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เหมาะสมต่อไป 
 

กองบรรณาธกิาร 
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วารสาร JISB เป็นวารสารทางวชิารูปแบบวารสารอเิลก็ทรอนิกส์ เพื่อเป็นแหล่งเผยแพร่ทางวชิาการและเป็นสื่อกลาง
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เทคโนโลยสีารสนเทศ ทีเ่น้นการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อธุรกจิเป็นหลกั ผลงานทีจ่ะน ามาเผยแพร่ในวารสารน้ี ผ่าน
กระบวนการ Peer Review เพื่อใหว้ารสารมคีุณภาพระดบัมาตรฐานสากล สามารถน าไปอา้งองิได ้ประเภทของผลงาน
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ธุรกจิเป็นหลกั 
- บทความการวางแผนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นผลงานวิชาการที่ได้รับการศึกษาค้นคว้าที่เน้นการน า

เทคโนโลยสีารสนเทศมาสรา้งกลยุทธใ์หก้บัองคก์ร 
- บทความด้านการพัฒนาระบบสารสนเทศ เป็นผลงานที่แสดงสิ่งประดิษฐ์  ความก้าวหน้าทางวิชาการ หรือ

เสรมิสรา้งองคค์วามรูด้า้นเทคโนโลยสีารสนเทศทีเ่น้นทางธุรกจิเป็นหลกั 
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เทคโนโลยสีารสนเทศทีเ่ป็นประโยชน์กบัธุรกจิ 
- บทวจิารณ์หนังสอื เป็นการน าเสนอและวจิารณ์หนังสอืที่เกี่ยวขอ้งกบัเทคโนโลยสีารสนเทศที่เน้นทางธุรกจิซึ่ง

แสดงใหเ้หน็ถงึองคค์วามรูใ้หม่ทีน่่าตดิตาม 
 
จงึขอเชญิขวนผูส้นใจจากสถาบนัและหน่วยงานต่างๆ ส่งผลงานดงักล่าวขา้งต้น มาลงตพีมิพใ์นวารสาร JISB โดยไม่
ตอ้งเสยีค่าใชจ้่ายใดๆ ทัง้สิน้ 
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บทคดัย่อ 

พฤติกรรมการใช้โทรศพัท์เคลื่อนที่ของผู้บรโิภคที่เปลี่ยนแปลงไปนัน้ ท าให้อุปกรณ์เคลื่อนที่ต่างๆ กลายเป็น
ช่องทางการโฆษณาที่ส าคญัซึ่งนักการตลาดนิยมใช้ในการเขา้ถงึผู้บรโิภค ความก้าวหน้าของเทคโนโลยบีรกิารระบุ
ต าแหน่งที่แม่นย ามากขึ้น ท าให้การโฆษณาผ่านบรกิารระบุต าแหน่งเป็นช่องทางหน่ึงที่นักการตลาดจะสามารถส่ง
ขอ้ความต่างๆ ไปยงัผูบ้รโิภคโดยก าหนดขอ้ความใหเ้หมาะสมกบับรบิทและสถานทีไ่ด ้งานวจิยัน้ีจงึมวีตัถุประสงคเ์พื่อ
ศกึษาปัจจยัทีม่อีทิธพิลต่อทศันคตทิีม่ตี่อการโฆษณาผ่านบรกิารระบุต าแหน่ง และอทิธพิลของทศันคตทิีม่ผีลต่อความ
ตัง้ใจในการซื้อสนิค้าของผู้บรโิภค งานวจิยัน้ี เป็นงานวจิยัเชงิปรมิาณ ใช้แบบสอบถามออนไลน์ในการเก็บรวบรวม
ขอ้มลูจากกลุ่มตวัอยา่งผูท้ีเ่คยใชง้านแอพทีใ่หบ้รกิารโฆษณาผ่านบรกิารระบุต าแหน่งจ านวน 232 คน ใชก้ารวเิคราะห์
ขอ้มูลดว้ยสถติิการวเิคราะห์การถดถอยเชงิเสน้อย่างง่าย และการถดถอยพหุคูณ ผลการวจิยัพบว่า ความบนัเทงิเป็น
ปัจจยัที่มอีทิธพิลต่อทศันคตขิองผูบ้รโิภคมากทีสุ่ด ตามดว้ยความน่าเชื่อถอืของขอ้ความโฆษณา และความเกี่ยวขอ้ง
กบับุคคล นอกจากน้ียงัพบว่า ทศันคตทิี่มตี่อการโฆษณาผ่านบรกิารระบุต าแหน่งมอีทิธพิลกบัทศันคตติ่อตราสนิค้า 
และยงัมอีิทธิพลต่อความตัง้ใจซื้อสนิค้าของผู้บริโภคอีกด้วย การศึกษาน้ีแสดงให้เห็นถึงบทบาทของทศันคติของ
ผู้บรโิภคที่มตี่อความตัง้ใจซื้อสนิค้าเมื่อได้ข้อความโฆษณาผ่านบริการระบุต าแหน่ง ผลจากการวจิยัสามารถเป็น
แนวทางใหผู้ป้ระกอบการและนักการตลาดทีส่นใจใชช้่องทางการตลาดผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที่  ในการออกแบบขอ้ความ
โฆษณาที่มปีระสทิธภิาพ ดงึดูดความสนใจลูกค้า เพื่อสรา้งความรูส้กึที่ดีต่อตราสนิคา้ที่โฆษณา ซึ่งจะน าไปสู่การซื้อ
สนิคา้ของผูบ้รโิภคได ้

 
ค าส าคญั: การโฆษณาผา่นบรกิารระบุต าแหน่ง การตลาดผา่นอุปกรณ์เคลื่อนที ่ทศันคต ิทฤษฎกีารกระท าตามหลกั
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Abstract 

Changing in consumers' behavior in using mobile devices enables the opportunity for marketers to reach 
their consumers via mobile advertising. The advancement of location-based service technology, which is 
more precise, make marketers can send customized messages to consumers based on their locations. Thus, 
this research is aimed at studying the factors influencing attitude toward location-based advertisements and 
its effects toward the consumers' willingness to buy products. This work applies the quantitative method using 
online questionnaires to collect information from the 232 respondents. Samples are the people who have 
ever used apps that show advertising based on their location. The data are analyzed by simple linear 
regression and multiple linear regressions. The results indicate that entertainment is the most influential factor 
affecting consumer attitudes toward location-based advertising, followed by the credibility of advertisements 
and personal relevance respectively. Attitude toward location-based advertisements also has an influence on 
attitude toward brand and customers’ purchase intention. This study demonstrates the role of consumer 
attitudes towards purchase intention when the customer received a location-based advertisement. The results 
could be applied to guide entrepreneurs and marketers, who interested in advertising through mobile devices, 
to design effective advertising messages to attract customers and build a better feeling toward brands. These 
could later lead to the purchasing decision of consumers. 

 
Keywords: location-based advertising, mobile marketing, attitude, theory of reasoned action, uses and 

gratifications theory 
 
  



 วารสารระบบสารสนเทศดา้นธุรกจิ (JISB) ปีที ่3 ฉบบัที ่4 เดอืน ตุลาคม-ธนัวาคม 2560 หน้า 8 
 

1. บทน า  
การตลาดผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที่ (Mobile marketing) เป็นช่องทางทีผู่ป้ระกอบการและนักการตลาดใชเ้ขา้ถงึ

ผูบ้รโิภคมากขึน้ในปัจจุบนั ซึง่เหน็ไดจ้ากผลส ารวจของบรษิทั นีลเสน็ ประเทศไทย ถงึแนวโน้มของโอกาสทีผู่บ้รโิภคจะ
เหน็ขอ้ความโฆษณาบนสมารต์โฟนในปี พ.ศ. 2557 ทีเ่พิม่ขึน้เป็นรอ้ยละ 54 จากรอ้ยละ 47 ในปี พ.ศ. 2556 เน่ืองจาก
พฤตกิรรมการใช้สมารต์โฟนของผูบ้รโิภคทีนิ่ยมใช้สมารต์โฟนเป็นอุปกรณ์หลกัในการตดิต่อสื่อสาร คน้หาขอ้มลู หรอื
ตดิตามขา่วสารต่างๆ (Positioningmag, 2015)  

การเตบิโตของการโฆษณาผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที่ และความกา้วหน้าของเทคโนโลยบีรกิารระบุต าแหน่ง (Location-
based services: LBS) ท าใหปั้จจุบนัมกีารน าบรกิารทัง้สองเขา้มาผสมผสานกนั เพื่อใชป้ระโยชน์ในการโฆษณา ให้
นักการตลาดสามารถส่งขอ้ความโฆษณาไปยงัสมารต์โฟนของผูบ้รโิภค โดยเน้ือหาสามารถปรบัเปลีย่นตามสถานที่ที่
ผูบ้รโิภคเดนิทางไปถงึได ้(Bruner & Kumar, 2007) ทีเ่รยีกว่า การโฆษณาผ่านบรกิารระบุต าแหน่ง (Location-based 
advertising: LBA) โดย Berg Insight (2012) ไดค้าดการณ์แนวโน้มการเตบิโตของรปูแบบการโฆษณาผ่านบรกิารระบุ
ต าแหน่งว่า จะมมีลูค่าเพิม่ขึน้ถงึ 4.9 พนัลา้นปอนด์ในปี ค.ศ. 2016 หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 28.3 ของการโฆษณาผ่าน
อุปกรณ์เคลื่อนทีท่ ัง้หมด โดยภมูภิาคเอเชยีแปซฟิิกจะมกีารเตบิโตมากทีส่ดุ ตามดว้ยภมูภิาคยโุรป และอเมรกิาเหนือ  

การโฆษณาผ่านบรกิารระบุต าแหน่งบนแอพเป็นช่องทางการโฆษณารปูแบบใหมท่ีส่ามารถสรา้งโอกาสในการระบุ
กลุ่มเป้าหมาย และสรา้งรายไดใ้หแ้ก่ผูป้ระกอบการ (Dhar & Varshney, 2011) แต่รปูแบบการโฆษณาดงักล่าวยงัไม่
เป็นที่แพร่หลายในประเทศไทย งานวจิยัน้ีจงึสนใจที่จะศกึษาถงึปัจจยัที่มอีทิธพิลต่อทศันคตขิองผู้บรโิภค หากไดร้บั
ขอ้ความโฆษณาผ่านบรกิารระบุต าแหน่งบนแอพทีผู่บ้รโิภคเป็นผูล้งทะเบยีนรบัข่าวสารไวก้่อน โดยไดเ้พิม่ปัจจยัดา้น
ความเกีย่วขอ้งกบับุคคล (Personal relevance) เน่ืองจากพบวา่ ความเกีย่วขอ้งกบับุคคลนัน้เป็นปัจจยัส าคญัอยา่งหน่ึง
ทีม่อีทิธพิลต่อทศันคตทิีม่ตี่อโฆษณาบนเวบ็ไซต์ รวมถงึการตอบสนองต่อการโฆษณา (Campbell & Wright, 2008) 
เพื่อขยายขอบเขตของการศกึษา และตอบค าถามการวจิยัที่ว่า ปัจจยัดา้นความบนัเทงิ การรบัรูข้อ้มูลข่าวสาร ความ
ร าคาญ ความน่าเชื่อถือ ความเกี่ยวข้องกบับุคคล และความกงัวลเกี่ยวกบัภาวะส่วนตวัมีอิทธิพลต่อทศันคติของ
ผูบ้รโิภคทีม่ตี่อการโฆษณาผา่นบรกิารระบุต าแหน่งบนแอพในสมารต์โฟนในรปูแบบผลกัหรอืไม ่และปัจจยัดา้นทศันคติ
มอีทิธพิลต่อความตัง้ใจซือ้สนิคา้ของผูบ้รโิภคหรอืไม่ 

 
2. ทฤษฎีท่ีเก่ียวข้อง 
2.1 การโฆษณาผา่นบริการระบตุ าแหน่ง 

การโฆษณาผ่านบริการระบุต าแหน่งเป็นรูปแบบของการโฆษณาผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที่ที่สามารถส่งข้อความ
ทางการตลาดต่างๆ เชน่ ขอ้ความตอ้นรบั สว่นลด โปรโมชัน่ ไปใหก้บัผูบ้รโิภคโดยอา้งองิขอ้มลูต าแหน่งทางภูมศิาสตร์
ของผูร้บั ผ่านบรกิารระบุต าแหน่ง (Gratton, 2002) ขอ้ความโฆษณาทีส่ง่ผ่านบรกิารระบุต าแหน่งจงึเป็นขอ้ความทีถู่ก
ปรบัแต่ง และควบคุมโดยนกัการตลาด เพือ่ใหข้อ้มลูเหมาะสมกบัสถานทีท่ี่ผูบ้รโิภคเขา้ไปใชบ้รกิาร (Bruner & Kumar, 
2007) การโฆษณาผา่นบรกิารระบุต าแหน่งแบง่ออกได ้2 รปูแบบ ไดแ้ก่ รปูแบบผลกั (Push approach) และรปูแบบดงึ 
(Pull approach) 

การโฆษณาผา่นบรกิารระบุต าแหน่งในรปูแบบผลกัคอื การทีร่ะบบจะสง่ขอ้ความสว่นลด โปรโมชัน่ ประชาสมัพนัธ์
กจิกรรม หรอืการเชญิชวนรบัสนิคา้ตวัอย่าง ไปยงัโทรศพัทเ์คลื่อนที่ของผูบ้รโิภค เมื่อผูบ้รโิภคเดนิทางเขา้สูบ่รเิวณที่
ก าหนด เช่น หา้งสรรพสนิคา้ ศูนยแ์สดงสนิคา้ หรอืบรเิวณที่จดังาน การโฆษณาในรปูแบบผลกัยงัแบ่งย่อยไดเ้ป็น      
2 ลกัษณะคอื การเลอืกท าบางสิง่ (Opt-in) หมายถงึ การสื่อสารไปยงัผูบ้รโิภคดว้ยการสง่ขอ้ความโฆษณาสนิคา้หรอื
บรกิาร โดยไดร้บัการอนุญาตจากผูบ้รโิภคซึ่งเป็นผูล้งทะเบยีนรบัขา่วสารดว้ยตวัเอง เช่น หากผูบ้รโิภคลงทะเบยีนรบั
ขา่วสารจากโรงภาพยนตร์ เมื่อผูบ้รโิภคเดนิไปยงับรเิวณทีจ่ าหน่ายตัว๋จะไดร้บัขอ้ความสว่นลดในการซือ้ตัว๋ภาพยนตร์
ของโรงภาพยนตรท์ีไ่ดล้งทะเบยีนไว้ (Bruner & Kumar, 2007) เป็นตน้ (2) การเลอืกไมท่ าบางสิง่ (Opt-out) หมายถงึ 
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การสื่อสารไปยงัผู้บรโิภคโดยไม่ได้รบัการอนุญาตในครัง้แรก แต่ผู้ใช้งานที่รบัขอ้ความดงักล่าวสามารถเลอืกได้ว่า 
ประสงคจ์ะรบัขา่วสารต่อหรอืไม่ (Bruner & Kumar, 2007) ซึง่การสง่ขอ้ความในครัง้แรกโดยทีผู่บ้รโิภคไมไ่ดอ้นุญาต
นัน้ อาจท าใหผู้บ้รโิภครูส้กึว่า ถูกรบกวน และมองวา่ขอ้ความดงักล่าวเป็นขอ้ความขยะ (Spam) ได ้ (Haghirian & 
Madlberger, 2005) การโฆษณาผ่านบรกิารระบุต าแหน่งในรปูแบบดงึคอื การทีผู่บ้รโิภคเป็นผูร้อ้งขอขอ้มลูสนิคา้ ขา่ว
ประชาสมัพนัธ์ หรอืส่วนลดในบรเิวณใกลเ้คยีงต าแหน่งทีต่นอยู่ ดว้ยตวัเองโดยผ่านแอพบนสมารต์โฟน หรอืคน้หา
ขอ้มลูผ่านเวบ็ไซต์บนโทรศพัทเ์คลื่อนที่ (Bruner & Kumar, 2007) เช่น ผูบ้รโิภคกดเขา้ไปที่แอพวงในเพื่อคน้หา
สว่นลด หรอืขอ้มลูรา้นคา้ในบรเิวณใกลเ้คยีง 

หา้งสรรพสนิคา้หลายแห่งในประเทศไทยเริม่มกีารน าโฆษณาแบบระบุต าแหน่งมาใชร้่วมกบัแอพเพื่อสง่ขอ้ความ
โฆษณา ประชาสมัพนัธก์จิกรรม หรอืสว่นลดใหก้บัลกูคา้ โดยใชร้ว่มกบัเทคโนโลย ีiBeacon เช่น แอพ Tesco Lotus 
แอพ The Mall Group แอพ Future Park เป็นตน้ 
2.2 ทฤษฎีการกระท าตามหลกัเหตผุล 

ทฤษฎกีารกระท าตามหลกัเหตุผลเป็นตวัแบบที่ถูกพฒันาเพื่อใชส้ าหรบัอธบิายถงึพฤตกิรรมของบุคคลหน่ึงที่ถูก
ก าหนดโดยทศันคต ิบรรทดัฐานทางสงัคม และความตัง้ใจในการแสดงพฤตกิรรมของบุคคลนัน้ (Ajzen & Fishbein, 
1980) การทบทวนวรรณกรรมในอดตีพบวา่ ทฤษฎดีงักล่าวเป็นทฤษฎทีีนิ่ยมใชอ้ยา่งแพรห่ลายในการศกึษาทศันคตทิี่
มตี่อการยอมรบัหรอืการตัง้ใจซื้อสนิคา้และบรกิารของผูบ้รโิภค อกีทัง้ถูกน ามาใชใ้นการศกึษาเกี่ยวกับทศันคตทิีม่ตี่อ
การโฆษณาผ่านอุปกรณ์เคลื่อนทีด่ว้ย (Bauer et al., 2005; Parreño et al., 2013) เช่น งานวจิยัของ               
Tsang et al. (2004) ทีไ่ดน้ าทฤษฎกีารกระท าตามหลกัเหตุผลมาใชศ้กึษาปัจจยัทีส่ง่ผลต่อทศันคตขิองผูบ้รโิภคทีม่ตี่อ
การโฆษณาผ่านขอ้ความสัน้ (SMS-based advertisements) และอทิธพิลของทศันคตทิีส่ง่ผลต่อความตัง้ใจทีจ่ะอ่าน
ขอ้ความ และน าไปสูพ่ฤตกิรรมในการซือ้สนิคา้ของผูบ้รโิภค  
2.3 ทฤษฎีความพึงพอใจ และการใช้ประโยชน์ 

ทฤษฎคีวามพงึพอใจและการใชป้ระโยชน์เป็นทฤษฎทีีนิ่ยมน ามาใชด้า้นการสือ่สารมวลชน ทฤษฎน้ีีกล่าวถงึ การที่
ผูบ้รโิภคแสวงหาเน้ือหาและสื่ออยา่งเฉพาะเจาะจง เพื่อตอบสนองความพงึพอใจ โดยมุ่งเน้นการอธบิายแรงจูงใจ และ
พฤตกิรรมทีเ่กี่ยวขอ้งกบัผูร้บัชมสื่อโฆษณา (Katz, 1959) ทฤษฎีดงักล่าวไดถู้กน ามาใชอ้ธบิายถงึการบรโิภคสื่อ
สมยัใหม่ดว้ยเช่นกนั โดยปัจจยัที่มคีวามส าคญัไดแ้ก่ การสรา้งความบนัเทงิซึ่งหมายถงึ การที่สื่อท าให้ผู้บรโิภคเกดิ
ความสนุกสนานหรอืความเพลดิเพลนิในการรบัชม (McGuire, 1974) ปัจจยัดา้นการรบัรูข้อ้มลูขา่วสาร ทีส่ ือ่ใหข้อ้มลูที่
สมบรูณ์ และเป็นประโยชน์แก่ผูบ้รโิภค และปัจจยัการไม่รบกวนหรอืสรา้งความร าคาญ ของสือ่ทีส่ง่ไปยงัผูบ้รโิภคมาก
เกนิไป หรอืมขีอ้ความทีไ่มเ่หมาะสม (Ducoffe, 1996) ปัจจยัดงักล่าวสง่ผลต่อทศันคตขิองผูบ้รโิภคต่อสือ่ และเป็นผล
ท าใหผู้บ้รโิภคเกดิความพอใจหรอืไมพ่อใจทีจ่ะรบัสือ่นัน้ (Chen, 1999) โดย Luo (2002) ไดน้ าทฤษฎคีวามพงึพอใจ
และการใชป้ระโยชน์มาเป็นกรอบการศกึษาถงึพฤตกิรรมของผูบ้รโิภคทีม่ตี่อสือ่อเิลก็ทรอนิกส ์พบวา่  ปัจจยัดา้นความ
บนัเทงิ การรบัรูข้อ้มลูขา่วสาร และการไมส่รา้งความร าคาญเป็นแรงจงูใจทีท่ าใหผู้บ้รโิภคเลอืกสือ่หรอืเน้ือหา โดยสง่ต่อ
ผลทศันคตขิองผูบ้รโิภคทีน่ าไปสูค่วามพงึพอใจ และการเขา้ใชง้าน เวบ็ไซตม์ากขึน้ (Luo, 2002) โดย Zabadi et al. 
(2012) ไดน้ าทฤษฎดีงักล่าวมาศกึษาการยอมรบัการโฆษณาบนโทรศพัทเ์คลื่อนที่พบว่า ลกัษณะและรปูแบบเน้ือหาที่
ส่งไปยงัผู้บรโิภคซึ่งส่งผลต่อทศันคติที่ดีต่อการโฆษณาบนโทรศพัท์เคลื่อนที่ต้องประกอบด้วยความบนัเทงิ ข้อมูล
ขา่วสารที่เป็นประโยชน์ และไม่สรา้งความร าคาญ นอกจากน้ียงัพบว่า ปัจจยัดา้นความน่าเชื่อถอืเป็นอกีหน่ึงปัจจยัที่
ส าคญัต่อทศันคตแิละการยอมรบัสือ่โฆษณาของผูบ้รโิภค 
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3. กรอบแนวคิดวิจยั และสมมติฐาน 

 
ภาพที ่1 กรอบแนวคดิวจิยั 

 
ความบนัเทิงหมายถึง ความสามารถของโฆษณาในการสร้างความเพลิดเพลิน สนุกสนาน รวมถึงเติมเต็ม

จนิตนาการ เพือ่ตอบสนองความตอ้งการ ทัง้ในดา้นความสวยงามและอารมณ์แก่ผูร้บัสือ่ (Ducoffe, 1996) ความบนัเทงิ
เป็นปัจจยัหลกัทีส่ามารถสรา้งแรงจงูใจในการใช้โทรศพัทเ์คลื่อนที่ของผูบ้รโิภค (Grant & O’Donohoe, 2007) รวมถงึ
เป็นปัจจยัส าคญัทีม่อีทิธพิลต่อการยอมรบัขอ้ความโฆษณาผา่นขอ้ความสัน้ (Zabadi et al., 2012) การศกึษาปัจจยัทีท่ า
ใหเ้กดิการยอมรบัการใช้โทรศพัทเ์คลื่อนที่เป็นสือ่กลางในการสือ่สารเน้ือหาและขอ้มลูการสง่เสรมิการตลาดพบว่า การ
รบัรูค้วามบนัเทงิเป็นปัจจยัหลกัที่มคีวามส าคญั ท าให้เกิดการยอมรบัการตลาดผ่านโทรศพัท์เคลื่อนที่ของผู้บรโิภค 
(Bauer et al., 2005) งานวจิยัของ Parreño et al. (2013) ระบุวา่ ปัจจยัดา้นความบนัเทงิเป็นปัจจยัทีเ่กีย่วขอ้งอยา่งมี
นยัส าคญัต่อทศันคตทิีม่ตี่อการโฆษณาผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที่ และน าไปสูก่ารยอมรบัการโฆษณาผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที่
ในวยัรุน่ในประเทศจอรแ์ดน ซึง่ Bauer et al. (2005) ไดศ้กึษาความสมัพนัธร์ะหวา่งปัจจยัดา้นการรบัรูค้วามบันเทงิ
และทศันคติของผู้บรโิภคที่มตี่อการท าการตลาดบนอุปกรณ์เคลื่อนที่  พบว่า การรบัรู้ความบนัเทงิของผู้บรโิภคเป็น
ปัจจยัทีส่ง่ผลเชงิบวกต่อทศันคตขิองผูบ้รโิภค สอดคลอ้งกบังานของ Shen & Chen (2008) ซึง่ไดศ้กึษาปัจจยัทีม่ ี
อทิธพิลต่อความตัง้ใจในการใชโ้ฆษณาบนโทรศพัทเ์คลื่อนทีใ่นประเทศจนีพบวา่ ความบนัเทงิเป็นปัจจยัทีม่คีวามส าคญั
เป็นล าดบัทีส่อง สง่ผลต่อทศันคตใินทางบวกของผูบ้รโิภคทีม่ตี่อขอ้ความโฆษณา Zabadi et al. (2012) ชีว้า่ ลกัษณะ
ของขอ้ความที่มคีวามบนัเทงิจะส่งผลทางบวกต่อทศันคตโิดยรวมของผูบ้รโิภคที่มตี่อการโฆษณาผ่านขอ้ความสัน้ใน
ประเทศจอรแ์ดน และงานวจิยัของ Parreño et al. (2013) ระบุวา่ ดา้นความบนัเทงิเป็นปัจจยัที่สง่ผลอยา่งมนียัส าคญั
ต่อทศันคตทิีม่ตี่อการโฆษณาผา่นอุปกรณ์เคลื่อนทีข่องวยัรุน่ในประเทศสเปน จงึน าไปสูส่มมตฐิานทีว่า่ 

 
สมมตฐิาน 1: ความบนัเทงิส่งผลในทางบวกต่อทศันคตขิองผูบ้รโิภคทีม่ตี่อขอ้ความโฆษณาผ่านบรกิารระบุ

ต าแหน่ง 
 
การรบัรูข้อ้มูลข่าวสารหมายถงึ ความสามารถของสื่อที่สามารถบอกให้ผูบ้รโิภคทราบถงึขอ้มูล หรอืทางเลอืกใน

การเลอืกซือ้สนิคา้ทีล่กูคา้มคีวามพงึพอใจมากทีส่ดุ (Ducoffe, 1996) โดย Shen and Chen (2008) กล่าววา่ ขอ้มลูที่
ถกูสง่ไปยงัผูบ้รโิภคผา่นอุปกรณ์เคลื่อนทีน่ัน้ ตอ้งใหค้วามสนใจกบัคุณภาพของขอ้มลู เชน่ ความถกูตอ้ง แมน่ย า ขอ้มลู
ถูกสง่ใหใ้นเวลาทีเ่หมาะสม รวมถงึตอ้งมปีระโยชน์ต่อผูบ้รโิภค เช่นเดยีวกนักบังานวจิยัของ Waldt et al. (2009) ที่
กล่าวว่า การออกแบบโฆษณาที่ส่งผ่านขอ้ความสัน้ควรให้ความส าคญักบัขอ้มูลที่ส่งว่า มปีระโยชน์ และเป็นปัจจุบนั
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มากทีสุ่ด งานวจิยัของ Haghirian and Madlberger (2005) พบว่า การรบัรูข้อ้มลูขา่วสารเป็นปัจจยัทีม่อีทิธพิลต่อ
ทศันคตขิองผูบ้รโิภคทีไ่ดร้บัขอ้ความโฆษณาผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที ่กล่าวคอื ผูบ้รโิภคจะใหค้วามสนใจขอ้ความโฆษณา
กต็่อเมือ่ขอ้ความทีส่ง่ไปนัน้ มขีอ้มลูของสนิคา้และบรกิารทีค่รบถว้น และเป็นขอ้มลูทีม่ปีระโยชน์ต่อผูบ้รโิภค สอดคลอ้ง
กบังานวจิยัของ Shen and Chen (2008)  ทีก่ล่าวว่า การรบัรูข้อ้มูลขา่วสารเป็นปัจจยัทีม่คีวามส าคญัมากทีส่ดุต่อ
ทศันคตขิองผูบ้รโิภคทีม่ตี่อขอ้ความโฆษณา การศกึษาของ Tsang et al. (2004) ชีว้า่ การรบัรูข้อ้มลูขา่วสารทีถู่กตอ้ง
และครบถ้วนรวมถึงเป็นประโยชน์แก่ผู้บริโภคส่งผลต่อทศันคติของผู้บริโภคที่ได้รบัข้อความโฆษณาในทางบวก 
งานวจิยัของ Zabadi et al. (2012) สนับสนุนว่า การรบัรูข้อ้มลูข่าวสารจะสง่ผลทางบวกต่อทศันคตโิดยรวมของ
ผูบ้รโิภคทีม่ตี่อการโฆษณาผา่นขอ้ความสัน้ จงึน าไปสูส่มมตฐิานทีว่า่ 

 
สมมตฐิาน 2: การรบัรูข้อ้มลูขา่วสารทีค่รบถว้นและทนัสมยัสง่ผลทางบวกต่อทศันคตขิองผูบ้รโิภคทีม่ตี่อขอ้ความ

โฆษณา 
 
ความร าคาญหมายถึง การที่โฆษณามลีกัษณะหรอืเน้ือหาที่เย้ยหยนั แดกดนั หรอืมเีน้ือหาในทางที่ชกัจูงมาก

จนเกนิไป อาจท าใหผู้บ้รโิภครูส้กึถูกรบกวน และก่อใหเ้กดิความไม่พงึพอใจเมื่อไดร้บัขอ้ความโฆษณานัน้  (Ducoffe, 
1996) ความร าคาญรวมถงึ การทีผู่บ้รโิภคไดร้บัขอ้ความโฆษณาที่ก่อใหเ้กดิความสบัสน หรอืขอ้ความขยะทีไ่ม่พงึ
ประสงค ์(Haghirian et al., 2008) งานวจิยัของ Waldt et al. (2009) พบวา่ ความร าคาญมอีทิธพิลในทางลบต่อคุณค่า
ของขอ้ความโฆษณา รวมถงึทศันคตทิีม่ตี่อการโฆษณาผ่านขอ้ความสัน้ ดงันัน้ผูโ้ฆษณาควรมัน่ใจว่า การส่งขอ้ความ
ไปยงัผูบ้รโิภคควรอยูใ่นเวลาทีเ่หมาะสม ไมส่รา้งความร าคาญ เชน่เดยีวกนักบังานวจิยัของ Parreño et al. (2013) ทีไ่ด้
ท าการศกึษาเกีย่วกบัปัจจยัทีส่ง่ผลต่อการโฆษณาผ่านอุปกรณ์เคลื่อนทีใ่นวยัรุน่ พบวา่ ความร าคาญเป็นปัจจยัทีส่ง่ผล
ในทางลบต่อความส าเรจ็ของการโฆษณาผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที่ การสง่ขอ้ความโฆษณาทีส่รา้งความร าคาญ หรอืการสง่
ขอ้ความโฆษณาโดยไม่ไดร้บัอนุญาตอาจท าใหผู้บ้รโิภครูส้กึไม่พอใจ (Shen & Chen, 2008) การศกึษาของ         
Tsang et al. (2004) และ Shen and Chen (2008) พบวา่ ความร าคาญสง่ผลทางลบต่อทศันคตขิองผูบ้รโิภคทีม่ตี่อ
ขอ้ความโฆษณาบนโทรศพัทเ์คลื่อนที ่จงึน าไปสูส่มมตฐิานทีว่า่ 

 
สมมตฐิาน 3: ความร าคาญสง่ผลทางลบต่อต่อทศันคตขิองผูบ้รโิภคทีม่ตี่อขอ้ความโฆษณาผา่นบรกิารระบุต าแหน่ง 
 
ความน่าเชื่อถอืของการโฆษณาหมายถงึ การทีผู่บ้รโิภครบัรูว้า่ ขอ้ความทีถู่กกล่าวอา้งในโฆษณานัน้เป็นความจรงิ 

และน่าเชื่อถอื (MacKenzie & Lutz, 1989) อกีนยัหน่ึง Pavlou and Stewart (2000) กล่าววา่ ความน่าเชื่อถอืของการ
โฆษณาหมายถึง การที่ข้อความโฆษณามขี้อตกลงที่ชดัเจน และเป็นไปตามค ากล่าวอ้างหรอืข้อตกลงในโฆษณา 
การศกึษาของ Tsang et al. (2004) พบวา่ ความน่าเชื่อถอืของขอ้ความโฆษณามอีทิธพิลอยา่งมนียัส าคญัต่อทศันคติ
ของผูบ้รโิภค เช่นเดยีวกนักบังานวจิยัของ Haghirian and Madlberger (2005) ทีร่ะบุวา่ การทีผู่บ้รโิภคเชื่อวา่ขอ้ความ
โฆษณานัน้เป็นไปตามค ากล่าวอ้างอย่างซื่อสตัย์และเชื่อถือได้ จะส่งผลต่อทศันคติของการโฆษณาผ่านอุปกรณ์
เคลื่อนที ่Shen and Chen (2008)  ซึง่ไดศ้กึษาถงึการยอมรบัการใชง้านโฆษณาบนอุปกรณ์เคลื่อนทีใ่นประเทศจนี
พบว่า ความน่าเชื่อถอืของขอ้ความทีโ่ฆษณาเป็นปัจจยัส าคญัทีท่ าใหเ้กดิการยอมรบัการโฆษณาบนอุปกรณ์เคลื่อนที่  
สอดคลอ้งกบัการศกึษาของ Zabadi et al. (2012) ทีร่ะบุวา่ ความบนัเทงิ การรบัรูข้อ้มลูข่าวสาร และความน่าเชื่อถอื
ของขอ้มูลในขอ้ความโฆษณามคีวามสมัพนัธ์อย่างมนีัยส าคญัต่อทศันคตใินการโฆษณาผ่านขอ้ความสัน้ งานวจิยัของ 
Liu et al. (2012) ซึง่ไดท้ าการศกึษาเปรยีบเทยีบถงึปัจจยัทีม่อีทิธพิลต่อการรบัรูคุ้ณค่าของการโฆษณาผ่านอุปกรณ์
เคลื่อนทีข่องผูบ้รโิภคชาวญี่ปุ่ นและออสเตรเลยีพบวา่ ความน่าเชื่อถอืของขอ้ความโฆษณามอีทิธพิลต่อการรบัรูคุ้ณค่า
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ของผูบ้รโิภคทัง้สองกลุม่ อกีทัง้ยงัมอีทิธพิลต่อทศันคตติ่อการโฆษณาดว้ย โดยการสง่ขอ้ความโฆษณาผ่านขอ้ความสัน้
ทีไ่ดร้บัอนุญาตจากผูบ้รโิภคจะท าใหโ้ฆษณาเหล่านัน้น่าเชื่อถอืมากขึน้ (Waldt et al., 2009) จงึน าไปสูส่มมตฐิานทีว่า่ 

 
สมมตฐิาน 4: ความน่าเชือ่ถอืของขอ้ความโฆษณาสง่ผลทางบวกต่อทศันคตขิองผูบ้รโิภคทีม่ตี่อขอ้ความโฆษณา

ผา่นบรกิารระบุต าแหน่ง 
 
ความเกี่ยวขอ้งกบับุคคลหมายถงึ  การที่ผูบ้รโิภครบัรู้ว่าสิง่ใดสิง่หน่ึงมคีวามเกี่ยวขอ้งกบัความสนใจของตนนัน้

เป็นสิง่ที่มคีุณค่า และสามารถช่วยใหบ้รรลุเป้าหมายส่วนบุคคลได้ (Celsi & Olson, 1988) สอดคลอ้งกบั               
Smith et al. (2007) ทีก่ล่าวถงึความเกี่ยวขอ้งกบับุคคลในบรบิทของโฆษณา องคป์ระกอบของโฆษณาตอ้งมี
ความหมาย มปีระโยชน์ และมคีุณค่ากบัผูบ้รโิภค Campbell และ Wright (2008) ศกึษาถงึบทบาทของความเกีย่วขอ้ง
กบับุคคลที่มอีทิธพิลต่อทศันคตขิองผูบ้รโิภคที่มตี่อขอ้ความโฆษณาในรูปแบบของการโฆษณาออนไลน์พบว่า  การที่
ขอ้ความโฆษณานัน้เกี่ยวขอ้งกบัความสนใจของผูบ้รโิภคจะส่งผลต่อทศันคตทิีด่ขีองผูบ้รโิภค เช่นเดยีวกบัการศกึษา
ของ Kim (2013) พบว่า การทีผู่บ้รโิภครบัรูว้่าโฆษณามคีวามเกี่ยวขอ้งกบัความสนใจของตนสง่ผลต่อทศันคตแิละ
น าไปสูก่ารตอบสนองต่อขอ้ความโฆษณาของผูบ้รโิภค Drossos and Giaglis (2005)  พบวา่ การทีผู่ร้บัโฆษณาไดร้บั
ขอ้ความทีเ่กี่ยวขอ้งกบัความสนใจของตนเองเป็นปัจจยัทีม่อีทิธพิลต่อการตอบสนองต่อขอ้ความโฆษณา แสดงใหเ้หน็
ถงึประสทิธภิาพของขอ้ความโฆษณานัน้ เช่นเดยีวกบังานวจิยัของ Mir (2011) ซึง่ไดศ้กึษาทศันคตขิองผูบ้รโิภคทีม่ผีล
ต่อการยอมรบัการโฆษณาผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที่พบว่า เมื่อผูบ้รโิภคไดร้บัขอ้ความทีเ่กี่ยวกบัสนิคา้หรอืบรกิารทีต่วัเอง
สนใจจะท าใหม้กีารตอบสนองต่อขอ้ความโฆษณามากขึน้ Xu et al. (2008) กล่าววา่ ผูบ้รโิภคจะมคีวามพงึพอใจกบั
ข้อความโฆษณาหากข้อความโฆษณานัน้เป็นข้อความที่อยู่ในความสนใจ รวมถึงเป็นข้อความที่เป็นประโยชน์ต่อ
ผูบ้รโิภค และถกูสง่ไปยงัผูบ้รโิภคในสถานทีท่ีต่อ้งการ ในเวลาทีถ่กูตอ้ง จงึน าไปสูส่มมตฐิานทีว่า่ 

 
สมมตฐิาน 5: ความเกีย่วขอ้งกบับุคคลสง่ผลทางบวกต่อทศันคตขิองผูบ้รโิภคมตี่อขอ้ความ  โฆษณาผ่านบรกิาร

ระบุต าแหน่ง 
 
ความกงัวลเกี่ยวกบัภาวะสว่นตวัหมายถงึ ความวติกกงัวลหรอืความไม่สบายใจของผูบ้รโิภคในการใหข้อ้มลู หรอื

การที่ขอ้มูลสว่นบุคคลนัน้ถูกน าไปใชท้างใดทางหน่ึง (Westin, 2003) ความกงัวลเกี่ยวกบัภาวะสว่นตวัแบ่งไดเ้ป็น      
4 ส่วนคอื การเก็บรวบรวมขอ้มูล การเขา้ถงึโดยไม่ได้รบัอนุญาต การน าขอ้มูลไปใช้นอกเหนือจากขอ้ตกลง และ
ความถูกตอ้งของขอ้มลูทีน่ าไปใช้ (Smith et al., 1996)  ผลการส ารวจผูใ้ชง้านเกีย่วกบัการโฆษณาผ่านบรกิารระบุ
ต าแหน่ง พบวา่ รอ้ยละ 22 ของผูใ้ชง้านรูส้กึวา่ ความเสีย่งของการสญูเสยีภาวะสว่นตวัไมคุ่ม้ค่ากบัผลประโยชน์ทีไ่ดร้บั
จากการใชง้าน และยงัมคีวามกงัวลว่า ขอ้มลูต าแหน่งของผูใ้ชง้านจะถูกน าไปใชเ้พื่อจุดประสงค์อื่นทางการตลาด รวม
ไปถงึความกงัวลที่จะมบีุคคลอื่นรูถ้งึขอ้มูลส่วนบุคคลของผู้ใช้มากเกนิไป ซึ่งความกงัวลเกี่ยวกบัภาวะส่วนตวัส่งผล
ในทางลบต่อทศันคตทิี่มตี่อการโฆษณาผ่านบรกิารระบุต าแหน่ง  และอาจน าไปสู่การไม่ยอมรบัโฆษณาในลกัษณะ
ดงักล่าวได ้ (Unni & Harmon, 2007) เช่นเดยีวกนักบั Dhar and Varshney (2011) ทีก่ล่าววา่ ความกงัวลเกีย่วกบั
ภาวะสว่นตวัสง่ผลต่อการยอมรบัและการใชง้านบรกิารโฆษณาผ่านบรกิารระบุต าแหน่ง Limpf and Voorveld (2015) 
ศกึษาถงึอทิธพิลของความกงัวลเกี่ยวกบัภาวะส่วนตวัที่ส่งผลต่อทศันคตแิละการยอมรบัการโฆษณาผ่านบรกิารระบุ
ต าแหน่งของผูบ้รโิภคทัง้รปูแบบผลกัและรปูแบบดงึ ผลการวจิยัชีว้่า ความกงัวลเกี่ยวกบัภาวะสว่นตวัมอีทิธพิลในทาง
ลบกบัการยอมรบัโฆษณาผ่านบรกิารระบุต าแหน่งทัง้ในรูปแบบผลกัและรูปแบบดงึ ขณะที่ความกงัวลเกี่ยวกบัภาวะ
ส่วนตวัส่งผลในทางลบต่อทศันคติของผู้บรโิภค เฉพาะการโฆษณาผ่านบรกิารระบุต าแหน่งในรูปแบบผลกัเท่านัน้ 
การศกึษาของ Kim (2013) แสดงใหเ้หน็ถงึความสมัพนัธข์องความกงัวลเกีย่วกบัภาวะสว่นตวัซึง่เป็นปัจจยัทีส่ง่ผลทาง
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ลบต่อทศันคตขิองผูบ้รโิภคทีม่ตี่อการโฆษณา และท าใหก้ารโฆษณามปีระสทิธภิาพลดลง เช่นเดยีวกนักบัการศกึษา
ของ  Lee (2010) ทีพ่บวา่ ความกงัวลเกีย่วกบัภาวะสว่นตวัเป็นหน่ึงในปัจจยัทีส่่งผลทางดา้นลบต่อทศันคตใินการใช้
บรกิารโฆษณาผา่นบรกิารระบุต าแหน่ง จงึน าไปสูส่มมตฐิานทีว่า่ 

 
สมมตฐิาน 6: ความกงัวลเกีย่วกบัภาวะส่วนตวัส่งผลทางลบต่อทศันคตขิองผู้บรโิภคมตี่อขอ้ความ โฆษณาผ่าน

บรกิารระบุต าแหน่ง 
 
ทศันคตติ่อการโฆษณาหมายถงึ แรงจูงใจในการก าหนดพฤตกิรรมของผูบ้รโิภคทีจ่ะตอบสนองต่อสื่อโฆษณา ซึ่ง

