การประชุมนาเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษาระดับชาติ
ครั้ งที่ 14 ปี การศึกษา 2562

ปัจจัยที่ส่งผลต่ อการยอมรับการใช้ งานเทคโลยีในการนาระบบ Intelligent Audit System มาประยุกต์ ใช้
เพื่อช่ วยลดกระบวนการในการทางานของธนาคาร
Factors Affecting Technology Acceptance in Applying Intelligent Audit System in banking
พอเจตน์ สั นทราย1 และ พนิตา สุ รชัยกุลวัฒนา2
1

หลักสู ตรบริ หารธุรกิจมหาบัณฑิต คณะบริ หารธุ รกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย, 1710131104010@live4.utcc.ac.th
2
หลักสู ตรบริ หารธุรกิจมหาบัณฑิต คณะบริ หารธุ รกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย, panita.s1453@gmail.com

--------------------------------บทคัดย่ อ
งานวิจยั นี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาการยอมรับการใช้งานเทคโนโลยีของพนักงานธนาคาร โดยการนาระบบ
Intelligent Audit System มาประยุกต์ใช้เพื่อช่วยลดกระบวนการในการทางานของพนักงาน โดยกลุ่มตัวอย่างในการ
วิจยั ครั้งนี้ คือ พนักงานสายงานตรวจสอบและสายงานบริ หารความเสี่ ยง ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ซึ่ งผูว้ ิจยั ได้แจก
แบบสอบถามให้แก่พนัก งานทั้งสองสายงานทั้งหมด จ านวน 140 คน เครื่ อ งมือที่ใช้ 1) แบบสอบถาม เพื่อ นามา
วิเ คราะห์สถิติเชิ งพรรณนา และสถิ ติเชิ งอนุ มานโดยใช้สถิติในการวิเคราะห์ ขอ้ มูลคื อ ค่ าร้ อ ยละ ค่ าเฉลี่ ย ค่ าส่ วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน เทคนิ คการวิเคราะห์การถดถอยพหุ คูณ (Multiple Regression Analysis) 2) การสัมภาษณ์เชิงลึก
เพื่อ นามาวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้หลักการให้รหัส (Coding) เพื่อ วิเ คราะห์หาสาเหตุ ของปั ญหา และสรุ ปผลโดยใช้
แผนผังก้างปลา ผลการศึกษาพบว่าปั จจัยที่ส่งผลต่อการยอมรับการใช้งาน / การปรับใช้เทคโนโลยี ได้แก่ ปั จจัยด้าน
การรับรู ้ประโยชน์ต่อการใช้งาน (Perceived Usefulness) และ ปัจจัยด้านความมีนวัตกรรม (Innovativeness) โดยทั้ง 2
ปั จ จัย สามารถร่ ว มกันทานายการยอมรั บการใช้งาน / การปรั บใช้เ ทคโนโลยี (Intention to Use) ได้ร้อ ยละ 39.1
(Adjusted R2 = .391) อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งผลที่ได้จากการวิเคราะห์ยอมรับสมมติฐานข้อที่ 1 การ
รั บรู ้ ประโยชน์ต่อการใช้งาน (Perceived Usefulness) มีอิ ทธิ ผลต่ อ การยอมรับการใช้งาน / การปรั บใช้เ ทคโนโลยี
ระบบ Intelligent Audit System และสมมติฐานข้อที่ 4 ปั จจัยความมีนวัตกรรม (Innovativeness) มีอิทธิ พลอย่างมาก
ต่อการยอมรับการใช้งาน / การปรับใช้เทคโนโลยี ระบบIntelligent Audit System โดยผูว้ ิจยั ได้นาผลที่ได้มาคัดกรอง
หากลุ่ ม พนัก งานที่ ใ ช้ง านระบบ Intelligent Audit System ในการสั ม ภาษณ์ 9 คน เพื่ อ หาปั จ จัย เพิ่ ม เติ ม จากการ
สัมภาษณ์เชิงลึก พบปั จจัยที่ส่งผลต่อการปรั บใช้ / ปรับใช้เทคโนโลยี เพิ่มคือ ปั จจัยด้านความง่ ายต่อการใช้งาน
(Perceived Ease Of Use) และปัจจัยด้านความไม่สบายใจในการใช้งานเทคโนโลยี (Discomfort) ตามลาดับ
คาสาคัญ: การยอมรับการใช้งานเทคโนโลยี, ความพร้อมใช้งานเทคโนโลยี, คลังข้อมูล

