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โครงสร า ง (Structural Equation Modeling: SEM) ในการวิ เ คราะห ผ ลและทดสอบสมมติ ฐ าน
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and test hypothesis by using Structural Equation Modeling: SEM. The result shows that
the factors, which had significant effect on Intention to use B2B M- Commerce are
Familiarity of technology, Perceived ease of use, Perceived usefulness, Environmental
influences and Trust in B2B M – Commerce. However, Perceived ease of use had no
significant effect on Intention to use B2B M- Commerce in Generation Y because they
are familiar with technology. So they have no concern about it but focus on Perceived
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