาม และทดสอบความเชื่อมั่นด้วย
วิธีวัดความสอดคล้องภายใน และหาค่าความเชื่อมั่นด้วย
สูตรสัมประสิทธิอัลฟาของ Cronbach ใช้เกณฑ์การยอมรับที่
มากกว่า 0.70 ค่าที่ได้คือ 0.958 และ (3) นําแบบสอบถามไป
เก็บข้อมูลกับกลุ่มประชากรจริง ได้กลับคืนมา 165 ฉบับ เพื่อ
นํามาทดสอบข้อมูลทางสถิติความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างมาใช้
เป็นเกณฑ์การพิจารณา

5. ผลการวิจัย

ผลการวิเคราะห์ พบว่า โมเดลมีความสอดคล้องกับข้อมูล
เชิงประจักษ์ เนื่องจากค่านัยสําคัญทางสถิติ (P-Value) มีค่า
เท่ากับ 0.40 (เกณฑ์ที่กําหนดต้องมากกว่า 0.05) ผล
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สอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ค่าไคสแควร์ (x2) มีค่า
เท่ากับ 222.76 ค่าองศาอิสระ (df) เท่ากับ 218 ค่าไคสแควร์
สัมพันธ์ (x2/df) เท่ากับ 1.02 (เกณฑ์ที่กําหนดต้องน้อยกว่า
2.00) ผลสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ค่าดัชนีวัดระดับ
ความสอดคล้อง (GFI) เท่ากับ 0.91 (เกณฑ์ที่กําหนดต้อง
มากกว่า 0.90) ผลสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ค่าดัชนี
วัดระดับความสอดคล้องที่ปรับแก้แล้ว (AGFI) เท่ากับ 0.85
(เกณฑ์ที่กําหนดมีค่าตั้งแต่ 0.80-0.89) ผลสอดคล้องกับ
ข้อมูลเชิงประจักษ์แบบพอใช้ ค่าความคลาดเคลื่อนในการ
ประมาณค่าพารามิเตอร์ (RMSEA) เท่ากับ 0.012 (เกณฑ์ที่
กําหนดต้องน้อยกว่า 0.05) ผลสอดคล้องกับข้อมูลเชิง
ประจักษ์และค่าดัชนีวัดระดับความสอดคล้องเปรียบเทียบ
(CFI) เท่ากับ 1.00 (เกณฑ์ที่กําหนดต้องมากกว่า 0.90) ผล
สอดคล้ องกับข้ อมูลเชิงประจั กษ์ ดังนั้ น สรุ ปได้ ว่า โมเดล
สมการโครงสร้ า งพฤติ ก รรมการยอมรั บ ระบบบริ ห าร
ทรั พยากรองค์ กรสํ าหรั บประเทศไทยที่ ผู้ วิ จั ยพั ฒนาขึ้ นมี
ความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์
ผลการวิ เ คราะห์ ข นาดอิ ท ธิ พ ล ต้ อ งใช้ ห ลั ก ทฤษฏี
สัมประสิทธิ์อิทธิพล ซึ่งเป็นค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่าง
ตั วแปรแต่ ละคู่ ในโมเดลสมการโครงสร้ าง ซึ่ งมี ค่ าเท่ ากั บ

