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แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเชิงวิชาการของอาจารย์ นักวิจยั นักวิชาการ และนักศึกษาทัง้ภายในและภายนอกคณะ
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ธุรกจิเป็นหลกั 
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เทคโนโลยสีารสนเทศมาสรา้งกลยุทธใ์หก้บัองคก์ร 
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เสรมิสรา้งองคค์วามรูด้า้นเทคโนโลยสีารสนเทศทีเ่น้นทางธุรกจิเป็นหลกั 
- บทความวชิาการ เป็นผลงานที่เรยีบเรยีงจากเอกสารทางวชิาการ ซึ่งเสนอแนวความคดิหรอืความรู้ทัว่ไปด้าน

เทคโนโลยสีารสนเทศทีเ่ป็นประโยชน์กบัธุรกจิ 
 
จงึขอเชญิขวนผูส้นใจจากสถาบนัและหน่วยงานต่างๆ ส่งผลงานดงักล่าวขา้งต้น มาลงตพีมิพใ์นวารสาร JISB โดยไม่
ตอ้งเสยีค่าใชจ้่ายใดๆ ทัง้สิน้ 
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บทคดัย่อ 

งานวิจัยนี้มีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อทัศนคติและการใช้บริการกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ของ
ผู้บรโิภคในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปรมิณฑล ซึ่งเป็นงานวจิยัเชิงปรมิาณ  โดยศึกษากบักลุ่มตัวอย่างที่เป็น
ผูบ้รโิภคกลุ่ม Generation X และ Y ซึง่อาศยัอยู่ในเขตพืน้ทีก่รุงเทพมหานครและปรมิณฑล ทีเ่คยใชบ้รกิารกระเป๋าเงนิ
อิเล็กทรอนิกส์จ านวน 172 กลุ่มตัวอย่าง ด้วยวิธีการแจกแบบสอบถามทัง้ในรูปแบบกระดาษและอิเล็กทรอนิกส์ 
ผลการวจิยั พบว่า การรบัรูค้วามง่ายในการใชง้าน และการรบัรูถ้งึประโยชน์ทีไ่ดร้บั สง่ผลทางตรงต่อทศันคตทิีม่ต่ีอการ
ใชก้ระเป๋าเงนิอเิลก็ทรอนิกสแ์ละยงัสง่ผลทางออ้มต่อการใชบ้รกิารกระเป๋าเงนิอเิลก็ทรอนิกส์ นอกจากนี้หากผูบ้รโิภคมี
ความเชื่อ ความคดิเหน็ และความคาดหวงัทีด่ต่ีอการใชบ้รกิารกระเป๋าเงนิอเิลก็ทรอนิกสแ์ละทราบถงึผลทีจ่ะไดร้บัจาก
การใชบ้รกิาร จะท าใหเ้กดิการใชบ้รกิารกระเป๋าเงนิอเิลก็ทรอนิกส ์สว่นการรบัรูถ้งึประโยชน์ทีไ่ดร้บัของผูบ้รโิภคมผีลมา
จากการรบัรูถ้งึความง่ายในการใชง้าน และการรบัรูภ้ยัคุกคามทีเ่กดิขึน้ของผูบ้รโิภคมผีลมาจากประสบการณ์ก่อนหน้า
จากการเผชญิภยัคุกคามเช่นกนั นอกจากนี้ยงัพบว่า Generation X และ Y เป็นตวัปรบัค่าความสมัพนัธร์ะหว่างการ
รบัรูถ้งึประโยชน์ทีไ่ดร้บั กบัทศันคตทิีม่ต่ีอการใช้กระเป๋าเงนิอเิลก็ทรอนิกสแ์ละการคลอ้ยตามกลุ่มอา้งองิกบัทศันคตทิีม่ ี
ต่อการใชก้ระเป๋าเงนิอเิลก็ทรอนิกสใ์หม้คีวามสมัพนัธก์นัมากยิง่ขึน้ อย่างไรกต็าม จากผลการวจิยัยงัพบว่า การคลอ้ย
ตามกลุ่มอา้งองิ การรบัรูภ้ยัคุกคาม และประสบการณ์ก่อนหน้าจากการเผชญิภยัคุกคาม ไม่สง่ผลต่อทศันคตทิีม่ต่ีอการ
ใช้กระเป๋าเงนิอเิลก็ทรอนิกส์ เนื่องจากบรบิทของกลุ่มตวัอย่างที่มคีวามเชื่อมัน่ในตวัเองสงู และมกัจะหลกีเลีย่งความ
เป็นจรงิเพื่อใหต้นเองรูส้กึว่าไม่มคีวามเสีย่งและมคีวามปลอดภยัด ีและยงัพบว่า Generation X และ Y กไ็ม่เป็นตวัปรบั
ค่าความสมัพนัธร์ะหว่าง การรบัรูค้วามง่ายในการใชง้าน การรบัรูภ้ยัคุกคคาม และประสบการณ์ก่อนหน้าจากการเผชญิ
ภยัคุกคาม กบัทศันคตทิีม่ต่ีอการใชก้ระเป๋าเงนิอเิลก็ทรอนิกสเ์ช่นกนั 
 
ค าส าคญั: ทฤษฎพีฤตกิรรมตามแผน แบบจ าลองการยอมรบัเทคโนโลย ีแนวคดิเกี่ยวกบัประสบการณ์ก่อนหน้าจาก

การเผชญิภยัคุกคาม ทศันคตแิละการใชบ้รกิารกระเป๋าเงนิอเิลก็ทรอนิกส ์
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Abstract 

The objective of this study is to examine the factors influencing attitude and use of e-Wallet services for 
generation X and Y consumers in Bangkok metropolitan region. This research is quantitative research. Data 
for this study was collected from 172 Thai participants who are generation X and Y. These participants also 
have to live in Bangkok metropolitan region and use e-Wallet. Data was gathered by printed and online 
questionnaires. The statistical results indicate that perceived ease of use and perceived usefulness are 
directly affect attitude toward using e-Wallet and also indirectly affect e-Wallet usage. If participants have 
good opinions and expectations for use e-Wallet, they will use e-Wallet. In addition, participants perceived 
usefulness after they perceived ease of use and they perceived threat after they had prior experience with 
safety hazard. Moreover, generation X and Y have been found to modulate the relationship between 
perceived usefulness, subjective norm and attitude towards using e-Wallet. However, the results show that 
subjective norms, perceived threat and prior experience with safety hazard do not affect attitude towards 
using e-Wallet. The reason could be that participants have high self-confidence and avoid reality to make 
themselves feel safety. In addition, generation X and Y do not modulate the relationship between perceived 
ease of use, perceived threat, prior experience with safety hazard and attitude towards using e-Wallet. 
 
Keywords: Theory of planned behavior, Technology acceptance model, Model of prior experience with safety 

hazard, Attitude and use of e-Wallet 
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1. บทน า 
1.1 ความส าคญัและท่ีมาของปัญหา 

เนื่ องจากในปัจจุบันเทคโนโลยีได้เข้ามามีบทบาทต่อสภาพสังคมในหลากหลายมิติ เช่น การเข้าถึงระบบ
อนิเทอรเ์น็ตทีส่ามารถใชง้านไดอ้ย่างแพร่หลาย สะดวกสบาย และมคี่าใชจ้่ายทีต่ ่าลง ประกอบกบัความนิยมใชส้มารต์
โฟนทีเ่พิม่สงูขึน้ ซึง่จากผลการส ารวจพฤตกิรรมผูใ้ชง้านอนิเทอรเ์น็ตประเทศไทยปี 2561 พบว่า พฤตกิรรมการใชง้าน
อนิเทอร์เน็ตยงัคงเพิ่มขึน้อย่างต่อเนื่อง โดยคนไทยใช้อนิเทอร์เน็ตมากขึ้นเฉลี่ย 10 ชัว่โมงต่อวนั และการซื้อสนิค้า
ออนไลน์ยงัคงติด 5 อนัดบัแรกกจิกรรมที่คนไทยใช้งาน ซึ่งเพิม่ขึน้รอ้ยละ 51.28 ส่งผลให้ผู้บรโิภคมกีารปรบัเปลี่ยน
พฤติกรรมการช าระค่าสินค้าและบริการโดยหันมาใช้บริการผ่านระบบออนไลน์ถึงร้อยละ 82.8 (ส านักงานพัฒนา
ธุรกรรมทางอเิลก็ทรอนิกส ์(ETDA), 2561) อกีทัง้นโยบายของภาครฐัในเรื่อง National e-Payment ซึง่สนบัสนุนใหเ้กดิ
การช าระเงนิทีเ่ป็นอเิลก็ทรอนิกส ์(e-Payment) อย่างแพร่หลาย ผ่านการส่งเสรมิการรบัจ่ายเงนิของหน่วยงานภาครฐั
ผ่านทางอเิลก็ทรอนิกสด์้วยการโอนเงนิ และการใช้บตัรอเิลก็ทรอนิกสแ์ทนการใช้เงนิสดและเชค็ (กระทรวงการคลงั , 
2560) โดยในปี 2560 ประเทศไทยมปีรมิาณธุรกรรมผ่าน e-Payment รวม 4,167.7 ลา้นรายการ คดิเป็นอตัราเตบิโต
รอ้ยละ 30.1 เมื่อเทยีบกบัปีก่อน มกีารขยายตวัเพิม่ขึน้เป็น 63 ครัง้ต่อคนต่อปี โดยกลุ่ม Generation Y มสีดัส่วนการ
ใช้บรกิาร e-Payment เทยีบกบัเงนิสดสงูทีสุ่ด (ธนาคารแห่งประเทศไทย, 2560) สงัคมไทยจงึถูกผลกัดนัใหก้้าวเขา้สู่
สงัคมไรเ้งนิสด (Cashless society) ท าให้เงนิอเิลก็ทรอนิกส ์(e-Money) เริม่เขา้มามบีทบาทในสงัคมไทย โดยพบว่า
ในช่วงระหว่างปี 2555-2560 อัตราการเติบโตเฉลี่ยของปริมาณธุรกรรมผ่านช่องทาง e-Money อยู่ที่ร้อยละ 20 
(ธนาคารแห่งประเทศไทย, 2560) และคาดว่าจะมกีารเตบิโตเพิม่ขึน้อย่างต่อเนื่อง โดย ณ สิน้ปี 2560 มจี านวนบญัช ี    
e-Payment รวมทัง้สิน้ 53.2 ลา้นบญัช ีคดิเป็นอตัราการเตบิโตรอ้ยละ 35.7 ซึง่รอ้ยละ 95.2 ของจ านวนบญัช ีe-Money 
เป็นการให้บรกิารโดยผู้ให้บรกิารที่เป็น Non-bank ส าหรบัปรมิาณและมูลค่าการใช้ e-Money ก็มกีารเติบโตเช่นกนั 
โดยปรมิาณและมูลค่าการใชจ้่ายเพิม่ขึน้จากปี 2559 รอ้ยละ 18.2 และ 38.7 ตามล าดบั สว่นใหญ่เป็นการใชจ้่ายทัว่ไป
ในชวีติประจ าวนัของผูบ้รโิภค เช่น การใชจ้่ายเพื่อซือ้สนิคา้และบรกิาร การเตมิเงนิโทรศพัทม์อืถอื (ซือ้ Airtime) และ
การโอนเงนิระหว่าง e-Money (ธนาคารแห่งประเทศไทย, 2560) ในภาพรวมจะเห็นได้ว่าบรกิาร e-Money ยงัคงมี
แนวโน้มเติบโตเพิม่ขึน้อย่างเด่นชดั โดยผู้เล่นในตลาด e-Money ส่วนใหญ่ยงัคงเป็น Non-bank จงึท าให้ผูท้ี่เลง็เห็น
โอกาส สรา้งธุรกจิรูปแบบใหม่ขึน้มาจ านวนมาก เพื่อน าเสนอบรกิารทีอ่ านวยความสะดวกและตอบโจทยก์ารช าระเงนิ
ในชวีติประจ าวนัของผู้ใชง้าน โดยเฉพาะธุรกจิกระเป๋าเงนิอเิลก็ทรอนิกส ์(e-Wallet หรอื Mobile wallet) เป็นรูปแบบ
หนึ่งของ e-Money บนโทรศพัทเ์คลื่อนที ่ท าหน้าทีเ่หมอืนมกีระเป๋าเงนิอยู่ในโทรศพัท์เคลื่อนที่ ส าหรบัช าระค่าสนิค้า
และบรกิารผ่านแอปพลเิคชนับนโทรศพัท์เคลื่อนที ่ซึง่ก าลงัเป็นทีน่ิยมและไดร้บัการกล่าวถึงเป็นอย่างมากในปัจจุบนั 
และยงัคงมแีนวโน้มขยายตวัเพิม่ขึน้อย่างต่อเนื่อง ส าหรบัประเทศไทยพบว่า มกีารใชง้าน e-Wallet เพิม่ขึน้รอ้ยละ 6.8 
ในปี 2557 เป็นรอ้ยละ 7.6 ในปี 2558 และเพิม่ขึน้อย่างต่อเนื่องโดยในปี 2559 มผีูใ้ชง้านรอ้ยละ 19 ของผู้ใช้สมาร์ต
โฟน (วชัรากร ร่วมรกัษ์, 2560) ส่งผลใหเ้กดิผูใ้หบ้รกิารหลายรายในธุรกจิ e-Wallet เช่น TrueMoney Wallet, Rabbit 
Line Pay, Samsung Pay, AliPay, AirPay, BluePay Wallet เป็นต้น ซึ่งเมื่อมคีู่แข่งจ านวนมากเพิม่ขึน้ในตลาด การ
สรา้งความไดเ้ปรยีบทางการแขง่ขนัจงึเป็นสิง่จ าเป็นส าหรบัผูใ้หบ้รกิาร e-Wallet  

ดงันัน้ผู้ให้บริการควรทราบถึงพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนไปอนัเกิดจากทัศนคติที่มีต่อการใช้  e-Wallet 
โดยเฉพาะผู้บรโิภคกลุ่ม Generation X และ Y ซึง่อยู่ในช่วงวยัท างาน (อายุ 15-59 ปี) และมรีายได้ประจ า โดยกลุ่ม 
Generation X เป็นกลุ่มวยัท างานทีเ่ริม่เป็นผูบ้รหิาร มรีายได ้มเีงนิออม และมอี านาจการใชจ้่ายสงู สว่น Generation Y 
จะเป็นกลุ่มวยัท างานที่รายได้ยงัไม่สงูนัก แต่มอีตัราการใช้จ่ายสูงมากเมื่อเทยีบกบักลุ่มอื่นๆ ซึ่งถือว่าเป็น 2 กลุ่มที่
ส าคญัในการช่วยขบัเคลื่อนธุรกจิกระเป๋าเงนิอเิลก็ทรอนิกส ์ดงันัน้ผูใ้หบ้รกิารจงึควรเขา้ใจถงึปัจจยัต่างๆ ทีส่ง่ผลต่อการ
ตดัสนิใจเลอืกใชบ้รกิารกระเป๋าเงนิอเิลก็ทรอนิกสเ์พื่อเป็นแนวทางในการวางแผนกลยุทธแ์ละการด าเนินธุรกจิให้ตรง
ตามความตอ้งการของผูบ้รโิภคต่อไป 
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1.2 วตัถปุระสงคข์องการวิจยั 
งานวจิยันี้มวีตัถุประสงคเ์พื่อศกึษาถงึปัจจยัต่างๆ ทีส่ง่ผลต่อทศันคตแิละการใชบ้รกิาร e-Wallet ประกอบดว้ย การ

รบัรู้ถึงความง่ายในการใช้งาน การรบัรู้ถึงประโยชน์ที่ ได้รบั การคล้อยตามกลุ่มอ้างอิง การรบัรู้ภัยคุกคาม และ
ประสบการณ์ก่อนหน้าจากการเผชญิภัยคุกคาม โดยศกึษาว่าผู้บรโิภคในกลุ่ม Generation X และ Y เป็นตวัปรบัค่า
ความสมัพนัธร์ะหว่างปัจจยัต่างๆ ทีส่ง่ผลต่อทศันคตทิีม่ต่ีอการใช ้e-Wallet 

 
2. ทฤษฎีและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 

จากการศกึษาทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน แบบจ าลองการยอมรบัเทคโนโลย ีแนวคดิเกี่ยวกบัประสบการณ์ก่อน
หน้าจากการเผชญิกบัภยัคุกคาม และงานวจิยัในอดตีทีเ่กีย่วขอ้งสามารถสรุปปัจจยัทีเ่กีย่วขอ้งกบัการศกึษาไดด้งันี้ 

การรบัรู้ถึงความง่ายในการใช้งาน (Perceived ease of use) หมายถึง การที่บุคคลนัน้ตระหนักว่าระบบ
สารสนเทศสามารถใชง้านไดง้่าย มคีวามสะดวกในการใชง้าน และไม่ซบัซอ้น ไม่จ าเป็นตอ้งใชค้วามพยายามอย่างมาก
ในการเรยีนรูก้ารใชง้าน (Liébana-Cabanillas et al., 2015) 

การรบัรู้ถึงประโยชน์ท่ีได้รบั (Perceived usefulness) หมายถึง การรับรู้ของแต่ละบุคคลว่าเทคโนโลยี
สารสนเทศมปีระโยชน์ทีจ่ะไดร้บั และมสีว่นช่วยพฒันาประสทิธภิาพในการปฏบิตังิานและชว่ยเพิม่ความสามารถในดา้น
ต่างๆ ของตนเองได ้(จุฑารตัน์ เกยีรตริศัม,ี 2558; Liébana-Cabanillas et al., 2015) 

การคล้อยตามกลุ่มอ้างอิง (Subjective norm) หมายถงึ การรบัรูข้องบุคคลนัน้ถงึสภาพแวดลอ้มทางสงัคมทีม่ี
ผลต่อบุคคลนัน้ให้กระท าหรือไม่กระท าตาม โดยกลุ่มอ้างอิงจะส่งผลต่อพฤติกรรมมากน้อยเพียงใด ขึ้นอยู่กับ
ความส าคญัของกลุ่มอา้งองิ หากบุคคลนัน้เหน็ว่ากลุ่มอา้งองิทีต่นใหค้วามส าคญัสนบัสนุน ตอ้งการใหก้ระท าพฤตกิรรม
นัน้ กจ็ะกระท าตามพฤตกิรรมนัน้ แต่ถ้าไม่สนับสนุนหรอืไม่ต้องการใหก้ระท าพฤตกิรรมนัน้ กจ็ะไม่กระท าพฤติกรรม
นัน้เช่นกนั โดยกลุ่มอา้งองิอาจเป็นบุคคลในครอบครวั เพื่อนหรอืบุคคลรอบขา้ง และสือ่ต่างๆ (Liébana-Cabanillas et 
al., 2015) 

ประสบการณ์ก่อนหน้าจากการเผชิญภัยคุกคาม (Prior experience with safety hazard) หมายถึง การ
เรยีนรูห้รอืการรูใ้นสิง่ทีจ่ะน าไปสูท่กัษะ ความสามารถ ความคุน้เคย และเขา้ใจเหตุการณ์ซึง่เกดิขึน้กบัตนเอง หรอืการ
เรยีนรูจ้ากบุคคลทีม่ปีระสบการณ์หรอืผูเ้ชีย่วชาญในดา้นทีเ่กีย่วขอ้งกบัอนัตรายทีเ่กดิขึน้ ผ่านการอ่านบนัทกึหรอืการ
บอกเล่า ซึ่งประสบการณ์ก่อนหน้าจะถูกเก็บไว้ในความทรงจ า และจะถูกน ามาใช้ในการก าหนดทัศนคติการรบัรู้
เกีย่วกบัเรื่องราวหรอืเหตุการณ์ต่างๆ ซึง่ประสบการณ์ก่อนหน้าส่งผลใหพ้ฤตกิรรมของแต่ละบุคคลแตกต่างกนัโดยเกดิ
จากระดบัของความรูห้รอืประสบการณ์ก่อนหน้าของแต่ละบุคคล (Safa et al., 2016; Tsai et al., 2016) 

การรบัรู้ภยัคุกคาม (Perceived threat) หมายถึง การที่บุคคลนัน้ทราบถงึความรุนแรงและการประเมนิโอกาส
เสีย่งทีจ่ะเกดิความเสยีหายจากเหตุการณ์นัน้ๆ โดยพบว่า การรบัรูภ้ยัคุกคามเกดิจากกระบวนการคดิวติกกงัวลในสิง่ที่
ไม่พงึประสงค์ในชวีติ ซึ่งระดบัการรบัรูถ้ึงความรุนแรงของภยัคุกคามขึน้อยู่กบัประสบการณ์ก่อนหน้า และเชื่อว่าจะ
ไดร้บัอนัตรายเช่นเดมิหากบุคคลนัน้เชื่อว่าความรุนแรงทีเ่ผชญิสง่ผลกระทบและท าใหต้กอยู่ในความเสีย่ง รูส้กึไม่มัน่คง 
บุคคลนัน้กจ็ะสามารถรบัรู้ถึงภัยคุกคามได้มากยิง่ขึน้ ส่งผลให้เกดิแรงจูงใจในการตัง้ใจปรบัเปลี่ยนพฤติกรรม เพื่อ
หลกีเลีย่ง ป้องกนั และจดัการรบัมอืกบัภยัคุกคามนัน้ (Liang & Xue, 2010; Ifinedo, 2012; Chen & Zahedi, 2016; 
Lee et al., 2016) 

ทศันคติท่ีมีต่อการใช้บริการ (Attitude toward using) หมายถึง ความเชื่อ ความคดิเหน็ และความคาดหวงั
ของผูใ้ชบ้รกิารทีท่ าใหเ้กดิการแสดงพฤตกิรรมการกระท าต่างๆ ซึง่จะทราบผลทีไ่ดร้บัแน่นอนและมกีารประเมนิผลลพัธ์
ทีอ่อกมานัน้ (จญิาดา แกว้แทน, 2557) 
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การใช้บริการ (Usage) หมายถึง พฤติกรรมที่แสดงความตัง้ใจใช้งานตลอดจนการแนะน าให้ผู้อื่นใช้ด้วย โดย
ได้รบัอทิธพิลโดยตรงจากทศันคตทิี่มต่ีอการใช้บรกิาร ผู้ใช้จะแสดงพฤติกรรมการใช้ออกมาในรูปแบบใดกข็ึน้อยู่กบั
ทศันคตทิีม่ต่ีอการใชบ้รกิารนัน้ ๆ (จริพร ศรพีลาวฒัน์, 2552) 
 

3. กรอบแนวคิดการวิจยัและสมมติฐานการวิจยั 
การวิจัยนี้ ได้ประยุกต์ใช้ทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน แบบจ าลองการยอมรับเทคโนโลยี แนวคิดเกี่ยวกับ

ประสบการณ์ก่อนหน้าจากการเผชญิกบัภยัคุกคาม และงานวจิยัในอดตีทีเ่กีย่วขอ้ง ประกอบดว้ยปัจจยัการรบัรูถ้งึความ
ง่ายในการใช้งาน การรบัรู้ถึงประโยชน์ที่ได้รบั การคล้อยตามกลุ่มอ้างอิง ประสบการณ์ก่อนหน้าจากการเผชญิภัย
คุกคาม และการรบัรูภ้ยัคุกคาม น ามาศกึษาถงึอทิธพิลของปัจจยัดงักล่าวทีม่ต่ีอการใชบ้รกิาร e-Wallet ผ่านทศันคตทิีม่ ี
ต่อการใช ้e-Wallet นอกจากนี้ไดน้ าปัจจยั Generation X และ Y มาเป็นตวัแปรสนับสนุนในการศกึษาเพิม่เตมิ เพื่อใช้
เป็นกรอบการศกึษาเพื่อหาค าตอบของการวจิยัดงัแสดงในภาพที ่1 

 

 
 ภาพที ่1 กรอบแนวคดิการวจิยัเพื่อศกึษาทศันคตแิละการใชบ้รกิารกระเป๋าเงนิอเิลก็ทรอนิกส ์ 

ของผูบ้รโิภคกลุ่ม Generation X และ Y ในเขตพืน้ทีก่รุงเทพมหานครและปรมิณทล 
 

การรบัรูถ้งึความง่ายในการใชง้านเป็นความเชื่อว่าระบบเทคโนโลยสีารสนเทศสามารถใชง้านไดง้่าย สะดวก และ
ไม่ซบัซ้อน ส่งผลให้เกดิทศันคติทีด่ต่ีอการใชง้านสอดคล้องกบังานวจิยัของ ชยาภรณ์ กติสิทิธชิยั (2559) ซึ่งกล่าวว่า 
เมื่อผูใ้ชง้านรบัรูถ้งึความง่ายในการใชง้าน ท าใหเ้กดิทศันคตใินการใชง้าน จนน าไปสูค่วามตัง้ใจในการใชง้าน e-Wallet 
นอกจากนี้การที่ผูใ้ช้งานรบัรูถ้งึความง่ายในการใชง้าน ส่งผลต่อทศันคตใินการใช้โมบายเพย์เมนต์  ดงันัน้จงึสามารถ
ตัง้สมมตฐิานไดว้่า 

 
H1: การรบัรูถ้งึความง่ายในการใชง้านสง่ผลทางบวกต่อทศันคตทิีม่ต่ีอการใช ้e-Wallet 
 
การรบัรูถ้งึประโยชน์ทีไ่ดร้บัเป็นระดบัความเชื่อมัน่ของผูใ้ชว้่าเทคโนโลยสีามารถช่วยเพิม่ประสทิธภิาพใหก้บังาน

ของตนได ้และส่งผลต่อทศันคตทิีม่ต่ีอการใชง้าน และการใชบ้รกิาร ซึง่จากงานวจิยัของ Gu et al. (2009) พบว่า การ
รบัรูถ้งึประโยชน์ สง่ผลเชงิบวกกบัความตัง้ใจในการใชบ้รกิารระบบโมบายแบงกก์ิง้ของผูใ้ชบ้รกิาร รวมทัง้จากงานวจิยั
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ของ Liébana-Cabanillas et al. (2017) ท าการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการยอมรับการใช้ระบบช าระเงินบน
โทรศพัทม์อืถอืของผูบ้รโิภค พบว่า ความแตกต่างทีเ่กดิจากการรบัรูถ้งึประโยชน์ สง่ผลต่อการยอมรบัการใชง้าน และ 
Cha (2011) พบว่า ความแตกต่างของการรบัรู้ถึงประโยชน์ ส่งผลต่อเจตนาในการซื้อสนิค้าผ่านอินเทอร์เน็ตของ
ผูบ้รโิภค ดงันัน้จงึสามารถตัง้สมมตฐิานไดว้่า 

 
H2: การรบัรูถ้งึประโยชน์ทีไ่ดร้บัส่งผลทางบวกต่อทศันคตทิีม่ต่ีอการใช ้e-Wallet 

 
จากแบบจ าลองการยอมรบัเทคโนโลยีซึ่งน าเสนอโดย Davis (1989) พบว่า การรบัรู้ถึงความง่ายในการใช้งาน 

สง่ผลต่อการรบัรูถ้งึประโยชน์ทีไ่ดร้บัสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ Gu et al. (2009) ทีพ่บว่าการรบัรูถ้งึความง่ายในการใช้
งาน ส่งผลเชงิบวกกบัการรบัรูถ้งึประโยชน์ที่ไดร้บัและความตัง้ใจในการใชบ้รกิารโมบายแบงกก์ิง้ของผูใ้ชบ้รกิาร และ  
กฤตโสภา ทพิยปั์ญญาวงศ ์(2559) พบว่า การรบัรูถ้งึความง่ายในการใชง้าน สง่ผลต่อการรบัรูถ้งึประโยชน์ทีไ่ดร้บัและ
ทศันคตใินการใชง้านและท าใหเ้กดิพฤตกิรรมการใช้งานจรงิของเงนิอเิลก็ทรอนิกสผ์่านโทรศพัทม์อืถอืในประเทศไทย 
ดงันัน้จงึสามารถตัง้สมมตฐิานไดว้่า 
  

H3: การรบัรูถ้งึความง่ายในการใชง้านสง่ผลทางบวกต่อการรบัรูถ้งึประโยชน์ทีไ่ดร้บั 
 

การคลอ้ยตามกลุ่มอ้างองิขึน้อยู่กบับรรทดัฐานของแต่ละบุคคลทีแ่ตกต่างกนัท าให้เกดิการคลอ้ยตามกลุ่มอ้างองิ 
โดยกลุ่มอ้างองิจะเป็นผูท้ี่บุคคลนัน้ใหค้วามส าคญั โดยจากการศกึษาของ จริพร ศรพีลาวฒัน์ (2552) การคล้อยตาม
กลุ่มอา้งองิเป็นปัจจยัทีท่ าใหผู้บ้รโิภคสนใจในการใช้บรกิารเพิม่มากขึน้ และการคลอ้ยตามกลุ่มอา้งองิ ไดแ้ก่ เพื่อนหรอื
คนรู้จกั ส่งผลต่อการใช้บรกิารช าระเงนิทางอิเลก็ทรอนิกสผ์่านโทรศพัท์มือถือ (จญิาดา แก้วแทน, 2557) ดงันัน้จึง
สามารถตัง้สมมตฐิานไดว้่า 

 
H4: การคลอ้ยตามกลุ่มอา้งองิสง่ผลทางบวกต่อทศันคตทิีม่ต่ีอการใช้ e-Wallet 
 
การที่ผู้ใช้งานขาดประสบการณ์ก่อนหน้าในการใช้งานระบบสารสนเทศ ยงัคงเป็นปัญหาส าคญั เนื่องจากการมี

ประสบการณ์ก่อนหน้าเป็นการสร้างการรบัรู้ถึงอนัตรายที่อาจจะเกิดขึ้น และช่วยให้สามารถรบัมือกบัเห ตุการณ์ที่
เกดิขึน้จรงิทีม่กีารเปลีย่นแปลงอยู่ตลอดเวลาได ้(Albrechtsen, 2007) โดย Lee et al. (2016) พบว่าประสบการณ์ก่อน
หน้าเป็นการประเมนิถึงการรบัรู้ภยัคุกคาม ซึง่หากบุคคลนัน้มปีระสบการณ์ก่อนหน้าในการเผชญิหน้ากบัภยัคุกคาม 
บุคคลนัน้มแีนวโน้มทีจ่ะรบัรูถ้งึความรุนแรงของภยัคุกคามทีเ่กดิขึน้ และจะหาวธิกีารรบัมอืและป้องกนั เพื่อไม่ให้เกดิ
ผลกระทบรา้ยแรง ดงันัน้จงึสามารถตัง้สมมตฐิานไดว้่า 

 
H5: ประสบการณ์ก่อนหน้าจากการเผชญิภยัคุกคามสง่ผลทางบวกต่อการรบัรูภ้ยัคุกคาม 

 
การรบัรูภ้ยัคุกคาม เกดิขึน้จากการทีบุ่คคลนัน้ประเมนิภยัคุกคามทีอ่าจเกดิขึน้จากการไม่ปฏบิตัติามนโยบายการ

รกัษาความมัน่คงและปลอดภยัทางดา้นเทคโนยสีารสนเทศ ซึง่การประเมนิระดบัภยัคุกคามเป็นการประเมนิระดบัของ
ความเสีย่งจากเหตุการณ์ที่เกดิขึน้ ซึง่จากการศกึษาของ Yoon et al. (2012) พบว่า การที่พนักงานรบัรูถ้ึงภยัคุกคาม
ดา้นการรกัษาความมัน่คงและปลอดภยั และทราบว่าภยัคุกคามอาจก่อใหเ้กดิความเสยีหายหรอืรบกวนการท างาน จะมี
แนวโน้มทีจ่ะเตม็ใจมสีว่นร่วมในกจิกรรมรกัษาความมัน่คงและปลอดภยั ดงันัน้จงึสามารถตัง้สมมตฐิานไดว้่า 
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H6: การรบัรูภ้ยัคุกคามสง่ผลทางลบต่อทศันคตทิีม่ต่ีอการใช ้e-Wallet 
 

ประสบการณ์ก่อนหน้าซึ่งอาจเกดิขึน้จากการเรยีนรู้ด้วยตนเอง หรอืจากบุคคลอื่นที่มปีระสบการณ์ มแีนวโน้ม
ส่งผลต่อทศันคติและมุมมองเกีย่วกบัเรื่องราวหรอืเหตุการณ์ต่างๆ ที่มลีกัษณะคลา้ยๆ กนั และท าใหเ้กดิพฤตกิรรมที่
แตกต่างกันผ่านความทรงจ าที่ถูกเก็บไว้ โดยงานวิจยัของ Safa et al. (2016) พบว่า ปัจจยัการมีส่วนร่วม ได้แก่       
การแบ่งปันความรู ้การใหค้วามร่วมมอื การแทรกแซง และประสบการณ์ ส่งผลต่อทศันคตแิละพฤตกิรรมในการรกัษา
ความมัน่คงและปลอดภยั ดงันัน้จงึสามารถตัง้สมมตฐิานไดว้่า 

 
H7: ประสบการณ์ก่อนหน้าจากการเผชญิภยัคุกคามสง่ผลทางลบต่อทศันคตทิีม่ต่ีอการใช ้e-Wallet 

 
Generation คอื ยุคสมยัของกลุ่มคนตามช่วงอายุ ซึง่แต่ละ Generation จะมคีวามแตกต่างกนัไม่ว่าจะเป็นในเรื่อง

ของความคดิ นิสยั พฤตกิรรม และค่านิยมต่างๆ ส าหรบั Generation X และ Y ทีแ่มจ้ะเกดิในช่วงทีแ่ตกต่างกนั และมี
ลกัษณะนิสยับางอย่างแตกต่างกนัโดยสิน้เชงิ แต่ในปัจจุบนัคนทัง้ 2 กลุ่มนี้อยู่ในช่วงของวยัท างานเช่นเดยีวกนั โดย
กลุ่ม Generation X เป็นกลุ่มวัยท างานที่เริ่มเป็นผู้บริหาร มีรายได้ มีเงินออม และมีอ านาจการใช้จ่ายสูง ส่วน 
Generation Y จะเป็นกลุ่มวยัท างานทีร่ายไดย้งัไมส่งูนกั แต่มอีตัราการใชจ้่ายสงูมากเมือ่เทยีบกบักลุ่มอื่นๆ จงึท าใหค้น
ทัง้ 2 กลุ่มนี้มคีวามส าคญัในการช่วยขบัเคลื่อนธุรกจิกระเป๋าเงนิอเิลก็ทรอนิกส ์(e-Wallet) เป็นอย่างยิง่ (ธนาคารแห่ง
ประเทศไทย, 2560) ดงันัน้จงึสามารถตัง้สมมตฐิานไดว้่า 
 

H8: Generation X และ Y เป็นตวัปรบัค่าความสมัพนัธร์ะหว่างการรบัรูถ้งึความง่ายในการใชง้านและทศันคตทิีม่ต่ีอ
การใช ้e-Wallet 

H9: Generation X และ Y เป็นตวัปรบัค่าความสมัพนัธร์ะหว่างการรบัรูถ้งึประโยชน์ทีไ่ดร้บัและทศันคตทิีม่ต่ีอการ
ใช ้e-Wallet 

H10: Generation X และ Y เป็นตวัปรบัค่าความสมัพนัธร์ะหว่างการคลอ้ยตามกลุ่มอา้งองิและทศันคตทิีม่ต่ีอการใช ้
e-Wallet 

H11: Generation X และ Y เป็นตัวปรบัค่าความสมัพันธ์ระหว่างการรบัรู้ภัยคุกคามกับทัศนคติทีม่ ีต่อการใช้               
e-Wallet 

H12: Generation X และ Y เป็นตวัปรบัค่าความสมัพนัธร์ะหวา่งประสบการณ์ก่อนหน้าจากการเผชญิภยัคุกคามกบั
ทศันคตทิีม่ต่ีอการใช ้e-Wallet 

 
จากทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน (Theory of planed behavior) ซึ่งน าเสนอโดย Ajzen (1991) แสดงให้เห็นว่า 

ทัศนคติที่มีต่อพฤติกรรมการใช้งาน ส่งผลต่อความตัง้ใจในการใช้งาน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ  กฤตโสภา        
ทพิยปั์ญญาวงศ ์(2559) ทีพ่บว่าทศันคตต่ิอการใชเ้งนิอเิลก็ทรอนิกสผ์่านโทรศพัทม์อืถอืในประเทศไทยสง่ผลต่อการใช้
บรกิาร นอกจากนี้การศกึษาของ จญิาดา แกว้แทน (2557) และ ชยาภรณ์ กติสิทิธชิยั (2559) แสดงใหเ้หน็ว่าทศันคติ
ในการยอมรบัการใชบ้รกิารช าระเงนิทางอเิลก็ทรอนิกสผ์่านอุปกรณ์สมารต์โฟน สง่ผลต่อการใชบ้รกิารเช่นกนั ดงันัน้จงึ
สามารถตัง้สมมตฐิานไดว้่า 
 

H13: ทศันคตทิีม่ต่ีอการใช ้e-Wallet สง่ผลทางบวกต่อการใชบ้รกิาร e-Wallet 
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4. วิธีการวิจยั 
งานวิจยันี้จดัเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างที่เป็นประชากรในกลุ่ม Generation X และ Y ที่อาศยัอยู่ในเขตพื้นที่

กรุงเทพมหานครและปรมิณฑล ซึง่เคยใชบ้รกิารกระเป๋าเงนิอเิลก็ทรอนิกส ์(e-Wallet) จ านวน 172 กลุ่มตวัอย่าง ดว้ย
แบบสอบถามทัง้ในรปูแบบกระดาษและอเิลก็ทรอนิกส ์ซึง่จดัสรา้งขึน้มาจากการคน้ควา้ขอ้มลูทางเอกสารและงานวจิยัที่
เกี่ยวขอ้ง (ประกอบด้วย จริพร ศรพีลาวฒัน์, 2552; จญิาดา แกว้แทน, 2557; จุฑารตัน์ เกยีรติรศัมี, 2558; Liang & 
Xue, 2010; Ifinedo, 2012; Liébana-Cabanillas et al., 2015; Tsai et al., 2016; Safa et al., 2016; Chen & Zahedi, 
2016; Lee et al., 2016) โดยแบบสอบถามนี้ถูกน าไปทดสอบกับกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 30 คน เพื่อวิเคราะห์
แบบสอบถามเบือ้งตน้และปรบัปรุงขอ้ค าถามในแบบสอบถามใหม้คีวามเหมาะสมก่อนน าไปจดัเกบ็ขอ้มูลจรงิ ดว้ยการ
แจกแบบสอบถามอิเล็กทรอนิกส์ผ่านสื่อสงัคมออนไลน์ควบคู่ไปกบัการแจกแบบสอบถามในรูปแบบกระดาษตาม
สถานทีต่่างๆ  
 
5. ผลการวิจยั 
5.1 การทดสอบข้อตกลงเบือ้งต้นทางสถิติ 

ผู้วจิยัได้น าขอ้มูลที่จดัเกบ็จากกลุ่มตวัอย่างไปทดสอบขอ้มูลขาดหาย (Missing data) ขอ้มูลสุดโต่ง (Outliners) 
การกระจายแบบปกติ (Normal) ความสมัพนัธ์เชงิเสน้ตรง (Linearity) ภาวะร่วมเสน้ตรงพหุ (Multicollinearity) และ
ภาวะร่วมเสน้ตรง (Singularity) ซึง่จากการทดสอบพบว่า ไม่มขีอ้มลูสว่นใดขาดหาย มคีวามสมัพนัธเ์ชงิเสน้ตรง และไม่
มปัีญหาภาวะร่วมเสน้ตรงพหุและภาวะร่วมเสน้ตรง ซึง่ถอืว่าผ่านเกณฑต์ามทีก่ าหนดทัง้หมด แต่อย่างไรกต็ามมบีางตวั
แปรเท่านัน้ที่มีการกระจายขอ้มูลแบบเบ้ซ้าย แต่มคีวามเบ้ต่างจากเกณฑ์มาตรฐานไม่มากนัก โดยพิจารณาจากค่า 
skewness ทีม่ากกว่า +3 หรอืน้อยกว่า -3 ดงันัน้ ผูว้จิยัจงึยงัคงใชข้อ้มลูดงักล่าววเิคราะหข์อ้มลูทางสถติต่ิอไป 
5.2 การประเมินความเท่ียงและความตรงของแบบสอบถาม 

งานวจิยันี้ทดสอบความเชื่อถอืไดข้องแบบสอบถาม โดยใชก้ารทดสอบความเทีย่งของแบบสอบถาม (Reliability) 
จากการวเิคราะห์ค่าสมัประสทิธิแ์อลฟาของครอนบาซ (Cronbach’s alpha) ที่มคี่ามากกว่า 0.70 ซึ่งถือเป็นเกณฑ์ที่
เหมาะสมส าหรบังานวจิยัแบบ Basic research และไดท้ดสอบความตรงของแบบสอบถาม (Validity) ดว้ยการวเิคราะห์
องค์ประกอบ (Factor analysis) โดยต้องมีค่าน ้ าหนักองค์ประกอบ (Factor loading) มากกว่า 0.5 (สุพิชญา            
อาชวจริดา, 2557) ดงัแสดงค่าสถติขิองแต่ละขอ้ค าถามทีผ่่านเกณฑต์ามตารางที ่1 
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ตารางที ่1 ค่าเฉลีย่ ค่าเบีย่งเบนมาตรฐาน น ้าหนกัองคป์ระกอบและค่าสมัประสทิธิแ์อลฟา 
ของครอนบาซของตวัแปรทัง้หมด 

ปัจจยั ค่าเฉล่ีย 
 

ค่าเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

น ้าหนัก
องคป์ระกอบ 

ปัจจยั 1: การรบัรูถึ้งความง่ายในการใช้งาน (% of variance = 9.290, Cronbach’s alpha = 0.799) 
ท่านรูส้กึว่าไม่ตอ้งใชค้วามพยายามในการเขา้ถงึ e-Wallet 4.02 0.958 0.769 
ท่านคดิว่า e-Wallet มขีัน้ตอนวธิกีารใชง้านทีช่ดัเจน 4.15 0.821 0.671 
ท่านสามารถเรยีนรูก้ารใชบ้รกิารช าระค่าสนิคา้และบรกิารดว้ย e-Wallet 
ไดโ้ดยไม่ตอ้งใชค้วามพยายามของตวัท่านเอง 

4.24 0.746 0.655 

ท่านคดิว่าการใช้บรกิารช าระค่าสนิค้าและบรกิารด้วย e-Wallet ส าหรบั
ท่านเป็นเรื่องที่ไม่ต้องใช้ความพยายามและสามารถใช้งานได้อย่าง
ต่อเนื่อง 

4.22 0.756 0.826 

ปัจจยั 2: การรบัรูถ้ึงประโยชน์ท่ีได้รบั (% of variance = 6.970, Cronbach’s alpha = 0.825) 
ท่านรูส้กึว่า e-Wallet ช่วยเพิม่ช่องทางการช าระเงนิ 4.57 0.685 0.622 
ท่านรู้สึกว่าท่านได้รับความสะดวก รวดเร็ว และความถูกต้องจาก          
e-Wallet 

4.40 0.799 0.644 

ท่านรูส้กึว่า e-Wallet ช่วยลดตน้ทุนของการใชเ้งนิสด 4.15 1.065 0.789 
ท่านรูส้กึว่า e-Wallet ช่วยใหท้่านมปีระสทิธภิาพในการบรหิารจดัการเงนิ
สดมากขึ้น เช่น ไม่ต้องเสียเวลาน าเงินสดไปฝากเข้าบัญชีธนาคาร      
เป็นตน้ 

4.03 1.110 0.715 

ท่านเหน็ว่าระบบ e-Wallet มกีารประมวลผลการใชง้านทีร่วดเรว็ 4.09 0.938 0.510 
ปัจจยั 3: การคล้อยตามกลุ่มอ้างอิง (% of variance = 4.993, Cronbach’s alpha = 0.820) 
ครอบครวัของท่านมอีทิธพิลต่อท่าน 2.70 1.312 0.875 
เพื่อน/คนรูจ้กัของท่านมอีทิธพิลต่อท่าน 3.28 1.276 0.779 
สือ่ เช่น ดารา นกัรอ้ง Blogger โฆษณา มอีทิธพิลต่อท่าน 2.52 1.291 0.820 
ปัจจยั 4: ประสบการณ์ก่อนหน้าจากการเผชิญภยัคกุคาม (% of variance = 4.963, Cronbach’s alpha = 0.722) 
ท่านสามารถประเมนิได้ว่าเหตุการณ์ใดเป็นภยัคุกคามต่อท่าน จากการ
เคยตกเป็นเหยื่อหรอืเคยรบัรูข้า่วสารของการหลอกลวงจากการใชบ้รกิาร
ทางออนไลน์ 

3.94 0.992 0.823 

ประสบการณ์จากการเผชิญหรือรบัรู้เกี่ยวกับภัยคุกคามทางออนไลน์
มาแลว้ ช่วยท าใหท้่านมคีวามระมดัระวงัและหาวธิป้ีองกนัไดง้่ายขึน้ 

3.97 0.954 0.814 
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ตารางที ่1 ค่าเฉลีย่ ค่าเบีย่งเบนมาตรฐาน น ้าหนกัองคป์ระกอบและค่าสมัประสทิธิแ์อลฟา 
ของครอนบาซของตวัแปรทัง้หมด (ต่อ) 

