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บทคดัย่อ 

การวิจัยครัง้นีม้ีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษา (1) การรับรู้ความง่ายในการใช้งาน การรับรู้ประโยชน์                

ในการใช้งาน ความตัง้ใจใช้ระบบ และพฤติกรรมการใช้ระบบบริหารจดัการคิวอาร์โค้ด และ (2) ปัจจัย              

ที่มีผลต่อพฤติกรรมการใช้ระบบบริหารจดัการคิวอาร์โค้ดของเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งในเขต

ธนบรีุ โดยงานวิจยันีเ้ป็นการวิจยัเชิงปริมาณ กลุม่ตวัอย่างที่ใช้ในการวิจยั คือ เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเอกชน

แห่งหนึ่งในเขตธนบรีุ จ านวน 146 คน เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจยัเป็นแบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิจยั  คือ 

วิเคราะห์ด้วยค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์สมการโครงสร้าง ผลการวิจยั
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พบว่า การรับรู้ความง่ายในการใช้งาน การรับรู้ประโยชน์ในการใช้งาน ความตัง้ใจใ ช้ระบบ และพฤติกรรม

การใช้ระบบบริหารจัดการคิวอาร์โค้ดของเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งในเขตธนบุรีมีค่าเฉลี่ย

โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก สว่นผลการวิเคราะห์ปัจจยัที่มีผลตอ่พฤติกรรมการใช้ระบบบริหารจดัการคิวอาร์โค้ด 

พบว่า (1) การรับรู้ความง่ายในการใช้งานมีอิทธิพลทางตรงต่อพฤติกรรมการใช้ระบบบริหารจัดการ                    

คิวอาร์โค้ด ความตัง้ใจใช้ระบบ และการรับรู้ประโยชน์ในการใช้งาน มีค่าเท่ากบั 0.117, 0.319 และ 0.432 

(2) การรับรู้ประโยชน์ในการใช้งานมีอิทธิพลทางตรงต่อความตัง้ใจใช้ระบบบริหารจัดการคิวอาร์โค้ด                        

มีค่าเท่ากับ 0.391 และ (3) ความตัง้ใจใช้ระบบมีอิทธิพลทางตรงต่อพฤติกรรมการใช้ระบบบริหารจัดการ            

คิวอาร์โค้ด มีคา่เทา่กบั 0.729 

 

ค าส าคัญ: การรับรู้ความง่ายในการใช้งาน การรับรู้ประโยชน์ในการใช้งาน ความตัง้ใจใช้ระบบ  พฤติกรรม

การใช้ระบบ 

 

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 

 
ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 

ในช่วงทศวรรษที่ 21 ประเทศไทยได้ก้าวเข้าสู่สังคมแห่งยุคดิจิทัลที่ท าให้สภาพแวดล้อม                            
เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว การเมืองและเศรษฐกิจเปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัย สังคมเมือง                         
เร่ิมให้ความส าคัญกับการใช้เทคโนโลยีเพิ่มสูงขึน้ ระบบการใช้เทคโนโลยีเร่ิมเข้ามามีบทบาทส าคัญ                      
ต่อการพัฒนาของประเทศทุกภาคส่วน ทัง้ภาครัฐและภาคเอกชนของไทยก็ได้มีการน าระบบบาร์โค้ด                     
รูปแบบใหมห่รือที่เรียกวา่ “ระบบคิวอาร์โค้ด (Quick Respond Code-- QR Code)” มาใช้ในการตลาดและ
การประชาสมัพนัธ์ผลิตภณัฑ์กันอย่างแพร่หลาย (ขวญัจุฑา ค าบนัลือ, วิวฒัน์ มีสวุรรณ์ และ พิชญาภา              
ยวงสร้อย, 2560) โดยระบบคิวอาร์โค้ดถูกคิดค้นและน ามาใช้งานในด้านอุตสาหกรรมการขนส่ง                          
และการตลาดสินค้า ซึ่งในระยะเร่ิมแรกยังไม่เป็นที่นิยมเนื่องจากอุปกรณ์และเคร่ืองมือในการแปลง                              
และอ่านข้อมูลมีน้อยและใช้งานไม่สะดวก รวมถึงราคาอปุกรณ์ที่ใช้อ่านมีราคาค่อนข้างสงู แต่ในปัจจุบนั
อุปกรณ์ที่ใช้ในการอ่านคิวอาร์โค้ดมีราคาลดลงและมีแพร่หลายมากขึน้ โดยอุปกรณ์มือถือที่มีกล้อง                     
เกือบทุกเคร่ืองสามารถใช้งานการอ่านระบบคิวอาร์โค้ดได้ ท าให้มีการน าระบบคิวอาร์โค้ดมาใช้กัน                   
อยา่งแพร่หลายมากยิ่งขึน้ (พชัร พิพิธกลุ, 2554) 

