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บทคดัย่อ 

วตัถุประสงค์ของงานวจิยัน้ีเพื่อ ศกึษาถงึผลของการใชส้ติก๊เกอรข์องผูใ้ชไ้ลน์แอปพลเิคชนัต่อการรบัรูคุ้ณค่าตรา
สนิคา้ การศกึษาน้ีมพีืน้ฐานมาจากทฤษฎกีารใชป้ระโยชน์และความพงึพอใจ และแนวคดิเกี่ยวกบัคุณค่าตราสนิคา้ 
งานวจิยัน้ีเป็นการวจิยัเชงิปรมิาณ จดัเก็บขอ้มูลจากกลุ่มตวัอย่างผู้ใช้งานสติ๊กเกอร์ไลน์แอปพลเิคชัน ที่อาศยัอยู่ใน
จงัหวดักรงุเทพมหานครและปรมิณฑล ดว้ยแบบสอบถามออนไลน์จ านวน 212 คน 

ผลงานวจิยัสรุปไดว้่าปัจจยัดา้นขอ้มูลขา่วสารที่มปีระโยชน์ ความบนัเทงิ การรบกวนสรา้งความร าคาญ มี
ความสมัพนัธก์บัทศันคตติ่อการโฆษณา ขณะทีท่ศันคตติ่อการโฆษณาจะมคีวามสมัพนัธก์บัคุณคา่ตราสนิคา้ 
 
ค าส าคญั: โปรแกรมประยกุตไ์ลน์ สติก๊เกอรข์ององคก์ร ทฤษฎกีารใชป้ระโยชน์และความพงึพอใจ คุณคา่ตราสนิคา้ 
 

  



วารสารระบบสารสนเทศดา้นธุรกจิ (JISB) ปีที ่3 ฉบบัที ่3 เดอืน กรกฎาคม-กนัยายน 2560 หน้า 7 

 

Perception of Brand Equity User via 
Line Sponsored Sticker 
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Abstract  

The purpose of this study is to investigate how Line sponsored sticker affects perception of brand equity. 
This study is based on the uses and gratification theory, which contributed with the functions of media for 
individuals, groups and society, along with brand equity concept. The online questionnaire was used as 
research method for quantitative data collection. The 212 respondents who had ever used Line sponsored 
sticker and live in Bangkok metropolitan region were selected to answer the questionnaire. 

The findings indicated that the factors of informativeness, entertainment, irritation, and attitudes about 
advertising affected perception of brand equity, in descending order of importance.  

 
Keywords: Line application, Line sponsored sticker, Uses and gratifications theory, Brand equity 
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1. บทน า 
1.1 ความเป็นมาและความส าคญัของปัญหา 

ปัจจุบนัตราสนิคา้ทีม่คีุณค่าเท่านัน้ทีจ่ะสามารถอยู่รอดได ้ผูป้ระกอบการจงึจ าเป็นตอ้งใหค้วามส าคญักบัการสรา้ง
ตราสนิคา้ที่จะมสี่วนเขา้มาช่วยเพิม่มลูค่าในใจผูบ้รโิภคและช่วยสรา้งความแตกต่างเหนือคู่แข่ง ดงันัน้เทคโนโลยกีาร
สือ่สารผ่านเครอืขา่ยทีใ่ชเ้พื่ออ านวยความสะดวกในการตดิต่อสื่อสารระหว่างกนั ไดถู้กพฒันาขึน้โดยแอปพลเิคชนัการ
สนทนาทีนิ่ยมใชใ้นปัจจุบนันัน้คอื ไลน์แอปพลเิคชนั (Line application) ซึง่เป็นชอ่งทางการสือ่สารใหมบ่นสมารท์โฟนที่
เขา้มามอีทิธพิลต่อพฤติกรรมการสื่อสารในชวีติประจ าวนัของผู้ใช้งานเป็นอย่างมากและสิ่งส าคญัที่ช่วยให้ไลน์แอป
พลเิคชนัโด่งดงัไดใ้นประเทศไทยกเ็พราะสติก๊เกอร์ (Sticker line) และสติก๊เกอรข์ององคก์ร (Line sponsored sticker) 
ซึง่ปกตพิฤตกิรรมสว่นใหญ่ของคนไทยนัน้มกันิยมถ่ายทอดความรูส้กึและอารมณ์ดว้ยภาพอยู่แลว้  ท าใหส้ติก๊เกอรเ์ป็น
ฟังก์ชัน่ที่ช่วยให้ง่ายต่อการเข้าใจบทสนทนา อีกทัง้ตอบสนองความต้องการสื่ออารมณ์ท่าทางได้โดนใจมากกว่า
ขอ้ความ 

จากการเตบิโตอยา่งรวดเรว็ของไลน์แอปพลเิคชนัท าใหธุ้รกจิต่างๆ ไดเ้ลง็เหน็เครื่องมอืทีจ่ะน ามาใชใ้นการสือ่สาร
ทางการตลาดยุคใหม่เพื่อท าโฆษณาผ่านทางโทรศพัทเ์คลื่อนที่ในการประชาสมัพนัธใ์หก้บัลูกคา้ (Public relations) 
และสร้างความสมัพนัธ์ที่ดใีห้กบัผู้บรโิภคนัน่คอืการสื่อสารการตลาดแบบผสมผสาน (Integrated Marketing 
Communication: IMC) 
1.2   วตัถปุระสงคข์องการวิจยั 

งานวจิยัน้ีมวีตัถุประสงคเ์พือ่ศกึษาปัจจยัทีส่ง่ผลต่อการรบัรูคุ้ณคา่ตราสนิคา้ ในมมุมองของผูท้ีใ่ชง้านสติก๊เกอรไ์ลน์ 
ไดแ้ก่ ความบนัเทงิ ขอ้มลูขา่วสารทีม่ปีระโยชน์ การรบกวนสรา้งความร าคาญ และทศันคตติ่อโฆษณา 

 
2. ทฤษฎีและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 

งานวจิยัน้ีไดน้ าทฤษฎกีารใชป้ระโยชน์และความพงึพอใจ (Uses and gratifications theory) มาอธบิายผลของการ
ใช้สติ๊กเกอรข์องผู้ใช้ไลน์แอปพลเิคชนัต่อการรบัรูคุ้ณค่าตราสนิค้า โดยทฤษฎีน้ี เป็นส่วนที่ต่อขยายจากทฤษฎีความ
ตอ้งการและแรงจงูใจ (Needs and motivation theory) โดย Maslow (1970) ไดก้ล่าววา่ บุคคลจะแสวงหาสือ่และ
เน้ือหานัน้อยา่งเฉพาะเจาะจงเพื่อน าไปสูค่วามพงึพอใจเฉพาะตน ซึง่ Luo (2002) กล่าววา่ มอียู ่ 3 ปัจจยัหลกัๆ ที่
ส าคญัของทฤษฎกีารใชป้ระโยชน์และความพงึพอใจคอื ความบนัเทงิ ขอ้มลูขา่วสารทีม่ปีระโยชน์  และการรบกวนสรา้ง
ความร าคาญ ทีจ่ะสรา้งทศันคตทิีด่ตี่อการเขา้สูเ่วบ็ไซต ์นอกจากน้ียงัมผีลการวจิยัทีต่ ัง้ขอ้สงัเกตวา่ ความบนัเทงิ ขอ้มลู
ขา่วสารทีม่ปีระโยชน์ และการรบกวนสรา้งความร าคาญ เป็นปัจจยัทีค่วรพจิารณาของผูบ้รโิภคทีจ่ะสง่ผลถงึทศันคตทิีม่ ี
ต่อการโฆษณาผ่านโทรศพัทม์อืถอื (Bracket and Carr, 2001) และงานวจิยัน้ีไดท้ าการศกึษาจากงานวจิยัในอดตี ซึง่มี
ทัง้หมด 5 ปัจจยั ดงัต่อไปนี้  

ข้อมูลข่าวสารท่ีมีประโยชน์ (Informativeness) หมายถงึ ภาวะในการใหบ้รกิารของขอ้มลูทีเ่ป็นประโยชน์หรอื
ขอ้มลูทีน่่าสนใจทีม่ตี่อผูบ้รโิภค (Ducoffe, 1996) หากขอ้มลูขา่วสารทีม่ปีระโยชน์เป็นขอ้มลูทีน่่าเชื่อถอืเกีย่วกบัสนิคา้
หรอืบรกิารและเป็นขอ้มูลที่มคีวามทนัสมยัอยู่ตลอดเวลา กจ็ะท าใหผู้บ้รโิภคไดร้บัประโยชน์จากขอ้มูลนัน้ๆ ไดด้มีาก
ยิง่ขึน้ (Bracket and Carr, 2001) อกีทัง้ความส าคญัของเน้ือหาในโฆษณาจะสง่ผลกบัทศันคตแิละความตัง้ใจยอมรบั
การโฆษณานัน้ดว้ย (Tsang et al., 2004) 

ความบนัเทิง (Entertainment) หมายถงึ สิง่ต่างๆ ทีท่ าใหเ้กดิความรูส้กึสนุกสนาน เพลดิเพลนิ ซึง่ความบนัเทงิ
เป็นปัจจยัทีส่ง่ผลอยา่งมากต่อทศันคตขิองผูบ้รโิภคทีม่ตี่อการโฆษณา (Schlosser et al., 1999) ซึง่เมื่อมกีารใชแ้อป
พลเิคชนัและดูโฆษณาที่น่าสนใจกจ็ะท าใหม้แีนวโน้มทีด่สี าหรบัการโฆษณาที่อยู่บนแอปพลเิคชนัโทรศพัทม์อืถอื (Xu 
and Li, 2014) 
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การรบกวนสร้างความร าคาญ (Irritation) หมายถงึ การทีผู่บ้รโิภครบัรูเ้น้ือหาแลว้เกดิความไม่พอใจโดยอาจมี
สาเหตุมาจากการจดัองค์ประกอบของโฆษณาที่ไม่เหมาะสม (Ducoffe, 1996) เช่นการแสดงโฆษณาผ่าน
โทรศพัทม์อืถอืทีส่รา้งความร าคาญและสรา้งความสบัสนใหก้บัผูใ้ชง้าน (Liu et al., 2012) นอกจากน้ีเน้ือหาทีน่่าร าคาญ
และเกนิจรงิมากจะท าใหผู้บ้รโิภคเกดิทศันคตใินเชงิลบ (Palka et al., 2009) และถา้มปีรมิาณการสง่สือ่โฆษณาทีม่าก
เกนิไปกจ็ะท าใหผู้บ้รโิภคมทีศันคตทิีไ่มด่ ี(Haghirian et al., 2005) 

ทศันคติต่อโฆษณา (Attitude toward advertising) หมายถงึ ความรูส้กึของผูบ้รโิภคทีม่อีทิธพิลต่อการโฆษณา
ซึ่งผู้บริโภคสามารถรบัรู้เน้ือหาของโฆษณาได้ ว่าเป็นประโยชน์หรือไร้ประโยชน์ มีคุณค่าหรือไม่มีคุณค่าต่อตน 
(Sandage and Leckenby, 1980) และจากการศกึษางานวจิยัในอดตีพบวา่ ถา้ผูบ้รโิภคมทีศันคตทิีด่ตี่อการโฆษณา
ออนไลน์จะสง่ผลท าใหเ้กดิความตัง้ใจในการซื้อสนิคา้หรอืบรกิารนัน้ และสามารถสรา้งการรบัรูต้่อตราสนิคา้ได้ (Xu, 
2006)  

คณุค่าตราสินค้า (Brand equity) หมายถงึ การเพิม่มลูค่าของตราสนิคา้ใหก้บัผลติภณัฑห์รอืบรกิาร (Farquhar, 
1990) ซึง่ Aaker (1996) ธบิายถงึองคป์ระกอบทีเ่กีย่วขอ้งกบัคุณคา่ตราสนิคา้ไวด้งัน้ี 

- Brand loyalty หมายถงึ ความจงรกัภกัดขีองผูบ้รโิภคทีม่ใีหก้บัตราสนิคา้ เป็นการรบัรูข้องผูบ้รโิภคทีม่ใีหก้บั
ตราสนิคา้นัน้เพยีงตราสนิคา้เดยีว เน่ืองจากตราสนิคา้นัน้สามารถตอบสนองความตอ้งการของพวกเขาได ้

- Brand awareness หมายถงึ ความสามารถของผูบ้รโิภคที่มศีกัยภาพที่จะรบัรูห้รอืจดจ าไดว้่าสนิคา้หรอื
บรกิารนัน้ๆ คอืตราสนิคา้ใด การรบัรูแ้ละจดจ าสามารถบอกระดบัการรบัรูข้องผูบ้รโิภคได ้

- Perceived quality หมายถงึ การทีผู่บ้รโิภครบัรูคุ้ณภาพของสนิคา้หรอืบรกิาร โดยการรบัรูคุ้ณภาพจะเป็น
ตวัก าหนดมมุมองของผูบ้รโิภคทีม่เีหนือกวา่ของสนิคา้หรอืบรกิารเมือ่เทยีบกบัคูแ่ขง่ 

- Brand association หมายถงึ การเชื่อมโยงสิง่ต่างๆ เขา้กบัตราสนิคา้ เชน่ คุณลกัษณะของผลติภณัฑ ์ 
ผลประโยชน์ของผูบ้รโิภค ตวัผูบ้รโิภค รปูแบบการด าเนินชวีติ ผลติภณัฑ ์และการวางต าแหน่งของผลติภณัฑ์ 

 

3.   กรอบแนวคิดการวิจยัและสมมติฐานการวิจยั 
กรอบแนวคดิในการศกึษาการรบัรูคุ้ณค่าตราสนิคา้ผ่านสติก๊เกอรข์องผูใ้ชไ้ลน์แอปพลเิคชนั พฒันามาจากทฤษฎี

การใชป้ระโยชน์และความพงึพอใจโดยมปัีจจยัทีเ่กีย่วขอ้ง ไดแ้ก่ ความบนัเทงิ ขอ้มลูขา่วสารทีม่ปีระโยชน์ การรบกวน
สรา้งความร าคาญ ทศันคตติ่อโฆษณา และคุณค่าตราสนิคา้ โดยคุณค่าตราสนิคา้เป็นองคป์ระกอบของ การรบัรูต้่อตรา
สนิคา้ การรบัรูคุ้ณภาพผลติภณัฑ ์การเชื่อมโยงของตราสนิคา้ และความภกัดตี่อตราสนิคา้ อน่ึงงานวจิยัน้ีไดข้ยายต่อ
งานวจิยัในอดตีดว้ยการเชื่อมโยงความสมัพนัธร์ะหวา่งทศันคตติ่อโฆษณาและคุณคา่ตราสนิคา้ ดงัแสดงในภาพที ่1 
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ภาพที ่1 กรอบแนวคดิการรบัรูคุ้ณคา่ตราสนิคา้ผา่นสติก๊เกอรข์องผูใ้ชไ้ลน์แอปพลเิคชนั 

 
Chen (1999) พบวา่ ความบนัเทงิทีม่ตี่อโฆษณาจะมคีวามสมัพนัธท์างบวกกบัโฆษณาและทศันคตขิองผูบ้รโิภคต่อ

เว็บไซต์ที่โฆษณา หากความบนัเทิงนัน้สร้างคุณค่าและเพิม่ความภกัดีให้กบัผู้บรโิภคได้ ก็จะน าไปสู่ทศันคติของ
ผูบ้รโิภคในเชงิบวกทีม่ตี่อการโฆษณา (Saadeghvaziri and Hosseini, 2011) ดงันัน้สามารถตัง้สมมตฐิานไดด้งัน้ี 

 
H1 : ความบนัเทงิมผีลในเชงิบวกต่อทศันคตติ่อโฆษณา 

 
จากงานวจิยัในอดตีไดแ้สดงใหเ้หน็ว่า ความส าคญัของเน้ือหาการโฆษณามผีลกบัทศันคตทิี่มตี่อการโฆษณาและ

ความตัง้ใจยอมรบัการโฆษณา (Tsang et al., 2004) และ Muzaffar and Kamran (2011) กล่าววา่ ขอ้มลูขา่วสารทีม่ี
ประโยชน์ต่อการโฆษณาท าใหผู้บ้รโิภคเกดิทศันคตทิีด่ตี่อโฆษณา ดงันัน้สามารถตัง้สมมตฐิานไดด้งัน้ี 

 
H2 : ขอ้มลูขา่วสารทีม่ปีระโยชน์มผีลในเชงิบวกต่อทศันคตติ่อโฆษณา 

 
หากเนื้อหาในโฆษณามคีวามน่าร าคาญหรอืบดิเบอืนมากเกนิไป กจ็ะท าใหผู้บ้รโิภคนัน้เกดิความระคายเคอืงได ้ซึง่

จะสง่ผลใหเ้กดิทศันคตใินเชงิลบต่อผูบ้รโิภค (Palka et al., 2009) ซึง่ Ducoffe (1996) กล่าววา่ การระคายเคอืงต่อ
โฆษณามคีวามสมัพนัธใ์นเชงิลบต่อทศันคต ิดงันัน้สามารถตัง้สมมตฐิานไดด้งัน้ี 

 
H3 : การรบกวนสรา้งความร าคาญมผีลในเชงิลบต่อทศันคตติ่อโฆษณา 
 
ทศันคตใินเชงิบวกของผู้บรโิภคที่มตี่อการโฆษณาตราสนิค้าจะกระตุ้นผู้บรโิภคให้รบัรูถ้งึความโดดเด่นของตรา

สนิคา้หากเทยีบกบัตราสนิคา้ของคู่แข่ง ยิง่ไปกว่านัน้เมื่อผูบ้รโิภคชื่นชอบการโฆษณาของตราสนิคา้ กจ็ะตัง้ใจคน้หา
ขอ้มลูทีเ่กีย่วกบัตราสนิคา้มากยิง่ขึน้ ดงันัน้การโฆษณาจะเป็นการปรบัทศันคตขิองผูบ้รโิภค การรบัรูเ้กีย่วกบัตราสนิคา้ 
และยงัชว่ยใหผู้บ้รโิภครบัรูคุ้ณภาพของตราสนิคา้ได ้(Mehta, 2000) ดงันัน้สามารถตัง้สมมตฐิานไดด้งัน้ี 

 
H4 : ทศันคตติ่อโฆษณามผีลในเชงิบวกต่อการรบัรูคุ้ณคา่ตราสนิคา้ 
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4.   วิธีการวิจยั 
การวจิยัครัง้น้ีเป็นการวจิยัเชงิปรมิาณ (Quantitative research) ในรปูแบบของการส ารวจ (Survey research) โดย

ใชแ้บบสอบถาม เป็นเครือ่งมอืในการเกบ็ขอ้มลูจากการสุม่ตวัอยา่งแบบงา่ย (Sample random sampling) จากผูใ้ชง้าน
ไลน์แอปพลเิคชนัทีใ่ชง้าน Line sponsored sticker จ านวน 212 ตวัอยา่ง อน่ึงก่อนการจดัเกบ็ขอ้มลูจากกลุ่มตวัอยา่ง 
ผูว้จิยัไดน้ าแบบสอบถามทีพ่ฒันามาจากงานวจิยัในอดตี (ประกอบดว้ย Maslow, 1970; Luo, 2002; Bracket and 
Carr, 2001; Ducoffe, 1996; Tsang et al., 2004; Schlosser et al., 1999; Xu and Li, 2014; Liu et al., 2012; Palka 
et al., 2009; Haghirian et al., 2005; Sandage and Leckenby, 1980; Xu, 2006; Farquhar, 1990; Aaker, 1996) 
ไปทดสอบ (Pretest) กบักลุ่มตวัอยา่งจ านวน 20 คน ภายหลงัการปรบัแบบสอบถามใหเ้หมาะสมแลว้ จงึสง่ต่อ Link 
ของแบบสอบถามผา่นทางเครอืขา่ยสงัคมออนไลน์ เชน่ เฟซบุ๊ก หรอื ไลน์ ไปยงักลุ่มตวัอยา่งจรงิทีม่อีาย ุ18 - 55 ปี  

 

5.   ผลการวิจยั 
5.1 การทดสอบข้อตกลงเบือ้งต้นทางสถิติ 

ข้อมูลที่จดัเก็บจากกลุ่มตวัอย่างถูกน าไปทดสอบข้อมูลขาดหาย (Missing data) และข้อมูลสุดโต่ง (Outliers) 
นอกจากน้ียงัทดสอบว่าขอ้มลูมกีารกระจายแบบปกต ิ(Normal) มคีวามสมัพนัธเ์ชงิเสน้ตรง (Linearity) มภีาวะร่วม
เสน้ตรงพหุ (Multicollinearity) และมภีาวะร่วมเสน้ตรง (Singularity) หรอืไม่ ผลการทดสอบพบว่าขอ้มลูไม่มปัีญหา
ด้านขอ้มูลขาดหาย ขอ้มูลสุดโต่ง และขอ้มูลมกีารกระจายเป็นแบบปกติ มคีวามสมัพนัธ์เชงิเสน้ตรงและไม่มปัีญหา
ภาวะรว่มเสน้ตรงพหุและภาวะรว่มเสน้ตรง ดงักล่าว 

งานวจิยัไดท้ดสอบความเชื่อถอืไดข้องแบบสอบถาม โดยใชก้ารวเิคราะห ์Cronbach’s alpha พบวา่ทุกตวัแปรมคี่า
มากกวา่ 0.60 จงึถอืว่ามคีวามเชื่อถอืไดส้ าหรบังานวจิยัแบบ Basic research (Hair et al., 1998) นอกจากน้ียงัได้
ทดสอบความตรงของแบบสอบถามดว้ยการวเิคราะหอ์งคป์ระกอบ (Factor analysis) โดยใชเ้กณฑท์ีข่อ้ค าถามทีจ่บั
กลุ่มกนัเป็นแต่ละตวัแปรตอ้งมคี่า Factor loading ไม่น้อยกว่า 0.5 ผลการวเิคราะหอ์งคป์ระกอบไดจ้ านวนปัจจยั
ทัง้หมด 7 องคป์ระกอบ ดงัแสดงในตารางที ่1  

อน่ึงจากการสกดัปัจจยัองคป์ระกอบของคุณคา่ตราสนิคา้ในกรอบแนวคดิการวจิยัในภาพที ่1 พบวา่ ปัจจยัการรบัรู้
ต่อตราสนิคา้และการเชื่อมโยงของตราสนิคา้จบักลุ่มกนั ดงันัน้งานวจิยัน้ีจงึรวมปัจจยัดงักล่าวเขา้ไวด้ว้ยกนัและตัง้ชื่อ
ปัจจยัใหมว่า่ การรบัรูอ้งคป์ระกอบของตราสนิคา้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



วารสารระบบสารสนเทศดา้นธุรกจิ (JISB) ปีที ่3 ฉบบัที ่3 เดอืน กรกฎาคม-กนัยายน 2560 หน้า 12 

 

ตารางที ่1 แสดงคา่เฉลีย่ คา่เบีย่งเบนมาตรฐาน น ้าหนกัองคป์ระกอบและ Cronbach’s alpha ของตวัแปรทัง้หมด 
องคป์ระกอบข้อค าถาม ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบน

มาตรฐาน 
น ้าหนัก

องคป์ระกอบ 
1. ความบนัเทิง (% of variance = 37.088, Cronbach’s alpha = 0.885) 
ทา่นคดิวา่การใชง้านสติก๊เกอรไ์ลน์ทีผ่ลติโดยองคก์ร ทีม่ที ัง้ ภาพ 
เสยีงและภาพเคลื่อนไหว ท าใหท้า่นรูส้กึสนุกสนาน 

4.292 0.785 0.792 

ทา่นคดิวา่การใชง้านสติก๊เกอรไ์ลน์ทีผ่ลติโดยองคก์ร สรา้งความ
บนัเทงิใหแ้ก่ตวัทา่น 

4.080 0.902 0.858 

ทา่นคดิวา่การใชง้านสติก๊เกอรไ์ลน์ทีผ่ลติโดยองคก์ร ชวนใหท้า่น
ยิม้หรอืหวัเราะได ้

4.165 0.885 0.870 

ทา่นคดิวา่การใชง้านสติก๊เกอรไ์ลน์ทีผ่ลติโดยองคก์ร ท าให้
โปรแกรมไลน์แอปพลเิคชนั มคีวามสนุกเพลดิเพลนิมากกวา่
โปรแกรมสนทนาออนไลน์อื่น 

3.995 0.986 0.787 

2. การรบกวนสร้างความร าคาญ (% of variance = 22.486, Cronbach’s alpha = 0.839) 
ทา่นคดิวา่การไดร้บัโฆษณาจากการใชง้านสติก๊เกอรไ์ลน์ทีผ่ลติ
โดยองคก์รบอ่ยๆ ท าใหท้า่นเกดิความร าคาญ 

3.420 1.139 0.854 

ทา่นคดิวา่การไดร้บัโฆษณาจากการใชง้านสติก๊เกอรไ์ลน์ทีผ่ลติ
โดยองคก์รบอ่ยๆ ท าใหท้า่นไมอ่ยากอ่านโฆษณานัน้ 

3.623 1.062 0.859 

ทา่นคดิวา่การไดร้บัโฆษณาจากการใชง้านสติก๊เกอรไ์ลน์ทีผ่ลติ
โดยองคก์รบอ่ยๆ ท าใหท้า่นรูส้กึวา่ละเมดิความเป็นสว่นตวั 

2.981 1.196 0.772 

ทา่นคดิวา่จะลบโฆษณาทีไ่ดร้บัจากการใชง้านสติก๊เกอรไ์ลน์ที่
ผลติโดยองคก์รบ่อยๆ โดยไมต่อ้งอ่าน 

3.608 1.115 0.803 

3. ข้อมลูข่าวสารท่ีมีประโยชน์ (% of variance = 10.299, Cronbach’s alpha = 0.816) 
ทา่นคดิวา่ขอ้มลูโฆษณาทีม่ากบัสติก๊เกอรไ์ลน์ทีผ่ลติโดยองคก์ร 
เป็นขอ้มลูเกีย่วกบัสนิคา้หรอืบรกิารทีม่ปีระโยชน์ 

3.505 1.023 0.752 

ทา่นคดิวา่ขอ้มลูโฆษณาทีม่าจากสติก๊เกอรไ์ลน์ทีผ่ลติโดยองคก์ร 
เป็นขอ้มลูทีท่นัสมยั ทนัต่อเหตุการณ์ 

