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บทคัดย่อภาษาไทย  

ช่ือเร่ือง ความคาดหวงัและการรับรู้ ระบบซอฟต์แวร์ส าเร็จรูปจดัการสาย
งานธุรกิจของพนกังาน 
บริษัทเบทาโกร จ ากดั(มหาชน) 
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อาจารย์ท่ีปรึกษา รองศาสตราจารย์ ดร. ณกัษ์ กลุสิร์  

  
การวิจัยครัง้นีมี้จุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาเพื่อศึกษาความคาดหวงัและการรับรู้ระบบ

ซอฟต์แวร์ส าเร็จรูปจัดการสายงานธุรกิจของพนักงานบริษัท  เบทาโกร จ ากัด (มหาชน) มีกลุ่ม
ตัวอย่างเป็น พนักงานบริษัท เบทาโกร จ ากัด (มหาชน) จ านวน 210 คน ใช้แบบสอบถามเป็น
เคร่ืองมือในการท าวิจัย มีค่าความเช่ือมั่นเท่ากับ 0.95 วิเคราะห์ข้อมูล ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐานการทดสอบความแตกตา่งโดยใช้สถิตค่าที และการวิเคราะห์คา่ความแปรปรวน
ทางเดียว พบวา่ การรับรู้น้อยกวา่ความคาดหวงั 

1. ปัจจัยสว่นบุคคล ประกอบด้วย เพศ อาย ุระดบัการศึกษา ระดบังาน และสถานท่ี
ปฏิบัติงานท่ีต่างกันมีผลต่อความคาดหวังระบบซอฟต์แวร์โปรแกรมจัดการสายงานธุรกิจของ
พนกังานบริษัท เบทาโกร จ ากดั (มหาชน) ท่ีแตกตา่งกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

2. ปัจจัยสว่นบุคคล ประกอบด้วย เพศ อาย ุระดบัการศึกษา ระดบังาน และสถานท่ี
ปฏิบติังานท่ีต่างกันมีผลต่อการรับรู้ระบบซอฟต์แวร์โปรแกรมจัดการสายงานธุรกิจของพนกังาน
บริษัท เบทาโกร จ ากดั (มหาชน) ท่ีแตกตา่งกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

3. ความคาดหวังของพนักงานแตกต่างกันกับการรับรู้ระบบซอฟต์แวร์โปรแกรม
จัดการสายงานธุรกิจของพนักงานบริษัท เบทาโกร จ ากัด (มหาชน) อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั 0.05 
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The purpose of this independent research is to study the expectations and 

perceptions of ready-made software systems that serve to manage employees of 
Betagro. The sample consisted of employees of Betagro.The data was obtained from 
two hundred and ten companies in Bangkok using stratified random sampling and a 
questionnaire with a reliability coefficient of 0.95. The data were analyzed using 
descriptive statistics, an Independent Sample t-test and One-way Analysis of Variance 
(ANOVA) found that perceived were less than expectations . 

1.Individual factors consisting of gender, age, education level, job level and 
different working locations have an effect on expectations. The business line 
management software program for Betagro employees differed with a statistical 
significance of 0.05. 2.Individual factors consisting of gender, age, education level, job 
level and different working locations have different effects on the perception of software 
systems and Betagro business management programs among employees of this 
company with a statistical significance of 0.05. 3.The expectations of employees varied 
with the perception of business line management software system among Betagro 
employees with a statistical significance of 0.05. 

 
Keyword : Expectations, Recognition, Ready-made software system, Betagro Staff 
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บทที่ 1  
บทน า 

 
ภมูิหลัง 

ปัจจุบันธุรกิจเร่ิมมีการเปลี่ยนแปลงเข้าสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0 ซึ่งเปลี่ยนจากเศรษฐกิจ
แบบเดิมท่ีเน้นด้านเทคโนโลยีไปสูเ่ศรษฐกิจแบบใหม่ท่ีเน้นการขบัเคลือ่นด้วยนวตักรรม ด้วยเหตุนี ้
บริษัท เบทาโกร จ ากัด (มหาชน) จึงได้มีการปรับกลยุทธ์เพื่อตอบรับกบัการเปลี่ยนแปลงและเพิ่ม
ศักยภาพของธุรกิจโดยการลงทุนพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อน านวัตกรรมใหม่มา
ทดแทนระบบเดิมท่ีล้าสมยั (บริษัท เบทาโกร, 2561) 

กลุม่บริษัท เบทาโกร ก่อตัง้ขึน้ในปี พ.ศ. 2510 มีส านกังานใหญ่ตัง้อยู่ท่ีกรุงเทพมหานคร 
มีวิสยัทศัน์ในการพฒันาและผลติอาหารท่ีมีคณุภาพและมีคณุคา่ทางโภชนาการในระดบัสงูรวมทัง้
อาหารส าหรับเลีย้งสตัว์ ปศุสตัว์และผลิตภณัฑ์เพื่อสขุภาพสตัว์ ปัจจุบันในฐานะธุรกิจแถวหน้า
ของประเทศไทยในการผสานอุตสาหกรรมการเกษตรเข้ากับธุรกิจอาหาร เบทาโกรได้รับการ
ยอมรับอย่างกว้างขวางในด้านคุณภาพและมาตรฐานความปลอดภยั และได้รับรางวลัมากมาย
เป็นเคร่ืองยืนยันคุณภาพของผลิตภัณฑ์และมาตรฐานการผลิตเพื่อสนับสนุนงานดังกล่าว  
เบทาโกรได้เร่ิมลงทุนในการน าระบบวางแผนการจัดการทรัพยากรในการผลิตมาใช้งานเป็นครัง้
แรกในปี พ.ศ. 2540 อยา่งไรก็ตาม ด้วยอตัราการเติบโตของธุรกิจอยูใ่นอตัราเฉลีย่ร้อยละ 5-10 ต่อ
ปี ท าให้ระบบการวางแผนทรัพยากรองค์กร (Enterprise  Resource Planning; ERP) และ
แพลตฟอร์มเดิมท่ีมีอยู่นัน้ไม่สามารถรองรับกับปริมาณข้อมูลท่ีเพิ่มขึน้อย่างมหาศาลได้ อีกทัง้ยงั
ต้องรับมือกับความต้องการทางธุรกิจใหม่ ๆ ท่ีองค์กรต้องตอบสนองให้ทนัอีกด้วย (บริษัท เอส 
สแควร์ แมกกาซีน จ ากดั, 2561) จึงเป็นเหตใุห้เบทาโกรท าการลงทุนระบบการวางแผนทรัพยากร
องค์กร (Enterprise  Resource Planning; ERP) ใหม่อย่างเต็มรูปแบบเพื่อเสริมประสิทธิภาพใน
การด าเนินงานและเช่ือมโยงระบบงานต่าง ๆ ขององค์กรเข้าด้วยกันเพื่อเพิ่มขีดความสามารถใน
การแขง่ขนั 

ในปัจจุบันทางเบทาโกรจึงได้มีการจัดตัง้โครงการ Transformer เพื่อน าโปรแกรม
ส าเร็จรูปทางธุรกิจ SAP (System Application Products in Data Processing) ประเภท ERP 
(Enterprise Resource Planning) มาช่วยในการจัดการสายงานธุรกิจ ให้สามารถเข้าถึงข้อมูลได้
อย่างรวดเร็วและได้ข้อมูลท่ีถูกต้องแม่นย า ผู้บริหารสามารถเรียกดูข้อมูลและตรวจสอบข้อมู ล
สถานะขององค์กรได้ท าให้การตัดสินใจของผู้ บ ริหารเป็นไปอย่างถูกต้อง รวดเร็ว และมี
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ประสิท ธิภาพ  ทางเบทรา โก รได้ น า  ระบบ  SAP (System Application Products in Data 
Processing; SAP) ซึ่งได้รับการยอมรับจากผู้ ใช้งานหลายกลุม่ว่าเป็นระบบงานท่ีมีประสิทธิภาพ
มากท่ีสดุเพราะข้อมลูมีการเก็บรวบรวมไว้ในฐานข้อมลูเดียวกนั จึงช่วยลดปัญหาความซ า้ซ้อนของ
ข้อมลู (บริษัท เบทาโกร, 2561) 

ดงันัน้ผู้วิจัยเห็นว่าควรมีการด าเนินงานเพื่อบรรลแุผนตามยุทธศาสตร์ท่ีวางไว้เพื่อเพิ่ม
ศกัยภาพแก่องค์กรให้พร้อมกบัสถาวะการแข่งขนัทางธุรกิจ ผู้วิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาเร่ือง 
ความคาดหวงัและการรับรู้ระบบซอฟต์แวร์ส าเร็จรูปจดัการสายงานธุรกิจของพนกังานบริษัท เบทา
โกร จ ากดั (มหาชน) เน่ืองจากระบบ SAP ได้เร่ิมใช้ในบางสว่นของธุรกิจไปแล้วตัง้แตปี่ 2560 ยงัไม่
เกิดประสิทธิผลในการท างานมากนกัทัง้ในด้านการลดก าลงัคน ลดขัน้ตอน ลดเวลา ความสะดวก
ความถกูต้อง รวดเร็วจากการเช่ือมโยงทัง้ระบบ จากการวิจยัจะน ามาเป็นแนวทางในการตรวจสอบ
ความคาดหวงัของผู้ใช้งานก่อนการใช้งานและการรับรู้หลงัการใช้งานเพื่อด าเนินการปรับปรุงแก้ไข
ในสว่นท่ีบกพร่องตอ่ไป นอกจากนีผ้ลการศกึษายงัมีประโยชน์ในการรองรับการขยายตวัของธุรกิจ
ในกลุ่มอ่ืน ๆ ของบริษัทท่ียังไม่ได้น าไปใช้งานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึน้อันน าไปสู่การบรรลุ
เปา้หมายทางกลยทุธ์ตา่ง ๆ ขององค์กรตอ่ไป 
 
ความมุ่งหมายของการวิจัย 

ในการวิจยัครัง้นีผู้้วิจยัได้ตัง้จุดมุ่งหมายไว้ดงันี ้

1. เพื่อศกึษาปัจจยัสว่นบุคคลมีผลตอ่ความคาดหวงัระบบซอฟต์แวร์ส าเร็จรูปจดัการ
สายงานธุรกิจของพนกังานบริษัท เบทาโกร จ ากดั (มหาชน) 

2. เพื่อศกึษาปัจจยัสว่นบุคคลมีผลตอ่การรับรู้ระบบซอฟต์แวร์ส าเร็จรูปจดัการสาย
งานธุรกิจของพนกังานบริษัท เบทาโกร จ ากดั (มหาชน) 

3. เพื่อเปรียบเทียบความแตกตา่งความคาดหวงักบัการรับรู้ระบบซอฟต์แวร์ส าเร็จรูป
จดัการสายงานธุรกิจของพนกังานบริษัท เบทาโกร จ ากดั (มหาชน) 
 
ความส าคัญของการวิจัย 

1. ผู้บริหารและแผนกพฒันาทรัพยากรบุคคลสามารถน าผลการวิจยัไปประยุกต์ใช้ในการ
พฒันาระดับความคาดหวงัและการรับรู้ และระบบซอฟต์แวร์ส าเร็จรูปจัดการสายงานธุรกิจเพื่อ
พฒันาบุคคลากรได้อยา่งเหมาะสม 
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2. ผู้ ท่ีเก่ียวข้องและผู้ ท่ีสนใจในการศกึษาระบบซอฟต์แวร์ส าเร็จรูปจัดการสายงานธุรกิจ
ได้ทราบถึงปัจจยัท่ีมีความสมัพนัธ์ตอ่ปัจจยัสว่นบุคคลเพื่อใช้ในการศกึษาค้นคว้าและเป็นข้อมลูใน
การอ้างอิงตอ่ไป  

 
ขอบเขตของการวิจัย 

ขอบเขตด้านเนือ้หา 
การศกึษาครัง้นี ้ผู้วิจยัมีวตัถปุระสงค์เพื่อศกึษาความคาดหวงัและการรับรู้ระบบ

ซอฟต์แวร์ส าเร็จรูปจดัการสายงานธุรกิจของพนกังานบริษัท เบทาโกร จ ากดั (มหาชน) โดยมี
ขอบเขตของเนือ้หาในการศกึษา มีดงันี ้

1. ด้านปัจจัยส่วนบุคคลเป็นแนวคิดของ Steers and Porter (1983) ประกอบ 
ด้วย 4 ด้าน ลักษณะส่วนบุคคล ลักษณะของงาน  และบทบาทท่ีสอดคล้องกับตนเองมี
ความสมัพนัธ์โดยตรงกับความผูกพนัตอ่องค์กรลกัษณะขององค์กรและลกัษณะของประสบการณ์
จากการท างาน  

2. ด้านความคาดหวัง เป็นแนวคิดของ Vroom V. H. (1964) มี 7 ด้าน ได้แก่ 
รูปแบบซอฟต์แวร์ กระบวนการซอฟต์แวร์ ความนา่เช่ือถือ ความเช่ือมโยง การติดต่อสือ่สาร ด้าน
ความปลอดภยั และ ความมีประโยชน์ 

3. ด้านการรับ รู้ เป็นแนวคิดของ Gestalt (1992) มี  7 ด้าน ได้แก่  รูปแบบ
ซอฟต์แวร์ กระบวนการซอฟต์แวร์ ความน่าเช่ือถือ ความเช่ือมโยง การติดต่อสื่อสาร ด้านความ
ปลอดภยั และ ความมีประโยชน์ 

4. ระบบซอฟต์แวร์ เป็นแนวคิดของ Byron และ Clifford (1998) มี 3 ด้าน ได้แก่ 
ปัจจยัสว่นบุคคล ความคาดหวงั และการรับรู้ 

 
ขอบเขตของการวิจัย 

ประชากรที่ใช้ในการวิจัย 
ประชากร เป็นพนกังานบริษัท เบทาโกร จ ากดั (มหาชน) ท่ีใช้ระบบซอฟต์แวร์

ส าเร็จรูปจดัการสายงานธุรกิจของโครงการขณะพฒันาโปรแกรมของบริษัท จ านวน 402 คน 
(บริษัท เบทาโกร, 2561) 
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กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย 
กลุม่ตวัอยา่ง เป็นบุคลากรเบทาโกรท่ีได้รับการใช้งานระบบซอฟต์แวร์ส าเร็จรูป ของ

โครงการขณะพฒันาโปรแกรมของบริษัท จ านวน 402 คน โดยผู้วิจยัค านวณสตูรของ (Yamane  
Taro, 1968) จากจ านวณประชากรทัง้หมด 402 คน พบวา่ตวัอยา่งเทา่กบั 210 ตวัอยา่ง 

ตัวแปรที่ศึกษา 
1. ตวัแปรอิสระ (Independent Variables) แบง่เป็นดงันี ้

1.1 ตัวแปรปัจจัยส่วนบุคคล (Personal Characteristics) ของผู้ ตอบแบบ 
สอบถาม มี 3 ด้าน ดงันี ้ 

1.1.1 เพศ   
1.1.2 อาย ุ
1.1.3 ระดบัการศกึษา 
1.1.4 ระดบังาน 
1.1.5 สถานท่ีปฏิบติังาน  

1.2. ตวัแปรความคาดหวงั มี 7 ด้าน ดงันี ้
1.2.1 รูปแบบซอฟต์แวร์ 
1.2.2 กระบวนการซอฟต์แวร์ 
1.2.3 ความนา่เช่ือถือ 
1.2.4 ความเช่ือมโยง 
1.2.5 การติดตอ่สือ่สาร 
1.2.6 ด้านความปลอดภยั 
1.2.7 ความมีประโยชน์ 

1.3. ตวัแปรการรับรู้ มี 7 ด้าน ดงันี ้ 
1.3.1 รูปแบบซอฟต์แวร์ 
1.3.2 กระบวนการซอฟต์แวร์ 
1.3.3 ความนา่เช่ือถือ 
1.3.4 ความเช่ือมโยง 
1.3.5 การติดตอ่สือ่สาร 
1.3.6 ด้านความปลอดภยั 
1.3.7 ความมีประโยชน์ 
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ค านิยามศัพท์การวิจัย 
พนกังาน หมายถึง พนกังานของบริษัท เบทาโกร จ ากดั(มหาชน) 
ระบบวางแผนทรัพยากรองค์กร  (Enterprise Resource Planning; ERP) หมายถึง 

การบูรณาการระบบงานตา่ง ๆ เข้าด้วยกนั ตัง้แตก่ารจดัซือ้ จดัจ้าง การผลติ การขาย บญัชีการเงิน 
และการบริหารบุคคล ซึ่งแตล่ะสว่นงานจะมีความเช่ือมโยงในด้านการไหลของวตัถดิุบสินค้า และ
การไหลของข้อมูลท าหน้าท่ีเป็นระบบการจัดการข้อมูล ซึ่งจะท าให้การบริหารจัดการงานใน
กิจกรรมตา่ง ๆ ท่ีเช่ือมโยงกนั พร้อมกับสามารถรับรู้สถานการณ์และปัญหาของงานต่าง ๆ ได้ทนัที
ท าให้สามารถตดัสนิใจแก้ปัญหาองค์กรได้อยา่งมีประสทิธิภาพ 

ระบ บ  SAP (System Application Products in Data Processing; SAP) หมายถึ ง 
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีน ามาเช่ือมโยงการท างานของแต่ละระบบงานของบริษัท เบทาโกร 
จ ากดั (มหาชน) เข้าด้วยกนั 

ความคาดหวงั หมายถึง สิง่ท่ีคิดวา่ระบบซอฟต์แวร์ควรจะเป็นก่อนการใช้งาน 
การรับรู้ หมายถึง ความรู้สกึท่ีเกิดขึน้หลงัการใช้งานระบบซอฟต์แวร์จริง 
รูปแบบซอฟต์แวร์ หมายถึง ลกัษณะการจัดวางเมนู ค าสัง่ของ โปรแกรมต่าง ๆ โดยใช้

สญัลกัษณ์ รูปภาพ แทนข้อความเพื่อให้ผู้ ใช้งานได้มีความสะดวกในการเรียนรู้ ศึกษาได้งา่ย และ
เข้าใจ 

กระบวนการซอฟต์แวร์ หมายถึง ล าดบัการกระท าท่ีตอ่เน่ืองในการท างานของซอฟต์แวร์
ตัง้แตก่ารสร้างการประมวลผลและการแสดงข้อมลู 

ความน่าเช่ือถือ หมายถึง ความเท่ียงตรงของ ซอฟต์แวร์ท่ีสามารถท าตามข้อก าหนด
เงื่อนไขการใช้งานภายในองค์กรได้อยา่งแม่นย าและถกูต้อง 

ความเช่ือมโยง หมายถึง การท างานของซอฟต์แวร์ท่ีมีการเช่ือมตอ่กนัเป็นเครือขา่ย 
การติดต่อสื่อสาร หมายถึง กระบวนการส่งต่อข่าวสารของซอฟต์แวร์เพื่อให้เกิดความ

สะดวก ความรวดเร็วและมีประสทิธิภาพในการประสานงานในองค์กรได้อยา่งถกูต้อง 
ด้านความปลอดภยั หมายถึง การปอ้งกนัความเสีย่งของซอฟต์แวร์ท่ีมีผลตอ่ระบบ 
ความมีประโยชน์ หมายถึง ผลลพัธ์ท่ีผู้ใช้งานได้รับจากการน าซอฟต์แวร์มาใช้ในองค์กร

เพื่อเพิ่มประสทิธิภาพ ความรวดเร็ว และลดข้อผิดพลาดในการท างาน 
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กรอบแนวคิดการวิจัย 
ความคาดหวงัและการรับรู้ระบบซอฟต์แวร์ส าเร็จรูปจัดการสายงานธุรกิจของพนกังาน

บริษัท เบทาโกร จ ากัด (มหาชน) ผู้วิจัยได้จัดกรอบแนวคิดในการศึกษาตวัแปรท่ีใช้ในการวิจัยไว้ 
ดงันี ้
 

 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั 
 

สมมติฐานการวิจัย 
สมมติฐานของการศึกษา เร่ือง ความคาดหวังและการรับรู้ระบบซอฟต์แวร์โปรแกรม

จดัการสายงานธุรกิจของพนกังานบริษัท เบทาโกร จ ากดั (มหาชน) ดงันี ้
1. ปัจจยัสว่นบุคคล ประกอบด้วย เพศ อาย ุระดบัการศกึษา ระดบังาน และสถานท่ี

ปฏิบติังานท่ีตา่งกนัมีผลตอ่ความคาดหวงัระบบซอฟต์แวร์โปรแกรมจดัการสายงานธุรกิจของ
พนกังานบริษัท เบทาโกร จ ากดั (มหาชน) แตกตา่งกนั 

2. ปัจจยัสว่นบุคคล ประกอบด้วย เพศ อาย ุระดบัการศกึษา ระดบังาน และสถานท่ี
ปฏิบติังานท่ีตา่งกนัมีผลตอ่การรับรู้ระบบซอฟต์แวร์โปรแกรมจดัการสายงานธุรกิจของพนกังาน
บริษัท เบทาโกร จ ากดั (มหาชน) แตกตา่งกนั 

3. ความคาดหวงัของพนกังานแตกตา่งกนักบัการรับรู้ระบบซอฟต์แวร์โปรแกรม
จดัการสายงานธุรกิจของพนกังานบริษัท เบทาโกร จ ากดั (มหาชน) 

 
 
 

ปัจจยัสว่นบุคคล 

คว าม ค าดห วัง ระ บ บ ซอ ฟ ต์ แ ว ร์
โปรแกรมจัดการสายงานธุรกิจของ
พนัก งานบ ริษั ท  เบ ทาโก ร จ ากั ด 
(มหาชน) 

การรับ รู้ระบบซอฟต์แวร์โปรแกรม
จัดการสายงานธุรกิจของพนักงาน
บริษัท เบทาโกร จ ากดั (มหาชน) 
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บทที่ 2  
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เก่ียวข้อง 

 
การศึกษาเร่ืองระบบซอฟต์แวร์โปรแกรมจัดการสายงานธุรกิจของพนักงานเบทาโกร 

ผู้วิจยัได้ศกึษาค้นคว้า เอกสาร และงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องตามล าดบั ดงันี ้ 
1. แนวคิดปัจจยัสว่นบุคคล 
2. แนวคิดความคาดหวงั 
3. แนวคิดการรับรู้ 
4. แนวคิดระบบซอฟต์แวร์ 
5. เอกสารเก่ียวกบับริษัท เบโทรโกร จ ากดั(มหาชน) 
6. งานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 
 

1. แนวคิดปัจจัยส่วนบุคคล 
ศิริวรรณ  เสรีรัตน์ (2550)ได้กลา่วถึงลกัษณะด้านปัจจยัสว่นบุคคล 
ประชากรศาสตร์ (Demographic) ประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพครอบครัว ระดับ

การศึกษา อาชีพ รายได้ เป็นเกณฑ์ท่ีนิยมใช้ในการแบ่งสว่น ลกัษณะด้านปัจจัยสว่นบุคคลเป็น
ลกัษณะท่ีส าคญัท่ีช่วยก าหนดเปา้หมาย ตวัแปรด้านปัจจยัสว่นบุคคลส าคญัมีดงัตอ่ไปนี ้

1. เพศ สามารถแบง่แยกความต้องการของผู้บริโภคได้ โดยดูเพศของผู้บริโภคเป็น
หลกัในการตอบสนองความต้องการซึง่เป็นตวัแปรในการแบง่สว่นตลาดท่ีส าคญั เพราะปัจจุบนันี ้
ตวัแปรด้านเพศมีการเปลีย่นแปลงพฤติกรรมการบริโภคมาก เพศท่ีแตกตา่งกนัมกัจะมีทศันคติ 
ความคาดหวงัและการรับรู้ และการตดัสนิใจในเร่ืองการซือ้สนิค้าบริโภคตา่ง ๆ กนั  

2. อาย ุกลุม่ผู้บริโภคท่ีมีอายแุตกตา่งกนัยอ่มจะมีความต้องการในสนิค้าและบริการ
ท่ีแตกตา่งกนั เช่น กลุม่วยัรุ่นชอบทดลองสิง่แปลกใหม่ และชอบสนิค้าแฟชัน่ กลุม่ผู้สงูอายจุะ
สนใจสนิค้าเก่ียวกบัสขุภาพและความปลอดภยั นกัการตลาดจึงใช้ประโยชน์จากอายเุป็นตวัแปร
ด้านปัจจยัสว่นบุคคลท่ีแตกตา่งกนั และได้ค้นหาความต้องการของสว่นตลาดสว่นเลก็ (Niche 
Market) โดยมุ่งความส าคญัท่ีตลาดอายสุว่นนัน้  

3. สถานภาพครอบครัว ลกัษณะส าคญั 3 ประการ คือ การเข้าสูชี่วิตสมรส (อายแุรก
สมรส) การแยกของชีวิตสมรส (อนัเน่ืองมาจากการตาย, การแยกกนัอยู,่ การหยา่ร้าง) และการ
สมรสใหม่ สถานภาพสมรสเป็นคณุลกัษณะทางประชากรท่ีส าคญัท่ีเก่ียวกบัเร่ืองทางเศรษฐกิจ 
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สงัคม กฎหมาย ประเด็นส าคญัท่ีสดุในการศกึษาเก่ียวกบัองค์ประกอบเก่ียวกบัสถานภาพสมรส
ของประชากร คือ ประเภทของสถานภาพสมรส องค์การสหประชาชาติได้รวบรวมและแบง่แยก
ประเภทของสถานภาพสมรสดงันี ้

3.1 โสด  
3.2 สมรส  
3.3 หม้ายและไม่สมรสใหม่  
3.4 หยา่ร้างและไม่สมรสใหม่  
3.5 สมรสแตแ่ยกกนัอยูโ่ดยไม่ถกูต้องตามกฎหมาย  

4. สถานภาพสมรส มีสว่นส าคญัตอ่การตดัสนิใจของบุคคล คนโสดจะมีอิสระทาง
ความคิดมากกวา่คนท่ีแตง่งานแล้ว การตดัสนิใจในเร่ืองตา่ง ๆ จะใช้เวลาน้อยกวา่คนท่ีแตง่งาน
แล้ว เน่ืองจากไมมี่ภาระผกูพนั หรือคนท่ีต้องอยูใ่นความรับผิดชอบมากเทา่กบัคนท่ีแตง่งานแล้ว  

5. รายได้ ระดบัการศกึษาและอาชีพ (Income Education and Occupation) เป็น
ตวัแปรท่ีส าคญัในการก าหนดสว่นของตลาด มีแนวโน้มความสมัพนัธ์ใกล้ชิดกนัในเชิงเหตแุละผล 
สว่นใหญ่เป็นกลุม่ท่ีมีระดบัการศกึษาสงูบุคคลท่ีมีการศกึษาตอ่โอกาสท่ีจะหางานระดบัสงูยาก  

จึงท าให้มีรายได้ ต่อในขณะเดียวกนัการเลือกซือ้สินค้าท่ีแท้จริงอาจเป็นเกณฑ์ รูปแบบ
การด ารงชีวิต คา่นิยม อาชีพ ระดบัการศกึษา ฯลฯ นกัการตลาดจะโยงเกณฑ์รายได้รวมกบัตวัแปร
ทางด้านประชากรศาสตร์ด้านอ่ืน ๆ เพื่อให้การกาหนดตลาดเป้าหมายได้ชัดเจนยิ่งขึน้ เช่น กลุ่ม
รายได้อาจจะเก่ียวข้องกบัเกณฑ์อาย ุและอาชีพร่วมกนั  
 
ตาราง 1 การแบง่สว่นตลาดตามปัจจยัสว่นบุคคล Kotler  (2003)  
 

ตัวแปรปัจจัยส่วนบุคคล ตัวอย่างการแบ่งส่วนตลาด 
1. อาย ุ(Age)  
2. เพศ (Gender)  
3. ขนาดครอบครัว (Family Size)  
4. วฏัจกัรชีวิตครอบครัว  
(Family Life Cycle)  
 
 

ต ่ากวา่ 6, 6-11, 12-19, 20-34, 50-64 และ 65 ขึน้ไป  
หญิงและชาย  
1-2, 3-4 และ 5 ขึน้ไป  
โสดและยงัหนุม่  
แตง่งานแล้วและยงัไม่มีบุตร  
แตง่งานแล้วมีบุตรยงัเลก็อยู ่(เป็นบุตรอายตุ ่ากวา่ 6 ขวบ)  
แตง่งานแล้วมีบุตรโตแล้ว (อาย ุ6 ขวบขึน้ไป)  
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ตาราง 1(ตอ่) 
 

ตัวแปรปัจจัยส่วนบุคคล ตัวอย่างการแบ่งส่วนตลาด 
 
 
 
 
 
5. อาชีพ (Occupation)  
 
 
6. การศกึษา (Education)  
7. ศาสนา (Religion)  
8. ผิว (Race)  
9. เชือ้ชาติ (Nationality)  
10. รายได้ (Income) 

ยงัศกึษาเลา่เรียนอยูก่บัพอ่แม่ 
แตง่งานมานานแล้วคอ่นข้างมีอายุ 
มีบุตรโตแล้วแตย่งัไม่แตง่งาน  
พอ่แม่อายมุาก  
อยูค่นเดียว และอ่ืน ๆ  
มีความรู้ความช านาญในวิชาชีพ ผู้จดัการ เจ้าของกิจการ 
เสมียน พนกังาน ช่างฝีมือ ชาวนา วา่งงาน นกัศกึษา 
แม่บ้าน  
ประถมศกึษา มธัยมศกึษา ปริญญาตรี ปริญญาโทขึน้ไป  
พทุธ คาทอลคิ โปรแตสแตนท์ อิสลาม  
ขาว ด า เหลอืง  
อเมริกนั องักฤษ ฝร่ังเศส เยอรมนั ไทย จีน ญ่ีปุ่ น  
สงู กลาง ต ่า 

 
อดลุย์  จาตรุงคกลุ (2547) กลา่ววา่ ลกัษณะทางปัจจยัสว่นบุคคล รวมถึงอาย ุเพศ วงจร

ชีวิตของครอบครัว การศกึษา รายได้ เป็นต้น ลกัษณะดงักลา่วมีความส าคญัเพราะมนัเก่ียวพนักับ
ความต้องการในตวัสนิค้าทัง้หลายการเปลีย่นแปลงทางประชากรศาสตร์ชีใ้ห้เห็นถึงการเกิดขึน้ของ
สถานะการณ์ตลาดใหม่ และตลาดอ่ืนก็จะหมดไป หรือลดความส าคญัลง ลกัษณะทางปัจจยัสว่น
บุคคล ท่ีส าคญัมีดงันี ้ 

1. อาย ุนกัการตลาดต้องค านงึถึงความส าคญัของการเปลีย่นแปลงของประชากรใน
เร่ืองของอายดุ้วย  

2. เพศ จ านวนสตรี (สมรสหรือโสด) ท่ีท างานนอกบ้านเพิ่มมากขึน้เร่ือย ๆ นกัการ
ตลาดต้องค านงึวา่ปัจจุบนัสตรีเป็นผู้ซือ้รายใหญ่ ซึง่ท่ีแล้วมาผู้ขายเป็นผู้ตดัสนิใจซือ้ นอกจากนัน้
บทบาทของสตรีและบุรุษบางสว่นท่ีซ า้กนั 
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3. วงจรชีวิตครอบครัว ขัน้ตอนแตล่ะขัน้ของวงจรชีวิตของครอบครัวเป็นตวัก าหนดท่ี
ส าคญัของพฤติกรรม ขัน้ตอนของวงจรชีวิตของครอบครัวแบง่ออกเป็น 9 ขัน้ตอน ซึง่แตล่ะขัน้ตอน
จะมีพฤติกรรมการซือ้ท่ีแตกตา่งกนั 

4. การศกึษาและรายได้ นกัการตลาดต้องสนใจในแนวโน้มของรายได้สว่นบุคคล
เน่ืองจากรายได้จะมีผลตอ่อ านาจการซือ้ สว่นผู้ ท่ีมีการศกึษาสงูมีแนวโน้มบริโภคผลิตภณัฑ์ท่ีมี
คณุภาพดีมากกวา่ผู้ ท่ีมีการศกึษาต ่าเน่ืองจากผู้ ม่ีมีการศกึษาสงูจะมีอาชีพท่ีสามารถสร้างรายได้
สงูกวา่ผู้ ท่ีมีการศกึษาต ่า 

จึงสรุปได้วา่ปัจจยัสว่ยบุคคลเป็นปัจจยัท่ีนิยมน ามาใช้ศกึษากนัมากท่ีสดุในการแบง่สว่น
การตลาดตามกลุม่ผู้บริโภค โดยอาศยัตวัแปรศกึษา ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ การศึกษา อาชีพ 
รายได้ เชือ้ชาติ ศาสนา ขนาดครอบครัว หรือวงจรชีวิตครอบครัวนัน้น ามาวางแผนก าหนดกลยทุธ์
สร้างความต้องการหรือจูงใจ ให้ผู้บริโภคตดัสนิใจซือ้ผลติภณัฑ์หรือบริการเพื่อให้เข้าถึงและตรงกับ
กลุม่เป้าหมายโดยตรงมากท่ีสดุ เพราะจะท าให้นกัการตลาดนัน้สามารถประเมินขนาดของตลาด
เปา้หมายได้ตามสดัสว่นท่ีต้องการได้อยา่งมีประสทิธิภาพ 

 
2. แนวคิดความคาดหวัง 

2.1. ความหมายของด้านความคาดหวัง 
พชัรีวรรคณ ภาสบุตร (2553) บุคคลท่ีมีความคาดหวงัในการท างานและคาดหวงัวา่

จะได้รับการตอบสนองตามความคาดหวงัจะเป็นแรงจูงใจให้บุคคลก าหนดการกระท าท่ีเหมาะสม
กบับทบาทของตนเอง และสอดคล้องกบับุคคลอ่ืนโดยคาดคะเนหรือคาดการณ์ 

De Cecco (1967) กลา่ววา่การก าหนดความคาดหวงัของบุคคล ขึน้อยูก่บั
ประสบการณ์เพราะความคาดหวงัเป็นเร่ืองของความรู้สกึนกึคิด และการคาดการณ์ของบุคคลท่ีมี
ตอ่สิง่หนึง่สิง่ใดโดยสิง่นัน้ ๆ อาจจะเป็นรูปธรรมหรือนามธรรมก็ได้และเป็นการประเมินคา่โดยใช้
มาตรฐานของตนเองเป็นเคร่ืองวดั การคาดการณ์หรือคาดหวงัของแตล่ะบุคคลจึงแตกตา่งกนั
ออกไป ทัง้นีข้ึน้อยูก่บัภมิูหลงัประสบการณ์ความเข้าใจและการเห็นคา่ของความส าเร็จ 

มหาวิทยาลยัราชภฏัล าปาง (2555) ความคาดหวงัของลกูค้าหรือผู้ใช้ เป็นตวัก าหนด
ฟังก์ชนัการท างาน รูปลกัษณ์ ความสามารถ และรายละเอียดอ่ืน ๆ ของระบบหรือซอฟต์แวร์ ใน
วงการของการผลติซอฟต์แวร์จะจ าแนกความต้องการออกเป็น 2 ระดบัดงันี ้

1. ความคาดหวงัของผู้ ใช้งาน เป็นความต้องการของลกูค้าหรือผู้ ท่ีเก่ียวข้องกับ
ระบบโดยแสดงออกมาในรูปแบบของภาษาธรรมชาติท่ีแสดงถึงความคาดหวงัในการบริการหรือ
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การท างานท่ีจะได้รับจากระบบและเงื่อนไขท่ีระบบต้องท าตามเพื่อตอบสนองความต้องการและ
นบัวา่เป็นความคาดหวงัในระดบัสงูสดุ 

2. ความคาดหวงัด้านระบบเป็นการก าหนดความคาดหวงัของการท างานฟังก์ชัน
และบริการต่าง ๆ ของระบบในระดบัรายละเอียดเรียกว่า ข้อก าหนดของระบบและบุคคลท่ีระบุ
ความคาดหวงัในระดบันีจ้ะเป็นบุคคลท่ีใช้ระบบโดยตรงและเป็นบุคคลท่ีต้องทราบการท างานของ
ระบบ 

นิธิพร  รอดรัตษะ (2555) ความคาดหวงัถือเป็นวตัถดิุบส าคญัในการผลิตซอฟต์แวร์ 
เพื่อสร้างข้อก าหนดความต้องการของลกูค้า เพื่อให้ซอฟต์แวร์ท่ีถกูพฒันาขึน้ตรงกบัความคาดหวงั
ท่ีแท้จริงจ าแนกความคาดหวงัด้านซอฟต์แวร์ได้ 2 ระดบั คือ 

1. ความคาดหวงัท่ีเป็นฟังก์ชนัการท างาน (Functional Requirement) 
ความคาดหวงัท่ีเป็นฟังก์ชันการท างานเป็นกิจกรรมท่ีระบบต้องปฏิบัติงานเป็น

ขัน้ตอนการท างานท่ีประกอบไปด้วยกิจกรรมตา่ง ๆ เก่ียวข้องกบัผู้ปฏิบติังานโดยแตล่ะกิจกรรมจะ
ก่อให้เกิดผลการด าเนินงานออกมา และโดยปกติความคาดหวงัท่ีเป็นฟังก์ชันการท างานมักเขียน
อยู่ในรูปแบบของกริยาสรุปคือเก่ียวข้องกับขัน้ตอนการท างานท่ีประกอบไปด้วยกิจกรรมต่าง ๆ ท่ี
เก่ียวข้องกบัผู้ปฏิบติังาน  

2. ความคาดหวงัท่ีไม่ได้เป็นฟังก์ชนั (Non- Functional Requirement) 
ความต้องการท่ีไม่ได้เป็นฟังก์ชันเป็นความต้องการท่ีเก่ียวข้องกับการก าหนด

คณุภาพในการท างานของซอฟต์แวร์ โดยเป็นการปฏิบติัการเพื่อให้บรรลจุุดประสงค์ในทุก ๆ ด้าน
ท่ีเก่ียวข้องกบัสภาพแวดล้อม ฮาร์ดแวร์ และซอฟต์แวร์ขององค์กร สรุปคือเก่ียวข้องกบัการก าหนด
คุณภาพการท างานของซอฟต์แวร์ เช่น ระบบสามารถรองรับการใช้งานบนเครือข่ายสูงสุดก่ี 
ยสูเซอร์เวลาตอบสนองการใช้งาน เป็นต้น 

จากความหมายของความคาดหวงัขัน้ต้นผู้วิจยัสรุปได้วา่ ความคาดหวงั หมายถึง 
การก าหนดเปา้ของความส าเร็จท่ีเราต้องการจะได้รับในการคาดการณ์ตอ่สิง่ตา่ง ๆ ท่ีอาจจะ
เกิดขึน้ในการปฏิบติังานได้อยา่งมีประสทิธิภาพ เช่น ความคาดหวงัในการใช้งานวา่โปรแกรมท่ี
พฒันาขึน้มาใหม่จะใช้งา่ยได้ดีและงา่ยกวา่โปรแกรมใหม่ 

2.2 ทฤษฎีความคาดหวัง 
ทฤษฎคีวามคาดหวงัถกูน าเสนอโดย Vroom V. H. (1964) ได้เสนอรูปแบบของความ

คาดหวงัในการท างานซึง่ได้รับความนิยมอยา่งมากในการอธิบายกระบวนการจูงใจของมนษุย์ใน
การท างานโดย Vroom มีความเห็นวา่การท่ีจะจงูใจให้พนกังานท างานเพิ่มขึน้นัน้จะต้องเข้าใจ
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กระบวนการทางความคิดและความคาดหวงัของบุคคลก่อน โดยปกติเม่ือคนจะท างานเพิ่มขึน้จาก
ระดบัปกติเขาจะคิดวา่เขาจะได้อะไรจากการกระท านัน้หรือการคาดคิดวา่อะไรจะเกิดขึน้เม่ือเขาได้
แสดงพฤติกรรมบางอยา่งในกรณีของการท างานพนกังานจะเพิ่มความพยายามมากขึน้เม่ือเขาคิด
วา่การกระท านัน้น าไปสูผ่ลลพัธ์บางประการท่ีเขามีความพงึพอใจ เช่น เม่ือท างานหนกัขึน้ผลการ
ปฏิบติังานของเขาอยูใ่นเกณฑ์ท่ีดีขึน้ท าให้เขาได้รับการพิจารณาเลือ่นขัน้เลือ่นต าแหนง่และได้
คา่จ้างเพิ่มขึน้ คา่จ้างกบัต าแหนง่เป็นผลของการท างานหนกัและเป็นรางวลัท่ีพนกังานมีความ
ต้องการเน่ืองจากท าให้พนกังานรูสกึวา่ได้รับการยกยอ่งจากผู้ อ่ืนมากขึน้แตถ้่าพนกังานคิดวา่
แม้วา่เขาจะท างานหนกัขึน้เทา่ไรหวัหน้าของเขาก็ไม่เคยสนใจดแูลยกยอ่งจึงเป็นไปไม่ได้ท่ี
พนกังานจะได้รับการพิจารณาเลือ่นขัน้เลือ่นต าแหนง่พนกังานก็ไม่เห็นความจ าเป็นของการท างาน
ท่ีเพิ่มขึน้ความรุนแรงของพฤติกรรมที่จะท างานขึน้อยูก่บัการกระท าตามความคาดหวงันัน้รวมถงึ
ความดงึดดูใจพนกังานของผลลพัธ์ท่ีจะได้รับซึง่จะมีเร่ืองของการดงึดดูใจ การเช่ือมโยงรางวลักบั
ผลงาน และการเช่ือมโยงระหวา่งผลงานกบัความพยายามโดยทฤษฎีนีจ้ะเน้นเร่ืองของการจ่าย
และ การให้รางวลัตอบแทนเน้นในเร่ืองพฤติกรรมท่ีคาดหวงัเอาไว้ตอ่เร่ืองผลงาน ผลรางวลัและ
ผลลพัธ์ของความพงึพอใจตอ่เปา้หมายจะเป็นตวัก าหนดระดบัของความพยายามของพนกังาน 
Vroom ได้เสนอรูปแบบของความคาดหวงัในการท างานเรียกวา่ VIE Theory ซึง่ได้รับความนิยม
อยา่งมากในการอธิบายกระบวนการจูงใจของมนษุย์ในการท างาน 

V = Valance หมายถึงระดบัความรุนแรงของความต้องการของบุคคลในเปา้หมาย
รางวลัคือคณุคา่หรือความส าคญัของรางวลัท่ีบคุคลให้กบัรางวลันัน้ 

I = Instrumentality หมายถึงความเป็นเคร่ืองมือของผลลพัธ์ (Outcomes) หรือ
รางวลัระดบัท่ี 1 ท่ีจะน าไปสูผ่ลลพัธ์ท่ี 2 หรือรางวลัอีกอยา่งหนึง่ คือเป็นความคาดหวงัใน
ความสมัพนัธ์ของผลลพัธ์ท่ีได้ (เช่ือมโยงรางวลักบัผลงาน) 

E = Expectancy หมายถึง ความเป็นไปได้ของผลลพัธ์หรือของรางวลัท่ีเป็น
ผลตอบแทนตามท่ีต้องการซึง่จะต้องงเช่ือมโยงระหวา่งผลงานท่ีกระท ากบัความพยายามท่ีท า
กระท า 

ตามหลกัทฤษฎีความคาดหวงัจะมีข้อโต้แย้งวา่ผู้บริหารจะต้องพยายามเข้าไปมีสว่น
ร่วมกบัพนกังานและเข้าไปรับรู้ในสถานการณ์และสภาพแวดล้อมของการท างานเพื่อท าให้
พนกังานเกิดความคาดหวงัในการท างานและผลลพัธ์สงูสดุจะสนบัสนนุวตัถปุระสงค์ขององค์กร
แสดงออกมาโดย 
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2.2.1 ความคาดหวงัโดยสร้างแรงดงึดูดผู้บริหารจะต้องท าการคดัเลอืกพนกังานท่ีมี
ความสามารถ ให้ได้รับการอบรม ให้การสนบัสนนุพนกังานด้วยทรัพยากรที่จ าเป็น และระบุ
เปา้หมายของการท างานท่ีชดัเจน 

2.2.2 ให้เกิดความเช่ือมโยงระหวา่งรางวลักบัผลงาน โดยผู้บริหารควรก าหนด
ความสมัพนัธ์ระหวา่งผลลพัธ์การปฏิบติังานกบัรางวลัท่ีจะได้รับให้ชดัเจนและเน้นย า้ในเร่ือง
ความสมัพนัธ์เหลา่นีโ้ดยการประกาศการให้รางวลัเม่ือพนกังานสามารถบรรลผุลส าเร็จในการ
ปฏิบติังานท่ีตนเองรับผิดชอบ 

2.2.3 สร้างความเช่ือมโยงระหวา่งผลงานกบัความพยายามซึง่เป็นคณุคา่จาก
ผลลพัธ์ท่ีพนงังานจะได้รับผู้บริหารควรทราบถึงความต้องการของพนกังานแตล่ะบุคคล และ
พยายามปรับวิธีการให้รางวลัเพื่อให้สอดคล้องกบัความต้องการของพนกังานเพื่อท่ีพนกังานจะได้
รู้สกึถึงคณุคา่ของผลลพัธ์ท่ีพนกังานได้รับจากความพยายามของพนกังาน ดงัแสดงใน
ภาพประกอบท่ี 2 

 
 
 
 
 
ก = Effort performance linkage  
ข = Performance reward linkage 
ค = Attractiveness 
 

ภาพประกอบ 2 ทฤษฎคีวามคาดหวงัถกูน าเสนอโดย Vroom V. H. (1964) 
 

มีการแบง่รางวลัออกเป็น 2 ประเภท คือ 
1. ธ ารงรักษาการให้รางวลัท่ีมีศกัยภาพท่ีจะช่วยให้เกิดการเสริมแรงเชิงบวก 
2. คิดเสมอวา่บุคคลจะมีความแตกตา่งกนั จึงต้องให้รางวลัท่ีมีคณุคา่เชิงบวกส าหรับ

แตล่ะบุคคล 
3. ให้แตล่ะบุคคลรู้อยา่งชดัเจนถึงสิง่ท่ีเขาจะต้องปฏิบติัเพื่อให้ได้รับรางวลัท่ีต้องการ 

ก าหนดเปา้หมายให้ชดัเจนและให้ข้อมลูปอ้นกลบัในการปฏิบติังาน 
4. การจดัสรรรางวลัให้อยา่งทนัทีทนัใดเม่ือเกิดพฤติกรรมที่พงึพอใจ 

ความพยายาม
ส่วนบุคคล 

ประสิทธิภาพ
ของแต่ละ
บุคคล 

รางวัลองค์กร เป้าหมายเฉพาะ 

ก ข ค 
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5. จดัสรรรางวลัให้ตามตารางที่ก าหนดเพื่อให้เกิดการเสริมแรงเชิงบวก 
 

2.3 ลักษณะส าคัญด้านความคาดหวัง 
2.3.1 แนวคิดความคาดหวงัในประสทิธิภาพ 
สงิหะ ฉวีสขุ และ สนุนัทา วงศ์จตรุภทัร (2555) กลา่วไว้วา่ ปัจจยัท่ีมีความเก่ียวข้อง

หรือมีความหมายคล้ายคลงึกบัความคาดหวงัในประสทิธิภาพ ประกอบด้วย 5 ตวัชีว้ดั คือ  
2.3.1.1 ความคาดหวังถึงประโยชน์ท่ี ได้รับจากเทคโนโลยีสารสนเทศผลผลิต

ประสทิธิภาพ ประสทิธิผล และ ประโยชน์  
2.3.1.2 ความสามารถของระบบ สารสนเทศท่ีแต่ละบุคคลเช่ือว่า การใช้งาน

ระบบสารสนเทศจะเพิ่มประสิทธิภาพการท างานได้น ามาใช้วดัระดบัผลกระทบต่อประสิทธิภาพ
ของงาน การลดระยะเวลาการท างาน การเพิ่มคณุภาพ ของผลลพัธ์ การเพิ่มประสิทธิผล การเพิ่ม
ปริมาณ และสามารถน ามาช่วยในงานได้ 

2.3.1.3 แรงจูงใจภายนอก ใช้วัดระดับผลผลิตประสิทธิภาพประสิทธิผลและ
ประโยชน์ เช่นเดียวกับความคาดหวงัถึงประโยชน์ท่ีได้รับจากเทคโนโลยีสารสนเทศ นอกจากนีย้งั
รวมถึงการวดัระดบัผลส าเร็จ และความงา่ยกวา่ 

2.3.1.4 ความคาดหวงัในผลลพัธ์ของการท างานถกูน ามาใช้วดัระดบัประสิทธิผล 
การใช้เวลาท่ีน้อยลงการเพิ่มคุณภาพของงานการคาดหวังท่ีจะให้ผู้ อ่ืนเห็นความสามารถของ
ตนเองและโอกาสท่ีจะได้เลือ่นต าแหนง่ 

2.3.1.5 นวตักรรมนัน้มีข้อได้เปรียบหรือมีข้อดีกว่าใช้วดัระดับความส าเร็จของ
งานคณุภาพของงานประสทิธิผลผลผลติการใช้งานท่ีงา่ยกวา่และประโยชน์ 

 
3. แนวคิดการรับรู้ 

3.1 ความหมายของด้านการรับรู้ 
เติมศกัด์ิ คทวณิช (2546) ได้กวา่วได้วา่ การแปลความหมายจากการสมัผสัโดยเร่ิม

ตัง้แตก่ารมีสิง่เร้ามากระทบกบัอวยัวะรับสมัผสัทัง้ 5 และสง่กระแสประสาทไปยงัสมอง เพื่อการ
แปลความ 

Bernstein (1999) ได้กลา่วไว้วา่ ขบวนการท่ีเกิดขึน้ภายหลงัจากท่ีสิง่เร้ากระตุ้นการ
รู้สกึและถกูตีความเป็นสิง่ท่ีมีความหมายโดยใช้ความรู้ ประสบการณ์และความเข้าใจของบุคคล 
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3.2 ลักษณะส าคัญของการรับรู้ 
กระบวนการของการรับรู้ (Process) เป็นกระบวนการท่ีคาบเก่ียวกนัระหวา่ง 

แสดงดงัภาพประกอบท่ี 3  
 

 
 
 

 
ภาพประกอบ 3 กระบวนการของการรับรู้ 

 
3.2.1 กระบวนการของการรับรู้ เกิดขึน้เป็นล าดบัดงันี ้
สิง่กระตุ้นท่ีจะท าให้เกิดการรับรู้ไม่วา่จะเป็น คน สตัว์ สิง่ของ หรือสถานการณ์ท่ีเข้า

มาท าให้เร้าอินทรีย์ การสมัผสั (Sensation) และเม่ือเกิดการสมัผสับุคคล จะเกิดมีอาการแปล การ
สมัผสัและมีเจตนา (Conation) ท่ีจะแปลสมัผสันัน้จะเกิดขึน้ในสมอง ท าให้มีพฤติกรรมตา่ง ๆ อาทิ
เช่น การท่ีเราได้ยินเสยีงดงั ปัง ๆ สมองจะแปลเสยีงดงัปัง ปัง โดยสมองจะท าการเปรียบเทียบกบั
เสยีง ท่ีเราเคยได้ยินวา่เป็น เสยีงของอะไร เสยีงของทอ่ไอเสยีรถ เสยีงตบโต๊ะ เสยีงระเบิด เสยีงพล ุ
เสยีงปืนเสยีง เคร่ืองยนต์ระเบิด เสยีงประทดั หรือเสยีงอ่ืน ๆ ในขณะท าการเปรียบเทียบ จิตจะต้อง
มีเจตนาปนอยูเ่พื่อท่ีจะท าให้เกิดแปลความหมายท่ีถกูต้อง และตอ่ไปเราก็จะรู้วา่ เสยีงท่ีเราได้ยิน
นัน่คือ เสยีงอะไร อาจจะเป็นเสยีงปืนถ้าบุคคลเคยมีประสบการณ์ในเสยีงปืนมาก่อน และอาจแปล
ได้อีกวา่ ปืนท่ีดงัเป็นปืนชนิดใด รุ่นใด ถ้าเขาเป็นต ารวจ หรืออาชีพท่ีจะต้องมีความรู้ด้านปืนจาก
ตวัอยา่งเราอาจสรุปกระบวนการรับรู้ต้องมีองค์ประกอบดงัตอ่ไปนี ้

3.2.1.1 สิ่งเร้า (Stimulus) ท่ีจะท าให้เกิด การรรับรู้ เช่น เหตุการณ์ สถานการณ์
สิง่แวดล้อมรอบกายทัง้ท่ีเป็น คน สตัว์ และสิง่ของ 

3.2.1.2 ประสาทสมัผสั (Sense Organs) ท่ีท าให้เกิดความรู้สกึสมัผสัทัง้ 5 เช่น 
ตา ห ูจมกู ลิน้ และผิวหนงั 

3.2.1.3 ประสบการณ์ หรือความรู้ท่ีได้จากการศกึษา และสิง่ท่ีพบเจอ 
3.2.1.4 การแปลความหมายของมนุษย์เกิดจากสิง่ท่ีเคยเราเคยได้สมัผสัหรือสิง่ท่ี

เราเคยพบเห็นมาแล้วมักจะอยู่ในความทรงจ าของสมอง เม่ือเราได้รับสิ่งเร้า สมองของเราก็จะท า
หน้าท่ีทบทวนสิ่งต่าง ๆ รวมถึงความรู้ท่ีมีอยู่เดิมว่าการรับรู้นัน้คืออะไรเกิดจากอะไรเม่ือเราถูก

การรู้สกึ

(Sensing) 

ความจ า 

(Memory) 

การเรียนรู้  

(Learning) 

การตดัสนิใจ  

(Decision Making) 
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กระตุ้นความรู้สกึจากการท่ีเราสมัผัส (Sensation) โดยอาศยัอวัยวะสมัผัสทัง้ 5 ท าหน้าท่ีสมัผัส
หรือรู้สกึได้อยา่งถกูต้อง กระบวนการรับรู้ ก็จะสมบูรณ์ 

3.2.2 หลกัการของรับรู้ของบุคคล 
Psychologist (2018) ได้สร้างทฤษฎกีารรับรู้ท่ีมาจากการมองเห็น (Visual 

Perception) และหลกัการจดัระเบียบการรับรู้ของบุคคล โดยนกัจิตวิทยากลุม่นีไ้ด้อธิบายวา่บุคคล
จะเลอืก (Selection) รับรู้เฉพาะสิง่ท่ีตนสนใจ (Attention) และแปลความหมายของสิง่เร้านัน้
ร่วมกบัประสบการณ์ท่ีบุคคลได้ผา่นการรับรู้มาก่อนหน้า และบุคคลจะมีหลกัในการรับรู้ดงัตอ่ไปนี ้
การจดัระเบียบการรับรู้ (Perception Organization) การรับรู้โดยการจดัหมวดหมู่ (Group) ของสิง่
เร้า การรับรู้สิง่เร้าจากความลกึและระยะทาง (Depth and Distance Perception) การรับรู้
เก่ียวกบัการเคลือ่นท่ีของวตัถ ุ(Movement Perception) และความคงท่ีของการรับรู้ (Perceptual 
Constancies) ซึง่เป็นทฤษฎท่ีีท าให้บุคคลเข้าใจในสิง่เร้าท่ีรับรู้นัน้ 

การจดัระเบียบการรับรู้ โดยจ าแนกการรับรู้จากสิง่ท่ีบุคคลให้ความสนใจ แบง่เป็น
ภาพและพืน้ โดยภาพหมายถึง สิง่ท่ีบุคคลให้ความสนใจ สว่นพืน้ หมายถึง สิง่ท่ีบุคคลไม่ได้ให้
ความสนใจ เช่น การอา่นหนงัสอื ตวัอกัษรจะเป็นภาพ และกระดาษจะเป็นพืน้ การท่ีบุคคลให้
ความสนใจไปท่ีภาพจะท าให้สามมารถรับรู้และอ่านหนงัสอืนัน้ได้เข้าใจ แตห่ากบุคคลเปลีย่นจุด
สนใจมาให้ความส าคญักบักระดาษ ลกัษณะการรับรู้ก็จะเปลีย่นไป โดยตวัอกัษรจะเปลีย่นมาเป็น
พืน้และกระดาษจะเปลีย่นมาเป็นภาพแทน ดงันัน้ ในด้านการออกแบบสือ่ให้สามารถดงึความ
สนใจของบุคคลได้นัน้ จะท าให้สามารถรับรู้ในสิ่งเร้านัน้ได้ดี โดยสว่นใหญ่หลกัการนีจ้ะน าไปใช้ใน
การออกแบบสือ่โฆษณาทางโทรทศัน์ รวมถึงสือ่โฆษณาบนระบบพาณิชย์อิเลก็ทรอนิกส์เพื่อดงึ
ความสนใจของผู้ซือ้สนิค้าการรับรู้โดยการจดัหมวดหมู่ (Group) ของสิง่เร้าตามหลกัในการจดั
หมวดหมู่ได้มีแบง่ไว้ 5 หลกัการดงันี ้

3.2.2.1 การรับรู้ตามหลักแห่งความใกล้ชิด (Principle of Proximity) เป็นการ
รับรู้จากการจดักลุม่สิง่เร้าท่ีอยูใ่กล้ชิดกนัจดัให้เป็นพวกเดียวกนั 

3.2.2.2 การรับรู้ตามหลกัแห่งความคล้ายคลงึ (Principle of Similarity) เป็นการ
จัดกลุม่ของสิ่งเร้าท่ีมีลกัษณะคล้ายคลึงกัน ทัง้ในด้านรูปร่าง หรือสีของสิ่งเร้านัน้ หลกัการนีส้่วน
ใหญ่ได้พบเจอในชีวิตประจ าวัน เช่น การท่ีทีมนักกีฬาใส่เสือ้และกางเกงแบบเดียวกันและสี
เดียวกันลงสนามแข่งเพื่อให้ผู้ ชมสามารถรับรู้ได้ว่าผู้ แข่งอยู่ในทีมใดจากหลักการนีห้ากนัก
ออกแบบหน้าจออินเตอร์เฟส สร้างปุ่ มการใช้งานท่ีมีรูปแบบคล้ายคลงึกนัจะท าให้ผู้ใช้งานเข้าใจวา่
เป็นปุ่ มท่ีมีการท างานคล้ายคลงึกนั 



  17 

3.2.2.3 การรับรู้ตามหลกัแห่งความต่อเน่ือง (Principle of Continuity) เป็นการ
จดักลุม่สิง่เร้าตามความตอ่เน่ืองของวตัถท่ีุมีลกัษณะเดียวกนัมีความตอ่เน่ืองไปในทิศทางเดียวกนั 

3.2.2.4 การรับรู้ตามหลักแห่งความง่าย (Principle of Simplicity) เป็นการจัด
กลุม่ของสิ่งเร้าตามรูปแบบท่ีสามารถเข้าใจได้งา่ยมากกว่าท่ีจะรับรู้รูปแบบท่ีซบัซ้อน ดงันัน้ในแง่
ของการออกแบบท่ีต้องการให้บุคคลรับรู้ควรออกแบบในลกัษณะท่ีบุคคลสามารถรับรู้ได้ง่าย เช่น
การออกแบบโลโก้ หรือตราสนิค้า เป็นต้น 

3.2.2.5 การรับรู้ตามหลกัการประสานกัน (Principle of Closure) เป็นการับรู้สิ่ง
เร้าโดยภาพรวม ถึงแม้ว่าว่าสิ่งเร้านัน้จะขาดความสมบูรณ์  โดยหลักการนีจ้ะต้องอาศัย
ประสบการณ์เดิมของบุคคลในการรับรู้ลกัษณะของสิง่เร้านัน้มาประกอบการตีความสิง่เร้า เป็นต้น 
 
4. แนวคิดการใช้ระบบซอฟต์แวร์ 

4.1 ความหมายของการใช้ระบบซอฟต์แวร์ 
สงิหะ ฉวีสขุ และ สนุนัทา วงศ์จตรุภทัร (2555) กลา่วไว้วา่ ด้านการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ (Information Technology Acceptance Research) เป็นการศกึษาในเชิงพฤติกรรม
มนษุย์เพื่ออธิบายวิธีการและเหตผุลของแตล่ะบุคคลในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศใหม่ 

4.1.1 เพื่อพัฒนาทฤษฎีท่ีใช้พยากรณ์พฤติกรรมบุคคลหรือองค์การในการใช้
ระบบสารสนเทศ  

4.1.2 เพื่อน าไปสูก่ารให้ค าอธิบายและการพยากรณ์การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  
4.1.3 และการสร้างความเข้าใจในอิทธิพลของปัจจัยต่าง ๆ ท่ีเป็น ตัวช่วยและ

ตวัเร่งให้เกิดการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของแต่ละบุคคลหรือแตล่ะองค์การ  
4.1.4 การแสดงให้เห็นถึงเหตผุลของการลงทนุด้านไอทีในอนาคต  
4.1.5 แนวทางการวิจยัดงักลา่วเป็นการศึกษาโดยมีทฤษฎีต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้องกับ

การเผยแพร่และการยอมรับนวัตกรรมเป็นพืน้ฐาน และในแต่ละทฤษฎีจะมีองค์ประกอบหลัก
ส าคัญท่ีแสดงให้เห็นถึงปัจจัยหรือตัวก าหนดท่ีแตกต่างกันว่าจะส่งผลหรือมีความสมัพันธ์กัน
อย่างไรในการสง่เสริมให้เกิดการยอมรับและการใช้จนกระทัง่ท าให้นวตักรรมนัน้เป็นเทคโนโลยี
และหรือ เทคโนโลยีสารสนเทศในท่ีสดุ ทัง้นีใ้นกลุม่ทฤษฎีการยอมรับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
จะมีทฤษฎีท่ีมุ่งเน้นการศึกษาเพื่อสร้างความเข้าใจในบทบาทของความตัง้ใจท่ีท าหน้าท่ีเป็นตัว
พยากรณ์พฤติกรรม (Predictor of Behavior) เช่น พฤติกรรมการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศ และ
หรือการใช้ (Usage) ซึ่งเป็นตัวแปรท่ีมีความส าคัญต่อการสร้างองค์ความรู้ใหม่ให้เกิดขึ น้ใน
งานวิจยัด้านการยอมรับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  
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4.2 ลักษณะส าคัญของมนุษย์ที่มีต่อระบบซอฟต์แวร์ 

สือ่ (Media) เป็นตวักลางในการเช่ือมความหมายระหวา่งมนษุย์กบัสิง่ท่ีรับรู้หรือ สิง่
เร้านัน้ โดยมนษุย์ตอบสนองตอ่สิง่เร้าตามทศันคติท่ีมีตามประสบการณ์ท่ีได้รับก่อนหน้าหรือตาม
คณุลกัษณะของสิง่เร้าฝ่านกระบวนการรับรู้ท่ีได้อธิบายไว้ในหวัข้อก่อนหน้านี ้ส าหรับสือ่
อิเลก็ทรอนิกส์ (Electronic Media) เป็นตวักลางในการเช่ือมความหมายระหวา่งมนษุย์กบัสิง่ท่ี
รับรู้บนระบบสารสนเทศ 