เทคโนโลยีระบบคิวอาร์โค้ดซึ่งเป็นรหสับาร์โค้ดแบบสองมิติ (Two-Dimensional Barcode 2D               
Bar Code) ที่คิดค้นขึน้ในปี ค.ศ. 1994 โดยบริษัท Denso Wave จ ากดั (Denso Wave) ที่ประเทศญ่ีปุ่ น               
ซึ่งมีวตัถปุระสงค์เพื่อพฒันาต่อยอดจากรหสับาร์โค้ดแบบหนึ่งมิติที่ผลิตขึน้เมื่อปี ค.ศ . 1952 โดยพฒันา                 
ให้มีความสามารถในการจัดเก็บข้อมูลรูปแบบที่หลากหลายมากยิ่งขึน้ มีบันทึกข้อมูลเพิ่มมากขึน้และ
สามารถสนองตอบการถอดรหัสข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว เป็นโปรแกรมเสรี (Open source software)                         
ที่สามารถน ามาพัฒนาประยุกต์ใช้ในงานต่างๆ ได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ (นฤเทพ สวุรรณธาดา, สมคิด             
แซ่หลี และ สรเดช ครุฑจ้อน, 2556) โดยกรมสนบัสนุนบริการสขุภาพ กระทรวงสาธารณสขุก็ได้น าระบบ
เทคโนโลยีคิวอาร์โค้ดมาใช้ในระบบการตรวจสอบสถานพยาบาล ซึ่งมีสถานพยาบาลคลินิกมากกว่า 2,000 
แห่ง ที่เร่ิมใช้ระบบคิวอาร์โค้ดแสดงไว้ที่ใบอนุญาตการเปิดกิจการสถานพยาบาลและใบอนุญาตแพทย์
ผู้ ด า เนินการ เพื่ อให้ประชาชนใ ช้ตรวจสอบว่า  เ ป็นใบอนุญาตที่ถูกต้องจ ริงหรือไม่  เนื่องจาก                          
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ทางกรมสนบัสนนุบริการสขุภาพ กระทรวงสาธารณสขุได้รับการร้องเรียนจากประชาชนวา่ มีการปลอมแปลง
เอกสารใบอนุญาตแพทย์ผู้ด าเนินการและให้บริการโดยบุคคลที่ไม่ใช่แพทย์จ านวนมากขึน้ และมีการน า               
รูปถ่ายบุคคลนัน้ไปติดทบับนรูปถ่ายของแพทย์ตัวจริง ซึ่งยากต่อการที่ประชาชนจะตรวจสอบได้ ดังนัน้                       
กรมสนบัสนุนบริการสขุภาพ กระทรวงสาธารณสขุ จึงได้น าระบบเทคโนโลยีคิวอาร์โค้ดมาใช้เพื่อสามารถ
ตรวจสอบใบอนญุาตแพทย์ผู้ด าเนินการได้อยา่งรวดเร็วและถกูต้อง โดยอาศยัเทคโนโลยีที่เข้ามาช่วยอ านวย
ความสะดวกให้แก่ผู้ใช้งานเพิ่มมากขึน้เช่นกนั (จิรนยัน์ ยอดดี และ รัตนโชติ เทียนมงคล, 2560) 

โรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งในเขตธนบุรีก็ได้น าระบบเทคโนโลยีคิวอาร์โค้ดมาใช้ในการบริหาร
จดัการนบัทรัพย์สนิของโรงพยาบาลเมื่อปี 2560 เพื่อช่วยในการจดัการระบบทรัพย์สินที่เป็นคลงัยา อปุกรณ์
การใช้งานภายใน และวสัดุที่น ามาใช้งานของโรงพยาบาลให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึน้ และเพื่ออ านวย                  
ความสะดวกของเจ้าหน้าที่ในการนับทรัพย์สิน รวมไปถึงการช่วยลดระยะเวลาในการปฏิบัติงาน                         
เพื่อเพิ่มความพึงพอใจและความเช่ือมัน่ของผู้บริหาร ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่สามารถด าเนินการนบัทรัพย์สิน              
ได้อยา่งมีประสทิธิภาพสะดวก รวดเร็ว ลดข้อผิดพลาดในการตรวจนบัทรัพย์สนิลง และนอกจากนีย้งัสามารถ
ที่จะลดค่าใช่จ่ายของการพิมพ์เอกสารแบบเดิมๆ ได้อีกด้วย ด้วยเหตนุีโ้รงพยาบาลจึงสร้างและสนบัสนุน              
ให้เจ้าหน้าที่ เ กิดพฤติกรรมการใช้ระบบบริหารจัดการคิวอาร์โค้ดที่ เป็นนวัตกรรมทางเทคโนโลยี                          
ของโรงพยาบาล และสร้างให้เกิดการรับรู้ความง่ายและการรับรู้ถึงประโยชน์ในการใช้งานจากเทคโนโลยี 
เพื่อให้เกิดความตัง้ใจใช้ระบบคิวอาร์โค้ดทางการบริหารจดัการที่แสดงออกให้เห็นถึงพฤติกรรมการใช้ระบบ
บริหารจดัการคิวอาร์โค้ดได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลแก่องค์การ (ชลดา พรหมสขุ, 2556) และ
สามารถคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ให้เกิดเป็นการพฒันาศกัยภาพไปสูก่ารใช้นวตักรรมที่เป็นประโยชน์ต่อองค์การ             
ได้อยา่งยัง่ยืนได้ (กนกอร บญุมาเกิด, ธญันนัท์ บญุอยู ่และ มนตรี พิริยะกลุ, 2562) 

