
การประชมุวิชาการระดับชาติ วิทยาลยันครราชสีมา ครัง้ที ่5 ประจําป 2561 (5th NMCCON 2018)  

“วิจัยและพัฒนาสูการขบัเคลื่อนสังคมอยางยั่งยืน” วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ.2561 ณ วิทยาลัยนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 

_____________________________________________________________________________________________ 

ศึกษาการยอมรับ G Suite ของบุคลากรในองคกรธุรกิจทีวีโฮมชอปปง 

แหงหนึ่งในประเทศไทย  

A Study of G Suite Acceptant of a TV Home Shopping’s  

Personnel in Thailand 
  

ณัฐนันทน ภมะราภา1  ชุติมา เบ้ียวไขมุข2   

 

บทคัดยอ 

การวิจัยครั้งน้ีเปนการศึกษาการยอมรับ G Suite ของบุคลากรในองคกรธุรกิจทีวีโฮมชอปปงแหงหน่ึงใน

ประเทศไทย มีวัตถุประสงค 1) เพ่ือประยุกต G Suite โดยนํา Gmail มาแกปญหาการใชงาน e-mail ของบุคลากร

องคกรธุรกิจทีวีโฮมชอปปงแหงหน่ึงในประเทศไทย 2) เพ่ือประยุกต G Suite โดยนํา Google Calendar มาแกปญหา

การนัดหมาย และการจองหองประชุม ของบุคลากรในองคกรธุรกิจทีวีโฮมชอปปงแหงหน่ึงในประเทศไทย 3) เพ่ือ

ศึกษาการยอมรับเทคโนโลยี G Suite ของบุคลากรในองคกรธุรกิจทีวีโฮมชอปปงแหงหน่ึงในประเทศไทย และ 4) เพ่ือ

เปนแนวทางในการนํา G Suite มาใชในองคกรธุรกิจทีวีโฮมชอปปงแหงหน่ึงในประเทศไทย ซึ่ง G Suite เปนแอปพลิเค

ชันท่ีถูกพัฒนาข้ึนมาโดย Google เพ่ือใหบริการทางดานการบริหารจัดการภายในองคกร ผานทางโดเมนเนมของ

ตนเอง เชน ระบบอีเมล ระบบปฎิทินท่ีใชงานรวมกัน เครื่องมือสรางเว็บไซต กูเกิลท็อก พรอมกับการใหบริการดาน

ความปลอดภัย โดยศึกษาจากพนักงานทุกระดับท่ีใชงาน G Suite ขององคกรธุรกิจทีวีโฮมชอปปงแหงหน่ึงในประเทศ

ไทย จํานวน 293 คนโดยการแจกแบบสอบถามเพ่ือเก็บขอมูล  

 ผลการศึกษา พบวากลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศหญิง มีอายุระหวาง 21 – 30 ป การศึกษาระดับปริญญา

ตรี และมีประสบการณทํางานระหวาง 6 – 10 ป ระดับความคิดเห็นของความพึงพอใจการใช G Suite โดยรวม และ

รายดานอยูระดับมากทุกดาน มีการยอมรับการยอมรับ G Suite โดยรวมอยูระดับมาก โดยอยูในระดับมากท่ีสุด 1 ดาน 

ไดแก การรับรูความงายในการใชงาน อยูในระดับมาก 3 ดานไดแก การรับรูประโยชน ทัศนคติท่ีมีตอการใชงาน และ

ความตั้งใจท่ีจะใชเทคโนโลยี ตามลําดับ โดยกลุมตัวอยางมีความคิดเห็นเก่ียวกับ ปญหาในการใชงานระบบ G Suite 

สวนใหญ คือไมสามารถยกเลิกกิจกรรม หรือหองประชุมท่ีจองไวบน Google Calendar ได 

ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวากลุมตัวอยางท่ีมีเพศท่ีแตกตางกัน มีความคิดเห็นตอการรับรูประโยชน 

ทัศนคติท่ีมีตอการใชงาน และความตั้งใจท่ีจะใชเทคโนโลยีท่ีแตกตางกัน กลุมตัวอยางท่ีมีอายุตางกันมคีวามคิดเห็นตอ

การรับรูความงายในการใชงาน การรับรูประโยชน ทัศนคติท่ีมีตอการใชงาน และความตั้งใจท่ีจะใชเทคโนโลยีท่ีแตกตาง

กัน กลุมตัวอยางท่ีมีระดับการศึกษาตางกันมีความคิดเห็นตอทัศนคติท่ีมีตอการใชงานท่ีแตกตางกัน กลุมตัวอยางท่ีมี

ประสบการณทํางานตางกันมีการรับรูประโยชน ทัศนคติท่ีมีตอการใชงาน และมีความตั้งใจท่ีจะใชเทคโนโลยีท่ีแตกตาง

กัน และทดสอบความสัมพันธของความพึงพอใจการใช G Suite กับการยอมรับ G Suite พบวา ความพึงพอใจการใช 

G Suite ดานระบบการนัดหมายและจองหองประชุม (Google Calendar) มีความสัมพันธกับทัศนคติท่ีมีตอการใชงาน 

และความตั้งใจท่ีจะใชเทคโนโลยี และความพึงพอใจการใช G Suite ดานระบบอีเมลล (Gmail) มีความสัมพันธกับกับ
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การรับรูความงายในการใชงาน การรับรูประโยชน ทัศนคติท่ีมีตอการใชงาน และความตั้งใจท่ีจะใชเทคโนโลยี อยางมี

