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บทคัดย�อ

สภาพการเปลี่ยนแปลงของโลกในปจจุบันที่มีการแขงขันสูงขึ้น องคการธุรกิจจําเปนตองมีการใชเทคโนโลยี

และระบบสารสนเทศ เพื่อเปนเครื่องมือในการสนับสนุนดําเนินงานขององคการ เทคโนโลยีการทํางานรวมกัน

ชวยใหบุคลากรในองคการสามารถแบงปนขอมูล รวมกันสราง ปรับปรุงและแกไขเอกสาร สามารถมองเห็น

เอกสารและวิเคราะหขอมูลรวมกัน โดยนัยสําคัญที่เก่ียวของกับการลงทุนทางดานเทคโนโลยีขององคการคือ

ผลตอบแทนโดยผลสําเร็จสวนใหญเกิดจากการใชงานเทคโนโลยีของบุคลากร งานวิจัยที่ผานมาพยายามท่ีจะอธิบายการยอมรับ

การใชงานเทคโนโลยีการทํางานรวมกันโดยข้ึนอยูกับการรับรูของผูใช เชน การรับรูประโยชนและการรับรูความงาย ซึ่งอาจ

ไมเพียงพอและยังคงมีปจจัยอีกหลากหลายรูปแบบเพ่ือใชทําความเขาใจเก่ียวกับปรากฏการณนี้ งานวิจัยนี้สรางกลุมปจจัย

จากการบูรณาการ 2 ทฤษฎีพื้นฐานคือ ทฤษฏีรวมของการยอมรับและการใชเทคโนโลยี (UTAUT) และทฤษฎีการแพรกระจาย

นวัตกรรม (DOI) เก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยาง 138 คน ที่เปนผูใชเทคโนโลยีการทํางานรวมกันในองคการ ผลการวิจัย

แสดงใหเห็นวาปจจัยทางดานความคาดหวังในประสิทธิภาพ อิทธิพลทางสังคม สภาพส่ิงอํานวยความสะดวกในการใชงาน

และความเขากันไดสงผลตอการยอมรับการใชงานเทคโนโลยีการทํางานรวมกันอยางมีนัยสําคัญ

คําสําคัญ : เทคโนโลยีการทํางานรวมกัน ทฤษฏีรวมของการยอมรับและการใชเทคโนโลยี ทฤษฎีการแพรกระจาย 

นวัตกรรม

วิริยาภรณ เตชะกฤตธีรพงศ
มหาบัณฑิตโครงการปริญญาโทสาขาระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ 

คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

ศรีสมรัก อินทุจันทรยง
รองศาสตราจารยประจําภาควิชาระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ

คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร



31คณะพาณิชยศาสตร�และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร�

Factors Affecting Employee Adoption of
Collaboration Technology in Thai Organizations

ABSTRACT

Increasing business competitive are leading organizations to invest in Collaboration technology to 

support organizational operations, help information-sharing by team members, collective creation 

and modification of documents, data visualization and analysis, and activity synchronization. 

Collaboration technology success hinges on its acceptance by organizational users. More than 

perceived technological usefulness or ease of use, other factors were sought affecting the use of 

collaboration technology in organizations. The Unified Theory of Acceptance and Use of Technology 

(UTAUT) was integrated with the Diffusion of Innovations Theory. Data was collected by online and 

printed questionnaires. Samples were 138 employees using organizational collaboration technology. 

Results were that performance expectancy, social influence, facilitating conditions, and compatibility 

significantly affected of collaboration technology.
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1. บทนํา

1.1 ความเป�นมาและความสําคัญของป�ญหา

สถานการณการแขงขันที่สูงขึ้น รวมท้ังรูปแบบการแขงขันที่เปล่ียนแปลงไป ทําใหองคการธุรกิจไมวาขนาดเล็ก

ขนาดกลางหรือขนาดใหญ เพ่ิมความสนใจในการใชเทคโนโลยีและระบบสารสนเทศ เพื่อเปนเครื่องมือในการดําเนินงานของ

องคการ สนับสนุนการทํางานใหเกิดประสิทธิภาพ ทันสมัยและสอดคลองกับสภาพแวดลอมในปจจุบัน โดยคาดหวังวาจะได

สารสนเทศท่ีมีคุณภาพ เปนประโยชน และทันเวลาตอการตัดสินใจ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแขงขันใหสูงขึ้น (Tan and Kim, 

2015)

Gartner บริษัทวิจัยและใหคําปรึกษาทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศช้ันนําของโลก รายงานถึงสัดสวนที่สําคัญของ

การใชจายทางดานเทคโนโลยีและระบบสารสนเทศ ยังคงเปนคาใชจายทางดานซอฟตแวรเพื่อธุรกิจองคการ (Enterprise 

Software) ซึ่งมีการเติบโตสูงสุดอยางตอเนื่อง (Gartner, 2015) และ 1 ใน 10 อันดับแรกของการลงทุนทางดานเทคโนโลยี

เชิงกลยุทธ ที่บริษัท Gartner ระบุวาองคการควรจะตองมีการลงทุน นั่นคือ เทคโนโลยีการทํางานรวมกัน (Collaboration 

Technology) บทบาทของเทคโนโลยีการทํางานรวมกันไดรับการพิสูจนวาเปนเทคโนโลยีที่เหมาะสําหรับการใชประโยชนจาก

ความรูความสามารถที่มีอยูในบุคลากร เนื่องจากเทคโนโลยีนี้ชวยใหผูรวมงานสามารถแบงปนขอมูล รวมกันสรางและแกไข

เอกสาร สามารถมองเห็นภาพและวิเคราะหขอมูลรวมกัน สรางความไดเปรียบและพัฒนาองคการใหกาวสูความเปนผูนํา

ทางธุรกิจ (Maruping and Magni, 2014) การตัดสินใจลงทุนทางดานเทคโนโลยีการทํางานรวมกัน ชวยประหยัดเวลาในการ

ทํางาน ลดตนทุนและทําใหการจัดการในองคการมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น (Deloitte Consulting, 2011) อยางไรก็ตาม

แมวาเทคโนโลยีการทํางานรวมกันจะมีประโยชนมากมาย แตมีปริมาณการใชงานจากผูใชงานไมสูงเทาที่ควร (Jasperson, 

Carter and Zmud, 2005) ผลกระทบท่ีตามมาจากการไมไดรับการยอมรับจากผูใชงานคือ ความลมเหลวในการลงทุน

ขององคการ ที่คาดหวังผลตอบแทนและความสําเร็จจากการใชงานเทคโนโลยีของบุคลากร (Maruping and Magni, 2015)