รัชชนก  สวนสดีา (2547) ได้กลา่วไว้วา่ ลกัษณะทศันคติของบุคคลท่ีมีตอ่การจดัวาง
รูปแบบการน าเสนอท่ี เหมาะสม จะท าให้บุคคลมีการจดัระบบการรับรู้อยา่งเป็นหมวดหมู่ ช่วยให้
บุคคลเข้าใจถึงเนือ้หาท่ีน าเสนอได้ดี  พร้อมทัง้สามารถดงึความสนใจของบุคคล เน่ืองจากการจดั
ต าแหนง่รวมถึงการจดัวางข้อความหรือรูปภาพท่ีดี โดยต าแหนง่ท่ีดีท่ีสดุในการวางข้อความหรือ
รูปภาพ คือ การจดัวางไว้ท่ีสว่นบนมมุซ้ายมือของผู้ รับสือ่ เพราะจะเป็นมมุท่ีบุคคลกวาดสายตาไป
ดกู่อนต าแหนง่อ่ืน แสดงภาพประกอบท่ี 4 

 
 
   
 
 
 
 

ภาพประกอบ 4 แสดงต าแหนง่ท่ีดีท่ีสดุส าหรับการจดัวางสือ่ 
 
จุดเร่ิมต้นท่ีบุคคลกวาดสายตาเม่ือมองภาพหรือข้อความบนสือ่และส าหรับการ

ออกแบบในงานท่ีเก่ียวกบัอินเตอร์เฟสบนระบบพาณิชย์อิเลก็ทรอนิกส์นัน้ต าแหนง่มมุบนด้าน
ซ้ายมือ สว่นใหญ่จะใช้วางต าแหนง่โลโก้ (Logo) ของระบบพาณณิชย์อิเลก็ทรอนิกส์นัน้จากศกึษา
ของ Wongrawee and Cholyeun (2005) พบวา่การจดัวางรูปแบบการน าเสนอนอกจากจะชว่ย
เสริมสร้างความเข้าใจในสือ่ ยงัสง่ผลให้เกิดความไว้วางในใจในผู้ รับสือ่  

ทศันคติท่ีบุคคลทีตอ่ส ีสเีป็นสิง่ท่ีช่วยเพิ่มความส าคญัให้กบัสือ่ สามารถดงึความ
สนใจของผู้ รับสือ่ สามารถบอกถึงความรู้สกึร้อนหรือเย็น สามารถสร้างความพงึพอใจ นอกจากนี ้

ต าแหนง่รับรู้ 
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คณุลกัษณะของสยีงัมีอิทธิพลในการสร้างความรู้สกึและอารมณ์ของบุคคล สามารถอธิบายโดย
แยกตามกลุม่สไีด้ดงันีคื้อ 

Wongrawee and Cholyeun (2005) กลุม่สท่ีีท าให้รับรู้ถึงความนา่เช่ือถือ 
ประกอบด้วย สดี า สเีหลอืง สนี า้ตาล สทีอง และในงานวิจยัพบวา่สนี า้เงิน เป็นสท่ีีสร้างความรู้สกึ
เช่ือมัน่ในระบบพานิชย์อิเลก็ทรอนิกส์ 

กลุม่สท่ีีแสดงถึงความเป็นผู้หญิง คือ สชีมพ ูสฟีา้ สเีหลอืงอ่อน และสเีขียวอ่อนโดยสี
เหลา่นีไ้ปใช้ในการออกแบบระบบเว็บไซต์ท่ีเก่ียวกบัเสือ้ผ้าหรือผลติภณัฑ์ให้งานของผู้หญิง 

กลุม่สท่ีีแสดงถึงความเป็นผู้ชาย คือ สดี า สเีทา สแีดง และสนี า้เงิน กลุม่สท่ีีแสดงถึง
ความสดช่ืน คือ สเีขียว สเีหลอืง และสนี า้เงิน 

กลุม่สท่ีีแสดงออกถึงความเคลือ่น คือ สนี า้เงิน สแีดง และสเีขียว สว่นใหญ่สเีหลา่นี ้
ใช้ในการออกแบบผลติภณัฑ์ท่ีเน้นเก่ียวกบัสขุภาพ 

ดงันัน้ การเลอืกใช้สใีนการออกแบบมีผลตอ่อารมณ์ ทศันคติ และความนา่เช่ือถือ
ของสือ่อยา่งชดัเจน ในด้านการออกแบบอินเตอร์เฟสของระบบพาณิชย์อิเลก็ทรอนิกส์นัน้ การ
เลอืกใช้สขีองตวัอกัษรและสพีืน้หลงัมีความส าคญั เพราะท าให้ผู้ใช้งานสามารถรับรู้ได้ถึงความ
นา่เช่ือถือและนอกจากนีก้ารเลอืกใช้สใีห้มีความกลมกลนื และสมดลุกันจะท าให้ผู้ รับสือ่นัน้
สามารถรับรู้ได้โดยไม่มีความรู้สกึขดัแย้งในสือ่นัน้ 

ทศันคติท่ีบุคคลมีตอ่ขนาดของสือ่ ภาพหรือตวัอกัษรท่ีมีขนาดใหญ่จะดงึความสนใจ
ของผู้ รับสือ่ รวมถึงการสร้างความต่ืนตวัได้ดีกวา่ภาพหรือตวัอกัษรท่ีมีขนาดเลก็ผลจากการศกึษา
พบวา่ขนาดตวัอกัษรบนเว็บไซต์มีอิทธิตอ่ความเช่ือถือในระบบพาณิชย์อิเลก็ทรอนิกส์ จากข้อมลู
ข้างต้น จะเห็นได้วา่การรับรู้เก่ียวกบัขนาดตวัอกัษรมีผลตอ่การสร้างความเช่ือมัน่ให้กบัผู้ซือ้สนิค้า
ออนไลน์บนระบบพาณิชย์อิเลก็ทรอนิกส์ คณุลกัษณะของเส้นมีอิทธิผลตอ่การรับรู้และทศันคติของ
บุคคล มีดงันีคื้อ  

4.2.1 เส้นแนวนอน (Horizontal Line) เป็นเส้นท าให้บุคคลรับรู้ได้ถึงความรู้สกึน่ิง
สงบ และกว้างขวาง  

4.2.2 เส้นแนวตัง้ (Vertical Line) เป็นเส้นท่ีท าให้บุคคลรับรู้ได้ถึงความสงา่ ความมี
ระเบียบ และแข็งแรง  

4.2.3 เส้นเฉียง (Diagonal Line) เป็นเส้นท่ีท าให้บุคคลรับรู้ถึงความเคลือ่นไหว 
ความไม่แนน่อน  
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4.2.4 เส้นโค้ง (Curve Line) เป็นเส้นท่ีให้ความรู้สกึอ่อนหวาน อ่อนน้อม และเศร้า
โศก 

4.2.5 เส้นซิก (Zigzag Line) เป็นเส้นท่ีท าให้รู้สกึถึงความเคลือ่นไหวที่รุนแรง และไม่
แนน่อน 

4.2.6 เส้นคลืน่ (Wave Line) เป็นเส้นท่ีท าให้รู้สกึถึงความน่ิมนวลหรือการเคลือ่นไหว
แบบช้า  

เทียนชยั  ตัง้พรประเสริฐ (2555) ได้พดูถึงความรู้สกึของบุคคลกบัการรับรู้ภาพ เส้น
ปะ (Broken line) วา่จะท าให้เกิดความต่ืนเต้น ความสบัสน และความแตกแยก สรุปได้วา่ในแต่
คณุลกัษณะของเส้นสือ่ สามารถสือ่ให้รู้สกึได้ถึงความมัน่คง อ่อนน้อม ความรุนแรง และความ
เคลือ่นไหว 

Florian N. Egger (2003) ลกัษณะของเสยีง และระดบัของเสยีง มีอิทธิพลตอ่
อารมณ์และความรู้สกึของบุคคล เสยีงสามารถท าให้บุคคลมีอารมณ์คล้อยตาม หรือท าให้เกิด
บุคคลเกิดอารมณ์และความรู้สกึของบุคคล เสยีงสามารถท าให้บุคคลมีอารมณ์คล้อยตาม หรือท า
ให้เกิดบุคคลเกิดอารมณืหงดุหงิดจากการรับฟังเสยีงนัน้ เสยีงท่ีไม่พงึประสงค์จดัเป็นมลพิษทาง
เสยีงอยา่งหนึง่การออกแบบสือ่อิเลก็ทรอนิกส์ มีการใช้เสยีงมาประยกุต์ควยคูร่ะบบงาน
คอมพิวเตอร์ในลกัษณะของระบบรับข้อความ หรือ ระบบตอบรับอตัโนมติั การน าระบบนีท้ าให้
บุคคลท่ีติดตอ่กบับริษัทมีความรู้สกึในด้านบวกเก่ียวกบัการบริการของบริษัท และให้ความ
ไว้วางใจกบัระบบท่ีใช้สือ่นัน้มากขึน้ 

ผลจากการศกึษาลกัษณะส าคญัของมนษุย์ท่ีมีตอ่ระบบซอฟต์แวร์จะเห็นได้ชดัวา่
คณุลกัษณะของสือ่ทัง้ในด้านการจดัวางรูปแบบการน าเสนอ ส ีขนาดของตวัอกัษร รูปแบบ
ตวัอกัษรท่ีใช้แสดงข้อความลกัษณะของรูปภาพ ลกัษณะของเส้น รวมถึงลกัษณะเสยีง ล้วนมี
อิทธิพลตอ่ทศันคติรวมถึงความไว้วางใจของบุคคล ทัง้ในสือ่ทางด้านการพิมพ์รวมถึงสือ่บนระบบ
พาณิชย์อิเลก็ทรอนิกส์ 

 
5. เอกสารเกี่ยวกับบริษัท เบโทรโกร จ ากัด (มหาชน) 

เครือเบทาโกร เร่ิมก่อตัง้เม่ือปี พ.ศ. 2510 ในช่ือบริษัท เบทาโกร จ ากัด เพื่อด าเนินธุรกิจ
ผลิตและจ าหน่ายอาหารสตัว์โดยมีโรงงานแห่งแรกท่ี อ าเภอพระประแดง จังหวดัสมุทรปราการ  
ธุรกิจของเบทาโกรเติบโตจึงได้เติบโตขึน้อย่างต่อเน่ือง เร่ิมจากการสร้างฐานการผลิตทางด้าน 
ปศสุตัว์แหง่แรกท่ีอ าเภอปากช่อง จังหวดันครราชสีมา และได้ขยายฐานการผลติอยา่งเต็มรูปแบบ
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ไปยงัจงัหวดัลพบุรีเพื่อรองรับขอบขา่ยธุรกิจครบวงจร ตัง้แตก่ารผลติ การเลีย้ง และการพฒันาสาย
พนัธ์ุ ซึ่งครอบคลุมทัง้สกุร ไก่เนือ้ ไก่ไข่ การท าฟาร์มพ่อพันธ์ุ และแม่พันธ์ุ การผลิตและจ าหน่าย
เวชภณัฑ์ส าหรับสตัว์ ตลอดจนการพัฒนาความร่วมมือกับเกษตรกรในโครงการประกันราคาไก่
เนือ้และไก่ไข่ โครงการจ้างเลีย้งสกุรขุน การผลิตและจ าหน่ายสกุรขุน เนือ้สุกร เนือ้ไก่ ไข่ไก่ และ
ผลติภณัฑ์อาหารคณุภาพเพื่อจ าหนา่ยในประเทศและสง่ออก 

ปัจจุบนั นอกจากจะเป็นหนึ่งในผู้น าธุรกิจอุตสาหกรรมการเกษตรและอาหารครบวงจร
ของประเทศไทยแล้ว เครือเบทาโกรยังได้รับความเช่ือถือในมาตรฐานด้านคุณภาพและความ
ปลอดภัย โดยได้รับรางวัลดีเด่นด้านคุณภาพผลิตภัณฑ์และมาตรฐานการผลิตมากมายทัง้
ระดับประเทศและระดับสากล ครอบคลุมตัง้แต่ธุรกิจอาหารสัตว์ ปศุสตัว์ ผลิตภัณฑ์ส าหรับ
สขุภาพสตัว์ ไปจนถึงผลิตภณัฑ์อาหารคณุภาพเพื่อการสง่ออกและจ าหน่ายในประเทศซึง่สามารถ
ตอบสนองความต้องการที่หลากหลายของผู้บริโภคภายใต้แนวคิด "เพื่อคณุภาพชีวิต" 

วิสยัทศัน์ 
เครือเบทาโกรมุ่ งผลิตและพัฒนาอาหารท่ีมีคุณภาพสูง และปลอดภัยจากฐาน

อุตสาหกรรมการเกษตรท่ีทนัสมยัเพื่อสร้างเสริมคณุภาพชีวิตท่ีดีของประชากรโลก 
พนัธกิจ 
1. พฒันาศกัยภาพของพนกังานทกุระดบั 
2. ปรับปรุงกระบวนการท างานทกุขัน้ตอนอยา่งตอ่เน่ืองโดยการบริหารทรัพยากรอย่างมี

ประสทิธิภาพเพื่อสร้างความพงึพอใจให้ลกูค้าและผู้บริโภค 
3. ด าเนินการวิจัยและพฒันาเพื่อให้ได้สนิค้าและบริการท่ีเป็นเลศิ ภายใต้สญัลกัษณ์ของ

เครือเบทาโกร 
4. มีเครือขา่ยการตลาดและการผลติในแหลง่ท่ีส าคญัของโลก 
5. เสริมสร้างประโยชน์ร่วมกันในระยะยาวให้แก่ลกูค้า คูค้่า พนกังาน ผู้ ร่วมทนุ และผู้ ถือ

หุ้น 
ธุรกิจในเครือเบทาโกร มีดงันี ้
5.1 กลุม่อุตสาหกรรมเกษตรการเกษตร แบง่ออกเป็น 

5.1.1 ธุรกิจการเกษตร (Agribusiness) ได้แก่ ปศสุตัว์และอาหารสตัว์ 
5.1.2 ธุรกิจสขุภาพสตัว์ (Animal Health) ได้แก ่อุปกรณ์ฟาร์ม และเวชภณัฑ์ส าหรับ

สตัว์ เช่น อาหารเสริม 
5.2 กลุม่ธุรกิจอาหาร (Food) 
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ด้วยความมุ่งมัน่ทุม่เทเพื่อยกระดบัคณุภาพชีวิตของผู้บริโภค ด้วยผลิตภณัฑ์อาหารท่ี
สะดวกและปลอดภยั พร้อมบริการท่ีเป็นเลศิ เพื่อให้สอดคล้องกบัความต้องการและวิถีชีวิตท่ี
เปลีย่นแปลงไป ธุรกิจอาหารของเครือเบทาโกรจงึครอบคลมุผลติภณัฑ์อาหารหลากหลายรูปแบบ 
ตัง้แตไ่ขไ่ก่สด เนือ้ไก่ เนือ้หม ูอาหารพร้อมปรุง อาหารพร้อมรับประทาน ไปจนถึงเคร่ืองปรุงรส โดย
ปัจจุบนัน าเสนอผลติภณัฑ์ อาหารภายใต้ 2 แบรนด์หลกั ได้แก่ เอสเพียว (S-Pure) และ เบทาโกร 

5.3 กลุม่ธุรกิจเก่ียวกบัสตัว์เลีย้ง 
ด้วยเลง็เห็นศกัยภาพของธุรกิจผลติภณัฑ์ส าหรับสตัว์เลีย้งท่ีมีการเติบโตอยา่ง

ตอ่เน่ือง ตามแนวโน้มความนิยมเลีย้งสตัว์เลีย้งท่ีเพิ่มมากขึน้ โดยเฉพาะสนุขั แมว และปลา
สวยงาม เครือเบทาโกรจึงตอบสนองความต้องการของตลาดด้วยการผลติและจ าหนา่ยอาหารสตัว์
เลีย้งตามประเภทและสายพนัธ์ุ ตลอดจนอาหารเสริมและผลิตภณัฑ์ส าหรับสตัว์เลีย้ง อาทิ วิตามิน 
แชมพ ูน า้ยาท าความสะอาด และอ่ืน ๆ ท่ีช่วยให้สตัว์เลีย้งมีสขุภาพสมบูรณ์แข็งแรงและมีคณุภาพ
ชีวิตท่ีดีขึน้ 

5.4 ธุรกิจอ่ืน ๆ  
นอกจากธุรกิจหลกัด้านอุตสาหกรรมเกษตรและอาหารแล้ว เครือเบทาโกรยงัได้ขยาย

ขอบขา่ยการด าเนินงานไปสูธุ่รกิจอ่ืน ท่ีสามารถรองรับธุรกิจหลกัและเป็นช่องทางจดัจ าหนา่ย
ผลติภณัฑ์อาหารสด  อาหารพร้อมปรุง  และอาหารพร้อมรับประทานท่ีหลากหลาย ได้แก่ ร้านค้า
สง่ผลิตภณัฑ์อาหารส าหรับผู้ประกอบการภตัตาคาร ร้านอาหาร ตลอดจนลกูค้าทัว่ไป และร้านค้า
ปลกีผลติภณัฑ์อาหารเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคท่ีหลากหลาย 

ซอฟต์แวร์ท่ีน ามาใช้ 
ระบบ SAP สว่นหนึง่ ERP ตวัหนึง่ท่ีมีการท างานครอบคลมุในทกุ ๆ สว่นขององค์กรดงันี ้
ระบบบญัชีการเงิน (Financial Accounting) ประกอบด้วยหลายระบบยอ่ยท่ีรองรับการ

ท างานด้านบญัชีแยกประเภท บญัชีเจ้าหนี ้บญัชีลกูหนี ้บญัชีสินทรัพย์ รวมถึงการท างบการเงิน
รวม 

ระบบรวบรวมข้อมูล (Controlling) รวบรวมข้อมูลค่าใช้จ่าย ต้นทุนการผลิตสินค้า และ
ข้อมูลรายได้ โดยสามารถเรียกดูในหลาย ๆ มุมมอง เช่น ระดับศูนย์ต้นทุน ระดบัศูนย์ก าไร และ
การวิเคราะห์ด้านบริหารอ่ืน ๆ  

ระบบการบริหารสินทรัพย์ถาวร (Asset Management) ใช้บริหารสินทรัพย์ถาวรแบบ
ครบวงจร เร่ิมตัง้แตก่ารได้มา การตดัจ่ายทัง้ในรูปของการขาย หรือการตดัเศษซาก การบนัทึกค่า
เสือ่มราคา และการตรวจรับ รวมถึงการเช่ือมโยงกบัระบบข้างเคียงอ่ืน ๆ  
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ระบบโครงการ (Project System) รองรับการท างานต่าง ๆ ในโครงการ ตัง้แต่การ
วางแผน วางงบประมาณ และการควบคมุตา่ง ๆ  

ระบบคลงั (Treasury) การบริหารเงิน และความเสี่ยงจากอตัราแลกเปลี่ยนระบบท่ีใช้ใน
การจดัการกระบวนการขาย การจัดสง่ และการออกใบแจ้งหนี ้รวมถึงการวิเคราะห์ข้อมูลการขาย 
และการเช่ือมโยงกบัระบบข้างเคียงอ่ืน ๆ  เช่น ระบบบญัชี 

ระบบการจัดการวสัดุ (Materials Management) ระบบท่ีใช้ในการบริหารการจดัซือ้ และ
ควบคมุคลงัพสัด ุซึง่เช่ือมโยงกบัการวางแผนวตัถดิุบเพื่อใช้ในการผลติ 

ระบบวางแผนการผลติ (Production Planning) ระบบท่ีใช้ส าหรับการบริหารการผลติ ซึ่ง
สามารถเช่ือมโยงไปยงัระบบจดัการพสัดคุงคลงั และระบบบญัชีต้นทนุสนิค้า 

ระบบการจัดการคุณภาพ (Quality Management) ระบบควบคุมคุณภาพในทุกด้าน
ตัง้แตก่ารจดัซือ้ การรับสนิค้า การผลติ และการจดัสง่ 

ระบบซ่อมบ ารุงโรงงาน (Plant Maintenance) ระบบท่ีใช้ในการบริหาร และควบคมุการ
ซอ่มบ ารุงในรูปแบบตา่ง ๆ  

 
6. งานวจิัยที่เก่ียวข้อง 

ภทัรนิดา  อักษรถึง (2555) ได้ศึกษาเร่ือง ความคาดหวงัและการรับรู้ในการใช้งานผ่าน
เว็บไซต์ Ensogo ของลูกค้าในเขตกรุงเทพมหานคร กลุม่ตวัอย่างเป็น 400 จ านวน ตัวอย่าง ตัว
แปรท่ีการศึกษา ประกอบด้วย ตัวแปรต้น 3 จ านวน ตัวแปร ได้แก่ 1) ตัวแปร ข้อมูลด้าน
ประชากรศาสตร์ มี 7 ด้าน ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดบัการศึกษา และ รายได้ต่อเดือนต่อเดือน 
2) ตวัแปรตาม ความคาดหวงัมี 5 ด้าน ประกอบด้วย รูปแบบ เนือ้หา ชุมชนเพื่อการติดต่อสื่อสาร 
ความเช่ือมโยง และการพาณิชย์ 3) ตวัแปรตาม การรับรู้ มี 5 ด้าน ประกอบด้วย รูปแบบ เนือ้หา 
ชุมชนเพื่อการติดตอ่สือ่สาร ความเช่ือมโยง และการพาณิชย์ ความคาดหวงัและการรับรู้ในการใช้
บริการผ่านเว็บไซต์ Ensogo ใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการวิจัย วิเคราะห์ข้อมูลด้วย สถิติ
เชิงพรรณนา ประกอบด้วย ความถ่ี ร้อยละ คา่เฉลีย่ สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ สถิติเชิงอนมุาน 
พบว่าผลการวิจยัดงันี ้ มีความสมัพนัธ์ระหวา่งการปรับตวัให้เข้ากบัใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือ
ในการวิจัย วิเคราะห์ข้อมูลด้วย สถิติเชิงพรรณนา ประกอบด้วย ความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน และ สถิติเชิงอนุมาน พบว่าผลการวิจัยดังนี ้เทคโนโลยีใหม่ โดยรวม กับ
ประสิทธิผลในการท างาน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 เรียงล าดับตามขนาดของ
ความสมัพนัธ์จากมากไปน้อยได้แก่ การรับรู้ต่อองค์ประกอบของเว็บไซต์ Ensogo โดยรวมละราย
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ด้าน ได้แก่ ด้านเนือ้หา (Content) ด้านการเช่ือมโยง (Connection) ด้านพาณิชย์ ด้านรูปแบบ 
(Context) ด้านการปรับแตง่ และด้านชุมชนเพื่อการติดตอ่สือ่สาร (Community) 

พรสรีุย์  สงัข์ทอง (2558) ได้ศกึษาเร่ือง การศกึษาการรับรู้ในการใช้งานคอมพิวเตอร์เพื่อ
การเรียนรู้ กรณีศึกษานกัเรียนในจังหวดัปราจีนบุรี กลุม่ตวัอยา่งเป็น 374 จ านวน ตวัอยา่ง ตวัแปร
ท่ีการศึกษา ประกอบด้วย ตัวแปรต้น 3 จ านวน ตัวแปร ได้แก่  1) ตัวแปร ข้อมูล ด้าน
ประชากรศาสตร์ ข้อมลูทัว่ไปด้านการใช้งานเทคโนโลยีประเภทอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เพื่อการเรียน 
การใช้คอมพิวเตอร์ การรับรู้คณุคา่/ประโยชน์ในการใช้งาน ต้นทนุการใช้งาน การรับรู้ตอ่การใช้งาน 
2) ตัวแปรตาม ข้อมูลสารสนเทศ การรับรู้ในการใช้งานคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนรู้ กรณีศึกษา
นกัเรียนในจงัหวดัปราจีนบุรี วิเคราะห์ข้อมูลด้วย สถิติเชิงพรรณนา ประกอบด้วย ความถ่ี ร้อยละ 
ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ สถิติเชิงอนุมาน พบว่าผลการวิจัยดังนี ้ มีความสมัพันธ์
ระหว่างการปรับตวัให้เข้ากับใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการวิจัย วิเคราะห์ข้อมูลด้วย สถิติ
เชิงพรรณนา ประกอบด้วย ความถ่ี ร้อยละ คา่เฉลี่ย สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ สถิติเชิงอนมุาน 
พบว่าผลการวิจัยดังนี ้ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติติท่ีระดับ 0.10 เรียงล าดับตามขนาดของ
ความสมัพนัธ์จากมากไปน้อยได้แก่ ตวัแปรต้นคือ การรับรู้คุณค่าและประโยชน์  ของการใช้งาน 
ต้นทุนการใช้งาน และการรับรู้ต่อการใช้งาน และตัวแปลตามคือ ความถ่ีของการใช้งาน ICT 
ประเภทตา่ง ๆ เพื่อการเรียน จากการใช้ Standard Multiple Regression วิเคราะห์ความสมัพนัธ์
ของค่าเฉลี่ย ของตวัแปรต้นและค่าเฉลี่ยของตวัแปรตาม พบวา่มีความสมัพนัธ์เชิงเส้นระหว่างตวั
แปรตามและตวั แปรต้น และมีสมัประสิทธ์ิดงัต่อนีไ้ป 1) การเห็นคุณค่าและประโยชน์ของการใช้
งานคอมพิวเตอร์มีความสมัพันธ์เชิง เส้นแบบบวกต่อการใช้งานอย่างมีนยัส าคัญท่ีระดบัความ
เช่ือมั่น 0.05 โดยมี ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจยัของ Charles Buabeng-Andoh 2) ต้นทนุการใช้งาน 
ไม่มีความสมัพนัธ์เชิงเส้นกบัการใช้งานท่ีระดบัความ เช่ือมัน่ 0.05 

กิตติภาภรณ์  ประเทศ (2558) ได้ศึกษาเร่ือง การรับรู้และพฤติกรรมการเปิดรับชม
เว็บไซต์  YouTube ช่อง GMM GRAMMYGOLD OFFICIAL กลุ่มตัวอย่างเป็น  300  จ านวน 
ตวัอยา่ง ตวัแปรท่ีการศึกษา ประกอบด้วย ตวัแปรต้น 3 จ านวน ตวัแปร ได้แก่ 1) ตวัแปร ลกัษณะ
ทางประชากร ท่ีได้รับ มี 5 ด้าน ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดบัการศึกษาสงูสดุ อาชีพ และรายได้
ส่วนตัวต่อเดือน 2) ตัวแปร การรับรู้ในการรับชมเว็บไซต์  มี 3 ด้าน ประกอบด้วย ด้านข้อมูล
ข่าวสาร ด้านความบนัเทิง และด้านปฏิสมัพันธ์ทางสงัคม ตัวแปรตาม พฤติกรรมการเปิดรับชม
เว็บไซต์ YouTube มี 2  ด้าน ประกอบด้วย ความถ่ีในการรับชม และระยะเวลาในการรับชม ใช้
แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการวิจยั วิเคราะห์ข้อมลูด้วย สถิติเชิงพรรณนา สถิติเชิงอนมุาน และ
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การวิเคราะห์เส้นทาง (Path Analysis) พบวา่ผลการวิจยัดงันี ้ เม่ือพิจารณาความสมัพนัธ์ระหวา่ง
พฤติกรรมการเปิดรับชม ด้านระยะเวลาในการรับชม  กับการรับรู้ท่ีมีต่อเว็บไซต์ YouTube ช่อง 
GMM GRAMMYGOLD OFFICIA อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั ท่ีระดบันยัส าคญั 0.05  

บัญจรัตน์  สงัข์น้อย และ ดร.สหภาพ  พ่อค้าทอง (2560) ได้ศึกษาเร่ือง การรับรู้และ
ความพึงพอใจของผู้ บกพร่องทางการมองเห็นท่ีมีต่อเฟตบุ๊ กในฐานะสื่อออนไลน์ในเขต
กรุงเทพมหานคร กลุม่ตวัอยา่งเป็น 400 จ านวน ตวัอยา่ง ตวัแปรท่ีการศกึษา ประกอบด้วย ตวัแปร
ต้น 1 จ านวน ตวัแปร ได้แก่ 1) ตวัแปร ลกัษณะทางประชากร ท่ีได้รับ มี 7 ด้าน ประกอบด้วย เพศ 
อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ ลักษณะการอยู่อาศัย และความบกพร่องทางการมองเห็น  
ตวัแปรตาม มี 3 ด้าน พฤติกรรมการใช้สื่อสงัคมออนไลน์เฟซบุ๊ก การรับรู้ต่อสื่อสงัคมออนไลน์เฟ
ซบุ๊ก ความพึงพอใจต่อสือ่สงัคมออนไลน์เฟซบุ๊ก แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการวิจยั วิเคราะห์
ข้อมูลด้วย สถิติเชิงพรรณนา สถิติเชิงอนุมาน และการวิเคราะห์เส้นทาง (Path Analysis) พบว่า
ผลการวิจัยดังนี ้ เม่ือพิจารณาความสมัพนัธ์ระหว่างพฤติกรรมการรับรู้และความพึงพอใจของผู้
บกพร่องทางการมองเห็นท่ีมีต่อเฟตบุ๊ กในฐานะสื่อออนไลน์ในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั ท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 

อรวรรณ  สขุยานี (2558) ได้ศึกษาเร่ือง ความตัง้ใจในการใช้ระบบสารสนเทศการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลของ บุคลากรสถาบนับณัฑิตพฒันนบริหารศาสตร์ : การประยุกต์ใช้ตวัแบบการ
ยอมรับเทคโนโลยี กลุ่มตัวอย่างเป็น  275 จ านวน ตัวอย่าง ตัวแปรท่ีการศึกษา ประกอบด้วย  
ตวัแปรต้น 3 จ านวน ตัวแปร ได้แก่ 1) ตวัแปร ปัจจัยสว่นบุคคล ท่ีได้รับ มี 5 ด้าน ประกอบด้วย 
เพศ อายุ ระดบัการศึกษา และ สงักัด 2) ตวัแปร ความตัง้ใจในการใช้ระบบสารสนเทศ มี 1 ด้าน 
ประกอบด้วย ความตัง้ใจในการบริหารงาน 3) ตวัแปร ประสบการณ์ในการใช้เทคโนโลยี มี 1 ด้าน 
ประกอบด้วย ประสบการณ์ท่ีเก่ียวข้องกบัเทคโนโลยีสารสนเทศ 4) ตวัแปร ความสมคัรใจ ทศันคติ
ของผู้ใช้ระบบสารสนเทศการ มี 1 ด้าน ประกอบด้วย ความสมคัรใจและทศันคติของผู้ ใช้ระบบต่อ
ระบบสารสนเทศ 5) ตัวแปร ปัจจัยท่ีส่งผลต่อความตัง้ใจในการใช้ระบบสารสนเทศ 6 ด้าน 
ประกอบด้วย การรับรู้ถึงประโยชน์ท่ีได้รับ การรับรู้ถึงความยากงา่ยในการใช้งาน ความเช่ือมัน่ใน
ระบบ การรับรู้ในผลสัมฤทธ์ิ นโยบายของสถาบัน และ ความเข้าใจในเทคโนโลยี ตัวแปรตาม 
ความตัง้ใจในการใช้ระบบสารสนเทศบริหารทรัพยากรบุคคล ใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการ
วิจัย วิเคราะห์ข้อมูลด้วย  สถิติเชิงพรรณนา สถิติเชิงอนุมาน และการวิเคราะห์เส้นทาง (Path 
Analysis) พบว่าผลการวิจัยดังนี ้มีความสมัพนัธ์ระหว่างการความตัง้ใจในการใช้ระบบ โดยรวม 
กบัประสทิธิผลในการท างาน อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติติท่ีระดบั 0.05 
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นาตยา  ศรีสว่างสขุ (2558) ได้ศกึษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลต่อการยอมรับแอปพลเิคชั่นมาย
โมในการท าธุรกรรมทางการเงินผ่านโทรศัพท์เคลื่อนท่ี : กรณีศึกษา ธนาคารออมสินในเขต
กรุงเทพมหานคร กลุม่ตวัอย่างท่ีใช้ในการศึกษาคือ ผู้ ใช้แอปพลิเคชั่นท าธุรกรรมทางการเงินกับ
ธนาคาร ออมสิน จ านวน 400 คนสถิติท่ีใช้วิเคราะห์ข้อมูลคือ สถิติเชิงพรรณนา ประกอบด้วย 
ความถ่ี ร้อยละ คา่เฉลีย่ สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติเชิงอนมุาน ประกอบด้วย Independent 
Samples t-test, One-way ANOVA และวิเคราะห์ความแตกต่างรายคู ่โดยวิธี Least Significant 
Difference (LSD) ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 ผลการศึกษา พบวา่ การยอมรับแอปพลิเคชั่น
มายโมด้านการคาดหวงัในประสทิธิภาพ ด้านการรับรู้ในความพยายาม ด้านสภาพของสิ่งอ านวย
ความสะดวก และภาพรวมมีความส าคญั ในระดบัมาก สว่นด้านอิทธิพลของสงัคมมีความส าคญั
ในระดบัปานกลาง ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา่ อาย ุอาชีพ และฟังก์ชัน่การใช้งานเป็นประจ า
ท่ีแตกต่างกันมีผลต่อการยอมรับแอปพลิเคชั่น มายโมด้านการคาดหวงัในประสิทธิภาพ ด้านการ
รับรู้ในความพยายาม ด้านอิทธิพลของสงัคม  ด้านสภาพของสิ่งอ านวยความสะดวก และใน
ภาพรวม สว่นความถ่ีในการใช้งานท่ีแตกต่างกันมีผลต่อ การยอมรับแอปพลิเคชัน่มายโมในทกุ ๆ 
ด้าน ยกเว้นด้านอิทธิพลของสงัคม 

จิรัสย์  สิรินิวัฒน์กุล (2558) ได้ศึกษาเร่ือง ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการยอมรับการใช้งาน
ระบบ SAP ของหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ : กรณีศึกษา สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่ง
ประเทศไทย กลุม่ตวัอยา่งเป็น 269 จ านวน  ตวัอยา่ง ตวัแปรท่ีการศกึษา ประกอบด้วย ตวัแปรต้น 
2 จ านวน ตัวแปร ได้แก่ 1) ตัวแปรปัจจัยส่วนบุคคล มี  5 ด้าน ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับ
การศกึษา แผนก ประสบการณ์ 2) ตวัแปร ทศันคติของผู้ใช้ระบบ มี 6 ด้าน ประกอบด้วย เจตนาท่ี
จะใช้งาน การสนบัสนุนจากผู้บริหารระดบัท่ีสงู การแลกเปลี่ยนข้อมลู ความร่วมมือ การฝึกอบรม 
และความซับซ้อนของเทคโนโลยี ตัวแปรตาม เป็น ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการยอมรับการใช้งาน
ระบบ ประกอบด้วย การรับรู้ประโยชน์ท่ีจะได้รับ และ การ รับความง่ายในการใช้งาน ใช้
แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการวิจัย วิเคราะห์ข้อมูลด้วย สถิติเชิงพรรณนา ประกอบด้วย 
ความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉลี่ย สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ สถิติเชิงอนุมาน พบว่าผลการวิจัยดงันี ้ มี
ความสมัพนัธ์ระหวา่ง ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลตอ่การยอมรับการใช้งานระบบ SAP อยา่งมีนยัส าคญัทาง
สถิติติ ท่ีระดับ  0.05 เรียงล าดับตามขนาดของความสัมพันธ์จากมากไปน้อยได้แก่  ด้าน
ประชากรศาสตร์ ทศันคติของผู้ ใช้ระบบ และในภาพรวม สว่นความถ่ีในการใช้งานท่ีแตกตา่งกันมี
ผลตอ่ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลตอ่การยอมรับการใช้งานระบบ SAP ของหน่วยงานรัฐวิสาหกิจทุก ๆ ด้าน 
ยกเว้นด้านการรับรู้ถึงประโยชน์ท่ีได้รับ 
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ปาลี  คล้ายเพชร (2559) ได้ศึกษาเร่ือง การเปรียบเทียบการยอมรับเทคโนโลยี Mobile 
Banking กรณีศึกษา MYMO กับ K PLUS ในอ าเภอหวัหิน จังหวดัประจวบคีรีขนัธ์ กลุม่ตวัอย่าง
เป็น 209  จ านวน ตวัอย่าง ตวัแปรท่ีการศึกษา ประกอบด้วย ตวัแปรต้น 1 จ านวน ตวัแปร ได้แก่ 
1) ตวัแปร ทฤษฎีการยอมรับเทคโนโลยี มี 8 ด้าน ประกอบด้วย การรับรู้ประโยชน์ในการใช้ การ
รับรู้การใช้งานง่าย บรรทัดฐานส่วนบุคคล บุคคลใกล้ชิด บุคคลท่ีใช้ติดต่อ  การรับรู้ความเสี่ยง 
เจตนาในการใช้ และพฤติกรรมในการใช้บริการในของ ตัวแปรตาม เป็นทัศนคติท่ีมีต่อการท า
ธุรกรรมทางการเงินผา่นมือถือ ประกอบด้วย การรับรู้ถึงการใช้งานใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือ
ในการวิจัย วิเคราะห์ข้อมูลด้วย สถิติเชิงพรรณนา ประกอบด้วย ความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน และ สถิติเชิงอนุมาน พบว่าผลการวิจัยดังนี ้ มีความสมัพันธ์ระหว่างการ
เปรียบเทียบการยอมรับเทคโนโลยี Mobile Banking  อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 
เรียงล าดับตามขนาดของความสมัพันธ์จากมากไปน้อยได้แก่  บรรทัดฐานของบุคคลท่ีติดติอมี
ความส าคญัมากท่ีสดุ การยอมรับเทคโนโลยีอยูท่ี่ การรับรู้การใช้ระบบ ความตัง้ใจ 

ศศิจันทร์  ปัญจทวี (2560) ได้ศึกษาเร่ือง ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการยอมรับการใช้ระบบ
สารสนเทศ กรณีศึกษา สถาบนัการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่ กลุ่มตวัอย่างเป็น 142 จ านวน 
ตวัอย่าง ตวัแปรท่ีการศึกษา ประกอบด้วย ตวัแปรต้น 2  จ านวน ตวัแปร ได้แก่ 1) ตวัแปร ปัจจัย
ส่วนบุคคล มี 5 ด้าน ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา ต าแหน่ง และ ลักษณะงามท่ี
รับผิดชอบ 2) ตวัแปร ปัจจยัท่ีสง่ผลต่อการยอมรับการใช้ระบบสารสนเทศ มี 5 ด้าน ประกอบด้วย 
การรับรู้ประโยชน์ของระบบสารสนเทศ ทศันคติท่ีมีต่อการใช้ระบบสารสนเทศ การรับรู้ความยาก
งา่ยในการใช้ระบบสารสนเทศ การรับรู้จากประสทิธิภาพของระบบสารสนเทศ และ การได้รับการ
สนบัสนุนจากผู้บงัคบับัญชา ตวัแปรตาม เป็นการยอมรับการใช้เทคโนโลยี ใช้แบบสอบถามเป็น
เคร่ืองมือในการวิจยั วิเคราะห์ข้อมูลด้วย สถิติเชิงพรรณนา ประกอบด้วย ความถ่ี ร้อยละ คา่เฉลี่ย 
สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ สถิติเชิงอนุมาน พบวา่ผลการวิจัยดงันี ้ มีความสมัพนัธ์ระหวา่งการ
ปรับตวัให้เข้ากบัใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการวิจัย วิเคราะห์ข้อมูลด้วย สถิติเชิงพรรณนา 
ประกอบด้วย ความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ สถิติเชิงอนุมาน พบว่า
ผลการวิจัยดงันี ้เทคโนโลยีใหม่ โดยรวม กบัประสทิธิผลในการท างาน อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดับ 0.01 เรียงล าดับตามขนาดของความสมัพันธ์จากมากไปน้อยได้แก่ ปัจจัยการได้รับการ
สนบัสนุนจากผู้บังคบับญัชา ปัจจัยการรับรู้ ประโยชน์ของระบบสารสนเทศ ปัจจัยคาดหวงัจาก
ประสทิธิภาพของ ระบบสารสนเทศ ปัจจยัด้านทศันคติตอ่การใช้งาน และ ปัจจยัการรับรู้ความยาก
งา่ยในการใช้ระบบสารสนเทศ สว่นปัจจยัท่ีไม่มีความสมัพนัธ์กับการยอมรับการปัจจยัท่ีมีอิทธิพล
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ต่อการยอมรับการใช้ ระบบสารสนเทศของบุคลากรในสถาบนัการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่ 
คือ ปัจจยัสว่นบุคคล  

ฐิติพร  ส าราญศาสตร์, ตริตาภรณ์  มะโนลิ  และ  อภัยดา  สถิตย์กุล (2560) ได้ศึกษา
เร่ือง การยอมรับเทคโนโลยีสารสนเทศและพฤติกรรมผู้บริโภคออนไลน์ท่ีมีผลต่อความพึงพอใจ ใน
การรับบริการการ์ตูนดิจิตอล Webtoon ของผู้ บริโภคชาวไทย กลุ่มตัวอย่างเป็น  400 จ านวน 
ตวัอยา่ง ตวัแปรท่ีการศึกษา ประกอบด้วย ตวัแปรต้น 3 จ านวน ตวัแปร ได้แก่ 1) ตวัแปร ลกัษณะ
ประชากรศาสตร์ มี 5 ด้าน ประกอบด้วย เพศ อาย ุระดบัการศึกษา อาชีพ และรายได้ต่อเดือน 2) 
ตวัแปร การยอมรับเทคโนโลยีสารสนเทศ มี 4 ด้าน ประกอบด้วย ด้านการรับรู้ถึงประโยชน์ ด้าน
ความงา่ยในการใช้งานด้านความตัง้ใจท่ีจะใช้ และ ด้านการน ามาใช้งานจริง 3) ตวัแปร พฤติกรรม
ผู้บริโภคออนไลน์ มี 4 ด้าน ประกอบด้วย ด้านการรับรู้ทางออนไลน์ ด้านอารมณ์ทางออนไลน์ ด้าน
ความบนัเทิงทางออนไลน์ และ ด้านทัศนคติออนไลน์ ตวัแปรตาม เป็น ความพึงพอใจในการรับ
บริการการ์ตูนดิจิตอล Webtoon ใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการวิจัย วิเคราะห์ข้อมูลด้วย
สถิติเชิงพรรณนา ประกอบด้วย ความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ สถิติเชิง
อนมุาน พบวา่ผลการวิจยัดงันี ้ การยอมรับเทคโนโลยีสารสนเทศและ พฤติกรรมผู้บริโภคออนไลน์
ท่ีมีผลต่อความพึงพอใจในการรับบริการการ์ตูนดิจิตอลอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติติท่ีระดบั 0.05 
เรียงล าดบัตามขนาดของความสมัพนัธ์จากมากไปน้อยได้แก่ ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ ปัจจัย
การยอมรับเทคโนโลยีสารสนเทศ และ พฤติกรรมผู้บริโภคออนไลน์ 

Kim, Lee, Mun, and Johnson (2017) ศึกษาเร่ือง การใช้เทคโนโลยีอัจฉริยะในร้านค้า
ของผู้บริโภค: ประเมินคุณค่าการคาดการณ์ของทศันคติต่อความคาดหวงัและการรับรู้ในรูปแบบ
การยอมรับเทคโนโลยี กลุม่ตวัอย่างเป็น 657 จ านวน ตวัอย่าง ตัวแปรท่ีการศึกษา ประกอบด้วย 
โมเดล 1 ตัวแปรต้น 3 จ านวน ตัวแปร ได้แก่ 1) ตัวแปรต้น ลกัษณะประชากรศาสตร์ มี 3 ด้าน 
ประกอบด้วย เพศ อายุ รายได้ และ การศึกษา  2) ตัวแปรตามการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ มี 1 
ด้าน ประกอบด้วย ความตัง้ใจด้านพฤติกรรม โมเดล 2 ตวัแปรต้น 3 จ านวน ตวัแปร ได้แก่ 1) ตวั
แปรต้น มี 6 ด้าน ประกอบด้วย เพศ อายุ รายได้ การศึกษา  การรับรู้ประโยชน์ และการรับรู้ท่ี
สนุกสนาน 2) ตัวแปรตามการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ มี 1 ด้าน ประกอบด้วย ความตัง้ใจด้าน
พฤติกรรม โมเดล 3 ตวัแปรต้น 3 จ านวน ตวัแปร ได้แก่ 1) ตวัแปรต้น มี 7 ด้าน ประกอบด้วย เพศ 
อาย ุรายได้ การศกึษา การรับรู้ประโยชน์ และการรับรู้ท่ีสนกุสนาน 2) ตวัแปรตามการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ มี 1 ด้าน ประกอบด้วย Attitude โมเดล 4  ตวัแปรต้น 3 จ านวน ตวัแปร ได้แก่ 1) ตัว
แปรต้น มี 7 ด้าน ประกอบด้วย เพศ อาย ุรายได้ การศกึษา ประโยชน์จากการรับรู้ การรับรู้ความ
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เพลดิเพลนิ และทศันคติ 2) ตวัแปรตามการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ มี 1 ด้าน ประกอบด้วย ความ
ตัง้ใจด้านพฤติกรรม  ใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการวิจัย วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิง
พรรณนา ประกอบด้วย ความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉลี่ย สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ สถิติเชิงอนุมาน 
พบว่าผลการวิจัยดงันี ้ นยัส าคัญทางสถิติท่ีระดบั 0.01 เรียงล าดบัตามขนาดของความสมัพันธ์
จากมากไปน้อยได้แก่ ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ ปัจจยัการใช้เทคโนโลยี 

Maruping, Bala, Venkatesh, and Brown (2017) ได้ศึกษาเร่ือง ความตัง้ใจน าพาไปสู:่ 
บูรณาการการรับรู้ของพฤติกรรมเข้ากับทฤษฎีการยอมรับและการใช้เทคโนโลยีแบบครบวงจร . 
กลุ่มตัวอย่างเป็น 321 จ านวน ตัวอย่าง ตัวแปรท่ีการศึกษา ประกอบด้วย ได้แก่ ตัวแปรการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ มี 6 ด้าน ประกอบด้วย ประสิทธิภาพท่ีคาดหวัง การรับรู้ความพยายาม 
อิทธิพลของสงัคม เงื่อนไขท่ีเอือ้อ านวย ความตัง้ใจด้านพฤติกรรม และการรับรู้เชิงพฤติกรรมใช้
แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการวิจยั วิเคราะห์ข้อมลูด้วยสถิติเชิงพรรณนา ประกอบด้วย ความถ่ี 
ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติเชิงอนุมาน พบว่าผลการวิจัยดงันี ้ นยัส าคัญ
ทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

Siregar, Puspokusumo, and Rahayu (2017) ได้ศึกษาเร่ือง การวิเคราะห์รูปแบบการ
รับรู้การยอมรับเทคโนโลยีท่ีมีผลต่อปัจจัยในการประยุกต์ใช้การจัดการความรู้ส าหรับวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดยอ่มในอุตสาหกรรมสร้างสรรค์. กลุม่ตวัอยา่งเป็น 105 จ านวน ตวัอย่าง ตวั
แปรท่ีการศึกษา ประกอบด้วย ตัวแปรต้น 3 ตัวแปรการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ มี 4 ด้าน 
ประกอบด้วย การรับรู้ประโยชน์ท่ีรับรู้ การรับรู้ความบนัเทิง การรับรู้คุณค่าความสมัครใจโดยใช้
การรับรู้วา่จะใช้งาน Web KM และการรับรู้ความสะดวกในการใช้งาน แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือ
ในการวิจัย วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนา ประกอบด้วย ความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน และ สถิติเชิงอนุมาน พบวา่ผลการวิจัยดงันี ้นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
เรียงล าดบัตามขนาดของความสมัพนัธ์จากมากไปน้อยได้แก่ ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ ปัจจัย
การใช้เทคโนโลยี 

Byun, Chiu, and Bae (2018) ได้ศึกษาเร่ือง การส ารวจการการรับรู้แอพพลิเคชั่นแบ
รนด์กีฬา: การประยุกต์ใช้การรับรู้เทคโนโลยีท่ีปรับเปลี่ยนกลุม่ตวัอย่างเป็น 261 จ านวน ตวัอย่าง 
ตัวแปรท่ีการศึกษา ประกอบด้วย ตัวแปรต้น 3 จ านวน ตัวแปร ได้แก่ 1) ตัวแปรต้น ลักษณะ
ประชากรศาสตร์ มี 3 ด้าน ประกอบด้วย เพศ อาย ุและ จ านวนการเข้าใช้งาน  2) ตวัแปรตามการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ มี 4 ด้าน ประกอบด้วย การรับรู้ประโยชน์ การรับรู้ความงา่ยดายในการใช้ 
การรับรู้ความเพลิดเพลิน และความตัง้ใจท่ีจะใช้งานใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการวิจัย 
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วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนา ประกอบด้วย ความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และ สถิติเชิงอนมุาน พบว่าผลการวิจยัดงันี ้ นยัส าคญัทางสถิติติท่ีระดบั 0.05 

Park, Lim, and Cho (2018) ได้ศึกษาเร่ือง ท าความเข้าใจกับการเกิดขึน้และการรับรู้
การยอมรับของยานพาหนะไฟฟา้ในฐานะรุ่นตอ่ไปส าหรับอุตสาหกรรมยานยนต์ กลุม่ตวัอยา่งเป็น 
261 จ านวน ตวัอยา่ง ตวัแปรท่ีการศกึษา ประกอบด้วย ตวัแปรตามการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ มี 
7 ด้าน ประกอบด้วย การรับรู้ถึงความง่ายในการใช้งาน การรับรู้ประโยชน์ การรับรู้ความบนัเทิง
ทัศนคติของประชาชนท่ีพึงพอใจ ต้นทุนการรับรู้ และความตัง้ใจท่ีจะใช้ ใช้แบบสอบถามเป็น
เคร่ืองมือในการวิจยั วิเคราะห์ข้อมลูด้วยสถิติเชิงพรรณนา ประกอบด้วย ความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉลี่ย 
สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ สถิติเชิงอนุมาน พบว่าผลการวิจัยดงันี ้ นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดับ 
0.05 เรียงล าดบัตามขนาดของความสมัพนัธ์จากมากไปน้อยได้แก่ ปัจจยัการใช้เทคโนโลยี  
 
ตาราง 2 สรุปงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 
 

ช่ือ-นามสกลุ งานวิจยัเร่ือง 
ปัจจยั
สว่น
บุคคล 

การรับรู้ - การรับรู้ 

รูปแบบ
ซอฟต์แวร์  

กระบวน 
การ

ซอฟต์แวร์ 

ความ
น่า 

เชื่อถือ 

ความ
เชื่อม 
โยง 

การ
ติดต่อ
สือ่สาร 

ด้าน
ความ

ปลอดภยั 

ความมี
ประ 
โยชน์ 

ภทัรนิดา 
อกัษรถึง 
(2555) 

ความคาดหวงัและการ
รับรู้ในการใช้งานผ่าน
เว็บไซต์ Ensogo ของ
ลกูค้าในเขต
กรุงเทพมหานคร 

 
 

 
 

พรสรีุย์ สงัข์
ทอง (2558) 

การศึกษาการรับรู้ในการ
ใช้งานคอมพวิเตอร์เพือ่
การเรียนรู้ กรณีศึกษา
นกัเรียนในจงัหวดั
ปราจีนบุรี 


 


  



กิตติภาภรณ์ 
ประเทศ 
(2558) 

การรับรู้และพฤติกรรมการ
เปิดรับชมเวบ็ไซต์ 
YouTube ช่อง GMM 
GRAMMYGOLD 
OFFICIAL 
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ตาราง 2 (ตอ่) 
 

ช่ือ-นามสกลุ งานวิจยัเร่ือง 
ปัจจยั
สว่น
บุคคล 

การรับรู้ - การรับรู้ 

รูปแบบ
ซอฟต์แวร์  

กระบวน 
การ

ซอฟต์แวร์ 

ความ
น่า 

เชื่อถือ 

ความ
เชื่อม 
โยง 

การ
ติดต่อ
สือ่สาร 

ด้าน
ความ

ปลอดภยั 

ความมี
ประ 
โยชน์ 

บญัจรัตน์ 
สงัข์น้อย และ 
ดร.สหภาพ 
พอ่ค้าทอง 
( 2560) 

การรับรู้และความพงึ
พอใจของผู้บกพร่อง
ทางการมองเห็นที่มีต่อ 
เฟตบุ๊กในฐานะสือ่
ออนไลน์ในเขต
กรุงเทพมหานคร 

     
 

อรวรรณ สขุ
ยานี (2558) 

ความตัง้ใจในการใช้ระบบ
สารสนเทศการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลของ
บุคลากรสถาบนั
บณัฑิตพฒันบริหาร
ศาสตร์: การประยกุต์ใช้
ตวัแบบการยอมรับ
เทคโนโลยี 

 










นาตยา ศรี
สว่างสขุ 
(2558) 

ปัจจยัที่มีผลต่อการ
ยอมรับแอพพลเิคชัน่มาย
โมในการท าธุรกรรม
ทางการเงินผ่าน
โทรศพัท์เคลือ่นที่: กรณึ
ศึกษา ธนาคารออมสนิใน
เขตกรุงเทพมหานคร 

   







จิรัสย์ สริิ
นิวฒัน์กลุ
(2558) 

ปัจจยัที่มีอทิธิพลต่อการ
ยอมรับการใช้งานระบบ 
SAP ของหน่วยงาน
รัฐวิสาหกิจ: กรณีศึกษา 
สถาบนัวิจยัวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีแห่ง
ประเทศไทย 
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ตาราง 2 (ตอ่) 
 

ช่ือ-นามสกลุ งานวิจยัเร่ือง 
ปัจจยั
สว่น
บุคคล 

การรับรู้ - การรับรู้ 

รูปแบบ
ซอฟต์แวร์  

กระบวน 
การ

ซอฟต์แวร์ 

ความ
น่า 

เชื่อถือ 

ความ
เชื่อม 
โยง 

การ
ติดต่อ
สือ่สาร 

ด้าน
ความ

ปลอดภยั 

ความมี
ประ 
โยชน์ 

ปาล ี คล้าย
เพชร (2559) 

การเปรียบเทียบการ
ยอมรับเทคโนโลยี Mobile 
Banking กรณีศึกษา 
MYMO กบั K PLUS ใน
อ าเภอหวัหิน จงัหวดั
ประจวบคีรีขนัธ์ 

       

ศศิจนัทร์  
ปัญจทวี 
(2560) 

ปัจจยัที่สง่ผลต่อการ
ยอมรับการใช้ระบบ
สารสนเทศ กรณีศึกษา 
สถาบนัการพลศึกษา 
วิทยาเขตเชียงใหม่ 

 
   

 

ฐิติพร 
ส าราญ

ศาสตร์ และ
คณะ (2560)  

การยอมรับเทคโนโลยี
สารสนเทศและพฤติกรรม
ผู้บริโภคออนไลน์ทีม่ีผล
ต่อความพงึพอใจ ในการ
รับบริการการ์ตนูดิจิตอล 
Webtoon ของผู้บริโภค
ชาวไทย 

   
  



Kim, Lee, 
Mun, and 
Johnson 
(2017) 

การใช้เทคโนโลยีอจัฉริยะ
ในร้านค้าของผู้บริโภค: 
ประเมนิคณุค่าการ
คาดการณ์ของทศันคติตอ่
การรับรู้ในและการรับรู้
รูปแบบการยอมรับ
เทคโนโลยี 

  
   



Maruping, 
Bala, 

Venkatesh, 
and Brown 

(2017) 

ความตัง้ใจน าพาไปสู:่ 
บูรณาการการรับรู้ของ
พฤติกรรมเข้ากบัทฤษฎี
การยอมรับและการใช้
เทคโนโลยีแบบครบวงจร 
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ตาราง 2 (ตอ่) 
 

ช่ือ-นามสกลุ งานวิจยัเร่ือง 
ปัจจยั
สว่น
บุคคล 

การรับรู้ - การรับรู้ 

รูปแบบ
ซอฟต์แวร์  

กระบวน 
การ

ซอฟต์แวร์ 

ความ
น่า 

เชื่อถือ 

ความ
เชื่อม 
โยง 

การ
ติดต่อ
สือ่สาร 

ด้าน
ความ

ปลอดภยั 

ความมี
ประ 
โยชน์ 

Siregar, 
Puspokusu

mo, and 
Rahayu 
(2017) 

การวิเคราะห์รูปแบบการ
รับรู้การยอมรับเทคโนโลยี
ที่มีผลต่อปัจจยัในการ
ประยกุต์ใช้การจดัการ
ความรู้ส าหรับวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม
ในอตุสาหกรรมสร้างสรรค์ 

       

Byun, Chiu, 
and Bae 
(2018) 

การส ารวจการการรับรู้
แอพพลเิคชัน่แบรนด์กีฬา: 
การประยกุต์ใช้การรับรู้
เทคโนโลยีที่ปรับเปลีย่น 

  
   



Park, Lim, 
and Cho 
(2018)) 

ท าความเข้าใจกบัการ
เกิดขึน้และการรับรู้การ
ยอมรับของยานพาหนะ
ไฟฟ้าในฐานะรุ่นตอ่ไป
ส าหรับอตุสาหกรรมยาน
ยนต์ 
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บทที่ 3  
วิธีการด าเนินการวจัิย 

 
ในการท าวิจัยเร่ือง ระบบซอฟต์แวร์โปรแกรมจัดการสายงานธุรกิจของพนักงาน 

เบทาโกร ผู้วิจยัได้ด าเนินการวิจยัตามขัน้ตอน ดงันีคื้อ 
1. การก าหนดประชากรและการเลอืกกลุม่ตวัอยา่ง 
2. การสร้างเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั 
3. การเก็บรวบรวมข้อมลู 
4. การจดักระท าข้อมลูและการวิเคราะห์ข้อมลู 
5. สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมลู 
 

1. การก าหนดประชากรและการเสือกกลุ่มตวัอย่าง 
1.1 ประชากรที่ใช้ในการวิจัย 

ประชากรท่ีใช้ในการวิจยัครัง้นีคื้อ Users ซึง่หมายถึง พนกังานเบทาโกร ได้รับ
อนญุาตในการเข้าถึงโปรแกรม ในโครงการเบทาโกร แบง่เป็น พนกังาน IT ทัง้หมด 29 คน 
พนกังานกลุม่คนท่ีช่วยในการออกแบบโปรแกรม ( Key Users) ทัง้หมด 121 คน และ พนกังาน
ระดบัปฏิบติัการ (Super Users) ทัง้หมด 252 คน เน่ืองจากทราบจ านวนประชากรท่ีแท้จริง 
(Actual Population) จึงใช้วธีิค านวณเพื่อหาขนาดของกลุม่ตวัอยา่งของ ทาโร ยามาเน (Taro 
Yamane) (บุญธรรม  กิจปรีดาบริสทุธ์ิ, 2553) โดยมีความเช่ือมัน่อยา่งน้อยร้อยละ 95 ความ
ผิดพลาดท่ียอมรับไม่เกินร้อยละ 5  

 

n =
N

1 + Nⅇ2
 

 
เม่ือ      n = ขนาดของกลุม่ตวัอยา่ง 

N = ขนาดของประชากรซึง่เทา่กบั 402 คน 
ⅇ = ค่าความคลาดเคลื่อนสงูสดุท่ียอมรับได้ร้อยละ 5 หรือ 0.05 เพื่อให้เกิด

ความเช่ือมนัท่ีระดบัร้อยละ 95 
ดงันัน้จะใช้ขนาดตวัอยา่ง 
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n =
402

1 + (402)(0.05)2
 

 
                                                     = 200 คน 

จากการค านวณพบวา่ ขนาดกลุม่ตวัอยา่ง เทา่กบั 200 คน และได้มีการส ารอง
แบบสอบถามท่ีไม่สมบูรณ์ไว้ร้อยละ 5 เทา่กบั 10 คนดงันัน้ ขนาดของกลุม่ตวัอยา่งส าหรับวิจยัครัง้
นี ้เทา่กบั 210 คน 

1.2 การเลือกกลุ่มตัวอย่าง 
1.2.1 ผู้วิจยัเลอืกกลุม่ตวัอยา่งโดยการก าหนดโควต้า (Quota Sampling) ด้วยการ

เลอืกเก็บตวัอยา่งแบบออกเป็น 3 กลุม่ โดยคิดเป็นร้อยละเทา่ ๆ กนัของจ านวณท่ีมี (กลัยา  วา
นิชย์บญัชา, 2543) 
 
ตาราง 3 จ านวนกลุม่ตวัอยา่งท่ีใช้ในการวิจยัจากการสุม่แบบก าหนดโควตา 
 
หน้าที่รับผิดชอบโครงการ ประชากร (คน) ตัวอย่าง (คน) 
พนกังาน IT 29 15 
พนกังาน Key Users  121 67 
พนกังาน Super Users 252 128 
รวม 402 210 

 
1.2.2 การสุม่ตวัอยา่งแบบงา่ย (Simple random sampling) เพือ่ท าการเก็บรวบรวม

ข้อมลูจากพนกังานท่ีเป็นกลุม่ตวัอยา่ง 
 
2. การสร้างเคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 

2.1 เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมลู ในการศกึษาวิจยัครัง้นีเ้ป็นแบบสอบถามท่ี

สร้างขึน้ตามวตัถประสงค์ของการวิจยั เพื่อใช้ในการวิจยัถึงระบบซอฟต์แวร์โปรแกรมจดัการสาย
งานธุรกิจของพนกังานเบทาโกรโดยลกัษณะของแบบสอบถามแบง่ออกเป็น 2 ตอน ดงันี ้

ตอนท่ี 1 แบบสอบถามลกัษณะสว่นบุคคลของพนกังานเบทาโกร ได้แก่ 
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1 เพศ เป็นแบบสอบถามชนิดปลายปิด ลกัษณะค าถามมีหลายค าตอบให้เลือก 
(Multiple Choice Questions) เป็นข้อมูลแบบประจ าตัว (Identification Information) โดยใช้
ระดบัการวดัข้อมลูประเภทนามบญัญัติ (Nominal Scale) ได้แก่ 

1.1 ชาย 
1.2 หญิง 

2. อายุ เป็นแบบสอบถามชนิดปลายปิด ลักษณะค าถามแบบเลือกตอบ 
(Multiple Choice Questions) เป็นข้อมูลแบบประจ าตัว (Identification Information) โดยใช้
ระดบัการวดัข้อมูลประเภทเรียงล าดบั (Ordinal Scale) ซึ่งการก าหนดช่วงอายมุรการแบ่งเกณฑ์
อายเุป็นช่วงหา่งช่วงละ 5 ปี แสดงช่วงอายตุา่ง ๆ ของกลุม่ตวัอยา่งท่ีใช้ในแบบสอบถามดงันี ้