ระดับนัยสําคัญทางสถิติท่ี 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 ตางตองมีการประชุมเพ่ือปรึกษา หารือ และวางแผนงานของ

องคกร ดังน้ัน การจัดสรรการใชงานหองประชุมซึ่งเปนทรัพยากรสวนกลางในแตละองคกรจึงเปนเรื่องท่ีสําคัญ โดยเฉพาะ

องคกรท่ีมีขนาดใหญและมีหองประชุมจํานวนมาก การจัดสรรการใชหองประชุมโดยใชการจดลงสมุดบันทึก อาจเกิดปญหา 

เชน การจองหองประชุมพรอมกันแลวเกิดการซ้ําซอนของการจอง (สุทรรศน สุคําภา, 2558) เจาหนาท่ีตองใชเวลาในการ

ตรวจสอบเพ่ือจะทราบไดวาชวงเวลาท่ีผูตองการใชหองน้ันวางหรือไมวาง อีกท้ังไมสามารถบอกรายละเอียดของหองประชุม

น้ันๆ ไดวามีอุปกรณเพ่ือรองรับการประชุมอะไรบาง และจํานวนของท่ีน่ังในหองประชุมจะเพียงพอกับจํานวนผูเขารวมประชุม

หรือไม ทางองคกรจึงเลือกนําเทคโนโลยีสารสนเทศ G Suite เขามาใชเพ่ือแกปญหา โดย G Suite เปนแอปพลิเคชันท่ีถูก

พัฒนาข้ึนมาโดย Google เพ่ือใหบริการทางดานการบริหารจัดการภายในองคกร ผานทางโดเมนเนม (Domain Name) ของ

ตนเอง เชน ระบบอีเมล ระบบปฎิทินท่ีใชงานรวมกัน เครื่องมือสรางเว็บไซต กูเกิลท็อก พรอมกับการใหบริการดานความ

ปลอดภัย สามารถจองหองประชุมผาน Google Calendar ซึ่งเปนการบริการจองหองประชุมทางออนไลน ทําใหลดข้ันตอนใน

การทํางาน และทําใหไมเกิดปญหาการจองหองประชุมซ้ําซอนกัน นอกจากน้ันการนําจดหมายอิเล็กทรอนิกส (e-mail) เขามา

ใชในการทํางาน เพ่ือการติดตอภายในและภายนอก เกิดเปนรูปแบบการสื่อสารท่ีทันสมัยและมีความสําคัญมากเน่ืองจากทําให

การติดตอสือ่สารเปนไปอยางรวดเร็วทันตอเหตกุารณ การมีเครือขายคอมพิวเตอรเช่ือมตอถึงกันได และสามารถสงจดหมายถึง

ผูรับหลายๆ คนไดในเวลาเดียวกัน ทําใหไมตองเสียเวลาสงใหทีละคน ในกรณีท่ีจดหมายท่ีเปนขอความเดียวกัน เชน 

หนังสือเวียนแจงขาวใหสมาชิกในกลุมทราบหรอืเปนการนัดหมายระหวางสมาชิกในกลุม ผูรับจดหมายอิเล็กทรอนิกส (e-mail) 

สามารถเรียกอานจดหมายไดทุกเวลาตามสะดวก ซึ่งจะทําใหทราบวาใน จดหมายของผูรับมีจดหมายก่ีฉบับ มีจดหมายท่ีอาน

แลว และยังไมไดเรียกอานก่ีฉบับ เมื่ออานจดหมายฉบับใดแลว หากตองการลบท้ิงก็สามารถเก็บขอความไวในรูปของ

แฟมขอมูลได หรือจะพิมพออกมาลงกระดาษก็ไดเชนกัน และสามารถถายโอนแฟมขอมูล (Transferring Files) แนบไปกับจด

หมายถึงผูรับได ทําใหการแลกเปลี่ยนขาวสารเปนไปได โดยสะดวก รวดเร็ว ทันเวลา และทันเหตุการณ จากความสําคัญของ

อีเมลท่ีสามารถอํานวยประโยชนใหกับผูใชอยางคุมคาน้ี ทําใหในปจจุบันจดหมายอิเล็กทรอนิกส (e-mail) กลายเปนสวนหน่ึง

ขององคกรท่ีนํามาใชในการติดตอสื่อสารท้ังบุคคลภายในและภายนอกองคกร เชนเดียวกับ การพัฒนาระบบบริหารจัดการหอง

ประชุม วิทยาลัยนครราชสีมาซึ่งอยูในรูปแบบ Web Application โดยสามารถตรวจสอบขอมูล เพ่ิม ลบ แกไข และออก

รายงานสรุปผล โดยนําเอา Software เขามาชวยในการจัดเก็บ ขอมูลใหเปนระบบ ดังน้ันผูวิจัยจึงไดจัดทําระบบน้ีข้ึนเพ่ือ

อํานวยความสะดวกใหแกบุคลากรของวิทยาลยันครราชสมีา ไดนําไปใชเปนระบบสารสนเทศการสําหรับการบรหิารทรัพยากร ( 

หองประชุม) จะชวยเพ่ิมอํานวยความสะดวกแก เจาหนาท่ีใหสามารถตรวจสอบความพรอมใชงานของหองประชุม สามารถจอง 

ยกเลิกการจอง เปลีย่นแปลงการจอง ไดอยางมีประสิทธิภาพ  

จากปญหาดังกลาวขางตน ผูวิจัยจึงมีแนวคิดท่ีจะนํา G Suite ในสวนของ Gmail และ Google Calendar 