ABSTRACT
This study aims to investigate technology acceptance in the use of Intelligent Audit System to reduce
workload of Government Housing Bank’s employees. The samples of this study are 140 GSB’s officers working in
Audit and Risk Management departments. The instruments used in this study include 1) a questionnaire to elicit the
data which is analyzed by descriptive and inferential statistics in the forms of Percentage, Mean, Standard Deviation,
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Multiple Regression Analysis and 2) an in-depth interview to collect the qualitative data which are then analyzed by
coding approach and a fishbone diagram.
The results of the study show that factors affecting User Acceptance of technology / Intention to Use are
Perceived Usefulness and Innovativeness. Both factors jointly predict 39.1% (adjusted R2 = 0.391) of User
Acceptance and Intention to Use at 0.05 significance level. This supports the first hypothesis: Perceived Usefulness
influences User Acceptance and Intention to Use Intelligent Audit System, and the fourth hypothesis: Innovativeness
highly influences User Acceptance and Intention to Use Intelligent Audit System. The author further conducted an
in-depth interview of 9 employees who have used Intelligent Audit System. The results show Perceived Ease of Use
and Discomfort to be other factors affecting User Acceptance and Intention to Use.
Keywords: Technology Acceptance Model (TAM), Technology Readiness Index (TRI), Data Warehouse, Business
Intelligent, Power BI
1. บทนา
ปัจจุบนั วิวฒั นาการด้านเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงรวดเร็ วและต่อเนื่อง ส่ งผลให้ธนาคารปัจจุบนั ข้อมูล ที่อยู่
ในรู ปแบบของดิจิทลั ที่อยูใ่ นรู ปแบบของการทารายการบนฐานข้อมูล ที่เกิดจากการทาธุรกรรมของลูกค้าจากช่องทาง
อิเลค มีปริ มาณมหาศาลและเพิม่ ขึ้นตลอดเวลา ทาให้จานวนเอกสารในการทาธุรกรรมของลูกค้าที่เป็ นกระดาษน้อยลง
ซึ่ งทาให้ธนาคาร ประสบปั ญหาเกี่ ยวกับการวิเคราะห์ ตรวจสอบข้อมูลธุ รกรรมเหล่ านั้น ที่ถูกจัดเก็บข้อมูล ลงใน
ฐานข้อ มูล ขนาดใหญ่ ขององค์ก ร ดังนั้นเพื่อ ให้ส ามารถนาข้อ มูล ที่มีอ ยู่มาใช้ให้เ กิ ดประโยชน์ ในการวิเ คราะห์
ตรวจสอบข้อมูลการดาเนินงานเกี่ยวกับภาคธุรกิจในอนาคต เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในธนาคารที่ตอ้ งการ
น าข้อ มู ล เหล่ านั้นมาวิเ คราะห์ เพื่ อ ใช้ป้ อ งกัน (Protective) ตรวจจับ (Detective) ธุ ร กรรม และพฤติ ก รรมที่อ าจ
ก่อให้เกิดความเสี ยงหายด้านต่างๆ เช่น การทุจริ ตที่ก่อให้เกิ ดความเสี ยหายในด้านตัวเงิน ด้านภาพลักษณ์และชื่อเสี ยง
ของทางธนาคาร หรื อ การวิเคราะห์เพื่อป้องกันความเสี่ ยงของธุรกรรมที่ผดิ ปกติที่อาจ เป็ นธุรกรรมที่ไม่ได้เกิดการทา
ธุ รกรรมของลูกค้า ซึ่ งเดิมการทางานของในด้านการตรวจสอบ ใช้วิธีการสุ่ มตรวจข้อมูล บางส่ วน และตรวจสอบ
เอกสารเพียงซึ่ งเป็ นการทางานแบบเดิ ม อาจเป็ นเพราะข้อ จากัดทางเทคโนโลยีและปริ มาณของข้อมูล ที่มาก ไม่
สามารถวิเคราะห์ผ่านโปรแกรมพื้นฐานในการตรวจสอบ เช่น Excel, Access, ACL ได้ อีกทั้งยังต้องใช้เวลาในการ
จัดเตรี ยมข้อมูล ในการตรวจสอบเป็ นเวลานาน ไม่สามารถตรวจสอบข้อมูลที่ เป็ นภาพรวม หรื อข้อมูลขนาดใหญ่ได้
ประกอบกับหากต้องตรวจสอบข้อมูลดังกล่าวเป็ นประจาจะต้องเสี ยเวลาในการทางานดังกล่าว ซ้ าๆ ซึ่ งทาให้ไม่ทนั
ต่อการยับยั้ง ความสู ญเสี ยที่อาจส่ งผลกับทางธนาคาร ไม่ว่าจะเป็ น ด้านตัวเงิน ด้านภาพลักษณ์ ทาให้ปัจจุบนั ธนาคาร
ได้นาเทคโนโลยี ระบบ Intelligent Audit System มาปรับใช้กบั การทางาน เพื่อใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลสาหรับการ
ตรวจสอบและข้อมูลด้านต่างๆ ของทางธนาคาร ซึ่งเบื้องต้นได้นาไปใช้งานกับสายงานตรวจสอบ และสายงานบริ หาร
ความเสี่ ยง ที่มีพนักงานรวมกันทั้งหมด 140 คน เพื่อใช้ในการวิเคราะห์กบั งานที่เกี่ยวข้องเพื่อป้องกันความเสี่ ยง ความ
เสี ยหาย และตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลที่ทารายการบนระบบงานต่างๆ ของทางธนาคาร รวมถึงการตรวจสอบ
ความผิดปกติจากข้อมูล เพื่อลดความเสี่ ยงหรื อความเสี ยหาย ที่เกิดจากการปฏิบตั ิงานที่ผดิ พลาดของพนักงาน รวมถึง
ป้องกันความเสี่ ยงทางด้านการทุจริ ตบนระบบงานต่างๆ ความเสี่ ยงด้านการทาธุรกรรมของลูกค้าที่ใช้งานระบบงาน
ของทางธนาคาร
