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ความรูเกี่ยวกับเทคโนโลยีสงผลตอทัศนคติในการนําไปใชงานและความตั้งใจในการใช

งานเทคโนโลยี Internet of Things โดยมีอิทธิพลทางสังคมเปนปจจัยแทรก 

Knowledge of technology affects the attitude of use and intention of 

using the Internet of Things technology with social influence as an 

insertion factor. 
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บทคัดยอ  

 การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค เพ่ือทดสอบความรูเก่ียวกับเทคโนโลยีสงผลเชิงบวกตอทัศนคติในการใชงาน

เทคโนโลยี Internet of Things (IoT) เพ่ือทดสอบทัศนคตใินการใชงานเทคโนโลยี IoT สงผลเชิงบวกตอความตั้งใจใน

การใชงานเทคโนโลยี IoT และเพ่ือทดสอบความเปนบทบาทตัวแปรแทรกของอิทธิพลทางสังคมท่ีมีผลตอความสัมพันธ

ระหวางทัศนคติในการใชงานเทคโนโลยี IoT และความตั้งใจในการใชงานเทคโนโลยี IoT แบบสอบถามในการเก็บรวม

รวมขอมูลจากพนักงานจํานวน 215 คน ผลการวิจัยพบวา (1) ความรูเก่ียวกับเทคโนโลยีสงผลเชิงบวกตอทัศนคติใน

การนําไปใชงาน ดานการรับรูประโยชน ดานการรับรูความงายและดานความเช่ือมั่น (2) ทัศนคติในการนําไปใชงาน

ดานการรับรูประโยชน และดานความเช่ือมั่น สงผลเชิงบวกตอความตั้งใจในการนําไปใชงานเทคโนโลยี IoT สําหรับ

ทัศนคติในการนําไปใชงานดานการรับรูความงาย ไมสงผลตอความตั้งใจในการนําไปใชงานเทคโนโลยี IoT (3) บทบาท

ตัวแปรแทรกของอิทธิพลทางสังคมสงผลทางลบตอความสัมพันธระหวางทัศนคติในการนําไปใชงานเทคโนโลยี IoT และ

ความตั้งใจในการใชงานเทคโนโลยี IoT  

 

คําสําคัญ: ความรูเก่ียวกับเทคโนโลยี , ทัศนคติในการนําไปใชงาน, อิทธิพลทางสังคม , ความตั้งใจในการนําไปใชงาน , 

Internet of Things (IoT) 
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Abstract 

This research is aimed at To test the knowledge of technology, positively affecting the attitude 

of using Internet of Things (IoT) technology to test the attitude of using IoT technology, positively affecting 

the intention of using IoT technology and to test Is an insert variable role of social influence that affects 

the relationship between the attitude of using IoT technology and the intention to use IoT technology. 

Total data from 215 employees. The results showed that (1) knowledge about technology has a positive 

effect on the attitude of use The perceived benefits In terms of perception, ease and confidence (2) 

attitudes in applying for perceived benefits And confidence Positively impacting the willingness to use IoT 

technology for attitudes in the implementation of easy perception Does not affect the intention to use 

IoT technology (3) the variable variable role of social influences has a negative effect on the relationship 

between attitudes towards the implementation of IoT technology and the intention to use IoT technology  

 

Keywords: Knowledge of Technology ,Attitude of use, Social influence, Intentions of use, Internet of Things 

(IoT) 

บทนํา            

 ปจจุบันเทคโนโลยีมีกาพัฒนาอยางแพรหลายและมีการตระหนักถึงการใชเทคโนโลยีอยางถูกวิธี การใช

เทคโนโลยีเปนการประยุกตนําเอาความรูทางวิทยาศาสตรมาใชใหเกิดประโยชน โดยการนํามาใชในการทํางานและ

ชีวิตประจําวัน โดยเฉพาะอยางยิ่ง เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีมีการเปลี่ยนแปลงอยางตอเน่ือง ซึ่งการเปลี่ยนแปลงทาง

เทคโนโลยีจะเกิดข้ึนเมื่อมนุษยมีความรูทางเทคนิคเพ่ิมข้ึน เทคโนโลยีสารสนเทศใหมในปจจุบันเกิดข้ึนมากมาย            

เ ช น  ป ญ ญ า ป ร ะ ดิ ษ ฐ  (Artificial Intelligence) ก า ร จํ า ล อ ง โ ล ก ก่ึ ง เ ส มื อ น จ ริ ง  (Augmented Reality)                              

บล็อค เชน (Blockchain)  โด รน (Drones) IoT (IoT) หุ นยนต   (Robots) โลก เสมื อนจริ ง  (Virtual Reality)                   

การพิมพระบบสามมิติ  (3D Printing) เปนตน ท้ัง น้ีการนําเทคโนโลยี ใหมมาใชประโยชน ในการแข ง ขัน                             

ท า ง ธุ ร กิ จ เ พ่ื อ ต อ บ ส น อ ง ค ว า ม ต อ ง ก า ร ข อ ง ลู ก ค า  ห รื อ แ ม ก ร ะ ท่ั ง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

การสนับสนุนจากนโยบายของรัฐบาล เปนตน การเลือกนําเทคโนโลยีมาใชงานอยางเหมาะสมจะสามารถสรางศักยภาพ

ใหกับองคกรไดอยางมากมาก  อยางไรก็ตาม การนําเทคโนโลยีใหมมาใชอาจจะเกิดปญหาบางในชวงแรก  อัน

เน่ืองมาจากบุคลากรท่ีมีความรูเทคโนโลยีใหมมีไมเพียงพอ การขาดความเขาใจถึงประโยชน และความสะดวกในการใช

งาน การขาดความเช่ือมั่นในเทคโนโลยี ทําใหเกิดความลาชาในการนําไปใชงานไดท้ังองคกร     

 เทคโนโลยี IoT (IoT) เปนเทคโนโลยีใหมท่ีเก่ียวของกับการเช่ือมตอสิ่งตาง ๆ เขาดวยกันท้ังในรูปแบบการ

เช่ือมตอดวยสายและไรสาย โดยนํามาใชในการรวบรวมขอมูล วิเคราะหขอมูล การควบคุมและตอบสนองอัตโนมัติ โดย

ถูกนํามาใชในเชิงพาณิชยเพ่ือสรางมูลคาเพ่ิมทางเทคโนโลยีใหสินคาโดยอางอิงจากการวิเคราะหขอมูลจากพฤติกรรม

ผูบริโภคซึ่งเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา  ในดานบริษัทและ อุตสาหกรรมยังนําเทคโนโลยีน้ีมาใชในการปรับปรุงการบริหาร

ตนทุน การวิเคราะห ปรับปรุง และพัฒนาการทํางาน บริษัทท่ีผูวิจัยทํางานอยูไดเริ่มนํา IoT มาใชงาน เพ่ือเปนการเพ่ิม

ศักยภาพในการแขงขันใหกับองคกร และพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากร โดยมีความมุงหวังใหพนักงานระดับ

หัวหนางานเกิดทัศนคติท่ีดี และมีความตั้งใจในการใชงานเทคโนโลยี IoT ไดท้ังองคกรภายในป พ.ศ. 2563  แตการท่ีจะ
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ทําใหบุคลากรเกิดทัศนคติท่ีดีไดไมใชเรื่องงาย ตองเกิดจาการรับรู สัมผัสดวยตัวเอง หรือรับฟงจากบุคคลรอบขางมา

