Humanities, Social Sciences and arts

Veridian E-Journal, Silpakorn University

Volume 12 Number 6 November – December 2019

ISSN 1906 - 3431

ปัจจัยการยอมรับและการใช้งานแพลตฟอร์มเทคโนโลยีการทางานร่วมกันของ
กลุ่มบุคคลเจเนอเรชั่นซี*
Factors Affecting Acceptance and Use of Collaboration Technology
Platforms of the Generation Z
**

Received: December 30, 2018
Revised:
September 13, 2019
Accepted: September 16, 2019

ธาดาธิเบศร์ ภูทอง (Thadathibesra Phuthong)
***
ธิดาทิพย์ ปานโรจน์ (Tidathip Panrod)
****
จิโรจ โชติศิริคุณวัฒน์ (Jiroj Chotisirikunnawat)

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาถึง 1) ผลกระทบของปัจจัยด้านความคาดหวังในประสิทธิภาพ
ความคาดหวังในความพยายาม อิทธิพลทางสังคม สภาพสิ่งอานวยความสะดวกสบายในการใช้งาน และความเข้า
กันได้ที่ส่งผลต่อการยอมรับและใช้งานแพลตฟอร์มเทคโนโลยีการทางานร่วมกันของกลุ่มบุคคลเจเนอเรชั่นซี และ
2) อิทธิพลทางตรงและอิทธิพลรวมของปัจจัยด้านความคาดหวังในประสิทธิภาพ ความคาดหวังในความพยายาม
อิทธิพลทางสังคม สภาพวิ่งอานวยความสะดวกสบายในการใช้งาน และความเข้ากันได้ที่ส่งผลต่อการยอมรับและ
ใช้ งานแพลตฟอร์มเทคโนโลยีการท างานร่ว มกันของกลุ่ม บุ คคลเจเนอเรชั่น ซี เครื่องมื อที่ใช้ในงานวิ จั ย คือ
แบบสอบถามซึ่ ง พั ฒ นามาจากการทบทวนวรรณกรรม และการตรวจสอบความเที่ ย ง โดยการทดสอบค่ า
สัมประสิทธิ์ ครอนบาคอัลฟ่า แบบสอบถามได้กระจายแก่กลุ่มตัวอย่างซึ่งเป็น กลุ่มบุคคลเจเนอเรชั่นซี และมี
ประสบการณ์ในการใช้ แพลตฟอร์มเทคโนโลยีการทางานร่วมกัน จานวน 400 คน โดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่าง
แบบง่าย วิเคราะห์ตัวแบบสมการโครงสร้างด้วยเทคนิควิธี Partial Least Square
ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยด้านความเข้ากันได้เป็นปัจจัยสาคัญที่สุดที่ส่งผลเชิงบวกต่อการยอมรับและใช้
งานแพลตฟอร์มเทคโนโลยีการทางานร่วมกันของกลุ่มบุคคลเจเนอเรชั่นซี นอกจากนี้ ปัจจัยด้านความเข้ากันได้ยัง
มีอิทธิพลทางตรงต่อการยอมรับและใช้งานแพลตฟอร์มเทคโนโลยีการทางานร่วมกันของกลุ่มบุคคลเจเนอเรชั่นซี
มากที่สุด (DE=0.618, P< 0.001) อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ
คาสาคัญ : การยอมรับใช้งาน แพลตฟอร์มเทคโนโลยีการการทางานร่วมกัน กลุ่มบุคคลเจเนอเรชั่นซี
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Abstract

The purposes of this study were to investigate 1) the effect of performance expectancy,
effort expectancy, social influence, facilitating conditions and compatibility on acceptance and use
of collaboration technology platforms of the generation Z; and 2) the direct effect and total effect
of performance expectancy, effort expectancy, social influence, facilitating conditions and
compatibility on acceptance and use of collaboration technology platforms of the generation Z.
The study used a questionnaire developed by reviewing the literature and test the reliability by
coefficient alpha. The questionnaire was distributed to 400 samples that have experience in the
use of collaboration technology platforms by simple random sampling. The Structural equation
model analysis by Partial Least Squares technique.
The results showed that the most factor that have a statistically significant positive
effects on acceptance and use of collaboration technology platforms of the generation Z was the
compatibility. Moreover, the compatibility had a statistically significant direct effect on acceptance
and use of collaboration technology platforms of the generation Z (DE=0.618, P < 0.001).
Keywords: Adoption, Collaboration Technology Platforms, Generation Z
บทนา

การพัฒนาของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต และเทคโนโลยี
ดิจิทัล ทาให้โลกก้าวเข้าสู่ยุคชองการติดต่อสื่อสารที่ไร้พรมแดน อินเทอร์เน็ตเข้ามามีบทบาทสาคัญต่อการดาเนิน
ชีวิต ประจ าวั นของมนุ ษย์ มากขึ้น จากการท างานของเครือข่า ยคอมพิว เตอร์ขนาดใหญ่ ที่เชื่อมโยงเครือข่า ย
คอมพิวเตอร์ทั่วโลกเข้าด้วยกัน ประกอบกับการพัฒนาเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตจากเว็บ 1.0 ที่เป็นเว็บเชิงเนื้อหาที่
มีการนาเสนอข้อมูลทางเดียว (One – way communication) มาสู่ยุคเว็บ 2.0 ที่เป็นเว็บเชิงสังคมที่มีรูปแบบ
การสื่อสารแบบสองทาง (Two – way communication) ที่เน้นให้ผู้ใช้งานมีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์สิ่งต่าง ๆ
ลงบนเว็บไซต์ สามารถสร้างความสัมพันธ์ (Relationship) ระหว่างกันได้ การสร้างข้อมูลหรือเนื้อหาเพื่อการ
แลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้ ร่ ว มกั น ทั้ ง ระดั บ ปั จ เจกบุ ค คล และระดั บ กลุ่ ม จนท าให้ เ กิ ด นวั ต กรรมทางการติ ด ต่ อ
สื่อสารในรูป แบบใหม่ ท างสัง คม ที่ เรีย กว่ า สั ง คมออนไลน์ (Online Community) หรือสั ง คมเสมื อน
(Virtual Community) หรือเครือข่ายสังคมออนไลน์ (Online Social Network) ซึ่งเป็นรูปแบบเครือข่ายทาง
สังคมที่บุคคลใช้เพื่อการติดต่อสื่อสารและมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างกันผ่านทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่มีการสร้าง
เครือข่ายชุมชนเสมือนบนเครือข่ายคอมพิวเตอร์ โดยสังคมประเภทนี้ช่ว ยให้ผู้ใช้งานทาความรู้จักกันและแบ่งปัน
ประสบการณ์ต่าง ๆ ร่วมกัน ตลอดจนเชื่ อมโยงกันในทิศทางใดทิศทางหนึ่งที่ก่อให้เกิดการขยายตัวผ่านการ
ติดต่อสื่อสารกันอย่างเป็นเครือข่าย (Network) เช่น เว็บไซต์ Facebook, Line, YouTube และ Twitterเป็นต้น
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ปัจจุบันผู้คนส่วนใหญ่ใช้ชีวิตอยู่กับสังคมออนไลน์เพิ่ มมากขึ้น ด้วยโครงสร้างทางสังคมที่มีการพึ่งพา
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและอินเทอร์เน็ตอย่างแพร่หลาย ประกอบกับมีการพัฒนาเทคโนโลยี ในการ
รับส่งข้อมูลผ่านอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง (Hi-Speed Internet) ที่เป็นปัจจัยผลักดันให้ความต้องการใช้ งาน
อินเทอร์เน็ตในประเทศไทยเพิ่มสูงขึ้น โดยจะเห็นได้จาก ผลการสารวจโครงการการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารในครัวเรือนของสานักงานสถิติแห่ง ชาติ (2561) พบว่า ข้อมูลการใช้อินเทอร์เน็ตจาแนกตาม
กลุ่มอายุต่าง ๆ ในช่วง ปี 2557 - 2561 ของประชากรในกลุ่มอายุ พบว่ามีการใช้งานอินเทอร์เน็ตเพิ่มขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง โดยเฉพาะกลุ่มอายุ 15 - 19 ปี เป็นกลุ่มคนที่มีการใช้งานสูงที่สุดในทุก ๆ ปี และยังพบว่ากิจกรรมส่วน
ใหญ่ที่ใช้อินเทอร์เน็ต คือ Social Network เช่น Facebook, Twitter, Google Plus, LINE, Instagram ร้อยละ
94.1 แสดงให้เ ห็ น ว่ า แนวโน้ ม การบริ โ ภคสื่ ออิ น เทอร์ เ น็ ต โดยเฉพาะโลกของเครื อข่ า ยสั ง คมออนไลน์
(Social Network) ได้รับความนิยมอย่างมากในสังคมไทย ทั้งนี้อาจเป็นผลมาจากการพัฒนาทางเทคโนโลยีไร้สาย
ประกอบกับในสังคมมีกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่มีความรู้ความสามารถในการใช้งานเทคโนโลยีต่าง ๆ เนื่องจากคนกลุ่มนี้
เติบโตมาในยุคที่มีเทคโนโลยีและอินเทอร์เน็ตเข้ามาเกี่ยวข้องจึงสามารถเทคโนโลยีดังกล่าวมาประยุกต์ใช้เพื่อ
อานวยความสะดวกในชีวิตประจาวัน โดยเฉพาะกลุ่มคนเจเนอเรชั่นวาย (Gen-Y) และเจเนอเรชั่นซี (Gen-Z)
ที่ปัจจุบันอยู่ในช่วงวัยเรียนและวัยทางาน (ทีมเศรษฐกิจ, 2558)
สอดคล้องกับโลกปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงและขยายตัวอย่างต่อเนื่องทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และ
เทคโนโลยีตามยุคสมัย ซึ่งส่งผลต่อประชากรให้มีพฤติกรรม รูปแบบการดาเนินชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม
ดังนั้น พฤติกรรมและรูปแบบการดาเนินชีวิตในแต่ละยุคสมัยจึงมีความแตกต่างกันออกไปตามแต่ช่วงอายุการเกิด
หรือเจเนอเรชั่น กล่าวคือ การเกิดในยุคสมัยที่มีความแตกต่างกัน จะเติบโตในสภาพแวดล้อม เศรษฐกิจ สังคม
และวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน เป็นผลทาให้ คนที่เกิดและเติบโตมาต่างยุคต่างสมัยมีลักษณะนิสัยที่ แตกต่างกัน
เจเนอเรชั่ น จึง เป็ นการแบ่ง คนออกเป็ นกลุ่ ม โดยการพิ จ ารณาตามช่ ว งปีที่ เกิด เพราะจะประสบพบเจอกับ
เหตุการณ สถานการณที่เหมือน ๆ กัน ทั้งนี้การเกิดขึ้นของเจเนอเรชั่นไมไดเกิดขึ้นจากการเกิดในช่วงเวลาและถิ่น
ที่อยู่เท่านั้น แต่ยังรวมถึงการเกิดขึ้นจากสภาพสังคมในยุคนั้น ๆ ที่หลอมรวมให้คนในยุคนั้นมีพฤติกรรมที่มีความ
คล้ายคลึงกัน ซึ่งทั้งหมดนี้ถูกขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี นวัตกรรม วัฒนธรรมที่นิยม สินค้าที่ เกิดขึ้นในยุคนั้นร่วม
ด้วย
สังคมไทยประกอบด้วยประชากรหลากหลายรุ่น คนต่างรุ่น อาจมีสิ่งที่แตกต่างกันมากกว่าเรื่องอายุ
วัยรุ่นในปัจจุบันมีความคิดหลายอย่างที่ไม่เหมือนกับวัยรุ่นสมัยก่อน ซึ่งเป็นผลมาจากการเติบโตภายใต้บริบท
ทางสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรมที่มีความเฉพาะตัวในแต่ละยุคเป็นปัจจัยสาคัญที่หล่อหลอมให้
คนในแต่ ละรุ่น มี อุปนิ สั ย และวิ ธี คิด ที่ แตกต่ า งกัน (โครงการสุ ขภาพคนไทย, 2559) กลุ่ ม เจเนอเรชั่ น ซี
(Generation Z) ถือเป็นวัยรุ่นซึ่งเป็นกลุ่มประชากรรุ่นใหม่ส่วนใหญ่กาลังอยู่ในวัยศึกษาเล่าเรียน เป็นกลุ่ มที่
สามารถปลูกฝังสิ่งดี ๆ ให้ ได้โดยง่าย เพราะอยู่ในวัยที่กาลังเสาะหาและเรี ยนรู้สิ่งใหม่ ๆ นอกจากนี้กลุ่มเจเนอ
เรชั่น ซียั งเป็น กลุ่ มที่ เกิดมาพร้อมกับ เทคโนโลยี ที่มี การพัฒ นาแล้ วอย่า งจริง จั ง ถือเป็ นคนยุ คดิ จิทั ล ( Digital
Generation) อย่างแท้จริง (ชาญชัย ดีอ่วม, 2555) สิ่งที่สาคัญไปกว่านั้น คือ ประชากรในกลุ่มวัยนี้ ในอนาคต
ราว 10 - 15 ปี ข้างหน้า จะถือเป็นกลุ่มประชากรวัยสาคัญในการขับเคลื่อนองค์การและประเทศชาติ เป็นผู้นา
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ยุคใหม่ที่มีบทบาทสาคัญอย่างยิ่งในการพัฒนาในโลกเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร นวัตกรรมทางดิจิทัลที่
ก้าวล้าต่อไปในอนาคต
แพลตฟอร์มเทคโนโลยีการทางานร่วมกันเป็นชุดของเครื่องมือทั้งในด้านฮาร์ดแวร์และซอฟแวร์ที่ช่วย
ให้กลุ่มคนทางานร่วมกันเพื่อให้งานบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ (Maruping & Magni, 2012) สนับสนุนการ
ติดต่อสื่อสารระหว่างสมาชิกในกลุ่มผ่านวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แทนที่ รูปแบบการติดต่อสื่อสารผ่านทางวาจา
(Verbal Communication) สนับสนุนการประมวลผลข้อมูล เช่น แบบจาลองทางคณิตศาสตร์ หรือเครื่องมือ
ออกเสียงลงคะแนน ช่วยให้ผู้ใช้งานนาแพลตฟอร์มเทคโนโลยีมาใช้ เช่น ใช้ในการกาหนดวาระการประชุม หรือ
การฝึกอบรมที่สามารถโต้ตอบได้ทันที (Brown et al., 2010) รูปแบบของแพลตฟอร์มเทคโนโลยีนี้ทาให้เกิด
ความยืดหยุ่นในการติดสื่อสารระหว่างบุคลที่ทางานร่วมกัน ทั้งการติดต่อแบบประสานเวลา (Synchronous
Collaboration) คือ การที่ผู้ใช้งานจาเป็นต้องใช้งานแพลตฟอร์มเทคโนโลยีการทางานร่วมกันในเวลาเดียวกัน
เพื่ อ ท างานร่ ว มกั น มี ลั ก ษณะคล้ า ยการสนทนาและการติ ด ต่ อ แบบไม่ ป ระสานเวลา ( Asynchronously
Collaboration) คือ การที่ผู้ใช้งานใช้งานแพลตฟอร์มเทคโนโลยีการทางานร่วมกันสามารถทางานร่วมกันได้โดย
ไม่จาเป็นต้องใช้งานในเวลาเดียวกัน (Dennis et al., 2008) ในหลายปีที่ผ่านมามีหลายข้อกาหนดที่ระบุว่าเป็น
รูปแบบของแพลตฟอร์มเทคโนโลยีการทางานร่วมกัน เช่น ระบบสนับสนุนการตัดสินใจกลุ่ม (Group Decision
Support Systems) ระบบประชุมอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Meeting Systems) การทางานเป็นกลุ่มโดย
อาศัยเทคโนโลยี (Groupware) และระบบสนับสนุนการเจรจาต่อรอง (Negotiation Support Systems)
เช่นเดียวกับระบบที่มีความเจาะจงอย่าง อีเมล์ (E–mail) ข้อความเสียง (Voice Mail) และการประชุมทางไกล