งานวิจัยที่ผานมาพยายามท่ีจะอธิบายการยอมรับการใชงานเทคโนโลยีการทํางานรวมกันมุงเนนไปท่ีการรับรูเทคโนโลยี

ของผูใช เชน การรับรูประโยชนและการรับรูความงาย (Yen, Wu, Cheng and Huang, 2010; Dishaw, Eierman, Iversen 

and Philip, 2013) ซึ่งไมเพียงพอที่จะอธิบายถึงปจจัยที่ทําใหเกิดการยอมรับการใชงาน จึงนํามาสูการศึกษาเพื่อคนหา

ปจจัยที่เก่ียวของกับสาเหตุที่ทําใหบุคลากรภายในองคการขาดการยอมรับการใชงานเทคโนโลยีการทํางานรวมกัน โดยผูวิจัย

พบวาผลของการยอมรับอาจเกิดจากปจจัยทางดานความคาดหวังในประสิทธิภาพ ความคาดหวังในความพยายาม อิทธิพล

ทางสังคม สภาพสิ่งอํานวยความสะดวกในการใชงาน (Brown, Dennis and Venkatesh, 2010; Zhou, Lu and Wang, 

2010; Chan, Yee-Loong Chong and Zhou, 2012) รวมไปถึงปจจัยที่เก่ียวของกับความเขากันไดระหวางเทคโนโลยี

การทํางานรวมกันกับผูใชงาน ซึ่งเปนไปไดวาแมผูใชสามารถรับรูเทคโนโลยีแตอาจไมไดนําเทคโนโลยีเหลานั้นมาใช เนื่องจาก

รู สึกวาเทคโนโลยีเหลานั้นไมสอดคลองกับงานท่ีทําอยู และไมสามารถปรับปรุงประสิทธิภาพการทํางานได (Karahanna,

Agarwal and Angst, 2006; Ramdani, Kawalek and Lorenzo, 2009) กลาวคือ การยอมรับและใชงานของผูใช

ไมเพียงแตถูกกําหนดเฉพาะการรับรูและทัศนคติที่มีตอเทคโนโลยีเทานั้น แตยังตองมีรูปแบบของรวมไปถึงปจจัยที่เก่ียวของ

กับความเขากันไดระหวางเทคโนโลยีการทํางานรวมกันกับผูใชงาน
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ป�ที่ 39 ฉบับที่ 152 ตุลาคม - ธันวาคม 2559

1.2 วัตถุประสงค�ของการวิจัย

งานวิจัยนี้มีจุดประสงคเพื่อศึกษาปจจัยที่สงผลตอการยอมรับและการใชงานเทคโนโลยีการทํางานรวมกันของบุคลากร

ผูใชงานในองคการ นําผลท่ีไดการศึกษาท่ีไดจากการวิจัยมาเผยแพรใหเปนประโยชนตอผูสนใจ และไปเปนแนวทางในการดําเนิน

งานแกองคการตาง ๆ  ในอนาคต

2. ทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเก่ียวข�อง
งานวิจัยนี้ศึกษาเกี่ยวกับปจจัยที่มีอิทธิพลตอการยอมรับและใชงานเทคโนโลยีการทํางานรวมกันของบุคลากรใน

องคการ โดยผูวิจัยไดนําทฤษฏีรวมของการยอมรับและการใชเทคโนโลยี (Unified Theory of Acceptance and Use of 

Technology หรือ UTAUT) (Venkatesh, Davis and Morris, 2003) ซึ่งสามารถนํามาใชในการอธิบายปจจัยการ

ยอมรับและใชงานเทคโนโลยีในบริบทตาง ๆ  โดยอธิบายถึงปจจัยที่มีอิทธิพลตอการยอมรับและใชงานเทคโนโลยี 4 ปจจัย

คือ ความคาดหวังในประสิทธิภาพ (Performance Expectancy) ความคาดหวังในความพยายาม (Effort Expectancy) 

อิทธิพลทางสังคม (Social Influence) และสภาพส่ิงอํานวยความสะดวกในการใชงาน (Facilitating Conditions)

นอกจากน้ีทฤษฎีการแพรกระจายนวัตกรรม (Diffusion of Innovation Theory หรือ DOI) ของ (Rogers,1995)

ที่ประกอบไปดวยปจจัย 5 ปจจัย ที่มีคุณลักษณะใกลเคียงกับปจจัยการยอมรับของทฤษฎี UTAUT แตในขณะเดียวกันทฤษฎี 

UTAUT ไมไดระบุถึงปจจัยทางดานความเขากันได ดังนั้นงานวิจัยนี้ผูวิจัยจึงไดนําปจจัยทางดานความเขากันได จากทฤษฎีการ

แพรกระจายนวัตกรรม (Diffusion of Innovation Theory หรือ DOI) มาทําการศึกษารวมกับทฤษฎี UTAUT ดังนี้

เทคโนโลยีการทํางานร�วมกัน (Collaboration Technology)

เทคโนโลยีการทํางานรวมกันเปนชุดของเคร่ืองมือทั้งในดานฮารตแวรและซอฟแวร ที่ชวยใหกลุมคนทํางานรวมกัน

เพื่อใหงานบรรลุตามวัตถุประสงคที่ตั้งไว รูปแบบเทคโนโลยีนี้จะใหเกิดความยืดหยุนในการติดส่ือสารระหวางบุคลากรที่ทํางาน

รวมกันท้ังการติดตอแบบประสานเวลา (Synchronous Collaboration) คือ การที่ผู ใชงานจําเปนตองใชงานเทคโนโลยี

การทํางานรวมกันในเวลาเดียวกันเพ่ือทํางานรวมกัน มีลักษณะคลายการสนทนาและการติดตอแบบไมประสานเวลา 

(Asynchronously Collaboration) คือ การที่ผูใชงานใชงานเทคโนโลยีการทํางานรวมกันสามารถทํางานรวมกันได โดย

ไมจําเปนตองใชงานในเวลาเดียวกัน (Maruping and Magni, 2012)

ความคาดหวังในประสิทธิภาพ (Performance Expectancy)

หมายถึง การท่ีผูใชงานรูสึกวาเทคโนโลยีที่ใชนั้นสามารถลดระยะเวลาในการทํางาน และเปนประโยชนตอการทํางาน 

(Viswanath et al., 2003) การศึกษาของ Silic and Back (2013) ชี้ใหเห็นวาการรับรูวาเทคโนโลยีสามารถเพ่ิมประสิทธิผล

และประสิทธิภาพของกระบวนการทํางานได จะทําใหผู ใชงานงานเต็มใจท่ีจะใชงานเทคโนโลยี เชนเดียวกับงานวิจัยของ

Chan, Yee-Loong Chong and Zhou (2012) สามารถอธิบายถึงปจจัยในดานความคาดหวังในประสิทธิภาพ โดยศึกษา