การรับรู้ความง่ายในการใช้งานของระบบบริหารจัดการคิวอาร์โค้ดถือเป็นความง่ายที่จะเรียนรู้                 
การใช้งานตามขัน้ตอนที่ได้แนะน าไว้ โดยไม่ต้องใช้ความพยายามในการใช้งาน และเมื่อใช้งานบ่อยครัง้               
ก็จะเกิดทกัษะและความช านาญในการใช้งานมากขึน้ (วีรญา ศรีวชัรกมล, 2553) โดยจากการศกึษางานวิจยั
ของอรวรรณ สขุยานี (2558) ที่ว่า การรับรู้ถึงความง่ายในการใช้งานจะเกิดจากความพึงพอใจและทศันคติ          
ที่ดีต่อการใช้ระบบบริหารจัดการคิวอาร์โค้ด รวมทัง้การสร้างค่านิยมและแรงจูงใจในการใช้งาน เพื่อ เป็น
ปัจจยัที่ท าให้เกิดการกระตุ้นให้ผู้ใช้รับรู้ถึงประโยชน์ในการใช้งานและเกิดความตัง้ใจในการใช้ระบบมากกว่า
การรับรู้ประโยชน์ในการใช้งาน (รัฐนนท์ วรทัต และ วศิณ ชูประยูร, 2561) ส่วนการรับรู้ประโยชน์                         
ในการใช้งานจะเป็นปัจจัยส่งผ่านที่ท าให้เกิดความตัง้ใจใช้ระบบได้เช่นกัน (ภัทราวดี วงศ์สเุมธ, 2556; 
ศกัรินทร์ ตนัสพุงษ์, 2556; อคัรเดช ป่ินสขุ, 2557) โดยการรับรู้ประโยชน์ในการใช้งานของระบบบริหาร
จดัการคิวอาร์โค้ดจะเป็นการรับรู้ถึงความรวดเร็ว ความสะดวกในการใช้งานได้มากขึน้ และเป็นประโยชน์แก่
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บุคคลทัง้จากภายในองค์การและภายนอกองค์การ (ชัชญา ด่านอุดมกิจ, 2552) ที่จะสามารถ                   
สร้างประสิทธิภาพและประสิทธิผลแก่องค์การได้อย่างชัดเจน  โดยจากการศึกษางานวิจัยของเกวรินทร์ 
ละเอียดดีนนัท์ (2557) ที่วา่ การรับรู้ประโยชน์ในการใช้งานและการยอมรับความสะดวกในการใช้เทคโนโลยี
จะก่อให้เกิดการสื่อสารการตลาดและความตัง้ใจในการใช้ระบบที่แตกต่างกันไปตามลักษณะเฉพาะ                    
ของผู้ ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่นเดียวกับ ศุภาสิริ ศรีปัณฑกุล (2553) ที่ได้น าเทคโนโลยีมาใช้                        
ในการท างานและการยอมรับท่ีจะน าไปสูค่วามตัง้ใจใช้ระบบเทคโนโลยีในการจดัการความรู้ โดยความตัง้ใจ
ในการใช้ระบบจะเอือ้อ านวยให้เกิดความสะดวกและรวดเร็วในลักษณะเฉพาะของผู้ ใช้งานได้อย่างมี
ประสทิธิภาพเช่นกนั (ชวิศา พฤกษะวนั, 2554; อคัรเดช ป่ินสขุ, 2557)   

ซึง่ความตัง้ใจใช้ระบบบริหารจดัการคิวอาร์โค้ดจะสามารถวดัได้จากการที่ผู้ ใช้งานคิดที่จะกระท า
หรือบ่งบอกถึงความเป็นไปได้ของบคุคลที่จะรับรู้และแสดงออกได้ถึงความง่ายและประโยชน์ในการใช้งาน
ของเทคโนโลยีบริหารจดัการคิวอาร์โค้ดในอนาคตว่า มีความปรารถนาหรือความตัง้ใจที่จะใช้ระบบนีแ้ละ
จะต้องท าความเข้าใจในการใช้ระบบที่ก่อให้เกิดผลโดยตรงต่อเจตนาการใช้ระบบบริหารจดัการคิวอาร์โค้ด 
(เกวรินทร์ ละเอียดดีนนัท์, 2557) ที่น าไปสู่พฤติกรรมการใช้ระบบ และจากการศึกษาวิจัยของภทัราวดี               
ทองมาลา (2558) ที่ว่า ความตัง้ใจในการใช้งานในระบบย่อมมีความสมัพนัธ์ต่อพฤติกรรมการใช้ระบบ               
โดยบรรทดัฐานทางสงัคมการที่ปัจจยัต่างๆ เหลา่นีจ้ะมีความสมัพนัธ์กบัความตัง้ใจใช้ระบบเทคโนโลยีและ
จะน าไปสู่พฤติกรรมการยอมรับการใช้ระบบเทคโนโลยีต่อไป จ าเป็นที่บุคลากรภายในหน่วยงาน                           
ต้องเกิดความตัง้ใจใช้ระบบอย่างสมัครใจที่จะก่อให้เกิดปฏิสัมพันธ์กลายเป็นพฤติกรรมการใช้ได้                       
อยา่งมีประสทิธิภาพตอ่หนว่ยงาน (บงัอรรัตน์ ส าเนียงเพราะ, 2554; ศกัรินทร์ ตนัสพุงษ์, 2557) 