แสดงออกไดท้ัง้ในทางทีพ่งึพอใจหรอืไมพ่งึพอใจ (Xu et al., 2009) ทศันคตทิีม่ตี่อโฆษณานัน้มอีทิธพิลต่อประสทิธภิาพ
ของโฆษณา โดยพบวา่ ผูบ้รโิภคทีม่ทีศันคตใินทางบวกต่อขอ้ความโฆษณาจะมโีอกาสทีจ่ะถูกชกัชวนจากการโฆษณา
ไดง้า่ยกว่า (Katz, 1959) รวมถงึยงัเป็นตวัแปรส าคญัทีท่ าใหผู้บ้รโิภคทีไ่ดร้บัขอ้ความโฆษณามคีวามเชื่อถอื และมี
ทศันคตทิีด่ตี่อตราสนิคา้ งานวจิยัของ Drossos and Gialis (2005) ชีว้่า การทีผู่บ้รโิภคมทีศันคตทิีด่ตี่อการโฆษณา
แบบขอ้ความสัน้สง่ผลต่อทศันคติของตราสนิคา้ในทางบวก เช่นเดยีวกบังานวจิยัของ Haghirian and Madlberger 
(2005) ทีก่ลา่ววา่ ทศันคตทิีด่ตี่อการโฆษณาออนไลน์บนเวบ็ไซตน์ัน้สง่ผลต่อทศันคติทีม่ตี่อรา้นคา้ทีม่กีารโฆษณาดว้ย 
จงึน าไปสูส่มมตฐิานทีว่า่ 

 
สมมตฐิาน 7: ทศันคตทิีม่ตี่อการโฆษณาผา่นบรกิารระบุต าแหน่งผลทางบวกต่อทศันคตทิีม่ตี่อตราสนิคา้ 
 
ทศันคตติ่อตราสนิคา้สรา้งแรงจงูใจของผูบ้รโิภคทีจ่ะตอบสนองต่อตราสนิคา้หลงัจากทีไ่ดร้บัขอ้ความโฆษณา ไมว่า่

ในทางบวกหรอืลบ (Phelps & Hoy, 1996) การวจิยัของ Brown and Stayman (1992) ซึง่ไดศ้กึษาถงึเหตุและผลของ
ทศันคตทิีม่ตี่อโฆษณาในรปูแบบดัง้เดมิพบวา่ ทศันคตติ่อตราสนิคา้เป็นตวักลางทีส่ าคญัระหวา่งทศันคตทิีม่ตี่อโฆษณา
และความตัง้ใจในการซื้อสนิคา้ งานวจิยัในอดตีทีเ่กี่ยวขอ้งกบัของทศันคตติ่อตราสนิคา้พบว่า ทศันคตทิีผู่บ้รโิภคมตี่อ
ตราสนิคา้เป็นปัจจยัหลกัทีส่ง่ผลต่อความตัง้ใจซือ้สนิคา้ของผูบ้รโิภค (Goldsmith et al., 2000, 2002) งานวจิยัของ 
Waldt et al. (2009) ทีไ่ดศ้กึษาถงึความสมัพนัธร์ะหวา่งทศันคตติ่อตราสนิคา้และความตัง้ใจซือ้สนิคา้ของผูบ้รโิภคชีว้า่ 
ทศันคตทิีม่ตี่อตราสนิคา้สง่ผลทางบวกต่อความตัง้ใจซือ้สนิคา้ของผูบ้รโิภคในประเทศเยเมน จงึน าไปสูส่มมตฐิานทีว่า่ 

 
สมมตฐิาน 8: ทศันคตทิีม่ตี่อตราสนิคา้สง่ผลทางบวกต่อความตัง้ใจในการซื้อสนิคา้ของผูบ้รโิภค 

 
Ajzen and Fishbein (1980) กล่าวว่าทศันคตเิป็นปัจจยัที่ใชค้าดการณ์ถงึความตัง้ใจทีจ่ะแสดงพฤตกิรรมของ

บุคคลหน่ึง ผู้บรโิภคที่มทีศันคตใินเชงิบวกต่อขอ้ความโฆษณาจงึมโีอกาสที่จะถูกชกัชวนจากการโฆษณาได้ง่ายขึ้น 
(Katz, 1959) โดย Tsang et al. (2004) ไดศ้กึษาถงึทศันคตขิองผูบ้รโิภคต่อการโฆษณาผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที่            
ผลการศกึษาแสดงใหเ้หน็ถงึความสมัพนัธเ์ชงิบวกระหวา่งทศันคตขิองผูบ้รโิภคทีม่ตี่อโฆษณา และความตัง้ใจในการรบั
ขอ้ความโฆษณาผา่นอุปกรณ์เคลื่อนที ่เชน่เดยีวกบังานวจิยัของ Xu et al. (2008) ทีร่ะบุวา่ ทศันคตขิองผูบ้รโิภคทีม่ตี่อ
การโฆษณาผ่านโทรศพัทเ์คลื่อนทีส่ง่ผลทางบวกต่อความตัง้ใจในการยอมรบัขอ้ความโฆษณา Noor et al. (2013) 
ชีใ้หเ้หน็ว่า ความสมัพนัธ์ระหว่างทศันคตติ่อขอ้ความโฆษณาสนิคา้ในทางบวก และความตัง้ใจซื้อสนิคา้ของผูบ้รโิภค
เป็นปัจจยัส าคญัส าหรบัการโฆษณาผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที่ในประเทศมาเลเซีย  สอดคล้องกับการศึกษาของ                
Kim et al. (2015) ซึง่ศกึษาอทิธพิลของโฆษณาผ่านบรกิารระบุต าแหน่ง ณ จุดขายพบวา่ การทีผู่บ้รโิภคมทีศันคตเิชงิ
บวกต่อขอ้ความโฆษณาจะสง่ผลต่อความตัง้ใจในการซือ้สนิคา้ของผูบ้รโิภค จงึน าไปสูส่มมตฐิานทีว่า่ 
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สมมตฐิาน 9: ทศันคตทิีม่ตี่อการโฆษณาผ่านบรกิารระบุต าแหน่งสง่ผลทางบวกต่อความตัง้ใจในการ ซื้อสนิคา้ของ
ผูบ้รโิภค 

 
4. วิธีการวิจยั  

การวจิยัครัง้น้ีเป็นการวจิยัเชงิส ารวจ (Survey research) โดยใชก้ารเกบ็รวบรวมขอ้มลูดว้ยแบบสอบถามออนไลน์
จ านวน 225 ชุด กลุ่มตวัอย่างผู้ตอบแบบสอบถามคอื ผูใ้ช้งานสมาร์ตโฟนที่อาศยัอยู่ในเขตกรุงเทพมหานครและ
ปรมิณฑล เคยใชง้านแอพทีม่กีารสง่ขอ้ความโฆษณาผ่านบรกิารระบุต าแหน่ง เช่น แอพ Tesco Lotus, The Mall และ 
Future Park แบบสอบถามแบ่งออกเป็น 3 สว่น ไดแ้ก่ สว่นที ่ 1 ขอ้มลูเกีย่วกบัรปูแบบการโฆษณาผ่านสมารต์โฟน 
สว่นที ่ 2 เป็นสว่นของปัจจยัทีส่ง่ผลต่อความตัง้ในการซือ้สนิคา้ของผูบ้รโิภค ดงัแสดงในตารางที่ 1 ใชเ้กณฑก์ารให้
คะแนนระดบัความคดิเหน็ตามมาตรวดัของลเิคริท์ (Likert scale) 5 ระดบั ตัง้แต่ 1 (ไมเ่หน็ดว้ยอยา่งยิง่) – 5 (เหน็ดว้ย
อยา่งยิง่) และสว่นที ่3 เกบ็ขอ้มลูลกัษณะทางประชากรศาสตรข์องบุคคล เชน่  เพศ อาย ุรายได ้ระดบัการศกึษา  
 

ตารางที ่1 แสดงปัจจยั ตวัอยา่งค าถาม และแหลง่ทีม่า 

ปัจจยั ตวัอย่างค าถาม ท่ีมาของค าถาม 

การรบัรูค้วาม
บนัเทงิ 

ทา่นรูส้กึสนุกสนานทีจ่ะไดร้บัขอ้ความโฆษณาสนิคา้ กจิกรรม
หรอืโปรโมชัน่ในสถานทีต่่างๆ 

ดดัแปลงจาก Tsang et al. 
(2004), Liu et al. (2012) 
 ทา่นรูส้กึตื่นเตน้ทีจ่ะไดร้บัขอ้ความโฆษณาสนิคา้ กจิกรรม 

หรอืโปรโมชัน่ทีแ่ตกต่างกนัในแต่ละสถานที่ 
การรบัรูข้อ้มลู
ขา่วสาร 

ทา่นคดิวา่ โฆษณาผา่นบรกิารระบุต าแหน่งบนสมารต์โฟน
สามารถชว่ยใหท้า่นมขีอ้มลูทีด่ใีนการเลอืกซือ้สนิคา้และ
บรกิาร 

ดดัแปลงจาก Liu et al. (2012) 

ทา่นคดิวา่ขอ้ความจากการโฆษณาผา่นบรกิารระบุต าแหน่ง
บนสมารต์โฟนใหข้อ้มลูขา่วสารทีม่ปีระโยชน์เกีย่วกบัสนิคา้
หรอืกจิกรรม 

ความร าคาญ การโฆษณาผา่นบรกิารระบุต าแหน่งบนสมารต์โฟนท าใหท้า่น
รูส้กึถกูรบกวน 

ดดัแปลงจาก Liu et al. (2012) 

การโฆษณาผา่นบรกิารระบุต าแหน่งบนสมารต์โฟนบ่อยๆท า
ใหท้า่นรูส้กึไมอ่ยากอ่านขอ้ความนัน้ 

ความน่าเชื่อถอืของ
ขอ้ความโฆษณา 

ทา่นคดิวา่ ขอ้ความทีม่าจากการโฆษณาผา่นบรกิารระบุ
ต าแหน่งบนสมารต์โฟนสามารถเชื่อถอืได ้

ดดัแปลงจาก Liu et al. (2012) 

ทา่นคดิวา่ ขอ้ความโฆษณาผา่นบรกิารระบุต าแหน่งเป็น
ความจรงิ สามารถน าไปใชไ้ดต้ามทีก่ลา่วอา้ง 
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ตารางที ่1 แสดงปัจจยั ตวัอยา่งค าถาม และแหลง่ทีม่า (ต่อ) 

ปัจจยั ตวัอย่างค าถาม ท่ีมาของค าถาม 

ความเกีย่วขอ้งกบั
บุคคล 

ทา่นคดิวา่ขอ้ความโฆษณาจากบรกิารระบุต าแหน่งจะแนะน า
สนิคา้ กจิกรรม หรอืโปรโมชัน่ ทีต่รงกบัความตอ้งการของ
ทา่นในสถานทีน่ัน้ 

ดดัแปลงจาก Kim (2013)  

ทา่นคดิวา่การโฆษณาผา่นบรกิารระบุต าแหน่งจะท าใหท้า่น
ทราบขอ้มลูสนิคา้หรอืบรกิารทีท่า่นสนใจ 

ความกงัวลเกีย่วกบั
ภาวะสว่นตวั 

ทา่นมคีวามกงัวลวา่แอพจะมกีารเกบ็ขอ้มลูสว่นบุคคลของ
ทา่นมากเกนิไป 

ดดัแปลงจาก Dinev and Hart 
(2003) 
 ทา่นมคีวามกงัวลวา่อาจมบีุคคลทีไ่มไ่ดร้บัอนุญาตสามารถ

เขา้ถงึขอ้มลูต าแหน่งของท่านได ้

ทศันคตติ่อการ
โฆษณาผา่นบรกิาร
ระบุต าแหน่ง 

ทา่นคดิวา่การโฆษณาผา่นบรกิารระบุต าแหน่งบนสมารต์โฟน
มปีระโยชน์ (ท าใหท้า่นรูก้จิกรรม โปรโมชัน่ต่างๆทีม่ใีนแต่ละ
สถานที)่ 

ดดัแปลงจาก Tsang et al. 
(2004); Zabadi et al. (2012) 
 

โดยรวมแลว้ทา่นชื่นชอบการโฆษณาผา่นบรกิารระบุต าแหน่ง
บนสมารต์โฟน 

Xu et al. (2009) 

ทศันคตติ่อตรา
สนิคา้ 
 

ทา่นคดิวา่ตราสนิคา้ทีม่กีารโฆษณาสนิคา้ กจิกรรมหรอื
โปรโมชัน่ผา่นบรกิารระบุต าแหน่งบนสมารต์โฟน น่าสนใจ
กวา่ตราสนิคา้ทีไ่มม่กีารโฆษณาผา่นบรกิารระบุต าแหน่งบน
สมารต์โฟน 

ดดัแปลงจาก Goldsmith et al. 
(2000) 

เมือ่ทา่นไดร้บัขอ้ความโฆษณาสนิคา้ กจิกรรม หรอืโปรโมชัน่
ผา่นบรกิารระบุต าแหน่งบนสมารต์โฟนท าใหท้่านรูส้กึดกีบั
ตราสนิคา้นัน้ 

ความตัง้ใจทีจ่ะซือ้
สนิคา้  

ทา่นคดิวา่ทา่นมแีนวโน้มทีจ่ะซือ้สนิคา้ทีม่กีารโฆษณาจาก
บรกิารระบุต าแหน่งบนสมารต์โฟน 

ดดัแปลงจาก Goldsmith et al. 
(2000) 

ทา่นมแีนวโน้มจะซือ้สนิคา้ทีท่่านไมไ่ดว้างแผนไว ้เมือ่ไดร้บั
ขอ้ความโฆษณาสนิคา้ กจิกรรม หรอืโปรโมชัน่ภายในบรเิวณ
นัน้ 

ดดัแปลงจาก Goldsmith et al. 
(2000) 

 
แบบสอบถามทีใ่ชใ้นงานวจิยัน้ีได้ถูกน าไปทดสอบเกบ็ขอ้มลู (Pretest) กบักลุ่มตวัอย่างจ านวน 30 คน เพื่อ

ทดสอบความเหมาะสมของเครื่องมอืวจิยั ก่อนการน าไปเกบ็ขอ้มลูจรงิ ขอ้มูลที่รวบรวมได ้จะถูกสอบทานขอ้มลูก่อน
การประมวลผลดว้ยการตรวจสอบขอ้มลูทีข่าดหาย การสอบทานการกระจายตวัของขอ้มลู ใชก้ารวเิคราะหอ์งคป์ระกอบ
เพือ่จดักลุ่มตวัแปรหรอืขอ้ค าถามใหอ้ยูใ่นกลุม่ปัจจยัเดยีวกนั และตดัค าถามทีไ่มเ่กาะกลุ่มภายในปัจจยัเดยีวกนั โดยใช้
วธิกีารหมนุแกนแบบ Varimax และใชเ้กณฑใ์นการตดัสนิจ านวนปัจจยัจากคา่ Eigen ทีส่งูกวา่ 1 การก าหนดค่า Factor 
loadings ของตวัแปรในปัจจยัตอ้งมากกวา่ 0.5 ตอ้งไมม่กีารโหลดในปัจจยัที่มากกวา่ 1 ปัจจยั นอกจากน้ีแบบสอบถาม
ที่ใช้ในงานวิจัยได้ถูกตรวจสอบค่าความเชื่อมัน่โดยวิธีการวิเคราะห์หาค่าสัมประสิทธิแ์อลฟาของครอนบาค    
(Cronbach’s alpha) โดยใชเ้กณฑค์่าเกนิ 0.7 ซึง่ปัจจยัทุกปัจจยัมคี่าสมัประสทิธิแ์อลฟาของครอนบาคสงูกวา่เกณฑท์ี่
ก าหนด ดงัแสดงในตารางที ่2 
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ตารางที ่2 คา่สมัประสทิธิแ์อลฟาของครอนบาคของปัจจยัทีศ่กึษา 
ปัจจยั ค่าสมัประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบาค จ านวนข้อค าถาม 

ความบนัเทงิ 0.846 5 
การรบัรูข้อ้มลูขา่วสาร 0.855 4 
ความร าคาญ 0.900 5 
ความน่าเชื่อถอืของขอ้ความโฆษณา 0.896 5 
ความเกีย่วขอ้งกบับุคคล 0.853 4 
ความกงัวลเกีย่วกบัภาวะสว่นตวั 0.863 5 
ทศันคตติ่อการโฆษณาผา่นบรกิารระบุต าแหน่ง 0.870 5 
ทศันคตติ่อตราสนิคา้ 0.884 5 
ความตัง้ใจในการซือ้สนิคา้ของผูบ้รโิภค 0.899 5 

 
งานวจิยัน้ีวเิคราะหข์อ้มลูโดยใช้การวเิคราะหก์ารถดถอยเชงิเสน้อยา่งงา่ย (Simple linear regression) และการ

วเิคราะหก์ารถดถอยพหุคณู (Multiple linear regression) ซึง่จะใชค้่า p-value ทีน้่อยกว่าหรอืเท่ากบั 0.5 เป็น
ตวัก าหนดระดบันัยส าคญัทางสถติิ (Significant level) ประกอบการพจิารณาจากค่าองคป์ระกอบความแปรปรวน  
(Variance inflation factor : VIF)  ซึง่ตอ้งมคีา่ไมเ่กนิ 10 และพจิารณาค่าการยอมรบั (Tolerance) ทีม่คี่าตัง้แต่ 0 ถงึ 1 
หากค่าการยอมรบั เขา้ใกล ้1 แสดงวา่ ตวัแปรเป็นอสิระจากกนั แต่หากค่าการยอมรบัเขา้ใกล ้0 แสดงวา่ เกดิปัญหา 
Collinearity จากการวเิคราะหพ์บวา่ ตวัแปรอสิระเป็นอสิระจากกนั 

 
5. ผลการวิจยั 
5.1 ลกัษณะประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 

ขอ้มลูดา้นลกัษณะประชากรศาสตรข์องกลุ่มตวัอยา่งจ านวน 232 คน สว่นใหญ่เป็นเพศหญงิ (63.4%) มชี่วงอายุ
ระหวา่ง 26 – 30 ปี (59.5%) ระดบัการศกึษาในระดบัปรญิญาตร ี (72.4%) และเป็นพนกังานบรษิทัเอกชนมากทีส่ดุ 
(60.3%) 

การวเิคราะห์ขอ้มลูเกี่ยวกบัรูปแบบการโฆษณาผ่านสมารต์โฟนจากกลุ่มตวัอย่างพบว่า รปูแบบการโฆษณาผ่าน
ขอ้ความสัน้ไดร้บัความสนใจมากทีส่ดุ รองลงมาคอืการแจง้เตอืนจากแอพของแบรนด ์(Notifications) โดยวตัถุประสงค์
ในการใชง้านแอพคอื เพื่อใชต้ดิตามขอ้มลูขา่วสารกจิกรรม โปรโมชัน่ และใชง้านคูปองสว่นลดภายในแอพ ตามล าดบั 
ซึ่งผู้บรโิภคจะให้ความสนใจกบัขอ้ความที่เกี่ยวกบัส่วนลดสนิค้าหรอืบรกิารมากที่สุด และจะสนใจอ่านขอ้ความของ
สนิคา้ประเภทอุปโภคบรโิภค และรา้นอาหารเป็นหลกั อกีทัง้พบว่า รอ้ยละ 50.9 จะเปิดอ่านรายละเอยีดของขอ้ความ 
เมือ่ไดร้บัขอ้ความโฆษณาเกีย่วกบัสนิคา้ในบรเิวณใกลเ้คยีงทนัท ี
5.2 การทดสอบสมมติฐาน 

การวเิคราะหอ์อกเป็น 3 สว่น ตามกรอบแนวคดิการวจิยัดงัน้ี 
สว่นที่ 1 ความสมัพนัธร์ะหว่างความบนัเทงิ การรบัรูข้อ้มูลขา่วสาร ความร าคาญ ความน่าเชื่อถอืของขอ้ความ

โฆษณา ความเกีย่วขอ้งกบับุคคล ความกงัวลเกีย่วกบัภาวะสว่นตวั กบัทศันคตติ่อการโฆษณาผ่านบรกิารระบุต าแหน่ง
ผลการวเิคราะห์การถดถอยพหุคูณพบว่า ความบนัเทิง การรบัรู้ข้อมูลข่าวสาร ความร าคาญ ความน่าเชื่อถือของ
ขอ้ความโฆษณา ความเกี่ยวขอ้งกบับุคคล และความกงัวลเกี่ยวกบัภาวะส่วนตวั มคีวามสมัพนัธ์กบัทศันคตติ่อการ
โฆษณาผ่านบรกิารระบุต าแหน่ง โดยตวัแปรต้นสามารถพยากรณ์ทศันคตติ่อการโฆษณาผ่านบรกิารระบุต าแหน่งได้
รอ้ยละ 56.8 โดยความบนัเทงิ  (p-value = 0.000) ความน่าเชื่อถอืของขอ้ความโฆษณา (p-value = 0.000) และความ
เกี่ยวขอ้งกบับุคคล (p-value = 0.003) สง่ผลทางบวกต่อทศันคตขิองผูบ้รโิภคทีม่ตี่อการโฆษณาผ่านบรกิารระบุ
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ต าแหน่งอยา่งมนียัส าคญั มากไปน้อยตามล าดบั ขณะทีค่วามร าคาญ (p-value = 0.000) สง่ผลต่อทศันคตขิองผูบ้รโิภค
ในทางลบอยา่งมนียัส าคญั ทัง้น้ีการรบัรูข้อ้มลูขา่วสาร (p-value = 0.068) และความกงัวลเกีย่วกบัความเป็นสว่นบุคคล 
(p-value = 0.105) ไม่มอีทิธพิลต่อทศันคตติ่อการโฆษณาผ่านบรกิารระบุต าแหน่งอย่างมนีัยส าคญั ดงัแสดง
รายละเอยีดในตารางที่ 3 จงึยอมรบัสมมตฐิานที่ 1 ความบนัเทงิสง่ผลในทางบวกต่อทศันคตขิองผูบ้รโิภคทีม่ตี่อ
ขอ้ความโฆษณาผ่านบรกิารระบุต าแหน่ง สมมตฐิานที ่3 ความร าคาญสง่ผลทางลบต่อต่อทศันคตขิองผูบ้รโิภคทีม่ตี่อ
ขอ้ความโฆษณาผา่นบรกิารระบุต าแหน่ง สมมตฐิานที ่4 ความน่าเชื่อถอืของขอ้ความโฆษณาสง่ผลทางบวกต่อทศันคติ
ของผูบ้รโิภคมตี่อขอ้ความโฆษณาผ่านบรกิารระบุต าแหน่ง สมมตฐิานที ่ 5 ความเกีย่วขอ้งกบับุคคลสง่ผลทางบวกต่อ
ทศันคตขิองผูบ้รโิภคมตี่อขอ้ความโฆษณาผ่านบรกิารระบุต าแหน่ง และปฏเิสธสมมตฐิานที่ 2 การรบัรูข้อ้มลูขา่วสารที่
ครบถว้นและทนัสมยัสง่ผลทางบวกต่อทศันคตขิองผูบ้รโิภคทีม่ตี่อขอ้ความโฆษณา และสมมตฐิานที่ 6 ความกงัวล
เกีย่วกบัภาวะสว่นตวัสง่ผลทางลบต่อทศันคตขิองผูบ้รโิภคมตี่อขอ้ความโฆษณาผา่นบรกิารระบุต าแหน่ง 

 
ตารางที ่3 ตารางแสดงผลการวเิคราะหก์ารถดถอยพหุคณู 

ตวัแปร 
ค่าสมัประสิทธ์ิ

ถดถอย 
(B) 

ค่าสมัประสิทธ์ิ
ถดถอยมาตรฐาน 

(beta) 
t Sig. 

คา่คงที ่ 1.169   4.427 0.000 
ความบนัเทงิ 0.273 0.296 4.786 0.000* 
การรบัรูข้อ้มลูขา่วสาร 0.113 0.121 1.832 0.068 
ความร าคาญ -0.179 -0.213 -4.196 0.000* 
ความน่าเชื่อถอืของขอ้ความโฆษณา 0.226 0.224 3.717 0.000* 
ความเกีย่วขอ้งกบับุคคล 0.180 0.183 3.050 0.003* 
ความกงัวลเกีย่วกบัภาวะสว่นตวั 0.073 0.080 1.626 0.105 
R = 0.754, R2 = 0.568, SE = 0.468, * p <0.05 
 

สว่นที ่ 2 ความสมัพนัธ์ระหวา่งทศันคตติ่อการโฆษณาผ่านบรกิารระบุต าแหน่งกบัทศันคตติ่อตราสนิคา้ ผลการ
วเิคราะหก์ารถดถอยเชงิเสน้อยา่งงา่ยพบวา่ ทศันคตติ่อการโฆษณาผ่านบรกิารระบุต าแหน่งมคีวามสมัพนัธก์บัทศันคติ
ต่อตราสนิคา้ในทางบวกอยา่งมนียัส าคญั (p-value = 0.000) โดยทศันคตติ่อการโฆษณาสามารถพยากรณ์ทศันคตติ่อ
ตราสนิคา้ไดร้อ้ยละ 59.9 ดงัแสดงรายละเอยีดในตารางที ่4 จงึยอมรบัสมมตฐิานที่ 7 ทศันคตทิีม่ตี่อการโฆษณาผ่าน
บรกิารระบุต าแหน่งผลทางบวกต่อความตัง้ใจในการซือ้สนิคา้ของผูบ้รโิภค 

 
ตารางที ่4  ตารางแสดงผลการวเิคราะหก์ารถดถอย 

ตวัแปร 
ค่าสมัประสิทธ์ิ

ถดถอย 
(B) 

ค่าสมัประสิทธ์ิ
ถดถอย
มาตรฐาน 

(beta) 

t Sig. 

คา่คงที ่ 0.608   3.939 0.000 
ทศันคตติ่อการโฆษณาผา่นบรกิารระบุต าแหน่ง 0.783 0.774 18.517 0.000* 
R = 0.774, R2=0.599, SE=0.452, * p <0.05 



 วารสารระบบสารสนเทศดา้นธุรกจิ (JISB) ปีที ่3 ฉบบัที ่4 เดอืน ตุลาคม-ธนัวาคม 2560 หน้า 18 
 

สว่นที ่3 ความสมัพนัธ์ระหวา่งทศันคตติ่อการโฆษณาผ่านบรกิารระบุต าแหน่ง และทศันคตติ่อตราสนิคา้ต่อความ
ตัง้ใจในการซือ้สนิคา้ของผูบ้รโิภค ผลการวเิคราะหก์ารถดถอยพหุคูณพบวา่ ทศันคตติ่อตราสนิคา้ (p-value = 
0.000) และทศันคตติ่อการโฆษณาผา่นบรกิารระบุต าแหน่ง (p-value = 0.000) มอีทิธพิลต่อความตัง้ใจซื้อสนิคา้
ในทางบวกอยา่งมนียัส าคญั ตามล าดบั ดงัแสดงรายละเอยีดในตารางที ่5 โดยตวัแปรทศันคตสิามารถพยากรณ์
ความตัง้ใจในการซือ้สนิคา้ของผูบ้รโิภคไดร้อ้ยละ 62.6 ดงัแสดงรายละเอยีดในตารางที ่5 จงึยอมรบัสมมตฐิานที ่
8 ทศันคตทิีม่ตี่อตราสนิคา้สง่ผลทางบวกต่อความตัง้ใจในการซือ้สนิคา้ของผูบ้รโิภค และสมมตฐิานที ่9 ทศันคติ
ทีม่ตี่อการโฆษณาผา่นบรกิารระบุต าแหน่งสง่ผลทางบวกต่อความตัง้ใจในการซือ้สนิคา้ของผูบ้รโิภค 

 
ตารางที ่5 ตารางแสดงผลการวเิคราะหก์ารถดถอย 

ตวัแปร 

ค่า
สมัประสิทธ์ิ
ถดถอย 

(B) 

ค่าสมัประสิทธ์ิ
ถดถอยมาตรฐาน 

(Beta) 
t Sig. 

คา่คงที ่ 0.353  2.193 0.029 
ทศันคตติ่อการโฆษณาผา่นบรกิารระบุต าแหน่ง 0.369 0.349 5.482 0.000* 
ทศันคตติ่อตราสนิคา้ 0.511 0.489 7.678 0.000* 
R= 0.791, R2=0.626, SE=0.455, * p <0.05 

 
ผลการวเิคราะห์ค่าอทิธพิลในตารางที ่6 แสดงใหเ้หน็ว่า อทิธพิลทางออ้มของทศันคตติ่อการโฆษณาผ่านบรกิาร

ระบุต าแหน่งทีส่ง่ผ่านทศันคตติ่อตราสนิคา้ มอีทิธพิลต่อความตัง้ใจในการซือ้สนิคา้ของผูบ้รโิภค = 0.400 ขณะที่
ทศันคตติ่อการโฆษณาผ่านบรกิารระบุต าแหน่งมอีทิธพิลทางตรงต่อความตัง้ใจซือ้สนิคา้ = 0.369 โดยอทิธพิลรวมของ
ทศันคตติ่อการโฆษณาผ่านบรกิารระบุต าแหน่งต่อความตัง้ใจในการซือ้สนิคา้เท่ากบั 0.769 แสดงใหเ้หน็วา่ อทิธพิล
ทางออ้มนัน้มผีลต่อความตัง้ใจซือ้สนิคา้ของผูบ้รโิภคมากกวา่อทิธพิลทางตรง  
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ตารางที ่6 ตารางแสดงผลการวเิคราะหค์วามสมัพนัธท์างตรงและทางออ้ม 

ตวัแปรตาม Effect 
ตวัแปรต้น 

R² 
ADD AB 

AB 
  
  

Indirect Effect - - 
0.5985 Direct Effect 0.783 - 

Total Effect 0.783 - 
INP Indirect Effect 0.400 - 

0.6264   Direct Effect 0.369 0.511 
  Total Effect 0.769 - 

 

6. สรปุผลการวิจยั  
6.1 สรปุผลการวิจยัและข้อเสนอแนะ 

งานวจิยัน้ีมจีุดประสงค์เพื่อศกึษาอทิธพิลของปัจจยัที่ส่งผลต่อความตัง้ใจในการซื้อสนิคา้ของผูบ้รโิภค เมื่อไดร้บั
ขอ้ความโฆษณาผ่านบรกิารระบุต าแหน่งผ่านแอพ โดยศกึษาความสมัพนัธข์องปัจจยัดา้นความบนัเทงิ การรบัรูข้อ้มลู
ข่าวสาร ความร าคาญ ความน่าเชื่อถือ ความเกี่ยวข้องกบับุคคล และความกงัวลเกี่ยวกบัภาวะส่วนตวัที่ส่งผลต่อ
ทศันคตทิี่มตี่อการโฆษณาผ่านบรกิารระบุต าแหน่ง และการศกึษาถงึความสมัพนัธ์ของปัจจยัด้านทศันคตทิี่มตี่อการ
โฆษณาผ่านบรกิารระบุต าแหน่งและทศันคตติ่อตราสนิคา้ทีม่ผีลต่อความตัง้ใจในการซื้อสนิคา้ของผูบ้รโิภค หากไดร้บั
ขอ้ความผา่นบรกิารระบุต าแหน่งจากแอพทีต่ดิตัง้ไว ้

งานวจิยัน้ีใช้การวจิยัเชิงส ารวจ เก็บรวบรวมขอ้มูลจากกลุ่มตวัอย่างที่เคยใช้งานแอพของห้างสรรพสนิค้าและ
ซุปเปอรส์โตรผ์่านแบบสอบถามออนไลน์จากกลุ่มตวัอยา่งจ านวน 232 คน ผลของการวจิยัไดแ้สดงใหเ้หน็วา่ ผูบ้รโิภค
นัน้จะมคีวามตัง้ใจในการซื้อสนิคา้ กต็่อเมื่อผูบ้รโิภคมทีศันคตทิีด่ตี่อตราสนิคา้ และทศันคตทิี่ดตี่อโฆษณา และการที่
ผูบ้รโิภคจะมทีศันคตทิีด่ตี่อตราสนิคา้ เกดิจากการทีผู่บ้รโิภคมทีศันคตทิีด่ตี่อการโฆษณาผ่านบรกิารระบุต าแหน่ง โดย
โฆษณาที่จะท าใหผู้บ้รโิภคเกดิทศันคติที่ดจีะต้องสรา้งความสนุกสนาน และไม่เป็นทางการจนเกนิไป อกีทัง้ขอ้ความ
โฆษณาดงักล่าวยงัตอ้งมคีวามน่าเชื่อถอืกล่าวคอื เชื่อไดว้่า ผูร้บัขอ้ความจะไดร้บัสทิธปิระโยชน์ต่างๆ ตามขอ้ความที่
กลา่วไวจ้รงิ ประกอบกบัขอ้ความโฆษณานัน้ตอ้งมคีวามเกีย่วขอ้งกบัความสนใจของผูบ้ริโภค ถูกสง่ไปในเวลา สถานที่ 
และสถานการณ์ทีเ่หมาะสม และขอ้ความโฆษณานัน้จะตอ้งไมส่รา้งความร าคาญใหก้บัผูบ้รโิภค 

ผลของงานวจิยัแสดงใหเ้หน็ความแตกต่างของผลการวจิยัในบรบิทไทยและต่างประเทศ ส าหรบัผลการศกึษาใน
ต่างประเทศนัน้ การรบัรู้ข้อมูลข่าวสารเป็นปัจจยัส าคญัต่อทศันคติที่มีต่อการโฆษณา นอกจากน้ีผลของการวิจยั
ชีใ้หเ้หน็วา่ ความเกีย่วขอ้งกบับุคคลเป็นปัจจยัทีม่อีทิธพิลต่อทศันคตขิองผูบ้รโิภค และงานน้ีไดศ้กึษาถงึทศันคตติ่อตรา
สนิคา้นัน้ทีย่งัไม่ค่อยถูกน ามาศกึษามากนัก ดงันัน้ผลการวจิยัน้ีจงึเป็นการขยายขอบเขตการศกึษาทศันคตทิีม่ตี่อการ
โฆษณาของผู้บรโิภคเพิม่เติมจากกรอบแนวคิดเดิม สามารถน ากรอบแนวคิด และปัจจยัดงักล่าวไปศึกษาต่อยอด
งานวจิยัในอนาคตได ้

ผูป้ระกอบการและนักการตลาดสามารถน าปัจจยัเหล่าน้ีไปประยุกต์ในการออกแบบและปรบัปรุงขอ้ความโฆษณา
ผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที่ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยด้านของความบันเทิง เน้ือหาของโฆษณาควรถูกออกแบบ
สนุกสนานและน่าสนใจ เช่น การใชภ้าษาที่ไม่เป็นทางการ เขา้ใจง่าย และมอีารมณ์ขนั รวมถงึการใชภ้าพประกอบที่
สวยงาม เพือ่ใหข้อ้ความโฆษณาสามารถดงึดดูความสนใจของผูบ้รโิภคได้ ในดา้นของความน่าเชื่อถอื ผูโ้ฆษณาควรให้
ความส าคญักบัการท าตามค ากล่าวอา้งในโฆษณา รวมถงึตรวจสอบความถูกตอ้งตรงกนัของขอ้ความทีส่ง่จากโฆษณา
ผ่านบรกิารระบุต าแหน่งกบัแหล่งโฆษณาอื่นๆ เพื่อสร้างความเชื่อมัน่ให้กบัผู้บรโิภค ในด้านของปัจจยัด้านความ
เกี่ยวขอ้งกบับุคคล ผู้โฆษณาควรใหค้วามส าคญักบัเน้ือหาในขอ้ความทีต่รงกบัความสนใจของผูบ้รโิภค โดยอาจจะน า
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ประวตักิารซื้อสนิคา้มาวเิคราะหร์่วมกบัขอ้มลูสถานทีเ่พื่อสง่โฆษณาทีต่รงกบักลุ่มสนิคา้หรอืบรกิารทีผู่บ้รโิภคสนใจใน
บรเิวณนัน้ หรอือาจใชโ้ฆษณาผา่นการโฆษณาระบุต าแหน่ง เพือ่ประชาสมัพนัธส์นิคา้หรอืกจิกรรม และการสง่เสรมิการ
ขาย โดยมเีน้ือหาเกีย่วกบัสว่นลดหรอืโปรโมชัน่พเิศษของกลุม่สนิคา้อุปโภค บรโิภค หรอืรา้นอาหาร เน่ืองจากเป็นกลุ่ม
สนิคา้ทีผู่บ้รโิภคมกัใหค้วามสนใจอ่านโฆษณา และหากขอ้ความนัน้เกี่ยวขอ้งกบัสนิคา้หรอืบรกิารในบรเิวณใกลเ้คยีง 
จะท าใหผู้ร้บัขอ้ความมคีวามสนใจทีจ่ะเปิดอ่านขอ้ความโฆษณานัน้ๆ ทนัท ีในดา้นของความร าคาญ ผูโ้ฆษณาควรมี
การวางแผนและค านึงถึงความเหมาะสมในการส่งโฆษณาไปยงัผู้รบั กล่าวคอื ต้องไม่ส่งโฆษณาบ่อยครัง้จนท าให้
ผูบ้รโิภครูส้กึถกูรบกวน และก่อใหเ้กดิความร าคาญ ซึง่จะท าใหผู้บ้รโิภคเกดิทศันคตทิีไ่มด่ตี่อขอ้ความโฆษณานัน้ 

ผลของการศกึษายงัแสดงให้เห็นถึงความส าคญัของทศันคตขิองผู้บรโิภคที่มตี่อตราสนิค้าที่มบีทบาทส าคญัต่อ
ความตัง้ใจซือ้สนิคา้ ดงันัน้ผูป้ระกอบการ นกัการตลาด หรอืองคก์ร จงึควรใหค้วามส าคญั และมุง่เน้นทีจ่ะสรา้งทศันคติ
ที่ดีต่อตราสนิค้า การออกแบบ ปรบัปรุง และพฒันารูปแบบของการโฆษณาให้น่าสนใจและเป็นที่จดจ า  และสร้าง
ความรูส้กึดตี่อโฆษณาเป็นสว่นส าคญัที่ช่วยสรา้งทศันคตทิีด่ขีองผูบ้รโิภคต่อตราสนิคา้ได ้ผูโ้ฆษณาอาจใชร้ปูแบบการ
โฆษณาผ่านบรกิารระบุต าแหน่งผ่านแอพของแบรนด์ เพื่อสรา้งความแตกต่าง รวมถงึการสรา้งความคุน้เคยกบัตรา
สนิคา้แก่ผูบ้รโิภค และควรสรา้งช่องทางใหผู้บ้รโิภคเขา้ถงึขอ้มลูเกี่ยวกบัตราสนิคา้ไดส้ะดวกยิง่ขึน้ เพื่อน าไปสูก่ารซื้อ
สนิคา้และบรกิารในทีส่ดุ 
6.2 ข้อจ ากดัของงานวิจยั และงานวิจยัต่อเน่ือง 

งานวิจยัน้ีเก็บตวัอย่างจากประชากรชาวไทยจึงอาจไม่สามารถน าผลของงานวิจยัไปใช้ในประเทศที่มีบริบท
แตกต่างกนั เช่น วฒันธรรม สภาพแวดล้อม หรอืวถิชีวีติที่แตกต่างอย่างมากได้ รวมถงึการโฆษณาผ่านบรกิารระบุ
ต าแหน่งในประเทศไทยนัน้ยงัไมแ่พรห่ลาย และเป็นการเริม่ใชง้านในระยะแรกเท่านัน้ ท าใหผู้ต้อบแบบสอบถามอาจจะ
ไมม่คีวามคุน้เคยกบับรกิารในลกัษณะดงักล่าวมากเทา่ทีค่วร อาจท าใหเ้กดิความสบัสนในการตอบแบบสอบถามได ้

งานวิจัยต่อเน่ืองอาจท าการศึกษาเปรียบเทียบผลการวิจัย ในบริบทของสภาพแวดล้อม วัฒนธรรมอื่นๆ 
นอกจากนัน้การศกึษาน้ีเป็นการศกึษาการส่งขอ้ความโฆษณาผ่านแอพในรูปแบบผลกั งานวจิยัต่อเน่ืองจงึอาจศกึษา
เพิม่เตมิในรปูแบบของการสง่ขอ้ความโดยทีไ่มไ่ดร้บัอนุญาต หรอืการโฆษณาในรปูแบบทีผู่บ้รโิภคเป็นผูต้อ้งการคน้หา
ขอ้มลูในบรเิวณใกลเ้คยีงเองทีเ่รยีกวา่รปูแบบดงึ เพื่อเปรยีบเทยีบผลการวจิยัวา่ ประเภทรปูแบบของการโฆษณาสง่ผล
แตกต่างกนัต่อทศันคตขิองผูบ้รโิภคอย่างไร รวมถงึอาจโดยใชว้ธิกีารวจิยัเชงิทดลอง โดยควบคุมสภาพแวดลอ้ม และ
การสง่ขอ้ความโฆษณาในลกัษณะต่างๆ กนั เพือ่ใหไ้ดผ้ลการวจิยัในเชงิลกึมากยิง่ขึน้ 
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บทคดัย่อ 

งานวิจัยน้ีเป็นการศึกษาถึงปัจจัยที่ส่งผลต่อความตัง้ใจในการใช้ฐานข้อมูลออนไลน์ของนักศึกษาระดับ
บณัฑติศกึษา มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์ซึง่ไดป้ระยุกต์ใชท้ฤษฎกีารยนืยนัความคาดหวงั มาสรา้งกรอบแนวคดิในการ
วจิยั และจากการทบทวนวรรณกรรมทีเ่กีย่วขอ้งพบวา่ปัจจยัทีม่คีวามสมัพนัธต์่อความตัง้ใจในการใชฐ้านขอ้มลูออนไลน์
ของนกัศกึษา ประกอบดว้ย ความคาดหวงั การรบัรูป้ระสทิธภิาพ การยนืยนัความคาดหวงั การรูส้ารสนเทศ ความพงึ
พอใจ และประสบการณ์ในอดตี งานวจิยัเกบ็ขอ้มูลดว้ยแบบสอบถามออนไลน์จากนักศกึษาระดบับณัฑติศกึษา คณะ
ต่างๆ ของมหาวทิยาลยัธรรมศาสตรท์ีเ่คยมปีระสบการณ์ใชง้านฐานขอ้มลูออนไลน์ จ านวน 201 คน 

ผลการวจิยัแสดงให้เห็นว่า การที่ผู้ใช้จะมคีวามตัง้ใจในการใช้ฐานขอ้มูลออนไลน์นัน้ขึ้นอยู่กบัปัจจยัด้านการรู้
สารสนเทศ และความพงึพอใจของผูใ้ช ้ซึง่การทีจ่ะมคีวามพงึพอใจระดบัสงู ขึน้อยูก่บัปัจจยัเรื่องความคาดหวงัและการ
รบัรูป้ระสทิธภิาพของฐานขอ้มลู ผ่านตวัแปรการยนืยนัความคาดหวงัของผูใ้ช ้นอกจากน้ียงัพบวา่ประสบการณ์ในอดตี
ไมส่นบัสนุนความสมัพนัธร์ะหวา่งความพงึพอใจและความตัง้ใจในการใชแ้หล่งขอ้มลูออนไลน์หอ้งสมดุของนกัศกึษา 
 
ค าส าคญั: ฐานขอ้มลูออนไลน์  ความคาดหวงั  การรูส้ารสนเทศ  ความตัง้ใจ 
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Abstract  

The purpose of this paper was to study factors affecting online database selection by Thammasat 
University graduate students and examine how past experiences moderated the relationship between 
satisfaction and user intention. Survey research was used with 201 samples from Thammasat University 
graduate students with experience using online databases. Data was gathered by an online questionnaire. 

Results were that information literacy and satisfaction influenced online database selection. High user 
intent related to expectation and perceived performance being confirmed. In addition, past experience did not 
moderate the relationship between satisfaction and user intention. 