1.1 21-25 ปี 
1.2 26-30 ปี  
1.3 31-35 ปี  
1.4 36-40 ปี  
1.5 41 ปีขึน้ไป 

3. ระดับการศึกษา เป็นแบบสอบถามชนิดปลายปิด ลักษณะค าถามมีหลาย
ค าตอบให้ เลือก  (Multiple Choice Questions) เป็น ข้อมูลแบบประจ าตัว  (Identification 
Information) โดยใช้ระดบัการวดัข้อมลูประเภทเรียงล าดบั (Ordinal Scale) ได้แก่ 

1.1 ต ่ากวา่ปริญญาตรี 
1.2 ปริญญาตรี 
1.3 สงูกวา่ปริญญาตรี 

4. ระดบังาน เป็นแบบสอบถามชนิดปลายปิด ลกัษณะค าถามมีหลายค าตอบให้
เลือก (Multiple Choice Questions) เป็นข้อมูลแบบประจ าตวั (Identification Information) โดย
ใช้ระดบัการวดัข้อมลูประเภทเรียงล าดบั (Ordinal Scale) ได้แก่ 

1.1 พนกังานระดบัจดัการ (M1-M5) 
1.2 พนกังานระดบับงัคบับญัชา (S1-S5) 
1.3 พนกังานระดบัพนกังานทัว่ไป (G1-G5) 

5. สถานท่ีปฏิบติังาน เป็นแบบสอบถามชนิดปลายปิด ลกัษณะค าถามมีหลาย
ค าตอบให้ เลือก  (Multiple Choice Questions) เป็น ข้อมูลแบบประจ าตัว  (Identification 
Information) โดยใช้ระดบัการวดัข้อมลูประเภทเรียงล าดบั (Ordinal Scale) ได้แก่ 
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1.1 ส านกังานใหญ่ 
1.2 ส านกังาน 
1.3 โรงเชือด 
1.4 โรงงาน 
1.5 Shop 
1.6 ฟาร์ม 
1.7 Lab 
1.8 ไม่มีสถานท่ีแนน่อน 

ตอนท่ี 2 ความคาดหวงัและการรับรู้ระบบซอฟต์แวร์ส าเร็จรูปจดัการสายงานธุรกิจ
ของพนกังานเบทาโกรโดยมีค าถามทัง้หมด 7 ด้านดงันี ้

1.1 รูปแบบซอฟต์แวร์  
1.2 กระบวนการซอฟต์แวร์ 
1.3 ความนา่เช่ือถือ 
1.4 ความเช่ือมโยง 
1.5 การติดตอ่สือ่สาร 
1.6 ด้านความปลอดภยั 
1.7 ความมีประโยชน์ 

ลกัษณะค าถามเป็นแบบปลายปิด (Close- ended Response Question) มีหลาย
ค าตอบให้เลอืก (Multiple Choice Question) และให้เลอืกเพียงค าตอบเดียว โดยใช้ระดบัการวดั
ข้อมลูประเภทอนัตรภาคชัน้ (Interval Scale) แบบมาตรสว่นประมาณคา่ (Rating Scale) ของ 

ลเิคิร์ท (Likert Scale) โดยมีการก าหนดระดบัความคิดเห็นเป็น 5 ระดบั ซึง่มีเกณฑ์
การให้คะแนนคือ การค านวณหาอตัราภาคชัน้เพื่อแปรผลคะแนนในแตล่ะช่วง ดงันี  ้

เห็นด้วยอยา่งยิ่ง         เกณฑ์การให้คะแนน  5 คะแนน 
คอ่นข้างเห็นด้วย        เกณฑ์การให้คะแนน  4 คะแนน 
ไม่แนใ่จ                     เกณฑ์การให้คะแนน  3 คะแนน 
คอ่นข้างไม่เห็นด้วย    เกณฑ์การให้คะแนน  2 คะแนน 
ไม่เห็นด้วย                 เกณฑ์การให้คะแนน  1 คะแนน 
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ผู้วิจยัใช้เกณฑ์คา่เฉลีย่ในการอภิปรายผล และแปลความหมายคา่คะแนน โดยใช้
สตูรการค านวณความกว้างของอนัตรภาคชัน้ ซึง่แสดงผลการค านวณ ดงันี ้(ศิริวรรณ  เสรีรัตน์, 
2550) 

ความกว้างของอนัตรภาคชัน้  =  
ข้อมลูท่ีมีคา่สงูสดุ− ข้อมลูท่ีมีคา่ต ่าสดุ

จ านวนชัน้
 

                                                               = 
5− 1

5
 

                                           = 0.8 
ดงันัน้เกณฑ์เฉลีย่ระดบัลกัษณะความคาดหวงัและการรับรู้ระบบซอฟต์แวร์ส าเร็จรูป

จดัการสายงานธุรกิจของพนกังาน เบทาโกรสามารถก าหนดคา่เฉลีย่ได้ดงันี ้
คะแนนตัง้แต ่4.12 ถึง 5.00 หมายถึง ความคาดหวงัและการรับรู้ในระดบัดีมาก 
คะแนนตัง้แต ่3.41 ถึง 4.20 หมายถึง ความคาดหวงัและการรับรู้ในระดบัดี 
คะแนนตัง้แต ่2.61 ถึง 3.40 หมายถึง ความคาดหวงัและการรับรู้ในระดบัปานกลาง 
คะแนนตัง้แต ่1.81 ถึง 2.60 หมายถึง ความคาดหวงัและการรับรู้ในระดบัน้อย 
คะแนนตัง้แต ่1.00 ถึง 1.80 หมายถึง ความคาดหวงัและการรับรู้ในระดบัน้อยท่ีสดุ 
 

2.2 ขัน้ตอนในการสร้างเคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมลูในครัง้นีคื้อ แบบสอบถามซึง่มีขัน้ตอนการ

สร้างเคร่ืองมือตามล าดบัตอ่ไปนี ้
2.2.1 ศกึษาเอกสาร ต ารา และงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัทศันคติ คณุภาพบริการ และ

ประสทิธิผลในการปฏิบติังาน เพื่อน ามาเป็นแนวทางในการสร้างแบบสอบถาม 
2.2.2 สร้างแบบสอบถาม โดยอาศยักรอบแนวคิดท่ีเก่ียวกบัลกัษณะสว่นบุคคลความ

คาดหวงัและการรับรู้ระบบซอฟต์แวร์โปรแกรมจดัการสายงานธุรกิจของพนกังานเบทาโกร 
2.2.3 น าแบบสอบถามท่ีสร้างขึน้เสนออาจารย์ท่ีปรึกษาสารนิพนธ์เพื่อพิจารณา

ตรวจสอบความถกูต้องและให้ข้อเสนอแนะน าในการปรับปรุงแก้ไขตดัสอบถามให้ถกูต้อง
เหมาะสม  

2.2.4 น าแบบสอบถามท่ีผู้วิจยัสร้างขึน้เสนอตอ่ผู้ เช่ียวชาญ เพื่อตรวจสอบความตรง
ตามเนือ้หา (Content validity) และความตรงตามโครงสร้าง (Construct validity) และเสนอแนะ
เพิ่มเติม โดยใช้ดชันีความสอดคล้องระหวา่งข้อค าถามกบัจุดประสงค์ (Index of item objective 
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congruence: IOC) โดยพิจารณาคดัเลอืกข้อค าถามท่ีมีคา่ตัง้แต ่0.50 ขึน้ไปเทา่นัน้  
(นงลกัษณ์ วิรัชชยั, 2548) และปรับปรุงข้อค าถามตามท่ีผู้ เช่ียวชาญแนะน าแก้ไขตอ่ไป 

2.2.5 น าแบบสอบถามท่ีได้ไปทดลองใช้ (Try out) กบักลุม่ตวัอยา่งท่ีไม่ใช่กลุม่
ตวัอยา่งจริง จ านวน 30 ชุดแล้วน าผลท่ีได้ไปวิเคราะห์หาคา่ความเช่ือมัน่ (Reliability) ของ

แบบสอบถามด้วยวิธีการหาคา่สมัประสทิธ์ิแอลฟา (α-Coefficient) โดยวิธีการค านวณ
ของครอนบคั (Cronbach’s Alpha Coefficient) กลัยา วานิชย์บญัชา (2545) เอาตวัเลขมาด้วย 
คา่แอลฟาที่ได้จะแสดงถึงระดบัความคงท่ีของแบบสอบถาม โดยจะมีคา่ระหวา่ง 0 ≤ α ≤ 0  

คา่ท่ีใกล้เคียงกบั 1 โดยเกณฑ์ของแบบสอบถามท่ีมีคณุภาพต้องมีคา่สมัประสทิธ์ิอลัฟา 0.7 มาก
แสดงวา่มีความเช่ือมัน่สงูโดยผลทดสอบความเช่ือมัน่กลุม่ค าถามแบบ Likert Scale จากสตูร 

 

α =
N

(N − 1)
[
1 − ∑σ2

σx
2

] 

 
เม่ือ σ     แทน คา่ความเช่ือมัน่ของข้อมลู 

 N            แทน จ านวณข้อค าถามในชุดค าถาม 
∑σ2        แทน ผลรวมของความแปรปรวนของค าถาม 
σx

2           แทน ความแปรปรวนของคา่คะแนนรวม 
 
ตาราง 4 คา่ความเช่ือมัน่ของแบบสอบถาม 
 

 
 
 

ตัวแปรที่วัด ค่าความเช่ือมั่น 
1. การรับรู้ในระบบซอฟต์แวร์    

1.1 รูปแบบซอฟต์แวร์ 0.892 
1.2 กระบวนการซอฟต์แวร์ 0.947 
1.3 ความนา่เช่ือถือ 0.941 
1.4 ความเช่ือมโยง 0.908 
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ตาราง 4 (ตอ่) 

 
3. การเก็บรวบรวมข้อมูล 

การวิจยัในครัง้นี ้ผู้วิจัยได้ศกึษาข้อมลูปฐมภูมิ และข้อมูลทุติยภูมิ เพื่อสร้างความเข้าใจ
พืน้ฐานในการวิจัย การสร้างแบบสอบถาม ตลอดจนช่วยให้ได้ข้อมูลท่ีสมบูรณ์ยิ่งขึน้ โดยมี
แหลง่ข้อมลูในการศกึษาค้นคว้าประกอบด้วย 2 สว่น คือ 

3.1 แหล่งข้อมูลปฐมภมูิ (Primary Data)  
เป็นข้อมูลท่ีได้จากการใช้แบบสอบถามในการเก็บข้อมูลจากกลุม่ตวัอย่าง จ านวน 210 

ตวัอยา่ง มีขัน้ตอนดงันี ้
3.1.1 ขอหนงัสอืจากบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒขอความร่วมมือ

ในการรวบรวมข้อมลู เพือ่การวิจยัเสนอตอ่หวัหน้าหนว่ยงานฯ เพื่อขอความอนเุคราะห์ในการเก็บ
แบบสอบถาม 

3.1.2 จดัเตรียมแบบสอบถามให้เพียงพอตอ่กลุม่ตวัอยา่งในแตล่ะพืน้ท่ีท่ีเก็บรวบรวม
ข้อมลู 

ตัวแปรที่วัด ค่าความเช่ือมั่น 
1.5 การติดตอ่สือ่สาร 0.918 
1.6 ด้านความปลอดภยั 0.900 
1.7 ความมีประโยชน์ 0.969 

2. การรับรู้ในระบบซอฟต์แวร์  
2.1 รูปแบบซอฟต์แวร์ 0.875 
2.2 กระบวนการซอฟต์แวร์ 0.879 
2.3 ความนา่เช่ือถือ 0.868 
2.4 ความเช่ือมโยง 0.770 
2.5 การติดตอ่สือ่สาร 0.772 
2.6 ด้านความปลอดภยั 0.796 
2.7 ความมีประโยชน์ 0.935 
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3.1.3 ด าเนินการเก็บแบบสอบถามกบักลุม่ตวัอยา่งในพืน้ท่ี โดยแจกแบบสอบถาม
ให้กลุม่ตวัอยา่งท่ีมีความยินดี และเต็มใจให้ข้อมลูเทา่นัน้ พร้อมทัง้รอรับแบบสอบถามคืนในเวลา
เดียวกนั 

3.1.4 ตรวจสอบแบบสอบถามท่ีกลุม่ตวัอยา่งกรอกวา่ มีข้อมลูท่ีสมบูรณ์ ตอบครบ
ทกุข้อค าถาม 

3.1.5 น าแบบสอบถามท่ีเก็บรวบรวมได้มาตรวจสอบความสมบูรณ์ ตรวจสอบ
ความถกูต้องและครบถ้วนของการกรอกข้อมลู เตรียมน าแบบสอบถามมาลงรหสั และท าการ
วิเคราะห์ข้อมลูตอ่ไป 
 
4. การจัดท าข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมลู 

เม่ือเก็บรวบรวมแบบสอบถามเรียบร้อยแล้ว ผู้วิจยัได้ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมลูดงันี ้
4.1 เม่ือรวบรวมแบบสอบถามตามความต้องการแล้ว ผู้วิจัยได้ตรวจสอบจ านวนความ

ถกูต้อง และสมบูรณ์ของแบบสอบถาม 
4.2 ท าการลงรหัส (Coding) แล้วน าข้อมูลมาบันทึกลงในเคร่ืองคอมพิวเตอร์ เพื่อ

ประมวลผลด้วยโปรแกรมส าเร็จรูปทางคอมพิวเตอร์ 
4.3 การทดสอบสมมติฐาน 
การวิเคราะห์ข้อมูลผู้วิจัยน าเสนอเป็น 2 ตอน โดยน าเสนอไว้ในน าเสนอในบทท่ี 4 ผล

การวิเคราะห์ข้อมลู มีดงันี ้
4.3.1 การวิเคราะห์ข้อมลูโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics)  

4.3.1.2 หาค่าความถ่ี (Frequency) ส าหรับวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถาม
ตอนท่ี 1 ลกัษณะสว่นบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ในด้าน เพศ อาย ุระดบัการศกึษา ระดบังาน 
และสถานท่ีปฏิบติังาน 

4.3.1.1 หาค่าร้อยละ (Percentage) ส าหรับวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถาม
ตอนท่ี 1 ข้อมลูด้านลกัษณะสว่นบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ในด้าน เพศ อาย ุระดบัการศกึษา 
ระดบังาน และสถานท่ีปฏิบติังาน 

4.3.1.3 หาค่าเฉลี่ย (Mean: x̅) ส าหรับวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามตอนท่ี 
2-4 ข้อมูลด้านการรับรู้กับการรับรู้ระบบซอฟต์แวร์ส าเร็จรูปจัดการสายงานธุรกิจของพนักงาน
บริษัท เบทาโกร จ ากดั (มหาชน) 
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4.3.1.4 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation:SD) ส าหรับวิเคราะห์
ข้อมูลจากแบบสอบถามตอนท่ี 2 ข้อมูลด้านการรับรู้กับการรับรู้ระบบซอฟต์แวร์ส าเร็จรูปจัดการ
สายงานธุรกิจของพนกังานบริษัท เบทาโกร จ ากดั (มหาชน) 
 
ตาราง 5 แสดงเกณฑ์การแปรผลคา่เฉลีย่ 
 

ช่วงคะแนน ความหมาย 
4.21-5.00 
3.41-4.20 
2.61-3.40 
1.81-2.60 
1.00-1.80 

ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความส าคญัในระดบัมากท่ีสดุ 
ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความส าคญัในระดบัมาก 
ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความส าคญัในระดบัปานกลาง 
ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความส าคญัในระดบัน้อย 
ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความส าคญัในระดบัน้อยท่ีสดุ 

 
4.3.2 การวิเคราะห์โดยใช้สถิติเชิงอนมุาน (Inferential Analysis) 
แบง่เป็น 2 ลกัษณะแบง่เป็น 2 ทางมี T- test การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว 

โดยใช้สถิติ One-Way ANOVA (One -Way Analysis of Variance) เพื่อทดสอบความแตกตา่ง
ของคะแนนเฉลีย่ของกลุม่ตวัอยา่งมากกวา่ 2 กลุม่ ใช้ทดสอบสมมติฐานข้อท่ี 1 ด้าน อาย ุระดบั
การศกึษา ด้านการรับรู้ระบบซอฟต์แวร์  การรับรู้ระบบซอฟต์แวร์ และการใช้ระบบซอฟต์แวร์
โปรแกรมจดัการสายงานธุรกิจของพนกังานบริษทั เบทาโกร จ ากดั 

4.3.2.1 การวิเคราะห์ความแปรปรวนของตัวแปร 2 ตัวท่ีเป็นอิสระต่อกัน 
(Independent – Sample T- test) ในการทดสอบหาความสมัพันธ์ระหว่าง ตัวแปรอิสระ ได้แก่ 
เพศ 

4.3.2.2 การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวโดยใช้สถิติ One - Way ANOVA 
(One Way Analysis of Variance) เพื่อทดสอบความแตกต่างของคะแนนเฉลี่ยของกลุม่ตวัอย่าง
มากกว่า 2 กลุ่มใช้ทดสอบสมมติฐานข้อท่ี 1 ด้าน อายุ ระดบัการศึกษา ระดับงาน และสถานท่ี
ปฏิบัติงานระบบซอฟต์แวร์ การรับรู้ระบบซอฟต์แวร์ และการใช้ระบบซอฟต์แวร์โปรแกรมจัดการ
สายงานธุรกิจของพนกังานบริษัท เบทาโกร จ ากดั 
 



  43 

5. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมลู 
5.1 การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) โดยใช้สถิติ

พืน้ฐาน ได้แก่  
5.1.1 คา่ร้อยละ (Percentage) เพื่อใช้วิเคราะห์ข้อมลูลกัษณะสว่นบุคคล (กลัยา วา

นิชย์ บญัชา. 2543) ใช้สตูรดงันี ้

P    =  
𝑓

𝑛
  ×  100 

เม่ือ           P       แทน  คา่ร้อยละหรือเปอร์เซ็นต์ 
        𝑓     แทน  ความถ่ีท่ีส ารวจได้ 

                                                    𝑛       แทน  ขนาดของกลุม่ตวัอยา่ง 
 

5.1.2 คา่เฉลีย่ (Mean: x̅) เพื่ออธิบายลกัษณะพืน้ฐานข้อมลู (กลัยา วานิชย์บญัชา. 
2543) ใช้สตูรดงันี ้

�̅� =
𝛴𝑥

𝑛
 

 
  เม่ือ  �̅�     แทน คา่คะแนนเฉลีย่ 
   𝛴𝑥   แทน   ผลรวมของคะแนนทัง้หมด 

    𝑛     แทน   ขนาดของกลุม่ตวัอยา่ง 
5.1.3 คา่เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation: S.D.) เพื่อใช้อธิบายลกัษณะ

พืน้ฐาน (Zikmund, 2013) ใช้สตูรดงันี ้

𝑠 = √
∑(𝑥𝑖 − �̅�)2

𝑛 − 1
 

 
  เม่ือ       𝑠       แทน  คา่เบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนของกลุม่ตวัอยา่ง 
                  ∑(𝑥𝑖 − �̅�)2   แทน  ผลรวมของคะแนนทัง้หมดยกก าลงัสอง 
                                                 𝑛       แทน  ขนาดของกลุม่ตวัอยา่ง 
 

5.2 สถิติเชิงอนมุาน (inferential Statistics) เพื่อใช้ทดสอบสมมติฐาน ดงันี ้
5.2.1 คา่ T- test ใช้เปรียบเทียบความแตกตา่งระหวา่งคา่เฉลีย่ของกลุม่ตวัอยา่ง 2 

กลุม่ท่ีเป็นอิสระตอ่กนั (ชูศรี วงศ์รัตนะ. 2560) ใช้สตูรดงันี ้ 
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กรณีท่ีความแปรปรวนของทัง้ 2 กลุม่ ไม่เทา่กนั s1
2 ≠ s2

2 
 

𝑡 =
𝑥1 − 𝑥2

√
𝑠1

2

𝑛1
+

𝑠𝑧
2

𝑛2

 

โดยท่ี 

ⅆ𝑓 =
[
𝑠1

2

𝑛1
+

𝑠2
2

𝑛2
]

[
𝑠1

2

𝑛1
]

𝑛1 − 1
+

[
𝑠2

2

𝑛2
]

𝑛2 − 1

 

 
กรณีท่ีความแปรปรวนของทัง้ 2 กลุม่ เทา่กนั s1

2 = s2
2 

 

𝑡 =
�̅�1 − �̅�2

√
(𝑛1 − 1)𝑠1

2(𝑛2 − 1)𝑠2
2

𝑛1 + 𝑛2 − 2
[

1
𝑛1

+  
1

𝑛2
]

 

 
โดยท่ี  ⅆ𝑓  = 𝑛1+ 𝑛2 - 2 

เม่ือ    𝑡     แทน    คา่สถิติท่ีใช้พิจารณาใน t-distribution 
         �̅�1     แทน    คา่เฉลีย่ของกลุม่ตวัอยา่งท่ี 1 
         �̅�2    แทน   คา่เฉลีย่ของกลุม่ตวัอยา่งท่ี 2 
         𝑠1

2    แทน   คา่ความแปรปรวนของกลุม่ตวัอยา่งท่ี 1 
         𝑠2

2    แทน   คา่ความแปรปรวนของกลุม่ตวัอยา่งท่ี 2 
5.2.2 คา่ Paired Samples t-Test ใช้วิเคราะห์ใช้เปรียบเทียบตวัแปรท่ีไม่เป็นอิสระ

ตอ่กนัคา่เฉลีย่ของทัง้ 2 กลุม่เหมือน ๆ กนั (Zikmund, 2013) โดยใช้สตูรดงันี ้

𝑡 =
ⅆ̅

𝑠𝑑 ∕ √𝑛
 

 
เม่ือ      𝑡            แทน  คา่สถิติท่ีใช้พิจารณาใน Paired Samples t-Test 

ⅆ̅           แทน  คา่เฉลีย่ของความแตกตา่งของคา่ตวัแปรตามแตล่ะคู่ 



  45 

𝑠𝑑          แทน  คา่เบี่ยงเบนมาตรฐาน 
𝑛           แทน  ขนาดของกลุม่ตวัอยา่ง 

5.2.2 คา่ F- test ใช้วิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One – Way Analysis of 
Variance) ใช้เปรียบเทียบความแตกตา่งระหวา่งคา่เฉลีย่ของกลุม่ตวัอยา่งมากกวา่ 2 กลุม่  
(กลัยา วานิชย์ บญัชา. 2543) โดยใช้สตูรดงันี ้ 

F =
MSB

MSE
 

 
เม่ือ         F    แทน  คา่สถิติท่ีใช้ในการพิจารณา F- Distribution 

MSB    แทน  คา่ความแปรปรวนระหวา่งกลุม่ 
MSE   แทน  คา่ความแปรปรวนภายในกลุม่ 
c             แทน  จ านวนกลุม่ของตวัอยา่งท่ีน ามาทดสอบสมมติฐาน 
𝑛   แทน  ขนาดของตวัอยา่ง 
SSB   แทน  ผลรวมก าลงัสองระหวา่งกลุม่ 
SSE   แทน  ผลรวมก าลงัสองภายในกลุม่ 
c − 1       แทน ชัน้แหง่ความเป็นอิสระระหวา่งกลุม่ 
𝑐𝑛 − 𝑐    แทน ชัน้แหง่ความเป็นอิสระภายในกลุม่ 

 
ตาราง 6 การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว (One – WAY ANOVA) 
 
แหล่งของการ
แปรปรวน 

Degrees of 
Freedom 

ผลบวกก าลังสอง 
SS 

Mean Square F-Ratio 

ระหวา่งกลุม่ c − 1 SSB MSB MSB/ MSE 

ภายในกลุม่ 𝑐𝑛 − 𝑐 SSE MSE  

รวม 𝑐𝑛 − 1    
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บทที่ 4  
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 
การศึกษาความคาดหวังและการรับรู้ ระบบซอฟต์แวร์จัดการสายงานธุรกิจของ

พนกังานเบทาโกรผู้วิจัยได้เก็บข้อมูลจากตวัอย่าง จ านวน 210 ตัวอย่าง วิเคราะห์ด้วยเคร่ืองมือ
ทางสถิติทางสงัคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์ พร้อมน าเสนอผลการวิเคราะห์ และแปลผลข้อมูล
เป็นตารางประกอบ ผู้วิจยัได้ก าหนดสญัลกัษณ์ตา่ง ๆ ท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมลู ดงันี ้
 
สัญลักษณ์ที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมลู 

ในการวิเคราะห์ข้อมูลและแปลความหมายของผลการวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อให้เกิดความ
เข้าใจตรงกนั ผู้วิจยัของเสนอสญัลกัษณ์ท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมลูดงัตอ่ไปนี ้

n            แทน    ขนาดของกลุม่ตวัอยา่ง (Sample Group) 
X̅             แทน    คา่เฉลีย่ (Mean) 
S.D.       แทน    สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
t             แทน    คา่สถิติท่ีใช้พิจารณาใน t-Distribution 
F            แทน    คา่สถิติท่ีใช้พิจารณาใน F-Distribution 
P            แทน    คา่เฉลีย่ของการรับรู้จริงหลงัใช้บริการ (Recognition) 
E            แทน    คา่เฉลีย่ของการรับรู้ก่อนใช้บริการ (Expectation) 
SS          แทน    ผลบวกก าลงัสองของคะแนน (Sum of Squares) 
df            แทน    ระดบัชัน้ของความเป็นอิสระ (Degree of freedom) 
LSD        แทน    การหาคา่แตกตา่งนยัส าคญัน้อยท่ีสดุ (Least Significant Difference) 
Ho          แทน    สมมติฐานหลกั 
H1           แทน    สมมติฐานรอง 
*             แทน    มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
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การน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมลู 
ผู้ วิจัยได้น าเสนอตามความมุ่งหมายของการวิจัย โดยแบ่งการน าเสนอการวิเคราะห์

ข้อมลู ออกเป็น 2 ตอน ดงันี ้
ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนา 

1.1 การวิเคราะห์ปัจจยัสว่นบุคคล ได้แก่ เพศ อาย ุระดบัการศกึษา ระดบังาน และ
สถานท่ีปฏิบติังาน 

1.2 การวิเคราะห์ข้อมลูเก่ียวกบัคาดหวงัและการรับรู้แบง่ออกเป็น 7 ด้าน ได้แก่ 
รูปแบบซอฟต์แวร์ กระบวนการซอฟต์แวร์ ความนา่เช่ือถือ ความเช่ือมโยง การติดตอ่สือ่สาร ด้าน
ความปลอดภยั และ ความมีประโยชน์ 

1.3 การเปรียบเทียบระหวา่งความคาดหวงัและการรับรู้ระบบซอฟต์แวร์จดัการสาย
งานธุรกิจของพนกังานบริษัทเบทาโกร จ ากดั(มหาชน) 

ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงอนุมานเพื่อทดสอบสมมติฐาน 
2.1 ปัจจยัสว่นบุคคล ประกอบด้วย เพศ อาย ุระดบัการศกึษา ระดบังาน และ

สถานท่ีปฏิบติังาน ท่ีตา่งกนัมีผลตอ่การรับรู้ระบบซอฟต์แวร์โปรแกรมจดัการสายงานธุรกิจของ
พนกังานบริษัท เบทาโกร จ ากดั (มหาชน) ท่ีแตกตา่งกนั 

2.2 ปัจจยัสว่นบุคคล ประกอบด้วย เพศ อาย ุระดบัการศกึษา ระดบังาน และ
สถานท่ีปฏิบติังานท่ีตา่งกันมีผลตอ่การรับรู้ระบบซอฟต์แวร์โปรแกรมจดัการสายงานธุรกิจของ
พนกังานบริษัท เบทาโกร จ ากดั (มหาชน) ท่ีแตกตา่งกนั 

2.3 ความคาดหวงัของพนกังานแตกตา่งกนักบัการรับรู้ระบบซอฟต์แวร์โปรแกรม
จดัการสายงานธุรกิจของพนกังานบริษัท เบทาโกร จ ากดั (มหาชน) 
 
ผลการวิเคราะห์ข้อมลู 

ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนา 
1.1 การวิเคราะห์ข้อมลูสว่นบุคคล ได้แก่ เพศ อาย ุระดบัการศกึษา ระดบังาน และ

สถานท่ีปฏิบติังาน กลุม่ตวัอยา่งมีทัง้หมด 210 ตวัอยา่ง แสดงวิเคราะห์จ าแนกตามตวัแปร ดงันี ้
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ตาราง 7 แสดงจ านวน (ความถ่ี) และร้อยละเก่ียวกบัปัจจยัสว่นบุคคล 
 

ข้อมูลด้านปัจจัยส่วนบุคคล จ านวน (คน) ร้อยละ 

1. เพศ   

 ชาย 89 42.38 

 หญิง 121 57.62 

รวม 210 100.00 

2. อาย ุ    

 21-25 ปี 11 5.24 

 26-30 ปี 40 19.05 

 31-35 ปี 51 24.28 

 36-40 ปี 49 23.33 

 41 ปีขึน้ไป 59 28.10 

รวม 210 100.00 

3. ระดบัการศกึษา   

 ต ่ากวา่ปริญญาตรี 6 2.85 

 ระดบัปริญญาตรี 148 70.48 

 สงูกวา่ปริญญาตรี 56 26.67 

รวม 210 100.00 
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ตาราง 7 (ตอ่) 
 

ข้อมูลด้านปัจจัยส่วนบุคคล จ านวน (คน) ร้อยละ 

4. ระดบังาน    

 พนกังานระดบัจดัการ (M1-M5) 30 14.29 

 พนกังานระดบับงัคบับญัชา (S1-S5) 145 69.05 

 พนกังานระดบัพนกังานทัว่ไป (G1-G5) 35 16.66 

รวม 210 100.00 

5. สถานท่ีปฏิบติังาน  

 ส านกังานใหญ่ 76 36.19 

 ส านกังาน 73 34.77 

 โรงเชือด 13 6.19 

 โรงงาน 31 14.76 

 Shop 4 1.90 

 ฟาร์ม 9 4.29 

 Lab 0 0 

 ไม่มีสถานท่ีแนน่อน 4 1.90 

รวม 210 100.00 
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จากตาราง 7 ผลการวิเคราะห์ลกัษณะข้อมูลส่วนบุคคลท่ีเป็นกลุ่มตัวอย่างใน
การศกึษาครัง้นี ้จ านวน 210 คน จ าแนกตามตวัแปรได้ดงันี ้

เพศ พบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 121 คน คิดเป็นร้อยละ 57.62 
รองลงมาคือเพศชาย จ านวน 89 คน คิดเป็นร้อยละ 42.38 ตามล าดบั 

อายุ พบว่า สว่นใหญ่อยู่ในช่วงอายุ ระหว่าง 41 ปีขึน้ไป จ านวน 59 คน คิดเป็น
ร้อยละ 28.10 อาย ุ31 – 35 ปี จ านวน 51 คน คิดเป็นร้อยละ 24.28 อาย ุ36-40 ปี จ านวน 49 คน 
คิดเป็นร้อยละ 23.33 อายุ 26-30 ปี จ านวน 40 คน คิดเป็นร้อยละ 19.05 และอายุ 21-25 ปี 
จ านวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 5.24 ตามล าดบั 

ระดบัการศกึษา พบวา่ สว่นใหญ่อยูใ่นระดบัปริญญาตรี จ านวน 148 คน คิดเป็น
ร้อยละ 70.48 รองลงมาคือระดับสูงกว่าปริญญาตรี จ านวน 56 คน คิดเป็นร้อยละ 26.67 และ
ระดบัต ่ากวา่ปริญญาตรี จ านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 2.85 ตามล าดบั 

ระดับงาน พบว่า สว่นใหญ่อยู่ในพนักงานระดบับังคับบัญชา (S1-S5) จ านวน 
145 คน คิดเป็นร้อยละ 69.05 รองลงมาคือพนกังานระดบัพนกังานทัว่ไป (G1-G5) จ านวน 35 คน 
คิดเป็นร้อยละ 16.66 และพนักงานระดับจัดการ (M1-M5) จ านวน 30 คน คิดเป็นร้อยละ14.29
ตามล าดบั 

สถานท่ีปฏิบติังาน พบวา่ สว่นใหญ่อยูใ่นส านกังานใหญ่ จ านวน 76 คน คิดเป็น
ร้อยละ 36.19 รองลงมาคือ ส านกังาน จ านวน 73 คน คิดเป็นร้อยละ 34.77 โรงงาน จ านวน 31 
คน คิดเป็นร้อยละ 14.76 โรงเชือด จ านวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 6.19 ฟารม์ จ านวน 9 คน คิด
เป็นร้อยละ 4.29 Shop จ านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 1.90 และไม่มีสถานท่ีแน่นอน จ านวน 4 คน 
คิดเป็นร้อยละ 1.90 ตามล าดบั 

 
1.2 การวิเคราะห์ข้อมลูเก่ียวกบัความคาดหวงัและการรับรู้ในผลิตภณัฑ์มีมีผลตอ่

ระบบซอฟต์แวร์โปรแกรม โดยน าเสนอผลคา่เฉลี่ยคา่เบี่ยงเบนมาตรฐาน  
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ตาราง 8 แสดงค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน เก่ียวกับความคิดเห็นของความคาดหวังและ 
การรับ รู้ท่ีมีผลต่อระบบซอฟต์แวร์โปรแกรมจัดการสายงานธุรกิจของพนักงานเบทาโกร 
รูปแบบซอฟต์แวร์ 
 

รูปแบบซอฟต์แวร์ 
ความคาดหวัง การรับรู้ดี 

�̅� S.D. แปลผล �̅� S.D. แปลผล 
1. ซอฟต์แวร์มีการจดัวางต าแหนง่
ของสว่นประกอบและเมนตูา่ง ๆ 
ของโปรแกรมได้อยา่งเหมาะสม 

3.91 0.87 ดี 3.37 0.83 ปานกลาง 

2. รูปแบบการใช้สญัลกัษณ์ หรือ 
รูปภาพเพื่อสือ่ความหมายบนระบบ
ซอฟต์แวร์ได้อยา่งเหมาะสม 

3.75 0.83 ดี 3.38 0.76 ปานกลาง 

3. รูปแบบการใช้ข้อความในการ
อธิบายสือ่ความหมายในระบบ
ซอฟต์แวร์มีความเหมาะสม 

3.70 0.83 ดี 3.29 0.80 ปานกลาง 

4. รูปแบบซอฟต์แวร์ควร รองรับได้
หลายภาษา เช่น ภาษาไทย และ
ภาษาองักฤษ 

4.03 0.85 ดี 3.64 0.85 ดี 

รวม 3.85 0.84 ดี 3.42 0.81 ปานกลาง 

 
จากตาราง 8 เม่ือพิจารณาระดบัความคิดเห็นของพนกังานมีตอ่ความคาดหวงัท่ีมีผล

ตอ่ รูปแบบซอฟต์แวร์โดยรวมอยูใ่นระดบัดี มีคา่เฉลีย่เทา่กบั 3.85 เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบวา่ 
พนกังานมีความคิดเห็นระดบัดี จ านวน 4 ข้อ คือ รูปแบบซอฟต์แวร์ควร รองรับได้หลายภาษา เช่น 
ภาษาไทย และภาษาองักฤษ มีคา่เฉลีย่มากท่ีสดุคือ 4.03 รองลงมาคือซอฟต์แวร์มีการจดัวาง
ต าแหนง่ของสว่นประกอบและเมนตูา่ง ๆ ของโปรแกรมได้อยา่งเหมาะสม มีคา่เฉลีย่เทา่กบั 3.91 
รูปแบบการใช้สญัลกัษณ์ หรือ รูปภาพเพือ่สือ่ความหมายบนระบบซอฟต์แวร์ได้อยา่งเหมาะสมมี
คา่เฉลีย่เทา่กบั 3.75 และรูปแบบการใช้ข้อความในการอธิบายสือ่ความหมายในระบบซอฟต์แวร์มี
ความเหมาะสม มีคา่เฉลีย่เทา่กบั 3.70 ตามล าดบั 
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เม่ือพิจารณาระดบัความคิดเห็นของพนกังานมีตอ่ความการรับรู้ท่ีมีผลตอ่ รูปแบบ
ซอฟต์แวร์โดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง มีคา่เฉลีย่เทา่กบั 3.42 เม่ือพจิารณาเป็นรายข้อ พบวา่ 
พนกังานมีระดบัความคิดเห็นระดบัดี จ านวน 1 ข้อ คือ รูปแบบซอฟต์แวร์ควร รองรับได้หลาย
ภาษา เช่น ภาษาไทย และภาษาองักฤษ มีคา่เฉลีย่มากท่ีสดุคือ 3.64 พนกังานมีระดบัความ
คิดเห็นปานกลาง จ านวน 3 ข้อ คือ รูปแบบการใช้สญัลกัษณ์ หรือ รูปภาพเพื่อสือ่ความหมายบน
ระบบซอฟต์แวร์ได้อยา่งเหมาะสม โดยมีคา่เฉลี่ยเทา่กบั 3.38 รองลงมาคือ ซอฟต์แวร์มีการจดัวาง
ต าแหนง่ของสว่นประกอบและเมนตูา่ง ๆ ของโปรแกรมได้อยา่งเหมาะสม มีคา่เฉลีย่เทา่กบั 3.37 
และรูปแบบการใช้ข้อความในการอธิบายสือ่ความหมายในระบบซอฟต์แวร์มีความเหมาะสม มี
คา่เฉลีย่เทา่กบั 3.29 ตามล าดบั 
 
ตาราง 9 แสดงค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน เก่ียวกับความคิดเห็นของความคาดหวังและ 
การรับ รู้ท่ีมีผลต่อระบบซอฟต์แวร์โปรแกรมจัดการสายงานธุรกิจของพนักงานเบทาโกร 
กระบวนการซอฟต์แวร์ 
 

กระบวนการซอฟต์แวร์ 
ความคาดหวัง การรับรู้ดี 

�̅� S.D. แปลผล �̅� S.D. แปลผล 
1. การท างานของซอฟต์แวร์
สามารถสร้างข้อมลูในระบบได้
รวดเร็ว (เช่น การสร้างใบสัง่ซือ้ผา่น
ระบบ) 

4.04 0.89 ดี 3.30 0.97 ปานกลาง 

2. การท างานของซอฟต์แวร์ท่ีใช้
งานข้อมลูมีการอพัเดตตลอดเวลา 

4.00 0.88 ดี 3.59 0.86 ดี 

3. การท างานของซอฟต์แวร์มีความ
รวดเร็วในการค้นหาข้อมลู 

4.09 0.88 ดี 3.41 0.98 ดี 

4. การท างานของซอฟต์แวร์ 
สามารถ พิมพ์รายงาน เอกสาร ได้
ตามท่ีก าหนด 

4.04 0.94 ดี 3.18 0.98 ปานกลาง 

 
 



  53 

 
ตาราง 9 (ตอ่) 
 

กระบวนการซอฟต์แวร์ 
การรับรู้ การรับรู้ 

�̅� S.D. แปลผล �̅� S.D. แปลผล 
5. การท างานของซอฟต์แวร์ 
สามารถรายงานในการวิเคราะห์ผล
ของแตล่ะแผนกเพื่อเสนอข้อมลูกบั
ผู้บงัคบับญัชาได้ตรงความต้องการ 

4.00 0.95 ดี 3.10 0.98 ปานกลาง 

รวม 4.03 0.91 ดี 3.32 0.96 ปานกลาง 

 
จากตาราง 9 เม่ือพิจารณาระดบัความคิดเห็นของพนกังานมีตอ่ความคาดหวงัท่ีมีผล

ตอ่ กระบวนการซอฟต์แวร์โดยรวมอยูใ่นระดบัดี มีคา่เฉลีย่เทา่กบั 4.03 เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ 
พบวา่ พนกังานมีความคิดเห็นระดบัดี จ านวน 5 ข้อ คือ การท างานของซอฟต์แวร์มีความรวดเร็ว
ในการค้นหาข้อมลู มีคา่เฉลีย่มากท่ีสดุคือ 4.09 รองลงมาคือ การท างานของซอฟต์แวร์สามารถ
สร้างข้อมลูในระบบได้รวดเร็ว (เช่น การสร้างใบสัง่ซือ้ผา่นระบบ) หรือ การท างานของซอฟต์แวร์ 
สามารถ พิมพ์รายงาน เอกสาร ได้ตามท่ีก าหนด มีคา่เฉลีย่เทา่กบั 4.04 การท างานของซอฟต์แวร์
ท่ีใช้งานข้อมลูมีการอพัเดตตลอดเวลา หรือการท างานของซอฟต์แวร์ สามารถรายงานในการ
วิเคราะห์ผลของแตล่ะแผนกเพื่อเสนอข้อมลูกบัผู้บงัคบับญัชาได้ตรงความต้องการ มีคา่เฉลีย่
เทา่กบั 4.00 ตามล าดบั 

เม่ือพิจารณาระดบัความคิดเห็นของพนกังานมีตอ่ความการรับรู้ท่ีมีผลตอ่
กระบวนการซอฟต์แวร์รวมอยูใ่นระดบัปานกลาง มีคา่เฉลีย่เทา่กบั 3.32 เม่ือพจิารณาเป็นรายข้อ 
พบวา่ พนกังานมีระดบัความคิดเห็นระดบัดี จ านวน 2 ข้อ คือ การท างานของซอฟต์แวร์ท่ีใช้งาน
ข้อมลูมีการอพัเดตตลอดเวลา มีคา่เฉลีย่มากท่ีสดุคือ 3.59 รองลงมาคือ การท างานของซอฟต์แวร์
มีความรวดเร็วในการค้นหาข้อมลู โดยมีคา่เฉลีย่เทา่กบั 3.41 พนกังานมีระดบัความคิดเห็นปาน
กลาง จ านวน 3 ข้อ คือ การท างานของซอฟต์แวร์สามารถสร้างข้อมลูในระบบได้รวดเร็ว (เช่น การ
สร้างใบสัง่ซือ้ผา่นระบบ) มีคา่เฉลีย่เทา่กบั 3.30 การท างานของซอฟต์แวร์ สามารถ พิมพ์รายงาน 
เอกสาร ได้ตามท่ีก าหนด มีคา่เฉลีย่เทา่กบั 3.18 และการท างานของซอฟต์แวร์ สามารถ พมิพ์
รายงาน เอกสาร ได้ตามท่ีก าหนด มีคา่เฉลีย่เทา่กบั 3.10 ตามล าดบั 
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ตาราง 10 แสดงค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน เก่ียวกับความคิดเห็นของความคาดหวังและ 
การรับ รู้ท่ีมีผลต่อระบบซอฟต์แวร์โปรแกรมจัดการสายงานธุรกิจของพนักงานเบทาโกร  
ความนา่เช่ือถือ 
 

ความน่าเช่ือถือ 
ความคาดหวัง การรับรู้ดี 

�̅� S.D. 
แปล
ผล �̅� S.D. แปลผล 

1. การท างานของซอฟต์แวร์ท าให้
ทา่นมีความสะดวกในการท างาน
เพิ่มมากขึน้ 

4.09 0.89 ดี 3.12 1.04 ปานกลาง 

2. การท างานของซอฟต์แวร์
สามารถตรวจสอบข้อมลูย้อนกลบั
เพื่อความถกูต้องของข้อมลูลกูค้า 

4.05 0.89 ดี 3.52 0.99 ดี 

3. รายงาน และ การแสดงผล ของ
ซอฟต์แวร์ เป็นข้อมลูท่ีถกูก าหนด
เฉพาะตวับุคคล หรือ เปิดเผยข้อมลู
เฉพาะบุคคล ท่ีเก่ียวกบัความเป็น
จริง 

3.97 0.85 ดี 3.58 0.86 ดี 

4. การท างานของซอฟต์แวร์มีการ
สง่ตอ่งานกนัไปยงัฝ่ายอ่ืน ๆ  ได้
ถกูต้อง 

4.03 0.90 ดี 3.49 0.98 ดี 

รวม 4.03 0.88 ดี 3.43 0.97 ดี 

 
จากตาราง 10 เม่ือพิจารณาระดบัความคิดเห็นของพนกังานมีตอ่ความคาดหวงัท่ีมี

ผลตอ่ความนา่เช่ือถือโดยรวมอยูใ่นระดบัดี มีคา่เฉลีย่เทา่กบั 4.03 เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบวา่ 
พนกังานมีความคิดเห็นระดบัดี จ านวน 4 ข้อ คือ การท างานของซอฟต์แวร์ท าให้ทา่นมีความ
สะดวกในการท างานเพิ่มมากขึน้ มีคา่เฉลีย่มากท่ีสดุคือ 4.09 รองลงมาคือ การท างานของ
ซอฟต์แวร์สามารถตรวจสอบข้อมลูย้อนกลบัเพื่อความถกูต้องของข้อมลูลกูค้า มีคา่เฉลีย่เทา่กบั 
4.05 การท างานของซอฟต์แวร์มีการสง่ตอ่งานกนัไปยงัฝ่ายอ่ืน ๆ ได้ถกูต้อง มีคา่เฉลีย่เทา่กบั 4.03 



  55 

และรายงาน และ การแสดงผล ของซอฟต์แวร์ เป็นข้อมลูท่ีถกูก าหนดเฉพาะตวับุคคล หรือ 
เปิดเผยข้อมลูเฉพาะบุคคล ท่ีเก่ียวกบัความเป็นจริง มีคา่เฉลีย่เทา่กบั 3.97 ตามล าดบั 

เม่ือพิจารณาระดบัความคิดเห็นของพนกังานมีตอ่ความนา่เช่ือถือโดยรวมอยูใ่น
ระดบัดี มีคา่เฉลีย่เทา่กบั 3.43 เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบวา่ พนกังานมีระดบัความคิดเห็นระดบั
ดี จ านวน 3 ข้อ คือ รายงาน และ การแสดงผล ของซอฟต์แวร์ เป็นข้อมลูท่ีถกูก าหนดเฉพาะตวั
บุคคล หรือ เปิดเผยข้อมลูเฉพาะบุคคล ท่ีเก่ียวกับความเป็นจริง โดยมีคา่เฉลีย่เทา่กบั 3.58 
รองลงมาคือ การท างานของซอฟต์แวร์สามารถตรวจสอบข้อมลูย้อนกลบัเพื่อความถกูต้องของ
ข้อมลูลกูค้า มีคา่เฉลีย่เทา่กบั 3.52 และการท างานของซอฟต์แวร์มีการสง่ตอ่งานกนัไปยงัฝ่ายอ่ืน 
ๆ ได้ถกูต้อง มีคา่เฉลีย่เทา่กบั 3.49 พนกังานมีระดบัความคิดเห็นปานกลาง จ านวน 1 ข้อ คือ การ
ท างานของซอฟต์แวร์ท าให้ทา่นมีความสะดวกในการท างานเพิ่มมากขึน้ มีคา่เฉลีย่เทา่กบั 3.12 
ตามล าดบั 
 
ตาราง 11 แสดงค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน เก่ียวกับความคิดเห็นของความคาดหวังและ 
การรับ รู้ท่ีมีผลต่อระบบซอฟต์แวร์โปรแกรมจัดการสายงานธุรกิจของพนักงานเบทาโกร  
ความเช่ือมโยง 
 

ความเช่ือมโยง 
ความคาดหวัง การรับรู้ดี 

�̅� S.D. แปลผล �̅� S.D. แปลผล 
1. ระบบซอฟต์แวร์ สามารถ
เช่ือมตอ่กบัระบบงานอ่ืนโดย
อตัโนมติั (Intranet) เพื่อลดภาระ
การปอ้นข้อมลูและการท างานท่ี
ซ า้ซ้อนข้อมลูจะถกูสง่ตอ่ไปทกุ
แผนกท่ีเก่ียวข้อง เช่น การปอ้น
ข้อมลูใบสัง่ซือ้จากลกูค้า ข้อมลู
จะถกูสง่ไปท่ีคลงัสนิค้าได้ทนัที 

4.08 0.90 ดี 3.49 0.99 ดี 

2. ทา่นคิดวา่ซอฟต์แวร์สามารถ
สง่ตอ่ข้อมลูออกจากซอฟต์แวร์ไป
ยงัระบบอ่ืน ๆ ได้ (เช่น เว็บไซต์) 

4.03 0.92 ดี 3.17 0.90 ปานกลาง 
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ตาราง 11 (ตอ่) 
 

ความเช่ือมโยง 
ความคาดหวัง การรับรู้ดี 

�̅� S.D. แปลผล �̅� S.D. แปลผล 
รวม 4.05 0.91 ดี 3.33 0.94 ปานกลาง 

 
จากตาราง 11 เม่ือพิจารณาระดบัความคิดเห็นของพนกังานมีตอ่ความคาดหวงัท่ีมี

ผลตอ่ความเช่ือมโยงโดยรวมอยูใ่นระดบัดี มีคา่เฉลีย่เทา่กบั 4.05 เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบวา่ 
พนกังานมีความคิดเห็นระดบัดี จ านวน 2 ข้อ คือ ระบบซอฟต์แวร์ สามารถเช่ือมตอ่กบัระบบงาน
อ่ืนโดยอตัโนมติั (Intranet) เพื่อลดภาระการปอ้นข้อมลูและการท างานท่ีซ า้ซ้อนข้อมลูจะถกูสง่
ตอ่ไปทกุแผนกท่ีเก่ียวข้อง เช่น การปอ้นข้อมลูใบสัง่ซือ้จากลกูค้า ข้อมลูจะถกูสง่ไปท่ีคลงัสนิค้าได้
ทนัที มีคา่เฉลีย่มากท่ีสดุคือ 4.08 รองลงมาคือ ทา่นคิดวา่ซอฟต์แวร์สามารถสง่ตอ่ข้อมลูออกจาก
ซอฟต์แวร์ไปยงัระบบอ่ืน ๆ ได้  (เช่น เว็บไซต์, มือถือ) มีคา่เฉลีย่เทา่กบั 4.03 ตามล าดบั 

เม่ือพิจารณาระดบัความคิดเห็นของพนกังานมีตอ่ความการรับรู้ท่ีมีผลตอ่ความ
เช่ือมโยงโดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง มีคา่เฉลีย่เทา่กบั 3.33 เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบวา่ 
พนกังานมีระดบัความคิดเห็นระดบัดี จ านวน 1 ข้อ คือ ระบบซอฟต์แวร์ สามารถเช่ือมตอ่กบั
ระบบงานอ่ืนโดยอตัโนมติั (Intranet) เพื่อลดภาระการปอ้นข้อมลูและการท างานท่ีซ า้ซ้อนข้อมลูจะ
ถกูสง่ตอ่ไปทกุแผนกท่ีเก่ียวข้อง เช่น การปอ้นข้อมลูใบสัง่ซือ้จากลกูค้า ข้อมลูจะถกูสง่ไปท่ี
คลงัสินค้าได้ทนัที มีคา่เฉลีย่มากท่ีสดุคือ 3.49 พนกังานมีระดบัความคิดเห็นระดบัปานกลาง 
จ านวน 1 ข้อ คือ ทา่นคิดวา่ซอฟต์แวร์สามารถสง่ตอ่ข้อมลูออกจากซอฟต์แวร์ไปยงัระบบอ่ืน ๆ ได้  
(เช่น เว็บไซต์, มือถือ) มีคา่เฉลีย่เทา่กบั 3.17 ตามล าดบั 
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ตาราง 12 แสดงค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน เก่ียวกับความคิดเห็นของการรับรู้และ 
การรับ รู้ท่ีมีผลต่อระบบซอฟต์แวร์โปรแกรมจัดการสายงานธุรกิจของพนักงานเบทาโกร  
การติดตอ่สือ่สาร 
 

การติดต่อส่ือสาร 
ความคาดหวัง การรับรู้ดี 

�̅� S.D. แปลผล �̅� S.D. แปลผล 
1. ระบบซอฟต์แวร์มีการสง่ตอ่งาน
การไหลของข้อมลู (Work Flow) ท า
ให้ผู้บริหารมีข้อมลูในการตดัสนิใจ
ได้อยา่งถกูต้องและรวดเร็ว 

4.08 0.85 ดี 3.35 1.00 ปานกลาง 

2. ระบบซอฟต์แวร์สามารถท าการ
แจ้งเตือนผา่น E-Mail 

4.04 0.95 ดี 3.52 0.97 ดี 

3. ระบบซอฟต์แวร์สามารถติดตาม
สถานะความเคลือ่นไหวของ
สถานะการท างาน ณ เวลาใดเวลา
หนึง่ทนัทีทนัใด ( เช่น การติดตาม
สถานะการท างาน) 

4.03 0.86 ดี 3.53 0.87 ดี 

รวม 4.05 0.89 ดี 3.47 0.95 ดี 

 
จากตาราง 12 เม่ือพิจารณาระดบัความคิดเห็นของพนกังานมีตอ่ความคาดหวงัท่ีมี

ผลตอ่การติดตอ่สือ่สารโดยรวมอยูใ่นระดบัดี มีค่าเฉลีย่เทา่กบั 4.05 เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ 
พบวา่ พนกังานมีความคิดเห็นระดบัดี จ านวน 3 ข้อ คือ ระบบซอฟต์แวร์มีการสง่ตอ่งานการไหล
ของข้อมลู (Work Flow) ท าให้ผู้บริหารมีข้อมลูในการตดัสินใจได้อยา่งถกูต้องและรวดเร็ว มี
คา่เฉลีย่มากท่ีสดุคือ 4.08 รองลงมาคือ ระบบซอฟต์แวร์สามารถท าการแจ้งเตือนผา่น E-Mail มี
คา่เฉลีย่เทา่กบั 4.04 และรายงาน และ ระบบซอฟต์แวร์สามารถติดตามสถานะความเคลือ่นไหว
ของสถานะการท างาน ณ เวลาใดเวลาหนึง่ทนัทีทนัใด (เช่น การติดตามสถานะการท างาน) มี
คา่เฉลีย่เทา่กบั 4.03 ตามล าดบั 

เม่ือพิจารณาระดบัความคิดเห็นของพนกังานมีตอ่ความการรับรู้ท่ีมีผลตอ่การ
ติดตอ่สือ่สารโดยรวมอยูใ่นระดบัดี มีคา่เฉลีย่เท่ากบั 3.47 เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบวา่ 
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พนกังานมีระดบัความคิดเห็นระดบัดี จ านวน 2 ข้อ คือ ระบบซอฟต์แวร์สามารถติดตามสถานะ
ความเคลือ่นไหวของสถานะการท างาน ณ เวลาใดเวลาหนึง่ทนัทีทนัใด (เช่น การติดตาม
สถานะการท างาน) มีคา่เฉลีย่มากท่ีสดุคือ 3.53 รองลงมาคือ ระบบซอฟต์แวร์สามารถท าการแจ้ง
เตือนผา่น E-Mail มีคา่เฉลีย่เทา่กบั 3.52 พนกังานมีระดบัความคิดเห็นปานกลาง จ านวน 1 ข้อ คือ 
ระบบซอฟต์แวร์มีการสง่ตอ่งานการไหลของข้อมลู (Work Flow) ท าให้ผู้บริหารมีข้อมลูในการ
ตดัสนิใจได้อยา่งถกูต้องและรวดเร็ว โดยมีคา่เฉลีย่เทา่กบั 3.35 ตามล าดบั 
 
ตาราง 13 แสดงค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน เก่ียวกับความคิดเห็นของการรับรู้และ 
การรับ รู้ท่ีมีผลต่อระบบซอฟต์แวร์โปรแกรมจัดการสายงานธุรกิจของพนักงานเบทาโกร  
ความปลอดภยั 
 

ด้านความปลอดภยั 
ความคาดหวัง การรับรู้ดี 

�̅� S.D. 
แปล
ผล �̅� S.D. 