การยอมรับและการแพรกระจายการใชงานเทคโนโลยีการทํางานรวมกันผานส่ืออิเล็กทรอนิกสของธุรกิจขนาดกลางและ

ขนาดยอม โดยแบงการศึกษาออกเปนระดับทั้งหมด 3 ระดับคือ ระดับที่ 1 การประเมินที่จะเร่ิมที่จะใชงาน ระดับท่ี 2

การตัดสินใจใชงานและระดับที่ 3 การแพรกระจายไปสูสมาชิกในกลุมธุรกิจ ผลการวิจัยพบวาปจจัยในดานความคาดหวัง

ในประสิทธิภาพ มีอิทธิพลตอการยอมรับการใชงานเทคโนโลยีการทํางานรวมกันผานสื่ออิเล็กทรอนิกสทั้ง 3 ระดับ Brown, 

Dennis and Venkatesh (2010) ไดอธิบายเพ่ิมเติมถึงอิทธิพลของความคาดหวังในประสิทธิภาพวา เมื่อผูใชงานมีปฏิสัมพันธ
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กับระบบเทคโนโลยีการทํางานรวมกันผานสื่ออิเล็กทรอนิกสแลวพบวาทําใหการทํางานมีประสิทธิภาพจะทําใหผูใชรูสึกอยาก

ใชระบบตอ ซึ่งงานวิจัยนี้ไดพิสูจนใหเห็นวากรอบแนวคิดจากพื้นฐานทฤษฎี UTAUT นั้นสามารถนํามาประยุกตใชไดกับ

การยอมรับเทคโนโลยีในองคการขนาดใหญ และงานวิจัยสามารถเปนแนวทางใหกับองคการที่จะพัฒนาเทคโนโลยีการทํางาน

รวมกันไดอีกดวย

ความคาดหวังในความพยายาม (Effort Expectancy)

หมายถึง ระดับการรับรูในความงายของการใชงานเทคโนโลยีการทํางานรวมกัน หรือสามารถเรียนรูและเขาใจไดงาย 

สะดวกไมซับซอน ไมตองใชความพยายามมากในการใชงาน ซึ่งการรับรูถึงความงายจะทําใหผู ใชคาดหวังในประสิทธิภาพ

ของเทคโนโลยีการทํางานรวมกัน และต้ังใจแสดงพฤติกรรมการใชเทคโนโลยีการทํางานในที่สุด (Venkatesh et al., 2003) 

การขยายกรอบแนวคิดจากทฤษฎี UTAUT เพื่อใชอธิบายเกี่ยวกับพฤติกรรมการยอมรับและใชงานเทคโนโลยีของแตละบุคคล 

พบวาปจจัยทางดานความคาดหวังในความพยายาม สงผลกระทบตอการใชงานอยางมีนัยสําคัญ (Venkatesh, Thong and 

Xu, 2012) การวิจัยเกี่ยวกับการเปรียบเทียบการยอมรับการใชงานเทคโนโลยีในประเทศที่มีวัฒนธรรมที่แตกตางกัน พบวา

ปจจัยทางดานความคาดหวังในความพยายาม สงผลโดยตรงตอพฤติกรรมการยอมรับและใชงานเทคโนโลยีทั้งจากกลุมเปาหมาย

ในประเทศเกาหลีและประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งแสดงใหเห็นวาเมื่อผูใชรูสึกวาเทคโนโลยีใชงานงายและไมตองใชความพยายาม

มาก ผูใชงานจะมีความคาดหวังสูงตอประสิทธิภาพในการทํางาน (Im, Hong and Kang, 2011) ท้ังนี้ Zhou, Lu and 

Wang (2010) ไดเสนอแนวคิดอีกมุมมองหน่ึงของปจจัยทางดานความคาดหวังในความพยายาม โดยพบวาหากเทคโนโลยี

ตองใชความพยายามมากข้ึน สงผลทําใหเกิดความต้ังใจในการใชงานนอยลง รวมไปถึงสงผลใหเกิดการรับรูประโยชนของ

เทคโนโลยีนอยลงตามไปดวย นอกจากนี้ความคาดหวังในความพยายามสามารถสงผลกระทบโดยตรงตอความตั้งใจในการ

ใชเทคโนโลยีและผลกระทบทางออมผานความคาดหวังในประสิทธิภาพ (Performance Expectancy) ดวยเชนกัน

อิทธิพลทางสังคม (Social Influence)

หมายถึง อิทธิพลของบุคคลท่ีมีผลตอการตัดสินใจของผูใช เชน ครอบครัวและเพื่อน ๆ  (Venkatesh et al., 2003) 

นอกจากน้ีอิทธิพลทางสังคมยังหมายถึง อํานาจของเพ่ือนรวมงานหรือหัวหนางาน ที่มีอิทธิพลตอการแสดงออกพฤติกรรมของ

ผูใชงานเทคโนโลยี การขยายขอบเขตทฤษฏี UTAUT เพื่อใชอธิบายถึงปจจัยการใชงานเทคโนโลยีของผูในงานที่เปนผูบริโภค

ในประเทศฮองกง พบวาปจจัยทางดานอิทธิพลทางสังคม (Social Influence) สงผลกระทบตอความรูสึกการใชงาน อิทธิพล

ทางสังคมมีความสําคัญมากสําหรับเทคโนโลยีการทํางานรวมกัน เพราะเปนเทคโนโลยีที่มีความเกี่ยวของกับสังคม (Venkatesh, 

Thong and Xu, 2012) เนื่องจากเทคโนโลยีการทํางานรวมกันเปนรูปแบบทางเทคโนโลยีที่ไมสามารถใชเพียงลําพังคนเดียว 

อิทธิพลของสังคมจะเปนปจจัยหน่ึงสงผลทําใหเกิดความตั้งใจที่จะใชเทคโนโลยี ทําใหเกิดการปรับเปลี่ยนกลยุทธทางดาน

เทคโนโลยีสารสนเทศภายในองคการ (Olschewski, Renken, Bullinger and Moslein, 2013) เชนเดียวกับงานวิจัยของ 

Lee and Song (2013); Ratten ( 2014) ; Williams, Rena and Dwivedi (2015); Zuiderwijk, Janssen and 

Dwivedi (2015) ไดใชหลักการของทฤษฏี UTAUT พิสูจนใหเห็นวาอิทธิพลทางสังคม เปนปจจัยสําคัญที่สงผลตอการยอมรับ 

และความตั้งใจที่จะใชเทคโนโลยีอยางมีนัยสําคัญ สอดคลองกับงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการศึกษาการยอมรับและใชงานเทคโนโลยี

