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บทคดัย่อ 

งานวจิยันี้มวีตัถุประสงคเ์พื่อศกึษาปัจจยัทีส่ง่ผลต่อความไวว้างใจในการใชง้านผลลพัธจ์ากระบบแนะน าสว่นบุคคล 
ซึง่เป็นการวจิยัเชงิปรมิาณ และประยุกต์ใชท้ฤษฎทีุนทางสงัคม และทฤษฎกีารใชป้ระโยชน์และความพงึพอใจ น ามา
สรา้งกรอบแนวคดิการวจิยั โดยศกึษากบักลุ่มตวัอย่างทีเ่ป็นผู้ใช้งานทีม่ปีระสบการณ์ใชง้านผลลพัธจ์ากระบบแนะน า
สว่นบุคคล ดา้นการบรกิารสื่อบนัเทงิออนไลน์ในเวบ็ไซต์และแอปพลเิคชนั จ านวน 146 กลุ่มตวัอย่าง ดว้ยวธิกีารแจก
แบบสอบถามทางอิเล็กทรอนิกส์ แล้วจึงน าข้อมูลมาประมวลผลด้วยโปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ เพื่อวิเคราะห์
ความสมัพันธ์ของปัจจยัตามกรอบแนวคิดการวิจยั จากผลการวิจยัพบว่ากลุ่มเชิงคุณลกัษณะ การมีส่วนร่วม การ
เชื่อมโยงความสมัพนัธก์ลุ่มขา้งเคยีง และการรบัรูถ้งึประโยชน์ในการใชง้าน สง่อทิธพิลทางตรงต่อความไวว้างใจในการ
ใชง้านผลลพัธจ์ากระบบแนะสว่นบุคคล ทัง้นี้การรบัรูถ้งึประโยชน์ในการใชง้านมผีลมาจากการแสวงหาขอ้มลู และความ
สะดวกสบาย ซึง่สง่ผลทางออ้มต่อความไวว้างใจในการใชง้านผลลพัธจ์ากระบบแนะน าสว่นบุคคล ผลการวจิยันี้น ามาใช้
ไดก้บัความไวว้างใจในการใชง้านผลลพัธจ์ากระบบแนะน าส่วนบุคคลในการใหบ้รกิารดา้นสื่อบันเทงิออนไลน์ เน่ืองจาก
แบบสอบถามเลอืกเฉพาะกลุ่มผูใ้ชง้านทีเ่คยใชผ้ลลพัธจ์ากระบบแนะน าสว่นบุคคลดา้นสือ่บนัเทงิออนไลน์เท่านัน้ จงึขอ
เสนอแนะงานวจิยัต่อเนื่องว่าควรศกึษาเกีย่วกบัความไวว้างใจในการใชผ้ลลพัธจ์ากระบบแนะน าสว่นบุคคลในดา้นอื่น ๆ 
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Abstract 

The objective of this study is to examine the factors affecting consumer trust to use result from 
recommendation system. This research is quantitative research with application of Social Capital Theory and 
Uses and Gratifications Theory. The data of this study was collected from 146 Thai participants, who used 
results from recommendation system on online entertainment sites or applications.  Data was gathered by 
online questionnaires and computed with statistical software to determine the relationships of factors from the 
theory and model.  According to the results, this research finds that factors - Group Characteristic, 
Togetherness, Neighborhood Connection and Perceived Usefulness - are directly affected to the consumer 
trust to use result from recommendation system and other factors - Information Seeking and Convenience – 
are directly affected to Perceived Usefulness factor and also indirectly impact of consumer trust. However, 
this research may be not applicable to users of recommendation system on another site or applications. 
Future research may need to expand the study to the ideas and motivations that influence the consumer trust 
in recommendation system of different media types. 
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1. บทน า 
1.1 ความส าคญัและท่ีมาของปัญหา 

ในยุคโลกาภิวตัน์การเติบโตและพฒันาของเทคโนโลยปัีจจุบนัส่งเสรมิให้เกดิการใชง้านบนเครอืข่ายอนิเทอรเ์น็ต
อย่างแพร่หลาย (We Are Social, 2019)  ข้อมูลของผู้ใช้งานแต่ละรายมีความหลากหลายตามความต้องการ และ
ลกัษณะของผูใ้ชง้านทีแ่ตกต่างกนั ผูใ้ชง้านอนิเทอรเ์น็ตมกีจิกรรมการใชง้านเพื่อตอบสนองความต้องการ เช่น การใช้
บรกิารสบืคน้ขอ้มลู การรบัชมขา่วสาร สือ่บนัเทงิ สือ่สารผ่านเครอืขา่ยสงัคมออนไลน์ รวมถงึการสัง่ซือ้สนิคา้และบรกิาร 
เป็นตน้  

เมื่อกิจกรรมการใช้งานผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตมีจ านวนมากขึ้น พฤติกรรมการใช้งานของหลายหลายกลุ่ม
ผูใ้ชง้านถูกน ามาสะสมกลายเป็นแหล่งรวบรวมขอ้มลูขนาดใหญ่ (Big Data) การเลอืกขอ้มูลใหส้ามารถตอบสนองความ
ตอ้งการของผูใ้ชง้านจากขอ้มลูจ านวนมาก จงึมวีธิใีนการน าขอ้มลูทีส่ะสมอยู่มาวเิคราะหค์วามตอ้งการของผูใ้ชง้านตาม
พฤตกิรรม  

ระบบแนะน าส่วนบุคคล (Recommendation System) เป็นระบบที่นิยมใชอ้ย่างแพร่หลายในปัจจุบนั (Yi, Zhang, 
Shen & Zhao, 2018) การท างานของระบบแนะน าส่วนบุคคลคอืน าขอ้มูลมาวเิคราะหเ์พื่อให้สามารถก าหนดขอบเขต
ของขอ้มลูทีต่รงกบัความสนใจของผูใ้ชง้าน โดยขอ้มลูจะผ่านการจดัอนัดบัของการน าเสนอใหเ้หมาะสมกบัผูใ้ชง้าน และ
แสดงผลรายการแนะน าจากการประมวลผลผ่านฐานขอ้มูลทีส่ะสมไว้ดว้ยวธิทีี่ชาญฉลาด (Gandhi & Gandhi, 2018) 
โดยระบบจะแสดงรายการแนะน าเฉพาะส าหรบับุคคลตามกลุ่มของผู้ใช้งานที่มีพฤติกรรมคล้ายคลงึกนั การจดัเก็บ
คุณลกัษณะเชงิพฤติกรรมที่ใช้ประเมนิความคลา้ยคลงึกนัของกลุ่มผู้ใชง้านจากสมาชกิขา้งเคยีง (Nearest Neighbor) 
และการจดักลุ่มขอ้มูล (Clustering) สามารถจดัเกบ็ขอ้มูลไดจ้ากการประเมินค่าโดยตรง (Explicit) และการประเมนิค่า
โดยนัย (Implicit) (Huang, Zhao & Cui, 2018) เพื่อน ามาประมวลผลลพัธ์ของระบบแนะน าส่วนบุคคลในรูปแบบ
ตวัเลอืกประกอบการตดัสนิใจใหผู้ใ้ชง้าน (รฐัวรรณ พนัธุนิล และ นิเวศ จริะวชิติชยั, 2561) 

คุณค่าของผลลพัธจ์ากระบบแนะน าส่วนบุคคลประเมนิจากพฤตกิรรมของผูใ้ชง้านบนเครอืข่ายออนไลน์ ผ่านการ
สรา้งความไวว้างใจกนัระหว่างผูใ้ชง้านในกลุ่มประชากรขนาดใหญ่ทีม่คีวามเชื่อมโยงดา้นพฤตกิรรมและความตอ้งการที่
คลา้ยคลงึกนัในลกัษณะกลุ่มสมาชกิขา้งเคยีง ทัง้ในดา้นความเหมอืนของรายการ (Item Based) และความเหมอืนของ
ผูใ้ชง้าน (User Based) (Boubenia, Bouyakoub & Belkhir, 2018) 

ปัจจุบันมีการน าระบบแนะน าส่วนบุคคลมาประยุกต์ใช้ในหน้าเว็บไซต์และแอปพลิเคชนัจ านวนมาก โดยการ
พยากรณ์ผลลพัธ์เพื่อแสดงรายการแนะน า โดยการท านาย (Prediction) ค่าความพึงพอใจของผู้ใช้งานต่อรายการ 
(Item) (รฐัวรรณ พนัธุนิล และ นิเวศ จริะวชิติชยั, 2561)  

เวบ็ไซต์และแอปพลเิคชนัทีใ่ชร้ะบบแนะน าส่วนบุคคลสามารถจ าแนกตามการให้บรกิารไดห้ลากหลาย เช่น การ
สบืคน้ขอ้มลู (Search Engine) บรกิารขา่วสารหรอืบทความ (News & Content) ชุมชนแลกเปลีย่นขอ้มลู (Community 
Forum) การสัง่ซือ้และจ าหน่ายสนิคา้และบรกิาร (E-commerce) บรกิารสือ่บนัเทงิ (Entertainment) เป็นตน้ 

