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บทคดัย่อ 

  งานวจิยัน้ี มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อการยอมรับการใชง้านเคร่ือง
อ่านอิเลก็ทรอนิกส์ในประเทศไทย จากกลุ่มตวัอยา่งจ านวน 225 คน โดย น าทฤษฏีการ
ยอมรับการใชง้านเทคโนโลย ี(Unified Theory of Acceptance and 

Use of Technology (UTAUT)) มาสร้างเป็นสมมุติฐาน และท าการวเิคราะห์
ดว้ยโปรแกรมลิสเรล (Lisrel) พบวา่ ปัจจยัท่ีมีผลบ่งช้ีอยา่งมีนยัส าคญั คือ ปัจจยัในเร่ือง
ของความคาดหวงัในประสิทธิภาพการใชง้าน ความคาดหวงัเร่ืองความง่ายในการใชง้าน 
อิทธิพลจากบุคคลรอบขา้ง การสนบัสนุนจากโครงสร้างพื้นฐาน ปัจจยัในเร่ืองความเพลิดเพลิน 
และราคา มีอิทธิพลผลต่อพฤติกรรมการใชง้านเคร่ืองอ่านอิเลก็ทรอนิกส์  

 



 ปัจจุบนัเทคโนโลยเีขา้มามีบทบาทส าคญัต่อชีวติประจ าวนัมากข้ึน เช่น การเรียน 
การศึกษา เป็นตน้ ท าใหเ้กิดการพฒันาน าส่ือการเรียนรู้ในรูปของหนงัสือเล่มจึงถูกน ามาพฒันาและ
กลายเป็นส่ือในรูปแบบอิเลก็ทรอนิกส์ และถูกบรรจุลงในเคร่ืองอ่านอิเลก็ทรอนิกส์(e-reader)  เพื่อให้
หนงัสือเล่มนั้นในรูปแบบอิเลก็ทรอนิกส์ มีความน่าสนใจ สามารถพกพาไปไดทุ้กท่ี และผูอ่้านเกิด
ความเพลิดเพลินท่ีไดจ้ากส่ือ ผา่นทางเคร่ืองอ่านอิเลก็ทรอนิกส์ ดงันั้นการศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อการ
ใชง้านเคร่ืองอ่านอิเลก็ทรอนิกส์ จะท าใหท้ราบถึงส่ิงท่ีควรส่งเสริมเพื่อใหมี้การน าเคร่ืองอ่าน
อิเลก็ทรอนิกส์มาใชใ้นการศึกษาใหม้ากข้ึน 

 
บทน า 

 



 ทบทวนวรรณกรรม 
 เคร่ืองอ่านอเิลก็ทรอนิกส์ 

 เคร่ืองอ่านอิเลก็ทรอนิกส์ คือ อุปกรณ์อิเลก็ทรอนิกส์แบบพกพา ท่ีมีโปรแกรมรองรับ
หนงัสืออิเลก็ทรอนิกส์ (e-book) หรือสามารถดาวน์โหลดโปรแกรมส าหรับอ่านหนงัสือ
อิเลก็ทรอนิกส์  เพื่อรองรับการอ่านหนงัสือประเภทต่างๆ ผา่นอุปกรณ์น้ี นอกจากน้ี เคร่ืองอ่าน
อิเลก็ทรอนิกส์บางรุ่น ยงัสามารถรองรับการใชง้านท่ีหลากหลายได ้เช่น เช่ือมต่ออินเตอร์เน็ต, ดูหนงั
, ฟังเพลง เป็นตน้ โดยแบ่งเคร่ืองอ่านอิเลก็ทรอนิกส์ได ้เป็น 3 ประเภท คือ  
 1) E-reader เช่น Amazon Kindle, Barnes & Noble Nook, Sony Reader, iReed เป็นตน้   
 2) Tablet Computer หรือ Tablet (แทบ็เลต็) เช่น iPad, Samsung Galaxy Tab เป็นตน้  
 3) Smartphone เช่น iPhone, Samsung Galaxy S, BlackBerry, Sony Xperia เป็นตน้ 
 1 2 3 



