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บทคัดยอ 
 

งานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงคหลกัเพือ่ศึกษาปจจัยทีม่ีอิทธิพลตอการรบันวัตกรรมระบบการขาย

หนารานเพื่อผูมีความบกพรองทางการไดยินและคนหูหนวก อันไดแก ทัศนคติ การอํานวยความ

สะดวก ความคาดหมายทางสังคม ความคาดหมายในประสทิธิภาพ ความคาดหมายในความพยายาม 

ความวิตกกังวลดานเทคโนโลยี และการออกแบบสวนตอประสานงานกบัผูใช โดยใชแบบสอบถามใน

รูปแบบปกติและภาษามือเปนเครื่องมือในการรวบรวมขอมลูจากกลุมตัวอยางจํานวนทีเ่ปนผูมีความ

บกพรองทางการไดยินจํานวน 301 คน ในกรุงเทพมหานครดวยวิธีการแนะนําผูตอบตอ ๆ ไป สถิติที่

ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คาความถ่ี รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการการ

ถดถอยเชิงเสนตรงแบบพหุคูณที่ระดับนัยสําคัญ .05 

ผลการศึกษาพบวากลุมตัวอยางสวนใหญเพศชาย มีอายุระหวาง 30 – 39 ป สถานภาพโสด 

ระดับการศึกษาตํ่ากวาปรญิญาตรี กลุมใหญที่สุดมีรายไดสวนตัวเฉลี่ยตอเดือนนอยกวา 10,000 บาท 

มีความสนใจใหนําระบบขายหนารานไปประยุกตใชในรานกาแฟ ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา

ทัศนคติ ความคาดหมายในประสทิธิภาพ ความคาดหมายในความพยายาม ความคาดหมายทางสงัคม

และการออกแบบสวนตอประสานงานกับผูใช มีอิทธิพลในเชิงบวกตอความต้ังใจมพีฤติกรรมในการรบั

ระบบการขายหนารานตามลําดับความสําคัญจากมากไปนอย และรวมกันอธิบายความแปรปรวนของ

การรบัระบบไดรอยละ 74.3 

 

คําสําคัญ: การรับ, ระบบขายหนาราน, ผูบกพรองทางการไดยิน, ทฤษฎีรวมการรบัและใชเทคโนโลยี 

 

 

 

 

 



Borisut, K. M.B.A., March 2018, Graduate School, Bangkok University. 

Adoption of POS Innovation for Hearing Loss and Deaf (102 pp.) 

Advisor: Asst.Prof.Saranyapong Thiangtam, Ph.D. 

 

ABSTRACT 
 

This research mainly aimed to study factors influencing the adopting of the 

point of sale (POS) system for hearing loss and deaf which were social expectancy, 

performance expectancy, facilitating conditions, effort expectancy, technology anxiety, 

user interface design and attitude. The written and sign language questionnaires were 

used as the instruments for collecting data from_301 people with hearing loss or deaf 

in Bangkok by applying snowball sampling method. Statistics used inanalyzing data 

were frequency, percentage, mean, standard deviation and linear multiple regression 

with .05 significance level.  
The results indicate that the majority of the sample group ismale, aged 30 – 

39 years, single, undergraduate with monthly personal income of less than 10,000 

baht. The sample is interested in applying point of sale systems for coffee shop. 

The hypothesis testing resultsreveal that attitude, performance expectancy, effort 

expectancy, social expectancy, and user interface design significantly influence the 

adoption of point of sale for deaf and hearing loss and deaf respectively from most 

to least, and mutually explain 74.3% of the variance of the adoption.       
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กิตติกรรมประกาศ 
 

การคนควาอิสระในครั้งน้ีสามารถสําเร็จลลุวงไปไดดวยดีน้ัน เกิดข้ึนไดจากความกรุณาของ

ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศรัณยพงศ เที่ยงธรรม อาจารยที่ปรกึษาการคนควาอิสระที่ไดความรูและการ

แนะนําทางการศึกษาวิจัย ตลอดจนการตรวจแกไขขอบกพรองในการวิจัยซึง่เปนประโยชนในการวิจัย 

จนงานวิจัยครัง้น้ีมีความสมบรูณครบถวนสําเร็จไปไดดวยดี รวมถึงอาจารยทานอื่น ๆ ที่ไดถายทอด

วิชาความรูจนผูจัยสามารถนําความรูเหลาน้ันมาประยุกตใชใหเกิดประโยชนได 

อน่ึงขอขอบพระคุณ คุณกองเกียรติ สริิกาญจนาวัฒน, คุณอรนุช สิมศิรวิงษ, คุณอานนท  

อเนกธนทรัพย และเพื่อนผูบกพรองทางการไดยิน สมาคมคนหูหนวกแหงประเทศไทย ตลอดจนมลูนิธิ

สากลเพื่อคนพกิารแหงประเทศไทย ที่ชวยเหลือทัง้การติดตอประสานงานกับหนวยงานตาง ๆ การแปล 

ภาษามือ การชวยทําแบบสํารวจ และสงตอแบบสํารวจจนงานวิจัยในครั้งน้ีสามารถสําเรจ็ลุลวงไปไดดวยดี 

สุดทายน้ีขอขอบพระคุณครอบครัวและบิดามารดา ไดแก คุณอนันต - อัจฉรา บรสิุทธ์ิ ที่คอยใหกําลงัใจ

และเปนแรงผลักดันใหมีความเมตตา นําความรู ความสามารถมาชวยสรางสรรคสังคม ขอขอบคุณเพือ่น

นักศึกษาผูมสีวนชวยเหลือผลักดันใหผูวิจัยเกิดความพยายามรวมถึงใหกําลงัใจอยูเบื้องหลังในการศึกษา

ตลอดหลักสูตรน้ี และที่ลมืไปไมไดขอขอบคุณนองสาวคนเดียวของผูวิจัย นางสาวณัฐกาญจน บริสทุธ์ิ ที่ไม

สามารถชวยเหลือตนเองไดทัง้การเคลือ่นไหว และการออกเสียงจากการปวยต้ังแตสมัยแรกเกิด ซึง่ทําให

ผูวิจัยมีความมุงมั่นในการทํางานวิจัยช้ินน้ีข้ึน ผูวิจัยขอกราบขอบพระคุณเปนอยางสงูมาไว ณ โอกาสน้ี 
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บทท่ี 1 

บทนํา 

 

1.1 ความเปนมาและความสําคญัของปญหา 

ผูบกพรองทางการไดยินมีวิธีการสื่อสารที่แตกตางกันออกไปโดยวิธีการสื่อสารทีพ่วกเขาใช

ลวนมีความหลากหลายข้ึนอยูกบัที่มาของกลุมคน วิสัยทัศน พื้นเพ องคการ ชุมชน รวมถึงการศึกษา

ของพวกเขาผูบกพรองทางการไดยินมีการคิดคนดานภาษาอยางงายเพือ่ใชในการสือ่สารกับคนรอบ

ขางเรียกวา “ภาษามือ” ซึ่งภาษามือเองก็มเีอกลักษณ มาตรฐานตางกันออกไปตามบรบิทชุมชนของ

ผูใชงาน (American associate of the Deaf-Blind, 2009) 

ความเมตตา คือ ภาษาที่คนหูหนวกไดยิน และคนตาบอดมองเห็น (Mencken, 1942) น่ีคือ

บริบทที่มารคไดกลาวไวใหคนทั่วโลกไดเขาใจถึงความรูสึกของผูบกพรองทางการไดยินและการมองเห็น 

อันทําใหเกิดการต่ืนตัวในการหาหนทางในการชวยเหลือผูบกพรองกลุมน้ีมากย่ิงข้ึน สําหรับในสื่อ 

ตางประเทศตลอดจนในประเทศไทยมกีารรายงานอยางตอเน่ืองเกี่ยวกบัปญหาทางดานการสื่อสาร 

และการขาดแคลนลามที่มีคุณภาพในการสื่อสารภาษามือระหวางผูบกพรองทางการไดยินกับคนทั่วไป 

ตัวอยางเชน ในรัฐมิชิแกน ประเทศสหรัฐอเมรกิามีการรายงานขาวเกี่ยวกับปญหาการสื่อสารของผู

บกพรองทางการไดยินและสภาวะการขาดแคลนลามหรือนักแปลภาษาที่มีความรูความเช่ียวชาญใน 

การชวยผูบกพรองทางการไดยินใหสามารถสื่อสารกับบุคคลภายนอกตามสถานทีส่าธารณะหรือสถานที่

ทองเที่ยวตาง ๆ ตลอดจนขาดแคลนผูเช่ียวชาญเพื่อสอนภาษามือสําหรับผูบกพรองทางการไดยินให

สามารถสื่อสารใหกับผูอื่นได (Capital New Service, 2015) 

นวัตกรรมมักถูกมองวาเปนการประยุกตใชโซลูชันที่ดีกวาเพือ่ตอบสนองความตองการให

สะดวกข้ึน นวัตกรรมสามารถสรางออกมาในรปูแบบผลิตภัณฑและการบริการโดยอาศัยเทคโนโลยี 

หรือแบบจําลองทางธุรกิจที่ตอบรับตามความตองการของตลาดและสังคม คําวา “นวัตกรรม”  

จึงสามารถนิยามไดวาเปนสิง่ที่เกิดข้ึนใหม ชวยใหการดําเนินการมปีระสิทธิภาพมากข้ึน และสงผล 

ใหเกิดความคิดรเิริ่มสรางสรรคสูตลาดหรือสงัคมตอไปได (Frankelius, 2009) นวัตกรรมตางกบั

สิ่งประดิษฐ นวัตกรรมมกัเปนแนวคิดหรือกลวิธีเชิงประจักษ แตสิ่งประดิษฐมักถูกอธิบายดวย

กระบวนการทางวิศวกรรมศาสตร บอยครั้งที่สิง่ประดิษฐถูกอธิบายดวยกระบานการทางนวัตกรรม 

อันเกิดจากกลวิธีทางเศรษฐศาสตร กลวิธีทางดานการจัดการทางวิทยาศาสตร และกลวิธีทางดาน 

การจัดการสาขาอื่น ๆ ที่เกิดจากการวิเคราะหและทดลอง นวัตกรรมมักไดรบัการพิจารณาวาเปน 

ผลมาจากกระบวนการที่นําเสนอแนวคิดใหมในรปูแบบที่สงผลตอสังคมทางดานเศรษฐศาสตรและ

อุตสาหกรรม โดยทีน่วัตกรรมถูกสรางข้ึนเพือ่ตอบสนองความตองการของผูบริโภคที่เพิม่มากข้ึน

น่ันเอง (Bhasin, 2012)  
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จากการสํารวจวรรณกรรมทีเ่กี่ยวกบันวัตกรรม ในป ค.ศ. 2013 พบวา นวัตกรรมมีคําจํากัด

ความมากกวา 40 คํา (Edison et al., 2013) ในคูมือความรวมมือทางเศรษฐกิจและการพฒันาของ

องคกรใหคํา จํากัดความเกี่ยวกบันวัตกรรมนิยามโดย Crossan และ Apaydin (n.d.) ไววา นวัตกรรม 

คือ สินคาและบริการที่พัฒนากลวิธีการใหมในการผลิต รวมถึงการขยาย การผสม การกลมกลืน  

การจัดต้ังระบบการจัดการและผลลัพธใหม ตลอดจนการใชประโยชนจากความคิดริเริ่มสรางสรรคที่

เพิ่มมลูคาใหกบัเศรษฐกิจและสังคม (EPSC Strategic Notes, 2015) 

นวัตกรรมชวยใหผูบกพรองทางรางกายกลบัมามกีําลงัอีกครัง้หน่ึง จากการรายงานขาวของ

สํานักขาว BBC เกี่ยวกับเทคโนโลยีกบัคนพิการ องคการอนามัยโลกไดใหขอมูลไววา ผูพิการบนโลกมี

จํานวนกวาหน่ึงพันลานราย โดยสถิติในทวีปยุโรปและทวีปอเมรกิาพบวา อัตราสวนคนปกติตอคนพิการ

มีจํานวนถึง 5 ตอ 1 คน โดยคนพิการเหลาน้ียังคงถูกปดกั้นโอกาสจากสงัคม ทั้งในดานการศึกษา  

และการทํางาน สงผลใหกลุมผูพกิารเหลาน้ีมีอัตราความยากจนสงูกวากลุมคนปกติถึงสองเทา การนํา

เทคโนโลยีเขามาชวยเหลือและพฒันาศักยภาพตาง ๆ จะชวยผลักดันใหคนพิการหรือผูบกพรองมี

คุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน มีสวนรวมในการทํางานมากข้ึน และมีโอกาสในการทางประกอบอาชีพมากข้ึน  

ซึ่งนอกจากจะทําใหคุณภาพชีวิตของผูพกิารหรือผูบกพรองเหลาน้ีดีข้ึนแลวยังมีการคาดการณวาการ

สงเสริมและพัฒนาน้ีจะชวยสงผลใหธุรกิจดีข้ึนอันมาจากเหตุในดานการพัฒนา สงเสรมิ ทรัพยากร

บุคคลที่เคยดอยคาในสังคมใหมีโอกาสในการแสดงศักยภาพของตนเองในการประกอบอาชีพอกีดวย 

สําหรับประเทศองักฤษคาดการณวาอาจทําใหธุรกจิเติบโตข้ึนถึง 1.7% เลยก็เปนได (BCC News, 

2016) 

 การนําความกาวหนาทางดานนวัตกรรมและเทคโนโลยีเขามาเพื่อชวยเหลือใหผูพิการทางการ

ไดยินหรือผูมีความบกพรองทางการไดยิน ใหสามารถประกอบสมัมาชีพเลี้ยงตนเองไดน้ันจําเปนตอง

คํานึงถึงความตองการโดยเฉพาะเจาะจงของคนกลุมน้ัน ๆ และความเหมาะสมกบัผูใชงานเสียกอน 

เพื่อใหผูใชงานสามารถใชงานไดจริง อันเปนปจจัยเบื้องตนของการเขาถึงการใชบริการ (Deaf 

Website, 2013) 

การยอมรับการใชงานนวัตกรรมใหม อนัเปนผลจากการใชงานของแตละบุคคลและสังคม 

สามารถสงผลกระทบไดทั้งในเชิงบวกและเชิงลบตอความตระหนักในการใชงาน ทําใหผูใชงานเกิด

ความรูสึกวาควรจะตองใชงานนวัตกรรมน้ีจรงิ ๆ โดยไมจํากดัผลลัพธที่ออกมาวาจะดีหรือไม และ

เลือกสิง่ที่เปนประโยชนที่ควรจะวัดผลซึง่ข้ึนอยูกับวัตถุประสงคของนวัตกรรมที่ประเมินน้ัน ๆ ดวย 

จากการไดมีโอกาสเขาไปมสีวนรวมในโครงการตาง ๆ เพือ่พฒันาสงเสริมคุณภาพชีวิตและ

การอยูรวมกัน ตลอดจนการพัฒนาทกัษะทางอาชีพของคนพิการและผูเปราะบาง ตอบสนองตาม

เจตนารมณดานความเทาเทียมขององคกรสหประชาชาติ ในการต้ังเปาหมายการพัฒนาอยางยืน 

(Sustainable Development Goals: SDGs) น้ัน พบวา คนพิการและผูเปราะบางยังถือเปน
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ผูดอยโอกาสทางสงัคมทัง้ทางดานการศึกษา การพฒันาทักษะ ตลอดจนการไดรับโอกาสในการ

ประกอบอาชีพเพื่อเลี้ยงตนเองและครอบครัวได ทั้งที่พวกเขาเหลาน้ันลวนมีศักยภาพทีส่ามารถพัฒนา

ไดตามแตละปจเจกบุคคล ผูบกพรองทางการไดยินหลายคนไมไดรับโอกาสในการศึกษา ทําใหพวกเขา

เหลาน้ันไมสามารถอานและเขียนหนังสอืได ซึ่งพวกเขาสามารถสื่อสารระหวางกันโดยใชภาษามือ 

หลายตอหลายครั้งพบวาจากการที่พวกเขาไมไดรับโอกาสทางดานการศึกษา ไมไดรับโอกาสทางดาน

การพัฒนาทักษะตาง ๆ ทําใหพวกเขาเหลาน้ันขาดโอกาสในการประกอบอาชีพ อันสงผลถึงความ

เหลื่อมล้ําในสงัคม กลายเปนผูดอยโอกาสที่ภาครัฐบาลจะตองเขามาใหความชวยเหลือ และสงผล

กระทบถึงสภาวะสังคมและเศรษฐกจิในระยะยาวตอไป ผูวิจยัจึงเล็งเห็นโอกาสทีจ่ะพัฒนานวัตกรรม

อันเปนเครื่องมือในการชวยสงเสริมการประกอบอาชีพใหแกคนพิการและผูเปราะบาง เพื่อตอบสนอง

เจตนารมณอันจะเปนประโยชนสงูสุดในการพัฒนาคุณภาพชีวิตใหแกคนพิการและผูเปราะบาง โดย

เล็งเห็นวากอนดําเนินการการพัฒนานวัตกรรมระบบการขายหนารานเพื่อผูมีความบกพรองทางการได

ยินและคนหหูนวกน้ัน ควรใหความสําคัญในการศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตอการยอมรับนวัตกรรมของ 

ผูมีความบกพรองทางการไดยินเสียกอนเพื่อประโยชนในการพัฒนาและขยายโอกาสทางดานคุณภาพ

ชีวิตทีดี่ตอคนพิการและผูเปราะบางตอไป 

จากการทบทวนวรรณกรรมในระดับสากลพบวา นักวิจัยยังคงใหความสนใจ และดําเนินการ

ศึกษาวิจัยในหัวขอเกี่ยวกับทฤษฎีการยอมรับและการใชงานวัตกรรม (User Acceptance of 

Information Technology: Toward a Unified View: UTAUT) ซึ่งเปนรูปแบบการยอมรับ

นวัตกรรมที่ศึกษาโดย Venkatesh, Morris, Davis และ Davis (2003) โดยมีเปาหมายเพื่ออธิบาย

ความต้ังใจมีพฤติกรรมของการใชงาน และพฤติกรรมการใชงานตามลําดับในทฤษฎีระบุวามีโครงสราง

ที่ควรศึกษาอันเปนปจจัยหลักที่สงผลกระทบหลักในการใชงาน อันไดแก เงื่อนไขการอํานวยความ

สะดวก ความคาดหวังทางสังคม ความคาดหวังในประสิทธิภาพ ความคาดหวังในความพยายาม ความ

วิตกกังวลดานเทคโนโลยีและการออกแบบผลิตภัณฑและสวนตอประสานงานกับผูใชที่มีผลตอทัศนคติ

ในการใชงานวาตรงตามความตองการของผูใชงาน เมื่อนวัตกรรมน้ัน ๆ ถูกประเมินในแงพฤติกรรมวา

มีประโยชนตอผูใชงานแลวน้ัน ยอมสงผลทางบวกถึงการยอมรับในนวัตกรรมเพื่อใชงานในลํา ดับ

ถัดไปดวย  

จึงเปนเหตุจงูใจใหผูวิจัยสนใจศึกษางานวิจัยเรื่องปจจัยทีม่ีอทิธิพลตอการยอมรับนวัตกรรม

ระบบการขายหนารานเพื่อผูมีความบกพรองทางการไดยินผูวิจัยหวังเปนอยางย่ิงวาผลงานวิจัยที่ไดจาก

การศึกษาในครั้งน้ี สงผลใหองคกรทั้งภาครัฐและเอกชน ตระหนักในการชวยเหลือ พัฒนา ปรับปรงุ 

และสงเสรมิใหเกิดการพัฒนานวัตกรรมสําหรบัคนพิการและผูเปราะบาง ใหสามารถมีอาชีพเลี้ยงตนเอง

และครอบครัวได โดยคํานึงถึงเงือ่นไขการอํานวยความสะดวก ความคาดหวังทางสงัคม ความคาดหวัง

ในประสิทธิภาพ ความคาดหวังในความพยายาม ความวิตกกังวลดานเทคโนโลยี และการออกแบบ
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ผลิตภัณฑและสวนตอประสานงานกบัผูใช อันสงผลถึงทัศนคติ ตอความต้ังใจมีพฤติกรรมการใชงานใน

ระยะยาวตอไป  

 

1.2 วัตถุประสงคการวิจัย 

1.2.1 เพื่อศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตอทัศนคติของผูมีความบกพรองทางการไดยินทีม่ีตอระบบ

การขายหนาราน ไดแก ความคาดหวังในประสทิธิภาพและความคาดหวังทางสังคม 

1.2.2 เพื่อศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตอความต้ังใจมีพฤติกรรมในการใชระบบการขายหนารานของ

ผูมีความบกพรองทางการไดยิน ไดแก คาดหวังในความพยายาม การอํานวยความสะดวก ความคาดหวัง

ทางสงัคมความคาดหวังในประสิทธิภาพความวิตกกังวลดานเทคโนโลยี การออกแบบผลิตภัณฑสวนตอ

ประสานงานกบัผูใชและทัศนคติของผูมีความบกพรองทางการไดยิน 

 

1.3 ขอบเขตของการวิจัย 

 การศึกษาเรื่องปจจัยที่มอีิทธิพลตอการยอมรบันวัตกรรมระบบการขายหนารานเพื่อผูมีความ

บกพรองทางการไดยิน มีขอบเขตการวิจัย ดังน้ี 

  1.3.1 ขอบเขตดานประชากร 

กลุมประชากร คือ กลุมผูมีความบกพรองทางการไดยินทั้งหหูนวกและหูตึง กลุมตัวอยางได

จากการเลือกแบบสโนวบอลโดยใหผูมีความบกพรองทางการไดยินแนะนําตอ ๆ ไป    

ขอบเขตดานตัวแปร 

1) ตัวแปรตนหรอืตัวแปรอสิระ (Independent variable) ประกอบไปดวย 

1.1) Facilitating Condition (เงื่อนไขการอํานวยความสะดวก) 

1.2) Social Expectancy (ความคาดหวังทางสงัคม)  

1.3) Effort Expectancy (ความคาดหวังในความพยายาม) 

1.4) Performance Expectancy (ความคาดหวังในประสทิธิภาพ) 

1.5) Technology Anxiety (ความวิตกกังวลดานเทคโนโลยี) 

1.6) Design (การออกแบบผลิตภัณฑและสวนตอประสานงานกับผูใช) 

2) ตัวแปรค่ันกลาง (Mediator/ Intervening Latent Variable) ไดแก Attitude (ทัศนคติ) 

 3) ตัวแปรตาม (Dependent Variable) ไดแก Behavior Intention (ความต้ังใจมีพฤติกรรม) 

 1.3.2 ขอบเขตดานระยะเวลาที่ศึกษา 

           ระยะเวลาในการศึกษาเริ่มต้ังแตวันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 ถึง 30 มกราคม พ.ศ. 2561 

รวมระยะเวลาทั้งสิ้นประมาณ 2 เดือน 
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1.4 ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรบั 

1.4.1 ประโยชนทางดานวิชาการ 

เพื่อเพิ่มเติมองคความรูทางดานวิชาการ และผลการวิจัยที่เกี่ยวของกับปจจัยที่มอีิทธิพลใน

การยอมรับนวัตกรรมที่วัดจากทัศนคติและความต้ังใจมีพฤติกรรมในการใชงานของผูใชระบบการขาย

หนารานสําหรับผูพิการ ที่เปนผลจากอิทธิพลของ ตอความคาดหวังในประสทิธิภาพ อันความคาดหวัง

ทางสงัคม ความคาดหวังในความพยายาม เงื่อนไขการอํานวยความสะดวก ความวิตกกังวลดาน

เทคโนโลยี และการออกแบบผลิตภัณฑและสวนตอประสานงานกับผูใช 

1.4.2 ประโยชนในการนําไปใช 

1.4.2.1 เพื่อเปนแนวทางใหผูพัฒนานวัตกรรมระบบการขายหนารานสําหรับผูมีความ

บกพรองทางการไดยิน นําไปปรับปรงุปจจัยที่มีอทิธิพลในการยอมรับนวัตกรรม อันไดแก ความต้ังใจ 

มีพฤติกรรม ทัศนคติ การอํานวยความสะดวก ความคาดหวังทางสังคม ความคาดหวังในประสิทธิภาพ 

ความคาดหวังในความพยายาม ความวิตกกังวลดานเทคโนโลยีและการออกแบบผลิตภัณฑและสวนตอ

ประสานงานกบัผูใช  

1.4.2.2 เพื่อเปนแนวทางใหผูพัฒนานวัตกรรมที่ใหบรกิารคลายคลึงกันนําไปปรับปรงุ

ปจจัยที่มีอทิธิพลในการยอมรับนวัตกรรม อันไดแก ความต้ังใจมีพฤติกรรม ทัศนคติ การอํานวยความ

สะดวก ความคาดหวังทางสังคม ความคาดหวังในประสิทธิภาพ ความคาดหวังในความพยายาม  

ความวิตกกังวลดานเทคโนโลยี และการออกแบบผลิตภัณฑและสวนตอประสานงานกบัผูใช 

 

1.5 นิยามศัพทเฉพาะ 

การยอมรับ (Acceptance) หมายถึง ทัศนคติและความต้ังใจมีพฤติกรรมการใชระบบการ

ขายหนารานสําหรบัผูมีความบกพรองทางการไดยิน 

นวัตกรรม (Innovation) หมายถึง สินคาบรกิาร กระบวนการหรือระบบที่พฒันากลวิธีการใหม 

ในการศึกษาครั้งน้ีหมายถึงระบบขายหนารานสําหรบัผูมีความบกพรองทางการไดยินที่ผูวิจัยมสีวนรวม

ในการพัฒนาข้ึน 

ระบบการขายหนาราน (Point of Sale; POS) หมายถึง ระบบที่ชวยในการปฏิสัมพันธ

ระหวางผูขายสินคา ผูซื้อสินคา อันจะหมายถึงระบบที่ชวยในการขายสินคาหรือบริการ ณ จุดการขาย 

ทั้งน้ีโดยสวนมากจะรวมไปถึงการบรหิารจัดการสินคาและบริการน้ัน ๆ ดวย 

ผูมีความบกพรองทางการไดยิน (Hard to Hear/ Hearing Loss) หมายถึง คุณลักษณะของ

บุคคลที่มีความบกพรองทางการไดยิน ยากที่จะไดยิน (หูตึง) หรือคุณลักษณะของบุคคลที่ไมมีความ 

สามารถทางการไดยิน (หูหนวก) 
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ความคาดหวังทางสงัคม (Social Expectancy; SE) หมายถึง การยอมรับหรอืความเช่ือสวน

บุคคลและอิทธิพลทางสังคมมีผลโดยตรงตอความต้ังใจในการใชงานและการยอมรับการเปลี่ยนแปลง

ในการใชงานเทคโนโลยีหรือนวัตกรรม (Venkatesh et al., 2003) 

ความคาดหวังในประสิทธิภาพ (Performance Expectancy; PE) หมายถึง ระดับการ

ยอมรบัหรือความเช่ือสวนบุคคลวาการใชงานเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมจะสงผลทําใหการปฏิบัติงานมี

ประสิทธิภาพที่ดีข้ึนและมีผลโดยตรงตอความต้ังใจในการใชงานและการยอมรับการเปลี่ยนแปลงใน

การใชงานเทคโนโลยีหรอืนวัตกรรม (Venkatesh et al., 2003) 

เงื่อนไขการอํานวยความสะดวก (Facilitating Condition; FC) หมายถึง การยอมรับหรอื

ความเช่ือสวนบุคคลวาสภาพแวดลอม อุปกรณทางนวัตกรรม อุปกรณทางดานเทคโนโลยี หรือ

อุปกรณที่ชวยอํานวยความสะดวก มีผลโดยตรงตอความต้ังใจในการใชงานและการยอมรับการ

เปลี่ยนแปลงในการใชงานเทคโนโลยีหรือนวัตกรรม (Venkatesh et al., 2003) 

ความคาดหวังในความพยายาม (Effort Expectancy; EE) หมายถึง ระดับความยากงายใน

การใชงานนวัตกรรมหรือเทคโนโลยีมผีลโดยตรงตอความต้ังใจในการใชงานและการยอมรบัการ

เปลี่ยนแปลงในการใชงานเทคโนโลยีหรือนวัตกรรม (Venkatesh et al., 2003) 

ความวิตกกังวลดานเทคโนโลยี (Technology Anxiety; TA) หมายถึง ระดับการยอมรับหรือ

ความเช่ือสวนบุคคลโดยใชการพิจารณาทางดานอารมณวาความวิตกกังวลในการใชงานเทคโนโลยีมี

ผลโดยตรงตอความต้ังใจในการใชงานและการยอมรับการเปลี่ยนแปลงในการใชงานเทคโนโลยีหรือ

นวัตกรรม (Celik, 2016)  

การออกแบบผลิตภัณฑและสวนตอประสานงานกับผูใช (Design; UI) หมายถึง ระดับการ

ยอมรบัหรือความเช่ือสวนบุคคลในวาการออกแบบผลิตภัณฑและสวนตอประสานงานกับผูใชงานมผีล

โดยตรงตอความต้ังใจในการใชงาน และการยอมรบัการเปลีย่นแปลงในการใชงานเทคโนโลยีหรือ

นวัตกรรม (Maina, 2016) 

ทัศนคติ (Attitude; AT) หมายถึง ความโนมเอียงทางความรูสึกนึกคิด ที่มีตอแอพพลิเคช่ัน 

โดยความโนมเอียงน้ีเกิดไดทัง้จากสวนความรู ความเช่ือ ขอมูลทีม่ีหรือที่ไดรบั และจากอารมณ

ความรูสึก โดยการวัดทัศนคติน้ีวัดเปนเชิงบวก ลบ ชอบ ไมชอบ สําหรับงานวิจัยน้ีวัดเปนภาพรวม

ทัศนคติตอนวัตกรรม (Ajzen, 1991) 

ความต้ังใจมีแงพฤติกรรม (Behavior Intention; BI) หมายถึง ระดับการยอมรับหรอืความ

เช่ือสวนบุคคลในการต้ังใจ กระทํา ใชงาน นวัตกรรม 

 

 

  



บทท่ี 2 

วรรณกรรมท่ีเก่ียวของ 

 

ในการศึกษาเรือ่ง “ปจจัยที่มีอทิธิพลตอการยอมรบันวัตกรรมระบบการขายหนารานเพื่อผูมี

ความบกพรองทางการไดยิน” ผูวิจัยไดศึกษาคนควาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวของดังน้ี 

2.1 แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวกับการกระทําดวยเหตุผลและทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน 

2.2 แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวกับการยอมรบัและการใชนวัตกรรม 

2.3 แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวของกับเงื่อนไขการอํานวยความสะดวก 

2.4 แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวของกับความคาดหวังทางสงัคม 

2.5 แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวของกับความคาดหวังในความพยายาม 

2.6 แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวของกับความคาดหวังในประสทิธิภาพ  

2.7 แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวของกับความวิตกกังวลดานเทคโนโลยี 

2.8 แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวของกับการออกแบบผลิตภัณฑและสวนตอประสานงานกับผูใช 

2.9 แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวของกับทัศนคติ 

2.10 แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวของกับความต้ังใจมีพฤติกรรม 

2.11 แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวของกับคนพิการและผูเปราะบางในสงัคม 

2.12 สมมติฐานงานวิจัย 

2.13 กรอบแนวคิดงานวิจัย 

โดยมีรายละเอียด ดังน้ี 

 

2.1 แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวกับการกระทําดวยเหตุผลและทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน (Theory 

of Reasoned Action: TRA and the Theory of Planned Behavior: TPB) 

2.1.1 แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวกับการกระทําดวยเหตุผล (Theory of Reasoned 

Action: TRA)  

จากการทบทวนวรรณกรรม พบวา แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวกับการกระทําดวยเหตุผล 

(Theory of Reasoned Action: TRA) พบวาเปนทฤษฎีที่เกี่ยวกับสงัคมและจิตวิทยา ที่ถูกศึกษา 

โดย Ajzen และ Fishbien (1980) โดยพวกเขาทั้งสองไดนําแนวคิดน้ีมาทําการศึกษาในป ค.ศ. 1980 

เพื่อใชในการทํานายพฤติกรรมของมนุษยโดยทฤษฎีน้ีถูกนําไปใชในการศึกษาพฤติกรรมดานการ

ยอมรบัของมนุษยกันอยางแพรหลายดังภาพที ่2.1 
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ภาพที่ 2.1: แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวกับการกระทําดวยเหตุผล (Theory of Reasoned Action: TRA) 

 

Belieft

Attitudes 
Towards
Behavior 

Subject
Norm

Intention Behavior

 
ที่มา: Ajzen, I., & Fishbein, M. (1980). Understanding attitudes and predicting social 

behavior. New Jersey: Prentice-Hall. 

