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ศึกษาการยอมรับ G Suite ของบุคลากรในองคกรธุรกิจทีวีโฮมชอปปง
แหงหนึ่งในประเทศไทย
A Study of G Suite Acceptant of a TV Home Shopping’s
Personnel in Thailand
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บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้เปนการศึกษาการยอมรับ G Suite ของบุคลากรในองคกรธุรกิจทีวีโฮมชอปปงแหงหนึ่งใน
ประเทศไทย มีวัตถุประสงค 1) เพื่อประยุกต G Suite โดยนํา Gmail มาแกปญหาการใชงาน e-mail ของบุคลากร
องคกรธุรกิจทีวีโฮมชอปปงแหงหนึ่งในประเทศไทย 2) เพื่อประยุกต G Suite โดยนํา Google Calendar มาแกปญหา
การนัดหมาย และการจองหองประชุม ของบุคลากรในองคกรธุรกิจทีวีโฮมชอปปงแหงหนึ่งในประเทศไทย 3) เพื่อ
ศึกษาการยอมรับเทคโนโลยี G Suite ของบุคลากรในองคกรธุรกิจทีวีโฮมชอปปงแหงหนึ่งในประเทศไทย และ 4) เพื่อ
เปนแนวทางในการนํา G Suite มาใชในองคกรธุรกิจทีวีโฮมชอปปงแหงหนึ่งในประเทศไทย ซึ่ง G Suite เปนแอปพลิเค
ชันที่ถูกพัฒ นาขึ้นมาโดย Google เพื่อใหบริการทางดานการบริหารจัดการภายในองคกร ผานทางโดเมนเนมของ
ตนเอง เชน ระบบอีเมล ระบบปฎิทินที่ใชงานรวมกัน เครื่องมือสรางเว็บไซต กูเกิลท็อก พรอมกับการใหบริการดาน
ความปลอดภัย โดยศึกษาจากพนักงานทุกระดับที่ใชงาน G Suite ขององคกรธุรกิจทีวีโฮมชอปปงแหงหนึ่งในประเทศ
ไทย จํานวน 293 คนโดยการแจกแบบสอบถามเพือ่ เก็บขอมูล
ผลการศึกษา พบวากลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศหญิง มีอายุระหวาง 21 – 30 ป การศึกษาระดับปริญญา
ตรี และมีประสบการณทํางานระหวาง 6 – 10 ป ระดับความคิดเห็นของความพึงพอใจการใช G Suite โดยรวม และ
รายดานอยูระดับมากทุกดาน มีการยอมรับการยอมรับ G Suite โดยรวมอยูระดับมาก โดยอยูในระดับมากที่สุด 1 ดาน
ไดแก การรับรูความงายในการใชงาน อยูในระดับมาก 3 ดานไดแก การรับรูประโยชน ทัศนคติที่มีตอการใชงาน และ
ความตั้งใจที่จะใชเทคโนโลยี ตามลําดับ โดยกลุมตัวอยางมีความคิดเห็นเกี่ยวกับ ปญหาในการใชงานระบบ G Suite
สวนใหญ คือไมสามารถยกเลิกกิจกรรม หรือหองประชุมที่จองไวบน Google Calendar ได
ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวากลุมตัวอยางที่ มีเพศที่ แตกตางกัน มีความคิ ดเห็ นตอการรับรูประโยชน
ทัศนคติที่มีตอการใชงาน และความตั้งใจที่จะใชเทคโนโลยีที่แตกตางกัน กลุมตัวอยางที่มีอายุตางกันมีความคิดเห็นตอ
การรับรูความงายในการใชงาน การรับรูประโยชน ทัศนคติที่มีตอการใชงาน และความตั้งใจที่จะใชเทคโนโลยีที่แตกตาง
กัน กลุมตัวอยางที่มีระดับการศึกษาตางกันมีความคิดเห็นตอทัศนคติที่มีตอการใชงานที่แตกตางกัน กลุมตัวอยางที่มี
ประสบการณทํางานตางกันมีการรับรูประโยชน ทัศนคติที่มีตอการใชงาน และมีความตั้งใจที่จะใชเทคโนโลยีที่แตกตาง
กัน และทดสอบความสัมพันธของความพึงพอใจการใช G Suite กับการยอมรับ G Suite พบวา ความพึงพอใจการใช
G Suite ดานระบบการนัดหมายและจองหองประชุม (Google Calendar) มีความสัมพันธกับทัศนคติที่มีตอการใชงาน
และความตั้งใจที่จะใชเทคโนโลยี และความพึงพอใจการใช G Suite ดานระบบอีเมลล (Gmail) มีความสัมพันธกับกับ
1
2

นักศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยรังสิต. e-mail: nattanan.pam@homail.com
อาจารยประจํา วิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยรังสิต. e-mail: chutima@rsu.ac.th

ภาคบรรยาย 222

การประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาลัยนครราชสีมา ครัง้ ที่ 5 ประจําป 2561 (5th NMCCON 2018)
“วิจัยและพัฒนาสูการขับเคลื่อนสังคมอยางยั่งยืน” วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ.2561 ณ วิทยาลัยนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
_____________________________________________________________________________________________

การรับรูความงายในการใชงาน การรับรูประโยชน ทัศนคติที่มีตอการใชงาน และความตั้งใจที่จะใชเทคโนโลยี อยางมี
ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05
คําสําคัญ: ทีวีโฮมชอปปง, การยอมรับเทคโนโลยี, G Suite