เขามาใชในองคกร เพอชวยในการทํางานและชวยเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรตางไดดียิ่งข้ึน จึงเปน

ท่ีมาของการศึกษาการยอมรับการใชงาน และปญหาการใชงาน G Suite ของบุคลากรในองคกรธุรกิจทีวีโฮมชอปปง

แหงหน่ึงในประเทศไทย เพ่ือเปนแนวทางในการวางแผน ปรับปรุง และพัฒนาระบบ ใหตอบสนองตอความตองการของ

ผูใชงาน สรางความเขาใจ เพ่ือท่ีจะทําใหการใชงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

 

วัตถุประสงคของการวิจัย  

1. เพ่ือประยุกต G Suite โดยนํา Gmail มาแกปญหาการใชงาน e-mail ของบุคลากรองคกรธุรกิจทีวีโฮมชอ

ปปงแหงหน่ึงในประเทศไทย 
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2. เพ่ือประยุกต G Suite โดยนํา Google Calendar มาแกปญหาการนัดหมาย และการจองหองประชุม 

ของบุคลากรในองคกรธุรกิจทีวีโฮมชอปปงแหงหน่ึงในประเทศไทย 

3. เพ่ือศึกษาการยอมรับเทคโนโลยี G Suite ของบุคลากรในองคกรธุรกิจทีวีโฮมชอปปงแหงหน่ึงในประเทศไทย 

 

กรอบแนวคิดการวิจัย 

ตัวแปรตน                                                                ตัวแปรตาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี  1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 

สมมติฐานการวิจัย  

1. ทดสอบความแตกตาง ลักษณะของปจจัยสวนบุคคล ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา ประสบการณทํางานท่ี 

ตางกัน มีผลตอการการยอมรับเทคโนโลยี G Suite ดานการรับรูความงายตอการใชงาน การรับรูประโยชน ทัศนคติท่ีมี

ตอการใชงาน และความตั้งใจท่ีจะใชเทคโนโลยีท่ีแตกตางกัน  

2. ทดสอบความสัมพันธ ความพึงพอใจการใช G Suite ดานระบบการนัดหมายและจองหองประชุม (Google Calendar)  

และดานระบบอีเมลล (Gmail) มีผลตอการยอมรับเทคโนโลยี G Suite ดานการรับรูความงายตอการใชงาน การรับรู

ประโยชน ทัศนคติท่ีมีตอการใชงาน และความตั้งใจท่ีจะใชเทคโนโลยี 

 

นิยามศัพท 

1. G Suite หมายถึง แอปพลิเคชันท่ีถูกพัฒนาข้ึนมาโดย Google เพ่ือใหบริการทางดานการบริหารจัดการภายใน 

องคกร ผานทางโดเมนเนม (Domain name) ของตนเอง เชน ระบบอีเมล ระบบปฎิทินท่ีใชงานรวมกัน เครื่องมือสรางเว็บไซต 

พรอมกับการใหบริการดานความปลอดภัย 

2. ความพึงพอใจ หมายถึง ระดับความรูสึกพึงพอใจมากหรือนอยของพนักงาน ท่ีมีผลจากการใช G Suite ท่ี 

สามารถตอบสนองความตองการขององคกรไดอยางตอเน่ือง 

3.  การยอมรับเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology Acceptance) หมายถึง การตัดสินใจท่ีจะ

นําเอาเทคโนโลยีไปใชอยางเต็มท่ี เพราะคิดวาเทคโนโลยีน้ันเปนวิถีทางท่ีดีกวา และมีประโยชนมากกวา ระยะเวลาตั้งแต

ปจจัยสวนบุคคล 

-  เพศ 

-  อาย ุ

-  ระดับการศึกษา 

 - ประสบการณการทํางาน 

  

 

 

 

 

 

  

 

ความพึงพอใจการใช G Suite 

มาแกปญหาโดยใช Gmail และ 

Google Calendar 

 

 

 

 

  

การยอมรับเทคโนโลยี G Suite 

1. การรับรูความงายตอการใชงาน 

    (Perceived Ease of Use) 

2. การรับรูประโยชน 

    (Perceived Usefulness) 

3. ทัศนคติท่ีมีตอการใชงาน 

    (Attitude Toward Use) 

4. ความตั้งใจท่ีจะใชเทคโนโลยี     

    (Behavioral Intention to Use) 

ปญหาในการใชงาน G Suite 
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ข้ันความรูจนถึงการยืนยันใชเทคโนโลยี (จิรวัฒน วงศธงชัย, 2555) ในงานวิจัยน้ีประกอบดวย 1) การรับรูถึงความงายตอ

การใชงาน (Perceived Ease of Use) 2) การรับรู ถึงประโยชน ท่ีไดรับจากเทคโนโลยี  (Perceived Usefulness) 3) 

ทัศนคติท่ีมีตอการใชงาน (Attitude Toward Use) 4) ความตั้งใจท่ีจะใชเทคโนโลยี (Behavioral Intention to Use)  

 

วิธีดําเนินการวิจัย  

1. ประชากรและกลุมตัวอยาง ในการศึกษาวิจัยน้ีเปนการศึกษาบุคลากรในองคกรธุรกิจทีวีโฮมชอปปงแหง

หน่ึงในประเทศไทย จํานวนประชากร 294 คน โดยกลุมตัวอยางไดจากการคํานวณขนาดของกลุมตัวอยางโดยใชสูตร