ดงันัน้จากความเป็นมาและความส าคญัของปัญหาข้างต้น ท าให้ผู้ วิจยัสนใจที่จะศึกษาถึงโมเดล
สมการโครงสร้างปัจจยัด้านการรับรู้ที่มีผลต่อพฤติกรรมการใช้ระบบบริหารจดัการคิวอาร์โค้ดของเจ้าหน้าที่
โรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งในเขตธนบุรี  โดยการวิจัยครัง้นีไ้ด้น าแบบจ าลองการยอมรับเทคโนโลยี 
(Technology Acceptance Model: TAM) มาพฒันาใช้เป็นแบบการศึกษาโมเดลสมการโครงสร้าง 
(Structural Equation Modeling: SEM) ของปัจจัยด้านการรับรู้ที่มีผลต่อพฤติกรรมการใช้ระบบบริหาร
จดัการคิวอาร์โค้ดของเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งในเขตธนบรีุ เพื่อที่จะสามารถใช้ในการยืนยนั
โครงสร้างของทฤษฎีว่าสามารถน าไปใช้กบัข้อมลูเชิงประจกัษ์ได้จริงหรือไม่ (พลูพงศ์ สขุสว่าง, 2557) และ
เพื่อให้ทราบถึงปัจจยัด้านการรับรู้ที่มีผลต่อพฤติกรรมการใช้ระบบ และเพื่อให้ทราบถึงความตัง้ใจใช้ระบบ               
ที่มีผลตอ่พฤติกรรมการมใช้ระบบของโรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งในเขตธนบรีุ ตลอดจนเพื่อน าผลการวิจยั
ดงักลา่วมาใช้ในการวางแผน พฒันาและปรับปรุงระบบบริหารจดัการคิวอาร์โค้ดของเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล
เอกชนได้อยา่งมีประสทิธิภาพและประสทิธิผลในระยะยาวตอ่ไป 
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 
  1. เพื่อศกึษาระดบัของการรับรู้ความง่ายในการใช้งาน การรับรู้ประโยชน์ในการใช้งาน ความตัง้ใจ
ใช้ระบบ และพฤติกรรมการใช้ระบบบริหารจัดการคิวอาร์โค้ดของเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่ง                    
ในเขตธนบรีุ 
  2. เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการใช้ระบบบริหารจัดการคิวอาร์โค้ดของเจ้าหน้าที่
โรงพยาบาลเอกชนแหง่หนึง่ในเขตธนบรีุ 
 
 

ขอบเขตของการวิจัย 
 

1. ขอบเขตด้านเนือ้หา ประกอบด้วย ตวัแปรทีใ่ช้ในการวิจยั คือ (1) การรับรู้ความง่ายในการใช้งาน 
(2) การรับรู้ประโยชน์ในการใช้งาน (3) ความตัง้ใจใช้ระบบ และ (4) พฤติกรรมการใช้ระบบ  

2. การวิจยัครัง้นีเ้ป็นการวิจยัเชิงปริมาณ โดยประชากรที่ใช้ในการวิจยั คือ เจ้าหน้าที่โรงพยาบาล
เอกชนแหง่หนึง่ในเขตธนบรีุ จ านวนทัง้สิน้ 230 คน (โรงพยาบาลแห่งหนึ่งในเขตธนบรีุ, 2560) กลุม่ตวัอย่าง 
ที่ใช้ในการวิจัย คือ เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งในเขตธนบุรี จ านวน 146 คน ซึ่งมีการก าหนด
ขนาดตัวอย่างของยามาเน่ (Yamane, 1973) ภายใต้ความเช่ือมั่น 95% ยอมให้มีความคลาดเคลื่อน             
ที่ยอมรับได้ ±5% โดยใช้วิธีการสุม่ตวัอยา่งแบบชัน้ภมูิและการสุม่ตวัอยา่งแบบอยา่งง่าย 

3. ขอบเขตพืน้ท่ีการศกึษา คือ โรงพยาบาลเอกชนแหง่หนึง่ในเขตธนบรีุ 
4. ขอบเขตระยะเวลาที่ใช้ในการศึกษา ซึ่งการศึกษาวิจัยครัง้นีม้ีระยะเวลาในการ เก็บข้อมูล               

เร่ิมตัง้แตเ่ดือนมกราคม - เมษายน พ.ศ. 2561 
 
 

นิยามศัพท์เฉพาะ 
 
 1. คิวอาร์โค้ด หมายถึง บาร์โค้ด 2 มิติ (2D CODE) ที่มีรูปร่างเป็นสี่เหลี่ยมใช้งานเก็บข้อมูล

ตวัอักษร เป็นสญัลกัษณ์แทนข้อมูลต่างๆ ที่มีการตอบสนองที่รวดเร็ว ซึ่งส่วนใหญ่จะน ามาใช้กับสินค้า                     

สือ่โฆษณาตา่งๆ เพื่อให้ข้อมลูเพิ่มเติมหรือจะเป็น URL (ยอูาร์แอล) เว็บไซต์ เมื่อน ากล้องของโทรศพัท์มือถือ

ไปถ่าย QR Code ก็จะเข้าสูเ่ว็บไซต์ได้ทนัทีโดยไมต้่องเสยีเวลาพิมพ์ 

http://www.mindphp.com/%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1/33-google/4572-what-is-google-url-shortener.html
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 2. การรับรู้ความง่ายในการใช้งาน หมายถึง การที่เจ้าหน้าที่รับรู้ว่าหน่วยงานมีการก าหนด

ขัน้ตอนการใช้งานและพฒันาระบบบริหารจดัการคิวอาร์โค้ดที่ชดัเจน ง่ายตอ่การเรียนรู้และใช้งานง่ายได้เอง 

อีกทัง้มีการจดัเจ้าหน้าที่ดแูลที่สามารถติดตอ่ได้ง่ายเมื่อเกิดปัญหาในการใช้งานขึน้ 

 3. การรับรู้ประโยชน์ในการใช้งาน หมายถึง การที่เจ้าหน้าที่รับรู้ว่าหน่วยงานมีระบบบริหาร

จัดการคิวอาร์โค้ดที่สนับสนุนการท างาน การติดต่อประสานงานภายใน การเข้าถึงข้อมูลในการท างาน                         

ให้มีประสทิธิภาพ รวดเร็วและสะดวกมากยิ่งขึน้ 

 4. ความต้ังใจใช้ระบบ หมายถึง การที่เจ้าหน้าที่ตัง้ใจที่จะน าระบบบริหารจัดการคิวอาร์โค้ด              