สนับสนุน อีกท้ังอิทธิพลภายนอกของผูทํางาน เชนการสงมอบขอมูล ผลิตภัณฑใหกระบวนการตอไปหรือลูกคา 

เปาหมายการแขงขันกับคูแขงซึ่งตางก็ไดรับการสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมจากรัฐบาล โครงการอุตสาหกรรม 4.0 

เปนตน ท้ังน้ีผูวิจัยซึ่งเปนบุคลากรท่ีทํางานในกลุมอุตสาหกรรมผลิตช้ินสวนฮารดดิสกไดรฟ จึงสนใจท่ีจะศึกษาปจจัยท่ี

สงผลตอทัศนคติในการใชงานและความตั้งใจใชงาน IoT (IoT) โดยมุงศึกษาปจจัยท่ีสงผลตอทัศนคติในการนําไปใชงาน

ในดานการรับรูประโยชน การรับรูความงาย ความเช่ือมั่นและสงผลตอความตั้งใจในการใชงานเทคโนโลยี IoT และการ

รับรูอิทธิพลทางสังคมเปนตัวแปรแทรก         

 การเรียนรูในปจจัยท่ีสงผลตอทัศนคติในการใชงานและความตั้งใจใชงานเทคโนโลยี IoT (IoT) ดังกลาวจะ

สามารถนําผลท่ีไดจากการวิจัยมาเปนแนวทางเพ่ือประกอบการตัดสินใจสําหรับผูบริหารในการจัดการและปรับปรุง

แผนการดําเนินงาน เพ่ือใหพนักงานเกิดทัศนคติท่ีดีตอการใชงานและมีความตั้งใจท่ีจะใชงานเทคโนโลยี IoT ซึ่งจะสงผล

ใหองคกรสามารถบรรลุเปาหมายท่ีตั้งไว  

 

วัตถุประสงคการวิจัย 

1. เพ่ือทดสอบความรูเก่ียวกับเทคโนโลยีสงผลเชิงบวกตอทัศนคติในการใชงานเทคโนโลยี IoT 

2. เพ่ือทดสอบทัศนคติในการใชงานเทคโนโลยี IoT ดานการรับรูประโยชน การรับรูความงาย ความเช่ือมั่น 

สงผลเชิงบวกตอความตั้งใจในการใชงานเทคโนโลยี IoT 

3. เพ่ือทดสอบบทบาทความเปนตัวแปรแทรกของอิทธิพลทางสังคมท่ีมีผลตอความสัมพันธระหวางทัศนคติใน

การใชงานเทคโนโลยี IoT และความตั้งใจในการใชงานเทคโนโลยี IoT 

 

สมมติฐานการวิจัย 

1. สมมติฐานท่ี 1 ความรูเก่ียวกับเทคโนโลยี สงผลเชิงบวกตอทัศนคติในการใชงานเทคโนโลยี IoT แบงได

ดังน้ี 

สมมติฐานท่ี 1.1 ความรูเก่ียวกับเทคโนโลยี IoT สงผลตอทัศนคติในการใชงานเทคโนโลยี IoT ดานการ

รับรูประโยชน 

สมมติฐานท่ี 1.2 ความรูเก่ียวกับเทคโนโลยี IoT สงผลตอทัศนคติในการใชงานเทคโนโลยี IoT ดานการ

รับรูความงาย 

สมมติฐานท่ี 1.3 ความรูเก่ียวกับเทคโนโลยี IoT สงผลตอทัศนคติในการใชงานเทคโนโลยี IoT ดานความ

เช่ือมั่น 

2. สมมติฐานท่ี 2 ทัศนคติในการใชงานเทคโนโลยี Internet of Things สงผลเชิงบวกตอความตั้งใจใชงาน 

เทคโนโลยี Internet of Things แบงไดดังน้ี 

สมมติฐานท่ี 2.1 ทัศนคติในการใชเทคโนโลยี IoT ดานการรับรูประโยชน ดานความเช่ือมั่นเทคโนโลยี 

สงผลเชิงบวกตอความตั้งใจใชงานเทคโนโลยี IoT 

สมมติฐานท่ี 2.2 ทัศนคติในการใชเทคโนโลยี IoT ดานการรับรูความงาย สงผลเชิงบวกตอความตั้งใจใช

งานเทคโนโลยี IoT 
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สมมติฐานท่ี 2.3 ทัศนคติในการใชเทคโนโลยี IoT ดานความเช่ือมั่นเทคโนโลยี สงผลเชิงบวกตอความ

ตั้งใจใชงานเทคโนโลยี IoT 

3. สมมติฐานท่ี 3 อิทธิพลทางสังคม มีบทบาทเปนตัวแปรแทรก (Moderator) ระหวางความสัมพันธของ

ทัศนคติการใชงานเทคโนโลยี IoT และความตั้งใจใชงาน เทคโนโลยี IoT 

 

กรอบแนวคิดงานวิจัย 

รูปท่ี 1 กรอบแนวคิดงานวิจยั 

 

 

วิธีดําเนินการวิจัย  

ประชากร ไดแก หัวหนางานของบริษัทผลติช้ินสวนฮารดดิสกไดรฟ จํานวน 464 คน (ขอมูล เดือนมิถุนายน 

2561) กลุมตัวอยางท่ีใชคํานวณโดยใชสูตร Yamane ไดกลุมตัวอยางจํานวน 215 คน โดยใชวิธีการสุมอยางงาย (รอยละ 

46) 

 เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยโดยแบบสอบถามแบงเน้ือหาออกเปน 3 สวน คือ (1) ขอมูลสวนบุคคลของผูตอบ

แบบสอบถาม ไดแก เพศ อายุการทํางาน ฝายท่ีปฏิบัติงาน ระดับการศึกษา (2) แบบสอบถามความคิดเห็นเก่ียวกับปจจัยท่ีมี

ผลตอทัศนคติในการใชงานเทคโนโลยี IoT  และอิทธิพลทางสังคม (3) ความคิดเห็นและขอเสนอแนะ  

 นําแบบสอบถามตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหาโดยผูเช่ียวชาญ 3 ทาน เพ่ือ ไดคาดัชนีความสอดคลอง

ระหวางขอคําถามกับประเด็นหลักของเน้ือหาอยูระหวาง 0.67 ถึง 1.00  นําแบบสอบถามไปทดลองใชกับแตละฝายท่ีไมใช

กลุมตัวอยางจํานวน 30 คน เพ่ือตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงโครงสรางไดนํามาวิเคราะหหาคานํ้าหนักองคประกอบ 

(Factor Loading) อยูระหวาง 0.687 ถึง 0.942 ซึ่งมีคามากกวา 0.40 แสดงวาเครื่องมือท่ีใชในการเก็บขอมูลมีความ

เท่ียงตรงเชิงโครงสราง (กัลยา วาณิชยปญชา , 2549) และตรวจสอบความเช่ือมั่น โดยใชคาสัมประสิทธ์ิแอลฟา ตามวิธี

ของครอนบาค (Cronbach) ผลลัพธท่ีไดอยูระหวาง 0.736 ถึง 0.915 ซึ่งมีคามากกวา 0.70 (กัลยา วาณิชยปญชา , 2549) 

แสดงวาแบบสอบถามมีความเช่ือมั่นอยูในระดับสูง การวิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติการวิเคราะหถดถอยแบบงาย ไดแก 1)  

ความรูเก่ียวกับเทคโนโลยีสงผลเชิงบวกตอทัศนคติในการใชงานเทคโนโลยี IoT ดานการรับรูประโยชน 2) ความรูเก่ียวกับ

