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บทคดัย่อ 

งานวจิยันี้มวีตัถุประสงคเ์พื่อศกึษาปัจจยัทีส่ง่ผลต่อความตัง้ใจในการใชง้านไลน์แมนแทก็ซีซ่ํ้าในการรบัผูโ้ดยสาร 
ในมุมมองของผู้ขบัขีแ่ทก็ซี่ ซึ่งเป็นงานวจิยัเชงิปรมิาณ โดยศกึษากบักลุ่มผูข้บัขีแ่ทก็ซี่ในพืน้ที่กรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑลที่เคยมีประสบการณ์ใช้งานไลน์แมนแท็กซี่เพื่อรับผู้โดยสาร จํานวน 122 กลุ่มตัวอย่าง ด้วยวิธีแจก
แบบสอบถามทัง้รปูแบบกระดาษและอเิลก็ทรอนิกส ์ผลการวจิยัพบว่าความคาดหวงัสง่อทิธพิลต่อการรบัรูป้ระสทิธภิาพ 
และการรบัรูป้ระสทิธภิาพสง่อทิธพิลต่อการยนืยนัความคาดหวงั นอกจากนี้การยนืยนัความคาดหวงัสง่อทิธพิลต่อความ
พงึพอใจ ในขณะทีค่วามพงึพอใจและการสื่อสารแบบปากต่อปากอเิลก็ทรอนิกสส์่งอทิธพิลต่อความตัง้ใจในการใชง้าน
ไลน์แมนแทก็ซีซ่ํ้าในการรบัผูโ้ดยสาร อย่างไรกต็ามจากผลการวเิคราะหข์อ้มลูครัง้นี้ พบว่า ความสมัพนัธร์ะหว่างปัจจยั
ความคาดหวงัและการยนืยนัความคาดหวงัไม่มคีวามสอดคลอ้งกบัขอ้มลูเชงิประจกัษ์  

 

ค าส าคญั: ไลน์แมนแทก็ซี ่การสือ่สารแบบปากต่อปากอเิลก็ทรอนิกส ์ความตัง้ใจในการใชง้านไลน์แมนแทก็ซีซ่ํ้า 
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Abstract 

The objective of this study is to examine the factors affecting taxi driver’s intention to repetitively use 
LINE MAN TAXI application for picking up passengers in case of Bangkok metropolitan area. This research is 
quantitative research. The study was collected from 122 taxi drivers in Bangkok metropolitan area, who have 
experience using LINE TAXI application for picking up passengers. Data was gathered by printed and online 
questionnaires. According to the result, this research found that expectation directly affects perceive 
performance while perceive performance directly affect confirmation. Meanwhile, confirmation directly affects 
satisfaction. In addition, satisfaction and electronic word-of-mouth directly affect intention to repetitively use 
LINE MAN TAXI for picking up passengers. Nevertheless, the result shows that expectation does not affect 
confirmation. 

 
Keywords: LINE MAN TAXI, Electronic Word-of-Mouth, EWOM, Intention to repetitively use LINE MAN TAXI 

application  
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1. บทน า 
1.1 ความส าคญัและท่ีมาของปัญหา 

หากกล่าวถงึเมอืงหลวงทีไ่ดร้บัความนิยมจากนกัท่องเทีย่วมากทีส่ดุในทวปีเอเชยี หนึ่งในเมอืงหลวงทีค่นสว่นใหญ่
นึกถึงก็คือ “กรุงเทพมหานคร” โดยในปี ค.ศ. 2015 บริษัท มาสเตอร์การ์ด ได้ทําการสํารวจนักท่องเที่ยวที่เคยมา
กรุงเทพมหานครจํานวน 18.24 ลา้นคน พบว่ากรุงเทพมหานครเป็นเมอืงหลวงทีไ่ดร้บัความนิยมในการท่องเทีย่วเป็น
อนัดบัหนึ่งในทวปีเอเชยี และเป็นอนัดบัทีส่องของโลก (Chetanont, 2016) โดยนกัท่องเทีย่วสว่นใหญ่มกัเลอืกใชบ้รกิาร
รถสาธารณะ เช่น รถไฟ รถบสั รวมถงึรถแทก็ซี ่แต่สิง่ทีย่งัคงเป็นปัญหา คอืการสื่อสารระหว่างนกัท่องเทีย่วและผูข้บัขี่
แทก็ซี ่เน่ืองจากผูข้บัขีแ่ทก็ซีส่่วนใหญ่ไม่สามารถสือ่สารภาษาองักฤษได ้(Thadphooton, 2017) นอกเหนือจากปัญหา
ในการสื่อสารแลว้ อกีหนึ่งปัญหาสาํคญัของผูข้บัขีแ่ทก็ซีค่อื การโหมทํางานหนักเพื่อใหม้รีายไดเ้พยีงพอสาํหรบัค่าเช่า
รถ ค่าแกส็ และค่าใชจ้่ายทีจ่ําเป็นในการดาํรงชวีติ อกีทัง้ยงัพบว่าถนนบางสายของกรุงเทพมหานครเป็นหนึ่งในถนนที่
แย่ทีส่ดุในโลก (Lee, 2017) ซึง่เป็นอกีสาเหตุสาํคญัทีท่าํใหผู้ข้บัขีแ่ทก็ซีเ่กดิความเครยีดเช่นกนั 

จากผลการสํารวจผู้ขบัขี่แท็กซี่ทัง้ที่ใช้รถส่วนตัวและรถเช่าจํานวน 58 คน พบว่าร้อยละ 62 ของผู้ขบัขี่แท็กซี่
ยอมรบัว่าเคยปฏเิสธผูโ้ดยสาร เนื่องจากเสน้ทางทีผู่โ้ดยสารต้องการไปไม่ใช่เสน้ทางทีต่นอยากไป (Phiboonbanakit, 
2016) ซึง่ความตอ้งการทีห่ลากหลายของผูข้บัขีแ่ทก็ซีแ่ละผูโ้ดยสารคอื สิง่ทีท่า้ทายสาํหรบัธุรกจิการใหบ้รกิารรถแทก็ซี่
ในปัจจุบนั ในดา้นความคาดหวงัของผูโ้ดยสารคอื ไม่ตอ้งการรอแทก็ซีเ่ป็นเวลานาน แต่เน่ืองจากการจราจรทีห่นาแน่น
ในบางพืน้ที ่ผูข้บัขีแ่ทก็ซีก่ไ็ม่สามารถเขา้ถงึผูโ้ดยสารไดอ้ย่างรวดเรว็ ดว้ยเหตุผลนี้เอง แอปพลเิคชนัสาํหรบัการเรยีก
แทก็ซี่ จงึถูกพฒันาขึ้นมาเพื่อลดช่องว่างระหว่างผู้ขบัขีแ่ท็กซี่และผู้โดยสาร (Shen et al., 2015) โดยแอปพลเิคชนั
ดงักล่าวทําใหผู้โ้ดยสารสามารถคน้หาและเรยีกแทก็ซีท่ีพ่รอ้มให้บรกิารในบรเิวณใกลเ้คยีง พรอ้มทัง้สามารถใช ้GPS 
เพื่อระบุตําแหน่งที่ต้องการให้แท็กซี่มารบั ช่วยทําให้ผู้ขบัขี่แท็กซี่สามารถเข้าถึงเป้าหมายในการรบัผู้โดยสารได้
โดยง่าย (Chan et al., 2016) เมื่อผูโ้ดยสารเรยีกแทก็ซีผ่่านแอปพลเิคชนั คาํขอดงักล่าวจะถูกส่งไปยงัหน้าจอของผูข้บั
แท็กซี่ในบรเิวณใกล้เคยีง โดยผู้ขบัขีแ่ท็กซี่สามารถกดยืนยนัเพื่อรบัผู้โดยสาร หรอืหากไม่ต้องการรบัผู้โดยสารใน
ขณะนัน้ ผูข้บัขีท่่านอื่นกส็ามารถกดรบัผูโ้ดยสารแทนไดท้นัท ี

เมื่อพจิารณาการเตบิโตในภาพรวมของแอปพลเิคชนั พบว่าไลน์แมน (LINE MAN) เป็นแอปพลเิคชนัอนัดบัต้นๆ 
ทีม่กีารเติบโตสงูมากในประเทศไทย จากผลสาํรวจปี ค.ศ. 2018 พบว่ามกีารเพิม่ขึน้ของยอดการใช้บรกิารถึงรอ้ยละ 
300 และมผีูใ้ชบ้รกิาร 1.5 ลา้นคนต่อเดอืน ซึง่บรกิารทีเ่ตบิโตด ีจนถอืเป็นกลไลขบัเคลื่อน คอืไลน์แมนฟู้ด (LINE MAN 
Food) ซึ่งเตบิโตรอ้ยละ 250 ในขณะที่ไลน์แมนแทก็ซี่ (LINE MAN Taxi) เติบโตมากถงึรอ้ยละ 330 เนื่องจากบรกิาร
จดัสง่อาหาร ไดเ้พิม่ความหลากหลายของรา้นอาหาร บวกกบัความสะดวก ขณะทีบ่รกิารเรยีกแทก็ซี ่ช่วงเปิดใหบ้รกิาร
แรก ๆ จํานวนแทก็ซีไ่ม่เพยีงพอต่อความต้องการ ต่อมาจงึไดพ้ฒันาระบบ และเพิม่แทก็ซี่มากขึน้ อกีทัง้การเดนิทาง
เป็นสิง่ทีอ่ยู่ในชวีติประจาํวนัอยู่แลว้ จงึกลายเป็นดาวรุ่ง ของไลน์แมนแทก็ซี ่(LINE MAN) (มารเ์กต็ติง้ อุ๊ปส,์ 2562) 

จากขอ้มูลขา้งตน้แสดงใหเ้หน็ว่าแอปพลเิคชนัในการรบัผูโ้ดยสารไลน์แมนแทก็ซี ่(LINE MAN TAXI) มกีารเตบิโต
ทีด่มีาก และมคีวามต้องการของผูใ้ชง้านสงู แต่อย่างไรกต็าม การทําความเขา้ใจความตอ้งการของผูบ้รโิภค เพื่อนําไป
พฒันาแอปพลเิคชนัและการบรกิารให้ดยีิง่ขึน้ ยงัเป็นสิง่ทีต่้องทาํอย่างต่อเนื่อง จงึเป็นทีม่าของการศกึษาปัจจยัทีส่่งผล
ต่อความตัง้ใจในการใช้งานไลน์แมนแท็กซี่ซํ้ าในการรับผู้โดยสาร ในมุมมองของผู้ข ับขี่แท็กซี่  กรณีศึกษา
กรุงเทพมหานครและปรมิณฑล 
1.2 วตัถปุระสงคข์องการวิจยั 

งานวจิยันี้มวีตัถุประสงคเ์พื่อศกึษาถงึปัจจยัต่างๆ ทีส่ง่ผลต่อการแสดงออกถงึพฤตกิรรมในการปฏบิตัติามนโยบาย
การรกัษาความมัน่คงปลอดภยัทางดา้นสารสนเทศขององคก์ร ประกอบดว้ย ประสบการณ์ก่อนหน้าจากการเผชญิกบั
ภยัคุกคาม การรบัรู้ภยัคุกคาม ความเชื่อในความสามารถของตนเอง การคล้อยตามกลุ่มอ้างองิ ทศันคติที่มต่ีอการ
ปฏิบตัิตามนโยบาย การรบัรู้ถึงความรบัผิดรบัชอบ การให้รางวลั ความรู้สกึของการบีบบงัคบัโดยการลงโทษ การ
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ตระหนักถงึความสาํคญัของการรกัษาความมัน่คงปลอดภยัทีส่่งผลต่อพฤตกิรรมในการรกัษาความมัน่คงปลอดภยัผ่าน
ความตัง้ใจทีจ่ะปฏบิตัติามนโยบายการรกัษาความมัน่คงปลอดภยัทางดา้นสารสนเทศ 

 
2. ทฤษฎีและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 

จากการศกึษาขอ้มลู แนวคดิ ทฤษฎ ีและงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง ไดแ้ก่ ทฤษฎกีารยนืยนัความคาดหวงั (Expectation 
confirmation Theory หรอื ECT) โมเดลความพงึพอใจในการใชง้านคอมพวิเตอรข์องผูใ้ชง้าน (End-User Computing 
Satisfaction หรือ EUC) และแนวคิดการสื่อสารแบบปากต่อปากอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Word-of-Mouth หรือ 
eWOM) สามารถสรุปปัจจยัทีเ่กีย่วขอ้งกบัการศกึษาไดด้งันี้ 

ทฤษฎีการยืนยนัความคาดหวงั พฒันาขึน้โดย Richard L. Oliver ในปี ค.ศ. 1977 ซึ่งอธบิายว่า ผู้บรโิภคจะมี
ความคาดหวงัก่อนการซือ้สนิคา้ สรา้งการรบัรูถ้งึประสทิธภิาพหลงัการใชส้นิคา้ และประเมนิความพงึพอใจหลงัจากการ
ใชส้นิคา้เทยีบกบัความคาดหวงัก่อนหน้า (Wikipedia, 2019) ดงันี้ 

- ความคาดหวงั หมายถึง การคาดการณ์ว่าจะมสีิง่ที่ดเีกดิขึน้ในอนาคต (Cambridge Dictionary, 2019) ซึ่ง
สอดคล้องกบัทฤษฎี ECT ที่กล่าวว่า ผู้บรโิภคจะมีความคาดหวงัก่อนการซื้อสนิค้า รบัรู้ถึงประสทิธภิาพหลงัการใช้
สนิคา้ และประเมนิความพงึพอใจหลงัจากการใชส้นิคา้เทยีบกบัความคาดหวงัก่อนหน้า (Wikipedia, 2019) 

- การรบัรูถึ้งประสิทธิภาพ หมายถงึ การรบัรูถ้งึการทาํงานของสนิคา้หรอืบรกิารทีต่อบสนองต่อความต้องการ
และความปรารถนาของลกูคา้ (Tsao, 2013) ซึง่สอดคลอ้งกบัทฤษฎ ีECT ทีก่ล่าวว่าหลงัจากผูซ้ือ้ ซือ้สนิคา้หรอืบรกิาร
แล้วจะประเมนิประสทิธภิาพจากการใช้งานจรงิ การที่ผู้ซื้อรบัรู้ถึงประสทิธภิาพ ไม่ว่าจะเป็นไปตามที่คาดหวงั เกิน
ความคาดหวงั หรอืไม่เป็นไปตามทีค่าดหวงั ย่อมส่งผลต่อการยนืยนัความคาดหวงั การยนืยนัความคาดหวงัอาจเป็น
เชงิบวกหากประสทิธภิาพของสนิค้าหรอืบรกิารดเีกนิความคาดหวงั หรอือาจเป็นเชงิลบหากประสทิธภิาพตํ่ากว่าที่
คาดหวงั และอาจไม่เป็นทัง้เชงิลบและเชงิบวก หากประสทิธภิาพเป็นไปตามทีค่าดหวงัพอด ี(Churchill & Surprenant, 
1982) 

- การยืนยนัความคาดหวงั หมายถงึ การรบัรูข้องผูใ้ชง้านเปรยีบเทยีบกนัระหว่างความคาดหวงัก่อนการใช้
งานและประสทิธภิาพหลงัการใชง้าน การยนืยนัความคาดหวงัมคีวามสมัพนัธเ์ชงิบวกต่อความพงึพอใจในการใช้งาน
ระบบสารสนเทศ เนื่ องจากเป็นการยืนยันถึงการรับรู้ถึงประโยชน์ของการใช้งานว่าเป็นไปตามที่คาดหวัง 
(Bhattacherjee, 2001) ซึง่สอดคลอ้งกบัทฏษฎ ีECT ที่กล่าวว่า การยนืยนัความคาดหวงัในเชงิบวกส่งผลใหผู้้ซือ้เกดิ
ความรูส้กึพงึพอใจ 

- ความตัง้ใจใช้งานซ ้า หมายถึง ความตัง้ใจทีจ่ะใชบ้รกิารอย่างต่อเน่ือง (Bhattacherjee, 2001) โดยมคีวาม
พงึพอใจของผูบ้รโิภคเป็นปัจจยัหลกัที่ส่งผลใหผู้บ้รโิภคใชส้นิคา้หรอืบรกิารซํ้าซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัทีก่ล่าวว่า เมื่อ
ผูบ้รโิภคเกดิความพงึพอใจจะสง่ผลเชงิบวกทาํใหเ้กดิความตัง้ใจใชง้านอยา่งต่อเนื่อง (Hong et al., 2006) และความพงึ
พอใจของผูบ้รโิภคจากประสบการณ์ก่อนหน้าเป็นปัจจยัสาํคญัทีส่ง่ผลใหเ้กดิความตัง้ใจใชง้านอย่างต่อเนื่องสาํหรบัการ
ใชเ้ทคโนโลยเีฉพาะดา้น (Bhattacherjee, 2001) 

โมเดลความพึงพอใจในการใช้งานคอมพิวเตอรข์องผู้ใช้งาน พฒันาขึน้โดย Doll and Torkzadeh ในปี ค.ศ. 
1988 เพื่อใช้วดัปัจจยัที่ส่งผลให้เกดิความพึงพอใจต่อผู้ใช้งานระบบสารสนเทศบนคอมพิวเตอร์ ซึ่งประกอบด้วย 5 
องคป์ระกอบ ไดแ้ก่ เนื้อหา (Content) ความถูกต้อง (Accuracy) รูปแบบของขอ้มูล (Format) ความง่ายในการใช้งาน 
(Ease of Use) และความรวดเรว็ (Timeliness)  

แนวคิดการส่ือสารแบบปากต่อปากอิเลก็ทรอนิกส ์รปูแบบการสื่อสารแบบ WOM ออนไลน์ หรอืทีรู่จ้กักนัใน
การสื่อสารแบบ eWOM (Yang, 2017) หมายถงึ ขอ้ความเชงิบวกหรอืเชงิลบทีม่าจากลูกคา้ในอนาคต ลูกคา้ปัจจุบนั 
หรอืลูกค้าในอดตี เกี่ยวกบัผลติภณัฑ์หรอืบรษิัท โดยปรากฏบนพื้นที่ของกลุ่มคนหรอืสถาบนัใดๆ ทางอนิเทอรเ์น็ต 
(Hennig-Thurau et al., 2004) และถือเป็นแหล่งข้อมูลที่มีอิทธิพลมากที่สุดบนเวบ็ไซต์ (Abubakar & Ilkan, 2016) 
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โดยการสือ่สารแบบปากต่อปากอเิลก็ทรอนิกส ์หมายถงึ การสื่อสารระหว่างผูบ้รโิภคเกีย่วกบัสนิคา้ บรกิารผ่านทางสื่อ
อเิลก็ทรอนิกส ์ในลกัษณะทีไ่ม่ใช่การโฆษณา (Litvin et al., 2008) ซึง่จากงานวจิยั พบว่า eWOM จาํนวนมากจะสง่ผล
โดยตรงต่อความตัง้ใจในการซือ้ของออนไลน์ซํ้าของผูบ้รโิภค (Bulut & Karabulut, 2018) 
 

3. กรอบแนวคิดการวิจยัและสมมติฐานการวิจยั 
กรอบแนวคดิการวจิยันี้ มปัีจจยัที่เกี่ยวขอ้ง 6 ปัจจยั ได้แก่ ความคาดหวงั การรบัรู้ถึงประสทิธภิาพ การยนืยนั

ความคาดหวงั ความพงึพอใจ การสื่อสารแบบปากต่อปากอเิลก็ทรอนิกส ์และความตัง้ใจในการใชง้านไลน์แมนแทก็ซี่
ซํ้าในการรบัผูโ้ดยสาร โดยองคป์ระกอบของความพงึพอใจประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ ได้แก่ เนื้อหา ความถูกต้อง 
รปูแบบของขอ้มลู ความง่ายในการใชง้าน และความรวดเรว็ ซึง่ความคาดหวงัจะสง่ผลต่อการรบัรูถ้งึประสทิธภิาพและ
การยนืยนัความคาดหวงั การรบัรูถ้งึประสทิธภิาพสง่ผลต่อการยนืยนัความคาดหวงั การยนืยนัความคาดหวงัส่งผลต่อ
ความพงึพอใจ ความพงึพอใจซึง่ประกอบดว้ยความพงึพอใจดา้น เน้ือหา ความถูกตอ้ง รปูแบบของขอ้มูล ความง่ายใน
การใชง้าน และความรวดเรว็ ส่งผลต่อความตัง้ใจในการใช้งานไลน์แมนแทก็ซีซ่ํ้าในการรบัผู้โดยสาร และการสื่อสาร
แบบปากต่อปากอเิลก็ทรอนิกสส์ง่ผลต่อความตัง้ใจในการใชง้านไลน์แมนแทก็ซีซ่ํ้าในการรบัผูโ้ดยสาร โดยงานวจิยันี้ได้
เพิม่เตมิปัจจยัใหม่เขา้ไปในกรอบแนวคดิการวจิยัที่ได้มาจากทฤษฎีและการทบทวนวรรณกรรม คอื การสื่อสารแบบ
ปากต่อปากอเิลก็ทรอนิกส ์ดงัภาพที ่1 

 

 
 ภาพที ่1 กรอบแนวคดิความตัง้ใจในการใชง้านไลน์แมนแทก็ซีซ่ํา้ในการรบัผูโ้ดยสาร 
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ก่อนซือ้สนิคา้หรอืบรกิาร ลกูคา้จะสรา้งความคาดหวงัในเบือ้งต้น รวมถงึสรา้งความเชื่อเกีย่วกบัความสามารถของ
ผูใ้หบ้รกิาร (Tsao, 2013) และระหว่างการใชง้านสนิคา้หรอืบรกิาร ลกูคา้จะค่อย ๆ สรา้งการรบัรูเ้กีย่วกบัประสทิธภิาพ
การใช้งานเปรียบเทียบกับความคาดหวงัก่อนหน้า เพื่อระบุขอบเขตในการยืนยันความคาดหวงั ดังนัน้สามารถ
ตัง้สมมตฐิานการวจิยัไดว้่า 

 
H1: ความคาดหวงัมคีวามสมัพนัธใ์นเชงิบวกกบัการรบัรูถ้งึประสทิธภิาพ 
 
การยืนยนัความคาดหวงัถูกกําหนดจากการประเมนิการรบัรู้ของลูกค้าเกี่ยวกบัประสทิธภิาพการให้บรกิารเมื่อ

เทยีบกบัความคาดหวงัก่อนหน้า (Oliver, 1980) ดงันัน้สามารถตัง้สมมตฐิานการวจิยัไดว้่า 
 
H2: ความคาดหวงัมคีวามสมัพนัธใ์นเชงิบวกกบัการยนืยนัความคาดหวงั 

 
ในมุมมองของธุรกิจด้านการสื่อสาร การรบัรู้ถึงคุณภาพการให้บริการ ซึ่งเป็นการเปรียบเทียบระหว่างความ

คาดหวงัและประสทิธภิาพการทํางาน (Chou et al., 2010) เป็นปัจจยัทีส่่งผลต่อการยนืยนัความคาดหวงั (Lai, 2004) 
ดงันัน้สามารถตัง้สมมตฐิานการวจิยัไดว้่า 
  

H3: การรบัรูถ้งึประสทิธภิาพมคีวามสมัพนัธใ์นเชงิบวกกบัการยนืยนัความคาดหวงั 
 

การยืนยนัความคาดหวงั คือ การที่ประสบการณ์จรงิสอดคล้องกบัความคาดหวงัในเบื้องต้น (Oghuma et al., 
2016) หากประสบการณ์จรงิทีไ่ดร้บั เป็นไปตามทีค่าดหวงัหรอืดเีกนิคาดหวงั จะเกดิการยนืยนัความคาดหวงั ซึง่สง่ผล
โดยตรงต่อความพงึพอใจของลกูคา้ ดงันัน้สามารถตัง้สมมตฐิานการวจิยัไดว้่า 

 
H4: การยนืยนัความคาดหวงัมคีวามสมัพนัธเ์ชงิบวกกบัความพงึพอใจ 
 
ความพงึพอใจ หมายถึง ความรูส้กึของแต่ละบุคคลในการเปรยีบเทยีบระหว่างประสทิธภิาพและความคาดหวงั 

หากลกูคา้มคีวามพงึพอใจ กม็แีนวโน้มทีจ่ะใชส้นิคา้อย่างต่อเนื่อง (Pereira et al., 2015) ผูใ้ชง้านจะพจิารณาจากความ
พงึพอใจเป็นหลกั เมื่อจะตดัสนิใจใชง้านระบบสารสนเทศอย่างต่อเนื่อง ดงันัน้สามารถตัง้สมมตฐิานการวจิยัไดว้่า 

 
H5: ความพงึพอใจมคีวามสมัพนัธเ์ชงิบวกกบัความตัง้ใจในการใชง้านไลน์แมนแทก็ซีซ่ ้าในการรบัผูโ้ดยสาร 

 
Ben‐Shaul and Reichel (2017) พบว่า ระดบัของการมสีว่นร่วมในการสือ่สารแบบปากต่อปากอเิลก็ทรอนิกส ์และ

การแสดงออกถึงความภักด ีมีความสมัพนัธ์กนัในเชงิบวก โดยวดัจากความตัง้ใจในการใช้ซํ้าและความเต็มใจที่จะ
แนะนําต่อใหผู้อ้ื่น ดงันัน้สามารถตัง้สมมตฐิานการวจิยัไดว้่า 
 

H6: การสือ่สารแบบปากต่อปากอเิลก็ทรอนิกสม์คีวามสมัพนัธเ์ชงิบวกต่อความตัง้ใจในการใชง้านไลน์แมนแทก็ซี ่
ซ ้าในการรบัผูโ้ดยสาร 
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4. วิธีการวิจยั 
งานวิจัยนี้จดัเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้ขบัขี่แท็กซี่ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ที่เคยมี

ประสบการณ์ใชง้านไลน์แทก็ซีใ่นการรบัผูโ้ดยสาร จํานวน 113 กลุ่มตวัอย่าง ดว้ยแบบสอบถามทัง้ในรูปแบบกระดาษ
และอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งจัดสร้างขึ้นมาจากการค้นคว้าข้อมูลทางเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (ประกอบด้วย 
Cambridge Dictionary, 2019; Tsao, 2013; Bhattacherjee, 2001; Tse and Wilton, 1988; Doll and Torkzadeh, 
1988; Hennig-Thurau et al., 2004) ไปทดสอบกบักลุ่มตวัอย่าง จํานวน 15 คน เพื่อวเิคราะหแ์บบสอบถามเบื้องต้น
และปรบัปรุงข้อคําถามในแบบสอบถามให้มีความเหมาะสมก่อนนําไปจัดเก็บข้อมูลจริง โดยแจกแบบสอบถาม
อเิลก็ทรอนิกสผ์่านสือ่สงัคมออนไลน์ 
 
5. ผลการวิจยั 
5.1 การทดสอบข้อตกลงเบือ้งต้นทางสถิติ 

ข้อมูลที่จดัเก็บจากกลุ่มตัวอย่างถูกนําไปทดสอบข้อมูลขาดหาย (Missing data) ข้อมูลสุดโต่ง (Outliers) การ
กระจายแบบปกติ (Normal) ความสมัพนัธ์เชงิเสน้ตรง (Singularity) ซึ่งจากการทดสอบพบว่าขอ้มูลไม่มีส่วนใดขาด
หาย มคีวามสมัพนัธเ์ชงิเสน้ตรง และไม่มปัีญหาภาวะร่วมเสน้ตรงพหุและภาวะร่วมเสน้ตรง ซึง่ถอืว่าผ่านเกณฑต์ามที่
กําหนดทัง้หมด แต่อย่างไรกต็าม ผู้วจิยัพบว่ามปัีญหาด้านขอ้มูลสุดโต่งจํานวน 4 คน จงึเหลอืกลุ่มตวัอย่างที่นํามา
วเิคราะห์ทัง้สิน้จํานวน 109 คนและมเีพยีงบางตวัแปรเท่านัน้ทีไ่ม่ไดม้กีารกระจายแบบปกติ โดยมกีารกระจายขอ้มูล
แบบเบ้ซ้าย แต่มคีวามเบ้ต่างจากเกณฑ์มาตรฐานไม่มากนัก โดยเกณฑ์ในการพจิารณาว่าขอ้มูลมกีารแจกแจงปกติ
หรอืไม่ วดัจากการทดสอบการดูความเบ้ Skewness ที่มากกว่า +3 หรอืน้อยกว่า -3 ดงันัน้ผู้วจิยัจงึยงัคงใช้ข้อมูล
ดงักล่าววเิคราะหข์อ้มลูทางสถติต่ิอไป 
5.2 การประเมินความเท่ียงและความตรงของแบบสอบถาม 

งานวจิยันี้ทดสอบความเชื่อถอืไดข้องแบบสอบถาม โดยใชก้ารทดสอบความเทีย่งของแบบสอบถาม (Reliability) 
จากการวเิคราะหค่์าประสทิธิแ์อลฟาของครอนบาค (Cronbach’s alpha) ทีม่คี่ามากกว่า 0.70 ซึง่ถอืว่ามคีวามเชื่อถอืได้
สําหรับงานวิจัยแบบ Basic research และได้ทดสอบความตรงของแบบสอบถาม (Validity) ด้วยการวิเคราะห์
องค์ประกอบ (Factor analysis) โดยต้องมีค่าน้ําหนักองค์ประกอบ (Factor loading) มากกว่า 0.5 (สุพิชญา            
อาชวจริดา, 2557) ดงัแสดงค่าสถติขิองแต่ละขอ้คาํถามทีผ่่านเกณฑต์ามตารางที ่1 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



วารสารระบบสารสนเทศดา้นธุรกจิ (JISB) ปีที ่6 ฉบบัที ่1 เดอืน มกราคม – เมษายน 2563 หน้า 13 
 

ตารางที ่1 ค่าเฉลีย่ ค่าเบีย่งเบนมาตรฐาน น้ําหนกัองคป์ระกอบและค่าสมัประสทิธิแ์อลฟา 
ของครอนบาคของตวัแปรทัง้หมด 

ปัจจยั ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

น ้าหนัก
องคป์ระกอบ 

ปัจจยั 1: ความคาดหวงั (% of variance = 80.373% , Cronbach’s alpha = 0.918) 
ก่อนใชง้านไลน์แมนแทก็ซี ่ท่านคาดหวงัว่าท่านจะไดร้บั
ขอ้มลู เช่น จุดรบัผูโ้ดยสาร จาํนวนเงนิทีไ่ดร้บั ทีถู่กตอ้ง
จากไลน์แมนแทก็ซี ่

4.083 0.851 0.840 

ก่อนใชง้านไลน์แมนแทก็ซี ่ท่านคาดหวงัว่าท่านจะไดร้บั
ขอ้มลู เช่น จุดรบัผูโ้ดยสาร จาํนวนเงนิทีไ่ดร้บั ทีร่วดเรว็
จากไลน์แมนแทก็ซี ่

4.101 0.827 0.829 

ก่อนใชง้านไลน์แมนแทก็ซี ่ท่านคาดหวงัว่าท่านจะหา
ลกูคา้ไดม้ากขึน้จากไลน์แมนแทก็ซี ่

4.128 0.818 0.823 

ก่อนใชง้านไลน์แมนแทก็ซี ่ท่านคาดหวงัว่าไลน์แมนแทก็ซี่
จะใชง้านไดง้่าย 

4.165 0.811 0.722 

ปัจจยั 2: การรบัรูถึ้งประสิทธิภาพ (% of variance = 54.700% , Cronbach’s alpha = 0.581) 
ท่านรูส้กึว่าการใชง้านไลน์แมนแทก็ซี ่ช่วยใหท้่านลด
ระยะเวลาในการขบัรถหาผูโ้ดยสาร 

4.220 0.614 0.627 

ท่านรูส้กึว่าการใชง้านไลน์แมนแทก็ซี ่ช่วยใหท้่านประหยดั
ค่าน้ํามนั หรอืค่าแกส็ 

4.183 0.683 0.492 

ท่านรูส้กึว่าการใชง้านไลน์แมนแทก็ซี ่ช่วยใหท้่าน
ตดิต่อสือ่สารกบัลกูคา้ไดส้ะดวกมากขึน้ 

4.220 0.643 0.522 

ปัจจยั 3: การยืนยนัความคาดหวงั (% of variance = 59.812% , Cronbach’s alpha = 0.776) 
หลงัจากใชง้านไลน์แมนแทก็ซีท่า่นคดิว่าท่านไดร้บัขอ้มลู 
เช่น จุดรบัผูโ้ดยสาร จาํนวนเงนิทีไ่ดร้บั ทีถู่กตอ้งจากไลน์
แมนแทก็ซี ่

4.055 0.664 0.612 

หลงัจากใชง้านไลน์แมนแทก็ซีท่า่นคดิว่าท่านไดร้บัขอ้มลู 
เช่น จุดรบัผูโ้ดยสาร จาํนวนเงนิทีไ่ดร้บั ทีร่วดเรว็จากไลน์
แมนแทก็ซี ่

3.963 0.637 0.572 

หลงัจากใชง้านไลน์แมนแทก็ซีท่า่นคดิว่าท่านหาลกูคา้
ไดม้ากขึน้จากไลน์แมนแทก็ซี ่

4.147 0.650 0.629 

หลงัจากใชง้านไลน์แมนแทก็ซีท่า่นคดิว่าไลน์แมนแทก็ซีใ่ช้
งานไดง้่าย 

4.138 0.673 0.579 
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ปัจจยั 4: ความพึงพอใจ 
มิติด้านเน้ือหา (% of variance = 72.714% , Cronbach’s alpha = 0.810) 
ท่านคดิว่าไลน์แมนแทก็ซีแ่สดงขอ้มลูค่าโดยสารไดค้รบถว้น 4.193 0.673 0.532 
ท่านคดิว่าไลน์แมนแทก็ซีแ่สดงขอ้มลูทีเ่พยีงพอในการตดิต่อผูโ้ดยสาร 
เช่น เบอรโ์ทรศพัท ์เป็นตน้ 

4.174 0.692 0.754 

ท่านคดิว่าไลน์แมนแทก็ซีแ่สดงขอ้มลูจุดรบัผูโ้ดยสารและจุดหมาย
ปลายทางไดอ้ย่างครบถว้น 

4.193 0.739 0.895 

มิติด้านความถกูต้อง (% of variance = 73.491% , Cronbach’s alpha = 0.817) 
ท่านคดิว่าไลน์แมนแทก็ซีบ่อกตาํแหน่งในการรบัผูโ้ดยสารไดอ้ยา่ง
แม่นยาํ 

3.908 0.646 0.579 

ท่านคดิว่าไลน์แมนแทก็ซีค่าํนวณรายรบัของท่านไดอ้ย่างถูกตอ้ง 3.798 0.717 0.893 
ท่านคดิว่าไลน์แมนแทก็ซีค่าํนวณระยะเวลา และระยะทางในการเขา้ไป
รบัผูโ้ดยสารไดอ้ย่างถูกตอ้ง 

3.835 0.752 0.733 

มิติด้านรปูแบบของข้อมูล (% of variance = 76.453% , Cronbach’s alpha = 0.845) 
ท่านคดิว่าไลน์แมนแทก็ซีแ่สดงการแจง้เตอืนเมื่อมผีูโ้ดยสารเรยีกใช้
บรกิารไดเ้ขา้ใจง่าย และเหน็ไดช้ดัเจน 

4.092 0.823 0.666 

ท่านคดิว่ารปูแบบของตวัอกัษรทีแ่สดงในไลน์แมนแทก็ซีอ่่านง่าย และมี
ขนาดใหญ่เพยีงพอ 

4.073 0.857 0.899 

ท่านคดิว่าไลน์แมนแทก็ซีใ่ชส้ทีีส่บายตา แสดงผลไดอ้ย่างชดัเจน 4.119 0.802 0.729 
มิติด้านความง่ายในการใช้งาน (% of variance = 72.495% , Cronbach’s alpha = 0.872) 
ท่านสามารถเหน็เสน้ทางในการเขา้ไปรบัหรอืสง่ผูโ้ดยสารผ่าน GPS 
ในไลน์แมนแทก็ซีไ่ดโ้ดยง่าย โดยไม่ตอ้งเปิดแอปพลเิคชนัอื่นเพิม่เตมิ 

4.275 0.607 0.753 

ท่านสามารถกดรบัผูโ้ดยสาร และกดสง่ผูโ้ดยสารไดโ้ดยง่าย 4.303 0.714 0.821 
ท่านคดิว่าการเรยีนรูก้ารใชง้านไลน์แมนแทก็ซีเ่ป็นเรื่องง่าย เขา้ใจการ
ใชง้านไดภ้ายในระยะเวลาอนัสัน้ 

4.349 0.599 0.756 

ท่านคดิว่าท่านสามารถตดิต่อผูโ้ดยสารผ่านไลน์แทก็ซีไ่ดโ้ดยง่าย 4.257 0.584 0.571 
มิติด้านความรวดเรว็ (% of variance = 78.087% , Cronbach’s alpha = 0.858) 
ท่านคดิว่าเมื่อมผีูโ้ดยสารกดเรยีกใชบ้รกิาร ไลน์แมนแทก็ซีจ่ะแสดงผลที่
หน้าจอของผูข้บัขีแ่ทก็ซีใ่นทนัท ี

4.193 0.616 0.816 

ท่านคดิว่าไลน์แมนแทก็ซีแ่สดงตําแหน่งของเสน้ทางทีจ่ะนําไปยงั
จุดหมายปลายทางทีเ่ป็นปัจจบุนัและถูกตอ้ง 

4.147 0.606 0.890 

ท่านคดิว่าท่านสามารถตดิต่อผูโ้ดยสารผ่านแอปพลเิคชนัไดอ้ย่าง
รวดเรว็ 

4.193 0.601 0.637 
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ปัจจยั 5: การส่ือสารแบบปากต่อปากอิเลก็ทรอนิกส ์(% of variance = 71.082% , Cronbach’s alpha = 0.795) 
ท่านพบเหน็ผูค้นในสือ่สงัคมออนไลน์กล่าวถงึการหกัค่าธรรมเนยีมใน
การหาผูโ้ดยสาร 

3.945 0.880 0.843 

ท่านพบเหน็ผูค้นในสือ่สงัคมออนไลน์กล่าวถงึรายไดท้ีเ่พิม่มากขึน้จาก
การใชง้านไลน์แมนแทก็ซี ่

4.000 0.782 0.711 

ท่านพบเหน็ผูค้นในสือ่สงัคมออนไลน์กล่าวถงึผลประโยชน์ทีไ่ดร้บั จาก
การสมคัรเป็นผูข้บัขีไ่ลน์แมนแทก็ซี ่

3.908 0.811 0.579 

ปัจจยั 6: ความตัง้ใจในการใช้งานไลน์แมนแทก็ซ่ีซ า้ (% of variance = 72.998% , Cronbach’s alpha = 0.808) 
ท่านมแีนวโน้มทีจ่ะใชง้านไลน์แมนแทก็ซีต่่อไปเรื่อย ๆ  4.202 0.704 0.667 
ท่านจะใชง้านไลน์แมนแทก็ชีต่่อไปโดยไม่คดิทีจ่ะเปลีย่นไปใช้
แอปพลเิคชัน่อื่น  

4.220 0.672 0.869 

ท่านจะแนะนําใหผู้อ้ื่นใชง้านไลน์แมนแทก็ซี ่ 4.156 0.760 0.655 
 
5.3 ลกัษณะทางประชากรศาสตรข์องกลุ่มตวัอย่าง 

กลุ่มตวัอย่างเป็นเพศชายทัง้หมด (รอ้ยละ 100) โดยช่วงอายุทีต่อบแบบสอบถามมากที่สุด คอื 51-59 ปี (รอ้ยละ 
27.52) ระดบัการศกึษาของกลุ่มตวัอย่างสว่นใหญ่อยู่ในระดบัมธัยมศกึษาตอนปลาย (รอ้ยละ 44.04) กลุ่มตวัอย่างสว่น
ใหญ่มีรายได้จากการขบัไลน์แมนแท็กซี่ ตํ่ากว่า 10,000 บาทต่อเดือน (ร้อยละ 55.05) กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มี
ประสบการณ์ในการขบัแท็กซี่ 10 ปีขึ้นไป (ร้อยละ 32.11) และมปีระสบการณ์ในการใช้ไลน์แมนแท็กซี่รบัผู้โดยสาร
มากกว่า 1 ปี (รอ้ยละ 35.78) ทัง้นี้จาํนวนผูโ้ดยสารทีก่ลุ่มตวัอยา่งสว่นใหญ่เคยรบัผ่านไลน์แมนแทก็ซีม่จีาํนวนมากกวา่ 
40 คนขึน้ไป (รอ้ยละ 82.57) 
 

5.4 การทดสอบสมมติฐานการวิจยั 
งานวิจัยนี้ทดสอบสมมติฐานการวิจัยจากกรอบแนวคิดการวิจัยด้วยการวิเคราะห์การถดถอยแบบเชิงชัน้ 

(Hierarchical regression) ผลลัพธ์ที่ได้แสดงในตารางที่ 2 ซึ่งแสดงคะแนนมาตรฐาน (Standardized score) โดย
สามารถวเิคราะหผ์ลทางสถติไิดด้งันี้ 