ทฤษฏีการยอมรับและใช้เทคโนโลยี  
 ทฤษฏีการยอมรับและใชเ้ทคโนโลย ี(Unified Theory of Acceptance and Use of 
Technology) เรียกยอ่ๆวา่ “UTAUT” (Venkatesh et al.,2003) 

 

 

 
 ทบทวนวรรณกรรม 

 



Performance Expectancy 



Effort Expectancy 



Social Influence 



Facilitating Conditions 



Behavior Intention 



Use Behavior 



 
ทบทวนวรรณกรรม(ต่อ) 

 
 UTAUT เป็นทฤษฏีท่ีเหมาะจะน ามาใชใ้นการวิเคราะห์เพื่อหาปัจจยัใน
การยอมรับการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศไดดี้ เพราะมีปัจจยัท่ีครอบคลุมรอบดา้น อีก
ทั้งงานวจิยัน้ี ยงัคน้พบและเพ่ิมเติมปัจจยัอ่ืนท่ีมีผลต่อการยอมรับการใชเ้คร่ืองอ่าน
อิเลก็ทรอนิกส์ คือ ความสนุกสนานเพลดิเพลนิ (Enjoyment) เป็นการรับรู้ความ
สนุกโดยธรรมชาติในการใชเ้ทคโนโลย ี(Davis F.D et al., 1992) และ 
ราคา (Price) ราคาจดัอนัดบัเป็นความส าคญัของการรับรู้ประโยชน์และความ
สะดวกในการยอมรับการใชง้านเทคโนโลย ี(Pagani, 2004)   

 



Perceived Enjoyment 



Price 



กรอบแนวคดิการวจิัย 
  

Research Model 



 
วธีิด าเนินการวจิัย 

 ผูว้จิยัท าการเกบ็แบบสอบถาม จากกลุ่มผูใ้ชท่ี้ใชเ้คร่ืองอ่านอิเลก็ทรอนิกส์ 
โดยใชว้ธีิสุ่มตวัอยา่งแบบไม่ทราบจ านวนประชากร (Silpjaru, 2009) โดยท าการเกบ็
ขอ้มูลดว้ยวธีิส่งแบบสอบถามออนไลน์ (ผา่นเวบ็บอร์ด และอีเมล)์ และ แจก
แบบสอบถามดว้ยตนเอง  
 ทั้งน้ี งานวจิยัน้ีไดน้ าเสนอการทดสอบปัจจยัโดยใชจ้ านวนกลุ่มตวัอยา่ง 225 
คน ท่ีมีการใชเ้คร่ืองอ่านอิเลก็ทรอนิกส์ และวเิคราะห์ขอ้มูลโดยใชเ้ทคนิคการวเิคราะห์
เส้นทางอิทธิพล (Path Analysis) ดว้ยโปรแกรม LISREL เพื่อหาเส้นทางความสัมพนัธ์
ของตวัแปรตามโมเดล 



ผลการวจิัยและวจิารณ์ผลการทดลอง 
ตารางข้อมูลของผู้ตอบแบบสอบถาม 

   Measure Categories จ านวนผู้ตอบ
แบบสอบถาม 

เปอร์เซ็นต์(%) 

รวม   225 100 
เพศ 
  

ชาย 84 37.33 
หญิง 141 62.67 

อายุ 
  
  
  

ต ่ากวา่หรือเท่ากบั 20 ปี 8 3.56 
21-30  ปี 137 60.89 
31-40 ปี 66 29.33 
41-50 ปี 14 6.22 

ระดับการศึกษา 
  
  

ต ่ากวา่ปริญญาตรี 35 15.56 
ปริญญาตรี 108 48.00 
สูงกวา่ปริญญาตรี 82 36.44 

ความถี่ในการใช้เคร่ืองอ่าน
อเิลก็ทรอนิกส์ต่อสัปดาห์ (ชม.) 