เทคโนโลยีสงผลเชิงบวกตอทัศนคติในการใชงานเทคโนโลยี IoT ดานการรับรูความงาย 3) ความรูเก่ียวกับเทคโนโลยีสงผล

เชิงบวกตอทัศนคติในการใชงานเทคโนโลยี IoT ดานความเช่ือมั่นในเทคโนโลยี 4) ทัศนคติในการใชงานเทคโนโลยี IoT ดาน

การรับรูประโยชน ดานการรับรูความงาย ดานความเช่ือมั่นเทคโนโลยี สงผลเชิงบวกตอความตั้งใจในการใชงานเทคโนโลยี 

อิทธิพลทาง

สังคม

H3

ความรูเกี่ยวกับ

เทคโนโลยี

ทัศนคติในการนําไปใชงาน

เทคโนโลยี IoT

ความตั้งใจในการใช

เทคโนโลยี IoT

H1.1 - ดานการรับรูประโยชน H2.1

H1.2 - ดานการรับรูความงาย H2.2

H1.3 - ดานความเชื่อมั่น H2.3
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IoT และ 5) อิทธิพลทางสังคมมีบทบาทเปนตัวแปรแทรกระหวาง ทัศนคติในการใชงานเทคโนโลยี IoT และความตั้งใจใชงาน

เทคโนโลยี IoT  

ผลการวิจัย  

1) การวิเคราะห ความรูเก่ียวกับเทคโนโลยี สงผลเชิงบวกตอทัศนคติในการใชงานเทคโนโลยี IoT ดานการรับรู

ประโยชน 

   ตารางท่ี 1 ผลการทดสอบทางทางสถิติความสัมพันธระหวาง ความรูเก่ียวกับเทคโนโลยี และทัศนคติในการใชงานเทคโนโลยี  

‘’’IoT ดานการรับรูประโยชน

 ทัศนคติในการใชงานเทคโนโลยี IoT ดานการรับรูประโยชน 

 สัมประสิทธ์ิการ

ถดถอย ( β ) 

ความคลาดเคลื่อน

มาตรฐาน 

t P-Value 

คาคงท่ี (a) -2.660 E-17 0.059 0.00 1.00 

ความรูเก่ียวกับเทคโนโลยี  0.5 0.059 8.433 .00** 

Adjusted R Square 0.247    

** P<.01, * P<.05 

จากตารางท่ี 1 พบวาความรูเก่ียวกับเทคโนโลยี  มีอิทธิพลตอทัศนคติในการใชงานเทคโนโลยี IoT ดานการรับรู

ประโยชน อยางมีนัยสําคัญท่ีระดับ 0.01 สอดคลองกับการศึกษาของ Blomsterno และคณะ (2004) ซึ่งทําการศึกษา

การรับรูประโยชนในกลุมบริษัทขามชาติ พบวา ความรูอันเกิดจากประสบการณท่ีองคกรไดรับในตลาดตางประเทศ มี

อิทธิพลโดยตรงตอการรับรูประโยชนจากประสบการณเครือขาย ซึ่งแสดงวายอมรับสมมติฐานท่ี 1.1 

2) การวิเคราะห ความรูเก่ียวกับเทคโนโลยีสงผลเชิงบวกตอทัศนคติในการใชงานเทคโนโลยี IoT ดานการรับรูความงาย 

ตารางท่ี 2 ผลการทดสอบทางทางสถิตคิวามสมัพันธระหวาง ความรูเก่ียวกับเทคโนโลยีและทัศนคติในการใชงานเทคโนโลยี 

IoT ดานการรับรูความงาย 

 ทัศนคติในการใชงานเทคโนโลยี IoT ดานการรับรูความงายในการใชงาน 

 สัมประสิทธ์ิการ

ถดถอย ( β ) 

ความคลาดเคลื่อน

มาตรฐาน 

t P-Value 

คาคงท่ี (a) -3.435 E-17 0.036 0.00 1.00 

ความรูเก่ียวกับเทคโนโลยี IoT 0.846 0.037 23.135 0.00** 

Adjusted R Square 0.714    

** P<.01, * P<.05 
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จากตารางท่ี 2 พบวาความรูเก่ียวกับเทคโนโลยี IoT มีอิทธิพลตอทัศนคติในการใชงานเทคโนโลยี IoT ดานการรับรู

ความงาย อยางมีนัยสําคัญท่ีระดับ 0.05 สอดคลองกับการศึกษาของ Venkatesh (2000) ท่ีทําการศึกษา ปจจัยท่ีมี

อิทธิพลตอการรับรูความงายในการใชงาน พบวาประสบการณและความรูทางคอมพิวเตอรท่ีเพียงพอ มีอิทธิพลโดยตรง

กับการรับรูความงายในการใชงานระบบคอมพิวเตอร  ซึ่งแสดงวายอมรับสมมติฐานท่ี 1.2 

3) วิ เคราะหความรู เก่ียวกับเทคโนโลยีสงผลเชิงบวกตอทัศนคติในการใชงานเทคโนโลยี IoT ดานความเช่ือมั่น                       

ตารางท่ี 3 ผลการทดสอบทางทางสถิติความสัมพันธระหวางความรูเก่ียวกับเทคโนโลยีและทัศนคติในการใชงานเทคโนโลยี 

IoT ดานความเช่ือมั่น 

 ทัศนคติในการใชงานเทคโนโลยี IoT ดานความเช่ือมั่น 

 สัมประสิทธ์ิการ

ถดถอย ( β ) 

ความคลาดเคลื่อน

มาตรฐาน 

t P-Value 

คาคงท่ี (a) -1.056 E-17 0.056 0.00 1.00 

ความรูเก่ียวกับเทคโนโลยี IoT 0.567 0.037 10.044 0.00** 

Adjusted R Square 0.318    

** P<.01, * P<.05 

จากตารางท่ี 3 พบวาความรูเก่ียวกับเทคโนโลยี IoT มีอิทธิพลตอทัศนคติในการใชงานเทคโนโลยี IoT ดานความเช่ือมั่น 

อยางมีนัยสําคัญท่ีระดับ 0.05 กลาวคือ เมื่อผูปฏิบัติงานมีความรูเก่ียวกับเทคโนโลยี IoT จะทําใหผูปฏิบัติงานลดความ

ผิดพลาด สรางความนาเช่ือถือของขอมูลท้ังในดานความถูกตองและโปรงใส แตในทางตรงขาม เมื่อผูปฏิบัติงานขาด

ความรูหรือมีความเขาใจเล็กนอยเก่ียวกับเทคโนโลยีจะทําใหไมสามารถทํางานกับเทคโนโลยี IoT ไดสงผลใหไมสามารถ

ดึงความสามารถของเทคโนโลยี IoT เพ่ือใหไดมาซึ่งงานท่ีตองการได ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของ Gefen (2000) ซึ่ง

กลาววา บริบทดานความคุนเคยสงผลกระทบตอความเช่ือมั่นในพาณิชยอิเล็กทรอนิกสท้ังผูขายสินคาบทอินเทอรเน็ต 

กับผูซื้อ หรือผูบริโภค ซึ่งมีผลตอความตั้งใจซื้อ ซึ่งแสดงวายอมรับสมมติฐานท่ี 1.3 

4) ทัศนคติในการใชเทคโนโลยี IoT ดานการรับรูประโยชน ดานการรับรูความงาย ดานความเช่ือมั่นเทคโนโลยี สงผล