ของ ทาโร ยามาเน (Yamane, 1973) ท้ังสิ้น 293 คน 

2. การหาคุณภาพเครื่องมือประกอบดวย 1) ความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา (Content Validity) โดยนํา

แบบสอบถามซึ่งจะใหผูทรงคุณวุฒิท่ีมีความรูความเช่ียวชาญกับสิ่งท่ีจะวัด เปนผูทําการตรวจสอบจํานวน 3 ทาน และ

นํามาหาคาสัมประสิทธ์ิความสอดคลอง (Index of Item-Objective Congruence: IOC) ผลการประเมิน พบวา

แบบสอบถามมีคาเฉลี่ยท้ังฉบับเทากับ 0.83 สรุปไดวาขอคําถามมีเน้ือหาสอดคลองกับนิยามศัพทเชิงปฏิบัติการ

สามารถใชเปนเครื่องมือในการศึกษาครั้งน้ีได 2) ทดสอบความเช่ือมั่น (Reliability) โดยนําแบบสอบถามไปทดสอบกับ

กลุมประชากรท่ีมีคุณสมบัติใกลเคียงกับกลุมตัวอยางจํานวน 30 คน ดวยวิธีการหาคาสัมประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบาค 

(Alpha Coefficient of Cronbach) พบวามีคาความเช่ือมั่นท้ังฉบับเทากับ 0.963 สรุปไดวาแบบสอบถามมีความ

เช่ือมั่นเพียงพอในเกณฑท่ีสามารถใชเปนเครื่องมือในการศึกษาครั้งน้ีได 

3. เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยครั้งน้ีเปนแบบสอบถามเชิงปริมาณประกอบดวย 4 สวน ดังน้ี สวนท่ี1 ขอมูลท่ัวไป

ของผูตอบแบบสอบถาม ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา ประสบการณทํางาน โดยเปนแบบตรวจสอบรายการ 

(Check List) จํานวน 4 ขอ สวนท่ี 2 สอบถามเก่ียวกับขอมูลความพึงพอใจการใช G Suite มาแกปญหาการใช e-mail 

โดยเปนแบบสอบถามมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) 5 ระดับ จํานวน 16 ขอ สวนท่ี 3 สอบถามเก่ียวกับ

ขอมูลเก่ียวกับการยอมรับ G Suite ไดแก การรับรูประโยชน การรับรูความงายตอการใชงาน ทัศนคติท่ีมีตอการใชงาน 

และความตั้งใจท่ีจะใชเทคโนโลยี จํานวน 19 ขอ โดยสวนท่ี 2 และสวนท่ี 3 เปนแบบสอบถามมาตราสวนประมาณคา 

(Rating Scale) 5 ระดับ การแปลความหมายของคาเฉลี่ยตามเกณฑระดับมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) 5 

ระดับ ดังน้ี คาเฉลี่ย 4.21 – 5.00 หมายถึง ระดับมากท่ีสุด 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

นอยท่ีสุด สวนท่ี 4 สอบถามเก่ียวกับขอมูลปญหาในการใชงานระบบ G Suite จํานวน 10 ขอ โดยเปนแบบสอบถาม

เปนแบบตรวจสอบรายการ (Check List) เลือกตอบไดมากกวา 1 ขอ 

4. สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล นําขอมูลท่ีไดมาวิเคราะหโดยใชคอมพิวเตอรในการคํานวณคาสถิติโดยใช

โปรแกรมสําเร็จรูปเพ่ือทําการวิเคราะหขอมูล ดังน้ี สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) ไดแก คารอยละ (%) คาเฉลี่ย 

(Mean) สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation: SD) สถิติเชิงอนุมานหรือสถิติอางอิง (Inference Statistics) ไดแก 

ทดสอบความแตกตางระหวางคาเฉลี่ยของกลุมตัวอยาง 2 กลุม โดยใช Independent Sample T–test และสถิติคา F-test หรือ 

การวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียวหรือ One way analysis of variance (ANOVA) 

 

ผลการวิจัย  

1. วิเคราะหขอมูลลักษณะสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม เพศ อายุ ระดับการศึกษา ประสบการณ

ทํางาน ดังแสดงในรูปท่ี 2-5 ตามลําดับ 
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รูปท่ี 2 แสดงรอยละของผูตอบแบบสอบถามจาํแนกตามเพศ    รปูท่ี 3 แสดงรอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามอาย ุ

                

           รูปท่ี 4 แสดงรอยละของผูตอบแบบสอบถาม                 รูปท่ี 5 แสดงรอยละของผูตอบแบบสอบถาม 

               จําแนกตามระดับการศึกษา                                     จําแนกตามประสบการณทํางาน 

 

จากรูปท่ี 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 มีประสบการณทํางานท่ีมากกวา 10 ป จํานวน 75 คน คิดเปนรอยละ 

25.6 และมีประสบการณทํางานระหวาง 1 – 5 ป จํานวน 63 คน คิดเปนรอยละ 21.5 

 

2. วิเคราะหขอมูลเก่ียวกับความพึงพอใจการใช G Suite  

 

 ตารางท่ี 1 แสดงคาเฉลี่ย (x̄) และคาเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) ระดับความคิดเห็นของความพึงพอใจการใช G Suite โดยรวม 

