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บทคัดย่ อ
การวิจัยครัง้ นี ้มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษา (1) การรับรู้ ความง่ายในการใช้ งาน การรับรู้ ประโยชน์
ในการใช้ งาน ความตังใจใช้
้
ระบบ และพฤติกรรมการใช้ ระบบบริ หารจัดการคิวอาร์ โค้ ด และ (2) ปั จจัย
ที่มีผลต่อพฤติกรรมการใช้ ระบบบริ หารจัดการคิวอาร์ โค้ ดของเจ้ าหน้ าที่โรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งในเขต
ธนบุรี โดยงานวิจยั นี ้เป็ นการวิจยั เชิงปริ มาณ กลุม่ ตัวอย่างที่ใช้ ในการวิจยั คือ เจ้ าหน้ าที่โรงพยาบาลเอกชน
แห่งหนึ่งในเขตธนบุรี จานวน 146 คน เครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจยั เป็ นแบบสอบถาม สถิติที่ใช้ ในการวิจยั คือ
วิเคราะห์ด้วยค่าร้ อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์สมการโครงสร้ าง ผลการวิจยั

รั งสิตสารสนเทศ

ปี ที่ 26 ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน 2563

7

พบว่า การรับรู้ ความง่ายในการใช้ งาน การรับรู้ ประโยชน์ในการใช้ งาน ความตังใจใช้
้
ระบบ และพฤติกรรม
การใช้ ระบบบริ หารจัดการคิวอาร์ โค้ ดของเจ้ าหน้ า ที่โรงพยาบาลเอกชนแห่ง หนึ่งในเขตธนบุรีมีค่าเฉลี่ย
โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก ส่วนผลการวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการใช้ ระบบบริ หารจัดการคิวอาร์ โค้ ด
พบว่า (1) การรั บรู้ ความง่า ยในการใช้ งานมีอิ ทธิ พ ลทางตรงต่อ พฤติ กรรมการใช้ ร ะบบบริ ห ารจัดการ
คิวอาร์ โค้ ด ความตังใจใช้
้
ระบบ และการรับรู้ ประโยชน์ในการใช้ งาน มีค่าเท่ากับ 0.117, 0.319 และ 0.432
(2) การรั บรู้ ประโยชน์ ในการใช้ งานมีอิทธิ พลทางตรงต่อความตัง้ ใจใช้ ระบบบริ หารจัดการคิวอาร์ โค้ ด
มีค่าเท่ากับ 0.391 และ (3) ความตังใจใช้
้
ระบบมีอิทธิพลทางตรงต่อพฤติกรรมการใช้ ระบบบริ หารจัดการ
คิวอาร์ โค้ ด มีคา่ เท่ากับ 0.729
คาสาคัญ: การรับรู้ ความง่ายในการใช้ งาน การรับรู้ ประโยชน์ในการใช้ งาน ความตังใจใช้
้
ระบบ พฤติกรรม
การใช้ ระบบ