3.906 0.893 0.514 

ทา่นคดิวา่ขอ้มลูโฆษณาทีม่าจากสติก๊เกอรไ์ลน์ทีผ่ลติโดยองคก์ร 
อาจน าไปสูข่อ้มลูเกีย่วกบัแบรนดท์ีท่า่นสนใจ 

3.566 1.012 0.848 

ทา่นคดิวา่ขอ้มลูโฆษณาทีม่าจากสติก๊เกอรไ์ลน์ทีผ่ลติโดยองคก์ร 
บอกถงึรายละเอยีดทีส่ าคญัของสนิคา้หรอืบรกิารของแบรนดไ์ด้ 

3.425 1.030 0.822 
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ตารางที ่1 แสดงคา่เฉลีย่ คา่เบีย่งเบนมาตรฐาน น ้าหนกัองคป์ระกอบและ Cronbach’s alpha ของตวัแปรทัง้หมด (ต่อ) 
องคป์ระกอบข้อค าถาม ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบน

มาตรฐาน 
น ้าหนัก

องคป์ระกอบ 

4. ทศันคติต่อโฆษณา (% of variance = 68.405, Cronbach’s alpha = 0.845) 
ทา่นรูส้กึดทีีไ่ดร้บัขอ้ความการโฆษณาโปรโมชัน่ผลติภณัฑ์ รวม
ไปถงึการรว่มสนุกชงิรางวลั ผา่นสติก๊เกอรไ์ลน์ทีผ่ลติโดยองคก์ร 

3.132 0.960 0.760 

ทา่นคดิวา่การโฆษณาผา่นสติก๊เกอรไ์ลน์ทีผ่ลติโดยองคก์ร คอืสิง่
ทีเ่ป็นประโยชน์ส าหรบัท่าน 

3.047 0.953 0.734 

ทา่นรูส้กึสนใจเมือ่มกีารโฆษณาโปรโมชัน่สว่นลดต่างๆ ผา่น
สติก๊เกอรไ์ลน์ทีผ่ลติโดยองคก์ร 

3.358 1.041 0.842 

ทา่นคดิวา่การโฆษณาผา่นสติก๊เกอรไ์ลน์ทีผ่ลติโดยองคก์ร สรา้ง
แรงจงูใจทีจ่ะรว่มโปรโมชัน่สว่นลดต่างๆ 

3.415 0.987 0.773 

5. การรบัรู้คณุภาพผลิตภณัฑ ์(% of variance = 50.293, Cronbach’s alpha = 0.907) 
ทา่นคดิวา่ขอ้มลูทีม่าจากสติก๊เกอรไ์ลน์ทีผ่ลติโดยองคก์ร 
สามารถน าเสนอผลติภณัฑท์ีม่คีุณภาพแก่ทา่น 

3.193 0.986 0.780 

ทา่นคดิวา่ขอ้มลูทีม่าจากสติก๊เกอรไ์ลน์ทีผ่ลติโดยองคก์ร 
สามารถน าเสนอผลติภณัฑท์ีม่คีุณภาพสม ่าเสมอแก่ทา่น 

3.189 0.970 0.848 

ทา่นคดิวา่ขอ้มลูทีม่าจากสติก๊เกอรไ์ลน์ทีผ่ลติโดยองคก์ร 
สามารถน าเสนอผลติภณัฑท์ีน่่าเชื่อถอืใหแ้ก่ท่าน 

3.179 0.906 0.735 

ทา่นคดิวา่ขอ้มลูทีม่าจากสติก๊เกอรไ์ลน์ทีผ่ลติโดยองคก์ร 
สามารถน าเสนอผลติภณัฑท์ีม่คีุณสมบตัทิีด่เียีย่มแก่ทา่น 

3.071 0.969 0.807 

6. การรบัรู้องคป์ระกอบของตราสินค้า (% of variance = 12.860, Cronbach’s alpha = 0.902) 
ทา่นสามารถจ าชื่อแบรนดไ์ด ้เมือ่เหน็ตราสนิคา้ผา่นสติก๊เกอร์
ไลน์ทีผ่ลติโดยองคก์ร 

3.651 1.021 0.830 

ทา่นสามารถบอกชื่อสนิคา้หรอืบรกิารของแบรนดไ์ด ้เมือ่เหน็
ตราสนิคา้ผา่นสติก๊เกอรไ์ลน์ทีผ่ลติโดยองคก์ร 

3.561 1.045 0.829 

สติก๊เกอรไ์ลน์ทีผ่ลติโดยองคก์ร ชว่ยท าใหท้า่นสามารถนึกถงึชื่อ
แบรนดท์ีท่า่นรูจ้กัได ้

3.774 0.942 0.846 

เมือ่ทา่นเหน็ภาพสติก๊เกอรไ์ลน์ทีผ่ลติโดยองคก์ร ในขณะสนทนา
ผา่นโปรแกรมไลน์แอปพลเิคชนั ทา่นสามารถนึกถงึรปูตราสนิคา้
ของแบรนดไ์ด ้

3.590 0.922 0.773 

ทา่นคดิวา่สติก๊เกอรไ์ลน์ทีผ่ลติโดยองคก์ร มคีวามเป็นเอกลกัษณ์
เฉพาะตวั 

3.854 0.930 0.675 

ทา่นคดิวา่สติก๊เกอรไ์ลน์ทีผ่ลติโดยองคก์ร มคีวามแตกต่างจาก
สติก๊เกอรไ์ลน์อื่น 

3.618 0.959 0.585 
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ตารางที ่1 แสดงคา่เฉลีย่ คา่เบีย่งเบนมาตรฐาน น ้าหนกัองคป์ระกอบและ Cronbach’s alpha ของตวัแปรทัง้หมด (ต่อ) 
องคป์ระกอบข้อค าถาม ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบน

มาตรฐาน 
น ้าหนัก

องคป์ระกอบ 
ทา่นคดิวา่สติก๊เกอรไ์ลน์ทีผ่ลติโดยองคก์ร สามารถสรา้ง
ความคุน้เคยระหวา่งทา่นกบัแบรนดไ์ด ้

3.557 0.984 0.542 

7. ความภกัดีต่อตราสินค้า (% of variance = 7.124, Cronbach’s alpha = 0.850) 
ถา้มสีติก๊เกอรไ์ลน์แบรนดอ์ื่นทีม่คีวามสามารถคลา้ยกบัสติก๊เกอร์
ไลน์ทีผ่ลติโดยองคก์ร ทา่นกย็งัอยากทีจ่ะใชส้ติก๊เกอรไ์ลน์ทีผ่ลติ
โดยองคก์ร  

3.283 1.099 0.756 

ทา่นยงัอยากทีจ่ะใชส้ติก๊เกอรไ์ลน์ทีผ่ลติโดยองคก์ร แมว้า่
สติก๊เกอรไ์ลน์แบรนดอ์ื่นจะมใีหด้าวน์โหลดมาใชง้านไดฟ้ร ี

3.203 1.144 0.763 

หากมคีนอื่นตอ้งการดาวน์โหลดสติก๊เกอรไ์ลน์ ทา่นกจ็ะแนะน าให้
คนอื่นใชส้ติก๊เกอรไ์ลน์ทีผ่ลติโดยองคก์ร  

3.297 1.060 0.690 

 
อน่ึงผลการวเิคราะห์ขอ้มูลทัว่ไปเกี่ยวกบัผู้ตอบแบบสอบถามของกลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง (ร้อยละ 

51.4) มอีายรุะหวา่ง 25-35 ปี (รอ้ยละ 72.2) มากทีส่ดุ รองลงมามอีายตุ ่ากวา่ 25 ปี (รอ้ยละ 17.9) ระดบัการศกึษาสว่น
ใหญ่ศึกษาระดับปริญญาตรี (ร้อยละ 64.2) รองลงมาระดับปริญญาโท (ร้อยละ 27.8) และมีอาชีพเป็นพนักงาน
บรษิทัเอกชนมากทีส่ดุ (รอ้ยละ 58.5) รองลงมาเป็นรบัราชการ/รฐัวสิาหกจิ (รอ้ยละ 14.2) 
 
5.2 การวิเคราะหผ์ลการวิจยั 

การทดสอบสมมตฐิานการวจิยัในครัง้น้ี ผูว้จิยัใช้วธิวีเิคราะห์ การวเิคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Multiple 
regression) และวธิกีารวเิคราะหส์หสมัพนัธส์ว่นรวม (Canonical Regression) โดยงานวจิยัน้ีใชค้่า p-value ทีน้่อยกวา่
หรอืเท่ากบั 0.05 เป็นตวัก าหนดนยัส าคญัทางสถติิ (Significant level) สว่นค่า p-value ทีอ่ยูร่ะหวา่ง 0.05 และ 0.10 
เป็นตวัก าหนดนยัส าคญัสว่นเพิม่ (Marginal significance) โดยแบง่การวเิคราะหอ์อกเป็น 2 สว่น ตามกรอบแนวคดิการ
วจิยัดงัน้ี 

สว่นที ่ 1 ผลการวเิคราะหค์วามสมัพนัธร์ะหวา่งตวัแปรอสิระ 3 ปัจจยั ไดแ้ก่ ความบนัเทงิ ขอ้มลูขา่วสารทีม่ี
ประโยชน์ และการรบกวนสรา้งความร าคาญ มคีวามสมัพนัธโ์ดยตรงกบัตวัแปรตาม คอื ทศันคตติ่อโฆษณา โดยผลการ
วเิคราะหค์วามถดถอยไดแ้สดงใหเ้หน็ว่าตวัแปรอสิระก าหนดตวัแปรตาม ทีร่ะดบันัยส าคญั p = 0.000 (F(3, 208) = 
33.432) เมื่อวเิคราะหใ์นรายละเอยีดของตวัแปรอสิระ พบวา่ ความบนัเทงิ ขอ้มลูขา่วสารทีม่ปีระโยชน์ และการรบกวน
สรา้งความร าคาญ จะเป็นตวัก าหนด ทศันคตติ่อโฆษณา ทีร่ะดบันยัส าคญั  p = 0.059 , 0.000 และ 0.027 ตามล าดบั 
โดยความผนัแปรของตวัแปรตามเท่ากบัรอ้ยละ 32.50 (R2 = 0.325) และมคี่าสมัประสทิธิก์ารถดถอยของตวัแปรอสิระ 
(B) เท่ากบั 0.142, 0.485 และ -0.112 ตามล าดบั ดงัแสดงในตารางที่ 2 และ 3 อน่ึง ค่าสถติแิสดงทศิทางของ
ความสมัพนัธต์ามสมมตฐิานที่ 1 ถงึ 3  ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัทีก่ล่าววา่ ความบนัเทงิ ขอ้มลูขา่วสารทีม่ปีระโยชน์ 
และการรบกวนสร้างความร าคาญ เป็นปัจจัยที่ควรพิจารณาของผู้บริโภคที่จะส่งผลถึงทัศนคติต่อโฆษณา
โทรศพัทม์อืถอื (Bracket and Carr, 2001) แต่เน่ืองจากค่าทีร่ะดบันัยส าคญัของปัจจยัดา้นความบนัเทงิ อยูร่ะหวา่ง 
0.05 ถงึ 0.10 ซึง่เป็นตวัก าหนดนยัส าคญัสว่นเพิม่ (Marginal significance) จงึท าใหผ้ลทีไ่ดส้นบัสนุนบางสว่น 
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ตารางที ่2 ผลการวเิคราะหก์ารถดถอยของความบนัเทงิ ขอ้มลูขา่วสารทีม่ปีระโยชน์ และการรบกวนสรา้งความร าคาญ 
กบัทศันคตติ่อโฆษณา 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
Regression 45.535 3 15.178 33.432 0.000* 
Residual 94.435 208 0.454   

Total 139.971 211    
      * p < 0.05 

 
ตารางที ่3 ผลการวเิคราะหค์า่สมัประสทิธิก์ารถดถอยของความบนัเทงิ ขอ้มลูขา่วสารทีม่ปีระโยชน์  

และการรบกวนสรา้งความร าคาญกบัทศันคตติ่อโฆษณา 

Model 
Unstandardized 

Coefficients 
Standardized 
Coefficients t Sig. 

B Std. Error Beta 
คา่คงที ่ 1.289 0.306  4.218 0.000* 
ความบนัเทงิ 0.142 0.074 0.134 1.902 0.059** 
ขอ้มลูขา่วสารทีม่ปีระโยชน์ 0.485 0.072 0.473 6.764 0.000* 
การรบกวนสรา้งความร าคาญ -0.112 0.050 -0.127 -2.221 0.027* 
R = 0.570, R2 = 0.325, Std. Error of the Estimate = 0.674 

      * p < 0.05 
     ** p < 0.10 
 

สว่นที ่2 ผลการวเิคราะหส์หสมัพนัธร์ะหวา่งตวัแปรอสิระ คอื ทศันคตติ่อโฆษณา พบวา่มคีวามสมัพนัธโ์ดยตรงกบั
ตวัแปรตาม คอื คุณคา่ตราสนิคา้ ซึง่แยกเป็นปัจจยัเพือ่ใชใ้นการวดัผลจากการวเิคราะหอ์งคป์ระกอบ (Factor analysis) 
ได ้3 ปัจจยั คอื การรบัรูอ้งคป์ระกอบของตราสนิคา้ การรบัรูคุ้ณภาพผลติภณัฑ ์และความภกัดตี่อตราสนิคา้ โดยรวม
แลว้ Canonical model ทีท่ าการทดสอบสามารถน ามาวเิคราะหผ์ลได้ เน่ืองจากมรีะดบันยัส าคญัต ่ากวา่ 0.05 เมื่อ
พจิารณาค่าสหสมัพนัธค์าโนนิคอล (Canonical correlation) พบวา่มคี่าเท่ากบั 0.676 ซึง่เป็นระดบัความสมัพนัธท์ี่ตวั
แปรต้นคอื ทศันคตติ่อโฆษณา สามารถอธบิายตวัแปรตามทัง้หมดคอื การรบัรูอ้งค์ประกอบของตราสินคา้  การรบัรู้
คุณภาพผลติภณัฑ ์ความภกัดตี่อตราสนิคา้ ไดร้อ้ยละ 45.6 ดงัแสดงในตารางที ่4 เมื่อพจิารณาความสมัพนัธข์องตวั
แปรตามต่อตวัแปรพหุนามคาโนนิคอล พบวา่ตวัแปรตาม การรบัรูอ้งคป์ระกอบของตราสนิคา้ (Canonical loading = 
0.890)  มคีวามสมัพนัธต์่อตวัแปรพหุนามคาโนนิคอลในระดบัสงู การรบัรูคุ้ณภาพผลติภณัฑ์ (Canonical loading = 
0.825)  มคีวามสมัพนัธต์่อตวัแปรพหุนามคาโนนิคอลในระดบัปานกลาง ความภกัดตี่อตราสนิคา้ (Canonical loading 
= 0.794)  มคีวามสมัพนัธต์่อตวัแปรพหุนามคาโนนิคอลในระดบัต ่า ดงัแสดงในตารางที ่5 เพื่อสามารถตอบสมมตฐิาน
การวจิยัน้ีไดว้เิคราะหข์อ้มลูโดยใชส้ถติ ิMANOVA รว่มกบัค าสัง่ discriminant ดงัแสดงในตารางที ่6 และเมื่อพจิารณา
เครื่องหมายของค่าสมัประสทิธสิหสมัพนัธ์พบว่า เครื่องหมายของตวัแปรมเีครื่องหมายเป็นบวก จงึยอมรบั
ความสมัพนัธต์ามสมมตฐิานที ่ 4 กล่าวคอื การโฆษณาจะเป็นการปรบัทศันคตขิองผูบ้รโิภคในการรบัรูเ้กี่ยวกบัตรา
สนิคา้และยงัชว่ยใหผู้บ้รโิภครบัรูคุ้ณภาพของตราสนิคา้ได ้(Mehta, 2000) 
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ตารางที ่4 ระดบัสมัประสทิธิค์าโนนิคอล ทศันคตติ่อโฆษณา การรบัรูอ้งคป์ระกอบของตราสนิคา้   
การรบัรูคุ้ณภาพผลติภณัฑ ์ความภกัดตี่อตราสนิคา้ 

สมัประสิทธ์ิ 
คาโนนิคอล 

สหสมัพนัธ ์
คาโนนิคอล Canonical 

R*2 
Willk's 

Lambda 
Chi-Square DF Sig. 

(Canonical 
function) 

(Canonical 
correlation) 

1 0.676 0.456 0.544 127.080 3.000 0.000 
 

ตารางที ่5 ความสมัพนัธร์ะหวา่งกลุ่มปัจจยั ทศันคตทิีม่ตี่อโฆษณา การรบัรูอ้งคป์ระกอบของตราสนิคา้   
การรบัรูคุ้ณภาพผลติภณัฑ ์ความภกัดตี่อตราสนิคา้ 

กลุ่มปัจจยั ปัจจยั 
Standardized 

Canonical 
Coefficients 

Canonical 
Loadings 

Cannonical 
Cross 

Loadings 
ปัจจยักลุม่ที ่1 

(กลุม่ตวัแปรอสิระ) 
ทศันคตติ่อโฆษณา 1.000 1.000 1.000 

ปัจจยักลุม่ที ่2 
(กลุม่ตวัแปรตาม) 

การรบัรูอ้งคป์ระกอบ 
ของตราสนิคา้ 

0.451 0.890 0.601 

การรบัรูคุ้ณภาพผลติภณัฑ ์ 0.407 0.825 0.557 
ความภกัดตี่อตราสนิคา้ 0.331 0.794 0.536 

 
ตารางที ่6 ผลการวเิคราะหข์อ้มลูโดยใชส้ถติ ิMANOVA กบัปัจจยั ทศันคตติ่อโฆษณา  
การรบัรูอ้งคป์ระกอบของตราสนิคา้ การรบัรูคุ้ณภาพผลติภณัฑ ์ความภกัดตี่อตราสนิคา้ 

ตวัแปรตามการรบัรู้องคป์ระกอบของตราสินค้า 
Covariate B Beta Std. Err. t-Value Sig. of t 
ทศันคตติ่อ
โฆษณา 

0.625 0.601 0.053 10.906 0.000 

ตวัแปรตามการรบัรู้คณุภาพผลิตภณัฑ ์
Covariate B Beta Std. Err. t-Value Sig. of t 
ทศันคตติ่อ
โฆษณา 

0.527 0.557 0.054 9.721 0.000 

ตวัแปรตามความภกัดีต่อตราสินค้า 
Covariate B Beta Std. Err. t-Value Sig. of t 
ทศันคตติ่อ
โฆษณา 

0.630 0.536 0.068 9.202 0.000 
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6 สรปุผลการวิจยั 
6.1 อภิปรายผลการวิจยั 

ผลการวเิคราะห์ขอ้มลูพบว่า กรอบแนวคดิความตัง้ใจซื้อสตกิเกอรไ์ลน์ครเีอเตอรข์องผูบ้รโิภค มคีวามสอดคลอ้ง
กบัขอ้มลูเชงิประจกัษ์ ดงัน้ี 

1. ความบนัเทงิ ขอ้มลูข่าวสารที่มปีระโยชน์ และการรบกวนสรา้งความร าคาญ เป็นปัจจยัทีจ่ะส่งผลถงึทศันคติ
ต่อโฆษณา ของผูบ้รโิภค ซึง่เป็นไปตามผลการวจิยัของ Shavitt et al. (1998) Muzaffar and Kamran (2011) และ 
Ducoffe (1996) 

2. ทศันคตทิี่ดตี่อโฆษณา จะส่งผลต่อการรบัรูคุ้ณค่าตราสนิค้า โดยทศันคตขิองบุคคลที่มตี่อการโฆษณานัน้มี
อทิธพิลต่อการรบัรูคุ้ณคา่ตราสนิคา้ ซึง่เป็นไปตามผลของการวจิยัของ Cobb-Walgren et al. (1995) 
6.2  ข้อเสนอแนะในเชิงปฏิบติั 

ผลงานวจิยัน้ีท าให้ทราบถึงปัจจยัที่ส่งผลต่อการรบัรู้คุณค่าตราสนิค้าผ่านสติ๊กเกอร์ของผู้ใช้ไลน์แอปพลิเคชนั  
เพื่อใหผู้ป้ระกอบการและองค์กรธุรกจิต่างๆ ที่ตอ้งการสรา้งตราสนิคา้ใหก้บัสนิคา้หรอืบรกิาร ไดเ้ลง็เหน็ช่องทางการ
โฆษณาใหเ้ขา้ถงึกลุ่มผูบ้รโิภคทีใ่ชง้านสติก๊เกอรข์องผูใ้ชไ้ลน์แอปพลเิคชนั ไดมุ้ง่เน้นและใหค้วามส าคญัต่อปัจจยัทีไ่ด้
จากงานวจิยัน้ี เพือ่น ามาสรา้งหรอืปรบัปรงุเพือ่ใหต้ราสนิคา้เขา้ไปสูใ่จของผูบ้รโิภค 
6.3 ข้อเสนอแนะส าหรบังานวิจยัต่อเน่ือง 

ผลการวเิคราะหค์วามสมัพนัธร์ะหวา่งตวัแปรอสิระ ทศันคตติ่อโฆษณา (Attitude toward advertising) กบัตวัแปร
ตามคุณค่าของตราสนิคา้ (Brand equity) พบวา่มคีวามสมัพนัธโ์ดยตรงกบัตวัแปรตาม ซึง่ทางผูว้จิยัไดม้คีวามคดิเหน็
วา่อาจจะมปัีจจยัอื่นเขา้มาเกีย่วขอ้งทีส่ามารถสร้างการรบัรูคุ้ณค่าตราสนิคา้ไดอ้ีก ดงันัน้หากผูว้จิยัทีต่อ้งการศกึษาใน
ต่ออนาคตสามารถน าปัจจยัอื่นเขา้มาศกึษาเพิม่เตมิเพือ่หาความสมัพนัธแ์ละใชป้ระโยชน์จากงานวจิยัน้ีได ้
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บทคดัย่อ 

งานวจิยันี้ได้น าทฤษฎีความเข้ากนัได้ระหว่างงานและเทคโนโลยี ร่วมกบัปัจจยัอื่นๆ ที่ได้มาจากการทบทวน
วรรณกรรม ประกอบดว้ย ปัจจยัการก ากบัตนเอง ปัจจยัการจดัการตนเอง และปัจจยัทศันคต ิเพื่อศกึษาปัจจยัทีส่่งผล
ต่อประสทิธผิลของการปฏบิตัิงานในการใช้ Customer Information System Web Application (CIS) ซึ่งเป็น        
แอปพลเิคชนัทีเ่กีย่วขอ้งกบัขอ้มลูผูใ้ชน้ ้าของการประปานครหลวง กลุ่มตวัอย่างทีใ่ชส้ าหรบังานวจิยันี้คอื ผูป้ฏบิตังิาน
ของการประปานครหลวงทีใ่ชง้านแอปพลเิคชนั CIS Web จ านวน 206 ชุด ผลการวจิยัแสดงใหเ้หน็ว่า ระดบัความเขา้
กนัได้ระหว่างงานและเทคโนโลยีส่งผลทางบวกต่อการก ากบัตนเอง ทศันคติ และประสทิธิผลของการปฏิบตัิงาน 
นอกจากนี้ การก ากบัตนเองสง่ผลทางบวกต่อการจดัการตนเอง การจดัการตนเองสง่ผลทางบวกต่อประสทิธผิลของการ
ปฏบิตังิาน และทศันคตสิง่ผลทางบวกต่อประสทิธผิลของการปฏบิตังิาน 
 
ค าส าคญั: ประสทิธผิลของการปฏบิตังิาน ระดบัความเขา้กนัไดร้ะหว่างงานและเทคโนโลย ีการก ากบัตนเอง        

การจดัการตนเอง  ทศันคต ิ  
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Abstract 

The research presents the impact of Task-technology fit including the self-regulation, self-
management and attitude factors from literature review to survey the impact of using Customer Information 
System Web Application (CIS) on user’s job performance. This application gathers information from 206 
Metropolitan Waterworks Authority (MWA) operators who frequently use CIS web. The sets of survey are 
collected from both online and paper-and-pencil questionnaires. The outcome shows the impact of Task-
technology fit on self-regulation, self-management, attitude and effective in the workplace. In addition, self-
regulation impacts on self-management while self-management affects effective in the workplace. Finally, 
attitude affects effective in the workplace. 
 