Abstract
This research studies G Suite acceptance of staff in a TV Home Shopping organization in Thailand. The
objectives of the study include : 1) to apply G Suite via Gmail to solve an email problem of the staff in the TV
Home Shopping organization in Thailand; 2 ) to apply G Suite via Google Calendar to solve problems of
appointment making and meeting room reservation for the staff in the TV Home Shopping organization in
Thailand; 3) to study technology acceptance of G Suite from the staff in the TV Home Shopping organization in
Thailand; and 4) to obtain guidelines for G Suite application in the TV Home Shopping organization in Thailand. G
Suite is the application that has been developed by Google to give services about the internal management via
your own domain. for instance, Email system, Calendar system which runs together, Website creating tools,
Google Talk, also comes with the security services. The data were collected by using the questionnaires,
responded by 293 informants.
In the study, it was found that most of the sample were females at the age of 21-30 years old,
graduated with Bachelor’s Degree and 6 -1 0 years of experience. The opinion/satisfaction level of G Suite
application in overall and the income level were found at the high level in all aspects. The overall acceptance of
G Suite was satisfied at the high level in 3 aspects: perception of benefit, attitudes towards application, and
determination to use technology respectively. The informants gave opinions on the application problem of G
Suite System since most activities or meeting room reservation on Google Calendar could not be cancelled.
The results of hypotheses testing showed that the informants with the different gender had
different opinions on perception of benefits, attitudes towards application, and determination to use technology.
The informant with the different gender had different opinions on perception of user-friendliness, perception of
benefits, attitudes towards application, and determination to use technology. The informants with different
education levels also had different attitudes towards application. The informants with different years of
experience had different attitudes towards application, and different determination to use technology. According
to the test of relationship between the satisfaction of G Suite application and G Suite acceptance, it was found
that the satisfaction of G Suite application on appointment making and meeting room reservation was correlated
with attitudes towards application and determine to use technology. Finally, the satisfaction of G Suite
application on email system was correlated with perception of user-friendliness, perception of benefits, attitudes
towards application, and determination to use technology at the significant statistical level of 0.05.
Keywords: TV Home Shopping, Technology Acceptance, G Suite
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บทนํา
ในปจจุบันการทํางานของทุกหนวยงาน หรือทุกองคกร ตางตองมีการประชุมเพื่อปรึกษา หารือ และวางแผนงานของ
องคกร ดังนั้น การจัดสรรการใชงานหองประชุมซึ่งเปนทรัพยากรสวนกลางในแตละองคกรจึงเปนเรื่องที่สําคัญ โดยเฉพาะ
องคกรที่มีขนาดใหญและมีหองประชุมจํานวนมาก การจัดสรรการใชหองประชุมโดยใชการจดลงสมุดบันทึก อาจเกิดปญหา
เชน การจองหองประชุมพรอมกันแลวเกิดการซ้ําซอนของการจอง (สุทรรศน สุคําภา, 2558) เจาหนาที่ตองใชเวลาในการ