 

โดยทฤษฎีน้ีไดแสดงตัวแปรทีเ่ปนพฤติกรรมข้ันพื้นฐานของมนุษยอันมีความสัมพันธทําใหเกิด

ปจจัยตามตัวสุดทายที่กอใหเกิดพฤติกรรมอันจะทําสิ่งใดสิง่หน่ึงข้ึน ดังน้ี 

1) ความเช่ือ (Belief) หมายถึง การยอมรับ การไววางใจ ในสิ่งใดก็ตามที่คิดวาเปนจริง 

2) ทัศนคติที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรม (Attitudes towards Behavior) หมายถึง ความโนม

เอียงทางดานการยอมรบั ความเช่ือ ความไวใจ ที่สงผลหรือมีอิทธิพลตอการแสดงออกในแงพฤติกรรม 

3) บรรทัดฐานทางสงัคม (Subject Norm) หมายถึง พฤติกรรมที่ถูกตัดสินจากกลุมคนใน

ชุมชน หรือสงัคมเดียวกันวาเปนที่ยอมรบัควรกระทําหรือไมยอมรบัไมสมควรที่จะกระทํา หรือเรียกวา

เปนกฎรวมกันของสังคม 

4) ความต้ังใจ (Intention) หมายถึง พฤติกรรมทีเ่กิดจากยอมรบั ความเช่ือ ความไววางใจ 

อันมีผลตอการแสดงออกหรือการกระทํา 

5) พฤติกรรม (Behavior) หมายถึง การแสดงออก การปฏิบัติ หรือการกระทําที่แสดง

ออกมาของแตละบุคคลของมนุษย 

จากการศึกษาวรรณกรรมเกี่ยวกบัแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวกับการกระทําดวยเหตุผล 

(Theory of Reasoned Action: TRA) สรปุไดวา 1) ความเช่ือของแตละบุคคลจะสงผลถึงทัศนคติ

อันมีอิทธิพลตอความต้ังใจมีพฤติกรรมที่แสดงออกมาในรูปการกระทํา 2) ความเช่ือของแตละสังคมจะ

สงผลถึงบรรทัดฐานมีอิทธิพลตอความต้ังใจมีพฤติกรรมอันแสดงออกมาในรปูการกระทํา ดังน้ันใน

ภาพรวมพบวามนุษยเปนสิง่มีชีวิตที่มเีหตุผล โดยมนุษยจะแสดงพฤติกรรมหรือการกระทําใด ๆ ก็ตาม 

จะถูกแสดงออกมาจากความต้ังใจทีผ่านการกลั่นกรองแลว อันมีผลมาจากความเช่ือ ความคิดที่

ไตรตรองไวแลว  
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2.1.2 แนวคิดและทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน (The Theory of Planned Behavior: 

TPB) 

จากการทบทวนวรรณกรรมพบวาแนวคิดและทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน (The Theory of 

Planned Behavior: TPB) พบวา เปนทฤษฎีที่เกี่ยวกับการศึกษาพฤติกรรมการยอมรบัของมนุษยอีก

ทฤษฎีหน่ึง โดยแนวคิดน้ีไดเกิดข้ึนจาก ในป ค.ศ. 1991 Ajzen (1991) ไดทําการศึกษาเพิ่มเติมจาก

การศึกษาแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวกบัการกระทําดวยเหตุผล (TRA) ที่เคยศึกษาไวรวมกับ Fishbien 

(n.d.) วาควรมีปจจัยหรือตัวแปรอสิระอีกหน่ึงตัวที่มผีลตอพฤติกรรมของมนุษย โดยเขาพบวา แนวคิด

และทฤษฎีที่เกี่ยวกบัการกระทําดวยเหตุผล (TRA) เปนแนวคิดที่ใชไดดีแตพบขอจํากัดในการทํานาย

พฤติกรรมวา พฤติกรรมที่เกิดข้ึนจากการทํานายน้ันอาจไมสามารถเกิดข้ึนไดจริงเน่ืองจากมนุษย 

อาจอยูในสถานการณที่ซบัซอนเกินกวาจะควบคุมใหเปนไปตามพฤติกรรมที่ต้ังใจไวได เขาจึงไดเพิ่ม

ตัวแปรหรือปจจัยดานการรบัรูถึงการควบคุมพฤติกรรมขอตนเองในการแสดงออกใด ๆ เขามาเพิ่ม

ดวย ดังภาพที่ 2.2 

 

ภาพที่ 2.2: แนวคิดและทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน (The Theory of Planned Behavior: TPB) 

 

Attitudes 
Towards
Behavior 

Subjective 
Norm

Perceived   
Behavioral 

Control 

Behavior 
Intention

Behavior 

Behavioral
Beliefs 

Normative
Beliefs 

Control
Beliefs 

 
 

ที่มา: Ajzen, I. (1991). The theory of planned behavior. Org. Behave. Hum. Decis. 

Processes, 50(2), 179–211. 

 

โดยทฤษฎีน้ีไดแสดงตัวแปรหรือปจจัยทีส่งผลตอการกระทําของมนุษย ดังน้ี 

1) ความเช่ือทางพฤติกรรม (Behavioral Belief) หมายถึง พฤติกรรมที่ทําใหเกิดการยอมรบั 

การไววางใจ ในสิ่งใดก็ตามที่คิดวาเปนจริง 

2) ความเช่ือเชิงบรรทัดฐาน (Normative Belief) หมายถึง บรรทัดฐานของสังคม หรือ

บุคคลที่ทําใหเกิดการยอมรบั การไววางใจ ในสิ่งใดก็ตามที่คิดวาเปนจริง 
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3) ความเช่ือในดานการควบคุม (Control Belief) หมายถึง การควบคุมทางดานพฤติกรรม

ตอเหตุการณใด ๆ ที่ทําใหเกิดการยอมรับ การไววางใจ ในสิง่ใดก็ตามที่คิดวาเปนจรงิ 

4) ทัศนคติที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรม (Attitudes towards Behavior) หมายถึง ความโนม

เอียงทางดานการยอมรบั ความเช่ือ ความไวใจ ที่สงผลหรือมีอิทธิพลตอการแสดงออกในแงพฤติกรรม 

5) บรรทัดฐานทางสงัคม (Subject Norm) หมายถึง พฤติกรรมที่ถูกตัดสินจากกลุมคนใน

ชุมชน หรือสงัคมเดียวกันวาเปนที่ยอมรบัควรกระทําหรือไมยอมรบัไมสมควรที่จะกระทํา หรือเรียกวา

เปนกฎรวมกันของสังคม 

6) การรบัรูถึงการควบคุมพฤติกรรม (Perceive Behavioral Control) หมายถึง การรบัรู 

การรูสึกได ถึงการควบคุมพฤติกรรมขอตนเองในการแสดงออกใด ๆ 

7) ความต้ังใจ (Intention) หมายถึง พฤติกรรมทีเ่กิดจากยอมรบั ความเช่ือ ความไววางใจ 

อันมีผลตอการแสดงออกหรือการกระทํา 

8) พฤติกรรม (Behavior) หมายถึง การแสดงออก การปฏิบัติ หรือการกระทําที่แสดง

ออกมาของแตละบุคคลของมนุษย 

จากการศึกษาวรรณกรรมเกี่ยวกบัแนวคิดและทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน (The Theory of 

Planned Behavior: TPB) สรุปไดวา 1) ความเช่ือของแตละบุคคลจะสงผลถึงทัศนคติอันมอีิทธิพล

ตอความต้ังใจมีพฤติกรรมที่แสดงออกมาในรปูการกระทํา 2) ความเช่ือของแตละสงัคมจะสงผลถึง

บรรทัดฐานมีอทิธิพลตอความต้ังใจมีพฤติกรรมอันแสดงออกมาในรูปการกระทํา 3) ความเช่ือในดาน

การควบคุมจะสงผลถึงการรบัรูถึงการควบคุมพฤติกรรมของตนเองอันสงผลตอความต้ังใจมพีฤติกรรม

และการแสดงออกทางดานพฤติกรรม เพือ่ควบคุมสถานการณน้ัน ๆ ได ดังน้ันในภาพรวมพบวามนุษย

จะแสดงพฤติกรรมหรือการกระทําน้ันหากเช่ือวาพฤติกรรมน้ันจะทําใหเกิดสถานการณหรือผลลัพธที่

เปนไปตามตองการ โดยการกระทําน้ันจะถูกแสดงออกมาจากความต้ังใจอันมผีลมาจากความเช่ือ 

น้ัน ๆ ดวย 

 

2.2 แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวกับการยอมรับและการใชนวัตกรรม (The Unified Theory of 

Acceptance and Use of Technology: UTAUT) 

จากการทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกบัแนวคิดและทฤษฏีที่เกี่ยวกับการยอมรบัและการใชงาน

นวัตกรรม (The Unified Theory of Acceptance and Use of Technology: UTAUT) พบวา 

Venkatesh และคณะ (2003) ไดศึกษาและพัฒนาแนวคิดการยอมรับและการใชงานเทคโนโลยีแบบ

ครบวงจรในบริบทของผูบริโภค และในป ค.ศ. 2003 พวกเขาไดทําการศึกษาองคกร 4 แหง ที่กําลงัมี

การปรับใชเทคโนโลยีใหม โดยทําการรวบรวมแบบสอบถามจากกลุมผูใชงานจํานวน 654 ชุด หลัง

การศึกษาพวกเขาก็ไดนําเสนอแนวคิดที่พัฒนาข้ึนเปนทฤษฎีทีว่าดวยการยอมรบัและการใชงาน
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เทคโนโลยี หรอืเรียกอีกอยางหน่ึงวาเปนทฤษฏีที่เกี่ยวของกบัพฤติกรรมดานการยอมรับและการใช

งานนวัตกรรมในมุมมองของผูจะใชงานหรือผูบริโภคน่ันเอง ซึ่งแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวกบัการ

ยอมรบัและการใชนวัตกรรมที่ Venkatesh และคณะ (2003) พัฒนาข้ึนมาน้ี ถูกนํามาใชในการเปน

แนวคิดพื้นฐานในการทบทวนวรรณกรรมเพื่อตอยอดการพฒันาและวิจัยนวัตกรรมอีกหลากหลาย

ผลงานดวยกัน ซึ่งผูวิจัยเองก็นําแนวคิดและทฤษฏีน้ีมาใชในการอางองิ ดังภาพที่ 2.3 

 

ภาพที่ 2.3: แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวกับการยอมรบัและการใชนวัตกรรม (The Unified Theory of 

Acceptance and Use of Technology: UTAUT) 

 

Performance
Expectancy

Effort
Expectancy

Social
Factors

Facilitating
Conditions

Gender Age Experience Voluntariness
Of Use

Behavioral
Intention

Use
Behavior

 
ที่มา: Venkatesh, V., Morris, M. G., Davis, G. B., & Davis, F. D. (2003). User acceptance of 

information technology: Toward a Unified View. MIS Quarterly, 27(3), 425-478. 

 

 ซึ่งแนวคิดน้ีไดกลาวไววาปจจัยสําคัญที่ทําใหเกิดการยอมรบันวัตกรรมหรอืเทคโนโลยี ไดแก

ปจจัยหลัก ดังน้ี  

1) เงื่อนไขการอํานวยความสะดวก (Facilitating Condition) หมายถึง การยอมรบัหรือ

ความเช่ือสวนบุคคลวาอุปกรณทางนวัตกรรม อุปกรณทางดานเทคโนโลยี หรืออุปกรณที่ชวยอํานวย

ความสะดวก มีผลโดยตรงตอความต้ังใจในการใชงานและการยอมรับการเปลี่ยนแปลงในการใชงาน

เทคโนโลยีหรือนวัตกรรม  
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2) ความคาดหวังทางสงัคม (Social Expectancy) หมายถึง การยอมรบัหรือความเช่ือสวน

บุคคลและอิทธิพลทางสังคมมีผลโดยตรงตอความต้ังใจในการใชงานและการยอมรับการเปลี่ยนแปลง

ในการใชงานเทคโนโลยีหรือนวัตกรรม  

3) ความคาดหวังในความพยายาม (Effort Expectancy) หมายถึง ระดับความยากงายใน

การใชงานนวัตกรรมหรือเทคโนโลยีมผีลโดยตรงตอความต้ังใจในการใชงานและการยอมรบัการ

เปลี่ยนแปลงในการใชงานเทคโนโลยีหรือนวัตกรรม  

4) ความคาดหวังในประสิทธิภาพ (Performance Expectancy) ระดับการยอมรบัหรือ

ความเช่ือสวนบุคคลวาการใชงานเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมจะสงผลทําใหการปฏิบัติงานมี

ประสิทธิภาพที่ดีข้ึนและมีผลโดยตรงตอความต้ังใจในการใชงานและการยอมรับการเปลี่ยนแปลง 

ในการใชงานเทคโนโลยีหรือนวัตกรรม  

5) ความต้ังใจมีพฤติกรรม (Behavior Intention) หมายถึง ระดับการยอมรับหรือความเช่ือ

สวนบุคคลในการต้ังใจในแงพฤติกรรมมผีลโดยตรงตอความต้ังใจในการใชงานและการยอมรับการ

เปลี่ยนแปลงในการใชงานเทคโนโลยีหรือนวัตกรรม  

6) การใชงาน (Use) หมายถึง ระดับการยอมรบัหรือความเช่ือสวนบุคคลในการใชงานมีผล

โดยตรงตอการยอมรับการเปลี่ยนแปลงในการใชงานเทคโนโลยีหรือนวัตกรรม  

สรปุโดยภาพรวม พบวา ความคาดหวังทางสังคม เงื่อนไขการอํานวยความสะดวก ความคาดหวัง

ในความพยายาม ความคาดหวังในประสทิธิภาพ มีผลตอความต้ังใจมพีฤติกรรม อันจะสงผลตอการใชงาน

หรือการยอมรบัในเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมในข้ันถัดไป 

 

2.3 แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวของกับเง่ือนไขการอํานวยความสะดวก (Facilitating Condition) 

เงื่อนไขการอํานวยความสะดวก (Facilitating Condition) หมายถึง การยอมรบัหรือความ

เช่ือสวนบุคคลวาสภาพแวดลอม อุปกรณทางนวัตกรรม อุปกรณทางดานเทคโนโลยี หรอือุปกรณที่

ชวยอํานวยความสะดวก มีผลโดยตรงตอความต้ังใจในการใชงานและการยอมรับการเปลี่ยนแปลงใน

การใชงานเทคโนโลยีหรอืนวัตกรรม (Venkatesh et al., 2003) 

 จากตัวอยางงานวิจัยของ Khalilzadeh, Ozturk และ Bilgihan (2017) ไดทําการศึกษา

งานวิจัยเกี่ยวของกับเงื่อนไขการอํานวยความสะดวก (Facilitating Condition) เรื่องปจจัยดานความ

ปลอดภัยในการยอมรับการชําระเงินโดยใช NFC ผานมือถือในอุตสาหกรรมรานอาหารจากกรณีศึกษา

ลูกคาที่มาใชงาน NFC ผานมอืถือจากรานอาหารในอเมรกิาเหนือจํานวน 412 ราน พบวากลุม

ตัวอยางสวนมากเปนเปนเพศชายมีอายุ 26-35 ป สถานะโสด การศึกษาระดับปรญิญาตรี ยอมรบัวา

เงื่อนไขการอํานวยความสะดวก (Facilitating Condition) มีผลตอการยอมรับนวัตกรรมการชําระเงิน

โดยใช NFC ผานมือถือในอุตสาหกรรมรานอาหาร 
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จากตัวอยางงานวิจยัของ Macedo (2017) ไดทําการศึกษางานวิจัยเกี่ยวของกับเงื่อนไข 

การอํานวยความสะดวก (Facilitating Condition) เรื่องปจจัยที่มผีลตอการทํานายคาและการ

ยอมรบัเทคโนโลยีอินเทอรเน็ตในการสื่อสารของผูสงูอายุ โดยศึกษากลุมประชากรตัวอยางจากกลุม

ผูสงูอายุจํานวน 278 คน พบวา กลุมตัวอยางสวนมากเปนเปนเพศชายมีอายุ 55-65 ป สถานะ

แตงงานหรือมีครอบครัวแลว การศึกษาระดับมัธยมศึกษา ยังคงทํางานอยู มกีารใชงานอินเทอรเน็ต

มากวา 2 ครั้งตอป มีความถ่ีในการงานอินเทอรเน็ตทุกวันหรือแทบทุกวัน โดยสวนมากจะใชในการ 

หาขอมูลตาง ๆ ยอมรบัวาเงือ่นไขการอํานวยความสะดวก (Facilitating Condition) มีผลตอการ

เทคโนโลยีอินเทอรเน็ตในการสื่อสารของผูสูงอายุ 

จากตัวอยางงานวิจัยของ Williams, Rana และ Dwivedi (2015) ไดทําการศึกษางานวิจัย

เกี่ยวของกบัเงือ่นไขการอํานวยความสะดวก (Facilitating Condition) เรื่องงานวิจัยหรอืวรรณกรรม 

ที่อางอิงปจจัยทีม่ีผลตอการยอมรับนวัตกรรม โดยศึกษาวรรณกรรมตัวอยางจากวรรณกรรมทั้งหมด

จํานวน 494 วรรณกรรม จาก 219 มหาวิทยาลัยใน 36 ประเทศ พบวา วรรณกรรมตัวอยางสวนมาก

เปนงานวิจยัที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการเทคโนโลยีสามารสนเทศถึง 57% และพบวาวรรณกรรม

เหลาน้ันเมือ่สรุปผลการวิจัยแลวมีผลลัพธที่บงบอกวา 1) เงือ่นไขการอํานวยความสะดวก (Facilitating 

Condition) มีอิทธิพลตอความต้ังใจมีพฤติกรรมถึง 32 เลม และ 2) เงื่อนไขการอํานวยความสะดวก 

(Facilitating Condition) มีอิทธิพลตอการใชงานถึง 36 เลม 

 

2.4 แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวของกับความคาดหวังทางสงัคม (Social Expectancy) 

ความคาดหวังทางสงัคม (Social Expectancy) หมายถึง การยอมรับหรือความเช่ือสวน

บุคคลและอิทธิพลทางสังคมมีผลโดยตรงตอความต้ังใจในการใชงานและการยอมรับการเปลี่ยนแปลง

ในการใชงานเทคโนโลยีหรือนวัตกรรม (Venkatesh et al., 2003) 

จากตัวอยางงานวิจัยของ Adam และ Kreps (2006) ไดทําการศึกษาเกี่ยวของกับความ

คาดหวังทางสังคม (Social Expectancy) เรื่องวิถีทางทีจ่ําเปนสูการเขาถึงเเว็บ เปนการเปดใชงาน

หรือปดกั้นการใชงานเทคโนโลยี โดยมีวัตถุประสงคเพือ่วิเคราะหปญหาสําคัญทีเ่กิดข้ึนตอเน่ืองของ

การเขาถึงเว็บสําหรบัคนพิการในรปูแบบของระบบสารสนเทศจากการศึกษาพฤติกรรมการใชงาน

เว็บไซตของผูพิการจากประเทศองักฤษ พบวา กลุมสังคมถือเปนปจจัยสําคัญมากทีจ่ะทําใหผูพกิาร

ยอมรบัการเปลี่ยนแปลงในแงพฤติกรรมตาง ๆ ที่พวกเขายึดถือประพฤติหรือปฏิบัติมาแตด้ังเดิม  

เมื่อสรปุผลการวิจัยแลวมผีลลัพธทีบ่งบอกวาความคาดหวังทางสงัคมมีอทิธิพลตอการยอมรบัใน

เทคโนโลยีหรือนวัตกรรม 
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จากตัวอยางงานวิจัยของ Williams และคณะ (2015) ไดทําการศึกษาเกี่ยวของกับความ

คาดหวังทางสังคม (Social Expectancy) เรื่องงานวิจัยหรอืวรรณกรรมที่อางองิปจจัยที่มผีลตอ 

การยอมรับนวัตกรรม โดยศึกษาวรรณกรรมตัวอยางจากวรรณกรรมทัง้หมดจํานวน 494 วรรณกรรม  

จาก 219 มหาวิทยาลัยใน 36 ประเทศ พบวา วรรณกรรมตัวอยางสวนมากเปนงานวิจัยที่เกี่ยวกับการ

บรหิารจัดการเทคโนโลยีสามารสนเทศถึง 57% และพบวา วรรณกรรมเหลาน้ันเมื่อสรุปผลการวิจัย

แลวมีผลลพัธที่บงบอกวาความคาดหวังทางสงัคม มีอิทธิพลตอความต้ังใจมีพฤติกรรมถึง 86 เลม 

จากตัวอยางงานวิจัยของ Gruzd, Staves และ Wilk (2012) ไดทําการศึกษาการเช่ือมตอ

ดานวิชาการและงานวิจัย เรือ่งการตรวจสอบบทบาทการยอมรับรับในสื่อทางสงัคมออนไลน โดยใช

แบบจําลอง UTAUT ทําการศึกษาสมาชิกของสมาคมวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสารสนเทศแหง

อเมริกาเหนือ โดยมีกลุมประชากร คือ นักวิชาการที่เขารวมการประชุมประจําป 2010 (ASIS & T) 

จํานวน 51 คน เปนเพศหญิง 26 คน เพศชาย 25 คน ดวยการสัมภาษณตามโครงสรางคําถามทีส่ราง

จากแบบจําลอง UTAUT โดยรวมแลวเราพบวา “อิทธิพลทางสังคม” มีบทบาทในเชิงบวกหรือมี

อิทธิพลตอความต้ังใจในการใชงานสื่อทางสงัคมออนไลนของนักวิชาการเหลาน้ี โดยพบวาความต้ังใช

โดยทั่วไปไมไดจําเปนวาจะมาจากกลุมครอบครัว แตอาจมาจากเพือ่นรวมงานอื่น ๆ ทั้งภายในและ

ภายนอกสาขาเดียวกัน นอกจากน้ียังพบวาเปนทฤษฎี UTAUT เปนทฤษฏีที่ชวยใหคาดการณถึงการ

ยอมรบัหรือตรวจสอบปจจัยที่มีอทิธิพลตอการยอมรับที่มผีลตอพฤติกรรมความต้ังใจที่จะลองใชงาน

มากกวาความตองการในการใชงานโซเชียลมีเดียอยางแทจรงิ ยกตัวอยางเชน อิทธิพลทางสงัคมอาจ

กระตุนใหคนอื่นเริม่ใชเครื่องมือสื่อทางสงัคมออนไลนน้ัน แตก็ไมไดทําใหพวกเขาเหลาน้ันยึดติดอยูกับ

เครื่องมือที่ใช ดังบทสมัภาษณนักวิชาการทานนึงพูดวา “ฉันรูสึกกดดันใหเขารวม [Facebook] 

เหมอืนกับคนจํานวนมาก แตเมื่อตัดสินใจลองใชแลว พบวาน่ันไมใชฉัน ฉันจึงเลือกที่จะไมใชงาน 

มันตอ”  

 

2.5 แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวของกับความคาดหวังในความพยายาม (Effort Expectancy) 

ความคาดหวังในความพยายาม (Effort Expectancy) หมายถึง ระดับความยากงายใน 

การใชงานนวัตกรรมหรือเทคโนโลยีมผีลโดยตรงตอความต้ังใจในการใชงานและการยอมรบัการ

เปลี่ยนแปลงในการใชงานเทคโนโลยีหรือนวัตกรรม (Venkatesh et al., 2003) 

จากตัวอยางงานวิจัยของ Ling Keong, Ramayah, Kurnia และ May Chiun (2012)  

ไดทําการศึกษาเรื่องทีเ่กี่ยวของกับความคาดหวังในความพยายาม (Effort Expectancy) ในหัวขอ

โมเดลเชิงอธิบายปจจัยทีม่ีอิทธิพลตอการยอมรับในการต้ังใจใชระบบการวางแผนทรัพยากรของ

องคกร (ERP) โดยใชทฤษฏีแนวคิดสวนขยายของโมเดล UTAUT ประชากรของงานวิจัยช้ินน้ีคือกลุม

พนักงานผูใชงานสุดทาย (End User) ของระบบการวางแผนทรัพยากรขององคกร (ERP) ผลการวิจัย
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พบวาจากการใชโมเดลการยอมรับในเทคโนโลยีเขามาชวยในงานวิจัยทําใหช้ีชัดไดวาปจจัยที่มีอทิธิพล

ตอการยอมรับในการต้ังใจใชระบบการวางแผนทรัพยากรขององคกร (ERP) ประกอบไปดวย 6 ปจจัย 

ไดแก ความคาดหวังในประสิทธิภาพ ความคาดหวังในความพยายามความคาดหวังทางสังคมการ

ฝกอบรมการสื่อสารและความเช่ือทีจ่ะใชรวมกัน 

จากตัวอยางงานวิจัยของ Williams และคณะ (2015) ไดทําการศึกษาเกี่ยวของกับความ

คาดหวังในความพยายาม (Effort Expectancy) เรือ่งงานวิจัยหรือวรรณกรรมทีอ่างองิปจจัยทีม่ีผลตอ

การยอมรบันวัตกรรม โดยศึกษาวรรณกรรมตัวอยางจากวรรณกรรมทัง้หมดจํานวน 494 วรรณกรรม 

จาก 219 มหาวิทยาลัยใน 36 ประเทศ พบวา วรรณกรรมตัวอยางสวนมากเปนงานวิจัยที่เกี่ยวกับการ

บรหิารจัดการเทคโนโลยีสามารสนเทศถึง 57% และพบวาวรรณกรรมเหลาน้ันเมื่อสรปุผลการวิจัยแลว

มีผลลัพธทีบ่งบอกวาความคาดหวังในความพยายามมีอทิธิพลตอความต้ังใจมีพฤติกรรมถึง 64 เลม 

จากตัวอยางงานวิจัยของ Saxena และ Janssen (2017) ไดทําการศึกษาเกี่ยวของกับความ

คาดหวังในความพยายาม (Effort Expectancy) ในหัวของานวิจัยเรื่องการยอมรับในการใชงานระบบ

ตรวจสอบการทํางานของรัฐบาลที่อินเดียจากการสํารวจผูตอบแบบสอบถามจํานวน 244 คน พบวา

เพศชายมีการยอมรบัในการต้ังใจทีจ่ะใชงานมากกวาเพศหญิง และพบวากลุมอายุ 29–38 ป มี

แนวโนมที่จะใชงานระบบน้ีมากกวากลุมอื่น ๆ และพบวาปจจัยดานความคาดหวังในความพยายาม 

(Effort Expectancy) เปนปจจัยทีม่ีอิทธิพลสงูตอการต้ังใจที่จะใชงานตลอดจนการการยอมรับในการ

ใชงานระบบตรวจสอบการทํางานของรัฐบาลทีอ่ินเดีย ในเชิงบวก 

 

2.6 แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวของกับความคาดหวังในประสิทธิภาพ (Performance Expectancy) 

ความคาดหวังในประสิทธิภาพ (Performance Expectancy) ระดับการยอมรบัหรือความ

เช่ือสวนบุคคลวาการใชงานเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมจะสงผลทําใหการปฏิบัติงานมปีระสิทธิภาพที่ดี

ข้ึนและมีผลโดยตรงตอความต้ังใจในการใชงานและการยอมรับการเปลี่ยนแปลงในการใชงาน

เทคโนโลยีหรือนวัตกรรม (Venkatesh et al., 2003) 

จากตัวอยางงานวิจัยของ Ling Keong และคณะ (2012) ไดทําการศึกษาเกี่ยวของกับความ

คาดหวังในประสิทธิภาพ (Performance Expectancy) พบวา ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการยอมรับใน

การต้ังใจใชระบบการวางแผนทรัพยากรขององคกร (ERP) โดยใชทฤษฏีแนวคิดสวนขยายของโมเดล 

UTAUT ประชากรของงานวิจัยช้ินน้ีคือกลุมพนักงานผูใชงานสุดทาย (End User) ของระบบการ

วางแผนทรพัยากรขององคกร (ERP) ผลการวิจัยพบวาจากการใชโมเดลการยอมรบัในเทคโนโลยีเขา

มาชวยในงานวิจัยทําใหช้ีชัดไดวาปจจัยทีม่ีอิทธิพลตอการยอมรับในการต้ังใจใชระบบการวางแผน

ทรัพยากรขององคกร (ERP) ประกอบไปดวย 6 ปจจัย ไดแก ความคาดหวังในประสิทธิภาพ 
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จากตัวอยางงานวิจัยของ Saxena และ Janssen (2017) ไดทําการศึกษาเกี่ยวของกับความ

คาดหวังในประสิทธิภาพ (Performance Expectancy) พบวา จากการสํารวจผูตอบแบบสอบถาม

จํานวน 244 คน เพศชายมีการยอมรับในการต้ังใจทีจ่ะใชงานมากกวาเพศหญิง และพบวาปจจัย 

ความคาดหวังในประสิทธิภาพ (Performance Expectancy) เปนปจจัยทีม่ีอิทธิพลในเชิงบวกซึ่งมีคา

สัมประสิทธ์ิเบตาสงูทีสุ่ดตอการยอมรบัในการใชงานระบบตรวจสอบการทํางานของรัฐบาลที่อินเดีย 

รองลงมาไดแก ความคาดหวังในความพยายาม (Effort Expectancy) และความคาดหวัง 

ทางสงัคม (Social Expectancy) ตามลําดับ 

จากตัวอยางงานวิจัยของ Williams และคณะ (2015) ไดทําการศึกษาเกี่ยวของกับความ

คาดหวังในประสิทธิภาพ (Performance Expectancy) เรือ่งงานวิจัยหรือวรรณกรรมที่อางอิงปจจัย

ที่มีผลตอการยอมรับนวัตกรรม โดยศึกษาวรรณกรรมตัวอยางจากวรรณกรรมทั้งหมดจํานวน 494 

วรรณกรรม จาก 219 มหาวิทยาลัยใน 36 ประเทศ พบวา วรรณกรรมตัวอยางสวนมากเปนงานวิจัย 

ที่เกี่ยวกับการบรหิารจัดการเทคโนโลยีสามารสนเทศถึง 57% และพบวาวรรณกรรมเหลาน้ันเมื่อสรุป

ผลการวิจัยแลวมีผลลพัธทีบ่งบอกวาความคาดหวังในประสทิธิภาพมีอิทธิพลตอความต้ังใจมีพฤติกรรม