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จากปั ญหาดังกล่าว ทาให้ผวู ้ ิจยั อยากทราบถึงปั จจัยที่ส่งผลต่อการยอมรับการใช้งานของเทคโนโลยี ระบบ
Intelligent Audit System ของพนักงานที่ใช้งานระบบ นามาวิเคราะห์หาสาเหตุของการนาไปการปรับใช้ระบบในการ
ทางาน และปัญหาที่ส่งผลให้ผใู ้ ช้ไม่อยากใช้งานระบบ โดยผูว้ ิจยั ได้นาทฤษฏี โมเดลการยอมรับของผูใ้ ช้ระบบสาระ
สนเทศ เป้ าหมายของ (Technology Acceptance Model : TAM) [FRED D. DAVIS, 1989] ซึ่ ง อธิ บายปั จ จัยพื้นฐาน
ของการยอมรับคอมพิวเตอร์ซ่ึงสามารถอธิบายนิสัยของผูใ้ ช้ในหลากหลายเทคโนโลยี ในด้านความง่ายต่อการใช้งาน
ด้า นการรั บ รู ้ ถึ ง ประโยชน์ ต่ อ การใช้ง าน (Perceived Usefulness) และทฤษฏี Technology Readiness Index (TRI)
[Parasuraman and Colby,2001] ซึ่ งเป็ นเครื่ องมือสาหรับประเมินความพร้อ มในการใช้เทคโนโลยี ทั้งหมด 4 ด้าน
ได้แก่ การมองในแง่ดีเกี่ยวกับเทคโนโลยี (Optimism) ความมีนวัตกรรม (Innovativeness) ความไม่สบายใจในการใช้
งานเทคโนโลยี (Discomfort) และ ความรู ้สึกไม่มนั่ คงปลอดภัยในการใช้งานเทคโนโลยี (Insecurity) มาเป็ นปั จจัยที่
ใช้ในการศึกษาหาสาเหตุ เพื่อที่จะได้นาข้อมูลดังกล่าวมาเป็ นแนวทาง ในการปรับปรุ งแก้ไขปั ญหา เพื่อให้พนักงาน
สามารถปรับใช้ / ประยุกต์ใช้งานระบบ Intelligent Audit System ได้อย่างมีประสิ ทธิภาพเพิ่มมากขึ้น
2. วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อศึกษาปั จจัยที่ส่งผลต่อการยอมรั บการใช้งานเทคโนโลยี ระบบ Intelligent Audit System ของกลุ่ม
พนักงานที่ใช้งาน
2. เพื่อทราบถึงสาเหตุของปั ญหาในการปรับใช้งาน ระบบ Intelligent Audit System ในการทางาน และหา
แนวทางในการแก้ไขปัญหาเพื่อกาหนดเป็ นนโยบายของหน่ วยงาน เพื่อใช้ผลักดันให้พนักงานมีศกั ยภาพ และพัฒนา
ตัวเองให้ทนั ต่อโลกเทคโนโลยีในปัจจุบนั
3. การดาเนินการวิจัย
การศึกษาครั้งนี้เป็ นการศึกษาปั จจัยที่ส่งผลต่อการยอมรับต่อการใช้งานเทคโนโลยี ระบบ Intelligent Audit
System ส าหรั บผูใ้ ช้งานในสายงานตรวจสอบ และสายงานธรรมาภิ บาล เพื่อ ลดขั้นตอนและกระบวนการในการ
ทางาน เพื่อหาปัจจัยที่ส่งผลต่อการยอมรับการใช้งานเทคโนโลยี ระบบ Intelligent Audit System และเพื่อหาแนวทาง
ในการแก้ไขปัญหาและ กาหนดเป็ นโยบาย เพื่อให้ผใู ้ ช้งานพัฒนาตัวเอง และทันต่ อเทคโนโลยีในยุคปัจจุบนั โดยแบ่ง
การศึกษาออกเป็ น 2 ส่ วนดังนี้
1. การวิจัยเชิ งปริ มาณ (Quantitative Research) เพื่อ หาข้อ เท็จ จริ ง และข้อ สรุ ป เชิ ง ปริ ม าณโดยการออก
แบบสอบถามไปยัง ผูใ้ ช้งานระบบจ านวน 140 ท่าน เพื่อ หาปั จ จัยที่ส่ ง ผลกระทบต่ อ การยอมการใช้ง านระบบ
Intelligent Audit System ซึ่งจัดทาให้อยูใ่ นรู ปแบบของแบบสอบถามปลายปิ ด สามารถแบ่งออกได้ 5 ส่ วนดังต่อไปนี้
ส่ วนที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไปของผูก้ รอกแบบสอบถาม
ส่ วนที่ 2 ความถี่ในการใช้งานระบบ
ส่ วนที่ 3 การปรับใช้งานเทคโนโลยีตามทฤษฏี Technology Acceptance Model (TAM) [FRED D.
DAVIS, 1989] ซึ่ งอธิ บายปั จจัยพื้นฐานของการยอมรับคอมพิวเตอร์ ซ่ึ งสามารถอธิ บายนิ สัยของผูใ้ ช้ในหลากหลาย
เทคโนโลยี ในด้านความง่ายต่อการใช้งาน ด้านการรับรู ้ถึงประโยชน์ต่อการใช้งาน (Perceived Usefulness) ที่ส่งผล
ต่อการนาไปใช้หรื อการใช้งานเทคโนโลยีระบบ Intelligent Audit System
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ส่ วนที่ 4 การพร้อมใช้งานเทคโนโลยีตามทฤษฏี Technology Readiness Index (TRI) [Parasuraman
and Colby, 2001] ซึ่งเป็ นเครื่ องมือสาหรับประเมินความพร้อมในการใช้เทคโนโลยี ทั้งหมด 4 ด้านได้แก่ การมองใน
แง่ดีเกี่ยวกับเทคโนโลยี (Optimism) ความมีนวัตกรรม (Innovativeness) ความไม่สบายใจในการใช้งานเทคโนโลยี
(Discomfort) และ ความรู ้สึกไม่มนั่ คงปลอดภัยในการใช้งานเทคโนโลยี (Insecurity) ที่ส่งผลต่อความพร้อมใช้งาน
เทคโนโลยีระบบ Intelligent Audit System
2. การวิจยั เชิงคุณภาพ เพื่อหาปัญหาเชิงลึกจากผูใ้ ช้งาน จานวน 9 คน โดยผลที่ได้จากการวิจยั เชิงปริ มาณมา
เป็ นตัวคัดกรองในการคัดเลือกพนักงานที่จะสัมภาษณ์ โดยพิจารณาจากค่า Mean ซึ่ งสามารถแบ่งออกได้เป็ น 3 กลุ่ม
ดังต่อไปนี้
2.1 กลุ่มพนักงานที่ใช้งานเป็ นประจา แต่มีทศั นคติทางด้านลบ ได้แก่กลุ่มพนักงานตาแหน่งอาวุโส จานวน 3 คน
2.2 กลุ่มพนักงานที่ไม่ค่อยใช้งาน แต่มีทศั นคติทางด้านบวก ได้แก่กลุ่มพนักงานตาแหน่ งผูอ้ านวยการฝ่ าย หรื อ
ผูช้ ่วยผูอ้ านวยการฝ่ าย หรื อ หัวหน้าส่ วน หรื อผูช้ ่วยหัวหน้าส่ วน จานวน 3 คน
2.3 กลุ่มพนักงานที่ไม่ค่อยใช้งาน แต่มีทศั นคติทางด้านลบ ได้แก่กลุ่มพนักงานตาแหน่งพนักงาน จานวน 3 คน
โดยผูว้ ิจยั ได้มีกรอบแนวคิดและสมมติฐานในการวิจยั ดังนี้