บรกิารด้านสื่อบนัเทงิออนไลน์ปัจจุบนัเป็นทีน่ิยมในกลุ่มผูใ้ชง้านในประเทศไทยมากขึน้ พจิารณาจากการเตบิโต
ของจ านวนผู้ใช้งาน YOUTUBE ในประเทศไทยต่อเดือน สถิติในปี 2018 เฉลี่ยจ านวนผู้ใช้งานที่เป็น Active User 
เติบโตเพิ่มขึ้น 23% เมื่อเปรยีบเทียบจากปีก่อนหน้า (Euromonitor, 2019) และทัว่โลกมีผู้ใช้งาน YOUTUBE 1.9 
พนัลา้นคนต่อเดอืน (Omnicoreagency, 2019) เช่นเดยีวกบัแอปพลเิคชนั JOOX เป็นการบรกิารสื่อบนัเทงิโดยสตรมี
มิง่เพลง สถิติในปี 2018 มจี านวนผู้ใช้งานที่เป็น Active User เติบโตเพิ่มขึ้น 50% เมื่อเปรยีบเทียบจากปีก่อนหน้า 
(พฐัรศัมิ ์ว่องไชยกุล, 2562) และแอปพลเิคชนั NETFLIX เป็นการบรกิารสื่อบนัเทงิโดยสตรมีมิง่ภาพยนตร ์สถิตใินปี 
2018 มจี านวนผูใ้ชง้านทีเ่ป็น Active User เตบิโตเพิม่ขึน้ 25% เมื่อเปรยีบเทยีบจากปีก่อนหน้า (Statista, 2019) จาก
ตวัอย่างการเตบิโตของบรกิารดา้นสือ่บนัเทงิออนไลน์ซึง่มกีารใชร้ะบบแนะน าสว่นบุคคลส าหรบัผูใ้ชง้าน แสดงใหเ้หน็ว่า
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ระบบแนะน าส่วนบุคคลนิยมใชง้านอย่างแพร่หลาย ผู้ใชง้านจ านวนมากมปีระสบการณ์ในการใช้บรกิารระบบแนะน า
สว่นบุคคลผ่านการใชบ้รกิารดา้นสือ่บนัเทงิ 

จากทีก่ล่าวมาขา้งตน้แสดงใหเ้หน็ว่าระบบแนะน าสว่นบุคคลเป็นสว่นหนึ่งของการใชง้านเวบ็ไซต์และแอปพลเิคชนั
ทีผู่ใ้ชง้านเขา้ถงึไดใ้นปัจจบุนั หากระบบแนะน าสว่นบุคคลสามารถแสดงผลลพัธข์องขอ้มลูใหผู้ใ้ชง้านเกดิความไวว้างใจ
ในประสทิธภิาพของการแนะน า จะส่งผลต่อการตดัสนิใจใช้ผลลพัธ์จากระบบแนะน าส่วนบุคคลได้ ดงันัน้การศึกษา
ปัจจยัทีส่ง่ผลต่อความไวว้างใจในการใชง้านผลลพัธจ์ากระบบแนะน าสว่นบุคคลจงึเป็นแนวทางในการศกึษาเพื่อเขา้ถงึ
พฤตกิรรมและทศันคติของผู้ใช้งาน เพื่อสนับสนุนให้ผู้ใช้งานเขา้ถงึผลลพัธ์ที่ต้องการได้จากระบบแนะน าส่วนบุคคล 
และเป็นขอ้มูลส าหรบัการพฒันาระบบแนะน าส่วนบุคคลให้มปีระสทิธภิาพ เพื่อให้ระบบสามารถสร้างความไว้วางใจ
ใหก้บัผูใ้ชง้านในการใชผ้ลลพัธท์ีร่ะบบแนะน าสว่นบุคคลน าเสนอต่อไป 
1.2 วตัถปุระสงคข์องการวิจยั 

งานวจิยันี้มวีตัถุประสงคเ์พื่อศกึษาถงึปัจจยัต่างๆ ทีส่่งผลต่อความไวว้างใจในการใชง้านผลลพัธจ์ากระบบแนะน า
ส่วนบุคคล ประกอบดว้ย กลุ่มเชงิคุณลกัษณะ การมสี่วนร่วม การเชื่อมโยงความสมัพนัธก์ลุ่มขา้งเคยีงส่งผลต่อความ
ไว้วางใจในการใชง้านผลลพัธจ์ากระบบแนะน าส่วนบุคคล รวมถึงการแสวงหาขอ้มูล และความสะดวกสบายส่งผลต่อ
ความไวว้างใจในการใชง้านผลลพัธจ์ากระบบแนะน าสว่นบุคคลผ่านการรบัรูป้ระโยชน์ในการใชง้าน 

 
2. ทฤษฎีและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 

จากการศึกษาทฤษฎีทางจิตวิทยาสังคม (Social psychology) ได้แก่ ทฤษฎีทุนทางสังคม (Social Capital 
Theory) ทฤษฎกีารใชป้ระโยชน์และความพงึพอใจ (Uses and Gratifications Theory) และงานวจิยัในอดตีทีเ่กีย่วขอ้ง
สามารถสรุปปัจจยัทีเ่กีย่วขอ้งกบัการศกึษาไดด้งันี้ 

กลุ่มเชิงคณุลกัษณะ (Group Characteristic) มคีวามหมายตามพจนานุกรมราชบณัฑติยสถาน ปี พ.ศ. 2554 
หมายถึง คน สตัว์ หรือสิง่ต่าง ๆ ที่รวมกนัเป็นหมู่ ๆ หรอืเป็นกลุ่มก้อน ซึ่งมีสิง่ที่มีเครื่องหมายบอก หรอืชี้ให้เห็น
ลกัษณะประจ าเป็นคุณสมบตัเิฉพาะตวั แสดงการจ าแนกออกตามคุณลกัษณะทีแ่ตกต่างกนั เช่น เพศ ช่วงวยั คุณวุฒิ
การศกึษา โดยระบบจะท าการรวบรวมกลุ่มคุณลกัษณะที่คล้ายคลงึกนัไว้ เพื่อใชใ้นการพจิารณาการจดักลุ่มจากการ
วเิคราะหข์อ้มลูผูใ้ชง้าน (User Profile) และประวตักิารใชบ้รกิาร (Service Profile) (Boubenia, Bouyakoub & Belkhir, 
2018) แล้วแสดงผลลพัธ์รายการแนะน าจากการวเิคราะห์ตามกลุ่มผู้ใชง้านที่จดัให้อยู่ในกลุ่มเชงิคุณลกัษณะเดยีวกนั 
(Subbotin, Gladkova & Parkhomenko, 2018) 

การมีส่วนรว่ม (Togetherness) หมายถงึ การมสี่วนไดส้่วนเสยีในกจิกรรมร่วมกนักบัผูอ้ื่นในสงัคม ความหมาย
ในทีน่ี้เจาะจงทีเ่ครอืข่ายสงัคมออนไลน์ทีปั่จจุบันเปิดโอกาสใหผู้ใ้ชง้านมสี่วนร่วมในการสรา้ง การปรบัปรุง การใชง้าน
เครอืขา่ยทางสงัคม (Sander & Teh, 2014) รวมถงึการใหค้่าคะแนนความชอบ (Rating) เพื่อเป็นขอ้มลูในการพจิารณา
ความตอ้งการของผูใ้ชง้านในเครอืขา่ย (Rutkowski et al., 2018) 

การเช่ือมโยงความสมัพนัธก์ลุ่มข้างเคียง (Neighborhood Connection) หมายถงึ การประสานเกีย่วเน่ืองเป็น
เครอืข่ายความสมัพนัธร์ะหว่างผูใ้ชง้าน (User) หรอืรายการ (Item) ทัง้ความสมัพนัธท์างสงัคมโดยตรงระหว่างผูใ้ชง้าน 
(User) เช่น พ่อแม่ พีน้่อง เพื่อน หรอืระหว่างรายการ(Item) เช่น การซือ้ผา้ออ้มคู่กบัเบยีร ์และความสมัพนัธท์างสงัคม
โดยออ้มคอืการมสีมัพนัธบ์างประการร่วมกนั เช่น ความต้องการ ความสนใจ พืน้ทีใ่ชง้านเครอืข่ายทางสงัคมออนไลน์ 
เป็นตน้ (Boubenia, Bouyakoub & Belkhir, 2018) 

การรบัรู้ถึงประโยชน์ในการใช้งาน (Perceived Usefulness) หมายถึงความสามารถยืนยันว่ารู้ในระดับที่
ผูใ้ชง้านมคีวามเชื่อมัน่ไวว้างใจว่าระบบสามารถเพิม่ และปรบัปรุงประสทิธภิาพการท างานของผูใ้ชง้านได ้(Nugroho, 
Dewanti & Novitasari, 2018) โดยรบัรู้ถึงประโยชน์การใช้งานว่ามีความสมัพันธ์สอดคล้องกบัจุดมุ่งหมายในการ
น ามาใชง้านทีต่อ้งการ (Upadhyay, Khandelwal, Nandan & Mishra, 2018) 
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การแสวงหาข้อมูล (Information Seeking) หมายถงึ พฤตกิรรมของผูใ้ชง้านทีม่จีุดมุ่งหมายในการคน้หาขอ้มูล 
เพื่อลดช่องว่างหรอืปัญหาทีเ่กดิขึน้ (Khazer & Ganaie, 2018)  รวมถงึเป็นการคน้ควา้เพื่อใหไ้ดร้บัการเตมิเตม็ความ
ต้องการจากกระบวนการที่แสดงผลลัพธ์ ซึ่งพฤติกรรมการแสวงหาข้อมูลมีแนวโน้มเปลี่ยนแปลงไปได้ตาม
สภาพแวดลอ้มทางเทคโนโลย ี(Gallego, Bueno & Noyes, 2016) 