ถึง 93 เลม 

 

2.7 แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวของกับความวิตกกังวลดานเทคโนโลย ี(Technology Anxiety) 

ความวิตกกังวลดานเทคโนโลยี (Technology Anxiety) หมายถึง ระดับการยอมรับหรือ

ความเช่ือสวนบุคคลโดยใชการพิจารณาทางดานอารมณวาความวิตกกังวลในการใชงานเทคโนโลยีมี

ผลโดยตรงตอความต้ังใจในการใชงานและการยอมรับการเปลี่ยนแปลงในการใชงานเทคโนโลยีหรือ

นวัตกรรม  

จากตัวอยางงานวิจัยของ Celik (2015) ไดทําการศึกษาเกี่ยวของกับความวิตกกังวลดาน

เทคโนโลยี (Technology Anxiety) เรื่องความวิตกกงัวลของลูกคาเมื่อใชระบบซื้อสินคาออนไลน 

โดยทําการสํารวจกลุมเปาหมายที่เคยซือ้สินคาออนไลนจํานวน 483 คน พบวา ความวิตกกังวลเปน

ปจจัยหรือตัวแปรสําคัญทีท่ําใหเกิดการต้ังใจใชงานระบบซื้อสอนคาออนไลน ซึง่มผีลทางบวกตอการ

ใชงานหรือการยอมรับในการใชงานระบบการซื้อสินคาออนน โดยปจจัยที่ทําใหผูซือ้สินคาอนไลนวิตก

กังวลไดแก ความวิตกกังวลในการใชงานระบบ ความวิตกกังวลในการไมไดสินคาทีส่ั่งซื้อเมื่อเสียเงิน 

ไปแลว และความวิตกกังวในดานคุณภาพของสินคา เปนตน 

จากตัวอยางงานวิจัยของ Gelbrich และ Sattler (2014) เรือ่งความกังวลและความกดดัน

ดานเวลา ณ สถานที่สาธารณะ ในการยอมรบัการใชงานเทคโนโลยีแบบบริการตนเอง ประชากรของ

งานวิจัยน้ีไดแก กลุมประชากรวัยทํางานของเยอรมันและนักศึกษาวิชาการจัดการมหาวิทยาลัย

การตลาดของประเทศเยอรมันโดยกําหนดกลุมเปาหมายแบบกระจายดานวัยและเพศ โดยวัยที่
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ทําการศึกษาจะอยูระหวางอายุ 18- 89 ป และเพศหญงิ-เพศชายจํานวน 313 คน ทั้งน้ีมีขอมลูที่

สามารถนํามาใชไดเพียง 272 คน ผลงานวิจัยพบวา ความวิตกกังวลดานเทคโนโลยีมผีลกระทบ

โดยตรงตอความต้ังใจในการใชหรือการยอมรับในเทคโนโลยีซึ่งเปนอยางมาก ทั้งในรูปแบบของ

ผลกระทบทางออม โดยเกิดจาก 1) ปจจัยที่ไมสะดวกในการใชงาน 2) ความรูความเช่ียวชาญที่มีนอย

หรือไมมี ที่จะชวยสงเสรมิหรืออํานวยความสะดวกในการใชงาน 3) ความกดดันดานเวลาเมื่อใชงาน 

ในที่สาธารณะในขณะที่มบีุคคลอื่น ๆ รอใชบริการดวยเชนกนั ทั้งหมดน้ีถือเปนปจจัยที่ทําใหเกิดความ

วิตกกังวลในการใชงานหรอืยอมรับที่จะใชงานดานเทคโนโลยี จนเกือบจะทําใหเกิดการหยุดทีจ่ะใช

งานการเทคโนโลยีที่ชวยในการบริการตนเองในทีส่าธารณะ ดังน้ันจึงสรปุไดวาความวิตกกังวลมผีลตอ

ความต้ังใจที่จะใชงานหรือการยอมรับการใชงานเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมน้ัน ๆ  

 

2.8 แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวของกับการออกแบบผลิตภัณฑและสวนตอประสานงานกับผูใช

(Design) 

การออกแบบผลิตภัณฑและสวนตอประสานงานกับผูใช (Design) หมายถึง ระดับการยอมรบั

หรือความเช่ือสวนบุคคลในวาการออกแบบผลิตภัณฑและสวนตอประสานงานกบัผูใชงานมผีลโดยตรง 

ตอความต้ังใจในการใชงานและการยอมรับการเปลี่ยนแปลงในการใชงานเทคโนโลยีหรือนวัตกรรม 

(Maina, 2016) สําหรบัการศึกษาทฤษฎีในครั้งน้ีแบงออกเปน 2 สวน หลัก ๆ ของการออกแบบ ไดแก  

1) การออกแบบสวนตอประสานงานกับผูใช (User Interfaces) หมายถึงขอบเขตที่แตละบุคคลเช่ือวา 

การออกแบบการใชงานทีจ่ัดทําโดยผูผลิตจะชวยใหสามารถใชงานไดงายและปฏิสมัพันธของระบบกับ

ผูใชงานมีประสิทธิภาพ (Kim et al., 2008) มีงานวิจัยที่เกี่ยวกับสวนตอประสานงานกบัผูใชระบุวา

คุณภาพอินเทอรเฟซจะสงผลตอการใชงานของผูใชงาน (H. H. Chang & Chen, 2008) 2) ออกแบบ

ผลิตภัณฑเพื่อความสวยงาม (สุนทรียศาสตร) จากการศึกษาวรรณกรรมพบวาการออกแบบสุนทรียศาสตร

มีความสําคัญสําหรบัการยอมรับเทคโนโลยีของผูใช ออกแบบสุนทรียศาสตรในการศึกษาน้ี หมายถึง 

ความสมดุล การทําใหเกิดอารมณหรือความสวยงามของผลติภัณฑซึ่งอาจจะแสดงผานสี รูปรางหรอื

ภาพเคลื่อนไหวก็ได การออกแบบผลิตภัณฑถือเปนปจจัยทีม่ีความสําคัญ เพราะความรูสึกทางสายตา 

ของมนุษยเปนสวนสําคัญในความรู ความเขาใจ และความรูสึกที่ช่ืนชอบเปนปจจัยสําคัญที่จะเสรมิสราง

ความผูกพันระหวางผูใชกับผลิตภัณฑโดยเฉพาะ (Lindstrom, 2005) Nanda, Bos, Kramer, Hay  

และ Ignacz (2008) ช้ีใหเห็นวาการออกแบบสุนทรียะของผลิภัณฑมีผลตอปฏิกิริยาทางอารมณของ 

ผูใชขณะที่ Cyr, Head และ Ivanov (2006) พบวา ภาพการออกแบบสุนทรียศาสตรมีผลตอการรบัรู

ความรูสึกอยางมาก ในทํานองเดียวกันคาดวาการออกแบบสุนทรียศาสตรจะชวยเพิ่มทัศนคติของผูใช 

ตอผลิตภัณฑดวย 
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จากตัวอยางงานวิจัยของ ในป ค.ศ. 2013 นักวิจัย Coelho, Biswas, Guerreiro, Aslan, 

Duarte และ Langdon (2013) ไดทําการศึกษาไดทําศึกษาเรื่องการสํารวจปจจัยที่มอีิทธิพลตอการ

ยอมรบัแอนดอรยสมารทโฟนและความต้ังใจทีจ่ะจายคาบรกิารอินเทอรเน็ตบนมือถือ ผลการวิจัย

พบวา อิทธิพลของปจจัยทีม่ีตอการยอมรับและความต้ังใจทีจ่ะใชงานอินเทอรเน็ตบนโทรศัพทมือถือ

ของผูใชอินเทอรเน็ตและผูไมใชงานอินเทอรเน็ตตางกัน และปจจัยทีม่ผีลตอการยอมรบัในการใชงานก็

คือการออกแบบสวนประสานงานบนมอืถือ หรอืออกแบบผลิตภัณฑ แตอยางไรก็ตามจากงานวิจัยใน

ครั้งน้ีพบเรือ่งนาประหลาดใจวาที่ปจจัยทางดานการออกแบบทางดานสุนทรียศาสตรไมไดสําคัญในทุก

กลุม โดยสวนใหญผูใชเพศชายมีแนวโนมทีจ่ะใชสมารทโฟนในการอานหนังสอือิเล็กทรอนิกสมากกวา

เพศหญงิ และผูมรีายไดสูงนิยมใชอินเทอรเน็ตบนมือถือมากกกวาผูมรีายไดตํ่า ในการศึกษาครั้งน้ี

กอใหเกิดความเขาใจเชิงทฤษฎีเกี่ยวกับปจจัยตาง ๆ สงเสรมิความต้ังใจของผูใชงานอินเทอรเน็ตบน

อุปกรณเคลื่อนที่และผูไมประสงคใชงานและความต้ังใจหรือการยอมรับที่จะเสียคาใชจายสําหรับ

คาบริการอินเทอรเน็ตบนอปุกรณเคลือ่นที่ จากงานวิจัยน้ีสามารถนํามาใชเพื่อศึกษาดานการตลาด

โดยผูใหบริการอินเทอรเน็ตเคลื่อนที่ และผูผลิตอุปกรณเคลือ่นที่เพื่อออกแบบผลิตภัณฑและกลยุทธ

ดานการตลาดตอไป 

 

2.9 แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวของกับทัศนคติ (Attitude) 

ทัศนคติ (Attitude; AT) หมายถึง ความโนมเอียงทางความรูสึกนึกคิด ทีม่ีตอแอปพลเิคชัน 

โดยความโนมเอียงน้ีเกิดไดทัง้จากสวนความรู ความเช่ือ ขอมูลทีม่ีหรือที่ไดรบั และจากอารมณ

ความรูสึก โดยการวัดทัศนคติน้ีวัดเปนเชิงบวก ลบ ชอบ ไมชอบ สําหรับงานวิจัยน้ีวัดเปนภาพรวม

ทัศนคติตอแอปพลเิคชัน และทัศนคติตอการใชแอปพลเิคชัน ซึ่งทัศนคติน้ีจะเปนตัวกระตุนพฤติกรรม

ของมนุษยทีส่ามารถนําไปคํานวณเพื่อทํานายคาได (Ajzen, 1991) 

 จากการศึกษาวรรณกรรมที่เกี่ยวของกับทัศนคติ (Attitude) พบวาวรรณกรรมหลายเลม

กลาวถึงทัศนคติไว ดังน้ี ทัศนคติถูกมองวาเปนปจจัยสําคัญที่มีอิทธิพลตอความต้ังใจของผูใช

เทคโนโลยี (Cheong & Park, 2005; Lin, 2007 และ Park & Chen, 2007) และในกรณีน้ีสามารถ

ถูกกําหนดใหเปนความรูสึกที่ดีของผูใชงานตออุปกรณทางดานเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมตาง ๆ 

(Nicholson et al., 2001)  

นอกจากน้ี Park และ Chen (2007) ยังพบวา เจตนารมณในการใชเทคโนโลยีสวนใหญไดรบั

อิทธิพลจากทัศนคติตอเทคโนโลยีขณะที่ Cheong และ Park (2005) พบผลลัพธที่คลายคลึงกัน

เกี่ยวกับการใชอินเทอรเน็ตบนมอืถือ สวน Lin (2007) พบวา ทัศนคติบวกมีอิทธิพลตอความต้ังใจของ

ผูใชเพื่อดําเนินการตอในการใชเว็บไซตตาง ๆ (Lin, 2007)  
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2.10 แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวของกับความต้ังใจมีพฤติกรรม (Behavior Intention) 

ความต้ังใจมีพฤติกรรม (Behavior Intention) หมายถึง ระดับการยอมรบัหรือความเช่ือสวน

บุคคลในการต้ังใจในแงพฤติกรรมมผีลโดยตรงตอความต้ังใจในการใชงานและการยอมรับการ

เปลี่ยนแปลงในการใชงานเทคโนโลยีหรือนวัตกรรม (Venkatesh et al., 2003)  

Amoako-Gyampah และ Salam (2004) ใหความเห็นวาความต้ังใจคือความต้ังใจของผูใช

ปลายทางในการใชประโยชนจากเทคโนโลยีใหม ๆ น่ีสนับสนุนโดย Venkatesh และ Davis (2000) 

ขณะที่พวกเขาพบวามีความสมัพันธกันระหวางเจตนาพฤติกรรมและพฤติกรรมที่แทจรงิ ซึ่งหมายความ

วาผูใชปลายทางที่มี การรับรูตอการไดรบัประโยชนสงูจะใชเทคโนโลยีก็ตอเมือ่พวกเขาเช่ือวาเทคโนโลยี

หรือนวัตกรรมเหลาน้ันมมีีประสิทธิภาพ และกลาวเพิ่มเติมวาควรตรวจสอบเจตนารมณในการใช

เทคโนโลยีแมในขณะที่การใชงานอาจมีการบังคับใช ดังน้ันเมื่อการใชเทคโนโลยีเปนสิ่งจําเปนผูใชข้ัน

ปลายทีม่ีความต้ังใจในการใชงานตํ่า (เพราะบงัคับใช) อาจลดความถ่ีของการใชในระบบ ตามที่ระบุไว

โดย Seymour, Makanya และ Berrange (2007) วาการบังคับใช หมายถึง ระดับการใชที่จําเปนใน

การทํางานของงานที่นอยทีสุ่ดและการใชงานใด ๆ ที่นอกเหนือจากน้ีทีจ่ะสมัครใจใชงาน 

จากตัวอยางงานวิจัยของ Williams และคณะ (2015) ไดทําการศึกษาเกี่ยวของกับความ

ต้ังใจมีพฤติกรรม (Behavior Intention) เรื่องงานวิจัยหรือวรรณกรรมที่อางองิปจจัยที่มผีลตอการ

ยอมรบันวัตกรรม โดยศึกษาวรรณกรรมตัวอยางจากวรรณกรรมทั้งหมดจํานวน 494 วรรณกรรม  

จาก 219 มหาวิทยาลัยใน 36 ประเทศ พบวา วรรณกรรมตัวอยางสวนมากเปนงานวิจัยที่เกี่ยวกับ 

การบริหารจัดการเทคโนโลยีสามารสนเทศถึง 57% และพบวาวรรณกรรมเหลาน้ันเมื่อสรุปผล 

การวิจัยแลวมผีลลัพธทีบ่งบอกวา 1) เงื่อนไขการอํานวยความสะดวก (Facilitating Condition)  

มีอิทธิพลตอความต้ังใจมพีฤติกรรมถึง 32 เลม 2) ความคาดหวังทางสังคม มอีิทธิพลตอความต้ังใจมี

พฤติกรรมถึงรอยละ 86 เลม 3) ความคาดหวังในความพยายามมีอิทธิพลตอความต้ังใจมีพฤติกรรมถึง 

64 เลม 4) ความคาดหวังในประสิทธิภาพมีอทิธิพลตอความต้ังใจมีพฤติกรรมถึง 93 เลม 5) ความ

ต้ังใจมีพฤติกรรมมีอทิธิพลตอการใชงาน 49 เลม 

 

2.11 แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวของกับคนพิการและผูเปราะบางในสังคม 

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย (2552) ไดใหคํานิยามความหมาย

เกี่ยวกับคนพิการหรือผูเปราะบาง วา คนพิการ/ ผูเปราะบาง หมายถึง บุคคลซึ่งมีความสามารถอัน

ถูกจํากัดใหกระทํา/ ปฏิบัติกิจกรรมตาง ๆ ในชีวิตประจําวัน และการมสีวนรวมทางสงัคมไดโดย

วิธีการทั่วไป เน่ืองจากมีความบกพรองทางการมองเห็น การไดยิน การเคลื่อนไหว การสื่อสาร จิตใจ 

อารมณ พฤติกรรม สติปญญาและการเรียนรูและมีความตองการจําเปนพิเศษ ดานตาง ๆ เพื่อให

สามารถดําเนินชีวิตและมีสวนรวมในสงัคมไดอยางบุคคลทั่วไป 
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กฎกระทรวงฉบบัที่ 2 (2539) ไดใหคํานิยามความหมายเกี่ยวกับคนพิการวา คนพิการ 

หมายถึง คนที่มีความผิดปกติหรือบกพรองทางรางกาย ทางสติปญญา หรอืทาง จิตใจ ตามประเภท

และหลักเกณฑทีก่ําหนดในกฎกระทรวง 

องคการอนามัยโลก (WHO) (2539) ไดใหคํานิยามความหมายเกี่ยวกับคนพิการวา คนพิการ 

หมายถึง บุคคลที่เปนความเสียเปรียบของบุคคลใดบุคคลหน่ึง ที่เกิดจากความชํารุดหรือความ 

สามารถบกพรอง เปนผลทําใหบุคคลน้ันไมอาจแสดงบทบาท หรือกระทําอะไรใหเหมาะสมสอดคลอง

ตามวัย สังคม วัฒนธรรม และสิง่แวดลอมได 

สุรางครัตน วศินารมณ (2534) ไดใหคํานิยามความหมายเกีย่วกับคนพิการวา คนพิการ 

หมายถึง ผูซึ่งมีความบกพรองทางรางกาย สมองและจิตใจ จนทําใหไมสามารถ ปฏิบัติกิจวัตร

ประจําวัน และดําเนินชีวิตเชนเดียวกับคนปกติได 

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย (2552) ไดใหคํานิยามความหมาย

เกี่ยวกับคนหูตึงวา หูตึง หมายถึง การทีบุ่คคลมีขอจํากัดในการปฏิบัติกิจกรรมในชีวิตประจําวันหรอื

การเขาไปมีสวนรวมในกจิกรรมทางสังคม ซึ่งเปนผลมาจากการมีความบกพรองในการไดยิน เมื่อ

ตรวจวัดการไดยิน โดยใชคลื่นความถ่ีที่ 500 เฮิรตซ 1,000 เฮิรตซ และ 2,000 เฮิรตซ ในหูขางที่ได

ยินดีกวาพบวาสูญเสียการไดยินที่ความดังของเสียงนอยกวา 90 เดซิเบลลงมาจนถึง 40 เดซเิบล 

จากตัวอยางงานวิจัยของในป ค.ศ. 2008 นักวิจัย Wong, Khong และ Thwaites (2008) 

ไดทําการวิจัยเกี่ยวกับเรื่องการประยุกตใชโมเดลกระบวนการออกแบบสวนติดตอประสานงานกับผูใช 

สําหรับโครงการชุมชนสําหรบัคนหูหนวกผานโทรศัพทเคลื่อนที่ชุมชนหูหนวกในประเทศมาเลเซียตาม 

ที่กรมสวัสดิการสังคมในทองถ่ินในป 2005 มีผูคนหหูนวกประมาณ 32,000 คน จดทะเบียนอยางเปน

ทางการออกจากประชากรของประเทศประมาณ 23 ลาน เราเช่ือวาคนหูหนวกที่แทจริงประชากรมี

จํานวนมากกวาตัวเลขทีก่ลาวมาแมวาจํานวนอาจดูเหมือนเล็กความตองการและความตองการใช ICT 

ในเครือขายมือถือผานการปรบัปรุงเทคโนโลยีมอืถือที่ไดรบัการสนับสนุนทางโทรศัพทผูผลิตผูใหบรกิาร

และเครอืขายเทคโนโลยีมีความจําเปนเพื่อปรบัปรุงคุณภาพของชีวิตประจําวันและในชุมชนของพวกเขา 

สภาการฟนฟสูมรรถภาพของมาเลเซีย กลาววาปญหาความพิการไดรบัการระบุไว แตแผนปฏิบัติการ

เกี่ยวกับขอเสนอแนะยังไมสมบรูณดําเนินการเพื่อบรรลุเปาหมายทางสงัคมที่กําหนดเปาหมายสําหรับ

ชุมชนพิการ สถานะปจจบุันของกิจการคือเรียกประชุมองคกรเอกชนที่เกี่ยวของทั้งหมด (องคกรนอก

ภาครัฐองคกร) ในประเทศเพื่อเนนการรับรูและการรวมสวัสดิการสงัคม (การดูแลสุขภาพการจางงาน

การศึกษา) เขาสูสภานิติบัญญัตินโยบาย อยางไรก็ตามข้ันตอนการกําหนดนโยบายดูเหมือนวาจะเปน

ลาชาในทศวรรษทีผ่านมา น้ีเนนความจําเปนในการวิธีการทางเลอืกในการเสริมสรางสังคมและชุมชน

ปฏิสัมพันธในทางบวก จากการศึกษางานวิจัยพบวาการออกแบบสวนติดตอประสานงานกบัผูใชมีผล 
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โดยตรง หรือเปนปจจัยสําคัญทีม่ีผลตอการยอมรับในการใชงานของกลุมผูบกพรองทางการไดยินใน 

การใชเทคโนโลยี 

 

2.12 สมมติฐานการวิจัย 

H1 ความคาดหวังทางสงัคม มอีิทธิพลในเชิงบวกและมีนัยสาํคัญตอทัศนคติ  

H2 ความคาดหวังในประสิทธิภาพ มีอิทธิพลในเชิงบวกและมีนัยสําคัญตอทัศนคติ  

H3 เงื่อนไขการอํานวยความสะดวก มีอิทธิพลในเชิงบวกและมีนัยสําคัญตอความต้ังใจมี

พฤติกรรม 

H4 ความคาดหวังในความพยายาม มีอิทธิพลในเชิงบวกและมีนัยสําคัญตอความต้ังใจมีพฤติกรรม 

H5 ความวิตกกังวลดานเทคโนโลยี มีอทิธิพลในเชิงบวกและมีนัยสําคัญตอความต้ังใจมีพฤติกรรม 

H6 การออกแบบผลิตภัณฑและสวนตอประสานงานกับผูใช มีอิทธิพลในเชิงบวกและมีนัยสําคัญ

ตอความต้ังใจมีพฤติกรรม 

H7 ความคาดหวังทางสงัคม มีอิทธิพลในเชิงบวกและมีนัยสาํคัญตอความต้ังใจมีพฤติกรรม 

H8 ความคาดหวังในประสิทธิภาพ มีอิทธิพลในเชิงบวกและมีนัยสําคัญตอความต้ังใจมีพฤติกรรม 

H9 ทัศนคติมีอิทธิพลในเชิงบวกและมีนัยสําคัญตอความต้ังใจมีพฤติกรรม 

 

2.13 กรอบแนวคิดงานวิจัย 

 จากการศึกษาแนวคิดและทฤษฎีจากงานวิจัยและวรรณกรรมที่เกี่ยวของ ผูวิจัยไดนําแนวคิด

ของ Venkatesh และคณะ (2003) ที่เกี่ยวกับการยอมรบัและการใชนวัตกรรม (The Unified 

Theory of Acceptance and Use of Technology: UTAUT) แนวคิดของ Fishbien และ Ajzen 

(1980) ที่เกี่ยวกับการกระทําดวยเหตุผล (Theory of Reasoned Action: TRA) และแนวคิดของ 

Ajzen (1991) ที่เกี่ยวกบัทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน (The Theory of Planned Behavior: TPB)  

มาเปนตนแบบกรอบจําลองในการทํางานวิจัยและไดเพิ่มเติมปจจัยตัวแปรอิสระที่ศึกษาจากงานวิจัย

และวรรณกรรมอื่น ๆ อันเกี่ยวเน่ืองกับการยอมรับในนวัตกรรม และเกี่ยวของกับผูบกพรองทางการ 

ไดยินเพิ่มเติม ทัง้น้ีงานวิจัยการศึกษาปจจัยที่มผีลตอการยอมรับนวัตกรรมระบบการขายหนาราน 

เพื่อผูมีความบกพรองทางการไดยินของผูวิจัยจึงมีตัวแปรอสิระหรือตัวแปรตนที่ใชในการศึกษาจํานวน 

6 ตัวแปร ไดแก เงื่อนไขการอํานวยความสะดวก (Facilitating Condition) ความคาดหวังทางสงัคม 

(Social Expectancy) ความคาดหวังในความพยายาม (Effort Expectancy) ความคาดหวังใน

ประสิทธิภาพ (Performance Expectancy) ความวิตกกังวลดานเทคโนโลยี (Technology Anxiety) 

การออกแบบผลิตภัณฑและสวนตอประสานงานกับผูใช (Design) ตัวแปรค่ันกลางจํานวน 1 ตัว  

ไดแก ทัศนคติ (Attitude) และตัวแปรตามจํานวน 1 ตัว ไดแก ความต้ังใจมีพฤติกรรม (Behavior 
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Intention) ในการยอมรบันวัตกรรมระบบการขายหนารานเพื่อผูมีความบกพรองทางการไดยิน ซึ่งมี

รายละเอียดแสดงดังตารางที ่2.1 

 

ตารางที ่2.1: ตัวแปรที่ใชในการศึกษางานวิจัยการศึกษาปจจัยที่มผีลตอการยอมรบันวัตกรรมระบบ

การขายหนารานเพื่อผูมีความบกพรองทางการไดยิน 

 

ตัวแปร ความหมาย อางอิง 

ความคาดหวังทาง

สังคม (Social 

Expectancy; SE) 

การยอมรับหรอืความเช่ือสวนบุคคลและอิทธิพลทาง

สังคมมผีลโดยตรงตอความต้ังใจในการใชงานและการ

ยอมรบัการเปลี่ยนแปลงในการใชงานเทคโนโลยีหรอื

นวัตกรรม 

Venkatesh  

และคณะ 

(2003) 

 

ความคาดหวังใน

ประสิทธิภาพ 

(Performance 

Expectancy; PE) 

ระดับการยอมรับหรือความเช่ือสวนบุคคลวาการใชงาน

เทคโนโลยีหรือนวัตกรรมจะสงผลทําใหการปฏิบัติงานมี

ประสิทธิภาพที่ดีข้ึนและมีผลโดยตรงตอความต้ังใจใน 

การใชงานและการยอมรบัการเปลี่ยนแปลงในการใช 

งานเทคโนโลยีหรือนวัตกรรม 

Venkatesh 

และคณะ 

(2003) 

 

เงื่อนไขการอํานวย

ความสะดวก 

(Facilitating 

Condition; FC) 

การยอมรับหรอืความเช่ือสวนบุคคลวาสภาพแวดลอม 

อุปกรณทางนวัตกรรม อปุกรณทางดานเทคโนโลยี หรือ

อุปกรณที่ชวยอํานวยความสะดวก มีผลโดยตรงตอความ

ต้ังใจในการใชงานและการยอมรับการเปลี่ยนแปลงในการ 

ใชงานเทคโนโลยีหรือนวัตกรรม 

Venkatesh 

และคณะ 

(2003) 

 

ความคาดหวังใน 

ความพยายาม (Effort 

Expectancy; EE) 

ระดับความยากงายในการใชงานนวัตกรรมหรอืเทคโนโลยี 

มีผลโดยตรงตอความต้ังใจในการใชงานและการยอมรบั 

การเปลี่ยนแปลงในการใชงานเทคโนโลยีหรือนวัตกรรม 

Venkatesh 

และคณะ 

(2003) 

ความวิตกกังวลดาน

เทคโนโลยี 

(Technology 

Anxiety; TA) 

ระดับการยอมรับหรือความเช่ือสวนบุคคลโดยใชการ

พิจารณาทางดานอารมณวาความวิตกกังวลในการใชงาน

เทคโนโลยีมผีลโดยตรงตอความต้ังใจในการใชงานและ 

การยอมรับการเปลี่ยนแปลงในการใชงานเทคโนโลยีหรือ

นวัตกรรม 

Celik (2016) 

(ตารางมตีอ) 
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ตารางที ่2.1 (ตอ): ตัวแปรที่ใชในการศึกษางานวิจัยการศึกษาปจจัยที่มผีลตอการยอมรบันวัตกรรม

ระบบการขายหนารานเพื่อผูมีความบกพรองทางการไดยิน 

 

ตัวแปร ความหมาย อางอิง 

การออกแบบ

ผลิตภัณฑและสวน

ตอประสานงานกับ

ผูใช (Design; UI) 

ระดับการยอมรับหรือความเช่ือสวนบุคคลในวาการ

ออกแบบผลิตภัณฑและสวนตอประสานงานกับผูใชงาน 

มีผลโดยตรงตอความต้ังใจในการใชงานและการยอมรบั

การเปลี่ยนแปลงในการใชงานเทคโนโลยีหรือนวัตกรรม 

Maina (2016) 

ทัศนคติ  

(Attitude; AT) 

ความโนมเอียงทางความรูสึกนึกคิด ทีม่ีตอแอปพลิเคชัน 

โดยความโนมเอียงน้ีเกิดไดทัง้จากสวนความรู ความเช่ือ 

ขอมูลทีม่ีหรือที่ไดรบั และจากอารมณความรูสึก โดยการ 

วัดทัศนคติน้ีวัดเปนเชิงบวก ลบ ชอบ ไมชอบ สําหรับ

งานวิจัยน้ีวัดเปนภาพรวมทัศนคติตอแอปพลิเคชัน  

และทัศนคติตอการใชแอปพลเิคชัน ซึ่งทัศนคติน้ีจะเปน

ตัวกระตุนพฤติกรรมของมนุษยทีส่ามารถนําไปคํานวณ 

เพื่อทํานายคาได 

Ajzen (1991) 

ความต้ังใจมีพฤติกรรม 

(Behavior 

Intention; BI) 

ระดับการยอมรับหรือความเช่ือสวนบุคคลในการต้ังใจใน 

แงพฤติกรรมอันมผีลโดยตรงตอความต้ังใจในการใชงาน 

และการยอมรับการเปลี่ยนแปลงในการใชงานเทคโนโลยี

หรือนวัตกรรม 

Venkatesh 

และคณะ 

(2003) 
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จากตัวแปรดังกลาวขางตนสามารถนํามาเขียนเปนกรอบแนวคิดการวิจัยแสดงดังภาพที่ 2.4 

 

ภาพที่ 2.4: กรอบแนวคิดงานวิจัย 
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กลุมประชากร คือ ผูมีความบกพรองทางการไดยินทัง้หหูนวกและหูตึง 24 



บทท่ี 3 

วิธีดําเนินการวิจัย 

 

ในการศึกษาเรือ่ง “ปจจัยที่มีอทิธิพลตอการยอมรบันวัตกรรมระบบการขายหนารานเพื่อผูมี

ความบกพรองทางการไดยิน” ผูวิจัยนําเสนอวิธีการดําเนินการวิจัยตามลําดับ ดังน้ี 

 

3.1 ประเภทของงานวิจัย 

การศึกษาวิจัยเรื่อง “ปจจัยทีม่ีอิทธิพลตอการยอมรับนวัตกรรมระบบการขายหนารานเพื่อ 

ผูมีความบกพรองทางการไดยิน” เปนการวิจัยเชิงปรมิาณ (Quantitative Research) โดยผูวิจัยได

ดําเนินการทําการสํารวจวิจัย (Survey Research) และใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการเก็บ

รวบรวมขอมูล ทัง้แบบเขียนและการใชวิดีโอ/ ภาพเคลื่อนไหวเปนภาษามือในการสอบถามแตละขอ 

นอกจากน้ียังมีใชโปรแกรมตนแบบที่แสดงปฏิสมัพันธระหวางผูใชกับการตอบสนองของโปรแกรมใน

การอธิบายรวมดวย  

 

3.2 ประชากร และการเลือกกลุมตัวอยาง 

3.2.1 ประชากรท่ีใชในการวิจัย 

ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งน้ี คือ กลุมผูบกพรองทางการไดยินอันประกอบไปดวยผู

บกพรองทางการไดยินทั้งหหูนวกและหูตึงในประเทศไทย ซึง่ไมทราบจํานวนที่แนนอน (เน่ืองจาก