TRI
Optimism
Innovativeness
Discomfort
Intention to Use

Insecurity

TAM
Perceived Usefulness
Perceived Ease of Use

สมมติฐานเพื่อพิจารณาปั จจัยเกี่ยวกับการยอมรับการใช้งานเทคโนโลยี (TAM) ซึ่ งปรับให้เข้ากับผูใ้ ช้งาน
ระบบคลังข้อมูลเพื่การตรวจสอบ มีดงั นี้
สมมติฐานข้อที่ 1 : ความรู ้สึกมีประโยชน์ มีอิทธิผลต่อการใช้งาน ระบบคลังข้อมูลเพื่อการตรวจสอบ
สมมติฐานข้อที่ 2 : ความง่ายต่อการใช้งาน มีอิทธิผลต่อการใช้งาน ระบบคลังข้อมูลเพื่อการตรวจสอบ
สมมติฐานเพื่อวิเคราะห์ผลกระทบของปั จจัย TRI ทั้งสี่ ต่อการนาไปสู่ การใช้งาน / ปรับใช้ เทคโนโลยี ซึ่ ง
เป็ นตัวแปรตามหลักของ TAM มีดงั นี้
สมมติฐานข้อที่ 3 : ปั จจัยการมองในแง่ดีเกี่ยวกับเทคโนโลยี (Optimism) มีอิทธิ พลอย่างมากต่อการใช้งาน
ระบบคลังข้อมูลเพื่อการตรวจสอบ
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สมมติ ฐานข้อ ที่ 4 : ปั จจัยความมีนวัตกรรม (Innovativeness) มีอิ ทธิ พลอย่างมากต่ อ การใช้งาน ระบบ
คลังข้อมูลเพื่อการตรวจสอบ
สมมติฐานข้อที่ 5 : ปัจจัยความไม่สบายใจในการใช้งานเทคโนโลยี (Discomfort) มีอิทธิพลอย่างมากต่อการ
ใช้งาน ระบบคลังข้อมูลเพื่อการตรวจสอบ
สมมติฐานข้อที่ 6 : ปัจจัยความรู ้สึกไม่มนั่ คงปลอดภัยในการใช้งานเทคโนโลยี (Insecurity) มีอิทธิพลอย่าง
มากต่อการใช้งาน ระบบคลังข้อมูลเพื่อการตรวจสอบ
2. การวิจยั เชิงคุณภาพ (Qualitative Research) เพื่อเป็ นการหาแนวทางในการแก้ไขปัญหา และพัฒนาต่อยอด
ระบบ โดยแยกกลุ่มที่ผใู ้ ช้งาน ที่มีปัจจัยเชิงลบกับการยอมรับการใช้งานระบบ Intelligent Audit System เพื่อทาการ
สัมภาษณ์ แล้วนามาเข้าสู่ กระบวนการ Design Thinking เพื่อหาปัญหาและวิธีการแก้ไขปัญหา เพื่อให้พนักงานภายใน
องค์กรเกิดการยอมรับการใช้งานระบบฯ หรื อแนวทางในการกาหนดนโยบายเพื่อให้พนักงานสามารถ พัฒนาตัวเอง
และปรับตัวได้ทนั ต่อ เทคโนโลยีในยุคปั จจุ บนั การวิจยั การสร้างเครื่ องมือ ที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล การหา
คุณภาพ การตรวจสอบความเที่ยงตรงของเครื่ องมือ ตลอดจนรู ปแบบเทคนิคการวิเคราะห์ขอ้ มูล และค่าสถิติที่ใช้ใน
การวิเคราะห์และสรุ ปผลการวิจยั เป็ นต้น
4. ผลการวิจัย
4.1. ผลการวิจัยเชิงปริมาณ
ผูว้ ิจยั ได้นาทั้ง 6 ปั จจัยที่ส่งผลต่อการยอมรับการใช้งาน / การปรับใช้เทคโนโลยี ระบบIntelligent Audit
System มาวิเคราะห์โดยใช้สถิติในการทดสอบสมมติฐาน คือ การวิเคราะห์ความถดถอยพหุ คูณ (Multiple Regression
Analysis) โดยเลือกตัวแปรอิสระเข้าสมการถดถอยด้วยเทคนิ ค Stepwise ใช้ระดับความเชื่อมัน่ 95% ดังนั้นจึงยอม
สมมติฐานทั้ง 6 ปัจจัย ก็ต่อเมื่อ Sig. มีค่าน้อยกว่า 0.05 ซึ่งผลการทดสอบ แสดงดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 แสดงผลการวิเ คราะห์ความถดถอยพหุ คูณการยอมรับการใช้งาน / การปรั บใช้เ ทคโนโลยี โดยใช้การ
วิเคราะห์ Multiple Regression จากปัจจัยทั้ง 6 ปัจจัย
แหล่งความแปรปรวน
SS
df
MS
F
Sig.
Regression
Residual
Total

31.781

2

15.890

47.608

128

.372

79.389

130

42.723

.000

*มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
จากตารางที่ 1 ผลการวิเคราะห์พบว่าการยอมรับการใช้งาน / การปรับใช้เทคโนโลยีระบบ Intelligent Audit
System มีความสัมพันธ์เชิงเส้นตรงกับกลุ่ มตัวแปรอิสระ อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และสามารถสร้าง
สมการทานายเชิงเส้นตรงได้ ซึ่ งจากการวิเคราะห์ถดถอยเชิงพหุ คูณ สามารถคานวณหาค่าสัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์
พหุ คูณได้ตามตารางที่ 2
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ตารางที่ 2 แสดงผลการวิเคราะห์การยอมรับการใช้งาน / การปรับใช้เทคโนโลยี โดยใช้การวิเคราะห์ถอถอยเชิงพหุ คูณ
(Stepwise Multiple Regression Analysis)
ตัวแปร

B
.856
.624
.210
r = .633
R2 = .400

ค่าคงที่ (Constant)
การรับรู ้ประโยชน์ต่อการใช้งาน (Perceived Usefulness)
ความมีนวัตกรรม (Innovativeness)

