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บทคัดย่ อ
งานวิจัยนี้ ได้ศึกษา อุปสรรคที่ ส่งผลกระทบต่อ
การยอมรับการสั่งการรั กษาด้วยคอมพิวเตอร์ ในรู ปแบบ
งานวิจัย เชิ ง ปริ ม าณ (Quantitative Research) ที่ พฒ
ั นาตัว
แบบงานวิจยั จากทฤษฎี การยอมรับเทคโนโลยีของ Davis
บู ร ณาการร่ วมกั บ ทฤษฎี ค วามเสมอภาคและแนวคิ ด
เกี่ ยวกับการต่อต้านการเปลี่ ยนแปลง โดยรวบรวมข้อมูล
ผ่ า น แ บ บ ส อ บ ถ า ม ( Questionnaire) จ า ก แ พ ท ย์ ผู ้ มี
ประสบการณ์ ใ นการใช้ ง านระบบสั่ ง การรั ก ษาด้ ว ย
คอมพิวเตอร์ ในหน่วยงานของรัฐซึ่งอยูใ่ นเขตกรุ งเทพและ
ปริ มณฑล ผลการวิจัยแสดงให้เห็ นว่า ความตั้งใจใช้งาน
ระบบการสั่ ง การรั ก ษาด้ว ยคอมพิ ว เตอร์ ใ นบริ บ ทของ
แพทย์ มีส่วนเกี่ยวข้องกับตัวแปรทั้ง 4 ตัวแปร ประกอบไป
ด้ว ย การรั บ รู ้ ค วามไม่ เ สมอภาค การรั บ ภัย คุ ก คาม การ
ต่อต้านการเปลี่ยนแปลง และการรับรู ้ประโยชน์จากระบบ
เทคโนโลยี

Abstract
This article examines the major factors that affect
the acceptance of CPOE technology by using quantitative
research and adopting the Technology Acceptance Model
[11] as well as the theory of equality and change resistance.
The information was obtained through questionnaire from
the doctors who have experience with the CPOE in public

hospitals in the Bangkok Metropolitan Region. We
identified four basic components that effect the intension
to use the CPOE: the Perceived Inequity, the Perceived
Threat, Resistance to Change, and the Perceived benefit of
Technology.

1.บทนา
ในปั จจุบนั ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามามี
บทบาทในการด าเนิ น ชี วิต ของมนุ ษ ย์เ พิ่ ม มากขึ้ น ทั้ง ใน
ชี วิตประจาวันและการดาเนิ นธุ รกิ จ ซึ่ งจากการประเมิ น
ของ Gartner 3Q2015 มู ล ค่ า ตลาดของระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศในปี ค.ศ. 2015 อยูท่ ี่ระดับ 3.5 ล้านล้านเหรี ยญ
ดอลล่าสหรั ฐและมี การคาดการว่าในปี ค.ศ.2020 มูลค่า
ตลาดจะเติบโตเกินระดับ 4.0 ล้านล้านเหรี ยญดอลล่าสหรัฐ
ซึ่ งสอดคล้องกับการประเมิ นของ Research And Markets
ที่ประเมินมูลค่าตลาดของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศด้าน
สุ ขภาพในปี ค.ศ.2015 อยู่ที่ 32.47 พันล้านเหรี ยญดอลล่า
สหรัฐและคาดการว่าในปี ค.ศ.2020 มูลค่าตลาดจะเติบโต
เป็ น 163.24 พันล้านเหรี ยญดอลล่าสหรัฐ โดยการเติบโต
ของระบบเทคโนโลยี ส าสนเทศด้า นสุ ข ภาพดัง กล่ า วมี
สาเหตุมาจาก 3 สาเหตุหลักคื อ ความพยายามในการลด
ต้ น ทุ นในการด าเนิ นการที่ เ พิ่ ม สู งขึ้ น [1] การลด
ข้อ ผิ ด พลาดที่ เ กิ ด ในการรั ก ษาคนไข้ [2] และการสร้ า ง
ความได้เปรี ยบทางการแข่งขัน [3]

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Health Information
System : HIS) ที่ได้รับความนิ ยมนามาใช้งานในธุรกิจด้าน
สุ ขภาพปั จจุบนั นั้นมีหลายประเภท เช่น ระบบเวชระเบียน
อิ เล็ ก ทรอนิ กส์ (Electronic Medical Records : EMR),
ระบบข้อ มู ล สุ ข ภาพอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ (Electronic Health
Records : EHR), ระบบสาธาณสุ ขข้ อ มู ล ส่ วนบุ ค คล
(Personal Health Records : PHR), ระบบสนั บ สนุ น การ
ตัด สิ น ใจทางคลิ นิ ก (Clinical Decision Support System :
CDSS) และระบบการสั่ ง การรั ก ษาด้ ว ยคอมพิ ว เตอร์
(Computerized Physician Order Entry : CPOE) เป็ นต้ น
โดยระบบที่นามาใช้งานดังกล่าวสามารถช่วยเพิ่มประสิ ทธิ
สภาพในการทางานของแพทย์ [4] สนับสนุนการตัดสิ นใจ
ของผูบ้ ริ ห าร [5] ช่ ว ยจัด การงานในส่ ว นที่ เ กี่ ย วข้อ งกับ
คนไข้ [6] การจัดการข้อมูลรวมทั้งการแลกเปลี่ ยนข้อ มูล
ระหว่ า งสถานพยาบาลหรื อหน่ ว ยงานด้า นการแพทย์
ด้วยกันเอง [7] แต่การนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศด้าน
สุขภาพมาประยุกต์ใช้งานนั้น มีปัจจัยทั้งเชิงเทคนิคและเชิง
บริ หารหลายปั จจัยที่ มีผลต่อความสาเร็ จในการนาระบบ
เทคโนโลยีเ หล่ า นี้ มาใช้ง านจริ ง ซึ่ ง ในหลายกรณี ถึ ง ขั้น
ล้มเหลว [8-10] อีกทั้งยังยากต่อการวัดผลถึงความคุม้ ค่าใน
การลงทุน [5]
งานวิจยั ในอดี ตที่ เกี่ ยวข้องกับการยอมรับระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ นิ ยมศึ กษาโดยอ้างอิ งแบบจาลอง
การยอมรั บ เทคโนโลยี (Technology Acceptance Model:
TAM) [11] ซึ่ งกล่าวว่าปั จจัยหลักที่ ทาให้เกิ ดการยอมรั บ
เทคโนโลยีคือ การรับรู ้ประโยชน์และการรับรู ้ความง่ายใน
การใช้งาน โดยทั้งสองปั จจัยสามารถใช้อธิ บายการยอมรับ
เทคโนโลยีได้หลากหลายบริ บท แต่เป็ นเพียงการอธิบายใน
ภาพกว้างเท่านั้น หรื อทฤษฎี รวมของการยอมรับและการ
ใช้เ ทคโนโลยี (Unified Theory of Acceptance and Use of
Technology : UTAUT) [12] ที่ ร ว บ ร ว ม ปั จ จั ย จ า ก
หลากหลายทฤษฎีเพื่อให้ครอบคลุมบริ บทการยอมรั บและ
การใช้ง านเทคโนโลยี ม ากที่ สุ ด ถึ ง แม้ว่า ทั้ง TAM และ