เกณฑกําหนดความบกพรองทางการไดยินน้ันมีหลายระดับและมีความเปนไดวาประชาชนทั่วไปบาง

รายอาจจะมีความบกพรองทางการไดยิน โดยที่ตนเองไมรูตัว) 

3.2.2 กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัย 

 กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครัง้น้ี คือ กลุมผูบกพรองทางการไดยินอันประกอบไปดวยผู

บกพรองทางการไดยินทั้งหหูนวกและหูตึง ผูวิจัยใชวิธีกําหนดขนาดของกลุมตัวอยางเทากบั 20 เทา

ของตัวแปรอสิระ (นงลกัษณ วิรัชชัย, 2542) ซึ่งตามกรอบความคิดในการวิจัยน้ีมีตัวแปรอิสระทัง้สิน 

7 ตัว ไดขนาดของกลุมตัวอยาง แตเพื่อลดความคลาดเคลื่อนของผลวิจัยและเพื่อเพิ่มความแมนยํา 

ผูวิจัยจงึไดรวบรวมเกบ็ขอมลูจากกลุมตัวอยางจํานวน 301 คน 

3.2.3 การสุมตัวอยาง 

ผูวิจัยไดใชการเลือกตัวอยางดวยวิธีแบบไมอาศัยความนาจะเปน (Nonprobability 

Sampling) โดยใชวิธีการเลือกแบบ สโนวบอล (Snowball) คือ ผูวิจัยพยายามหาตัวอยางแรกให 

ไดกอน หลังจากน้ันจะขอความรวมมอืจากตัวอยางแรกใหชวยแนะนํากลุมตัวอยางตอ ๆ ไป   
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3.3 นิยามเชิงปฏิบัติการ 

3.3.1 ความคาดหวังทางสังคม (Social Expectancy) หมายถึง การยอมรับหรือความเช่ือ

สวนบุคคลและอิทธิพลทางสังคมมีผลโดยตรงตอความต้ังใจในการใชงานและการยอมรบัการ

เปลี่ยนแปลงในการใชงานเทคโนโลยีหรือนวัตกรรม (Venkatesh et al., 2003) ประกอบดวย  

คําถาม 4 ขอ ดังน้ี  

1) ถาบุคคลสําคัญของคุณใชระบบการขายหนารานฯ จะสงผลใหคุณต้ังใจทีจ่ะใชระบบน้ีดวย 

2) คุณคิดวาคุณควรใชระบบการขายหนารานฯ เน่ืองจากผูที่มอีิทธิพลตอคุณหรือเพื่อนของ

คุณใชงานอยู 

3) คุณคิดวาการใชระบบการขายหนารานฯ ทําใหภาพลักษณของคุณดีข้ึน 

4) คุณคิดวาครอบครัวจะชวยสนับสนุนคุณ ในการใชระบบการขายหนารานฯ 

3.3.2 ความคาดหวังในประสทิธิภาพ (Performance Expectancy) หมายถึง ระดับการ

ยอมรบัหรือความเช่ือสวนบุคคลวาการใชงานเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมจะสงผลทําใหการปฏิบัติงานมี

ประสิทธิภาพที่ดีข้ึนและมีผลโดยตรงตอความต้ังใจในการใชงานและการยอมรบัการเปลี่ยนแปลงใน

การใชงานเทคโนโลยีหรอืนวัตกรรม (Venkatesh et al., 2003) 

1) การใชระบบการขายของหนารานฯ มีประโยชนสําหรบัการหารายไดของคุณ 

2) การใชระบบการขายของหนารานฯ จะทําใหคุณมีรายไดจากการขายสินคามากข้ึน 

3) การใชระบบการขายของหนารานฯ ชวยเพิ่มโอกาสทางอาชีพใหคุณเพิ่มข้ึน 

4) การใชระบบการขายของหนารานฯ จะทําใหคุณบรหิารจัดการรานคาไดดีข้ึน 

3.3.3 เงื่อนไขการอํานวยความสะดวก (Facilitating Condition) หมายถึง การยอมรบัหรือ

ความเช่ือสวนบุคคลวาสภาพแวดลอม อุปกรณทางนวัตกรรม อุปกรณทางดานเทคโนโลยี หรือ

อุปกรณที่ชวยอํานวยความสะดวก มีผลโดยตรงตอความต้ังใจในการใชงานและการยอมรับการ

เปลี่ยนแปลงในการใชงานเทคโนโลยีหรือนวัตกรรม (Venkatesh et al., 2003) 

1) คุณมีความรูที่จําเปนตอการใชระบบการขายหนารานฯ 

2) คุณมีทรัพยากรทีจ่ําเปนสําหรบัการใชระบบการขายหนารานฯ 

3) คุณคิดวาระบบการขายหนารานฯ จะสามารถใชงานรวมกบัเทคโนโลยีที่คุณใชได 

4) คุณมีคนรูจักทีส่ามารถชวยเหลือคุณไดเมื่อประสบปญหาดานการใชงานระบบการขาย

หนารานฯ 

3.3.4 ความคาดหวังในความพยายาม (Effort Expectancy) หมายถึง ระดับความยากงายใน

การใชงานนวัตกรรมหรือเทคโนโลยีมผีลโดยตรงตอความต้ังใจในการใชงานและการยอมรบัการ

เปลี่ยนแปลงในการใชงานเทคโนโลยีหรือนวัตกรรม (Venkatesh et al., 2003) 
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1) การเรียนรูการใชงานระบบการขายหนารานฯ เปนเรื่องงายสําหรับคุณ 

2) คุณคาดหวังวาการใชงานระบบการขายหนารานฯ จะมีความชัดเจนและสามารถเขาใจไดงาย 

3) เปนเรื่องงายสําหรับคุณที่จะเกิดความชํานาญในการใชระบบการขายหนารานฯ 

4) การใชระบบการขายหนารานฯ จะชวยคุณใหสามารถขายของและบรหิารจัดการรานคาได

งายข้ึน 

3.3.5 ความวิตกกังวลดานเทคโนโลยี (Technology Anxiety) หมายถึง ระดับการยอมรบั

หรือความเช่ือสวนบุคคลโดยใชการพจิารณาทางดานอารมณวาความวิตกกังวลในการใชงาน

เทคโนโลยีมผีลโดยตรงตอความต้ังใจในการใชงานและการยอมรบัการเปลี่ยนแปลงในการใชงาน

เทคโนโลยีหรือนวัตกรรม (Celik, 2016) 

1) คุณวิตกกังวลเกี่ยวกบัการใชงานระบบการขายหนารานฯ 

2) มันทําใหคุณกลัวที่จะสูญเสียขอมูลสวนบุคคลขอมูลบัตรเครดิตหรือขอมูลของลูกคาไปจาก

การใชงานระบบการขายหนารานฯ 

3) คุณลังเลทีจ่ะใชงานเน่ืองจากกลัวขอผิดพลาดที่จะเกิดข้ึนหรอืรายจายที่ไมสามารถแกไขได 

4) คุณคอนขางกลัวที่จะใชงานระบบน้ี 

3.3.6 การออกแบบผลิตภัณฑและสวนประสานงานกบัผูใช (Design) หมายถึง ระดับการ

ยอมรบัหรือความเช่ือสวนบุคคลในวาการออกแบบผลิตภัณฑและสวนตอประสานงานกับผูใชงานมผีล

โดยตรงตอความต้ังใจในการใชงานและการยอมรับการเปลี่ยนแปลงในการใชงานเทคโนโลยีหรือ

นวัตกรรม (Maina, 2016) 

1) การออกแบบหนาจอมีความสวยงาม 

2) การออกแบบปฏิสัมพันธผูใช (User Interface) สรางความสะดวก    

3) การออกแบบการใชระบบสรางความเพลิดเพลิน ไมนาเบื่อ 

4) การออกแบบดึงดูดใหนาใชงาน 

3.3.7 ทัศนคติ (Attitude) หมายถึง ความโนมเอียงทางความรูสกึนึกคิด ที่มีตอแอปพลิเคชัน 

โดยความโนมเอียงน้ีเกิดไดทัง้จากสวนความรู ความเช่ือ ขอมูลทีม่ีหรือที่ไดรบัและจากอารมณ

ความรูสึก โดยการวัดทัศนคติน้ีวัดเปนเชิงบวก/ ลบ ชอบ/ ไมชอบ สําหรับงานวิจัยน้ีวัดเปนภาพรวม

ทัศนคติตอแอปพลเิคชัน และทัศนคติตอการใชแอปพลเิคชัน ซึ่งทัศนคติน้ีจะเปนตัวกระตุนพฤติกรรม

ของมนุษยทีส่ามารถนําไปคํานวณเพื่อทํานายคาได (Ajzen, 1991) 

1) กลาวไดวาคุณชอบระบบการขายหนารานฯ 

2) คุณรูสึกเชิงบวกตอระบบการขายหนารานฯ 

3) คุณคิดวาเปนความคิดที่ดีที่จะใชระบบการขายหนารานฯ 

4) คุณรูสึกวาระบบการขายหนารานฯ มีประโยชน 
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5) คุณเช่ือวาจะชอบ ระบบการขายหนารานฯ เมื่อไดใชงาน 

3.3.8 ความต้ังใจมีพฤติกรรม (Behavior Intention) หมายถึง ระดับการยอมรับหรอืความ

เช่ือสวนบุคคลในการต้ังใจในแงพฤติกรรมมีผลโดยตรงตอความต้ังใจในการใชงานและการยอมรบัการ

เปลี่ยนแปลงในการใชงานเทคโนโลยีหรือนวัตกรรม (Venkatesh et al., 2003) 

1) คุณมีความต้ังใจอยางย่ิงวาจะใชระบบการขายของหนารานฯ 

2) คุณคาดการณวาคุณนาจะใชระบบการขายของหนารานฯ 

3) คุณวางแผนที่จะใชระบบการขายของหนารานฯ 

4) คุณจะใชระบบการขายของหนารานฯ เมื่อมีความตองการในการเปดรานขายสินคา 

 

3.4 เครื่องมือท่ีใชในการศึกษา 

การออกแบบแบบสอบถามในการวิจัย ในครั้งน้ีใชแบบสอบถาม (Questionnaire)  

ใชเปนเครือ่งมือสําหรบัการเก็บรวมรวมขอมลู และมีข้ันตอนในการออกแบบเครื่องมือในการวิจัย  

ซึ่งแบบสอบถามไดออกแบบข้ึนจากการสํารวจวรรณกรรม และงานวิจัยที่เกี่ยวของโดยเครือ่งมอืใน

การวิจัยประกอบดวย 9 สวน คือ 

สวนที่ 1 แบบสอบถามเกีย่วกับขอมลูดานประชากรศาสตร และขอมลูทั่วไปของประชากรที่

ตองการสํารวจจํานวน 7 ขอ ไดแก ขอมูลบงช้ีถึงกลุมประชากร เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา 

รายไดตอเดือน และรูปแบบธุรกจิทีส่นใจ โดยเปนคําถามแบบเปนตัวเลือกเพียงคําตอบเดียว 

สวนที่ 2 แบบประเมินดานการยอมรบัหรือความเช่ือสวนบุคคลตออิทธิพลหรือความคาดหวัง

ทางสงัคมจํานวน 4 ขอ ขอคําถามเปนแบบมาตรสวนประเมนิคา (Rating Scale) 5 ระดับ โดยมี

รายละเอียดการใหคะแนน ดังตอไปน้ี 

 1 คะแนน หมายถึง ทานมีความคิดเห็นเกี่ยวกบัการยอมรับตอความคาดหวังทางสงัคมอยูใน

ระดับนอยที่สุด 

 2 คะแนน หมายถึง ทานมีความคิดเห็นเกี่ยวกบัการยอมรับตอความคาดหวังทางสงัคมอยูใน

ระดับนอย 

 3 คะแนน หมายถึง ทานมีความคิดเห็นเกี่ยวกบัการยอมรับตอความคาดหวังทางสงัคมอยูใน

ระดับปานกลาง 

 4 คะแนน หมายถึง ทานมีความคิดเห็นเกี่ยวกบัการยอมรับตอความคาดหวังทางสงัคมอยูใน

ระดับมาก 

 5 คะแนน หมายถึง ทานมีความคิดเห็นเกี่ยวกบัการยอมรับตอความคาดหวังทางสงัคมอยูใน

ระดับมากทีสุ่ด 
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 การแปลผลของความคิดเห็นพจิารณาจากคาเฉลี่ยโดยใชเกณฑของเบสท (Best, 1981)  

มีรายละเอียดดังน้ี 

 คะแนนเฉลี่ย     แปลความหมาย 

 1.00–1.49     ระดับตํ่ามาก 

 1.50–2.49     ระดับตํ่า 

 2.50–3.49     ระดับปานกลาง 

 3.50–4.49     ระดับสูง 

 4.50–5.00     ระดับสูงมาก 

 

สวนที่ 3 แบบประเมินดานการยอมรบัหรือความเช่ือสวนบุคคลตอความคาดหวังใน

ประสิทธิภาพในการทํางานจํานวน 4 ขอ ขอคําถามเปนแบบมาตรสวนประเมินคา (Rating Scale)  

5 ระดับ โดยมีรายละเอียดการใหคะแนน ดังตอไปน้ี 

 1 คะแนน หมายถึง ทานมีความคิดเห็นเกี่ยวกบัการยอมรับตอความคาดหวังในประสิทธิภาพอยู

ในระดับนอยที่สุด 

 2 คะแนน หมายถึง ทานมีความคิดเห็นเกี่ยวกบัการยอมรับตอความคาดหวังในประสิทธิภาพ

อยูในระดับนอย 

 3 คะแนน หมายถึง ทานมีความคิดเห็นเกี่ยวกบัการยอมรับตอความคาดหวังในประสิทธิภาพอยู 

ในระดับปานกลาง 

 4 คะแนน หมายถึง ทานมีความคิดเห็นเกี่ยวกบัการยอมรับตอความคาดหวังในประสิทธิภาพ

อยูในระดับมาก 

 5 คะแนน หมายถึง ทานมีความคิดเห็นเกี่ยวกบัการยอมรับตอความคาดหวังในประสิทธิภาพ

อยูในระดับมากทีสุ่ด 

  

การแปลผลของความคิดเห็นพจิารณาจากคาเฉลี่ยโดยใชเกณฑของเบสท (Best, 1981)  

มีรายละเอียดดังน้ี 

 คะแนนเฉลี่ย     แปลความหมาย 

 1.00–1.49     ระดับตํ่ามาก 

 1.50–2.49     ระดับตํ่า 

 2.50–3.49     ระดับปานกลาง 

 3.50–4.49     ระดับสูง 

 4.50–5.00     ระดับสูงมาก 
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สวนที่ 4 แบบประเมินดานการยอมรบัหรือความเช่ือสวนบุคคลตอเงือ่นไขการอํานวยความ

สะดวกในการทํางานจํานวน 4 ขอ ขอคําถามเปนแบบมาตรสวนประเมินคา (Rating Scale) 5 ระดับ 

โดยมีรายละเอียดการใหคะแนน ดังตอไปน้ี 

 1 คะแนน หมายถึง ทานมีความคิดเห็นเกี่ยวกบัการยอมรับตอเงื่อนไขการอํานวยความสะดวก

อยูในระดับนอยที่สุด 

 2 คะแนน หมายถึง ทานมีความคิดเห็นเกี่ยวกบัการยอมรับตอเงื่อนไขการอํานวยความ

สะดวกอยูในระดับนอย 

 3 คะแนน หมายถึง ทานมีความคิดเห็นเกี่ยวกบัการยอมรับตอเงื่อนไขการอํานวยความสะดวก 

อยูในระดับปานกลาง 

 4 คะแนน หมายถึง ทานมีความคิดเห็นเกี่ยวกบัการยอมรับตอเงื่อนไขการอํานวยความ

สะดวกอยูในระดับมาก 

 5 คะแนน หมายถึง ทานมีความคิดเห็นเกี่ยวกบัการยอมรับตอเงื่อนไขการอํานวยความ

สะดวกอยูในระดับมากที่สุด 

 

 การแปลผลของความคิดเห็นพจิารณาจากคาเฉลีย่โดยใชเกณฑของเบสท (Best, 1981)  

มีรายละเอียดดังน้ี 

 คะแนนเฉลี่ย     แปลความหมาย 

 1.00–1.49     ระดับตํ่ามาก 

 1.50–2.49     ระดับตํ่า 

 2.50–3.49     ระดับปานกลาง 

 3.50–4.49     ระดับสูง 

 4.50–5.00     ระดับสูงมาก 

 

สวนที่ 5 แบบประเมินดานการยอมรบัหรือความเช่ือสวนบุคคลตอความคาดหวังในความ

พยายามในการทํางานจํานวน 4 ขอ ขอคําถามเปนแบบมาตรสวนประเมินคา (Rating Scale)  

5 ระดับ โดยมีรายละเอียดการใหคะแนน ดังตอไปน้ี 

 1 คะแนน หมายถึง ทานมีความคิดเห็นเกี่ยวกบัการยอมรับตอความคาดหวังในความพยายาม

อยูในระดับนอยที่สุด 

 2 คะแนน หมายถึง ทานมีความคิดเห็นเกี่ยวกบัการยอมรับตอความคาดหวังในความ

พยายามอยูในระดับนอย 
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 3 คะแนน หมายถึง ทานมีความคิดเห็นเกี่ยวกบัการยอมรับตอความคาดหวังในความพยายามอยู 

ในระดับปานกลาง 

 4 คะแนน หมายถึง ทานมีความคิดเห็นเกี่ยวกบัการยอมรับตอความคาดหวังในความ

พยายามอยูในระดับมาก 

 5 คะแนน หมายถึง ทานมีความคิดเห็นเกี่ยวกบัการยอมรับตอความคาดหวังในความ

พยายามอยูในระดับมากที่สุด 

 

 การแปลผลของความคิดเห็นพจิารณาจากคาเฉลี่ยโดยใชเกณฑของเบสท (Best, 1981)  

มีรายละเอียดดังน้ี 

 คะแนนเฉลี่ย     แปลความหมาย 

 1.00–1.49     ระดับตํ่ามาก 

 1.50–2.49     ระดับตํ่า 

 2.50–3.49     ระดับปานกลาง 

 3.50–4.49     ระดับสูง 

 4.50–5.00     ระดับสูงมาก 

 

สวนที่ 6 แบบประเมินดานการยอมรบัหรือความเช่ือสวนบุคคลตอความวิตกกังวลทางดาน

เทคโนโลยีจํานวน 4 ขอ ขอคําถามเปนแบบมาตรสวนประเมินคา (Rating Scale) 5 ระดับ โดยมี

รายละเอียดการใหคะแนน ดังตอไปน้ี 

 1 คะแนน หมายถึง ทานมีความคิดเห็นเกี่ยวกบัการยอมรับตอความวิตกกังวลทางดาน

เทคโนโลยีอยูในระดับนอยทีสุ่ด 

 2 คะแนน หมายถึง ทานมีความคิดเห็นเกี่ยวกบัการยอมรับตอความวิตกกังวลทางดาน

เทคโนโลยีอยูในระดับนอย 

 3 คะแนน หมายถึง ทานมีความคิดเห็นเกี่ยวกบัการยอมรับตอความวิตกกังวลทางดานเทคโนโลยีอยู

ในระดับปานกลาง 

 4 คะแนน หมายถึง ทานมีความคิดเห็นเกี่ยวกบัการยอมรับตอความวิตกกังวลทางดาน

เทคโนโลยีอยูในระดับมาก 

 5 คะแนน หมายถึง ทานมีความคิดเห็นเกี่ยวกบัการยอมรับตอความวิตกกังวลทางดาน

เทคโนโลยีอยูในระดับมากที่สุด 
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 การแปลผลของความคิดเห็นพจิารณาจากคาเฉลี่ยโดยใชเกณฑของเบสท (Best, 1981)  

มีรายละเอียดดังน้ี 

 คะแนนเฉลี่ย     แปลความหมาย 

 1.00–1.49     ระดับตํ่ามาก 

 1.50–2.49     ระดับตํ่า 

 2.50–3.49     ระดับปานกลาง 

 3.50–4.49     ระดับสูง 

 4.50–5.00     ระดับสูงมาก 

 

สวนที่ 7 แบบประเมินดานการยอมรบัหรือความเช่ือสวนบุคคลตอการออกแบบผลิตภัณฑ

และสวนประสานงานกบัผูใชจํานวน 4 ขอ ขอคําถามเปนแบบมาตรสวนประเมินคา (Rating Scale) 

5 ระดับ โดยมีรายละเอียดการใหคะแนน ดังตอไปน้ี 

 1 คะแนน หมายถึง ทานมีความคิดเห็นเกี่ยวกบัการยอมรับตอการออกแบบผลิตภัณฑอยูใน

ระดับนอยที่สุด 

 2 คะแนน หมายถึง ทานมีความคิดเห็นเกี่ยวกบัการยอมรับตอการออกแบบผลิตภัณฑอยูใน

ระดับนอย 

 3 คะแนน หมายถึง ทานมีความคิดเห็นเกี่ยวกบัการยอมรับตอการออกแบบผลิตภัณฑอยูใน 

ระดับปานกลาง 

 4 คะแนน หมายถึง ทานมีความคิดเห็นเกี่ยวกบัการยอมรับตอการออกแบบผลิตภัณฑอยูใน

ระดับมาก 

 5 คะแนน หมายถึง ทานมีความคิดเห็นเกี่ยวกบัการยอมรับตอการออกแบบผลิตภัณฑอยูใน

ระดับมากทีสุ่ด 

 

 การแปลผลของความคิดเห็นพจิารณาจากคาเฉลี่ยโดยใชเกณฑของเบสท (Best, 1981)  

มีรายละเอียดดังน้ี  

คะแนนเฉลี่ย     แปลความหมาย 

 1.00–1.49     ระดับตํ่ามาก 

 1.50–2.49     ระดับตํ่า 

 2.50–3.49     ระดับปานกลาง 

 3.50–4.49     ระดับสูง 

 4.50–5.00     ระดับสูงมาก 
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สวนที่ 8 แบบประเมินดานการยอมรบัหรือความเช่ือสวนบุคคลตอทัศนคติในการทีจ่ะใชงาน

จํานวน 5 ขอ ขอคําถามเปนแบบมาตรสวนประเมินคา (Rating Scale) 5 ระดับ โดยมรีายละเอียด

การใหคะแนน ดังตอไปน้ี 

 1 คะแนน หมายถึง ทานมีความคิดเห็นเกี่ยวกบัการยอมรับตอทศันคติในการทีจ่ะใชงานอยูใน

ระดับนอยที่สุด 

 2 คะแนน หมายถึง ทานมีความคิดเห็นเกี่ยวกบัการยอมรับตอทัศนคติในการทีจ่ะใชงานอยู

ในระดับนอย 

 3 คะแนน หมายถึง ทานมีความคิดเห็นเกี่ยวกบัการยอมรับตอทัศนคติในการทีจ่ะใชงานอยูใน 

ระดับปานกลาง 

 4 คะแนน หมายถึง ทานมีความคิดเห็นเกี่ยวกบัการยอมรับตอทัศนคติในการทีจ่ะใชงานอยู

ในระดับมาก 

 5 คะแนน หมายถึง ทานมีความคิดเห็นเกี่ยวกบัการยอมรับตอทัศนคติในการทีจ่ะใชงานอยูใน

ระดับมากทีสุ่ด 

 

 การแปลผลของความคิดเห็นพจิารณาจากคาเฉลี่ยโดยใชเกณฑของเบสท (Best, 1981)  

มีรายละเอียดดังน้ี 

 คะแนนเฉลี่ย     แปลความหมาย 

 1.00–1.49     ระดับตํ่ามาก 

 1.50–2.49     ระดับตํ่า 

 2.50–3.49     ระดับปานกลาง 

 3.50–4.49     ระดับสูง 

 4.50–5.00     ระดับสูงมาก 

 

สวนที่ 9 แบบประเมินดานการยอมรบัหรือความเช่ือสวนบุคคลตอความต้ังใจมพีฤติกรรมใน

การใชงานจํานวน 4 ขอ ขอคําถามเปนแบบมาตรสวนประเมินคา (Rating Scale) 5 ระดับ โดยมี

รายละเอียดการใหคะแนน ดังตอไปน้ี 

 1 คะแนน หมายถึง ทานมีความคิดเห็นเกี่ยวกบัการยอมรับตอความต้ังใจมีพฤติกรรมอยูใน

ระดับนอยที่สุด 

 2 คะแนน หมายถึง ทานมีความคิดเห็นเกี่ยวกบัการยอมรบัตอความต้ังใจมีพฤติกรรมอยูใน

ระดับนอย 

 



34 

 3 คะแนน หมายถึง ทานมีความคิดเห็นเกี่ยวกบัการยอมรับตอความต้ังใจมีพฤติกรรมอยูใน 

ระดับปานกลาง 

 4 คะแนน หมายถึง ทานมีความคิดเห็นเกี่ยวกบัการยอมรับตอความต้ังใจมีพฤติกรรมอยูใน

ระดับมาก 

 5 คะแนน หมายถึง ทานมีความคิดเหน็เกี่ยวกบัการยอมรับตอความต้ังใจมีพฤติกรรมอยูใน

ระดับมากทีสุ่ด 

 

 การแปลผลของความคิดเห็นพจิารณาจากคาเฉลี่ยโดยใชเกณฑของเบสท (Best, 1981)  

มีรายละเอียดดังน้ี  

คะแนนเฉลี่ย     แปลความหมาย 

 1.00–1.49     ระดับตํ่ามาก 

 1.50–2.49     ระดับตํ่า 

 2.50–3.49     ระดับปานกลาง 

 3.50–4.49     ระดับสูง 

 4.50–5.00     ระดับสูงมาก 

 

3.5 การทดสอบเครื่องมือ 

ผูวิจัยทําการตรวจสอบความถูกตองของเครือ่งมอืวิจัยโดยทาํการทดสอบการตรวจสอบความ

ตรงเชิงเน้ือหา (Content Validity) และการตรวจสอบความเที่ยง (Reliability) โดยมีรายละเอียด

ตามขอบงช้ี ดังน้ี 

3.5.1 ความตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity)  

การตรวจสอบความตรงเปนการวัดคุณภาพของเครื่องมือที่สรางข้ึนกับองคประกอบที่

ตองการวัดอยางมีประสิทธิภาพซึ่งเครื่องมือแตละชนิดมีจุดมุงหมายเฉพาะตัวดังน้ันเครื่องมือทีม่ ี

ความตรงในจุดมุงหมายหน่ึงไดโดยไมจําเปนจะตองครอบคลมุจุดมุงหมายทั้งหมดความตรง

เชิงเน้ือหาหมายถึงคุณภาพของเครือ่งมอืวัดที่สรางข้ึนมีความถูกตองตรงตามเน้ือเรื่องที่ตองการวัด

หรือวัดไดครอบคลุมเน้ือเรื่องทั้งหมด (วัลลภ ลําพาย, 2546) เปนความตรงที่เกี่ยวกบัการวิเคราะห

ตรวจสอบเน้ือหาของเครือ่งมือวาเน้ือหาของขอคําถามวัดไดตรงตามเน้ือหาของตัวแปรที่ตองการวัด

หรือไมโดยการแตงต้ังผูเช่ียวชาญในศาสตรน้ัน ๆ พิจารณาวาเครื่องมือน้ันมีความครบถวนสมบูรณ

ถูกตองตามนิยามเชิงปฏิบัติการในกรอบขอบเขตที่ตองการวัดหรือไม (Gable, 1986)  
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เพื่อทําการตรวจสอบความตรงเชิงเน้ือหาโดยการนํานิยามเชิงทฤษฎีนิยามเชิงปฏิบัติการ 

และโครงสรางการสรางขอคําถามควบคูกบัเครือ่งมอืใหผูเช่ียวชาญดานการศึกษา ดานเทคโนโลยี

สารสนเทศ ดานการพัฒนาแอปพลิเคชัน และดานผูบกพรองทางการไดยินพิจารณาความสอดคลอง

ผูเช่ียวชาญกรอกผลการพิจารณาความสอดคลองระหวางประเด็นที่ตองการวัดกบัขอคําถามที่สรางข้ึน

ดัชนีที่ใชแสดงคาความสอดคลองเรียกวาดัชนีความสอดคลองระหวางขอคําถามและวัตถุประสงค 

(Item-Objective Congruence Index-IOC) โดยผูเช่ียวชาญตองประเมินดวยคะแนน 3 ระดับ คือ 

ใหคะแนน +1 ถาแนใจวาขอคําถามน้ันสอดคลองกบันิยามของตัวแปรทีก่ําหนด 

ใหคะแนน 0 ถาไมแนใจวาขอคําถามน้ันสอดคลองกับนิยามของตัวแปรทีก่ําหนด 

ใหคะแนน -1 ถาแนใจวาขอคําถามน้ันไมสอดคลองกับนิยามของตัวแปรที่กําหนด 

หลงัจากน้ันนําผลของผูเช่ียวชาญแตละทานมารวมกันเพื่อคํานวณจากดัชนีความสอดคลองฯ

ซึ่งมสีูตรคํานวณดังน้ี (Rovinelli & Hambleton, 1977) 
 

IOC =  
 

Σ R = ผลรวมของคะแนนตามความเห็นของผูเช่ียวชาญในแตละขอคําถาม 

n = จํานวนผูเช่ียวชาญทั้งหมด 
 

เกณฑในการหาคาความสอดคลองระหวางขอคําถามกับนิยามการวัดตัวแปรที่คือ 1) ขอ

คําถามที่มีคา IOC ต้ังแต 0.50-1.00 มีคาความตรงผานเกณฑสามารถนําไปใชในการทดสอบกอน 

การใชงานได 2) ขอคําถามที่มีคา IOC นอยกวา 0.50 ไมผานเกณฑตองปรบัปรุงแกไข 

ผลสรปุการประเมินผลความตรงเชิงเน้ือหา 

1) สวนที ่1 ขอมูลสวนตัวผูตอบแบบสอบถาม ผานการประเมนิผล 

2) สวนที ่2 ความคาดหวังทางสังคม (Social Expectancy) ผานการประเมินผล 

3) สวนที ่3 ความคาดหวังในประสทิธิภาพ (Performance Expectancy) ผานการประเมินผล 

4) สวนที่ 4 เงื่อนไขการอํานวยความสะดวก (Facilitating Condition) ผานการประเมินผล 

5) สวนที่ 5 ความคาดหวังในความพยายาม (Effort Expectancy) ผานการประเมินผล 

6) สวนที่ 6 ความวิตกกังวลดานเทคโนโลยี (Technology Anxiety) ผานการประเมินผล 

7) สวนที่ 7 สวนตอประสานงานกบัผูใช (User Interfaces) ผานการประเมินผล 

8) สวนที่ 8 ทัศนคติ (Attitude) ผานการประเมินผล 

9) สวนที่ 9 ความต้ังใจมีพฤติกรรม (Behavioral Intention) ผานการประเมินผล 
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ทั้งน้ีถึงแมคะแนนในทกุสวนจะผานการประเมินแตผูทรงคุณวุฒิไดแนะนําสวนเสริมทีส่ามารถ

ทําใหแบบสอบถามมปีระสิทธิภาพในการสํารวจมากข้ึนอกีดวย 

ฉะน้ันแบบสอบถามน้ีผานการประเมินผลความตรงเชิงเน้ือหาในทุกสวนการประเมินสามารถ

นําไปใชในการสํารวจงานวิจัยได  

3.5.2 การตรวจสอบความเท่ียง (Reliability) 

ผูวิจัยไดนําแบบสอบถามปรับปรุงตามคําแนะนําของอาจารยที่ปรกึษา และผูเช่ียวชาญไปทํา

การทดสอบความเที่ยง โดยวิธีการหาคาสัมประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s Alpha)  