มาใช้ในการท างานในอนาคต และน ามาใช้เข้าถึงข้อมูลการท างานแทนการท างานในระบบเดิม รวมทัง้               

จะแนะน าระบบให้กบัเพื่อนร่วมงานใช้ในการท างานมากขึน้ด้วย 

 5. พฤติกรรมการใช้ระบบ หมายถึง การที่เจ้าหน้าที่มีพฤติกรรมการน าระบบริหารจัดการ                   

คิวอาร์โค้ดมาใช้ในการท างานอย่างสม ่าเสมอ อีกทัง้มีพฤติกรรมที่จะศึกษาและเข้าร่วมอบรมการใช้งาน            

ของระบบอยา่งตอ่เนื่องที่สง่ผลท าให้เกิดพฤติกรรมที่พอใจตอ่การใช้ระบบมากขึน้ 

 6. เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเอกชนแห่งหน่ึงในเขตธนบุรี หมายถึง บุคลากรที่ท างานภายใต้

องค์กร ซึง่มีหน้าที่ปฏิบตัิงานตามที่ได้รับมอบหมายของโรงพยาบาลในภาคเอกชนแห่งหนึ่งที่อยู่ในเขตธนบรีุ 

โดยมีกิจการการท างานท่ีแตกตา่งกนัไปตามภาระหน้าที่ท่ีได้รับมอบหมายมา 

 
สมมติฐานการวจิัย 
 
 สมมติฐานที่ 1 (H1) การรับรู้ความง่ายในการใช้งานมีอิทธิพลตอ่การรับรู้ประโยชน์ในการใช้งาน 
 สมมติฐานท่ี 2 (H2) การรับรู้ความง่ายในการใช้งานมีอิทธิพลตอ่ความตัง้ใจใช้ระบบ 
 สมมติฐานท่ี 3 (H3) การรับรู้ความง่ายในการใช้งานมีอิทธิพลตอ่พฤติกรรมการใช้ระบบ 
 สมมติฐานท่ี 4 (H4) การรับรู้ประโยชน์ในการใช้งานมีอิทธิพลตอ่ความตัง้ใจใช้ระบบ 
 สมมติฐานท่ี 5 (H5) การรับรู้ประโยชน์ในการใช้งานมีอิทธิพลตอ่พฤติกรรมการใช้ระบบ 
 สมมติฐานท่ี 6 (H6) ความตัง้ใจใช้ระบบมีอิทธิพลตอ่พฤติกรรมการใช้ระบบ 
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 สมมติฐานท่ี 7 (H7) ความตัง้ใจใช้ระบบเป็นปัจจยัคัน่กลางที่เช่ือมโยงความสมัพนัธ์เชิงโครงสร้าง
ระหวา่งการรับรู้ความง่ายในการใช้งานและพฤติกรรมการใช้ระบบ 

 สมมติฐานท่ี 8 (H8) ความตัง้ใจใช้ระบบเป็นปัจจยัคัน่กลางที่เช่ือมโยงความสมัพนัธ์เชิงโครงสร้าง
ระหวา่งการรับรู้ประโยชน์ในการใช้งานและพฤติกรรมการใช้ระบบ 
  
 
กรอบแนวคดิในการวิจัย 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

ภาพท่ี 1 กรอบแนวคดิในการวจิยั 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 
การวิจยัครัง้นีเ้ป็นการวิจยัเชิงปริมาณที่มีประชากรที่ใช้ในการวิจยั คือ เจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลเอกชนแห่ง
หนึง่ในเขตธนบรีุ จ านวนทัง้สิน้ 230 คน (โรงพยาบาลเอกชนแหง่หนึง่ในเขตธนบรีุ, 2560) กลุม่ตวัอย่าง ที่ใช้
ในการวิจยั คือ เจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลเอกชนแหง่หนึง่ในเขตธนบรีุ จ านวน 146 คน ซึ่งก าหนดขนาดของ
กลุ่มตัวอย่างตามแนวคิดของ Taro Yamane ภายใต้ความเ ช่ือมั่น 95% และยอมให้มี                           
ความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้ ±5% (Yamane, 1973) โดยการวิจยันีใ้ช้วิธีการสุม่ตวัอย่างแบบชัน้ภมูิและ
การสุ่มตัวอย่างอย่างง่าย ส่วนเคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามที่ประกอบด้วย ส่วนที่ 1 เป็น
แบบสอบถามปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม และส่วนที่ 2-5 เป็นแบบสอบถามเพื่อวัดระดับ               
ของการรับรู้ความง่ายในการใช้ระบบ การรับรู้ประโยชน์ในการใช้ระบบ ความตัง้ใจใช้ระบบ และพฤติกรรม
การใช้ระบบ โดยลกัษณะของข้อค าถามเป็นมาตราสว่นประมาณค่า 5 ระดบัตามแบบของ Likert (1932) 

ในการใช้งาน (PE) 

การรับรู้ความง่าย 

 

 

ในการใช้งาน (PU) 
การรับรู้ประโยชน์ 

ใช้ระบบ (IN) 
ความตัง้ใจ 

การใช้ระบบ (BU) 
พฤตกิรรม 
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โดยมีการตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือ เพื่อตรวจสอบความเที่ยงในการวัดความสอดคล้องภายใน                  
ของคณุภาพโดยรวมของเคร่ืองมือทัง้ฉบบัด้วยวิธีสมัประสิทธ์ิแอลฟาของ Cronbach (Cronbach’s Alpha 
Coefficient) ซึง่ผลการวิเคราะห์สมัประสทิธ์ิแอลฟาจะปรากฏดงัตารางท่ี 1 
 