ตรวจสอบเพื่อจะทราบไดวาชวงเวลาที่ผูตองการใชหองนั้นวางหรือไมวาง อีกทั้งไมสามารถบอกรายละเอียดของหองประชุม
นั้นๆ ไดวามีอุปกรณเพื่อรองรับการประชุมอะไรบาง และจํานวนของที่นั่งในหองประชุมจะเพียงพอกับจํานวนผูเขารวมประชุม
หรือไม ทางองคกรจึงเลือกนําเทคโนโลยีสารสนเทศ G Suite เขามาใชเพื่อแกปญหา โดย G Suite เปนแอปพลิเคชันที่ถูก
พัฒนาขึ้นมาโดย Google เพื่อใหบริการทางดานการบริหารจัดการภายในองคกร ผานทางโดเมนเนม (Domain Name) ของ
ตนเอง เชน ระบบอีเมล ระบบปฎิทินที่ใชงานรวมกัน เครื่องมือสรางเว็บไซต กูเกิลท็อก พรอมกับการใหบริการดานความ
ปลอดภัย สามารถจองหองประชุมผาน Google Calendar ซึ่งเปนการบริการจองหองประชุมทางออนไลน ทําใหลดขั้นตอนใน
การทํางาน และทําใหไมเกิดปญหาการจองหองประชุมซ้ําซอนกัน นอกจากนั้นการนําจดหมายอิเล็กทรอนิกส (e-mail) เขามา
ใชในการทํางาน เพื่อการติดตอภายในและภายนอก เกิดเปนรูปแบบการสื่อสารที่ทันสมัยและมีความสําคัญมากเนื่องจากทําให
การติดตอสือ่ สารเปนไปอยางรวดเร็วทันตอเหตุการณ การมีเครือขายคอมพิวเตอรเชื่อมตอถึงกันได และสามารถสงจดหมายถึง
ผู รับหลายๆ คนได ในเวลาเดี ยวกั น ทํ าให ไม ต องเสี ยเวลาส งให ที ละคน ในกรณี ที่ จดหมายที่ เป นข อความเดี ยวกั น เช น
หนังสือเวียนแจงขาวใหสมาชิกในกลุมทราบหรือเปนการนัดหมายระหวางสมาชิกในกลุม ผูรับจดหมายอิเล็กทรอนิกส (e-mail)
สามารถเรียกอานจดหมายไดทุกเวลาตามสะดวก ซึ่งจะทําใหทราบวาใน จดหมายของผูรับมีจดหมายกี่ฉบับ มีจดหมายที่อาน
แลว และยังไม ได เรียกอ านกี่ ฉบั บ เมื่ ออานจดหมายฉบั บใดแลว หากต องการลบทิ้ งก็ สามารถเก็ บข อความไวในรูปของ
แฟมขอมูลได หรือจะพิมพออกมาลงกระดาษก็ไดเชนกัน และสามารถถายโอนแฟมขอมูล (Transferring Files) แนบไปกับจด
หมายถึงผูรับได ทําใหการแลกเปลี่ยนขาวสารเปนไปได โดยสะดวก รวดเร็ว ทันเวลา และทันเหตุการณ จากความสําคัญของ
อีเมลที่สามารถอํานวยประโยชนใหกับผูใชอยางคุมคานี้ ทําใหในปจจุบันจดหมายอิเล็กทรอนิกส (e-mail) กลายเปนสวนหนึ่ง
ขององคกรที่นํามาใชในการติดตอสื่อสารทั้งบุคคลภายในและภายนอกองคกร เชนเดียวกับ การพัฒนาระบบบริหารจัดการหอง
ประชุม วิทยาลัยนครราชสีมาซึ่งอยูในรูปแบบ Web Application โดยสามารถตรวจสอบขอมูล เพิ่ม ลบ แกไข และออก
รายงานสรุปผล โดยนําเอา Software เขามาชวยในการจัดเก็บ ขอมูลใหเปนระบบ ดังนั้นผูวิจัยจึงไดจัดทําระบบนี้ขึ้นเพื่อ
อํานวยความสะดวกใหแกบุคลากรของวิทยาลัยนครราชสีมา ไดนําไปใชเปนระบบสารสนเทศการสําหรับการบริหารทรัพยากร (
หองประชุม) จะชวยเพิ่มอํานวยความสะดวกแก เจาหนาที่ใหสามารถตรวจสอบความพรอมใชงานของหองประชุม สามารถจอง
ยกเลิกการจอง เปลีย่ นแปลงการจอง ไดอยางมีประสิทธิภาพ
จากปญหาดังกลาวขางตน ผูวิจัยจึงมีแนวคิดที่จะนํา G Suite ในสวนของ Gmail และ Google Calendar
เขามาใชในองคกร เพอชวยในการทํางานและชวยเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรตางไดดียิ่งขึ้น จึงเปน
ที่มาของการศึกษาการยอมรับการใชงาน และปญหาการใชงาน G Suite ของบุคลากรในองคกรธุรกิจทีวีโฮมชอปปง
แหงหนึ่งในประเทศไทย เพื่อเปนแนวทางในการวางแผน ปรับปรุง และพัฒนาระบบ ใหตอบสนองตอความตองการของ
ผูใชงาน สรางความเขาใจ เพื่อที่จะทําใหการใชงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่อประยุกต G Suite โดยนํา Gmail มาแกปญหาการใชงาน e-mail ของบุคลากรองคกรธุรกิจทีวีโฮมชอ
ปปงแหงหนึ่งในประเทศไทย
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2. เพื่อประยุกต G Suite โดยนํา Google Calendar มาแกปญหาการนัดหมาย และการจองหองประชุม
ของบุคลากรในองคกรธุรกิจทีวีโฮมชอปปงแหงหนึ่งในประเทศไทย
3. เพื่อศึกษาการยอมรับเทคโนโลยี G Suite ของบุคลากรในองคกรธุรกิจทีวีโฮมชอปปงแหงหนึ่งในประเทศไทย
กรอบแนวคิดการวิจัย
ตัวแปรตน
ปจจัยสวนบุคคล
- เพศ
- อายุ
- ระดับการศึกษา
- ประสบการณการทํางาน
ความพึงพอใจการใช G Suite
มาแกปญหาโดยใช Gmail และ
Google Calendar

