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บทคดัย่อ 

วตัถุประสงค์ของงานวจิยันี้ เพ ือ่ศกึษาหาแนวทาง พฒันา และประเมนิผลซอฟตแ์วรข์องระบบตดิตามความคบืหน้า
โครงการอย่างอตัโนมตั ิโดยมสีมาชกิห้องวจิยั Human-Computer Interface (HCI) มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอม
เกล้าธนบุรเีป็นกลุ่มเป้าหมาย โดยงานวจิยันี้ได้น าการออกแบบระบบด้วยการวจิยัมาใช้ในการจดัเก็บความต้องการ
ระบบของผู้ใช้งาน ผลส ารวจความต้องการของระบบตดิตามความคบืหน้าโครงการทีส่มาชกิห้องวจิยัต้องการคอื การ
แจ้งเตอืนงานเม ือ่ถงึก าหนด การแสดงภาพรวมและล าดบังาน และการตดิตามงานในรูปแบบกระดานคมับงั โดยความ
ต้องการดงักล่าวถกูน ามาใช้ในการพฒันาระบบตดิตามความคบืหน้าโครงการ ทีป่ระกอบดว้ยระบบลงทะเบยีนเพือ่จบัคู่
อเีมลผู้ใช้ไมโครซอฟท์แพลนเนอร์และเฟซบุ๊ก ระบบสร้างและแก้ไขงาน ระบบแกนตช์าร์ต ระบบตดิตามความคบืหน้า
งานในรูปแบบกระดานคมับงั และระบบแจ้งเตอืนผ่านปฏทินิ ระบบทีพ่ฒันานี้ได้รบัการประเมนิความพงึพอใจจาก
สมาชกิในห้องวจิยัดว้ยคะแนนเฉลีย่ในระดบัด ีส าหรบัเมนูการลงทะเบยีน ระบบแกนต์ชาร์ต ระบบตดิตามความคบืหน้า
งาน และระบบปฏทินิ ส่วนระบบสร้างและแก้ไขงานไดค้ะแนนเฉลีย่ของความพงึพอใจในระดบัปานกลาง  
 
ค าส  าคัญ: ตดิตามความคบืหน้าโครงการ; เฟซบุ๊กเมสเซนเจอร;์ ไมโครซอฟท์แพลนเนอร;์ ไฟร์เบสคลาวดฟั์งก์ชนั; 

ไฟร์เบสคลาวดไ์ฟร์สโตร์ 
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Abstract 

The objectives of this research are to design, develop, and evaluate the software for automatic project 
progress tracking, which tests with the members of the Human-Computer Interface's (HCI) laboratory. In 
addition, this research applies design research to collect user requirements for the system. The survey results 
of user requirements are task notification, workflow, project overview, and task tracking on the Kanban board. 
Based on the requirements, the designed system which consists of a registration system (used to match email 
addresses of Microsoft Planner and Facebook profiles), a create/edit tasks system, a Gantt Chart system, a 
progress tracking on the Kanban board, and a calendar system to notify task through the calendar  was built. 
The survey results on satisfaction of the system indicate that the average scores of registration menu, the 
progress tracking system, and the calendar system are good. Meanwhile, the average score of the edit/create 
system is average. 

 
Keywords:  Project Progress Tracking; Facebook Messenger; Firebase Cloud Functions; Firebase Cloud 

Firestore; Microsoft Planner 
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1. บทน า 
1.1 ที่มาและความส าคญัของงานวิจยั 

ในการปฏิบัต ิงานโครงการ การพูดคุย สื่อสารเพ ื่อแจกแจงหน้าที่ และต ิดตามผลการด าเนินการเป็น 
สิง่ทีผู่้ปฏบิตังิานโครงการต้องท าเป็นปกตวิสิ ัย บรษิัท ComTIA จ ากัด (Rosencrance, 2007) ได้จดัท าแบบส ารวจ
ออนไลน์ในหัวข้อ สาเหตุความล้มเหลวของโครงการสารสนเทศและเทคโนโลยีการสือ่สารคอือะไร จากผู้ตอบ
แบบสอบถามมากกว่า 1,000 คนพบว่าสาเหตุความล้มเหลวอนัดบัแรกของโครงการสารสนเทศและเทคโนโลยกีาร
สือ่สารคอืการสือ่สารทีน้่อยเกินไป อนัดบัที ่2 คอื ขาดทรพัยากรในการวางแผนงาน อนัดบัที ่3 คอืการก าหนดวนัส่ง
งานทีไ่ม่สามารถท าจรงิไดด้งัภาพที ่1 โดยผู้ส ารวจได้สรปุสาเหตุของผลส ารวจการสือ่สารทีน้่อยเกินไปเอาไวว้่า ในการ
ปฏบิตังิานโครงการนัน้ผู้จดัการโครงการจะเป็นผู้ทีเ่ข้าใจจุดประสงค์ งบประมาณและข้อจ ากัดของโครงการมากทีสุ่ด 
หากผู้เกี่ยวข้องในโครงการไม่ทราบข้อมูลเหล่าน้ี หรอืผู้จดัการโครงการไม่มทีรพัยากรในการวางแผนทีด่พีอ ก็จะไม่
สามารถสือ่สารกับผู้ปฏบิตังิานให้เข้าใจสถานการณ์ของโครงการได้ และอาจไม่สามารถจดัหาทรพัยากรเพือ่ปฏบิตังิาน
โครงการไดท้นัตามก าหนด ท าให้ก าหนดวนัส่งงานนัน้ไม่สามารถเกดิขึ้นไดจ้รงิเป็นสาเหตใุห้โครงการล้มเหลว 
 

 
ภาพที ่1 ผลการส ารวจในหวัข้อสาเหตทุีท่ าให้โครงการล้มเหลวของบรษิัท ComTIA จ ากดั 

 
จากปัญหาน้ีน าไปสู่สมมตฐิานทีว่า่เป็นไปไดห้รอืไมท่ีจ่ะสร้างระบบอตัโนมตัจิากซอฟตแ์วรใ์นชวีติประจ าวนัเพ ือ่ให้

ผู้ปฏบิตังิานโครงการสามารถสือ่สารและตดิตามความคบืหน้าโครงการได้อย่างดยีิ่งขึ้น โดยจะท าการศึกษาความ
ต้องการ และพฒันาต้นแบบซอฟต์แวร์ให้ตอบโจทย์กลุ่มตวัอย่างสมาชกิห้องวจิยั Human-Computer Interface ซึง่ตอ่
จากนี้จะเรยีกวา่ห้องวจิยั HCI สถาบนัวทิยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกล้าธนบุร  ี
 
1.2 วตัถปุระสงค์ของงานวิจยั 

1. เพ ือ่ศึกษาหาแนวทางการพฒันาซอฟต์แวร์ของระบบตดิตามความคบืหน้าของโครงการอย่างอตัโนมตั ิ
2. เพ ือ่พฒันาต้นแบบซอฟตแ์วร์ของระบบตดิตามความคบืหน้าของโครงการอย่างอตัโนมตั  ิ
3. เพ ือ่ประเมนิผลการท างานของซอฟตแ์วร์ของระบบตดิตามความคบืหน้าของโครงการอย่างอตัโนมตั ิ
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2. ความสามารถของโซเชียลมีเดีย 
ด้วยความก้าวหน้าของเทคโนโลยอีนิเทอร์เน็ต การพฒันาของเคร ือ่งมอืสือ่สาร และความก้าวหน้าทางวทิยาการ

คอมพวิเตอร์ในปัจจุบนั ท าให้สมาชกิในองคก์รสามารถสือ่สารกันไดอ้ย่างรวดเร็วและมคีา่ใช้จ่ายไม่สูงผา่นคอมพวิเตอร์
ส่วนบุคคล แท็ปเลต หรอืสมาร์ทโฟน ทีม่ซีอฟต์แวร์เพ ือ่การสือ่สารมากมายให้เลอืกใช้ และซอฟต์แวร์ทีเ่ป็นทีน่ิยม
ส าหรบัองค์กร และสมาชกิห้องวจิยั HCI สามารถสรุปความสามารถของซอฟต์แวร์ตา่งๆ ได้ดงัตารางที ่1  

 
ตารางที ่1 ผลการศึกษาความสามารถของโซเชยีลมเีดยีเพ ือ่เป็นเคร ือ่งมอืสือ่สารภายในองคก์ร 

ความสามารถ 

ซอฟต์แวร์ 
ไลน์  
(LINE 

corporation, 
2021) 

ไมโครซอฟต์ทมี 
(Microsoft, 2021a) 

เฟซบุ๊กเมสเซนเจอร์ 
(Yahoo, 2021) 

ส่งข้อความตวัอกัษร    

ส่งรูป    

ส่งไฟล์    

ส่งวดีโีอ    

โทร    

วดีโีอคอล    

เปิดให้พฒันาความสามารถส่ง
ข้อความอตัโนมตั ิ

   