ตารางที ่1 ผลการวิเคราะห์คา่สมัประสทิธ์ิแอลฟา () 

ตวัแปร คา่สมัประสทิธ์ิแอลฟา () 

การรับรู้ความง่ายในการใช้งาน (PE) 0.826 

การรับรู้ประโยชน์ในการใช้งาน (PU) 0.812 

ความตัง้ใจใช้ระบบ (IN) 0.877 

พฤติกรรมการใช้ระบบ (BU) 0.907 

 
การเก็บรวบรวมข้อมูลนัน้ผู้ วิจัยได้ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลจากเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาล

เอกชนแหง่หนึง่ในเขตธนบรีุ จ านวน 146 ฉบบั และมีการตรวจสอบความสมบรูณ์ของการตอบแบบสอบถาม 
และการวิเคราะห์ข้อมูลผู้วิจยัได้น าข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามมาประมวลผลด้วยโปรแกรมส าเร็จรูปทาง
สถิติ โดยใช้สถิติวิเคราะห์ที่ประกอบด้วย (1) ข้อมลูปัจจยัสว่นบคุคลของผู้ตอบแบบสอบถามด้วยการหาค่า
ร้อยละ (2) ข้อมลูเก่ียวกบัปัจจัยการรับรู้ความง่ายในการใช้ระบบ การรับรู้ประโยชน์ในการใช้ระบบ ความ
ตัง้ใจใช้ระบบ และพฤติกรรมการใช้ระบบด้วยค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ (3) การทดสอบ
สมมติฐานเพื่อหาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อตัวแปรทัง้ทางตรงและทางอ้อมด้วยตัวแบบสมการโครงสร้าง ด้วย
โปรแกรมส าเร็จรูป PLS-Graph 3.0 (Chin, 2001) 
 
 

สรุปผลการวิจัย 
 

1. ผลการวิเคราะห์ปัจจัยส่วนบุคคล พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง (ร้อยละ 
80.66) มีอาย ุ20-30 ปี (ร้อยละ 28.73) มีระดบัต ่ากวา่ปริญญาตรี (ร้อยละ 54.14) มีระยะเวลาการปฏิบตัิงาน 
1-2 ปี  (ร้อยละ 35.91) และมีแผนกงานฝ่ายการพยาบาล (ร้อยละ 46.96) 
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2. ผลการวิเคราะห์ระดบัของการรับรู้ความง่ายในการใช้ระบบ การรับรู้ประโยชน์ในการใช้ระบบ 

ความตัง้ใจใช้ระบบ และพฤติกรรมการใช้ระบบ พบว่า ความตัง้ใจใช้ระบบ ( X=3.63, SD=0.57) มีระดบั

ความคิดเห็นมากที่สดุ รองลงมาคือ ปัจจยัการรับรู้ความง่ายในการใช้ระบบ ( X=3.57, SD=0.60) การรับรู้

ประโยชน์ในการใช้ระบบ ( X=3.55,  SD=0.56) และพฤติกรรมการใช้ระบบ ( X=3.24, SD=0.96) 
ตามล าดบั 

3. ผลการวิเคราะห์ตัวแบบสมการโครงสร้างของปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการใช้ระบบ พบว่า                 
คา่สมัประสทิธ์ิเส้นทางมีความแตกตา่งกนั ดงัภาพท่ี 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพท่ี 2 เส้นทางความสมัพนัธ์ของตวัแบบสมการโครงสร้าง 
 

จากภาพที่ 2 แสดงเส้นทางความสมัพนัธ์ตวัแบบสมการโครงสร้าง พบว่า (1) การรับรู้ความง่าย           

ในการใช้งาน (PE) และการรับรู้ประโยชน์ในการใช้งาน (PU) มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการใช้ระบบ (BU) มีค่า

เท่ากบั 0.117 และ 0.729 ตามล าดบั แต่ความตัง้ใจใช้ระบบ (IN) ไม่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการใช้ระบบ 

(BU) มีคา่เทา่กบั 0.048 สว่นการรับรู้ความง่ายในการใช้งาน (PE) และการรับรู้ประโยชน์ในการใช้งาน (PU) 

มีอิทธิพลทางอ้อมต่อพฤติกรรมการใช้ระบบ (BU) มีค่าเท่ากบั 0.254 และ 0.285 ตามล าดบั (2) การรับรู้

ความง่ายในการใช้งาน (PE) และการรับรู้ประโยชน์ในการใช้งาน (PU) มีอิทธิพลตอ่ความตัง้ใจใช้ระบบ (IN) 

PU

2 PU

3 
PU

4 
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มีค่าเท่ากับ 0.349 และ 0.391 ตามล าดบั ส่วนการรับรู้ความง่ายในการใช้งาน (PE) มีอิทธิพลทางอ้อม       

ต่อความตัง้ใจใช้ระบบ (IN) มีค่าเท่ากบั 0.168 และ (3) การรับรู้ความง่ายในการใช้งาน (PE) มีอิทธิพล                  

ตอ่การรับรู้ประโยชน์ในการใช้งาน (PU) มีคา่เทา่กบั 0.432  

ซึง่การรับรู้ความง่ายในการใช้งาน (PE) มีคา่ Loading อยูร่ะหวา่ง 0.816-0.919 การรับรู้ประโยชน์

ในการใช้งาน (PU) มีค่า Loading อยู่ระหว่าง 0.942-0.966 ความตัง้ใจใช้ระบบ (IN) มีค่า Loading                     