SE
.426
.084
.099

t
Sig.
2.007
.047
7.393
.000
2.121
.036
2
Adjusted R = .391
SE = .610

*มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .0.5
จากตารางที่ 2 ผลการวิ เ คราะห์ พ บว่า ตัว แปร/ปั จ จัย ที่ ส่ ง ผลต่ อ การยอมรั บ การใช้งาน / การปรั บ ใช้
เทคโนโลยี โดยเรี ยงลาดับจากมากไปน้อย ได้แก่ การรับรู ้ประโยชน์ต่อการใช้งาน (Perceived Usefulness) และ ความ
มีนวัตกรรม (Innovativeness) ตามลาดับ โดยทั้ง 2 ตัวแปร/ปัจจัย สามารถร่ วมกันทานายการยอมรับการใช้งาน / การ
ปรับใช้เทคโนโลยี (Intention to Use) ได้ร้อยละ 39.1 (Adjusted R2 = .391) อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่ง
สามารถสรุ ปตามสมมติฐานได้ ดังที่จะแสดงในตารางที่ 3
ตารางที่ 3 สรุ ปผลการทดสอบสมมติฐาน
สมมุติฐาน
ผลการทดสอบ
สถิติที่ใช้
1. สมมติฐานเพื่อพิจารณาปั จจัยเกี่ยวกับการยอมรั บการใช้งานเทคโนโลยี ( Technology Acceptance Model) มีผลต่อการนาไปสู่ การ
ยอมรับการใช้งานใช้งาน / การปรับใช้เทคโนโลยี
1.1 การรั บรู ้ประโยชน์ ต่อการใช้งาน (Perceived Usefulness) สอดคล้องกับสมมติฐาน
Linear Regression
มีอิทธิ ผลต่อการยอมรับการใช้งาน / การปรับใช้เทคโนโลยี
1.2 การรั บรู ้เกี่ยวกับความง่ายต่อการใช้งาน (Perceived Ease ไม่สอดคล้องกับสมมติฐาน
Linear Regression
Of Use) มีอิทธิ ผลต่อการใช้งาน / การปรับใช้เทคโนโลยี
2. สมมติ ฐ านเพื่ อวิเคราะห์ ผลกระทบของปั จจัยเกี่ ยวกับ การพร้ อมใช้งานเทคโนโลยี (Technology Readiness Index) ทั้ง สี่ ต่ อ การ
นาไปสู่ การยอมรับการใช้งาน / ปรับใช้ เทคโนโลยีซ่ ึงเป็ นตัวแปรตามหลักของ (Technology Acceptance Model)
2.1 การมองในแง่ดีเกี่ยวกับเทคโนโลยี (Optimism) มีอิทธิ พล ไม่สอดคล้องกับสมมติฐาน
Linear Regression
ต่อการยอมรับการใช้งาน / การปรับใช้เทคโนโลยี
2.2 ปั จจัยความมีนวัตกรรม (Innovativeness) มีอิทธิ พลอย่าง สอดคล้องกับสมมติฐาน
Linear Regression
มากต่อการยอมรับการใช้งาน / การปรับใช้เทคโนโลยี ระบบ
Intelligent Audit System
2.3 ความไม่สบายใจในการใช้งานเทคโนโลยี (Discomfort) ไม่สอดคล้องกับสมมติฐาน
Linear Regression
มีอิทธิ พลต่อการยอมรับการใช้งาน / การปรับใช้เทคโนโลยี
2.4 ความรู ้ สึก ไม่ ม ั่น คงปลอดภัยในการใช้ง านเทคโนโลยี ไม่สอดคล้องกับสมมติฐาน
Linear Regression
(Insecurity) มีอิทธิ พลต่อการยอมรับการใช้งาน / การปรับใช้
เทคโนโลยี
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ผูว้ ิจ ัยจึ งได้นาค่ าสัม ประสิ ทธิ์ ของตัว ท านายมาเขี ยนเป็ นสมการ การยอมรั บการใช้ง าน / การปรั บ ใช้
เทคโนโลยีโดยรวม โดยใช้คะแนนดิบ ดังนี้
Intention to Use = .856 + .320 Perceived Usefulness + .210 Innovativeness
จากสมการ จะพบว่า การรับรู ้ประโยชน์ต่อการใช้งานมีอิทธิพลต่อการยอมรับการใช้งาน / การปรับใช้งาน
เทคโนโลยีมากที่สุด รองลงมาคือ ความมีนวัตกรรมในตนเองของผูใ้ ช้งานเทคโนโลย
4.2. ผลการวิจัยเชิงคุณภาพ
ผลที่ได้จากการสัมภาษณ์กลุ่มพนักงานทั้ง 3 กลุ่มตามที่ได้อธิ บายไว้ขา้ งต้น ซึ่ งได้นามาสรุ ปและคัดแยก
สาเหตุจากข้อมูลในการสัมภาษณ์ ดังที่จะแสดงในรู ปภาพที่ 1 แผนผังก้างปลาแสดงสาเหตุและผลจากการสัมภาษณ์
ซึ่ งสาเหตุที่เกิดขึ้นมีท้ งั หมด 3 สาเหตุ ทาให้ผวู ้ ิจยั ทราบถึงสาเหตุหลักของปั ญหา ที่ตรงกับทฤษฏีการยอมรับการใช้
งานเทคโนโลยี (Technology Acceptance Model : TAM) 2 ด้าน คือ ปัจจัยการรับรู ้ประโยชน์ต่อการใช้งาน (Perceived
Ease Of Use) การรับรู ้เกี่ยวกับความง่ายต่อการใช้งาน (Perceived Ease Of Use) และตรงกับทฤษฏีความพร้อมใช้งาน
เทคโนโลยี(Technology Readiness Index : TRI) 2 ด้าน คือ ความมีนวัตกรรม (Innovativeness) และ ความไม่สบายใจ
ในการใช้งานเทคโนโลยี (Discomfort)

รู ปที่ 1 แผนผังสาเหตุและผลจากการสัมภาษณ์
หลัง จากนั้น ผูว้ ิ จ ัย จึ ง ได้น าผลที่ ไ ด้จ ากการวิ จ ัย ทั้ง สองรู ป แบบมาวิ เ คราะห์ พ บว่า การเก็ บ ข้อ มูล จาก
แบบสอบถามความเพื่อหาปัจจัยที่ส่งผลต่อการยอมรับการใช้งาน/การปรับใช้ เทคโนโลยีของพนักงานที่ใช้งานระบบ
Intelligent Audit System และการสัมภาษณ์เชิงลึกกับกลุ่มตัวอย่างนั้นมีสาเหตุ ที่เหมือนกัน 2 ปั จจัย ได้แก่ การรับรู ้
ประโยชน์ต่อการใช้งาน (Perceived Usefulness) และ ความมีนวัตกรรม (Innovativeness) แต่ผลที่ได้จากการสัมภาษณ์
เชิงลึกยังมีปัจจัยเพิ่มเติมที่ส่งผลกับกลุ่มผูใ้ ช้งานอีก 2 ปั จจัยได้แก่ ความง่ายต่อการใช้งาน (Perceived Ease Of Use)
และความไม่สบายใจในการใช้งานเทคโนโลยี (Discomfort) ดังตารางที่ 4
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ตารางที่ 4 สรุ ปสาเหตุของปัญหาที่ได้ผลมาจากแบบสัมภาษณ์
สาเหตุ
จานวนผู้อ้างอิง

การรับรู ้ประโยชน์ต่อการใช้
งาน (Perceived Usefulness)

จานวน 5 ใน 9 คน

ความง่ายต่อการใช้งาน
(Perceived Ease Of Use)

5 ใน 9 คน

ความมีนวัตกรรม
(Innovativeness)

4 ใน 9 คน

ความไม่สบายใจในการใช้งาน
เทคโนโลยี (Discomfort)

