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บทคดัย่อ — การวิจยัน้ีเป็นงานวิจยัเชิงปริมาณ มวีตัถปุระสงคเ์พือ่

ศึกษาปัจจยัทีม่ีผลต่อพฤติกรรมความตัง้ใจน าหนังสืออิเลก็ทรอนิกสม์าใช้
ของนักเรียนไทย ซึง่ท าการเกบ็ข้อมลูผ่านแบบสอบถามออนไลน์ จากกลุม่
ตวัอยา่งนักเรียนและนกัศึกษาจ านวน 400 คนทัง้ทีเ่คยและไม่เคยใช้งาน
หนังสืออิเลก็ทรอนิกส ์ เมือ่น าขอ้มลูมาวิเคราะห์ด้วยโมเดลสมการ
โครงสร้าง เพือ่ทดสอบสมมติฐาน และหาความสอดคล้องกบัขอ้มูลเชิง
ประจกัษ์ โมเดลแสดงความเหมาะสมของด้วยค่า (goodness-of-fit) คือ P-
Value = 0.000, X²/df = 219.1/120, RMSEA = 0.046, CFI = 0.98 และ TLI = 
0.968 ผลการวิจยัพบว่า ปัจจยัทีม่ผีลทางตรงต่อความตัง้ใจในการใช้งาน
หนังสืออิเลก็ทรอนิกสป์ระกอบด้วย ความคาดหวงัประสิทธิภาพ อิทธิพล
ด้านสงัคม และสภาพแวดลอ้มทีส่นับสนุนให้เกิดการใช้งาน โดยปัจจยั
เหล่าน้ีส่งผลทางอ้อมต่อการยอมรบัการใช้หนงัสืออิเลก็ทรอนิกสผ์่าน
พฤติกรรมความตัง้ใจในการใช้งานด้วย 
 

ค าส าคญั — การศึกษา, หนงัสืออิเลก็ทรอนิกส,์ ความคาดหวงั, ความ
ตัง้ใจในการใช้งาน 
 

ABSTRACT — This quantitative research aimed to study factors 
that affect Thai Students' behavioral intention to adopt electronic 
books. The study has been conducted with 400 questionnaires to high 
school and college students who have not yet used and are currently 
using electronic books. The data were analyzed through Structural 
Equation Model to test the hypotheses and derive model fit. The model 
show a goodness-of-fit with P-Value = 0.000, X²/df = 1.826, RMSEA = 
0.046, CFI = 0.98 and TLI = 0.968. According to analysis results, the 
performance expectancy, social influence, and facilitating conditions 
have a direct effect to the behavioral intention to use electronic books 
and also have an indirect effect to the adoption of electronic books 
through the behavioral intention. 