UTAUT จะได้รั บ ความนิ ย มในการน ามาศึ ก ษาต่ อ อย่า ง
กว้า งขวางแต่ ก็ ย งั มี ช่ อ งว่า งในทฤษฎี เนื่ อ งจากทั้ง สอง
แบบจ าลองมุ่ ง เน้ น ไปที่ ปั จจั ย เชิ ง บวกหรื อปั จจั ย ที่
สนับสนุนการใช้งานหรื อการยอมรับเทคโนโลยีเท่านั้น ซึ่ง
ขัดกับการวิจยั ของ Speier และ คณะ [13] ที่ได้ทาการศึกษา
เกี่ยวกับสิ่ งรบกวนในการใช้งานเทคโนโลยีซ่ ึ งเป็ นปั จจัยที่
ไม่สามารถอธิ บายโดยแบบจาลอง TAM หรื อ UTAUT ได้
แต่สิ่งรบกวนนั้นถื อเป็ นปั จจัยหนึ่ งที่ มีผลต่อการยอมรับ
เทคโนโลยี ดั ง นั้ นงานวิ จั ย ของ Cenfetelli [14] ได้
ทาการศึ กษาปั จจัยเชิ งลบที่ มีผลต่อการยอมรับเทคโนโลยี
และนิ ยามว่า ปั จจัยเชิงลบที่มีผลต่อการยอมรับเทคโนโลยี
นั้น อาจจะเป็ นเพียงความรู ้ สึกที่ ไม่ได้ถูกแสดงออกทาง
พฤติกรรม แต่ไม่ได้หมายความว่าปั จจัยเชิ งลบนั้นไม่มีอยู่
และปั จ จัย เชิ ง ลบไม่ ส ามารถหัก ลบกับปั จจัย เชิ ง บวกได้
โดยตรง
ซึ่ งสาเหตุส่วนหนึ่ งที่ทาให้เกิ ดความล้มเหลวใน
การนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศไปใช้งานในธุรกิจด้าน
สุ ขภาพ คือ ระบบเทคโนโลยีน้ นั มักมีผลกระทบต่อกิจวัตร
การท างาน [15] โดยเฉพาะอย่า งยิ่ง ระบบเทคโนโลยีที่
แพทย์เป็ นผูใ้ ช้งาน เนื่ องจากแพทย์เป็ นผูใ้ ช้งานที่ มีความ
แตกต่างในการยอมรับเทคโนโลยีเมื่อเทียบกับผูใ้ ช้งานกลุม่
อื่น [16] ดังนั้นการนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศไปใช้
งานในธุ ร กิ จ ด้า นสุ ข ภาพมัก พบปั ญ หาการต่ อ ต้า นการ
ยอมรับเทคโนโลยีดงั กล่าว ถึงแม้จะเป็ นระบบที่ได้รับการ
ยอมรับและประสบความสาเร็ จในการใช้งานกับองค์กรอื่น
ก็ตาม [17]
นอกจากปั จจัยเชิ งลบที่เกิ ดจากบริ บทจากแพทย์
เป็ นผู ้ ใ ช้ ง านเทคโนโลยี แ ล้ ว ยั ง มี ผ ลการวิ จั ย ของ
Bhattacherjee และ Hikmet [18] ที่ ได้ทาการศึกษาเกี่ ยวกับ
ปั จจัยเชิ งลบที่ เกิ ดจากการนาเทคโนโลยีการสั่งการรั กษา
ด้วยคอมพิวเตอร์ ไปใช้งาน ที่แสดงให้เห็นถึงผลกระทบที่
เกิ ดจากปั จจัยการรับรู ้ถึงภัยคุกคามและปั จจัยการต่อ ต้าน

การเปลี่ยนแปลง ซึ่งถือเป็ นปั จจัยด้านจิตวิทยาที่มีผลเชิงลบ
ต่อการยอมรับเทคโนโลยีการสัง่ การรักษาด้วยคอมพิวเตอร์
ดังนั้นผูว้ ิจยั จึงต้องการศึกษาต่อเนื่ องถึงปั จจัยเชิง
ลบที่ มี ผ ลต่ อ การยอมรั บ เทคโนโลยี ใ นบริ บทของ
เทคโนโลยีการสั่งการรักษาด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้เข้าใจ
ถึงสาเหตุและแรงจูงใจที่ทาให้เกิดปั จจัยเชิงลบดังกล่าว ซึ่ ง
จะเป็ นประโยชน์ ต่ อ หน่ ว ยงานที่ ต ้ อ งการน าระบบ
เทคโนโลยีดงั กล่าวไปใช้งาน สามารถใช้เป็ นแนวทางใน
การบริ หารการเปลี่ยนแปลงในองค์กรและลดปั ญหาความ
ล้มเหลวที่ เกิ ดขึ้นจากปั จจัยเชิ งลบเหล่านี้ หรื อแม้กระทัง่
สามารถนาความรู ้ที่ได้จากงานวิจยั ชิ้นนี้ไปประยุกต์ใช้งาน
ในบริ บทของการยอมรับเทคโนโลยีอื่นต่อไปได้
1.1 คาถามงานวิจยั
1) ปั จจัยการต่อต้านการเปลี่ยนแปลงมีผลต่อความ
ตั้ง ใจใช้ง านเทคโนโลยี ก ารสั่ ง การรั ก ษาด้ ว ย
คอมพิวเตอร์หรื อไม่
2) ปั จ จัย การต่อ ต้านการเปลี่ ย นแปลงมี ผลต่อ การ
รับรู ้ประโยชน์จากการใช้งานเทคโนโลยีการสั่ง
การรักษาด้วยคอมพิวเตอร์หรื อไม่
3) ปั จจัยการรับรู ้ความไม่เสมอภาคมีผลต่อการรับรู ้
ประโยชน์จากการใช้งานเทคโนโลยีการสั่งการ
รักษาด้วยคอมพิวเตอร์หรื อไม่
4) ปั จจัยการรับรู ้ความไม่เสมอภาคมีผลต่อการรับรู ้
ภัยคุกคามจากการใช้งานเทคโนโลยีการสั่งการ
รักษาด้วยคอมพิวเตอร์หรื อไม่
5) ปั จ จัย การรั บ รู ้ ค วามไม่ เ สมอภาคมี ผ ลต่ อ การ
ต่อต้านการเปลี่ยนลงจากการใช้งานเทคโนโลยี
การสัง่ การรักษาด้วยคอมพิวเตอร์หรื อไม่