2 ใน 9 คน
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รายละเอียดของสาเหตุ
การรั บรู ้ ประโยชน์ข องระบบ ผูใ้ ช้งานส่ ว นมากจะ
มองประโยชน์ที่มีต่อผูป้ ฏิบตั ิงาน ที่มีความจาเป็ นต้อง
ใช้ขอ้ มูลในเท่านั้น แต่ไม่สามารถมองถึ งประโยชน์
ในการปรั บใช้ในงานตามบทบาทหน้าที่ข องตน ว่า
ระบบดัง กล่ า วมี ป ระโยชน์ ต่ อ บทบาทหน้า ที่ ข อง
ตนเองได้อย่างไร ซึ่ งทาให้ผใู ้ ช้งานบางส่ วนคิดว่าใช้
งานไปในแนวทางการใช้งานในการวิเคราะห์ ข ้อ มูล
ได้อ ย่ า งเดี ย วเท่ า นั้ น แต่ ไ ม่ ไ ด้เ ห็ น ประโยชน์ ใ น
มุมมองของผูบ้ ริ หาร หรื อผูป้ ฏิบตั ิงานในด้านอื่นๆ
เนื่องจากเป็ นระบบใหม่ที่เข้ามาทดแทนระบบที่ใช้ใน
การทางานเดิม ทาให้ผใู ้ ช้งานต้องเปลี่ยน วิธีการใน
การทางานใหม่ อี ก ทั้งยังต้อ งเรี ยนรู ้ การใช้งานใหม่
ทาให้ต้อ งทางานซ้ าช้อ น ทางานช้าลง เนื่ อ งจากติด
ปั ญ หาไม่ มี ค วามช านาญในระบบ และไม่ มี ผู ้ใ ห้
คาปรึ กษาในเวลาที่มีปัญญายิ่งส่ งผลทางานที่ ปฏิ บตั ิ
ล่าช้ามากยิง่ ขึ้น
เนื่ องจากกลุ่มผูใ้ ช้งานระบบมีความหลากหลาย เช่น
กลุ่ ม ที่ ต้อ งใช้ข ้อ มู ล ในการปฏิ บ ัติ ง าน กลุ่ ม ที่ ใ ช้
เพียงแต่เอกสารในการปฏิบตั ิงาน และกลุ่มผูบ้ ริ หารที่
เป็ นกลุ่มที่ตอ้ งบริ หารงานในภาพรวมในเชิงบริ ห าร
จึงทาให้ความมีนวัตกรรมในแต่ล ะกลุ่ มแตกต่ า งกัน
และทัศนคติ ที่มีต่อ นวัตกรรมแตกต่ า งกัน จึ งทาให้
รั บ รู ้ ถึ ง ประโยชน์ ข อเทคโนโลยี หรื อ นวัต กรรมที่
แตกต่างกันด้วย
เนื่ องจากมีกลุ่มของผูใ้ ช้งานที่หลากหลาย และอีกทั้ง
ทัก ษะของผูใ้ ช้งาน และความชานาญในการใช้งาน
ระบบที่ไม่เท่ากัน ทาให้เกิดปั ญหาในการศึกษาและ
เรี ยนรู ้การใช้งานระบบ โดยผูใ้ ช้งานบางส่ วน ไม่ค่อย
สบายใจ หรื อ รู ้ สึกเป็ นภาระ หากต้อ งปรึ กษาปั ญหา
การใช้งานกับเพื่อน

หน้า 1832

จัดโดย บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

การประชุมนาเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษาระดับชาติ
ครั้ งที่ 14 ปี การศึกษา 2562