Keywords — education, electronic book, expectancy, behavioral 
intention 

 
1. บทน า 

เครื่องมอืทางการเรยีนแบบดัง้เดมิที่มมีาตัง้แต่อดตีเท่าทีเ่ราจ าความได้ 
เหน็ได้ชดัว่าคอืหนังสอืที่อยู่ในลกัษณะที่สามารถจบัต้องได้ มพีื้นผวิสมัผสั
ทีส่ามารถใหผู้ใ้ชง้านไดร้บัรูถ้งึสิง่ทีถ่อือยู่ในมอื แต่การเปลีย่นแปลงของยุค
สมยัทีเ่กดิขึน้ท าใหเ้ครื่องมอืต่างๆก็มกีารพฒันาขึน้ใหเ้ขา้กบัยุคดจิทิลัที่เรา
เผชิญหน้าอยู่  จากหนังสือกลายเป็นหนังสือที่ไม่ได้อยู่ในรูปแบบของ
กระดาษอกีต่อไปแต่ปรากฎอยู่บนอุปกรณ์อเิลก็ทรอนิกส์แทน ซึ่งเราเรยีก
กนัว่า หนังสอือเิลก็ทรอนิกส์ หรอื อบีุ๊ค การใช้งานหนังสอือิเล็กทรอนิกส์
ครัง้แรกเกดิขึน้ใน ค.ศ. 1971 ซึง่เป็นเพยีงการส่งอเีมลระหว่างคอมพวิเตอร์
สองเครื่องเท่านัน้ ต่อมาในปี ค.ศ. 1998 สิง่ที่ส าคญัก็เกิดขึ้น การพฒันา
หนังสอือเิลก็ทรอนิกสส์ามารถท าใหผู้ค้นไดอ้่านจากซดีรีอมทีใ่ส่ลงในเครื่อง
คอมพิวเตอร์ก็ส าเร็จ ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน ได้ถูกน ามาใช้งานกันอย่าง
แพร่หลาย โดยใชค้วบคู่กบัเครื่องมอืทีเ่ราคุน้เคยกนัเป็นอย่างดี ยกตวัอย่าง
เช่น ไอแพด แทบ็เลต็ และแลป็ทอ็ป เป็นตน้ ผูส้อนในสถาบนัการศกึษาได้
มกีารใหค้วามส าคญัในดา้นอุปกรณ์ทีน่ ามาใชใ้นการศกึษา โดยสถาบนับาง
แห่งท าการแจกหนังสอือเิลก็ทรอนิกสใ์หผู้เ้รยีน เพื่อใช้ควบคู่ไปกบัหนังสอื
เรยีนแบบปกติที่ผลิตจากกระดาษ โดยสถาบนัการศึกษาที่เริม่ใช้หนังสอื
อิเล็กทรอนิกส์ในการเรยีนการสอนหรอืแม้แต่ปรบัเข้ากบัการท างานของ
บุคลากรในสถาบนั เช่น มหาวทิยาลยัเดนเวอร์ ที่แสดงถงึจ านวนผูใ้ช้งาน
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์เป็นจ านวนครึ่งหนึ่ งจากทัง้หมดของผู้คนใน
มหาวทิยาลยั [1] โดยถงึแมจ้ะมปัีจจยัต่าง ๆ ที่เขา้มาเป็นตวัแปรใหผู้เ้รยีน
เริ่มใช้กันอย่างแพร่หลายแต่ก็ไม่เพียงพอที่จะสามารถท าให้ผู้เรียนใช้
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์พฒันาผลสัมฤทธิท์างการศึกษาได้อย่างแท้จริง 
เพราะภายใต้การปรับปรุงพัฒนาของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ยังมีการ



 

 

ถกเถียงกนัอย่างต่อเนื่อง จากสาเหตุของความไม่ชดัเจนในเรื่องของการ
ออกแบบวธิกีารใช้งานที่ท าใหผู้เ้รยีนได้ประโยชน์อย่างเต็มที่  [2] และยงัมี
ความเห็นจากนักวิชาการที่บ่งชี้ว่า ความยากในการใช้งานของหนังสอื
อิเล็กทรอนิกส์เป็นสิ่งที่ผู้ใช้งานเป็นห่วงมากที่สุด  [3] ผู้วิจัยจึงต้องการ
ศกึษาถงึอทิธพิลของตวัแปรทีเ่กีย่วขอ้ง เป็นผลใหเ้กดิงานวจิยันี้ขึน้มา เพื่อ
คน้หาปัจจยัที่มผีลต่อพฤตกิรรมความตัง้ใจน าหนังสอือเิลก็ทรอนิกส์มาใช้
ของนักเรยีนไทย อย่างไรก็ตาม ผู้วจิยัได้ท าการทบทวนวรรณกรรมและ
สบืคน้ขอ้มูลจากทฤษฎีและงานศกึษาต่าง ๆ เกี่ยวกบัตวัแปรของปัจจยัทีม่ี
ผลต่อพฤตกิรรมความตัง้ใจน าหนังสอือเิลก็ทรอนิกส์มาใชข้องนักเรยีนไทย 
ไดอ้อกมาดงันี้ 