ความสะดวกสบาย (Convenience) หมายถึง การอ านวยความสะดวกให้ผู้ใช้งานเกดิจากความพงึพอใจ โดย
ค านึงถงึความสามารถในการสนองความต้องการไดอ้ย่างทนัการณ์ ซึง่อาจไม่เกีย่วขอ้งกบัการไดร้บัผลประโยชน์สงูสุด
เสมอไป ความสะดวกสบายสรา้งความเชื่อมัน่ใหเ้กดิการใชง้าน (Chung et al., 2019) เป็นผลการประเมนิทางอารมณ์
ความรูส้กึของผูใ้ชง้าน 

ความไว้วางใจในการใช้งาน (Trust to Use) หมายถึง ความเต็มใจที่จะพึ่งพาและยินยอมต่อผู้ที่ได้รบัความ
เชื่อถือไว้วางใจ โดยความเชื่อใจส่งผลในเชงิบวกต่อบุคคลหรอืสิง่ใดสิง่หนึ่ง  ความไว้วางใจสามารถเกดิขึน้ได้จาก
ความสมัพนัธร์ะหว่างผูใ้ชง้านโดยตรง รวมไปถงึสมัพนัธก์นัระหว่างเครอืข่ายสงัคม (ธนพล พุกเสง็ และ สนุนัฑา สดส,ี 
2560) โดยผูใ้ชง้านแต่ละรายจะมปัีจจยัในการพจิารณาความไวว้างใจแตกต่างกนัออกไป (Aggarwal, Rai, Jaiswal & 
Sorensen, 2018) เช่น เมื่อผู้ในงานได้รบัค าแนะน าจากบุคคลที่ไว้วางใจ จะมแีนวโน้มที่จะปฏบิตัิตามค าแนะน านัน้ 
ความไว้วางใจจงึเป็นองค์ประกอบส าคญัในการสร้างความเชื่อมัน่ให้ผู้ใช้งานปฏบิตัิตาม (Boubenia, Bouyakoub & 
Belkhir, 2018) 
 

3. กรอบแนวคิดการวิจยัและสมมติฐานการวิจยั 
การวจิยันี้ไดป้ระยุกต์ใชท้ฤษฎีทุนทางสงัคม (Social Capital Theory) ทฤษฎกีารใชป้ระโยชน์และความพงึพอใจ 

(Uses and Gratifications Theory)และงานวิจยัในอดีตที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วยปัจจยักลุ่มเชิงคุณลกัษณะ (Group 
Characteristic) และการเชื่อมโยงความสัมพันธ์กลุ่มข้างเคียง (Neighborhood Connection) กับปัจจัยใหม่อีก 4 
ปัจจยัซื่งเพิ่มมาในงานวิจัยนี้ คือ การมีส่วนร่วม (Togetherness) การรบัรู้ถึงประโยชน์ในการใช้งาน (Perceived 
Usefulness) ทีม่อีทิธพิลมาจากการแสวงหาขอ้มลู (Information Seeking) และความสะดวกสบาย (Convenience) เพื่อ
ใชเ้ป็นกรอบการศกึษาเพื่อหาค าตอบของการวจิยัดงัแสดงในภาพที ่1 

 
 ภาพที ่1 กรอบแนวคดิการวจิยัเพื่อวเิคราะหค์วามไวว้างใจในการใชง้านผลลพัธจ์ากระบบแนะน าสว่นบุคคล  
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Boubenia, Bouyakoub and Belkhir (2018) กล่าวว่า การจดักลุ่มเชงิคุณลกัษณะเป็นการจ าแนกผูใ้ชง้าน (User) 
หรอืรายการ (Item) ตามคุณลกัษณะทีม่รี่วมกนั ซึง่เมื่ออยู่ในกลุ่มเชงิคุณลกัษณะเดยีวกนัจะมคีวามต้องการใกลเ้คยีง
กนั ซึง่สอดคล้องกบัแนวคดิของ Huang, Zhao and Cui (2018) ที่กล่าวว่า เมื่อระบบแนะน าส่วนบุคคลแสดงผลลพัธ์
จากกลุ่มเชงิคุณลกัษณะเช่น เพศ ช่วงวยั คุณวุฒกิารศกึษา ผูใ้ชง้านจะมมีุมมองเชงิบวกและมแีนวโน้มทีจ่ะไวว้างใจใน
การใชง้านผลลพัธจ์ากระบบแนะน าสว่นบุคคล ดงันัน้จงึสามารถตัง้สมมตฐิานไดว้่า 

 
H1: กลุ่มเชงิคุณลกัษณะสง่ผลทางบวกต่อความไวว้างใจในการใชง้านผลลพัธจ์ากระบบแนะน าสว่นบุคคล 
 
Huang, Zhao and Cui (2018) กล่าวว่า การมสีว่นร่วมภายในเครอืขา่ยทางสงัคมออนไลน์เมื่อมกีจิกรรมร่วมกนั มี

ความเกี่ยวขอ้งกบักระบวนการเพื่อแสดงผลลพัธ์ของระบบแนะน าส่วนบุคคล โดยการพจิารณาจากการให้ค่าคะแนน
ความชอบ (Rating) ทัง้การจดัเกบ็ขอ้มลูจากการประเมนิค่าโดยตรง (Explicit) และการจดัเกบ็ขอ้มูลจากการประเมนิค่า
โดยนัย (Implicit) ซึง่สอดคลอ้งกบัแนวคดิของ Rutkowski et al. (2018) ทีก่ล่าวว่า การน าขอ้มูลจากการมสี่วนร่วมใน
การประเมนิค่าคะแนนของผูใ้ชง้านแต่ละราย น ามารวบรวมเพื่อใชใ้นการพยากรณ์ความต้องการรายการของผูใ้ชง้าน 
โดยการแสดงผลเป็นรายการแนะน า ซึง่ความไว้วางใจระหว่างกนัก่อให้เกดิความร่วมมอืในการสรา้งความสมัพนัธ์ให้
แขง็แกร่งมากขึน้ ดงันัน้จงึสามารถตัง้สมมตฐิานไดว้่า 

 
H2: การมสีว่นร่วมสง่ผลทางบวกต่อความไวว้างใจในการใชง้านผลลพัธจ์ากระบบแนะน าสว่นบุคคล 
 
Son, Lee, Cho and Kim (2016) กล่าวว่า การเชื่อมโยงเครอืข่ายความสมัพนัธร์ะหว่างกนัทัง้ความสมัพนัธท์าง

สงัคมโดยตรง และความสัมพันธ์ทางสังคมโดยอ้อม ท าให้สามารถแบ่งปันและแสดงการเป็นตัวแทนของกลุ่ม
ความสมัพนัธ ์เพื่อใช้ในการพิจารณาปฏิสมัพนัธร์ะหว่างกลุ่มขา้งเคยีง ซึ่งสอดคล้องกบัแนวคดิของ Aggarwal, Rai, 
Jaiswal and Sorensen (2018) ไดป้ระเมนิความต้องการของผู้ใชง้านขึน้อยู่กบัความไวว้างใจระหว่างกนัของสมาชกิ
เครอืขา่ย ผูใ้ชง้านจงึตอ้งพฒันาความไวว้างใจ โดยการยอมรบัและใหก้ารสนบัสนุนระหว่างกนัภายในเครอืขา่ยผูใ้ชง้าน 
โดยสามารถน าการเชื่อมโยงความสมัพนัธข์องผูใ้ชง้านหรอืรายการกลุ่มขา้งเคยีงมาคาดการณ์ความสมัพนัธร์ะหว่างกนั 
ดงันัน้จงึสามารถตัง้สมมตฐิานไดว้่า 
  

H3: การเชือ่มโยงเครอืขา่ยความสมัพนัธร์ะหว่างกนัสง่ผลทางบวกต่อความไวว้างใจในการใชง้านผลลพัธจ์ากระบบ
แนะน าสว่นบุคคล 

 
Gallego, Bueno & Noyes (2016) กล่าวว่า การเขา้ถึงเพื่อแสวงหาขอ้มูลของผู้ใช้งานมจีุดมุ่งหมายแตกต่างกนั 