Abstract
This research is intended to study: (1) the level of perception of easiness, benefits,
intention, and behavior in using the QR Code management system, and (2) the factors that have
an influence on the behavior in using the QR Code management system of the personnel at the
private hospital in Thonburi district. This research is a quantitative research. The sample size is
146 personnel at the private hospital located in Thonburi district. The data are collected by the
questionnaires. The descriptive statistics are percentage, mean, and standard deviation. The
data analysis is performed by the Structural Equation Model. The research findings are the
average value of the perception of easiness, benefit, intention, and behavior in using the QR
Code management system are at the high level. The results from the factors that have an
influence on the behavior in using the QR Code management system show that (1) the perception
of easiness in the usage has a direct influence on the behavior in using QR Code management
system, intention, and benefit at the values of 0.117, 0.319, and 0.432 respectively, (2) the
perception of benefit has a direct influence on the intention to use QR Code management system
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at the values of 0.391, and (3) the perception of intention has a direct influence on the behavior in
using QR Code management system at the value of 0.729.
Keywords: perception of easiness, perception of benefit, intention of usage, behavior in using the system
ความเป็ นมาและความสาคัญของปั ญหา
ในช่ ว งทศวรรษที่ 21 ประเทศไทยได้ ก้ า วเข้ า สู่สัง คมแห่ง ยุค ดิ จิ ทัล ที่ ท าให้ ส ภาพแวดล้ อ ม
เกิ ด การเปลี่ ย นแปลงอย่ า งรวดเร็ ว การเมื อ งและเศรษฐกิ จ เปลี่ ย นแปลงไปตามยุค สมัย สัง คมเมื อ ง
เริ่ ม ให้ ค วามสาคัญ กับ การใช้ เทคโนโลยี เ พิ่ ม สูง ขึน้ ระบบการใช้ เทคโนโลยี เ ริ่ ม เข้ า มามี บ ทบาทสาคัญ
ต่อ การพัฒ นาของประเทศทุก ภาคส่ว น ทัง้ ภาครั ฐ และภาคเอกชนของไทยก็ ได้ มี ก ารน าระบบบาร์ โค้ ด
รูปแบบใหม่หรื อที่เรี ยกว่า “ระบบคิวอาร์ โค้ ด (Quick Respond Code-- QR Code)” มาใช้ ในการตลาดและ
การประชาสัมพันธ์ ผลิตภัณฑ์กันอย่างแพร่ หลาย (ขวัญจุฑา คาบันลือ, วิวฒ
ั น์ มีสวุ รรณ์ และ พิชญาภา
ยวงสร้ อย, 2560) โดยระบบคิ ว อาร์ โ ค้ ดถู ก คิ ด ค้ นและน ามาใช้ งานในด้ านอุ ต สาหกรรมการขนส่ ง
และการตลาดสิน ค้ า ซึ่ง ในระยะเริ่ ม แรกยัง ไม่เ ป็ นที่ นิ ย มเนื่ อ งจากอุป กรณ์ แ ละเครื่ อ งมื อ ในการแปลง
และอ่านข้ อมูลมีน้อยและใช้ งานไม่สะดวก รวมถึงราคาอุปกรณ์ที่ใช้ อ่านมีราคาค่อนข้ างสูง แต่ในปั จจุบนั
อุป กรณ์ ที่ ใ ช้ ใ นการอ่า นคิ ว อาร์ โค้ ด มี ร าคาลดลงและมี แ พร่ ห ลายมากขึ น้ โดยอุป กรณ์ มื อ ถื อ ที่ มี ก ล้ อ ง
เกื อ บทุก เครื่ อ งสามารถใช้ ง านการอ่ า นระบบคิ ว อาร์ โค้ ด ได้ ท าให้ มี ก ารน าระบบคิ ว อาร์ โ ค้ ด มาใช้ กัน
อย่างแพร่หลายมากยิ่งขึ ้น (พัชร พิพิธกุล, 2554)
เทคโนโลยีระบบคิวอาร์ โค้ ดซึ่งเป็ นรหัส บาร์ โค้ ดแบบสองมิติ (Two-Dimensional Barcode 2D
Bar Code) ที่คิดค้ นขึ ้นในปี ค.ศ. 1994 โดยบริ ษัท Denso Wave จากัด (Denso Wave) ที่ประเทศญี่ปนุ่
ซึ่งมีวตั ถุประสงค์เพื่อพัฒนาต่อยอดจากรหัสบาร์ โค้ ดแบบหนึ่งมิติที่ผลิตขึ ้นเมื่อปี ค.ศ. 1952 โดยพัฒนา
ให้ มี ความสามารถในการจัดเก็ บข้ อมูลรู ป แบบที่ห ลากหลายมากยิ่ งขึน้ มี บันทึกข้ อมูลเพิ่ม มากขึน้ และ
สามารถสนองตอบการถอดรหัสข้ อ มูลได้ อย่างรวดเร็ ว เป็ นโปรแกรมเสรี (Open source software)
ที่สามารถนามาพัฒนาประยุกต์ ใช้ ในงานต่างๆ ได้ โดยไม่มีค่าใช้ จ่ายใดๆ (นฤเทพ สุวรรณธาดา, สมคิด
แซ่หลี และ สรเดช ครุ ฑจ้ อน, 2556) โดยกรมสนับสนุนบริ การสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุขก็ได้ นาระบบ
เทคโนโลยีคิวอาร์ โค้ ดมาใช้ ในระบบการตรวจสอบสถานพยาบาล ซึ่งมีสถานพยาบาลคลินิกมากกว่า 2,000
แห่ง ที่เริ่ มใช้ ระบบคิวอาร์ โค้ ดแสดงไว้ ที่ใบอนุญาตการเปิ ดกิ จการสถานพยาบาลและใบอนุญาตแพทย์
ผู้ ด าเนิ น การ เพื่ อ ให้ ประชาชนใช้ ตรวจสอบว่ า เป็ นใบอนุ ญ าตที่ ถู ก ต้ องจริ งหรื อไม่ เนื่ อ งจาก
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ทางกรมสนับสนุนบริ การสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุขได้ รับการร้ องเรี ยนจากประชาชนว่า มีการปลอมแปลง
เอกสารใบอนุญาตแพทย์ผ้ ูดาเนินการและให้ บริ การโดยบุคคลที่ไม่ใช่แพทย์จานวนมากขึ ้น และมีการนา
รู ปถ่ายบุคคลนันไปติ
้
ดทับบนรู ปถ่ายของแพทย์ตัวจริ ง ซึ่งยากต่อการที่ประชาชนจะตรวจสอบได้ ดังนัน้
กรมสนับสนุนบริ การสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข จึงได้ นาระบบเทคโนโลยีคิวอาร์ โค้ ดมาใช้ เพื่อสามารถ
ตรวจสอบใบอนุญาตแพทย์ผ้ ดู าเนินการได้ อย่างรวดเร็ วและถูกต้ อง โดยอาศัยเทคโนโลยีที่เข้ ามาช่วยอานวย
ความสะดวกให้ แก่ผ้ ใู ช้ งานเพิ่มมากขึ ้นเช่นกัน (จิรนัยน์ ยอดดี และ รัตนโชติ เทียนมงคล, 2560)
โรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งในเขตธนบุรีก็ได้ นาระบบเทคโนโลยีคิวอาร์ โค้ ดมาใช้ ในการบริ หาร
จัดการนับทรัพย์สนิ ของโรงพยาบาลเมื่อปี 2560 เพื่อช่วยในการจัดการระบบทรัพย์สิน ที่เป็ นคลังยา อุปกรณ์
การใช้ งานภายใน และวัสดุที่นามาใช้ งานของโรงพยาบาลให้ มีประสิทธิ ภาพมากยิ่งขึ ้น และเพื่ออานวย
ความสะดวกของเจ้ าหน้ าที่ ใ นการนับ ทรั พ ย์ สิ น รวมไปถึ ง การช่ ว ยลดระยะเวลาในการปฏิ บัติ ง าน
เพื่อเพิ่มความพึงพอใจและความเชื่อมัน่ ของผู้บริ หาร ส่งเสริ มให้ เจ้ าหน้ าที่สามารถดาเนินการนับทรัพย์สิน
ได้ อย่างมีประสิทธิภาพสะดวก รวดเร็ ว ลดข้ อผิดพลาดในการตรวจนับทรัพย์สนิ ลง และนอกจากนี ้ยังสามารถ
ที่จะลดค่าใช่จ่ายของการพิมพ์เอกสารแบบเดิม ๆ ได้ อีกด้ วย ด้ วยเหตุนี ้โรงพยาบาลจึงสร้ างและสนับสนุน
ให้ เจ้ าหน้ าที่ เ กิ ด พฤติ ก รรมการใช้ ระบบบริ ห ารจั ด การคิ ว อาร์ โค้ ดที่ เ ป็ น นวัต กรรมทางเทคโนโลยี
ของโรงพยาบาล และสร้ างให้ เกิดการรับรู้ ความง่ายและการรับรู้ ถึงประโยชน์ในการใช้ งานจากเทคโนโลยี
เพื่อให้ เกิดความตังใจใช้
้
ระบบคิวอาร์ โค้ ดทางการบริ หารจัดการที่แสดงออกให้ เห็นถึงพฤติกรรมการใช้ ระบบ
บริ หารจัดการคิวอาร์ โค้ ดได้ อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลแก่ องค์การ (ชลดา พรหมสุข, 2556) และ