เชิงบวกตอความตั้งใจใชงานเทคโนโลยี IoT     
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ตารางท่ี 4 คาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธระหวางตัวแปร ทัศนคติในการนําไปใชงานดานการรับรูประโยชน ดานการรับรูวาม

งาย ดานความเช่ือมั่น 

ตัวแปร APU APO AT VIF 

  

(ทัศนคติดานการรับรู

ประโยชน ) 

(ทัศนคติดานการรับรู

ความงาย) 

(ทัศนคติดานความเชื่อมั่น)  

APU - 0.709** 0.673** 2.359 

APO 0.709** - 0.664** 2.306 

AT 0.673** 0.664** - 2.096 

 

จากตารางท่ี 4 พบวา คาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธระหวางตัวแปร (Pearson’s Correlation Coefficient) ประกอบดวย 

ทัศนคติดานการรับรูประโยชน (APU)  ทัศนคติดานการรับรูความงาย(APO)  ทัศนคติดานความเช่ือมั่น (AT) ในการใช

งานเทคโนโลยี IoT มีคาอยูระหวาง 0.664 – 0.709 ซึ่งมีคาไมเกิน 0.8 ประกอบกับการพิจารณาจากคา VIF พบวา อยู

ระหวาง  2.096 – 2.359 ซึ่งไมเกิน 10 การวิเคราะหความถดถอยแบบพหุคูณ (Multiple Regression Analysis)  

พบวา ตัวแปรอิสระรวมกันพยากรณตัวแปรตามไดรอยละ 51.70 โดยพิจารณาจากคา Adjusted R Square เทากับ 

0.517 และเมื่อพิจารณาตัวแปรแตละตัว 

ตารางท่ี 5 ผลการทดสอบทางทางสถิติความสัมพันธระหวางทัศนคติในการใชงานเทคโนโลยี IoT ดานการรับรูประโยชน 

ดานการรับรูความงาย ดานความเช่ือมั่น และความตั้งใจในการใชเทคโนโลยี IoT 

ตัวแปรอิสระ 

ความต้ังใจในการใชเทคโนโลยี IoT 

t p-value สัมประสิทธิก์าร

ถดถอย (β) 

ความคลาดเคลื่อน

มาตรฐาน 

   คาคงท่ี (a) -5.262E-17 0.047 0.000 1.000 

1.ทัศนคติดานการรับรูประโยชน .387 0.073 5.310 .000** 

2.ทัศนคติดานการรับรูความงาย .108 0.072 1.494 .137 

3.ทัศนคติดานความเช่ือมั่น .311 0.069 4.520 .000** 

Adjusted R Square 0.517   

** p < .01, * p < .05 
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จากตารางท่ี 5 4.1) พบวา ทัศนคติดานการรับรูประโยชนในการใชเทคโนโลยี IoTสงผลทางบวกตอความตั้งใจในการใช

เทคโนโลยี IoT อยางมีนัยสําคัญท่ีระดับ .01 สอดคลองกับ Gao & Bai (2014) ศึกษาปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอผูบริโภคใน

การยอมรับเทคโนโลยี IoT พบวา ความตั้งใจทางพฤติกรรมในการใชงานไดรับอิทธิพลทางตรงจาก การรับรูประโยชน 

ซึ่งแสดงวายอมรับสมมติฐานท่ี 2.1 4.2) พบวา ทัศนคติการรับรูความงายในการใชเทคโนโลยี IoT ไมสงผลตอความ

ตั้งใจใชงานเทคโนโลยี ไมมีนัยสําคัญท่ีระดับ .05 ทัศนคติดานการรับรูความงายในการใชเทคโนโลยีไมมีความสัมพันธ

ตอความตั้งใจใชงานเทคโนโลยี IoT กลาวคือเทคโนโลยี IoT ไมวาจะใชงานงายหรือสะดวกเพียงใดก็ไมสงผลตอ

ความรูสึกตั้งใจท่ีจะใชงานของพนักงาน อันเน่ืองมาจากลักษณะโรงงานอุตสาหกรรมสวนใหญพนักงานตองทํางาน

ตลอดเวลา ซึ่งสงผลใหพนักงานคิดไดวาถึงจะใชเวลาทํางานลดลงก็ยังคงตองทํางานอยางอ่ืนเพ่ิมแทน ไมสอดคลองกับ 

Gao & Bai (2014) ศึกษาปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอผูบริโภคในการยอมรับเทคโนโลยี IoT พบวา ความตั้งใจทางพฤติกรรม

ในการใชงานไดรับอิทธิพลทางตรงจาก การรับรูความงายในการใชงาน ซึ่งแสดงวาไมยอมรับสมมติฐานท่ี 2.2 4.3) 

พบวา ทัศนคติดานความเช่ือมั่นในการใชเทคโนโลยี IoTสงผลทางบวกตอความตั้งใจในการใชเทคโนโลยี IoT อยางมี

นัยสําคัญท่ีระดับ .01 สอดคลองกับ Patil (2016) ทําการศึกษาการยอมรับ IoT ในกลุมลูกจางธุรกิจคาปลีกในประเทศ

อินเดีย พบวา ทัศนคติท่ีมีตอการใชงานไดรับอิทธิพลทางตรงจากความเช่ือมั่น ซึ่งแสดงวายอมรับสมมติฐานท่ี 2.3 

5) อิทธิพลทางสังคม มีบทบาทเปนตัวแปรแทรก (Moderator) ระหวางความสัมพันธของทัศนคติการใชงานเทคโนโลย ี

IoT และความตั้งใจใชงานเทคโนโลยี IoT  

 

ตารางท่ี 6 คาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธระหวางตัวแปร ทัศนคติในการนําไปใชงานเทคโนโลยี IoT  และอิทธิพลทางสังคม 

อิทธิพลทางสังคมเปนตัวแปรแทรกความสัมพันธระหวางทัศนคติในการใชเทคโนโลยี IoTและความตั้งใจใชงาน

เทคโนโลยี IoT 

ตัวแปร ATT SI ATT x SI VIF 

  

(ทัศนคติในการ

ใชเทคโนโลยี 

IoT) 

(อิทธิพลทางทาง

สังคม) 

(ทัศนคติในการใชเทคโนโลยี IoT x 

อิทธิพลทางสงัคม) 

 

ATT - - - 1.531 

SI 0.585** - - 1.583 

ATT x SI -.234** -.293** - 1.101 

 

จากตารางท่ี 6 พบวาคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธระหวางตัวแปร (Pearson’s Correlation Coefficient) ประกอบดวย 

ทัศนคติในการใชเทคโนโลยี IoT (ATT)  อิทธิพลทางสังคม(SI)  อิทธิพลทางสังคมเปนตัวแปรแทรกความสัมพันธ

ระหวางทัศนคติในการใชเทคโนโลยี IoTและความตั้งใจใชงานเทคโนโลยี IoT (ATTxSI) มีคาอยูระหวาง -.239 – 0.585 

ซึ่งมีคาไมเกิน 0.8 ประกอบกับการพิจารณาจากคา VIF พบวา อยูระหวาง  1.101 – 1.583 ซึ่งไมเกิน 10 แสดงวา
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ความสัมพันธของตัวแปรอิสระไมกอใหเกิดปญหา Multicollinearity แสดงผลการวิเคราะหความถดถอยเชิงพหุคูณ 

ความตั้งใจในการใชเทคโนโลยี IoT 

ตารางท่ี 7 ผลการทดสอบทางสถิต ิทัศนคติในการนําไปใชงานเทคโนโลยี IoT  และอิทธิพลทางสังคม อิทธิพลทางสังคม