ตัวแปรตาม
ปญหาในการใชงาน G Suite
การยอมรับเทคโนโลยี G Suite
1. การรับรูความงายตอการใชงาน
(Perceived Ease of Use)
2. การรับรูประโยชน
(Perceived Usefulness)
3. ทัศนคติที่มีตอการใชงาน
(Attitude Toward Use)
4. ความตั้งใจที่จะใชเทคโนโลยี
(Behavioral Intention to Use)
รูปที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย

สมมติฐานการวิจัย
1. ทดสอบความแตกตาง ลักษณะของปจจัยสวนบุคคล ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา ประสบการณทํางานที่
ตางกัน มีผลตอการการยอมรับเทคโนโลยี G Suite ดานการรับรูความงายตอการใชงาน การรับรูประโยชน ทัศนคติที่มี
ตอการใชงาน และความตั้งใจที่จะใชเทคโนโลยีที่แตกตางกัน
2. ทดสอบความสัมพันธ ความพึงพอใจการใช G Suite ดานระบบการนัดหมายและจองหองประชุม (Google Calendar)
และดานระบบอีเมลล (Gmail) มีผลตอการยอมรับเทคโนโลยี G Suite ดานการรับรูความงายตอการใชงาน การรับรู
ประโยชน ทัศนคติที่มีตอการใชงาน และความตั้งใจที่จะใชเทคโนโลยี
นิยามศัพท
1. G Suite หมายถึง แอปพลิเคชันที่ถูกพัฒนาขึ้นมาโดย Google เพื่อใหบริการทางดานการบริหารจัดการภายใน
องคกร ผานทางโดเมนเนม (Domain name) ของตนเอง เชน ระบบอีเมล ระบบปฎิทินที่ใชงานรวมกัน เครื่องมือสรางเว็บไซต
พรอมกับการใหบริการดานความปลอดภัย
2. ความพึงพอใจ หมายถึง ระดับความรูสึกพึงพอใจมากหรือนอยของพนักงาน ที่มีผลจากการใช G Suite ที่
สามารถตอบสนองความตองการขององคกรไดอยางตอเนื่อง
3. การยอมรับเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology Acceptance) หมายถึ ง การตั ดสินใจที่จะ
นําเอาเทคโนโลยีไปใชอยางเต็มที่ เพราะคิดวาเทคโนโลยีนั้นเปนวิถีทางที่ดีกวา และมีประโยชนมากกวา ระยะเวลาตั้งแต
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ขั้นความรูจนถึงการยืนยันใชเทคโนโลยี (จิรวัฒน วงศธงชัย, 2555) ในงานวิจัยนี้ประกอบดวย 1) การรับรูถึงความงายตอ
การใช งาน (Perceived Ease of Use) 2) การรั บ รู ถึ งประโยชน ที่ ได รั บ จากเทคโนโลยี (Perceived Usefulness) 3)
ทัศนคติที่มีตอการใชงาน (Attitude Toward Use) 4) ความตั้งใจที่จะใชเทคโนโลยี (Behavioral Intention to Use)
วิธีดําเนินการวิจัย
1. ประชากรและกลุมตัวอยาง ในการศึกษาวิจัยนี้เปนการศึกษาบุคลากรในองคกรธุรกิจทีวีโฮมชอปปงแหง
หนึ่งในประเทศไทย จํานวนประชากร 294 คน โดยกลุมตัวอยางไดจากการคํานวณขนาดของกลุมตัวอยางโดยใชสูตร
ของ ทาโร ยามาเน (Yamane, 1973) ทั้งสิ้น 293 คน
2. การหาคุ ณ ภาพเครื่ อ งมื อ ประกอบด ว ย 1) ความเที่ ย งตรงเชิ ง เนื้ อ หา (Content Validity) โดยนํ า
แบบสอบถามซึ่งจะใหผูทรงคุณวุฒิที่มีความรูความเชี่ยวชาญกับสิ่งที่จะวัด เปนผูทําการตรวจสอบจํานวน 3 ทาน และ
นํ ามาหาค าสั ม ประสิ ท ธิ์ ค วามสอดคล อ ง (Index of Item-Objective Congruence: IOC) ผลการประเมิ น พบว า
แบบสอบถามมี คาเฉลี่ยทั้ งฉบับ เทากับ 0.83 สรุป ไดวาขอคํ าถามมีเนื้อ หาสอดคล องกั บนิ ยามศัพ ท เชิงปฏิ บัติ การ
สามารถใชเปนเครื่องมือในการศึกษาครั้งนี้ได 2) ทดสอบความเชื่อมั่น (Reliability) โดยนําแบบสอบถามไปทดสอบกับ
กลุมประชากรที่มีคุณสมบัติใกลเคียงกับกลุมตัวอยางจํานวน 30 คน ดวยวิธีการหาคาสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค
(Alpha Coefficient of Cronbach) พบวามีคาความเชื่อมั่นทั้งฉบับเทากับ 0.963 สรุปไดวาแบบสอบถามมีความ
เชื่อมั่นเพียงพอในเกณฑที่สามารถใชเปนเครื่องมือในการศึกษาครั้งนี้ได
3. เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้เปนแบบสอบถามเชิงปริมาณประกอบดวย 4 สวน ดังนี้ สวนที่1 ขอมูลทั่วไป
ของผูตอบแบบสอบถาม ได แก เพศ อายุ ระดับ การศึ กษา ประสบการณ ทํ างาน โดยเปน แบบตรวจสอบรายการ
(Check List) จํานวน 4 ขอ สวนที่ 2 สอบถามเกี่ยวกับขอมูลความพึงพอใจการใช G Suite มาแกปญหาการใช e-mail
โดยเปนแบบสอบถามมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) 5 ระดับ จํานวน 16 ขอ สวนที่ 3 สอบถามเกี่ยวกับ
ขอมูลเกี่ยวกับการยอมรับ G Suite ไดแก การรับรูประโยชน การรับรูความงายตอการใชงาน ทัศนคติที่มีตอการใชงาน
และความตั้งใจที่จะใชเทคโนโลยี จํานวน 19 ขอ โดยสวนที่ 2 และสวนที่ 3 เปนแบบสอบถามมาตราสวนประมาณคา
(Rating Scale) 5 ระดับ การแปลความหมายของคาเฉลี่ยตามเกณฑระดับมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) 5
ระดับ ดังนี้ คาเฉลี่ย 4.21 – 5.00 หมายถึง ระดับมากที่สุด คาเฉลี่ย 3.41 – 4.20 หมายถึง ระดับมาก คาเฉลี่ย 2.61
– 3.40 หมายถึง ระดับปานกลาง คาเฉลี่ย 1.81 – 2.60 หมายถึง ระดับนอย คาเฉลี่ย 1.00 – 1.80 หมายถึง ระดับ
นอยที่สุด สวนที่ 4 สอบถามเกี่ยวกับขอมูลปญหาในการใชงานระบบ G Suite จํานวน 10 ขอ โดยเปนแบบสอบถาม
เปนแบบตรวจสอบรายการ (Check List) เลือกตอบไดมากกวา 1 ขอ
4. สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล นําขอมูลที่ไดมาวิเคราะหโดยใชคอมพิวเตอรในการคํานวณคาสถิติโดยใช
โปรแกรมสําเร็จรูปเพื่อทําการวิเคราะหขอมูล ดังนี้ สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) ไดแก คารอยละ (%) คาเฉลี่ย
(Mean) ส วนเบี่ ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation: SD) สถิ ติ เชิ งอนุ มานหรื อสถิ ติ อ างอิ ง (Inference Statistics) ได แก
ทดสอบความแตกตางระหวางคาเฉลี่ยของกลุมตัวอยาง 2 กลุม โดยใช Independent Sample T–test และสถิติคา F-test หรือ
การวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียวหรือ One way analysis of variance (ANOVA)
ผลการวิจัย
1. วิเคราะหขอมูลลักษณะสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม เพศ อายุ ระดับ การศึกษา ประสบการณ
ทํางาน ดังแสดงในรูปที่ 2-5 ตามลําดับ
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เพศ

56%

44%

อายุ
ชาย
หญิง

9.2%
32.1%

21 – 30 ปี
31 – 40 ปี

58.7%

41 -50ปี

รูปที่ 2 แสดงรอยละของผูต อบแบบสอบถามจําแนกตามเพศ รูปที่ 3 แสดงรอยละของผูต อบแบบสอบถามจําแนกตามอายุ

