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บทคัดย่อ 

               การคน้ควา้อิสระศึกษาเรืองอิทธิพลดา้นการยอมรับตราสินคา้ต่อความตงัใจทีจะใชเ้ทคโนโลยรีะบุขอ้มูลดว้ย

คลืนวิทยุ (RFID) ของพนกังานในนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร  มีวตัถุประสงคเ์พอื .เพือศึกษาอิทธิพลดา้นความ

จงรักภกัดีต่อเทคโนโลยเีดิมทีส่งผลต่อความตงัใจทีจะใชเ้ทคโนโลยีระบุขอ้มูลดว้ยคลืนวิทยุ (RFID)  .เพือศึกษา

อิทธิพลดา้นผูท้ีมีการใชเ้ทคโนโลยีเดิมๆทีส่งผลต่อความตงัใจทีจะใชเ้ทคโนโลยรีะบุขอ้มูลดว้ยคลืนวิทยุ (RFID)   

.เพือศึกษาอิทธิพลดา้นการทดลองใชง้านส่งผลต่อความตงัใจทีจะใชเ้ทคโนโลยรีะบุขอ้มูลดว้ยคลืนวิทยุ (RFID)   

.เพือศึกษาอิทธิพลดา้นการรับรู้ถึงเทคโนโลยใีหม่ๆส่งผลต่อความตงัใจทีจะใชเ้ทคโนโลยรีะบุขอ้มูลดว้ยคลืนวิทยุ 

(RFID)  .เพือศึกษาอิทธิพลดา้นวฒันธรรมการใชง้านเทคโนโลยีทีส่งผลต่อความตงัใจทีจะใชเ้ทคโนโลยีระบุขอ้มูล

ดว้ยคลืนวิทยุ (RFID)  .เพือศึกษาอิทธิพลดา้นความเขา้ใจในการใชง้านเทคโนโลยีทีส่งผลต่อความตงัใจทีจะใช้

เทคโนโลยรีะบุขอ้มูลดว้ยคลืนวิทยุ (RFID)  .เพือศึกษาอิทธิพลดา้นประสิทธิภาพของการใชง้านเทคโนโลยีทีส่งผลต่อ

ความตงัใจทีจะใชเ้ทคโนโลยรีะบุขอ้มูลดว้ยคลืนวิทยุ (RFID)  . เพือศึกษาอิทธิพลดา้นประสบการณ์ในการใชง้าน

เทคโนโลยทีีส่งผลต่อความตงัใจทีจะใชเ้ทคโนโลยรีะบุขอ้มูลดว้ยคลืนวิทยุ (RFID) กลุ่มตวัอยา่งทีใชใ้นการวิจยัครังนีคื

พนกังานในนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร จาํนวน 400 คน โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเครืองมือทีใชใ้นการเก็บรวบรวม

ขอ้มูล สถิติทีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มลไดแ้ก่ ความถี ค่าร้อยละ ค่าเฉลีย  ส่วนเบียงเบียนมาตรฐาน การวิเคราะห์

สัมประสิทธิสหสัมพนัธ์ และการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ  
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               ผลการศึกษาพบวา่อิทธิพลดา้นการยอมรับตราสินคา้ต่อความตงัใจทีจะใชเ้ทคโนโลยรีะบุขอ้มูลดว้ยคลืนวิทย ุ

(RFID) ของพนกังานในนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร  โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก ซึงตวัแปรทีมีผลต่อความตงัใจทีจะใช้

เทคโนโลยรีะบุขอ้มูลดว้ยคลืนวิทยุ (RFID)ของพนกังานในนิคมอุตสาหกรรมอมตะนครไดดี้ทีสุดคือ ดา้นความ

จงรักภกัดีต่อเทคโนโลยเีดิม  ดา้นผูท้ีมีการใชเ้ทคโนโลยเีดิมๆ  ดา้นการทดลองใชง้าน   ดา้นการรับรู้ถึงเทคโนโลยี

ใหม่ๆ ตามลาํดบั และผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ พบวา่ อิทธิพลดา้นการยอมรับตราสินคา้ดา้นต่างๆ ไดแ้ก่  

ดา้นวฒันธรรมการใชง้านเทคโนโลย ี ดา้นความเขา้ใจในการใชง้านเทคโนโลยี  ดา้นประสิทธิภาพของการใชง้าน

เทคโนโลย ี ดา้นประสบการณ์ในการใชง้านเทคโนโลยี มีความสัมพนัธ์กบัอิทธิพลดา้นการยอมรับตราสินคา้อิทธิพล

ดา้นการยอมรับตราสินคา้ ตรงตามสมมติฐานทุกประการและสามารถอธิบายความผนัแปรของอิทธิพลดา้นการยอมรับ

ตราสินคา้ตอ่ความตงัใจทีจะใชเ้ทคโนโลยรีะบุขอ้มูลดว้ยคลืนวิทยุ (RFID) ของพนกังานในนิคมอุตสาหกรรมอมตะ

นคร ไดป้ระมาณร้อยละ 50 

ABSTRACT 

         Independent study studies the influence of brand acceptance on the intention to use radio frequency 

identification technology (RFID) of employees in Amata Nakorn Industrial Estate. Aims to 1. Study the influence of 

loyalty to previous technology that affects the intention to use radio frequency identification technology (RFID). 2. 

Study the influence of those who use the same technology that affects the intention to use radio frequency 

identification technology (RFID) 3. Study the influence of trial and affect the intention to use radio frequency 

identification technology (RFID) 4. Study the influence of awareness on new technology, resulting in the intention to 

use radio frequency identification technology (RFID) 5. Study the influence of technology usage culture that affects 

the intention to use radio frequency identification technology (RFID) 6. Study the influence of understanding of the 

use of technology that affects the intention to use radio frequency identification technology (RFID) 7. Study the 

influence of the efficiency of the use of technology that affects the intention to use radio frequency identification 

technology (RFID). 8. Study the influence of experience in the use of technology that affects the intention to use 

radio frequency identification technology (RFID). The sample group used in this research is 400 employees in Amata 

Nakorn Industrial Estate by using questionnaires as a tool for data collection. The statistics used for data analysis are 

frequency, percentage, mean, standard deviation. Correlation coefficient analysis And multiple regression analysis. 

         The results showed that the influence of brand acceptance on the intention to use radio frequency identification 

technology (RFID) of employees in Amata Nakorn Industrial Estate. Overall is at a high level. Which variables 
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affect the intention to use radio frequency identification technology (RFID) of employees in Amata Nakorn 

Industrial Estate is the best. Loyalty   User.  Trial   Aware  respectively. And the multiple regression analysis found 

that the influence of brand acceptance in various aspects include Culture   Perceive  Performance  Experience  There 

is a correlation between brand acceptance influence and brand acceptance influence. It meets all the assumptions and 

can explain the variations in brand acceptance influence on the intention to use radio frequency identification 

technology (RFID) of employees in Amata Nakorn Industrial Estate. Get about 50 percent. 

บทนํา 

      เทคโนโลยรีะบุขอ้มูลดว้ยคลืนวิทยุ ทีเขา้มามีบทบาทต่อการบริหารจดัการธุรกิจรูปแบบใหม่ คงทาํใหห้ลาย ๆท่าน

นึกถึง เทคโนโลยรีะบุขอ้มูลดว้ยคลืนวิทย(ุRFID)ซึงเป็นทีน่าจบัตามองอย่างมาก เพราะประโยชน์เทคโนโลยีนี จะทาํ

ใหก้ารดาํเนินธุรกิจมีประสิทธิภาพมากยิงขึน หลายองคก์รไดน้าํเอาเทคโนโลยนีีมาพฒันาร่วมกบัการใชง้านภายใน

องคก์รในรูปแบบต่างๆแลว้ เทคโนโลย ี(RFID)ใชป้ระโยชน์จากสัญญาณความถีวิทยุโดยใชเ้สาอากาศขนาดเลก็ เป็น

ตวัเชือมสัญญาณ ระหว่างตวัส่งและตวัรับ เนืองจากความกา้วลาํทางการผลิต เราสามารถทีจะสร้างเสาอากาศ ใหม้ี

ขนาดเลก็มาก เทียบเท่าหัวไมข้ีดไฟ ซึงโดยปรกติเสาอากาศทีวา่นีจะถูกฝังลงไปเป็นส่วนหนึงของเนือพลาสติกของ

บตัร ซึงยงัมีตวัส่งกาํลงัเพือใหท้าํงานไดด้ว้ย  ปัจจุบนัมีการนาํเทคโนโลย(ีRFID)มาใชใ้นบตัรตา่ง ๆ เช่น บตัรประจาํตวั

ประชาชน, บตัรเอทีเอม็, บตัรสาํหรับผา่นเขา้ออกห้องพกั, บตัรโดยสารของสายการบิน, บตัรจอดรถ หรือแมแ้ตใ่น

ฉลากสินคา้(RFID)ก็ถูกนาํมาใหใ้นการเก็บบนัทึกขอ้มูลเกียวกบัสินคา้(RFID)ทีรู้จกักนัทวัไปวา่เป็น "แทก็

อิเลก็ทรอนิกส์" เป็นเทคโนโลยกีารระบุตวัตนแบบไม่สัมผสั โดยอตัโนมติัจะจดจาํวตัถุเป้าหมายและไดรั้บขอ้มูลที

เกียวขอ้งผา่นทางสัญญาณความถีวิทยุงานระบุตอ้งไม่มีการแทรกแซงดว้ยตนเองและเป็นรหัสบาร์โคด้แบบไร้สาย

