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บทคดัย่อ  

งานวจิยันี้มวีตัถุประสงค์เพื่อศกึษาปัจจยัที่มผีลต่อพฤตกิรรมการใช้บรกิารระบบการเชค็อนิผูโ้ดยสารด้วยตนเอง
อตัโนมตั ิกรณีศกึษาท่าอากาศยานนานาชาตสิวุรรณภูม ิซึง่การวจิยัครัง้นี้อยู่ภายใต้แบบจ าลองทฤษฎกีารยอมรบัและ
การใช้เทคโนโลย ี(Unified theory of acceptance and use of technology หรอื UTAUT) ผู้วจิยัไดเ้พิม่ปัจจยัที่ส่งผล
ร่วม/ตัวแปรกระตุ้น “ชาติพนัธุ์ (Ethnic)” เพื่อเพิ่มประสทิธภิาพของการพยากรณ์ของทฤษฎีการยอมรบัและการใช้
เทคโนโลยรีะบบการเชค็อนิผูโ้ดยสารดว้ยตนเองอตัโนมตัิ ผลจากการวจิยัพบว่า กลุ่มผูใ้ชบ้รกิารส่วนใหญ่เป็นวยัทีเ่ริม่
ท างานหรอืท างานมาระยะหนึ่ง โดยปัจจยัที่มสี่งผลต่อพฤติกรรมการใชบ้รกิารระบบการเชค็อนิผู้โดยสารด้วยตนเอง
อตัโนมตัมิากทีสุ่ด คอื ความคาดหวงัในความพยายาม (Effort expectancy) และยงัพบอกีว่าชาตพินัธุแ์ละอายุทีต่่างกนั 
มผีลต่อการยอมรบัปัจจยัทีส่ง่ผลต่อพฤตกิรรมการใชบ้รกิารระบบการเชค็อนิผูโ้ดยสารดว้ยตนเองอตัโนมตัแิตกต่างกนั 
 
ค าส าคญั: การใชบ้รกิารระบบเชค็อนิผูโ้ดยสารดว้ยตนเองอตัโนมตั ิสนามบนิ ชาตพินัธุ ์
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Abstract  

The objective of this study is to identify factors influencing the use behavior of self-service check-in in a 
case study of Suvarnabhumi Airport. This research applies theory of acceptance and use of technology 
(UTAUT). The research also expands UTAUT by adding "Ethnic" variables in order to increase the efficiency 
of the forecasting of UTAUT. The result shows that participants who use self-service check-in are working or 
working for a while. In addition, the most influential factors for self-service check-in is Effort Expectancy. The 
result also indicates that different ethnicities and age affect behavior of using the self-service check-in service 
differently. 
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1. บทน า 
1.1 ความส าคญัและท่ีมาของปัญหา 

ในปัจจุบนัเทคโนโลยไีดเ้ขา้มามสี่วนส าคญัต่อการใชช้วีติประจ าวนัของทุกๆ คน เพื่อช่วยในการตอบสนองความ
ต้องการด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานหรอืเรื่องส่วนตวั จนเขา้มาเป็นส่วนหนึ่งของชวีติคนเรา เช่น คอมพิวเตอร ์
อนิเทอรเ์น็ต และโทรศพัทม์อืถือหรอืสมารต์โฟน ซึ่งเทคโนโลยเีหล่านี้กจ็ะมหีน้าที่ช่วยเพิม่ความสะดวกสบาย ความ
รวดเรว็และความง่ายทีจ่ะสามารถท างานใหเ้สรจ็สมบูรณ์ ตวัอย่างเช่น การท าวทิยานิพนธ ์ทีต่อ้งสามารถเขา้ถงึระบบ
อนิเทอรเ์น็ต เพื่อทีจ่ะสามารถคน้หาขอ้มลูไดต้ลอดเวลาจากทุกสถานที ่โดยงานวจิยันี้จะกล่าวถงึเทคโนโลยทีีใ่ชใ้นงาน
ดา้นการบรกิารแบบ Self-service technologies (SSTs) 

Self-service technologies คอื เทคโนโลยทีี่ใหส้ทิธแิก่ผูใ้ชง้านไดท้ าการปรบัปรุง เปลีย่นแปลงขอ้มูล รวมทัง้การ
ท าธุรกรรมประเภทต่างๆ ไดด้ว้ยตวัของผูใ้ช้บรกิารเอง โดยใชภ้าษาทีเ่ป็นทอ้งถิน่หรอืภาษาทีเ่ป็นกลางเพื่อใชใ้นการ
สื่อสารผ่านช่องทางต่างๆ เช่น อีเมล เว็บเครอืข่าย หรอืแม้แต่เสยีงของผู้ใช้บริการเอง ซึ่งเทคโนโลยีประเภทนี้จะ
สามารถช่วยใหบ้รษิทัหรอืองคก์รลดค่าใชจ้่ายในการด าเนินงานได ้เช่น ค่าเทรนนิ่งพนักงาน ค่าอุปกรณ์ต่างๆ รวมทัง้
ดา้นการสือ่สารดว้ย (Hall, 2004) 

โดยที ่Service encounters คอื ระบบ Common use terminal equipment (CUTE) ซึง่เป็นการใหบ้รกิารผ่านทาง
เคาน์เตอรเ์ชค็อนิของสายการบนิต่างๆ (Abdelaziz et al., 2010) และ Self-service technologies คอื ระบบ Common 
use self-service (CUSS) ซึ่งเป็นการให้บรกิารจากหลายๆ สายการบนิผ่านทางเครื่อง Self-checking machine หรอื 
ตู ้KIOSK เพื่อทีจ่ะลดเรื่องความแออดัของการเชค็อนิผ่านเคาน์เตอร ์ระบบ CUSS สามารถท างานไดห้ลายอย่าง เช่น  
การออกตัว๋ขึน้เครื่อง การเชค็กระเป๋าเดนิทาง และอกีหลายๆ งานเพื่อช่วยใหเ้กดิความสะดวก รวดเรว็แก่ผูโ้ดยสารสาย
การบนิ โดยทีบ่างครัง้อาจจะเป็นการใชง้านผ่านระบบอนิเทอรเ์น็ตหรอืโทรศพัทม์อืถอื (Abdelaziz et al., 2010) 

เน่ืองจากในปัจจุบนัผูโ้ดยสารทีเ่ขา้มาใชบ้รกิารท่าอากาศยานนานาชาตสิุวรรณภูมมิแีนวโน้มว่าจะมจี านวนทีเ่พิม่
มากขึน้ทุกๆ ปี โดยในปี 2553 มจี านวนผูโ้ดยสารมาใชบ้รกิารท่าอากาศยานนานาชาตสิวุรรณภูม ิ42,784,967 คน และ
ในปี 2554 มีจ านวนผู้โดยสารมาใช้บรกิารท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูม ิ47,910,904 คน จากตวัเลขดงักล่าว
พบว่าในปี 2554 มีผู้โดยสารเพิ่มขึ้นจากปี 2553 อยู่ถึงร้อยละ 11.98 หรอืประมาณ 5.12 ล้านคนและในปี 2555 มี
จ านวนผูโ้ดยสารมาใชบ้รกิารทา่อากาศยานนานาชาตสิวุรรณภูม ิ53,002,328 คน ซึง่เพิม่ขึน้จากปี 2554 รอ้ยละ 10.63 
เช่นกนั 

จากการสงัเกตการณ์พบว่าผู้โดยสารส่วนมากนิยมใช้บรกิารเชค็อนิผ่านทางเคาน์เตอร์ (CUTE) จนบางครัง้การ
ใหบ้รกิารของ เคาน์เตอรส์ายการบนิต่างๆ เกดิความล่าชา้ สง่ผลใหม้คีวิการต่อแถวทีย่าว ท าใหผู้โ้ดยสารบางรายพลาด
การขึน้เครื่องใหท้นัเวลาและในทางกลบักนัถงึแม้ว่าบรกิารเชค็อนิผู้โดยสารด้วยตนเองอตัโนมตั ิ(CUSS) ทีใ่ห้บรกิาร
ด้วยเครื่อง KIOSK จะมีเฉพาะบางสายการบนิเท่านัน้ แต่จ านวนการใช้เครื่อง Self-checking machine หรอื CUSS 
กลบัมผีูม้าใชบ้รกิารทีน้่อยมากหรอืแทบจะไม่ค่อยมผีูโ้ดยสารเขา้มาใชบ้รกิารเลยดงัทีแ่สดงในตารางที ่1 ทัง้ๆ ทีร่ะบบ 
CUSS มกีระบวนการท างานทีส่ะดวกและรวดเรว็กว่าระบบ CUTE (Abdelaziz et al., 2010) 
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ตารางที ่1 สถติกิารใชร้ะบบ CUSS ของเดอืน เมษายน 2556 

สายการบนิ 
จ านวนผูโ้ดยสาร

ทัง้หมด 
จ านวนผูโ้ดยสารทีใ่ชง้าน

ระบบ CUSS 
การใชง้าน CUSS จากผูโ้ดยสาร

ทัง้หมด (รอ้ยละ) 
A 7,226 1,306 18.07 
B 11,541 2,460 21.32 
C 68,092 367 0.54 
D 854,433 9,141 1.07 
E 33,831 724 2.14 

ทีม่า: หน่วยงาน AOM/CUTE บรษิทั สามารถคอมเทค จ ากดั (2556) 
 

จากตารางที่ 1 จะพบว่าสายการบิน A, B, C, D และ E มีการน าระบบ CUSS มาไว้เพื่อบริการลูกค้า โดยถ้า
เปรยีบเทยีบกบัจ านวนของผูโ้ดยสารทีม่าใชบ้รกิารสายการบนิ พบว่าการใชง้านของระบบ CUSS ของสายการบนิทีม่ี
มากที่สุดประมานรอ้ยละ 21 คอืสายการบนิ B ส่วนสายการบนิ C นัน้มจี านวนผู้มาใช้บรกิารไม่ถึงรอ้ยละ 1 ด้วยซ ้า 
จากปัญหาขา้งต้น ท าใหผู้ว้จิยัสนใจทีจ่ะศกึษาถงึปัจจยัทีจ่ะสามารถน ามาจดัหาแนวทางเพื่อใหร้ะบบเชค็อนิผูโ้ดยสาร
ดว้ยตนเองอตัโนมตัิมปีระสทิธภิาพมากขึน้และเพื่อน ามาวเิคราะห์หาวธิกีารที่จะบรหิารจดัการท าให้ผูโ้ดยสารเปลีย่น
พฤตกิรรมมาใชเ้ทคโนโลย ีSSTs หรอื CUSS เพิม่มากขึน้ 
 1.2 วตัถปุระสงคข์องการวิจยั 