สามารถคิดริ เริ่ มสร้ างสรรค์ให้ เกิดเป็ นการพัฒนาศักยภาพไปสูก่ ารใช้ นวัตกรรมที่เป็ นประโยชน์ต่อองค์การ
ได้ อย่างยัง่ ยืนได้ (กนกอร บุญมาเกิด, ธัญนันท์ บุญอยู่ และ มนตรี พิริยะกุล, 2562)
การรั บรู้ ความง่ายในการใช้ งานของระบบบริ หารจัดการคิวอาร์ โค้ ดถือเป็ นความง่ายที่จะเรี ยนรู้
การใช้ งานตามขันตอนที
้
่ได้ แนะนาไว้ โดยไม่ต้องใช้ ความพยายามในการใช้ งาน และเมื่อใช้ งานบ่อยครั ง้
ก็จะเกิดทักษะและความชานาญในการใช้ งานมากขึ ้น (วีรญา ศรี วชั รกมล, 2553) โดยจากการศึกษางานวิจยั
ของอรวรรณ สุขยานี (2558) ที่ว่า การรับรู้ ถึงความง่ายในการใช้ งานจะเกิดจากความพึงพอใจและทัศนคติ
ที่ดีต่อการใช้ ระบบบริ หารจัดการคิวอาร์ โค้ ด รวมทังการสร้
้
างค่านิยมและแรงจูงใจในการใช้ งาน เพื่อ เป็ น
ปั จจัยที่ทาให้ เกิดการกระตุ้นให้ ผ้ ใู ช้ รับรู้ถึงประโยชน์ในการใช้ งานและเกิดความตังใจในการใช้
้
ระบบมากกว่า
การรั บ รู้ ประโยชน์ ใ นการใช้ ง าน (รั ฐ นนท์ วรทัต และ วศิ ณ ชูป ระยูร , 2561) ส่ว นการรั บ รู้ ประโยชน์
ในการใช้ งานจะเป็ นปั จจัย ส่งผ่านที่ทาให้ เกิ ดความตังใจใช้
้
ระบบได้ เช่นกัน (ภัทราวดี วงศ์สเุ มธ, 2556;
ศักริ นทร์ ตันสุพงษ์ , 2556; อัครเดช ปิ่ นสุข, 2557) โดยการรับรู้ ประโยชน์ในการใช้ งานของระบบบริ หาร
จัดการคิวอาร์ โค้ ดจะเป็ นการรับรู้ถึงความรวดเร็ ว ความสะดวกในการใช้ งานได้ มากขึ ้น และเป็ นประโยชน์แก่
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บุค คลทัง้ จากภายในองค์ ก ารและภายนอกองค์ ก าร (ชัช ญา ด่ า นอุ ด มกิ จ , 2552) ที่ จ ะสามารถ
สร้ างประสิทธิ ภาพและประสิทธิ ผลแก่องค์การได้ อย่างชัดเจน โดยจากการศึกษางานวิจัยของเกวริ นทร์
ละเอียดดีนนั ท์ (2557) ที่วา่ การรับรู้ประโยชน์ในการใช้ งานและการยอมรับความสะดวกในการใช้ เทคโนโลยี
จะก่ อ ให้ เ กิ ด การสื่อ สารการตลาดและความตัง้ ใจในการใช้ ร ะบบที่ แ ตกต่า งกันไปตามลัก ษณะเฉพาะ
ของผู้ใช้ งานได้ อย่างมีประสิทธิ ภาพ เช่นเดียวกับ ศุภาสิริ ศรี ปัณฑกุล (2553) ที่ได้ นาเทคโนโลยีมาใช้
ในการทางานและการยอมรับที่จะนาไปสูค่ วามตังใจใช้
้
ระบบเทคโนโลยีในการจัดการความรู้ โดยความตังใจ
้
ในการใช้ ระบบจะเอื อ้ อ านวยให้ เกิ ดความสะดวกและรวดเร็ วในลักษณะเฉพาะของผู้ใ ช้ ง านได้ อย่างมี
ประสิทธิภาพเช่นกัน (ชวิศา พฤกษะวัน, 2554; อัครเดช ปิ่ นสุข, 2557)
ซึง่ ความตังใจใช้
้
ระบบบริ หารจัดการคิวอาร์ โค้ ดจะสามารถวัดได้ จากการที่ผ้ ใู ช้ งานคิดที่จะกระทา
หรื อบ่งบอกถึงความเป็ นไปได้ ของบุคคลที่จะรับรู้ และแสดงออกได้ ถึงความง่ายและประโยชน์ในการใช้ งาน
ของเทคโนโลยีบริ หารจัดการคิวอาร์ โค้ ดในอนาคตว่า มีความปรารถนาหรื อความตังใจที
้ ่จะใช้ ระบบนี ้และ
จะต้ องทาความเข้ าใจในการใช้ ระบบที่ก่อให้ เกิดผลโดยตรงต่อเจตนาการใช้ ระบบบริ หารจัดการคิวอาร์ โค้ ด
(เกวริ นทร์ ละเอียดดีนนั ท์, 2557) ที่นาไปสู่พฤติกรรมการใช้ ระบบ และจากการศึกษาวิจัยของภัทราวดี
ทองมาลา (2558) ที่ว่า ความตังใจในการใช้
้
งานในระบบย่อมมีความสัมพันธ์ ต่อพฤติกรรมการใช้ ระบบ
โดยบรรทัดฐานทางสังคมการที่ปัจจัยต่างๆ เหล่านี ้จะมีความสัมพันธ์ กบั ความตังใจใช้
้
ระบบเทคโนโลยีและ
จะน าไปสู่พ ฤติ ก รรมการยอมรั บ การใช้ ระบบเทคโนโลยี ต่ อ ไป จ าเป็ นที่ บุ ค ลากรภายในหน่ ว ยงาน
ต้ อ งเกิ ด ความตัง้ ใจใช้ ระบบอย่ า งสมัค รใจที่ จ ะก่ อ ให้ เ กิ ด ปฏิ สัม พัน ธ์ ก ลายเป็ นพฤติ ก รรมการใช้ ได้
อย่างมีประสิทธิภาพต่อหน่วยงาน (บังอรรัตน์ สาเนียงเพราะ, 2554; ศักริ นทร์ ตันสุพงษ์ , 2557)
ดังนันจากความเป็
้
นมาและความสาคัญของปั ญหาข้ างต้ น ทาให้ ผ้ วู ิจยั สนใจที่จะศึกษาถึงโมเดล
สมการโครงสร้ างปั จจัยด้ านการรับรู้ ที่มีผลต่อพฤติกรรมการใช้ ระบบบริ หารจัดการคิวอาร์ โค้ ดของเจ้ าหน้ าที่
โรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่ง ในเขตธนบุรี โดยการวิ จัย ครั ง้ นีไ้ ด้ น าแบบจ าลองการยอมรั บ เทคโนโลยี
(Technology Acceptance Model: TAM) มาพัฒนาใช้ เป็ นแบบการศึกษาโมเดลสมการโครงสร้ าง
(Structural Equation Modeling: SEM) ของปั จจัยด้ านการรับรู้ ที่มีผลต่อพฤติกรรมการใช้ ระบบบริ หาร
จัดการคิวอาร์ โค้ ดของเจ้ าหน้ าที่โรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งในเขตธนบุรี เพื่อที่จะสามารถใช้ ในการยืนยัน
โครงสร้ างของทฤษฎีว่าสามารถนาไปใช้ กบั ข้ อมูลเชิงประจักษ์ ได้ จริ งหรื อไม่ (พูลพงศ์ สุขสว่าง, 2557) และ
เพื่อให้ ทราบถึงปั จจัยด้ านการรับรู้ ที่มีผลต่อพฤติกรรมการใช้ ระบบ และเพื่อให้ ทราบถึงความตังใจใช้
้
ระบบ
ที่มีผลต่อพฤติกรรมการมใช้ ระบบของโรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งในเขตธนบุรี ตลอดจนเพื่อนาผลการวิจยั
ดังกล่าวมาใช้ ในการวางแผน พัฒนาและปรับปรุ งระบบบริ หารจัดการคิวอาร์ โค้ ดของเจ้ าหน้ าที่โรงพยาบาล
เอกชนได้ อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในระยะยาวต่อไป
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วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาระดับของการรับรู้ความง่ายในการใช้ งาน การรับรู้ ประโยชน์ในการใช้ งาน ความตังใจ
้
ใช้ ระบบ และพฤติกรรมการใช้ ระบบบริ หารจัดการคิวอาร์ โค้ ดของเจ้ าหน้ าที่โรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่ง
ในเขตธนบุรี
2. เพื่ อศึก ษาปั จ จัยที่ มีผลต่อพฤติกรรมการใช้ ระบบบริ หารจัดการคิ วอาร์ โค้ ด ของเจ้ า หน้ า ที่
โรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึง่ ในเขตธนบุรี
ขอบเขตของการวิจัย
1. ขอบเขตด้ านเนื ้อหา ประกอบด้ วย ตัวแปรทีใ่ ช้ ในการวิจยั คือ (1) การรับรู้ความง่ายในการใช้ งาน
(2) การรับรู้ประโยชน์ในการใช้ งาน (3) ความตังใจใช้
้
ระบบ และ (4) พฤติกรรมการใช้ ระบบ
2. การวิจยั ครัง้ นี ้เป็ นการวิจยั เชิงปริ มาณ โดยประชากรที่ใช้ ในการวิจยั คือ เจ้ าหน้ าที่โรงพยาบาล
เอกชนแห่งหนึง่ ในเขตธนบุรี จานวนทังสิ
้ ้น 230 คน (โรงพยาบาลแห่งหนึ่งในเขตธนบุรี, 2560) กลุม่ ตัวอย่าง
ที่ใช้ ในการวิจัย คือ เจ้ าหน้ าที่โรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งในเขตธนบุรี จานวน 146 คน ซึ่งมีการกาหนด
ขนาดตัว อย่างของยามาเน่ (Yamane, 1973) ภายใต้ ความเชื่ อมั่น 95% ยอมให้ มีค วามคลาดเคลื่อ น
ที่ยอมรับได้ ±5% โดยใช้ วิธีการสุม่ ตัวอย่างแบบชันภู
้ มิและการสุม่ ตัวอย่างแบบอย่างง่าย
3. ขอบเขตพื ้นที่การศึกษา คือ โรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึง่ ในเขตธนบุรี
4. ขอบเขตระยะเวลาที่ใช้ ในการศึกษา ซึ่งการศึกษาวิจัยครั ง้ นีม้ ีระยะเวลาในการเก็ บข้ อมูล
เริ่ มตังแต่
้ เดือนมกราคม - เมษายน พ.ศ. 2561