เปนตัวแปรแทรกความสมัพันธระหวางทัศนคติในการใชเทคโนโลยี IoTและความตั้งใจใชงานเทคโนโลยี IoT 

ตัวแปรอิสระ 

ความต้ังใจในการใชเทคโนโลยี IoT 

t p-value สัมประสิทธิก์ารถดถอย (β) ความคลาดเคลื่อน

มาตรฐาน 

   คาคงท่ี (a) .043 0.045 0.9470 0.345 

1.ทัศนคติในการใชเทคโนโลยี IoT (ATT) .467 0.052 9.037 .000** 

2.อิทธิพลทางสังคม (SI) .381 0.053 7.238 .000** 

3.ATT x SI -.073 0.029 -2.489 .014* 

Adjusted R Square 0.626   

** p < .01, * p < .0 

 

จากตารางท่ี 7 พบวา ตัวแปรอิสระรวมกันพยากรณตัวแปรตามไดรอยละ 62.60 และเมื่อพิจารณาตัวแปรแตละตัว

พบวา ทัศนคติในการใชเทคโนโลยี IoTสงผลทางบวกตอความตั้งใจในการใชเทคโนโลยี IoT อยางมีนัยสําคัญท่ีระดับ 

.01 สอดคลองกับ Pinho & Soares (2011) ศึกษาการยอมรับการใชงานเครือขายสังคมออนไลนพบวา ทัศนคติท่ีมีตอ

เครือขายสังคมออนไลน สงผลในทางบวกตอความตั้งใจท่ีจะใชงานเครือขายสังคมออนไลน อิทธิพลทางสังคมสงผล

ทางบวกตอความตั้งใจใชงานเทคโนโลยี มีนัยสําคัญท่ีระดับ .01 สอดคลองกับ Malhotra & Galletta (1999) ทําการ

วิจัยโดยใชทฤษฎีของ Kelman ภายใตบริบทการดําเนินงานขององคกรและการยอมรับความรวมมือทางดานเทคโนโลยี

สื่อสาร พบวา อิทธิพลทางสังคมมีบทบาทสําคัญในพฤติกรรมการใชงานในการใชขอมูลใหม อิทธิพลทางสังคมซึ่งเปนตัว

แปรแทรกระหวางทัศนคติในการใชงานเทคโนโลยี IoT และความตั้งใจในการใชงานเทคโนโลยี IoT สงผลทางลบตอ

ความตั้งใจใชงานเทคโนโลยี IoT มีนัยสําคัญท่ีระดับ .05 สอดคลองกับ Kelman (1958) ไดศึกษาอิทธิพลทางสังคมวา 

อิทธิพลทางสังคมหรืออิทธิพลของสิ่งท่ี กอใหเกิดการยอมรับน้ัน มีพลังผลักดันใหบุคคลยอมกระทําตามมากหรือนอย

ข้ึนอยูกับจํานวนหรือความรุนแรงจากประโยชนและโทษ สรุปโดยรวมหมายถึง เมื่อพนักงานรับรูถึงความสะดวก ความ

ถูกตอง เกิดการเพ่ิมศักยภาพในการทํางาน โดยสามารถปองกันความผิดพลาดและสรางความนาเช่ือถือไดน้ัน ทําให

พนักงานตองการท่ีจะใชงานเทคโนโลยี IoT อีกท้ัง เมื่อพนักงานรับรูวาลูกคา คูแขง ใชเทคโนโลยี IoT อีกท้ังการ

ตระหนักรูจากสื่อภายนอกวาเทคโนโลยีน้ีจะพัฒนาศักยภาพใหโดดเดนได ทําใหพนักงานตองการท่ีจะใชงานเทคโนโลยี 

IoT ถึงกระน้ันเมื่อพนักงานตองใชงานเทคโนโลยี IoT เพ่ือตอบสนองความตองการของลูกคาหรือการเพ่ิมศักยภาพ 

ประสิทธิภาพ ใหเทียบเทา หรือ ดีกวาคูแขง สงผลใหเกิดความวิตกกังวลตอการใชเทคโนโลยี IoT แตไมสงผลใหไม

ตองการใชงาน ดังน้ันจึงยอมรับสมมติฐานท่ี 3  
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สรุปผลการวิจัย 

ผลการวิจัยพบวา ความรูเก่ียวกับเทคโนโลยี IoT สงผลทางบวกตอทัศนคติในการใชเทคโนโลยี IoT ซึ่ง

อภิปรายผลไดดังน้ี สมมติฐานท่ี 1.1 : ความรูเก่ียวกับเทคโนโลยี สงผลเชิงบวกตอทัศนคติดานการรับรูประโยชนในการ

ใชงานเทคโนโลยี IoT ผลจากการวิเคราะหคาสถิติ พบวา ปจจัยความรูเก่ียวกับเทคโนโลยี สงผล ในทางบวกอยางมีนัย

ยะสําคัญ ตอทัศนคติดานการรับรูประโยชนในการใชเทคโนโลยี IoT กลาวคือ เมื่อผูปฏิบัติงานมีความรูเก่ียวกับ

เทคโนโลยี IoT มาก จะทําใหทัศนคติดานการรับรูประโยชนในการใชเทคโนโลยี IoTมาก และถามีความรูเก่ียวกับ

เทคโนโลยี IoT นอย จะทําใหทัศนคติดานการรับรูประโยชนในการใชเทคโนโลยี IoT นอยลง  การมีประสบการณ 

ความรู ความเขาใจ เก่ียวกับเทคโนโลยี ยอมสงผลใหผูใชงานเห็นวา เทคโนโลยีน้ัน จะกอใหเกิดประโชนอันใดเมื่อ

นํามาใชงาน เชน กอใหเกิดความรวดเร็วในการทํางาน ความถูกตองของขอมูล เปนตน สอดคลองกับการศึกษาของ 

Irani (2000) ท่ีพบวา ผูท่ีเคยมีประสบการณมากอนเก่ียวกับเทคโนโลยีการสื่อสารทางอินเทอรเน็ตมีการรับรูประโยชน

ของเทคโนโลยีเหลาน้ีมากท่ีสุด และ การศึกษาของ จิรวัฒน วงศธงชัย (2555) ท่ีพบวา ประสบการณในอดีตสงผล

ทางบวกตอการยอมรับเทคโนโลยีบารโคดสองมิติ และ Blomstermo, Eriksson, Lindstrand and Sharma (2004) 

ท่ีพบวา ความรูอันเกิดจากประสบการณในตลาดตางประเทศขององคกร สงผลโดยตรงตอการรับรูประโยชนจาก

ประสบการณเครือขาย สมมติฐานท่ี 1.2 : ความรูเก่ียวกับเทคโนโลยี สงผลเชิงบวกตอทัศนคติดานการรับรูความงายใน

การใชงานเทคโนโลยี IoT ผลจากการวิเคราะหคาสถิติ พบวา ปจจัยความรูเก่ียวกับเทคโนโลยี สงผล ในทางบวกอยาง

มีนัยยะสําคัญ ตอทัศนคติดานการรับรูความงายในการใชเทคโนโลยี IoT กลาวคือ เมื่อผูปฏิบัติงานมีความรูเก่ียวกับ

เทคโนโลยี IoT จะทําใหผูปฏิบัติงานเขาใจวา เทคโนโลยีสามารถใชงานไดงาย มคีวามสะดวกรวดเร็วในการใชงาน อีก

ท้ังยังสามารถถายทอดการใชงานใหแกเพ่ือนรวมงานไดความรูทางเทคโนโลยี และและประสบการณในการใชงาน 