งานวจิยัฉบบันี้ มวีตัถุประสงคเ์พื่อวเิคราะหแ์ละเปรยีบเทยีบปัจจยัทีส่ง่ผลต่อการใช ้Self-service check-in ของทัง้
ผูโ้ดยสารคนไทยและผูโ้ดยสารต่างชาตทิีม่าใชท้่าอากาศยานนานาชาตสิวุรรณภูม ิเพื่อน ามาบรหิารจดัการใหผู้โ้ดยสาร
เปลีย่นพฤตกิรรมมาใชเ้ทคโนโลย ีSelf-service check-in เพิม่มากขึน้ 
 
2. ทฤษฎีและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 

ทฤษฎีการยอมรบัและการใช้เทคโนโลยี (Unified theory of acceptance and use of technology หรือ
UTAUT) เป็นการสรา้ง UTAUT โดยการน าทฤษฎแีละงานวจิยัดา้นการยอมรบัเทคโนโลยสีารสนเทศของแต่ละบุคคลที่
กระจดักระจายอยู่ ไปเป็นแบบจ าลองทฤษฎเีอกภาพ และท าการเปรยีบเทยีบโมเดลเฉพาะทัง้ 8 แบบ ทีเ่ป็นตวัก าหนด
ความตัง้ใจและการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ ความคล้ายกนัเชงิแนวคิดและเชงิประจกัษ์ในแบบจ าลองเหล่านี้ได้ถูก
น ามาใช้สร้าง UTAUT เพื่อสรุปผลการวจิยั UTAUT ขัน้สูงด้านการยอมรบัของแต่ละบุคคลโดยรวบรวมมุมมองทาง
ทฤษฎทีีพ่บไดท้ัว่ไปในวรรณกรรม ร่วมกบั 4 ตวัแปร ก ากบัเขา้ดว้ยกนัเพื่อสรา้งอทิธพิลแบบไดนามกิ รวมถงึเพศ อายุ 
ความสมคัรใจ และประสบการณ์ (Venkatesh et al., 2003) ดงัภาพที ่1 

 



วารสารระบบสารสนเทศดา้นธุรกจิ (JISB) ปีที ่5 ฉบบัที ่2 เดอืน เมษายน – มถุินายน 2562 หน้า 87 

 
ภาพที ่1 ทฤษฎกีารยอมรบัและการใชเ้ทคโนโลย ี(UTAUT) 

 
ปัจจยัต่างๆ ที่มรีะดบัความสมัพนัธ์โดยตรงต่อความตัง้ใจแสดงพฤติกรรม (Behavioral intention หรอื BI) และ

พฤติกรรมการใช้ (Use behavior หรือ UB) สามารถจ าแนกกลุ่มปัจจัยได้ 4 กลุ่มใหญ่ ปัจจัยต่างๆ  ที่มีระดับ
ความสมัพนัธโ์ดยตรงต่อความตัง้ใจแสดงพฤตกิรรมและพฤตกิรรมการใชส้ามารถจ าแนกกลุ่มปัจจยัได ้4 กลุ่มใหญ่ตาม
แนวทางของ Venkatesh et al. (2003) คอื ความคาดหวงัในประสทิธภิาพ (Performance expectancy หรอื PE) ความ
คาดหวังในความพยายาม (Effort expectancy หรือ EE) อิทธิพลของสงัคม (Social influence หรือ SI) สภาวะสิ่ง
อ านวยความสะดวกในการใช้งาน (Facilitating conditions หรอื FC) โดย Venkatesh et al. (2003) ไดเ้สนอทฤษฎีที่
สร้างขึ้นจากงานวิจยัต่างๆ ที่ผ่านมาเกี่ยวกับการยอมรบัเทคโนโลยี คือทฤษฎีการยอมรบัและการใช้เทคโนโลย ี
(Unified theory of acceptance and use of technology หรอื UTAUT) ซึง่ UTAUT เป็นรปูแบบการยอมรบัของแต่ละ
บุคคล ซึ่งรวบรวมมาจากแบบจ าลองและทฤษฎีจ านวนทัง้สิ้น 8 ทฤษฎี ได้แก่ Theory of reasoned action (TRA), 
Technology acceptance model (TAM), Motivational model (MM), Theory of planned behavior (TPB), Model 
combining the technology acceptance model and Theory of planned behavior (C-TAM-TPB), Model of PC 
utilization (MPCU), Innovation diffusion theory (IDT) แ ล ะ  Social cognitive theory (SCT) (Venkatesh et al., 
2003) จงึไดข้อ้สรุปมาดงัตารางที ่2 
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ตารางที ่2 ปัจจยัทีร่ะบใุนทฤษฎกีารยอมรบัและการใชเ้ทคโนโลย ีUTAUT 
ปัจจยัหลกั โครงสรา้งและทฤษฎี อ้างอิง 

ความคาดหวงัในประสทิธภิาพ (PE) 

การรบัรูป้ระโยชน์ (TAM/TAM2 and  
C-TAM-TPB) 

Davis (1985)  

แรงจงูใจภายนอก (MM) Davis et al. (1989) 
ความเหมาะสมกบังาน (MPCU) Thompson et al. (1991) 

ความไดเ้ปรยีบเชงิเปรยีบเทยีบ (IDT) Moore and Benbasat (1991) 
ความคาดหมายถงึผลลพัธ ์(SCT) Compeau and Higgins (1995) 

 

ความคาดหวงัในความพยายาม (EE) 

การรบัรูค้วามง่ายในการใชง้าน 
(TAM/TAM2) 

Davis (1985)  

ความซบัซอ้น (MPCU) Thompson et al. (1991) 
ความง่ายในการใชง้าน (IDT) Moore and Benbasat (1991) 

อทิธพิลของสงัคม              (SI) 

บรรทดัฐานทางสงัคม (TRA, TAM2, 
TPB and C-TAM-TPB) 

Ajzen (1985), Fishbein and 
Ajzen (1974), Taylor and 

Todde (1995) 
ปัจจยัทางสงัคม (MPCU) Thompson et al. (1991) 

ภาพลกัษณ์ (IDT) Moore and Bendasat (1991) 

สภาพสิง่อ านวยความสะดวกในการใช้
งาน (FC) 

การรบัรูก้ารควบคมุพฤตกิรรม (TPB 
and C-TAM-TPB) 

Ajzen (1985) Taylor and 
Todde (1995) 

เงื่อนไขการอ านวยความสะดวก 
(MPCU) 

Thompson et al. (1991) 

ความเขา้กนัได ้(IDT) Moore and Bendasat (1991) 
 