แปล
ผล 

1. ทา่นคิดวา่รหสัผา่นในระบบ
ซอฟต์แวร์มีระดบัในการรักษาความ
ปลอดภยัของผู้ใช้งาน อาทิเช่น ต้องมี 
พิมพ์ใหญ่ พิมพ์เลก็ อกัษระพิเศษ
ตา่ง ๆ เป็นต้น 

4.19 0.80 ดี 4.15 0.76 ดี 

2. ซอฟต์แวร์มีการปอ้งกนัโดยการ
จ ากดัสทิธ์ิในการใช้งานตา่ง ๆ ของ
ระดบัต าแหนง่งานตา่งภายในองค์กร
เพื่อลดข้อผิดพลาดท่ีเกิดขึน้ 

4.07 0.86 ดี 3.81 0.93 ดี 

3. ซอฟต์แวร์มีการปอ้งกนัภยัคมุคาม 
การโจมตีจากภายนอก อาทิ เช่น 
ไวรัส (Virus), โทรจนั (Trojan) 

3.97 0.87 ดี 3.84 0.82 ดี 

รวม 4.08 0.84 ดี 3.93 0.84 ดี 
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จากตาราง 13 พบวา่ เม่ือพิจารณาระดบัความคิดเห็นของพนกังานมีตอ่ความ
คาดหวงัท่ีมีผลตอ่ความปลอดภยัโดยรวมอยูใ่นระดบัดี มีคา่เฉลีย่เทา่กบั 4.08 เม่ือพิจารณาเป็น
รายข้อ พบวา่ พนกังานมีความคิดเห็นระดบัดี จ านวน 3 ข้อ คือ ทา่นคิดวา่รหสัผา่นในระบบ
ซอฟต์แวร์มีระดบัในการรักษาความปลอดภยัของผู้ใช้งาน อาทิเช่น ต้องมี พิมพ์ใหญ่ พิมพ์เลก็ 
อกัษระพิเศษตา่ง ๆ  เป็นต้น มีคา่เฉลีย่มากท่ีสดุคือ 4.19 รองลงมาคือ ซอฟต์แวร์มีการปอ้งกนัโดย
การจ ากดัสทิธ์ิในการใช้งานตา่ง ๆ ของระดบัต าแหนง่งานตา่งภายในองค์กรเพ่ือลดข้อผิดพลาดท่ี
เกิดขึน้ มีคา่เฉลีย่เทา่กบั 4.07 และซอฟต์แวร์มีการปอ้งกนัภยัคมุคาม การโจมตีจากภายนอก อาทิ 
เช่น ไวรัส (Virus), โทรจนั (Trojan) มีคา่เฉลีย่เท่ากบั 3.97 ตามล าดบั 

เม่ือพิจารณาระดบัความคิดเห็นของพนกังานมีตอ่ความการรับรู้ท่ีมีผลตอ่ความ
ปลอดภยัโดยรวมอยูใ่นระดบัดี มีคา่เฉลีย่เทา่กบั 3.93 เม่ือพจิารณาเป็นรายข้อ พบวา่ พนกังานมี
ความคิดเห็นระดบัดี จ านวน 3 ข้อ คือ ทา่นคิดวา่รหสัผา่นในระบบซอฟต์แวร์มีระดบัในการรักษา
ความปลอดภยัของผู้ใช้งาน อาทิเช่น ต้องมี พมิพ์ใหญ่ พิมพ์เลก็ อกัษระพิเศษตา่ง ๆ  เป็นต้น มี
คา่เฉลีย่มากท่ีสดุคือ 4.15 รองลงมาคือ ซอฟต์แวร์มีการปอ้งกนัภยัคมุคาม การโจมตีจากภายนอก 
อาทิ เช่น ไวรัส (Virus), โทรจนั (Trojan) มีคา่เฉลีย่เทา่กบั 3.84 และซอฟต์แวร์มีการปอ้งกนัโดย
การจ ากดัสทิธ์ิในการใช้งานตา่ง ๆ ของระดบัต าแหนง่งานตา่งภายในองค์กรเพ่ือลดข้อผิดพลาดท่ี
เกิดขึน้ มีคา่เฉลีย่เทา่กบั 3.81 ตามล าดบั 
 
ตาราง 14 แสดงค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน เก่ียวกับความคิดเห็นของการรับรู้และ 
การรับ รู้ท่ีมีผลต่อระบบซอฟต์แวร์โปรแกรมจัดการสายงานธุรกิจของพนักงานเบทาโกร  
ความมีประโยชน์ 
 

ความมีประโยชน์ 
ความคาดหวัง การรับรู้ดี 

�̅� S.D. แปลผล �̅� S.D. แปลผล 
1. ซอฟต์แวร์มีสว่นช่วยให้งานของ
ทา่นท างานเสร็จเร็วขึน้ 

4.10 0.95 ดี 3.11 1.10 ปานกลาง 

2. ซอฟต์แวร์ท่ีทา่นใช้ข้อมลูผลลพัธ์ท่ี
ได้มีความถกูต้องชดัเจน 

4.00 0.89 ดี 3.41 0.98 ดี 

3. ซอฟต์แวร์ช่วยให้ทา่นได้รับข้อมลู
ทนัตามเวลาท่ีก าหนด) 

3.98 0.92 ดี 3.27 0.98 ปานกลาง 
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ตาราง 14 (ตอ่) 
 

ความมีประโยชน์ 
ความคาดหวัง การรับรู้ 

�̅� S.D. แปลผล �̅� S.D. แปลผล 
4. ซอฟต์แวร์ช่วยให้องค์กรของทา่น
ประหยดัคา่ใช้จ่ายโดยรวม เช่น 
จ านวนการใช้กระดาษลดลง 

3.97 1.03 ดี 3.03 1.16 ปานกลาง 

5. ซอฟต์แวร์สามารถช่วยทา่นแก้ไข
ข้อผิดพลาดได้รวดเร็วยิ่งขึน้ 

3.95 0.97 ดี 3.05 1.02 ปานกลาง 

6. ซอฟต์แวร์ใหม่สามารถท างานได้
ดีกวา่ระบบเดิมท่ีเคยใช้งาน 

4.07 0.92 ดี 3.18 1.09 ปานกลาง 

7. ซอฟต์แวร์ใหม่ช่วยท าให้การ
สือ่สารภายในองค์กรเป็นเร่ืองท่ีงา่ย
ขึน้ 

3.98 0.89 ดี 3.24 1.00 ปานกลาง 

รวม 4.01 0.94 ดี 3.19 1.05 ปานกลาง 

 
จากตาราง 14 พบวา่ เม่ือพิจารณาระดบัความคิดเห็นของพนกังานมีตอ่ความ

คาดหวงัท่ีมีผลตอ่ความมีประโยชน์โดยรวมอยูใ่นระดบัดี มีคา่เฉลีย่เทา่กบั 4.01 เม่ือพิจารณาเป็น
รายข้อ พบวา่ พนกังานมีความคิดเห็นระดบัดี จ านวน 7 ข้อ คือ ซอฟต์แวร์มีสว่นช่วยให้งานของ
ทา่นท างานเสร็จเร็วขึน้ มีคา่เฉลีย่มากท่ีสดุคือ 4.10 รองลงมาคือ ซอฟต์แวร์ใหม่สามารถท างานได้
ดีกวา่ระบบเดิมท่ีเคยใช้งาน มีคา่เฉลีย่เทา่กบั 4.07 ซอฟต์แวร์ท่ีทา่นใช้ข้อมลูผลลพัธ์ท่ีได้มีความ
ถกูต้องชดัเจน มีคา่เฉลีย่เทา่กบั 4.00 ซอฟต์แวร์ใหม่ช่วยท าให้การสือ่สารภายในองค์กรเป็นเร่ืองท่ี
งา่ยขึน้ มีคา่เฉลีย่เทา่กบั 3.98 ซอฟต์แวร์ชว่ยให้ทา่นได้รับข้อมลูทนัตามเวลาท่ีก าหนด มีคา่เฉลี่ย
เทา่กบั 3.98 ซอฟต์แวร์ช่วยให้องค์กรของทา่นประหยดัคา่ใช้จ่ายโดยรวม เช่น จ านวนการใช้
กระดาษลดลง มีคา่เฉลีย่เทา่กบั 3.97 และซอฟต์แวร์สามารถช่วยทา่นแก้ไขข้อผิดพลาดได้รวดเร็ว
ยิ่งขึน้ มีคา่เฉลีย่เทา่กบั 3.95 ตามล าดบั 

เม่ือพิจารณาระดบัความคิดเห็นของพนกังานมีตอ่ความการรับรู้ท่ีมีผลตอ่ความมี
ประโยชน์รวมอยูใ่นระดบัปานกลาง มีคา่เฉลีย่เทา่กบั 3.19 เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบวา่ 
พนกังานมีความคิดเห็นระดบัดี จ านวน 1 ข้อ คือ ซอฟต์แวร์ท่ีทา่นใช้ข้อมลูผลลพัธ์ท่ีได้มีความ
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ถกูต้องชดัเจน มีคา่เฉลีย่คือ 3.41 พนกังานมีความคิดเห็นระดบัปานกลาง จ านวน 6 ข้อ คือ 
ซอฟต์แวร์ช่วยให้ทา่นได้รับข้อมลูทนัตามเวลาท่ีก าหนด) มีคา่เฉลีย่มากท่ีสดุเทา่กบั 3.27 
รองลงมาคือ ซอฟต์แวร์ใหม่ช่วยท าให้การสือ่สารภายในองค์กรเป็นเร่ืองท่ีงา่ยขึน้ มีคา่เฉลีย่เทา่กับ 
3.24 ซอฟต์แวร์ใหม่สามารถท างานได้ดีกวา่ระบบเดิมท่ีเคยใช้งาน มีคา่เฉลีย่เทา่กบั 3.18 
ซอฟต์แวร์มีสว่นช่วยให้งานของทา่นท างานเสร็จเร็วขึน้ มีคา่เฉลีย่เทา่กบั 3.11ซอฟต์แวร์สามารถ
ช่วยทา่นแก้ไขข้อผิดพลาดได้รวดเร็วยิ่งขึน้ มีคา่เฉลีย่เทา่กบั 3.05 และซอฟต์แวร์ช่วยให้องค์กรของ
ทา่นประหยดัคา่ใช้จ่ายโดยรวม เช่น จ านวนการใช้กระดาษลดลง มีคา่เฉลีย่เทา่กบั 3.03 
ตามล าดบั 

1.3 การเปรียบเทียบระหวา่งความคาดหวงัและการรับรู้ระบบซอฟต์แวร์จดัการสาย
งานธุรกิจของพนกังานเบทาโกรโดยน าเสนอผลคา่เฉลีย่คา่เบี่ยงเบนมาตรฐาน ดงัแสดงในตาราง 
14 ตอ่ไปนี ้

การเปรียบเทียบระหว่างความคาดหวงัและการรับรู้ระบบซอฟต์แวร์จัดการสาย
งานธุรกิจของพนักงานเบทาโกรแบ่งออกเป็น 7 ด้าน ได้แก่ รูปแบบซอฟต์แวร์ กระบวนการ
ซอฟต์แวร์ ความน่าเช่ือถือ ความเช่ือมโยง การติดต่อสื่อสาร ด้านความปลอดภัย และ ความมี
ประโยชน์ 
 
ตาราง 15 ค่าเฉลี่ย ของความแตกต่างระหว่างความคาดหวงัและการรับรู้ระบบซอฟต์แวร์จัดการ
สายงานธุรกิจของพนกังานเบทาโกร 
 
เกณฑ์การวัดคุณภาพ P E (P-E) ระดับความแตกต่าง 

การรับรู้ ความคาดหวัง 
รูปแบบซอฟต์แวร์ 3.42 3.85 -0.43 พนกังานไม่พงึพอใจ 
กระบวนการซอฟต์แวร์ 3.32 4.03 -0.71 พนกังานไม่พงึพอใจ 
ความนา่เช่ือถือ 3.43 4.03 -0.60 พนกังานไม่พงึพอใจ 
ความเช่ือมโยง 3.33 4.05 -0.72 พนกังานไม่พงึพอใจ 
การติดตอ่สือ่สาร 3.47 4.05 -0.58 พนกังานไม่พงึพอใจ 
ด้านความปลอดภยั 3.93 4.08 -0.15 พนกังานไม่พงึพอใจ 
ความมีประโยชน์ 3.19 4.01 -0.82 พนกังานไม่พงึพอใจ 
รวม 3.44 4.01 -0.57 พนกังานไม่พงึพอใจ 
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จากตาราง 15 แสดงค่าเฉลี่ย ของความแตกต่างระหวา่งความคาดหวงัและการ
รับรู้ระบบซอฟต์แวร์จัดการสายงานธุรกิจของพนกังานเบทาโกรพบว่า ความคาดหวงัต ่ากว่าการ
รับรู้คือ พนกังานไม่พึงพอใจหลงัจากได้รับการใช้งาน โดยมีค่าเฉลี่ย -0.57 เม่ือพิจารณารายด้าน 
พบว่า รูปแบบซอฟต์แวร์ มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั -0.43 พนกังานไม่พึงพอใจในการใช้งาน กระบวนการ
ซอฟต์แวร์ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ -0.71 พนกังานไม่พึงพอใจในการใช้งาน ความน่าเช่ือถือ มีค่าเฉลี่ย
เท่ ากับ  -0.60  พนักงานไม่ พึ งพอใจในการใช้ งาน ความ เช่ื อม โยง มี ค่ า เฉลี่ ย เท่ ากับ  
-0.72  พนกังานไม่พงึพอใจในการใช้งาน การติดตอ่สือ่สาร มีคา่เฉลี่ยเทา่กบั -0.58 พนกังานไม่พึง
พอใจในการใช้งาน ด้านความปลอดภยั มีคา่เฉลีย่เทา่กบั -0.15 พนกังานไม่พงึพอใจในการใช้งาน 
และ ความมีประโยชน์ มีคา่เฉลีย่เทา่กบั -0.82 พนกังานไม่พงึพอใจในการใช้งาน 

ซึง่แสดงผลการวิเคราะห์ข้อมูลความคาดหวงัและการรับรู้ของพนกังานจะเห็นได้
วา่พนกังานสว่นใหญ่มีผลรวมด้านความคาดหวงัและการรับรู้คือพนกังานไม่พึงพอใจในโปรแกรม
ระบบซอฟต์แวร์จัดการสายงานธุรกิจของพนักงานเบทาโกร เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อแล้วพบว่า 
พนกังานมีความคาดหวงัและการรับรู้สงูสดุในด้านความมีประโยชน์ และพนกังานมีความคาดหวงั
และการรับรู้ต ่าสดุในด้านความปลอดภยั 

 
ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงอนุมานเพื่อทดสอบสมมติฐาน 

สมมติฐานข้อที่ 1 ปัจจยัสว่นบุคคล ประกอบด้วย เพศ อาย ุระดบัการศกึษา ระดบั
งาน และสถานท่ีปฏิบติังาน ท่ีตา่งกนัมีความคาดหวงัตอ่ระบบซอฟต์แวร์โปรแกรมจดัการสายงาน
ธุรกิจของพนกังานเบทาโกรท่ีแตกตา่งกนั 

ทัง้นี ้สามารถเขียนเป็นสมมติฐานยอ่ยได้ดงันี ้
เพศ  
สมมติฐานท่ี 1.1 พนกังานท่ีมีเพศแตกตา่งกนั มีความคาดหวงัของระบบซอฟต์แวร์

โปรแกรมจดัการสายงานธุรกิจของพนกังานเบทาโกรแตกตา่งกนั  
สามารถเขียนเป็นสมมติฐานทางสถิติได้ดงันี ้
H0: พนกังานท่ีมีเพศแตกตา่งกนั มีผลตอ่ความคาดหวงัของระบบซอฟต์แวร์โปรแกรม 
จดัการสายงานธุรกิจของพนกังานเบทาโกรไม่แตกตา่งกนั 
H1: พนกังานท่ีมีเพศแตกตา่งกนั มีผลตอ่ความคาดหวงัของระบบซอฟต์แวร์โปรแกรม 
จดัการสายงานธุรกิจของพนกังานเบทาโกรแตกตา่งกนั 
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ส าหรับสถิติท่ีใช้ในการทดสอบสมมติฐาน จะใช้เปรียบเทียบความแตกตา่งระหวา่ง
คา่คะแนนเฉลีย่ของกลุม่ประชากร 2 กลุม่ ท่ีเป็นอิสระตอ่กนั ใช้คา่สถิติ Independent t-Test โดย
มีคา่ระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 จะปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) ก็ตอ่เม่ือคา่ระดบันยัส าคญัทาง
สถิติ มีคา่น้อยกวา่ 0.05 ผลการทดสอบสมมติฐานดงันี ้

โดยจะท าการตรวจสอบคา่แปรปรวนของแตล่ะกลุม่ก่อน โดยใช้ Levene’s test ซึง่
ตัง้สมมติฐานดงันี ้

H0: คา่ความแปรปรวนของแตล่ะกลุม่ไม่แตกตา่งกนั 
H1: คา่ความแปรปรวนของแตล่ะกลุม่แตกตา่งกัน 
ผลการทดสอบความแปรปรวนโดยใช้ระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 จะปฏิเสธ

สมมติฐานหลกั (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) ก็ตอ่เม่ือ Sig. มีคา่น้อยกวา่ 0.05 
 
ตาราง 16 แสดงการตรวจสอบค่าความแปรปรวนของเพศกับคาดหวังของระบบซอฟต์แวร์
โปรแกรมจดัการสายงานธุรกิจของพนกังานเบทาโกรโดยใช้สถิติ t-test 
 

ความคาดหวังต่อระบบซอฟต์แวร์
โปรแกรม 

Levene's Test for Equality of Variances 

F Sig. t df 
Sig.  

(2-tailed) 

ด้านรูปแบบซอฟต์แวร์ 0.033 0.856    
 Equal variances assumed   -0.510 208 0.610 

Equal variances not assumed   -0.507 184.533 0.613 
ด้านกระบวนการซอฟต์แวร์ 0.000 0.995    
 Equal variances assumed   -0.773 208 0.441 

Equal variances not assumed   -0.763 181.028 0.446 
ด้านความนา่เช่ือถือ 0.000 0.983    
 Equal variances assumed   -1.199 208 0.232 

Equal variances not assumed   -1.178 176.507 0.240 
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ตาราง 16 (ตอ่) 
 

ความคาดหวังต่อระบบซอฟต์แวร์
โปรแกรม 

Levene's Test for Equality of Variances 

F Sig. t df 
Sig.  

(2-tailed) 

ด้านความเช่ือมโยง 0.374 0.542    
Equal variances assumed   -0.859 208 0.391 
Equal variances not assumed   -0.858 188.159 0.392 

ด้านการติดตอ่สือ่สาร 0.764 0.383    
Equal variances assumed   -1.512 208 0.132 
Equal variances not assumed   -1.496 182.194 0.136 

ด้านความปลอดภยั 0.156 0.693    
 Equal variances assumed   -1.353 208 0.177 

Equal variances not assumed   -1.336 180.396 0.183 
ด้านความมีประโยชน์ 0.315 0.575    
 Equal variances assumed   -.0806 208 0.421 

Equal variances not assumed     -0.808 191.204 0.420 
ด้านการติดตอ่สือ่สาร 0.764 0.383    
 Equal variances assumed   -1.512 208 0.132 
 Equal variances not assumed   -1.496 182.194 0.136 
รวม  0.234 0.718    
 Equal variances assumed   -1.002 208.000 0.343 
 Equal variances not assumed   -0.779 157.404 0.328 

 
จากตาราง 16 ผลการทดสอบความแปรปรวนของเพศกับคาดหวงัของระบบซอฟต์แวร์

โปรแกรมโดยใช้ Levene’s Test พบวา่ ความคาดหวงัของระบบซอฟต์แวร์โปรแกรม ได้แก่ รูปแบบ
ซอฟต์แวร์ กระบวนการซอฟต์แวร์ ความน่าเช่ือถือ ความเช่ือมโยง การติดต่อสื่อสาร ด้านความ
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ปลอดภยั และความมีประโยชน์ และด้านการติดต่อสื่อสารมีค่า Sig. เท่ากับ 0.856 0.995 0.983 
0.542 0.383 0.693 0.575 และ 0.383 ตามล าดบั ซึง่มากกวา่ 0.05 นัน่คือ ยอมรับสมมติฐานหลกั 
(H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา่ คา่ความแปรปรวนในแตล่ะกลุม่ไม่แตกตา่งกัน 
จึงใช้การทดสอบคา่ t-Test กรณี Equal Variances Assumed ผลการทดสอบแสดงดงัตาราง 16 
 
ตาราง 17 แสดงการตรวจสอบค่าความแปรปรวนของเพศกับคาดหวังของระบบซอฟต์แวร์
โปรแกรมจดัการสายงานธุรกิจของพนกังานเบทาโกร จ าแนกตามเพศ 
 

ความคาดหวังต่อระบบ
ซอฟต์แวร์โปรแกรม เพศ 

t-Test for Equality of Mean 

Mean 
Std. 

Deviation t df 
Sig.  

(2-tailed) 
รูปแบบซอฟต์แวร์ ชาย 3.817 0.755 -0.51 208 0.61 

หญิง 3.87 0.72    

กระบวนการซอฟต์แวร์ ชาย 3.982 0.862 -0.773 208 0.441 

หญิง 4.071 0.797    

ความนา่เช่ือถือ ชาย 3.955 0.865 -1.199 208 0.232 

หญิง 4.091 0.77    

ความเช่ือมโยง ชาย 3.994 0.881 -0.859 208 0.391 

หญิง 4.099 0.868    

การติดตอ่สือ่สาร ชาย 3.951 0.852 -1.512 208 0.132 

หญิง 4.124 0.796    

ด้านความปลอดภยั ชาย 3.992 0.806 -1.353 208 0.177 

หญิง 4.138 0.741    
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ตาราง 17 (ตอ่) 
 

ความคาดหวังต่อระบบ
ซอฟต์แวร์โปรแกรม เพศ 

t-Test for Equality of Mean 

Mean 
Std. 

Deviation t df 
Sig.  

(2-tailed) 
ความมีประโยชน์ ชาย 3.95 0.857 -0.806 208 0.421 

 หญิง 4.048 0.869    

รวม 

ชาย 3.949 0.840 -1.002 208.00 0.343 
หญิง 4.063 0.794    

 
จากตาราง 17 แสดงการตรวจสอบคา่ความแปรปรวนของเพศกบัคาดหวงัของระบบ

ซอฟต์แวร์โปรแกรมจดัการสายงานธุรกิจของพนกังานเบทาโกรจ าแนกตามเพศ โดยใช้สถิติคา่ที  
(t-test) ในการทดสอบจากการทดสอบพบวา่ ความแตกตา่งของความคาดหวงัของระบบ
ซอฟต์แวร์โปรแกรมจดัการสายงานธุรกิจของพนกังานเบทาโกรโดยรวมมีคา่ Sig. เทา่กบั 0.343 ซึง่
มากกวา่ 0.05 นัน่คือ ยอมรับสมมติฐานหลกั (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา่ 
พนกังานท่ีมีเพศแตกตา่งกนัมีผลตอ่ความคาดหวงัในด้านคาดหวงัของระบบซอฟต์แวร์โปรแกรม
จดัการสายงานธุรกิจ ไม่แตกตา่งกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 เม่ือพิจารณารายด้าน
พบวา่ 

รูปแบบซอฟต์แวร์ มีคา่ Sig. เทา่กบั 0.610 ซึง่มากกวา่ 0.05 นัน่คือ ยอมรับ
สมมติฐานหลกั (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา่ พนกังานท่ีมีเพศแตกตา่งกนั 
มีความคาดหวงัในรูปแบบซอฟต์แวร์ของระบบซอฟต์แวร์โปรแกรมจดัการสายงานธุรกิจ ไม่
แตกตา่งกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

กระบวนการซอฟต์แวร์ มีคา่ Sig. เทา่กบั 0.441 ซึง่มากกวา่ 0.05 นัน่คือ ยอมรับ
สมมติฐานหลกั (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา่ พนกังานท่ีมีเพศแตกตา่งกนั 
มีความคาดหวงัในกระบวนการซอฟต์แวร์ของระบบซอฟต์แวร์โปรแกรมจดัการสายงานธุรกิจ ไม่
แตกตา่งกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
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ความนา่เช่ือถือ มีคา่ Sig. เทา่กบั 0.232 ซึง่มากกวา่ 0.05 นัน่คือ ยอมรับสมมติฐาน
หลกั (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา่ พนกังานท่ีมีเพศแตกตา่งกนั มีความ
คาดหวงัในความนา่เช่ือถือของระบบซอฟต์แวร์โปรแกรมจดัการสายงานธุรกิจ ไม่แตกตา่งกนั 
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

ความเช่ือมโยง มีคา่ Sig. เทา่กบั 0.391 ซึง่มากกวา่ 0.05 นัน่คือ ยอมรับสมมติฐาน
หลกั (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา่ พนกังานท่ีมีเพศแตกตา่งกนั มีการความ
คาดหวงัในความเช่ือมโยงของระบบซอฟต์แวร์โปรแกรมจดัการสายงานธุรกิจ ไม่แตกตา่งกนั อยา่ง
มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

การติดตอ่สือ่สาร มีคา่ Sig. เทา่กบั 0.132 ซึง่มากกวา่ 0.05 นัน่คือ ยอมรับ
สมมติฐานหลกั (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา่ พนกังานท่ีมีเพศแตกตา่งกนั 
มีความคาดหวงัในการติดตอ่สือ่สารของระบบซอฟต์แวร์โปรแกรมจดัการสายงานธุรกิจ ไม่
แตกตา่งกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

ด้านความปลอดภยั มีคา่ Sig. เทา่กบั 0.177 ซึง่มากกวา่ 0.05 นัน่คือ ยอมรับ
สมมติฐานหลกั (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา่ พนกังานท่ีมีเพศแตกตา่งกนั 
มีความคาดหวงัในด้านความปลอดภยัของระบบซอฟต์แวร์โปรแกรมจดัการสายงานธุรกิจ ไม่
แตกตา่งกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

ความมีประโยชน์ มีคา่ Sig. เทา่กบั 0.421 ซึง่มากกวา่ 0.05 นัน่คือ ยอมรับ
สมมติฐานหลกั (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา่ พนกังานท่ีมีเพศแตกตา่งกนั 
มีความคาดหวงัในความมีประโยชน์ของระบบซอฟต์แวร์โปรแกรมจดัการสายงานธุรกิจไม่แตกตา่ง
กนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

อาย ุ
สมมติฐานท่ี 1.2 พนกังานท่ีมีอายแุตกตา่งกนั มีความคาดหวงัตอ่ระบบซอฟต์แวร์

โปรแกรมจดัการสายงานธุรกิจของพนกังานเบทาโกรแตกตา่งกนั 
สามารถเขียนเป็นสมมติฐานทางสถิติได้ดงันี ้
H0:  พนกังานท่ีมีอายแุตกตา่งกนั มีระบบซอฟต์แวร์โปรแกรมจดัการสายงานธุรกิจ

ของพนกังานเบทาโกรไม่แตกตา่งกนั 
H1:  พนกังานท่ีมีอายแุตกตา่งกนั มีระบบซอฟต์แวร์โปรแกรมจดัการสายงานธุรกิจ

ของพนกังานเบทาโกรแตกตา่งกนั 
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ส าหรับสถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ จะใช้ทดสอบการวิเคราะห์คา่ความแปรปรวนทาง
เดียว ( One Way Analysis of Variance : One Way ANOVA) ด้วยสถิติ F-test หรือ Brown-
Forsythe test การทดสอบสมมติฐานใช้ระดบัความเช่ือมัน่ ร้อยละ 95 โดยจะท าการทดสอบความ
แปรปรวนของแตล่ะกลุม่ก่อน ถ้าความแปรปรวนแตล่ะกลุม่เทา่กัน ให้ทดสอบสมมติฐาน ด้วย F-
test และถ้าความแปรปรวนแตล่ะกลุม่ไม่เทา่กนั ให้ทดสอบสมมติฐานด้วย Brown-Forsythe test 
ซึง่จะปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) ก็ตอ่เม่ือคา่ Prob. มีคา่น้อยกวา่ 0.05 และถ้า สมมติฐานข้อใด
ปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) ท่ีมีคา่เฉลีย่อยา่งน้อยหนึง่คูท่ี่แตกต่าง
กนัจะน าไปเปรียบเทียบเชิงซ้อน (Multiple Comparison) โดยใช้วิธีทดสอบแบบ Fisher’s Least 
Significant Difference (LSD) หรือ Dunnett’s T3 เพื่อหาวา่คา่เฉลีย่คูใ่ดท่ีแตกตา่งกนั ท่ีระดบั
นยัส าคญัทางสถิติ 0.05 

โดยจะท าการตรวจสอบคา่แปรปรวนของแตล่ะกลุม่ก่อน โดยใช้ Levene’s test ซึง่
ตัง้สมมติฐานดงันี ้

H0:  คา่ความแปรปรวนของแตล่ะกลุม่ไม่แตกตา่งกนั 
H1:  คา่ความแปรปรวนของแตล่ะกลุม่แตกตา่งกนั 
ผลการทดสอบความแปรปรวนโดยใช้ระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 จะปฏิเสธ

สมมติฐานหลกั (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) ก็ตอ่เม่ือ Sig. มีคา่น้อยกวา่ 0.05 
 
ตาราง 18 แสดงการตรวจสอบคา่ความแปรปรวนของแตล่ะกลุม่อายโุดยใช้ Levene’s Test 
 

ความคาดหวังต่อระบบ
ซอฟต์แวร์โปรแกรม 

Levene's 
Statistic 

df1 df2 Sig. 

รูปแบบซอฟต์แวร์ 1.668 4 205 0.159 
กระบวนการซอฟต์แวร์ 0.882 4 205 0.475 
ความนา่เช่ือถือ 0.372 4 205 0.828 
ความเช่ือมโยง 0.776 4 205 0.542 
การติดตอ่สือ่สาร 0.447 4 205 0.774 
ด้านความปลอดภยั 0.400 4 205 0.809 
ความมีประโยชน์ 0.466 4 205 0.760 
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ตาราง 18 (ตอ่) 
 

ความคาดหวังต่อระบบ
ซอฟต์แวร์โปรแกรม 

Levene's 
Statistic 

df1 df2 Sig. 

รวม 0.601 4 205 0.663 

 
จากตาราง 18 ผลการทดสอบความแปรปรวนแตล่ะกลุม่อายุ โดยใช้ Levene’s Test 

พบวา่ ความคาดหวงัตอ่ระบบซอฟต์แวร์โปรแกรม โดยรวมรายด้านได้แก่ รูปแบบซอฟต์แวร์ 
กระบวนการซอฟต์แวร์ ความนา่เช่ือถือ ความเช่ือมโยง การติดตอ่สือ่สาร ด้านความปลอดภยั และ
ความมีประโยชน์ มีคา่ Sig. เทา่กบั 0.159 0.475 0.828 0.542 0.774 0.809 และ 0.760 
ตามล าดบั ซึง่มากกวา่ 0.05 นัน่คือ ยอมรับสมมติฐานหลกั (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) 
หมายความวา่ คา่ความแปรปรวนในแตล่ะกลุม่ไม่แตกตา่งกนั ในการทดสอบสมมติฐาน ใช้ระดบั
ความเช่ือมัน่ร้อยละ 95  
 
ตาราง 19 แสดงผลการเปรียบเทียบระบบซอฟต์แวร์โปรแกรมจัดการสายงานธุรกิจของพนกังาน 
เบทาโกรจ าแนกตามอายโุดยใช้ Anova 
 

  
Sum of 
Squares 

df 
Mean 

Square 
F Sig. 

รูปแบบซอฟต์แวร์ Between Groups 1.382 4 0.345 0.637 0.637 

 Within Groups 111.242 205 0.543   

Total 112.624 209       

กระบวนการซอฟต์แวร์ Between Groups 0.204 4 0.051 0.074 0.990 

Within Groups 141.923 205 0.692   

Total 142.127 209       
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ตาราง 19 (ตอ่) 
 

  
Sum of 
Squares 

df 
Mean 

Square 
F Sig. 

ความนา่เช่ือถือ Between Groups 0.518 4 0.129 0.193 0.942 

 Within Groups 137.374 205 0.670   

 Total 137.892 209       

ความเช่ือมโยง Between Groups 0.670 4 0.168 0.217 0.929 

 Within Groups 158.450 205 0.773   

 Total 159.120 209       

การติดตอ่สือ่สาร Between Groups 0.456 4 0.114 0.166 0.956 

 Within Groups 141.032 205 0.688   

 Total 141.488 209       

ด้านความปลอดภยั Between Groups 0.488 4 0.122 0.202 0.937 

 Within Groups 123.659 205 0.603   

 Total 124.147 209       

ความมีประโยชน์ Between Groups 1.139 4 0.285 0.378 0.824 

Within Groups 154.475 205 0.754   

Total 155.614 209       
รวม Between Groups 0.104 4 0.026 0.45 0.996 

Within Groups 117.472 205 0.573   

Total 117.576 209       

 
จากตาราง 19 ผลการวิเคราะห์การเปรียบเทียบระบบซอฟต์แวร์โปรแกรมจดัการสาย

งานธุรกิจของพนกังานเบทาโกร จ าแนกตามอาย ุพบวา่ มีคา่ Sig. เทา่กบั 0.996 ซึง่มากกวา่ 0.05 
แสดงวา่ ยอมรับสมมติฐานหลกั (H0) และ ปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา่ พนกังานท่ีมี
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อายแุตกตา่งกนั มีความคาดหวงัระบบซอฟต์แวร์โปรแกรมจดัการสายงานธุรกิจของพนกังานเบทา
โกรไม่แตกตา่งกนัอยา่งไม่มีนยัส าคญัทางสถิติ เม่ือพิจารณารายด้านพบวา่ 

รูปแบบซอฟต์แวร์ มีคา่ Sig. เทา่กบั 0.637 ซึง่มากกวา่ 0.05 นัน่คือ ยอมรับ
สมมติฐานหลกั (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา่ พนกังานท่ีมีอายแุตกตา่งกนั 
มีผลตอ่ความคาดหวงัในรูปแบบซอฟต์แวร์ของระบบซอฟต์แวร์โปรแกรมจดัการสายงานธุรกิจ ไม่
แตกตา่งกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

กระบวนการซอฟต์แวร์ มีคา่ Sig. เทา่กบั 0.990 ซึง่มากกวา่ 0.05 นัน่คือ ยอมรับ
สมมติฐานหลกั (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา่ พนกังานท่ีมีอายแุตกตา่งกนั 
มีผลตอ่ความคาดหวงัในกระบวนการซอฟต์แวร์ของระบบซอฟต์แวร์โปรแกรมจดัการสายงานธุรกิจ 
ไม่แตกตา่งกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

ความนา่เช่ือถือ มีคา่ Sig. เทา่กบั 0.942 ซึง่มากกวา่ 0.05 นัน่คือ ยอมรับสมมติฐาน
หลกั (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา่ พนกังานท่ีมีอายแุตกตา่งกนั มีผลตอ่
ความคาดหวงัในความนา่เช่ือถือของระบบซอฟต์แวร์โปรแกรมจดัการสายงานธุรกิจ ไม่แตกตา่งกนั 
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

ความเช่ือมโยง มีคา่ Sig. เทา่กบั 0.929 ซึง่มากกวา่ 0.05 นัน่คือ ยอมรับสมมติฐาน
หลกั (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา่ พนกังานท่ีมีอายแุตกตา่งกนั มีผลตอ่
ความคาดหวงัในความเช่ือมโยงของระบบซอฟต์แวร์โปรแกรมจดัการสายงานธุรกิจ ไม่แตกตา่งกนั 
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

การติดตอ่สือ่สาร มีคา่ Sig. เทา่กบั 0.956 ซึง่มากกวา่ 0.05 นัน่คือ ยอมรับ
สมมติฐานหลกั (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา่ พนกังานท่ีมีอายแุตกตา่งกนั 
มีผลตอ่ความคาดหวงัในการติดตอ่สือ่สารของระบบซอฟต์แวร์โปรแกรมจดัการสายงานธุรกิจ ไม่
แตกตา่งกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

ด้านความปลอดภยั มีคา่ Sig. เทา่กบั 0.937 ซึง่มากกวา่ 0.05 นัน่คือ ยอมรับ
สมมติฐานหลกั (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา่ พนกังานท่ีมีอายแุตกตา่งกนั 
มีผลตอ่ความคาดหวงัในด้านความปลอดภยัของระบบซอฟต์แวร์โปรแกรมจดัการสายงานธุรกิจ 
ไม่แตกตา่งกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

ความมีประโยชน์ มีคา่ Sig. เทา่กบั 0.824 ซึง่มากกวา่ 0.05 นัน่คือ ยอมรับ
สมมติฐานหลกั (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา่ พนกังานท่ีมีอายแุตกตา่งกนั 
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มีผลตอ่ความคาดหวงัในความมีประโยชน์ของระบบซอฟต์แวร์โปรแกรมจดัการสายงานธุรกิจ ไม่
แตกตา่งกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

ระดบัการศกึษา 
สมมติฐานท่ี 1.3 พนกังานท่ีมีระดบัการศกึษาตา่งกนั มีความคาดหวงัตอ่ระบบ

ซอฟต์แวร์โปรแกรมจดัการสายงานธุรกิจของพนกังานเบทาโกรแตกตา่งกนั  
สามารถเขียนเป็นสมมติฐานทางสถิติได้ดงันี ้
H0:  พนกังานท่ีมีระดบัการศกึษาแตกตา่งกนั มีระบบซอฟต์แวร์โปรแกรมจดัการสาย

งานธุรกิจของพนกังานเบทาโกรไม่แตกตา่งกนั 
H1:  พนกังานท่ีมีระดบัการศกึษาแตกตา่งกนั มีระบบซอฟต์แวร์โปรแกรมจดัการสาย

งานธุรกิจของพนกังานเบทาโกรแตกตา่งกนั 
ส าหรับสถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ จะใช้ทดสอบการวิเคราะห์คา่ความแปรปรวนทาง

เดียว ( One Way Analysis of Variance : One Way ANOVA) ด้วยสถิติ F-test หรือ Brown-
Forsythe test การทดสอบสมมติฐานใช้ระดบัความเช่ือมัน่ ร้อยละ 95 โดยจะท าการทดสอบความ
แปรปรวนของแตล่ะกลุม่ก่อน ถ้าความแปรปรวนแตล่ะกลุม่เทา่กัน ให้ทดสอบสมมติฐาน ด้วย  
F-test และถ้าความแปรปรวนแตล่ะกลุม่ไม่เทา่กนั ให้ทดสอบสมมติฐานด้วย Brown-Forsythe 
test ซึง่จะปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) ก็ตอ่เม่ือคา่ Prob. มีคา่น้อยกวา่ 0.05 และถ้า สมมติฐานข้อ
ใดปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) ท่ีมีคา่เฉลีย่อยา่งน้อยหนึง่คูท่ี่
แตกตา่งกนัจะน าไปเปรียบเทียบเชิงซ้อน (Multiple Comparison) โดยใช้วิธีทดสอบแบบ Fisher’s 
Least Significant Difference (LSD) หรือ Dunnett’s T3 เพือ่หาวา่คา่เฉลีย่คูใ่ดท่ีแตกตา่งกนั ท่ี
ระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 

โดยจะท าการตรวจสอบคา่แปรปรวนของแตล่ะกลุม่ก่อน โดยใช้ Levene’s test ซึง่
ตัง้สมมติฐานดงันี ้

H0:  คา่ความแปรปรวนของแตล่ะกลุม่ไม่แตกตา่งกนั 
H1:  คา่ความแปรปรวนของแตล่ะกลุม่แตกตา่งกนั 
ผลการทดสอบความแปรปรวนโดยใช้ระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 จะปฏิเสธ

สมมติฐานหลกั (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) ก็ตอ่เม่ือ Sig. มีคา่น้อยกวา่ 0.05 
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ตาราง 20 แสดงการตรวจสอบคา่ความแปรปรวนของแตล่ะระดบัการศกึษาโดยใช้ Levene’s Test 
 

ความคาดหวังต่อระบบ
ซอฟต์แวร์โปรแกรม 

Levene's 
Statistic 

df1 df2 Sig. 

รูปแบบซอฟต์แวร์ 0.190 2 207 0.827 
กระบวนการซอฟต์แวร์ 0.251 2 207 0.778 
ความนา่เช่ือถือ 0.015 2 207 0.985 
ความเช่ือมโยง 0.192 2 207 0.825 
การติดตอ่สือ่สาร 0.174 2 207 0.841 
ด้านความปลอดภยั 0.059 2 207 0.943 
ความมีประโยชน์ 0.295 2 207 0.745 
รวม 0.121 2 207 0.886 

 
จากตาราง 20 ผลการทดสอบความแปรปรวนแตล่ะระดบัการศกึษา โดยใช้ 

Levene’s Test พบวา่ ความคาดหวงัตอ่ระบบซอฟต์แวร์โปรแกรม โดยรวมรายด้านได้แก่ รูปแบบ
ซอฟต์แวร์ กระบวนการซอฟต์แวร์ ความนา่เช่ือถือ ความเช่ือมโยง การติดตอ่สือ่สาร ด้านความ
ปลอดภยั และความมีประโยชน์ มีคา่ Sig. เทา่กบั 0.827 0.778 0.985 0.825 0.841 0.943 และ 
0.745 ตามล าดบั ซึง่มากกวา่ 0.05 นัน่คือ ยอมรับสมมติฐานหลกั (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง 
(H1) หมายความวา่ คา่ความแปรปรวนในแตล่ะกลุม่ไม่แตกตา่งกนั ในการทดสอบสมมติฐาน ใช้
ระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 
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ตาราง 21 แสดงผลการเปรียบเทียบระบบซอฟต์แวร์โปรแกรมจัดการสายงานธุรกิจของพนกังาน 
เบทาโกร จ าแนกตามระดบัการศกึษาโดยใช้ Anova 
 

  
Sum of 
Squares 

df 
Mean 

Square 
F Sig. 

รูปแบบซอฟต์แวร์ Between Groups 0.749 2 0.374 0.692 0.501 

 Within Groups 111.875 207 0.540   

 Total 112.624 209    

กระบวนการซอฟต์แวร์ Between Groups 1.353 2 0.677 0.995 0.371 

 
Within Groups 140.773 207 0.680   

Total 142.127 209    

ความนา่เช่ือถือ Between Groups 1.118 2 0.559 0.846 0.431 

Within Groups 136.774 207 0.661   

Total 137.892 209    

ความเช่ือมโยง Between Groups 0.483 2 0.241 0.315 0.730 

Within Groups 158.637 207 0.766   

Total 159.120 209    

การติดตอ่สือ่สาร Between Groups 1.049 2 0.525 0.773 0.463 

Within Groups 140.439 207 0.678   

Total 141.488 209    

ด้านความปลอดภยั Between Groups 1.050 2 0.525 0.883 0.415 

 Within Groups 123.097 207 0.595   

 Total 124.147 209    

ความมีประโยชน์ Between Groups 1.227 2 0.614 0.823 0.441 

 Within Groups 154.387 207 0.746   

 Total 155.614 209    
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ตาราง 21 (ตอ่) 
 

  
Sum of 
Squares 

df 
Mean 

Square 
F Sig. 

รวม Between Groups 0.843 2 0.421 0.747 0.475 

 Within Groups 116.733 207 0.564   

 Total 117.576 209       

 
จากตาราง 21 ผลการวิเคราะห์การเปรียบเทียบระบบซอฟต์แวร์โปรแกรมจดัการสาย

งานธุรกิจของพนกังานบริษัท เบทาโกร จ ากดั (มหาชน) จ าแนกตามระดบัการศกึษา พบวา่ มีคา่ 
Sig. เทา่กบั 0.475 ซึง่มากกวา่ 0.05 แสดงวา่ ยอมรับสมมติฐานหลกั (H0) และ ปฏิเสธสมมติ
ฐานรอง (H1) หมายความวา่ พนกังานท่ีมีระดบัการศกึษาแตกตา่งกนั มีระบบซอฟต์แวร์โปรแกรม
จดัการสายงานธุรกิจของพนกังานบริษัท เบทาโกร จ ากดั (มหาชน) ไม่แตกตา่งกนัอยา่งไม่มี
นยัส าคญัทางสถิติ เม่ือพิจารณารายด้านพบวา่ 

รูปแบบซอฟต์แวร์ มีคา่ Sig. เทา่กบั 0.501 ซึง่มากกวา่ 0.05 นัน่คือ ยอมรับ
สมมติฐานหลกั (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา่ พนกังานท่ีมีระดบัการศกึษา
แตกตา่งกนั มีผลตอ่ความคาดหวงัในรูปแบบซอฟต์แวร์ของระบบซอฟต์แวร์โปรแกรมจดัการสาย
งานธุรกิจ ไม่แตกตา่งกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

กระบวนการซอฟต์แวร์ มีคา่ Sig. เทา่กบั 0.371 ซึง่มากกวา่ 0.05 นัน่คือ ยอมรับ
สมมติฐานหลกั (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา่ พนกังานท่ีมีระดบัการศกึษา
แตกตา่งกนั มีผลตอ่ความคาดหวงัในกระบวนการซอฟต์แวร์ของระบบซอฟต์แวร์โปรแกรมจดัการ
สายงานธุรกิจ ไม่แตกตา่งกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

ความนา่เช่ือถือ มีคา่ Sig. เทา่กบั 0.431 ซึง่มากกวา่ 0.05 นัน่คือ ยอมรับสมมติฐาน
หลกั (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา่ พนกังานท่ีมีระดบัการศกึษาแตกตา่งกนั 
มีผลตอ่ความคาดหวงัในความนา่เช่ือถือของระบบซอฟต์แวร์โปรแกรมจดัการสายงานธุรกิจ ไม่
แตกตา่งกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

ความเช่ือมโยง มีคา่ Sig. เทา่กบั 0.730 ซึง่มากกวา่ 0.05 นัน่คือ ยอมรับสมมติฐาน
หลกั (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา่ พนกังานท่ีมีระดบัการศกึษาแตกตา่งกนั 
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มีผลตอ่ความคาดหวงัในความเช่ือมโยงของระบบซอฟต์แวร์โปรแกรมจดัการสายงานธุรกิจ ไม่
แตกตา่งกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

การติดตอ่สือ่สาร มีคา่ Sig. เทา่กบั 0.463 ซึง่มากกวา่ 0.05 นัน่คือ ยอมรับ
สมมติฐานหลกั (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา่ พนกังานท่ีมีระดบัการศกึษา
แตกตา่งกนั มีผลตอ่ความคาดหวงัในการติดตอ่สือ่สารของระบบซอฟต์แวร์โปรแกรมจดัการสาย
งานธุรกิจ ไม่แตกตา่งกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

ด้านความปลอดภยั มีคา่ Sig. เทา่กบั 0.415 ซึง่มากกวา่ 0.05 นัน่คือ ยอมรับ
สมมติฐานหลกั (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา่ พนกังานท่ีมีระดบัการศกึษา
แตกตา่งกนั มีผลตอ่ความคาดหวงัในด้านความปลอดภยัของระบบซอฟต์แวร์โปรแกรมจดัการสาย
งานธุรกิจ ไม่แตกตา่งกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

ความมีประโยชน์ มีคา่ Sig. เทา่กบั 0.441 ซึง่มากกวา่ 0.05 นัน่คือ ยอมรับ
สมมติฐานหลกั (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา่ พนกังานท่ีมีระดบัการศกึษา
แตกตา่งกนั มีผลตอ่ความคาดหวงัในความมีประโยชน์ของระบบซอฟต์แวร์โปรแกรมจดัการสาย
งานธุรกิจ ไม่แตกตา่งกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

ระดบังาน 
สมมติฐานท่ี 1.4 พนกังานท่ีมีระดบังานตา่งกนั มีความคาดหวงัตอ่ระบบซอฟต์แวร์

โปรแกรมจดัการสายงานธุรกิจของพนกังานเบทาโกรแตกตา่งกนั  
สามารถเขียนเป็นสมมติฐานทางสถิติได้ดงันี ้
H0:  พนกังานท่ีมีระดบังานแตกตา่งกนั มีระบบซอฟต์แวร์โปรแกรมจดัการสายงาน

ธุรกิจของพนกังานเบทาโกรไม่แตกตา่งกนั 
H1:  พนกังานท่ีมีระดบังานแตกตา่งกนั มีระบบซอฟต์แวร์โปรแกรมจดัการสายงาน

ธุรกิจของพนกังานเบทาโกรแตกตา่งกนั 
ส าหรับสถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ จะใช้ทดสอบการวิเคราะห์คา่ความแปรปรวนทาง

เดียว ( One Way Analysis of Variance : One Way ANOVA) ด้วยสถิติ F-test หรือ Brown-
Forsythe test การทดสอบสมมติฐานใช้ระดบัความเช่ือมัน่ ร้อยละ 95โดยจะท าการทดสอบความ
แปรปรวนของแตล่ะกลุม่ก่อน ถ้าความแปรปรวนแตล่ะกลุม่เทา่กัน ให้ทดสอบสมมติฐาน ด้วย  
F-test และถ้าความแปรปรวนแตล่ะกลุม่ไม่เทา่กนั ให้ทดสอบสมมติฐานด้วย Brown-Forsythe 
test ซึง่จะปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) ก็ตอ่เม่ือคา่ Prob. มีคา่น้อยกวา่ 0.05 และถ้า สมมติฐานข้อ
ใดปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) ท่ีมีคา่เฉลีย่อยา่งน้อยหนึง่คูท่ี่
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แตกตา่งกนัจะน าไปเปรียบเทียบเชิงซ้อน (Multiple Comparison) โดยใช้วิธีทดสอบแบบ Fisher’s 
Least Significant Difference (LSD) หรือ Dunnett’s T3 เพือ่หาวา่คา่เฉลีย่คูใ่ดท่ีแตกตา่งกนั ท่ี
ระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 

โดยจะท าการตรวจสอบคา่แปรปรวนของแตล่ะกลุม่ก่อน โดยใช้ Levene’s test ซึง่
ตัง้สมมติฐานดงันี ้

H0: คา่ความแปรปรวนของแตล่ะกลุม่ไม่แตกตา่งกนั 
H1: คา่ความแปรปรวนของแตล่ะกลุม่แตกตา่งกัน 
ผลการทดสอบความแปรปรวนโดยใช้ระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 จะปฏิเสธ

สมมติฐานหลกั (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) ก็ตอ่เม่ือ Sig. มีคา่น้อยกวา่ 0.05 
 
ตาราง 22 แสดงการตรวจสอบคา่ความแปรปรวนของแตล่ะระดบังานโดยใช้ Levene’s Test 
 

ความคาดหวังต่อระบบ
ซอฟต์แวร์โปรแกรม 

Levene's 
Statistic 

df1 df2 Sig. 

รูปแบบซอฟต์แวร์ 1.382 2 207 0.253 
กระบวนการซอฟต์แวร์ 1.615 2 207 0.201 
ความนา่เช่ือถือ 0.250 2 207 0.779 
ความเช่ือมโยง 1.653 2 207 0.194 
การติดตอ่สือ่สาร 1.069 2 207 0.345 
ด้านความปลอดภยั 2.673 2 207 0.071 
ความมีประโยชน์ 3.559* 2 207 0.030 
รวม 2.005 2 207 0.137 

 
*มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 
จากตาราง 22 ผลการทดสอบความแปรปรวนแตล่ะระดบังาน โดยใช้ Levene’s 

Test พบวา่ ความคาดหวงัตอ่ระบบซอฟต์แวร์โปรแกรม โดยรวมและรายด้านได้แก่ รูปแบบ
ซอฟต์แวร์ กระบวนการซอฟต์แวร์ ความนา่เช่ือถือ ความเช่ือมโยง การติดตอ่สือ่สาร และด้าน
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ความปลอดภยั มีคา่ Sig. เทา่กบั 0.201 0.779 0.194 0.345 และ 0.071 ตามล าดบั ซึง่มากกวา่ 
0.05 นัน่คือ ยอมรับสมมติฐานหลกั (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา่ คา่ความ
แปรปรวนในแตล่ะกลุม่ไม่แตกตา่งกนั จึงใช้สถิติ F- Test ในการทดสอบสมมติฐาน ใช้ระดบัความ
เช่ือมัน่ ร้อยละ 95 ส าหรับความคาดหวงัตอ่ระบบซอฟต์แวร์โปรแกรม โดยรวมและรายด้านได้แก่ 
ความมีประโยชน์ พบวา่ มีคา่ Sig. เทา่กบั 0.030 ซึง่น้อยกวา่ 0.05 นัน่คือ ปฏิเสธสมมติฐานหลกั 
(H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา่ คา่ความแปรปรวนในแตล่ะกลุม่แตกตา่งกัน 
จึงใช้สถิติ Brown- Forsythe (β) ในการทดสอบสมมติฐาน 
 
ตาราง 23 แสดงผลการเปรียบเทียบระบบซอฟต์แวร์โปรแกรมจัดการสายงานธุรกิจของพนกังาน 
เบทาโกร จ าแนกตามระดบังานโดยใช้ Anova 
 

  
Sum of 
Squares 

df 
Mean 

Square 
F Sig. 

รูปแบบซอฟต์แวร์ Between Groups 0.262 2 0.131 0.241 0.786 

 Within Groups 112.362 207 0.543   

 Total 112.624 209    

กระบวนการ
ซอฟต์แวร์ 

Between Groups 1.572 2 0.786 1.158 0.316 

Within Groups 140.554 207 0.679   

Total 142.127 209    

ความนา่เช่ือถือ Between Groups 0.083 2 0.041 0.062 0.940 

Within Groups 137.809 207 0.666   

Total 137.892 209    

ความเช่ือมโยง Between Groups 0.461 2 0.230 0.301 0.741 

Within Groups 158.659 207 0.766   

Total 159.120 209    

การติดตอ่สือ่สาร  Between Groups 0.024 2 0.012 0.018 0.982 

Within Groups 141.463 207 0.683   

Total 141.488 209    
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ตาราง 23 (ตอ่) 
 

  
Sum of 
Squares 

df 
Mean 

Square 
F Sig. 

ด้านความปลอดภยั  
Between Groups 0.215 2 0.107 0.179 0.836 

Within Groups 123.932 207 0.599   

 Total 124.147 209    

รวม Between Groups 0.271 2 0.136 0.240 0.787 

 Within Groups 117.305 207 0.567   

 Total 117.576 209    

 
จากตาราง 23 ผลการวิเคราะห์การเปรียบเทียบระบบซอฟต์แวร์โปรแกรมจดัการสาย

งานธุรกิจของพนกังานเบทาโกรจ าแนกตามระดบังาน พบวา่ มีคา่ Sig. เทา่กบั 0.657 ซึง่มากกวา่ 
0.05 แสดงวา่ ยอมรับสมมติฐานหลกั (H0) และ ปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา่ 
พนกังานท่ีมีระดบังานแตกตา่งกนั มีระบบซอฟต์แวร์โปรแกรมจดัการสายงานธุรกิจของพนกังาน 
เบทาโกรไม่แตกตา่งกนัอยา่งไม่มีนยัส าคญัทางสถิติ เม่ือพิจารณารายด้านพบวา่ 

รูปแบบซอฟต์แวร์ มีคา่ Sig. เทา่กบั 0.501 ซึง่มากกวา่ 0.05 นัน่คือ ยอมรับ
สมมติฐานหลกั (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา่ พนกังานท่ีมีระดบังาน
แตกตา่งกนั มีผลตอ่ความคาดหวงัในรูปแบบซอฟต์แวร์ของระบบซอฟต์แวร์โปรแกรมจดัการสาย
งานธุรกิจ ไม่แตกตา่งกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

กระบวนการซอฟต์แวร์ มีคา่ Sig. เทา่กบั 0.371 ซึง่มากกวา่ 0.05 นัน่คือ ยอมรับ
สมมติฐานหลกั (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา่ พนกังานท่ีมีระดบังาน
แตกตา่งกนั มีผลตอ่ความคาดหวงัในกระบวนการซอฟต์แวร์ของระบบซอฟต์แวร์โปรแกรมจดัการ
สายงานธุรกิจ ไม่แตกตา่งกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

ความนา่เช่ือถือ มีคา่ Sig. เทา่กบั 0.431 ซึง่มากกวา่ 0.05 นัน่คือ ยอมรับสมมติฐาน
หลกั (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา่ พนกังานท่ีมีระดบังานแตกตา่งกนั มีผล
ตอ่ความคาดหวงัในความนา่เช่ือถือของระบบซอฟต์แวร์โปรแกรมจดัการสายงานธุรกิจ ไม่แตกตา่ง
กนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
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ความเช่ือมโยง มีคา่ Sig. เทา่กบั 0.730 ซึง่มากกวา่ 0.05 นัน่คือ ยอมรับสมมติฐาน
หลกั (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา่ พนกังานท่ีมีระดบังานแตกตา่งกนั มีผล
ตอ่ความคาดหวงัในความเช่ือมโยงของระบบซอฟต์แวร์โปรแกรมจดัการสายงานธุรกิจ ไม่แตกตา่ง
กนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

การติดตอ่สือ่สาร มีคา่ Sig. เทา่กบั 0.463 ซึง่มากกวา่ 0.05 นัน่คือ ยอมรับ
สมมติฐานหลกั (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา่ พนกังานท่ีมีระดบังาน
แตกตา่งกนั มีผลตอ่ความคาดหวงัในการติดตอ่สือ่สารของระบบซอฟต์แวร์โปรแกรมจดัการสาย
งานธุรกิจ ไม่แตกตา่งกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

ด้านความปลอดภยั มีคา่ Sig. เทา่กบั 0.415 ซึง่มากกวา่ 0.05 นัน่คือ ยอมรับ
สมมติฐานหลกั (H0) และปฏเิสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา่ พนกังานท่ีมีระดบังาน
แตกตา่งกนั มีผลตอ่ความคาดหวงัในด้านความปลอดภยัของระบบซอฟต์แวร์โปรแกรมจดัการสาย
งานธุรกิจ ไม่แตกตา่งกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 
ตาราง 24 แสดงผลการเปรียบเทียบระบบซอฟต์แวร์โปรแกรมจัดการสายงานธุรกิจของพนกังาน 
เบทาโกร จ าแนกตามระดบังานโดยใช้ Brown- Forsythe (β) 
 

  Statistical df1 df2 Sig. 
ความมีประโยชน์ Brown-Forsythe 0.396 2 77.614 0.674 

 
จากตาราง 24 ผลการวิเคราะห์การเปรียบเทียบระบบซอฟต์แวร์โปรแกรมจดัการสาย

งานธุรกิจของพนกังานเบทาโกรจ าแนกตามระดบังาน พบวา่  
ความมีประโยชน์ มีคา่ Sig. เทา่กบั 0.674 ซึง่มากกวา่ 0.05 นัน่คือ ยอมรับ

สมมติฐานหลกั (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา่ พนกังานท่ีมีระดบังาน
แตกตา่งกนั มีผลตอ่ความคาดหวงัในความมีประโยชน์ของระบบซอฟต์แวร์โปรแกรมจดัการสาย
งานธุรกิจ ไม่แตกตา่งกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 
สถานท่ีปฏิบติังาน 
สมมติฐานท่ี 1.5 พนกังานท่ีมีสถานท่ีปฏิบติังานในการท างานในองค์กรปัจจุบนั

ตา่งกนั มีระบบซอฟต์แวร์โปรแกรมจดัการสายงานธุรกิจของพนกังานเบทาโกรแตกตา่งกนั  
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สามารถเขียนเป็นสมมติฐานทางสถิติได้ดงันี ้
H0:  พนกังานท่ีมีสถานท่ีปฏิบติังานแตกตา่งกนั มีระบบซอฟต์แวร์โปรแกรมจดัการ

สายงานธุรกิจของพนกังานเบทาโกรไม่แตกตา่งกนั 
H1:  พนกังานท่ีมีสถานท่ีปฏิบติังานแตกตา่งกนั มีระบบซอฟต์แวร์โปรแกรมจดัการ

สายงานธุรกิจของพนกังานเบทาโกรแตกตา่งกนั 
ส าหรับสถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ จะใช้ทดสอบการวิเคราะห์คา่ความแปรปรวนทาง

เดียว    (One Way Analysis of Variance : One Way ANOVA) ด้วยสถิติ F-test หรือ Brown-
Forsythe test การทดสอบสมมติฐานใช้ระดบัความเช่ือมัน่ ร้อยละ 95โดยจะท าการทดสอบความ
แปรปรวนของแตล่ะกลุม่ก่อน ถ้าความแปรปรวนแตล่ะกลุม่เทา่กัน ให้ทดสอบสมมติฐาน ด้วย F-
test และถ้าความแปรปรวนแตล่ะกลุม่ไม่เทา่กนั ให้ทดสอบสมมติฐานด้วย Brown-Forsythe test 
ซึง่จะปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) ก็ตอ่เม่ือคา่ Prob. มีคา่น้อยกวา่ 0.05 และถ้า สมมติฐานข้อใด
ปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) ท่ีมีคา่เฉลีย่อยา่งน้อยหนึง่คูท่ี่แตกต่าง
กนัจะน าไปเปรียบเทียบเชิงซ้อน (Multiple Comparison) โดยใช้วิธีทดสอบแบบ Fisher’s Least 
Significant Difference (LSD) หรือ Dunnett’s T3 เพื่อหาวา่คา่เฉลีย่คูใ่ดท่ีแตกตา่งกนั ท่ีระดบั
นยัส าคญัทางสถิติ 0.05 

โดยจะท าการตรวจสอบคา่แปรปรวนของแตล่ะกลุม่ก่อน โดยใช้ Levene’s test ซึง่
ตัง้สมมติฐานดงันี ้

H0:  คา่ความแปรปรวนของแตล่ะกลุม่ไม่แตกตา่งกนั 
H1:  คา่ความแปรปรวนของแตล่ะกลุม่แตกตา่งกนั 
ผลการทดสอบความแปรปรวนโดยใช้ระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 จะปฏิเสธ

สมมติฐานหลกั (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) ก็ตอ่เม่ือ Sig. มีคา่น้อยกวา่ 0.05 
 

ตาราง 25 แสดงการตรวจสอบค่าความแปรปรวนของแต่ละสถานท่ีปฏิบัติงานโดยใช้ Levene’s 
Test 
 

ความคาดหวังต่อระบบ
ซอฟต์แวร์โปรแกรม 

Levene's 
Statistic 

df1 df2 Sig. 

รูปแบบซอฟต์แวร์ 0.963 6 203 0.452 
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ตาราง 25 (ตอ่) 
 

ความคาดหวังต่อระบบ
ซอฟต์แวร์โปรแกรม 

Levene's 
Statistic 

df1 df2 Sig. 

กระบวนการซอฟต์แวร์ 2.697* 6 203 0.015 
ความนา่เช่ือถือ 2.240* 6 203 0.041 
ความเช่ือมโยง 1.699 6 203 0.123 
การติดตอ่สือ่สาร 2.809* 6 203 0.012 
ด้านความปลอดภยั 1.664 6 203 0.131 
ความมีประโยชน์ 2.046 6 203 0.061 

รวม 2.354* 6 203 0.032 

 
*มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 
จากตาราง 25 ผลการทดสอบความแปรปรวนแตล่ะสถานท่ีปฏิบติังาน โดยใช้ 

Levene’s Test พบวา่ ความคาดหวงัตอ่ระบบซอฟต์แวร์โปรแกรม โดยรวมพบวา่ มีคา่ Sig. 
เทา่กบั 0.032 ซึง่น้อยกวา่ 0.05 แสดงวา่ ปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) และ ยอมรับปฏิเสธสมมติ
ฐานรอง (H1) หมายความวา่ พนกังานท่ีมีระดบังานแตกตา่งกนั มีระบบซอฟต์แวร์โปรแกรมจดัการ
สายงานธุรกิจของพนกังานเบทาโกรแตกตา่งกนัอยา่งนยัส าคญัทางสถิติ เม่ือพิจารณารายด้าน
ได้แก่ รูปแบบซอฟต์แวร์ ความเช่ือมโยง ด้านความปลอดภยั และความมีประโยชน์มีคา่ Sig. 
เทา่กบั 0.452 0.123 0.131 และ 0.061ตามล าดบั ซึง่มากกวา่ 0.05 นัน่คือ ยอมรับสมมติฐานหลกั 
(H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา่ คา่ความแปรปรวนในแตล่ะกลุม่ไม่แตกตา่งกนั 
จึงใช้สถิติ F- Test ในการทดสอบสมมติฐาน ใช้ระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 ส าหรับความ
คาดหวงัตอ่ระบบซอฟต์แวร์โปรแกรม โดยรวมและรายด้านได้แก่ กระบวนการซอฟต์แวร์ ความ
นา่เช่ือถือ และการติดตอ่สือ่สาร พบวา่ มีคา่ Sig. เทา่กบั 0.015 0.041 และ 0.012 ซึง่น้อยกวา่ 
0.05 นัน่คือ ปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา่ คา่ความ
แปรปรวนในแตล่ะกลุม่แตกตา่งกนั จึงใช้สถิติ Brown- Forsythe (β) ในการทดสอบสมมติฐาน 
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ตาราง 26 แสดงผลการเปรียบเทียบระบบซอฟต์แวร์โปรแกรมจัดการสายงานธุรกิจของพนกังาน 
เบทาโกร จ าแนกตามสถานท่ีปฏิบติังานโดยใช้ Anova 
 

  
Sum of 
Squares 

df 
Mean 

Square 
F Sig. 

รูปแบบซอฟต์แวร์ Between Groups 3.152 6 0.525 0.974 0.444 

 
Within Groups 109.472 203 0.539   

Total 112.624 209    

ความเช่ือมโยง Between Groups 2.761 6 0.460 0.598 0.732 

Within Groups 156.359 203 0.770   

Total 159.120 209    

ด้านความปลอดภยั Between Groups 4.231 6 0.705 1.194 0.311 

Within Groups 119.916 203 0.591     

Total 124.147 209       

ความมีประโยชน์ Between Groups 4.415 6 0.736 0.988 0.435 

 Within Groups 151.199 203 0.745     

 Total 155.614 209       

รวม Between Groups 2.268 6 0.378 0.666 0.678 

 Within Groups 115.308 203 0.568   

 Total 117.576 209       

 
จากตาราง 26 ผลการวิเคราะห์การเปรียบเทียบความคาดหวงัระบบซอฟต์แวร์

โปรแกรมจดัการสายงานธุรกิจของพนกังานเบทาโกรจ าแนกตามสถานท่ีปฏิบติังาน พบวา่ มีคา่ 
Sig. เทา่กบั 0.678 ซึง่มากกวา่ 0.05 แสดงวา่ ยอมรับสมมติฐานหลกั (H0) และ ปฏิเสธสมมติ
ฐานรอง (H1) หมายความวา่ พนกังานท่ีมีสถานท่ีปฏิบติังานแตกตา่งกนั มีระบบซอฟต์แวร์
โปรแกรมจดัการสายงานธุรกิจของพนกังานเบทาโกรไม่แตกตา่งกนัอยา่งไม่มีนยัส าคญัทางสถิติ 
เม่ือพิจารณารายด้านพบวา่ 
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รูปแบบซอฟต์แวร์ มีคา่ Sig. เทา่กบั 0.444 ซึง่มากกวา่ 0.05 นัน่คือ ยอมรับ

สมมติฐานหลกั (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา่ พนกังานท่ีมีสถานท่ี

ปฏิบติังานแตกตา่งกนั มีผลตอ่ความคาดหวงัในรูปแบบซอฟต์แวร์ของระบบซอฟต์แวร์โปรแกรม
จดัการสายงานธุรกิจ ไม่แตกตา่งกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

ความเช่ือมโยง มีคา่ Sig. เทา่กบั 0.435 ซึง่มากกวา่ 0.05 นัน่คือ ยอมรับสมมติฐาน

หลกั (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา่ พนกังานท่ีมีสถานท่ีปฏิบติังานแตกตา่ง

กนั มีผลตอ่ความคาดหวงัในความเช่ือมโยงของระบบซอฟต์แวร์โปรแกรมจดัการสายงานธุรกิจ ไม่
แตกตา่งกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

ด้านความปลอดภยั มีคา่ Sig. เทา่กบั 0.311 ซึง่มากกวา่ 0.05 นัน่คือ ยอมรับ

สมมติฐานหลกั (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา่ พนกังานท่ีมีสถานท่ี

ปฏิบติังานแตกตา่งกนั มีผลตอ่ความคาดหวงัในด้านความปลอดภยัของระบบซอฟต์แวร์โปรแกรม
จดัการสายงานธุรกิจ ไม่แตกตา่งกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

ความมีประโยชน์ มีคา่ Sig. เทา่กบั 0.435 ซึง่มากกวา่ 0.05 นัน่คือ ยอมรับ

สมมติฐานหลกั (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา่ พนกังานท่ีมีสถานท่ี

ปฏิบติังานแตกตา่งกนั มีผลตอ่ความคาดหวงัในความมีประโยชน์ของระบบซอฟต์แวร์โปรแกรม
จดัการสายงานธุรกิจ ไม่แตกตา่งกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 
ตาราง 27 แสดงผลการเปรียบเทียบระบบซอฟต์แวร์โปรแกรมจัดการสายงานธุรกิจของพนกังาน 
เบทาโกร จ าแนกตามสถานท่ีปฏิบติังานโดยใช้ Brown- Forsythe (β) 
 

  Statistical df1 df2 Sig. 
กระบวนการซอฟต์แวร์ Brown-Forsythe 0.632 6 34.786 0.704 
ความนา่เช่ือถือ Brown-Forsythe 0.945 6 31.697 0.477 
การติดตอ่สือ่สาร Brown-Forsythe 0.820 6 20.856 0.567 

รวม   0.788 6 26.463 0.587 

 
จากตาราง 27 ผลการวิเคราะห์การเปรียบเทียบความคาดหวงัระบบซอฟต์แวร์

โปรแกรมจดัการสายงานธุรกิจของพนกังานเบทาโกร จ าแนกตามสถานท่ีปฏิบติังาน พบวา่ มีคา่ 
Sig. เทา่กบั 0.587 ซึง่มากกวา่ 0.05 แสดงวา่ ยอมรับสมมติฐานหลกั (H0) และ ปฏิเสธสมมติ
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ฐานรอง (H1) หมายความวา่ พนกังานท่ีมีสถานท่ีปฏิบติังานแตกตา่งกนั มีระบบซอฟต์แวร์
โปรแกรมจดัการสายงานธุรกิจของพนกังานเบทาโกรไม่แตกตา่งกนัอยา่งไม่มีนยัส าคญัทางสถิติ 
เม่ือพิจารณารายด้านพบวา่ 

กระบวนการซอฟต์แวร์ มีคา่ Sig. เทา่กบั 0.704 ซึง่มากกวา่ 0.05 นัน่คือ ยอมรับ

สมมติฐานหลกั (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา่ พนกังานท่ีมีสถานท่ี

ปฏิบติังานแตกตา่งกนั มีผลตอ่ความคาดหวงัในกระบวนการซอฟต์แวร์ของระบบซอฟต์แวร์
โปรแกรมจดัการสายงานธุรกิจ ไม่แตกตา่งกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

ความนา่เช่ือถือ มีคา่ Sig. เทา่กบั 0.477 ซึง่มากกวา่ 0.05 นัน่คือ ยอมรับสมมติฐาน

หลกั (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา่ พนกังานท่ีมีสถานท่ีปฏิบติังานแตกตา่ง

กนั มีผลตอ่ความคาดหวงัในความนา่เช่ือถือของระบบซอฟต์แวร์โปรแกรมจดัการสายงานธุรกิจ ไม่
แตกตา่งกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

การติดตอ่สือ่สาร มีคา่ Sig. เทา่กบั 0.567 ซึง่มากกวา่ 0.05 นัน่คือ ยอมรับ

สมมติฐานหลกั (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา่ พนกังานท่ีมีสถานท่ี

ปฏิบติังานแตกตา่งกนั มีผลตอ่ความคาดหวงัในการติดตอ่สือ่สารของระบบซอฟต์แวร์โปรแกรม
จดัการสายงานธุรกิจ ไม่แตกตา่งกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 

สมมติฐานข้อที่ 2 ปัจจยัสว่นบุคคล ประกอบด้วย เพศ อาย ุระดบัการศกึษา ระดบั
งาน และสถานท่ีปฏิบติังาน ท่ีตา่งกนัมีผลตอ่การรับรู้ตอ่ระบบซอฟต์แวร์โปรแกรมจดัการสายงาน
ธุรกิจของพนกังานเบทาโกรท่ีแตกตา่งกนั 

ทัง้นี ้สามารถเขียนเป็นสมมติฐานยอ่ยได้ดงันี ้
เพศ  
สมมติฐานท่ี 2.1 พนกังานท่ีมีเพศแตกตา่งกนั มีการรับรู้ของระบบซอฟต์แวร์

โปรแกรมจดัการสายงานธุรกิจของพนกังานเบทาโกรแตกตา่งกนั  
สามารถเขียนเป็นสมมติฐานทางสถิติได้ดงันี ้

H0: พนกังานท่ีมีเพศแตกตา่งกนั มีผลตอ่การรับรู้ของระบบซอฟต์แวร์โปรแกรม 

จดัการสายงานธุรกิจของพนกังานเบทาโกรไม่แตกตา่งกนั 

H1: พนกังานท่ีมีเพศแตกตา่งกนั มีผลตอ่การรับรู้ของระบบซอฟต์แวร์โปรแกรม 

จดัการสายงานธุรกิจของพนกังานเบทาโกรแตกตา่งกนั 
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ส าหรับสถิติท่ีใช้ในการทดสอบสมมติฐาน จะใช้เปรียบเทียบความแตกตา่งระหวา่ง
คา่คะแนนเฉลีย่ของกลุม่ประชากร 2 กลุม่ ท่ีเป็นอิสระตอ่กนั ใช้คา่สถิติ Independent t-Test โดย
มีคา่ระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 จะปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) ก็ตอ่เม่ือคา่ระดบันยัส าคญัทาง
สถิติ มีคา่น้อยกวา่ 0.05 ผลการทดสอบสมมติฐานดงันี ้

โดยจะท าการตรวจสอบคา่แปรปรวนของแตล่ะกลุม่ก่อน โดยใช้ Levene’s test ซึง่
ตัง้สมมติฐานดงันี ้

H0: คา่ความแปรปรวนของแตล่ะกลุม่ไม่แตกตา่งกนั 

H1: คา่ความแปรปรวนของแตล่ะกลุม่แตกตา่งกนั 

ผลการทดสอบความแปรปรวนโดยใช้ระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 จะปฏิเสธ

สมมติฐานหลกั (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) ก็ตอ่เม่ือ Sig. มีคา่น้อยกวา่ 0.05 

 
ตาราง 28 แสดงการตรวจสอบค่าความแปรปรวนของเพศกับคาดหวังของระบบซอฟต์แวร์
โปรแกรมจดัการสายงานธุรกิจของพนกังานเบทาโกรโดยใช้สถิติ t-test 
 

การรับรู้ต่อระบบซอฟต์แวร์โปรแกรม 

Levene's Test for Equality of Variances 

F Sig. t df 
Sig.  