ในบริบทของเทคโนโลยีการทํางานรวมกัน โดยระบุวา ความคิดเห็นของกลุมบุคคลในสังคมหรือบุคคลผูใกลชิดกับผูใชงาน

จะมีอิทธิพลตอพฤติกรรมการยอมรับการใชงานของผูใชเทคโนโลยีการทํางานรวมกัน (Rad, Dahlan, Iahad, Nilashi and 

Zakaria, 2014)
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สภาพสิ่งอํานวยความสะดวกในการใช�งาน (Facilitating Conditions)

หมายถึง ความพรอมขององคการและทรัพยากร ทั้งในดานโครงสรางพ้ืนฐาน ระบบซอฟตแวรตลอดจนผูเชี่ยวชาญ 

ที่องคการไดจัดเตรียมไวเพ่ือสนับสนุนการใชงานของระบบเปาหมาย (Venkatesh et al., 2003) ที่แตละบุคคลเช่ือวาโครงสราง

พื้นฐานขององคการและทางเทคนิคที่มีอยูสามารถรองรับการใชงานระบบได (Venkatesh, Brown, Maruping and Bala, 

2008) ปจจัยทางดานสภาพส่ิงอํานวยความสะดวกในการใชงาน เปนหน่ึงในปจจัยที่สงผลตอความเช่ือของผูใชงานเก่ียวกับ

สิ่งอํานวยความสะดวกที่มีอยูและสงผลกระทบตอความตั้งใจที่จะใชการใชงานเทคโนโลยี ในบริบทของเทคโนโลยีการทํางาน

รวมกัน (Rad, Dahlan, Iahad, Nilashi and Zakaria, 2014) เชนเดียวกับการศึกษาของ Brown, Dennis and Venkatesh, 

(2010); Venkatesh, Thong and Xu (2012); Chan, Yee-Loong Chong and Zhou (2012); Oliveiraa, Fariaa, 

Thomas and Popovic (2014) ที่พิสูจนใหเห็นวาสภาพสิ่งอํานวยความสะดวกในการใชงาน (Facilitating Conditions) 

เปนปจจัยที่ทําใหเกิดการยอมรับและใชงานเทคโนโลยี

ความเข�ากันได� (Compatibility)

หมายถึง ระดับของการรับรู นวัตกรรมของผูใชงานวามีความเขากันไดเหมาะสมกับความตองการ วิถีชีวิตและ

ประสบการณของผูใชงาน (Karahanna, Agarwal and Angst, 2006; Compeau, Meister and Higgins, 2007)

งานวิจัยของ Karahanna, Agarwal and Angst (2006) ไดพัฒนากรอบแนวคิดในงานวิจัยมาจากทฤษฎี TAM ของ (Davis, 

1989) ผสมผสานเขากับจากทฤษฎีการแพรกระจายนวัตกรรม (DOI) ของ (Roger, 1995) มุงเนนไปท่ีการขยายมิติของปจจัย

ทางดานความเขากันได (Compatibility) เพื่อศึกษาการยอมรับการใชงานเทคโนโลยีใหมีความครอบคลุมมากย่ิงขึ้น ผลของ

งานวิจัยพบวาอิทธิพลของความเขากันไดกับประสบการณของผูใชงานสงผลโดยตรงตอการยอมรับและใชงานเทคโนโลยีอยางมี

นัยสําคัญ Ramdani, Kawalek and Lorenzo (2009); Compeau, Meister and Higgins (2007) พบวาความเขากันได

เปนหนึ่งในปจจัยสําคัญที่นําไปสูการยอมรับเทคโนโลยีที่มีอยูในองคการและสามารถนํามาเปลี่ยนแปลงการทํางานของธุรกิจได

3. กรอบแนวคิดในการวิจัยและสมมติฐานการวิจัย
จากการทบทวนศึกษาเอกสารบทความและงานวิจัยที่เก่ียวของ พบวาการแนวคิดจากทฤษฏีรวมของการยอมรับ

และการใชเทคโนโลยี (UTAUT) สามารถนํามาใชในการอธิบายปจจัยการยอมรับและใชงานเทคโนโลยีใหมในบริบทตาง ๆ  

อยางไรก็ตามทฤษฎี UTAUT ยังไมรวมปจจัยทางดานความเขากันได ซึ่งเปนปจจัยสําคัญที่ควรนํามาใชในการหาคําตอบ

เกี่ยวกับการยอมรับเทคโนโลยีที่มีอยูและนําไปใชสําหรับเทคโนโลยีรูปแบบใหมในอนาคต ซึ่งทฤษฎีการแพรกระจายนวัตกรรม 

(DOI) สามารถนํามาใชในการอธิบายไดดีถึงการยอมรับและใชงานเทคโนโลยีใหม ดังนั้นการศึกษาปจจัยที่สงผลตอการยอมรับ

และใชงานเทคโนโลยีการทํางานรวมกันของบุคลากรในองคการ จึงนําแนวคิดจากทฤษฎี UTAUT มาบรูณาการเขากับ ทฤษฎี 

DOI เพื่อสรางกรอบแนวคิดของงานวิจัย ดังนี้
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ภาพที่ 1: กรอบแนวคิดในการศึกษาการยอมรับการใชงานเทคโนโลยีการทํางานรวมกัน

Silic and Back (2013) ชี้ใหเห็นวาการรับรูวาเทคโนโลยีสามารถเพ่ิมประสิทธิผลและประสิทธิภาพของกระบวนการ

ทํางานไดจะทําใหผูใชงานงานเต็มใจท่ีจะใชงานเทคโนโลยี เชนเดียวกับงานวิจัยของ Chan, Yee-Loong Chong and Zhou 

(2012) พบวาเมื่อผูใชงานมีปฏิสัมพันธกับระบบเทคโนโลยีการทํางานรวมกันแลวพบวาทําใหการทํางานมีประสิทธิภาพ จะทําให

ผูใชรูสึกอยากใชระบบตอ จากความสัมพันธดังกลาวสามารถต้ังสมมติฐานได ดังนี้

สมมติฐานที่ 1: ความคาดหวังในประสิทธิภาพ (Performance Expectancy) มีความสัมพันธเชิงบวกกับการยอมรับ

การใชงานเทคโนโลยีการทํางานรวมกันของบุคลากรในองคการ

Venkatesh, Thong and Xu (2012) พบวาเมื่อผูใชงานรูสึกวาเทคโนโลยีที่ใชอยูสามารถใชงานไดสะดวก เขาใจ

ไดงาย ไมซับซอนและไมตองใชความพยายามมากแลว จะสงผลใหทําใหผูใชแสดงพฤติกรรมการใชระบบตอ สอดคลองกับ