 ทฤษฎีการกระท าตามหลกัเหตุและผล (Theory of reasoned action หรอื TRA) ถูกน ามาใชเ้ป็นพืน้ฐาน
ส าหรบัการศกึษาพฤตกิรรมมนุษยม์ากทีส่ดุ (Venkatesh et al., 2003) ทฤษฎนีี้กล่าวถงึความสมัพนัธร์ะหว่างความเชือ่
และทศันคตทิีม่ต่ีอพฤตกิรรม กล่าวคอื การเปลีย่นแปลงพฤตกิรรมมนุษยเ์ป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงความเชื่อ และ
บุคคลจะแสดงพฤตกิรรมเน่ืองจากคดิวา่เป็นสิง่สมควรกระท า โดยทศันคตทิีม่ต่ีอพฤตกิรรม คอืปัจจยัทีเ่กดิขึน้ภายในตวั
บุคคล บุคคลจะประเมนิภาพรวมของพฤตกิรรมจากความเชื่อถงึผลทีน่่าจะตามมา ไม่ว่าจะเป็นความรูส้กึเชงิบวกหรอื
เชิงลบเกี่ยวกบัการแสดงพฤติกรรม บุคคลที่ประเมินพฤติกรรมและเชื่อว่าให้ผลเชงิบวก บุคคลจะมีทศันคติที่ดีต่อ
พฤตกิรรม ในทางตรงขา้มถ้าผลการประเมนิเป็นเชงิลบ บุคคลจะมทีศันคตทิี่ไม่ดต่ีอพฤตกิรรมดงักล่าว  (Fishbein & 
Ajzen, 1974) 
 ทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน (Theory of planned behavior หรือ TPB) เป็นทฤษฎีทางจิตวิทยาสงัคม 
(Social psychology) พฒันามาจากทฤษฎี TRA โดย Ajzen ซึ่งกล่าวเกี่ยวกบัการรบัรู้ถึงการควบคุมพฤติกรรมของ
ตนเองในการแสดงพฤติกรรมใดๆ (Perceived behavioural control) ทฤษฎีนี้สามารถน ามาศึกษาความตัง้ใจ และ
พฤตกิรรมในบรบิททีห่ลากหลาย รวมถงึความเขา้ใจการยอมรบัการใชเ้ทคโนโลยขีองแต่ละบุคคลได ้(Ajzen, 1985) 
 ทฤษฎีการยอมรบัเทคโนโลยีของผู้ใช้งาน (Technology acceptance model หรือ TAM) เป็นทฤษฎีที่
ถูกน ามาใชใ้นการวดัความส าเรจ็ของการใช้เทคโนโลย ีทฤษฏนีี้พฒันามาจากทฤษฎ ีTRA เพื่อใหเ้ขา้กนัไดก้บับรบิท
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การยอมรบัการใช้ระบบสารสนเทศ โดยไม่น าบรรทดัฐานของบุคคลมาเป็นปัจจยัในการพยากรณ์พฤติกรรมการใช้ที่
เกดิขึน้จรงิ (Davis, 1985) 
 ทฤษฎีการใช้ประโยชน์เครื่องคอมพิวเตอรส่์วนบุคคล (Model of PC utilization หรือ MPCU) เป็น
ทฤษฎีที่พัฒนามาจากแบบจ าลอง Theory of interpersonal behaviour ของ Triandis (Triandis, 1977) ซึ่งศึกษา
พฤตกิรรมมนุษย ์และได้น ามาปรบัใชศ้กึษาบรบิทของระบบสารสนเทศ เพื่อพยากรณ์การใช้เครื่องคอมพวิเตอรส์่วน
บุคคล นอกจากนี้ยงัถูกน ามาอธบิายความตัง้ใจดว้ยเช่นกนั (Thompson et al. 1991) 
 ทฤษฎีการเผยแพร่นวตักรรม (Innovation diffusion theory หรือ IDT) เป็นทฤษฎีพื้นฐานทางสงัคม
วทิยา (Sociology) น าเสนอโดย Roger ตัง้แต่ปี 1960s ส าหรบัใชศ้กึษาการเผยแพร่นวตักรรม และถูกน ามาศกึษาการ
ยอมรบัและการใชเ้ทคโนโลยขีองแต่ละบุคคล (Roger, 1995; Moore & Benbasat, 1991) 
 แบบจ าลองทฤษฎีแรงจูงใจ (Motivational model หรือ MM) น าเสนอโดย Vallerand ใช้ส าหรบัการวจิยั
ดา้นจติวทิยา ศกึษาแรงจงูใจมาปรบัใชว้จิยัดา้นการยอมรบัการใชเ้ทคโนโลยใีหม่ กล่าวคอื แรงจงูใจเป็นกระบวนการที่
ใชใ้นการผลกัดนัใหเ้กดิการกระท าอย่างต่อเนื่อง เพื่อมุ่งไปสูเ่ป้าหมายทีต่อ้งการ (Vallerand, 1997) 
 ทฤษฎีปัญญาทางเชิงสังคม (Social cognitive theory หรือ SCT) เป็นทฤษฏีที่กล่าวเกี่ยวกับการ
เปลีย่นแปลงพฤตกิรรมของมนุษย์ว่าเกดิจากอทิธพิลจากสิง่แวดลอ้ม ปัจจยัส่วนบุคคล และคุณสมบตัิดา้นพฤตกิรรม
ส่วนตัว (Social Cognitive Theory หรือ SCT) เป็นหนึ่งในทฤษฎีที่ใช้ศึกษาการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมมนุษย ์ 
(Compeau & Higgins, 1995) 
 ทฤษฎีผสมผสานระหว่าง TAM กับ TPB (Combined-TAM-TPB หรือ C-TAM-TPB) เป็นทฤษฏีที่ใช้
ส าหรบัศกึษาอทิธพิลของใชร้ะบบเทคโนโลยสีารสนเทศ ทฤษฏนีี้พฒันาเพิม่เตมิทฤษฎ ีTAM โดยผนวกบรรทดัฐานเขา้
ไปเพื่อใหส้ามารถอธบิายพฤตกิรรมต่างๆ ทีม่คีวามซบัซอ้นไดม้ากขึน้ (Taylor & Todde, 1995) 
 ทฤษฎีการยอมรบัและการใช้เทคโนโลยีท่ีมีพื้นฐานมาจากสญัชาติ (Nationality Based UTAUT หรือ 
NUTAUT) เป็นทฤษฏทีีด่ดัแปรงมาจากโมเดล UTAUT โดยเพิม่ตวัแปรใหม่ คอื สญัชาต ิ(Nationality) เขา้มา ซึง่โมเดล 
UTAUT จะมตีวัแปรอสิระ คอื ความคาดหวงัในประสทิธภิาพ (PE) ความคาดหวงัในความพยายาม (EE) อทิธพิลของ
สงัคม (SI) โดยจะสง่ผลต่อความตัง้ใจแสดงพฤตกิรรม (BI) และความตัง้ใจแสดงพฤตกิรรม (BI) สิง่อ านวยความสะดวก
ในการใช้งาน (FC) ทีส่่งผลกระทบต่อพฤตกิรรมการใช ้(UB) ในทางที่แตกต่างกนัไปเมื่อมตีวัแปรเรื่องสญัชาติเขา้มา
เกีย่วขอ้ง (Orji, 2010) 
 ทฤษฎีความพยายาม (The Theory of Trying: TT) เป็นทฤษฎีที่ขยายเพิ่มเติมมาจากทฤษฎี TRA ของ 
Ajzen (Ajzen, 1985) ทีอ่ธบิายแสดงพฤตกิรรมทีเ่กดิขึน้เพื่อใหบ้รรลุเป้าหมายตามทีก่ าหนดไว ้เช่น การรบัรูถ้งึผลลพัธ์
การแสดงพฤตกิรรมทีจ่ะเกดิปัญหาหรอืเกดิความส าเรจ็ (Bagozzi & Warsaw, 1990) 
 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัการรบัรู้ความเส่ียง (Perceived Risk) กล่าวถงึความไม่แน่นอนในการรกัษา
ความปลอดภยั การเกบ็รกัษาขอ้มูลส่วนตวัและความไม่ชดัเจนครบถ้วนของขอ้มูลที่ผูซ้ื้อหรอืผูใ้ช้บรกิารไดร้บั ท าให้
เกดิผลกระทบทางลบน าไปสูค่วามไม่พงึพอใจและไม่ซือ้สนิคา้หรอืใชบ้รกิารทีไ่ดร้บัรูค้วามเสีย่งนัน้ (Bauer, 1960) 

แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัชาติพนัธุ์ (Ethnic) กล่าวว่าเมื่อมนุษย์อยู่รวมกนัเป็นกลุ่มหรอืองค์กรมีการ
ก าหนดโครงสรา้งบทบาทและหน้าทีใ่นการอยู่ร่วมกนั โดยจารตีประเพณีและวฒันธรรมเป็นตวัควบคุมความประพฤติ
ของคนในกลุ่มให้ด าเนินไปในทิศทางเดียวกนั ซึ่งความแตกต่างทางด้านวฒันธรรมของแต่ละชาติพนัธุ์ทัง้ทางด้าน
วฒันธรรมทางวตัถุ (Material culture) ไดแ้ก่ เครื่องมอืเครื่องใชแ้ละเทคโนโลยต่ีางๆ รวมทัง้วฒันธรรมทางดา้นจติใจ 
(Non-material culture) เช่น ความเชื่อถอื ค่านิยม และพธิกีรรมต่างๆ เป็นตน้ (Fetterman, 1998)  
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3. กรอบแนวคิดการวิจยัและสมมติฐานการวิจยั 
จากทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องดงักล่าวข้างต้น ผู้วิจ ัยพัฒนากรอบแนวคิดการวิจยัโดยเพิ่ม ตัวแปรเสริม 

“Ethnic” เขา้ไปในกรอบการวจิยั เนื่องจากท่าอากาศยานนานาชาตสิวุรรณภูม ิเป็นท่าอากาศยานนานาชาตขินาดใหญ่ 
ท าใหม้ผีูโ้ดยสารหลากหลายเชือ้ชาตเิขา้มาใชบ้รกิารเป็นจ านวนมาก ดงัแสดงในภาพที ่2 

 

 
 

ภาพที ่2 กรอบแนวคดิงานวจิยั 
 

ความคาดหวงัในประสทิธภิาพของเทคโนโลยี คอืระดบัทีแ่ต่ละคนเชื่อว่าการใชร้ะบบจะช่วยใหไ้ดร้บัประสทิธภิาพ
การท างานทีต่อ้งการ ซึง่ผลจากการศกึษาในหลายงานวจิยัพบว่าความคาดหวงัในประสทิธภิาพของงานมผีลต่อความ
ตัง้ใจในการใชเ้ทคโนโลยเีป็นอย่างมาก (Venkatesh et al., 2003) จงึสามารถตัง้สมมตฐิานไดว้่า 

 
H1: ปัจจยัดา้นความคาดหวงัในประสทิธภิาพ (PE) มคีวามสมัพนัธต่์อความตัง้ใจแสดงพฤตกิรรม (BI) การใชง้าน

ระบบการใหบ้รกิารเชค็อนิผูโ้ดยสารดว้ยตนเองอตัโนมตัิ 
 
ความคาดหวงัในความพยายามใชเ้ทคโนโลยี คอื ระดบัของความสะดวกเกีย่วกบัการใชร้ะบบ ความง่ายในการใช้

งาน ซึง่จะมผีลต่อความตัง้ใจในการใชเ้ทคโนโลยเีป็นอย่างมาก (Venkatesh et al., 2003)  จงึสามารถตัง้สมมตฐิานได้
ว่า 

 
H2: ปัจจยัดา้นความคาดหวงัในความพยายาม (EE) มคีวามสมัพนัธต่์อความตัง้ใจแสดงพฤตกิรรม (BI) การใชง้าน

ระบบการใหบ้รกิารเชค็อนิผูโ้ดยสารดว้ยตนเองอตัโนมตัิ 
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อทิธพิลทางสงัคม คอื การสนับสนุนจากบุคคลทีม่อีทิธพิลต่อตนเองในการที่จะยอมรบัการใชร้ะบบใหม่ โดยจาก
หลายๆ งานวจิยัพบว่าผูใ้ชง้านเทคโนโลยนีัน้ๆ ไดร้บัอทิธพิลทางสงัคมมากกจ็ะสง่ผลต่อความตัง้ใจในการใชเ้ทคโนโลยี
มากขึน้ไปดว้ย (Venkatesh et al., 2003)  จงึสามารถตัง้สมมตฐิานไดว้่า 

 
H3: ปัจจยัด้านอทิธพิลของสงัคม (SI) มคีวามสมัพนัธต่์อความตัง้ใจแสดงพฤติกรรมการ (BI) ใช้งานระบบการ

ใหบ้รกิารเชค็อนิผูโ้ดยสารดว้ยตนเองอตัโนมตั ิ
 
สภาพสิง่อ านวยความสะดวกในการใช้งาน คอื การที่ทุกคนเหน็ว่ามทีรพัยากรและโครงสรา้งพื้นฐานขององค์กร

เพยีงพอต่อการใชง้าน ซึง่จะช่วยสง่เสรมิหรอือ านวยความสะดวกใหเ้กดิการใชง้านระบบได ้(Ajzen, 1985) จงึสามารถ
ตัง้สมมตฐิานไดว้่า 

 
H4: ปัจจยัด้านสภาพสิง่อ านวยความสะดวกในการใช้งาน (FC) มีความสมัพนัธ์ต่อพฤติกรรมการใช้ (UB) งาน