(2-tailed) 
ด้านรูปแบบซอฟต์แวร์ 0.227 0.634    

Equal variances assumed   -1.870 208 0.063 
Equal variances not assumed   -1.855 183.990 0.065 

ด้านกระบวนการซอฟต์แวร์ 0.082 0.775    
Equal variances assumed   -1.945 208 0.053 
Equal variances not assumed   -1.937 186.765 0.054 

ด้านความนา่เช่ือถือ 0.035 0.853    
Equal variances assumed   -2.375 208 0.018 
Equal variances not assumed   -2.378 190.527 0.018 
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ตาราง 28 (ตอ่) 
 

การรับรู้ต่อระบบซอฟต์แวร์โปรแกรม 

Levene's Test for Equality of Variances 

F Sig. t df 
Sig.  

(2-tailed) 
ด้านความเช่ือมโยง 0.511 0.475    

Equal variances assumed   -2.706 208 0.007 
Equal variances not assumed   -2.678 182.421 0.008 

ด้านการติดตอ่สือ่สาร 0.750 0.387    
      Equal variances assumed   -1.494 208 0.137 
      Equal variances not assumed   -1.512 197.477 0.132 
ด้านความปลอดภยั 0.422 0.517    

Equal variances assumed   -1.104 208 0.271 
Equal variances not assumed   -1.091 181.012 0.277 

ด้านความมีประโยชน์ 4.707* 0.031    
Equal variances assumed   -0.645 208 0.520 
Equal variances not assumed   -0.663 204.944 0.508 

รวม    0.962 0.525   
Equal variances assumed   -1.734 208 0.153 
Equal variances not assumed   -1.731 189.591 0.152 

 
*มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 
จากตาราง 28 ผลการทดสอบความแปรปรวนของเพศกบัคาดหวงัของระบบ

ซอฟต์แวร์โปรแกรมจดัการสายงานธุรกิจของพนกังานเบทาโกรโดยใช้ Levene’s Test พบวา่ การ
รับรู้ของระบบซอฟต์แวร์โปรแกรม ได้แก่ รูปแบบซอฟต์แวร์ กระบวนการซอฟต์แวร์ ความนา่เช่ือถือ 
ความเช่ือมโยง การติดตอ่สือ่สาร และด้านความปลอดภยั มีคา่ Sig. เทา่กบั 0.634 0.775 0.853 
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0.475 0.387 และ0.517 ตามล าดบั ซึง่มากกวา่ 0.05 นัน่คือ ยอมรับสมมติฐานหลกั (H0) และ
ปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา่ คา่ความแปรปรวนในแตล่ะกลุม่ไม่แตกตา่งกนั จึงใช้
การทดสอบคา่ t-Test กรณี Equal variances assumed และ การรับรู้ของระบบซอฟต์แวร์
โปรแกรม ได้แก่ ความมีประโยชน์ มีคา่ Sig. เทา่กบั 0.031 ตามล าดบั ซึง่น้อยกวา่ 0.05 นัน่คือ 
ปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา่ คา่ความแปรปรวนใน
แตล่ะกลุม่แตกตา่งกัน จึงใช้การทดสอบคา่ t-Test กรณี Equal Variances not Assumed ผลจาก
การทดสอบแสดงดงัตาราง 28 
 
ตาราง 29 แสดงการตรวจสอบค่าความแปรปรวนของเพศกับคาดหวังของระบบซอฟต์แวร์
โปรแกรมจดัการสายงานธุรกิจของพนกังานเบทาโกร จ าแนกตามเพศ 
 

การรับรู้ต่อระบบซอฟต์แวร์
โปรแกรม เพศ 

t-Test for Equality of Mean 

Mean 
Std. 

Deviation t df 
Sig.  

(2-tailed) 
รูปแบบซอฟต์แวร์ ชาย 3.317 0.696 -1.870 208 0.063 

หญิง 3.494 0.660    

กระบวนการซอฟต์แวร์ ชาย 3.193 0.792 -1.945 208 0.053 
หญิง 3.405 0.770    

ความนา่เช่ือถือ ชาย 3.270 0.809 -2.375* 208 0.018 
หญิง 3.539 0.815    

ความเช่ือมโยง ชาย 3.146 0.870 -2.706* 208 0.007 
หญิง 3.463 0.814    

การติดตอ่สือ่สาร ชาย 3.371 0.747 -1.494 208 0.137 
หญิง 3.534 0.809    

ด้านความปลอดภยั ชาย 3.869 0.738 -1.104 208 0.271 
หญิง 3.978 0.683    

ความมีประโยชน์ ชาย 3.140 0.791 -0.663 204.944 0.508 

หญิง 3.220 0.954    
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ตาราง 29 (ตอ่) 
 

การรับรู้ต่อระบบซอฟต์แวร์
โปรแกรม เพศ 

t-Test for Equality of Mean 

Mean 
Std. 

Deviation t df 
Sig.  

(2-tailed) 

รวม ชาย 3.329 0.778 -1.642 178 0.151 

 หญิง 3.519 0.786    

 
*มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 
จากตาราง 29 แสดงการตรวจสอบคา่ความแปรปรวนของเพศกบัคาดหวงัของระบบ

ซอฟต์แวร์โปรแกรมจดัการสายงานธุรกิจของพนกังานเบทาโกรจ าแนกตามเพศ โดยใช้สถิติคา่ที  
(t-test) ในการทดสอบ จากการทดสอบ พบวา่ ความแตกตา่งของการรับรู้ของระบบซอฟต์แวร์
โปรแกรมจดัการสายงานธุรกิจของพนกังานเบทาโกรโดยรวมมีคา่ Sig. เทา่กบั 0.151 ซึง่มากกวา่ 

0.05 นัน่คือ ยอมรับสมมติฐานหลกั (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา่ พนกังาน

ท่ีมีเพศแตกตา่งกนั มีผลตอ่การรับรู้ในด้านคาดหวงัของระบบซอฟต์แวร์โปรแกรมจดัการสายงาน
ธุรกิจ ไม่แตกตา่งกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 เม่ือพจิารณารายด้านพบวา่ 

รูปแบบซอฟต์แวร์ มีคา่ Sig. เทา่กบั 0.063 ซึง่มากกวา่ 0.05 นัน่คือ ยอมรับ

สมมติฐานหลกั (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา่ พนกังานท่ีมีเพศแตกตา่งกนั 

มีผลตอ่การรับรู้ในรูปแบบซอฟต์แวร์ของระบบซอฟต์แวร์โปรแกรมจดัการสายงานธุรกิจ ไม่
แตกตา่งกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

กระบวนการซอฟต์แวร์ มีคา่ Sig. เทา่กบั 0.053 ซึง่มากกวา่ 0.05 นัน่คือ ยอมรับ

สมมติฐานหลกั (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา่ พนกังานท่ีมีเพศแตกตา่งกนั 

มีผลตอ่การรับรู้ในกระบวนการซอฟต์แวร์ของระบบซอฟต์แวร์โปรแกรมจดัการสายงานธุรกิจ ไม่
แตกตา่งกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

ความนา่เช่ือถือ มีคา่ Sig. เทา่กบั 0.018 ซึง่น้อยกวา่ 0.05 นัน่คือ ปฏิเสธสมมติฐาน

หลกั (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา่ พนกังานท่ีมีเพศแตกตา่งกนั มีผลตอ่
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การรับรู้ในความนา่เช่ือถือของระบบซอฟต์แวร์โปรแกรมจดัการสายงานธุรกิจ แตกตา่งกนั อยา่งมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

ความเช่ือมโยง มีคา่ Sig. เทา่กบั 0.007 ซึง่น้อยกวา่ 0.05 นัน่คือ ปฏิเสธสมมติฐาน

หลกั (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา่ พนกังานท่ีมีเพศแตกตา่งกนั มีผลตอ่

การรับรู้ในความเช่ือมโยงของระบบซอฟต์แวร์โปรแกรมจดัการสายงานธุรกิจ แตกตา่งกนั อยา่งมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

การติดตอ่สือ่สาร มีคา่ Sig. เทา่กบั 0.137 ซึง่มากกวา่ 0.05 นัน่คือ ยอมรับ

สมมติฐานหลกั (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา่ พนกังานท่ีมีเพศแตกตา่งกนั 

มีผลตอ่การรับรู้ในการติดตอ่สือ่สารของระบบซอฟต์แวร์โปรแกรมจดัการสายงานธุรกิจ ไม่แตกตา่ง
กนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

ด้านความปลอดภยั มีคา่ Sig. เทา่กบั 0.271 ซึง่มากกวา่ 0.05 นัน่คือ ยอมรับ

สมมติฐานหลกั (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา่ พนกังานท่ีมีเพศแตกตา่งกนั 

มีผลตอ่การรับรู้ในด้านความปลอดภยัของระบบซอฟต์แวร์โปรแกรมจดัการสายงานธุรกิจ ไม่
แตกตา่งกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

ความมีประโยชน์ มีคา่ Sig. เทา่กบั 0.508 ซึง่มากกวา่ 0.05 นัน่คือ ยอมรับ

สมมติฐานหลกั (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา่ พนกังานท่ีมีเพศแตกตา่งกนั 

มีผลตอ่การรับรู้ในความมีประโยชน์ของระบบซอฟต์แวร์โปรแกรมจดัการสายงานธุรกิจ ไม่แตกตา่ง
กนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

อาย ุ
สมมติฐานท่ี 2.2 พนกังานท่ีมีอายแุตกตา่งกนั มีการรับรู้ตอ่ระบบซอฟต์แวร์โปรแกรม

จดัการสายงานธุรกิจของพนกังานเบทาโกรแตกตา่งกนั 
สามารถเขียนเป็นสมมติฐานทางสถิติได้ดงันี ้
H0:  พนกังานท่ีมีอายแุตกตา่งกนั มีระบบซอฟต์แวร์โปรแกรมจดัการสายงานธุรกิจ

ของพนกังานบริษัท เบทาโกร จ ากดั (มหาชน) ไม่แตกตา่งกนั 
H1:  พนกังานท่ีมีอายแุตกตา่งกนั มีระบบซอฟต์แวร์โปรแกรมจดัการสายงานธุรกิจ

ของพนกังานบริษัท เบทาโกร จ ากดั (มหาชน) แตกตา่งกนั 
ส าหรับสถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ จะใช้ทดสอบการวิเคราะห์คา่ความแปรปรวนทาง

เดียว ( One Way Analysis of Variance : One Way ANOVA) ด้วยสถิติ F-test หรือ Brown-
Forsythe test การทดสอบสมมติฐานใช้ระดบัความเช่ือมัน่ ร้อยละ 95 โดยจะท าการทดสอบความ
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แปรปรวนของแตล่ะกลุม่ก่อน ถ้าความแปรปรวนแตล่ะกลุม่เทา่กัน ให้ทดสอบสมมติฐาน ด้วย  
F-test และถ้าความแปรปรวนแตล่ะกลุม่ไม่เทา่กนั ให้ทดสอบสมมติฐานด้วย Brown-Forsythe 
test ซึง่จะปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) ก็ตอ่เม่ือคา่ Prob. มีคา่น้อยกวา่ 0.05 และถ้า สมมติฐานข้อ
ใดปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) ท่ีมีคา่เฉลีย่อยา่งน้อยหนึง่คูท่ี่
แตกตา่งกนัจะน าไปเปรียบเทียบเชิงซ้อน (Multiple Comparison) โดยใช้วิธีทดสอบแบบ Fisher’s 
Least Significant Difference (LSD) หรือ Dunnett’s T3 เพือ่หาวา่คา่เฉลีย่คูใ่ดท่ีแตกตา่งกนั ท่ี
ระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 

โดยจะท าการตรวจสอบคา่แปรปรวนของแตล่ะกลุม่ก่อน โดยใช้ Levene’s test ซึง่
ตัง้สมมติฐานดงันี ้

H0:  คา่ความแปรปรวนของแตล่ะกลุม่ไม่แตกตา่งกนั 

H1:  คา่ความแปรปรวนของแตล่ะกลุม่แตกตา่งกนั 

ผลการทดสอบความแปรปรวนโดยใช้ระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 จะปฏิเสธ

สมมติฐานหลกั (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) ก็ตอ่เม่ือ Sig. มีคา่น้อยกวา่ 0.05 

 
ตาราง 30 แสดงการตรวจสอบคา่ความแปรปรวนของแตล่ะกลุม่อายโุดยใช้ Levene’s Test 
 

การรับรู้ต่อระบบซอฟต์แวร์
โปรแกรม 

Levene's 
Statistic 

df1 df2 Sig. 

รูปแบบซอฟต์แวร์ 0.219 4 205 0.928 
กระบวนการซอฟต์แวร์ 0.596 4 205 0.666 
ความนา่เช่ือถือ 0.695 4 205 0.596 
ความเช่ือมโยง 1.778 4 205 0.135 
การติดตอ่สือ่สาร 1.411 4 205 0.232 
ด้านความปลอดภยั 2.098 4 205 0.082 
ความมีประโยชน์ 1.779 4 205 0.134 
รวม 1.177 4 205 0.322 
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จากตาราง 30 ผลการทดสอบความแปรปรวนแตล่ะกลุม่อายุ โดยใช้ Levene’s Test 
พบวา่ การรับรู้ตอ่ระบบซอฟต์แวร์โปรแกรม โดยรวมรายด้านได้แก่ รูปแบบซอฟต์แวร์ กระบวนการ
ซอฟต์แวร์ ความนา่เช่ือถือ ความเช่ือมโยง การติดตอ่สือ่สาร ด้านความปลอดภยั และความมี
ประโยชน์ มีคา่ Sig. เทา่กบั 0.928 0.666 0.596 0.135 0.232 0.082 และ 0.134 ตามล าดบั ซึง่
มากกวา่ 0.05 นัน่คือ ยอมรับสมมติฐานหลกั (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา่ 
คา่ความแปรปรวนในแตล่ะกลุม่ไม่แตกตา่งกนั ในการทดสอบสมมติฐานใช้ระดบัความเช่ือมัน่ 
ร้อยละ 95 

 
ตาราง 31 แสดงผลการเปรียบเทียบระบบซอฟต์แวร์โปรแกรมจัดการสายงานธุรกิจของพนกังาน 
เบทาโกร จ าแนกตามอายโุดยใช้ Anova 
 

  
Sum of 
Squares 

df 
Mean 

Square 
F Sig. 

รูปแบบซอฟต์แวร์ Between 
Groups 

3.953 4 0.988 2.189 0.071 

 Within Groups 92.546 205 0.451   

Total 96.499 209    

กระบวนการซอฟต์แวร์ Between 
Groups 

10.657 4 2.664 4.630* 0.001 

Within Groups 117.954 205 0.575   

Total 128.611 209    

ความนา่เช่ือถือ Between 
Groups 

6.438 4 1.610 2.450* 0.047 

Within Groups 134.693 205 0.657   

Total 141.131 209    

ความเช่ือมโยง Between 
Groups 

1.713 4 0.428 0.587 0.672 

Within Groups 149.615 205 0.730   

Total 151.329 209    
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ตาราง 31 (ตอ่) 

 

  
Sum of 
Squares 

df 
Mean 

Square 
F Sig. 

การติดตอ่สือ่สาร Between Groups 3.317 4 0.829 1.352 0.252 

 Within Groups 125.736 205 0.613   

 Total 129.053 209    

ด้านความปลอดภยั Between Groups 4.345 4 1.086 2.223 0.068 

Within Groups 100.174 205 0.489   

Total 104.519 209    

ความมีประโยชน์ Between Groups 5.204 4 1.301 1.673 0.157 

Within Groups 159.388 205 0.778   

Total 164.592 209    

รวม Between Groups 4.036 4 1.009 2.344 0.056 

Within Groups 88.249 205 0.430   

Total 92.285 209    

 
*มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 
จากตาราง 31 ผลการวิเคราะห์การเปรียบเทียบระบบซอฟต์แวร์โปรแกรมจดัการสาย

งานธุรกิจของพนกังานเบทาโกร จ าแนกตามอาย ุพบวา่ มีคา่ Sig. เทา่กบั 0.056 ซึง่มากกวา่ 0.05 
แสดงวา่ ยอมรับสมมติฐานหลกั (H0) และ ปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา่ พนกังานท่ีมี
อายแุตกตา่งกนั มีระบบซอฟต์แวร์โปรแกรมจดัการสายงานธุรกิจของพนกังานเบทาโกรไม่แตกตา่ง
กนัอยา่งไม่มีนยัส าคญัทางสถิติ เม่ือพิจารณารายด้านพบวา่ 

รูปแบบซอฟต์แวร์ มีคา่ Sig. เทา่กบั 0.071 ซึง่มากกวา่ 0.05 นัน่คือ ยอมรับ

สมมติฐานหลกั (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา่ พนกังานท่ีมีอายแุตกตา่งกนั 
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มีผลตอ่การรับรู้ในรูปแบบซอฟต์แวร์ของระบบซอฟต์แวร์โปรแกรมจดัการสายงานธุรกิจ ไม่
แตกตา่งกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

กระบวนการซอฟต์แวร์ มีคา่ Sig. เทา่กบั 0.001 ซึง่น้อยกวา่ 0.05 นัน่คือ ปฏิเสธ

สมมติฐานหลกั (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา่ พนกังานท่ีมีอายแุตกตา่งกนั 

มีผลตอ่การรับรู้ในกระบวนการซอฟต์แวร์ของระบบซอฟต์แวร์โปรแกรมจดัการสายงานธุรกิจ 
แตกตา่งกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ผู้วิจยัจึงได้น าผลการวิเคราะห์ไปเปรียบเทียบ
เชิงซ้อน (Multiple Comparison) โดยใช้วิธีทดสอบแบบ Least Significant Difference (LSD) 
แสดงผลดงัตาราง 

ความนา่เช่ือถือ มีคา่ Sig. เทา่กบั 0.047 ซึง่น้อยกวา่ 0.05 นัน่ปฏิเสธสมมติฐานหลกั 

(H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา่ พนกังานท่ีมีอายแุตกตา่งกนั มีผลตอ่การรับรู้

ในความนา่เช่ือถือของระบบซอฟต์แวร์โปรแกรมจดัการสายงานธุรกิจ แตกตา่งกนั อยา่งมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ผู้วิจยัจึงได้น าผลการวิเคราะห์ไปเปรียบเทียบเชิงซ้อน (Multiple 
Comparison) โดยใช้วิธีทดสอบแบบ Least Significant Difference (LSD) แสดงผลดงัตาราง 

ความเช่ือมโยง มีคา่ Sig. เทา่กบั 0.672 ซึง่มากกวา่ 0.05 นัน่คือ ยอมรับสมมติฐาน

หลกั (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา่ พนกังานท่ีมีอายแุตกตา่งกนั มีผลตอ่การ

รับรู้ในความเช่ือมโยงของระบบซอฟต์แวร์โปรแกรมจดัการสายงานธุรกิจ ไม่แตกตา่งกนั อยา่งมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

การติดตอ่สือ่สาร มีคา่ Sig. เทา่กบั 0.252 ซึง่มากกวา่ 0.05 นัน่คือ ยอมรับ

สมมติฐานหลกั (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา่ พนกังานท่ีมีอายแุตกตา่งกนั 

มีผลตอ่การรับรู้ในการติดตอ่สือ่สารของระบบซอฟต์แวร์โปรแกรมจดัการสายงานธุรกิจ ไม่แตกตา่ง
กนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

ด้านความปลอดภยั มีคา่ Sig. เทา่กบั 0.068 ซึง่มากกวา่ 0.05 นัน่คือ ยอมรับ

สมมติฐานหลกั (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา่ พนกังานท่ีมีอายแุตกตา่งกนั 

มีผลตอ่การรับรู้ในด้านความปลอดภยัของระบบซอฟต์แวร์โปรแกรมจดัการสายงานธุรกิจ ไม่
แตกตา่งกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

ความมีประโยชน์ มีคา่ Sig. เทา่กบั 0.157 ซึง่มากกวา่ 0.05 นัน่คือ ยอมรับ

สมมติฐานหลกั (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา่ พนกังานท่ีมีอายแุตกตา่งกนั 

มีผลตอ่การรับรู้ในความมีประโยชน์ของระบบซอฟต์แวร์โปรแกรมจดัการสายงานธุรกิจ ไม่แตกตา่ง
กนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
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ตาราง 32 แสดงผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ของการรับรู้ จ าแนกตามอายุผลต่อการรับรู้ใน
กระบวนการซอฟต์แวร์ของระบบซอฟต์แวร์โปรแกรมจดัการสายงานธุรกิจ 
 

อายุ 

  21-25 ปี 26-30 ปี 31-35 ปี 36-40 ปี 41 ปีขึน้ไป 

Mean 4.02 3.57 3.22 3.28 3.13 

21-25 ปี 4.02 - 0.45 0.80** 0.74** 0.89** 

     (0.84) (0.002) (0.004) (0.000) 

26-30 ปี 3.57 - - 0.35* 0.29 0.44** 

     
 

(0.028) (0.72) (0.005) 

31-35 ปี 3.22 - - - -0.06 0.09 

   
  

  (0.684)  (0.55) 

36-40 ปี 3.28 - - - - 0.15 

            (0.312) 

41 ปีขึน้ไป 3.13 - - - - - 

            

 
*  มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
** มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 

 
จากตาราง 32 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบคา่เฉลีย่รายคูข่องการรับรู้ จ าแนกตาม

อายผุลตอ่การรับรู้ในกระบวนการซอฟต์แวร์ของระบบซอฟต์แวร์โปรแกรมจดัการสายงานธุรกิจ ได้
ดงันี ้

1. พนกังานท่ีมีอาย ุ31-35 ปี กบั อายตุัง้แต ่21-25 ปี จากการวิเคราะห์พบวา่ คา่ 
Sig. เทา่กบั 0.002 ซึง่น้อยกวา่ 0.05 หมายความวา่ พนกังานท่ีมีอาย ุ31-35 ปี มีการรับรู้แตกตา่ง
จากพนกังานท่ีมี พนกังานท่ีมีอายตุัง้แต ่21-25 ปี อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 โดย
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พนกังานท่ีมีพนกังานท่ีมีอายตุัง้แต ่21-25 ปี มีการรับรู้กระบวนการซอฟต์แวร์มากกวา่กวา่
พนกังานท่ีมีพนกังานท่ีมีอาย ุ31-35 ปี โดยมีผลตา่งคา่เฉลีย่เทา่กับ 0.80* 

2. พนกังานท่ีมีอาย ุ36-40 ปี กบั อายตุัง้แต ่21-25 ปี จากการวิเคราะห์พบวา่ คา่ 
Sig. เทา่กบั 0.004 ซึง่น้อยกวา่ 0.05 หมายความวา่ พนกังานท่ีมีอาย ุ36-40 ปี มีการรับรู้แตกตา่ง
จากพนกังานท่ีมี พนกังานท่ีมีอายตุัง้แต ่21-25 ปี อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 โดย
พนกังานท่ีมีพนกังานท่ีมีอายตุัง้แต ่21-25 ปี มีการรับรู้กระบวนการซอฟต์แวร์มากกวา่กวา่
พนกังานท่ีมีพนกังานท่ีมีอาย ุ36-40 ปี โดยมีผลตา่งคา่เฉลีย่เทา่กบั 0.74* 

3. พนกังานท่ีมีอาย ุ41 ปีขึน้ไป กบั อายตุัง้แต ่21-25 ปี จากการวิเคราะห์พบวา่ คา่ 
Sig. เทา่กบั 0.000 ซึง่น้อยกวา่ 0.05 หมายความวา่ พนกังานท่ีมีอาย ุ41 ปีขึน้ไป มีการรับรู้
แตกตา่งจากพนกังานท่ีมี พนกังานท่ีมีอายตุัง้แต่ 21-25 ปี อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
โดยพนกังานท่ีมีพนกังานท่ีมีอายตุัง้แต ่21-25 ปี มีการรับรู้กระบวนการซอฟต์แวร์มากกวา่กวา่
พนกังานท่ีมีพนกังานท่ีมีอาย ุ41 ปีขึน้ไป โดยมีผลตา่งคา่เฉลีย่เทา่กบั 0.89* 

4. พนกังานท่ีมีอาย ุ31-35 ปี กบั อายตุัง้แต ่26-30 ปี จากการวิเคราะห์พบวา่ คา่ 
Sig. เทา่กบั 0.028 ซึง่น้อยกวา่ 0.05 หมายความวา่ พนกังานท่ีมีอาย ุ31-35 ปี มีการรับรู้แตกตา่ง
จากพนกังานท่ีมี พนกังานท่ีมีอายตุัง้แต ่26-30 ปี อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 โดย
พนกังานท่ีมีพนกังานท่ีมีอายตุัง้แต ่26-30 ปี มีการรับรู้กระบวนการซอฟต์แวร์มากกวา่กวา่
พนกังานท่ีมีพนกังานท่ีมีอาย ุ31-35 ปี โดยมีผลตา่งคา่เฉลีย่เทา่กบั 0.35* 

5. พนกังานท่ีมีอาย ุ41 ปีขึน้ไป กบั อายตุัง้แต ่26-30 ปีจากการวิเคราะห์พบวา่ คา่ 
Sig. เทา่กบั 0.005 ซึง่น้อยกวา่ 0.05 หมายความวา่ พนกังานท่ีมีอาย ุ41 ปีขึน้ไป มีการรับรู้
แตกตา่งจากพนกังานท่ีมี พนกังานท่ีมีอายตุัง้แต่ 26-30 ปี อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
โดยพนกังานท่ีมีพนกังานท่ีมีอายตุัง้แต ่26-30 ปี มีการรับรู้กระบวนการซอฟต์แวร์มากกวา่กวา่
พนกังานท่ีมีพนกังานท่ีมีอาย ุ41 ปีขึน้ไป โดยมีผลตา่งคา่เฉลีย่เทา่กบั 0.44* 
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ตาราง 33 แสดงผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ของการรับรู้ จ าแนกตามอายุผลต่อการรับรู้ใน
ความนา่เช่ือถือของระบบซอฟต์แวร์โปรแกรมจดัการสายงานธุรกิจ 
 

อายุ 

  21-25 ปี 26-30 ปี 31-35 ปี 36-40 ปี 41 ปีขึน้ไป 

Mean 4.09 3.53 3.42 3.33 3.31 

21-25 ปี 4.09 - 0.56* 0.67** 0.76** 0.78* 

   
 (0.014) (0.005) (0.004) (0.042) 

26-30 ปี 3.53 - - 0.11 0.20 0.22 

     (0.546) (0.264) (0.204) 

31-35 ปี 3.42 - - - 0.09 0.11 

      (0.580) (0.908) 

36-40 ปี 3.33 - - - - 0.02 

       (0.908) 

41 ปีขึน้ไป 3.31 - - - - - 

       

 
*  มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
** มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 

 
จากตาราง 33 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบคา่เฉลีย่รายคูข่องการรับรู้ จ าแนกตาม

อายผุลตอ่การรับรู้ในความนา่เช่ือถือ ของระบบซอฟต์แวร์โปรแกรมจดัการสายงานธุรกิจ ได้ดงันี ้
1. พนกังานท่ีมี พนกังานท่ีมีอาย ุ26-30 ปีกบั อายตุัง้แต ่21-25 ปี จากการวิเคราะห์

พบวา่ คา่ Sig. เทา่กบั 0.014 ซึง่น้อยกวา่ 0.05 หมายความวา่ พนกังานท่ีมีอาย ุ26-30 ปี มีการ
รับรู้แตกตา่งจากพนกังานท่ีมี พนกังานท่ีมีอายตุัง้แต ่21-25 ปี อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 
0.05 โดยพนกังานท่ีมีพนกังานท่ีมีอายตุัง้แต ่21-25 ปี มีการรับรู้ความนา่เช่ือถือมากกวา่พนกังาน
ท่ีมีพนกังานท่ีมีอาย ุ26-30 ปี โดยมีผลตา่งคา่เฉลีย่เทา่กบั 0.56* 
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2. พนกังานท่ีมี พนกังานท่ีมีอาย ุ31-35 ปี กบั อายตุัง้แต ่21-25 ปี จากการวิเคราะห์
พบวา่ คา่ Sig. เทา่กบั 0.005 ซึง่น้อยกวา่ 0.05 หมายความวา่ พนกังานท่ีมีอาย ุ31-35 ปี มีการ
รับรู้แตกตา่งจากพนกังานท่ีมี พนกังานท่ีมีอายตุัง้แต ่21-25 ปี อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 
0.05 โดยพนกังานท่ีมีพนกังานท่ีมีอายตุัง้แต ่21-25 ปี มีการรับรู้ความนา่เช่ือถือมากกวา่พนกังาน
ท่ีมีพนกังานท่ีมีอาย ุ31-35 ปี โดยมีผลตา่งคา่เฉลีย่เทา่กบั 0.67** 

3. พนกังานท่ีมี พนกังานท่ีมีอาย ุ36-40 ปี กบั อายตุัง้แต ่21-25 ปี จากการวิเคราะห์
พบวา่ คา่ Sig. เทา่กบั 0.004 ซึง่น้อยกวา่ 0.05 หมายความวา่ พนกังานท่ีมีอาย ุ36-40 ปี มีการ
รับรู้แตกตา่งจากพนกังานท่ีมี พนกังานท่ีมีอายตุัง้แต ่21-25 ปี อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 
0.05 โดยพนกังานท่ีมีพนกังานท่ีมีอายตุัง้แต ่21-25 ปี มีการรับรู้ความนา่เช่ือถือมากกวา่พนกังาน
ท่ีมีพนกังานท่ีมีอาย ุ36-40 ปี โดยมีผลตา่งคา่เฉลีย่เทา่กบั 0.76** 

4. พนกังานท่ีมี พนกังานท่ีมีอาย ุ41 ปีขึน้ไป กบั อายตุัง้แต ่21-25 ปี จากการ
วิเคราะห์พบวา่ คา่ Sig. เทา่กบั 0.042 ซึง่น้อยกวา่ 0.05 หมายความวา่ พนกังานท่ีมีอาย ุ41 ปีขึน้
ไปมีการรับรู้แตกตา่งจากพนกังานท่ีมี พนกังานท่ีมีอายตุัง้แต ่21-25 ปี อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั 0.05 โดยพนกังานท่ีมีพนกังานท่ีมีอายตุัง้แต ่21-25 ปี มีการรับรู้ความนา่เช่ือถือ มากกวา่
กวา่พนกังานท่ีมีพนกังานท่ีมีอาย ุ41 ปีขึน้ไป โดยมีผลตา่งคา่เฉลีย่เทา่กบั 0.78* 

ระดบัการศกึษา 
สมมติฐานท่ี 2.3 พนกังานท่ีมีระดบัการศกึษาตา่งกนั มีการรับรู้ตอ่ระบบซอฟต์แวร์

โปรแกรมจดัการสายงานธุรกิจของพนกังานเบทาโกรแตกตา่งกนั 
สามารถเขียนเป็นสมมติฐานทางสถิติได้ดงันี ้
H0: พนกังานท่ีมีระดบัการศกึษาแตกตา่งกนั มีระบบซอฟต์แวร์โปรแกรมจดัการสาย

งานธุรกิจของพนกังานเบทาโกรไม่แตกตา่งกนั 
H1: พนกังานท่ีมีระดบัการศกึษาแตกตา่งกนั มีระบบซอฟต์แวร์โปรแกรมจดัการสาย

งานธุรกิจของพนกังานบริษัท เบทาโกร จ ากดั (มหาชน)แตกตา่งกนั 
ส าหรับสถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ จะใช้ทดสอบการวิเคราะห์คา่ความแปรปรวนทาง

เดียว ( One Way Analysis of Variance : One Way ANOVA) ด้วยสถิติ F-test หรือ Brown-
Forsythe test การทดสอบสมมติฐานใช้ระดบัความเช่ือมัน่ ร้อยละ 95 โดยจะท าการทดสอบความ
แปรปรวนของแตล่ะกลุม่ก่อน ถ้าความแปรปรวนแตล่ะกลุม่เทา่กัน ให้ทดสอบสมมติฐาน ด้วย  
F-test และถ้าความแปรปรวนแตล่ะกลุม่ไม่เทา่กนั ให้ทดสอบสมมติฐานด้วย Brown-Forsythe 
test ซึง่จะปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) ก็ตอ่เม่ือคา่ Prob. มีคา่น้อยกวา่ 0.05 และถ้า สมมติฐานข้อ
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ใดปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) ท่ีมีคา่เฉลีย่อยา่งน้อยหนึง่คูท่ี่
แตกตา่งกนัจะน าไปเปรียบเทียบเชิงซ้อน (Multiple Comparison) โดยใช้วิธีทดสอบแบบ Fisher’s 
Least Significant Difference (LSD) หรือ Dunnett’s T3 เพือ่หาวา่คา่เฉลีย่คูใ่ดท่ีแตกตา่งกนั ท่ี
ระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 

โดยจะท าการตรวจสอบคา่แปรปรวนของแตล่ะกลุม่ก่อน โดยใช้ Levene’s test ซึง่
ตัง้สมมติฐานดงันี ้

H0: คา่ความแปรปรวนของแตล่ะกลุม่ไม่แตกตา่งกนั 

H1: คา่ความแปรปรวนของแตล่ะกลุม่แตกตา่งกนั 

ผลการทดสอบความแปรปรวนโดยใช้ระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 จะปฏิเสธ

สมมติฐานหลกั (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) ก็ตอ่เม่ือ Sig. มีคา่น้อยกวา่ 0.05 

 
ตาราง 34 แสดงการตรวจสอบคา่ความแปรปรวนของแตล่ะระดบัการศกึษาโดยใช้ Levene’s Test 
 

การรับรู้ต่อระบบซอฟต์แวร์
โปรแกรม 

Levene's 
Statistic 

df1 df2 Sig. 

รูปแบบซอฟต์แวร์ 3.226* 2 207 0.042 
กระบวนการซอฟต์แวร์ 6.445** 2 207 0.002 
ความนา่เช่ือถือ 3.272* 2 207 0.040 
ความเช่ือมโยง 1.270 2 207 0.283 
การติดตอ่สือ่สาร 0.726 2 207 0.485 
ด้านความปลอดภยั 1.759 2 207 0.175 
ความมีประโยชน์ 1.123 2 207 0.327 

รวม 3.807* 2 207 0.024 

 
*  มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
** มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 
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จากตาราง 34 ผลการทดสอบความแปรปรวนแตล่ะระดบัการศกึษา โดยใช้ 
Levene’s Test พบวา่ การรับรู้ระดบัการศกึษาตอ่ระบบซอฟต์แวร์โปรแกรม โดยรวมระดบั
การศกึษา พบวา่ มีคา่ Sig. เทา่กบั 0.024 ซึง่น้อยกวา่ 0.05 แสดงวา่ ปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) 
และ ยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา่ พนกังานท่ีมีระดบัการศกึษาแตกตา่งกนั มีระบบ
ซอฟต์แวร์โปรแกรมจดัการสายงานธุรกิจของพนกังานบริษัท เบทาโกร จ ากดั (มหาชน) แตกตา่ง
กนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ เม่ือพิจารณารายด้านพบวา่ 

ความเช่ือมโยง การติดตอ่สือ่สาร ด้านความปลอดภยั และความมีประโยชน์ มีคา่ 
Sig. เทา่กบั 0.283 0.485 0.175 และ 0.327 ตามล าดบั ซึง่มากกวา่ 0.05 นัน่คือ ยอมรับ
สมมติฐานหลกั (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา่ คา่ความแปรปรวนในแตล่ะ
กลุม่ไม่แตกตา่งกนั ในการทดสอบสมมติฐาน ใช้ระดบัความเช่ือมัน่ ร้อยละ 95 จ าแนกตามอายุ
โดยใช้ Anova การรับรู้ระดบัการศกึษาตอ่ระบบซอฟต์แวร์โปรแกรม โดยรวมรายด้านได้แก่ 
รูปแบบซอฟต์แวร์ กระบวนการซอฟต์แวร์ และความนา่เช่ือถือ มีคา่ Sig. เทา่กบั 0.042 0.002 
และ0.040 ตามล าดบั ซึง่น้อยกวา่ 0.05 นัน่คือ ปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) และยอมรับสมมติ
ฐานรอง (H1) หมายความวา่ คา่ความแปรปรวนในแตล่ะกลุม่แตกตา่งกนั ในการทดสอบ
สมมติฐาน ใช้ระดบัความเช่ือมัน่ ร้อยละ 95 จ าแนกตามอายโุดยใช้ Brown-Forsythe test 
 
ตาราง 35 แสดงผลการเปรียบเทียบการรับรู้ของระบบซอฟต์แวร์โปรแกรมจัดการสายงานธุรกิจ
ของพนกังานเบทาโกร จ าแนกตามระดบัการศกึษาโดยใช้ Anova 
 

  
Sum of 
Squares 

df 
Mean 

Square 
F Sig. 

ความเช่ือมโยง Between Groups 5.219 2 2.609 3.697* 0.026 

Within Groups 146.110 207 0.706   

Total 151.329 209    

การติดตอ่สือ่สาร Between Groups 4.777 2 2.389 3.979* 0.020 

Within Groups 124.276 207 0.600   

Total 129.053 209    
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ตาราง 35 (ตอ่) 
 

  
Sum of 
Squares 

df 
Mean 

Square 
F Sig. 

ด้านความปลอดภยั Between Groups 1.615 2 0.807 1.624 0.200 

 Within Groups 102.904 207 0.497   

 Total 104.519 209    

ความมีประโยชน์ Between Groups 4.603 2 2.301 2.978 0.053 

 Within Groups 159.990 207 0.773   

 Total 164.592 209    
รวม Between Groups 3.335 2 1.667 3.88* 0.022 

Within Groups 88.950 207 0.430   

Total 92.285 209    

 
*  มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 
จากตาราง 35 ผลการวิเคราะห์การเปรียบเทียบระบบซอฟต์แวร์โปรแกรมจดัการสาย

งานธุรกิจของพนกังานเบทาโกร จ าแนกตามระดบัการศกึษา พบวา่ มีคา่ Sig. เทา่กบั 0.022 ซึง่
น้อยกวา่ 0.05 แสดงวา่ ปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) และ ยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความ
วา่ พนกังานท่ีมีระดบัการศกึษาแตกตา่งกนั มีระบบซอฟต์แวร์โปรแกรมจดัการสายงานธุรกิจของ
พนกังานบริษัท เบทาโกร จ ากดั (มหาชน) แตกตา่งกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ เม่ือพิจารณาราย
ด้านพบวา่ 

ความเช่ือมโยง มีคา่ Sig. เทา่กบั 0.026 ซึง่น้อยกวา่ 0.05 นัน่คือ ปฏิเสธสมมติฐาน

หลกั (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา่ พนกังานท่ีมีระดบัการศกึษาแตกตา่งกนั 

มีผลตอ่การรับรู้ในความเช่ือมโยงของระบบซอฟต์แวร์โปรแกรมจดัการสายงานธุรกิจ แตกตา่งกนั 
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ผู้วิจยัจึงได้น าผลการวิเคราะห์ไปเปรียบเทียบเชิงซ้อน 
(Multiple Comparison) โดยใช้วิธีทดสอบแบบ Least Significant Difference (LSD) แสดงผลดงั
ตาราง  
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การติดตอ่สือ่สาร มีคา่ Sig. เทา่กบั 0.020 ซึง่น้อยกวา่ 0.05 นัน่คือ ปฏิเสธ

สมมติฐานหลกั (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา่ พนกังานท่ีมีระดบัการศกึษา

แตกตา่งกนั มีผลตอ่การรับรู้ในการติดตอ่สือ่สารของระบบซอฟต์แวร์โปรแกรมจดัการสายงาน
ธุรกิจ แตกตา่งกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ผู้วิจยัจึงได้น าผลการวิเคราะห์ไป
เปรียบเทียบเชิงซ้อน (Multiple Comparison) โดยใช้วิธีทดสอบแบบ Least Significant 
Difference (LSD) แสดงผลดงัตาราง 

ด้านความปลอดภยั มีคา่ Sig. เทา่กบั 0.200 ซึง่มากกวา่ 0.05 นัน่คือ ยอมรับ

สมมติฐานหลกั (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา่ พนกังานท่ีมีระดบัการศกึษา

แตกตา่งกนั มีผลตอ่การรับรู้ในด้านความปลอดภยัของระบบซอฟต์แวร์โปรแกรมจดัการสายงาน
ธุรกิจ ไม่แตกตา่งกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

ความมีประโยชน์ มีคา่ Sig. เทา่กบั 0.053 ซึง่มากกวา่ 0.05 นัน่คือ ยอมรับ

สมมติฐานหลกั (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา่ พนกังานท่ีมีระดบัการศกึษา

แตกตา่งกนั มีผลตอ่การรับรู้ในความมีประโยชน์ของระบบซอฟต์แวร์โปรแกรมจดัการสายงาน
ธุรกิจ ไม่แตกตา่งกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 
ตาราง 36 แสดงผลการเปรียบเทียบค่าเฉลีย่รายคู่ของการรับรู้ จ าแนกตามระดบัการศึกษาผลต่อ
การรับรู้ในความเช่ือมโยงของระบบซอฟต์แวร์โปรแกรมจดัการสายงานธุรกิจ 
 

อายุ 

  
ต ่ากว่าปริญญาตรี ปริญญาตรี สูงกว่าปริญญา

ตรี 

Mean 4.17 3.26 3.41 

ต ่ากว่าปริญญาตรี 4.17 - 0.91* 0.76* 

   (0.011) (0.037) 

ปริญญาตรี 3.26 - - -0.15 

    (0.265) 

สูงกว่าปริญญาตรี 3.41 - - - 

  

 
  

 
*มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 



  103 

จากตาราง 36 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบคา่เฉลีย่รายคูข่องการรับรู้ จ าแนกตาม
ระดบัการศกึษาผลตอ่การรับรู้ในความเช่ือมโยงของระบบซอฟต์แวร์โปรแกรมจดัการสายงานธุรกิจ 
ได้ดงันี ้

1. พนกังานท่ีมีระดบัการศกึษาปริญญาตรี กบัระดบัการศกึษาต ่ากวา่ปริญญาตรี 
จากการวิเคราะห์พบวา่ คา่ Sig. เทา่กบั 0.011 ซึง่น้อยกวา่ 0.05 หมายความวา่ พนกังานท่ีมีระดบั
การศกึษาปริญญาตรีมีการรับรู้แตกตา่งจากพนกังานท่ีมีระดบัการศกึษาต ่ากวา่ปริญญาตรีอยา่งมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 โดยพนกังานท่ีมีพนกังานท่ีมีระดบัการศกึษาต ่ากวา่ปริญญาตรีมี
การรับรู้ความเช่ือมโยงมากกวา่กวา่พนกังานท่ีมีพนกังานท่ีมีระดบัการศกึษาปริญญาตรี โดยมี
ผลตา่งคา่เฉลีย่เทา่กบั . 0.91* 

2. พนกังานท่ีมีระดบัการศกึษา สงูกวา่ปริญญาตรี กบัระดบัการศกึษาต ่ากวา่
ปริญญาตรีจากการวิเคราะห์พบวา่ คา่ Sig. เทา่กบั 0.037 ซึง่น้อยกวา่ 0.05 หมายความวา่ 
พนกังานท่ีมีระดบัการศกึษาสงูกวา่ปริญญาตรีมีการรับรู้แตกตา่งจากพนกังานท่ีมีระดบัการศกึษา
ต ่ากวา่ปริญญาตรีอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 โดยพนกังานท่ีมีพนกังานท่ีมีระดบั
การศกึษาต ่ากวา่ปริญญาตรีมีการรับรู้ความเช่ือมโยงมากกวา่กวา่พนกังานท่ีมีพนกังานท่ีมีระดบั
การศกึษาสงูกวา่ปริญญาตรีโดยมีผลตา่งคา่เฉลี่ยเทา่กบั 0.76* 
 
ตาราง 37 แสดงผลการเปรียบเทียบค่าเฉลีย่รายคู่ของการรับรู้ จ าแนกตามระดบัการศึกษาผลต่อ
การรับรู้ในการติดตอ่สือ่สารของระบบซอฟต์แวร์โปรแกรมจดัการสายงานธุรกิจ 
 

อายุ 

  ต ่ากว่าปริญญาตรี ปริญญาตรี สูงกว่าปริญญาตรี 

Mean 4.34 3.43 3.48 

ต ่ากว่าปริญญาตรี 4.34 - 0.91* 0.86* 

    (0.005) (0.011) 

ปริญญาตรี 3.43 - - -0.05 

     (0.679) 

สูงกว่าปริญญาตรี 3.48 - - - 

      
 

*มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
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** มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 
 

จากตาราง 37 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบคา่เฉลีย่รายคูข่องการรับรู้ จ าแนกตาม
ระดบัการศกึษาผลตอ่การรับรู้ในการติดตอ่สือ่สารของระบบซอฟต์แวร์โปรแกรมจดัการสายงาน
ธุรกิจ ได้ดงันี ้

1. พนกังานท่ีมีระดบัการศกึษาปริญญาตรี กบัระดบัการศกึษาต ่ากวา่ปริญญาตรี 
จากการวิเคราะห์พบวา่ คา่ Sig. เทา่กบั 0.005 ซึง่น้อยกวา่ 0.05 หมายความวา่ พนกังานท่ีมีระดบั
การศกึษาปริญญาตรีมีการรับรู้แตกตา่งจากพนกังานท่ีมีระดบัการศกึษาต ่ากวา่ปริญญาตรีอยา่งมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 โดยพนกังานท่ีมีพนกังานท่ีมีระดบัการศกึษาต ่ากวา่ปริญญาตรีมี
การรับรู้การติดตอ่สือ่สารมากกวา่กวา่พนกังานท่ีมีพนกังานท่ีมีระดบัการศกึษาปริญญาตรี โดยมี
ผลตา่งคา่เฉลีย่เทา่กบั 0.91* 

2. พนกังานท่ีมีระดบัการศกึษา สงูกวา่ปริญญาตรี กบัระดบัการศกึษาต ่ากวา่
ปริญญาตรีจากการวิเคราะห์พบวา่ คา่ Sig. เทา่กบั 0.011 ซึง่น้อยกวา่ 0.05 หมายความวา่ 
พนกังานท่ีมีระดบัการศกึษาสงูกวา่ปริญญาตรีมีการรับรู้แตกตา่งจากพนกังานท่ีมีระดบัการศกึษา
ต ่ากวา่ปริญญาตรีอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 โดยพนกังานท่ีมีพนกังานท่ีมีระดบั
การศกึษาต ่ากวา่ปริญญาตรีมีการรับรู้การติดตอ่สือ่สารมากกวา่กวา่พนกังานท่ีมีพนกังานท่ีมี
ระดบัการศกึษาสงูกวา่ปริญญาตรีโดยมีผลตา่งคา่เฉลีย่เทา่กบั 0.86* 
 
ตาราง 38 แสดงผลการเปรียบเทียบการรับรู้ระบบซอฟต์แวร์โปรแกรมจัดการสายงานธุรกิจของ
พนกังานเบทาโกร จ าแนกตามระดบัการศกึษาโดยใช้ Brown- Forsythe (β) 
 

  Statistica df1 df2 Sig. 
รูปแบบซอฟต์แวร์ Brown-Forsythe 1.844 2 19.343 0.185 
กระบวนการซอฟต์แวร์ Brown-Forsythe 5.047 2 33.583* 0.012 
ความนา่เช่ือถือ Brown-Forsythe 6.192 2 40.020** 0.005 

รวม   5.354 2 23.791 0.012 

 
*มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

** มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 
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จากตาราง 38 ผลการวิเคราะห์การเปรียบเทียบการรับรู้ระบบซอฟต์แวร์โปรแกรม

จดัการสายงานธุรกิจของพนกังานเบทาโกรจ าแนกตามระดบัการศกึษาพบวา่ มีคา่ Sig. เทา่กบั 
0.012 ซึง่น้อยกวา่ 0.05 แสดงวา่ ปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) และ ยอมรับสมมติฐานรอง (H1) 
หมายความวา่ พนกังานท่ีมีระดบัการศกึษาแตกตา่งกนั มีระบบซอฟต์แวร์โปรแกรมจดัการสาย
งานธุรกิจของพนกังานเบทาโกรแตกตา่งกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ เม่ือพิจารณารายด้านพบวา่ 

รูปแบบซอฟต์แวร์ มีคา่ Sig. เทา่กบั 0.185 ซึง่มากกวา่ 0.05 นัน่คือ ยอมรับ

สมมติฐานหลกั (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา่ พนกังานท่ีมีระดบัการศกึษา

แตกตา่งกนั มีผลตอ่การรับรู้ในความนา่เช่ือถือ ของระบบซอฟต์แวร์โปรแกรมจดัการสายงานธุรกิจ 
ไม่แตกตา่งกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

กระบวนการซอฟต์แวร์ มีคา่ Sig. เทา่กบั 0.012 ซึง่น้อยกวา่ 0.05 นัน่คือ ปฏิเสธ

สมมติฐานหลกั (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา่ พนกังานท่ีมีระดบัการศกึษา

แตกตา่งกนั มีผลตอ่การรับรู้ในความนา่เช่ือถือของระบบซอฟต์แวร์โปรแกรมจดัการสายงานธุรกิจ
แตกตา่งกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ผู้วิจยัจึงได้น าผลการวิเคราะห์ไปเปรียบเทียบ
เชิงซ้อน (Multiple Comparison) โดยใช้วิธีทดสอบแบบ Dunnett’s T3 

ความนา่เช่ือถือ มีคา่ Sig. เทา่กบั 0.005 ซึง่น้อยกวา่ 0.05 นัน่คือ ปฏิเสธสมมติฐาน

หลกั (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา่ พนกังานท่ีมีระดบัการศกึษาแตกตา่งกนั 

มีผลตอ่การรับรู้ในการติดตอ่สือ่สารของระบบซอฟต์แวร์โปรแกรมจดัการสายงานธุรกิจแตกตา่งกนั 
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ผู้วิจยัจึงได้น าผลการวิเคราะห์ไปเปรียบเทียบเชิงซ้อน 
(Multiple Comparison) โดยใช้วิธีทดสอบแบบ Dunnett’s T3 
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ตาราง 39 แสดงผลการเปรียบเทียบค่าเฉลีย่รายคู่ของการรับรู้ จ าแนกตามระดบัการศึกษาผลต่อ
การรับรู้ในกระบวนการซอฟต์แวร์ของระบบซอฟต์แวร์โปรแกรมจดัการสายงานธุรกิจ 
 

อายุ 

  
ต ่ากว่า

ปริญญาตรี 
ปริญญาตรี สูงกว่าปริญญาตรี 

Mean 4.07 3.32 3.23 

ต ่ากว่าปริญญาตรี 4.07 - 0.75* 0.84* 

    (0.044) (0.027) 

ปริญญาตรี 3.32 - - 0.09 

     (0.812) 

สูงกว่าปริญญาตรี 3.23 - - - 
   

 
  

 
*มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 
จากตาราง 39 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบคา่เฉลีย่รายคูข่องการรับรู้ จ าแนกตาม

ระดบัการศกึษาผลตอ่การรับรู้ในกระบวนการซอฟต์แวร์ของระบบซอฟต์แวร์โปรแกรมจดัการสาย
งานธุรกิจ ได้ดงันี ้

1. พนกังานท่ีมีระดบัการศกึษาปริญญาตรี กบัระดบัการศกึษาต ่ากวา่ปริญญาตรี 
จากการวิเคราะห์พบวา่ คา่ Sig. เทา่กบั 0.044 ซึง่น้อยกวา่ 0.05 หมายความวา่ พนกังานท่ีมีระดบั
การศกึษาปริญญาตรีมีการรับรู้แตกตา่งจากพนกังานท่ีมีระดบัการศกึษาต ่ากวา่ปริญญาตรีอยา่งมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 โดยพนกังานท่ีมีพนกังานท่ีมีระดบัการศกึษาต ่ากวา่ปริญญาตรีมี
การรับรู้กระบวนการซอฟต์แวร์มากกวา่กวา่พนกังานท่ีมีพนกังานท่ีมีระดบัการศกึษาปริญญาตรี 
โดยมีผลตา่งคา่เฉลีย่เทา่กบั 0.75* 

2. พนกังานท่ีมีระดบัการศกึษา สงูกวา่ปริญญาตรี กบัระดบัการศกึษาต ่ากวา่
ปริญญาตรีจากการวิเคราะห์พบวา่ คา่ Sig. เทา่กบั 0.027 ซึง่น้อยกวา่ 0.05 หมายความวา่ 
พนกังานท่ีมีระดบัการศกึษาสงูกวา่ปริญญาตรีมีการรับรู้แตกตา่งจากพนกังานท่ีมีระดบัการศกึษา
ต ่ากวา่ปริญญาตรีอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 โดยพนกังานท่ีมีพนกังานท่ีมีระดบั
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การศกึษาต ่ากวา่ปริญญาตรีมีการรับรู้กระบวนการซอฟต์แวร์มากกวา่กวา่พนกังานท่ีมีพนกังานท่ี
มีระดบัการศกึษาสงูกวา่ปริญญาตรีโดยมีผลตา่งคา่เฉลีย่เทา่กบั 0.84* 
 
ตาราง 40 แสดงผลการเปรียบเทียบค่าเฉลีย่รายคู่ของการรับรู้ จ าแนกตามระดบัการศึกษาผลต่อ
การรับรู้ในความนา่เช่ือถือของระบบซอฟต์แวร์โปรแกรมจดัการสายงานธุรกิจ 
 

อายุ 

  
ต ่ากว่า

ปริญญาตรี 
ปริญญาตรี สูงกว่าปริญญาตรี 

Mean 4.25 3.36 3.50 

ต ่ากว่าปริญญาตรี 4.25 - 0.89* 0.75* 

     (0.020) (0.041) 

ปริญญาตรี 3.36 - - -0.14 

    
 

(0.508) 

สูงกว่าปริญญาตรี 3.50 - - - 

      

 
*มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 
จากตาราง 40 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบคา่เฉลีย่รายคูข่องการรับรู้ จ าแนกตาม

ระดบัการศกึษาผลตอ่การรับรู้ในความนา่เช่ือถือของระบบซอฟต์แวร์โปรแกรมจดัการสายงาน
ธุรกิจ ได้ดงันี ้

1. พนกังานท่ีมีระดบัการศกึษาปริญญาตรี กบัระดบัการศกึษาต ่ากวา่ปริญญาตรี 
จากการวิเคราะห์พบวา่ คา่ Sig. เทา่กบั 0.020 ซึง่น้อยกวา่ 0.05 หมายความวา่ พนกังานท่ีมีระดบั
การศกึษาปริญญาตรีมีการรับรู้แตกตา่งจากพนกังานท่ีมีระดบัการศกึษาต ่ากวา่ปริญญาตรีอยา่งมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 โดยพนกังานท่ีมีพนกังานท่ีมีระดบัการศกึษาต ่ากวา่ปริญญาตรีมี
การรับรู้ความนา่เช่ือถือมากกวา่กวา่พนกังานท่ีมีพนกังานท่ีมีระดบัการศกึษาปริญญาตรี โดยมี
ผลตา่งคา่เฉลีย่เทา่กบั 0.89* 
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2. พนกังานท่ีมีระดบัการศกึษา สงูกวา่ปริญญาตรี กบัระดบัการศกึษาต ่ากวา่
ปริญญาตรีจากการวิเคราะห์พบวา่ คา่ Sig. เทา่กบั 0.041 ซึง่น้อยกวา่ 0.05 หมายความวา่ 
พนกังานท่ีมีระดบัการศกึษาสงูกวา่ปริญญาตรีมีการรับรู้แตกตา่งจากพนกังานท่ีมีระดบัการศกึษา
ต ่ากวา่ปริญญาตรีอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 โดยพนกังานท่ีมีพนกังานท่ีมีระดบั
การศกึษาต ่ากวา่ปริญญาตรีมีการรับรู้ความนา่เช่ือถือมากกวา่กวา่พนกังานท่ีมีพนกังานท่ีมีระดบั
การศกึษาสงูกวา่ปริญญาตรีโดยมีผลตา่งคา่เฉลี่ยเทา่กบั 0.75* 

ระดบังาน 
สมมติฐานท่ี 2.4 พนกังานท่ีมีระดบังานตา่งกนั มีการรับรู้ตอ่ระบบซอฟต์แวร์

โปรแกรมจดัการสายงานธุรกิจของพนกังานเบทาโกรแตกตา่งกนั  
สามารถเขียนเป็นสมมติฐานทางสถิติได้ดงันี ้
H0:  พนกังานท่ีมีระดบังานแตกตา่งกนั มีระบบซอฟต์แวร์โปรแกรมจดัการสายงาน

ธุรกิจของพนกังานเบทาโกรไม่แตกตา่งกนั 
H1:  พนกังานท่ีมีระดบังานแตกตา่งกนั มีระบบซอฟต์แวร์โปรแกรมจดัการสายงาน

ธุรกิจของพนกังานเบทาโกรแตกตา่งกนั 
ส าหรับสถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ จะใช้ทดสอบการวิเคราะห์คา่ความแปรปรวนทาง

เดียว ( One Way Analysis of Variance : One Way ANOVA) ด้วยสถิติ F-test หรือ Brown-
Forsythe test การทดสอบสมมติฐานใช้ระดบัความเช่ือมัน่ ร้อยละ 95โดยจะท าการทดสอบความ
แปรปรวนของแตล่ะกลุม่ก่อน ถ้าความแปรปรวนแตล่ะกลุม่เทา่กัน ให้ทดสอบสมมติฐาน ด้วย  
F-test และถ้าความแปรปรวนแตล่ะกลุม่ไม่เทา่กนั ให้ทดสอบสมมติฐานด้วย Brown-Forsythe 
test ซึง่จะปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) ก็ตอ่เม่ือคา่ Prob. มีคา่น้อยกวา่ 0.05 และถ้า สมมติฐานข้อ
ใดปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) ท่ีมีคา่เฉลีย่อยา่งน้อยหนึง่คูท่ี่
แตกตา่งกนัจะน าไปเปรียบเทียบเชิงซ้อน (Multiple Comparison) โดยใช้วิธีทดสอบแบบ Fisher’s 
Least Significant Difference (LSD) หรือ Dunnett’s T3 เพือ่หาวา่คา่เฉลีย่คูใ่ดท่ีแตกตา่งกนั ท่ี
ระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 

โดยจะท าการตรวจสอบคา่แปรปรวนของแตล่ะกลุม่ก่อน โดยใช้ Levene’s test ซึง่
ตัง้สมมติฐานดงันี ้

H0:  คา่ความแปรปรวนของแตล่ะกลุม่ไม่แตกตา่งกนั 
H1:  คา่ความแปรปรวนของแตล่ะกลุม่แตกตา่งกนั 
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ผลการทดสอบความแปรปรวนโดยใช้ระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 จะปฏิเสธ
สมมติฐานหลกั (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) ก็ตอ่เม่ือ Sig. มีคา่น้อยกวา่ 0.05 
 
ตาราง 41 แสดงการตรวจสอบคา่ความแปรปรวนของแตล่ะระดบังานโดยใช้ Levene’s Test 
 

การรับรู้ต่อระบบซอฟต์แวร์
โปรแกรม 

Levene's 
Statistic 

df1 df2 Sig. 