(Video conferencing) รูปแบบต่าง ๆ เหล่านี้ถูกกาหนดอยู่ภายใต้คาจากัดความของคาว่าแพลตฟอร์ม
เทคโนโลยีการทางานร่วมกัน นอกจากนี้เทคโนโลยีการทางานร่วมกันยังมีฟังก์ชั่นเพื่อสนับสนุนการใช้เอกสาร
ร่วมกัน (Document Sharing) และการจัดเก็บข้อมูล (Data Storage) เพื่อให้สมาชิกในกลุ่มทุกคนสามารถ
เข้าถึงข้อมูลเดียวกันได้ (Karsten, 2003)
จากที่ได้กล่าวมาทั้งหมด ถึงแม้ว่า แพลตฟอร์มเทคโนโลยีการทางานร่วมกันจะมีประโยชน์มากมาย
แต่กลับไม่ได้รับการยอมรับจากผู้ใช้งานเท่าที่ควร (Jasperson et al., 2005) สาเหตุที่แพลตฟอร์มเทคโนโลยี
การทางานร่วมกันยังไม่ได้รับการยอมรับจากผู้ใช้งานเท่าที่ควร สืบเนื่องมาจากผู้ใช้งานยังไม่สามารถเข้าใจถึง
วิธีการใช้งาน ซึ่งอาจจะมีรูปแบบแตกต่างไปจากแพลตฟอร์มเทคโนโลยีการทางานร่วมกันแบบเดิมที่เคยใช้ ทาให้
ผู้ใช้งานไม่สามารถนาแพลตฟอร์มเทคโนโลยี การทางานร่วมกันมาใช้ให้เกิดผลสาเร็จ (Thatcher et al., 2011)
งานวิจัยในปัจจุบันให้ความสาคัญถึงประโยชน์ที่แท้จริงในการลงทุนทางด้านเทคโนโลยีและระบบสารสนเทศใน
ระดับองค์การ จากพฤติกรรมการยอมรับและใช้งานเทคโนโลยีของบุคลากร (Venkatesh et al., 2012; Silic &
Back 2013) หนึ่งในการศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมการยอมรับและใช้งานเทคโนโลยีได้ให้ความสนใจไปที่การ
สารวจเทคโนโลยี โดยการศึกษาขอบเขตคุณสมบัติของระบบที่สนับสนุนการทางานของผู้ใช้งาน เพื่อหาวิธีการ
ใหม่ในการนาเทคโนโลยีมาใช้ให้เข้ากับการทางานของผู้ใช้ได้อย่างแท้จริง (Ahuja & Thatcher, 2005) โดย
พยายามที่จะอธิบายการยอมรับการใช้งานแพลตฟอร์มเทคโนโลยีการทางานร่วมกัน โดยขึ้นอยู่กับการรับรู้ของ
ผู้ใช้งาน เช่น การรับรู้ประโยชน์และการรับรู้ความง่ายในการใช้งาน (Yen et al., 2010; Dishaw et al., 2013)
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อย่างไรก็ตาม การศึกษาการยอมรับ การใช้เทคโนโลยีในลักษณะเพียงแค่การมุ่งเน้นไปที่การรับรู้เทคโนโลยี
โดยเฉพาะในระดั บ บุ คคลอาจไม่ เพี ย งพอต่ อการท าความเข้ า ใจเกี่ย วกับ การศึ กษาพฤติ กรรมของผู้ ใช้ ง าน
แพลตฟอร์มเทคโนโลยีต่าง ๆ ยังคงมีอีกหลากหลายรูปแบบเพื่อใช้ทาความเข้าใจเกี่ยวกับปรากฏการณ์นี้ ดังนั้น
จากปัญหาดังกล่าวข้างต้น ทาให้ผู้วิจัยตระหนักว่าเป็นปัญหาที่ควรได้รับการศึกษาหาเพื่อหาคาอธิ บาย จึงนามาสู่
การศึกษาเพื่อค้นหาปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับสาเหตุที่ทาให้กลุ่มบุคคลเจเนอชั่นซียอมรับและใช้งานแพลตฟอร์ม
เทคโนโลยีการทางานร่วมกัน เพื่อให้เข้าใจถึงผลกระทบของปัจจัยด้านต่าง ๆ ที่ส่งผลต่อการยอมรับและใช้งาน
แพลตฟอร์มเทคโนโลยีการทางานร่วมกันของกลุ่มบุคคลเจเนอชั่นซี ซึ่งเป็นกลุ่มบุคคลคนยุคดิจิทัลโดยแท้จริง
และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องสามารถนาผลการวิจัยที่ได้รับไปใช้ประกอบการพัฒนาแพลตฟอร์มเทคโนโลยีการทางาน
ร่วมกันให้มีความเหมาะสมกับผู้ใช้งานกลุ่มบุคคลเจเนอชั่นซี อันจะส่งผลให้เป็นกลุ่มประชากรวัยนี้ มีศักยภาพ
และมีความสามารถในการขับเคลื่อนองค์การและประเทศชาติ เป็นผู้นายุคใหม่ที่มีบทบาทสาคัญในการพัฒนาโลก
ของเทคโนโลยีในการติ ดต่อสื่อสาร และสร้างนวัตกรรมแพลตฟอร์มสาหรับการทางานร่วมกันของกลุ่มบุคคลที่
ก้าวล้าต่อไป
วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อศึกษาถึงผลกระทบของปัจจัยด้านความคาดหวังในประสิทธิภาพ ความคาดหวังในความ
พยายาม อิทธิพลทางสังคม สภาพสิ่ งอานวยความสะดวกสบายในการใช้งาน และความเข้ากันได้ที่ส่งผลต่อการ
ยอมรับและใช้งานแพลตฟอร์มเทคโนโลยีการทางานร่วมกันของกลุ่มบุคคลเจเนอเรชั่นซี
2. เพื่อศึกษาถึง อิท ธิพลทางตรงและอิทธิพลรวมของปัจจัย ด้านความคาดหวังในประสิ ทธิภาพ
ความคาดหวังในความพยายาม อิทธิพลทางสังคม สภาพสิ่งอานวยความสะดวกสบายในการใช้งาน และความเข้า
กันได้ที่ส่งผลต่อการยอมรับและใช้งานแพลตฟอร์มเทคโนโลยีการทางานร่วมกันของกลุ่มบุคคลเจเนอเรชั่นซี
ทบทวนวรรณกรรม
การทบทวนวรรณกรรมจะเป็นการทบทวนไปทีละตัวแปรและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้ในการสรุปเป็น
กรอบแนวคิดในการวิจัย (Conceptual Framework) ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
ความคาดหวังในประสิทธิภาพ (Performance Expectancy) หมายถึง ระดับความเชื่อส่วน
บุคคลว่าหากใช้แพลตฟอร์มเทคโนโลยีการทางานร่วมกันจะทาให้ประสิทธิภาพการทางานดีขึ้น โดย Viswanath
et al. (2003) ได้อธิบายความหมายของความคาดหวังในประสิทธิภาพไว้วา่ เป็นการที่ผู้ใช้งานรู้สึกว่าเทคโนโลยีที่
ตนเองใช้นั้น สามารถลดระยะเวลาในการทางานและเป็นประโยชน์ต่อการทางาน ซึ่งสอดคล้องกับตัวแปรการ
รับรู้ถึงประโยชน์ของทฤษฎีการยอมรับเทคโนโลยีโดย Davis et al. (1989)
ความคาดหวังในความพยายาม (Effort Expectancy) หมายถึง ระดับการรับรู้ในความง่ายของ
การใช้งานเทคโนโลยีหรือสามารถเรียนรู้และเข้าใจได้ง่าย สะดวกไม่ซับซ้อน ไม่ต้องใช้ความพยายามมากในการ
ใช้งาน ซึ่งการรับรู้ถึงความง่ายจะทาให้ผู้ใช้คาดหวังในประสิทธิภาพของเทคโนโลยีและเกิดความตั้งใจแสดง
พฤติกรรมการใช้เทคโนโลยีในที่สุด (Venkatesh et al., 2003) โดยจากการศึกษาของ (Venkatesh et al.,
2012) เกี่ยวกับพฤติกรรมการยอมรับและใช้งานเทคโนโลยีของแต่ละบุคคล โดยการขยายขอบเขตทฤษฏีรวมของ
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การยอมรับและการใช้เทคโนโลยี (Unified Theory of Acceptanceand Use of Technology: UTAUT)
เพื่อใช้อธิบายถึงปัจจัยการยอมรับการใช้งานเทคโนโลยีของผู้ใช้งาน โดยใช้กลุ่มเป้าหมายที่เป็นผู้ใช้งานเทคโนโลยี
อินเทอร์เน็ตผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที่ ในฮ่องกง ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยทางด้านความคาดหวังในความพยายาม
(Effort Expectancy) นั้นส่งผลกระทบเชิงบวกต่อการใช้งานอย่างมีนัยสาคัญ
อิทธิพลทางสังคม (Social Influence) หมายถึง อานาจของบุคคลที่มีผลต่อการตัดสินใจของ
ผู้ใช้งานเทคโนโลยี เช่น ครอบครัวและเพื่อน ๆ (Venkatesh et al., 2003) นอกจากนี้อิทธิพลทางสังคมยัง
รวมถึงอานาจของเพื่อนร่วมงานหรือหัวหน้างานที่มีอิทธิพลต่อการแสดงออกพฤติกรรมของผู้ใช้งานเทคโนโลยี ซึ่ง
จากการศึกษาของ Venkatesh et al. (2012) เกี่ยวกับการยอมรับ ใช้งานเทคโนโลยีของแต่ละบุคคลโดยการ
ขยายขอบเขตทฤษฏีรวมของการยอมรับและการใช้เทคโนโลยี (Unified Theory of Acceptance and Use of
Technology: UTAUT) เพื่อใช้อธิบายถึงปัจจัยการใช้งานเทคโนโลยีของผู้ใช้งานที่เป็นผู้บริโภคในฮ่องกง พบว่า
ปัจจัยทางด้านอิทธิพลทางสังคม (Social Influence) ส่งผลกระทบเชิงบวกต่อความรู้สึกอยากใช้งาน เนื่องจาก
ผู้ใช้งานรู้สึกว่าคนอื่น ๆ ที่มีความสาคั ญสาหรับ ตนเองมีอิทธิพลที่ทาให้เชื่อว่าพวกเขาควรใช้เทคโนโลยี นั้น ๆ
ตามไปด้วย
สภาพสิ่งอานวยความสะดวกในการใช้งาน (Facilitating Conditions) หมายถึง ความพร้อมของ
อุป กรณ์ทั้ ง ในด้ า นโครงสร้า งพื้ นฐาน ระบบซอฟต์ แวร์ ตลอดจนผู้ เชี่ ยวชาญด้ า นเทคโนโลยี ของผู้ ให้บ ริการ
แพลตฟอร์ม เทคโนโลยี การท างานร่ว มกัน ซึ่ ง ได้ จั ด เตรีย มไว้ เ พื่ อสนั บ สนุ น การใช้ ง านของระบบเป้ า หมาย
(Venkatesh et al., 2003) โดยเป็นระดับที่แต่ละบุคคลเชื่อว่าโครงสร้างพื้นฐานของอุปกรณ์และทางเทคนิคที่มี
อยู่สามารถรองรับการใช้งานระบบได้ (Venkatesh et al., 2008)
ความเข้ากันได้ (Compatibility) หมายถึง ระดับของการรับรู้นวัตกรรมของผู้ใช้งานว่ามีความเข้า
กันได้เหมาะสมกับความต้องการ วิถีชีวิต และประสบการณ์ของผู้ใช้งาน (Karahanna et al., 2006; Compeau
et al., 2007)
การยอมรับใช้งานแพลตฟอร์มเทคโนโลยีการทางานร่วมกัน (Collaboration Technology
Platforms Adoption) หมายถึง พฤติกรรมของผู้ใช้ งานที่มีต่อการใช้งานแพลตฟอร์มเทคโนโลยีการทางาน
ร่วมกัน รวมถึงการบอกต่อใช้ผู้อื่นใช้งานแพลตฟอร์มเทคโนโลยีการทางานร่วมกัน (Zhou et al., 2010)
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กรอบแนวคิดในการวิจัย
จากการทบทวนวรรณกรรมดังกล่าว สามารถสรุปกรอบแนวคิดในการวิจัยดังภาพที่ 1 และสมมติฐาน
การวิจัยดังตารางที่ 1 ดังนี้