ระบบการใหบ้รกิารเชค็อนิผูโ้ดยสารดว้ยตนเองอตัโนมตัิ 
 
การแสดงพฤติกรรมของแต่ละบุคคล (Individual behaviour) เกดิจากการตดัสนิใจของบุคคล แต่ปัจจยัที่เป็นตวั

ก าหนดการแสดงพฤติกรรม (Use behavior) โดยตรง คือ ความตัง้ใจแสดงพฤติกรรม (Behavioural intention) 
(Venkatesh et al., 2003) จงึสามารถตัง้สมมตฐิานไดว้่า 

 
H5: ปัจจยัด้านความตัง้ใจแสดงพฤติกรรมการใช้ (BI) มีความสมัพนัธ์ต่อพฤติกรรมการใช้ (UB) งานระบบการ

ใหบ้รกิารเชค็อนิผูโ้ดยสารดว้ยตนเองอตัโนมตั ิ
 
ผูท้ีเ่คยใชง้านระบบมาก่อนจะรบัรูไ้ดว้่าการใชง้านระบบเป็นอย่างไร ถา้เคยไดร้บัประสบการณ์ทีไ่ม่ด ีกจ็ะส่งผลให้

เกดิทศันคตทิีไ่ม่ด ีไม่อยากใชง้านระบบ ในทางตรงขา้ม ถา้เคยมปีระสบการณ์ทีด่ใีนการใชง้านระบบ กจ็ะเกดิทศันคตทิี่
ด ีมกีารอยากใชง้านอกี อยากแสดงพฤตกิรรมการใชง้านซ ้า (Venkatesh et al., 2003; Davis et al., 1989) จงึสามารถ
ตัง้สมมตฐิานไดว้่า 

 
H6: ปัจจยัด้านพฤติกรรมการใช้ (UB) มีความสมัพนัธ์ต่อประสบการณ์การใช้งานในอดีต (PEx) ของระบบการ

ใหบ้รกิารเชค็อนิผูโ้ดยสารดว้ยตนเองอตัโนมตั ิ
H7: ปัจจยัดา้นประสบการณ์การใชง้านในอดตี (PEx) มคีวามสมัพนัธต่์อทศันะคต ิ(AT) ทีม่ต่ีอระบบการใหบ้รกิาร

เชค็อนิผูโ้ดยสารดว้ยตนเองอตัโนมตั ิ
 
การรบัรู้ความเสีย่งเป็นการรบัรูถ้ึงความไม่แน่นอนในการรกัษาความปลอดภัย การเกบ็รกัษาขอ้มูลส่วนตวัและ

ความไม่ชดัเจนครบถว้นของขอ้มลูทีผู่ใ้ชบ้รกิารไดร้บั ท าใหเ้กดิผลกระทบทางลบน าไปสู่ทศันคตทิีไ่ม่ดต่ีอการใชบ้รกิาร
นัน้ๆ (Bauer, 1960) จงึสามารถตัง้สมมตฐิานไดว้่า 

 
H8: ปัจจยัด้านการรบัรู้ความเสีย่ง (PR) มีความสมัพันธ์ต่อทัศนะคติ (AT) ทีม่ีต่อระบบการให้บริการเช็คอิน

ผูโ้ดยสารดว้ยตนเองอตัโนมตั ิ
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ความตัง้ใจแสดงพฤติกรรม (Behavioural Intention) ซึ่งความตัง้ใจแสดงพฤติกรรมจะได้รบัแรงขบัเคลื่อนจาก
ปัจจยัหลกั คอื ทศันคตทิีม่ต่ีอพฤตกิรรม (Traindis, 1977) จงึสามารถตัง้สมมตฐิานไดว้่า 

 
H9: ปัจจยัด้านทศันคติ (AT) มคีวามสมัพนัธ์ต่อความตัง้ใจแสดงพฤติกรรมการใช้งาน (BI) ระบบการให้บรกิาร

เชค็อนิผูโ้ดยสารดว้ยตนเองอตัโนมตั ิ
 
ชาติพนัธุ์ผู้ใช้งานเทคโนโลยีนัน้ยงัมีผลต่อความสมัพันธ์ของทัง้ความคาดหวงัในประสทิธภิาพของงาน ความ

คาดหวงัในความพยายาม อทิธพิลทางสงัคม และความตัง้ใจในการใชเ้ทคโนโลยี และยงัมผีลต่อสภาพสิง่อ านวยความ
สะดวกในการใชง้านและพฤตกิรรมของผูใ้ชเ้ทคโนโลย ี(Orji, 2010) จงึสามารถตัง้สมมตฐิานไดว้่า 

 
H1a: ความแตกต่างของชาตพินัธุม์ผีลกระทบต่อปัจจยัความคาดหวงัในประสทิธภิาพ (PE) ทีม่ผีลต่อความตัง้ใจ

แสดงพฤตกิรรม (BI) การใชง้านระบบการใหบ้รกิารเชค็อนิผูโ้ดยสารดว้ยตนเองอตัโนมตัิ 
H2a: ความแตกต่างของชาตพินัธุม์ผีลกระทบต่อปัจจยัความคาดหวงัในความพยายาม (EE) ทีม่ผีลต่อความตัง้ใจ

แสดงพฤตกิรรม (BI) การใชง้านระบบการใหบ้รกิารเชค็อนิผูโ้ดยสารดว้ยตนเองอตัโนมตัิ 
H3a: ความแตกต่างของชาติพันธุ์มีผลกระทบต่อปัจจัยอิทธิพลของสังคม (SI) ทีม่ีผลต่อความตัง้ใจแสดง

พฤตกิรรม (BI) การใชง้านระบบการใหบ้รกิารเชค็อนิผูโ้ดยสารดว้ยตนเองอตัโนมตัิ 
H4a: ความแตกต่างของชาตพินัธุม์ผีลกระทบต่อปัจจยัสภาพสิง่อ านวยความสะดวกในการใชง้าน (FC) ทีม่ผีลต่อ

พฤตกิรรมการใช ้(UB) งานระบบการใหบ้รกิารเชค็อนิผูโ้ดยสารดว้ยตนเองอตัโนมตั ิ
 

เพศและอายุของผู้ใช้งานเทคโนโลยนีัน้ยงัมีผลต่อความสมัพนัธ์ของทัง้ความคาดหวงัในประสทิธภิาพของงาน 
ความคาดหวงัในความพยายาม อทิธพิลทางสงัคม และความตัง้ใจในการใชเ้ทคโนโลย ี(Venkatesh et al., 2003) แต่มี
เพียงอายุที่มผีลต่อสภาพสิง่อ านวยความสะดวกในการใช้งานและพฤติกรรมของผู้ใช้เทคโนโลยี (Ajzen, 1985) จึง
สามารถตัง้สมมตฐิานไดว้่า 
 

H1b: ความแตกต่างของเพศมผีลกระทบต่อปัจจยัความคาดหวงัในประสทิธภิาพ (PE) ทีม่ผีลต่อความตัง้ใจแสดง
พฤตกิรรม (BI) การใชง้านระบบการใหบ้รกิารเชค็อนิผูโ้ดยสารดว้ยตนเองอตัโนมตัิ 

H2b: ความแตกต่างของเพศมผีลกระทบต่อปัจจยัความคาดหวงัในความพยายาม (EE) ทีม่ผีลต่อความตัง้ใจแสดง
พฤตกิรรม (BI) การใชง้านระบบการใหบ้รกิารเชค็อนิผูโ้ดยสารดว้ยตนเองอตัโนมตัิ 

H3b: ความแตกต่างของเพศมผีลกระทบต่อปัจจยัอทิธพิลของสงัคม (SI) ทีม่ผีลต่อความตัง้ใจแสดงพฤติกรรม 
(BI) การใชง้านระบบการใหบ้รกิารเชค็อนิผูโ้ดยสารดว้ยตนเองอตัโนมตัิ 

 
H1c: ความแตกต่างของอายุมผีลกระทบต่อปัจจยัความคาดหวงัในประสทิธภิาพ (PE) ทีม่ผีลต่อความตัง้ใจแสดง

พฤตกิรรม (BI) การใชง้านระบบการใหบ้รกิารเชค็อนิผูโ้ดยสารดว้ยตนเองอตัโนมตัิ 
H2c: ความแตกต่างของอายมุผีลกระทบต่อปัจจยัความคาดหวงัในความพยายาม (EE) ทีม่ผีลต่อความตัง้ใจแสดง

พฤตกิรรม (BI) การใชง้านระบบการใหบ้รกิารเชค็อนิผูโ้ดยสารดว้ยตนเองอตัโนมตัิ 
H3c: ความแตกต่างของอายุมผีลกระทบต่อปัจจยัอทิธพิลของสงัคม (SI) ทีม่ผีลความตัง้ใจแสดงพฤตกิรรม (BI) 

การใชง้านระบบการใหบ้รกิารเชค็อนิผูโ้ดยสารดว้ยตนเองอตัโนมตัิ 
H4c: ความแตกต่างของอายุมีผลกระทบต่อปัจจยัสภาพสิง่อ านวยความสะดวกในการใช้งาน (FC) ทีม่ีผลต่อ

พฤตกิรรมการใช ้(UB) งานระบบการใหบ้รกิารเชค็อนิผูโ้ดยสารดว้ยตนเองอตัโนมตั ิ
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4. วิธีการวิจยั 
งานวจิยันี้จดัเกบ็ขอ้มูลจากกลุ่มตวัอย่างทีเ่ป็นผูโ้ดยสารขาออกทีม่าใชบ้รกิารทีท่่าอากาศยานานาชาตสิุวรรณภูม ิ  

โดยแบ่งช่วงอายุออกเป็น 3 ช่วงอายุ เพื่อใหก้ารเกบ็ขอ้มูลครอบคลุมและแตกต่างในแต่ละช่วงอายุ คอื อายุ 20 - 30 ปี  
อายุ 31 - 40 ปี อายุ 41 - 55 ปี และอายุมากกว่า 55 ปีขึน้ไป โดยท าการเลอืกกลุ่มตวัอย่างโดยใชว้ธิกีารแบ่งกลุ่มเป็น
สดัสว่นกบัขนาดของกลุ่ม เพื่อก าหนดจ านวนตวัอย่างตามขนาดของกลุ่ม ซึง่ไดจ้ านวนตวัอย่างดงัตารางที ่3 
 