Keywords: Job performance, Level of matching between task and technology, Self-regulation, Self-
management, Attitude 
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1. บทน า 
1.1 ความเป็นมาและความส าคญัของปัญหา 

ปัจจุบนัการน าเทคโนโลยสีารสนเทศมาประยกุตใ์ชใ้นองคก์รมบีทบาทต่อการด าเนินงานในภาคธุรกจิเป็นอย่างมาก 
เนื่องจากก่อใหเ้กดิประโยชน์ในการท างาน ช่วยสนับสนุนการตดัสนิใจของผูบ้รหิาร ท าให้องคก์รด าเนินงานได้อย่าง
ถกูตอ้ง แม่นย า รวดเรว็ สามารถตอบสนองความต้องการของผูบ้รโิภค ท าใหอ้งคก์รมคีวามไดเ้ปรยีบในเชงิแข่งขนัได้
มากยิ่งขึน้ เช่นเดยีวกบัการประปานครหลวง ที่มีการน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ด าเนินงานในด้านต่างๆ  
ภายในองค์กร เพื่อให้บุคลากรสามารถท างานได้อย่างมีประสทิธภิาพ และเกดิประสิทธผิลในการปฏบิตัิงาน ระบบ
สารสนเทศทีก่ารประปานครหลวงน ามาใชใ้นองคก์รนัน้มหีลายดา้น เช่น ดา้นการผลติและส่งน ้า ดา้นการบรกิาร ดา้น
การบรหิาร ดา้นการสื่อสาร เป็นต้น ในส่วนของสายงานบรกิารม ีCustomer Information System Web Application 
(CIS Web) เป็นแอปพลเิคชนัหลกัทีใ่ชใ้นการท างานบรกิารของส านักงานประปาสาขา ประกอบดว้ยโมดูลต่างๆ เช่น 
ระบบรบัค าร้อง ระบบงานติดตัง้ประปาใหม่ ระบบทะเบยีนผู้ใช้น ้า ระบบบรหิารมาตรวดัน ้า ระบบงานลูกหนี้ค่าน ้า 
ระบบอ่านมาตรออกใบแจ้งหนี้ เป็นต้น อกีทัง้ระบบยงัสามารถสร้างรายงานต่างๆ ได้ เช่น รายงานปรมิาณน ้าขาย 
รายงานขอ้มูลผูใ้ชน้ ้า เป็นต้น จากการทีผู่ว้จิยัปฏบิตังิานอยู่ในหน่วยงานทีใ่ชร้ะบบ CIS web จงึพบปัญหาของการใช้
งานระบบซึ่งเป็นปัญหาจากตัวระบบ และปัญหาจากผู้ใช้งานระบบ เช่น ระบบมีเมนูให้เลือกเป็นจ านวนมาก หรือ
ผูใ้ชง้านบางรายทีไ่ม่สามารถใชง้านระบบใหต้อบสนองการปฏบิตังิานไดอ้ย่างเตม็ที ่เป็นตน้ 

จากการศกึษางานวจิยัอื่นๆ พบว่า ยงัไม่เคยมกีารผสมผสานปัจจยัการก ากบัตนเอง และการจดัการตนเอง เขา้กบั
ทฤษฎีความเขา้กนัได้ระหว่างงานและเทคโนโลย ีกล่าวคอื ปัจจยัการก ากบัตนเอง และการจดัการตนเอง มกัพบใน
งานวจิยัดา้นการศกึษา การเรยีนรู ้และดา้นการบรหิารทรพัยากรแต่ยงัไม่มกีารประยุกตก์บังานวจิยัทางดา้นเทคโนโลยี
สารสนเทศ งานวจิยัชิ้นนี้จงึได้มกีารผสมผสานปัจจยัการก ากบัตนเอง การจดัการตนเอง และทศันคติ ร่วมกบัทฤษฎี
ความเขา้กนัไดร้ะหว่างงานและเทคโนโลยดีว้ย 
1.2 วตัถปุระสงคข์องการวิจยั 

งานวจิยันี้มวีตัถุประสงค์เพื่อศกึษาปัจจยัต่างๆ ทีส่่งผลต่อประสทิธผิลของการปฏบิตัิงานในการใช้แอปพลเิคชนั 
CIS Web ซึง่ประกอบดว้ย ประสทิธผิลของการปฏบิตังิาน ระดบัความเขา้กนัไดร้ะหว่างงานและเทคโนโลยี การก ากบั
ตนเอง การจดัการตนเอง ทศันคต ิโดยพฒันากรอบแนวคดิการวจิยัดว้ยการประยุกต์เขา้กบัทฤษฎีตวัแบบการยอมรบั
เทคโนโลย ี
 
2. ทฤษฎี แนวคิด และงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 

งานวจิยันี้ไดน้ าทฤษฎคีวามเขา้กนัไดร้ะหว่างงานและเทคโนโลย ี(Task-technology fit) ทีน่ าเสนอโดย Goodhue 
and Thompson (1995) ทฤษฎีดงักล่าวถูกน ามาใช้อย่างกวา้งขวางในการอธบิายและคาดการณ์ความสอดคล้อง
ระหว่างความตอ้งการของงาน และหน้าทีง่านทางดา้นเทคโนโลยวี่าสง่ผลทางบวกต่อประสทิธผิลของการปฏบิตังิานมา
ประยุกตใ์ชก้บังานวจิยันี้ 

นอกจากนี้ ความสอดคล้องระหว่างงานของบุคคลและเทคโนโลยทีี่ใช้ ยงัส่งผลต่อทศันคตขิองผูใ้ชง้าน กล่าวคอื
ผูใ้ชง้านเทคโนโลยีทีม่คีวามเขา้กนัได้ระหว่างงานของผู้ใชง้าน และเทคโนโลยทีีใ่ช ้จะมทีศันคตทิี่ดต่ีอการใช้งานและ
สง่ผลใหเ้พิม่ประสทิธผิลของการปฏบิตังิานได ้(Parkes, 2013) 

งานวจิยันี้ ใชร้ะดบัความเขา้กนัไดร้ะหว่างงานและเทคโนโลย ีหรอื ระดบัของเทคโนโลยทีีน่ ามาช่วยบุคคลในการ
ท างาน มีลกัษณะเหมือนกบังานที่ท าอยู่ มาเป็นตัววดัความเข้ากนัได้ระหว่างงานและเทคโนโลยีที่จะส่งผลให้ เกิด
ประสทิธผิลสงูสุดในการปฏบิตังิาน (Goodhue and Thompson, 1995; Salge, 2014; Parkes, 2013; Strong et al., 
2006) ส าหรบัปัจจยัอื่นๆ สามารถอธบิายความหมายของแต่ละปัจจยัไดด้งันี้ 
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การก ากบัตนเอง (Self-regulation) หมายถึง กระบวนการปรับตัวที่มีการเฝ้าสงัเกตตนเอง โดยอาศยัการ
ประเมนิขอ้มลูจากการรบัรูห้รอืใชข้อ้มลูป้อนกลบั ในการก าหนดพฤตกิรรมของตนเอง (Reynolds and Alonzo, 2000) 
ทฤษฎกีารควบคุมตนเองเชื่อว่า ประสบการณ์ส าหรบัแต่ละบุคคลไม่เหมอืนกนั บุคคลจะเป็นคนตดัสนิว่า อะไรส าคญั
ทีสุ่ดส าหรบัตน จะดูแลตนเองหรอืจดัการกบัเหตุการณ์ทีเ่ผชญินัน้อย่างไร และตนพอใจกบัผลลพัธ์ทีเ่กดิขึน้มากน้อย
เพยีงใด (Johnson, 1999) 

Lansing and Berg (2014) กล่าวว่า การจดัการตนเองเกีย่วกบัความเจบ็ป่วยเรือ้รงัในวยัรุ่นมคีวามเกีย่วขอ้งกบั
กระบวนการก ากบัตนเองในการท าใหพ้ฤตกิรรมนัน้สมบูรณ์ เช่น ผูป่้วยวยัรุ่นทีเ่ป็นโรคเบาหวานเรือ้รงัทีม่พีฤตกิรรม
การก ากบัตนเองจะทดสอบระดบัน ้าตาลในเลอืดแทนทีจ่ะปล่อยใหต้นเองหมดหวงัอยู่เฉยๆ รวมถงึการวางแผนในการ
รบัประทานยา/ฉีดยาของตนเองในวนัทีต่อ้งไปโรงเรยีน เป็นตน้ 

การจดัการตนเอง (Self-management) Lorig (1993) กล่าวว่า เป็นทกัษะการเรยีนรู้และการปฏบิตัพิฤตกิรรมที่
เหมาะสม ในการจดัการกบัปัญหาทีเ่กดิขึน้ เพื่อใหค้งไวซ้ึง่สภาวะทางอารมณ์ การจดัการตนเองมวีตัถุประสงคเ์พื่อให้
ผูป่้วยมสีว่นร่วมในการปฏบิตัใินการดแูลสขุภาพร่วมกบับุคลากรทางการแพทย ์ 

Kjeken et al. (2013) กล่าวว่า ผูป่้วยทีเ่ป็นโรคขอ้เสื่อม จะน ากลยุทธเ์กีย่วกบัการจดัการตนเองมาใชใ้นการ
สนับสนุนการด าเนินชวีติประจ าวนั เพื่อใหบ้รรลุผลส าเรจ็ทีด่ขี ึน้ เช่น ความสามารถในการใชอุ้ปกรณ์ช่วยเหลอืต่างๆ 
ความสามารถในการปรบัเปลีย่นพฤตกิรรม เป็นตน้ 

ทศันคติ (Attitude) หมายถึง ความรู้สกึนึกคดิของบุคคลหนึ่งหรอืหลายคนที่ใช้ส าหรบัประเมนิพฤติกรรมว่าดี
หรอืไม่ด ี(Aniţei and Bî rsan, 2015) ทศันคตขิองผูใ้ชง้านเป็นตวัแปรคัน่กลาง (Mediator variable) ของความเขา้กนั
ไดร้ะหว่างงานและเทคโนโลย ีกบัผลของการปฏบิตังิาน (Liu et al., 2011) 

ประสิทธิผลของการปฏิบติังาน (Job performance)  Brick et al. (2015) อธบิายถงึประสทิธผิลในการท างาน
ไวว้่าเป็นตวัแปรในระดบับุคคล หรอื สิง่ทีบุ่คคลหนึ่งกระท าให้เกดิขึน้ ซึ่งแตกต่างจากตวัแปรอื่น เช่น สมรรถนะของ
องคก์ร หรอื สมรรถนะของประเทศ ซึง่เป็นตวัแปรในระดบัทีส่งูกว่า ซึง่ประสทิธผิลขององคก์รอยู่ทีค่วามสามารถในการ
ผสมผสานส่วนย่อยๆ ขององคก์รเขา้ดว้ยกนัทัง้หมด เพื่อไม่ใหก้ารท างานของแต่ละส่วนซึง่แตกต่างกนัภายในองคก์ร
เดยีวกนัขดัแยง้กนั โดยเฉพาะอย่างยิง่เป้าหมายของบุคคลและเป้าหมายขององคก์ร (Schein, 1985) 

เทคโนโลยสีารสนเทศทีเ่ขา้มาช่วยสนับสนุนการท างานนัน้ส่งผลกระทบทางบวกต่อผลการปฏบิตัิ งานของบุคคล 
โดยเทคโนโลยนีัน้จะต้องมีคุณประโยชน์ และต้องมีความเขา้กนัได้กบัลกัษณะของงานนัน้ๆ (Goodhue and 
Thompson, 1995) 
 
3. กรอบแนวคิดในการวิจยัและสมมติฐานการวิจยั 

จากทฤษฎ ีและงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง ผูท้ าวจิยัไดพ้ฒันากรอบแนวคดิการวจิยั ปัจจยัทีส่ง่ผลต่อประสทิธผิลในการใช ้
แอปพลเิคชนั CIS Web ในการท างาน โดยมกีารผสมผสานปัจจยัการก ากบัตนเอง การจดัการตนเอง และทศันคต ิเขา้
กบัทฤษฎคีวามเขา้กนัไดร้ะหว่างงานและเทคโนโลย ีดงัแสดงในภาพที ่1 
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ภาพที ่1 กรอบแนวคดิการวจิยัประสทิธผิลของการปฏบิตังิานในการใช ้แอปพลเิคชนั CIS Web 

 
การขาดการก ากบัตนเอง จะท าให้ขาดกระบวนการการจดัการเกี่ยวกับตัวบุคคล (เช่น การรับมือกบัปัญหา      

เป็นต้น) และกระบวนการการจดัการระหว่างบุคคล (เช่น การควบคุมดูแลจากพ่อแม่ เป็นต้น) จะส่งผลต่อการจดัการ
ตนเองเกีย่วกบัอาการป่วย (Lansing and Berg, 2014) ดงันัน้จงึสามารถตัง้สมมตฐิานไดด้งันี้ 

 
H1: การก ากบัตนเองมผีลในเชงิบวกต่อการจดัการตนเอง 
 
ผลของการฝึกอบรมทางดา้นการจดัการตนเองของพนักงานขาย ไม่เพยีงแต่ท าใหผ้ลของการปฏบิตัิงานเพิม่ขึน้

อย่างรวดเร็ว แต่ยงัช่วยให้ผลของการปฏิบตัิงานเพิม่ขึ้นอย่างยัง่ยืนตามระยะเวลาที่ผ่านไปอกีด้วย (Frayne and 
Geringer, 2000) ดงันัน้จงึสามารถตัง้สมมตฐิานไดด้งันี้ 

 
H2: การจดัการตนเองมผีลในเชงิบวกต่อประสทิธผิลในการท างาน 
 
ความสมัพนัธร์ะหว่างระดบัความเขา้กนัไดร้ะหว่างงานและเทคโนโลยีส่งผลต่อการก ากบัตนเอง (Muis et al., 

2015) กล่าวคอื กลุ่มตวัอย่างทีไ่ด้รบัการตอบกลบัแบบทนัที (Immediate feedback) ในการใชง้านแอปพลเิคชัน่
เกีย่วกบัการสะกดค าบนแทบ็เลต็สามารถช่วยสนับสนุนการเรยีนรูก้ารก ากบัตนเองของนักเรยีนใหเ้พิม่ขึน้ได ้ดงันัน้จงึ
สามารถตัง้สมมตฐิานไดด้งันี้ 

 
H3: ระดบัความเขา้กนัไดร้ะหว่างงานและเทคโนโลยมีผีลในเชงิบวกต่อการก ากบัตนเอง 
 
ระดบัของการเขา้กนัไดข้องงานและเทคโนโลยทีีส่งูขึน้ ไม่เพยีงแต่จะช่วยเพิม่การใชป้ระโยชน์ทีส่งูขึน้เท่านัน้ แต่ยงั

ช่วยเพิม่ผลของการปฏบิตังิานของระบบใหม้ากขึน้อกีดว้ย (Goodhue and Thompson, 1995) ผลของการปฏบิตังิานที่
สูงขึ้น หมายถึง ประสทิธิภาพและประสทิธิผลที่ถูกปรบัปรุงให้ดีขึ้น และ/หรือมีคุณภาพที่สูงขึ้น ดงันัน้จึงสามารถ
ตัง้สมมตฐิานไดด้งันี้ 

 
H4: ระดบัความเขา้กนัไดร้ะหว่างงานและเทคโนโลยมีผีลในเชงิบวกต่อประสทิธผิลในการท างาน 
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ความสอดคลอ้งระหว่างบุคคลและเทคโนโลยสี่งผลต่อทศันคตขิองผูใ้ชง้าน ในขณะเดยีวกนักส็่งผลต่อประสทิธผิล
ของการปฏบิตังิานทางดา้นเทคโนโลยเีช่นกนั ซึง่ยิง่เน้นใหเ้หน็ถงึความส าคญัของการออกแบบเทคโนโลยใีห้มคีวาม
สอดคลอ้งกบังานซึง่เป็นสิง่ทีค่วรท าเป็นอย่างยิง่ (Parkes, 2013) ดงันัน้จงึสามารถตัง้สมมตฐิานไดด้งันี้ 

 
H5: ระดบัความเขา้กนัไดร้ะหว่างงานและเทคโนโลยมีผีลในเชงิบวกต่อทศันคต ิ
 
Aniţei and Bî rsan (2015) แสดงให้เหน็ว่าทศันคติที่เป็นบวกต่อการเรยีนส่งผลให้ผลการเรยีนเพิม่มากขึน้ 

นอกจากนี้ยงัส่งผลให้นักศึกษาฝึกฝนท ากิจกรรมพิเศษต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเรียนอีกด้วย ดังนัน้จึงสามารถ
ตัง้สมมตฐิานไดด้งันี้ 

 
H6: ทศันคตมิผีลในเชงิบวกต่อประสทิธผิลในการท างาน 

 
4. วิธีการวิจยั 

งานวจิยันี้จดัเกบ็ขอ้มูลจาก พนักงานและผูป้ฏบิตังิานของการประปานครหลวง ที่ปฏบิตัิงานที่ส านักงานประปา
สาขา และหน่วยงานอื่นในสายงานบรกิารทีใ่ชง้านแอปพลเิคชนั CIS Web มทีัง้หมดประมาณ 1,800 คน ใชส้ตูร
ค านวณจ านวนกลุ่มตวัอย่างจากงานวจิยัของ กลัยา วานิชยบ์ญัชา (2548) ไดจ้ านวนกลุ่มตวัอย่างประมาณ 155 คน 
งานวจิยันี้ใช้แบบสอบถามในการเกบ็รวบรวมขอ้มูลแบบสะดวก โดยผู้ตอบแบบสอบถามประกอบดว้ย พนักงานทุก
ระดบั และลกูจา้งปฏบิตักิารทีใ่ชง้านแอปพลเิคชนั CIS Web ใชเ้วลาเกบ็ขอ้มลูจากกลุ่มตวัอย่างเป็นเวลา 1 เดอืน โดย
จะส่งแบบสอบถามที่เป็นเอกสารผ่านทางพนักงานส่งเอกสารไปยงัสาขาต่างๆ ครบทัง้ 18 สาขา และเกบ็ตวัอย่าง
เพิม่เตมิจากกลุ่มตวัอย่างใน MWA Community ซึง่เป็นสงัคมออนไลน์แบบกลุ่มปิดใน Facebook โดยใชแ้บบสอบถาม
ออนไลน์ในการเกบ็ขอ้มูล (Online questionnaire) โดยหน้าแรกของแบบสอบถามจะระบุไวว้่า ผูท้ าแบบสอบถามคอื
พนกังานทุกระดบั และลกูจา้งปฏบิตักิารทีใ่ชง้านแอปพลเิคชนั CIS Web และยงัไม่เคยท าแบบสอบถามทีเ่ป็นกระดาษ
มาก่อน จากนัน้น าค าตอบทีไ่ดม้าลงรหสั บนัทกึขอ้มลู และประมวลผลดว้ยโปรแกรมส าเรจ็รปูทางสถติิ 

อนึ่งก่อนการจัดเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง งานวิจัยนี้ได้น าแบบสอบถามที่พัฒนามาจากงานวิจัยในอดีต 
(ประกอบดว้ย Goodhue and Thompson (1995); Salge (2014); Parkes (2013); Strong et al. (2006); Brown et al. 
(1999, อา้งถงึใน Gavora et al., 2015); Kjeken et al. (2013); Eagly and Chaiken (2007); Di Pietro et al. (2014); 
Tate et al. (2015)) มาทดสอบความเหมาะสม (Pilot test) ของแบบสอบถามงานวจิยักบักลุ่มตวัอย่าง จ านวน 20 คน 
เพื่อประเมนิถึงความเขา้ใจและการใช้งานง่ายของค าถาม ซึง่หลงัจากจดัท า Pilot test 1 ครัง้ ปรบัภาษาของ
แบบสอบถามใหก้ระชบั เขา้ใจง่าย และตรงประเดน็แลว้ ต่อจากนัน้ท าการทดสอบความเหมาะสมเบือ้งตน้ของเครื่องมอื
อกีครัง้กบักลุ่มตวัอย่างจ านวน 30 คน และปรบัปรุงค าถาม เพื่อใหแ้บบสอบถามครอบคลุมวตัถุประสงคข์องการศกึษา 
และปัจจยัทัง้หมดทีต่อ้งการศกึษา หลงัจากนัน้จงึเกบ็ขอ้มลูจรงิกบักลุ่มตวัอย่างจ านวน 206 คน 
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5. ผลการวิจยั 
5.1  การทดสอบข้อตกลงเบือ้งต้นทางสถิติ 

จากการสอบทานขอ้มลูทีข่าดหาย ของกลุ่มตวัอย่างทัง้หมด 206 ชุด พบว่า มแีบบสอบถามทีม่ขีอ้มลูทีข่าดหายไป
จ านวน 5 ชุด คงเหลอืเป็นแบบสอบถามทีส่มบูรณ์จ านวน 201 ชุด จากการสอบทานการกระจายตวัของขอ้มูล โดยใช้
ค่า Skewness หารดว้ยค่า Standard error of skewness ผลทีไ่ดเ้ป็นค่าอยู่ระหว่าง -3 ถงึ 3 พบว่ามบีางตวัแปรทีม่คี่า
เบีย่งเบนจาก -3 แต่ไม่มากนัก ผูว้จิยัจงึยงัคงใช้ค่าตวัแปรดงักล่าวเพื่อทดสอบทางสถติใินขัน้ตอนต่อไป จากการสอบ
ทานความสมัพนัธร์ะหว่างตวัแปรโดยใชก้ารวเิคราะหส์หสมัพนัธ์ (Correlation) แสดงใหเ้หน็ว่าค่าสหสมัพนัธข์องแต่ละ
ตวัแปรมคี่าต ่ากว่า 0.7 ซึง่มคี่าน้อยเกนิกว่าทีจ่ะเกดิภาวะ Multicollinearity ได ้นอกจากนี้ งานวจิยัไดต้รวจสอบความ
เทีย่งของเครื่องมอื ดว้ย Cronbach’s alpha โดยใชเ้กณฑ ์0.70 ซึง่ถอืว่าเป็นเกณฑ์ทีเ่หมาะสมส าหรบังานวจิยัแบบ 
Basic Research ผลการวเิคราะหอ์งคป์ระกอบ (Factor analysis) ไดจ้ านวนปัจจยัทัง้หมด 5 องคป์ระกอบ ดงัแสดงใน
ตารางที ่1 

 
ตารางที ่1 แสดงค่าเฉลีย่ ค่าเบีย่งเบนมาตรฐาน และค่าสมัประสทิธิ ์Cronbach’s alpha ของตวัแปรทัง้หมด 

องคป์ระกอบข้อค าถาม ค่าเฉล่ีย 
ค่าเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

น ้าหนัก
องคป์ระกอบ 

1. ระดบัความเขา้กนัได้ระหวา่งงานและเทคโนโลยี  (% of variance =14.191, Cronbach’s alpha =0.760) 

ท่านคดิว่าการท างานโดยใชร้ะบบ CIS Web มคีวามสอดคลอ้งกบั
ลกัษณะงานภายในองคก์รของทา่น 

4.26 0.655 0.770 

ท่านคดิว่าคุณสมบตัขิองระบบ CIS Web สามารถสนบัสนุนความ
ตอ้งการของงานทีท่่านท าอยู่ได ้

4.18 0.647 0.763 

ท่านคดิว่าระบบ CIS Web มคีวามเฉพาะเจาะจงสงู ซึง่เหมาะสมกบั
งานของท่าน 

3.85 0.688 0.756 

ท่านคดิว่าระบบ CIS Web เป็นเทคโนโลยทีีถู่กออกแบบมาอย่าง
เหมาะสมกบัลกัษณะการท างานของท่านในปัจจุบนั 

3.72 0.786 0.644 

2. การก ากบัตนเอง  (% of variance =13.329, Cronbach’s alpha = 0.710) 

เมื่อท่านก าลงัพยายามท างานบางอย่างบนระบบ CIS Web ท่าน
มกัจะใหค้วามสนใจเป็นอย่างมากกบังานนัน้ๆ 

3.67 0.711 0.775 

เมื่อท่านตอ้งการเปลีย่นแปลงการท างานบางอย่างโดยใช ้CIS Web 
ท่านมกัจะคน้หาหนทางทีเ่ป็นไปไดห้ลายๆ ทาง 

3.94 0.703 0.767 

เมื่อท่านพบอุปสรรคในการท างานโดยใช ้CIS Web ท่านกเ็ริม่มองหา
วธิแีกไ้ขปัญหาทีเ่ป็นไปไดท้นัท ี

3.73 0.720 0.529 

ท่านมกัจะมองเหน็ความตอ้งการในการเปลีย่นแปลงการท างาน
บางอย่างโดยใช ้CIS Web ก่อนทีเ่พื่อนร่วมงานคนอื่นจะมองเหน็ 

3.72 0.664 0.508 
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ตารางที ่1 แสดงค่าเฉลีย่ ค่าเบีย่งเบนมาตรฐาน และค่าสมัประสทิธิ ์Cronbach’s alpha ของตวัแปรทัง้หมด (ต่อ) 

องคป์ระกอบข้อค าถาม ค่าเฉล่ีย 
ค่าเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

น ้าหนัก
องคป์ระกอบ 

3. การจดัการตนเอง  (% of variance =13.202, Cronbach’s alpha = 0.752) 

ท่านสามารถแกไ้ขปัญหาบางอยา่งในการใชง้าน CIS Web ไดด้ว้ย
ตนเอง 

3.87 0.649 0.812 

ท่านสามารถปรบัปรงุวธิกีารท างานของตนเองเพื่อใหส้ามารถใชง้าน 
CIS Web ใหด้ขีึน้ 

3.81 0.646 0.752 

ท่านทราบว่าเป็นเพราะสาเหตุใด ทีท่ าใหท้่านสามารถใชง้าน CIS 
Web ไดด้ ีเช่น มคีวามถนดัในการใชเ้ทคโนโลย ี

3.38 0.904 0.672 

ท่านสามารถใชง้าน CIS Web ไดด้ ีตรงตามเป้าหมายทีอ่งคก์ร
ตอ้งการ 

3.85 0.634 0.580 

4. ทศันคติ (% of variance =12.005, Cronbach’s alpha = 0.797) 

ท่านคดิว่าระบบ CIS Web มกีารตอบสนองต่อการใชง้านทีร่วดเรว็ 3.84 0.700 0.793 

ท่านคดิว่าระบบ CIS Web มคีณุลกัษณะทีเ่ขา้ใจง่าย และสวยงาม 3.56 0.792 0.774 

ท่านคดิว่า CIS Web สามารถใหผ้ลลพัธจ์ากการใชง้านเป็นทีน่่า
พอใจ 

3.70 0.712 0.655 

ท่านคดิว่าการเขา้ใชง้าน CIS Web นัน้ง่าย สะดวก และรวดเรว็ 3.85 0.640 0.639 

5. ประสิทธิผลของการปฎิบติังาน (% of variance =10.456, Cronbach’s alpha = 0.842) 

ท่านคดิว่าระบบ CIS Web สามารถช่วยเพิม่ผลการปฏบิตังิานของ
องคก์รได ้

3.87 0.693 0.777 

ท่านสามารถท างานโดยใช ้CIS Web ส าเรจ็ลุล่วงตามทีไ่ดว้างแผนไว ้ 3.89 0.606 0.762 

ระบบ CIS Web สามารถเพิม่ผลลพัธใ์นการท างานของท่านได ้ทัง้ใน
ดา้นคุณภาพของงาน และปรมิาณงาน 

3.92 0.596 0.735 

ท่านใชร้ะบบ CIS Web ในการปฏบิตังิานไดเ้ป็นอย่างด ี 4.03 0.638 0.605 

 
อนึ่ง กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง (ร้อยละ 52.4) มีอายุระหว่าง 41-50 ปี (ร้อยละ 44.7) ส่วนใหญ่มี

ประสบการณ์ในการท างาน 0-10 ปี (ร้อยละ 60.0) ต าแหน่งงานส่วนใหญ่เป็นพนักงานระดบัปฏบิตัิการ (ระดบั 1-5) 
(รอ้ยละ 65.3) สถานทีป่ฏบิตังิานสว่นใหญ่สงักดัส านกังานประปาสาขาบางกอกน้อย (รอ้ยละ 42.4) 
5.2  การวิเคราะหผ์ลการวิจยั 

การทดสอบสมมตฐิานการวจิยัในครัง้นี้ ผูว้จิยัใชว้ธิวีเิคราะหก์ารถดถอยเชงิเสน้เดยีว (Simple linear regression) 
และการวเิคราะหก์ารถดถอยพหุคูณ (Multiple regression) โดยใชค้่า p-value ทีน้่อยกว่าหรอืเท่ากบั 0.05 เป็น
ตวัก าหนดนยัส าคญัทางสถติ ิโดยแบ่งการวเิคราะหอ์อกเป็น 4 สว่น ตามกรอบแนวคดิการวจิยัดงันี้ 

ส่วนที ่ 1 การวเิคราะห์ความสมัพนัธร์ะหว่างตวัแปรอสิระ 3 ตวัแปรคอื การจดัการตนเอง ระดบัความเขา้กนัได้
ระหว่างงานและ และ ทศันคต ิกบัตวัแปรตาม ประสทิธผิลของการปฏบิตังิาน พบว่าตวัแปรอสิระก าหนดตวัแปรตาม ที่
ระดบันัยส าคญั p = 0.000 (F3,166= 47.049) เมื่อวเิคราะหใ์นรายละเอยีดของตวัแปรอสิระ จะพบว่าการจดัการตนเอง 
ระดบัความเขา้กนัไดร้ะหว่างงานและเทคโนโลย ีและทศันคตสิ่งผลต่อประสทิธผิลของการปฏบิตังิาน ทีร่ะดบันัยส าคญั 
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p = 0.000, 0.042 และ 0.000 ตามล าดบั โดยความผนัแปรของตวัแปรตามเท่ากบัรอ้ยละ 46.0 (R2 = 0.460) และมคี่า
สมัประสทิธิก์ารถดถอยของตวัแปรอสิระ (B) เท่ากบั 0.316, 0.132 และ 0.444 ตามล าดบั ดงัแสดงในตารางที ่2 และ
ตารางที ่3 สอดคลอ้งกบัทฤษฎีความเขา้กนัไดร้ะหว่างงานและเทคโนโลย ีของ Goodhue and Thompson (1995) ที่
กล่าวว่าระดบัของความเขา้กนัไดร้ะหว่างงานและเทคโนโลยทีี่สูงขึน้ ไม่เพยีงแต่จะช่วยเพิม่การใชป้ระโยชน์ที่สงูขึน้
เท่านัน้ แต่ยงัช่วยเพิม่ผลของการปฏบิตังิานของระบบใหม้ากขึน้ อกีทัง้ยงัสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ Frayne and 
Geringer (2000) ทีก่ล่าวว่า พนักงานขายทีไ่ดร้บัการฝึกอบรมทางดา้นการจดัการตนเองนัน้ สามารถช่วยเพิม่ผลการ
ปฏบิตังิานใหม้ากขึน้ไดอ้ย่างยัง่ยนื และยงัสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ Aniţei and Bî rsan (2015) ทีก่ล่าวว่า ทศันคตทิี่
เป็นบวกต่อการเรยีนสง่ผลใหน้กัเรยีนมผีลการเรยีนดมีากขึน้ 

 
ตารางที ่2 ค่าสถติกิารวเิคราะหก์ารถดถอย ของประสทิธผิลของการปฏบิตังิาน 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
Regression 77.663 3 25.888 47.049 0.000** 
Residual 91.337 166 0.550   
Total 169.000 169    
** p < 0.05 
 
 

 
 

    
 

ตารางที ่3 ผลการวเิคราะหก์ารถดถอยแบบปกต ิของประสทิธผิลของการปฏบิตังิาน 

Model 
Unstandardized Coefficients Standardized 

Coefficients 
t Sig. 