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย
สมมติฐานงานวิจัย
จากกรอบแนวคิดในการวิจัยข้างต้น สามารถนามาสร้างสมมติฐานงานวิจัยได้ดังแสดงในตารางที่ 1
ตารางที่ 1 สมมติฐานงานวิจัย
สมมุติฐาน
รายละเอียด
ความคาดหวั ง ในประสิ ท ธิ ภ าพเป็ น ปั จ จั ย ที่ ส่ ง ผลเชิ ง บวกต่ อ การยอมรั บ และใช้ ง าน
H1
แพลตฟอร์มเทคโนโลยีการทางานร่วมกันของกลุ่มบุคคลเจนเนอเรชั่นซี
ความคาดหวั ง ในความพยายามเป็ น ปั จ จั ย ที่ ส่ ง ผลเชิ ง บวกต่ อการยอมรั บ และใช้ ง าน
H2
แพลตฟอร์มเทคโนโลยีการทางานร่วมกันของกลุ่มบุคคลเจนเนอเรชั่นซี
อิ ท ธิ พ ลทางสั ง คมเป็ น ปั จ จั ย ที่ ส่ ง ผลเชิ ง บวกต่ อ การยอมรั บ และใช้ ง านแพลตฟอร์ ม
H3
เทคโนโลยีการทางานร่วมกันของกลุ่มบุคคลเจนเนอเรชั่นซี
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ตารางที่ 1 สมมติฐานงานวิจัย (ต่อ)
สมมุติฐาน
รายละเอียด
สภาพสิ่งอานวยความสะดวกสบายในการใช้งานเป็นปัจจัยที่ส่งผลเชิงบวกต่อการยอมรับ
H4
และใช้งานแพลตฟอร์มเทคโนโลยีการทางานร่วมกันของกลุ่มบุคคลเจนเนอเรชั่นซี
ความเข้ากันได้เป็นปัจจัยที่ส่งผลเชิงบวกต่อการยอมรับและใช้งานแพลตฟอร์มเทคโนโลยี
H5
การทางานร่วมกันของกลุ่มบุคคลเจนเนอเรชั่นซี
วิธีวิจัย