รูปแบบซอฟต์แวร์ 0.604 2 207 0.548 
กระบวนการซอฟต์แวร์ 0.111 2 207 0.895 
ความนา่เช่ือถือ 1.330 2 207 0.267 
ความเช่ือมโยง 0.340 2 207 0.712 
การติดตอ่สือ่สาร 0.307 2 207 0.736 
ด้านความปลอดภยั 0.350 2 207 0.705 
ความมีประโยชน์ 3.225* 2 207 0.042 

รวม 1.371 2 207 0.256 

 
*มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 
จากตาราง 41 ผลการทดสอบความแปรปรวนแตล่ะระดบังาน โดยใช้ Levene’s 

Test พบวา่ การรับรู้ตอ่ระบบซอฟต์แวร์โปรแกรม โดยรวมและรายด้านได้แก่ รูปแบบซอฟต์แวร์ 
ความนา่เช่ือถือ  ความนา่เช่ือถือ การติดตอ่สือ่สาร การติดตอ่สือ่สาร และด้านความปลอดภยั มีคา่ 
Sig. เทา่กบั 0.548 0.895 0.267 0.712 0.736 และ 0.705 ตามล าดบั ซึง่มากกวา่ 0.05 นัน่คือ 
ยอมรับสมมติฐานหลกั (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา่ คา่ความแปรปรวนใน
แตล่ะกลุม่ไม่แตกตา่งกนั จึงใช้สถิติ F- Test ในการทดสอบสมมติฐาน ใช้ระดบัความเช่ือมัน่ ร้อย
ละ 95 ส าหรับการรับรู้ตอ่ระบบซอฟต์แวร์โปรแกรม โดยรวมและรายด้านได้แก่ ความมีประโยชน์ 
พบวา่ มีคา่ Sig. เทา่กบั 0.042 ซึง่น้อยกวา่ 0.05 นัน่คือ ปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) และยอมรับ
สมมติฐานรอง (H1) หมายความวา่ คา่ความแปรปรวนในแตล่ะกลุม่แตกตา่งกนั จึงใช้สถิติ Brown- 
Forsythe (β) ในการทดสอบสมมติฐาน 
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ตาราง 42 แสดงผลการเปรียบเทียบระบบซอฟต์แวร์โปรแกรมจัดการสายงานธุรกิจของพนกังาน 
เบทาโกร จ าแนกตามระดบังานโดยใช้ Anova 
 

  
Sum of 
Squares 

df 
Mean 

Square 
F Sig. 

รูปแบบซอฟต์แวร์ Between Groups 3.777 2 1.889 4.216* 0.016 

 Within Groups 92.722 207 0.448   

Total 96.499 209    

กระบวนการ
ซอฟต์แวร์ 

Between Groups 6.566 2 3.283 5.568** 0.004 

Within Groups 122.046 207 0.590   

Total 128.611 209    

ความนา่เช่ือถือ Between Groups 7.233 2 3.617 5.591** 0.004 

Within Groups 133.898 207 0.647   

Total 141.131 209    

ความเช่ือมโยง Between Groups 4.583 2 2.292 3.232* 0.041 

Within Groups 146.745 207 0.709   

Total 151.329 209    

การติดตอ่สือ่สาร Between Groups 4.163 2 2.081 3.450* 0.034 

Within Groups 124.890 207 0.603   

Total 129.053 209    

ด้านความ
ปลอดภยั 

Between Groups 2.507 2 1.253 2.543 0.081 

Within Groups 102.012 207 0.493   

Total 104.519 209    

รวม Between Groups 4.011 2 2.006 4.703** 0.01 

 Within Groups 88.274 207 0.426   

 Total 92.285 209    
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*มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
**มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 

 
จากตาราง 42 ผลการวิเคราะห์การเปรียบเทียบระบบซอฟต์แวร์โปรแกรมจดัการสาย

งานธุรกิจของพนกังานเบทาโกร จ าแนกตามระดบังาน พบวา่ มีคา่ Sig. เทา่กบั 0.01 ซึง่น้อยกวา่ 
0.05 แสดงวา่ ปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) และ ยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา่ 
พนกังานท่ีมีระดบังานแตกตา่งกนั มีระบบซอฟต์แวร์โปรแกรมจดัการสายงานธุรกิจของพนกังานเบ
ทาโกรแตกตา่งกนัอยา่งไม่มีนยัส าคญัทางสถิติ เม่ือพิจารณารายด้านพบวา่ 

รูปแบบซอฟต์แวร์ มีคา่ Sig. เทา่กบั 0.016 ซึง่น้อยกวา่ 0.05 นัน่คือ ปฏิเสธ
สมมติฐานหลกั (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา่ พนกังานท่ีมีระดบังาน
แตกตา่งกนั มีผลตอ่การรับรู้ในรูปแบบซอฟต์แวร์ของระบบซอฟต์แวร์โปรแกรมจดัการสายงาน
ธุรกิจแตกตา่งกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ผู้วิจยัจึงได้น าผลการวิเคราะห์ไป
เปรียบเทียบเชิงซ้อน (Multiple Comparison) โดยใช้วิธีทดสอบแบบ Least Significant 
Difference (LSD) แสดงผลดงัตาราง 

กระบวนการซอฟต์แวร์ มีคา่ Sig. เทา่กบั 0.004 ซึง่น้อยกวา่ 0.05 นัน่คือ ปฏิเสธ
สมมติฐานหลกั (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา่ พนกังานท่ีมีระดบังาน
แตกตา่งกนั มีผลตอ่การรับรู้ในความนา่เช่ือถือ ของระบบซอฟต์แวร์โปรแกรมจดัการสายงานธุรกิจ
แตกตา่งกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ผู้วิจยัจึงได้น าผลการวิเคราะห์ไปเปรียบเทียบ
เชิงซ้อน (Multiple Comparison) โดยใช้วิธีทดสอบแบบ Least Significant Difference (LSD) 
แสดงผลดงัตาราง 

ความนา่เช่ือถือ มีคา่ Sig. เทา่กบั 0.004 ซึง่น้อยกวา่ 0.05 นัน่คือ ปฏิเสธสมมติฐาน
หลกั (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา่ พนกังานท่ีมีระดบังานแตกตา่งกนั มีผล
ตอ่การรับรู้ในความนา่เช่ือถือของระบบซอฟต์แวร์โปรแกรมจดัการสายงานธุรกิจแตกตา่งกนั อยา่ง
มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ผู้วิจยัจึงได้น าผลการวิเคราะห์ไปเปรียบเทียบเชิงซ้อน (Multiple 
Comparison) โดยใช้วิธีทดสอบแบบ Least Significant Difference (LSD) แสดงผลดงัตาราง 

ความเช่ือมโยง มีคา่ Sig. เทา่กบั 0.041 ซึง่น้อยกวา่ 0.05 นัน่คือ ปฏิเสธสมมติฐาน
หลกั (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา่ พนกังานท่ีมีระดบังานแตกตา่งกนั มีผล
ตอ่การรับรู้ในความเช่ือมโยงของระบบซอฟต์แวร์โปรแกรมจดัการสายงานธุรกิจแตกตา่งกนั อยา่ง
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มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ผู้วิจยัจึงได้น าผลการวิเคราะห์ไปเปรียบเทียบเชิงซ้อน (Multiple 
Comparison) โดยใช้วิธีทดสอบแบบ Least Significant Difference (LSD) แสดงผลดงัตาราง 

การติดตอ่สือ่สาร มีคา่ Sig. เทา่กบั 0.034 ซึง่น้อยกวา่ 0.05 นัน่คือ ปฏิเสธ
สมมติฐานหลกั (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา่ พนกังานท่ีมีระดบังาน
แตกตา่งกนัมีผลตอ่การรับรู้ในการติดตอ่สือ่สารของระบบซอฟต์แวร์โปรแกรมจดัการสายงานธุรกิจ
แตกตา่งกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ผู้วิจยัจึงได้น าผลการวิเคราะห์ไปเปรียบเทียบ
เชิงซ้อน (Multiple Comparison) โดยใช้วิธีทดสอบแบบ Least Significant Difference (LSD) 
แสดงผลดงัตาราง 

ด้านความปลอดภยั มีคา่ Sig. เทา่กบั 0.081 ซึง่มากกวา่ 0.05 นัน่คือ ยอมรับ
สมมติฐานหลกั (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา่ พนกังานท่ีมีระดบังาน
แตกตา่งกนั มีผลตอ่การรับรู้ในด้านความปลอดภยัของระบบซอฟต์แวร์โปรแกรมจดัการสายงาน
ธุรกิจไม่แตกตา่งกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 
ตาราง 43 แสดงผลการเปรียบเทียบคา่เฉลีย่รายคูข่องการรับรู้ จ าแนกตามระดบังานผลตอ่การรับรู้
ในรูปแบบซอฟต์แวร์ของระบบซอฟต์แวร์โปรแกรมจดัการสายงานธุรกิจ 
 

ระดับงาน 

  

พนักงาน
ระดับจดัการ 
(M1-M5) 

พนักงานระดับ
บังคับบัญชา 
(S1-S5) 

พนักงานระดับ
พนักงานทั่วไป 

(G1-G5) 

Mean 3.42 3.35 3.71 
พนักงานระดับจดัการ 
(M1-M5) 3.42 - 0.07 -0.29 

   (0.611) (0.75) 
พนักงานระดับบังคับ
บัญชา (S1-S5) 3.35 - - -0.36* 

     (0.004) 
พนักงานระดับพนักงาน
ทั่วไป (G1-G5) 3.71 - - - 
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*มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 

จากตาราง 43 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบคา่เฉลีย่รายคูข่องการรับรู้ จ าแนกตาม
ระดบัการศกึษาผลตอ่การรับรู้ในรูปแบบซอฟต์แวร์ของระบบซอฟต์แวร์โปรแกรมจดัการสายงาน
ธุรกิจ ได้ดงันี ้

พนกังานท่ีมีระดบังาน พนกังานระดบัพนกังานทัว่ไป (G1-G5) พนกังานกบัระดบั
บงัคบับญัชา (S1-S5) จากการวิเคราะห์พบวา่ คา่ Sig. เทา่กบั 0.004 ซึง่น้อยกวา่ 0.05 
หมายความวา่ พนกังานท่ีมีระดบังานพนกังานระดบัพนกังานทัว่ไป (G1-G5) มีการรับรู้แตกตา่ง
จาก พนกังานระดบับงัคบับญัชา (S1-S5)อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 โดยพนกังานท่ีมี 
พนกังานระดบับงัคบับญัชา (S1-S5) มีการรับรู้รูปแบบซอฟต์แวร์น้อยกวา่พนกังานท่ีมี) พนกังาน
ระดบัพนกังานทัว่ไป (G1-G5) โดยมีผลตา่งคา่เฉลีย่เทา่กบั -0.36* 
 
ตาราง 44 แสดงผลการเปรียบเทียบคา่เฉลีย่รายคูข่องการรับรู้ จ าแนกตามระดบังานผลตอ่การรับรู้
ในกระบวนการซอฟต์แวร์ของระบบซอฟต์แวร์โปรแกรมจดัการสายงานธุรกิจ 
 

ระดับงาน 

  

พนักงาน
ระดับจดัการ 
(M1-M5) 

พนักงานระดับ
บังคับบัญชา 
(S1-S5) 

พนักงานระดับ
พนักงานทั่วไป 

(G1-G5) 

Mean 3.19 3.25 3.71 
พนักงานระดับจดัการ 
(M1-M5) 3.19 - -0.06 -0.52* 

    (0.735) (0.008) 

พนักงานระดับบังคับ
บัญชา (S1-S5) 3.25 - - -0.46* 

     (0.002) 
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ตาราง 44 (ตอ่) 
 

ระดับงาน 

  

พนักงาน
ระดับจดัการ 
(M1-M5) 

พนักงานระดับ
บังคับบัญชา 
(S1-S5) 

พนักงานระดับ
พนักงานทั่วไป 

(G1-G5) 

Mean 3.19 3.25 3.71 
พนักงานระดับพนักงาน
ทั่วไป (G1-G5) 3.71 - - - 

     

 
*มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 
จากตาราง 44 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบคา่เฉลีย่รายคูข่องการรับรู้ จ าแนกตาม

ระดบัการศกึษาผลตอ่การรับรู้ในกระบวนการซอฟต์แวร์ของระบบซอฟต์แวร์โปรแกรมจดัการสาย
งานธุรกิจ ได้ดงันี ้

1. พนกังานท่ีมีระดบังานพนกังานระดบัพนกังานทัว่ไป (G1-G5) กบัระดบังาน
พนกังานระดบัจดัการ (M1-M5) จากการวิเคราะห์พบวา่ คา่ Sig. เทา่กบั 0.008 ซึง่น้อยกวา่ 0.05 
หมายความวา่ พนกังานท่ีมีระดบัพนกังานทัว่ไป (G1-G5) มีการรับรู้แตกตา่งจากพนกังานระดบั
งานพนกังานระดบัจดัการ (M1-M5) อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 โดยพนกังานท่ีมีระดบั
งานพนกังานระดบัจดัการ (M1-M5) มีการรับรู้กระบวนการซอฟต์แวร์น้อยกวา่ พนกังานท่ีมีระดบั
งานพนกังานทัว่ไป (G1-G5) โดยมีผลตา่งคา่เฉลีย่เทา่กบั -0.52* 

2. พนกังานท่ีมีระดบังานพนกังานระดบัพนกังานทัว่ไป (G1-G5) กบัระดบังาน
พนกังานระดบับงัคบับญัชา (S1-S5) จากการวิเคราะห์พบวา่ คา่ Sig. เทา่กบั 0.002 ซึง่น้อยกวา่ 
0.05 หมายความวา่ พนกังานท่ีมีระดบังานพนกังานระดบัพนกังานทัว่ไป (G1-G5) มีการรับรู้
แตกตา่งจากพนกังานท่ีมีระดบังานพนกังานระดบับงัคบับญัชา (S1-S5)อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ
ท่ีระดบั 0.05 โดยพนกังานท่ีมีระดบังานพนกังานระดบับงัคบับญัชา (S1-S5) มีการรับรู้
กระบวนการซอฟต์แวร์น้อยกวา่กวา่พนกังานท่ีมีระดบังานพนกังานทัว่ไป (G1-G5) โดยมีผลตา่ง
คา่เฉลีย่เทา่กบั -0.46* 
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ตาราง 45 แสดงผลการเปรียบเทียบคา่เฉลีย่รายคูข่องการรับรู้ จ าแนกตามระดบังานผลตอ่การรับรู้
ในความนา่เช่ือถือของระบบซอฟต์แวร์โปรแกรมจดัการสายงานธุรกิจ 
 

ระดับงาน 

  

พนักงาน
ระดับจดัการ 
(M1-M5) 

พนักงานระดับ
บังคับบัญชา 
(S1-S5) 

พนักงานระดับ
พนักงานทั่วไป 

(G1-G5) 

Mean 
3.56 

 
3.31 

 
3.79 

 
พนักงานระดับจดัการ 
(M1-M5) 

3.56 
 - 0.25 -0.23 

    (0.123) (0.243) 
พนักงานระดับบังคับ
บัญชา (S1-S5) 

3.31 
 - - -0.48* 

    (0.002) 
พนักงานระดับพนักงาน
ทั่วไป (G1-G5) 

3.79 
 

- - - 

      

 
*มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 
จากตาราง 45 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบคา่เฉลีย่รายคูข่องการรับรู้ จ าแนกตาม

ระดบัการศกึษาผลตอ่การรับรู้ในความนา่เช่ือถือของระบบซอฟต์แวร์โปรแกรมจดัการสายงาน
ธุรกิจ ได้ดงันี ้

1. พนกังานท่ีมีระดบังานพนกังานพนกังานทัว่ไป (G1-G5) ระดบักบัระดบังาน
พนกังานระดบับงัคบับญัชา (S1-S5) จากการวิเคราะห์พบวา่ คา่ Sig. เทา่กบั 0.002 ซึง่น้อยกวา่ 
0.05 หมายความวา่ พนกังานท่ีมีระดบังานพนกังานระดบัพนกังานทัว่ไป (G1-G5) มีการรับรู้
แตกตา่งจากพนกังานท่ีมีระดบังานพนกังานระดบับงัคบับญัชา (S1-S5) อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ
ท่ีระดบั 0.05 โดยพนกังานท่ีมีระดบับงัคบับญัชา (S1-S5) มีการรับรู้ความนา่เช่ือถือน้อยกวา่
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พนกังานท่ีมีระดบังานพนกังานระดบังานพนกังานทัว่ไป (G1-G5) โดยมีผลตา่งคา่เฉลีย่เทา่กบั 
-0.48* 
 
ตาราง 46 แสดงผลการเปรียบเทียบคา่เฉลีย่รายคูข่องการรับรู้ จ าแนกตามระดบังานผลตอ่การรับรู้
ในความเช่ือมโยงของระบบซอฟต์แวร์โปรแกรมจดัการสายงานธุรกิจ 
 

ระดับงาน 

  

พนักงาน
ระดับจดัการ 
(M1-M5) 

พนักงานระดับ
บังคับบัญชา 
(S1-S5) 

พนักงาน
ระดับ

พนักงานทั่วไป 
(G1-G5) 

Mean 3.45 3.23 3.61 
พนักงานระดับจดัการ 
(M1-M5) 3.45 - 0.22 -0.16 

    (0.203) (0.434) 

พนักงานระดับบังคับ
บัญชา (S1-S5) 3.23 - - -0.38* 

     (0.018) 
พนักงานระดับพนักงาน
ทั่วไป (G1-G5) 3.61 - - - 

      
 

*มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 

จากตาราง 46 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบคา่เฉลีย่รายคูข่องการรับรู้ จ าแนกตาม
ระดบัการศกึษาผลตอ่การรับรู้ในความเช่ือมโยงของระบบซอฟต์แวร์โปรแกรมจดัการสายงานธุรกิจ 
ได้ดงันี ้

1. พนกังานท่ีมีระดบังานพนกังานระดบัพนกังานทัว่ไป (G1-G5) กบัระดบังาน
พนกังานระดบับงัคบับญัชา (S1-S5)จากการวิเคราะห์พบวา่ คา่ Sig. เทา่กบั 0.018 ซึง่น้อยกวา่ 
0.05 หมายความวา่ พนกังานท่ีมีระดบังานพนกังานระดบัพนกังานทัว่ไป (G1-G5) มีการรับรู้
แตกตา่งจากพนกังานท่ีมีระดบังานพนกังานระดบับงัคบับญัชา (S1-S5) อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ
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ท่ีระดบั 0.05 โดยพนกังานท่ีมีระดบังานพนกังานระดบับงัคบับญัชา (S1-S5) มีการรับรู้ความ
เช่ือมโยงน้อยกวา่พนกังานท่ีมีระดบังานพนกังานทัว่ไป (G1-G5) โดยมีผลตา่งคา่เฉลีย่เทา่กบั  
-0.38* 
 
ตาราง 47 แสดงผลการเปรียบเทียบคา่เฉลีย่รายคูข่องการรับรู้ จ าแนกตามระดบังานผลตอ่การรับรู้
ในการติดตอ่สือ่สารของระบบซอฟต์แวร์โปรแกรมจดัการสายงานธุรกิจ 
 

ระดับงาน 

  

พนักงาน
ระดับจดัการ 
(M1-M5) 

พนักงานระดับ
บังคับบัญชา 
(S1-S5) 

พนักงานระดับ
พนักงานทั่วไป 

(G1-G5) 

Mean 3.54 3.38 3.75 
พนักงานระดับจดัการ 
(M1-M5) 

3.54 
 - 0.17 -0.21 

    (0.29) (0.281) 

พนักงานระดับบังคับ
บัญชา (S1-S5) 3.38 - - -0.37* 

     (0.011) 
พนักงานระดับพนักงาน
ทั่วไป (G1-G5) 3.75 - - - 
      

 
*มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 
จากตาราง 47 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบคา่เฉลีย่รายคูข่องการรับรู้ จ าแนกตาม

ระดบัการศกึษาผลตอ่การรับรู้ในการติดตอ่สือ่สารของระบบซอฟต์แวร์โปรแกรมจดัการสายงาน
ธุรกิจ ได้ดงันี ้

1. พนกังานท่ีมีระดบังานพนกังานระดบัพนกังานทัว่ไป (G1-G5) กบัระดบังาน
พนกังานระดบับงัคบับญัชา (S1-S5)จากการวิเคราะห์พบวา่ คา่ Sig. เทา่กบั 0.011 ซึง่น้อยกวา่ 
0.05 หมายความวา่ พนกังานท่ีมีระดบังานพนกังานระดบัพนกังานทัว่ไป (G1-G5) มีการรับรู้
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แตกตา่งจากพนกังานท่ีมีระดบังานพนกังานระดบับงัคบับญัชา (S1-S5) อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ
ท่ีระดบั 0.05 โดยพนกังานท่ีมีระดบังานพนกังานระดบับงัคบับญัชา (S1-S5) มีการรับรู้การ
ติดตอ่สือ่สารน้อยกวา่พนกังานท่ีมีระดบังานพนกังานทัว่ไป (G1-G5) โดยมีผลตา่งคา่เฉลีย่เทา่กับ 
-0.37* 

 
ตาราง 48 แสดงผลการเปรียบเทียบระบบซอฟต์แวร์โปรแกรมจัดการสายงานธุรกิจของพนกังาน 
เบทาโกร จ าแนกตามระดบังานโดยใช้ Brown- Forsythe (β) 
 

  Statistical df1 df2 Sig. 
ความมีประโยชน์ Brown-Forsythe 2.35  2  82.086  0.102 

 
จากตาราง 48 ผลการวิเคราะห์การเปรียบเทียบระบบซอฟต์แวร์โปรแกรมจดัการสาย

งานธุรกิจของพนกังานเบทาโกร จ าแนกตามระดบังาน พบวา่  
ความมีประโยชน์ มีคา่ Sig. เทา่กบั 0.102 ซึง่มากกวา่ 0.05 นัน่คือ ยอมรับ

สมมติฐานหลกั (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา่ พนกังานท่ีมีระดบังาน
แตกตา่งกนั มีผลตอ่การรับรู้ในความมีประโยชน์ของระบบซอฟต์แวร์โปรแกรมจดัการสายงาน
ธุรกิจ ไม่แตกตา่งกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 
สถานท่ีปฏิบติังาน 
สมมติฐานท่ี 2.5 พนกังานท่ีมีสถานท่ีปฏิบติังานในการท างานในองค์กรปัจจุบนั

ตา่งกนั มีการรับรู้ระบบซอฟต์แวร์โปรแกรมจดัการสายงานธุรกิจของพนกังานเบทาโกรแตกตา่งกนั 
สามารถเขียนเป็นสมมติฐานทางสถิติได้ดงันี ้
 
H0:  พนกังานท่ีมีสถานท่ีปฏิบติังานแตกตา่งกนั มีระบบซอฟต์แวร์โปรแกรมจดัการ

สายงานธุรกิจของพนกังานบริษัท เบทาโกร จ ากดั (มหาชน)ไม่แตกตา่งกนั 
H1:  พนกังานท่ีมีสถานท่ีปฏิบติังานแตกตา่งกนั มีระบบซอฟต์แวร์โปรแกรมจดัการ

สายงานธุรกิจของพนกังานเบทาโกรแตกตา่งกนั 
ส าหรับสถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ จะใช้ทดสอบการวิเคราะห์คา่ความแปรปรวนทาง

เดียว (One Way Analysis of Variance : One Way ANOVA) ด้วยสถิติ F-test หรือ Brown-
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Forsythe test การทดสอบสมมติฐานใช้ระดบัความเช่ือมัน่ ร้อยละ 95โดยจะท าการทดสอบความ
แปรปรวนของแตล่ะกลุม่ก่อน ถ้าความแปรปรวนแตล่ะกลุม่เทา่กัน ให้ทดสอบสมมติฐาน ด้วย  
F-test และถ้าความแปรปรวนแตล่ะกลุม่ไม่เทา่กนั ให้ทดสอบสมมติฐานด้วย Brown-Forsythe 
test ซึง่จะปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) ก็ตอ่เม่ือคา่ Prob. มีคา่น้อยกวา่ 0.05 และถ้า สมมติฐานข้อ
ใดปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) ท่ีมีคา่เฉลีย่อยา่งน้อยหนึง่คูท่ี่
แตกตา่งกนัจะน าไปเปรียบเทียบเชิงซ้อน (Multiple Comparison) โดยใช้วิธีทดสอบแบบ Fisher’s 
Least Significant Difference (LSD) หรือ Dunnett’s T3 เพือ่หาวา่คา่เฉลีย่คูใ่ดท่ีแตกตา่งกนั ท่ี
ระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 

โดยจะท าการตรวจสอบคา่แปรปรวนของแตล่ะกลุม่ก่อน โดยใช้ Levene’s test ซึง่
ตัง้สมมติฐานดงันี ้

H0:  คา่ความแปรปรวนของแตล่ะกลุม่ไม่แตกตา่งกนั 
H1:  คา่ความแปรปรวนของแตล่ะกลุม่แตกตา่งกนั 
ผลการทดสอบความแปรปรวนโดยใช้ระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 จะปฏิเสธ

สมมติฐานหลกั (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) ก็ตอ่เม่ือ Sig. มีคา่น้อยกวา่ 0.05 
 
ตาราง 49 แสดงการตรวจสอบค่าความแปรปรวนของแต่ละสถานท่ีปฏิบัติงานโดยใช้ Levene’s 
Test 
 

การรับรู้ต่อระบบซอฟต์แวร์
โปรแกรม 

Levene's 
Statistic 

df1 df2 Sig. 

รูปแบบซอฟต์แวร์ 1.564 6 203 0.159 
กระบวนการซอฟต์แวร์ 2.472* 6 203 0.025 
ความนา่เช่ือถือ 1.985 6 203 0.069 
ความเช่ือมโยง 0.728 6 203 0.628 
การติดตอ่สือ่สาร 1.006 6 203 0.422 
ด้านความปลอดภยั 1.391 6 203 0.220 

 
ตาราง 49 (ตอ่) 
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การรับรู้ต่อระบบซอฟต์แวร์
โปรแกรม 

Levene's 
Statistic 

df1 df2 Sig. 

ความมีประโยชน์ 1.419 6 203 0.209 
รวม 1.647 6 203 0.136 

 
จากตาราง 49 ผลการทดสอบความแปรปรวนแตล่ะสถานท่ีปฏิบติังาน โดยใช้ 

Levene’s Test พบวา่ การรับรู้ตอ่ระบบซอฟต์แวร์โปรแกรม โดยรวมและรายด้านได้แก่ รูปแบบ
ซอฟต์แวร์ การความนา่เช่ือถือ ความเช่ือมโยง ติดตอ่สือ่สาร ด้านความปลอดภยั และความมี
ประโยชน์มีคา่ Sig. เทา่กบั 0.159 0.069 0.628 0.422 0.220 และ0.209 ตามล าดบั ซึง่มากกวา่ 
0.05 นัน่คือ ยอมรับสมมติฐานหลกั (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา่ คา่ความ
แปรปรวนในแตล่ะกลุม่ไม่แตกตา่งกนั จึงใช้สถิติ F- Test ในการทดสอบสมมติฐาน ใช้ระดบัความ
เช่ือมัน่ ร้อยละ 95 ส าหรับการรับรู้ตอ่ระบบซอฟต์แวร์โปรแกรม โดยรวมและรายด้านได้แก่ 
กระบวนการซอฟต์แวร์ พบวา่ มีคา่ Sig. เทา่กบั 0.025 ซึง่น้อยกวา่ 0.05 นัน่คือ ปฏิเสธสมมติฐาน
หลกั (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา่ คา่ความแปรปรวนในแตล่ะกลุม่แตกตา่ง
กนั จึงใช้สถิติ Brown- Forsythe (β) ในการทดสอบสมมติฐาน 
 
ตาราง 50 แสดงผลการเปรียบเทียบระบบซอฟต์แวร์โปรแกรมจัดการสายงานธุรกิจของพนกังาน 
เบทาโกร จ าแนกตามสถานท่ีปฏิบติังานโดยใช้ Anova 
 

  
Sum of 
Squares 

df 
Mean 

Square 
F Sig. 

รูปแบบซอฟต์แวร์ Between Groups 4.347 6 0.725 1.596 0.150 

 Within Groups 92.152 203 0.454   

 Total 96.499 209    

 
 
ตาราง 50 (ตอ่) 
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Sum of 
Squares 

df 
Mean 

Square 
F Sig. 

ความนา่เช่ือถือ Between Groups 6.059 6 1.010 1.518 0.174 

Within Groups 135.073 203 0.665   

Total 141.131 209    

ความเช่ือมโยง Between Groups 7.517 6 1.253 1.768 0.107 

Within Groups 143.812 203 0.708   

Total 151.329 209    

การติดตอ่สือ่สาร Between Groups 7.414 6 1.236 2.062 0.059 

 Within Groups 121.640 203 0.599   

 Total 129.053 209    

ด้านความปลอดภยั Between Groups 6.321 6 1.054 2.178* 0.047 

 Within Groups 98.198 203 0.484   

 Total 104.519 209    

ความมีประโยชน์ Between Groups 3.370 6 0.562 0.707 0.644 

 Within Groups 161.222 203 0.794   

 Total 164.592 209    

รวม Between Groups 4.235 6 0.706 1.627 0.141 

 Within Groups 88.05 203 0.434   

 Total 92.285 209    

 
จากตาราง 50 ผลการวิเคราะห์การเปรียบเทียบการรับรู้ระบบซอฟต์แวร์โปรแกรม

จดัการสายงานธุรกิจของพนกังานเบทาโกรจ าแนกตามสถานท่ีปฏิบติังาน พบวา่ มีคา่ Sig. เทา่กบั 
0.197 ซึง่มากกวา่ 0.05 แสดงวา่ ยอมรับสมมติฐานหลกั (H0) และ ปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) 
หมายความวา่ พนกังานท่ีมีสถานท่ีปฏิบติังานแตกตา่งกนั มีระบบซอฟต์แวร์โปรแกรมจดัการสาย
งานธุรกิจของพนกังานเบทาโกรไม่แตกตา่งกนัอยา่งไม่มีนยัส าคญัทางสถิติ เม่ือพิจารณารายด้าน
พบวา่ 
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รูปแบบซอฟต์แวร์ มีคา่ Sig. เทา่กบั 0.150 ซึง่มากกวา่ 0.05 นัน่คือ ยอมรับ

สมมติฐานหลกั (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา่ พนกังานท่ีมีสถานท่ี

ปฏิบติังานแตกตา่งกนั มีผลตอ่การรับรู้ในรูปแบบซอฟต์แวร์ของระบบซอฟต์แวร์โปรแกรมจดัการ
สายงานธุรกิจ ไม่แตกตา่งกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

ความนา่เช่ือถือ มีคา่ Sig. เทา่กบั 0.174 ซึง่มากกวา่ 0.05 นัน่คือ ยอมรับสมมติฐาน

หลกั (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา่ พนกังานท่ีมีสถานท่ีปฏิบติังานแตกตา่ง

กนั มีผลตอ่การรับรู้ในความนา่เช่ือถือของระบบซอฟต์แวร์โปรแกรมจดัการสายงานธุรกิจ ไม่
แตกตา่งกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

ความเช่ือมโยง  มีคา่ Sig. เทา่กบั 0.107 ซึง่มากกวา่ 0.05 นัน่คือ ยอมรับสมมติฐาน

หลกั (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา่ พนกังานท่ีมีสถานท่ีปฏิบติังานแตกตา่ง

กนั มีผลตอ่การรับรู้ในความเช่ือมโยง ของระบบซอฟต์แวร์โปรแกรมจดัการสายงานธุรกิจ ไม่
แตกตา่งกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

การติดตอ่สือ่สาร มีคา่ Sig. เทา่กบั 0.059 ซึง่มากกวา่ 0.05 นัน่คือ ยอมรับ

สมมติฐานหลกั (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา่ พนกังานท่ีมีสถานท่ี

ปฏิบติังานแตกตา่งกนั มีผลตอ่การรับรู้ในการติดตอ่สือ่สารของระบบซอฟต์แวร์โปรแกรมจดัการ
สายงานธุรกิจ ไม่แตกตา่งกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

ด้านความปลอดภยั มีคา่ Sig. เทา่กบั 0.047 ซึง่น้อยกวา่ 0.05 นัน่คือ ปฏิเสธ

สมมติฐานหลกั (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา่ พนกังานท่ีมีสถานท่ี

ปฏิบติังานแตกตา่งกนั มีผลตอ่การรับรู้ในด้านความปลอดภยัของระบบซอฟต์แวร์โปรแกรมจดัการ
สายงานธุรกิจแตกตา่งกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ผู้วิจยัจึงได้น าผลการวิเคราะห์
ไปเปรียบเทียบเชิงซ้อน (Multiple Comparison) โดยใช้วิธีทดสอบแบบ Least Significant 
Difference (LSD) แสดงผลดงัตาราง 

ความมีประโยชน์ มีคา่ Sig. เทา่กบั 0.644 ซึง่มากกวา่ 0.05 นัน่คือ ยอมรับ

สมมติฐานหลกั (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา่ พนกังานท่ีมีสถานท่ี

ปฏิบติังานแตกตา่งกนั มีผลตอ่การรับรู้ในความมีประโยชน์ของระบบซอฟต์แวร์โปรแกรมจดัการ
สายงานธุรกิจ ไม่แตกตา่งกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
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ตาราง 51 แสดงผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ของการรับรู้ จ าแนกตามสถานท่ีปฏิบติังานผล
ตอ่การรับรู้ในด้านความปลอดภยัของระบบซอฟต์แวร์โปรแกรมจดัการสายงานธุรกิจ 
 

สถานที่
ปฏิบัติงาน 

  

ส านั
กงาน
ใหญ่ 

ส านักงา
น 

โรง
เชือด 

โรงงาน Shop ฟาร์ม ไม่มี
สถาน
ที่

แน่นอ
น 

Mean 3.87 3.79 4.31 4.23 4.08 3.93 4.00 
ส านักงาน
ใหญ่ 3.87 - 0.08 -0.44* -0.36* -0.21 -0.06 -0.13 

    (0.517) (0.036) (0.017) (0.550) (0.817) (0.713) 

ส านักงาน 3.79 - - -0.52* -0.44** -0.29 -0.14 -0.21 

     (0.015) (0.004) (0.421) (0.595) (0.566) 
โรงเชือด 4.31 - - - 0.08 0.23 0.38 0.31 

      (0.722) (0.571) (0.206) (0.439) 

โรงงาน 4.23 - - - - 0.15 0.30 0.23 

      (0.697) (0.255) (0.541) 

Shop 4.08 - - - - - 0.15 0.08 

       (0.708) 0.867 

ฟาร์ม 3.93 - - - - - - -0.07 

        (0.859) 
ไม่มี
สถานที่
แน่นอน 

4.00 - - - - - - - 

 
*มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
**มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 
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จากตาราง 51 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบคา่เฉลีย่รายคูข่องการรับรู้ จ าแนกตาม
ระดบัการศกึษาผลตอ่การรับรู้สถานท่ีปฏิบติังานในด้านความปลอดภยัของระบบซอฟต์แวร์
โปรแกรมจดัการสายงานธุรกิจ ได้ดงันี ้

1. พนกังานท่ีมีสถานท่ีปฏิบติังานโรงเชือดกบัสถานท่ีปฏิบติังานส านกังานใหญ่จาก
การวิเคราะห์พบวา่ คา่ Sig. เทา่กบั 0.036 ซึง่น้อยกวา่ 0.05 หมายความวา่ พนกังานท่ีมีสถานท่ี
ปฏิบติังานโรงเชือดมีการรับรู้แตกตา่งจากพนกังานท่ีมีสถานท่ีปฏิบติังานส านกังานใหญ่อยา่งมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 โดยพนกังานท่ีมีสถานท่ีปฏิบติังานส านกังานใหญ่มีการรับรู้ด้าน
ความปลอดภยัน้อยกวา่พนกังานท่ีมีสถานท่ีปฏิบติังานโรงเชือดโดยมีผลตา่งคา่เฉลีย่เทา่กบั  
-0.44* 

2. พนกังานท่ีมีสถานท่ีปฏิบติังานโรงเชือด กบัสถานท่ีปฏิบติังานส านกังานจากการ
วิเคราะห์พบวา่ คา่ Sig. เทา่กบั 0.015 ซึง่น้อยกวา่ 0.05 หมายความวา่ พนกังานท่ีมีสถานท่ี
ปฏิบติังานโรงเชือดมีการรับรู้แตกตา่งจากพนกังานท่ีมีสถานท่ีปฏิบติังานส านกังาน อยา่งมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 โดยพนกังานท่ีมีสถานท่ีปฏิบติังานส านกังานมีการรับรู้ด้านความ
ปลอดภยัน้อยกวา่พนกังานท่ีมีสถานท่ีปฏิบติังานโรงเชือดโดยมีผลตา่งคา่เฉลีย่เทา่กบั -0.52* 

3. พนกังานท่ีมีสถานท่ีปฏิบติังานโรงงานกบัสถานท่ีปฏิบติังานส านกังานใหญ่จาก
การวิเคราะห์พบวา่ คา่ Sig. เทา่กบั 0.017 ซึง่น้อยกวา่ 0.05 หมายความวา่ พนกังานท่ีมีสถานท่ี
ปฏิบติังานโรงงาน มีการรับรู้แตกตา่งจากพนกังานท่ีมีสถานท่ีปฏิบติังานส านกังานใหญ่ อยา่งมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 โดยพนกังานท่ีมีสถานท่ีปฏิบติังานส านกังานใหญ่ด้านความ
ปลอดภยัน้อยกวา่พนกังานท่ีมีสถานท่ีปฏิบติังานโรงงานมีการรับรู้โดยมีผลตา่งคา่เฉลีย่เทา่กบั -
0.36* 

4. พนกังานท่ีมีสถานท่ีปฏิบติังานโรงงานกบัสถานท่ีปฏิบติังานส านกังานจากการ
วิเคราะห์พบวา่ คา่ Sig. เทา่กบั 0.004 ซึง่น้อยกวา่ 0.05 หมายความวา่ พนกังานท่ีมีสถานท่ี
ปฏิบติังานโรงงานมีการรับรู้แตกตา่งจากพนกังานท่ีมีสถานท่ีปฏิบติังานส านกังาน อยา่งมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 โดยพนกังานท่ีมีสถานท่ีปฏิบติังานส านกังานโดยมีการรับรู้ด้าน
ความปลอดภยัน้อยกวา่พนกังานท่ีมีสถานท่ีปฏิบติังานโรงงานมีผลตา่งคา่เฉลีย่เทา่กบั -0.44** 
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ตาราง 52 แสดงผลการเปรียบเทียบการรับรู้ระบบซอฟต์แวร์โปรแกรมจัดการสายงานธุรกิจของ
พนกังานเบทาโกร จ าแนกตามสถานท่ีปฏิบติังานโดยใช้ Brown- Forsythe (β) 
 

  Statistical df1 df2 Sig. 
กระบวนการซอฟต์แวร์  Brown-

Forsythe 1.55 6 35.135 0.191 

 
จากตาราง 52 ผลการวิเคราะห์การเปรียบเทียบการรับรู้ระบบซอฟต์แวร์โปรแกรม

จดัการสายงานธุรกิจของพนกังานเบทาโกร จ าแนกตามสถานท่ีปฏิบติังาน พบวา่ 
กระบวนการซอฟต์แวร์  มีคา่ Sig. เทา่กบั 0.191   ซึง่มากกวา่ 0.05 นัน่คือ ยอมรับ

สมมติฐานหลกั (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา่ พนกังานท่ีมีสถานท่ี
ปฏิบติังานแตกตา่งกนั มีผลตอ่การรับรู้ในกระบวนการซอฟต์แวร์ ของระบบซอฟต์แวร์โปรแกรม
จดัการสายงานธุรกิจ ไม่แตกตา่งกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 
สมมติฐานข้อที่ 3 ความคาดหวงัของพนกังานแตกตา่งกนักบัการรับรู้ระบบ

ซอฟต์แวร์โปรแกรมจดัการสายงานธุรกิจของพนกังานเบทาโกร 
ทัง้นี ้สามารถเขียนเป็นสมมติฐานยอ่ยได้ดงันี ้
H0:  ความคาดหวงัของพนกังานในระบบซอฟต์แวร์โปรแกรมจดัการสายงานธุรกิจ

ของพนกังานไม่แตกตา่งกนักบัการรับรู้ของพนกังานในระบบซอฟต์แวร์โปรแกรมจดัการสายงาน
ธุรกิจของพนกังาน เบทาโกร 

H1:  ความคาดหวงัของพนกังานในระบบซอฟต์แวร์โปรแกรมจดัการสายงานธุรกิจ
ของพนกังานแตกตา่งกนักบัการรับรู้ของพนกังานในระบบซอฟต์แวร์โปรแกรมจดัการสายงานธุรกิจ
ของพนกังานทาโกร 

ส าหรับสถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ใช้คา่สถิติ Paired – Samples t-Test ในการ
เปรียบเทียบความแตกตา่งระหวา่งคา่เฉลีย่ของกลุม่ตวัอยา่ง 2 กลุม่ ซึง่ไม่เป็นอิสระตอ่กนั โดยมี
คา่ระดบัคา่ความเช่ือมัน่ ร้อยละ 95 ดงันัน้ จะปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) ก็ตอ่เม่ือคา่ระดบั
นยัส าคญัทางสถิติ มีคา่น้อยกวา่ 0.05 ผลการทดสอบสมมติฐาน แสดงดงัตารางตอ่ไปนี ้
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ตาราง 53 แสดงการเปรียบเทียบการรับรู้ของพนักงานโดยรวมแตกต่างกันกับการรับรู้ของระบบ
ซอฟต์แวร์โปรแกรมจดัการสายงานธุรกิจของพนกังานเบทาโกร 
 

เปรียบเทียบระดับการ
รับรู้กับการรับรู้ของ
พนักงานกับการรับรู้
ระบบซอฟต์แวร์ 

�̅�  SD Paired Samples t-Test 

P E P E t df 
Sig.  
(2-

tailed) 
รูปแบบซอฟต์แวร์ 3.42 3.85 0.68 0.73 6.16** 209 0.000 
กระบวนการซอฟต์แวร์ 3.32 4.03 0.78 0.83 9.54** 209 0.000 
ความนา่เช่ือถือ 3.43 4.03 0.82 0.81 8.16** 209 0.000 
ความเช่ือมโยง 3.33 4.06 0.85 0.87 9.25** 209 0.000 
การติดตอ่สือ่สาร 3.47 4.05 0.79 0.82 7.72** 209 0.000 
ด้านความปลอดภยั 3.93 4.08 0.71 0.77 2.66** 209 0.008 
ความมีประโยชน์ 3.19 4.01 0.89 0.86 10.30** 209 0.000 

รวม 3.44 4.01 0.66 0.75 8.80** 209 0.001 

 
*มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
**มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 

 
จากตาราง 53 แสดงการเปรียบเทียบการรับรู้ของพนกังานโดยรวมแตกตา่งกนักบั

การรับรู้ของระบบซอฟต์แวร์โปรแกรมจดัการสายงานธุรกิจของพนกังานเบทาโกรโดยใช้สถิติ 
Paired Samples t-Test ในการทดสอบ พบวา่ ความแตกตา่งระหวา่งความคาดหวงักบัการรับรู้
ของระบบซอฟต์แวร์โปรแกรมจดัการสายงานธุรกิจของพนกังานเบทาโกรโดยรวมทกุด้าน มีคา่ 
Sig. (2-tailed) เทา่กบั 0.001 ซึง่น้อยกวา่ 0.05 นัน่คือ ปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) และยอมรับ
สมมติฐานรอง (H1) หมายความวา่ ความคาดหวงัของพนกังานในระบบซอฟต์แวร์โปรแกรมจดัการ
สายงานธุรกิจของพนกังานแตกตา่งกนักบัการรับรู้ของพนกังานในระบบซอฟต์แวร์โปรแกรมจดัการ
สายงานธุรกิจของพนกังานทาโกรอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  

แสดงวา่โดยรวมทัง้ 7 ด้านพนกังานมีความคาดหวงัมากกวา่การรับรู้พนกังานจึงรู้สกึ
ไม่พงึพอใจกบัระบบซอฟต์แวร์โปรแกรมจดัการสายงานธุรกิจของพนกังานเบทาโกร 
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สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 
 
ตาราง 54 แสดงสรุปผลทดสอบสมมติฐาน 
 

สมมติฐานข้อที่  1 พนักงานท่ีมีปัจจัยส่วนบุคคลแตกต่างกันมีการรับรู้ระบบ
ซอฟต์แวร์โปรแกรมจัดการสายงานธุรกิจของพนักงานบริษัท เบทาโกร จ ากัด (มหาชน) ต่อ
องค์กรแตกตา่งกนั 
เพศ  

สมมติฐานท่ี 1.1 พนกังานท่ีมีเพศแตกต่างกนั มีการรับรู้ของระบบซอฟต์แวร์โปรแกรม
จดัการสายงานธุรกิจของพนกังานบริษัท เบทาโกร จ ากดั (มหาชน) แตกตา่งกนั  

สมมติฐานการวิจัย 
ระบบซอฟต์แวร์โปรแกรม
จัดการสายงานธุรกิจ สถิติที่ใช้ 

รูปแบบซอฟต์แวร์ X t-test 
กระบวนการซอฟต์แวร์ X t-test 
ความนา่เช่ือถือ X t-test 
ความเช่ือมโยง X t-test 
การติดตอ่สือ่สาร X t-test 
ด้านความปลอดภยั X t-test 
ความมีประโยชน์ X t-test 
อายุ 

สมมติฐานท่ี 1.2 พนกังานท่ีมีอายแุตกตา่งกัน มีการรับรู้ต่อระบบซอฟต์แวร์โปรแกรม
จดัการสายงานธุรกิจของพนกังานบริษัท เบทาโกร จ ากดั (มหาชน) แตกตา่งกนั 

สมมติฐานการวิจัย 
ระบบซอฟต์แวร์โปรแกรม
จัดการสายงานธุรกิจ สถิติที่ใช้ 

รูปแบบซอฟต์แวร์ X One Way ANOVA 

กระบวนการซอฟต์แวร์ X One Way ANOVA 

ความนา่เช่ือถือ X One Way ANOVA 
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ตาราง 54 (ตอ่) 
 

สมมติฐานการวิจัย 
ระบบซอฟต์แวร์โปรแกรม
จัดการสายงานธุรกิจ สถิติที่ใช้ 

ความเช่ือมโยง X One Way ANOVA 

การติดตอ่สือ่สาร X One Way ANOVA 

ด้านความปลอดภยั X One Way ANOVA 

ความมีประโยชน์ X One Way ANOVA 

ระดับการศึกษา 
สมมติฐานท่ี 1.3 พนักงานท่ีมีระดบัการศึกษาต่างกัน มีการรับรู้ต่อระบบซอฟต์แวร์

โปรแกรมจดัการสายงานธุรกิจของพนกังานบริษัท เบทาโกร จ ากดั (มหาชน) แตกตา่งกนั 

สมมติฐานการวิจัย 
ระบบซอฟต์แวร์โปรแกรม
จัดการสายงานธุรกิจ สถิติที่ใช้ 

รูปแบบซอฟต์แวร์ X One Way ANOVA 

กระบวนการซอฟต์แวร์ X One Way ANOVA 

ความนา่เช่ือถือ X One Way ANOVA 

ความเช่ือมโยง X One Way ANOVA 

การติดตอ่สือ่สาร X One Way ANOVA 

ด้านความปลอดภยั X One Way ANOVA 

ความมีประโยชน์ X One Way ANOVA 

ระดับงาน 
สมมติฐานท่ี 1.4 พนกังานท่ีมีระดบังานตา่งกนั มีการรับรู้ต่อระบบซอฟต์แวร์โปรแกรม

จดัการสายงานธุรกิจของพนกังานบริษัท เบทาโกร จ ากดั (มหาชน) แตกตา่งกนั 

สมมติฐานการวิจัย 
ระบบซอฟต์แวร์โปรแกรม
จัดการสายงานธุรกิจ สถิติที่ใช้ 

รูปแบบซอฟต์แวร์ X One Way ANOVA 

กระบวนการซอฟต์แวร์ X One Way ANOVA 

ความนา่เช่ือถือ X One Way ANOVA 
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ตาราง 54 (ตอ่) 
 

สมมติฐานการวิจัย 
ระบบซอฟต์แวร์โปรแกรม
จัดการสายงานธุรกิจ 

สถิติที่ใช้ 

ความเช่ือมโยง X One Way ANOVA 

การติดตอ่สือ่สาร X One Way ANOVA 

ด้านความปลอดภยั X One Way ANOVA 

ความมีประโยชน์ X One Way ANOVA 

สถานที่ปฏิบัติงาน 
สมมติฐานท่ี 1.5 พนักงานท่ีมีสถานท่ีปฏิบัติงานในการท างานในองค์กรปัจจุบัน

ต่างกัน มีระบบซอฟต์แวร์โปรแกรมจัดการสายงานธุรกิจของพนกังานบริษัท เบทาโกร จ ากัด 
(มหาชน) แตกตา่งกนั 

สมมติฐานการวิจัย 
ระบบซอฟต์แวร์โปรแกรม
จัดการสายงานธุรกิจ สถิติที่ใช้ 

รูปแบบซอฟต์แวร์ X One Way ANOVA 

กระบวนการซอฟต์แวร์ X One Way ANOVA 

ความนา่เช่ือถือ X One Way ANOVA 

ความเช่ือมโยง X One Way ANOVA 

การติดตอ่สือ่สาร X One Way ANOVA 

ด้านความปลอดภยั X One Way ANOVA 

ความมีประโยชน์ X One Way ANOVA 

สมมติฐานข้อที่  2 พนักงานท่ีมีปัจจัยส่วนบุคคลแตกต่างกันมีการรับรู้ระบบ
ซอฟต์แวร์โปรแกรมจัดการสายงานธุรกิจของพนักงานบริษัท เบทาโกร จ ากัด (มหาชน) ต่อ
องค์กรแตกตา่งกนั 
เพศ  

สมมติฐานท่ี 2.1 พนกังานท่ีมีเพศแตกต่างกนั มีการรับรู้ของระบบซอฟต์แวร์โปรแกรม
จดัการสายงานธุรกิจของพนกังานบริษัท เบทาโกร จ ากดั (มหาชน) แตกตา่งกนั 
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ตาราง 54 (ตอ่) 
 

สมมติฐานการวิจัย 
ระบบซอฟต์แวร์โปรแกรม
จัดการสายงานธุรกิจ สถิติที่ใช้ 

รูปแบบซอฟต์แวร์ X t-test 
กระบวนการซอฟต์แวร์ X t-test 
ความนา่เช่ือถือ / t-test 
ความเช่ือมโยง / t-test 
การติดตอ่สือ่สาร X t-test 
ด้านความปลอดภยั X t-test 
ความมีประโยชน์ X t-test 
อายุ 

สมมติฐานท่ี 2.2 พนกังานท่ีมีอายแุตกต่างกนั มีการรับรู้ตอ่ระบบซอฟต์แวร์โปรแกรม
จดัการสายงานธุรกิจของพนกังานบริษัท เบทาโกร จ ากดั (มหาชน) แตกตา่งกนั 

สมมติฐานการวิจัย 
ระบบซอฟต์แวร์โปรแกรม
จัดการสายงานธุรกิจ สถิติที่ใช้ 

รูปแบบซอฟต์แวร์ X One Way ANOVA 

กระบวนการซอฟต์แวร์ / One Way ANOVA 

ความนา่เช่ือถือ / One Way ANOVA 

ความเช่ือมโยง X One Way ANOVA 

การติดตอ่สือ่สาร X One Way ANOVA 

ด้านความปลอดภยั X One Way ANOVA 

ความมีประโยชน์ X One Way ANOVA 
ระดับการศึกษา 

สมมติฐานท่ี 2.3 พนกังานท่ีมีระดับการศึกษาต่างกัน มีการรับรู้ต่อระบบซอฟต์แวร์
โปรแกรมจดัการสายงานธุรกิจของพนกังานบริษัท เบทาโกร จ ากดั (มหาชน) แตกตา่งกนั 

สมมติฐานการวิจัย 
ระบบซอฟต์แวร์โปรแกรม
จัดการสายงานธุรกิจ สถิติที่ใช้ 

รูปแบบซอฟต์แวร์ X One Way ANOVA 

กระบวนการซอฟต์แวร์ / One Way ANOVA 
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ตาราง 54 (ตอ่) 
 

สมมติฐานการวิจัย 
ระบบซอฟต์แวร์โปรแกรม
จัดการสายงานธุรกิจ สถิติที่ใช้ 

ความนา่เช่ือถือ / One Way ANOVA 

ความเช่ือมโยง / One Way ANOVA 

การติดตอ่สือ่สาร / One Way ANOVA 

ด้านความปลอดภยั X One Way ANOVA 

ความมีประโยชน์ X One Way ANOVA 

ระดับงาน 
สมมติฐานท่ี 2.4 พนกังานท่ีมีระดบังานตา่งกนั มีการรับรู้ต่อระบบซอฟต์แวร์โปรแกรม

จดัการสายงานธุรกิจของพนกังานบริษัท เบทาโกร จ ากดั (มหาชน) แตกตา่งกนั 

สมมติฐานการวิจัย 
ระบบซอฟต์แวร์โปรแกรม
จัดการสายงานธุรกิจ สถิติที่ใช้ 

รูปแบบซอฟต์แวร์ / One Way ANOVA 

กระบวนการซอฟต์แวร์ / One Way ANOVA 

ความนา่เช่ือถือ / One Way ANOVA 

ความเช่ือมโยง / One Way ANOVA 

การติดตอ่สือ่สาร / One Way ANOVA 

ด้านความปลอดภยั X One Way ANOVA 

ความมีประโยชน์ X One Way ANOVA 

สถานที่ปฏิบัติงาน 
สมมติฐานท่ี 2.5 พนักงานท่ีมีสถานท่ีปฏิบัติงานในการท างานในองค์กรปัจจุบัน

ตา่งกัน มีการรับรู้ระบบซอฟต์แวร์โปรแกรมจัดการสายงานธุรกิจของพนกังานบริษัท เบทาโกร 
จ ากดั (มหาชน) แตกตา่งกนั 

สมมติฐานการวิจัย 
ระบบซอฟต์แวร์โปรแกรม
จัดการสายงานธุรกิจ สถิติที่ใช้ 

รูปแบบซอฟต์แวร์ X One Way ANOVA 

กระบวนการซอฟต์แวร์ X One Way ANOVA 
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ตาราง 54 (ตอ่) 
 

สมมติฐานการวิจัย 
ระบบซอฟต์แวร์โปรแกรม
จัดการสายงานธุรกิจ สถิติที่ใช้ 

ความนา่เช่ือถือ X One Way ANOVA 

ความเช่ือมโยง X One Way ANOVA 

การติดตอ่สือ่สาร X One Way ANOVA 

ด้านความปลอดภยั / One Way ANOVA 

ความมีประโยชน์ X One Way ANOVA 

สมมติฐานข้อที่ 3 การเปรียบเทียบความคาดหวงัของพนกังานแตกต่างกันกบัการรับรู้
ระบบซอฟต์แวร์โปรแกรมจดัการสายงานธุรกิจของพนกังานบริษัท เบทาโกร จ ากดั (มหาชน) 

สมมติฐานการวิจัย 

ระบบซอฟต์แวร์
โปรแกรมจัดการสาย

งานธุรกิจ สถิติที่ใช้ 
รูปแบบซอฟต์แวร์ / Paired Samples t-Test 
กระบวนการซอฟต์แวร์ / Paired Samples t-Test 
ความนา่เช่ือถือ / Paired Samples t-Test 
ความเช่ือมโยง / Paired Samples t-Test  
การติดตอ่สือ่สาร / Paired Samples t-Test  
ด้านความปลอดภยั / Paired Samples t-Test  
ความมีประโยชน์ / Paired Samples t-Test  

 
หมายเหต ุ 

เคร่ืองหมายหมายถึง สอดคล้องกบัสมมติฐาน H1 (มีความแตกตา่ง/สมัพนัธ์กนั) 
เคร่ืองหมายX หมายถึง สอดคล้องกบัสมมติฐาน H0 (ไม่มีความแตกตา่ง/ไม่สมัพนัธ์กนั) 
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บทที่ 5  
สรุปผล อภปิรายผล และข้อเสนอแนะ 

 

การศึกษาความคาดหวังและการรับรู้ ระบบซอฟต์แวร์จัดการสายงานธุรกิจของ
พนักงานเบทาโกรเพื่อสามารถน าความรู้ ตลอดจนคุณประโยชน์ท่ีได้จากการศึกษาค้นคว้านีไ้ป
ประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในการบริหารจัดการองค์กร เสริมสร้างศักยภาพพนักงานให้เกิด
ประโยชน์ในการบริหารจัดการองค์กร โดยการส ารวจข้อมูลหลังการใช้งานผลิตภัณฑ์ เพื่อน า
แนวทางน าไปสู่การปรับปรุงผลิตภัณฑ์ระบบซอฟต์แวร์ให้ตอบสนองความต้องการใช้งานของ
พนกังาน เพ่ือใช้ในการด าเนินธุรกิจได้อยา่งมีประสทิธ์ิภาพสงูสดุ 
 
ความมุ่งหมายของการวิจัย 

1. เพื่อเปรียบเทียบระบบซอฟต์แวร์โปรแกรมจัดการสายงานธุรกิจของพนกังานบริษัท  
เบทาโกร จ ากดั (มหาชน) โดยรวมและเป็นรายด้าน จ าแนกตาม เพศ อาย ุระดบัการศกึษา 

2. เพื่อศกึษาการรับรู้มีผลตอ่ระบบซอฟต์แวร์โปรแกรมจดัการสายงานธุรกิจของพนกังาน
บริษัท เบทาโกร จ ากดั (มหาชน)  

3. เพื่อศกึษาการรับรู้มีผลตอ่ระบบซอฟต์แวร์โปรแกรมจดัการสายงานธุรกิจของพนกังาน
บริษัท เบทาโกร จ ากดั (มหาชน)  
 
ความส าคัญของงานวิจัย 

1. ผู้บริหารและแผนกพฒันาทรัพยากรบุคคลสามารถน าผลการวิจยัไปประยุกต์ใช้ในการ
พัฒนาระดับการรับรู้ในประสิทธิภาพ การรับรู้  และระบบซอฟต์แวร์จัดการสายงานธุรกิจเพื่อ
พฒันาบุคคลากรได้อยา่งเหมาะสม 

2. ผู้ ท่ีเก่ียวข้องและผู้ ท่ีสนใจในการศกึษาระบบซอฟต์แวร์จัดการสายงานธุรกิจ ได้ทราบ
ถึงปัจจัยท่ีมีความสมัพันธ์ต่อปัจจัยส่วนบุคล เพื่อใช้ในการศึกษาค้นคว้าและเป็นข้อมูลในการ
อ้างอิงตอ่ไป 
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สมมติฐานของการวจิัย 
1. ปัจจัยส่วนบุคคล ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดบัการศึกษา ระดบังาน และสถานท่ี

ปฏิบติังาน ท่ีตา่งกนั มีผลตอ่ ความคาดหวงัและการรับรู้ ระบบซอฟต์แวร์จดัการสายงานธุรกิจของ
พนกังานเบทาโกรท่ีแตกตา่งกนั 

2. ความคาดหวังในผลิตภัณฑ์  ปัจจัยส่วนบุคคล ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับ
การศึกษา ระดับงาน และสถานท่ีปฏิบัติงานท่ีต่างกันความคาดหวงัระบบซอฟต์แวร์โปรแกรม
จดัการสายงานธุรกิจของพนกังานบริษัท เบทาโกร จ ากดั (มหาชน) แตกตา่งกนั 

3. การรับรู้ในผลิตภัณฑ์ ปัจจัยส่วนบุคคล ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา 
ระดบังาน และสถานท่ีปฏิบติังานท่ีต่างกันการรับรู้ระบบซอฟต์แวร์โปรแกรมจดัการสายงานธุรกิจ
ของพนกังานบริษัท เบทาโกร จ ากดั (มหาชน) แตกตา่งกนั 

4. ความแตกต่าง ความคาดหวงัของพนกังานแตกต่างกันกับการรับรู้ระบบซอฟต์แวร์
โปรแกรมจดัการสายงานธุรกิจของพนกังานบริษัท เบทาโกร จ ากดั (มหาชน) 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 

การก าหนดประชากรและการสุม่กลุม่ตวัอยา่งท่ีใช้ในงานวิจยั 
ประชากรที่ใช้ในการวิจัย (Population) 

การวิจยัครัง้นีมุ้่งเน้นศกึษาประชากรเป็นพนกังานบริษัท เบทาโกร จ ากดั (มหาชน) ท่ี
ใช้ระบบซอฟต์แวร์จดัการสายงานธุรกิจ โดยทราบจ านวนประชากรท่ีแนน่อน 

กลุ่มตัวอย่าง 
การก าหนดขนาดตวัอยา่งโดยใช้สตูรการหาขนาดตวัอยา่ง โดยไม่ทราบจ านวน

ประชากรท่ีแนน่อน ผู้วิจยัได้ค านวณกลุม่ตวัอยา่งจากสตูรของ Taro Yamane (1970)  ในกรณีท่ี
ไม่ทราบจ านวนประชากรท่ีระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 โดยยอมให้มีคา่คลาดเคลือ่นได้ร้อยละ 5 
ได้ขนาดตวัอยา่ง 200 ตวัอยา่ง โดยได้ส ารองเผ่ือไว้ 10 ตวัอยา่ง รวมเป็นขนาดตวัอยา่งทัง้หมด
จ านวน 210 ตวัอยา่ง 

การเลือกกลุ่มตัวอย่าง 
ใช้การสุม่ตวัอยา่งแบบแบบงา่ย (Simple random sampling) การสุม่ตวัอยา่งแบบ

โควตา (Quota Sampling ) การสุม่ตวัอยา่งแบบสะดวก (Convenience Sampling) เพื่อเก็บ
รวบรวมข้อมลูจากประชากรในบริษัท เบทาโกร จ ากดั(มหาชน) ให้ได้กลุม่ตวัอยา่งครบตามจ านวน
ท่ีต้องการ คือ 210 ตวัอยา่ง 
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เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยัครัง้นีเ้ป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) มี 4 สว่น คือ 
สว่นท่ี 1 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัปัจจยัสว่นบคุคล มีค าถามทัง้หมด 5 ข้อ 