5.4.1 การรบัรู้ถึงประสิทธิภาพ ผลทางสถติิแสดงให้เหน็ว่า ความคาดหวงัส่งอทิธพิลทางตรงต่อความรูส้กึของ
การรบัรูถ้งึประสทิธภิาพ ทีค่่าสมัประสทิธิอ์ทิธพิลเท่ากบั 0.237 อย่างมนีัยสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 และมคีวามผนั
แปรของตัวแปรตามเท่ากับร้อยละ 5.60 (R2 = 0.056) ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานการวิจัยที่  1 ที่ก ล่าวว่า  
ความคาดหวงัมคีวามสมัพนัธใ์นเชงิบวกต่อการรบัรูถ้งึประสทิธภิาพ ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ Tsao (2013) ทีก่ล่าว
ว่าก่อนซือ้สนิคา้หรอืบรกิาร ลูกคา้จะสรา้งความคาดหวงัในเบือ้งต้น รวมถงึสรา้งความเชื่อเกีย่วกบัความสามารถของผู้
ให้บรกิาร และระหว่างการใช้งานสนิค้าหรอืบรกิาร ลูกค้าจะค่อย ๆ สร้างการรบัรู้เกี่ยวกบัประสทิธภิาพการใช้งาน
เปรยีบเทยีบกบัความคาดหวงัก่อนหน้า  

5.4.2 การยืนยันความคาดหวัง ผลทางสถิติแสดงให้เห็นว่าความคาดหวัง และการรับรู้ถึงประสิทธิภาพ 
ส่งอิทธิพลทางตรงต่อการการยืนยันความคาดหวัง โดยมีความผันแปรของตัวแปรตามเท่ากับร้อยละ 23.70  
(R2 = 0.237) รายละเอยีดของอทิธพิลแต่ละปัจจยัมดีงันี้ 
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5.4.2.1 ความคาดหวงั ไม่ส่งอทิธพิลทางตรงต่อการยนืยนัความคาดหวงั ที่ค่าสมัประสทิธิอ์ทิธพิลเท่ากบั 
0.069 อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานที่ 2 ที่กล่าวว่า ความคาดหวัง 
มีความสมัพันธ์ในเชิงบวกต่อการยืนยนัความคาดหวงั ซึ่งไม่สอดคล้องกับทฤษฏีการยืนยนัคว ามคาดหวงั Oliver 
(1980) ที่กล่าวว่าการยืนยนัความคาดหวงัถูกกําหนดจากการประเมินการรบัรู้ของลูกค้าเกี่ยวกบัประสทิธภิาพการ
ใหบ้รกิารเมื่อเทยีบกบัความคาดหวงัก่อนหน้า 

5.4.2.2 การรบัรู้ถึงประสิทธิภาพ ส่งอทิธพิลทางตรงต่อการยนืยนัความคาดหวงั ที่ค่าสมัประสทิธิอ์ทิธพิล
เท่ากับ 0.466 อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ 3 ที่กล่าวว่า การรับรู้ถึง
ประสทิธภิาพมคีวามสมัพนัธใ์นเชงิบวกต่อการยนืยนัความคาดหวงั ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ Chou et al. (2010) 
และ Lai (2004) ที่กล่าวว่าการรบัรู้ถึงคุณภาพการให้บริการ ซึ่งเป็นการเปรียบเทียบระหว่างความคาดหวงัและ
ประสทิธภิาพการทาํงาน เป็นปัจจยัทีส่ง่ผลต่อการยนืยนัความคาดหวงั 

5.4.3 ความพึงพอใจ ซึง่ประกอบดว้ย 5 องคป์ระกอบ ไดแ้ก่ มติดิา้นเนื้อหา มติดิา้นความถูกตอ้ง มติดิา้นรปูแบบ
ของข้อมูล มิติด้านความง่ายในการใช้งาน และมิติด้านความรวดเร็ว ผลทางสถิติแสดงให้เห็นว่า การยืนยนัความ
คาดหวงัส่งอทิธพิลทางตรงต่อความพงึพอใจ ที่ค่าสมัประสทิธิอ์ทิธพิลเท่ากบั 0.564 อย่างมนีัยสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 
0.05 และมคีวามผนัแปรของตวัแปรตามเท่ากบัร้อยละ 31.80 (R2 = 0.318) ซึ่งสอดคล้องกบัสมมติฐานการวจิยัที่ 4  
ทีก่ล่าวว่าการยนืยนัความคาดหวงัมคีวามสมัพนัธใ์นเชงิบวกต่อความพงึพอใจ ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ Oghuma 
et al. (2016) ที่กล่าวว่าการยืนยนัความคาดหวงัมีความสมัพันธ์ในเชงิบวกต่อความพึงพอใจ โดยการยืนยนัความ
คาดหวงั คอืการทีป่ระสบการณ์จรงิสอดคลอ้งกบัความคาดหวงัในเบือ้งต้น หากประสบการณ์จรงิทีไ่ดร้บั เป็นไปตามที่
คาดหวงัหรอืดเีกนิคาดหวงัจะเกดิการยนืยนัความคาดหวงั ซึง่สง่ผลโดยตรงต่อความพงึพอใจของลกูคา้ 

5.4.4 ความตัง้ใจในการใช้งานไลน์แมนแท็กซ่ีซ ้าในการรบัผู้โดยสาร ผลทางสถิติแสดงให้เห็นว่าความ 
พงึพอใจ และการสื่อสารแบบปากต่อปากแบบอเิลก็ทรอนิกส ์ส่งอทิธพิลทางตรงต่อความตัง้ใจในการใชง้านไลน์แมน
แทก็ซีซ่ํ้าในการรบัผูโ้ดยสาร โดบมคีวามผนัแปรตามเท่ากบัรอ้ยละ 30.10 (R2 = 0.301) รายละเอยีดของอทิธพิลแต่ละ
ปัจจยัมดีงันี้ 

5.4.4.1 ความพึงพอใจ ส่งอทิธพิลทางตรงต่อความตัง้ใจในการใชง้านไลน์แมนแทก็ซีซ่ํ้าในการรบัผูโ้ดยสาร 
ทีค่่าสมัประสทิธิอ์ทิธพิลเท่ากบั 0.312 อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานที ่5 ทีก่ล่าวว่า
ความพงึพอใจมคีวามสมัพนัธใ์นเชงิบวกต่อความตัง้ใจในการใชง้านไลน์แมนแทก็ซีซ่ํ้าในการรบัผูโ้ดยสาร ซึง่สอดคลอ้ง
กบังานวจิยัของ Pereira et al. (2015) ทีก่ล่าวว่าความพงึพอใจ หมายถงึ ความรูส้กึของแต่ละบุคคลในการเปรยีบเทยีบ
ระหว่างประสทิธภิาพและความคาดหวงั หากลกูคา้มคีวามพงึพอใจ กม็แีนวโน้มทีจ่ะใชส้นิคา้อย่างต่อเนื่อง ผูใ้ชง้านจะ
พจิารณาจากความพงึพอใจเป็นหลกั เมื่อจะตดัสนิใจใชง้านระบบสารสนเทศอย่างต่อเนื่อง  

5.4.4.2 การส่ือสารแบบปากต่อปากอิเลก็ทรอนิกส ์สง่อทิธพิลทางตรงต่อความตัง้ใจในการใชง้านไลน์แมน
แท็กซี่ซํ้าในการรับผู้โดยสาร ที่ค่าสัมประสิทธิอ์ิทธิพลเท่ากับ 0.347 อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  
ซึ่งสอดคล้องกบัสมมติฐานที่ 6 ที่กล่าวว่าการสื่อสารแบบปากต่อปากอิเล็กทรอนิกส์มีความสมัพันธ์ในเชิงบวกต่อ 
ความตัง้ใจในการใชง้านไลน์แมนแทก็ซีซ่ํ้าในการรบัผูโ้ดยสาร ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ Ben‐Shaul and Reichel 
(2017) ทีก่ล่าวว่าระดบัของการมสีว่นร่วมในการสื่อสารแบบปากต่อปากอเิลก็ทรอนิกส ์และการแสดงออกถงึความภกัด ี
มคีวามสมัพนัธก์นัในเชงิบวก โดยวดัจากความตัง้ใจในการใชซ้ํ้าและความเตม็ใจทีจ่ะแนะนําต่อใหผู้อ้ื่น 
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6. สรปุผลการวิจยั 
6.1 อภิปรายผลการวิจยั 

การศึกษาพบว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อความตัง้ใจในการใช้งานไลน์แมนแท็กซี่ซํ้าในการรบัผู้โดยสารมากที่สุด 
ประกอบดว้ย การยนืยนัความคาดหวงั การรบัรูถ้งึประสทิธภิาพ การสื่อสารแบบปากต่อปากอเิลก็ทรอนิกส ์และความ
พงึพอใจ ตามลําดบั ซึ่งแสดงให้เหน็ว่ากรอบแนวคิดความตัง้ใจในการใช้งานไลน์แมนแท็กซี่ซํ้าในการรบัผู้โดยสาร  
ในมุมมองของผูข้บัขีแ่ทก็ซี ่มคีวามสอดคลอ้งกบัขอ้มลูเชงิประจกัษ์ ดงันี้ 

(1) ความคาดหวงั สง่อทิธพิลต่อการรบัรูป้ระสทิธภิาพ กล่าวคอื เมื่อผูข้บัขีไ่ลน์แมนแทก็ซีเ่กดิความคาดหวงัก่อน
การใชง้านไลน์แมนแทก็ซี่ จะส่งผลต่อการรบัรูป้ระสทิธภิาพการใชง้านไลน์แมนแทก็ซี่หลงัการใช้งาน ซึง่เป็นไปตาม
ผลการวจิยัของ Tsao (2013) 

(2) การรบัรู้ประสทิธิภาพ ส่งอิทธิพลต่อการยนืยนัความคาดหวงั กล่าวคอื หากไลน์แมนแทก็ซี่สามารถทําให้
ผูใ้ช้งานรบัรูถ้ึงประสทิธภิาพที่ด ีจะส่งผลให้ผูข้บัขีแ่ทก็ซี่เกดิการยนืยนัความคาดหวงั ซึ่งเป็นไปตามผลการวจิยัของ 
Chou et al. (2010)  

(3) ความพงึพอใจ และการสือ่สารแบบปากต่อปากอเิลก็ทรอนิกส ์สง่อทิธพิลต่อความตัง้ใจในการใชง้านไลน์แมน
แทก็ซีซ่ํ้าในการรบัผูโ้ดยสาร กล่าวคอื หลงัจากใชง้านไลน์แมนแทก็ซีแ่ลว้หากผูข้บัขีแ่ทก็ซีเ่กดิความพงึพอใจ และไดร้บั
อทิธพิลจากการสื่อสารแบบปากต่อปากอเิลก็ทรอนิกส ์จะส่งผลให้ผูข้บัขีแ่ทก็ซี่เกดิความตัง้ใจในการใช้งานไลน์แมน
แท็กซี่ซํ้าในการรบัผู้โดยสาร ซึ่งเป็นไปตามผลการวิจัยของ Pereira et al. (2015) และ Ben‐Shaul and Reichel 
(2017) 

อย่างไรกต็ามจากผลการวเิคราะห์ขอ้มูลครัง้นี้ พบว่า ความสมัพนัธร์ะหว่างปัจจยัความคาดหวงัและการยนืยนั
ความคาดหวงั ไม่มคีวามสอดคล้องกบัขอ้มูลเชงิประจกัษ์ กล่าวคอื ปัจจยัความคาดหวงั ไม่มคีวามสมัพนัธก์บัปัจจยั
การยนืยนัความคาดหวงั ตามทีไ่ดร้ะบุไวใ้นสมมตฐิานที่ 2 โดยงานวจิยัทีส่นับสนุนสมมตฐิานดงักล่าวคอืงานวจิยัของ 
Fu et al. (2018) ซึ่งมกีลุ่มตัวอย่างเป็นผู้โดยสารที่ใช้งานระบบขนส่งสาธารณะในเมือง ในขณะที่งานวจิยันี้ใช้กลุ่ม
ตวัอย่างทีเ่ป็นผู้ขบัขีแ่ทก็ซี่ทีใ่ช้งานไลน์แมนแทก็ซี่ จงึอาจส่งผลให้ปัจจยัความคาดหวงัมคีวามสมัพนัธก์บัการยนืยนั
ความคาดหวงัอย่างไม่มนียัสาํคญัทางสถติ ิจงึทาํใหไ้ม่สนับสนุนสมมตฐิานดงักล่าว 
6.2 ข้อเสนอแนะในเชิงปฏิบติั 

ผู้บรหิารหรอืผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการพฒันาไลน์แมนแท็กซี่ สามารถนําผลการวจิยัไปใช้เพื่อพฒันาไลน์แมน
แทก็ซีใ่หเ้หมาะสมกบัความตอ้งการของผูใ้ชง้าน เพื่อใหเ้กดิการใชง้านไลน์แมนแทก็ซีซ่ํ้า ดงันี้ 

(1) ผูบ้รหิารหรอืผูท้ี่มสี่วนเกีย่วขอ้งในการพฒันาไลน์แมนแทก็ซี ่ควรพจิารณาการพฒันาประสทิธภิาพของไลน์
แมนแทก็ซี ่เช่น ทาํใหผู้โ้ดยสารและผูข้บัขีแ่ทก็ซีต่ดิต่อสือ่สารกนัผ่านไลน์แมนแทก็ซีไ่ดส้ะดวกรวดเรว็ เป็นตน้ ซึง่สิง่นี้
จะช่วยสรา้งการยนืยนัความคาดหวงั และสรา้งความพงึพอใจให้กบัผูข้บัขีแ่ทก็ซี ่ 

(2) ผู้บริหารหรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการพัฒนาไลน์แมนแท็กซี่ ควรสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าตาม  
5 องคป์ระกอบ ไดแ้ก่ มติดิา้นเน้ือหา มติดิา้นความถูกต้อง มติิดา้นรูปแบบของขอ้มูล มติดิา้นความง่ายในการใช้งาน 
และมติดิา้นความรวดเรว็ เช่น พฒันาใหไ้ลน์แมนแทก็ซีส่ามารถบอกตําแหน่งการรบัผูโ้ดยสารไดอ้ย่างถูกต้องแม่นยํา 
แสดงขอ้มลูค่าโดยสารอย่างครบถ้วน เป็นตน้ ซึง่สิง่เหล่านี้จะช่วยใหผู้ข้บัขีแ่ทก็ซีเ่กดิความตัง้ใจในการใชง้านไลน์แมน
แทก็ซีซ่ํ้าในการรบัผูโ้ดยสาร  

(3) ผู้บรหิารหรอืผู้ที่มีส่วนเกี่ยวขอ้งในการพฒันาไลน์แมนแทก็ซี่ ควรพิจารณาวธิกีารสื่อสารแบบปากต่อปาก
อเิลก็ทรอนิกส ์เช่น สรา้งสื่อโฆษณาออนไลน์ใหม้คีวามน่าสนใจ บอกกล่าวถงึขอ้ดขีองการใชง้านไลน์แมนแทก็ซี ่และ
กระตุ้นให้เกิดการบอกต่อกนัในสื่อสงัคมออนไลน์ เป็นต้น สิง่นี้จะช่วยให้ผู้ขบัขี่แท็กซี่เกิดความตัง้ใจในการใช้งาน 
ไลน์แมนแทก็ซีซ่ํ้าในการรบัผูโ้ดยสาร  
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6.3 ข้อเสนอแนะส าหรบังานวิจยัต่อเน่ือง 
เพื่อประโยชน์ในดา้นการสรา้งองคค์วามรูใ้หม่ ผูว้จิยัจงึขอเสนอแนะการทาํวจิยัครัง้ต่อไป ดงัต่อไปนี้ 
(1) การวจิยัครัง้นี้ พบว่าผู้ขบัขีแ่ทก็ซีท่ี่ตอบแบบสอบถามทีม่อีายุตํ่ากว่า 31 ปี มจีํานวนตํ่ากว่ารอ้ยละ 10 ของ

กลุ่มตวัอย่างทัง้หมด ซึง่ความคดิและแรงจงูใจทีส่ง่ผลต่อการการใชง้านแอปพลเิคชนัไลน์แทก็ซีซ่ํ้าอาจแตกต่างกบัผูข้บั
ขีแ่ท็กซี่ในช่วงอายุอื่น ๆ เนื่องจากอาจมพีฤติกรรมการใช้งานแอปพลิเคชนัที่แตกต่างกนั จงึขอเสนอแนะงานวจิยั
ต่อเนื่องว่าควรศกึษาความคดิและแรงจงูใจของผูข้บัขีแ่ทก็ซีใ่นช่วงอายุดงักล่าว ว่าเป็นไปในทศิทางใด  

(2) การวจิยัครัง้นี้ พบว่าปัจจยัความคาดหวงัไม่ส่งอทิธพิลทางตรงต่อปัจจยัการยนืยนัความคาดหวงั เนื่องจาก
ปัจจยัดงักล่าวอาจไม่ตรงกบักลุ่มตัวอย่างในงานวจิยั ซึ่งจากงานวิจยัในอดีตของ Fu et al. (2018) มีกลุ่มตัวอย่าง 
เป็นผู้โดยสารที่ใช้งานระบบขนส่งสาธารณะในเมือง ในขณะที่งานวจิยันี้ใช้กลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้ขบัขี่แทก็ซี่ที่ใช้งาน  
ไลน์แมนแทก็ซี ่จงึอาจส่งผลใหปั้จจยัความคาดหวงัมคีวามสมัพนัธก์บัการยนืยนัความคาดหวงัอย่างไม่มนีัยสาํคญัทาง
สถติ ิดงันัน้งานวจิยัต่อเนื่องจงึควรศกึษาเพิม่เตมิ ว่ามปัีจจยัใดบา้งทีส่ง่ผลต่อปัจจยัการยนืยนัความคาดหวงั 
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บทคดัย่อ 

งานวจิยันี้มวีตัถุประสงค์เพื่อศกึษาปัจจยัทีม่ผีลต่อการเลอืกใชแ้อปพลเิคชนัไลน์ของผูส้งูอายุ ซึง่เป็นงานวจิยัเชงิ
ปรมิาณ โดยศกึษากบักลุ่มตวัอย่างที่เป็นบุคคลที่มกีารใชแ้อปพลเิคชนัไลน์ครัง้แรกเมื่อมอีายุ 60 ปีขึน้ไป งานวจิยันี้
จดัเกบ็ขอ้มูลจากผูท้ีม่กีารใชแ้อปพลเิคชนัไลน์ในชวีติประจ าวนัจ านวน 166 ราย ด้วยวธิกีารแจกแบบสอบถามทัง้ใน
รูปแบบกระดาษและอิเล็กทรอนิกส์ ผลการวิจยัพบว่า ความเชื่อเกี่ยวกบักลุ่มอ้างอิงและแรงจูงใจส่งผลทางตรงต่อ
อทิธพิลทางสงัคม และยงัสง่อทิธพิลทางออ้มท าใหเ้กดิความตัง้ใจในการเลอืกใชแ้อปพลเิคชนัไลน์ โดยหากกลุ่มผูส้งูอายุ
ได้รบัอทิธพิลทางสงัคม มทีศันคต ิและรบัรู้ความเพลดิเพลนิแล้วนัน้จะส่งผลทางตรงต่อกลุ่มผูสู้งอายุท า ใหเ้กดิความ
ตัง้ใจในการใชแ้อปพลเิคชนัไลน์ ทัง้นี้ผลการวจิยัดงักล่าวยงัแสดงใหเ้หน็ว่าความตัง้ใจในการเลอืกใชแ้อปพลเิคชนัไลน์ 
สามารถเหน็การเคลื่อนไหวของผูอ้ื่นได ้และง่ายต่อการใชง้าน ยงัสง่ผลต่อการใชแ้อปพลเิคชนัไลน์ของกลุ่มผูส้งูอายุอกี
ดว้ย สว่นปัจจยัการตดิต่อสือ่สารกบัผูอ้ื่น ไม่สง่ผลต่อการใชแ้อปพลเิคชนัไลน์ในกลุ่มผูส้งูอายุ ท าใหผู้ท้ีเ่กีย่วขอ้งในการ
สร้างสรรค์และดูแลแอปพลิเคชนัไลน์ควรที่จะมกีารพฒันาแอปพลเิคชนัให้เหมาะสมและเขา้กบัการใช้งานของกลุ่ม
ผูส้งูอายุมากขึน้  

 
ค าส าคญั: ผูส้งูอายุ แอปพลเิคชนัไลน์ ความเชื่อเกีย่วกบักลุ่มอา้งองิ ทศันคต ิความเพลดิเพลนิ 
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Abstract 

The purpose of this research is to study the factors affecting usage of the Line application in elderly. This 
research is quantitative research. The study was collected from 166 participants, who firstly used Line 
application in daily life at aged 60 years old and over. Data was gathered by printed and online questionnaires. 
The results of the research revealed that motivation to comply together with normative beliefs directly affect 
social influence and indirectly affect the intention to use Line application. If the elderly has been influenced by 
society, has attitudes and perceived enjoyment, the elderly group will intent to use Line application. The 
research also shows that the ability to see the movements of others and ease of use affect use of Line 
application of elderly. However, communication factor with others does not affect the use of Line application. 
The benefits from this research enable those involved in creating and overseeing the Line application to be an 
important mechanism to develop the application that is appropriate and suitable for the elderly. 
 
Keywords: Elderly, Line application, Normative belief, Attitude, Enjoyment 
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1. บทน า 
1.1 ความส าคญัและท่ีมาของปัญหา 

ข้อมูลปี 2018 แสดงให้เห็นว่าประเทศไทยก้าวเข้าสู่สงัคมผู้สูงอายุ (Aging Society) เนื่องจากประเทศไทยมี
ประชากรอายุ 60 ปีขึน้ไป รอ้ยละ 16.12 ของประชากรทัง้หมด (กรมกจิการผูส้งูอายุ, 2561) ซึง่เป็นไปตามหลกัเกณฑ์
ที่สหประชาชาติได้ก าหนดสงัคมผู้สูงอายุไว้ 3 ระดบั ได้แก่ (1) ระดบัการก้าวเข้าสู่สงัคมผู้สูงอายุ (Aging society) 
หมายถงึประเทศทีม่ปีระชากรอายุ 60 ปีขึน้ไป คดิเป็นมากกว่ารอ้ยละ 10 ของจ านวนประชากรทัง้หมด (2) ระดบัสงัคม
ผู้สูงอายุ (Aged society) หมายถึงประเทศที่มีประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 20 ของจ านวนประชากร
ทัง้หมด และ (3) ระดบัสงัคมผูส้งูอายุโดยสมบูรณ์ (Super aged society) หมายถงึประเทศทีม่ปีระชากรอายุ 65 ปีขึน้
ไป คดิเป็นมากกว่ารอ้ยละ 20 ของจ านวนประชากรทัง้หมด เมื่อดูแนวโน้มจ านวนผูส้งูอายุต่อประชากรในประเทศไทย
จากการคาดการณ์ในปี 2021 ประเทศไทยจะเขา้สู่ระดบัสงัคมผูส้งูอายุ ซึง่ประชากรผูส้งูอายุในประเทศไทยมปีระมาณ
ร้อยละ 20 และในปี 2031 ประเทศไทยจะเขา้สู่ระดบัสงัคมผูสู้งอายุโดยสมบูรณ์ ซึง่ประชากรผูส้งูอายุในประเทศไทยจะมี
ประมาณรอ้ยละ 28 (ส านกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต,ิ 2556) 

เน่ืองจากจ านวนผูส้งูอายุทีค่าดว่าจะเพิม่สงูขึน้ในอนาคตจะก่อใหเ้กดิภาระต่อรฐั ชุมชน และครอบครวั ในการดูแล
สขุภาพ ค่าใชจ้่ายในการยงัชพี รวมถงึการดแูลเกีย่วกบัการอยู่อาศยั ทีเ่หมาะสมทีจ่ะตอ้งสงูขึน้ตามไปดว้ย ซึง่จะสง่ผล
กระทบอย่างยิ่งต่อภาคเศรษฐกิจ ดงันัน้กลุ่มผู้สูงอายุจึงเป็นตัวแปรส าคญัในการพฒันาทางด้านเศรษฐกิจ (รติมา 
คชนันท,์ 2561) ในปัจจุบนัโลกเริม่เขา้สู่ยุคระบบเศรษฐกจิและสงัคมดจิทิลั ซึง่ประเทศไทยไดม้แีผนพฒันาดจิทิลัเพื่อ
เศรษฐกจิและสงัคม เพื่อยกระดบัคุณภาพชวีติของประชาชน (กระทรวงเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อ สาร, 2559) 
จากข้อมูลดงักล่าวตัวแปรส าคญัที่ใช้ในยุคระบบเศรษฐกิจและสงัคมดิจิทลัในปัจจุบนัคือ เครือข่ายสงัคมออนไลน์ 
(Social Network) ซึ่งหมายถึงสงัคมทีป่ระชากรสามารถตดิต่อสื่อสารกนัอย่างไร้พรมแดน สามารถแลกเปลี่ยนขอ้มูล
ขา่วสารไดอ้ย่างฉบัไวในทุกๆ เสีย้ววนิาท ีโดยอาศยัเครอืขา่ยอนิเทอรเ์น็ตเป็นตวัเชื่อมต่อ เครอืขา่ยสงัคมออนไลน์ ทีม่ี
การใชก้นัอยู่ในปัจจุบนัมกัจะตดิต่อกนัผ่านแอปพลเิคชนัต่างๆ ซึง่หนึ่งในแอปพลเิคชนัทีม่คีนเลอืกใหก้นัมากในประเทศ
ไทยคอื แอปพลเิคชนัไลน์ (Line application)  

แอปพลเิคชนัไลน์ คอื แอปพลเิคชนัทีใ่ชส้ าหรบัการสนทนาผ่านอุปกรณ์การสือ่สารรูปแบบต่างๆ เช่น สมารท์โฟน 
(Smartphone) คอมพิวเตอร์พกพา (Laptop) และแท็บเล็ต (Tablet) ผู้ใช้แอปพลิเคชนัสามารถสื่อสารด้วยการพมิพ์
ขอ้ความจากอุปกรณ์การสือ่สารเครื่องหนึ่งไปสูอ่กีเครื่องหนึ่งผ่านสญัญาณอนิเทอร์เน็ต รวมถงึสามารถใชเ้สยีงผ่านไลน์ 
(Voice call) ซึ่งเสมอืนกบัการพูดคุยทางโทรศพัทไ์ปยงัสมาชกิบนเครอืข่ายไลน์โดยไม่เสยีค่าบรกิารขณะสนทนา ใน
ปัจจุบนัแอปพลเิคชนัไลน์ไดร้บัการพฒันาใหม้คีวามสามารถหลากหลายเพื่อรองรบัความตอ้งการในการใชง้านของผูใ้ช้
หลายๆ ดา้น นอกเหนือจากการส่งขอ้ความ เช่น เครอืข่ายรา้นคา้ออนไลน์ (Line@) ไลน์ทูเดย ์(Line today) ส าหรบั
การติดตามข่าวสาร งานสายบรกิารผ่านไลน์ (Line jobs) และ ไลน์เพย์ (Line pay) สะดวกในการใช้จ่ายแทนเงนิสด 
เป็นต้น และจุดเด่นทีท่ าใหแ้อปพลเิคชนัไลน์ (Line application) แตกต่างกบัแอปพลเิคชนัส าหรบัการสนทนารูปแบบ
อื่นๆ คือ รูปแบบของสติกเกอร์ที่มีการแสดงอารมณ์และความรู้สึกของผู้ใช้ที่หลากหลาย  เช่น สติกเกอร์บ่งบอก
ความรูส้กึขัน้พืน้ฐาน สตกิเกอรต์ามวนัส าคญัและเทศกาลต่าง ๆ สตกิเกอรต์ราสนิคา้ และสตกิเกอรก์ารต์ูนทีม่ชีื่อเสยีง 
เป็นตน้ (ศุภศลิป์ กุลจติตเ์จอืวงศ,์ 2556) 

ผลส ารวจและงานวจิยัเกี่ยวกบัการใช้อนิเทอร์เน็ต รวมถึงการเลอืกใช้แอปพลเิคชนัไลน์ในผู้สูงอายุของ Global 
Digital ปี 2018 พบว่าประเทศไทยมผีูท้ีใ่ชอ้นิเทอรเ์น็ตจ านวน 4.021 ลา้นคน คดิเป็นรอ้ยละ 53 โดยคนส่วนใหญ่จะใช้
อนิเทอร์เน็ตในการส่งขอ้ความมากทีสุ่ดคดิเป็นร้อยละ 94 รองลงมาเป็นการจองโรงแรมและจองตัว๋โดยสารออนไลน์ 
ตามล าดบั (Kemp, 2018) ส่วนการใชแ้อปพลเิคชนัพบว่าคนส่วนใหญ่ใชยู้ทูป (Youtube) มากทีสุ่ด รองลงมาเป็นไลน์ 
(Line) และ เฟซบุ๊ก (Facebook) ตามล าดับ และเมื่อแบ่งตามช่วงอายุการเข้าใช้แอปพลิเคชันพบว่า กลุ่ม Baby 
Boomer หรือกลุ่มประชากรที่มีอายุ 55-73 ปี มีการใช้แอปพลิเคชันไลน์มากที่สุด รองลงมาเป็นยูทูป (Youtube) 
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และไลน์ (Line) ตามล าดบั (ส านักงานพฒันาธุรกรรมทางอเิลก็ทรอนิกส ์กระทรวงดจิทิลัเพื่อเศรษฐกจิและสงัคม , 
2561) ซึง่ผลงานวจิยัจาก CMMU ทีช่่วยสนับสนุนว่าปัจจุบนัผูส้งูอายุมกีารใชแ้อปพลเิคชนัไลน์มากทีสุ่ดคดิเป็นรอ้ยละ 
50 ซึ่งเหตุผลทีผู่้สูงอายุมกีารเลอืกใชแ้อปพลเิคชนัไลน์มากทีสุ่ดเพราะใชง้านง่าย และชอบส่งสตกิเกอรม์ากกว่าการ
พมิพข์อ้ความตอบโต้ (วทิยาลยัการจดัการ มหาวทิยาลยัมหดิล, 2561) ผลการส ารวจของนิดา้โพลในปี 2558 เกีย่วกบั
กลุ่มผู้สูงอายุที่มกีารใช้เทคโนโลยใีนการติดต่อกบัครอบครวั เพื่อนฝงู ผ่านแอปพลเิคชนัต่าง ๆ พบว่ามกีารใช้แอป
พลิเคชันไลน์มากที่สุด (คิดเป็นร้อยละ 21.29) เมื่อเทียบกับเฟซบุ๊ก (Facebook) อีเมล (E-mail) และ ทวิตเตอร์ 
(Twitter) นอกจากนี้ในปี 2560 งานวจิยัทีดู่ถงึพฤตกิรรมในการเลอืกใช้แอปพลเิคชนัไลน์ (Line Application) ซึง่พบว่า
ผูส้งูอายุจะเชค็ไลน์ทนัททีีต่ื่นนอน และจะเชค็ไลน์อกีครัง้ในขว่งเวลาทีว่่างเวน้จากการท างาน ขอ้มูลข่าวสารทางไลน์ที่
ผู้สูงอายุเขา้ถึงมากที่สุด 3 อนัดบัแรก ได้แก่ อนัดบั 1 คอืทกัทายประจ าวนัและเนื้อหาดอกไม้ คดิเป็นร้อยละ 33.66 
อนัดบั 2 คอืเนื้อหาแสดงความรกั ความคดิถงึ ความห่วงใย คดิเป็นรอ้ยละ 25.14 และอนัดบั 3 คอืกฬีาและการเมอืง 
คดิเป็นรอ้ยละ 0.08 ตามล าดบั (ไทยโพสต,์ 2561) 

จากขอ้มลูขา้งตน้จะเหน็ไดว้่า กลุ่มผูส้งูอายุกบัการใชแ้อปพลเิคชนัไลน์ในปัจจุบนัค่อนขา้งมเีพิม่มากขึน้ แต่
จากขอ้มูลผลส ารวจตัง้แต่ปี 2559 กลบัพบว่าจ านวนคนทีใ่ชแ้อปพลเิคชนัไลน์เริม่ลดลง ซึ่งจากการคาดการณ์พบว่า
ส่วนหนึ่งผูบ้รโิภคเริม่หนัไปใชแ้อปพลเิคชนัอื่น เช่น เฟซบุ๊ก เมสเซนเจอร ์(Facebook messenger) (แบรนด ์บุฟเฟต์, 
2560) แม้ว่าข้อมูลล่าสุดจาก Global Digital 2019 จะพบว่าเฟซบุ๊ก เมสเซนเจอร์ (Facebook messenger) จะมี
เปอร์เซ็นต์การใช้น้อยกว่าไลน์ คิดเป็นร้อยละ 12 แต่ส าหรบัประชากรไทยมแีนวโน้มการใช้เฟซบุ๊ก เมสเซนเจอร์ 
(Facebook messenger) เพิ่มมากขึ้นทุกปี (Kemp, 2019) และสิ่งที่เป็นประเด็นส าคัญคือ เฟซบุ๊กได้พัฒนาแอป    
พลเิคชนัทัง้ออกแบบหน้าตาแอปพลเิคชนัและฟีเจอรใ์หม่ๆ เพื่อตอบโจทยป์ระสบการณ์การใชง้านทีด่ขี ึน้ นอกจากนี้ยงั
มแีอปพลเิคชนัวแีชต็ (Wechat) ซึง่เป็นแอปพลเิคชนัทีไ่ดร้บัความนิยมมากทีสุ่ดในประเทศจนี โดยบรษิทัผูพ้ฒันาแอป
พลเิคชนัวแีชต็นี้มคีวามตัง้ใจทีจ่ะขยายตลาดไปทัว่ทุกทวปี ถงึแมว้่าตอนนี้ยงัไม่ไดเ้ขา้มามบีทบาทในประเทศไทยมาก
นัก แต่การใช้งานแอปพลิเคชนัวีแชต็ที่เป็นมากกว่าแพลตฟอร์ม (Platform) เพื่อการส่งข้อความ จึงท าให้มโีอกาส
เป็นไปไดส้งูทีใ่นอนาคตแอปพลเิคชนัวแีชต็จะเขา้มามบีทบาทมากขึน้ในประเทศไทย (มารเ์กต็ติง้ อุ๊ปส์, 2561)   

จากข้อมูลข้างต้นทัง้เรื่องของผู้บริโภคที่มีการใช้แอปพลิเคชนัไลน์ที่ลดลง และคู่แข่งทางการตลาดที่เริ่มมามี
บทบาทมากขึ้น ดังนัน้จึงเป็นที่มาของการท าวิจัยครัง้นี้  เพื่อศึกษาดูปัจจัยที่แท้จริงที่มีผลต่อการเลือกใช้แอป          
พลเิคชนัไลน์ในกลุ่มผูส้งูอายุ รวมทัง้ศกึษาปัจจยัใหม่ๆ เกีย่วกบัความเพลดิเพลนิในการใชง้านว่าจะเป็นปัจจยัใหม่ทีท่ า
ใหก้ลุ่มผูส้งูอายุเลอืกใชแ้อปพลเิคชนัไลน์ทัง้ๆ ทีแ่นวโน้มการใชแ้อปพลเิคชนัไลน์จะลดลงกต็าม 
1.2 วตัถปุระสงคข์องการวิจยั 

วตัถุประสงค์ที่ส าคญัของการวจิยันี้ เพื่อศกึษาปัจจยัที่มผีลต่อการเลอืกใชแ้อปพลเิคชนัไลน์ของผู้สูงอายุ โดยมี
รายละเอยีดดงัต่อไปนี้ 

1. เพื่อศกึษาว่าทศันคติ อทิธพิลทางสงัคม และการรบัรู้ต่อความเพลดิเพลนิ ส่งผลต่อความตัง้ใจในการเลอืกใช้
แอปพลเิคชนัไลน์ของกลุ่มผูส้งูอายุ รวมไปถงึการใชแ้อปพลเิคชนัไลน์ของกลุ่มผูส้งูอายุ 

2. เพื่อศกึษาว่าความเชื่อเกีย่วกบักลุ่มอา้งองิ และแรงจงูใจ สง่ผลต่ออทิธพิลทางสงัคม รวมไปถงึความตัง้ใจในการ
เลอืกใชแ้อปพลเิคชนัไลน์ของกลุ่มผูส้งูอายุ 

3. เพื่อศกึษาว่าความง่ายต่อการใชง้าน การตดิต่อสือ่สารกบัผูอ้ื่น และความสามารถในการเหน็การเคลื่อนไหวของ
ผูอ้ื่นได ้สง่ผลต่อการใชแ้อปพลเิคชนัไลน์ของกลุ่มผูส้งูอายุ 
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2. ทฤษฎีและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 
จากการศึกษาทฤษฎีการกระท าด้วยเหตุผล (Theory of reasoned action) ทฤษฎีการเผยแพร่นวัตกรรม 

(Diffusion of innovation theory) ทฤษฎีกจิกรรมภายใต้ทฤษฎีสงัคมวทิยาผู้สูงอายุ (Activity theory social theory of 
aging) และแนวคิดการรบัรู้ต่อความเพลิดเพลิน และงานวิจยัในอดีตที่เกี่ยวข้องสามารถสรุปปัจจยัที่เกี่ยวข้องกบั
การศกึษาไดด้งันี้ 

ทศันคติท่ีมีต่อพฤติกรรม (Attitudes towards the behavior) หมายถงึ ปัจจยัทีเ่กดิขึน้ภายในตวับุคคล บุคคล
จะประเมนิภาพรวมของพฤตกิรรมจากความเชื่อถงึผลทีน่่าจะตามมา ไม่ว่าจะเป็นความรูส้กึเชงิบวกหรอืเชงิลบเกีย่วกบั
การแสดงพฤตกิรรมซึง่สง่ผลถงึการสนบัสนุนหรอืการต่อตา้นในพฤตกิรรมดงักล่าว กล่าวคอืบุคคลทีป่ระเมนิพฤตกิรรม
และเชื่อว่าใหผ้ลเชงิบวก บุคคลนัน้จะมทีศันคตทิีด่ต่ีอพฤตกิรรม ในทางตรงขา้มถา้ผลการประเมนิเป็นเชงิลบ บุคคลนัน้
จะมทีศันคตทิีไ่ม่ดต่ีอพฤตกิรรมดงักล่าว (Fishbein & Ajzen, 1980; สงิหะ ฉวสีขุ และ สนุนัทา วงศจ์ตุรภทัร, 2555) 

บรรทดัฐานของบุคคลท่ีอยู่โดยรอบการแสดงพฤติกรรม (Subjective norm) หมายถึง การรบัรู้ของแต่ละ
บุคคลเกีย่วกบัความตอ้งการหรอืไม่ต้องการใหก้ระท าพฤตกิรรมของกลุ่มบุคคลในสงัคมทีม่คีวามส าคัญต่อบุคคลนัน้ๆ 
ในการแสดงหรอืไม่แสดงพฤตกิรรมใดๆ ถอืเป็นพฤตกิรรมทีค่าดหวงัหรอืการสนบัสนุนใหแ้ต่ละบุคคลปฏบิตัติามความ
ตอ้งการของกลุ่มบุคคลในสงัคม โดยเฉพาะอย่างยิง่กลุ่มบุคคลใกลช้ดิ อาท ิบุคคลในครอบครวั เพื่อนร่วมงานทีต่อ้งการ
ใหบุ้คคล แสดงพฤตกิรรมอย่างใดอย่างหนึ่ง (Fishbein & Ajzen, 1980; Thøgersen, 2006; Hernández et al., 2010; 
สงิหะ ฉวสีุข และ สุนันทา วงศจ์ตุรภทัร, 2555) การวดัการคลอ้ยตามกลุ่มอา้งองิม ี2 วธิคีอื การวดัการคลอ้ยตามกลุ่ม
อ้างอิงทางตรงและทางอ้อม (Fishbein & Ajzen, 1980) โดยการวดัการคล้อยตามกลุ่มอ้างอิงทางตรง เป็นการ
ประเมนิความเชื่อของบุคคลทีม่ต่ีอความคดิเหน็ของบุคคลสว่นมากทีม่คีวามส าคญัส าหรบับุคคลนัน้ๆ ว่าในแต่ละบุคคล
ควรหรอืไม่ควรท าพฤตกิรรมดงักล่าว ส่วนการวดัการคล้อยตามกลุ่มอ้างอิงทางอ้อม เป็นผลคูณระหว่างความเชื่อ
เกี่ยวกับกลุ่มอ้างอิง (Normative beliefs) และแรงจูงใจที่คล้อยตามความคาดหวังของกลุ่มอ้างอิง (Motivation to 
comply) 

ความเช่ือเก่ียวกบักลุ่มอ้างอิง (Normative beliefs) หมายถึง ความเชื่อว่าบุคคลในกลุ่มอ้างองิต้องการใหต้น
กระท าหรือไม่ให้กระท าพฤติกรรมนัน้ๆ เพียงใด กล่าวคือเมื่อกลุ่มอ้างอิงที่มคีวามส าคญัต่อบุคคลนัน้ แสดงความ
คดิเหน็ว่าบุคคลนัน้ควรกระท าพฤตกิรรมใด บุคคลนัน้กจ็ะมแีนวโน้มทีก่ระท าพฤตกิรรมนัน้ ในทางตรงกนัขา้มถ้ากลุ่ม
อ้างองิที่มคีวามส าคญัส าหรบับุคคลนัน้ แสดงความคดิเหน็ว่าบุคคลนัน้ไม่ควรกระท าพฤติกรรมใด บุคคลนั ้นกจ็ะมี
แนวโน้มทีไ่ม่กระท าพฤตกิรรมนัน้เช่นกนั (Fishbein & Ajzen, 1980) ความเชื่อเกีย่วกบักลุ่มอา้งองินี้มอีทิธพิลโดยตรง
ต่อบรรทดัฐานของบุคคล  