,เทคโนโลย(ีRFID)มีขอ้ดีของการกนันาํป้องกนัแม่เหลก็อุณหภูมิสูงทน  

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

          1.เพือศึกษาอิทธิพลของความจงรักภกัดีของตราสินคา้และแบรนดท์ีส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกใชเ้ทคโนโลยี

ระบุขอ้มูลดว้ยคลืนวิทยุ (RFID) ของพนกังานในนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร   

          2.เพือศึกษาอิทธิพลผูที้มีการใชง้านเดิมทีส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกใชเ้ทคโนโลยรีะบุขอ้มูลดว้ยคลืนวิทยุ 

(RFID) ของพนกังานในนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร   

          3.เพือศึกษาอิทธิพลของการการทดลองใชง้านเทคโนโลยรีะบุขอ้มูลดว้ยคลืนวิทย ุ(RFID) ของพนกังานในนิคม

อุตสาหกรรมอมตะนคร   

          4.เพือศึกษาอิทธิพลของการรับรู้ข่าวสารในเรืองเทคโนโลยรีะบุขอ้มูลดว้ยคลืนวิทย ุ(RFID) ของพนกังานใน

นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร   

สมมติฐานของการวิจัย 

          1.ความจงรักภกัดีของตราสินคา้และแบรนด์ส่งผลเชิงบวกต่อการตดัสินใจเลือกใชเ้ทคโนโลยรีะบุขอ้มูลดว้ย

คลืนวิทยุ (RFID) ของพนกังานในนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร   
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          2.การใชง้านเดิมและราคาของสินคา้ส่งผลเชิงบวกต่อการตดัสินใจเลือกใช้เทคโนโลยรีะบุขอ้มูลดว้ยคลืนวิทย ุ

(RFID) ของพนกังานในนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร   

           3.การทดลองใชเ้ทคโนโลยใีหม่ๆส่งผลเชิงบวกต่อการตดัสินใจเลือกใช้เทคโนโลยรีะบุขอ้มูลดว้ยคลืนวิทยุ 

(RFID) ของพนกังานในนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร   

           4.การรับรู้ข่าวสารในเรืองเทคโนโลยีใหม่ๆส่งผลเชิงบวกต่อการตดัสินใจเลือกใชเ้ทคโนโลยรีะบุขอ้มูลดว้ย

คลืนวิทยุ (RFID) ของพนกังานในนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร   

          ขอบเขตด้านเนือหา  มุ่งศึกษาปัจจยัทีมีผลต่อกระบวนการตดัสินใจใชเ้ทคโนโลยรีะบุขอ้มูลดว้ย

คลืนวิทย(ุRFID)ของพนกังานในนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร  โดยมีตวัแปรในการศึกษาขอ้มูลดงันี 

           1.  ตวัแปรตน้ คือ อิทธิพลดา้นการยอมรับตราสินคา้ต่อความตงัใจทีจะใชเ้ทคโนโลยรีะบุขอ้มูลดว้ยคลืนวิทย ุ

RFIDของพนกังานในนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร ซึงประกอบดว้ย  ความจงรักภกัดีต่อเทคโนโลยเีดิม  ผูท้ีมีการใช้

เทคโนโลยเีดิมๆ การทดลองใชง้าน การรับรู้ถึงเทคโนโลยใีหม่ๆ 

          2.   ตวัแปรตาม คือ อิทธิพลดา้นการยอมรับตราสินคา้ต่อความตงัใจทีจะใชเ้ทคโนโลยรีะบุขอ้มูลดว้ย

คลืนวิทย(ุRFID) ของพนกังานในนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร วฒันธรรมการใชง้านเทคโนโลยี  ความเขา้ใจการใช้

งานเทคโนโลยปีระสิทธิภาพของการใชง้านเทคโนโลยี ประสบการณ์ในการใชง้านเทคโนโลยี 

         ขอบเขตด้านประชากร ประชาชนทีใชใ้นการวิจยั คือ กลุ่มคนวยัทาํงานทีมีความรู้ความสามารถ มีการศึกษาระดบั 

ปริญญาตรีปริญญาโท ปริญญาเอก และทีมีความรู้ในเรืองเทคโนโลยทีีทาํงานในนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร ทีสนใจ

หรือเลือกใชเ้ทคโนโลยรีะบุขอ้มูลดว้ยคลืนวิทย(ุRFID)ทงันีเนืองจากผูวิ้จยัไดท้ราบจาํนวนประชากรทีแน่นอน ผูวิ้จยัจึง

ใชสู้ตรการคาํนวณแบบไม่ทราบจาํนวนประชากรทีแน่นอน โดยคาํนวณทีระดบัความเชือมนัร้อยละ 95 สัดส่วนของ

ประชากรทีตอ้งการสุ่ม เท่ากบั 0.05 ไดข้นาดตวัอย่างอย่างนอ้ย 384 คน  ซึงผูว้ิจยัขอกาํหนดใชก้ลุ่มตวัอย่างทงัหมด 

400 คน เพือให้ไดข้อ้มูลมากขึนสะดวกในการประมวลผล 

         ขอบเขตด้านระยะเวลา  การวิจยัครังนีจะทาํการวิจยั ตงัแต่เดือน  กนัยายน – ตุลาคม 62 

ประโยชน์ทีได้รับจากการวิจัย                                                                                                                              .       

        1.ผูป้ระกอบธุรกิจเทคโนโลยรีะบุขอ้มูลดว้ยคลืนวิทยมุาใชแ้นวทางในการส่งเสริมความจงรักภกัดีต่อเทคโนโลยี

เดิมและผูท้ีมีการใชเ้ทคโนโลยเีดิมๆและการทดลองใชง้านละการรับรู้ถึงเทคโนโลยใีหม่ๆใหเ้ป็นทีรู้จกัใหลู้กคา้มีความ

ภกัดีต่อตราสินคา้และแบรนดก์ารสร้างภาพลกัษณ์สร้างชือให้กบัตราสินคา้เพือสร้างชือเสียงใหก้บัตราสินคา้เพือใหม้ี

ความน่าไวใ้จวางใจในผลิตภณัฑ ์

        2. ผูป้ระกอบธุรกิจเทคโนโลยรีะบุขอ้มูลดว้ยคลืนวิทย ุใชเ้ป็นแนวทางในการรับรู้ถึงเทคโนโลยใีหม่ๆการใชง้าน

ใหมี้ประสิทธิภาพและรวดเร็วสามารถตอบสนองความตอ้งการของกลุ่มเป้าหมายไดเ้ป็นอยา่งดีและนาํความรู้จากผล

การศึกษาในเรืองวฒันธรรมการและความเขา้ใจการใชง้านและประสิทธิภาพและประสบการณ์ในการใชง้าน 
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กรอบแนวคิดในการวิจัย                                                                                                                                                                                                 

……จากการทบทวนวรรณกรรมและศึกษาแนวคิด ทฤษฎีทีเกียวขอ้งกบัการทาํวจิยัเรืองอิทธิพลดา้นการยอมรับตรา

สินคา้ต่อความตงัใจทีจะใชเ้ทคโนโลยีระบุขอ้มูลดว้ยคลืนวิทยุ RFID ของพนกังานในนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร    

ตัวแปรอิสระ   (Independent Variables) X                                             ตัวแปรตาม  (Dependent Variales) Y                                                              

 

                                                                                                H1 

 

 

                                                                                       

                                                                                         H2 

 

                                                                                  H3 

                                                                                    

 

                                                                                        H4 

  

 

 แนวคิด  ทฤษฎี  และงานวิจัยทีเกียวข้อง  ความหมายของเทคโนโลยีทีระบุข้อมูลต่างๆด้วยคลืนวิทยุ  (RFID)                                                                                   

……   Super (2015) ไดก้ล่าวคืออะไร RFID อ่านว่า อาร์เอฟไอดี ย่อมาจาก Radio-frequency identification เป็น

เทคโนโลยทีีไม่ใช่ของใหม่ แต่คนส่วนใหญ่อาจไม่ทราบว่า มีการใชเ้ทคโนโลยนีีกนัมาตงันานแลว้ตวั(RFID) 

ประกอบดว้ยเสาอากาศและตวัส่งสัญญาณ และใชค้ลืนวิทยใุนการรับส่งสัญญาณ ใชส้ําหรับเก็บขอ้มูลหรือการระบุ

ตวัตนแบบอตัโนมติํ   เราสามารถติดตงั RFID ไดก้บัสินคา้ตา่งๆ สัตว ์หรือแมก้ระทงัมนุษยก์็ได ้                                                         

…       กิตติ สิริพลัลภ (2556) ไดก้ล่าววา่ ความจงรักภกัดีในตราสินคา้ คือ การทีผูบ้ริโภคมีทศันคติที ดีตอ่ตราสินคา้

หนึงไม่วา่จะเกิดจากความเชือมนั การนึกถึง และหรือตรงใจผูบ้ริโภคและเกิดการซือซาํต่อเนือง                              …… 

……    เรวตั  ตนัตยานนท ์ (2562)  ไดก้ล่าววา่ผูท้ีมีการใชเ้ทคโนโลยเีดิมๆ (User)ในต่างประเทศทีพยามศึกษาเกียวกบั

พฤติกรรมการยอมรับเทคโนโลยหีรือนวตักรรมของบุคคลทวัไป และคน้พบวา่ เราสามารถแบ่งกลุ่มคนทวัไปกบั

ทศันคติและพฤติกรรมในการยอมรับสิงใหม่ๆออกไดเ้ป็น 5 กลุ่ม ลาํสมยั นาํสมยั ทนัสมยั ตามสมยั ลา้สมยั                                                                                                               

…       ผศ.ดารา ทีปะปาล  (2555)  ได ้กล่าววา่ การทดลองใชง้าน (Trial) การแจกของตวัอยา่ง (sampling) เป็นการแจก

สินคา้ทีผูผ้ลิตจดัทาํขึนเป็นพิเศษ เพือแจกฟรี เพือให้ลูกคา้ไดท้ดลองใชก่้อน เพือลูกคา้เกิดความพอใจหลงัจากการได้

ทดลองใชก้็จะกลบัมาซืออีกในภายหลงั                                                  ……. 