สงผลใหผูใชงานมีทักษะในการใชงานเทคโนโลยี เมื่อตองมีการเรียนรูเทคโนโลยีใหม จะสงผลใหผูใชเกิดความมั่นใจใน

การเรียนรู ปราศจากความกังวล ทําใหคิดวาเทคโนโลยีน้ันเปนเรื่องไมยากท่ีจะเรียนรู ทําใหรูสึกถึงความงายในการใช

งานเทคโนโลยีน้ัน สอดคลองกับการศึกษาของ Venkatesh (2000) ท่ี พบวาประสบการณและความรูทางคอมพิวเตอร

ท่ีเพียงพอ มีอิทธิพลโดยตรงกับการรับรูความงายในการใชงานระบบคอมพิวเตอร และ การศึกษาของ Hachbartha, 

Groverb & Yi (2003) ท่ีพบวา ประสบการณในการใชระบบมีอิทธิพลทางบวกโดยตรงอยางมีนัยยะสําคัญ ตอการรับรู

ความงายในการใชงานของระบบ สมมติฐานท่ี 1.3 ความรูเก่ียวกับเทคโนโลยี สงผลเชิงบวกตอทัศนคติดานความเช่ือมั่น

ในเทคโนโลยี IoT ผลจากการวิเคราะหคาสถิติ พบวา ปจจัยความรูเก่ียวกับเทคโนโลยี สงผล ทางบวกอยางมีนัยยะ

สําคัญตอทัศนคติดานความเช่ือมั่นในการใชเทคโนโลยี IoT กลาวคือ เมื่อผูปฏิบัติงานมีความรูเก่ียวกับเทคโนโลยี IoT 

จะทําใหผูปฏิบัติเช่ือมั่นวา จะสามารถลดความผิดพลาดในการทํางาน สรางความนาเช่ือถือของขอมูลท้ังในดานความ

ถูกตองและโปรงใส แตในทางตรงขาม เมื่อผูปฏิบัติงานขาดความรูหรือมีความเขาใจเล็กนอยเก่ียวกับเทคโนโลยีจะทําให

ไมสามารถทํางานกับเทคโนโลยี IoT ไดสงผลใหไมสามารถดึงความสามารถของเทคโนโลยี IoT เพ่ือใหไดมาซึ่งงานท่ี

ตองการได  ความรูความเขาใจในเทคโนโลยี เกิดจากการไดรับรูถึงเทคโนโลยี การไดทดลองใชงานและประสบการณท่ี

ไดรับกอนหนา กอใหเกิดความคุนเคย ซึ่งสงผลใหผูใชงานเกิดความเช่ือมั่นวาเทคโนโลยีน้ันจะมีความปลอดภัย สามารถ

เช่ือถือได ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของ Gefen (2000) ซึ่งกลาววา บริบทดานความคุนเคยสงผลกระทบตอความ

เช่ือมั่นในพาณิชยอิเล็กทรอนิกสท้ังผูขายสินคาบทอินเทอรเน็ต กับผูซื้อ หรือผูบริโภค และการศึกษาของ Dutton and 

Shepherd (2006) ท่ีพบวา ความเช่ือมั่นในอินเตอรเน็ต หรือ ความเช่ือมั่นทางไซเบอร (Cybertrust) ไดรับอิทธิพล

จาก ประสบการณในการใชงานอินเตอรเน็ตในหลากหลายดาน 
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             ทัศนคติในการใชเทคโนโลยี IoT   ผลการวิจัยพบวา ทัศนคติในการใชเทคโนโลยี IoT สงผลทางบวกตอ

ความตั้งใจใชเทคโนโลยี IoT ซึ่งอภิปรายผลไดดังน้ี สมมติฐานท่ี 2.1 ทัศนคติดานการรับรูประโยชนในการใชงาน

เทคโนโลยี IoT สงผลเชิงบวกตอความตั้งใจใชงาน เทคโนโลยี IoT ผลจากการวิเคราะหคาสถิติ พบวา ทัศนคติดานการ

รับรูประโยชนในการใชเทคโนโลยี IoT สงผล ทางบวกอยางมีนัยยะสําคัญตอความตั้งใจใชเทคโนโลยี IoT กลาวคือ เมื่อ

พนักงานเกิดทัศนคติท่ีดีรับรูไดวาทํางานสะดวก รวดเร็ว ในการใชเทคโนโลยี IoT ทําใหพนักงานเกิดความตองการใช

งานเทคโนโลยี IoT สูง ในทางตรงกันขาม เมื่อพนักงานเกิดทัศนคติท่ีไมดี ไมเขาใจถึงผลท่ีไดจากการใชเทคโนโลยี IoT 

ทําใหพนักงานเกิดความตองการใชงานเทคโนโลยี IoT นอย  การรับรูวาเทคโนโลยีท่ีนําเขามาใชงาน กอใหเกิดประ

โชยน เชน ชวยใหการทํางานมีความ สะดวก รวดเร็ว ถูกตอง ชวยเพ่ิมศักยภาพในการทํางาน ยอมทําใหพนักงานเกิด

ความตองการในการใชงานเทคโนโลยี สอดคลองกับการศึกษาของ Gao & Bai (2014) ท่ีพบวา ความตั้งใจทาง

พฤติกรรมในการใชงานระบบการจายเงินคาผานทางอัตโนมัติ ซึ่งเปนตัวแทนสําหรับแอพพลิเคช่ันในบริบทของ IoT 

ไดรับอิทธิพลทางตรงจาก การรับรูประโยชนในการใชงานเทคโนโลยี และการศึกษาของ Mital, Chang, Choudhary, 

Papa and Pani (2017) ท่ีพบวา การรับรูประโยชนในการใชงาน มีอิทธิพลตอความตั้งใจทางพฤติกรรมในการใชงาน

อุปกรณในบริบทของ IoT สมมติฐานท่ี 2.2 ทัศนคติดานการรับรูความงายในการใชงานเทคโนโลยี IoT สงผล ทางบวก

อยางมีนัยยะสําคัญตอความตั้งใจใชงาน เทคโนโลยี IoT ผลจากการวิเคราะหคาสถิติ พบวา ทัศนคติดานการรับรูความ

งายในการใชเทคโนโลยี IoT ไมสงผล อยางมีนัยยะสําคัญตอความตั้งใจใชเทคโนโลยี IoT หมายถึงวาเทคโนโลยี IoT ไม

วาจะใชงานงายหรือสะดวกเพียงใดก็ไมสงผลตอความรูสึกตั้งใจท่ีจะใชงานของพนักงาน  ซึ่งไมสอดคลองกับการศึกษา

ของ Gao & Bai (2014) ท่ีพบวา ความตั้งใจทางพฤติกรรมในการใชงานเทคโนโลยี IoTไดรับอิทธิพลทางตรงจาก การ

รับรูความงายในการใชงาน แมเทคโนโลยี IoT สามารถใชงานไดงายและสะดวก แตจากลักษณะภายในโรงงาน

อุตสาหกรรม พนักงานจําเปนตองใชงานเทคโนโลยีท่ีนํามาใช ไมวาเทคโนโลยีน้ันจะใชงานไดงายหรือยากเพียงใด ก็

จําเปนตองเรียนรูและใชงานใหได ซึ่งสงผลใหพนักงานคิดวา ไมวาจะยากหรืองาย ก็จําเปนจะตองใชงานเทคโนโลยีน้ันๆ 