ความพึงพอใจการใช G Suite x̄ S.D. แปลความ 

1. ระบบการนัดหมายและจองหองประชุม (Google Calendar) 4.07 0.192 พึงพอใจมาก 

2. ระบบอีเมลล (Gmail) 4.02 0.453 พึงพอใจมาก 

รวม 4.05 0.245 พึงพอใจมาก 

จากตารางท่ี 1 พบวากลุมตัวอยางสวนใหญมีระดับความคิดเห็นของความพึงพอใจการใช G Suite โดยรวม

อยูระดับมาก (x̄  = 4.05) เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวาความพึงพอใจการใช G Suite อยูในระดับมากทุกดาน 

44%
56%

เพศ

ชาย

หญิง 58.7%32.1%

9.2%

อายุ

21 – 30 ปี

31 – 40 ปี

41 -50ปี

84.3%

15.7%

ระดับการศึกษา

ปริญญาตรี

สงูกว่าปริญญาตรี

21.5%

52.9%

25.6%

ประสบการณ์ทาํงาน

1-5 ปี

6-10 ปี

มากกว่า 10 ปี
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ไดแก ระบบการนัดหมายและจองหองประชุม (Google Calendar) มีคาเฉลี่ยสูงสุด (x̄  = 4.07) รองลงมาระบบ

อีเมลล (Gmail) มีคาเฉลี่ยต่ําสุด (x̄  = 4.02) 

 

3.  วิเคราะหขอมูลเก่ียวกับการยอมรับ G Suite  

 

ตารางท่ี 2 แสดงคาเฉลีย่ (x̄) และคาเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) ระดับความคิดเหน็ของการยอมรับการยอมรบั G-Suite โดยรวม 

การยอมรับการยอมรับ G Suite x̄ S.D. แปลความ 

1. การรับรูความงายในการใช 4.30 0.414 ยอมรับมากท่ีสุด 

2. การรับรูประโยชน 4.15 0.537 ยอมรับมาก 

3. ทัศนคติท่ีมีตอการใชงาน  3.85 0.722 ยอมรับมาก 

4. ความตั้งใจท่ีจะใชเทคโนโลยี  4.06 0.509 ยอมรับมาก 

รวม 4.09 0.420 ยอมรับมาก 

 

จากตารางท่ี 2 พบวา กลุมตัวอยางมีความคิดเห็นเก่ียวกับ การยอมรับ G Suite โดยรวมอยูระดับมาก (x̄  = 

4.09) เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา การยอมรับ G Suite อยูในระดับมากท่ีสุด 1 ดาน ไดแก ดานการรับรูความงายใน

การใชงาน มีคาเฉลี่ยสูงสุด (x̄  = 4.30) รองลงมาอยูในระดับมาก 3 ดาน ไดแก ดานการรับรูประโยชน (x̄  = 4.15) ดาน

ความตั้งใจท่ีจะใชเทคโนโลยี (x̄  = 4.06) และดานความตั้งใจท่ีจะใชเทคโนโลยีมีคาเฉลี่ยต่ําสุด (x̄  = 3.85) ตามลําดับ 

 

4. วิเคราะหขอมูลปญหาในการใชงานระบบ G Suite  

 

ตารางท่ี 3 จํานวนและรอยละของวามคิดเห็นเก่ียวกับปญหาในการใชงานระบบ G Suite  

ปญหาในการใชงานระบบ G Suite จํานวน รอยละ 

1. บอยครั้งท่ีไมสามารถทําการจองหองประชุมใน Google Calendar ได 57 8.7 

2. ไมไดรับการแจงเตือนทาง e-mailในการนัดหมายจาก Google Calendar 70 10.7 

3. ผูใชงานทานอ่ืนจองหองประชุมลวงหนาเปนเวลานานจาก Google Calendar 68 10.4 

4.ไมสามารถยกเลิกกิจกรรม หรือหองประชุมท่ีจองไวบน Google Calendar ได 78 11.9 

5. กิจกรรมท่ีถูกสราง หรือหองประชุมท่ีจองไวบน Google Calendar  

ถูกยกเลิกเอง โดยท่ีผูสรางไมไดเปนผูยกเลิก 

68 10.4 

6.ไมสามารถ Copy ตารางขอมูลจากโปรแกรม Microsoft Excel มาวางใน 

Gmail เพ่ือสง e-mail ออกได 

64 9.8 

7. การจัดแยกประเภทของ e-mailโดยการสราง Label ใน Gmail ทําไดยาก 61 9.3 

8. ในบางชวงเวลาไมสามารถรับ-สง e-mail ผาน Gmail ได 62 9.5 

9. e-mail ท่ีไดรับถูกจัดวาเปน Spam ท้ังๆท่ีไดรับจากผูท่ีเคยติดตอดวย 62 9.5 

10. ไดรับ e-mail ท่ีเปนไวรสัคอมพิวเตอรจาก Gmail 65 9.9 
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/////////จากตารางท่ี 3 พบวากลุมตัวอยางมีความคิดเห็นเก่ียวกับ ปญหาในการใชงานระบบ G Suite สวนใหญคือ ไม

สามารถยกเลิกกิจกรรม หรือหองประชุมท่ีจองไวบน Google Calendar ได มีผูตอบจํานวน 78 คน คิดเปนรอยละ 

11.9 รองลงมา คือ ไมไดรับการแจงเตือนทาง e-mail ในการนัดหมายจาก Google Calendar มีผูตอบจํานวน 70 คน 

คิดเปนรอยละ 10.7 ผูใชงานทานอ่ืนจองหองประชุมลวงหนาเปนเวลานานจาก Google Calendar และกิจกรรมท่ีถูก