ปัจจยั ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

น ้าหนัก
องคป์ระกอบ 

ปัจจยั 5: การรบัรูภ้ยัคกุคาม (% of variance = 14.353, Cronbach’s alpha = 0.870) 
ท่านมีความรู้สกึเสี่ยงและไม่สบายใจในการใช้งานสมาร์ตโฟนของท่าน 
หากสมารต์โฟนของท่านตดิไวรสั หรอืสปายแวร ์

3.68 1.213 0.826 

ท่านมคีวามกงัวลว่าจะตกเป็นเหยื่อและเกดิความสญูเสยีจากการโจมตทีี่
เป็นอนัตรายต่อความมัน่คงและปลอดภัยของขอ้มูลส่วนตวัจากการใช้
งานสมารต์โฟนทีไ่ม่ถูกวธิขีองท่าน 

3.39 1.192 0.855 

ท่านกงัวลว่าขอ้มลูสว่นตวัจะไดร้บัความเสยีหายจากการบุกรุกทีเ่กดิช่อง
โหว่ของสมารต์โฟน 

3.70 1.015 0.854 

ท่านเชื่อว่าการใชส้มารต์โฟนอาจเกดิความเสีย่งต่อขอ้มลูสว่นตวัเมื่อท่าน
ฝ่าฝืนกฎระเบยีบของผูใ้หบ้รกิาร 

3.67 0.991 0.784 

ปัจจยั 6: ทศัคติท่ีมีต่อการใช้ e-Wallet (% of variance = 30.601, Cronbach’s alpha = 0.892) 
ท่านรูส้กึว่าการใชบ้รกิารทางอเิลก็ทรอนิกสเ์ป็นวธิทีีท่นัสมยั 4.60 0.599 0.765 
ท่านคิดว่าการใช้บริการทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นประสบการณ์ที่ดีและ
น่าสนใจส าหรบัท่าน 

4.47 0.704 0.815 

ท่านรูส้กึชื่นชอบการใชบ้รกิารทางอเิลก็ทรอนิกส ์ 4.45 0.711 0.868 
ท่านเหน็ดว้ยกบัการใชบ้รกิารทางอเิลก็ทรอนิกสส์ าหรบัการช าระเงนิทาง
อเิลก็ทรอนิกสใ์นชวีติประจ าวนั 

3.36 0.815 0.831 

ปัจจยั 7: การใช้บริการ e-Wallet (% of variance = 80.928, Cronbach’s alpha = 0.874) 
ท่านจะใชบ้รกิารช าระค่าสนิคา้และบรกิารผ่าน e-Wallet อย่างต่อเนื่องใน
อนาคต 

4.34 0.804 0.911 

ท่านจะแนะน าใหผู้อ้ื่นใชบ้รกิารช าระค่าสนิคา้และบรกิารดว้ย e-Wallet 4.12 0.932 0.900 
ทุกครัง้ที่ท่านต้องช าระค่าสนิค้าและบรกิาร ท่านจะช าระค่าสนิค้าและ
บรกิารดว้ย e-Wallet เสมอ 

3.92 1.067 0.888 

 
5.3 ลกัษณะทางประชากรศาสตรข์องกลุ่มตวัอย่าง 

กลุ่มตวัอย่างเป็นเพศชาย (รอ้ยละ 51.16) และเพศหญงิ (รอ้ยละ 48.84) จ านวนใกลเ้คยีงกนั โดยมชี่วงอายุเฉลีย่
ระหว่าง 19-39 ปี (Generation X) รอ้ยละ 52.91 และช่วงอายุเฉลีย่ 40-54 ปี (Generation Y) รอ้ยละ 47.09 ซึง่ระดบั
การศกึษาสูงสุดส่วนใหญ่อยู่ในระดบัปรญิญาตรหีรอืเทยีบเท่า (รอ้ยละ 56.98) ประกอบอาชพีพนักงานบรษิัทเอกชน 
(รอ้ยละ 49.42) เป็นสว่นใหญ่ และรายไดเ้ฉลีย่มคีวามหลากหลาย 
5.4 พฤติกรรมการใช้บริการกระเป๋าเงินอิเลก็ทรอนิกสข์องกลุ่มตวัอย่าง 

กลุ่มตัวอย่างที่ตอบล าดับการใช้บริการ e-Wallet 3 ล าดับ ส่วนใหญ่นิยมใช้บริการ e-Wallet จากผู้ให้บริการ 
TrueMoney Wallet เป็นอันดับที่ 1 รองลงมาคือ Rabbit Line Pay และ AirPay ตามล าดับ นอกจากนี้พบว่า กลุ่ม
ตวัอย่างนิยมใชบ้รกิาร e-Wallet เพื่อซือ้ของที ่7-Eleven เป็นอนัดบั 1 ส าหรบัสาเหตุทีท่ าใหผู้ใ้ชบ้รกิารเลอืกใชบ้รกิาร
ช าระค่าสนิค้าและบรกิารผ่าน e-Wallet มากทีสุ่ด คอื ใชง้านง่าย สะดวก รวดเรว็ และใชง้านไดต้ลอด 24 ชัว่โมง โดย
ความถีใ่นการใชบ้รกิารส่วนใหญ่มากกว่า 10 ครัง้ต่อเดอืน (รอ้ยละ 34.30) และใชเ้วลาในการช าระค่าสนิคา้และบรกิาร
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ผ่าน e-Wallet น้อยกว่า 5 นาท ี(รอ้ยละ 81.98) ซึง่ค่าใชจ้่ายในการใชบ้รกิาร e-Wallet เฉลีย่ต่อครัง้ ต ่ากว่าหรอืเท่ากบั 
500 บาท (รอ้ยละ 59.88) 
5.5 การทดสอบสมมติฐานการวิจยั 

งานวิจัยนี้ทดสอบสมมติฐานการวิจัยจากกรอบแนวคิดการวิจัยด้วยการวิเคราะห์การถดถอยแบบเชิงชัน้ 
(Hierarchical regression) ผลลพัธท์ีไ่ดแ้สดงในภาพที ่2 และตารางที ่2 โดยใชค้่า p-value ทีน้่อยกว่าหรอืเท่ากบั 0.05 
เป็นตวัก าหนดนัยส าคญัทางสถติ ิ(Significant level) และค่า p-value ทีอ่ยู่ระหว่าง 0.05-0.10 เป็นตวัก าหนดนยัส าคญั
สว่นเพิม่ (Marginal significant) ซึง่แสดงคะแนนมาตรฐาน (Standardized score) โดยสามารถวเิคราะหผ์ลทางสถติไิด้
ดงันี้ 

5.5.1 การรบัรู้ถึงประโยชน์ท่ีได้รบั ผลทางสถิติแสดงให้เหน็ว่า การรบัรูถ้ึงความง่ายในการใช้งาน ส่งอทิธพิล
ทางตรงต่อการรบัรูถ้งึประโยชน์ทีไ่ดร้บั โดยมค่ีาสมัประสทิธิอ์ทิธพิลเท่ากบั 0.609 ทีร่ะดบันยัส าคญัทางสถติ ิ0.05 และ
มคีวามผนัแปรของตวัแปรตามเท่ากบั รอ้ยละ 37.0 (R2 = 0.370) สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานการวจิยัที ่3 ทีก่ล่าวว่า การ
รบัรูถ้ึงความง่ายในการใชง้านส่งผลทางบวกต่อการรบัรูถ้งึประโยชน์ทีไ่ดร้บั ซึ่งสอดคลอ้งกบั Davis (1989) ที่ระบุใน
แบบจ าลองการยอมรบัเทคโนโลย ี(Technology acceptance model) ไวว้่า การรบัรูถ้งึความง่ายในการใชง้านสง่ผลต่อ
การรบัรูถ้งึประโยชน์ทีไ่ดร้บั นอกจากนี้ยงัสอดคล้องกบังานวจิยัของ กฤตโสภา ทพิย์ปัญญาวงศ ์(2559) พบว่า การ
รบัรูถ้งึความง่ายในการใชง้าน สง่ผลต่อการรบัรูถ้งึประโยชน์ทีไ่ดร้บัและทศันคตใินการใชง้าน ท าใหเ้กดิพฤตกิรรมการ
ใชง้านจรงิของเงนิอเิลก็ทรอนิกส ์(e-Money) ผ่านโทรศพัทม์อืถอืในประเทศไทย  

5.5.2 การรบัรู้ภยัคกุคาม ผลทางสถติแิสดงใหเ้หน็ว่า ประสบการณ์ก่อนหน้าจากการเผชญิภยัคุกคาม สง่อทิธพิล
ทางตรงต่อการรบัรูภ้ยัคุกคาม โดยมค่ีาสมัประสทิธิอ์ทิธพิลเท่ากบั 0.371 ทีร่ะดบันัยส าคญัทางสถติ ิ0.05 และมคีวาม
ผันแปรของตัวแปรตามเท่ากับ ร้อยละ 13.8 (R2 = 0.138) สอดคล้องกับสมมติฐานการวิจัยที่  5 ที่กล่าวว่า 
ประสบการณ์ก่อนหน้าจากการเผชิญภัยคุกคามส่งผลทางบวกต่อการรบัรู้ภัยคุกคาม ซึ่งสอดคล้องกบังานวจิยัของ 
Albrechtsen (2007) และ Lee et al. (2016) พบว่า หากบุคคลนัน้มีประสบการณ์ก่อนหน้าในการเผชิญหน้ากบัภัย
คุกคาม บุคคลนัน้มแีนวโน้มที่จะรบัรู้ถึงความรุนแรงของภยัคุกคามที่ เกดิขึน้ และจะหาวธิกีารรบัมอืและป้องกนัเพื่อ
ไม่ใหเ้กดิผลกระทบรา้ยแรง 

5.5.3 ทศันคติท่ีมีต่อการใช้ e-Wallet ผลทางสถติแิสดงใหเ้หน็ว่า การรบัรูถ้งึความง่ายในการใชง้าน การรบัรูถ้งึ
ประโยชน์ทีไ่ดร้บั การคลอ้ยตามกลุ่มอา้งองิ การรบัรูภ้ยัคุกคาม และประสบการณ์ก่อนหน้าจากการเผชญิภยัคุกคาม สง่
อทิธพิลต่อทศันคติที่มต่ีอการใช้ e-Wallet โดยมคีวามผนัแปรของตวัแปรตามเท่ากบั ร้อยละ 35.8 (R2 = 0.358) ซึ่ง
รายละเอยีดของอทิธพิลแต่ละปัจจยัมดีงันี้ 

5.5.3.1 การรบัรู้ถึงความง่ายในการใช้งาน ส่งอทิธพิลทางตรงต่อทศันคตทิี่มต่ีอการใช ้e-Wallet ซึ่งมี
ค่าสมัประสทิธิอ์ิทธิพลเท่ากบั 0.176 และส่งอิทธิพลทางอ้อมผ่านการรบัรู้ถึงประโยชน์ที่ได้รบั ซึ่งมีค่าสมัประสทิธิ ์
อทิธพิลเท่ากบั 0.225 ทีร่ะดบันยัส าคญัทางสถติ ิ0.05 สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานการวจิยัที ่1 ทีก่ล่าวว่า การรบัรูถ้งึความ
ง่ายในการใชง้านส่งผลทางบวกต่อทศันคตทิี่มต่ีอการใช ้e-Wallet ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ชยาภรณ์ กติสิทิธชิยั 
(2559) แสดงใหเ้หน็ว่าหากผูใ้ชง้านรบัรูถ้งึความง่ายในการใชง้าน จะท าให้เกดิทศันคตใินการใชง้าน จนน าไปสู่ความ
ตัง้ใจในการใชง้านกระเป๋าเงนิอเิลก็ทรอนิกส ์(e-Wallet) 

เมื่อวเิคราะหค์่าอทิธพิลร่วมของ Generation X และ Y ซึง่เป็นตวัปรบัค่าความสมัพนัธร์ะหว่างการรบัรูถ้ึง
ความง่ายในการใช้งาน กบัทศันคติที่มต่ีอการใช้ e-Wallet มค่ีาสมัประสทิธิอ์ทิธพิลเท่ากบั 0.884 ไม่มนีัยส าคญัส่วน
เพิม่ทีร่ะดบั p = 0.05-0.10 ดงันัน้ การรบัรูถ้งึความง่ายในการใชง้าน และ Generation X และ Y จงึไม่สนบัสนุนใหเ้กดิ
ทศันคตทิี่มต่ีอการใช ้e-Wallet ท าใหไ้ม่สนับสนุนสมมติฐานงานวจิยัขอ้ที ่8 ที่กล่าวว่า Generation X และ Y เป็นตวั
ปรบัค่าความสมัพันธ์ระหว่างการรบัรู้ถึงความง่ายในการใช้งานและทศันคติที่มีต่อการใช้ e-Wallet โดยเมื่อท าการ
วเิคราะห์ขอ้มูลเกี่ยวกบัพฤติกรรมการใช้บรกิาร e-Wallet พบว่า นอกจากความสะดวก รวดเรว็ ใช้งานได้ตลอด 24 
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ชัว่โมงแลว้นัน้ สาเหตุทีผู่ใ้ชบ้รกิารสว่นมากเลอืกใชบ้รกิารช าระค่าสนิคา้และบรกิารผ่าน e-Wallet คอื ไม่จ าเป็นตอ้งพก
เงนิสด จงึท าให ้Generation X และ Y ไม่เป็นตวัปรบัค่าความสมัพนัธ์ระหว่างการรับรูถ้ึงความง่ายในการใชง้าน และ
ทศันคตทิีม่ต่ีอการใช ้e-Wallet 

5.5.3.2 การรบัรู้ถึงประโยชน์ท่ีได้รบั  ส่งอิทธิพลทางตรงต่อทัศนคติที่มีต่อการใช้ e-Wallet ซึ่งมีค่า
สมัประสทิธิอ์ทิธพิลเท่ากบั 0.419 ทีร่ะดบันัยส าคญัทางสถติ ิ0.05 สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานการวจิยัที ่2 ทีก่ล่าวว่า การ
รบัรูถ้งึประโยชน์ทีไ่ดร้บัสง่ผลทางบวกต่อทศันคตทิีม่ต่ีอการใช้ e-Wallet โดยสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ Gu, Lee and 
Shu (2009) ที่พบว่า การรบัรู้ถึงประโยชน์ส่งผลเชิงบวกกบัความตัง้ใจในการใช้บรกิารระบบโมบายแบงก์กิ้งของ
ผู้ใช้บริการ รวมทัง้จากงานวิจยัของ Cha (2011) และ Liébana-Cabanillas et al. (2017) ที่แสดงให้เห็นว่า ความ
แตกต่างทีเ่กดิจากการรบัรูถ้งึประโยชน์ ส่งผลต่อการยอมรบัการใชง้านและเจตนาในการซือ้สนิคา้ผ่านอนิเทอรเ์น็ตของ
ผูบ้รโิภค 

เมื่อวเิคราะหค์่าอทิธพิลร่วมของ Generation X และ Y ซึง่เป็นตวัปรบัค่าความสมัพนัธร์ะหว่างการรบัรูถ้ึง
ประโยชน์ทีไ่ดร้บักบัทศันคตทิีม่ต่ีอการใช ้e-Wallet มค่ีาสมัประสทิธิอ์ทิธพิลเท่ากบั 0.072 มนีัยส าคญัส่วนเพิม่ทีร่ะดบั 
p = 0.05-0.10 ดงันัน้ การรบัรูถ้งึประโยชน์ทีไ่ดร้บั และ Generation X และ Y จงึสนับสนุนใหเ้กดิทศันคตทิีม่ต่ีอการใช ้
e-Wallet ท าให้สนับสนุนสมมติฐานงานวิจยัข้อที่ 9 ที่กล่าวว่า Generation X และ Y เป็นตัวปรบัค่าความสมัพันธ์
ระหว่างการรบัรูถ้งึประโยชน์ทีไ่ดร้บัและทศันคตทิีม่ต่ีอการใช ้e-Wallet 

5.5.3.3 การคล้อยตามกลุ่มอ้างอิง ส่งอิทธิพลทางตรงต่อทัศนคติที่มีต่อการใช้ e-Wallet ซึ่งมีค่า
สมัประสทิธิอ์ทิธพิลเท่ากบั -0.101 ไม่มนีัยส าคญัทางสถิตทิี่ระดบั 0.05 จากการวเิคราะหข์อ้มูลพบว่า การคลอ้ยตาม
กลุ่มอา้งองิไม่สนบัสนุนสมมตฐิานการวจิยัที ่4 ทีก่ล่าวว่า การคลอ้ยตามกลุ่มอา้งองิสง่ผลทางบวกต่อทศันคตทิีม่ต่ีอการ
ใช้ e-Wallet โดยอาจมสีาเหตุมาจากบรบิทของกลุ่มตวัอย่างซึง่เป็นคนในกลุ่ม Generation X และ Y ซึ่งตามลกัษณะ
นิสยัของคนกลุ่มนี้จะมคีวามเคารพในตวัเอง หรอืมคีวามมัน่ใจและเป็นตวัของตวัเอง รูว้่าตนเองตอ้งการหรอืไม่ตอ้งการ
อะไร (สาริณี โชติวงศ์ชาคร, 2559) จึงท าให้ผู้บริโภคยึดถือในตนเองเป็นหลักไม่ได้ให้ความส าคญักบักลุ่มอ้างอิง 
สอดคล้องกบังานวิจยัของ Liang (2016) ที่ศึกษาเกี่ยวกบัการคล้อยตามกลุ่มอ้างอิงและการยอมรบับริการ Mobile 
Banking ในประเทศไต้หวนัและเวยีดนาม พบว่า การคลอ้ยตามกลุ่มอา้งองิไม่มนีัยส าคญัต่อทศันคตแิละความตัง้ใจใน
การใชบ้รกิาร Mobile Banking สง่ผลใหข้อ้มลูทีไ่ดไ้ม่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานการวจิยั 

เมื่อวเิคราะหค์่าอทิธพิลร่วมของ Generation X และ Y ซึง่เป็นตวัปรบัค่าความสมัพนัธ์ระหว่างการคล้อย
ตามกลุ่มอา้งองิ กบัทศันคตทิีม่ต่ีอการใช ้e-Wallet มค่ีาสมัประสทิธิอ์ทิธพิลเท่ากบั 0.088 มนีัยส าคญัส่วนเพิม่ทีร่ะดบั           
p = 0.05-0.10 ดงันัน้ การคลอ้ยตามกลุ่มอ้างองิ และ Generation X และ Y จงึสนับสนุนให้เกดิทศันคตทิี่มต่ีอการใช ้        
e-Wallet ท าให้สนับสนุนสมมติฐานงานวิจยัข้อที่ 10 ที่กล่าวว่า Generation X และ Y เป็นตัวปรบัค่าความสมัพันธ์
ระหว่างการคลอ้ยตามกลุ่มอา้งองิและทศันคตทิีม่ต่ีอการใช ้e-Wallet 

5.5.3.4 การรบัรู้ภยัคุกคาม ส่งอทิธพิลทางตรงต่อทศันคติที่มีต่อการใช้ e-Wallet ซึ่งมีค่าสมัประสทิธิ ์
อทิธพิลเท่ากบั -0.032 ซึ่งไม่มนีัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 จากการวเิคราะห์ขอ้มูลพบว่า การรบัรู้ภัยคุกคามไม่
สนับสนุนสมมติฐานการวจิยัที่ 6 ที่กล่าวว่า การรบัรูภ้ยัคุกคามส่งผลทางลบต่อทศันคตทิี่มต่ีอการใช ้e-Wallet ซึ่งไม่
สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ Yoon et al. (2012) และ Ifinedo (2012) ทีก่ล่าวว่า เมื่อบุคคลมกีารประเมนิภยัคุกคามและ
อนัตรายจากการไม่ปฏบิตัติาม ท าใหเ้กดิการรบัรูภ้ยัคุกคามทางดา้นความปลอดภยัขึน้ จงึท าใหบุ้คคลมคีวามตัง้ใจทีจ่ะ
ปฏิบตัิตาม โดยอาจมีสาเหตุมาจากบรบิทของกลุ่มตัวอย่างคนไทยที่มกัจะละเลย ไม่ค านึงถึงภัยคุกคามทางด้าน
เทคโนโลยทีี่เกดิขึน้ ซึ่งจากการส ารวจของ Infoblox Inc. ในปี 2561 ที่ผ่านมา พบว่า ผู้ทีใ่ช้บรกิารซื้อสนิคา้ออนไลน์
กว่า 17% ที่ละเลยต่อการปกป้องขอ้มูลส่วนตวั (ไอที-วทิยาการ, 2562) จงึอาจท าให้กลุ่มตวัอย่างไม่ได้รูส้กึถงึความ
รุนแรงของภยัคุกคาม สง่ผลใหข้อ้มลูทีไ่ดไ้ม่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานการวจิยั 
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เมื่อวเิคราะหค์่าอทิธพิลร่วมของ Generation X และ Y ซึง่เป็นตวัปรบัค่าความสมัพนัธร์ะหว่างการรบัรูภ้ยั
คุกคาม กับทัศนคติที่มีต่อการใช้ e-Wallet มีค่าสมัประสทิธิอ์ิทธิพลเท่ากับ 0.190 ไม่มีนัยส าคัญส่วนเพิ่มที่ระดับ          
p = 0.05-0.10 ดังนัน้ การรบัรู้ภัยคุกคาม และ Generation X และ Y จึงไม่สนับสนุนให้เกิดทัศนคติที่มีต่อการใช ้        
e-Wallet ท าใหไ้ม่สนับสนุนสมมตฐิานงานวจิยัขอ้ที ่11 ทีก่ล่าวว่า Generation X และ Y เป็นตวัปรบัค่าความสมัพนัธ์
ระหว่างการรบัรูภ้ยัคุกคามกบัทศันคตทิี่มต่ีอการใช ้e-Wallet โดยเมื่อท าการวเิคราะหข์อ้มูลเกีย่วกบัพฤตกิรรมการใช้
บรกิาร e-Wallet พบว่า ผูใ้ชบ้รกิารสว่นใหญ่ไม่ไดค้ านึงถงึว่าการใชบ้รกิารช าระค่าสนิคา้และบรกิารผ่าน e-Wallet ช่วย
ให้มีความปลอดภัยมากกว่าการใช้จ่ายในรูปแบบเดิม ซึ่งอาจเกดิจากผู้ใช้บรกิารไม่ได้ค านึงถึงภัยคุกคามทางด้าน
เทคโนโลยทีีเ่กดิขึน้ ดงัทีไ่ดก้ล่าวมาก่อนหน้านี้ จงึท าให ้Generation X และ Y ไม่เป็นตวัปรบัค่าความสมัพนัธร์ะหว่าง
การรบัรูภ้ยัคุกคาม และทศันคตทิีม่ต่ีอการใช ้e-Wallet 

5.5.3.5 ประสบการณ์ก่อนหน้าจากการเผชิญภยัคุกคาม ส่งอทิธพิลทางตรงต่อทศันคตทิี่มต่ีอการใช้ 
e-Wallet ซึง่มค่ีาสมัประสทิธิอ์ทิธพิลเท่ากบั 0.196 และสง่อทิธพิลทางออ้มผ่านการรบัรูภ้ยัคุกคาม ซึง่มค่ีาสมัประสทิธิ ์
อิทธิพลเท่ากบั -0.012 ที่ระดับนัยส าคญัทางสถิติ 0.05 โดยค่าสมัประสทิธิอ์ิทธิพลมีเครื่องหมายเป็นลบ จากการ
วเิคราะหข์อ้มลูพบว่า การรบัรูภ้ยัคุกคามไม่สนบัสนุนสมมตฐิานการวจิยัที ่7 ทีก่ล่าวว่า ประสบการณ์ก่อนหน้าจากการ
เผชญิภยัคุกคามสง่ผลทางลบต่อทศันคตทิีม่ต่ีอการใช ้e-Wallet เนื่องจากค่าสมัประสทิธิอ์ทิธพิลมเีครื่องหมายบวก ซึง่
มีทิศทางตรงข้ามกบัสมมติฐานการวิจัยที่ได้ตัง้ไว้ ซึ่งไม่สอดคล้องกับงานวิจยัของ Safa et al. (2016) ที่แสดงว่า 
ประสบการณ์ สง่ผลต่อทศันคตแิละพฤตกิรรมในการรกัษาความมัน่คงและปลอดภยั โดยอาจมสีาเหตุมาจากบรบิทของ
กลุ่มตวัอย่างคนไทย มกัจะปฏิเสธหรอืหลีกเลี่ยงความเป็นจรงิ เพื่อให้รู้สกึว่าตนเองนัน้ไม่มีความเสีย่งและมีความ
ปลอดภยัด ีเพราะค าถามเกี่ยวกบัเรื่องประสบการณ์ก่อนหน้าจากการเผชญิภยัคุกคาม เป็นเรื่องที่ลกึซึ้ง จากการเคย
เผชญิกบัภยัคุกคามมาก่อน สอดคลอ้งกบัทฤษฎขีอง Hofstede (1984) ทีก่ล่าวถงึความแตกต่างของวฒันธรรมทัว่โลก 
ในเรื่องของการหลกีเลี่ยงความเสี่ยง (Uncertainty avoidance) โดยบุคคลจะไม่ยอมให้ความไม่แน่นอนหรอืภัยเกิด
ขึน้กบัตนเอง และจะพยายามหาทางลดความไม่แน่นอนหรอืความเสีย่งทีเ่กดิขึน้กบัตน จงึอาจท าให้มกีารตอบไม่ตรง
กบัความเป็นจรงิทัง้หมด (สุธรีา เดชนครนิทร ์และ สธุนิี ฤกษ์ข า, 2558) สง่ผลใหข้อ้มลูทีไ่ดไ้ม่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิาน
การวจิยั 

เมื่อวิเคราะห์ค่าอิทธิพลร่วมของ Generation X และ Y ซึ่งเป็นตัวปรับค่าความสัมพันธ์ระหว่าง
ประสบการณ์ก่อนหน้าจากการเผชญิภัยคุกคาม กบัทศันคติที่มต่ีอการใช้ e-Wallet มค่ีาสมัประสทิธิอ์ิทธพิลเท่ากบั 
0.977 ไม่มีนัยส าคญัส่วนเพิ่มที่ระดบั p = 0.05 - 0.10 ดงันัน้ ประสบการณ์ก่อนหน้าจากการเผชิญภัยคุกคาม และ 
Generation X และ Y จงึไม่สนับสนุนให้เกดิทศันคตทิีม่ต่ีอการใช้ e-Wallet ท าใหไ้ม่สนับสนุนสมมตฐิานงานวจิยัขอ้ที ่
12 ที่กล่าวว่า Generation X และ Y เป็นตัวปรบัค่าความสมัพนัธ์ระหว่างประสบการณ์ก่อนหน้าจากการเผชิญภัย
คุกคามกบัทศันคติที่มต่ีอการใช้ e-Wallet โดยเมื่อท าการวเิคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกบัพฤติกรรมการใช้บรกิาร e-Wallet 
พบว่า ผูใ้ชบ้รกิารส่วนใหญ่ไม่ไดเ้ลง็เหน็ถงึความส าคญัของความสามารถในการควบคุมการท าธุรกรรมไดด้ว้ยตนเอง 
ผ่านการใช้บรกิารช าระค่าสนิค้าและบรกิารผ่าน e-Wallet ซึ่งอาจเกิดจากบรบิทของผู้ใช้บรกิารที่มกัจะปฏิเสธหรือ
หลกีเลีย่งความเป็นจรงิเกีย่วกบัประสบการณ์จากการเผชญิภยัคุกคาม เพื่อใหรู้้สกึว่าตนเองนัน้ไม่มคีวามเสีย่งและมี
ความปลอดภยัด ีดงัที่ไดก้ล่าวมาก่อนหน้านี้ จงึท าให้ Generation X และ Y ไม่เป็นตวัปรบัค่าความสมัพนัธร์ะหว่าง
ประสบการณ์ก่อนหน้าจากการเผชญิภยัคุกคาม และทศันคตทิีม่ต่ีอการใช ้e-Wallet 

 
 
 
 
 



วารสารระบบสารสนเทศดา้นธุรกจิ (JISB) ปีที ่5 ฉบบัที ่2 เดอืน เมษายน – มถุินายน 2562 หน้า 19 

5.5.4 การใช้บริการ e-Wallet ผลทางสถติแิสดงใหเ้หน็ว่า ทศันคติทีม่ต่ีอการใช้ e-Wallet การรบัรูถ้งึความง่าย
ในการใชง้าน การรบัรูถ้ึงประโยชน์ที่ได้รบั การคล้อยตามกลุ่มอา้งองิ การรบัรู้ภยัคุกคาม ประสบการณ์ก่อนหน้าจาก
การเผชญิภยัคุกคาม ส่งอทิธพิลทางตรงต่อการใชบ้รกิาร e-Wallet โดยมคีวามผนัแปรของตวัแปรตามเท่ากบั รอ้ยละ 
54.2 (R2 = 0.542) ซึง่รายละเอยีดของอทิธพิลแต่ละปัจจยัมดีงันี้ 

5.5.4.1 ทัศนคติท่ี มี ต่อการใช้  e-Wallet ส่งอิทธิพลทางตรงต่อการใช้บริการ e-Wallet ซึ่งมีค่า
สมัประสทิธิอ์ิทธพิลเท่ากบั 0.736 ที่ระดบันัยส าคญัทางสถิติ 0.05 สอดคล้องกบัสมมติฐานการวจิยัที่ 13 ที่กล่าวว่า 
ทศันคติทีม่ต่ีอการใช ้e-Wallet ส่งผลทางบวกต่อการใชบ้รกิาร  e-Wallet ซึง่สอดคลอ้งกบัทฤษฎพีฤติกรรมตามแผน 
(A Theory of Planed Behavior) น าเสนอโดย Ajzen (1991) ทีก่ล่าวว่า ทศันคตทิีม่ต่ีอพฤตกิรรมการใชง้าน สง่ผลต่อ
ความตัง้ใจในการใช้งาน นอกจากนี้งานวจิยัของจิญาดา แก้วแทน (2557) และชยาภรณ์ กติิสทิธชิยั (2559) พบว่า 
ทศันคตใินการยอมรบัการใชบ้รกิารช าระเงนิทางอเิลก็ทรอนิกสผ์่านอุปกรณ์สมารต์โฟน สง่ผลต่อการใชบ้รกิาร 

5.5.4.2 การรบัรู้ถึงความง่ายในการใช้งาน ส่งอทิธพิลทางออ้มผ่านทศันคตทิีม่ต่ีอการใช้ e-Wallet ไป
ยงัการใชบ้รกิาร e-Wallet โดยมค่ีาสมัประสทิธิอ์ทิธพิลเท่ากบั 0.130 ทีร่ะดบันยัส าคญัทางสถติ ิ0.05 

5.5.4.3 การรบัรู้ถึงประโยชน์ท่ีได้รบั ส่งอทิธพิลทางออ้มผ่านทศันคตทิีม่ต่ีอการใช ้e-Wallet ไปยงัการ
ใชบ้รกิาร    e-Wallet โดยมค่ีาสมัประสทิธิอ์ทิธพิลเท่ากบั 0.308 ทีร่ะดบันยัส าคญัทางสถติ ิ0.05  

5.5.4.4 การคล้อยตามกลุ่มอ้างอิง ส่งอทิธพิลทางออ้มผ่านทศันคตทิีม่ต่ีอการใช ้e-Wallet ไปยงัการใช้
บรกิาร      e-Wallet โดยมค่ีาสมัประสทิธิอ์ิทธิพลเท่ากบั -0.074 ที่ระดบันัยส าคญัทางสถิติ 0.05 ซึ่งค่าสมัประสทิธิ ์
อทิธพิลมเีครื่องหมายลบ  

5.5.4.5 การรบัรู้ภยัคกุคาม ส่งอทิธพิลทางออ้มผ่านทศันคตทิี่มต่ีอการใช ้e-Wallet ไปยงัการใช้บรกิาร 
e-Wallet โดยมีค่าสมัประสิทธิอ์ิทธิพลเท่ากับ -0.024 ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 ซึ่งค่าสมัประสิทธิอ์ิทธิพลมี
เครื่องหมายลบ  

5.5.4.6 ประสบการณ์ก่อนหน้าจากการเผชิญภยัคกุคาม สง่อทิธพิลทางออ้มผ่านทศันคตทิีม่ต่ีอการใช ้
e-Wallet ไปยงัการใชบ้รกิาร e-Wallet โดยมค่ีาสมัประสทิธิอ์ทิธพิลเท่ากบั 0.144 ทีร่ะดบันยัส าคญัทางสถติ ิ0.05  
 

 
ภาพที ่2 ผลการวเิคราะหก์รอบแนวคดิการวจิยัเพื่อเพื่อศกึษาทศันคตแิละการใชบ้รกิาร e-Wallet ของผูบ้รโิภคกลุ่ม 

Generation X และ Y ในเขตพืน้ทีก่รุงเทพมหานครและปรมิณทล 
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ตารางที ่2 ค่าสมัประสทิธิอ์ทิธพิลทางตรง ทางออ้ม อทิธพิลโดยรวมของตวัแปรแฝง และอทิธพิลร่วม  
ในกรอบแนวคดิการวจิยั (แสดงเป็นคะแนนมาตรฐาน) 

ตวัแปรตาม R2 อทิธพิล 
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การรบัรูถ้งึประโยชน์
ทีไ่ดร้บั 

0.370 

ทางตรง 0.609* - - - - - 
ทางออ้ม - - - - - - 
โดยรวม 0.609* - - - - - 
ร่วม - - - - - - 

การรบัรูภ้ยัคุกคาม 0.138 

ทางตรง - - - - 0.371* - 
ทางออ้ม - - - - - - 
โดยรวม - - - - 0.371* - 
ร่วม - - - - - - 

ทศันคตทิีม่ต่ีอการใช ้
e-Wallet 

0.358 

ทางตรง 0.176* 0.419* -0.101 -0.032 0.196* - 
ทางออ้ม 0.225* - - - -0.012 - 
โดยรวม 0.401* 0.419* -0.101 -0.032 0.184* - 
ร่วม 0.884 0.072** 0.088** 0.190 0.977 - 

การใชบ้รกิาร       
e-Wallet 

0.542 

ทางตรง - - - - - 0.736* 
ทางออ้ม 0.130* 0.308* -0.074* -0.024 0.144* - 
โดยรวม 0.130* 0.308* -0.074* -0.024 0.144* 0.736* 
ร่วม - - - - - - 

* p < 0.05, ** p = 0.05-0.10 
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6. สรปุผลการวิจยั 
6.1 อภิปรายผลการวิจยั 

ผลการวเิคราะหข์อ้มูลพบว่า ปัจจยัทีส่ง่ผลต่อการใชบ้รกิาร e-Wallet ประกอบดว้ย ทศันคตทิีม่ต่ีอการใช ้e-Wallet 
การรบัรูถ้งึประโยชน์ทีไ่ดร้บั การรบัรูถ้งึความง่ายในการใชง้าน ตามล าดบั แสดงใหเ้หน็ว่า กรอบแนวคดิการใชบ้รกิาร 
e-Wallet มคีวามสอดคลอ้งกบัขอ้มลูเชงิประจกัษ์ ดงันี้ 

(1) การรบัรูถ้งึความง่ายในการใชง้าน สง่ผลต่อการรบัรูถ้งึประโยชน์ทีไ่ดร้บั กล่าวคอื หากผูบ้รโิภครบัรูว้่าบรกิาร 
e-Wallet ที่ใช้มีความง่ายในการใช้งาน สามารถใช้งานได้โดยไม่จ าเป็นต้องใช้ความพยายามมากนัก จะช่วยท าให้
ผูบ้รโิภคสามารถรบัรูถ้งึประโยชน์ทีไ่ดร้บัจากการใชบ้รกิาร e-Wallet และช่วยเพิม่ประสทิธภิาพใหก้บัการใชง้านของตน 
ซึง่เป็นไปตามแบบจ าลองการยอมรบัเทคโนโลยขีอง Davis (1989) 

(2) ทศันคตทิี่มต่ีอการใช ้e-Wallet การรบัรูถ้งึประโยชน์ทีไ่ดร้บั และการรบัรูถ้งึความง่ายในการใชง้าน ส่งผลต่อ
การใช้บรกิาร e-Wallet กล่าวคือ หากผู้ให้บรกิาร e-Wallet ต้องการให้ผู้ใช้บรกิารหนัมาใช้บรกิาร e-Wallet แล้วนัน้          
ผูใ้หบ้รกิารควรค านึงถงึปัจจยัดงักล่าวขา้งตน้ และน ามาพฒันาบรกิาร เพื่อเป็นการเป็นการกระตุน้และสรา้งแรงจงูใจให้
ผูใ้ชบ้รกิารหนัมาสนใจใชบ้รกิาร e-Wallet เพิม่มากยิง่ขึน้ ซึ่งเป็นไปตามผลการวจิยัของ Luarn and Lin (2005) และ 
Gu et al. (2009)  

(3) ประสบการณ์ก่อนหน้าจากการเผชิญภัยคุกคาม ส่งผลต่อการรบัรู้ภัยคุกคาม กล่าวคือ หากผู้ใช้บริการ           
e-Wallet เคยมปีระสบการณ์ก่อนหน้าจากการเผชญิภยัคุกคามทางเทคโนโลยมีาก่อนแลว้ จะช่วยใหส้ามารถรบัรูถ้งึภยั
คุกคามทีอ่าจจะเกดิขึน้ และหาวธิกีารป้องกนัเพื่อรบัมอืกับภยัคุกคาม เพื่อไม่ใหส้่งผลกระทบรา้ยแรงต่อการใชบ้รกิาร 
e-Wallet โดยเป็นไปตามผลการวจิยัของ Lee et al. (2016) 

อย่างไรกต็ามจากผลการวเิคราะหข์อ้มูล พบว่า ความสมัพนัธร์ะหว่างปัจจยัการคลอ้ยตามกลุ่มอา้งองิ การรบัรูภ้ยั
คุกคาม และประสบการณ์ก่อนหน้าจากการเผชญิภยัคุกคาม ทีส่ง่ผลต่อทศันคตทิีม่ต่ีอการใช ้e-Wallet ไม่สอดคลอ้งกบั
ขอ้มูลเชงิประจกัษ์ กล่าวคอื ปัจจยัการคลอ้ยตามกลุ่มอา้งองิ และปัจจยัการรบัรูภ้ยัคุกคาม ไม่มคีวามสมัพนัธโ์ดยตรง 
และปัจจยัประสบการณ์ก่อนหน้าจากการเผชญิภยัคุกคาม มคีวามสมัพนัธใ์นทศิทางตรงกนัขา้มกบัสมมตฐิานการวจิยั
ทีต่ัง้ไว ้ซึง่สาเหตุอาจเกดิจาก การคลอ้ยตามกลุ่มอา้งองิ ลกัษณะนิสยัของคนกลุ่ม Generation X และ Y มคีวามมัน่ใจ
และเป็นตัวของตัวเองสูง รู้ว่าตนเองต้องการหรือไม่ต้องการอะไร ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของ Liang (2016) 
เช่นเดยีวกบัการรบัรู้ภยัคุกคาม ที่อาจมสีาเหตุมาจากลกัษณะนิสยัของคนไทยที่มกัจะละเลย ไม่ค านึงถึงภยัคุกคาม
ทางดา้นเทคโนโลยทีีเ่กดิขึน้ ซึง่ผลส ารวจของ Infoblox Inc. พบว่า ผู้ทีใ่ชบ้รกิารซือ้สนิคา้ออนไลน์กว่า 17% ที่ละเลย
ต่อการปกป้องข้อมูลส่วนตวั (ไอที-วทิยาการ, 2562) และประสบการณ์ก่อนหน้าจากการเผชิญภัยคุกคาม ที่อาจมี
สาเหตุมาจากคนไทยส่วนใหญ่มกัจะปฏเิสธหรอืหลกีเลีย่งความเป็นจรงิ เพื่อใหรู้ส้กึว่าตนเองนัน้ไม่มคีวามเสีย่งและมี
ความปลอดภยั ซึง่สอดคลอ้งกบัทฤษฎีของ Hofstede (1984) ทีอ่้างถึงในงานวจิยัของ สุธรีา เดชนครนิทร ์และ สุธนิี 
ฤกษ์ข า (2558) จงึสง่ผลใหข้อ้มลูทีไ่ดไ้ม่สนบัสนุนสมมตฐิานการวจิยัดงักล่าว 

นอกจากนี้ยงัพบว่า Generation X และ Y เป็นตวัปรบัค่าความสมัพนัธ์ของทศันคติที่มต่ีอการใช้ e-Wallet ผ่าน
การรบัรูถ้งึประโยชน์ทีไ่ดร้บั และการคล้อยตามกลุ่มอา้งองิ แต่ Generation X และ Y ไม่เป็นตวัปรบัค่าความสมัพนัธ์
ของทศันคตทิีม่ต่ีอการใช ้e-Wallet ผ่านการรบัรูถ้งึความง่ายในการใชง้าน การรบัรูภ้ยัคุกคาม และประสบการณ์ก่อน
หน้าจากการเผชญิภยัคุกคาม 
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6.2 ข้อเสนอแนะในเชิงปฏิบติั 
ผูใ้หบ้รกิารกระเป๋าเงนิอเิลก็ทรอนิกส ์(e-Wallet) สามารถน าขอ้มลูทีไ่ดจ้ากผลการวจิยัในครัง้นี้ไปประยุกตใ์ช ้เพื่อ

ประกอบการตดัสนิใจและพฒันาการใหบ้รกิาร รวมถงึกลยุทธท์างการตลาดใหเ้ขา้ถงึกลุ่มผูบ้รโิภคผ่านทศันคตทิีด่ต่ีอ
การใชบ้รกิารมากยิง่ขึน้ ดงันี้ 

(1) สรา้งการรบัรูใ้หแ้ก่ผูใ้ชบ้รกิารถงึความง่ายในการใชง้าน โดยแสดงใหเ้หน็ว่าการใชบ้รกิาร e-Wallet ไม่ตอ้งใช้
ความพยายามในการเขา้ถึง สามารถใช้บรกิารได้ดว้ยตนเองโดยไม่ต้องใช้ความพยายาม สามารถใชบ้รกิารได้อย่าง
ต่อเนื่อง และมขี ัน้ตอนวธิกีารใชง้านทีช่ดัเจน  

(2) แสดงให้เหน็ถึงประโยชน์ทีผู่้ใชบ้รกิารจะไดร้บัจากการใช้บรกิาร ไม่ว่าจะเป็นดา้นความสะดวกสบาย ความ
รวดเร็ว รวมถึงสทิธิประโยชน์พิเศษที่จะได้รบัจากการใช้บริการ เช่น ส่วนลด เป็นต้น นอกจากนี้ยงัช่วยเพิ่มช่อง
ทางการช าระเงนิ และลดต้นทุนของการใชเ้งนิสด ช่วยเพิม่ประสทิธภิาพในการบรหิารจดัการเงนิสดมากยิง่ขึน้ เช่น ไม่
ตอ้งเสยีเวลาน าเงนิสดไปฝากเขา้บญัชธีนาคาร  

(3) สรา้งทศันคตทิีด่เีกีย่วกบัการใชบ้รกิาร e-Wallet โดยการท าใหผู้ใ้ชบ้รกิารเหน็ว่าการใชบ้รกิาร e-Wallet เป็น
ประสบการณ์ทีด่ ีทนัสมยั น่าสนใจ รูส้กึชื่นชอบ และเหมาะสมจ าเป็นทีจ่ะตอ้งใชบ้รกิารในชวีติประจ าวนั  
6.3 ข้อเสนอแนะส าหรบังานวิจยัต่อเน่ือง 

เพื่อประโยชน์ในดา้นการศกึษาและสรา้งองคค์วามรูใ้หม่ ผูว้จิยัจงึขอเสนอแนะการท าวจิยัครัง้ต่อไป ดงัต่อไปนี้ 
(1) ขอบเขตของงานวจิยัครัง้นี้ เป็นการศกึษาทศันคตแิละการใชบ้รกิาร e-Wallet ของกลุ่มตวัอย่างเฉพาะในเขต

พืน้ทีก่รุงเทพมหานครและปรมิณฑล ซึ่งผูว้จิยัเหน็ว่ารูปแบบการใชช้วีติ (Life style) อาจจะแตกต่างออกไปจากกลุ่ม
ตวัอย่างในภูมภิาคอื่นๆ ซึง่อาจมอีทิธพิลของปัจจยัอื่นๆ ทีแ่ตกต่างกนัออกไป ดงันัน้ การวจิยัในอนาคตอาจพจิารณา
ท าวจิยัที่ครอบคลุมกลุ่มตวัอย่างในภูมภิาคอื่นๆ เพื่อให้ทราบถึงปัจจยัที่ส่งผลต่อทศันคตแิละการใชบ้รกิาร e-Wallet 
เพิม่มากยิง่ขึน้ 

(2) ผลการวจิยัในครัง้นี้ พบว่า ปัจจยัการคลอ้ยตามกลุ่มอ่างองิ ปัจจยัการรบัรูภ้ยัคุกคาม และปัจจยัประสบการณ์
ก่อนหน้าจากการเผชญิภยัคุกคาม ไม่สอดคล้องกบัขอ้มูลเชงิประจกัษ์ ดงันัน้ งานวจิยัครัง้ต่อไปอาจพจิารณาท าวจิยั
เพื่อหาสาเหตุเชงิลกึถงึปัจจยัที่ส่งผลต่อทศันคตแิละการใชบ้รกิาร e-Wallet เพิม่เตมิ รวมถงึปัจจยัที่ใช้ส าหรบัปรบัค่า
ความสมัพนัธด์า้นทศันคตกิารใชบ้รกิาร e-Wallet ดว้ย 
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บทคดัย่อ 

งานวจิยันี้มวีตัถุประสงคเ์พื่อศกึษาการยอมรบัเทคโนโลยกีารเรยีนภาษาผ่านแอปพลเิคชนัออนไลน์ของผูบ้รโิภคใน
เขตกรุงเทพมหานครและปรมิณฑล เป็นงานวิจยัเชิงปรมิาณ โดยได้ประยุกต์ใช้แบบจ าลองการยอมรบัเทคโนโลย ี
ทฤษฎีการแพร่กระจายของนวตักรรม และแนวคดิการรบัรู้ความเพลดิเพลิน เพื่อใช้เป็นแนวทางในการสร้างกรอบ
แนวคดิการวจิยั โดยศึกษาจากกลุ่มตวัอย่างที่เคยเรยีนภาษาผ่านแอปพลเิคชนัออนไลน์ จ านวน 169 กลุ่มตวัอย่าง 
ดว้ยวธิกีารแจกแบบสอบถามออนไลน์แลว้น าขอ้มูลทีไ่ด้มาประมวลผลดว้ยโปรแกรมส าเรจ็รูปทางสถิต ิเพื่อวเิคราะห์
ความสมัพนัธร์ะหว่างปัจจยัต่างๆ ตามกรอบแนวคดิการวจิยัและสมมติฐานที่ตัง้ไว ้ผลการวจิยัพบว่า การรบัรูค้วาม
สอดคล้อง การรบัรู้ประโยชน์ และการรบัรูค้วามเพลดิเพลนิ มีอทิธพิลทางตรงต่อความตัง้ใจในการใช้ ทัง้นี้การรบัรู้
ประโยชน์มผีลมาจากการรบัรูค้วามสอดคลอ้ง การรบัรูค้วามเพลดิเพลนิและการรบัรูค้วามง่ายในการใช ้อย่างไรกต็าม
ผลจากการวจิยัพบว่าการรบัรูค้วามง่ายในการใชไ้ม่ไดม้อีทิธพิลโดยตรงต่อความตัง้ใจในการใช ้แต่มอีทิธพิลทางออ้ม
ผ่านการรบัรูป้ระโยชน์ และการรบัรูค้วามเพลดิเพลนิไปยงัความตัง้ใจในการใช ้เน่ืองจากผูเ้รยีนมคีวามคุน้เคยกบัการใช้
งานแอปพลเิคชนัออนไลน์ต่างๆ บนสมารต์โฟน หรอืแทบ็เลต็อยู่แลว้ และผูเ้รยีนยงัมุ่งความสนใจไปทีป่ระโยชน์จาก
การใชง้านเป็นหลกั ดงันัน้การรบัรูค้วามง่ายในการใชจ้งึไม่ใช่ปัจจยัหลกัทีม่อีทิธพิลทางตรงกบัความตัง้ใจในการใช้ 
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Abstract 

The objective of this study is to examine the acceptance of the language learning technology through 
online applications of consumers in Bangkok Metropolitan. Technology Acceptance Model (TAM), Diffusion of 
Innovation Theory (DOI) and the concept of Perceived Enjoyment were used to form the research conceptual 
framework. 169 Samples were those who used to learn the language through online applications selected by 
simple random sampling technique.  The research instrument was an online questionnaire.  The multiple 
regression was used to analyze data in order to study the causal connections between sets of factors, or 
variables based on the research conceptual framework and the research hypothesis. The result revealed that 
there were significant direct effects of Perceived Compatibility, Perceived Usefulness, and Perceived 
Enjoyment towards Intention to Use.  Moreover, Perceived Usefulness was caused by Perceived 
Compatibility, Perceived Enjoyment, and Perceived Ease of Use. However, it was found that there was no 
significant direct effect of Perceived Ease of Use towards Intention to Use, but there were significant indirect 
effects of Perceived Ease of Use towards Intention to Use through Perceived Usefulness and Perceived 
Enjoyment. It means that consumers are always familiar with all application on their own smart phones and 
tablets, and they are highly interested in the benefits of using the application. Therefore, Perceived Ease of 
Use of application was not the main factor directly affecting Intention to Use an application. 
 