.ความจงรักภกัดีต่อ

เทคโนโลยเีดิม(Loyalty)(X1) 

2.ผูท้ีมีการใชเ้ทคโนโลยี

เดิมๆ(User)(X2) 

ความตงัใจทีจะใชเ้ทคโนโลยรีะบุขอ้มูลดว้ย

คลืนวิทยุ(RFID)ของพนกังานในนิคม

อุตสาหกรรมอมตะนคร 

.วฒันธรรมการใชง้านเทคโนโลย(ีY1) 

.ความเขา้ใจการใชง้านเทคโนโลย(ีY2) 

.ประสิทธิภาพของการใชง้าน 

เทคโนโลย(Y3) 

.ประสบการณ์ในการใชง้าน 

เทคโนโลย(ีY4) 

3.การทดลองใชง้าน 

(Trial)(X3) 

4.การรับรู้ถึงเทคโนโลยี

ใหม่ๆ(Aware)(X4) 
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……    ชุมแพร บุญยนื  (2561) ไดก้ล่าววา่การรับรู้ถึงเทคโนโลยใีหม่ๆ (Aware)มาใชจ้าํเป็นอยา่งยงิทีจะตอ้งมี

การศึกษาทฤษฎีและหลกัการในยอมรับการใชเ้ทคโนโลย ีเพราะเป็นสิงทีจะทาํใหผู้พ้ฒันาเทคโนโลยสีามารถเขา้ใจ

หรือสามารถอธิบายรวมถึงพยากรณ์พฤติกรรมของผูใ้ชใ้นการยอมรับ                                     …… 

……      ผศ.ดร.ลิขิต ธีรเวคิน ( ) ไดก้ล่าววา่วฒันธรรมการใชง้านเทคโนโลยี (Culture)สังคมทุกสังคมจะตอ้งมี

วิธีการดาํรงชีวิตในหลายมิติ และในมิติต่างๆ ส่วนใหญ่อยู่ภายใตก้ารกาํกบัของวฒันธรรม ซึงเป็นค่านิยม ความเชือ 

……      Eye_ChilL (2013) ไดก้ล่าววา่ ความเขา้ใจในการใชง้านเทคโนโลยี (Perceive)การดาํเนินชีวิตใน

สังคมสารสนเทศจะมีการพฒันา และนาํเทคโนโลยรีะดบัสูงมาสนบัสนุนการทาํงานและการดาํรงชีวิตของมนุษย ์โดย

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสมยันีจะพฒันารวดเร็วกวา่สมยัอุตสาหกรรมและเกษตรกรรมมาก....... 

……     Webmaster (2018) ไดก้ล่าววา่ ประสิทธิภาพของการใชง้านเทคโนโลยี (Performance)ปฏิเสธไม่ไดว้า่

เทคโนโลยไีดเ้ขา้มามีบทบาทสาํคญัของมนุษยเ์ป็นอยา่งมาก โดยเฉพาะอยา่งยิงในปัจจุบนัทีเทคโนโลยไีดม้ีการพฒันา

ต่อยอดเพือสร้างความสะดวกสบาย และตอบโจทยค์นยุคใหม่ใหดี้มากทีสุด                                      ….. 

……     สันติพจน์  กลบัดี(2558)ไดก้ล่าววา่ประสบการณ์ในการใชง้านเทคโนโลยี (Experience)จากประสบการณ์ใน

บรรดาเทคโนโลยกีารสือสารต่าง ๆ เช่น วิทยุ โทรศพัท ์โทรทศัน์ และอืน ๆ                                                        

งานวิจัยทีเกียวข้อง         

          Anisara  Kongsri (2555 )ไดศึ้กษาเรือง ประสิทธิภาพของการใชง้านเทคโนโลยีของปัจจุบนัพฒันาการและการ

นาํเทคโนโลยมีาประยกุตใ์ชใ้นองคก์าร ส่งผลใหเ้กิดการเปลียนแปลงทงัโดยทางตรงและทางออ้ม ซึงก่อให้เกิดความทา้

ทายแก่ผูบ้ริหารในอนาคตให้นาํเทคโนโลยมีาใชใ้ห้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ธุรกิจ        

            เตม็ศิริ เหล่าบุญเรือง (2555)  ไดศึ้กษาเรือง วฒันธรรมการใชง้านเทคโนโลยีของจะเห็นไดว้า่วฒันธรรมเป็น

เรืองชีวิต เราเติบดตมาในวฒันธรรม และเช่นเดียวกนั กบัเทคโนโลยี เราไม่อาจปฏิเสธไดว้า่ มนัไม่เกียวขอ้งกบั

วฒันธรรม เพราะเราจะเห็นไดว้า่ ชีวิตเราก็มีความเกียวขอ้ง                                                                                                                                                                                                        

……    Culture (2556)ไดศึ้กษาเรือง ผูที้มีการใชเ้ทคโนโลยเีดิมๆไดเ้ขา้มาเป็นส่วนหนึงในชีวิตประจาํวนัของคนใน

เมืองอย่างแพร่หลาย หลายคนอาจเคยยมืหนงัสือจากห้องสมุด เคยใชบ้ตัรผา่นประตูเขา้หอพกัอาคารสาํนกังานต่างๆ

พบวา่มีการตรวจสอบขอ้มูลเพียงแค่นาํอปุกรณ์ชินเลก็ๆ         

……    Logistics Clinic (2557)ไดศึ้กษาเรืองผูที้มีการทดลองใชง้านผูท้ีเคยทดลองใชบ้อกว่าเทคโนโลย(ีRFID)ช่วยลด

ตน้ทุนแรงงานไดถึ้ง 15% ช่วยลดโอกาสการฉ้อโกงจากผูข้าย ลดการขโมยสินคา้ และยงัเก็บขอ้มูลพฤติกรรมการซือ

ของลูกคา้ การทีห้าง Walmart เป็นผูริ้เริมและผูน้าํในการใชเ้ทคโนโลยี(RFID)มาบริหารจดัการกระบวนการทางธุรกิจ

ภายในและภายนอกองคก์ร                                                                                                                                                  

……    Mr. Privage (2558)ไดศ้ึกษาเรือง ความจงรักภกัดีต่อเทคโนโลยเีดิมจะเริมจากการวิเคราะห์กลุ่มลูกคา้จากระบบ

ฐานขอ้มูลลูกคา้ทีไดบ้นัทึกไว ้วา่พฤติกรรมของลูกคา้เป็นแบบไหน อะไรทีชอบหรือไม่ชอบ ……… 
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……    Tososay (2558)ไดศึ้กษาเรืองทีมีการรับรู้ถึงเทคโนโลยีใหม่ๆการยอมรับและเรียนรู้สิงใหม่ๆเพิมขอ้ดีหลาย

อยา่งเช่นทาํใหคุ้ณมีการเรียนรู้เพิมขึนจากทีเคยเป็นคนกลา้ๆกลวัๆหรือบางทีมีเรืองดีๆทีทาํใหเ้ราไดเ้รียนรู้เพิมมากกว่า

แลว้ยงัไดรั้บรู้ถึงการทาํงานของเทคโนโลยใีหม่ๆไดอ้ยา่งดีมีประสิทธิภาพและสิงใหม่ๆ             …ใ 

……     Mr.ONE (2558 )ไดศึ้กษาเรือง ความเขา้ใจการใชง้านเทคโนโลยปัีจจุบนั(RFID)มีลกัษณะเป็นป้าย

อิเลก็ทรอนิกส์ หรือทีเรียกว่า RFID Tag สาํหรับวีธีการใช้งาน ไม่จาํเป็นตอ้งมีการสัมผสั แค่แตะหรือเดินผ่านก็สามารถ

ตรวจสอบไดท้นัที  ตวัอยา่งการประยุกตใ์ชเ้ทคโนโลยี(RFID)บตัรเขา้หอ้งพกัโรงแรม บตัรผา่นเขา้สาํนกังาน บตัรผ่าน

เขา้ออกหมู่บา้น บตัรทางด่วน  บตัรเขา้สวนนาํ สวนสนุก ติดแท็กสินคา้ เป็นตน้                                                                                                                                                              

…          Dolporn  Prasartkijt (2559)  ไดศึ้กษาเรือง ประสบการณ์ในการใชง้านเทคโนโลยผีูที้เคยใชง้านบอกว่าRFID 

ถูกนาํมาประยกุตใ์นธุรกิจการคา้ปลีก และ Super Store เพือให้ทราบว่า ภายใน 1 วนั สินคา้สามารถขายออกไปไดว้นั

ละเท่าไหร่โดยใชเ้ครืองทาบบตัรเป็นตวันบัสินคา้ทีมีคนซือออกไปจากร้านคา้หรือใชเ้ครืองอ่านบตัรอ่าน tag สินคา้ที