การแสวงหาเป็นความคาดหวงัเริม่ต้นของการใช้สื่อ เพื่อลดช่องว่างระหว่างขอ้มูล ( Information Gap) จากการไม่มี
หรอืไม่ทราบค าตอบของผู้ใช้งาน และได้รบัการเติมเต็มข้อมูลจากกระบวนการที่แสดงผลลพัธ์จากการแสวงหา ซึ่ง
สอดคลอ้งกบัแนวคดิของ Huang and Zhou (2018) Luo, Chea and Chen (2011) และ Gandhi and Gandhi (2018) 
ทีก่ล่าวว่า ผูใ้ชง้านแสดงบทบาทในการเขา้ถงึแหล่งขอ้มูลเพื่อตอบสนองความต้องการและวตัถุประสงคท์ีต่ัง้เป้าหมาย
ไว ้ตามแรงจูงใจแทจ้รงิ (Intrinsic Motivation) และแรงจูงใจภายนอก (Extrinsic Motivation) ซึง่หากผูใ้ชง้านสามารถ
ใช้ระบบในการแสวงหาข้อมูลได้ตามความต้องการผู้ใช้งานจะรับรู้ถึงประโยชน์ในการใช้งาน ดังนัน้จึงสามารถ
ตัง้สมมตฐิานไดว้่า 

 
H4: การแสวงหาขอ้มลูสง่ผลทางบวกต่อการรบัรูถ้งึประโยชน์การใชง้านระบบแนะน าสว่นบุคคล 
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Chung et al. (2019) กล่าวว่า การอ านวยความสะดวกให้ผู้ใช้งานเกิดการใช้ประโยชน์ เมื่อใช้งานผลลพัธ์จาก

ระบบแนะน าสว่นบุคคล ผูใ้ชง้านรบัรูถ้งึประโยชน์จากความสะดวกสบายไดโ้ดยค านึงถงึความสามารถในการตอบสนอง
ความต้องการไดอ้ย่างทนัการณ์ ซึง่ความสะดวกสบายเป็นความรูส้กึทีผู่ใ้ช้งานประเมนิจากสุนทรยีในการใชง้าน เพื่อ
อ านวยความสะดวกไดต้ามทีผู่ใ้ชง้านตอ้งการ โดยความสะดวกสบายจะสามารถสรา้งความเชื่อมัน่ใหเ้กดิการใชง้านได้ 
ดงันัน้จงึสามารถตัง้สมมตฐิานไดว้่า  

 
H5: ความสะดวกสบายสง่ผลทางบวกต่อการรบัรูถ้งึประโยชน์การใชง้านระบบแนะน าสว่นบคุคล 

 
Nugroho, Dewanti and Novitasari (2018) กล่าวว่า การรบัรู้ถึงประโยชน์ในการใช้งาน ผูใ้ชง้านสามารถรบัรูใ้น

ระดบัทีม่คีวามเชื่อมัน่ไวว้างใจว่าระบบสามารถเพิม่และปรบัปรุงประสทิธภิาพการท างานของผูใ้ชง้านได้ ซึง่พฤตกิรรม
ของผูใ้ชง้านมแีนวโน้มเปลีย่นแปลง เมื่อรบัรูถ้งึประโยชน์ในการใชง้าน ผูใ้ชง้านจะน ามาประยุกตใ์ชใ้หเ้กดิประสทิธภิาพ
การท างานสูงสุด ซึ่งสอดคลอ้งกบัแนวคดิของ Afandi and Habibov (2016) กล่าวว่า ผู้ใช้งานมคีวามคาดหวงัในเชงิ
บวกต่อประโยชน์ที่จะไดร้บัว่าจะเป็นไปตามความต้องการ การรบัรูถ้งึประโยชน์และน ามาใชง้านอย่างแพร่หลายของ
ผูใ้ชง้านทีม่คีวามเชื่อมัน่ในการใชง้าน สง่ผลใหค้วามไวว้างใจเพิม่มากขึน้ ดงันัน้จงึสามารถตัง้สมมตฐิานไดว้่า 
 

H6: การรบัรูถ้งึประโยชน์ในการใชง้านส่งผลทางบวกต่อความไวว้างใจในการใชง้านผลลพัธจ์ากระบบแนะน าส่วน
บุคคล 

 
4. วิธีการวิจยั 

งานวจิยันี้จดัเกบ็ขอ้มูลจากกลุ่มตวัอย่างผูใ้ชง้านที่มปีระสบการณ์ใช้งานผลลพัธจ์ากระบบแนะน าส่วนบุคคลด้าน
การบรกิารสื่อบนัเทิงออนไลน์ในเวบ็ไซต์และแอปพลเิคชนั จ านวน 146 กลุ่มตัวอย่าง ด้วยแบบสอบถามในรูปแบบ
อเิลก็ทรอนิกส ์ซึ่งจดัสรา้งขึน้มาจากการคน้ควา้ขอ้มูลทางเอกสารและงานวจิยัที่เกี่ยวขอ้ง (ประกอบด้วย Boubenia, 
Bouyakoub and Belkhir, 2018; Subbotin, Gladkova and Parkhomenko, 2018; Sander and Teh, 2014;  Rutkowski et 
al., 2018; Khazer and Ganaie ,2016; Gallego, Bueno and Noyes, 2016; Chung et al., 2019; Nugroho, Dewanti 
and Novitasari, 2018; Upadhyay et al., 2018; ธนพล พุกเสง็ และ สนุนัฑา สดส,ี 2560; Aggarwal et al., 2018) ไป
ทดสอบกบักลุ่มตวัอย่าง จ านวน 30 คน เพื่อวเิคราะหแ์บบสอบถามเบือ้งตน้และปรบัปรุงขอ้ค าถามในแบบสอบถามให้
มคีวามเหมาะสมก่อนน าไปจดัเกบ็ขอ้มูลจรงิ โดยแจกแบบสอบถามอเิลก็ทรอนิกสผ์่านสื่อสงัคมออนไลน์ และเริม่ เกบ็
แบบสอบถามตัง้แต่ต้นเดอืนสงิหาคม พ.ศ. 2562 ถึง เดอืนกนัยายน พ.ศ. 2562 รวมระยะเวลาในการจัดเกบ็ขอ้มูล
ประมาณ 2 เดอืน 
 
5. ผลการวิจยั 
5.1 การทดสอบข้อตกลงเบือ้งต้นทางสถิติ 

ข้อมูลที่จดัเก็บจากกลุ่มตัวอย่างถูกน าไปทดสอบข้อมูลขาดหาย (Missing data) ข้อมูลสุดโต่ง (Outlier) การ
กระจายแบบปกติ (Normal) ความสมัพนัธเ์ชงิเสน้ตรง (Linearity) ภาวะร่วมเสน้ตรงพหุ (Multicollinearity) และภาวะ
ร่วมเสน้ตรง (Singularity) ซึ่งจากการทดสอบพบว่าขอ้มูลไม่มสี่วนใดขาดหาย มีความสมัพนัธ์เชิงเสน้ตรง และไม่มี
ปัญหาภาวะร่วมเสน้ตรงพหุและภาวะร่วมเสน้ตรง เป็นไปตามเกณฑต์ามทีก่ าหนด ซึ่งมตีวัแปรบางส่วนทีไ่ม่ไดม้กีาร
กระจายแบบปกติ มีลกัษณะข้อมูลแบบเบ้ซ้ายซึ่งไม่ต่างจากเกณฑ์มาตรฐานมาก โดยวดัจากการทดสอบความเบ ้
Skewness ทีม่ากกว่า +3 หรอืน้อยกว่า -3 จงึใชข้อ้มลูดงักล่าวในการวเิคราะหท์างสถติต่ิอไป 
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5.2 การประเมินความเท่ียงและความตรงของแบบสอบถาม 

งานวจิยันี้ทดสอบความเชื่อถอืไดข้องแบบสอบถาม โดยใชก้ารทดสอบความเทีย่งของแบบสอบถาม (Reliability) 
จากการวเิคราะห์เกณฑ์ค่าสมัประสทิธิแ์อลฟาของครอนบาค (Conbach’s alpha) ไม่น้อยกว่า 0.6 ซึ่งเป็นเกณฑ์ระบุ
ความน่าเชื่อถือที่ยอมรบัได้ตามการวจิยัมาตรฐาน และได้ทดสอบความตรงของแบบสอบถาม (Validity) ด้วยการ
วเิคราะห์องคป์ระกอบ (Factor analysis) โดยต้องมคี่าน ้าหนักองค์ประกอบ (Factor loading) มากกว่า 0.5 (สุพชิญา            
อาชวจริดา, 2557) ดงัแสดงค่าสถติขิองแต่ละขอ้ค าถามทีผ่่านเกณฑต์ามตารางที ่1 
 

ตารางที ่1 ค่าเฉลีย่ ค่าเบีย่งเบนมาตรฐาน น ้าหนกัองคป์ระกอบและค่าสมัประสทิธิแ์อลฟา 
ของครอนบาซของตวัแปรทัง้หมด 

ปัจจยั ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

น ้าหนัก
องคป์ระกอบ 

ปัจจยัท่ี 1: กลุ่มเชิงคณุลกัษณะ 
(% of variance = 39.863, Cronbach’s alpha = 0.608) 
ท่านทราบหมวดหมู่ แนว หรอืประเภทของรายการที่ท่าน
รบัชม รบัฟังว่าเป็นแนวใด เช่น แนวเพลง ป๊อป, รอ็ค, ฮปิ
ฮอป หรอืแนวภาพยนตร์ละคร สบืสวน, สยองขวญั, ตลก 
เป็นตน้ 