Keywords:  Technology acceptance model, perceived compatibility, perceived enjoyment, intention to use 

technology 
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1. บทน า 
1.1 ความส าคญัและท่ีมาของปัญหา 

ความก้าวหน้าของเทคโนโลยกีารสื่อสารทัง้ความกวา้งไกลของเครอืข่ายอนิเทอรเ์น็ต และศกัยภาพของอุปกรณ์
เคลื่อนทีอ่ย่างสมารต์โฟน และแทบ็เลต็ สง่ผลใหโ้ลกในยุคปัจจุบนัถูกเชื่อมโยงกนัอย่างทัว่ถงึ เกดิการสือ่สาร และสง่ต่อ
ขอ้มูลกนัจนกลายเป็นเครอืขา่ยสงัคมออนไลน์  ซึง่แรงหนุนส าคญัในการเตบิโตของผูใ้ชง้านอนิเทอรเ์น็ตนัน้มาจากการ
เตบิโตของสมารต์โฟน  เพราะสมารต์โฟนช่วยใหผู้้บรโิภคสามารถเขา้ถงึอนิเทอรเ์น็ตไดง้่าย สะดวก และรวดเรว็มาก
ขึน้ ดงันัน้การใชอ้นิเทอรเ์น็ตบนอุปกรณ์เคลื่อนทีอ่ย่างสมารต์โฟน จงึกลายเป็นส่วนหนึ่งของการใชช้วีติประจ าวนัของ
คนในยุคปัจจุบนั และท าใหก้ารด าเนินชวีติของผูค้นเปลีย่นจากการใชช้วีติแบบออฟไลน์มาใชช้วีติบนออนไลน์มากขึน้   

จากข้อมูลของบริษัท “We Are Social” ผู้ให้บริการระบบจัดการ Social Media และ Marketing Solutions ได้
รวบรวมสถติกิารใชง้านอนิเทอรเ์น็ตทัว่โลก เพื่อฉายภาพการเปลีย่นแปลงทัง้ภาคธุรกจิออนไลน์ และพฤตกิรรมการใช้
อนิเทอร์เน็ตของผู้บรโิภคในแต่ละประเทศ ได้เผยว่าในปี พ.ศ. 2561 คนไทยใช้งานอนิเทอร์เน็ตถึงร้อยละ 82 ของ
จ านวนประชากรทัง้หมด โดยมรีะยะเวลาในการใชง้านอนิเทอรเ์น็ตเฉลีย่ต่อวนั (รวมทุกอุปกรณ์) สงูเป็นอนัดบั 3 ของ
โลกอยู่ที่ 9 ชัว่โมง 11 นาท ีแต่หากวดัเฉพาะการใช้งานอนิเทอร์เน็ตบนสมาร์ตโฟน พบว่าประเทศไทยมกีารใช้งาน
อนิเทอรเ์น็ตผ่านสมารต์โฟนเป็นอนัดบั 1 ของโลก โดยมรีะยะเวลาในการใช้งานเฉลี่ยต่อวนัอยู่ที่ 5 ชัว่โมง 11 นาท ี
สอดคล้องกบัรายงานของ ETDA  หรอืส านักงานพฒันาธุรกรรมทางอเิลก็ทรอนิกส ์(องค์การมหาชน) ที่ระบุว่าในปี 
พ.ศ. 2561 ในไตรมาสที่ 3 คนไทยมีค่าเฉลี่ยในการใช้อินเทอร์เน็ตถึง 10 ชัว่โมง 5 นาที ต่อวัน โดยเป็นการใช้
อนิเทอรเ์น็ตเพื่อใชง้านสื่อสงัคมออนไลน์เป็นอนัดบั 1 คดิเป็นประมาณ 1 ใน 3 หรอืประมาณรอ้ยละ 32 ของการใชง้าน
อนิเทอรเ์น็ตในแต่ละวนั รองลงมาคอื การสนทนา (Chat) ดูหนังฟังเพลง เล่นเกมออนไลน์ และอ่านหนังสอืหรอือ่าน
บทความออนไลน์ ตามล าดบั ซึง่ขอ้มูลที่น่าสนใจคอืการอ่านหนังสอืหรอือ่านบทความออนไลน์ของคนไทยมคี่าเฉลี่ ย
เพิม่สงูขึน้ จากปี พ.ศ. 2560 อยู่ทีร่อ้ยละ 30.80 เพิม่ขึน้เป็นรอ้ยละ 48.27 ในปี พ.ศ. 2561  

นอกจากน้ีการเพิม่ขึน้ของการใชส้มารต์โฟน และผูใ้ชง้านอนิเทอรเ์น็ตผ่านสมารต์โฟน ยงัสง่ผลต่อการเพิม่ขึน้ของ
โมบายแอปพลเิคชนั เน่ืองจากโมบายแอปพลเิคชนัเป็นโปรแกรมประยุกตอ์ย่างหนึ่งทีเ่ขา้มามบีทบาทต่อการใชง้านบน
สมารต์โฟน และสามารถตอบสนองความต้องการของผู้บรโิภคได้ในหลายๆ ด้าน (สุชาดา พลาชยัภิรมย์ศลิ, 2553) 
ดงันัน้โมบายแอปพลเิคชนัจงึถอืเป็นเครื่องมอืทางการตลาดทีท่รงพลงัอย่างหนึ่ง  

โมบายแอปพลเิคชนัทีถู่กพฒันาขึน้ในปัจจุบนัมหีลายประเภท โดยเวบ็ไซต ์Statista เปิดเผยว่า โมบายแอปพลเิค
ชนัที่ได้รบัความนิยมสูงที่สุดของ Apple App Store ในปี พ.ศ.2561  อนัดบั 1 คอื แอปพลเิคชนัเกม เช่น Clash of 
Clans และ Angry Birds Go เป็นต้น รองลงมา คอืแอปพลเิคชนัธุรกจิ เช่น Adobe Acrobat Reader และ Indeed Job 
Search และอนัดบัที ่3 คอื แอปพลเิคชนัการศกึษา เช่น Duolingo และ Photomath เป็นตน้  

สภาพสงัคมไทยในปัจจุบนัผู้คนต่างใช้ชีวติอยู่ท่ามกลางการแข่งขนั ดงันัน้การศึกษาหาความรู้เพื่อเพิ่มความ
ไดเ้ปรยีบในการแขง่ขนัจงึเป็นเรื่องส าคญั โดยเฉพาะความรูเ้รื่องภาษา เหน็ไดจ้ากการทีต่ลาดสอนภาษาต่างชาตมิกีาร
เตบิโตอย่างต่อเนื่อง ซึง่ศูนยว์จิยักสกิรไทยไดค้าดการณ์ว่ามลูค่าตลาดสอนภาษาต่างชาตใินประเทศไทยปี พ.ศ.2556
จะมมีูลค่า 7,373 ลา้นบาท ปี พ.ศ. 2557 จะเพิม่เป็น 9,007 ลา้นบาท และปี พ.ศ. 2558 จะเพิม่เป็น 11,203 ลา้นบาท 
โดยตลาดสอนภาษาขนาดใหญ่มมีูลค่าถงึ 3,441 ลา้นบาท กบัอตัราการเตบิโตรอ้ยละ 34 และตลาดสอนภาษาต่างชาติ
ขนาดกลางและเลก็มมีลูค่า 7,582 ลา้นบาท กบัอตัราการเตบิโตรอ้ยละ 18 ซึง่สอดคลอ้งกบัขอ้มลูจากวอลลส์ตรที องิลชิ 
ประเทศไทย ทีเ่ผยว่ามลูค่าตลาดสถาบนัสอนภาษาองักฤษในปี พ.ศ. 2561 มกีารเตบิโตถงึรอ้ยละ 5 และมมีลูค่าสงูถงึ 
3,000 ล้านบาท โดยแบ่งสถาบนัสอนภาษาองักฤษออกเป็น 2 กลุ่ม คอื กลุ่มสถาบนัพรเีมี่ยมมีส่วนแบ่งตลาดอยู่ที ่
1,800 ลา้นบาท และกลุ่มสถาบนัทัว่ไปมสีว่นแบ่งตลาดอยู่ที ่1,200 ลา้นบาท แมว้่าสถาบนัสอนภาษาต่างๆ จะมจี านวน
มาก  แต่จากรปูแบบการใชช้วีติของคนกรุงเทพมหานครและปรมิณฑลในปัจจุบนั ทัง้ปัญหาการจราจร และสภาวะทาง
เศรษฐกิจ อาจท าให้การไปนัง่เรยีนภาษาในห้องเรยีนเป็นเรื่องยาก ดงันัน้สถาบนัสอนภาษาต่างๆ จงึมีการพฒันา
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หลกัสูตรการเรยีนภาษาออนไลน์ และแอปพลเิคชนัเรยีนภาษาออนไลน์ขึน้มามากมาย เพื่อช่วยอ านวยความสะดวก
ใหก้บัผูเ้รยีน ช่วยลดระยะเวลาและค่าใชจ้่ายในการเดนิทาง อกีทัง้ผูเ้รยีนสามารถเลอืกเวลาเรยีนไดต้ามความต้องการ 
ซึง่อาจจะเป็นแรงจงูใจใหผู้บ้รโิภคสนใจในการเรยีนภาษาผ่านแอปพลเิคชนัออนไลน์มากขึน้ 
1.2 วตัถปุระสงคข์องการวิจยั 

งานวจิยันี้มวีตัถุประสงค์เพื่อศกึษาถึงการยอมรบัเทคโนโลยขีองการเรยีนภาษาผ่านแอปพลเิคชนัออนไลน์ของ
ผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานครและปรมิณฑล ประกอบดว้ย การรบัรูค้วามง่ายในการใชง้าน การรบัรูค้วามสอดคลอ้ง 
การรบัรูป้ระโยชน์ และการรบัรูค้วามเพลดิเพลนิ ทีส่ง่ผลต่อความตัง้ใจในการเรยีนภาษาผ่านแอปพลเิคชนัออนไลน์ของ
ผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานครและปรมิณฑล  

 
2. ทฤษฎีและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 

จากการศึกษาแบบจ าลองการยอมรับเทคโนโลยี (Technology acceptance model หรือ TAM) ทฤษฎีการ
แพร่กระจายของนวัตกรรม (Diffusion of innovation theory หรือ DOI) และแนวคิดการรับรู้ความเพลิดเพลิน 
(Perceived enjoyment หรอื PE) และงานวจิยัในอดตีทีเ่กีย่วขอ้งสามารถสรุปปัจจยัทีเ่กีย่วขอ้งกบัการศกึษาไดด้งันี้ 

การรบัรูค้วามง่ายในการใช้ (Perceived ease of use หรอื PEOU) หมายถงึ การทีผู่ใ้ชแ้อปพลเิคชนัรบัรูว้่าการ
เรยีนภาษาผ่านแอปพลเิคชนัออนไลน์ไม่ตอ้งใชค้วามพยายามในการเรยีนรูว้ธิกีารใชง้านมากนกั ผูใ้ชส้ามารถเพิม่ความ
ช านาญในการใชง้านแอปพลเิคชนัออนไลน์ได ้และรบัรูว้่าขัน้ตอนการใชง้านมคีวามชดัเจนและเขา้ใจง่าย (Lee, 2006; 
Liu et al., 2010) 

การรบัรูค้วามสอดคล้อง (Perceived compatibility หรอื PC) หมายถงึ การทีผู่ใ้ช ้แอปพลเิคชนัรบัรูว้่ารปูแบบ
การเรยีนภาษาผ่านแอปพลเิคชนัออนไลน์ตรงกบัความต้องการ เหมาะสมกบัรูปแบบการใช้ชวีติและการบรหิารเวลา 
รวมทัง้ความชอบในรูปแบบการเรยีนภาษาของผู้เรยีนภาษาผ่านแอปพลเิคชนัออนไลน์ (Agag & El-Masry, 2016; 
Chung et al., 2015) 

การรบัรู้ประโยชน์ (Perceived usefulness หรือ PU) หมายถงึ การทีผู่้ใช้แอปพลเิคชนัรบัรู้ว่าการเรยีนภาษา
ผ่านแอปพลเิคชนัออนไลน์ช่วยเพิม่ทกัษะทางด้านภาษา ท าใหเ้กดิความเขา้ใจที่ดขี ึน้และสามารถเพิม่พูนองค์ความรู้
ดา้นภาษา รวมทัง้เพิม่ความสะดวกในการเรยีนของผูเ้รยีนภาษาผ่านแอปพลเิคชนัออนไลน์ (Davis, 1989; Lee, 2006; 
Lee et al., 2011) 

การรบัรู้ความเพลิดเพลิน (Perceived enjoyment หรือ PE) หมายถงึ การทีผู่ใ้ชแ้อปพลเิคชนัรบัรูว้่าการเรยีน
ภาษาผ่านแอปพลเิคชนัออนไลน์สามารถสร้างความสนุก ความน่าสนใจ และประสบการณ์ที่น่าพอใจจากการเรยีน
ภาษาของผูเ้รยีนผ่านแอปพลเิคชนัออนไลน์ได ้(Natarajan et al., 2017) 

ความตัง้ใจในการใช้ (Intention to use) หมายถงึ การทีผู่้ใช้แอปพลเิคชนัมคีวามสนใจ และวางแผนทีจ่ะเรยีน
ภาษาผ่านแอปพลเิคชนัออนไลน์ในอนาคต รวมทัง้การเลอืกเรยีนภาษาผ่านแอปพลเิคชนัออนไลน์มากกว่าช่องทางอื่น 
(Ramayah & Ignatius, 2005; Abu-Al-Aish & Love, 2013)  
 

3. กรอบแนวคิดการวิจยัและสมมติฐานการวิจยั 
จากการทบทวนวรรณกรรม และงานวจิยัที่เกีย่วขอ้ง ผู้วจิยัได้พฒันากรอบแนวคดิการวจิยั เพื่อตอบปัญหาและ

เพื่อให้สามารถบรรลุวตัถุประสงค์ของการวจิยั โดยไดป้ระยุกต์แบบจ าลองการยอมรบัเทคโนโลย ี(TAM) มาใชใ้นการ
สรา้งกรอบแนวคดิการวจิยั เพื่อแสดงใหเ้หน็ว่าความตัง้ใจในการใชเ้ทคโนโลยไีดร้บัอทิธพิลจากปัจจยัดา้นการรบัรูค้วาม
ง่ายในการใช ้(PEOU) และปัจจยัการรบัรูป้ระโยชน์ (PU) ทัง้นี้ปัจจยัดา้นการรบัรูค้วามง่ายในการใช ้(PEOU) ยงัส่งผล
เชงิบวกต่อการรบัรูป้ระโยชน์ (PU) และส่งผลต่อความตัง้ใจทีจ่ะน าเทคโนโลยมีาใชง้าน (Intention to Use)  นอกจากนี้
ปัจจยัความตัง้ใจในการใชย้งัได้รบัอทิธพิลจากปัจจยัการรบัรูค้วามสอดคล้อง (PC) ซึ่งไดป้ระยุกต์มาจากทฤษฎีการ
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แพร่กระจายของนวตักรรม (DOI) และปัจจยัการรบัรูค้วามเพลดิเพลนิ (PE) จากแนวคดิการรบัรูค้วามเพลดิเพลนิมา
เป็นอีกหนึ่งปัจจยัเพิ่มเติมในการศึกษาความสมัพันธ์ของปัจจยัที่ส่งผลต่อความตัง้ใจที่จะน าเทคโนโลยีมาใช้งาน 
(Intention to use) ดงัแสดงในภาพที ่1 

 
 

ภาพที ่1 กรอบแนวคดิการวจิยัเพื่อแสดงถงึการยอมรบัเทคโนโลยกีารเรยีนภาษา 
ผ่านแอปพลเิคชนัออนไลน์ 

 
จากแบบจ าลองการยอมรบัเทคโนโลยขีอง Davis et al. (1989) จะเหน็ไดว้่าการรบัรูค้วามง่ายในการใชม้อีทิธพิล

เชงิบวกต่อการรบัรูป้ระโยชน์ นอกจากนี้ยงัมอีกีหลายงานวจิยัทีไ่ดศ้กึษาความสมัพนัธร์ะหว่างการรบัรูค้วามง่ายในการ
ใชก้บัการรบัรูป้ระโยชน์และพบว่าการรบัรูค้วามง่ายในการใชม้ผีลเชงิบวกต่อการรบัรูป้ระโยชน์ (Moon & Kim, 2001; 
Han et al., 2015) ซึ่งเป็นไปในทศิทางเดยีวกบัการศกึษาการยอมรบัเทคโนโลยกีารช าระเงนิผ่านโทรศพัท์มอืถือใน
ฮ่องกงของ Wong (2018) ทีร่ายงานว่าการรบัรูค้วามง่ายในการใช้ของการช าระเงนิผ่านโทรศพัทม์อืถอื ส่งผลเชงิบวก
ต่อการรบัรู้ประโยชน์ในการใช้บรกิารการช าระเงนิบนโทรศพัท์มือถือ และสอดคล้องกบัการศึกษาของ Saadé and 
Bahli (2005) ว่าการรบัรู้ความง่ายของการเรยีนผ่านระบบออนไลน์ส่งผลต่อการรบัรู้ประโยชน์ของผู้เรยีน ดงันัน้จึง
น าไปสูก่ารตัง้สมมตฐิานที ่1 คอื 

 
 H1: การรบัรูค้วามง่ายในการใชม้คีวามสมัพนัธเ์ชงิบวกต่อการรบัรูป้ระโยชน์ 
 
Agrebi and Jallais (2015) ศกึษาความสมัพนัธร์ะหว่างการรบัรูค้วามง่ายในการใช้และการรบัรูค้วามเพลดิเพลนิ 

ผ่านการศกึษาการซือ้สนิคา้ออนไลน์บนโทรศพัทม์อืถอื พบว่าหากผูใ้ชง้านเหน็ว่าการซือ้สนิคา้บนโทรศพัทม์อืถอืใชง้าน
ง่ายจะท าใหผู้ใ้ช้เกดิความเพลดิเพลนิในการซือ้สนิคา้บนโทรศพัทม์อืถอื แสดงใหเ้หน็ว่าการรบัรูค้วามง่ายในการใช้มี
ความสมัพนัธเ์ชงิบวกกบัการรบัรูค้วามเพลดิเพลนิ ในท านองเดยีวกนักบัการศกึษาของ Bruner and Kumar (2005) ที่
กล่าวว่าระบบทีใ่ชง้านง่ายจะถูกรบัรูว้่าท าใหเ้กดิความเพลดิเพลนิกว่าระบบทีม่คีวามยุ่งยากในการใชง้าน ซึง่ผูบ้รโิภคมี
แนวโน้มที่จะได้รบัความเพลดิเพลนิ และสนุกมากขึน้กบัการท างานที่ได้รบัด้วยการใช้งานในระบบที่ใช้งานง่ายกว่า 
ดงันัน้เมื่อระบบถูกรบัรูว้่าการใชง้านง่ายจะน าไปสูก่ารรบัรูค้วามเพลดิเพลนิ (PE) ทีม่ากขึน้ จงึน าไปสูก่ารตัง้สมมตฐิาน
ที ่2 คอื 
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H2: การรบัรูค้วามง่ายในการใชม้คีวามสมัพนัธเ์ชงิบวกต่อการรบัรูค้วามเพลดิเพลนิ 
 

มีงานวิจัยหลายงานที่มีการศึกษาความสมัพันธ์ระหว่างการรบัรู้ความง่ายในการใช้กับความตัง้ใจในการใช้
เทคโนโลย ีพบว่าการรบัรูค้วามง่ายในการใชม้คีวามสมัพนัธเ์ชงิบวกต่อความตัง้ใจในการใช ้(Saadé & Bahli, 2005 ; 
Lee et al., 2011; Faqih & Jaradat, 2015; Ismail, 2016) และยงัมงีานวจิยัของ Hanafizadeh et al. (2014) ไดศ้กึษา
การยอมรบัการใชบ้รกิารธนาคารผ่านโทรศพัทม์อืถอืของคนอหิร่าน พบว่าการรบัรูค้วามง่ายในการใช ้สง่ผลเชงิบวกต่อ
ความตัง้ใจที่จะใช้บรกิารธนาคารผ่านโทรศพัท์มือถือ แสดงให้เห็นว่าหากผู้ใช้งานชาวอิหร่านเห็นว่าการใช้บรกิาร
ธนาคารผ่านโทรศพัทม์อืถอืสามารถใชง้านไดง้่าย จะท าใหผู้ใ้ชง้านมคีวามตัง้ใจในการใชบ้รกิารนี้มากขึน้ ซึง่สอดคลอ้ง
กบัการศกึษาของ Lee et al. (2011) ทีพ่บว่าการรบัรูค้วามง่ายของระบบการเรยีนอเิลก็ทรอนิกส ์(E-learning) จะสง่ผล
ต่อการยอมรบัและความตัง้ใจในการใชร้ะบบของพนกังานในองคก์ร  จงึน าไปสูก่ารตัง้สมมตฐิานที ่3 คอื 

 
H3: การรบัรูค้วามง่ายในการใชม้คีวามสมัพนัธเ์ชงิบวกต่อความตัง้ใจในการใช ้

 
การรบัรู้ความสอดคล้องเป็นหนึ่งในห้าองค์ประกอบหลกัของการยอมรบัการแพร่กระจายนวตักรรม (Rogers, 

1983) จากการศึกษาการใช้งานอินเทอร์เน็ตของพนักงานในเยเมนของ Isaac et al. (2016) พบว่าการรบัรู้ความ
สอดคล้องมีผลเชิงบวกต่อการรบัรู้ประโยชน์ของการใช้งานอินเทอร์เน็ต และเป็นไปในทิศทางเดียวกันกบั Ismail 
(2016) ที่ศกึษาความสมัพนัธ์ระหว่างการรบัรู้ความสอดคล้องกบัการรบัรูป้ระโยชน์ พบว่าการรบัรู้ความสอดคล้องมี
อทิธพิลเชงิบวกต่อการรบัรูป้ระโยชน์ในการใช้สมารต์โฟน ของพนักงาน นักศกึษา และอาจารยข์องมหาวทิยาลยั AKI 
ในประเทศอินโดนีเซีย ซึ่งสอดคล้องกบั Chung et al. (2015) ที่รายงานว่านักเรียนหลกัสูตร EFL เชื่อว่าการเรียน
ค าศพัทผ์่านโทรศพัทม์อืถอืมปีระโยชน์เน่ืองจากสอดคลอ้งเหมาะสมกบัรปูแบบการเรยีน จงึน าไปสูก่ารตัง้ สมมตฐิานที ่
4 คอื 

 
H4: การรบัรูค้วามสอดคลอ้งมคีวามสมัพนัธเ์ชงิบวกต่อการรบัรูป้ระโยชน์ 
 
การรบัรูค้วามสอดคลอ้งเป็นระดบัที่บุคคลรบัรูว้่านวตักรรมมคีวามสอดคลอ้งกบัความต้องการ ความเชื่อ ค่านิยม 

และประสบการณ์ที่ผ่านมา ซึ่งการรบัรูค้วามสอดคลอ้งมผีลต่อความเรว็ของอตัราการยอมรบัการน านวตักรรมมาใช ้
(Rogers, 1983) มหีลายงานวจิยัแสดงใหเ้หน็ว่าการรบัรูค้วามสอดคลอ้งมอีทิธพิลต่อการยอมรบัการใชบ้รกิารธนาคาร
ทางอนิเทอร์เน็ต (Kolodinsky et al., 2004; Mauro et al., 2007; AliSalehAl-Ajam, 2013) นอกจากนี้ยงัมกีารศกึษา
ปัจจยัการยอมรบัเทคโนโลยกีารเรยีนรูผ้่านโทรศพัทม์อืถอืของ Cheng (2015) พบว่าผูเ้รยีนตัง้ใจทีจ่ะใชก้ารเรยีนรูผ้่าน
โทรศพัทม์อืถอื เนื่องจากผูเ้รยีนเกดิการรบัรูว้่าการเรยีนรูผ้่านโทรศพัทม์อืถอืมคีวามสอดคลอ้งกบัการเรยีน และตรงกบั
ความต้องการของผูเ้รยีน ซึง่ Chung et al. (2015)  ไดศ้กึษาการเรยีนรูค้ าศพัทภ์าษาองักฤษผ่านโทรศพัทม์อืถอืของ
นักศกึษาหลกัสตูร EFL ในไต้หวนั พบว่าการรบัรูค้วามสอดคลอ้งมคีวามสมัพนัธเ์ชงิบวกต่อความตัง้ใจในการเรยีนรู้
ผ่านโทรศพัทม์อืถอื จงึน าไปสูก่ารตัง้สมมตฐิานที ่5 คอื 

 
H5: การรบัรูค้วามสอดคลอ้งมคีวามสมัพนัธเ์ชงิบวกต่อความตัง้ใจในการใช ้
 
Ha and Stoel (2009) ได้ศึกษาถึงผลกระทบเชิงบวกของการรบัรู้ที่มีต่อการรบัรู้ประโยชน์ของการซื้อสินค้า

ออนไลน์ ซึ่งการรับรู้ความเพลิดเพลินเป็นแรงจูงใจภายในที่ส่งผลเชิงบวกต่อการรับรู้ประโยชน์ในด้านความ
สะดวกสบายมากขึ้นเมื่อซื้อสนิค้าผ่านโทรศพัท์มือถือ และยังมีการศึกษาการประเมินอิทธิพลของการรบัรู้ความ
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เพลดิเพลนิต่อความตัง้ใจในการใชเ้ทคโนโลยเีพื่อช่วยเตรยีมการสอนของครผููส้อนของ Teo and Noyes (2011)  พบว่า
การรบัรูค้วามเพลดิเพลนิมอีทิธพิลอย่างมนีัยส าคญัต่อการรบัรูป้ระโยชน์ของการน าเทคโนโลยมีาใชใ้นการเตรยีมการ
สอน และสง่ผลต่อไปยงัความตัง้ใจในการน าเทคโนโลยมีาใชใ้นการเตรยีมการสอน จงึน าไปสูก่ารตัง้สมมตทิี ่6 คอื 

 
H6: การรบัรูค้วามเพลดิเพลนิมคีวามสมัพนัธเ์ชงิบวกต่อการรบัรูป้ระโยชน์ 

 
Dai and Palvi (2009) และ Agrebi and Jallais (2015) ศึกษาผลของการรบัรู้ความเพลดิเพลนิในการใช้สมาร์ต

โฟนส าหรบัการชอปป้ิงผ่านเว็บไซต์การค้าบนโทรศัพท์มือถือและความตัง้ใจที่จะใช้เทคโนโลยีซึ่งการรบัรู้ความ
เพลดิเพลนิมบีทบาทส าคญัในการอธบิายความแปรปรวนของความตัง้ใจทีจ่ะใชง้านเวบ็ไซต์การคา้บนโทรศพัทม์อืถือ 
ในอนาคต  นอกจากนี้  Natarajan et al. (2017) ศึกษาความสัมพันธ์แบบ เดียวกัน ในมุมมองของการใช้                 
แอปพลเิคชนัชอปป้ิงออนไลน์ ซึง่พสิจูน์ว่าความสมัพนัธร์ะหว่างการรบัรูค้วามเพลดิเพลนิกบัความตัง้ใจในการใชง้าน 
แอปพลเิคชนัชอปป้ิงออนไลน์มนียัส าคญัทางสถติ ิจงึน าไปสูก่ารตัง้สมมตฐิานที ่7 คอื  

 
H7: การรบัรูค้วามเพลดิเพลนิมคีวามสมัพนัธเ์ชงิบวกต่อความตัง้ใจในการใช ้

 
การรบัรูป้ระโยชน์ หมายถงึ การรบัรูว้่าเทคโนโลยทีีจ่ะน ามาใชน้ัน้ก่อใหเ้กดิ ประโยชน์แก่ผูใ้ช ้จากแบบจ าลองการ

ยอมรบัเทคโนโลย ีพบว่าปัจจยัดา้นการรบัรูป้ระโยชน์มอีทิธพิลเชงิบวกต่อความตัง้ใจในการใชเ้ทคโนโลย ีสอดคลอ้งกบั
ผลการศกึษาการใช้บรกิารธนาคารผ่านโทรศพัทม์อืถือของ Luarn and Lin (2005) และ Gu et al. (2009) พบว่าการ
รบัรูป้ระโยชน์เป็นปัจจยัส าคญัทีส่่งผลต่อความตัง้ใจในการใชข้องผูใ้ช้บรกิารซึ่งเหตุผลที่ผูใ้ช้บรกิารส่วนใหญ่เลอืกใช้
บรกิารท าธุรกรรมผ่านโทรศพัทม์อืถอืกเ็น่ืองจากรบัรูป้ระโยชน์ในการท าธุรกรรมนัน้ และจากการศกึษาของ Liu et al. 
(2010) พบว่าการรบัรูป้ระโยชน์ในระยะยาวเป็นปัจจยัทีม่อีทิธพิลมากทีส่ดุต่อการยอมรบัการเรยีนรูผ้่านโทรศพัทม์อืถอื 
ซึง่สอดคลอ้งกบัการศกึษาเชงิประจกัษ์เรื่องการยอมรบัระบบการจดัการเรยีนในบรบิทของนกัเรยีนระดบัอุดมศกึษาของ 
Findik-Coşkunçay et al. (2018) โดยใชท้ฤษฎกีารยอมรบัเทคโนโลย ีพบว่าเมื่อนกัเรยีนเหน็ว่าระบบมปีระโยชน์ความ
ตัง้ใจในการใชร้ะบบจะเพิม่ขึน้ จงึน าไปสูก่ารตัง้ สมมตฐิานที ่8 คอื 

 
H8: การรบัรูป้ระโยชน์มคีวามสมัพนัธเ์ชงิบวกต่อความตัง้ใจในการใช้ 

 
4. วิธีการวิจยั 

งานวิจัยนี้จ ัดเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างที่ เคยเรียนภาษาผ่านแอปพลิเคชันออนไลน์และอาศัยอยู่ในเขต
กรุงเทพมหานครและปรมิณฑล จ านวน 169 กลุ่มตวัอย่าง ดว้ยแบบสอบถามออนไลน์ ซึง่จดัสรา้งขึน้มาจากการคน้ควา้
ขอ้มูลทางเอกสารและงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง (ประกอบดว้ย Saadé & Bahli, 2005; Lee, 2006; Liu et al., 2010; Lee et 
al., 2011; Abu-Al-Aish and Love, 2013; Penttinen et al., 2014; Chung et al., 2015; Natarajan et al., 2017) โดย
แบบสอบถามนี้ถูกน าไปทดสอบกบักลุ่มตวัอย่าง จ านวน 30 คน เพื่อวเิคราะหแ์บบสอบถามเบื้องต้นและปรบัปรุงขอ้
ค าถามในแบบสอบถามให้มคีวามเหมาะสมก่อนน าไปจดัเกบ็ขอ้มูลจรงิ ด้วยการแจกแบบสอบถามออนไลน์ผ่านสื่อ
สงัคมออนไลน์  
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5. ผลการวิจยั 
5.1 การทดสอบข้อตกลงเบือ้งต้นทางสถิติ 

ขอ้มูลที่จดัเก็บจากกลุ่มตวัอย่างถูกน าไปทดสอบขอ้มูลขาดหาย (Missing data) ข้อมูลสุดโต่ง (Outliners) การ
กระจายแบบปกติ (Normal) ความสมัพนัธเ์ชงิเสน้ตรง (Linearity) ภาวะร่วมเสน้ตรงพหุ (Multicollinearity) และภาวะ
ร่วมเสน้ตรง (Singularity) ซึ่งจากการทดสอบพบว่า ขอ้มูลไม่มสี่วนใดขาดหาย มคีวามสมัพนัธเ์ชงิเสน้ตรง และไม่มี
ปัญหาภาวะร่วมเสน้ตรงพหแุละภาวะร่วมเสน้ตรง ซึง่ถอืว่าผ่านเกณฑต์ามทีก่ าหนดทัง้หมด มเีพยีงบางตวัแปรเท่านัน้ที่
ไม่ไดม้กีารกระจายแบบปกต ิโดยมกีารกระจายขอ้มลูแบบเบซ้า้ย แต่มคีวามเบต่้างจากเกณฑม์าตรฐานไม่มากนัก ทาง
ผูว้จิยัจงึยงัคงใชข้อ้มลูดงักล่าววเิคราะหข์อ้มลูทางสถติต่ิอไป 
5.2 การประเมินความเท่ียงและความตรงของแบบสอบถาม 

งานวจิยันี้ทดสอบเครื่องมอืทีใ่ชใ้นการวจิยั โดยใชก้ารทดสอบความเทีย่งตรงของแบบสอบถาม (Validity Test) มี
การตรวจสอบความเหมาะสมของข้อมูลในการวเิคราะห์ปัจจยัด้วยค่าสถิติ  KMO (Kaiser-Meyer-Olkin Measure of 
Sampling Adequacy) โดยก าหนดให้ค่า KMO มากกว่า 0.5 รวมทัง้ท าการวเิคราะห์องค์ประกอบ (Factor analysis)  
โดยต้องมีค่าน ้าหนักองค์ประกอบ (Factor loadind) ไม่น้อยกว่า 0.5 และทดสอบความเชื่อมัน่ของแบบสอบถาม 
(Reliability Test) จากการวิเคราะห์ค่าสมัประสทิธิแ์อลฟาของครอนบาซ (Cronbach’s alpha) ที่มีค่ามากกว่า 0.70 
(สพุชิญา อาชวริดา, 2559) ดงัแสดงค่าสถติขิองแต่ละขอ้ค าถามทีผ่่านเกณฑต์ามตารางที ่1 
 

ตารางที ่1 ค่าเฉลีย่ ค่าเบีย่งเบนมาตรฐาน ค่าน ้าหนกัองคป์ระกอบ และค่าสมัประสทิธิแ์อลฟา 
ของครอนบาซของแต่ละปัจจยั 

ปัจจยั ค่าเฉล่ีย 
ค่าเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

ค่าน ้าหนัก
องคป์ระกอบ 

ปัจจยั 1: การรบัรูค้วามง่ายในการใช้งาน (% of variance = 65.290, Cronbach’s Alpha = 0.716, KMO = 
0.669) 
ท่านคดิว่าการเรยีนรูว้ธิใีชง้านแอปพลเิคชนัเรยีนภาษาออนไลน์
ไม่ตอ้งใชค้วามพยายามมากนกั 

4.00 1.018 0.848 

ท่านคดิว่าการเพิม่ความช านาญในการใชง้านแอปพลเิคชนัเรยีน
ภาษาออนไลน์สามารถท าไดอ้ยา่งรวดเรว็ 

4.21 0.763 0.789 

ท่านคดิว่าขัน้ตอนการใชง้านแอปพลเิคชนัเรยีนภาษาออนไลน์มี
ความชดัเจนและเขา้ใจง่าย 

4.25 0.697 0.786 
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ตารางที ่1 ค่าเฉลีย่ ค่าเบีย่งเบนมาตรฐาน ค่าน ้าหนกัองคป์ระกอบ และค่าสมัประสทิธิแ์อลฟา 
ของครอนบาซของแต่ละปัจจยั (ต่อ) 

ปัจจยั ค่าเฉล่ีย 
ค่าเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

ค่าน ้าหนัก
องคป์ระกอบ 

ปัจจยั 2: การรบัรูค้วามสอดคล้อง (% of variance =59.159, Cronbach’s Alpha = 0.767, KMO = 0.771) 
ท่านคดิว่าแอปพลเิคชนัเรยีนภาษาออนไลน์เหมาะสมกบัรปูแบบ
การใชช้วีติของผูเ้รยีน 

4.33 0.660 0.823 

ท่านคดิว่าแอปพลเิคชนัเรยีนภาษาออนไลน์เป็นรปูแบบการ
เรยีนภาษาทีท่่านชื่นชอบ 

4.16 0.710 0.765 

ท่านคดิว่าแอปพลเิคชนัเรยีนภาษาออนไลน์ไม่ไดเ้พิม่ความ
ยุ่งยากต่อการใชช้วีติของผูเ้รยีน 

4.32 0.702 0.755 

ท่านคดิว่าแอปพลเิคชนัเรยีนภาษาออนไลน์เขา้กนัไดก้บัการ
บรหิารเวลาของผูเ้รยีน 

4.40 0.581 0.731 

ปัจจยั 3: การรบัรูป้ระโยชน์ (% of variance = 61.663, Cronbach’s Alpha = 0.791, KMO = 0.772) 
ท่านคดิว่าแอปพลเิคชนัเรยีนภาษาออนไลน์ช่วยเพิม่ความ
สะดวกในการเรยีนภาษาของผูเ้รยีน 

4.44 0.576 0.842 

ท่านคดิว่าแอปพลเิคชนัเรยีนภาษาออนไลน์จะชว่ยใหท้กัษะทาง
ภาษาของผูเ้รยีนดขีึน้ 

4.25 0.625 0.831 

ท่านคดิว่าแอปพลเิคชนัเรยีนภาษาออนไลน์จะชว่ยใหผู้เ้รยีน
เขา้ใจและเรยีนรูไ้ดด้ขี ึน้ 

4.31 0.672 0.823 

ท่านคดิว่าแอปพลเิคชนัเรยีนภาษาออนไลน์สามารถเพิม่พนู
ความรูด้า้นภาษาของผูเ้รยีน 

4.31 0.673 0.624 

ปัจจยั 4: การรบัรูค้วามเพลิดเพลิน (% of variance = 77.559, Cronbach’s Alpha = 0.855, KMO = 0.730) 
ท่านคดิว่าแอปพลเิคชนัเรยีนภาษาออนไลน์สามารถสรา้งความ
สนุกในการเรยีนภาษาได ้

4.27 0.697 0.894 

ท่านคดิว่าการเรยีนภาษาผ่านแอปพลเิคชนัเรยีนภาษาออนไลน์
มกีระบวนการเรยีนทีน่่าสนใจชวนใหท้่านตดิตาม 

4.19 0.690 0.882 

ท่านคดิว่าแอปพลเิคชนัการเรยีนภาษาออนไลน์ช่วยสรา้งความ
พอใจเพราะมรีปูแบบการเรยีนทีไ่ม่น่าเบื่อ 

4.21 0.723 0.865 
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ตารางที ่1 ค่าเฉลีย่ ค่าเบีย่งเบนมาตรฐาน ค่าน ้าหนกัองคป์ระกอบ และค่าสมัประสทิธิแ์อลฟา 
ของครอนบาซของแต่ละปัจจยั (ต่อ) 

ปัจจยั ค่าเฉล่ีย 
ค่าเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

ค่าน ้าหนัก
องคป์ระกอบ 

ปัจจยั 5: ความตัง้ใจในการใช้ (% of variance = 69.799, Cronbach’s Alpha = 0.776, KMO = 0.696) 
ท่านเชื่อว่าถา้มโีอกาส ทา่นมคีวามสนใจจะเรยีนภาษาผ่าน 
แอปพลเิคชนัเรยีนภาษาออนไลน์ในอนาคต 

4.35 0.629 0.859 

ท่านเชื่อว่าท่านจะตอ้งการใชแ้อปพลเิคชนัเรยีนภาษาออนไลน์
มากขึน้ในอนาคต 

4.41 0.631 0.840 

ท่านคดิว่าเมื่อท่านตอ้งการเรยีนภาษา ท่านจะเลอืกการเรยีน
ภาษาผ่านแอปพลเิคชนัเรยีนภาษาออนไลน์มากกว่าวธิอีื่น 

4.15 0.802 0.806 

 
5.3 ลกัษณะทางประชากรศาสตรข์องกลุ่มตวัอย่าง 

กลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถามเป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย (ร้อยละ 55.60) โดยช่วงอายุที่มีการตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่มสีองช่วงอายุทีม่จี านวนเท่ากนั คอื ช่วงอายุ 20 - 30 ปี และ 31 - 40 ปี (รอ้ยละ 43.20) ผูต้อบ
แบบสอบถามส่วนมากมสีถานภาพโสด (รอ้ยละ 73.40) โดยระดบัการศกึษาส่วนใหญ่ คอื ปรญิญาตร ี(รอ้ยละ 57.40) 
ทัง้นี้อาชพีของผูต้อบแบบสอบถามมากทีส่ดุ คอื พนกังานบรษิทัเอกชน (รอ้ยละ 37.30) และระดบัรายไดส้ว่นใหญ่อยู่ที ่
15,000 – 30,000 บาท (รอ้ยละ 38.50) ซึง่ภาษาทีผู่ต้อบแบบสอบถามสว่นใหญ่เลอืกเรยีน คอื ภาษาองักฤษ (ร้อยละ 
82.80) และแอปพลเิคชนัออนไลน์ทีผู่เ้รยีนเลอืกใชส้ว่นใหญ่ คอื British Council  
5.4 การทดสอบสมมติฐานการวิจยั 