วางทีชนัถูกหยบิไปเท่าไหร่ ควรจะนาํสินคา้มาวางเพิมทีชนัสินคา้หรือไม่ซึงประโยชน์ของRFID ต่อธุรกิจคา้ปลีกทีเห็น

ไดช้ดั คือ การทีมีสินคา้ทีผูบ้ริโภคตอ้งการตลอดเวลา, ไม่ตอ้งสต๊อคสินคา้, ลดการขโมยสินคา้, นาํขอ้มูลทีไดไ้ป

วิเคราะห์ถึงพฤติกรรมลูกคา้                                                                                                                                        

วิธีการดําเนินการวิจัย                                                                                                                           ……               …               

ใ         ประชากรทีใชใ้นการวิจยั คือ ประชากรในเขตจงัหวดัชลบุรีทีทาํงานในนิคมอุตสาหกรรมอมตะนครซึงไม่ทราบ

จาํนวนแน่นอนกลุ่มตวัอยา่งในการวิจยั ผูว้ิจยัไดม้าโดยวิธีการสุ่มตวัอยา่ง (Simple Random Sampling) ประชากรใน

เขตจงัหวดัชลบุรี และดว้ยจาํนวนประชากรทีไม่ทราบจาํนวนทีแน่นอน ดงันนัผูวิ้จยัไดใ้ชว้ีการคาํนวณขนาดตวัอย่าง

วิธีการใชสู้ตรการคาํนวณไม่ทราบขนาดตวัอยา่ง โดยกาํหนดระดบัค่าความเชือมนั 95%และกาํหนดระดบัค่าความ

คลาดเคลือนของการสุ่มตวัอยา่งเท่ากบั 5% (เกษศราภรณ์ ธิตะเชียง : 2562) แบบสอบถามทีใชใ้นการศึกษานี 

ประกอบดว้ย 3 ตอนคือ                                                                                                                                                      

ใ         ตอนที 1 แบบสอบถามขอ้มูลทวัไปเกียวกบัอิทธิพลส่วนบุคคลซึงมีลกัษณะคาํถามแบบปลายปิด ใหเ้ลือกตอบ

เพียงขอ้เดียว มีจาํนวน 5 ขอ้ ไดแ้ก่ เพศ อายุ ตาํแหน่งงาน ประเภทธุรกิจ รายไดบ้ริษทัเฉลียตอ่ปี                                                                                

ใ        ตอนที 2 แบบสอบถามเกียวกบัอิทธิพลอิทธิพลดา้นการยอมรับตราสินคา้ต่อความตงัใจทีจะใชเ้ทคโนโลยรีะบุ

ขอ้มูลดว้ยคลืนวิทยุ (RFID) ของพนกังานในนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร  ไดแ้ก่ ดา้นความจงรักภกัดีต่อเทคโนโลยี

เดิม (Loyalty)   ดา้นผูท้ีมีการใชเ้ทคโนโลยีเดิมๆ (User)   ดา้นการทดลองใชง้าน (Trial)   ดา้นการรับรู้ถึงเทคโนโลยี

ใหม่ๆ (Aware)   ดา้นวฒันธรรมการใชง้านเทคโนโลยี (Culture)   ดา้นความเขา้ใจในการใชง้านเทคโนโลยี 

(Perceive)ดา้นประสิทธิภาพของการใชง้านเทคโนโลย ี(Performance) ดา้นประสบการณ์ในการใชง้านเทคโนโลยี 

(Experience)  ซึงมีลกัษณะคาํถามแบบปลายปิด ใหเ้ลือกคาํตอบเพียงขอ้เดียวมีจาํนวน 6 ขอ้                                                                                                  

ใ          ตอนที 3 จากนนันาํไปใหผู้เ้ชียวชาญพิจารราตรวจสอบความเทียงตรงและความเทียงตรงและความถูกตอ้งของ

เนือหาขอรับแบบสอบถามคืนจากผูเ้ชียวชาญ แลว้นาํมาคาํนวณค่าดชันีความสอดคลอ้ง IOC (Index of congruenee)นาํ

แบบสอบถามไปทดลองใชก้บักลุ่มตวัอยา่งทีตอ้งศึกษา จาํนวน 40 ชุดเพอืหาค่าความเชือมนัของเครืองมือโดยหารหา
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ค่าความเทียงหรือความเชือถือไดข้องแบบสอบถาม(Reliability)และนาํไปใชจ้ริงกบัประชากรกลุ่มตวัอย่าง400ชุด แลว้

จึงนาํขอ้มูลทีไดไ้ปวิเคราะห์คาํนวณผล โดยโปรแกรมทางคอมพิวเตอร์สาํเร็จรูปSPSSเพือหาสถิติทีใชใ้นการวิเคราะห์

ขอ้มูลไดแ้ก่สถิติเชิงพรรณนา(Descriptive Statistics)ประกอบดว้ยค่าร้อยละ(Percentage)ค่าเฉลีย  

(   ) ส่วนเบียงเบนมาตรฐานประชากร(SD)                                                                                            

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล                                                                                                             ……….. 

……การศึกษาเรืองอิทธิพลเกียวกบัอิทธิพลดา้นการยอมรับตราสินคา้ต่อความตงัใจทีจะใชเ้ทคโนโลยรีะบุขอ้มูลดว้ย

คลืนวิทย ุ(RFID) ของพนกังานในนิคมอุตสาหกรรมอมตะนครในเขตจงัหวดัชลบุรีมีผูต้อบแบบสอบถามทงัสิน  

400 คน ไดรั้บแบบสอบถามกลบัคืนมาทงัหมด400คน ผูศ้ึกษาขอเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้มูลตามลาํดบั  

ตอนที 1 การวิเคราะห์ข้อมูลทัวตามอิทธิพลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม                                                                                    

……  ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลตามอิทธิพลส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม โดยจาํแนกตาม เพศ อาย ุตาํแหน่งงาน 

ประเภทธุรกิจ รายไดบ้ริษทัเฉลียตอ่ปี ดงันี เป็น เพศชายจาํนวน 227 และเพศหญิง จาํนวน 173ส่วนใหญ ่มีอาย ุ31-40 ปี   

จาํนวน 164  คน รองลงมาคือ -  ปี จาํนวน 155  คน และอายุ41-50 ปี จาํนวน   68 คน  อายมุากกวา่  51 ปีขึนไป 

จาํนวน   13 คน ตามลาํดบั ประเภทธุรกิจส่วนใหญ่ คือ ธุรกิจอืนๆ  จาํนวน  172 คน รองลงมาอิเลก็ทรอนิกส์ จาํนวน  

85 คน และโลจิสติกส์ จาํนวน  59  คน และธุรกิจเหลก็  จาํนวน  54  คน  และจดัเก็บคลงัสินคา้   จาํนวน  30 คน

ตามลาํดบั ตาํแหน่งงานส่วนใหญ่ อืนๆ  จาํนวน 233  คน รองลงมา พนกังานไอที จาํนวน  54  คน และเอน็จิเนียร์ 

จาํนวน  37 คน และกรรมการบริษทั  จาํนวน 50 คน  และโปรแกรมเมอร์ จาํนวน 26 คน ตามลาํดบั รายไดบ้ริษทัเฉลีย

ต่อปีของบริษทัฯส่วนใหญ่ ตาํกว่าหรือเท่ากบั 10 ลา้นบาท   จาํนวน  140 คน รองลงมา 501 ลา้นบาทขึนไป จาํนวน 

128   คน  และ51ลา้นบาท – 200 ลา้นบาท   จนวน 110   และ201- 500 ลา้นบาท จาํนวน 22  ตามลาํดบั                                                                      

ตอนที 2 อทิธิพลเกยีวกบัอิทธิพลด้านการยอมรับตราสินค้าต่อความตังใจทีจะใช้เทคโนโลยีระบุข้อมูลด้วย

คลืนวิทยุ(RFID)ของพนักงานในนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร …… 

……    ในภาพรวม อยูใ่นระดบัมากทีสุดเมือพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ ดา้นผูที้มีการใชเ้ทคโนโลยีเดิมๆโดยรวมอยู่

ในระดบัมากทีสุด เมือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ ขอ้มีความสาํคญัอยูใ่นระดบัมากทีสุด คือท่านคิดวา่ตราสินคา้และแบ

รนด์เทคโนโลยทีีระบุขอ้มูลดว้ยคลืนวิทยุ(RFID)ประสิทธิภาพสามารถสร้างภาพลกัษณ์ใหก้บัผูใ้ชไ้ดใ้นระดบัใด 

โดยรวมอยู่ในระดบัมากทีสุด เมือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ ทุกขอ้มีความสําคญัอยูใ่นระดบัมากทีสุด / ดา้นความ

จงรักภกัดีต่อเทคโนโลยเีดิม โดยรวมอยูใ่นระดบัมากทีสุด เมือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ ขอ้มีความสําคญัอยูใ่นระดบั

มากทีสุด คือราคามีความเหมาะสมเมือเทียบกบัความคุม้ค่าสินคา้และเทคโนโลยใีหม่ๆทีไดรั้บโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก

ทีสุด เมือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ทุกขอ้มีความสาํคญัอยูใ่นระดบัมากทีสุด /ดา้นการรับรู้ถึงเทคโนโลยใีหม่ๆ

โดยรวมอยู่ในระดบัมากทีสุด เมือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ ขอ้มีความสาํคญัอยูใ่นระดบัมากทีสุด คือมีบริการหลงัการ