4.281 0.777 0.779 

เมื่อท่านชื่นชอบรายการใดรายการหนึ่งในหมวดหมู่ แนว 
ประเภทนัน้ ๆ ท่านจะชอบรายการอื่นที่อยู่ในหมวดหมู่ 
แนว ประเภทเดยีวกนัดว้ย 

4.192 0.791 0.653 

ท่านเชื่อว่าผู้ที่อยู่ใน เพศ ช่วงวยั หรอืยุคเดยีวกนักบัท่าน 
(เช่น ยุค90) จะชื่นชอบรบัชม รบัฟังเพลงหรอืภาพยนตรส์ื่อ
บนัเทงิแนวเดยีวกนักบัท่าน 

3.301 1.123 0.484 

ท่านมีแนวโน้มที่จะเลือกใช้งานผลลัพธ์จากการรายการ
แนะน า (Recommended list) ด้วยการพิจารณาว่าเป็น
รายการลกัษณะเดยีวกบัทีท่่านเคยเปิดรบัชม รบัฟัง 

4.041 0.778 0.726 

ท่านยนิดกีรอกขอ้มูลเกี่ยวกบัตวัท่าน เพื่อให้ระบบแนะน า
ส่ ว น บุ ค ค ล ส า ม า ร ถ แ ส ด ง ผ ล ร า ย ก า ร แ น ะ น า 
(Recommended list) ใหถู้กใจท่านมากทีส่ดุ 

3.308 1.118 0.599 
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ของครอนบาซของตวัแปรทัง้หมด (ต่อ) 

ปัจจยั ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

น ้าหนัก
องคป์ระกอบ 

ปัจจยัท่ี 2: การมีส่วนรว่ม 
(% of variance = 48.833, Cronbach’s alpha = 0.787) 
ท่านยินดีที่จะกดให้คะแนนความชอบหรือไม่ชอบ กับ
รายการทีท่่านรบัชม รบัฟัง ในช่องทางสือ่บนัเทงิออนไลน์ 

3.705 1.071 0.699 

ท่านยินดีที่จะเปิดเผยความชอบหรอืไม่ชอบของท่าน เมื่อ
รบัชม รบัฟังสือ่บนัเทงิออนไลน์ 

3.377 1.221 0.710 

ท่านเชื่อว่าท่านสามารถก าหนดรายการแนะน าไปยัง
ผูใ้ชง้านรายอื่น ๆ ได ้

3.185 1.133 0.700 

ท่านจะส่งต่อหรอืแบ่งปัน เพลง ภาพยนตร์หรอืรายการสื่อ
บนัเทงิทีท่่านชื่นชอบ 

3.719 1.088 0.635 

ท่านจะเลือกรบัชม รับฟังรายการที่อยู่ในรายการแนะน า 
(Recommended list) จากผลคะแนนความชอบ หรอืสถิติ
การเขา้ชมจ านวนมากของรายการนัน้ 

3.760 1.072 0.587 

ท่านรูส้กึยนิดเีมื่อรายการที่ท่านชอบหรอืท่านรบัชม รบัฟัง
บ่อย ๆ ขึน้ไปอยู่บนรายการแนะน า (Recommended list)  
หรอืเป็น Top list 

4.034 1.053 0.576 

ปัจจยัท่ี 3: การเช่ือมโยงความสมัพนัธก์ลุ่มข้างเคียง 
(% of variance = 47.470, Cronbach’s alpha = 0.708) 
ท่านมแีนวโน้มทีจ่ะเลอืกรบัชม รบัฟัง รายการเดยีวกบัคนใน
ครอบครวั เช่น พ่อ แม่ พีน้่อง ญาต ิ

2.966 1.171 0.702 

ท่านมแีนวโน้มทีจ่ะเลอืกรบัชม รบัฟัง รายการเดยีวกบัเพื่อน
ร่วมรุ่น เพื่อนร่วมงานของท่าน 

3.568 0.996 0.727 

ท่านมแีนวโน้มทีจ่ะเลอืกรบัชม รบัฟัง รายการเดยีวกบัผูท้ีม่ ี
ความสนใจ ลกัษณะบุคลกินิสยั มพีฤตกิรรมคลา้ยกนั  

3.986 0.822 0.729 

ท่านมแีนวโน้มทีจ่ะเลอืกรบัชม รบัฟัง รายการเดยีวกบัผูท้ี่
อยู่ในพืน้ทีใ่ชง้านเครอืขา่ยทางสงัคมออนไลน์เดยีวกนั เช่น 
ใชแ้อปพลเิคชนัอ่านรวีวิจากเวบ็ไซต ์หรอื page facebook 
เดยีวกนั 

3.705 0.911 0.620 

ท่านจะเลอืกรบัชม รบัฟัง รายการที่แตกต่างจากหมวดหมู่ 
แน ว  ป ระเภ ท เดิม  ๆ  ได้ห าก เป็ น รายการแน ะน า 
(Recommended list) ที่ประมวลผลจากข้อมูลผู้ ใช้งาน
จ านวนมาก ๆ 

3.712 0.871 0.532 
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ของครอนบาซของตวัแปรทัง้หมด (ต่อ) 

ปัจจยั ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

น ้าหนัก
องคป์ระกอบ 

ปัจจยัท่ี 4: การแสวงหาข้อมูล 
(% of variance = 52.879, Cronbach’s alpha = 0.774) 
ท่านคดิว่า ท่านจะพบรายการทีต่รงตามความตอ้งการของ
ท่านจากการเลอืกในรายการแนะน า (Recommended list) 

3.849 0.833 0.708 

ท่านสามารถพบรายการทีท่่านก าลงัจะคน้หาไดใ้นรายการ
แนะน า  (Recommended list) โดย ไม่ ใช่ ค าสั ง่ค้นห า 
(Search) 

3.589 0.868 0.722 

ท่านรู้สึกพึงพอใจหากรายการแนะน า (Recommended 
list)  สอดคลอ้งกบัทีท่่านเคยคน้หามาก่อน 

3.986 0.752 0.656 

ท่านเชื่อว่ารายการแนะน า (Recommended list) แสดง
รายการที่ท่านควรรับชม รับฟัง ตามกระแสทางสังคม
ออนไลน์ในขณะนัน้ 

3.918 0.826 0.670 

ท่านคิดว่าท่านควรเลือกรับชม รับฟังรายการแนะน า 
(Recommended list) เพื่อให้รู้จ ักเพลง ภาพยนตร์ หรือ
รายการทีก่ าลงัเป็นทีน่ิยม 

3.822 0.900 0.726 

ปัจจยัท่ี 5: ความสะดวกสบาย 
(% of variance = 58.256, Cronbach’s alpha = 0.791) 
ส าหรับท่านแล้วรายการแนะน า (Recommended list) 
สรา้งความสะดวกสบายในการใชง้านสือ่บนัเทงิออนไลน์ 

4.103 0.777 0.639 

ท่านคิดว่ารายการแนะน า (Recommended list) ในสื่อ
บนัเทงิออนไลน์ สามารถแสดงผลไดร้วดเรว็ทนัการณ์ 

4.123 0.787 0.666 

เมื่อเปรียบเทียบกบัการค้นหารายการ เพื่อรบัชม รบัฟัง
ดว้ยรูปแบบเดมิ ๆ เช่นการพมิพ์ค้นหา (Search) ท่านคดิ
ว่าการเลือกใช้รายการแนะน า (Recommended list) มี
ความสะดวกสบายมากกว่า 

3.836 0.947 0.730 

ท่านรูส้กึว่าการเลอืกรายการ จากรายการแนะน า 
(Recommended list) ใชง้านง่าย ไมยุ่่งยากซบัซอ้น 

4.089 0.751 0.705 

ท่านรูส้กึไม่สะดวกสบาย หากแอปพลเิคชนัหรอืเวบ็ไซตส์ื่อ
บั น เทิ ง อ อ น ไล น์ ไม่ มี ก า ร แ ส ด ง ร าย ก า รแ น ะน า 
(Recommended list) 

3.267 1.164 0.609 
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ปัจจยัท่ี 6: การรบัรูถ้ึงประโยชน์ในการใช้งาน 
(% of variance = 60.026, Cronbach’s alpha = 0.827) 
ท่านรูส้กึว่าผลทีไ่ดจ้ากการเลอืกใชผ้ลลพัธจ์ากรายการ
แนะน า(Recommended list) เป็นไปตามความตอ้งการของ
ท่าน  

3.795 0.742 0.645 

ท่านรู้สึกว่าผลที่ได้จากการเลือกใช้ผลลัพธ์จากรายการ
แนะน า(Recommended list) สามารถใชง้านไดด้ ี

3.911 0.704 0.686 

ท่านทราบว่าแอปพลเิคชนัหรอืเวบ็ไซตส์ือ่บนัเทงิออนไลน์มี
การพฒันาระบบแสดงรายการแนะน า (Recommended list) 
ใหผู้ใ้ชง้านไดผ้ลลพัธท์ีต่รงใจ 