ประสบการณ์ ทาํ งาน

ระดับการศึกษา
15.7%
ปริ ญญาตรี

84.3%

สูงกว่าปริ ญญาตรี

รูปที่ 4 แสดงรอยละของผูตอบแบบสอบถาม
จําแนกตามระดับการศึกษา

25.6% 21.5%

1-5 ปี
6-10 ปี

52.9%

มากกว่า 10 ปี

รูปที่ 5 แสดงรอยละของผูตอบแบบสอบถาม
จําแนกตามประสบการณทํางาน

จากรูปที่ 2-5 พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศหญิง จํานวน 164 คน คิดเปนรอยละ 56.0 และเปนเพศ
ชาย จํานวน 129 คน คิดเปนรอยละ 44.0 กลุมตัวอยางสวนใหญมีอายุระหวาง 21 – 30 ป จํานวน 172 คน คิดเปน
รอยละ 58.0 มีการศึกษาระดับปริญญาตรี จํานวน 247 คน คิดเปนรอยละ 84.3 และมีประสบการณทํางานระหวาง 6
– 10 ป จํานวน 155 คน คิดเปนรอยละ 52.9 มีประสบการณทํางานที่มากกวา 10 ป จํานวน 75 คน คิดเปนรอยละ
25.6 และมีประสบการณทํางานระหวาง 1 – 5 ป จํานวน 63 คน คิดเปนรอยละ 21.5
2. วิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจการใช G Suite
ตารางที่ 1 แสดงคาเฉลี่ย (xˉ) และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ระดับความคิดเห็นของความพึงพอใจการใช G Suite โดยรวม
แปลความ
S.D.
ความพึงพอใจการใช G Suite
ˉx
1. ระบบการนัดหมายและจองหองประชุม (Google Calendar)
4.07
0.192
พึงพอใจมาก
2. ระบบอีเมลล (Gmail)
4.02
0.453
พึงพอใจมาก
รวม
4.05
0.245
พึงพอใจมาก
จากตารางที่ 1 พบวากลุมตัวอยางสวนใหญมีระดับความคิดเห็นของความพึงพอใจการใช G Suite โดยรวม
อยูระดับมาก (xˉ = 4.05) เมื่อพิ จารณาเปนรายดาน พบวาความพึงพอใจการใช G Suite อยูในระดับมากทุกดาน
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ไดแก ระบบการนั ดหมายและจองห องประชุม (Google Calendar) มีค าเฉลี่ ยสูงสุด (xˉ = 4.07) รองลงมาระบบ
อีเมลล (Gmail) มีคาเฉลี่ยต่ําสุด (xˉ = 4.02)
3. วิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับการยอมรับ G Suite
ตารางที่ 2 แสดงคาเฉลีย่ (xˉ) และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ระดับความคิดเห็นของการยอมรับการยอมรับ G-Suite โดยรวม
แปลความ
S.D.
การยอมรับการยอมรับ G Suite
ˉx
1. การรับรูความงายในการใช
4.30
0.414
ยอมรับมากทีส่ ุด
2. การรับรูประโยชน
4.15
0.537
ยอมรับมาก
3. ทัศนคติที่มีตอการใชงาน
3.85
0.722
ยอมรับมาก
4. ความตั้งใจที่จะใชเทคโนโลยี
4.06
0.509
ยอมรับมาก
รวม
4.09
0.420
ยอมรับมาก
จากตารางที่ 2 พบวา กลุมตัวอยางมีความคิดเห็นเกี่ยวกับ การยอมรับ G Suite โดยรวมอยูระดับมาก (xˉ =
4.09) เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา การยอมรับ G Suite อยูในระดับมากที่สุด 1 ดาน ไดแก ดานการรับรูความงายใน
การใชงาน มีคาเฉลี่ยสูงสุด (xˉ = 4.30) รองลงมาอยูในระดับมาก 3 ดาน ไดแก ดานการรับรูประโยชน (xˉ = 4.15) ดาน
ความตั้งใจที่จะใชเทคโนโลยี (xˉ = 4.06) และดานความตั้งใจที่จะใชเทคโนโลยีมีคาเฉลี่ยต่ําสุด (xˉ = 3.85) ตามลําดับ
4. วิเคราะหขอมูลปญหาในการใชงานระบบ G Suite
ตารางที่ 3 จํานวนและรอยละของวามคิดเห็นเกี่ยวกับปญหาในการใชงานระบบ G Suite
ปญหาในการใชงานระบบ G Suite
จํานวน
1. บอยครั้งที่ไมสามารถทําการจองหองประชุมใน Google Calendar ได
57
2. ไมไดรับการแจงเตือนทาง e-mailในการนัดหมายจาก Google Calendar
70
3. ผูใชงานทานอื่นจองหองประชุมลวงหนาเปนเวลานานจาก Google Calendar
68
4.ไมสามารถยกเลิกกิจกรรม หรือหองประชุมที่จองไวบน Google Calendar ได
78
5. กิจกรรมที่ถูกสราง หรือหองประชุมที่จองไวบน Google Calendar
68
ถูกยกเลิกเอง โดยที่ผูสรางไมไดเปนผูยกเลิก
6.ไม ส ามารถ Copy ตารางข อ มู ล จากโปรแกรม Microsoft Excel มาวางใน
64
Gmail เพื่อสง e-mail ออกได
7. การจัดแยกประเภทของ e-mailโดยการสราง Label ใน Gmail ทําไดยาก
61
8. ในบางชวงเวลาไมสามารถรับ-สง e-mail ผาน Gmail ได
62
9. e-mail ที่ไดรับถูกจัดวาเปน Spam ทั้งๆที่ไดรับจากผูที่เคยติดตอดวย
62
10. ไดรับ e-mail ที่เปนไวรัสคอมพิวเตอรจาก Gmail
65