ผลงานวิจัยของ Rad, Dahlan, Iahad, Nilashi and Zakaria (2014) พบวาความคาดหวังที่จะใชงานเคร่ืองมือในการทํางาน

รวมกันของกลุมผูใชงานคือ เครื่องมือนั้นสามารถใชทํางานงายและไมตองใชความพยายามมาก ทําใหผูใชงานเต็มใจที่จะใชงาน

เครื่องมือดังกลาว จากความสัมพันธดังกลาวสามารถต้ังสมมติฐานได ดังนี้

สมมติฐานที่ 2: ความคาดหวังในความพยายาม (Effort Expectancy) มีความสัมพันธเชิงบวกกับการยอมรับ

การใชงานเทคโนโลยีการทํางานรวมกันของบุคลากรในองคการ

Olschewski, Renken, Bullinger and Moslein (2013) พบวาอิทธิพลทางสังคมมีความสําคัญมากสําหรับเทคโนโลยี

การทํางานรวมกัน เนื่องจากเปนเทคโนโลยีที่มีความเก่ียวของกับสังคม อิทธิพลของสังคมจึงเปนปจจัยหน่ึงซ่ึงสงผลทําให

เกิดความตั้งใจที่จะใชเทคโนโลยี เชนเดียวกับงานวิจัยของ Chan et al. (2012) พบวาบุคคลผูมีความสําคัญที่ตอผูใชงาน

เทคโนโลยีการทํางานรวมกันภายในองคการ เชน เพื่อนรวมงานและการสนับสนุนจากผูบริหารระดับสูงจะทําใหผู ใชรู สึก

(Performance Expectancy)

(Effort Expectancy)

(Social Influence) (User Adoption
Collaboration Technology)

(Facilitating Conditions)

(Compatibility)

H1 (+)

H2 (+)

H3 (+)

H4 (+)

H5 (+)
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อยากใชระบบตอและสงผลใหเกิดความสัมพันธทางบวกตอความตั้งใจยอมรับและใชงานเทคโนโลยีการทํางานรวมกันของบุคคล

ในองคการ จากความสัมพันธดังกลาวสามารถต้ังสมมติฐานได ดังนี้

สมมติฐานที่ 3: อิทธิพลของสังคม (Social Influence) มีความสัมพันธเชิงบวกกับการยอมรับการใชงานเทคโนโลยี

การทํางานรวมกันของบุคลากรในองคการ

การศึกษาเก่ียวกับการยอมรับการใชงานเทคโนโลยีกับสภาพส่ิงอํานวยความสะดวกในการใชงาน ของ Zhou, Lu 

and Wang (2010) พบวาสิ่งอํานวยความสะดวกทางดานเทคโนโลยีมีอิทธิพลตอการใชงานเทคโนโลยีการทํางานรวมกัน

ในภาคธุรกิจ เชนเดียวกับงานวิจัยของ Brown et al. (2010) ที่ไดรวมกรอบแนวคิดจากทฤษฎีที่พบจากงานวิจัยทางดาน

เทคโนโลยีการทํางานรวมกันเขากับทฤษฎีรวมของการยอมรับและการใชเทคโนโลยี (UTAUT) พบวาสิ่งอํานวยความสะดวก

ทางดานเทคโนโลยีจะสงผลตอการใชงานเทคโนโลยี จากความสัมพันธดังกลาวสามารถต้ังสมมติฐานได ดังนี้

สมมติฐานที่ 4: สภาพส่ิงอํานวยความสะดวกในการใชงาน (Facilitating Conditions) มีความสัมพันธเชิงบวกกับ

การยอมรับการใชงานเทคโนโลยีการทํางานรวมกันของบุคลากรในองคการ

จากการศึกษางานวิจัยในอดีตเก่ียวกับการยอมรับการใชงานเทคโนโลยี ของ Trinh, Pham and Tran (2015)

และ Ramdani, Kawalek and Lorenzo (2009) พบวาความเขากันได มีความสัมพันธกับการยอมรับการใชงานเทคโนโลยี 

ซึ่งความเขากันไดจะตองสอดคลองกับคานิยมและความคาดหวังของผูใช และงานวิจัยของ Karahanna, Agarwal and

Angst (2006) ไดกลาววาความเขากันไดควรรวมถึงความเขากันไดกับลักษณะงานท่ีผูใชหรือประสบการณของผูใชที่มีอยู

จากความสัมพันธดังกลาวสามารถต้ังสมมติฐานได ดังนี้

สมมติฐานท่ี 5: ความเขากันได (Compatibility) มีความสัมพันธเชิงบวกกับการยอมรับการใชงานเทคโนโลยีการ

ทํางานรวมกันของบุคลากรในองคการ

4. วิธีการวิจัย
งานวิจัยนี้เปนงานวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยใชแบบสอบถาม (Questionnaire) เปนเครื่องมือ

ในการเก็บรวบรวมขอมูลจากบุคลากรในองคการท่ีเปนผูที่มีประสบการณในการใชเทคโนโลยีการทํางานรวมกัน กลุมตัวอยาง

กําหนดโดยใชโปรแกรม G * Power (Version 3) (Faul, Erdfelder, Lang and Buchner, 2007) เปนเคร่ืองมือในการ

คํานวณ ดวยระดับความเชื่อมั่นที่ 95% และระดับความคลาดเคลื่อน 5% ผลการคํานวณทําใหไดขนาดของกลุมตัวอยางทั้งหมด 

138 ราย ดําเนินการรวบรวมขอมูลจากแบบสอบถามที่เปนเอกสารและแบบออนไลน จากองคการที่มีการใชงานเทคโนโลยี

การทํางานรวมกัน แบบสอบถามประกอบดวยชุดคําถาม 3 สวน ดังนี้ สวนที่ 1 เปนชุดคําถามเก่ียวกับขอมูลทั่วไปเก่ียวกับ

ผูตอบแบบสอบถาม สวนที่ 2 เปนชุดคําถามเกี่ยวกับปจจัยท่ีสงผลตอการยอมรับการใชงานเทคโนโลยีการทํางานรวมกัน

จํานวน 28 ขอคําถาม โดยมาตรวัดที่ใชเพื่อวิเคราะหขอมูลในสวนนี้คือ มาตรวัด 5 ระดับ และสวนที่ 3 เปนขอเสนอแนะ
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ป�จจัยการยอมรับการใช�งานเทคโนโลยีการทํางานร�วมกัน
ของบุคลากรในองค�การในประเทศไทย

5. ผลการวิจัย

5.1 การทดสอบข�อตกลงเบ้ืองต�นทางสถิติ

ขอมูลจากกลุมตัวอยางถูกนําไปสอบทานความถูกตองของขอมูลเบ้ืองตน (Screen Data) โดยมีการทดสอบท้ัง