สราง หรือหองประชุมท่ีจองไวบน Google calendar ถูกยกเลิกเอง โดยท่ีผูสรางไมไดเปนผูยกเลิก มีผูตอบจํานวน 68 

คนเทากัน คิดเปนรอยละ 10.4 ไดรับ e-mail ท่ีเปนไวรัสคอมพิวเตอรจาก Gmail มีผูตอบจํานวน 65 คน คิดเปนรอย

ละ 9.9 ไมสามารถ Copy ตารางขอมูลจากโปรแกรม Microsoft Excel มาวางใน Gmail เพ่ือสง e-mail ออกได มี

ผูตอบจํานวน 64 คน คิดเปนรอยละ 9.8 ในบางชวงเวลาไมสามารถรับ-สง e-mail ผาน Gmail ได และ e-mail ท่ีไดรับ

ถูกจัดวาเปน Spam ท้ัง ๆ ท่ีไดรับจากผูท่ีเคยติดตอดวย มีผูตอบจํานวน 62 คน คิดเปนรอยละ 9.5 การจัดแยกประเภท

ของ e-mail โดยการสราง Label ใน Gmail ทําไดยาก มีผูตอบจํานวน 61 คน คิดเปนรอยละ 9.3 และบอยครั้งท่ีไม

สามารถทําการจองหองประชุมใน Google Calendar ได มีผูตอบจํานวน 57 คน คิดเปนรอยละ 8.7 

 สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 

1. ทดสอบความแตกตางของลักษณะประชากรศาสตรกับการยอมรบัเทคโนโลยี G Suite พบวา กลุมตัวอยาง

ท่ีมีเพศ อายุ ระดับการศึกษา ประสบการณทํางานตางกัน มีความคิดเห็นตอการรับรู ทัศนคติท่ีมีตอการใชงาน และ

ความตั้งใจท่ีจะใชเทคโนโลยีท่ีแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

2 ทดสอบความสัมพันธของความพึงพอใจการใช G Suite กับการยอมรับ G Suite ผลการวิจัย ทดสอบ

ความสัมพันธของความพึงพอใจการใช G Suite กับการยอมรับ G Suite พบวา ความพึงพอใจการใช G Suite ดาน

ระบบการนัดหมายและจองหองประชุม (Google Calendar) มีความสัมพันธกับทัศนคติท่ีมีตอการใชงาน และความ

ตั้งใจท่ีจะใชเทคโนโลยี อยางมีระดับนัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.05 ความพึงพอใจการใช G Suite ดานระบบอีเมลล 

(Gmail) มีความสัมพันธกับกับการรับรูความงายในการใชงาน การรับรูประโยชน ทัศนคติท่ีมีตอการใชงาน และความ

ตั้งใจท่ีจะใชเทคโนโลยี อยางมีระดับนัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.05  

 

อภิปรายผล  

1. ความแตกตางของลักษณะประชากรศาสตรกับการยอมรับเทคโนโลยี G Suite จากการศึกษาพบวา กลุม

ตัวอยางท่ีมีเพศตางกัน มีความคิดเห็นตอการรับรูประโยชน ทัศนคติท่ีมีตอการใชงาน และความตั้งใจท่ีจะใชเทคโนโลยี

ท่ีแตกตางกัน ท้ังน้ีอาจเน่ืองมาจากโดยธรรมชาติของเพศชาย และเพศหญิงจะมีความแตกตางกันในดานของการเรียนรู 

และมคีวามสนใจในกิจกรรมตาง ๆ ท่ีไมเหมือนกัน ดังน้ันกลุมตัวอยางท่ีมีเพศตางกันจึงมีความสนใจในเทคโนโลยีและ

และเกิดการยอมรับท่ีแตกตางกัน ซึ่งผลการศึกษาพบวา เพศชายจะมีการยอมรับเทคโนโลยีท่ีมากกวาเพศหญิง 

สอดคลองกับแนวคิดของปณิศา มีจินดา (2553) กลาววา เพศชายและเพศหญิงจะมีพฤติกรรมและทัศนคติท่ีแตกตาง

กัน และสอดคลองกับงานวิจัยของอรทัย เลื่อนวัน (2555) ไดศึกษาปจจัยดานสวนบุคคล ดานการทํางานท่ีมีผลตอการ

ยอมรับเทคโนโลยีสารสนเทศ ศูนยราชการท่ีแจงวัฒนะ พบวา ดานสวนบุคคลมีผลตอการยอมรับเทคโนโลยีท่ีแตกตาง

กันตามลักษณะของบุคคล เพศ แตกตางกันมีผลตอการยอมรับเทคโนโลยีสารสนเทศในดานการรับรูความงายตอการใช

งาน และมีผลตอการยอมรับเทคโนโลยีสารสนเทศในภาพรวม 

2. กลุมตัวอยางท่ีมีอายุตางกันมีความคิดเห็นตอการรับรูความงายในการใชงาน การรับรูประโยชน ทัศนคติท่ีมี

ตอการใชงาน และความตั้งใจท่ีจะใชเทคโนโลยีท่ีแตกตางกัน ท้ังน้ีอาจเน่ืองมาจากกลุมตัวอยาท่ีมีอายุตางกันอาจมีความ

สนใจในเทคโนโลยีท่ีตางกัน โดยปกติแลวความแตกตางดานอายุหรือวัยของคนเรา มีสวนเก่ียวของ และกอใหเกิดความ
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แตกตางในเรื่องตอไปน้ี คือ ความรับผิดชอบ ความสนใจ ความรอบรู ความสามารถในการแกไขปญหา ความคิด ความมี