ผลรวมของอิทธิพลทางตรง ที่สามารถอธิบายรูปแบบโมเดล
ความสัมพันธ์เชิงโครงสร้าง เรียงจากมากไปน้อย ดังนี้ ปัจจัย
ทัศนคติต่อการใช้ระบบ (Attitude towards Using) มี
อิทธิพลทางตรงต่อพฤติกรรมความตั้งใจที่จะใช้ (Behavioral
Intention) เท่ากับ 1.13 ปัจจัยรองลงมา คือ ปัจจัยแรง
กดดันจากการลอกเลียน (Mimetic Pressure) แบบมีอิทธิพล
ต่อความคาดหวังของประสิทธิภาพการดําเนินงานของผู้ใช้
(Performance Expectancy) เท่ากับ 1.12 ปัจจัยแรงกดดัน
จากกฎเกณฑ์ (Normative Pressures) มีอิทธิพลทางตรงเชิง
ลบต่อความคาดหวังของประสิทธิภาพการดําเนินงานของผู้ใช้
(Performance Expectancy) เท่ากับ -0.42 ปัจจัยอิทธิพล
ทางสังคม (Social Influence) มีอิทธิพลทางตรงเชิงลบต่อ
พฤติกรรมความตั้งใจที่จะใช้ (Behavioral Intention) มีค่า
เท่ากับ -0.40 และ ปัจจัยความคาดหวังต่อความพยายามของ
ผู้ใช้ระบบ (Effort Expectancy) มีอิทธิพลทางตรงเชิงบวก
ต่อพฤติกรรมความตั้งใจที่จะใช้ (Behavioral Intention) มี
ค่าเท่ ากั บ 0.36 อย่างมี นัยสําคัญทางสถิติ .05 โดยผลการ
วิเคราะห์แสดง ดังรูปที่ 1 ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์เชิง
โครงสร้ างพฤติ กรรมการยอมรั บระบบบริ หารทรั พยากร
องค์กรสําหรับองค์กรสุขภาพ

Mimetic
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‐0.42
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Expectancy
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Pressure
0.07
Effort
Expectancy
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Behavioral
intention
to use

0.05

Use
Behavior

‐0.39
Social
Influence

1.13
‐0.05

Attitude
toward
using
Facilitating
Conditions

รูปที่ 1 ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างพฤติกรรมการยอมรับระบบบริหารทรัพยากรองค์กรสําหรับองค์กรสุขภาพ
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ปี ที่ 8 ฉบั บ ที่ 1 มกราคม – มิ ถุ น ายน 2560