ผู้ใช้แก้ไขไฟล์พร้อมกนัได้      

เก็บเอกสาร     

เพ ิม่ผู้ใช้งานผ่านทางอเีมล      

เพ ิม่ผู้ใช้งานผ่านการเพิม่เพ ือ่น    

 
3. ระเบียบวิธีวิจยั 

ในการพฒันาระบบตดิตามความคบืหน้าของโครงการ งานวจิยันี้ไดน้ าการออกแบบระบบดว้ยการวจิยั (Design 
research) มาใช้ในการจดัเก็บความตอ้งการระบบของผูใ้ช้งาน ได้แก่ ผู้จดัการและนกัศกึษาประจ าห้องวจิยั Human-
Computer Interface Lab (HCI Lab) มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกล้าธนบุรจี านวน 10 ท่าน ความตอ้งการะบบ
ของผู้ใช้งานจะถูกน าไปพฒันาระบบ โดยระบบทีพ่ฒันาเสร็จจะถูกน าไปประเมนิความพงึพอใจจากผูใ้ช้งานผ่านกูเกิ้ล
ฟอร์ม (Google, 2021a) และน ามาหาคา่เฉล ีย่และคา่เบีย่งเบนมาตรฐานของความพงึพอใจของผู้ใช้ โดยเกณฑใ์นการ
ประเมนิความพงึพอใจพจิารณาจากค่าเฉล ีย่ความพงึพอใจ มดีงันี้  

 
 
 



วารสารระบบสารสนเทศด้านธุรกิจ (JISB) ปีที่ 8 ฉบับที่ 2 เดือน พฤษภาคม – สิงหาคม 2565 หน้า 10 

- 1.00 – 1.50 ผู้ใช้มคีวามเห็นวา่ ควรปรบัปรุงระบบ 
- 1.51 – 2.50 ผู้ใช้มคีวามพงึพอใจในระดบัพอใช้ 
- 2.51 – 3.50 ผู้ใช้มคีวามพงึพอใจในระดบัปานกลาง 
- 3.51 – 4.50 ผู้ใช้มคีวามพงึพอใจในระดบัด ี
- 4.51 – 5.00 ผู้ใช้มคีวามพงึพอใจในระดบัดมีาก 
 

3.1 เครื่องมือที่ใช้ในการพฒันาระบบ 
ระบบตดิตามความคบืหน้าโครงการ เป็นระบบทีพ่ฒันาต่อยอดจากไมโครซอฟต์แพลนเนอร์ และเฟซบุ๊กเมสเซน

เจอร์ระบบตดิตามงานและโซเชยีลมเีดยีทีท่ ีส่มาชกิห้องวจิยั HCI ใช้งานเป็นประจ า ดงันัน้เคร ือ่งมอืในการพฒันาระบบ
จงึประกอบไปดว้ย 

- ไมโครซอฟต์แพลนเนอร์ (Microsoft, 2021b) ซอฟต์แวร์จดัการงานที่มหีน้าหลกัส าหร ับผู้ใช้ 3 หน้าคอืหน้า
ก ร ะ ดาน (Board) (Microsoft, 2021c) หน้ าสรุ ปงาน (Chart) (Microsoft, 2021d) แล ะห น้าปฏิทิน  ( Schedule) 
(Microsoft, 2021e) ซึง่แต่ละหน้าสามรถเลอืกจดักลุ่มงานไดห้ลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นการจดักลุ่มตามตะกร้างาน จดั
กลุ่มตามสถานะ และสามารถเพิม่ตวักรองเพือ่ให้มองเห็นงานต่างๆสะดวกขึ้น แต่ไม่สามารถแสดงผลแบบแกนต์ชารต์
หรอืส่งออกไฟล์ปฏทินิเพ ือ่ให้ผู้ใช้น าไปสร้างการแจ้งเตอืนในซอฟต์แวร์ปฏทินิได ้

- เฟซบุ๊กเมสเซนเจอร์ (Facebook, 2021a) ระบบส่งข้อความส าเร็จรูปทีเ่ป็นส่วนหนึ่งของโซเชยีลมเีดยีเฟซบุ๊ก  
(Facebook, 2021b)ทีเ่ปิดให้นักพฒันาสามารถเชือ่มต่อระบบตอบกลบัข้อความอตัโนมตัผิ่านเฟซบุ๊กแฟนเพจทีผ่า่น
การลงทะเบยีนแอปเรยีบร้อยแล้ว จากนัน้จงึเชือ่มต่อระบบของนักพฒันาเข้ากับเฟซบุ๊กผ่านทางการต ัง้คา่เว็บฮุกของ
แอปทีส่ร้างขึ้น แต่มข้ีอจ ากัดเร ือ่งขัน้ตอนการเข้าทดสอบระบบทีส่ามารถทดสอบไดใ้นวงเพือ่นเท่านัน้ และไม่สามารถ
ส่งการแจ้งเตอืนให้ผูใ้ช้ดว้ยระบบอตัโนมตัไิดด้งันัน้ระบบตดิตามความคบืหน้าโครงการจะตอ้งสรา้งการแจง้เตอืนผู้ใช้ใน
ช่องทางอืน่ 

ในการเชือ่มต่อเพือ่รบัข้อมูลจากซอฟต์แวร์ไมโครซอฟต์แพลนเนอร์ ซ ึง่เป็นซอฟต์แวร์ในกลุ่มไมโครซอฟต์ 365 
(Microsoft, 2021f) ทางไมโครซอฟต์ก าหนดให้การขอข้อมูลจากซอฟต์แวร์ในกลุ่มนี้ต้องตดิต่อผ่านเกตเวย์ทีช่ื่อว่า
ไมโครซอฟต์กราฟ (Microsoft, 2021g) ซ ึง่เป็นส่วนตอ่ประสานโปรแกรมประยุกต์ Application Programming Interface 
(API) หรอืส่วนประสานงานส าหรบัโปรแกรมซึง่สามารถเข้าใช้งานหน้าผ่านหน้าเวบ็ไซตไ์มโครซอฟท์กราฟเอ็กซพ์ลอ
เออร์ ในการตดิต่อขอข้อมูลนัน้นักพฒันาจะต้องลงทะเบยีนแอปผ่านเมนู App Registration (Microsoft, 2021h) ใน 
Azure Active Directory บนเว็บไซต์ Azure Portal ตามระเบียบการอนุญาตต ิดต่อขอข้อมูลของไมโครซอฟท์  
(Microsoft, 2021i) ข้อดขีองไมโครซอฟต์กราฟคอืใช้งานไดง้่าย ไม่มรีะยะเวลารอคอยมากเม ือ่มกีารขอข้อมูล แต่ข้อเสยี
คอืการขออนุญาตใช้งานส าหรบัซอฟตแ์วร ์365 ในองคก์รจะตอ้งท าหนงัสอืเพ ือ่ขออนุญาตในการใช้งาน 

นอกจากนี้การเชือ่มต่อเฟซบุ๊กเมสเซนเจอร์เข้ากับไมโครซอฟต์กราฟ จ าเป็นต้องมส่ีวนประมวลผลทีส่ามารถ
ท างานได้ตลอดเวลาเพ ือ่รองรบัการใช้งานสมาชกิห้องวจิยั ดงันัน้จงึพจิารณาเคร ือ่งมอืทีเ่ป็นเซฟิเวอร์บนระบบคลาวด์
คอมพวิเตอร์ซ ึง่มผีู้ให้บรกิารอยู่มากมาย แต่บรกิารทีม่รีาคาถกูและใช้งานง่ายทีสุ่ดคอืบรกิารไฟร์เบสคลาวด์ฟังก์ชนัของ
กูเกิ้ล (Google, 2021b) และยงัมบีรกิารฐานข้อมูลบนคลาวด์ซ ึง่สามารถเชือ่มต่อกนัไดโ้ดยไม่ต้องท าการตดิต ัง้เพ ิม่คอื
ฐานข้อมูลไฟร์เบสคลาวด์ไฟร์สโตร์ (Google, 2021c) ทีส่ามารถใช้งานไดง้่าย ไม่มคี่าใช้จ่ายเพิม่เตมิ และมรีะบบรกัษา
ความปลอดภยัทีด่  ี

โดยสรุปเคร ือ่งมอืทีใ่ช้ในการพฒันาระบบตดิตามความคบืหน้าโครงการประกอบไปด้วย 
1. ไมโครซอฟต์แพลนเนอร์ 
2. เฟซบุ๊กเมสเซนเจอร์ 
3. ไมโครซอฟต์กราฟ 
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4. ไฟร์เบสคลาวดฟั์งก์ชนั 
5. ไฟร์เบสคลาวดไ์ฟร์สโตร์ 

3.2 แนวทางการพฒันาระบบ 
3.2.1 การส ารวจความต้องการของผู้ใช้งานระบบ 
จากแบบสอบถาม 10 หวัข้อ มจีุดประสงค์ 3 ข้อ คอื 
1. เพ ือ่ศึกษาพฤตกิรรมการใช้งานไมโครซอฟท์แพลนเนอร์ของสมาชกิห้องวจิยั HCI  
2. เพ ือ่ศึกษาพฤตกิรรมการใช้งานซอฟต์แวร์ในชวีติประจ าวนัของสมาชกิห้องวจิยั HCI  
3. เพ ือ่ศึกษาความตอ้งการความสามารถเพิม่เตมิของระบบตดิตามงานทีม่อียู่ 
  

ผลส ารวจพบว่านักศกึษาประจ าห้องวจิยั HCI จ านวน 8 ท่าน และผู้จดัการห้องวจิยั HCI จ านวน 2 ท่าน มพีฤตกิรรม
การใช้งานไมโครซอฟท์แพลนเนอร์ ดงัภาพที ่2 และมพีฤตกิรรมการใช้งานซอฟตแ์วร์ในชวีติประจ าวนัดงัภาพที ่3  
 