รอยละ
8.7
10.7
10.4
11.9
10.4
9.8
9.3
9.5
9.5
9.9
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/////////จากตารางที่ 3 พบวากลุมตัวอยางมีความคิดเห็นเกี่ยวกับ ปญหาในการใชงานระบบ G Suite สวนใหญคือ ไม
สามารถยกเลิกกิจกรรม หรือหองประชุมที่จองไวบน Google Calendar ได มีผูตอบจํานวน 78 คน คิดเปนรอยละ
11.9 รองลงมา คือ ไมไดรับการแจงเตือนทาง e-mail ในการนัดหมายจาก Google Calendar มีผูตอบจํานวน 70 คน
คิดเปนรอยละ 10.7 ผูใชงานทานอื่นจองหองประชุมลวงหนาเปนเวลานานจาก Google Calendar และกิจกรรมที่ถูก
สราง หรือหองประชุมที่จองไวบน Google calendar ถูกยกเลิกเอง โดยที่ผูสรางไมไดเปนผูยกเลิก มีผูตอบจํานวน 68
คนเทากัน คิดเปนรอยละ 10.4 ไดรับ e-mail ที่เปนไวรัสคอมพิวเตอรจาก Gmail มีผูตอบจํานวน 65 คน คิดเปนรอย
ละ 9.9 ไมสามารถ Copy ตารางขอมูลจากโปรแกรม Microsoft Excel มาวางใน Gmail เพื่อสง e-mail ออกได มี
ผูตอบจํานวน 64 คน คิดเปนรอยละ 9.8 ในบางชวงเวลาไมสามารถรับ-สง e-mail ผาน Gmail ได และ e-mail ที่ไดรับ
ถูกจัดวาเปน Spam ทั้ง ๆ ที่ไดรับจากผูที่เคยติดตอดวย มีผูตอบจํานวน 62 คน คิดเปนรอยละ 9.5 การจัดแยกประเภท
ของ e-mail โดยการสราง Label ใน Gmail ทําไดยาก มีผูตอบจํานวน 61 คน คิดเปนรอยละ 9.3 และบอยครั้งที่ไม
สามารถทําการจองหองประชุมใน Google Calendar ได มีผูตอบจํานวน 57 คน คิดเปนรอยละ 8.7
สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน
1. ทดสอบความแตกตางของลักษณะประชากรศาสตรกับการยอมรับเทคโนโลยี G Suite พบวา กลุมตัวอยาง
ที่มีเพศ อายุ ระดับการศึกษา ประสบการณทํางานตางกัน มีความคิดเห็นตอการรับรู ทัศนคติที่มีตอการใชงาน และ
ความตั้งใจที่จะใชเทคโนโลยีที่แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
2 ทดสอบความสัมพั นธของความพึ งพอใจการใช G Suite กับ การยอมรับ G Suite ผลการวิจัย ทดสอบ
ความสัมพันธของความพึงพอใจการใช G Suite กับการยอมรับ G Suite พบวา ความพึงพอใจการใช G Suite ดาน
ระบบการนัดหมายและจองหองประชุม (Google Calendar) มีความสัมพันธกับทัศนคติที่มีตอการใชงาน และความ
ตั้งใจที่ จะใช เทคโนโลยี อยางมี ระดั บ นั ย สํ าคัญ ทางสถิติ ที่ 0.05 ความพึ งพอใจการใช G Suite ด านระบบอี เมลล
(Gmail) มีความสัมพันธกับกับการรับรูความงายในการใชงาน การรับรูประโยชน ทัศนคติที่มีตอการใชงาน และความ
ตั้งใจที่จะใชเทคโนโลยี อยางมีระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05
อภิปรายผล
1. ความแตกตางของลักษณะประชากรศาสตรกับการยอมรับเทคโนโลยี G Suite จากการศึกษาพบวา กลุม
ตัวอยางที่มีเพศตางกัน มีความคิดเห็นตอการรับรูประโยชน ทัศนคติที่มีตอการใชงาน และความตั้งใจที่จะใชเทคโนโลยี
ที่แตกตางกัน ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากโดยธรรมชาติของเพศชาย และเพศหญิงจะมีความแตกตางกันในดานของการเรียนรู
และมีความสนใจในกิจกรรมตาง ๆ ที่ไมเหมือนกัน ดังนั้นกลุมตัวอยางที่มีเพศตางกันจึงมีความสนใจในเทคโนโลยีและ
และเกิด การยอมรับ ที่ แ ตกตางกั น ซึ่ งผลการศึ กษาพบว า เพศชายจะมีก ารยอมรับ เทคโนโลยีที่ ม ากกวาเพศหญิ ง
สอดคลองกับแนวคิดของปณิศา มีจินดา (2553) กลาววา เพศชายและเพศหญิงจะมีพฤติกรรมและทัศนคติที่แตกตาง
กัน และสอดคลองกับงานวิจัยของอรทัย เลื่อนวัน (2555) ไดศึกษาปจจัยดานสวนบุคคล ดานการทํางานที่มีผลตอการ
ยอมรับเทคโนโลยีสารสนเทศ ศูนยราชการที่แจงวัฒนะ พบวา ดานสวนบุคคลมีผลตอการยอมรับเทคโนโลยีที่แตกตาง
กันตามลักษณะของบุคคล เพศ แตกตางกันมีผลตอการยอมรับเทคโนโลยีสารสนเทศในดานการรับรูความงายตอการใช
งาน และมีผลตอการยอมรับเทคโนโลยีสารสนเทศในภาพรวม
2. กลุมตัวอยางที่มีอายุตางกันมีความคิดเห็นตอการรับรูความงายในการใชงาน การรับรูประโยชน ทัศนคติที่มี
ตอการใชงาน และความตั้งใจที่จะใชเทคโนโลยีที่แตกตางกัน ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากกลุมตัวอยาที่มีอายุตางกันอาจมีความ