5. การอภิปรายผล
จากศึกษาในครั้งนี้ ผูว้ ิจยั จึงได้นาผลที่ได้จ ากข้อมูล ทั้งสอบรู ปแบบมาวิเคราะห์ พบว่า การเก็บข้อมูลจาก
แบบสอบถามความเพื่อหาปัจจัยที่ส่งผลต่อการยอมรับการใช้งาน/การปรับใช้ เทคโนโลยีของพนักงานที่ใช้งานระบบ
Intelligent Audit System และการสัมภาษณ์เชิงลึกกับกลุ่มตัวอย่างนั้นมีสาเหตุ ที่เหมือนกัน 2 ปั จจัย ได้แก่ การรับรู ้
ประโยชน์ต่อการใช้งาน (Perceived Usefulness) และ ความมีนวัตกรรม (Innovativeness) แต่ผลที่ได้จากการสัมภาษณ์
เชิงลึกยังมีปัจจัยเพิ่มเติมที่ส่งผลกับกลุ่มผูใ้ ช้งานอีก 2 ปั จจัยได้แก่ ความง่ายต่อการใช้งาน (Perceived Ease Of Use)
และความไม่สบายใจในการใช้งานเทคโนโลยี (Discomfort) โดยปั ญหาที่ได้จากการศึกษาทั้งสองรู ปแบบสามารถ
ผูว้ ิจยั หาสาเหตุถึงปัจจัยที่ส่งผลต่อการยอมรับการใช้งาน / การปรับใช้เทคโนโลยี ของพนักงาน ได้จาก 4 ปัจจัยได้ต่อ
ดังนี้
1. การรับรู ้ประโยชน์ต่อการใช้งาน (Perceived Usefulness) การรับรู ้ประโยชน์ของระบบ ผูใ้ ช้งานส่ วนมาก
จะมองประโยชน์ที่มีต่อ ผูป้ ฏิ บตั ิ งาน ที่มีความจาเป็ นต้อ งใช้ขอ้ มูล ในเท่านั้น แต่ไม่สามารถมองถึ งประโยชน์ ที่จ ะ
ได้รับจากการปรับใช้ในงานตามบทบาทหน้าที่ของตน ว่ าระบบดังกล่าวมีประโยชน์ต่อบทบาทหน้าที่ของตนเองได้
อย่างไร ซึ่ งทาให้ผใู ้ ช้งานบางส่ วนคิดว่าใช้งานไปในแนวทางการใช้งานในการวิเคราะห์ขอ้ มูลเท่านั้น แต่ไม่ได้เห็น
ประโยชน์ในมุมมองของผูบ้ ริ หาร หรื อผูป้ ฏิบตั ิงานในด้านอื่นๆ
2. ความง่ายต่อการใช้งาน (Perceived Ease Of Use) : เนื่องจากเป็ นระบบใหม่ที่เข้ามาทดแทนระบบที่ใช้ใน
การทางานเดิม ทาให้ผใู ้ ช้งานต้องเปลี่ยนแนวคิด วิธีการในการทางานใหม่ อีกทั้งยังต้องเรี ยนรู ้การใช้งานใหม่ ทาให้
ต้องทางานซ้ าช้อน ทางานช้าลง เนื่ องจากติดปั ญหาไม่มีความชานาญในระบบ และไม่มีผใู ้ ห้คาปรึ กษาในเวลาที่มี
ปัญญายิง่ ส่ งผลทางานที่ปฏิบตั ิล่าช้ามากยิง่ ขึ้น
3. ความมีนวัตกรรม (Innovativeness) : เนื่ องจากกลุ่มผูใ้ ช้งานระบบมีความหลากหลาย เช่น กลุ่มที่ตอ้ งใช้
ข้อมูลในการปฏิบตั ิงาน กลุ่มที่ใช้เพียงแต่เอกสารในการปฏิบตั ิงาน และกลุ่มผูบ้ ริ หารที่เป็ นกลุ่มที่ตอ้ งบริ หารงานใน
ภาพรวมในเชิงบริ หาร จึงทาให้ความมีนวัตกรรมในแต่ละกลุ่มแตกต่างกัน และทัศนคติที่มีต่อนวัตกรรมแตกต่างกัน
จึงทาให้รับรู ้ถึงประโยชน์ขอเทคโนโลยี หรื อนวัตกรรมที่แตกต่างกันด้วย
4. ความไม่สบายใจในการใช้งานเทคโนโลยี (Discomfort) : เนื่องจากมีกลุ่มของผูใ้ ช้งานที่หลากหลาย ความ
แตกต่างทางด้านทักษะของผูใ้ ช้งาน และความชานาญในการใช้งานระบบที่ไม่เท่ากัน ทาให้เกิดปั ญหาในการศึกษา
และเรี ยนรู ้การใช้งานระบบ โดยผูใ้ ช้งานบางส่ วน ไม่ค่อยสบายใจ หรื อรู ้สึกเป็ นภาระ หากต้องปรึ กษาปั ญหาในการ
ใช้งานกับเพื่อนร่ วมงาน
ซึ่ งหากนาไปเปรี ยบเทียบกับงานวิจ ัย เรื่ อ ง Technology Readiness Index (TRI) Factors as Differentiating
Elements between Users and non Users of Internet banking, and as Antecedents of the Technology Acceptance Model
(TAM) งานวิจยั นี้ พฒั นาขึ้นมาเพื่อวิเคราะห์ความสาคัญของการใช้งานและการยอมการใช้งานเทคโนโลยี ทั้งสิ นค้า
และบริ ก าร ของ [Pericles Jose Pires, 2011] และสรุ ป ผลได้ว่าปั จ จัย ที่ ส่ ง ผลต่ อ การยอมรั บ การใช้ง าน Internet
Banking ได้แก่ ปัจจัยการมองในแง่ดีเกี่ยวกับเทคโนโลยี (Optimism) เป็ นปัจจัยที่ส่งผลต่อการเข้ามาใช้งานและอธิบาย
การเข้ามาใช้งานเทคโนโลยีได้อย่างดี โดยงานวิจยั ดังกล่าวเป็ นการทดสอบสมมติฐานจากกลุ่มลูกค้าที่ใช้งานระบบ
Internet banking ซึ่ ง ต่ า งจากกลุ่ ม ทดสอบของผูว้ ิ จ ัย ที่ มุ่ งเน้นไปการทดสอบการยอมรั บ การใช้ง าน/การปรั บใช้
เทคโนโลยี จากพนัก งานในองค์ก ร ทาให้ปัจ จัยที่ส่ งผลต่ อ การยอมรั บการใช้งาน/การปรั บใช้เ ทคโนโลยี ระบบ
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Intelligent Audit System ได้แก่ ปั จจัยด้านการรับรู ้ประโยชน์ต่อการใช้งาน (Perceived Usefulness) ความง่ายต่อการ
ใช้งาน (Perceived Ease Of Use) ความมีนวัตกรรม (Innovativeness) และ ความไม่สบายใจในการใช้งานเทคโนโลยี
(Discomfort) ซึ่ งเป็ นปั จ จั ย ที่ แ ตกต่ า งจากงานวิ จ ัย Technology Readiness Index (TRI) Factors as Differentiating
Elements between Users and non Users of Internet banking, and as Antecedents of the Technology Acceptance Model
(TAM) ของ [Pericles Jose Pires, 2011] ผลลัพธ์เ ป็ นปั จ จัย ด้านการมองในแง่ ดีเ กี่ยวกับเทคโนโลยี (Optimism) ที่
ส่ งผลต่อการปรับใช้ / การใช้งานของผูใ้ ช้งานระบบ Internet banking
6. บทสรุปและข้ อเสนอแนะ