3.979 0.783 0.613 

ท่านเลือกใช้แอปพลิเคชนัหรอืเว็บไซต์สื่อบนัเทิงออนไลน์ 
จากการแสดงรายการแนะน า (Recommended list) ที่
สอดคลอ้งกบัจุดมุ่งหมาย และความตอ้งการของท่าน 

3.877 0.901 0.733 

ท่านเข้าใจถึงความส าคัญที่ ปัจจุบันแอปพลิเคชันหรือ
เวบ็ไซต์สื่อบนัเทงิออนไลน์ต้องมรีะบบแสดงรายการแนะน า 
(Recommended list) ใหผู้ใ้ชง้านเลอืกใช ้

4.103 0.785 0.642 

ปัจจยัท่ี 7: ความไว้วางใจในการใช้งาน 
(% of variance = 56.277, Cronbach’s alpha = 0.840) 
ท่านมัน่ใจว่ารายการแนะน าของแอปพลเิคชนัหรอืเวบ็ไซต์
สือ่บนัเทงิออนไลน์ (Recommended list)  สามารถแสดง
ผลไดต้รงตามความตอ้งการ 

3.733 0.808 0.632 

ท่านมีความเต็มใจและยินยอมที่จะใช้งานรายการแนะน า 
(Recommended list) ในสือ่บนัเทงิออนไลน์ 

3.973 0.779 0.655 

ท่านเชื่อมัน่ว่ารายการแนะน า(Recommended list) ที่ท่าน
เลอืกมคีวามปลอดภยั 

3.664 0.934 0.645 

ท่านคดิว่าผลทีแ่สดงในรายการแนะน า (Recommended 
list) มคีวามถูกตอ้งน่าเชื่อถอื 

3.548 0.806 0.676 

ท่านเชื่ อมัน่ ในการเลือกรายการ จากรายการแนะน า 
(Recommended list) เสมอ 

3.432 0.975 0.739 

ท่านสามารถเลอืกรายการ จากรายการแนะน า
(Recommended list) แมท้่านจะไม่รูจ้กัเพลง ภาพยนตร ์
หรอืสือ่บนัเทงิรายการนัน้มาก่อน 

3.740 0.895 0.538 
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5.3 ลกัษณะทางประชากรศาสตรข์องกลุ่มตวัอย่าง 
กลุ่มตวัอย่างจ านวน 146 คน สว่นใหญ่เป็นเพศหญงิ (รอ้ยละ 67.12) ช่วงอายุเฉลีย่ตัง้แต่ 15 ปีขึน้ไป โดยช่วงอายุ

ที่ตอบสอบถามมากที่สุด คือ ช่วงอายุ 26 – 30 ปี (ร้อยละ 36.30) มีระดับการศึกษาสูงสุดส่วนใหญ่อยู่ในระดับ  
ปรญิญาตร ี(รอ้ยละ 71.92) ความถี่ในการใชง้านสื่อบนัเทงิออนไลน์ต่อหนึ่งสปัดาห์สงูสุดคอืทุกวนั (รอ้ยละ 82.19%) 
นิยมเข้าถึงสื่อบนัเทิงออนไลน์ผ่านอุปกรณ์มือถือมากที่สุด โดยกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่รู้จกัสื่อบันเทิงออนไลน์จาก
เวบ็ไซต ์ซึง่สือ่บนัเทงิออนไลน์ทีน่ิยมใชง้านอนัดบัทีห่นึ่งคอื Joox อนัดบัทีส่องคอื Netflix และอนัดบัทีส่ามคอื Youtube 
โดยช่วงเวลาที่นิยมใช้งานสื่อบนัเทงิออนไลน์อนัดบัที่หนึ่งคอื 12:01 – 15:00 น. อนัดบัที่สองคอื 21:01 – 24:00 น. 
และอนัดบัทีส่ามคอื 18:01 – 21:00 น. 
5.4 การทดสอบสมมติฐานการวิจยั 

งานวิจัยนี้ทดสอบสมมติฐานการวิจัยจากกรอบแนวคิดการวิจัยด้วยการวิเคราะห์การถดถอยแบบเชิงชัน้ 
(Hierarchical regression) ผลลพัธท์ีไ่ดแ้สดงในภาพที ่2 และตารางที ่2 โดยใชค้่า p-value ทีน้่อยกว่าหรอืเท่ากบั 0.05 
เป็นตวัก าหนดนัยส าคญัทางสถติ ิซึง่แสดงคะแนนมาตรฐาน (Standardized score) โดยสามารถวเิคราะหผ์ลทางสถติิ
ไดด้งันี้ 

5.4.1 กลุ่มเชิงคุณลกัษณะ ส่งอทิธพิลทางตรงต่อความไว้วางใจในการใช้งานที่ค่าสมัประสทิธิอ์ทิธพิลเท่ากบั 
0.290 อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 เป็นไปตามสมมตฐิานที ่1 กล่าวว่า กลุ่มเชงิคุณลกัษณะสง่ผลทางบวกต่อ
ความไวว้างใจในการใชง้านผลลพัธจ์ากระบบแนะน าส่วนบุคคล ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ Boubenia, Bouyakoub 
and Belkhir (2018) และ Huang, Zhao and Cui (2018) แสดงให้เห็นว่าเมื่อจ าแนกผู้ใช้งาน (User) หรือรายการ 
(Item) ตามกลุ่มเชงิคุณลกัษณะที่มรี่วมกนั สมาชกิในกลุ่มเดยีวกนัจะมคีวามต้องการใกลเ้คยีงกนั จงึท าให้ผู้ใชง้านมี
ความไวว้างใจในการใชง้านผลลพัธจ์ากระบบแนะน าสว่นบุคคล 

5.4.2 การมีส่วนร่วม ส่งอทิธพิลทางตรงต่อความไว้วางใจในการใช้งานที่ค่าสมัประสทิธิอ์ทิธพิลเท่ากบั 0.263 
อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 เป็นไปตามสมมติฐานที่ 2 กล่าวว่า การมีส่วนร่วมส่งผลทางบวกต่อความ
ไว้วางใจในการใช้งานผลลพัธ์จากระบบแนะน าส่วนบุคคล ซึ่งสอดคล้องกบังานวจิยัของ Wilson and Darke (2012) 
และ Rutkowski et al. (2018) แสดงให้เห็นว่าการมสี่วนร่วมในการให้ค่าคะแนนความชอบ (Rating) โดยการจดัเกบ็
ขอ้มูลจากการประเมนิค่าโดยตรง (Explicit) และการจดัเกบ็ขอ้มูลจากการประเมนิค่าโดยนัย (Implicit) เพื่อใช้ในการ
พยากรณ์ความต้องการรายการของผู้ใช้งานได้อย่างน่าเชื่อถือโดยการแสดงผลเป็นรายการแนะน า จงึท าผู้ใช้งานมี
ความไวว้างใจในการใชง้านผลลพัธจ์ากระบบแนะน าสว่นบุคคล 

5.4.3 การเช่ือมโยงเครอืข่ายความสมัพนัธ์ระหว่างกนั สง่อทิธพิลทางตรงต่อความไวว้างใจในการใชง้านทีค่่า
สมัประสทิธิอ์ทิธพิลเท่ากบั 0.162 อย่างมนียัส าคญัสว่นเพิม่ทางสถติ(ิMarginal significant) ทีร่ะดบั 0.10 จงึท าใหก้าร
เชื่อมโยงเครอืข่ายความสมัพันธ์ระหว่างกันมีผลสนับสนุนบางส่วนไปยงัความไว้วางใจในการใช้งาน เป็นไปตาม
สมมตฐิานที ่3 กล่าวว่า การเชื่อมโยงเครอืข่ายความสมัพนัธร์ะหว่างกนัส่งผลทางบวกต่อความไวว้างใจในการใชง้าน
ผลลพัธจ์ากระบบแนะน าสว่นบุคคล ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ Aggarwal, Rai, Jaiswal and Sorensen (2018) และ 
Son, Lee, Cho and Kim (2016) แสดงให้เห็นว่า การเชื่อมโยงความสมัพนัธ์ระหว่างกนั ท าให้สามารถแบ่งปันและ
แสดงการเป็นตวัแทนของกลุ่มความสมัพนัธ ์เพื่อใชใ้นการพจิารณาปฏสิมัพนัธร์ะหว่างกลุ่มขา้งเคยีง โดยผลลัพธข์อง
การเชื่อมโยงเครอืขา่ยความสมัพนัธร์ะหว่างกนัของผูใ้ชง้านหรอืรายการกลุ่มขา้งเคยีงอาจผกผนัไปตามความสมัพนัธ์
ระหว่างกนัของตวัแปรทีเ่ชื่อมโยงความสมัพนัธน์ัน้ ซึง่สามารถน ามาใชใ้นการคาดการณ์ความสมัพนัธท์ีจ่ะพฒันาใหเ้กดิ
ความไวว้างใจ เสรมิสรา้งความแขง็แกร่งของการเชื่อมโยงระหว่างกนัในเครอืขา่ย จงึท าผูใ้ชง้านมคีวามไวว้างใจในการ
ใชง้านผลลพัธจ์ากระบบแนะน าสว่นบุคคล  