 
Keywords: Online databases, Expectation, Information literacy, Intention 
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1. บทน า 
1.1 ความเป็นมาและความส าคญัของปัญหา 

ปัจจุบนัเทคโนโลยกีารสื่อสารผ่านเครอืข่ายอนิเทอร์เน็ตเขา้มามบีทบาทในวงการวชิาการของประเทศไทยเป็น
อย่างมาก ช่วยใหผู้ใ้ชค้น้หาสารสนเทศทีต่อ้งการไดอ้ยา่งรวดเรว็ (ภาณุวฒัน์ กองราช, 2554) และเลอืกใชข้อ้มลูจาก
แหล่งข้อมูลอื่นๆ ได้มากกว่าเพยีงฐานข้อมูลออนไลน์ของห้องสมุด โดยผู้ใช้ไม่ได้ค านึงถึงความถูกต้องและความ
น่าเชื่อถอืของขอ้มลูจากแหลง่ขอ้มลูอื่นทีไ่มใ่ชฐ่านขอ้มลูออนไลน์ของหอ้งสมดุ (Joo & Choi, 2015) 

ในปี 2558 หอ้งสมดุมกีารจดัหาทรพัยากรสารสนเทศในรปูแบบออนไลน์จ านวนมาก และประชาสมัพนัธก์ารเขา้ใช้
ดว้ยช่องทางต่างๆ เช่น ป้ายประชาสมัพนัธ ์วดิโีอภายในมหาวทิยาลยั ใหผู้ใ้ชส้ามารถเขา้ถงึขอ้มลูไดม้ากขึน้ แต่เมื่อ
เปรยีบเทยีบสถติกิารใชง้านระหว่างปี 2557 และ 2558 พบว่ามสีถติกิารใชง้านที่ลดลงรอ้ยละ 40 (ฝ่ายบรหิารจดัการ
ทรพัยากรสารสนเทศ, 2558) ทัง้ยงัมปัีจจยัคุกคามความสะดวกสบายในการเขา้ถงึขอ้มลู ท าใหผู้ใ้ชไ้มต่ระหนกัถึงความ
น่าเชื่อถอืของแหล่งขอ้มลู (Biddix et al., 2011) สอดคลอ้งกบัที่ Weiler (2004) กล่าววา่ ประสบการณ์ในอดตีของผูใ้ช้ 
(Past experience) สง่ผลต่อความพงึพอใจในการเขา้ใชแ้หล่งขอ้มลู และน าไปสูค่วามตัง้ใจในการใชง้านในอนาคต 
(Chang, 2013) ในขณะทีผ่ลการส ารวจของผูใ้ชข้องมหาวทิยาลยัฮ่องกงแสดงใหเ้หน็ว่า ผูใ้ชร้อ้ยละ 68 นิยมใช้
ฐานขอ้มลูออนไลน์ของหอ้งสมุด (Woo, 2005, as cited in Korobili et al., 2006) ซึง่มคีวามแตกต่างจากจ านวนผูใ้ช้
ของประเทศไทยเป็นอย่างมาก จงึน่าสนใจในการท าวจิยัเพื่อส่งเสรมิการใชฐ้านขอ้มลูออนไลน์ของหอ้งสมุด และเพื่อ
พฒันาบรกิารของห้องสมุดให้ตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้ในอนาคต ด้วยเหตุน้ีผู้วจิยัจงึได้เล็งเห็นถงึความ
จ าเป็นอย่างยิง่ที่จะต้องศกึษาปัจจยัต่างๆ ที่มคีวามสมัพนัธ์ต่อความตัง้ใจในการใช้ฐานขอ้มูลออนไลน์ของนักศกึษา 
กอปรกบัเมื่อศกึษาจากงานวจิยัในอดตีพบว่า งานวจิยัเกี่ยวกบัความตัง้ใจในการใชง้านมผีูว้จิยัศกึษาด้วยทฤษฎีการ
ยอมรบัเทคโนโลย ี(Technology acceptance model: TAM) เป็นจ านวนมาก และยงัไมม่งีานวจิยัใดทีศ่กึษาเกีย่วกบั
ปัจจยัทีส่ง่ผลต่อความความตัง้ใจในการใชฐ้านขอ้มลูออนไลน์ดว้ยการประยุกตใ์ชท้ฤษฎอีื่นๆ ผูว้จิยัจงึไดท้ าการศกึษา
งานวจิยัน้ีเพือ่เสรมิสรา้งความรูค้วามเขา้ใจใหก้บัผูใ้ช ้ซึง่มุ่งเน้นทีก่ารรบัรูคุ้ณค่าของทรพัยากรสารสนเทศของหอ้งสมุด 
และสามารถน าผลการวจิยัไปวางแผนด้านการจดัหาทรพัยากรสารสนเทศให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุด รวมถึงการ
ประชาสมัพนัธฐ์านขอ้มลูออนไลน์ของหอ้งสมดุอยา่งมปีระสทิธภิาพ 
1.2 วตัถปุระสงคข์องการวิจยั 

งานวิจยัน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจยัต่างๆ ที่ส่งผลต่อความความตัง้ใจในการใช้ฐานข้อมูลออนไลน์ของ
นักศึกษา ซึ่งประกอบด้วย ความคาดหวงั การรบัรู้ประสทิธิภาพ การยืนยนัความคาดหวงั การรู้สารสนเทศของ
นกัศกึษา ความพงึพอใจ และประสบการณ์ในอดตี โดยพฒันากรอบแนวคดิการวจิยัดว้ยการประยุกตเ์ขา้กบัทฤษฎกีาร
ยนืยนัความคาดหวงั  

 
2. ทฤษฎีและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 

งานวจิยัน้ีไดน้ าทฤษฎกีารยนืยนัความคาดหวงั (Expectation Confirmation Theory: ECT) ทีพ่ฒันาขึน้ในปี 1977 
โดย Oliver (1977) เพือ่ศกึษาความพงึพอใจและความตัง้ใจในการซือ้สนิคา้ของผูบ้รโิภค ทฤษฎ ีECT ระบุวา่ ในขัน้ตน้
ผูบ้รโิภคจะสรา้งความคาดหวงัก่อนการซือ้สนิคา้ และสรา้งการรบัรูป้ระสทิธภิาพของสนิคา้หลงัจากช่วงเวลาทีเ่ริม่ตน้ใช้
สนิคา้ จากนัน้ผูบ้รโิภคจะประเมนิความพงึพอใจสนิคา้เปรยีบเทยีบกบัประสทิธภิาพที่แทจ้รงิของสนิคา้หลงัการใชง้าน 
(Baek, 2014) สอดคลอ้งกบัที ่Eid (2011) กลา่ววา่ เมือ่ผูบ้รโิภคไดย้นืยนัความคาดหวงัในตวัสนิคา้วา่มคีวามน่าเชื่อถอื
แลว้ ผูบ้รโิภคจะเกดิความพงึพอใจและสนใจทีจ่ะซื้อสนิคา้ ในท านองเดยีวกนัความพงึพอใจจะสง่ผลทางบวกต่อความ
ตัง้ใจในอนาคต (Oliver, 1980, as cited in Chang, 2013) จากทฤษฎขีา้งตน้สามารถน ามาประยุกตก์บัความตัง้ใจใน
การใช้ฐานข้อมูลออนไลน์ของนักศึกษาได้ โดยทฤษฎีน้ีเชื่อว่าความคาดหวังต่อฐานข้อมูลออนไลน์ การรับรู้
ประสทิธภิาพของฐานขอ้มูลออนไลน์ และการยนืยนัความคาดหวงัในการเลอืกใช้ฐานขอ้มูลออนไลน์ส่งผลต่อความ    
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พงึพอใจในการใช้ฐานขอ้มูลออนไลน์และน าไปสู่ความตัง้ใจในการใช้ฐานขอ้มูลออนไลน์ของนักศกึษา  โดยสามารถ
อธบิายแต่ละปัจจยัไดด้งัน้ี 

ความคาดหวงั (Expectation) หมายถงึ ความเชื่อ ความรูส้กึ หรอืความคดิของบุคคลที่คาดการณ์ล่วงหน้าต่อ
เหตุการณ์ในอนาคต หรอืสถานการณ์ต่างๆ ทีจ่ะเกดิขึน้ สอดคลอ้งกบัที ่Spreng et al., 1996, as cited in Tsao, 
2013) กลา่ววา่ ความคาดหวงั หมายถงึ ความเชื่อของลกูคา้ทีม่ตี่อคุณสมบตัหิรอืประสทิธภิาพการท างานของสนิคา้ ซึง่
จากทฤษฎ ีECT ระบุว่า ในขัน้ตน้ผูบ้รโิภคจะสรา้งความคาดหวงัก่อนการซื้อสนิคา้ จากนัน้จงึจะยอมรบัและใชส้นิคา้ 
(Bhattacherjee, 2001) และเมื่อความคาดหวงัอยูใ่นระดบัทีพ่อดี จะสง่ผลทางบวกต่อการยนืยนัความคาดหวงั (Brown 
et al., 2008) 

การรบัรู้ประสิทธิภาพ (Perceived performance) หมายถึง การรบัรู้ถงึการท างานของสนิค้าหรอืบรกิารที่
ตอบสนองต่อความตอ้งการและความปรารถนาของลกูคา้ (Cadotte et al., 1987, as cited in Tsao, 2013) สอดคลอ้ง
กบัที่ทฤษฎี ECT ระบุว่า หลงัจากที่ผูบ้รโิภคไดใ้ชส้นิคา้แลว้ ผูบ้รโิภคจะสรา้งการรบัรูป้ระสทิธภิาพของสนิคา้
เปรยีบเทยีบกบัความคาดหวงัในขัน้ตน้ และน าไปสูก่ารยนืยนัความคาดหวงั (Bhattacherjee, 2001) นอกจากน้ี 
Chang กล่าววา่การขาดความสนใจและความรูค้วามเขา้ใจในสนิคา้ยงัเป็นตัววดัการรบัรูป้ระสทิธภิาพอกีดว้ย (Chang, 
2013) 

การยืนยนัความคาดหวงั (Confirmation) หมายถงึ ระดบัการรบัรูข้องผูใ้ชถ้งึความสอดคลอ้งกนัระหว่างความ
คาดหวงัในตวัสนิคา้และประสทิธภิาพการท างานทีแ่ทจ้รงิของสนิค้า (Bhattacherjee, 2001) ในทางตรงกนัขา้ม เมื่อ
ระดับความคาดหวังและการรับรู้ประสิทธิภาพของสินค้าไม่พอดีกัน จะเกิดการไม่ยืนยันความคาดหวัง 
(Disconfirmation) และเมื่อระดบัการไมย่นืยนัความคาดหวงัเพิม่สงูขึน้มากกวา่ระดบัความพงึพอใจจะท าใหร้ะดบัความ
พงึพอใจลดลง (Brown et al., 2008) 

การรู้สารสนเทศ (Information literacy) หมายถงึ สมรรถนะดา้นสารสนเทศทีเ่กีย่วขอ้งกบัความสามารถในการ
ระบุข้อมูลที่ผู้ใช้ต้องการ รวมถึงความสามารถและทักษะในการค้นหา การประเมิน และการใช้ข้อมูลอย่างมี
ประสทิธภิาพ (Lau, 2006) ในท านองเดยีวกนั Amalahu et al. (2009) กล่าววา่การรูส้ารสนเทศมคีวามหมายรวมถงึ
ความสามารถในการใช้ห้องสมุด การใช้คอมพิวเตอร์ การท าวิจยั และทกัษะการคิดเชิงวิพากษ์วิจารณ์ (Critical 
thinking skills) อกีทัง้ Bruce, 1999, as cited in Amalahu et al., 2009) ไดใ้หค้วามส าคญักบัทกัษะการคดิเชงิ
วพิากษ์วจิารณ์วา่ ความตระหนกัดา้นจรยิธรรมในการใชง้าน การประเมนิสารสนเทศ การจดัระเบยีบขอ้มลูสง่ผลกบัการ
แกปั้ญหา การตดัสนิใจ และทกัษะการวจิยั รวมถงึการรูส้ารสนเทศจ าเป็นต่อการใชห้อ้งสมุด (Ukachi, 2015) และ
สอดคลอ้งกบัที ่Joo and Choi (2015) กล่าววา่ผูใ้ชท้ีม่ทีกัษะสงูในการสบืคน้สารสนเทศจะมคีวามตัง้ใจสงูในการใช้
ฐานขอ้มลูออนไลน์ 

ความพึงพอใจ (Satisfaction) หมายถงึ การแสดงระดบัความดใีจ ความสมหวงั หรอืความผดิหวงัโดย
เปรยีบเทยีบระหว่างประสทิธภิาพของสนิค้าหรอืบรกิารกบัระดบัที่ผู้ใชค้าดหวงั ซึ่งในบรบิทของธุรกจิถอืได้ว่าความ   
พงึพอใจเป็นปัจจยัทีส่ าคญัต่อการตดัสนิใจซือ้สนิคา้ของผูบ้รโิภค (Chen et al., 2010) และในมุมมองของผูใ้ช ้ความ  
พงึพอใจเป็นเครือ่งมอืในการตดัสนิคุณภาพโดยรวมของสนิคา้หรอืบรกิาร (Chen, 2003, as cited in Ariff et al., 2012) 
สอดคลอ้งกบัที ่Tsao (2013) กล่าวว่าเมื่อผูบ้รโิภคยนืยนัความคาดหวงัในตวัสนิคา้แลว้ จะส่งผลต่อความพงึพอใจ 
นอกจากน้ีความพงึพอใจยงัไดร้บัอทิธพิลมาจากระดบัการไมย่นืยนัความคาดหวงั หรอืระดบัความคาดหวงัทีไ่มพ่อดกีนั 
ซึ่งการไม่ยนืยนัความคาดหวงัจะแสดงให้เหน็ว่าเมื่อผูใ้ช้ขาดความคาดหวงัจะส่งผลให้ระดบัความพงึพอใจลดลง ใน
ท านองเดยีวกนัเมื่อผูใ้ชม้คีวามคาดหวงัทางบวกจะสง่ผลใหร้ะดบัความพงึพอใจเพิม่ขึน้ในทางบวก (Brown et al., 
2008) และความพงึพอใจยงัน าไปสูค่วามตัง้ใจในการใชง้านในอนาคต (Chang, 2013) 
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ประสบการณ์ในอดีต (Past experience) หมายถงึ การกระท าหรอืปฏกิริยิาของบุคคลในการตอบสนองต่อสิง่เรา้

ทัง้ภายนอกหรอืภายในทีเ่กดิขึน้ในช่วงเวลาทีผ่่านมา (Sommer, 2011) งานวจิยัในอดตีไดช้ีใ้หเ้หน็วา่ประสบการณ์ทีด่ี
จะสง่ผลทางบวกต่อความตัง้ใจในการเลอืกซือ้สนิคา้ และสง่ผลต่อทศันคตแิละความพงึพอใจของลกูคา้ (Pappas et al., 
2014) นอกจากน้ี Shane, 2000, as cited in Ukachi, 2015) กล่าววา่ การสัง่สมความรูเ้ดมิของผูป้ระกอบการยงัท าให้
ไดพ้บความรูใ้หม่ๆ  ซึง่ความรูเ้หล่าน้ีอยูท่ีป่ระสบการณ์ทีฝั่งอยูใ่นแต่ละบุคคล และประสบการณ์น้ีจะมอีทิธพิลต่อความ
ตัง้ใจเป็นผูป้ระกอบการต่อไปในอนาคต 

ความตัง้ใจ (User’s intention) หมายถงึ พฤตกิรรมทางความคดิรูปแบบหน่ึงที่ไม่สามารถสงัเกตเหน็ได้ แต่
สามารถวดัได ้เป็นพฤตกิรรมตัง้ตน้ทีท่ าใหเ้กดิการแสดงออกของพฤติกรรมในล าดบัต่อไป (Sommer, 2011) เพราะ
ความตัง้ใจเป็นตวัแปรก่อนการเกิดพฤตกิรรม ดงันัน้ความตัง้ใจจงึหมายถงึ ความพรอ้ม หรอืความเป็นไปไดข้องบุคคล
ในการแสดงพฤตกิรรมใดๆ ซึง่สามารถแสดงออกไดห้ลายรปูแบบ (Joo and Choi, 2015) และงานวจิยัในอดตีพบว่า
ปัจจยัดา้นความพงึพอใจจะน าไปสูค่วามตัง้ใจในการซือ้สนิคา้ (Baek et al., 2014) 

 
3. กรอบแนวคิดในการวิจยัและสมมติฐานการวิจยั 

กรอบแนวคิดในการศึกษาความตัง้ ใจในการใช้ฐานข้อมูลออนไลน์ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ พฒันามาจากงานวจิยัต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยมปัีจจยัที่เกี่ยวข้อง 7 ปัจจยั ได้แก่ ความ
คาดหวงั การรบัรูป้ระสทิธภิาพ การยนืยนัความคาดหวงั การรูส้ารสนเทศของนกัศกึษา ความพงึพอใจ ประสบการณ์ใน
อดตีของนกัศกึษา และความตัง้ใจในการใชฐ้านขอ้มลูออนไลน์ของนกัศกึษา ซึง่ความคาดหวงัและการรบัรูป้ระสทิธภิาพ
จะสง่ผลต่อการยนืยนัความคาดหวงั การยนืยนัความคาดหวงัจะสง่ผลต่อความพงึพอใจ การรูส้ารสนเทศของนกัศกึษา
และความพงึพอใจจะส่งผลต่อความตัง้ใจในการใชฐ้านขอ้มูลออนไลน์ของนักศกึษา ซึ่งขนาดความสมัพนัธ์ของความ   
พงึพอใจและความตัง้ใจในการใชฐ้านขอ้มลูออนไลน์ขึน้อยู่กบัประสบการณ์ในการใชง้านในอดตี โดยงานวจิยัน้ีไดเ้พิม่
ปัจจยัการรูส้ารสนเทศของนักศกึษาและประสบการณ์ใชง้านในอดตีของนักศกึษา (แสดงในกรอบเสน้ประ) เพิม่เตมิจาก
งานวจิยัในอดตี ดงัภาพที ่1 

 

 
ภาพที ่1 กรอบแนวคดิความตัง้ใจในการใชฐ้านขอ้มลูออนไลน์ของนกัศกึษา  

ระดบับณัฑติศกึษา มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์
 

จากทฤษฎีการยนืยนัความคาดหวงัระบุว่า ในขัน้ต้นผูบ้รโิภคจะสรา้งความคาดหวงัก่อนการใชง้านจากนัน้จงึจะ
ยอมรบัและใชง้าน (Bhattacherjee, 2001) และเมื่อความคาดหวงัอยู่ในระดบัทีพ่อดีกบัการยนืยนัความคาดหวงั จะ
สง่ผลทางบวกต่อการยนืยนัความคาดหวงั (Brown et al., 2008) ท าใหส้ามารถตัง้สมมตฐิานไดว้า่ 
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H1: ความคาดหวงัมคีวามสมัพนัธใ์นเชงิบวกกบัการยนืยนัความคาดหวงั  
 
การยนืยนัความคาดหวงัเป็นผลมาจากการรบัรูป้ระสทิธภิาพ ตามทีก่ลา่วในทฤษฎกีารยนืยนัความคาดหวงัวา่ ผูใ้ช้

จะสรา้งการรบัรูป้ระสทิธภิาพของสนิคา้หลงัจากช่วงเวลาทีเ่ริม่ตน้ใชส้นิคา้ เมื่อผูใ้ชไ้ดย้นืยนัความคาดหวงัในตัวสนิคา้
วา่มคีวามน่าเชื่อถอืแลว้ ผูบ้รโิภคจะเกดิแรงจงูใจทีจ่ะซื้อสนิคา้ต่อไป (Eid, 2011) สอดคลอ้งกบัที่ Bhattacherjee 
(2001) กล่าวว่าหลงัจากทีผู่้บรโิภคไดใ้ชส้นิคา้แลว้ ผูบ้รโิภคจะสรา้งการรบัรูป้ระสทิธภิาพของสนิคา้เปรยีบเทยีบกบั
ความคาดหวงัในขัน้ตน้ และน าไปสูก่ารยนืยนัความคาดหวงั ท าใหส้ามารถตัง้สมมตฐิานไดว้า่ 

 
H2: การรบัรูป้ระสทิธภิาพมคีวามสมัพนัธใ์นเชงิบวกกบัการยนืยนัความคาดหวงั 
 
ความพึงพอใจของผู้ใช้งานเป็นผลมาจากการยืนยนัความคาดหวงัต่อสนิค้าและบริการ เมื่อการยืนยนัความ

คาดหวงัมคีวามสอดคลอ้งกบัความพงึพอใจ ความพงึพอใจจะน าไปสู่การใชง้าน (Bhattacherjee, 2001) เมื่อระดบั
ความคาดหวงัและการรบัรู้ประสทิธิภาพของสนิค้าพอดีกนั จะท าให้ความพึงพอใจมรีะดบัที่สูงขึ้น ท าให้สามารถ
ตัง้สมมตฐิานไดว้า่ 

 
H3: การยนืยนัความคาดหวงัมคีวามสมัพนัธใ์นเชงิบวกกบัความพงึพอใจ 
 
Joo and Choi (2015) พบวา่ ความคุน้เคยกบัทรพัยากรสารสนเทศและผูใ้ชท้ีม่ทีกัษะสงูในการสบืคน้สารสนเทศจะ

มคีวามตัง้ใจสงูในการใชฐ้านขอ้มลูออนไลน์ ท าใหส้ามารถตัง้สมมตฐิานไดว้า่ 
 
H4: การรูส้ารสนเทศมคีวามสมัพนัธใ์นเชงิบวกกบัความตัง้ใจในการใชฐ้านขอ้มลูออนไลน์ของนกัศกึษา 
 
Chen et al. (2010) กล่าววา่ในบรบิทของธุรกจิถอืไดว้า่ความพงึพอใจเป็นปัจจยัทีส่ าคญัต่อการตดัสนิใจซือ้สนิคา้

ของผูบ้รโิภค สอดคลอ้งกบัที ่Quan (2012) กล่าววา่ ไมเ่พยีงแค่ความตอ้งการสว่นบุคคลทีจ่ะซือ้สนิคา้ ความตัง้ใจใน
การซือ้สนิคา้ยงัตอ้งอาศยัประสบการณ์ในอดตีมาประกอบการตดัสนิใจอกีดว้ย ท าใหส้ามารถตัง้สมมตฐิานไดว้า่ 

 
H5: ความพงึพอใจมคีวามสมัพนัธใ์นเชงิบวกกบัความตัง้ใจในการใชฐ้านขอ้มลูออนไลน์ของนกัศกึษา 
 
นอกจากน้ี Bhattacherjee (2001) พบวา่ ประสบการณ์ในอดตีมแีนวโน้มทีจ่ะสง่ผลกระทบต่อพฤตกิรรมการซื้อ

สนิคา้ในอนาคต และความตัง้ใจนัน้ไดร้บัผลกระทบหลกัจากความพงึพอใจจากประสบการณ์ในอดตีของผูใ้ช้  ท าให้
สามารถตัง้สมมตฐิานไดว้า่ 

 
H6: ประสบการณ์ในการใชง้านในอดตีเป็นตวัปรบัค่าความสมัพนัธร์ะหวา่งความพงึพอใจและความตัง้ใจในการใช้

ฐานขอ้มลูออนไลน์ของนกัศกึษา 
 

4. วิธีการวิจยั 
งานวจิยัน้ีจดัเกบ็ขอ้มูลจากนักศกึษาระดบับณัฑติศกึษา มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ ที่เคยมปีระสบการณ์ใช้งาน

ฐานขอ้มลูออนไลน์ จ านวน 201 คน โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเครื่องมอื อน่ึงก่อนการจดัเกบ็ขอ้มูลจากกลุ่มตวัอย่าง 
งานวจิยัน้ีไดน้ าแบบสอบถามทีพ่ฒันามาจากงานวจิยัในอดตี (ประกอบดว้ย Bhattacherjee, 2001; Brown et al., 
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2008; Chang, 2013; Chen et al., 2010; Joo and Choi, 2015; Pappas et al., 2014; Sommer, 2011; Ukachi, 
2015) ไปทดสอบกบักลุ่มตวัอย่างครัง้ที่ 1 จ านวน 20 คน และครัง้ที่ 2 จ านวน 30 คน เพื่อวเิคราะห์แบบสอบถาม
เบื้องต้นและปรบัปรุงข้อค าถามให้เหมาะสมกับการวิเคราะห์ผลด้วยโปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ และโปรแกรม 
Interaction และเมื่อแบบสอบถามเหมาะสมแลว้ได้เกบ็ขอ้มลูกบักลุ่มตวัอย่างจ านวน 201 คน โดยการกระจาย
แบบสอบถามผ่านเครือข่ายสงัคมออนไลน์ เช่น เฟซบุ๊ก หรือ ไลน์ ไปยงัผู้ที่ก าลังศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา 
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์

 
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 โดยใชก้ารวเิคราะห์ Cronbach’s alpha พบวา่ทุกตวัแปรมคี่า
มากกวา่ 0.60 จงึถอืวา่มคีวามเชื่อถอืไดส้ าหรบังานวจิยัแบบ Basic research (Hair et al., 1998) นอกจากน้ียงัได้
ทดสอบความตรงของแบบสอบถามดว้ยการวเิคราะหอ์งคป์ระกอบ (Factor analysis) โดยใชเ้กณฑ์ทีข่อ้ค าถามที่     
จบักลุ่มกนัเป็นแต่ละตวัแปรตอ้งมคี่า Factor loading ไม่น้อยกว่า 0.5 ผลการวเิคราะหอ์งคป์ระกอบไดจ้ านวนปัจจยั
ทัง้หมด 7 องคป์ระกอบ (ดงัแสดงในตารางที ่1) 
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ตารางที ่1 แสดงคา่เฉลีย่ คา่เบีย่งเบนมาตรฐาน น ้าหนกัองคป์ระกอบและ Cronbach’s alpha ของตวัแปรทัง้หมด 

องคป์ระกอบข้อค าถาม ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

น ้าหนัก
องคป์ระ
กอบ 

1. ความคาดหวงั (% of variance = 35.861, Cronbach’s alpha =0.939) 

ก่อนการใชง้านฐานขอ้มลูออนไลน์ ทา่นคดิวา่ฐานขอ้มลูออนไลน์จะชว่ยให้
ทา่นหาขอ้มลูไดจ้ านวนมาก 

3.26 0.902 0.921 

ก่อนการใชง้านฐานขอ้มลูออนไลน์ ทา่นคดิวา่ท่านจะไดข้อ้มลูทีด่ ี 2.98 0.995 0.904 

ก่อนการใชง้านฐานขอ้มลูออนไลน์ ทา่นคดิวา่การใชฐ้านขอ้มลูออนไลน์ชว่ย 
ใหท้า่นคน้หาขอ้มลูไดห้ลากหลาย 

3.27 0.905 0.889 

ก่อนการใชง้านฐานขอ้มลูออนไลน์ ทา่นคดิวา่ฐานขอ้มลูออนไลน์มขีอ้มลูที่
ทนัสมยั 

3.27 0.854 0.872 

ก่อนการใชง้านฐานขอ้มลูออนไลน์ ทา่นคดิวา่การใชฐ้านขอ้มลูออนไลน์ชว่ย
ใหท้า่นไดข้อ้มลูทีม่คีุณภาพ 

3.20 0.922 0.866 

2. การยืนยนัความคาดหวงั (% of variance = 23.430, Cronbach’s alpha = 0.650) 

หลงัการใชง้านฐานขอ้มลูออนไลน์  ทา่นรูส้กึวา่ขอ้มลูภายในฐานขอ้มลู
ออนไลน์มคีุณภาพ 

4.29 1.076 0.921 

หลงัการใชง้านฐานขอ้มลูออนไลน์ ทา่นรูส้กึวา่ฐานขอ้มลูออนไลน์ใหข้อ้มลูที่
ดจี านวนมาก 4.19 1.012 0.911 
หลงัการใชง้านฐานขอ้มลูออนไลน์ ทา่นรูส้กึวา่ฐานขอ้มลูออนไลน์มขีอ้มลู
ตามทีท่า่นตอ้งการ 4.25 1.077 0.910 
หลงัการใชง้านฐานขอ้มลูออนไลน์ ทา่นคดิวา่การใชฐ้านขอ้มลูออนไลน์ให้
ผลลพัธท์ีด่ ี 3.94 0.978 0.875 
3. การรบัรู้ประสิทธิภาพ (% of variance = 13.919, Cronbach’s alpha = 0.931) 
ทา่นรูส้กึวา่การใชฐ้านขอ้มลูออนไลน์ชว่ยใหท้า่นไดข้อ้มลูทีเ่ป็นปัจจุบนั 4.63 0.643 0.748 
ทา่นรูส้กึวา่การใชฐ้านขอ้มลูออนไลน์ชว่ยใหท้า่นมทีางเลอืกทีห่ลากหลายใน
การคน้หาขอ้มลู 4.13 0.503 0.693 
ทา่นชอบใหฐ้านขอ้มลูมฟัีงกช์ัน่แนะน าบทความทีเ่กีย่วขอ้งกบัเรือ่งทีท่า่น
คน้หา 4.46 0.591 0.678 
ทา่นรูส้กึวา่การใชฐ้านขอ้มลูออนไลน์ชว่ยใหไ้ดข้อ้มลูเฉพาะเรือ่ง 4.06 0.548 0.647 
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ตารางที ่1 แสดงคา่เฉลีย่ คา่เบีย่งเบนมาตรฐาน น ้าหนกัองคป์ระกอบและ Cronbach’s alpha ของตวัแปรทัง้หมด (ต่อ) 

องคป์ระกอบข้อค าถาม ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

น ้าหนัก
องคป์ระ
กอบ 

4. ความพึงพอใจ (% of variance = 48.414, Cronbach’s alpha = 0.896) 

ทา่นรูส้กึดกีบัการใชฐ้านขอ้มลูออนไลน์ 4.51 0.672 0.807 
ทา่นรูส้กึวา่การใชฐ้านขอ้มลูออนไลน์เป็นการตดัสนิใจทีด่ ี 4.56 0.646 0.792 
ทา่นพงึพอใจในขอ้มลูจากฐานขอ้มลูออนไลน์ 4.55 0.670 0.750 
ทา่นพงึพอใจในประสทิธภิาพของฐานขอ้มลูออนไลน์ 4.47 0.656 0.739 
ทา่นคดิวา่การเลอืกใชฐ้านขอ้มลูออนไลน์เป็นทางเลอืกทีด่ใีนการหาขอ้มลู 4.59 0.568 0.723 
5. การรู้สารสนเทศ (% of variance = 9.790, Cronbach’s alpha = 0.853) 

ทา่นคดิวา่การรูส้ารสนเทศท าใหค้น้หาขอ้มลูไดร้วดเรว็ 4.77 0.507 0.767 
ทา่นรูส้กึวา่การรูส้ารสนเทศจ าเป็นต่อการใชง้านฐานขอ้มลูออนไลน์ 4.52 0.617 0.736 
ทา่นคดิวา่การรูส้ารสนเทศท าใหท้า่นใชง้านฐานขอ้มลูออนไลน์ไดอ้ยา่งมี
ประสทิธภิาพ 4.69 0.561 0.724 
ทา่นรูส้กึวา่การรูส้ารสนเทศมคีวามส าคญัต่อการคน้หาขอ้มลู 4.66 0.561 0.715 
ทา่นรูว้ธิใีนการคน้หาขอ้มลู/ดาวน์โหลดบทความจากฐานขอ้มลูออนไลน์ 4.70 0.550 0.616 
6. ประสบการณ์ในอดีต (% of variance = 68.165, Cronbach’s alpha = 0.844) 
ทา่นคดิวา่ประสบการณ์ใชง้านทีผ่า่นมาท าใหท้า่นใชง้านฐานขอ้มลูออนไลน์
ไดง้า่ยขึน้ 4.50 0.708 0.866 
ทา่นมปีระสบการณ์ทีด่กีบัการใชฐ้านขอ้มลูออนไลน์ 4.46 0.707 0.818 
ทา่นคดิวา่ประสบการณ์ใชง้านทีผ่า่นมาท าใหท้า่นเลอืกใชฐ้านขอ้มลู
ออนไลน์ 4.51 0.672 

0.809 

ทา่นมกัเลอืกใชง้านฐานขอ้มลูทีท่า่นคุน้เคย 4.59 0.716 0.808 
7. ความตัง้ใจ (% of variance = 7.983, Cronbach’s alpha = 0.731) 
ทา่นเลอืกใชฐ้านขอ้มลูออนไลน์มากกวา่แหลง่ขอ้มลูอื่นๆ 4.66 0.636 0.765 
หากตอ้งคน้หาขอ้มลู ฐานขอ้มลูออนไลน์จะเป็นหนึ่งในชอ่งทางทีท่า่นจะ
เลอืกใช ้ 4.65 0.624 

0.672 

ทา่นเชื่อวา่การใชฐ้านขอ้มลูออนไลน์เป็นทางเลอืกทีด่ใีนการหาขอ้มลู 4.64 0.657 0.626 
ทา่นอยากแนะน าใหผู้อ้ื่นใชฐ้านขอ้มลูออนไลน์ของหอ้งสมดุ 4.62 0.572 0.590 

 

ผลการวเิคราะหข์อ้มลูทัว่ไปเกีย่วกบัผูต้อบแบบสอบถามของกลุ่มตวัอยา่งสว่นใหญ่เป็นเพศหญงิ (รอ้ยละ 76.6) มี
อายุระหวา่ง 21-30 ปี (รอ้ยละ 91.5) จบการศกึษาจากคณะพาณิชยศาสตรแ์ละการบญัช ี(รอ้ยละ 57.2) และมอีาชพี
เป็นพนกังานบรษิทัเอกชน (รอ้ยละ 64.2) เป็นจ านวนมากทีส่ดุ 
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5.2 การวิเคราะหผ์ลการวิจยั 

การทดสอบสมมตฐิานการวจิยัในครัง้น้ี ผูว้จิยัใชว้ธิวีเิคราะหก์ารถดถอยเชงิเสน้เดยีว (Simple linear regression) 
และการวเิคราะหก์ารถดถอยพหุคูณ (Multiple regression) โดยใชค้่า p-value ทีน้่อยกวา่หรอืเท่ากบั 0.05 เป็น
ตวัก าหนดนยัส าคญัทางสถติ ิโดยแบง่การวเิคราะหอ์อกเป็น 4 สว่น ตามกรอบแนวคดิการวจิยัดงัน้ี 

ส่วนท่ี 1 ผลการวเิคราะห์ความสมัพนัธร์ะหว่างตวัแปรอสิระ ความคาดหวงัและการรบัรูป้ระสทิธภิาพ กบัตวัแปร
ตาม การยนืยนัความคาดหวงั โดยผลการวเิคราะห์ความถดถอยแสดงให้เห็นว่าตวัแปรอสิระก าหนดตวัแปรตาม ที่
ระดบันยัส าคญั p = 0.007 (F1,198 = 5.122) เมื่อวเิคราะหใ์นรายละเอยีดของตวัแปรอสิระ จะพบวา่ความคาดหวงัและ
การรบัรูป้ระสทิธภิาพเป็นตวัก าหนดการยนืยนัความคาดหวงั ทีร่ะดบันยัส าคญั p = 0.043 และ 0.037 ตามล าดบั โดย
ความผนัแปรของตวัแปรตามเท่ากบัรอ้ยละ 4.9 (R2 = 0.049) และมคี่าสมัประสทิธิก์ารถดถอยของตวัแปรอสิระ (B) 
เท่ากบั 0.164 และ 0.360 ตามล าดบั (ตารางที ่2 และ 3) ซึง่สอดคลอ้งกบัทฤษฎกีารยนืยนัความคาดหวงัทีไ่ดก้ล่าวไว้
วา่ ในขัน้ตน้ผูบ้รโิภคจะสรา้งความคาดหวงัก่อนการใชง้าน จากนัน้จงึจะยอมรบัและใชง้าน (Bhattacherjee, 2001) และ
เมื่อความคาดหวงัอยูใ่นระดบัทีพ่อดีกบัการยนืยนัความคาดหวงั จะสง่ผลทางบวกต่อการยนืยนัความคาดหวงั (Brown 
et al., 2008) อกีทัง้การยนืยนัความคาดหวงัเป็นผลมาจากการรบัรูป้ระสทิธภิาพ ผูใ้ชจ้ะสรา้งการรบัรูป้ระสทิธภิาพของ
สนิคา้หลงัจากช่วงเวลาทีเ่ริม่ตน้ใชส้นิคา้เปรยีบเทยีบกบัความคาดหวงัในขัน้ตน้ และน าไปสู่การยนืยนัความคาดหวงั 
(Bhattacherjee, 2001) 

 

ตารางที ่2 ผลการวเิคราะหก์ารถดถอยของความคาดหวงัและการรบัรูป้ระสทิธภิาพกบัการยนืยนัความคาดหวงั 
Model Sum of 

Squares 
df Mean Square F Sig. 

Regression 8.762 2 4.381 5.122 0.007** 

Residual 169.362 198 0.855   

Total 178.124 200    

 ** p < 0.05 
 

ตารางที ่3 ผลการวเิคราะหค์า่สมัประสทิธิก์ารถดถอยของความคาดหวงัและการรบัรูป้ระสทิธภิาพ  
กบัการยนืยนัความคาดหวงั 

Model Unstandardized Coefficients Standardized 
Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

(Constant) 2.136 0.725  2.948 0.004 

ความคาดหวงั 0.164 0.081 0.143 2.033 0.043** 

การรบัรูป้ระสทิธภิาพ 0.360 0.171 0.148 2.102 0.037** 

R = 0.222,  R2 = 0.049, Std. Error of the estimate = 0.92486 
** p < 0.05 
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ส่วนท่ี 2 ผลการวเิคราะห์ความสมัพนัธ์ระหว่างตวัแปรอสิระ การยนืยนัความคาดหวงักบัตวัแปรตาม ความ      

พงึพอใจ โดยผลการวเิคราะหค์วามถดถอยแสดงใหเ้หน็วา่ตวัแปรอสิระก าหนดตวัแปรตาม ทีร่ะดบันยัส าคญั p = 0.032 
(F1,199 = 4.647) เมื่อวเิคราะหใ์นรายละเอยีดของตวัแปรอสิระ จะพบวา่การยนืยนัความคาดหวงัเป็นตวัก าหนดความ 
พงึพอใจ ทีร่ะดบันยัส าคญั p = 0.032 โดยความผนัแปรของตวัแปรตามเท่ากบัรอ้ยละ 2.3 (R2 = 0.023) และมคี่า
สมัประสทิธิก์ารถดถอยของตวัแปรอสิระ (B) เท่ากบั 0.087 (ตารางที ่4 และ 5) ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัในอดตีทีก่ล่าว
วา่ ความพงึพอใจของผูใ้ชง้านเป็นผลมาจากการยนืยนัความคาดหวงัต่อสนิคา้และบรกิาร เมื่อการยนืยนัความคาดหวงั
มคีวามสอดคลอ้งกบัความพงึพอใจ ความพงึพอใจจะน าไปสูก่ารใชง้าน (Bhattacherjee, 2001, as cited in Lee, 2010; 
Lin and Wang, 2012) เมื่อระดบัความคาดหวงัและการรบัรูป้ระสทิธภิาพของสนิคา้พอดกีนั จะท าใหค้วามพงึพอใจมี
ระดบัทีส่งูขึน้ 

 
ตารางที ่4 ผลการวเิคราะหก์ารถดถอยของการยนืยนัความคาดหวงักบัความพงึพอใจ 

Model 
Sum of 
Squares df Mean Square F Sig. 

Regression 1.334 1 1.334 4.647 0.032** 

Residual 57.131 199 0.287   

Total 58.465 200    
 ** p < 0.05 

 

ตารางที ่5 ผลการวเิคราะหค์า่สมัประสทิธิก์ารถดถอยของการยนืยนัความคาดหวงักบัความพงึพอใจ 
Model Unstandardized 

Coefficients 
Standardized 
Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

(Constant) 4.176 0.172  24.334 0.000 

การยนืยนัความคาดหวงั 0.087 0.040 0.151 2.156 0.032** 

R = 0.151,  R2 = 0.023, Std. Error of the estimate = 0.53581 
** p < 0.05 

 

ส่วนท่ี 3 ผลการวเิคราะหค์วามสมัพนัธร์ะหวา่งตวัแปรอสิระ การรูส้ารสนเทศและความพงึพอใจ สง่ผลทางบวกต่อ
ตวัแปรตาม ความตัง้ใจ โดยผลการวเิคราะห์ความถดถอยแสดงให้เห็นว่าตวัแปรอิสระก าหนดตวัแปรตาม ที่ระดบั
นยัส าคญั p = 0.000 (F1,198 = 55.280) เมื่อวเิคราะหใ์นรายละเอยีดของตวัแปรอสิระ จะพบวา่การรูส้ารสนเทศและ
ความพงึพอใจเป็นตวัก าหนดความตัง้ใจ ทีร่ะดบันยัส าคญั p = 0.033 และ 0.000 ตามล าดบั โดยความผนัแปรของตวั
แปรตามเท่ากบัรอ้ยละ 35.8 (R2 = 0.358) และมคี่าสมัประสทิธิก์ารถดถอยของตวัแปรอสิระ (B) เท่ากบั 0.175 และ 
0.411 ตามล าดบั (ตารางที ่6 และ 7) ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ Joo และ Choi (2015) ทีก่ล่าวไวว้า่ ความคุน้เคย
กบัทรพัยากรสารสนเทศและผูใ้ชท้ีม่ทีกัษะสงูในการสบืคน้สารสนเทศจะมคีวามตัง้ใจสงูในการใชฐ้านขอ้มลูออนไลน์และ
สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ Chen et al. (2010) ทีก่ล่าววา่ในบรบิทของธุรกจิถอืไดว้า่ความพงึพอใจเป็นปัจจยัทีส่ าคญั
ต่อการตดัสนิใจซือ้สนิคา้ของผูบ้รโิภค หากผูบ้รโิภคมคีวามพงึพอใจในตวัสนิคา้จะน าไปสูก่ารตดัสนิใจซือ้สนิคา้ 
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ตารางที ่6 ผลการวเิคราะหก์ารถดถอยของการรูส้ารสนเทศและความพงึพอใจกบัความตัง้ใจ 
Model Sum of 

Squares 
df Mean Square F Sig. 

Regression 15.774 2 7.887 55.280 0.000** 

Residual 28.250 198 0.143   

Total 44.025 200    
** p < 0.05 
 

ตารางที ่7 ผลการวเิคราะหค์า่สมัประสทิธิก์ารถดถอยของการรูส้ารสนเทศและความพงึพอใจกบัความตัง้ใจ 

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

(Constant) 1.831 0.286  6.410 0.000 

การรูส้ารสนเทศ 0.175 0.081 0.166 2.153 0.033** 

ความพงึพอใจ 0.411 0.067 0.474 6.149 0.000** 

R = 0.599,  R2 = 0.358, Std. Error of the estimate = 0.37773 
** p < 0.05 

 

ส่วนท่ี 4 ผลการวเิคราะหค์วามสมัพนัธร์ะหว่างตวัปรบัค่าความสมัพนัธร์ะหว่างความพงึพอใจและความตัง้ใจ ที่
ระดบันัยส าคญั p = 0.000 (F1,197 = 56.752) เมื่อวเิคราะห์ในรายละเอียดของตวัปรบัค่าความสมัพนัธ์ระหว่างความ  
พงึพอใจและประสบการณ์ในอดตี ซึ่งสนบัสนุนใหเ้กดิความตัง้ใจ พบว่าตวัปรบัค่าความสมัพนัธร์ะหว่างความพงึพอใจ
และความตัง้ใจ (Interaction term) แสดงนยัส าคญัทีร่ะดบั p = 0.000 (F3,197 = 56.752) โดยความผนัแปรเท่ากบัรอ้ยละ 
46.3 (R2 = 0.463) และมคีา่สมัประสทิธิก์ารถดถอยของตวัแปรเทา่กบั 0.347 (ตารางที ่8 และ 9)  

 

ตารางที ่8 ผลการวเิคราะหก์ารถดถอยของตวัปรบัคา่ความสมัพนัธร์ะหวา่งความพงึพอใจและความตัง้ใจ 
Model Sum of 

Squares 
df Mean Square F Sig. 