ตารางที ่3 ตารางแสดงจ านวนของกลุ่มตวัอย่างทีต่อ้งการศกึษา 
สญัชาติ จ านวน รอ้ยละ จ านวนตวัอย่าง 

ไทย 6,207,706 54 227 
อนิเดยี 1,745,186 15 63 
บรติชิ 1,241,788 11 46 
อเมรกิา 1,204,996 10 42 
สงิคโปร ์ 1,191,558 10 42 

รวม 11,591,234 100 420 
ทีม่า: หน่วยงาน AOM/CUTE บรษิทั สามารถคอมเทค จ ากดั (2556) 
 
ค าถามในแบบสอบถามที่ใช้เป็นเครื่องมือในการจดัเกบ็ข้อมูลนัน้ได้มาจากงานวิจยัที่เกี่ยวข้อง (ประกอบด้วย 

Fishbein and Ajzen, 1974; Ajzen, 1985; Davis, 1985 ; Moore and Benbasat, 1991; Thompson et al., 1991; 
Compeau and Higgins, 1995; Taylor and Todde, 1995) ในการทดสอบสมมุติฐานการวิจัย งานวิจัยนี้ ใช้การ
วิเคราะห์ t-test และความแปรปรวนแบบทางเดียว (One-way ANOVA) เพื่อวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างกลุ่ม
ส าหรบักลุ่มตวัอย่าง 2 กลุ่มและตัง้แต่ 3 กลุ่มขึน้ไปตามล าดบั 
 
5. ผลการวิจยั 
5.1 การประเมินความเท่ียงและความตรงของแบบสอบถาม 

งานวจิยันี้ทดสอบความเชื่อถือได้ของแบบสอบถาม โดยใช้การวเิคราะห์ ค่าสมัประสทิธิแ์อลฟาของครอนบาซ 
(Cronbach’s alpha) ทีม่ากกว่า 0.6 ซึง่สรุปไดว้่าแบบสอบถามนี้มคีวามเทีย่งทีย่อมรบัและน าแบบสอบถามนี้ไปใชท้ า
การวิจัยเพื่อวิเคราะห์ในขัน้ต่อไปได้ (สิทธิกุล พวงมะลิ , 2552) ตารางที่ 4 แสดงค่าสัมประสิทธิแ์อลฟาของ          
ครอนบาซของตวัแปรทัง้หมดในงานวจิยันี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



วารสารระบบสารสนเทศดา้นธุรกจิ (JISB) ปีที ่5 ฉบบัที ่2 เดอืน เมษายน – มถุินายน 2562 หน้า 94 

ตารางที ่4 ค่าสมัประสทิธิแ์อลฟาของครอนบาซของตวัแปรทัง้หมด 
ตวัแปร จ านวนขอ้ค าถาม ค่าสมัประสิทธ์ิแอลฟ่า 

ความคาดหวงัในประสทิธภิาพ 6 .613 
ความคาดหวงัในความพยายาม 4 .807 

อทิธพิลของสงัคม 3 .894 

สภาพสิง่อ านวยความสะดวกในการใชง้าน 4 .673 

ความตัง้ใจแสดงพฤตกิรรม 3 .776 

พฤตกิรรมการใช ้ 3 .526 

ประสบการณ์ในอดตี 2 .673 

ทศันคต ิ 4 .800 

การรบัรูถ้งึความเสีย่ง 5 .874 

รวมทุกตวัแปร 34 - 

 
5.2 ลกัษณะทางประชากรศาสตรข์องกลุ่มตวัอยา่ง 

ผลวเิคราะหข์อ้มลูแบบสอบถามเกีย่วกบัลกัษณะประชากรศาสตรข์องกลุ่มตวัอย่างสามารถสรุปขอ้มลูได ้ดงัตาราง
ที ่5 

 
ตารางที ่5 ลกัษณะประชากรศาสตรข์องกลุ่มตวัอย่าง 

  จ านวน (คน) รอ้ยละ 

เพศ 
ชาย 231 52.4 
หญงิ 210 47.6 

อาย ุ

20 – 30 ปี 165 37.4 
31 – 40 ปี 167 37.9 
41 – 55 ปี 99 22.2 
มากกว่า 55 ปี 11 2.5 
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ตารางที ่5 ลกัษณะประชากรศาสตรข์องกลุ่มตวัอย่าง (ต่อ) 
  จ านวน (คน) รอ้ยละ 

ระดบัการศึกษา 

ต ่ากว่าปรญิญาตร ี 22 5.0 

ปรญิญาตร ี 317 71.8 

ปรญิญาโท 96 21.8 

ปรญิญาเอก 6 1.4 

สญัชาติ 

ไทย 230 52.2 
อนิเดยี 69 15.6 
บรติชิ 50 11.3 
อเมรกิา 45 10.2 
สงิคโปร ์ 47 10.7 

 
5.3 การทดสอบสมมติฐานการวิจยั 
 งานวจิยันี้วเิคราะห์ขอ้มูลความคดิเหน็ที่มต่ีอการใช้งานระบบเชค็อนิผู้โดยสารด้วยตนเองอตัโนมตัิด้วยสถิติเชงิ

บรรยาย และทดสอบความสมัพนัธข์องตวัแปรเพื่อตอบสมมตฐิานการวจิยัดว้ยการวเิคราะหค์วามแปรปรวนแบบ
ทางเดยีว (One-way ANOVA) ดงันี้ 
5.3.1 ความคิดเห็นท่ีมีต่อการใช้งานระบบเช็คอินผู้โดยสารด้วยตนเองอัตโนมัติ ผลวิเคราะห์ข้อมูล

แบบสอบถามเกี่ยวกบัความคิดเห็นที่มีต่อการใช้งานระบบเช็คอินผู้โดยสารด้วยตนเองอตัโนมัติของกลุ่มตัวอย่าง
สามารถสรุปขอ้มลูได ้ดงัตารางที ่6 

 
ตารางที ่6 ความคดิเหน็ต่อปัจจยัทีส่ง่ผลต่อพฤตกิรรมการใชง้าน 

ตวัแปร ข้อค าถาม ค่าเฉล่ีย 
ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

แปลความหมาย 

ด้านความคาดหวงัใน
ประสิทธิภาพ (PE) 

PE1 4.29 .623 เหน็ดว้ยอย่างยิง่ 
PE2 4.29 .688 เหน็ดว้ยอย่างยิง่ 
PE3 4.25 .727 เหน็ดว้ยอย่างยิง่ 
PE4 4.00 .887 เหน็ดว้ย 
PE5 4.36 .799 เหน็ดว้ยอย่างยิง่ 
PE6 3.46 1.122 เหน็ดว้ย 
รวม 4.11 .481 เหน็ด้วย 
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ตารางที ่6 ความคดิเหน็ต่อปัจจยัทีส่ง่ผลต่อพฤตกิรรมการใชง้าน (ต่อ) 

ตวัแปร ข้อค าถาม ค่าเฉล่ีย 
ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

แปลความหมาย 

ด้านความคาดหวงัใน
ความพยายาม (EE) 

EE1 4.07 .686 เหน็ดว้ย 
EE2 4.10 .712 เหน็ดว้ย 
EE3 4.22 .681 เหน็ดว้ยอย่างยิง่ 
EE4 4.43 .661 เหน็ดว้ยอย่างยิง่ 
รวม 4.21 .545 เหน็ด้วยอยา่งย่ิง 

ด้านอิทธิพลของสงัคม 
(SI) 

SI1 3.00 1.073 ไม่แน่ใจ 
SI2 3.11 1.078 ไม่แน่ใจ 
SI3 3.40 1.128 ไม่แน่ใจ 
รวม 3.17 .993 ไม่แน่ใจ 

ด้านสภาพส่ิงอ านวย
ความสะดวกในการใช้

งาน (FC) 

FC1 4.24 .747 เหน็ดว้ยอย่างยิง่ 
FC2 3.83 .932 เหน็ดว้ย 
FC3 3.44 1.359 เหน็ดว้ย 
FC4 4.26 .666 เหน็ดว้ยอย่างยิง่ 
รวม 3.94 .667 เหน็ด้วย 

ด้านความตัง้ใจแสดง
พฤติกรรม (BI) 

BI1 4.12 .619 เหน็ดว้ย 
BI2 3.91 .794 เหน็ดว้ย 
BI3 3.98 .743 เหน็ดว้ย 
รวม 4.00 .600 เหน็ด้วย 

ด้านพฤติกรรมการใช้ 
(UB) 

UB1 4.15 .667 เหน็ดว้ย 
UB2 3.92 .711 เหน็ดว้ย 
UB3 3.54 1.204 เหน็ดว้ย 
รวม 3.87 .640 เหน็ด้วย 

ด้านประสบการณ์ใน
อดีต (PEx) 

PEx1 4.18 .615 เหน็ดว้ย 
PEx2 3.99 .786 เหน็ดว้ย 

รวม 4.08 .612 เหน็ด้วย 

ด้านทศันะคติ (AT) 

AT1 4.36 .571 เหน็ดว้ยอย่างยิง่ 
AT2 4.16 .684 เหน็ดว้ย 
AT3 4.29 .659 เหน็ดว้ยอย่างยิง่ 
AT4 4.44 .627 เหน็ดว้ยอย่างยิง่ 
รวม 4.31 .503 เหน็ด้วยอยา่งย่ิง 

 
  



วารสารระบบสารสนเทศดา้นธุรกจิ (JISB) ปีที ่5 ฉบบัที ่2 เดอืน เมษายน – มถุินายน 2562 หน้า 97 

ตารางที ่6 ความคดิเหน็ต่อปัจจยัทีส่ง่ผลต่อพฤตกิรรมการใชง้าน (ต่อ) 

ตวัแปร ข้อค าถาม ค่าเฉล่ีย 
ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

แปลความหมาย 

ด้านการรบัรูค้วาม
เส่ียง (PR) 

PR1 3.20 1.139 ไม่แน่ใจ 
PR2 3.05 1.137 ไม่แน่ใจ 
PR3 2.39 1.239 ไม่เหน็ดว้ย 
PR4 2.84 1.388 ไม่แน่ใจ 
PR5 3.01 1.002 ไม่แน่ใจ 
รวม 2.90 .969 ไม่แน่ใจ 