 
ภาพที ่2 พฤตกิรรมการใช้งาน Microsoft Planner 

  

 
ภาพที ่2 พฤตกิรรมการใช้งานซอฟต์แวร์ในชวิติประจ าวนั 
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ส าหรบัความสามารถเพิม่เตมิของไมโครซอฟท์แพลนเนอรท์ีอ่ยากให้มแีสดงในภาพที ่4  
 

 
ภาพที ่3 ความสามารถของระบบตดิตามงานทีส่มาชกิห้องวจิยัตอ้งการเพิม่เตมิ 

 
ด ังนั ้นจงึสามารถสรุปได้ว่าพฤตกิรรมของสมาชกิห้องวจิยั HCI ต ิดต ัง้แอปพลิเคชันไมโครซอฟท์แพลนเนอร ์

บนโทรศัพท์มอืถอื 45.50% ใช้งานฟังก์ชนัสรุปงาน 36.40% เชือ่มต่อปฏทินิจากไมโครซอฟท์แพลนเนอร์เข้ามอืถ ือ 
26.30%  

ส่วนพฤตกิรรมการใช้งานซอฟต์แวร์ในชวีติประจ าวนัพบว่าในระดบัความถ ีใ่นการใช้งานมากกว่า 1 คร ัง้ต่อวนั 
นักศึกษาทุกคนใช้งานเฟซบุ๊ก 100.00% ใช้งานไลน์ 72.70% ใช้งานไมโครซอฟท์ทมี 54.40% และใช้งานไมโครซอฟท์
แพลนเนอร์ 27.30%  

ในส่วนของความสามารถทีต่้องการให้ไมโครซอฟท์แพลนเนอร์มเีพ ิม่ เตมิคอื อยากให้สามารถแจ้งเตอืนไปที่
โซเชยีลมเีดยี เช่น ไลน์หรอืเฟซบุ๊ก ให้การแจ้งเตอืนนับถอยหลงัสู่ก าหนดการส าคญัของโครงการ (Milestone) ได้ 
อยากให้สามารถมองเห็นภาพรวมของโครงการ เห็นสถานะงานปัจจุบนัของโครงการและล าดบังานได้อย่างชดั เจน 
รวมถงึอยากให้สามารถเห็นสถานะงานจากกระดานคมับงั ดงัเช่น เทรลโล (Trello) ได ้

3.2.2 การเปรียบเทียบระบบติดตามงานที่มอียู่ 
เม ื่อน าความต้องการของของระบบต ิดตามงานของสมาชิกห้องวจิยั HCI มาสร้าง Benchmark เพ ื่อท าการ

เปรยีบเทยีบความสามารถของระบบของงานวจิยัและและระบบทีม่อียู่ในท้องตลาดทีไ่ด้รบัความนิยมอย่างสูงจาก
เว็บไซต์ www.g2.com (G2.com, Inc., 2021) ในหมวดหมู่ของการจ ัดการโครงการหร ือการจ ัดการโครงการ 
ในปัจจุบนั 2 ล าดบัแรกคอืเทรลโลและมนัเดย์ และเปรยีบเทยีบกับซอฟต์แวร์จดัการงานที่สมาชกิห้องวจิยัใ ช้งาน  
อยู่เป็นประจ าคอืไมโครซอฟท์แพลนเนอร ์ดงัภาพที ่1 ซ ึง่จะได้ผลลพัธ์ดงัตารางที ่2 

 
 

http://www.g2.com/
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ภาพที ่1 การจดัล าดบัซอฟตแ์วรจ์ดัการโครงการ 2 ล าดบัแรก 

ทีม่า: G2.com, Inc. (2021) 
 

ตารางที ่2 ผลการเปรยีบเทยีบความสามารถระบบกับซอฟตแ์วรท์ีม่อียู่ในท้องตลาด 
ความสามารถ งานวจิยั ไมโครซอฟท์

แพลนเนอร์ 
มนัเดย์ เทรลโล หมายเหตุ 

เชือ่มต่อกับโซเชยีล
มเีดยี 

     

สร้างแกนต์ชาร์ต     ไ ม โ ค ร ซ อ ฟ ท์ 
แพลนเนอร์สามารถ
สร้างแกนต์ชาร์ตได้
จ า ก ไ ม โครซอฟท์ 
โ ป ร เ จ ค โ ด ย ม ี
ค่าใช้จ่ายเพิม่เตมิ 

ต ัง้ปฏทินิ      
มคี่าบรกิารเพิม่เตมิ      

 
สามารถสรุปได้ว่าซอฟต์แวร์จากงานวจิยัม ีความสามารถโดดเด่นกว่าซอฟต์แวร์ ในท้องตลาดในหวัข้อ

ความสามารถในการเชือ่มต่อกบัเฟซบุ๊กเมสเซนเจอร์การสรา้งแกนตช์าร์ต และต ัง้ปฏทินิไดโ้ดยไม่มคีา่ใช้จ่ายเพิม่เตมิ 
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3.3 แนวทางการพฒันาระบบอตัโนมติัในรูปแบบของโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพ่ือติดตามความคืบหน้าของ
โครงการ 
จากการส ารวจความต้องการเพือ่พฒันาระบบอตัโนมตัใินรปูแบบโปรแกรมคอมพวิเตอรเ์พ ือ่ตดิตามความคบืหน้า

ของโครงการวจิยัพบว่าโซเชยีลมเีดยีทีส่มาชกิทุกคนใช้งานเป็นประจ าในชวีติประจ าวนัคอืเฟซบุ๊กและความสามารถที่
สมาชกิในห้องวจิยัตอ้งการเพิม่เตมิคอื การแจง้เตอืนงาน การมองเห็นสถานะของงานปัจจุบนั และการมองเห็นภาพรวม
ทัง้หมดของงาน 

ดงันัน้ส่วนประกอบของระบบจงึประกอบดว้ยเฟซบุ๊กเมสเซนเจอร์รบัหน้าทีเ่ป็นส่วนประสานงานกบัผู้ใช้ผ่านระบบ
เฟซบุ๊กเมสเซนเจอร์แพลตฟอร์มและส่งข้อมูลไปทีไ่ฟร์เบสฟังก์ชนัเป็นส่วนประมวลผลและรบัส่งข้อมลูของไมโครซอฟท์
แพลนเนอร์จากไมโครซอฟท์กราฟ จากนัน้จะส่งข้อมูลผู้ใช้จากเฟซบุ๊กเมสเซนเจอร์และข้อมูลจากไมโครซอฟท์ 
แพลนเนอร์ไปเก็บทีไ่ฟร์เบสไฟร์สโตร์ซ ึง่ท าหน้าทีเ่ป็นฐานข้อมูลของระบบ เม ือ่มกีารเรยีกใช้งานเมนูแกนต์ชาร์ตหรอื
เมนูปฏทินิ ไฟร์เบสฟังก์ชนัจะดงึข้อมูลจากไฟรเ์บสไฟร์สโตร์ไปสร้างหน้าเวบ็แกนต์ชารต์หรอืไฟล์ปฏทินิดงัภาพที ่2  
 

 
ภาพที ่2 ภาพรวมของระบบ 
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เม ือ่น ากรณีใช้งานทีส่มาชกิห้องวจิยัต้องการมาแจกแจงจะไดร้ายละเอยีดดงัตารางที ่3 
 

ตารางที ่3 รายละเอยีดกรณีใช้งาน (Use Case) ของระบบ 

ชือ่ Use Case ลงทะเบยีน 
ระบบแกนต์

ชาร์ต 
ระบบแก้ไขงาน 

ระบบตดิตามความ
คบืหน้างาน 

ระบบปฏทินิ 

ผู้ใช้ นักศึกษา ผู้จดัการห้องวจิยั อาจารย์ทีป่รกึษา 

รายละเอยีด จบัคู่อเีมลของ
มหาวทิยาลยั
กับเฟซบุ๊ก 

ระบบแสดง
แกนต์ชาร์ตของ
สมาชกิ 1 ท่าน 

สมาชกิห้องวจิยั
เข้าถงึหน้า
กระดานงานของ
ตนเองในรูปแบบ
ของกระดานคมับงั
บนไมโครซอฟท์
แพลนเนอร์ 

ผู้ใช้เข้าถงึหน้าสรุป
ความคบืหน้างาน
ของตนเองหรอื
สมาชกิทัง้หมดบน
ไมโครซอฟท์ 
แพลนเนอร์ได้ 

ระบบแจ้ง
เตอืน 

เหตุการณ์
เร ิม่ต้น 

กดปุ่ม 
Register  

กดปุ่ม Gantt 
Chart 

กดปุ่ม Edit  กดปุ่ม Progress  กดปุ่ม 
Calendar  

เหตุการณ์ 
ก่อนหน้า 

ระบบแสดงเมนู  

เหตุการณ์
ตามมา 

ระบบแสดงผล
การลงทะเบยีน 

ระบบแสดง
แกนต์ชาร์ตบน
เว็บเบราว์เซอร์ 

ระบบแสดง
หน้าคมับงับอร์ด
บนไมโครซอฟท์
แพลนเนอร์ 

ระบบแสดงหน้า
สรุปความคยืหน้า
งานบน
ไมโครซอฟท์แพลน
เนอร์ 

ระบบสร้าง
ไฟล์ 
calendar.ics 
ไว้บนลิ้งก์เว็บ
เบราว์เซอร์ 

ข้อยกเว้นทีไ่ม่
สามารถใช้งาน
ได้ 

- ผู้ใช้เป็นสมาชกิห้องวจิยัแต่ยงัไมไ่ดล้งทะเบยีน 
- ผู้ใช้ไม่ใช่สมาชกิห้องวจิยั 
- ระบบท างานผดิพลาด 