ซึ่งเปนวิธีที่นิยมใชวัดคาความเที่ยงที่กวางขวางมากทีสุ่ดวิธีหน่ึง โดยใชโปรแกรมสําเรจ็รูป IBM SPSS 

Statistics 20 คาสัมประสิทธ์ิแอลฟาฯ ควรมีคาในระดับ 0.70 ข้ึนไป และคาอํานาจจําแนกรายขอ 

(Corrected Item Total Correlation) ควรมีคาต้ังแต 0.3 (Hair, Black, Babin, Anderson & 

Tatham, 2006) 

 ผลการวิเคราะหความเที่ยงของแตละตัวแปรไดคาตามมาตรฐานที่กําหนดคือ สมัประสทิธ์ิ

แอลฟาฯมีคามากกวา 0.7 และคาอํานาจจําแนกรายขอมีคามากกวา 0.3 ทั้งน้ีคาสัมประสิทธ์ิแอลฟาฯ 

มีคาอยูระหวาง 0.729 ถึง 0.923 และคาอํานาจจําแนกรายขอมีคาอยูระหวาง 0.515 ถึง 0.878 ถือ

ไดวา แบบสอบถามมีความนาเช่ือถือ ผูวิจัยจงึไมไดทําการตัดขอคําถามใด ๆ ออกจากการวัดตัวแปร 

โดยมีรายละเอียดดังตอไปน้ี 

 

ตารางที่ 3.1: ผลการวิเคราะหคาความเที่ยง (Reliability) ของมาตรวัดสําหรับขอมลูจริง (n = 301) 

 

มิติหรือตัวแปร 
จํานวน

ตัวชี้วัด 
ตัวชี้วัด 

Corrected  

Item-Total 

Correlation 

คาสัมประสิทธิ์

แอลฟา 

ความคาดหวังทางสงัคม  4 SI1 0.796 0.789 

  SI2 0.754 0.808 

 SI3 0.627 0.858 

  SI4 0.674 0.840 

ความคาดหวังในประสิทธิภาพ 4 PE1 0.749 0.873 

  PE2 0.773 0.865 

  PE3 0.812 0.849 

  PE4 0.746 0.874 

(ตารางมตีอ) 
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ตารางที่ 3.1 (ตอ): ผลการวิเคราะหคาความเที่ยง (Reliability) ของมาตรวัดสําหรับขอมูลจรงิ (n = 301) 

 

มิติหรือตัวแปร 
จํานวน

ตัวชี้วัด 
ตัวชี้วัด 

Corrected  

Item-Total 

Correlation 

คาสัมประสิทธิ์

แอลฟา 

เงื่อนไขการอํานวยความสะดวก 4 FC1 0.668 0.745 

  FC2 0.699 0.729 

  FC3 0.647 0.756 

  FC4 0.515 0.819 

ความคาดหวังในความพยายาม 4 EE1 0.822 0.878 

  EE2 0.878 0.858 

  EE3 0.815 0.881 

  EE4 0.692 0.921 

ความวิตกกังวลดานเทคโนโลยี 4 TA1 0.792 0.894 

  TA2 0.836 0.878 

  TA3 0.748 0.908 

  TA4 0.845 0.875 

การออกแบบผลิตภัณฑและสวน 4 UI1 0.716 0.882 

ตอประสานงานกับผูใช  UI2 0.775 0.861 

  UI3 0.753 0.870 

  UI4 0.826 0.843 

ทัศนคติ 5 AT1 0.780 0.921 

  AT2 0.862 0.906 

  AT3 0.839 0.910 

  AT4 0.833 0.911 

  AT5 0.775 0.923 

ความต้ังใจมีพฤติกรรม 4 BI1 0.784 0.889 

  BI2 0.841 0.868 

  BI3 0.811 0.879 

  BI4 0.752 0.900 
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จากตารางที่ 3.1 พบวา คา Cronbach’s Alpha ของทุกปจจัยหรือตัวแปร มีคาสงูกวา 0.70 

แสดงวาแบบสอบถามมีความนาเช่ือถือสามารถใชในการเกบ็รวบรวมขอมลูได 

 

3.6 วิธีการเก็บขอมลู 

การเกบ็รวบรวมขอมูลในครัง้น้ีผูวิจัยวางแผนเก็บรวบรวมขอมูลดวยตนเองและขอความ

รวมมือในการตอบแบบสอบถามจากผูบกพรองทางการไดยินทั้งหหูนวกและหูตึงผานการแนะนําของ

สมาชิกมลูนิธิสากลเพื่อคนพิการ สมาคมคนหหูนวกแหงกรุงเทพมหานคร หนวยงานที่เกี่ยวของ และ

การแนะนําจากผูบกพรองทางการไดยินดวยกันเอง ทัง้แบบสอบถามในรูปแบบออนไลนและออฟไลน 

3.6.1 ข้ันตอนการเกบ็รวบรวมขอมลู 

รายละเอียดของข้ันตอนการเก็บรวบรวมขอมูลมีดังตอไปน้ี 

ข้ันตอนที่ 1 ปรึกษาและขอคําแนะนําในการสรางแบบฟอรมและมาตรฐานในการจัดเก็บ

ขอมูลกบัอาจารยทีป่รึกษาภายใตกรอบการวิจัย 

ข้ันตอนที่ 2 สรางแบบฟอรมและมาตรฐานในการจัดเกบ็ขอมูล 

ข้ันตอนที่ 3 สงแบบสอบถามใหอาจารยทีป่รกึษาและผูทรงตรวจสอบความเที่ยงตรงในการ

ทําวิจัยและนํามาแกไขปรบัปรุงแบบสอบถามใหมีคุณภาพในการเกบ็ขอมลู 

ข้ันตอนที่ 4 เก็บตัวอยาง 30 ชุด เพื่อนํามาประเมินคาความเที่ยง (Reliability) 

ข้ันตอนที่ 5 สรางแบบสอบถามทัง้ในรปูแบบออฟไลนและออนไลนเพื่อเกบ็ขอมลูโดยสวน

ของออนไลนใชวิธีการสรางจาก Google From เครื่องมือชวยในการหาขอมลูแบบออนไลน จากน้ัน

ขอความรวมมือไปยังกลุมเพือ่นผูบกพรองทางการไดยินที่เคยทํางานรวมกันของผูวิจัยใหชวยตอบ

แบบสอบถามออนไลน และลงสอบถามในพื้นที่ทีม่ีกลุมคนหหูนวกขายสินคาอยูเพือ่เกบ็ขอมลูแบบ

ออฟไลนไปพรอม ๆ กัน  

ข้ันตอนที่ 6 ขอความรวมมือไปยังหนวยงานตาง ๆ ที่เกี่ยวของเพื่อเกบ็ขอมลู 

ข้ันตอนที่ 7 เพิ่มแบบสอบถามในรูปแบบภาษามือและเพิ่มรปูภาพสวนการออกแบบประกอบ

แบบสอบถามเพื่อการวิจัย จากการลงพื้นที่เกบ็ขอมลูพบปญหาวากลุมเปาหมายทัง้กลุมในรปูแบบ

ออนไลนและออฟไลนไมเขาใจในคําถามวิจัย และพบวาผูบกพรองทางการไดยินสวนมากไมสามารถ

อานหนังสือออกได หรือไมสามารถอานหนังสือที่มีคําซบัซอนได ผูวิจัยจึงขอความรวมมือไปยัง  

คุณอานนท อเนกธนทรัพย เพื่อนคนหูตึงของผูวิจัยใหชวยทาํภาษามือแนบไปยังแบบสอบถาม  

และผูวิจัยไดออกแบบเพิม่ภาพในสวนของการออกแบบลงในเน้ือหาแบบสอบถามเพื่อใหเกิดความ

เขาใจมากย่ิงข้ึน 
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ข้ันตอนที่ 8 ทําการรวบรวมเกบ็แบบสอบถาม และประเมินจํานวนแบบสอบถามที่ไดกลบัมา

จากผูตอบแบบสอบถาม วามีความสมบูรณและครบถวนตามที่ออกแบบไว ซึ่งพบวาสามารถเกบ็ขอมลู

ไดทั้งสิ้นจํานวน 323 ชุด แตพบวาขอมูลไมสมบูรณ ไมสามารถนํามาใชในการวิเคราะหขอมลูได 

จํานวน 22 ชุด จึงสามารถใชขอมูลในการทําวิจัยไดเพียง 301 ชุด 

 

3.7 วิธีการทางสถิติ 

ผูวิจัยไดกําหนดสถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูลจากแบบสอบถามแบงออกเปน 2 สวน ดังน้ี 

1) การวิเคราะหสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics Analysis) เปนสถิติพื้นฐานที่ใชใน

การวิเคราะหขอมลูประกอบดวยคาความถ่ี (Frequency) คารอยละ (Percentage) ของแบบสอบถาม

ในสวนที่ 1 คือ ขอมูลสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม และคาเฉลี่ย (Mean) และคาสวนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน (Standard Deviation) เพื่ออธิบายขอมลูการยอมรับในสวนตอมา สําหรบัการแปล

ความหมายจากคาเฉลี่ยผูวิจัยใชเกณฑ ดังน้ี 

 คะแนนเฉลี่ย     แปลความหมาย 

 1.00–1.49     ระดับตํ่ามาก 

 1.50–2.49     ระดับตํ่า 

 2.50–3.49     ระดับปานกลาง 

 3.50–4.49     ระดับสูง 

 4.50–5.00     ระดับสูงมาก 

 

2) การวิเคราะหสถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics Analysis) เปนสถิติที่ใชทดสอบ

สมมติฐาน เพื่อคนหาปจจัยทีส่งผลตอการยอมรบัแอปพลิเคชันไลน ไดแก การวิเคราะหการถดถอย

พหุคูณ (Multiple Regression Analysis) โดยมีตัวแปร ไดแก ความคาดหวังทางสังคม (Social 

Expectancy) ความคาดหวังในประสิทธิภาพ (Performance Expectancy) เงื่อนไขการอํานวย

ความสะดวก (Facilitating Condition) ความคาดหวังในความพยายาม (Effort Expectancy)  

ความวิตกกังวลดานเทคโนโลยี (Technology Anxiety) การออกแบบผลิตภัณฑและสวนตอ

ประสานงานกบัผูใช (Design) ทัศนคติ (Attitude) ความต้ังใจมีพฤติกรรม (Behavior Intention) 

 



บทท่ี 4 

บทวิเคราะหขอมลู 

 

การวิเคราะหขอมลูในครั้งน้ีผูวิจัยรายงานผลโดยใชสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive 

Statistics) และใชสถิติแบบพหุตัวแปร (Multivariate Statistics) ผูวิจัยจงึนําเสนอผลการวิเคราะห

ขอมูลเปน 4 ข้ันตอน ตามลําดับดังน้ี 

 4.1 ขอมูลทั่วไปของกลุมตัวอยางที่ตอบแบบสอบถาม 

 4.2 ระดับการยอมรับนวัตกรรมระบบการขายหนารานเพื่อผูมีความบกพรองทางการไดยิน 

 4.3 การตรวจสอบภาวะรวมเสนตรงพหุ (Multicollinearity) 

4.4 การทดสอบสมมติฐานโดยวิเคราะหถดถอยพหุ (Multiple Regression Analysis) 

4.5 ผลการทดสอบสมมติฐาน 

 

4.1 ขอมูลท่ัวไปของกลุมตัวอยางท่ีตอบแบบสอบถาม 

จากการเกบ็รวบรวมขอมลูแบบสอบถาม ผูวิจัยสามารถทําการเกบ็ขอมลูไดทั้งสิ้นจํานวน 

323 คน โดยคัดเลือกแบบสอบถามที่มีความสมบรูณเหลือเพียง 301 คน มาวิเคราะหขอมูล ขอมลู

ทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม ประกอบไปดวย จําแนกตามเพศ อายุ สถานะครอบครัว ระดับ

การศึกษา รายไดเฉลี่ยตอเดือน และรูปแบบของรานคาทีส่นใจ ดังน้ี 

4.1.1 ขอมูลผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามเพศ 

ผลการวิเคราะหขอมลูผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามเพศ ปรากฏผลดังตารางที่ 4.1 

 

ตารางที่ 4.1: จํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามเพศ (n = 301) 

 

เพศ จํานวน รอยละ 

ชาย 158 52.50 

หญิง 143 47.50 

รวม 301 100.00 

 

จากตารางที่ 4.1 พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศชาย จํานวน 158 คน คิดเปน 

รอยละ 52.50 และเปนเพศหญงิ 143 คน คิดเปนรอยละ 47.50 
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4.1.2 ขอมูลผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามอาย ุ

ผลการวิเคราะหขอมลูผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามอายุ ปรากฏผลดังตารางที่ 4.2 

 

ตารางที่ 4.2: จํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามอายุ (n = 301) 

 

อาย ุ จํานวน รอยละ 

ตํ่ากวา 20 ป 4 1.30 

20 - 29 ป 73 24.30 

30 - 39 ป 129 42.90 

40 - 49 ป 67 22.30 

50 - 55 ป 7 2.30 

มากกวา 55 ป 21 7.00 

รวม 301 100.00 

 

จากตารางที่ 4.2 พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีอายุระหวาง 30 – 39 ป จํานวน  

129 คน คิดเปนรอยละ 42.90 รองลงมา มีอายุ 20 -29 ป จํานวน 73 คน คิดเปนรอยละ 24.30  

อายุ 40 –49 ป จํานวน 67 คน คิดเปนรอยละ 22.30 อายุมากกวา 55 ป จํานวน 21 คน คิดเปน 

รอยละ 7.00 อายุ 50 – 55 ป จํานวน 7 คน คิดเปนรอยละ 2.30 และอายุตํ่ากวา 20 ป จํานวน  

4 คน คิดเปนรอยละ 1.30 ตามลําดับ 

 

4.1.3 ขอมูลผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามสถานะ 

ผลการวิเคราะหขอมลูผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามสถานะ ปรากฏผลดังตารางที่ 4.3 

 

ตารางที่ 4.3: จํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามสถานะ (n = 301) 

 

สถานะ จํานวน รอยละ 

โสด 156 51.80 

สมรส/ แตงงาน/ อยูกิน/ อยูรวมกัน 124 41.20 

อื่น ๆ [แยกทาง แยกกันอยู หยาราง มาย] 21 7.00 

รวม 301 100.00 
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จากตารางที่ 4.3 พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีสถานะโสด จํานวน 156 คน คิดเปน

รอยละ 51.80 รองลงมาสถานะสมรส/ แตงงาน/ อยูกิน/ อยูรวมกัน จํานวน 124 คน คิดเปนรอยละ 

41.20 และอื่น ๆ [แยกทาง แยกกันอยู หยาราง มาย] จํานวน 21 คน คิดเปนรอยละ 7.00 ตามลําดับ 
 

4.1.4 ขอมูลผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามการศึกษา 

ผลการวิเคราะหขอมลูผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามการศึกษาปรากฏผลดังตารางที่ 4.4 
 

ตารางที่ 4.4: จํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามการศึกษา (n = 301) 
 

การศึกษา จํานวน รอยละ 

ตํ่ากวาปริญญาตร ี 182 60.50 

ปริญญาตร ี 106 35.20 

สูงกวาปริญญาตร ี 13 4.30 

รวม 301 100.00 
 

จากตารางที่ 4.4 พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีระดับการศึกษาตํ่ากวาปริญญาตร ีจํานวน 

182 คน คิดเปนรอยละ 60.50 รองลงมามีระดับการศึกษาปริญญาตรี จํานวน 106 คน คิดเปนรอยละ 

35.20 และมีระดับการศึกษาสูงกวาปริญญาตรี จํานวน 13 คน คิดเปนรอยละ 4.30 ตามลําดับ 
 

4.1.5 ขอมูลผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามเงินเดือน 

ผลการวิเคราะหขอมลูผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามเงินเดือน ปรากฏผลดังตารางที่ 4.5 
 

ตารางที่ 4.5: จํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามเงินเดือน (n = 301) 
 

เงินเดือน จํานวน รอยละ 

นอยกวา 10,000 บาท 148 49.20 

10,000 – 15,000 บาท 123 40.90 

15,001 – 25,000 บาท 12 4.00 

25,001 – 35,000 บาท 4 1.30 

35,001 – 45,000 บาท 4 1.30 

45,001 บาท ข้ึนไป 10 3.30 

รวม 301 100.00 
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จากตารางที่ 4.5 พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีรายไดนอยกวา 10,000 บาท จํานวน 

148 คน คิดเปนรอยละ 49.20 รองลงมามีรายได 10,000 – 15,000 บาท จํานวน 123 คน คิดเปน

รอยละ 40.90 รายได 15,001 – 25,000 บาท จํานวน 12 คน คิดเปนรอยละ 4.00 รายได 45,001 

บาทข้ึนไป จํานวน 10 คน คิดเปนรอยละ 3.30 รายได 25,001 – 35,000 บาท จํานวน 4 คน คิดเปน

รอยละ 1.30 และรายได 35,001 - 45,000 บาท จํานวน 4 คน คิดเปนรอยละ 1.30 ตามลําดับ 

 

4.1.6 ขอมูลผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามความสนใจนาํระบบขายหนารานไปใชงาน  

ผลการวิเคราะหขอมลูผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามความสนใจนําระบบขายหนารานไปใช

งานปรากฏผลดังตารางที่ 4.6 

 

ตารางที่ 4.6: จํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามตามความสนใจนําระบบฯ ไปใช

งาน (n = 301) 

 

ประเภทรานคา จํานวน รอยละ 

รานอาหาร 62 20.60 

รานกาแฟ 108 35.90 

รานขายของชํา และสินคาตาง ๆ 66 21.90 

รานเสริมสวย 4 1.30 

รานขายยา 8 2.70 

อื่น ๆ 53 17.60 

รวม 301 100.00 

 

จากตารางที่ 4.6 พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีความสนใจนําระบบขายหนารานไป

ใชในรานกาแฟ 62 คน คิดเปนรอยละ 20.60 รองลงมามีความสนใจนําไปใชในรานขายของชํา และ

สินคาตาง ๆ จํานวน 66 คน คิดเปนรอยละ 21.90 มีความสนใจนําไปใชในรานอาหาร จํานวน 62 คน 

คิดเปนรอยละ 20.60 มีความสนใจนําไปใชในงานอื่น ๆ จํานวน 53 คน คิดเปนรอยละ 17.60 มีความ

สนใจนําไปใชในรานขายยา จํานวน 8 คน คิดเปนรอยละ 2.70 และมีความสนใจนําไปใชในรานเสริม

สวย จํานวน 4 คน คิดเปนรอยละ 1.30 ตามลําดับ 
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4.2 ระดับการยอมรับนวัตกรรมระบบการขายหนารานเพ่ือผูมีความบกพรองทางการไดยิน 

ระดับการยอมรับที่เกี่ยวกับเงื่อนไขการอํานวยความสะดวก (Facilitating Condition)  

ความคาดหวังทางสงัคม (Social Expectancy) ความคาดหวังในความพยายาม (Effort Expectancy) 

ความคาดหวังในประสิทธิภาพ (Performance Expectancy) ความวิตกกังวลดานเทคโนโลยี 

(Technology Anxiety) การออกแบบผลิตภัณฑและสวนตอประสานงานกับผูใช (Design) ทัศนคติ 

(Attitude) และความต้ังใจมพีฤติกรรม (Behavior Intention) ในการใชระบบการขายหนารานเพือ่  

ผูมีความบกพรองทางการไดยิน 

4.2.1 ระดับการยอมรับนวัตกรรมระบบการขายหนารานเพ่ือผูมีความบกพรองทางการได

ยินดานความคาดหวังทางสังคม (Social Expectancy) 

 

ตารางที่ 4.7: ระดับการยอมรบันวัตกรรมระบบการขายหนารานเพื่อผูมีความบกพรองทางการไดยิน

ดานความคาดหวังทางสงัคม (Social Expectancy) (n = 301) 

 

ตัวแปร/ ตัวชี้วัด คาเฉลีย่ 
คาเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

แปล 

ความหมาย 

ดานความคาดหวังทางสงัคม (Social Expectancy) 

1. ถาบุคคลสําคัญของคุณใชระบบการขายหนารานฯ  

จะสงผลใหคุณต้ังใจทีจ่ะใชระบบน้ีดวย 
3.970 1.009 ระดับสูง 

2. คุณคิดวาคุณควรใชระบบการขายหนารานฯ 

เน่ืองจากผูที่มีอทิธิพลตอคุณหรือเพื่อนของคุณใชงานอยู 
3.950 0.961 ระดับสูง 

3. คุณคิดวาการใชระบบการขายหนารานฯ ทําให

ภาพลักษณของคุณดีข้ึน 
4.130 0.884 ระดับสูง 

4. คุณคิดวาครอบครัวจะชวยสนับสนุนคุณ ในการใช

ระบบการขายหนารานฯ 
4.020 0.927 ระดับสูง 

รวม 4.018 0.945 ระดับสูง 

 

จากตารางที่ 4.7 ระดับการยอมรับนวัตกรรมระบบการขายหนารานเพื่อผูมีความบกพรอง

ทางการไดยินในดานความคาดหวังทางสงัคม (Social Expectancy) มีคาเฉลี่ยรวม 4.018 และมีคา

เบี่ยงเบนมาตรฐานรวม 0.945 แปลความหมายวาอยูในระดับสูง 
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4.2.2 ระดับการยอมรับนวัตกรรมระบบการขายหนารานเพ่ือผูมีความบกพรองทางการได

ยินดานความคาดหวังในประสิทธิภาพ (Performance Expectancy) 

 

ตารางที่ 4.8: ระดับการยอมรบันวัตกรรมระบบการขายหนารานเพื่อผูมีความบกพรองทางการไดยิน

ดานความคาดหวังในประสิทธิภาพ (Performance Expectancy) (n = 301) 

 

ตัวแปร/ ตัวชี้วัด คาเฉลีย่ 
คาเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

แปล 

ความหมาย 

ความคาดหวังในประสิทธิภาพ (Performance Expectancy) 

1. การใชระบบการขายของหนารานฯ มีประโยชน

สําหรับการหารายไดของคุณ 
4.280 0.806 ระดับสูง 

2. การใชระบบการขายของหนารานฯ จะทําใหคุณมี

รายไดจากการขายสินคามากข้ึน 
4.030 0.898 ระดับสูง 

3. การใชระบบการขายของหนารานฯ ชวยเพิ่มโอกาส

ทางอาชีพใหคุณเพิม่ข้ึน 
4.230 0.861 ระดับสูง 

4. การใชระบบการขายของหนารานฯ จะทําใหคุณ

บรหิารจัดการรานคาไดดีข้ึน 
4.200 0.800 ระดับสูง 

รวม 4.184 0.841 ระดับสูง 

 

จากตารางที่ 4.8 ระดับการยอมรับนวัตกรรมระบบการขายหนารานเพื่อผูมีความบกพรอง

ทางการไดยินในดานคาดหวังในประสิทธิภาพ (Performance Expectancy) มีคาเฉลี่ยรวม 4.184 

และมีคาเบี่ยงเบนมาตรฐานรวม 0.841 แปลความหมายวาอยูในระดับสูง 
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4.2.3 ระดับการยอมรับนวัตกรรมระบบการขายหนารานเพ่ือผูมีความบกพรองทางการได

ยินในดานเง่ือนไขการอํานวยความสะดวก (Facilitating Condition) 

 

ตารางที่ 4.9: ระดับการยอมรบันวัตกรรมระบบการขายหนารานเพื่อผูมีความบกพรองทางการไดยิน

ดานเงื่อนไขการอํานวยความสะดวก (Facilitating Condition) (n = 301) 

 

ตัวแปร/ ตัวชี้วัด คาเฉลีย่ 
คาเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

แปล 

ความหมาย 

เงื่อนไขการอํานวยความสะดวก (Facilitating Condition) 

1. คุณมีความรูที่จําเปนตอการใชระบบการขายหนารานฯ 3.947 0.862 ระดับสูง 

2. คุณมีทรัพยากรที่จําเปนสําหรับการใชระบบการขาย

หนารานฯ 
4.010 0.893 ระดับสูง 

3. คุณคิดวาระบบการขายหนารานฯ จะสามารถใชงาน

รวมกับเทคโนโลยีที่คุณใชได 
4.100 0.831 ระดับสูง 

4. คุณมีคนรูจักทีส่ามารถชวยเหลือคุณไดเมื่อประสบ

ปญหาดานการใชงานระบบการขายหนารานฯ 
3.787 0.921 ระดับสูง 

รวม 3.961 0.877 ระดับสูง 

 

จากตารางที่ 4.9 ระดับการยอมรับนวัตกรรมระบบการขายหนารานเพื่อผูมีความบกพรอง

ทางการไดยินในดานเงื่อนไขการอํานวยความสะดวก (Facilitating Condition) มีคาเฉลี่ยรวม 3.961 

และมีคาเบี่ยงเบนมาตรฐานรวม 0.877 แปลความหมายวาอยูในระดับสูง 
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4.2.4 ระดับการยอมรับนวัตกรรมระบบการขายหนารานเพ่ือผูมีความบกพรองทางการได

ยินในดานความคาดหวังในความพยายาม (Effort Expectancy) 

 

ตารางที่ 4.10: ระดับการยอมรบันวัตกรรมระบบการขายหนารานเพื่อผูมีความบกพรองทางการไดยิน

ดานความคาดหวังในความพยายาม (Effort Expectancy) (n = 301) 

 

ตัวแปร/ ตัวชี้วัด คาเฉลีย่ 
คาเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

แปล 

ความหมาย 

ความคาดหวังในความพยายาม (Effort Expectancy) 

1. การเรียนรูการใชงานระบบการขายหนารานฯ 

เปนเรื่องงายสําหรับคุณ 
3.970 0.905 ระดับสูง 

2. คุณคาดหวังวาการใชงานระบบการขายหนารานฯ 

จะมีความชัดเจนและสามารถเขาใจไดงาย 
4.060 0.854 ระดับสูง 

3. เปนเรื่องงายสําหรบัคุณที่จะเกิดความชํานาญในการ

ใชระบบการขายหนารานฯ 
4.120 0.883 ระดับสูง 

4. การใชระบบการขายหนารานฯจะชวยคุณใหสามารถ

ขายของและบริหารจัดการรานคาไดงายข้ึน 
4.230 0.794 ระดับสูง 

รวม 4.094 0.859 ระดับสูง 

 

จากตารางที่ 4.10 ระดับการยอมรับนวัตกรรมระบบการขายหนารานเพื่อผูมีความบกพรอง

ทางการไดยินในดานความคาดหวังในความพยายาม (Effort Expectancy) มีคาเฉลี่ยรวม 4.094 และ

มีคาเบี่ยงเบนมาตรฐานรวม 0.859 แปลความหมายวาอยูในระดับสูง 
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4.2.5 ระดับการยอมรับนวัตกรรมระบบการขายหนารานเพ่ือผูมีความบกพรองทางการได

ยินดานความวิตกกังวลดานเทคโนโลยี (Technology Anxiety) 

 

ตารางที่ 4.11: ระดับการยอมรบันวัตกรรมระบบการขายหนารานเพื่อผูมีความบกพรองทางการไดยิน

ดานความวิตกกังวลดานเทคโนโลยี (Technology Anxiety) (n = 301) 

 

ตัวแปร/ ตัวชี้วัด คาเฉลีย่ 
คาเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

แปล 

ความหมาย 

ความวิตกกังวลดานเทคโนโลยี (Technology Anxiety) 

1. คุณวิตกกังวลเกี่ยวกับการใชงานระบบการขายหนา

รานฯ 
3.030 1.132 ระดับปานกลาง 

2. คุณกลัวที่จะสูญเสียขอมลูสวนบุคคลขอมลูบัตร

เครดิตหรือขอมลูของลูกคาไปจากการใชงานระบบการ

ขายหนารานฯ 

3.040 1.086 ระดับปานกลาง 

3. คุณลังเลที่จะใชงานเน่ืองจากกลัวขอผิดพลาดทีจ่ะ

เกิดข้ึนหรือรายจายที่ไมสามารถแกไขได 
3.180 1.069 ระดับปานกลาง 

4. คุณคอนขางกลัวที่จะใชงานระบบน้ี 2.890 1.090 ระดับปานกลาง 

รวม 3.035 1.094 ระดับปานกลาง 

 

จากตารางที่ 4.11 ระดับการยอมรับนวัตกรรมระบบการขายหนารานเพื่อผูมีความบกพรอง

ทางการไดยินในดานความวิตกกังวลดานเทคโนโลยี (Technology Anxiety) คาเฉลี่ยรวม 3.035 

และมีคาเบี่ยงเบนมาตรฐานรวม 1.094 แปลความหมายวาอยูในระดับปานกลาง 
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4.2.6 ระดับการยอมรับนวัตกรรมระบบการขายหนารานเพ่ือผูมีความบกพรองทางการได

ยินในดานการออกแบบผลิตภัณฑและสวนประสานงานกับผูใช (Design) 

 

ตารางที่ 4.12: ระดับการยอมรบันวัตกรรมระบบการขายหนารานเพื่อผูมีความบกพรองทางการไดยิน

ดานการออกแบบผลิตภัณฑและสวนประสานงานกบัผูใช (Design) (n = 301) 

 

ตัวแปร/ ตัวชี้วัด คาเฉลีย่ 
คาเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

แปล 

ความหมาย 

การออกแบบผลิตภัณฑและสวนประสานงานกบัผูใช (Design) 

1. การออกแบบหนาจอมีความสวยงาม 4.170 0.804 ระดับสูง 

2. การออกแบบปฏิสัมพันธผูใช (User Interface)  

สรางความสะดวก    
4.150 0.833 ระดับสูง 

3. การออกแบบการใชระบบสรางความเพลิดเพลิน 

ไมนาเบื่อ 
4.030 0.836 ระดับสูง 

4. การออกแบบดึงดูดใหนาใชงาน 4.200 0.787 ระดับสูง 

รวม 4.137 0.815 ระดับสูง 

 

จากตารางที่ 4.12 ระดับการยอมรับนวัตกรรมระบบการขายหนารานเพื่อผูมีความบกพรอง

ทางการไดยินในดานการออกแบบผลิตภัณฑและสวนประสานงานกับผูใช (Design) คาเฉลี่ยรวม 

4.137 และมีคาเบี่ยงเบนมาตรฐานรวม 0.815 แปลความหมายวาอยูในระดับสูง 
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4.2.7 ระดับการยอมรับนวัตกรรมระบบการขายหนารานเพ่ือผูมีความบกพรองทางการได

ยินในดานทัศนคติ (Attitude) 

 

ตารางที่ 4.13: ระดับการยอมรบันวัตกรรมระบบการขายหนารานเพื่อผูมีความบกพรองทางการไดยิน

ดานทัศนคติ (Attitude) (n = 301) 

 

ตัวแปร/ ตัวชี้วัด คาเฉลีย่ 
คาเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

แปล 

ความหมาย 

ทัศนคติ (Attitude) 

1. กลาวไดวาคุณชอบระบบการขายหนารานฯ 4.220 0.772 ระดับสูง 

2. คุณรูสึกเชิงบวกตอระบบการขายหนารานฯ 4.290 0.691 ระดับสูง 

3. คุณคิดวาเปนความคิดที่ดีที่จะใชระบบการขายหนา

รานฯ 
4.290 0.716 ระดับสูง 

4. คุณรูสึกวาระบบการขายหนารานฯ มีประโยชน 4.340 0.752 ระดับสูง 

5. คุณเช่ือวาจะชอบ ระบบการขายหนารานฯ  

เมื่อไดใชงาน 
4.190 0.771 ระดับสูง 

รวม 4.264 0.741 ระดับสูง 

 