งานวิจัยนี้ทดสอบสมมติฐานการวิจัยจากกรอบแนวคิดการวิจัยด้วยการวิเคราะห์การถดถอยแบบเชิงชัน้ 
(Hierarchical regression) ผลลพัธท์ีไ่ดแ้สดงในภาพที ่2 และตารางที ่2 โดยใชค้่า p-value ทีน้่อยกว่าหรอืเท่ากบั 0.05 
เป็นตัวก าหนดนัยส าคัญทางสถิติ ซึ่งเป็นการแสดงผลทางสถิติด้วยคะแนนมาตรฐาน (Standardized score) โดย
สามารถอธบิายผลการวเิคราะหท์างสถติไิดด้งันี้ 

5.4.1 การรบัรู้ความเพลิดเพลิน (PE) ผลการวเิคราะห์ทางสถิติแสดงให้เห็นว่า การรบัรูค้วามง่ายในการใช้มี
อทิธพิลทางตรงต่อการรบัรู้ความเพลดิเพลินโดยมีค่าสมัประสทิธิอ์ทิธพิลเท่ากบั 0.506 อย่างมนีัยส าคญัทางสถิติที่
ระดบั 0.05 และมคี่าความผนัแปรของตวัแปรตามอยู่ทีร่อ้ยละ 25.6 (R2 = 0.256) ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานที ่2 ของ
งานวจิยั ทีก่ล่าวว่าการรบัรูค้วามง่ายในการใช้มคีวามสมัพนัธเ์ชงิบวกต่อการรบัรูค้วามเพลดิเพลนิและสอดคล้องกบั
งานวจิยัของ Agrebi and Jallais (2015) ทีก่ล่าวว่าการรบัรูค้วามง่ายในการใชม้คีวามสมัพนัธเ์ชงิบวกกบัการรบัรูค้วาม
เพลดิเพลนิในท านองเดยีวกนักบัการศกึษาของ Bruner and Kumar (2005) ที่กล่าวว่าระบบที่ใชง้านง่ายจะถูกรบัรูว้่า
ท าใหเ้กดิความเพลดิเพลนิกว่าระบบทีม่คีวามยุ่งยากในการใชง้าน ซึง่แสดงใหเ้หน็ถงึอทิธพิลของการรบัรูค้วามง่ายต่อ
การรบัรูค้วามเพลดิเพลนิ 

5.4.2 การรบัรู้ประโยชน์ (PU) ผลการวเิคราะห์ทางสถิติแสดงให้เหน็ว่า การรบัรู้ความง่ายในการใช้ การรบัรู้
ความสอดคลอ้ง และการรบัรูค้วามเพลดิเพลนิ มอีทิธพิลต่อการรบัรูป้ระโยชน์ โดยมคี่าความผนัแปรของตวัแปรตามอยู่
ทีร่อ้ยละ 63.3 (R2 = 0.633) โดยมรีายละเอยีดอทิธพิลของทัง้ 3 ปัจจยั ดงันี้ 

5.4.2.1 การรับรู้ความง่ายในการใช้  (PEOU) มีอิทธิพลทางตรงต่อการรับรู้ประโยชน์โดยมีค่า
สมัประสทิธิอ์ทิธพิลเท่ากบั 0.194 อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 และสง่อทิธพิลทางออ้มผ่านทางการรบัรูค้วาม
เพลิดเพลินไปยงัการรบัรู้ประโยชน์โดยมีค่าสมัประสทิธิอ์ิทธพิลเท่ากบั 0.150 ซึ่งสอดคล้องกบัสมมติฐานที่ 1 ของ
งานวจิยั ทีก่ล่าวว่าการรบัรูค้วามง่ายในการใช้มคีวามสมัพนัธเ์ชงิบวกต่อการรบัรูป้ระโยชน์และสอดคลอ้งกบังานวจิยั



วารสารระบบสารสนเทศดา้นธุรกจิ (JISB) ปีที ่5 ฉบบัที ่2 เดอืน เมษายน – มถุินายน 2562 หน้า 35 
 

ของ Saadé and Bahli (2005) ทีก่ล่าวว่าการรบัรูค้วามง่ายของการเรยีนผ่านระบบออนไลน์ส่งผลเชงิบวกต่อการรบัรู้
ประโยชน์ของผูเ้รยีน ในท านองเดยีวกนักบัการศกึษาของ Wong (2018) ทีร่ายงานว่าการรบัรูค้วามง่ายในการช าระเงนิ
ผ่านโทรศพัทม์อืถอื สง่ผลเชงิบวกต่อการรบัรูป้ระโยชน์ในการใชบ้รกิารการช าระเงนิบนโทรศพัทม์อืถอื 

5.4.2.2 การรบัรู้ความสอดคล้อง (PC) มีอิทธิพลทางตรงต่อการรบัรู้ประโยชน์โดยมีค่าสมัประสทิธิ ์
อทิธพิลเท่ากบั 0.421 อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานที ่4 ของงานวจิยัทีก่ล่าวว่าการ
รบัรูค้วามสอดคลอ้งมคีวามสมัพนัธเ์ชงิบวกต่อการรบัรูป้ระโยชน์และสอดคลอ้งกบัการศกึษาของ Isaac et al. (2016) ที่
กล่าวว่าการรบัรูค้วามสอดคลอ้งมผีลเชงิบวกต่อการรบัรู้ประโยชน์ของการใช้งานอนิเทอรเ์น็ต ในท านองเดยีวกนักบั
การศึกษาของ Ismail (2016) ที่พบว่าการรบัรู้ความสอดคล้องมีอิทธิพลเชิงบวกต่อการรับรู้ประโยชน์ในการใช้
สมารต์โฟนของพนกังาน นกัศกึษาและอาจารยใ์นมหาวทิยาลยั 

5.4.2.3 การรบัรู้ความเพลิดเพลิน (PE) มีอิทธพิลทางตรงต่อการรบัรู้ประโยชน์โดยมีค่าสมัประสทิธิ ์
อทิธพิลเท่ากบั 0.297 อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานที ่6 ของงานวจิยัทีก่ล่าวว่าการ
รบัรูค้วามเพลดิเพลนิมคีวามสมัพนัธเ์ชงิบวกต่อการรบัรูป้ระโยชน์และสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ Ha and Stoel (2009) 
ที่กล่าวว่าการรบัรู้ความเพลดิเพลนิเป็นแรงจูงใจภายในที่ส่งผลเชงิบวกต่อการรบัรูป้ระโยชน์  ในท านองเดยีวกนักบั
การศึกษาของ Teo and Noyes (2011)  ที่พบว่าการรับรู้ความเพลิดเพลินมีอิทธิพลอย่างมีนัยส าคัญต่อการรบัรู้
ประโยชน์ของการน าเทคโนโลยมีาใชใ้นการเตรยีมการสอน  

5.4.3 ความตัง้ใจในการใช้ (Intention to use) ผลการวเิคราะห์ทางสถติิแสดงให้เหน็ว่า การรบัรู้ความง่ายใน
การใช้ การรบัรู้ความสอดคล้อง การรบัรู้ประโยชน์ และการรบัรู้ความเพลดิเพลนิมีอทิธพิลต่อความตัง้ใจในการใช้ที่
แตกต่างกนั โดยมคี่าความผนัแปรของตวัแปรตามอยู่ทีร่อ้ยละ 64.9 (R2 = 0.649) และมรีายละเอยีดอทิธพิลของทัง้ 3 
ปัจจยั ดงันี้ 

5.4.3.1 การรบัรูค้วามง่ายในการใช้ (PEOU) ผลการวเิคราะหท์างสถติพิบว่าการรบัรูค้วามง่ายต่อการใช ้
ไม่มอีทิธพิลทางตรงต่อความตัง้ใจในการใช้ โดยมีค่าสมัประสทิธิอ์ิทธพิลเท่ากบั 0.040 อย่างมนีัยส าคญัทางสถิติที่
ระดบั 0.05 ซึง่ไม่สนับสนุนสมมตฐิานที่ 3 ของงานวจิยั ที่กล่าวว่าการรบัรูค้วามง่ายในการใช้ มคีวามสมัพนัธเ์ชงิบวก
ต่อความตัง้ใจในการใช้ โดยอาจมสีาเหตุมาจากการทีผู่้เรยีนเลอืกเรยีนภาษาผ่านแอปพลเิคชนัออนไลน์โดยค านึงถึง
ประโยชน์ทีจ่ะไดร้บัจากการเรยีนภาษาผ่านแอปพลเิคชนัออนไลน์เป็นหลกั ผนวกกบัผู้เรยีนมคีวามคุ้นเคยกบัการใช้
งานแอปพลเิคชนัออนไลน์ต่างๆ บนสมารต์โฟน หรอืแทบ็เลต็ในชวีติประจ าวนัอยู่แลว้ ดงันัน้การรบัรูค้วามง่ายในการ
ใช ้จงึไม่ไดเ้ป็นปัจจยัมอีทิธพิลทางตรงต่อความตัง้ใจในการใช้ ซึง่สอดคลอ้งกบัการศกึษาของ Shin and Kang (2015) 
ทีไ่ดศ้กึษาเกีย่วกบัการใชร้ะบบการเรยีนรูบ้นโทรศพัทม์อืถอืในการเรยีนออนไลน์ระดบัมหาวทิยาลยัทีส่ง่ผลต่อความพงึ
พอใจและผลสมัฤทธิท์างการเรยีน พบว่าการรบัรู้ความง่ายในการใช้ระบบการเรยีนรูบ้นโทรศพัท์มอืถือไม่มอีทิธพิล
ทางตรงต่อความตัง้ใจในการใชร้ะบบ แต่มอีทิธพิลทางออ้มผ่านการรบัรูป้ระโยชน์ของการใชร้ะบบไปยงัความตัง้ใจใน
การใช้ เนื่องจากเหตุผลสองประการ คือ การที่ผู้เรียนตัง้ใจที่จะน าระบบการเรียนรู้ผ่านมือถือมาใช้เพราะค านึงถึง
ประโยชน์เป็นหลกั และนกัเรยีนทีล่งทะเบยีนเรยีนแบบออนไลน์มคีวามคุน้เคยกบัการเรยีนรูผ้่านโทรศพัทม์อืถอือยู่แลว้ 
ดงันัน้การรบัรูค้วามง่ายในการใชร้ะบบจงึไม่ใช่ปัจจยัทีส่ง่อทิธพิลทางตรงต่อความตัง้ใจในการใช้ 

แมว้่าการรบัรูค้วามง่ายในการใชไ้มม่อีทิธพิลทางตรงต่อความตัง้ใจในการใชแ้ต่เมื่อวเิคราะหท์างสถติใินการ
สง่อทิธพิลทางออ้ม (Indirect effect) พบว่าการรบัรูค้วามง่ายในการใชส้่งอทิธพิลทางออ้มผ่านการรบัรูป้ระโยชน์ (PU) 
ไปยงัความตัง้ใจในการใช ้โดยมค่ีาสมัประสทิธิอ์ทิธพิลเท่ากบั 0.083 อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 และยงัส่ง
อทิธพิลทางอ้อมผ่านการรบัรู้ความเพลดิเพลนิไปยงัความตัง้ใจในการใช้ โดยมค่ีาสมัประสทิธิอ์ทิธพิลเท่ากบั 0.071 
อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 สอดคลอ้งกบัการศกึษาแบบจ าลองการยอมรบัเทคโนโลยแีบบดัง้เดมิของ Davis 
et al. (1989) จะเหน็ไดว้่าการรบัรูป้ระโยชน์ถูกตัง้สมมตฐิานว่ามอีทิธพิลต่อความตัง้ใจในการใช้ แต่การรบัรูค้วามง่าย
ในการใชน้ัน้มอีทิธพิลทางอ้อมผ่านการรบัรูป้ระโยชน์ไปยงัความตัง้ใจในการใช้ (Park et al., 2012) ซึง่สอดคลอ้งกบั
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การศกึษาของ Park (2009) ทีศ่กึษาเกี่ยวกบัการยอมรบัเทคโนโลย ีE-Learning ของนักศกึษาระดบัมหาวทิยาลยั ใน
เกาหล ีพบว่าการรบัรูค้วามง่ายในการใช้ไม่สง่อทิธพิลทางตรงต่อความตัง้ใจในการใชร้ะบบ E-Learning แต่ส่งอทิธพิล
ทางออ้มผ่านทศันคตทิีม่ต่ีอการใชร้ะบบ (E-Learning Attitude) ไปยงัความตัง้ใจในการใช ้ 

5.4.3.2 การรบัรู้ความสอดคล้อง (PC) มอีทิธพิลทางตรงต่อความตัง้ใจในการใช้โดยมค่ีาสมัประสทิธิ ์
อทิธพิลเท่ากบั 0.290 อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 และส่งอทิธพิลทางออ้มผ่านทางการรบัรูป้ระโยชน์ไปยงั
ความตัง้ใจในการใชโ้ดยมค่ีาสมัประสทิธิอ์ทิธพิลเท่ากบั 0.180 ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานที ่5 ของงานวจิยัที่กล่าวว่า
การรบัรู้ความสอดคล้องมคีวามสมัพนัธเ์ชงิบวกต่อความตัง้ใจในการใช้และสอดคล้องกบัการศกึษาของ AliSalehAl-
Ajam (2013) ทีร่ายงานว่าการรบัรูค้วามสอดคลอ้งมอีทิธพิลต่อความตัง้ใจในการใชบ้รกิารธนาคารทางอนิเทอรเ์น็ต ใน
ท านองเดยีวกนักบัการศกึษาของ Chung et al. (2015)  ทีก่ล่าวว่าการรบัรูค้วามสอดคลอ้งมคีวามสมัพนัธเ์ชงิบวกต่อ
ความตัง้ใจในการเรยีนรูผ้่านโทรศพัทม์อืถอื   

5.4.3.3 การรบัรู้ประโยชน์ (PU) มอีทิธพิลทางตรงต่อความตัง้ใจในการใช้ โดยมค่ีาสมัประสทิธิอ์ทิธพิล
เท่ากบั 0.427 อย่างมนีัยส าคญัทางสถิตทิี่ระดบั 0.05 ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานที่ 8 ของงานวจิยัที่กล่าวว่าการรบัรู้
ประโยชน์มคีวามสมัพนัธเ์ชงิบวกต่อความตัง้ใจในการใช้ และสอดคลอ้งกบัการศกึษาของ Luarn and Lin (2005) และ 
Gu et al. (2009) ที่กล่าวว่าการรบัรู้ประโยชน์เป็นปัจจยัส าคัญที่ส่งผลต่อความตัง้ใจในการใช้บ รกิารธุรกรรมผ่าน
โทรศพัทม์อืถอื 

5.4.3.4 การรบัรู้ความเพลิดเพลิน (PE) มอีทิธพิลทางตรงต่อความตัง้ใจในการใช้โดยมค่ีาสมัประสทิธิ ์
อทิธพิลเท่ากบั 0.140 อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 และส่งอทิธพิลทางออ้มผ่านทางการรบัรูป้ระโยชน์ไปยงั
ความตัง้ใจในการใชโ้ดยมค่ีาสมัประสทิธิอ์ทิธพิลเท่ากบั 0.127 ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานที ่7 ของงานวจิยัที่กล่าวว่า
การรบัรูค้วามเพลดิเพลนิมคีวามสมัพนัธเ์ชงิบวกต่อความตัง้ใจในการใชแ้ละสอดคลอ้งกบัการศกึษาของ Dai and Palvi 
(2009) และ Agrebi and Jallais (2015) ทีก่ล่าวว่าการรบัรูค้วามเพลดิเพลนิมอีทิธพิลต่อความตัง้ใจทีจ่ะใชง้านเวบ็ไซต์
การคา้บนโทรศพัทม์อืถอืในอนาคต  
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ภาพที ่2 ผลการวเิคราะหก์รอบแนวคดิการวจิยัเพื่อแสดงถงึการยอมรบัเทคโนโลยกีารเรยีนภาษา 
ผ่านแอปพลเิคชนัออนไลน์ 
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ตารางที ่2  ค่าสมัประสทิธิอ์ทิธพิลทางตรง ทางออ้ม และอทิธพิลโดยรวมของตวัแปรแฝงในกรอบแนวคดิงานวจิยั
(แสดงเป็นคะแนนมาตรฐาน) 

ตวัแปรตาม R2 อทิธพิล 

ตวัแปรอสิระ 

กา
รร
บัร

ูค้ว
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ูค้ว
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เพ
ลดิ

เพ
ลนิ

 (P
E)

 

การรบัรูป้ระโยชน์ 
 (PU) 

0.633 
ทางตรง 0.194* 0.421* - 0.297* 
ทางออ้ม 0.150* - - - 
โดยรวม 0.344* 0.421* - 0.297* 

การรบัรูค้วามเพลดิเพลนิ 
(PE) 

0.256 
ทางตรง 0.506* - - - 
ทางออ้ม - - - - 
โดยรวม 0.506* - - - 

ความตัง้ใจในการใช ้
(Intention to Use) 

0.649 

ทางตรง 0.040 0.290* 0.427* 0.140* 
ทางออ้ม 
(PU) 

0.083* 0.180* - 0.127* 

ทางออ้ม 
(PE) 

0.071* - - - 

โดยรวม 0.194* 0.470* 0.427* 0.267* 
*p < 0.05  
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6. สรปุผลการวิจยั 
6.1 อภิปรายผลการวิจยั 

จากการวเิคราะหท์างสถติพิบว่า ปัจจยัทีม่ผีลต่อความตัง้ใจในการใช้แอปพลเิคชนัออนไลน์เพื่อการเรยีนภาษามาก
ทีสุ่ดประกอบดว้ย การรบัรูป้ระโยชน์ การรบัรูค้วามสอดคลอ้ง และการรบัรูค้วามเพลดิเพลนิตามล าดบั แสดงใหเ้หน็ว่า
กรอบแนวคดิการยอมรบัเทคโนโลยกีารเรยีนภาษาผ่านแอปพลเิคชนัออนไลน์ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานครและ
ปรมิณฑล มคีวามสอดคลอ้งกบัขอ้มลูเชงิประจกัษ์ดงัต่อไปนี้ 

(1) การรบัรูค้วามง่ายในการใช ้สง่ผลต่อการรบัรูค้วามเพลดิเพลนิ กล่าวคอื หากผูเ้รยีนรบัรูว้่าการเรยีนภาษาผ่าน
แอปพลเิคชนัออนไลน์มขี ัน้ตอนหรอืวธิกีารใชง้านทีช่ดัเจนกจ็ะท าใหผู้เ้รยีนสามารถใชง้านไดโ้ดยง่ายดว้ยตนเอง ไม่เกดิ
ความตดิขดัระหว่างการใชง้านจะสรา้งโอกาสการรบัรูค้วามเพลดิเพลนิใหก้บัผูเ้รยีน ท าใหผู้เ้รยีนรูส้กึสนุก เพลดิเพลนิ
และไม่รู้สึกเบื่อในระหว่างการเรียน ซึ่งเป็นไปตามผลการศึกษาของ Agrebi and Jallais (2015) และ Bruner and 
Kumar (2005) 

(2) การรบัรูค้วามง่ายในการใช ้การรบัรูค้วามสอดคลอ้ง และการรบัรูค้วามเพลดิเพลนิ สง่ผลต่อการรบัรูป้ระโยชน์ 
กล่าวคอื การทีผู่เ้รยีนจะรบัรูว้่าการเรยีนภาษาผ่านแอปพลเิคชนัจะเกดิประโยชน์ต่อตวัผูเ้รยีนนัน้ จะไดร้บัอทิธพิลมา
จากการที่ผูเ้รยีนรบัรู้ว่าแอปพลเิคชนัออนไลน์ทีเ่ลอืกเรยีนนัน้ใช้ง่าย สอดคลอ้งกบัรูปแบบการใช้ชวีติและการบรหิาร
เวลา รวมทัง้สรา้งความสนุกเพลนิเพลนิ ดงึดูดความสนใจของผูเ้รยีนได ้จะเป็นการสรา้งโอกาสทีจ่ะท าใหผู้้เรยีนรบัรูไ้ด้
ถึงประโยชน์ที่จะได้รบัจากการเรยีนผ่านแอปพลเิคชนัออนไลน์ ซึ่งเป็นไปตามผลการศึกษาของ Saadé and Bahli 
(2005), Ha and Stoel (2009), Teo and Noyes, (2011), Isaac et al. (2016), Ismail (2016) และ Wong (2018) 

(3) การรบัรู้ความสอดคล้อง การรบัรู้ประโยชน์ และการรับรู้ความเพลิดเพลินส่งผลต่อความตัง้ใจในการใช ้
กล่าวคอื หากผูพ้ฒันาแอปพลเิคชนัออนไลน์ส าหรบัการเรยีนภาษาตอ้งการสรา้งแรงดงึดดู หรอืสรา้งความน่าสนใจของ
แอปพลเิคชนั ผูพ้ฒันาต้องให้ความส าคญักบัการพฒันาคุณภาพของแอปพลเิคชนัเพื่อใหส้อดคลอ้งกบัรูปแบบการใช้
ชวีติ และพฒันากระบวนการเรยีนให้มคีวามน่าสนใจไม่น่าเบื่อ เช่น การน ารูปแบบเกมมาประยุกต์ใช้ในกระบวนการ
เรยีน ช่วยให้ผู้เรยีนมองเหน็ประโยชน์ที่จะได้รบั เพื่อเป็นการกระตุ้นให้ผูเ้รยีนเกดิความตัง้ใจในการเรยีนภาษาผ่าน
แอปพลิเคชันออนไลน์ ซึ่งเป็นไปตามผลการศึกษาของ Luarn and Lin (2005), Dai and Palvi (2009), Gu et al. 
(2009), AliSalehAl-Ajam (2013), Agrebi and Jallais (2015) และ Chung et al. (2015)  

อย่างไรกต็ามผลการวเิคราะหท์างสถติขิองงานวจิยันี้ พบว่าความสมัพนัธร์ะหว่างปัจจยัดา้นการรบัรูค้วามง่ายใน
การใช้ และปัจจยัด้านความตัง้ใจในการใช้ ไม่สอดคล้องกับสมมติฐานที่ 3 ที่ตัง้ไว้ โดยอาจมีสาเหตุมาจากการที่
ผูบ้รโิภคค านึงถึงประโยชน์ทีจ่ะไดร้บัจากการเรยีนภาษาผ่านแอปพลเิคชนัออนไลน์เป็นหลกั รวมถึงการทีผู่้บรโิภคมี
ความคุน้เคยกบัการใชแ้อปพลเิคชนัต่างๆ บนสมารต์โฟน หรอืแทบ็เลต็ ในชวีติประจ าวนัอยู่แลว้ จงึท าใหก้ารรบัรูค้วาม
ง่าย ไม่ไดม้อีทิธพิลโดยตรงต่อความตัง้ใจในการใช ้แต่ส่งอทิธพิลทางออ้มผ่านปัจจยัอื่น คอื การรบัรูป้ระโยชน์และการ
รบัรูค้วามเพลดิเพลนิซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ Park et al. (2012) และ Shin and Kang (2015) 
6.1 ข้อเสนอแนะในเชิงปฏิบติั 

 ผูใ้หบ้รกิารหรอืพฒันาแอปพลเิคชนัออนไลน์ส าหรบัการเรยีนภาษา ทีต่อ้งการกระตุน้ใหผู้บ้รโิภคเลอืกเรยีนภาษา
ผ่านแอปพลเิคชนัออนไลน์ สามารถน าผลการวจิยัในครัง้นี้ไปเป็นแนวทางในการพฒันาแอปพลเิคชนัไดอ้ย่างเหมาะสม
และตอบสนองไดต้รงกบัความตอ้งการของผูบ้รโิภค ดงันี้ 

(1) ผูพ้ฒันาแอปพลเิคชนัต้องพยายามพฒันาแอปพลเิคชนัโดยตระหนักถึงประโยชน์ที่ผู้เรยีนจะได้รบัจากการ
เรยีนภาษาผ่านแอปพลเิคชนัออนไลน์ทีส่รา้งขึน้ เพื่อเพิม่พูนความรูแ้ละพฒันาทกัษะทางดา้นภาษาของผูเ้รยีน ซึง่ควร
พฒันาได้ครบทัง้ 4 ด้าน คอื ทัง้การฟัง การพูด การอ่าน และการเขยีน เพื่อตอบสนองความต้องการที่แตกต่างของ
ผูเ้รยีน ทัง้นี้เพื่อใหผู้เ้รยีนรบัรูว้่าการเรยีนภาษาผ่านแอปพลเิคชนัออนไลน์สามารถเพิม่พูนความรูด้า้นภาษาของผูเ้รยีน
ไดม้ากขึน้ตรงตามความตอ้งการ ซึง่จะน าไปสูค่วามตัง้ใจทีจ่ะเรยีนภาษาผ่านแอปพลเิคชนัออนไลน์ตามมา 
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(2) ผูพ้ฒันาแอปพลเิคชนัต้องพยายามออกแบบหรอืพฒันารปูแบบการเรยีนภาษาผ่านแอปพลเิคชนัออนไลน์ให้
สามารถสรา้งความสนุกเพลดิเพลนิในการเรยีน และความน่าสนใจของกระบวนการเรยีน โดยอาจจะน ารปูแบบของเกม
ต่าง ๆ มาประยุกตใ์ชใ้นการพฒันาแอปพลเิคชนัเพื่อสรา้งประสบการณ์ทีด่ใีนการเรยีนใหแ้ก่ผูเ้รยีน ซึง่จะช่วยกระตุน้ให้
ผูเ้รยีนเกดิความพอใจและมคีวามตัง้ใจทีจ่ะเรยีนรูอ้ย่างต่อเนื่อง 

(3) ผูพ้ฒันาแอปพลเิคชนัตอ้งพยายามออกแบบขัน้ตอนหรอืวธิกีารใชง้านแอปพลเิคชนัใหง้่ายต่อการใชง้าน โดย
ต้องมคีวามชดัเจนในการระบุขัน้ตอนหรอืกระบวนการเรยีนรู ้เพื่อใหผู้้เรยีนไม่เกดิความสบัสนระหว่างการใช้งาน ซึ่ง
ความง่ายและความชดัเจนในขัน้ตอนการเรยีนนัน้จะช่วยใหผู้เ้รยีนเกดิความเพลดิเพลนิในการเรยีนรู ้และมุ่งความสนใจ
ไปทีเ่น้ือหาหรอืฟังกช์ัน่การเรยีนรูต่้าง ๆ ทีผู่พ้ฒันาแอปพลเิคชนัสรา้งเอาไว ้ 
6.3 ข้อเสนอแนะส าหรบังานวิจยัต่อเน่ือง 

(1) การวิจยัในครัง้นี้เป็นการศึกษาเฉพาะรูปแบบการเรียนผ่านแอปพลิเคชันออนไลน์  ไม่ได้ท าการศึกษา
เปรยีบเทยีบกบัการเรยีนภาษาในรปูแบบอื่น ดงันัน้การท าวจิยัในอนาคตผูว้จิยัขอเสนอใหท้ าการศกึษาเปรยีบเทยีบกบั
การเรยีนภาษาในรูปแบบอื่น  เช่น การเรยีนออนไลน์ เรยีนผ่านเวบ็ไซต์ หรอืเรยีนผ่านเฟซบุ๊ก เป็นต้น เพื่อศกึษาถึง
ความชื่นชอบหรอืตอ้งการทีแ่ทจ้รงิของผูบ้รโิภค เพื่อน าไปพฒันารปูแบบการเรยีนภาษาในอนาคต 

(2) การวิจยัในครัง้นี้เป็นการวิจยัเชิงปรมิาณท าให้ข้อมูลที่ได้เป็นข้อมูลในภาพรวม ดงันัน้การท าการวจิยัใน
อนาคต ผูว้จิยัขอเสนอใหท้ าการวจิยัเชงิคุณภาพ เพื่อศกึษาถงึความตอ้งการเชงิลกึของผูบ้รโิภค เป็นตน้ว่าปัจจยัใดบา้ง
ทีส่่งผลต่อความตัง้ใจในการเรยีนภาษาผ่านแอปพลเิคชนัออนไลน์ เพื่อใหต้อบโจทยค์วามต้องการของผูเ้รยีนไดม้าก
ยิง่ขึน้ 

(3) การวจิยัในครัง้นี้ พบว่าปัจจยัการรบัรูค้วามง่ายในการใชส้ง่อทิธพิลทางตรงต่อการรบัรูค้วามเพลดิเพลนิโดยมี
ค่าสมัประสทิธิอ์ทิธพิลเท่ากบั 0.506 อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิี่ระดบั 0.05 แต่มคี่าความผนัแปรต่อตวัแปรตามอยู่ที่
รอ้ยละ 25.6 (R2 = 0.256) ซึ่งมคี่าค่อนขา้งน้อย ดงันัน้ในการท าวจิยัต่อเนื่องจงึควรศกึษาเพิม่เติมว่ามปัีจจยัใดบา้งที่
สง่ผลต่อการรบัรูค้วามเพลดิเพลนิของการเรยีนภาษาผ่านแอปพลเิคชนัออนไลน์ 
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บทคดัย่อ 

งานวจิยัครัง้นี้จงึมวีตัถุประสงค์เพื่อศกึษาการสื่อสารแบบปากต่อปากอเิลก็ทรอนิกสต่์อพฤติกรรมการซื้อสนิค้า
ออนไลน์ โดยผ่านตวักลาง การรบัรู้ตราสนิค้า ภาพลกัษณ์ตราสนิค้า ความเชื่อใจในผู้ส่งสารและสาร การรบัรูคุ้ณค่า 
และความสนใจในการซือ้สนิคา้ โดยกลุ่มตวัอย่างทัง้หมด 226 กลุ่มตวัอย่าง ทีเ่คยซือ้สนิคา้ออนไลน์เกีย่วกบัแฟชัน่และ
ความงาม และเคยรบัชมหรอือ่านค าวจิารณ์ ความคดิเหน็หรอืขอ้เสนอแนะบน Facebook Page หรอื YouTube ซึง่ใช้
วิธีก ารแจกแบบสอบถามออนไล น์ และแบบสอบถามกระด าษ  ผลการวิจัยพ บ ว่ า  ก ารสื่ อ สารแบบ 

ปากต่อปากอเิลก็ทรอนิกสส์่งผลเชงิบวกกบั การรบัรูต้ราสนิค้า ภาพลกัษณ์ตราสนิคา้ ความเชื่อใจในผู้ส่งสารและสาร  
และการรบัรูคุ้ณค่า อกีทัง้ภาพลกัษณ์ตราสนิคา้ ความเชื่อใจในผูส้ง่สารและสาร และการรบัรูคุ้ณค่า ยงัสง่ผลทัง้ทางตรง
และทางอ้อมต่อความสนใจในการซื้อสนิคา้ แต่การรบัรูต้ราสนิค้าไม่สามารถสรุปได้ว่าส่งผลต่อความสนใจในการซื้อ
สนิค้า เนื่องจากเมื่อผู้บรโิภครบัรู้เพียงแค่ตราสญัลกัษณ์ ไม่สามารถท าให้ผู้บรโิภคสนใจซื้อสนิคา้ได้ เพราะผูบ้รโิภค 

ไม่สามารถทราบถึงคุณประโยชน์หรอืความเหมาะสมของสนิค้า จึงท าให้การรบัรู้ตราสนิค้าไม่ท าให้ผู้บริโภคสนใจ 

ทีจ่ะซือ้สนิคา้นัน้ๆ ธุรกจิขายสนิคา้ออนไลน์สามารถน าไปปรบัใชเ้พื่อเพิม่ความสนใจในการซือ้สนิคา้ของผูบ้รโิภคได้ 
 
ค าส าคญั: การสือ่สารแบบปากต่อปากอเิลก็ทรอนิกส ์ความสนใจในการซือ้สนิคา้ พฤตกิรรมการซือ้สนิคา้ออนไลน์ 
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Abstract 

The purpose of this study is to examine the impact of electronic word of mouth on online shopping 
behavior, brand image, trust, perceived value, and intention to purchase. The questionnaire was distributed to 
226 respondents who have experience on internet shopping for fashion and beauty products, and used to 
watch or read reviews, comments, or suggestions on social network such as Facebook and YouTube. The 
research data had been obtained via online questionnaires shared on social media and printing and 
computed with statistical program to analyze relationships of factors. According to the results, electronic Word 
of mouth (eWOM)  has a positively and significantly impact on brand awareness, brand image, trust and 
perceived value. Moreover, Brand Image, trust and perceived value have a positively and significantly impact 
on intention to purchase. On the other hand, Brand Awareness has not significantly impact on intention to 
purchase because consumers recognize only logo and product name that cannot make consumers intention 
to purchase in product. Consumers want to know about benefit in product so brand awareness cannot make 
consumers intention. This research can be used with online business to increase intention to purchase. 
 
Keywords: Electronic word of mouth (eWOM), intention to purchase, online shopping behavior 
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1. บทน า 
1.1 ความส าคญัและท่ีมาของปัญหา 

ในปัจจุบนัการซื้อขายออนไลน์เป็นเรื่องที่ทุกคนให้ความนิยมเป็นอย่างมาก เนื่องจากเป็นวธิทีี่สะดวก ง่าย และ
รวดเรว็ ซึง่ไม่จ าเป็นต้องเสยีเวลาออกไปหาซือ้สนิคา้ โดยปัจจยัทีท่ าใหผู้บ้รโิภคเลอืกทีจ่ะซือ้สนิคา้ออนไลน์อนัดบัแรก 
รอ้ยละ 85 เป็นเรื่องง่าย รองลงมารอ้ยละ 53.4 ไดร้บัสนิคา้สะดวก และรวดเรว็ และอนัดบัสาม รอ้ยละ 51.4 มโีปรโมชนั
ทีถู่กใจ (Marketeer, 2017) โดยผูบ้รโิภคส่วนใหญ่ทีซ่ือ้สนิคา้ออนไลน์มกัจะท าการคน้หาขอ้มูลสนิคา้ก่อนตดัสนิใจซื้อ
เสมอ ไม่ว่าราคาจะถูกหรอืแพง เป็นสนิคา้ชิน้เลก็หรอืสนิคา้ชิน้ใหญ่ (Kevin, 2017) รอ้ยละ 90 ของผูบ้รโิภคสนใจอ่าน
รวีวิจากออนไลน์ รอ้ยละ 88 จะรูส้กึไวว้างใจและเชื่อถอืความคดิเหน็จากโลกอนิเทอรเ์น็ต รอ้ยละ 72 เชื่อในสนิคา้และ
รา้นคา้ต่างๆ ถ้าพบรวีวิในเชงิสนับสนุนตราสนิคา้และสนิค้า แต่รอ้ยละ 86 ลงัเลที่จะซือ้สนิค้าต่างๆ ถ้าพบเหน็ความ
คดิเหน็หรอืรวีวิบนโลกอนิเทอรเ์น็ตในเชงิภาพลบกบัตราสนิคา้และสนิคา้ จะเหน็ไดว้่าผูบ้รโิภคสว่นใหญ่ไม่ไดซ้ือ้สนิคา้
เพราะความอยากไดเ้พยีงอย่างเดยีว แต่ผูบ้รโิภคมเีสน้ทางการตดัสนิใจมากมาย ขอ้มลูการรวีวิจงึมผีลอย่างมากในการ
ทีจ่ะท าใหผู้บ้รโิภคตดัสนิใจซือ้  

สัดส่วนการซื้อสินค้าออนไลน์แบ่ งเป็น 3 ส่วน คือ โซเชียลมีเดีย  เช่น Facebook, Instragram, Line E-
Marketplace เช่ น  Lazada Shopee, JD.co. th แ ล ะ  E-Tailers/Brand.com เช่ น  Central, Big C, Tesco Lotus, 
Weloveshopping.com (Nuttachit, 2018) โดยมสีดัส่วนดงันี้ โซเชยีลมเีดยีรอ้ยละ 40 E-Marketplace รอ้ยละ 35 และ 
E-Tailers/Brand.com รอ้ยละ 25 จะเหน็ไดว้่า โซเชยีลมเีดยีเป็นสดัสว่นทีใ่หญ่ทีส่ดุ รองลงมาเป็น E-Marketplace และ 
E-Tailers/Brand.com ตามล าดบั 

พฤติกรรมของนักชอปออนไลน์ในประเทศไทยร้อยละ 53 ตดัสนิใจซื้อสนิค้าจากการอ่านรวีวิความคดิเห็นและ 
ค าวจิารณ์ ร้อยละ 48 เปรยีบเทยีบราคาสนิค้าผ่านมอืถือขณะอยู่ที่ร้านค้า ปัจจุบนัผู้บรโิภคไทยก าลงัก้าวเขา้สู่ยุคที่
โซเชยีลมอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมการจบัจ่ายสนิคา้และบรกิารมากกว่าสมยัก่อน โดยผูบ้รโิภคเริม่ต้นตัง้แต่การหาขอ้มูล
ของสนิค้าและร้านค้าก่อนการตดัสนิใจซื้อ เปรยีบเทยีบราคา อ่านรวีวิความคดิเห็นของผู้บรโิภคคนอื่น หรอืถ่ายรูป
สนิคา้ขึน้โซเชยีลมเีดยีเพื่อขอความคดิเหน็จากบุคคลอื่นๆ ในขณะทีจ่ านวนนักชอปออนไลน์มแีนวโน้มเพิม่ขึน้เรื่อยๆ 
สิง่ที่ผู้บริโภคต้องการจากร้านค้านอกเหนือจากส่วนลด คะแนนสะสม หรือการจดัส่งฟรี คือการเป็นส่วนหนึ่งของ 
Community เช่น การรวีวิสนิคา้ผ่านบลอ็กระหว่างผูบ้รโิภคดว้ยกนั (Thaipublica, 2016) 

ดงันัน้การศกึษาปัจจยัการสื่อสารแบบปากต่อปากอเิลก็ทรอนิกสต่์อพฤตกิรรมการซื้อสนิค้าออนไลน์จงึเป็นสิง่ที่
จ าเป็นอย่างยิง่ทีส่ามารถเป็นแนวทางในการเพิม่ยอดขายของสนิคา้และท าใหผู้บ้รโิภคเกดิความสนใจในสนิคา้และตรา
สนิคา้มากขึน้ 
1.2 วตัถปุระสงคข์องการวิจยั 

งานวจิยันี้มวีตัถุประสงคเ์พื่อศกึษาถงึปัจจยัการสือ่สารแบบปากต่อปาก ทีส่ง่ผลต่อพฤตกิรรมการซือ้สนิคา้ออนไลน์ 
โดยผ่านปัจจัยต่างๆ ซึ่งประกอบด้วย การรบัรู้ตราสินค้า ภาพลักษณ์ตราสินค้า ความเชื่อใจในผู้ส่งสารและสาร  
การรบัรูคุ้ณค่า และความสนใจในการซือ้สนิคา้ 
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2. ทฤษฎีและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 
จากการศึกษางานวจิยัในอดตีที่เกี่ยวข้องกบัการสื่อสารแบบปากต่อปากอิเลก็ทรอนิกส ์และทฤษฎีพฤติกรรม  

ตามแผน สามารถสรุปปัจจยัทีเ่กีย่วขอ้งกบัการศกึษาไดด้งันี้ 
การส่ือสารแบบปากต่อปากอิเลก็ทรอนิกส์ (Electronic word of mouth หรือ eWOM) หมายถึง การสร้าง

ความสมัพนัธท์างโซเชยีลมเีดยีทีส่ง่ต่อระหว่างผูบ้รโิภคทีม่ปีระสบการณ์สู่ผูบ้รโิภคบุคคลอื่น เป็นการส่งต่อขอ้มูลดา้น
ผลติภณัฑห์รอืขอ้มูลดา้นบรษิทั มทีัง้ประสบการณ์ในเชงิสนบัสนุนตราสนิคา้และสนิคา้ และประสบการณ์ในเชงิภาพลบ
ของตราสนิคา้และสนิคา้ หรอืการทีผู่บ้รโิภคคน้หาค าแนะน าและความคดิเหน็จากบุคคลทีม่ปีระสบการณ์ผ่านโซเชยีล
มเีดยี การสือ่สารแบบปากต่อปากอเิลก็ทรอนิกส ์(eWOM) คลา้ยกบัการสือ่สารแบบปากต่อปาก (WOM) แต่การสือ่สาร
แบบปากต่อปากอเิลก็ทรอนิกสส์ามารถเขา้ถงึผู้คนไดม้ากกว่า (Chu, 2009; Papadopoulou et al., 2012; Park et al., 
2007) การสือ่สารแบบปากต่อปากหรอืการบอกต่อทีเ่ป็นทางการ เกดิขึน้จากผูบ้รโิภคทีม่ปีระสบการณ์การใชส้นิคา้อยู่
ก่อน จงึมีการบอกต่อสู่ผู้บรโิภคอื่นๆ ซึ่งท าให้ขอ้มูลกระจายได้อย่างรวดเรว็ จนถึงปัจจุบันยุคอินเทอร์เน็ตเขา้มามี
อทิธพิล ท าใหก้ารสือ่สารแบบปากต่อปากทัว่ๆ ไป กลายเป็นการสื่อสารแบบปากต่อปากอเิลก็ทรอนิกส ์(eWOM) โดย
มวีธิกีารบอกขอ้มลูผ่าน Facebook, Youtube, Twitter และ Instargram เป็นตน้ (ณฐักานต ์ทองมวน, 2558) 

การรบัรู้ตราสินค้า (Brand awareness) หมายถึง การที่ผู้บรโิภคสามารถจดจ าชื่อหรอืลกัษณะของตราสนิค้า 
และสามารถบอกถงึรูปแบบหรอืลกัษณะของตราสนิคา้ ไม่ว่าจะเป็นผลติภณัฑห์รอืบรกิารทีพ่บเหน็จากสือ่หรอืโฆษณา
ต่างๆ (รตันา กวธีรรม, 2558; Kim & Lee, 2018) 

ภาพลกัษณ์ตราสินค้า (Brand image) หมายถงึ องคป์ระกอบรวมของ ความเชื่อ ความคดิ และความประทบัใจ
ต่าง ๆ ที่บุคคลมีต่อสิง่ใดสิ่งหนึ่ง สิ่งเหล่านัน้จะมีความเกี่ยวข้องกับภาพลักษณ์ของสิ่งนัน้อย่า งมาก ภาพลกัษณ์
ประกอบจากสว่นต่างๆ ของธุรกจิน ามารวมกนั (Kotler, 2000) เมื่อผูบ้รโิภคเหน็ตราสนิคา้สามารถรูส้กึถงึความสมัพนัธ์
ของตราสนิคา้ จนความสมัพนัธเ์หล่านัน้กลายเป็นอารมณ์ ทศันคตหิรอืการรบัรูด้า้นคุณภาพของตราสนิคา้ ทีเ่กดิจาก
ความจ าและประสบการณ์ทีผู่บ้รโิภคไดร้บัจากตราสนิคา้เหล่านัน้ (Keller, 1993, 1998; Padgett & Allen, 1997; Lin et 
al., 2013; Ansary & Hashim, 2018) 

ความเช่ือใจในผู้ส่งสารและสาร (Trust) หมายถึง ความไวว้างใจของผูบ้รโิภคที่มต่ีอสื่อหรอืความคดิเหน็จาก
ประสบการณ์ของผู้บรโิภคในการน าเสนอขอ้มูล การดูแหล่งที่มาของขอ้มูลจากสื่อหรอืผู้บรโิภคนัน้ สามารถประเมนิ
ความน่าเชื่อถอืของสาร ซึง่ท าใหเ้กดิความเชื่อใจมากขึน้และสง่ผลใหเ้กดิความไวว้างใจของผูร้บัสาร (Ohanian, 1991; 
Yoo & Gretzel, 2011; Wu, 2013; Reichelt et al., 2014; สตรีรัตน์  จันทร์ศรี, 2561) ความเชื่อใจเกี่ยวข้องกับ
ความรู้สกึซึ่งเป็นผลมาจากประสบการณ์ที่ได้รบัจากผู้ใดผู้หนึ่ง ไม่ว่าจะเป็นตัวบุคคลหรือองค์กรต่างๆ (อษัฎาวุธ 
ขวญัเมอืง, 2559) ความไวว้างใจระหว่างบุคคล คอืความคาดหวงัโดยบุคคลหรอืกลุ่มคน ทีไ่ดใ้หค้ าสญัญาจากวาจา หรอื
สญัญาเป็นลายลกัษณ์อกัษร ทีส่ามารถใหบุ้คคลอื่นๆ หรอืกลุ่มบุคคลอื่นสามารถเชื่อหรอืพึง่พาได ้(Rotter, 1967) 