ปั จจัยการรับรู ้ภยั คุกคามมีผลต่อการต่อต้านการเปลี่ยนลง
จากการใช้งานเทคโนโลยีการสัง่ การรักษาด้วยคอมพิวเตอร์
หรื อไม่
1.2 ทฤษฏีทเี่ กีย่ วข้ อง
1.2.1 การรับรู้ ความไม่ เสมอภาค (Perceived Inequity)
การรับรู ้ความไม่เสมอภาคมีจุดเริ่ มต้นจากทฤษฎี
ความเสมอภาค [19] ที่ทาการศึกษาเกี่ยวกับความเสมอภาค
ในองค์กรบนพื้นฐานที่ เชื่ อว่ามนุ ษย์ทุกคนต้องการความ
เสมอภาค โดยความเสมอภาคเกิ ดจากการเปรี ยบเที ยบตัว
ป้ อน (Inputs) กับผลลัพธ์ (Outcomes) ของแต่ละบุคคลต่อ
การทางานของตนเอง ซึ่ งบุคคลจะทาการเปรี ยบเที ยบตัว
ป้ อนของเขา (เช่น ความพยายาม ประสบการณ์ การศึกษา
เวลา) กับผลลัพธ์ (เช่น ผลตอบแทน การเลื่อนตาแหน่ง การ
ได้รับการชมเชย เกียรติยศ ชื่อเสี ยง) แล้วทาการเปรี ยบเทียบ
กับบุ คคลอื่ นที่ คิดว่าเสมอภาคกันโดยไม่จาเป็ นต้อ งเป็ น
บุ คคลที่ ทางานประเภทเดี ยวกันหรื อไม่ตอ้ งอยู่ในแผนก
เดี ย วกั น ก็ ไ ด้ โดยการเปรี ยบเที ย บดั ง กล่ า วเป็ นการ
เปรี ยบเที ยบจากความเข้าใจของบุคคลนั้นเอง ซึ่ งอาจจะ
เป็ นความจริ งหรื อไม่จริ งก็ได้ ดังนั้นถึงแม้ว่าในความเป็ น
จริ งการเปรี ยบเที ยบนั้นมีความเสมอภาคอยู่ แต่บุคคลนั้น
อาจจะรับรู ้ว่าไม่เสมอภาคก็ได้ และเมื่อเป็ นเช่นนั้นบุคคล
จะแสดงพฤติกรรมเพื่อเรี ยกร้อ งความเสมอภาคตามความ
เข้าใจของเขา ยกตัวอย่างเช่ น เมื่ อพนักงานรู ้สึกว่าตัวเอง
ทางานหนักกว่าพนักงานในระดับเดียวกัน พนักงานคนนั้น
จะแสดงพฤติกรรมได้สองลักษณะคือ การลดตัวป้ อนหรื อ
การทางานลดลง และการเรี ยกร้องผลลัพธ์เพิ่มหรื อการขอ
ขึ้นเงินเดือน เป็ นต้น
ซึ่ งคล้า ยกั บ แนวคิ ด ของ Joshi [20, 21] ที่ ไ ด้
ทาการศึกษาเกี่ยวกับการรับรู ้ความไม่เสมอภาคในมุมมอง
ของผูใ้ ช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยแบบจาลอง
ดังกล่าวนี้ได้แบ่งการเปรี ยบเทียบออกเป็ น 3 ส่วน ส่วนแรก
คือการเปรี ยบเที ยบตัวป้ อนกับผลลัพธ์เฉพาะในส่ วนของ

ตัวเอง ส่ วนที่ สองคือการเปรี ยบเที ยบตัวป้ อนกับผลลัพธ์
ระหว่ า งตั ว เองกั บ นายจ้ า ง และส่ วนที่ สามคื อ การ
เปรี ยบเทียบตัวป้ อนกับผลลัพธ์ระหว่างตนเองกับบุคคลอื่น
ที่ ทาหน้าที่ เหมื อนกัน เมื่ อรั บรู ้ ถึงความไม่เสมอภาคจะมี
การแสดงพฤติกรรมในการเรี ยกร้องความเสมอภาคหรื อ
การต่อต้านการใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศนั้น
1.2.2 ทฤษฎีก ารยอมรั บ การใช้ เทคโนโลยี (Technology
Acceptance Model: TAM)
แบบจาลองการยอมรับเทคโนโลยี (Technology
Acceptance Model: TAM) ถูกนาเสนอโดย Davis [11] โดย
แบบจาลองดังกล่าวเป็ นการปรับแต่งเพิ่มเติมต่อจากทฤษฎี
(Theory of reasoned action : TRA) ซึ่ งเป็ นทฤษฎี ด้ า น
จิ ตวิทยาสังคมที่ ถูกนาเสนอโดย Fishbein and Ajzen [22]
ทฤษฎี (TRA) ได้อธิ บายความสัมพันธ์ระหว่างความเชื่ อ
และทัศนคติ ที่มีผลต่อพฤติ กรรมของมนุ ษย์ โดยเริ่ มจาก
การเปลี่ ย นแปลงความเชื่ อ และทัศ นคติ ข องมนุ ษ ย์เ ป็ น
สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม ซึ่ งบุคคลจะแสดง
พฤติกรรมนั้นเนื่ องจากคิดว่าเป็ นสิ่ งที่ สมควรกระทาตาม
หลักเหตุผล เพื่อให้สามารถอธิ บายพฤติ กรรมความตั้งใจ
งานใช้เ ทคโนโลยี ไ ด้ชัด เจนยิ่ ง ขึ้ น โดยศึ ก ษาปั จ จัย ที่ มี
อิทธิ พลต่อความตั้งใจใช้งานเทคโนโลยี ซึ่ งประกอบด้วย
ปั จจัยหลักได้แก่ ปั จจัยภายนอก (External Variables) การ
รั บ รู ้ ป ระโยชน์ ที่ ไ ด้ รั บ จากเทคโนโลยี ส ารสนเทศ
(Perceived Usefulness : PU) และการรับรู ้ความง่ายต่อการ
ใช้ง าน (Perceived Ease of Use : PEOU) ปั จ จัย เหล่ า นี้ จะ
เป็ นตัว ท านายทัศ นคติ ต่ อ การใช้ง าน (Attitude Toward
Using) ซึ่ งมี อิ ท ธิ พ ลต่ อ พฤติ ก รรมความตั้ง ใจจะใช้ง าน
(Behavioral Intentions to Use)
สาหรับงานวิจยั ที่ผา่ นมามีการนาแบบจาลองการ
ยอมรับเทคโนโลยีไปศึกษาอย่างกว้างขวาง ตามแต่บริ บท
การใช้งานเทคโนโลยีน้ ัน ซึ่ งเมื่ อบริ บทที่ ใช้งานมี ค วาม
แตกต่างกัน จึ งทาให้ผลที่ได้จากการศึกษานั้นแตกต่างกัน
เช่ น การศึ ก ษาการยอมรั บเทคโนโลยีร ะบบเวชระเบี ยน