ความตัง้ใจในการใช้งานหนังสอือเิลก็ทรอนิกส์ (Behavioral Intention: 
BI) หมายถงึ ทศันคตขิองบุคคลที่ส่งผลต่อความตัง้ใจใหเ้กดิพฤตกิรรมใน
ตวับุคคลนัน้ๆ [4] ผูว้จิยัพบว่า งานวจิยัของ [5] แสดงใหเ้หน็ถงึความตัง้ใจ
ในการใช้งานที่ส่งผลทางบวกต่อการใช้งานหนังสืออิเล็กทรอนิกส์  
(Adoption of E-book reader: AE) อ ย่ า ง ไ ร ก็ ต าม  ค ว ามคาดห วั ง
ประสิทธิภาพ (Performance Expectancies: PE) หมายถึง การที่แต่ละ
บุคคลมีความเชื่อว่าการใช้งานนั ้นจะสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานให้กับผู้ใช้งานเทคโนโลยี จากโครงการของรัฐตรังกานูใน
ประเทศมาเลเซีย [6] ที่ให้ความสนใจอย่างมากในการให้เด็กประถมใช้
หนังสอือเิลก็ทรอนิกสใ์นหอ้งเรยีนเป็นจ านวนไม่น้อยกว่า 30 โรงเรยีน โดย
จากโครงการนี้  ชี้ให้เห็นว่า มีนักเรียนมากกว่าร้อยละ 55 เลือกที่จะใช้
หนังสอือเิลก็ทรอนิกส์ในการทบทวนบทเรยีนหลงัจากเวลาเรยีนปกติ และ
มากกว่ารอ้ยละ 75 ทีย่อมรบัว่าสามารถท าความเขา้ใจบทเรยีนในหอ้งเรยีน
จากการใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งท าให้ผลสมัฤทธิท์างการเรียนของ
ผู้เรียนย่อมเป็นไปในทิศทางที่ดี ในด้านความคาดหวงัในการพยายาม 
(Effort Expectancies: EE)  หมายถงึ ความง่ายหรอืความสะดวกในการใช้
งาน ไดม้ผีลการทดสอบของการน าหนังสอือเิลก็ทรอนิกส์มาใชแ้ทนหนังสอื
แบบกระดาษ ส่วนมากมกัจะเป็นผลดตี่อการศกึษาของผูเ้รยีน และผลจาก
การทดลองใชห้นังสอือเิลก็ทรอนิกสท์ีส่บืคน้ไดจ้ากงานวจิยั อา้งองิงานวจิยั
ของ [7] ทีแ่สดงใหเ้หน็ถงึประสบการณ์จากการใชง้านหนังสอือเิลก็ทรอนกิส์
ว่าให้ความรูส้กึและสมัผสัต่อการอ่านที่ดีมากขึน้ เพราะสามารถพกพาได้
ง่าย รวมไปถึงการสบืค้นข้อมูลจ านวนมากที่สะดวกกว่าเนื่องจากไม่ต้อง
เขา้ไปรื้อคน้ขอ้มูลจากหลากหลายสถานที่ และอทิธพิลทางสงัคม (Social 
Influence: SI) หมายถงึ ขอบเขตการรบัรูข้องบุคคลจากผูท้ี่มคีวามส าคญั
เชื่อว่าพวกเขาควรจะใช้ระบบ โดยความเชื่อนัน้สามารถเป็นได้ทัง้ในแง่
บวกและแง่ลบ [8] ความต้องการในการใชง้านหนังสอือเิลก็ทรอนิกส์มเีพิม่
มากขึน้ตามกระแสของเทคโนโลยขีองสงัคมในปัจจุบนั ปรมิาณการซื้อของ
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ในปี 2020 เพิ่มสูงขึ้นจากปี 2019 เป็นจ านวน
โดยประมาณถึงร้อยละ 15.2 อ้างอิงจากผลการวิเคราะห์ของสมาคม
ส านักพมิพ์อเมรกินั [9] นอกจากนัน้สภาพแวดล้อมที่สนับสนุนใหเ้กดิการ
ใช้ (Facilitating Conditions: FC) หมายถึง สภาพแวดล้อมที่ท าให้เกิด
ความง่ายในการปฏบิตังิานรวมถงึช่วยสนับสนุนใหก้ารใชง้านง่ายขึน้ โดยมี
การพบว่าความสอดคล้องต่อการใช้งาน เป็นหนึ่งในหา้ลกัษณะส าคญัของ
การปรบัเปลี่ยนมาใช้งานนวตักรรม [10] การพฒันาเครื่องมอืขึน้มาเพื่อให้
สามารถใชง้านไดคู้่กนัอย่างมปีระสทิธภิาพและสอดคลอ้งกนัถอืเป็นปัจจยัที่
ส าคญัอย่างหนึ่ง การจะสามารถเรยีนรู้เทคโนโลยไีด้ดี ต้องมเีครื่องมอืที่
พฒันาได้เพยีงพอต่อการเรยีนรู้เช่นกนั โดยปัจจยัทัง้หมดนี้ เป็นปัจจยัที่