นิยามศัพท์ เฉพาะ
1. คิวอาร์ โค้ ด หมายถึง บาร์ โค้ ด 2 มิติ (2D CODE) ที่มีรูปร่ างเป็ นสี่เหลี่ยมใช้ งานเก็บข้ อมูล
ตัวอักษร เป็ นสัญลักษณ์ แทนข้ อมูลต่ างๆ ที่มีการตอบสนองที่รวดเร็ ว ซึ่งส่วนใหญ่ จะนามาใช้ กับสินค้ า
สือ่ โฆษณาต่างๆ เพื่อให้ ข้อมูลเพิ่มเติมหรื อจะเป็ น URL (ยูอาร์ แอล) เว็บไซต์ เมื่อนากล้ องของโทรศัพท์มือถือ
ไปถ่าย QR Code ก็จะเข้ าสูเ่ ว็บไซต์ได้ ทนั ทีโดยไม่ต้องเสียเวลาพิมพ์
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2. การรั บรู้ ความง่ ายในการใช้ งาน หมายถึง การที่เจ้ าหน้ าที่รับรู้ ว่าหน่วยงานมีการกาหนด
ขันตอนการใช้
้
งานและพัฒนาระบบบริ หารจัดการคิวอาร์ โค้ ดที่ชดั เจน ง่ายต่อการเรี ยนรู้และใช้ งานง่ายได้ เอง
อีกทังมี
้ การจัดเจ้ าหน้ าที่ดแู ลที่สามารถติดต่อได้ ง่ายเมื่อเกิดปั ญหาในการใช้ งานขึ ้น
3. การรั บรู้ ประโยชน์ ในการใช้ งาน หมายถึง การที่เจ้ าหน้ าที่รับรู้ ว่าหน่วยงานมีระบบบริ หาร
จัดการคิวอาร์ โค้ ดที่สนับสนุนการทางาน การติดต่อประสานงานภายใน การเข้ าถึงข้ อมูลในการทางาน
ให้ มีประสิทธิภาพ รวดเร็ วและสะดวกมากยิ่งขึ ้น
4. ความตั้งใจใช้ ระบบ หมายถึง การที่เจ้ าหน้ าที่ตงใจที
ั ้ ่จะนาระบบบริ หารจัดการคิวอาร์ โค้ ด
มาใช้ ในการทางานในอนาคต และนามาใช้ เข้ าถึงข้ อมูลการทางานแทนการทางานในระบบเดิม รวมทัง้
จะแนะนาระบบให้ กบั เพื่อนร่วมงานใช้ ในการทางานมากขึ ้นด้ วย
5. พฤติ ก รรมการใช้ ระบบ หมายถึ ง การที่ เ จ้ าหน้ า ที่ มี พ ฤติ ก รรมการน าระบบริ ห ารจัด การ
คิวอาร์ โค้ ดมาใช้ ในการทางานอย่างสม่าเสมอ อีกทัง้ มีพฤติกรรมที่จะศึกษาและเข้ าร่ วมอบรมการใช้ งาน
ของระบบอย่างต่อเนื่องที่สง่ ผลทาให้ เกิดพฤติกรรมที่พอใจต่อการใช้ ระบบมากขึ ้น
6. เจ้ าหน้ าที่โรงพยาบาลเอกชนแห่ งหนึ่ งในเขตธนบุ รี หมายถึง บุคลากรที่ทางานภายใต้
องค์กร ซึง่ มีหน้ าที่ปฏิบตั ิงานตามที่ได้ รับมอบหมายของโรงพยาบาลในภาคเอกชนแห่งหนึ่งที่อยู่ในเขตธนบุรี
โดยมีกิจการการทางานที่แตกต่างกันไปตามภาระหน้ าที่ที่ได้ รับมอบหมายมา
สมมติฐานการวิจัย
สมมติฐานที่ 1 (H1) การรับรู้ความง่ายในการใช้ งานมีอิทธิพลต่อการรับรู้ประโยชน์ในการใช้ งาน
สมมติฐานที่ 2 (H2) การรับรู้ความง่ายในการใช้ งานมีอิทธิพลต่อความตังใจใช้
้
ระบบ
สมมติฐานที่ 3 (H3) การรับรู้ความง่ายในการใช้ งานมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการใช้ ระบบ
สมมติฐานที่ 4 (H4) การรับรู้ประโยชน์ในการใช้ งานมีอิทธิพลต่อความตังใจใช้
้
ระบบ
สมมติฐานที่ 5 (H5) การรับรู้ประโยชน์ในการใช้ งานมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการใช้ ระบบ
สมมติฐานที่ 6 (H6) ความตังใจใช้
้
ระบบมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการใช้ ระบบ
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สมมติฐานที่ 7 (H7) ความตังใจใช้
้
ระบบเป็ นปั จจัยคัน่ กลางที่เชื่ อมโยงความสัมพันธ์ เชิงโครงสร้ าง
ระหว่างการรับรู้ความง่ายในการใช้ งานและพฤติกรรมการใช้ ระบบ
สมมติฐานที่ 8 (H8) ความตังใจใช้
้
ระบบเป็ นปั จจัยคัน่ กลางที่เชื่อมโยงความสัมพันธ์ เชิงโครงสร้ าง
ระหว่างการรับรู้ประโยชน์ในการใช้ งานและพฤติกรรมการใช้ ระบบ