ขายทีดีและการให้คาํปรึกษาตลอดการใชง้านโดยฝ่ายเอน็จิเนียร์ผูเ้ชียวชาญโดยรวมอยูใ่นระดบัมากทีสุด เมือพิจารณา

เป็นรายขอ้ พบวา่ ทุกขอ้มีความสาํคญัอยูใ่นระดบัมากทีสุด / ดา้นประสิทธิภาพของการใชง้านเทคโนโลย ีโดยรวมอยู่

ในระดบัมากทีสุด เมือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ ขอ้มีความสาํคญัอยูใ่นระดบัมากทีสุด คือ ท่านตดัสินใจซือเพราะ
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เทคโนโลยทีีระบุขอ้มูลดว้ยคลืนวิทยุ(RFID)ตวัใหม่นีสามารถทดแทนเทคโนโลยเีก่าไดดี้และทาํงานมีประสิทธิภาพ

มากกวา่โดยรวมอยูใ่นระดบัมากทีสุด เมือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ ทุกขอ้มีความสาํคญัอยู่ในระดบัมากทีสุด / ดา้น

ประสบการณ์ในการใชง้านเทคโนโลยีโดยรวมอยูใ่นระดบัมากทีสุด เมือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ขอ้มีความสําคญัอยู่

ในระดบัมากทีสุด คือ ท่านตดัสินใจซือเพราะเทคโนโลยีทีระบุขอ้มูลดว้ยคลืนวิทยุ(RFID)ตวัใหม่นีสามารถทดแทน

เทคโนโลยเีก่าไดดี้และทาํงานมีประสิทธิภาพมากกวา่ โดยรวมอยูใ่นระดบัมากทีสุด เมือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ทุก

ขอ้มีความสาํคญัอยูใ่นระดบัมากทีสุด  โดยรวมอยูใ่นระดบัมากทีสุด เมือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ทุกขอ้มีความสําคญั

อยูใ่นระดบัมากทีสุด / ดา้นการทดลองใชง้านโดยรวมอยูใ่นระดบัมากทีสุด   เมือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ขอ้มี

ความสําคญัอยู่ในระดบัมากทีสุด คือระดบัของความเขา้ใจเทคโนโลยใีหม่ๆมาลดแรงงานคนและหันมาใชอุ้ปกรณ์ 

(RFID)ทาํงานทดแทนไดด้ีกวา่อยูใ่นระดบัใด โดยรวมอยู่ในระดบัมากทีสุด เมือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ ทุกขอ้มี

ความสําคญัอยู่ในระดบัมากทีสุด / ดา้นวฒันธรรมการใช้งานเทคโนโลยีโดยรวมอยู่ในระดบัมากทีสุด เมือพิจารณาเป็น

รายขอ้ พบวา่ ขอ้มีความสําคญัอยูใ่นระดบัมากทีสุด คือ ท่านคิดวา่เทคโนโลยทีีระบุขอ้มูลดว้ยคลืนวิทยุ(RFID)มีการ

ทาํงานทีรวดเร็วและมีประสิทธิภาพอยูใ่นระดบัใดโดยรวมอยูใ่นระดบัมากทีสุด เมือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ ทุกขอ้มี

ความสําคญัอยู่ในระดบัมากทีสุด /ดา้นความเขา้ใจการใชง้านเทคโนโลยี  โดยรวมอยู่ในระดบัมากทีสุด เมือพิจารณา

เป็นรายขอ้ พบวา่ ขอ้มีความสาํคญัอยูใ่นระดบัมากทีสุด คือ ท่านคิดวา่เทคโนโลยทีีระบุขอ้มูลดว้ยคลืนวิทยุ(RFID)ทาํ

ใหท้่านทาํงานไดดี้กวา่เดิมเพิมประสบการณ์การทาํงานแบบใหม่ของท่านอยู่ในระดบัใด โดยรวมอยูใ่นระดบัมากทีสุด 

เมือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ทุกขอ้มีความสาํคญัอยู่ในระดบัมากทีสุด         

สรุป อภิปราย และข้อเสนอแนะ         

           การศึกษาเรืองอิทธิพลดา้นการยอมรับตราสินคา้ต่อความตงัใจทีจะใชเ้ทคโนโลยรีะบุขอ้มูลดว้ย

คลืนวิทย(ุRFID)ของพนกังานในนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร มีวตัถุประสงคเ์พือศึกษาอิทธิพลดา้นการยอมรับตรา

สินคา้ต่อความตงัใจทีจะใชเ้ทคโนโลยีระบุขอ้มูลดว้ยคลืนวิทยุของพนกังานในนิคมอุตสาหกรรมอมตะนครจงัหวดั

ชลบุรี ไดแ้ก่ไดแ้ก่ ดา้นความจงรักภกัดีต่อเทคโนโลยเีดิม(Loyalty) ดา้นผูท้ีมีการใชเ้ทคโนโลยเีดิมๆ (User)ดา้นการ

ทดลองใชง้าน (Trial) ดา้นการรับรู้ถึงเทคโนโลยใีหม่ๆ (Aware)  ดา้นวฒันธรรมการใช้งานเทคโนโลย(ีCulture) ดา้น

ความเขา้ใจในการใชง้านเทคโนโลย ี(Perceive)ดา้นประสิทธิภาพของการใชง้านเทคโนโลยี (Performance) ดา้น

ประสบการณ์ในการใชง้านเทคโนโลยี (Experience) โดยจาํแนกปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อาย ุตาํแหน่งงาน 

ประเภทธุรกิจ รายไดบ้ริษทัเฉลียตอ่ปี  ประชากรในการวิจยันี คือ ประชากรในเขตจงัหวดัชลบุรีทีเคยใชR้FIDซึงไม่

ทราบจาํนวนแน่นอน  กลุ่มตวัอยา่งทีตอบแบบสอบถาม จาํนวน 400 คน เครืองมือทีใช้ในการเก็บรวบรวมขอ้มูลคือ  

แบบสอบถามดาํเนอนการวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูปทางคอมพิวเตอร์ หาค่าความถี ค่าร้อยละ  

ค่า(   ) ส่วนเบียงเบนมาตรฐานประชากร(SD)จึงสรุปผลการวจิยัไดด้งันี                                                                                                 

สรุปผลการวิจัย                                                                                                                                                    … 

          ปัจจัยส่วนบุคคล มีผูต้อบแบบสอบถามทงัหมด 400 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีอาย ุอาย ุ31-40 ปีประเภทธุรกิจ

อืนๆตาํแหน่งงานอืนๆรายไดบ้ริษทัเฉลียตอ่ปีของบริษทัฯส่วนใหญ่ตาํกว่าหรือเท่ากบั10ลา้นบาท ……ใ… 
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          อทิธิพลด้านอทิธิพลด้านการยอมรับตราสินค้าต่อความตังใจทีจะใช้เทคโนโลยีระบุข้อมูลด้วยคลืนวิทยุ 

(RFID)ของพนักงานในนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลเกียวกบัอิทธิพลดา้นความตงัใจทีจะใช้

เทคโนโลยรีะบุขอ้มูลดว้ยคลืนวิทย(ุRFID)ของพนกังานในนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร มีองคป์ระกอบ 8 ดา้น ไดแ้ก่ 

ดา้นความจงรักภกัดีต่อเทคโนโลยเีดิม(Loyalty) ดา้นผูท้ีมีการใชเ้ทคโนโลยเีดิมๆ(User)  ดา้นการทดลองใชง้าน(Trial)   

ดา้นการรับรู้ถึงเทคโนโลยใีหม่ๆ(Aware) ดา้นวฒันธรรมการใชง้านเทคโนโลยี(Culture)  ดา้นความเขา้ใจในการใชง้าน

เทคโนโลย(ีPerceive) ดา้นประสิทธิภาพของการใชง้านเทคโนโลย ี(Performance)  ดา้นประสบการณ์ในการใชง้าน

เทคโนโลย(ีExperience)  ดว้ยค่าเฉลีย(   ) และส่วนเบียงเบนมาตรฐานประชากร(SD) ดงันี วา่อิทธิพลดา้นดา้นผูท้ีมีการ

ใชเ้ทคโนโลยีเดิมๆมีผลต่อ ความตงัใจทีจะใชเ้ทคโนโลยรีะบุขอ้มูลดว้ยคลืนวิทยุ (RFID)ของพนกังานในนิคม

อุตสาหกรรมอมตะนครจงัหวดัชลบุรีอยู่ในระดบัมากทีสุด เมือพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ ขอ้ทีมีความสาํคญัอยูใ่น

ระดบัมากทีสุด คือ ท่านคิดว่าตราสินคา้และแบรนด์เทคโนโลยทีีระบุขอ้มูลดว้ยคลืนวิทย(ุRFID)มีประสิทธิภาพ

สามารถสร้างภาพลกัษณ์ใหก้บัผูใ้ชไ้ดใ้นระดบัใด   ราคามีความเหมาะสมเมือเทียบกบัความคุม้ค่าสินคา้และเทคโนโลยี

ใหม่ๆทีไดรั้บโดยรวมอยูใ่นระดบัมากทีสุด  มีบริการหลงัการขายทีดีและการให้คาํปรึกษาตลอดการใชง้านโดยฝ่ายเอน็

จิเนียร์ผูเ้ชียวชาญโดยรวมอยู่ในระดบัมากทีสุด  ท่านตดัสินใจซือเพราะเทคโนโลยทีีระบุขอ้มูลดว้ยคลืนวิทยุ(RFID)ตวั