6. สรุปและอภิปรายผล

จากผลการวิ จั ย ปั จ จั ย เหตุ ที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ ปั จ จั ย ผลที่
สอดคล้องกั บสมมุติ ฐานที่ ตั้ งไว้ พบว่ า แรงกดดันจากการ
เลียนแบบ (Mimetic Pressure) และแรงกดดันจากกฎเกณฑ์
(Normative Pressures) เป็นปัจจัยเหตุที่มีอิทธิพลต่อปัจจัย
ความคาดหวั ง ต่ อ ประสิ ท ธิ ภ าพการดํ า เนิ น งานของผู้ ใ ช้
(Performance Expectancy) ส่วนความคาดหวังต่อความ
พยายามของผู้ใช้ (Effort Expectancy) อิทธิพลทางสังคม
(Social Influence) และทัศนคติต่อการใช้ (Attitude
towards using) เป็นปัจจัยเหตุที่มีอิทธิพลต่อปัจจัย
พฤติกรรมความตั้งใจที่จะใช้ (Behavioral Intention to
Use) ซึ่งสามารถอธิบายถึงผลลัพธ์ที่ได้ ตามรูปภาพที่ 1 ผล
การวิ เคราะห์ ค วามสั ม พั น ธ์ เชิ ง โครงสร้ า งพฤติ กรรมการ
ยอมรับระบบบริหารทรัพยากรองค์กรสําหรับองค์กรสุขภาพ
แรงกดดันจากการลอกเลียนแบบ (Mimetic Pressure)
มี อิ ท ธิ พ ลรวมและอิ ท ธิ พ ลทางตรงต่ อ ความคาดหวั ง ต่ อ
ประสิ ทธิ ภาพการดํ าเนิ นงานของผู้ ใช้ งาน (Performance
Expectancy) ซึ่งสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ Hoerndlein,
C., Benlian, A. & Hess, T [6] พบว่า แรงกดดันจากการ
เลียนแบบ (Mimetic Pressure) มีอิทธิพลต่อพฤติกรรม
ความตั้งใจที่จะใช้ (Behavioral Intention to Use) ผ่าน
ความคาดหวังในประสิทธิภาพการดําเนินงานของผู้ใช้งาน
(Performance Expectancy) สอดคล้องกับงานวิจัยของ H.
H. Teo, K. K. Wei & I. Benbasat. [7] พบว่า แรงกดดันจาก
สถาบันมีผลกระทบทางตรงต่อพฤติกรรมความตั้งใจที่จะใช้
และแรงกดดันจากสถาบันอาจส่งผลกระทบผ่านความคาดหวัง
ต่อประสิทธิภาพการดําเนินงานของผู้ใช้งานซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ Kharuddin, S., Yusri, Y., Yau, F. S. & Senik,
R. [8] พบว่า แรงกดดันจากการเลียนแบบมีผลกระทบต่อการ
ตัดสินใจให้ผู้ใช้ (User) ระบบบริหารทรัพยากรองค์กร เพราะ
คนในองค์กรส่วนใหญ่ยอมรับว่าแรงกดดันจากการเลียนแบบ
สามารถใช้เป็นแนวทางในการวางแผนดําเนินการต่างๆ เพื่อ
ลดความเสี่ยงจากสิ่งที่คนในองค์กรขาดความรู้ และสามารถ
สร้างความเชื่อมั่นให้กับคนที่ต้องทําการตัดสินใจดําเนินการ
ภายในองค์ ก รได้ อี ก ด้ ว ย ซึ่ ง สอดคล้ อ งกั บ งานวิ จั ย ของ
DiMaggio and Powell [9] ที่กล่าวว่า แรงกดดันจากการ
เลียนแบบ มักเกิดจากความไม่รู้ การขาดข้อมูลที่ดี หรือไม่พบ
แนวทางการแก้ไขปัญหา จึงทําให้เกิดการเลียนแบบจากสิ่ง
ต่างๆ เช่น เลียนแบบแนวทางการปฏิบัติ เลียนแบบโครงสร้าง
องค์กรอื่นที่ประสบความสําเร็จมากกว่าองค์กรตนเอง เป็นต้น
จากผลการศึกษานี้อาจเป็นเพราะ องค์กรสุขภาพของรัฐบาล
เป็นองค์กรที่ไม่แสวงหาผลกําไร การดําเนินการมักจะต่างจาก