การรบัรู้คุณค่า (Perceived value) หมายถึง การประเมินโดยรวมของผู้บริโภคที่มุ่งเน้นทางด้านประโยชน์ 
คุณสมบตัขิองสนิคา้ หรอืความจ าเป็นในการเลอืกซือ้ตามการรบัรู ้(Zeithaml, 1988; Yang & Jolly, 2009; Wu et al., 
2014; Kim et al., 2007; Liang et al., 2018) โดยผูบ้รโิภคมมีุมมองด้านคุณค่า 4 คอื แบบ (1) ราคาต ่าหรอืราคาถูก     
(2) สิ่งที่ต้องการจากผลิตภัณฑ์  กล่าวคือประโยชน์ที่ผู้บริโภคต้องได้รับจากผลิตภัณฑ์  ตามที่ผู้บริโภค  
ได้คาดการไว้ (3) คุณภาพจากผลิตภัณฑ์  กล่าวคือคุณภาพของผลิตภัณฑ์ที่ ได้รับจากราคาที่ผู้บริโ ภค 
ไดจ้่ายไป และ (4) สิง่ทีไ่ดร้บัจากผลติภณัฑ ์โดยมอีงคป์ระกอบการใหใ้นดา้นราคาที่ผูบ้รโิภคเสยีไปกบัการรบัคุณภาพ
ของผู้บรโิภคที่ได้มา ถ้าผลิตภัณฑ์มีคุณค่ามากกว่าราคาที่ผู้บรโิภคจ่ายไป ผู้บรโิภคจะสามารถ รบัรู้ถึงคุณค่าของ
ผลติภณัฑน์ัน้ๆ (Zeithaml, 1988) 
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ความสนใจในการซ้ือ (Intention to purchase) หมายถึง แนวโน้มที่ผู้บรโิภคจะซื้อสนิคา้ ซึ่งก่อนความสนใจ 
ในการซื้อ ผู้บริโภคต้องผ่านกระบวนการคิดทัง้เชิงบวกและเชิงลบ ผ่านการไตร่ตรองและการวางแผนการซื้อ  
เพื่อประเมนิความตอ้งการสนิคา้นัน้ๆ โดยมเีป้าหมายจะท าการซือ้ในอนาคตอนัใกล ้(รตันา กวธีรรม, 2558) 

พฤติกรรมการซ้ือสินค้าออนไลน์ (Online Shopping Behavior) พฤตกิรรม หมายถงึ การแสดงออกของการ
ตอบสนองอย่างเตม็ใจทีส่งัเกตได ้ไม่ว่าการแสดงออกนัน้ไปในเชงิบวกหรอืเชงิลบ หรอืสิง่ทีบุ่คคลกระท าขึน้จรงิ โดยมี
ผลทีเ่กดิจากการกระท า และพฤตกิรรมบางอย่างขึน้กบัความตัง้ใจในการท าพฤตกิรรมนัน้ ๆ ทัง้พฤตกิรรมในเชงิบวก
และเชิงลบ (Fishbein & Ajzen, 1980; Mat & Sentosa 2008; Mai & Linh, 2017; Sadachar, 2014; Wu & Chang, 
2016) พฤติกรรมการซื้อสินค้าออนไลน์ หมายถึง การแสดงออกโดยความเต็มใจที่จะซื้อสินค้าและบริการบน
อนิเทอรเ์น็ต (จุฑารตัน์ เกยีรตริศัม,ี 2558) 
 

3. กรอบแนวคิดการวิจยัและสมมติฐานการวิจยั 
จากการทบทวนแนวคดิ ทฤษฎีและงานวจิยัที่เกี่ยวขอ้งกบั การสื่อสารแบบปากต่อปากอเิลก็ทรอนิกส ์(eWOM)  

ที่ส่งผลต่อการรับรู้ตราสินค้า (Brand awareness) ภาพลักษณ์ตราสินค้า (Brand image) ความเชื่อใจในผู้ส่งสาร 
และสาร (Trust) และการรบัรูต้ราสนิคา้ (Perceived value) ส่งผลไปยงั ทฤษฎพีฤตกิรรมตามแผน ซึง่ประกอบไปดว้ย 
ความสนใจในการซื้อสนิค้า (Intention to purchase) และส่งต่อไปตัวแปรสุดท้ายที่พฤติกรรมการซื้อสนิค้าออนไลน์ 
(Online shopping behavior) จากทีก่ล่าวมาทัง้หมดไดน้ าไปสูก่ารพฒันากรอบแนวความคดิในการวจิยัดงันี้ 

 

 
ภาพที ่1 กรอบแนวความคดิการวจิยัพฤตกิรรมการซือ้สนิคา้ออนไลน์ 

 
 
 
 
 
 
 
 

ทฤษฎพีฤตกิรรมตามแผน 
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Yan et al.  (2018)  ก ล่ า ว ว่ า  ก า ร สื่ อ ส า ร แ บ บ ป า ก ต่ อ ป า ก อิ เ ล็ ก ท ร อ นิ ก ส์ ส่ ง ผ ล ก ร ะ ท บ 
เชิงบวกต่อการรบัรู้ตราสนิค้าและการสื่อสารแบบปากต่อปากอิเล็กทรอนิกส์ยงัเป็นแรงจูงใจใหม่ๆ ซึ่งมอีิทธพิลต่อ
อารมณ์ของผูบ้รโิภคอย่างมาก การรบัรูต้ราสนิค้ายงัท าให้สามารถระลกึถงึตราสนิค้า (Brand recall) ไดอ้ย่างรวดเร็ว 
และสามารถจดจ าตราสนิคา้ได ้(Recognition brand) เช่นเดยีวกบังานวจิยัของ Syahrivar and Ichlas (2018) ไดก้ล่าว
ไว้ว่า การสื่อสารแบบปากต่อปากอเิลก็ทรอนิกส์ส่งผลกระทบเชงิบวกกบัการรบัรู้ตราสนิค้าซึ่งการรบัรู้ตราสนิค้ายั ง
สามารถอธบิายเกีย่วกบัการระลกึของตราสนิคา้และความคุม้ค่าของตราสนิคา้ได ้จงึน าไปสูส่มมตฐิานดงัต่อไปนี้ 

 
H1: การสือ่สารแบบปากต่อปากอเิลก็ทรอนิกส ์สง่ผลกระทบเชงิบวกต่อการรบัรูต้ราสนิคา้ 
 
Martins et al. (2019) กล่าวว่า การรับรู้ตราสินค้าส่งผลกระทบเชิงบวกกับความสนใจในการซื้อสินค้า  

การรบัรูถ้งึตราสนิคา้ทัง้ในดา้นการสนบัสนุนตราสนิคา้ และในเชงิภาพลบของตราสนิคา้สามารถท าใหผู้บ้รโิภคสามารถ
จดจ าตราสนิคา้ได ้การรบัรูต้ราสนิคา้นัน้มกัประสบความส าเรจ็จากการใชคุ้ณค่าทางอารมณ์ (Emotional) ในการสือ่สาร 
ซึ่งการรบัรู้ตราสนิค้ามีความส าคญัที่จะท าให้ผู้บรโิภคพิจารณาซื้อผลิตภัณฑ์หรอืบรกิาร เช่นเดียวกบังานวิจยัของ  
Chi et al. (2009) ได้ศกึษาเกี่ยวกบัผลกระทบของการรบัรู้แบรนด์ต่อความตัง้ใจซื้อของผู้บรโิภค พบว่าการรบัรู้ตรา
สนิค้าส่งผลกระทบเชงิบวกกบัความสนใจในการซื้อสนิค้า กล่าวคือผู้บรโิภคจะซื้อสนิค้าที่คุ้น เคยและเป็นที่รู้จกั ถ้า
ผูบ้รโิภครบัรูต้ราสนิคา้มากเท่าไรความตัง้ใจซือ้จะมากขึน้เท่านัน้ จงึน าไปสูส่มมตฐิานดงัต่อไปนี้ 

 
H2: การรบัรูต้ราสนิคา้ สง่ผลกระทบเชงิบวกต่อความสนใจในการซื้อสนิคา้ 
 
BİLGİN (2018) ไดศ้กึษาเกีย่วกบัผลกระทบของกจิกรรมการตลาดบนสื่อสงัคม พบว่า การรบัรูต้ราสนิคา้ส่งผลไป

ในเชิงบวกกบัภาพลกัษณ์ตราสนิค้า ซึ่งกิจกรรมบนโซเชียลมีเดียเป็นกิจกรรมที่น่าสนใจที่สามารถสร้างการตลาด 
เพื่อใหแ้บรนดเ์ป็นทีรู่จ้กัได ้เช่นเดยีวกบังานวจิยัของ Tariq et al. (2017) พบว่าการรบัรูต้ราสนิคา้มอีทิธพิลอย่างมาก
และไปในทศิทางบวกกบัภาพลกัษณ์ตราสนิค้า ซึ่งการรบัรูต้ราสนิค้าส่งผลต่อภาพลกัษณ์ตราสนิค้า และยงัสามารถ
ก าหนดพฤตกิรรมการซือ้ของผูบ้รโิภคในปัจจุบนั โดยเฉพาะอย่างยิง่ภาพลกัษณ์ตราสนิคา้มผีลอย่างมากต่อพฤตกิรรม
การซือ้และการเกดิความภกัดทีางตราสนิคา้ (Brand loyalty) (Esch et al., 2006) จงึน าไปสูส่มมตฐิานดงัต่อไปนี้ 

 
H3: การรบัรูต้ราสนิคา้ สง่ผลกระทบเชงิบวกต่อภาพลกัษณ์ตราสนิคา้ 
 
Elseidi and El-Baz (2016) ได้ ก ล่ าว ว่ า  ก า รสื่ อ ส ารแบบป าก ต่ อป ากอิ เล็ก ท รอนิ ก ส์มี อิท ธิพ ล ต่ อ 

ความตัง้ใจซือ้ของผูบ้รโิภค และยงัสามารถสง่ผลใหผู้บ้รโิภคมทีศันคตเิชงิบวกกบัตราสนิคา้เมื่อผูบ้รโิภคไดร้บัขอ้มลูจาก
แหล่งทีเ่ชื่อถอืไดแ้ละมปีระสบการณ์ เช่นเดยีวกบังานวจิยัของ Balakrishnan et al. (2014) ไดศ้กึษาเกีย่วกบัผลกระทบ
ของการสื่อสารการตลาดสงัคมออนไลน์ต่อความตัง้ใจในการซื้อและความภักดีต่อตราสนิค้าในกลุ่ม  Generation Y 
พบว่าการสื่ อสารแบบปากต่อปากอิเล็กทรอนิกส์ส่งผลกระทบเชิงบวกกับความตั ้งใจในการซื้ อสินค้า  
โดยเฉพาะอย่างยิง่การสื่อสารแบบปากต่อปากอเิลก็ทรอนิกสแ์ละการโฆษณาออนไลน์ มปีระสทิธภิาพในการส่งเสรมิ
ตราสนิค้า และความตัง้ใจที่จะซื้อสนิค้า ไม่ว่าจะผ่านทางเว็บไซต์หลกัหรือบนโซเชียลมีเดีย จึงน าไปสู่สมมติฐาน
ดงัต่อไปนี้ 

 
H4: การสือ่สารแบบปากต่อปากอเิลก็ทรอนิกส ์สง่ผลกระทบเชงิบวกต่อความสนใจในการซื้อสนิคา้ 
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Cynthiadewi and Hatammimi (2014) ไดศ้กึษาเกีย่วกบัผลกระทบของการสือ่สารแบบปากต่อปากอเิลก็ทรอนิกส์
ต่อภาพลกัษณ์ตราสนิคา้และความตัง้ใจในการซือ้รองเทา้แบรนด ์13 พบว่า การสื่อสารแบบปากต่อปากอเิลก็ทรอนิกส์
ส่งผลกระทบเชิงบวกกับความตั ้งใจในการซื้อรองเท้าแบรนด์ 13 โดยบนโซเชียลมีเดียของแบรนด์  13  
มยีอดการกดติดตามอยู่จ านวนหนึ่ง ซึ่งมผีู้บรโิภคบางส่วนไม่เคยซื้อสนิค้าแบรนด์นี้เลย แต่เมื่อผู้บรโิภคเหล่านัน้ได้
รบัทราบถึงรองเท้าแบรนด ์13 จากการสื่อสารแบบปากต่อปากอเิลก็ทรอนิกสว์่าแบรนดม์ภีาพลกัษณ์ตราสนิคา้ไปใน
ทศิทางทีด่ ีจงึท าใหผู้บ้รโิภคเกดิความสนใจในการซื้อสนิคา้เพิม่ขึน้ และรองเทา้แบรนด ์13 มภีาพลกัษณ์ตราสนิคา้ทีด่ี
ขึ้น เช่นเดียวกับ Charo et al. (2015) ได้ศึกษาเกี่ยวกับการก าหนดผลกระทบของการสื่อสารแบบปากต่อปาก
อเิลก็ทรอนิกส์ต่อภาพลกัษณ์ตราสนิค้าและความตัง้ใจซื้อผ่านการยอมรบัความคิดเห็นออนไลน์ พบว่าการสื่อส าร 
แบบปากต่อปากอิเล็กทรอนิกส์ส่งผลกระทบเชิงบวกกบัภาพลกัษณ์ตราสนิค้า และเมื่อรบัทราบถึงตราสนิค้าแล้ว  
ยงัสง่ผลไปในทศิทางบวกกบัความตัง้ใจซือ้สนิคา้ จงึน าไปสูส่มมตฐิานดงันี้ 

 
H5: การสือ่สารแบบปากต่อปากอเิลก็ทรอนิกส ์สง่ผลกระทบเชงิบวกต่อภาพลกัษณ์ตราสนิคา้  
H6: ภาพลกัษณ์ตราสนิคา้ สง่ผลกระทบเชงิบวกต่อความสนใจในการซื้อสนิคา้ 
 
Vongurai et al. (2018) ไดศ้กึษาเกีย่วกบัการใชง้านโซเชยีลมเีดยี การสื่อสารแบบปากต่อปากอเิลก็ทรอนิกส์และ

ความ เชื่ อที่ มีอิท ธิพ ลต่ อการตัดสิน ใจซื้ อ ในการมีส่ วนร่วม ในการใช้บริการด้านการท่ องเที่ ยว  พบว่ า  
การสื่อสารแบบปากต่อปากอิเล็กทรอนิกส์ส่งผลกระทบเชิงบวกต่อความสนใจในการซื้อสินค้าโดยตรง  
การสื่อสารแบบปากต่อปากออนไลน์ไม่เพยีงแต่ดงึดูดผูบ้รโิภครายใหม่ ยงัสามารถเพิม่ความสมัพนัธก์บัผูบ้รโิภคทีใ่ช้
บ ริก ารเป็ นป ระจ า  และสามารถท าให้ เกิดความสนใจ ในการซื้ อ สินค้ า  อีกทั ้งยังได้ศึกษ าการสื่ อสาร 
แบบปากต่อปากอิเล็กทรอนิกส์ส่งผลต่อความสนใจในการซื้อสินค้าโดยที่ผ่านตัวแปรความเชื่ อใจพบว่า  
การสือ่สารแบบปากต่อปากออนไลน์สง่ผลกระทบเชงิบวกต่อความเชื่อใจ และความเชื่อใจยงัคงสง่ผลกระทบเชงิบวกต่อ
ความสนใจในการซือ้สนิคา้ จงึน าไปสูส่มมตฐิานดงันี้ 

 
H7: การสือ่สารแบบปากต่อปากอเิลก็ทรอนิกส ์สง่ผลกระทบเชงิบวกต่อความเชือ่ใจในผูส้ง่สารและสาร  
H8: ความเชือ่ใจในผูส้ง่สารและสาร สง่ผลกระทบเชงิบวกต่อความสนใจในการซื้อสนิคา้  
 
Pham and Ngo (2017) กล่าวว่า การสื่อสารแบบปากต่อปากอิเล็กทรอนิกส์ส่งผลกระทบเชิงบวกต่อการรบัรู้

คุณค่าโดยตรง ซึง่การสื่อสารแบบปากต่อปากอเิลก็ทรอนิกสย์งัส่งผลกระทบเชงิบวกทางออ้มต่อความสนใจในการซื้อ
สนิคา้ผ่านภาพลกัษณ์ตราสนิค้าและการรบัรู้คุณค่า การสื่อสารแบบปากต่อปากอเิลก็ทรอนิกสเ์ป็นสิง่ส าคญัต่อความ
สนใจในการซื้อสนิค้า ภาพลกัษณ์ตราสนิค้า และการรบัรูคุ้ณค่าของผู้บรโิภค ฝ่ายการตลาดควรให้ความส าคญัและ
พจิารณาโปรแกรมการตลาด เพื่อให้องค์กรบรรลุประสทิธภิาพสงูสุด การสื่อสารแบบปากต่อปากอเิลก็ทรอนิกสเ์ป็น
กระบวนการดัง้เดมิในการดงึดดูความสนใจและความไวว้างใจจากผูบ้รโิภค การรบัรูคุ้ณค่าของผูบ้รโิภคเป็นปัจจยัส าคญั
อกีปัจจยัหนึ่ง ที่มีผลต่อความสนใจซื้อ ดงันัน้ถ้าผู้บรโิภคสามารถรบัรู้คุณค่าของตราสนิค้าได้มากเท่าใด จะท าให้
ผูบ้รโิภคมโีอกาสทีจ่ะเลอืกตราสนิคา้มากเท่านัน้ จงึน าไปสูส่มมตฐิานดงันี้ 

 
H9: การสือ่สารแบบปากต่อปากอเิลก็ทรอนิกส ์สง่ผลเชงิบวกต่อการรบัรูคุ้ณค่า 
H10: การรบัรูคุ้ณค่า สง่ผลเชงิบวกต่อความสนใจในการซื้อสนิคา้   
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ปิยภรณ์ อภฐิานฐติ ิ(2551) ไดศ้กึษาเกีย่วกบั การศกึษาทศันคต ิการคลอ้ยตามกลุ่มอา้งองิ การรบัรูค้วามสามารถ
ในการควบคุมพฤตกิรรม ความตัง้ใจเชงิพฤตกิรรม และพฤตกิรรมการใหบ้รกิาร (กจิกรรม CARE) กรณีศกึษาพนกังาน
บรษิทัประกนัวนิาศภยั พบว่าความตัง้ใจทีจ่ะใหบ้รกิาร (กจิกรรม CARE) สง่ผลต่อความสมัพนัธท์างบวกต่อพฤตกิรรม
การให้บริการ (กิจกรรม CARE) ซึ่งพนักงานมีความตัง้ใจที่จะให้บริการ และมีแนวโน้มที่จะท าพฤติกรรมนั ้น 
เช่นเดยีวกบังานวจิยัของ Mai and Linh (2017) พบว่า ความสนใจในการซือ้สนิคา้ สง่ผลกระทบเชงิบวกต่อพฤตกิรรม
การซือ้สนิคา้ ความสนใจในการซือ้เป็นตวัแปรทีส่ามารถพยากรณ์พฤตกิรรมการซือ้สนิคา้ จงึไดเ้ป็นสมมตฐิานดงันี้ 

 
H11: ความสนใจในการซื้อสนิคา้ สง่ผลกระทบเชงิบวกต่อพฤตกิรรมการซื้อสนิคา้ออนไลน์ 

 
4. วิธีการวิจยั 

ในงานวจิยัครัง้นี้จดัท าขึน้เพื่อศกึษา การสือ่สารแบบปากต่อปากอเิลก็ทรอนิกสต่์อพฤตกิรรมการซือ้สนิคา้ออนไลน์ 
โดยการวจิยันี้เป็นการวจิยัเชงิปรมิาณ (Quantitative Research) จดัเกบ็ขอ้มลูจากกลุ่มตวัอย่างดว้ยแบบสอบถามซึง่ขอ้
ค าถามถูกจดัสรา้งขึน้มาจากการคน้ควา้ขอ้มลูทางเอกสารและงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง (ประกอบไปดว้ย Papadopoulou et 
al., 2012; Buil et al., 2013; รตันา กวีธรรม , 2558; Kim & Lee, 2018; Lin et al., 2013; Ansary & Hashim,2018; 
สตรรีตัน์ จนัทรศ์ร,ี 2561; Liang et al., 2018; Yang & Jolly, 2009; รตันา กวธีรรม, 2558; Fishbein & Ajzen, 1980; 
Sadachar, 2014; Wu & Chang, 2016) ก่อนการน าแบบสอบถามไปจัดเก็บข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่าง ผู้วิจ ัยได้น า
แบบสอบถามไปทดสอบกบักลุ่มตวัอย่างจ านวน 10 ชุด เพื่อตรวจสอบและปรบัปรุงขอ้ค าถามในแบบสอบถามให้มี
ความเหมาะสม เมื่อปรบัแก้แบบสอบถามแลว้จงึน าแบบสอบถามไปจดัเกบ็ขอ้มูลจากกลุ่มตวัอย่างผ่านทางโซเชยีล
มเีดยี และรปูแบบกระดาษตามสถานทีต่่างๆ มผีูต้อบแบบสอบถามและสามารถน ามาวเิคราะหผ์ลทัง้สิน้ 226 ชุด 
 
5. ผลการวิจยั 
5.1 การทดสอบข้อตกลงเบือ้งต้นทางสถิติ 

ข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างได้ท าการทดสอบข้อมูลที่สูญหาย (Missing data) ข้อมูลค่าผิดปกติ (Outliners) การ
กระจายแบบปกต ิ(Normal) ความสมัพนัธเ์ชงิเสน้ตรง (Linearity) ภาวะร่วมเสน้ตรงพหุ (Multicollinearity) ภาวะร่วม
เสน้ตรง (Singularity) และการทดสอบความเบ ้(Skewness) ซึง่จากการทดสอบทัง้หมดพบว่าขอ้มูลจากกลุ่มตวัอย่าง
ไม่มขีอ้มลูสว่นใดทีข่าดหายไป มคีวามสมัพนัธเ์ชงิเสน้ตรง ไม่มปัีญหาเสน้ตรงพหุและภาวะร่วมเสน้ตรง ซึง่ทัง้หมดผ่าน
เกณฑท์ีก่ าหนดไว ้และทดสอบความเบม้เีพยีงบางตวัแปรทีเ่กนิจากมาตรฐานเพยีงเลก็น้อย โดยเกณฑพ์จิารณาความ
เบไ้ม่เกนิ +3 และ -3 ดงันัน้ผูว้จิยัยงัคงใชแ้บบสอบถามดงักล่าวในการวเิคราะหข์อ้มลูต่อไป  
5.2 การประเมินความเท่ียงและความตรงของแบบสอบถาม 

งานวจิยัครัง้นี้ได้ท าการทดสอบความเชื่อมัน่ของแบบสอบถาม โดยใช้การค านวณหาความเชื่อมัน่ (Reliability 
analysis) ซึง่การวเิคราะหไ์ดใ้ชค่้าสมัประสทิธิ ์Cronbach’s alpha ทีม่คี่ามากกว่า 0.7 ซึง่ถอืว่ามคีวามเชื่อถอืไดส้ าหรบั
งานวจิยัแบบ Basic research และยงัทดสอบความตรงของแบบสอบถาม (Validity) โดยใชก้ารวเิคราะหอ์งคป์ระกอบ 
(Factor analysis) โดยต้องมีค่าน ้าหนักองค์ประกอบ (Factor loading) มากกว่า 0.5 (สุพิชญา อาชวริดา, 2558) ดงั
แสดงค่าสถติขิองแต่ละขอ้ค าถามทีผ่่านเกณฑต์ามตารางที ่1 
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ตารางที ่1 ค่าเฉลีย่ ค่าเบีย่งเบนมาตรฐาน น ้าหนกัองคป์ระกอบและค่าสมัประสทิธิแ์อลฟา 
ของครอนบาซของตวัแปรทัง้หมด 

ปัจจยั ค่าเฉล่ีย ค่า
เบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

น ้าหนัก
องคป์ระกอบ 

ปัจจยั 1: ความเช่ือใจในผูส่้งสารและสาร (% of variance = 30.74, Cumulative % = 30.74, Cronbach’s alpha 
= 0.862) 
ท่านเชื่อมัน่ใจในขอ้มลู และความคดิเหน็ทีถู่กบอกต่อบน YouTube 
หรอื Facebook Page เกีย่วกบัการเลอืกซือ้สนิคา้ออนไลน์ดา้น
ผลติภณัฑแ์ฟชัน่และความงาม 

3.77 0.74 0.658 

ท่านเชื่อมัน่ใจในขอ้มลู และความคดิเหน็เกีย่วกบัการเลอืกซือ้สนิคา้
ออนไลน์ดา้นผลติภณัฑแ์ฟชัน่และความงาม เมื่อมกีารกล่าวถงึ 
ในหลาย ๆ ที ่ 

4.15 0.78 0.806 

ท่านเชื่อว่าผูเ้ขยีนขอ้มลู และความคดิเหน็เกีย่วกบัการเลอืกซือ้สนิคา้
ออนไลน์ดา้นผลติภณัฑแ์ฟชัน่และความงามจ านวนมาก เป็นผูท้ีม่ ี
ความเชีย่วชาญในสนิคา้เป็นอยา่งด ี

3.81 0.70 0.808 

ท่านเชื่อว่าผูเ้ขยีนขอ้มลู และความคดิเหน็เกีย่วกบัการเลอืกซือ้สนิคา้
ออนไลน์ดา้นผลติภณัฑแ์ฟชัน่และความงามจ านวนมาก เป็นผูท้ีม่ ี
ประสบการณ์มานาน 

3.77 0.72 0.768 

ท่านเชื่อว่าขอ้มลูและความคดิเหน็เกีย่วกบัการเลอืกซือ้สนิคา้ออนไลน์
ดา้นผลติภณัฑแ์ฟชัน่และความงามบน YouTube หรอื Facebook 
Page มปีระโยชน์ 

4.09 0.69 0.731 

ปัจจยัท่ี 2: ความสนใจในการซ้ือสินค้าออนไลน์ (% of variance = 8.69, Cumulative % = 39.43, Cronbach’s 
alpha = 0.883) 
ท่านมคีวามสนใจทีจ่ะซือ้สนิคา้ออนไลน์ดา้นผลติภณัฑแ์ฟชัน่และ 
ความงาม 

4.12 0.70  0.578 

ท่านมแีนวโน้มทีจ่ะซือ้สนิคา้ออนไลน์ดา้นผลติภณัฑแ์ฟชัน่และ 
ความงาม 

4.07 0.71  0.791 

ท่านมแีผนทีจ่ะซือ้สนิคา้ออนไลน์ดา้นผลติภณัฑแ์ฟชัน่และ 
ความงามในอนาคต 

4.06 0.76  0.902 

ท่านมคีวามตัง้ใจทีจ่ะซือ้สนิคา้ออนไลน์ดา้นผลติภณัฑแ์ฟชัน่และ 
ความงามในอนาคตอนัใกล ้

4.00 0.76  0.796 
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ตารางที ่1 ค่าเฉลีย่ ค่าเบีย่งเบนมาตรฐาน น ้าหนกัองคป์ระกอบและค่าสมัประสทิธิแ์อลฟา 
ของครอนบาซของตวัแปรทัง้หมด (ต่อ) 

ปัจจยั ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

น ้าหนัก
องคป์ระกอบ 

ปัจจยั 3: พฤติกรรมการซ้ือสินค้าออนไลน์ (% of variance = 8.08, Cumulative % = 47.52, Cronbach’s alpha = 
0.823) 
ในช่วงเวลา 6 เดอืนทีผ่่านมา ทา่นซือ้สนิคา้ออนไลน์ดา้นผลติภณัฑ์
แฟชัน่และความงาม 

3.17  0.91  0.836 

ท่านซือ้สนิคา้ออนไลน์ดา้นผลติภณัฑแ์ฟชัน่และความงามเป็นประจ า 3.46  0.89  0.807 
ท่านซือ้สนิคา้ออนไลน์ดา้นผลติภณัฑแ์ฟชัน่และความงาม 
ในอนาคตอนัใกล ้

3.74  0.87  0.648 

ปัจจยั 4: ภาพลกัษณ์ตราสินค้า (% of variance = 5.941, Cumulative % = 53.46, Cronbach’s alpha = 0.733) 
ตราสนิคา้ออนไลน์ดา้นผลติภณัฑแ์ฟชัน่และความงามทีท่่านซือ้ 
มคีุณภาพด ี

4.40  0.68  0.787 

ตราสนิคา้ออนไลน์ดา้นผลติภณัฑแ์ฟชัน่และความงามทีท่่านซือ้ 
มคีวามน่าเชื่อถอื 

4.28  0.59  0.805 

ตราสนิคา้ออนไลน์ดา้นผลติภณัฑแ์ฟชัน่และความงามทีท่่านซือ้ 
ไม่ท าใหท้่านผดิหวงั  

4.00  0.77  0.690 

ปัจจยั 5: การส่ือสารแบบปากต่อปากอิเลก็ทรอนิกส ์(% of variance = 5.73, Cumulative % = 59.19, 
Cronbach’s alpha = 0.723) 
ท่านรบัชมหรอือ่านขอ้มลูทีถู่กบอกต่อเกีย่วกบัผลติภณัฑแ์ฟชัน่และ
ความงาม 

4.06  0.66  0.796 

ท่านคน้หาความคดิเหน็จากผูม้ปีระสบการณ์เกีย่วกบัผลติภณัฑแ์ฟชัน่
และความงาม 

4.19  0.68  0.799 

ท่านมแีนวโน้มทีจ่ะแนะน าผลติภณัฑแ์ฟชัน่และความงามใหผู้อ้ืน่ 
หลงัจากทีไ่ดอ้่านถงึขอ้มลูเกีย่วกบัผลติภณัฑ ์

3.65  0.92  0.687 
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ตารางที ่1 ค่าเฉลีย่ ค่าเบีย่งเบนมาตรฐาน น ้าหนกัองคป์ระกอบและค่าสมัประสทิธิแ์อลฟา 
ของครอนบาซของตวัแปรทัง้หมด (ต่อ) 

ปัจจยั ค่าเฉล่ีย ค่า
เบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

น ้าหนัก
องคป์ระกอบ 

ปัจจยั 6: การรบัรูต้ราสินค้า (% of variance = 5.47, Cumulative % = 65.66, Cronbach’s alpha = 0.707) 
ท่านรูจ้กัตราสนิคา้ออนไลน์ดา้นผลติภณัฑแ์ฟชัน่และความงาม 
ทีท่่านซือ้เป็นอย่างด ี

4.30  0.63  0.687 

ท่านสามารถบอกถงึลกัษณะหรอืรปูแบบโลโกต้ราสนิคา้ออนไลน์ 
ดา้นผลติภณัฑแ์ฟชัน่และความงามทีช่อบได ้

4.37  0.65  0.612 

เมื่อพดูถงึสนิคา้ออนไลน์ดา้นผลติภณัฑแ์ฟชัน่และความงาม  
ท่านจะนึกถงึตราสนิคา้ทีท่่านชืน่ชอบ 

4.31  0.65  0.785 

ท่านสามารถระลกึถงึตราสนิคา้ออนไลน์ดา้นผลติภณัฑแ์ฟชัน่และ 
ความงามทีท่่านซือ้ไดอ้ย่างรวดเรว็ 

4.15  0.69  0.657 

ปัจจยั 7: การรบัรูค้ณุค่า (% of variance = 4.59, Cumulative % =69.26, Cronbach’s alpha = 0.732) 
สนิคา้ออนไลน์ดา้นผลติภณัฑแ์ฟชัน่และความงามมรีาคาสมเหตุสมผล 3.99  0.70  0.776 
สนิคา้ออนไลน์ดา้นผลติภณัฑแ์ฟชัน่และความงามมคีวามคุม้ค่า 3.91  0.59  0.674 
สนิคา้ออนไลน์ดา้นผลติภณัฑแ์ฟชัน่และความงามสามารถตอบสนอง
ความตอ้งการของท่านไดด้ ี

3.94  0.78  0.746 

 
5.3 ลกัษณะทางประชากรศาสตรข์องกลุ่มตวัอย่าง 

กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงจ านวน 164 คน คดิเป็นรอ้ยละ 72.6 ของกลุ่มตวัอย่างทัง้หมด โดยช่วงอายุ
ของกลุ่มตวัอย่างที่ตอบแบบสอบถามทัง้หมดอายุ 30-34 ปี จ านวน 101 คน คดิเป็นร้อยละ 44.7 ของกลุ่มตวัอย่าง
ทัง้หมด ระดบัการศึกษาสูงสุดอยู่ในระดบัปริญญาตรหีรอืเทียบเท่าจ านวน 101 คน คิดเป็น 44.7 ของจ านวนกลุ่ม
ตวัอย่างทัง้หมด รายไดส้่วนบุคคลเฉลีย่ต่อเดอืนโดยสว่นใหญ่ 30,001-40,000 บาทจ านวน 66 คน คดิเป็นรอ้ยละ 29.2 
ของจ านวนกลุ่มตัวอย่างทัง้หมด และช่องทางการรับชมหรืออ่านค าวิจารณ์  ค าแนะน า หรือความคิดเห็น  
จากผูม้ปีระสบการณ์บนโซเชยีลมเีดยีทีน่ิยมใชม้ากทีส่ดุ กลุ่มตวัอย่างนิยมใช ้Facebook จ านวน 133 คนคดิเป็นรอ้ยละ 
50 เท่ากบักลุ่มตวัอย่างของ YouTube 
5.4 การทดสอบสมมติฐานการวิจยั 

งานวิจัยนี้ทดสอบสมมติฐานการวิจัยจากกรอบแนวคิดการวิจัยด้วยการวิเคราะห์การถดถอยแบบเชิงชัน้ 
(Hierarchical regression) โดยใช้ค่า p-value ที่น้อยกว่าหรอืเท่ากบั 0.05  และ การแจกแจงแบบตารางไขว ้(Cross 
Tabs) เพื่อหาขอ้มลูทีน่่าสนใจ โดยไดผ้ลทางสถติดิงัต่อไปนี้ 

5.4.1 การรบัรู้ตราสินค้า ผลทางสถติพิบว่า การสื่อสารแบบปากต่อปากอเิลก็ทรอนิกสม์อีทิธพิลทางตรงต่อการ
รบัรูต้ราสนิคา้ โดยมค่ีาสมัประสทิธิ ์0.317 อย่างมนีัยส าคญัทางสถติิอยู่ที่ระดบั 0.05 และมคีวามผนัแปรของตวัแปรที่
สามารถอธบิายไดร้อ้ยละ 1.0 (R2 = 0.101) ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานที ่1 ทีไ่ดก้ล่าวไวว้่า การสือ่สารแบบปากต่อปาก
อิเล็กท รอนิ กส์ส่ งผล เชิงบ วก ต่อการรับ รู้ต ราสินค้ า  เช่ น เดียวกับ งานวิจัยของ Yan et al. (2018) และ  
Syahrivar and Ichlas (2018)  พ บ ว่ า ก า ร สื่ อ ส า ร แ บ บ ป า ก ต่ อ ป า ก อิ เ ล็ ก ท ร อ นิ ก ส์ เ ป็ น แ ร ง จู ง ใ จ 
ซึง่มอีทิธพิลต่ออารมณ์ของผูบ้รโิภครายใหม่อย่างมากในการรบัรูต้ราสนิคา้ 
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5.4.2 ความเช่ือใจในผู้ส่งสารและสาร ผลทางสถิติพบว่า การสื่อสารแบบปากต่อปากอเิลก็ทรอนิกสม์อีทิธพิล
ทางตรงต่อภาพลกัษณ์ตราสนิคา้ โดยมค่ีาสมัประสทิธิ ์0.363 อย่างมนียัส าคญัทางสถติอิยู่ทีร่ะดบั 0.05 และมคีวามผนั
แปรของตัวแปรที่สามารถอธิบายได้ร้อยละ 1.3 (R2 = 0.132) ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ 7 ที่ได้กล่าวไว้ว่า  
การสื่อสารแบบปากต่อปากอเิลก็ทรอนิกสส์่งผลเชงิบวกต่อความเชื่อใจในผูส้่งสารและสาร เช่นเดยีวกบังานวจิยัของ 
Vongurai  et al. (2018) และ See-To and Ho (2014) ที่ได้กล่าวไว้ว่า การสื่อสารแบบปากต่อปากอิเล็กทรอนิกส์ 
สง่ผลกระทบเชงิบวกต่อความสนใจในการซือ้สนิคา้ 

5.4.3 การรบัรู้คุณค่า ผลทางสถิติพบว่า การสื่อสารแบบปากต่อปากอิเล็กทรอนิกส์มีอิทธิพลทางตรงต่อ 
การรบัรูคุ้ณค่า โดยมค่ีาสมัประสทิธิ ์0.348 อย่างมนีัยส าคญัทางสถิติอยู่ที่ระดบั 0.05 และมคีวามผนัแปรของตวัแปร 
ที่สามารถอธิบายได้ร้อยละ 1.2 (R2 = 0.121) ซึ่งสอดคล้องกบัสมมติฐานที่ 9 ที่ได้กล่าวไว้ว่า การสื่อสารแบบปาก 
ต่อปากอเิลก็ทรอนิกสส์ง่ผลเชงิบวกต่อการรบัรูคุ้ณค่า เช่นเดยีวกบังานวจิยัของ Pham and Ngo (2017) ไดก้ล่าวไวว้่า 
การสื่อสารแบบปากต่อปากอิเลก็ทรอนิกส์ส่งผลกระทบเชิงบวกต่อการรบัรู้คุณค่า นักการตลาดควรให้ความส าคญั
เกีย่วกบัการสือ่สารแบบปากต่อปาก การสือ่สารแบบปากต่อปากเป็นกระบวนการดัง้เดมิทีส่ามารถดงึดดูความสนใจและ
ความไวว้างใจจากผูบ้รโิภคได ้

5.4.4 พฤติกรรมการซ้ือสินค้าออนไลน์ ผลทางสถิติพบว่า ความสนใจในการซื้อสนิค้ามอีทิธพิลทางตรงต่อ
พฤติกรรมการซื้อสินค้าออนไลน์ โดยมีค่าสัมประสิทธิ ์0.525 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติอยู่ที่ระดับ 0.05 และ 
มีความผันแปรของตัวแปรที่สามารถอธิบายได้ร้อยละ 2.7 (R2 = 0.276) ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่  11  
ทีไ่ดก้ล่าวไวว้่า ความสนใจในการซือ้สนิคา้สง่ผลเชงิบวกต่อพฤตกิรรมการซือ้สนิคา้ออนไลน์ เช่นเดยีวกบังานวจิยัของ 
Lim et al. (2016) และ Mai and Linh (2017) ได้กล่าวไว้ว่าความสนใจการซื้อสินค้าส่งผลกระทบเชิงบวกให้เกิด
พฤตกิรรมดงักล่าว 

5.4.4.1 การส่ือสารแบบปากต่อปากอิเลก็ทรอนิกส ์มอีทิธพิลทางออ้มผ่านความสนใจในการซือ้สนิคา้ 
ไปยงัพฤตกิรรมการซือ้สนิคา้ออนไลน์ โดยมค่ีาสมัประสทิธิ ์0.105 อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิี ่0.05 

5.4.4.2 การรบัรู้ตราสินค้า ไม่สามารถสรุปได้ว่ามีอิทธิพลทางอ้อมผ่านความสนใจในการซื้อสนิค้า 
ไปยงัพฤตกิรรมการซือ้สนิคา้ออนไลน์ โดยมค่ีาสมัประสทิธิ ์0.047 

5.4.4.3 ภาพลักษณ์ตราสินค้า มีอิทธิพลทางอ้อมผ่านความสนใจในการซื้อสินค้าไปยังพฤติกรรม 
การซือ้สนิคา้ออนไลน์ โดยมค่ีาสมัประสทิธิ ์0.072 อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิี ่0.05 

5.4.4.4 ความเช่ือใจในผู้ส่งสารและสาร มีอิทธิพลทางอ้อมผ่านความสนใจในการซื้อสินค้าไปยัง
พฤตกิรรมการซือ้สนิคา้ออนไลน์ โดยมค่ีาสมัประสทิธิ ์0.078 อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิี ่0.05 

5.4.4.5 การรับรู้คุณ ค่า  มีอิทธิพลทางอ้อมผ่ านความสนใจในการซื้อสินค้า ไปยังพฤติกรรม 
การซือ้สนิคา้ออนไลน์ โดยมค่ีาสมัประสทิธิ ์0.129 อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิี ่0.05 

5.4.5 ภาพลกัษณ์ตราสินค้า ผลทางสถิติพบว่า การสื่อสารแบบปากต่อปากอิเล็กทรอนิกส์ และการรบัรู้ตรา
สนิคา้มอีทิธพิลทางตรงต่อภาพลกัษณ์ตราสนิคา้ ซึง่ค่าความผนัแปรของตวัแปรทีส่ามารถอธบิายไดร้อ้ยละ 18 (R2 = 
0.189) โดยมรีายละเอยีดดงัต่อไปนี้ 

5.4.5.1 การส่ือสารแบบปากต่อปากอิเล็กทรอนิกส์ มีอิทธิพลทางตรงต่อภาพลักษณ์ตราสินค้า  
โดยมีค่าสมัประสทิธิ ์0.184 อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 ซึ่งสอดคล้องกบัสมมติฐานที่ 5 ที่ได้กล่าวไว้ว่า  
การสื่อสารแบบปากต่อปากอเิล็กทรอนิกส์ส่งผลกระทบเชิงบวกต่อภาพลกัษณ์ตราสนิค้า เช่นเดียวกบังานวจิยัของ
Cynthiadewi and Hatammimi (2014) ที่กล่าวไว้ว่า การสื่อสารแบบปากต่อปากอิเล็กทรอนิกส์ จากผู้บริโภค 
ทีเ่คยไดใ้ชส้นิคา้ท าใหผู้บ้รโิภคอื่น ๆ สนใจและท าใหภ้าพลกัษณ์ของสนิคา้เพิม่ขึน้ 

5.4.5.2 การรบัรู้ตราสินค้า มีอิทธิพลทางตรงต่อภาพลักษณ์ตราสินค้า โดยมีค่าสมัประสทิธิ ์0.341  
อย่างมนีัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 ซึ่งสอดคล้องกบัสมมติฐานที่ 3 ที่ได้กล่าวไว้ว่า การสื่อสารแบบปากต่อปาก
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อเิลก็ทรอนิกสส์่งผลกระทบเชงิบวกต่อภาพลกัษณ์ตราสนิค้า เช่นเดยีวกบั BİLGİN (2018) และ Tariq et al. (2017)  
ได้กล่าวไว้ว่าการรบัรู้ตราสนิค้าส่งผลเชิงบวกต่อภาพลกัษณ์ตราสนิค้า การที่ผู้บริโภครบัรู้ตราสนิค้าจะช่วยในการ
พฒันาภาพลกัษณ์ในดา้นผลติภณัฑแ์ละบรกิารมากขึน้ 

5.4.5.3 การส่ือสารแบบปากต่อปากอิเล็กทรอนิกส์ มีอิทธิพลทางอ้อมผ่านการรับรู้ตราสินค้า 
ไปยงัภาพลกัษณ์ตราสนิคา้ โดยมค่ีาสมัประสทิธิ ์0.108 อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิี ่0.05 

5.4.5.4 การรบัรู้ตราสินค้า มีอิทธิพลทางอ้อมผ่านการรับรู้ตราสินค้าไปยังภาพลักษณ์ตราสินค้า  
โดยมค่ีาสมัประสทิธิ ์0.047 อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิี ่0.05 

5.4.6 ความสนใจในการซ้ือสินค้า ผลทางสถิตพิบว่า การสื่อสารแบบปากต่อปากอเิลก็ทรอนิกส ์ภาพลกัษณ์ 
ตราสนิค้า ความเชื่อใจในผู้ส่งสารและสาร และการรบัรู้คุณค่ามอีทิธพิลทางตรงต่อภาพลกัษณ์ตราสนิค้า แต่ในทาง
กลบักนัการรบัรูต้ราสนิคา้ไม่สามารถสรุปไดว้่ามอีทิธพิลทางตรงต่อความสนใจในการซือ้สนิคา้ ซึง่ค่าความผนัแปรของ
ตวัแปรทีส่ามารถอธบิายไดร้อ้ยละ 33 (R2 = 0.335) โดยมรีายละเอยีดดงัต่อไปนี้ 

5.4.6.1 การรบัรู้ตราสินค้า ไม่ส่งผลทางตรงต่อความสนใจในการซื้อสนิคา้ อย่างมนีัยส าคญัทางสถติิที ่
0.05 ซึง่ไม่สนับสนุนสมมตฐิานการวจิยัที่ 2 ทีไ่ด้กล่าวไวว้่า การรบัรูต้ราสนิค้าส่งผลกระทบเชิงบวกกบัความสนใจใน
การซือ้สนิคา้ เน่ืองจากปัจจุบนัสนิคา้ออนไลน์มมีากมายหลายธุรกจิ แต่ละธุรกจิไม่มจีุดเด่นของธุรกจิทีช่ดัเจน จงึท าให้
ตราสนิค้าที่รู้จกัหรือเคยได้ยินไม่เป็นที่น่าสนใจให้เกิดการซื้อสินค้า (Ekkasit, 2018) การสร้างการรบัรู้ตราสินค้า 
เพยีงอย่างเดยีวจงึไม่สามารถจงูใจให้ผูบ้รโิภคเกดิการซือ้สนิคา้ได ้เพื่อหาเหตุผลทีก่ารรบัรูต้ราสนิคา้ไม่สง่ผลต่อความ
สนใจในการซื้อสนิค้า ผู้วิจยัได้ท าการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากกลุ่มตัวอย่างจ านวน 20 คน พบว่า ความสนใจ 
ในการซื้อสนิค้าส่วนมากมีเหตุผลจากปัจจยัด้านอื่น ๆ เช่น ประโยชน์ของสนิค้า ความเหมาะสมของราคาที่มีต่อ
ผลติภณัฑ ์มเีพื่อนหรอืคนรูจ้กัแนะน า ซึง่ตรงตามผลการวจิยัของ Aberdeen et al. (2016) 