กรอบแนวคิดในการวิจยั
การรับรู้ ความง่าย
ในการใช้ งาน (PE)
ความตังใจ
้
ใช้ ระบบ (IN)

พฤติกรรม
การใช้ ระบบ (BU)

การรับรู้ ประโยชน์
ในการใช้ งาน (PU)

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั
วิธีดาเนินการวิจัย
การวิจยั ครัง้ นี ้เป็ นการวิจยั เชิงปริ มาณที่มีประชากรที่ใช้ ในการวิจยั คือ เจ้ าหน้ าที่ของโรงพยาบาลเอกชนแห่ง
หนึง่ ในเขตธนบุรี จานวนทังสิ
้ ้น 230 คน (โรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึง่ ในเขตธนบุรี, 2560) กลุม่ ตัวอย่าง ที่ใช้
ในการวิจยั คือ เจ้ าหน้ าที่ของโรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึง่ ในเขตธนบุรี จานวน 146 คน ซึ่งกาหนดขนาดของ
กลุ่ ม ตั ว อย่ า งตามแนวคิ ด ของ Taro
Yamane
ภายใต้ ความเชื่ อ มั่ น 95% และยอมให้ มี
ความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้ ±5% (Yamane, 1973) โดยการวิจยั นี ้ใช้ วิธีการสุม่ ตัวอย่างแบบชันภู
้ มิและ
การสุ่มตัวอย่างอย่างง่าย ส่วนเครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจัยเป็ นแบบสอบถามที่ประกอบด้ วย ส่วนที่ 1 เป็ น
แบบสอบถามปั จจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม และส่วนที่ 2-5 เป็ นแบบสอบถามเพื่อวัดระดับ
ของการรับรู้ ความง่ายในการใช้ ระบบ การรับรู้ ประโยชน์ในการใช้ ระบบ ความตังใจใช้
้
ระบบ และพฤติกรรม
การใช้ ระบบ โดยลักษณะของข้ อคาถามเป็ นมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับตามแบบของ Likert (1932)
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โดยมี การตรวจสอบคุณภาพของเครื่ องมื อ เพื่ อตรวจสอบความเที่ ยงในการวัดความสอดคล้ องภายใน
ของคุณภาพโดยรวมของเครื่ องมือทังฉบั
้ บด้ วยวิธีสมั ประสิทธิ์ แอลฟาของ Cronbach (Cronbach’s Alpha
Coefficient) ซึง่ ผลการวิเคราะห์สมั ประสิทธิ์แอลฟาจะปรากฏดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ผลการวิเคราะห์คา่ สัมประสิทธิ์แอลฟา ()
ตัวแปร

ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา ()

การรับรู้ความง่ายในการใช้ งาน (PE)

0.826

การรับรู้ประโยชน์ในการใช้ งาน (PU)

0.812

ความตังใจใช้
้
ระบบ (IN)

0.877

พฤติกรรมการใช้ ระบบ (BU)

0.907

การเก็บรวบรวมข้ อมูลนันผู
้ ้ วิจัยได้ ดาเนินการเก็บรวบรวมข้ อมูลจากเจ้ าหน้ าที่ของโรงพยาบาล
เอกชนแห่งหนึง่ ในเขตธนบุรี จานวน 146 ฉบับ และมีการตรวจสอบความสมบูรณ์ของการตอบแบบสอบถาม
และการวิเคราะห์ข้อมูลผู้วิจยั ได้ นาข้ อมูลที่ได้ จากแบบสอบถามมาประมวลผลด้ วยโปรแกรมสาเร็ จรู ปทาง
สถิติ โดยใช้ สถิติวิเคราะห์ที่ประกอบด้ วย (1) ข้ อมูลปั จจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถามด้ วยการหาค่า
ร้ อยละ (2) ข้ อมูลเกี่ยวกับปั จจัยการรับรู้ ความง่ายในการใช้ ระบบ การรับรู้ ประโยชน์ในการใช้ ระบบ ความ
ตังใจใช้
้
ระบบ และพฤติกรรมการใช้ ระบบด้ วยค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ (3) การทดสอบ
สมมติฐานเพื่อหาปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อตัวแปรทัง้ ทางตรงและทางอ้ อมด้ วยตัวแบบสมการโครงสร้ างด้ วย
โปรแกรมสาเร็ จรูป PLS-Graph 3.0 (Chin, 2001)
สรุ ปผลการวิจัย
1. ผลการวิเคราะห์ปัจจัยส่วนบุคคล พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิ ง (ร้ อยละ
80.66) มีอายุ 20-30 ปี (ร้ อยละ 28.73) มีระดับต่ากว่าปริ ญญาตรี (ร้ อยละ 54.14) มีระยะเวลาการปฏิบตั ิงาน
1-2 ปี (ร้ อยละ 35.91) และมีแผนกงานฝ่ ายการพยาบาล (ร้ อยละ 46.96)

รั งสิตสารสนเทศ

ปี ที่ 26 ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน 2563

15

2. ผลการวิเคราะห์ระดับของการรับรู้ ความง่ายในการใช้ ระบบ การรับรู้ ประโยชน์ในการใช้ ระบบ
ความตังใจใช้
้
ระบบ และพฤติกรรมการใช้ ระบบ พบว่า ความตังใจใช้
้
ระบบ ( X=3.63, SD=0.57) มีระดับ
ความคิดเห็นมากที่สดุ รองลงมาคือ ปั จจัยการรับรู้ ความง่ายในการใช้ ระบบ ( X=3.57, SD=0.60) การรับรู้
ประโยชน์ ในการใช้ ระบบ ( X=3.55, SD=0.56) และพฤติกรรมการใช้ ระบบ ( X=3.24, SD=0.96)
ตามลาดับ
3. ผลการวิเคราะห์ตัวแบบสมการโครงสร้ างของปั จจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการใช้ ระบบ พบว่า
ค่าสัมประสิทธิ์เส้ นทางมีความแตกต่างกัน ดังภาพที่ 2

PU
2
PU
3
PU
4

ภาพที่ 2 เส้ นทางความสัมพันธ์ของตัวแบบสมการโครงสร้ าง

จากภาพที่ 2 แสดงเส้ นทางความสัมพันธ์ ตวั แบบสมการโครงสร้ าง พบว่า (1) การรับรู้ ความง่าย
ในการใช้ งาน (PE) และการรับรู้ประโยชน์ในการใช้ งาน (PU) มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการใช้ ระบบ (BU) มีค่า
เท่ากับ 0.117 และ 0.729 ตามลาดับ แต่ความตังใจใช้
้
ระบบ (IN) ไม่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการใช้ ระบบ
(BU) มีคา่ เท่ากับ 0.048 ส่วนการรับรู้ความง่ายในการใช้ งาน (PE) และการรับรู้ ประโยชน์ในการใช้ งาน (PU)
มีอิทธิพลทางอ้ อมต่อพฤติกรรมการใช้ ระบบ (BU) มีค่าเท่ากับ 0.254 และ 0.285 ตามลาดับ (2) การรับรู้
ความง่ายในการใช้ งาน (PE) และการรับรู้ประโยชน์ในการใช้ งาน (PU) มีอิทธิพลต่อความตังใจใช้
้
ระบบ (IN)
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มีค่าเท่ากับ 0.349 และ 0.391 ตามลาดับ ส่วนการรับรู้ ความง่ายในการใช้ งาน (PE) มีอิทธิ พลทางอ้ อม
ต่อความตังใจใช้
้
ระบบ (IN) มีค่าเท่ากับ 0.168 และ (3) การรับรู้ ความง่ายในการใช้ งาน (PE) มีอิทธิพล
ต่อการรับรู้ประโยชน์ในการใช้ งาน (PU) มีคา่ เท่ากับ 0.432
ซึง่ การรับรู้ความง่ายในการใช้ งาน (PE) มีคา่ Loading อยูร่ ะหว่าง 0.816-0.919 การรับรู้ ประโยชน์
ในการใช้ งาน (PU) มีค่า Loading อยู่ระหว่าง 0.942-0.966 ความตังใจใช้
้
ระบบ (IN) มีค่า Loading
อยู่ระหว่าง 0.814-0.841 และพฤติก รรมการใช้ ระบบ (BU) มีค่า Loading อยู่ระหว่าง 0.924-0.969
โดยตัวแปรทัง้ 4 ตัว มีคา่ Loading ที่ยอมรับได้ คือ มีคา่ เป็ นบวกและมีค่ามากกว่า 0.707 ซึ่งแสดงให้ เห็นว่า
มาตรวัดของตัวแปรดังกล่าวมีค่าความเที่ยงตรงเชิงเหมือน ผู้วิจยั จึงได้ สรุ ปผลความสัมพันธ์ ระหว่างปั จจัย
ที่มีผลต่อพฤติกรรมการใช้ ระบบได้ ดงั ตารางที่ 2
ตารางที่ 2 สรุปผลการทดลองสมมติฐาน
ค่ า t test