แรงจูงใจท่ีคล้อยตามความคาดหวงัของกลุ่มอ้างอิง (Motivation to comply) หมายถึง การที่บุคคลรบัรู้ว่า
กลุ่มอา้งองิทีม่คีวามส าคญัส าหรบัตนตอ้งการใหต้นกระท าตามและตนตอ้งการกระท าตามเพยีงใด (Fishbein & Ajzen, 
1980) โดยแรงจงูใจทีค่ลอ้ยตามความคาดหวงัของกลุ่มอา้งองิจะมอีทิธพิลโดยตรงต่อบรรทดัฐานของบุคคล (Peslak et 
al., 2012)  

ความตัง้ใจในการเลือกใช้แอปพลิเคชนัไลน์ (Behavior intention to Line Application) หมายถงึ บุคคลทีม่ี
การรับรู้ความน่าจะเป็นที่ว่าบุคคลนัน้จะมีส่วนร่วมในพฤติกรรมที่ก าหนด (Committee on Communication for 
Behavior Change in the 21st Century, 2002) ซึง่ Behavior intention จะแสดงใหเ้หน็ว่าบุคคลนัน้เตม็ใจทีจ่ะพยายาม
และเป็นแรงบนัดาลใจใหบุ้คคลดงักล่าวกระท าในพฤตกิรรมทีต่ัง้ใจนัน้ๆ (Ajzen, 1991) 

นวตักรรมมีข้อได้เปรียบมากกว่าเดิม (Relative advantage) คอื การรบัรูว้่านวตักรรมสามารถใชง้านไดด้กีว่า
ทีเ่คยมมีาก่อน โดยมกีารเปรยีบเทยีบในแง่เศรษฐกจิ ขอ้ไดเ้ปรยีบหรอืขอ้ดกีว่าจะไม่ขึน้กบัว่านวตักรรมยิง่ใหญ่ขนาด
ไหน แต่จะขึน้อยู่กบัวตัถุประสงคเ์ป็นหลกัคอืยิง่ตวับุคคลเหน็ถงึนวตักรรมทีเ่ป็นประโยชน์และรบัรูถ้งึความไดเ้ปรยีบ
กว่าทีเ่คยมมีาก่อน โอกาสทีต่วับุคคลนัน้น าไปใชก้จ็ะมมีากขึน้เช่นกนั (Rogers, 1983; สงิหะ ฉวสีุข และ สุนันทา วงศ์
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จตุรภทัร, 2555) ทัง้นี้นวตักรรมมขีอ้ไดเ้ปรยีบมากกว่าเดมิในดา้น การติดต่อส่ือสาร (Communication) ซึง่หมายถงึ 
การตดิต่อระหว่างผูส้ง่ขา่วสารกบัผูร้บัขา่วสาร โดยผ่านสือ่กลางตวัใดตวัหนึ่ง การสือ่สารจะเกีย่วขอ้งกบัการรบันวตักรรมโดย
การศึกษาของ Haris et al. (2014) แสดงให้เห็นว่าการใช้ Social media เช่น Facebook ในการติดต่อสื่อสาร ท าให้
คุณภาพชีวิตกบัผู้สูงอายุดีขึ้น เนื่องจากผู้สูงอายุจะรู้สกึดีเมื่อได้ใกล้ชิดกบัเพื่อน ท าให้มคีวามสุขมากขึ้น เป็นต้น 
นอกจากนี้ นวตักรรมมขีอ้ไดเ้ปรยีบมากกว่าเดมินี้ยงัสง่ผลใหม้กีารเลอืกใชน้วตักรรมใหม่ (Ho & Wu, 2011) 

ง่ายต่อการใช้งาน (Ease of use) คอื การรบัรูว้่านวตักรรมนัน้ใชง้านไดง้่าย โดยไม่จ าเป็นตอ้งใชค้วามพยายาม
ในการใช้งาน ซึ่งสามารถน ามาก าหนดการยอมรบัและการเผยแพร่นวตักรรมได้เช่นกนั (Davis et al., 1989; สงิหะ   
ฉวสีขุ และสนุนัทา วงศจ์ตุรภทัร, 2555)  

สามารถสงัเกตเหน็ได้ (Visibility) คือ การรบัรู้ถึงการมีอยู่ของนวตักรรมนัน้ นอกจากนี้เมื่อบุคคลที่รบัรู้ว่ามี
นวตักรรมนัน้ทราบถงึผลลพัธข์องนวตักรรม บุคคลนัน้มกัจะน านวตักรรมนัน้มาใช ้(Rogers, 1983; สงิหะ ฉวสีุข และ
สนุนัทา วงศจ์ตุรภทัร, 2555) งานวจิยัของ Rogers and Adhikarya (1979) แสดงใหเ้หน็ว่าเมื่อมผีูใ้ชแ้ผงโซล่าเซลลบ์น
หลงัคาบา้นซึง่สามารถเหน็ได ้จะท าใหบ้า้นโดยรอบหนัมาใชโ้ซล่าเซลลเ์ช่นกนั  

การรบัรู้ต่อความเพลิดเพลิน (Perceived enjoyment) หมายถึง ระดบัความพงึพอใจของบุคคลที่มต่ีอการใช้
เทคโนโลย ี(Venkatesh, 2000) ความเพลดิเพลนิสามารถแบ่งเป็น 2 ประเภท ไดแ้ก่ ความสนุกในการใชเ้ทคโนโลยเีพือ่
ไดใ้กลช้ดิกบับุคคลอื่น และความสนุกกบัการช่วยเหลอืผูอ้ื่น (Moghavvemi et al., 2016)  
 

3. กรอบแนวคิดการวิจยัและสมมติฐานการวิจยั 
จากกรอบแนวคดิการวจิยัเบื้องต้นของปัจจยัเชงิลกึที่ส่งผลต่อความตัง้ใจในการเลอืกใช้แอปพลเิคชนัของกลุ่ม

ผูส้งูอายุ ดงัแสดงในภาพที ่1 จะเหน็ไดว้่าการใชแ้อปพลเิคชนัไลน์ไดร้บัอทิธพิลมาจาก ความตัง้ใจในการเลอืกใชแ้อป
พลิเคชนัไลน์ ความง่ายต่อการใช้งาน การติดต่อสื่อสารกบัผู้อื่น และความสามารถเหน็การเคลื่อนไหวของผู้อื่นได้ 
ส าหรบัปัจจยัทีส่ง่ผลใหบุ้คคลเกดิความตัง้ใจในการเลอืกใช้แอปพลเิคชนัไลน์ ไดแ้ก่ ทศันคต ิอทิธพิลทางสงัคม และการ
รบัรูต่้อความเพลดิเพลนิ ซึง่ปัจจยัทัง้สามมผีลโดยตรงกบัตัง้ใจในการเลอืกใชแ้อปพลเิคชนัไลน์ ส่วนอทิธพิลทางสงัคม 
จะไดร้บัอทิธพิลมากจาก ความเชื่อเกีย่วกบักลุ่มอา้งองิ และแรงจงูใจ  

 

 
 ภาพที ่1 กรอบแนวคดิการใชแ้อปพลเิคชนัไลน์ของผูส้งูอาย ุ
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สงิหะ ฉวสีุข และ สุนันทา วงศ์จตุรภทัร (2555) กล่าวว่า ทศันคติเป็นปัจจยัหลกัของความตัง้ใจในการเลอืกใช้  
แอปพลเิคชนัไลน์ของผูส้งูอายุ จากงานวจิยัของ Onuiri (2016) พบว่าผูท้ีใ่ช้สื่อสงัคม (Social media) มทีศันคตทิีด่ต่ีอ
การโฆษณาทางอนิเทอรเ์น็ต โดยรอ้ยละ 71.8 ของผูท้ีใ่ชส้ือ่สงัคมมคีวามสนใจและความตัง้ใจทีจ่ะเลอืกซือ้โฆษณา และ
พบว่ารอ้ยละ 73 ของผูท้ีใ่ชส้ือ่สงัคมไดต้ดัสนิใจซือ้เนื่องจากโฆษณาต่างๆ ถูกเปิดเผย จงึขอน าเสนอสมมตฐิาน ดงันี้ 

 
สมมตฐิานที ่1 : ทศันคตสิง่ผลทางบวกต่อความตัง้ใจในการเลอืกใชแ้อปพลเิคชนัไลน์ของผูส้งูอายุ 

 
สงิหะ ฉวสีุข และสุนันทา วงศ์จตุรภทัร (2555) กล่าวว่า อทิธพิลทางสงัคมเป็นปัจจยัหลกัของความตัง้ใจในการ

เลอืกใชแ้อปพลเิคชนัไลน์ของผูส้งูอายุ จากงานวจิยัเกีย่วกบัการใช ้Internet banking พบว่าอทิธพิลทางสงัคมเชงิบวก
ของขอ้ได้เปรยีบของนวตักรรมใหม่ๆ จะมผีลต่อความตัง้ใจทีจ่ะเลอืกใช ้Internet Banking (Kolodinsky et al., 2004; 
Nor & Pearson, 2007) จงึขอน าเสนอสมมตฐิาน ดงันี้ 

 
สมมตฐิานที ่2 : อทิธพิลทางสงัคมสง่ผลทางบวกต่อความตัง้ใจในการเลอืกใชแ้อปพลเิคชนัไลน์ของผูส้งูอายุ 

 
Ajzen (2006) กล่าวว่า อทิธพิลทางสงัคมเกดิจากผลคณูระหว่าง ความเชื่อเกีย่วกบักลุ่มอา้งองิและแรงจงูใจทีค่ลอ้ย

ตามความคาดหวงัของกลุ่มอา้งองิ งานวจิยัของ Montano and Kasprzyk (2008) แสดงใหเ้หน็ว่าเมื่อบุคคลทีจ่ะช่วยให้
บุคคลหนึ่งๆ สามารถเลกิสบูบุหรีไ่ดด้ทีีส่ดุคอื เพื่อนทีใ่กลช้ดิมากทีส่ดุ จงึขอน าเสนอสมมตฐิาน ดงันี้ 

 
สมมตฐิานที ่3 : ความเชือ่เกีย่วกบักลุ่มอา้งองิสง่ผลทางบวกต่ออทิธพิลทางสงัคม 
สมมตฐิานที ่4 : แรงจงูใจสง่ผลทางบวกต่ออทิธพิลทางสงัคม 

 
การรบัรูต่้อความเพลดิเพลนิเป็นปัจจยัส าคญัทีส่่งผลต่อความตัง้ใจในการเรยีนรูใ้ชง้านโทรศพัทม์อืถอืและบรกิาร

ต่างๆ ของโทรศพัทม์อืถอื (Wang &Li, 2012) นอกจากนี้ยงัมกีารส ารวจกลุ่มผูใ้ช ้e-Payment เกีย่วกบัการรบัรูต่้อความ
เพลิดเพลิน ผลการวิจยัพบว่าการรบัรู้ต่อความเพลิดเพลินมีต่อความตัง้ใจในการใช้ e-Payment (Chin & Ahmad, 
2015) จงึขอน าเสนอสมมตฐิาน ดงันี้ 

 
สมมตฐิานที ่5 : การรบัรูต่้อความเพลดิเพลนิสง่ผลทางบวกต่อความตัง้ใจในการเลอืกใชแ้อปพลเิคชนัไลน์ของ

ผูส้งูอายุ 
 

ความตัง้ใจในการเลอืกใช้แอปพลเิคชนัไลน์เป็นปัจจยัทีใ่ชใ้นการท านายการใช้แอปพลเิคชนัไลน์ของผูส้งูอายุไดด้ี
ทีสุ่ด (Ajzen, 1991) นอกจากนี้จากการส ารวจของ Wong and Cappella (2009) พบว่า รอ้ยละ 50 ของกลุ่มบุคคลทีม่ี
พฤตกิรรมตดิบุหรี ่สามารถเลกิบุหรีไ่ดจ้รงิเมื่อบุคคลต้องการมสีขุภาพดขีึน้และอยากเลกิบุหรี ่จงึขอน าเสนอสมมตฐิาน 
ดงันี้ 

 
สมมตฐิานที ่6 : ความตัง้ใจในการเลอืกใชแ้อปพลเิคชนัไลน์สง่ผลทางบวกต่อการใชแ้อปพลเิคชนัไลน์ของผูส้งูอายุ 

 
 
 



วารสารระบบสารสนเทศดา้นธุรกจิ (JISB) ปีที ่6 ฉบบัที ่1 เดอืน มกราคม – เมษายน 2563 หน้า 28 
 

งานวิจัยของ Sponcil and Gitimu (2013) พบว่า นักศึกษาจะใช้สื่อสังคมในการติดต่อสื่อสารกับเพื่อนและ
ครอบครวั จงึขอน าเสนอสมมตฐิาน ดงันี้ 

 
สมมตฐิานที ่7 : การตดิต่อสือ่สารกบัผูอ้ืน่สง่ผลทางบวกต่อการใชแ้อปพลเิคชนัไลน์ของผูส้งูอายุ 

 
การส ารวจการใชแ้ผงโซล่าเซลล์ของ Rogers and Adhikarya (1979) พบว่า เมื่อมีผูใ้ชแ้ผงโซล่าเซลลบ์นหลงัคา

บ้านที่สามารถสงัเกตได้ จะท าให้บา้นรอบขา้งมกีารใชแ้ผงโซล่าเซลล์เฉลี่ย 6 หลงัคาเรอืน จงึขอน าเสนอสมมตฐิาน 
ดงันี้ 

 
สมมตฐิานที ่8 : ความสามารถเหน็การเคลือ่นไหวของผูอ้ืน่ไดส้ง่ผลทางบวกต่อการใชแ้อปพลเิคชนัไลน์ของ

ผูส้งูอายุ 
 

งานวจิยัของ Chin and Ahmad (2015) แสดงใหเ้หน็ว่าการรบัรู้ต่อความเพลดิเพลนิมผีลต่อความตัง้ใจในการใช้      
e-Payment นอกจากนี้การรับรู้ความง่ายต่อการใช้งานยังมีผลต่อความตัง้ใจในการใช้ e-Payment เช่นกัน จึงขอ
น าเสนอสมมตฐิาน ดงันี้ 

 
สมมตฐิานที ่9 : ความง่ายต่อการใชง้านสง่ผลทางบวกต่อการใชแ้อปพลเิคชนัไลน์ของผูส้งูอายุ 

 
4. วิธีการวิจยั 

งานวจิยันี้จดัเกบ็ขอ้มลูจากกลุ่มตวัอย่างทีเ่ป็นบุคคลทีม่กีารใชแ้อปพลเิคชนัไลน์ครัง้แรกเมื่อมอีายุ 60 ปีขึน้ไป โดย
เป็นผู้ที่มีการใช้แอปพลิเคชนัไลน์ในชีวิตประจ าวนัจ านวน 166 ราย ด้วยแบบสอบถามทัง้ในรูปแบบกระดาษและ
อเิลก็ทรอนิกส ์ซึง่จดัสรา้งขึน้มาจากการคน้ควา้ขอ้มลูทางเอกสารและงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง (ประกอบดว้ย Fishbein and 
Ajzen,1980; สิงหะ ฉวีสุข และสุนันทา วงศ์จตุรภัทร , 2555; Ajzen, 2006; Wang and Li, 2012; Committee on 
Communication for Behavior Change in the 21st Century, 2002; Davis et al., 1989; Rogers, 1983) ไปทดสอบ
กบักลุ่มตวัอย่าง จ านวน 22 คน เพื่อวเิคราะหแ์บบสอบถามเบือ้งตน้และปรบัปรุงขอ้ค าถามในแบบสอบถามใหม้คีวาม
เหมาะสมก่อนน าไปจดัเกบ็ขอ้มลูจรงิ โดยแจกแบบสอบถามอเิลก็ทรอนิกสผ์่านสือ่สงัคมออนไลน์  

 
5. ผลการวิจยั 
5.1 การทดสอบข้อตกลงเบือ้งต้นทางสถิติ 

ขอ้มูลที่จดัเกบ็จากกลุ่มตวัอย่างถูกน าไปทดสอบได้แก่ ขอ้มูลขาดหาย (Missing data) ขอ้มูลสุดโต่ง (Outliers) 
การกระจายแบบปกติ (Normal) ความสมัพนัธ์เชงิเสน้ตรง (Linearity) ภาวะร่วมเสน้ตรงพหุ (Multicollinearity) และ
ภาวะร่วมเสน้ตรง (Singularity) จากการทดสอบไม่พบว่ามขีอ้มลูสว่นใดทีข่าดหายไป มปัีญหาภาวะร่วมเสน้ตรงพหุและ
ภาวะร่วมเสน้ตรง และขอ้มูลมคีวามสมัพนัธ์เชงิเสน้ตรง ซึ่งถือว่าผ่านเกณฑต์ามที่ก าหนดทัง้หมด แต่อย่างไรกต็าม
ผูว้จิยัพบว่ามปัีญหาดา้นขอ้มลูสดุโต่ง จ านวน 3 คน และมเีพยีงบางตวัแปรเท่านัน้ทีไ่ม่ไดม้กีารกระจายแบบปกต ิโดยมี
การกระจายขอ้มูลที่ไม่ปกติ เป็นการกระจายข้อมูลแบบเบ้ซ้าย แต่มคีวามต่างจากเกณฑ์มาตรฐานไม่มากนัก โดย
เกณฑใ์นการพจิารณาว่าขอ้มูลมกีารแจกแจงปกตหิรอืไม่ วดัจากการทดสอบการดูความเบ ้Skewness ทีม่ากกว่า +3 
หรอืน้อยกว่า -3 ดงันัน้ผูว้จิยัยงัคงใชข้อ้มลูดงัเดมิมาวเิคราะหข์อ้มลูทางสถติต่ิอไป 
 
 



วารสารระบบสารสนเทศดา้นธุรกจิ (JISB) ปีที ่6 ฉบบัที ่1 เดอืน มกราคม – เมษายน 2563 หน้า 29 
 

5.2 การประเมินความเท่ียงและความตรงของแบบสอบถาม 
งานวจิยันี้สร้างค าถามในการวดัความตัง้ใจในการเลอืกใชแ้อปพลเิคชนัไลน์ของกลุ่มผู้สูงอายุ  ทัง้หมด 10 หวัขอ้ 

ได้แก่ ค าถามเพื่อวดัระดบัทศันคต ิ4 ขอ้ ค าถามเพื่อวดัระดบัอทิธพิลทางสงัคม 3 ขอ้ ค าถามเพื่อวดัระดบัความเชื่อ
เกีย่วกบักลุ่มอา้งองิ 3 ขอ้ ค าถามเพื่อวดัระดบัแรงจูงใจ 3 ขอ้ ค าถามเพื่อวดัระดบัการรบัรูต่้อความเพลดิเพลนิ 3 ขอ้ 
ค าถามเพื่อวดัระดบัความตัง้ใจในการเลอืกใชแ้อปพลเิคชนัไลน์ 5 ขอ้ ค าถามเพื่อวดัระดบัความง่ายต่อการใชง้าน 3 ขอ้ 
ค าถามเพื่อวดัระดบัการตดิต่อสื่อสารกบัผูอ้ื่น 4 ขอ้ ค าถามเพื่อวดัระดบัความสามารถในการเหน็การเคลื่อนไหวของ
ผูอ้ื่นได ้3 ขอ้ และค าถามเพื่อวดัระดบัการใชแ้อปพลเิคชนัไลน์ 3 ขอ้ รวมเป็นค าถามทัง้หมด 34 ขอ้ 

โดยงานวจิยันี้ไดม้กีารทดสอบความเชื่อถอืไดข้องแบบสอบถาม โดยใชก้ารทดสอบความเทีย่งของแบบสอบถาม 
(Reliability) ทดสอบความตรงของแบบสอบถาม (Validity) และแบบสอบถามนี้ยงัถูกปรบัแกค้วามตรงของเนื้อหาจาก
ผูเ้ชีย่วชาญก่อนน าไปจดัเกบ็ขอ้มูลกบักลุ่มตวัอย่าง ส าหรบัการทดสอบความเทีย่งของแบบสอบถามพจิารณาจากค่า
สัมประสิทธิแ์อลฟาของครอนบาค (Cronbach’s Alpha) ที่มีค่ามากกว่า 0.50 ส่วนการทดสอบความตรงของ
แบบสอบถามวเิคราะหจ์ากองคป์ระกอบเชงิส ารวจ (Factor analysis) ทีม่คี่า Loading factor ทีม่ากกว่า 0.50 เช่นกนั 
ซึง่จากการทดสอบพบว่า การวเิคราะหอ์งคป์ระกอบเชงิส ารวจมคี าถามบางค าถามท าใหเ้กดิการเกาะกลุ่มของขอ้มลูที่
คลาดเคลื่อนจงึไดม้กีารตดัขอ้มูลของชุดค าถามออกไปทัง้สิน้ 4 ขอ้ค าถาม ดงันัน้จงึเหลอืค าถามทัง้หมด 30 ขอ้ทีผ่่าน
เกณฑก์ารทดสอบโดยไดแ้สดงตามตารางที ่1 พรอ้มกบัค่าสถติขิองแต่ละตวัแปรดงัต่อไปนี้ 
 

ตารางที ่1 ค่าเฉลีย่ ค่าเบีย่งเบนมาตรฐาน น ้าหนกัองคป์ระกอบและค่าสมัประสทิธิแ์อลฟา 
ของครอนบาซตวัแปรทัง้หมด 

ปัจจยั ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

น ้าหนัก
องคป์ระกอบ 

ปัจจยัท่ี 1 : ทศันคติ (Attitude) 
(% of variance = 79.348  , Cronbach’s alpha = 0.868) 
ท่านคดิว่า แอปพลเิคชนัไลน์เป็นสิง่ทีม่ปีระโยชน์ 4.440 0.566 0.765 
ท่านชอบที ่แอปพลเิคชนัไลน์ช่วยใหส้นทนากบัคนใกลต้วั
ได ้เช่น โทรหาคนใกลช้ดิจากแอปพลเิคชนัไลน์ เป็นตน้ 

4.386 0.568 0.914 

ท่านคดิว่า แอปพลเิคชนัไลน์เป็นช่องทางทีด่ทีีส่ดุในการ
ตดิต่อสือ่สาร 

4.464 0.558 0.701 

ปัจจยัท่ี 2 : อิทธิพลทางสงัคม (Influence) 
(% of variance = 84.808 , Cronbach’s alpha = 0.910) 
บุคคลใกลช้ดิกบัทา่นใช ้แอปพลเิคชนัไลน์เป็นประจ า  4.380 0.628 0.777 
ท่านใหค้วามสนใจทุกครัง้เมื่อคนใกลช้ดิของท่านตดิต่อกบั
ท่านผ่านแอปพลเิคชนัไลน์  

4.271 0.682 0.833 

ท่านชอบท าตามแบบทีบุ่คคลใกลช้ดิท่านท าเสมอ เช่น สง่
รปูภาพทกัทายทุกคน เป็นตน้ 

4.301 0.692 0.934 
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ตารางที ่1 ค่าเฉลีย่ ค่าเบีย่งเบนมาตรฐาน น ้าหนกัองคป์ระกอบและค่าสมัประสทิธิแ์อลฟา 
ของครอนบาซตวัแปรทัง้หมด (ต่อ) 

ปัจจยั ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

น ้าหนัก
องคป์ระกอบ 

ปัจจยัท่ี 3 : ความเช่ือเก่ียวกบักลุ่มอ้างอิง (Normative Beliefs) 
(% of variance = 77.394 , Cronbach’s alpha = 0.851) 
ท่านเชื่อว่าแอปพลเิคชนัไลน์ท าใหท้่านสนิทกบับุคคล
ใกลช้ดิมากขึน้  

3.319 0.679 0.878 

ท่านเชื่อว่าขอ้ความทีส่ง่ต่อจากบุคคลใกลช้ดิมคีวาม
น่าเชื่อถอื 

3.506 0.728 0.698 

ท่านเชื่อว่าขอ้ความทีส่ง่ต่อจากบุคคลใกลช้ดิมคีวามถูกตอ้ง
เสมอ 

3.211 0.695 0.746 

ปัจจยัท่ี 4 : แรงจงูใจ (Motivation to comply) 
(% of variance = 66.959 , Cronbach’s alpha = 0.752) 
แอปพลเิคชนัไลน์ท าใหท้่านพดูคุยกบัเพื่อนหรอืญาตทิี่
ไม่ไดต้ดิต่อกนัเป็นเวลานานได ้

4.211 0.720 0.657 

แอปพลเิคชนัไลน์ชว่ยใหส้ามารถพดูคุยทัง้แบบ voice call 
และ video call ไดโ้ดยไม่ตอ้งเสยีค่าใชจ้่าย  

4.313 0.704 0.713 

แอปพลเิคชนัไลน์ชว่ยใหร้บัสง่ขอ้มลูไดอ้ย่างรวดเรว็ 4.343 0.649 0.639 
ปัจจยัท่ี 5 : การรบัรูต่้อความเพลิดเพลิน (Perceived Enjoyment) 
(% of variance = 76.690 , Cronbach’s alpha = 0.847) 
ท่านมกัใชเ้วลานานในการเลอืกสติก๊เกอรท์ีช่ ื่นชอบซึง่บ่ง
บอกถงึความรูส้กึก่อนทีจ่ะสง่ใหบุ้คคลใกลช้ดิ 

3.741 0.793 0.691 

ท่านคดิว่าสติก๊เกอร ์ในแอปพลเิคชนัไลน์น่ารกัท าใหท้่าน
รูส้กึเพลดิเพลนิ 

3.886 0.797 0.864 

ท่านคดิว่าท่านสามารถเลอืกสติก๊เกอรใ์นแอปพลเิคชนัไลน์
โดยไม่รูส้กึเบื่อหรอืเสยีเวลา 

3.681 0.755 0.746 

ปัจจยัท่ี 6 : ความตัง้ใจในการเลือกใช้แอปพลิเคชนัไลน์ (Behavior intention to Line Application) 
(% of variance = 75.035 , Cronbach’s alpha = 0.834) 
ท่านวางแผนทีจ่ะใชแ้อปพลเิคชนัไลน์ในการตดิต่อกบั
บุคคลใกลช้ดิ 

4.181 0.707 0.771 

ท่านมแีนวโน้มทีจ่ะใชแ้อปพลเิคชนัไลน์ หากท่านมสีทิธิ ์
เลอืกใชแ้อปพลเิคชนั  

4.030 0.674 0.749 

ท่านคดิว่าท่านจะเลอืกใชแ้อปพลเิคชนัไลน์  4.301 0.683 0.731 
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ตารางที ่1 ค่าเฉลีย่ ค่าเบีย่งเบนมาตรฐาน น ้าหนกัองคป์ระกอบและค่าสมัประสทิธิแ์อลฟา 
ของครอนบาซตวัแปรทัง้หมด (ต่อ) 

ปัจจยั ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

น ้าหนัก
องคป์ระกอบ 

ปัจจยัท่ี 7 : ความง่ายต่อการใช้งาน (Ease of use) 
(% of variance = 89.578 , Cronbach’s alpha = 0.942) 
ท่านคดิว่าท่านสามารถใชแ้อปพลเิคชนัไลน์ไดด้ว้ยตวัท่าน
เอง 

4.108 0.771 0.954 

ท่านคดิว่า ทุกคนสามารถใชง้านแอปพลเิคชนัไลน์ไดด้ว้ย
ตนเอง 

4.114 0.766 0.935 

ท่านคดิว่าท่านสามารถเขา้ใจการใชแ้อปพลเิคชนัไลน์ ไดใ้น
ระยะเวลาอนัสัน้ 

4.108 0.697 0.798 

ปัจจยัท่ี 8 : การติดต่อส่ือสารกบัผูอ่ื้น (Communication) 
(% of variance = 78.144, Cronbach’s alpha = 0.858) 
ท่านคดิว่า แอปพลเิคชนัไลน์ท าใหท้่านไดก้ลบัมาคุยกบั
เพื่อนเก่าทีไ่ม่ไดต้ดิต่อกนัมานาน 

3.886 0.877 0.909 

ท่านชอบ Voice call ผ่านแอปพลเิคชนัไลน์มากกว่าการ
สนทนาแบบปกต ิ 

3.807 0.880 0.797 

ท่านคดิว่า แอปพลเิคชนัไลน์เป็นช่องทางทีใ่หค้วาม
สะดวกสบายในการตดิต่อสือ่สาร 

3.825 0.853 0.638 

ปัจจยัท่ี 9 : ความสามารถในการเหน็การเคลื่อนไหวของผูอ่ื้นได้ (Visibility) 
(% of variance = 85.347 , Cronbach’s alpha = 0.914) 
ท่านคดิว่า แอปพลเิคชนัไลน์ท าใหท้่านรูว้่าตอนนี้บุคคล
ใกลช้ดิอยู่ทีไ่หน หรอืก าลงัท าอะไร 

4.163 0.690 0.777 

ท่านรูส้กึว่า แอปพลเิคชนัไลน์ท าใหท้่านมบีุคคลใกลช้ดิอยู่
ใกลต้วัท่านตลอดเวลา 

4.072 0.775 0.852 

ท่านรูส้กึว่า แอปพลเิคชนัไลน์ท าใหท้่านไม่ไดอ้ยูต่วัคน
เดยีว 

4.102 0.752 0.931 

ปัจจยัท่ี 10 : การใช้แอปพลิเคชนัไลน์ (Usage of Line Application) 
(% of variance = 85.589   , Cronbach’s alpha = 0.915) 
ท่านจะใชแ้อปพลเิคชนัไลน์อย่างแน่นอน 4.428 0.673 0.828 
ท่านจะใชแ้อปพลเิคชนัไลน์ตลอดไป 4.289 0.705 0.912 
ไม่ว่าสถานการณ์จะเป็นอย่างไร ท่านกจ็ะใช ้             
แอปพลเิคชนัไลน์ 

4.199 0.715 0.827 
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5.3 ลกัษณะทางประชากรศาสตรข์องกลุ่มตวัอยา่ง 
กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย (ร้อยละ 54.22) ช่วงอายุเฉลี่ย ตัง้แต่ 60 ปีขึน้ไป โดยช่วง

อายุทีต่อบแบบสอบถามมากทีส่ดุ คอื ช่วงอายุ 60 – 65 ปี (รอ้ยละ 84.34) ระดบัการศกึษาสว่นใหญ่อยู่ในระดบัปรญิญา
ตร ี(รอ้ยละ 45.18) อาชพีของผูท้ีต่อบแบบสอบถามสว่นใหญ่เป็นบุคคลเกษยีณอายุหรอืว่างงาน (รอ้ยละ 68.07) บุคคล
ทีแ่นะน าใหใ้ชแ้อปพลเิคชนัไลน์ส่วนใหญ่คอืบุคคลในครอบครวั (รอ้ยละ 64.46) วตัถุประสงคก์ารใชแ้อปพลเิคชนัไลน์ 
ส่วนมากกลุ่มตวัอย่างจะใช้แอปพลเิคชนัไลน์ เพื่อโทร (ร้อยละ 98.80) ช่วงเวลาที่ใช้แอปพลเิคชนัไลน์ มากที่สุดคอื 
6.01 – 10.00 น. (รอ้ยละ 65.06) และความถี่ในการใชง้านต่อสปัดาหม์ากทีสุ่ดคอื มากกว่า 6 ครัง้ต่อสปัดาห ์(รอ้ยละ 
94.58) 
5.4 การทดสอบสมมติฐานการวิจยั 

งานวจิยันี้ไดท้ดสอบสมมตฐิานจากกรอบแนวคดิการวจิยัดว้ยการวเิคราะหก์ารถดถอยแบบเชงิชัน้ (Hierarchical 
regression) ผลลัพธ์ที่ได้แสดงในภาพที่ 2 และตารางที่ 2 ซึ่งแสดงคะแนนมาตรฐาน (Standardized Score) โดย
สามารถวเิคราะหผ์ลทางสถติไิดด้งันี้ 

5.4.1 อิทธิพลทางสงัคม 
ผลทางสถติแิสดงใหเ้หน็ว่า ความเชื่อเกีย่วกบักลุ่มอา้งองิและแรงจูงใจ ส่งอทิธพิลต่ออทิธพิลทางสงัคมซึง่

พบว่ามคี่าความผนัแปรของตวัแปรตามเท่ากบัรอ้ยละ 40.90 (R2 = 0.409) โดยรายละเอยีดของอทิธพิลแต่ละปัจจยัมี
ดงันี้ 

5.4.1.1 ความเช่ือเก่ียวกบักลุ่มอ้างอิง  
ผลทางสถิติแสดงให้เหน็ว่า ความเชื่อเกี่ยวกบักลุ่มอ้างองิส่งอิทธพิลทางตรงต่ออิทธพิลทางสงัคม ที่ค่า

สมัประสทิธิอ์ทิธพิลเท่ากบั 0.235 อย่างมนีัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 ซึ่งสอดคล้องกบัสมมติฐานที่ 3 ที่กล่าวว่า 
ความเชื่อเกีย่วกบักลุ่มอา้งองิส่งผลทางบวกต่ออทิธพิลทางสงัคม ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ Montano & Kasprzyk 
(2008) ทีพ่บว่า บุคคลอา้งองิทีช่่วยท าใหบุ้คคลนัน้สามารถเลกิบุหรีไ่ดด้ทีีส่ดุคอืเพื่อนทีใ่กลช้ดิมากทีส่ดุ 

5.4.1.2 แรงจงูใจ 
ผลทางสถิติแสดงให้เห็นว่า แรงจูงใจส่งอิทธิพลทางตรงต่ออิทธพิลทางสงัคม ที่ค่าสมัประสทิธิอ์ิทธิพล

เท่ากบั 0.533 อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานที ่4 ทีก่ล่าวว่า แรงจงูใจสง่ผลทางบวก
ต่ออทิธพิลทางสงัคม ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ Barrett et al (2004) ทีพ่บว่าความแตกต่างของแต่ละบุคคลจะท าให้
เกดิแรงจงูใจทีร่องรบัพฤตกิรรมทีค่ลา้ยกนัในวฒันธรรมทีต่่างกนั และแสดงใหเ้หน็ถงึการท านายพฤตกิรรมในอนาคต 

5.4.2 ความตัง้ใจในการเลือกใช้แอปพลิเคชนัไลน์ของผูสู้งอาย ุ
ผลทางสถติแิสดงใหเ้หน็ว่า ทศันคต ิอทิธพิลทางสงัคม และการรบัรูต่้อความเพลดิเพลนิ สง่อทิธพิลต่อความ

ตัง้ใจในการเลอืกใช้แอปพลเิคชนัไลน์ของผู้สูงอายุ  ซึ่งพบว่ามคี่าความผนัแปรของตวัแปรตามเท่ากบัร้อยละ 51.10     
(R2 = 0.511) โดยรายละเอยีดของอทิธพิลแต่ละปัจจยัมดีงันี้ 

5.4.2.1 ทศันคติ 
ผลทางสถติแิสดงใหเ้หน็ว่า ทศันคตสิ่งอทิธพิลทางตรงต่อความตัง้ใจในการเลอืกใชแ้อปพลเิคชนัไลน์ของ

ผูส้งูอายุ ทีค่่าสมัประสทิธิอ์ทิธพิลเท่ากบั 0.144 อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานที ่1 
ทีก่ล่าวว่า ทศันคตสิ่งผลทางบวกต่อความตัง้ใจในการเลอืกใชแ้อปพลเิคชนัไลน์ของผูส้งูอายุ ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยั
ของ Onuiri (2016) ที่ได้พบว่าผู้ที่ใช้สื่อสงัคมมทีศันคติที่ดีต่อการโฆษณาทางอินเทอร์เน็ต ร้อยละ 71.8 ของผู้ที่ใช้    
สื่อสงัคมมีความสนใจและความตัง้ใจที่จะเลือกซื้อโฆษณา และพบว่าร้อยละ 73 ของผู้ที่ใช้สื่อสงัคมได้ตัดสนิใจซื้อ
เน่ืองจากโฆษณาต่างๆ ถูกเปิดเผย 



วารสารระบบสารสนเทศดา้นธุรกจิ (JISB) ปีที ่6 ฉบบัที ่1 เดอืน มกราคม – เมษายน 2563 หน้า 33 
 

5.4.2.2 อิทธิพลทางสงัคม 
ผลทางสถิติแสดงให้เหน็ว่า อทิธพิลทางสงัคมส่งอทิธพิลทางตรงต่อความตัง้ใจในการเลอืกใช้แอปพลเิค

ชนัไลน์ของผู้สูงอายุ ที่ค่าสมัประสทิธิอ์ทิธพิลเท่ากบั 0.355 อย่างมนีัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 ซึ่งสอดคล้องกบั
สมมตฐิานที่ 2 ทีก่ล่าวว่า อทิธพิลทางสงัคมส่งผลทางบวกต่อความตัง้ใจในการเลอืกใชแ้อปพลเิคชนัไลน์ของผูส้งูอายุ 
ซึ่งสอดคล้องกบังานวจิยัของ Kolodinsky et al. (2004) และ Nor and Pearson (2007) ที่ได้พบว่าอทิธพิลทางสงัคม
เชงิบวกของขอ้ไดเ้ปรยีบของนวตักรรมใหม่ๆ จะมผีลต่อความตัง้ใจทีจ่ะเลอืกใช ้Internet Banking 

5.4.2.3 การรบัรูต่้อความเพลิดเพลิน 
ผลทางสถติแิสดงใหเ้หน็ว่า การรบัรูต่้อความเพลดิเพลนิสง่อทิธพิลทางตรงต่อความตัง้ใจในการเลอืกใชแ้อป

พลเิคชนัไลน์ในผูส้งูอายุ ทีค่่าสมัประสทิธิอ์ทิธพิลเท่ากบั 0.395 อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 ซึง่สอดคลอ้งกบั
สมมตฐิานที ่5 ทีก่ล่าวว่า การรบัรูต่้อความเพลดิเพลนิสง่ผลทางบวกต่อความตัง้ใจในการเลอืกใชแ้อปพลิเคชนัไลน์ของ
ผู้สูงอายุ ซึ่งสอดคล้องกบังานวจิยัของ Chin and Ahmad (2015) ที่ได้พบว่าการรบัรู้ต่อความเพลดิเพลนิมต่ีอความ
ตัง้ใจในการใช ้e-Payment 

5.4.2.4 ความเช่ือเก่ียวกบักลุ่มอ้างอิง 
ความเชื่อเกีย่วกบักลุ่มอา้งองิส่งผลอทิธพิลทางออ้มผ่านอทิธพิลทางสงัคมไปยงัความตัง้ใจในการเลอืกใช้

แอปพลเิคชนัไลน์ของกลุ่มผูส้งูอายุ ทีค่่าสมัประสทิธิอ์ทิธพิลเท่ากบั 0.083 อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 
5.4.2.5 แรงจงูใจ 
แรงจงูใจสง่อทิธพิลทางออ้มผ่านอทิธพิลทางสงัคมไปยงัความตัง้ใจในการเลอืกใชแ้อปพลเิคชนัไลน์ของกลุ่ม

ผูส้งูอายุ ทีค่่าสมัประสทิธิอ์ทิธพิลเท่ากบั 0.189 อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 
5.4.3 การใช้แอปพลิเคชนัไลน์ในผูสู้งอาย ุ

ผลทางสถติแิสดงใหเ้หน็ว่า ความง่ายต่อการใชง้าน การตดิต่อสือ่สารกบัผูอ้ื่น ความสามารถในการเหน็การ
เคลื่อนไหวของผู้อื่นได้ และความตัง้ใจในการเลือกใช้แอปพลิเคชันไลน์ของผู้สูงอายุ  ส่งอิทธิพลต่อการใช้แอป        
พลิเคชันไลน์ของผู้สูงอายุ  ซึ่งพบว่ามีค่าความผันแปรของตัวแปรตามเท่ากับร้อยละ 56.10 (R2 = 0.561) โดย
รายละเอยีดของอทิธพิลแต่ละปัจจยัมดีงันี้ 

5.4.3.1 ความง่ายต่อการใช้งาน 
ผลทางสถิติแสดงให้เหน็ว่า ความง่ายต่อการใช้งานส่งอิทธพิลทางตรงต่อการใช้แอปพลิเคชนัไลน์ของ

ผูส้งูอายุ ทีค่่าสมัประสทิธิอ์ทิธพิลเท่ากบั 0.169 อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานที ่9 
ทีก่ล่าวว่า ความง่ายต่อการใชง้านส่งผลทางบวกต่อการใชแ้อปพลเิคชนัไลน์ของผูส้งูอายุ ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ 
Chin and Ahmad (2015) ทีไ่ดพ้บว่านอกจากการรบัรูต่้อความเพลดิเพลนิจะมผีลต่อความตัง้ใจในการใช ้e-Payment 
อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติแล้ว การรบัรู้ความง่ายต่อการใช้งานยงัมีผลต่อความตัง้ใจในการใช้ e-Payment อย่างมี
นยัส าคญัทางสถติเิช่นกนั 

5.4.3.2 การติดต่อส่ือสารกบัผูอ่ื้น 
ผลทางสถติแิสดงใหเ้หน็ว่า การตดิต่อสื่อสารกบัผูอ้ื่นไม่ส่งอทิธพิลทางตรงต่อการใชแ้อปพลเิคชนัไลน์ของ