Regression 20.409 3 6.803 56.752 0.000** 

Residual 23.615 197 0.119   

Total 44.024 200    
 ** p < 0.05 
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ตารางที ่9 ผลการวเิคราะหค์า่สมัประสทิธิก์ารถดถอยของตวัปรบัคา่ความสมัพนัธร์ะหวา่งความพงึพอใจและความตัง้ใจ 

Model Unstandardized Coefficients t Sig. 

B Std. Error 

(Constant) 5.899 0.593 9.932 0.000** 

ความพงึพอใจ -0.261 0.126 -2.061 0.040** 

ประสบการณ์ในอดตี  -1.664 0.263 -6.307 0.000** 

Interaction term 0.347 0.060 5.738 0.000** 

R = 0.680,  R2 = 0.463, Std. Error of the estimate = 0.34622 
** p < 0.05 

 
แต่จากการวเิคราะหก์ราฟความสมัพนัธร์ะหวา่งพงึพอใจ (SATIS_M) กบัประสบการณ์ในอดตี (PAST_M) มคีวาม

ผกผนักนัซึง่ท าใหค้วามตัง้ใจไมเ่พิม่สงูขึน้ในทศิทางบวก ดงัภาพที ่2 จงึสรุปไดว้า่ ประสบการณ์ในอดตีไมเ่ป็นตวัปรบั
คา่ความสมัพนัธร์ะหวา่งความพงึพอใจและความตัง้ใจ สามารถอธบิายไดจ้ากการวเิคราะหข์อ้มลูแหล่งขอ้มลูทีใ่ชค้น้หา
ขอ้มลูมาแจกแจงตารางแบบไขวก้บัคณะที่ศกึษา พบวา่นกัศกึษานิยมใชง้าน Google และแหล่งขอ้มลูอื่นๆ ไดแ้ก่ 
Library catalog (http://koha.library.tu.ac.th) ฐานขอ้มลูวทิยานิพนธข์องจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั หรอืฐานขอ้มลูอื่นๆ 
ทีห่อ้งสมุดไมไ่ดบ้อกรบั เน่ืองจากฐานขอ้มลูของหอ้งสมุดไมต่รงกบัความตอ้งการของนกัศึกษา จงึท าใหน้กัศกึษาไมใ่ช้
งานฐานขอ้มูลที่ห้องสมุดบอกรบั จงึท าให้ประสบการณ์ในอดตีไม่สนับสนุนความสมัพนัธ์ระหว่างความพงึพอใจและ
ความตัง้ใจในการใชแ้หลง่ขอ้มลูออนไลน์หอ้งสมดุของนกัศกึษา 

 

 
ภาพที ่2 กราฟแสดงความสมัพนัธข์องความพงึพอใจ ความตัง้ใจ และประสบการณ์ในอดตี 
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6. สรปุผลการวิจยั 
6.1 อภิปรายผลการวิจยั 

ผลการวเิคราะหข์อ้มลูพบวา่ กรอบแนวคดิความตัง้ใจในการใชฐ้านขอ้มลูออนไลน์ของนกัศกึษา ระดบั
บณัฑติศกึษา มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์มคีวามสอดคลอ้งกบัขอ้มลูเชงิประจกัษ์ ดงัน้ี 

1. ในขัน้ต้นนักศกึษาจะสรา้งความคาดหวงัก่อนการใชง้านฐานขอ้มูลออนไลน์ จากนัน้จงึจะยอมรบัและใชง้าน 
และเมื่อความคาดหวงัอยู่ในระดบัทีพ่อดกีบัการยนืยนัความคาดหวงั จะสง่ผลทางบวกต่อการยนืยนัความคาดหวงั ซึ่ง
เป็นไปตามผลการวจิยัของ Bhattacherjee (2001) และ Brown et al. (2008) 

2. นกัศกึษาจะสรา้งการรบัรูป้ระสทิธภิาพของฐานขอ้มลูออนไลน์หลงัจากช่วงเวลาทีเ่ริม่ตน้ใช้งาน เมื่อนกัศกึษา
ได้ยนืยนัความคาดหวงัในฐานขอ้มูลออนไลน์ ว่ามคีวามน่าเชื่อถอืแล้ว นักศกึษาจะเกดิความพงึพอใจและจะใช้งาน
ฐานขอ้มลูออนไลน์ต่อไป ซึง่เป็นไปตามผลการวจิยัของ Bhattacherjee (2001) และ Eid (2011)  

3. ความพงึพอใจจากการใชง้านฐานขอ้มลูออนไลน์ของนกัศกึษาเป็นผลมาจากการยนืยนัความคาดหวงั เมื่อการ
ยนืยนัความคาดหวงัมคีวามสอดคลอ้งกบัความพงึพอใจ ความพงึพอใจจะน าไปสูก่ารใชง้าน ซึง่เป็นไปตามผลการวจิยั
ของ Bhattacherjee (2001) 

4. นกัศกึษาทีม่ทีกัษะสงูในการสบืคน้สารสนเทศจะมคีวามตัง้ใจสงูในการใชฐ้านขอ้มลูออนไลน์  ซึ่งเป็นไปตาม
ผลการวจิยัของ Joo and Choi (2015) 

5. ความพงึพอใจเป็นปัจจยัทีส่ าคญัต่อการใชง้านฐานขอ้มลูออนไลน์ หากนกัศกึษามคีวามพงึพอใจในฐานขอ้มลู
ออนไลน์ จะน าไปสูก่ารใชง้าน ซึง่เป็นไปตามผลการวจิยัของ Chen et al. (2010) 

6. ประสบการณ์ในอดีตไม่เป็นตวัปรบัค่าความสมัพนัธ์ระหว่างความพึงพอใจและความตัง้ใจ ในการใช้งาน
ฐานขอ้มลูออนไลน์ ซึง่ไมส่อดคลอ้งกบังานวจิยัของ Bhattacherjee (2001) และ Quan (2012) 
6.2 ข้อเสนอแนะในเชิงปฏิบติั 

หอ้งสมดุทีต่อ้งการใหน้กัศกึษาเกดิความตัง้ใจในการใชฐ้านขอ้มลูออนไลน์ สามารถน าผลการวจิยัไปปฏบิตัไิดด้งัน้ี 
1. ท าใหน้ักศกึษารูส้กึว่าฐานขอ้มลูออนไลน์ใหข้อ้มลูทีม่คีุณภาพ ตรงความตอ้งการ และมขีอ้มลูทีด่จี านวนมาก

ซึง่จะท าใหน้กัศกึษาเกดิความพงึพอใจและเกดิความตัง้ใจในการใชฐ้านขอ้มลูออนไลน์ของหอ้งสมุด ส าหรบัการทีจ่ะท า
ให้นักศกึษารูส้กึว่าฐานขอ้มูลออนไลน์ให้ขอ้มูลที่ดดีงักล่าวขา้งต้นนัน้ ห้องสมุดต้องท าให้นักศกึษารูส้กึว่าฐานขอ้มูล
ออนไลน์ใหข้อ้มลูทีเ่ป็นปัจจุบนั หลากหลาย และเป็นขอ้มลูเฉพาะเรือ่ง 

2. ท าใหน้ักศกึษาทราบถงึวธิคีน้หา/ดาวน์โหลดบทความจากฐานขอ้มลูออนไลน์ นอกจากน้ีตอ้งท าใหน้ักศกึษา
รบัรู้ว่าความสามารถและทักษะในการค้นหาข้อมูลเป็นสิ่งที่จ าเป็นและจะท าให้สามารถค้นหาข้อมูลได้อย่างมี
ประสทิธภิาพและรวดเรว็ ซึง่จะท าใหเ้กดิความตัง้ใจในการใชฐ้านขอ้มลูออนไลน์ของหอ้งสมดุ 
6.3 ข้อเสนอแนะส าหรบังานวิจยัต่อเน่ือง 
 เพือ่ใหเ้กดิประโยชน์ในดา้นการสรา้งองคค์วามรูใ้หม ่ผูว้จิยัขอเสนอแนะการท าวจิยัครัง้ต่อไปดงัน้ี 

1. การทีง่านวจิยัน้ีมคีา่ R2 ทีบ่่งบอกนยัแหง่ความสมัพนัธข์องทุกปัจจยัยงัมคีา่ไมส่งูมากนกั อาจเป็นเพราะปัจจยั
ทีน่ ามาศกึษายงัไมเ่พยีงพอ ในการศกึษาต่อไปควรศกึษาปัจจยัดา้นอื่นๆ เพิม่เตมิ รวมถงึปัจจยัทีป่รบัค่าความสมัพนัธ์
ดา้นความพงึพอใจและความตัง้ใจ  

2. กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ของงานวจิยัน้ีเป็นเพศหญงิ อายุระหว่าง 21 – 30 ปี จบการศกึษาจากคณะ
พาณิชยศาสตร์และการบญัช ีท าใหผ้ลที่ได้จากกลุ่มตวัอย่างดงักล่าวอาจจะไม่สามารถอธบิายปัจจยัที่ส่งผลต่อความ
ตัง้ใจในการใชฐ้านขอ้มูลออนไลน์ของนักศกึษาแทนประชากรทัง้หมดได้ เน่ืองจากปัจจยัด้านอายุ คณะที่ศกึษา และ
แหล่งขอ้มลูทีใ่ชค้น้หาขอ้มลูอาจจะสง่ผลต่อปัจจยัต่างๆ ทีม่ผีลต่อความตัง้ใจในการใชฐ้านขอ้มลูออนไลน์ของนกัศกึษา
ดว้ยเชน่กนั อกีทัง้งานวจิยัน้ีเกบ็ขอ้มูลเฉพาะนกัศกึษามหาวทิยาลยัธรรมศาสตรเ์ท่านัน้ ผลการวจิยัจงึไมส่ามารถน าไป
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ประยุกต์เขา้กบักรณีศกึษาอื่นๆ ได ้ดงันัน้งานวจิยัต่อเน่ืองควรเกบ็ขอ้มูลจากกลุ่มตวัอย่างที่มคีวามหลากหลาย หรอื
อาจจะศกึษาปัจจยัดา้นความพงึพอใจในงานวจิยัเชงิคุณภาพต่อไป 
 
บรรณานุกรม 
ภาณุวฒัน์ กองราช. (2554). การศกึษาพฤตกิรรมการใชเ้ครอืขา่ยสงัคมออนไลน์ของวยัรุน่ในประเทศไทย: กรณีศกึษา 
Facebook. (วทิยานิพนธ์ปรญิญามหาบณัฑติ). มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์, วทิยาลยันวตักรรม, สาขาการบรหิาร

เทคโนโลย.ี 
Amalahu, C., Oluwasina, O. O. E., and Laoye, O. A. (2009). Higher Education and Information Literacy : A 

Case Study of Tai Solarin University of Education. Library Philosophy and Practice, 1-7.  
Ariff, M. B., Fen, H. S., and Ismail, K. (2012). Relationship Between Customers’ Perceived Values, 

Satisfaction and Loyalty of Mobile Phone Users. Review of  In tegrat ive Business and 
Economics  Research , 1(1), 126-135.  

Baek, H., Ahn, H., and Oh, S. (2014). Impact of Tweets on Box Office Revenue: Focusing on When Tweets 
are Written. ETRI Journal, 36(4), 1-10.  

Bhattacherjee, A. (2001). Understanding information systems continuance: An expectation-confirmation 
model. MIS Quarterly, 25(3), 351-370.  

Biddix, J. P., Chung, C. J., and Park, H. W. (2011). Convenience or credibility? A study of college student 
online research behaviors. Internet and Higher Education, 14(3), 175-182.  

Brown, S. A., Venkatesh, V., Kuruzovich, J., and Massey, A. P. (2008). Expectation confirmation: An 
examination of three Competing models. Organizational Behavior and Human Decision Processes, 
105(1), 52-66.  

Bruce, C. (1999). Workplace experiences of information literacy. International Journal of Information 
Management, 19(1), 33-47. 

Cadotte, E. R., Woodruff, R. B., and Jenkins, R. L. (1987). Expectations and norms in models of consumer 
satisfaction. Journal of Marketing Research, 24, 305-314. 

Chang, C. C. (2013). Exploring the determinants of e-learning systems continuance intention in academic 
libraries. Library Management, 34(1/2), 40-55.  

Chen, Z. (2003). Consumers’ Value Perception of an e-Store and Its Impact on e-Store Loyalty Intention. 
Retrieved January 12, 2009, from http://search.proquest.com/docview/305314952?accountid=42455. 

Chen, Y. Y., Huang, H. L., Hsu, Y. C., Tseng, H. C., and Lee, Y. C. (2010). Confirmation of Expectations and 
Satisfaction with the Internet Shopping: The Role of Internet Self-efficacy. Computer and Information 
Science, 3(3), 14-22.  

Eid, M. I. (2011). Determinant of E-commerce Customer Satisfaction, Trust, and Loyalty in Saudi Arabia. 
Journal of Electronic Commerce Research, 12(1), 78-93.  

Expectation. (n.d.). Retrieved December 1, 2015, from http://www.oed.com/view/Entry/66455?redirectedFrom=expec 
tation. 

Hair, J. F., Black, W. C., Babin, B. J., Anderson, R. E., and Tatham, R. L. (1998). Construct Validity and Reliability. 
Retrieved January 12, 2009, from http://wallaby.vu.edu.au/adt-VVUT/uploads/approved/ 
adtVVUT20080416.115505/public/ 05Chapter4.pdf. 

http://www.oed.com/view/Entry/66455
http://wallaby.vu.edu.au/adt-VVUT/uploads/approved/%20adtVVUT20080416.115505/
http://wallaby.vu.edu.au/adt-VVUT/uploads/approved/%20adtVVUT20080416.115505/


วารสารระบบสารสนเทศดา้นธุรกจิ (JISB) ปีที ่3 ฉบบัที ่4 เดอืน ตุลาคม-ธนัวาคม 2560 หน้า 39 

  
Joo, S., and Choi, N. (2015). Factors affecting undergraduates’ selection of online library resources in 

academic tasks: Usefulness, ease-of-use, resource quality, and individual differences. Library Hi Tech, 
33(2), 272-291.  

Korobili, S., Tilikidou, I., and Delistavrou, A. (2006). Factors that influence the use of library resources by 
faculty members. Library Review, 55(2), 91-105.  

Lau, J. (2006). Guidelines on Information Literacy for Lifelong Learning. Boca del Río, Veracruz, México: IFLA. 
Lee, M. (2010). Explaining and predicting users’ continuance intention toward e-learning: An extension of the 

expectation - confirmation model. Computers & Education, 54(2), 506–516. 
Lin, W. S., and Wang, C. H. (2012). Antecedences to continued intentions of adopting e-learning system in 

blended learning instruction: A contingency framework based on models of information system success 
and task-technology fit. Computers & Education, 58(1), 88-99. 

Oliver, R. L. (1977). Effect of Expectation and Disconfirmation on Postexposure Product Evaluations: An 
Alternative Interpretation. Journal of Applied Psychology, 62(4). 

Oliver, R. L. (1980). A cognitive model of the antecedents and consequences of satisfaction decisions. 
Journal of Marketing Research, 17(4), 460-469. 

Pappas, I. O., Pateli, A. G., Giannakos, M. N., and Chrissikopoulos, V. (2014). Moderating effects of online 
shopping experience on customer satisfaction and repurchase intentions. International Journal of Retail &  
Distribution Management, 42(3), 191-214.  

Quan, X. (2012). Prior experience, social network, and levels of entrepreneurial intentions. Management 
Research Review, 35(10), 945-957.  

Shane, S. (2000). Prior knowledge and the discovery of entrepreneurial opportunities. Organization Science,  
11(4), 448-469. 

Sommer, L. (2011). The Theory Of Planned Behaviour And The Impact Of Past Behaviour. International 
Business and Economics Research Journal, 10(1), 91-110. 

Spreng, R. A., Mackenzie, S. B., and Olshavsky, B. W. (1996). A Re-examination of the determinants of 
consumer satisfaction. Journal of Marketing, 60(3), 15-22. 

Tsao, W. Y. (2013). Application of Expectation Confirmation Theory to Consumers’ Impulsive Purchase 
Behavior for Products Promoted by Showgirls in Exhibits. Journal of Promotion Management, 19(3).  

Ukachi, N. B. (2015). Information literacy of students as a correlate of their use of electronic resources in 
university libraries in Nigeria. The Electronic Library, 33(3), 486-501.  

Weiler, A. (2014). Information-Seeking Behavior in Generation Y Students: Motivation, Critical Thinking, and 
Learning Theory. Journal of Academic Librarianship, 31(1), 46-53. 

Woo, H. (2005). The 2004 user survey at the University of Hong Kong Libraries. College & Research ibraries, 
66(2), 115-135. 



วารสารระบบสารสนเทศดา้นธุรกจิ (JISB) ปีที ่3 ฉบบัที ่4 เดอืน ตุลาคม-ธนัวาคม 2560 หน้า 40 

 

ปัจจยัท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลการท างานของผูบ้ริหารเทคโนโลยีสารสนเทศใน
หน่วยงานรฐับาล 
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บทคดัย่อ 
การเปลีย่นแปลงอยา่งรวดเรว็จากความกา้วหน้าดา้นเทคโนโลย ีสง่ผลใหห้น่วยงานทัง้ภาครฐัและภาคเอกชนตอ้ง

ปรบัตวัเพือ่ใหท้นัการเปลีย่นแปลงโดยมกีารน าเทคโนโลยมีาพฒันางานและบรกิารใหม้ปีระสทิธภิาพ ในสว่นของภาครฐั
นัน้ได้มกีารผลกัดนัให้หน่วยงานภาครฐัพฒันาระบบงานเข้าสู่ “e-Government” ด้วยการน าเทคโนโลยมีาใช้ในการ
ปฏริปูระบบราชการ ไม่ว่าจะเป็นการบรหิาร การบรกิาร และกระบวนงานของรฐั โดย e-Government ผ่านทางผูน้ า
ทางดา้นไอท ี และผูบ้รหิารเทคโนโลยสีารสนเทศของหน่วยงานรฐับาล (Government Chief Information Officers-
GCIOs) จงึเกดิประเดน็ค าถามทีน่ ามาสูก่ารวจิยัในครัง้น้ีวา่ “ปัจจยัใดมคีวามสมัพนัธก์บัความสามารถในการท างานของ
ผูบ้รหิารเทคโนโลยสีารสนเทศในหน่วยงานรฐับาลและ ความสามารถของผูบ้รหิารเทคโนโลยสีารสนเทศในหน่วยงาน
รฐับาลมคีวามสมัพนัธก์บัประสทิธผิลในการท างานในหน่วยงานรฐับาลหรอืไม่” งานวจิยัน้ีไดน้ าองคค์วามรูจ้ากทฤษฎี
ภาวะผูน้ า ทฤษฎกีารแลกเปลีย่นทางสงัคม ทฤษฎเีกี่ยวกบัผูบ้รหิารระดบัสงู ทฤษฎคีวามชดัเจน และทฤษฎี
สภาพแวดล้อมการท างานเพื่อพฒันาออกมาเป็นปัจจยัที่เกี่ยวขอ้ง ด าเนินการรวบรวมขอ้มูลจากเจ้าหน้าที่ของรฐัที่
ปฏบิตังิานดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศในระดบัหวัหน้าและรองหวัหน้างาน สงักดัส่วนราชการระดบักรมหรอืเทยีบเท่า 
จาก 20 กระทรวง รวมจ านวน 161 จ านวน 240 คน พบวา่ ปัจจยัทีส่ง่ผลต่อประสทิธผิลการท างานของผูบ้รหิารระบบ
เทคโนโลยสีารสนเทศมาจากความสามารถของผูบ้รหิารเทคโนโลยสีารสนเทศ และปัจจยัความสามารถของผูบ้รหิาร
เทคโนโลยสีารสนเทศมคีวามสมัพนัธเ์ชงิบวกกบัปัจจยัความรูท้างธุรกจิเชงิกลยุทธ ์ความรูท้างไอทเีชงิกลยุทธ ์การอ่าน
สถานการณ์ ทกัษะดา้นการสือ่สารกบัผูอ้ื่น ความผกูพนักบัผูบ้รหิารระดบัสงู ความชดัเจนในบทบาทหน้าทีข่องงาน และ
สภาพแวดลอ้มการท างานในองคก์ารอยา่งมนียัส าคญั 
 
ค าส าคญั: ผูบ้รหิารเทคโนโลยสีารสนเทศของหน่วยงานรฐับาล ความสามารถ ประสทิธผิล 
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Abstract 

Rapid socioeconomic change brought about by the advance of technology necessitates the adaption of 
the public and private sectors to keep up with the times through adopting the technical-know for use in the 
development of work performance and the enhancement of the service delivery efficiency. The government 
has made all possible efforts to put in motion all the governmental agencies to develop the work system  
leading to e-Government by making use of technology for the bureaucratic reform be it public service delivery 
or governmental work performance process through e-Government managed by IT leaders and government 
chief information officers. Based on the facts, the researcher is in the position to pose some questions 
conducive to the conducting of the research; “What factors have a bearing on the work performance 
capability of the government chief information officers in government agencies? Is the GCIOs’ capability 
associated with the work performance effectiveness in governmental agencies?“ Leadership Theory, Social 
Exchange Theory, Upper Echlon Theory, Ambiguity Theory and Holland’s Theory of Personalities in Work 
Environments were integrated to develop factors. The researcher collected the needed data  from  public 
employees holding  the  positions of directors and deputy directors of the work units’ all of  them worked in 
the area of information technology attached to departments or the equivalent of 20 ministries  totaling 20 
government officers. The data analysis revealed that factors conducive to the GCIOs’ effectiveness were 
derived from the GCIOs’ capability and the GCIOs’ capability was found to be positively correlated with the 
following factors: strategic business knowledge strategic IT knowledge, the ability to size up the situation, 
communication skills, commitment the top executives of the organization, the clearly – defined roles and 
responsibilities, and good working conditions. 

 
Keywords: Government Chief Information Officers, capability, effectiveness 
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1.  บทน า 
1.1 ความเป็นมาและความส าคญัของปัญหา 

เมื่อโลกมกีารเปลีย่นแปลงอย่างรวดเรว็อนัเน่ืองมาจากความกา้วหน้าดา้นเทคโนโลย ีสง่ผลใหห้น่วยงานต่างๆ ไม่
วา่จะเป็นภาครฐั หรอืภาคเอกชน  จะตอ้งปรบัตวัเพื่อกา้วใหท้นัการเปลีย่นแปลงและมกีารน าเทคโนโลยมีาพฒันางาน
และการบริการให้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น ในส่วนของภาครฐันัน้ได้มีการผลกัดันให้หน่วยงานภาครฐัพฒันา
ระบบงานเขา้สู่ “e-Government” ดว้ยการน าเทคโนโลยมีาใชใ้นการปฏริปูระบบราชการ ไม่ว่าจะเป็นการบรหิาร การ
บรกิาร และกระบวนงานของรฐั โดย e-Government จะช่วยใหห้น่วยงานภาครฐัศกัยภาพในการบรหิารงานทีด่ ีผ่าน
การมสีว่นร่วมของประชาชน เกดิประสทิธผิลในการน าสง่การบรกิารไดอ้ย่างรวดเรว็ และเกดิการพฒันาประสทิธภิาพ
การท างานโดยรวมของรฐับาลผ่านทางผู้น าทางด้านไอท ีหรอืผู้บรหิารเทคโนโลยสีารสนเทศของหน่วยงานรฐับาล 
(Government Chief Information Officers-GCIOs) (Jean-Pierre, 2010) 

หน่วยงานที่มบีทบาทในการขบัเคลื่อน“e-Government” คอื กระทรวงเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร โดย
ทางกระทรวงได้ผลกัดนัให้มศีูนย์เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารขึ้นในระดบักระทรวงทุกกระทรวง เพื่อเป็น
ศูนย์กลางในการประสานข้อมูลข่าวสารต่างๆและนโยบายรัฐบาลเกี่ยวกับ e-Government ที่น าไปสู่การพฒันา          
e-Education, e-Society, e-Industry และ e-Commerce อกีทัง้ยงัจะเป็นกลไกในการพฒันาทางดา้นอเิลก็ทรอนิกส์
อื่นๆ อยา่งไรกต็าม ความส าเรจ็ของ e-Government ขึน้อยูก่บัความสามารถของผูน้ าในแต่ละหน่วยงาน 

ในปลายปีพ.ศ. 2558 ประเทศไทยก าลงัเขา้สูป่ระชาคมอาเซยีน (เออซี)ี รฐับาลไทยไดเ้ลง็เหน็ถงึความส าคญัใน
การพัฒนาปรับปรุงโครงสร้างของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในประเทศ โดย ม.ร.ว. ปรีดิยาธร เทวกุล                 
รองนายกรฐัมนตร ีไดก้ลา่วถงึความส าคญัในการพฒันาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศใน 5 ดา้น  ไดแ้ก่ 

1. การพฒันาโครงสรา้งพืน้ฐานดจิทิลั (Hard Infrastructure) – เช่น การสรา้งเครอืขา่ยอนิเทอรเ์น็ตใหม้คีวาม
เสถยีร มดีาตา้เซน็เตอร ์เพือ่รองรบัขอ้มลูอเิลก็ทรอนิกสท์ีเ่ตบิโตอยา่งต่อเน่ือง 

2. การพฒันา Soft Infrastructure – สรา้งระบบการท าธุรกรรมออนไลน์ต่างๆ ใหเ้กดิความเชื่อมัน่ในการใชง้าน 
มรีะบบการยนืยนัตวัทางอเิลก็ทรอนิกสเ์พื่อใหรู้ต้วัตนทีแ่ทจ้รงิ รวมถงึการสรา้งระบบและกระบวนการจดัการ
เอกสารอเิลก็ทรอนิกสท์ีก่ฎหมายรองรบั 

3. การพฒันา Service Infrastructure – การสรา้งแพลตฟอรม์ส าหรบัการท าธุรกรรมและการสรา้งธุรกจิของ
ประเทศ 

4. การสง่เสรมิ Digital Economy – การพฒันาและสง่เสรมิโดยหน่วยงานรฐับาลใหเ้กดินกัธุรกจิใหมท่ีใ่ชไ้อทเีป็น
เครือ่งมอื 

5. การพฒันา Digital Society – การสรา้งความเท่าเทยีมในการเขา้ถงึเครอืขา่ยและขอ้มลูในระบบอนิเทอรเ์น็ต 
  

ทัง้องคก์ารในภาครฐัและเอกชนต่างเลง็เหน็ถงึความส าคญัของการน าเทคโนโลยสีารสนเทศมาใชข้บัเคลื่อนทศิทาง
ขององคก์ารโดยหวงัใหก้ารน าระบบเทคโนโลยสีารสนเทศมาใชจ้ะก่อใหเ้กดิประสทิธผิลของงาน (Gautrin, 2004) ความ
คาดหวงัให้ผู้บรหิารเทคโนโลยสีารสนเทศเป็นผู้ขบัเคลื่อนผลกัดนัการบรหิารจดัการเทคโนโลยสีารสนเทศในส่วน
ราชการเพื่อประโยชน์ในการบรหิารงานและบรหิารประเทศให้ก้าวทนักบัสถานการณ์โลก พรอ้มทัง้ตอบสนองความ
ต้องการของประชาชนผู้รบับรกิารให้มปีระสทิธภิาพ น าไปสู่บทบาทของผู้บรหิารเทคโนโลยสีารสนเทศในองค์การ 
กลา่วคอื ก าหนดนโยบายดา้นขอ้มลูขา่วสารในหน่วยงานการสนบัสนุน และเรง่รดัการจดัท าแผนแมบ่ทระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศสนับสนุนการจดัหาทรพัยากรและบรหิารการใชท้รพัยากรสนับสนุนและส่งเสรมิการมกีารใชร้ะบบข่าวสาร
อย่างต่อเน่ืองดงันัน้นโยบายด้านการปฏิรูประบบเทคโนโลยีสารสนเทศของภาครฐัได้ก าหนดให้กระทรวง/กรม/
รฐัวสิาหกจิ/สว่นราชการไดแ้ต่งตัง้รองหวัหน้าสว่นราชการ 1 คน เพื่อท าหน้าทีเ่ป็นผูบ้รหิารเทคโนโลยสีารสนเทศของ
ส่วนราชการ ดงันัน้ ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศจึงเป็นผู้ที่มีบทบาทรบัผิดชอบในการบริหารทรพัยากรด้าน
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เทคโนโลย ี (Synnott, 1987) เพื่อใหอ้งคก์ารเกดิการเปลีย่นแปลงในเชงิบรหิารเป็นผูน้ าการเปลีย่นแปลงทีจ่ะน าพา
องคก์ารไปบรรลุเป้าหมายขององคก์ารไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ (May, 2007) และผูบ้รหิารเทคโนโลยสีารสนเทศยงัมี
บทบาทในการเป็นผูน้ าองคก์าร  ผูป้ระสานงาน  และการประชาสมัพนัธ ์(Mintzberg, 2004) 

จากความพยายามปฏริูประบบราชการน้ี ส่งผลใหผู้้น าด้านเทคโนโลยสีารสนเทศในแต่ละกระทรวงจะต้องอาศยั
ปัจจยัด้านความเป็นผู้น าที่ควรมีมากกว่าผู้น าในสายงานด้านอื่นๆ ผู้น าเหล่าน้ีจะต้องมีความสามารถพิเศษที่จะ
วเิคราะหม์มุมองของผลกระทบและโอกาสทีเ่กดิขึน้จากเทคโนโลยทีีเ่ปลีย่นแปลงไป 

จากความส าคญัของบทบาทผูน้ าในดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศทีก่ล่าวมาขา้งตน้ ผูว้ ิจยัจงึมคีวามสนใจทีจ่ะศกึษา
ปัจจยัทีส่่งผลต่อการท างานอย่างมปีระสทิธผิลของผูบ้รหิารเทคโนโลยสีารสนเทศในหน่วยงานรฐับาล เพื่อใหผู้บ้รหิาร
เทคโนโลยสีารสนเทศที่เขา้มารบัต าแหน่งหรอืผูท้ี่ต้องการจะเขา้มาท างานในต าแหน่งผู้บรหิารเทคโนโลยสีารสนเทศ 
หรอืบุคคลทีส่นใจในเรื่องผูบ้รหิารเทคโนโลยสีารสนเทศในหน่วยงานรฐับาล เขา้ใจถงึปัจจยัทีน่ าไปสูป่ระสทิธผิลในการ
ท างานของผู้บรหิารเทคโนโลยสีารสนเทศภายในองค์การอย่างถ่องแท้และสามารถน าข้อมูลไปประยุกต์ใช้ให้เกิด
ประโยชน์ต่อไป 
1.2 วตัถปุระสงคข์องการวิจยั 

1. เพื่อศึกษาปัจจยัที่มีความสมัพนัธ์กับความสามารถในการท างานของผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศใน
หน่วยงานรฐับาล 

2. เพื่อศึกษาความสมัพนัธ์ระหว่างความสามารถในการท างานกับประสิทธิผลในการท างานของผู้บริหาร
เทคโนโลยสีารสนเทศในหน่วยงานรฐับาล 

 

2. ทฤษฎีและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 
ทฤษฎีที่น ามาใชเ้พื่อศกึษาเกี่ยวกบัภาวะผูน้ าในด้านเทคโนโลยสีารสนเทศส าหรบังานวจิยัน้ี มทีฤษฎีภาวะผูน้ า

ดา้นการเปลีย่นแปลง (Leadership Theory - Transformational) เพื่อศกึษาถงึพฤตกิรรมของภาวะผูน้ า ทฤษฎกีาร
แลกเปลีย่นทางสงัคม (Social Exchange Theory) เพื่อศกึษาถงึการปฏสิมัพนัธ์แบบแลกเปลี่ยนทางสงัคม ทฤษฎี
เกีย่วกบัผูบ้รหิารระดบัสงู (Upper Echelon Theory) เพื่อศกึษาถงึความส าคญัของผูน้ าทางดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ
ต่อผูบ้รหิารระดบัสงู ทฤษฎคีวามชดัเจน (Ambiguity Theory) เพื่อศกึษาถงึความชดัเจนในบทบาทหน้าที่งาน และ
ทฤษฎสีภาพแวดลอ้มการท างาน (Holland’s Theory of Personalities in Work Environments) เพื่อศกึษาถงึ
สภาพแวดลอ้มทีม่ผีลต่อการท างานในองคก์าร 

Wilder (1994) ไดก้ล่าวไวว้่า “ผูบ้รหิารเทคโนโลยสีารสนเทศนัน้ไม่เหมาะกบัการเป็นผูน้ าในองคก์ารเพราะขาด
องคค์วามรูด้า้นธุรกจิ” สว่น Wang et al. (1994) ไดเ้สนอแนะวา่การขาดความฉลาดหลกัแหลมในดา้นองคค์วามรูข้อง
ผูบ้รหิารเทคโนโลยสีารสนเทศนี้เป็นเพยีงสว่นหน่ึงทีน่ ามาใชก้ล่าวอา้งถงึความไม่เชื่อมโยงการท างานกนัของผูบ้รหิาร
เทคโนโลยสีารสนเทศกบัผูบ้รหิารระดบัสงูคนอื่นๆ ในองคก์าร นกัวจิยัหลายคนยอมรบัวา่ ความรูท้างธุรกจิเชงิกลยุทธ์
นัน้เป็นทกัษะที่จ าเป็นต่อความสามารถของผู้บรหิารระดบัสูง ความฉลาดทางด้านอารมณ์ (EQ) มอี านาจต่อการใช้
ความสามารถของผูบ้รหิารระดบัสงูนอกเหนือจากความเฉลยีวฉลาดดา้น IQ (Goldman et al., 1995; McKeen and 
Smith, 2002) Chan et al. (1997) พบวา่การมแีนวคดิทางดา้นกลยุทธท์างธุรกจิน าไปสูก่ารน าไปสูก่ารท างานรว่มกนั
กบักลยุทธ์ทางดา้นระบบสารสนเทศทีส่่งผลไปยงัประสทิธผิลของระบบสารสนเทศและพฒันาสมรรถนะการท างานใน
องคก์าร ในหลายๆวรรณกรรมในอดตีกม็กีารกล่าวไวค้ลา้ยคลงึกนั โดยเน้นไปถงึวา่ความรูท้ ัง้ทางธุรกจิเชงิกลยุทธแ์ละ
ไอทนีัน้เป็นสิง่ทีผู่บ้รหิารเทคโนโลยสีารสนเทศจ าเป็นตอ้งม ีการทบทวนวรรณกรรมน้ีแสดงใหเ้หน็ถงึความรูท้างธุรกจิ
เชงิกลยุทธท์ีเ่พยีงพอในระดบับรหิารนัน้เป็นสิง่ทีม่คีวามส าคญัยิง่ต่อความสามารถของผูบ้รหิารเทคโนโลยสีารสนเทศ 

ในการท างานระดบับริหารองค์การที่ต้องการน าเทคโนโลยสีารสนเทศมาใช้ในการท างาน ความรู้ทางไอทีเชิง      
กลยุทธ์และด้านเทคนิคเป็นสิง่ที่จ าเป็นอย่างยิง่ที่ผู้บรหิารเทคโนโลยสีารสนเทศจ าเป็นต้องมี (Armstrong and 
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Sambamurthy, 1999) กรณีศกึษาจากองคก์าร 14 แห่ง (Feeny et al., 1992) ไดพ้บว่าผูบ้รหิารเทคโนโลยสีารสนเทศ
ทีป่ระสบความส าเรจ็นัน้ไดใ้ชเ้วลาในช่วงอาชพีเกอืบทัง้หมดบนสว่นงานทีเ่กีย่วขอ้งกบัทาง IT อกีงานวจิยัหน่ึงยงัได้
แสดงใหเ้หน็ถงึความส าคญัของความรูท้างไอทเีชงิกลยุทธท์ีส่ง่ผลต่อการสนบัสนุนแผนกลยุทธท์างดา้นธุรกจิทีส่ง่ผลไป
ยงัประสทิธผิลของระบบสารสนเทศ (Chan et al., 1997) และองคค์วามรูด้า้น IT เป็นสิง่ทีส่ าคญัทีส่ดุทีจ่ะท าใหผู้บ้รหิาร
เทคโนโลยสีารสนเทศประสบความส าเรจ็ (Wang, 1994; Garets et al., 2001) นัน่แสดงใหเ้หน็วา่การทีผู่บ้รหิาร
เทคโนโลยสีารสนเทศจะบรหิารงานไดด้นีัน้จ าเป็นทีจ่ะตอ้งมคีวามรูเ้กี่ยวกบังานทีท่ าซึ่งความรูท้างไอทเีชงิกลยุทธน์ัน้
รวมไปถงึความรูเ้กีย่วกบัระบบปฏบิตักิาร อุปกรณ์คอมพวิเตอร ์ฐานขอ้มลู การรกัษาความมัน่คง โทรคมนาคม ภาษาที่
ใชใ้นการพฒันาระบบ และการพฒันาเครอืขา่ย (William et al., 2011)  Chari (2006) ยงัไดเ้สนอว่าผูน้ าทางดา้น
เทคโนโลยสีารสนเทศที่ด าเนินงานได้อย่างมปีระสทิธผิลนัน้จ าเป็นต้องมคีวามเชี่ยวชาญด้านเทคนิคในการท าหน้าที่
เป็นผูบ้รหิารเทคโนโลยสีารสนเทศ และประสทิธผิลของผูบ้รหิารเทคโนโลยสีารสนเทศจะพฒันาขึน้จากนักเทคนิคไปสู่
นกักลยุทธ ์ส าหรบั Preston et al. (2006) ไดร้ะบุไวว้า่ผูบ้รหิารเทคโนโลยสีารสนเทศควรมสีว่นรว่มในการออกแบบ
และพฒันาสถาปัตยกรรมทางดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศและกระตุน้การใชง้านใหเ้กดิขึน้ในองคก์าร ผูบ้รหิารเทคโนโลยี
สารสนเทศควรที่จะสามารถน าเอาฟังก์ชัน่งานทางดา้นธุรกจิและไอทใีหส้ามารถท างานไปร่วมกนัดว้ยการสรา้งระบบ
การจดัการดา้นไอททีีช่ดัเจนและใชไ้อทใีนการน าองคก์ารไปสูเ่ป้าหมายทีว่างเอาไว ้(Broadbent et al., 2006) อกีทัง้
ผูบ้รหิารเทคโนโลยสีารสนเทศจะตอ้งมคีวามรูท้างดา้นเทคนิคใหม่ๆ อยูเ่สมอเพื่อใหต้ามทันเทคโนโลยทีีเ่ปลีย่นแปลงไป
และตัง้ความคาดหวงักบัเทคโนโลยทีีน่ ามาใชก้บัองคก์าร (Andriole, 2007) 

ในการทบทวนวรรณกรรมทีเ่กี่ยวขอ้งกบัผูบ้รหิารระดบัสงู ไดแ้สดงใหเ้หน็ถงึ การอ่านสถานการณ์ทีเ่กดิขึน้ในการ
ท างานเป็นปัจจยัที่ส าคญัที่กระทบต่อความสามารถของผู้บรหิารเทคโนโลยสีารสนเทศในการที่จะเชื่อมต่อช่องว่าง
ระหวา่งหน่วยงานทางดา้นไอทแีละเป้าหมายเชงิบรหิารขององคก์าร (Stephens et al., 1992) นอกจากน้ี ในการน า
ระบบเทคโนโลยสีารสนเทศมาใช้ในองค์การนัน้มกัจะเกดิโอกาสในการเปลี่ยนแปลงภายในองค์การ (Organizational 
change) (Barley, 1984) และการรเิริม่การเปลีย่นแปลงนัน้มกัจะมกีารเมอืงเขา้มาเกีย่วขอ้งในการเปลีย่นแปลงอยูเ่สมอ 
(Hinings et al., 1988) ดงันัน้ผูบ้รหิารเทคโนโลยสีารสนเทศทีต่อ้งเขา้มาอยู่ในช่วงของการเปลีย่นแปลงในระบบ
เทคโนโลยสีารสนเทศนัน้ นอกเหนือจากควรทีจ่ะตอ้งระวงัดา้นมมุมองทีแ่ตกต่างในเรือ่งเทคโนโลยสีารสนเทศแลว้ พวก
เขายงัควรทีจ่ะสามารถจดัการกระบวนการไดอ้ยา่งมปีระสทิธผิลและสรา้งสรรค์ดว้ย 

สิง่ส าคญัเกี่ยวกบัการสื่อสารของผูบ้รหิารเทคโนโลยสีารสนเทศคอื การสื่อสารออกมาไดใ้นเชงิธุรกจิ (ไม่ใช่เพียง
เชงิเทคนิค) ทกัษะในการสื่อสารดว้ยความเขา้ใจถงึความตอ้งการของผูท้ีไ่ม่ไดม้คีวามรูท้างดา้นเทคนิคนัน้เป็นหน่ึงใน
ทกัษะทีส่ าคญัทีผู่บ้รหิารเทคโนโลยสีารสนเทศพงึจะม ี(CIO Magazine, 1997) อกีทัง้ในการศกึษากบัองคก์าร 14 แห่ง
ในสหราชอาณาจกัรได้แสดงให้เหน็ว่า ผู้บริหารเทคโนโลยสีารสนเทศในอุดมคตนิัน้จะสื่อสารด้วยค าศพัท์ที่ประธาน
บรหิารและผูเ้กีย่วขอ้งเขา้ใจได ้มากกวา่การใชค้ าศพัทท์างเทคนิค ในค าสมัภาษณ์กบัประธานบรหิารท่านหน่ึง ไดก้ล่าว
ไว้ว่า “ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศของพวกเราต้องสามารถสื่อสารเป็นภาษา สามารถตอบได้ว่าเรา จะไปถึง
จุดมุง่หมายไดอ้ยา่งไร ไม่ใช่ตอบมาเป็นค าศพัทท์างเทคนิค หรอืทีแ่ย่กวา่นัน้คอืตอบวา่มนัเป็นเรื่องทีส่ลบัซบัซอ้นและ
ยุง่ยากเกนิทีจ่ะอธบิายในระยะเวลาน้อยกบัคนทีไ่มรู่เ้รือ่งทางเทคนิค” (Feeny et al., 1992) ในอกีการศกึษาหน่ึงไดเ้กบ็
ขอ้มูลกบัประธานบรหิาร 50 คนและคน้พบว่า ทกัษะดา้นการสื่อสารกบัผูอ้ื่นเป็นทกัษะที่มคีวามส าคญัยิง่ต่อผูบ้รหิาร
เทคโนโลยสีารสนเทศในอุดมคต ิ(Brier, 1994) ผูบ้รหิารเทคโนโลยสีารสนเทศทีไ่มป่ระสบความส าเรจ็คอืผูท้ีไ่มส่ามารถ
สื่อสารได้ดกีบัผู้ร่วมงาน และผู้บรหิารเทคโนโลยสีารสนเทศที่ประสบความส า เร็จคือผู้ที่สามารถสื่อสารได้ดีกบัทัง้
ผูเ้กีย่วขอ้งภายในองคก์ารและภายนอกองคก์าร (Palmlund, 1997) 