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ ในเรื่องการศึกษาปัจจัยการยอมรับ และใช้งานแพลตฟอร์ม
เทคโนโลยีการทางานร่วมกันของกลุ่มบุคคลเจเนอเรชั่นซี โดยใช้แบบสอบถามออนไลน์เป็นเครื่องมือในการเก็บ
รวบรวมข้อมูลจากกลุ่มบุคคลเจเนอเรชั่นซี
ประชากร
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ กลุ่มบุคคลเจเนอเรชั่นซีที่มีประสบการณ์ในการใช้งานแพลตฟอร์ม
เทคโนโลยีการทางานร่วมกัน
กลุ่มตัวอย่าง
งานวิจัยนี้ผู้วิจัยใช้การทดสอบสมมติฐาน และการวิเคราะห์ผลการวิจัยด้วยแบบจาลองเชิงโครงสร้าง
(SEM) ซึ่งจานวนกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิเคราะห์คานวณได้จากการกาหนดอัตราส่วนระหว่างหน่วยตัวอย่างตาม
จานวนพารามิเตอร์ หรือตัวแปรตามสูตรของ Hair et al. (2010) ที่ได้กล่าวว่าจานวนกลุ่มตัวอย่างที่เหมาะสมกับ
การใช้ ส ถิ ติ ก ารวิ เ คราะห์ พ หุ ตั ว แปรควรมี จ านวนอย่ า งน้ อ ย 5-10 เท่ า ของดั ช นี ชี้ วั ด ในการศึ ก ษาวิ จั ย มี
แบบสอบถาม 28 ข้อ จานวนกลุ่มตัวอย่างขั้นต่าจึงควรมีประมาณ 280 ตัวอย่าง แต่จากงานวิจัยของ Boomsma
& Hoogland (2001) กล่าวว่า “การวิเคราะห์โดยใช้ SEM การมีกลุ่มตัวอย่างจานวนมากกว่า 200 คน ถือว่า
เพียงพอที่จะหลีกเลี่ยงการเกิดปัญหาการไม่บรรจบกัน (Non Convergence) ได้” ดังนั้น ผู้วิจัยจึงใช้กลุ่ม
ตั ว อย่ า งไม่ ต่ ากว่ า 200 ตั ว อย่ า ง และเพื่ อ มิ ใ ห้ จ านวนตั ว อย่ า งเป็ น อุ ป สรรคในการค านวณค่ า สถิ ติ ต่ า ง ๆ
(Henseler et al., 2016) จึงใช้ 400 ตัวอย่าง มากกว่าจานวนขั้นต่าที่กาหนดไว้ ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย
(Simple Random Sampling)
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถามออนไลน์ ประกอบด้วยชุดคาถาม 2 ส่วน ดังนี้ ส่วนที่ 1
เป็นชุดคาถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วนที่ 2 เป็นชุดคาถามเกี่ยวกับผลกระทบของ
ปัจจั ยที่ ส่ง ผลต่อการยอมรับและใช้ง านแพลตฟอร์มเทคโนโลยี การท างานร่วมกัน ประกอบด้ว ย ด้า นความ
คาดหวังในประสิทธิภาพ จานวน 5 ข้อคาถาม โดยผู้วิจัยดัดแปลงจากงานวิจัยของ Brown et al. (2010);
Maruping & Magni (2015) ความคาดหวังในความพยายาม จานวน 5 ข้อคาถาม โดยผู้วิจัยดัดแปลงจาก
งานวิจัยของ Chan et al. (2012); Venkatesh et al. (2012) อิทธิพลทางสังคม จานวน 5 ข้อคาถาม โดยผู้วิจัย
ดัดแปลงจากงานวิจัยของ Venkatesh et al. (2003); Brown et al. (2010); Maruping & Magni (2015)
สภาพสิ่ง อานวยความสะดวกสบายในการใช้งาน จ านวน 5 ข้อคาถาม โดยผู้วิจัย ดัดแปลงจากงานวิจั ยของ
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Venkatesh et al. (2003); Brown et al. (2010); Zhou et al. (2010) ความเข้ากันได้ จานวน 5 ข้อคาถาม
โดยผู้วิจัยดัดแปลงจากงานวิจัยของ Vijayasarathy (2004); Karahanna et al. (2006); Compeau et al.
(2007); Miltgen et al. (2013) และการยอมรับและใช้งานแพลตฟอร์มเทคโนโลยีการทางานร่วมกัน
จานวน 5 ข้อคาถาม โดยผู้วิจัยดัดแปลงจากงานวิจัยของ Venkatesh et al. (2003); Chan et al. (2012) โดย
มาตรวัดที่ใช้เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลในส่วนนี้ คือ มาตรวัด 5 ระดับ
การทดสอบเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
การวิจัยมีการทดสอบเครื่องมือ โดยทดสอบความเหมาะสม (Pre-Test) ของแบบสอบถามงานวิจัยกับ
กลุ่มตัวอย่าง จานวน 10 คน เพื่อประเมินถึงความเข้าใจและความง่ายของคาถามหลังจากปรับปรุงแบบสอบถาม
แล้วทาการตรวจสอบคุณภาพของแบบสอบถามโดยให้ผู้เชี่ยวชาญจานวน 3 ท่าน เพื่อพิจารณาความตรงเชิง
เนื้อหา พบว่าทุกข้อนั้นมีค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) มากกว่า 0.86 และทาการเก็บข้อมูลเพื่อทดสอบความ
เหมาะสมเบื้องต้น (Pilot Test) กับกลุ่มตัวอย่างอีก 30 คน โดยทาการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์อัลฟ่าของ
ครอนบาค (Cronbach’s alpha) ใช้เกณฑ์ยอมรับที่ค่ามากกว่า 0.7 เพือ่ แสดงว่าแบบสอบถามนี้มีความน่าเชือ่ ถือ
เพียงพอ (Hair et al., 2010) ซึ่งมีค่าระดับความน่าเชื่อถือของแบบสอบถามทั้งชุด เท่ากับ 0.984 รวมทั้งการ
ปรับปรุงคาถามอีกครั้ง เพื่อให้แบบสอบถามครอบคลุมวัตถุประสงค์ของการศึกษาและปัจจัยทั้งหมดที่ต้องการ
ศึกษาก่อนการเก็บข้อมูลจริง
การเก็บรวบรวมข้อมูล
งานวิจัยนี้จะทาการเก็บตัวอย่างจากกลุ่มตัวอย่าง กลุ่มบุคคลเจเนอเรชั่นซีที่มีประสบการณ์ในการใช้
งานแพลตฟอร์มเทคโนโลยีการทางานร่วมกัน โดยใช้แบบสอบถามออนไลน์ในการเก็บข้อมูล โดยใช้แบบฟอร์ม
กูเกิล (Google Form) และสเปรดชีตกูเกิล (Google Spreadsheet) เป็นเครื่องมือในการสร้างแบบสอบถาม
และทาการกระจายแบบสอบถามผ่านช่องทางต่าง ๆ ทั้งเครือข่ายสังคม เช่น เฟซบุ๊ก (Facebook) ทวิตเตอร์
(Twitter) และจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) เป็นต้น โดยทาการเก็บข้อมูลในช่วงเดือนตุลาคม 2561 ถึง
พฤศจิกายน 2561
วิธีวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้
การวิจัยเป็นเชิงปริมาณเพื่อศึกษาเปรียบเทียบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ (Causal Comparative
Design) ใช้การวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้างกาลังสองน้อยที่สุดบางส่วน (A Partial Least Square
Structural Equation Modeling) ด้วยโปรแกรม SmartPLS 3.0 (Ringle et al., 2015) ซึ่งมีความยืดหยุ่น
ทางด้านการยอมรับเชิงโครงสร้างมากกว่า รวมถึงเหมาะกับการวิจัยที่มีการพัฒนากรอบการวิจัยใหม่ ๆ ที่อาจยัง
ไม่มีทฤษฎีหรืองานวิจัยเชิงประจักษ์รองรับ (Lin, Ku, and Huang, 2014) และมีความยืดหยุ่นสาหรับการ
กระจายของข้อมูลที่ไม่ต้องเป็นการแจกแจงแบบปกติ (Blome et al., 2014) รวมถึงจานวนของกลุ่มตัวอย่างซึ่ง
ไม่จาเป็นต้องมีจานวนมาก ซึ่งงานวิจัยนี้มีจานวนกลุ่มตัวอย่างที่ไม่มากนัก คือ 138 ตัวอย่าง (Peng and Lai,
2012) โดยการวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้างมี 2 รูปแบบ คือ
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1. การวิเคราะห์โมเดลการวัด
1.1 การประเมินความเชื่อมั่นของตัวแปรโดยการคานวณค่าน้าหนักองค์ประกอบ (Indicator
Loadings) ซึ่งควรมีค่ามากกว่า 0.70 และมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (Hair et al., 2014)
1.2 การประเมินความสอดคล้องภายในของตัวแปรสังเกตได้ (Internal Consistency) โดยการ
คานวณค่าความเชื่อมั่นขององค์ประกอบ (Composite Reliability: CR) ซึ่งควรมีค่ามากกว่า 0.70 (Hair et al.,
2014)
1.3 การประเมินความเที่ยงตรงเชิงเหมือน (Convergent Validity) โดยการคานวณค่าความ
แปรปรวนเฉลี่ยขององค์ประกอบที่สกัดได้ (Average Variance Extracted: AVE) ซึ่งควรมีค่าอย่างน้อย 0.50
(Hair et al., 2014)
1.4 การประเมินความเที่ยงตรงเชิงจาแนก (Discriminant Validity) เพื่อแสดงว่าตัวแปรในแต่ละ
โมเดลการวัดสามารถชี้วัดองค์ประกอบได้เฉพาะโมเดลการวัดของตัวเอง พิจารณาจากค่ารากที่สองของค่าความ
แปรปรวนเฉลี่ยขององค์ประกอบที่สกัดได้ ควรมีค่าสูงกว่าค่าสหสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบ (Fornell &
Larcker, 1981)
2. การวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้าง
2.1 การวิเคราะห์คุณภาพรวมของโมเดล โดยการคานวณค่าสัมประสิทธิ์การทานาย (Coefficient
of Determination: R2) และค่าสัมประสิทธิ์ความถูกต้องของการทานายที่ปรับแล้ว (R2adj) ซึ่งหากมีค่าต่ากว่า
0.25 แสดงว่าโมเดลมีคุณภาพต่า หากมีค่าตกอยู่ประมาณ 0.50 แสดงว่ามีคุณภาพปานกลาง และหากมีค่าตั้งแต่
0.75 ขึ้นไป แสดงว่ามีคุณภาพสูง (Hair et al., 2014)
2.2 การวิเคราะห์ผลกระทบต่อความแม่นยาในการทานาย (Effect Size หรือ f2) ความสัมพันธ์
ระหว่างตัวแปรทานาย (Predictor) และตัวแปรตอบสนอง (Response) ต้องมีค่า f2 มากกว่า 0.02 ในขณะที่ค่า
f2 มากกว่าหรือเท่ากับ 0.02 หมายถึง มีผลกระทบต่อความแม่นยาในการทานายต่า ถ้าหากค่า f2 มากกว่าหรือ
เท่ากับ 0.15 หมายถึง มีผลกระทบต่อความแม่นยาในการทานายปานกลาง และหากค่า f2 มากกว่าหรือเท่ากับ
0.35 หมายถึง มีผลกระทบต่อความแม่นยาในการทานายสูง (Hair et al., 2013)
2.3 การวิเคราะห์อิทธิพลทางตรง (Direct Effect) และอิทธิพลรวม (Total Effect) โดยการ
คานวณค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพล (Path Coefficient: ß) ซึ่งควรมีค่าไม่ต่ากว่า 0.10 และมีนัยสาคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05
ผลการวิจัย
ลักษณะประชากรศาสตร์ของกลุ่มตัวอย่าง
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 81.80 ส่วนใหญ่มีประสบการณ์ใช้งานและ
ยังคงใช้แพลตฟอร์มในกลุ่มเทคโนโลยีการทางานร่วมกัน คิดเป็น ร้อยละ 86.60 ในภาพรวมมีประสบการณ์ใน
การใช้งานมากกว่า 4 ปี คิดเป็น ร้อยละ 46.40 โดยมีประสบการณ์ในการใช้แพลตฟอร์มในกลุ่มเทคโนโลยีการ
ทางานร่วมกันในรูปแบบของอีเมล์เป็นอย่างแรก คิดเป็น ร้อยละ 65.90 และส่วนมากนิยมใช้แพลตฟอร์มในกลุ่ม
เทคโนโลยีการทางานร่วมกันในรูปแบบของอีเมล์ในชีวิตประจาวันมากที่สุด คิดเป็น ร้อยละ 48.60 ตามลาดับ
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ผลการวิเคราะห์โมเดลการวัด
ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัยมีคุณภาพผ่านเกณฑ์ค่าน้าหนักทุกตัวแปร โดยพิจารณาได้จากค่าน้าหนักที่ควร
จะมีค่าสูงกว่า 0.70 จากตารางที่ 2 พบค่าน้าหนักระหว่าง 0.868 - 0.929 และความสามารถอธิบายของแต่ละ
ตัวแปรพิจารณาจากค่าความเชื่อมั่นของตัวแปรที่ต้องมีค่าสูงกว่า 0.50 หรือหมายถึงตัวแปรดังกล่าวสามารถ
อธิบายปรากฏการณ์ได้มากกว่าร้อยละ 50 พบว่าตัวแปรทุกตัวผ่านเกณฑ์ดังกล่าว โดยสามารถอธิบายได้สูงสุด
ร้อยละ 94.20 และอธิบายได้ต่าสุดร้อยละ 91.40 เมื่อพิจารณาค่าความเชื่อมั่นขององค์ประกอบ (Composite
Reliability: CR) พบว่าแต่ละองค์ประกอบมีค่าสูงกว่าเกณฑ์ที่ 0.70 มีค่าระหว่าง 0.946 - 0.956 ขณะเดียวกัน
การประเมินความเที่ยงตรงเชิงเหมือน (Convergent Validity) โดยการพิจารณาค่าความแปรปรวนเฉลี่ยของ
องค์ประกอบที่สกัดได้ (Average Variance Extracted: AVE) ของแต่ละองค์ประกอบที่ต้องผ่านเกณฑ์ 0.50
พบว่ามีค่าระหว่าง 0.787 - 0.853 แสดงให้เห็นว่าตัวแปรในแต่ละองค์ประกอบมีความสัมพันธ์กันภายในและ
สามารถอธิบายรูปแบบการวัดในองค์ประกอบของตนได้ดังแสดงในตารางที่ 2
ตารางที่ 2 ค่าน้าหนักตัวแปร ค่าความเชื่อมั่นของตัวแปร ค่าความเชื่อมั่นขององค์ประกอบ และความเที่ยงตรง
เชิงเหมือน
องค์ประกอบ

ความคาดหวัง
ในประสิทธิภาพ
(PE)

ความคาดหวังในความ
พยายาม
(EE)

อิทธิพลทางสังคม
(SI)

ตัวแปร

ค่านาหนัก

PE1
PE2
PE3
PE4
PE5
EE1
EE2
EE3
EE4
EE5
SI1
SI2
SI3
SI4
SI5

0.890
0.910
0.872
0.885
0.877
0.880
0.886
0.907
0.902
0.903
0.868
0.901
0.923
0.902
0.906

ค่าความ
เชื่อมั่น

ค่าความเชื่อมั่น
ขององค์ประกอบ

ความเที่ยง
ตรงเชิงเหมือน

0.932

0.949

0.787

0.938

0.953

0.802

0.941

0.955

0.810
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ตารางที่ 2 ค่าน้าหนักตัวแปร ค่าความเชื่อมั่นของตัวแปร ค่าความเชื่อมั่นขององค์ประกอบ และความเที่ยงตรง
เชิงเหมือน (ต่อ)
องค์ประกอบ

สภาพสิ่งอานวยความ
สะดวกสบายในการใช้งาน
(FC)

ความเข้ากันได้
(CP)
การยอมรับใช้งาน
แพลตฟอร์มเทคโนโลยี
การทางานร่วมกัน
(AT)