ผูส้งูอายุ ทีค่่าสมัประสทิธิอ์ทิธพิลเท่ากบั 0.013 อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 ซึง่ไม่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานที ่
7 ที่กล่าวว่า การติดต่อสื่อสารกบัผู้อื่นส่งผลทางบวกต่อการใช้แอปพลิเคชนัไลน์ของผู้สูงอายุ  และไม่สอดคล้องกบั
งานวจิยัของ Sponcil and Gitimu (2013) ที่พบว่า กลุ่มนักศกึษามกีารใช้สื่อสงัคมในการติดต่อสื่อสารออนไลน์ส่วน
บุคคลกบัเพื่อนและครอบครวัอย่างมนียัส าคญัทางสถติ ิ

https://scholar.google.co.th/citations?user=PvVDNasAAAAJ&hl=en&oi=sra
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5.4.3.3 ความสามารถในการเหน็การเคลื่อนไหวของผูอ่ื้นได้  
ผลทางสถติแิสดงใหเ้หน็ว่า ความสามารถในการเหน็การเคลื่อนไหวของผูอ้ื่นไดส้ง่อทิธพิลทางตรงต่อการใช้

แอปพลิเคชนัไลน์ของผู้สูงอายุ ที่ค่าสมัประสิทธิอ์ิทธิพลเท่ากับ 0.350 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดบั 0.05 ซึ่ง
สอดคล้องกบัสมมติฐานที่ 8 ที่กล่าวว่าความสามารถเห็นการเคลื่อนไหวของผู้อื่นได้ส่งผลทางบวกต่อการใช้แอป    
พลิเคชันไลน์ของผู้สูงอายุ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ Rogers and Adhikarya (1979) ที่ได้พบว่าผลส ารวจใน
ประเทศแคลฟิอรเ์นียเกีย่วกบัผูท้ีใ่ชแ้ผงโซล่าเซลลบ์นหลงัคาบา้นทีส่ามารถสงัเกตได ้ท าใหร้อบขา้งมกีารใชแ้ผงโซล่า
เซลลเ์ฉลีย่ 6 หลงัคาเรอืนรอบๆ กลุ่มทีผู่ว้จิยัไดเ้ขา้ไปส ารวจ 

5.4.3.4 การรบัรูต่้อความเพลิดเพลิน 
การรบัรู้ต่อความเพลดิเพลนิส่งผลอทิธพิลทางอ้อมผ่านความตัง้ใจในการเลอืกใช้ แอปพลเิคชนัไลน์ของ

ผู้สูงอายุไปยงัการใช้แอปพลเิคชนัไลน์ของกลุ่มผูสู้งอายุ ที่ค่าสมัประสทิธิอ์ทิธพิลเท่ากบั 0.144 อย่างมนีัยส าคญัทาง
สถติทิีร่ะดบั 0.05 

5.4.3.5 ทศันคติ 
ทศันคตสิง่ผลอทิธพิลทางออ้มผ่านความตัง้ใจในการเลอืกใชแ้อปพลเิคชนัไลน์ของผูส้งูอายุไปยงัการใชแ้อป

พลเิคชนัไลน์ของกลุ่มผูส้งูอายุ ทีค่่าสมัประสทิธิอ์ทิธพิลเท่ากบั 0.052 อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 
5.4.3.6 อิทธิพลทางสงัคม 
อทิธพิลทางสงัคมส่งผลอทิธพิลทางออ้มผ่านความตัง้ใจในการเลอืกใช้แอปพลเิคชนัไลน์ของผูส้งูอายุไปยงั

การใชแ้อปพลเิคชนัไลน์ของกลุ่มผูส้งูอายุ ทีค่่าสมัประสทิธิอ์ทิธพิลเท่ากบั 0.129 อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 
 

 

 
*p<0.05 

ภาพที ่2 ผลการวเิคราะหก์รอบแนวคดิการวจิยัการใชแ้อปพลเิคชนัไลน์ของผูส้งูอายุ 
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6. สรปุผลการวิจยั 
6.1 อภิปรายผลการวิจยั 

งานวจิยันี้ศกึษาปัจจยัทีส่่งผลต่อความตัง้ใจในการเลอืกใชแ้ละการใชแ้อปพลเิคชนัไลน์ของกลุ่มผูส้งูอายุ โดยการ
วจิยัครัง้นี้เป็นการศกึษาการวจิยัเชงิปรมิาณ ในลกัษณะของการวจิยัเชงิส ารวจ ดว้ยใชแ้บบสอบถามทัง้แบบกระดาษ
และแบบอิเล็กทรอนิกส์ เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล และประยุกต์ใช้ทฤษฎีการกระท าด้วยเหตุและผล 
ทฤษฎกีารเผยแพร่นวตักรรม ทฤษฎกีจิกรรมภายใต้ทฤษฎสีงัคมวทิยา และแนวคดิการรบัรูต่้อความเพลดิเพลนิ และ
งานวิจยัที่เกี่ยวข้องในอดีตมาเป็นแนวทางในการสร้างกรอบแนวคดิการวิจยั โดยกลุ่มตัวอย่างประชากรเป็นกลุ่ม
ตวัอย่างทีใ่ชแ้อปพลเิคชนัไลน์ครัง้แรกเมื่ออายุ 60 ปีขึน้ไป ทัง้นี้มผีูต้อบแบบสอบถามเป็นจ านวนทัง้สิน้ 179 ราย แต่
พบว่ามกีลุ่มตวัอย่างจ านวน 9 ราย ทีเ่ริม่ใชแ้อปพลเิคชนัไลน์ครัง้แรกอายุน้อยกว่า 60 ปี กลุ่มตวัอย่างจ านวน 1 ราย ที่
เริม่ใชแ้อปพลเิคชนัไลน์ครัง้แรกอายุมากกว่าหรอืเท่ากบั 60 ปี แต่ในปัจจุบนัเลกิใชแ้อปพลเิคชนัไลน์แลว้ และมกีลุ่ม
ตวัอย่างจ านวน 3 รายทีท่ าใหเ้กดิขอ้มลูสดุโต่ง จงึท าใหเ้หลอืขอ้มลูของกลุ่มตวัอย่างทีน่ ามาใชใ้นการวเิคราะหท์างสถติิ
เท่ากับจ านวน 166 ราย จากนัน้น ามาวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติตามกระบวนการวิจยัด้วยการถดถอยแบบเชิงชัน้ 
(Hierarchical regression) โดยการใชโ้ปรแกรมส าเรจ็รูปทางสถิตแิละเวบ็เพจ Danielsoper เพื่อพสิจูน์สมมตฐิานการ
วจิยัในแต่ละขอ้ 

การศึกษาพบว่า ปัจจยัที่ส่งผลต่อความตัง้ใจในการเลือกใช้แอปพลิเคชนัไลน์ของกลุ่มผู้สูงอายุ ประกอบด้วย 
แรงจูงใจ การรบัรูต่้อความเพลดิเพลนิ อทิธพิลทางสงัคม ความเชื่อเกีย่วกบักลุ่มอ้างองิ และทศันคต ิตามล าดบั และ
ปัจจยัทีส่่งผลต่อการใชแ้อปพลเิคชนัไลน์ของกลุ่มผู้สงูอายุ ประกอบดว้ย ความตัง้ใจในการเลอืกใชแ้อปพลเิคชนัไลน์ 
ความสามารถเหน็การเคลื่อนไหวของผูอ้ื่น และง่ายต่อการใช ้ตามล าดบั ซึง่แสดงใหเ้หน็ว่ากรอบแนวคดิปัจจยัทีส่่งผล
ต่อความตัง้ใจในการเลอืกใชแ้อปพลเิคชนัไลน์ของกลุ่มผู้สงูอายุ มคีวามสอดคลอ้งกบัขอ้มลูเชงิประจกัษ์ ดงันี้ 

1. ความเชื่อเกีย่วกบักลุ่มอา้งองิ และแรงจงูใจส่งผลต่ออทิธพิลทางสงัคม กล่าวคอื หากกลุ่มผูส้งูอายุมคีวามเชื่อ
เกี่ยวกบักลุ่มอ้างองิ และกลุ่มผู้สูงอายุมแีรงจูงใจจากกลุ่มบุคคลที่มกีารใชแ้อปพลเิคชนัไลน์จะท าให้เกดิอทิธพิลทาง
สงัคม ซึง่เป็นผลท าใหก้ลุ่มผูส้งูอายุเกดิความตัง้ใจในการเลอืกใชแ้อปพลเิคชนัไลน์ในที่สุด ซึง่เป็นไปตามผลการวจิยั
ของ Montano and Kasprzyk (2008) และ Barrett et al. (2004)   

2. อิทธิพลทางสงัคม ทศันคติ และการรบัรู้ต่อความเพลิดเพลินส่งผลต่อความตัง้ใจในการเลือกใช้แอปพลเิค
ชนัไลน์ กล่าวคอื หากกลุ่มผู้สูงอายุได้รบัอทิธพิลทางสงัคมจากกลุ่มบุคคลที่มกีารใชแ้อปพลเิคชนัไลน์ มทีศันคตทิีด่ ี
และรบัรูค้วามเพลดิเพลนิเกีย่วกบัแอปพลเิคชนัไลน์ ซึง่ถา้ทมีทีด่แูลแอปพลเิคชนัไลน์มกีารพฒันาสิง่ต่างๆ ภายในแอป
พลเิคชนัเพื่อเป็นตวักระตุ้นปัจจยัดงักล่าวข้างต้น จะท าให้เกดิความตัง้ใจในการเลอืกใช้แอปพลเิคชนัไลน์ของกลุ่ม
ผู้สูงอายุในที่สุด ซึ่งเป็นไปตามผลการวจิยัของ Kolodinsky et al. (2004); Nor and Pearson (2007); Onuiri (2016) 
และ Chin and Ahmad (2015) 

3. ความตัง้ใจในการเลอืกใชแ้อปพลเิคชนัไลน์ สามารถเหน็การเคลื่อนไหวของผู้อื่นได้ และง่ายต่อการใชง้าน  
ส่งผลต่อการใช้แอปพลเิคชนัไลน์ของกลุ่มผู้สูงอายุกล่าวคอื หากกลุ่มผู้สูงอายุมคีวามตัง้ใจในการเลอืกใช้แอปพลเิค
ชนัไลน์ มคีวามสามารถเหน็การเคลื่อนไหวของผูอ้ื่นได ้และรบัรูถ้งึความง่ายต่อการใชง้าน จะท าใหเ้กดิการใชง้านแอป
พลเิคชนัไลน์ของกลุ่มผู้สูงอายุอย่างสม ่าเสมอ ซึ่งเป็นไปตามงานวจิยัของ  Rogers & Adhikarya (1979); Wong and 
Cappella (2009) และ Chin and Ahmad (2015) 

อย่างไรกต็ามจากผลการวเิคราะหข์อ้มลูครัง้นี้ พบว่า ความสมัพนัธร์ะหว่างปัจจยัการตดิต่อสือ่สารกบัผูอ้ื่นไม่สง่ผล
ต่อการใชแ้อปพลเิคชนัไลน์และไม่มคีวามสอดคลอ้งกบัขอ้มลูเชงิประจกัษ์ กล่าวคอื ปัจจยัการตดิต่อสือ่สารกบัผูอ้ื่นไม่มี
ความสมัพนัธก์บัปัจจยัการใชแ้อปพลเิคชนัไลน์ ตามที่ได้ระบุไวใ้นสมมติฐานที ่7 ซึ่งขดัแย้งกบัการวจิยัของ Sponcil 
and Gitimu (2013) ที่เป็นดงันี้อาจเนื่องจากคุณลกัษณะของกลุ่มตัวอย่างที่แตกต่างกนั กล่าวคอื กลุ่มตวัอย่างของ
งานวจิยัของ Sponcil and Gitimu เป็นนกัศกึษาในขณะทีก่ลุ่มตวัอย่างของงานวจิยันี้เป็นผูส้งูอายุ 

https://scholar.google.co.th/citations?user=PvVDNasAAAAJ&hl=en&oi=sra
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6.2 ข้อเสนอแนะในเชิงปฏิบติั 
1. ผู้ที่เกี่ยวข้องในการสร้างสรรค์และดูแลแอปพลิเคชนัไลน์จะเป็นบุคคลส าคญัที่จะพฒันาแอปพลิเคชันให้

เหมาะสมและเขา้กบัการใช้งานของกลุ่มผู้สูงอายุ ซึ่งจะส่งผลท าให้กลุ่มผู้สูงอายุหนัมาใช้ระบบการสื่อสารออนไลน์ 
ไดแ้ก่ แอปพลเิคชนัไลน์เพิม่มากขึน้ โดยทางผูป้ระกอบการแอปพลเิคชนัไลน์ควรมกีารฝึกอบรมและใหค้วามรูเ้กีย่วกบั
วธิใีชแ้อปพลเิคชนัไลน์เบือ้งต้นกบัผูส้งูอายุทีม่กีารหดัใชง้านเป็นครัง้แรก นอกจากนี้ทางผูป้ระกอบการยงัสามารถน า
ขอ้มูลไปใชศ้กึษาและท าการปรบัปรุงพฒันาในส่วนของแอปพลเิคชนัใหม้สี่วนทีเ่หมาะสมกบัผูส้งูอายุ จะช่วยส่งผลให้
เกดิการใชง้านแอปพลเิคชนัไลน์ของกลุ่มผูส้งูอายุไดเ้พิม่มากขึน้ 

2. กลุ่มผู้สูงอายุเป็นกลุ่มบุคคลที่ส าคญัที่สุดในงานวจิัยนี้เนื่องจากมแีนวโน้มจ านวนผู้สูงอายุที่เพิม่มากขึน้ใน
ทุกๆ ปี และเมื่อดจูากผลการวจิยันี้พบว่าปัจจยัหลายๆ ปัจจยั อย่างเช่น แรงจงูใจ การรบัรูต่้อความเพลดิเพลนิ เป็นตน้ 
ที่ส่งผลต่อการใชแ้อปพลเิคชนัไลน์ของกลุ่มผู้สูงอายุ อย่างมนีัยส าคญัทางสถิต ิซึ่งแสดงใหเ้หน็ว่า แอปพลเิคชนัไลน์
จดัเป็นทางเลอืกหนึ่งของกลุ่มผูส้งูอายุทีจ่ะกลบัเขา้มามสีว่นร่วมในสงัคมทัง้ญาตพิีน้่องและคนใกลช้ดิ 
6.3 ข้อเสนอแนะส าหรบังานวิจยัต่อเน่ือง 

เพื่อประโยชน์ส าหรบักลุ่มผูส้งูอายุ ทางผูว้จิยัจงึขอเสนอแนะการท าวจิยัครัง้ต่อไป ดงัต่อไปนี้ 
1. การวจิยัครัง้นี้ พบว่า ผูส้งูอายุส่วนใหญ่มปัีญหาดา้นการอ่านขอ้ความผ่านทางโทรศพัทม์อืถอื แทบ็เลต็ หรอื 

คอมพวิเตอร ์ท าใหใ้นการท าแบบสอบถามจะใหบุ้คคลในครอบครวัช่วยอ่านค าถามงานวจิยั ซึง่อาจจะสง่ผลใหเ้กดิอคติ
ในการตอบแบบสอบถามได ้ 

2. การวจิยัครัง้นี้ พบว่า การตดิต่อสือ่สารกบัผูอ้ื่นไม่สง่ผลต่อการใชแ้อปพลเิคชนัไลน์ ทีเ่ป็นดงันี้อาจเนื่องมาจาก 
กลุ่มตวัอย่างของงานวจิยันี้เป็นผู้มอีายุตัง้แต่ 60 ปีขึน้ไปและเป็นผูเ้ริม่ใช้แอปพลเิคชนัไลน์ครัง้แรก ท าใหย้งัไม่มคีวาม
ช านาญในการใช้สื่อสงัคม จงึยงัไม่เหน็ถึงประโยชน์ของการใช้สื่อสงัคมในการติดต่อสื่อสารมากนัก ดังนัน้งานวิจยั
ต่อเนื่องจงึควรศกึษาปัจจยัดงักล่าวในรายละเอยีดใหม้ากขึน้ 

3. การวิจัยครัง้นี้  พบว่า ปัจจัยความตัง้ใจในการเลือกใช้แอปพลิเคชันไลน์ส่งอิทธิพลทางตรงต่อการใช้            
แอปพลเิคชนัไลน์ โดยมค่ีาสมัประสทิธิอ์ทิธพิลเท่ากบั 0.364 และมคี่าความแปรผนัของตวัแปรตาม (R2) เท่ากบัรอ้ยละ 
56.10 (R2 = 0.561) ซึ่งมีค่าปานกลาง จึงควรศกึษาว่ามปัีจจยัอื่นใดอีกบ้างที่มผีลต่อความตัง้ใจในการเลือกใช้แอป
พลเิคชนัไลน์นอกเหนือจากทีไ่ดศ้กึษาในงานวจิยันี้ 
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บทคดัย่อ 

การส ารวจนี้มีวตัถุประสงค์เพื่อศกึษาปัจจยัที่ส่งผลต่อการก าหนดวธิ ีคดิค่าบริการเทคโนโลยสีารสนเทศที่
เหมาะสม โดยงานวิจยันี้จะเน้นที่การจดัสร้างโมเดลการคดิค่าบริการเทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องต้นเป็นหลกั  โดย
การส ารวจนี ้จดั เก็บข้อมูลเบื้องต้นด้วยแบบสอบถามจากผู้บริหารในองค์กรที่มีหน่วยงานที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ
เทคโนโลยสีารสนเทศ ซึ่งเป็นผู้ร่วมตดัสนิใจหรอืให้ขอ้มูลส าหรบัผู้อื่นในการตดัสนิใจ จ านวนทัง้สิน้ 5 ท่าน ผลการ
ส ารวจพบว่า หมวดธุรกิจ ส่งผลทางตรงต่อนโยบายเกี่ยวกบัเทคโนโลยีสารสนเทศ  การบริหารจดัการศูนย์
คอมพิวเตอร์ และวิธ ีค ิดค่าบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ ส่วนขนาดธุรกิจ ส่งผลทางตรงต่อนโยบายเกี่ยวกับ
เทคโนโลยีสารสนเทศ และการบริหารจดัการศูนย์คอมพิวเตอร์ นอกจากนี้ ความสามารถของผู้ใช้ข ัน้ปลายด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ ยงัส่งผลทางตรงต่อการบริการจัดการศูนย์คอมพิวเตอร์และวิธีคิดค่าบริการเทคโนโลยี
สารสนเทศ เนื่องจากผลการส ารวจนี้จดัเก ็บข ้อมูลจากผู้บร ิหารจ านวนไม่มากนักจึงอาจไม่เป็นตัวแทนของ
องค์กรทัง้หมด ดงันัน้การน าผลการส ารวจไปใช้ควรกระท าด้วยความระมัดระวงั  
 
ค าส าคญั: นโยบายเกี่ยวกบัเทคโนโลยสีารสนเทศ การบรหิารจดัการศูนย์คอมพวิเตอร์ วธิคีดิค่าบรกิารเทคโนโลยี

สารสนเทศ ความสามารถของผูใ้ชข้ ัน้ปลายดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ 
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Abstract 

The purpose of this survey is to identify factors affecting the information technology (IT) 
chargeback. Data is collected from 5 managers from different organizations who are responsibled in 
making decision or providing information related to IT. This study proposed the model of IT 
chargeback. The model indicates that types of business directly affect IT policies, IT administratives, 
and IT chargeback. In addition, business sizes directly affect IT policies and IT chargeback. 
Meanwhile, ability of end-user computing affects IT administratives and IT chargeback. Apart fro m 
direct effects, types of business and business sizes also indire ctly affect IT administratives. This 
survey has limitation on small sample size. Therefore, the result of this survey shoud be used with 
care. 

 
Keywords: IT policies, IT administratives, IT chargeback, End-user computing 
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1. บทน า 
1.1 ความส าคญัและท่ีมาของปัญหาการวิจยั 

ปัจจุบนัมูลค่าการลงทุนในเทคโนโลยสีารสนเทศมมีูลค่ามหาศาลและมมีูลค่าการเติบโตอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้
ผูบ้รหิารขององคก์รใหค้วามส าคญักบัการใช้ทรพัยส์นิสารสนเทศอย่างมปีระสทิธภิาพ (Sridhar and Sanders, 1993) 
มากขึน้ กล่าวคอื ในระยะแรกเริม่ของการจดัตัง้ศูนย์คอมพวิเตอร์นัน้ องค์กรต่างๆ มวีตัถุประสงค์หลกัเพื่อให้ศูนย์
คอมพวิเตอรท์ าหน้าทีใ่นการใหบ้รกิารด้านคอมพวิเตอร์กบัหน่วยงานต่างๆ ภายในองคก์ร โดยไม่มกีารคดิค่าบรกิาร 
แนวคดินี้ท าให้เกดิปัญหาเกี่ยวกบัความรบัผดิชอบในการใช้บริการของผู้ใช้ข ัน้ปลาย กล่าวคอื ผู้ใช้ข ัน้ปลายอาจใช้
ทรพัยากรด้านคอมพวิเตอร์อย่างไม่รู้คุณค่าหรอืไม่จ ากดั โดยมองว่าบรกิารด้านเทคโนโลยสีารสนเทศเป็นสิง่ที่ไม่มี
ค่าใชจ้่ายส่งผลใหเ้กดิแนวคดิของการคดิค่าบรกิารดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ นอกจากนี้ Golden (2010) ยงักล่าวว่า
การคดิค่าบรกิารดา้นเทคโนโลยใีหม่ๆ ในปัจจุบนั เช่น คอมพวิเตอรก์ลุ่มเมฆ เป็นตน้ เป็นสิง่ทีม่คีวามจ าเป็นเช่นกนั  

การคิดค่าบริการ (chargeback) ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศนับเป็นเครื่องมือที่ช่วยคุบคุมการใช้ทรัพย์สิน
สารสนเทศ ซึง่ผูบ้รหิารเทคโนโลยสีารสนเทศตอ้งเผชญิกบัการตดัสนิใจว่าควรก าหนดการคดิค่าบรกิารดา้นเทคโนโลยี
สารสนเทศดว้ยวธิใีด แมว้่าในทางปฏบิตัอิงคก์รสว่นใหญ่จะน าการคดิค่าบรกิารบางวธิมีาใช ้แต่ยงัไม่มขีอ้สรุปทีแ่น่นอน
หรือทฤษฎีที่เป็นที่ยอมรบัที่จะอธบิายว่าการคดิค่าบริการใดเป็นวธิทีี่ดีที่สุด (Sridhar and Sanders, 1993) ผลการ
ส ารวจของ Informatics, Inc. (1978) พบว่าองคก์รจ านวน 52% น าระบบการคดิค่าบรกิารดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศมา
ใช ้และ 58% ก าลงัศกึษาทีจ่ะน าระบบการคดิค่าบรกิารดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศมาใช ้ส าหรบัองคก์รในประเทศไทย
นัน้ยงัไม่มผีูส้ ารวจว่าองคก์รในประเทศไทยมจี านวนเท่าไรทีน่ าระบบบการคดิค่าบรกิารดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศมาใช้
งาน แต่มอีงค์กรขนาดใหญ่บางแห่งแยกหน่วยงานด้านคอมพวิเตอร์ออกไปจดัตัง้บรษิัทที่ให้บรกิารด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

จากการสมัภาษณ์เจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศซึ่งท าหน้าที่ด้านการปฏิบัติงานในศูนย์คอมพิวเตอร์ของ
บรษิทัเอกชนแห่งหนึ่ง ผูใ้หส้มัภาษณ์กล่าวว่า ผูบ้รหิารขององคก์รสว่นมากมกัจะไม่ใหค้วามส าคญักบัศนูยค์อมพวิเตอร ์
เนื่องจากเหน็ว่าศูนย์คอมพวิเตอร์เป็นเพยีงหน่วยงานที่ท าหน้าทีส่นับสนุนการท างานของหน่วยงานอื่นๆ ในองค์กร
เท่านัน้ ไม่ใช่หน่วยงานทีห่ารายไดใ้หก้บัองคก์ร แต่เป็นหน่วยงานทีท่ าใหอ้งคก์รตอ้งจ่ายเงนิเป็นจ านวนมากโดยผลที่
ไดร้บัไม่คุม้กบัค่าใชจ้่ายทีต่อ้งเสยีไป 

งานวจิยัดา้นระบบสารสนเทศทีเ่กีย่วกบัการคดิค่าบรกิารดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ มกัจะเน้นทีป่ระสทิธผิลของ
การคดิค่าบรกิารดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศในรูปของขอ้ดแีละขอ้เสยีของวธิกีารคดิค่าบรกิารนัน้ซึง่มไิดใ้หค้วามสนใจ
กับการเลือกวิธีการคิดค่าบริการที่เหมาะสม กล่าวคือ การคิดค่าบริการจะท าให้ทราบถึงประสิทธิภาพของการ
ด าเนินงานของตวัแทนรวมถงึผลทีเ่กดิกบัการลงทุนดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศเช่นกนั (Sridhar and Sanders, 1993) 

นักวจิยัจ านวนหนึ่ง ได้แก่ Sridhar and Sanders (1993) Klepper (1990) และ Sridhar et al. (1990) น าทฤษฎี
ตัวแทน (agency theory) มาอธิบายการตัดสนิใจที่เกี่ยวข้องกบัเทคโนโลยีสารสนเทศ โดย Sridhar and Sanders 
(1993) ได้น าทฤษฎีดงักล่าวมาใชอ้ธบิายการเลอืกวธิกีารคดิค่าบรกิารด้านเทคโนโลยสีารสนเทศทีเ่หมาะสมภายใต้
สภาพแวดล้อมทีแ่ตกต่างกนัด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ ทฤษฎีนี้กล่าวว่า ตวัแทนขององคก์รจะท าสิง่ใดๆ ที่จะท าให้
ตวัแทนไดป้ระโยชน์จากการกระท านัน้ นอกจากนี้ยงักล่าวว่า ช่องว่างระหว่างประโยชน์ขององคก์รและประโยชน์ของ
ตวัแทนจะลดน้อยลงเมื่อมกีารคดิค่าใชจ้่ายดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ  
1.2 วตัถปุระสงคข์องการวิจยั 

งานวจิยันี้มวีตัถุประสงคเ์พื่อศกึษาถงึปัจจยัทีส่ง่ผลต่อการก าหนดวธิคีดิค่าบรกิารเทคโนโลยสีารสนเทศทีเ่หมาะสม 
โดยงานวจิยันี้จะเน้นทีก่ารจดัสรา้งโมเดลการคดิค่าบรกิารเทคโนโลยสีารสนเทศเบือ้งตน้เป็นหลกั 
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2. ทฤษฎีและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 
2.1 ทฤษฎีตวัแทน 

การคดิค่าบรกิารดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ ทีม่กีารน ามาใชก้นัอย่างกวา้งขวาง สามารถแบ่งเป็น 3 ประเภท ดงันี้ 
(1) ค่าใช้จ่ายทัง้หมดที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศจะถูกน าไปบันทึกเป็น ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน              
(2) ค่าใช้จ่ายทัง้หมดจะถูกจดัสรรไปยงัผู้ใช้งานทัง้หมด วธิกีารนี้องค์กรมกัจะก าหนดให้ศูนย์คอมพวิเตอร์เป็นศูนย์
ต้นทุน (cost center) และ (3) ศูนยค์อมพวิเตอรค์ดิค่าใชจ้่ายในการใชง้านเทคโนโลยสีารสนเทศ โดยค่าใชจ้่ายทีค่ดินัน้
จะท าให้ศูนยค์อมพวิเตอร์มกี าไรจากการด าเนินงานด้วย วธิกีารนี้องค์กรมกัจะก าหนดให้ศูนย์คอมพวิเตอร์เป็นศูนย์
ก าไร (profit center) ซึ่งวิธีการค านวณค่าใช้จ่ายที่นิยมใช้ม ี2 ประเภทดงันี้ ค่าใช้จ่ายตามกจิกรรม (activity-based 
costing หรือ ABC) และค่าใช้จ่ายทัง้หมดเพื่อการเป็นเจ้าของ ( total cost of ownership หรือ TCO) ค่าใช้จ่ายตาม
กจิกรรม เป็นการน าวธิกีารคดิค่าใชจ้่ายดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศตามกจิกรรมจรงิทีใ่ชใ้นบรกิารนัน้ๆ มาเป็นแนวทาง
ในการค านวณค่าใชจ้่ายของเทคโนโลยสีารสนเทศ ตวัอย่างของค่าใชจ้่ายตามกจิกรรมส าหรบัการจดัท ารายงานทางการ
เงนิขององคก์ร จะประกอบดว้ย ค่าใชจ้่ายส าหรบักจิกรรมการป้อนขอ้มลู การประมวลผล และการออกรายงานทางการ
เงนิ หรอื ค่าใชจ้่ายทัง้หมดเพื่อการเป็นเจา้ของ ประกอบดว้ย เงนิลงทุนเริม่แรกในเทคโนโลยสีารสนเทศ เงนิสนับสนุน
ทางเทคนิค ค่าใชจ้่ายในการบรหิารจดัการ การฝึกอบรม และการเลกิใชง้านระบบ ค่าใชจ้่ายทีค่ านวณนี้คอืค่าใชจ้่ายที่
จะน ามาคดิค่าบรกิารกบัผูใ้ชบ้รกิารดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศต่อไป (Pearlson & Saunders, 2009) 

Mckinnon and Kallman (1987) น าเสนอโมเดลการคดิค่าบรกิารเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยกล่าวว่า การเลือก
วธิกีารคดิค่าบรกิารเทคโนโลยทีีเ่หมาะสมกบัองคก์รขึน้อยู่กบั 3 ปัจจยั คอื ปัจจยัประเภทขององคก์ร โดยองคก์รแต่
ละประเภทจะใหค้วามส าคญักบัเทคโนโลยแีตกต่างกนั (ประกอบดว้ย องคก์รประเภทสนบัสนุน องคก์รประเภทการผลติ 
องค์กรประเภทเปลี่ยนแปลง และองค์กรประเภทกลยุทธ์ หรอื strategic grid model ซึ่งพฒันาโดย McFarlan et al., 
1983) ปัจจยัวงจรชีวิตของเทคโนโลยีสารสนเทศในองคก์ร (ประกอบด้วย ช่วงแรกเริม่ซึง่เป็นช่วงของการตดิตัง้
ระบบสารสนเทศ ช่วงทีส่่วนงานต่างๆ ทีใ่ชง้านระบบสารสนเทศเหน็ถงึประโยชน์จากการใชร้ะบบสารสนเทศ ช่วงของ
การน าเทคโนโลยสีารสนเทศไปใชก้บัผูใ้ชท้ีไ่ม่ใช่ผูใ้ชห้ลกั และช่วงการวางแผนและควบคุมทรพัยากรทางคอมพวิเตอร์ 
ซึ่งพัฒนาโดย Nolan, 1973) และปัจจยัประเภทผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ (ประกอบด้วย ผู้บริหารด้าน
เทคโนโลยสีารสนเทศทีม่คีวามรูเ้ลก็น้อยเกีย่วกบับรษิทัหรอือุตสาหกรรมโดยรวม ผูบ้รหิารดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศที่
มกีารจดัท าแผนงานใหเ้ขา้กนักบัวตัถุประสงคโ์ดยรวมขององคก์ร และผูบ้รหิารดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศทีอ่ยู่กึง่กลาง
ระหว่างประเภทแรกและประเภทที่สอง ซึ่งพัฒนาโดย Synnott and Gruber (1982)) โดย Mckinnon and Kallman 
(1987) พยากรณ์การคดิค่าบรกิารดงันี้ 

(1) องค์กรประเภทสนับสนุน โดยเทคโนโลยสีารสนเทศขององค์กรอยู่ในช่วงแรกเริม่ซึ่งเป็นช่วงของการตดิตัง้
ระบบสารสนเทศ และผู้บริหารด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นผู้ที่มีความรู้เล็กน้อยเกี่ยวกับบริษัทหรือ
อุตสาหกรรมโดยรวม วธิกีารคดิค่าบรกิารเทคโนโลยสีารสนเทศควรเป็นการปันส่วนค่าใชจ้่ายดา้นเทคโนโลยี
สารสนเทศตามสดัสว่นการใชง้านของผูใ้ช ้

(2) องค์กรประเภทการผลิต โดยเทคโนโลยีสารสนเทศขององค์กรอยู่ในช่วงที่ส่วนงานต่างๆ ที่ใช้งานระบบ
สารสนเทศเหน็ถึงประโยชน์จากการใช้ระบบสารสนเทศ และผู้บรหิารด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นผู้ที่มี
ความรู้เกี่ยวกับบริษัทปานกลางและมีการจดัท าแผนให้เข้ากันกับวัตถุประสงค์โดยรวมขององค์กรบาง
วัตถุประสงค์ วิธีการคิดค่าบริการเทคโนโลยีสารสนเทศควรเป็นการ เรียกเก็บค่าใช้จ่ายด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศกบัผูใ้ชด้ว้ยการเฉลีย่ค่าใชจ้่ายดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศกบัผูใ้ชใ้นจ านวนทีเ่ท่ากนั 

(3) องคก์รประเภทเปลีย่นแปลง โดยเทคโนโลยสีารสนเทศขององคก์รอยู่ในช่วงของการน าเทคโนโลยสีารสนเทศ
ไปใชก้บัผูใ้ชท้ีไ่ม่ใช่ผูใ้ชห้ลกั และผูบ้รหิารดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศเป็นผูท้ีม่คีวามรูเ้กีย่วกบับรษิทัปานกลาง
และมีการจดัท าแผนให้เข้ากนักบัวตัถุประสงค์โดยรวมขององค์กรบางวัตถุประสงค์ วิธีการคิดค่าบริการ
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เทคโนโลยสีารสนเทศควรเป็นการเรยีกเกบ็ค่าใชจ้่ายดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศกบัผูใ้ชด้ว้ยต้นทุนมาตรฐาน
ตามสดัสว่นการใชง้านของผูใ้ช ้

(4) องคก์รประเภทกลยุทธ ์โดยเทคโนโลยสีารสนเทศขององคก์รอยู่ในช่วงการวางแผนและควบคุมทรพัยากรทาง
คอมพวิเตอร์ และผู้บรหิารดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศเป็นผูท้ี่มีการจดัท าแผนงานใหเ้ขา้กนักบัวตัถุประสงค์
โดยรวมขององคก์ร วธิกีารคดิค่าบรกิารเทคโนโลยสีารสนเทศควรเป็นการเรยีกเกบ็ค่าใชจ้่ายดา้นเทคโนโลยี
สารสนเทศกบัผูใ้ชด้ว้ยราคาทีย่ดืหยุ่นหรอืราคาต่อรองกนั 

 
ทัง้นี้  Sridhar and Sanders (1993) กล่าวว่า โมเดลการคิดค่าบริการเทคโนโลยีสารสนเทศที่น าเสนอโดย 

Mckinnon and Kallman นัน้ยงัไม่ได้พจิารณาถงึประสทิธผิลของการคดิค่าบรกิารที่ควรจะพจิารณาถงึผลกระทบของ
เทคโนโลยสีารสนเทศจากบรษิัทในอุตสาหกรรมอื่นๆ ที่อยู่ในสภาพแวดล้อมเช่นเดยีวกบับรษิัท ดงันัน้งานวจิยัของ 
Sridhar and Sanders จงึน าทฤษฎตีวัแทนเพื่อน ามาอธบิายถงึวธิกีารคดิค่าบรกิารทีเ่หมาะสมส าหรบัศนูยค์อมพวิเตอร ์
โดย Sridhar and Sanders พิจารณาว่าปัจจัยที่จะส่งผลต่อการคิดค่าบริการมีเพียงสองปัจจัยเท่านัน้ คือ ปัจจัย
ความส าคญัของเทคโนโลยสีารสนเทศในองคก์ร และความสามารถของผูใ้ชข้ ัน้ปลายด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ โดย
ศูนย์คอมพวิเตอร์สามารถเป็นได้ทัง้หน่วยงานดา้นกลยุทธห์รอืสนับสนุน ในอดตีศูนย์คอมพวิเตอร์มกัถูกมองว่าเป็น
หน่วยงานสนับสนุนการด าเนินงานของหน่วยงานอื่นๆ ในองคก์รมากกว่าทีจ่ะเป็นหน่วยงานดา้นกลยุทธ ์แต่ปัจจุบนัมี
การใชศู้นยค์อมพวิเตอรเ์ป็นเครื่องมอืเพื่อสรา้งกลยุทธใ์หก้บัองคก์รมากขึน้ การทีเ่ทคโนโลยสีารสนเทศมรีาคาถูกลง 
ท าใหผู้ใ้ชข้ ัน้ปลายมคีวามสามารถทีเ่กีย่วขอ้งกบัการจดัสรา้งหรอืจดัหาเทคโนโลยสีารสนเทศทีต่รงกบัความตอ้งการได้
ดว้ยตนเองมากขึน้ กล่าวคอื บทบาทของผูใ้ชข้ ัน้ปลายจะเปลีย่นแปลงจากการท าหน้าทีป้่อนขอ้มลูเพยีงอย่างเดยีวเป็น
มคีวามสามารถในการพฒันาเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อใชง้านดว้ยตนเอง หรอืทีเ่รยีกกนัอย่างกวา้งขวางว่า end-user 
computing 
 

 
ทีม่า: Sridhar and Sanders (1993) 

ภาพที ่1 โมเดลการคดิค่าบรกิารเทคโนโลยสีารสนเทศ 
 
ภาพที ่1 แสดงใหเ้หน็วธิกีารคดิค่าบรกิารทีเ่หมาะสม ดงันี้ 
(1) เมื่อความส าคญัของเทคโนโลยสีารสนเทศในองคก์รเป็นกลยุทธแ์ละความสามารถของผูใ้ชข้ ัน้ปลายดา้นเทคโนโลยี

สารสนเทศมีมาก องค์กรควรก าหนดให้ศูนย์คอมพิวเตอร์เป็นศูนย์ก าไร กล่าวคือ เมื่อองค์กรน าเทคโนโลยี
สารสนเทศมาเป็นกลยุทธข์ององคก์รแลว้ เทคโนโลยสีารสนเทศจงึเป็นสิง่ทีม่คีวามส าคญัเป็นอย่างมากทีจ่ะส่งผล
กระทบต่อผลการปฏบิตัิงานขององค์กร นอกจากนี้การที่ผู้ใช้ข ัน้ปลายมคีวามสามารถในการจดัสร้างและจดัหา
เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้งานด้วยตนเอง หน้าที่ของศูนย์คอมพิวเตอร์จึงเป็นเพียงการให้ค าปรึกษาและ
ประสานงานกบัหน่วยงานต่างๆ เพื่อใหม้กีารใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อเสรมิกลยุทธข์ององคก์ร เมื่อน าทฤษฎี
ตวัแทนมาก าหนดวธิกีารคดิค่าบรกิาร จะเหน็ได้ว่า การก าหนดใหศู้นยค์อมพวิเตอร์เป็นศูนยก์ าไร จะเหมาะสม
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ทีสุ่ด เนื่องจากเป็นวธิทีีท่ าใหเ้กดิประโยชน์สงูสุดส าหรบัศูนยค์อมพวิเตอรแ์ละองคก์รโดยรวม เนื่องจากผูบ้รหิาร
ดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศไม่ตอ้งรบัความเสีย่งจากการทีผู่ใ้ชข้ ัน้ปลายจดัสรา้งหรอืจดัหาเทคโนโลยสีารสนเทศทีไ่ม่
ก่อใหเ้กดิประโยชน์ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานของผูใ้ชข้ ัน้ปลายหรอืองคก์รกต็าม 

(2) กรณีที่ความส าคญัของเทคโนโลยสีารสนเทศในองค์กรเป็นสนับสนุนและความสามารถของผู้ใช้ข ัน้ปลายด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศมีมาก องค์กรควรก าหนดให้ศูนย์คอมพวิเตอร์เป็นศูนย์ต้นทุนโดยคิดค่าบริการทัง้หมด 
กล่าวคือเทคโนโลยีสารสนเทศไม่เป็นสิง่ที่จะส่งผลต่อการด าเนินงานขององค์กรมากนัก ดงันัน้เมื่อน าทฤษฎี
ตัวแทนมาก าหนดวิธีการคิดค่าบริการ จะเห็นได้ว่าการก าหนดศูนย์คอมพิวเตอร์ให้เป็นศูนย์ต้นทุนโดยคิด
ค่าบรกิารทัง้หมดทีเ่กดิขึน้ทีศ่นูยค์อมพวิเตอรต์ามสดัสว่นของการใชบ้รกิารของศนูยค์อมพวิเตอรจ์ะเป็นวธิทีีจ่ะวดั
ประสทิธภิาพการด าเนินงานทัง้ศนูยค์อมพวิเตอรแ์ละผูใ้ชข้ ัน้ปลายเพื่อตดิตามการใชท้รพัยากรทางคอมพวิเตอรไ์ด้
ดทีีส่ดุ 