อิ เ ล็ ก ท ร อ นิ ก ส์ ( EMR : Electronic Medical Records)
ร่ วมกับปั จจัยภายในองค์กร [23]
นอกจากนี้ ยงั มี งานวิจัยของ [14] ที่ เริ่ มจากการ
สังเกตุแบบจาลองการยอมรั บเทคโนโลยีท้ งั (Technology
Acceptance Model: TAM) [11] และ (Unified theory of
acceptance and use of technology: UTAUT) [24] โดย
แบบจ าลองทั้ งสองนั้ นศึ ก ษาเฉพาะปั จ จั ย เชิ ง บวกที่
สนับสนุนการยอมรับเทคโนโลยีเท่านั้น แต่ในงานวิจยั ของ
Speier [13] ได้ทาการศึ กษาเกี่ ยวกับสิ่ งรบกวนในการใช้
งานเทคโนโลยี ซึ่งผลที่ได้แสดงให้เห็นว่าปั จจัยเชิงลบมีผล
ทาให้การยอมรับเทคโนโลยีลดน้อยลง ดังนั้นแนวคิดเรื่ อง
ปั จจัยคู่สาหรั บการยอมรั บเทคโนโลยีจึงได้ถูกพัฒนาขึ้น
[14]
อย่างไรก็ตามงานวิจยั ที่นาแบบจาลองการยอมรับ
เทคโนโลยีมาศึ กษาในบริ บทของระบบการสั่งการรักษา
ด้วยคอมพิวเตอร์ ที่ผ่านมา นิ ยมศึ กษาปั จจัยทางเทคนิ คว่า
ปั จ จัย ใดคื อ ปั จ จัย ที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ ความส าเร็ จ ในการน า
ระบบดังกล่าวไปใช้งาน ซึ่ งตรงกันข้ามกับปั จจัยเชิ งลบที่
ไม่เป็ นที่ นิยมในการศึ กษา ทั้งที่ เป็ นปั จจัยที่ มีอทธิ พลต่อ
การนาเทคโนโลยีไปใช้งานโดยเฉพาะอย่างยิ่งปั จจัยทาง
จิตวิทยาเชิงลบต่อการยอมรับเทคโนโลยี โดยงานวิจยั ที่นา
แบบจาลองการยอมรับเทคโนโลยีมาศึ กษาร่ วมกับปั จจัย
ทางจิ ตวิทยาเชิ งลบ เช่น การศึ กษาอุปสรรคของแพทย์ที่มี
ต่อการนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้งาน [9]
ดังนั้นงานวิจจัยชิ้นนี้จะทาการศึกษาโดยอ้างอิงแบบจาลอง
การยอมรับเทคโนโลยี (Technology Acceptance Model:
TAM) [11] โดยครอบคลุมทั้งปั จจัยเชิงบวกและเชิงลบตาม
แนวคิดเรื่ องปัจจัยคู่สาหรับการยอมรับเทคโนโลยีของ
Confetelli [14].

1.3 งานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้ อง
1.3.1 การรับรู้ ภัยคุกคาม (Perceived Threat)
งานวิจยั ในอดีตที่มีการศึกษาเกี่ยวกับการรับรู ้ ภยั
คุกคาม Robbins [33] อธิ บายว่าการรับรู ้ภยั คุมคามจากการ
เปลี่ ย นแปลงนั้น เป็ นสาเหตุ ท าให้ เ กิ ด การต่ อ ต้า นการ
เปลี่ยนแปลงของบุคคุล เช่น การรับรู ้ว่าการเปลี่ยนแปลง
นั้นจะมี ผลกระทบต่อกิ จวัตรการทางานของตนเอง หรื อ
แม้กระทัง่ การรับรู ้วา่ การเปลี่ยนแปลงนั้นไม่อาจคาดเดาถึง
ผลลัพธ์หรื อเหตุการที่จะเกิ ดตามมาได้ จึ งทาให้บุคคลนั้น
รับรู ้ถึงความไม่ปลอดภัยที่จะเกิดจากการเปลี่ยนแปลง และ
บุ ค คลจะพิ จ ารณาความไม่ ป ลอดภัย นั้น เป็ นภัย คุ ม คาม
ประเภทหนึ่ ง โดยภัยคุ มคามนั้นสามารถมี สาเหตุจากทั้ง
ด้านอารมณ์ และด้านเหตุผล Dent และ Goldberg [32] ได้
อธิบายว่าการต่อต้านการเปลี่ยนแปลงนั้นไม่ได้เกิดจากการ
เปลี่ยนแปลงแต่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงนั้นส่ งผลกระทบ
ในด้านลบต่อบุคคลนั้น หรื อมาจากอารมณ์ของบุคคลที่มี
ต่อการเปลี่ยนแปลงนั้น โดยการรับรู ้ภยั คุกคามของบุคคล
จากการเปลี่ ยนแปลงในองค์กรเป็ นผลจาก 3 สาเหตุ คื อ
หนึ่ งการเปลี่ ยนแปลงนั้นทาให้สูญเสี ยหรื อเกิ ดความไม่
เสมอภาคต่อสถานะความมัน่ คงในหน้าที่การงาน สองการ
เปลี่ยนแปลงนั้นทาให้สูญเสี ยหรื อเกิดความไม่เสมอภาคใน
สิ่ งตอบแทนที่จะได้รับ และสามการเปลี่ยนแปลงนั้นทาให้
สูญเสี ยอานาจในตาแหน่งหน้าที่การงาน [10, 25]
จากผลการวิจัย ของ Bhattacherjee และ Hikmet
[18] ที่ ได้ทาการศึ กษาอุปสรรคในการยอมรับเทคโนโลยี
ระบบการสัง่ การผ่านคอมพิวเตอร์ และผลงานวิจยั ของ Lin
และ Roan [9] ที่ ได้ทาการศึ กษาการนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศไปใช้งานในประเทศไต้หวัน ซึ่ งผลการศึ กษา
ของทั้งสองงานวิจยั แสดงให้เห็นว่าการรับรู ้ความไม่เสมอ
ภาคและการรั บ รู ้ ถึ ง ภัย คุ ม คามที่ เ กิ ด จากน าเทคโนโลยี
สารสนเทศมากใช้งานมีอิทธิ พลต่อการความตั้งใจใช้งาน
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

1.3.2 การต่ อต้ านการเปลีย่ นแปลง (Resistance to Change)
ในช่วงแรกงานวิจยั ที่ ใช้แบบจาลองการยอมรั บ
เทคโนโลยีน้ นั มุ่งเน้นไปที่การศึกษาปั จจัยที่สนับสนุนหรื อ
เป็ นปั จจัยเชิงบวกในการยอมรับเทคโนโลยี แต่ในด้านของ
จิ ต วิ ท ยามองว่า การยอมรั บ เทคโนโลยี น้ ัน ถื อ เป็ นการ
เปลี่ยนแปลงอย่างหนึ่ ง ซึ่ งงานวิจยั ด้านจิตวิทยาที่เกี่ยวข้อง
กับการเปลี่ยนแปลงได้กล่าวถึงปั จจัยเชิงลบหรื อปั จจัยที่ทา
ให้เกิดการต่อต้านการเปลี่ยนแปลงไว้อย่างหลากหลาย
เริ่ มจาก [26] ได้ อ ธิ บายการเปลี่ ย นแปลง
ประกอบด้ว ย 3 ขั้น ตอนคื อ กระบวนการละลายเจตคติ
(Unfreezing) หรื อกระบวนการที่เริ่ มรับรู ้ถึงความจาเป็ นที่
จะต้อ งเกิ ดการเปลี่ ย นแปลงซึ่ งภายในกระบวนการนี้ จะ
ประกอบด้ ว ยแรงขั บ (Driving Force) และแรงต้ า น
(Restrain Force), กระบวนการการเปลี่ยนแปลง (Moving)
ซึ่ งประกอบด้วย ความคิด ความรู ้สึกและพฤติกรรม และ
กระบวนการสุ ดท้ า ยคื อ กระบวนการคงสิ่ งใหม่ ไ ว้
(Refreezing) โดยการเปลี่ ยนแปลงที่ มีแ รงขับเท่ า กับแรง
ต้านจะเกิดสภาวะสมดุลหรื อไม่เกิดการเปลี่ยนแปลง หาก
แรงขับมากกว่าแรงต้านจะเกิดการเปลี่ยนแปลง และถ้าหาก
แรงขับน้อยกว่าแรงต้านจะเกิ ดการเปลี่ ยนแปลงที่ ไ ม่ พึ ง
ปรารถนา ตามแนวคิ ดดังกล่าวจะเห็ นว่าการต่อต้านการ
เปลี่ ย นแปลงไม่ ไ ด้เ ป็ นแรงที่ ต รงข้า มกับ การสนับ สนุ น
เปลี่ยนแปลงโดยตรง แต่มีส่วนที่จาทาให้การเปลี่ยนแปลง
นั้นประสบความสาเร็ จน้อยลง
ซึ่งงานวิจยั อีกมุมหนึ่ง Robbins [27] ได้อธิบายว่า
การรับรู ้ภยั คุกคามนั้นเป็ นสาเหตุทาให้เกิดการต่อต้านการ
เปลี่ยนแปลงของบุคคล ซึ่ งสอดคล้องกับแนวความคิดของ
King [28] ที่ อ ธิ บ ายว่า การเปลี่ ย นแปลงกิ จ วัต รในการ
ทางานจะทาให้บุคคลนั้นรับรู ้ว่ามีภาระการทางานเพิ่มขึ้น
ซึ่ งเป็ นสาเหตุหลักที่ทาให้เกิดการต่อต้านการเปลี่ยนแปลง
เช่ น ในช่ ว งการเปลี่ ย นแปลงระบบการท างานใหม่
พนักงานที่ ถูกผลักดันให้ทางานผ่านระบบใหม่จะรู ้ สึก ว่า
ตัวเองมีภาระการทางานเพิ่มขึ้นทั้งที่ระบบใหม่ทางานด้วย