_17-0780(055-062)7.indd 59

59

องค์ กรเอกชน ทํ าให้ ผู้ บริ หารมั กใช้ วิ ธี เลี ยนแบบองค์ กรที่
ประสบความสําเร็จมากกว่า เพื่อให้บุคลากรภายในหน่วยงาน
ได้เรี ยนรู้ ระบบได้อย่างรวดเร็ว ดังนั้ น อาจกล่าวได้ว่ าเมื่ อ
ผู้บริ หารองค์ กรสามารถเตรี ยมสิ่ งที่ อาจจะดู เหมื อนคู่ แข่ ง
หน่วยงานของตนเองแก่ผู้ใช้ระบบ ERP มือใหม่ เช่น การหาที่
ปรึ ก ษาที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ แนวทางการดํ า เนิ น งานที่ เ ป็ น
มาตรฐาน พนักงานที่มีความรู้ความเข้าใจระบบ เป็นต้น ก็จะ
สามารถทําให้เกิดการยอมรับระบบใหม่ภายในองค์กรได้
แรงกดดันแบบกฎเกณฑ์ (Normative Pressures) มี
อิทธิพลรวมและอิทธิพลทางตรงเชิงลบต่อความคาดหวังต่อ
ประสิ ทธิ ภาพการดํ าเนิ นงานของผู้ ใช้ งาน (Performance
Expectancy) ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ Sharma, S. &
Daniel, E. M. [10] พบว่า แรงกดดันจากกฎเกณฑ์สามารถ
มาจาก 2 รูปแบบ คือ รูปแบบทางการและรูปแบบไม่เป็น
ทางการ ซึ่งรูปแบบทางการเกิดจากบุคคลในองค์ กรควรมี
ความรู้ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Knowledge) กับความรู้
ในการบริหารจัดการ (Management Knowledge) ส่วน
รูปแบบไม่เป็นทางการเกิดจากการจัดอบรมให้กับผู้ใช้ระบบ
ERP นั้นเอง ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ Kouki, R., Poulin,
D. & Pellerin, R. [11] พบว่า ในกรณีของระบบ ERP แรง
กดดันแบบกฎเกณฑ์สามารถใช้วิธีการสื่อสารระหว่างกลุ่ม
ผู้ใช้ หน่วยงานที่มีมาตรฐาน การประชุมร่วมกัน การอบรม
หรือกิจกรรมที่เป็นมาตรฐาน มาใช้สร้างประสบการณ์การ
ทํางานร่วมกันได้ เพราะการเติบโตของระบบ ERP จะไม่
สามารถหลีกเลียงอิทธิพลจากแรงกดดันที่เป็นกฎเกณฑ์ไปได้
และสอดคล้องกับงานวิจัยของ H. H. Teo, K. K. Wei & I.
Benbasat. [12] พบว่า แรงกดดันแบบกฎเกณฑ์เกิดจาก
บุคคลภายในและภายนอกที่เกี่ยวข้องกับระบบ ต้องการสร้าง
การดํ าเนิ นการที่ มี ประสิ ทธิ ภาพ ทั้ งนี้ เพราะ การกํ าหนด
กฎเกณฑ์ที่เหมาะสมต่อกระบวนการดําเนินการภายในองค์กร
สุขภาพที่นําระบบ ERP ไปใช้ จะสามารถส่งผลกระทบต่อ
บุคคลที่ต้องปฏิบัติงานระบบได้อย่างดี จากผลการศึกษานี้
อาจเป็นเพราะระบบ ERP เป็นระบบที่มีขนาดใหญ่ เกี่ยวข้อง
กับหลายบุคคลและหลายหน่วยงาน การมีกฎเกณฑ์จะช่วยให้
การดําเนินการภายในระบบมีความราบรื่นมากขึ้น ซึ่งส่งผลให้
ผู้ใช้ระบบ ERP ในองค์กรสุขภาพรู้สึกว่าระบบมีประสิทธิภาพ
มากขึ้น
ความคาดหวังต่ อความพยายามของผู้ ใช้ระบบ (Effort
Expectancy) มีอิทธิพลรวมและอิทธิพลทางตรงเชิงบวกต่อ
พฤติกรรมความตั้งใจที่จะใช้ (Behavioral Intention) ซึ่ง
สอดคล้องกับผลงานวิจัยของ Oye, N. D., A. Iahad, N. &