การมปีฏสิมัพนัธ ์(Interaction) อยา่งสม ่าเสมอระหวา่งผูบ้รหิารเทคโนโลยสีารสนเทศกบัผูบ้รหิารระดบัสงูท่านอื่นๆ
ในหน่วยงานเพื่อใหเ้กดิความเขา้ใจซึ่งกนัและกนัและเกดิความไวเ้น้ือเชื่อใจกนัเพื่อน ามุมมองที่ขดัแยง้ขึน้มาแกไ้ข จะ
น าไปสู่การแก้ปัญหาการท างานได้อย่างมีประสทิธิผล การมีปฏิสมัพนัธ์ระหว่างผู้ปฏิบตัิงานในหน่วยงานนัน้จึงมี
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ความส าคญัยิง่ที่ท าให้ผู้ปฏิบตัิงานเขา้ใจต าแหน่งหน้าที่ความรบัผดิชอบของตนเองและของผู้ปฏบิตังิานคนอื่นๆใน
หน่วยงาน (Eisenhardt et al., 2000) 

ในมุมมองของผูม้สี่วนไดส้่วนเสยี (Stakeholders) เหน็ว่า การจะท าใหเ้กดิความร่วมมอืไดน้ัน้ต้องอาศยัความไว้
เน้ือเชื่อใจ (Mishra, 1996) ความไวเ้น้ือเชื่อใจนัน้เกือ้หนุนผูป้ฏบิตังิานทีต่อ้งพึง่พาอาศยักนัและช่วยขจดัความกลวัทีจ่ะ
แสวงหาประโยชน์และท าใหร้บัรูถ้งึความขดัแยง้ทีม่อียูใ่นปัจจุบนั (Walton and McKersie, 1965) มกีารแสดงออกเชงิ
พฤตกิรรมในดา้นความร่วมมอืกนัทีม่ากขึน้ (Hambrick, 1981) และสรา้งใหเ้กดิการมุ่งเน้นการท างานไปสูก่ารแกไ้ข
ปัญหา (Hackman et al., 1997) การขาดความรว่มมอืและความไวเ้น้ือเชื่อใจกนัในการท างานของทมีผูบ้รหิารระดบัสงู
กบัผูบ้รหิารเทคโนโลยสีารสนเทศอาจสง่ผลใหเ้กดิความเสีย่งในการท างานอย่างไร้ประสทิธผิล ผูบ้รหิารเทคโนโลยี
สารสนเทศสว่นใหญ่ไม่สามารถมุ่งเน้นการบรหิารงานในเชงิธุรกจิไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพเมื่อเทยีบกบัทางเทคนิค และ
ไมส่ามารถสือ่สารโดยใชค้ าศพัทท์ีใ่ชใ้นเชงิบรหิารธุรกจิไดด้ ีท าใหเ้กดิช่องวา่งระหวา่งพวกเขาและทมีผูบ้รหิารระดบัสงู
ในหน่วยงาน (Wang et al., 1994) ซึ่งแสดงใหเ้หน็ถงึการมคีวามสมัพนัธท์ีด่กีบัผูบ้รหิารระดบัสงูสง่ผลต่อการใช้
ความสามารถของผู้บรหิารเทคโนโลยสีารสนเทศในหน่วยงาน ในกรณีศกึษาเกี่ยวกบัผูบ้รหิารเทคโนโลยสีารสนเทศ  
14 ท่าน (Feeny et al., 1992) ไดแ้สดงใหเ้หน็ถงึผูบ้รหิารเทคโนโลยสีารสนเทศในอุดมคตนิัน้ควรจะมมีุมมองที่
เชีย่วชาญทัง้ในดา้นการบรหิารเชงิธุรกจิ เชงิเทคนิค และทกัษะการสือ่สารทีม่ ีประสทิธภิาพ โดยการทีจ่ะท าใหผู้บ้รหิาร
เทคโนโลยสีารสนเทศสามารถบรหิารงานไดเ้ตม็ความสามารถของพวกเขาคอืการดูแลและพฒันาการปฏสิมัพนัธแ์ละ
ความผกูพนักบัผูบ้รหิารระดบัสงู (Willis and Dubin, 1990; Hall, 1995; King, 1995; Kram et al., 1995) เพื่อใหพ้วก
เขาสามารถใชค้วามสามารถในการก าหนดและใชก้ลยุทธท์างดา้นสารสนเทศในการบรหิารงานโดยไดร้บัการสนบัสนุน
จากผูบ้รหิารระดบัสงู (Kettinger et al., 2011) 

หน้าที่ความรบัผดิชอบของผู้บรหิารเทคโนโลยสีารสนเทศในหลายๆองค์การมกัมคีวามไม่ชดัเจนสบืเน่ืองจาก
หน้าทีง่านในระดบับรหิารมกัไมท่ านิยามไวใ้หช้ดัเจน (Stephens et al., 1992; Smaltz et al., 2006) ความไมช่ดัเจนใน
เน้ืองานนัน้ส่งผลให้เกิดความเครยีด ความพงึพอใจในการท างาน และอตัราการเขา้ -ออกของเจ้าหน้าที่ในองค์การ
งานวจิยัได้บ่งชี้ว่า ความไม่ชดัเจนในบทบาทหน้าที่งานมคีวามสมัพนัธ์เชงิบวกกบัความวติกกงัวล (Anxiety) และ
แนวโน้มทีจ่ะละทิง้หน้าทีง่าน อกีทัง้ความไมช่ดัเจนในบทบาทหน้าทีง่านยงัมคีวามสมัพนัธเ์ชงิลบกบัหลากหลายปัจจยั 
ผูบ้รหิารเทคโนโลยสีารสนเทศจะเกดิความรูส้กึหงดุหงดิเมื่อความไมช่ดัเจนในบทบาทหน้าทีข่องงานสง่ผลใหเ้กดิความ
ขดัแยง้ระหว่างความคาดหวงัของพวกเขาที่สามารถสนับสนุนการท างานกบัความคาดหวงัที่ควรจะเป็นของบทบาท
หน้าทีเ่พื่อนร่วมงาน อย่างไรกด็หีากบทบาทหน้าทขีองงานนัน้ถูกระบุชดัเจนเพื่อใหผู้ท้ างานรบัรูถ้งึบทบาทหน้าทีข่อง
ตนเองและความคาดหวงัที่มีจากองค์การ ย่อมก่อให้เกิดการท างานได้ตามความสามารถที่มีเพราะตัวผู้บริหาร
เทคโนโลยสีารสนเทศรบัรูถ้งึความคาดหวงัทีม่ตี่อพวกเขา 

ปัจจยัทางดา้นองคก์ารทีม่อีทิธพิลต่อความส าเรจ็ทัง้สว่นตวับุคลากรในองคก์ารและตวัองคก์ารเอง Spitze and  
Lee (2012) ไดเ้สนอแนะไวว้่า ปัจจยัสูค่วามส าเรจ็นัน้จะพบกต็่อเมื่อบุคลากรหรอืองคก์ารมมีุมมองแบบบรูณาการ 
(Integrated perspective) ทัง้ในมุมมองสว่นตวัและมุมมองดา้นสภาพแวดลอ้ม องคก์ารทีม่สีภาพแวดลอ้มเอือ้หนุนการ
ท างานนัน้ถูกมองว่าเป็นปัจจยัส าคญัที่ส่งผลต่อขอบเขตการตดัสนิใจของผู้บริหาร เพราะเมื่อผู้บริหารได้รบัการ
สนับสนุนที่พร้อมไปด้วยทรัพยากรแล้วจะส่งผลให้ผู้บริหารมีอิสรภาพในการลงมือกระท าตามกลยุทธ์มากขึ้น 
(Hambrick, 1981) ในบรบิททางดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศนัน้ นกัวจิยัหลายท่านเหน็วา่การทีอ่งคก์ารใหก้ารสนบัสนุน
การรเิริม่ทางด้านเทคโนโลยสีารสนเทศและโครงการที่เกี่ยวขอ้งกบัด้านไอทเีป็นปัจจยัส าคญัที่สุดที่ช่วยให้องค์การ
ประสบความส าเรจ็ทางด้านเทคโนโลยสีารสนเทศตามเป้าหมายที่ได้วางไว้ และก่อให้เกดิประสทิธผิลของผู้บรหิาร
เทคโนโลยสีารสนเทศ (Gupta, 1991) ถา้องคก์ารมกีารสนับสนุนและใหท้รพัยากรทีเ่พยีงพอแก่หน่วยงานเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อที่จะน าพาองค์การไปตามวตัถุประสงค์เชงิกลยุทธ์ที่ได้วางไว้ ผู้บรหิารเทคโนโลยสีารสนเทศที่ได้รบั
มอบหมายหน้าที่ก็จะสามารถที่จะมทีางเลอืกทางด้านกลยุทธ์ที่หลากหลายมากยิง่ขึ้นและส่งผลไปยงัผลลพัธ์ที่เกิด
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ขึน้กบัองคก์าร (Preston et al., 2006) นอกจากน้ี ถา้องคก์ารมสีภาพแวดลอ้มทีเ่หมาะสมและสนบัสนุนการท างานของ
ผูบ้รหิารเทคโนโลยสีารสนเทศนัน้ จะสง่ผลใหผู้บ้รหิารเทคโนโลยสีารสนเทศสามารถเลอืกแนวทางในการบรหิารจดัการ
งานใหเ้กดิประสทิธผิลและเหมาะสมกบัสภาพการท างาน 

ในงานวจิยัจ านวนมากไดแ้สดงแมแ่บบทีเ่กีย่วขอ้งกบัการใชค้วามสามารถของการใชข้ดีความสามารถของผูบ้รหิาร
ทีน่ าไปสูก่ารท างานทีม่ปีระสทิธผิล เช่น แม่แบบผูน้ าแบบบรูณาการ (DeLone et al., 2003) ผูน้ าดา้นเทคโนโลยี
สารสนเทศนัน้จะต้องสามารถใชค้วามสามารถใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของบุคลากรและเทคโนโลย ีอกีทัง้จะตอ้ง
ใชค้วามสามารถใหเ้ขา้กบัสถานการณ์ไดต้ัง้แต่องค์การที่มคีวามมัน่คงไปจนถงึองค์การที่มกีารเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ 
(Chari et al., 2006) ผูบ้รหิารเทคโนโลยสีารสนเทศจะตอ้งสามารถใชค้วามสามารถเพื่อผลกัดนัใหอ้งคก์ารใชข้อ้มลูและ
สารสนเทศไดด้ขีึน้ เพื่อผลด าเนินงานทีเ่หนือกวา่ (Kettinger et al., 2011) และผูบ้รหิารเทคโนโลยสีารสนเทศที่
สามารถใชค้วามสามารถในการแสดงถงึความเป็นผูน้ าและการใชก้ลยุทธ์ไดด้จีะถูกมองว่าท างานไดม้ปีระสทิธผิลจาก
มุมมองของผูบ้รหิารท่านอื่นๆในองคก์าร (Smaltz et al., 2006) โดยประสทิธผิลขององคก์ารนัน้อาจถูกวดัไดจ้าก
ความสัมพันธ์เชิงบวกของประสิทธิผลการท างานในเชิงกลยุทธ์กับสมรรถภาพทางด้านการเงินขององค์การ 
(Karahanna et al., 2006) นอกจากน้ีบทวรรณกรรมทีผ่่านมายงัไดม้กีารกล่าวถงึประสทิธิผลของผูบ้รหิารเทคโนโลยี
สารสนเทศทีส่ามารถใชค้วามสามารถทีม่ไีดเ้ตม็ประสทิธภิาพจะน าไปสูก่ารเพิม่คุณค่าของเทคโนโลยสีารสนเทศใหก้บั
องคก์าร (Feeny et al., 1992) และความสามารถของผูบ้รหิารเทคโนโลยสีารสนเทศนัน้ท าใหเ้กดิประสทิธผิลการใชง้าน
ของเทคโนโลยสีารสนเทศภายในองค์การ (Raghunathan et al., 1989) ในมุมมองทางดา้นทรพัยากรของหน่วยงาน 
นักวจิยัมมีุมมองต่อผูบ้รหิารเทคโนโลยสีารสนเทศเป็นเหมอืนสนิทรพัยท์ี่หากสามารถน าความสามารถมาใชไ้ดน้ัน้จะ
สรา้งคุณค่าทางธุรกจิผ่านทางเทคโนโลยสีารสนเทศและอาจน าไปสูก่ารเพิม่สมรรถนะใหก้บัหน่วยงาน (Armstrong et 
al., 1999; Chatterjee et al., 2001; Karahanna and Watson, 2006) 
 
3. กรอบแนวคิดในการท าวิจยัและสมมติฐานในการท าวิจยั 

จากการทบทวนวรรณกรรมผูว้จิยัไดพ้บปัจจยัต่างๆทีส่่งผลกระทบต่อความมปีระสทิธผิลของผูบ้รหิารเทคโนโลยี
สารสนเทศในหน่วยงานรฐับาลประกอบไปดว้ย ความสามารถของผูบ้รหิารเทคโนโลยสีารสนเทศที่มผีลมาจากปัจจยั
ต่างๆ ดงัน้ี ความรูข้องผูบ้รหิารเทคโนโลยสีารสนเทศ นบัตัง้แต่ความรูท้างธุรกจิเชงิกลยุทธ ์ความรูท้างไอทเีชงิกลยุทธ ์ 
ทกัษะดา้นการสื่อสาร ไดแ้ก่ การอ่านสถานการณ์และทกัษะดา้นการสื่อสารกบัผูอ้ื่น ความผูกพนัของผูบ้รหิารระดบัสู ง
กบัผู้บรหิารเทคโนโลยสีารสนเทศ ความสมัพนัธ์กบัความไวเ้น้ือเชื่อใจ ความชดัเจนในบทบาทหน้าที่ของงาน  
สภาพแวดลอ้มการท างานในหน่วยงาน  ปัจจยัดงักล่าวขา้งตน้ไดถ้กูน ามาจดัท าตวัแบบการวจิยัดงัภาพที ่1 
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ภาพที ่1 กรอบแนวคดิในการวจิยั 

 
สมมติฐานการวิจยั 
สมมตฐิานที ่1 (H1): ความรูท้างธุรกจิเชงิกลยุทธ์มคีวามสมัพนัธ์เชงิบวกกบัความสามารถของผู้บรหิารเทคโนโลยี

สารสนเทศ ทีร่บัรูไ้ดโ้ดยทมีผูบ้รหิารระดบัสงูในองคก์าร 
สมมตฐิานที ่2 (H2): ความรู้ทางไอทเีชงิกลยุทธ์มคีวามสมัพนัธ์เชงิบวกกบัความสามารถของผู้บรหิารเทคโนโลยี

สารสนเทศ ทีร่บัรูไ้ดโ้ดยทมีผูบ้รหิารระดบัสงูในองคก์าร 
สมมตฐิานที ่3 (H3): การอ่านสถานการณ์มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับความสามารถของผู้บริหารเทคโนโลยี

สารสนเทศ ทีร่บัรูไ้ดโ้ดยทมีผูบ้รหิารระดบัสงูในองคก์าร  
สมมตฐิานที ่4 (H4): ทกัษะดา้นการสื่อสารกบัผูอ้ื่นมคีวามสมัพนัธเ์ชงิบวกกบัความสามารถของผูบ้รหิารเทคโนโลยี

สารสนเทศ ทีร่บัรูไ้ดโ้ดยทมีผูบ้รหิารระดบัสงูในองคก์าร 
สมมตฐิานที ่5 (H5): ความสมัพนัธท์ีม่คีวามไวเ้น้ือเชื่อใจมคีวามสมัพนัธเ์ชงิบวกกบัความผกูพนักบัผูบ้รหิารระดบัสงู

ในองคก์าร 
สมมตฐิานที ่6 (H6): ความสมัพนัธ์กบัผู้บรหิารระดบัสูงในองค์การมีความสมัพนัธ์เชิงบวกกบัความสามารถของ

ผูบ้รหิารเทคโนโลยสีารสนเทศ 
สมมตฐิานที ่7 (H7): ความชดัเจนในบทบาทหน้าที่ของงานมคีวามสมัพนัธ์เชงิบวกกบัความสามารถของผู้บรหิาร

เทคโนโลยสีารสนเทศ 
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สมมตฐิานที ่8 (H8): สภาพแวดลอ้มทีเ่อื้ออ านวยต่อการท างานในดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศมคีวามสมัพนัธเ์ชงิบวก
กบัความสามารถของผูบ้รหิารเทคโนโลยสีารสนเทศ 

สมมตฐิานที ่9 (H9): ความสามารถของผู้บรหิารเทคโนโลยสีารสนเทศมคีวามสมัพนัธ์เชงิบวกกบัประสทิธผิลการ
ท างานของผูบ้รหิารเทคโนโลยสีารสนเทศในหน่วยงาน 

 
4. วิธีการวิจยั 

การศกึษาในครัง้น้ีผูว้จิยัใชแ้บบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเครื่องมอืในการรวบรวมขอ้มลูจากเจา้หน้าทีข่องรฐั
ทีป่ฏบิตังิานดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศในระดบัหวัหน้างานและรองหวัหน้า สงักดัสว่นราชการระดบักรมหรอืเทยีบเท่า 
จาก 20 กระทรวง ไดแ้ก่ ส านกันายกรฐัมนตร ี กระทรวงกลาโหม กระทรวงมหาดไทย กระทรวงการคลงั กระทรวง
ต่างประเทศ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  กระทรวงการท่องเทีย่วและกฬีา กระทรวงการพฒันาสงัคมและความมัน่คง
ของมนุษย ์ กระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม กระทรวงศกึษาธกิาร กระทรวงพลงังาน กระทรวงคมนาคม 
กระทรวงเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงยุตธิรรม กระทรวงแรงงาน กระทรวง
วฒันธรรม กระทรวงวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงอุตสาหกรรมและหน่วยงานอื่น
นอกเหนือสงักดักระทรวงหรอืทบวง โดยใชว้ธิกีารก าหนดขนาดกลุ่มตวัอยา่งดว้ยการวเิคราะหอ์ านาจของการทดสอบ 
(power analysis) ส าหรบัสถติสิมัประสทิธิถ์ดถอยพหุคูณจากโปรแกรม G*Power ไดข้นาดกลุ่มตวัอย่างจ านวน     
240 คน ผูว้จิยัใชก้ารวเิคราะหก์ารถดถอยพหุคณู (multiple regression analysis) เป็นการศกึษาความสมัพนัธร์ะหวา่ง
ตวัแปร และท าการสมัภาษณ์แบบเจาะลกึรายบุคคล (in-depth interview) กบัเจา้หน้าทีป่ฏบิตังิานเป็นหวัหน้างานและ
รองหวัหน้างานดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศในระดบักรมหรอืเทยีบเท่าเพื่อจะไดค้วามคดิเหน็ทีค่รอบคลุมทุกสว่น จ านวน 
5 รายดว้ย 
 
5. ผลการวิจยั 
5.1 ผลการวิเคราะหข้์อมลูทางสถิติ 

กลุ่มตวัอยา่งทีต่อบแบบสอบถามเป็นเพศชายจ านวน 99 คน คดิเป็นรอ้ยละ 41.25  เป็นเพศหญงิจ านวน 141 คน 
คดิเป็นรอ้ย 58.75 สว่นใหญ่มอีายุ 41 – 50 ปี จ านวน 170 คน คดิเป็นรอ้ยละ 70.83 รองลงมามอีายุตัง้แต่ 51 ปีขึน้ไป
จ านวน 45 คน คดิเป็นรอ้ยละ 18.75 และกลุ่มทีอ่ายุ 30 - 40 ปี มเีพยีง 25 คน คดิเป็นรอ้ยละ 10.42 ทัง้หมดจบ
การศกึษาระดบัปรญิญาโท คดิเป็นรอ้ยละ 100 และมปีระสบการณ์ในการท างานมากกวา่ 15 ปีขึน้ไป หน่วยงานทีส่งักดั
ในแต่ละกระทรวง มจี านวนเทา่กนัทุกกระทรวง คอืกระทรวงละ 12 คน หรอืรอ้ยละ 5.0 เมื่อทดสอบความเชื่อถอืไดข้อง
ขอ้มลูจากกลุ่มตวัอย่างดว้ยค่าสมัประสทิธค์รอนบาคแอลฟา (Cronbach’s Alpha) พบวา่มคี่ามคี่าสงูกว่า 0.7 ทุกตวั  
ดงัแสดงในตารางที ่1 
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ตารางที ่1 คา่ครอนบาคแอลฟาของขอ้มลูจากกลุ่มตวัอยา่ง 
มิติหรือตวัแปร ค่าสมัประสิทธ์ิแอลฟา 

ความรูท้างธุรกจิเชงิกลยุทธ ์ 0.9425 
ความสมัพนัธท์ีม่คีวามไวเ้น้ือเชื่อใจ 0.9282 
การอ่านสถานการณ์ 0.9281 
ทกัษะดา้นการสือ่สารกบัผูอ้ื่น 0.9224 
ความชดัเจนในบทบาทหน้าทีข่องงาน 0.9207 
ความสามารถของผูบ้รหิารเทคโนโลยสีารสนเทศ 0.9187 
ความรูท้างไอทเีชงิกลยุทธ ์ 0.9161 
ประสทิธผิลการท างานของผูบ้รหิารเทคโนโลยสีารสนเทศ 0.9134 
สภาพแวดลอ้มการท างานในองคก์าร 0.9056 
ความผกูพนักบัผูบ้รหิารระดบัสงู 0.9016 
 

ผูท้ี่ตอบแบบสอบถาม มรีะดบัความคดิเหน็ในความสามารถของผูบ้รหิารเทคโนโลยสีารสนเทศในระดบัเหน็ดว้ย
มากทีส่ดุเป็นอนัดบัแรก รองลงมาคอื ความสมัพนัธท์ีม่คีวามไวเ้น้ือเชื่อใจ และความรูท้างไอทเีชงิกลยุทธ ์โดยมคี่าเฉลีย่
เท่ากบั 4.309, 4.281 และ 4.243 ตามล าดบั  
5.2 ผลการทดสอบสมมติฐาน 

จากการทดสอบสมมตฐิานทีร่ะดบัความเชื่อมัน่รอ้ยละ  95 พบวา่ ตวัแปรทีแ่สดงถงึปัจจยัความสมัพนัธท์ีม่คีวามไว้
เน้ือเชื่อใจมคีวามสมัพนัธค์วามผกูพนักบัผูบ้รหิารระดบัสงู ในขณะทีต่วัแปรอสิระอกี 7 ตวัแปรทีป่ระกอบไปดว้ยปัจจยัที่
แสดงถงึความรูท้างธุรกิจเชงิกลยุทธ์ ความรูท้างไอทเีชงิกลยุทธ์ การอ่านสถานการณ์ทกัษะด้านการสื่อสารกบัผู้อื่น
ความผูกพนักบัผู้บรหิารระดบัสูงความชดัเจนในบทบาทหน้าที่ของงานและสภาพแวดล้อมการท างานในองค์การมี
ความสมัพนัธ์เชงิบวกต่อความสามารถของผูบ้รหิารเทคโนโลยสีารสนเทศ และตวัแปรทีแ่สดงถึงปัจจยั ความสามารถ
ของผูบ้รหิารเทคโนโลยสีารสนเทศมคีวามสมัพนัธ์เชงิบวกต่อประสทิธผิลการท างานของผูบ้รหิารเทคโนโลยสีารสนเทศ
ในหน่วยงานโดยมคี่าสมัประสทิธข์องการท านาย (R2) = 77.5 รายละเอยีดของผลการทดสอบในแต่ละสมมตฐิานแสดง
ในตารางที ่2  
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ตารางที ่2 ผลการทดสอบสมมตฐิาน 

สมมติฐาน 
ผลการทดสอบท่ีระดบันัยส าคญั 0.05 

ผล ค่า Sig 
H1 : ความรูท้างธุรกจิเชงิกลยุทธม์คีวามสมัพนัธเ์ชงิบวกกบั
ความสามารถของผูบ้รหิารเทคโนโลยสีารสนเทศ 

สนบัสนุน 0.044 

H2 : ความรูท้างไอทเีชงิกลยุทธม์คีวามสมัพนัธเ์ชงิบวกกบั
ความสามารถของผูบ้รหิารเทคโนโลยสีารสนเทศ 

สนบัสนุน 
 

0.001 

H3 : การอ่านสถานการณ์มคีวามสมัพนัธเ์ชงิบวกกบั
ความสามารถของผูบ้รหิารเทคโนโลยสีารสนเทศ 

สนบัสนุน 
 

0.026 
 

H4 : ทกัษะดา้นการสือ่สารกบัผูอ้ื่นมคีวามสมัพนัธ์เชงิบวกกบั
ความสามารถของผูบ้รหิารเทคโนโลยสีารสนเทศ 

สนบัสนุน 0.040 

H5 : ความสมัพนัธท์ีม่คีวามไวเ้น้ือเชื่อใจมคีวามสมัพนัธเ์ชงิบวก
กบัความผกูพนักบัผูบ้รหิารระดบัสงู 

สนบัสนุน 
 

0.000 

H6 : ความผกูพนักบัผูบ้รหิารระดบัสงูมคีวามสมัพนัธเ์ชงิบวกกบั
ความสามารถของผูบ้รหิารเทคโนโลยสีารสนเทศ 

สนบัสนุน 
 

0.021 

H7 : ความชดัเจนในบทบาทหน้าทีข่องงานมคีวามสมัพนัธเ์ชงิ
บวกกบัความสามารถของผูบ้รหิารเทคโนโลยสีารสนเทศ 

สนบัสนุน 0.028 

H8 : สภาพแวดลอ้มการท างานในองคก์ารมคีวามสมัพนัธเ์ชงิบวก
กบัความสามารถของผูบ้รหิารเทคโนโลยสีารสนเทศ 

สนบัสนุน 0.000 

H9 : ความสามารถของผูบ้รหิารเทคโนโลยสีารสนเทศมี
ความสมัพนัธเ์ชงิบวกกบัประสทิธผิลการท างานของผูบ้รหิาร
เทคโนโลยสีารสนเทศในหน่วยงาน 

สนบัสนุน 0.000 

 
6. สรปุผลการวิจยั 
6.1 อภิปรายผลการวิจยั 

จากผลการวจิยัพบว่าผูบ้รหิารเทคโนโลยสีารสนเทศในหน่วยงานรฐับาลมคีวามคดิเหน็ในประเดน็ทีเ่กี่ยวขอ้งกบั
ความรูท้างธุรกจิเชงิกลยุทธ ์การอ่านสถานการณ์ ทกัษะดา้นการสือ่สารกบัผูอ้ื่น ความผกูพนักบัผูบ้รหิารระดบัสงู ความ
ชดัเจนในบทบาทหน้าที่ของงาน ในภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดบัเห็นด้วยมาก ส่วนความรู้ทางไอทีเชิงกลยุทธ ์
ความสมัพนัธ์ที่มคีวามไวเ้น้ือเชื่อใจ สภาพแวดล้อมการท างานในองค์การ ความสามารถของผูบ้รหิารเทคโนโลยี
สารสนเทศและประสทิธผิลการท างานของผูบ้รหิารเทคโนโลยสีารสนเทศในหน่วยงาน ในภาพรวมมคี่าเฉลีย่อยูใ่นระดบั
เหน็ดว้ยมากทีส่ดุ 

ผลการทดสอบสมมตฐิานดว้ยวธิกีารทางสถติซิึ่งสอดคลอ้งกบัผลการสมัภาษณ์เชงิลกึสรุปไดว้่า ปัจจยัทีส่่งผลต่อ
ประสทิธผิลการท างานของผูบ้รหิารเทคโนโลยสีารสนเทศมาจากความสามารถของผูบ้รหิารเทคโนโลยสีารสนเทศ และ
ปัจจยัความสามารถของผูบ้รหิารเทคโนโลยสีารสนเทศมคีวามสมัพนัธ์เชงิบวกกบัปัจจยัความรูท้างธุรกจิเชงิกลยุทธ ์
ความรูท้างไอทเีชงิกลยุทธ ์การอ่านสถานการณ์ ทกัษะดา้นการสือ่สารกบัผูอ้ื่น ความผกูพนักบัผูบ้รหิารระดบัสงู ความ
ชดัเจนในบทบาทหน้าทีข่องงาน และสภาพแวดลอ้มการท างานในองคก์าร 
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6.2 ประโยชน์ของงานวิจยั 
ผลงานวจิยัปัจจยัทีม่คีวามสมัพนัธก์บัความสามารถในการท างานของผูบ้รหิารเทคโนโลยสีารสนเทศในหน่วยงาน

รฐับาลและความสมัพนัธ์ระหว่างความสามารถในการท างานกบัประสทิธิผลในการท างานของผู้บรหิารเทคโนโลยี
สารสนเทศในหน่วยงานรฐับาลอนัจะก่อใหเ้กดิประโยชน์เชงิทฤษฎแีละการปฎบิตังิานดงัน้ี 

6.2.1 ประโยชน์ของงานวิจยัเชิงทฤษฎี 
(1) ทฤษฎภีาวะผูน้ า ผูบ้รหิารเทคโนโลยสีารสนเทศควรทีจ่ะเป็นผูน้ าทัง้ทางการบรหิารเชงิกลยุทธแ์ละทาง

ไอทเีชงิกลยุทธ ์ตอ้งมปีระสบการณ์ในการบรหิารจดัการ บญัช ีและการเงนิ เพื่อบรหิารงานไดด้ ีและ
ต้องมีความสามารถในการสื่อสารระหว่างบุคคลขณะที่ผลการวจิยัข้อมูลจากการสมัภาษณ์พบว่า 
ผูบ้รหิารเทคโนโลยสีารสนเทศมคีุณลกัษณะเชงิบุคลกิภาพที่เฉพาะตวัซึ่งเป็นภาวะผูน้ าทีแ่ตกต่างไป
จากผูบ้รหิารทัว่ๆไป  

(2) ทฤษฎีการแลกเปลี่ยนทางสงัคม แสดงให้เห็นถึงปฏิสมัพนัธ์การแลกเปลี่ยนที่เกิดขึ้นในเชิงบวก
ก่อให้เกิดบรรทัดฐานการแลกเปลี่ยนในลักษณะการมีความสมัพนัธ์ต่อกันซึ่งเป็นตัวก ากับดูแล
สมัพนัธภาพการแลกเปลี่ยน ขณะที่ผลการวจิยัพบว่าความไวว้างใจของผู้ร่วมงานการให้อ านาจแก่
ผูป้ฏบิตังิานในการตดัสนิใจและไมเ่ขา้ไปกา้วก่ายงานของผูป้ฏบิตังิานเปรยีบเสมอืนการใหค้วามเสมอ
ภาคที่เท่าเทียมกนัในทางบวก แต่ถ้ามีการได้เปรยีบเสยีเปรยีบในฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงปฏิสมัพนัธ์การ
แลกเปลีย่นทีเ่กดิขึน้อาจเปลีย่นไปไดใ้นทนัท ี

6.2.2 ประโยชน์ของงานวิจยัในการปฎิบติังาน 
(1) ใช้เป็นแนวทางในการแต่งตัง้หรอืสรรหาผู้บรหิารเทคโนโลยสีารสนเทศในหน่วยงานเพื่อให้สามารถ

ท างานอยา่งมปีระสทิธผิล 
(2) ใชเ้ป็นแนวทางในการพฒันาความรูค้วามสามารถของผูบ้รหิารเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อเตรยีมความ

พรอ้มใหค้วามรูใ้นสมรรถนะที่จ าเป็นของผูบ้รหิาร อาทเิช่น การมุ่งผลสมัฤทธิข์องงาน การมุ่งพฒันา
ตนเอง การท างานเป็นทมี รวมไปถงึการอบรมใหค้วามรูใ้นสมรรถนะทีจ่ าเป็นในสายงาน ไดแ้ก่ ความรู้
ในดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ ทกัษะในการสื่อสารและจงูใจ การอ่านและวเิคราะหส์ถานการณ์ การมี
วสิยัทศัน์ การพฒันาศกัยภาพบุคคล และภาวะผูน้ าดา้นการเปลี่ยนแปลง ซึ่งลว้นเป็นทกัษะที่จ าเป็น
ต่อผู้บรหิารทัง้สิน้ กบัผู้ที่จะเขา้สู่ต าแหน่งผู้บรหิารเทคโนโลยสีารสนเทศ รวมถงึการพฒันาเสน้ทาง
ความกา้วหน้าในสายอาชพี (carrier path) ใหก้บับุคลากรทางดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ 

6.3 ข้อจ ากดังานวิจยั 
(1) การศกึษาน้ีเป็นการศกึษาแบบ cross section หรอืเป็นการศกึษาแบบช่วงเวลาเดยีวขณะที่งานด้าน

เทคโนโลยีสารสนเทศมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ผู้บริหารอาจมีแนวความคิดที่เปลี่ยนไปตาม
สถานการณ์ของสิง่แวดลอ้มทีแ่ปลงได ้

(2) การวจิยัน้ีเป็นการศกึษาถงึบทบาทและงานในหน้าที่ของผูบ้รหิารเทคโนโลยสีารสนเทศในหน่วยงานรฐับาลใน
ระดบัหวัหน้างานและรองหวัหน้าเทา่นัน้ ผลการวจิยัน้ีอาจไมส่ามารถใชไ้ดก้บัหน่วยงานเอกชน 

6.4 งานวิจยัในอนาคต 
(1) ควรมกีารปรกึษาเปรยีบเทยีบปัจจยัที่ส่งผลต่อประสทิธผิลของผู้บรหิารเทคโนโลยสีารสนเทศในหน่วยงาน

รฐับาลและหน่วยงานเอกชน 
(2) ควรมกีารศกึษาแนวทางการพฒันาประสทิธผิลของผูบ้รหิารในหน่วยงานรฐับาลในสาขาอื่นวา่เป็นอยา่งไร 
(3) ขอ้มลูทีพ่บจากการสมัภาษณ์จะระบุถงึบุคลกิ ลกัษณะ นิสยัของบุคลากรทางดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศวา่เป็น

คนที่ไม่ค่อยพูด ชอบอสิระ อารมณ์ศลิปิน สามารถท างานไดทุ้กเวลา ไม่มเีวลาท างานที่แน่นอนตายตวั ซึ่ง
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อาจจะมผีลต่อประสทิธภิาพในการบรหิารงานของผูบ้รหิารได้ ดงันัน้งานวจิยัในอนาคตสามารถน าประเดน็
เหล่าน้ีมาพฒันาต่อเพือ่หาความสมัพนัธต์่อไปได ้
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ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลส่งผลให้องคก์ารตดัสินใจย้ายระบบงานของตนเองไปท่ี 
ผูใ้ห้บริการคลาวดค์อมพิวต้ิงแบบ Infrastructure as a Service 
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บทคดัย่อ  

การศกึษาปัจจยัที่มอีทิธพิลส่งผลใหอ้งค์การตดัสนิใจยา้ยระบบงานของตนเองไปที่ผูใ้หบ้รกิารคลาวด์คอมพวิติ้ง
แบบ Infrastructure as a Service จะมสีว่นช่วยใหอ้งคก์ารต่างๆ สามารถน าเกณฑก์ารตดัสนิใจในงานวจิยัน้ีไปใช้
พจิารณาในการยา้ยระบบงานของตนเองไปสูค่ลาวดแ์บบ Infrastructure as a Service (IaaS) รวมถงึบรษิทัทีใ่ห้
ค าปรกึษาหรอืแมก้ระทัง่ผูใ้หบ้รกิารคลาวดค์อมพวิติ้งในประเทศไทยสามารถน าไปศกึษาท าความเขา้ใจในการด าเนิน
ธุรกจิของตนเอง งานวจิยัน้ีเป็นการวจิยัเชงิปรมิาณ ซึง่รวบรวมขอ้มลูโดยใชแ้บบสอบถามจากองคก์ารในประเทศไทย 
ผู้ตอบแบบสอบถามเป็น เจ้าของธุรกิจ หวัหน้าแผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ และที่ปรึกษาด้านธุรกิจหรอืเทคโลยี
สารสนเทศ จ านวน 156 ราย  

ผลการวิจยัแสดงให้เห็นว่าปัจจยัที่ส่งผลต่อการตัดสินใจย้ายระบบงานขององค์การไปยงัผู้ให้บริการคลาวด์    
คอมพวิติง้แบบ Infrastructure as a Service ประกอบไปดว้ยปัจจยั 5 ปัจจยัดงัน้ี ความปลอดภยัของขอ้มลู ความ
ไดเ้ปรยีบเชงิตน้ทุน ความไวว้างใจต่อผูใ้หบ้รกิาร ความส าคญัของระบบงานต่อกลยทุธ ์และความซบัซอ้นของระบบงาน  

 
ค าส าคญั: คลาวดแ์บบ Infrastructure as a Service การยา้ยระบบงาน ขอ้ตกลงการใหบ้รกิาร ผูใ้หบ้รกิารคลาวด์

คอมพวิติง้ 
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Factors Influencing Information Technology System Migration to Cloud 
Infrastructure as a Service 
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Abstract  

Organizational research benefits of system migration to Cloud Infrastructure as a Service (IaaS) was 
studied. How information technology (IT) consulting companies and cloud providers may better understand 
customer needs and enhance services was also examined. A quantitative approach was used, with a 
conceptual model developed associated with transaction cost theory, agency theory, and IT security. Data 
was collected by questionnaire from 156 organizations. Samples included business owners, IT managers, 
business employees and IT consultants. 

Results were that factors determining successful system migration to Cloud IaaS were data security, 
relative cost advantage, trust in vendor, system strategic importance, and system complexity. 