เหตุผล และวุฒิภาวะดานอ่ืน ๆ สอดคลองกับแนวคิดของปณิศา มีจินดา (2553) กลาววา อายุ (Age) ผูบริโภคท่ีมีอายุ

แตกตางกันมักจะมีความชอบ รสนิยม และพฤติกรรมการใช ผลิตภัณฑท่ีแตกตางกัน สอดคลองกับงานวิจัยของ อาทิตย 

เกียรติกาจร (2557) ทําการศึกษาปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการยอมรับเทคโนโลยี: กรณีศึกษาการใชเทคโนโลยี Interactive 

Whiteboard ในการเรียนการสอนของคณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล พบวา อายุท่ีแตกตางกันมีผลตอการใชเทคโนโลยี 

Interactive Whiteboard ในภาพรวม ดานความคาดหวังดานการใชงานงาย ดานทัศนคติเก่ียวของกับการใชงาน 

3. กลุมตัวอยางท่ีมีระดับการศึกษาตางกันมีความคิดเห็นตอทัศนคติท่ีมีตอการใชงานท่ีแตกตางกัน ท้ังน้ีอาจ

เน่ืองมาจากกลุมตัวอยางมีระดับการศึกษาท่ีแตกตางกันอาจสงผลตอเขาใจในระบบของเทคโนโลยี รวมถึงมีทัศนติความ

เขาใจท่ีแตกตางกันออกไป สอดคลองกับแนวคิดของ Wilo Goidhaborsadore and Yates, (2002 อางอิงใน วราภรณ 

เอ้ือการณ และ อิสระ อุดมประเสริฐ 2553) กลาววา ระดับการศึกษา บงบอกถึงความสามารถในการเลือกรับสิ่งตาง ๆ 

และอัตราการรูหนังสือ ระดับการศึกษาจะทําใหคนมีความรู ความคิด ตลอดจนความเขาใจในสิ่งตาง ๆ กวางขวางลึกซึ้ง

แตกตางกันออกไป ทําใหสามารถแยกความเหมาะสมไดดี และการศึกษายังทําใหเกิดความแตกตางทางทัศนคติ คานิยม 

และคุณธรรมความคิดอีกเชนกัน และสอดคลองกับงานวิจัยของ อาทิตย เกียรติกําจร (2557) ทําการศึกษาปจจัยท่ีมี

อิทธิพลตอการยอมรับเทคโนโลยี: กรณีศึกษาการใชเทคโนโลยี Interactive Whiteboard ในการเรียนการสอนของคณะ

แพทยศาสตรศิริราชพยาบาล พบวา ระดับการศึกษาท่ีแตกตางกัน มีผลตอการใชเทคโนโลยี Interactive Whiteboard 

ดานสภาพแวดลอมท่ีสนับสนุน ดานทัศนคติเก่ียวของกับการใชงาน และดานความตั้งใจท่ีจะใชแตกตางกัน 

4. กลุมตัวอยางท่ีมีประสบการณทํางานตางกันมีการรับรูประโยชน ทัศนคติท่ีมีตอการใชงาน และมีความตั้งใจท่ีจะ

ใชเทคโนโลยีท่ีแตกตางกัน อาจเน่ืองมาจากการท่ีกลุมตัวอยางมีประสบการณทํางานท่ีตางกัน ยอมแสดงถึงความคุนเคยของ

ระบบงานท่ีทําในองคกรท่ีกัน ซึ่งเมื่อพนักงานไดทํางานใหกับองคกรแลวประสบการณในการทํางานจะเพ่ิมข้ึนตามระยะเวลาทํา

ใหพนักงานไดเรียนรูเก่ียวกับองคกรและเขาใจ ถึงความตองการและวัฒนธรรมขององคกรเพ่ิมมากข้ึน ทําใหในแตละชวงเวลา

ของพนักงานจะเกิดความคุนเคยของการทํางานแตกตางกันไป สอดคลองกับงานวิจัยของอัชรีพร สหพิทักษสิน (2558) 

ทําการศึกษาพฤติกรรมในการทํางานของพนักงานระดับสนับสนุน สํานักงานกฎหมายเอกชนแหงหน่ึง เขตบางรัก 

กรุงเทพมหานคร กรณีศึกษาพฤติกรรมการยอมรับการเปลี่ยนแปลงระบบการทํางานใหม (ระบบ SAP) ผลการศึกษา พบวา 

ปจจัยสวนบุคคลดานระยะเวลาในการทํางานท่ีตางกัน  มีพฤติกรรมการยอมรับการเปลี่ยนแปลงระบบการทํางานใหมตางกัน   

5. ความสัมพันธของความพึงพอใจการใช G Suite กับการยอมรับ G Suite จากการศึกษาพบวา ความพึงพอใจการใช 

G Suite ดานระบบการนัดหมายและจองหองประชุม (Google Calendar) มีความสัมพันธกับทัศนคติท่ีมีตอการใชงาน และ

ความตั้งใจท่ีจะใชเทคโนโลยี เน่ืองมาจากกลุมตัวอยางมีความพึงพอใจในระบบการนัดหมายและจองหองประชุม (Google 

Calendar) มาก โดยรูสึกวา Google Calendar สามารถดึงนัดหมายตางๆ มาเก็บไวเพ่ือทําการแจงเตือนหรือดูนัดหมายตางๆ 