5.4.6.2 การส่ือสารแบบปากต่อปากอิเลก็ทรอนิกส์ มอีทิธพิลทางตรงต่อความสนใจในการซื้อสนิค้า  
โดยมค่ีาสมัประสทิธิ ์0.201 ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานที ่4 ทีไ่ดก้ล่าวไวว้่า การสื่อสารแบบปากต่อปากอเิลก็ทรอนิกส์
ส่ งผ ลก ระท บ เชิ งบ วก ต่ อค วาม สน ใจ ใน ก ารซื้ อ สิน ค้ า  เช่ น เดี ย ว กับ  Elseidi and El-Baz (2016) แ ล ะ  
Balakrishnan et al. (2014) ไดก้ล่าวว่า การสื่อสารแบบปากต่อปากอเิลก็ทรอนิกสส์่งผลกระทบเชงิบวกกบัความสนใจ
ในการซื้อสนิค้า การสื่อสารแบบปากต่อปากอเิลก็ทรอนิกสบ์นโซเชยีลมีเดยีมปีระสทิธภิาพอย่างมากในการส่งเสรมิ
ความสนใจในการซื้อสินค้า ไม่ว่าผ่านทางเว็บไซต์หลัก หรือบนโซเชียลมีเดีย ซึ่งการตลาดบนโซเชียลมีเดีย  
เป็นเครื่องมอืทีส่ าคญัในการเขา้ถงึผูบ้รโิภค 

5.4.6.3 ภาพลกัษณ์ตราสินค้า มีอทิธิพลทางตรงต่อความสนใจในการซื้อสนิค้า โดยมีค่าสมัประสทิธิ ์
0.138 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ 6 ที่ได้กล่าวไว้ว่า ภาพลกัษณ์ตราสินค้าส่งผลกระทบเชิงบวกต่อความสนใจ  
ในการซื้อสินค้า เช่นเดียวกับ  Cynthiadewi and Hatammimi (2014) และ Charo et al. (2015) ได้ก ล่าวไว้ว่า 
ภาพลกัษณ์ตราสนิคา้ส่งผลกระทบเชงิบวกกบัความสนใจในการซื้อสนิคา้ เมื่อผูบ้รโิภคทราบถงึภาพลกัษณ์ตราสนิคา้  
ทีด่ใีนเชงิบวก ผูบ้รโิภคจงึเกดิความสนใจในการซือ้สนิคา้ 

5.4.6.4 ความเช่ือใจในผู้ ส่ งสารและสาร มีอิทธิพลทางตรงต่อความสนใจในการซื้อสินค้า  
โดยมค่ีาสมัประสทิธิ ์0.150 ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานที ่8 ทีไ่ดก้ล่าวไวว้่า ความเชื่อใจในผูส้ง่สารและสารสง่ผลกระทบ
เชงิบวกต่อความสนใจในการซือ้สนิคา้ เช่นเดยีวกบั Vongurai et al. (2018) ไดก้ล่าวไวว้่าความเชื่อใจในผูส้่งสารและ
สารสง่ผลกระทบเชงิบวกต่อความสนใจในการซือ้สนิคา้  

5.4.6.5 การรบัรู้คุณค่า มีอิทธิพลทางตรงต่อความสนใจการซื้อสินค้า โดยมีค่าสัมประสิทธิ ์0.247  
ซึ่งสอดคล้องกบัสมมติฐานที่ 10 ที่ได้กล่าวไวว้่า การรบัรูคุ้ณค่าส่งผลกระทบเชงิบวกต่อความสนใจในการซื้อสนิค้า 
เช่นเดยีวกบั Fauzi (2016) ได้กล่าวไว้ว่า การรบัรู้คุณค่าส่งผลเชงิบวกกบัความสนใจในการซื้อสนิค้า หากผู้บรโิภค
สามารถรบัรูคุ้ณค่าไดม้าก จะท าใหผู้บ้รโิภคสนใจในการซือ้สนิคา้เพิม่ขึน้ 
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5.4.6.6 การส่ือสารแบบปากต่อปากอิเล็กทรอนิกส์ ไม่สามารถสรุปได้ว่ามีอิทธิพลทางอ้อมผ่าน 
การรบัรูต้ราสนิคา้ไปยงัความสนใจในการซือ้สนิคา้ โดยมค่ีาสมัประสทิธิ ์0.028  

5.4.6.7 การส่ือสารแบบปากต่อปากอิเล็กทรอนิกส์ ไม่สามารถสรุปได้ว่ามีอิทธิพลทางอ้อมผ่าน
ภาพลกัษณ์ตราสนิคา้ไปยงัความสนใจในการซือ้สนิคา้ โดยมค่ีาสมัประสทิธิ ์0.025 

5.4.6.8 การส่ือสารแบบปากต่อปากอิเลก็ทรอนิกส ์มอีทิธพิลทางออ้มผ่านความเชื่อใจในผูส้ง่สารและ
สารไปยงัความสนใจในการซือ้สนิคา้ โดยมค่ีาสมัประสทิธิ ์0.054 อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิี ่0.05 

5.4.6.9 การส่ือสารแบบปากต่อปากอิเลก็ทรอนิกส ์มอีทิธพิลทางออ้มผ่านการรบัรูคุ้ณค่าไปยงัความ
สนใจในการซือ้สนิคา้ โดยมคี่าสมัประสทิธิ ์0.085 อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิี ่0.05 

 
นอกจากนี้ผู้วจิยัไดท้ าการวเิคราะห์ขอ้มูลโดยใชว้ธิกีารแจกแจงตารางไขว ั(Cross tabs) เพื่อหาขอ้มูลทีน่่าสนใจ 

พบว่า ผูท้ีม่อีายุต ่ากว่า 30 ปี นิยมใชช้่องทาง YouTube เพื่อรบัชมค าวจิารณ์ ค าแนะน าหรอืความคดิเหน็ ซึง่แตกต่าง
จากผูท้ีม่อีายุ 30 ปีขึน้ไปนิยมใชช้่องทาง Facebook page โดยมรีายละเอยีดดงัต่อไปนี้ 

 
ตารางที่ 2 การแจกแจงตารางไขวรัะหว่างช่องทางการรบัชมหรอือ่านค าวิจารณ์ ค าแนะน าหรือความคิดเห็น  

                    กบัอายุของผูต้อบแบบสอบถาม 

 
อาย ุ

Total 20-24 ปี 25-29 ปี 30-34 ปี 35-39 ปี 40 ปีขึน้ไป 
ช่องทาง Youtube 7 51 49 2 4 113 

Facebook Page 2 38 52 14 7 113 
Total 9 89 101 16 11 226 

 
 

 
ภาพที ่2 ผลการวเิคราะหก์รอบแนวคดิการวจิยั 

*p < 0.05 
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ตารางที ่3 ค่าสมัประสทิธิอ์ทิธพิลทางตรง ทางออ้ม และอทิธพิลโดยรวมของตวัแปร 

ตวัแปรตาม R2 อิทธิพล 

ตวัแปรอิสระ 

กา
รสื่

อส
าร
แบ

บป
าก

ต่อ
ปา

ก
อิเ
ลก็

ทร
อนิ

กส
 ์

กา
รร
บัร

ูต้ร
าสิ

นค้
า 

ภา
พล

กัษ
ณ์
ตร

าสิ
นค้

า 

คว
าม

เชื่
อใ
จใ
นผ

ูส้่ง
สา

รแ
ละ

สา
ร 

กา
รร
บัร

ูค้ณุ
ค่า

 

คว
าม

สน
ใจ
ใน

กา
รซื้

อสิ
นค้

า 

การรบัรูต้ราสนิคา้ 0.101 ทางตรง 0.317* - - - - - 
ทางออ้ม - - - - - - 
โดยรวม 0.317* - - - - - 

ภาพลกัษณ์ตราสนิคา้ 0.189 ทางตรง 0.184* 0.341* - - - - 
ทางออ้ม 0.108* - - - - - 

โดยรวม 0.292* 0.341* - - - - 

ความเชื่อใจในผูส้ง่สาร
และสาร 

0.132 ทางตรง 0.363* - - - - - 

ทางออ้ม - - - - - - 

โดยรวม 0.363* - - - - - 

การรบัรูคุ้ณค่า 0.121 ทางตรง 0.348* - - - - - 

ทางออ้ม - - - - - - 

โดยรวม 0.348* - - - - - 

*p < 0.05 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



วารสารระบบสารสนเทศดา้นธุรกจิ (JISB) ปีที ่5 ฉบบัที ่2 เดอืน เมษายน – มถุินายน 2562 หน้า 58 

ตารางที ่3 ค่าสมัประสทิธิอ์ทิธพิลทางตรง ทางออ้ม และอทิธพิลโดยรวมของตวัแปร (ต่อ) 

ตวัแปรตาม R2 อิทธิพล 

ตวัแปรอิสระ 
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คว
าม

สน
ใจ
ใน

กา
รซื้

อสิ
นค้

า 

ความสนใจในการซือ้
สนิคา้ 

0.335 ทางตรง 0.201* 0.091 0.138* 0.150* 0.247* - 
ทางออ้ม 
การรบัรูต้รา
สนิคา้ 

0.028 - - - - - 

ทางออ้ม 
ความเชื่อผู้
สง่สารและ
สาร 

0.054* - - - - - 

ทางออ้ม 
การรบัรู้
คุณค่า 

0.085* - - - - - 

ทางออ้ม 
ภาพลกัษณ์
ตราสนิคา้ 

0.025 0.047* - - - - 

โดยรวม 0.340* - 0.138* 0.150* 0.247* - 
พฤตกิรรมการซือ้สนิคา้
ออนไลน์ 

0.276 ทางตรง 0.525* - - - - - 
ทางออ้ม 0.105* 0.047 0.072* 0.078* 0.129* - 

โดยรวม 0.630* - - 0.078* 0.129* - 

*p < 0.05 
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6. สรปุผลการวิจยั 
6.1 อภิปรายผลการวิจยั 

การศกึษางานวจิยัครัง้นี้พบว่า ปัจจยัทีส่ง่ผลต่อพฤตกิรรมการซือ้สนิคา้ออนไลน์ดา้นแฟชัน่และความงามมากทีสุ่ด
ประกอบด้วย ความสนใจในการซื้อสนิค้า การรบัรู้คุณค่า การสื่อสารแบบปากต่อปากอิเล็กทรอนิกส์ ความเชื่อใจ  
ในผู้ส่งสารและสาร และภาพลกัษณ์ตราสนิค้า ตามล าดบั ซึ่งแสดงให้เห็นว่ากรอบแนวคิดพฤติก รรมการซื้อสนิค้า
ออนไลน์ดา้นแฟชัน่และความงามมคีวามสอดคลอ้งกบัขอ้มลูเชงิประจกัษ์ดงัต่อไปนี้ 

(1) การสือ่สารแบบปากต่อปากอเิลก็ทรอนิกสส์ง่ผลเชงิบวกกบัการรบัรูต้ราสนิคา้ กล่าวคอื การทีผู่บ้รโิภคไดร้บัชม
หรอือ่านขอ้มูลต่าง ๆ จากผู้มปีระสบการณ์การใช้โดยตรง จะท าให้ผู้บรโิภครูจ้กัตราสนิค้ามากขึ้น ไม่ว่าสนิค้านัน้ๆ  
จะเป็นตราสนิคา้ใหม่หรอืตราสนิคา้ดัง้เดมิ ซึง่ตรงตามผลงานวจิยัของ Yan et al. (2018) และ Syahrivar and Ichlas (2018) 

(2) การสื่อสารแบบปากต่อปากอิเล็กทรอนิกส์ และการรบัรู้ตราสนิค้าส่งผลเชิงบวกกบัภาพลกัษณ์ตราสินค้า 
กล่าวคอื การทีธุ่รกจิต้องการใหผู้้บรโิภครบัรูถ้ึงภาพลกัษณ์ของผลติภณัฑ์ การบรกิาร หรอืภาพลกัษณ์ของธุรกจิเอง 
ฝ่ายการตลาดของธุรกิจจ าเป็นต้องกระตุ้นกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อให้ผู้บริโภครู้จกัผลิตภัณฑ์หรือการบรกิารมากขึ้น  
การสื่อสารแบบปากต่อปากอิเล็กทรอนิกส์ก็เช่นเดียวกัน ธุรกิจควรให้ความส าคญักับการบอกต่อบนอินเทอร์เน็ต 
ไม่ละเลยกบัเสยีงของผูบ้รโิภคทีเ่คยมปีระสบการณ์กบัผลติภณัฑห์รอืการบรกิารมาก่อนแลว้ ซึง่ตรงตาผลงานวจิยัของ  
BİLGİN (2018), Tariq et al. (2017) และ Cynthiadewi and Hatammimi (2014) 

(3) การสื่อสารแบบปากต่อปากอเิลก็ทรอนิกสส์ง่ผลเชงิบวกกบัความสนใจในการซือ้สนิคา้ กล่าวคอืการทีผู่บ้รโิภค
ทีม่ปีระสบการณ์มาก่อนหน้า ไดถ่้ายทอดความคดิเหน็ ค าวจิารณ์ทีเ่กดิจากตวัผูบ้รโิภคเองสูผู่บ้รโิภคอื่นๆ และตอ้งการ
ที่จะให้ผู้บริโภคอื่นๆ ได้รู้สึกถึงประสบการณ์เช่นเดียวกับตัวเอง เมื่อผู้บริโภคอื่นๆ เห็นว่าเป็นการถ่ายทอด
ประสบการณ์ ที่ พ บ เจอมาด้วยตัว เองและเกิด ขึ้น จริง  จะท าให้ ผู้ บ ริโภคนั ้น ๆ  สน ใจในสินค้ าม ากขึ้น  
ซึง่ตรงตามผลงานวจิยัของ Elseidi and El-Baz (2016) และ Balakrishnan et al. (2014) 

(4) การสือ่สารแบบปากต่อปากอเิลก็ทรอนิกสส์ง่ผลเชงิบวกกบัความเชื่อใจในผูส้่งสารและสาร กล่าวคอืการสื่อสาร
แบบปากต่อปากอเิลก็ทรอนิกสโ์ดยผูท้ีม่ปีระสบการณ์ก่อนหน้า เป็นประสบการณ์ทีพ่บเจอดว้ยตนเองจะท าใหผู้บ้รโิภค
อื่น ๆ เชื่อถอืในขอ้ความหรอืขอ้มูลของตวัผูบ้รโิภคทีไ่ด้สง่ออกมา ซึง่ตรงตามผลงานวจิยัของ See-To and Ho (2014)  
และ Ms.นกยงู (2561) ไดก้ล่าวไวว้่ารอ้ยละ 92 ของคนทัว่ไปมกัเชื่อในสิง่ทีค่นอื่นพดูถงึแบรนด ์ซึง่มาีสดัสว่นทีม่ากกว่า
คนทัว่ไปจะเชื่อในสิง่ทีแ่บรนดก์ล่าวถงึตวัแบรนดเ์อง  

(5) การสื่อสารแบบปากต่อปากอเิลก็ทรอนิกสส์่งผลเชงิบวกกบัการรบัรูคุ้ณค่า กล่าวคอืเมื่อผูบ้รโิภคไดร้บัขอ้มูล
จากการบอกต่อจากผู้มีประสบการณ์ สามารถท าให้ผู้บริโภครับรู้ถึงคุณสมบัติและประโยชน์ของผลิตภัณฑ์ได ้  
ซึง่ตรงตามผลงานวจิยัของ Pham and Ngo (2017) 

(6) ภาพลักษณ์ตราสินค้า ความเชื่อใจในผู้ส่งสารและสาร และการรับรู้คุณค่าส่งผลเชิงบวกกับความสนใจ  
ในการซื้อสนิคา้ กล่าวคอืการที่จะท าใหธุ้รกจิได้การตอบรบัทีด่จีากผู้บรโิภค นักการตลาดของธุรกจินัน้ๆ จ าเป็นต้อง
แสดงออกใหเ้หน็ถงึประโยชน์ คุณสมบตัขิองสนิคา้ควรมคีวามจรงิใจในการน าเสนอตวัผลติภณัฑ ์รวมถงึขอ้มลูทีส่ง่ออก
มาถงึผูบ้รโิภค และทีข่าดไม่ไดค้อืภาพลกัษณ์ทีด่ขีองตราสนิคา้ ตอ้งท าใหผู้บ้รโิภคเหน็ถงึความจรงิใจของตราสนิคา้และ
ความ รู้สึกดี  ที่ มี ต่ อต ราสินค้ า  ซึ่ งต รงต ามผลงานวิจัย ของ Charo et al. (2015) Vongurai et al. (2018)  
และ Fauzi (2016) 

7.   ความสนใจในการซื้อสนิค้าส่งผลเชิงบวกกบัพฤติกรรมการซื้อสนิค้าออนไลน์ กล่าวคือเมื่อผู้บรโิภคสนใจ  
ทีจ่ะซือ้สนิคา้หรอืบรกิารแลว้ ผูบ้รโิภคมแีนวโน้มทีจ่ะเกดิเป็นพฤตกิรรม ซึง่เป็นไปตามทฤษฎพีฤตกิรรมตามแผนของ 
Fishbein and Ajzen (1980) และตรงตามผลงานวจิยัของ Mai and Linh (2017) 
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อย่างไรก็ตามหลังจากการวิเคราะห์ข้อมูลทัง้หมดพบว่า การรบัรู้ตราสินค้าและความสนใจในการซื้อสินค้า  
ไม่สามารถสรุปความสมัพันธ์ในเชิงประจกัษ์ของปัจจยัดังกล่าวได้ กล่าวคือ  การที่ผู้บริโภคสามารถจ าชื่อสินค้า  
หรอืจ าสญัลกัษณ์ต่างๆ ของสนิคา้ได ้ไม่สามารถท าใหผู้บ้รโิภคเกดิความสนใจในการซือ้สนิคา้นัน้ๆ จากการหาขอ้มูล
เพิม่เติมโดยการสมัภาษณ์ขอ้มูลเชงิลกึกบักลุ่มตวัอย่างทีม่ลีกัษณะคลา้ยกบักลุ่มตวัอย่างทีต่อบแบบสอบถามเหน็ว่า 
เน่ืองจากผูบ้รโิภคไม่สามารถรบัรูถ้งึประโยชน์หรอืความจ าเป็นของผลติภณัฑต่์อตราสนิคา้นัน้ ๆ ผูบ้รโิภครบัรูเ้พยีงแค่
มตีราสนิค้านี้อยู่ในตลาด และอาจเป็นเพราะปัจจยัด้านอื่น ๆ เช่น ด้านราคา หรอืผู้บรโิภคมตีราสนิค้าที่ตนเองชอบ 
อยู่ในใจอยู่แลว้ ดงันัน้เมื่อผูบ้รโิภคไดร้บัรูเ้พยีงแค่ชื่อตราสนิคา้ หรอืสญัลกัษณ์ต่าง ๆ จงึไม่สามารถท าใหผู้บ้รโิภคเกดิ
ความสนใจในการซือ้สนิคา้นัน้ๆ ได ้และในปัจจุบนัธุรกจิสว่นใหญ่สนใจท าการตลาดออนไลน์ แต่ธุรกจิส่วนใหญ่มกัทีจ่ะ
สนใจแต่การสร้างการรับรู้ตราสินค้า ลงทุนมากมายในการเขียนบทความหรือสร้างวิดีโอ เพื่อให้เป็นที่รู้จ ัก  
แต่ผลลพัธท์ีเ่กดิขึน้ เป็นเพยีงจ านวนผูท้ีรู่จ้กัหรอืผูท้ีเ่ขา้ถงึเพิม่ขึน้ แต่ไม่สามารถเปลีย่นแปลงสิง่เหล่านัน้เป็นยอดขาย
ได้ ซึ่งในบางครัง้การสร้างการรับรู้ตราสินค้าโดยการใช้วิดีโอหรือช่องทางต่างๆ ก็ไม่สามารถจูงใจผู้บริโภคได ้  
เพ รา ะธุ รกิ จ ไม่ มี จุ ด เด่ น ข อ งต รา สิน ค้ าที่ ชั ด เจน  แ ล ะมี คู่ แ ข่ งม ากม าย อยู่ ใน ต ล าด  (Ekkasit, 2018)  
จงึสง่ผลท าใหข้อ้มลูดงักล่าวไม่สนบัสนุนสมมตฐิานทีไ่ดก้ล่าวไว ้ซึง่ตรงตามผลการวจิยัของ Aberdeen et al. (2016).  
6.2 ข้อเสนอแนะในเชิงปฏิบติั 

การมธีุรกจิเกีย่วกบัออนไลน์ไม่ว่าจะเป็นตราสนิค้าใหม่หรอืเป็นตราสนิค้าที่มมีานาน ที่ต้องการกระตุ้นยอดขาย
หรือท าให้ผู้บริโภคสนใจในผลิตภัณฑ์ สามารถน าผลการวิจัยในครัง้นี้ ไปปรับใช้กับธุรกิจได้ เพื่อให้ธุรกิจพัฒนา 
ไปขา้งหน้า ส่งผลใหย้อดขายและมผีู้บรโิภคสนใจในสนิค้าเพิม่มากขึน้ และยงัสามารถน าผลวจิยัครัง้นี้ไปวางกลยุทธ์
ส าหรบัฝ่ายการตลาดในการสือ่สารใหผู้บ้รโิภคไดส้ามารถเขา้ถงึตราสนิคา้และผลติภณัฑอ์ย่างเหมาะสม ดงันี้ 

(1) ในกรณีการจ้าง Influencer หรือผู้มีอิทธิพลต่อผู้ติดตาม ในการช่วยโปรโมทและโฆษณาสนิค้า ต้องเลือก 
ผู้มอีทิธพิลที่มีความน่าเชื่อถือ เหมาะสมกบัตวัผลติภัณฑ์ เพราะเนื่องจากผู้บรโิภคมกัเชื่อในสิง่ที่ผู้มีอทิธพิลสื่อสาร
ออกมา มากกว่าเจ้าของตราสินค้าเป็นคนพูดเอง ถ้าผู้มีอิทธิพลบุคคลใดสามารถท าให้ผู้บริโภคเชื่อใจได ้ 
ธุรกจิควรเลอืกใช ้ผู้มอีทิธพิลนัน้ ๆ เพราะการสื่อสารของผูม้อีทิธพิลมบีทบาทส าคญัที่จะท าใหผู้้บรโิภคเชื่อในขอ้มูล 
ที่ถูกสื่อสารออกมา และควรเลือกผู้มีอิทธิพลที่เคยเขียนความคิดเห็นเป็นจ านวนมาก เพราะผู้บริโภคเชื่อว่าเป็น 
ผูม้อีทิธพิลทีม่คีวามเชีย่วชาญ 

(2) ธุรกจิควรมภีาพลกัษณ์ที่ด ีไม่ว่าจะเป็นตัวผลติภัณฑ์หรอืธุรกจิ เพื่อให้ครองใจผู้บรโิภค รวมถึงการบรกิาร 
ถึงแม้การซื้อขายสนิค้าแบบออนไลน์ไม่จ าเป็นต้องพบเจอลูกค้า แต่การให้บรกิารหรอืการตอบค าถามผ่านช่องทาง  
การสนทนาต่ างๆ  ควรใช้ค าพู ดที่ สุภ าพ  เหมาะสม  การบริการที่ ดีสาม ารถท าให้ผู้ บ ริโภคประทับ ใจ  
และเกดิเป็นประสบการณ์ทีด่ต่ีอตราสนิคา้ ซึง่จะท าใหต้ราสนิคา้มคีวามน่าเชื่อถอื 

(3) ธุรกจิควรใหค้วามส าคญักบัการสื่อสารแบบปากต่อปาก ไม่ว่าขอ้มูลเหล่านัน้จะเป็นในเชงิสนับสนุนตราสนิค้า
หรือข้อมูลที่ท าให้เกิดภาพลบ เพราะเนื่องจากการสื่อสารแบบปากต่อปากในยุคปัจจุบันเป็นก ารสื่อสารที่รวดเร็ว  
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องจรงิหรอืเรื่องที่ถูกแต่ง ถูกกล่าวหาขึน้มา ผูบ้รโิภคทีไ่ด้เหน็หรอืรบัฟังจะเชื่อในขอ้มูลและตวัผู้ส่งสาร  
ทีม่ปีระสบการณ์ก่อนทีจ่ะไดร้บัรูค้วามจรงิจากธุรกจิเอง 

(4) ในการสือ่สารหรอืโฆษณาในแต่ละครัง้ของธุรกจิ ควรใหเ้หน็ถงึความคุม้ค่าทีผู่บ้รโิภคจะไดร้บัจากการซือ้สนิคา้
หรอืผลติภณัฑน์ัน้ๆ และมรีาคาทีส่มเหตุสมผล ซึง่จะท าใหผู้บ้รโิภคเกดิความสนใจในธุรกจิและผลติภณัฑ์ 

(5) การสร้างการรับรู้ตราสินค้าอย่างเดียวไม่ท าให้ผู้บริโภคเกิดความสนใจในการซื้อสินค้า ในการลงทุน 
เพื่อสรา้งการรบัรู ้ควรท าใหผู้บ้รโิภคสามารถเขา้ถงึ เขา้ใจและมสีว่นร่วมไปกบัธุรกจิ เพื่อใหผู้บ้รโิภคเกดิความรูส้กึทีด่ี
และท าใหต้ราสนิคา้เขา้ไปอยู่ในใจของผูบ้รโิภค ซึง่สามารถเป็นหนึ่งในตวัเลอืกของการตดัสนิใจซือ้ของผูบ้รโิภคได้ 
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6.3 ข้อเสนอแนะส าหรบังานวิจยัต่อเน่ือง 
ทางผูว้จิยัขอเสนอแนะการท างานวจิยัต่อเนื่องในอนาคต เพื่อสรา้งองคค์วามรูใ้หม่ทีส่ามารถน าไปใชใ้นเชงิปฏบิตัิ

ไดด้งัต่อไปนี้ 
(1) งานวจิยัฉบบันี้มชี่องทางการรบัชมหรอือ่าน ค าวจิารณ์ ค าแนะน าหรอืความคดิเหน็เพยีง 2 ช่องทางเท่านัน้  

ยงัมชี่องทางออนไลน์อื่นๆ ทีน่่าสนใจและยงัมผีูบ้รโิภคสนใจอ่านค าวจิารณ์ ความคดิเหน็อยู่ เช่น Pantip และ Twitter 
ซึง่ในแต่ละช่องทางอาจส่งผลต่อปัจจยัต่างๆ ที่แตกต่างกนั ผูว้จิยัจงึขอน าเสนอให้ท างานวจิยัต่อเนื่องถึงความสนใจ 
ในการซือ้สนิคา้ออนไลน์ โดยรบัชมหรอือ่านค าวจิารณ์ ความคดิเหน็จากช่องทางอื่น ๆ 

(2) งานวจิยัฉบบันี้พบว่าปัจจยัการรบัรูต้ราสนิคา้ต่อความสนใจในการซื้อสนิคา้ ไม่ไดร้บัการสนับสนุนสมมติฐาน  
ในการวจิยัครัง้นี้ ทีเ่ป็นดงันี้อาจเนื่องจากประเทศไทยมผีูข้ายสนิคา้ออนไลน์เกี่ยวกบัแฟชัน่และความงามเป็นจ านวน
มาก จนท าให้ผู้บริโภคไม่สามารถเห็นถึงจุดเด่น หรือความแตกต่างของแต่ละตราสนิค้า จึงท าให้การสื่อสารหรือ 
การโฆษณาไม่สามารถท าให้ผู้บริโภคสนใจที่จะซื้อสินค้าได้ ผู้วิจ ัยจึงเสนอแนะให้ท างานวิจัยต่อเนื่ องส าหรับ  
ปัจจยัการรบัรูต้ราสนิคา้ต่อความสนใจในการซือ้สนิคา้ออนไลน์ต่อไป 

(3) งานวจิยัฉบบันี้ พบว่า ปัจจยัการรบัรูต้ราสนิคา้ มคี่าความผนัแปรของตวัแปรที่สามารถอธบิายไดร้้อยละ 10  
(R2 = 0.101) ซึง่มคี่าค่อนขา้งน้อย จงึควรศกึษาเพิม่เตมิว่ามปัีจจยัใดบา้งทีส่ง่ผลต่อการรบัรูต้ราสนิคา้ 

(4) หลังจากการทดสอบพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามที่มีอายุ 30 ปีขึ้นส่วนใหญ่ใช้ช่องทาง Facebook Page  
ในการอ่านค าวิจารณ์ ค าแนะน าหรือความคิดเห็น ซึ่งตรงข้ามกับผู้ตอบแบบสอบถามที่มีอายุน้อยกว่า 29 ปี 
ส่วนใหญ่ใช้ช่องทาง YouTube ในการรบัชมค าวิจารณ์ ค าแนะน าหรือความคิดเห็น ซึ่งเป็นที่น่าสนใจที่จะน าทัง้           
2 ช่วงอายุมาท างานวจิยัต่อเนื่องต่อไป 
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บทคดัย่อ 

งานวจิยันี้มีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจยัที่ก าหนดพฤติกรรมในการรบัมือกบัภัยคุกคามทางคอมพิวเตอร์ของ
โปรแกรมทางการบญัชสี าหรบัธุรกจิขนาดเลก็ ซึง่เป็นงานวจิยัเชงิปรมิาณทีศ่กึษากบักลุ่มตวัอย่างที่เป็นพนักงานของ
ธุรกจิที่น าโปรแกรมทางการบญัชสี าหรบัธุรกจิขนาดเลก็มาใชง้านจ านวน 167 ตวัอย่าง ผลการวจิยัพบว่า การรบัรูถ้ึง
ความรุนแรง การรบัรูค้วามสามารถของตนเอง การรบัรูป้ระสทิธผิลในการปกป้องความเป็นสว่นตวั และแรงจงูใจในการ
เรยีนรูท้างสงัคม ส่งอทิธพิลทางตรงต่อความตัง้ใจในการรบัมอืกบัภยัคุกคามและส่งอทิธพิลทางออ้มต่อพฤติกรรมใน
การรบัมอืกบัภยัคุกคาม แต่การรบัรูจุ้ดอ่อน ความเชื่อเกีย่วกบัอ านาจควบคมุ และการรบัรูค้่าใชจ้่ายจากการใชเ้ครื่องมอื
ป้องกนัภยัคุกคาม ไม่ส่งผลต่อความตัง้ใจในการรบัมอืกบัภยัคุกคาม นอกจากนี้ความตัง้ใจในการรบัมอืกบัภยัคุกคาม
และความตระหนกัสง่อทิธพิลทางตรงต่อพฤตกิรรมในการรบัมอืกบัภยัคุกคาม 
 
ค ำส ำคญั: การสญูเสยีและถูกโจรกรรมขอ้มูลทางการเงนิ โปรแกรมทางการบญัชสี าหรบัธุรกจิขนาดเลก็ ความตัง้ใจใน

การรบัมอืกบัภยัคุกคาม พฤตกิรรมในการรบัมอืกบัภยัคุกคาม 
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Abstract 

The objective of this study is to examine the factors influencing behavior in dealing with computer 
threats. This research is quantitative research. The data was collected from 167 participants, working in small 
business and have experience in using accounting software. The results of this research indicate that 
perceived severity, self-efficacy, perceived effectiveness, and social learning of motivation directly affect 
intention to deal with threats and also indirectly affect behavior in dealing with threats. However, perceived 
vulnerability, locus of control, and perceived cost do not affect intention to deal with treats. In addition, 
participants intend to follow and aware of deal with threats will directly affect to behavior in dealing with 
threats. 

 
Keywords: Loss and theft of financial information, accounting software for small businesses, intention to 

deal with threats, behavior in dealing with threats 
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1. บทน ำ 
1.1 ควำมส ำคญัและท่ีมำของปัญหำ 

ความกา้วหน้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศส่งผลให้ธุรกจิต่างๆ น าเทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วยในการด าเนินงาน
ของธุรกิจมากขึ้น ปัจจุบันธุรกิจจ านวนมากหันมาใช้โปรแกรมทางการบัญชี เพื่อจดัเก็บข้อมูล และจดัท ารายงาน
ทางการเงนิ ซึ่งประกอบด้วย งบแสดงฐานะทางการเงิน งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสรจ็ งบกระแสเงินสด งบแสดงการ
เปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น และหมายเหตุประกอบงบการเงนิ โดยโปรแกรมทางการบญัชที าให้การจดัท าบญัชีมี
ประสทิธิภาพ มีความน่าเชื่อถือ และมีความถูกต้องตามมาตรฐานทางการบัญชี จะเห็นได้ว่าธุรกิจขนาดเล็ก น า
โปรแกรมทางบัญชี เช่น โปรแกรม Formula, Express, MyAccount, EasyWin, Daccount เป็นต้น ปกติโปรแกรม
ทางการบญัชดีงักล่าวมกัจะถูกตดิตัง้ทีเ่ครื่องไมโครคอมพวิเตอรซ์ึง่อาจถูกใชโ้ดยบุคคลเพยีงคนเดยีวหรอืหลายคนแต่
ต่างเวลาเพื่อใชง้านโปรแกรมทางการบญัชี เช่น ป้อนขอ้มูลและประมวลผลโปรแกรมทางการบญัช ีเป็นต้น เน่ืองจาก
เครื่อไมโครคอมพวิเตอรอ์าจถูกน ามาใชใ้นลกัษณะทีแ่ตกต่างจากเทคโนโลยสีารสนเทศทีน่ ามาใชโ้ดยทัว่ไป ดงันัน้การ
ควบคุมและการรักษาความมัน่คงปลอดภัยซึ่งใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่อาจไม่เหมาะสมกับเครื่อง
ไมโครคอมพิวเตอร์ นอกจากนี้การควบคุมบางประเภทยังอาจเหมาะสมมากกว่า เนื่องจากลักษณะของเครื่อง
ไมโครคอมพวิเตอรท์ีม่ลีกัษณะเลก็ซึง่เคลื่อนยา้ยและตดิตัง้เพื่อปฏบิตัิงานไดส้ะดวก นอกจากนี้ผูใ้ชท้ี่มทีกัษะพื้นฐาน
ทางคอมพวิเตอรส์ามารถเรยีนรูเ้พื่อใชง้านคอมพวิเตอรไ์ดง้่ายเนื่องจากโปรแกรมระบบและโปรแกรมทางการบญัชีมี
ลกัษณะง่ายต่อการใช้งานและมคี าสัง่เป็นขัน้เป็นตอน นอกจากนี้โปรแกรมระบบของเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ยงัมี
ความซบัซ้อนที่น้อยกว่าเครื่องคอมพวิเตอร์ขนาดใหญ่ ท าให้เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์อาจมรีะบบควบคุมน้อยกว่า
เครื่องคอมพวิเตอรข์นาดใหญ่ 

แม้ว่าโปรแกรมทางการบญัชีจะก่อให้เกิดความสะดวกสบาย เพิ่มประสทิธิภาพ และประสทิธิผลในการจดัท า
รายงานทางการเงนิดงักล่าวมาแลว้ขา้งต้นกต็าม โปรแกรมทางการบญัชกีม็คีวามเสีย่งทางดา้นคอมพวิเตอร ์เช่น การ
ปรบัเปลีย่น การสญูหาย และการถูกโจรกรรมขอ้มูลทางการเงนิ เป็นตน้ เน่ืองจากโปรแกรมทางการบญัชสี าหรบัธุรกจิ
ขนาดเลก็มกัจะไม่มกีารรกัษาความมัน่คงปลอดภยัน้อยกว่าโปรแกรมทางการบญัชสี าหรบัธุรกจิขนาดกลางและขนาด
ใหญ่ เช่น การก าหนดรหสัผ่าน และการก าหนดระดบัชัน้ของผูใ้ชง้าน เป็นตน้ นอกจากน้ียงัมภียัคุกคามใหม่ๆ ทางดา้น
คอมพวิเตอรเ์กดิขึน้ใหม่อยู่เสมอ ดงันัน้งานวจิยันี้จะเน้นศกึษาพฤตกิรรมของผูใ้ชว้่ามกีารป้องกนัหรอืใชเ้ครื่องมอืทีช่่วย
ป้องกนัไม่ใหผู้อ้ื่นสามารถเขา้ถงึขอ้มูลโปรแกรมทางการบญัชีโดยเน้นทีโ่ปรแกรมทางการบญัชีส าหรบัธุรกจิขนาดเลก็
เป็นหลกั 
1.2 วตัถปุระสงคข์องกำรวิจยั 

งานวจิยันี้มวีตัถุประสงค์เพื่อศึกษาถึงปัจจยัต่างๆ ที่ส่งผลต่อก าหนดพฤติกรรมในการรบัมอืกบัภยัคุกคามทาง
คอมพวิเตอรส์ าหรบัธุรกจิขนาดเลก็ ประกอบดว้ย การรบัรูจุ้ดอ่อน การรบัรูค้วามรุนแรง ความเชื่อเกีย่วกบัอ านาจการ
ควบคุม การรบัรูค้วามสามารถของตนเอง การรบัรูค้่าใชจ้่ายจากการใชเ้ครื่องมอืป้องกนัภยัคุกคาม การรบัรูป้ระสทิธผิล
ในการป้องกนัความเป็นส่วนตวั และแรงจงูใจในการเรยีนรูท้างสงัคม ความตระหนักถงึการรบัมอืกบัภยัคุกคามต่อการ
สญูเสยีและถูกโจรกรรมขอ้มลูทางการเงนิ 
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2. ทฤษฎีและงำนวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 
จากการศึกษาทฤษฎีทางจติวทิยาสงัคม (Social psychology) ได้แก่ ทฤษฎีสจันิยมคลาสสกิแนวใหม่ ทฤษฎี

ความรู้ความเข้าใจ ทฤษฎีแรงจูงใจในการเรียนรู้ทางสงัคม ทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน หรือทฤษฎีความตัง้ใจเชิง
พฤตกิรรม ทฤษฎคีวามตระหนกั  และงานวจิยัในอดตีทีเ่กีย่วขอ้งสามารถสรุปปัจจยัทีเ่กีย่วขอ้งกบัการศกึษาไดด้งันี้ 

กำรรบัรู้ถึงจุดอ่อน (Perceived vulnerability) คือ การที่ผู้ใช้งานโปรแกรมทางการบัญชีทราบว่าโปรแกรม
ทางการบญัชมีชี่องโหว่ทีอ่าจเป็นอนัตรายต่อขอ้มลูทางการบญัช ีโดยโปรแกรมทางการบญัชไีม่สามารถรบัมอืกบัภยัที่
อาจเกดิขึน้ได้จงึเกดิช่องโหว่ซึง่ส่งผลให้ขอ้มูลทางการเงนิที่จดัเกบ็ในโปรแกรมทางการบญัชีถูกปรบัเปลีย่น สญูหาย 
หรอืถูกโจรกรรมได ้(McCarthy et al., 2001) 

กำรรบัรู้ถึงควำมรุนแรง (Perceived severity) คือ การที่ผู้ใช้งานโปรแกรมทางการบัญชีเชื่อว่าภัยทาง
คอมพวิเตอรจ์ะส่งผลต่อระดบัความถูกต้องของขอ้มูลที่แตกต่างกนัออกไป โดยผูใ้ชจ้ะก าหนดว่าภยัคุกคามใดต้องใช้
วธิกีารยบัยัง้ความเสยีหายทีอ่าจเกดิขึน้ใด (Davison, 1983) 

ควำมเช่ือเก่ียวกบัอ ำนำจควบคมุ (Locus of control) คอื การทีผู่ใ้ชง้านโปรแกรมทางการบญัชเีชื่อว่าตนเอง
สามารถควบคุมฟังก์ชนัการใช้งานในโปรแกรมทางการบญัชีเพื่อยงัยัง้ไม่ให้เกิดความรุนแรงต่อข้อมูลที่จดัเก็บใน
โปรแกรมทางการบญัชไีด ้(Rotter, 1975; Lefcourt, 1976 & 1981) 

กำรรบัรู้ควำมสำมำรถของตนเอง (Self-efficacy) คือ การที่ผู้ใช้งานโปรแกรมทางการบญัชีเชื่อว่าตนเป็นผู้
ก าหนดการใชเ้ครื่องมอืทางการบญัชไีดด้ว้ยตนเอง โดยผูใ้ชง้านมรีะดบัความเชีย่วชาญเพยีงพอทีส่ามารถประเมนิและ
สอบทานขอ้ผดิพลาดไดด้ว้ยตนเอง (นิตยา วงศภ์นินัทว์ฒันา, 2561) ซึง่ถอืเป็นการรบัรูค้วามสามารถทีม่อียู่ภายในตน
ต่อการปฏิบตัิหน้าที่บนพื้นฐานตามที่ก าหนดไว้ เพื่อเป็นการหลกีเลีย่งภยัคุกคามที่อาจเกดิขึน้ต่อโปรแกรมทางการ
บญัช ี(Bandura, 1977) 

กำรรบัรู้ค่ำใช้จ่ำยจำกกำรใช้เครื่องมือป้องกนัภัยคุกคำม (Perceived cost) คือ การที่ผู้ใช้งานโปรแกรม
ทางการบญัชเีชื่อว่าค่าใช้จ่ายโดยเฉพาะค่าบ ารุงรกัษา (Maintenance) ซอฟต์แวร์ให้มคีวามทนัสมยัอยู่เสมอเพื่อปิด
ช่องว่างไม่ให้การโจมตีจากภัยคุกคามเข้าสู่โปรแกรมทางการบญัชีได้ (Liang & Xue, 2009; Lee & Larsen, 2009) 
นับเป็นสิง่ทีม่คีวามส าคญัต่อการป้องกนัภยัคุกคาม กล่าวคอืจะช่วยใหเ้กดิความมัน่คงปลอดภยัต่อระบบคอมพวิเตอร ์
หรอืซอฟตแ์วร ์ซึง่จะสง่ผลกระทบทางออ้มต่อขอ้มลูภายในโปรแกรมทางการบญัช ี

กำรรบัรูป้ระสิทธิผลในกำรปกป้องควำมเป็นส่วนตวั (Perceived effectiveness) คอื การทีผู่ใ้ชง้านโปรแกรม
ทางการบญัชเีชื่อว่ามาตรการหลกีเลีย่งภยัคุกคามทีม่ปีระสทิธผิลเกดิจากมาตรการรกัษาความมัน่คงปลอดภยัทีก่ าหนด
ไว้ เช่น การตัง้รหัสเข้าโปรแกรมทางการบัญชีที่มีความซบัซ้อนเพียงพอเพื่อมิให้ผู้อื่นเข้าถึงข้อมูลที่ถูกบนัทึกบน
โปรแกรมทางการบญัชมีคีวามเป็นส่วนตวั เป็นต้น ซึ่งช่วยลดภยัคุกคามทีอ่าจเขา้ถงึความเป็นส่วนตวัได้ (Bandura, 
1982; Rogers, 1975) 

แรงจูงใจในกำรเรียนรู้ทำงสงัคม (Social learning of motivation) คอื การที่ผูใ้ช้งานโปรแกรมทางการบญัชี
เชื่อว่าตนมีความเชื่อเกี่ยวกบัอ านาจควบคุม รบัรูถ้ึงความสามารถของตนเอง และรบัรูถ้ึงประสทิธผิลในการป้องกนั
ความเป็นส่วนตวับุคคล โดยพื้นฐานของบุคคลนัน้เกดิจากความสนใจ หรอืมบีุคคลต้นแบบคอยให้ค าแนะน าเกี่ยวกบั
วธิกีารป้องกนัภยัคุกคามแลว้ถ่ายทอดวธิกีารนัน้ออกมาโดยเกดิเป็นแรงจูงใจใหบุ้คคลนัน้เกดิความสนใจในการเรยีนรู ้
(Bandura, 1977) 
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ควำมตัง้ใจในกำรรบัมือกบัภยัคุกคำม (Behavior intention) คอื การที่ผู้ใช้งานบนโปรแกรมทางการบญัชี
แสดงออกถงึความต้องการ มุ่งมัน่ ทีจ่ะรบัมอืกบัภยัคุกคามบนโปรแกรมทางการบญัชอีย่างเหมาะสม (ส านักงานราช
บณัฑติยสภา, 2554) โดยความตัง้ใจนัน้ถอืเป็นเครื่องชีว้ดัว่าผูใ้ชโ้ปรแกรมทางการบญัชแีสดงออกถงึวธิกีารหลกีเลีย่ง
ภยัคุกคามซึง่ความตัง้ใจสอดคลอ้งกบัพฤตกิรรมทีบุ่คคลตัง้ไวต้ามวตัถุประสงค ์(Lee & Larsen, 2009) 