อยู่ระหว่าง 0.814-0.841 และพฤติกรรมการใช้ระบบ (BU) มีค่า Loading อยู่ระหว่าง 0.924-0.969                    

โดยตวัแปรทัง้ 4 ตวั มีคา่ Loading ที่ยอมรับได้ คือ มีคา่เป็นบวกและมีค่ามากกว่า 0.707 ซึ่งแสดงให้เห็นว่า 

มาตรวดัของตวัแปรดงักลา่วมีค่าความเที่ยงตรงเชิงเหมือน ผู้วิจยัจึงได้สรุปผลความสมัพนัธ์ระหว่างปัจจัย   

ที่มีผลตอ่พฤติกรรมการใช้ระบบได้ดงัตารางที่ 2 

ตารางที่ 2 สรุปผลการทดลองสมมติฐาน 

 

สมมติฐานการวจิัย 

 

สัมประสิทธ์ิ
เส้นทาง  

 

ค่า t test 

 

ผลลัพธ์ 

H1  PE  PU 0.432*** 5.593 สนบัสนนุ 

H2  PE  IN 0.349*** 4.474 สนบัสนนุ 

H3  PE  BU          0.117** 2.004 สนบัสนนุ 

H4  PU  IN 0.391*** 5.972 สนบัสนนุ 

H5  PU  BU 0.048*** 1.371 ไมส่นบัสนนุ 

H6  IN  BU 0.729*** 2.839 สนบัสนนุ 
 

หมายเหต:ุ (* หมายถงึ p-value ≤ 0.10 หรือ คา่ t ≥ 1.65) (** หมายถึง p-value ≤ 0.05 หรือ คา่ t ≥ 1.96) 

                (*** หมายถึง p-value ≤ 0.01 หรือ คา่ t ≥ 2.58) 
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จากตารางที่ 2  แสดงให้เห็นว่า (1) การรับรู้ความง่ายในการใช้งานมีอิทธิพลต่อการรับรู้ประโยชน์ 

ในการใช้งาน และความตัง้ใจใช้ระบบ ณ ระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.01 โดยมีค่าสมัประสิทธ์ิเส้นทาง

เทา่กบั 0.432 และ 0.349 ตามล าดบั และการรับรู้ความง่ายในการใช้งานมีอิทธิพลตอ่พฤติกรรมการใช้ระบบ 

ณ ระดับนัยส าคญัทางสถิติที่ 0.05 โดยมีค่าสมัประสิทธ์ิเส้นทางเท่ากับ 0.117 (2) การรับรู้ประโยชน์                       

ในการใช้งานมีอิทธิพลตอ่ความตัง้ใจใช้ระบบ โดยมีคา่สมัประสทิธ์ิเส้นทางเท่ากบั 0.391 ณ ระดบันยัส าคญั

ทางสถิติที่ 0.01 แตก่ารรับรู้ประโยชน์ในการใช้งานไมม่ีอิทธิพลตอ่พฤติกรรมการใช้ระบบ ณ ระดบันยัส าคญั

ทางสถิติที่ 0.10 โดยมีค่าสมัประสิทธ์ิเส้นทางเท่ากับ 0.048 และ (3) ความตัง้ใจใช้ระบบมีอิทธิพล                     

ตอ่พฤติกรรมการใช้ระบบ ณ ระดบันยัส าคญัทางสถิติที่ 0.01  โดยมีคา่สมัประสทิธ์ิเส้นทางเทา่กบั 0.729 

 4. ผลการวิเคราะห์อิทธิพลของตวัแปรคัน่กลาง (Mediation Variables) ซึ่งเป็นตวัแปรที่เข้ามา

เปลีย่นความสมัพนัธ์ระหวา่งตวัแปรอิสระกบัตวัแปรตาม ผลที่ได้จะปรากฏดงัตารางที่ 3 

 

ตารางที่ 3 ผลการทดสอบอิทธิพลทางอ้อม (Mediation Effect)  

สมมติฐานการวจิัย 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  ผลการทดสอบอิทธิพลของความตัง้ใจใช้ระบบเป็นปัจจัยคั่นกลางที่เช่ือมโยง
อิทธิพลของการรับรู้ความง่ายในการใช้งานและการรับรู้ประโยชน์ในการใช้งานสู่พฤติกรรมการใช้ระบบ                 
ซึ่งมีค่าผลคณูของสมัประสิทธ์ิขอบเขตล่างเท่ากับ 0.062 และ 0.079 ตามล าดบั และขอบเขตบนเท่ากับ 
0.289 และ 0.329 ตามล าดับ ซึ่งแสดงให้เห็นว่า การรับรู้ความง่ายในการใช้งานและการรับรู้ประโยชน์                  
ในการใ ช้งานเ ป็นปัจจัยที่มีผลต่อการท าให้บุคลากรมีพฤติกรรมการใช้ระบบเปลี่ยนแปลงไป                       
แต่การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจ าเป็นต้องอาศัยปัจจัยความตัง้ใจใช้ระบบมาเช่ือมโยงความสัมพันธ์                   
อยา่งตอ่เนื่อง จึงจะท าให้บคุลากร มีพฤติกรรมการใช้ระบบเปลีย่นแปลงในทิศทางที่ดีขึน้ 
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อภปิรายผล 
 