ใหได ปจจัยน้ีจึงไมสงผลตอความตั้งใจใชงานเทคโนโลยี IoT  สมมติฐานท่ี 2.3 ทัศนคติดานความเช่ือมั่นในเทคโนโลยี 

Internet of Things สงผลเชิงบวกตอความตั้งใจใชงานเทคโนโลยี  Internet of Things ผลจากการวิเคราะหคาสถิติ 

พบวา ทัศนคติดานความเช่ือมั่นในการใชเทคโนโลยี IoT สงผล ทางบวกอยางมีนัยยะสําคัญตอความตั้งใจใชเทคโนโลยี 

IoT หมายถึงเมื่อพนักงานเกิดทัศนคติท่ีดีรับรูไดวาการใชเทคโนโลยี IoT สามารถลดความผิดพลาด มีความโปรงใส 

เช่ือถือได ทําใหพนักงานเกิดความตองการใชงานเทคโนโลยี IoT สูง ในทางตรงกันขาม เมื่อพนักงานเกิดทัศนคติท่ีไมดี 

ไมมั่นใจในความปลอดภัยในการใชเทคโนโลยี IoT ทําใหพนักงานเกิดความตองการใชงานเทคโนโลยี IoT นอย  การ

รับรูวาเทคโนโลยีท่ีนํามาใชงานสามารถปองกันความผิดพลาดในการทํางาน มีความปลอดภัยของขอมูล มีความโปรงใส 

และเช่ือถือได กอใหเกิดความไววางใจท่ีจะใชงาน ซึ่งนําไปสูความเช่ือมั่นในเทคโนโลยีน้ัน เมื่อเกิดความเช่ือมั่นแลว 

ผูปฏิบัติงานยอมมีความตองการท่ีจะนําเทคโนโลยีน้ันเขามาใชงาน สอดคลองกับงานวิจัยของ ภัสสราณัฐ รวยธนา

สมบัติ (2558) ท่ีพบวา ความเช่ือมั่นไววางใจ เปนปจจัยท่ีมีผลตอความตั้งใจซื้อสินคาผานอินเทอรเน็ต และการศึกษา

ของ กานตสุทธิ ศิริทรัพย (2559) ท่ีพบวา ความเช่ือมั่นในรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส สงผลตอความตั้งใจท่ีจะใชบริการ

พรอมเพย    
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การรับรูอิทธิพลทางสังคม ผลการวิจัยพบวา การรับรูอิทธิพลทางสังคม มีบทบาทเปนตัวแปรแทรก 

(Moderator) ระหวางความสัมพันธของทัศนคติการใชงานเทคโนโลยี IoT และความตั้งใจใชงาน เทคโนโลยี IoT ซึ่ง

อภิปรายผลไดดังน้ี สมมติฐานท่ี 3 การรับรูอิทธิพลทางสังคม มีบทบาทเปนตัวแปรแทรก (Moderator) ระหวาง

ความสัมพันธของทัศนคติการใชงานเทคโนโลยี IoT และความตั้งใจใชงาน เทคโนโลยี IoT          5.2.3.1 ทัศนคติใน

การใชเทคโนโลยี IoT สงผลทางบวกตอความตั้งใจใชเทคโนโลยี IoT อยางมีนัยสําคัญท่ีระดับ .01 หมายถึง เมื่อ

พนักงานเกิดทัศนคติท่ีดีรับรูไดวาทํางานสะดวก รวดเร็ว ถูกตองตอการใชเทคโนโลยี IoT ทําใหพนักงานเกิดความ

ตองการใชงานเทคโนโลยี IoT สูง ในทางตรงกันขาม เมื่อพนักงานเกิดทัศนคติท่ีไมดี ไมเขาใจ รูสึกไมปลอดภัย 

เทคโนโลยี IoT ทําใหพนักงานเกิดความตองการใชงานเทคโนโลยี IoT นอยสอดคลองกับ Pinho & Soares (2011) 

ศึกษาการยอมรับการใชงานเครือขายสังคมออนไลนพบวา ทัศนคติท่ีมีตอเครือขายสังคมออนไลน สงผลในทางบวกตอ

ความตั้งใจท่ีจะใชงานเครือขายสังคมออนไลน  

อิทธิพลทางสังคม สงผลทางบวกตอความตั้งใจใชเทคโนโลยี IoT อยางมีนัยสําคัญท่ีระดับ .01 หมายถึง ความ

ตองการของลูกคา ความสามารถในการแขงขันของคูแขง การสนับสนุนเทคโนโลยีจากหนวยงานรัฐ ทําใหพนักงานเกิด

ความตองการหรือตั้งใจใชงานเทคโนโลยี IoT มากข้ึน สอดคลองกับ Malhotra & Galletta (1999) ทําการวิจัยโดยใช

ทฤษฎีของ Kelman ภายใตบริบทการดําเนินงานขององคกรและการยอมรับความรวมมือทางดานเทคโนโลยีสื่อสาร 

พบวา อิทธิพลทางสังคมมีบทบาทสําคัญในพฤติกรรมการใชงานในการใชขอมูลใหม  

        อิทธิพลทางสังคมท่ีเปนตัวแปรกํากับ สงผลทางลบระหวางทัศนคติในการใชเทคโนโลยี IoT และ ความตั้งใจใช

เทคโนโลยี IoT อยางมีนัยสําคัญท่ีระดับ .05 หมายถึง เมื่อมีความตองการของลูกคา ความสามารถของคูแขง การ

สนับสนุนจากหนวยงานรัฐ เขามาแทรกในภาวะทํางานปกติทําใหความตองการหรือความตั้งใจใชงานเทคโนโลยีลดลง 

สอดคลองกับ Kelman (1958) ไดศึกษาอิทธิพลทางสังคมวา อิทธิพลทางสังคมหรืออิทธิพลของสิง่ท่ี กอใหเกิดการ

ยอมรับน้ัน มีพลังผลักดันใหบุคคลยอมกระทําตามมากหรือนอยข้ึนอยูกับจํานวนหรือความรุนแรงจากประโยชนและ

โทษ  

   สรุปโดยรวมหมายถึง เมื่อพนักงานรับรูถึงความสะดวก ความถูกตอง เกิดการเพ่ิมศักยภาพในการทํางาน โดย

สามารถปองกันความผิดพลาดและสรางความนาเช่ือถือไดน้ัน ทําใหพนักงานตองการท่ีจะใชงานเทคโนโลย ี IoT อีกท้ัง 

เมื่อพนักงานรับรูวาลูกคา คูแขง ใชเทคโนโลย ีIoT อีกท้ังการตระหนักรูจากสื่อภายนอกวาเทคโนโลยน้ีีจะพัฒนาศักยภาพ

ใหโดดเดนได ทําใหพนักงานตองการท่ีจะใชงานเทคโนโลยี IoT ถึงกระน้ันเมื่อพนักงานตองใชงานเทคโนโลยี IoT เพ่ือ

ตอบสนองความตองการของลูกคาหรือการเพ่ิมศักยภาพ ประสิทธิภาพ ใหเทียบเทา หรือ ดีกวาคูแขง สงผลใหเกิดความ

วิตกกังวลตอการใชเทคโนโลยี IoT แตไมสงผลใหไมตองการใชงาน  

ขอเสนอแนะ 

ขอเสนอแนะสําหรับงานวิจัยในอนาคต  

1.งานวิจัยน้ีเนนการวิจัยเชิงปริมาณเปนหลัก จึงควรทํางานวิจัยเชิงคุณภาพเพ่ือศึกษาถึงปจจัยท้ังหมดโดย