ควำมตระหนัก (Awareness) คอื การทีผู่ใ้ชง้านบนโปรแกรมทางการบญัชแีสดงออกทางความคดิเหน็ โดยบุคคล
นัน้มคีวามรูค้วามเขา้ใจจากการใชง้าน รวมถงึการสะสมประสบการณ์ในอดตี และเมื่อเกดิภยัคุกคามทีส่่งผลกระทบต่อ
โปรแกรมทางการบญัชบีุคคลนัน้จะเกดิความตระหนักและหาวธิกีารมารบัมอืกบัภยัคุกคามไดอ้ย่างถูกต้องเหมาะสม 
(Good, 1973; Koffka, 1973) 

พฤติกรรมในกำรรบัมือกบัภยัคุกคำม (Threat coping behavioral) คอื การที่ผู้ใชง้านบนโปรแกรมทางการ
บญัชแีสดงออกเชงิพฤตกิรรมในการรบัมอืกบัภยัคุกคาม เพื่อหลกีเลีย่งผลกระทบทีก่่อใหเ้กดิความรุนแรงต่อโปรแกรม
ทางการบญัชโีดยบุคคลนัน้พงึตอ้งปฏบิตัติามนโยบายดา้นการใชง้านทีอ่งคก์รจดัไวใ้หอ้ย่างเคร่งครดั ดงันัน้พฤตกิรรม
ในการรบัมอืกบัภยัคุกคามมสี่วนช่วยบรรเทาความเสยีหายที่อาจเกดิขึน้ต่อโปรแกรมทางการบญัช ี(ธวชัชยั  ชมศริ,ิ 
2553)  

 

3. กรอบแนวคิดกำรวิจยัและสมมติฐำนกำรวิจยั 
การวจิยันี้ได้ประยุกต์ใช้ทฤษฎสีจันิยมคลาสสกิแนวใหม่ ทฤษฎีความรูค้วามเขา้ใจ ทฤษฎีแรงจูงใจในการเรยีนรู้

ทางสงัคม ทฤษฎพีฤตกิรรมตามแผน หรอืทฤษฎคีวามตัง้ใจเชงิพฤตกิรรม ทฤษฎคีวามตระหนกั และงานวจิยัในอดตีที่
เกีย่วขอ้ง เพื่อใชเ้ป็นกรอบการศกึษาเพื่อหาค าตอบของการวจิยัดงัแสดงในภาพที ่1 
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ภาพที ่1 กรอบแนวคดิการวจิยัพฤตกิรรมในการรบัมอืกบัภยัคกุคามทางคอมพวิเตอรต่์อการสญูเสยี 
และถูกโจรกรรมขอ้มลูทางการเงนิ 

 
 
 
 
 



วารสารระบบสารสนเทศดา้นธุรกจิ (JISB) ปีที ่5 ฉบบัที ่2 เดอืน เมษายน – มถุินายน 2562 หน้า 72 

Lee and Larsen (2009) แสดงใหเ้หน็ว่า เมื่อบุคคลรบัรูว้่าเทคโนโลยสีารสนเทศทีใ่ชง้านมจีุดอ่อน หรอืช่องว่างที่
ก่อใหเ้กดิการรัว่ไหลหรอืสญูเสยีหรอืถูกโจรกรรมขอ้มลูจากบุคคลภายนอกได ้บุคคลนัน้มคีวามตัง้ใจในการรบัมอืกบัภยั
คุกคามมากขึน้ จงึน าไปสูส่มมตฐิานในการวจิยัดงันี้ 

 
Hypothesis 1: การรบัรูถ้งึจุดอ่อนสง่ผลเชงิบวกต่อความตัง้ใจในการรบัมอืกบัภยัคุกคาม 
 
Workman et al. (2008) แสดงให้เหน็ว่า การที่บุคคลรบัรูว้่าเทคโนโลยสีารสนเทศทีใ่ช้งานมรีะดบัความรุนแรงที่

อาจก่อใหเ้กดิการสญูเสยีหรอืถูกโจรกรรมขอ้มูล บุคคลดงักล่าวจะก าหนดขอบเขตระดบัความรุนแรงเพื่อยบัยัง้ความ
เสยีหายทีอ่าจเกดิขึน้ บุคคลนัน้มคีวามตัง้ใจในการรบัมอืกบัภยัคุกคามมากขึน้ จงึน าไปสูส่มมตฐิานในการวจิยัดงันี้ 

 
Hypothesis 2: การรบัรูถ้งึความรุนแรงสง่ผลเชงิบวกต่อความตัง้ใจในการรบัมอืกบัภยัคุกคาม 
 
Rotter (1966) แสดงใหเ้หน็ว่า การทีบุ่คคลมคีวามเชื่อเกีย่วกบัอ านาจควบคุมของตนเองจะสง่ผลต่อการด าเนินการ

ควบคุมฟังกช์นัของระบบงานทีใ่ชง้าน เช่น การควบคุมมใิหม้กีารเปลีย่นแปลงแกไ้ขขอ้มลูทีส่ าคญับนโปรแกรมทางการ
บญัช ีรวมถงึการควบคุมการเขา้ถงึระบบโดยการพสิจูน์ตวัตน การควบคุมสทิธกิารเขา้ใชง้านบนโปรแกรมทางการบญัช ี
เป็นตน้ ซึง่จะช่วยลดระดบัความเสยีหายทีอ่าจเกดิกบัโปรแกรมได ้จงึน าไปสูส่มมตฐิานในการวจิยัดงันี้ 

 
Hypothesis 3: การรบัรูค้วามเชือ่เกีย่วกบัอ านาจควบคุมสง่ผลเชงิบวกต่อความตัง้ใจในการรบัมอืกบัภยัคุกคาม 
 
Lee and Larsen (2009) แสดงให้เห็นว่า เมื่อบุคคลรบัรู้ความสามารถในการใช้เครื่องมือป้องกนัภัยคุกคามบน

เทคโนโลยสีารสนเทศ บุคคลนัน้มคีวามตัง้ใจในการรบัมอืกบัภยัคุกคามมากขึน้ จงึน าไปสูส่มมตฐิานในการวจิยัดงันี้ 
 
Hypothesis 4: การรบัรูค้วามสามารถของตนเองสง่ผลเชงิบวกต่อความตัง้ใจในการรบัมอืกบัภยัคุกคาม 
 
Bandura (1982) และ Herath and Rao (2010) แสดงให้เห็นว่า เมื่อบุคคลรบัรู้ว่าเทคโนโลยสีารสนเทศที่ใช้งานมี

มาตรการรกัษาความมัน่คงปลอดภัยที่มีประสทิธภิาพและไว้วางใจได้ จะส่งผลให้ผู้ใช้งานโปรแกรมทางการบญัชี
สามารถหลกีเลีย่งภยัคุกคามทีอ่าจสง่ผลต่อความเป็นสว่นตวัได ้และบุคคลนัน้จะมคีวามตัง้ใจในการรบัมอืกบัภยัคุกคาม
มากขึน้ จงึน าไปสูส่มมตฐิานในการวจิยัดงันี้ 

 
Hypothesis 5: การรบัรูป้ระสทิธผิลในการป้องกนัความเป็นสว่นตวัสง่ผลเชงิบวกต่อความตัง้ใจในการรบัมอืกบัภยั

คุกคาม 
 
Workman et al. (2008) แสดงให้เหน็ว่า เมื่อบุคคลรบัรูว้่าค่าใชจ้่ายทีเ่สยีไปคุม้ค่ากบัความเสยีหายที่อาจเกดิกบั

เทคโนโลยสีารสนเทศ บุคคลนัน้จะมคีวามตัง้ใจในการรบัมอืกบัภยัคุกคามมากขึน้ จงึน าไปสูส่มมตฐิานในการวจิยัดงันี้ 
 
Hypothesis 6: การรบัรูค้่าใชจ้่ายจากการใชเ้ครือ่งมอืป้องกนัภยัคุกคามส่งผลเชงิบวกต่อความตัง้ใจในการรบัมอื

กบัภยัคุกคาม 
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Liang and Xue (2009) แสดงให้เหน็ว่า เมื่อบุคคลปรบัเปลีย่นพฤตกิรรมในการหลกีเลีย่งภยัคุกคามเพื่อสกดักัน้
ไม่ใหภ้ยัคุกคามภายนอกเขา้มาคุกคามโปรแกรมทางการบญัช ีบุคคลนัน้จะมคีวามตัง้ใจในการรบัมอืกบัภยัคุกคามมาก
ขึน้ จงึน าไปสูส่มมตฐิานในการวจิยัดงันี้ 

 
Hypothesis 7: แรงจงูใจในการเรยีนรูท้างสงัคมสง่ผลเชงิบวกต่อความตัง้ใจในการรบัมอืกบัภยัคุกคาม 
 
Beaudry and Pinsonneault (2005) แสดงให้เหน็ว่า เมื่อบุคคลรบัรูว้่าเทคโนโลยสีารสนเทศที่ใชง้านมมีาตรการ

รกัษาความมัน่คงปลอดภัยเพื่อรบัมือกบัภัยคุกคามที่อาจเกดิขึน้ รวมทัง้มกีารจดัการกบัปัญหา บุคคลนัน้จะมคีวาม
ตัง้ใจในการรบัมอืกบัภยัคุกคามมากขึน้ จงึน าไปสูส่มมตฐิานในการวจิยัดงันี้ 

 
Hypothesis 8: ความตัง้ใจในการรบัมอืกบัภยัคุกคามสง่ผลเชงิบวกต่อพฤตกิรรมในการรบัมอืกบัภยัคุกคาม 
 
Humaidi and Balakrishnan (2012) แสดงให้เห็นว่า เมื่อบุคคลมีความตระหนักถึงภัยคุกคามที่เกิดขึ้นกับ

โปรแกรมทางการบญัช ีบุคคลนัน้จะตดิตามและเฝ้าระวงัอย่างต่อเนื่องเพื่อใหก้ารรบัมอืกบัภยัคุกคามมปีระสทิธภิาพ
และครอบคลุมมากยิง่ขึน้ จงึน าไปสูส่มมตฐิานในการวจิยัดงันี้ 

 
Hypothesis 9: ความตระหนกัสง่ผลเชงิบวกต่อพฤตกิรรมในการรบัมอืกบัภยัคุกคาม 
 

4. วิธีกำรวิจยั 
งานวจิยันี้จดัเกบ็ขอ้มูลจากพนักงานของหน่วยงานเอกชน ตลอดจนธุรกจิทีเ่กีย่วขอ้งกบัการใช้โปรแกรมทางการ

บญัชแีละสามารถน ามาวเิคราะห์ผลทางสถติิได้จ านวน 167 ตวัอย่าง ดว้ยแบบสอบถามในรูปแบบอเิลก็ทรอนิกสแ์ละ
รปูแบบกระดาษ ซึ่งจดัสรา้งขึน้มาจากงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง (ประกอบดว้ย Lee and Larsen, 2009;  Workman et al., 
2008;  Rotter, 1966; Bandura, 1982; Herath and Rao, 2010; Liang and Xue, 2009; Beaudry and Pinsonneault, 
2005; Humaidi and Balakrishnan, 2012) โดยคณะผูว้จิยัจดัเกบ็ขอ้มูลผ่านทางออนไลน์และผูเ้ขา้รบัการอบรมทีส่ภา
วชิาชพีบญัช ีในพระบรมราชปูถมัภ์ 
 
5. ผลกำรวิจยั 
5.1 กำรทดสอบข้อตกลงเบือ้งต้นทำงสถิติ 

ขอ้มลูทีจ่ดัเกบ็จากกลุ่มตวัอย่างถูกน าไปทดสอบขอ้มลูขาดหาย (Missing data) ขอ้มลูสดุโต่ง (Outliners) และการ
สอบทานการกระจายขอ้มลู (Frequencies) พบว่าไม่มขีอ้มูลใดขาดหาย และมตีวัแปรบางตวัแปรทีไ่ม่มกีารกระจ่ายค่า
แบบปกต ิอกีทัง้มกีารกระจายตวัของขอ้มูลแบบเบซ้า้ยหรอืเบท้างดา้นลบเพยีงเลก็น้อยโดยความเบไ้ม่ต่างจากเกณฑ์
มาตรฐานมากนัก นอกจากนี้ขอ้มูลดงักล่าวยงัมคี่า Skewness หารค่า Standard Error of Skewness ระหว่าง -3 ถึง 
+3 ดงันัน้ผูว้จิยัจงึยงัคงใชข้อ้มลูดงักล่าวมาวเิคราะหข์อ้มลูทางสถติต่ิอไป  
5.2 กำรประเมินควำมเท่ียงและควำมตรงของแบบสอบถำม 

งานวจิยันี้ไดต้รวจสอบความเทีย่งของแบบสอบถามดว้ยค่าสมัประสทิธิแ์อลฟาของครอนบาซ (Cronbach’s alpha) 
พบว่าทุกตวัแปรมคี่ามากกว่าหรอืเท่ากบั 0.60 จงึถอืว่ามคีวามเชื่อถอืไดส้ าหรบังานวจิยัแบบ Basic research (Hair et 
al., 1998) นอกจากนี้ยงัไดท้ดสอบความตรงของแบบสอบถามดว้ยการวเิคราะหอ์งคป์ระกอบ (Factor analysis) โดยใช้
เกณฑ์ที่ข้อค าถามที่จ ับกลุ่มกันเป็นแต่ละตัวแปรต้องมีค่า Factor loading ไม่น้อยกว่า 0.5 ผลการวิเคราะห์
องคป์ระกอบไดจ้ านวนปัจจยัทัง้หมด 10 องคป์ระกอบและผ่านเกณฑท์ีก่ าหนดไว ้ดงัแสดงในตารางที ่1 
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ตารางที ่1 ค่าเฉลีย่ ค่าเบีย่งเบนมาตรฐาน น ้าหนกัองคป์ระกอบและค่าสมัประสทิธิแ์อลฟา 
ของครอนบาซของตวัแปรทัง้หมด 

ปัจจยั ค่ำเฉล่ีย ค่ำเบ่ียงเบน
มำตรฐำน 

น ้ำหนัก
องคป์ระกอบ 

ปัจจยัท่ี 1: กำรรบัรูถึ้งจดุอ่อน (% of Variance = 22.05%, Cronbach’s alpha = 0.859) 
โปรแกรมทางการบญัชขีองท่านอาจมจีุดอ่อนทีจ่ะถูกภยั
คุกคาม เช่น ขอ้มลูน าเขา้โปรแกรมทางการบญัชโีดยไม่ได้
รบัอนุมตั ิไม่ถูกตอ้งครบถว้นก่อใหเ้กดิปัญหาขอ้มลูไม่
ครบถว้น เป็นตน้ 

 
2.93 

 
0.954 

 
0.817 

ท่านเชื่อว่าโปรแกรมทางการบญัชทีีท่่านใชอ้าจมคีวามเสีย่ง
ต่อการถูกโจรกรรมขอ้มลูทางการเงนิ 

2.90 0.952 0.866 

ท่านรูส้กึว่าโปรแกรมทางการบญัชมีชี่องโหว่ทีอ่าจถูกภยั
คุกคามทีส่ง่ผลต่อความมัน่คงดา้นขอ้มลูทางการเงนิของท่าน 

2.94 0.968 0.881 

ปัจจยัท่ี 2: กำรรบัรูถ้ึงควำมรนุแรง (% of Variance = 10.05%, Cronbach’s alpha = 0.768) 
ท่านคดิว่าการขาดมาตรการการป้องกนัภยัคุกคามทีด่จีะท า
ใหภ้ยัคุกคามทาง Cyber สามารถเขา้ถงึขอ้มลูผ่านโปรแกรม
ทางการบญัชทีีท่่านใชง้านได ้

3.92 0.817 0.620 

ท่านคดิว่าสปายแวรห์รอืไวรสั สามารถเขา้ถงึโปรแกรม
ทางการบญัชไีดแ้ละจะสง่ผลกระทบต่อความถูกตอ้งของ
ขอ้มลูการบญัชแีละการเงนิ 

3.82 0.940 0.687 

ท่านมคีวามกงัวลต่อพฤตกิรรมของผูใ้ชง้านทีไ่มม่คีวาม
เคร่งครดักบัการรกัษาความมัน่คงปลอดภยัในการใช้
โปรแกรมทางการบญัช ี

3.78 0.947 0.802 

ความหวาดกลวัท าใหท้่านเกดิความวติกกงัวลและรบัรูถ้งึ
ความรุนแรงของภยัคุกคามทีอ่าจมกีบัโปรแกรมทางการ
บญัช ี

3.44 0.929 0.751 

ปัจจยัท่ี 3: ควำมเช่ือเก่ียวกบัอ ำนำจควบคมุ (% of Variance = 7.23%, Cronbach’s alpha = 0.571) 
ท่านเชื่อมัน่ว่าโปรแกรมทางการบญัชทีีใ่ชง้านในปัจจุบนัมี
การป้องกนัภยัคุกคามไดเ้ป็นอยา่งดแีลว้ 

3.31 0.797 0.760 

ท่านคดิว่าพนกังานทุกคนปฏบิตังิานตามมาตรการรกัษา
ความมัน่คงปลอดภยัทางคอมพวิเตอรอ์ย่างเคร่งครดั 

3.34 0.882 0.790 
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ตารางที ่1 ค่าเฉลีย่ ค่าเบีย่งเบนมาตรฐาน น ้าหนกัองคป์ระกอบและค่าสมัประสทิธิแ์อลฟา 
ของครอนบาซของตวัแปรทัง้หมด (ต่อ) 

ปัจจยั ค่ำเฉล่ีย ค่ำเบ่ียงเบน
มำตรฐำน 

น ้ำหนัก
องคป์ระกอบ 

ปัจจยัท่ี 4: กำรรบัรูค้วำมสำมำรถของตนเอง (% of Variance = 6.58%, Cronbach’s alpha = 0.790) 
ท่านมัน่ใจว่าตนเองมทีกัษะในการปกป้องโปรแกรมทางการ
บญัชจีากภยัคุกคามไดต้ามนโยบายทีก่ าหนดไวใ้นคู่มอืการ
ปฏบิตังิาน 

3.38 0.758 0.708 

ท่านมคีวามเชีย่วชาญเพยีงพอทีจ่ะสามารถประเมนิความ
เหมาะสมของการจดัการกบัขอ้ผดิพลาดเพื่อป้องกนัภยั
คุกคามในโปรแกรมทางการบญัช ี

3.03 0.846 0.752 

ท่านคดิว่าท่านมคีวามสามารถในการสอบทานขอ้มลูทาง
การเงนิอย่างสมเหตุสมผลก่อนน าไปคยีบ์นโปรแกรม
ทางการบญัช ี

3.78 0.748 0.521 

ท่านมคีวามรูค้วามช านาญทางดา้นโปรแกรมทางการบญัชี
ทีเ่กดิจากการสะสมขอ้มลู หรอืมปีระสบการณ์ในอดตีที่
สามารถน ามาประยุกตใ์ชด้ว้ยกนัได ้

3.59 0.762 0.734 

ท่านคดิว่าท่านมทีกัษะในการเรยีนรูก้ารอพัเดทโปรแกรม
ทางการบญัชไีดต้ลอดเวลาซึง่เป็นการอพัเดทเพื่อป้องกนั
ภยัคุกคามหรอืความเสีย่งรายใหม่ได ้

3.34 0.917 0.734 

ปัจจยัท่ี 5: กำรรบัรูค่้ำใช้จำ่ยจำกกำรใช้เครือ่งมอืป้องกนัภยัคกุคำม (% of Variance = 5.27%, Cronbach’s 
alpha =0.743) 
ท่านมกีารเปรยีบเทยีบผลประโยชน์ กบัค่าใชจ้่ายก่อน
ตดัสนิใจเลอืกใชง้านโปรแกรมทางการบญัช ี

3.96 0.768 0.747 

ท่านรบัรูถ้งึประโยชน์ทีจ่ะไดร้บัและยอมรบัค่าใชจ้่ายในการ
เลอืกใชโ้ปรแกรมทางการบญัชสี าหรบัธุรกจิขนาดเลก็ 

3.95 0.718 0.803 

ท่านคดิว่าราคาโปรแกรมทางการบญัชสี าหรบัธุรกจิขนาด
เลก็ทีท่่านเลอืกใชง้านมคีวามเหมาะสมคุม้ค่ากบัทีก่ารลงทุน 

3.71 0.872 0.586 
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มำตรฐำน 

น ้ำหนัก
องคป์ระกอบ 

ปัจจยัท่ี 6: กำรรบัรูป้ระสิทธิผลในกำรปกป้องควำมเป็นส่วนตวั (% of Variance = 4.74%, Cronbach’s alpha 
=0.809) 
ท่านคดิว่าการป้องกนัความเป็นสว่นตวัจะมปีระสทิธภิาพได ้
เน่ืองจากผูข้ายโปรแกรมทางการบญัชมีบีรกิารหลงัการขาย
ทีด่ ี

3.53 0.870 0.832 

ท่านคดิว่าโปรแกรมทางการบญัชทีีเ่ลอืกใชม้กีารป้องกนั
ความเป็นสว่นตวัได ้เน่ืองจากสามารถก าหนดสทิธกิาร
เขา้ถงึขอ้มลูทางการเงนิไดอ้ย่างปลอดภยั 

3.63 0.867 0.866 

การจ ากดัสทิธไิม่ใหบุ้คคลภายนอกเขา้สูภ่ายในโปรแกรม
ทางการบญัชไีดจ้ะชว่ยป้องกนัความเป็นสว่นตวัไดอ้ย่างมี
ประสทิธผิล 

4.01 0.768 0.568 

ปัจจยัท่ี 7: แรงจงูใจในกำรเรียนรูท้ำงสงัคม (% of Variance = 4.34%, Cronbach’s alpha =0.761) 
ท่านไดร้บัค าแนะน าจากผูอ้ื่นจงึเป็นแรงจงูใจต่อพฤตกิรรม
ทางดา้นความคดิของท่านว่าควรเลอืกใชโ้ปรแกรมทางการ
บญัชสี าหรบัธุรกจิขนาดเลก็ประเภทไหน 

3.56 0.804 0.648 

โปรแกรมทางการบญัชทีีท่่านเลอืกใชส้ามารถใชง้านไดง้่าย
และเป็นทีน่ิยมใชก้นัอย่างแพร่หลายในแวดวงธุรกจิขนาด
เลก็ 

3.64 0.907 0.607 

ท่านรบัรูถ้งึถงึประโยชน์และขอ้ดขีองโปรแกรมทางการ
บญัชวี่ามอีะไรบา้ง จากบุคคลใกลช้ดิและผูท้ีเ่คยใชง้าน 

3.71 0.786 0.817 

บุคคลทีท่่านรูจ้กัใกลช้ดิ หรอืสงัคมรอบขา้งไดก้ล่าวถงึ
คุณสมบตัทิีด่ขีองโปรแกรมทางการบญัชสี าหรบัธุรกจิขนาด
เลก็ ท าใหท้่านมคีวามมัน่ใจและเชื่อถอืในตวัโปรแกรม
ทางการบญัชนีี้ยิง่ขึน้ 

3.56 0.868 0.794 
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มำตรฐำน 

น ้ำหนัก
องคป์ระกอบ 

ปัจจยัท่ี 8: ควำมตัง้ใจในกำรรบัมือกบัภยัคกุคำม (% of Variance =4.13%, Cronbach’s alpha =0.890) 
ท่านจะชกัชวนและใหค้ าแนะน าแก่เพื่อนร่วมงานในการ
รบัมอืกบัภยัคุกคามทีอ่าจเกดิขึน้กบัโปรแกรมทางการบญัชี
ส าหรบัธุรกจิขนาดเลก็ 

3.80 0.707 0.688 

ท่านมคีวามตัง้ใจทีจ่ะปฏบิตัติามมาตรการรกัษาความมัน่คง
ปลอดภยัตามทีก่ าหนดไวเ้พื่อชว่ยใหก้ารใชง้านโปรแกรม
ทางการบญัชไีม่มปัีญหาทีอ่าจสง่ผลต่อขอ้มลูทางการบญัช ี

4.02 0.728 0.815 

ท่านจะรบัมอืกบัภยัคุกคามทางคอมพวิเตอรต์ลอดเวลาแมจ้ะ
มกีารปรบัเปลีย่นทางดา้นเทคนคิของโปรแกรมทางการบญัชี
ในอนาคตกต็าม 

3.91 0.775 0.758 

ท่านมคีวามตัง้ใจทีจ่ะด าเนินการเพื่อรบัมอืกบัภยัคุกคามทาง
คอมพวิเตอรอ์ย่างสม ่าเสมอ 

4.01 0.724 0.801 

ปัจจยัท่ี 9: ควำมตระหนัก (% of Variance = 3.35%, Cronbach’s alpha =0.838) 
ขอ้มลูทางการเงนิมบีทบาททีส่ าคญัต่อการขบัเคลื่อนองคก์ร
ไปขา้งหน้าจงึควรปฏบิตัติามนโยบายการรกัษาความมัน่คง
ปลอดภยัอย่างเคร่งครดัเพื่อใหข้อ้มลูทางการบญัชถีูกตอ้ง
ครบถว้น 

4.17 0.725 0.623 

ท่านมคีวามเขา้ใจและเหน็ดว้ยกบันโยบายในการรกัษาความ
มัน่คงปลอดภยัเพื่อหลกีเลีย่งภยัคุกคามทีอ่าจเกดิขึน้กบั
โปรแกรมทางการบญัชซีึง่จะมผีลกระทบต่อการสญูเสยีและ
ถูกโจรกรรมขอ้มลูทางการเงนิได ้

4.09 0.684 0.667 

ปัจจยัท่ี 10: พฤติกรรมในกำรรบัมือกบัภยัคกุคำม (% of Variance = 3.11%, Cronbach’s alpha = 0.729) 
ท่านเปลีย่นรหสัผ่านเพื่อเขา้สูโ่ปรแกรมทางการบญัชเีป็น
ประจ า เช่น ทุกเดอืน หรอื สามเดอืน เป็นตน้ 

3.71 0.951 0.682 

ท่านคน้ควา้หาขอ้มลูหรอืเขา้รบัการอบรมเพิม่เตมิเกีย่วกบั
การด าเนินการรบัมอืกบัภยัคุกคามในรปูแบบต่างๆ ของ
โปรแกรมทางการบญัชอีย่างสม ่าเสมอ 

3.49 0.856 0.789 

องคก์รของท่านมกีารเตรยีมตวัรบัมอืหรอืมมีาตรการในการ
ป้องกนัภยัคุกคาม เช่น ตดิตัง้โปรแกรม antivirus และปรบั 
virus definition ในเครื่องคอมพวิเตอรใ์หเ้ป็นปัจจุบนัอยู่
เสมอ 

3.86 0.852 0.676 
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5.3 ลกัษณะทำงประชำกรศำสตรข์องกลุ่มตวัอย่ำง 
กลุ่มตัวอย่างจ านวน 127 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 76.00 ช่วงอายุที่ตอบ

แบบสอบถามมากทีส่ดุอยู่ระหว่าง 36-40 ปีคดิเป็นรอ้ยละ 19.00 ระดบัการศกึษาสงูสดุส่วนใหญ่อยู่ในระดบัปรญิญาตร ี
คดิเป็นร้อยละ 58.68 ระดบัต าแหน่งงานในปัจจุบนัส่วนใหญ่ที่ตอบแบบสอบถามอยู่ในระดบัผู้จดัการ คดิเป็นรอ้ยละ 
30.54 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุการท างานในหน่วยงานตัง้แต่ 10 ปีขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 50.30 ผู้ตอบ
แบบสอบถามสว่นใหญ่มคีวามรูเ้กีย่วกบัคอมพวิเตอรแ์ละเทคโนโลยใีนระดบัปานกลาง คดิเป็นรอ้ยละ 64.07 และผูต้อบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่ใชโ้ปรแกรมทางการบญัช ีExpress คดิเป็นรอ้ยละ 41.32 สว่นโปรแกรมทางการบญัชขีนาดเลก็
อื่นๆ ประกอบดว้ย ประกอบไปดว้ย ACCPAC Plus, Sun System, Easy-Acc, Easy wins, SME Move และ Prosoft 
WinSpeed มกีารน ามาใชง้านรวมทัง้สิน้ คดิเป็นรอ้ยละ 32.93 

5.4 กำรทดสอบสมมติฐำนกำรวิจยั 
ง า น วิ จั ย นี้ ท ด ส อ บ ส ม ม ติ ฐ า น ก า ร วิ จั ย จ า ก ก ร อ บ แ น ว คิ ด ก า ร วิ จั ย ด้ ว ย ก า ร วิ เค ร า ะ ห ์  

การถดถอยแบบเชงิชัน้ (Hierarchical regression) ผลลพัธท์ีไ่ดแ้สดงในตารางที ่2 โดยสามารถวเิคราะหผ์ลทางสถติไิด้
ดงันี้ 

5.4.1 ควำมตัง้ใจในกำรรบัมือกบัภยัคุกคำม ผลทางสถิติแสดงให้เห็นว่า การรบัรู้ถึงความรุนแรง การรบัรู้
ความสามารถของตนเอง การรบัรูป้ระสทิธผิลในการปกป้องความเป็นส่วนตวั และแรงจูงใจในการเรยีนรูท้างสงัคม ส่ง
อทิธพิลต่อความตัง้ใจในการรบัมอืกบัภยัคุกคาม โดยความผนัแปรของตวัแปรตามเท่ากบัรอ้ยละ 38.20 (R2 = 0.382) 
แต่การรบัรูจุ้ดอ่อน ความเชื่อเกีย่วกบัอ านาจควบคุม และการรบัรูค้่าใชจ้่ายจากการใชเ้ครื่องมอืป้องกนัภยัคุกคาม ไม่
สง่ผลต่อความตัง้ใจในการรบัมอืกบัภยัคุกคาม ตามรายละเอยีดดงันี้ 

5.4.1.1 กำรรบัรู้ถึงควำมรุนแรง ส่งอิทธิพลทางตรงต่อความตัง้ใจในการรบัมือกับภัยคุกคาม ที่ค่า
สมัประสทิธิอ์ทิธพิลเท่ากบั 0.194 อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานที ่2 ทีก่ล่าวว่า การ
รบัรูถ้งึความรุนแรงส่งผลเชงิบวกต่อความตัง้ใจในการรบัมอืกบัภยัคุกคาม ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ Workman et 
al. (2008) ทีก่ล่าวว่า เมื่อพนักงานบญัชรีบัรูถ้งึความรุนแรง พนักงานเหล่านัน้จะเป็นสว่นหนึ่งของทางฝ่ายไอททีีค่อย
สอดสอ่งดแูล เมื่อเกดิความรุนแรงต่อโปรแกรมทางการบญัชกีจ็ะแจง้ไปยงัหน่วยงานเพื่อแกไ้ขปัญหาไดอ้ย่างตรงจุด  

5.4.1.2 กำรรบัรูค้วำมสำมำรถของตนเอง สง่อทิธพิลทางตรงต่อความตัง้ใจในการรบัมอืกบัภยัคุกคาม 
ทีค่่าสมัประสทิธิอ์ทิธพิลเท่ากบั 0.215 อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานที ่4 ทีก่ล่าวว่า 
การรบัรูค้วามสามารถของตนเองส่งผลเชงิบวกต่อความตัง้ใจในการรบัมอืกบัภยัคุกคาม ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ 
Bandura (1977) ทีก่ล่าวว่า เมื่อพนกังานรบัรูถ้งึความสามารถของตนในการใชง้านสิง่ใดสิง่หนึ่ง พนกังานจะปฏบิตัติาม
วตัถุประสงคท์ีก่ าหนดไวไ้ดอ้ย่างเหมาะสม กล่าวคอื เมื่อพนักงานบญัชสีามารถใช้เครื่องมอืเพื่อปกป้องภยัทีอ่าจเกดิขึน้ 
พนกังานดงักล่าวจะช่วยปกป้องภยัทีอ่าจเกดิกบัโปรแกรมทางการบญัชไีด้  

5.4.1.3กำรรบัรู้ประสิทธิผลในกำรปกป้องควำมเป็นส่วนตวั ส่งอทิธพิลทางตรงต่อความตัง้ใจในการ
รบัมือกบัภยัคุกคาม ที่ค่าสมัประสทิธิอ์ทิธพิลเท่ากบั 0.263 อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 ซึ่งสอดคล้องกบั
สมมตฐิานที ่5 ทีก่ล่าวว่า การรบัรูป้ระสทิธผิลในการปกป้องความเป็นส่วนตวัส่งผลเชงิบวกต่อความตัง้ใจในการรบัมอื
กบัภัยคุกคาม ซึ่งสอดคล้องกบังานวิจยัของ Bandura (1982) ที่กล่าวว่า การที่หน่วยงานรบัรู้ถึงประสทิธผิลในการ
ป้องกนัภยั หน่วยงานจะมีการปกป้องภยั หรอืกล่าวอกีนัยหนึ่งว่าหน่วยงานจะรกัษาความเป็นส่วนตวัของขอ้มูลใน
โปรแกรมทางการบญัช ีเมื่อหน่วยงานรบัรูถ้งึประสทิธภิาพของโปรแกรมทีส่ามารถปกป้องภยันัน้ 

5.4.1.4 แรงจงูใจในกำรเรียนรูท้ำงสงัคม สง่อทิธพิลทางตรงต่อความตัง้ใจในการรบัมอืกบัภยัคุกคาม ที่
ค่าสมัประสทิธิอ์ทิธพิลเท่ากบั 0.180 อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานที ่7 ทีก่ล่าวว่า 
แรงจงูใจในการเรยีนรูท้างสงัคมสง่ผลต่อความตัง้ใจในการรบัมอืกบัภยัคุกคาม ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ Liang and 
Xue (2009) ทีก่ล่าวว่า ผูใ้ชง้านโปรแกรมทางการบญัชจีะเกดิแรงกระตุ้นจากบุคคลต้นแบบทีม่คีวามเชีย่วชาญในการ
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รบัมอืกบัภยัคุกคามทีเ่กดิกบัโปรแกรมทางการบญัช ีถา้หากผูใ้ชง้านไม่มกีารเรยีนรูจ้ากตวัต้นแบบกย็ากทีจ่ะหลกีเลีย่ง
ภยัคุกคามทีอ่าจเกดิขึน้กบัโปรแกรมทางการบญัชไีด ้เน่ืองจากขาดความรูค้วามเขา้ใจในการรกัษาความมัน่คงปลอดภยั  

5.4.1.5 กำรรบัรู้ถึงจุดอ่อน ไม่ส่งอิทธิพลทางตรงต่อความตัง้ใจในการรบัมือกบัภัยคุกคาม โดยมีค่า
สมัประสทิธิอ์ทิธพิลเท่ากบั -0.025, p = 0.713 ซึ่งไม่สนับสนุนสมมติฐานที่ 1 ที่กล่าวว่า การรบัรูถ้ึงจุดอ่อนส่งผลเชงิ
บวกต่อความตัง้ใจในการรบัมอืกบัภยัคุกคาม ทีเ่ป็นดงันี้ อาจมสีาเหตุมาจากพนกังานทีใ่ชโ้ปรแกรมทางการบญัชไีม่ให้
ความส าคญัต่อจุดอ่อนของโปรแกรมทางการบญัชทีี่อาจถูกโจมต ีหรอืไม่ทราบถงึจุดอ่อนที่เกดิจากโปรแกรมทางการ
บญัชี ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจยัของ Lee and Larsen (2009) ที่พบว่าการรบัรู้จุดอ่อนจะส่งผลกระทบเชิงลบได้ถ้า
ผู้ใช้งานโปรแกรมทางการบัญชีให้ความส าคัญกบัโปรแกรมน้อย เนื่องจากผู้ใช้งานคิดว่าการควบคุมจุดอ่อนของ
โปรแกรมทางการบญัชเีป็นหน้าทีข่องฝ่ายไอท ี

5.4.1.6 ควำมเช่ือเก่ียวกับอ ำนำจควบคุม  ไม่ส่งอิทธิพลทางตรงต่อความตัง้ใจในการรบัมือกับภัย
คุกคาม ทีค่่าสมัประสทิธิอ์ทิธพิลเท่ากบั 0.097, p = 0.149 ซึง่ไม่สนับสนุนสมมตฐิานที ่3 ทีก่ล่าวว่า การรบัรูค้วามเชื่อ
เกีย่วกบัอ านาจควบคุมสง่ผลเชงิบวกต่อความตัง้ใจในการรบัมอืกบัภยัคุกคาม ทีเ่ป็นดงันี้ อาจมสีาเหตุมาจากผูใ้ชง้าน
โปรแกรมทางการบญัชคีดิว่าการควบคุมจุดอ่อนของโปรแกรมทางการบญัชเีป็นหน้าที่ของฝ่ายไอทีมากกว่า (Lee & 
Larsen, 2009) 

5.4.1.7 กำรรบัรูค่้ำใช้จ่ำยจำกกำรใช้เครือ่งมือป้องกนัภยัคกุคำม ไม่สง่อทิธพิลทางตรงต่อความตัง้ใจ
ในการรบัมอืกบัภยัคุกคาม ทีค่่าสมัประสทิธิอ์ทิธพิลเท่ากบั 0.098, p = 0.179 ซึง่ไม่สนับสนุนสมมตฐิานที ่6 ทีก่ล่าวว่า 
การรบัรูค้่าใชจ้่ายจากการใชเ้ครื่องมอืป้องกนัภยัคุกคามส่งผลกระทบเชงิบวกต่อความตัง้ใจในการรบัมอืกบัภยัคุกคาม 
ทีเ่ป็นดงันี้ อาจมสีาเหตุมาจากผูใ้ชง้านโปรแกรมทางการบญัชคีดิว่าการควบคุมจุดอ่อนของโปรแกรมทางการบญัชเีป็น
หน้าทีข่องฝ่ายไอทมีากกว่า (Lee & Larsen, 2009) 

5.4.2 พฤติกรรมในกำรรบัมือกบัภยัคกุคำม ผลทางสถติแิสดงใหเ้หน็ว่า ความตัง้ใจในการรบัมอืกบัภยัคุกคาม
สง่อทิธพิลต่อพฤตกิรรมในการรบัมอืกบัภยัคุกคาม ทีค่่าสมัประสทิธิอ์ทิธพิล เท่ากบั 0.371 อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิี่
ระดบั 0.05 และมคีวามผนัแปรของตวัแปรตามเท่ากบั 20.8 (R2 = 0.208) ซึง่สนับสนุนสมมตฐิานการวจิยัที ่8 ทีก่ล่าว
ว่า ความตัง้ใจในการรบัมอืกบัภยัคุกคามส่งผลกระทบเชงิบวกต่อพฤตกิรรมในการรบัมอืกบัภยัคุกคาม สอดคลอ้งกบั 
Ajzen and Fishbein (1977) ที่กล่าวว่าความตัง้ใจส่งผลทางตรงต่อพฤติกรรม กล่าวคอื ผู้ใช้โปรแกรมทางการบญัชี
มกัจะมคีวามตัง้ใจในการหามาตรการมาด าเนินการรบัมอืกบัภยัคุกคาม อกีทัง้ผูใ้ชโ้ปรแกรมทางการบญัชทีีม่ทีกัษะจะ
จดัการกบัปัญหาทีเ่กดิขึน้กบัโปรแกรมคอมพวิเตอรเ์พื่อไม่ใหส้ง่ผลกระทบรา้ยแรงต่อโปรแกรมทางการบญัชี 

นอกจากนี้ผลทางสถิติแสดงให้เห็นว่าความตระหนักส่งอิทธพิลต่อพฤติกรรมในการรบัมือกบัภัยคุกคาม ที่ค่า
สมัประสทิธิอ์ทิธพิล เท่ากบั 0.138 อย่างมนียัส าคญัสว่นเพิม่ทางสถติทิีร่ะดบั 0.088 ซึง่สนบัสนุนสมมตฐิานการวจิยัที ่9 
บางส่วน ทีก่ล่าวว่า ความตระหนักส่งผลเชงิบวกต่อความตัง้ใจในการรบัมอืกบัภยัคุกคาม ทีเ่ป็นดงันี้ อาจมสีาเหตุมา
จากผูใ้ชโ้ปรแกรมอาจไมเ่คยประสบกบัภยัคุกคามทางคอมพวิเตอรด์ว้ยตนเองจงึยงัไม่ใหค้วามระมดัระวงักบัภยัคุกคาม
ทางคอมพวิเตอรม์ากนกั  

นอกเหนือจากอทิธพิลทางตรงของความตัง้ใจในการรบัมอืกบัภยัคุกคามและความตระหนักต่อพฤตกิรรมในการ
รบัมอืกบัภยัคุกคามดงักล่าวขา้งต้นแลว้ พฤตกิรรมในการรบัมอืกบัภยัคุกคามยงัไดร้บัอทิธพิลทางออ้มจากปัจจยัการ
รบัรูถ้งึความรุนแรง การรบัรูค้วามสามารถของตนเอง การรบัรูป้ระสทิธผิลในการปกป้องความเป็นสว่นตวั และแรงจงูใจ
ในการเรยีนรูท้างสงัคม ทีค่่าสมัประสทิธิอ์ทิธพิลเท่ากบั 0.012, 0.018, 0.003 และ 0.025 ตามล าดบั 
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ตารางที ่2 ค่าสมัประสทิธิอ์ทิธพิลทางตรง ทางออ้ม อทิธพิลโดยรวมของตวัแปรแฝง และอทิธพิลร่วม 
ในกรอบแนวคดิการวจิยั (แสดงเป็นคะแนนมาตรฐาน) 

ตั
ตวัแปรตาม 

R
R2 

อิ
อทิธพิล 

ตวัแปรอสิระ 
การ

รบัรูถ้งึ
ความ
รุนแรง 

การ
รบัรูถ้งึ
จุดอ่อน 

ความ
เชือ่

เกีย่วกบั
อ านาจ 
ควบคุม 

การรบัรู ้
ความ 
สามารถ 
ของ 
ตนเอง 

การรบัรู ้
ค่าใชจ้่าย
จากการ
ใช้

เครือ่งมอื
ป้องกนั
ภยั

คุกคาม 

การรบัรู ้
ประสทิธิ
ผล 

ในการ 
ปกป้อง 
ความ 
เป็น

ส่วนตวั 

แรงจงูใจ
ในการ
เรยีนรู้
ทาง 
สงัคม 

ความ
ตระหนกั 

ความ
ตัง้ใจใน
การ
รบัมอื
กบัภยั
คุกคาม 

ความตัง้ใจ
ในการ
รบัมอืกบั
ภยัคุกคาม 

0.382 ทางตรง 0.194* -0.025 0.097 0.215* 0.098 0.263* 0.180* - - 
ทางออ้ม - - - - - - - - - 
รวม 0.194 -0.025 0.097 0.215 0.098 0.263 0.180 - - 

พฤตกิรรม
ในการ
รบัมอืกบั
ภยัคุกคาม 

0.208 ทางตรง - - - - - - - 0.138** 0.371* 
ทางออ้ม 0.012* - - 0.018* - 0.003* 0.025* - - 
รวม 0.012 - - 0.018 - 0.003 0.025 0.138 0.371 

* p < 0.05, ** p = 0.05-0.10 
 
6. สรปุผลกำรวิจยั 
6.1 อภิปรำยผลกำรวิจยั 

ผลการวจิยัแสดงให้เหน็ว่ากรอบแนวคดิการวจิยัพฤติกรรมในการรบัมอืกบัภัยคุกคามทางคอมพวิเตอร์ต่อการ
สญูเสยีและถูกโจรกรรมขอ้มลูทางการเงนิมคีวามสอดคลอ้งกบัขอ้มลูเชงิประจกัษ์ ดงันี้ 

(1) การรบัรูถ้งึความรุนแรง การรบัรูค้วามสามารถของตนเอง การรบัรูป้ระสทิธผิลในการปกป้องความเป็นสว่นตวั 
และแรงจูงใจในการเรยีนรูท้างสงัคม ส่งผลต่อความตัง้ใจในการรบัมอืกบัภยัคุกคาม แต่ขอ้มูลเชงิประจกัษ์ไม่แสดงให้
เหน็ว่า การรบัรูจุ้ดอ่อน ความเชื่อเกีย่วกบัอ านาจควบคุม และการรบัรูค้่าใชจ้่ายจากการใชเ้ครื่องมอืป้องกนัภยัคุกคาม 
ไม่สง่ผลต่อความตัง้ใจในการรบัมอืกบัภยัคุกคาม ทีเ่ป็นดงันี้อาจเนื่องจากผูใ้ชง้านโปรแกรมทางการบญัชมีคีวามเหน็ว่า
การรกัษาความมัน่คงปลอดภยัของโปรแกรมเป็นหน้าทีข่องฝ่ายคอมพวิเตอรเ์ท่านัน้ 

(2) ความตัง้ใจในการรบัมอืกบัภยัคุกคามจะส่งผลต่อพฤตกิรรมในการรบัมอืกบัภยัคุกคาม ส่วนความตระหนัก
สง่ผลต่อพฤตกิรรมในการรบัมอืกบัภยัคุกคามบางสว่นเท่านัน้  
6.2 ข้อเสนอแนะในเชิงปฏิบติั 

การที่จะให้ผู้ใช้งานโปรแกรมทางการบญัชตีัง้ใจที่จะปฏบิตัิตามมาตรการรกัษาความมัน่คงปลอดภยั รบัมอืและ
ชกัชวนใหเ้พื่อนร่วมงานรบัมอืกบัภยัคุกคามทีอ่าจเกดิขึน้กบัโปรแกรมทางการบญัชนีัน้ธุรกจิควรด าเนินการดงันี้ 