B Std. Error Beta 
(ค่าคงที)่ 2.349E-16 0.057  0.000 1.000 
การจดัการตนเอง 0.316 0.060 0.316 5.283 0.000** 

ระดบัความเขา้กนัไดร้ะหว่างงาน
และเทคโนโลย ี

0.132 0.064 0.132 2.054 0.042** 

ทศันคต ิ 0.444 0.065 0.444 6.878 0.000** 
R = 0.678, R2 = 0.460, SE = 0.74177 
** p < 0.05 

 
ส่วนที ่2 ผลการวเิคราะหค์วามสมัพนัธร์ะหว่างตวัแปรอสิระ การก ากบัตนเอง กบัตวัแปรตาม การจดัการตนเอง  

พบว่าตวัแปรอสิระก าหนดตวัแปรตาม ทีร่ะดบันัยส าคญั p = 0.000 (F1,168= 68.959) เมื่อวเิคราะหใ์นรายละเอยีดของ
ตวัแปรอสิระ จะพบว่าการก ากบัตนเองเป็นตวัก าหนดการจดัการตนเอง ทีร่ะดบันยัส าคญั p = 0.000 โดยความผนัแปร
ของตวัแปรตามเท่ากบัรอ้ยละ 29.1 (R2 =0.291) และมค่ีาสมัประสทิธิก์ารถดถอยของตวัแปรอสิระ (B) เท่ากบั 0.539 
ดงัแสดงในตารางที ่4 และตารางที ่5 ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ Lansing and Berg (2014) ทีก่ล่าวว่าผูป่้วยทีข่าด
การก ากบัตนเอง กจ็ะขาดกระบวนการเกีย่วกบัการจดัการเกีย่วกบัตนเองดว้ยเช่นกนั 
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ตารางที ่4 ค่าสถติกิารวเิคราะหก์ารถดถอย ของการจดัการตนเอง 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
Regression 49.182 1 49.182 68.959 0.000** 
Residual 119.818 168 0.713   
Total 169.000 169    
** p < 0.05 
 

ตารางที ่5 ผลการวเิคราะหก์ารถดถอยแบบปกต ิของการจดัการตนเอง 

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients t Sig. 

B Std. Error Beta 

(ค่าคงที)่ 1.513E-16 0.065  0.000 1.000 

การก ากบัตนเอง 0.539 0.065 0.539 8.304 0.000** 

R = 0.539, R2 = 0.291, SE = 0.84451 

** p < 0.05 
 
สว่นที ่3 การวเิคราะหค์วามสมัพนัธร์ะหว่างตวัแปรอสิระ ระดบัความเขา้กนัไดร้ะหว่างงานและเทคโนโลย ีกบัตวั

แปรตาม การก ากบัตนเอง พบว่าตวัแปรอสิระก าหนดตวัแปรตาม ทีร่ะดบันัยส าคญั  p = 0.000 (F1,168= 6.903) เมื่อ
วเิคราะหใ์นรายละเอยีดของตวัแปรอสิระ จะพบว่าระดบัความเขา้กนัไดร้ะหว่างงานและเทคโนโลย ีเป็นตวัก าหนดการ
ก ากบัตนเอง ทีร่ะดบันยัส าคญั p = 0.009 โดยความผนัแปรของตวัแปรตามเท่ากบัรอ้ยละ 3.9 (R2 = 0.039) และมคี่า
สมัประสทิธิก์ารถดถอยของตวัแปรอสิระ (B) เท่ากบั 0.360 ดงัแสดงในตารางที่ 6 และตารางที่ 7 ซึง่สอดคลอ้งกบั
งานวจิยัของ Muis et al. (2015) ทีก่ล่าวว่าครูทีเ่ลอืกเทคโนโลยใีหเ้หมาะกบัระดบัการเรยีนรูข้องนักเรยีนอนุบาลดว้ย
การใช้การตอบกลบัแบบทนัที (Immediate feedback) ให้แก่นักเรยีนในการท าแบบฝึกหดัเกี่ยวกบัการสะกดค า 
สามารถช่วยสนบัสนุนพฒันาการการเรยีนรูก้ารก ากบัตนเองของนกัเรยีนได้ 
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ตารางที ่6 ค่าสถติกิารวเิคราะหก์ารถดถอย ของการก ากบัตนเอง 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
Regression 6.670 1 6.670 6.903 0.009** 
Residual 162.330 168 0.966   
Total 169.000 169    
** p < 0.05 
 

ตารางที ่7 ผลการวเิคราะหก์ารถดถอยแบบปกต ิของการก ากบัตนเอง 

Model 
Unstandardized 

Coefficients 
Standardized 
Coefficients 

t Sig. 
B Std. Error Beta 

(ค่าคงที)่ -1.873E-16 0.075  0.000 1.000 

ระดบัความเขา้กนัไดร้ะหว่างงาน
และเทคโนโลย ี

0.199 0.076 0.199 2.627 0.009** 

R = 0.199, R2 = 0.039, SE = 0.98297 
** p < 0.05 

 
สว่นที ่4 การวเิคราะหค์วามสมัพนัธร์ะหว่างตวัแปรอสิระ ระดบัความเขา้กนัไดร้ะหว่างงานและเทคโนโลย ี กบัตวั

แปรตาม ทศันคต ิพบว่าตวัแปรอสิระก าหนดตวัแปรตาม ทีร่ะดบันัยส าคญั p = 0.000 (F1,168 = 39.822) เมื่อวเิคราะห์
ในรายละเอยีดของตวัแปรอสิระ จะพบว่าระดบัความเขา้กนัได้ระหว่างงานและเทคโนโลย ีเป็นตวัก าหนดทศันคติ ที่
ระดบันัยส าคญั p = 0.000 โดยความผนัแปรของตวัแปรตามเท่ากบัรอ้ยละ 19.20 (R2 = 0.192) และมค่ีาสมัประสทิธิ ์
การถดถอยของตวัแปรอสิระ (B) เท่ากบั 0.438 ดงัแสดงในตารางที่ 8 และตารางที ่9 ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ 
Parkes (2013) ทีก่ล่าวว่า ความสอดคลอ้งระหว่างบุคคลและเทคโนโลยสีง่ผลต่อทศันคตขิองผูใ้ชง้าน 
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ตารางที ่8 ค่าสถติกิารวเิคราะหก์ารถดถอย ของทศันคต ิ

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
Regression 32.383 1 32.383 39.822 0.000** 
Residual 136.617 168 0.813   
Total 169.000 169    
** p < 0.05 

 
ตารางที ่9 ผลการวเิคราะหก์ารถดถอยแบบปกต ิของทศันคต ิ

Model 
Unstandardized Coefficients Standardized 

Coefficients 
t Sig. 

B Std. Error Beta 
(ค่าคงที)่ -7.353E-18 0.069  0.000 1.000 
ระดบัความเขา้กนัไดร้ะหว่างงาน
และเทคโนโลย ี

0.438 0.069 0.438 6.310 0.000 
R = 0.438, R2 = 0.192, SE = 0.90177 
** p < 0.05 

 
6. สรปุผลการวิจยั 
6.1 อภิปรายผลการวิจยั 
 ผลการวจิยัแสดงใหเ้หน็ว่า ระดบัความเขา้กนัไดร้ะหว่างงานและเทคโนโลยทีีม่ากขึน้ ไม่เพยีงแต่จะส่งผลทางตรง
ต่อการเพิม่ขึน้ของประสทิธผิลของการปฏบิตังิาน แต่ยงัสง่ผลใหผู้ใ้ชง้านมกีารก ากบัตนเองและการจดัการตนเองทีเ่พิม่
มากขึน้อกีดว้ย สว่นในมุมมองทางดา้นทศันคตขิองการใชง้านระบบนัน้ ระดบัความเขา้กนัไดร้ะหว่างงานและเทคโนโลยี
ทีม่ากขึน้ สง่ผลใหผู้ใ้ชง้านมทีศันคตทิีด่ขี ึน้ในการใชง้านระบบ และทศันคตทิีด่ขี ึน้ ยงัส่งผลใหป้ระสทิธผิลในการท างาน
เพิม่มากขึน้อย่างมนียัส าคญั  
6.2 ข้อเสนอแนะในเชิงปฏิบติั 
 ผลลพัธท์ีไ่ดจ้ากงานวจิยันี้ท าใหท้ราบว่า หากองคก์รตอ้งการใหพ้นกังานสามารถใชร้ะบบใหเ้กดิประสทิธผิลในการ
ท างานทีด่ไีดน้ัน้ ควรใหค้วามส าคญัต่อการออกแบบระบบใหม้คีวามสอดคลอ้งกบัลกัษณะงานทีท่ า เมื่อระบบมคีวาม
เข้ากันได้กับลักษณะงานที่ท าแล้ว นอกจากจะส่งผลให้มีประสิทธิผลในการท างานที่ดีขึ้นได้แล้ว ยังจะส่งผลให้
ผูป้ฏบิตัิงานแสดงพฤตกิรรมในการควบคุมตนเองเพื่อท างานใหบ้รรลุตามเป้าหมาย หรอืกค็อืการก ากบัตนเอง เมื่อ
ผูป้ฏบิตังิานมกีารก ากบัตนเองทีด่แีลว้ กจ็ะส่งผลใหม้คีวามสามารถในการจดัการตนเองใหท้ าสิง่ต่างๆ ไดด้ ีและส่งผล
ใหเ้กดิประสทิธผิลในการปฏบิตังิานในทีส่ดุ ซึง่องคก์รควรมกีารจดัการฝึกอบรมพนกังานเพื่อใหม้กีารก ากบัตนเอง และ
การจดัการตนเองทีด่ขี ึน้อกีดว้ย เช่นเดยีวกบัในดา้นของทศันคตทิีม่ต่ีอการใชร้ะบบ ทีเ่ป็นอกีหนึ่งปัจจยัทีอ่งคก์รควรให้
ความส าคญั จากผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่า เมื่อระบบมีความเข้ากนัได้กบัลกัษณะของงานที่ท าแล้ว จะส่งผลให้
ผูป้ฏบิตังิานมทีศันคตต่ิอการใชง้านระบบทีด่ขี ึน้ และจะส่งผลใหป้ระสทิธผิลของการท างานดมีากขึน้ตามล าดบั องคก์ร
จงึควรมกีารฝึกอบรมพนักงานใหม้คีวามคุ้นเคยกบัการใชร้ะบบ ออกแบบระบบให้ใชง้านง่าย ไม่ซบัซอ้นเกนิไป และ
พฒันาระบบใหม้คีวามเสถยีร มขีอ้ผดิพลาด อนัเนื่องมาจากระบบใหน้้อยทีส่ดุ 
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6.3 ข้อเสนอแนะส าหรบังานวิจยัต่อเน่ือง 
 ผลการวเิคราะหก์ารถดถอยแบบปกต ิของประสทิธผิลของการปฏบิตังิาน มคี่าความแปรปรวน (R2) ค่อนขา้งสูง 
แสดงว่าอาจมปัีจจยัตวัอื่นทีค่วรค านึงถงึในงานวจิยันี้ สง่ผลต่อประสทิธผิลของการปฏบิตังิานเช่นเดยีวกนั 
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บทคดัย่อ  

งานวิจยัน้ีเป็นงานวิจยัที่ศึกษามุมมองลกัษณะของการ์ตูนสติกเกอร์ไลน์ครีเอเตอร์ ที่มีผลต่อความตัง้ใจซื้อ       
สตกิเกอร ์ ซึ่งมพีืน้ฐานจาก ทฤษฎคีุณค่าผูบ้รโิภค ทีอ่ธบิายถงึปัจจยั 5 ปัจจยัทีม่อีทิธพิลต่อผูบ้รโิภค ประกอบดว้ย 
ปัจจยัดา้นลกัษณะเฉพาะ คุณค่าทางอารมณ์ คุณค่าทางประโยชน์ใชส้อย ความพงึพอใจของผูบ้รโิภค ความภกัดขีอง
ผู้บริโภค และความตัง้ใจซื้อของผู้บริโภค งานวิจยัน้ีเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างที่เป็นกลุ่มผู้ใช้งานไลน์       
แอปพลเิคชนัในประเทศไทย จ านวน 213 ตวัอยา่ง ผลการวจิยัสรุปไดว้า่ปัจจยัดา้นลกัษณะเฉพาะ คุณค่าทางอารมณ์ 
คุณค่าทางประโยชน์ใชส้อย ความพงึพอใจของผูบ้รโิภค ความภกัดขีองผูบ้รโิภค มคีวามสมัพนัธก์บัความตัง้ใจซื้อของ
ผูบ้รโิภค ผลของการวจิยัน้ีจะเป็นแนวทางใหก้บัผูส้รา้งและองคก์รธุรกจิต่างๆ ทีจ่ะสรา้งสตกิเกอร ์เพือ่เป็นช่องทางสรา้ง
ความไดเ้ปรยีบทางการตลาดต่อไป 
 
ค าส าคญั: โปรแกรมประยกุตไ์ลน์ สตกิเกอรไ์ลน์ มมุมองลกัษณะของสตกิเกอรไ์ลน์ ความตัง้ใจซือ้ 
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Abstract  

The theory of consumption values (TCV) was used to study the influence of Line stickers on purchase 
intent. Factors of character identification, emotional values, functional values, customer satisfaction, and 
customer loyalty as well as purchase intent, were assessed. Data was collected from 213 Line users in 
Thailand who have added at least one Line sticker to their social network. Results were that character 
identification, emotional values, functional values, customer satisfaction and loyalty influenced purchase 
intention. These findings may help designers of Line stickers for businesses and organizations be more 
competitive.  
 
Keywords: Line application, Line stickers characteristics, Purchase intention 
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1. บทน า 
1.1 ความเป็นมาและความส าคญัของปัญหา 

ในปัจจุบนัสมาร์ทโฟนได้เขา้มามบีทบาทส าคญัต่อวถิชีวีติคนไทยมากขึน้ ไม่เพยีงแค่บทบาทในชวีติประจ าวนั
เท่านัน้ แต่รวมไปถึงบทบาทในแวดวงธุรกจิด้วย และหน่ึงในแอปพลเิคชนัที่ทุกคนต้องรู้จกั คอื แอปพลเิคชนัรบัส่ง
ขอ้ความอย่าง ไลน์ (Line) ซึ่งเป็นที่นิยมเป็นอย่างมากในปัจจุบนัแอปพลเิคชันฟรน้ีีไม่เพยีงแค่ส่งขอ้ความ โทรศพัท์
ผา่นวดิโีอคอล แต่ยงัมลีกัษณะเดน่ คอื สตกิเกอรน่์ารกัทีใ่ห้โหลดไดท้ัง้แบบฟรแีละแบบเสยีเงนิ ทัง้น้ี สตกิเกอรส์ามารถ
ใชบ้่งบอกคาแรคเตอร์ใหดู้น่ารกั มชีวีติชวีา ยิง่ถ้าหากสตกิเกอรม์กีารเคลื่อนไหว หรอืมกีารออกแบบที่ด ีจะยิง่ท าให้
ผู้ใช้งานสามารถรบัรู ้และจดจ าจากภาพได้เป็นอย่างด ีโดยลกัษณะของสติกเกอร์ที่ทางไลน์ และผู้ที่ออกแบบต่างๆ 
สรา้งสรรคข์ึน้มานัน้ ท าใหไ้ลน์ไดร้บัความนิยมอย่างรวดเรว็หลงัจากเปิดตวัไดไ้ม่นาน รวมถงึผูใ้ชง้านทัว่ไป สามารถ
สรา้งรายได้ในการขายสตกิเกอรไ์ด ้นอกจากน้ีเจา้ของสนิคา้และบรกิารยงัน ามาประยุกตใ์ชเ้ป็นช่องทางการตลาด เพื่อ
โปรโมทสนิคา้ของตนเอง รวมถงึท าการตลาดในดา้นอื่นๆ ได ้ส าหรบัสถติกิารใชส้ตกิเกอรภ์ายในหน่ึงวนั มจี านวนเกนิ 
1.8 พนัลา้นครัง้และมยีอดการใชส้ตกิเกอรท์ัง้หมดเกนิ 20,000 แบบ ส าหรบัรายไดจ้ากธุรกจิไลน์ในไตรมาสที่ 2 ปี 
2557 (เมษายน-มถุินายน) มจี านวน 18.2 พนัลา้นเยน (เพิม่จากไตรมาสเดมิของปีทีแ่ล้วเกนิกวา่ รอ้ยละ 146) (ไทยรฐั
ออนไลน์, 2557) 

การที่ไลน์สามารถสรา้งรายไดจ้ านวนมากจงึเป็นที่น่าสนใจ ประกอบกบัมปัีจจยัอะไรบา้งที่ท าใหผู้้ใชบ้รกิารไลน์ 
ตดัสนิใจซือ้สตกิเกอร ์จากการศกึษาคน้ควา้งานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งกบัลกัษณะสตกิเกอรไ์ลน์ประเภทต่างๆ ในประเทศไทย
พบวา่มกีารศกึษาในเรือ่งดงักล่าวยงัน้อย  
1.2 วตัถปุระสงคข์องการวิจยั 

งานวจิยัน้ีมวีตัถุประสงค์เพื่อศกึษาปัจจยัทีส่ง่ผลต่อความตัง้ใจซื้อสตกิเกอรไ์ลน์ครเีอเตอร์ของผูบ้รโิภคในมุมมอง
ลกัษณะของสตกิเกอรไ์ลน์ ไดแ้ก่ ลกัษณะเฉพาะ คุณค่าทางอารมณ์ คุณค่าทางประโยชน์ใช้สอย ความพงึพอใจของ
ผูบ้รโิภค และความภกัดขีองผูบ้รโิภค  
 

2. ทฤษฎีและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 
งานวจิยัน้ีไดน้ าทฤษฎคีุณค่าผูบ้รโิภค (Theory of consumption values: TCV) ซึง่พฒันาโดย Sheth, Newman 

and Gross (1991) ทีอ่ธบิายถงึปัจจยั 5 ปัจจยั ไดแ้ก่ คุณค่าทางประโยชน์ใชส้อย (Functional values) ค่านิยมทาง
สงัคม (Social values) คุณค่าทางอารมณ์ (Emotional values) คุณค่าทางจติวญิญาณ (Epistemic values) และมลูค่า
เงือ่นไข (Conditional values) โดยปัจจยัเหล่านัน้มอีทิธพิลทีต่่างกนัต่อความพงึพอใจของผูบ้รโิภค อน่ึงงานวจิยัน้ีไดน้ า
ปัจจยัคุณค่าทางประโยชน์ใชส้อย และคุณค่าทางอารมณ์ มาใชใ้นการวจิยัเท่านัน้ เน่ืองจากปัจจยัดงักล่าวเกีย่วขอ้งกบั
การซื้อสตกิเกอรค์รเีอเตอร์ของผูบ้รโิภค และงานวจิยัของ Aaker (1996) ยงักล่าวถงึผลของคุณค่าทางอารมณ์ และ
คุณค่าทางประโยชน์ใชส้อยต่อความพงึพอใจของผูบ้รโิภคอกีดว้ย อน่ึงผูว้จิยัยงัไดศ้กึษาปัจจยัทีม่ผีลต่อความตัง้ใจจาก
งานวจิยัในอดตีทีเ่กีย่วขอ้งเพิม่เตมิ ดงัน้ี  

ลกัษณะเฉพาะ (Character identification) หมายถงึ ลกัษณะของตราสนิคา้หรอืสญัลกัษณ์ ทีช่่วยใหผู้บ้รโิภค
สามารถรบัรูถ้งึความแตกต่างระหวา่งสนิคา้ของตนเองกบัคูแ่ขง่ได ้โดยใชก้ารสรา้งสญัลกัษณ์ขึน้มาเพื่อเป็นตวัแทนหรอื
สะทอ้นใหเ้หน็ถงึบุคลกิของตราสนิคา้นัน้ (Aaker, 1996) ในการศกึษามติขิองบุคลกิภาพตราสนิคา้ในประเทศอนิเดยี 
พบวา่ตราสนิคา้ สามารถสง่ผลถงึความชอบ ความพงึพอใจของผูบ้รโิภค และยงัเป็นทางเลอืกใหก้บัผูบ้รโิภคในการซื้อ
สนิคา้อกีดว้ย โดยหากตราสนิคา้มลีกัษณะทีช่ดัเจนกจ็ะสง่ผลใหต้ราสนิคา้นัน้สามารถด ารงอยูแ่ละงา่ยต่อการจดจ าของ
ผูบ้รโิภค (Mishra, 2011) 
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คณุค่าทางอารมณ์ (Emotional values) หมายถงึ ความรูส้กึในทางบวกของผูบ้รโิภคที่เกดิขึน้เมื่อไดซ้ื้อหรอืใช้
ตราสนิคา้นัน้ๆ งานวจิยัของ Sheth et al. (1991) และ Aaker (1996) พบวา่ คุณค่าทางอารมณ์สง่ผลต่อความพงึพอใจ 
ทีจ่ะกระตุน้ความรูส้กึหรอือารมณ์ของผูบ้รโิภคใหเ้กดิความพงึพอใจได ้ 

คณุค่าทางประโยชน์ใช้สอย (Functional values) หมายถงึ คุณค่าของสนิคา้ทีเ่หน็ไดโ้ดดเด่นและชดัเจนทีสุ่ด
และเป็นคุณค่าที่เกดิจากคุณลกัษณะ (Feature) ต่างๆ ของสนิค้า ยกตวัอย่างเช่น สตกิเกอร์ตวัการ์ตูนสามารถขยบั
เคลื่อนไหวได ้จะท าใหก้ารสื่อสารเกดิความเขา้ใจและรูส้กึถงึความคุม้ค่า เป็นตน้ (Zeithaml, 1998; Dodds et al., 
1991; Bolton and Drew, 1991) ซึง่ประโยชน์จากการทีผู่บ้รโิภคไดร้บัจากคุณค่าดา้นประโยชน์ใชส้อยนัน้ เป็นปัจจยั
หนึ่งทีท่ าใหผู้บ้รโิภคพงึพอใจกบัสนิคา้มากขึน้ (Aaker, 1996)  

ความพึงพอใจของผู้บริโภค (Customer satisfaction) หมายถงึ ความชอบของบุคคลที่มตี่อสิง่หน่ึงสิง่ใด ซึ่ง
สามารถลดความดงึเครยีดและตอบสนองความต้องการของบุคคลได้ ท าให้เกดิความพอใจต่อสิง่นัน้ อีกทัง้แสดงถึง
อารมณ์ความรูส้กึ (Gallarza and Saura, 2006) สามารถน าไปสูก่ารตดัสนิใจซือ้และซือ้ซ ้าได ้หากผูบ้ริโภคพบว่าตรา
สนิคา้นัน้สรา้งความพงึพอใจทัง้ทางดา้นการใชง้าน และสรา้งคุณคา่ทางจติใจ  