สนใจในเทคโนโลยีที่ตางกัน โดยปกติแลวความแตกตางดานอายุหรือวัยของคนเรา มีสวนเกี่ยวของ และกอใหเกิดความ
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แตกตางในเรื่องตอไปนี้ คือ ความรับผิดชอบ ความสนใจ ความรอบรู ความสามารถในการแกไขปญหา ความคิด ความมี
เหตุผล และวุฒิ ภาวะดานอื่น ๆ สอดคลองกับแนวคิดของปณิ ศา มีจินดา (2553) กลาววา อายุ (Age) ผูบริโภคที่มีอายุ
แตกตางกันมักจะมีความชอบ รสนิยม และพฤติกรรมการใช ผลิตภัณฑที่แตกตางกัน สอดคลองกับงานวิจัยของ อาทิตย
เกียรติกาจร (2557) ทําการศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตอการยอมรับเทคโนโลยี: กรณีศึกษาการใชเทคโนโลยี Interactive
Whiteboard ในการเรียนการสอนของคณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล พบวา อายุที่แตกตางกันมีผลตอการใชเทคโนโลยี
Interactive Whiteboard ในภาพรวม ดานความคาดหวังดานการใชงานงาย ดานทัศนคติเกี่ยวของกับการใชงาน
3. กลุมตัวอยางที่มีระดับการศึกษาตางกันมีความคิดเห็นตอทัศนคติที่มีตอการใชงานที่แตกตางกัน ทั้งนี้อาจ
เนื่องมาจากกลุมตัวอยางมีระดับการศึกษาที่แตกตางกันอาจสงผลตอเขาใจในระบบของเทคโนโลยี รวมถึงมีทัศนติความ
เขาใจที่แตกตางกันออกไป สอดคลองกับแนวคิดของ Wilo Goidhaborsadore and Yates, (2002 อางอิงใน วราภรณ
เอื้อการณ และ อิสระ อุดมประเสริฐ 2553) กลาววา ระดับการศึกษา บงบอกถึงความสามารถในการเลือกรับสิ่งตาง ๆ
และอัตราการรูหนังสือ ระดับการศึกษาจะทําใหคนมีความรู ความคิด ตลอดจนความเขาใจในสิ่งตาง ๆ กวางขวางลึกซึ้ง
แตกตางกันออกไป ทําใหสามารถแยกความเหมาะสมไดดี และการศึกษายังทําใหเกิดความแตกตางทางทัศนคติ คานิยม
และคุณธรรมความคิ ดอีกเชนกัน และสอดคลองกับงานวิจัยของ อาทิ ตย เกียรติกําจร (2557) ทํ าการศึกษาป จจัยที่ มี
อิทธิพลตอการยอมรับเทคโนโลยี: กรณีศึกษาการใชเทคโนโลยี Interactive Whiteboard ในการเรียนการสอนของคณะ
แพทยศาสตรศิริราชพยาบาล พบวา ระดับการศึกษาที่แตกตางกัน มีผลตอการใชเทคโนโลยี Interactive Whiteboard
ดานสภาพแวดลอมที่สนับสนุน ดานทัศนคติเกี่ยวของกับการใชงาน และดานความตั้งใจที่จะใชแตกตางกัน
4. กลุมตัวอยางที่มีประสบการณทํางานตางกันมีการรับรูประโยชน ทัศนคติที่มีตอการใชงาน และมีความตั้งใจที่จะ
ใชเทคโนโลยีที่แตกตางกัน อาจเนื่องมาจากการที่กลุมตัวอยางมีประสบการณทํางานที่ตางกัน ยอมแสดงถึงความคุนเคยของ
ระบบงานที่ทําในองคกรที่กัน ซึ่งเมื่อพนักงานไดทํางานใหกับองคกรแลวประสบการณในการทํางานจะเพิ่มขึ้นตามระยะเวลาทํา
ใหพนักงานไดเรียนรูเกี่ยวกับองคกรและเขาใจ ถึงความตองการและวัฒนธรรมขององคกรเพิ่มมากขึ้น ทําใหในแตละชวงเวลา
ของพนักงานจะเกิดความคุ นเคยของการทํางานแตกตางกันไป สอดคล องกับงานวิจัยของอัชรีพร สหพิทั กษ สิน (2558)
ทํ าการศึ กษาพฤติ กรรมในการทํ างานของพนั กงานระดั บสนั บสนุ น สํ านั กงานกฎหมายเอกชนแห งหนึ่ ง เขตบางรั ก
กรุงเทพมหานคร กรณีศึกษาพฤติกรรมการยอมรับการเปลี่ยนแปลงระบบการทํางานใหม (ระบบ SAP) ผลการศึกษา พบวา
ปจจัยสวนบุคคลดานระยะเวลาในการทํางานที่ตางกัน มีพฤติกรรมการยอมรับการเปลี่ยนแปลงระบบการทํางานใหมตางกัน
5. ความสัมพันธของความพึงพอใจการใช G Suite กับการยอมรับ G Suite จากการศึกษาพบวา ความพึงพอใจการใช
G Suite ดานระบบการนัดหมายและจองหองประชุม (Google Calendar) มีความสัมพันธกับทัศนคติที่มีตอการใชงาน และ
ความตั้งใจที่จะใชเทคโนโลยี เนื่องมาจากกลุมตัวอยางมีความพึงพอใจในระบบการนัดหมายและจองหองประชุม (Google
Calendar) มาก โดยรูสึกวา Google Calendar สามารถดึงนัดหมายตางๆ มาเก็บไวเพื่อทําการแจงเตือนหรือดูนัดหมายตางๆ
เพื่อความสะดวกได มีคูมือประกอบการใชงาน การใหบริการชวยเหลือ/คําแนะนํา สามารถตอบสนองในการจัดการตารางงาน