ผลลัพธ์

H1 PE  PU

สัมประสิทธิ์
เส้ นทาง
0.432***

5.593

สนับสนุน

H2 PE  IN

0.349***

4.474

สนับสนุน

H3 PE  BU

0.117**

2.004

สนับสนุน

H4 PU  IN

0.391***

5.972

สนับสนุน

H5 PU  BU

0.048***

1.371

ไม่สนับสนุน

H6 IN  BU

0.729***

2.839

สนับสนุน

สมมติฐานการวิจัย

หมายเหตุ: (* หมายถึง p-value ≤ 0.10 หรื อ ค่า t ≥ 1.65) (** หมายถึง p-value ≤ 0.05 หรื อ ค่า t ≥ 1.96)
(*** หมายถึง p-value ≤ 0.01 หรื อ ค่า t ≥ 2.58)
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จากตารางที่ 2 แสดงให้ เห็นว่า (1) การรับรู้ ความง่ายในการใช้ งานมีอิทธิพลต่อการรับรู้ ประโยชน์
ในการใช้ งาน และความตังใจใช้
้
ระบบ ณ ระดับนัยสาคัญทางสถิ ติที่ 0.01 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์ เส้ นทาง
เท่ากับ 0.432 และ 0.349 ตามลาดับ และการรับรู้ความง่ายในการใช้ งานมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการใช้ ระบบ
ณ ระดับนัยสาคัญทางสถิ ติที่ 0.05 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์ เส้ นทางเท่ากับ 0.117 (2) การรั บรู้ ประโยชน์
ในการใช้ งานมีอิทธิพลต่อความตังใจใช้
้
ระบบ โดยมีคา่ สัมประสิทธิ์เส้ นทางเท่ากับ 0.391 ณ ระดับนัยสาคัญ
ทางสถิติที่ 0.01 แต่การรับรู้ประโยชน์ในการใช้ งานไม่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการใช้ ระบบ ณ ระดับนัยสาคัญ
ทางสถิ ติที่ 0.10 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์ เส้ นทางเท่ากับ 0.048 และ (3) ความตัง้ ใจใช้ ระบบมีอิทธิ พล
ต่อพฤติกรรมการใช้ ระบบ ณ ระดับนัยสาคัญทางสถิติที่ 0.01 โดยมีคา่ สัมประสิทธิ์เส้ นทางเท่ากับ 0.729
4. ผลการวิเคราะห์อิทธิ พลของตัวแปรคัน่ กลาง (Mediation Variables) ซึ่งเป็ นตัวแปรที่เข้ ามา
เปลีย่ นความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระกับตัวแปรตาม ผลที่ได้ จะปรากฏดังตารางที่ 3
ตารางที่ 3 ผลการทดสอบอิทธิพลทางอ้ อม (Mediation Effect)
สมมติฐานการวิจัย