จากตารางที่ 4.13 ระดับการยอมรับนวัตกรรมระบบการขายหนารานเพื่อผูมีความบกพรอง

ทางการไดยินดานทัศนคติ (Attitude) คาเฉลี่ยรวม 4.264 และมีคาเบี่ยงเบนมาตรฐานรวม 0.741

แปลความหมายวาอยูในระดับสูง 
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4.2.8 ระดับการยอมรับนวัตกรรมระบบการขายหนารานเพ่ือผูมีความบกพรองทางการได

ยินดานความต้ังใจมีพฤติกรรม (Behavior Intention) 

 

ตารางที่ 4.14: ระดับการยอมรบันวัตกรรมระบบการขายหนารานเพื่อผูมีความบกพรองทางการไดยิน

ในดานความต้ังใจมีพฤติกรรม (Behavior Intention) (n = 301) 

 

ตัวแปร/ ตัวชี้วัด คาเฉลีย่ 
คาเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

แปล 

ความหมาย 

ความต้ังใจมีพฤติกรรม (Behavior Intention) 

1. คุณมีความต้ังใจอยางย่ิงวาจะใชระบบการขายของ

หนารานฯ 
4.080 0.827 ระดับสูง 

2. คุณคาดการณวาคุณนาจะใชระบบการขายของหนา

รานฯ 
4.120 0.835 ระดับสูง 

3. คุณวางแผนที่จะใชระบบการขายของหนารานฯ 4.040 0.830 ระดับสูง 

4. คุณจะใชระบบการขายของหนารานฯ เมือ่มีความ

ตองการในการเปดรานขายสินคา 
4.240 0.802 ระดับสูง 

รวม 4.119 0.823 ระดับสูง 

 

จากตารางที่ 4.14 ระดับการยอมรับนวัตกรรมระบบการขายหนารานเพื่อผูมีความบกพรอง

ทางการไดยินในดานความต้ังใจมีพฤติกรรม (Behavior Intention) คาเฉลี่ยรวม 4.119 และมีคา

เบี่ยงเบนมาตรฐานรวม 0.823 แปลความหมายวาอยูในระดับสูง 

 

4.3 การตรวจสอบภาวะรวมเสนตรงพหุ (Multicollinearity) 

ภาวะรวมเสนตรงพหุ หมายถึง ภาวะที่ตัวแปรในการวิจัยทีเ่ปนตัวแปรตนมีความสัมพันธกัน

สูงมาก และมผีลเสียตอการวิเคราะหถดถอย ทําใหผลการวิเคราะหขอมลูคลาดเคลื่อนไปจากความ

เปนจริง วิธีการตรวจสอบภาวะรวมเสนตรงพหุ ทําไดโดยใชโปรแกรม SPSS วิเคราะหตรวจสอบ

คาสถิติ 2 ตัว คือ Tolerance และ Variance Inflation Factor (VIF) คาสถิติ Tolerance หมายถึง 

สัดสวนความแปรปรวนในตัวแปรที่อธิบายไมไดดวยตัวแปรตัวอื่น ๆ ถา Tolerance มีคาใกล 0 แสดง

วาตัวแปรน้ันมีความสัมพันธกบัตัวแปรอื่น ๆ สูง สวนคาที่ใกล 1 แสดงวา ตัวแปรน้ันมีความสัมพันธ
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กับตัวแปรอื่น ๆ ตํ่า ในการวิเคราะหขอมูล สําหรบัคาสถิติ VIF มีคาเทากับสวนกลบัของคา 

Tolerance จึงแปรความหมายตรงกันขาม กลาวคือ คา VIF ที่สูงมาก (มีคาสงูสุดเทากบั 10.0)  

แสดงวา มีภาวะรวมเสนตรงพหสุูงมากในกลุมตัวแปรตน (นงลักษณ วิรัชชัย, 2542, หนา 17-18) 

ดังน้ันจึงสรปุไดวา เกณฑในการวัดคาตัวแปรอสิระแตละคูมภีาวะรวมเสนตรงพหุหรือไม  

ใหดูคา Tolerance ควรมีคามากกวา 0.1 คา VIF ควรมีคานอยกวา 10 (Hair et al., 2006,  

pp. 230, 233) 

Hair และคณะ (2006) กลาววา ตัวแปรที่มีคา Tolerance ตํ่ากวา 0.1 หรือมีคา VIF สูงกวา 

10.0 แสดงใหเห็นคาสหสัมพันธ (Correlation) ที่มากกวา 0.9 กับตัวแปรอื่น ๆ บงบอกถึงการมี

สหสัมพันธกันเองมากเกินไป ซึ่งจะเกิดเปนปญหา Multicollinearity 

 

4.3.1 การตรวจสอบภาวะรวมเสนตรงพหุ โดยการวิเคราะหถดถอยพหุเมื่อทัศนคติ 

(Attitude) เปนตัวแปรตาม 

 

ตารางที ่4.15: การตรวจสอบภาวะรวมเสนตรงพหุ โดยการวิเคราะหถดถอยพหุเมือ่ทัศนคติ 

(Attitude) เปนตัวแปรตาม 

 

ตัวแปร/ ตัวชี้วัด Tolerance VIF 

Social Expectancy 0.588 1.700 

Performance Expectancy 0.588 1.700 

  

จากตารางที่ 4.15 ผลการตรวจสอบภาวะรวมเสนตรงพหุพบวา ผานเกณฑทีก่ําหนดทีป่จจัย

ทัศนคติเปนตัวแปรตาม โดย tolerance มีคา 0.588และ สวน VIF มีคา 1.700ทั้งคู สรปุวา ขอมูลตัว

แปรไมมีภาวะรวมเสนตรงพหุที่ความคาดหวังทางสังคม (Social Expectancy) และความคาดหวังใน

ประสิทธิภาพ (Performance Expectancy) 
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4.3.2 การตรวจสอบภาวะรวมเสนตรงพหุ โดยการวิเคราะหถดถอยพหุเมื่อความต้ังใจมี

พฤติกรรม (Behavior Intention) เปนตัวแปรตาม 

 

ตารางที ่4.16: การตรวจสอบภาวะรวมเสนตรงพหุ โดยการวิเคราะหถดถอยพหุเมือ่ความต้ังใจมี

พฤติกรรม (Behavior Intention) เปนตัวแปรตาม 

 

ตัวแปร/ ตัวชี้วัด Tolerance VIF 

Facilitating Conditions  0.566 1.767 

Effort Expectancy 0.410 2.441 

Technology Anxiety 0.924 1.082 

Design 0.433 2.309 

Social Expectancy 0.475 2.107 

Performance Expectancy 0.362 2.759 

Attitude 0.351 2.845 

  

จากตารางที่ 4.16 ผลการตรวจสอบภาวะรวมเสนตรงพห ุพบวา ผานเกณฑทีก่ําหนดที่ความ

ต้ังใจมีพฤติกรรม (Behavior Intention) เปนตัวแปรตาม โดย Tolerance มีคาระหวาง 0.351 -0.924 

และคาระหวาง 1.082 - 2.845 สรุปวา ขอมูลตัวแปรมีภาวะรวมเสนตรงพหทุีค่วามต้ังใจมีพฤติกรรม 

(Behavior Intention) เปนตัวแปรตาม คือคือ เงื่อนไขการอํานวยความสะดวก (Facilitating 

Condition) ความคาดหวังในประสิทธิภาพ (Performance Expectancy) ความคาดหวังในความ

พยายาม (Effort Expectancy) ความวิตกกังวลดานเทคโนโลยี (Technology Anxiety) การออกแบบ

ผลิตภัณฑและสวนตอประสานงานกบัผูใช (Design) ความคาดหวังทางสังคม (Social Expectancy) 

และทัศนคติ (Attitude) 
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4.4 การทดสอบสมมติฐานโดยวิเคราะหถดถอยพหุ (Multiple Regression Analysis) 

4.4.1 การวิเคราะหถดถอยพหุเมื่อทัศนคติ (Attitude) เปนตัวแปรตาม 

ผูวิจัยทําการทดสอบสมมติฐานตามแบบจําลองที่สรางจากกรอบแนวความคิดของงานวิจัย 

ดังน้ี 

สมการการทดลองสมมติฐานสมการที่ 1 

 

Attitude = β1SE + β2PE………..................................………….... (1)  

 
βi หมายถึง สัมประสิทธ์ิถดถอยของตัวแปรแตละตัว 

 

ภาพที่ 4.1: แบบจําลองสมมติฐานแบบที่ 1 

 

Performance 

Expectancy

(PE)

Social 

Expectancy

(SE)

Attitude

H2

H1

 
 

ผูวิจัยใชการวิเคราะหการถดถอยพห ุ(Multiple Regression Analysis) ในการทดสอบ

สมมติฐานตามแบบจําลองการทดสอบสมมติฐาน สมการที ่1 ซึ่งการวิเคราะหการถดถอยพหเุปน 

การทดสอบความสัมพันธระหวางตัวแปร ในกรณีที่มีตัวแปรอิสระมากกวา 1 ตัวแปร และตัวแปรตาม 

1 ตัวแปร (Hair, Black, Babin, Anderson & Tatham, 1998, p. 14)  
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ตารางที่ 4.17: ผลการวิเคราะหถดถอยพหุปจจัยทัศนคติ (Attitude) เปนตัวแปรตาม 

 

ตัวแปร Standardized 

Coefficients 

t- value p 

SE 0.374*** 7.801 0.000 

PE 0.478*** 9.979 0.000 

n = 301, R2 = 0.598, F= 221.298, Sig = 0.000 

* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.050 

** มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 

*** มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001 

 

จะไดสมการที่ 6 

Attitude = 0.374SE + 0.478PE................................................................................ (2)  

 

จากตารางที่ 4.17 ผลการวิเคราะหพบวา R2 มีคาเทากบั 0.598 หมายถึง ตัวแปรตนทั้งหมด

สามารถอธิบายการยอมรบันวัตกรรมระบบการขายหนารานเพื่อผูมีความบกพรองทางการไดยินได 

59.800% จากแบบจําลองสมมติฐานที่ 1 และ 2 ไดรับการสนับสนุนทางสถิติอยางมีนัยสาํคัญ  

(p <0.050) 

ผลการทดสอบสมมติฐานพบวาความคาดหวังทางสงัคม (Social Expectancy) และความ

คาดหวังในประสิทธิภาพ (Performance Expectancy) มีอทิธิพลในเชิงบวกและมีนัยสําคัญตอทัศนคติ 

 

4.4.2 การวิเคราะหถดถอยพหุเมื่อความต้ังใจมีพฤติกรรม (Behavior Intention)  

เปนตัวแปรตาม  

ผูวิจัยทําการทดสอบสมมติฐานตามแบบจําลองที่สรางจากกรอบแนวความคิดของงานวิจัย ดังน้ี 

สมการการทดลองสมมติฐานสมการที่ 2 

 

Behavior Intention = β1UI + β2TA + β3EE + β4FC +β5PE+β6SE+β7AT.........(3) 

 
βi หมายถึง สัมประสิทธ์ิถดถอยของตัวแปรแตละตัว  
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ภาพที่ 4.2: แบบจําลองสมมติฐานแบบที่ 2 

 

Design

Technology 

Anxiety

Effort 

Expectancy

Facilitating 

Conditions

Performance 

Expectancy

Social 

Expectancy

Behavioral

Intention

Attitude

H6

H5

H4

H3
H9

H7

H8

 

ผูวิจัยใชการวิเคราะหการถดถอยพห ุ(Multiple Regression Analysis) ในการทดสอบ

สมมติฐานตามแบบจําลองการทดสอบสมมติฐาน สมการที3่ซึ่งการวิเคราะหการถดถอยพหุเปนการ

ทดสอบความสัมพันธระหวางตัวแปร ในกรณีทีม่ีตัวแปรอสิระมากกวา 1 ตัวแปร และตัวแปรตาม  

1 ตัวแปร (Hair et al., 1998, p. 14)  
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ตารางที่ 4.18: ผลการวิเคราะหถดถอยพหุปจจัยความต้ังใจมีพฤติกรรม (Behavior Intention)  

เปนตัวแปรตาม 

 

ตัวแปร Standardized 

Coefficients 

t- value p 

UI 0.113** 2.478 0.014 

TA 0.008 0.254 0.800 

EE 0.147** 3.029 0.003 

FC -0.004 -0.096 0.923 

PE 0.169*** 3.934 0.000 

SE 0.135** 2.752 0.006 

AT 0.482*** 8.701 0.000 

n = 301, R2 = 0.743, F=121.275, Sig = 0.000 

* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.050 

** มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.010  

*** มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001 

 

จะไดสมการที่ 8 

Behavior Intention = 0.113UI + 0.147EE + 0.169PE+0.135SE+0.482AT..............….(4) 

 

จากตารางที่ 4.18 ผลการวิเคราะหพบวา R2 มีคาเทากบั 0.743 หมายถึง ตัวแปรตนทั้งหมด

สามารถอธิบายการยอมรบันวัตกรรมระบบการขายหนารานเพื่อผูมีความบกพรองทางการไดยินได 

74.300% จากแบบจําลองสมมติฐานที่ 4, 6, 7, 8 และ 9 ไดรับการสนับสนุนทางสถิติอยางมีนัยสําคัญ 

(p <0.05) สวนสมมติฐานที ่3 และ 5 ไมมีนัยสําคัญ (p > 0.050) 

ผลการทดสอบสมมติฐานพบวาคาดหวังในความพยายาม (Effort Expectancy) การออกแบบ

ผลิตภัณฑและสวนตอประสานงานกบัผูใช (Design) ความคาดหวังในประสทิธิภาพ (Performance 

Expectancy) ความคาดหวังทางสังคม (Social Expectancy) และทัศนคติมอีิทธิพลในเชิงบวกและ 

มีนัยสําคัญตอความต้ังใจมีพฤติกรรม (Behavior Intention) สวนความวิตกกังวลดานเทคโนโลยี 

(Technology Anxiety) และเงื่อนไขการอํานวยความสะดวก (Facilitating Conditions) ไมมีอิทธิพล

ในเชิงบวกตอความต้ังใจมีพฤติกรรม (Behavior Intention) 



58 

 

4.5 ผลการทดสอบสมมติฐาน 

จากการใชเทคนิคทางสถิติในการหาความสัมพันธของปจจัยที่มีอิทธิพลตอกันสรปุผลการ

ทดสอบสมมติฐานไดดังภาพที่ 4.3 ผลการทดสอบสมมติฐาน และตารางที่ 4.19 สรุปผลการทดสอบ

สมมติฐาน 

 

ภาพที่ 4.3: ผลการทดสอบสมมติฐาน 

 

Design

Technology 

Anxiety

Effort 

Expectancy

Facilitating 

Conditions

Performance 

Expectancy

Social 

Expectancy

Behavioral

Intention

Attitude
0.478***

0.374***

0.113**

H5

0.147**

H3
0.482***

0.169***

0.135**R2 = 0.616

R
2
 = 0.598

R2 = 0.628

R
2
 = 0.743
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ตารางที่ 4.19: สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 

 

ขอ สมมติฐาน ผลการทดสอบสมมติฐาน คาสัมประสิทธิ์ถดถอย 

H1 ความคาดหวังทางสงัคม มีอิทธิพลใน 

เชิงบวกและมีนัยสําคัญตอทัศนคติ 

ไดรับการสนับสนุน 

(Supported) 
0.374*** 

H2 ความคาดหวังประสิทธิภาพ มีอิทธิพลใน 

เชิงบวกและมีนัยสําคัญตอทัศนคติ 

ไดรับการสนับสนุน 

(Supported) 
0.478*** 

H3 เงื่อนไขการอํานวยความสะดวก มีอิทธิพล 

ในเชิงบวกและมีนัยสําคัญตอความต้ังใจ 

มีพฤติกรรม 

ไมไดรับการ

สนับสนุน 

(Not supported) 

- 

H4 ความคาดหวังความพยายาม มีอิทธิพลใน 

เชิงบวกและมีนัยสําคัญตอความต้ังใจมี

พฤติกรรม 

ไดรับการสนับสนุน 

(Supported) 
0.147** 

H5 ความวิตกกังวลดานเทคโนโลยี มีอทิธิพล 

ในเชิงบวกและมีนัยสําคัญตอความต้ังใจ 

มีพฤติกรรม 

ไมไดรับการสนับสนุน 

(Not supported) 
- 

H6 การออกแบบผลิตภัณฑและสวนตอ

ประสานงานกบัผูใช มีอิทธิพลในเชิงบวก 

และมีนัยสําคัญตอความต้ังใจมีพฤติกรรม 

ไดรับการสนับสนุน 

(Supported) 
0.113*** 

H7 ความคาดหวังทางสงัคม มีอิทธิพลในเชิงบวก

และมีนัยสําคัญตอความต้ังใจมีพฤติกรรม 

ไดรับการสนับสนุน 

(Supported) 
0.135** 

H8 ความคาดหวังในประสิทธิภาพ มีอิทธิพล 

ในเชิงบวกและมีนัยสําคัญตอความต้ังใจมี

พฤติกรรม 

ไดรับการสนับสนุน 

(Supported) 
0.169*** 

H9 ทัศนคติมีอิทธิพลในเชิงบวกและมีนัยสําคัญ

ตอความต้ังใจมีพฤติกรรม  

ไดรับการสนับสนุน 

(Supported) 
0.482*** 

 



บทท่ี 5 

สรุปผล อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 

 

การนําเสนอในบทน้ีมีวัตถุประสงคที่สําคัญเพื่อสรุปผลการศึกษาทั้งหมดใหเกิดความงาย 

ตอการอานและงายตอความเขาใจ พรอมทั้งอภิปรายผลการวิจัยในประเด็นสําคัญ ๆ เพื่อใหเห็นทัศนะ

ของผูวิจัยที่มีตอประเด็นที่ทําการวิจัย และในทายทีสุ่ดเปนการเสนอแนะเกี่ยวกับปจจัยที่มีอทิธิพล 

ตอการยอมรับนวัตกรรมระบบการขายหนารานเพื่อผูมีความบกพรองทางการไดยินผูวิจัยนําเสนอ 

การสรุปผลการวิจัย การอภิปรายผล และขอเสนอแนะดังรายละเอียดตอไปน้ี 

 

5.1 สรุปผลการวิจัย 

5.1.1 ขอมูลท่ัวไปของกลุมตัวอยาง 

กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครัง้น้ี คือ กลุมผูบกพรองทางการไดยิน อันประกอบไปดวย 

ผูบกพรองทางการไดยินทัง้หหูนวกและหูตึง จํานวนทัง้สิ้น 301 คน สวนใหญเปน เพศชาย มีอายุ

ระหวาง 30 – 39 ป สถานภาพสมรสคือโสด ระดับการศึกษาตํ่ากวาปริญญาตรี กลมใหญที่สุดมี

รายไดสวนตัวเฉลี่ยตอเดือนนอยกวา 10,000 บาท มีความสนใจนําระบบขายหนารานไปใชใน 

รานกาแฟ 

กลุมตัวอยางที่ตอบแบบสอบถามมีความเห็นตอระดับการยอมรบันวัตกรรมดานความ

คาดหวังทางสังคม (Social Expectancy) ในระดับสูง ดานความคาดหวังในประสิทธิภาพ 

(Performance Expectancy) ในระดับสูง ดานความคาดหวังในประสิทธิภาพ (Performance 

Expectancy) ในระดับสูง ดานเงื่อนไขการอํานวยความสะดวก (Facilitating Condition) ใน

ระดับสูง ดานความคาดหวังในความพยายาม (Effort Expectancy) ในระดับสงู 

ดานความวิตกกังวลดานเทคโนโลยี (Technology Anxiety) ในระดับสูง ดานการออกแบบ

ผลิตภัณฑและสวนประสานงานกบัผูใช (Design) ในระดับสงู ดานทัศนคติ (Attitude) ในระดับสูง 

และดานความต้ังใจมพีฤติกรรม (Behavior Intention) อยูในระดับสูง 

5.1.2 การสรุปผลตามวัตถุประสงคการวิจัย 

ผูวิจัยสรุปผลการวิจัยโดยเรียงตามลําดับของวัตถุประสงคการวิจัยทีส่อดคลองกบัสมมติฐาน

วิจัยดังตอไปน้ี 

5.1.2.1 วัตถุประสงคที่ 1 เพื่อศึกษาปจจัยที่มอีิทธิพลตอทัศนคติของผูมีความ

บกพรองทางการไดยินที่มีตอระบบการขายหนาราน ไดแก ความคาดหวังในประสิทธิภาพและ 

ความคาดหวังทางสงัคม 
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จากการวิเคราะหพบวา (1) ความคาดหวังทางสังคม (Social Expectancy) มี

อิทธิพลในเชิงบวกและมีนัยสําคัญตอทัศนคติโดยมีคาสมัประสิทธ์ิถดถอยเทากับ0.374 และมีคาเสน

สัมประสิทธ์ิเสนทางเทากับ 0.588 และ (2) ความคาดหวังในประสิทธิภาพ (Performance 

Expectancy) มีอิทธิพลในเชิงบวกและมีนัยสําคัญตอทัศนคติโดยมีคาสัมประสิทธ์ิถดถอยเทากับ

0.478 และมีคาเสนสัมประสิทธ์ิเสนทางเทากับ 0.588 

5.1.2.2 วัตถุประสงคที่ 2 เพื่อศึกษาปจจัยที่มอีิทธิพลตอความต้ังใจมพีฤติกรรมใน

การใชระบบการขายหนารานของผูมีความบกพรองทางการไดยิน ไดแก คาดหวังในความพยายาม 

การอํานวยความสะดวก ความคาดหวังทางสังคม ความคาดหวังในประสทิธิภาพความวิตกกังวล 

ดานเทคโนโลยี การออกแบบผลิตภัณฑสวนตอประสานงานกับผูใชและทัศนคติของผูมีความบกพรอง

ทางการไดยิน 

จากการวิเคราะหพบวา (1) ทัศนคติ (Attitude) มีอิทธิพลในเชิงบวกและมีนัยสําคัญ

ตอความต้ังใจมีพฤติกรรม (Behavior Intention) โดยมีคาเสนสมัประสทิธ์ิเสนทางเทากบั 0.482 โดย

มีคาสัมประสิทธ์ิถดถอยเทากับ 0.351 (2) ความคาดหวังทางสังคม (Social Expectancy) มีอิทธิพล

ในเชิงบวกและมีนัยสําคัญตอความต้ังใจมีพฤติกรรม (Behavior Intention) โดยมีคาเสนสัมประสิทธ์ิ

เสนทางเทากับ 0.135 โดยมีคาสัมประสิทธ์ิถดถอยเทากับ 0.475 (3) ความคาดหวังในประสทิธิภาพ 

(Performance Expectancy) มีอิทธิพลในเชิงบวกและมีนัยสําคัญตอความต้ังใจมีพฤติกรรม 

(Behavior Intention) โดยมีคาเสนสัมประสิทธ์ิเสนทางเทากับ 0.169 โดยมีคาสมัประสิทธ์ิถดถอย

เทากับ 0.362 (4) ความคาดหวังในความพยายาม (Effort Expectancy) มีอิทธิพลในเชิงบวกและ 

มีนัยสําคัญตอความต้ังใจมีพฤติกรรม (Behavior Intention) โดยมีคาเสนสัมประสิทธ์ิเสนทางเทา 

กับ 0.147 โดยมีคาสัมประสิทธ์ิถดถอยเทากบั 0.410 และ (5) การออกแบบผลิตภัณฑและสวนตอ

ประสานงานกบัผูใช (Design) มีอิทธิพลในเชิงบวกและมีนัยสําคัญตอความต้ังใจมีพฤติกรรม 

(Behavior Intention) โดยมีคาเสนสัมประสิทธ์ิเสนทางเทากับ 0.113 โดยมีคาสัมประสิทธ์ิถดถอย

เทากับ 0.433 

 

5.2 อภิปรายผลการวิจัย 

การอภิปรายผลของขอคนพบตาง ๆ ที่ไดจากผลการวิจัยเรื่องปจจัยทีม่ีอิทธิพลตอการยอมรับ

นวัตกรรมระบบการขายหนารานเพื่อผูมีความบกพรองทางการไดยินผูวิจัยนําเสนอการตีความ และ

ประเมินขอคนพบที่ไดจากการวิจัยเพื่ออธิบาย ยืนยันความสอดคลองระหวางขอคนพบกบัสมมติฐาน

การวิจัย โดยอธิบายขอคนพบวา สนับสนุน ทฤษฎีที่เกี่ยวของอยางไร ผูวิจัยนําเสนอการอภิปรายผล

ดังรายละเอียดอไปน้ี 



62 

 

ความคาดหวังทางสงัคม มีอิทธิพลในเชิงบวกและมีนัยสําคัญตอทัศนคติในการใชงาน โดยมี

คาสัมประสิทธ์ิถดถอยเทากบั 0.374 สอดคลองกับผลการวิจัยของ Dwivedi และคณะ (2017); 

Pynoo, Devolder, Tondeur, Van Braak, Duyck และ Duyck (2011); Rana, Dwivedi, 

Williams และ Weerakkody (2016) และเปนไปตามทฤษฏีของ Ajzen และ Fishbein (1980); 

Ajzen (1991) และ Davis และคณะ (2002) กลาวคือ หากระบบการขายหนารานเพื่อผูมีความ

บกพรองทางการไดยินสามารถทํางานไดตามทีส่ังคมคาดหวังได จะสงผลถึงทัศนคติที่ดีของผูใชงาน 

อันเปนปจจัยในการยอมรบัหรือใชงานระบบการขายหนารานเพื่อผูมีความบกพรองทางการไดยิน

ตอไป จึงสามารถสรปุไดวาหากผูใชงานระบบการขายหนารานเพื่อผูมีความบกพรองทางการไดยิน 

รับรูถึงการใชงานที่เปนไปตามคาดหวังของสงัคมแลว จะสงผลตอทศันคติของผูใชงาน 

ความคาดหวังประสิทธิภาพ มีอิทธิพลในเชิงบวกและมนัียสําคัญตอทัศนคติโดยมีคา

สัมประสิทธ์ิถดถอยเทากับ 0.478 สอดคลองกับผลการวิจัยของ Pynoo และคณะ (2011); Rana 

และคณะ (2016); Khalilzadeh และคณะ (2017) และเปนไปตามทฤษฏีของ Ajzen และ Fishbein 

(1980); Ajzen (1991) และ Davis และคณะ (2002) กลาวคือ หากระบบการขายหนารานเพื่อผูมี

ความบกพรองทางการไดยินสามารถทํางานไดตามประสทิธิภาพที่คาดหวัง จะสงผลถึงทัศนคติที่ดีของ

ผูใชงาน อันเปนปจจัยในการยอมรับหรือใชงานระบบการขายหนารานเพื่อผูมีความบกพรองทางการ

ไดยินตอไป จึงสามารถสรุปไดวาหากผูใชงานระบบการขายหนารานเพื่อผูมีความบกพรองทางการได

ยินรับรูถึงการใชงานที่เปนไปตามประสิทธิภาพที่คาดหวังแลว จะสงผลตอทัศนคติของผูใชงาน 

ความคาดหวังความพยายาม มีอิทธิพลในเชิงบวกและมีนัยสาํคัญตอความต้ังใจมีพฤติกรรม 

โดยมีคาสัมประสิทธ์ิถดถอยเทากับ 0.147 สอดคลองกบัผลการวิจัยของ Casey และ Wilson-Evered 

(2012); Cimperman, Makovec Brenčič และ Trkman (2016); AbuShanab และ Pearson 

(2007) และเปนไปตามทฤษฏี Venkatesh และคณะ (2003) กลาวคือ หากระบบการขายหนาราน 

เพื่อผูมีความบกพรองทางการไดยินสามารถทํางานไดงายโดยไมตองใชความพยายามมากตามที่คาดหวัง 

จะสงผลถึงความต้ังใจมีพฤติกรรมของผูใชงาน อันเปนปจจัยในการยอมรับหรือใชงานระบบการขาย

หนารานเพื่อผูมีความบกพรองทางการไดยินตอไป จงึสามารถสรุปไดวาหากผูใชงานระบบการขายหนา

รานเพื่อผูมีความบกพรองทางการไดยินรับรูถึงความพยายามในการใชงานตามที่คาดหวังแลว จะสงผล

ตอความต้ังใจมีพฤติกรรมของผูใชงาน 

การออกแบบผลิตภัณฑและสวนตอประสานงานกับผูใช มีอิทธิพลในเชิงบวกและมีนัยสําคัญ 

ตอความต้ังใจมีพฤติกรรม โดยมีคาสัมประสทิธ์ิถดถอยเทากบั 0.113 สอดคลองกบัผลการวิจัยของ 

Coelho และคณะ (2013); Wong และคณะ (2008); Hsiao (2013) และเปนไปตามทฤษฏี  

Venkatesh และคณะ (2003) กลาวคือ หากระบบการขายหนารานเพื่อผูมีความบกพรองทาง 

การไดยินสามารถออกแบบผลิตภัณฑและสวนตอประสานงานกับผูใชไดดี จะสงผลถึงความต้ังใจ 
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มีพฤติกรรมของผูใชงาน อันเปนปจจัยในการยอมรับหรอืใชงานระบบการขายหนารานเพื่อผูมีความ

บกพรองทางการไดยินตอไป จึงสามารถสรปุไดวาหากผูใชงานระบบการขายหนารานเพื่อผูมีความ

บกพรองทางการไดยินรับรูถึงออกแบบผลิตภัณฑและสวนตอประสานงานกับผูใชที่ดีแลว จะสงผล 

ตอความต้ังใจมีพฤติกรรมของผูใชงาน 

ความคาดหวังทางสงัคม มีอิทธิพลในเชิงบวกและมีนัยสําคัญตอความต้ังใจมีพฤติกรรม  

โดยมีคาสัมประสิทธ์ิถดถอยเทากับ 0.135 สอดคลองกบัผลการวิจัยของ Zajadacz (2012); Vaughn 

(2006); Maina (2016) และเปนไปตามทฤษฏี Venkatesh และคณะ (2003) กลาวคือ หากระบบ

การขายหนารานเพื่อผูมีความบกพรองทางการไดยินสามารถใชงานไดตามความคาดหวังของสังคมจะ

สงผลถึงความต้ังใจมีพฤติกรรมของผูใชงาน อันเปนปจจัยในการยอมรับหรอืใชงานระบบการขายหนา

รานเพื่อผูมีความบกพรองทางการไดยินตอไป จึงสามารถสรปุไดวาหากผูใชงานระบบการขายหนาราน

เพื่อผูมีความบกพรองทางการไดยินรบัรูถึงความสามารถในการใชงานตามที่คาดหวังของสงัคมแลว  

จะสงผลตอความต้ังใจมีพฤติกรรมของผูใชงานตอไป 

ความคาดหวังในประสิทธิภาพ มีอิทธิพลในเชิงบวกและมีนัยสําคัญตอความต้ังใจมีพฤติกรรม

โดยมีคาสัมประสิทธ์ิถดถอยเทากับ 0.169 สอดคลองกบัผลการวิจัยของ Williams และคณะ (2015); 

Ling Keong และคณะ (2012); Moghavvemi และ Akma Mohd Salleh (2014) และเปนไปตาม

ทฤษฏี Venkatesh และคณะ (2003) กลาวคือ หากระบบการขายหนารานเพื่อผูมีความบกพรอง

ทางการไดยินมปีระสทิธิภาพในการใชงานตามที่คาดหวังแลวจะสงผลถึงความต้ังใจมีพฤติกรรมของ