ขอมูลขาดหาย (Missing data) และขอมูลสุดโตง (Outliers) สอบทานการกระจายของขอมูลกอนนําไปวิเคราะหคาทางสถิติ 

ผลการทดสอบความถูกตองของขอมูลพบวาคาของผลลัพธมีการกระจายแบบปกติ (Normal)

ทดสอบความเชื่อถือไดของแบบสอบถาม โดยพิจารณาคาสัมประสิทธิ์ครอนบาคแอลฟา (Cronbach’s Alpha)

ตองมีคามากกวา 0.7 ทุกตัวแปร (ศรีเพ็ญ ทรัพยมนชัย, มนวิกา ผดุงสิทธิ์ และนภดล รมโพธิ์, 2555) จากการทดสอบ

พบวาคาสัมประสิทธิ์ครอนบาคแอลฟาของตัวแปรอิสระทั้ง 5 ปจจัยมีคามากกวา 0.7 ทุกตัวแปร และสัมประสิทธิ์ครอนแบค

แอลฟาของทุกตัวแปรมีคา 0.869 ดังแสดงในตารางท่ี 1

ตารางที่ 1: แสดงคาสัมประสิทธิ์ครอนบาคแอลฟา (Cronbach’s Alpha) ของเคร่ืองมือวิจัย

ตัวแปร Cronbach’s Alpha

ความคาดหวังในประสิทธิภาพ (Performance Expectancy) 0.820

ความคาดหวังในความพยายาม (Effort Expectancy) 0.764

อิทธิพลทางสังคม (Social Influence) 0.865

สภาพสิ่งอํานวยความสะดวกในการใชงาน (Facilitating Conditions) 0.812

ความเขากันได (Compatibility) 0.739

ผูใชงานยอมรับการใชงานเทคโนโลยีการทํางานรวมกัน

(User Adoption Collaboration Technology)

0.753

ผลรวมของทุกตัวแปร 0.869

เมื่อวิเคราะหขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับผูตอบแบบสอบถามดวยสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) พบวา

กลุมตัวอยาง มีชวงอายุ 25–30 ป จํานวน 56 คน คิดเปนรอยละ 40.58 รองลงมาคือ ชวงอายุ 31–35 จํานวน 44 คน 

และชวงอายุ 35–40 ป จํานวน 14 คน คิดเปนรอยละ 31.88 และ 10.14 ตามลําดับ ตําแหนงงานปจจุบันสวนใหญ

อยูในระดับเจาหนาที่ จํานวน 55 คน คิดเปนรอยละ 39 รองลงมาคือ ตําแหนงหัวหนาแผนก/หัวหนางาน จํานวน 41 คน 

และตําแหนงผู บริหารระดับกลาง จํานวน 26 คน คิดเปนรอยละ 29.71 และ 18.84 ตามลําดับ โดยสวนใหญสังกัด

อยูในกลุมธุรกิจประเภทเทคโนโลยีมากท่ีสุด จํานวน 44 คน คิดเปนรอยละ 31.88 รองลงมาคือ กลุมธุรกิจการเงิน จํานวน 

23 คน และธุรกิจกลุมสินคาอุปโภคบริโภค จํานวน 15 คน คิดเปนรอยละ 16.67 และ 10.87 ตามลําดับ

เมื่อวิเคราะหถึงการใชงานโปรแกรมในกลุมเทคโนโลยีการทํางานรวมกัน ผูตอบแบบสอบถามจํานวน 98 คน เคยใช

โปรแกรมในกลุมเทคโนโลยีการทํางานรวมกัน ระยะเวลาท่ีเคยใชสวนใหญมากกวา 4 ป คิดเปนรอยละ 71.01 รองลงมาคือ 

3–4 ป จํานวน 30 คน และ 1–2 ป จํานวน 8 คน คิดเปนรอยละ 21.74 และ 5.80 ตามลําดับ
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เมื่อวิเคราะหถึงประสบการณในการใชโปรแกรมในกลุ มเทคโนโลยีการทํางานรวมกันเปนอยางแรก สวนใหญ

มีประสบการณในการใชอีเมล (E–Mail) เปนอยางแรก จํานวน 96คน คิดเปนรอยละ 69.57 รองลงมาคือ ขอความโตตอบ

แบบทันที (Instant Messaging) จํานวน 28 คน และการใชเอกสารรวมกัน (Document Sharing) จํานวน 8 คน คิดเปน

รอยละ 20.29 และ 5.80 ตามลําดับ ทายสุดเมื่อพิจารณาในสวนชนิดของโปรแกรมในกลุมเทคโนโลยีการทํางานรวมกัน

ที่ผูตอบแบบสอบถามมักใชในการทํางานภายในองคการมากท่ีสุด อันดับแรกคือ อีเมล จํานวน 72 คน คิดเปนรอยละ 52.17 

รองลงมาคือ ขอความโตตอบแบบทันที จํานวน 35 คน และการใชเอกสารรวมกัน จํานวน 17 คน คิดเปนรอยละ 25.36 

และ 12.32 ตามลําดับ

5.2 การวิเคราะห�ผลการวิจัย

การทดสอบสมมติฐานการวิจัยในครั้งนี้ ผูวิจัยเลือกใชวิธีการการวิเคราะหความถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression 

Analysis) โดยใชคาคานํ้าหนักองคประกอบ (Factor Loading) ที่ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 95 คา p-value ที่นอยกวา

หรือเทากับ 0.05 เปนเกณฑในการกําหนดนัยสําคัญทางสถิติ (Significant Level)

เมื่อทดสอบสมมติฐานการวิจัยที่ระดับความเช่ือมั่นรอยละ 95 พบวาตัวแปรตามมีความสัมพันธกับตัวแปรอิสระท้ังหมด 

5 ตัวแปร ที่ระดับนัยสําคัญ (Sig.) p = 0.000 (F(5,133) = 14.908) โดยมีคา R = 0.854 และคาสัมประสิทธ์ิของการทํานาย (R2) 

เทากับ 0.359 ผลการวิเคราะหพบวา ตัวแปรความคาดหวังในประสิทธิภาพ อิทธิพลทางสังคม สภาพสิ่งอํานวยความสะดวก

ในการใชงาน และความเขากันได เปนตัวกําหนดการยอมรับการใชงานเทคโนโลยีการทํางานรวมกันของบุคลากรในองคการ

อยางมีนัยสําคัญ ซึ่งมีระดับนัยสําคัญที่ 0.001, 0.018, 0.041 และ 0.003 ตามลําดับ ในขณะที่ตัวแปรความคาดหวังใน

ความพยายาม มีคา p = 0.493 จึงไมมีนัยสําคัญในการเปนตัวกําหนดการยอมรับการใชงานเทคโนโลยีการทํางานรวมกันของ