 
เม ือ่น ารายละเอยีดกรณใีช้งานจากตารางที ่3 มาล าดบัเหตกุารณ์การเข้าใช้งานระบบ โดยเร ิม่ต ัง้แตก่ารเร ิม่สนทนา

กับระบบอตัโนมตัดิ้วยการทกัทาย จากนัน้จงึเลอืกใช้งานหวัข้อลงทะเบยีน เพือ่ส่งข้อมูลอเีมลส่วนตวัในระบบของ
มหาวทิยาลยั และเฟซบุ๊กโปรไฟล์ให้ระบบเก็บลงฐานข้อมูล ส าหรบัการเข้าใช้งานหวัข้อเมนู ระบบจะท าการตรวจสอบ
สถานะสมาชกิห้องวจิยัก่อน จากนัน้ผูใ้ช้สารถเลอืกรบัข้อมลูตา่งๆ ของโครงการผ่านการเลอืกใช้งานเมนูดงัภาพที ่3 
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ภาพที ่3 ล าดบัเหตุการณ์เม ือ่เข้าใช้งานระบบ 

 

4. ผลการด าเนินการ 
ผลการด าเนินการจะกล่าวถงึ ผลการพฒันาต้นแบบระบบอตัโนมตัใินรูปแบบของโปรแกรมคอมพวิเตอร์ เพ ื่อ

ตดิตามความคบืหน้าของโครงการโดยใช้แนวทางการพฒันาซอฟตแ์วรด์งักลา่วมาแล้ว 
4.1 ผลการการพฒันาต้นแบบระบบอตัโนมติัในรูปแบบของโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพ่ือติดตามความคืบหน้า

ของโครงการ 
เม ือ่พฒันาต้นแบบระบบตามแผนภาพข้างตน้แล้ว ได้ผลดงัตอ่ไปนี้คอื เม ือ่ผู้ใช้งานระบบเข้าสู่แฟนเพจ HCI-Task-

Bot จะพบข้อความต้นแบบเพือ่เร ิม่ต้นบทสนทนาดงัภาพที ่4และเม ือ่ผูใ้ช้เลอืกข้อความตวัอย่าง ระบบจะตอบกลบัเป็น
เมนูลงทะเบยีนให้ผู้ใช้เร ิม่ต้นใช้งานดงัภาพที ่5 
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ภาพที ่4 การเร ิม่ต้นบทสนทนาของระบบโต้ตอบอตัโนมตั ิ

 

 
ภาพที ่5 การโต้ตอบอตัโนมตัจิากการเลอืกข้อความตวัอย่าง 

 
เม ือ่ผู้ใช้เลอืกเมนูลงทะเบยีน ระบบจะถามอเีมลของมหาวทิยาลยัซึง่ผู้ใช้ใช้ในการลงชือ่เข้าใช้ไมโครซอฟท์แพลน

เนอร์ของมหาวทิยาลยัดงัภาพที ่6  
 



วารสารระบบสารสนเทศด้านธุรกิจ (JISB) ปีที่ 8 ฉบับที่ 2 เดือน พฤษภาคม – สิงหาคม 2565 หน้า 18 

 
ภาพที ่6 การเลอืกเมนู Register 

 
เม ือ่ได้รบัอเีมลของมหาวทิยาลยั ระบบจะท าการตรวจสอบว่ามอีเีมลนัน้ในฐานข้อมูลหรอืไม ่ถ้าหากมรีะบบจะส่ง

ข้อความทีม่ปุ่ีมแสดงแผนงานของนักศึกษาประจ าห้องวจิยัให้ผู้ใช้เลอืกวา่แผนงานของตนเองคอืแผนงานใดด ังภาพที ่7  
 

 
ภาพที ่7 การตอบกลบัให้ผูใ้ช้เลอืก Bucket ของตนเอง  
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เม ือ่ผู้ใช้เลอืกแผนงานแล้ว ระบบจะท าการจดัเก็บรหสัของแผนงานลงฐานข้อมูลพร้อมกบัสถานะการลงทะเบยีน
ของผู้ใช้เป็นลงทะเบยีนส าเร็จ แล้วจงึแจ้งผูใ้ช้ดว้ยชือ่ทีล่งทะเบยีนในไมโครซอฟท์แพลนเนอร์ว่าลงทะเบยีนส าเร็จ 
หลงัจากนัน้จงึส่งเมนูการใช้งานส าหรบัสมาชกิให้ผูใ้ช้เลอืกดงัภาพที ่8  
 

 
ภาพที ่8 ผลการลงทะเบยีนส าเรจ็ 

 
หากผู้ใ ช้เล ือกเมนู Edit เพ ื่อสร้างหรอืแก้ไขแผนงาน ระบบจะส่งข้อความที่มปุ่ีมแสดงค าว่า Create/Edit  

ดงัภาพที ่9  
 

 
ภาพที ่9 การโต้ตอบเม ือ่ผูใ้ช้เลอืกเมนูแก้ไขแผนงาน 
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เม ือ่ผู้ใช้คลกิทีปุ่่ม Create/Edit และในเว็บเบราว์เซอร์นัน้มกีารลงชือ่เข้าสู่ไมโครซอฟท์แพลเนอร์แล้ว หลงัจากนัน้ 
ระบบจะน าผู้ใช้เข้าสู่หน้ากระดานงานในไมโครซอฟท์แพลนเนอร์ดงัภาพที ่10  
 

 
ภาพที ่10 หน้ากระดานงานบนไมโครซอฟท์แพลนเนอรเ์พ ือ่ให้ผูใ้ช้ปรบัแก้แผนงาน 

 
หากผู้ใช้เลอืกเมนูแกนต์ชาร์ตเพือ่ดแูผนงานในภาพรวม ระบบตดิตามความคบืหน้าของโครงการจะแสดงปุ่ม Your 

Gantt Chart เม ือ่ผู้ใช้กดเข้าไปจะพบกับเว็บไซต์ซ ึง่มแีกนต์ชาร์ตทีส่ร้างจากงานของผู้ใช้ในไมโครซอฟท์แพลนเนอร์
ปรากฏอยู่ดงัภาพที ่11  
 

 
ภาพที ่11 การโต้ตอบเม ือ่ผู้ใช้เลอืกเมนูแกนตช์าร์ต  
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เม ือ่ผู้ใช้กดปุ่ม Your Gantt Chart ระบบจะเปิดหน้าเวบ็ไซต์ทีม่แีกนต์ชาร์ตของผูใ้ช้ปรากฏอยู่ดงัภาพที ่12  
 

 
ภาพที ่12 ผลเว็บไซตเ์ม ือ่ผูใ้ช้คลกิทีปุ่่ม Your Gantt Chart 

 
ซึง่หากผู้ใช้กดแถบดา้นบนมมุขวาจะสามารถดาวน์โหลดแกนต์ชารต์มาใช้งานไดด้งัภาพที ่13  

 

 
ภาพที ่13 เมนูดาวน์โหลดในเว็บไซตแ์สดงแกนตช์าร์ต 
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เม ือ่ดาวน์โหลดแลว้จะได้ไฟล์ภาพของแกนตช์าร์ตทัง้หมดของผู้ใช้งานดงัภาพที ่14  
 

 
ภาพที ่14 ภาพแกนต์ชาร์ตทีผู่ใ้ช้กดดาวน์โหลด  
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หากผู้ใช้เลอืกเมนู Progress เพ ือ่ตดิตามความคบืหน้าของงาน ระบบตดิตามความคบืหน้าของโครงการจะแสดง
ปุ่ม Your Progress ให้ หากผู้ใช้กดปุ่มดงักล่าว ระบบจะพาผู้ใช้เข้าสู่หน้าแผนภูมขิองไมโครซอฟท์แพลนเนอรด์งัภาพที ่
15  
 

 
ภาพที ่15 การโต้ตอบเม ือ่ผู้ใช้เลอืกเมนู Progress 

 
เม ือ่ผู้ใช้กดปุ่ม Your Progress ระบบจะน าผูใ้ช้เข้าสู่หน้าระบบตดิตามความคบืหน้าของแผนงานดงัภาพที ่16  

 

 
ภาพที ่16 หน้าตดิตามความคบืหน้าแผนงานบนไมโครซอฟท์แพลนเนอร์ 
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หากผู้ใ ช้เลอืกเมนูปฏทิินเพื่อแจ้งเตอืนผู้ใช้งาน ระบบตดิตามความคบืหน้าของโครงการจะแสดงปุ่ม Your 
Calendar ซึง่หากผูใ้ช้กดปุ่มนัน้ ระบบจะสร้างไฟลป์ฏทินิเพ ือ่ให้ผู้ใช้ดาวน์โหลดผา่นทีอ่ยู่ของเวบ็ไซต์ดงัภาพที ่17  
 

 
ภาพที ่17 การโต้ตอบของระบบเม ือ่ผู้ใช้กดเลอืก Calendar 

 
เม ือ่ผู้ใช้กดปุ่ม Your Calendar ระบบเปิดเว็บเบราว์เซอร์เพ ือ่ดาวน์โหลดไฟล์ calendar.ics ดงัภาพที ่18  

 