ระยะเวลาและปริ มาณการทางานเท่ากันกับระบบเก่า และ
เป็ นเหตุให้พนักงานเกิ ดการต่อต้านการเปลี่ ยนแปลงต่ อ
ระบบการทางานใหม่
นอกจากการต่อต้านการเปลี่ ยนแปลงที่ เกิ ดจาก
การรั บรู ้ ในระดั บ บุ คคลแล้ ว ยั ง มี การ ต่ อ ต้ า น ก าร
เปลี่ยนแปลงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมของการเปลี่ยนแปลง
นั้ น โ ด ย Markus [10] อ ธิ บ า ย ว่ า ก า ร ต่ อ ต้ า น ก า ร
เปลี่ ย นแปลงหรื อ การต่ อ ต้า นการยอมรั บ เทคโนโลยีจ ะ
ขึ้ น อยู่กับบริ บทการใช้งานของเทคโนโลยีน้ ัน ถ้า ระบบ
เทคโนโลยีที่นามาใช้งานสนับสนุ นอานาจในการท างาน
ของบุ ค คล บุ ค คลนั้ นมี แ นวโน้ ม ที่ จ ะใช้ ง านระบบ
เทคโนโลยี น้ ั นเพิ่ ม ขึ้ น ในทางตรงกั น ข้า มหากระบบ
เทคโนโลยีที่นามาใช้งานทาให้อานาจในการทางานของ
บุคคลนั้นน้อยลง บุคคลนั้นจะเกิ ดการต่อต้านการยอมรับ
เทคโนโลยีน้ นั ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ Lapointe และ
Rivard [29, 30] ที่ ท าการศึ ก ษาเกี่ ย วกับ การต่ อ ต้า นการ
ยอมรั บ เทคโนโลยี ร ะบบข้อ มู ล สุ ข ภาพอิ เ ล็ ก ทรอนิ กส์
(EHR) แสดงให้เห็นว่าการรับรู ้ถึงความไม่เสมอภาคที่ เกิ ด
จากการเปรี ยบเทียบระดับบุคคลมีอิทธิ พลที่ทาให้เกิ ดการ
ต่อต้านการย้อมรับเทคโนโลยี
1.4 กรอบแนวคิดการวิจยั
จากการทบทวนวรรณกรรมรวมถึ ง การศึ กษา
ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง จึงสามารถนามาพัฒนากรอบแนวคิดของ
ปั จจัยที่เป็ นอุปสรรคต่อความตั้งใจใช้งานระบบการสั่งการ
รักษาด้วยคอมพิวเตอร์ ดังรู ปที่ 1.1 ซึ่ งเป็ นการบูรณาการ
กรอบแนวคิดจากงานวิจยั ในอดีต ความตั้งใจใช้งานระบบ
การสัง่ การด้วยคอมพิวเตอร์เป็ นตัวแปรตามที่ได้รับอิทธิพล
มาจากตั ว แปรอิ สระ ทั้ งทางตรงและทางออก ซึ่ ง
ประกอบด้วยการรับรู ้ความไม่เสมอภาค การรับรู ้ภยั คุกคาม
การต่ อ ต้ า นการเปลี่ ย นแปลง และส่ ง ผลต่ อ การรั บ รู ้
ประโยชน์ โดยแสดงเป็ นกรอบแนวคิดของงานวิจยั ดังนี้

รู ปที่ 1.1 กรอบแนวคิดของงานวิจยั

1.5 สมมติฐานการวิจยั
สมมติฐานที่ 1: การรับรู ้ความไม่เสมอภาคจากการนาระบบ
เทคโนโลยีการสั่งการรักษาด้วยคอมพิวเตอร์มาใช้งานเป็ น
ปั จจัยที่ส่งผลเชิงลบต่อการรับรู ้ประโยชน์ของการนาระบบ
เทคโนโลยีการสัง่ การรักษาด้วยคอมพิวเตอร์มาใช้งาน
สมมติฐานที่ 2: การรับรู ้ความไม่เสมอภาคจากการนาระบบ
เทคโนโลยีการสั่งการรักษาด้วยคอมพิวเตอร์มาใช้งานเป็ น
ปั จจัยที่ ส่งผลเชิ งบวกต่อการต่อต้านการเปลี่ยนแปลงของ
การนาระบบเทคโนโลยีการสั่งการรักษาด้วยคอมพิวเตอร์
มาใช้งาน
สมมติฐานที่ 3: การรับรู ้ความไม่เสมอภาคจากการนาระบบ
เทคโนโลยีการสัง่ การรักษาด้วยคอมพิวเตอร์มาใช้งานเป็ น
ปั จ จัย ที่ ส่ ง ผลเชิ ง บวกต่ อ การรั บ รู ้ ภ ัย คุ ก คามของการน า
ระบบเทคโนโลยีการสั่งการรั กษาด้วยคอมพิวเตอร์ ม าใช้
งาน
สมมติ ฐ านที่ 4: การรั บ รู ้ ถึ ง ภัย คุ ก คามจากการน าระบบ
เทคโนโลยีการสั่งการรักษาด้วยคอมพิวเตอร์มาใช้งานเป็ น
ปั จ จัย ที่ ส่ ง ผลเชิ ง บวกต่ อ การต่ อ ต้า นการยอมรั บ การน า
ระบบเทคโนโลยีการสั่งการรั กษาด้วยคอมพิวเตอร์ ม าใช้
งาน
สมมติ ฐ านที่ 5: การต่ อ ต้า นการเปลี่ ย นแปลงจากการนา
ระบบเทคโนโลยีการสั่งการรั กษาด้วยคอมพิวเตอร์ ม าใช้
งานเป็ นปั จจัยที่ส่งผลเชิงลบต่อการรับรู ้ประโยชน์จากการ
นาระบบเทคโนโลยีการสัง่ การรักษาด้วยคอมพิวเตอร์ มาใช้
งาน
สมมติ ฐ านที่ 6: การต่ อ ต้า นการเปลี่ ย นแปลงจากการนา
ระบบเทคโนโลยีการสั่งการรั กษาด้วยคอมพิวเตอร์ ม าใช้