จากศึกษาในครั้งนี้ ผูว้ ิจยั ปัจจัยที่ส่งผลต่อการยอมรับ/การปรับใช้เทคโนโลยี ของพนักงานที่มีต่อการใช้งาน
ระบบ Intelligent Audit System มี ท้ งั หมด 4 ปั จ จัย ได้ต่ อ ดัง นี้ (1) การรั บ รู ้ ป ระโยชน์ ต่ อ การใช้ง าน (Perceived
Usefulness) (2) ความง่ายต่อการใช้งาน (Perceived Ease Of Use) (3)ความมีนวัตกรรม (Innovativeness) (4) ความไม่
สบายใจในการใช้งานเทคโนโลยี (Discomfort) ที่เป็ นปั จจัยสาคัญที่ส่งผลต่อการยอมรับ /การปรับใช้เทคโนโลยี ของ
พนักงานที่มีต่อการใช้งานระบบ Intelligent Audit System ซึ่งผูว้ ิจยั จึงได้นาปัจจัยดังกล่าวมาจัดทาข้อเสนอแนะในการ
แก้ไขปัญหา ในเชิงนโยบายได้ดงั ต่อไปนี้
1. ปัญหาที่เกิด ปัจจัยการรับรู ้ประโยชน์ต่อการใช้งาน (Perceived Usefulness) ซึ่งเกิดจากการรับรู ้ประโยชน์
ของระบบ ผูใ้ ช้งานส่ ว นมากจะมองประโยชน์ที่มีต่อ ผูป้ ฏิ บตั ิ งาน ที่มีค วามจ าเป็ นต้อ งใช้ข ้อ มูล ในเท่านั้น แต่ ไม่
สามารถมองถึงประโยชน์ที่จะได้รับจากการปรับใช้ในงานตามบทบาทหน้าที่ของตน ว่าระบบดังกล่าวมีประโยชน์ต่อ
บทบาทหน้าที่ของตนเองได้อย่างไร ซึ่งทาให้ผใู ้ ช้งานบางส่ วนคิดว่าใช้งานไปในแนวทางการใช้งานในการวิเคราะห์
ข้อมูลเท่านั้น แต่ไม่ได้เห็นประโยชน์ในมุมมองของผูบ้ ริ หาร หรื อผูป้ ฏิบตั ิงานในด้านอื่นๆ ดังนั้นผูว้ ิจยั จึงคิดว่าควรจะ
มีการสร้างตัวอย่าง Prototype การใช้งานตามบทบาทหน้าที่ของพนักงานที่หลากหลาย เพื่อให้กลุ่มผูใ้ ช้งานในแต่ละ
ตาแหน่ง เพื่อให้กลุ่มผูใ้ ช้งานมองเห็นถึงความสามาถด้านอื่นๆ ของระบบ กับรู ปแบบของการปรับใช้ที่สามารถทาได้
หลากหลายมากขึ้น ซึ่งการจัดทาตัวอย่าง Prototype ดังกล่าวสามารถให้พนักงานที่ดูแลระบบหรื อพนักงานที่ได้รับการ
อบรมอย่างชานาญเป็ นผูด้ าเนิ นการสร้างตัวอย่าง Prototype และนาขึ้นแสดงให้กลุ่มหัวข้อตัวอย่างระบบสาหรั บกลุ่ม
ผูใ้ ช้งานแต่ละกลุ่มต่อไป
2. ปัญหาที่เกิดจาก ปัจจัยด้านความง่ายต่อการใช้งาน (Perceived Ease Of Use) ซึ่งเกิดการนาระบบใหม่ที่เข้า
มาทดแทนระบบที่ใช้ในการทางานเดิ ม ทาให้ผใู ้ ช้งานต้อ งเปลี่ยนแนวคิด วิธีการในการทางานใหม่ อีกทั้งยังต้อ ง
เรี ยนรู ้การใช้งานใหม่ ทาให้ตอ้ งทางานซ้ าช้อน ทางานช้าลง เนื่ องจากติดปั ญหาไม่มีความชานาญในระบบ และไม่มี
ผูใ้ ห้คาปรึ กษาในเวลาที่มีปัญญายิง่ ส่ งผลทางานที่ปฏิบตั ิล่าช้ามากยิง่ ขึ้น ประกอบกับปัญหาที่เกิดจากปัจจัยด้าน ความ
ไม่สบายใจในการใช้งานเทคโนโลยี (Discomfort) สื บเนื่องมาจากมีกลุ่มของผูใ้ ช้งานที่หลากหลาย และอีกทั้งผูใ้ ช้งาน
ทักษะ และความชานาญในการใช้งานระบบที่ไม่เท่ากัน ทาให้เกิดปัญหาในการศึกษาและเรี ยนรู ้การใช้งานระบบ โดย
ผูใ้ ช้งานบางส่ วน ไม่ค่อยสบายใจ หรื อรู ้สึกเป็ นภาระ หากต้องปรึ กษาปั ญหาการใช้งานกับเพื่อน ดังนั้นผูว้ ิจยั จึงได้
เสนอแนวทางในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว โดยการจัดตั้งทีมพนักงานที่ได้รับการอบรม ที่มีความคิดสร้างสร้าง เรี ยนรู ้
ระบบได้ไว้ เป็ นทีมเฉพาะ (Training of the Trainer) เพื่อให้เป็ นทีมบุคคลากรที่มีศกั ยภาพในการอบรมให้แก่พนักงาน
ที่ใช้งานระบบ หรื อคอยให้คาปรึ กษาเกี่ยวกับการใช้งานระบบในด้านเทคนิค หรื อคือช่วยแก้ไขปัญหาให้คาแนะนาแก่
ผูใ้ ช้งานระบบ เป็ นต้น
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3. ปั ญ หาที่เ กิ ดจาก ปั จ จัยด้านความมีนวัตกรรม (Innovativeness) : เนื่ อ งจากกลุ่ มผูใ้ ช้งานระบบมีค วาม
หลากหลาย เช่น กลุ่มที่ตอ้ งใช้ขอ้ มูลในการปฏิบตั ิงาน กลุ่มที่ใช้เพียงแต่เอกสารในการปฏิบตั ิงาน และกลุ่มผูบ้ ริ หารที่
เป็ นกลุ่มที่ตอ้ งบริ หารงานในภาพรวมในเชิงบริ หาร จึงทาให้ความมีนวัตกรรมในแต่ละกลุ่มแตกต่างกัน และทัศนคติที่
มีต่อนวัตกรรมแตกต่างกัน จึงทาให้รับรู ้ถึงประโยชน์ขอเทคโนโลยี หรื อนวัตกรรมที่แตกต่างกันประกอบกับปั จ จุบนั
เทคโนโลยีเ ริ่ มเข้ามีบทบาทในชี วิตประจาวันเพิ่มมากขึ้น ดังนั้นเพื่อ รั กษาและเพิ่มประสิ ทธิ ภาพให้บุคคลากรใน
องค์ก ารให้สามารถท างานให้ แ ก่ อ งค์ก รได้อ ย่างมี ป ระสิ ท ธิ ภาพและยัง่ ยืน ผูว้ ิ จ ัย คิ ด ว่า น่ าจะมี ก ารปรั บ เปลี่ ยน
แนวความคิ ดของพนัก งานที่ ไ ม่มี ความสนใจประโยชน์ ที่จ ะได้จ ากเทคโนโลยีให้ ตระหนัก ถึ ง ความสาคัญ ของ
เทคโนโลยี เพื่อให้พนักงานกลุ่มดังกล่าวสามารถทางานทางานได้ควบคู่ไปกับเทคโนโลยีในปัจจุ บนั และอนาคตที่จะ
กลายเป็ นอาชีพทางเลือกมากขึ้น โดยการส่ งไปดูงาน สัมมนา หรื อจัดอบรบความรู ้เกี่ยวกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่จะ
เข้ามาทดแทนในอนาคต และความสาคัญของการเรี ยนรู ้ที่จะทางานควบคู่ไปกับเทคโนโลยีที่จ ะเกิดขึ้นในอนาคต
ต่อไป
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