การนัดหมาย และจองหองประชุมได ชวยประหยัดคาใชจายในการใชทรัพยากร ใชงานงาย ไมซับซอน มีความสะดวกในการเขา
ใชงานปฏิทินของ Google Calendar และ Google Calendar มีความยืดหยุน สามารถใชงานไดตามสถานการณจริง จึงสงผล
ใหเกิดการยอมรับเทคโนโลยีดานทัศนคติที่มีตอการใชงาน และความตั้งใจที่จะใชเทคโนโลยี โดยคิดวาระบบ G Suite มี
ประสิทธิภาพกวาที่คาดไว ทําใหเกิดความสนใจในการนํา G Suite มาใชในการทํางาน
6. ความพึงพอใจการใช G Suite ดานระบบอีเมลล (Gmail) มีความสัมพันธกับกับการรับรูความงายในการใช
งาน การรับรูประโยชน ทัศนคติที่มีตอการใชงาน และความตั้งใจที่จะใชเทคโนโลยี ทั้งนี้เนื่องจากเนื่องมาจากกลุม
ตัวอยางมีความพึงพอใจในระบบอีเมลล (Gmail) โดยรูสึกวาระบบมีความปลอดภัยที่เกี่ยวกับการสูญหายและความเปน
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สวนบุคคลของขอมูล สามารถตั้งคาตางๆ ของระบบไดงายกวาระบบ Webmail เดิม (Qmail) เขาใชงานอีเมลจากที่
ไหนก็ได ที่สามารถเขาถึงอินเตอรเน็ทได อีกทั้ง Gmail สามารถรองรับการใชงานกับอุปกรณและระบบปฏิบัติการที่
หลากหลาย ชวยประหยัดคาใชจายในการใชทรัพยากร มีพื้นที่จัดเก็บขอมูลไดเปนจํานวนมาก และมีคูมือประกอบการ
ใชงาน การใหบริการชวยเหลือ/คําแนะนํา ทําใหเกิดการยอมรับเทคโนโลยีดานการรับรูความงายในการใชงาน การรับรู
ประโยชน ทัศนคติที่มีตอการใชงาน และความตั้งใจที่จะใชเทคโนโลยี โดยการใชงาน G Suite มีความชัดเจนและ
สามารถเรียนรูการใชงานเขาใจงาย ทําใหการทํางานและการประสานงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น อีกทั้ง G Suite เปน
ระบบที่มีประโยชนตอการดําเนินงานขององคกร เปนการสงเสริมระบบการทํางานที่มีอยูเดิมใหดีขึ้น และทําใหเกิด
ความสนใจในการนํา G Suite ไปประยุกตใชในชีวิตประจําวัน
ขอเสนอแนะ
ขอเสนอแนะในการนําผลวิจัยไปใช
1. หนวยงาน หรือองคกรควรมีการจัดการฝกอบรมใหความรูแกบุคลากร ในเรื่องของหลักการใชงาน G Suite
ในองคกร เนนใหความสําคัญตอปจจัยดานเพศ อายุ และระยะเวลาในการทํางานของบุคลากร ซึ่งมีผลตอพฤติกรรม
การยอมรับเทคโนโลยี
2. หนวยงานหรือองคกรควรมีการประชาสัมพันธระบบงาน G Suite ใหชัดเจนโดยมีการสื่อสารภายในองคกร
ใหเกิดความรูความเขาใจในทิศทางเดียวกัน เกี่ยวกับการรับรูถึงคุณคาหรือประโยชนที่คาดวาจะไดรับ วิธีการใชงานที่
เขาใจงาย เพราะอาจะเปนผลมาจากบุคลากรยังไมเขาใจขั้นตอนการทํางานที่ชัดเจนจึงไมสามารถรับรูถึงประโยชนที่
ไดรับได โดยนําผลการวิจัยนี้ไปใชเปนแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาเพื่อใหเกิดประสิทธิภาพในการใชงานมากยิ่งขึ้น
ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป
1. ควรศึกษาถึงการยอมรับ G Suite ในองคกรหรือพื้นที่อื่นๆ เพื่อหาความแตกตาง ซึ่งอาจเปนความแตกตาง
ในด านประชากรศาสตรห รือ ป จ จั ย อื่ น ๆ ที่ เกี่ ย วข อ งในการยอมรั บ G Suite เพื่ อ นํ าผลที่ ไดม าพั ฒ นาปรับ ปรุงให
สอดคลองกับความตองการของกลุมเปาหมายในทุกๆ พื้นที่ไดอยางถูกตอง
2. ควรศึกษาถึงปจจัยดานอื่น ๆ ที่ อาจจะสงผลตอการยอมรับ G Suite เพิ่มเติมนอกเหนือจากที่ผูวิจัยได
ทําการศึ กษา เพื่ อ ให งานวิจั ยกวางขวางและสมบู รณ ม ากขึ้ น เพื่ อนํ าข อมู ล ที่ไดม าใช ในการวางแผนการนํ าระบบ
เทคโนโลยีเขามาใชเพื่อตอบสนองความตองการของผูใชงานอยางแทจริง
กิตติกรรมประกาศ
การวิจัยนี้สําเร็จไดดวยความกรุณาอยางสูงจาก ดร. ชุติมา เบี้ยวไขมุข อาจารยที่ปรึกษาการคนควาอิสระ
และ ผูชวยศาสตราจารย ดร. โกวิท รพีพิศาล ผูชวยศาสตราจารย ดร. สุทธิศักดิ์ จันทวงษโส ประธานและกรรมการ
ควบคุมการคนควาอิสระ ซึ่งไดใหคําปรึกษา ขอชี้แนะ ขอคิดเห็น ใหความรู และชวยแกไขขอบกพรองตางๆ อันเปน
ประโยชนตอการวิจัย จนกระทั่งลุลวงไปไดดวยดี ผูวิจัยขอกราบขอบพระคุณเปนอยางสูงไว ณ โอกาสนี้ และผูวิจัยหวัง
เปนอยางยิ่งวางานฉบับนี้จะเปนประโยชนกับผูที่สนใจทุกทาน
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