(1) ใหข้อ้มูลและสรา้งการรบัรูถ้งึความรุนแรงกบัผูใ้ชโ้ปรแกรมทางการบญัช ีเกีย่วกบัภยัคุกคามทาง Cyber เช่น 
สปายแวรห์รอืไวรสั เป็นตน้  

(2) จดัท าคู่มอืการปฏบิตังิานทีใ่หข้อ้มลูเกีย่วกบัโปรแกรมทางการบญัช ีและขอ้มลูทีเ่กีย่วกบัความมัน่คงปลอดภยั
ของโปรแกรมทางการบญัชี เช่น การปกป้อง การจดัการขอ้ผิดพลาด และการสอบทานข้อมูลทางการเงนิ เป็นต้น 
นอกจากนี้ควรสร้างความมัน่ใจและทกัษะในการจดัการกบัโปรแกรมทางการบญัชใีห้กบัผู้ใช้โปรแกรมทางการบญัช ี
เพื่อใหม้ทีกัษะในการปกป้องโปรแกรมทางการบญัชจีากภยัคุกคามตามทีก่ าหนดไวใ้นคู่มอืการปฏบิตังิาน  
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(3) ก าหนดให้โปรแกรมทางการบญัชมีกีารรกัษาความมัน่คงปลอดภยั เช่น การป้องกนัความเป็นส่วนตวั การ
ก าหนดสทิธใินการใช้งานโปรแกรมทางการบญัช ีและจ ากดัสทิธไิม่ให้บุคคลภายนอกเขา้สู่ภายในโปรแกรมทางการ
บญัชไีด ้เป็นตน้  

(4) เลอืกใชส้ามารถใชง้านไดง้่ายและเป็นทีน่ิยมใชก้นัอย่างแพร่หลายในแวดวงธุรกจิขนาดเลก็ 
 
นอกจากนี้การทีจ่ะใหผู้ใ้ชง้านโปรแกรมทางการบญัชมีพีฤตกิรรมในการรบัมอืกบัภยัคุกคาม เช่น เปลีย่นรหสัผ่าน

เพื่อเขา้สูโ่ปรแกรมทางการบญัชเีป็นประจ า คน้ควา้หาขอ้มูลหรอืเขา้รบัการอบรมเพิม่เตมิเกีย่วกบัการด าเนินการรบัมอื
กบัภยัคุกคามในรูปแบบต่างๆ ของโปรแกรมทางการบญัชอีย่างสม ่าเสมอ และเตรยีมตวัรบัมอืหรอืมมีาตรการในการ
ป้องกันภัยคุกคาม ไม่ว่าจะเป็นติดตัง้โปรแกรม antivirus และปรบั virus definition ในเครื่องคอมพิวเตอร์ให้เป็น
ปัจจุบนัอยู่เสมอนัน้ ธุรกจิควรด าเนินการดงันี้ 

(1) สรา้งความตัง้ใจทีจ่ะปฏบิตัติามมาตรการรกัษาความมัน่คงปลอดภยัทีธุ่รกจิก าหนดไวด้งักล่าวมาแลว้ขา้งตน้ 
(2) สร้างความตระหนักให้ผู้ใช้งานโปรแกรมทางการบญัชใีห้เขา้ใจและเห็นด้วยกบันโยบายในการรกัษาความ

มัน่คงปลอดภยั ซึง่อาจกระท าดว้ยการใหผู้ใ้ชง้านโปรแกรมทางการบญัชมีสีว่นร่วมในการก าหนดนโยบายดงักล่าวดว้ย 
6.3 ข้อเสนอแนะส ำหรบังำนวิจยัต่อเน่ือง 

คณะผูว้จิยัขอเสนอแนะการท าวจิยัครัง้ต่อไปดงันี้ 
(1) งานวจิยันี้จดัเกบ็ขอ้มูลจากกลุ่มตัวอย่างเฉพาะในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครเท่านัน้ งานวจิยัต่อเนื่องอาจ

ขยายขอบเขตไปยงัภูมภิาคอื่นๆ ซึ่งอาจมลีกัษณะของการรกัษาความมัน่คงปลอดภยัของโปรแกรมทางการบญัชีที่
แตกต่างกนัออกไปได ้ 

(2) ผลการวจิยัในครัง้นี้ พบว่า ปัจจยัการรบัรูจุ้ดอ่อน ความเชื่อเกีย่วกบัอ านาจควบคุม และการรบัรูค้่าใชจ้่ายจาก
การใชเ้ครื่องมอืป้องกนัภยัคุกคาม ไม่ส่งผลต่อความตัง้ใจในการรบัมอืกบัภยัคุกคาม งานวจิยัต่อเนื่องอาจพจิารณาถงึ
ปัจจยัการก าหนดหน้าทีง่านดา้นการรกัษาความมัน่คงปลอดภยัทีเ่ฉพาะเจาะจงมากขึน้ 

นอกจากนี้ผลการวจิยัยงัแสดงใหเ้หน็ว่าความตระหนกัสง่ผลต่อพฤตกิรรมในการรบัมอืกบัภยัคุกคามเพยีงเลก็น้อย
เท่านัน้ งานวจิยัต่อเนื่องอาจพจิารณาหาปัจจยัอื่นหรอืจะทดสอบปัจจยัดงักล่าวอกีครัง้กบักลุ่มตวัอย่างอื่นๆ เพื่อคน้หา
ความสมัพนัธท์ีเ่หมาะสมต่อไป 
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บทคดัย่อ  

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

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

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

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

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

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

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

สายการบนิ 
จ านวนผูโ้ดยสาร

ทัง้หมด 
จ านวนผูโ้ดยสารทีใ่ชง้าน

ระบบ CUSS 
การใชง้าน CUSS จากผูโ้ดยสาร

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

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

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

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

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

 
ปัจจยัต่างๆ ที่มรีะดบัความสมัพนัธ์โดยตรงต่อความตัง้ใจแสดงพฤติกรรม (Behavioral intention หรอื BI) และ

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

ความคาดหวงัในประสทิธภิาพ (PE) 

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

Davis (1985)  

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

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

 

ความคาดหวงัในความพยายาม (EE) 

การรบัรูค้วามง่ายในการใชง้าน 
(TAM/TAM2) 

Davis (1985)  

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

อทิธพิลของสงัคม              (SI) 

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

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

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

ภาพลกัษณ์ (IDT) Moore and Bendasat (1991) 

สภาพสิง่อ านวยความสะดวกในการใช้
งาน (FC) 

การรบัรูก้ารควบคมุพฤตกิรรม (TPB 
and C-TAM-TPB) 

Ajzen (1985) Taylor and 
Todde (1995) 

เงื่อนไขการอ านวยความสะดวก 
(MPCU) 

Thompson et al. (1991) 

ความเขา้กนัได ้(IDT) Moore and Bendasat (1991) 
 

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

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

“Ethnic” เขา้ไปในกรอบการวจิยั เนื่องจากท่าอากาศยานนานาชาตสิวุรรณภูม ิเป็นท่าอากาศยานนานาชาตขินาดใหญ่ 
ท าใหม้ผีูโ้ดยสารหลากหลายเชือ้ชาตเิขา้มาใชบ้รกิารเป็นจ านวนมาก ดงัแสดงในภาพที ่2 

 

 
 

ภาพที ่2 กรอบแนวคดิงานวจิยั 
 

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

 
H1: ปัจจยัดา้นความคาดหวงัในประสทิธภิาพ (PE) มคีวามสมัพนัธต่์อความตัง้ใจแสดงพฤตกิรรม (BI) การใชง้าน

ระบบการใหบ้รกิารเชค็อนิผูโ้ดยสารดว้ยตนเองอตัโนมตัิ 
 
ความคาดหวงัในความพยายามใชเ้ทคโนโลยี คอื ระดบัของความสะดวกเกีย่วกบัการใชร้ะบบ ความง่ายในการใช้

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

 
H2: ปัจจยัดา้นความคาดหวงัในความพยายาม (EE) มคีวามสมัพนัธต่์อความตัง้ใจแสดงพฤตกิรรม (BI) การใชง้าน

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

 
H3: ปัจจยัด้านอทิธพิลของสงัคม (SI) มคีวามสมัพนัธต่์อความตัง้ใจแสดงพฤติกรรมการ (BI) ใช้งานระบบการ

ใหบ้รกิารเชค็อนิผูโ้ดยสารดว้ยตนเองอตัโนมตั ิ
 
สภาพสิง่อ านวยความสะดวกในการใช้งาน คอื การที่ทุกคนเหน็ว่ามทีรพัยากรและโครงสรา้งพื้นฐานขององค์กร

เพยีงพอต่อการใชง้าน ซึง่จะช่วยสง่เสรมิหรอือ านวยความสะดวกใหเ้กดิการใชง้านระบบได ้(Ajzen, 1985) จงึสามารถ
ตัง้สมมตฐิานไดว้่า 

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

ระบบการใหบ้รกิารเชค็อนิผูโ้ดยสารดว้ยตนเองอตัโนมตัิ 
 
การแสดงพฤติกรรมของแต่ละบุคคล (Individual behaviour) เกดิจากการตดัสนิใจของบุคคล แต่ปัจจยัที่เป็นตวั

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

 
H5: ปัจจยัด้านความตัง้ใจแสดงพฤติกรรมการใช้ (BI) มีความสมัพนัธ์ต่อพฤติกรรมการใช้ (UB) งานระบบการ

ใหบ้รกิารเชค็อนิผูโ้ดยสารดว้ยตนเองอตัโนมตั ิ
 
ผูท้ีเ่คยใชง้านระบบมาก่อนจะรบัรูไ้ดว้่าการใชง้านระบบเป็นอย่างไร ถา้เคยไดร้บัประสบการณ์ทีไ่ม่ด ีกจ็ะส่งผลให้

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

 
H6: ปัจจยัด้านพฤติกรรมการใช้ (UB) มีความสมัพนัธ์ต่อประสบการณ์การใช้งานในอดีต (PEx) ของระบบการ

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

เชค็อนิผูโ้ดยสารดว้ยตนเองอตัโนมตั ิ
 
การรบัรู้ความเสีย่งเป็นการรบัรูถ้ึงความไม่แน่นอนในการรกัษาความปลอดภัย การเกบ็รกัษาขอ้มูลส่วนตวัและ

ความไม่ชดัเจนครบถว้นของขอ้มลูทีผู่ใ้ชบ้รกิารไดร้บั ท าใหเ้กดิผลกระทบทางลบน าไปสู่ทศันคตทิีไ่ม่ดต่ีอการใชบ้รกิาร
นัน้ๆ (Bauer, 1960) จงึสามารถตัง้สมมตฐิานไดว้่า 

 
H8: ปัจจยัด้านการรบัรู้ความเสีย่ง (PR) มีความสมัพันธ์ต่อทัศนะคติ (AT) ทีม่ีต่อระบบการให้บริการเช็คอิน

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

 
H9: ปัจจยัด้านทศันคติ (AT) มคีวามสมัพนัธ์ต่อความตัง้ใจแสดงพฤติกรรมการใช้งาน (BI) ระบบการให้บรกิาร

เชค็อนิผูโ้ดยสารดว้ยตนเองอตัโนมตั ิ
 
ชาติพนัธุ์ผู้ใช้งานเทคโนโลยีนัน้ยงัมีผลต่อความสมัพันธ์ของทัง้ความคาดหวงัในประสทิธภิาพของงาน ความ

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

 
H1a: ความแตกต่างของชาตพินัธุม์ผีลกระทบต่อปัจจยัความคาดหวงัในประสทิธภิาพ (PE) ทีม่ผีลต่อความตัง้ใจ

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

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

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

พฤตกิรรมการใช ้(UB) งานระบบการใหบ้รกิารเชค็อนิผูโ้ดยสารดว้ยตนเองอตัโนมตั ิ
 

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

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

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

H3b: ความแตกต่างของเพศมผีลกระทบต่อปัจจยัอทิธพิลของสงัคม (SI) ทีม่ผีลต่อความตัง้ใจแสดงพฤติกรรม 
(BI) การใชง้านระบบการใหบ้รกิารเชค็อนิผูโ้ดยสารดว้ยตนเองอตัโนมตัิ 

 
H1c: ความแตกต่างของอายุมผีลกระทบต่อปัจจยัความคาดหวงัในประสทิธภิาพ (PE) ทีม่ผีลต่อความตัง้ใจแสดง

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

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

การใชง้านระบบการใหบ้รกิารเชค็อนิผูโ้ดยสารดว้ยตนเองอตัโนมตัิ 
H4c: ความแตกต่างของอายุมีผลกระทบต่อปัจจยัสภาพสิง่อ านวยความสะดวกในการใช้งาน (FC) ทีม่ีผลต่อ

พฤตกิรรมการใช ้(UB) งานระบบการใหบ้รกิารเชค็อนิผูโ้ดยสารดว้ยตนเองอตัโนมตั ิ
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4. วิธีการวิจยั 
งานวจิยันี้จดัเกบ็ขอ้มูลจากกลุ่มตวัอย่างทีเ่ป็นผูโ้ดยสารขาออกทีม่าใชบ้รกิารทีท่่าอากาศยานานาชาตสิุวรรณภูม ิ  

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

ตารางที ่3 ตารางแสดงจ านวนของกลุ่มตวัอย่างทีต่อ้งการศกึษา 
สญัชาติ จ านวน รอ้ยละ จ านวนตวัอย่าง 

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

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

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

งานวจิยันี้ทดสอบความเชื่อถือได้ของแบบสอบถาม โดยใช้การวเิคราะห์ ค่าสมัประสทิธิแ์อลฟาของครอนบาซ 
(Cronbach’s alpha) ทีม่ากกว่า 0.6 ซึง่สรุปไดว้่าแบบสอบถามนี้มคีวามเทีย่งทีย่อมรบัและน าแบบสอบถามนี้ไปใชท้ า
การวิจัยเพื่อวิเคราะห์ในขัน้ต่อไปได้ (สิทธิกุล พวงมะลิ , 2552) ตารางที่ 4 แสดงค่าสัมประสิทธิแ์อลฟาของ          
ครอนบาซของตวัแปรทัง้หมดในงานวจิยันี้ 
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ตารางที ่4 ค่าสมัประสทิธิแ์อลฟาของครอนบาซของตวัแปรทัง้หมด 
ตวัแปร จ านวนขอ้ค าถาม ค่าสมัประสิทธ์ิแอลฟ่า 

ความคาดหวงัในประสทิธภิาพ 6 .613 
ความคาดหวงัในความพยายาม 4 .807 

อทิธพิลของสงัคม 3 .894 

สภาพสิง่อ านวยความสะดวกในการใชง้าน 4 .673 

ความตัง้ใจแสดงพฤตกิรรม 3 .776 

พฤตกิรรมการใช ้ 3 .526 

ประสบการณ์ในอดตี 2 .673 

ทศันคต ิ 4 .800 

การรบัรูถ้งึความเสีย่ง 5 .874 

รวมทุกตวัแปร 34 - 

 
5.2 ลกัษณะทางประชากรศาสตรข์องกลุ่มตวัอยา่ง 

ผลวเิคราะหข์อ้มลูแบบสอบถามเกีย่วกบัลกัษณะประชากรศาสตรข์องกลุ่มตวัอย่างสามารถสรุปขอ้มลูได ้ดงัตาราง
ที ่5 

 
ตารางที ่5 ลกัษณะประชากรศาสตรข์องกลุ่มตวัอย่าง 

  จ านวน (คน) รอ้ยละ 

เพศ 
ชาย 231 52.4 
หญงิ 210 47.6 

อาย ุ

20 – 30 ปี 165 37.4 
31 – 40 ปี 167 37.9 
41 – 55 ปี 99 22.2 
มากกว่า 55 ปี 11 2.5 

  



วารสารระบบสารสนเทศดา้นธุรกจิ (JISB) ปีที ่5 ฉบบัที ่2 เดอืน เมษายน – มถุินายน 2562 หน้า 95 

ตารางที ่5 ลกัษณะประชากรศาสตรข์องกลุ่มตวัอย่าง (ต่อ) 
  จ านวน (คน) รอ้ยละ 

ระดบัการศึกษา 

ต ่ากว่าปรญิญาตร ี 22 5.0 

ปรญิญาตร ี 317 71.8 

ปรญิญาโท 96 21.8 

ปรญิญาเอก 6 1.4 

สญัชาติ 

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

 
5.3 การทดสอบสมมติฐานการวิจยั 
 งานวจิยันี้วเิคราะห์ขอ้มูลความคดิเหน็ที่มต่ีอการใช้งานระบบเชค็อนิผู้โดยสารด้วยตนเองอตัโนมตัิด้วยสถิติเชงิ

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

แบบสอบถามเกี่ยวกบัความคิดเห็นที่มีต่อการใช้งานระบบเช็คอินผู้โดยสารด้วยตนเองอตัโนมัติของกลุ่มตัวอย่าง
สามารถสรุปขอ้มลูได ้ดงัตารางที ่6 

 
ตารางที ่6 ความคดิเหน็ต่อปัจจยัทีส่ง่ผลต่อพฤตกิรรมการใชง้าน 

ตวัแปร ข้อค าถาม ค่าเฉล่ีย 
ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

แปลความหมาย 

ด้านความคาดหวงัใน
ประสิทธิภาพ (PE) 

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

ตวัแปร ข้อค าถาม ค่าเฉล่ีย 
ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

แปลความหมาย 

ด้านความคาดหวงัใน
ความพยายาม (EE) 

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

ด้านอิทธิพลของสงัคม 
(SI) 

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

ด้านสภาพส่ิงอ านวย
ความสะดวกในการใช้

งาน (FC) 

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

ด้านความตัง้ใจแสดง
พฤติกรรม (BI) 

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

ด้านพฤติกรรมการใช้ 
(UB) 

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

ด้านประสบการณ์ใน
อดีต (PEx) 

PEx1 4.18 .615 เหน็ดว้ย 
PEx2 3.99 .786 เหน็ดว้ย 

รวม 4.08 .612 เหน็ด้วย 

ด้านทศันะคติ (AT) 

AT1 4.36 .571 เหน็ดว้ยอย่างยิง่ 
AT2 4.16 .684 เหน็ดว้ย 
AT3 4.29 .659 เหน็ดว้ยอย่างยิง่ 
AT4 4.44 .627 เหน็ดว้ยอย่างยิง่ 
รวม 4.31 .503 เหน็ด้วยอยา่งย่ิง 
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ตารางที ่6 ความคดิเหน็ต่อปัจจยัทีส่ง่ผลต่อพฤตกิรรมการใชง้าน (ต่อ) 

ตวัแปร ข้อค าถาม ค่าเฉล่ีย 
ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

แปลความหมาย 

ด้านการรบัรูค้วาม
เส่ียง (PR) 

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

 
5.3.2 การทดสอบความแปรปรวนแบบทางเดียว (One-way ANOVA) งานวจิยันี้ทดสอบนัยส าคญัทางสถิติ

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

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

ตารางที ่7 ความแตกต่างระหว่างกลุ่มของชาตพินัธุแ์ละตวัแปรอสิระต่อพฤตกิรรมการใชบ้รกิารระบบ 
เชค็อนิผูโ้ดยสารดว้ยตนเอง 

(n=441) 
 แหล่งความ

แปรปรวน 
SS df MS F Sig. 

ความคาดหวงัใน
ประสิทธิภาพ (PE) 

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

รวม 101.776 440    

ความคาดหวงัในความ
พยายาม (EE) 

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

รวม 130.803 440    

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

รวม 434.239 440    
  



วารสารระบบสารสนเทศดา้นธุรกจิ (JISB) ปีที ่5 ฉบบัที ่2 เดอืน เมษายน – มถุินายน 2562 หน้า 98 

ตารางที ่7 ความแตกต่างระหว่างกลุ่มของชาตพินัธุแ์ละตวัแปรอสิระต่อพฤตกิรรมการใชบ้รกิารระบบ 
เชค็อนิผูโ้ดยสารดว้ยตนเอง (ต่อ) 

           (n=441) 
 แหล่งความ

แปรปรวน 
SS df MS F Sig. 

สภาพส่ิงอ านวยความ
สะดวกในการใช้งาน (FC) 

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

รวม 195.708 440    
 

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

ตารางที ่8 ค่าเฉลีย่ของตวัแปรความคาดหวงัในประสทิธภิาพ (PE) ต่อพฤตกิรรมใชง้านระบบ 
การใหบ้รกิารเชค็อนิผูโ้ดยสารดว้ยตนเองอตัโนมตัิแยกตามชาตพินัธุ ์

                  (n=441) 
PE ไทย อินเดีย บริติช อเมริกา สิงคโปร ์

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

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



วารสารระบบสารสนเทศดา้นธุรกจิ (JISB) ปีที ่5 ฉบบัที ่2 เดอืน เมษายน – มถุินายน 2562 หน้า 99 

ตารางที ่9 ค่าเฉลีย่ของตวัแปรอทิธพิลของสงัคม (SI) ต่อพฤตกิรรมใชง้านระบบ 
การใหบ้รกิารเชค็อนิผูโ้ดยสารดว้ยตนเองอตัโนมตัแิยกตามชาตพินัธุ ์

                         (n=441) 
SI ไทย อินเดีย บริติช อเมริกา สิงคโปร ์

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

*p<0.05 
 

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

ตารางที ่10 ค่าเฉลีย่ของตวัแปรสภาพสิง่อ านวยความสะดวกในการใชง้าน (FC) ต่อพฤตกิรรมใชง้านระบบ 
การใหบ้รกิารเชค็อนิผูโ้ดยสารดว้ยตนเองอตัโนมตัแิยกตามชาตพินัธุ ์

                (n=441) 
FC ไทย อินเดีย บริติช อเมริกา สิงคโปร ์

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

 
5.3.2.2 ความสมัพนัธ์ของอายุและตวัแปรอิสระต่อพฤติกรรมการใช้บริการระบบเชค็อินผู้โดยสาร

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

                   (n=441) 
 แหล่งความ

แปรปรวน 
SS df MS F Sig. 

ความคาดหวงัในประสทิธภิาพ 
(PE) 

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

รวม 101.776 440    

ความคาดหวงัในความพยายาม 
(EE) 

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

รวม 130.803 440    

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

รวม 434.293 440    

สภาพสิง่อ านวยความสะดวกใน
การใชง้าน (FC) 

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

รวม 195.708 440    
 

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

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

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

 
จากตารางที่ 13 พบว่ากลุ่มอายุที่แตกต่างกนัมรีบัการอทิธพิลของสงัคม (SI) ที่แตกต่างอย่างมนีัยส าคญั

ทางสถิติที่ระดับ 0.05 มีจ านวน 2 คู่ ได้แก่ ช่วงอายุ 20 - 30 ปีมีระดับค่าเฉลี่ยมากกว่าช่วงอายุ 31 - 40 ปี (μ= 
.60728), ช่วงอายุ 20 - 30 ปีมรีะดบัค่าเฉลีย่มากกว่าช่วงอายุ 41 - 55 ปี (μ= .62305) 
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ตารางที ่13 ค่าเฉลีย่ของตวัแปรอทิธพิลทางสงัคม (SI) ต่อพฤตกิรรมใชง้านระบบ 
การใหบ้รกิารเชค็อนิผูโ้ดยสารดว้ยตนเองอตัโนมตัแิยกตามอายุ 

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

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

*p<0.05 
 

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

ตารางที ่14 ค่าเฉลีย่ของตวัแปรสภาพสิง่อ านวยความสะดวกในการใชง้าน (FC) ต่อพฤตกิรรมใชง้านระบบ 
การใหบ้รกิารเชค็อนิผูโ้ดยสารดว้ยตนเองอตัโนมตัแิยกตามอายุ 

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

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

 
5.3.3 ความแตกต่างระหว่างเพศกบัความตัง้ใจแสดงพฤติกรรมการใช้ระบบเชค็อินผูโ้ดยสารด้วยตนเอง

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

                  (n=441) 
  N ค่าเฉล่ีย SD t Sig.  

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

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

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

 

6. สรปุผลการวิจยั 
6.1 อภิปรายผลการวิจยั 

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

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

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

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

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

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

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

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

บทความวชิาการทีเ่น้นการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อธุรกจิเป็นหลกั 
2. เป็นบทความวจิยั บทความการวางแผนดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ บทความดา้นการพฒันาระบบสารสนเทศ 

บทความวชิาการ ท่ีไม่เคยตีพิมพเ์ผยแพรท่ี่ใดมำก่อนและไม่อยู่ระหว่ำงกำรพิจำรณำของวำรสำรอ่ืน หำก
ตรวจพบว่ำมีกำรตีพิมพซ์ ำ้ซ้อน ถือเป็นควำมรบัผิดชอบของผูเ้ขียนแต่เพียงผูเ้ดียว 

3. ไม่มคี่าใชจ้่ายใดๆ ส าหรบัผูส้ง่บทความวจิยั บทความการวางแผนดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ บทความดา้นการ
พฒันาระบบสารสนเทศ บทความวชิาการ  

4. เป็นบทความวจิยั บทความการวางแผนดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ บทความด้านการพฒันาระบบสารสนเทศ 
บทความวชิาการจะไดร้บัการเผยแพรใ่นวารสาร JISB ต่อเมื่อไดผ้่านกระบวนการประเมนิโดยผูท้รงคุณวฒุทิี่
แต่งตัง้ขึน้ 

 
หลกัเกณฑก์ำรประเมินบทควำมเพือ่กำรตอบรบัตีพิมพ ์
1. ผูส้นใจเสนอบทความสามารถจดัสง่บทความผ่านทางเวบ็ไซดว์ารสาร http://jisb.tbs.tu.ac.th 
2. กองบรรณาธกิารจะพจิารณาบทความเบือ้งตน้ถงึความสอดคลอ้งของบทความทีจ่ดัสง่มาว่าตรงกบัวตัถุประสงค์

ของวารสารหรอืไม่ ถา้ไม่ตรงจะแจง้กลบัการพจิารณา 
3. ถา้บทความมเีน้ือหาสอดคลอ้งกบัวารสาร กองบรรณาธกิารจะพจิารณาความถูกตอ้งของรปูแบบการเตรยีมขอ้มลู

ตน้ฉบบัว่าตรงตามรปูแบบทีก่ าหนดในวารสาหรอืไม่ ถา้ไมต่รงจะแจง้กลบัการพจิารณา 
4. สง่บทความใหผู้ท้รงคุณวุฒเิพื่อประเมนิบทความ เมื่อผลการประเมนิผ่านหรอืไม่ผ่านหรอืมกีารแกไ้ขจะแจง้ให้

ผูเ้ขยีนทราบ เมื่อบทความไดร้บัการตพีมิพ ์ผูเ้ขยีนจะไดร้บัการแจง้กลบัรบัรองการตพีมิพ ์พรอ้มทัง้แจง้วนัทีจ่ะ
สามารถ download วารสารทีไ่ดต้พีมิพบ์นเวบ็ไซดต่์อไป 

 
กำรส่งบทควำม 
ผูท้ีป่ระสงคจ์ะสง่บทความกบัวารสารระบบสารสนเทศดา้นธุรกจิ กรุณาสง่ไฟลต์น้ฉบบับทความที ่
http://jisb.tbs.tu.ac.th 
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ค ำแนะน ำในกำรเตรียมต้นฉบบัภำษำไทย/ภำษำองักฤษ 
เพื่อใหก้ารตพีมิพผ์ลงานเป็นไปอย่างถูกตอ้งและรวดเรว็ใหผู้เ้ขยีนปฏบิตัติามรายละเอยีดดงันี้ 
1. ตน้ฉบบัควรพมิพด์ว้ยกระดาษ A4 พมิพห์น้าเดยีว และพมิพด์ว้ย Microsoft Word เน้ือหาจดัพมิพเ์ป็นแบบ

ธรรมดา 
2. รปูแบบ ขนาดและชนิดของตวัอกัษร 

- บทความภาษาไทยใช ้BrowalliaUPC สว่นบทความภาษาองักฤษใช ้Time news roman 
- การตัง้หน้ากระดาษ บน ล่าง ซา้ย และขวา อย่างละ 1 นิ้ว ช่องหา่งก่อนและหลงับรรทดั 0 pt และระหว่าง

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

ตารางและภาพ และใหอ้ยูใ่นเนื้อหา (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 พมิพใ์หห้่างจากขอบทุกดา้น 1 นิ้วและ
ใสเ่ลขก ากบัทุกหน้าทีม่มุขวาบนของกระดาษทุกหน้า  

2. ประเภทขอ้ความ ขนาดและชนดิของตวัอกัษร 
 
ประเภทขอ้ควำม ขนำด ชนิด 
ชื่อเรื่อง (ภาษาไทย) 20 (จดักึง่กลางหน้ากระดาษ) ตวัหนา 
ชื่อผูเ้ขยีน (ภาษาไทย) (กรณีมผีูเ้ขยีน
มากกว่าหนึ่งคนใหเ้รยีงชื่อในบรรทดั
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 

บทคดัย่อ 16 (จดัชดิซา้ยหน้ากระดาษ) ตวัหนา 
เน้ือหาบทคดัย่อ (ภาษาไทย)  14 (จดัชดิซา้ยและชดิขวา

หน้ากระดาษ) 
ตวัธรรมดา 

ค าส าคญั: (ภาษาไทย) (ไม่เกนิ 5 ค า) 14 (ชดิซา้ย) ตวัธรรมดา 
ชื่อเรื่อง (ภาษาองักฤษ) 20 (จดักึง่กลางหน้ากระดาษ) ตวัหนา 
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ประเภทขอ้ควำม ขนำด ชนิด 
ชื่อผูเ้ขยีน (ภาษาองักฤษ) (กรณีมี
ผูเ้ขยีนมากกว่าหนึ่งคนใหเ้รยีงชือ่ใน
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 
เน้ือหาบทคดัย่อ (ภาษาองักฤษ)  14 (จดัชดิซา้ยและชดิขวา

หน้ากระดาษ) 
ตวัธรรมดา 

Keywords: (ภาษาองักฤษ) (ไมเ่กนิ 5 
ค า) 

14 (ชดิซา้ย) ตวัธรรมดา 

หวัขอ้ใหญ่ (ใสห่มายเลขเรยีงล าดบั) 16 (ชดิซา้ย) ตวัหนา 
หวัขอ้ย่อย (ใสห่มายเลขย่อย
เรยีงล าดบัตามหวัขอ้ใหญ่) 

14 (ชดิซา้ย) ตวัหนา 

เน้ือหาภายใตห้วัขอ้ 14 (จดัชดิซา้ยและชดิขวา
หน้ากระดาษ) 

ตวัธรรมดา 

 
3. องคป์ระกอบของเน้ือหาในบทความวจิยั ความยาวตน้ฉบบั 10-15 หน้า ล าดบัหวัขอ้บทความมดีงันี้ 

- ชื่อบทความวจิยั ไมย่าวเกนิไปแต่ครอบคลุมสาระทัง้เรื่อง มทีัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษ 
- ชื่อผูเ้ขยีน ภาษาไทยและภาษาองักฤษ  
- หน่วยงานทีส่งักดัของผูเ้ขยีน ภาษาไทยและภาษาองักฤษ 
- บทคดัย่อ และ Abstract  
- เน้ือหาบทคดัย่อ ภาษาไทยและภาษาองักฤษ เป็นการสรุปสาระส าคญัของเรื่องความยาวประมาณ 150-200 

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

- ค าส าคญั (ไม่เกนิ 5 ค า) ภาษาไทยและภาษาองักฤษ ใหใ้สใ่ตเ้น้ือหาบทคดัย่อ และ Abstract 
- เน้ือหาของบทความวจิยั 

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

กบังานวจิยัทีจ่ดัท า) 
- 4. วธิกีารวจิยั 
- 5. ผลการวจิยั  
- 6. สรุปผลการวจิยั กล่าวถงึบทสรุปการวจิยั การประยุกตใ์ชง้านวจิยัในเชงิธุรกจิ ขอ้จ ากดัและวจิยัใน

อนาคต 
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- บรรณานุกรม (ตามรปูแบบการอา้งองิขา้งล่าง) 
- ภาคผนวก (ถา้ม)ี 
กรณีทีบ่ทความมหีวัขอ้ย่อย ใหใ้สห่มายเลข X.X เรยีงล าดบักนัไป ไม่ควรมหีวัขอ้ย่อยเกนิ 3 ล าดบัย่อย เช่น 

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

หวัขอ้บทความมดีงันี้ 
- ชื่อบทความ ไม่ยาวเกนิไปแต่ครอบคลุมสาระทัง้เรื่อง มทีัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษ 
- ชื่อผูเ้ขยีน ภาษาไทยและภาษาองักฤษ  
- หน่วยงานทีส่งักดัของผูเ้ขยีน ภาษาไทยและภาษาองักฤษ 
- บทคดัย่อ และ Abstract  
- เน้ือหาบทคดัย่อ ภาษาไทยและภาษาองักฤษ เป็นการสรุปสาระส าคญัของเรื่องความยาวประมาณ 150-200 

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

- ค าส าคญั (ไม่เกนิ 5 ค า) ภาษาไทยและภาษาองักฤษ ใหใ้สใ่ตเ้น้ือหาบทคดัย่อ และ Abstract 
- เน้ือหาของบทความ 

- 1. บทน า กล่าวถงึเหตุผลและความจ าเป็นทีจ่ดัท าแผนดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ 
- 2. ภาพรวมองคก์ร  
- 3. การวเิคราะหอ์งคก์ร 
- 4. แผนกลยทุธท์ีเ่สนอแนะ 
- 5. สรุปผลแผนดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ  
- บรรณานุกรม (ตามรปูแบบการอา้งองิขา้งล่าง) 
- ภาคผนวก (ถา้ม)ี 
กรณีทีบ่ทความมหีวัขอ้ย่อย ใหใ้สห่มายเลข X.X เรยีงล าดบักนัไป ไม่ควรมหีวัขอ้ย่อยเกนิ 3 ล าดบัย่อย เช่น 

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

บทความมดีงันี้ 
- ชื่อบทความ ไม่ยาวเกนิไปแต่ครอบคลุมสาระทัง้เรื่อง มทีัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษ 
- ชื่อผูเ้ขยีน ภาษาไทยและภาษาองักฤษ  
- หน่วยงานทีส่งักดัของผูเ้ขยีน ภาษาไทยและภาษาองักฤษ 
- บทคดัย่อ และ Abstract  
- เน้ือหาบทคดัย่อ ภาษาไทยและภาษาองักฤษ เป็นการสรุปสาระส าคญัของเรื่องความยาวประมาณ 150-200 

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

- ค าส าคญั (ไม่เกนิ 5 ค า) ภาษาไทยและภาษาองักฤษ ใหใ้สใ่ตเ้น้ือหาบทคดัย่อ และ Abstract 
- เน้ือหาของบทความ 

- 1. บทน า กล่าวถงึเหตุผลและความจ าเป็นในการพฒันาระบบสารสเทศ 
- 2. ขอบเขตการท างานของระบบสารสนเทศ 
- 3. สถาปัตยกรรมของระบบทีพ่ฒันา 
- 4. สรุปผลระบบสารสนเทศ กล่าวถงึประโยชน์ของระบบทีพ่ฒันา 
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- บรรณานุกรม (ตามรปูแบบการอา้งองิขา้งล่าง) 
- ภาคผนวก (ถา้ม)ี 
กรณีทีบ่ทความมหีวัขอ้ย่อย ใหใ้สห่มายเลข X.X เรยีงล าดบักนัไป ไม่ควรมหีวัขอ้ย่อยเกนิ 3 ล าดบัย่อย เช่น 

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

ล าดบัหวัขอ้บทความมดีงันี้ 
- ชื่อเรื่องไมย่าวเกนิไปแต่ครอบคลุมสาระทัง้เรื่อง มทีัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษ 
- ชื่อผูเ้ขยีนและชื่อหน่วยงานหรอืสถาบนัทีส่งักดัเป็นภาษาไทยและภาษาองักฤษ ชื่อผูเ้ขยีนไม่ตอ้งใสต่ าแหน่ง

วชิาการ 
- บทคดัย่อ และ Abstract  
- บทคดัย่อ เป็นการสรุปสาระส าคญัของเรื่องความยาวประมาณ 150-200 ค า มทีัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษ 

ทา้ยภาษาองักฤษใหใ้ส ่e-mail ของ corresponding author กรณีมชีื่อผูเ้ขยีนหลายคน 
- เน้ือหาของบทความ (บทความทีเ่ป็นงานแปลหรอืเรยีบเรยีงตอ้งบอกแหล่งทีม่าอย่างละเอยีด) 
- การอา้งองิในเนื้อเรื่องใชต้ามรปูแบบขา้งล่าง (ถา้ม)ี 

 

รปูแบบกำรอ้ำงอิง 
1. กำรอ้ำงอิงแบบแทรกในเน้ือหำ 

เป็นกำรระบุแหล่งอ้ำงอิงแบบย่อซ่ึงกำรอ้ำงอิงจะแยกพิจำรณำเป็น 2 กรณี ดงัน้ี 
กรณีท่ี 1 ข้อความที่ผู้เขยีนคดัลอกมาจากข้อเขยีนหรอืค าพูดของผู้อื่น เพื่อใช้ประกอบเนื้อเรื่องในวจิยั ต้องใส่

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

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

- ผูแ้ต่งสองคน ใหร้ะบุชื่อและชื่อสกุลของผูแ้ต่งทัง้ 2 คน ทุกครัง้ทีม่กีารอา้งโดยใชค้ าว่า “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 
เช่น (สรุพงษ์ โสธนะเสถยีร และคณะ, 2545, น. 9-14) หรอื (Alexander et al., 2003, p. 154) 

- ผู้แต่งท่ี เป็นสถำบัน ชื่อสถาบันที่อ้าง ระบุชื่อเต็มทุกครัง้  เช่น (มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ , คณะ
พาณิชยศาสตรแ์ละการบญัช,ี 2535, น. 12-23) 

- ผู้แต่งคนเดียวเขียนเอกสำรหลำยเล่ม แต่ละเล่มพิมพ์ต่ำงปีกัน และต้องกำรอ้ำงถึง พร้อมกนั ให้
เรยีงล าดบัเอกสารหลายเรื่องนัน้ไวต้ามล าดบัของปีทีพ่มิพ์ โดยใชเ้ครื่องหมาย ; คัน่ เช่น (สวุมิล ว่องวาณิช, 2553, น. 
22; 2554, น. 90) หรอื (Benbasat, 1998, p. 283; 1999, p. 78) 

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



วารสารระบบสารสนเทศดา้นธุรกจิ (JISB) ปีที ่5 ฉบบัที ่2 เดอืน เมษายน – มถุินายน 2562 หน้า 111 

- ผู้แต่งหลำยคน เอกสำรหลำยเรื่อง และต้องกำรอ้ำงอิงถึงพร้อมๆ กนั ให้ระบุชื่อผูแ้ต่งเรยีง ตามล าดบั
อกัษรคัน่ด้วยเครื่องหมาย ; ส าหรบัเอกสารภาษาไทยและ ให้ระบุชื่อสกุลของผู้แต่งเรยีงตามล าดบั  อกัษรคัน่ด้วย
เครื่องหมาย ; ส าหรบัเอกสารภาษาองักฤษ เช่น (ผ่องพรรณ ตรยัมงคลกลู และสภุาพ ฉตัราภรณ์, 2545, น. 10; สวุมิล 
ว่องวาณิช, 2553, น. 45-50) หรอื (Weber et al., 1999, p. 180; Benbasat, 1998, p. 120) 

กรณีท่ี 2 ขอ้ความทีผู่เ้ขยีนประมวลมาจากขอ้เขยีนหรอืค าพดูของผูอ้ื่นเพื่อใชป้ระกอบเนื้อเรื่อง 
ในงานวจิยั ใหอ้า้งองิแหล่งทีม่าของขอ้มูลทีป่ระมวลมาโดยไม่ตอ้งใสเ่ครื่องหมายอญัประกาศคู่ ระหว่างขอ้ความ แต่ให้
อา้งองิแหล่งทีม่าของขอ้ความซึง่มรีปูแบบเช่นเดยีวกบักรณีที ่1 โดยไม่ตอ้งใสเ่ลขหน้าทีอ่า้งองิ   

กรณีอ่ืนๆ กรณีทีไ่ม่ไดอ้่านบทความทีอ่า้งองิในบทความทีอ่่าน ใหร้ะบุชื่อผูแ้ต่งแลว้ตามดว้ย อา้งถงึใน  )กรณีเป็น
บทความภาษาไทย) สชุาต ิประสทิธิร์ฐัสนิธุ ์(2554 อา้งถงึใน สรุพงษ์ โสธนะเสถยีร, 2554) หรอื as cited in เช่น (Yin, 
1998, as cited in Benbasat, 2002). 
2. กำรอ้ำงอิงในบรรณำนุกรม 

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

ส านกัพมิพห์รอืโรงพมิพ,์. 
ชื่อสกุล, ชื่อ (อกัษรตวัแรกของชื่อตามด้วยจุด) ผู้แต่ง (กรณีหนังสอืภาษาองักฤษ). (ปีที่พิมพ์). ชือ่หนังสอืและ

ล ำดบัที ่(ตวัเอยีง). สถานทีพ่มิพ:์ ส านกัพมิพห์รอืโรงพมิพ์,. 
ตวัอย่าง 
สชุาต ิประสทิธิร์ฐัสนิธุ.์ (2544). ระเบยีบวธิกีำรวจิยัทำงสงัคมศำสตร.์ กรุงเทพฯ: บรษิทัเฟ่ืองฟ้า พริน้ติง้ จ ากดั. 
Weber, R. (1999). Information Systems Control and Audit. New Jersy: Prentice Hall. 
 
กรณีบทควำมในวำรสำร มรีปูแบบ ดงันี้  
ชื่อ ชื่อสกุลผูแ้ต่ง (กรณีวารสารภาษาไทย). (ปีทีพ่มิพ)์. ชื่อบทความ. ชือ่วำรสำร (ตวัเอยีง), ฉบบัที ่(เล่มที)่, หน้า.  
ชื่อสกุล, ชื่อ (อกัษรตวัแรกของชื่อตามด้วยจุด) ผูแ้ต่ง (กรณีวารสารภาษาองักฤษ). (ปีทีพ่มิพ)์. ชื่อบทความ. ชือ่

วำรสำร (ตวัเอยีง), ฉบบัที ่(เล่มที)่, หน้า. 
ตวัอย่าง 
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. 
 

กรณีข้อมูลจำก Internet มีรปูแบบ ดงัน้ี  
ชื่อ ชื่อสกุลผูแ้ต่ง (กรณีบทความภาษาไทย). (ปีทีพ่มิพ)์. ชื่อบทความ. วนัเดอืนปีทีด่งึขอ้มลู, ชื่อ Web address.  
ชื่อสกุล, ชื่อ (อกัษรตัวแรกของชื่อตามด้วยจุด) ผู้แต่ง (กรณีบทความภาษาองักฤษ). (ปีที่พิมพ์). ชื่อบทความ. 

Retrieved month date, year, from http://Web address. 
ตวัอย่าง 
วัจนา รัตนวร. (2548). ความล้ม เหลวของสถาบันการเงิน . ดึงข้อมูลวันที่  17 มีน าคม  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. 
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ในกรณีทีไ่ม่มชีื่อผูเ้ขยีนบทความ และไม่มปีีใหอ้า้งองิดงัตวัอย่างขา้งล่าง 
GVU’ s 8th WWW user survey.  ( n. d. ) .  Retrieved September 19, 2001, from 

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

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

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

National Academy of Sciences, USA, 89-102. 
 

กรณีข้อมูลจำกวิทยำนิพนธ ์มีรปูแบบ ดงัน้ี  
ชื่อ ชื่อสกุลผูแ้ต่ง (กรณีบทความภาษาไทย). (ปีทีพ่มิพ์). ชือ่เรือ่งวทิยำนิพนธ์ (ตวัเอยีง). วทิยานิพนธท์ีย่งัไม่ได้

ตพีมิพ,์ ชื่อมหาวทิยาลยั.  
ชื่อสกุล, ชื่อ (อักษรตัวแรกของชื่อตามด้วยจุด) ผู้แต่ง (กรณีบทความภาษาอังกฤษ). (ปีที่พิมพ์). ชือ่เรือ่ง

วทิยำนิพนธ ์(ตวัเอยีง). Unpublished doctoral dissertation, ชื่อมหาวทิยาลยั. 
ตวัอย่าง 
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. 
 
กรณีข้อมูลจำกหนังสือรวมบทควำม 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.์ 
ตวัอย่าง 
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. 
 
กรณีข้อมูลจำกสมัมนำ มีรปูแบบ ดงัน้ี  
ชื่อ ชื่อสกุลผูแ้ต่ง (กรณีบทความภาษาไทย). (ปีทีพ่มิพ)์. ชือ่บทควำม. ชือ่สมัมนำ, สถำนที,่ ครัง้ที ่(ตวัเอยีง), หน้า.  
ชื่อสกุล, ชื่อ (อกัษรตวัแรกของชื่อตามดว้ยจุด) ผูแ้ต่ง (กรณีบทความภาษาองักฤษ). (ปีทีพ่มิพ)์. ชื่อบทความ. ชือ่
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