 
ภาพที ่18 การดาวน์โหลดปฏทินิเม ือ่ผูใ้ช้กดปุ่ม Your Calendar 

 
เม ือ่ผู้ใช้ท าการเปิดไฟล์ โปรแกรมปฏทินิในเคร ือ่งจะท าการเพิม่ปฏทินิให้ผู้ใช้ดงัภาพที ่19  

 

 
ภาพที ่19 การเพิม่ปฏทินิเข้าในปฏทินิส่วนตวัของผูใ้ช้งาน 
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เม ือ่ผู้ใช้เพ ิม่ปฏทินิแล้วจะพบงานทัง้หมดในไมโครซอฟท์แพลนเนอรซ์ ึง่จะมกีารแจ้งเตอืนอตัโนมตัดิงัภาพที ่20  
 

 
ภาพที ่20 ปฏทินิทีม่กีารเพิม่งานจากไมโครซอฟท์แพลนเนอร ์

 
4.2 ผลการประเมิน 

ผลการประเมนิหลงัผู้ใช้ได้ชมวธิกีารใช้งานผ่านทางวดิโีอสัน้และทดลองใช้งานต้นแบบระบบอตัโนมตัผิ่านทางเฟ
ซบุ๊กเมสเซนเจอร์จากนัน้จงึตอบแบบสอบถามโดยนักศกึษาประจ าห้องวจิยัและผู้จดัการห้องวจิยัจ านวน 10 ท่าน พบวา่
ระดบัคะแนนจาก 1 ถงึ 5 ความสะดวกของระบบการลงทะเบยีนได้รบัคะแนนเฉลีย่ 3.80 มส่ีวนเบีย่งเบนมาตรฐาน 
1.14 ความสะดวกของการเข้าถงึการปรบัแก้แผนงานผา่นระบบสรา้งและแก้ไขแผนงานได้รบัคะแนนเฉลีย่ 3.50 มส่ีวน
เบีย่งเบนมาตรฐาน 1.08 ความสะดวกในการเข้าถงึการตดิตามความคบืหน้าผ่านระบบตดิตามความคบืหน้าโครงการ
ได้รบัคะแนนเฉลีย่ 4.00 มส่ีวนเบีย่งเบนมาตรฐาน 0.82 ระบบแกนต์ชาร์ต ได้รบัคะแนนเฉลีย่ 3.60 มส่ีวนเบีย่งเบน
มาตรฐาน 1.35 ความสะดวกในการได้รบัการแจ้งเตอืนผ่านระบบสร้างปฏทินิไดร้บัคะแนนเฉลีย่ 3.60 มส่ีวนเบีย่งเบน
มาตรฐาน 1.17 คะแนนความสะดวกในการตดิตามความคบืหน้าของระบบโดยรวม ได้รบัคะแนนเฉลีย่ 4.00 มส่ีวน
เบีย่งเบนมาตรฐาน 0.82 สามารถสรุปไดด้งัภาพที ่5 
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ภาพที ่4 ผลการประเมนิความพงึพอใจ 

 
5. สรปุผลการทดลอง 

งานวจิยันี้ได้น าเสนอแนวทางการพฒันาซอฟต์แวร์ของระบบตดิตามความคบืหน้าของโครงการอย่างอตัโนม ัต ิ 
เพ ือ่ให้สมาชกิห้องวจิยั Human-Computer Interface ของสถาบนัวทิยาการหุ่นยนตภ์าคสนาม มหาวทิยาลยัเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรใีห้สามารถเข้าใช้งานซอฟตแ์วร์วางแผนงานวทิยานิพนธ์ไมโครซอฟท์แพลนเนอรผ์่านทางโซเชยีล
มเีดยีเฟซบุ๊กเมสเซนเจอร์ซ ึง่นักศึกษาใช้งานอยู่เป็นประจ าไดส้ะดวกยิง่ขึ้น ในการทดลองจะท าการส ารวจความต้องการ
ในการใช้งานระบบตดิตามความคบืหน้าของโครงการอย่างอตัโนมตั ิโดยให้นักศึกษาสมาชกิห้องวจิยัและผู้จดัการห้อง
ท าแบบส ารวจความคดิเห็นผ่านแบบสอบถาม เกี่ยวกับประสบการณ์การใช้งานไมโครซอฟท์แพลนเนอร์จากนัน้จ ึง
ได้ผลการส ารวจคุณสมบตัเิพ ิม่เตมิทีส่มาชกิห้องวจิยัต้องการ และผลการส ารวจพบว่าคณุสมบตัเิพ ิม่เตมิของระบบที่
สมาชิกห้องวจิยัต้องการคอืความสามารถในการแจ้งเตอืน ความสามารถในการมองภาพรวมและล าดบังานของ
โครงการในรูปแบบของแกนตช์าร์ตและความสามารถในการมองเห็นสถานะงานผา่นกระดานคมับงั 

เม ือ่น าความต้องการของสมาชกิห้องวจิยัมาก าหนดแนวทางการพฒันาซอฟต์แวร์สามารถก าหนดความสามารถ
หลกัของระบบด้วยแผนภาพกรณีใช้งาน ได้ดงันี้  (1) ระบบลงทะเบยีน (2) ระบบสร้างและแก้ไขงาน (3) ระบบตดิตาม
ความคบืหน้างาน (4) ระบบแกนต์ชาร์ต (5) ระบบปฏทินิ 

เม ือ่พฒันาต้นแบบระบบจากแนวทางการพฒันาระบบเรยีบร้อย ผู้ใช้งานจะได้รบัชมการสาธติวธิกีารใช้งานระบบ
ตดิตามความคบืหน้าของโครงการผ่านทางวดีโีอสัน้ จากนัน้ผู้ใช้จะทดลองใช้ระบบ และตอบแบบสอบถามความพงึ
พอใจ ผลคะแนนทีไ่ด้เป็นดงันี้  ระบบลงทะเบยีนได้รบัคะแนนอยู่ในระดบัด ีระบบสร้างและแก้ไขงานได้รบัคะแนนใน
ระดบัปานกลาง ระบบไดร้บัคะแนนในระดบัด ีระบบแกนตช์าร์ต ได้รบัคะแนนในระดบัด ีระบบปฏทินิไดร้บัคะแนนระดบั
ด ีและคะแนนโดยรวมของระบบตดิตามความคบืหน้าโครงการคอืระดบัดสีามารถตอบโจทย์วตัถุประสงค์ของโครงการ
ในการศึกษาเพือ่ค้นหาแนวทาง พฒันาต้นแบบและประเมนิซอฟต์แวร์ของระบบตดิตามความคบืหน้าของโครงการ
อย่างอตัโนมตัไิด ้

จากการทดสอบพบว่าระบบตดิตามงานอตัโนมตักิารเข้าทดสอบมคีวามซบัซ้อน เน่ืองจากผู้ทดสอบระบบต้องม ี
บญัชนีักพฒันาของเฟซบุ๊ก ต้องได้รบัการเชญิให้ทดสอบ และตอบรบัการเชญิ จงึจะเข้าทดสอบระบบได้ นอกจากนี้จาก
ผลการทดสอบความพงึพอใจของระบบพบว่าสมาชกิห้องวจิยัมคีวามความคดิเห็นเพ ิม่เตมิว่า ระบบมกีารตอบสนองช้า 
เน่ืองจากขัน้ตอนการลงทะเบยีนของเมสเซนเจอร์แพลตฟอร์ม ควรเพิม่ความสวยงามให้กับส่วนประสานงานผู้ใ ช้ 
สุดท้ายการแจ้งเตอืนก าหนดการตา่งๆควรแจ้งก าหนดการของงานแบบผู้ช่วยส่วนตวัจากโซเชยีลมเีดยีโดยตรง  
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ส าหรบัการพฒันาเพือ่ตอ่ยอดงานวจิยันี้  อาจต้องพจิารณาเปลีย่นซอฟต์แวร์ส่วนประสานงานผู้ใช้เป็นซอฟตแ์วรอ์ ืน่
ที่ม ีคุณสมบัตสิามารถส่งข้อความแจ้งเต ือนให้ผู้ ใช้งานได้ จากการส ารวจ พฤต ิกรรมการใช้งานซอฟต์แวร์ใน
ชวีติประจ าวนัของนักศึกษาในห้องวจิยั HCI และจากการเปรยีบเทยีบคุณสมบตัขิองซอฟต์แวร์จดัการโครงการกับ
ซอฟต์แวร์ในงานวจิยัพบว่าหากต้องการพฒันาซอฟต์แวร์โดยมคี่าใช้จ่ายน้อยทีสุ่ดแต่สามารถพฒันาการส่วนเสร ิม
ส าหรบัเรยีกใช้ระบบแกนต์ชาร์ต และคุณสมบตักิารแจ้งเตอืนได้ควรเลอืกซอฟต์แวร์ทีส่ามารถสร้างระบบตอบข้อความ
อตัโนมตัไิด้ โดยทีน่ักศึกษาทุกคนใช้งานได้โดยไม่มคี่าใช้จ่ายเพิม่เตมิ เช่น ซอฟต์แวร์ไมโครซอฟท์ทมี ซึง่สามารถ
พฒันาส่วนเสรมิส าหรบัแสดงแกนต์ชาร์ต และการแจ้งเตอืนงานโดยใช้บอทเฟรมเวริ์คได้ (Microsoft, 2020j) 
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บทคดัย่อ 