ตัวแปร

ค่านาหนัก

FC1
FC2
FC3
FC4
FC5
CP1
CP2
CP3
CP4
CP5
AT1
AT2

0.901
0.909
0.906
0.895
0.895
0.904
0.896
0.914
0.901
0.881
0.923
0.919

AT3

0.929

ค่าความ
เชื่อมั่น

ค่าความเชื่อมั่น
ขององค์ประกอบ

ความเที่ยง
ตรงเชิงเหมือน

0.942

0.956

0.813

0.941

0.955

0.809

0.914

0.946

0.853

ตารางที่ 3 ค่ารากที่สองของค่าความแปรปรวนเฉลี่ยขององค์ประกอบที่สกัดได้
องค์ประกอบ
การยอมรับและใช้งานแพลตฟอร์มเทคโนโลยีฯ (AT)
ความเข้ากันได้ (CP)
ความคาดหวังในความพยายาม (EE)
สภาพสิ่งอานวยความสะดวกสบายในการใช้งาน (FC)
ความคาดหวังในประสิทธิภาพ (PE)
อิทธิพลทางสังคม (SI)

AT
0.923
0.883
0.772
0.840
0.756
0.840
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Correlation Matrix
CP
EE
FC
PE
0.911
0.830
0.899
0.794
0.906

0.896
0.837
0.841
0.866

0.915
0.819
0.901

SI

0.887
0.716 0.900
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จากตารางที่ 3 ค่ า รากที่ ส องของค่ า ความแปรปรวนเฉลี่ ย ขององค์ ป ระกอบที่ ส กั ด ได้ สู ง กว่ า ค่ า
ความสัมพันธ์กับองค์ประกอบอื่นๆ เช่น องค์ประกอบการยอมรับและใช้งานแพลตฟอร์มเทคโนโลยีการทางาน
ร่วมกัน (AT) มีค่ารากที่สองของ AVE เท่ากับ 0.923 ซึ่งสูงกว่าค่าสหสัมพันธ์ขององค์ประกอบอื่นที่มีค่าระหว่าง
0.756 - 0.883 และองค์ประกอบความเข้ากันได้มีค่ารากที่สองของ AVE เท่ากับ 0.911 ซึ่งสูงกว่าค่าสหสัมพันธ์
ขององค์ประกอบอื่นที่มีค่าระหว่าง 0.794 – 0.906 เป็นต้น ดังนั้น โมเดลดังกล่าวจึงมีความตรงเชิงจาแนกและ
สามารถนาไปวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้างได้
การวิเคราะห์ความตรงเชิงจาแนกด้วยเกณฑ์ค่าน้าหนักไขว้ (Cross loadings) เป็นการพิจารณาค่า
ความสัมพันธ์ระหว่างน้าหนักองค์ประกอบ (Outer loadings) ของตัวแปรบ่งชี้ขององค์ประกอบนั้น ๆ เทียบกับ
องค์ประกอบอื่นๆ ในโมเดล เมื่อทดสอบความตรงเชิงจาแนกด้วยค่าน้าหนักไขว้ (Cross loadings) พบว่า
ค่าน้าหนักองค์ประกอบของตัวแปรสังเกตในองค์ประกอบต่าง ๆ มีค่าสูงว่าเกณฑ์ที่กาหนด คือ มีค่ามากกว่าหรือ
เท่ากับ 0.7 และเมื่อพิจารณาค่าความสัมพันธ์ระหว่างน้าหนักองค์ประกอบของตัว แปรบ่งชี้ขององค์ประกอบ
นั้น ๆ กับองค์ประกอบอื่นๆ ในโมเดลพบว่ามีค่าความสัมพันธ์ในระดับที่ต่ากว่าดังแสดงในตารางที่ 4 จึงสรุปได้ว่า
องค์ประกอบทั้ง 6 องค์ประกอบ อันได้แก่ การยอมรับใช้งานแพลตฟอร์มเทคโนโลยีการทางานร่วมกัน (AT)
ความเข้ากันได้ (CP) ความคาดหวังในความพยายาม (EE) สภาพสิ่งอานวยความสะดวกสบายในการใช้งาน (FC)
ความคาดหวังในประสิทธิภาพ (PE) และอิทธิพลทางสังคม (SI) มีความตรงเชิงจาแนกตามเกณฑ์ค่าน้าหนักไขว้
(Cross loadings) ดังนั้น โมเดลดังกล่าวจึงมีความตรงเชิงจาแนกและสามารถนาไปวิเคราะห์โมเดลสมการ
โครงสร้างได้
ตารางที่ 4 ผลการทดสอบความตรงเชิงจาแนกของเครื่องมือวัดด้วยค่าน้าหนักไขว้ (Cross loadings)
องค์ประกอบ/
AT
CP
EE
FC
PE
SI
ตัวแปร
AT1
0.923 0.828 0.727 0.794 0.702 0.792
AT2
0.919 0.822 0.722 0.774 0.693 0.777
AT3
0.929 0.796 0.687 0.758 0.700 0.757
0.769 0.904 0.750 0.847 0.729 0.817
CP1
0.786 0.896 0.753 0.832 0.723 0.817
CP2
0.804 0.914 0.780 0.847 0.739 0.858
CP3
0.797 0.901 0.756 0.815 0.694 0.806
CP4
0.813 0.881 0.693 0.758 0.688 0.775
CP5
0.670 0.724 0.880 0.726 0.776 0.744
EE1
0.693 0.750 0.886 0.753 0.776 0.769
EE2
0.681 0.750 0.907 0.725 0.738 0.758
EE3
0.715 0.747 0.902 0.782 0.756 0.801
EE4
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ตารางที่ 4 ผลการทดสอบความตรงเชิงจาแนกของเครื่องมือวัดด้วยค่าน้าหนักไขว้ (Cross loadings) (ต่อ)
องค์ประกอบ/
AT
CP
EE
FC
PE
SI
ตัวแปร
0.696 0.747 0.903 0.760 0.722 0.806
EE5
0.774 0.829 0.768 0.901 0.759 0.844
FC1
0.747 0.817 0.762 0.909 0.738 0.826
FC2
0.744 0.799 0.760 0.906 0.736 0.814
FC3
0.737 0.811 0.737 0.895 0.725 0.795
FC4
0.782 0.850 0.744 0.895 0.732 0.844
FC5
0.674 0.720 0.694 0.732 0.890 0.746
PE1
0.679 0.711 0.737 0.731 0.910 0.735
PE2
0.657 0.685 0.744 0.709 0.872 0.732
PE3
0.648 0.703 0.764 0.715 0.885 0.745
PE4
0.694 0.702 0.791 0.742 0.877 0.743
PE5
0.699 0.769 0.769 0.767 0.699 0.868
SI1
0.751 0.810 0.799 0.815 0.759 0.901
SI2
0.778 0.835 0.791 0.853 0.768 0.923
SI3
0.759 0.807 0.751 0.828 0.744 0.902
SI4
0.790 0.853 0.789 0.852 0.783 0.906
SI5
ผลการวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้าง
ในการวิ เ คราะห์ โ มเดลสมการโครงสร้ า ง จะต้ อ งมี ก ารทดสอบภาวะร่ ว มเส้ น ตรงพหุ
(Multicollinearity) ขององค์ประกอบทานายที่จะต้องไม่มีความสัมพันธ์กันเองอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ โดย
พิจารณาจากค่าความคงทนของการยอมรับ (Tolerance) ควรมีค่าสูงกว่า 0.20 และค่าปัจจัยการขยายตัวของ
ความแปรปรวน (VIF) ควรมีค่าต่ากว่า 5.00 (Hair et al., 2011) ซึ่งเมื่อพิจารณาตารางที่ 5 พบว่า องค์ประกอบ
ทานายมีความคงทนของการยอมรับระหว่าง 0.211 – 0.340 และปัจจัยการขยายตัวของความแปรปรวนระหว่าง
3.253 – 3.660 สอดคล้องกับเกณฑ์ที่กาหนด หมายความว่าโมเดลสมการโครงสร้างสาหรับการวิจั ยครั้งนี้ไม่เกิด
ปัญหาภาวะร่วมเส้นตรงเชิงพหุขององค์ประกอบภายนอกดังแสดงในตารางที่ 5
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ตารางที่ 5 ผลการวิเคราะห์ภาวะร่วมเส้นตรงเชิงพหุขององค์ประกอบภายนอก
องค์ประกอบทานาย
Tolerance
ความคาดหวังในประสิทธิภาพ (PE)
0.340
ความคาดหวังในความพยายาม (EE)
0.298
อิทธิพลทางสังคม (SI)
0.211
สภาพสิ่งอานวยความสะดวกสบายในการใช้งาน (FC)
0.221
ความเข้ากันได้ (CP)
0.235