Ab. Rahim, N. [14] ได้ทําการศึกษาว่าปัจจัยใดมีผลต่อการ
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ยอมรับการใช้เทคโนโลยีของพนักงานในมหาวิทยาลัย 2 แห่ง
พบว่ า ความคาดหวั ง ต่ อ ความพยายามของผู้ ใ ช้ ร ะบบมี
ผลกระทบทางบวกต่อพฤติกรรมความตั้งใจที่จะใช้เทคโนโลยี
เพื่อช่วยในการทํางานของพวกเขา สอดคล้องกับงานวิจัยของ
Alrawashdeh, T. A., Muhairat, M. I. & Alqatawnah, S.
M. [15] พบว่า ความคาดหวังต่อความพยายามของผู้ใช้ระบบ
มี ผ ลกระทบทางตรงต่ อ ความตั้ ง ใจที่ จ ะใช้ ร ะบบอบรม
ออนไลน์ ทั้งนี้ถ้าผู้ใช้รับรู้ได้ว่าเทคโนโลยีสารสนเทศที่ใช้อยู่
เป็นระบบที่ใช้ได้อย่างสะดวก ง่าย ก็จะทําให้ผู้ใช้สนใจที่ใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศนั้นมากขึ้น
อิทธิพลทางสังคม (Social Influence) มีอิทธิพลต่อ
พฤติกรรมความตั้งใจที่จะใช้ (Behavioral intention) ซึ่ง
สอดคล้องกับผลงานวิจัยของ Venkatesh et al. [13] พบว่า
อิทธิพลทางสังคมมี ผลกระทบทางตรงต่ อพฤติกรรมความ
ตั้งใจที่จะใช้เทคโนโลยี โดยเฉพาะในระยะเริ่มต้นของแต่ละ
บุคคล ที่องค์กรมีการนําเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาใช้ พวก
เขายินดีที่จะให้ความสนใจ เทคโนโลยีสารสนเทศตามบุคคลที่
มีความสําคัญต่อพวกเขานั้นเอง และสิ่งที่เป็นความคาดหวัง
ของแต่ละบุคคลไม่ว่าจะเป็นการให้ รางวัลหรื อการลงโทษ
เป็นต้น และสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ Alrawashdeh, T.
A., Muhairat, M. I. & Alqatawnah, S. M. [15] พบว่า
อิทธิพลทางสังคม มีผลกระทบทางตรงต่อความตั้งใจที่จะใช้
ระบบอบรมออนไลน์ โดยให้ความเห็นว่า พนักงานจะให้ความ
สนใจต่อความคิดเห็นของบุคคลที่มีความสําคัญกับพวกเขา
อย่างมาก ซึ่งบุคคลที่มีความสําคัญต่อพนักงาน คือ หัวหน้า
งานของพวกเขาเอง
ทัศนคติต่อการใช้ระบบ (Attitude towards Using) มี
อิทธิพลรวม อิทธิพลทางตรงเชิงบวกต่อพฤติกรรมความตั้งใจ
ที่จะใช้ (Behavioral Intention) ซึ่งสอดคล้องกับผลงานวิจัย
ของ Fatema Akbar [16] พบว่า ทัศนคติต่อการใช้ระบบของ
นักศึกษามีผลกระทบต่อพฤติกรรมความตั้งใจที่จะใช้ระบบ
โดยทั ศนคติ ที่ ดี ต่ อการใช้ ระบบจะส่ งผลให้ นั กเรี ยนมี การ
ยอมรับที่มากขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ AbdinnourHelm, S., Lengnick-Hall, M.L. and Lengnick-Hall, C.A.
[17] กล่าวว่าทัศนคติมีผลต่อการยอมรับระบบ ERP เพราะ
ทั ศ นคติ ข องพนั ก งานเป็ น ปั จ จั ย หลั ก ของการกํ า หนด
ความสําเร็จหรือความล้มเหลวของการวางระบบหรือช่วงเวลา
ก่อนการวางระบบ ทัศนคติด้านต่างๆ สามารถเปลี่ยนระบบ
หนึ่ ง ให้ ก ลายเป็ น ระบบที่ มี ก ารดํ า เนิ น งานอย่ า งเต็ ม
ประสิทธิภาพได้และนํามาสู่ผลลัพธ์ท่ีดีด้วย อย่างการเริ่มต้น