 
Keywords: Cloud Infrastructure as a Service (IaaS), Migration, Service level Agreement (SLA), Cloud 

Provider 
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1.  บทน า 
1.1 ความเป็นมาและความส าคญัของปัญหา 

รปูแบบการใหบ้รกิารคลาวดค์อมพวิติง้ แบ่งออกเป็น 3 ประเภทคอื (1) Software as a Service ซึง่เป็นการทีใ่ช้
หรอืเช่าใชบ้รกิารระบบซอฟตแ์วรห์รอืแอพพลเิคชนั ผ่านอนิเทอรเ์น็ต โดยประมวลผลบนระบบโครงสรา้งพืน้ฐานของผู้
ใหบ้รกิาร ท าใหผู้ใ้ชบ้รกิารไม่ต้องลงทุนในการสรา้งระบบคอมพวิเตอร ์โดยเฉพาะซอฟต์แวรเ์อง รวมทัง้ค่าใชจ้่ายใน
การดแูลระบบ ผูใ้ชบ้รกิารมเีพยีงคอมพวิเตอรท์ีส่ามารถเขา้ถงึอนิเทอรเ์น็ตเพื่อเรยีกใชง้านระบบผ่าน Cloud จากทีไ่หน
กไ็ด ้(2) Platform as a Service คอืบรกิารทีผู่ใ้หบ้รกิารจดัเตรยีมทรพัยากรพืน้ฐาน เช่น ฮารด์แวร ์ซอฟแวร ์และ 
ชุดค าสัง่ หรอืทีเ่รยีกวา่ แพลตฟอรม์ (Platform) ทีจ่ าเป็นในการพฒันาแอพพลเิคชนั เพื่อใหผู้ใ้ชบ้รกิารสามารถน าไป
พฒันาแอพพลเิคชนัต่อได ้(3) Infrastructure as a Service เป็นบรกิารใหใ้ชโ้ครงสรา้งพืน้ฐานทางคอมพวิเตอรอ์ยา่ง 
หน่วยประมวลผล ระบบจดัเกบ็ขอ้มลู ระบบเครอืขา่ย ในรปูแบบระบบเสมอืน (Virtualization) ผูใ้ชบ้รกิารไมต่อ้งลงทุน
เอง มคีวามยดืหยุ่นในการปรบัเปลีย่นโครงสรา้งระบบไอทขีองผูใ้ชบ้รกิารในทุกรปูแบบ สามารถขยายตามการเตบิโต
ของผูใ้ชบ้รกิาร และลดความยุง่ยากในการดแูล เพราะผูใ้หบ้รกิารเป็นคนดแูลระบบให ้(Ahson & Ilyas, 2011)  

การใหบ้รกิารของคลาวดค์อมพวิติง้ในรปูแบบ Infrastructure as a Service ท าใหผู้ร้บับรกิารสามารถจดัหากลุ่ม
ของหน่วยประมวลผลหรือระบบงานได้อย่างรวดเร็ว โดยค่าใช้จ่ายขึ้นอยู่กับระยะเวลาและปริมาณทรพัยากรที่
ผู้รบับรกิารใช้ไป ระบบคลาวด์สามารถช่วยลดเวลาการจดัหาให้ได้มาซึ่งกลุ่มของหน่วยประมวลหรอืระบบงานจาก
วธิกีารแบบดัง้เดมิทีใ่ชเ้วลาตัง้แต่ 1 ชม ถงึ 1 วนั ลดลงมาถงึระดบันาท ี (Ahson & Ilyas, 2011) โดยผูใ้ชบ้รกิารจะได้
ประโยชน์จากการที่ไม่ต้องลงทุนเกี่ยวกบัทรพัยากรโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยสีารสนเทศส าหรับการประมวลผล
หน่วยจดัเกบ็ขอ้มลู ผูดู้แลระบบโครงสรา้งพืน้ฐาน (System admin) และการปรบัปรุงระบบ โดยมสีทิธเ์ฉพาะ
ระบบปฏิบตัิการและแอพพลิเคชนัของตนเองเท่านัน้  แต่ผู้ใช้บรกิารจะไม่สามารถควบคุมระบบโครงสร้างพื้นฐาน
ทัง้หมด (Onyegbula et al., 2011)  

เน่ืองดว้ยค่าใชจ้่ายทางดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศเช่น ค่าบรหิารจดัการ ค่าลขิสทิธิซ์อฟแวร ์ค่าบ ารุงรกัษา และค่า
บุคคลากรทางด้านไอทีสูงมากขึ้น ซึ่งสวนทางกบังบประมาณทางด้านเทคโนโลยสีารสนเทศของแต่ละองค์การที่มี
แนวโน้มลดลง คลาวด ์แบบ Infrastructure as a Service สามารถเขา้มาช่วยใหอ้งคก์ารสามารถประหยดัทรพัยากร
และคา่ใชจ้า่ยทางดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศทีเ่กดิขึน้จากการด าเนินงานทางดา้นไอทแีบบดัง้เดมิได ้

ปัจจุบนับรกิารคลาวดใ์นประเทศไทยแบบ Infrastructure as a Service ไดร้บัความนิยมและเตบิโตขึน้อยา่ง
รวดเรว็ ระบบคลาวดค์อมพวิติง้ไดเ้ขา้มามบีทบาทต่อรปูแบบลกัษณะการด าเนินงานของระบบเทคโนโลยสีารสนเทศใน
ปัจจุบนั หลายองคก์ารมกีารตื่นตวักบัเทคโนโลยคีลาวดค์อมพวิติง้ 
1.2 วตัถปุระสงคข์องการวิจยั 

1 เพือ่ศกึษาและท าความเขา้ใจถงึปัจจยัทีม่อีทิธพิลใหอ้งคก์ารยา้ยระบบงานของตนเองไปใชบ้รกิารของผูใ้หบ้รกิาร
คลาวดค์อมพวิติง้แบบ Infrastructure as a Service 

2 จดัล าดบัความส าคญัของปัจจยัที่มอีทิธพิลส่งผลให้องค์การตดัสนิใจยา้ยระบบงานของตนเองไปที่ผู้ให้บรกิาร
คลาวดค์อมพวิติง้แบบ Infrastructure as a Service  
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2. ทฤษฎีและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 
งานวจิยัเรื่องปัจจยัทีม่อีทิธพิลสง่ผลใหอ้งคก์ารตดัสนิใจยา้ยระบบงานของตนเองไปทีผู่ใ้หบ้รกิารคลาวดค์อมพวิติง้

แบบ Infrastructure as a Service ไดน้ าทฤษฎตีน้ทุนธุรกรรม (Transaction theory) และทฤษฎตีวัแทน (Agency 
theory) ร่วมกบั แนวคดิการจา้งงานทางดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศจากภายนอก ( IT Outsourcing) และ แนวคดิการ
ใหบ้รกิารแบบ Cloud Infrastructure as a Service มาใชเ้ป็นกรอบในการพฒันาสมมตฐิานงานวจิยั 

 ทฤษฎตีน้ทุนธุรกรรม ถูกพฒันาครัง้แรกโดยแนวคดิของ John Hick จากการไมเ่หน็ดว้ยกบัทฤษฎพีืน้ฐานการ
ขดัแย้งที่ว่า “การขดัแยง้ที่ชดัเจนที่สุดอย่างไม่ต้องสงสยัคอื ต้นทุนของการย้ายทรพัย์สนิของผู้หน่ึงไปยงัอกีผู้หน่ึง ” 
หลงัจากนัน้ปี 1970 Oliver Williamson ไดพ้ฒันาทฤษฎ ีTransaction cost economics ขึน้มาวา่ดว้ยการบรกิารจดัการ
ความสมัพนัธส์ญัญา (Hardt, 2009) ตน้ทุนธุรกรรม คอืตน้ทุนทีไ่ม่ไดเ้กดิขึน้ในกระบวนการผลติสนิคา้และบรกิาร
โดยตรงแต่เป็นค่าใชจ้่ายทีเ่กดิจากการท าธุรกรรม เช่น การคน้ควา้หาขอ้มูล การต่อรอง หรอืตน้ทุนของนโยบายและ
การบงัคบัใช ้ตน้ทุนจากการคน้หาขอ้มลูทีเ่กดิขึน้เมือ่มสีนิคา้และบรกิารในตลาดและคน้หาวา่ใครคอืผูต้ ัง้ราคาสนิคา้หรอื
บรกิารทีถู่กทีสุ่ด  ต้นทุนจากการต่อรองคอื ตน้ทุนต่างๆ ที่เกดิเพื่อใหไ้ดม้าซึ่งขอ้ตกลงทีเ่ป็นทีย่อมรบัของทัง้สองฝ่าย 
(West, 2014) ซึ่งทฤษฎตีน้ทุนธุรกรรมสามารถใชเ้ป็นเครื่องมอืในการตดัสนิใจว่าการด าเนินงานสว่นใดขององคก์าร
ควรถูกน าไปใหผู้ใ้หบ้รกิารภายนอกด าเนินการและดูแลจดัการแทน  (Outsourcing) และยงัรวมถงึการเตรยีมความ
พรอ้มขององคก์ารเพื่อรองรบัการเปลีย่นแปลงจากการว่าจ้าง (Vaxevanou & Konstantopoulos, 2015) ลกัษณะที่
ส าคญัของโครงการภายใต้ทฤษฎตีน้ทุนธุรกรรม มคีวามจ าเพาะเกี่ยวกบัสนิทรพัย ์เช่นเปรยีบเทยีบค่าใชจ้่ายโดยรวม 
การคุกคามโดยการฉวยโอกาสของผู้ให้บรกิารและความซบัซ้อนของการท าธุรกรรม ซึ่งหลายครัง้ที่ทฤษฎีต้นทุน
ธุรกรรมไดถู้กหยบิยกมาใชเ้กี่ยวกบัเรื่อง IT Outsourcing โดยวตัถุประสงคข์องทฤษฎตีน้ทุนธุรกรรมคอื เพื่อการ
จดัการโครงสรา้งขององคก์ารเพือ่ลดตน้ทุนทางธุรกรรมทีเ่กดิขึน้ (Yang et al., 2012) 

ทฤษฎตีวัแทน เป็นแนวคดิทีว่่าดว้ยความสมัพนัธร์ะหวา่งเจา้ของธุรกจิหรอืลกูคา้ และตวัแทนหรอืผูใ้หบ้รกิารซึง่มี
ความคาดหวงัในผลประโยชน์ต่างกนัและต่างมแีรงผลกัดนัเพื่อผลประโยชน์ส่วนตวัของแต่ละฝ่าย ใหส้ามารถที่จะ
ท างานร่วมกนัและผลติผลงานให้ตรงความต้องการของเจ้าของธุรกิจหรอืลูกค้า โดยผู้ให้บรกิารมกัหลีกเลี่ยงความ
รบัผดิชอบที่ท าใหเ้กดิค่าใช้จ่ายเพิม่ขึน้จากการใหบ้รกิาร และมกัหาโอกาสที่จะหารายไดเ้พิม่ขึน้จากการขยายงานใน
การบรกิารใหก้บัลกูคา้ (Tiwana & Bush, 2007) แต่เดมิทฤษฎตีวัแทน “มองวา่เจา้ของกจิการไมส่ามารถบรหิารงาน
เพยีงผู้เดยีวได้จงึท าใหต้้องมบีุคคลที่เขา้มาช่วยในการบรหิารงานแทนเจ้าของกจิการ ทฤษฎีน้ีอธบิายความสมัพนัธ์
ระหวา่งการเป็นตวัแทนวา่เกดิขึน้ระหวา่งบุคคล 2 ฝ่าย โดยฝ่ายทีม่อบอ านาจคอื ตวัการ (Principle) ในขณะทีอ่กีฝ่ายที่
ไดร้บัมอบอ านาจในการบรหิารงานคอืตวัแทน (Agent) ตราบใดที่ผูบ้รหิารซึ่งเป็นตวัแทนตดัสนิใจลงทุนเพื่อสรา้ง
ผลตอบแทนสูงสุดจากการลงทุนในวิธีที่สอดคล้องกบัการสร้างผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นตวัการแล้ว
ความสมัพนัธ์ของการเป็นตัวแทนระหว่างผู้ถือหุ้นกับผู้บริหารยงัคงมีประสทิธิผลที่ดีแต่ถ้าหากผลประโยชน์และ
วตัถุประสงคข์องผูถ้อืหุน้กบัผูบ้รหิารไมส่อดคลอ้งกนั จะท าใหเ้กดิปัญหาการเป็นตวัแทน (Agency Problem) ขึน้” ซึง่ผู้
ใหบ้รกิารสามารถทีจ่ะระบุความเสีย่งของการด าเนินงานและมคีุณภาพกว่าทีผู่ว้่าจา้งเป็นคนด าเนินงานเองเน่ืองจากมี
ความพรอ้มด้านความรูแ้ละทรพัยากรที่มากกว่า ซึ่งการน าเสนอของการบรกิารจะอยู่ในรูปแบบของความพรอ้มที่จะ
ใหบ้รกิารของระบบ (Availability) และความปลอดภยัของขอ้มลู (Data security) ส าหรบัการใหบ้รกิารคลาวดแ์บบ 
Infrastructure as a Service (IaaS) ขอ้มลูดา้นการเงนิของธุรกจินัน้ถูกจดัอยูใ่นแนวคดิเรื่องความปลอดภยัของขอ้มลู 
(Wiedemann & Strebel, 2011) 

แนวคดิการจา้งงานทางดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศจากภายนอก (IT Outsourcing) หมายถงึการวา่จา้งบรษิทัจาก
ภายนอกทีม่คีวามเชีย่วชาญทางดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศมาท างานให ้ไมว่า่จะเป็นการดแูลระบบเครอืขา่ย การพฒันา
ระบบเพือ่ใชใ้นองคก์าร โดยมสีญัญาเป็นขอ้ตกลงระหวา่งผูใ้หบ้รกิารและผูร้บับรกิาร (นงนุช องุน่ศร,ี 2553) 
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 การใหบ้รกิารคลาวดแ์บบ Infrastructure as a Service วา่คอืรปูแบบของบรกิารทรพัยากรดา้นการประมวลผล 
พืน้ทีจ่ดัเกบ็ขอ้มลู ระบบเครอืขา่ยและทรพัยากรคอมพวิเตอรพ์ืน้ฐานอื่นๆ โดยผูใ้หบ้รกิารเป็นเจา้ของและเสนอบรกิาร
แก่ผู้ใช้บริการ ทรพัยากรดงักล่าวสามารถเพิ่มขยายได้ทนัท่วงที และมีการคิดค่าบริการตามการใช้งานจริง การ
ให้บรกิารคลาวด์แบบ IaaS นัน้ผู้บรโิภคมคีวามสามารถในการปรบัใช้และเรยีกใช้ซอฟต์แวร์ซึ่งอาจรวมถึง
ระบบปฏิบตัิการและแอพพลิเคชนั ซึ่งการใช้บรกิารในลกัษะน้ีผู้ใช้บรกิารไม่สามารถจดัการหรอืควบคุมโครงสร้าง
พืน้ฐาน แต่สามารถควบคุมระบบปฏบิตักิารจดัเกบ็ขอ้มลูและแอพพลเิคชนั (Muniasamy et al., 2014)  

 
3. กรอบแนวคิดในการวิจยัและสมมติฐานการวิจยั 

จากการศกึษาทฤษฎแีละทบทวนวรรณกรรมตามประเดน็ดงักล่าวขา้งตน้สามารถตัง้สมมตฐิานได ้ดงัน้ี 
ความไดเ้ปรยีบเชงิตน้ทุน (Relative Cost Advantage) คอืการลดค่าใชจ้่ายทีเ่กดิการจดัหาอุปกรณ์ฮารด์แวร ์

ซอฟต์แวร์ และค่าด าเนินงาน และ ค่าบ ารุงรกัษาที่จ าเป็นต้องเกิดขึ้นเพื่อรองรบัระบบงาน การย้ายระบบงานไปสู่
คลาวดท์ าใหล้ดค่าใชจ้่ายในสว่นทีก่ล่าวมาท าใหส้รา้งความไดเ้ปรยีบในการแขง่ขนัเชงิตน้ทุนไดม้ากขึน้ (West, 2014) 
ผูใ้หบ้รกิาร คลาวดส์ามารถลดตน้ทุนได ้เน่ืองจากในเทคโนโลยเีสมอืน (Virtualization) ท าใหส้ามารถจดัการทรพัยากร
ไดอ้ยา่งยดืหยุน่ และใชท้รพัยากรเมือ่มคีวามตอ้งการใชเ้ท่านัน้ (Rosenberg & Mateos, 2011) 

 
สมมตฐิานที ่1 (H1): ความไดเ้ปรยีบเชงิตน้ทุนมคีวามสมัพนัธใ์นเชงิบวกกบัความเป็นไปไดใ้นการตดัสนิใจยา้ย

ระบบงานไปสูค่ลาวดแ์บบ Infrastructure as a Service 
 
ความซบัซอ้นของระบบงาน (System Complexity) หมายถงึความซบัซอ้นขององคป์ระกอบของระบบงานซึ่ง

ประกอบไปดว้ย ขอบเขตของระบบงาน ความหลากหลายของเทคโนโลย ีอุปกรณ์ฮารด์แวร ์และซอรฟ์แวร ์ทัง้น้ียิง่ตอ้ง
ใชเ้ทคโนโลยทีีห่ลากหลายเท่าไหร ่กต็อ้งมทีรพัยากรและบุคลากรทีม่คีวามเชีย่วชาญมากขึน้เท่านัน้ (Tiwana & Bush, 
2007) การใชบ้รกิารคลาวด์ท าใหผู้ใ้ชบ้รกิารไดม้าซึ่งทรพัยากรที่จ าเป็นส าหรบัระบบงาน ไม่ว่าจะเป็นฮารด์แวร ์
ซอรฟ์แวร ์ทรพัยากรบุคคลรวมถงึทกัษะความรูท้ีจ่ าเป็น 

ทฤษฎตีน้ทุนธุรกรรมกล่าววา่การทีผู่บ้รหิารตดัสนิใจยา้ยระบบงานไปสูค่ลาวดม์ดีว้ยกนั 2 หลกัเกณฑ ์คอื (1) เมื่อ
ความตอ้งการจดัหาทรพัยากรทีม่ทีกัษะความสามารถดา้นเทคนิคมากเทา่ไหร ่จะกระตุน้การตดัสนิใจยา้ยระบบงานไปสู่
คลาวดม์ากขึน้เท่านัน้  (2) การทีผู่บ้รหิารมอี านาจตดัสนิใจไดม้ากเท่าไรยิง่มแีนวโน้มทีจ่ะยา้ยระบบงานไปคลาวดไ์ด้
มากขึน้เท่านัน้ เพราะมคีวามตอ้งการดา้นทกัษะการจดัการและเทคโนโลยทีีจ่ าเป็นต่อระบบงานนัน้ๆ (Tiwana & Bush, 
2007) 
 

สมมตฐิานที ่2 (H2): ความซบัซอ้นของระบบงานมคีวามสมัพนัธใ์นเชงิบวกกบัความเป็นไปไดใ้นการตดัสนิใจยา้ย
ระบบงานไปสูค่ลาวดแ์บบ Infrastructure as a Service 

 
ความส าคญัของระบบงานต่อกลยุทธ ์(System Strategic Importance) กลยุทธเ์ป็นสิง่ทีส่ าคญัทีส่ดุต่อการพฒันา

องคก์ารเป็นอย่างยิง่ ระบบงานทีม่คีวามส าคญัต่อการด าเนินงานกลยุทธ ์จะเป็นระบบงานทีม่คีวามส าคญัต่อองคก์าร
ดว้ยเชน่เดยีวกนั ระบบงานทีม่คีวามส าคญัต่อกลยุทธจ์ะตอ้งอยูภ่ายใตก้ารก ากบัดแูลจากองคก์ารเป็นอยา่งมาก โอกาส
ที่จะยา้ยไปคลาวด์จะมน้ีอยลง เวน้เสยีแต่ว่าทางองค์การจะตดัสนิใจยอมรบัความเสีย่งที่อาจเกดิขึน้ เพราะองค์การมี
ความตอ้งการความคุมระบบงานทีส่ าคญั การความคุมและจดัการสามารถท าไดง้า่ยกวา่ถา้ใชท้รพัยส์นิและบุคลากรของ
องคก์ารเองซึ่งองคก์ารสามารถก าหนดใช้กฎเกณฑก์ารท างานขององคก์ารไดเ้อง (Kirsch, 1996) ยิง่ระบบงานมี
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ความส าคญัต่อกลยุทธ์และพนัธกจิต่อองคก์ารมากเท่าไหร่ ยิง่ท าใหโ้อกาสที่จะยา้ยระบบงานไปคลาวดน้์อยลงเท่านัน้ 
เวน้เสยีแต่วา่องคก์ารจะตดัสนิใจยอมรบัความเสีย่งทีอ่าจเกดิขึน้ 
 

สมมตฐิานที ่3: (H3) ความส าคญัของระบบงานต่อกลยุทธ์มีความสมัพนัธ์ในเชิงลบกบัความเป็นไปได้ในการ
ตดัสนิใจยา้ยระบบงานไปสูค่ลาวดแ์บบ Infrastructure as a Service 

 
การวดัผลของระบบงาน (System Outcome Measurability) การวดัผลของระบบงานคอื ความสามารถในการวดั

ค่าใชจ้่าย ความเสีย่ง และ การด าเนินงานของระบบงานหรอืการใหบ้รกิารของผูใ้หบ้รกิารคลาวดเ์มื่อยา้ยระบบงานไป
คลาวด ์การวดัประสทิธภิาพของผูใ้หบ้รกิารเป็นเรือ่งส าคญั ถา้ไมม่เีครือ่งมอืหรอืมาตรวดั (Metric) การวดัประสทิธภิาพ
ของผูใ้หบ้รกิารกท็ าไดย้ากขึน้ และสง่ผลถงึความยากในเรื่องของการท าสญัญาและขอ้ตกลงของการใหบ้รกิาร (Service 
Level Agreement) ถา้การวดัผลและการตรวจสอบท าไดย้ากจะสง่ผลใหโ้อกาสในการยา้ยระบบไปคลาวด์น้อยลง 
(West, 2014)เมื่อการตรวจสอบและการวดัผลมคีวามชดัเจนและความก ากวมของการวดัประสทิธภิาพของการท างาน
ลดลง ท าใหก้ารจดัเตรยีมขอ้ตกลงของการใหบ้รกิารเป็นไปไดม้ากขึน้ (Ouchi, 1980) 

 
สมมตฐิานที ่4 (H4): การวดัผลของระบบงานมคีวามสมัพนัธ์ในเชงิบวกกบัความเป็นไปไดใ้นการตดัสนิใจยา้ย

ระบบงานไปสูค่ลาวดแ์บบ Infrastructure as a Service 
 
การตรวจสอบพฤตกิรรมของผูใ้หบ้รกิาร (Vendor Behavior Observability) เป็นการตรวจสอบวา่ผูใ้หบ้รกิารราย

ไหนมชี่องทางให้ตรวจสอบพฤตกิรรมระหว่างการตดิตัง้และการด าเนินงานได้ดกีว่ากนั (Kirsch, 1996) โดย
ความสมัพนัธ์ของการวา่จา้งสามารถท าไดโ้ดยใช้กลไก 3 ประการ ดงัน้ี (1) ใหพ้นกังานของผูใ้หบ้รกิารและผูใ้ชบ้รกิาร
ท างานรว่มกนั (2) จดัล าดบังานและการสง่มอบงานใหช้ดัเจน (3) ใชเ้ครื่องมอืในงานตรวจสอบการด าเนินงานของผู้
ใหบ้รกิาร (Choudhury & Sabherwal, 2003) ซึง่การตรวจสอบอาจตอ้งระบุในขอ้ตกลงของการวา่จา้ง 

ทฤษฎีตวัแทน กล่าวไว้ว่า การตรวจสอบพฤติกรรมของผู้ให้บริการมีความส าคญัส าหรบักระบวนการในการ
ควบคุมปัญหาทีอ่าจเกดิจากตวัแทน (Kirsch, 1996) งานวจิยัของ Ahson and llyas (2011) ระบุวา่การตรวจสอบ
พฤตกิรรมในการวา่จา้งอยา่งใกลช้ดิเป็นสิง่ส าคญัทีท่ าใหก้ารวา่จา้งประสบผลส าเรจ็ ซึง่การทีอ่งคก์ารสามารถตรวจสอบ
พฤตกิรรมของผูใ้หบ้รกิารไดม้ากกวา่ จะสง่ผลต่อโอกาสในการยา้ยระบบงานไปสูค่ลาวดท์ีม่ากขึน้  
 

สมมตฐิานที ่5 (H5): การตรวจสอบพฤตกิรรมของผูใ้ห้บรกิารมคีวามสมัพนัธใ์นเชงิบวกกบัความเป็นไปไดใ้นการ
ตดัสนิใจยา้ยระบบงานไปสูค่ลาวดแ์บบ Infrastructure as a Service 

 
ความไวว้างใจต่อผูใ้หบ้รกิาร (Trust in Vendor) ความน่าเชื่อถอืหรอืความไวว้างใจเป็นสิง่ส าคญัส าหรบั

ความสมัพนัธ์ระหว่างผู้ให้บรกิารและผู้ใช้บรกิาร ความไว้วางใจคอื ความตัง้ใจของบุคคลหน่ึงที่เพิม่ความเสี่ยงของ
ตนเองต่อการกระท าของอกีบุคลหน่ึงทีไ่ม่สามารถควบคุมได ้(Kim et al., 2005) ถา้ปราศจากความไวใ้จผูใ้หบ้รกิาร
จะต้องพสิูจน์ตนเองและมกัถูกตัง้ขอ้สงสยัเกี่ยวกบัผลงานและการปฏิบตังิาน การให้บรกิารของคลาวด์จ าเป็นต้องมี
ความรวดเรว็ในการสรา้งหรอืจดัหาทรพัยากร ความไวใ้จต่อผูใ้หบ้รกิารที่สามารถจดัหาทรพัยากรไดอ้ย่างรวดเรว็นัน้
เป็นสิง่จ าเป็นส าหรบัความส าเรจ็ของความสมัพนัธ์แบบหุ้นส่วน อีกด้านหน่ึงของความไว้ใจคอื ความกลวัที่จะเกิด
โอกาสทีท่ าใหพ้ฤตกิรรมดา้นลบของผูใ้หบ้รกิารเกดิขึน้ (Wiedemann & Strebel, 2011) 
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ทฤษฎีตวัแทนกล่าวว่า ผู้ให้บรกิารและผู้ใช้บรกิารพยายามที่จะแสวงหาก าไรหรอืผลประโยชน์ให้ตนเองเมื่อมี
โอกาส เน่ืองจากความตอ้งการของแต่ละคนนัน้แตกต่างกนั (Pavlou et al., 2007) ยิง่ความไวว้างใจระหวา่งผู้ใหบ้รกิาร
และผูใ้ชบ้รกิารมมีากยิง่สง่ผลใหถ้งึโอกาสในการยา้ยระบบงานไปคลาวดม์ากขึน้  

 
สมมตฐิานที ่6 (H6): ความไวว้างใจต่อผูใ้หบ้รกิารมคีวามสมัพนัธใ์นเชงิบวกกบัความเป็นไปไดใ้นการตดัสนิใจยา้ย

ระบบงานไปสูค่ลาวดแ์บบ Infrastructure as a Service 
 
ความปลอดภยัของขอ้มลู (Data Security) การรกัษาความมัน่คงและการควบคุมจะตอ้งถูกก าหนดอยา่งชดัเจนใน

ขอ้ตกลงการใหบ้รกิารหรอื SLAs ระหวา่งผูใ้หบ้รกิารและผูใ้ชบ้รกิารเรื่องความปลอดภยั (Onyegbula et al., 2011) 
การรกัษาความมัน่คงของเทคโนโลยสีารสนเทศควรประกอบไปดว้ยการควบคุมความปลอดภยัและการด าเนินงานของ
ระบบงาน เพื่อลดความเสีย่งในดา้นต่างๆ ตัง้แต่ความเป็นสว่นตวั (Privacy) ความถูกตอ้ง (Integrity) ความปลอดภยั 
(Security) ชอ่งโหว ่(Vulnerability) (Balhara, 2013) 

ความกงัวลเกี่ยวกบัความปลอดภยัของข้อมูลคอื ความเชื่อของผู้ใช้บรกิารเกี่ยวกบัการไร้ความสามารถของผู้
ใหบ้รกิารและไม่เตม็ใจทีจ่ะปกป้องขอ้มลูของพวกเขาจากการละเมดิความปลอดภยัในระหว่างการด าเนินงานหรอืการ
เกบ็รกัษาเปลีย่นถ่ายขอ้มลู ในบรบิทของ IaaS แนวคดิของการรกัษาความปลอดภยัขอ้มลูรวมถงึขอ้มลูทางการเงนิ
เชน่เดยีวกบัขอ้มลูทางธุรกจิ 

 
สมมตฐิานที ่7 (H7): ความปลอดภยัของขอ้มลูมคีวามสมัพนัธใ์นเชงิบวกกบัความเป็นไปไดใ้นการตดัสนิใจยา้ย

ระบบงานไปสูค่ลาวดแ์บบ Infrastructure as a Service 
 
จากสมมตฐิานทีก่ลา่วมาสามารถน ามาสรา้งกรอบแนวคดิงานวจิยัไดด้งัภาพที ่1 
 

                              
                      IaaS 
(Infrastructure as a Services) 

                        
Relative Cost Advantage

                          
System Complexity

                               
System Strategic Importance

                   
System Outcome Measurability

                        
         

 Vendor Behavior Observability

                            
Trust in Vendor

                     
Data Security

H1+

H2+

H3-

H4+

H5+

H6+

H7+

                  
  (Transaction Cost Theory)

            
(Agency Theory)

 
 

ภาพที ่1 กรอบแนวคดิงานวจิยั 
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4. วิธีการวิจยั 
งานวจิยัปัจจยัทีม่อีทิธพิลสง่ผลใหอ้งคก์ารตดัสนิใจยา้ยระบบงานของตนเองไปทีผู่ใ้หบ้รกิารคลาวดค์อมพวิติง้แบบ 

Infrastructure as a Service เป็นการวจิยัเชงิปรมิาณ (Qualitative Research) โดยรูปแบบการเกบ็ขอ้มลูเป็น
แบบสอบถาม (Questionnaire) แบบ Online ดว้ย Google Doc โดยผูต้อบแบบสอบถามเป็นบุคคลในองคก์ารที่มี
ต าแหน่งเจา้ของกจิการ ผูจ้ดัการแผนกเทคโนโลยสีารสนเทศ (IT Manager) ทีป่รกึษาทางธุรกจิและเทคโนโลยี
สารสนเทศ (Consultant) และผูม้สีว่นในการตดัสนิใจในโครงการเทคโนโลยสีารสนเทศขององคก์าร เป็นกลุ่มตวัอยา่ง
ทัง้หมด 156 คน พบวา่กลุ่มตวัอยา่งทีท่ างานในต าแหน่ง ทีป่รกึษาทางดา้นไอท ีหรอื ธุรกจิ มจี านวนมากทีส่ดุ 75 คน 
คดิเป็นรอ้ยละ 45 ของกลุ่มตวัอยา่งทัง้หมด รองลงมาคอื กลุ่มตวัอยา่งทีท่ างานในต าแหน่ง ผูจ้ดัการแผนกไอท ี51 คน 
คดิเป็นรอ้ยละ 33 และกลุ่มตวัอย่างทีเ่ป็นเจา้ของกจิการ 21 คน คดิเป็นรอ้ยละ 13 ส าหรบักลุ่มตวัอย่างทีเ่หลอืมี
ต าแหน่งอื่นๆ 9 คน 

 
5. สรปุผลการทดสอบสมมติฐาน 
5.1 การทดสอบค่าทางสถิติเบือ้งต้น 
 ขอ้มลูจากกลุ่มตวัอย่างถูกน าไปตรวจสอบความถูกตอ้งพบวา่ขอ้มลูมกีารกระจายแบบปกต ิและเมื่อน าไปทดสอบ
ความเชื่อถอืได้ (Reliability) โดยพจิารณาจากค่าสมัประสทิธิค์รอนแบคอลัฟา (Cronbach’s Alpha) พบว่าค่า
สมัประสทิธิค์รอนแบคอลัฟาของตวัแปรอสิระทัง้หมดมคีา่มากกวา่ 0.7 ทุกตวัแปร ตามทีป่รากฎในตารางที ่1 
 

ตารางที ่1 คา่สมัประสทิธิค์รอนแบคอลัฟาของตวัแปรอสิระ 
ตวัแปรอิสระ ค่าสมัประสิทธ์ิ      

ครอนแบคอลัฟา 
ความไดเ้ปรยีบเชงิตน้ทุน (Relative Cost Advantage) 0.800 
ความซบัซอ้นของระบบงาน (System Complexity) 0.822 
ความส าคญัของระบบงานต่อกลยุทธ ์(System Strategic Importance) 0.709 
การวดัผลของระบบงาน (System Outcome Measurability) 0.791 
การตรวจสอบพฤตกิรรมของผูใ้หบ้รกิาร (Vendor Behavior Observability) 0.800 
ความไวว้างใจต่อผูใ้หบ้รกิาร (Trust in Vendor) 0.783 
ความปลอดภยัของขอ้มลู (Data Security) 0.886 
ความเป็นไปไดใ้นการตดัสนิใจยา้ยระบบงานไปสูค่ลาวดแ์บบ IaaS (Infrastructure as a 

Services) 
0.919 

 
เมื่อวเิคราะหข์อ้มลูดว้ยค่าสถติเิชงิพรรณา (Descriptive Statistics) พบวา่กลุ่มตวัอยา่งมปีระสบการณ์ท างาน

ระหวา่ง  1 – 4 ปี มากทีส่ดุ จ านวน 53 คน คดิเป็นรอ้ยละ 34 อนัดบัสองคอื มากกวา่ 10 ปี จ านวน 36 คน คดิเป็นรอ้ย
ละ 23 อนัดบัสามคอื ระหวา่ง 4 – 7 ปี จ านวน 31 คน คดิเป็นรอ้ยละ 20 รองลงมาคอื ระหวา่ง 7 – 10 ปี คดิเป็นรอ้ย
ละ 16 และสุดทา้ยคอืน้อยกว่า 1 ปี จ านวน 11 คน คดิเป็นรอ้ยละ 7 กลุ่มตวัอย่างท างานในธุรกจิประเภท เทคโนโลย ี
มากทีส่ดุ จ านวน 44 คน คดิเป็นรอ้ยละ 28 อนัดบัสองคอื ธุรกจิการเงนิและประกนัภยัจ านวน 35 คน คดิเป็นรอ้ยละ 22  
อนัดบัสามคอื ธุรกจิสนิคา้อุตสาหกรรม จ านวน 26 คดิเป็นรอ้ยละ 17 อนัดบัสีค่อื ธุรกจิสนิคา้อุปโภคบรโิภค จ านวน  
13 คน คดิเป็นรอ้ยละ 8 รองลงมาคอื ธุรกจิการคมนาคมขนสง่ จ านวน 9 คน คดิเป็นรอ้ยละ 6 และประเภทธุรกจิอื่นๆ 
เช่น รฐัวสิาหกจิ, การศกึษา, อสงัหารมิทรพัยแ์ละก่อสรา้ง, ทรพัยากร, พลงังาน, เกษตรและอุตสาหกรรม จ านวน 17 
คน คดิเป็นรอ้ยละ 11 จากการสอบถามเกีย่วกบัการใชบ้รกิารคลาวดพ์บวา่ จ านวนองคก์ารทีใ่ชง้านคลาวด ์77 องคก์าร 
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คดิเป็นรอ้ยละ 49 เป็นการใชง้านคลาวดแ์บบ Software As a Service (SaaS) จ านวน 27 องคก์าร Platform as a 
Service (PaaS) จ านวน 5 องคก์าร Infrastructure as a Service (IaaS) จ านวน 11 องคก์าร ใชง้าน SaaS และ PaaS 
จ านวน 4 องคก์าร ใชง้าน SaaS และ IaaS จ านวน 14 องคก์าร ใชง้าน PaaS และ IaaS จ านวน 2 องคก์าร ใชง้าน 
SaaS, PaaS และ IaaS จ านวน 14 องคก์าร และไมม่กีารใชค้ลาวดจ์ านวน 79 องคก์าร คดิเป็นรอ้ยละ 51 ของกลุ่ม
ตวัอยา่ง แตใ่นกลุม่นี้มคีวามสนใจใชบ้รกิารณ์คลาวดจ์ านวน 43 องคก์าร  

 
5. 2 การวิเคราะหผ์ลการวิจยั 
 ในการทดสอบสมมตฐิานผูว้จิยัใชว้ธิกีารวเิคราะหค์วามถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) ทีร่ะดบั
นัยส าคญั 0.05 ผลการทดสอบพบว่ามตีวัแปรอสิระ 5 ตวัแปรจากตวัแปรทัง้หมด 7 ตวัแปรมผีลต่อการตดัสนิใจยา้ย
ระบบงานไปสูค่ลาวดแ์บบ Infrastructure as a Service ประกอบไปดว้ยตวัแปรความปลอดภยัของขอ้มลู (Data 
Security) สง่ผลต่อการตดัสนิใจยา้ยระบบงานขององคก์ารไปยงับรกิารคลาวดแ์บบ IaaS มากทีส่ดุ รองลงมาคอื ความ
ไดเ้ปรยีบเชงิตน้ทุน (Relative Cost Advantage) ความไวว้างใจต่อผูใ้หบ้รกิาร (Trust in Vendor) ความซบัซอ้นของ
ระบบงาน (System Complexity) และความส าคญัของระบบงานต่อกลยุทธ์ (System Strategic Importance) 
ตามล าดบั  

 
ตารางที ่2 สรุปผลการทดสอบสมมตฐิานการวจิยั 

สมมติฐาน ผลการทดสอบ 
H1 ความไดเ้ปรยีบเชงิตน้ทุนมคีวามสมัพนัธใ์นเชงิบวกกบัความเป็นไปไดใ้นการตดัสนิใจยา้ย

ระบบงานไปสูค่ลาวดแ์บบ Infrastructure as a Service 
ยอมรบั 

H2 ความซบัซอ้นของระบบงานมคีวามสมัพนัธใ์นเชงิบวกกบัความเป็นไปไดใ้นการตดัสนิใจยา้ย
ระบบงานไปสูค่ลาวดแ์บบ Infrastructure as a Service 

ยอมรบั 

H3 ความส าคญัของระบบงานต่อกลยุทธม์คีวามสมัพนัธใ์นเชงิลบกบัความเป็นไปไดใ้นการ
ตดัสนิใจยา้ยระบบงานไปสูค่ลาวดแ์บบ Infrastructure as a Service 

ยอมรบั 

H4 การวดัผลของระบบงานมคีวามสมัพนัธใ์นเชงิบวกกบัความเป็นไปไดใ้นการตดัสนิใจยา้ย
ระบบงานไปสูค่ลาวดแ์บบ Infrastructure as a Service 

ปฏเิสธ 

H5 การตรวจสอบพฤตกิรรมของผูใ้หบ้รกิารมคีวามสมัพนัธใ์นเชงิบวกกบัความเป็นไปไดใ้นการ
ตดัสนิใจยา้ยระบบงานไปสูค่ลาวดแ์บบ Infrastructure as a Service 

ปฏเิสธ 

H6 ความไวว้างใจต่อผูใ้หบ้รกิารมคีวามสมัพนัธใ์นเชงิบวกกบัความเป็นไปไดใ้นการตดัสนิใจยา้ย
ระบบงานไปสูค่ลาวดแ์บบ Infrastructure as a Service 

ยอมรบั 

H7 ความปลอดภยัของขอ้มลูมคีวามสมัพนัธใ์นเชงิบวกกบัความเป็นไปไดใ้นการตดัสนิใจยา้ย
ระบบงานไปสูค่ลาวดแ์บบ Infrastructure as a Service  

ยอมรบั 
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6. สรปุผลการวิจยั 
6.1 อภิปรายผลการวิจยั 

ผลของงานวจิยัแสดงใหเ้หน็วา่ ความปลอดภยัของขอ้มลู (Data Security) ความไดเ้ปรยีบเชงิตน้ทุน (Relative 
Cost Advantage) ความไวว้างใจต่อผูใ้หบ้รกิาร (Trust in Vendor) ความซบัซอ้นของระบบงาน (System Complexity) 
และ ความส าคญัของระบบงานต่อกลยุทธ ์(System Strategic Importance) นัน้สง่ผลต่อการตดัสนิใจขององคก์ารต่อ
การยา้ยระบบงานไปสูค่ลาวด ์เมื่อเรยีงล าดบัการสง่ผลต่อการตดัสนิใจพบวา่ ความปลอดภยัของขอ้มลูนัน้สง่ผลต่อการ
ตดัสนิใจมากทีส่ดุ อนัเน่ืองมาจากองคก์ารในประเทศไทยนัน้ใหค้วามส าคญักบัขอ้มลูทีอ่าจเกดิความเสีย่ง และกระทบ
ต่อองค์การในการด าเนินธุรกิจหรอืเสยีเปรยีบด้านการแข่งขนัหากขอ้มูลที่ส าคญันัน้ถูกรบัรู้โดยคู่แข่งทางธุรกิจของ
องคก์าร รองลงมาคอื ความไดเ้ปรยีบเชงิตน้ทุน อนัดบัสามคอื ความไวว้างใจต่อผูใ้หบ้รกิาร ความซบัซอ้นของขอ้มลู ที่
สง่ผลในเชงิบวกต่อการตดัสนิใจยา้ยระบบงานไปสูค่ลาวดแ์บบ Infrastructure as a Service และสดุทา้ยคอืความส าคญั
ของระบบงานต่อกลยุทธ ์ทีส่ง่ผลในเชงิลบต่อการตดัสนิใจยา้ยระบบงานไปสูค่ลาวดแ์บบ Infrastructure as a Service 
กลา่วคอืคอืระบบงานยิง่มคีวามส าคญัต่อกลยุทธม์ากเทา่ใด การตดัสนิใจยา้ยระบบงานไปใชบ้รกิารคลาวดค์อมพวิติง้ยิง่
น้อยลงเท่านัน้ ปัจจยัทีไ่มส่ง่ผลต่อการตดัสนิใจยา้ยระบบงานไปสูค่ลาวดแ์บบ Infrastructure as a Service ไดแ้ก่ การ
วดัผลของระบบงาน (System Outcome Measurability) เน่ืองดว้ยประสทิธภิาพของระบบงานนัน้ถูกระบุไวใ้นสญัญา
ขอ้ตกลงของการใหบ้รกิารและมบีทปรบัถา้ผูใ้หบ้รกิารไมส่ามารถท าไดต้ามทีร่ะบุไวใ้นขอ้สญัญา อกีปัจจยัทีไ่มส่ง่ผลคอื 
การตรวจสอบพฤตกิรรมของผูใ้หบ้รกิาร (Vendor Behavior Observability) ซึง่มลีกัษณะของเหตุผลคลา้ยกบัการวดัผล
ของระบบงาน และ ผูใ้ชบ้รกิารถอืวา่เป็นความรบัผดิชอบของผูใ้หบ้รกิารทีจ่ะตอ้งตรวจสอบพฤตกิรรมของพนกังานของ
ตนเอง และถ้าพฤติกรรมนัน้สรา้งความเสยีหายต่อระบบงานของผู้ใช้บรกิาร ก็มสีญัญาขอ้ตกลงในเรื่องของบทปรบั
รองรบั 
6.2 ประโยชน์ของงานวิจยั 

จากผลที่กล่าวมาขา้งต้นสามารถสรา้งประโยชน์ในเชงิปฏบิตัโิดยมรีายละเอยีดดงัน้ี ผลของงานวจิยัสามารถให้
องคก์ารหรอืผูก้ าลงัพจิารณาการยา้ยระบบงานไปยงัคลาวด์น าผลทีไ่ดจ้ากการวจิยัน้ีใชเ้ป็นเกณฑห์รอืเพื่อประกอบใน
การพจิารณายา้ยระบบงานขององคก์ารไปใชบ้รกิารคลาวดแ์บบ Infrastructure as a Service ซึง่ผลการวจิยัแสดงให้
เหน็ว่าองคก์ารควรใหค้วามส าคญัต่อความปลอดภยัของขอ้มลู (Data Security) เป็นอนัดบัแรก โดยพจิารณาถงึ
มาตรการรกัษาความปลอดภยัของผูใ้หบ้รกิาร วา่ตรงกบัความตอ้งการหรอืนโยบายขององคก์ารเกีย่วกบัเรื่องการรกัษา
ความปลอดภยัของขอ้มลูหรอืไม ่ถา้ไมส่ามารถปรบัเปลีย่นหรอืเพิม่เตมิในสญัญาการวา่จา้งไดห้รอืไม ่ในสว่นถดัมาคอื
เรื่องความได้เปรยีบเชิงต้นทุน ซึ่งองค์การสามารถน าไปพจิารณาใช้คดัเลอืกระบบงานว่าเมื่อไปอยู่บนคลาวด์แล้ว
สามารถลดต้นทุนหรอืค่าใช้จ่ายขององค์การในการตดิตัง้ ด าเนินงาน หรอืดูแลรกัษา ระบบงานนัน้ได้มากหรอืน้อย
เพยีงใด ในเรื่องของความซบัซอ้นของระบบงาน (System Complexity) องคก์ารควรพจิารณาในการน าบางสว่นของ
ระบบงานที่มคีวามหลากหลายซบัซ้อนไปอยู่บนคลาวด์เพื่อลดทรพัยากรด้านเทคโนโลยสีารสนเทศลง ไม่ว่าจะเป็น
ฮารด์แวร ์ซอฟแวร ์หรอืบุคคลากรลงเพือ่ลดคา่ใชจ้า่ยในการจดัหา ดแูล และวา่จา้ง ปัจจยัเหล่าน้ีจะช่วยใหก้ารตดัสนิใจ
ยา้ยระบบงานไปสู่คลาวด์นัน้มผีลส าเรจ็ที่มากขึน้ บรษิทัผู้ใหค้ าปรกึษาเกี่ยวกบัเทคโนโลยสีารสนเทศนัน้สามารถน า
ผลการวจิยัไปเป็นเกณฑใ์นการใหค้ าปรกึษาไดต้รงจุดในสิง่ทีลู่กคา้ใหค้วามส าคญั เช่น ความส าคญัของระบบงานต่อ 
กลยุทธ ์(System Strategic Importance) โดยชีแ้จงและใหเ้หตุผลสนบัสนุนลกูคา้เพื่อจะพจิารณาระบบงานทีไ่มส่ าคญั
หรอืกระทบต่อกลยุทธข์ององคก์ารเพื่อทีจ่ะยา้ยไปสูค่ลาวด ์ซึ่งจะสง่ผลใหบ้รษิทัผูใ้หค้ าปรกึษานัน้มโีอกาสทีจ่ะประสบ
ความส าเรจ็ในโครงการมากขึน้ รวมถงึบรษิทัผูใ้หบ้รกิารคลาวด์ดว้ย โดยสามารถน าผลการวจิยัไปเพิม่หรอืพฒันา
บรกิารของตนเองใหต้อบสนองต่อความตอ้งการของผูใ้ชบ้รกิารใหด้ยีิง่ขึน้ ตามปัจจยัทีก่ล่าวมาแลว้ และใหค้วามส าคญั
ในการสรา้งความมัน่ใจต่อผูใ้ชบ้รกิาร เพราะความมัน่ใจนัน้ส่งผลต่อการตดัสนิใจยา้ยระบบงานระบบหน่ึงไปอยูใ่นความ
ดแูลของผูใ้หบ้รกิาร 
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6.3 ข้อจ ากดัในงานวิจยั 
ขอ้จ ากดัที่พบระหว่างการท าวจิยัคือ องค์การที่ร่วมท าแบบสอบถามนัน้มาจากอุตสาหกรรมไม่กี่ประเภทจาก

อุตสาหกรรมทัง้หมดในประเทศไทยท าให้ข้อมูลที่ได้มานัน้ไม่ครอบคลุมทุกอุตสาหกรรมในประเทศไทย หรือไม่
หลากหลายมากพอ จงึไมส่ามารถน าผลการวจิยัไปใชก้บับางอุตสาหกรรมทีไ่มไ่ดอ้ยูใ่นกลุม่ตวัอยา่งทีร่วบรวมมา 
6.4 งานวิจยัในอนาคต 

งานวจิยัน้ีเป็นงานวจิยัในมุมมองทีอ่งค์การตอ้งการยา้ยระบบงานทีม่อียู่ไปยงัคลาวดแ์บบ Infrastructure as a 
Service หรอืการตดิตัง้ระบบงานใหมบ่นคลาวดแ์บบ Infrastructure as a Service เน่ืองจากในปัจจุบนัรปูแบบของการ
ใหบ้รกิารคลาวดน์ัน้ถกูน าไปใชใ้นรปูแบบของการบรกิารดา้นอื่น เช่น การท าศนูยข์อ้มลูส ารองเพื่อรองรบัภยัพบิตั ิหรอื 
ไวใ้ชง้านเมื่อศูนยข์อ้มลูหลกัไม่สามารถเขา้ถงึการท างานได ้ซึ่งเป็นประโยชน์ของธุรกจิการใหบ้รกิารคลาวดท์ี่มคีวาม
น่าสนใจ เน่ืองจากบางองคก์ารนัน้ไม่มศีูนยข์อ้มลูส ารองและมองว่าเป็นการลงทุนทีส่ ิน้เปลอืง ดงันัน้การใหบ้รกิารของ
คลาวด์ซึ่งเป็นธุรกจิแบบเช่าใช้งานนัน้สามารถตอบโจทยข์องความต้องการส่วนน้ีได้ ระหว่างด าเนินการผูว้จิยัพบว่า
ปัจจยัหน่ึงทีอ่าจสง่ผลต่อการใชค้ลาวด ์คอืความสามารถในการเขา้สูต่ลาด (Time to market) ดว้ยการแขง่ขนัทีส่งูขึน้ 
การตดิตัง้หรอืทดสอบแอพพลเิคชนัจงึตอ้งมคีวามรวดเรว็ เพื่อตอบสนองการแขง่ขนัของธุรกจิทีต่อ้งการความรวดเรว็
เพื่อความไดเ้ปรยีบในเชงิการแขง่ขนั ท าใหป้ระเดน็น้ีมคีวามน่าสนใจทีอ่าจสง่ผลต่อการตดัสนิใจใชบ้รกิารคลาวดแ์บบ 
Infrastructure as a Service 
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การใช้วิดีโอออนไลน์เพ่ือสรา้งความตัง้ใจ 
ในการเย่ียมชมพิพิธภณัฑใ์นกรงุเทพมหานคร 
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บทคดัย่อ 

งานวจิยัน้ีมวีตัถุประสงคเ์พือ่ศกึษาปัจจยัทีส่ง่ผลต่อการเขา้เยีย่มชมพพิธิภณัฑใ์นกรุงเทพมหานคร ซึง่เป็นงานวจิยั
เชิงปริมาณ โดยท าการศึกษากลุ่มตัวอย่างที่ไม่สนใจเข้าชมพิพิธภัณฑ์ จ านวน 200 ตัวอย่าง ด้วยวิธีการแจก
แบบสอบถามอเิลก็ทรอนิกสซ์ึ่งมกีารแนบคลปิวดิโีอออนไลน์ประกอบ และน าขอ้มูลที่ไดม้าประมวลผลดว้ยโปรแกรม
ส าเรจ็รปูทางสถติิ เพื่อท าการวเิคราะห์ความสมัพนัธข์องปัจจยัต่างๆ ผลการวจิยัพบว่า วดิโีอออนไลน์ทีม่เีน้ือหา
เกี่ยวกบัการให้ความรู ้ความบนัเทงิ และแหล่งขอ้มูลที่มีความน่าเชื่อถือ ส่งผลกบัทศันคตติ่อพฤติกรรมซึ่งส่งผลต่อ
ความตัง้ใจในการเขา้ชมพพิธิภณัฑอ์กีต่อหนึ่ง นอกจากน้ียงัมปัีจจยัการคลอ้ยตามกลุ่มอา้งองิสง่ผลต่อความตัง้ใจในการ
เขา้ชมพพิธิภณัฑเ์ช่นกนั อยา่งไรกต็ามจากผลการวจิยัพบวา่ การควบคุมพฤตกิรรมการรบัรูไ้มส่นบัสนุนความตัง้ใจใน
การเข้าชมพิพิธภัณฑ์ในกรุงเทพมหานคร ซึ่งอาจเกิดจากกลุ่มตัวอย่างส่วนมาก อยู่ในช่วงอายุว ัยท างาน คือ           
26-30 ปี และผู้ที่มีอายุ 40 ปีขึ้นไป ที่มีเวลาว่างในวนัหยุดและมีเงินส าหรบัจ่ายค่าเข้าชม แต่มีความสนใจไปยงั
หา้งสรรพสนิคา้หรอืสถานบนัเทงิ ทีม่สีิง่อ านวยความสะดวกและมสีนิคา้หลากหลายทีน่่าสนใจซึ่งสามารถตอบสนอง
ความต้องการได้มากกว่าพพิธิภณัฑ์ ดงันัน้จงึไม่เห็นด้วยกบัการใช้เวลาว่างกบัการเขา้ชมพพิธิภณัฑ์และไม่เห็นถึง
ความคุม้คา่ของเงนิทีต่อ้งเสยีใหก้บัการเขา้ชมพพิธิภณัฑ์ 

 
ค าส าคญั: พพิธิภณัฑ ์วดิโีอออนไลน์ ประชาสมัพนัธ ์การควบคุมพฤตกิรรมการรบัรู ้ทศันคต ิ

  

mailto:adjima.pm@gmail.com


วารสารระบบสารสนเทศดา้นธุรกจิ (JISB) ปีที ่3 ฉบบัที ่4 เดอืน ตุลาคม-ธนัวาคม 2560 หน้า 68 

Using online video to create willingness 

to visit museums in Bangkok 
 

Adjima Pongrattanakul* 
Beiersdorf (Thailand) Company Limited 

 
*Correspondence: adjima.pm@gmail.com doi: 10.14456/jisb.2017.23 
 
Abstract 

The objective of this study is to examine the factors influencing visiting museums in Bangkok. This 
research is quantitative research. The study was collected from 200 samples. Data was gathered by online 
questionnaires together with attached video online and computed with statistical software to determine the 
relationships of factors from the above theory and model. According to the results, this research found that 
factors - Informativeness, entertainment and source credibility influences attitude toward behavior with 
intention to visit museums. The subjective norm also influences intention to visit museums as well. However, 
this research finds that perceived behavioral control may not be applicable intention to visit museums, as the 
majority of respondents are between the ages of 26 and 30 and ages 40+ years that have free time on 
vacation and money to pay for the entrance fee but they are interested shopping malls or entertainment place 
that can satisfy needs of more than museums where have facilities and offers a wide range of interesting 
products so not be applicable to spending time for museum visits and did not see the value of the money 
that they paid for museum visits. 