ละเอียด ปริมาณเพ่ือศึกษาถึงปจจัยท่ีสงผลตอทัศนคติในการนําไปใชงานและความตั้งใจในการใชงานเทคโนโลยี IoT ซึ่ง

จะทําใหไดขอมูลท่ีเปนจริงในสถานการณปจจุบัน เพ่ือผลการวิจัยท่ีมีคุณภาพมากข้ึน โดยละเอียด โดยเฉพาะปจจัยท่ีได

จากการทบทวนวรรณกรรม แตผลท่ีไดจากการวิจัยระบุวาไมมีผลตอความตั้งใจใชงานเทคโนโลยี IoT เชน ทัศนคติดาน

ความงายในการใชงาน  
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  2.เน่ืองจากแบบจําลองท่ีไดจากผลการวิจัยพบวา ปจจัยตางๆ ท่ีไดจากผลการวิจัยท้ัง สามารถอธิบายความตั้งใจ

ใชงานเทคโนโลยี IoT ไดเพียง 62.60% ซึ่งแสดงวาอาจมีปจจัยอ่ืนท่ีทางผูวิจัยอาจยังมิไดคํานึงถึง ดังน้ันจึงควรมีการศึกษา

ถึงปจจัยอ่ืนๆ เพ่ิมเติมในการวิจัยในอนาคต  

3.เน่ืองจากงานวิจัยน้ี เปนการวิจัยเทคโนโลยี IoT ท่ีเปนภาพกวาง จึงควรเจาะจง ประเภทของ IoT เพ่ิมเติม 

เชน เทคโนโลยี IoT สําหรับระบบการผลิต เทคโนโลยี IoT สําหรับระบบโลจิสติก  หรือเทคโนโลยี IoT สําหรับระบบ

ควบคุมคุณภาพ  
  

เอกสารอางอิง 

กัลยา วานิชยบัญชา. (2549). การใช SPSS for Windows ในการวิเคราะหขอมลู. พิมพครั้งท่ี 9. กรุงเทพฯ : ภาควิชา

สถิติ คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี, จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย.  

บุญใจ ศรีสถิตยนรากูร. ระเบียบวิธีการวิจัย : แนวทางปฏิบัตสิูความสําเรจ็. พิมพครั้งท่ี2.กรุงเทพฯ : ยูแอนดไอ 

อินเตอร มีเดีย, 2553.  

มาโนช เวชพันธ, นาวาอาการศเอก. (2532). เอกสารวิจัยสวนบุคคลเรื่องการมีสวนรวมทางการเมืองของขาราชการ

ประจํา: ศึกษาเปรียบเทียบขาราชการพลเรือนทหารและตาํรวจ. ม.ป.ท.  

สรชัย พิศาลบุตร. การสรางและประมวลผลขอมูลจากแบบสอบถาม. กรุงเทพฯ: วิทยพัฒน, 2550.  

อักษร สวัสดี. (2542). ความรูความเขาใจ และความตระหนักในการอนุรักษสิ่งแวดลอมของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา

ตอนปลาย : กรณีศึกษาในเขตบางกะป กรุงเทพมหานคร. ภาคนิพนธปริญญา พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต 

(พัฒนาสังคม), สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร.  

Blomstermo, A., Erikssona, K. Lindstrandb, A., & Sharmab, D.D. (2004). The perceived usefulness of 

network experiential knowledge in the internationalizing firm. Journal of International 

Management, 10(3), 355-373.  

Chen, S. C., & Li, S. H. (2010). Consumer adoption of e-service: Integrating technology readiness with 

the theory of planned behavior. African Journal of Business Management, 4(16), 3556-3563.  

Chen, L-d. (2008). A model of consumer acceptance of mobile payment. Int. J. Mobile. 

Communications, Vol. 6, No. 1, 32–52.  

Cho, J. (2004). Likelihood to abort an online transaction: influences from cognitive evaluations, 

attitudes, and behavioral variables. Information & Management, Vol. 41 No. 7, 827-838.  

Dutton W.H. & Shepherd A. (2006). Trust in the Internet as experience technology. Journal of 

Information, Communication & Society, 9(4), 433-451.  

Elliott, K. M., Mark C. H., & Juan, M. (2013). Consumers’ Intention to Use SelfScanning Technology: 

The Role of Technology Readiness and Perceptions Toward Self-Service Technology. 

Academy of Marketing Studies Journal, 17(1), 129-143.  

Gao, L.L. & Bai, X.S. (2014). A Unified Perspective on the Factors Influencing Consumer Acceptance 

of Internet of Things Technology. Asia Pacific Journal of Marketing and Logistics, 26, 211-231.   

ภาคบรรยาย 

83 

 



 
 

การประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาลัยนครราชสีมา ครั้งที่ 6 ประจําป พ.ศ.2562   “สังคมผูสูงวัย: โอกาสและความทาทายของอุดมศึกษา” 

 

Ha, S., & Stoel, L. (2009). Consumer E-shopping acceptance: antecedents in a technology 

acceptance model. J. Bus. Res., 62 (5), 565–571.  

Hackbartha, G., Groverb, V., & Yi, M.Y. (2003). Computer playfulness and anxiety: positive and 

negative mediators of the system experience effect on perceived ease of use, Information & 

Management, 40(3), 221-232.  

Kaushik, A., & Rahman, Z. (2015). An alternative model of self-service retail technology adoption. 

Journal of Services Marketing, vol. 29, no. 5, 406-420.  

Kelman, H. C. (1958). Compliance, identification, and internalization: three processes of attitude 

change. The Journal of Conflict Resolution 2(1), 51-60.   

Irani, T. (2000). Prior Experience, Perceived Usefulness and the Web: Factors Influencing Agricultural 

Audiences’ Adoption of Internet Communication Tools. Journal of Applied Communications, 

vol. 84(2), 49-63.  

Malhotra, Y., & Galletta, F. D. (1999). Extending the technology acceptance model to account for 

social influence: Theoretical bases and empirical validation. Proceedings of the 32nd Annual 

Hawaii International Conference on System Sciences, Vol. 1. IEEE Computer Society, 

Washington, DC, USA, 1006.  

Markus, M. L. (1983). Power, Politics, and MIS Implementation. Communications of the ACM, 26(6), 

430-444.  

Mital, M., Chang, V., Choudhary, P., Papa, A. & Pani, A. (2017). Adoption of Internet of Things in India: 

A test of competing models using a structured equation modeling approach. Technological 

Forecasting and Social Change. 136, 339-346 

Pinho, J.C.M.R., & Soares, A.M. (2011). Examining the technology acceptance model in the adoption 

of social networks. J. Res. Interact. Mark. 5 (2/3), 116–129. 

Patil, K. (2016). Retail adoption of Internet of Things: Applying TAM model. 2016 International 

Conference on Computing, Analytics and Security Trends (CAST), Pune, 404-409.  

Yamane, T. (1970). Statistics : An Introductory Analysis. 2d ed. Tokyo : John Weatherhill, Inc.  

.  

 

ภาคบรรยาย 

84 

 


	ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีส่งผลต่อทัศนคติในการนำไปใช้งานและความตั้งใจในการใช้งานเทคโนโลยี Internet of Things โดยมีอิทธิพลทางสังคมเป็นปัจจัยแทรก Knowledge of technology affects the attitude of use and intention of using the Internet of Things technology...
	อภิรัฐ ฉัตรกาล0F  , จันทนา แสนสุข1F
	บทคัดย่อ