 
5.3.2 การทดสอบความแปรปรวนแบบทางเดียว (One-way ANOVA) งานวจิยันี้ทดสอบนัยส าคญัทางสถิติ

ของการวเิคราะหค์วามแปรปรวนทางเดยีว (One-way ANOVA) ที ่0.05 เพื่อทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลีย่ที่
ไดจ้ากกลุ่มตวัอย่างตัง้แต่ 3 กลุ่มขึน้ไป โดยตวัแปรที่น ามาวเิคราะหค์อื ตวัแปรเสรมิ 2 ตวั คอืด้านชาตพินัธุแ์ละอายุ 
สามารถสรุปขอ้มลูไดด้งันี้ 

5.3.2.1 ความสมัพนัธ์ของชาติพนัธุ์และตวัแปรอิสระต่อพฤติกรรมการใช้บริการระบบเช็คอิน
ผูโ้ดยสารด้วยตนเอง พบว่ากลุ่มตวัอย่างทีม่ชีาตพินัธุแ์ตกต่างกนั มคีวามคาดหวงัในประสทิธภิาพ (PE) อทิธพิลของ
สงัคม (SI) และสภาพสิง่อ านวยความสะดวกในการใชง้าน (FC) แตกต่างกนัอย่างน้อย 1 คู่ อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิี่
ระดับ 0.05 ดังรายละเอียดตามตารางที่ 7 เมื่อเปรียบเทียบรายคู่ด้วยวิธี Tukey พบว่าผู้โดยสารแต่ละชาติพันธุ์มี
พฤตกิรรมการใชง้านระบบการใหบ้รกิารเชค็อนิผูโ้ดยสารดว้ยตนเองอตัโนมตัทิีแ่ตกต่างกนั  
 

ตารางที ่7 ความแตกต่างระหว่างกลุ่มของชาตพินัธุแ์ละตวัแปรอสิระต่อพฤตกิรรมการใชบ้รกิารระบบ 
เชค็อนิผูโ้ดยสารดว้ยตนเอง 

(n=441) 
 แหล่งความ

แปรปรวน 
SS df MS F Sig. 

ความคาดหวงัใน
ประสิทธิภาพ (PE) 

ระหว่างกลุ่ม 20.056 4 5.014 26.752 .000 
ภายในกลุ่ม 81.720 436 .187   

รวม 101.776 440    

ความคาดหวงัในความ
พยายาม (EE) 

ระหว่างกลุ่ม 2.225 4 .556 1.886 .112 
ภายในกลุ่ม 128.578 436 .295   

รวม 130.803 440    

อิทธิพลของสงัคม (SI) 
ระหว่างกลุ่ม 131.446 4 32.862 47.318 .000 
ภายในกลุ่ม 302.793 436 .694   

รวม 434.239 440    
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ตารางที ่7 ความแตกต่างระหว่างกลุ่มของชาตพินัธุแ์ละตวัแปรอสิระต่อพฤตกิรรมการใชบ้รกิารระบบ 
เชค็อนิผูโ้ดยสารดว้ยตนเอง (ต่อ) 

           (n=441) 
 แหล่งความ

แปรปรวน 
SS df MS F Sig. 

สภาพส่ิงอ านวยความ
สะดวกในการใช้งาน (FC) 

ระหว่างกลุ่ม 43.362 4 10.841 31.025 .000 
ภายในกลุ่ม 152.345 436 .349   

รวม 195.708 440    
 

จากตารางที่ 8 พบว่าชาติพันธุ์ที่แตกต่างกันมีความคาดหวงัในประสิทธิภาพ  (PE) ที่แตกต่างอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 มีจ านวน 5 คู่ ได้แก่ คนไทยมีระดบัค่าเฉลี่ยมากกว่าคนอินเดีย (μ= .57899) คน
อนิเดยีมรีะดบัค่าเฉลีย่น้อยกว่าคนบรติชิ (μ= .43565) คนอนิเดยีมรีะดบัค่าเฉลีย่น้อยกว่าคนอเมรกิา (μ= .68084) คน
อนิเดยีมรีะดบัค่าเฉลีย่น้อยกว่าคนสงิคโปร ์(μ= .44743) คนบรติชิมรีะดบัค่าเฉลีย่น้อยกว่าคนอเมรกิา (μ= .24519) 
 

ตารางที ่8 ค่าเฉลีย่ของตวัแปรความคาดหวงัในประสทิธภิาพ (PE) ต่อพฤตกิรรมใชง้านระบบ 
การใหบ้รกิารเชค็อนิผูโ้ดยสารดว้ยตนเองอตัโนมตัิแยกตามชาตพินัธุ ์

                  (n=441) 
PE ไทย อินเดีย บริติช อเมริกา สิงคโปร ์

ไทย - .57899* .14333 -.10185 .13156 
อนิเดยี  - -43565* -.68084* -.44743* 
บรติชิ   - -.24519* -.01177 
อเมรกิา    - .23341 
สงิคโปร ์     - 
*p<0.05 
 

ตารางที่ 9 แสดงให้เห็นว่าชาติพันธุ์ที่แตกต่างกันมีการรับอิทธิพลของสังคม (SI) ที่แตกต่างอย่างมี
นยัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 มจี านวน 8 คู่ ไดแ้ก่ คนไทยมรีะดบัค่าเฉลีย่มากกว่าคนอนิเดยี (𝜇= 1.32512) คนไทย
มรีะดบัค่าเฉลีย่มากกว่าคนบรติชิ (𝜇= 1.08435) คนไทยมรีะดบัค่าเฉลีย่มากกว่าคนอเมรกิา (𝜇= .47101) คนอนิเดยีมี
ระดบัค่าเฉลีย่น้อยกว่าคนอเมรกิา (𝜇= .85411) คนอนิเดยีมรีะดบัค่าเฉลีย่น้อยกว่าคนสงิคโปร ์(𝜇= 1.43992) คนบริ
ตชิมรีะดบัค่าเฉลีย่น้อยกว่าคนอเมรกิา (𝜇=  .61333) คนบรติชิมรีะดบัค่าเฉลีย่น้อยกว่าคนสงิคโปร ์(𝜇= 1.19915) คน
อเมรกิามรีะดบัค่าเฉลีย่น้อยกว่าคนสงิคโปร ์(𝜇= .58582) 
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ตารางที ่9 ค่าเฉลีย่ของตวัแปรอทิธพิลของสงัคม (SI) ต่อพฤตกิรรมใชง้านระบบ 
การใหบ้รกิารเชค็อนิผูโ้ดยสารดว้ยตนเองอตัโนมตัแิยกตามชาตพินัธุ ์

                         (n=441) 
SI ไทย อินเดีย บริติช อเมริกา สิงคโปร ์

ไทย - 1.32512* 1.08435* .47101* -.11480 
อนิเดยี  - -.24077 -.85411* -1.43992* 
บรติชิ   - -.61333* -1.19915* 
อเมรกิา    - -.58582* 
สงิคโปร ์     - 

*p<0.05 
 

ตารางที ่10 แสดงใหเ้หน็ว่าชาตพินัธุท์ีแ่ตกต่างกนัมคีวามคาดหวงัในสภาพสิง่อ านวยความสะดวกในการใช้
งาน (FC) ที่แตกต่างอย่างมนีัยส าคญัทางสถติิที่ระดบั 0.05 มจี านวน 7 คู่ ได้แก่ คนไทยมีระดบัค่าเฉลีย่มากกว่าคน
อินเดีย (𝜇= .64601) คนไทยมีระดบัค่าเฉลี่ยมากกว่าคนบรติิช (𝜇= .57630), คนไทยมีระดับค่าเฉลี่ยมากกว่าคน
สงิคโปร ์(𝜇= .29008) คนอนิเดยีมรีะดบัค่าเฉลีย่น้อยกว่าคนอเมรกิา (𝜇= .76860) คนอนิเดยีมรีะดบัค่าเฉลีย่น้อยกว่า
คนสงิคโปร ์(𝜇= .93609) คนบรติชิมรีะดบัค่าเฉลีย่น้อยกว่าคนอเมรกิา (𝜇= .69889) คนบรติชิมรีะดบัค่าเฉลีย่น้อยกว่า
คนสงิคโปร ์(𝜇= .86638) 
 

ตารางที ่10 ค่าเฉลีย่ของตวัแปรสภาพสิง่อ านวยความสะดวกในการใชง้าน (FC) ต่อพฤตกิรรมใชง้านระบบ 
การใหบ้รกิารเชค็อนิผูโ้ดยสารดว้ยตนเองอตัโนมตัแิยกตามชาตพินัธุ ์

                (n=441) 
FC ไทย อินเดีย บริติช อเมริกา สิงคโปร ์

ไทย - .64601* .57630* -.12258 -.29008* 
อนิเดยี  - -.06971 -.76860* -.93609* 
บรติชิ   - -.69889* -.86638* 
อเมรกิา    - -.16749 
สงิคโปร ์     - 
*p<0.05 

 
5.3.2.2 ความสมัพนัธ์ของอายุและตวัแปรอิสระต่อพฤติกรรมการใช้บริการระบบเชค็อินผู้โดยสาร

ด้วยตนเอง พบว่ากลุ่มตวัอย่างทีม่อีายุแตกต่างกนั มคีวามคาดหวงัในประสทิธภิาพ (PE) อทิธพิลของสงัคม (SI) และ
สภาพสิง่อ านวยความสะดวกในการใช้งาน (FC) แตกต่างกนัอย่างน้อย 1 คู่ อย่างมนีัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05    
ดงัรายละเอยีดตามตารางที ่11 เมื่อเปรยีบเทยีบรายคู่ดว้ยวธิ ีTukey พบว่าผูโ้ดยสารแต่ละชาตพินัธุม์พีฤตกิรรมการใช้
งานระบบการใหบ้รกิารเชค็อนิผูโ้ดยสารดว้ยตนเองอตัโนมตัทิีแ่ตกต่างกนั 
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ตารางที ่11 ความแตกต่างระหวา่งกลุ่มของอายุและตวัแปรอสิระต่อพฤตกิรรมการใชบ้รกิารระบบ 
เชค็อนิผูโ้ดยสารดว้ยตนเอง 

                   (n=441) 
 แหล่งความ

แปรปรวน 
SS df MS F Sig. 