 
Keywords: Museum, Video online, public relations, perceived behavioral control, Attitude 
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1. บทน า 
1.1 ความส าคญัและท่ีมาของปัญหา 

พพิธิภณัฑ ์(Museum) เป็นสถาบนัถาวรทีใ่หบ้รกิารแก่สงัคมและมสีว่นในการพฒันาสงัคม โดยท าหน้าทีอ่นุรกัษ์ 
คน้ควา้วจิยั เผยแพรค่วามรูแ้ละจดัแสดงมรดกทางวฒันธรรม ทัง้เป็นรปูธรรมและนามธรรม (ICOM, 2010) เช่น การจดั
แสดงวตัถุต่างๆ ทางประวตัศิาสตรห์รอืประเพณีพธิกีรรมตามความเชื่อ เป็นตน้ โดยพพิธิภณัฑแ์ต่ละแห่งมจีุดประสงค์
หลกัเพื่อใหส้งัคมไดรู้จ้กัและเรยีนรูเ้รื่องราวในอดตีทีส่ะทอ้นใหเ้หน็โลกในปัจจุบนัและแนวโน้มที่อาจเกดิขึน้ในอนาคต 
แต่เมื่อค าวา่ พพิธิภณัฑ ์ลงทา้ยดว้ยค าวา่ “สถาน” จะกลายเป็นค าวา่ “พพิธิภณัฑสถาน” ซึง่มคีวามหมายว่า สถาบนั
ถาวรที่เก็บรวบรวมและแสดงสิง่ต่างๆ ที่มคีวามส าคญัดา้นวฒันธรรมหรอืดา้นวทิยาศาสตร ์โดยมจีุดมุ่งหมายเพื่อให้
ประโยชน์ต่อการศกึษาและก่อใหเ้กดิความเพลดิเพลนิใจ (พพิธิภณัฑธ์รรมศาสตรเ์ฉลมิพระเกยีรติ , 2550) ปัจจุบนั
ประเทศไทยมพีพิธิภณัฑท์ีห่ลากหลายจ านวนมากกวา่ 1,000 แห่ง  ซึง่เป็นของชุมชน วดั เอกชน ราชการและองคก์ร
อิสระ แต่ที่ผ่านมาเป็นเพยีงการเพิ่มเชงิปรมิาณแต่การพฒันาประสทิธภิาพยงัมขีอ้จ ากดั ส่งผลให้เกิดปัญหาต่างๆ
ตามมา (ฐานขอ้มลูพพิธิภณัฑใ์นประเทศไทย ศนูยม์านุษยวทิยาสรินิทร องคก์ารมหาชน, 2560) กล่าวคอื ประการแรก
ผูก้่อตัง้ขาดความเขา้ใจและประสบการณ์ในงานพพิธิภณัฑ ์ท าใหข้าดการวางแผนระยะยาว โดยพพิธิภณัฑห์ลายแห่ง
เกดิจากคณะกรรมการทีม่งีบประมาณในการก่อสรา้งและจดัแสดงนิทรรศการขึน้เท่านัน้ แต่เมื่อเปิดบรกิารขาดผูเ้ขา้มา
ดูแลอย่างจรงิจงั ส่งผลใหพ้พิธิภณัฑ์ตอ้งปิดตวัลง ประการที่สองการเปิดบรกิารขาดความต่อเน่ือง ท าใหป้ระชาชนใช้
ประโยชน์แบบจ ากดั ประการที่สามการมีส่วนร่วมจากคนในชุมชนลกัษณะของอาสาสมคัร ซึ่งเป็นส่วนหน่ึงในการ
พฒันาพพิธิภณัฑใ์หม้ปีระสทิธภิาพมไีมม่ากเท่าทีค่วร ประการทีส่ ีอ่งคก์รของรฐัใหก้ารสนับสนุนน้อย เน่ืองจากไม่เหน็
ความส าคญัของพพิธิภณัฑเ์ท่าทีค่วร ประการทีห่า้การขาดบุคลากรท าหน้าทีท่ีจ่ าเป็นของพพิธิภัณฑ ์เช่น นักวชิาการ
และเจา้หน้าที่ดา้นกจิกรรม เป็นต้น ซึ่งท าใหพ้พิธิภณัฑ์ขาดแรงขบัเคลื่อนในการเป็นแหล่งเรยีนรูห้รอืแหล่งท่องเที่ยว
ของคนในประเทศและต่างประเทศ ประการที่หกการเสื่อมสภาพของวตัถุ อนัเน่ืองจากขาดความรูด้า้นการดูแลรกัษา
และสุดทา้ยทศันคตขิองคนไทยต่อพพิธิภณัฑท์ีม่องเป็นเพยีงสถานทีเ่กบ็รกัษาวตัถุ ไม่มกีจิกรรมและสื่อโฆษณาแสดง
จุดเด่นของพพิธิภณัฑ์แต่ละแห่ง ที่ดงึดูดความสนใจของผู้เขา้ชมได้ ท าให้การเขา้ชมน้อย ในขณะที่พพิธิภณัฑ์ของ
หลายประเทศพฒันาใหเ้กดิกจิกรรมต่างๆ จนกลายเป็นสถานทีส่ าหรบัวนัหยุดของประชาชน โดยใชส้ือ่สงัคมออนไลน์ 
(Social Media) และเน้ือหาออนไลน์ (Content Online) ใหม้บีทบาทส าคญัในการประชาสมัพนัธพ์พิธิภณัฑ ์ซึง่รวมถงึ
วดิโีอออนไลน์ทีก่ระจายอยูท่ ัว่เวบ็ไซต ์เช่น YouTube ในการเขา้ถงึผูเ้ขา้ชมจ านวนมาก (Emily, 2015) ทุกวนัน้ีโลก
ออนไลน์มบีทบาทส าคญัในชวีติประจ าวนั โดยเฉพาะวดิโีอออนไลน์ (Online Video) ซึง่คดิเป็น 69% ของพฤตกิรรม
การเขา้ชมอนิเทอรเ์น็ตทัง้หมดของผูบ้รโิภค (Cisco, 2017) ดว้ยขอ้มลูน้ีแสดงใหเ้หน็ว่า วดิโีอออนไลน์กลายเป็น
ค าตอบส าคญัของผู้ที่ต้องการข้อมูลและความบนัเทงิ อีกทัง้หลายธุรกิจทัง้ภาครฐัและเอกชนให้ความส าคญัในการ
น ามาใชเ้ป็นเครือ่งมอืในการเขา้ถงึกลุ่มเป้าหมายและสรา้งความน่าสนใจผา่นสือ่ดจิทิลั 

ดงันัน้ ผูว้จิยัซึง่เหน็ถงึประโยชน์ในการน าวดิโีอออนไลน์ ซึง่เป็นรปูแบบหน่ึงของการท าตลาด ทีม่ปีระสทิธภิาพมา
ประยุกต์ใช้กับพิพิธภัณฑ์ไทย เพื่อช่วยปรบัเปลี่ยนทศันคติของคนไทยเชิงบวกและเกิดความสนใจเข้าเยี่ยมชม
พพิธิภณัฑม์ากยิง่ขึน้ ซึ่งถงึแมพ้พิธิภณัฑเ์หล่าน้ีเป็นเพยีงหน่วยงานทีไ่ม่แสวงหารายไดข้นาดเลก็แต่กส็ามารถรว่มกนั
สรา้งเป็นพลงัในการขบัเคลื่อนสงัคมและเป็นสถานทีท่่องเทีย่วทีส่ าคญัของประเทศ 
1.2 วตัถปุระสงคข์องการวิจยั 

 งานวจิยัน้ีมจีุดประสงค์เพื่อศกึษาปัจจยัต่างๆ ที่ส่งผลต่อพฤตกิรรมการเขา้ชมพพิธิภณัฑ์ของผู้ที่ไม่สนใจเขา้ชม
พพิธิภณัฑ ์ประกอบดว้ย การใหค้วามรู ้ความบนัเทงิ แหล่งขอ้มลูทีม่คีวามน่าเชื่อถือ ทศันคตติ่อพฤตกิรรม การคลอ้ย
ตามกลุม่อา้งองิ การควบคุมพฤตกิรรมการรบัรู ้และความตัง้ใจ ทีส่ง่ผลต่อพฤตกิรรมการเขา้ชมพพิธิภณัฑ ์
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2. ทฤษฎีและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 
 จากการศกึษางานวจิยัในอดตีสามารถสรุปปัจจยัทีเ่กีย่วขอ้งกบัการศกึษาไดด้งัน้ี 

ทศันคติต่อพฤติกรรม (Attitude toward behavior) หมายถงึ การประเมนิทางบวก-ลบ ของบุคคลต่อการ
กระท าพฤตกิรรมนัน้ ถ้าบุคคลมทีศันคตทิางบวกต่อการกระท าพฤตกิรรมนัน้มากเท่าใด บุคคลควรมคีวามตัง้ใจหนัก
แน่นที่จะกระท าพฤตกิรรมมากเท่านัน้หรอืในทางตรงกนัขา้ม ถ้าบุคคลมทีศันคตทิางลบต่อการกระท าพฤตกิรรมนัน้
มากเทา่ใด บุคคลควรมคีวามตัง้ใจหนกัแน่ทีจ่ะไมก่ระท าพฤตกิรรมมากเทา่นัน้ (Aizen & Fishbein, 1980) 

การคล้อยตามกลุ่มอ้างอิง (Subjective Norm) หมายถงึ การประเมนิของกลุ่มบุคคลหรอืบุคคลหน่ึง ทีม่ตี่อการ
ไดเ้หน็หรอืรบัรูข้อ้มลูจากบุคคลในสงัคม ซึ่งหากเกดิเป็นความเชื่อจะสง่ผลใหเ้กดิความตัง้ใจทีจ่ะแสดงพฤตกิรรมตาม
ค าบอกเล่าของบุคคลนัน้ โดยบรรทดัฐานทางสงัคมของมนุษยม์คีวามเชื่อและรบัรูว้า่ หากบุคคลใดกต็ามทีม่คีวามส าคญั
ต่อบุคคลหน่ึง ทัง้ที่เป็นบุคคลที่ให้ความเชื่อมัน่ไว้วางใจและบุคคลที่ใกล้ชดิจะมแีนวโน้มที่จะคล้อยตามและกระท า
พฤตกิรรมนัน้ (Aizen & Fishbein, 1980) 

การรบัรู้ความสามารถในการควบคมุพฤติกรรม (Perceived Behavioral Control; PBC) หมายถงึ การรบัรู้
ของบุคคลว่า เป็นการง่ายหรอืยากที่จะท าพฤตกิรรมนัน้ๆ ซึ่งเป็นการสะทอ้นประสบการณ์ในอดตีและการคาดคะเน
ปัจจยัทีเ่อือ้อ านวยหรอืเป็นอุปสรรคต่อการแสดงพฤตกิรรม (Aizen & Fishbein, 1980) 

ความตัง้ใจ (Intention) หมายถงึ การเอาใจจดจ่อเพื่อตดัสนิใจเลอืกกระท าวธิใีดวธิหีน่ึง โดยมจีุดมุ่งหมายที่
ชดัเจนต่อสิง่ทีป่รารถนาและแสดงออกตามทศันคตหิรอืความเชื่อต่อสิง่นัน้  สามารถบ่งชีว้่า บุคคลนัน้มกีารวางแผนมา
มากหรอืน้อยเพยีงใดในการกระท าพฤตกิรรมใดพฤตกิรรมหน่ึง ซึง่ความตัง้ใจทีจ่ะกระท าจะอยู่กบับุคคลนัน้ จนกระทัง่
ถงึเวลาและโอกาสที่เหมาะสมจงึแสดงพฤตกิรรมออกมาในลกัษณะทีส่อดคลอ้งกบัความตัง้ใจ ภายใต้การควบคุมของ
ความตัง้ใจในการกระท าพฤติกรรม อีกทัง้จะมีการพิจารณาถึงผลของการกระท า ก่อนที่จะปฏิบตัิหรือไม่ปฏิบตัิ
พฤตกิรรม ดงันัน้การท านายพฤตกิรรมทีด่สีามารถท าไดโ้ดยการศกึษาถงึความตัง้ใจในการกระท า ซึ่งจะใกลเ้คยีงกบั
ความเป็นจรงิมากทีส่ดุ (Ajzen & Fishbein ,1980) 

พฤติกรรม (Behaviour) หมายถงึ การแสดงปฏกิริยิาตอบสนองต่อสิง่เรา้ในสถานการณ์ต่างๆ สามารถแบ่ง
ออกเป็น 2 ประเภท คอื (1) พฤตกิรรมภายใน (Covert Behavior) เชน่ ความคดิ, อารมณ์ และ (2) พฤตกิรรมภายนอก 
(Overt Behavior) เชน่ การเดนิ, การพดู (Ajzen, 1991) 

การให้ความรู้ (Informativeness) หมายถงึ ขอ้ความทางการตลาดที่มาในรูปแบบของการใหค้วามรูซ้ึ่ง
สอดคลอ้งและเป็นประโยชน์ต่อผูบ้รโิภค โดยมแีหล่งทีม่าจากเวบ็ไซตส์ือ่สงัคมออนไลน์ เช่น วดิโีอออนไลน์ ทีช่่วยสรา้ง
ความเขา้ใจแก่ผูบ้รโิภคไดด้ขีึน้ดว้ย หรอืกล่าวอกีนัยหน่ึงว่า การใหค้วามรูผู้บ้รโิภคผ่านสื่อต่างๆ จะสง่ผลต่อทศันคติ
ของผูบ้รโิภคเชงิบวกหรอืลบ ซึ่งถา้เกดิทศันคตดิา้นบวกผูบ้รโิภคจะแสดงพฤตกิรรมดว้ยความตัง้ใจ เช่น การตดัสนิใจ
ซือ้สนิคา้หลงัจากชมโฆษณา (IH digital, 2015; Zheng, 2002)  

ความบนัเทิง (Entertainment) หมายถงึ การสรา้งความสนุกสนานและใหค้วามบนัเทงิเพื่อสรา้งความน่าสนใจ
ต่อผูบ้รโิภคจากสือ่สงัคมออนไลน์ เช่น วดิโีอออนไลน์ (Tyler, 2011; Zheng, 2002) หรอืกล่าวอกีนัยหน่ึงว่า ความ
บนัเทงิมคีวามสมัพนัธเ์ชงิบวกต่อทศันคตขิองผูบ้รโิภค (Chang, 2012)  

แหล่งข้อมูลท่ีมีความน่าเช่ือถือ (Source credibility) หมายถงึ การไดร้บัขอ้ความทางการตลาดทีม่าจาก 
ครอบครวั เพื่อนหรอืบุคคลทีผู่บ้รโิภคใหค้วามไวว้างใจ ซึ่งผูบ้รโิภคใหค้วามเชื่อมัน่ในขอ้มลูทีไ่ดร้บัมากกว่าขอ้ความที่
สง่มาผา่นสือ่โฆษณา (Paul, 1993) 
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3. กรอบแนวคิดในการวิจยัและสมมติฐานการวิจยั 
จากการทบทวนวรรณกรรม รวมถงึศกึษาทฤษฎแีละงานวจิยัทีเ่กี่ยวขอ้ง ท าใหผู้ว้จิยัสามารถพฒันากรอบแนวคดิ

ปัจจยัการใหค้วามรู ้(Informativeness) ปัจจยัดา้นความบนัเทงิ (Entertainment) และแหล่งขอ้มลูทีม่คีวามน่าเชื่อถอื 
(Source credibility) ของวดิโีอออนไลน์ที่มอีทิธพิลต่อทศันคตสิ่งผลใหเ้กดิความตัง้ใจในการเขา้ชมพพิธิภณัฑ์ใน
กรงุเทพมหานคร ดงัภาพที ่1 

 

 
ภาพที ่1 กรอบแนวคดิการใชว้ดิโีอออนไลน์เพื่อสรา้งความตัง้ใจในการเยีย่มชมพพิธิภณัฑใ์นกรงุเทพมหานคร 

 
Chris (2015) กล่าวว่า วดิโีอออนไลน์สามารถสรา้งความประทบัใจต่อผู้เขา้ชมพพิธิภณัฑ์ศลิปะที่ประเทศ

สหรฐัอเมรกิา ส่งผลให้มคีนรู้จกัและสนใจเขา้ชมพพิธิภณัฑ์ศลิปะมากขึน้ โดยส่วนมากพฤติกรรมของผู้บรโิภคทาง     
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ เมื่อให้ความรู้ผ่านโฆษณารูปแบบวดิีโอออนไลน์ จะช่วยสร้างความเข้ าใจต่อสถานที่ท่องเที่ยวที่
น าเสนอและเกดิทศันคตเิชงิบวก ที่ท าให้เกดิการยอมรบัและต้องการไปยงัสถานที่นัน้ๆ เน่ืองจากเมื่อมนุษย์ได้ผ่าน
กระบวนการเรยีนรูแ้ลว้จะเกดิทศันคตขิึน้ซึง่สอดคลอ้งกบัแนวคดิของ ปานิดา สนิธรรมรงค ์และนภดล ลมพล ู(2558) ที่
กลา่ววา่ วดิโีอออนไลน์สามารถสรา้งทศันคตทิีด่ ีโดยเน้ือหาทีม่ปีระโยชน์และสนุกสนานต่อผูเ้ขา้ชมแลว้ การสือ่สารตอ้ง
ไมท่ าใหผู้เ้ขา้ชมรูส้กึถูกบงัคบัใหเ้รยีนรูแ้ต่ตอ้งท าใหเ้สมอืนเขาเป็นสว่นหน่ึงของเน้ือหา เพื่อเกดิความสนใจและกระตุน้
ใหต้อ้งการทราบขอ้มลูเพิม่เตมิ ดงันัน้จงึสามารถตัง้สมมตฐิานไดว้า่ 
 

สมมตุฐิานที ่1 : การใหค้วามรูผ้า่นวดิโีอออนไลน์สง่ผลในเชงิบวกกบัทศันคตทิีต่่อพฤตกิรรม 
 
Chris (2015) กลา่ววา่ การใชอ้อนไลน์คอนเทนต ์(Online content) กบัพพิธิภณัฑศ์ลิปะทีป่ระเทศสหรฐัอเมรกิานัน้ 

ไมจ่ าเป็นตอ้งแสดงเพยีงเน้ือหาเทา่นัน้ แต่ควรใหผู้บ้รโิภครบัรูข้อ้มลูเกีย่วกบัพพิธิภณัฑ ์ในรปูแบบของแหล่งเรยีนรูแ้ละ
แหล่งความบนัเทงิ เพื่อเป็นเสมอืนเครื่องมอืช่วยปรบัทศันคตเิชงิลบ ที่คนส่วนมากมกัมองว่า พพิธิภณัฑ์เ ป็นเพยีง
สถานทีเ่กบ็วตัถุโบราณ ซึ่งสอดคลอ้งกบัแนวคดิของ ปานิดา สนิธรรมรงค ์และนภดล ลมพลู (2558) ทีก่ล่าวว่า ความ
บนัเทงิสรา้งประสบการณ์ทีน่่ารื่นรมยส์ าหรบัผูช้มวดิโีอออนไลน์ โดยเราสามารถแทรกเน้ือหาทีเ่กีย่วขอ้งและสอดคลอ้ง
กบัผูเ้ขา้ชม ใหเ้กดิพฒันาการทีด่ขี ึน้ในดา้นทศันคตติ่อวดิโีอออนไลน์ ดงันัน้จงึสามารถตัง้สมมตฐิานไดว้า่ 

 
สมมตุฐิานที ่2 : การใหค้วามบนัเทงิผา่นวดิโีอออนไลน์สง่ผลในเชงิบวกกบัทศันคตติ่อพฤตกิรรม 
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Zheng (2002) กล่าววา่ ทศันคตขิองผูเ้ขา้ชมพพิธิภณัฑก์บัการตลาดแบบสง่ต่อ (Viral Marketing) ในรปูแบบวดิโีอ 
มปัีจจยัดา้นความน่าเชื่อถอืประกอบดว้ย ซึ่งถา้ขอ้มูลในการน ามาเสนอหรอืผูน้ าเสนอมาจากแหล่งทีม่คีวามน่าเชื่อถอื
มากเท่าใด จะส่งผลให้ผู้เข้าชมเกิดทศันคติเชิงบวกต่อพพิธิภณัฑ์มากขึ้นด้วย ซึ่งสอดคล้องกบัแนวคิดของ Emily 
(2015) ที่กล่าวว่า การน าเสนอสถานที่ต่างๆ ที่ต้องการความน่าเชื่อถอือย่างเช่น พพิธิภณัฑ์ สามารถสรา้งความ
น่าเชื่อถอืได ้ 2 วธิ ี คอื (1) ใชผู้เ้ชีย่วชาญ (Expertise) หรอื (2) ใชผู้ม้คีวามน่าเชื่อถอื (Trustworthiness) ในการ
น าเสนอขอ้มลูต่างๆ ดงันัน้ ความน่าเชื่อถอืของแหล่งขอ้มลู ถา้สง่ผลต่อทศันคตเิชงิบวก จะเกดิแรงจงูใจในการน าเสนอ
โดยการบอกต่อหรอืแนะน าต่อได ้ดงันัน้จงึสามารถตัง้สมมตฐิานไดว้า่ 

 
สมมตุฐิานที ่3 : แหลง่ขอ้มลูทีน่่าเชือ่ถอืของวดิโีอออนไลน์สง่ผลในเชงิบวกกบัทศันคตติ่อพฤตกิรรม 

 
ปานิดา สนิธรรมรงค์ และนภดล ลมพลู (2558) กล่าวว่า การเกดิทศันคตทิีส่่งผลต่อความตัง้ใจในการเขา้เยีย่มชม

สถานทีต่่างๆ เช่น พพิธิภณัฑ ์หลงัจากการดขูอ้มลูผ่านเวบ็ไซน์ทีม่เีน้ือหาแปลกใหม่ สรา้งทศันคตเิชงิบวกต่อเวบ็ไซน์
และส่งผลต่อความตัง้ใจในการเขา้เยีย่มชมสถานที่นัน้ๆ เน่ืองจากรบัรูถ้งึประโยชน์ ความสนุกสนานและการสื่อสารที่
ไดร้บัจากแนวทางการตลาด ซึ่งมปีระโยชน์ส าหรบัการแนะน าสถานทีใ่หม่ๆ ทัง้ในแงป่ระโยชน์หรอืความน่าสนใจทีจ่ะ
ไดร้บั โดยสอดคลอ้งกบัแนวคดิของ Zheng (2002) ทีก่ล่าววา่ โฆษณาทีม่เีน้ือหาทีใ่หค้วามรู ้แปลกใหม่และมาจาก
แหลง่ทีน่่าเชื่อถอืได ้สามารถดงึดดูความน่าสนใจของกลุม่เป้าหมายไดด้ ีดงันัน้จงึสามารถตัง้สมมตฐิานไดว้า่ 

 
สมมตุฐิานที ่4 : ทศันคตติ่อพฤตกิรรมมผีลต่อความตัง้ใจในการเขา้เยีย่มชมพพิธิภณัฑ์ 

 
Paul (1993) กล่าววา่ สือ่ออนไลน์รปูแบบปากต่อปาก (E-word of Mouth) มอีทิธพิลต่อการตดัสนิใจไปยงัสถานที่

ท่องเที่ยวต่างๆ ของคนไทย อกีทัง้บุคคลส่วนใหญ่มกีารหาขอ้มูลเพิม่เตมิเพื่อสนับสนุนการตดัสนิใจด้วย ในส่วนสื่อ
ออนไลน์รูปแบบปากต่อปากนัน้ ม ี5 ปัจจยัที่เกี่ยวขอ้ง คอื (1) การแสวงหาขอ้มูลหรอืค าแนะน าจากผู้เชี่ยวชาญ       
(2) การแสวงหาขอ้มลูหรอืค าแนะน าจากผูม้ปีระสบการณ์ (3) การไดร้บัขอ้มูลทีบ่่งบอกถงึสถานทีท่่องเทีย่ว (4) ความ
พงึพอใจหรอืความชอบแต่ละสถานทีข่องแต่ละบุคคล (5) การรบัรูข้องบุคคลเกี่ยวกบัขอ้มลูในเชงิบวกของสถานที่
ท่องเที่ยว ซึ่งจากปัจจยัทัง้หมดมกีารอ้างถึงบุคคลและกลุ่มอ้างอิงที่ส่งผลต่อการไปยงัสถานที่ท่องเที่ยวด้วย โดย
สอดคลอ้งกบัแนวคดิของ Morris (2007) ทีก่ล่าววา่ โรงเรยีนทีพ่าเดก็เขา้ชมพพิธิภณัฑ ์มกัปลกูฝังใหเ้ดก็มทีศันคตทิีด่ี
ต่อพพิธิภณัฑ์ ในด้านการเรยีนรูแ้ละประสบการณ์ที่สนุกสนาน และส าหรบัครอบครวัที่ชกัน าลูกไปพพิธิภณัฑ์ ย่อม
สง่ผลต่อการกระตอืรอืรน้ของเดก็ในการเขา้เยีย่มชมพพิธิภณัฑใ์นอนาคต ดงันัน้จงึสามารถตัง้สมมตฐิานไดว้า่ 

 
สมมตุฐิานที ่5 : การคลอ้ยตามกลุม่อา้งองิมผีลต่อความตัง้ใจในการเขา้เยีย่มชมพพิธิภณัฑ์ 

 
Emily (2015) กล่าววา่ การรบัรูค้วามสามารถในการควบคุมพฤตกิรรมไดร้บัอทิธพิลจากความเชื่อในการควบคุม 

ซึง่เป็นการรบัรูถ้งึปัจจยัทีอ่าจเกดิขึน้ทีส่ง่ผลต่อความตัง้ใจหรอืการขดัขวางในการเขา้เยีย่มชมพพิธิภณัฑ ์ซึง่หลายคนมี
ความเชื่อเกีย่วกบัความสามารถ ความรูแ้ละทกัษะในการแสดงพฤตกิรรมของตนเอง ดงันัน้ ถา้หากบุคคลเชื่อวา่ เขามี
ทรพัยากรเพยีงพอและโอกาสทีจ่ะท ากจ็ะแสดงความตัง้ใจในการไปยงัสถานทีห่นึ่ง ดงันัน้จงึสามารถตัง้สมมตฐิานไดว้า่ 

 
สมมตุฐิานที ่6 : การรบัรูค้วามสามารถในการควบคุมพฤตกิรรมมผีลต่อความตัง้ใจในการเขา้เยีย่มชมพพิธิภณัฑ์ 
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Morris (2007) กลา่ววา่ ความรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัพพิธิภณัฑต์่อผูอ้่าน ชว่ยดงึดดูใหเ้กดิความตัง้ใจในการเขา้เยีย่ม
ชมพพิธิภณัฑ์ ซึ่งการเขา้ชมโดยเจตนาคดิเป็น 70% หรอืเขา้ชมโดยบงัเอิญ 30% จากการรวบรวมแบบส ารวจของ
พพิธิภณัฑแ์ละหอศลิป์ทัว่สหราชอาณาจกัร อย่างไรกต็ามเปอรเ์ซน็ต์การเขา้ชมของพพิธิภณัฑ์ Hancock (74%), 
Discovery Museum (71%) และ Segedunum (64%) เกดิจากความตัง้ใจเขา้เยีย่มชมทัง้สิน้ แต่เน่ืองจากจ านวนคนเขา้
ชมพพิธิภณัฑม์แีนวโน้มลดลง เน่ืองจากมสีถานทีท่ี่น่าสนใจมากกว่า เช่น หา้งสรรพสนิคา้ และมกัตัง้อยู่กลางใจและมี
ขนาดใหญ่ หลายคนจงึใชส้ถานทีเ่หล่าน้ีเป็นหน่ึงในกจิวตัรประจ าวนั โดยสอดคลอ้งกบัแนวคดิของ Thumbsupteam 
(2016) ทีก่ล่าววา่ พพิธิภณัฑต์อ้งปรบัตวัใหม้ากกวา่พพิธิภณัฑท์ีจ่ดัแสดงวตัถุต่างๆและสรา้งบรรยากาศใหเ้สมอืนกบั
สถานทีพ่กัผอ่นแหง่หน่ึง เพือ่ดงึดดูคนเขา้ชมมากขึน้ ดงันัน้จงึสามารถตัง้สมมตฐิานไดว้า่ 

 
สมมตุฐิานที ่7 : ความตัง้ใจมผีลต่อการเขา้เยีย่มชมพพิธิภณัฑ ์

 
4. วิธีการวิจยั 

งานวิจัยน้ีจัดเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างผู้ที่ไม่สนใจเข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ จ านวน 200 คน ด้วยการใช้
แบบสอบถาม (Questionnaire) แบบอเิลก็ทรอนิกสเ์ป็นเครือ่งมอืในการรวบรวมขอ้มลู ซึง่จดัสรา้งขึน้มาจากการคน้ควา้
ขอ้มลูทางเอกสารและงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง (ประกอบดว้ย Chris, 2015; ปานิดา สนิธรรมรงค ์และนภดล ลมพล,ู 2558; 
Zheng, 2002; Raymond, 2004) ทดสอบกบักลุ่มตวัอยา่ง จ านวน 25 คน เพื่อปรบัปรุงค าถามแต่ละขอ้ใหม้คีวาม
เหมาะสม ต่อจากนัน้จงึเริม่เกบ็ขอ้มลูจรงิจ านวน 200 คน เพื่อท าการประมวลผลขอ้มลูดว้ยโปรแกรมส าเรจ็รปูทางสถติิ 
โดยเริม่จดัส่งแบบสอบถามอเิลก็ทรอนิกสผ์่านสื่อสงัคมออนไลน์ ตัง้แต่ต้นเดอืนพฤษภาคมจนถงึสิน้เดอืนพฤษภาคม 
พ.ศ. 2560  

 
5. ผลการวิจยัและอภิปรายผล 
5.1 การทดสอบข้อตกลงเบือ้งต้นทางสถิติ 

จากการสอบทานขอ้มลูทีข่าดหาย (Missing Data) ของแบบสอบถามจ านวน 200 ชุด พบวา่ ไมม่ขีอ้มลูใดทีข่าด
หาย เน่ืองจากผูว้จิยัได้สรา้งแบบสอบถามออนไลน์ในการเก็บขอ้มูล ซึ่งก าหนดให้ผู้ตอบค าถามต้องตอบครบทุกขอ้ 
ดงันัน้ จงึไมพ่บขอ้มลูสว่นทีข่าดหายไป ส าหรบัการทดสอบการกระจายในลกัษณะปกต ิ(Normal) พบว่า สว่นมากตวั
แปรอสิระมกีารกระจายแบบปกติ โดยมเีพยีงบางตวัแปรเท่านัน้ที่ไม่ไดม้กีารกระจายแบบปกตแิต่มกีารกระจายขอ้มูล
แบบเบ้ซ้ายและขวา แต่มคีวามเบ้ต่างจากเกณฑ์มาตรฐานไม่มากนัก ดงันัน้ผูว้จิยัจงึยงัคงใช้ขอ้มูลดงักล่าววเิคราะห์
สถติ ิโดยไมท่ าการแปรงคา่ขอ้มลู (Transformation) เพือ่ใหข้อ้มลูมกีารกระจายในลกัษณะปกต ิ
5.2 การประเมินความเท่ียงและความตรงของแบบสอบถาม  

งานวจิยัน้ีไดท้ดสอบความเชื่อถอืไดข้องแบบสอบถาม โดยใชก้ารทดสอบความเทีย่งของแบบสอบถาม (Reliability) 
จากการวเิคราะหค์่าสมัประสทิธิ ์Cronbach’s Alpha โดยก าหนดใหค้่าทีไ่ดม้คี่ามากกวา่ 0.7 ขึน้ไป ซึง่ถอืเป็นเกณฑท์ี่
เหมาะสมส าหรบังานวจิยัที่มคีวามเชื่อถอื นอกจากน้ียงัไดท้ดสอบความตรงของแบบสอบถาม (Validity) ดว้ยการ
วเิคราะหอ์งคป์ระกอบ (Factor Analysis) เพื่อจดักลุ่มและลดจ านวนตวัแปรใหอ้ยูใ่นกลุ่มเดยีวกนั โดยใชว้ธิกีารหมุน
แกนในลกัษณะของ Varimax Rotation ทีม่คีา่ Factor Loading ไมต่ ่ากวา่ 0.5 ซึง่จากการทดสอบพบวา่ ค่าสถติขิองแต่
ละตวัแปรและขอ้ค าถามผา่นเกณฑท์ัง้หมด ดงัแสดงคา่สถติขิองแต่ละขอ้ค าถามทีผ่า่นเกณฑต์ามตารางที ่1 
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ตารางที ่1 คา่เฉลีย่ คา่เบีย่งเบนมาตรฐาน น ้าหนกัองคป์ระกอบ และคา่สมัประสทิธิข์องคอนแบรคของ 
ตวัแปรทัง้หมด 

ปัจจยั ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

น ้าหนัก
องคป์ระกอบ 

ปัจจยัท่ี 1 : การให้ความรู้ (% of variance = 8.516, Cronbach’s alpha = 0.879) 
วดิโีอออนไลน์จะชว่ยใหฉ้นัรูจ้กัพพิธิภณัฑม์ากขึน้ 4.24 0.719 0.821 
วดิโีอออนไลน์แสดงเน้ือหาทีเ่ป็นประโยชน์เกีย่วกบัพพิธิภณัฑต์่อฉนั 4.16 0.702 0.863 
วดิโีอออนไลน์ชว่ยใหฉ้นัเกดิการเรยีนรูท้ีด่ ี 4.22 0.708 0.836 
วดิโีอออนไลน์ชว่ยใหพ้พิธิภณัฑส์ือ่สารกบัฉนัไดง้า่ยมากขึน้ 4.34 0.705 0.833 
วดิโีอออนไลน์ชว่ยใหฉ้นัเกดิความสนใจในการเขา้ชมพพิธิภณัฑ์ 4.25 0.721 0.751 
ปัจจยัท่ี 2 : ความบนัเทิง (% of variance = 7.125, Cronbach’s alpha = 0.839) 
ฉนัคดิวา่ วดิโีอออนไลน์น าเสนอความสนุกเกีย่วกบัพพิธิภณัฑ์ 4.32 0.671 0.794 
ฉนัคดิวา่ วดิโีอออนไลน์น าเสนอความน่าสนใจใหแ้ก่พพิธิภณัฑ ์ 4.31 0.645 0.797 
ฉนัคดิว่า การน าเสนอวดิโีอออนไลน์ท าใหพ้พิธิภณัฑเ์ป็นทีผ่่อนคลาย
ทางความคดิทีด่ ี

4.32 0.700 0.803 

ฉนัคดิวา่ การน าเสนอกจิกรรมในพพิธิภณัฑท์ าใหฉ้นัเกดิความสนใจ 4.24 0.716 0.747 
วดิโีอออนไลน์ช่วยให้ฉันมองพพิธิภณัฑ์เปลี่ยนไปจากเดมิ (สถานที่
เกบ็วตัถุโบราณ) 

4.33 0.688 0.763 

ปัจจยัท่ี 3: แหล่งข้อมลูท่ีมีความน่าเช่ือถือ (% of variance = 6.930, Cronbach’s alpha = 0.848) 
ฉนัคดิวา่ ฉนัเชื่อมัน่ขอ้มลูจากวดิโีอออนไลน์ 4.12 0.662 0.791 
ฉนัคดิวา่ วดิโีอออนไลน์น าเสนอขอ้มลูแบบตรงไปตรงมา 4.10 0.713 0.811 
ฉนัคดิวา่ วดิโีอออนไลน์สรา้งจากความจรงิ 4.13 0.697 0.827 
ฉันคดิว่า วดิโีอออนไลน์ที่ถูกเผยแพร่โดยผู้เชี่ยวชาญ เช่น แพทย ์
จะชว่ยเพิม่ความน่าเชื่อถอืมากขึน้ 

4.40 0.641 0.740 

ฉนัคดิวา่ วดิโีอออนไลน์ทีถ่กูเผยแพรโ่ดยผูท้ีม่คีวามน่าเชื่อถอื เชน่ 
ตวัแทนชุมชน จะชว่ยเพิม่ความน่าเชื่อถอืมากขึน้ 

4.33 0.619 0.776 

ปัจจยัท่ี 4: ทศันคติต่อพฤติกรรม (% of variance = 7.366, Cronbach’s alpha = 0.861) 
วดิโีอออนไลน์ชว่ยใหฉ้นัสนใจเกีย่วกบัพพิธิภณัฑ์ 4.19 0.614 0.820 
เน้ือหาของวดิโีอออนไลน์ สามารถดงึดดูความสนใจของฉนัได ้ 4.22 0.621 0.851 
ฉนัคดิวา่ วดิโีอออนไลน์น าเสนอเรื่องพพิธิภณัฑไ์ดน่้าสนใจมากกวา่
โทรทศัน์หรอืสิง่พมิพ ์

4.25 0.714 0.715 

วดิโีอออนไลน์ท าใหฉ้นัรูส้กึดตี่อพพิธิภณัฑ์ 4.23 0.677 0.870 
วดิโีอออนไลน์ท าใหฉ้นัสนใจเรือ่งราวในพพิธิภณัฑ์ 4.06 0.750 0.773 
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ตารางที ่1 คา่เฉลีย่ คา่เบีย่งเบนมาตรฐาน น ้าหนกัองคป์ระกอบ และคา่สมัประสทิธิข์องคอนแบรคของ 
ตวัแปรทัง้หมด (ต่อ) 

ปัจจยั ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

น ้าหนัก
องคป์ระกอบ 

ปัจจยัท่ี 5: การคล้อยตามกลุ่มอ้างอิง (% of variance = 6.772, Cronbach’s alpha = 0.833) 
เมื่อฉันไม่แน่ใจในข้อมูล ฉันจะค้นหาข้อมูลของคนอื่นเพื่อใช้เป็น
แนวทางปฏบิตั ิ