(3) ถ้าความส าคญัของเทคโนโลยสีารสนเทศในองคก์รเป็นกลยุทธแ์ละความสามารถของผูใ้ชข้ ัน้ปลายดา้นเทคโนโลยี
สารสนเทศมน้ีอย องคก์รควรก าหนดใหศู้นยค์อมพวิเตอรเ์ป็นศนูยต์น้ทุนโดยคดิค่าบรกิารบางส่วน ในกรณีนี้ศนูย์
คอมพวิเตอรม์หีน้าทีร่บัผดิชอบเกีย่วกบัเทคโนโลยสีารสนเทศทัง้หมด การตดิตามและควบคุมจะง่ายกว่าการทีผู่ใ้ช้
ข ัน้ปลายสามารถสร้างและจดัหาเทคโนโลยสีารสนเทศส าหรบัตนเองได้ ดงันัน้เมื่อน าทฤษฎีตวัแทนมาอธบิาย
ปรากฎการณ์ จะพบว่าผูบ้รหิารดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศจะมแีนวโน้มทีจ่ะลงทุนในเทคโนโลยสีารสนเทศโดยไม่
ค านึงถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องใช้มากนัก ดงันัน้การควบคุมประสทิธภิาพการด าเนินงานควรท าโดย ก าหนดให้ศูนย์
คอมพวิเตอร์เป็นศูนย์ต้นทุนด้วยการคดิค่าบริการบางส่วน กล่าวคอื ค่าใช้จ่ายในการจดัหาทรพัย์สนิถาวรและ
พฒันาเทคโนโลยสีารสนเทศใหบ้นัทกึเป็นค่าใชจ้่ายในการด าเนินงาน ส่วนค่าใช้จ่ายในการปฎิบตังิานของศูนย์
คอมพวิเตอรใ์หค้ดิกบัผูใ้ชบ้รกิารตามสดัสว่นการใชง้าน 

(4) ความส าคญัของเทคโนโลยสีารสนเทศในองคก์รเป็นสนับสนุนและความสามารถของผูใ้ชข้ ัน้ปลายดา้นเทคโนโลยี
สารสนเทศมน้ีอย องคก์รควรก าหนดใหศู้นยค์อมพวิเตอร์คดิค่าบรกิารเป็นค่าใชจ้่ายในการด าเนินงาน ในกรณีนี้
ศนูยค์อมพวิเตอรม์หีน้าทีร่บัผดิชอบเกีย่วกบัเทคโนโลยสีารสนเทศทัง้หมดตามความตอ้งการของผูใ้ชง้านขัน้ปลาย
เท่านัน้ ท าใหก้ารควบคุมการด าเนินงานของศูนยค์อมพวิเตอรจ์ะไม่ซบัซอ้น ดงันัน้เมื่อน าทฤษฎตีวัแทนมาอธบิาย
ปรากฎการณ์ จะพบว่าควรใหค้่าใชจ้่ายที่เกดิขึน้ทีศู่นย์คอมพวิเตอรท์ัง้หมดเป็นค่าใชจ้่ายในการด าเนินงานของ
องคก์ร 

2.2 โมเดลผลของการคิดค่าบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 จะเหน็ได้ว่าโมเดลการคดิค่าบรกิารด้านเทคโนโลยสีารสนเทศที่กล่าวมาขา้งต้น ให้ความส าคญักบัปัจจยัที่

ส่งผลต่อวิธีการคิดค่าบริการเทคโนโลยีเท่านัน้ แต่มิได้พิจารณาว่าเมื่อองค์กรก าหนดการคิดค่าบริการเทคโนโลยี
สารสนเทศทีเ่หมาะสมแลว้จะส่งผลต่อการตดัสนิใจเกีย่วกบัอุปสงคแ์ละอุปทานของบรกิารของศูนยค์อมพวิเตอร ์ซึง่ใน
ที่สุดก็จะส่งผลต่อผลการด าเนินการขององค์กร นอกจากนี้การก าหนดการคิดค่าบริการเทคโนโลยีสารสนเทศที่
เหมาะสมจะส่งผลต่อการประเมนิผลการด าเนินงานของหน่วยงานต่างๆ ในองค์กร รวมถึงการประเมนิถึงคุณค่าของ
บรกิารดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ และยงัสง่ผลต่อการรบัรูถ้งึความเป็นธรรมของการคดิค่าบรกิารเทคโนโลยสีารสนเทศ 
ทัง้นี้ Ross et al. (1999) กล่าวว่า ปัจจัยนโยบายการคิดค่าบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ ประกอบด้วย (1) การ
ก าหนดการคิดค่าบริการขององค์กรเป็นกลยุทธ์ขององค์กร (2) การก าหนดทางเลือกที่ผู้ใช้ข ัน้ปลายในองค์กรมี
ทางเลอืกว่าจะใหบ้รกิารจากศูนย์คอมพวิเตอร์ภายในองค์กรหรอืภายนอกองคก์รกไ็ด้ (3) นโยบายการก าหนดราคา 
เช่น การก าหนดราคาตามตน้ทุน การก าหนดราคาตามราคาตลาด หรอืการก าหนดราคาสองราคา ซึง่เป็นราคาในฐานะ
ผูข้าย และราคาในฐานะผูซ้ือ้ และ (4) นโยบายความรบัผดิชอบในผลงานตามหน้าที่ (accountability) ส่วนการบรหิาร
จัดการการคิดค่าบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ  ประกอบด้วย กระบวนการในการก าหนดอัตราค่าบริการ และ
กระบวนการสือ่สารการคดิค่าบรกิารเทคโนโลยสีารสนเทศ  
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2.3 โมเดลของราคาท่ีแตกต่าง 
Yelkur and Herbig (1997) น าเสนอโมเดลเพื่อก าหนดราคาสินค้าที่ขายให้กับลูกค้า ซึ่งมีแนวคิดมาจาก 

Henderson and Quandt (1958) ทีเ่ป็นแม่แบบในการก าหนดราคาใหก้บัลูกคา้ทีแ่ตกต่างกนั โดย Yelkur and Herbig 
น าเสนอว่า เมื่อองค์กรขายสนิค้าให้ลูกค้าแต่ละกลุ่มแตกต่างกนั ซึ่งเป็นราคาที่ลูกค้ากลุ่มนัน้ๆ ยนิดทีี่จะจ่ายเพื่อให้
ไดร้บัสนิคา้และบรกิาร และองคก์รจะปรบัราคาทีแ่ตกต่างกนัในแต่ละกลุ่มนัน้มคี่าใกลเ้คยีงกนัจนกว่าก าไรสว่นเพิม่ของ
ลูกค้าแต่ละกลุ่มเท่ากนั การก าหนดราคาทีแ่ตกต่างของลูกคา้แต่ละกลุ่มจะท าให้องค์กรไดก้ าไรส่วนเพิม่มากขึน้ เมื่อ
องคก์รขายสนิคา้ใหก้บัลกูคา้กลุ่มนัน้ในปรมิาณมาก นอกจากนี้ Guiltinan (1987) ยงักล่าวว่า จ านวนองคก์รทีใ่หบ้รกิาร
ในลกัษณะเดยีวกนัมผีลต่อการก าหนดราคาสนิค้าเช่นกนั แม้ว่าโมเดลของราคาที่แตกต่างนี้จะน ามาใช้กบัการขาย
สินค้าให้กับลูกค้าซึ่งเป็นบุคคลภายนอก แต่ก็สามารถน ามาประยุกต์ใช้ในการก าหนดค่าบริการด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศกบัหน่วยงานภายในไดเ้ช่นกนั 

จากทฤษฎแีละงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งคณะผูว้จิยัจงึตัง้ค าถามการวจิยัว่า ปัจจยัอะไรและความสมัพนัธร์ะหว่างปัจจยัที่
สง่ผลต่อวธิกีารคดิค่าบรกิารเทคโนโลยสีารสนเทศ 
 
3. วิธีการด าเนินการวิจยั 

งานวจิยันี้เป็นงานวจิยัเชงิส ารวจ ดว้ยการจดัส่งแบบสอบถามใหก้บัผูบ้รหิารในองคก์ร โดยขอ้ค าถามจะเกีย่วขอ้ง
กบัการบรหิารจดัการบรกิารดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศของศนูยค์อมพวิเตอรใ์นองคก์ร ซึง่เน้นทีว่ธิกีารคดิค่าบรกิารของ
ศนูยค์อมพวิเตอร ์เน่ืองจากการเขา้ถงึผูบ้รหิารขององคก์รค่อนขา้งล าบาก ดงันัน้งานวจิยันี้จงึใชว้ธิกีารจดัสง่แบบส ารวจ
ใหผู้บ้รหิารขององคก์รทีส่ามารถเขา้ถงึได ้และเป็นองคก์รทีอ่ยู่ในหมวดธุรกจิทีแ่ตกต่างกนั จ านวน 5 องคก์ร องคก์ร
ธนาคาร องค์กรด้านพลงังานและสาธารณูปโภค องค์กรด้านเงนิทุนและหลกัทรพัย ์และองค์กรการผลติและพาณิชย ์
โดยผูบ้รหิารแต่ละคนใชเ้วลาในการตอบแบบส ารวจไม่เกนิ 20 นาท ีค าถามในแบบส ารวจประกอบดว้ยค าถามหลกัๆ 
ด้านการบริหารจดัการศูนย์คอมพิวเตอร์ การก าหนดค่าบริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และเหตุผลในการคิด
ค่าบริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศจากงานวิจัยของ McFarlan et al. (1983); Mckinnon and Kallman (1987); 
Yelkur and Herbig (1997); Ross et al. (1999); Pearlson and Saunders (2009) ส่วนงบประมาณและประเภทของ
การน าไปใชส้ าหรบัศนูยค์อมพวิเตอรจ์ากงานวจิยัของ Weill (2004) 
 
4. ผลการวิจยั 
4.1 รายละเอียดของผูใ้ห้ตอบแบบส ารวจ 

ในการศกึษาครัง้นี้ เป็นการส ารวจขอ้มูลจากผู้บรหิารขององค์กรขนาดใหญ่จ านวน 3 องค์กร และองค์กรขนาด
กลางจ านวน 2 องค์กร องค์กรทัง้หมดมีหน่วยงานที่รับผิดชอบเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ  ส่วนผู้ที่ตอบ
แบบสอบถามมตี าแหน่ง ประธานกรรมการ กรรมการ ผูอ้ านวยการและหวัหน้าหน่วยงาน ทีเ่ป็นผูร้่วมตดัสนิใจหรอืให้
ขอ้มูลส าหรบัผูอ้ื่นในการตดัสนิใจ มปีระสบการณ์ดา้นการบรหิารโดยเฉลีย่ 17.4 ปี ผูต้อบแบบส ารวจเป็นผูบ้รหิารใน
องคก์รทีด่ าเนินธุรกจิดา้นธนาคาร ดา้นเงนิทุนและหลกัทรพัย ์จ านวน 3 องคก์ร และดา้นพลงังานและสาธารณูปโภค 
และการผลติและพาณิชย ์จ านวนละ 1 องคก์ร 
4.2 การวิเคราะหผ์ลส าหรบัค าถามการวิจยั 

งานวจิยันี้น าขอ้มูลทีไ่ดจ้ากการส ารวจมาวเิคราะหผ์ลในเบือ้งต้น เนื่องจากการเขา้ถงึผูบ้รหิารกระท าได้ยากมาก 
ประกอบกบัผูบ้รหิารไม่สามารถใหส้มัภาษณ์เป็นเวลานานไดจ้งึตอ้งใชแ้บบส ารวจในการจดัเกบ็ขอ้มูลทีจ่ะใชเ้วลาของ
ผู้บรหิารไม่มากนักแทน เมื่อน าขอ้มูลจากผู้บรหิารจ านวน 5 ท่านมาวเิคราะห์ผลตามกรอบแนวคดิการวจิยัเบื้องต้น 
สามารถแยกตามปัจจยัต่างๆ ดงันี้ 



วารสารระบบสารสนเทศดา้นธุรกจิ (JISB) ปีที ่6 ฉบบัที ่1 เดอืน มกราคม – เมษายน 2563 หน้า 47 
 

ในดา้นนโยบายเกีย่วกบัเทคโนโลยสีารสนเทศ พบว่า (1) องคก์รทีส่ ารวจซึง่เป็นองคก์รขนาดใหญ่ทีด่ าเนินธุรกจิ
ดา้นธนาคารและดา้นการผลติและพาณิชย ์มนีโยบายเกีย่วกบัเทคโนโลยสีารสนเทศทีเ่น้นการท าตามคู่แข่งในการน า
เทคโนโลยสีารสนเทศมาใช ้และพจิารณาว่าเทคโนโลยสีารสนเทศใดสามารถน ามาใชใ้นองคก์รได ้โดยไม่ค านึงถงึความ
น าสมยัของเทคโนโลยสีารสนเทศ (2) องคก์รทีส่ ารวจซึง่เป็นองคก์รขนาดกลางทีด่ าเนินธุรกจิดา้นเงนิทุนและหลกัทรพัย ์
และ ด้านพลังงานและสาธารณูปโภค มีนโยบายเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศที่เน้นการพิจารณาว่าเทคโนโลยี
สารสนเทศใดสามารถน ามาใชใ้นองคก์รได ้โดยไม่ค านึงถงึความน าสมยัของเทคโนโลยสีารสนเทศ เมื่อน าแนวคดิของ 
McFarlan et al. (1983) มาใช้ในการอธิบายปรากฏการณ์ดงักล่าว สามารถอธิบายได้ว่า ปัจจัยหมวดธุรกิจ (เช่น 
ธนาคาร พลงังานและสาธารณูปโภค เป็นต้น) เป็นสิง่ที่ก าหนดวตัถุประสงค์ของการด าเนินงานของธุรกจิ และปัจจยั
ขนาดขององค์กร (เช่น องค์กรขนาดใหญ่ กลาง เป็นต้น) จะเป็นปัจจยัร่วมที่ก าหนดนโยบายเกี่ยวกบัเทคโนโลยี
สารสนเทศขององคก์ร ซึง่ผลการวจิยันี้ขยายความเขา้ใจแนวคดิ strategic grid model ของ McFarlan et al. (1983) ซึง่
กล่าวว่ากลยุทธด์า้นเทคโนโลยขีององคก์รจะขึน้อยู่กบัหมวดธุรกจิประการเดยีวเท่านัน้ 

ในดา้นการบรหิารจดัการศูนยค์อมพวิเตอร์ดว้ยการแบ่งศูนย์ความรบัผดิชอบตามลกัษณะการด าเนินงาน พบว่า 
องคก์รทีส่ ารวจมกีารบรหิารจดัการศูนยค์อมพวิเตอร ์3 ลกัษณะดว้ยกนั ดงันี้ (1) องคก์รขนาดใหญ่ทีด่ าเนินธุรกจิดา้น
ธนาคาร องคก์รขนาดกลางทีด่ าเนินธุรกจิดา้นเงนิทุนและหลกัทรพัย ์และองคก์รขนาดใหญ่ทีด่ าเนินธุรกจิดา้นการผลติ
และพาณิชย ์ก าหนดการบรหิารจดัการศูนยค์อมพวิเตอร์แบบศูนย์ต้นทุน ในขณะที่องค์กรขนาดกลางที่ด าเนินธุรกจิ
ดา้นพลงังานและสาธารณูปโภค ก าหนดการบรหิารจดัการศนูยค์อมพวิเตอร์แบบศนูยล์งทุน และ (3) องคก์รขนาดใหญ่
ทีม่รีฐัถอืหุน้หลกัทีด่ าเนินธุรกจิดา้นธนาคาร ก าหนดการบรหิารจดัการศูนยค์อมพวิเตอร์แบบผสม เมื่อน าแนวคดิของ 
Sridhar and Sanders (1993) มาใช้ในการอธิบายปรากฏการณ์ดังกล่าว สามารถอธิบายได้ว่า นอกจากปัจจัย
ความส าคญัของเทคโนโลยสีารสนเทศในองคก์ร และความสามารถของผู้ใชข้ ัน้ปลายด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ ที่จะ
ก าหนดรูปแบบการบริหารจัดการศูนย์คอมพิวเตอร์แล้ว ยังต้องค านึงถึงปัจจัยด้านนโยบายเกี่ยวกับเทคโนโ ลยี
สารสนเทศดว้ยเช่นกนั 

เมื่อพจิารณาการบรหิารจดัการศนูยค์อมพวิเตอรป์ระกอบกบัการก าหนดค่าบรกิารดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศของ
ศูนย์คอมพวิเตอร์ พบว่า องค์กรขนาดใหญ่จะก าหนดค่าบรกิารเป็นต้นทุนมาตรฐาน ในขณะที่องค์กรขนาดเลก็จะ
ก าหนดค่าบรกิารเป็นการปันส่วนตน้ทุน ยกเวน้องค์กรขนาดใหญ่ดา้นการผลติและพาณิชยท์ีก่ าหนดค่าบรกิารเป็นการ
ก าหนดสองราคา เมื่อน าแนวคิดของ Sridhar and Sanders (1993) และ Yelkur and Herbig (1997) มาใช้ในการ
อธบิายปรากฏการณ์ดงักล่าว สามารถอธบิายไดว้่านอกจากปัจจยัความส าคญัของเทคโนโลยสีารสนเทศในองคก์ร และ
ความสามารถของผูใ้ชข้ ัน้ปลายดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ ทีจ่ะก าหนดค่าบรกิารดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศใหก้บัลูกคา้
ที่แตกต่างกนัแล้ว ปัจจยัด้านขนาดของธุรกิจยงัส่งผลต่อการก าหนดค่าบริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเช่นกัน 
อย่างไรกต็าม ขอ้มลูทีไ่ดจ้ากการส ารวจยงัไม่พบความสมัพนัธร์ะหว่างการบรหิารจดัการศูนยค์อมพวิเตอรด์ว้ยการแบ่ง
ศนูยค์วามรบัผดิชอบตามลกัษณะการด าเนินงานกบัการก าหนดค่าบรกิารดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ 

ตารางที ่1 แสดงขอ้มลูปัจจยัหมวดธุรกจิ ขนาดธุรกจิ นโยบายเกีย่วกบัเทคโนโลยสีารสนเทศ กาบรกิารจดัการศนูย์
คอมพวิเตอร ์และวธิคีดิค่าบรกิารดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ จากการส ารวจผูบ้รหิารขององคก์รเบือ้งตน้ 

 
 
 
 
 
 
 



วารสารระบบสารสนเทศดา้นธุรกจิ (JISB) ปีที ่6 ฉบบัที ่1 เดอืน มกราคม – เมษายน 2563 หน้า 48 
 

ตารางที ่1 รายละเอยีดปัจจยัจากการส ารวจผูบ้รหิารขององคก์รเบือ้งตน้ 
หมวดธรุกิจ ขนาดธรุกิจ นโยบายเก่ียวกบั

เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

การบริหารจดัการ
ศนูยค์อมพิวเตอร ์

วิธีคิดค่าบริการ
ด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ธนาคาร ขนาดใหญ่  
(เอกชนถอืหุน้หลกั) 

ท าตามคูแ่ขง่ในการ
น าเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใช ้

ศนูยต์น้ทุน ตน้ทุนมาตรฐาน 

พลงังานและ
สาธารณูปโภค 

ขนาดกลาง พจิารณาว่า
เทคโนโลยใีด
สามารถน ามาใชใ้น
องคก์รได ้โดยไม่
ค านึงถงึความน า
สมยัของเทคโนโลย ี

ศนูยล์งทุน การปันสว่นตน้ทุน 

ธนาคาร ขนาดใหญ่ 
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ส าหรับเหตุผลที่องค์กรควรคิดค่าบริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศนัน้ ผู้บริหารได้ให้ความเห็นเรียงล าดับ

ความส าคญั ดงันี้ 
อนัดบั 1 เพื่อจดัสรรค่าใชจ้่ายดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศใหแ้ก่ผูใ้ชบ้รกิารแต่ละหน่วยงานในองคก์ร 
อนัดบั 2 การคดิค่าบรกิารด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของศูนย์คอมพวิเตอร์จะช่วยให้สามารถลดค่าใช้จ่ายด้าน

เทคโนโลยสีารสนเทศทีไ่ม่ก่อใหเ้กดิประโยชน์ต่อองคก์รได ้
อนัดบั 3 ท าใหม้กีารบ ารุงรกัษาเทคโนโลยสีารสนเทศเดมิในองคก์รใหม้กีารใชง้านไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ 
อนัดบั 4 เพื่อใหผู้บ้รหิารระดบัสงูทราบค่าใชจ้่ายดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ 
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นอกจากนี้งานวจิยันี้ไดส้ ารวจขอ้มลูเกีย่วกบังบประมาณทีอ่งคก์รจดัสรรใหก้บัศนูยค์อมพวิเตอรพ์บว่า งบประมาณ
ที่ได้รบัการจดัสรรจากองค์กรจะถูกน าไปใช้ส าหรบัการด าเนินการส าหรบัศูนย์คอมพวิเตอร์ โดยเฉลี่ย 68% และการ
พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศโดยเฉลี่ย 32% เมื่อเทียบกับการศึกษาของ Weill (2004) ซึ่งแสดงให้เห็นว่าองค์กร
ส่วนมากมสีดัส่วนของการลงทุนในระบบโครงสร้างพืน้ฐาน 48% ระบบรายการเปลี่ยนแปลง 25% ระบบสารสนเทศ 
18% และระบบกลยุทธ ์11% โดยสดัส่วนดงักล่าวจะแตกต่างออกไปตามประเภทของกจิการและวตัถุประสงคข์องการ
น าเทคโนโลยสีารสนเทศมาใชง้าน เช่น กจิการบรกิารจะลงทุนในระบบโครงสรา้งพืน้ฐานมากกว่ากจิการผลติ เป็นต้น  
จะเหน็ไดว้่าองคก์รของไทยบางแห่งยงัมกีารลงทุนดา้นการพฒันาเทคโนโลยสีารสนเทศยงัไม่มากนักเมื่อเปรยีบเทยีบ
กบัองคก์รในประเทศทีพ่ฒันาแลว้ 
 
5. สรปุผลการวิจยั 
5.1 อภิปรายผลการวิจยั 

ผลจากการส ารวจขอ้มูลสามารถน ามาสร้างโมเดลการคดิค่าบรกิารเทคโนโลยสีารสนเทศเบื้องต้น โดยปัจจยัที่
สง่ผลต่อวธิกีารคดิค่าบรกิารเทคโนโลยสีารสนเทศ มดีงันี้ 

(1) ปัจจยัหมวดธุรกจิและขนาดธุรกจิ จะสง่ผลต่อนโยบายเกีย่วกบัเทคโนโลยสีารสนเทศ 
(2) ปัจจยันโยบายเกีย่วกบัเทคโนโลยสีารสนเทศ หมวดธุรกจิ และความสามารถของผูใ้ชข้ ัน้ปลายดา้นเทคโนโลยี

สารสนเทศ สง่ผลต่อการบรหิารจดัการศนูยค์อมพวิเตอร ์ 
(3) ปัจจัยหมวดธุรกิจ ขนาดธุรกิจและความสามารถของผู้ใช้ข ัน้ปลายด้านเทคโนโลยีส่งผลต่อวิธีค่าบริการ

เทคโนโลยสีารสนเทศ  
5.2 ข้อจ ากดัของงานวิจยั 

เน่ืองจากการจดัเกบ็ขอ้มลูจากผูบ้รหิารกระท าไดย้ากมากและผูบ้รหิารไม่มเีวลาใหข้อ้มลูมากนกั การจดัเกบ็ขอ้มูล
จงึต้องออกแบบเพื่อใชเ้วลาของผู้บรหิารไม่นานจนเกนิไป กล่าวคอื แบบสอบถามทีจ่ดัเกบ็ขอ้มูลกบัผูบ้รหิารต้องสัน้ 
กระชบั และตรงประเดน็เท่านัน้ นอกจากนี้เพื่อใหส้ามารถขอความร่วมมอืจากผูบ้รหิารได ้การส ารวจจงึจดัเกบ็ขอ้มูล
จากกลุ่มตวัอย่างทีเ่ป็นผูบ้รหิารจ านวน 5 ท่าน ในการคดัเลอืกกลุ่มตวัอย่างเพื่อท าการส ารวจนี้ นอกจากความสะดวก
ในการเขา้ถงึผูบ้รหิารแลว้ คณะผูว้จิยัยงัก าหนดว่า ผูบ้รหิารที่จะตอบแบบส ารวจควรมคีุณสมบตัต่ิางๆ ทีเ่หมาะสมกบั
การวจิยั กล่าวคอื เป็นผูบ้รหิารและมสี่วนร่วมหรอืใหข้อ้มูลเพื่อการตดัสนิใจเกีย่วกบัเทคโนโลยสีารสนเทศ อย่างไรก็
ตาม การทีผู่ต้อบแบบส ารวจมจี านวนค่อนขา้งน้อยจงึอาจไม่เป็นตวัแทนของประชากรทัง้หมดได ้ดงันัน้การน าผลการ
ส ารวจไปใชง้านจงึควรค านึงถงึขอ้จ ากดัดงักล่าวดว้ย 
5.3 ข้อเสนอแนะส าหรบังานวิจยัต่อเน่ือง 

จากขอ้มูลทีไ่ดจ้ากการส ารวจเบือ้งต้น ประกอบกบัทฤษฎจีากงานวจิยัในอดตี สามารถน ามาจดัท าโมเดลการคดิ
ค่าบรกิารเทคโนโลยสีารสนเทศขัน้ตน้ ดงัแสดงในภาพที ่2 
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ทีม่า: คณะผูว้จิยั (2562) 

ภาพที ่2 โมเดลการคดิค่าบรกิารเทคโนโลยสีารสนเทศขัน้ตน้ 
 

จากภาพแสดงใหเ้หน็ว่า มปัีจจยัทีเ่กี่ยวขอ้งกบัวธิคีดิค่าบรกิารเทคโนโลยสีารสนเทศ ประกอบด้วย หมวดธุรกจิ 
ขนาดธุรกจิ นโยบายเกี่ยวกบัเทคโนโลยสีารสนเทศ การบรหิารจดัการศูนย์คอมพวิเตอร์ ความสามารถของผู้ใช้ข ัน้
ปลายด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ วธิกีารคดิค่าบรกิารเทคโนโลยสีารสนเทศ  โดยผลการส ารวจแสดงใหเ้หน็ว่า หมวด
ธุรกิจ ส่งผลทางตรงต่อ นโยบายเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ การบริหารจดัการศูนย์คอมพิวเตอร์ และวิธีคิด
ค่าบรกิารเทคโนโลยสีารสนเทศ ส่วนขนาดธุรกจิ ส่งผลทางตรงต่อ นโยบายเกี่ยวกบัเทคโนโลยสีารสนเทศ และการ
บรหิารจดัการศนูยค์อมพวิเตอร ์นอกจากนี้ ความสามารถของผูใ้ชข้ ัน้ปลายดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ ยงัสง่ผลทางตรง
ต่อ การบรกิารจดัการศูนยค์อมพวิเตอรแ์ละวธิคีดิค่าบรกิารเทคโนโลยสีารสนเทศ เนื่องจากการส ารวจขัน้ตน้นี้ไม่แสดง
ใหเ้หน็ความสมัพนัธร์ะหว่าง การบรกิารจดัการศูนยค์อมพวิเตอรแ์ละการรบัรูค้วามเป็นธรรมในการคดิค่าบรกิารและ
การมผีลการปฏบิตัทิีด่ ีแต่เน่ืองจากงานวจิยัของ Ross et al. (1999) แสดงใหเ้หน็ถงึความสมัพนัธด์งักล่าว โดยเสน้ปะ
และกรอบที่เป็นเสน้ปะ คอืความสมัพนัธแ์ละปัจจยัทีไ่ม่พบในการส ารวจเบื้องต้นของงานวจิยันี้ ผู้ที่สนใจสามารถน า
โมเดลการคดิค่าบรกิารเทคโนโลยสีารสนเทศนี้ไปจดัท าวจิยัเชงิปรมิาณเพื่อน าขอ้มลูเชงิประจกัษ์มาพสิจูน์โมเดลได ้
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บทคดัย่อ 

งานวิจยัน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษารูปแบบของการโฆษณาทางเฟซบุ๊กกับความตัง้ใจซื้อสินค้าออนไลน์ของ
ผูบ้รโิภคกรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นงานวจิยัเชงิปรมิาณกบักลุ่มประชากรทีใ่ชง้านเฟซบุ๊กทีอ่าศยัอยู่ในกรุงเทพมหานคร 
ที่เคยเห็นโฆษณาบนเฟซบุ๊กและเคยซื้อสนิค้าออนไลน์ จ านวน 164 ตวัอย่าง ด้วยวิธีการแจกแบบสอบถามทาง
อิเล็กทรอนิกส์ ผลการวจิยัพบว่า ความไว้วางใจในโฆษณาและคุณค่าของตราสนิค้า ส่งผลต่อความตัง้ใจซื้อสนิค้า
ออนไลน์ผ่านทศันคติต่อโฆษณาของผู้บรโิภค นอกจากน้ีรูปแบบของโฆษณาทางเฟซบุ๊กแบบภาพสไลด์ วดิโีอ และ  
คอลเลก็ชัน่ (แบบรปูภาพและวดีทิศัน์) จะปรบัค่าความสมัพนัธร์ะหว่างคุณค่าของตราสนิคา้กบัทศันคตติ่อโฆษณาของ
ผู้บรโิภค แต่การตลาดที่ใช้ผู้มอีทิธพิลและการท าโฆษณาออนไลน์แบบรทีาร์เก็ตติ้ง ไม่ส่งผลต่อความตัง้ใจซื้อสนิคา้
ออนไลน์ผา่นทศันคตติ่อโฆษณาของผูบ้รโิภค 
 
ค าส าคญั: ความไวว้างใจในโฆษณา การตลาดที่ใชผู้ม้อีทิธพิล การท าโฆษณาออนไลน์แบบรทีารเ์กต็ติ้ง คุณค่าของ

ตราสนิคา้ รปูแบบโฆษณาทางเฟซบุ๊ก ความตัง้ใจซือ้สนิคา้ออนไลน์ 
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Abstract 

The objective of this study is to examine the type of Facebook advertising affecting purchase intention of 
customers in Bangkok. This research is quantitative. Data for this study were collected from 164 Thai 
participants who live in Bangkok. These participants also have seen Facebook advertisements and bought 
products or services online. Data was gathered by online questionnaires. The statistical results indicate that 
trust in advertising and brand equity affect online purchasing intention via attitude toward advertising. In addition, 
advertising format in form of slideshow, video, and collection advertising (picture together with video) modulate 
the relationship of brand equity on attitude toward advertising. However, the influencer marketing and 
retargeting do not impact attitude toward advertising. 

 
Keywords:  Trust in advertising, Influencer marketing, Retargeting, Brand equity, Advertising format on 

Facebook, Online purchase intention 
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1. บทน า 
1.1 ความส าคญัและท่ีมาของปัญหา 

ปัจจุบนัประเทศไทยมคีวามเจรญิกา้วหน้าของเทคโนโลยมีากขึน้กว่าในอดตี โดยเฉพาะอย่างยิง่อนิเทอรเ์น็ต คน
ไทยซึง่สามารถเขา้ถงึขอ้มลูผ่านอุปกรณ์ต่างๆ อยา่งงา่ยดายโดยมอีนิเทอรเ์น็ตเป็นตวักลางการเชื่อมโยงความตอ้งการ
ของผูใ้ช ้ซึ่งส่งผลให้พฤตกิรรมการใชอ้นิเทอร์เน็ตในประเทศไทยเพิม่สูงขึน้มากในปัจจุบนั จากผลส ารวจพฤตกิรรม
ผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตประเทศไทยปี 2561 พบว่า คนไทยใช้อินเทอร์เน็ตมากขึ้นเฉลี่ย 10 ชัว่โมง 5 นาทีต่อวนั 
โดยเฉพาะเจเนอเรชัน่วายที่มอีายุ 18-37 ปี ใชง้านอนิเทอรเ์น็ตมากที่สุดคอื 10-12 ชัว่โมงต่อวนั ซึ่งสื่อที่ไดร้บัความ
นิยมในการใชอ้นิเทอรเ์น็ตมากสุด 4 อนัดบัคอื เฟซบุ๊ก อนิสตาแกรม ทวติเตอร ์และพนัทปิสงูถงึ 3 ชม. 30 นาทตี่อวนั 
(ส านักงานพฒันาธุรกรรมทางอเิลก็ทรอนิกส์ (องคก์ารมหาชน), 2561) สถติจากเวบ็ไซต์วอีารโ์ซเซยีลรายงานว่าในปี 
2562 ประเทศไทยมผีูใ้ชง้านเฟซบุ๊กจ านวน 50 ลา้นคน คดิเป็นสดัสว่นรอ้ยละ 84 ของจ านวนประชากรไทยทัง้หมด ซึง่
ผูใ้ชง้านลดลงจากปี 2560 จ านวนรอ้ยละ 2 นอกจากน้ีประเทศไทยเป็นประเทศทีม่ผีูใ้ชเ้ฟซบุ๊กมากเป็นอนัดบัที ่8 ของ
โลก และขอ้มลูสถติใินปี 2561 พบว่ากรุงเทพมหานครเป็นเมอืงทีม่จี านวนผูใ้ชง้านใชเ้ฟซบุ๊กสงูสุดอนัดบัที ่1 ของโลก 
ดว้ยผูใ้ชก้ว่า 22 ลา้นคน (WP, 2561) แมว้่าจ านวนผูใ้ช้งานเฟซบุ๊กในไทยลดลง แต่นักการตลาดยงัคงมองว่าเฟซบุ๊ก
ยงัคงเป็นสื่อทีค่นไทยนิยมใชง้านมากทีสุ่ด นักการตลาดจงึมองเหน็โอกาสในการท าการตลาดอคีอมเมริซ์และช่องทาง
การสื่อสารกบัผู้บรโิภคในสื่อน้ี ส่งผลให้แบรนด์ต่างๆ ผลติคอนเทนต์และโฆษณาหลากหลายรูปแบบบนเฟซบุ๊กเพื่อ
ดงึดดูใหผู้บ้รโิภคซือ้สนิคา้ผา่นออนไลน์ และปรบัเปลีย่นชอ่งทางการสือ่สารใหเ้หมาะกบัการเปลีย่นแปลงพฤตกิรรมการ
ซื้อสนิค้าผ่านเฟซบุ๊ก เช่น ธนาคารกสกิรไทยเปิดตวับริการช าระเงนิผ่านเฟซบุ๊กเมสเซนเจอร์เน่ืองจากคนไทยมี
พฤตกิรรมซื้อสนิคา้ในรปูแบบคอนเวอรเ์ซชัน่เนิลคอมเมริซ์ คอื เน้นการพดูคุยและสรา้งความสมัพนัธก์บัลูกคา้ผ่านเฟ
ซบุ๊กและเฟซบุ๊กเมสเซนเจอร ์ค่าสถติจิากเฟซบุ๊กแสดงใหเ้หน็วา่คนไทยส่งขอ้ความทางธุรกจิกบับรษิทัต่างๆ ผ่านทาง
เฟซบุ๊กเมสเซนเจอรม์ากที่สุดในเอเชยีแปซฟิิค และเป็น 1 ใน 5 อนัดบัสงูสุดของโลก (Techsauce Team, 2561) ซึ่ง
ธุรกจิโซเชยีลคอมเมริซ์ในไทยมมีลูค่าสงูถงึ 137,000 ลา้นบาท และผูป้ระกอบการสว่นใหญ่นิยมใชก้ารโอนเงนิออนไลน์ 
คดิเป็นสดัส่วนสูงถงึรอ้ยละ 90 และธนาคารกสกิรไทยยงัมมีูลค่าธุรกรรมบนโซเชยีลคอมเมริ์ซกว่า 70,000 ลา้นบาท 
ธนาคารกสกิรไทยไดร้่วมมอืกบัเฟซบุ๊ก เพื่อท าใหผู้บ้รโิภคไดร้บัความสะดวก และลดขัน้ตอนการท าธุรกรรมใหส้ัน้ลง 
เช่น จากการทีแ่มค่า้จะตอ้งแจง้เลขบญัชใีหก้บัลกูคา้กไ็มจ่ าเป็นตอ้งแจง้อกีต่อไป และลกูคา้เองกไ็มจ่ าเป็นตอ้งออกจาก
แอปพลเิคชนัเฟซบุ๊กเพื่อท าการโอนเงนิ ซึ่งสามารถตอบโจทย์ทัง้ในส่วนของลูกค้า ผู้ขาย ธนาคารกสกิรไทย และ      
เฟซบุ๊ก ได้เป็นอย่างดี (Positioningmag, 2561) โดยเฟซบุ๊กได้ผลิตโฆษณารูปแบบใหม่ๆ และอปัเดตรูปแบบของ
โฆษณาเพื่อดงึดูดความสนใจของผู้บรโิภคมากขึน้ เช่น โฆษณาแบบไดนามกิที่เพิม่รูปแบบใหน้ักการตลาดสามารถ
ออกแบบโฆษณาไดเ้อง ในปัจจุบนัเฟซบุ๊กมรีปูแบบของโฆษณาหลกัทัง้หมด 4 รปูแบบ คอื รปูภาพ วดีทิศัน์ ภาพสไลด ์
และคอลเล็กชัน่ โดยโฆษณาแบบคอลเล็กชัน่สามารถสร้างประสบการณ์การเข้าถึงข้อมูลของสนิค้าหรอืบรกิารได้
รวดเรว็และเขา้ใจได้ง่ายเพราะสามารถแสดงโฆษณาทัง้รูปภาพและวดีทิศัน์ภายในโฆษณาตวัเดยีวกนั  นอกจากน้ี
ผูบ้รโิภคยงัคน้หาขอ้มลูประกอบการตดัสนิใจซื้อสนิคา้ผ่านทางสื่อต่างๆ เพิม่มากขึน้ก่อนการตดัสนิใจซื้อสนิคา้ ดงันัน้
นักการตลาดควรหาโอกาสในการเรยีนรู้ถึงความต้องการและพฤติกรรมการรบัรู้ข้อมูลต่างๆ  ของผ่านการโฆษณา
ออนไลน์ โดยนักการตลาดจะน าขอ้มูลจากผู้บรโิภคมาวเิคราะห์เพื่อปรบักลยุทธ์ในการวางแผนการตลาด เพื่อเพิม่
ยอดขายจากสือ่ต่างๆ  
1.2 วตัถปุระสงคข์องการวิจยั 

วตัถุประสงคห์ลกัทีส่ าคญัของการวจิยัน้ีเพื่อศกึษาถงึ รปูแบบของการโฆษณาทางเฟซบุ๊กกบัความตัง้ใจซื้อสนิคา้
ออนไลน์ของผูบ้รโิภคกรงุเทพมหานคร ประกอบดว้ย ความไวว้างใจในโฆษณา การตลาดทีใ่ชผู้ม้อีทิธพิล โฆษณาแบบ   
รทีารเ์กต็ติง้ คุณคา่ของตราสนิคา้ ทศันคตติ่อโฆษณาของผูบ้รโิภค และรปูแบบโฆษณาแบบรปูภาพ วดีทิศัน์ ภาพสไลด ์
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และคอลเลก็ชัน่ ว่าปัจจยัหรอืรปูแบบโฆษณาบนเฟซบุ๊กรปูแบบใดส่งผลต่อความตัง้ใจซื้อสนิคา้ออนไลน์ของผูบ้รโิภค
กรงุเทพมหานคร 

 
2. ทฤษฎีและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 

จากการศกึษาทฤษฎกีารกระท าทีม่เีหตุผล (Theory of Reason Action หรอื TRA) แนวคดิเกีย่วกบัความไวว้างใจ
ในโฆษณา แนวคดิเกีย่วกบัการตลาดทีใ่ชผู้ม้อีทิธพิล แนวคดิเกีย่วกบัการท าโฆษณาออนไลน์แบบรทีารเ์กต็ติง้ แนวคดิ
แบบจ าลองคุณค่าของตราสนิคา้ และแนวคดิเกี่ยวกบัรูปแบบโฆษณาทางเฟซบุ๊ก รวมทัง้งานวจิยัในอดตีที่เกี่ยวขอ้ง
สามารถสรุปปัจจยัทีเ่กีย่วขอ้งกบัการศกึษาไดด้งัน้ี 

ความไว้วางใจในโฆษณา (Trust in advertising) หมายถงึ ความมัน่ใจว่าเน้ือหาโฆษณาในเฟซบุ๊กเป็นขอ้มลูที่
เชื่อถือได้ ซึ่งจะท าให้ผู้รบัข่าวสารของการโฆษณาเกิดความรู้สกึที่ดีหรือไม่ดีต่อสนิค้าและบริการได้ (Rodgers & 
Thorson, 2000) ซึ่งความไวว้างใจในโฆษณาประกอบไปด้วย การรบัรูถ้งึความน่าเชื่อถอื (Doney & Cannon, 1997) 
การรบัรู้ถึงประโยชน์ของเน้ือหาโฆษณา (Butler & Cantrell, 1984) การแสดงความคิดเห็นส่วนตวัของผู้บรโิภคต่อ
สนิคา้หรอืบรกิาร และความเตม็ใจทีจ่ะพึง่พาการโฆษณาโดยสมคัรใจทีจ่ะอาศยัขอ้มลูทีเ่ผยแพรสู่ส่าธารณชน 