ความภกัดีของผู้บริโภค (Customer loyalty) หมายถงึ ความไวว้างใจจากลูกคา้ทีจ่ะท าใหม้กีารซื้อหรอืซื้อซ ้า
ของสนิค้าหรอืบรกิารนัน้ ทัง้น้ีขึ้นอยู่กบัสถานการณ์ และการตลาดที่มอีิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของ
ผูบ้รโิภค อยู่บนพืน้ฐานของทศันคตทิี่ชอบพอ หรอืการสนองตอบดว้ยพฤตกิรรมอื่นๆ เช่น การมสี่วนร่วมในกจิกรรม
ทางการตลาด เป็นตน้  

ความตัง้ใจซ้ือ (Purchase intention) หมายถงึ พฤตกิรรมที่ผูบ้รโิภคซื้อสนิคา้และบรกิารต่างๆ ที่ตอบสนอง
ความตอ้งการของผูบ้รโิภคได ้(Schiffman and Kanuk, 2007) พฤตกิรรมดงักล่าวมสีาเหตุมาจากสิง่ทีก่ระตุน้ความรูส้กึ
ของผูซ้ือ้ (Kotler, 2002) ความตัง้ใจซือ้ เป็นเงือ่นไขทีจ่ าเป็นทีจ่ะน าไปสูพ่ฤตกิรรมการซือ้จรงิ Zeithaml et al., (1991) 
กล่าวว่า ความตัง้ใจซื้อเป็นการแสดงถงึการเลอืกใชส้นิคา้และบรกิารนัน้ๆ และเป็นอกีมติหิน่ึงทีแ่สดงใหเ้หน็ถงึความ
จงรกัภกัดขีองลกูคา้ดว้ย 
 

3. กรอบแนวคิดในการวิจยัและสมมติฐานการวิจยั 
จากทฤษฏแีละงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง สามารถน ามาก าหนดกรอบแนวคดิในการศกึษาความตัง้ใจซือ้สตกิเกอรไ์ลน์ครเีอ

เตอรข์องผูบ้รโิภคในมุมมองลกัษณะของสตกิเกอรไ์ลน์ โดยมปัีจจยัทีเ่กีย่วขอ้ง 6 ปัจจยั ไดแ้ก่ ลกัษณะเฉพาะ คุณค่า
ทางอารมณ์ คุณคา่ทางประโยชน์ใชส้อย ความพงึพอใจของผูบ้รโิภค และความภกัดขีองผูบ้รโิภค อน่ึงงานวจิยัน้ีไดเ้พิม่
ปัจจยัใหมท่ีย่งัไมม่กีารศกึษาเขา้ไปในกรอบการวจิยัดว้ย ไดแ้ก่ ลกัษณะเฉพาะ และความภกัดขีองผูบ้รโิภค ดงัแสดงใน
ภาพที ่1 
 

 
ภาพที ่1 กรอบแนวคดิความตัง้ใจซือ้สตกิเกอรไ์ลน์ครเีอเตอรข์องผูบ้รโิภค 
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ลกัษณะเฉพาะของสนิคา้จ านวนมากจะใชว้ธิสีรา้งลกัษณะของสนิคา้ ท าใหผู้บ้รโิภคเกดิความพงึพอใจในตวัสนิคา้
นัน้ และช่วยให้ผู้บริโภคสามารถรบัรู้ถึงความแตกต่างของสนิค้าได้ (Aaker, 1996) อน่ึงในการศึกษามิติของ
ลกัษณะเฉพาะของตราสนิคา้ในประเทศอนิเดยี พบวา่ลกัษณะเฉพาะ 6 มติ ิ ไดแ้ก่ ลกัษณะจรงิใจ ลกัษณะโกห้ร ู
ลกัษณะน่าตื่นเต้นและ ทนัสมยั ลกัษณะเกี่ยวกบัหมู่คณะ ลกัษณะหวัแขง็มุทะลุ และลกัษณะความเป็นชายส่งผลต่อ
ความชอบและความพงึพอใจของผูบ้รโิภค นอกจากน้ียงัส่งผลให้สนิคา้นัน้สามารถด ารงอยู่และง่ายต่อการจดจ าของ
ผูบ้รโิภค (Mishra, 2011) ดงันัน้จงึสามารถตัง้สมมตฐิานไดว้า่ 
 

H1:  ลกัษณะเฉพาะมผีลในเชงิบวกต่อความพงึพอใจของผูบ้รโิภค 
 

คุณคา่ทางอารมณ์เป็นสิง่ทีต่อบสนองความพงึพอใจของลกูคา้ในเชงิบวกของผูบ้รโิภคได ้โดยความพงึพอใจจะเกดิ
จากการประเมนิผลของแต่ละคน นอกจากน้ีความพงึพอใจของลูกค้ามกีารเชื่อมต่อไปยงัปัจจยัทางอารมณ์ดา้นอื่นๆ 
เช่น ผลประโยชน์ทีล่กูคา้ไดร้บั ความสขุ ความแปลกใจ และความรื่นรมย ์เป็นตน้ (Mano and Oliver, 1993) ดงันัน้จงึ
สามารถตัง้สมมตฐิานไดว้า่ 
 

H2: คุณคา่ทางอารมณ์มผีลในเชงิบวกต่อความพงึพอใจของผูบ้รโิภค 
 

จากงานวจิยัของ (Sheth et al., 1991) พบวา่ ความคุม้ค่าทางประโยชน์ใชส้อยเป็นตวัก าหนดการเลอืกของ
ผูบ้รโิภค ซึง่จะสรา้งความพอใจทีไ่ดร้บักลบัไป (Zeithaml, 1988; Dodds et al., 1991; Bolton and Drew, 1991) ซึง่
คุณค่าดา้นประโยชน์ใชส้อยจะท าใหส้นิคา้มคีวามแตกต่างที่โดดเด่นเหนือคู่แข่ง  และสรา้งความพงึพอใจได้ ดงันัน้จงึ
สามารถตัง้สมมตฐิานวา่ 
 

H3:  คุณคา่ทางประโยชน์ใชส้อยมผีลในเชงิบวกต่อความพงึพอใจของผูบ้รโิภค  
 
Gallarza and Saura (2006) กล่าววา่ความพงึพอใจของผูบ้รโิภคจะสะทอ้นใหเ้หน็ถงึอารมณ์และความรูส้กึ ซึง่ผล

การศกึษารายงานวา่ ระดบัคุณภาพการใหบ้รกิารทีส่งูขึน้ จะสรา้งความพงึพอใจใหก้บัผูบ้รโิภค และสง่ผลความตัง้ใจซือ้
สนิคา้ของผูบ้รโิภคเชน่กนั (Cronin and Taylor, 1992) ดงันัน้จงึสามารถตัง้สมมตฐิานไดว้า่ 
        

H4:  ความพงึพอใจของผูบ้รโิภคมผีลในเชงิบวกต่อความตัง้ใจซื้อ   
 

Deng et al. (2010) พบวา่ลกูคา้ทีพ่อใจสนิคา้ จะเกดิความไวว้างใจและกลายเป็นความภกัดตี่อแบรนด ์นอกจากน้ี
จากการศกึษาวจิยัของ Lin and Wang (2006) และ Avramakis (2011) พบวา่ความพงึพอใจของลกูคา้จะมอีทิธพิลต่อ
ความภกัดขีองลกูคา้ในเชงิบวกดว้ยเชน่กนั ดงันัน้จงึสามารถตัง้สมมตฐิานไดว้า่ 
 

H5:  ความพงึพอใจของผูบ้รโิภคมผีลในเชงิบวกต่อความภกัดขีองผูบ้รโิภค   
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ความจงรกัภกัดตี่อแบรนดจ์ะสามารถดงึดดูลกูคา้กลบัมาซือ้ได ้(Kang et al., 2004) โดย Deng et al. (2010) ยงั
ระบุด้วยว่าความภกัดขีองลูกค้าเป็นปัจจยัหลกัของการท านายความตัง้ใจที่จะซื้อ จากการศกึษาความตัง้ใจซื้อของ
พฤตกิรรมนกัทอ่งเทีย่วชาวไตห้วนัพบวา่ความพงึพอใจของผูบ้รโิภคมคีวามสมัพนัธเ์ชงิบวกระหวา่งผูใ้หบ้รกิารและการ
ซือ้สนิคา้ หรอือาจกล่าวไดว้า่ความภกัดสีง่ผลต่อความตัง้ใจซือ้ (Meng et al., 2011) ดงันัน้จงึสามารถตัง้สมมตฐิานได้
วา่ 
 

H6:  ความภกัดขีองผูบ้รโิภคมผีลในเชงิบวกต่อความตัง้ใจซื้อ 
 
4. วิธีการวิจยั 

งานวจิยัน้ีจดัเกบ็ขอ้มูลดว้ยแบบสอบถามจากผูท้ี่ใช้ไลน์แอปพลเิคชนัในประเทศไทย จ านวน 213 คน อน่ึงก่อน
การจดัเกบ็ขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่ง งานวจิยัน้ีไดน้ าแบบสอบถามทีพ่ฒันามาจากงานวจิยัในอดตี (ประกอบดว้ย Aaker, 
1996; Dube and Morgan, 1996; Deng et al., 2010; Kotler, 2002) ไปทดสอบกบักลุ่มตวัอยา่งจ านวน 30 คน ซึง่
ผูว้จิยัไดป้รบัขอ้ความในค าถามใหเ้หมาะสม ต่อจากนัน้จงึน าแบบสอบถามทีป่รบัแกไ้ปจดัเกบ็ขอ้มลูจากกลุ่มตวัอย่าง
จรงิ 
 
5.   ผลการวิจยั 
5.1 การทดสอบข้อตกลงเบือ้งต้นทางสถิติ 

ขอ้มลูทีจ่ดัเกบ็จากกลุ่มตวัอย่างถูกน าไปทดสอบขอ้มลูขาดหาย (Missing data) และขอ้มลูสุดโต่ง (Outliers) 
นอกจากน้ียงัทดสอบว่าขอ้มูลมกีารกระจายแบบปกติ (Normal) มคีวามสมัพนัธ์เชงิเสน้ตรง (Linearity) มภีาวะร่วม
เสน้ตรงพหุ (Multicollinearity) และมภีาวะร่วมเสน้ตรง (Singularity) หรอืไม่ ผลการทดสอบพบว่าขอ้มูลไม่มปัีญหา
ด้านขอ้มูลขาดหาย ขอ้มูลสุดโต่ง และขอ้มูลมกีารกระจายเป็นแบบปกติ มคีวามสมัพนัธ์เชงิเสน้ตรงและไม่มปัีญหา
ภาวะรว่มเสน้ตรงพหุและภาวะรว่มเสน้ตรง ดงักล่าว 

งานวจิยัน้ีไดท้ดสอบความเชื่อถอืไดข้องแบบสอบถาม โดยใชก้ารวเิคราะห์ Conbach’s alpha พบวา่ทุกตวัแปรมี
ค่ามากกวา่ 0.7 จงึถอืวา่มคีวามเชื่อถอืไดส้ าหรบังานวจิยัแบบ Basic research (Hair et al., 1998) นอกจากน้ียงัได้
ทดสอบความตรงของแบบสอบถาม ดว้ยการวเิคราะหอ์งคป์ระกอบ (Factor analysis) โดยใชเ้กณฑท์ีข่อ้ค าถามทีจ่บั
กลุ่มกนัเป็นแต่ละตวัแปรตอ้งมคี่า Factor loading ไม่น้อยกวา่ 0.5 ผลการวเิคราะหอ์งคป์ระกอบไดจ้ านวนตวัแปร
ทัง้หมด 6 องคป์ระกอบ (ดงัแสดงในตารางที ่1) 
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ตารางที ่1 แสดงคา่เฉลีย่ คา่เบีย่งเบนมาตรฐาน น ้าหนกัองคป์ระกอบและ Conbach’s alpha ของตวัแปรทัง้หมด 
องคป์ระกอบของค าถาม ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบน

มาตรฐาน 
น ้าหนัก

องคป์ระกอบ 
1. ปัจจยัลกัษณะเฉพาะ (% of variance = 63.99, Conbach’s alpha = 0.854) 
ทา่นคดิวา่สตกิเกอรไ์ลน์ มลีกัษณะทีโ่ดดเด่นและจ างา่ย 4.11 1.038 0.801 
ทา่นคดิวา่สตกิเกอรไ์ลน์ เป็นตวัการต์นูทีท่า่นชอบและสือ่ถงึ
ลกัษณะคลา้ยกบัผูใ้ชง้าน 

 
4.13 

 
0.977 

 
0.808 

ทา่นคดิวา่สตกิเกอรไ์ลน์ ประเภทการต์นูน้ีมุง่เน้นการลอ้เลยีน 
เสยีดส ีประชดประชนั  

 
3.47 

 
1.135 

 
0.849 

ทา่นคดิวา่สตกิเกอรไ์ลน์ ประเภทการต์นูภาพเคลื่อนไหวน้ี ที่
มุง่เน้นความขบขนัเป็นหลกั  

 
3.98 

 
1.045 

 
0.809 

ทา่นคดิวา่สตกิเกอรไ์ลน์ประเภทการต์นู โฆษณาทีใ่ชเ้พือ่ใหเ้ขา้ใจ
และขยายความหมายของค าโฆษณาได ้ 

 
3.85 

 
1.024 

 
0.852 

2. ปัจจยัคณุค่าทางอารมณ์ (% of variance = 78.89, Conbach’s alpha = 0.908) 
ทา่นคดิวา่สตกิเกอรไ์ลน์ ท าใหรู้ส้กึปลดปล่อยความเครยีด 3.96 0.975 0.898 
ทา่นคดิวา่สตกิเกอรไ์ลน์ สรา้งความสนุกสนาน เพลดิเพลนิ 4.38 0.796 0.875 
ทา่นคดิวา่สตกิเกอรไ์ลน์ ท าใหรู้ส้กึมชีวีติชวีาเมื่อไดร้บัและสง่ 4.24 0.867 0.872 
ทา่นคดิวา่สตกิเกอรไ์ลน์ ท าใหรู้ส้กึมคีวามสขุเมื่อไดร้บัและสง่ 4.16 0.886 0.878 
3. ปัจจยัคณุค่าคณุค่าทางประโยชน์ใช้สอย (% of variance = 66.96, Conbach’s alpha = 0.832) 
ทา่นคดิวา่สตกิเกอรไ์ลน์ งา่ยต่อการสือ่สารกบัผูอ้ื่น 4.27 0.863 0.746 
ทา่นคดิวา่สตกิเกอรไ์ลน์ สามารถแสดงความรูส้กึไดด้กีวา่การพมิพ์
ขอ้ความ 

 
3.89 

 
0.958 

 
0.813 

ทา่นคดิวา่สตกิเกอรไ์ลน์ สะดวกต่อการใชง้าน ลดเวลาในการสง่
ขอ้ความ 

 
4.25 

 
0.794 

 
0.806 

ทา่นคดิวา่สตกิเกอรไ์ลน์ มคีุณภาพและเหมาะสมกบัการเลอืกใช้
งาน 

3.99 0.792 0.782 
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ตารางที ่1 แสดงคา่เฉลีย่ คา่เบีย่งเบนมาตรฐาน น ้าหนกัองคป์ระกอบและ Conbach’s alpha ของตวัแปรทัง้หมด (ต่อ) 
องคป์ระกอบของค าถาม ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบน

มาตรฐาน 
น ้าหนัก

องคป์ระกอบ 
4. ปัจจคัวามพึงพอใจของผูบ้ริโภค (% of variance = 71.88, Conbach’s alpha = 0.868) 
ทา่นมคีวามพงึพอใจ และชื่นชอบกบัสตกิเกอรไ์ลน์ทีท่า่นเลอืกใช้ 4.22 0.865 0.807 
ทา่นพงึพอใจกบัการเลอืกใชส้ตกิเกอรไ์ลน์ใน Sticker shop 4.04 0.876 0.850 
ทา่นคดิวา่สตกิเกอรไ์ลน์ สรา้งความพงึพอใจในการสง่สตกิเกอร์
ไลน์มากกวา่การพมิพข์อ้ความ 

 
3.83 

 
0.968 

 
0.841 

ทา่นคดิวา่พงึพอใจกบัการใชส้ตกิเกอรม์ากกวา่ไมใ่ช ้ 3.96 0.913 0.827 
5. ปัจจยัความภกัดีของผูบ้ริโภค (% of variance = 72.33, Conbach’s alpha = 0.872) 
ทา่นคดิวา่จะซือ้ชุดสตกิเกอรไ์ลน์ ทีร่ปูแบบการต์นูเดยีวกนั แต่การ
ออกแบบต่างกนั 

 
3.43 

 
1.091 

 
0.834 

ทา่นคดิจะแนะน าสตกิเกอรไ์ลน์ ทีท่า่นชอบใหก้บัผูอ้ื่นดว้ย 3.63 1.027 0.837 
ทา่นคดิวา่การเปลีย่นแปลงทางเศรษฐกจิไมม่ผีลต่อการใช ้Sticker 
Line ของท่าน 

 
3.45 

 
1.092 

 
0.842 

ทา่นคดิวา่มคีวามตัง้ใจทีจ่ะซือ้ เมือ่ชุดสตกิเกอรไ์ลน์ ออกชุดใหม่ 3.52 1.084 0.834 
6. ปัจจยัความตัง้ใจซ้ือ (% of variance = 79.95, Conbach’s alpha = 0.916) 
ทา่นจะซือ้ Sticker Line ทีท่า่นซือ้ใหก้บัเพื่อนดว้ย 3.13 1.310 0.898 
ทา่นจะซือ้สตกิเกอรเ์พือ่ใชแ้ทนการพมิพข์อ้ความสง่ 3.44 1.163 0.905 
ทา่นคดิมแีนวโน้มทีจ่ะซือ้ Sticker Lineเพิม่ขนึ 3.39 1.219 0.877 
ทา่นคดิวา่มคีวามตัง้ใจทีจ่ะซือ้ เมือ่ชุดสตกิเกอรไ์ลน์ออกชุดใหม่ 3.23 1.254 0.882 

        
อน่ึงผลการวเิคราะห์ขอ้มูลทัว่ไปเกี่ยวกบัผู้ตอบแบบสอบถามของกลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง (ร้อยละ 

76.1) มอีายุระหว่าง 24-29 ปี (รอ้ยละ 46) มากที่สุด รองลงมามอีายุระหว่าง 30-35 ปี (รอ้ยละ 34.7) ระดบัการศกึษา
ส่วนใหญ่ศกึษาระดบัปรญิญาตร ี(ร้อยละ 58.7) รองลงมาระดบัสูงกว่าปรญิญาตร ี(ร้อยละ 31.5) และมสีถานะเป็น
พนกังานบรษิทัมากทีส่ดุ (รอ้ยละ 52.1) รองลงมาเป็นขา้ราชการ/พนกังานของรฐั (รอ้ยละ 23.5) 
 
5.2 การวิเคราะหผ์ลการวิจยั 

การทดสอบสมมตฐิานการวจิยัในครัง้น้ี ผูว้จิยัใชว้ธิวีเิคราะหก์ารถดถอยเชงิเสน้เดยีว (Simple linear regression) 
และการวเิคราะหก์ารถดถอยพหุคูณ (Multiple regression) โดยใชค้่า p-value ทีน้่อยกว่าหรอืเท่ากบั 0.05 เป็น
ตวัก าหนดนยัส าคญัทางสถติ ิโดยแบง่การวเิคราะหอ์อกเป็น 3 สว่น ตามกรอบแนวคดิการวจิยัดงัน้ี 

ส่วนท่ี 1 ผลการวเิคราะหก์ารถดถอยแสดงใหเ้หน็วา่ตวัแปรอสิระคอืลกัษณะเฉพาะ คุณค่าทางอารมณ์ และคุณค่า
ทางประโยชน์ใชส้อยสง่ผลต่อตวัแปรตามคอืความพงึพอใจของผูบ้รโิภค ทีร่ะดบันยัส าคญั p = 0.000 (F3,209 = 42.044) 
ซึง่สามารถอธบิายความผนัแปรของตวัแปรตามไดร้อ้ยละ 37.6 (R2 = 0.376)  เมื่อวเิคราะหใ์นรายละเอยีดของตวัแปร
อสิระแต่ละตวัแปร จะพบวา่ตวัแปรลกัษณะเฉพาะ คุณค่าทาง และคุณค่าทางประโยชน์ใชส้อย เป็นตวัก าหนดความพงึ
พอใจของผูบ้รโิภค ทีร่ะดบันยัส าคญั p = 0.001, p = 0.000, และ p = 0.001 (ตารางที ่2 และ 3) ซึง่สอดคลอ้งกบั
งานวจิยัของ Aaker (1996), Mano and Oliver (1993), Mishra (2011) และ Sheth et al. (1991) ทีช่ีใ้หเ้หน็ว่า
ลกัษณะเฉพาะ คุณคา่ทางอารมณ์ และคุณคา่ทางประโยชน์ใชส้อย ท าใหผู้บ้รโิภคเกดิความพงึพอใจในตวัสนิคา้นัน้  
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ตารางที ่2 ผลการวเิคราะหก์ารถดถอยของลกัษณะเฉพาะ คุณคา่ทางอารมณ์ 
และคุณคา่ทางประโยชน์ใชส้อย กบัความพงึพอใจของผูบ้รโิภค 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
Regression 46.941 3 15.647 42.044 0.000* 
Residual 77.780 209 0.327     
Total 124.721 212       
* p <0.05 
 

        

ตารางที ่3 ผลการวเิคราะหค์า่สมัประสทิธิก์ารถดถอยของลกัษณะเฉพาะ คุณค่าทางอารมณ์ 
และคุณคา่ทางประโยชน์ใชส้อย กบัความพงึพอใจของผูบ้รโิภค 

ตวัแปร 
Unstandarddized 

Coefficients 
Standarddized Coefficients 

t Sig. 
B Std.Error Beta 

คา่คงที ่(Constant) 0.943 0.280  3.372 0.001 
ลกัษณะเฉพาะ 0.186 0.057 0.201 3.262 0.001* 
คุณคา่ทางอารมณ์ 0.289 0.73 0.295 3.978 0.000* 
คุณคา่ทางประโยชน์ใชส้อย 0.276 0.80 0.251 3.476 0.001* 
R = 0.613, R2 = 0.376, Std. Error of the estimate = 0.61004 
    * p <0.05 
       

ส่วนท่ี 2 ผลการวเิคราะห์การถดถอยแสดงใหเ้หน็ว่าตวัแปรอสิระคอืความพงึพอใจของผูบ้รโิภคส่งผลต่อตวัแปร
ตามคอืความภกัดขีองผูบ้รโิภค ทีร่ะดบันยัส าคญั p = 0.000 (F1,221 = 61.270) ซึง่สามารถอธบิายความผนัแปรของตวั
แปรตามไดร้อ้ยละ 22.5 (R2 = 0.225) เมื่อวเิคราะหใ์นรายละเอยีดของตวัแปรอสิระ จะพบวา่ตวัแปรความพงึพอใจของ
ผูบ้รโิภค เป็นตวัก าหนดความภกัดขีองผูบ้รโิภค ทีร่ะดบันัยส าคญั p = 0.000 (ตารางที่ 4 และ 5 ) ซึ่งสอดคลอ้งกบั
งานวจิยัของ Bansal et al. (2004), Hamadi (2010), Deng et al., (2011), Lin and Wang (2006) และ Avramakis (2011) 
ทีว่่าความพงึพอใจของลูกคา้เป็นปัจจยัทีบ่่งชี้ที่ส าคญัของการพอใจของลูกคา้ ซึ่งแสดงใหเ้หน็ว่าลูกคา้ที่พอใจสนิคา้เกดิ
ความไวว้างใจกลายเป็นความภกัดตี่อแบรนดท์ีแ่สดงใหเ้หน็ถงึการสรา้งและรกัษาความภกัดขีองลกูคา้ 

 
ตารางที ่4 ผลการวเิคราะหก์ารถดถอยของความพงึพอใจของผูบ้รโิภคกบัความภกัดขีองผูบ้รโิภค 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
Regression 39.757 1 39.757 61.270 0.000* 
Residual 136.916 211 0.649     
Total 176.673 212       
* p <0.05 
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ตารางที ่5 ผลการวเิคราะหค์า่สมัประสทิธิก์ารถดถอยของความพงึพอใจของผูบ้รโิภคกบัความภกัดขีองผูบ้รโิภค 

ตวัแปร 
Unstandarddized 

Coefficients 
Standarddized 
Coefficients t Sig. 

B Std.Error Beta 
คา่คงที ่(Constant) 1.243  0.295 4.220 4.220 0.000 
ความพงึพอใจ 0.565 0.072 0.474 7.827 0.000* 
R = 0.474, R2 = 0.225, Std. Error of the estimate = 0.80554 

* p <0.05 
       

ส่วนท่ี 3 ผลการวเิคราะห์การถดถอยแสดงใหเ้หน็ว่าตวัแปรอสิระคอืความพงึพอใจของผูบ้รโิภค และความภกัดี
ของผูบ้รโิภคสง่ผลต่อตวัแปรตามคอืความตัง้ซือ้ของผูบ้รโิภค ทีร่ะดบันยัส าคญั p = 0.000 (F2, 210 = 87.958) ซึ่ง
สามารถอธบิายความผนัแปรของตวัแปรตามไดร้อ้ยละ 45.5 (R2 = 0.455) เมือ่วเิคราะหใ์นรายละเอยีดของตวัแปรอสิระ 
จะพบว่าตวัแปรความพงึพอใจของผู้บรโิภค และความภกัดขีองผู้บรโิภค เป็นตวัก าหนดความตัง้ซื้อของผู้บรโิภค ที่
ระดบันยัส าคญั p = 0.000  (ตารางที ่6 และ 7) ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ Deng et al., (2010) ทีพ่บวา่ความพงึ
พอใจของลกูคา้แสดงใหเ้หน็วา่ลกูคา้ทีพ่อใจสนิคา้จะเกดิความไวว้างใจกลายเป็นความภกัดตี่อแบรนด ์ทีส่ง่ผลต่อความ
ตัง้ใจทีจ่ะซือ้ อกีทัง้ Lin and Wang (2006) และ Avramakis (2011) เหน็วา่ความพงึพอใจของลกูคา้จะมอีทิธพิลต่อ
ความภกัดขีองลกูคา้ ทีส่ง่ผลต่อความตัง้ใจซือ้ในเชงิบวกดว้ยเชน่กนั 
 

ตารางที ่6 ผลการวเิคราะหก์ารถดถอยของความพงึพอใจผูบ้รโิภค และความภกัดกีบัความตัง้ซือ้ของผูบ้รโิภค 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Regression 117.858 2 58.929 87.659 0.000* 

Residual 141.173 210 0.672     

Total 259.031 212       

  * p <0.05         

 
ตารางที ่7 ผลการวเิคราะหค์า่สมัประสทิธิก์ารถดถอยของความพงึพอใจของผูบ้รโิภค และความภกัดขีองผูบ้รโิภคกบั

ความตัง้ซือ้ของผูบ้รโิภค 

ตวัแปร 
Unstandarddized 

Coefficients 
Standarddized 
Coefficients t Sig. 