งานวจิยันี้มวีตัถปุระสงคเ์พ ือ่ศกึษาผลกระทบของความกงัวลเกีย่วกบัความเป็นส่วนตวัทีม่อีทิธพิลต่อความต ัง้ใจซือ้
สนิค้าในโซเชยีลคอมเมริ์ซ ซึง่ เป็นงานวจิ ัยเชิงปร ิมาณ ทีม่ ีการประยุกต์ทฤษฎแีคลคูล ัสภาวะส่วนต ัว ทฤษฎ ี
ความยุตธิรรมเชงิกระบวนการ ทฤษฎคีณุค่าของการบรโิภค และแนวคดิอืน่ๆ ทีเ่กี่ยวข้อง มาเป็นแนวทางในการสร้าง  
กรอบแนวคดิการวจิยั โดยงานวจิยันี้ศกึษากบักลุม่ตวัอย่างทีเ่คยซื้อสนิค้าผ่านแอปพลเิคชนัโซเชียลคอมเมริ์ซและม ี
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลด้วยวธิกีารแจกแบบสอบถามในรูปแบบอเิล็กทรอนิกส์ 
ผลการวจิยัพบวา่ การบงัคบัใช้กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ประสบการณ์ถูกละเมดิความเป็นส่วนต ัว และการ
รบัรู้ความสอดคล้องกันกบัโฆษณา ส่งผลทางตรงต่อความกงัวลเกีย่วกบัความเป็นส่วนตวัและส่งอิทธพิลทางอ้อมต่อ
การรบัรู้ความเสีย่งดา้นความเป็นส่วนตวั โดยผู้ใช้งานทีม่คีวามกังวลเกีย่วกับความเป็นส่วนตวัอาจกงัวลวา่ผู้ให้บร ิการ
ขาด การปก ป้อ งข้อมูล ส่วน บุคค ลของผู้ ใ ช้งานอันน าไป สู่ก ารร ับ รู้ค วาม เสี่ยงจ าก การ ใช้งาน  ขณ ะที่ 
ความเชือ่ม ัน่ในผูใ้ห้บรกิารไม่ส่งผลต่อการรบัรู้ความเสีย่งดา้นความเป็นส่วนตวั อย่างไรก็ตาม จากผลการวจิยัพบอกีวา่ 
การรบัรู้ความเพลดิเพลนิในการเล ือกดูสนิค้าส่งผลทางตรงต่อความต ัง้ใจซื้อสินค้า ขณะที่การรบัรู้ความเสีย่งด้าน 
ความเป็นส่วนตวัและการรบัรู้ปฏสิมัพ ันธ์ทางสังคมไม่ส่งผลต่อความต ัง้ใจซื้อสนิค้า เน่ืองจากผู้ใช้งานที่มกีารรบัรู้  
ความเสีย่งด้านความเป็นส่วนตวัสูงมแีนวโน้มทีจ่ะยอมรบัความเสีย่งเพ ือ่ท าธรุกรรมบนโซเชยีลคอมเมริ์ซ และผู้ใ ช้งาน
สามารถตดัสนิใจซื้อสนิค้าไดโ้ดยไม่จ าเป็นตอ้งสนทนาหรอืแลกเปลีย่นข้อมูลกบัผู้ใช้งานรายอืน่  ซ ึ่งจากผลการว ิจยันี้  
ท าให้ทราบถงึสาเหตุและผลกระทบของความกังวลเกีย่วกับความเป็นส่วนตวั เพ ือ่ให้ภาครฐัตระหนกัถงึความส าคญัและ
ผู้ให้บรกิารโซเชยีลคอมเมริซ์ไดพ้ฒันาและปรบัปรงุการให้บรกิารให้ดยีิง่ขึ้น  
 
ค าส  าคัญ: ทฤษฎแีคลคูลสัภาวะส่วนตวั ; ทฤษฎคีวามยุตธิรรมเชิงกระบวนการ ; ทฤษฎคีุณค่าของการบร ิโภค ;  

ความกังวลเกี่ยวกบัความเป็นส่วนตวั; โซเชยีลคอมเมริ์ซ 
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Abstract 

The objective of this study is to examine the effect of privacy concerns on intention to purchase in social  
commerce. This study is quantitative research which applies Theory of Privacy Calculus, Theory of 
Procedural Fairness, Theory of Consumption Value, and other relevant research frameworks to develop the 
research model. Data was gathered by online questionnaire from 184 participants who have experience in  
purchasing goods in social commerce applications and, to some extent, know about data protection law. The 
research results show that privacy law enforcement, privacy invasion experience, and perceived ad relevance 
directly affect privacy concerns and indirectly affect perceived privacy risk. Users who have strong privacy 
concerns will be anxious over the lack of personal data protection demonstrated by socia l commerce 
providers. Therefore, the strong privacy concerns lead to users’ perceived privacy risk while trust in providers 
does not. The study also shows that perceived shopping enjoyment directly affects in tention to  purchase 
while perceived privacy risk and perceived social interaction do not. The reason may be users who have 
strong perceived privacy risk tend to accept the risk to perform transaction in social commerce. User can also 
purchase the products without engaging or exchanging information with others. Based on this resul t, cause 
and consequence of privacy concern are captured intensifying government’s awareness and lead ing  to  
service improvement by social commerce providers. 
 
Keywords: Theory of Privacy Calculus; Theory of Procedural Fairness; Theory of Consumption Value; 

Privacy Concern; Social Commerce 
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1. บทน า 
1.1 ความส าคญัและที่มาของปญัหา 

โซเชยีลคอมเมริ์ซ (Social commerce) คอื การสัง่ซ ื้อสินค้าจากแพลตฟอร์มของโซเชียลม ีเดยีโดยตรง เช่น  
เฟซบุ๊ก อนิสตาแกรม หรอื ไลน์ เป็นต้น โดยขัน้ตอนของการซื้อขายสนิคา้นัน้เร ิม่จากการทีลู่กค้าค้นหาสินค้าที่สนใจ
ผ่านเคร ือ่งม ือหรอืโปรแกรมส าหรบัค้นหาข้อมูลบนโลกอนิเทอร์เน็ต เช่น กูเกิล ยาฮู หรอืสนุก เป็นต้น หลงัจากนั ้น
ลูกค้าจะตดิต่อกบัผูค้้าโดยตรงผา่นช่องทางโซเชยีลมเีดยี เพ ือ่สอบถามคณุสมบตัขิองสนิคา้ ตกลงราคา ช าระเง ิน และ
นัดหมายวนัรบัส่งสนิคา้ (พชิชาภา ศุภวฒันกุล, 2559) ปัจจบุนัผู้บรโิภคชาวไทยมกีารซื้อสนิคา้ผา่นโซเชยีลคอมเมริ์ซ
สูงถงึร้อยละ 62 โดยเฉพาะในช่วงทีม่โีรคระบาดหนักทีท่ าให้ร้านค้าไมส่ามารถเปิดได้ตามปกต ิปัจจยัที่ท าให้โซเชียล
คอมเมริ์ซได้รบัความนิยมมาจาก พฤตกิรรมการใช้งานโซเชยีลมเีดยีทีเ่ข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของชวีติประจ าวนั ท าให้เป็น
ช่องทางทีง่่ายต่อการตดิต่อกันระหวา่งผูซ้ ื้อและผู้ขาย ประกอบกับ พฤตกิรรมการซื้อสนิคา้ของผู้บร ิโภคที่ม ักจะชอบ
พูดคุย สอบถาม หรอืต่อรองราคา ก่อนการซื้อสนิค้าจรงิในการซื้อขายแบบด ัง้เดมิทีม่หีน้าร้านแสดงสนิค้าในร้านค้า 
โดยลกัษณะของโซเชยีลคอมเมริ์ซจะมช่ีองทางส าหรบัการพูดคยุกับผูข้ายระหวา่งเลอืกดสูนิคา้ซึง่สอดรบักบัพฤตกิรรม
การซื้อแบบด ัง้เดมินี้  (Marketingoops, 2564) 

อย่างไรก็ตาม การซื้อสนิค้าในโซเชียลคอมเมริ์ซอาจน าไปสู่ความเสีย่งในเร ือ่งความเป็นส่วนต ัว (Wang & 
Herrando, 2019) เน่ืองจากผู้ซ ื้อสนิค้าจ าเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลทีม่คีวามอ่อนไหว เช่น ข้อมูลระบุตวัตน  
เลขบตัรเครด ิต หร ือที่อยู่บ้าน เป็นต้น ท าให้เกิด ข้อกังวลในเร ือ่งข้อมูลส่วนบุคคล (Yeh et al., 2018) รวมถ ึง 
ความสงสยัว่าผู้ให้บรกิารโซเชยีลคอมเมริซ์มกีารเก็บข้อมูลผู้ใช้งานและใช้ข้อมูลดงักล่าวอย่างเหมาะสมหรอืไม่ ประเดน็
นี้ท าให้ผู้ใช้งานรู้สกึตกอยู่ในความเสีย่งและน าไปสู่การความต ัง้ใจซื้อสนิค้าทีล่ดลง กรณีข้อบกพร่องของเฟซบุ๊ก
เกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งานไปยงับุคคลทีส่าม หรอื Cambridge analytica ซึง่เป็นบรษิัททีท่ า
ธุรกิจเกี่ยวกบัการวเิคราะห์ข้อมูลเพือ่วางกลยุทธ์ทางการเมอืงและการหาเสยีงเลอืกต ัง้ ท าให้เกิดการต ัง้ค าถามตอ่สิทธ ิ
ความเป็นส่วนตวัของผู้ใช้งาน ความโปร่งใสในกระบวนการเก็บและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของผูใ้ช้งาน และการเรยีกร้อง  
ความรบัผดิชอบจากเฟซบุ๊ก โดยข้อมูลทีร่ ัว่ไหลออกไปจากเฟซบุ๊กสามารถใช้สร้างโมเดลทีเ่ป็นบุคลกิของแต่ละคนได้ 
(ธติมิา อุรพพีฒันพงศ์, 2561) 