ความคาดหวงัในประสทิธภิาพ 
(PE) 

ระหว่างกลุ่ม 6.244 3 2.081 9.521 .000 
ภายในกลุ่ม 95.532 437 .219   

รวม 101.776 440    

ความคาดหวงัในความพยายาม 
(EE) 

ระหว่างกลุ่ม .210 3 .070 .234 .873 
ภายในกลุ่ม 130.594 437 .299   

รวม 130.803 440    

อทิธพิลของสงัคม (SI) 
ระหว่างกลุ่ม 39.347 3 13.116 14.514 .000 
ภายในกลุ่ม 394.892 437 .904   

รวม 434.293 440    

สภาพสิง่อ านวยความสะดวกใน
การใชง้าน (FC) 

ระหว่างกลุ่ม 11.740 3 3.913 9.296 .000 
ภายในกลุ่ม 183.967 437 .421   

รวม 195.708 440    
 

จากตารางที่ 12 พบว่ากลุ่มอายุที่แตกต่างกนัมีความคาดหวงัในประสิทธิภาพ  (PE) ที่แตกต่างอย่างมี
นัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 มจี านวน 2 คู่ ไดแ้ก่  ช่วงอายุ 20 - 30 ปีมรีะดบัค่าเฉลีย่มากกว่าช่วงอายุ 31 - 40 ปี 
(μ= .23564), ช่วงอายุ 20 - 30 ปีมรีะดบัค่าเฉลีย่มากกว่าช่วงอายุ 41 - 55 ปี (μ= .25790) 
 

ตารางที ่12 ค่าเฉลีย่ของตวัแปรความคาดหวงัในประสทิธภิาพ (PE) ต่อพฤตกิรรมใชง้านระบบ 
การใหบ้รกิารเชค็อนิผูโ้ดยสารดว้ยตนเองอตัโนมตัแิยกตามอายุ 
                   (n=441) 

PE 20 – 30 ปี 31 – 40 ปี 41 – 55 ปี มากกว่า 55 ปี 
20 – 30 ปี - .23564* .25790* .27475 
31 – 40 ปี  - .02225 .03910 
41 – 55 ปี   - .01685 
มากกว่า 55 ปี    - 
*p<0.05 

 
จากตารางที่ 13 พบว่ากลุ่มอายุที่แตกต่างกนัมรีบัการอทิธพิลของสงัคม (SI) ที่แตกต่างอย่างมนีัยส าคญั

ทางสถิติที่ระดับ 0.05 มีจ านวน 2 คู่ ได้แก่ ช่วงอายุ 20 - 30 ปีมีระดับค่าเฉลี่ยมากกว่าช่วงอายุ 31 - 40 ปี (μ= 
.60728), ช่วงอายุ 20 - 30 ปีมรีะดบัค่าเฉลีย่มากกว่าช่วงอายุ 41 - 55 ปี (μ= .62305) 

 
 
 
 



วารสารระบบสารสนเทศดา้นธุรกจิ (JISB) ปีที ่5 ฉบบัที ่2 เดอืน เมษายน – มถุินายน 2562 หน้า 101 

ตารางที ่13 ค่าเฉลีย่ของตวัแปรอทิธพิลทางสงัคม (SI) ต่อพฤตกิรรมใชง้านระบบ 
การใหบ้รกิารเชค็อนิผูโ้ดยสารดว้ยตนเองอตัโนมตัแิยกตามอายุ 

                            (n=441) 
SI 20 – 30 ปี 31 – 40 ปี 41 – 55 ปี มากกว่า 55 ปี 

20 – 30 ปี - .60728* .62305* .05657 
31 – 40 ปี  - .01576 -.55072 
41 – 55 ปี   - -.56648 
มากกว่า 55 ปี    - 

*p<0.05 
 

จากตารางที ่14 พบว่ากลุ่มอายุทีแ่ตกต่างกนัมคีวามคาดหวงัต่อสภาพสิง่อ านวยความสะดวกในการใชง้าน 
(FC) ทีแ่ตกต่างอย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 มจี านวน 1 คู่ ไดแ้ก่ ช่วงอายุ 20 - 30 ปีมรีะดบัค่าเฉลีย่มากกว่า
ช่วงอายุ 31 - 40 ปี (μ= .31159) 
 

ตารางที ่14 ค่าเฉลีย่ของตวัแปรสภาพสิง่อ านวยความสะดวกในการใชง้าน (FC) ต่อพฤตกิรรมใชง้านระบบ 
การใหบ้รกิารเชค็อนิผูโ้ดยสารดว้ยตนเองอตัโนมตัแิยกตามอายุ 

                   (n=441) 
FC 20 – 30 ปี 31 – 40 ปี 41 – 55 ปี มากกว่า 55 ปี 

20 – 30 ปี - .31159* .36436 .00606 
31 – 40 ปี  - .05278 -.30553 
41 – 55 ปี   - -.35830 
มากกว่า 55 ปี    - 

 
5.3.3 ความแตกต่างระหว่างเพศกบัความตัง้ใจแสดงพฤติกรรมการใช้ระบบเชค็อินผูโ้ดยสารด้วยตนเอง

อตัโนมติั งานวจิยันี้ทดสอบความแตกต่างของกลุ่มตวัอย่างแยกตามเพศดว้ย t-test พบว่าเพศที่แตกต่างกนัไม่ได้มี
ผลกระทบต่อปัจจยัทีม่ผีลต่อความตัง้ใจแสดงพฤตกิรรม (BI) การใชบ้รกิารระบบเชค็อนิผูโ้ดยสารดว้ยตนเองอตัโนมตัิ
ดงัตารางที ่15 
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ตารางที ่15 ค่าเฉลีย่ของตวัแปรความตัง้ใจแสดงพฤตกิรรมการใชบ้รกิารระบบ 
เชค็อนิผูโ้ดยสารดว้ยตนเองอตัโนมตัแิยกตามอายุ 

                  (n=441) 
  N ค่าเฉล่ีย SD t Sig.  

PE 
ชาย 231 4.1378 .44790 1.449 .148 
หญงิ 210 4.0714 .51369   

EE 
ชาย 231 4.2435 .55654 1.549 .122 
หญงิ 210 4.1631 .53065   

SI 
ชาย 231 3.1962 .96607 .546 .585 
หญงิ 210 3.1444 1.02431   

 

6. สรปุผลการวิจยั 
6.1 อภิปรายผลการวิจยั 

ผลจากการการศกึษาปัจจยัที่ส่งผลต่อพฤตกิรรมการใชบ้รกิาร Self-service check-in กรณีศกึษาท่าอากาศยาน
นานาชาตสิวุรรณภูมมิปีระเดน็ส าคญัทีส่ามารถน ามาอภปิรายผลการวจิยั ไดด้งันี้ 

(1) กลุ่มประชากรตวัอย่าง โดยรวมแล้วมรีะดบัความคดิเหน็ต่อปัจจยัที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการใช้บรกิาร Self-
service check-in เฉลีย่อยู่ที่ระดบัเหน็ด้วย มแีค่ในส่วนของอทิธพิลของสงัคมและการรบัรูค้วามเสีย่งที่อยู่ในระดบัไม่
แน่ใจหรอืระดบัปานกลาง อาจเป็นเพราะกลุ่มประชากรตวัอย่างมคีวามคุน้เคยต่อเทคโนโลยกีารใหบ้รกิารดว้ยตนเอง
อตัโนมตัอิยู่แลว้ ท าใหเ้กดิการยอมรบัทีค่่อนขา้งสงู แต่อย่างไรกต็ามปัจจยัทีส่ง่ผลเด่นชดัมากทีส่ดุคอื ความคาดหวงัใน
ความพยายาม ซึง่ไดค้่าเฉลีย่ไปถงึ 4.21 แสดงว่าผูใ้ชง้านจะค านึงถงึความง่ายในการใชง้านเป็นอนัดบัแรก ดงันัน้การที่
จะท าใหก้ารใชบ้รกิาร Self-service check-in แพร่หลายเป็นทีน่ิยมใชง้านนัน้ ผูใ้หบ้รกิารระบบควรจะตอ้งค านึงถงึความ
ง่ายต่อการใช้งานให้มาก ไม่ว่าจะเป็นทัง้ในส่วนของขัน้ตอนการใช้งานหรือหน้าจอเมนูใช้งาน ที่เชื่อมระหว่างตัว
ผูใ้ชง้านกบัตวัระบบ กค็วรออกแบบให้เขา้ใจง่าย ไม่ซบัซ้อนเพราะถ้าผูใ้ชง้านคดิว่าระบบนี้ยุ่งยาก อาจเกดิความเบื่อ
หน่ายหรอืไม่กลา้ใช ้จนลม้เลกิการใชง้านได ้

(2) ผลการวเิคราะห์ตัวแปรด้านอายุ พบว่ามีผลต่อพฤติกรรมการใช้บรกิาร Self-service check-in โดยอายุที่
พบว่ามแีนวโน้นในการยอมรบัการใชร้ะบบการใหบ้รกิารเชค็อนิผูโ้ดยสารดว้ยตนเองอตัโนมตัจิะเป็นช่วงอายุ 20 - 30 ปี
และอายุมากกว่า 55 ปี โดยเฉพาะอายุมากกว่า 55 ปีนัน้เป็นกลุ่มทีน่่าสนใจเพราะกลุ่มนี้มทีัง้เวลาและความสามารถใน
การใช้จ่ายที่มาก หากมกีารท าการตลาดกับลูกค้ากลุ่มนี้อย่างเหมาะสม เชื่อว่าคนกลุ่มนี้จะสามารถยอมรบัในการใช้
ระบบการใหบ้รกิารเชค็อนิผูโ้ดยสารดว้ยตนเองอตัโนมตัอิย่างไมย่าก สดุทา้ยในสว่นของตวัแปรดา้นชาตพินัธุท์ีส่ง่ผลต่อ
พฤตกิรรมการใชบ้รกิาร Self-service check-in นัน้ พบว่าชาตพินัธุต่์างๆ ยงัมคีวามคิดเหน็ในเรื่องคอื ความคาดหวงั
ในความพยายาม ทีไ่ม่แตกต่างกนัคอืระบบต้องง่ายต่อการใชง้าน แต่จะมเีรื่องอทิธพิลทางสงัคมทีม่คี่าเฉลีย่ของคนไทย
และคนสงิคโปร์ค่อนข้างที่จะเด่นกว่าชาติอื่น  ซึ่งสายการบินที่มีลูกค้าหลกัเป็นคน 2 สญัชาตินี้อาจต้องมีการท า
ประชาสมัพนัธร์ะบบการใหบ้รกิารเชค็อนิผูโ้ดยสารดว้ยตนเองอตัโนมตัแิบบ Word-of-Mouth หรอืใช ้influencer ในการ
ท าตลาด 
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6.2 ข้อเสนอแนะในเชิงปฏิบติั 
 (1) ดา้นการพฒันาระบบหรอืการออกแบบผลติภณัฑ์ ซึง่ผลของการวจิยัชีช้ดัว่า ความคาดหวงัในความพยายาม   