Effect

Boot SE

Boot LLCI

Boot ULCI

H7 PE  IN  BU

0.168

0.057

0.062

0.286

H8 PU  IN  BU

0.204

0.063

0.079

0.329

จากตารางที่ 3 ผลการทดสอบอิทธิ พลของความตังใจใช้
้
ระบบเป็ นปั จจัยคั่นกลางที่เชื่ อมโยง
อิทธิ พลของการรั บรู้ ความง่ายในการใช้ งานและการรั บรู้ ประโยชน์ ในการใช้ งานสู่พฤติกรรมการใช้ ระบบ
ซึ่งมีค่าผลคูณของสัมประสิทธิ์ขอบเขตล่างเท่ากับ 0.062 และ 0.079 ตามลาดับ และขอบเขตบนเท่ากับ
0.289 และ 0.329 ตามลาดับ ซึ่งแสดงให้ เห็นว่า การรั บรู้ ความง่ายในการใช้ งานและการรั บรู้ ประโยชน์
ในการใช้ งานเป็ นปั จจั ย ที่ มี ผ ลต่ อ การท าให้ บุ ค ลากรมี พ ฤติ ก รรมการใช้ ระบบเปลี่ ย นแปลงไป
แต่ ก ารเปลี่ ย นแปลงดัง กล่ า วจ าเป็ นต้ อ งอาศัย ปั จ จัย ความตัง้ ใจใช้ ระบบมาเชื่ อ มโยงความสั ม พัน ธ์
อย่างต่อเนื่อง จึงจะทาให้ บคุ ลากร มีพฤติกรรมการใช้ ระบบเปลีย่ นแปลงในทิศทางที่ดีขึ ้น
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อภิปรายผล
1. จากผลการวิ จัย พบว่ า การรั บ รู้ ความง่ า ยในการใช้ ง านมี อิ ท ธิ พ ลต่ อ การรั บ รู้ ประโยชน์
ในการใช้ งาน ความตังใจใช้
้
ระบบ และพฤติก รรมการใช้ ระบบ เนื่องจากหน่วยงานได้ มีการกาหนดขันตอน
้
การใช้ งานด้ วยการวางแผนระบบบริ หารจัดการให้ เกิดการเรี ยนรู้ได้ เอง จึงจะทาให้ บคุ ลากรภายในหน่วยงาน
เกิดความตังใจใช้
้
ระบบ และสามารถนาไปสู่พฤติกรรมการใช้ ระบบคิวอาร์ โค้ ดได้ เช่นกัน ซึ่งสอดคล้ องกับ
งานวิจยั ของอรวรรณ์ สุขยานี (2558) ที่ว่า การรับรู้ ความง่ายในการใช้ งานของระบบสารสนเทศการบริ หาร
จัดการทรั พยากรบุคคสามารถนามาประยุกต์ ใช้ ให้ เกิ ดประโยชน์ต่อการทางาน จึงทาให้ ทรั พยากรบุคคล
เกิดความตังใจใช้
้
ระบบต่อไป เช่นเดียวกับภัทราวดี วงศ์สเุ มธ (2556) ที่ว่า การรับรู้ ความง่ายในการใช้ งาน
จะทาให้ เกิดทัศนคติที่ดีต่อการใช้ ที่สามารถสร้ างให้ เกิดพฤติกรรมการใช้ ระบบของการจัดการคิวอาร์ โค้ ต
เพิ่มสูงขึ ้น (ศักริ นทร์ ตันสุพงษ์ , 2557)
2. จากผลการวิจยั พบว่า การรับรู้ ประโยชน์ในการใช้ งานมีอิทธิพลต่อความตังใจใช้
้
ระบบ แต่ไม่มี
อิทธิ พลต่อพฤติกรรมการใช้ ระบบ เนื่องจากหน่วยงานมีระบบบริ หารจักคิวอาร์ โค้ ดที่สนับสนุนการทางาน
ที่สามารถเข้ าถึงข้ อมูลได้ อย่างรวดเร็ ว ตลอดจนสามารถติดต่อประสานงานตามขันตอนการท
้
างานที่ชดั เจน
ไม่ซบั ซ้ อน จึงทาให้ บุคลากรเกิดความตังใจใช้
้
ระบบเพิ่มสูงขึ ้นเช่นกัน แต่พฤติกรรมการใช้ ระบบยังคงเกิด
ประสิทธิ ภาพที่น้อย เนื่องจากระบบการทางานยังไม่ครอบคลุมทุกฝ่ ายงานในหน่วยงาน ซึ่งสอดคล้ องกับ
งานวิจัยของอัครเดช ปิ่ นสุข (2557) ที่ว่า การรับรู้ ประโยชน์ในการใช้ งานเทคโนโลยีในกลุ่มของผู้ใช้ งาน
เจเนอเรชั่นวายจะทาให้ เกิดความตังใจใช้
้
ระบบเพิ่มสูงขึ ้น โดยเทคโนโลยีต่างๆ ที่เกิดขึ ้นจะสามารถสร้ าง
ความพึงพอใจต่อผู้ใช้ งานและสามารถสร้ างความสะดวกรวดเร็ วในการให้ บริ การได้ อย่างมีประสิทธิ ภาพ
(ชวิศา พฤกษะวัน, 2554; ศุภาสิริ ศรี ปัณฑกุล, 2553)
3. จากผลการวิจัย พบว่ า ความตัง้ ใจใช้ ระบบมีอิทธิ พลต่อพฤติกรรมการใช้ ระบบ เนื่องจาก
หน่ว ยงานมี ค วามตัง้ ใจที่ จ ะน าระบบบริ ห ารจัด การคิ ว อาร์ โค้ ดมาใช้ ใ นการท างานในอนาคต จึง ท าให้
หน่วยงานมีการสนับสนุนและพัฒนาระบบให้ ทวั่ ถึง เพื่อให้ บุคลากรเกิดพฤติกรรมการใช้ ระบบคิวอาร์ โค้ ด
เพิ่มสูงขึ ้น ซึ่งสอดคล้ องกับงานวิจยั ของศักริ นทร์ ตันสุพงษ์ (2557) ที่ว่า ความตังใจใช้
้
ระบบที่เกี่ยวข้ องกับ
เทคโนโลยี ต่า งๆ จะท าให้ เ กิ ด ปฏิ สัมพันธ์ ที่สามารถสร้ างพฤติ กรรมการใช้ เทคโนโลยี ภายในหน่ว ยงาน
เพิ่มสูงขึ ้น (บังอรรัตน์ สาเนียงเพราะ, 2554)
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ข้ อเสนอแนะ
1. ข้ อเสนอแนะเชิงการประยุกต์ใช้ ในการวิจยั
1.1 หน่วยงานควรมีการจัดอบรมให้ บุคลากรภายในหน่วยงานได้ รับรู้ ถึงขันตอนการใช้
้
ระบบ
บริ หารจัดการคิวอาร์ โค้ ดที่ชดั เจนเพิ่มมากขึ ้น พร้ อมกับจัดให้ มีเจ้ าหน้ าที่ดแู ลระบบบริ หารจัดการคิวอาร์ โค้ ด
ไว้ ให้ บริ การอย่างทัว่ ถึง
1.2 หน่วยงานควรมีการสนับสนุนให้ มีการรั บรู้ ถึงการใช้ ประโยชน์ จากระบบบริ หารจัดการ
คิวอาร์ โค้ ดในแต่ละหน่วยงานภายในหน่วยงานอย่างทัว่ ถึง
2. ข้ อเสนอแนะในการวิจยั ครัง้ ต่อไป
2.1 ควรน าไปศึ ก ษากับ หน่ ว ยงานหรื อ ธุ ร กิ จ อื่ น ๆ ที่ มี ก ารบริ ห ารจัด การเป็ นระบบและ
เป็ นหน่วยงานขนาดใหญ่ เพื่อการวางแผนและปรับปรุงหน่วยงานให้ ทางานได้ สะดวกและรวดเร็ วขึ ้น
2.2 ควรนาทฤษฎีที่สร้ างจากข้ อมูลเชิงประจักษ์ มาเปรี ยบเทียบกับธุรกิจของภาครัฐที่มีลกั ษณะ
งานที่แตกต่างกัน
--------------------------------------------------
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