การตลาดท่ีใช้ผูมี้อิทธิพล (Influencer marketing) หมายถงึ การโฆษณาทีใ่ชผู้ท้ีม่ชีื่อเสยีงและไดร้บัความสนใจ
จากบุคคลทัว่ไป บุคคลเหล่าน้ีเป็นผู้ที่ได้รบัความนิยมมาจากทัง้สื่อกระแสหลกัและสื่อออนไลน์ โดยสามารถสื่อสาร
ข้อมูลถึงผู้บริโภคได้อย่างน่าสนใจ นอกจากน้ีผู้มีอิทธิพลยงัสามารถโน้มน้าวให้ให้ผู้ติดตามเปลี่ยนทัศนคติหรือ
เลียนแบบพฤติกรรมได้ เช่น ทศันคติของผู้บรโิภคที่มตี่อโฆษณา ความน่าเชื่อถือของสนิค้าและบรกิาร แบรนด์ที่
โฆษณา และท าใหเ้กดิความตัง้ใจซือ้เพิม่ขึน้ (Sudha & Sheene, 2017 อา้งถงึใน สขลิา บุณยตัพนัธุ,์ 2560) 

การท าโฆษณาออนไลน์แบบรีทารเ์กต็ต้ิง (Retargeting) หมายถงึ เทคนิคการแสดงโฆษณาสนิคา้หรอืบรกิารที่
ผู้บรโิภคเคยเข้าชมสินค้าและบรกิารนัน้มาก่อน โดยผู้บรโิภคเห็นโฆษณากลุ่มสนิค้าหรอืบรกิารที่สนใจเมื่อเข้าชม
เวบ็ไซตอ์ื่นๆ (Yang et al., 2015) จุดประสงคข์องการท ารทีารเ์กต็ติง้เพื่อใหผู้บ้รโิภคเหน็สิง่ทีต่อ้งการและสิง่ทีพ่วกเขา
สนใจอกีครัง้ (Kim & Ohk, 2016) 

คุณค่าของตราสินค้า (Brand equity) หมายถึง ความรู้สึกโดยรวมที่ผู้บริโภคมีต่อตราสินค้าที่เกิดจาก
องคป์ระกอบหลายอยา่งทีม่คีวามสมัพนัธก์นั ตราสนิคา้จะบอกใหผู้บ้รโิภคทราบไดว้า่ ตราสนิคา้น้ีคอือะไรและสามารถ
ทราบถึงคุณค่าของตราสนิค้า ซึ่งตราสนิค้าจะเป็นตวัผลักดนัให้เกิดคุณค่าเพิม่ในตราสนิค้า (Biel, 1992 อ้างถึงใน     
นนัทวนั โรจน์วชัรเสว,ี 2558) นอกจากน้ีตราสนิคา้ยงัสือ่สารถงึคุณค่าของตราสนิคา้ใหแ้ก่ลกูคา้ได ้2 ดา้น คอื การรบัรู้
ในประโยชน์ในเชงิการใช ้(Functional benefit) และประโยชน์ในเชงิอารมณ์ความรูส้กึ (Emotional benefit) (ชยันันท์ 
เพช็รอ าไพ, 2552) 

รปูแบบของโฆษณา (Advertising format) หมายถงึ “ลกัษณะที่ปรากฏในการโฆษณา” (Rodgers & Thorson, 
2000) โดยมจีุดประสงค์เพื่อโน้มน้าวใจใหผู้ร้บัสารเกดิความสนใจหรอืความต้องการในตวัสนิคา้และบรกิารที่น าเสนอ
ผ่านช่องทางสื่อโฆษณาออนไลน์ที่สามารถเข้าถึงกลุ่ม เป้าหมายได้ (Zeff & Aronson, 1999) ซึ่งรูปแบบโฆษณาที่
ต่างกนัจะสง่ผลต่อประสทิธผิลของโฆษณาจากการเชญิชวนที่แตกต่างกนั ซึ่งปัจจุบนัเฟซบุ๊กมโีฆษณารปูแบบหลกั 4 
แบบดงัน้ี โฆษณาแบบรปูภาพ โฆษณาแบบวดีทิศัน์ โฆษณาแบบภาพสไลด ์และโฆษณาแบบคอลเลก็ชัน่ (รปูภาพและ
วดิโีอ) 

ทศันคติต่อโฆษณาของผู้บริโภค (Attitude toward advertising) หมายถงึ ความคดิเหน็ทัว่ไปของผูบ้รโิภคทีม่ี
ต่อการโฆษณาออนไลน์ในเชงิบวกหรอืเชงิลบจากการกระตุน้ของโฆษณาในเฉพาะช่วงเวลาทีม่กีารเปิดรบัสาร ซึง่อาจ
เกดิจากประสบการณ์ในอดดีหรอืปัจจุบนัของแต่ละบุคคล (ณัฐพล พฤกษวนัประสุต, 2561) ผูบ้รโิภคมทีศันคตทิี่ดตี่อ
โฆษณาออนไลน์เกดิจากเน้ือหาทีเ่ป็นประโยชน์ต่อผูบ้รโิภค และมกีารสือ่สารภาพลกัษณ์โฆษณาทีด่ ีสง่ผลใหผู้บ้รโิภค
มทีศันคตทิีด่ตี่อตราสนิคา้และสนิคา้ของบรษิทั (ชยันนัท ์ธนัวารชร, 2560) 
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ความตัง้ใจซ้ือออนไลน์ (Online purchase Intention) หมายถงึ แนวโน้มที่ผูบ้รโิภคจะซื้อสนิคา้และบรกิารใน
ช่วงเวลาใดเวลาหน่ึง โดยผู้บรโิภคได้ผ่านกระบวนการทางความคดิทัง้เชงิบวกและเชงิลบ ความตัง้ใจซื้อสนิค้าหรอื
บรกิารสามารถเขา้ถงึความพงึพอใจที่ผูบ้รโิภคคาดหวงัไว ้ก่อใหเ้กดิพฤตกิรรมการซื้อตามมา รวมถงึการกลบัมาซื้อ
สนิคา้หรอืบรกิารกบัรา้นคา้เดมิในอนาคต (ณฏัฐกิา ณวรรณโณ, 2519 อา้งถงึใน ชยันนัท ์ธนัวารชร, 2560) 
 

3. กรอบแนวคิดการวิจยัและสมมติฐานการวิจยั 
จากขอ้มลูทีไ่ดจ้ากทฤษฎ ีแนวคดิและการทบทวนวรรณกรรมทีเ่กี่ยวขอ้ง ผูว้จิยัไดน้ าปัจจยัต่างๆ มาจดัท ากรอบ

แนวคิดการวิจัยเพื่อแสดงถึงรูปแบบของการโฆษณาทางเฟซบุ๊กกับความตัง้ใจซื้อสินค้าออนไลน์ของผู้บริโภค
กรุงเทพมหานคร จากกรอบแนวคดิแสดงใหเ้หน็วา่ ความไวว้างใจในโฆษณา การตลาดทีใ่ชผู้ม้อีทิธพิล การท าโฆษณา
ออนไลน์แบบรทีารเ์กต็ติง้ และคุณคา่ของตราสนิคา้ สง่ผลโดยตรงต่อทศันคตติ่อโฆษณาของผูบ้รโิภค โดยมรีปูแบบของ
โฆษณาเป็นตวัปรบัค่าความสมัพนัธข์องปัจจยั นอกจากน้ีปัจจยัทศันคติต่อโฆษณาของผูบ้รโิภคสง่ผลต่อความตัง้ใจซือ้
สนิคา้ออนไลน์ โดยงานวจิยัน้ีไดเ้พิม่ปัจจยัรปูแบบของการโฆษณาเขา้ไปในกรอบแนวคดิการวจิยัเพื่อขยายความรูแ้ละ
ความเขา้ใจของปัจจยัทีส่่งผลกระทบต่อความตัง้ใจซื้อสนิคา้ออนไลน์จากงานวจิยัเดมิ เพื่อใชเ้ป็นกรอบการศกึษาเพื่อ
หาค าตอบของการวจิยัดงัแสดงในภาพที ่1 

 

 
 

 ภาพที ่1 กรอบแนวคดิการวจิยัรปูแบบของการโฆษณาทางเฟซบุ๊กกบัความตัง้ใจซือ้สนิคา้ออนไลน์  
 

ความไวว้างใจในการโฆษณามผีลต่อทศันคตแิละความน่าเชื่อถอืของผูบ้รโิภค โดยประเมนิจากความเชีย่วชาญและ
ความน่าเชื่อถือของข้อมูลในโฆษณา กล่าวคือการโฆษณาที่เชื่อถือได้จะท าให้ผู้บรโิภคเปิดรบัข้อมูลมากขึ้นและมี
ความรูส้กึเสีย่งน้อยลง (Cho et al., 2014) และพบว่าเมื่อผูบ้รโิภคที่มทีศันคตทิี่ดตี่อการโฆษณามแีนวโน้มที่จะจ าแบ
รนดแ์ละไดร้บัการชกัชวนจากโฆษณา (Mehta, 2000) ดงันัน้จงึสามารถตัง้สมมตฐิานไดว้า่ 
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H1: ความไวว้างใจในโฆษณามคีวามสมัพนัธเ์ชงิบวกกบัทศันคตติ่อโฆษณาของผูบ้รโิภค 
H1a:  รปูแบบของโฆษณาแบบรปูภาพเป็นตวัปรบัค่าความสมัพนัธท์างบวกระหว่างความไว้วางใจในโฆษณากบั

ทศันคตติ่อโฆษณาของผูบ้รโิภค 
H1b: รปูแบบของโฆษณาแบบวดีทิศัน์เป็นตวัปรบัค่าความสมัพนัธท์างบวกระหว่างความไวว้างใจในโฆษณากบั

ทศันคตติ่อโฆษณาของผูบ้รโิภค 
H1c: รูปแบบของโฆษณารูปแบบภาพสไลด์เป็นตัวปรบัค่าความสมัพนัธ์ทางบวกระหว่างความไว้วางใจใน

โฆษณากบัทศันคตติ่อโฆษณาของผูบ้รโิภค 
H1d: รปูแบบของโฆษณาแบบคอลเลก็ชัน่เป็นตวัปรบัค่าความสมัพนัธท์างบวกระหวา่งความไวว้างใจในโฆษณา

กบัทศันคตติ่อโฆษณาของผูบ้รโิภค 
 
ผูม้อีทิธพิลบนโลกออนไลน์ทีม่คีวามรู ้ความเชี่ยวชาญในเรือ่งใดเรื่องหน่ึงและสามารถถ่ายทอดเรื่องราวนัน้ออกมา

ดว้ยการสื่อสารที่น่าสนใจ ซึ่งสามารถดงึความสนใจของผูบ้รโิภคได ้คนเหล่าน้ีมเีครอืข่ายผูต้ดิตามจ านวนมากที่คอย
ตดิตามและเชื่อถอืขอ้มลูค าแนะน าความคดิเหน็ต่อสนิคา้และบรกิารต่างๆ (สขสิา บุณยรตัพนัธุ,์ 2560) 

 
H2: การตลาดทีใ่ชผู้ม้อีทิธพิลมคีวามสมัพนัธเ์ชงิบวกกบัทศันคตติ่อโฆษณาของผูบ้รโิภค 
H2a: รปูแบบของโฆษณาแบบรปูภาพเป็นตวัปรบัค่าความสมัพนัธท์างบวกระหว่างการตลาดทีใ่ชผู้ม้อีทิธพิลกบั

ทศันคตติ่อโฆษณาของผูบ้รโิภค 
H2b:  รปูแบบของโฆษณาแบบวดีทิศัน์เป็นตวัปรบัค่าความสมัพนัธท์างบวกระหวา่งการตลาดทีใ่ชผู้ม้อีทิธพิลกบั

ทศันคตติ่อโฆษณาของผูบ้รโิภค 
H2c: รปูแบบของโฆษณาแบบภาพสไลด์เป็นตวัปรบัค่าความสมัพนัธท์างบวกระหว่างการตลาดทีใ่ชผู้ม้อีทิธพิล

กบัทศันคตติ่อโฆษณาของผูบ้รโิภค 
H2d: รปูแบบของโฆษณาแบบคอลเลก็ชัน่เป็นตวัปรบัค่าความสมัพนัธท์างบวกระหวา่งการตลาดทีใ่ชผู้ม้อีทิธพิล

กบัทศันคตต่ิอโฆษณาของผูบ้รโิภค 
 

การท าโฆษณาออนไลน์แบบรทีารเ์กต็ติง้มผีลต่อทศันคตติ่อโฆษณาของผูบ้รโิภค เพราะผูบ้รโิภคจะรบัรูเ้น้ือหาของ
โฆษณาทีก่ าหนดไวแ้ลว้วา่มคีวามเกี่ยวขอ้งและสอดคลอ้งกบัความสนใจสว่นตวัของผูบ้รโิภค (Tucker, 2014) โดยเชื่อ
วา่โฆษณานัน้จะสง่ขอ้ความทีถู่กต้องไปยงัผูบ้รโิภคทีถู่กตอ้งในเวลาทีเ่หมาะสม (Cho & UTA, 2004) การแสดงเน้ือหา
โฆษณาทีก่ าหนดเป้าหมายทีถู่กตอ้ง น าไปสูก่ารตอบสนองทีด่เีช่นทศันคตเิชงิบวก (Kalyanaraman & Sundar, 2006; 
Maslowska et al., 2011) 
  

H3: การท าโฆษณาออนไลน์แบบรทีารเ์กต็ติ้งมคีวามสมัพนัธ์เชงิบวกกบัทศันคตติ่อโฆษณาของผูบ้รโิภค 
H3a: รปูแบบของโฆษณาแบบรปูภาพเป็นตวัปรบัค่าความสมัพนัธท์างบวกระหว่างการท าโฆษณาออนไลน์แบบ  

รทีารเ์กต็ติ้งกบัทศันคตติ่อโฆษณาของผูบ้รโิภค 
H3b: รปูแบบของโฆษณาแบบวดีทิศัน์เป็นตวัปรบัค่าความสมัพนัธท์างบวกระหวา่งการท าโฆษณาออนไลน์แบบ   

รทีารเ์กต็ติ้งกบัทศันคตติ่อโฆษณาของผูบ้รโิภค 
H3c: รูปแบบของโฆษณาแบบภาพสไลด์เป็นตวัปรบัค่าความสมัพนัธ์ทางบวกระหว่างการท าโฆษณาออนไลน์

แบบรทีารเ์กต็ติ้งกบัทศันคตติ่อโฆษณาของผูบ้รโิภค 
H3d: รปูแบบของโฆษณาแบบคอลเลก็ชัน่เป็นตวัปรบัค่าความสมัพนัธ์ทางบวกระหว่างการท าโฆษณาออนไลน์

แบบรทีารเ์กต็ติ้งกบัทศันคตติ่อโฆษณาของผูบ้รโิภค 
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คุณค่าของตราสนิค้ามผีลต่อความรูส้กึโดยรวมที่ผู้บรโิภคมตี่อตราสนิค้าซึ่งเกดิจากองค์ประกอบหลายอย่างที่มี
ความสมัพนัธ์กนั เอกลกัษณ์ของตราสนิคา้ที่เด่นชดัหรอืโดดเด่นจะแสดงใหผู้้บรโิภคทราบว่าตราสนิคา้นัน้มลีกัษณะ
อย่างไร เมื่อผู้บรโิภคได้เลอืกใช้ตราสนิคา้นัน้จะรูส้กึว่ามคีวามโดดเด่นเช่นเดยีวกบัตราสนิค้า (ชยันันท์ เพช็รอ าไพ, 
2552) 

 
H4: คุณคา่ของตราสนิคา้ มคีวามสมัพนัธเ์ชงิบวกกบัทศันคตติ่อโฆษณาของผูบ้รโิภค 
H4a: รูปแบบของโฆษณาแบบรูปภาพเป็นตวัปรบัค่าความสมัพนัธ์ทางบวกระหว่างคุณค่าของตราสนิค้ากบั

ทศันคตติ่อโฆษณาของผูบ้รโิภค 
H4b: รูปแบบของโฆษณาแบบวดีิทศัน์เป็นตวัปรบัค่าความสมัพนัธ์ทางบวกระหว่างคุณค่าของตราสนิค้ากบั

ทศันคตติ่อโฆษณาของผูบ้รโิภค 
H4c: รูปแบบของโฆษณาแบบภาพสไลด์เป็นตวัปรบัค่าความสมัพนัธ์ทางบวกระหว่างคุณค่าของตราสนิค้ากบั

ทศันคตติ่อโฆษณาของผูบ้รโิภค 
H4d: รปูแบบของโฆษณาแบบคอลเลก็ชัน่เป็นตวัปรบัค่าความสมัพนัธ์ทางบวกระหว่างคุณค่าของตราสนิคา้กบั

ทศันคตติ่อโฆษณาของผูบ้รโิภค 
 
ทศันคตทิี่มตี่อโฆษณามผีลต่อการตอบสนองของผู้บรโิภคที่มตี่อโฆษณาและพฤตกิรรมการซื้อของลูกคา้ในที่สุด 

(Mitchell & Olson, 1981) โดยเฉพาะอย่างยิ่งทัศนคติที่ดีต่อการโฆษณาซึ่งโดยทัว่ไปจะมีการเชื่อมโยงกับการ
ประเมนิผล ส่งผลให้ความรูส้กึของผู้บรโิภคที่มตี่อโฆษณาเป็นบวกมากขึน้ เช่นการให้ขอ้มูลที่สนุกสนานหรอืเป็นที่
ยอมรบั และยงัส่งผลให้มกีารนึกถงึโฆษณาและความสนใจซื้อที่เพิม่ขึน้ (Bauer & Greyser, 1968; Mehta & Purvis, 
1995) 

 
H5: ทศันคตติ่อโฆษณาของผูบ้รโิภค มคีวามสมัพนัธเ์ชงิบวกกบัความตัง้ใจซื้อสนิคา้ออนไลน์ 

 
4. วิธีการวิจยั 

งานวิจยัน้ีจดัเก็บข้อมูลจากกลุ่มตวัอย่างที่ใช้งานเฟซบุ๊กที่เคยเห็นโฆษณาทางเฟซบุ๊กตวัอย่างโฆษณา เช่น 
รูปภาพ วดีทิศัน์ ภาพสไลด์ รวมถงึเคยซื้อสนิค้าหรอืบรกิารออนไลน์ที่มกีารโฆษณาบนเฟซบุ๊ก และอาศยัอยู่ในเขต
พืน้ที่กรุงเทพมหานคร จ านวน 164 กลุ่มตวัอย่าง ดว้ยแบบสอบถามอเิลก็ทรอนิกส ์ซึ่งจดัสรา้งขึน้มาจากการคน้ควา้
ขอ้มลูทางเอกสารและงานวจิยัที่เกี่ยวขอ้ง (ประกอบดว้ย Rodgers and Thorson, 2000; Doney and Cannon, 1997; 
Butler and Cantrell, 1984, Sudha and Sheene, 2017 อา้งถงึใน สขลิา บุณยตัพนัธุ,์ 2560; Yang et al. , 2015; Kim 
and Ohk, 2016; Biel 1992 อ้างถงึใน นันทวนั โรจน์วชัรเสวี, 2558; ชยันันท์ เพช็รอ าไพ, 2552; Zeff and Aronson, 
1999; ณัฐพล พฤกษวนัประสุต, 2561; ชยันันท์ ธนัวารชร, 2560; ณัฏฐิกา ณวรรณโณ, 2519 อ้างถึงใน ชยันันท์ 
ธนัวารชร, 2560) ไปทดสอบกบักลุ่มตวัอย่าง จ านวน 30 คน เพื่อวเิคราะห์แบบสอบถามเบื้องต้นและปรบัปรุงข้อ
ค าถามในแบบสอบถามให้มคีวามเหมาะสมก่อนน าไปจดัเกบ็ขอ้มูลจรงิ โดยแจกแบบสอบถามอเิลก็ทรอนิกสผ์่านสื่อ
สงัคมออนไลน์  
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5. ผลการวิจยั 
5.1 การทดสอบข้อตกลงเบือ้งต้นทางสถิติ 

ขอ้มูลที่จดัเก็บจากกลุ่มตวัอย่างถูกน าไปทดสอบขอ้มูลขาดหาย (Missing data) ขอ้มูลสุดโต่ง (Outliners) การ
กระจายแบบปกต ิ(Normal) ความสมัพนัธ์เชงิเสน้ตรง (Linearity) ภาวะร่วมเสน้ตรงพหุ (Multicollinearity) และภาวะ
ร่วมเสน้ตรง (Singularity) ซึ่งจากการทดสอบพบว่า ขอ้มูลไม่มสี่วนใดขาดหาย มคีวามสมัพนัธ์เชงิเสน้ตรง และไม่มี
ปัญหาภาวะรว่มเสน้ตรงพหุและภาวะรว่มเสน้ตรง ซึง่ถอืวา่ผา่นเกณฑต์ามทีก่ าหนดทัง้หมด มเีพยีงบางตวัแปรเทา่นัน้ที่
ไมไ่ดม้กีารกระจายแบบปกต ิโดยมกีารกระจายขอ้มลูแบบเบซ้า้ย แต่มคีวามเบต้่างจากเกณฑม์าตรฐานไมม่ากนกั ทาง
ผูว้จิยัจงึยงัคงใชข้อ้มลูดงักล่าววเิคราะหข์อ้มลูทางสถติติ่อไป 
5.2 การประเมินความเท่ียงและความตรงของแบบสอบถาม 

งานวจิยัน้ีทดสอบความเชื่อถอืไดข้องแบบสอบถาม โดยใชก้ารทดสอบความเที่ยงของแบบสอบถาม (Reliability) 
จากการวเิคราะห์ค่าสมัประสทิธิแ์อลฟาของครอนบาซ (Cronbach’s alpha) ที่มคี่ามากกว่า 0.70 ซึ่งถือว่ามีความ
เชื่อถือได้ซึ่งจากการทดสอบพบว่าค่าสถิติแต่ละตัวแปรและข้อค าถามผ่านเกณฑ์การทดสอบทัง้หมดยกเว้นค่า
สมัประสทิธิแ์อลฟาของครอนบาซ ของปัจจยัรูปแบบโฆษณา มคี่าเท่ากบั 0.679 ซึ่งต ่ากว่าเกณฑ์เลก็น้อย ผู้วจิยัจงึ
ศกึษาเพิม่เตมิเกี่ยวกบัค่าสมัประสทิธิแ์อลฟาของครอนบาซพบว่า ถา้ค่าสมัประสทิธิแ์อลฟาของครอนบาซอยู่ระหว่าง 
0.50-0.70 แสดงถงึความเทีย่งตรงของค าถามวา่มคีวามน่าเชื่อถอืปานกลาง (Hinton et al., 2014) และไดท้ดสอบความ
ตรงของแบบสอบถาม (Validity) ดว้ยการวเิคราะหอ์งคป์ระกอบ (Factor analysis) โดยต้องมคี่าน ้าหนักองคป์ระกอบ 
(Factor loading) มากกวา่ 0.5 ดงัแสดงคา่สถติขิองแต่ละขอ้ค าถามทีผ่า่นเกณฑต์ามตารางที ่1 
 

ตารางที ่1 คา่เฉลีย่ คา่เบีย่งเบนมาตรฐาน น ้าหนกัองคป์ระกอบและคา่สมัประสทิธิแ์อลฟา 
ของครอนบาซของตวัแปรทัง้หมด 

ปัจจยั ค่าเฉล่ีย 
ค่าเบ่ียงเบน
มาตราฐาน 

น ้าหนัก
องคป์ระกอบ 

ปัจจยั 1: ความไว้วางใจในโฆษณา (% of variance = 65.836, Cronbach’s alpha = 0.822) 
TA2 ทา่นคดิวา่เน้ือหาโฆษณาบนเฟซบุ๊ก มปีระโยชน์แก่ตวัทา่น
เอง 

3.66 0.801 0.809 

TA3 ทา่นคดิวา่เน้ือหาโฆษณาบนเฟซบุ๊ก มคีวามน่าสนใจ 3.73 0.778 0.732 
TA4 ทา่นพอใจ กบัเน้ือหาโฆษณาบนเฟซบุ๊กทีแ่สดงต่อทา่น 3.27 0.974 0.644 
TA1 ทา่นคดิวา่เน้ือหาโฆษณาบนเฟซบุ๊ก มคีวามน่าเชื่อถอื 3.52 0.687 0.620 
ปัจจยั 2: การตลาดท่ีใช้ผูมี้อิทธิพล (% of variance = 76.282, Cronbach’s alpha = 0.921) 
IM4 ทา่นคดิวา่โฆษณาทีใ่ชผู้ท้ีม่ชีื่อเสยีง ท าใหต้ราสนิคา้
น่าสนใจ 

3.70 1.034 0.864 

IM3 ทา่นคดิวา่โฆษณาทีใ่ชผู้ท้ีม่ชีื่อเสยีง ท าใหส้นิคา้หรอืบรกิาร
น่าสนใจ 

3.71 1.044 0.858 

IM5 ทา่นรูส้กึดกีบัสนิคา้และบรกิาร ทีใ่ชผู้ท้ีม่ชีื่อเสยีงบน
โฆษณา 

3.37 0.986 0.815 

IM1 ทา่นใหค้วามสนใจต่อโฆษณาทีใ่ชผู้ท้ีม่ชีื่อเสยีง 3.41 1.068 0.805 
IM2 ทา่นคดิวา่โฆษณาทีใ่ชผู้ท้ีม่ชีื่อเสยีง 
มคีวามน่าเชื่อถอื  

3.35 1.111 0.746 
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ตารางที ่1 คา่เฉลีย่ คา่เบีย่งเบนมาตรฐาน น ้าหนกัองคป์ระกอบและคา่สมัประสทิธิแ์อลฟา 
ของครอนบาซของตวัแปรทัง้หมด (ต่อ) 

ปัจจยั ค่าเฉล่ีย 
ค่าเบ่ียงเบน
มาตราฐาน 

น ้าหนัก
องคป์ระกอบ 

ปัจจยั 3: การท าโฆษณาออนไลน์แบบรีทาเกต็ต้ิง (% of variance = 81.286, Cronbach’s alpha = 0.942) 
RT2 ทา่นชอบโฆษณา ทีท่า่นเคยเขา้ชมสนิคา้หรอืบรกิารจาก
เวบ็ไซตน์ัน้มาก่อน 

3.41 0.905 0.853 

RT3 ทา่นสนใจโฆษณา ทีท่า่นเคยเขา้ชมสนิคา้หรอืบรกิารจาก
เวบ็ไซตน์ัน้มาก่อน 

3.55 0.961 0.848 

RT5 ทา่นคดิวา่การแสดงโฆษณาทีท่า่นเคยเขา้ชมสนิคา้หรอื
บรกิารจากเวบ็ไซตน์ัน้มาก่อน ใหข้อ้มลูทีน่่าสนใจต่อทา่น 

3.55 0.961 0.839 

RT1 ทา่นพอใจโฆษณา ทีท่า่นเคยเขา้ชมสนิคา้หรอืบรกิารจาก
เวบ็ไซตน์ัน้มาก่อน 

3.52 0.943 0.838 

RT4 ทา่นคดิวา่การแสดงโฆษณาทีท่า่นเคยเขา้ชมสนิคา้หรอื
บรกิารจากเวบ็ไซตน์ัน้มาก่อน สามารถใหข้อ้มลูทีท่า่นตอ้งการ 

3.57 1.034 0.808 

ปัจจยั 4: คณุค่าของตราสินค้า (% of variance = 65.214, Cronbach’s alpha = 0.892) 
BE2 ทา่นคดิวา่ตราสนิคา้ทีป่รากฏอยูใ่นโฆษณาบนเฟซบุ๊กเพิม่
มลูคา่ของสนิคา้และบรกิาร 

3.57 0.953 0.802 

BE5 ทา่นรูส้กึเชื่อมัน่ในคุณภาพของสนิคา้และบรกิาร เมือ่เหน็
ตราสนิคา้ทีป่รากฏอยูใ่นโฆษณาบนเฟซบุ๊ก 

3.52 0.994 0.790 

BE6 ทา่นคดิวา่ตราสนิคา้ทีป่รากฏอยูใ่นโฆษณาบนเฟซบุ๊กสรา้ง
ภาพลกัษณ์ทีด่ตี่อสนิคา้และบรกิาร 

3.60 0.951 0.784 

BE4 ทา่นรูส้กึดเีมือ่เหน็ตราสนิคา้ทีป่รากฏ 
อยูใ่นโฆษณาบนเฟซบุ๊ก 

3.42 1.021 0.687 

BE3 ทา่นรบัรูป้ระโยชน์ในเชงิการใชง้านของตราสนิคา้ทีป่รากฏ
อยูใ่นโฆษณาบนเฟซบุ๊ก 

3.72 0.883 0.654 

BE1 ทา่นทราบวา่ตราสนิคา้ทีป่รากฏอยูใ่นโฆษณาบนเฟซบุ๊ก
คอืสนิคา้และบรกิารอะไร 

3.90 0.888 0.532 
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ตารางที ่1 คา่เฉลีย่ คา่เบีย่งเบนมาตรฐาน น ้าหนกัองคป์ระกอบและคา่สมัประสทิธิแ์อลฟา 
ของครอนบาซของตวัแปรทัง้หมด (ต่อ) 

ปัจจยั ค่าเฉล่ีย 
ค่าเบ่ียงเบน
มาตราฐาน 

น ้าหนัก
องคป์ระกอบ 

ปัจจยั 5: รปูแบบของโฆษณา (% of variance = 51.231, Cronbach’s alpha = 0.679) 
AF1 ทา่นสนใจโฆษณาบนเฟซบุ๊กแบบรปูภาพ  3.61 0.956 0.733 
AF2 ทา่นสนใจโฆษณาบนเฟซบุ๊กรปูแบบวดีทิศัน์ 3.72 1.036 0.719 
AF3 ทา่นสนใจโฆษณาบนเฟซบุ๊กรปูแบบภาพสไลด ์ 3.43 1.125 0.724 
AF4 ทา่นสนใจโฆษณาบนเฟซบุ๊กรปูแบบคอลเลก็ชัน่ 4.10 0.833 0.686 
ปัจจยั 6: ทศันคติต่อโฆษณาของผูบ้ริโภค (% of variance = 71.316, Cronbach’s alpha = 0.923) 
ATA3 ทา่นมปีระสบการณ์ทีด่ตี่อโฆษณาบนเฟซบุ๊ก 3.27 0.916 0.871 
ATA5 ทา่นคดิวา่โฆษณาบนเฟซบุ๊กสรา้งภาพลกัษณ์ทีด่ตี่อตรา
สนิคา้ 

3.35 0.963 0.866 

ATA2 ทา่นชอบโฆษณาบนเฟซบุ๊ก 3.13 1.010 0.862 
ATA6 ทา่นคดิวา่โฆษณาบนเฟซบุ๊กสรา้งภาพลกัษณ์ทีด่ตี่อสนิคา้
และบรกิาร 

3.41 0.939 0.855 

ATA1 ทา่นรูส้กึดตี่อโฆษณาบนเฟซบุ๊ก 3.28 0.904 0.850 
ATA4 ทา่นคดิวา่โฆษณาบนเฟซบุ๊กมปีระโยชน์ต่อทา่น 3.46 0.817 0.796 
ปัจจยั 7: ความตัง้ใจซ้ือสินค้าออนไลน์ (% of variance = 77.281, Cronbach’s alpha = 0.899) 
PI4 ในอนาคต ทา่นมแีนวโน้มทีจ่ะกลบัไปซือ้สนิคา้หรอืบรกิารอกี
ครัง้ เมือ่ทา่นเหน็โฆษณาบนเฟซบุ๊ก 

3.54 0.853 0.891 

PI1 ในอนาคต ทา่นจะพจิารณาซือ้สนิคา้หรอืบรกิารเมือ่ทา่นเหน็
โฆษณาบนเฟซบุ๊ก 

3.61 0.795 0.884 

PI2 ในอนาคต ทา่นตัง้ใจจะซือ้สนิคา้หรอืบรกิารเมือ่ทา่นเหน็
โฆษณาบนเฟซบุ๊ก 

3.35 1.007 0.873 

PI3 ในอนาคต ทา่นจะตดัสนิใจซือ้สนิคา้หรอืบรกิารเมือ่ทา่นเหน็
โฆษณาบนเฟซบุ๊กทีแ่สดงเน้ือหาตามทีท่า่นตอ้งการ 

3.66 0.896 0.868 

 
5.3 ลกัษณะทางประชากรศาสตรข์องกลุ่มตวัอย่าง 

ผูต้อบแบบสอบถามสว่นใหญ่เป็นเพศหญงิ (รอ้ยละ 73.78) และเพศชาย (รอ้ยละ 26.22) มชี่วงอายุเฉลีย่ระหว่าง 
25-34 ปี (ร้อยละ 55.49) ระดับการศึกษาสูงสุดอยู่ในระดับปริญญาตรี (ร้อยละ 62.20) ประกอบอาชีพพนักงาน
บรษิทัเอกชน (รอ้ยละ 76.22) และสว่นมากมรีายไดเ้ฉลีย่มากกวา่ 50,000 บาทต่อเดอืนขึน้ไป (รอ้ยละ 48.78) เหตุผล
ในการใช้งานเฟซบุ๊ก 3 ล าดบัแรกคือ เพื่อใช้ท างาน เป็นอนัดบัที่ 1 รองลงมาคือ เพื่อติดต่อสื่อสารกบัเพื่อนหรือ
ครอบครวั และเพื่อความสนุกสนาน ตามล าดบั นอกจากน้ีพบวา่กลุ่มตวัอยา่งพบเหน็การโฆษณาบนเฟซบุ๊กของสนิคา้
ประเภทเสรมิความงาม เป็นอนัดบัที่ 1 และซื้อสนิค้าและบรกิารจากการชมโฆษณาบนเฟซบุ๊กของสนิค้าประเภท
อุปกรณ์อเิลก็ทรอนิกสม์ากทีส่ดุ ซึง่ผูท้ีต่อบแบบสอบถามสว่นใหญ่ใชง้านเฟซบุ๊กต่อวนัเป็นระยะเวลาตัง้แต่ 1-3 ชัว่โมง 
(รอ้ยละ 73.80) พบเหน็การโฆษณาบนเฟซบุ๊กประเภทรูปภาพมากที่สุด (รอ้ยละ 55.49) ผู้ที่ตอบแบบสอบถามส่วน
ใหญ่คดิว่าโฆษณาบนเฟซบุ๊กประเภทคอลเลก็ชัน่ดงึดูดความสนใจใหค้ลกิมากที่สุด (รอ้ยละ 40.85) และซื้อสนิคา้และ
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บรกิารครัง้ล่าสุดจากการชมโฆษณาประเภทรูปภาพ (รอ้ยละ 32.32) ซึ่งค่าใชจ้่ายในการซื้อสนิคา้ออนไลน์ครัง้ล่าสุด
เฉลีย่ต่อครัง้เป็นจ านวน 501 บาท ถงึ 1,000 บาท (รอ้ยละ 35.98)  
5.4 การทดสอบสมมติฐานการวิจยั 

งานวิจัยน้ีทดสอบสมมติฐานการวิจัยจากกรอบแนวคิดการวิจัยด้วยการวิเคราะห์การถดถอยแบบเชิงชัน้ 
(Hierarchical regression) ผลลพัธ์ที่ได้แสดงในภาพที่ 2 และตารางที่ 2 ซึ่งแสดงคะแนนมาตรฐาน (Standardized 
score) โดยใชค้า่ p-value ทีน้่อยกวา่หรอืเทา่กบั 0.05 เป็นตวัก าหนดนยัส าคญัทางสถติ ิและคา่ p-value ทีม่คีา่ระหวา่ง 
0.05–0.10 เป็นตวัก าหนดนยัส าคญัทางสถติสิว่นเพิม่ โดยสามารถวเิคราะหผ์ลทางสถติไิดด้งัน้ี 

5.4.1 ทศันคติต่อโฆษณาของผู้บริโภค ผลทางสถติแิสดงให้เหน็ว่า ความไวว้างใจในโฆษณา และคุณค่าของ
ตราสนิค้า ส่งอทิธพิลทางตรงต่อทศันคติต่อโฆษณาของผู้บรโิภคโดยมคีวามผนัแปรของตวัแปรตามเท่ากบั รอ้ยละ 
65.3 (R2 = 0.653) ซึง่สอดคลอ้งกบั Rodgers and Thorson (2000) วา่ความไวว้างใจในการโฆษณาสนิคา้และบรกิารที่
เชื่อถอืได ้สง่ผลต่อทศันคตติ่อโฆษณาของผูบ้รโิภคและเตม็ใจทีจ่ะกระท าบนพืน้ฐานของขอ้มลูทีส่ ื่อโฆษณาตอ้งการจะ
สื่อออกมา ดังนัน้ข้อมูลเชิงประจักษ์สนับสนุน H1 นอกจากน้ีผลการวิจัยยงัสอดคล้องกับงานวิจัยของ ชัยนันท์       
เพช็รอ าไพ (2552) ซึง่แสดงใหเ้หน็วา่ คุณคา่ของตราสนิคา้มผีลต่อความรูส้กึโดยรวมของผูบ้รโิภคจนน าไปสูค่วามตัง้ใจ
ซื้อสนิค้าออนไลน์ และเมื่อผู้บรโิภคได้เลอืกใช้ตราสนิค้านัน้จะรู้สกึถึงความโดดเด่นของตราสนิค้า  ดงันัน้ขอ้มูลเชงิ
ประจกัษ์สนบัสนุน H4 

ผลของการวจิยัไม่สนับสนุน H2 และ H3 ที่กล่าวว่า การตลาดที่ใชผู้ม้อีทิธพิล และการท าโฆษณาออนไลน์แบบรี
ทารเ์กต็ติง้ สง่อทิธพิลทางตรงต่อทศันคตติ่อโฆษณาของผูบ้รโิภค ซึง่ขดัแยง้กบัการวจิยัในอดตี ทีเ่ป็นดงัน้ีอาจมสีาเหตุ
มาจาก 

- ผูบ้รโิภคไม่เชื่อถอืการตลาดที่ใชผู้ม้อีทิธพิล เน่ืองจากผูบ้รโิภคทราบว่าบรษิทัหรอืแบรนด์ว่าจา้งผูม้อีทิธพิล
เพื่อโฆษณาสนิคา้ และผูม้อีทิธพิลน าเสนอขอ้ความทางการตลาดมากเกนิไปจนท าใหผู้บ้รโิภคทราบว่าเป็น
การโฆษณา (Vaughan, 2016) นอกจากน้ีขอ้มูลกลุ่มตวัอย่างที่ตอบแบบสอบถามการวจิยัน้ี รอ้ยละ 99.4 มี
การศกึษาทีร่ะดบัปรญิญาตรขีึน้ไป ซึง่มวีุฒภิาวะในการพจิารณาก่อนทีจ่ะเชื่อโฆษณาต่างๆ มากขึน้ จงึท าให้
กลุม่ตวัอยา่งไมไ่ดป้รบัเปลีย่นทศันคตเิมือ่มกีารโฆษณาโดยใชก้ารตลาดทีใ่ชผู้ม้อีทิธพิล สง่ผลใหข้อ้มลูทีไ่ดไ้ม่
สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานการวจิยั 

- ความถี่ในการเหน็การท าโฆษณาออนไลน์แบบรทีารเ์กต็ติ้งซ ้าหลายๆ ครัง้ สรา้งความร าคาญใหก้บัผูบ้รโิภค
น าไปสูก่ารประเมนิคุณค่าของโฆษณาและทศันคตติ่อโฆษณา (Ducoffe, 1996) ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ 
นุชนันท์ รุ่นประพนัธ์ (2560) ที่แสดงใหเ้หน็ว่าการสรา้งความร าคาญของการท าโฆษณาออนไลน์แบบรทีาร์
เก็ตติ้ง ส่งผลทางลบต่อทัศนคติต่อการท าโฆษณาออนไลน์แบบรีทาร์เก็ตติ้ง จึงท า ให้กลุ่มตัวอย่างไม่
ปรบัเปลีย่นทศันคตเิมือ่มกีารโฆษณาโดยใชก้ารท าโฆษณาออนไลน์แบบรทีารเ์กต็ติง้ 

ผลการวเิคราะหค์่าอทิธพิลร่วมของรปูแบบของโฆษณา ประกอบดว้ย โฆษณาแบบรปูภาพ โฆษณาแบบวดีทิศัน์ 
โฆษณาแบบสไลด ์และโฆษณาแบบคอลเลก็ชัน่ พบว่า รปูแบบของโฆษณา ไดแ้ก่ โฆษณาแบบวดีทิศัน์ โฆษณาแบบ
สไลด์ และโฆษณาแบบคอลเล็กชัน่ ปรบัค่าความสมัพนัธ์ระหว่าง คุณค่าของตราสนิค้าและทศันคติต่อโฆษณาของ
ผูบ้รโิภค แต่รปูแบบของโฆษณาแบบรปูภาพไมส่ง่ผลในการปรบัคา่ความสมัพนัธร์ะหวา่งตวัแปร แมว้า่ค่าสถติจิะแสดง
อทิธพิลรว่มของรปูแบบโฆษณาแบบวดีทิศัน์ แบบสไลด ์และแบบคอลเลก็ชัน่ ต่อความสมัพนัธร์ะหวา่งการตลาดที่ใชผู้้
มอีทิธพิลและการท าโฆษณาออนไลน์แบบรทีารเ์กต็ติง้ กบัทศันคตติ่อโฆษณาของผูบ้รโิภค แต่เน่ืองจากคา่สถติไิมแ่สดง
อทิธพิลทางตรงของการตลาดทีใ่ชผู้ม้อีทิธพิล และการท าโฆษณาออนไลน์แบบรทีารเ์กต็ติ้ง ต่อทศันคตติ่อโฆษณาของ
ผูบ้รโิภค ดงันัน้จงึสรปุวา่ไมม่คีา่อทิธพิลรว่มของปัจจยัดงักล่าว ดงันัน้ขอ้มลูเชงิประจกัษ์สนบัสนุน H4b, H4c, และ H4d 
แต่ไมส่นบัสนุน H1a–H1d, H2a–H2d, H3a–H3d และ H4a ซึง่สามารถอธบิายไดด้งัน้ี 
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- ถ้าผูบ้รโิภคมคีวามไวว้างใจในโฆษณาแลว้ รูปแบบของโฆษณาไม่ว่าจะเป็นรูปแบบใดไม่ไดเ้พิม่ความสนใจ
หรอืความไวว้างใจใหก้บัผูบ้รโิภคมากขึน้ จงึท าให้รูปแบบโฆษณาไม่สามารถปรบัค่าความสมัพนัธ์ระหว่าง
ความไวว้างใจในโฆษณากบัทศันคตติ่อโฆษณาของผูบ้รโิภค 