4.17 0.686 0.756 

ฉนัจะสอบถามคนในครอบครวั,เพือ่นหรอืผูท้ีค่าดวา่น่าจะใหข้อ้มลูที่
ดไีด ้

4.08 0.662 0.784 

ขอ้มลูการรวีวิของคนทีม่ชีื่อเสยีง ชว่ยเป็นแนวทางปฏบิตัแิก่ฉนั 4.09 0.686 0.814 
ฉนัสนใจพพิธิภณัฑเ์พราะค าชื่นชมจากสงัคมออนไลน์ 4.01 0.696 0.772 
สือ่ออนไลน์แบบปากต่อปากชว่ยเป็นแนวทางปฏบิตัแิก่ฉนั 4.15 0.629 0.744 
ปัจจยัท่ี 6: การรบัรู้ความสามารถในการควบคมุพฤติกรรม (% of variance = 3.642, Cronbach’s alpha = 0.896) 
ฉนัคดิวา่ ฉนัมคีวามรูเ้กีย่วกบัพพิธิภณัฑข์องกรงุเทพมหานคร 4.00 0.698 0.965 
ฉนัสามารถจา่ยคา่เขา้ชมพพิธิภณัฑไ์ด ้ 4.08 0.697 0.964 
ฉนัคดิวา่ ฉนัมเีวลาเพยีงพอในการไปพพิธิภณัฑใ์นวนัหยดุ 4.02 0.701 0.799 
ปัจจยัท่ี 7: ความตัง้ใจ (% of variance =6.967, Cronbach’s alpha = 0.766) 
ฉนัวางแผนทีจ่ะไปพพิธิภณัฑ ์ 4.00 0.698 0.770 
ฉนัวางแผนทีจ่ะไปพพิธิภณัฑเ์พือ่ศกึษาเรือ่งทีฉ่นัสนใจ 4.06 0.757 0.719 
ฉนัวางแผนทีจ่ะไปพพิธิภณัฑ ์เพือ่ความเพลดิเพลนิ 4.10 0.750 0.793 
ปัจจยัท่ี 7: ความตัง้ใจ (% of variance =6.967, Cronbach’s alpha =0.766) 
ฉันวางแผนที่จะไปพิพิธภัณฑ์ เน่ืองจากวิดีโอออนไลน์น าเสนอ
ขอ้มลูทีน่่าสนใจ 

4.10 0.647 0.731 

ฉนัวางแผนทีจ่ะไปพพิธิภณัฑเ์พือ่ถ่ายรปูภาพ 3.86 0.808 0.596 
ปัจจยัท่ี 8 : พฤติกรรม(Behavior) (% of variance = 10.268, Cronbach’s alpha = 0.887) 
ฉนัพรอ้มเปิดรบัสือ่ในรปูแบบวดิโีอออนไลน์เกีย่วกบัพพิธิภณัฑ์ 4.24 0.657 0.565 
ทุกครัง้ทีม่โีอกาสฉนัจะไปพพิธิภณัฑเ์สมอ 3.63 0.759 0.892 
ทุกครัง้ทีม่โีอกาสฉนัจะนดัพบปะเพือ่นทีพ่พิธิภณัฑ์ 3.53 0.801 0.898 
ทุกครัง้ทีม่โีอกาสฉนัจะชวนคนรกัไปพพิธิภณัฑ ์ 3.53 0.808 0.939 
ทุกครัง้ทีม่โีอกาสฉนัจะชวนครอบครวัไปพพิธิภณัฑ ์ 3.64 0.822 0.896 
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5.3 ลกัษณะทางประชากรศาสตรข์องกลุ่มตวัอย่าง 
ผูต้อบแบบสอบถามสว่นมากเป็นเพศหญงิมากกวา่เพศชาย โดยเพศหญงิคดิเป็นรอ้ยละ 61 และเพศชายคดิเป็น

รอ้ยละ 39 จากจ านวนผูต้อบแบบสอบถามทัง้หมด ส าหรบัช่วงอายุสว่นมากมอีายุระหวา่ง 26-30 ปี (รอ้ยละ 33) และ 
40 ปีขึน้ไป (รอ้ยละ 30) อกีทัง้มรีะดบัการศกึษาสว่นมากในระดบัปรญิญาตร ี
5.4 การวิเคราะหผ์ลการวิจยั 

งานวิจัยน้ีทดสอบสมมติฐานการวิจัยจากกรอบแนวคิดการวิจัยด้วยการวิเคราะห์การถดถอยแบบเชิงชัน้ 
(Hierarchical regression) ผลลพัธท์ีไ่ดแ้สดงในภาพที ่2 และตารางที ่2 โดยใชค้่า p-value ทีน้่อยกวา่หรอืเท่ากบั 0.05 
เป็นตวัก าหนดนยัส าคญัทางสถติ ิซึง่แสดงคะแนนมาตรฐาน (Standardized Score) โดยสามารถวเิคราะหผ์ลทางสถติิ
ไดด้งัน้ี 

5.4.1 ทศันคติต่อพฤติกรรม ผลทางสถติแิสดงให้เหน็ว่า การให้ความรู ้ความบนัเทงิ และแหล่งขอ้มูลที่มคีวาม
น่าเชื่อถอื สง่อทิธพิลต่อทศันคตติ่อพฤตกิรรม โดยมคีวามผนัแปรตามเท่ากบัรอ้ยละ 64.7 (R2 = 0.647) รายละเอยีด
ของอทิธพิลแต่ละปัจจยัมดีงัน้ี 

5.4.1.1 การให้ความรู้ ส่งอทิธพิลทางตรงกบัทศันคติต่อพฤตกิรรม ที่ค่าสมัประสทิธิอ์ทิธพิลเท่ากบั 0.324 
อย่างมนีัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 ซึ่งสอดคล้องกบัสมมติฐานการวจิยัที่ 1 ที่กล่าวว่า การให้ความรู้ผ่านวดิีโอ
ออนไลน์สง่ผลในเชงิบวกกบัทศันคตติ่อพฤตกิรรม ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ Chris (2015) ทีก่ล่าววา่ พฤตกิรรม
ของผู้บรโิภคทางสื่ออเิลก็ทรอนิกสส์่วนมาก เมื่อได้รบัความรูผ้่านรูปแบบวดิโีอออนไลน์ จะช่วยสรา้งความเขา้ใจต่อ
สถานทีน่ัน้ๆ ทีน่ าเสนอและเกดิทศันคตเิชงิบวกขึน้ ท าใหเ้กดิการยอมรบัและตอ้งการไปยงัสถานทีน่ัน้ๆ 

5.4.1.2 ความบนัเทิง ส่งอิทธพิลทางตรงกบัทศันคติต่อพฤติกรรม ที่ค่าสมัประสทิธิอ์ิทธพิลเท่ากบั 0.275 
อยา่งมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานการวจิยัที ่2 ทีก่ล่าววา่ การใหค้วามบนัเทงิผ่านวดิโีอ
ออนไลน์ส่งผลในเชงิบวกกบัทศันคตติ่อพฤตกิรรม ซึ่งสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ Chris (2015) และปานิดา             
สนิธรรมรงค ์และนภดล ลมพล ู(2558) ทีก่ลา่ววา่ พพิธิภณัฑไ์มจ่ าเป็นตอ้งแสดงเพยีงเน้ือหาเทา่นัน้ แต่ควรใหผู้บ้รโิภค
รบัรูข้อ้มลูเกีย่วกบัพพิธิภณัฑใ์นรปูแบบของแหล่งความบนัเทงิดว้ย เช่น กจิกรรมสรา้งความสนุกและการมสีว่นรว่มกบั
พพิธิภณัฑ ์เพือ่ปรบัทศันคตเิชงิลบทีค่นไทยสว่นมากมกัมองวา่ พพิธิภณัฑเ์ป็นเพยีงสถานทีเ่กบ็วตัถุโบราณ 

5.4.1.3 แหล่งข้อมูลท่ีมีความน่าเช่ือถือ ส่งอิทธิพลทางตรงต่อทศันคติกบัพฤติกรรม ที่ค่าสมัประสทิธิ ์
อิทธิพลเท่ากับ 0.359 อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานการวิจยัที่ 3 ที่กล่าวว่า 
แหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือของวดิีโอออนไลน์ส่งผลในเชิงบวกกบัทศันคติต่อพฤติกรรม ซึ่งสอดคล้องกบังานวจิยัของ 
Zheng (2002) ทีก่ล่าววา่ ขอ้มลูในการน าเสนอหรอืผูน้ าเสนอมาจากแหล่งทีม่คีวามน่าเชื่อถอืมากเท่าใด จะสง่ผลใหผู้้
เขา้ชมเกดิทศันคตเิชงิบวกต่อพพิธิภณัฑม์ากขึน้ดว้ย โดยการสรา้งความน่าเชื่อถอืจากการใชผู้เ้ชีย่วชาญ (Expertise) 
หรอืการใชผู้ม้คีวามน่าเชื่อถอื (Trustworthiness) ท าใหเ้กดิแรงจงูใจในการแนะน าต่อกบับุคคลอื่น 

5.4.2 ความตัง้ใจ ผลทางสถิติแสดงให้เห็นว่า ทัศนคติต่อพฤติกรรม การคล้อยตามกลุ่มอ้างอิง การรับรู้
ความสามารถในการควบคุมพฤตกิรรม การให้ความรู ้ความบนัเทงิและแหล่งขอ้มูลที่มคีวามน่าเชื่อถอืส่งอทิธพิลต่อ
ความตัง้ใจ โดยมคีวามผนัแปรตามเทา่กบัรอ้ยละ 49.5 (R2 = 0.495) รายละเอยีดของอทิธพิลแต่ละปัจจยัมดีงัน้ี 

5.4.2.1 ทศันคติต่อพฤติกรรม ส่งอิทธิพลทางตรงต่อความตัง้ใจ ที่ค่าสมัประสทิธิอ์ิทธิพลเท่ากบั 0.459 
อยา่งมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานการวจิยัที่ 4 ทีก่ล่าววา่ ทศันคตติ่อพฤตกิรรมมผีลต่อ
ความตัง้ใจในการเขา้เยีย่มชมพพิธิภณัฑ ์ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ Zheng (2002) ทีก่ล่าววา่ เน้ือหาแปลกใหมข่อง
วดิีโอออนไลน์ช่วยสร้างทศันคติเชิงบวกและส่งผลต่อความตัง้ใจในการเข้าเยี่ยมชมสถานที่นัน้ๆ เน่ืองจากรบัรู้ถึง
ประโยชน์ ความสนุกสนานและการสื่อสารที่ได้รบัจากแนวทางการตลาด ซึ่งมปีระโยชน์ส าหรบัการประชาสมัพนัธ์
พพิธิภณัฑ ์
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5.4.2.2 การคล้อยตามกลุ่มอ้างอิง สง่อทิธพิลทางตรงต่อความตัง้ใจ ทีค่่าสมัประสทิธิอ์ทิธพิลเท่ากบั 0.459 
อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 ซึ่งสอดคลอ้งกบัสมมตฐิานการวจิยัที ่5 ทีก่ล่าววา่ การคลอ้ยตามกลุ่มอา้งองิมี
ผลต่อความตัง้ใจในการเขา้เยีย่มชมพพิธิภณัฑ ์ซึ่งสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ Paul (1993) ที่กล่าวว่า สื่อออนไลน์
รปูแบบปากต่อปาก (E-word of Mouth) เช่น การสง่วดิโีอออนไลน์ มอีทิธพิลต่อการตดัสนิใจไปยงัสถานทีท่่องเทีย่ว
ต่างๆ ของคนไทย ซึ่งปัจจยัที่มกีารอ้างถงึบุคคลและกลุ่มอ้างองิจะส่งผลต่อการไปยงัสถานที่ท่องเที่ยว ส าหรบัวดิโีอ
ออนไลน์มกัถูกสง่โดยกลุ่มเพื่อน ผ่านสงัคมออนไลน์และผูร้บัมกัพึง่พาขอ้ความทีไ่ดร้บัค าแนะน าไปสูก่ารตดัสนิใจไปยงั
สถานทีน่ัน้ๆ 

5.4.2.3 การรับรู้ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรม ส่งอิทธิพลทางตรงต่อความตัง้ใจ ที่ค่า
สมัประสทิธิอ์ทิธพิลเท่ากบั -0.180 อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิี่ระดบั 0.05 ซึ่งจากการวเิคราะห์ขอ้มูลพบว่า การรบัรู้
ความสามารถในการควบคุมพฤตกิรรม ไม่สนับสนุนสมมุตฐิานการวจิยัที ่6 ทีก่ล่าวว่า การรบัรูค้วามสามารถในการ
ควบคุมพฤติกรรมส่งผลทางบวกต่อความตัง้ใจในการเข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ เน่ืองจากค่าสมัประสิทธิอ์ิทธิพลมี
เครื่องหมายลบ ซึ่งมีทิศทางตรงกนัข้ามกบัสมมติฐานการวิจยัที่ตัง้ไว้ โดยอาจมีสาเหตุมาจากกลุ่มตวัอย่างที่ท า
แบบสอบถาม สว่นมากอยูใ่นชว่งอายวุยัท างาน คอื 26-30 ปี และผูท้ีม่อีาย ุ40 ปีขึน้ไป ทีม่เีวลาวา่งในวนัหยุดและมเีงนิ
จา่ยคา่เขา้ชม แต่มคีวามสนใจไปยงัหา้งสรรพสนิคา้หรอืสถานบนัเทงิทีม่สี ิง่อ านวยความสะดวกและมสีนิคา้หลากหลาย
ทีน่่าสนใจซึง่สามารถตอบสนองความตอ้งการไดม้ากกวา่พพิธิภณัฑ์ ดงันัน้จงึไมเ่หน็ดว้ยกบัการใชเ้วลาว่างกบัการเขา้
ชมพพิธิภณัฑแ์ละไมเ่หน็ถงึความคุม้คา่ของเงนิทีต่อ้งเสยีใหก้บัการเขา้ชมพพิธิภณัฑ ์(ววิฒัน์ จนัทรก์ิง่ทอง, 2557) 

5.4.2.4 การให้ความรู้ สง่อทิธพิลทางออ้มผา่นทศันคตติ่อพฤตกิรรมไปยงัความตัง้ใจในการเขา้ชมพพิธิภณัฑ ์
ทีค่า่สมัประสทิธิอ์ทิธพิลเทา่กบั 0.149 อยา่งมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 

5.4.2.5 ความบนัเทิง สง่อทิธพิลทางออ้มผ่านทศันคตติ่อพฤตกิรรมไปยงัความตัง้ใจในการเขา้ชมพพิธิภณัฑ ์
ทีค่า่สมัประสทิธิอ์ทิธพิลเทา่กบั 0.126 อยา่งมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 

5.4.2.6 แหล่งข้อมูลท่ีมีความน่าเช่ือถือ ส่งอทิธพิลทางอ้อมผ่านทศันคตติ่อพฤตกิรรมไปยงัความตัง้ใจใน
การเขา้ชมพพิธิภณัฑ ์ทีค่า่สมัประสทิธิอ์ทิธพิลเทา่กบั 0.165 อยา่งมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 

5.4.3 พฤติกรรม ผลทางสถิติแสดงให้เห็นว่า ความตัง้ใจ ทศันคติต่อพฤติกรรม การรบัรู้ความสามารถในการ
ควบคุมพฤติกรรมและการคลอ้ยตามกลุ่มอา้งองิ ส่งอทิธพิลต่อพฤตกิรรม โดยมคีวามผนัแปรตามเท่ากบัรอ้ยละ 52.3 
(R2 = 0.523) รายละเอยีดของอทิธพิลแต่ละปัจจยัมดีงัน้ี 

5.4.3.1 ความตัง้ใจ สง่อทิธพิลทางตรงต่อพฤตกิรรมการเยีย่มชมพพิธิภณัฑ ์ทีค่่าสมัประสทิธิอ์ทิธพิลเท่ากบั 
0.723 อยา่งมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานการวจิยัที ่7 ทีก่ล่าววา่ ความตัง้ใจมผีลต่อการ
เขา้เยีย่มชมพพิธิภณัฑ ์ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ Emily (2015) ทีก่ล่าววา่ การเขา้ชมพพิธิภณัฑส์ว่นมากเกดิจาก
เจตนา แต่ปัจจุบันแนวโน้มจ านวนของคนเข้าชมพิพิธภัณฑ์ลดลง เน่ืองจากมีสถานที่ที่น่าสนใจมากกว่า เช่น 
หา้งสรรพสนิคา้ ดงันัน้ถา้พพิธิภณัฑม์กีารปรบัตวัใหเ้ป็นมากกว่าพพิธิภณัฑท์ีจ่ดัแสดงวตัถุต่างๆ และสรา้งบรรยากาศ
ใหเ้สมอืนกบัสถานทีพ่กัผอ่นแหง่หน่ึง คนไทยกจ็ะเกดิความสนใจมากขึน้เชน่กนั 
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5.4.3.2 ทศันคติต่อพฤติกรรม สง่อทิธพิลทางออ้มผ่านความตัง้ใจทีจ่ะเขา้ชมพพิธิภณัฑไ์ปยงัพฤตกิรรมการ
เขา้ชมพพิธิภณัฑ ์ทีค่า่สมัประสทิธิอ์ทิธพิลเทา่กบั 0.332 อยา่งมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 

5.4.3.3 การรบัรู้ความสามารถในการควบคมุพฤติกรรม ส่งอทิธพิลทางอ้อมผ่านความตัง้ใจที่จะเขา้ชม
พพิธิภณัฑ์ไปยงัพฤตกิรรมการเขา้ชมพพิธิภณัฑ์ ที่ค่าสมัประสทิธิอ์ทิธพิลเท่ากบั -0.130 อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิี่
ระดบั 0.05 

5.4.3.4 การคล้อยตามกลุ่มอ้างอิง สง่อทิธพิลทางออ้มผา่นความตัง้ใจทีจ่ะเขา้ชมพพิธิภณัฑไ์ปยงัพฤตกิรรม
การเขา้ชมพพิธิภณัฑ ์ทีค่่าสมัประสทิธิอ์ทิธพิลเทา่กบั 0.325 อยา่งมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 

 

 
ภาพที ่2 ผลการวเิคราะหก์รอบแนวคดิการวจิยัการใชว้ดิโีอออนไลน์เพือ่สรา้งความตัง้ใจ 

ในการเขา้ชมพพิธิภณัฑ ์
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6. สรปุผลการวิจยัและข้อเสนอแนะ 
6.1 สรปุผลการวิจยั 

ผลการวเิคราะหข์อ้มลูพบวา่ ปัจจยัทีส่ง่ผลต่อการเขา้ชมพพิธิภณัฑข์องคนไทยมากทีสุ่ด ประกอบดว้ย ความตัง้ใจ 
ทศันคติต่อพฤติกรรม การคล้อยตามกลุ่มอ้างอิง แหล่งข้อมูลที่มคีวามน่าเชื่อถือ การให้ความรู้ และความบนัเทิง 
ตามล าดบั ซึ่งแสดงให้เห็นว่า กรอบแนวคดิการใช้วดิโีอออนไลน์เพื่อสร้างความตัง้ใจในการเยี่ยมชมพพิธิภณัฑ์ใน
กรงุเทพมหานครมคีวามสอดคลอ้งกบัขอ้มลูเชงิประจกัษ์ ดงัน้ี 

1. ก่อนที่บุคคลหน่ึงจะตดัสนิใจไปยงัสถานที่หน่ึง มกัท าการสอบถามขอ้มูลจากกลุ่มอ้างองิที่เชื่อถอืและค้นหา
ขอ้มลูผา่นอนิเทอรเ์น็ตเพือ่สนบัสนุนการตดัสนิใจ ตามประเดน็ของพฤตกิรรมทีส่อดคลอ้งกบักลุ่มอา้งองินัน้  

2. วิดีโอออนไลน์สามารถสร้างความประทับใจต่อผู้เข้าชมพิพิธภัณฑ์ ส่งผลให้มีคนรู้จ ักและสนใจเข้าชม
พพิธิภณัฑศ์ลิปะมากขึน้ 

3. ความบนัเทงิช่วยสรา้งความสมัพนัธ์ที่ดกีบัคุณค่าและทศันคตติ่อการรบัชมวดิโีอออนไลน์ต่างๆ ดงันัน้ถ้าให้
ผูบ้รโิภครบัรูข้อ้มลูเกีย่วกบัพพิธิภณัฑ ์ในรปูแบบของแหล่งเรยีนรูแ้ละแหล่งความบนัเทงิ เพื่อเป็นเสมอืนเครื่องมอืช่วย
ปรบัทศันคตเิชงิลบ ทีค่นสว่นมากมกัมองวา่ พพิธิภณัฑเ์ป็นเพยีงสถานทีเ่กบ็วตัถุโบราณได ้

4. พพิธิภณัฑต์้องปรบัตวัใหม้ากกว่าพพิธิภณัฑท์ี่จดัแสดงวตัถุต่างๆ และสรา้งบรรยากาศใหเ้สมอืนกบัสถานที่
พกัผอ่นแหง่หน่ึง เพือ่ดงึดดูคนเขา้ชมมากขึน้ 

อยา่งไรกต็ามการควบคุมพฤตกิรรมการรบัรูท้ีม่ผีลต่อความตัง้ใจในการเขา้เยีย่มชมพพิธิภณัฑ ์ไมม่คีวามสอดคลอ้ง
กบัขอ้มูลเชงิประจกัษ์ กล่าวคอื บุคคลที่มคีวามพร้อมของเวลาและเงนิ จะไม่เห็นด้วยกบัการใช้เวลาในการเขา้ชม
พพิธิภณัฑ ์รวมถงึไม่เหน็ถงึความคุม้ค่าของเงนิทีต่อ้งเสยีใหก้บัการเขา้ชมพพิธิภณัฑ ์เน่ืองจากคดิว่า มสีิง่อื่นทีคุ่ม้ค่า
และน่าสนใจมากกวา่ 
6.2 ประโยชน์ของงานวิจยัทางภาคทฤษฎี 

งานวจิยัน้ีได้อ้างอิงทฤษฎีพฤตกิรรมตามแผน และปัจจยัจากงานวจิยัในอดตี ประกอบด้วย ปัจจยัการให้ความรู ้
ปัจจยัความบนัเทงิ และปัจจยัแหลง่ขอ้มูลทีน่่าเชื่อถอื ไดผ้ลดงัน้ี 

6.2.1 ขอ้มูลเชงิประจกัษ์สนับสนุนทฤษฎพีฤตกิรรมตามแผนบางสว่น กล่าวคอื ขอ้มลูสนับสนุนว่า ปัจจยัทศันคติ
ต่อพฤตกิรรมและปัจจยัการคลอ้ยตามกลุ่มอ้างองิ สง่ผลต่อพฤตกิรรมการเขา้ชมพพิธิภณัฑ ์ผ่านปัจจยัความตัง้ใจ แต่
ขอ้มูลไม่สนับสนุนว่า ปัจจัยการรบัรูค้วามสามารถในการควบคุมพฤตกิรรมส่งผลต่อพฤตกิรรมการเขา้ชมพพิธิภณัฑ ์
ผ่านปัจจยัความตัง้ใจ ดงันัน้ การที่จะน าทฤษฎีพฤตกิรรมตามแผนไปอธบิายพฤตกิรรมการเขา้ชมพพิธิภณัฑ ์จงึควร
กระท าดว้ยความระมดัระวงั 

6.2.2 ขอ้มลูเชงิประจกัษ์สนบัสนุนงานวจิยัของ Zheng (2002) และ Tyler (2011) ซึง่ท าการศกึษาปัจจยัทีส่ง่ผลต่อ
ทศันคตขิองลูกค้า โดยใช้วดิโีอออนไลน์เป็นเครื่องมอืส าคญั กล่าวคอื ปัจจยัการให้ความรู้ ปัจจยัความบนัเทงิ และ
ปัจจยัแหล่งขอ้มูลที่น่าเชื่อถอืส่งผลต่อปัจจยัทศันคตติ่อพฤตกิรรม ซึ่งท าใหเ้กดิพฤตกิรรมการเขา้ชมพพิธิภณัฑ ์ผ่าน
ปัจจยัความตัง้ใจ โดยผูว้จิยัไดน้ าปัจจยัขา้งตน้มาเสรมิกบัทฤษฎพีฤตกิรรมตามแผน เพือ่ทีจ่ะสามารถอธบิายพฤตกิรรม
การเขา้ชมพพิธิภณัฑไ์ดส้มบรูณ์ยิง่ขึน้ 
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6.3 ประโยชน์ของงานวิจยัทางภาคปฏิบติั 
ผูบ้รหิารหรอืผูด้แูลพพิธิภณัฑส์ามารถน าผลวจิยัไปใชเ้พือ่พฒันาการประชาสมัพนัธใ์หค้นไทยเปลีย่นทศันคตเิชงิลบ

ต่อพพิธิภณัฑ ์ดงัน้ี 
6.3.1 สรา้งแนวทางในการท าสื่อประชาสมัพนัธ์ที่เหมาะสมกบัพพิธิภณัฑ์ ผ่านวดิโีอออนไลน์ที่ให้ความรู ้ความ

บนัเทงิ หรอืน าเสนอขอ้มลูทีม่คีวามน่าเชื่อถอืแก่ผูร้บัสาร 
6.3.2 การใหค้วามรูก้บักลุ่มเป้าหมายดว้ยการใชว้ดิโีอออนไลน์ทีม่เีน้ือหาสามารถเขา้ใจไดง้า่ย มรีปูแบบทีน่่าสนใจ 

สนุกสนาน และเผยแพรโ่ดยผูเ้ชีย่วชาญหรอืผูท้ีม่คีวามน่าเชื่อถอื 
6.3.6 จัดให้มีการประชาสัมพันธ์พิพิธภัณฑ์โดยใช้บุคคลที่มีชื่อเสียง และการสื่อสารแบบปากต่อปากบน

อนิเทอรเ์น็ต 
6.4 ข้อจ ากดังานวิจยั และงานวิจยัต่อเน่ือง  

เพือ่ประโยชน์ในดา้นการสรา้งองคค์วามรูใ้หม ่ทางผูว้จิยัจงึขอเสนอแนะการท าวจิยัต่อเน่ือง ดงัต่อไปนี้ 
1. ผลการวจิยัน้ีอาจใชไ้ม่ได้กบัประชากรที่อายุต ่ากว่า 26 ปี เน่ืองจากงานวจิยัน้ีจดัเก็บขอ้มูลจากกลุ่มตวัอย่าง

อายุต ่ากว่า 26 ปีเพยีงร้อยละ 17 เท่านัน้ ซึ่งกลุ่มตวัอย่างดงักล่าวเป็นวยัเรยีนที่อาจจะยงัไม่มคีวามพร้อมในปัจจยั
ต่างๆ ทีง่านวจิยัน้ีท าการศกึษา 

2. เน่ืองจากวดิโีอที่จดัท าไม่ไดจ้ าแนกตามพพิธิภณัฑแ์ต่ละแห่ง ทีม่คีวามแตกต่างกนั โดยเป็นการน าเสนอวดิโีอ
เกีย่วกบัพพิธิภณัฑโ์ดยทัว่ไปเท่านัน้ ดงันัน้หากจะน าผลการวจิยัไปใชค้วรใชอ้ยา่งระมดัระวงั 

3. งานวจิยัน้ีเป็นการศกึษาถึงกลุ่มตวัอย่างและพพิธิภณัฑ์ของไทยเท่านัน้ ดงันัน้ งานวจิยัจะไม่ครอบคลุมถึง
ทศันคตติ่อพฤตกิรรมและการน าไปใชก้บัชาวต่างชาต ิ

4. การศกึษาปัจจยัอื่นๆ ที่ส่งผลกบัทศันคตติ่อพฤตกิรรม ซึ่งจะส่งผลใหเ้กดิความตัง้ใจในการเขา้ชมพพิธิภณัฑ ์
เน่ืองจากผลการวิจยั จากการน าเสนอวิดีโอที่เกี่ยวข้องกบัการให้ความรู้ ความบนัเทิง และแหล่งข้อมู ลที่มีความ
น่าเชื่อถือนัน้ ส่งผลกบัทศันคติต่อพฤตกิรรมที่ประมาณรอ้ยละ 65 ซึ่งแสดงว่า ยงัคงมปัีจจยัอื่นๆ ที่นอกจากการให้
ความรู้ ความบนัเทิง และแหล่งข้อมูลที่มคีวามน่าเชื่อถือ ที่สามารถช่วยปรบัทศันคติให้คนไทยเกิดทศันคติที่ดีต่อ
พพิธิภณัฑใ์นกรงุเทพมหานครได ้

5. การศึกษาการใช้รูปแบบวิดีโอออนไลน์รูปแบบอื่น นอกเหนือจากวิดีโอรูปแบบของการน าเสนอโดยผู้ที่มี
ชื่อเสยีงหรอืเป็นทีรู่จ้กัเพือ่หาวดิโีอทีห่ลากหลายในการใชเ้ป็นเครือ่งมอื ในการประชาสมัพนัธอ์ยา่งมปีระสทิธภิาพในยุค
ของโลกอนิเทอรเ์น็ต 

6. การวจิยัครัง้น้ี พบว่า การรบัรู้ความสามารถในการควบคุมพฤตกิรรมส่งผลต่อความตัง้ใจในการเขา้เยีย่มชม
พพิธิภณัฑ์มคี่าตดิลบ ซึ่งมคี่าสมัประสทิธิอ์ทิธพิลเท่ากบั -0.1800 จงึควรศกึษาว่า มปัีจจยัเพิม่เตมิใดบ้างที่ส่งผลต่อ
ปัจจยัการรบัรูค้วามสามารถในการควบคุมพฤตกิรรม 

7. เพิม่ช่องทางในสงัคมออนไลน์ เพื่อกระตุน้การรบัสือ่และเกดิความสนใจมากขึน้ เช่น เปิดช่องทางส าหรบัแสดง
ความคดิเหน็ (Review) พพิธิภณัฑแ์ต่ละแห่ง และสรา้งวดิโีอออนไลน์แบบไวน์ทีช่่วยดงึดดูความสนใจดว้ยการน าเสนอ
เน้ือหาเพยีง 6 นาท ีเป็นตน้ 

8. สร้างจุดเด่นของพิพิธภณัฑ์ ด้วยการน าเสนอวิดีโอออนไลน์ในรูปแบบต่างๆ เพียงอย่างใดอย่างหน่ึงหรือ
ผสมผสาน เพื่อความแปลกใหม่ เช่น การประชาสมัพนัธ์ที่ผสมผสานการใหค้วามรูแ้ละความบนัเทงิ ภายในเน้ือเรื่อง
เดยีวกนั 
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Title: Guide to computer forensics and 
investigations: processing digital evidence  
Author: Bill Nelson, Amelia Phillips, Chris Steuart  
Edition: 2015 
Publisher: Cengage learning  
Number of pages: 690 
 
หนังสอื Guide to computer forensics and 
investigations เป็นหนังสือที่กล่าวกับความมัน่คง
ปลอดภัยและการวิเคราะห์สารสนเทศที่เป็นดิจิทลัที่
จ ัดเก็บในคอมพิวเตอร์เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการ
ฟ้องร้องต่อไป หนังสือเล่มนี้จะมีเนื้อหาเกี่ยวกับ 
ขัน้ตอนในการจดัท า computer forensics หลกัฐาน
และขัน้ตอนในการจดัเกบ็ขอ้มลูจาก E-mail and social  

 
media, Mobile device, Cloud computing และระบบปฏบิตัิการต่างๆ รวมถงึการวเิคราะห์หลกัฐานและการใช้
เครื่องมอืและโปรแกรมช่วยจดัเกบ็และวเิคราะหห์ลกัฐานทีเ่ป็นดจิทิลั ตวัอย่างหลกัฐานทีค่วรจดัเกบ็จาก E-mail and 
social media, Mobile device, Cloud computing มดีงันี้ 
หลกัฐานทีจ่ดัเกบ็ มดีงันี้ 
1. ตวัอย่างหลกัฐานทีค่วรจดัเกบ็จาก E-mail 

- copy e-mail message เพื่อด ูe-mail header, e-mail message, และ e-mail log จาก server 
2. ตวัอย่างหลกัฐานทีค่วรจดัเกบ็จาก Social media (เช่น facebook, twitter เป็นตน้)  

- วนัและเวลาครัง้สดุทา้ยทีบุ่คคล log on เขา้ไปยงั social media 
- e-mail address ทีใ่ชใ้นการ log on 
- การ configuration social media เช่น ใหทุ้กคนสามารถดขูอ้มลูใน facebook ได ้เป็นตน้ 
- ขอ้มลูที ่post ใน social media  
- ผูใ้ดเขา้มาแอบดขูอ้มลูใน social media เช่น facebook เป็นตน้ 

3. ตวัอย่างหลกัฐานทีค่วรจดัเกบ็จาก Mobile device 
- เพื่อใหข้อ้มลูทีจ่ะเป็นหลกัฐานใน RAM คงอยู่เมื่อได ้mobile มายงัไม่ควรปิดเครื่อง 
- disconnect การ synchronize กบั user’s laptop 
- laptop ทีม่กีารโอนขอ้มลูจาก mobile ไม่ว่าจะเป็น picture หรอื video 
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- OTG ทีโ่อนขอ้มลูจาก mobile 
- ให ้mobile อยู่ใน airplane mode เพื่อไม่ใหเ้ชื่อมต่อกบัภายนอกได ้เนื่องจากอาจจะมาลบขอ้มูลได ้หรอือาจ

จดัเกบ็ mobile ใน faraday cage 
- ขอ้มลูเกีย่วกบั mobile จาก network provider 

4. ตวัอย่างหลกัฐานทีค่วรจดัเกบ็จาก Cloud computing 
- จาก cloud service provider (CSP) ประกอบดว้ย 

. ทมีงานทีถู่กฝึกมาใหจ้ดัการกบัภยัทีจ่ะเกดิกบั cloud 

. SLA (service level agreement) ทีท่ ากบัลกูคา้ ประกอบดว้ย service hours, restriction applied to the 
customer, availability of the cloud, levels of support, response time for data transfers, limitation, 
contingency plan, business continuity and disaster recovery plan, fees, security measures และ 
terminology of the cloud’s systems and applications โดย business continuity and disaster 
recovery plan จะท าใหส้ามารถไดข้อ้มลูทีเ่กบ็ใน cloud กลบัคนืมากรณีทีข่อ้มลูหายได ้

. cloud topology, policies และ data storage methods และอุปกรณ์ต่างๆ เพื่อพจิารณาว่าสามารถ
จดัเกบ็ขอ้มลูจาก cloud ไดห้รอืไม่ เช่น จาก remote cloud storage เป็นตน้ 

. ในกรณีที ่cloud มกีาร run snapshot ยิง่ถ้ามกีารใช ้MD5 หรอื SHA1 จะท าใหท้ราบไดว้่ารายละเอยีด
ขอ้มลูมกีารเปลีย่นแปลงหรอืไม่ นอกจากนี้ยงัสามารถทราบไดจ้ากวนัและเวลาของ file  

. ขอ้มลูทีจ่ดัเกบ็ใน disk (data at rest) ขอ้มลูทีก่ าลงัสง่ไปในเครอืขา่ย (data in motion) และขอ้มลูทีอ่ยู่ใน 
RAM (data in use) มกีารเขา้รหสัหรอืไม่ ถา้มตีอ้งขอคยีท์ีใ่ชใ้นการถอดรหสัจากเจา้ของขอ้มลูหรอื CSP 
ถา้ไม่ใหค้ยีอ์าจตอ้งขอความร่วมมอืจากทนายความ 

- จาก cloud customer ประกอบดว้ย 
. data จากคอมพวิเตอรห์รอื mobile ของ customer  
. web browser’s cache file 
. CSP’s application ทีถู่กตดิตัง้ใน mobile ภายใต ้user application folder  
 

- ปัญหาดา้นเทคนิคทีเ่กีย่วกบั cloud มดีงันี้ 
. Architecture การก าหนดสถานทีจ่ดัเกบ็ขอ้มูลเพื่อน ามาเป็นหลกัฐานดา้น forensic ค่อนขา้งมปัีญหา

ส าหรบั cloud เน่ืองจาก CSP มกัจะเกบ็สถานทีต่ัง้ของคอมพวิเตอรท์ีใ่หบ้รกิาร cloud ไวเ้ป็นความลบั  
. Analysis of cloud forensic data ต้องมัน่ใจในว่า clock ของ server ไดร้บัการ synchronized อย่าง

ถูกตอ้ง 
. Anti-forensics โดย hacker อาจใชเ้ทคนิคในการปรบัเปลีย่นหรอืซ่อนขอ้มูล เช่น ซ่อนขอ้มูลดว้ยการใช ้

data-hiding utilities หรอืปรบัเปลีย่น timestamp ท าใหย้ากต่อการจดัท า timeline ของเหตุการณ์ เป็น
ตน้ นอกจากนี้ยงัรวมถงึการใช ้hash value เพื่อเปรยีบเทยีบว่าแฟ้มขอ้มลูถูกปรบัเปลีย่นหรอืไม่ 

. Incident first responders เป็นบุคคลทีไ่ดร้บัการฝึกฝนใหม้ีหน้าทีจ่ดัการกบั network incidents อาจ
ไม่ใหค้วามร่วมมอืในการใหข้อ้มลูไดเ้ช่นกนั 

. Role management ในการคน้หาหลกัฐานอาจจ าเป็นต้องทราบ access controls ซึง่อาจท าใหร้ะบุไดว้่า
ผูใ้ดอาจไดร้บัผลกระทบเพิม่เตมิได ้

. Standards and Training ในการคน้หาหลกัฐานควรทราบถึง common standard ที ่CSP น ามาใชด้ว้ย 
โดย standard นี้จะใหข้อ้มลู เช่น privacy agreements, security measures, questionnaires เป็นตน้ 
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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 
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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). (ปีทีพ่มิพ)์. 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,่ 

หน้า.  
ชื่อสกุล, ชื่อ (อกัษรตวัแรกของชื่อตามดว้ยจุด) ผูแ้ต่ง (กรณีบทความภาษาองักฤษ). (ปีทีพ่มิพ)์. ชื่อบทความ. ชือ่

สมัมนำทำงวชิำกำร (ตวัเอยีง), สถานที,่ หน้า. 
ตวัอยา่ง 
Bonoma, T. V. (1983). A Case Study in Case Research: Marketing Implementation. Proceedings of the 

National Academy of Sciences, USA, 89-102. 
 

กรณีข้อมลูจำกวิทยำนิพนธ ์มีรปูแบบ ดงัน้ี  
ชื่อ ชื่อสกุลผูแ้ต่ง (กรณีบทความภาษาไทย). (ปีที่พมิพ)์. ชือ่เรือ่งวทิยำนิพนธ์ (ตวัเอยีง). วทิยานิพนธ์ที่ยงัไม่ได้

ตพีมิพ,์ ชื่อมหาวทิยาลยั.  
ชื่อสกุล, ชื่อ (อกัษรตวัแรกของชื่อตามด้วยจุด) ผู้แต่ง (กรณีบทความภาษาองักฤษ). (ปีที่พมิพ์). ชือ่เรือ่ง

วทิยำนิพนธ ์(ตวัเอยีง). Unpublished doctoral dissertation, ชื่อมหาวทิยาลยั. 
ตวัอยา่ง 
Ross, D. F. (1990). Unconscious transference and mistaken identity: When a witness misidentifies a 

familiar but innocent person from a lineup. Unpublished doctoral dissertation, Cornell University, NY. 
 
กรณีข้อมลูจำกหนังสือรวมบทควำม มีรปูแบบ ดงัน้ี  
ชื่อ ชื่อสกุลผู้แต่ง (กรณีบทความภาษาไทย). (ปีที่พิมพ์). ชื่อบทความ. ใน ชื่อ ชื่อสกุลของบรรณาธิการ 

(บรรณาธกิาร), ชื่อหนงัสอืรวมบทความ (หน้า). ส านกัพมิพ.์  
ชื่อสกุล, ชื่อ (อกัษรตวัแรกของชื่อตามดว้ยจุด) ผูแ้ต่ง (กรณีบทความภาษาองักฤษ). (ปีทีพ่มิพ)์. In ชื่อ (อกัษรตวั

แรกของชื่อตามดว้ยจุด) ชื่อสกุล (Ed.), ชื่อหนงัสอืรวมบทความ (หน้า). ส านกัพมิพ.์ 
ตวัอยา่ง 
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Benbasat, I. (1984). An Analysis of Research Methodologies. In F. Warren McFarlan (Ed.), The 
Information Systems Research Challenge (pp. 47-85). Boston: Harvard Business School Press. 

 
กรณีข้อมลูจำกสมัมนำ มีรปูแบบ ดงัน้ี  
ชื่อ ชื่อสกุลผูแ้ต่ง (กรณีบทความภาษาไทย). (ปีทีพ่มิพ)์. ชือ่บทควำม. ชือ่สมัมนำ, สถำนที,่ ครัง้ที ่(ตวัเอยีง), หน้า.  
ชื่อสกุล, ชื่อ (อกัษรตวัแรกของชื่อตามดว้ยจุด) ผูแ้ต่ง (กรณีบทความภาษาองักฤษ). (ปีทีพ่มิพ)์. ชื่อบทความ. ชือ่

สมัมนำ, สถำนที,่ ครัง้ที ่(ตวัเอยีง), หน้า. 
ตวัอยา่ง 
Franz, C. R. and Robey, D. (1984). An Investigation of User-Led System Design: Rational and Political 

Perspectives. Proceedings of the National Academy of Sciences, USA, 89, 1372-1375. 
 
กรณีข้อมลูจำกงำนแปล มีรปูแบบ ดงัน้ี  
ชื่อ ชื่อสกุลผูแ้ต่ง (กรณีบทความภาษาไทย). (ปีทีพ่มิพ)์. ชือ่บทควำม (ตวัเอยีง) (ชื่อ ชื่อสกุลผูแ้ปล, ผูแ้ปล). 

ส านกัพมิพ.์ (ตน้ฉบบัตพีมิพใ์นปี ปีทีต่พีมิพ.์)  
ชื่อสกุล, ชื่อ (อกัษรตวัแรกของชื่อตามดว้ยจุด) ผูแ้ต่ง (กรณีบทความภาษาองักฤษ). (ปีทีพ่มิพ)์. ชือ่บทควำม (ตวั

เอยีง) (ชื่อ (อกัษรตวัแรกของชื่อตามดว้ยจุด) ชื่อสกุล, Trans.). ส านกัพมิพ.์ (Original work published ปีที่
ตพีมิพ.์) 

ตวัอยา่ง 
Freud, S. (1970). An outline of psychoanalysis (J. Strachey, Trans.). New York: Norton. (Original work 

published 1940.) 
 
กรณีข้อมลูจำกบทสมัภำษณ์ มีรปูแบบ ดงัน้ี  
ชื่อ ชื่อสกุลผูแ้ต่ง (กรณีบทความภาษาไทย). (ปีทีพ่มิพ)์. [สมัภาษณ์ ชื่อ-ชื่อสกุลผูส้มัภาษณ์, ต าแหน่ง]. ชือ่

บทควำม (ตวัเอยีง), ฉบบัที,่ หน้า.  
ชื่อสกุล, ชื่อ (อกัษรตวัแรกของชื่อตามดว้ยจุด) ผูแ้ต่ง (กรณีบทความภาษาองักฤษ). (ปีทีพ่มิพ)์. [Interview with 

ชื่อ-ชื่อสกุลผูส้มัภาษณ์, ต าแหน่ง]. ชือ่บทควำม (ตวัเอยีง), ฉบบัที,่ หน้า. 
ตวัอยา่ง 
Weber, R. (2003). [Interview with Robert Yin, author of Case study research]. MIS Quarterly, 21(10), 211-

216. 
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