บุคลากร ผลการทดสอบสมมุติฐานจึงปรากฏไดดังตารางท่ี 2

ตารางที่ 2: ตารางแสดงสรุปภาพรวมของผลการทดสอบสมมติฐาน

สมมติฐานงานวิจัย รายละเอียด ผลการทดสอบ

H1 ความคาดหวังในประสิทธิภาพ (Performance Expectancy)

มีความสัมพันธเชิงบวกกับการยอมรับการใชงานเทคโนโลยีการทํางาน

รวมกันของบุคลากรในองคการ

ยอมรับ

H2 ความคาดหวังในความพยายาม (Effort Expectancy) มีความสัมพันธ

เชิงบวกกับการยอมรับการใชงานเทคโนโลยีการทํางานรวมกันของบุคลากร

ในองคการ

ปฏิเสธ

H3 อิทธิพลของสังคม (Social Influence) มีความสัมพันธเชิงบวกกับการ

ยอมรับการใชงานเทคโนโลยีการทํางานรวมกันของบุคลากรในองคการ

ยอมรับ

H4 สภาพสิ่งอํานวยความสะดวกในการใชงาน (Facilitating Conditions)

มีความสัมพันธเชิงบวกกับการยอมรับการใชงานเทคโนโลยีการทํางาน

รวมกันของบุคลากรในองคการ

ยอมรับ

H5 ความเขากันได (Compatibility) มีความสัมพันธเชิงบวกกับการยอมรับ

การใชงานเทคโนโลยีการทํางานรวมกันของบุคลากรในองคกา

ยอมรับ
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ป�จจัยการยอมรับการใช�งานเทคโนโลยีการทํางานร�วมกัน
ของบุคลากรในองค�การในประเทศไทย

6. สรุปผลการวิจัย

6.1 อภิปรายผลการวิจัย

ผลการวิจัยแสดงใหเห็นวาปจจัยทางดานความคาดหวังในประสิทธิภาพ (Performance Expectancy) อิทธิพล

ทางสังคม (Social Influence) สภาพส่ิงอํานวยความสะดวกในการใชงาน (Facilitating Conditions) และความเขากันได 

(Compatibility) มีความสัมพันธกับการยอมรับการใชงานเทคโนโลยีการทํางานรวมกันของบุคลากรในองคการอยางมีนัยสําคัญ 

โดยปจจัยทางดานความคาดหวังในประสิทธิภาพ เปนปจจัยที่มีความสําคัญมากที่สุด เนื่องจากประสิทธิภาพในการทํางาน

เปนปจจัยพื้นฐานที่บุคลากรในองคการคาดหวังวาเมื่อใชงานเทคโนโลยีการทํางานรวมกันจะชวยสนับสนุนใหการทํางาน

มีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น ปจจัยที่มีความสําคัญรองลงมา ไดแก ความเขากันได อิทธิพลทางสังคม และสภาพส่ิงอํานวย

ความสะดวกในการใชงาน ตามลําดับ สวนปจจัยที่ไมมีความสัมพันธกับการยอมรับการใชงานเทคโนโลยีการทํางานรวมกัน

ของบุคลากรในองคการคือ ปจจัยทางดานความคาดหวังในความพยายาม (Effort Expectancy) โดยอาจมีสาเหตุมาจาก

ผูตอบแบบสอบถามคอนขางมีความรูเกี่ยวกับการใชงานเทคโนโลยีการทํางานรวมกันเปนอยางดีอยูแลว ความแตกตางของ

ผลการวิจัยอาจเกิดจากความตางกันทางดานประชากรศาสตรของกลุมตัวอยางและการทบทวนวรรณกรรมที่เปนงานวิจัย

จากตางประเทศ ซึ่งการสํารวจจากกลุมตัวอยางในแตละประเทศจะมีพื้นฐานทางดานเทคโนโลยีและวัฒนธรรมที่แตกตางกัน 

ยอมสงผลตอผลของความคิดเห็นหรือความคาดหวังจากสิ่งตาง ๆ  แตกตางกันดวย ซึ่งความแตกตางเหลานี้สามารถสงผลตอ

ผลของการวิจัยไดเชนกัน

6.2 ข�อเสนอแนะในเชิงปฏิบัติ

จากผลของการวิจัย สามารถสรางประโยชนสําหรับองคการและผูพัฒนาเคร่ืองมือ สามารถนําผลการวิจัยไปปฏิบัติ

ไดดังนี้

ชวยใหผูบริหารไดทราบถึงและตระหนักถึงปจจัยที่มีความสําคัญตอการยอมรับการใชงานเทคโนโลยีการทํางานรวมกัน

นําไปใชในการกําหนดนโยบายหรือกลยุทธในองคการ ซึ่งผลของการวิจัยทําใหทราบวาปจจัยทางดานความคาดหวังใน

ประสิทธิภาพ เปนปจจัยที่สําคัญที่สุดตอการยอมรับการใชงานเทคโนโลยีการทํางานรวมกัน ดังนั้นผูบริหารควรมีการพิจารณา

และคํานึงถึงความคาดหวังของบุคลากรที่มีตอการใชเทคโนโลยีนี้ โดยการประชาสัมพันธใหบุคลากรที่เกี่ยวของทั้งหมดไดรับรู

ถึงประโยชนของเทคโนโลยีการทํางานรวมกัน เพื่อเพิ่มการรับรูของผูใชที่มีตอเทคโนโลยีนี้ ทั้งในดานการติดตอสื่อสารกัน

ในการทํางาน การแชรขอมูลระหวางกันภายในองคการ การสนับสนุนการระดมความคิดเพื่อชวยในการตัดสินใจหรือแกปญหา

ในการทํางาน ตลอดจนอธิบายใหเห็นถึงภาพรวมการใชเทคโนโลยีการทํางานรวมกันวาชวยเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางาน

ไดอยางไร เพื่อเปนการกระตุนในบุคลากรใชประโยชนจากเทคโนโลยีการทํางานรวมกันกับงานของตน นําไปสูการใชงาน

เทคโนโลยีนี้อยางเต็มประสิทธิภาพและใชงานอยางตอเนื่อง

ปจจัยทางดานความเขากันได ทําใหสวนงานท่ีรับผิดชอบในการออกแบบหรือพัฒนาเทคโนโลยีการทํางานรวมกัน 

ตระหนักถึงการปรับปรุงและพัฒนาความสามารถของเทคโนโลยีการทํางานรวมกันใหสอดคลองกับความตองการของผูใช

มากที่สุด ทั้งในดานความสอดคลองกับลักษณะการทํางานของผูใช สอดคลองกับวิถีการดําเนินชีวิตและประสบการณในการ