VIF
3.253
3.495
3.660
3.606
3.498

การทดสอบสมมติฐาน
การทดสอบสมมติฐานสาหรับการประเมินตัวแบบเชิงโครงสร้างด้วยวิธี PLS-SEM จะใช้การทดสอบ
การมีนัยสาคัญทางสถิติของพารามิเตอร์ด้วยร์ด้วยกระบวนการ Bootstrapping ซึ่งกระบวนการ Bootstrapping
จะใช้ในการหาช่วงความเชื่อมั่นของการประมาณค่าพารามิเตอร์หาค่าเฉลี่ยและความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของ
แต่ละพารามิเตอร์เพื่อใช้วิเคราะห์ผลทางสถิติ (Helm et al., 2010; Henseler & Sarstedt, 2013; Hair et al.,
2014) และใช้เทคนิคการสุ่มซ้าข้อมูลที่เก็บได้เพิ่มเติมเพื่อสร้างเป็นชุดข้อมูลใหม่ โดยจานวนชุดที่ได้จากการสุ่มซ้า
โดยทั่วไปจะกาหนดจานวน 5,000ชุด (Hair et al., 2011; Wong, 2013)
การทดสอบสมมติฐานด้วยกระบวนการ Bootstrapping นั้นจะใช้การทดสอบสมมติฐานที่มีเขตการ
ปฏิเสธสองทาง (two-tailed) โดยสัมประสิทธิ์มีระดับนัยสาคัญ 0.05 คือ p < 0.05 และ t-Statistics มีค่า
มากกว่าหรือเท่ากับ 1.96 แสดงว่าค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพลสนับสนุนสมมติฐานงานวิจัยโดยสามารถอธิบายตาม
กลุ่มความสัมพันธ์ ได้ดังนี้
สมมติฐานที่ 1 ความคาดหวังในประสิทธิภาพเป็นปัจจัยที่ส่งผลเชิงบวกต่อการยอมรับ และใช้งาน
แพลตฟอร์มเทคโนโลยีการทางานร่วมกันของกลุ่มบุคคลเจนเนอเรชั่นซี
เมื่อพิจารณาค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพล (Path Coefficient) พบว่ามีค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพล เท่ากับ
0.084 ค่าสถิติที (t-statistics) เท่ากับ 1.513 ซึ่งค่าสถิติที่ต่ากว่าค่าวิกฤต (1.96) และ P-value มีค่า 0.131
แสดงให้เห็นว่าความคาดหวังในประสิทธิภาพไม่ส่งผลเชิงบวกต่อการยอมรับ และใช้งานแพลตฟอร์มเทคโนโลยี
การทางานร่วมกันของกลุ่มบุคคลเจนเนอเรชั่นซี ดังนั้นจึงทาให้ปฏิเสธสมมติฐานที่ 1
สมมติฐานที่ 2 ความคาดหวังในความพยายามเป็นปัจจัยที่ส่งผลเชิงบวกต่อการยอมรับ และใช้
งานแพลตฟอร์มเทคโนโลยีการทางานร่วมกันของกลุ่มบุคคลเจนเนอเรชั่นซี
เมื่อพิจารณาค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพล (Path Coefficient) พบว่ามีค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพล เท่ากับ
0.007 ค่าสถิติที (t-statistics) เท่ากับ 0.104 ซึ่งค่าสถิติที่ต่ากว่าค่าวิกฤต (1.96) และ P-value มีค่า 0.917
แสดงให้เห็นว่าความคาดหวังในความพยายามไม่ส่งผลเชิงบวกต่อการยอมรับ และใช้งานแพลตฟอร์มเทคโนโลยี
การทางานร่วมกันของกลุ่มบุคคลเจนเนอเรชั่นซี ดังนั้นจึงทาให้ปฏิเสธสมมติฐานที่ 2
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สมมติฐานที่ 3 อิทธิพลทางสังคมเป็นปัจจัยที่ส่งผลเชิงบวกต่อการยอมรับ และใช้งานแพลตฟอร์ม
เทคโนโลยีการทางานร่วมกันของกลุ่มบุคคลเจนเนอเรชั่นซี
เมื่อพิจารณาค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพล (Path Coefficient) พบว่ามีค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพล เท่ากับ
0.117 ค่าสถิติที (t-statistics) เท่ากับ 1.325 ซึ่งค่าสถิติที่ต่ากว่าค่าวิกฤต (1.96) และ P-value มีค่า 0.186
แสดงให้เห็นว่าอิทธิพลทางสังคมไม่ส่งผลเชิงบวกต่อการยอมรับ และใช้งานแพลตฟอร์มเทคโนโลยีการทางาน
ร่วมกันของกลุ่มบุคคลเจนเนอเรชั่นซี ดังนั้นจึงทาให้ปฏิเสธสมมติฐานที่ 3
สมมติฐานที่ 4 สภาพสิ่งอานวยความสะดวกสบายในการใช้งานเป็นปัจจัยที่ส่งผลเชิงบวกต่อการ
ยอมรับและใช้งานแพลตฟอร์มเทคโนโลยีการทางานร่วมกันของกลุ่มบุคคลเจนเนอเรชั่นซี
เมื่อพิจารณาค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพล (Path Coefficient) พบว่ามีค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพล เท่ากับ
0.094 ค่าสถิติที (t-statistics) เท่ากับ 1.005 ซึ่งค่าสถิติที่ต่ากว่าค่าวิกฤต (1.96) และ P-value มีค่า 0.315
แสดงให้เห็น ว่า สภาพสิ่ งอานวยความสะดวกสบายในการใช้ง านไม่ ส่ งผลเชิ ง บวกต่อการยอมรับ และใช้ ง าน
แพลตฟอร์มเทคโนโลยีการทางานร่วมกันของกลุ่มบุคคลเจนเนอเรชั่นซี ดังนั้นจึงทาให้ปฏิเสธสมมติฐานที่ 4
สมมติฐานที่ 5 ความเข้ากันได้เป็นปัจจัยที่ส่งผลเชิงบวกต่อการยอมรับ และใช้งานแพลตฟอร์ม
เทคโนโลยีการทางานร่วมกันของกลุ่มบุคคลเจนเนอเรชั่นซี
เมื่อพิจารณาค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพล (Path Coefficient) พบว่ามีค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพล เท่ากับ
0.618 ค่าสถิติที (t-statistics) เท่ากับ 6.402 ซึ่งค่าสถิติที่สูงกว่าค่าวิกฤต (1.96) และ P-value มีค่า 0.000
แสดงให้เห็นว่าความเข้ากันได้ส่ง ผลเชิงบวกต่อการยอมรับและใช้งานแพลตฟอร์มเทคโนโลยีการทางานร่วมกัน
ของกลุ่มบุคคลเจนเนอเรชั่นซี ดังนั้นจึงไม่สามารถปฏิเสธสมมติฐานที่ 5 คือ ความเข้ากันได้ส่งผลเชิงบวกต่อการ
ยอมรับและใช้งานแพลตฟอร์มเทคโนโลยีการทางานร่วมกันของกลุ่มบุคคลเจนเนอเรชั่นซี อย่างมีนัยสาคัญ
จากผลการทดสอบสมมติฐานข้างต้น สามารถสรุปผลได้ดังรายละเอียดดังแสดงในตารางที่ 5
ตารางที่ 5 สรุปผลการวิเคราะห์อิทธิพลขององค์ประกอบ และการทดสอบสมมติฐาน
Path
T
pผลการ
สมมติฐาน
Path
Coefficient Statistics Value ทดสอบ
ความคาดหวังในประสิทธิภาพ -->
การยอมรับและใช้งานแพลตฟอร์ม
ไม่
H1
0.084
1.513
0.131
เทคโนโลยี ก ารท างานร่ว มกัน ของ
สนับสนุน
กลุ่มบุคคลเจนเนอเรชั่นซี
ความคาดหวังในความพยายาม -->
การยอมรับและใช้งานแพลตฟอร์ม
ไม่
H2
0.007
0.104
0.917
เทคโนโลยี ก ารท างานร่ว มกัน ของ
สนับสนุน
กลุ่มบุคคลเจนเนอเรชั่นซี
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ตารางที่ 5 สรุปผลการวิเคราะห์อิทธิพลขององค์ประกอบ และการทดสอบสมมติฐาน (ต่อ)
สมมติฐาน

Path

อิทธิพลทางสังคม --> การยอมรับ
และใช้งานแพลตฟอร์ม เทคโนโลยี
H3
การท างานร่ว มกัน ของกลุ่ ม บุ คคล
เจนเนอเรชั่นซี
สภาพสิ่งอานวยความสะดวกสบาย
ในการใช้งาน --> การยอมรับและ
H4
ใช้ ง านแพลตฟอร์ม เทคโนโลยี การ
ท างานร่ว มกัน ของกลุ่ ม บุ คคลเจน
เนอเรชั่นซี
ความเข้ากันได้ --> การยอมรับและ
ใช้ ง านแพลตฟอร์ม เทคโนโลยี การ
H5
ท างานร่ว มกัน ของกลุ่ ม บุ คคลเจน
เนอเรชั่นซี
*|t| >= 1.96, **p-value < 0.001

Path
Coefficient

T
Statistics

pValue

ผลการ
ทดสอบ

0.117

1.325

0.186

ไม่
สนับสนุน

0.094

1.005

0.315

ไม่
สนับสนุน

0.618

6.402*

0.000** สนับสนุน

รายละเอียดของผลการวิจัยแสดงดังภาพที่ 2 แสดงทิศทางความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร โดย Path
Coefficient
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ภาพที่ 2 โมเดลสมการโครงสร้างกาลังสองน้อยทีส่ ุดบางส่วน แสดงผลกระทบของปัจจัยด้านความคาดหวังใน
ประสิทธิภาพ ความคาดหวังในความพยายาม อิทธิพลทางสังคม สภาพสิ่งอานวยความสะดวกสบายในการใช้งาน
และความเข้ากันได้ที่สง่ ผลต่อการยอมรับและใช้งานแพลตฟอร์มเทคโนโลยีการทางานร่วมกันของกลุ่มบุคคล
เจเนอเรชั่นซี
ผลการวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้าง พบว่า ความคาดหวังในประสิทธิภาพ ความคาดหวังในความ
พยายาม อิทธิพลทางสังคม สภาพวิ่งอานวยความสะดวกสบายในการใช้งาน และความเข้ากันได้ร่วมกันอธิบาย
ความแปรปรวนของการยอมรับและใช้งานแพลตฟอร์มเทคโนโลยีการทางานร่วมกันของกลุ่มบุคคลเจเนอเรชั่นซี
(R2) ได้ร้อยละ 79.30 และค่าสัมประสิทธิ์ความถูกต้องของการทานายที่ปรับแล้ว (R2adj) ร้อยละ 79.00 อยู่ใน
ระดับสูง
การวิเคราะห์ผลกระทบต่อความแม่นยาในการทานาย (Effect Size หรือ f2) พบว่า ความสัมพันธ์
ระหว่างตัวแปรทานาย (Predictor) และตัวแปรตอบสนอง (Response) 1 คู่ มีผลกระทบอยู่ในระดับปานกลาง
ได้แก่ ผลกระทบของความเข้ากัน (CP) ต่อความแม่นยาในการพยากรณ์การยอมรับ และใช้งานแพลตฟอร์ม
เทคโนโลยีการทางานร่วมกันของกลุ่มบุคคลเจเนอเรชั่นซี (AT) (f2 = 0.249) ส่วนความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร
ทานาย (Predictor) และตัวแปรตอบสนอง (Response) จานวน 4 คู่ ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่กาหนด ได้แก่
ผลกระทบของความคาดหวั งในความพยายาม (EE) ต่ อความแม่ น ยาในการพยากรณ์ การยอมรับใช้ ง าน
แพลตฟอร์มเทคโนโลยีการทางานร่วมกันของกลุ่มบุคคลเจเนอเรชั่นซี (AT) (f2 = 0.000) ผลกระทบของสภาพสิ่ง
อานวยความสะดวกสบายในการใช้งาน (FC) ต่อความแม่นยาในการพยากรณ์การยอมรับและใช้งานแพลตฟอร์ม
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เทคโนโลยีการทางานร่วมกันของกลุ่มบุคคลเจเนอเรชั่นซี (AT) (f2 = 0.005) ผลกระทบของความคาดหวังใน
ประสิทธิภาพ (PE) ต่อความแม่นยาในการพยากรณ์การยอมรับ และใช้งานแพลตฟอร์มเทคโนโลยีการทางาน
ร่วมกันของกลุ่มบุคคลเจเนอเรชั่นซี (AT) (f2 = 0.008) และผลกระทบของอิทธิพลทางสังคม (SI) ต่อความแม่นยา
ในการพยากรณ์การยอมรับและใช้งานแพลตฟอร์มเทคโนโลยีการทางานร่วมกันของกลุ่มบุคคลเจเนอเรชั่นซี (AT)
(f2 = 0.007) ตามลาดับ ดังแสดงรายละเอียดในตารางที่ 6
ตารางที่ 6 ค่า Effect Size
ตัวแปรทานาย (Predictor)
การยอมรับและใช้งานแพลตฟอร์มเทคโนโลยีฯ (AT)
ความเข้ากันได้ (CP)
ความคาดหวังในความพยายาม (EE)
สภาพสิ่งอานวยความสะดวกสบายในการใช้งาน (FC)
ความคาดหวังในประสิทธิภาพ (PE)
อิทธิพลทางสังคม (SI)

AT
0.249
0.000
0.005
0.008
0.007

CP
-

EE
-

FC
-

PE
-

SI
-

เมื่อพิจารณาค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพล พบว่า ความเข้ากันได้มีอิทธิพลทางตรงต่อการยอมรับและใช้งาน
แพลตฟอร์มเทคโนโลยีการทางานร่วมกันของกลุ่มบุคคลเจเนอเรชั่นซี (ß=0.618, t=6.402, p=0.000) ในขณะที่
ความคาดหวั ง ในประสิ ท ธิ ภ าพ ความคาดหวั ง ในความพยายาม อิท ธิ พ ลทางสั ง คม สภาพวิ่ ง อานวยความ
สะดวกสบายในการใช้งานไม่มีอิทธิพลทางตรงต่อการยอมรับและใช้งานแพลตฟอร์มเทคโนโลยีการทางานร่วมกัน
ของกลุ่มบุคคลเจเนอเรชั่นซี (ß=0.084, t=1.513, p=0.131), (ß=0.007, t=0.104, p=0.917), (ß=0.117,
t=1.325, p=0.186) และ (ß=0.094, t=1.005, p=0.315) ตามลาดับ ดังแสดงรายละเอียดในตารางที่ 7
ตารางที่ 6 อิทธิพลทางตรง (Direct Effect) อิทธิพลทางอ้อม (Indirect Effect) และอิทธิพลรวม (Total Effect)
ของตัวแปรอิสระ
ตัวแปรตาม
(Dependent
Variable)
การยอมรับและใช้งาน
แพลตฟอร์มเทคโนโลยี
การทางานร่วมกันฯ (AT)