นอ้ยกวา่ 1 ชัว่โมง 31 13.80 

1-3 ชัว่โมง 64 28.40 
3-5 ชัว่โมง 29 12.90 
5-7 ชัว่โมง 38 16.90 
มากกวา่ 7 ชัว่โมง 63 28.00 

* จ านวนกลุ่มผู้ตอบแบบสอบถาม (N=225) 



 
 

วเิคราะห์ค่าสัมประสิทธ์ิความเที่ยง 
  ก่อนท าการวเิคราะห์ขอ้มูลดว้ยโปรแกรม Lisrel ไดท้  าการทดสอบผลค่า

ความเท่ียงและค่าเมตริกสหสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปร โดยวเิคราะห์ค่าสัมประสิทธ์ิความ
เท่ียง (Cronbach Alpha Coefficient) ดว้ยโปรแกรม SPSS เพื่อตรวจสอบความ
น่าเช่ือถือของผลท่ีได ้(Silpjaru, 2009) 



วเิคราะห์ค่าสัมประสิทธ์ิความเที่ยง 
 ตาราง ค่าสัมประสิทธ์ิความเท่ียง (Cronbach Alpha Coefficient) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 พบวา่ ผลการวดัจากแบบสอบถามมีค่าความเท่ียงอยูใ่นเกณฑท่ี์ยอมรับ
ได ้คือ มีค่ามากกวา่ 0.7 

 

ตัวแปร ค่าสัมประสิทธ์ิความเทีย่ง 

PE 0.701 

EE 0.711 

SI 0.792 

FC 0.739 

EN 0.846 

Price 0.780 

BI 0.742 

USE  0.757 



 

โมเดลแสดงเส้นทางความสัมพนัธ์ระหว่างตัวแปร 
 

หมายเหตุ *  ≥ 1.96 มีความสมัพนัธ์กนัท่ีระดบันยัส าคญั 0.05   
** ≥ 2.58 มีความสมัพนัธ์กนัท่ีระดบันยัส าคญั 0.01 
แสดงใหเ้ห็นวา่ ทุกปัจจยัท่ีน ามาทดสอบส่งผลต่อการใชง้านเคร่ืองอ่าน
อิเลก็ทรอนิกส์  
 
 



ตารางผลวเิคราะห์ข้อมูลตรวจสอบตามเกณฑ์ 

ตามเกณฑ์ผลการวเิคราะห์ 

ฉบับเตม็ (Hair et al., 1998) ผลจากการวจิยั 

Indices type Recommend Value 

2 N/A 
7.44 

d.f.(Degree of freedom) N/A 
3 

2/df ≤ 3.00 2.48 

Goodness-of-fit (GFI) ≥ 0.90 0.99 

Adjusted goodness-of-fit (AGFI) ≥ 0.80 0.90 

Normalized fit index (NFI) ≥ 0.90 1.00 

Non-normalized fit index (NNFI) ≥ 0.90 0.97 

Comparative fit index (CFI) ≥ 0.90 1.00 

Root mean square residual (RMR) ≤ 0.05 0.016 

Standardized RMR ≤ 0.05 0.016 

Root mean square error of approximation (RMSEA) ≤ 0.05 0.082 

Goodness of Fit Statistics ผลการวเิคราะห์พิจารณาโมเดลสอดคลอ้ง (fit) กบัขอ้มูลเชิงประจกัษ ์