ปรากฏในกรอบแนวคิดของทฤษฎีรวมของการยอมรับและการใช้
เทคโนโลยี ที่สามารถมาน าอธิบายเกี่ยวกับการยอมรับและใช้งาน
เทคโนโลยใีนบรบิทต่าง ๆ ที่ถูกพฒันาขึน้จากทฤษฎดี้านพฤตกิรรมทัง้สิน้ 
8 ทฤษฎี [11] โดยมงีานวจิยัของทีไ่ดศ้กึษาความสมัพนัธ์ระหว่าง 4 ปัจจยั
ที่ส่งผลทางบวกต่อความตัง้ใจในการใช้งาน  (Behavioral Intention: BI) 
[ 1 2]  ผู้ ว ิ จั ย คิ ด ว่ า  ค ว ามค าดห วั ง ป ร ะ สิท ธิ ภ าพ  (Performance 
Expectancies: PE) ส่งผลต่อความตัง้ใจในการใชง้านหนังสอือเิลก็ทรอนกิส ์
(Behavioral Intention: BI) โดยวดัค่าจากความสนใจที่เพิ่มขึ้นและความ
ตัง้ใจใช้งานในทิศทางบวกต่อการศึกษาของผู้ที่ ไม่ เคยใช้หนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์มาก่อน นอกจากนี้การความคาดหวังในการพยายาม 
(Performance Expectancies: PE) ส่งผลต่อความตัง้ใจในการใช้งาน 
(Behavioral Intention: BI) โดยวดัค่าจากระดบัความเชี่ยวชาญในการใช้
งานหนังสอือเิลก็ทรอนิกส์ ในส่วนของอทิธพิลดา้นสงัคม (Social Influence: 
SI) ส่งผลใหเ้กดิความตัง้ใจในการใชง้าน (Behavioral Intention: BI) วดัค่า
ได้จากระดบัความสนใจในการน าหนังสอือิเล็กทรอนิกส์เข้ามาใช้งานใน
ชวีติประจ าวนั และสภาพแวดลอ้มสนับสนุนใหเ้กดิการใชง้าน (Facilitating 
Conditions: FC) วดัค่าได้จาก ความเขา้กนัได้และความพงึพอใจในการใช้
งานของอุปกรณ์ที่มีอยู่กับหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ โดยจากงานวิจัยที่
เกีย่วขอ้ง ผูว้จิยัไดก้ าหนดกรอบแนวคดิ ดงัแสดงในรปูที ่1  

รปูที ่1. กรอบแนวการคดิวจิยั 

 
2. วตัถุประสงคข์องการวจิยั 

งานวจิยัเชงิปรมิาณนี้มวีตัถุประสงค์เพื่อศกึษาความสมัพนัธ์ของปัจจยั
ต่างๆที่มีผลต่อพฤติกรรมความตัง้ใจน าหนังสอือิเล็กทรอนิกส์มาใช้ของ
นักเรยีนไทย โดยความหมายของหนังสอือเิลก็ทรอนิกสท์ี่ผูว้จิยัมุ่งเน้นและ
ต้องการวจิัย คือ หนังสือหรอืข้อมูลวชิาการต่างๆที่มคีวามเกี่ยวข้องกบั
การศกึษา ปรากฏอยู่ในรปูแบบออนไลน์บนอุปกรณ์อเิลก็ทรอนิกส์ทีร่องรบั
และผูใ้ช้สามารถอ่านเนื้อหาได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ อย่างไรก็ตามผูว้จิยั
มุ่ งหวังที่จะศึกษาและน าผลการวิจัยนี้ ไปสู่การปรับใช้งานหนังสือ
อเิลก็ทรอนิกสต์่อผูเ้รยีนและการศกึษาใหไ้ดป้ระโยชน์สงูสุดต่อไป 