งานเป็ นปั จ จัย ที่ ส่ ง ผลเชิ ง ลบต่ อ ต้า นความตั้ง ใจใช้ง าน
ระบบเทคโนโลยีการสัง่ การรักษาด้วยคอมพิวเตอร์
สมมติฐานที่ 7: การรับรู ้ประโยชย์ของระบบเทคโนโลยี
การสัง่ การรักษาด้วยคอมพิวเตอร์เป็ นปั จจัยที่ส่งผลเชิงบวก
ต่อความตั้งใจใช้งานระบบเทคโนโลยีการสัง่ การรักษาด้วย
คอมพิวเตอร์

2. ระเบียบวิธีวจิ ยั
2.1 ประชากร
ก ลุ่ ม ป ร ะ ช า ก ร ตั ว อ ย่ า ง คื อ แ พ ท ย์ ผู ้ มี
ประสบการณ์ ใ นการใช้ ง านระบบสั่ ง การรั ก ษาด้ ว ย
คอมพิ วเตอร์ ในสังกัดโรงพยาบาลของรั ฐ 3 แห่ งในเขต
กรุ งเทพและปริ มณฑลจานวนทั้งสิ้น 102 ตัวอย่าง

ในส่ วนที่ 3 ใช้การวัดในรู ปแบบของลิเคิร์ทสเกล
(Likert Scale) โดยแบ่ งระดับการวัดออกเป็ น 5 ระดับ คือ
5-1 (เห็นด้วยอย่างยิง่ -ไม่เห็นด้วยอย่างยิง่ )
ตารางที่ 2.1 ตัวอย่างคาถามและที่มา

ปั จจัย
การรับรู ้ความ
ไม่เสมอภาค
(PI1-PI6)
การรับรู ้ภยั
คุกคาม
(PT1-PT5)

2.2 กลุ่มตัวอย่ าง
งานวิจัยชิ้ นนี้ ใช้การกาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่า ง
โดยใช้ก ฎแห่ ง ความชัด เจน (Rule of Thumb) [31] โดย
กาหนดจานวนกลุ่มตัวอย่าง 5 ตัวอย่าง ต่อหนึ่งตัวแปร โดย
งานวิ จัย ชิ้ น นี้ มี ต ัว แปรทั้ง หมด 18 ตัว แปรหลัง จากการ
คานวณขนาดกลุ่มตัวอย่างได้ 90 ตัวอย่าง โดยผูว้ ิจัยเพิ่ม
ขนาดตัวอย่างเป็ น 102 ตัวอย่างและใช้หลักการความน่าจะ
เป็ นในการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย

การต่อต้านการ
เปลี่ยนแปลง
(RC1-RC5)

2.3 เครื่ องมือเพื่อการวิจยั
งานวิจยั ชิ้นนี้ เป็ นงานวิจยั เชิงปริ มาณโดยจัดเก็บ
ข้อมูลทางแบบสอบถามผ่านทางสื่ ออิเล็กทรอนิ กส์ 44 ชุด
และเอกสาร 58 ชุด โดยแบ่งแบบสอบถามออกเป็ น 3 ส่ วน
คือ
ส่ ว น ที่ 1 ข้ อ มู ล ทั่ ว ไ ป เ กี่ ย ว กั บ ผู ้ ต อ บ
แบบสอบถาม
ส่ วนที่ 2 ประสบการณ์ และลักษณะการใช้ง าน
ระบบสัง่ การรักษาด้วยคอมพิวเตอร์
ส่วนที่ 3 ทัศนคติที่เกี่ยวกับระบบการสัง่ การรักษา
ด้วยคอมพิวเตอร์

ความตั้งใจใช้
งาน
(IU1-IU5)

การรับรู ้
ประโยชน์
(PU1-PU5)

ตัวอย่างคาถามที่ใช้วดั ค่าตัวแปร
การใช้ ง านระบบการสั่ ง การ
รั ก ษาด้ ว ยคอมพิ ว เตอร์ เป็ น
ประโยชน์ ม ากกว่า โทษต่ อการ
ทางานของท่าน
ท่ า นกัง วลว่า การใช้ง านระบบ
ก า ร สั่ ง ก า ร รั ก ษ า ด้ ว ย
ค อ ม พิ วเ ต อ ร์ จ ะ ท าใ ห้ ท่ า น
สู ญเสี ยการควบคุมกระบวนการ
ทางานของท่าน
ท่ า นไม่ ต ้อ งการให้ ก ารใช้ง าน
ระบบการสั่ ง การรั ก ษาด้ ว ย
คอมพิ ว เตอร์ น้ ัน เปลี่ ย นแปลง
วิธีการตัดสิ นใจรักษาคนไข้ของ
ท่าน
การใช้ ง านระบบการสั่ ง การ
รั ก ษาด้ ว ยคอมพิ ว เตอร์ ท าให้
ท่ า นท างานได้มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
มากขึ้น
ท่ า นมี เ จตนาที่ จ ะใช้ง านระบบ
ก า ร สั่ ง ก า ร รั ก ษ า ด้ ว ย
คอมพิวเตอร์ เพิ่มมากขึ้นในงาน
ที่ท่านรับผิดชอบ

ดัดแปลงจาก
[1-4]

[5-7]

[5, 8]

[4, 8, 9]

[4, 8, 9]