สรุป 
 จากการวจิยั  แสดงใหเ้ห็นวา่ ปัจจยัทั้งหมดท่ีท าการทดสอบ มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการ
ใชง้าน (Use behavior) ของผูใ้ช ้ 
 แสดงใหเ้ห็นวา่ ผูใ้ชเ้คร่ืองอ่านอิเลก็ทรอนิกส์ใหค้วามส าคญักบัเร่ืองการใหค้วาม
เพลิดเพลินในการใชง้านต่อพฤติกรรมการตั้งใจใชเ้คร่ืองอ่านน้ี ซ่ึงเกิดจากการท่ีเคร่ืองอ่าน
อิเลก็ทรอนิกส์มีฟังกช์นัท่ีหลากหลาย เช่น คน้หาขอ้มูล การเช่ือมต่ออินเตอร์เน็ต ถ่ายรูป ฟังเพลง 
เป็นตน้ ท าใหเ้กิดความเพลิดเพลินและสามารถคน้หาขอ้มูลเพิ่มเติมไดต้ามตอ้งการ  
 รวมถึงในเร่ืองประสิทธิภาพการใชง้าน และความง่ายต่อการใชง้านท่ีส่วนส าคญัท่ีท าให้
คนท่ีใชง้านตอ้งการใชเ้ร่ือยๆ และคนรอบขา้งกใ็หส้ าคญัในการส่งเสริมส่วนน้ีอยูบ่า้ง ในขณะท่ีการ
สนบัสนุนจากโครงสร้างพื้นฐาน เช่น หน่วยงานภาครัฐ หรือบริษทัท่ีน าเขา้หรือจดัจ าหน่ายเคร่ือง
อ่านอิเลก็ทรอนิกส์มีความส าคญัต่อการส่งเสริมใหมี้การใช ้ท่ีจะส่งเสริมใหร้าคาท่ีตั้งควรมีความ
เหมาะสมต่อผูท่ี้ตอ้งการจะซ้ือมาใชง้านดว้ยตนเองหรือกบัสถานศึกษาต่างๆ ซ่ึงปัจจยัทั้งหมดน้ีจะมี
บทบาทส าคญัท่ีท าใหเ้กิดการใชง้านเคร่ืองอ่านอิเลก็ทรอนิกส์มากข้ึนอยา่งแพร่หลาย 
  



สรุป 

 ดงันั้น ภาครัฐควรสนบัสนุนและส่งเสริมใหเ้ห็นถึงความส าคญัท่ีจะน ามา
พฒันาในการศึกษาของเดก็ไทย จดัใหมี้การขายเคร่ืองอ่านอิเลก็ทรอนิกส์ท่ีมีราคา
ยอ่มเยา  และบริษทัท่ีน าเขา้ ผลิต หรือจดัจ าหน่ายเคร่ืองอ่านอิเลก็ทรอนิกส์ ควรจดั
โปรโมชัน่ และเนน้ย  ้าใหเ้ห็นถึงประโยชน์ท่ีจะไดรั้บจากเคร่ืองอ่านอิเลก็ทรอนิกส์ กบั
ครูอาจารย ์สถานศึกษา หรือ ผูป้กครอง จะช่วยใหเ้กิดการใชเ้คร่ืองอ่านอิเลก็ทรอนิกส์
ในกลุ่มนกัเรียน นกัศึกษา เพ่ิมมากข้ึน 

 



 

 

Thank you 



ค่าที่ใช้ประมวลใน lisrel 

1.ค่า KM หรือ ค่าเมตริกซ์ความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปร (Correlation Matrix) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ ** มีความสัมพนัธ์กนัท่ีระดบันยัส าคญั 0.01 

2. ค่า SD 

0.687619542  0.750978198  0.618443787  0.660499751 
 0.981163112  0.645971567  0.821095324  0.573999398 
 
 

 

 

Variable 1 2 3 4 5 6 7 8 

BI 1               

USE 0.706** 1             

PE 0.533** 0.680** 1           

EE 0.509** 0.699** 0.553** 1         

SI 0.352** 0.309** 0.231** 0.173** 1       

FC 0.588** 0.771** 0.677** 0.636** 0.262** 1     

EN 0.653** 0.772** 0.529** 0.672** 0.287** 0.630** 1   

Price 0.468** 0.440** 0.361** 0.256** 0.272** 0.374** 0.386** 1 



*  ≥ 1.96 มีความสัมพนัธ์กนัท่ีระดบันยัส าคญั 0.05   
** ≥ 2.58 มีความสัมพนัธ์กนัท่ีระดบันยัส าคญั 0.01 
 

Estimates T-values 
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