 
3. วธิกีารด าเนินการวจิยั 

การศึกษา ปัจจัยที่ มีผ ลต่ อพฤติกร รมความตั ้ง ใ จน าหนั งสือ
อิ เล็กทรอนิกส์มาใช้ของนัก เรียนไทย เ ป็นการวิจัย เชิงปริมาณ 
(Quantitative Research) โดยก าหนดกลุ่มตวัอย่าง คอื นักเรยีนในระดบั
มัธยมศึกษาตอนปลาย นักศึกษาปริญญาตรีและนักศึกษาปริญญาโท 
(ส าหรบัผู้ที่เคยและไม่เคยใช้หนังสอือิเล็กทรอนิกส์) ผู้วจิยัก าหนดขนาด

 
 



 

 

ของกลุ่มตวัอย่างโดยใชโ้ปรแกรมส าเรจ็รปู G*Power เป็นเครื่องมอืในการ
ค านวณ โดยก าหนดพารามเิตอร์ดังนี้ ค่าของขนาดอทิธพิล (Effect Size) 
เท่ากบั 0.03 ค่าอลัฟา (α) เท่ากบั 0.05 ค่าพาวเวอร์ (1-β) เท่ากบั 0.95 
และจ านวนตวัแปรเท่ากบั 5 ซึ่งผลลพัธ์จากการค านวณขนาดกลุ่มตวัอย่าง
เท่ากบั 388 ตวัอย่าง จงึท าการปรบัขนาดเพื่อใหเ้หมาะสมเป็นจ านวน 400 
ตวัอย่าง ซึ่งผูว้จิยัได้วดัความน่าเชื่อของแบบสอบถามจากการหาค่าดชันี
ความสอดคลอ้งระหว่างเนื้อหาของค าถามในแบบสอบถามกบัวตัถุประสงค์ 
(Item Objective Congruence Index: IOC) จ า ก ก า ร ป ร ะ เ มิ น ข อ ง
ผู้ทรงคุณวุฒิ 3 ท่าน และผู้วิจัยได้ท าการเก็บข้อมูลเพื่อใช้ส าหรับวัด
คุณภาพของแบบสอบถามที่ท าขึ้นเบื้องต้นเป็นจ านวน 40 ชุด (Pilot 
Study)  

 
4. ผลการวจิยั 

การศึกษา ปัจจัยที่ มีผลต่ อพฤติกร รมความตั ้ง ใจน าหนั งสือ
อิเล็กทรอนิกส์มาใช้ของนักเรียนไทยนี้ได้การตอบรบัจากแบบสอบถาม
ออนไลน์เป็นจ านวนทัง้สิ้น 400 คน มีจ านวนผู้ตอบแบบสอบที่เคยใช้
หนังสอือเิลก็ทรอนิกส์เป็นจ านวน 217 คน และ 183 คนที่ไม่เคยใชห้นังสอื
อิเล็กทรอนิกส์ จากผลส ารวจนี้ผู้วจิยัได้น าไปท าการวเิคราะห์ข้อมูลของ
เสน้ทาง (Path Analysis) ระหว่างตวัแปรต่างๆเพื่อทดสอบความสอดคลอ้ง
ของขอ้มลูในกรอบแนวคดิการวจิยั แสดงในรปูที ่2 

รปูที ่2. รปูแสดงค่าสมัประสทิธิเ์สน้ทางของโมเดล 
 

จากนัน้ได้ท าการปรบัโมเดลเพื่อใหม้คีวามสอดคล้องของขอ้มูลกบัตวัแปร
ในกรอบแนวคิดของการวิจัยเพิ่มขึ้น โดยใช้โปรแกรม AMOS ดังค่าใน
ตารางที ่1 และไดผ้ลการวเิคราะหค์่าอทิธพิลเชงิสาเหตุภายในโมเดล ดงัค่า
ในตารางที ่2 
 