- เมือ่ผูม้อีทิธพิลไมไ่ดเ้พิม่ความสนใจหรอืโน้มน้าวผูบ้รโิภค ผูบ้รโิภคจะไมใ่หค้วามสนใจต่อโฆษณาไมว่า่จะเป็น
การโฆษณารปูแบบใดกต็าม 

- กรณีทีผู่บ้รโิภคเคยเขา้ชมสนิคา้และบรกิารมาก่อน ต่อจากนัน้ไดร้บัโฆษณาเกี่ยวกบัสนิคา้หรอืบรกิารนัน้ซ ้า 
สง่ผลใหข้อ้มลูในโฆษณาเป็นขอ้มลูทีผู่บ้รโิภคเคยทราบมาก่อนแลว้ ผูบ้รโิภคจงึไม่ใหค้วามส าคญักบัรูปแบบ
การโฆษณามากนกั 

- การโฆษณาในรปูแบบรปูภาพ เป็นการโฆษณาทีส่ามารถสือ่สารขอ้ความจากแบรนดส์นิคา้และบรกิารไดจ้ ากดั 
จงึท าใหผู้บ้รโิภคไมใ่หค้วามสนใจกบัการโฆษณาในรปูแบบน้ี 

5.4.2 ความตัง้ใจซ้ือสินค้าออนไลน์ ผลทางสถติแิสดงให้เหน็ว่า ทศันคติต่อโฆษณาของผู้บรโิภค ส่งอทิธพิล
ทางตรงต่อความตัง้ใจซื้อสนิค้าออนไลน์ ในขณะที่ความไว้วางใจในโฆษณาและคุณค่าของตราสนิค้า ส่งอิทธิพล
ทางอ้อมต่อความตัง้ใจซื้อสนิคา้ออนไลน์ผ่านทศันคติต่อโฆษณาของผู้บรโิภค โดยมคีวามผนัแปรของตวัแปรเท่ากบั 
ร้อยละ 60.8 (R2 = 0.608) แม้ว่าค่าสถิติแสดงอิทธิพลทางอ้อมของ การตลาดที่ใช้ผู้มีอิทธิพลและการท าโฆษณา
ออนไลน์แบบรทีารเ์กต็ติง้ ต่อความตัง้ใจซือ้สนิคา้ออนไลน์ผ่านทางทศันคตติ่อโฆษณาของผูบ้รโิภค แต่เน่ืองจากปัจจยั
ทัง้สองไมส่ง่ผลทางตรงต่อทศันคตติ่อโฆษณาของผูบ้รโิภค ดงักล่าวมาแลว้ขา้งตน้ ดงันัน้จงึไมว่เิคราะหผ์ลทางสถติวิ่า
ปัจจยัทัง้สองสง่ผลทางออ้มต่อความตัง้ใจซือ้สนิคา้ออนไลน์ 
 

 
 

ภาพที ่2 ผลการวเิคราะหก์รอบแนวคดิการวจิยัรปูแบบของการโฆษณาทางเฟซบุ๊กกบัความตัง้ใจซือ้สนิคา้ออนไลน์ 
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ตารางที ่2 คา่สมัประสทิธิอ์ทิธพิลทางตรง ทางออ้ม และอทิธพิลรว่มของตวัแปรทัง้หมด 
ในกรอบแนวคดิการวจิยั (แสดงเป็นคะแนนมาตรฐาน) 

ตวัแปรตาม 𝑅2 อทิธพิล 

ตวัแปรอสิระ 

คว
าม
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ว้า
งใ
จใ
นโ
ฆษ

ณ
า 

กา
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 าโ
ฆษ
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รที

าร
เ์ก
ต็ต

ิง้ 

คุณ
คา่
ขอ

งต
รา
สนิ

คา้
 

ทศั
นค

ตติ
่อโ
ฆษ

ณ
า 

ขอ
งผ
ูบ้ร

โิภ
ค 

ทศันคตติ่อโฆษณา
ของผูบ้รโิภค 

0.653 

ทางตรง 0.503* 0.091 0.076 0.260* - 
ทางออ้ม - - - - - 
โดยรวม 0.503* 0.091 0.076 0.260* - 
รว่มจาก
รปูแบบของ
โฆษณาแบบ
รปูภาพ 
(AF1) 

0.167 0.458 0.661 0.651 - 

รว่มจาก
รปูแบบของ
โฆษณาแบบ
วดีทิศัน์ 
(AF2) 

0.850 0.0001 0.0011 0.019* - 

รว่มจาก
รปูแบบของ
โฆษณาแบบ
ภาพสไลด ์
(AF3) 

0.470 0.0011 0.0831 0.088** - 

รว่มจาก
รปูแบบของ
โฆษณาแบบ
คอลเลก็ชัน่ 
(AF4) 

0.870 0.0031 0.0171 0.000* - 

ความตัง้ใจซือ้ 0.608 

ทางตรง - - - - 0.780* 
ทางออ้ม 0.392* 0.7021 0.0591 0.202* - 
โดยรวม 0.392* 0.7021 0.0591 0.202* 0.780* 
รว่ม - - - - - 

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

ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลพบว่า ปัจจยัที่ส่งผลต่อความตัง้ใจซื้อสนิคา้ออนไลน์ ประกอบดว้ยทศันคตติ่อโฆษณาของ
ผูบ้รโิภค ความไวว้างใจในโฆษณา และคุณคา่ต่อตราสนิคา้ ตามล าดบั แสดงใหเ้หน็วา่กรอบแนวคดิความตัง้ใจซือ้สนิคา้
ออนไลน์ มคีวามสอดคลอ้งกบัขอ้มลูเชงิประจกัษ์ ดงัน้ี 

(1) ทศันคติต่อโฆษณาของผู้บรโิภค หากผู้บรโิภคมคีวามไว้วางใจในโฆษณาและรบัรู้คุณค่าของตราสนิค้าจะ
สง่ผลต่อความตัง้ใจซือ้สนิคา้ออนไลน์ กล่าวคอืหากนกัการตลาดตอ้งการใหผู้บ้รโิภคมาซือ้สนิคา้หรอืบรกิารนัน้ นกัการ
ตลาดควรสื่อสารขอ้ความในโฆษณาใหม้คีวามน่าเชื่อถอื และสรา้งคุณค่าของตราสนิคา้ เพื่อใหผู้บ้รโิภคพึง่พอใจและมี
ทศันคตทิางบวกต่อสนิคา้และบรกิารเพื่อใหผู้บ้รโิภคมแีนวโน้มในการซื้อสนิคา้เพิม่มากขึน้ ซึ่งเป็นไปตามทฤษฎีการ
กระท าทีม่เีหตุผล Ajzen and Fishbein (1980) 

(2) ความไวว้างใจในโฆษณา สง่ผลต่อทศันคตติ่อโฆษณาของผูบ้รโิภค กล่าวคอื หากนักการตลาดสื่อสารขอ้มูล
ผ่านโฆษณา โดยแสดงใหเ้หน็ถงึแหล่งขอ้มลูสนิคา้และบรกิารทีน่่าเชื่อถอืได ้ผูบ้รโิภคจะเกดิความไวว้างใจในโฆษณา 
ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ Rodgers and Thorson (2000) 

(3) คุณค่าของตราสนิค้า ส่งผลต่อทศันคติต่อโฆษณาของผู้บรโิภค กล่าวคอื หากนักการตลาดสามารถแสดง
คุณค่าของตราสนิคา้ทีเ่กีย่วขอ้งกบัผูบ้รโิภคได ้จะสง่ผลใหผู้บ้รโิภคเกดิความพงึพอใจต่อแบรนดส์นิคา้นัน้และสง่ผลต่อ
ทศันคตติ่อโฆษณาของผูบ้รโิภค ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ Knapp (2000) 

นอกจากน้ีผลการวเิคราะหข์อ้มลูยงัพบว่า การตลาดทีใ่ชผู้ม้อีทิธพิล และการท าโฆษณาออนไลน์แบบรทีารเ์กต็ติ้ง 
ไมส่ง่ผลต่อทศันคตติ่อโฆษณาของผูบ้รโิภค ซึ่งสาเหตุอาจเกดิจากผูบ้รโิภคคดิวา่ขอ้ความทีส่ ือ่สารมานัน้เป็นการวา่จา้ง
จากนกัการตลาดใหโ้ฆษณาสนิคา้หรอืน าเสนอขอ้ความทางการตลาดมากกวา่ จงึสง่ผลใหผู้บ้รโิภคไมเ่ชื่อถอืการตลาดที่
ใช้ผู้มอีิทธพิล ซึ่งสอดคล้องกบัค ากล่าวของ Vaughan (2016) นอกจากน้ีกลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มกีารศกึษาที่ระดบั
ปรญิญาตรขีึน้ไป ซึ่งมวีุฒภิาวะในการพจิารณาเน้ือหาโฆษณาละเอยีดมากขึน้ก่อนที่จะเชื่อขอ้ความจากผู้มอีิทธิพล 
เช่นเดยีวกบัการท าโฆษณาออนไลน์แบบรทีารเ์กต็ติ้ง ที่แสดงโฆษณาแก่ผูบ้รโิภคที่เคยเขา้ไปยงัเวบ็ไซด์ของแบรนด์
สนิคา้หรอืบรกิาร อาจท าใหผู้บ้รโิภครูส้กึว่าถูกรบกวนเน่ืองจากการเหน็โฆษณาซ ้าหลายๆ ครัง้ จงึสรา้งความร าคาญ
ใหก้บัผูบ้รโิภค โดยปัจจยัดงักล่าวน าไปสูก่ารประเมนิคุณค่าของโฆษณาและทศันคตติ่อโฆษณา (Ducoffe, 1996) และ
สอดคลอ้งกบัวจิยัของ นุชนนัท ์รุน่ประพนัธ ์(2560) ทีแ่สดงใหเ้หน็วา่การสรา้งความร าคาญของการท าโฆษณาออนไลน์
แบบรีทาร์เก็ตติ้งส่งผลทางลบต่อทัศนคติต่อการท าโฆษณาออนไลน์แบบรีทาร์เก็ตติ้ง จึงส่งผลให้ข้อมูลที่ได้ไม่
สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานการวจิยัดงักล่าว 

ผลการวจิยัยงัแสดงใหเ้หน็วา่รปูแบบโฆษณาแบบวดีทิศัน์ ภาพสไลด ์และคอลเลก็ชัน่ เป็นตวัปรบัคา่ความสมัพนัธ์
ของคุณค่าของตราสินค้าต่อทศันคติต่อโฆษณาของผู้บริโภค แต่รูปแบบโฆษณาแบบรูปภาพ ไม่เป็นตัวปรบัค่า
ความสมัพนัธ์ดงักล่าว แต่รปูแบบโฆษณาไม่วา่จะเป็นแบบรปูภาพ วดีทิศัน์ ภาพสไลด ์และคอลเลก็ชัน่ ไมเ่ป็นตวัปรบั
ค่าความสมัพนัธข์องความไวว้างใจในโฆษณา การตลาดทีใ่ชผู้ม้อีทิธพิลและการท าโฆษณาแบบรทีารเ์กต็ติ้ง ดงันัน้จะ
เหน็ไดว้า่กลุม่ตวัอยา่งใหค้วามส าคญักบัคุณคา่ของตราสนิคา้เป็นหลกั 
6.2 ข้อเสนอแนะในเชิงปฏิบติั 

ฝ่ายการตลาดขององค์กรธุรกิจ สามารถน าข้อมูลที่ได้จากผลการวจิยัในครัง้น้ีไปประยุกต์ใช้เพื่อประกอบการ
ตดัสนิใจและวางแผนกลยุทธท์างการตลาดใหเ้ขา้ถงึกลุ่มผูบ้รโิภคผา่นทศันคตทิีด่ตี่อโฆษณาบนเฟซบุ๊กมากยิง่ขึน้ ดงัน้ี 

 (1) นักการตลาดต้องสรา้งความไวว้างใจในโฆษณาใหก้บัผูบ้รโิภค โดยสื่อสารถงึแหล่งขอ้มูลของสนิคา้และการ
บรกิารทีน่่าเชื่อถอืผ่านการโฆษณา เพื่อท าใหผู้บ้รโิภคเกดิความไวว้างใจในโฆษณา และสง่ผลใหผู้บ้รโิภคมแีนวโน้มที่
จะซือ้สนิคา้หรอืบรกิารต่อไป 
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(2) นักการตลาดต้องสรา้งคุณค่าของตราสนิคา้แก่ผูบ้รโิภค เช่น สรา้งคุณค่าหรอืมูลค่าเพิม่ใหต้ราสนิคา้ ใหต้รา
สนิค้าสามารถแสดงตวัตนลกัษณะเฉพาะได้เด่นชดั เมื่อผู้บรโิภคได้ใช้สนิค้าหรอืบริการของตราสนิค้า จะเกดิความ
ภมูใิจหรอืความพงึพอใจจนท าใหเ้กดิความตอ้งการซือ้ในทีส่ดุ 

(3) นกัการตลาดจ าเป็นตอ้งสรา้งทศันคตทิีด่เีกีย่วกบัสนิคา้และบรกิาร โดยท าใหผู้บ้รโิภคเหน็วา่การซือ้สนิคา้ผ่าน
โฆษณาบนเฟซบุ๊ก มคีวามน่าเชื่อถอืทัง้ในตวัสนิคา้และบรกิาร และตราสนิค้า ซึ่งจะสง่ผลลพัธเ์ป็นบวกเป็นทีน่่าพอใจ
ต่อผูบ้รโิภค 

(4) การโฆษณารปูแบบโฆษณาแบบวดีทิศัน์ ภาพสไลด ์และคอลเลก็ชัน่ทีส่ามารถใสข่อ้มลูไดม้ากกวา่รปูภาพและ
การดึงดูดความสนใจ สามารถปรบัทศันคติของผู้บริโภคได้ดีขึ้น นักการตลาดจึงควรใช้โฆษณารูปแบบต่างๆ ให้
เหมาะสมในการสือ่สารใหแ้ก่ผูบ้รโิภค เพราะจะท าใหผู้บ้รโิภคสนใจสนิคา้และบรกิารมากขึน้ 
6.3 ข้อเสนอแนะส าหรบังานวิจยัต่อเน่ือง 

เพือ่ประโยชน์ในดา้นการสรา้งองคค์วามรูใ้หม ่ทางผูว้จิยัจงึขอเสนอแนะการท าวจิยัครัง้ต่อไป ดงัต่อไปนี้ 
(1) การวจิยัน้ีพบว่าผูต้อบแบบสอบถามสว่นใหญ่อยู่ในช่วงอายุ 25 - 34 ปี ซึ่งเป็นกลุ่มวยัท างานทีม่วีุฒภิาวะทัง้

ในดา้นการศกึษาและมปีระสบการณ์ในการพจิารณาซือ้สนิคา้ผ่านโฆษณาออนไลน์เพราะเป็นกลุ่มที่ เตบิโตมาพรอ้มกบั
เทคโนโลยดีจิทิลั ดงันัน้จงึขอเสนอแนะงานวจิยัต่อเน่ืองว่าควรศกึษาปัจจยัการซื้อสนิคา้ผ่านโฆษณาออนไลน์ในช่วง
อายุ 35 - 44 ปีต่อไป เน่ืองจากคนกลุ่มน้ีใช้ชีวติในช่วงยุคแบบเก่าและยุคดจิทิลั และพบว่าคนกลุ่มอายุ 35 - 44 มี
ระยะเวลาที่ใช้งานเฟซบุ๊กต่อวนัและค่าใช้จ่ายในการซื้อสินค้าออนไลน์ครัง้ล่าสุดเฉลี่ยต่อครัง้มากรองจากกลุ่ม           
25 - 34 ปี จงึควรศกึษาวา่มปัีจจยัใดบา้งทีส่ง่ผลต่อความตัง้ใจซือ้สนิคา้ออนไลน์บนเฟซบุ๊ก 

(2) การวจิยัน้ีพบว่าปัจจยัการใช้ผู้มอีิทธพิลทางการตลาดไม่สนับสนุนสมมติฐานการวจิยัครัง้น้ีเน่ืองจาก กลุ่ม
ตวัอยา่งทีต่อบแบบสอบถามการวจิยัมวีฒุภิาวะทัง้ในดา้นการศกึษาและประสบการณ์สงู จงึคดิวา่นกัการตลาดวา่จา้งผูม้ ี
อทิธพิลให้น าเสนอสนิค้าหรอืบรกิาร และจากการศกึษาวจิยัในอดตีพบว่าการตลาดที่ใช้ผู้มอีิทธพิล สามารถแบ่งได้
หลายประเภท เช่น ผูท้ีม่อีทิธพิลในสือ่กระแสหลกั หรอื ผูท้ีม่อีทิธพิลในสือ่กระแสรายยอ่ย ซึง่ผูม้อีทิธพิลแต่ละประเภท
จะสามารถโน้มน้าวผูบ้รโิภคผ่านโฆษณาไดแ้ตกต่างกนั ดงันัน้จงึขอเสนอแนะงานวจิยัต่อเน่ืองว่าควรศกึษาปัจจยัของ
การตลาดทีใ่ชผู้ม้อีทิธพิลแต่ละประเภทผา่นโฆษณาออนไลน์ต่อไป 

(3) การวจิยัน้ีพบว่าปัจจยัการโฆษณาออนไลน์แบบรทีารเ์กต็ติ้งไม่สนับสนุนสมมตฐิานการวจิยัครัง้น้ี  เน่ืองจาก
คาดว่าโฆษณาออนไลน์แบบรทีารเ์กต็ติ้งอาจท าใหผู้บ้รโิภคเกดิความร าคาญเน่ืองจากแสดงโฆษณาบ่อยครัง้ สง่ผลให้
ผูบ้รโิภคละเลยหรอืลดมลูค่าของสนิคา้หรอืบรกิารผา่นโฆษณาออนไลน์แบบรทีารเ์กต็ติง้ ดงันัน้จงึขอเสนอแนะงานวจิยั
ต่อเน่ืองว่าควรศกึษาปัจจยัใดทีส่ง่ผลต่อความตัง้ใจซื้อสนิคา้ออนไลน์ผ่านการท าโฆษณาออนไลน์แบบรทีารเ์กต็ติ้งบน
เฟซบุ๊ก 

(4) การวจิยัน้ีเป็นการศกึษารูปแบบของการโฆษณาทางเฟซบุ๊กกบัความตัง้ใจซื้อสนิค้าออนไลน์ของผู้บรโิภค
กรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นช่องทางหน่ึงในการโฆษณาเพื่อสื่อสารประชาสมัพนัธ์ต่างๆ เท่านัน้ ซึ่งผูบ้รโิภคมกีารใชส้ื่อ
สงัคมออนไลน์อื่นๆ เช่น อนิสตาแกรม ยทููป ไลน์ และเวบ็ไซดอ์ื่นๆ เป็นตน้ จงึขอเสนองานวจิยัต่อเน่ืองว่าควรศกึษา
รปูแบบของการโฆษณาในสื่อสงัคมออนไลน์อื่นๆ โดยอาจน าปัจจยัจากงานวจิยัครัง้น้ีไปศกึษาหรอืน าปัจจยัอื่นเขา้มา
เสรมิ 
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บทคดัย่อ  

งานวจิยันี้มวีตัถุประสงค์เพื่อศกึษาถึงปัจจยัที่ส่งผลต่อความตัง้ใจในการใช้อนิเทอร์เน็ตในสรรพสิง่เพื่อการเฝ้า
สงัเกตระยะไกล สําหรบัการรกัษาเชงิป้องกนัเครื่องจกัรในภาคอุตสาหกรรมการผลติ โดยงานวจิยันี้เป็นการวจิยัเชงิ
ปรมิาณ ในลกัษณะการวจิยัเชงิสาํรวจ ทีพ่ฒันากรอบการวจิยัจากการประยุกต์ใชก้รอบแนวคดิดา้นเทคโนโลยีองคก์ร 
และสิง่แวดลอ้มในดา้นองค์กร ประกอบดว้ย การสื่อสารภายในองคก์ร การสนับสนุนจากผูบ้รหิารระดบัสงู ประโยชน์
ด้านการลดต้นทุน และความเป็นผู้นําด้านนวัตกรรม และทฤษฎีความเหมาะสมระหว่างงานกับเทคโนโลยี          
ประกอบด้วย ลกัษณะของงาน สภาพพร้อมใช้งานของเทคโนโลยี และความเหมาะสมระหว่างงานกบัเทคโนโลยี 
งานวิจยันี้จดัเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้บริหารระดบักลางขึ้นไปในฝ่ายบริหาร ฝ่ายผลิต ฝ่ายเทคโนโลยี
สารสนเทศ ฝ่ายพฒันาระบบงานและนวตักรรมองค์กร ฝ่ายซ่อมและบํารุงรกัษา ซึ่งเป็นตัวแทนของแต่ละสาขาของ
โรงงานอุตสาหกรรมการผลติในประเทศไทย จํานวน 182 โรงงาน ผลจากการวจิยัพบว่าการสื่อสารภายในองคก์รและ
สภาพพรอ้มใชง้านของเทคโนโลยมีอีทิธพิลทางตรงต่อความตัง้ใจในการใชอ้นิเทอรเ์น็ตในสรรพสิง่เพื่อการเฝ้าสงัเกต
ระยะไกล สาํหรบัการรกัษาเชงิป้องกนัเครื่องจกัรในภาคอุตสาหกรรมการผลติรวมถงึลกัษณะงานและสภาพพร้อมใช้
งานของเทคโนโลยมีอีทิธทิางตรงต่อความเหมาะสมระหว่างงานกบัเทคโนโลย ี 
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Abstract  

The objective of this study is to find factors affecting the intention to use Internet of Things (IOT) for remote 
monitoring to predictive maintenance of machines in manufacturing industry. This quantitative survey research 
was conducted by applying Technology-Organization-Environment Framework (TOE). Concepts of TOE consist 
organizational communication, top management support, benefit of cost, leadership in organization. In addition, 
this research also applies Task-Technology Fit theory (TTF). The TTF includes task characteristics, technology 
availability and task technology fit. Data were collected by paper and electronic questionnaire from 182 Thai 
company representatives, who are middle manager upward in the management, production, information system, 
development innovation and maintenance departments in Thailand. The research results were that 
organizational communication and technology availability had direct influence on intention to use Internet of 
Things for remote monitoring to predictive maintenance of machines in manufacturing industry, and task 
characteristics Including task characteristics and technology availability was directly affected by Task 
Technology Fit. 
 
Keywords: Internet of Things, Remote monitoring, Predictive maintenance, Manufacturing industry, 

Intention to use 
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1.  บทน า 
1.1 ความส าคญัและท่ีมาของปัญหาการวิจยั 

ปัจจุบนัอนิเทอรเ์น็ตเขา้มามบีทบาทอย่างมากในชวีติประจาํวนั จากการทีแ่อปพลเิคชนัและอุปกรณ์เชื่อมต่อมกีาร
เตบิโตอย่างต่อเนื่อง ผูใ้ชง้านสามารถเขา้ถงึอนิเทอรเ์น็ตไดจ้ากทุกทีท่าํให้สามารถเชื่อมต่อไปยงัอุปกรณ์ต่างๆ เพื่อส่ง
ขอ้มูลที่เกดิขึน้ระหว่างอุปกรณ์จนเกดิเป็นแนวคดิของ Internet of Things (IoT) (McClelland, 2019) และมแีนวโน้ม
ของการเพิม่ขึน้อกีในช่วง 5-10 ปีขา้งหน้า จะเหน็ไดว้่ามกีารใชอ้นิเทอรเ์น็ตในการเชื่อมต่อขอ้มลูสงูขึน้จากปี 2005 ถงึ 
92 เท่า และคาดว่าจะมจีํานวนการเชื่อมต่อแบบ Machine to Machine (M2M) ทีท่ําใหอุ้ปกรณ์ต่างๆ สามารถส่งขอ้มลู
ระหว่างกนัได้มากกว่า 12 พนัล้านการเชื่อมต่อในปี 2020 และยงัสร้างนวตักรรมใหม่เพื่อสร้างโอกาสทางธุรกจิใน
ทศวรรษนี้โดยการนําเทคโนโลยใีหม่ๆ เขา้มาใชง้านหรอืนําเทคโนโลยทีีม่อียู่เดมิมาปรบัใชใ้หม้ปีระสทิธภิาพใหด้ยีิง่ขึน้  

การนํา IoT มาใชง้านในภาครฐัและเอกชนช่วยเพิม่ประสทิธภิาพในการทาํงานไดม้ากกว่าการทาํงานดว้ยตนเองได้
ถงึรอ้ยละ 50 (Sciban, 2019) ในภาคอุตสาหกรรมเองกเ็กดิแนวความคดิเกีย่วกบัอุตสาหกรรม 4.0 คอื ความสามารถ
ในการใชง้านระบบเครอืขา่ยเพื่อใชใ้นกระบวนการผลติ การใชป้ระโยชน์จาก IoT รวมถงึ Industrial Internet of Things 
เป็นหวัใจหลกัของอุตสาหกรรมสมยัใหม่ การลงทุนกบัระบบเครอืข่ายทีม่คีุณภาพจงึมคีวามสาํคญัไม่น้อยไปกว่า การ
ลงทุนในเครื่องจกัร การนําเทคโนโลย ีIoT มาปรบัใชใ้นอุตสาหกรรมภาคการผลติจงึเป็นประเดน็ทีน่่าศกึษา  

การแข่งขนัในภาคธุรกจิมแีนวโน้มทีจ่ะเติบโตขึน้อย่างต่อเนื่องในตลาดโลก ประกอบกบัแนวคดิที่จะพฒันาไปสู่
โรงงานอจัฉรยิะ (Smart factory) ทีเ่ป็นววิฒันาการของโรงงานในรูปแบบใหม่ในเชงิขอ้มลู ซึง่การเชื่อมต่ออุปกรณ์ต่าง 
ๆ เขา้ดว้ยกนัผ่านทางอนิเทอรเ์น็ต โดยนําขอ้มลูเหล่านัน้ไปใชใ้นการวเิคราะหส์าํหรบัการเฝ้าตดิตามจากระยะไกล และ
เป็นที่ยอมรบัอย่างกว้างขวางว่าการนํา IoT เพื่อการเฝ้าสงัเกตระยะไกล สําหรบัการรกัษาเชงิป้องกนัเครื่องจกัรใน
ภาคอุตสาหกรรมการผลิตสามารถลดต้นทุนการบํารุงรกัษาขององค์กรได้ถึงร้อยละ 20 ลดการหยุดทํางานที่ไม่ได้
คาดการณ์ล่วงหน้ารอ้ยละ 50 และสามารถยดือายุการใชง้านของเครื่องจกัรได ้(Sciban, 2019) การเพิม่ประสทิธภิาพใน
การเฝ้าตดิตามกระบวนการผลติ จงึเป็นประเดน็ทีน่่าจบัตามองในอนาคตของทุกโรงงาน  
1.2 วตัถปุระสงคข์องการวิจยั 

วตัถุประสงค์ที่สําคญัของงานวจิยันี้ เพื่อศกึษาอทิธพิลของการสื่อสารภายในองค์กร การสนับสนุนจากผู้บริหาร
ระดบัสงู ประโยชน์ดา้นการลดตน้ทุน ความเป็นผูนํ้าดา้นนวตักรรม สภาพพรอ้มใชง้านของเทคโนโลย ีความเหมาะสม
ระหว่างงานกบัเทคโนโลย ีทีม่ต่ีอความตัง้ใจในการใชอ้นิเทอรเ์น็ตในสรรพสิง่ เพื่อการเฝ้าสงัเกตระยะไกลสาํหรบัการ
รักษาเชิงป้องกันสําหรับเครื่องจักรในภาคอุตสาหกรรมการผลิต  และศึกษาอิทธิพลของสภาพพร้อมใช้งานของ
เทคโนโลย ีและลกัษณะของงาน ทีม่ต่ีอความเหมาะสมระหว่างงานกบัเทคโนโลย ี
 
2. ทฤษฎีและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 

จากการศกึษากรอบแนวคดิด้าน เทคโนโลย ีองค์กร และสิง่แวดล้อม ทฤษฎีความเหมาะสมระหว่างงานกบัเทคโนโลย ี
แนวคดิเกีย่วกบัอนิเทอรเ์น็ตในสรรพสิง่ และงานวจิยัในอดตีทีเ่กีย่วขอ้งสามารถสรุปปัจจยัทีเ่กีย่วขอ้งกบัการศกึษาไดด้งันี้ 

การส่ือสารภายในองคก์ร (Organizational communication) เป็นสิง่ที่สําคญัอย่างมากสําหรบัความสามารถ
ของเทคโนโลยทีีเ่พิม่ขึน้ ในแต่ละองคก์รจงึจําเป็นต้องมกีารสื่อสารที่ดเีพื่อใหค้นในองคก์รเขา้ถงึเทคโนโลยไีดง้่ายขึน้ 
(Hwang et al., 2017) การทํางานร่วมกนัย่อมมคีวามคดิเหน็แตกต่างกนัไป ต้องอาศยัการสื่อสารระหว่างกนัภายใน
องคก์รเพื่อช่วยใหก้ารทาํงานเป็นไปในแนวทางเดยีวกนั (Bachman, 2002)  

การสนับสนุนจากผู้บริหารระดบัสูง (Top management  support) คอื เมื่อผูบ้รหิารระดบัสงูใหก้ารสนับสนุน
ทําให้สามารถเริม่โครงการทางเทคโนโลยสีารสนเทศได้ง่ายขึน้ (Viswesvaran et al., 1988) และเมื่อผู้บรหิารระดบั
สูงส่งสญัญาณที่ดใีนองค์กรแล้ว พนักงานภายในองค์กรกจ็ะมสี่วนร่วมในโครงการมากขึน้ จงึถือเป็นปัจจยัสําคญัในการ
เลอืกใชง้านระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ (Thong et al., 1996) 
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ประโยชน์ด้านการลดต้นทุน (Benefit of cost reduction) คือ การลดต้นทุนค่าใช้จ่ายและยังช่วยเพิ่ม

ประสทิธภิาพในการทํางาน (Manchanda et al., 2018) การนําเทคโนโลยมีาใชจ้งึถอืว่าเป็นการลดต้นทุนโดยตรง ดว้ย
การนําเทคโนโลยีที่มีคุณลกัษณะการดําเนินงานที่หลากหลาย และส่งมอบสิง่ที่ลูกค้าต้องการได้ในราคาที่ถูกกว่า 
(Sakchutchawan et al., 2011)  

ความเป็นผู้น าด้านนวตักรรม (Innovation leaders) คอื เริม่ต้นได้จากการสร้างสิง่ใหม่ๆ และพฒันาความรู้
ด้านเทคโนโลย ี(Shavinina, 2011) และองค์กรที่มีความเป็นผู้นําด้านนวตักรรมยงัเป็นการส่งเสริมเชงิจติวทิยาให้
พนกังานมคีวามตื่นตวัในการเรยีนรูแ้ละพฒันาตนเองอย่างต่อเนื่อง (Williams & Figueiredo, 2014) ผูนํ้าดา้นนวตักรรม
ในภาคอุตสาหกรรมหนักมกีารนําเทคโนโลยอีนิเทอรเ์น็ตในสรรพสิง่มาปรบัใชภ้ายในองคก์รทีมุ่่งมัน่ทีจ่ะเป็นผูนํ้าดา้น
นวตักรรมในอุตสาหกรรมของตน จงึตอ้งมกีารศกึษาเทคโนโลยอีย่างต่อเนื่อง 

ลกัษณะของงาน (Task characteristics) คอื การกาํหนดเป้าหมาย ความซบัซอ้น และประเภทของงานไว้อย่าง
ชดัเจน เพื่อใหผู้ท้ีเ่กีย่วขอ้งสามารถนํามาใชไ้ด ้(Kim & Soergel, 2005) ลกัษณะของงานในการนํา IoT มาใชเ้พื่อการ
รักษาเชิงป้องกนัจึงเริ่มตัง้แต่การเก็บข้อมูลจากอุปกรณ์ และส่งข้อมูลผ่านระบบอินเทอร์เน็ตและนําไปเก็บไว้ใน
ฐานขอ้มลู ขอ้มลูทีถู่กเกบ็ไวจ้ะถูกนํามาวเิคราะหแ์ละวางแผนเพื่อการบาํรุงรกัษา 

 สภาพพร้อมใช้งานของเทคโนโลยี (Technology availability) คอื องคก์รมคีวามพรอ้มใชง้านดา้นเทคโนโลย ี
พรอ้มทัง้มเีจา้หน้าทีท่ีม่คีวามเชีย่วชาญดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ เมื่อมคีวามพรอ้มแลว้จะทําใหค้นในองคก์รเกดิการ
ยอมรบัเทคโนโลยมีากขึน้ (Kotrlik & Redmann, 2009) การทีจ่ะนําเทคโนโลยใีหม่เขา้มาใชง้าน ระบบเทคโนโลยขีอง
องคก์รจะตอ้งอยู่ในสภาพทีพ่รอ้มใชง้าน 

ความเหมาะสมระหว่างงานกบัเทคโนโลยี (Task technology fit) คอื ความสมัพนัธ์ระหว่างงานและขอ้มูลที่
ต้องการเทคโนโลยีที่เหมาะสมเข้ามาเชื่อมต่อระหว่างกนัและลดความความซบัซ้อนของการทํางาน (Goodhue & 
Thompson, 1995) การนําเทคโนโลยมีาใชต้อ้งคาํนึงถงึความเหมาะสมกบัลกัษณะงานและการทาํงานของพนกังานดว้ย 
(Salimonu et al., 2013) สิง่สาํคญัในการพจิารณาดา้นเทคโนโลยตีอ้งคํานึงถงึลกัษณะเฉพาะขององคก์ร และประเภท
ของอุตสาหกรรมดว้ย (Laux et al., 2011) 

 ความตัง้ใจในการใช้อินเทอรเ์น็ตในสรรพส่ิง เพื่อการเฝ้าสงัเกตระยะไกล ส าหรบัการรกัษาเชิงป้องกนั
เครื่องจักรในภาคอุตสาหกรรมการผลิต ( Intention to use Internet of Things for remote monitoring to 
predictive maintenance of machines in manufacturing industry) เ ป็ นการสร้ า ง แบบจํ า ลองและวิธีก า ร
กาํหนดเวลาเพื่อสนบัสนุนการตดัสนิใจในการบํารุงรกัษาเครื่องจกัร (Xia et al., 2013) ขอ้มลูทีเ่กบ็ในลกัษณะตวัเลขจะ
ถูกนํามาวเิคราะห์ปัญหาหรอืความเสยีหายที่อาจเกิดขึน้ (Bartholomew-Biggs et al., 2006) การรายงานผลจะเป็น
แบบเรยีลไทม์จากอุปกรณ์ที่เครื่องจกัรไปยงัผู้ที่มีส่วนเกี่ยวขอ้ง เพื่อวเิคราะห์ภาพรวมของการบํารุงรกัษาได้อย่าง
เหมาะสมและมปีระสทิธภิาพ 
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3. กรอบแนวคิดงานวิจยั 
จากกรอบแนวคดิการวจิยัของความตัง้ใจในการใช้อนิเทอร์เน็ตในสรรพสิง่ เพื่อการเฝ้าสงัเกตระยะไกล  สาํหรบั

การรกัษาเชงิป้องกนัเครื่องจกัรในภาคอุตสาหกรรมการผลติแสดงไดด้งัรปู 
 

 
 

ภาพที ่1 กรอบแนวคดิการวจิยัของความตัง้ใจในการใชอ้นิเทอรเ์น็ตในสรรพสิง่ เพื่อการเฝ้าสงัเกตระยะไกล  
สาํหรบัการรกัษาเชงิป้องกนัเครือ่งจกัรในภาคอุตสาหกรรมการผลติ 

 
องค์กรที่มีการสื่อสารที่ดีจะเป็นตัวเร่งและเป็นแรงผลักดันให้พนักงานให้ความร่วมมือในการใช้เทคโนโลยี 

(Salimonu et al., 2013) การพัฒนาอย่างต่อเนื่องของเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตในสรรพสิ่ง จะทําให้การทํางานมี
ประสทิธภิาพยิง่ขึน้ ช่วยสร้างความน่าดงึดูดและการยอมรบัของคนในองค์กร (ปรวรี์ เขยีววจิติร และ วโิรจน์ เจษฎา
ลกัษณ์, 2561) ความสาํเรจ็ในวงการนิตยสารเกดิจากผูม้อีํานาจในการตดัสนิใจมกีารแลกเปลีย่นขอ้มูล และสื่อสารระหว่าง
กบัพนกังานในองคก์ร (Teo et al., 2003) จงึสามารถตัง้สมมตฐิานไดด้งันี้ 

 

H1: การสือ่สารภายในองค์กรส่งผลทางบวกต่อความตัง้ใจในการใช้อนิเทอร์เน็ตในสรรพสิง่ เพือ่การเฝ้าสงัเกต
ระยะไกล ส าหรบัการรกัษาเชงิป้องกนัเครือ่งจกัรในภาคอุตสาหกรรมการผลติ 

 
ทศันคตขิองผูนํ้า และการสนบัสนุนของผูบ้รหิารระดบัสงู สง่ผลทางบวกต่อความมุ่งมัน่ในการจดัการ ผูบ้รหิาร

ระดบัสงูทีม่คีวามเขา้ใจในนวตักรรมและรบัรูแ้รงกดดนัจากการเปลีย่นของเทคโนโลยจีะเป็นผูท้ีต่ดัสนิใจเลอืกนําเทคโล
โนยีเข้ามาใช้ในองค์กร การสนับสนุนของผู้บริหารระดับสูงเป็นหนึ่งในปัจจัยที่ดีที่สุด ในการนํานวตักรรมทางด้าน
เทคโนโลยเีขา้มาใชง้านในองคก์ร (Chang et al., 2006) จงึสามารถตัง้สมมตฐิานไดด้งันี้ 

 

H2: การสนับสนุนจากผูบ้รหิารระดบัสงูส่งผลทางบวกต่อการเกดิความตัง้ใจในการใชอ้นิเทอรเ์น็ตในสรรพสิง่ เพือ่
การเฝ้าสงัเกตระยะไกล ส าหรบัการรกัษาเชงิป้องกนัเครือ่งจกัรในภาคอุตสาหกรรมการผลติ 
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บรษิัทที่รบัรูถ้ึงความไดเ้ปรยีบเชงิเปรยีบเทยีบจากนวตักรรมจะมแีนวโน้มที่จะนําเทคโนโลยมีาใชง้านในองคก์ร 

(Harfoushi et al., 2016) ซึง่จะเหน็ไดว้่าองคก์รทีม่กีารนําเทคโนโลยเีขา้มาใชง้านช่วยลดการทํางานของพนักงานและ
เป็นการลดตน้ทุนค่าใชจ้่ายอกีดว้ย (Bartholomew-Biggs et al., 2006) การใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศนอกจากจะช่วยใน
การวางแผนเพื่อดูแลรกัษาแลว้ยงัช่วยในการลดต้นทุนการผลติอกีดว้ย (Sherwin, 2000) จงึสามารถตัง้สมมตฐิานได้
ดงันี้ 

 
H3: ประโยชน์ดา้นการลดต้นทุนส่งผลทางบวกต่อความตัง้ใจในการใชอ้นิเทอรเ์น็ตในสรรพสิง่ เพือ่การเฝ้าสงัเกต

ระยะไกล ส าหรบัการรกัษาเชงิป้องกนัเครือ่งจกัรในภาคอุตสาหกรรมการผลติ 
 
บรษิทัทีมุ่่งมัน่ทีจ่ะเป็นผูนํ้าดา้นนวตักรรมในการใชอ้นิเทอรเ์น็ตในสรรพสิง่จะมคีวามตัง้ใจนําเทคโนโลยใีหม่ๆ เขา้

มาใชง้าน และนํานวตักรรมใหม่ๆ มาเพื่อช่วยพฒันายอดขาย (Harfoushi et al., 2016) ความคดิรเิริม่สรา้งสรรค ์และ
การเขา้สู่ความเป็นผู้นําด้านนวตักรรมเป็นแรงจูงใจในการเลอืกใชเ้ทคโนโลยใีหม่ๆ สําหรบัผู้บรหิารและพนักงานใน
องคก์ร (Černe et al., 2013) จงึสามารถตัง้สมมตฐิานไดด้งันี้ 

 
H4: ผูน้ าดา้นนวตักรรมส่งผลทางบวกต่อความตัง้ใจในการใชอ้นิเทอรเ์น็ตในสรรพสิง่ เพือ่การเฝ้าสงัเกตระยะไกล 