ใหม่นีสามารถทดแทนเทคโนโลยเีก่าไดดี้และทาํงานมีประสิทธิภาพมากกวา่โดยรวมอยูใ่นระดบัมากทีสุด เมือพิจารณา

เป็นรายขอ้ พบวา่ ทุกขอ้มีความสาํคญัอยูใ่นระดบัมากทีสุด   ท่านตดัสินใจซือเพราะเทคโนโลยทีีระบุขอ้มูลดว้ย

คลืนวิทยุ(RFID)ตวัใหม่นีสามารถทดแทนเทคโนโลยีเก่าไดดี้และทาํงานมีประสิทธิภาพมากกวา่  ระดบัของความเขา้ใจ

เทคโนโลยใีหม่ๆมาลดแรงงานคนและหันมาใชอุ้ปกรณ์ (RFID)ทาํงานทดแทนไดด้ีกว่าอยูใ่นระดบัใด โดยรวมอยูใ่น

ระดบัมากทีสุด เมือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ ทุกขอ้มีความสาํคญัอยูใ่นระดบัมากทีสุด  ท่านคิดว่าเทคโนโลยีทีระบุ

ขอ้มูลดว้ยคลืนวิทยุ(RFID)มีการทาํงานทีรวดเร็วและมีประสิทธิภาพอยูใ่นระดบัใด  ท่านคิดว่าเทคโนโลยีทีระบุขอ้มูล

ดว้ยคลืนวิทยุ(RFID)ทาํใหท้่านทาํงานไดดี้กวา่เดิมเพิมประสบการณ์การทาํงานแบบใหม่ของท่านอยู่ในระดบัใด                                            

อภิปรายผลการวิจัย                                                                                                                                                           

… …การศึกษาวิจยัเรืองอิทธิพลดา้นอิทธิพลดา้นการยอมรับตราสินคา้ต่อความตงัใจทีจะใชเ้ทคโนโลยรีะบุขอ้มูลดว้ย

คลืนวิทย(ุRFID)ของพนกังานในนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร โดยภาพรวม อยู่ในระดบัมากทีสุด เรียงลาํดบัจากดา้นที

มีค่าเฉลียสูงสุด คือ  ส่วนขอ้ทีมีความสาํคญัอยูใ่นระดบัมาก คือ ดงันี ดา้นผูท้ีมีการใชเ้ทคโนโลยเีดิมๆ  ดา้นความ

จงรักภกัดีต่อเทคโนโลยเีดิม   ดา้นการรับรู้ถึงเทคโนโลยใีหม่ๆดา้นประสิทธิภาพของการใชง้านเทคโนโลย ี ดา้น

ประสบการณ์ในการใชง้าน  ดา้นการทดลองใชง้าน ดา้นวฒันธรรมการใชง้านเทคโนโลย ี  ดา้นความเขา้ใจการใชง้าน

เทคโนโลย ี โดยมีประเด็นอภิปรายเพิมเติม                                                                                            …. 

…….1.ดา้นความจงรักภกัดีต่อเทคโนโลยเีดิม(Loyalty) โดยรวมอยูใ่นระดบัมากทีสุด เมือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า 

ขอ้ทีมีความสาํคญัอยูใ่นระดบัมากทีสุด คือ  ท่านคิดวา่ตราสินคา้และแบรนด์เทคโนโลยทีีระบุขอ้มูลดว้ยคลืนวิทยุ

(RFID)มีประสิทธิภาพสามารถสร้างภาพลกัษณ์ใหก้บัผูใ้ชไ้ดใ้นระดบัใด     ท่านคิดวา่ตราสินคา้และแบรนด์เทคโนโลยี

ทีระบุขอ้มูลต่างๆดว้ยคลืนวิทย(ุRFID)มีชือเสียงระดบัใด     ท่านรู้จกัตราสินคา้และแบรนด์เทคโนโลยทีีระบุขอ้มูล
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ต่างๆดว้ยคลืนวิทยุ(RFID)จากสือออนไลน์ เวบ็ไซต ์โทรทศัน์ โฆษณา พนกังานขาย  ตามลาํดบั ซึงสอดคลอ้งกบั

งานวิจยัของ กิตติ สิริพลัลภ (2556) ศึกษาเรืองความจงรักภกัดีในตราสินคา้  ผลการวิจยัพบวา่ ผูใ้ชง้านส่วนใหญ่ เพศ

ชาย มีอาย ุ31-40 ปี  ประเภทธุรกิจส่วนใหญ่ธุรกิจอืนๆ  ตาํแหน่งงานส่วนใหญ่อืนๆ  รายไดบ้ริษทัเฉลียตอ่ปีของบริษทั

ฯส่วนใหญ่ ตาํกว่าหรือเท่ากบั 10 ลา้นบาท  และพบวา่ผูใ้ชง้านใหค้วามสําคญัต่ออิทธิพลการยอมรับตราสินคา้ต่อความ

ตงัใจทีจะใชเ้ทคโนโลยรีะบุขอ้มูลดว้ยคลืนวิทยุ โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก ผูใ้ชง้านส่วนใหญ่มีความบ่อยครังในการให้

ความสําคญัต่อตราสินคา้และแบรนด์ นานๆครัง                                               ….. 

…… . ดา้นผูท้ีมีการใชเ้ทคโนโลยีเดิมๆ (User) โดยรวมอยูใ่นระดบัมากทีสุดเมือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ขอ้ทีมี

ความสําคญัอยู่ในระดบัมากทีสุด คือ ราคามีความเหมาะสมเมือเทียบกบัความคุม้ค่าสินคา้และเทคโนโลยใีหม่ๆทีไดรั้บ  

ราคามีความเหมาะสมเมือเทียบกบัประสิทธิภาพทีรวดเร็วขึนและคุณภาพของเทคโนโลยใีหม่ๆ   ราคามีความเหมาะสม

เมือเทียบกบัเทคโนโลยีเดิมๆทีท่านเคยใชง้านมาก่อน ตามลาํดบั ซึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ เรวตั  ตนัตยานนท ์

(2562) ศึกษาเรืองผูที้ใชสิ้นคา้เดิมๆ ผลการวิจยัพบวา่ ผูใ้ชง้านส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีอาย ุ31-40 ปี  ประเภทธุรกิจส่วน

ใหญ่ธุรกิจอืนๆ  ตาํแหน่งงานส่วนใหญ่อืนๆ  รายไดบ้ริษทัเฉลียตอ่ปีของบริษทัฯส่วนใหญ่ ตาํกว่าหรือเท่ากบั 10 ลา้น

บาท  และพบวา่ผูใ้ชง้านใหค้วามสาํคญัต่ออิทธิพลการยอมรับตราสินคา้ต่อความตงัใจทีจะใชเ้ทคโนโลยรีะบุขอ้มูลดว้ย

คลืนวิทยุ โดยรวมอยูใ่นระดบัมากใหค้วามสาํคญัมากทีสุดคือการใช้เทคโนโลยเีดิมๆ                                                                                                                             

…    . ดา้นการทดลองใชง้าน (Trial)โดยรวมอยู่ในระดบัมากทีสุดเมือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ ขอ้ทีมีความสาํคญัอยู่

ในระดบัมากทีสุด คือ มีบริการหลงัการขายทีดีและการให้คาํปรึกษาตลอดการใชง้านโดยฝ่ายเอ็นจิเนียร์ผูเ้ชียวชาญ  

บริษทัผูน้าํเขา้หรือตวัแทนจาํหน่ายมีการดูแลหลงัการขายอยา่งสมาํเสมอ เช่น บริการหลงัการขายทีดูแลใหค้าํปรึกษา

อยา่งชดัเจนและมีการซัพพอร์ตตลอดการใชง้าน  มีพนกังานขายแนะนาํสินคา้และสาธิตการทาํงานของสินคา้ไดอ้ยา่ง

เชียวชาญและเขา้ใจการใชง้านง่าย ตามลาํดบั ซึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ผศ.ดารา ทีปะปาล(2555)ศึกษาเรืองการแจก

สินคา้ตวัอย่าง ผลการศึกษาพบวา่ผูท้ีมีความตงัใจใชง้านเป็นเพศชายมีอายุ 31-40 ปี   ประเภทธุรกิจส่วนใหญ่ธุรกิจอืนๆ  

ตาํแหน่งงานส่วนใหญ่อืนๆรายไดบ้ริษทัเฉลียตอ่ปีของบริษทัฯส่วนใหญ่ ตาํกว่าหรือเท่ากบั 10 ลา้นบาท  ตามลาํดบั                                                                                                                     

        . . ดา้นการรับรู้ถึงเทคโนโลยใีหม่ๆ (Aware)โดยรวมอยูใ่นระดบัมากทีสุดเมือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ขอ้ทีมี

ความสําคญัอยู่ในระดบัมากทีสุด ท่านตดัสินใจซือเพราะเทคโนโลยทีีระบุขอ้มูลดว้ยคลืนวิทยุ(RFID)ตวัใหม่นีสามารถ

ทดแทนเทคโนโลยเีก่าไดดี้และทาํงานมีประสิทธิภาพมากกว่า   ท่านตดัสินใจซือเพราะเทคโนโลยทีีระบุขอ้มูลดว้ย

คลืนวิทยุ(RFID)มีการบริการทีดีและการซพัพอร์ตหลงัการขายทีค่อยใหค้าํแนะนาํตลอดการใชง้าน   ท่านตดัสินใจซือ