ทัศนคติที่ดีอาจนําไปสู่พฤติกรรมการดําเนินงานที่ดี แต่ถ้า
ทัศนคติไม่ดีอาจจะได้พฤติกรรมเชิงลบในการดําเนินการได้
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จึงควรประเมินทัศนคติพนักงานก่อนการดําเนินงานระบบ
ERP ซึ่งสามารถช่วยเตรียมความพร้อมขององค์กรสําหรับการ
เปลี่ ย นแปลงระบบก็ ไ ด้ ดั ง นั้ น องค์ ก รก็ ค วรจะสร้ า ง
บรรยากาศที่ ดี ใ ห้ ผู้ ใ ช้ ร ะบบเกิ ด ความพยายามในการ
ดําเนินงานเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าความพยายามจะเป็นไป
ในแง่บวกจะสามารถเพิ่มความเป็นไปได้ของความสําเร็จ
ส่วนสมมติฐานที่ไม่สอดคล้อง คือ แรงกดดันจากการบีบ
บังคับ (Coercive Pressure) ไม่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการ
ใช้ (USE) ผ่านทางพฤติกรรมความตั้งใจที่จะใช้ (Behavioral
Intention) ซึ่งสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ Hoerndlein, C.,
Benlian, A. & Hess, T. [18] พบว่า แรงกดดันจากการบีบ
บังคับไม่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมความตั้งใจที่จะใช้ซึ่งสอคล้อง
กับงานวิจัยของ Pi-Tzong Jan, His-Peng Lu & TzuChuan Chou [19] ทําการศึกษาการยอมรับระบบการเรียน
การสอนออนไลน์ พบว่า แรงกดดันจากการบีบบังคับในระดับ
องค์กร เกิดจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างๆ ซึ่งแรงเหล่านั้นมา
จากกฎระเบียบหรือการแข่งขันก็ได้ อย่างเช่นแรงกดดันจาก
กฎระเบียบอาจเกิดจากรัฐบาลหรือหน่วยงานกํากับดูแลที่
เป็นผู้เชี่ยวชาญ ส่วนแรงกดดันจากการแข่งขันมักเกิดจาก
การสูญเสียความได้เปรียบในการแข่งขัน และสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ Kharuddin, S., Yusri, Y., Yau, F. S. & Senik,
R. [8] พบว่า แรงกดดันจากการบีบบังคับที่เกิดจากลูกค้า
บริษัทคู่ค้า และหน่วยงานที่กํากับดูแลที่เป็นผู้เชี่ยวชาญกว่า
บริษัทตนเอง ไม่สามารถส่งผลกระทบที่มากพอให้พวกเขา
ยอมรับระบบบริหารทรัพยากรองค์กรได้ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ
แรงกดดั นเหล่ านี้ มาจากแรงกดดั นหรื อความต้องการของ
ภายนอกบริ ษั ทหรื อองค์ กรที่ มี ทรั พยากรที่ เด่ นกว่ า หรื อ
องค์กรที่มีผลกระทบทางตรง เช่น ผู้ผลิต หรือลูกค้า เป็นต้น
จึ งไม่ สามารถส่ งอิ ทธิ พลมาถึ งบุ คคลที่ เกี่ ยวข้ องกั บระบบ
ภายในโรงพยาบาลรัฐบาลได้
ความคาดหวั ง ต่ อ ประสิ ท ธิ ภ าพการดํ า เนิ น งานของ
ผู้ใช้งาน (Performance Expectancy) ไม่มีอิทธิพลรวมและ
อิทธิพลทางตรงต่อพฤติกรรมความตั้งใจที่จะใช้ (Behavioral
Intention) ซึ่งสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ Moreno, R. R.
and Molina, C. M. [20] พบว่า ความคาดหวังต่อ
ประสิทธิภาพการดําเนินงานของผู้ใช้ ไม่มีผลต่อพฤติกรรม