ตารางที ่1. ตารางแสดงผลการปรบัโมเดล 
ค่าทางสถิติ เกณฑม์าตรฐาน กรอบงานวิจยั 

P-Value >0.05 ไม่ผ่านเกณฑ ์(P-value=0.000) 
GFI ≥0.95 ผ่านเกณฑ ์(GFI = 0.951) 
AGFI ≥0.90 ผ่านเกณฑ ์(AGFI = 0.915) 
CFI ≥0.90 ผ่านเกณฑ ์(CFI = 0.980) 
NFI ≥0.95 ผ่านเกณฑ ์(NFI = 0.958) 
NNFI ≥0.95 ผ่านเกณฑ ์(NNFI = 0.968) 
RMSEA ≤0.08 ผ่านเกณฑ ์(RMSEA = 0.046) 

ตารางที ่2. ผลการวเิคราะหอ์ทิธพิลเชงิสาเหตุภายในโมเดล 
ตวัแปร
ผล 

อิทธิพล ตวัแปรเหตุ 
FC SI EE PE BI 

BI ทางตรง 0.007** 0.012* 0.823 0.003** - 
 ทางออ้ม - - - - - 

AE ทางตรง - - - - 0.014* 
 ทางออ้ม 0.007** 0.005** 0.823 0.003** - 

หมายเหตุ *p <= 0.05, ** p < 0.01, *** p-value < 0.001 
 
จากผลการวเิคราะหอ์ทิธพิลเชงิสาเหตุภายในโมเดลในตารางที ่2 ผูว้จิยัได้
ท าการสรุปผลการวจิยัตามสมมตฐิานทีไ่ดต้ัง้ไว ้ดงัตารางที ่3 
 

ตารางที ่3. สรุปผลการวจิยัตามสมมตฐิาน 
สมมติฐาน ค่าอิทธิพล ค่า P ผลการ

ทดสอบ 
H1: ความคาดหวงัประสทิธภิาพ 
(PE) มผีลทางบวกต่อความตัง้ใจใน
การใชง้าน (BI) 

0.003** 0.01 ยอมรบั 

H2: ความคาดหวงัในการพยายาม 
(EE) มผีลทางบวกต่อความตัง้ใจใน
การใชง้าน (BI) 

0.823 >0.05 ปฏเิสธ 

H3: อทิธพิลดา้นสงัคม (SI) มผีล
ทางบวกต่อความตัง้ใจในการใชง้าน 
(BI) 

0.012* 0.05 ยอมรบั 

H4: สภาพแวดลอ้มทีส่นบัสนุน (FC) 
ใหเ้กดิการใชง้านมผีลทางบวกต่อ
ความตัง้ใจในการใชง้าน (BI) 

0.007** 0.01 ยอมรบั 

H5: ความคาดหวงัประสทิธภิาพ 
(PE) มผีลทางบวกต่อการยอมรบั
การใชห้นังสอือเิลก็ทรอนิกส ์(AE) 
ผ่านความตัง้ใจในการใชง้าน (BI) 

0.003** 0.01 ยอมรบั 

H6: ความคาดหวงัในการพยายาม 
(EE) มผีลทางบวกต่อการยอมรบั
การใชห้นังสอือเิลก็ทรอนิกส ์(AE) 
ผ่านความตัง้ใจในการใชง้าน (BI) 

0.823 >0.05 ปฏเิสธ 

H7: อทิธพิลดา้นสงัคม (SI) มผีล
ทางบวกต่อการยอมรบัการใช้
หนังสอือเิลก็ทรอนิกส ์(AE) ผ่าน
ความตัง้ใจในการใชง้าน (BI) 

0.005** 0.01 ยอมรบั 

H8: สภาพแวดลอ้มทีส่นบัสนุนให้
เกดิการใชง้าน (FC) มผีลทางบวก
ต่อการยอมรบัการใชห้นงัสอื
อเิลก็ทรอนิกส ์(AE) ผ่านความตัง้ใจ
ในการใชง้าน (BI) 

0.007** 0.01 ยอมรบั 

H9: ความตัง้ใจในการใชง้าน (BI) มี
ผลทางบวกต่อการยอมรบัการใช้
หนังสอือเิลก็ทรอนิกส ์(AE) 

0.014* 0.05 ยอมรบั 

 
5. สรุปและอภปิรายผล 

จากการวิเคราะห์และสรุปผลที่ได้จากการศึกษาสามารถตอบ

 
 