ใชเทคโนโลยีในรูปแบบอื่น ๆ  เพื่อใหเทคโนโลยีการทํางานรวมกันมีประสิทธิภาพ ผูใชงานไดรับประโยชนจากการใชงาน

มากที่สุด
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ปจจัยทางดานอิทธิพลทางสังคม เปนประเด็นสําคัญที่ผูบริหารควรใหความสนใจเชนกัน เนื่องจากเทคโนโลยีนี้เปนการ

ใชงานรวมกันกับบุคคลอื่น ดังนั้นการเสริมสรางใหบุคลากรในองคการเกิดการยอมรับการใชงานเทคโนโลยีการทํางานรวมกัน 

ผูบริหารระดับสูงขององคการควรใหการสนับสนุนอยางจริงจังและตอเนื่อง สงเสริมใหหัวหนางานและเพื่อนรวมงานของบุคลากร

ทุกระดับเปนกลไกสําคัญในการกระตุนใหบุคคลากรเกิดการใชงานเทคโนโลยีการทํางานรวมกัน

ปจจัยทางดานสภาพสิ่งอํานวยความสะดวกในการใชงาน ผลของการวิจัยสามารถแสดงใหเห็นวาปจจัยนี้มีความสําคัญ

ในการยอมรับการใชงานเทคโนโลยีการทํางานรวมกัน จึงเปนแนวทางใหองคการควรมีการเตรียมคอมพิวเตอรหรืออุปกรณ

การทํางานพ้ืนฐานท่ีจําเปนเพ่ือรองรับในการใชงานเทคโนโลยีการทํางานรวมกัน วางเครือขายอินเทอรเน็ตที่มีมาตรฐาน

มีการถายทอดความรูที่จําเปนในการใชงานหรือฝกอบรมการใชงานเทคโนโลยีการทํางานรวมกันใหแกบุคคลากร จัดทําเอกสาร

คูมือแนะนําการใชงาน รวมถึงแตงตั้งใหมีผู เชี่ยวชาญหรือเจาหนาที่บริการใหคําแนะนําชวยเหลือแกบุคลากรเมื่อมีปญหา

จากการใชงานเทคโนโลยีการทํางานรวมกัน

6.3 ข�อเสนอแนะสําหรับงานวิจัยต�อเน่ือง

การคนพบจากงานวิจัยนี้เปนพื้นฐานที่มีประโยชนสําหรับการวิจัยในอนาคต ผูวิจัยขอเสนอแนะสําหรับทิศทางของ

งานวิจัยในอนาคต ดังนี้

ผลของการวิจัยทําใหทราบวาปจจัยท่ีไมมีความสัมพันธกับการยอมรับการใชงานเทคโนโลยีการทํางานรวมกัน

ของบุคลากรในองคการคือ ปจจัยทางดานความคาดหวังในความพยายาม โดยอาจมีสาเหตุมาจากความตางกันทางดาน

ประชากรศาสตรของกลุมตัวอยาง จากการวิเคราะหลักษณะของกลุมตัวอยางในงานวิจัยนี้พบวา รอยละ 71.01 มีประสบการณ

ในการใชโปรแกรมในกลุมเทคโนโลยีการทํางานรวมกันเปนระยะเวลามากกวา 4 ป จากแบบสอบถามจะพบวาสัดสวนของ

ชวงระยะเวลาท่ีไดมีการใชงานเทคโนโลยีการทํางานรวมกัน มีเพียง 4 ชวง โดยจะเปดกวางอยูในชวงสุดทายคือ มากกวา

4 ป ผูตอบแบบสอบถามจึงเลือกระยะเวลานี้เปนสวนใหญ และกลุมตัวอยางสังกัดอยูในอยูในกลุมธุรกิจประเภทเทคโนโลยี

เปนสวนใหญเมื่อเทียบกับกลุมตัวอยางประเภทอ่ืน ๆ  ซึ่งสงผลใหผลของงานวิจัยนี้อาจจะไมสะทอนถึงปจจัยการยอมรับ

การใชงานเทคโนโลยีการทํางานรวมกันของบุคลากรในองคการไดอยางที่จริง ดังนั้นงานวิจัยในอนาคตควรมีการปรับปรุง

ของยะเวลาท่ีไดมีการใชงานเทคโนโลยีการทํางานรวมกันใหมีขอบเขตท่ีชวงเวลายาวนานข้ึน เพ่ิมสัดสวนของกลุมธุรกิจประเภท

อื่น ๆ  ในกลุมตัวอยางมากยิ่งขึ้น เพ่ือใหงานวิจัยสามารถอธิบายถึงปจจัยการยอมรับการใชงานเทคโนโลยีการทํางานรวมกัน

ของบุคลากรในองคการไดมากยิ่งขึ้น

ผลของงานวิจัยคร้ังนี้ สามารถเพิ่มความเขาใจเกี่ยวกับปจจัยท่ีสงผลตอการยอมรับการใชงานเทคโนโลยีการทํางาน

รวมกันของบุคลากรในองคการไดดียิ่งขึ้น โดยอาจมีการศึกษาในระดับอายุ เพศ หรือกลุมผูใชงานกลุมใดกลุมหนึ่งโดยเฉพาะ 

เชน กลุมผูบริหาร กลุมบุคลากรท่ัวไป หรือทําการศึกษาเปรียบความแตกตางกันในแตละกลุมธุรกิจ อาจมีการศึกษาตอเน่ือง

ในระยะยาว เชน การมุงเนนไปการศึกษาการยอมรับใชงานเทคโนโลยีการทํางานรวมกันจากปริมาณการใชงานในการ

ปฏิบัติงานประจําวัน หรือผลตอบแทนที่เกิดจากการใชงานเทคโนโลยีการทํางานรวมกัน เพ่ือคนหาความสําเร็จในการใชงาน

เทคโนโลยีการทํางานรวมกันของบุคลากรในองคการ นําไปเปนตัวแบบในการใชเทคโนโลยีการทํางานรวมกันใหประสบ

ความสําเร็จอยางย่ังยืนในองคการตาง ๆ  ทั้งภาครัฐและภาคประชาชนตอไป นอกจากน้ีนักวิจัยทานอ่ืนสามารถผลการวิจัยน้ี

ไปศึกษาตอยอดในประเทศอื่น ๆ  ที่มีความแตกตางกันทางดานวัฒนธรรมและความกาวหนาดานเทคโนโลยีการทํางานรวมกัน 

ผลของงานวิจัยอาจทําใหไดขอมูลเชิงลึกยิ่งขึ้นในการยอมรับการใชงานเทคโนโลยีการทํางานรวมกันของผูใชงานทั่วโลก
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