3. ผลการวิจยั
3.1 ลักษณะประชากรศาสตร์ ของกลุ่มตัวอย่ าง
ผ ล การ วิ เ ค ร าะ ห์ ข้ อ มู ล ทั่ ว ไ ป ข อ ง ผู ้ ต อ บ
แบบสอบถามพบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ ว นใหญ่เป็ น
ผูช้ ายคิ ดเป็ นร้อยละ 54% ช่ วงอายุระหว่าง 21-30 ปี เป็ น
แพทย์ทวั่ ไปในสังกัดโรงพยาบาลของรัฐ ซึ่ งส่ วนใหญ่รับรู ้
ถึงประโยชน์ของระบบการสั่งการรักษาด้วยคอมพิวเตอร์
และมี ค วามตั้ง ใจใช้ง านระบบดัง กล่ า วอยู่แ ล้ว แต่ ย งั มี
ปั ญ หาในการใช้ง านระบบที่ มี ค วามไม่ ส ะดวกต่ อ การ
ทางานรวมทั้งผลกระทบบางส่ วนที่ เกิ ดจากการนาระบบ
ดังกล่าวไปใช้งาน
3.2 การวิเคราะห์ องค์ ประกอบ (Factor Analysis)
งานวิจยั นี้ได้ใช้วธิ ีการวิเคราะห์องคประกอบ เพื่อ
ลดจานวนตัวแปรและจัดกลุ่มข้อคาถามที่ มีความสัมพันธ์
กัน ไว้ใ นปั จ จัย เดี ย วกัน โดยใช้วิ ธี ก ารหมุ น แกนแบบ
Varimax ใช้เกณฑ์การตัดสิ นจากค่า Eigen ที่สูงกว่า 1 และ
กาหนดค่า Factor Loading ของตัววัดในปั จจัยไม่ต่ากว่า 0.5
[64] และตัว วัด ต้อ งไม่ มี ค่ า Factor Loadings สู ง ในปั จ จัย
มากกว่า 1 ปั จจัย การวิเคราะห์พบว่าทุกตัวแปรมีค่า Factor
Loading มากกว่า 0.5 จึงไม่จาเป็ นต้องตัดตัวแปรใดออกใน
ขั้นตอนของการวิเคราะห์ และหลังจากการวิเคราะห์ความ
เที่ ย งโดยค่า สัม ประสิ ทธิ์ อัล ฟาของครอนบาค พบว่า ทุ ก
กลุ่มปั จจัยมีค่าสัมประสิ ทธิ์ อัลฟาของครอนบาคมากกว่า
0.7 ซึ่ งถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ยอมรับได้ในการทาการวิจยั เชิง
สารวจ [65] เมื่อทาการตรวจสอบความเหมาะสมของกลุ่ม
ตัวอย่างโดยการพิจารณาค่า KMO (Kaiser-Meyer-Olkin) ที่
มากกว่า 0.5 [64] พบว่า KMO ที่ ได้ของทั้ง 5 กลุ่มปั จจัยมี
ค่ า มากกว่ า ระดับ ที่ ก าหนดทุ ก ปั จ จัย แสดงว่ า ข้อ มู ล ที่
นามาใช้มีความเหมาะสม ดังแสดงค่าสัมประสิ ทธิ์ อัลฟา
ของครอนบาคในตารางที่ 3.1

ตารางที่ 3.1 สรุ ปค่า Cronbach’s Alpha
ปัจจัย (Factor)

Cronbach's Alpha

การรับรู ้ความไม่เสมอภาค
การรับรู ้ภยั คุกคาม
การต่อต้านการเปลี่ยนแปลง
การรับรู ้ประโยชน์
ความตั้งใจใช้งาน

0.701
0.750
0.744
0.705
0.821

3.3 ผลการทดสองสมมติฐาน
งานวิจยั นี้ ใช้วิธีการวิเคราะห์การถดถอยเชิ งเส้น
อย่ า งง่ า ย (Simple Linear Regression Analysis) และการ
วิ เ ค ร า ะ ห์ ก า ร ถ ด ถ อ ย พ หุ คู ณ ( Multiple Regression
Analysis) โดยเกณฑ์ร ะดับ นัย ส าคัญ ทางสถิ ติ ที่ P-value
น้อยกว่า 0.05
ตารางที่ 3.2 สรุ ปผลการทดสอบสมมติฐาน
ลาดับที่
สมมติฐานที่ 1

สมมติฐานที่ 2

สมมติฐานที่ 3

สมมติฐานที่ 4
สมมติฐานที่ 5

สมมติฐานที่ 6

สมมติฐานที่ 7

ผลการ
ทดสอบ
การรับรู ้ความไม่เสมอภาคส่ ง ไม่สนับสนุน
ผ ล เ ชิ ง ล บ ต่ อ ก า ร รั บ รู้
ประโยชน์
การรับรู ้ความไม่เสมอภาคส่ ง สนับสนุน
ผลเชิ งบวกต่อการต่อต้านการ
เปลี่ยนแปลง
การรับรู้ความไม่เสมอภาคส่ ง ไม่สนับสนุน
ผลเชิ ง บวกต่ อ การรั บ รู ้ ภ ัย
คุกคาม
การรั บ รู ้ ภยั คุ กคามส่ งผลเชิ ง สนับสนุน
บวกต่อการเปลี่ยนแปลง
การต่อต้านการเปลี่ นรแปลง สนับสนุน
ส่ งผลเชิ งลบต่ อ การ รั บ รู ้
ประโยชน์
การต่อต้านการเปลี่ ยนแปลง สนับสนุน
ส่ งผลเชิ งลบต่อความตั้งใจใช้
งาน
การรับรู ้ ประโยชน์ส่ งผลเชิ ง สนับสนุน
บวกต่อความตั้งใจใช้งาน
สมมติฐาน

4. สรุปผลการทดลองและข้ อเสนอแนะ
4.1 สรุปผลการทดลอง
งานวิจยั นี้ เป็ นงานวิจยั เชิงประมาณ (Quantitative
Research) ในลักษณะการวิจยั เชิงสารวจ (Survey Research)
ใช้แบบสอบถามเป็ นเครื่ องมื อในการรวบรวมข้อมูลเพื่อ
พิสูจน์สมมติฐานของงานวิจยั ซึ่ งได้ประยุกต์ตวั แบบการ
ยอมรั บ เทคโนโลยี (Technology Acceptance Model) เข้า
กับทฤษฎี ความเสมอภาคและแนวคิดอื่นๆที่ เกี่ ยวข้องกับ
การยอมรั บ เทคโนโลยีม าเป็ นกรอบในการออกแบบตัว
แบบสาหรับงานวิจยั ชิ้นนี้ รวมมีตวั แปรอิสระทั้งหมด 4 ตัว
แปรว่ามี ปัจจัยใดบ้างที่ ส่งผลต่อความตั้งใจใช้งานระบบ
การสั่งการรักษาด้วยคอมพิวเตอร์ และแต่ละปั จจัยมีระดับ
ในการส่ งผลต่อความตั้งใจดังกล่าวมากน้อยเพียงใด โดย
ปั จจัยทั้ง 4 ได้แก่ การรั บรู ้ ความไม่เสมอภาค (Perceived
Inequity),การรั บ รู ้ ภั ย คุ ก คาม ( Perceived Threat),การ
ต่อต้านการเปลี่ยนแปลง (Resistance to Change) และการ
รั บ รู ้ ป ร ะ โ ยชน์ (Perceived Usefulness) โ ด ย ก าห น ด
สมมติฐานงานวิจยั ไว้ท้ งั สิ้น 7 สมมติฐาน
กลุ่มตัวอย่างของงานวิจยั ชิ้นนี้ เป็ นแพทย์ผเู ้ คยใช้
งานระบบการสั่งการรั กษาด้วยคอมพิวเตอร์ จานวน 102
ตัวอย่าง โดยรวบรวมแบบสอบถามผ่านสื่ ออิเล็กทรอนิ กส์
จานวน 44 ชุดและเอกสาร 58 ชุด โดยผ่านการขั้นตอนทาง
สถิติ ซึ่ งเริ่ มจากการวัดค่าความเหมาะสมของของมูลที่ใช้
ในการวิเคราะห์ปัจจัย (ค่าสถิติ Kaiser-Mayer-Olkin:KMO)
การวิเคราะห์สหสัมพันธ์ (Correlation) การสอบทานข้อมูล
สุ ด โต่ ง (Univariate Qutliers) และ Factor Analysis แบบ
หมุ น แกน ซึ่ งหลัก จากผ่ า นขั้น ตอนทั้ง หมดแล้ว เหลื อ
จานวนแบบสอบถาม 95 ชุด ที่ เป็ นไปตามข้อกาหนดของ
ค่าสถิ ติท้ งั หมด จากนั้นใช้การถดถอยพหุ คูณสาหรับการ
ทดสอบสมมติฐาน โดยเมื่อพิจารณาจากกรอบการวิจยั แล้ว
สามารถแบ่งการวิเคราะห์ได้ 4 กลุ่ม ได้แก่ สมมติฐานด้าน
ปั จจัยที่ส่งผลต่อการรับรู ้ภยั คุกคาม สมมติฐานด้านปั จจัยที่
ส่งผลต่อการต่อต้านการเปลี่ยนแปลง สมมติฐานด้านปั จจัย