B Std.Error Beta 
คา่คงที ่(Constant) -0.127 0.312  -0.406 0.685 
ความพงึพอใจ 0.240 0.083 0.166 2.876 0.004* 
ความภกัดขีองผูบ้รโิภค 0.702 0.070 0.579 10.014 0.000* 
R = 0.675, R2 = 0.455, Std. Error of the estimate = 0.81991 
 * p <0.05 
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6. สรปุผลการวิจยั 
6.1 อภิปรายผลการวิจยั 

ผลการวเิคราะห์ขอ้มลูพบว่า กรอบแนวคดิความตัง้ใจซื้อสตกิเกอรไ์ลน์ครเีอเตอรข์องผูบ้รโิภค มคีวามสอดคลอ้ง
กบัขอ้มลูเชงิประจกัษ์ ดงัน้ี 

1. ลกัษณะเฉพาะ คุณค่าทางอารมณ์ และคุณค่าประโยชน์ใช้สอย ส่งผลต่อความชอบและความพงึพอใจของ
ผูบ้รโิภค อกีทัง้เป็นตวัก าหนดการเลอืกซื้อของผูบ้รโิภค ซึ่งจะสรา้งความพอใจที่ไดร้บักลบัไป ซึ่งเป็นไปตามผลของ
การวจิยัของ Zeithaml (1988), Dodds et al. (1991) และ Bolton and Drew (1991)  

2. เมื่อผูบ้รโิภคเกดิความพงึพอใจจากการไดร้บัปัจจยัลกัษณะเฉพาะ คุณค่าทางอารมณ์ และคุณค่าประโยชน์ใช้
สอย ท าใหผู้บ้รโิภคเกดิความตัง้ใจซือ้ และเมือ่ผูบ้รโิภคพอใจสนิคา้นัน้ จะเกดิความไวว้างใจและกลายเป็นความภกัดตี่อ
แบรนดต์่อไป ซึง่เป็นไปตามผลของการวจิยัของ Lin and Wang (2006) และ Avramakis (2011) 

3. ความสมัพนัธร์ะหวา่งความพงึพอใจและความจงรกัภกัดขีองผูบ้รโิภค สง่ผลไปยงัความตัง้ใจซื้อของผูบ้รโิภค 
อกีทัง้ความจงรกัภกัดจีะสามารถดงึดดูผูบ้รโิภคใหก้ลบัมาซือ้ไดอ้กีดว้ย ซึง่เป็นไปตามผลของการวจิยัของ Kang et al. 
(2004) และ Meng et al. (2011) 
6.2 ข้อเสนอแนะในเชิงปฏิบติั 

ผูส้รา้งสตกิเกอรไ์ลน์ทีต่อ้งการใหเ้กดิความตัง้ใจในการซือ้สตกิเกอร ์สามารถน าผลการวจิยัไปปฏบิตัดิงัน้ี 
1. ท าให้ผู้ซื้อไลน์เกิดความพงึพอใจในสติกเกอร์ซึ่งท าโดยสร้างการ์ตูนสติกเกอร์ที่มลีกัษณะโดดเด่น จ าง่าย    

สือ่ถงึลกัษณะคลา้ยกบัผูซ้ือ้ไลน์ ซึง่สามารถจดัท าสตกิเกอรใ์นลกัษณะลอ้เลยีนทีมุ่ง่เน้นการขบขนัไดเ้ช่นกนั นอกจากน้ี
สตกิเกอรต์้องก่อใหเ้กดิความรูส้กึสนุกสนาน เพลดิเพลนิ ท าใหม้คีวามสุขและชวีิตชวีาเมื่อไดร้บัและสง่สตกิเกอร์     
งา่ยต่อการสือ่สาร และสามารถแสดงความรูส้กึไดด้กีวา่การพมิพ ์

2. ท าใหชุ้ดสตกิเกอรม์รีปูแบบการต์ูนเดยีวกนั แต่ออกแบบต่างกนั และสรา้งการบอกต่อใหก้บัผูซ้ื้อไลน์คนอื่นๆ 
ดว้ย 
6.3 ข้อเสนอแนะส าหรบังานวิจยัต่อเน่ือง 

เพือ่ใหเ้กดิประโยชน์ในดา้นการสรา้งองคค์วามรูใ้หม่ ผูว้จิยัขอเสนอแนะการท าวจิยัครัง้ต่อไปดงัน้ี 
1. การศกึษาน้ีพบว่าค่า R2 ทีบ่่งบอกนัยแห่งความสมัพนัธข์องความภกัดขีองผูบ้รโิภค ยงัไม่สงูมากนักอาจเป็น

เพราะปัจจยัทีน่ ามาศกึษายงัไมเ่พยีงพอ ดงันัน้หากงานวจิยัทีจ่ะศกึษาต่อไปน่าจะตอ้งศกึษาปัจจยัเพิม่เตมิปัจจยัอื่นๆ ที่
งานวจิยัน้ียงัไมไ่ดน้ ามาศกึษากส็ามารถศกึษาเพิม่เตมิได้ 

2. ผลจากสถิตคิ่าของสถติิแสดงให้เห็นว่าปัจจยัด้านคุณค่าทางอารมณ์ มคีวามสมัพนัธ์ต่อความพงึพอใจของ
ผูบ้รโิภค ในระดบัทีค่่อนของสงู ดงันัน้งานวจิยัต่อเน่ืองควรใหค้วามส าคญักบัตวัแปรปัจจยัดา้นคุณค่าทางอารมณ์ โดย
พจิารณาในรายละเอยีดว่าปัจจยัดา้นคุณค่าทางอารมณ์ จะมอีงคป์ระกอบอื่นๆ ใดบา้ง หรอืสามารถศกึษาตวัแปรดา้น
คุณคา่ทางอารมณ์เชงิลกึในงานวจิยัเชงิคุณภาพได ้

3. ผลการศกึษางานวจิยัน้ีพบว่าน าไปใช้ประกอบการตดัสนิใจในการสร้างแบรนด์สรา้งสติกเกอร์ ส าหรบัเพศ
หญงิในกลุม่อาชพีนกังานบรษิทั และอายรุะหวา่ง 24-29 ปี ไดเ้ป็นอยา่งด ี
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บทคดัย่อ 
วตัถุประสงค์ของงานวจิยัน้ีคอื การส ารวจภยัคุกคามระบบสารสนเทศของบรษิทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัย์

แห่งประเทศไทย จ านวน 335 บรษิทั ผลการส ารวจพบวา่ล าดบัภยัคุกคามทีเ่ป็นภยัคุกคามจากมากไปน้อยมดีงัน้ี     
(1) การแพรก่ระจายไวรสั (2) การโจมตดีว้ยมลัแวร ์(3) การเขา้ถงึระบบโดยแฮกเกอร ์(4) การท าฟิชชงิ (5) การแอบ
เข้าไปใช้ทรพัยากรทางคอมพวิเตอร์ที่เปิดให้มกีารใช้งานร่วมกนั (6) การท าลายขอ้มูลโดยเจ้าหน้าที่ (7) ข้อมูลที่
ผดิพลาดจากการกระท าของเจา้หน้าที ่(8) การใชซ้อฟตแ์วรเ์พื่อเขา้ระบบโดยไมต่อ้งผ่านการควบคุมในระบบ (9) การ
ก่อวินาศกรรมหรือท าลาย (10) การเรียกค่าไถ่เพื่อแลกกับการไม่เปิดเผยข้อมูลที่ขโมยมา (11) ภัยธรรมชาต ิ        
(12) ขอ้ผดิพลาดจากการกระท าของมนุษย ์(13) การเขา้ระบบโดยไม่ไดร้บัอนุญาต (14) ขอ้ผดิพลาดทางเทคนิคของ
ฮารด์แวร ์(15) การคน้หาขอ้มลูทีส่ าคญัจากถงัขยะ (16) ขอ้ผดิพลาดทางเทคนิคของซอฟต์แวร ์(17) การขโมยใชง้าน
บรกิารต่างๆ (18) การละเมดิทรพัย์สนิทางปัญญา (19) ผู้ให้บรกิารระบบสารสนเทศไม่มกีารควบคุมอย่างเหมาะสม 
(20) การใชอ้นิเทอรเ์น็ตเพื่อกระจายขอ้มลูทีไ่มเ่ป็นจรงิของบรษิทั และ (21) เทคโนโลยทีีล่า้สมยัก่อใหเ้กดิความเสีย่งที่
ระบบสารสนเทศจะถกูโจมตไีด ้โดยองคก์รสามารถน าผลการส ารวจไปด าเนินการป้องกนัหรอืรบัมอืกบัภยัคุกคามทีอ่าจ
เกดิขึน้ รวมถงึน าไปเป็นแนวทางในการฝึกอบรมแก่พนกังานในองคก์ร เพือ่ใหเ้กดิประสทิธภิาพสงูสดุ 

 
ค าส าคญั: ภยัคุกคาม ความมัน่คงปลอดภยัของระบบสารสนเทศ ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
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Abstract 

The objective of this study is to survey on the information system threats of listed companies in stock 
exchange of Thailand (SET). This research collects information from 335 companies. From the survey, the 
rank of information system threat from high to low can be caused by (1) entry of computer viruses,            
(2) deliberate software attacks, (3) access to system by hackers, (4) phishing, (5) problems with the software, 
(6) accidental destruction data by employees, (7) accidental entry bad data by employees, (8) deliberate acts 
of trespass, (9) deliberate acts of sabotage or vandalism, (10) deliberate acts of information extortion,      
(11) force of nature, (12) human error/failures, (13) unauthorized access by employees, (14) technical 
hardware failures or errors, (15) dumpster diving, (16) technical software failures or error, (17) account or 
service hijacking, (18) compromises to intellectual property, (19) deviations in quality of service, (20) internet 
misinformation, and (21) technical obsolescence. The information system threats can cause problems in 
many ways. Knowing the threat that causes the problem, the responsible personal can find the way to handle 
the problems and help teaching the staffs within the company for the best benefits. 

 
Keywords: Threat, Information security, Stock exchange of Thailand 
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1.  บทน า 
1.1 ความเป็นมาและความส าคญัของปัญหา 

ปัจจุบนัเทคโนโลยสีารสนเทศมบีทบาทส าคญัในการเพิม่ประสทิธภิาพการด าเนินงานและการจดัการ รวมทัง้การ
เสรมิสรา้งภาพลกัษณ์ทีด่ขีององคก์รทัง้ภาครฐัและเอกชน ภยัคุกคามระบบสารสนเทศจงึอาจเกดิขึน้ไดท้ัง้ภายในองคก์ร
และภายนอกองคก์ร  ซึง่หากผูบ้รหิารบางคนไมใ่หค้วามส าคญัต่อความมัน่คงปลอดภยัของระบบสารสนเทศทีใ่ชภ้ายใน
องคก์รแลว้ กจ็ะท าใหม้คีวามเสีย่งทีจ่ะเกดิภยัคุกคามแก่องคก์รเพิม่ขึน้ได ้เน่ืองจากภยัคุกคามระบบสารสนเทศสามารถ
เกิดขึ้นได้กับทุกองค์กรไม่ว่าจะเป็นองค์กรขนาดใหญ่หรือเล็ก  มีผลก าไรมากหรือน้อย ดงันัน้ ภัยคุกคามระบบ
สารสนเทศจงึเป็นปัญหาที่มคีวามส าคญัซึ่งผู้บรหิารควรตระหนักและหาแนวทางป้องกนัไว้เพื่อมใิห้กระทบต่อการ
ด าเนินงานขององคก์ร 

ผู้วจิยัได้ศึกษางานวจิยัและผลส ารวจอตัราการเกิดภยัคุกคามระบบสารสนเทศในต่างประเทศ พบว่างานวจิยั
ต่างประเทศมกีารศกึษาภยัคุกคามความมัน่คงปลอดภยัของระบบสารสนเทศเฉพาะภยัคุกคามที่เกี่ยวกบัการขโมย
ขอ้มูล (deliberate acts of theft) และจากการศกึษางานวจิยัของ Whitman (2004) พบว่า องค์กรมากกว่ารอ้ยละ 50 
ประสบปัญหาภยัคุกคามระบบสารสนเทศในรปูแบบต่างๆ และจากผลการส ารวจของ CSI Computer Crime & 
Security Survey ซึ่งเป็นการศกึษาเกี่ยวกบัอาชญากรรมทางคอมพวิเตอร์ พบว่าองค์กรเกดิอาชญากรรมทาง
คอมพวิเตอรม์ากทีส่ดุคอื องคก์รทีเ่กีย่วขอ้งกบัการเงนิ  

นอกจากน้ีขอ้มลูจากอนิเทอรเ์น็ตและเวบ็ไซตท์ีเ่กีย่วกบัภยัคุกคามระบบสารสนเทศในประเทศไทยยงัแสดงใหเ้หน็
ว่า ประเทศไทยยงัไม่มกีารส ารวจความเสีย่งของภยัคุกคามในองค์กรมากนัก โดยผลที่ได้จากการส ารวจจะสามารถ
น าไปประยกุตใ์ชเ้พือ่ป้องกนัภยัคุกคามทีอ่าจเกดิขึน้กบัองคก์รได ้
1.2 วตัถปุระสงคข์องการวิจยั 

งานวจิยัน้ีมวีตัถุประสงค์เพื่อส ารวจและจดัอนัดบัภยัคุกคามระบบสารสนเทศในองค์กร โดยใชแ้บบสอบถามเป็น
เครือ่งมอืในการเกบ็รวบรวมขอ้มลูจากบรษิทัทีจ่ดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย (Security exchange of 
Thailand หรอื SET) เน่ืองจากองคก์รขนาดเลก็มแีนวโน้มทีจ่ะลงทุนในระบบสารสนเทศไมม่ากเท่าองคก์รขนาดกลาง
และขนาดใหญ่  

 
2. แนวคิดท่ีเก่ียวข้อง 

ภยัคุกคาม (Threat) หมายถงึ ความเสยีหายทีเ่กดิขึน้กบั ฮารด์แวร ์(hardware) ซอฟตแ์วร ์(software) และขอ้มลู 
โดยแต่ละองคก์รอาจมภียัคุกคามทีแ่ตกต่างกนัออกไป (Whitman and  Mattord, 2002) ทัง้น้ี ภยัคุกคามอาจไมเ่กดิขึน้
หากมกีารเฝ้าระวงัและมกีารป้องกนัที่ดี รวมทัง้มเีทคโนโลยทีีใ่ชใ้นการป้องกนัภยัคุกคามระบบสารสนเทศ (Colwill, 
2010) และควบคุมการเขา้ถงึขอ้มลูของผูใ้ชภ้ายในองคก์ร (Mcfadden, 1997) 

จากการทบทวนเอกสารทีก่ล่าวถงึภยัคุกคามระบบสารสนเทศพบวา่ Whitman (2004) และ Schuessler (2011) 
ได้จ าแนกภยัคุกคามระบบสารสนเทศตามความสามารถในการจบัต้องภยัคุกคามทางคอมพวิเตอร์ โดยแบ่งเป็นภยั
คุกคามทางตรรกะ (logical) และภยัคุกคามทางดา้นกายภาพ (physical) ส าหรบั CSA (cloud security alliance) ไดจ้ดั
ประเภทภยัคุกคามระบบสารสนเทศในลกัษณะเดยีวกบั Whitman (2004) แต่เน้นที่คอมพวิเตอรก์ลุ่มเมฆ (cloud 
computing) เป็นหลกัโดยมรีายละเอยีดดงัน้ี 
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ภยัคกุคามทางตรรกะ คอื ภยัคุกคามทีมุ่ง่เน้นดา้นขอ้มลูหรอืสารสนเทศ ไมว่า่จะเป็นการเขา้ถงึระบบสารสนเทศ
โดยได้รบัอนุญาตหรอืไม่ได้รบัอนุญาตกต็าม ซึ่งอาจขดัขวางไม่ให้ระบบสารสนเทศท างานตามปกต ิหรอือาจเขา้ถงึ
ขอ้มูล ลบขอ้มูล และแก้ไขขอ้มูลโดยไม่ได้รบัอนุญาต ซึ่งการกระท าดงักล่าวน้ี ส่วนใหญ่เกดิจากการกระท าของผู้ใช้
แทบทัง้สิน้  ภยัคุกคามทางตรรกะสามารถจดัประเภทได ้ดงัน้ี 

(1) การกรรโชกขอ้มลูสารสนเทศ (deliberate acts of information extortion) โดยเรยีกรอ้งค่าตอบแทนหรอืค่า
ไถ่แลกกบัการไมเ่ปิดเผยขอ้มลูลบัทีข่โมยมา 

(2) การโจมตทีีม่าจากซอฟตแ์วร ์(deliberate software attacks) เป็นการออกแบบซอฟตแ์วรอ์ื่นใหเ้ขา้ไปโจมตี
ระบบสารสนเทศที่ใช้งานตามปกติให้เสียหาย ซอฟต์แวร์ที่ได้รบัความนิยม เช่น มลัแวร์ (malware) 
โดยมลัแวรม์มีากมาย อาท ิไวรสั (viruses) เวริม์ (worms) โทรจนัฮอรส์ (trojan horses) และ logic bombs 
เป็นตน้ 

(3) ขอ้มลูทีผ่ดิพลาดจากการกระท าของพนกังาน (accidental entry bad data by employees) 
(4) การท าลายขอ้มลูจากการกระท าของพนกังาน (accidental destruction data by employees) 
(5) การแพรก่ระจายของไวรสัคอมพวิเตอร ์(entry of computer viruses)  
(6) การเขา้ถงึระบบโดยแฮกเกอร์ (access to system by hackers) หมายถงึ การเขา้ใชง้านระบบสารสนเทศ

ของหน่วยงานหรอืองคก์รอื่นโดยไมป่ระสงคด์ ี
(7) การเขา้ระบบสารสนเทศโดยไมไ่ดร้บัอนุญาต (unauthorized access by employees)  
(8) Abuse and nefarious use of cloud computing หมายถงึ การใชค้อมพวิเตอรก์ลุม่เมฆในทางทีผ่ดิ  
(9) Insecure interfaces and application programming interfaces (APIs) หมายถงึ ความน่าเชื่อถอืในดา้น

ความมัน่คงปลอดภยัและสภาพทีไ่มพ่รอ้มจะใชง้าน ท าใหผู้ใ้ชบ้รกิารตอ้งอาศยั API ในการตดิต่อซอฟตแ์วร์
หลงับา้นและบรกิารต่างๆทีอ่ยูใ่นคอมพวิเตอรก์ลุ่มเมฆ  

(10) Malicious insiders เป็นภยัคุกคามทีเ่กดิขึน้จากบุคคลคนภายใน หรอืจากผูใ้หบ้รกิารเอง เช่น การเขา้ถงึ
ขอ้มลูไดเ้กนิกวา่สทิธขิองตนเอง เป็นตน้ 

(11) Shared technology risk เป็นความผดิพลาดของซอฟตแ์วรท์ีใ่ชใ้นการแบ่งปันการใชท้รพัยากรต่างๆ ให้
ผูใ้ชซ้ึง่มชีอ่งโหวท่ีท่ าใหแ้ฮกเกอรส์ามารถสวมรอยเป็นผูใ้ชบ้รกิารคอมพวิเตอรก์ลุม่เมฆได ้

(12) Data loss or leakage หมายถงึ การรัว่ไหลของขอ้มลู เน่ืองจากอาจมผีูอ้ื่นมาใชง้านบนคอมพวิเตอรก์ลุ่ม
เมฆโดยไมไ่ดร้บัอนุญาต 

(13) Account or service hijacking หมายถงึ การถูกขโมยใชง้านบรกิารต่างๆ การหลอกลวงทางอนิเทอรเ์น็ต 
การถูกโจมตตีามช่องโหว่ของซอฟต์แวร์ที่ไม่ไดต้ดิตัง้การควบคุม ซึ่งสาเหตุส่วนหน่ึงมกัจะมาจากการใช้
รหสัผา่น เป็นเวลานานหรอืไมม่กีารเปลีย่นแปลงรหสัผา่นในเวลาทีเ่หมาะสม 

(14) Unknown risk profile การทีผู่ใ้ชบ้รกิารไมรู่ว้า่ภยัคุกคามมอีะไรบา้ง จงึไมไ่ดเ้ตรยีมการป้องกนัเพื่อรองรบั
ภยัคุกคามไว ้

(15) การใชอ้นิเทอรเ์น็ตเพื่อการกระจายขอ้มลู ( internet misinformation) เป็นการใชอ้นิเทอรเ์น็ตเพื่อกระจาย
ขอ้มลูทีไ่มเ่ป็นจรงิเกีย่วกบัคนหรอืบรษิทั 

(16) ความพยายามหลอกลวง (phishing) หมายถงึ ความพยายามในการหลอกลวงเพื่อเรยีกสทิธ ิความลบั หรอื
ความส าคญัของผูใ้ชบ้รกิาร โดยการจ าลองการสือ่สารทางอเิลก็ทรอนิกสจ์ากองคก์รทีน่่าเชื่อถอื 

(17) การคน้หาขอ้มลูทีส่ าคญัจากถงัขยะ (dumpster diving) เป็นการคน้หาขอ้มลูส าคญั เช่น รหสัผ่าน ชื่อ
แฟ้มขอ้มูล หรอืสารสนเทศที่เป็นความลบัของผูใ้ช้บรกิารจากคู่มอื รายงานและเอกสารต่างๆ ที่น าไปทิ้ง
แลว้ เพือ่น ามาโจมตหีรอืหลอกลวงต่อไป 
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(18) การโจมตจีากผูไ้มห่วงัด ี(reverse social engineering) เป็นการตดิต่อเหยื่อเพื่อหลอกถามชื่อผูใ้ชง้านและ
รหสัผา่นการใชง้านอนิเทอรเ์น็ตของเหยือ่  

 
ภยัคกุคามทางกายภาพ หมายถงึ ภยัคุกคามที่สว่นใหญ่มกัจะเกดิจาก ภยัจากธรรมชาต ิเช่น น ้าท่วม ไฟไหม ้

ฟ้าฝ่า เป็นตน้ ในบางครัง้อาจเกดิจากการกระท าของมนุษยท์ีท่ าความเสยีหายใหก้ับครื่องคอมพวิเตอรแ์ละอุปกรณ์ ทัง้
โดยเจตนาและไมเ่จตนา ภยัคุกคามทางกายภาพสามารถแบง่เป็นประเภทต่างๆ ดงัน้ี 

(1) ขอ้ผดิพลาดจากการกระท าของมนุษย์ ทัง้โดยเจตนาและไม่เจตนาซึ่งอาจเกิดจากการขาดความรู้ความ
ช านาญ แต่สามารถสรา้งความเสยีหายใหก้บัระบบสารสนเทศได ้

(2) การละเมดิทรพัยส์นิทางปัญญา (compromises to intellectual property) 
(3) การบุกรกุ (deliberate acts of trespass) โดยผูท้ีไ่มไ่ดร้บัอนุญาต 
(4) การก่อวนิาศกรรมหรอืการท าลาย (deliberate acts of sabotage or vandalism) เช่น การท าลายทรพัยส์นิ 

หรอืภาพพจน์ทีด่ ี
(5) ภยัธรรมชาต ิ(forces of nature) เป็นภยัทีม่อีนัตรายมากเพราะมนุษยไ์มส่ามารถควบคุมได ้
(6) คุณภาพของผูใ้หบ้รกิาร (deviations in quality of service) เป็นการสนบัสนุนจากภายนอกซึง่จะมผีลต่อ

คุณภาพของระบบสารสนเทศได ้
(7) ขอ้ผดิพลาดทางเทคนิคของฮารด์แวร ์(technical hardware failures or errors) ท าใหก้ารท างานของ

อุปกรณ์ไมเ่ป็นไปตามความตอ้งการ 
(8) ขอ้ผดิพลาดทางเทคนิคของซอฟตแ์วร ์(technical software failures or errors) ท าใหผู้ไ้มม่สีทิธใิชง้านเขา้สู่

ระบบไดโ้ดยปราศจากการตรวจเชค็ความปลอดภยั 
(9) เทคโนโลยลีา้สมยั (technical obsolescence) มผีลกระทบต่อการรกัษาความปลอดภยัของระบบสารสนเทศ

ได ้
 
3. วิธีการวิจยั 

งานวจิยัน้ีจดัเกบ็ขอ้มลูจากบรษิทัทีจ่ดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย จ านวน 335 บรษิทั จาก
จ านวนบรษิทัทัง้สิน้ 497 บรษิทั ดว้ยการตอบแบบสอบถามจากผูบ้รหิารหรอืพนกังานในฝ่ายเทคโนโลยสีารสนเทศของ
บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย และส่งกลบัมายงัผู้วิจยัผ่านทางไปรษณีย์ โทรสาร และ
จดหมายอเิลก็ทรอนิกส ์

ในการจดัอนัดบัภยัคุกคามระบบสารสนเทศน้ี ผูว้จิยัจดัอนัดบัภยัคุกคามดว้ย DREAD ซึ่งเป็นการจดัอนัดบัภยั
คุกคามส าหรบัซอฟตแ์วรท์ีจ่ดัท าโดย Microsoft และน ามาปฏบิตักินัโดยทัว่ไป (Sonia et al., 2011) โดย DREAD จดั
อนัดบัภยัคุกคามเป็น 5 ประเภท ดงัน้ี 