ส าหรบัการรกัษาเชงิป้องกนัเครือ่งจกัรในภาคอุตสาหกรรมการผลติ 
 
ลกัษณะงานส่งผลกระทบต่อการใชง้านของเทคโนโลย ีภายใต้ความเหมาะสมของงานกบัเทคโนโลยี หากลกัษณะ

งานมีความเข้ากันได้กับเทคโนโลยี จะเป็นปัจจยัในการนํานวตักรรมมาใช้ และในบางองค์กรขนาดใหญ่ที่มีการ
ประมวลผลของปรมิาณขอ้มูลจํานวนมาก เพื่อการประมวลผลทีเ่พยีงพอ จะต้องมกีารปรบัการใชเ้ทคโนโลยใีหม่เพื่อ
รองรบัการเปลีย่นแปลงของขอ้มลู (Moch & Morse, 1977) จงึสามารถตัง้สมมตฐิานไดด้งันี้ 

 
H5: ลกัษณะงานสง่ผลทางบวกต่อความเหมาะสมระหว่างงานกบัเทคโนโลย ีท าใหเ้ทคโนโลยสีามารถสนบัสนุนการ

ท างานไดด้ ี
 
สภาพพร้อมใช้งานของเทคโนโลยีเป็นประเด็นสําคัญในการนําเทคโนโลยีใหม่เข้ามาใช้งาน เพื่อให้บรรลุ

วตัถุประสงค์ของงาน (Yasmeen et al., 2015) ความน่าเชื่อถือ ปลอดภยัของเทคโนโลย ีเป็นส่วนหนึ่งที่เอื้อต่อการ
ตดัสนิใจนําเทคโนโลยใีหม่ๆ มาใชง้าน (Kinuthia, 2014) การนําเทคโนโลยใีหม่มาใชง้านหรอืเสรมิเทคโนโลยทีีม่อียูเ่ดมิ 
ต้องพิจารณาถึงสภาพพร้อมใช้งานของเทคโนโลยี มิเช่นนัน้อาจเกิดความยุ่งยากและซับซ้อนได้  จึงสามารถ
ตัง้สมมตฐิานไดด้งันี้ 

 
 H6: สภาพพรอ้มใชง้านของเทคโนโลยสี่งผลทางบวกทีท่ าใหเ้กดิความตัง้ใจในการใชอ้นิเทอรเ์น็ตในสรรพสิง่ เพือ่

การเฝ้าสงัเกตระยะไกล ส าหรบัการรกัษาเชงิป้องกนัเครือ่งจกัรในภาคอุตสาหกรรมการผลติ 
 
การนําเทคโนโลยเีขา้มาใชง้านสิง่สาํคญัทีจ่ะต้องพจิารณาคอืความพรอ้มใชง้านของเทคโนโลยแีละการเขา้กนักบั

ลกัษณะขององค์กรรวมถงึประเภทของอุตสาหกรรม (Laux et al., 2011) จะช่วยเพิม่ขดีความสามารถในการแข่งขนั
ทางธุรกจิ จงึต้องเลอืกใช้เทคโนโลยใีห้เหมาะสมกบัลกัษณะงาน  ซึ่งต้องคํานึงถึงสภาพพร้อมใช้งานของเทคโนโลย ี
รวมถึงโครงสร้าง ขอ้กําหนดภายในองค์กร ที่ส่งผลต่อประสทิธภิาพของการสนับสนุนการทํางานในแต่ละองค์กร จงึ
สามารถตัง้สมมตฐิานไดด้งันี้ 
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H7: สภาพพรอ้มใชง้านของเทคโนโลยสี่งผลทางบวกต่อความเหมาะสมระหว่างงานกบัเทคโนโลย ีความเหมาะสม

ระหว่างงานกบัเทคโนโลย ีส่งผลต่อ ความตัง้ใจในการใชอ้นิเทอรเ์น็ตในสรรพสิง่ เพือ่การเฝ้าสงัเกตระยะไกล 
ส าหรบัการรกัษาเชงิป้องกนัเครือ่งจกัรในภาคอุตสาหกรรมการผลติ 

 
องค์กรที่มีความพร้อมระหว่างงานกบัเทคโนโลยี จะเป็นองค์กรที่พร้อมสําหรบัการรบันวตักรรม และเกิดการ

ยอมรบัเทคโนโลย ีเพื่อช่วยใหก้ารทํางานมคีวามสมบูรณ์ยิง่ขึน้ (Salimonu et al., 2013) ดงันัน้การเลอืกจดักลุ่มตาม
ความเหมาะสมของงานกบัเทคโนโลยพีบว่าเป็นการช่วยในการเลอืกใชเ้ทคโนโลยใีหเ้ขา้กบัลกัษณะงานและเทคโนโลยี
ในปัจจุบนั (Lippert & Forman, 2006) บรษิทัต่างๆ มเีป้าหมายทีจ่ะใช ้IoT และคาดหวงัว่า IoT สามารถมสี่วนร่วมกบั
งานทีอ่งคก์รตอ้งการได ้องคก์รจะเตม็ใจลงทุนในโครงการ IoT มากขึน้  

 
H8: ความเหมาะสมระหว่างงานกบัเทคโนโลยสี่งผลทางบวกต่อความตัง้ใจในการใชอ้นิเทอรเ์น็ตในสรรพสิง่ เพือ่

การเฝ้าสงัเกตระยะไกล ส าหรบัการรกัษาเชงิป้องกนัเครือ่งจกัรในภาคอุตสาหกรรมการผลติ 
 
4. วิธีการวิจยั 

งานวิจยันี้เป็นงานวิจยัเชงิปริมาณในรูปแบบการวจิยัเชงิสํารวจ โดยการใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมอืในการ
รวบรวมขอ้มลูต่างๆ จากกลุ่มตวัอย่างทีเ่ป็นผูบ้รหิารระดบักลางขึน้ไปในฝ่ายบรหิาร ฝ่ายผลติ ฝ่ายเทคโนโลยสีารสนเทศ 
ฝ่ายพัฒนาระบบงานและนวัตกรรมองค์กร ฝ่ายซ่อมและบํารุงรักษา ที่เป็นตัวแทนของสาขาในแต่ละโรงงาน
อุตสาหกรรมการผลิตในประเทศไทย โดยใช้วิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง จํานวน 180 โรงงาน โดย
แบบสอบถามนี้ถูกนําไปทดสอบกบักลุ่มตวัอย่างจํานวน 32 คน เพื่อวเิคราะห์แบบสอบถามเบื้องต้นและปรบัปรุงข้อ
คาํถามในแบบสอบถามใหม้คีวามเหมาะสมก่อนนําไปจดัเกบ็ขอ้มลูจรงิ 
 
5. ผลการวิจยัและอภิปรายผล 
5.1 การสอบทานข้อสมมติฐานทางสถิติ 

ขอ้มูลที่จดัเกบ็จากกลุ่มตวัอย่างถูกนําไปทดสอบข้อมูลขาดหาย (Missing data) และการสอบทานการกระจาย
ขอ้มลูแบบปกต ิ(Univariate outlier) นอกจากนี้ขอ้มลูดงักล่าวยงัมคี่า Skewness หารค่า Standard Error of Skewness  
+3 ที่มากกว่า +3 หรอืน้อยกว่า -3 โดยมคี่าใกล้เคยีง 3 ดงันัน้จงึไม่ต้องทําการแปลงค่าขอ้มูล โดยผลการแจกแจง
ความถี ่(frequency) ดงันัน้ผูว้จิยัจงึยงัคงใชข้อ้มลูดงักล่าวมาวเิคราะหข์อ้มลูทางสถติต่ิอไป 
5.2 การตรวจสอบความตรงความเท่ียงของแบบสอบถาม 

งานวจิยัน้ีไดต้รวจสอบความเทีย่งของแบบสอบถามดว้ยค่าสมัประสทิธิแ์อลฟาของครอนบาซ (Cronbach’s alpha) 
ใช้เกณฑ์พจิารณาค่าไม่ตํ่ากว่า 0.7 (Namdeo & Rout, 2017) ซึ่งทุกปัจจยัมคี่าผ่านเกณฑ ์โดยสรุปผลการตรวจสอบ
ความเทีย่งของทุกปัจจยั นอกจากนี้ยงัได้ทดสอบความตรงของแบบสอบถามด้วยการวเิคราะหอ์งค์ประกอบ (Factor 
analysis) โดยใช้เกณฑ์ที่ข้อคําถามที่จบักลุ่มกันเป็นแต่ละตัวแปรต้องมีค่าน้ําหนักองค์ประกอบ (Factor loading) 
มากกว่า 0.5 รวมทัง้ค่า KMO and Bartlett’s Test ทีม่คี่ามากกว่า 0.5 ซึง่แสดงถงึกลุ่มตวัอย่างทีเ่หมาะสม และไดท้ํา
การพจิารณาค่า Bartlett’s Test of Sphericity ซึง่มคี่านัยสาํคญัน้อยกว่า 0.05 ผลการวเิคราะหอ์งคป์ระกอบไดจ้าํนวน
ปัจจยัทัง้หมด 8 องคป์ระกอบและผ่านเกณฑท์ีก่าํหนดไว ้ดงัแสดงในตารางที ่1 
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ปัจจยั 1: การส่ือสารภายในองคก์ร  (% of variance = 63.786, Cronbach’s alpha = 0.810) 
OC1 ท่านคดิว่าภายในองคก์รควรมกีารปรกึษาร่วมกนัเพื่อนํา IoT เพื่อ

การบาํรุงรกัษาเชงิป้องกนัมาใชใ้นองคก์ร 
3.84 0.838 0.748 

OC2 ท่านคดิว่าภายในองค์กรควรมกีารสื่อสารใหผู้ม้สี่วนเกีย่วขอ้งเขา้ใจ
ถงึประโยชน์ทีไ่ดร้บัจาก IoT เพื่อการบาํรุงรกัษาเชงิป้องกนั 

3.65 0.778 0.805 

OC3 ท่านคดิว่าภายในองคก์รควรปรบัการสือ่สารใหม้ปีระสทิธภิาพ เพื่อ
การนํา IoT มาใชใ้นการบาํรุงรกัษาเชงิป้องกนั 

3.58 0.808 0.754 

OC4 ท่านคดิว่าภายในองคก์รควรมกีารประสานงานเพื่อนํา IoT มาช่วย
ในการบาํรุงรกัษาเชงิป้องกนัในองคก์ร 

3.52 0.890 0.734 

ปัจจยั 2: การสนับสนุนจากผูบ้ริหารระดบัสูง (% of variance = 63.221, Cronbach’s alpha = 0.805) 
TMS1 ท่านและผู้บริหารระดับสูงในองค์กรของท่านมีบทบาทในการ

สง่เสรมิดา้นเทคโนโลยมีาใชใ้นองคก์ร 
3.81 0.795 0.766 

TMS2 ท่านและผูบ้รหิารระดบัสงูในองคก์รของท่านเลง็เหน็ถงึความสาํคญัและ
ประโยชน์ในการนํา IoT เพื่อการบาํรุงรกัษาเชงิป้องกนั 

3.90 0.855 0.767 

TMS3 ท่านและผู้บรหิารระดบัสูงในองค์กรของท่านมมีุมมองว่าการนํา IoT 
เพื่อการบาํรุงรกัษาเชงิป้องกนัมผีลกระทบในเชงิบวกกบัองคก์ร 

3.74 0.798 0.733 

TMS4 ท่านและผู้บริหารระดับสูงในองค์กรของท่านพร้อมที่จะสนับสนุน
แนวคดิการนํา IoT เพื่อการบาํรุงรกัษาเชงิป้องกนัมาใชใ้นองคก์ร 

3.55 0.831 0.757 

ปัจจยั 3: ประโยชน์ด้านการลดต้นทุน (% of variance = 59.887, Cronbach’s alpha = 0.773) 
BRC1 ท่านคดิว่า IoT เพื่อการบํารุงรกัษาเชงิป้องกนัมปีระโยชน์ในการ

ลดตน้ทุนระยะยาว 
3.63 0.802 0.691 

BRC2 ท่านคดิว่าหากองค์กรของท่านมกีารนํา IoT เพื่อการบํารุงรักษา
เชงิป้องกนั เป็นการช่วยลดต้นทุนในการดูแลรกัษาและซ่อมบํารุง
เครื่องจกัรขององคก์รได ้

3.74 0.844 0.771 

BRC3 ท่านคดิว่า IoT เพื่อการบํารุงรกัษาเชงิป้องกนั ช่วยลดค่าใชจ้่ายที่
เกดิจากเครื่องจกัรหยุดทาํงาน 

3.69 0.818 0.712 

BRC4 ท่านคดิว่าองคก์รของทา่นมงีบประมาณดา้นการดแูลเครื่องจกัรทีจ่าํกดั 
จงึตอ้งการ IoT เพื่อการบาํรุงรกัษาเชงิป้องกนัมาใช ้

3.54 0.805 0.699 
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ปัจจยั 4: ความเป็นผูน้ าดา้นนวตักรรม (% of variance = 62.416, Cronbach’s alpha = 0.798) 
ILO1 องคก์รของท่านสนบัสนุนการพฒันาแนวคดิดา้นนวตักรรมใหก้บับุคลากร 3.60 0.806 0.752 
ILO2 องคก์รของท่านใหค้วามสนใจกบันวตักรรมใหม่ ๆ  

ทีจ่ะทาํใหก้ารทาํงานมปีระสทิธภิาพยิง่ขึน้ 
3.47 0.914 0.749 

ILO3 องค์กรของท่านคิดว่า IoT เพื่อการรักษาเชิงป้องกัน สามารถ
ขบัเคลื่อนความเป็นผูนํ้านวตักรรมได ้

3.48 0.839 0.757 

ILO4 องคก์รของท่านมองหานวตักรรมใหม่ ๆ เพื่อสรา้งภาพลกัษณ์ดา้น
ความเป็นผูนํ้าทางนวตักรรมใหก้บัองคก์ร 

3.45 0.857 0.735 

ปัจจยั 5: ลกัษณะของงาน (% of variance = 54.936, Cronbach’s alpha = 0.721) 
TC1 ท่านคดิว่า IoT ช่วยสนบัสนุนงานดา้นการดแูลรกัษาเครื่องจกัรไดด้ยีิง่ขึน้ 3.73 0.697 0.655 
TC2 ท่านคดิว่าลกัษณะการทํางานยงัไม่มกีารเตรยีมความพร้อมด้าน

การบาํรุงรกัษาเชงิป้องกนั 
3.66 0.857 0.686 

TC3 ท่านคดิว่า IoT เพื่อการดูแลรกัษาเชงิป้องกนั สอดคลอ้งกบังานที่
เกีย่วขอ้งกบัการผลติ 

3.59 0.794 0.627 

TC4 ท่านคดิว่า IoT ช่วยจดัเกบ็ขอ้มูลการทํางานของเครื่องจกัร เพื่อ
ช่วยในการดแูลรกัษาเชงิป้องกนัไดอ้ย่างเป็นระบบ 

3.59 0.860 0.671 

ปัจจยั 6: สภาพพรอ้มใช้งานของเทคโนโลยี (% of variance = 61.04, Cronbach’s alpha = 0.760) 
TA1 ท่านคดิว่า IoT เพื่อการรกัษาเชงิป้องกนัสามารถใชร้่วมกบัระบบ

เทคโนโลยสีารสนเทศทีม่อียู่ได ้
3.58 0.816 0.727 

TA2 ท่านมีอุปกรณ์สําหรบัการเเสดงขอ้มูลการทํางานของเครื่องจกัร
จาก IoT เช่น คอมพวิเตอร ์สมารท์โฟน 

3.55 0.790 0.715 

TA3 ท่านคิดว่าภายในองค์กรสามารถเข้าถึงข้อมูลผ่านเครือข่าย
อนิเทอรเ์น็ตไรส้าย (WI-FI) ได ้

3.55 0.863 0.686 

TA4 ท่านคดิว่าองคก์รมรีะบบเทคโนโลยเีพยีงพอและอยู่ในสภาพพรอ้มใชง้าน 3.56 0.824 0.682 
ปัจจยั 7: ความเหมาะสมระหว่างงานกบัเทคโนโลยี (% of variance = 58.119, Cronbach’s alpha = 0.706) 
TTF1 ท่านคิดว่าการนํา IoT เพื่อการเฝ้าสงัเกตระยะไกล สําหรบัการ

รกัษาเชงิป้องกนั เหมาะสมกบัลกัษณะงานในองคก์รท่าน 
3.54 0.818 0.272 

TTF2 ท่านคดิว่า IoT เพื่อการเฝ้าสงัเกตระยะไกล สาํหรบัการรกัษาเชงิป้องกนั 
มคีวามเหมาะสมกบัการทาํงานของเครื่องจกัรในองคก์รของท่าน 

3.55 0.863 0.715 

TTF3 ท่านคดิว่า IoT เพื่อการเฝ้าสงัเกตระยะไกล สาํหรบับาํรุงรกัษาเชงิ
ป้องกนัมสีว่นช่วยในการสนบัสนุนการทาํงานภายในองคก์ร 

3.58 0.855 0.686 

TTF4 ท่านคิดว่า IoT เพื่อการรักษาเชิงป้องกันเหมาะกับงานใน
ภาคอุตสาหกรรมการผลติ 

3.64 0.891 0.682 
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ปัจจยั 8: ความตัง้ใจในการใช้อินเทอรเ์น็ตในสรรพส่ิง เพื่อการเฝ้าสงัเกตระยะไกล ส าหรบัการรกัษาเชิง
ป้องกนัเครือ่งจกัรในภาคอตุสาหกรรมการผลิต (% of variance = 57.502, Cronbach’s alpha = 0.750) 
IUI1 ท่านมคีวามตัง้ใจที่เพิม่ประสทิธภิาพในการดูแลรกัษาเครื่องจกัร

ดว้ยการนํา IoT มาใชง้าน 
3.58 0.730 0.698 

IUI2 ท่านคาดการณ์ว่าในอนาคตองคก์รจะมแีนวโน้มทีจ่ะนํา IoT มาใช้
เพื่อการรกัษาเชงิป้องกนั 

3.79 0.912 0.711 

IUI3 ท่านอยากจะทดลองใช้ IoT เพื่อการเฝ้าสงัเกตระยะไกล สําหรบั
การรกัษาเชงิป้องกนัในองคก์ร 

3.67 0.822 0.695 

IUI4 ท่านคดิว่าเมื่อมโีอกาสท่านจะนํา IoT เพื่อการเฝ้าสงัเกตระยะไกล สาํหรบั
การรกัษาเชงิป้องกนัเครื่องจกัรในองคก์รของท่าน มาใชใ้นองคก์ร 

3.69 0.856 0.666 

 
5.3 ลกัษณะทางประชากรศาสตรข์องกลุ่มตวัอย่าง 

กลุ่มตวัอย่างในงานวจิยันี้มจีาํนวนทัง้หมด 182 โรงงาน สว่นใหญ่อยู่ในประเภทอุตสาหกรรมอุปกรณ์อเิลก็ทรอนิกส์
และเครื่องไฟฟ้า คิดเป็นร้อยละ 28.57 อายุระหว่าง 31-35 ปี คิดเป็นร้อยละ 45.05 ทํางานในองค์กรเฉลี่ย 6-10 ปี     
คดิเป็นร้อยละ 40.11 จบการศกึษาระดบัการศกึษาปรญิญาตรหีรอืเทยีบเท่า คดิเป็นร้อยละ 76.37 และระดบัความรู้
ความเขา้ใจเกีย่วกบัเทคโนโลย ีIoT ระดบัปานกลาง คดิเป็นรอ้ยละ 48.90 โดยมคีวามสนใจทีจ่ะนํา IoT ไปใชง้านเพื่อ
การบาํรุงรกัษาเชงิป้องกนั (Predictive maintenance) และการควบคุมคุณภาพ (Quality control) คดิเป็นรอ้ยละ 23.05 
และ 22.68 ตามลําดบั ในส่วนของปัจจยัทีอ่าจเป็นอุปสรรค ทีอ่าจทําใหไ้ม่สามารถนํา IoT ไปใชง้านคอื งบประมาณที่
จาํกดั คดิเป็นรอ้ยละ 21.38 และตามมาดว้ยขอ้จาํกดัของการทาํงานของเครื่องจกัรคดิเป็นรอ้ยละ 20.98 
5.4 การทดสอบสมมติฐานการวิจยั 

งานวจิยันี้ใชก้ารวเิคราะหก์ารถดถอยพหุคูณ (Multiple regression analysis) เพื่อหาความสมัพนัธร์ะหว่างตวัแปร
อิสระและตัวแปรตาม โดยใช้ค่า p < 0.5 เป็นตัวกําหนดนัยสําคญัทางสถิติ การวิเคราะห์เพื่อหาความสมัพนัธ์แบ่ง
ออกเป็น 2 สว่น ดงันี้ 

5.4.1 ความสมัพนัธร์ะหว่างการส่ือสารภายในองคก์ร การสนับสนุนจากผูบ้ริหารระดบัสูง ประโยชน์ด้าน
การลดต้นทุน ความเป็นผู้น าด้านนวตักรรม สภาพพร้อมใช้งานของเทคโนโลยี และความเหมาะสมระหว่าง
งานกบัเทคโนโลยี ต่อความตัง้ใจในการใช้อินเทอรเ์น็ตในสรรพส่ิงเพื่อการเฝ้าสงัเกตระยะไกลส าหรบัการ
รกัษาเชิงป้องกนัส าหรบัเครื่องจกัรในภาคอุตสาหกรรมการผลิต ผลการวเิคราะหส์มการถดถอยพหุคูณแสดงให้
เห็นว่าการสื่อสารภายในองค์กร ความเป็นผู้นําด้านนวตักรรมขององค์กร และสภาพพร้อมใช้งานของเทคโนโลยี 
กําหนดความตัง้ใจในการใชอ้นิเทอร์เน็ตในสรรพสิง่เพื่อการเฝ้าสังเกตระยะไกลสําหรบัการรกัษาเชงิป้องกนัสําหรบั
เครื่องจกัรในภาคอุตสาหกรรมการผลติ ทีร่ะดบันัยสาํคญั F(6,175) = 9.038 (p = 0.000) ซึง่สามารถอธบิายความผนั
แปรของตวัแปรตามทีป่รบัค่าไดร้อ้ยละ 21 (Adjusted R2 = 0.210) เมื่อวเิคราะหใ์นรายละเอยีดของตวัแปรอสิระพบว่า
การสื่อสารภายในองค์กร ความเป็นผู้นําด้านนวัตกรรมขององค์กร และสภาพพร้อมใช้งานของเทคโนโลยี เป็น
ตวักาํหนดตวัแปรตามทีร่ะดบันยัสาํคญัที ่p = 0.05 ดงันัน้ขอ้มลูเชงิประจกัษ์สนบัสนุน H1, H4 และ H6 สว่นตวัแปรการ
สนบัสนุนจากผูบ้รหิารระดบัสงู ประโยชน์ดา้นการลดตน้ทุน และความเหมาะสมระหว่างงานกบัเทคโนโลยไีม่สง่อทิธพิล
ต่อตวัแปรตามตามดงัตารางที ่2 กล่าวคอืขอ้มลูเชงิประจกัษ์ไม่สนบัสนุน H2, H3 และ H8 
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ตารางที ่2 สรุปผลการวเิคราะหก์ารถดถอยอย่างง่ายของตวัแปรอสิระทีส่ง่ผลต่อตวัแปรความตัง้ใจในการใช้

อนิเทอรเ์น็ตในสรรพสิง่เพื่อการเฝ้าสงัเกตระยะไกลสาํหรบัการรกัษาเชงิป้องกนัสาํหรบัเครื่องจกัร 
ในภาคอุตสาหกรรมการผลติ 

 
ตวัแปร 

ความตัง้ใจในการใช้อินเทอรเ์น็ตในสรรพส่ิง เพื่อการเฝ้าสงัเกตระยะไกล
ส าหรบัการรกัษาเชิงป้องกนัส าหรบัเคร่ืองจกัรในภาคอตุสาหกรรมการผลิต 

B SE B ß 
การสือ่สารภายในองคก์ร 0.164 0.072 0.164* 
การสนบัสนุนจากผูบ้รหิารระดบัสงู 0.084 0.077 0.084 
ประโยชน์ดา้นการลดตน้ทุน 0.068 0.077 0.068 
ความเป็นผูนํ้าดา้นนวตักรรมขององคก์ร 0.190 0.077 0.190* 
สภาพพรอ้มใชง้านของเทคโนโลย ี 0.168 0.075 0.168* 
ความเหมาะสมระหว่างงานกบัเทคโนโลย ี 0.073 0.081 0.073 
Adjusted R2 0.210 
F 9.038 

*p < .05. **p < .01 
 

5.4.2 ความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะของงาน และสภาพพร้อมใช้งานของเทคโนโลยี ท่ีมีต่อความ
เหมาะสมระหว่างงานกบัเทคโนโลยี ผลการวเิคราะห์สมการถดถอยพหุคูณแสดงให้เหน็ว่าลกัษณะของงาน  และ
สภาพพร้อมใช้งานของเทคโนโลยี กําหนดความเหมาะสมระหว่างงานกบัเทคโนโลยี ที่ระดบันัยสําคญั F(2,179) = 
26.394 (p = 0.000) ซึง่สามารถอธบิายความผนัแปรของตวัแปรตามทีป่รบัค่าไดร้้อยละ 21.9 (Adjusted R2 = 0.219) 
เมื่อวิเคราะห์ในรายละเอียดของตัวแปรอิสระพบว่าลักษณะของงาน  และสภาพพร้อมใช้งานของเทคโนโลยี เป็น
ตวักําหนดตวัแปรตามที่ระดบันัยสําคญัที่ p = 0.05 และ p = 0.01 ตามลําดบัดงัตารางที่ 3 ดงันัน้ขอ้มูลเชงิประจกัษ์
สนบัสนุน H5 และ H7 

 
ตารางที ่3 สรุปผลการวเิคราะหก์ารถดถอยอย่างง่ายของตวัแปรอสิระทีส่ง่ผลต่อตวัแปรความเหมาะสม 

ระหว่างงานกบัเทคโนโลย ี
ตวัแปร ความเหมาะสมระหว่างงานกบัเทคโนโลยี 

B SE B ß 
ลกัษณะของงาน 0.139 0.070 0.139* 
สภาพพรอ้มใชง้านของเทคโนโลย ี 0.413 0.070 0.413** 
Adjusted R2 0.219 
F 26.394 

*p < .05 **p < .01 
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6. สรปุผลการวิจยัและข้อเสนอ 
6.1 อภิปรายผลการวิจยั 

ผลการวิเคราะห์คุณลักษณะทางประชากรศาสตร์ของกลุ่มตัวอย่างในงานวิจยันี้เป็นระดบัผู้จดัการ ในแผนก
เทคโนโลยสีารสนเทศ ทีม่อีายุระหว่าง 36-40 ปี ทาํงานในองคก์รเฉลีย่ 6-10 ปี สว่นใหญ่ จบการศกึษาระดบัการศกึษา
ปรญิญาตรหีรอืเทยีบเท่า และระดบัความรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัเทคโนโลย ีIoT ระดบัปานกลาง โดยมคีวามสนใจทีจ่ะนํา 
IoT ไปใชง้านเพื่อการบาํรุงรกัษาเชงิป้องกนัและการควบคุมคุณภาพ ในส่วนของปัจจยัทีอ่าจเป็นอุปสรรค ทีอ่าจทําให้
ไม่สามารถนํา IoT ไปใชง้านเป็นเรื่องของงบประมาณ และตามมาดว้ยขอ้จํากดัของการทํางานของเครื่องจกัร ผลการ
วเิคราะห์ทางสถิติเกี่ยวกบัอิทธพิลของปัจจยัที่มต่ีอความตัง้ใจในการใช้อินเทอร์เน็ตในสรรพสิง่ เพื่อการเฝ้าสงัเกต
ระยะไกล สาํหรบัการรกัษาเชงิป้องกนัเครื่องจกัรในภาคอุตสาหกรรมการผลติพบว่า ผูบ้รหิารระดบักลางขึน้ไปในฝ่าย
บรหิาร ฝ่ายผลติ ฝ่ายเทคโนโลยสีารสนเทศ ฝ่ายพฒันาระบบงานและนวตักรรมองคก์ร ฝ่ายซ่อมและบํารุงรกัษา ของ
โรงงานอุตสาหกรรมการผลติในประเทศไทย พบว่าความตัง้ใจในการใช้อนิเทอร์เน็ตในสรรพสิง่ เพื่อการเฝ้าสงัเกต
ระยะไกล สาํหรบัการรกัษาเชงิป้องกนัเครื่องจกัรในภาคอุตสาหกรรมการผลติขึน้อยู่กบัการสือ่สารภายในองคก์ร ความ
เป็นผู้นํานวตักรรมขององค์กร และสภาพพร้อมใช้งานของเทคโนโลย ีแต่ไม่ได้ขึน้อยู่กบัการสนับสนุนจากผู้บริหาร
ระดบัสงู ประโยชน์ดา้นการลดตน้ทุน ในขณะเดยีวกนัลกัษณะของงาน และสภาพพรอ้มใชง้านของเทคโนโลยกีส็ง่ผลต่อ
ความเหมาะสมระหว่างงานกบัเทคโนโลยดีว้ยเช่นกนั 
6.2 ข้อเสนอแนะในเชิงปฏิบติั 

ผูว้จิยัไดส้รุปอทิธพิลทีส่ง่ผลต่อความตัง้ใจในการใชอ้นิเทอรเ์น็ตในสรรพสิง่ เพื่อการเฝ้าสงัเกตระยะไกล สาํหรบัการ
รกัษาเชงิป้องกนัเครื่องจกัรในภาคอุตสาหกรรมการผลติ โดยเรยีงลาํดบัตามความสาํคญัจากมากไปน้อย ดงันี้ 

การส่ือสารภายในองค์กร โดยผลงานวิจัยพบว่า กลุ่มเป้าหมายโดยรวมเห็นด้วยระดับมาก ( �̅� = 3.65,        
S.D. = 0.83) ทีก่ล่าวว่าหากภายในองคก์รมกีารปรกึษาร่วมกนั แลว้สามารถสื่อสาร ประสานงานกนัภายในองค์กรจะ
ส่งผลต่อความตัง้ใจในการใชอ้นิเทอร์เน็ตในสรรพสิง่ เพื่อการเฝ้าสงัเกตระยะไกล ในบรบิทของภาคอุตสาหกรรรมการผลติ
มากยิง่ขึน้ 

ความเป็นผู้น านวตักรรมขององค์กร โดยผลงานวิจัยพบว่า กลุ่มเป้าหมายโดยรวมเห็นด้วยระดับมาก              
( �̅� = 3.50, S.D. = 0.85) ต่อความเป็นผูนํ้านวตักรรมขององคก์รทีเ่ป็นปัจจยัสาํคญัต่อการตัง้ใจในการใชอ้นิเทอรเ์น็ต
ในสรรพสิง่ เพื่อการเฝ้าสงัเกตระยะไกล ในบรบิทของภาคอุตสากรรรมการผลติ โดยเริม่จากองคก์รใหค้วามสนใจกบั
นวตักรรมใหม่ พรอ้มทัง้สนับสนุนการพฒันาแนวคดิดา้นนวตักรรมใหก้บับุคลากร และมองว่ามนีวตักรรมใหม่ๆ เขา้มา
ใชง้านในองคก์รเป็นเป็นนการช่วยขบัเคลื่อนและสง่เสรมิภาพลกัษณ์ความเป็นผูนํ้าทางนวตักรรมใหก้บัองคก์รอกีดว้ย 

สภาพพรอ้มใช้งานของเทคโนโลยี โดยผลงานวจิยัพบว่า กลุ่มเป้าหมายโดยรวมเหน็ดว้ยระดบัมาก ( 𝑋 ̅= 3.56, 
S.D. = 0.82) กล่าวคอืระบบเทคโนโลยภีายในองคก์รตอ้งมสีภาพพรอ้มใชง้าน ไม่ว่าจะเป็นระบบเครอืขา่ยอนิเทอร์เน็ต
ไร้สายหรอือุปกรณ์สําหรบัการแสดงขอ้มูล และเทคโนโลย ีIoT ที่จะนํามาใช้งานสามารถใช้ร่วมกบัระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศทีม่อียู่ได ้จงึส่งผลต่อความเหมาะสมระหว่างงานกบัเทคโนโลยดีว้ย และความตัง้ใจในการใชอ้นิเทอรเ์น็ตใน
สรรพสิง่ เพื่อการเฝ้าสงัเกตระยะไกล สาํหรบัการรกัษาเชงิป้องกนัเครื่องจกัร 

ลกัษณะของงาน โดยผลงานวจิยัพบว่า กลุ่มเป้าหมายโดยรวมเหน็ด้วยระดบัมาก ( �̅�= 3.64, S.D. =0.80) ว่า 
หากเทคโนโลย ีIoT มคีวามสอดคลอ้งกบัลกัษณะงานทีท่าํ ช่วยสนับสนุนงานดา้นการดแูลรกัษาเครื่องจกัร และช่วยให้
การจดัเกบ็ขอ้มลูไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ และสอดคลอ้งกบังานที่เกีย่วขอ้งกบัการผลติ สง่ผลต่อความเหมาะสมระหว่าง
งานกบัเทคโนโลย ี 

กลุ่มเป้าหมายยงัแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกบัความสนใจที่จะนําเทคโนโลยี IoT ไปใช้งานเพิ่มเติม ได้แก่ การ
ควบคุมคุณภาพ โรงงานอจัฉรยิะ ความปลอดภยัและความมัน่คงในโรงงาน การจดัการสนิคา้คงคลงั การจดัการห่วงโซ่
อุปทาน และการเฝ้าสงัเกตระยะไกลของกระบวนการผลิต ตามลําดับ ในส่วนของอุปสรรคที่อาจไม่สามารถนํา
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เทคโนโลย ีIoT ไปใชง้านในองคก์ร สว่นใหญ่จะเป็นเรื่องงบประมาณทีจ่าํกดั ระบบเทคโนโลยสีารสนเทศภายในโรงงาน
ไม่รองรบั และคาดว่าผลลพัธท์ีไ่ดไ้ม่คุม้ค่ากบัการลงทุนดงันัน้ผู้ทีม่สี่วนเกีย่วขอ้งจงึสามารถนําขอ้คดิเหน็จากวจิยันี้ไป
ปรบัปรุงและพฒันาใหเ้ขา้กบับรบิทขององคก์รต่อไปได ้
6.3 ข้อจ ากดังานวิจยั และงานวิจยัต่อเน่ือง 

งานวจิยันี้มขีอ้จาํกดัทีส่ามารถใชก้บักลุ่มอุตสาหกรรมการผลติเท่านัน้ ผลการวจิยัอาจไม่สามารถใชก้บัองคก์รทีย่งั
ไม่มคีวามรู้ความเขา้ใจในเรื่องของเทคโนโลย ีIoT ซึ่งหากมกีารนําไปใช้กบัองค์กรทีไ่ม่มคีวามรู้ความเขา้ใจเกีย่วกบั
เทคโนโลย ีIoT อาจมผีลต่อการทดสอบระดบันัยสาํคญั งานวจิยัยงัไดร้บัขอ้คดิเหน็จากกลุ่มตวัอย่างถงึความสนใจใน
การนําเทคโนโลย ีIoT ไปใชง้านในด้านอื่นๆ ไดแ้ก่ การควบคุมคุณภาพ และโรงงานอจัฉรยิะ ดงันัน้งานวิจยัในอนาคต
สามารถศกึษาปัจจยัอื่นๆ ทีม่อีทิธพิลความตัง้ใจในการใชอ้นิเทอรเ์น็ตในสรรพสิง่ เพื่อการเฝ้าสงัเกตระยะไกล สาํหรบั
การรกัษาเชงิป้องกนัเครื่องจกัรในภาคอุตสาหกรรมการผลติ และการนําเทคโนโลย ีIoT ไปใชใ้นดา้นอื่น  ๆของภาคอุตสาหกรรมการ
ผลติต่อได ้ในสว่นของปัจจยัการสนบัสนุนจากผูบ้รหิารระดบัสงู ประโยชน์ดา้นการลดตน้ทุน และความเหมาะสมระหวา่ง
งานกบัเทคโนโลย ีทีไ่ม่ส่งผลต่อความตัง้ใจในการใชอ้นิเทอรเ์น็ตในสรรพสิง่ เพื่อการเฝ้าสงัเกตระยะไกล สาํหรบัการ
รกัษาเชงิป้องกนัเครื่องจกัรในภาคอุตสาหกรรมการผลติ งานวจิัยนี้สามารถนําผลการศกึษาเชงิลกึโดยการศึกษาวจิยั
เชงิคุณภาพในปัจจยัต่างๆ ของภาคอุตสาหกรรมการผลติ เพื่อวเิคราะหห์าสาเหตุทีปั่จจยัเหล่านี้ไม่มนียัสาํคญัทางสถติิ 
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ค ำแนะน ำในกำรส่งผลงำนเผยแพร่ 
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หลกัเกณฑก์ำรประเมินบทควำมเพือ่กำรตอบรบัตีพิมพ ์
1. ผูส้นใจเสนอบทความสามารถจดัสง่บทความผ่านทางเวบ็ไซดว์ารสาร http://jisb.tbs.tu.ac.th 
2. กองบรรณาธกิารจะพจิารณาบทความเบือ้งตน้ถงึความสอดคลอ้งของบทความทีจ่ดัสง่มาว่าตรงกบัวตัถุประสงค์

ของวารสารหรอืไม่ ถา้ไม่ตรงจะแจง้กลบัการพจิารณา 
3. ถา้บทความมเีน้ือหาสอดคลอ้งกบัวารสาร กองบรรณาธกิารจะพจิารณาความถูกตอ้งของรปูแบบการเตรยีมขอ้มลู

ตน้ฉบบัว่าตรงตามรปูแบบทีก่ าหนดในวารสาหรอืไม่ ถา้ไมต่รงจะแจง้กลบัการพจิารณา 
4. สง่บทความใหผู้ท้รงคุณวุฒจิ านวน 2 ท่านเพื่อประเมนิบทความ เมื่อผลการประเมนิผ่านหรอืไมผ่่านหรอืมกีาร

แกไ้ขจะแจง้ใหผู้เ้ขยีนทราบ เมือ่บทความไดร้บัการตพีมิพ ์ผูเ้ขยีนจะไดร้บัการแจง้กลบัรบัรองการตพีมิพ ์พรอ้มทัง้
แจง้วนัทีจ่ะสามารถ 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 
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รปูแบบกำรพิมพบ์ทควำม 
1. ตน้ฉบับภาษาไทย ใชแ้บบอกัษร BrowalliaUPC เน้ือหาขนาด 14 ตลอดทัง้บทความ สว่นตนัฉบบัภาษาองักฤษ 
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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
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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 
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หน้ากระดาษ) 
ตวัธรรมดา 

ค าส าคญั: (ภาษาไทย) (ไม่เกนิ 5 ค า) 14 (ชดิซา้ย) ตวัธรรมดา 
ชื่อเรื่อง (ภาษาองักฤษ) 20 (จดักึง่กลางหน้ากระดาษ) ตวัหนา 
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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. สรปุผลการวจิยั 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 วงศ์ววิฒัน์นนุกจิ, 2550ข, น. 22), (Yin, 
1998a, p. 5-9) หรอื (Yin, 1998b, p. 31-40) 
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- 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 ชื่อสกุลผู้แต่ง (กรณีบทความภาษาไทย). (ปีที่พิมพ์). ชื่อบทความ. วนัเดือนปีที่ สืบค้นข้อมูล, ชื่อ Web 

address.  
ชื่อสกุล, ชื่อ (อกัษรตัวแรกของชื่อตามด้วยจุด) ผู้แต่ง (กรณีบทความภาษาองักฤษ). (ปีที่พิมพ์). ชื่อบทความ. 

Retrieved month date, year, from http://Web address. 
ตวัอย่าง 
วัจนา รัตนวร. (2548). ความล้ม เหลวของสถาบันการเงิน . สืบค้น เมื่ อ วันที่  17 มีนาคม 2550, จาก 

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

http://homeworktips.about.com/od/researchandreference/a/topic.htm. 
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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

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

Perspectives. Proceedings of the National Academy of Sciences, USA, 89, 1372-1375. 
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กรณีข้อมูลจำกงำนแปล มีรปูแบบ ดงัน้ี  
ชื่อ ชื่อสกุลผู้แต่ง (กรณีบทความภาษาไทย). (ปีที่พิมพ์). ชือ่บทควำม (ตัวเอียง) (ชื่อ ชื่อสกุลผู้แปล, ผู้แปล). 

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

เอยีง) (ชื่อ (อกัษรตวัแรกของชื่อตามด้วยจุด) ชื่อสกุล , Trans.). ส านักพมิพ์. (Original work published ปีที่
ตพีมิพ.์) 

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

published 1940.) 
 
กรณีข้อมูลจำกบทสมัภำษณ์ มีรปูแบบ ดงัน้ี  
ชื่อ ชื่อสกุลผู้แต่ง (กรณีบทความภาษาไทย). (ปีที่พิมพ์). [สมัภาษณ์ ชื่อ-ชื่อสกุลผู้สมัภาษณ์ , ต าแหน่ง]. ชือ่

บทควำม (ตวัเอยีง), ฉบบัที,่ หน้า.  
ชื่อสกุล, ชื่อ (อกัษรตวัแรกของชื่อตามดว้ยจุด) ผู้แต่ง (กรณีบทความภาษาองักฤษ). (ปีที่พมิพ์). [ Interview with 

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

216. 
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