ที่ ส่งผลต่อการรับรู ้ประโยชน์และสมมติฐานด้านปั จจัยที่
ส่ ง ผลต่ อ ความตั้ง ใจใช้ง านระบบการสั่ ง การรั ก ษาด้ว ย
คอมพิวเตอร์ โดนสามารถสรุ ปผลการวิจยั ได้ดงั นี้
1) ไม่มีปัจจัยใดที่ส่งผลต่อการรับรู ้ภยั คุกคาม
(Perceived Threat) โดยตรง
2) ปั จจัยที่ส่งผลโดยต่อตรงการต่อต้านการ
เปลี่ยนแปลง (Resistance to Change) ประกอบด้วย
ปั จจัยการรับรู ้ความไม่เสมอภาค (Perceived
Inequity) และปัจจัยการรับรู ้ภยั คุกคาม (Perceived
Threat)
3) ปั จจัยที่ส่งผลโดยตรงต่อการรับรู ้ประโยชน์
(Perceived Usefulness) ประกอบด้วยปั จจัยการ
ต่อต้านการเปลี่ยนแปลง (Resistance to Change)
4) ปั จจัยที่ส่งผลโดยตรงต่อความตั้งใจใช้งาน
(Intention to Use) ประกอบด้วยปั จจัยการรับรู ้
ประโยชน์ (Perceived Usefulness) และปั จจัยการ
ต่อต้านการเปลี่ยนแปลง (Resistance to Change)
4.2 การนาไปใช้ ประโยชน์
ผลงานวิจัยชิ นนี้ ก่อให้เกิ ดความเข้าใจและเป็ น
บู ร ณาการตัว แบบการยอมรั บ เทคโนโลยี (Technology
Acceptance Model) ร่ วมกับแนวคิดการรับรู ้ความไม่เสมอ
ภาค และทฤษฎี การต่ อ ต้ า นการเปลี่ ยนแปลง ซึ่ ง
ประกอบด้วยการรู ้ความไม่เสมอภาค (Perceived Inequity)
การรั บ รู ้ ภัย คุ ม คาม (Perceived Threat) การต่ อ ต้า นการ
เปลี่ ย นแปลง (Resistance to Change) การรั บ รู ้ ป ระโยชน์
(Perceived Usefulness) และความตั้งใจใช้งานเทคโนโลยี
(Intention to Use) ให้ครอบคลุมในบริ บทการใช้งานระบบ
การสั่งการรั กษาด้ว ยคอมพิวเตอร์ โดยแพทย์ในประเทศ
ไทย ซึ่ งงานวิจยั ชิ้นนี้ พิสูจน์ให้เห็นว่าปั จจัยเชิงลบนั้นมีผล
ต่อการยอมรับเทคโนโลยีการสัง่ การรักษาด้วยคอมพิวเตอร์
ประกอบด้วยปั จจัยการรับ ความไม่เสมอภาค การรับรู ้ ภยั
คุกคามและการต่อต้านการเปลี่ยนแปลง

ผลของงานวิจัยทาให้ทราบถึ งอุปสรรคที่ ส่งผล
ต่อการยอมรับเทคโนโลยีการสัง่ การรักษาด้วยคอมพิวเตอร์
ในบริ บทของแพทย์ผู ้ใ ช้ง าน จะช่ ว ยให้ ผู ้บ ริ หารหรื อ
โรงพยาบาลที่ ต ้อ งการปรั บ ปรุ ง ระบบดัง กล่ า วหรื อ น า
ระบบดังกล่าวไปใช้งานนั้น สามารถเข้าใจ ป้ องกัน หรื อ
แก้ไ ขปั ญ หาที่ อ าจจะเกิ ด ขึ้ น จากปั จ จัย เหล่ า นี้ ได้อ ย่า ง
ถูกต้อง

ในแบบสอบถามผูว้ ิจยั ไม่ได้ระบุบริ บทของการใช้งานการ
สั่งการรั กษาด้วยคอมพิวเตอร์ ให้ชัดเจนว่าเป็ นการสั่ง ยา
หรื อเฉพาะการส่ งคาสั่งในการรั กษา อาจทาให้เกิ ดความ
สับสนต่อผูต้ อบแบบสอบถามได้ ซึ่ งหากในอนาคตมีการ
นาวิจัยชิ้ นนี้ ในการอ้างอิ งหรื อค้นคว้าต่อจะต้องคานึ งถึง
ปั จ จัย แวดล้อ มเหล่ า นี้ เพราะท าให้ ผ ลการวิ จัย มี ค วาม
คลาดเคลื่อนจากความเป็ นจริ งได้

ซึ่ งจะเห็นว่าแพทย์ผใู ้ ช้งานโดยส่ วนใหญ่รับรู ้ถึง
ประโยชน์ที่เกิ ดขึ้นจากใช้งานระบบการสั่งการรักษาด้วย
คอมพิวเตอร์โดยเฉพาะประโยชน์ในการลดความผิดพลาด
ในการสั่งยาให้แก่คนไข้ พร้อมทั้งมีความตั้งใจในการใช้
งานค่อนข้างสู งถึงแม้วา่ ยังมีปัญหากับตัวระบบที่ทาให้เกิด
การเปลี่ ย นแปลงการติ ด ต่ อ กับ เพื่ อ นร่ ว มงาน ระบบที่ มี
ความยุ่งยาก ต้องใช้เวลาในการทางานมากกว่าการทางาน
รู ปแบบเดิมและข้อจากัดที่อาจจะเกิดขึ้นจากตัวระบบที่ทา
ให้ ไ ม่ ส ามารถท างานได้ อ ย่ า งเต็ ม ที่ หากองค์ ก รใดที่
ต้องการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นหรื อนาระบบดังกล่าวไปใช้งาน
ควรจะมี ก ารอบรมวิ ธี ก ารใช้ง านที่ ถู ก ต้อ ง ตรวจสอบ
ปรั บ ปรุ งระบบให้ เ ข้า กั บ วัฒ นธรรมการท างานของ
บุคคลากรในองค์กร และมีการติดตามผลกระทบที่เกิ ดขึ้น
จากการนาระบบไปใช้งานเป็ นระยะเพื่อให้สามารถลดการ
ต่อต้านการเปลี่ยนแปลงที่อาจจะเกิดขึ้นได้ทนั เวลา
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