เพราะเทคโนโลยทีีระบุขอ้มูลดว้ยคลืนวิทยุ(RFID)ป้องกนัความเสียหายและเก็บขอ้มูลต่างๆไดเ้ป็นอย่างดี ตามลาํดบั 

ซึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ชุมแพร บุญยนื (2561) ศึกษาเรืองการรับรู้ถึงเทคโนโลยใีหม่ๆ ผลการศึกษาพบว่าผูท้ีมี

ความตงัใจใชง้านเป็นเพศชายมีอายุ 31-40 ปี   ประเภทธุรกิจส่วนใหญ่ธุรกิจอืนๆ  ตาํแหน่งงานส่วนใหญอื่นๆ  รายได้

บริษทัเฉลียตอ่ปีของบริษทัฯส่วนใหญ่ ตาํกว่าหรือเท่ากบั 10 ลา้นบาท โดยรวมอยูใ่นระดบัมากโดยเฉพาะมี

ความสัมพนัธ์กบัอิทธิพลดา้นการรับรู้ถึงเทคโนโลยีใหม่ๆ ผูใ้ชง้านใหค้วามสําคญัในเรืองการใชเ้ทคโนโลยใีหม่ๆ  

เพือเป็นการไดท้ดลองใชอ้ะไรใหม่เพือการทาํงานทีมีประสิทธิภาพ                                                                          …. 
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…  . . ดา้นวฒันธรรมการใชง้านเทคโนโลย ี(Culture)  โดยรวมอยูใ่นระดบัมากทีสุดเมือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ขอ้

ทีมีความสาํคญัอยูใ่นระดบัมากทีสุด ท่านชอบการเปลียนแปลงและเรียนรู้สิงใหม่ๆอย่างเทคโนโลยทีีระบุขอ้มูลดว้ย

คลืนวิทยุ(RFID)อยูใ่นระดบัใด    ท่านมีความตงัใจทีจะเรียนรู้และพฒันาองคก์รของท่านร่วมกบัเทคโนโลยทีีระบุ

ขอ้มูลดว้ยคลืนวิทยุ(RFID)อยู่ในระดบัใด    ท่านคิดวา่เทคโนโลยทีีระบุขอ้มูลดว้ยคลืนวิทย(ุRFID)จะทดแทน

เทคโนโลยเีดิมของท่านไดใ้นระดบัใดตามลาํดบั ซึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ลิขิต ธีรเวคิน(2559)ศึกษาเรือง

วฒันธรรมการใชง้านสินคา้ใหม่ ผลการศึกษาพบว่า อิทธิพลวฒันธรรมการใชง้านสินคา้ใหม่ มีหลายดา้นไม่วา่จะเป็น

ค่านิยม ความเชือ ความเคยชิน ความคิดแบบเดิมๆ                                                                                                               

….  . ดา้นความเขา้ใจในการใชง้านเทคโนโลยี (Perceive)   โดยรวมอยูใ่นระดบัมากทีสุดเมือพิจารณาเป็นรายขอ้ 

พบวา่ ขอ้ทีมีความสาํคญัอยูใ่นระดบัมากทีสุด คือระดบัของความเขา้ใจเทคโนโลยใีหม่ๆมาลดแรงงานคนและหันมาใช้

อุปกรณ์(RFID)ทาํงานทดแทนไดดี้กวา่อยูใ่นระดบัใด      ท่านสามารถตดัสินใจเกียวกบัการใชง้านไดท้นัทีของ

เทคโนโลยีทีระบุขอ้มูลดว้ยคลืนวิทยุ(RFID)อยูใ่นระดบัใด   ระดบัของความเขา้ใจและรับรู้เทคโนโลยใีหม่ๆมาป้องกนั

การเสียหายและเพิมประสิทธิภาพการทาํงานใหร้วดเร็วกว่าเดิมอยูใ่นระดบัใด ตามลาํดบั ซึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ 

Eye Chill(2556)ศึกษาเรือง ความเขา้ใจการใชเ้ทคโนโลยใีหม่ๆ ผลการศึกษาพบว่า ความเขา้ใจการใชเ้ทคโนโลยใีหม่

ในกลุ่มคนสมยัใหม่ ผลการวิจยัพบวา่ กลุ่มตวัอย่างซึงเป็นผูใ้ชง้านในนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร จงัหวดัชลบุรี ส่วน

ใหญ่เพศชายมีอาย ุ31-40 ปี   ประเภทธุรกิจส่วนใหญธุ่รกิจอืนๆ  ตาํแหน่งงานส่วนใหญ่อืนๆ  รายไดบ้ริษทัเฉลียตอ่ปี

ของบริษทัฯส่วนใหญ่ ตาํกว่าหรือเท่ากบั 10 ลา้นบาท ผลการศึกษา อิทธิพลดา้นการใชง้านเทคโนโลยใีหม่ๆ พบวา่ 

ผูบ้ริโภคมีความคิดเห็นต่อดา้นระดบัของความเขา้ใจเทคโนโลยใีหม่ๆ ดา้นตดัสินใจเกียวกบัการใชง้านไดท้นัที ดา้น

ของความเขา้ใจและรับรู้เทคโนโลยใีหม่ๆ  ตามลาํดบั                                                             ….. 

       . ดา้นประสิทธิภาพของการใชง้านเทคโนโลย ี(Performance)  โดยรวมอยูใ่นระดบัมากทีสุดเมือพิจารณาเป็นราย

ขอ้ พบวา่ ขอ้ทีมีความสาํคญัอยูใ่นระดบัมากทีสุด คือท่านคิดวา่เทคโนโลยทีีระบุขอ้มูลดว้ยคลืนวิทยุ(RFID)มีการ

ทาํงานทีรวดเร็วและมีประสิทธิภาพอยูใ่นระดบัใด  ท่านคิดวา่เทคโนโลยทีีระบุขอ้มูลต่างๆดว้ยคลืนวิทยุ(RFID)มีการ

เก็บรักษาขอ้มูลอยา่งปลอดภยัอยูใ่นระดบัใด    ท่านคิดวา่เทคโนโลยทีีระบุขอ้มูลดว้ยคลืนวิทยุ(RFID)ระบบการทาํงาน

ทีทนัสมยัและตอบโจทยก์ารทาํงานของท่านเป็นอยา่งดีอยู่ในระดบัใดตามลาํดบั ซึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ 

Webmaster (2561) ศึกษาเรืองประสิทธิภาพของการใชง้านเทคโนโลยใีหม่ๆ ผลการศึกษาพบวา่ ประสิทธิภาพของการ

ใชเ้ทคโนโลยีใหม่ในกลุ่มคนรุ่นใหม่ ผลการวิจยัพบว่า กลุ่มตวัอย่างซึงเป็นผูใ้ชง้านในนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร 

จงัหวดัชลบุรี ผูใ้ชง้านส่วนใหญ่เพศชายมีอายุ 31-40 ปี   ประเภทธุรกิจส่วนใหญธุ่รกิจอืนๆ  ตาํแหน่งงานส่วนใหญ่

อืนๆ  รายไดบ้ริษทัเฉลียตอ่ปีของบริษทัฯส่วนใหญ่ ตาํกว่าหรือเท่ากบั 10 ลา้นบาท เมือพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ 

ผูใ้ชง้านใหค้วามสาํคญัในแต่ละดา้นอยูใ่นระดบัมาก โดยผูใ้ชง้านใหค้วามสาํคญัมากทีสุดต่อดา้นการสร้างนาํเสนอ

ลกัษณะดา้นความจงรักภกัดีต่อเทคโนโลยเีดิม   ดา้นผูท้ีมีการใชเ้ทคโนโลยเีดิมๆ ดา้นการทดลองใชง้าน  ดา้นการรับรู้

ถึงเทคโนโลยใีหม่ๆ  ดา้นวฒันธรรมการใชง้านเทคโนโลยี ดา้นความเขา้ใจในการใชง้านเทคโนโลย ีดา้นประสิทธิภาพ

ของการใชง้านเทคโนโลย ีดา้นประสบการณ์ในการใชง้านเทคโนโลย ีตามลาํดบั                                                                                                                             
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… ..8. ดา้นประสบการณ์ในการใชง้านเทคโนโลย ี(Experience)  โดยรวมอยู่ในระดบัมากทีสุดเมือพิจารณาเป็นรายขอ้ 

พบวา่ ขอ้ทีมีความสาํคญัอยูใ่นระดบัมากทีสุด คือท่านคิดวา่เทคโนโลยทีีระบุขอ้มูลดว้ยคลืนวิทยุ(RFID)ทาํให้ท่าน

ทาํงานไดดี้กว่าเดิมเพิมประสบการณ์การทาํงานแบบใหม่ของท่านอยูใ่นระดบัใด    ท่านคิดวา่เทคโนโลยทีีระบุขอ้มูล

ดว้ยคลืนวิทยุ(RFID)ผูท้ีดูแลระบบมีความเชียวชาญในดา้น(RFID)อยูใ่นระดบัใด    ท่านคิดวา่เทคโนโลยทีีระบุขอ้มูล

ดว้ยคลืนวิทยุ(RFID)มีพฒันาระบบใหต้อบโจทยอ์ยา่งต่อเนืองอยูใ่นระดบัใด  ตามลาํดบั ซึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ 

สันติพจน์  (2561) ศึกษาเรืองการเขา้ถึงประสบการณ์ในการใชง้านเทคโนโลยี    ผลการศึกษาพบว่า ประสบการณ์ใน