ประกอบด้วย เพศ อาย ุระดบัการศกึษา ระดบังาน และสถานท่ีปฏิบติังานมีลกัษณะตรวจสอบ
รายการ (Check List) จ านวน 5 ข้อ 

สว่นท่ี 2 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัการรับรู้ในระบบซอฟต์แวร์การรับรู้ระบบ
ซอฟต์แวร์ (SAP) มีลกัษณะเป็นแบบมาตราประมาณคา่ (Rating scale) ตามแบบของลเิคย 
(Likert) เรียงจากมากไปหาน้อย  แบง่ออกเป็น 7 ด้าน  ได้แก่ ด้านการรับรู้ จ านวน 7 ข้อ รูปแบบ
ซอฟต์แวร์ กระบวนการซอฟต์แวร์ ความนา่เช่ือถือ ความเช่ือมโยง การติดตอ่สือ่สาร ด้านความ
ปลอดภยั และความมีประโยชน์ จ านวน 28 ข้อ ด้านการรับรู้ จ านวน 7 ข้อ รูปแบบซอฟต์แวร์ 
กระบวนการซอฟต์แวร์ ความนา่เช่ือถือ ความเช่ือมโยง การติดตอ่สือ่สาร ด้านความปลอดภยั และ
ความมีประโยชน์ รวม 28 ข้อ มี 5 ระดบั ได้แก่ มากท่ีสดุ มาก ปานกลาง น้อย และน้อยท่ีสดุ 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 
การเก็บรวบรวมข้อมลูของการศกึษาครัง้นีเ้ป็นข้อมลูท่ีได้จากการใช้แบบสอบถาม

เก็บข้อมลูจากกลุม่ตวัอยา่งจ านวน 210 คน ผู้วจิยัเตรียมแบบสอบถามให้เพียงพอกบัจ านวนกลุม่
ตวัอยา่ง ด าเนินการเก็บแบบสอบถามกบักลุม่ตวัอยา่งในพืน้ท่ี โดยแจกแบบสอบถามให้กลุ่ม
ตวัอยา่งท่ีมีความยินดี และเต็มใจให้ข้อมลูเทา่นัน้ พร้อมทัง้รอรับแบบสอบถามคืนในเวลาเดียวกนั 
ตรวจสอบแบบสอบถามท่ีกลุม่ตวัอยา่งกรอกวา่ มีข้อมลูท่ีสมบูรณ์ ตอบครบทกุข้อค าถาม มีข้อมลู
ท่ีสมบูรณ์ ตอบครบทกุข้อค าถาม จากนัน้น าแบบสอบถามท่ีเก็บรวบรวมได้มาตรวจสอบความ
สมบูรณ์ ตรวจสอบความถกูต้องและครบถ้วนของการกรอกข้อมลู เตรียมน าแบบสอบถามมาลง
รหสั และท าการวิเคราะห์ข้อมลูตอ่ไป 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
เม่ือเก็บรวบรวมแบบสอบถามเรียบร้อยแล้ว ผู้วจิยัได้ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมลูดงันี  ้
1. เม่ือรวบรวมแบบสอบถามตามความต้องการแล้ว ผู้วิจยัได้ตรวจสอบจ านวนความ

ถกูต้อง และสมบูรณ์ของแบบสอบถาม 
2. ท าการลงรหสั (Coding) แล้วน าข้อมลูมาบนัทกึลงในเคร่ืองคอมพิวเตอร์ เพื่อ

ประมวลผลด้วยโปรแกรมส าเร็จรูปทางคอมพิวเตอร์ 
3. ประมวลผลข้อมลูท่ีลงรหสัแล้ว น ามาบนัทกึโดยใช้เคร่ืองไมโครคอมพิวเตอร์เพื่อ

การประมวลผลข้อมลูซึง่ใช้โปรแกรมสถิติส าเร็จรูป เพื่อวจิยัทางสงัคมศาสตร์ โดยใช้คา่สถิติตา่ง ๆ 
ดงัตอ่ไปนี ้
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3.1 การวิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ได้แก่ 
ค่าร้อยละ (Percentage) ส าหรับวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถาม ตอนท่ี 1 ข้อมูลส่วนบุคคล 
ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ส าหรับวิเคราะห์ข้อมูล
จากแบบสอบถาม ตอนท่ี 2 การรับรู้ในระบบซอฟต์แวร์การรับรู้ระบบซอฟต์แวร์ (SAP) 

3.2 การวิเคราะห์โดยใช้สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) สถิติท่ีใช้ในการ
ทดสอบสมมติฐาน ได้แก่ สถิติวิเคราะห์ค่าที (t-test) ใช้ทดสอบสมมติฐาน ด้านเพศ และ อาย ุ
ระดบัการศกึษา ระดบังาน สถานท่ีปฏิบติังาน สถิติวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One Way 
Anova) ใช้เปรียบเทียบคา่เฉลีย่ของกลุม่ตวัอยา่งมากกวา่ 2 กลุม่ขึน้ไป  
 
สรุปผลการวิจัย 

ผลการศกึษาความสมัพนัธ์ระหวา่งวฒันธรรมการท างาน แรงจูงใจด้านผลตอบแทน 
และความภกัดีตอ่องค์กรของพนกังานบริษัทข้ามชาติกลุม่เจเนอเรชัน่วายบนถนนสาทร 
กรุงเทพมหานครฯ สรุปผลได้ดงันี ้

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนา 
ตอนที่ 1 การวิเคราะห์ข้อมลูสว่นบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม พบวา่ 
เพศ พบวา่ สว่นใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 121 คน คิดเป็นร้อยละ 57.62 และเพศ

ชาย จ านวน 89 คน คิดเป็นร้อยละ 42.38 ตามล าดบั 
อายุ พบวา่ สว่นใหญ่อยูใ่นช่วงอาย ุระหวา่ง 41 ปีขึน้ไป จ านวน 59 คน คิดเป็นร้อย

ละ 28.10 อาย ุ31 – 35 ปี จ านวน 51 คน คิดเป็นร้อยละ 24.28 อาย ุ36-40 ปี จ านวน 49 คน คิด
เป็นร้อยละ 23.33 อาย ุ26-30 ปี จ านวน 40 คน คิดเป็นร้อยละ 19.05 และอาย ุ21-25 ปี จ านวน 
11 คน คิดเป็นร้อยละ 5.24 ตามล าดบั 

ระดับการศึกษา พบวา่ สว่นใหญ่อยูใ่นระดบัปริญญาตรี จ านวน 148 คน คิดเป็น
ร้อยละ 70.48 รองลงมาคือระดบัสงูกวา่ปริญญาตรี จ านวน 56 คน คิดเป็นร้อยละ 26.67 และ
ระดบัต ่ากวา่ปริญญาตรี จ านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 2.85 ตามล าดบั 

ระดับงาน พบวา่ สว่นใหญ่อยูใ่นพนกังานระดบับงัคบับญัชา (S1-S5) จ านวน 145 
คน คิดเป็นร้อยละ 69.05 รองลงมาคือพนกังานระดบัพนกังานทัว่ไป (G1-G5) จ านวน 35 คน คิด
เป็นร้อยละ 16.66 และพนกังานระดบัจดัการ (M1-M5) จ านวน 30 คน คิดเป็นร้อยละ 14.29 
ตามล าดบั 

สถานที่ปฏิบัตงิาน พบวา่ สว่นใหญ่อยูใ่นส านกังานใหญ่ จ านวน 76 คน คิดเป็น
ร้อยละ 36.19 รองลงมาคือ ส านกังาน จ านวน 73 คน คิดเป็นร้อยละ 34.77 โรงงาน จ านวน 31 
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คน คิดเป็นร้อยละ 14.76 โรงเชือด จ านวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 6.19 ฟารม์ จ านวน 9 คน คิด
เป็นร้อยละ 4.29 Shop จ านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 1.90 และไม่มีสถานท่ีแนน่อน จ านวน 4 คน 
คิดเป็นร้อยละ 1.90 ตามล าดบั 

ตอนที่ 2 การวิเคราะห์ข้อมลูเก่ียวกบัความคาดหวงัท่ีมีผลตอ่ระบบซอฟต์แวร์
โปรแกรมจดัการสายงานธุรกิจของพนกังานบริษทั เบทาโกร จ ากดั (มหาชน) รูปแบบซอฟต์แวร์
แบง่เป็น 7 ลกัษณะ ได้แก่ รูปแบบซอฟต์แวร์ กระบวนการซอฟต์แวร์ ความนา่เช่ือถือ ความ
เช่ือมโยง การติดตอ่สือ่สาร ด้านความปลอดภยั และ ความมีประโยชน์ พบวา่ 

รูปแบบซอฟต์แวร์ พนกังานมีความคิดเห็นตอ่ตอ่ความคาดหวงัท่ีมีผลตอ่ระบบ
ซอฟต์แวร์โปรแกรมจดัการสายงานธุรกิจของพนกังานบริษัท เบทาโกร จ ากดั (มหาชน) รูปแบบ
ซอฟต์แวร์โดยรวมอยูใ่นระดบัดี มีคา่เฉลีย่เทา่กับ 3.85 เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบวา่ พนกังานมี
ความคิดเห็นระดบัดี จ านวน 4 ข้อ คือ รูปแบบซอฟต์แวร์ควร รองรับได้หลายภาษา เช่น ภาษาไทย 
และภาษาองักฤษ มีคา่เฉลีย่มากท่ีสดุคือ 4.03 รองลงมาคือซอฟต์แวร์มีการจดัวางต าแหนง่ของ
สว่นประกอบและเมนตูา่ง ๆ ของโปรแกรมได้อยา่งเหมาะสม มีคา่เฉลีย่เทา่กบั 3.91 รูปแบบการใช้
สญัลกัษณ์ หรือ รูปภาพเพื่อสือ่ความหมายบนระบบซอฟต์แวร์ได้อยา่งเหมาะสมมีคา่เฉลีย่เทา่กับ 
3.75 และรูปแบบการใช้ข้อความในการอธิบายสือ่ความหมายในระบบซอฟต์แวร์มีความเหมาะสม 
มีคา่เฉลีย่เทา่กบั 3.70 ตามล าดบั 

กระบวนการซอฟต์แวร์ พนกังานมีความคิดเห็นตอ่ความคาดหวงัท่ีมีผลตอ่ระบบ
ซอฟต์แวร์โปรแกรมจดัการสายงานธุรกิจของพนกังานบริษัท เบทาโกร จ ากดั (มหาชน) รูปแบบ
ซอฟต์แวร์โดยรวมอยูใ่นระดบัดี มีคา่เฉลีย่เทา่กับ 4.03 เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบวา่ พนกังานมี
ความคิดเห็นระดบัดี จ านวน 5 ข้อ คือ การท างานของซอฟต์แวร์มีความรวดเร็วในการค้นหาข้อมลู 
มีคา่เฉลีย่มากท่ีสดุคือ 4.09 รองลงมาคือ การท างานของซอฟต์แวร์สามารถสร้างข้อมลูในระบบได้
รวดเร็ว (เช่น การสร้างใบสัง่ซือ้ผา่นระบบ) หรือ การท างานของซอฟต์แวร์ สามารถ พิมพ์รายงาน 
เอกสาร ได้ตามท่ีก าหนด มีคา่เฉลีย่เทา่กบั 4.04 การท างานของซอฟต์แวร์ท่ีใช้งานข้อมลูมีการ
อพัเดตตลอดเวลา หรือการท างานของซอฟต์แวร์ สามารถรายงานในการวิเคราะห์ผลของแตล่ะ
แผนกเพื่อเสนอข้อมลูกบัผู้บงัคบับญัชาได้ตรงความต้องการ มีคา่เฉลีย่เทา่กบั 4.00 ตามล าดบั 

ความน่าเช่ือถือ พนกังานมีความคิดเห็นตอ่ความคาดหวงัท่ีมีผลตอ่ระบบซอฟต์แวร์
โปรแกรมจดัการสายงานธุรกิจของพนกังานเบทาโกร รูปแบบซอฟต์แวร์โดยรวมอยูใ่นระดบัดี มี
คา่เฉลีย่เทา่กบั 4.03 เม่ือพจิารณาเป็นรายข้อ พบวา่ พนกังานมีความคิดเห็นระดบัดี จ านวน 4 ข้อ 
คือ การท างานของซอฟต์แวร์ท าให้ทา่นมีความสะดวกในการท างานเพิ่มมากขึน้ มีคา่เฉลีย่มาก
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ท่ีสดุคือ 4.09 รองลงมาคือ การท างานของซอฟต์แวร์สามารถตรวจสอบข้อมลูย้อนกลบัเพื่อความ
ถกูต้องของข้อมลูลกูค้า มีคา่เฉลีย่เทา่กบั 4.05 การท างานของซอฟต์แวร์มีการสง่ตอ่งานกนัไปยงั
ฝ่ายอ่ืน ๆ  ได้ถกูต้อง มีคา่เฉลีย่เทา่กบั 4.03 และรายงาน และ การแสดงผล ของซอฟต์แวร์ เป็น
ข้อมลูท่ีถกูก าหนดเฉพาะตวับุคคล หรือ เปิดเผยข้อมลูเฉพาะบุคคล ท่ีเก่ียวกบัความเป็นจริง มี
คา่เฉลีย่เทา่กบั 3.97 ตามล าดบั 

ความเช่ือมโยง พนกังานมีความคิดเห็นตอ่ความคาดหวงัท่ีมีผลตอ่ระบบซอฟต์แวร์
โปรแกรมจดัการสายงานธุรกิจของพนกังานเบทาโกร รูปแบบซอฟต์แวร์โดยรวมอยูใ่นระดบัดี มี
คา่เฉลีย่เทา่กบั 4.05 เม่ือพจิารณาเป็นรายข้อ พบวา่ พนกังานมีความคิดเห็นระดบัดี จ านวน 2 ข้อ 
คือ ระบบซอฟต์แวร์ สามารถเช่ือมตอ่กบัระบบงานอ่ืนโดยอตัโนมติั (Intranet) เพื่อลดภาระการ
ปอ้นข้อมลูและการท างานท่ีซ า้ซ้อนข้อมลูจะถกูสง่ตอ่ไปทกุแผนกท่ีเก่ียวข้อง เช่น การปอ้นข้อมลู
ใบสัง่ซือ้จากลกูค้า ข้อมลูจะถกูสง่ไปท่ีคลงัสนิค้าได้ทนัที มีคา่เฉลีย่มากท่ีสดุคือ 4.08 รองลงมาคือ 
ทา่นคิดวา่ซอฟต์แวร์สามารถสง่ตอ่ข้อมลูออกจากซอฟต์แวร์ไปยงัระบบอ่ืน ๆ ได้  (เช่น เว็บไซต์, 
มือถือ) มีคา่เฉลีย่เทา่กบั 4.03 ตามล าดบั 

การติดต่อส่ือสาร พนกังานมีความคิดเห็นตอ่ความคาดหวงัท่ีมีผลตอ่ระบบ
ซอฟต์แวร์โปรแกรมจดัการสายงานธุรกิจของพนกังานเบทาโกร รูปแบบซอฟต์แวร์โดยรวมอยูใ่น
ระดบัดี มีคา่เฉลีย่เทา่กบั 4.05 เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบวา่ พนกังานมีความคิดเห็นระดบัดี 
จ านวน 3 ข้อ คือ ระบบซอฟต์แวร์มีการสง่ตอ่งานการไหลของข้อมลู (Work Flow) ท าให้ผู้บริหารมี
ข้อมลูในการตดัสินใจได้อยา่งถกูต้องและรวดเร็ว มีคา่เฉลีย่มากท่ีสดุคือ 4.08 รองลงมาคือ ระบบ
ซอฟต์แวร์สามารถท าการแจ้งเตือนผา่น E-Mail มีคา่เฉลีย่เทา่กบั 4.04 และรายงาน และ ระบบ
ซอฟต์แวร์สามารถติดตามสถานะความเคลือ่นไหวของสถานะการท างาน ณ เวลาใดเวลาหนึง่
ทนัทีทนัใด ( เช่น การติดตามสถานะการท างาน) มีคา่เฉลีย่เทา่กบั 4.03 ตามล าดบั 

ด้านความปลอดภยั พนกังานมีความคิดเห็นต่อความคาดหวงัท่ีมีผลตอ่ระบบ
ซอฟต์แวร์โปรแกรมจดัการสายงานธุรกิจของพนกังานเบทาโกร รูปแบบซอฟต์แวร์โดยรวมอยูใ่น
ระดบัดี มีคา่เฉลีย่เทา่กบั 4.08 เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบวา่ พนกังานมีความคิดเห็นระดบัดี 
จ านวน 3 ข้อ คือ ทา่นคิดวา่รหสัผา่นในระบบซอฟต์แวร์มีระดบัในการรักษาความปลอดภยัของ
ผู้ใช้งาน อาทิเช่น ต้องมี พิมพ์ใหญ่ พิมพ์เลก็ อกัษระพิเศษตา่ง ๆ  เป็นต้น มีคา่เฉลีย่มากท่ีสดุคือ 
4.19 รองลงมาคือ ซอฟต์แวร์มีการปอ้งกนัโดยการจ ากดัสทิธ์ิในการใช้งานตา่ง ๆ ของระดบั
ต าแหนง่งานตา่งภายในองค์กรเพ่ือลดข้อผิดพลาดท่ีเกิดขึน้ มีคา่เฉลีย่เทา่กบั 4.07 และซอฟต์แวร์
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มีการปอ้งกนัภยัคมุคาม การโจมตีจากภายนอก อาทิ เช่น ไวรัส (Virus), โทรจนั (Trojan) มี
คา่เฉลีย่เทา่กบั 3.97 ตามล าดบั 

ความมีประโยชน์ พนกังานมีความคิดเห็นตอ่เม่ือพิจารณาระดบัความคิดเห็นของ
พนกังานมีตอ่ความคาดหวงัท่ีมีผลตอ่ระบบซอฟต์แวร์โปรแกรมจดัการสายงานธุรกิจของ
พนกังานเบทาโกร รูปแบบซอฟต์แวร์โดยรวมอยูใ่นระดบัดี มีคา่เฉลีย่เทา่กบั 4.01 เม่ือพจิารณา
เป็นรายข้อ พบวา่ พนกังานมีความคิดเห็นระดบัดี จ านวน 7 ข้อ คือ ซอฟต์แวร์มีสว่นชว่ยให้งาน
ของทา่นท างานเสร็จเร็วขึน้ มีคา่เฉลีย่มากท่ีสดุคือ 4.10 รองลงมาคือ ซอฟต์แวร์ใหม่สามารถ
ท างานได้ดีกวา่ระบบเดิมท่ีเคยใช้งาน มีคา่เฉลีย่เทา่กบั 4.07 ซอฟต์แวร์ท่ีทา่นใช้ข้อมลูผลลพัธ์ท่ีได้
มีความถกูต้องชดัเจน มีคา่เฉลีย่เทา่กบั 4.00 ซอฟต์แวร์ใหม่ช่วยท าให้การสือ่สารภายในองค์กร
เป็นเร่ืองท่ีงา่ยขึน้ มีคา่เฉลีย่เทา่กบั 3.98 ซอฟต์แวร์ช่วยให้ทา่นได้รับข้อมลูทนัตามเวลาท่ีก าหนด) 
มีคา่เฉลีย่เทา่กบั 3.98 ซอฟต์แวร์ช่วยให้องค์กรของทา่นประหยดัคา่ใช้จ่ายโดยรวม เช่น จ านวน
การใช้กระดาษลดลง มีคา่เฉลีย่เทา่กบั 3.97 และซอฟต์แวร์สามารถช่วยทา่นแก้ไขข้อผิดพลาดได้
รวดเร็วยิ่งขึน้ มีคา่เฉลีย่เทา่กบั 3.95 ตามล าดบั 

ตอนที่ 3 การวิเคราะห์ข้อมลูเก่ียวกบัการรับรู้ท่ีมีผลตอ่ระบบซอฟต์แวร์โปรแกรม
จดัการสายงานธุรกิจของพนกังานเบทาโกร รูปแบบซอฟต์แวร์แบง่เป็น 7 ลกัษณะ ได้แก่ รูปแบบ
ซอฟต์แวร์ กระบวนการซอฟต์แวร์ ความนา่เช่ือถือ ความเช่ือมโยง การติดตอ่สือ่สาร ด้านความ
ปลอดภยั และ ความมีประโยชน์ พบวา่ 

รูปแบบซอฟต์แวร์ พนกังานมีความคิดเห็นตอ่ความการรับรู้ท่ีมีผลตอ่ระบบ
ซอฟต์แวร์โปรแกรมจดัการสายงานธุรกิจของพนกังานเบทาโกร รูปแบบซอฟต์แวร์โดยรวมอยูใ่น
ระดบัปานกลาง มีคา่เฉลีย่เทา่กบั 3.42 เม่ือพจิารณาเป็นรายข้อ พบวา่ พนกังานมีระดบัความ
คิดเห็นระดบัดี จ านวน 1 ข้อ คือ รูปแบบซอฟต์แวร์ควร รองรับได้หลายภาษา เช่น ภาษาไทย และ
ภาษาองักฤษ มีคา่เฉลีย่มากท่ีสดุคือ 3.64 พนกังานมีระดบัความคิดเห็นปานกลาง จ านวน 3 ข้อ 
คือ รูปแบบการใช้สญัลกัษณ์ หรือ รูปภาพเพื่อสือ่ความหมายบนระบบซอฟต์แวร์ได้อยา่ง
เหมาะสม โดยมีคา่เฉลีย่เทา่กบั 3.38 รองลงมาคือ ซอฟต์แวร์มีการจดัวางต าแหนง่ของ
สว่นประกอบและเมนตูา่ง ๆ ของโปรแกรมได้อยา่งเหมาะสม มีคา่เฉลีย่เทา่กบั 3.37 และรูปแบบ
การใช้ข้อความในการอธิบายสือ่ความหมายในระบบซอฟต์แวร์มีความเหมาะสม มีคา่เฉลีย่เทา่กบั 
3.29 ตามล าดบั 

กระบวนการซอฟต์แวร์ พนกังานมีความคิดเห็นตอ่ความการรับรู้ท่ีมีผลตอ่ระบบ
ซอฟต์แวร์โปรแกรมจดัการสายงานธุรกิจของพนกังานเบทาโกร รูปแบบซอฟต์แวร์โดยรวมอยูใ่น
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ระดบัปานกลาง มีคา่เฉลีย่เทา่กบั 3.32 เม่ือพจิารณาเป็นรายข้อ พบวา่ พนกังานมีระดบัความ
คิดเห็นระดบัดี จ านวน 1 ข้อ คือ การท างานของซอฟต์แวร์ท่ีใช้งานข้อมลูมีการอพัเดตตลอดเวลา 
มีคา่เฉลีย่มากท่ีสดุคือ 3.59 พนกังานมีระดบัความคิดเห็นปานกลาง จ านวน 4 ข้อ คือ การท างาน
ของซอฟต์แวร์มีความรวดเร็วในการค้นหาข้อมลู โดยมีคา่เฉลีย่เทา่กบั 3.41 รองลงมาคือ การ
ท างานของซอฟต์แวร์สามารถสร้างข้อมูลในระบบได้รวดเร็ว (เช่น การสร้างใบสัง่ซือ้ผา่นระบบ) มี
คา่เฉลีย่เทา่กบั 3.30 การท างานของซอฟต์แวร์ สามารถ พิมพ์รายงาน เอกสาร ได้ตามท่ีก าหนด มี
คา่เฉลีย่เทา่กบั 3.18 และการท างานของซอฟต์แวร์ สามารถ พิมพ์รายงาน เอกสาร ได้ตามท่ี
ก าหนด มีคา่เฉลีย่เทา่กบั 3.10 ตามล าดบั 

ความน่าเช่ือถือ พนกังานมีความคิดเห็นตอ่การรับรู้ท่ีมีผลตอ่ระบบซอฟต์แวร์
โปรแกรมจดัการสายงานธุรกิจของพนกังานเบทาโกร รูปแบบซอฟต์แวร์โดยรวมอยูใ่นระดบัปาน
กลาง มีคา่เฉลีย่เทา่กบั 3.32 เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบวา่ พนกังานมีระดบัความคิดเห็นระดบั
ปานกลาง จ านวน 4 ข้อ คือ รายงาน และ การแสดงผล ของซอฟต์แวร์ เป็นข้อมลูท่ีถกูก าหนด
เฉพาะตวับุคคล หรือ เปิดเผยข้อมลูเฉพาะบุคคล ท่ีเก่ียวกบัความเป็นจริง โดยมีคา่เฉลีย่เทา่กบั 
3.58 รองลงมาคือ การท างานของซอฟต์แวร์สามารถตรวจสอบข้อมลูย้อนกลบัเพื่อความถกูต้อง
ของข้อมลูลกูค้า มีคา่เฉลีย่เทา่กบั 3.52 การท างานของซอฟต์แวร์มีการสง่ตอ่งานกนัไปยงัฝ่ายอ่ืน 
ๆ  ได้ถกูต้อง มีคา่เฉลีย่เทา่กบั 3.49 และการท างานของซอฟต์แวร์ท าให้ทา่นมีความสะดวกในการ
ท างานเพิ่มมากขึน้ มีคา่เฉลีย่เทา่กบั 3.12 ตามล าดบั 

ความเช่ือมโยง พนกังานมีความคิดเห็นตอ่การรับรู้ท่ีมีผลตอ่ระบบซอฟต์แวร์
โปรแกรมจดัการสายงานธุรกิจของพนกังานเบทาโกร รูปแบบซอฟต์แวร์โดยรวมอยูใ่นระดบัปาน
กลาง มีคา่เฉลีย่เทา่กบั 3.33 เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบวา่ พนกังานมีระดบัความคิดเห็นระดบั
ปานกลาง จ านวน 2 ข้อ คือ ระบบซอฟต์แวร์ สามารถเช่ือมตอ่กบัระบบงานอ่ืนโดยอตัโนมติั 
(Intranet) เพื่อลดภาระการปอ้นข้อมลูและการท างานท่ีซ า้ซ้อนข้อมลูจะถกูสง่ตอ่ไปทกุแผนกท่ี
เก่ียวข้อง เช่น การปอ้นข้อมลูใบสัง่ซือ้จากลกูค้า ข้อมลูจะถกูสง่ไปท่ีคลงัสนิค้าได้ทนัที มีคา่เฉลีย่
มากท่ีสดุคือ 3.49 รองลงมาคือ ทา่นคิดวา่ซอฟต์แวร์สามารถสง่ตอ่ข้อมลูออกจากซอฟต์แวร์ไปยงั
ระบบอ่ืน ๆ ได้  (เช่น เว็บไซต์, มือถือ) มีคา่เฉลีย่เทา่กบั 3.17ตามล าดบั 

การติดต่อส่ือสาร พนกังานมีความคิดเห็นตอ่การรับรู้ท่ีมีผลตอ่ระบบซอฟต์แวร์
โปรแกรมจดัการสายงานธุรกิจของพนกังานเบทาโกร รูปแบบซอฟต์แวร์โดยรวมอยูใ่นระดบัปาน
กลาง มีคา่เฉลีย่เทา่กบั 3.47 เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบวา่ พนกังานมีระดบัความคิดเห็นระดบัดี 
จ านวน 2 ข้อ คือ ระบบซอฟต์แวร์สามารถติดตามสถานะความเคลือ่นไหวของสถานะการท างาน 
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ณ เวลาใดเวลาหนึง่ทนัทีทนัใด ( เช่น การติดตามสถานะการท างาน) มีคา่เฉลีย่มากท่ีสดุคือ 3.53 
รองลงมาคือ ระบบซอฟต์แวร์สามารถท าการแจ้งเตือนผา่น E-Mail มีคา่เฉลีย่เทา่กบั 3.52 
พนกังานมีระดบัความคิดเห็นปานกลาง จ านวน 1 ข้อ คือ ระบบซอฟต์แวร์มีการสง่ตอ่งานการไหล
ของข้อมลู (Work Flow) ท าให้ผู้บริหารมีข้อมลูในการตดัสินใจได้อยา่งถกูต้องและรวดเร็ว โดยมี
คา่เฉลีย่เทา่กบั 3.35 ตามล าดบั 

ด้านความปลอดภยั พนกังานมีความคิดเห็นต่อการรับรู้ท่ีมีผลตอ่ความการรับรู้ท่ีมี
ผลตอ่ระบบซอฟต์แวร์โปรแกรมจดัการสายงานธุรกิจของพนกังานเบทาโกร รูปแบบซอฟต์แวร์โดย
รวมอยูใ่นระดบัดี มีคา่เฉลีย่เทา่กบั 3.93 เม่ือพจิารณาเป็นรายข้อ พบวา่ พนกังานมีความคิดเห็น
ระดบัดี จ านวน 3 ข้อ คือ ทา่นคิดวา่รหสัผา่นในระบบซอฟต์แวร์มีระดบัในการรักษาความ
ปลอดภยัของผู้ใช้งาน อาทิเช่น ต้องมี พิมพ์ใหญ่ พิมพ์เลก็ อกัษระพิเศษตา่ง ๆ เป็นต้น มีคา่เฉลีย่
มากท่ีสดุคือ 4.15 รองลงมาคือ ซอฟต์แวร์มีการปอ้งกนัภยัคมุคาม การโจมตีจากภายนอกอาทิเช่น 
ไวรัส (Virus), โทรจนั (Trojan) มีคา่เฉลีย่เทา่กบั 3.84 และซอฟต์แวร์มีการปอ้งกนัโดยการจ ากดั
สทิธ์ิในการใช้งานตา่ง ๆ ของระดบัต าแหนง่งานตา่งภายในองค์กรเพื่อลดข้อผิดพลาดท่ีเกิดขึน้ มี
คา่เฉลีย่เทา่กบั 3.81 ตามล าดบั 

ความมีประโยชน์ พนกังานมีความคิดเห็นตอ่เม่ือพิจารณาระดบัความคิดเห็นของ
พนกังานมีตอ่ระบบซอฟต์แวร์โปรแกรมจดัการสายงานธุรกิจของพนกังานเบทาโกร รูปแบบ
ซอฟต์แวร์โดยรวมอยูใ่นระดบัดี มีคา่เฉลีย่เทา่กับ 3.19 เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบวา่ พนกังานมี
ความคิดเห็นระดบัดี จ านวน 7 ข้อ คือ ซอฟต์แวร์ท่ีทา่นใช้ข้อมลูผลลพัธ์ท่ีได้มีความถกูต้องชดัเจน 
มีคา่เฉลีย่มากท่ีสดุคือ 3.41 รองลงมาคือ ซอฟต์แวร์ช่วยให้ทา่นได้รับข้อมลูทนัตามเวลาท่ีก าหนด) 
มีคา่เฉลีย่เทา่กบั 3.27 ซอฟต์แวร์ใหม่ช่วยท าให้การสือ่สารภายในองค์กรเป็นเร่ืองท่ีงา่ยขึน้ มี
คา่เฉลีย่เทา่กบั 3.24 ซอฟต์แวร์ใหม่สามารถท างานได้ดีกวา่ระบบเดิมท่ีเคยใช้งาน มีคา่เฉลีย่
เทา่กบั 3.18 ซอฟต์แวร์มีสว่นช่วยให้งานของทา่นท างานเสร็จเร็วขึน้ มีคา่เฉลีย่เทา่กบั 3.11
ซอฟต์แวร์สามารถชว่ยทา่นแก้ไขข้อผิดพลาดได้รวดเร็วยิ่งขึน้ มีคา่เฉลีย่เทา่กบั 3.05 และ
ซอฟต์แวร์ช่วยให้องค์กรของทา่นประหยดัคา่ใช้จา่ยโดยรวม เช่น จ านวนการใช้กระดาษลดลง มี
คา่เฉลีย่เทา่กบั 3.03 ตามล าดบั 

ตอนที่ 4 การเปรียบเทียบระหวา่งความคาดหวงัและการรับรู้ระบบซอฟต์แวร์จดัการ
สายงานธุรกิจของพนกังานเบทาโกร พบวา่ 

การเปรียบเทียบระหวา่งความคาดหวงัและการรับรู้ระบบซอฟต์แวร์จดัการสายงาน
ธุรกิจของพนกังานเบทาโกรแบง่ออกเป็น 7 ด้าน ได้แก่ รูปแบบซอฟต์แวร์ กระบวนการซอฟต์แวร์ 
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ความนา่เช่ือถือ ความเช่ือมโยง การติดตอ่สือ่สาร ด้านความปลอดภยั และ ความมีประโยชน์ การ
รับรู้ต ่ากวา่การรับรู้ นัน่คือ พนกังานไม่พงึพอใจหลงัจากได้รับการใช้งาน โดยมีคา่เฉลีย่  
-0.57 เม่ือพิจารณารายด้าน พบวา่ รูปแบบซอฟต์แวร์ มีคา่เฉลีย่เทา่กบั -0.43 พนกังานไม่พงึพอใจ
ในการใช้งาน กระบวนการซอฟต์แวร์ มีคา่เฉลีย่เทา่กบั -0.71 พนกังานไม่พงึพอใจในการใช้งาน 
ความนา่เช่ือถือ มีคา่เฉลีย่เทา่กบั -0.60  พนกังานไม่พงึพอใจในการใช้งาน ความเช่ือมโยง มี
คา่เฉลีย่เทา่กบั -0.72  พนกังานไม่พงึพอใจในการใช้งาน การติดตอ่สือ่สาร มีคา่เฉลีย่เทา่กบั  
-0.58  พนกังานไม่พงึพอใจในการใช้งาน ด้านความปลอดภยั มีคา่เฉลีย่เทา่กบั -0.15  พนกังานไม่
พงึพอใจในการใช้งาน และ ความมีประโยชน์ มีคา่เฉลีย่เทา่กบั -0.82 พนกังานไม่พงึพอใจในการ
ใช้งาน 
 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงอนุมานเพื่อทดสอบสมมติฐาน  
ผลการทดสอบสมมติฐานสามารถอภิปรายได้ดงันี ้
สมมติฐานข้อที่ 1 ปัจจยัสว่นบุคคล ประกอบด้วย เพศ อาย ุระดบัการศกึษา ระดบั

งาน และสถานท่ีปฏิบติังาน ท่ีตา่งกนัมีผลตอ่ความคาดหวงัตอ่ระบบซอฟต์แวร์โปรแกรมจดัการ
สายงานธุรกิจของพนกังานเบทาโกรท่ีแตกตา่งกัน พบวา่ 

เพศ 
รูปแบบซอฟต์แวร์ มีคา่ Sig. เทา่กบั 0.610 ซึง่มากกวา่ 0.05 นัน่คือ ยอมรับ

สมมติฐานหลกั (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา่ พนกังานท่ีมีเพศแตกตา่งกนั 

มีผลตอ่ความคาดหวงัในรูปแบบซอฟต์แวร์ของระบบซอฟต์แวร์โปรแกรมจดัการสายงานธุรกิจ ไม่
แตกตา่งกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

กระบวนการซอฟต์แวร์ มีคา่ Sig. เทา่กบั 0.441 ซึง่มากกวา่ 0.05 นัน่คือ ยอมรับ

สมมติฐานหลกั (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา่ พนกังานท่ีมีเพศแตกตา่งกนั 

มีผลตอ่ความคาดหวงัในกระบวนการซอฟต์แวร์ของระบบซอฟต์แวร์โปรแกรมจดัการสายงานธุรกิจ 
ไม่แตกตา่งกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

ความนา่เช่ือถือ มีคา่ Sig. เทา่กบั 0.232 ซึง่มากกวา่ 0.05 นัน่คือ ยอมรับสมมติฐาน

หลกั (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา่ พนกังานท่ีมีเพศแตกตา่งกนั มีผลตอ่

ความคาดหวงัในความนา่เช่ือถือของระบบซอฟต์แวร์โปรแกรมจดัการสายงานธุรกิจ ไม่แตกตา่งกนั 
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
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ความเช่ือมโยง มีคา่ Sig. เทา่กบั 0.391 ซึง่มากกวา่ 0.05 นัน่คือ ยอมรับสมมติฐาน

หลกั (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา่ พนกังานท่ีมีเพศแตกตา่งกนั มีผลตอ่

ความคาดหวงัในความเช่ือมโยงของระบบซอฟต์แวร์โปรแกรมจดัการสายงานธุรกิจ ไม่แตกตา่งกนั 
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

การติดตอ่สือ่สาร มีคา่ Sig. เทา่กบั 0.132 ซึง่มากกวา่ 0.05 นัน่คือ ยอมรับ

สมมติฐานหลกั (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา่ พนกังานท่ีมีเพศแตกตา่งกนั 

มีผลตอ่ความคาดหวงัในการติดตอ่สือ่สารของระบบซอฟต์แวร์โปรแกรมจดัการสายงานธุรกิจ ไม่
แตกตา่งกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

ด้านความปลอดภยั มีคา่ Sig. เทา่กบั 0.177 ซึง่มากกวา่ 0.05 นัน่คือ ยอมรับ

สมมติฐานหลกั (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา่ พนกังานท่ีมีเพศแตกตา่งกนั 

มีผลตอ่ความคาดหวงัในด้านความปลอดภยัของระบบซอฟต์แวร์โปรแกรมจดัการสายงานธุรกิจ 
ไม่แตกตา่งกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

ความมีประโยชน์ มีคา่ Sig. เทา่กบั 0.421 ซึง่มากกวา่ 0.05 นัน่คือ ยอมรับ

สมมติฐานหลกั (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา่ พนกังานท่ีมีเพศแตกตา่งกนั 

มีผลตอ่ความคาดหวงัในความมีประโยชน์ของระบบซอฟต์แวร์โปรแกรมจดัการสายงานธุรกิจ ไม่
แตกตา่งกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

อาย ุ
รูปแบบซอฟต์แวร์ มีคา่ Sig. เทา่กบั 0.637 ซึง่มากกวา่ 0.05 นัน่คือ ยอมรับ

สมมติฐานหลกั (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา่ พนกังานท่ีมีอายแุตกตา่งกนั 

มีผลตอ่ความคาดหวงัในรูปแบบซอฟต์แวร์ของระบบซอฟต์แวร์โปรแกรมจดัการสายงานธุรกิจ ไม่
แตกตา่งกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

กระบวนการซอฟต์แวร์ มีคา่ Sig. เทา่กบั 0.990 ซึง่มากกวา่ 0.05 นัน่คือ ยอมรับ

สมมติฐานหลกั (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา่ พนกังานท่ีมีอายแุตกตา่งกนั 

มีผลตอ่ความคาดหวงัในกระบวนการซอฟต์แวร์ของระบบซอฟต์แวร์โปรแกรมจดัการสายงานธุรกิจ 
ไม่แตกตา่งกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

ความนา่เช่ือถือ มีคา่ Sig. เทา่กบั 0.942 ซึง่มากกวา่ 0.05 นัน่คือ ยอมรับสมมติฐาน

หลกั (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา่ พนกังานท่ีมีอายแุตกตา่งกนั มีผลตอ่



  144 

ความคาดหวงัในความนา่เช่ือถือของระบบซอฟต์แวร์โปรแกรมจดัการสายงานธุรกิจ ไม่แตกตา่งกนั 
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

ความเช่ือมโยง มีคา่ Sig. เทา่กบั 0.929 ซึง่มากกวา่ 0.05 นัน่คือ ยอมรับสมมติฐาน

หลกั (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา่ พนกังานท่ีมีอายแุตกตา่งกนั มีผลตอ่

ความคาดหวงัในความเช่ือมโยงของระบบซอฟต์แวร์โปรแกรมจดัการสายงานธุรกิจ ไม่แตกตา่งกนั 
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

การติดตอ่สือ่สาร มีคา่ Sig. เทา่กบั 0.956 ซึง่มากกวา่ 0.05 นัน่คือ ยอมรับ

สมมติฐานหลกั (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา่ พนกังานท่ีมีอายแุตกตา่งกนั 

มีผลตอ่ความคาดหวงัในการติดตอ่สือ่สารของระบบซอฟต์แวร์โปรแกรมจดัการสายงานธุรกิจ ไม่
แตกตา่งกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

ด้านความปลอดภยั มีคา่ Sig. เทา่กบั 0.937 ซึง่มากกวา่ 0.05 นัน่คือ ยอมรับ

สมมติฐานหลกั (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา่ พนกังานท่ีมีอายแุตกตา่งกนั 

มีผลตอ่ความคาดหวงัในด้านความปลอดภยัของระบบซอฟต์แวร์โปรแกรมจดัการสายงานธุรกิจ 
ไม่แตกตา่งกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

ความมีประโยชน์ มีคา่ Sig. เทา่กบั 0.824 ซึง่มากกวา่ 0.05 นัน่คือ ยอมรับ

สมมติฐานหลกั (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา่ พนกังานท่ีมีอายแุตกตา่งกนั 

มีผลตอ่ความคาดหวงัในความมีประโยชน์ของระบบซอฟต์แวร์โปรแกรมจดัการสายงานธุรกิจ ไม่
แตกตา่งกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

ระดบัการศกึษา 
รูปแบบซอฟต์แวร์ มีคา่ Sig. เทา่กบั 0.501 ซึง่มากกวา่ 0.05 นัน่คือ ยอมรับ

สมมติฐานหลกั (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา่ พนกังานท่ีมีระดบัการศกึษา

แตกตา่งกนั มีผลตอ่ความคาดหวงัในรูปแบบซอฟต์แวร์ของระบบซอฟต์แวร์โปรแกรมจดัการสาย
งานธุรกิจ ไม่แตกตา่งกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

กระบวนการซอฟต์แวร์ มีคา่ Sig. เทา่กบั 0.371 ซึง่มากกวา่ 0.05 นัน่คือ ยอมรับ

สมมติฐานหลกั (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา่ พนกังานท่ีมีระดบัการศกึษา

แตกตา่งกนั มีผลตอ่ความคาดหวงัในกระบวนการซอฟต์แวร์ของระบบซอฟต์แวร์โปรแกรมจดัการ
สายงานธุรกิจ ไม่แตกตา่งกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
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ความนา่เช่ือถือ มีคา่ Sig. เทา่กบั 0.431 ซึง่มากกวา่ 0.05 นัน่คือ ยอมรับสมมติฐาน

หลกั (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา่ พนกังานท่ีมีระดบัการศกึษาแตกตา่งกนั 

มีผลตอ่ความคาดหวงัในความนา่เช่ือถือของระบบซอฟต์แวร์โปรแกรมจดัการสายงานธุรกิจ ไม่
แตกตา่งกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

ความเช่ือมโยง มีคา่ Sig. เทา่กบั 0.730 ซึง่มากกวา่ 0.05 นัน่คือ ยอมรับสมมติฐาน

หลกั (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา่ พนกังานท่ีมีระดบัการศกึษาแตกตา่งกนั 

มีผลตอ่ความคาดหวงัในความเช่ือมโยงของระบบซอฟต์แวร์โปรแกรมจดัการสายงานธุรกิจ ไม่
แตกตา่งกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

การติดตอ่สือ่สาร มีคา่ Sig. เทา่กบั 0.463 ซึง่มากกวา่ 0.05 นัน่คือ ยอมรับ

สมมติฐานหลกั (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา่ พนกังานท่ีมีระดบัการศกึษา

แตกตา่งกนั มีผลตอ่ความคาดหวงัในการติดตอ่สือ่สารของระบบซอฟต์แวร์โปรแกรมจดัการสาย
งานธุรกิจ ไม่แตกตา่งกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

ด้านความปลอดภยั มีคา่ Sig. เทา่กบั 0.415 ซึง่มากกวา่ 0.05 นัน่คือ ยอมรับ

สมมติฐานหลกั (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา่ พนกังานท่ีมีระดบัการศกึษา

แตกตา่งกนั มีผลตอ่ความคาดหวงัในด้านความปลอดภยัของระบบซอฟต์แวร์โปรแกรมจดัการสาย
งานธุรกิจ ไม่แตกตา่งกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

ความมีประโยชน์ มีคา่ Sig. เทา่กบั 0.441 ซึง่มากกวา่ 0.05 นัน่คือ ยอมรับ

สมมติฐานหลกั (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา่ พนกังานท่ีมีระดบัการศกึษา

แตกตา่งกนั มีผลตอ่ความคาดหวงัในความมีประโยชน์ของระบบซอฟต์แวร์โปรแกรมจดัการสาย
งานธุรกิจ ไม่แตกตา่งกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

ระดบังาน 
รูปแบบซอฟต์แวร์ มีคา่ Sig. เทา่กบั 0.501 ซึง่มากกวา่ 0.05 นัน่คือ ยอมรับ

สมมติฐานหลกั (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา่ พนกังานท่ีมีระดบังาน

แตกตา่งกนั มีผลตอ่ความคาดหวงัในรูปแบบซอฟต์แวร์ของระบบซอฟต์แวร์โปรแกรมจดัการสาย
งานธุรกิจ ไม่แตกตา่งกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

กระบวนการซอฟต์แวร์ มีคา่ Sig. เทา่กบั 0.371 ซึง่มากกวา่ 0.05 นัน่คือ ยอมรับ

สมมติฐานหลกั (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา่ พนกังานท่ีมีระดบังาน
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แตกตา่งกนั มีผลตอ่ความคาดหวงัในกระบวนการซอฟต์แวร์ของระบบซอฟต์แวร์โปรแกรมจดัการ
สายงานธุรกิจ ไม่แตกตา่งกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

ความนา่เช่ือถือ มีคา่ Sig. เทา่กบั 0.431 ซึง่มากกวา่ 0.05 นัน่คือ ยอมรับสมมติฐาน

หลกั (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา่ พนกังานท่ีมีระดบังานแตกตา่งกนั มีผล

ตอ่ความคาดหวงัในความนา่เช่ือถือของระบบซอฟต์แวร์โปรแกรมจดัการสายงานธุรกิจ ไม่แตกตา่ง
กนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

ความเช่ือมโยง มีคา่ Sig. เทา่กบั 0.730 ซึง่มากกวา่ 0.05 นัน่คือ ยอมรับสมมติฐาน

หลกั (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา่ พนกังานท่ีมีระดบังานแตกตา่งกนั มีผล

ตอ่ความคาดหวงัในความเช่ือมโยงของระบบซอฟต์แวร์โปรแกรมจดัการสายงานธุรกิจ ไม่แตกตา่ง
กนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

การติดตอ่สือ่สาร มีคา่ Sig. เทา่กบั 0.463 ซึง่มากกวา่ 0.05 นัน่คือ ยอมรับ

สมมติฐานหลกั (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา่ พนกังานท่ีมีระดบังาน

แตกตา่งกนั มีผลตอ่ความคาดหวงัในการติดตอ่สือ่สารของระบบซอฟต์แวร์โปรแกรมจดัการสาย
งานธุรกิจ ไม่แตกตา่งกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

ด้านความปลอดภยั มีคา่ Sig. เทา่กบั 0.415 ซึง่มากกวา่ 0.05 นัน่คือ ยอมรับ

สมมติฐานหลกั (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา่ พนกังานท่ีมีระดบังาน

แตกตา่งกนั มีผลตอ่ความคาดหวงัในด้านความปลอดภยัของระบบซอฟต์แวร์โปรแกรมจดัการสาย
งานธุรกิจ ไม่แตกตา่งกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

ความมีประโยชน์ มีคา่ Sig. เทา่กบั 0.674 ซึง่มากกวา่ 0.05 นัน่คือ ยอมรับ

สมมติฐานหลกั (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา่ พนกังานท่ีมีระดบังาน

แตกตา่งกนั มีผลตอ่ความคาดหวงัในความมีประโยชน์ของระบบซอฟต์แวร์โปรแกรมจดัการสาย
งานธุรกิจ ไม่แตกตา่งกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

สถานท่ีปฏิบติังาน 
รูปแบบซอฟต์แวร์ มีคา่ Sig. เทา่กบั 0.444 ซึง่มากกวา่ 0.05 นัน่คือ ยอมรับ

สมมติฐานหลกั (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา่ พนกังานท่ีมีสถานท่ี

ปฏิบติังานแตกตา่งกนั มีผลตอ่ความคาดหวงัในรูปแบบซอฟต์แวร์ของระบบซอฟต์แวร์โปรแกรม
จดัการสายงานธุรกิจ ไม่แตกตา่งกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
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กระบวนการซอฟต์แวร์ มีคา่ Sig. เทา่กบั 0.704 ซึง่มากกวา่ 0.05 นัน่คือ ยอมรับ

สมมติฐานหลกั (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา่ พนกังานท่ีมีสถานท่ี

ปฏิบติังานแตกตา่งกนั มีผลตอ่ความคาดหวงัในกระบวนการซอฟต์แวร์ของระบบซอฟต์แวร์
โปรแกรมจดัการสายงานธุรกิจ ไม่แตกตา่งกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

ความนา่เช่ือถือ มีคา่ Sig. เทา่กบั 0.477 ซึง่มากกวา่ 0.05 นัน่คือ ยอมรับสมมติฐาน

หลกั (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา่ พนกังานท่ีมีสถานท่ีปฏิบติังานแตกตา่ง

กนั มีผลตอ่ความคาดหวงัในความนา่เช่ือถือของระบบซอฟต์แวร์โปรแกรมจดัการสายงานธุรกิจ ไม่
แตกตา่งกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

ความเช่ือมโยง มีคา่ Sig. เทา่กบั 0.435 ซึง่มากกวา่ 0.05 นัน่คือ ยอมรับสมมติฐาน

หลกั (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา่ พนกังานท่ีมีสถานท่ีปฏิบติังานแตกตา่ง

กนั มีผลตอ่ความคาดหวงัในความเช่ือมโยงของระบบซอฟต์แวร์โปรแกรมจดัการสายงานธุรกิจ ไม่
แตกตา่งกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

การติดตอ่สือ่สาร มีคา่ Sig. เทา่กบั 0.567 ซึง่มากกวา่ 0.05 นัน่คือ ยอมรับ

สมมติฐานหลกั (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา่ พนกังานท่ีมีสถานท่ี

ปฏิบติังานแตกตา่งกนั มีผลตอ่ความคาดหวงัในการติดตอ่สือ่สารของระบบซอฟต์แวร์โปรแกรม
จดัการสายงานธุรกิจ ไม่แตกตา่งกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

ด้านความปลอดภยั มีคา่ Sig. เทา่กบั 0.311 ซึง่มากกวา่ 0.05 นัน่คือ ยอมรับ

สมมติฐานหลกั (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา่ พนกังานท่ีมีสถานท่ี

ปฏิบติังานแตกตา่งกนั มีผลตอ่ความคาดหวงัในด้านความปลอดภยัของระบบซอฟต์แวร์โปรแกรม
จดัการสายงานธุรกิจ ไม่แตกตา่งกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

ความมีประโยชน์ มีคา่ Sig. เทา่กบั 0.435 ซึง่มากกวา่ 0.05 นัน่คือ ยอมรับ

สมมติฐานหลกั (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา่ พนกังานท่ีมีสถานท่ี

ปฏิบติังานแตกตา่งกนั มีผลตอ่ความคาดหวงัในความมีประโยชน์ของระบบซอฟต์แวร์โปรแกรม
จดัการสายงานธุรกิจ ไม่แตกตา่งกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 
สมมติฐานข้อที่ 2 ปัจจยัสว่นบุคคล ประกอบด้วย เพศ อาย ุระดบัการศกึษา ระดบั

งาน และสถานท่ีปฏิบติังาน ท่ีตา่งกนัมีผลตอ่การรับรู้ตอ่ระบบซอฟต์แวร์โปรแกรมจดัการสายงาน
ธุรกิจของพนกังานเบทาโกรท่ีแตกตา่งกนั พบวา่ 
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เพศ  
รูปแบบซอฟต์แวร์ มีคา่ Sig. เทา่กบั 0.063 ซึง่มากกวา่ 0.05 นัน่คือ ยอมรับ

สมมติฐานหลกั (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา่ พนกังานท่ีมีเพศแตกตา่งกนั 

มีผลตอ่การรับรู้ในรูปแบบซอฟต์แวร์ของระบบซอฟต์แวร์โปรแกรมจดัการสายงานธุรกิจ ไม่
แตกตา่งกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

กระบวนการซอฟต์แวร์ มีคา่ Sig. เทา่กบั 0.053 ซึง่มากกวา่ 0.05 นัน่คือ ยอมรับ

สมมติฐานหลกั (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา่ พนกังานท่ีมีเพศแตกตา่งกนั 

มีผลตอ่การรับรู้ในกระบวนการซอฟต์แวร์ของระบบซอฟต์แวร์โปรแกรมจดัการสายงานธุรกิจ ไม่
แตกตา่งกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

ความนา่เช่ือถือ มีคา่ Sig. เทา่กบั 0.018 ซึง่น้อยกวา่ 0.05 นัน่คือ ปฏิเสธสมมติฐาน

หลกั (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา่ พนกังานท่ีมีเพศแตกตา่งกนั มีผลตอ่

การรับรู้ในความนา่เช่ือถือของระบบซอฟต์แวร์โปรแกรมจดัการสายงานธุรกิจ แตกตา่งกนั อยา่งมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

ความเช่ือมโยง มีคา่ Sig. เทา่กบั 0.007 ซึง่มากกวา่ 0.05 นัน่คือ ปฏิเสธสมมติฐาน

หลกั (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา่ พนกังานท่ีมีเพศแตกตา่งกนั มีผลตอ่

การรับรู้ในความเช่ือมโยงของระบบซอฟต์แวร์โปรแกรมจดัการสายงานธุรกิจ แตกตา่งกนั อยา่งมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

การติดตอ่สือ่สาร มีคา่ Sig. เทา่กบั 0.137 ซึง่มากกวา่ 0.05 นัน่คือ ยอมรับ

สมมติฐานหลกั (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา่ พนกังานท่ีมีเพศแตกตา่งกนั 

มีผลตอ่การรับรู้ในการติดตอ่สือ่สารของระบบซอฟต์แวร์โปรแกรมจดัการสายงานธุรกิจ ไม่แตกตา่ง
กนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

ด้านความปลอดภยั มีคา่ Sig. เทา่กบั 0.271 ซึง่มากกวา่ 0.05 นัน่คือ ยอมรับ

สมมติฐานหลกั (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา่ พนกังานท่ีมีเพศแตกตา่งกนั 

มีผลตอ่การรับรู้ในด้านความปลอดภยัของระบบซอฟต์แวร์โปรแกรมจดัการสายงานธุรกิจ ไม่
แตกตา่งกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

ความมีประโยชน์ มีคา่ Sig. เทา่กบั 0.508 ซึง่มากกวา่ 0.05 นัน่คือ ยอมรับ

สมมติฐานหลกั (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา่ พนกังานท่ีมีเพศแตกตา่งกนั 
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มีผลตอ่การรับรู้ในความมีประโยชน์ของระบบซอฟต์แวร์โปรแกรมจดัการสายงานธุรกิจ ไม่แตกตา่ง
กนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

อาย ุ
รูปแบบซอฟต์แวร์ มีคา่ Sig. เทา่กบั 0.071 ซึง่มากกวา่ 0.05 นัน่คือ ยอมรับ

สมมติฐานหลกั (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา่ พนกังานท่ีมีอายแุตกตา่งกนั 

มีผลตอ่การรับรู้ในรูปแบบซอฟต์แวร์ของระบบซอฟต์แวร์โปรแกรมจดัการสายงานธุรกิจ ไม่
แตกตา่งกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

กระบวนการซอฟต์แวร์ มีคา่ Sig. เทา่กบั 0.001 ซึง่น้อยกวา่ 0.05 นัน่คือ ปฏิเสธ

สมมติฐานหลกั (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา่ พนกังานท่ีมีอายแุตกตา่งกนั 

มีผลตอ่การรับรู้ในกระบวนการซอฟต์แวร์ของระบบซอฟต์แวร์โปรแกรมจดัการสายงานธุรกิจ 
แตกตา่งกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ผู้วิจยัจึงได้น าผลการวิเคราะห์ไปเปรียบเทียบ
เชิงซ้อน (Multiple Comparison) โดยใช้วิธีทดสอบแบบ Least Significant Difference (LSD) 
พบวา่ 

ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบคา่เฉลีย่รายคูข่องการรับรู้ จ าแนกตามอายผุลตอ่การ
รับรู้ในกระบวนการซอฟต์แวร์ของระบบซอฟต์แวร์โปรแกรมจดัการสายงานธุรกิจ ได้ดงันี ้

1. พนกังานท่ีมีอาย ุ31-35 ปี กบั อายตุัง้แต ่21-25 ปี จากการวิเคราะห์พบวา่ คา่ 
Sig. เทา่กบั 0.002 ซึง่น้อยกวา่ 0.05 หมายความวา่ พนกังานท่ีมีอาย ุ31-35 ปี มีการรับรู้แตกตา่ง
จากพนกังานท่ีมี พนกังานท่ีมีอายตุัง้แต ่21-25 ปี อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 โดย
พนกังานท่ีมีพนกังานท่ีมีอายตุัง้แต ่21-25 ปี มีการรับรู้กระบวนการซอฟต์แวร์มากกวา่กวา่
พนกังานท่ีมีพนกังานท่ีมีอาย ุ31-35 ปี โดยมีผลตา่งคา่เฉลีย่เทา่กบั 0.80* 

2. พนกังานท่ีมีอาย ุ36-40 ปี กบั อายตุัง้แต ่21-25 ปี จากการวิเคราะห์พบวา่ คา่ 
Sig. เทา่กบั 0.004 ซึง่น้อยกวา่ 0.05 หมายความวา่ พนกังานท่ีมีอาย ุ36-40 ปี มีการรับรู้แตกตา่ง
จากพนกังานท่ีมี พนกังานท่ีมีอายตุัง้แต ่21-25 ปี อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 โดย
พนกังานท่ีมีพนกังานท่ีมีอายตุัง้แต ่21-25 ปี มีการรับรู้กระบวนการซอฟต์แวร์มากกวา่กวา่
พนกังานท่ีมีพนกังานท่ีมีอาย ุ36-40 ปี โดยมีผลตา่งคา่เฉลีย่เทา่กบั 0.74* 

3. พนกังานท่ีมีอาย ุ41 ปีขึน้ไป กบั อายตุัง้แต ่21-25 ปี จากการวิเคราะห์พบวา่ คา่ 
Sig. เทา่กบั 0.000 ซึง่น้อยกวา่ 0.05 หมายความวา่ พนกังานท่ีมีอาย ุ41 ปีขึน้ไปมีการรับรู้
แตกตา่งจากพนกังานท่ีมี พนกังานท่ีมีอายตุัง้แต่ 21-25 ปี อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
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โดยพนกังานท่ีมีพนกังานท่ีมีอายตุัง้แต ่21-25 ปี มีการรับรู้กระบวนการซอฟต์แวร์มากกวา่กวา่
พนกังานท่ีมีพนกังานท่ีมีอาย ุ41 ปีขึน้ไป โดยมีผลตา่งคา่เฉลีย่เทา่กบั 0.89* 

4. พนกังานท่ีมีอาย ุ31-35 ปี กบั อายตุัง้แต ่26-30 ปี จากการวิเคราะห์พบวา่ คา่ 
Sig. เทา่กบั 0.028 ซึง่น้อยกวา่ 0.05 หมายความวา่ พนกังานท่ีมีอาย ุ31-35 ปี มีการรับรู้แตกตา่ง
จากพนกังานท่ีมี พนกังานท่ีมีอายตุัง้แต ่26-30 ปี อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 โดย
พนกังานท่ีมีพนกังานท่ีมีอายตุัง้แต ่26-30 ปี มีการรับรู้กระบวนการซอฟต์แวร์มากกวา่กวา่
พนกังานท่ีมีพนกังานท่ีมีอาย ุ31-35 ปี โดยมีผลตา่งคา่เฉลีย่เทา่กบั 0.35* 

5. พนกังานท่ีมีอาย ุ41 ปีขึน้ไป กบั อายตุัง้แต ่26-30 ปีจากการวิเคราะห์พบวา่ คา่ 
Sig. เทา่กบั 0.005 ซึง่น้อยกวา่ 0.05 หมายความวา่ พนกังานท่ีมีอาย ุ41 ปีขึน้ไป มีการรับรู้
แตกตา่งจากพนกังานท่ีมี พนกังานท่ีมีอายตุัง้แต่ 26-30 ปี อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
โดยพนกังานท่ีมีพนกังานท่ีมีอายตุัง้แต ่26-30 ปี มีการรับรู้กระบวนการซอฟต์แวร์มากกวา่กวา่
พนกังานท่ีมีพนกังานท่ีมีอาย ุ41 ปีขึน้ไป โดยมีผลตา่งคา่เฉลีย่เทา่กบั 0.44* 

ความนา่เช่ือถือ มีคา่ Sig. เทา่กบั 0.047 ซึง่น้อยกวา่ 0.05 นัน่ปฏิเสธสมมติฐานหลกั

(H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา่ พนกังานท่ีมีอายแุตกตา่งกนัมีผลตอ่การรับรู้

ในความนา่เช่ือถือของระบบซอฟต์แวร์โปรแกรมจดัการสายงานธุรกิจ แตกตา่งกนั อยา่งมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ผู้วิจยัจึงได้น าผลการวิเคราะห์ไปเปรียบเทียบเชิงซ้อน (Multiple 
Comparison) โดยใช้วิธีทดสอบแบบ Least Significant Difference (LSD) พบวา่ 

1. พนกังานท่ีมีอาย ุ26-30 ปีกบั อายตุัง้แต ่21-25 ปี จากการวิเคราะห์พบวา่ คา่ 
Sig. เทา่กบั 0.014 ซึง่น้อยกวา่ 0.05 หมายความวา่ พนกังานท่ีมีอาย ุ26-30 ปี มีการรับรู้แตกตา่ง
จากพนกังานท่ีมี พนกังานท่ีมีอายตุัง้แต ่21-25 ปี อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 โดย
พนกังานท่ีมีพนกังานท่ีมีอายตุัง้แต ่21-25 ปี มีการรับรู้ความนา่เช่ือถือ มากกวา่กวา่พนกังานท่ีมี
พนกังานท่ีมีอาย ุ26-30 ปี โดยมีผลตา่งคา่เฉลีย่เทา่กบั 0.56* 

2. พนกังานท่ีมีอาย ุ31-35 ปี กบั อายตุัง้แต ่21-25 ปี จากการวิเคราะห์พบวา่ คา่ 
Sig. เทา่กบั 0.005 ซึง่น้อยกวา่ 0.05 หมายความวา่ พนกังานท่ีมีอาย ุ31-35 ปี มีการรับรู้แตกตา่ง
จากพนกังานท่ีมี พนกังานท่ีมีอายตุัง้แต ่21-25 ปี อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 โดย
พนกังานท่ีมีพนกังานท่ีมีอายตุัง้แต ่21-25 ปี มีการรับรู้ความนา่เช่ือถือ มากกวา่กวา่พนกังานท่ีมี
พนกังานท่ีมีอาย ุ31-35 ปี โดยมีผลตา่งคา่เฉลีย่เทา่กบั 0.67* 