5.4.4 การรบัรู้ถึงประโยชน์ในการใช้งาน ส่งอทิธพิลทางตรงต่อความไวว้างใจในการใช้งานที่ค่าสมัประสทิธิ ์
อทิธพิลเท่ากบั 0.665 อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 เป็นไปตามสมมตฐิานที ่6 กล่าวว่า การรบัรูถ้งึประโยชน์
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ในการใชง้านสง่ผลทางบวกต่อความไวว้างใจในการใชง้านผลลพัธจ์ากระบบแนะน าสว่นบุคคล ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยั
ของ Nugroho, Dewanti and Novitasari (2018) และ Afandi and Habibov (2016) แสดงให้เหน็ว่า ผูใ้ช้งานสามารถ
รบัรูใ้นระดบัทีม่คีวามเชื่อมัน่ไวว้างใจว่าระบบสามารถเพิม่และปรบัปรุงประสทิธภิาพการท างานของผูใ้ชง้านได ้การรบัรู้
ถงึประโยชน์และน ามาใชง้านอย่างแพร่หลายของผูใ้ชง้านทีม่คีวามเชื่อมัน่ในการใชง้าน สง่ผลใหค้วามไวว้างใจเพิม่มาก
ขึน้ 

นอกจากนี้ผลทางสถติแิสดงใหเ้หน็ว่าการแสวงหาขอ้มลู และความสะดวกสบาย สง่อทิธพิลต่อการรบัรูถ้งึประโยชน์
ในการใช้งานโดยมคีวามผนัแปรของตวัแปรตามเท่ากบัรอ้ยละ 64.10 (R2 = 0.641) รายละเอยีดของอทิธพิลในแต่ละ
ปัจจยั ดงันี้ 

- การแสวงหาข้อมูล ส่งอทิธิพลทางตรงต่อการรบัรู้ถึงประโยชน์ในการใช้งานที่ค่าสมัประสทิธิอ์ทิธพิลเท่ากบั 
0.355 อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 เป็นไปตามสมมตฐิานที ่4 กล่าวว่า การแสวงหาขอ้มูลส่งผลทางบวกต่อ
การรบัรู้ถึงประโยชน์การใช้งานระบบแนะน าส่วนบุคคล ซึ่งสอดคล้องกบังานวิจยัของ Gallego, Bueno and Noyes 
(2016) และ Gandhi and Gandhi (2018) แสดงใหเ้หน็ว่า การแสวงหาเป็นความคาดหวงัเริม่ต้นของการใชส้ื่อ เพื่อลด
ช่องว่างระหว่างขอ้มูล (Information Gap) จากการไม่มหีรอืไม่ทราบค าตอบของผู้ใช้งาน ซึ่งหากผู้ใช้งานสามารถใช้
ระบบในการแสวงหาข้อมูลได้ตามความต้องการอย่างมีประสทิธิภาพ ข้อมูลที่น าเสนอตรงกบัความสนใจและความ
ตอ้งการ ผูใ้ชง้านจะรบัรูถ้งึประโยชน์ในการใชง้านผลลพัธจ์ากระบบแนะน าสว่นบุคคล 

- ความสะดวกสบาย ส่งอทิธพิลทางตรงต่อการรบัรู้ถึงประโยชน์ในการใช้งานที่ค่าสมัประสทิธิอ์ทิธพิลเท่ากบั 
0.533 อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิี่ระดบั 0.05 เป็นไปตามสมมตฐิานที ่5 กล่าวว่า ความสะดวกสบายส่งผลทางบวกต่อ
การรบัรูถ้ึงประโยชน์การใช้งานระบบแนะน าส่วนบุคคล ซึ่งสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ Chung et al. (2019) แสดงให้
เหน็ว่า เมื่อใชง้านผลลพัธจ์ากระบบแนะน าส่วนบุคคล ผูใ้ชง้านรบัรูถ้งึประโยชน์จากความสะดวกสบายไดโ้ดยค านึงถงึ
ความสามารถในการตอบสนองความต้องการไดอ้ย่างทนัการณ์ และผลลพัธ์เป็นไปตามที่ผู้ใช้งานต้องการ ก่อให้เกดิ
ความเชื่อมัน่ใหเ้กดิการใชง้านได ้

5.4.5 ความไว้วางใจในการใช้งาน ผลทางสถิติแสดงให้เห็นว่า กลุ่มเชิงคุณลักษณะ การมีส่วนร่วม การ
เชื่อมโยงเครอืขา่ยความสมัพนัธร์ะหวา่งกนั และการรบัรูถ้งึประโยชน์ในการใชง้านสง่อทิธพิลต่อความไวว้างใจในการใช้
งานโดยมคีวามผนัแปรของตวัแปรตามเท่ากบัรอ้ยละ 35.80 (R2 = 0.358) 

นอกจากนี้ผลทางสถติแิสดงใหเ้หน็ว่าการแสวงหาขอ้มูล และความสะดวกสบาย ส่งอทิธพิลทางออ้มผ่านการรบัรู้
ถงึประโยชน์ในการใชง้านไปยงัความไวว้างใจในการใชง้าน โดยม ีรายละเอยีดของอทิธพิลในแต่ละปัจจยั ดงันี้ 

- การแสวงหาข้อมูล สง่อทิธพิลทางออ้มผ่านการรบัรูถ้งึประโยชน์ในการใชง้านไปยงัความไวว้างใจในการใชง้าน 
ทีค่่าสมัประสทิธิอ์ทิธพิลเท่ากบั 0.236 อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 

- ความสะดวกสบาย สง่อทิธพิลทางออ้มผ่านการรบัรูถ้งึประโยชน์ในการใชง้านไปยงัความไวว้างใจในการใชง้าน 
ทีค่่าสมัประสทิธิอ์ทิธพิลเท่ากบั 0.354 อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05  
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ภาพที ่2 ผลการวเิคราะหก์รอบแนวคดิการวจิยัความไวว้างใจในการใชง้านผลลพัธจ์ากระบบแนะน าสว่นบุคคล 
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6. สรปุผลการวิจยั 
6.1 อภิปรายผลการวิจยั 

ผลการวเิคราะหข์อ้มลูพบว่า ปัจจยัทีส่่งผลต่อความไวว้างในในการใชง้านผลลพัธจ์ากระบบแนะน าส่วนบุคคลมาก
ที่สุดตามล าดบั คือ การรบัรู้ถึงประโยชน์ในการใช้งาน กลุ่มเชิงคุณลกัษณะ การมีส่วนร่วม การเชื่อมโยงเครอืข่าย
ความสมัพนัธร์ะหว่างกนั แสดงใหเ้หน็ว่ากรอบแนวคดิความไวว้างใจในการใชง้านผลลพัธจ์ากระบบแนะน าสว่นบุคคลมี
ความสอดคลอ้งกบัขอ้มลูเชงิประจกัษ์ ดงันี้ 

 (1) การแสวงหาขอ้มูลส่งผลต่อการรบัรู้ถงึประโยชน์ในการใช้งาน กล่าวคอื ผู้ใช้งานมจีุดมุ่งหมายในการคน้หา
ขอ้มูล เพื่อลดช่องว่างหรอืปัญหาที่เกดิขึ้น เมื่อการค้นคว้าสามารถเติมเต็มความต้องการ จะช่วยใช้ผู้ ใช้งานรบัรู้ถึง
ประโยชน์จากการใช้งานนัน้ ซึ่งเป็นไปตามผลการวจิยัของ Gallego, Bueno and Noyes (2016) และ Gandhi and 
Gandhi (2018) 

(2) ความสะดวกสบายส่งผลต่อการรบัรู้ถึงประโยชน์ในการใช้งาน กล่าวคอื เมื่อผู้ใช้งานได้รบัการอ านวยความ
สะดวก จากการให้บรกิารที่รวดเรว็ทนัการณ์ต่อการใช้งาน ความสะดวกสบายจะสร้างความเชื่อมัน่จากการรบัรู้ถึง
ประโยชน์ในการใชง้าน ซึง่เป็นไปตามผลการวจิยัของ Chung et al. (2019) 

(3) การรบัรูถ้งึการใชป้ระโยชน์ส่งผลต่อความไวว้างใจในการใชง้าน กล่าวคอื เมื่อผูใ้ชง้านสามารถรบัรูใ้นระดบัที่
ผูใ้ชง้านมคีวามเชื่อมัน่ไวว้างใจว่าระบบสามารถเพิม่ และปรบัปรุงประสทิธภิาพการท างานของผู้ใช้งานได้ ทราบถึง
ประโยชน์การใช้งานว่ามคีวามสมัพนัธ์สอดคล้องกบัจุดมุ่งหมายในการน ามาใช้งานที่ต้องการ จะสร้างความเชื่อมัน่
ไวว้างใจในการน ามาใช้งานได้ ซึ่งเป็นไปตามผลการวจิยัของ Afandi and Habibov (2016) และ Nugroho, Dewanti 
and Novitasari (2018) 