ความตั้งใจในการใช้ระบบ e-Learning ซึ่งสอดคล้องกับ
ผลงานวิจัยของ Abdullateef & Allumi [21] พบว่า ความ
คาดหวังต่อประสิทธิภาพการดําเนินงานของผู้ใช้ ไม่มีผลต่อ
พฤติกรรมความตั้งใจในการยอมรับระบบการเรียนรู้ออนไลน์
ซึ่งในงานวิจั ยนี้แนะนําว่ามหาวิ ทยาลั ยที่จะนํ าระบบมาใช้
ควรมีการปฐมนิเทศและจัดการฝึกอบรม เพื่อให้เกิดความ
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เข้าใจต่อกระบวนการทํางานของโปรแกรม ซึ่งจะทําให้ส่งผล
ต่อการยอมรับระบบได้ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะผู้ใช้ระบบส่วน
ใหญ่ไม่สามารถรับรู้ประสิทธิภาพของระบบ หรือ ผู้พัฒนาไม่
สามารถชี้ให้ผู้ใช้เข้าถึงประสิทธิภาพของระบบที่สามารถเอื้อ
ให้พวกเขาทํางานได้ดีขึ้น หรือ ระบบที่มีความยุ่งยากซับซ้อน
จนทําให้ผู้ใช้ระบบไม่คาดหวังประสิทธิภาพของระบบเลยทํา
ให้ปัจจัยนี้ไม่ส่งผลต่อพฤติกรรมความตั้งใจนั้นเอง
สิ่งอํานวยความสะดวก (Facilitating Conditions) ไม่มี
อิ ทธิพลต่ อพฤติ กรรมการใช้ (USE)
ซึ่ งสอดคล้ องกั บ
ผลงานวิจัยของ Thomas, T. D., Singh, L. & Gaffar, K.
[22]
พบว่า สิ่งอํานวยความสะดวกไม่มีผลกระทบต่ อ
พฤติกรรมการใช้ โดยผู้เขียนอธิบายว่าผลแบบนี้มักไม่เกิดใน
ประเทศแทบตะวั น ตก ซึ่ ง สอดคล้ อ งกั บ งานวิ จั ย ของ
Abdullateef & Allumi [21] พบว่า สิ่งอํานวยความสะดวก
ไม่มีผลให้นักศึกษาในมหาวิทยาลัย เกิดพฤติกรรมความตั้งใจ
ที่ จ ะใช้ ร ะบบการเรี ย นรู้ อ อนไลน์ ไ ด้ และสอดคล้ อ งกั บ
งานวิจัยของ Mohd Afandi bin Md Amin [23] พบว่า สิ่ง
อํานวยความสะดวกไม่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการใช้ระบบ
จากผลการวิจัยอาจเป็นเพราะ ผู้ใช้งานระบบ ERP ต้องใช้
ระบบตามปริมาณงานที่เข้ามาอยู่แล้ว หรือ ปัจจัยนี้ไม่ทําให้
ผู้ใช้รู้สึกว่าสามารถช่วยให้พวกเขาอยากจะใช้ระบบได้นั้นเอง
พฤติกรรมความตั้งใจที่จะใช้ (Behavioral Intention) ไม่
มีอิทธิพลทางตรงต่อพฤติกรรมการใช้ (USE) ซึ่งสอดคล้องกับ
ผลงานวิจัยของ Gérard Fillion, Hassen Braham & JeanPierre Booto Ekionea [24] ได้ทําการทดสอบปัจจัยที่มี
อิทธิพลต่อการใช้ระบบบริหารทรัพยากรองค์กรใน SME ของ
ประเทศแคนาดา พบว่ า พฤติกรรมความตั้ งใจที่ จะใช้ไม่ มี
อิทธิพลต่อพฤติกรรมการใช้ เนื่องจาก ขนาดกลุ่มตัวอย่างที่
น้อยกว่างานของ Venkatesh
แต่ในงานวิจัยนี้อาจเป็น
เพราะ ผู้ตอบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ เป็ นเจ้ าหน้ าที่ ระดั บ
ปฏิบัติการ ไม่จําเป็นต้องตัดสินใจว่าอยากใช้ระบบที่ตนใช้
งานอยู่หรือไม่ แค่สามารถใช้ระบบนี้ทํางานให้ได้ผลงานตามที่
หัวหน้ากําหนดไว้ให้นั้นเอง
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