การใชง้านเทคโนโลยใีนกลุ่มคนยคุใหม่ ผลการวิจยัพบว่า  กลุ่มตวัอยา่งซึงเป็นผูใ้ชง้านในนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร 

ผูใ้ชง้านส่วนใหญ่เพศชายมีอาย ุ31-40 ปี   ประเภทธุรกิจส่วนใหญ่ธุรกิจอืนๆ  ตาํแหน่งงานส่วนใหญ่อืนๆ  รายได้

บริษทัเฉลียตอ่ปีของบริษทัฯส่วนใหญ่ ตาํกว่าหรือเท่ากบั 10 ลา้นบาท เมือพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ ผูบ้ริโภคให้

ความสําคญัในแต่ละดา้นอยูใ่นระดบัมากให้ความสําคญัมากทีสุดต่อดา้นการสร้างนาํเสนอลกัษณะดา้นความจงรักภกัดี

ต่อเทคโนโลยีเดิม   ดา้นผูที้มีการใชเ้ทคโนโลยเีดิมๆ ดา้นการทดลองใชง้าน  ดา้นการรับรู้ถึงเทคโนโลยใีหม่ๆ  ดา้น

วฒันธรรมการใชง้านเทคโนโลย ีดา้นความเขา้ใจในการใชง้านเทคโนโลย ีดา้นประสิทธิภาพของการใชง้านเทคโนโลยี 

ดา้นประสบการณ์ในการใชง้านเทคโนโลย ีตามลาํดบั                                                                                                                                                                                  

ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัย                                                                                                             …….                                          

…ผลการศึกษาเรือง อิทธิพลดา้นการยอมรับตราสินคา้ต่อความตงัใจทีจะใชเ้ทคโนโลยรีะบุขอ้มูลดว้ย

คลืนวิทย(ุRFID)ของพนกังานในนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร สามารถสรุปขอ้เสนอแนะจากผลการวิจยั ดงันี                                                        

… ..1.ความจงรักภกัดีต่อเทคโนโลยเีดิม พบว่า โดยรวมดา้นการยอมรับตราสินคา้ต่อความตงัใจทีจะใชเ้ทคโนโลยรีะบุ

ขอ้มูลดว้ยคลืนวิทยุ (RFID)ของพนกังานในนิคมอุตสาหกรรมอมตะนครอยูใ่นระดบัมากทีสุด                                    

สิงทีตอ้งปรับปรุง คือ ทาํใหรู้้วา่สินคา้ประเภทไหนของตราสินคา้ทีทาํใหผู้บ้ริโภคเลือกทีจะภกัดี                                                                                                                             

….. 2.ผูท้ีมีการใชเ้ทคโนโลยีเดิมๆ พบวา่ โดยรวมดา้นการยอมรับตราสินคา้ต่อความตงัใจทีจะใชเ้ทคโนโลยรีะบุขอ้มูล

ดว้ยคลืนวิทยุ (RFID)ของพนกังานในนิคมอุตสาหกรรมอมตะนครอยูใ่นระดบัมากทีสุด   

 สิงทีตอ้งปรับปรุง  คือ เทคโนโลย(ีRFID)ตวัใหม่นีวา่จะไปทดแทนเทคโนโลยเีดิมๆไดดี้มากขนาดไหนทาํให้ผูใ้ชง้าน

เทคโนโลยเีดิมๆเกิดความเชือมนัและกลา้เปลียนมาใชเ้ทคโนโลย(ีRFID)แทนแบบเดิม                                                                                                  

        3.การทดลองใชง้าน พบวา่ โดยรวมดา้นการยอมรับตราสินคา้ต่อความตงัใจทีจะใชเ้ทคโนโลยรีะบุขอ้มูลดว้ย

คลืนวิทยุ (RFID)ของพนกังานในนิคมอุตสาหกรรมอมตะนครอยูใ่นระดบัมากทีสุด   

สิงทีตอ้งปรับปรุง  คือ เทคโนโลยRีFIDในเรืองการใหผู้ใ้ชง้านไดมี้การทดสอบสินคา้และทดลองใชสิ้นคา้รวมถึง

กระบวนการทาํงานและโปรแกรมต่างๆก่อนตดัสินใจใช้ (RFID) 

         4.การรับรู้ถึงเทคโนโลยใีหม่ๆ พบวา่ โดยรวมดา้นการยอมรับตราสินคา้ต่อความตงัใจทีจะใชเ้ทคโนโลยรีะบุ

ขอ้มูลดว้ยคลืนวิทยุ (RFID)ของพนกังานในนิคมอุตสาหกรรมอมตะนครอยูใ่นระดบัมากทีสุด   สิงทีตอ้งปรับปรุง  คือ 

เทคโนโลยRีFIDในเรืองการรับรู้ถึงเทคโนโลยีใหม่ๆว่าสมารถทาํงานไดมี้ประสิทธิภาพต่องานทีมีในปัจจุบนั                                                                                                    

…….5.วฒันธรรมการใชง้านเทคโนโลย ี พบวา่  โดยรวมดา้นการยอมรับตราสินคา้ต่อความตงัใจทีจะใชเ้ทคโนโลยี
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ระบุขอ้มูลดว้ยคลืนวิทยุ (RFID)ของพนกังานในนิคมอุตสาหกรรมอมตะนครอยูใ่นระดบัมากทีสุด   สิงทีตอ้งปรับปรุง  

คือ วฒันธรรมเทคโนโลยRีFIDทีเคยมีการใชง้านเนน้การสร้างความรับรู้เทคโนโลยีใหม่ๆทีทาํใหผู้ใ้ชง้านรู้สึกวา่ไม่

ตอ้งเปลียนแปลงอะไรมากเมือเปลียนมาใชอุ้ปกรณ์RFID                                                                      ……. 

         6.ความเขา้ใจการใชง้านเทคโนโลย ีพบวา่ โดยรวมดา้นการยอมรับตราสินคา้ต่อความตงัใจทีจะใชเ้ทคโนโลยรีะบุ

ขอ้มูลดว้ยคลืนวิทย(ุRFID)ของพนกังานในนิคมอุตสาหกรรมอมตะนครอยูใ่นระดบัมากทีสุด   สิงทีตอ้งปรับปรุง  คือ 

ความเขา้ใจเนน้ถึงการสร้างความเขา้ใจว่าอุปกรณ์(RFID)ใชง้านง่ายและมีประสิทธิภาพสามารถจดัเก็บขอ้มูลรวดเร็ว … 

         7.ประสิทธิภาพของการใชง้านเทคโนโลยี  พบวา่ โดยรวมดา้นการยอมรับตราสินคา้ต่อความตงัใจทีจะใช้

เทคโนโลยรีะบุขอ้มูลดว้ยคลืนวิทย(ุRFID)ของพนกังานในนิคมอุตสาหกรรมอมตะนครอยูใ่นระดบัมากทีสุด   สิงที

ตอ้งปรับปรุง  คือ ประสิทธิภาพของเทคโนโลยี(RFID)วา่มีความคุม้ค่าต่อการเลือกใชม้ากแค่ไหนเนน้ใหเ้ห็นวา่เป็น

อุปกรณ์ทีตอบโจทยอุ์ตสาหกรรมทุกๆธุรกิจไดเ้ป็นอยา่งดีและมีการทาํงานทีงานมีประสิทธิภาพทาํงานไดร้วดเร็วลด

กาํลงัคนในการทาํงานรวมถึงการเก็บรักษาขอ้มูลต่างๆไดจ้าํนวนมากและรักษาไดอ้ย่างปลอดภยัใชง้านง่าย 

         8.ประสบการณ์ในการใชง้านเทคโนโลยี  พบวา่ โดยรวมดา้นการยอมรับตราสินคา้ต่อความตงัใจทีจะใช้

เทคโนโลยรีะบุขอ้มูลดว้ยคลืนวิทยุ (RFID)ของพนกังานในนิคมอุตสาหกรรมอมตะนครอยูใ่นระดบัมากทีสุด(RFID) 

สิงทีตอ้งปรับปรุง  คือ ความเชียวชาญในเรืองของอุปกรณ์(RFID)และเนน้ใหเ้ห็นถึงประสบการณ์ทีผา่นมาของอุปกรณ์

วา่มีประสิทธิภาพดีและตอบโจทยผ์ูใ้ชง้านใหด้า้นเก็บขอ้มูลแบบไหนบา้งรวมถึงยงัเนน้ใหเ้ห็นวา่อุปกรณ์มีการใชง้าน

มานานแลว้และมีการพฒันาอยา่งต่อเนืองจากผูมี้ประสบการณ์  

ข้อเสนอแนะในการวิจัยครังต่อไป                                                                                                          ……... 

          ควรทาํการศึกษาวิจยัเพือเปรียบเทียบกบันิคมอุตสากรรมอืนๆทีอยูใ่กลเ้คียงกนั เช่น เปรียบเทียบกบั นิคมนวนคร  

นิคมเวลโกรว ์ นิคมเหมราช  นิคมอีสเทิร์นซีบอร์ด เป็นตน้ เพือเป็นประโยชน์ใหก้บัผูป้ระกอบกิจการเทคโนโลยรีะบุ

ขอ้มูลดว้ยคลืนวิทย(ุRFID)ในการวางแผนกลยทุธ์และปรับปรุ่งคุณภาพการให้บริการใหม้ีประสิทธิภาพมากขึน                                                                                                    
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