 

 

วตัถุประสงคข์องงานวจิยัไดด้งันี้ ปัจจยัทีม่อีทิธพิลต่อพฤตกิรรมความตัง้ใจ
น าหนังสืออิเล็กทรอนิกส์มาใช้ของนักเรียนไทย ได้แก่ ปัจจัยด้านความ
คาดหวงัประสทิธภิาพ สภาพแวดลอ้มทีส่นับสนุนใหเ้กดิการใชง้าน อทิธพิล
ด้านสงัคม และความตัง้ใจในการใช้งาน เรยีงตามล าดบั โดยจากผลการ
วเิคราะห์ ปัจจยัที่มอีทิธพิลมากทีสุ่ดคอื ความคาดหวงัประสทิธภิาพ โดยมี
อิทธิพลทางตรงไปในทิศทางเดียวกนัต่อความตัง้ใจในการใช้งาน และมี
อทิธพิลทางออ้มต่อการยอมรบัการใชห้นังสอือเิลก็ทรอนิกส์ ซึ่งทัง้ทางตรง
และอ้อม มนีัยส าคญัทางสถิติที่ค่า P น้อยกว่า 0.01 ซึ่งอาจเป็นไปได้ว่า 
การตดัสนิใจน าหนังสอือเิลก็ทรอนิกส์มาใช้งานในการศกึษานัน้ ผูใ้ช้มุ่งให้
ความส าคญัไปที่การได้ประโยชน์ในด้านประสทิธิภาพของอุปกรณ์ อาทิ 
การช่วยพฒันาผลการศึกษา การอ่านที่พฒันาและมปีระสทิธิภาพขึน้จาก
เดิม  โดยสอดคล้องกับงานวิจัยของ  [12]  ในด้านของปัจจัยด้าน
สภาพแวดลอ้มทีส่นับสนุนใหเ้กดิการใชง้าน มอีทิธพิลทางตรงไปในทศิทาง
เดยีวกนัต่อความตัง้ใจในการใช้งาน และมอีทิธพิลทางอ้อมต่อการยอมรบั
การใช้หนังสอือเิลก็ทรอนิกส์ ซึ่งทัง้ทางตรงและออ้ม มนีัยส าคญัทางสถติทิี่
ค่า P น้อยกว่า 0.01 เป็นไปได้ว่าการท าให้ผู้ใช้รู้สกึว่าสามารถใช้งานได้
จรงิและไดร้บัการสนับสนุนจากสภาพแวดลอ้มเดมิทีร่อบลอ้มอยู่ เช่น การที่
ผูป้กครองซื้ออุปกรณ์อเิลก็ทรอนิกสใ์หน้ักเรยีน นักศกึษาเพื่ออ านวยความ
สะดวกในการเรยีน การเพิม่ขึน้ของเครอืข่ายอนิเทอร์เน็ตแบบไรส้าย การ
เพิม่จุดชาร์จอุปกรณ์อเิล็กทรอนิกส์ในหา้งสรรพสนิค้าหรอืพื้นที่ที่ผูค้นไป
เป็นประจ า จะท าให้ความตัง้ใจในการใช้งานเพิ่มมากขึ้น สอดคล้องกบั
งานวจิยัของ [13] ทีแ่สดงใหเ้หน็ว่า ผูใ้ชส้ามารถแกปั้ญหาในหอ้งเรยีนได้ดี
ขึน้จากการท าโจทยใ์นผ่านอุปกรณ์อเิลก็ทรอนิกสแ์บบไอแพด หรอืงานวจิยั
ของ [14] ที่ค้นพบว่า เด็กที่คุ ้นเคยกบัการอ่านแบบออนไลน์บนอุปกรณ์
อเิลก็ทรอนิกส์ เป็นไปได้สูงว่ามคีวามเชี่ยวชาญในการอ่านมากกว่าเด็กที่
ไม่เคยทดลองอ่านหนังสอืแบบออนไลน์เลย ส่วนดา้นปัจจยัของอทิธพิลทาง
สงัคม มอีทิธพิลทางตรงไปในทศิทางเดยีวกนัต่อความตัง้ใจในการใชง้าน ที่
ค่า P น้อยกว่า 0.05 และมอีิทธิพลทางอ้อมต่อการยอมรบัการใช้หนังสอื
อเิลก็ทรอนิกส์ ที่ค่า P น้อยกว่า 0.01 เป็นไปได้ว่าผูใ้ช้เลอืกใชง้านหนังสอื
อเิลก็ทรอนิกสม์ากขึน้ อาจไดร้บัผลมาจากคนรอบขา้งทีม่สี่วนส าคญัในการ
โน้มน้าวใหเ้กดิความรูส้กึอยากใช้เพิม่มากขึน้ รวมไปถงึการไดร้บัแรงจูงใจ
จากบุคคลส าคัญผ่านช่องทางที่ผู้คนเข้าถึงได้ง่าย  เช่น โทรทัศน์หรือ 
อนิเทอรเ์น็ต สงัเกตจากการใชง้านอุปกรณ์อเิลก็ทรอนิกสท์ี่เพิม่มากขึน้จาก
นักเรยีน นักศกึษาในสถาบนัการศกึษาในยุคปัจจุบนั และปัจจยัด้านความ
ตัง้ใจในการใช้งานมอีิทธิพลทางตรงไปในทศิทางเดียวกนักบัการยอมรบั
การใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ค่า  P น้อยกว่า 
0.05 ซึ่งมผีลสอดคล้องกบังานวจิยัของ [15] ในการเพิม่ขึน้ของการใช้งาน
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์  อาจเนื่องมาจากหลายประเทศมีการยอมรับ
เทคโนโลยแีละเปิดกวา้งในการใช้งานอุปกรณ์อเิลก็ทรอนิกส์กบัการศกึษา
มากขึ้น เช่น ประเทศเกาหลีใต้ที่เป็นหนึ่งในผูน้ ากระแสในการน าหนังสอื
อิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในการศกึษาและยงัคงปฏบิตัจินถึงปัจจุบนั อย่างไรก็
ตาม ปัจจยัดา้นความคาดหวงัในการพยายามเป็นขอ้สมมตฐิานทีถู่กปฏเิสธ 
ซึ่งไม่มนีัยส าคญัทางสถติติ่อการยอมรบัการใช้หนังสอือเิลก็ทรอนิกส์ โดย
ค่า P มากกว่าระดับนัยส าคญั 0.05 ทัง้ทางตรงและทางอ้อม รวมถึงไม่
สอดคล้องกบังานวจิยัของ [16] ซึ่งอาจเป็นไปได้ว่า ผูใ้ช้มคีวามคุน้เคยกบั
อุปกรณ์อยู่แล้วมาแต่เดิม เนื่องด้วยการใช้งานหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่
สามารถเขา้ถงึและท าความเขา้ใจไดง้่ายตามหลากหลายช่องทาง รวมไปถงึ