(4) กลุ่มเชงิคุณลกัษณะสง่ผลต่อความไวว้างใจในการใชง้าน กล่าวคอื เมื่อระบบท าการรวบรวมกลุ่มคุณลกัษณะที่
คลา้ยคลงึกนัไว ้เพื่อน ามาใชใ้นการพจิารณาการจดักลุ่มจากการวเิคราะหข์อ้มูลผูใ้ชง้าน (User Profile) และประวตักิาร
ใชบ้รกิาร (Service Profile) แลว้สามารถแสดงผลลพัธร์ายการแนะน าจากการวเิคราะหต์ามกลุ่มผูใ้ชง้านที่จดัให้อยู่ใน
กลุ่มเชงิคุณลกัษณะเดยีวกนัได ้จะสรา้งความไวว้างใจในการใชง้านตามผลการวจิยัของ Huang, Zhao and Cui (2018)  

(5) การมสี่วนร่วมส่งผลต่อความไวว้างใจในการใชง้าน กล่าวคอื เมื่อผูใ้ชง้านมสี่วนร่วมภายในเครอืขา่ยทางสงัคม
ออนไลน์ โดยการน าขอ้มลูจากการมสีว่นร่วมในกจิการรมมาประเมินค่าคะแนนของผูใ้ชง้านแต่ละราย และรวบรวมเพื่อ
ใช้ในการพยากรณ์ความต้องการรายการของผู้ใช้งาน โดยการแสดงผลเป็นรายการแนะน าแล้วนัน้ จะสร้างความ
ไวว้างใจในการใชง้านตามผลการวจิยัของ Rutkowski et al. (2018)  

(6) การเชื่อมโยงเครอืข่ายความสมัพนัธก์ลุ่มขา้งเคยีงส่งผลต่อความไวว้างใจในการใชง้าน กล่าวคอื การเชื่อมโยง
ความสมัพนัธร์ะหว่างกนั ท าใหส้ามารถแบ่งปันและแสดงการเป็นตวัแทนของกลุ่มความสมัพนัธ ์เพื่อใชใ้นการพจิารณา
ปฏสิมัพนัธร์ะหว่างกลุ่มขา้งเคยีง ซึง่ในเครอืขา่ยสงัคมออนไลน์ความต้องการของผูใ้ชง้าน อาจขึน้อยู่กบัความไวว้างใจ
ระหว่างกนัของสมาชกิเครอืข่าย ผูใ้ชง้านจงึต้องพฒันาความไวว้างใจ โดยการเชื่อมโยงความสมัพนัธข์องผูใ้ชง้านหรอื
รายการกลุ่มขา้งเคยีงเพื่อคาดการณ์ความสมัพนัธร์ะหว่างกนั การทีผู่ใ้ชง้านไดผ้ลลพัธจ์ากระบบแนะน าสว่นบุคคลโดย
การเชื่อมโยงจากเครอืขา่ยความสมัพนัธร์ะหว่างกนั จะสรา้งความไวว้างใจในการใชง้านตามผลการวจิยัของ Son, Lee, 
Cho and Kim (2016) 
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6.2 ข้อเสนอแนะในเชิงปฏิบติั 
ผู้ที่เกี่ยวข้อง ผู้พัฒนาหรือผู้ที่ต้องการน าระบบแนะน าส่วนบุคคลมาใช้งาน น าผลการวิจัยไปใช้เพื่อพัฒนา

กระบวนการในการใชง้านทัง้สว่นของระบบแนะน าสว่นบุคคล รวมถงึเวบ็ไซตแ์ละแอปพลเิคชนัทีต่้องการน าระบบมาใช้
งานไดอ้ย่างเหมาะสม เพื่อใหผู้ใ้ชง้านเกดิความเชื่อมัน่ไวว้างใจได ้ดงันี้ 

(1) เมื่อต้องการใช้งานหรอืท าการพฒันาระบบแนะน าส่วนบุคคลในเวบ็ไซต์หรอืแอปพลเิคชนั ให้ค านึงถึงการ
จัดเก็บข้อมูลภายในและการเชื่อมโยงกับฐานข้อมูลภายนอก เนื่องจากการพัฒนาระบบแนะน าส่วนบุคคลให้มี
ประสทิธภิาพและผูใ้ช้งานเกดิความไว้วางใจในการใช้งานผลลพัธ์จากระบบนัน้มาจากการรวบรวมขอ้มูลจ านวนมาก 
น ามาใชค้าดการณ์ความตอ้งการของผูใ้ชง้านโดยแสดงผลลพัธไ์ดต้รงตามความตอ้งการของผูใ้ชง้านไดอ้ย่างรวดเรว็ทนั
การณ์ 

(2) การจดัเก็บข้อมูลเพื่อใช้ในการพฒันาระบบแนะน าส่วนบุคคลต้องท าการแบ่งกลุ่ม หมวดหมู่ ประเภทของ
ผู้ใช้งานและรายการให้ชดัเจนสอดคล้องกนั ซึ่งระบบน าส่วนบุคคลจะน าข้อมูลที่ถูกจดักลุ่มน ามาคาดการณ์ความ
ต้องการของผู้ใชง้าน ซึ่งจากงานวจิยัพบว่าการแบ่งกลุ่มของผู้ใชง้านหรอืรายการเป็นขอ้มูลที่ท าให้ระบบแนะน าส่วน
บุคคลมปีระสทิธภิาพในการพยากรณ์ผลลพัธ ์สง่ผลต่อความไวว้างใจของผูใ้ชง้าน 

(3) การพฒันาระบบต้องค านึงถงึความสามารถในการเชื่อมโยงความสมัพนัธข์องผู้ใชง้านและรายการ ทัง้ภายใน
กลุ่มเดียวกันและระหว่างกลุ่ม ซึ่งจะท าให้ระบบสามารถแสดงผลรายการแนะน าได้ทัง้ภายในกลุ่มเดียวกันและ
นอกเหนือจากรายการที่ผู้ใช้งานเคยใช้ โดยประมวลผลจากการอ้างองิรูปแบบความต้องการของผู้ใช้งานหลายราย
ร่วมกนั สง่ผลใหผู้ใ้ชง้านมคีวามไวว้างใจในการใชง้านผลลพัธจ์ากระบบแนะน าสว่นบุคคล 

ทัง้นี้ผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง ผูพ้ฒันาหรอืผูท้ีต่อ้งการน าระบบแนะน าสว่นบุคคลมาใชง้านในเวบ็ไซตห์รอืแอปพลเิคชนั ควรให้
ความส าคญักับความไว้วางใจในการใช้งานระบบแนะน าส่วนบุคคลของผู้ใช้งาน ซึ่งจะเป็นแรงผลกัดนัให้ผู้ใช้งาน
สามารถเขา้ถงึรายการไดต้รงตามความตอ้งการของผูใ้ชง้าน และสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของเวบ็ไซตห์รอืแอปพลเิค
ชนัเพื่อสรา้งประโยชน์ในเชงิพาณิชยต่์อไป 
6.3 ข้อเสนอแนะส าหรบังานวิจยัต่อเน่ือง 

เพื่อประโยชน์ในดา้นการสรา้งองคค์วามรูใ้หม่ ทางผูว้จิยัจงึขอเสนอแนะการท าวจิยัครัง้ต่อไป ดงัต่อไปนี้ 
(1) การวจิยัครัง้นี้ พบว่า ปัจจยัการเชื่อมโยงความสมัพนัธก์ลุ่มขา้งเคยีงมคี่าความเชื่อมัน่ทีร่ะดบันยัส าคญั (Level 

of Significant) กบัความไว้วางใจในการใช้งานระบบแนะน าส่วนบุคคล โดยก าหนดที่ระดับ 0.05 เท่ากบัระดบัความ
เชื่อมัน่รอ้ยละ 95 สามารถประเมนิค่านัยส าคญัได้เท่ากบั 0.062 ซึ่งค่า p-value ที่อยู่ระหว่าง 0.05 และ 0.10 ถือเป็น
ตวัก าหนดนัยส าคญัส่วนเพิม่ (Marginal significant) จงึควรศกึษาว่ามปัีจจยัเพิม่เตมิใดบา้งทีส่ง่ผลต่อความไวว้างใจใน
การใชง้านผลลพัธจ์ากระบบแนะน าสว่นบุคคล 

(2) การวจิยัครัง้นี้ พบว่า ขอ้มลูจะมเีฉพาะจากผูใ้ชง้านระบบแนะน าสว่นบุคคลในดา้นสือ่บนัเทงิออนไลน์ ซึง่ระบบ
แนะน าส่วนบุคคลในปัจจุบนัน าไปประยุกต์ใชง้านกบัเวบ็ไซต์และแอปพลเิคชนัหลายประเภท เช่น การจ าหน่ายสนิคา้ 
การให้บริการบทความและข่าวสาร จงึขอเสนอแนะงานวิจยัต่อเนื่องว่าควรศกึษาความไว้วางใจจากผู้ใช้ งานระบบ
แนะน าสว่นบุคคลในดา้นอื่นๆ ดว้ย 
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