งานวจิยัในอดตีจ านวนหนึ่งไดศ้กึษาพฤตกิรรมผูใ้ช้งานโซเชยีลคอมเมริซ์ในหลายแง่มมุ ตวัอย่างเช่น งานวจิยัของ 
Sharma et al. (2017) ทีศ่ึกษาความไวว้างใจของผูใ้ช้งานทีม่ตีอ่ผู้ให้บรกิารโซเชยีลคอมเมริ์ซ พบว่าความเชื่อม ัน่ใน
ผู้ให้บรกิารโซเชยีลคอมเมริซ์ส่งผลต่อความต ัง้ใจทีจ่ะเข้าร่วมซือ้สนิคา้ในโซเชยีลคอมเมริซ์ งานวจิยัของ Yahia e t a l . 
(2018) ที่ ศึ ก ษ า เ กี่ ย ว กั บ แ ร ง ขั บ ท า ง สั ง ค ม แ ล ะ ค ว า ม น่ า เ ชื่ อ ถ ื อ ข อ ง ร้ า น ค้ า ที่ น า ไ ป สู่  
การซื้อสนิค้าในโซเชยีลคอมเมริ์ซ พบวา่ผลประโยชน์ทีเ่กีย่วกบัราคาและชือ่เสยีงของรา้นคา้ท าให้เกดิการซื้อสนิคา้ผา่น
โซเชยีลมเีดยี และงานวจิยัของ Chung et al. (2017) ทีศ่ึกษาพฤตกิรรมการซือ้สนิคา้ประเภทอาหารโดยปราศจากการ
ไตร่ตรองล่วงหน้าในโซเชยีลคอมเมริ์ซ พบว่าผู้บรโิภคได้รบัการกระตุน้ให้ซ ื้ออาหารในโซเชียลคอมเมริ์ซด้วยคุณค่า
ทางด้านความเพลดิเพลนิทางอารมณ์ (Hedonic value) มากกว่าคุณคา่ทางดา้นประโยชน์ใช้สอย (Utili tar ian va lue) 
จากงานวจิยัในอดตีทีก่ลา่วมาข้างตน้ ผู้วจิยัพบวา่งานวจิยัในอดตียงัขาดการศกึษาอย่างจรงิจงัเกีย่วกบัผลกระทบของ
ความกังวลเกี่ยวกบัความเป็นส่วนตวัทีม่อีทิธพิลตอ่ความต ัง้ใจซื้อสนิคา้ในโซเชยีลคอมเม ิร์ซ ในงานวจิ ัยนี้  ผู้ว ิจ ัยจงึ
ท าการศึกษาเพิ่มเตมิเกี่ยวกับความกังวลทางด้านความเป็นส่วนต ัว  อันน าไปสู่ความต ัง้ใจซื้อสนิค้า และม ี 
การกล่าวถงึบรบิทของกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ซึง่มกีารบงัคบัใช้แล้วในบางส่วนต ัง้แต่ เดอืนพฤษภาคม 
พ.ศ. 2562 
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1.2 วตัถปุระสงค์ของการวิจยั 
งานวจิยันี้มวีตัถุประสงค์เพ ือ่ศึกษาอทิธพิลของประสบการณ์ถูกละเมดิความเป็นส่วนตวัทีม่ผีลต่อความกังวล

เกี่ยวกับความเป็นส่วนตวั อทิธพิลของการบงัคบัใช้กฎหมายคุม้ครองข้อมูลส่วนบุคคลและการรบัรู้ความสอดคล้องกัน
กับโฆษณาทีม่ผีลต่อความกังวลเกี่ ยวกับความเป็นส่วนต ัว อทิธพิลของความกังวลเกี่ยวกับความเป็นส่วนตวัและ 
ความเชือ่ม ัน่ในผูใ้ห้บรกิารทีม่ผีลต่อการรบัรู้ความเสีย่งดา้นความเป็นส่วนตวั และอทิธพิลของปัจจยัเกี่ยวกับความเสีย่ง
และปัจจยัเกี่ยวกับผลประโยชน์ทีจ่ะไดร้บัทีม่ผีลตอ่ความต ัง้ใจซื้อสนิคา้ในโซเชยีลคอมเมริ์ซ 

 
2. งานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 

จากการศึกษางานวจิยัในอดตีสามารถสรุปปัจจยัทีเ่กีย่วข้องกบัการศกึษาได้ดงันี้ 
การบงัคับใช้กฎหมายคุ้ มครองข้อมูลส่วนบุคคล  (Privacy law enforcement) หมายถงึ การบงัค ับใช้

หลกัเกณฑ์ กลไก หรอืมาตรการก ากบัดูแลข้อมูลส่วนบุคคล รวมไปถงึมาตรการเยยีวยาเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลจาก
การถูกละเม ิด และการก าหนดโทษปรบัทางปกครอง โดยหลกัการพื้นฐานของการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ค ือ  
การห้ามประมวลผลข้อมลูส่วนบุคคลเวน้แตจ่ะมฐีานหรอืเหตุแห่งการประมวลผลให้ท าได้ตามกฎหมาย อย่างไรก็ตาม 
การออกกฎหมายฉบบัใหม่เกีย่วกับการคุม้ครองข้อมูลส่วนบุคคลของสหภาพยุโรปท าให้เกิดข้อก าหนดเพิม่ เตมิจาก
หลกัการดงักล่าว เช่น ก าหนดให้การขอความยนิยอมจากเจ้าของข้อมูลต้องชดัเจนและชดัแจ้ง ก าหนดให้มกีารแจ้ง
เตอืนเม ือ่เกิดเหตุข้อมลูร ัว่ไหล และก าหนดให้เจ้าของข้อมูลสามารถขอให้หน่วยงานลบข้อมูลของตวัเองออกได ้เป็นต้น 
(Wirtz et al., 2007; ปิยะบุตร บุญอร่ามเรอืง, 2563) 

ประสบการณ์ถกูละเมิดความเป็นส่วนตัว (Privacy invasion experience) หมายถงึ การรบัรู้เหตุการณ์ 
การละเมดิความเป็นส่วนตวัของผูใ้ช้งาน ซึง่อาจจะกระท าโดยผู้ให้บรกิารโซเชยีลคอมเมริ์ซหรอืผูข้ายสนิค้าผา่นการเก็บ
ข้อมูลของผู้ใช้งานและการน าข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งานไปใช้ต่อโดยไม่ได้ร ับอนุญาต (Mulia et al., 2020) โดย
ประสบการณ์ถูกละเมดิความเป็นส่วนตวัมผีลต่ออุปนิสยัของผูใ้ช้งานในการระมดัระวงัการถกูละเมดิความเป็นส่วนตวั  
(Li, 2014)  

การรบัรู้ความสอดคล้องกนักบัโฆษณา (Perceived Ad relevance) หมายถงึ ทศันคตขิองผู้ใช้งานทีม่ตี่อ
โฆษณาทีป่รากฏให้เห็น โดยพจิารณาวา่ผลติภณัฑ์หรอืบรกิารทีน่ าเสนอในโฆษณาดงักล่าวสอดคล้องกับความสนใจ
และรสนิยมของผู้ใช้งานหรอืไม ่(Jung, 2017; Okazaki et al., 2009)  

ความกังวลเก่ียวกบัความเป็นส่วนตัว (Privacy concern) หมายถงึ ความกลดักลุ้มและความหวาดกลัว
เกี่ยวกับความเสยีหายทีอ่าจจะเกดิขึ้นในอนาคต อนัเป็นผลพวงมาจากการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตามจรงิในการท า
ธุรกรรมบนโซเชยีลคอมเมริ์ซ (Keith et al., 2013; Xu et al., 2011) โดยความกงัวลดงักล่าวมสีาเหตุมาจากการปฏบิตั ิ
ของผู้ให้บรกิารโซเชยีลคอมเมริ์ซ ได้แก่ การเก็บข้อมลู การน าข้อมลูไปใช้ตอ่โดยไม่ไดร้บัอนุญาต การเข้าถงึข้อมลูทีไ่ม่
เหมาะสม และข้อผดิพลาดทีเ่กดิขึ้นจากการจดัการข้อมลู (Smith et al., 1996) รวมไปถงึการละเมดิความเป็นส่วนต ัว โดย
ผู้ขายสนิค้า (Li, 2014) 