อุปกรณ์ใหม่ๆไม่มคีวามซบัซ้อนที่มากนัก ผลติออกมาเพื่อใหผู้ใ้ชง้านรูส้กึ
ว่าไม่เป็นการยากในการเรยีนรูท้ีจ่ะใชง้านจนเกนิไป 

 
6. ขอ้เสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะงานวิจัยครัง้ต่อไป การศึกษาควรเพิ่มตัวแปรในด้าน
สิ่งแวดล้อม เนื่องด้วยเทคโนโลยีที่จะเข้ามามบีทบาทมากขึ้นในอนาคต 
อุตสาหกรรมสื่อสิง่พมิพก์ าลงัลดจ านวนลงตามกระแสสิง่แวดลอ้มที่เตบิโต
มากขึ้น และควรเพิ่มประเด็นของลักษณะเฉพาะที่อาจพบได้ระหว่าง
หนังสอือเิลก็ทรอนิกสแ์ละหนังสอืทีท่ าจากกระดาษเพื่อเพิม่ขอ้เปรยีบเทยีบ
ใหช้ดัเจนและน่าสนใจมากยิง่ขึน้ รวมถงึขยายกลุ่มตวัอย่างที่อยู่ในช่วงวยั
อื่นๆ เพื่อใหค้รอบคลุมผูใ้ชง้าน  
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