- ภยัคุกคามนัน้สรา้งความเสยีหายมากน้อยเพยีงใด (Damage มาจาก D ใน DREAD) 
- ภยัคุกคามนัน้สามารถท าซ ้าไดง้า่ยเพยีงใด (Reproducibility มาจาก R ใน DREAD)  
- ภยัคุกคามนัน้ตอ้งใชค้วามพยามยามมากน้อยเพยีงใด (Exploitability มาจาก E ใน DREAD) 
- ภยัคุกคามนัน้จะสง่ผลกระทบต่อผูใ้ชจ้ านวนมากหรอืน้อยเพยีงใด (Affected users มาจาก A ใน DREAD) 
- ภยัคุกคามนัน้จะถกูคน้พบไดง้า่ยเพยีงใด (Discoverability มาจาก D ใน DREAD) 
รายละเอยีดของแบบสอบถามทีใ่ชใ้นการวเิคราะหแ์บ่งออกเป็น 2 สว่น โดยสว่นแรกเป็นขอ้มลูเบือ้งตน้ของสถาน

ประกอบการ และส่วนที่ 2 เป็นค าถามเกี่ยวกบัภยัคุกคามความมัน่คงปลอดภยัของระบบสารสนเทศในองค์กรโดยท า
การวดัค่าตวัแปรดว้ย interval scale ซึง่ก าหนดมาตรวดัแบบ scale (1-10) โดยแยกระดบัความเสีย่งเป็น 3 ระดบั คอื 
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ความเสีย่งสงู (high risk), ความเสีย่งปานกลาง (medium risk) และความเสีย่งต ่า (low risk) เพือ่ใหส้ามารถวดัค่าความ
คดิเหน็ของแต่ละปัจจยัไดช้ดัเจนมากขึน้ 

เมื่อได้รบัแบบสอบถามกลบัคนืมาแล้ว จะท าการตรวจสอบเพื่อคดัแยกขอ้มูลที่ผู้ตอบกรอกขอ้มูลไม่ครบตามที่
ตอ้งการออกไป และน าขอ้มลูมาวเิคราะหโ์ดยใชเ้กณฑก์ารจดัอนัดบัของ DREAD โดยการค านวณแยกตามกลุ่ม
อุตสาหกรรมตามระดบัความเสีย่ง ดงัน้ี 

(1) น าค าตอบคะแนนความเสีย่งภยัคุกคามตาม DREAD ทีแ่ต่ละบรษิทัตอบ (คะแนน 1-10) มาจดัเป็นรปูแบบ 3 
สเกล คอื  
1-3 คะแนน จะก าหนดคา่สเกลเท่ากบั 1 
4-7 คะแนน จะก าหนดคา่สเกลเท่ากบั 2  
8-10 คะแนน จะก าหนดคา่สเกลเท่ากบั 3 

(2) น าคา่สเกลทีไ่ดใ้นขอ้ 1 ของแต่ละบรษิทัไปค านวณคะแนนความเสีย่งของภยัคุกคามตาม DREAD  
(3) น าผลรวมคะแนนตามขอ้ 2 ไปจดัอนัดบัความเสีย่ง โดยใชห้ลกัเกณฑด์งัน้ี 

5-7 คะแนน มอีนัดบัความเสีย่งต ่า (low) 
8-11 คะแนน มอีนัดบัความเสีย่งปานกลาง (medium) 
12-15 คะแนน มอีนัดบัความเสีย่งสงู (high) 
หลงัจากนัน้น าผลการจดัอนัดบัความเสี่ยงของภยัคุกคามมาค านวณเป็นค่าร้อยละในแต่ละระดบัของกลุ่ม
ประเภทอุตสาหกรรม  

 
5. ผลการวิจยั 

กลุ่มผูต้อบแบบสอบถามเป็นบุคลากรระดบัเจา้หน้าทีแ่ละผูจ้ดัการของฝ่ายเทคโนโลยสีารสนเทศของแต่ละบรษิทั  
อัตราการตอบกลับเท่ากับร้อยละ 60.40 ประเภทกลุ่มอุตสาหกรรมที่ตอบกลับมากที่สุด 3 อันดับแรก คือ กลุ่ม
อุตสาหกรรมบรกิาร กลุม่อุตสาหกรรมสนิคา้อุตสาหกรรม และกลุม่อุตสาหกรรมอสงัหารมิทรพัยแ์ละก่อสรา้ง 

ผูว้จิยัไดจ้ดัเกบ็ขอ้มลูในลกัษณะการจดัอนัดบัและน าขอ้มลูทีไ่ดไ้ปถ่วงน ้าหนกัความถี่ของค าตอบแต่ละอนัดบัจาก
กลุม่อุตสาหกรรมแต่ละกลุม่ดงัแสดงในตารางที ่1 
 
 
  



วารสารระบบสารสนเทศดา้นธุรกจิ (JISB) ปีที ่3 ฉบบัที ่3 เดอืน กรกฎาคม-กนัยายน 2560 หน้า 52 

 

ตา
รา
งท

ี ่1
 ก
าร
เป
รยี
บเ
ทยี

บอ
นัด

บัภ
ยัค

ุกค
าม

ระ
บบ

สา
รส
นเ
ทศ

ขอ
งแ
ต่ล

ะก
ลุ่ม

อุต
สา
หก

รร
ม 

 



วารสารระบบสารสนเทศดา้นธุรกจิ (JISB) ปีที ่3 ฉบบัที ่3 เดอืน กรกฎาคม-กนัยายน 2560 หน้า 53 

 

ตา
รา
งท

ี ่1
 ก
าร
เป
รยี
บเ
ทยี

บอ
นัด

บัภ
ยัค

ุกค
าม

ระ
บบ

สา
รส
นเ
ทศ

ขอ
งแ
ต่ล

ะก
ลุ่ม

อุต
สา
หก

รร
ม 
(ต
่อ)

 

 



วารสารระบบสารสนเทศดา้นธุรกจิ (JISB) ปีที ่3 ฉบบัที ่3 เดอืน กรกฎาคม-กนัยายน 2560 หน้า 54 

 

จากตารางสรุปผลการจดัอนัดบัความเสี่ยงของภยัคุกคามความมัน่คงปลอดภยัของระบบสารสนเทศในกลุ่ม
อุตสาหกรรม โดยใชส้ตูรการค านวณดงัน้ี         

 
อนัดบัของภยัคุกคาม = (ความถีข่องภยัคุกคาม x อนัดบั 1) + (ความถีข่องภยัคุกคาม x อนัดบั 2) + .... + 
(ความถีข่องภยัคุกคาม x อนัดบั 21) 
 
โดยคะแนนรวมของอนัดบัภยัคุกคามทีเ่กดิขึน้ทีม่คี่าน้อยที่สุดแสดงว่าเป็นภยัคุกคามทีเ่กดิขึน้มากที่สุดในองคก์ร

และอนัดบัภยัคุกคามทีเ่กดิขึน้ทีม่คี่ามากทีส่ดุแสดงวา่เป็นภยัคุกคามทีเ่กดิขึน้น้อยทีส่ดุในองคก์ร จากภาพรวมสามารถ
แสดงให้เหน็ถึงอนัดบัความเสี่ยงของภยัคุกคามความมัน่คงปลอดภยัของระบบสารสนเทศในองค์กร เพื่อให้องค์กร
สามารถหาวธิป้ีองกนัหรอืรบัมอืกบัภยัคุกคามทีอ่าจเกดิขึน้ไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ หากสามารถทราบสาเหตุทีท่ าใหเ้กดิ
ภยัคุกคามความมัน่คงปลอดภยัของระบบสารสนเทศขององคก์ร และสามารถรบัมอืกบัภยัคุกคามที่เกดิขึน้กบัองคก์รได้
อยา่งเป็นระบบและต่อเน่ือง ทัง้น้ีความเสีย่งของภยัคุกคามระบบสารสนเทศทีม่มีาก 3 ล าดบัแรก คอื 

(1) การแพร่กระจายของไวรสัคอมพวิเตอร์ เป็นภยัคุกคามที่มคีวามเสี่ยงมากที่สุดอนัดบัแรก ซึ่งเกิดจากการ
แพรก่ระจายของไวรสัคอมพวิเตอรไ์ปในโปรแกรมประมวลผลหรอืแฟ้มขอ้มลูต่างๆ จงึก่อใหเ้กดิความเสยีหาย
ต่อระบบสารสนเทศภายในองคก์ร เน่ืองจากไวรสัสว่นใหญ่ถูกออกแบบมาใหม้กีารตดิตัง้ตวัเองและก่อใหเ้กดิ
การโจมตตี่อเครือ่งคอมพวิเตอรแ์ละระบบสารสนเทศ 

(2) การโจมตทีีม่าจากซอฟตแ์วร ์เป็นภยัคุกคามทีม่คีวามเสีย่งเป็นอนัดบั 2 ซึง่เป็นการโจมตรีะบบสารสนเทศโดย
การน าซอฟต์แวรเ์ขา้ไปในระบบสารสนเทศเพื่อท าใหเ้กดิความเสยีหายทัง้ขอ้มลูและทรพัยากรอื่นๆ ในระบบ
สารสนเทศขององคก์ร 

(3) การเขา้ถงึระบบโดยแฮกเกอร์ เป็นภยัคุกคามทีม่คีวามเสีย่งเป็นอนัดบั 3 ซึง่เป็นการเขา้ถงึระบบสารสนเทศ
ขององคก์รโดยแฮกเกอร ์เพื่อเขา้ไปท าลายขอ้มลู ปรบัปรุง ลบโปรแกรมต่างๆ หรอืรบกวนการใหบ้รกิารโดย
ไมไ่ดร้บัอนุญาตซึง่จะมผีลต่อความมัน่คงและปลอดภยัของระบบสารสนเทศ 

 

6. สรปุผลการวิจยั 
6.1 อภิปรายผลการวิจยั 

ผลการส ารวจพบว่าภัยคุกคามระบบสารสนเทศที่องค์กรส่วนใหญ่ให้ความส าคัญสามล าดับแรก คือ การ
แพร่กระจายของไวรสัคอมพวิเตอร์ การโจมตทีีม่าจากซอฟตแ์วร์ และการเขา้ถงึระบบโดยแฮกเกอร์ อย่างไรกต็ามการ
ส ารวจน้ีเป็นเพียงการส ารวจปัจจยัที่มีผลต่อการเกิดภัยคุกคามระบบสารสนเทศในบริษัทที่จดทะเบียนในตลาด
หลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย (SET) จงึไมค่รอบคลุมในทุกองคก์รของประเทศไทย 
6.2 ข้อเสนอแนะในเชิงปฏิบติั 

องคก์รทีต่อ้งการป้องกนัภยัคุกคามระบบสารสนเทศสามารถน าผลการส ารวจมาก าหนดวธิกีารควบคุมเพื่อป้องกนั
ภยัคุกคามในล าดบัต้นๆ ก่อน ส่วนภยัคุกคามระบบสารสนเทศในล าดบัหลงัๆ อาจพิจารณาหาวิธีการควบคุมใน
ภายหลงัได ้เชน่ มงีบประมาณเพยีงพอ เป็นตน้ 
6.3 ข้อเสนอแนะส าหรบังานวิจยัต่อเน่ือง 

เพื่อใหเ้กดิประโยชน์ในดา้นการล าดบัภยัคุกคามระบบสารสนเทศและการหาวธิกีารควบคุมภยัคุกคามนัน้ องคก์ร
ควรส ารวจภยัคุกคามระบบสารสนเทศเป็นประจ าทุกปี เน่ืองจากความกา้วหน้าทางเทคโนโลยที าใหม้ภียัคุกคามระบบ
สารสนเทศใหม่ๆ เป็นประจ าทุกปี เพื่อให้ทราบถงึภยัคุกคามระบบสารสนเทศที่เป็นปัจจุบนัและติดตัง้วธิคีวบคุมให้
เหมาะสมและมปีระสทิธภิาพต่อไป 
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Abstract 

The objective of this study is to survey youth behavior in smoking cigarettes and ranking of 

communication channels and types of anti-smoking multimedia. A total of 90 graduate and 

undergraduate students participated in the experiment. Almost participants believe that 

smoking is not good for one’s health. The top-ranked reason for the first trial of smoking is to 

relieve stress, while the first-ranked preferred media for anti-smoking campaigns is Sticker 

Line. In addition, the first-ranked preferred multimedia in anti-smoking campaigns is text 

with pictures. 

 

Keywords: Behavior in smoking, First trial of smoking, Media for anti-smoking campaigns 
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บทคดัย่อ 
วตัถุประสงคข์องบทความนี้เพื่อส ารวจพฤตกิรรมการสบูบหุรีข่องวยัรุ่นและจดัอนัดบัช่องทางการสือ่สารและประเภท
ของสือ่ทีร่ณรงคก์ารเลอืกสบูบุหรี ่นกัศกึษาปรญิาตรแีละปรญิญาโทจ านวน 90 คนใหค้วามรว่มมอืในการใหข้อ้มลู กลุ่ม
ตวัอย่างเกอืบทัง้หมดเชื่อว่าการสบูบุหรีไ่ม่ดต่ีอสขุภาพ โดยอนัดบัแรกของการสบูบหุรีค่รัง้แรกคอื ตอ้งการผ่อนคลาย 
ในขณะทีอ่นัดบัแรกของสือ่ทีร่ณรงคก์ารเลกิสบูบุหรีท่ีน่่าสนใจคอื Sticker Line สว่นรปูแบบการรณรงคท์ีช่อบมากทีส่ดุ
คอืการใชข้อ้ความและรปูภาพ 
 
ค าส าคญั: พฤตกิรรมการสบูบหุรี ่ทดลองสบูบุหรีค่รัง้แรก สือ่ทีร่ณรงคก์ารเลกิสบูบุหรี ่
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1. Introduction 
The anti-smoking campaigns launched in 1986 by Thai Health Promotion Foundation 

(Thai Health) were not very successful as indicated by the statistics of revenue from cigarette 

sales in Thailand.  For the seven years after 2009, there was a slight decrease in revenue 

between 2009 and 2010, but increases in the subsequent years (National Statistical Office, 

2014; Thai Health Promotion Foundation, 2014). A study on the effectiveness of the anti-

smoking campaigns found an increase in the number of smokers, and the campaigns may 

have not reached two target groups – new youth smokers with ages between 15-24 years, and 

young females. Consequently, data from the National Statistical Office show an increase in 

youth smokers. This indicates that the reason the Thai Health anti-smoking campaigns were 

not successful was perhaps due to inappropriate channels and modes of communication. The 

main objective of this research is to survey youth behavior in smoking cigarettes and ranking 

of communication channels and types of anti-smoking multimedia. 

 

2. Participants 
Ninety undergraduate and graduate students from universities in Bangkok participated in 

this study. Participants were required to be a smoker. Data was collected at universities and 

entertainment areas. The survey ran for about ten minutes. Each participant was required to 

fill in the survey form which is used to obtain participants' demographic data, behavior in 

smoking cigarettes and ranking of communication channels and types of anti-smoking 

multimedia. Items in the survey are adapted from Ajzen (1991); Ajzen and Fishbein (2005); 

Donovan and Carter (2003); Khurshid and Ansari (2012); Larsen and Cohen (2009); McCool 

et al. (2014); Morvan et al. (2009); Sargent (2005); Smith et al. (2007). 

 

3. Analysis of the results and discussion 
In this study, the participants are predominantly male (82% of the sample), aged between 

20-22 years (58%), and are fourth-year university students (36%). Most respondents believe 

that smoking is harmful to their health (97%).  Most of them have smoked for two to four 

years (47%), or more than four years (28%).  Most smokers have no intention to quit smoking 

(48%), or have tried to quit one or two times (39%). They tend to smoke around ten cigarettes 

per day with an average smoking expense of three US dollars per week.  The most favorite 

cigarette brand is LM (39%), followed by Marlboro (27%), and Krongthip (16%). The 

smoking frequency is daily smoking (39%), smoking with friends (29%) and occasional 

smoking (28%). The analysis determined that 88% of the sample is currently smoking. Table 

1 presents this information in detail. 
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Table 1 - Participants’ demographics and smoking behavior 

Items 

Number 

(persons) Percent 

Gender 

  

Male 74 82.2 

Female 16 17.8 

Total 90 100.0 

Age 17 - 19 years 23 25.6 

20 - 22 years 52 57.8 

23 - 25 years 15 16.7 

Total 90 100.0 

Academic year 

  

1 15 16.7 

2 24 26.7 

3 19 21.1 

4 32 35.6 

Total 90 100.0 

Belief that smoking is 

harmful to health 

 

Yes 0 0.00 

No 87 96.7 

Uncertain 3 3.3 

Total 90 100.0 

Years of smoking Less than 1 year 23 25.6 

2-4 years 42 46. 7 

More than 4 years 25 27.8 

Total 90 100.0 

Tried to stop smoking None 43 47.8 

1-2 times 35 38.9 

3 times or more 12 13.3 

Total 90 100.0 

Average cigarettes smoked   10   cigarettes per day 

Average smoking expense  3 US dollars per week 

Smoking frequency Occasional smoking 25 27.8 

Smoking with friends 26 28.9 

Daily smoking 35 38.9 

Never quit smoking 2 2.2 

Quit smoking 1 or 2 times 0 0.00 

Quit smoking 3 times or more              2 2.2 

Total 90 100.0 
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Table 1 - Participants’ demographics and smoking behavior (continued) 

Items 

Number 

(persons) Percent 

Brand of  

cigarette 

smoked 

 

 

LM - 39% 

Marlboro - 27% 

Krongthip - 16% 

SMS - 5%  

Goal and Falling rain - 2%  

Other brands - 9% 

Smoking behavior Used to smoke but not smoking at 

present 

9 10.0 

Used to smoke but quit smoking for 1-

6 months 

2 2.2 

Currently smoking 79 87.8 

Total 90 100.0 

 

To rank order for issues related to smoking, this study ranks participants’ preference by 

performing a data transformation. The transformation involves multiplying the frequency by 

the ranking score for each choice (Zikmund et al., 2010). Table 2 tabulates frequencies and 

ranking of the reasons for the first trial on smoking from 90 participants. A ranking summary 

can be computed by assigning the reasons with the highest preference the lowest number (1) 

and the least preferred reasons the highest consecutive number (3). The summarized rank 

orderings of reasons were obtained with the calculations shown in Table 3. The lowest total 

score indicates the first (highest) preference ranking. The results show the following rank 

ordering: (1) to relieve stress, (2) to follow friends, and (3) to do something during leisure 

time. 

 

Table 2 - Frequencies and ranking of reasons for the first trial of smoking 

Unit: number of persons 

Reasons for the first trial of 

smoking 

Preference rankings 

1st 2nd 3rd Total 

To relieve stress 36 12 15 63 

Something to do during leisure time 8 30 17 55 

To follow friends 13 18 23 54 

To gain attraction from others 1 4 10 15 

To make a trial 28 10 9 47 

To be accepted among friends 3 11 5 19 

To gain confidence 1 5 8 14 

No response 0 0 3 3 

Total 90 90 90 270 
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Table 3 - Rank orderings of reasons for the first trial of smoking 

Preference rankings Ranking score 

1st: To relieve stress (36*1)+(12*2)+(15*3) = 105 

2nd: To follow friends (13*1)+(18*2)+(23*3) = 118 

3rd: To do something during leisure time (8*1)+(30*2)+(17*3) = 119 

 

Table 4 tabulates frequencies and ranking of the preferred media for anti-smoking 

campaigns from the 90 participants. A ranking summary can be computed by assigning the 

preferred media with the highest preference the lowest number (1) and the least preferred 

media the highest consecutive number (3). The summarized rank orderings of preferred 

media were obtained with the calculations shown in Table 5. The lowest total score indicates 

the first (highest) preference ranking. The results show the following rank ordering:            

(1) Sticker Line, (2) Facebook, and (3) Television. 

 

Table 4 - Frequencies and ranking of preferred media for anti-smoking campaigns 

Unit: number of persons 

Preferred media for anti-smoking 

campaigns 

Preference rankings 

1st 2nd 3rd Total 

Radio 9 7 25 41 

Television 27 25 31 83 

Facebook 40 22 24 86 

Sticker Line  13 34 7 54 

Other 1 0 1 2 

No response 0 2 2 4 

Total 90 90 90 270 

 

Table 5 - Rank orderings of preferred media for anti-smoking campaigns 

Preference rankings Ranking score 

1st: Sticker Line (13*1)+(34*2)+(7*3) = 102 

2nd: Facebook (40*1)+(22*2)+(24*3) = 156 

3rd: Television (27*1)+(25*2)+(31*3) = 170 

 

Table 6 tabulates frequencies and ranking of the preferred anti-smoking multimedia 

campaign from the 90 participants. A ranking summary can be computed by assigning the 

preferred anti-smoking multimedia campaign with the highest preference the lowest number 

(1) and the least preferred media the highest consecutive number (3). The summarized rank 

orderings of preferred anti-smoking multimedia campaign were obtained with the 

calculations shown in Table 7. The lowest total score indicates the first (highest) preference 

ranking. The results show the following rank ordering: (1) text with pictures, (2) video, and 

(3) text. 
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Table 6 - Frequencies and ranking of preferred anti-smoking multimedia campaigns  

Unit: number of persons 

Preferred anti-smoking multimedia 

campaign 

Preference rankings 

1st 2nd 3rd Total 

Text 21 10 59 90 

Text with pictures 30 56 4 90 

Video 39 24 27 90 

Total 90 90 90 270 

 

Table 7 - Rank orderings of preferred anti-smoking multimedia  

Preference rankings Ranking score 

1st: Text with pictures (30*1)+(56*2)+(4*3) = 154 

2nd: Video (39*1)+(24*2)+(27*3) = 168 

3rd: Text (21*1)+(10*2)+(59*3) = 218 

 

4. Conclusion 
In this study, the majorities of participants are male and aged between 20-22 years. Even 

though the participants believe that smoking is harmful to their health, they continue to 

smoke around ten cigarettes per day. The top-ranked reason for the first trial of smoking is to 

relieve stress, while the first-ranked preferred media for anti-smoking campaigns is Sticker 

Line. In addition, the first-ranked preferred multimedia in anti-smoking campaigns is text 

with pictures. Though 96% of participants believe that smoking is not good for one’s health, 

they still continue to smoke cigarettes. The participants believe that smoking is challenging, 

interesting, joyful, worth trying, and helps relieve stress. In addition, they think that smoking 

makes them look good and more mature. Some smoke during social activities because they 

believe that non-smokers will not be accepted in a group they are attempting to join. 

This research has several limitations. First, most of the participants in this research are 

male. The opinions and specific character of males may be different from those of females, so 

study findings may not be applicable to females.  
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บทวิจารณ์หนังสือ 
 

ชยัพร ธนันทา 
บรษิทั ฟาบรเินท จ ากดั 

 
doi: 10.14456/jisb.2017.18 

 

 

Title: Predicting Malicious Behavior: Tools and 
Techniques for Ensuring Global Security  
Author: Gary M. Jackson  
Edition: 2012 
Publisher: Wiley  
Number of pages: 354 
 
หนังสอื Predicting Malicious Behavior: Tools and 
Techniques for Ensuring Global Security เป็น
หนงัสอืทีก่ล่าวถงึการคน้หาและการต่อสูก้บัภยัคุกคาม
ทุกระดับ โดยหนังสือเล่มนี้จะกล่าวถึงเหตุการณ์ที่
เกดิขึน้จรงิที่เกี่ยวกบัความมัน่คงปลอดภยั ครื่องมอืที่
ใชใ้นการพยากรณ์ภยัคุกคามและป้องกนัภยัคุกคาม 
นอกจากนี้ยงักล่าวถงึประเภทของภยัคุกคามทัง้ทีเ่ป็น
ภยัคุกคามในปัจจุบนัและสิง่อาจจะพฒันาเป็นภยัได ้ 

 
หนังสอืเล่มนี้มแีผ่น CD ซึ่งแสดงรายละเอยีดขัน้ตอนในการวเิคราะห์และการใช้เครื่องมอืต่างๆ เพื่อพยากรณ์

พฤตกิรรมว่าพฤตกิรรมใดทีแ่สดงถงึภยัคุกคาม การพยากรณ์ภยัคุกคามนี้จะช่วยใหอ้งคก์รสามารถปกป้องทรพัยากรได้
ทนัเวลา 
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ค ำแนะน ำในกำรส่งผลงำนเผยแพร ่
หลกัเกณฑโ์ดยทัว่ไป 
1. เป็นบทความวจิยั บทความการวางแผนดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ บทความดา้นการพฒันาระบบสารสนเทศ 

บทความวชิาการหรอืบทวจิารณ์หนงัสอื ทีเ่น้นการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศเพือ่ธุรกจิเป็นหลกั 
2. เป็นบทความวจิยั บทความการวางแผนดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ บทความดา้นการพฒันาระบบสารสนเทศ 

บทความวชิาการหรอืบทวจิารณ์หนงัสอื ท่ีไม่เคยตีพิมพเ์ผยแพร่ท่ีใดมำก่อนและไม่อยู่ระหว่ำงกำรพิจำรณำ
ของวำรสำรอ่ืน หำกตรวจพบว่ำมีกำรตีพิมพซ์ ำ้ซ้อน ถือเป็นควำมรบัผิดชอบของผูเ้ขียนแต่เพียงผูเ้ดียว 

3. ไมม่คีา่ใชจ้า่ยใดๆ ส าหรบัผูส้ง่บทความวจิยั บทความการวางแผนดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ บทความดา้นการ
พฒันาระบบสารสนเทศ บทความวชิาการหรอืบทวจิารณ์หนงัสอื  

4. เป็นบทความวจิยั บทความการวางแผนดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ บทความดา้นการพฒันาระบบสารสนเทศ 
บทความวชิาการหรอืบทวจิารณ์หนงัสอืจะไดร้บัการเผยแพรใ่นวารสาร JISB ต่อเมือ่ไดผ้า่นกระบวนการประเมนิ
โดยผูท้รงคุณวุฒทิีแ่ต่งตัง้ขึน้ 

 
หลกัเกณฑก์ำรประเมินบทควำมเพ่ือกำรตอบรบัตีพิมพ ์
1. ผูส้นใจเสนอบทความสามารถจดัสง่บทความผา่นทางเวบ็ไซดว์ารสาร http://jisb.tbs.tu.ac.th 
2. กองบรรณาธกิารจะพจิารณาบทความเบือ้งตน้ถงึความสอดคลอ้งของบทความทีจ่ดัสง่มาวา่ตรงกบัวตัถุประสงค์

ของวารสารหรอืไม ่ถา้ไมต่รงจะแจง้กลบัการพจิารณา 
3. ถา้บทความมเีน้ือหาสอดคลอ้งกบัวารสาร กองบรรณาธกิารจะพจิารณาความถกูตอ้งของรปูแบบการเตรยีมขอ้มลู

