(1)
หัวขอวิทยานิพนธ

ชื่อผูเขียน
ชื่อปริญญา
สาขาวิชา/คณะ/มหาวิทยาลัย

อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ
ปการศึกษา

การศึกษาความพรอมของเกษตรกรตอความตั้งใจใช
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารผานสื่อสังคม
ออนไลน: โปรแกรมประยุกตไลน
นางสาวศิรินันท กําเนิด
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
อาจารย ดร.สุรัตน โคอินทรางกูร
2557
บทคัดยอ

ในปจจุบันรัฐบาลใชการสื่อสารสูเกษตรกรผานบุคคล (เจาหนาที่เกษตรตําบล) และ
กํ า ลั ง พั ฒ นาเว็ บ ไซต เ พื่ อ ใช เ ป น สื่ อ กลางในการติ ด ต อ กั บ เกษตรกร แต ต อ งยอมรั บ ว า ช อ งทาง
การสื่อสารที่รวดเร็วและตรงกลุมเปาหมายคือการสื่อสารผานสื่อสังคมออนไลน ซึ่งการวิจัยนี้มุงศึกษา
เฉพาะโปรแกรมประยุกตไลนเนื่องจากเปนโปรแกรมที่ใชงานงาย สําหรับการเริ่มตนการสื่อสารผาน
สื่อสังคมออนไลนของกลุมตัวอยาง ในที่นี้คือเกษตรกร งานวิจัยนี้มุงหวังศึกษาถึงมิติของปจจัยความ
พรอมดานเทคโนโลยีที่สงผลตอการยอมรับเทคโนโลยี ผลการวิจัยพบวา ปจจัยการมองโลกในแงดี
และความสนใจริเริ่มนวัตกรรม เปนตัวขับเคลื่อนใหเกิดการรับรูประโยชน และการรับรูถึงความงาย
ในการใช ง าน ส ว นป จ จั ย ความรู สึ ก ไม มั่ น คงปลอดภั ย เป น ตั ว ยั บ ยั้ ง ป จ จั ย การรั บ รู ป ระโยชน
แต ไ ม สง ผลใดต อ ป จ จัย การรับ รู ถึ ง ความงา ยในการใช ง าน และป จ จัย ความไม ส บายใจในการใช
เทคโนโลยียังเปนตัวยับยั้งปจจัยการรับรูถึงความงายในการใชงาน แตไมสงผลตอการรับรูประโยชน
และยัง พบวา ปจจัย การรับรูถึ งความงา ยในการใชงานสง ผลทางบวกตอการรั บรูประโยชน และ
ทั้งปจจัยการรับรูประโยชนและการรับรูถึงความงายในการใชงานสงผลทางบวกตอความตั้งใจใชงาน
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ABSTRACT

Currently, Thailand’s government communicates to agriculturists through
the party (District Agricultural Officer) and developing a website to serve as a medium
to communicate with them. But it has to admit that the communication channel is
fast and targeted communications through social media. This project focuses to
study Line Application because it is easy to use for the sample. This study
investigates the relationship between the personality dimensions of TRI (Technology
Readiness Index) and the system specific dimensions of TAM (Technology
Acceptance Model). Data was collected from 201 farmers in Ayuthaya and 200
rubber planters in Rayong. Structural equation modeling was used to test the
relationship between dimensions of TRI and TAM. The results show that Optimism
and Innovativeness positive significantly influences Perceived Usefulness and
Perceived Ease of Use. Insecurity has a significant negative influence on Perceived
Usefulness but no significant on Perceived Ease of Use. Discomfort negative
significantly influences Perceived Ease of use but not significantly influences
Perceived Usefulness. Further, Perceived Ease of Use has a significant positive
influence on Perceived Usefulness and both of Perceived Usefulness and Perceived
Ease of Use has a significant positive on Behavioral Intention to Use Line Application
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for communication. This should be considered when the government develops
implementation strategies.
Keywords: Technology Readiness, Technology Acceptance Model, Social Media,
Agriculturists, Line Application