ผูใชงาน อันเปนปจจัยในการยอมรับหรือใชงานระบบการขายหนารานเพื่อผูมีความบกพรองทางการ

ไดยินตอไป จึงสามารถสรุปไดวาหากผูใชงานระบบการขายหนารานเพื่อผูมีความบกพรองทางการได

ยินรับรูถึงการใชงานที่เปนไปตามประสิทธิภาพที่คาดหวังแลว จะสงผลตอความต้ังใจมีพฤติกรรมของ

ผูใชงานตอไป 

ทัศนคติมีอิทธิพลในเชิงบวกและมีนัยสําคัญตอความต้ังใจมพีฤติกรรม โดยมีคาสัมประสทิธ์ิ

ถดถอยเทากับ 0.482 สอดคลองกบัผลการวิจัยของ Hsu, Chen, Yang และ Lin (2017); Zhu และ 

Chang (2014); Sánchez-Prieto, Olmos Migueláñez และ García-Peñalvo (2017) และเปนไป

ตามทฤษฏี Venkatesh และคณะ (2003) กลาวคือ หากระบบการขายหนารานเพื่อผูมีความบกพรอง

ทางการไดยินมทีัศนคติที่ดีตอการใชงานจะสงผลถึงความต้ังใจมีพฤติกรรมของผูใชงาน อันเปนปจจัย

ในการยอมรับหรือใชงานระบบการขายหนารานเพื่อผูมีความบกพรองทางการไดยินตอไป จึงสามารถ

สรปุไดวาหากผูใชงานระบบการขายหนารานเพื่อผูมีความบกพรองทางการไดยินมีทัศนคติที่ดีตอการ

ใชงานแลว จะสงผลตอความต้ังใจมีพฤติกรรมของผูใชงานตอไป 
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สวนปจจัยอื่น ๆ ที่ไมไดสงผลตอการยอมรับหรอืใชงานระบบการขายหนารานเพื่อผูมคีวาม

บกพรองทางการไดยิน ไดแก การอํานวยความสะดวก และความวิตกกังวลดานเทคโนโลยี อาจเปน

เพราะผูบกพรองทางการไดยินคุนเคยกับการใชแอพพลเิคช่ันบนมือถือ และสวนใหญมีประสบการณ

ในการใชงานดานจอสัมผัสเพื่ออยูแลว จึงสงผลใหผูใชงานไมมีความวิตกกังวลทีจ่ะใช และไมรูสึกถึง

ปจจัยทางดานเงื่อนไขของอปุกรณที่อํานวยความสะดวกในการใชงานเทาไหรนัก 

 

5.3 ขอเสนอแนะเพ่ือการนาํไปใช  

5.3.1 จากผลการวิจัยที่พบวาความคาดหวังทางสงัคม (Social Expectancy) และความ

คาดหวังในประสิทธิภาพ (Performance Expectancy) มีอทิธิพลในเชิงบวกและมีนัยสําคัญตอทัศนคติ

ซึ่งถาเราสามารถสรางระบบทีส่ามารถทําใหเปนที่ยอมรบัทางสังคมยอมสงผลโดยตรงตอความต้ังใจใน

การใชงานนวัตกรรมหรือเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมแบบเดิม ๆ ทีม่ีผลตอการใชงานเทคโนโลยี

พรอมทั้งสรางระบบที่มีประสิทธิภาพสามารถชวยอํานวยความสะดวกตอการใชงานงานไดจริงยอมสงผล

โดยตรงตอความต้ังใจในการใชงานนวัตกรรมตอไป เชน สามารถชวยหารายไดไดจรงิ สามารถชวยสราง

อาชีพไดจริง เปนตน 

5.3.2 อีกประการหน่ึงพบวาผลการวิจัยที่พบวา (1) ทัศนคติ (Attitude) (2) ความคาดหวัง 

ทางสงัคม (Social Expectancy) (3) ความคาดหวังในประสิทธิภาพ (Performance Expectancy)  

(4) ความคาดหวังในความพยายาม (Effort Expectancy)  (5) การออกแบบผลิตภัณฑและสวนตอ

ประสานงานกบัผูใช (Design) มีอิทธิพลในเชิงบวกและมีนัยสําคัญตอความต้ังใจมีพฤติกรรม (Behavior 

Intention) ซึ่งถาเราสามารถสรางระบบที่ทําใหเกิดทัศนคติที่ดีตอการใชงานเปนไปตามเปนที่ยอมรับ

ทางสงัคมทีท่ําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมแบบเดิม ๆ ที่มีผลตอการใชงานพรอมทัง้สรางระบบทีม่ี

ประสิทธิภาพสามารถชวยอํานวยความสะดวกตอการใชงานงานไดจริงยอมสงผลโดยตรงตอความต้ังใจ

ในการใชงานนวัตกรรมตอไปเชนสามารถชวยสรางอาชีพไดจริงรวมถึงกาออกแบบสวนตอประสานงาน

และผลิตภัณฑที่มีความสวยงามใชงานงายมีข้ันตอนการทํางานที่ไมซับซอนเหมาะกับผูใชงานทุกวัยจะ

สงผลโดยตรงตอความต้ังใจในการใชงานนวัตกรรมตอไป 

5.3.3 จากผลการวิจัยพบวาผูบกพรองทางการไดยินสวนมากมีรายไดนอยกวา 10,000 บาท 

คิดเปนรอยละ 49.20 และมีการศึกษาตํ่ากวาปรญิญาตรีรอยละ 60.50 เน่ืองจากการขาดโอกาสทาง 

การทีเ่ทาเทียมบุคคลธรรมดา และจากการสัมภาษณพบวาแมบางคนไดรบัโอกาสเขาศึกษาในโรงเรียน

สําหรับผูบกพรองในเฉพาะดานแลว แตขาดความตอเน่ืองเมือ่ข้ึนสูการเรียนในระดับที่สงูข้ึน เชน ระดับ

มัธยมศึกษาข้ึนไป หรือในบางกรณีกลบัถูกการปฏิเสธจากการเขาสงัคมหรือไมเปนที่ยอมรับ ผูวิจัยจึง

เล็งเห็นวาควรมกีารพฒันาทางดานการศึกษาและทักษะอาชีพใหแกผูบกพรองทางการไดยินใหมีความ

ทั่วถึงมากย่ิงข้ึน 
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5.3.4 จากขอมูลสถิติของสํานักงานสงเสริมและพฒันาคุณภาพชีวิตคนพิการแหงชาติ ม.ิย. 

2559 พบวา มีจํานวนคนพิการในวัยทํางานที่ไมไดประกอบอาชีพอยูถึงรอยละ 73.16 จากจํานวน 

ผูพิการวัยทํางานทัง้หมด 756,748 คน และย่ิงไปกวาน้ันจากการรวบรวมขอมูลวิจัยครัง้น้ีปรากฏวา 

มีผูบกพรองทางการไดยินจํานวนมากไมสามารถอานออกเขียนได ถือไดวาเปนกลุมประชากรที่ถูกมอง 

วาเปนภาระสังคมทัง้ทีส่ามารถนําไปพัฒนาศักยภาพ เพือ่เปนแรงงานใหกับภาคธุรกจิ และเปนการ 

สรางคุณคาใหแกบุคคลเหลาน้ันมจีุดยืนที่เหมาะสมในสังคม ทั้งยังสามารถลดภาระการสนับสนุนจาก

ภาครัฐได 

 

5.4 ขอเสนอแนะเพ่ือการวิจัยครั้งตอไป 

5.4.1 ควรทําการวิจัยแนวเดียวกันน้ีกบัระบบอื่น ๆ ทีส่นับสนุนผูพิการหรือผูบกพรองทาง

รางกายเพื่อจะไดนําผลการวิจัยมาเปรียบเทียบกบัผลการวิจยัน้ีและยังชวยนําไปสูการปรับปรงุและ

พัฒนาระบบสนับสนุนเพื่อชวยเหลือคุณภาพชีวิตของผูพิการหรือผูบกพรองทางรางกายไดตอไป 

5.4.2 นอกจากการพัฒนาปจจัยทีม่ีอิทธิพลในการยอมรบัหรอืใชงานระบบการขายหนาราน

เพื่อผูมีความบกพรองทางการไดยินขางตนที่กลาวไปแลวผูวิจัยเสนอแนะใหทําการวิจัยเรื่องปจจัยดาน

เพศอายุรายไดประสบการณการใชงานเพิ่มทดสอบเพิม่เติมตามกรอบแนวคิดทฤษฎีแบบจําลองการ

ยอมรบัและการใชนวัตกรรม (The Unified Theory of Acceptance and Use of Technology: 

UTAUT) ของ Venkatesh และคณะ (2003) เพื่อพัฒนาและปรบัปรุงระบบการขายหนารานเพื่อผูมี

ความบกพรองทางการไดยินใหมีความครบถวนในทุกมิติตอไป 

5.4.3 ผลการวิจัยพบวา ผูบกพรองทางการไดยินสวนมากมีรายไดนอยกวา 10,000 บาท 

คิดเปนรอยละ 49.20 และมีการศึกษาตํ่ากวาปรญิญาตรีรอยละ 60.50 เน่ืองจากการขาดโอกาสทาง

การศึกษาและพฒันาศักยภาพทีเ่ทาเทียมบุคคลธรรมดาจากการสมัภาษณพบวาแมบางคนไดรบัโอกาส

เขาศึกษาในโรงเรียนสําหรับผูบกพรองในเฉพาะดานแลวแตขาดความตอเน่ืองเมือ่ข้ึนสูการเรียนในระดับ

ที่สูงข้ึนเชนระดับมัธยมศึกษาข้ึนไปหรือในบางกรณีกลบัถูกการปฏิเสธจากการเขาสังคมหรือไมเปนที่

ยอมรบัผูวิจัยจึงเลง็เห็นวาควรมีการพัฒนาทางดานการศึกษาและทักษะอาชีพใหแกผูบกพรองทางการ

ไดยินใหมีความทั่วถึงมากย่ิงข้ึน 
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ภาคผนวก 1 แบบสอบถามความตรงเชิงเนื้อหา 

ช่ือโครงการวิจัย “ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการยอมรับนวัตกรรมระบบการขายหนาราน 

เพื่อผูมีความบกพรองทางการไดยิน” (Adoption of POS Innovation for Hearing Loss) 

คําช้ีแจง  

1. แบบสอบถามฉบับน้ีมุงใหไดผลการตรวจสอบความเที่ยงตรง (Validity) โดยการวิเคราะห

ดัชนีความสอดคลอง (Index of Item Objective Congruence: IOC) ของแบบสอบถามและพฒันา

แกไขตามขอเสนอแนะของผูเช่ียวชาญ เพื่อปรับปรุงแบบสอบถามใหสมบรูณย่ิงข้ึนกอนนําไปใชเก็บ

ขอมูล 

2. แบบสอบถามฉบับน้ีมทีั้งหมด 9 สวน คือ 

สวนที ่1 ขอมูลสวนตัวผูตอบแบบสอบถาม 

สวนที ่2 ความคาดหวังทางสังคม (Social Expectancy) 

สวนที ่3 ความคาดหวังในประสทิธิภาพ (Performance Expectancy) 

สวนที่ 4 เงื่อนไขการอํานวยความสะดวก (Facilitating Condition) 

สวนที่ 5 ความคาดหวังในความพยายาม (Effort Expectancy) 

สวนที่ 6 ความวิตกกังวลดานเทคโนโลยี (Technology Anxiety) 

สวนที่ 7 สวนตอประสานงานกบัผูใช (User Interfaces) 

สวนที่ 8 ทัศนคติ (Attitude) 

สวนที่ 9 ความต้ังใจมีพฤติกรรม (Behavioral Intention) 

ขอความกรุณาทานผูทรงคุณวุฒ/ิ ผูเช่ียวชาญ ชวยพิจารณารางแบบสอบถามสวนที่ 2-9 วามี

ความสอดคลองกับตัวแปรในนิยามศัพทของการวิจัยเรื่องน้ีหรือไม ดวยการใหคะแนนในแตละขอคําถาม

ในระบบ IOC โดยการทําเครือ่งหมาย ลงในชองวางทางขวาเกณฑการใหคะแนนในระบบ IOC  

ให 1 คะแนน เมื่อแนใจวาขอน้ันมเีน้ือหาที่สอดคลองกับตัวแปรที่ตองการศึกษา 

ให 0 คะแนน เมื่อไมแนใจวาขอน้ันมเีน้ือหาที่สอดคลองกับตัวแปรที่ตองการศึกษา 

ให -1 คะแนน เมื่อแนใจวาขอน้ันมีเน้ือหาไมสอดคลองกบัตัวแปรที่ตองการศึกษา 

3. ผูวิจัยขอความกรุณาทานผูทรงคุณวุฒ/ิ ผูเช่ียวชาญ ใหขอเสนอแนะหรอืความคิดเห็น

เพิ่มเติมในประเด็นที่ยังไมสมบรูณ โดยการเขียนขอเสนอแนะไวทายขอความน้ัน ๆ  

    

ผูวิจัยขอขอบพระคุณในความอนุเคราะหทานมา ณ โอกาสน้ี 

นางสาวกณิกนันต บรสิุทธ์ิ 

นักศึกษาปรญิญาโทสาขาบริหารธุรกจิ มหาวิทยาลัยกรงุเทพ 
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สวนที่ 1 ขอมูลสวนบุคคล 

คําช้ีแจง: โปรดทําเครื่องหมาย  ลงใน  ที่ตรงกับขอมูลของทานมากที่สุด 

1. กรุณาระบุขอมลูที่ตรงกบัตัวคุณ 

 1) คุณคือผูมีความบกพรองทางการไดยิน 

 2) คุณคือผูประกอบการ หรือเจาของกิจการ 

 

2. เพศ 

 1) ชาย      2) หญิง 

 

3. อายุ 

 1) ตํ่ากวา 20 ป    2) 20 – 29 ป 

 3) 30 – 39 ป    4) 40 – 49 ป 

 5) 50 – 55 ป    6) มากกวา 55 ป 

 

4. สถานะภาพ 

 1) โสด     2) สมรส/ แตงงาน/ อยูกิน/ อยูรวมกัน 

 3) อื่น ๆ [แยกทาง แยกกันอยู หยาราง มาย] 

 

5. ระดับการศึกษา 

 1) ตํ่ากวาปริญญาตรี    2) ปรญิญาตร ี

 3) สูงกวาปรญิญาตร ี

 

6. รายไดเฉลี่ยตอเดือน 

 1) ตํ่ากวา 10,000 บาท   2) 10,000 – 15,000 บาท 

 3) 15,001 – 25,000 บาท   4) 25,001 – 35,000 บาท 

 5) 35,001 - 45,000 บาท    6) 45,001 บาท ข้ึนไป 

   

7. กรุณาระบุรปูแบบที่คุณสนใจนําระบบขายหนารานไปใชงาน  

 1) รานอาหาร    2) รานกาแฟ 

 3) รานขายของชํา    4) รานเสรมิสวย.......................... 

 5) รานขายยา    6) อื่น ๆ กรุณาระบ.ุ......................... 



76 
 

สวนที่ 2  

คําช้ีแจงสําหรับผูตอบแบบสอบถาม: โปรดทําเครื่องหมาย ลงในชองวางที่ทานเห็นวาตรงกบัความ

คิดเห็นของทานมากทีสุ่ดเพียงชองเดียว โดยมีความหมายหรือขอบงช้ีในการเลือกดังน้ี 

5 หมายถึง ทานเห็นดวยอยางย่ิง 

4 หมายถึง ทานเห็นดวย 

3 หมายถึง ทานมีความคิดเห็นกลาง ๆ / เฉย ๆ 

2 หมายถึง ทานไมเห็นดวย 

1 หมายถึง ทานไมเห็นดวยอยางย่ิง 

คําช้ีแจงสําหรับผูเช่ียวชาญ: โปรดพิจารณาวาขอความตาง ๆ วามีความสอดคลองกับตัวแปรทีจ่ะวัด

หรือไม โปรดตอบโดยทําเครื่องหมาย ลงในผลการพิจารณา 

-1 หมายถึง ไมสอดคลอง 0 หมายถึง ไมแนใจ +1 หมายถึง สอดคลอง 

ขอคําถาม 

ระดับความคิดเห็น ผลการพิจารณา 

ขอเสนอแนะ เห็นดวย       เห็นดวย 

นอยท่ีสุด     มากท่ีสุด 

-1 

 

0 

 

+1 

 

ความคาดหวังทางสงัคม (Social Expectancy) การยอมรับหรือความเช่ือสวนบุคคลและอทิธิพลทาง

สังคมมผีลโดยตรงตอความต้ังใจในการใชงานและการยอมรบัการเปลี่ยนแปลงในการใชงานเทคโนโลยี

หรือนวัตกรรม Venkatesh และคณะ (2003) 

1. ถาบุคคลสําคัญของคุณใชระบบ

การขายหนารานฯจะสงผลใหคุณ 

ต้ังใจทีจ่ะใชระบบน้ีดวย 

         

2. คุณคิดวาคุณควรใชระบบการขาย

หนารานฯเน่ืองจากผูที่มีอทิธิพลตอ

คุณหรือเพื่อนของคุณใชงานอยู 

         

3. คุณคิดวาการใชระบบการขายหนา

รานฯทําใหภาพลักษณของคุณดีข้ึน 

         

4. คุณคิดวาครอบครัวจะชวย

สนับสนุนคุณ ในการใชระบบการขาย

หนาราน 
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สวนที่ 3 

คําช้ีแจงสําหรับผูตอบแบบสอบถาม: โปรดทําเครื่องหมาย ลงในชองวางที่ทานเห็นวาตรงกบัความ

คิดเห็นของทานมากทีสุ่ดเพียงชองเดียว โดยมีความหมายหรือขอบงช้ีในการเลือกดังน้ี 

5 หมายถึง ทานเห็นดวยอยางย่ิง 

4 หมายถึง ทานเห็นดวย 

3 หมายถึง ทานมีความคิดเห็นกลาง ๆ / เฉย ๆ 

2 หมายถึง ทานไมเห็นดวย 

1 หมายถึง ทานไมเห็นดวยอยางย่ิง 

คําช้ีแจงสําหรับผูเช่ียวชาญ: โปรดพิจารณาวาขอความตาง ๆ วามีความสอดคลองกับตัวแปรทีจ่ะวัด

หรือไม โปรดตอบโดยทําเครื่องหมาย ลงในผลการพิจารณา 

-1 หมายถึง ไมสอดคลอง 0 หมายถึง ไมแนใจ +1 หมายถึง สอดคลอง 

ขอคําถาม 

ระดับความคิดเห็น ผลการพิจารณา 

ขอเสนอแนะ เห็นดวย      เห็นดวย 

นอยท่ีสุ      มากท่ีสุด 

-1 

 

0 

 

+1 

 

ความคาดหวังในประสิทธิภาพ (Performance Expectancy) ระดับการยอมรบัหรือความเช่ือสวน

บุคคลวาการใชงานเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมจะสงผลทําใหการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพที่ดีข้ึนและมี

ผลโดยตรงตอความต้ังใจในการใชงานและการยอมรับการเปลี่ยนแปลงในการใชงานเทคโนโลยีหรือ

นวัตกรรม Venkatesh และคณะ (2003) 

1. การใชระบบการขายของหนา 

รานฯ มีประโยชนสําหรบัการหา

รายไดของคุณ 

         

2. การใชระบบการขายของหนา 

รานฯ จะทําใหคุณมรีายไดจากการ

ขายสินคามากข้ึน 

         

3. การใชระบบการขายของหนา

รานฯ ชวยเพิ่มโอกาสทางอาชีพให

คุณเพิ่มข้ึน 

         

4. การใชระบบการขายของหนา 

รานฯ จะทําใหคุณบรหิารจัดการ

รานคาไดดีข้ึน 
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สวนที่ 4 

คําช้ีแจงสําหรับผูตอบแบบสอบถาม: โปรดทําเครื่องหมายลงในชองวางที่ทานเห็นวาตรงกบัความ

คิดเห็นของทานมากทีสุ่ดเพียงชองเดียว โดยมีความหมายหรือขอบงช้ีในการเลือกดังน้ี 

5 หมายถึง ทานเห็นดวยอยางย่ิง 

4 หมายถึง ทานเห็นดวย 

3 หมายถึง ทานมีความคิดเห็นกลาง ๆ / เฉย ๆ 

2 หมายถึง ทานไมเห็นดวย 

1 หมายถึง ทานไมเห็นดวยอยางย่ิง 

คําช้ีแจงสําหรับผูเช่ียวชาญ: โปรดพิจารณาวาขอความตาง ๆ วามีความสอดคลองกับตัวแปรทีจ่ะวัด

หรือไม โปรดตอบโดยทําเครื่องหมาย ลงในผลการพิจารณา 

-1 หมายถึง ไมสอดคลอง 0 หมายถึง ไมแนใจ  +1 หมายถึง สอดคลอง 

ขอคําถาม 

ระดับความคิดเห็น ผลการพิจารณา 

ขอเสนอแนะ เห็นดวย      เห็นดวย 

นอยท่ีสุด     มากท่ีสุด 

-1 

 

0 

 

+1 

 

เงื่อนไขการอํานวยความสะดวก (Facilitating Condition) การยอมรับหรอืความเช่ือสวนบุคคลวา

สภาพแวดลอม อุปกรณทางนวัตกรรม อุปกรณทางดานเทคโนโลยี หรืออปุกรณที่ชวยอํานวยความ

สะดวก มีผลโดยตรงตอความต้ังใจในการใชงานและการยอมรับการเปลี่ยนแปลงในการใชงาน

เทคโนโลยีหรือนวัตกรรม Venkatesh และคณะ (2003) 

1. คุณมีความรูที่จําเปนตอการใช

ระบบการขายหนารานฯ 

         

2. คุณมีทรัพยากรทีจ่ําเปนสําหรบั

การใชระบบการขายหนารานฯ 

         

3. คุณคิดวาระบบการขายหนา 

รานฯ จะสามารถใชงานรวมกับ

เทคโนโลยีที่คุณใชได 

         

4. คุณมีคนรูจักทีส่ามารถชวยเหลือ

คุณไดเมื่อประสบปญหาดานการใช

งานระบบการขายหนารานฯ 
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สวนที่ 5 

คําช้ีแจงสําหรับผูตอบแบบสอบถาม: โปรดทําเครื่องหมาย ลงในชองวางที่ทานเห็นวาตรงกบัความ

คิดเห็นของทานมากทีสุ่ดเพียงชองเดียว โดยมีความหมายหรือขอบงช้ีในการเลือกดังน้ี 

5 หมายถึง ทานเห็นดวยอยางย่ิง 

4 หมายถึง ทานเห็นดวย 

3 หมายถึง ทานมีความคิดเห็นกลาง ๆ / เฉย ๆ 

2 หมายถึง ทานไมเห็นดวย 

1 หมายถึง ทานไมเห็นดวยอยางย่ิง 

คําช้ีแจงสําหรับผูเช่ียวชาญ: โปรดพิจารณาวาขอความตาง ๆ วามีความสอดคลองกับตัวแปรทีจ่ะวัด

หรือไม โปรดตอบโดยทําเครื่องหมาย ลงในผลการพิจารณา 

-1 หมายถึง ไมสอดคลอง 0 หมายถึง ไมแนใจ  +1 หมายถึง สอดคลอง 

ขอคําถาม 

ระดับความคิดเห็น ผลการพิจารณา 

ขอเสนอแนะ เห็นดวย      เห็นดวย 

นอยท่ีสุด    มากท่ีสุด 

-1 

 

0 

 

+1 

 

ความคาดหวังในความพยายาม (Effort Expectancy) ระดับความยากงายในการใชงานนวัตกรรมหรือ

เทคโนโลยีมผีลโดยตรงตอความต้ังใจในการใชงานและการยอมรบัการเปลี่ยนแปลงในการใชงาน

เทคโนโลยีหรือนวัตกรรม Venkatesh และคณะ (2003) 

1. การเรียนรูการใชงานระบบการ

ขายหนารานฯ เปนเรื่องงายสําหรับ

คุณ 

         

2. คุณคาดหวังวาการใชงานระบบ

การขายหนารานฯ จะมีความ

ชัดเจนและสามารถเขาใจไดงาย 

         

3. เปนเรื่องงายสําหรบัคุณที่จะเกิด

ความชํานาญในการใชระบบการ

ขายหนาราน 

         

4. การใชระบบการขายหนารานฯ

จะชวยคุณใหสามารถขายของและ

บรหิารจัดการรานคาไดงายข้ึน 
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สวนที ่6 

คําช้ีแจงสําหรับผูตอบแบบสอบถาม: โปรดทําเครื่องหมาย ลงในชองวางที่ทานเห็นวาตรงกบัความ

คิดเห็นของทานมากทีสุ่ดเพียงชองเดียว โดยมีความหมายหรือขอบงช้ีในการเลือกดังน้ี 

5 หมายถึง ทานเห็นดวยอยางย่ิง 

4 หมายถึง ทานเห็นดวย 

3 หมายถึง ทานมีความคิดเห็นกลาง ๆ / เฉย ๆ 

2 หมายถึง ทานไมเห็นดวย 

1 หมายถึง ทานไมเห็นดวยอยางย่ิง 

คําช้ีแจงสําหรับผูเช่ียวชาญ: โปรดพิจารณาวาขอความตาง ๆ วามีความสอดคลองกับตัวแปรทีจ่ะวัด

หรือไม โปรดตอบโดยทําเครื่องหมาย ลงในผลการพิจารณา 

-1 หมายถึง ไมสอดคลอง 0 หมายถึง ไมแนใจ  +1 หมายถึง สอดคลอง 

ขอคําถาม 

ระดับความคิดเห็น ผลการพิจารณา 

ขอเสนอแนะ เห็นดวย      เห็นดวย 

นอยท่ีสุด     มากท่ีสุด 

-1 

 

0 

 

+1 

 

ความวิตกกังวลดานเทคโนโลยี (Technology Anxiety) ระดับการยอมรบัหรือความเช่ือสวนบุคคลโดย

ใชการพิจารณาทางดานอารมณวาความวิตกกังวลในการใชงานเทคโนโลยีมผีลโดยตรงตอความต้ังใจใน

การใชงานและการยอมรบัการเปลี่ยนแปลงในการใชงานเทคโนโลยีหรือนวัตกรรม Celik (2016) 

1. คุณวิตกกังวลเกี่ยวกับการใชงาน

ระบบการขายหนารานฯ 

         

2. มันทําใหคุณกลัวทีจ่ะสูญเสีย

ขอมูลสวนบุคคลขอมลูบัตรเครดิต

หรือขอมูลของลกูคาไปจากการใช

งานระบบการขายหนารานฯ 

         

3. คุณลังเลที่จะใชงานเน่ืองจาก

กลัวขอผิดพลาดทีจ่ะเกิดข้ึนหรอื

รายจายที่ไมสามารถแกไขได 

         

4. คุณคอนขางกลัวที่จะใชงาน

ระบบน้ี 
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สวนที่ 7 

คําช้ีแจงสําหรับผูตอบแบบสอบถาม: โปรดทําเครื่องหมาย ลงในชองวางที่ทานเห็นวาตรงกบัความ

คิดเห็นของทานมากทีส่ดุเพียงชองเดียว โดยมีความหมายหรือขอบงช้ีในการเลือกดังน้ี 

5 หมายถึง ทานเห็นดวยอยางย่ิง 

4 หมายถึง ทานเห็นดวย 

3 หมายถึง ทานมีความคิดเห็นกลาง ๆ / เฉย ๆ 

2 หมายถึง ทานไมเห็นดวย 

1 หมายถึง ทานไมเห็นดวยอยางย่ิง 

คําช้ีแจงสําหรับผูเช่ียวชาญ: โปรดพิจารณาวาขอความตาง ๆ วามีความสอดคลองกับตัวแปรทีจ่ะวัด

หรือไม โปรดตอบโดยทําเครื่องหมาย ลงในผลการพิจารณา 

-1 หมายถึง ไมสอดคลอง 0 หมายถึง ไมแนใจ +1 หมายถึง สอดคลอง 

ขอคําถาม 

ระดับความคิดเห็น ผลการพิจารณา 

ขอเสนอแนะ เห็นดวย     เห็นดวย 

นอยท่ีสุด    มากท่ีสุด 

-1 

 

0 

 

+1 

 

การออกแบบผลิตภัณฑและสวนประสานงานกบัผูใช (Design) ระดับการยอมรับหรอืความเช่ือสวน

บุคคลในวาการออกแบบผลิตภัณฑและสวนตอประสานงานกับผูใชงานมีผลโดยตรงตอความต้ังใจใน

การใชงานและการยอมรบัการเปลี่ยนแปลงในการใชงานเทคโนโลยีหรือนวัตกรรม Maina (2016) 

1. การออกแบบหนาจอมีความ

สวยงาม 

         

2. การออกแบบปฏิสัมพันธผูใช 

(User Interface) สรางความ

สะดวก    

         

3. การออกแบบการใชระบบสราง

ความเพลิดเพลินไมนาเบื่อ 

         

4. การออกแบบดึงดูดใหนาใชงาน          
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สวนที่ 8 

คําช้ีแจงสําหรับผูตอบแบบสอบถาม: โปรดทําเครื่องหมาย ลงในชองวางที่ทานเห็นวาตรงกบัความ

คิดเห็นของทานมากทีสุ่ดเพียงชองเดียว โดยมีความหมายหรือขอบงช้ีในการเลือกดังน้ี 

5 หมายถึง ทานเห็นดวยอยางย่ิง 

4 หมายถึง ทานเห็นดวย 

3 หมายถึง ทานมีความคิดเห็นกลาง ๆ / เฉย ๆ 

2 หมายถึง ทานไมเห็นดวย 

1หมายถึง ทานไมเห็นดวยอยางย่ิง 

คําช้ีแจงสําหรับผูเช่ียวชาญ: โปรดพิจารณาวาขอความตาง ๆ วามีความสอดคลองกับตัวแปรทีจ่ะวัด

หรือไม โปรดตอบโดยทําเครื่องหมาย ลงในผลการพิจารณา 

-1 หมายถึง ไมสอดคลอง 0 หมายถึง ไมแนใจ +1 หมายถึง สอดคลอง 

ขอคําถาม 

ระดับความคิดเห็น ผลการพิจารณา 

ขอเสนอแนะ เห็นดวย      เห็นดวย 

นอยท่ีสุด     มากท่ีสุด 

-1 

 

0 

 

+1 

 

ทัศนคติ (Attitude) ความโนมเอียงทางความรูสกึนึกคิด ที่มตีอแอปพลเิคชัน โดยความโนมเอียงน้ีเกิด

ไดทั้งจากสวนความรู ความเช่ือ ขอมูลทีม่ีหรือที่ไดรบัและจากอารมณความรูสึก โดยการวัดทัศนคติน้ี

วัดเปนเชิงบวก/ ลบ ชอบ/ ไมชอบ สําหรบังานวิจัยน้ีวัดเปนภาพรวมทัศนคติตอแอปพลิเคชัน และ

ทัศนคติตอการใชแอปพลิเคชัน ซึ่งทัศนคติน้ีจะเปนตัวกระตุนพฤติกรรมของมนุษยที่สามารถนําไป

คํานวณเพื่อทํานายคาได Ajzen (1991) 

1. กลาวไดวาคุณชอบระบบการ

ขายหนารานฯ 

         

2. คุณรูสึกเชิงบวกตอระบบการ

ขายหนารานฯ 

         