ตน้ฉบบัวา่ตรงตามรปูแบบทีก่ าหนดในวารสาหรอืไม ่ถา้ไมต่รงจะแจง้กลบัการพจิารณา 
4. สง่บทความใหผู้ท้รงคุณวฒุเิพือ่ประเมนิบทความ เมือ่ผลการประเมนิผา่นหรอืไมผ่า่นหรอืมกีารแกไ้ขจะแจง้ให้

ผูเ้ขยีนทราบ เมื่อบทความไดร้บัการตพีมิพ ์ผูเ้ขยีนจะไดร้บัการแจง้กลบัรบัรองการตพีมิพ ์พรอ้มทัง้แจง้วนัทีจ่ะ
สามารถ download วารสารทีไ่ดต้พีมิพบ์นเวบ็ไซดต์่อไป 

 
กำรส่งบทควำม 
ผูท้ีป่ระสงคจะสง่บทความกบัวารสารระบบสารสนเทศดา้นธุรกจิ กรณุาสง่ไฟลต์น้ฉบบับทความที ่
http://jisb.tbs.tu.ac.th 
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ค ำแนะน ำในกำรเตรียมต้นฉบบัภำษำไทย/ภำษำองักฤษ 
เพือ่ใหก้ารตพีมิพผ์ลงานเป็นไปอยา่งถูกตอ้งและรวดเรว็ใหผู้เ้ขยีนปฏบิตัติามรายละเอยีดดงัน้ี 
1. ตน้ฉบบัควรพมิพด์ว้ยกระดาษ A4 พมิพห์น้าเดยีว และพมิพด์ว้ย Microsoft Word เน้ือหาจดัพมิพเ์ป็นแบบ

ธรรมดา 
2. รปูแบบ ขนาดและชนิดของตวัอกัษร 

- บทความภาษาไทยใช ้BrowalliaUPC สว่นบทความภาษาองักฤษใช ้Time news roman 
- การตัง้หน้ากระดาษ บน ลา่ง ซา้ย และขวา อยา่งละ 1 น้ิว ชอ่งหา่งก่อนและหลงับรรทดั 0 pt และระหวา่ง

บรรทดัเป็น At least และ page size เป็น A4 (8.27” x 11.69”) 
3. ตารางตอ้งมชีื่อตารางก ากบับนตาราง และภาพตอ้งมชีื่อภาพก ากบัใตภ้าพ พรอ้มทัง้ใหห้มายเลขเรยีงล าดบัส าหรบั

ตารางและภาพ และใหอ้ยูใ่นเน้ือหา (ภาพใหจ้ดัท าเป็น .jpeg แลว้น ามา insert ในบทความ) 
 

รปูแบบกำรพิมพบ์ทควำม 
1. ตน้ฉบับภาษาไทย ใชแ้บบอกัษร BrowalliaUPC เน้ือหาขนาด 14 ตลอดทัง้บทความ สว่นตนัฉบบัภาษาองักฤษ 

ใชแ้บบอกัษร Time news roman เน้ือหาขนาด 12 ตลอดทัง้บทความ ตน้ฉบบัควรพมิพด์ว้ยกระดาษ A4 พมิพ์
หน้าเดยีว และพมิพด์ว้ย Microsoft Word เน้ือหาจดัพมิพเ์ป็นแบบธรรมดา พมิพใ์หห้า่งจากขอบทุกดา้น 1 น้ิวและ
ใสเ่ลขก ากบัทุกหน้าทีม่มุขวาบนของกระดาษทุกหน้า  

2. ประเภทขอ้ความ ขนาดและชนิดของตวัอกัษร 
 
ประเภทข้อควำม ขนำด ชนิด 
ชื่อเรือ่ง (ภาษาไทย) 18 (จดักึง่กลางหน้ากระดาษ) ตวัหนา 
ชื่อผูเ้ขยีน (ภาษาไทย) (กรณีมผีูเ้ขยีน
มากกวา่หนึ่งคนใหเ้รยีงชื่อในบรรทดั
ถดัไป)  

16 (จดักึง่กลางหน้ากระดาษ) ตวัหนา 

หน่วยงานทีส่งักดัของผูเ้ขยีน 
(ภาษาไทย) 

14 (จดักึง่กลางหน้ากระดาษ) ตวัธรรมดา 

* Correspondence: 14 (ชดิซา้ย) ตวัหนา 
email ของนกัวจิยัหลกั (จดัวาง
ต่อทา้ย correspondence:) 

14 (ชดิซา้ย)  ตวัธรรมดา 

เน้ือหากติตกิรรมประกาศ 
(ภาษาไทย)(ถา้ม)ี 

14 (ชดิซา้ย) ตวัธรรมดา 

บทคดัยอ่ 16 (จดัชดิซา้ยหน้ากระดาษ) ตวัหนา 
เน้ือหาบทคดัยอ่ (ภาษาไทย)  14 (จดัชดิซา้ยและชดิขวา

หน้ากระดาษ) 
ตวัธรรมดา 

ค าส าคญั: (ภาษาไทย) (ไมเ่กนิ 5 ค า) 14 (ชดิซา้ย) ตวัธรรมดา 
ชื่อเรือ่ง (ภาษาองักฤษ) 18 (จดักึง่กลางหน้ากระดาษ) ตวัหนา 
  



วารสารระบบสารสนเทศดา้นธุรกจิ (JISB) ปีที ่3 ฉบบัที ่3 เดอืน กรกฎาคม-กนัยายน 2560 หน้า 67 
 

ประเภทข้อควำม ขนำด ชนิด 
ชื่อผูเ้ขยีน (ภาษาองักฤษ) (กรณีมี
ผูเ้ขยีนมากกวา่หนึ่งคนใหเ้รยีงชื่อใน
บรรทดัถดัไป)  

16 (จดักึง่กลางหน้ากระดาษ) ตวัหนา 

หน่วยงานทีส่งักดัของผูเ้ขยีน 
(ภาษาองักฤษ) 

14 (จดักึง่กลางหน้ากระดาษ) ตวัธรรมดา 

* Correspondence: 14 (ชดิซา้ย) ตวัหนา 
email ของนกัวจิยัหลกั (จดัวาง
ต่อทา้ย correspondence:) 

14 (ชดิซา้ย)  ตวัธรรมดา 

Acknowledgement: (ถา้ม)ี 14 (ชดิซา้ย) ตวัธรรมดา 
Abstract 16 (จดัชดิซา้ยหน้ากระดาษ) ตวัหนา 
เน้ือหาบทคดัยอ่ (ภาษาองักฤษ)  14 (จดัชดิซา้ยและชดิขวา

หน้ากระดาษ) 
ตวัธรรมดา 

Keywords: (ภาษาองักฤษ) (ไมเ่กนิ 5 
ค า) 

14 (ชดิซา้ย) ตวัธรรมดา 

หวัขอ้ใหญ่ (ใสห่มายเลขเรยีงล าดบั) 16 (ชดิซา้ย) ตวัหนา 
หวัขอ้ยอ่ย (ใสห่มายเลขยอ่ย
เรยีงล าดบัตามหวัขอ้ใหญ่) 

14 (ชดิซา้ย) ตวัหนา 

เน้ือหาภายใตห้วัขอ้ 14 (จดัชดิซา้ยและชดิขวา
หน้ากระดาษ) 

ตวัธรรมดา 

 
3. องคป์ระกอบของเน้ือหาในบทความวจิยั ความยาวตน้ฉบบั 10-15 หน้า ล าดบัหวัขอ้บทความมดีงัน้ี 

- ชื่อบทความวจิยั ไมย่าวเกนิไปแต่ครอบคลุมสาระทัง้เรือ่ง มทีัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษ 
- ชื่อผูเ้ขยีน ภาษาไทยและภาษาองักฤษ  
- หน่วยงานทีส่งักดัของผูเ้ขยีน ภาษาไทยและภาษาองักฤษ 
- บทคดัยอ่ และ Abstract  
- เน้ือหาบทคดัยอ่ ภาษาไทยและภาษาองักฤษ เป็นการสรปุสาระส าคญัของเรื่องความยาวประมาณ 150-200 

ค า มทีัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษ ทา้ยภาษาองักฤษใหใ้ส ่e-mail ของ corresponding author กรณีมชีื่อ
ผูเ้ขยีนหลายคน 

- ค าส าคญั (ไมเ่กนิ 5 ค า) ภาษาไทยและภาษาองักฤษ ใหใ้สใ่ตเ้น้ือหาบทคดัยอ่ และ Abstract 
- เน้ือหาของบทความวจิยั 

- 1. บทน า กลา่วถงึเหตุผล ความจ าเป็นทีจ่ดัท าวจิยั วตัถุประสงคข์องการวจิยัและค าถามการวจิยั 
- 2. ทฤษฎแีละงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง  
- 3. กรอบแนวคกิารวจิยัและสมมตฐิานการวจิยั (กรณีงานวจิยัเชงิคุณภาพสามารถปรบัเปลีย่นใหเ้หมาะสม

กบังานวจิยัทีจ่ดัท า) 
- 4. วธิกีารวจิยั 
- 5. ผลการวจิยั  
- 6. สรุปผลการวจิยั กลา่วถงึบทสรปุการวจิยั การประยกุตใ์ชง้านวจิยัในเชงิธุรกจิ ขอ้จ ากดัและวจิยัใน

อนาคต 
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- บรรณานุกรม (ตามรปูแบบการอา้งองิขา้งล่าง) 
- ภาคผนวก (ถา้ม)ี 
กรณีทีบ่ทความมหีวัขอ้ยอ่ย ใหใ้สห่มายเลข X.X เรยีงล าดบักนัไป ไมค่วรมหีวัขอ้ยอ่ยเกนิ 3 ล าดบัยอ่ย เชน่ 

X.X.X เป็นตน้ 
4. องคป์ระกอบของเน้ือหาในบทความการวางแผนดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ ความยาวตน้ฉบบั 10-15 หน้า ล าดบั

หวัขอ้บทความมดีงัน้ี 
- ชื่อบทความ ไมย่าวเกนิไปแต่ครอบคลุมสาระทัง้เรือ่ง มทีัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษ 
- ชื่อผูเ้ขยีน ภาษาไทยและภาษาองักฤษ  
- หน่วยงานทีส่งักดัของผูเ้ขยีน ภาษาไทยและภาษาองักฤษ 
- บทคดัยอ่ และ Abstract  
- เน้ือหาบทคดัยอ่ ภาษาไทยและภาษาองักฤษ เป็นการสรปุสาระส าคญัของเรื่องความยาวประมาณ 150-200 

ค า มทีัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษ ทา้ยภาษาองักฤษใหใ้ส ่e-mail ของ corresponding author กรณีมชีื่อ
ผูเ้ขยีนหลายคน 

- ค าส าคญั (ไมเ่กนิ 5 ค า) ภาษาไทยและภาษาองักฤษ ใหใ้สใ่ตเ้น้ือหาบทคดัยอ่ และ Abstract 
- เน้ือหาของบทความ 

- 1. บทน า กลา่วถงึเหตุผลและความจ าเป็นทีจ่ดัท าแผนดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ 
- 2. ภาพรวมองคก์ร  
- 3. การวเิคราะหอ์งคก์ร 
- 4. แผนกลยทุธท์ีเ่สนอแนะ 
- 5. สรุปผลแผนดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ  
- บรรณานุกรม (ตามรปูแบบการอา้งองิขา้งล่าง) 
- ภาคผนวก (ถา้ม)ี 
กรณีทีบ่ทความมหีวัขอ้ยอ่ย ใหใ้สห่มายเลข X.X เรยีงล าดบักนัไป ไมค่วรมหีวัขอ้ยอ่ยเกนิ 3 ล าดบัยอ่ย เชน่ 

X.X.X เป็นตน้ 
5. องคป์ระกอบของเน้ือหาในบทความการพฒันาระบบสารสนเทศ ความยาวตน้ฉบบั 10-15 หน้า ล าดบัหวัขอ้

บทความมดีงัน้ี 
- ชื่อบทความ ไมย่าวเกนิไปแต่ครอบคลุมสาระทัง้เรือ่ง มทีัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษ 
- ชื่อผูเ้ขยีน ภาษาไทยและภาษาองักฤษ  
- หน่วยงานทีส่งักดัของผูเ้ขยีน ภาษาไทยและภาษาองักฤษ 
- บทคดัยอ่ และ Abstract  
- เน้ือหาบทคดัยอ่ ภาษาไทยและภาษาองักฤษ เป็นการสรปุสาระส าคญัของเรื่องความยาวประมาณ 150-200 

ค า มทีัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษ ทา้ยภาษาองักฤษใหใ้ส ่e-mail ของ corresponding author กรณีมชีื่อ
ผูเ้ขยีนหลายคน 

- ค าส าคญั (ไมเ่กนิ 5 ค า) ภาษาไทยและภาษาองักฤษ ใหใ้สใ่ตเ้น้ือหาบทคดัยอ่ และ Abstract 
- เน้ือหาของบทความ 

- 1. บทน า กลา่วถงึเหตุผลและความจ าเป็นในการพฒันาระบบสารสเทศ 
- 2. ขอบเขตการท างานของระบบสารสนเทศ 
- 3. สถาปัตยกรรมของระบบทีพ่ฒันา 
- 4. สรุปผลระบบสารสนเทศ กลา่วถงึประโยชน์ของระบบทีพ่ฒันา 
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- บรรณานุกรม (ตามรปูแบบการอา้งองิขา้งล่าง) 
- ภาคผนวก (ถา้ม)ี 
กรณีทีบ่ทความมหีวัขอ้ยอ่ย ใหใ้สห่มายเลข X.X เรยีงล าดบักนัไป ไมค่วรมหีวัขอ้ยอ่ยเกนิ 3 ล าดบัยอ่ย เชน่ 

X.X.X เป็นตน้ 
6. องคป์ระกอบของเน้ือหาในบทความวชิาการและบทความเกีย่วกบังานสรา้งสรรค ์ความยาวตน้ฉบบั 10-15 หน้า 

ล าดบัหวัขอ้บทความมดีงัน้ี 
- ชื่อเรือ่งไมย่าวเกนิไปแต่ครอบคลุมสาระทัง้เรือ่ง มทีัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษ 
- ชื่อผูเ้ขยีนและชื่อหน่วยงานหรอืสถาบนัทีส่งักดัเป็นภาษาไทยและภาษาองักฤษ ชื่อผูเ้ขยีนไมต่อ้งใสต่ าแหน่ง

วชิาการ 
- บทคดัยอ่ และ Abstract  
- บทคดัยอ่ เป็นการสรปุสาระส าคญัของเรือ่งความยาวประมาณ 150-200 ค า มทีัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษ 

ทา้ยภาษาองักฤษใหใ้ส ่e-mail ของ corresponding author กรณีมชีื่อผูเ้ขยีนหลายคน 
- เน้ือหาของบทความ (บทความทีเ่ป็นงานแปลหรอืเรยีบเรยีงตอ้งบอกแหล่งทีม่าอยา่งละเอยีด) 
- การอา้งองิในเน้ือเรือ่งใชต้ามรปูแบบขา้งล่าง (ถา้ม)ี 

7. องคป์ระกอบของเน้ือหาในบทวจิารณ์หนงัสอื ความยาวตน้ฉบบั 2-4 หน้า ล าดบัหวัขอ้บทความมดีงัน้ี 
- ชื่อหนงัสอืทีว่จิารณ์ 
- ชื่อผูเ้ขยีนหนงัสอืทีว่จิารณ์และส านกัพมิพ์ 
- ชื่อผูว้จิารณ์และชื่อหน่วยงานหรอืสถาบนัทีส่งักดัเป็นภาษาไทย 
- เน้ือหาบทวจิารณ์หนงัสอื (กระชบัและไดใ้จความ) 

 

รปูแบบกำรอ้ำงอิง 
1. กำรอ้ำงอิงแบบแทรกในเน้ือหำ 

เป็นกำรระบุแหล่งอ้ำงอิงแบบย่อซ่ึงกำรอ้ำงอิงจะแยกพิจำรณำเป็น 2 กรณี ดงัน้ี 
กรณีท่ี 1 ขอ้ความที่ผู้เขยีนคดัลอกมาจากขอ้เขยีนหรอืค าพูดของผู้อื่น เพื่อใช้ประกอบเน้ือเรื่องในวจิยั ต้องใส่

เครื่องหมายอญัประกาศ (Quotations) คู่ไวด้ว้ย เช่น "…………………." พรอ้มกบัอา้งองิแหล่งทีม่าของขอ้ความ ซึง่มี
รปูแบบ ดงัน้ี 

- ผูแ้ต่งคนเดียว ใหร้ะบุชื่อต่อดว้ยชื่อสกุลของผูแ้ต่ง ต่อดว้ยเครื่องหมายจุลภาค ปีทีพ่มิพ ์เครื่องหมายจุลภาค 
เลขที่หน้าอ้างอิง ส าหรบัเอกสารภาษาไทย ให้ระบุชื่อและนามสกุลของผู้แต่ง ส าหรบัเอกสารภาษาองักฤษ ให้ระบุ
นามสกุลของผูแ้ต่ง เชน่ (นงลกัษณ์ วริชัชยั, 2542, น. 3) หรอื (Weber, 1999, p. 234) 

- ผูแ้ต่งสองคน ใหร้ะบุชื่อและชื่อสกุลของผูแ้ต่งทัง้ 2 คน ทุกครัง้ทีม่กีารอา้งโดยใชค้ าวา่ “และ” ส าหรบัเอกสาร
ภาษาไทย  หรอื  “and”  เชื่อมชื่อสกุลของผูแ้ต่งส าหรบัเอกสารภาษา ต่างประเทศ เช่น (ผ่องพรรณ ตรยัมงคลกูล และ
สภุาพ ฉตัราภรณ์, 2545, น. 4-8) หรอื (Franz and Robey, 1984, p. 250) 

- ผู้แต่งสำมคนขึ้นไป  การอา้งถงึทุกๆ  ครัง้ใหร้ะบุชื่อและชื่อสกุลของผูแ้ต่งคนแรก แลว้ตามดว้ย  “และคณะ” 
ส าหรบัเอกสารภาษาไทย  และระบุเฉพาะชื่อสกุลของผูแ้ต่งคนแรก แลว้ตามดว้ย “et al.” ส าหรบัเอกสารภาษาองักฤษ 
เชน่ (สรุพงษ์ โสธนะเสถยีร และคณะ, 2545, น. 9-14) หรอื (Alexander et al., 2003, p. 154) 

- ผู้แต่งท่ีเป็นสถำบนั  ชื่อสถาบนัที่อ้าง  ระบุชื่อเต็มทุกครัง้  เช่น  (มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์, คณะ
พาณิชยศาสตรแ์ละการบญัช,ี 2535, น. 12-23) 
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- ผู้แต่งคนเดียวเขียนเอกสำรหลำยเล่ม แต่ละเล่มพิมพ์ต่ำงปีกนั และต้องกำรอ้ำงถึง พร้อมกนั  ให้
เรยีงล าดบัเอกสารหลายเรื่องนัน้ไวต้ามล าดบัของปีทีพ่มิพ์  โดยใชเ้ครื่องหมาย  ;  คัน่ เช่น (สวุมิล วอ่งวาณิช, 2553, น. 
22; 2554, น. 90) หรอื (Benbasat, 1998, p. 283; 1999, p. 78) 

- ผูแ้ต่งคนเดียวเขียนเอกสำรหลำยเล่ม พิมพปี์ซ ำ้กนั ใหใ้ชอ้กัษรตวัแรกของชื่อเรื่อง เช่น ก ข ค ง เป็นตน้ 
ตามหลงัปีส าหรบัเอกสารภาษาไทยและใชต้วัอกัษรตวัแรกของชื่อเรือ่ง เช่น a b c d  เป็นตน้  ตามหลงัปีส าหรบั  เอกสาร
ภาษาต่างประเทศ  เช่น  (ศุภกิจ  วงศ์ววิฒัน์นนุกจิ,  2550ก, น.  22),  (ศุภกจิ  วงศ์ววิฒัน์นนุกิจ,  2550ข,  น.  22),  (Yin, 
1998a, p. 5-9) หรอื (Yin, 1998b, p. 31-40) 

- ผู้แต่งหลำยคน เอกสำรหลำยเร่ือง และต้องกำรอ้ำงอิงถึงพร้อมๆ กนั ใหร้ะบุชื่อผูแ้ต่งเรยีง ตามล าดบั
อกัษรคัน่ดว้ยเครื่องหมาย ; ส าหรบัเอกสารภาษาไทยและ ใหร้ะบุชื่อสกุลของผูแ้ต่งเรยีงตามล าดบั  อกัษรคัน่ดว้ย
เครือ่งหมาย ; ส าหรบัเอกสารภาษาองักฤษ เชน่ (ผอ่งพรรณ ตรยัมงคลกลู และสภุาพ ฉตัราภรณ์, 2545, น.  10;  สวุมิล 
วอ่งวาณิช, 2553, น. 45-50) หรอื (Weber et al., 1999, p. 180; Benbasat, 1998, p. 120) 

กรณีท่ี 2 ขอ้ความทีผู่เ้ขยีนประมวลมาจากขอ้เขยีนหรอืค าพดูของผูอ้ื่นเพือ่ใชป้ระกอบเน้ือเรือ่ง 
ในงานวจิยั ใหอ้า้งองิแหล่งทีม่าของขอ้มลูทีป่ระมวลมาโดยไม่ตอ้งใสเ่ครื่องหมายอญัประกาศคู่ ระหว่างขอ้ความ แต่ให้
อา้งองิแหลง่ทีม่าของขอ้ความซึง่มรีปูแบบเชน่เดยีวกบักรณีที ่1 โดยไม่ตอ้งใสเ่ลขหน้าทีอ่า้งองิ   

กรณีอ่ืนๆ กรณีทีไ่มไ่ดอ้่านบทความทีอ่า้งองิในบทความทีอ่่าน ใหร้ะบุชื่อผูแ้ต่งแลว้ตามดว้ย อา้งถงึใน    )กรณีเป็น
บทความภาษาไทย) สชุาต ิประสทิธิ ทรฐัสนิธุ์  (2554 อา้งถงึใน สรุพงษ์ โสธนะเสถยีร, 2554) หรอื as cited in เช่น (Yin, 

1998, as cited in Benbasat, 2002). 
2. กำรอ้ำงอิงในบรรณำนุกรม 

กรณีหนังสือ มรีปูแบบ ดงัน้ี  
ชื่อ ชื่อสกุลผู้แต่ง (กรณีหนังสือภาษาไทย). (ปีที่พิมพ์). ชือ่หนังสือและล ำดับที ่(ตัวเอียง).  สถานที่พิมพ์: 

ส านกัพมิพห์รอืโรงพมิพ,์. 
ชื่อสกุล, ชื่อ (อกัษรตวัแรกของชื่อตามดว้ยจุด) ผูแ้ต่ง (กรณีหนังสอืภาษาองักฤษ). (ปีที่พมิพ)์. ชือ่หนังสอืและ

ล ำดบัที ่(ตวัเอยีง). สถานทีพ่มิพ:์ ส านกัพมิพห์รอืโรงพมิพ,์. 
ตวัอยา่ง 
สชุาต ิประสทิธิ ทรฐัสนิธุ.์ (2544). ระเบยีบวธิกีำรวจิยัทำงสงัคมศำสตร.์ กรงุเทพฯ: บรษิทัเฟ่ืองฟ้า พริน้ติง้ จ ากดั. 
Weber, R. (1999). Information Systems Control and Audit. New Jersy: Prentice Hall. 
 
กรณีบทควำมในวำรสำร มรีปูแบบ ดงัน้ี  
ชื่อ ชื่อสกุลผูแ้ต่ง (กรณีวารสารภาษาไทย). (ปีทีพ่มิพ)์. ชื่อบทความ. ชือ่วำรสำร (ตวัเอยีง), ฉบบัที ่(เลม่ที)่, หน้า.  
ชื่อสกุล, ชื่อ (อกัษรตวัแรกของชื่อตามดว้ยจุด) ผูแ้ต่ง (กรณีวารสารภาษาองักฤษ). (ปีทีพ่มิพ)์. ชื่อบทความ.  ชือ่

วำรสำร (ตวัเอยีง), ฉบบัที ่(เลม่ที)่, หน้า. 
ตวัอยา่ง 
วจันา รตันวร. (2548). ความลม้เหลวของสถาบนัการเงนิ. บรหิำรธุรกจิ, 12 (1), 50-55. 
Benbasat, I., Goldstein, D. K. and Mead, M. (1987). The Case Research Strategy in Studies of 

Information Systems. MIS Quarterly, 37(10), 369-386. 
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กรณีข้อมลูจำก Internet มีรปูแบบ ดงัน้ี  
ชื่อ ชื่อสกุลผูแ้ต่ง (กรณีบทความภาษาไทย). (ปีทีพ่มิพ)์. ชื่อบทความ. วนัเดอืนปีทีด่งึขอ้มลู, ชื่อ Web address.  
ชื่อสกุล, ชื่อ (อกัษรตวัแรกของชื่อตามดว้ยจุด) ผูแ้ต่ง (กรณีบทความภาษาองักฤษ). (ปีที่พมิพ)์. ชื่อบทความ. 

Retrieved month date, year, from http://Web address. 
ตวัอยา่ง 
วัจนา รัตนวร. (2548). ความล้มเหลวของสถาบันการเงิน. ดึงข้อมูลวันที่ 17 มีนาคม 2550, จาก 

www.bus.tu.ac.th. 
Grace Fleming. (2007). Choosing a Strong Research Topic. Retrieved January 12, 2009, from 

http://homeworktips.about.com/od/researchandreference/a/topic.htm. 
 
ในกรณีทีไ่มม่ชีื่อผูเ้ขยีนบทความ และไมม่ปีีใหอ้า้งองิดงัตวัอยา่งขา้งล่าง 
GVU’s 8th WWW user survey. (n.d.). Retrieved September 19, 2001, from 

http://www.cc.gatech.edu/gvu/user _surveys/survey-1997-10/. 
 
กรณีข้อมลูจำกสมัมนำทำงวิชำกำร มีรปูแบบ ดงัน้ี  
ชื่อ ชื่อสกุลผูแ้ต่ง (กรณีบทความภาษาไทย). (ปีทีพ่มิพ)์. ชื่อบทความ. ชือ่สมัมนำทำงวชิำกำร (ตวัเอยีง), สถานที,่ 
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