เป็นปัจจยัที่มอีทิธพิลต่อความตัง้ใจในการใช้งานระบบการใหบ้รกิารเชค็อนิผูโ้ดยสารดว้ยตนเองอตัโนมตัสิงูสุด ซึง่ถ้า
ผูพ้ฒันาระบบหรอืผูอ้อกแบบผลติภณัฑ ์สามารถสรา้งสว่นต่อประสานกบัผูใ้ช ้(User interface) หรอืขัน้ตอนการใชง้าน
ใหไ้ม่ซบัซอ้น สวยงาม ใชง้านง่ายเหมาะกบัผูใ้ชง้านทุกวยั จะท าใหผู้ใ้ชง้านรบัรูว้่าระบบนี้มปีระโยชน์ ท าใหก้ารเชค็อนิ
สะดวกสบายมากขึน้ ประหยดัเวลามากขึน้ ท าใหเ้กดิทศันคตทิีด่ต่ีอระบบแลว้จะท าใหเ้กดิการใชง้านซ ้าในครัง้ต่อๆไป 

(2) ด้านความคุ้มค่าในการลงทุนน าเทคโนโลยีมาใช้  ซึ่งผลของการวิจัยพบว่า ทัศนคติข องผู้ที่ใช้งานระบบ  
การใหบ้รกิารเชค็อนิผูโ้ดยสารดว้ยตนเองอตัโนมตัทิีต่อบแบบสอบถาม อยู่ในระดบัทีม่ทีศันคตทิีด่มีาก ซึง่หมายความ
ว่า ผูใ้ชง้านรูส้กึว่าเป็นระบบทีม่ปีระโยชน์และเหน็สมควรทีจ่ะน าระบบนี้มาใชใ้นการใหบ้รกิารผูโ้ดยสาร นัน่แสดงใหเ้หน็
ว่ามคีวามคุ้มค่าที่จะลงทุนน ามาใช้งานที่ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูม ิซึ่งหน่วยงานที่มหีน้าที่รบัผดิชอบ เช่น 
บรษิทั ท่าอากาศยานไทย จ ากดั ควรสนบัสนุนและมนีโยบายเพิม่จ านวนตูค้อีอส เพื่อรองรบัจ านวนผูโ้ดยสารทีม่มีากใน
ปัจจุบนัและทีก่ าลงัจะเพิม่ขึน้ในอนาคต 

(3) ดา้นการตดัสนิใจในการเลอืกใชห้รอืไม่ใชง้านเทคโนโลยกีารเชค็อนิดว้ยตนเองของสายการบนิต่างๆ เน่ืองจาก
ระบบการใหบ้รกิารเชค็อนิผูโ้ดยสารดว้ยตนเองอตัโนมตัิ เริม่มกีารน ามาใชใ้นหลายๆ สนามบนิของต่างประเทศ ผูว้จิยั
จงึมองว่าสายการบนิควรพจิารณาที่จะน าระบบนี้เขา้มาใชง้าน เพื่อเป็นการเตรยีมความพรอ้มในอนาคตเพราะคาดว่า
ระบบการใหบ้รกิารเชค็อนิผูโ้ดยสารดว้ยตนเองอตัโนมตัิ น่าจะมกีารน ามาใชอ้ย่างแพร่หลาย แต่ทีย่งัไม่นิยมในปัจจุบนั 
เพราะตวัระบบในตอนนี้ยงัต้องใชแ้รงงานคนช่วยในการตรวจสอบเอกสารต่างๆอยู่ แต่ถา้ในอนาคต ขอ้มูลทุกอย่างอยู่
ในระบบเดยีว และสามารถพฒันาระบบใหด้งึขอ้มูลทัง้หมดออกมาได ้กจ็ะท าใหร้ะบบนี้ไม่จ าเป็นต้องใชแ้รงงานคนอกี
ต่อไป ท าใหเ้กดิการประหยดัต้นทุนในระยะยาว เช่น ค่าแรง ค่าใชจ้่ายในการใช้งานเคาน์เตอรเ์ชค็อนิ เป็นต้น  ซึง่ถ้า
สายการบนิน ามาใชใ้นปัจจุบนั อาจจะมพีนกังานคอยแนะน าแก่ผูโ้ดยสารว่า ถา้ในช่วงทีม่ผีูโ้ดยสารมาใชบ้รกิารเชค็อนิ
ทีห่น้าเคาน์เตอรเ์ป็นจ านวนมาก ท่านอาจสามารถไปใชง้านระบบการใหบ้รกิารเชค็อนิผูโ้ดยสารดว้ยตนเองอตัโนมตัไิด ้
ซึง่จะมพีนักงานสายการบนิคอยให้ค าแนะน าในการใชช้่วงแรกๆก่อน เพื่อให้ผู้ใชง้านรู้สกึสบายใจ แต่ เมื่อใชไ้ประยะ
หนึ่งอาจจะมเีพยีงป้ายแนะน าการใชง้านเท่านัน้   
6.3 ข้อเสนอแนะส าหรบังานวิจยัต่อเน่ือง 

ผลจากการวจิยัยนืยนัว่าทฤษฎ ีUTAUT เหมาะสมในการใชห้าปัจจยัในการยอมรบัเทคโนโลยกีารใหบ้รกิารเชค็อนิ
ผูโ้ดยสารด้วยตนเองอตัโนมตั ิกล่าวคอื ความคาดหวงัในประสทิธภิาพ ความคาดหวงัในความพยายาม อทิธพิลของ
สงัคม ส่งผลต่อพฤตกิรรมการใชง้านระบบ แต่ส าหรบังานวจิยันี้ ตวัแปรเสรมิ ความสมคัรใจในการใชง้าน จะไม่ไดถู้ก
น ามาศกึษา เพราะเน่ืองจากตอนเกบ็ขอ้มลูแบบสอบถามนัน้ ท าการเกบ็ขอ้มลูจากกลุ่มตวัอย่างทีก่ าลงัใชง้านระบบการ
ให้บรกิารเชค็อนิผูโ้ดยสารดว้ยตนเองอตัโนมตั ิ ซึง่อาจจะมทีัง้คนสมคัรใจและไม่สมคัรใจใชง้านแต่สถานการณ์บงัคบั 
เช่น แถวที่ท าการเช็คอินที่เคาน์เตอร์ยาว เป็นต้น ซึ่งถ้าน าข้อมูลส่วนนี้มาแปลผล อาจท าให้ผลที่ได้เกดิความคาด
เคลื่อน ดงันัน้จงึตดัตวัแปรเสรมิความสมคัรใจในการใชง้านออกเพื่อความเทีย่งตรงของขอ้มูลทีม่ากขึน้ และงานวจิยันี้
ยงัต่อยอดองคค์วามรูเ้กีย่วกบัเทคโนโลยงีานดา้นการบรกิารแบบ Self-service ในรูปแบบของการเชค็อนิผูโ้ดยสารดว้ย
ตนเองอตัโนมตัิ ซึง่ผลการวจิยัชี้ใหเ้หน็ว่าว่าเพศทีต่่างกนัไม่ว่าจะเป็นผู้ชายหรอืผู้หญิง ปัจจยัต่างๆทีน่ ามาศกึษากม็ี
อทิธพิลกบัทัง้สองเพศไม่แตกต่างกนั รวมถงึสิง่อ านวยความสะดวกในการใชง้านกไ็ม่มผีลต่อพฤตกิรรมการใชง้านดว้ย
เช่นกนั ซึง่เป็นเรื่องน่าสนใจว่าท าไมปัจจยัสิง่อ านวยความสะดวกในการใชง้านจงึไม่ส่งผลต่อพฤตกิรรมการใชง้าน ซึง่
อาจน ามาท าเป็นงานวจิยัในอนาคตต่อไป 
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6.4 ข้อจ ากดัของงานวิจยั 
เน่ืองจากงานวจิยันี้ใชร้ะยะเวลาในการเกบ็ขอ้มลูนานเป็นเวลาประมาณ 3 ปี จงึท าใหเ้กดิช่องว่างของขอ้จ ากดัเรื่อง   

เทรนการใช้เทคโนโลยี ซึ่งในช่วงปีแรกๆ ที่ท าการเก็บข้อมูล เทรนการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศด้าน Self-service 
อาจจะยงัไม่แพร่หลายเท่าไร คนส่วนมากยงัไม่มัน่ใจในตวัเทคโนโลยวี่าจะใชง้านไดส้มบูรณ์โดยไม่มขีอ้ผดิพลาด แต่
ช่วงปีหลงัเทรนการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศด้าน Self-service ได้เขา้มามอีทิธพิลต่อผู้ใช้งานอย่างแพร่หลายมากขึน้ 
ตวัอย่างเช่น การจองตัว๋หนงัผ่านระบบอตัโนมตั ิการท าธุรกรรมผ่านตู้คอีอส และขณะนี้บางท่าอากาศยานต่างประเทศ
เริม่มีการบงัคบัใช้เทคโนโลยีสารสนเทศด้าน Self-service โดยที่ผู้โดยสารทุกท่านจ าเป็นจะต้องใช้งาน โดยที่ไม่มี
พนักงานคอยให้ค าแนะน า เช่น การโหลดกระเป๋าเอง ซึง่ผู้โดยสารแต่ละท่านจะต้องท าทุกอย่างเอง ตัง้แต่ การสแกน
กระเป๋าเขา้ระบบไปจนถงึเอา tag ติดกระเป๋า มาตดิกระเป๋าดว้ยตวัเอง ก่อนยกกระเป๋าขึน้สายพานเพื่อไปยงัขัน้ตอน
ต่อไป 
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