เพ่ือความสะดวกได มีคูมือประกอบการใชงาน การใหบริการชวยเหลือ/คําแนะนํา สามารถตอบสนองในการจัดการตารางงาน 

การนัดหมาย และจองหองประชุมได ชวยประหยัดคาใชจายในการใชทรัพยากร ใชงานงาย ไมซับซอน มีความสะดวกในการเขา

ใชงานปฏิทินของ Google Calendar และ Google Calendar มีความยืดหยุน สามารถใชงานไดตามสถานการณจริง จึงสงผล

ใหเกิดการยอมรับเทคโนโลยีดานทัศนคติท่ีมีตอการใชงาน และความตั้งใจท่ีจะใชเทคโนโลยี โดยคิดวาระบบ G Suite มี

ประสิทธิภาพกวาท่ีคาดไว ทําใหเกิดความสนใจในการนํา G Suite มาใชในการทํางาน 

6. ความพึงพอใจการใช G Suite ดานระบบอีเมลล (Gmail) มีความสัมพันธกับกับการรับรูความงายในการใช

งาน การรับรูประโยชน ทัศนคติท่ีมีตอการใชงาน และความตั้งใจท่ีจะใชเทคโนโลยี ท้ังน้ีเน่ืองจากเน่ืองมาจากกลุม

ตัวอยางมีความพึงพอใจในระบบอีเมลล (Gmail) โดยรูสึกวาระบบมีความปลอดภัยท่ีเก่ียวกับการสูญหายและความเปน
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สวนบุคคลของขอมูล สามารถตั้งคาตางๆ ของระบบไดงายกวาระบบ Webmail เดิม (Qmail) เขาใชงานอีเมลจากท่ี

ไหนก็ได ท่ีสามารถเขาถึงอินเตอรเน็ทได อีกท้ัง Gmail สามารถรองรับการใชงานกับอุปกรณและระบบปฏิบัติการท่ี

หลากหลาย  ชวยประหยัดคาใชจายในการใชทรัพยากร มีพ้ืนท่ีจัดเก็บขอมูลไดเปนจํานวนมาก และมีคูมือประกอบการ

ใชงาน การใหบริการชวยเหลือ/คําแนะนํา ทําใหเกิดการยอมรับเทคโนโลยีดานการรับรูความงายในการใชงาน การรับรู

ประโยชน ทัศนคติท่ีมีตอการใชงาน และความตั้งใจท่ีจะใชเทคโนโลยี โดยการใชงาน G Suite มีความชัดเจนและ

สามารถเรียนรูการใชงานเขาใจงาย ทําใหการทํางานและการประสานงานมีประสิทธิภาพมากข้ึน อีกท้ัง G Suite เปน

ระบบท่ีมีประโยชนตอการดําเนินงานขององคกร เปนการสงเสริมระบบการทํางานท่ีมีอยูเดิมใหดีข้ึน 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 เก่ียวกับการรับรูถึงคุณคาหรือประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ วิธีการใชงานท่ี

เขาใจงาย เพราะอาจะเปนผลมาจากบุคลากรยังไมเขาใจข้ันตอนการทํางานท่ีชัดเจนจึงไมสามารถรับรูถึงประโยชนท่ี

ไดรับได โดยนําผลการวิจัยน้ีไปใชเปนแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาเพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพในการใชงานมากยิ่งข้ึน  

ขอเสนอแนะในการวิจัยคร้ังตอไป  

1. ควรศึกษาถึงการยอมรับ G Suite ในองคกรหรือพ้ืนท่ีอ่ืนๆ เพ่ือหาความแตกตาง ซึ่งอาจเปนความแตกตาง

ในดานประชากรศาสตรหรือปจจัยอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของในการยอมรับ G Suite เพ่ือนําผลท่ีไดมาพัฒนาปรับปรุงให

สอดคลองกับความตองการของกลุมเปาหมายในทุกๆ พ้ืนท่ีไดอยางถูกตอง 

2. ควรศึกษาถึงปจจัยดานอ่ืนๆ ท่ีอาจจะสงผลตอการยอมรับ G Suite เพ่ิมเติมนอกเหนือจากท่ีผูวิจัยได

ทําการศึกษา เพ่ือใหงานวิจัยกวางขวางและสมบูรณมากข้ึน เพ่ือนําขอมูลท่ีไดมาใชในการวางแผนการนําระบบ

เทคโนโลยีเขามาใชเพ่ือตอบสนองความตองการของผูใชงานอยางแทจริง  

 

กิตติกรรมประกาศ  

การวิจัยน้ีสําเร็จไดดวยความกรุณาอยางสูงจาก ดร. ชุติมา เบ้ียวไขมุข อาจารยท่ีปรึกษาการคนควาอิสระ 

และ ผูชวยศาสตราจารย ดร. โกวิท รพีพิศาล ผูชวยศาสตราจารย ดร. สุทธิศักดิ์ จันทวงษโส ประธานและกรรมการ

ควบคุมการคนควาอิสระ ซึ่งไดใหคําปรึกษา ขอช้ีแนะ ขอคิดเห็น ใหความรู และชวยแกไขขอบกพรองตางๆ อันเปน

ประโยชนตอการวิจัย จนกระท่ังลุลวงไปไดดวยดี ผูวิจัยขอกราบขอบพระคุณเปนอยางสูงไว ณ โอกาสน้ี และผูวิจัยหวัง

เปนอยางยิ่งวางานฉบับน้ีจะเปนประโยชนกับผูท่ีสนใจทุกทาน 
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