3. คุณคิดวาเปนความคิดที่ดีที่จะใช

ระบบการขายหนารานฯ 

         

4. คุณรูสึกวาระบบการขายหนา

รานฯ มีประโยชน 

         

5. คุณเช่ือวาจะชอบ ระบบการขาย

หนารานฯ เมือ่ไดใชงาน 
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สวนที่ 9 

คําช้ีแจงสําหรับผูตอบแบบสอบถาม: โปรดทําเครื่องหมาย ลงในชองวางที่ทานเห็นวาตรงกบัความ

คิดเห็นของทานมากทีสุ่ดเพียงชองเดียว โดยมีความหมายหรือขอบงช้ีในการเลือกดังน้ี 

5 หมายถึง ทานเห็นดวยอยางย่ิง 

4 หมายถึง ทานเห็นดวย 

3 หมายถึง ทานมีความคิดเห็นกลาง ๆ / เฉย ๆ 

2 หมายถึง ทานไมเห็นดวย 

1 หมายถึง ทานไมเห็นดวยอยางย่ิง 

คําช้ีแจงสําหรับผูเช่ียวชาญ: โปรดพิจารณาวาขอความตาง ๆ วามีความสอดคลองกับตัวแปรทีจ่ะวัด

หรือไม โปรดตอบโดยทําเครื่องหมาย ลงในผลการพิจารณา 

-1 หมายถึง ไมสอดคลอง 0 หมายถึง ไมแนใจ +1 หมายถึง สอดคลอง 

ขอคําถาม 

ระดับความคิดเห็น ผลการพิจารณา 

ขอเสนอแนะ เห็นดวย    เห็นดวย 

นอยท่ีสุด  มากท่ีสุด 

-1 0 

 

+1 

 

ความต้ังใจมีพฤติกรรม (Behavior Intention) ระดับการยอมรบัหรือความเช่ือสวนบคุคลในการต้ังใจ

ในแงพฤติกรรมมผีลโดยตรงตอความต้ังใจในการใชงานและการยอมรับการเปลี่ยนแปลงในการใชงาน

เทคโนโลยี Venkatesh และคณะ (2003) 

1. คุณมีความต้ังใจอยางย่ิงวาจะใช

ระบบการขายของหนารานฯ 

         

2. คุณคาดการณวาคุณนาจะใช

ระบบการขายของหนารานฯ 

         

3. คุณวางแผนที่จะใชระบบการ

ขายของหนารานฯ 

         

4. คุณจะใชระบบการขายของหนา

รานฯ เมื่อมีความตองการในการ

เปดรานขายสินคา 

         

           

     ลงช่ือ…………………………..………………………ผูทรงคุณวุฒิ 

 (                      ) 

  ตําแหนง……………………………………………………… 
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ภาคผนวก 2 ผลการทดสอบความตรงเชิงเนื้อหา 

 

การทดสอบหาคาความตรงเชิงเน้ือหา 

เกณฑในการหาคาความสอดคลองระหวางขอคําถามกับนิยามการวัดตัวแปรที่กําหนด คือ  

1) ขอคําถามที่มีคา IOC ต้ังแต 0.50-1.00 มีคาความตรงผานเกณฑสามารถนําไปใชในการทดสอบ

กอนการใชงานได 2) ขอคําถามที่มีคา IOC นอยกวา 0.50 ไมผานเกณฑตองปรบัปรุงแกไข 

โดยผูทรงคุณวุฒิประกอบไปดวย 4 ทาน ดังน้ี 

 

ตารางที่ 6.1: รายละเอียดผูทรงคุณวุฒ ิ

ลําดับที ่ ช่ือ-นามสกุล ผูทรงคุณวุฒ ิ ตําแหนง สถานที่ทํางาน 

1 ผศ.ดร.ศรัณยพงศ เที่ยงธรรม ผูชวยศาสตราจารย 

คณะบริหารธุรกจิ 

และนักการตลาด 

มหาวิทยาลัยกรงุเทพ 

2 ผศ.ศิวนารถ หงษประยูร รองคณะบดีฝายบริหาร 

(ผูเช่ียวชาญดานผูบกพรอง

ทางการไดยิน) 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ

สวนดุสิต 

3 คุณปรียวัชร สุทธิวรา รองผูอํานวยการฝาย 

IT Splution & Service 

(พัฒนา IT Solution ใหบริษัท

ผลิตรถยนต และเครื่อง POS 

ให Starbuck) 

บริษัทฟจูิตส ึ

(ประเทศไทย) จํากัด 

4 ดร.ณวัฒน คํานูณวัฒน วิศวกรเช่ียวชาญ 

และอาจารยพเิศษ 

บริษัท ทรูคอรปอเรช่ัน 

จํากัด และ

มหาวิทยาลัยมหิดล 
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ตารางที่ 6.2: ผลการทดสอบ 

(ตารางมีตอ) 

ขอท่ี/ ผูทรงคุณวุฒิ ทานท่ี 1 ทานท่ี 2 ทานท่ี 3 ทานท่ี 4 SUM(x) IOC 

SI1 1 1 1 1 1 4 1.0 

SI2 2 1 1 1 1 4 1.0 

SI3 3 1 1 1 1 4 1.0 

SI4 4 1 1 1 1 4 1.0 

PE1 5 1 1 1 1 4 1.0 

PE2 6 1 1 1 1 4 1.0 

PE3 7 1 1 1 1 4 1.0 

PE4 8 1 1 1 1 4 1.0 

FC1 9 1 1 1 0 3 0.8 

FC2 10 1 1 1 1 4 1.0 

FC3 11 1 1 1 1 4 1.0 

FC4 12 1 1 1 1 4 1.0 

EE1 13 1 1 1 1 4 1.0 

EE2 14 1 1 1 1 4 1.0 

EE3 15 1 1 1 1 4 1.0 

EE4 16 1 1 1 1 4 1.0 

TA1 17 1 1 1 1 4 1.0 

TA2 18 1 1 1 1 4 1.0 

TA3 19 1 1 1 1 4 1.0 

TA4 20 1 1 1 0 3 0.8 

UI1 21 1 1 1 1 4 1.0 

UI2 22 1 1 1 1 4 1.0 

UI3 23 1 1 1 1 4 1.0 

UI4 24 1 1 1 1 4 1.0 

AT1 25 1 1 1 1 4 1.0 

AT2 26 1 1 1 1 4 1.0 

AT3 27 1 1 1 1 4 1.0 
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ตารางที่ 6.2 (ตอ): ผลการทดสอบ 

 

ตารางที่ 6.3: คําแนะนําจากผูทรงคุณวุฒิทั้ง 4 ทาน ดังน้ี 

ลําดับท่ี ชื่อ-นามสกุล ผูทรงคุณวุฒ ิ คําแนะนาํ 

1 ผ.ศ.ดร.ศรัณยพงศ เที่ยงธรรม ใหคําแนะนําแกไขคําพูดในบางคําถามเพือ่สื่อ

ความหมายที่ตรงกบัความหมายในนิยามศัพท

ปฏิบัติการและนิยามเชิงทฤษฎี 

2 ผ.ศ.ศิวนารถ  หงษประยูร เปลี่ยนคําเรียกผูบกพรองทางการไดยินเปน หหูนวก

หรือหูตึง เพราะโดยปกติผูบกพรองทางการไดยินไม

ชอบคําวา ผูบกพรองทางการไดยิน และชอบใหเรียก

ตรง ๆ เลยมากวา 

3 คุณปรียวัชร สุทธิวรา ใหออกแบบหนาจอบางสวนเพื่อใหผูตอบคําถามเขาใจ

ในระบบมากย่ิงข้ึน 

4 ด.ร. ณวัฒน  คํานูณวัฒน สวนที่ 1 ความคาดหวังทางสังคม แนะนําวา บุคคล

สําคัญมีความหมายที่กวาง ซึง่สามารถรวมถึง คน

ใกลชิดไปจนถึงคนทีเ่ราไมรูจัก 

สวนที่ 4 เงื่อนไขการอํานวยความสะดวก 1) ไมแนใจวา

ความรูในการใชงานจะสอดคลองหรอืไม อีกทั้งไมแนใจ

วาคนทําจะรูตัวหรือไมวาตนมีความรูพอ 2) 

“ทรัพยากร” เขาใจคอนขางยากตองอธิบายระหวาง

การกรอกแบบสอบถาม 

(ตารางมีตอ) 

 

ขอท่ี/ ผูทรงคุณวุฒิ ทานท่ี 1 ทานท่ี 2 ทานท่ี 3 ทานท่ี 4 SUM(x) IOC 

AT4 28 1 1 1 1 4 1.0 

AT5 29 1 1 1 1 4 1.0 

BI1 30 1 1 1 0 3 0.8 

BI2 31 1 1 1 0 3 0.8 

BI3 32 1 1 1 0 3 0.8 

BI4 33 1 1 1 0 3 0.8 



87 
 

ตารางที่ 6.3 (ตอ): คําแนะนําจากผูทรงคุณวุฒิทัง้ 4 ทาน ดังน้ี 

ลําดับท่ี ชื่อ-นามสกุล ผูทรงคุณวุฒ ิ คําแนะนาํ 

4 ด.ร. ณวัฒน  คํานูณวัฒน สวนที่ 6 ความวิตกกังวลดานเทคโนโลยี คําวา วิตก

กังวล คอนขางแรงสําหรบัคนไทยเกรงวาไมนามีใคร

ตอบวา วิตกกังวล   

สวนที่ 7 สวนตอประสานงานกบัผูใชใชคํายากเกินไปแค

ถามวาใชงานงายหรอืไมก็พอ 

สวนที่ 9 ความต้ังใจมีพฤติกรรม ไมเขาใจหมวดน้ี 

ความหมายคลายสวนทัศนคติมาก 

 

ผลสรปุการประเมินผลความตรงเชิงเน้ือหา 

1) สวนที ่1 ขอมูลสวนตัวผูตอบแบบสอบถาม ผานการประเมนิผล 

2) สวนที ่2 ความคาดหวังทางสังคม (Social Expectancy) ผานการประเมินผล 

3) สวนที ่3 ความคาดหวังในประสทิธิภาพ (Performance Expectancy) ผานการประเมินผล 

4) สวนที่ 4 เงื่อนไขการอํานวยความสะดวก (Facilitating Condition) ผานการประเมินผล 

5) สวนที่ 5 ความคาดหวังในความพยายาม (Effort Expectancy) ผานการประเมินผล 

6) สวนที่ 6 ความวิตกกังวลดานเทคโนโลยี (Technology Anxiety) ผานการประเมินผล 

7) สวนที่ 7 สวนตอประสานงานกบัผูใช (User Interfaces) ผานการประเมินผล 

8) สวนที่ 8 ทัศนคติ (Attitude) ผานการประเมินผล 

9) สวนที่ 9 ความต้ังใจมีพฤติกรรม (Behavioral Intention) ผานการประเมินผล 

ฉะน้ันแบบสอบถามน้ีผานการประเมนิผลความตรงเชิงเน้ือหาในทุกสวนการประเมินสามารถ

นําไปใชในการสํารวจงานวิจัยได 
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ภาคผนวก 3 แบบสอบถามเครื่องมือสาํหรับงานวิจัย 
 

เครื่องมือสําหรับงานวิจัย 

ช่ือโครงการวิจัย “ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการยอมรับนวัตกรรมระบบการขายหนาราน 

เพื่อผูมีความบกพรองทางการไดยิน” (Adoption of POS Innovation for Hearing Loss) 

คําช้ีแจง  

4. แบบสอบถามฉบับน้ีเปนแบบสอบถามเพื่อเก็บรวบรวมขอมลูนําไปประกอบการศึกษา

ระดับปรญิญาโทคณะบรหิารธุรกิจมหาวิทยาลัยกรงุเทพ ซึ่งผลการวิจัยน้ีจะนําไปใชเปนแนวทางให

ผูพัฒนานวัตกรรมที่ใหบรกิารระบบการขายหนาราน หรือนวัตกรรมที่พัฒนาเพื่อผูมีความบกพรอง

ทางการไดยิน หรือบริการที่คลายคลึงกันนําไปปรับปรงุปจจยัที่มีอิทธิพลในการยอมรบันวัตกรรม  

อันไดแก ความต้ังใจมีพฤติกรรม ทัศนคติ การอํานวยความสะดวก ความคาดหวังทางสังคม ความ

คาดหวังในประสิทธิภาพ  ความคาดหวังในความพยายาม ความวิตกกังวลดานเทคโนโลยี และการ

ออกแบบผลิตภัณฑและสวนตอประสานงานกับผูใช 

5. แบบสอบถามฉบับน้ีมีทั้งหมด 9 สวน คือ 

สวนที ่1 ขอมูลสวนตัวผูตอบแบบสอบถาม 

สวนที ่2 ความคาดหวังทางสังคม (Social Expectancy) 

สวนที ่3 ความคาดหวังในประสทิธิภาพ (Performance Expectancy) 

สวนที่ 4 เงื่อนไขการอํานวยความสะดวก (Facilitating Condition) 

สวนที่ 5 ความคาดหวังในความพยายาม (Effort Expectancy) 

สวนที่ 6 ความวิตกกังวลดานเทคโนโลยี (Technology Anxiety) 

สวนที่ 7 สวนตอประสานงานกบัผูใช (User Interfaces) 

สวนที่ 8 ทัศนคติ (Attitude) 

สวนที่ 9 ความต้ังใจมีพฤติกรรม (Behavioral Intention) 

 ผูวิจัยขอขอบพระคุณทุกทานที่ใหความอนุเคราะห ในการตอบแบบสอบถาม อันเปน

ประโยชนสําหรับการศึกษาในครั้งน้ี 

นางสาว กณิกนันต บรสิุทธ์ิ 

นักศึกษาหลกัสูตรบริหารธุรกจิมหาบัณฑิต 

 (เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร)  

มหาวิทยาลัยกรงุเทพ 
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สวนที่ 1 ขอมูลสวนบุคคล 

คําช้ีแจง: โปรดทําเครื่องหมาย  ลงใน  ที่ตรงกับขอมูลของทานมากที่สุด 

1. กรุณาระบุขอมูลที่ตรงกับตัวคุณ 

 1) คุณคือผูมีความบกพรองทางการไดยิน 

 2) คุณคือผูประกอบการ หรือเจาของกิจการ  

 

2. เพศ 

 1) ชาย      2) หญิง 

 

3. อายุ 

 1) ตํ่ากวา 20 ป    2) 20 – 29 ป 

 3) 30 – 39 ป    4) 40 – 49 ป 

 5) 50 – 55 ป    6) มากกวา 55 ป 

 

4. สถานะภาพ 

 1) โสด     2) สมรส/ แตงงาน/ อยูกิน/ อยูรวมกัน 

 3) อื่น ๆ [แยกทาง แยกกันอยู หยาราง มาย] 

 

5. ระดับการศึกษา 

 1) ตํ่ากวาปริญญาตรี    2) ปรญิญาตร ี

 3) สูงกวาปรญิญาตร ี

 

6. รายไดเฉลี่ยตอเดือน 

 1) ตํ่ากวา 10,000 บาท   2) 10,000 – 15,000 บาท 

 3) 15,001 – 25,000 บาท   4) 25,001 – 35,000 บาท 

 5) 35,001 - 45,000 บาท    6) 45,001 บาท ข้ึนไป 

     

7. กรุณาระบรุูปแบบที่คุณสนใจนําระบบขายหนารานไปใชงาน  

 1) รานอาหาร    2) รานกาแฟ 

 3) รานขายของชํา    4) รานเสรมิสวย.......................... 

 5) รานขายยา    6) อื่น ๆ กรุณาระบ.ุ......................... 
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สวนที่ 2  

คําช้ีแจงสําหรับผูตอบแบบสอบถาม: โปรดทําเครื่องหมาย ลงในชองวางที่ทานเห็นวาตรงกบัความ

คิดเห็นของทานมากทีสุ่ดเพียงชองเดียว โดยมีความหมายหรือขอบงช้ีในการเลือกดังน้ี 

5 หมายถึง ทานเห็นดวยอยางย่ิง 

4 หมายถึง ทานเห็นดวย 

3 หมายถึง ทานมีความคิดเห็นกลาง ๆ / เฉย ๆ 

2 หมายถึง ทานไมเห็นดวย 

1 หมายถึง ทานไมเห็นดวยอยางย่ิง 

ขอคําถาม 

ระดับความคิดเห็น 

ขอเสนอแนะ เห็นดวย          เห็นดวย 

นอยท่ีสุด         มากท่ีสุด 

ความคาดหวังทางสงัคม (Social Expectancy) การยอมรับหรือความเช่ือสวนบุคคลและอทิธิพลทาง

สังคมมผีลโดยตรงตอความต้ังใจในการใชงานและการยอมรบัการเปลี่ยนแปลงในการใชงานเทคโนโลยี

หรือนวัตกรรม Venkatesh และคณะ (2003) 

1. คุณจะใชถาคนที่คุณปลื้มใชโปรแกรมน้ี       

2. คุณจะใช ถาเพื่อนของคุณใชโปรแกรมน้ี       

3. คุณจะเทข้ึน ถาคุณใชโปรแกรมน้ีชวยขายสินคา       

4. ครอบครัวของคุณจะสนับสนุนใหคุณใชโปรแกรมน้ี       
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สวนที่ 3 

คําช้ีแจงสําหรับผูตอบแบบสอบถาม: โปรดทําเครื่องหมาย ลงในชองวางที่ทานเห็นวาตรงกบัความ

คิดเห็นของทานมากทีสุ่ดเพียงชองเดียว โดยมีความหมายหรือขอบงช้ีในการเลือกดังน้ี 

5 หมายถึง ทานเห็นดวยอยางย่ิง 

4 หมายถึง ทานเห็นดวย 

3 หมายถึง ทานมีความคิดเห็นกลาง ๆ / เฉย ๆ 

2 หมายถึง ทานไมเห็นดวย 

1 หมายถึง ทานไมเห็นดวยอยางย่ิง 

ขอคําถาม 

ระดับความคิดเห็น 

ขอเสนอแนะ เห็นดวย          เห็นดวย

นอยท่ีสุด       มากท่ีสุด 

ความคาดหวังในประสิทธิภาพ (Performance Expectancy) ระดับการยอมรบัหรือความเช่ือสวน

บุคคลวาการใชงานเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมจะสงผลทําใหการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพที่ดีข้ึนและมี

ผลโดยตรงตอความต้ังใจในการใชงานและการยอมรับการเปลี่ยนแปลงในการใชงานเทคโนโลยีหรือ

นวัตกรรม Venkatesh และคณะ (2003) 

1. คุณคิดวาโปรแกรมน้ี มีประโยชนตอการหารายได 

ของคุณ 

      

2. คุณคิดวาโปรแกรมน้ี จะชวยให คุณมีรายไดที่มากข้ึน       

3. คุณคิดวาโปรแกรมน้ี จะชวย เพิ่มโอกาสทางอาชีพให

คุณเพิ่มข้ึน 

      

4. คุณคิดวาโปรแกรมน้ี จะทําใหคุณบริหารจัดการรานคา

ไดดีข้ึน 
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สวนที่ 4 

คําช้ีแจงสําหรับผูตอบแบบสอบถาม: โปรดทําเครื่องหมาย ลงในชองวางที่ทานเห็นวาตรงกบัความ

คิดเห็นของทานมากทีสุ่ดเพียงชองเดียว โดยมีความหมายหรือขอบงช้ีในการเลือกดังน้ี 

5 หมายถึง ทานเห็นดวยอยางย่ิง 

4 หมายถึง ทานเห็นดวย 

3 หมายถึง ทานมีความคิดเห็นกลาง ๆ / เฉย ๆ 

2 หมายถึง ทานไมเห็นดวย 

1 หมายถึง ทานไมเห็นดวยอยางย่ิง 

ขอคําถาม 

ระดับความคิดเห็น 

ขอเสนอแนะ เห็นดวย         เห็นดวย 

นอยท่ีสุด       มากท่ีสุด 

เงื่อนไขการอํานวยความสะดวก (Facilitating Condition) การยอมรับหรอืความเช่ือสวนบุคคลวา

สภาพแวดลอม อุปกรณทางนวัตกรรม อุปกรณทางดานเทคโนโลยี หรืออปุกรณที่ชวยอํานวยความ

สะดวก มีผลโดยตรงตอความต้ังใจในการใชงานและการยอมรับการเปลี่ยนแปลงในการใชงาน

เทคโนโลยีหรือนวัตกรรม Venkatesh และคณะ (2003) 

1. คุณคิดวา คุณสามารถใชงานโปรแกรมน้ีได       

2. คุณคิดวา คุณสามารถจัดหาเครื่องมือสําหรับใชงาน

โปรแกรมน้ีได เชน แท็บเล็ต, ไอแพด 

      

3. คุณคิดวาโปรแกรมน้ีสามารถทํางานรวมกบัเทคโนโลยี

อื่นได เชน TTRS ลามภาษามือ, โปรแกรมไลน (Line) 

      

4. คุณคิดวาเพื่อนหรือคนรูจักสามารถชวยเหลือคุณได เมื่อ

คุณพบปญหาเกี่ยวกบัการใชงานโปรแกรมน้ี 

      

 

 

 

 

 

 

 

 



93 
 

สวนที่ 5 

คําช้ีแจงสําหรับผูตอบแบบสอบถาม: โปรดทําเครื่องหมาย ลงในชองวางที่ทานเห็นวาตรงกบัความ

คิดเห็นของทานมากทีสุ่ดเพียงชองเดียว โดยมีความหมายหรือขอบงช้ีในการเลือกดังน้ี 

5 หมายถึง ทานเห็นดวยอยางย่ิง 

4 หมายถึง ทานเห็นดวย 

3 หมายถึง ทานมีความคิดเห็นกลาง ๆ / เฉย ๆ 

2 หมายถึง ทานไมเห็นดวย 

1 หมายถึง ทานไมเห็นดวยอยางย่ิง 

ขอคําถาม 

ระดับความคิดเห็น 

ขอเสนอแนะ เห็นดวย         เห็นดวย 

นอยท่ีสุด       มากท่ีสุด 

ความคาดหวังในความพยายาม (Effort Expectancy) ระดับความยากงายในการใชงานนวัตกรรมหรือ

เทคโนโลยีมผีลโดยตรงตอความต้ังใจในการใชงานและการยอมรบัการเปลี่ยนแปลงในการใชงาน

เทคโนโลยีหรือนวัตกรรม Venkatesh และคณะ (2003) 

1. การใชงานโปรแกรมน้ีเปนเรือ่งงายสําหรบัคุณ       

2. คุณคิดวา โปรแกรมน้ีจะสามารถใชงานไดงาย       

3. เปนเรื่องงายสําหรบัคุณ ที่จะสามารถใชงานโปรแกรม

จนชํานาญ (เช่ียวชาญ) 

      

4. คุณคิดวา โปรแกรมน้ีจะชวยขายของและบรหิารจัดการ

รานคาไดงายข้ึน 
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สวนที ่6 

คําช้ีแจงสําหรับผูตอบแบบสอบถาม: โปรดทําเครื่องหมาย ลงในชองวางที่ทานเห็นวาตรงกบัความ

คิดเห็นของทานมากทีสุ่ดเพียงชองเดียว โดยมีความหมายหรือขอบงช้ีในการเลือกดังน้ี 

5 หมายถึง ทานเห็นดวยอยางย่ิง 

4 หมายถึง ทานเห็นดวย 

3 หมายถึง ทานมีความคิดเห็นกลาง ๆ / เฉย ๆ 

2 หมายถึง ทานไมเห็นดวย 

1 หมายถึง ทานไมเห็นดวยอยางย่ิง 

ขอคําถาม 

ระดับความคิดเห็น 

ขอเสนอแนะ เห็นดวย          เห็นดวย 

นอยท่ีสุด         มากท่ีสุด 

ความวิตกกังวลดานเทคโนโลยี (Technology Anxiety) ระดับการยอมรบัหรือความเช่ือสวนบุคคลโดย

ใชการพิจารณาทางดานอารมณวาความวิตกกังวลในการใชงานเทคโนโลยีมผีลโดยตรงตอความต้ังใจใน

การใชงานและการยอมรบัการเปลี่ยนแปลงในการใชงานเทคโนโลยีหรือนวัตกรรม Celik (2016) 

1. คุณวิตกกังวล กับการใชงานโปรแกรมน้ี       

2. คุณรูสึกกลัว ที่จะใชงานโปรแกรมน้ี เพราะกลัวขอมลู

สวนตัวถูกเผยแพรไป 

      

3. คุณลังเลที่จะใชงาน เน่ืองจากกลัวขอผิดพลาด หรือ

รายจายที่อาจเกิดข้ึน 

      

4. คุณคอนขางกลัวที่จะใชงานโปรแกรมน้ี       
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สวนที่ 7 

คําช้ีแจงสําหรับผูตอบแบบสอบถาม: โปรดทําเครื่องหมาย ลงในชองวางที่ทานเห็นวาตรงกบัความ

คิดเห็นของทานมากทีสุ่ดเพียงชองเดียว โดยมีความหมายหรือขอบงช้ีในการเลือกดังน้ี 

5 หมายถึง ทานเห็นดวยอยางย่ิง 

4 หมายถึง ทานเห็นดวย 

3 หมายถึง ทานมีความคิดเห็นกลาง ๆ / เฉย ๆ 

2 หมายถึง ทานไมเห็นดวย 

1 หมายถึง ทานไมเห็นดวยอยางย่ิง 

ขอคําถาม 

ระดับความคิดเห็น 

ขอเสนอแนะ เห็นดวย        เห็นดวย 

นอยท่ีสุด      มากท่ีสุด 

การออกแบบผลิตภัณฑและสวนประสานงานกบัผูใช (Design) ระดับการยอมรับหรอืความเช่ือสวน

บุคคลในวาการออกแบบผลิตภัณฑและสวนตอประสานงานกับผูใชงานมผีลโดยตรงตอความต้ังใจใน

การใชงานและการยอมรบัการเปลี่ยนแปลงในการใชงานเทคโนโลยีหรือนวัตกรรม Maina (2016) 

1 . การออกแบบหนาจอมีความสวยงาม       

2 . การออกแบบสวนการใชงานสรางความสะดวก          

3 . การออกแบบการใชงานสรางความเพลิดเพลิน  

ไมนาเบื่อ 

      

4 . การออกแบบดึงดูดนาใชงาน       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



96 
 

สวนที่ 8 

คําช้ีแจงสําหรับผูตอบแบบสอบถาม: โปรดทําเครื่องหมาย ลงในชองวางที่ทานเห็นวาตรงกบัความ

คิดเห็นของทานมากทีสุ่ดเพียงชองเดียว โดยมีความหมายหรือขอบงช้ีในการเลือกดังน้ี 

5 หมายถึง ทานเห็นดวยอยางย่ิง 

4 หมายถึง ทานเห็นดวย 

3 หมายถึง ทานมีความคิดเห็นกลาง ๆ / เฉย ๆ 

2 หมายถึง ทานไมเห็นดวย 

1 หมายถึง ทานไมเห็นดวยอยางย่ิง 

ขอคําถาม 

ระดับความคิดเห็น 

ขอเสนอแนะ เห็นดวย       เห็นดวย 

นอยท่ีสุด      มากท่ีสุด 

ทัศนคติ (Attitude) ความโนมเอียงทางความรูสกึนึกคิด ที่มตีอแอปพลเิคชัน โดยความโนมเอียงน้ีเกิด

ไดทั้งจากสวนความรู ความเช่ือ ขอมูลทีม่ีหรือที่ไดรบัและจากอารมณความรูสึก โดยการวัดทัศนคติน้ี

วัดเปนเชิงบวก/ ลบ ชอบ/ ไมชอบ สําหรบังานวิจัยน้ีวัดเปนภาพรวมทัศนคติตอแอปพลิเคชัน และ

ทัศนคติตอการใชแอปพลิเคชัน ซึ่งทัศนคติน้ีจะเปนตัวกระตุนพฤติกรรมของมนุษยที่สามารถนําไป

คํานวณเพื่อทํานายคาได Ajzen (1991) 

1. กลาวไดวาคุณชอบโปรแกรมน้ี       

2. คุณรูสึกเชิงบวกตอโปรแกรมน้ี       

3. คุณคิดวาเปนความคิดที่ดีที่จะใชโปรแกรมน้ี       

4. คุณรูสึกวาโปรแกรมน้ี มีประโยชน       

5. คุณเช่ือวาจะชอบโปรแกรมน้ีเมือ่ไดใชงาน       
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สวนที่ 9 

คําช้ีแจงสําหรับผูตอบแบบสอบถาม: โปรดทําเครื่องหมาย ลงในชองวางที่ทานเห็นวาตรงกบัความ

คิดเห็นของทานมากทีสุ่ดเพียงชองเดียว โดยมีความหมายหรือขอบงช้ีในการเลือกดังน้ี 

5 หมายถึง ทานเห็นดวยอยางย่ิง 

4 หมายถึง ทานเห็นดวย 

3 หมายถึง ทานมีความคิดเห็นกลาง ๆ / เฉย ๆ 

2 หมายถึง ทานไมเห็นดวย 

1 หมายถึง ทานไมเห็นดวยอยางย่ิง 

ขอคําถาม 

ระดับความคิดเห็น 

ขอเสนอแนะ เห็นดวย        เห็นดวย

นอยท่ีสุด      มากท่ีสุด 

ความต้ังใจมีพฤติกรรม (Behavior Intention) ระดับการยอมรบัหรือความเช่ือสวนบุคคลในการต้ังใจ

ในแงพฤติกรรมมผีลโดยตรงตอความต้ังใจในการใชงานและการยอมรับการเปลี่ยนแปลงในการใชงาน

เทคโนโลยีหรือนวัตกรรม Venkatesh และคณะ (2003) 

1. คุณมีความต้ังใจอยางย่ิง ทีจ่ะใชโปรแกรมน้ี       

2. คุณคิดวา คุณนาจะใชโปรแกรมน้ี       

3. คุณวางแผน ที่จะใชโปรแกรมน้ี       

4. คุณจะใชโปรแกรมน้ี เมื่อมีความตองการในการเปดราน

ขายสินคา 

      

 

Link คําถาม https://goo.gl/forms/OzNSYUgrigFNxPF62  

(มีวีดีโอภาษามือสําหรบัอธิบายแบบสอบถาม) 

 

“ขอขอบคณุทุกทานท่ีตอบแบบสอบถาม” 

 

 

 

 

 



98 
 

ภาคผนวก 4 สวนรูปภาพการออกแบบ แอปพลิเคชัน เพ่ืออธิบายการใชงาน 
 

ภาพที่ 7.1: ตัวอยางภาพหนาจอสวนของผูซือ้สําหรบัสัง่ซื้อสนิคา 

 

ภาพที่ 7.2: ตัวอยางภาพหนาจอสวนของผูซือ้สําหรบัสัง่ซื้อสนิคา (2)
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ภาพที่ 7.3: ตัวอยางภาพหนาจอสวนของผูขายสําหรบัสัง่ซื้อสินคา 

 

ภาพที่ 7.4: ตัวอยางภาพหนาจอสวนของผูขายสําหรบัสัง่ซื้อสินคา (2) 

หมายเหตุ รูปภาพน้ีใชเพื่อเปนสวนประกอบทางดานการศึกษาเทาน้ัน 

 

 



100 
 

ภาคผนวก 5 ภาพกิจกรรมในการเก็บขอมลูและตัวอยางแบบสอบถาม 

 

ภาพที่ 7.5: ภาพกิจกรรมในการเกบ็ขอมลู 
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ภาพที่ 7.6: ตัวอยางแบบสอบถาม 
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