3. พนกังานท่ีมีอาย ุ36-40 ปี กบั อายตุัง้แต ่21-25 ปี จากการวิเคราะห์พบวา่ คา่ 
Sig. เทา่กบั 0.004 ซึง่น้อยกวา่ 0.05 หมายความวา่ พนกังานท่ีมีอาย ุ36-40 ปี มีการรับรู้แตกตา่ง
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จากพนกังานท่ีมี พนกังานท่ีมีอายตุัง้แต ่21-25 ปี อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 โดย
พนกังานท่ีมีพนกังานท่ีมีอายตุัง้แต ่21-25 ปี มีการรับรู้ความนา่เช่ือถือ มากกวา่กวา่พนกังานท่ีมี
พนกังานท่ีมีอาย ุ36-40 ปี โดยมีผลตา่งคา่เฉลีย่เทา่กบั 0.76* 

4. พนกังานท่ีมีอาย ุ41 ปีขึน้ไป กบั อายตุัง้แต ่21-25 ปี จากการวิเคราะห์พบวา่ คา่ 
Sig. เทา่กบั 0.042 ซึง่น้อยกวา่ 0.05 หมายความวา่ พนกังานท่ีมีอาย ุ41 ปีขึน้ไปมีการรับรู้
แตกตา่งจากพนกังานท่ีมี พนกังานท่ีมีอายตุัง้แต่ 21-25 ปี อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
โดยพนกังานท่ีมีพนกังานท่ีมีอายตุัง้แต ่21-25 ปี มีการรับรู้ความนา่เช่ือถือ มากกวา่กวา่พนกังานท่ี
มีพนกังานท่ีมีอาย ุ41 ปีขึน้ไป โดยมีผลตา่งคา่เฉลีย่เทา่กบั 0.78* 

ความเช่ือมโยง มีคา่ Sig. เทา่กบั 0.672 ซึง่มากกวา่ 0.05 นัน่คือ ยอมรับสมมติฐาน

หลกั (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา่ พนกังานท่ีมีอายแุตกตา่งกนั มีผลตอ่การ

รับรู้ในความเช่ือมโยงของระบบซอฟต์แวร์โปรแกรมจดัการสายงานธุรกิจ ไม่แตกตา่งกนั อยา่งมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

การติดตอ่สือ่สาร มีคา่ Sig. เทา่กบั 0.252 ซึง่มากกวา่ 0.05 นัน่คือ ยอมรับ

สมมติฐานหลกั (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา่ พนกังานท่ีมีอายแุตกตา่งกนั 

มีผลตอ่การรับรู้ในการติดตอ่สือ่สารของระบบซอฟต์แวร์โปรแกรมจดัการสายงานธุรกิจ ไม่แตกตา่ง
กนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

ด้านความปลอดภยั มีคา่ Sig. เทา่กบั 0.068 ซึง่มากกวา่ 0.05 นัน่คือ ยอมรับ

สมมติฐานหลกั (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา่ พนกังานท่ีมีอายแุตกตา่งกนั 

มีผลตอ่การรับรู้ในด้านความปลอดภยัของระบบซอฟต์แวร์โปรแกรมจดัการสายงานธุรกิจ ไม่
แตกตา่งกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

ความมีประโยชน์ มีคา่ Sig. เทา่กบั 0.157 ซึง่มากกวา่ 0.05 นัน่คือ ยอมรับ

สมมติฐานหลกั (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา่ พนกังานท่ีมีอายแุตกตา่งกนั 

มีผลตอ่การรับรู้ในความมีประโยชน์ของระบบซอฟต์แวร์โปรแกรมจดัการสายงานธุรกิจ ไม่แตกตา่ง
กนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

ระดบัการศกึษา 
รูปแบบซอฟต์แวร์ มีคา่ Sig. เทา่กบั 0.185  ซึง่มากกวา่ 0.05 นัน่คือ ยอมรับ

สมมติฐานหลกั (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา่ พนกังานท่ีมีสถานท่ี

ปฏิบติังานแตกตา่งกนั มีผลตอ่การรับรู้ในความนา่เช่ือถือ ของระบบซอฟต์แวร์โปรแกรมจดัการ
สายงานธุรกิจ ไม่แตกตา่งกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
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กระบวนการซอฟต์แวร์ มีคา่ Sig. เทา่กบั 0.012 ซึง่น้อยกวา่ 0.05 นัน่คือ ปฏิเสธ

สมมติฐานหลกั (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา่ พนกังานท่ีมีสถานท่ี

ปฏิบติังานแตกตา่งกนั มีผลตอ่การรับรู้ในความนา่เช่ือถือของระบบซอฟต์แวร์โปรแกรมจดัการสาย
งานธุรกิจแตกตา่งกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ผู้วิจยัจึงได้น าผลการวิเคราะห์ไป
เปรียบเทียบเชิงซ้อน (Multiple Comparison) โดยใช้วิธีทดสอบแบบ Dunnett’s T3 พบวา่ 

ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบคา่เฉลีย่รายคูข่องการรับรู้ จ าแนกตามระดบัการศกึษา
ผลตอ่การรับรู้ในกระบวนการซอฟต์แวร์ของระบบซอฟต์แวร์โปรแกรมจดัการสายงานธุรกิจ ได้ดงันี ้

1. พนกังานท่ีมีระดบัการศกึษาปริญญาตรี กบัระดบัการศกึษาต ่ากวา่ปริญญาตรี 
จากการวิเคราะห์พบวา่ คา่ Sig. เทา่กบั 0.044 ซึง่น้อยกวา่ 0.05 หมายความวา่ พนกังานท่ีมีระดบั
การศกึษาปริญญาตรีมีการรับรู้แตกตา่งจากพนกังานท่ีมีระดบัการศกึษาต ่ากวา่ปริญญาตรีอยา่งมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 โดยพนกังานท่ีมีพนกังานท่ีมีระดบัการศกึษาต ่ากวา่ปริญญาตรีมี
การรับรู้กระบวนการซอฟต์แวร์มากกวา่กวา่พนกังานท่ีมีพนกังานท่ีมีระดบัการศกึษาปริญญาตรี 
โดยมีผลตา่งคา่เฉลีย่เทา่กบั 0.75 * 

2. พนกังานท่ีมีระดบัการศกึษา สงูกวา่ปริญญาตรี กบัระดบัการศกึษาต ่ากวา่
ปริญญาตรีจากการวิเคราะห์พบวา่ คา่ Sig. เทา่กบั 0.027 ซึง่น้อยกวา่ 0.05 หมายความวา่ 
พนกังานท่ีมีระดบัการศกึษาสงูกวา่ปริญญาตรีมีการรับรู้แตกตา่งจากพนกังานท่ีมีระดบัการศกึษา
ต ่ากวา่ปริญญาตรีอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 โดยพนกังานท่ีมีพนกังานท่ีมีระดบั
การศกึษาต ่ากวา่ปริญญาตรีมีการรับรู้กระบวนการซอฟต์แวร์มากกวา่กวา่พนกังานท่ีมีพนกังานท่ี
มีระดบัการศกึษาสงูกวา่ปริญญาตรีโดยมีผลตา่งคา่เฉลีย่เทา่กบั 0.84* 

ความนา่เช่ือถือ มีคา่ Sig. เทา่กบั 0.005 ซึง่น้อยกวา่ 0.05 นัน่คือ ปฏิเสธสมมติฐาน

หลกั (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา่ พนกังานท่ีมีสถานท่ีปฏิบติังานแตกต่าง

กนั มีผลตอ่การรับรู้ในการติดตอ่สือ่สารของระบบซอฟต์แวร์โปรแกรมจดัการสายงานธุรกิจ
แตกตา่งกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ผู้วิจยัจึงได้น าผลการวิเคราะห์ไปเปรียบเทียบ
เชิงซ้อน (Multiple Comparison) โดยใช้วิธีทดสอบแบบ Dunnett’s T3 พบวา่ 

ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบคา่เฉลีย่รายคูข่องการรับรู้ จ าแนกตามระดบัการศกึษา
ผลตอ่การรับรู้ในความนา่เช่ือถือของระบบซอฟต์แวร์โปรแกรมจดัการสายงานธุรกิจ ได้ดงันี ้

1. พนกังานท่ีมีระดบัการศกึษาปริญญาตรี กบัระดบัการศกึษาต ่ากวา่ปริญญาตรี 
จากการวิเคราะห์พบวา่ คา่ Sig. เทา่กบั 0.020 ซึง่น้อยกวา่ 0.05 หมายความวา่ พนกังานท่ีมีระดบั
การศกึษาปริญญาตรีมีการรับรู้แตกตา่งจากพนกังานท่ีมีระดบัการศกึษาต ่ากวา่ปริญญาตรีอยา่งมี
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นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 โดยพนกังานท่ีมีพนกังานท่ีมีระดบัการศกึษาต ่ากวา่ปริญญาตรีมี
การรับรู้ความนา่เช่ือถือมากกวา่กวา่พนกังานท่ีมีพนกังานท่ีมีระดบัการศกึษาปริญญาตรี โดยมี
ผลตา่งคา่เฉลีย่เทา่กบั 0.89* 

2. พนกังานท่ีมีระดบัการศกึษา สงูกวา่ปริญญาตรี กบัระดบัการศกึษาต ่ากวา่
ปริญญาตรีจากการวิเคราะห์พบวา่ คา่ Sig. เทา่กบั 0.041 ซึง่น้อยกวา่ 0.05 หมายความวา่ 
พนกังานท่ีมีระดบัการศกึษาสงูกวา่ปริญญาตรีมีการรับรู้แตกตา่งจากพนกังานท่ีมีระดบัการศกึษา
ต ่ากวา่ปริญญาตรีอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 โดยพนกังานท่ีมีพนกังานท่ีมีระดบั
การศกึษาต ่ากวา่ปริญญาตรีมีการรับรู้ความนา่เช่ือถือมากกวา่กวา่พนกังานท่ีมีพนกังานท่ีมีระดบั
การศกึษาสงูกวา่ปริญญาตรีโดยมีผลตา่งคา่เฉลี่ยเทา่กบั 0.75* 

ความเช่ือมโยง มีคา่ Sig. เทา่กบั 0.026 ซึง่น้อยกวา่ 0.05 นัน่คือ ปฏิเสธสมมติฐาน

หลกั (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา่ พนกังานท่ีมีระดบัการศกึษาแตกตา่งกนั 

มีผลตอ่การรับรู้ในความเช่ือมโยงของระบบซอฟต์แวร์โปรแกรมจดัการสายงานธุรกิจ แตกตา่งกนั 
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ผู้วิจยัจึงได้น าผลการวิเคราะห์ไปเปรียบเทียบเชิงซ้อน 
(Multiple Comparison) โดยใช้วิธีทดสอบแบบ Least Significant Difference (LSD) พบวา่ 

ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบคา่เฉลีย่รายคูข่องการรับรู้ จ าแนกตามระดบัการศกึษา
ผลตอ่การรับรู้ในความเช่ือมโยงของระบบซอฟต์แวร์โปรแกรมจดัการสายงานธุรกิจ ได้ดงันี ้

1. พนกังานท่ีมีระดบัการศกึษาปริญญาตรี กบัระดบัการศกึษาต ่ากวา่ปริญญาตรี 
จากการวิเคราะห์พบวา่ คา่ Sig. เทา่กบั 0.011 ซึง่น้อยกวา่ 0.05 หมายความวา่ พนกังานท่ีมีระดบั
การศกึษาปริญญาตรีมีการรับรู้แตกตา่งจากพนกังานท่ีมีระดบัการศกึษาต ่ากวา่ปริญญาตรีอยา่งมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 โดยพนกังานท่ีมีพนกังานท่ีมีระดบัการศกึษาต ่ากวา่ปริญญาตรีมี
การรับรู้ความเช่ือมโยงมากกวา่กวา่พนกังานท่ีมีพนกังานท่ีมีระดบัการศกึษาปริญญาตรี โดยมี
ผลตา่งคา่เฉลีย่เทา่กบั 0.91* 

2. พนกังานท่ีมีระดบัการศกึษา สงูกวา่ปริญญาตรี กบัระดบัการศกึษาต ่ากวา่
ปริญญาตรีจากการวิเคราะห์พบวา่ คา่ Sig. เทา่กบั 0.037 ซึง่น้อยกวา่ 0.05 หมายความวา่ 
พนกังานท่ีมีระดบัการศกึษาสงูกวา่ปริญญาตรีมีการรับรู้แตกตา่งจากพนกังานท่ีมีระดบัการศกึษา
ต ่ากวา่ปริญญาตรีอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 โดยพนกังานท่ีมีพนกังานท่ีมีระดบั
การศกึษาต ่ากวา่ปริญญาตรีมีการรับรู้ความเช่ือมโยงมากกวา่กวา่พนกังานท่ีมีพนกังานท่ีมีระดบั
การศกึษาสงูกวา่ปริญญาตรีโดยมีผลตา่งคา่เฉลี่ยเทา่กบั 0.76* 



  154 

การติดตอ่สือ่สาร มีคา่ Sig. เทา่กบั 0.020 ซึง่มากกวา่ 0.05 นัน่คือ ปฏิเสธ

สมมติฐานหลกั (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา่ พนกังานท่ีมีระดบัการศกึษา

แตกตา่งกนั มีผลตอ่การรับรู้ในการติดตอ่สือ่สารของระบบซอฟต์แวร์โปรแกรมจดัการสายงาน
ธุรกิจ แตกตา่งกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ผู้วิจยัจึงได้น าผลการวิเคราะห์ไป
เปรียบเทียบเชิงซ้อน (Multiple Comparison) โดยใช้วิธีทดสอบแบบ Least Significant 
Difference (LSD) พบวา่ 

ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบคา่เฉลีย่รายคูข่องการรับรู้ จ าแนกตามระดบัการศกึษา
ผลตอ่การรับรู้ในการติดตอ่สือ่สารของระบบซอฟต์แวร์โปรแกรมจดัการสายงานธุรกิจ ได้ดงันี ้

1. พนกังานท่ีมีระดบัการศกึษาปริญญาตรี กบัระดบัการศกึษาต ่ากวา่ปริญญาตรี 
จากการวิเคราะห์พบวา่ คา่ Sig. เทา่กบั 0.005 ซึง่น้อยกวา่ 0.05 หมายความวา่ พนกังานท่ีมีระดบั
การศกึษาปริญญาตรีมีการรับรู้แตกตา่งจากพนกังานท่ีมีระดบัการศกึษาต ่ากวา่ปริญญาตรีอยา่งมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 โดยพนกังานท่ีมีพนกังานท่ีมีระดบัการศกึษาต ่ากวา่ปริญญาตรีมี
การรับรู้การติดตอ่สือ่สารมากกวา่กวา่พนกังานท่ีมีพนกังานท่ีมีระดบัการศกึษาปริญญาตรี โดยมี
ผลตา่งคา่เฉลีย่เทา่กบั 0.91* 

2. พนกังานท่ีมีระดบัการศกึษา สงูกวา่ปริญญาตรี กบัระดบัการศกึษาต ่ากวา่
ปริญญาตรีจากการวิเคราะห์พบวา่ คา่ Sig. เทา่กบั 0.011 ซึง่น้อยกวา่ 0.05 หมายความวา่ 
พนกังานท่ีมีระดบัการศกึษาสงูกวา่ปริญญาตรีมีการรับรู้แตกตา่งจากพนกังานท่ีมีระดบัการศกึษา
ต ่ากวา่ปริญญาตรีอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 โดยพนกังานท่ีมีพนกังานท่ีมีระดบั
การศกึษาต ่ากวา่ปริญญาตรีมีการรับรู้การติดตอ่สือ่สารมากกวา่กวา่พนกังานท่ีมีพนกังานท่ีมี
ระดบัการศกึษาสงูกวา่ปริญญาตรีโดยมีผลตา่งคา่เฉลีย่เทา่กบั 0.86* 

ด้านความปลอดภยั มีคา่ Sig. เทา่กบั 0.200 ซึง่มากกวา่ 0.05 นัน่คือ ยอมรับ

สมมติฐานหลกั (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา่ พนกังานท่ีมีระดบัการศกึษา

แตกตา่งกนั มีผลตอ่การรับรู้ในด้านความปลอดภยัของระบบซอฟต์แวร์โปรแกรมจดัการสายงาน
ธุรกิจ ไม่แตกตา่งกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

ความมีประโยชน์ มีคา่ Sig. เทา่กบั 0.053 ซึง่มากกวา่ 0.05 นัน่คือ ยอมรับ

สมมติฐานหลกั (H0) และปฏเิสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา่ พนกังานท่ีมีระดบัการศกึษา

แตกตา่งกนั มีผลตอ่การรับรู้ในความมีประโยชน์ของระบบซอฟต์แวร์โปรแกรมจดัการสายงาน
ธุรกิจ ไม่แตกตา่งกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  
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ระดบังาน 
รูปแบบซอฟต์แวร์ มีคา่ Sig. เทา่กบั 0.016 ซึง่น้อยกวา่ 0.05 นัน่คือ ปฏิเสธ

สมมติฐานหลกั (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา่ พนกังานท่ีมีระดบังาน

แตกตา่งกนั มีผลตอ่การรับรู้ในรูปแบบซอฟต์แวร์ของระบบซอฟต์แวร์โปรแกรมจดัการสายงาน
ธุรกิจแตกตา่งกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ผู้วิจยัจึงได้น าผลการวิเคราะห์ไป
เปรียบเทียบเชิงซ้อน (Multiple Comparison) โดยใช้วิธีทดสอบแบบ Least Significant 
Difference (LSD) พบวา่ 

ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบคา่เฉลีย่รายคูข่องการรับรู้ จ าแนกตามระดบัการศกึษา
ผลตอ่การรับรู้ในรูปแบบซอฟต์แวร์ของระบบซอฟต์แวร์โปรแกรมจดัการสายงานธุรกิจ ได้ดงันี ้

1. พนกังานท่ีมีระดบังาน พนกังานระดบัพนกังานทัว่ไป (G1-G5) พนกังานกบัระดบั
บงัคบับญัชา (S1-S5) จากการวิเคราะห์พบวา่ คา่ Sig. เทา่กบั 0.004 ซึง่น้อยกวา่ 0.05 
หมายความวา่ พนกังานท่ีมีระดบังานพนกังานระดบัพนกังานทัว่ไป (G1-G5) มีการรับรู้แตกตา่ง
จาก พนกังานระดบับงัคบับญัชา (S1-S5)อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 โดยพนกังานท่ีมี 
พนกังานระดบับงัคบับญัชา (S1-S5) มีการรับรู้รูปแบบซอฟต์แวร์น้อยกวา่พนกังานท่ีมี) พนกังาน
ระดบัพนกังานทัว่ไป (G1-G5) โดยมีผลตา่งคา่เฉลีย่เทา่กบั -0.36* 

กระบวนการซอฟต์แวร์ มีคา่ Sig. เทา่กบั 0.004 ซึง่น้อยกวา่ 0.05 นัน่คือ ปฏิเสธ

สมมติฐานหลกั (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา่ พนกังานท่ีมีระดบังาน

แตกตา่งกนั มีผลตอ่การรับรู้ในความนา่เช่ือถือ ของระบบซอฟต์แวร์โปรแกรมจดัการสายงานธุรกิจ
แตกตา่งกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ผู้วิจยัจึงได้น าผลการวิเคราะห์ไปเปรียบเทียบ
เชิงซ้อน (Multiple Comparison) โดยใช้วิธีทดสอบแบบ Least Significant Difference (LSD) 
พบวา่ 

ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบคา่เฉลีย่รายคูข่องการรับรู้ จ าแนกตามระดบัการศกึษา
ผลตอ่การรับรู้ในกระบวนการซอฟต์แวร์ของระบบซอฟต์แวร์โปรแกรมจดัการสายงานธุรกิจ ได้ดงันี ้

1. พนกังานท่ีมีระดบังานพนกังานระดบัพนกังานทัว่ไป (G1-G5) กบัระดบังาน
พนกังานระดบัจดัการ (M1-M5) จากการวิเคราะห์พบวา่ คา่ Sig. เทา่กบั 0.008 ซึง่น้อยกวา่ 0.05 
หมายความวา่ พนกังานท่ีมีระดบัพนกังานทัว่ไป (G1-G5) มีการรับรู้แตกตา่งจากพนกังานระดบั
งานพนกังานระดบัจดัการ (M1-M5) อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 โดยพนกังานท่ีมีระดบั
งานพนกังานระดบัจดัการ (M1-M5) มีการรับรู้กระบวนการซอฟต์แวร์น้อยกวา่ พนกังานท่ีมีระดบั
งานพนกังานทัว่ไป (G1-G5) โดยมีผลตา่งคา่เฉลีย่เทา่กบั -0.52* 
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2. พนกังานท่ีมีระดบังานพนกังานระดบัพนกังานทัว่ไป (G1-G5) กบัระดบังาน
พนกังานระดบับงัคบับญัชา (S1-S5) จากการวิเคราะห์พบวา่ คา่ Sig. เทา่กบั 0.002 ซึง่น้อยกวา่ 
0.05 หมายความวา่ พนกังานท่ีมีระดบังานพนกังานระดบัพนกังานทัว่ไป (G1-G5) มีการรับรู้
แตกตา่งจากพนกังานท่ีมีระดบังานพนกังานระดบับงัคบับญัชา (S1-S5)อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ
ท่ีระดบั 0.05 โดยพนกังานท่ีมีระดบังานพนกังานระดบับงัคบับญัชา (S1-S5) มีการรับรู้
กระบวนการซอฟต์แวร์น้อยกวา่กวา่พนกังานท่ีมีระดบังานพนกังานทัว่ไป (G1-G5) โดยมีผลตา่ง
คา่เฉลีย่เทา่กบั -0.46* 

ความนา่เช่ือถือ มีคา่ Sig. เทา่กบั 0.004 ซึง่น้อยกวา่ 0.05 นัน่คือ ปฏิเสธสมมติฐาน

หลกั (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา่ พนกังานท่ีมีระดบังานแตกตา่งกนั มีผล

ตอ่การรับรู้ในความนา่เช่ือถือของระบบซอฟต์แวร์โปรแกรมจดัการสายงานธุรกิจแตกตา่งกนั อยา่ง
มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ผู้วิจยัจึงได้น าผลการวิเคราะห์ไปเปรียบเทียบเชิงซ้อน (Multiple 
Comparison) โดยใช้วิธีทดสอบแบบ Least Significant Difference (LSD) พบวา่ 

ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบคา่เฉลีย่รายคูข่องการรับรู้ จ าแนกตามระดบัการศกึษา
ผลตอ่การรับรู้ในความนา่เช่ือถือของระบบซอฟต์แวร์โปรแกรมจดัการสายงานธุรกิจ ได้ดงันี ้

1. พนกังานท่ีมีระดบังานพนกังานพนกังานทัว่ไป (G1-G5) ระดบักบัระดบังาน
พนกังานระดบับงัคบับญัชา (S1-S5) จากการวิเคราะห์พบวา่ คา่ Sig. เทา่กบั 0.002 ซึง่น้อยกวา่ 
0.05 หมายความวา่ พนกังานท่ีมีระดบังานพนกังานระดบัพนกังานทัว่ไป (G1-G5) มีการรับรู้
แตกตา่งจากพนกังานท่ีมีระดบังานพนกังานระดบับงัคบับญัชา (S1-S5) อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ
ท่ีระดบั 0.05 โดยพนกังานท่ีมีระดบับงัคบับญัชา (S1-S5) มีการรับรู้ความนา่เช่ือถือน้อยกวา่
พนกังานท่ีมีระดบังานพนกังานระดบังานพนกังานทัว่ไป (G1-G5) โดยมีผลตา่งคา่เฉลีย่เทา่กบั 
-0.48* 

ความเช่ือมโยง มีคา่ Sig. เทา่กบั 0.041 ซึง่น้อยกวา่ 0.05 นัน่คือ ยอมรับสมมติฐาน

หลกั (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา่ พนกังานท่ีมีระดบังานแตกตา่งกนั มีผล

ตอ่การรับรู้ในความเช่ือมโยงของระบบซอฟต์แวร์โปรแกรมจดัการสายงานธุรกิจ ไม่แตกตา่งกนั 
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ผู้วิจยัจึงได้น าผลการวิเคราะห์ไปเปรียบเทียบเชิงซ้อน 
(Multiple Comparison) โดยใช้วิธีทดสอบแบบ Least Significant Difference (LSD) พบวา่ 

ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบคา่เฉลีย่รายคูข่องการรับรู้ จ าแนกตามระดบัการศกึษา
ผลตอ่การรับรู้ในความเช่ือมโยงของระบบซอฟต์แวร์โปรแกรมจดัการสายงานธุรกิจ ได้ดงันี ้
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1. พนกังานท่ีมีระดบังานพนกังานระดบัพนกังานทัว่ไป (G1-G5) กบัระดบังาน
พนกังานระดบับงัคบับญัชา (S1-S5)จากการวิเคราะห์พบวา่ คา่ Sig. เทา่กบั 0.018 ซึง่น้อยกวา่ 
0.05 หมายความวา่ พนกังานท่ีมีระดบังานพนกังานระดบัพนกังานทัว่ไป (G1-G5) มีการรับรู้
แตกตา่งจากพนกังานท่ีมีระดบังานพนกังานระดบับงัคบับญัชา (S1-S5) อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ
ท่ีระดบั 0.05 โดยพนกังานท่ีมีระดบังานพนกังานระดบับงัคบับญัชา (S1-S5) มีการรับรู้ความ
เช่ือมโยงน้อยกวา่พนกังานท่ีมีระดบังานพนกังานทัว่ไป (G1-G5) โดยมีผลตา่งคา่เฉลีย่เทา่กบั  
-0.38* 

การติดตอ่สือ่สาร มีคา่ Sig. เทา่กบั 0.034 ซึง่น้อยกวา่ 0.05 นัน่คือ ยอมรับ

สมมติฐานหลกั (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา่ พนกังานท่ีมีระดบังาน

แตกตา่งกนั มีผลตอ่การรับรู้ในการติดตอ่สือ่สารของระบบซอฟต์แวร์โปรแกรมจดัการสายงาน
ธุรกิจ ไม่แตกตา่งกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ผู้วิจยัจึงได้น าผลการวิเคราะห์ไป
เปรียบเทียบเชิงซ้อน (Multiple Comparison) โดยใช้วิธีทดสอบแบบ Least Significant 
Difference (LSD) พบวา่ 

ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบคา่เฉลีย่รายคูข่องการรับรู้ จ าแนกตามระดบัการศกึษา
ผลตอ่การรับรู้ในการติดตอ่สือ่สารของระบบซอฟต์แวร์โปรแกรมจดัการสายงานธุรกิจ ได้ดงันี ้

1. พนกังานท่ีมีระดบังานพนกังานระดบัพนกังานทัว่ไป (G1-G5) กบัระดบังาน
พนกังานระดบับงัคบับญัชา (S1-S5)จากการวิเคราะห์พบวา่ คา่ Sig. เทา่กบั 0.011 ซึง่น้อยกวา่ 
0.05 หมายความวา่ พนกังานท่ีมีระดบังานพนกังานระดบัพนกังานทัว่ไป (G1-G5) มีการรับรู้
แตกตา่งจากพนกังานท่ีมีระดบังานพนกังานระดบับงัคบับญัชา (S1-S5) อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ
ท่ีระดบั 0.05 โดยพนกังานท่ีมีระดบังานพนกังานระดบับงัคบับญัชา (S1-S5) มีการรับรู้การ
ติดตอ่สือ่สารน้อยกวา่พนกังานท่ีมีระดบังานพนกังานทัว่ไป (G1-G5) โดยมีผลตา่งคา่เฉลีย่เทา่กับ 
-0.37* 

ด้านความปลอดภยั มีคา่ Sig. เทา่กบั 0.081 ซึง่มากกวา่ 0.05 นัน่คือ ยอมรับ

สมมติฐานหลกั (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา่ พนกังานท่ีมีระดบังาน

แตกตา่งกนั มีผลตอ่การรับรู้ในด้านความปลอดภยัของระบบซอฟต์แวร์โปรแกรมจดัการสายงาน
ธุรกิจ ไม่แตกตา่งกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 ความมีประโยชน์ มีคา่ Sig. เทา่กบั 0.102 ซึง่มากกวา่ 0.05 นัน่คือ ยอมรับ

สมมติฐานหลกั (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา่ พนกังานท่ีมีระดบังาน
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แตกตา่งกนั มีผลตอ่การรับรู้ในความมีประโยชน์ของระบบซอฟต์แวร์โปรแกรมจดัการสายงาน
ธุรกิจ ไม่แตกตา่งกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

สถานท่ีปฏิบติังาน 
รูปแบบซอฟต์แวร์ มีคา่ Sig. เทา่กบั 0.150 ซึง่มากกวา่ 0.05 นัน่คือ ยอมรับ

สมมติฐานหลกั (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา่ พนกังานท่ีมีสถานท่ี

ปฏิบติังานแตกตา่งกนั มีผลตอ่การรับรู้ในรูปแบบซอฟต์แวร์ของระบบซอฟต์แวร์โปรแกรมจดัการ
สายงานธุรกิจ ไม่แตกตา่งกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

กระบวนการซอฟต์แวร์  มีคา่ Sig. เทา่กบั 0.191   ซึง่มากกวา่ 0.05 นัน่คือ ยอมรับ

สมมติฐานหลกั (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา่ พนกังานท่ีมีสถานท่ี

ปฏิบติังานแตกตา่งกนั มีผลตอ่การรับรู้ในกระบวนการซอฟต์แวร์ ของระบบซอฟต์แวร์โปรแกรม
จดัการสายงานธุรกิจ ไม่แตกตา่งกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

ความนา่เช่ือถือ มีคา่ Sig. เทา่กบั 0.174 ซึง่มากกวา่ 0.05 นัน่คือ ยอมรับสมมติฐาน

หลกั (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา่ พนกังานท่ีมีสถานท่ีปฏิบติังานแตกตา่ง

กนั มีผลตอ่การรับรู้ในความนา่เช่ือถือของระบบซอฟต์แวร์โปรแกรมจดัการสายงานธุรกิจ ไม่
แตกตา่งกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

ความเช่ือมโยง  มีคา่ Sig. เทา่กบั 0.107 ซึง่มากกวา่ 0.05 นัน่คือ ยอมรับสมมติฐาน

หลกั (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา่ พนกังานท่ีมีสถานท่ีปฏิบติังานแตกตา่ง

กนั มีผลตอ่การรับรู้ในความเช่ือมโยง ของระบบซอฟต์แวร์โปรแกรมจดัการสายงานธุรกิจ ไม่
แตกตา่งกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

การติดตอ่สือ่สาร มีคา่ Sig. เทา่กบั 0.059 ซึง่มากกวา่ 0.05 นัน่คือ ยอมรับ

สมมติฐานหลกั (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา่ พนกังานท่ีมีสถานท่ี

ปฏิบติังานแตกตา่งกนั มีผลตอ่การรับรู้ในการติดตอ่สือ่สารของระบบซอฟต์แวร์โปรแกรมจดัการ
สายงานธุรกิจ ไม่แตกตา่งกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  

ด้านความปลอดภยั มีคา่ Sig. เทา่กบั 0.047 ซึง่น้อยกวา่ 0.05 นัน่คือ ปฏิเสธ

สมมติฐานหลกั (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา่ พนกังานท่ีมีสถานท่ี

ปฏิบติังานแตกตา่งกนั มีผลตอ่การรับรู้ในด้านความปลอดภยัของระบบซอฟต์แวร์โปรแกรมจดัการ
สายงานธุรกิจแตกตา่งกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ผู้วิจยัจึงได้น าผลการวิเคราะห์
ไปเปรียบเทียบเชิงซ้อน (Multiple Comparison) โดยใช้วิธีทดสอบแบบ Least Significant 
Difference (LSD) พบวา่ 
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ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบคา่เฉลีย่รายคูข่องการรับรู้ จ าแนกตามระดบัการศกึษา
ผลตอ่การรับรู้สถานท่ีปฏิบติังานในด้านความปลอดภยัของระบบซอฟต์แวร์โปรแกรมจดัการสาย
งานธุรกิจ ได้ดงันี ้

1. พนกังานท่ีมีสถานท่ีปฏิบติังานโรงเชือดกบัสถานท่ีปฏิบติังานส านกังานใหญ่จาก
การวิเคราะห์พบวา่ คา่ Sig. เทา่กบั 0.036 ซึง่น้อยกวา่ 0.05 หมายความวา่ พนกังานท่ีมีสถานท่ี
ปฏิบติังานโรงเชือดมีการรับรู้แตกตา่งจากพนกังานท่ีมีสถานท่ีปฏิบติังานส านกังานใหญ่อยา่งมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 โดยพนกังานท่ีมีสถานท่ีปฏิบติังานส านกังานใหญ่มีการรับรู้ด้าน
ความปลอดภยัน้อยกวา่พนกังานท่ีมีสถานท่ีปฏิบติังานโรงเชือดโดยมีผลตา่งคา่เฉลีย่เทา่กบั  
-0.44* 

2. พนกังานท่ีมีสถานท่ีปฏิบติังานโรงเชือด กบัสถานท่ีปฏิบติังานส านกังานจากการ
วิเคราะห์พบวา่ คา่ Sig. เทา่กบั 0.015 ซึง่น้อยกวา่ 0.05 หมายความวา่ พนกังานท่ีมีสถานท่ี
ปฏิบติังานโรงเชือดมีการรับรู้แตกตา่งจากพนกังานท่ีมีสถานท่ีปฏิบติังานส านกังาน อยา่งมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 โดยพนกังานท่ีมีสถานท่ีปฏิบติังานส านกังานมีการรับรู้ด้านความ
ปลอดภยัน้อยกวา่พนกังานท่ีมีสถานท่ีปฏิบติังานโรงเชือดโดยมีผลตา่งคา่เฉลีย่เทา่กบั -0.52* 

3. พนกังานท่ีมีสถานท่ีปฏิบติังานโรงงานกบัสถานท่ีปฏิบติังานส านกังานใหญ่จาก
การวิเคราะห์พบวา่ คา่ Sig. เทา่กบั 0.017 ซึง่น้อยกวา่ 0.05 หมายความวา่ พนกังานท่ีมีสถานท่ี
ปฏิบติังานโรงงาน มีการรับรู้แตกตา่งจากพนกังานท่ีมีสถานท่ีปฏิบติังานส านกังานใหญ่ อยา่งมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 โดยพนกังานท่ีมีสถานท่ีปฏิบติังานส านกังานใหญ่ด้านความ
ปลอดภยัน้อยกวา่พนกังานท่ีมีสถานท่ีปฏิบติังานโรงงานมีการรับรู้โดยมีผลตา่งคา่เฉลีย่เทา่กบั -
0.36* 

4. พนกังานท่ีมีสถานท่ีปฏิบติังานโรงงานกบัสถานท่ีปฏิบติังานส านกังานจากการ
วิเคราะห์พบวา่ คา่ Sig. เทา่กบั 0.004 ซึง่น้อยกวา่ 0.05 หมายความวา่ พนกังานท่ีมีสถานท่ี
ปฏิบติังานโรงงานมีการรับรู้แตกตา่งจากพนกังานท่ีมีสถานท่ีปฏิบติังานส านกังาน อยา่งมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 โดยพนกังานท่ีมีสถานท่ีปฏิบติังานส านกังานโดยมีการรับรู้ด้าน
ความปลอดภยัน้อยกวา่พนกังานท่ีมีสถานท่ีปฏิบติังานโรงงานมีผลตา่งคา่เฉลีย่เทา่กบั -0.44** 

ความมีประโยชน์ มีคา่ Sig. เทา่กบั 0.644 ซึง่มากกวา่ 0.05 นัน่คือ ยอมรับ

สมมติฐานหลกั (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา่ พนกังานท่ีมีสถานท่ี

ปฏิบติังานแตกตา่งกนั มีผลตอ่การรับรู้ในความมีประโยชน์ของระบบซอฟต์แวร์โปรแกรมจดัการ
สายงานธุรกิจ ไม่แตกตา่งกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
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สมมติฐานข้อที่ 3 ความคาดหวงัของพนกังานแตกตา่งกนักบัการรับรู้ระบบ

ซอฟต์แวร์โปรแกรมจดัการสายงานธุรกิจของพนกังานบริษัท เบทาโกร จ ากดั (มหาชน) 
แสดงการเปรียบเทียบการรับรู้ของพนกังานโดยรวมแตกตา่งกนักบัการรับรู้ของ

พนกังานระบบซอฟต์แวร์โปรแกรมจดัการสายงานธุรกิจของพนกังานเบทาโกรโดยใช้สถิติ Paired 
Samples t-Test ในการทดสอบ พบวา่ ความแตกตา่งระหวา่งการรับรู้กบัการรับรู้ของพนกังาน
ระบบซอฟต์แวร์โปรแกรมจดัการสายงานธุรกิจของพนกังานเบทาโกรโดยรวมทกุด้าน มีคา่ Sig. (2-
tailed) เทา่กบั 0.001 ซึง่น้อยกวา่ 0.05 นัน่คือ ปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) และยอมรับสมมติ
ฐานรอง (H1) หมายความวา่ ความคาดหวงัของพนกังานระบบซอฟต์แวร์โปรแกรมจดัการสายงาน
ธุรกิจของพนกังานเบทาโกรโดยรวมทกุด้าน แตกตา่งกนักบัการรับรู้ของพนกังานระบบซอฟต์แวร์
โปรแกรมจดัการสายงานธุรกิจของพนกังานเบทาโกรอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 แสดง
วา่พนกังานเบทาโกรไม่พงึพอใจในทกุด้าน 
 
ข้อเสนอแนะที่ได้รับจากการวิจัย 

จากผลการศึกษาเร่ืองความคาดหวงัและการรับรู้ ระบบซอฟต์แวร์จดัการสายงานธุรกิจ
ของพนกังานเบทาโกรผู้วิจยัมีข้อเสนอแนะดงัตอ่ไปนี ้

1. ผู้ บริหารควรน าข้อมูลท่ีได้จากการศึกษาการรับรู้ลักษณะประชากรศาสตร์ของ
พนกังานมาประกอบการพิจารณาวางแผนบริหารการจดัการ และก าหนดนโยบายท่ีจะท าให้เกิด
การพฒันาโปรแกรม หรือ พฒันาบุคลากรให้สามารถใช้งานโปรแกรมได้ เต็มประสิทธิภาพมากขึน้ 
โดยควรให้ความส าคัญกับพนักงงานเพศหญิงท่ีมีอายุระหว่าง 41 ปีขึน้ไป ระดับการศึกษา
ปริญญาตรี มีระดบังานต าแหน่งพนกังานระดบับงัคบับญัชา (S1-S5) และมีสถานท่ีปฏิบติังานท่ี
ส านกังานใหญ่ดงันี ้

2. ระดบังาน ผู้บริหารควรให้ความส าคญัด้านการรับรู้ของต าแหน่งงานเพื่อเพิ่มความรู้
ความเข้าใจให้กับพนกังานในด้านรูปแบบซอฟต์แวร์ด้านรูปแบบซอฟต์แวร์ให้การจัดวางต าแหน่ง
ของสว่นประกอบและเมนตูา่งๆของโปรแกรมได้อยา่งเหมาะสม การใช้สญัลกัษณ์ หรือ รูปภาพเพื่อ
สื่อความหมายบนระบบซอฟต์แวร์ การอธิบายสื่อความหมายในระบบซอฟต์แวร์เรียนรู้ว่าระบบ
สามมารถรองรับได้หลายภาษา เช่น ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ในส่วนท่ีเหลือทัง้ด้านระดับ
การศึกษาและด้านระดับงานผู้บริหารควรให้ความส าคัญ คือด้านกระบวนการซอฟต์แวร์ การ
ท างานของซอฟต์แวร์สามารถสร้างข้อมูลในระบบได้รวดเร็ว (เช่น การสร้างใบสัง่ซือ้ผ่านระบบ) 
การใช้งานข้อมูลมีการอัพเดต การค้นหาข้อมูล พิมพ์รายงาน เอกสาร การวิเคราะห์ผลของแต่ละ
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แผนกเพื่อเสนอข้อมลูกบัผู้บงัคบับญัชาได้ตรงความต้องการ และสร้างความนา่เช่ือถือให้โดยท าให้
การท างานมีความสะดวกในการท างานเพิ่มมากขึน้ สามารถตรวจสอบข้อมูลย้อนกลบัเพื่อความ
ถกูต้องของข้อมูลลกูค้า การก าหนดสทิธ์ิแต่ละบุคคล การท างานของซอฟต์แวร์มีการสง่ต่องานกัน
ไปยงัฝ่ายอ่ืนๆ ได้ถกูต้อง ด้านการเช่ือมโยงระบบซอฟต์แวร์ สามารถเช่ือมตอ่กบัระบบงานอ่ืนโดย
อตัโนมัติ (Intranet) เพื่อลดภาระการป้อนข้อมูลและการท างานท่ีซ า้ซ้อนข้อมูลจะถูกสง่ต่อไปทุก
แผนกท่ีเก่ียวข้อง เช่น การปอ้นข้อมลูใบสัง่ซือ้จากลกูค้า ข้อมลูจะถกูสง่ไปท่ีคลงัสนิค้าได้ทนัที และ
ยงัสามารถส่งต่อข้อมูลออกจากซอฟต์แวร์ไปยังระบบอ่ืนๆได้  (เช่น เว็บไซด์ , มือถือ) ด้านการ
ติดต่อสื่อสารควรแบ่งให้คนท่ีมีระดบัการศกึษาและระดบังานท่ีแตกตา่งกนัเข้าใจขัน้ตอนในการสง่
ตอ่งานการไหลของข้อมลู (Work Flow) แจ้งเตือนผา่น E-Mail ติดตามสถานะความเคลือ่นไหวของ
สถานะการท างาน ณ เวลาใดเวลาหนึ่งทนัทีทนัใดจะท าให้ผู้บริหารมีข้อมลูในการตดัสนิใจได้อยา่ง
ถกูต้องและรวดเร็วมากยิ่งขึน้ 

3. ความคาดหวงัของพนกังานแตกตา่งกนักบัการรับรู้ระบบซอฟต์แวร์โปรแกรม
จดัการสายงานธุรกิจของพนกังานบริษัท เบทาโกร จ ากดั (มหาชน)โดยพนกังงานเบทาโกรได้ตัง้
ความคาดหวงัไว้มากกวา่การรับรู้ท่ีได้รับฉะนัน้เร่ิมแรกบริษัทความเร่งการฝึกอบรมพฒันาบุคคล
กรให้ท าความเข้าใจถึงตวัระบบซอฟต์แวร์โปรแกรมมากขึน้ถ้าหากยงัท างานได้ไม่ดีจึงคอ่ยเพื่อการ
แก้ไขพฒันาโปรแกรมให้รองรับการท างานให้สะดวกขึน้ทัง้ 7 ด้าน คือ รูปแบบซอฟต์แวร์ 
กระบวนการซอฟต์แวร์ ความนา่เช่ือถือ ความเช่ือมโยง การติดตอ่สือ่สาร ด้านความปลอดภยั และ
ความมีประโยชน์ 
 
ข้อเสนอแนะเพื่อการวจิัยครัง้ต่อไป 

หากจะมีการท าวิจัยเร่ือง ความคาดหวังและการรับรู้ ระบบซอฟต์แวร์จัดการสายงาน
ธุรกิจของพนกังานเบทาโกร ควรศกึษาในเร่ืองดงัตอ่ไปนี ้

1. ควรมีการเพิ่มข้อค าถามปลายเปิด เช่น ข้อเสนอแนะ ข้อคิดเห็นของพนกังานเข้าไปใน
แบบสอบถามด้วย เพื่อท่ีจะได้น าข้อเสนอแนะดงักลา่วไปใช้ประกอบการพิจารณา เพื่อพฒันา หรือ 
ปรับปรุงส่วนต่าง ๆ เพื่อน าเป็นแนวทางในการวางแผนพัฒนาบุคลากร เพื่อจูงใจให้พนักงานมี
ความคาดหวงัท่ีใกล้เคียงกบัการรับรู้มากขึน้ 

2. ควรมีการวิจัยเพิ่มเติมในประเด็นความสมัพันธ์กับระบบซอฟต์แวร์จัดการสายงาน
ธุรกิจของพนกังานเบทาโกร เช่น การศึกษาวิจัยด้านความพึงพอใจและแนวโน้มพฤติกรรมการใช้
งาน 
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3. ควรศึกษาการยอมรับเทคโนโลยีระบบซอฟต์แวร์จัดการสายงานธุรกิจของพนักงาน 
เบทาโกร เพื่อให้ได้ผลวิจยัท่ีหลากหลายมากยิ่งขีน้ 
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                                                 แบบสอบถาม 
ความคาดหวงัและการรับรู้ระบบซอฟต์แวร์ส าเร็จรูปจดัการสายงานธุรกิจ 

ของพนกังาน บริษัท เบทาโกร จ ากดั (มหาชน) 
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แบบสอบถามเพื่องานวิจัย 
เร่ือง ความคาดหวังและการรับรู้ระบบซอฟต์แวร์ส าเร็จรูปจัดการสายงานธุรกจิ

ของพนักงาน บริษัท เบทาโกร จ ากัด (มหาชน) 
ค าชีแ้จง: แบบสอบถามนีจ้ดัท าขึน้เพื่อศกึษาความคาดหวงัและการรับรู้ระบบซอฟต์แวร์ส าเร็จรูป
จดัการสายงานธุรกิจของพนกังาน บริษัท เบทาโกร จ ากดั (มหาชน) รวบรวมข้อมลูเพื่อท าวจิยั
ประกอบการศกึษา ของนกัศกึษาปริญญาโท หลกัสตูรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต (MBA) 
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ  
แบบสอบถามฉบบันีป้ระกอบไปด้วย 2 สว่น เพื่อให้งา่ยตอ่การท าแบบสอบถามและ ประมวลผล
ดงันี ้

ส่วนที่ 1 : ข้อมลูทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ส่วนที่ 2 : ความคาดหวงัในระบบซอฟต์แวร์การรับรู้ระบบซอฟต์แวร์ (SAP) 
การตอบแบบสอบถามนีใ้ช้เพื่อการศกึษา ผู้ตอบแทนสอบถามจะไมมี่ผลกระทบจากการตอบ 
แบบสอบถามแตป่ระการใด และจะเสนอผลการวิจยัเป็นภาพโดยรวมเทา่นัน้  ขอขอบพระคณุทกุ
ทา่นท่ีกรุณาให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม 
ส่วนที่ 1 แบบสอบถามเก่ียวกับข้อมูลส่วนบคุคล 
ค าชีแ้จง:  โปรดท าเคร่ืองหมาย     ลงในช่อง    หน้าข้อความที่ตรงกับตัวท่านมาก
ที่สุด 
1.เพศ 
   1. ชาย      2. หญิง 
2.อาย ุ
   1. 21-25 ปี      2. 26-30 ปี 
   3. 31-35 ปี      4. 36-40 ปี 
              5. 41 ปีขึน้ไป 
3. ระดบัการศกึษา 
  1. ต ่ากวา่ปริญญาตรี   2.ปริญญาตรี 
  3. สงูกวา่ปริญญาตรี 
4. ระดบังาน 
 1.พนกังานระดบัจดัการ (M1-M5)   2.พนกังานระดบับงัคบับญัชา (S1-S5) 
 3.พนกังานระดบัพนกังานทัว่ไป (G1-G5) 
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5. สถานท่ีปฏบัิติงาน 
             1. ส านกังานใหญ่    2. ส านกังาน 
             3. โรงเชือด     4. โรงงาน 
             5. Shop     6.ฟาร์ม 
             7. Lab     8.ไมมี่สถานท่ีแนน่อน  
ส่วนที่ 2 ความคาดหวงัในและการรับรู้ระบบซอฟต์แวร์ (SAP) : (กรุณาตอบทุกข้อ) 
ค าชีแ้จง  
 โปรดท าเคร่ืองหมาย  ลงในช่องว่างซ้ายมอื ตามที่ท่านคาดหวงัในการใช้งานระบบ 
 โปรดท าเคร่ืองหมาย  ลงในช่องว่างขวามอื ตามที่ท่านมีการรับรู้ในการใช้งานระบบ
ความคาดหวัง (Expectancy) หมายถึง สิง่ท่ีคดิว่าระบบซอฟต์แวร์ควรจะเป็นก่อนการใช้งาน 
การรับรู้ (Recognition) หมายถึง ความรู้สกึท่ีเกิดขึน้หลงัการใช้งานระบบซอฟต์แวร์จริง   

ความคิดเห็นก่อนการใช้งาน 
(ความคาดหวัง) 

ระบบซอฟต์แวร์ 
(SAP) 

ความคิดเห็นภายหลังการใช้งาน 
(การรับรู้) 

มาก 
ที่สุด 
(5) 

มาก 
 

(4) 

ปาน 
กลาง 
(3) 

น้อย 
 

(2) 

น้อย 
ที่สุด 
(1) 

1. รูปแบบ
ซอฟต์แวร์  

มาก 
ที่สุด 
(5) 

มาก 
 
 (4) 

ปาน 
กลาง 
 (3) 

น้อย 
 
 (2) 

น้อย 
ที่สุด 
 (1) 

     1.1 ซอฟต์แวร์มี
การจดัวาง
ต าแหนง่ของ
สว่นประกอบและ
เมนตูา่งๆของ
โปรแกรมได้อยา่ง
เหมาะสม 

     

     1.2 รูปแบบการใช้
สญัลกัษณ์ หรือ 
รูปภาพเพื่อสือ่
ความหมายบน
ระบบซอฟต์แวร์ได้
อยา่งเหมาะสม 
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ความคิดเห็นก่อนการใช้งาน 
(ความคาดหวัง) 

ระบบซอฟต์แวร์ 
(SAP) 

ความคิดเห็นภายหลังการใช้งาน 
(การรับรู้) 

มาก 
ที่สุด 
(5) 

มาก 
 

(4) 

ปาน 
กลาง 
(3) 

น้อย 
 

(2) 

น้อย 
ที่สุด 
(1) 

1. รูปแบบ
ซอฟต์แวร์  

มาก 
ที่สุด 
(5) 

มาก 
 
 (4) 

ปาน 
กลาง 
 (3) 

น้อย 
 
 (2) 

น้อย 
ที่สุด 
 (1) 

     1.3 รูปแบบการใช้
ข้อความในการ
อธิบายสือ่
ความหมายใน
ระบบซอฟต์แวร์มี
ความเหมาะสม 
 

     

     1.4 รูปแบบ
ซอฟต์แวร์ควร 
รองรับได้หลาย
ภาษา เช่น 
ภาษาไทย และ
ภาษาองักฤษ  
 

     

มาก 
ที่สุด 
(5) 

มาก 
 
 (4) 

ปาน 
กลาง 
 (3) 

น้อย 
 
 (2) 

น้อย 
ที่สุด 
 (1) 

2. กระบวนการ
ซอฟต์แวร์ 

มาก 
ที่สุด 
(5) 

มาก 
 
 (4) 

ปาน 
กลาง 
 (3) 

น้อย 
 
 (2) 

น้อย 
ที่สุด 
 (1) 

     2.1 การท างานของ
ซอฟต์แวร์สามารถ
สร้างข้อมลูใน
ระบบได้รวดเร็ว 
(เช่น การสร้าง
ใบสัง่ซือ้ผา่น
ระบบ) 
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ความคิดเห็นก่อนการใช้งาน 
(ความคาดหวัง) 

ระบบซอฟต์แวร์ 
(SAP) 

ความคิดเห็นภายหลังการใช้งาน 
(การรับรู้) 

มาก 
ที่สุด 
(5) 

มาก 
 

(4) 

ปาน 
กลาง 
(3) 

น้อย 
 

(2) 

น้อย 
ที่สุด 
(1) 

2. กระบวนการ
ซอฟต์แวร์ 

มาก 
ที่สุด 
(5) 

มาก 
 

(4) 

ปาน 
กลาง 
(3) 

น้อย 
 

(2) 

น้อย 
ที่สุด 
(1) 

     2.2 การท างานของ
ซอฟต์แวร์ท่ีใช้งาน
ข้อมลูมีการอพัเดต
ตลอดเวลา 
 

     

     2.3 การท างานของ
ซอฟต์แวร์มีความ
รวดเร็วในการ
ค้นหาข้อมลู 
 

     

     2.4 การท างานของ
ซอฟต์แวร์ สามารถ 
พิมพ์รายงาน 
เอกสาร ได้ตามท่ี
ก าหนด 
 

     

     2.5 การท างานของ
ซอฟต์แวร์ สามารถ
รายงานในการ
วิเคราะห์ผลของแต่
ละแผนกเพื่อเสนอ
ข้อมลูกบั
ผู้บงัคบับญัชาได้
ตรงความต้องการ 
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ความคิดเห็นก่อนการใช้งาน 
(ความคาดหวัง) 

ระบบซอฟต์แวร์ 
(SAP) 

ความคิดเห็นภายหลังการใช้งาน 
(การรับรู้) 

มาก 
ที่สุด 
(5) 

มาก 
 

(4) 

ปาน 
กลาง 
(3) 

น้อย 
 

(2) 

น้อย 
ที่สุด 
(1) 

3. ความ
น่าเช่ือถือ 

มาก 
ที่สุด 
(5) 

มาก 
 

(4) 

ปาน 
กลาง 
(3) 

น้อย 
 

(2) 

น้อย 
ที่สุด 
(1) 

     3.1 การท างานของ
ซอตฟ์แวร์ท าให้
ทา่นมีความ
สะดวกในการ
ท างานเพิ่มมากขึน้ 

     

     3.2 การท างานของ
ซอฟต์แวร์สามารถ
ตรวจสอบข้อมลู
ย้อนกลบัเพื่อความ
ถกูต้องของข้อมลู
ลกูค้า 

     

     3.3 รายงาน และ 
การแสดงผล ของ
ซอฟต์แวร์ เป็น
ข้อมลูท่ีถกูก าหนด
เฉพาะตวับุคคล 
หรือ เปิดเผยข้อมลู
เฉพาะบุคคล ท่ี
เก่ียวกบัความเป็น
จริง 

     

     3.4 การท างานของ
ซอฟต์แวร์มีการสง่
ตอ่งานกนัไปยงั
ฝ่ายอ่ืนๆ ได้
ถกูต้อง 
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ความคิดเห็นก่อนการใช้งาน 
(ความคาดหวัง) 

ระบบซอฟต์แวร์ 
(SAP) 

ความคิดเห็นภายหลังการใช้งาน 
(การรับรู้) 

มาก 
ที่สุด 
(5) 

มาก 
 

(4) 

ปาน 
กลาง 
(3) 

น้อย 
 

(2) 

น้อย 
ที่สุด 
(1) 

4. ความเช่ือมโยง มาก 
ที่สุด 
(5) 

มาก 
 

(4) 

ปาน 
กลาง 
(3) 

น้อย 
 

(2) 

น้อย 
ที่สุด 
(1) 

     4.1 ระบบ
ซอฟต์แวร์ สามารถ
เช่ือมตอ่กบั
ระบบงานอ่ืนโดย
อตัโนมติั 
(Intranet) เพื่อลด
ภาระการปอ้น
ข้อมลูและการ
ท างานท่ีซ า้ซ้อน
ข้อมลูจะถกูสง่
ตอ่ไปทกุแผนกท่ี
เก่ียวข้อง เช่น การ
ปอ้นข้อมลูใบสัง่ซือ้
จากลกูค้า ข้อมลู
จะถกูสง่ไปท่ี
คลงัสินค้าได้ทนัที 

     

     4.2 ทา่นคิดวา่
ซอฟต์แวร์สามารถ
สง่ตอ่ข้อมลูออก
จากซอฟต์แวร์ไป
ยงัระบบอ่ืนๆได้  
(เช่น เว็บไซด์, มือ
ถือ) 
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ความคิดเห็นก่อนการใช้งาน 
(ความคาดหวัง) 

ระบบซอฟต์แวร์ 
(SAP) 

ความคิดเห็นภายหลังการใช้งาน 
(การรับรู้) 

มาก 
ที่สุด 
(5) 

มาก 
 

(4) 

ปาน 
กลาง 
(3) 

น้อย 
 

(2) 

น้อย 
ที่สุด 
(1) 

5. การ
ติดต่อส่ือสาร 

มาก 
ที่สุด 
(5) 

มาก 
 

(4) 

ปาน 
กลาง 
(3) 

น้อย 
 

(2) 

น้อย 
ที่สุด 
(1) 

     5.1 ระบบ
ซอฟต์แวร์มีการสง่
ตอ่งานการไหล
ของข้อมลู (Work 
Flow) ท าให้
ผู้บริหารมีข้อมลูใน
การตดัสนิใจได้
อยา่งถกูต้องและ
รวดเร็ว 
 

     

     5.2 ระบบ
ซอฟต์แวร์สามารถ
ท าการแจ้งเตือน
ผา่น E-Mail 
 

     

     5.3 ระบบ
ซอฟต์แวร์สามารถ
ติดตามสถานะ
ความเคลือ่นไหว
ของสถานะการ
ท างาน ณ เวลาใด
เวลาหนึง่
ทนัทีทนัใด ( เช่น 
การติดตาม
สถานะการท างาน) 
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ความคิดเห็นก่อนการใช้งาน 
(ความคาดหวัง) 

ระบบซอฟต์แวร์ 
(SAP) 

ความคิดเห็นภายหลังการใช้งาน 
(การรับรู้) 

มาก 
ที่สุด 
(5) 

มาก 
 
 (4) 

ปาน 
กลาง 
 (3) 

น้อย 
 
 (2) 

น้อย 
ที่สุด 
 (1) 

6. ด้านความ
ปลอดภยั 

มาก 
ที่สุด 
(5) 

มาก 
 
 (4) 

ปาน 
กลาง 
 (3) 

น้อย 
 
 (2) 

น้อย 
ที่สุด 
 (1) 

     6.1  ทา่นคิดวา่
รหสัผา่นในระบบ
ซอฟต์แวร์มีระดบั
ในการรักษาความ
ปลอดภยัของ
ผู้ใช้งาน อาทิเช่น 
ต้องมี พิมพ์ใหญ่ 
พิมพ์เลก็ อกัษระ
พิเศษตา่งๆ เป็น
ต้น 

     

     6.2  ซอฟต์แวร์มี
การปอ้งกนัโดย
การจ ากดัสทิธ์ิใน
การใช้งานตา่งๆ
ของระดบัต าแหนง่
งานตา่งภายใน
องค์กรเพ่ือลด
ข้อผิดพลาดท่ี
เกิดขึน้ 

     

     6.3 ซอฟต์แวร์มี
การปอ้งกนัภยัคมุ
คาม การโจมตีจาก
ภายนอก อาทิ เช่น 
ไวรัส (Virus), โทร
จนั (Trojan) 
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ความคิดเห็นก่อนการใช้งาน 
(ความคาดหวัง) 

ระบบซอฟต์แวร์ 
(SAP) 

ความคิดเห็นภายหลังการใช้งาน 
(การรับรู้) 

มาก 
ที่สุด 
(5) 

มาก 
 

(4) 

ปาน 
กลาง 
(3) 

น้อย 
 

(2) 

น้อย 
ที่สุด 
(1) 

7. ความมี
ประโยชน์ 

มาก 
ที่สุด 
(5) 

มาก 
 

(4) 

ปาน 
กลาง 
(3) 

น้อย 
 

(2) 

น้อย 
ที่สุด 
(1) 

     7.1 ซอฟต์แวร์มี
สว่นช่วยให้งาน
ของทา่นท างาน
เสร็จเร็วขึน้ 

     

     7.2 ซอฟต์แวร์ท่ี
ทา่นใช้ข้อมลู
ผลลพัธ์ท่ีได้มี
ความถกูต้อง
ชดัเจน 

     

     7.3 ซอฟต์แวร์ช่วย
ให้ทา่นได้รับข้อมลู
ทนัตามเวลาท่ี
ก าหนด 
 

     

     7.4 ซอฟต์แวร์ช่วย
ให้องค์กรของทา่น
ประหยดัคา่ใช้จ่าย
โดยรวม เช่น 
จ านวนการใช้
กระดาษลดลง 
 

     

     7.5 ซอฟต์แวร์
สามารถช่วยทา่น
แก้ไขข้อผิดพลาด
ได้รวดเร็วยิ่งขึน้ 
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ความคิดเห็นก่อนการใช้งาน 
(ความคาดหวัง) 

ระบบซอฟต์แวร์ 
(SAP) 

ความคิดเห็นภายหลังการใช้งาน 
(การรับรู้) 

มาก 
ที่สุด 
(5) 

มาก 
 

(4) 

ปาน 
กลาง 
(3) 

น้อย 
 

(2) 

น้อย 
ที่สุด 
(1) 

7. ความมี
ประโยชน์ 

มาก 
ที่สุด 
(5) 

มาก 
 

(4) 

ปาน 
กลาง 
(3) 

น้อย 
 

(2) 

น้อย 
ที่สุด 
(1) 

     7.6 ซอฟต์แวร์ใหม่
สามารถท างานได้
ดีกวา่ระบบเดิมท่ี
เคยใช้งาน 

     

     7.7 ซอฟต์แวร์ใหม่
ช่วยท าให้การ
สือ่สารภายใน
องค์กรเป็นเร่ืองท่ี
งา่ยขึน้ 

     

 
**ผู้วิจยัขอกราบขอบพระคณุเป็นอยา่งยิ่งท่ีทา่นได้เสยีสละเวลาในการตอบแบบสอบถามครัง้นี*้* 
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ภาคผนวก ข 
                               รายนามผู้เช่ียวชาญตรวจแบบสอบถาม 
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รายช่ือผู้เช่ียวชาญ 
 

รายช่ือ ต าแหนง่และสถานท่ีท างาน 
1. รองศาสตราจารย์ ดร.อรทยั เลศิวรรณวิทย์ คณะพาณิชยการและการบญัชี 
 มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
2. รองศาสตราจารย์ ดร.ณกัษ์ กลุสิร์ ภาควิชาบริหารธุรกิจ คณะสงัคมศาสตร์ 
 มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
3. รองศาสตราจารย์ สพุาดา สริิกตุตา ภาควิชาบริหารธุรกิจ คณะสงัคมศาสตร์ 
 มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
4.  อาจารย์ ดร. ธนภมิู อติเวทิน ภาควิชาบริหารธุรกิจ คณะสงัคมศาสตร์ 
 มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
5. อาจารย์ ดร. ณฏัฐพชัร มณีโรจน์ ภาควิชาบริหารธุรกิจ คณะสงัคมศาสตร์ 
 มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
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ภาคผนวก ค 
                               หนังสือขอความร่วมมือเพื่อการวิจัย 
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ประวัติผู้เขียน 
 

ประวัตผู้ิเขียน 
 

ช่ือ-สกุล นางสาว พชัรี หยิบเจริญพร 
วัน เดือน ปี เกิด 27 สงิหาคม 2530 
สถานที่เกิด กรุงเทพ 
วุฒิการศึกษา พ.ศ. 2554 ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบณัฑิต   

                 สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา้ วิชาเอกวิศวกรรมคอมพิวเตอร์  
        จาก มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  
พ.ศ. 2562 บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต (บธ.ม)  
                 สาขาวิชา การจดัการ  
                 จาก มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

ที่อยู่ปัจจุบัน 120/1044 ถนน บอนด์สตรีท ต าบลบางพดู อ าเภอ ปากเกร็ด จงัหวดั 
นนทบุรี 11120   
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