1. จากผลการวิจัย พบว่า การรับรู้ความง่ายในการใช้งานมีอิทธิพลต่อการรับรู้ประโยชน์                    
ในการใช้งาน ความตัง้ใจใช้ระบบ และพฤติกรรมการใช้ระบบ เนื่องจากหน่วยงานได้มีการก าหนดขัน้ตอน
การใช้งานด้วยการวางแผนระบบบริหารจดัการให้เกิดการเรียนรู้ได้เอง จึงจะท าให้บคุลากรภายในหน่วยงาน
เกิดความตัง้ใจใช้ระบบ และสามารถน าไปสู่พฤติกรรมการใช้ระบบคิวอาร์โค้ดได้เช่นกัน ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจยัของอรวรรณ์ สขุยานี (2558) ที่ว่า การรับรู้ความง่ายในการใช้งานของระบบสารสนเทศการบริหาร
จัดการทรัพยากรบุคคสามารถน ามาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการท างาน จึงท าให้ทรัพยากรบุคคล             
เกิดความตัง้ใจใช้ระบบต่อไป เช่นเดียวกับภทัราวดี วงศ์สเุมธ (2556) ที่ว่า การรับรู้ความง่ายในการใช้งาน              
จะท าให้เกิดทศันคติที่ดีต่อการใช้ที่สามารถสร้างให้เกิดพฤติกรรมการใช้ระบบของการจัดการคิวอาร์โค้ต              
เพิ่มสงูขึน้ (ศกัรินทร์ ตนัสพุงษ์, 2557) 

2. จากผลการวิจยั พบว่า การรับรู้ประโยชน์ในการใช้งานมีอิทธิพลต่อความตัง้ใจใช้ระบบ แต่ไม่มี
อิทธิพลต่อพฤติกรรมการใช้ระบบ เนื่องจากหน่วยงานมีระบบบริหารจักคิวอาร์โค้ดที่สนบัสนุนการท างาน              
ที่สามารถเข้าถึงข้อมลูได้อยา่งรวดเร็ว ตลอดจนสามารถติดต่อประสานงานตามขัน้ตอนการท างานที่ชดัเจน
ไม่ซบัซ้อน จึงท าให้บุคลากรเกิดความตัง้ใจใช้ระบบเพิ่มสงูขึน้เช่นกนั แต่พฤติกรรมการใช้ระบบยงัคงเกิด
ประสิทธิภาพที่น้อย เนื่องจากระบบการท างานยงัไม่ครอบคลมุทุกฝ่ายงานในหน่วยงาน ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของอคัรเดช ป่ินสขุ (2557) ที่ว่า การรับรู้ประโยชน์ในการใช้งานเทคโนโลยีในกลุ่มของผู้ ใช้งาน                   
เจเนอเรชั่นวายจะท าให้เกิดความตัง้ใจใช้ระบบเพิ่มสงูขึน้  โดยเทคโนโลยีต่างๆ ที่เกิดขึน้จะสามารถสร้าง
ความพึงพอใจต่อผู้ ใช้งานและสามารถสร้างความสะดวกรวดเร็วในการให้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
(ชวิศา พฤกษะวนั, 2554; ศภุาสริิ ศรีปัณฑกลุ, 2553) 

3. จากผลการวิจัย พบว่า ความตัง้ใจใช้ระบบมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการใช้ระบบ เนื่องจาก
หน่วยงานมีความตัง้ใจที่จะน าระบบบริหารจัดการคิวอาร์โค้ดมาใช้ในการท างานในอนาคต จึงท าให้
หน่วยงานมีการสนบัสนุนและพฒันาระบบให้ทัว่ถึง เพื่อให้บุคลากรเกิดพฤติกรรมการใช้ระบบคิวอาร์โค้ด
เพิ่มสงูขึน้ ซึ่งสอดคล้องกบังานวิจยัของศกัรินทร์ ตนัสพุงษ์ (2557) ที่ว่า ความตัง้ใจใช้ระบบที่เก่ียวข้องกบั
เทคโนโลยีต่างๆ จะท าให้เกิดปฏิสัมพันธ์ที่สามารถสร้างพฤติกรรมการใช้เทคโนโลยีภายในหน่วยงาน                       
เพิ่มสงูขึน้ (บงัอรรัตน์ ส าเนียงเพราะ, 2554) 
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ข้อเสนอแนะ 
 

1. ข้อเสนอแนะเชิงการประยกุต์ใช้ในการวจิยั 
 1.1 หน่วยงานควรมีการจัดอบรมให้บุคลากรภายในหน่วยงานได้รับรู้ถึงขัน้ตอนการใช้ระบบ

บริหารจดัการคิวอาร์โค้ดที่ชดัเจนเพิ่มมากขึน้ พร้อมกบัจดัให้มีเจ้าหน้าที่ดแูลระบบบริหารจดัการคิวอาร์โค้ด
ไว้ให้บริการอยา่งทัว่ถึง 
 1.2 หน่วยงานควรมีการสนับสนุนให้มีการรับรู้ถึงการใช้ประโยชน์จากระบบบริหารจัดการ                      
คิวอาร์โค้ดในแตล่ะหนว่ยงานภายในหนว่ยงานอยา่งทัว่ถึง 

 2. ข้อเสนอแนะในการวจิยัครัง้ตอ่ไป 
 2.1 ควรน าไปศึกษากับหน่วยงานหรือธุรกิจอื่นๆ ที่มีการบริหารจัดการเป็นระบบและ                         
เป็นหนว่ยงานขนาดใหญ่ เพื่อการวางแผนและปรับปรุงหนว่ยงานให้ท างานได้สะดวกและรวดเร็วขึน้ 
 2.2 ควรน าทฤษฎีที่สร้างจากข้อมลูเชิงประจกัษ์มาเปรียบเทียบกบัธุรกิจของภาครัฐที่มีลกัษณะ
งานท่ีแตกตา่งกนั  
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