ค่า
ค่าสัมประสิทธิ์
ความ ความถูกต้องของ
ผันแปร การทานายที่ปรับ
(R2)
แล้ว (R2adj)
0.793

0.790

ตัวแปรอิสระ (Independent Variables)
อิทธิพล
(Effect)

CP

EE

ทางตรง

0.618**

0.007

0.094 0.084 0.117

ทางอ้อม

0.000

0.000

รวม

0.618**

0.007

0.000 0.000 0.000
0.094 0.084 0.117

หมายเหตุ: **มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
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สาหรับการวิเคราะห์ค่าสถิติ t ซึ่งต้องมีนัยสาคัญคือ |t| >= 1.96 ที่ระดับความเชื่อมั่น 95%
ตามภาพที่ 3 เป็นไปตามการอภิปรายผลตามการทดสอบสมมติฐาน โดยความเข้ากันได้ส่งผลเชิงบวกต่อการ
ยอมรับและใช้งานแพลตฟอร์มเทคโนโลยีการทางานร่วมกันของกลุ่มบุคคลเจเนอเรชั่นซี ซึ่งสนับสนุนสมมติฐานที่
ระดับความเชื่อมั่น 95% ซึ่งผลแสดงค่าสถิติ t ดังภาพที่ 3

ภาพที่ 3 โครงสร้างความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรที่วิเคราะห์ได้จากโปรแกรม SmartPLS แสดงค่า t-value
อภิปรายผล
ผลที่ได้รับจากการวิจัย พบว่า ปัจจัย ด้านความเข้ากันได้ (Compatibility) เป็นปัจจัยสาคัญที่สุด
ที่ส่งผลต่อการยอมรับและใช้งานแพลตฟอร์มเทคโนโลยีการทางานร่วมกันของกลุ่มบุคคลเจเนอเรชั่นซี สะท้อนให้
เห็นว่ากลุ่มบุคคลเจเนอเรชั่นซี ซึ่งเป็นวัยรุ่น กลุ่มประชากรรุ่นใหม่ และส่วนใหญ่กาลังอยู่ในวัยศึกษาเล่าเรียนอยู่
ในวัยที่กาลังเสาะหาและเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ นอกจากนี้ กลุ่มเจเนอเรชั่นซียังเป็นกลุ่มที่เกิดมาพร้อมกับเทคโนโลยีที่มี
การพัฒนาแล้วอย่างจริงจัง ถือเป็นคนยุคดิจิทัล (Digital Generation) อย่างแท้จริง จะเกิดการยอมรับและใช้
งานเทคโนโลยี ก็ต่อเมื่อเห็นว่าการใช้งานมีความพอดีและสอดคล้องกับวิถีการดาเนินชีวิต (Life Style) มีฟังก์ชั่น
การทางานที่สามารถสนับสนุน สอดคล้องกับลักษณะการทางานของตนเอง อีกทั้ง เทคโนโลยีนั้น ๆ ต้องมีความ
สอดคล้องกับประสบการณ์ในการใช้งานเทคโนโลยีในรูปแบบอื่น ๆ ที่พวกเขาเคยใช้มา และค่านิยมในตัวบุคคล
สอดคล้องกับงานวิจัยเกี่ยวกับการยอมรับเทคโนโลยีของ Karahanna et al. (2006) ที่ได้ชี้ให้เห็นถึงอิทธิพลของ
ความเข้า กันได้ กับประสบการณ์ของผู้ใช้ งานนั้น ส่ งผลโดยตรงต่ อการยอมรับและใช้งานเทคโนโลยี อย่างมี
นัยสาคัญ โดยจากศึกษาของ Ramdani et al. (2009) พบว่า ความเข้ากันได้เป็นหนึ่งในปัจจัยสาคัญที่นาไปสู่การ
ยอมรั บ และใช้ ง านเทคโนโลยี ที่ มี อ ยู่ ใ นองค์ ก าร และสามารถน ามาเปลี่ ย นแปลงการท างานของธุ ร กิ จ ได้
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เช่นเดียวกับงานวิจัยของ Compeau et al. (2007) ที่พบว่า การยอมรับและใช้งานเทคโนโลยีของแต่ละบุคคล
สามารถพิสูจน์ให้เห็นว่าปัจจัยเกี่ยวกับความเข้ากันได้ส่งผลโดยตรงต่อการยอมรับการใช้งานเทคโนโลยีได้ อย่างมี
นัยสาคัญ นอกจากนี้ การศึกษางานวิจัยในอดีตเกี่ย วกับการยอมรับการใช้งานเทคโนโลยี ของ Ramdani et al.
(2009) ยังพบว่าความเข้ากันได้มีความสัมพันธ์กั บการยอมรับ ใช้งานเทคโนโลยี โดยความเข้ากันได้จะต้อง
สอดคล้องกับค่านิยมและความคาดหวังของผู้ใช้ งาน ดังนั้น เพื่อเพิ่มระดับการยอมรับและใช้งานแพลตฟอร์ม
เทคโนโลยีการทางานร่วมกันของกลุ่มบุคคลเจเนอเรชั่นซี โดยเฉพาะด้านความเข้ากันได้ โดยผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
กับการให้บริการแพลตฟอร์ม เทคโนโลยีการทางานร่วมกัน สามารถนาผลที่ได้รับจากงานวิจัยไปใช้เพื่อวางแผน
พัฒนาและปรับปรุงความสามารถของแพลตฟอร์มเทคโนโลยีการทางานร่วมกันให้มีสอดคล้องกับความต้องการ
ของผู้ใช้งานกลุ่มบุคคลเจเนอเรชั่นซีให้มากที่สุด ทั้งในด้านการพัฒนาแพลตฟอร์มเทคโนโลยีการทางานร่วมกันให้
มีความสอดคล้องกับลักษณะการทางาน วิถีการดาเนินชีวิต และประสบการณ์ในการใช้งานเทคโนโลยีในรูปแบบ
อื่น ๆ เพื่อให้แพลตฟอร์มเทคโนโลยีการทางานร่วมกันมีประสิทธิภาพ และส่งผลให้ผู้ใช้งานโดยเฉพาะกลุ่มบุคคล
เจนเนอเรชั่นซีได้รับประโยชน์จากการใช้งานมากที่สุด ซึ่งเป็นสิ่งที่สาคัญเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากประชากรในกลุ่ม
วัยนี้ ในอนาคตราว 10 - 15 ปีข้างหน้า จะถือเป็นกลุ่มประชากรวัยสาคัญในการขับเคลื่อนองค์การและ
ประเทศชาติ เป็ นผู้น ายุคใหม่ที่ มีบทบาทสาคัญยิ่ง ในการพัฒ นาในโลกของเทคโนโลยี ดิ จิทัล และนวัต กรรม
ทางการสื่อสารที่ก้าวล้า
ในขณะที่ด้านความคาดหวังในประสิทธิภาพ ความคาดหวังในความพยายาม อิทธิพลทางสังคม และ
สภาพสิ่งอานวยความสะดวกสบายในการใช้งานไม่ส่งผลต่อการยอมรับ และใช้งานแพลตฟอร์มเทคโนโลยีการ
ทางานร่วมกันของกลุ่มบุคคลเจเนอเรชั่นซี ทั้งนี้เพราะว่ากลุ่มบุคคลเจเนอเรชั่นซี ซึ่งถือว่าเป็นกลุ่มคนยุคดิจิทัล
อย่างแท้จริง ทาให้ค่อนข้างมีความรู้เกี่ยวกับการใช้งานแพลตฟอร์มเทคโนโลยีการทางานร่วมกันเป็นอย่างดีอยู่
แล้ว โดยพิจารณาจากข้อมูลของผู้ตอบแบบสอบถามพบว่าส่วนใหญ่ร้อยละ 46.40 ของผู้ตอบแบบสอบถาม
ทั้งหมดมีประสบการณ์ในการใช้โปรแกรมในกลุ่มแพลตฟอร์มเทคโนโลยีการทางานร่วมกันเป็นระยะเวลามากกว่า
4 ปี สอดคล้องกับงานวิจัยของ Lee & Song (2013) ที่พบว่าระดับการรับรู้ในความคาดหวังในความพยายาม
ขึ้นอยู่กับประสบการณ์ของผู้ใช้งานแต่ละคน หากผู้ใช้งานมีประสบการณ์สูงจะส่งผลให้สามารถยอมรับการใช้งาน
เทคโนโลยี ดั งนั้น อาจสรุปได้ ว่าหากกลุ่มผู้ ใช้ง านมี ประสบการณ์ ในการใช้งานเทคโนโลยี ใด ๆ มากอยู่แล้ ว
จะส่งผลกระทบทางลบต่อความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยความคาดหวังในความพยายาม และความคาดหวังใน
ประสิทธิภาพกับการยอมรับการใช้งานแพลตฟอร์มเทคโนโลยีการทางานร่วมกันของกลุ่มบุคคลเจเนอชั่นซี
ต่อมาในด้านอิทธิพลทางสังคม ซึ่งอานาจของบุคคลที่มีผลต่อการตัดสินใจของผู้ใช้งานเทคโนโลยีนั้น
ไม่ส่งผลต่อการยอมรับ และใช้งานแพลตฟอร์มเทคโนโลยีการทางานร่วมกันของกลุ่มบุคคลเจเนอเรชั่ นซี ทั้งนี้
เพราะว่า กลุ่มบุคคลเจเนอเรชั่นซี นั้นเป็นบุคคลยุคดิจิทัล ซึ่งเกิดมาและเติบโตท่ามกลางเทคโนโลยีที่ทันสมัย
มีความเชื่อมั่นในตนเองเองสูง ชอบลองผิดลอง และเรียนรู้จากประสบการณ์ของตนเอง สอดคล้องกับงานวิจัย
ของ Chismar & Wiley-Patton (2002) ที่ชี้ให้เห็นว่าบุคคลที่มีความคุ้นเคยกับการใช้งานเทคโนโลยีต่าง ๆ
อยู่เป็นประจาไม่จาเป็นต้องการรับรู้แรงกดดันจากอิทธิพลทางสังคมหรือแรงกดดันจากบุคคลอื่น ๆ เพื่อตัดสินใจ
ใช้งานเทคโนโลยีต่าง ๆ นอกจากนี้ Chang et al. (2007) ยังนาเสนอผลการวิจัยที่ค้นพบว่าอิทธิพลทางสังคมจะ
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ไม่ส่งผลกระทบเชิงบวกต่อความตั้งใจในการยอมรับและใช้งานเทคโนโลยี ถ้าหากผู้ใช้งานส่วนใหญ่มีความเชื่อมั่น
ในตนเองที่สูงและมีความเชี่ยวชาญด้านเทคนิค และทักษะที่จาเป็นสาหรับการใช้งานเทคโนโลยีนั้น ๆ ดังนั้น
อาจสรุปได้ว่าหากกลุ่มผู้ใช้งานมีความเชื่อมั่นในตนเองสูง เชี่ยวชาญด้านเทคนิค และมีทักษะพื้นฐานที่จาเป็นต่อ
การใช้งานเทคโนโลยีใด ๆ มากอยู่แล้ว จะส่งผลกระทบทางลบต่อความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัย อิทธิพลทางสังคม
กับการยอมรับการใช้งานแพลตฟอร์มเทคโนโลยีการทางานร่วมกันของกลุ่มบุคคลเจเนอชั่นซี
และสภาพสิ่งอานวยความสะดวกสบายในการใช้งานไม่ส่งผลต่อการยอมรับ และใช้งานแพลตฟอร์ม
เทคโนโลยีการทางานร่วมกันของกลุ่มบุคคลเจเนอเรชั่นซี ทั้งนี้เพราะว่ากลุ่มบุคคลเจเนอเรชั่นซี เติบโตมาพร้อม
กับเทคโนโลยีดิจิทัล จึงทาให้มีความคุ้นเคยกับการใช้งานอุปกรณ์เคลื่อนที่ต่าง ๆ และโครงสร้างพื้นฐานที่จาเป็น
สาหรับการใช้งานเทคโนโลยีเป็นอย่างดี สอดคล้องกับงานวิจัยของ Rana et al. (2011) ที่แสดงให้เห็นว่าเงื่อนไข
ด้านสภาพสิ่งอานวยความสะดวกสบายในการใช้งานไม่ใช่ตัวแปรทานายที่ดีที่สุ ดสาหรับความตั้งใจเชิงพฤติกรรม
ในการใช้บริการเทคโนยีในการทางานร่วมกันกัน ดังนั้น อาจสรุปได้ว่าหากกลุ่มผู้ใช้งานมี ความคุ้นเคยหรือรู้จัก
โครงสร้างพื้นฐานที่จาเป็น ต่อการใช้งานเทคโนโลยีใด ๆ มากอยู่แล้ว จะส่งผลกระทบทางลบต่อความสัมพันธ์
ระหว่างปัจจัยสภาพสิ่งอานวยความสะดวกสบายในการใช้งานกับการยอมรับการใช้งานแพลตฟอร์มเทคโนโลยี
การทางานร่วมกันของกลุ่มบุคคลเจเนอชั่นซี
นอกจากนี้ ความแตกต่างของผลการวิจัยอาจเกิดจากความต่างกันทางด้านประชากรศาสตร์ของกลุ่ม
ตัวอย่าง และการทบทวนวรรณกรรมที่เป็นงานวิจัยจากต่างประเทศ ซึ่งการสารวจจากกลุ่มตัวอย่างในแต่ละประเทศ
จะมีพื้นฐานทางด้านเทคโนโลยีและวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน ย่อมส่งผลต่อผลของความคิดเห็นหรือความคาดหวังจาก
สิ่งต่าง ๆ แตกต่างกันด้วย ซึ่งความแตกต่างเหล่านี้สามารถส่งผลต่อผลของการวิจัยได้เช่นกัน
ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัย
ข้อเสนอแนะที่ได้จากงานวิจัยแบ่งเป็นด้านทฤษฎีและด้านการนาไปปฏิบัติ
1. ข้อเสนอแนะด้านทฤษฎี
ผลของงานวิจัยทาให้เกิดการสร้างตัวแบบที่ใช้ในการอธิบายผลกระทบของผลกระทบของปัจจัยด้าน
ความคาดหวั ง ในประสิ ท ธิ ภ าพ ความคาดหวั ง ในความพยายาม อิท ธิ พ ลทางสั ง คม สภาพวิ่ ง อานวยความ
สะดวกสบายในการใช้งาน และความเข้ากันได้ที่ส่งผลต่อการยอมรับใช้งานแพลตฟอร์มเทคโนโลยีการทางาน
ร่ ว มกั น ของกลุ่ ม บุ ค คลเจเนอเรชั่ น ซี โดยสามารถน าทฤษฏี ร วมของการยอมรั บ และการใช้ เ ทคโนโลยี
(Unified Theory of Acceptance and Use of Technology หรือ UTAUT) ผนวกกับทฤษฎีการแพร่กระจาย
นวัตกรรม (Diffusion of Innovation Theory หรือ DOI) มาเป็นกรอบทางการศึกษาและสอดคล้องกับงานวิจัย
ในอดีต อีกทั้งผลของงานวิจัยสามารถใช้เป็นแนวทางในการศึกษาเพิ่มเติม เพื่อต่อยอดงานวิจัยในอนาคตได้
นอกเหนือจากความคาดหวังในประสิทธิภาพ ความคาดหวังในความพยายาม อิทธิพลทางสังคม สภาพสิ่งอานวย
ความสะดวกในการใช้งาน และความเข้ากันได้ที่ส่งผลโดยตรงต่อการยอมรับใช้งานแพลตฟอร์มเทคโนโลยีการ
ทางานร่วมกันของกลุ่มบุคคลเจเนอเรชั่นซีแล้ว ยังมีปัจจัยอื่น ๆ อีกหรือไม่ จากการวิเคราะห์ค่าทางสถิติของ
งานวิจัยนี้จะเห็นได้ว่า ปัจจัยที่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อการยอมรับใช้งานแพลตฟอร์มเทคโนโลยีการทางาน
ร่วมกันมีค่าสัมประสิทธิ์ของการทานาย (R2) เท่ากับ 0.793 ซึ่งค่านี้สามารถอธิบายความผันแปรของตัวแปรตาม
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ได้ร้อยละ 79.30 กล่าวอีกนัยหนึ่ง นั่นคือยังมีร้อยละ 20.30 ที่อาจจะมีปัจจัยอื่น ๆ นอกเหนือจากงานวิจัยนี้ที่
สามารถนามาใช้ในการอธิบายการยอมรับใช้งานแพลตฟอร์มเทคโนโลยีการทาร่วมกันได้
2. ข้อเสนอแนะด้านการนาไปปฏิบัติ
ข้อเสนอแนะด้านการนาไปปฏิบัติ จากงานวิจัยนี้ หน่วยงานหรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องสามารถนาไป
ประยุกต์ใช้ให้เข้ากับธุรกิจได้ โดยแยกออกเป็นมุมมองต่างๆ ดังนี้
ทาให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องได้ทราบถึงและตระหนักถึงปัจจัยที่มีความสาคัญต่อการยอมรับใช้งาน
แพลตฟอร์มเทคโนโลยีการทางานร่วมกัน นาไปใช้ในการกาหนดนโยบายหรือกลยุทธ์ในการพัฒนาแพลตฟอร์ม
เทคโนโลยีการทางานร่วมกันให้มีความเหมาะสมกับกลุ่มผู้ใช้งานเจนเนอเรชั่นซีมากที่สุด ซึ่งผลของการวิจัยทาให้
ทราบว่าปัจจัยทางด้านความเข้ากันได้ (Compatibility) เป็น ปัจจัยที่สาคัญที่สุดต่อการยอมรับการใช้งาน
แพลตฟอร์มเทคโนโลยีการทางานร่วมกัน ดังนั้น ผู้ที่รับผิดชอบในการออกแบบหรือพัฒนาแพลตฟอร์มเทคโนโลยี
การทางานร่วมกัน ควรปรับปรุงและพัฒนาความสามารถของเทคโนโลยีการทางานร่วมกันให้สอดคล้องกับความ
ต้องการของผู้ใช้มากที่สุด ทั้งในด้านความสอดคล้องกับลักษณะการทางานของผู้ใช้ สอดคล้องกับวิถีการดาเนิน
ชีวิต และประสบการณ์ในการใช้เทคโนโลยีในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้แพลตฟอร์มเทคโนโลยีการทางานร่วมกันมี
ประสิทธิภาพ ผู้ใช้งานกลุ่มบุคคลเจนเนอเรชั่นซีได้รับประโยชน์จากการใช้งานมากที่สุด
ข้อจากัดของงานวิจัย
งานวิจัยนี้ได้ทาการศึกษาปัจจัยการยอมรับใช้งานแพลตฟอร์มเทคโนโลยีการทางานร่วมกันของกลุ่ม
บุคคลเจนเนอเรชั่นซี โดยเลือกใช้ 5 ปัจจัย จาก 2 ทฤษฏี คือ ทฤษฏีรวมของการยอมรับและการใช้เทคโนโลยี
(Unified Theory of Acceptance and Use of Technology หรือ UTAUT) และทฤษฎีการแพร่กระจาย
นวัตกรรม (Diffusion of Innovation Theory หรือ DOI) มาใช้อธิบายการยอมรับใช้งานแพลตฟอร์มเทคโนโลยี
การทางานร่วมกันของกลุ่มบุคคลเจนเนอเรชั่นซี ซึ่งในอนาคตอาจจะมีการใช้ปัจจัยจากแนวคิดหรือทฤษฎีอื่น ๆ
เพื่ออธิบายการยอมรับใช้งานแพลตฟอร์มเทคโนโลยีการทางานร่วมกันของกลุ่มบุคคลเจนเนอเรชั่นซีให้มีความ
สมบูรณ์มากยิ่งขึ้น เช่น ทฤษฏีความเหมาะสมระหว่างงานและเทคโนโลยี (Task-Technology Fit: TTF)
เป็นต้น งานวิจัยนี้เป็นการเก็บข้อมูลจากจากความคิดเห็นเฉพาะกลุ่มบุคคลเจนเนอเรชั่นซีในการยอมรับใช้งาน
แพลตฟอร์มเทคโนโลยีการทางานร่วมกันไม่ได้ศึกษาวิเคราะห์ยอมรับการใช้งานแพลตฟอร์มเทคโนโลยีการทางาน
ร่ ว มกั น ไม่ ไ ด้ เ ก็ บ ข้ อ มู ล ใช่ ช่ ว งอายุ อื่ น ๆ ที่ อ าจจะต้ อ งมี ค วามซั บ ซ้ อ นและใช้ เ วลาในการวิ จั ย มากยิ่ ง ขึ้ น
และงานวิจัยดาเนินการวิจัยในประเทศไทย ดังนั้น การนาผลการวิจัยนี้ไปใช้ในการอ้างอิง ต้องระมัดระวังถึง
ข้อจากัดทางด้านประชากรศาสตร์ วัฒนธรรมที่แตกต่างกันซึ่งย่อมส่งผลต่อความคิดเห็นหรือความคาดหวังที่
แตกต่างกันไปด้วย
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งานวิจัยในอนาคต
การต่อยอดการวิจัยสามารถทาได้ในหลาย ๆ แนวทางดังนี้
1. ควรแยกศึ ก ษาเป็ น กลุ่ ม ตามการยอมรั บ และปริ ม าณการใช้ ง านในในชี วิ ต ประจ าวั น หรื อ
ผลประโยชน์ที่ได้รับจากการใช้งานแพลตฟอร์มเทคโนโลยีการทางานร่วมกัน ของบุคคลเจเนอเรชั่นซี เพื่อค้น
รูปแบบการยอมรับและใช้งานแพลตฟอร์มเทคโนโลยีการทางานร่วมกัน และใช้เป็นแนวทางการสร้างและพัฒนา
แพลตฟอร์ม รวมทั้งการวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาดให้เหมาะสมกับกลุ่มบุคคลเจเนอเรชั่นซีในประเทศไทย
ต่อไป
2. ศึกษาปัจจัยอื่น ๆ ที่อาจจะผลต่อการยอมรับและใช้งานแพลตฟอร์มเทคโนโลยีการทางานร่วมกัน
เพิ่มเติม เช่น ปัจจัยทางด้านแรงจูงใจในการใช้งาน การกากับตนเอง การจัดการตนเอง และทัศนคติต่อการใช้งาน
เป็นต้น
3. น ากรอบการวิ จั ย นี้ ไปศึ ก ษาเพิ่ ม เติ ม ในบริ บ ทของการยอมรั บ และใช้ ง านเทคโนโลยี อื่ น ๆ
ของบุคคลเจเนอเรชั่นซีในประเทศไทยต่อไป เช่น การยอมรับและใช้งานเทคโนโลยีอุปกรณ์เคลื่อนที่และเครือข่าย
สังคมออนไลน์สาหรับการทางานร่วมกัน เป็นต้น
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