การรบัรู้ความเสี่ยงด้านความเป็นส่วนตัว (Perceived privacy risk) หมายถงึ ความเป็นไปได้ที่ผู้ใ ช้งานจะ
สูญเสยีความเป็นส่วนตวั รวมถงึความไมแ่น่นอนและภยัคกุคามทีอ่าจจะเกดิขึ้นจากการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเพือ่ท า
ธุรกรรมบนโซเชยีลคอมเมริ์ซ (Xu et al., 2011) โดยความเสีย่งด้านความเป็นส่วนตวัเป็นตน้ทุนทีผู่ใ้ช้งานตอ้งแบกรบั 
เม ือ่เทยีบกับประโยชน์ทีจ่ะไดร้บัจากการตดัสนิใจเปิดเผยข้อมลูส่วนบุคคลเพือ่ท าธุรกรรมบนโซเชยีลคอมเมริ์ซ (Dinev 
& Hart, 2006) 

ความเชื่อม ัน่ในผู้ให้บริการ (Trust in provider) หมายถงึ ความม ัน่ใจของผู้ใช้งานทีม่ ีต่อผู้ใ ห้บรกิาร โดย
ผู้ใช้งานจะยนิยอมเปิดเผยข้อมูลของตนแม้วา่ผู้ใช้งานรบัรู้วา่ตนอาจจะตกอยู่ในความเสีย่งอนัเกดิจากการเปิดเผยข้อมลู
ส่วนบุคคล หากผู้ใ ช้งานมคีวามม ัน่ใจในผู้ให้บรกิาร (Mayer et al., 1995) ว่ามกีารด าเนินการทางด้านสารสนเทศ 
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อย่างเป็นธรรม (Culnan & Armstrong, 1998) ความม ัน่ใจดงักล่าวสามารถแบ่งออกได้เป็น 3 ประเภท ได้แก่  
ความม ัน่ใจว่าผู้ ให้บรกิารสามารถจดัการกับปัญหาความเป็นส่วนตวัของข้อมูลส่วนบุคคลได้อย่างมปีระสทิธภิาพ  
ความม ัน่ใจว่าผู้ให้บรกิารจะปฏบิตัติามสญัญาและไม่หลอกลวงผู้ใช้งาน และความม ัน่ใจว่าผู้ให้บรกิารตระหนักถ ึง
ผลประโยชน์ของผู้บรโิภค นอกเหนือไปจากการแสวงหาผลก าไร (Xu et al., 2016) 

การรบัรู้ปฏิสมัพนัธท์างสงัคม (Perceived social interaction) หมายถงึ ความสามารถของผู้ใช้งานในการรบัรู้
หรอืเข้าใจการกระท าของผูใ้ช้งานรายอืน่บนเครอืข่ายสงัคมออนไลน์ รวมถงึการสร้างความสมัพนัธ ์ความผูกพัน (Isik 
et al., 2020) และการสนทนากับผูข้ายหรอืผูซ้ ื้อรายอืน่ๆ เพือ่แลกเปลีย่นประสบการณ์และความรูเ้กี่ยวกับผลิตภัณฑ์ 
ตลอดจนกระบวนการซือ้สนิคา้ (Wertsch, 1986) 

การรบัรูค้วามเพลิดเพลินในการเลือกดสิูนค้า (Perceived shopping enjoyment) หมายถงึ ระดบัความพงึพอใจ 
ของผู้ใช้งานทีเ่กิดขึ้นระหวา่งการเลอืกดสูนิคา้ ซ ึง่มสีาเหตมุาจากการสนทนากับผูอ้ ืน่ในแพลตฟอร์มและการใช้เวลาเพ ื่อดู
ข้อมูลข่าวสารทีอ่ยู่ในแพลตฟอร์ม (Cheema et al., 2013) รวมถงึความบนัเทงิ การกระตุน้ทางความรู้ส ึก ความต ืน่เต้น 
และจนิตนาการ ในฐานะคุณคา่ทางจติใจทีเ่ป็นส่วนหนึ่งของเป้าหมายในการซื้อสนิค้า (Holbrook & Hi rschman, 1982; 
Westbrook & Black, 1985)  

ความตั ้งใจซ้ือสิน ค้าในโซเชียลคอมเมิร์ซ (Intention to purchase in social commerce) หมายถ ึง  
ความปรารถนาของบุคคลทีจ่ะซื้อสนิค้าหร ือบรกิาร อันเป็นผลมาจากการยนิยอมเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลบน
อนิเทอร์เน็ต (Dinev & Hart, 2006; Pavlou, 2003) 
 

3. กรอบแนวคิดการวิจยัและสมมติฐานการวิจยั 
กรอบแนวคดิการวจิยัความต ัง้ใจซื้อสนิค้าในโซเชยีลคอมเมริ์ซ แสดงให้เห็นว่า การบงัคบัใช้กฎหมายคุ้มครอง

ข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy law enforcement) ประสบการณ์ถูกละเมดิความเป็นส่วนต ัว (Privacy invasion 
experience) และการรบัรู้ความสอดคล้องกันกับโฆษณา (Perceived Ad relevance) ส่งอทิธพิลตอ่ความต ัง้ใจซื้อสนิค้า
ในโซเชยีลคอมเมริ์ซ (Intention to purchase in social commerce) ผ่านความกังวลเกี่ยวกับความเป็นส่วนต ัว 
(Privacy concern) และ การรบัรู้ความเสีย่งดา้นความเป็นส่วนตวั (Perceived privacy risk) ทัง้นี้ความเชื่อม ัน่ในผู้ใ ห้
บรกิาร (Trust in provider) ส่งอทิธพิลต่อความต ัง้ใจซื้อสนิค้าในโซเชียลคอมเม ิร์ซ ผ่านการรบัรู้ความเสีย่งด้าน  
ความเป็นส่วนตวั ขณะทีก่ารรบัรู้ปฏสิมัพนัธ์ทางสงัคม (Perceived social interaction) และ การรบัรู้ความเพลดิเพลิน
ในการเลอืกดูสนิค้า (Perceived shopping enjoyment) ส่งอทิธพิลต่อความต ัง้ใจซื้อสนิค้าในโซเชยีลคอมเมริ์ซโดยตรง
ดงัแสดงในภาพที ่1  
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ภาพที ่1 กรอบแนวคดิความต ัง้ใจซื้อสนิค้าในโซเชยีลคอมเมริ์ซ 

 
งานวจิยัของ Wirtz et al. (2007) พบว่ากฎเกณฑท์ีบ่งัคบัใช้จากภาครฐัเพ ือ่ควบคุมและก ากบัทศิทางขององคก์รใน

การเก็บรวบรวมข้อมลูส่วนบุคคล และการน าข้อมูลดงักล่าวไปใช้ต่อมบีทบาทในการลดความกงัวลเกีย่วกับความเป็น
ส่วนตวัของผู้ใช้งานบนอนิเทอรเ์น็ต ท าให้พฤตกิรรมตอบสนองของผู้ใช้งานเพือ่ป้องกนัตนเองจากภยัคุกคามทางด้าน
ความเป็นส่วนตวัลดลง โดยกฎเกณฑด์งักล่าวรวมไปถงึ การห้ามประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเวน้แตจ่ะมฐีานหร ือเหตุ
แห่งการประมวลผลให้ท าไดต้ามกฎหมาย การรอ้งขอความยนิยอมจากเจ้าของข้อมูลตอ้งชดัเจนและชัดแจ้ง การแจ้ง
เตอืนเม ือ่เกิดเหตุข้อมูลร ัว่ไหล และการก าหนดให้เจ้าของข้อมูลสามารถขอให้หน่วยงานลบข้อมูลของตวัเองออกได้  
เป็นต้น (ปิยะบุตร บุญอร่ามเรอืง, 2563) สอดคล้องกับงานวจิยัของ Caudill and Murphy (2000) ซ ึ่งพบว่ากฎหมาย
คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและนโยบายความเป็นส่วนตวัขององค์กรมบีทบาทร่วมกนัในการช่วยลดความกังวลเกี่ยวกับ
ความเป็นส่วนตวัของลูกคา้ หากบุคคลพบวา่องคก์รมนีโยบายความเป็นส่วนตวัทีเ่ป็นไปตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูล
ส่วนบุคคล บุคคลจะมทีศันคตทิีด่ตีอ่องคก์รและมองวา่องค์กรดงักล่าวมคีวามรบัผดิชอบต่อสทิธคิวามเป็นส่วนตวั ท าให้
ความกังวลเกี่ยวกบัความเป็นส่วนตวัของลูกคา้นัน้ลดลง จงึน าไปสู่สมมตฐิานทีว่า่ 
 

H1: การบงัคบัใช้กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลส่งผลในทางลบต่อความกงัวลเกีย่วกบัความเป็นส่วนตวั 
 

งานว ิจ ัยของ Li (2014) พบว่าประสบการณ์ในโลกออนไลน์ม ีผลต่ออุปนิสยัของผู้ ใช้งาน หากผู้ใช้งานม ี
ประสบการณ์ถูกละเมดิความเป็นส่วนตวัในอดตี ผู้ใช้งานจะมคีวามต ืน่ตวัเพ ือ่ป้องกนัการละเมดิมากยิง่ขึ้น อ ันน าไปสู่
ลกัษณะนิสยัระมดัระวงัในเร ื่องความเป็นส่วนตวัและก่อให้เกิดความกังวลเกี่ยวกับความเป็นส่วนต ัวในอกีนัยหนึ่ง 
สอดคล้องกับงานวจิยัของ Okazaki et al. (2012) ทีพ่บว่าประสบการณ์ในอดตีมผีลตอ่การรบัรูภ้ยัคุกคามของผูบ้รโิภค 
ประสบการณ์ในอดตีทีม่อบความรู้สกึดใีห้กบัผู้บรโิภคจะกระตุน้ให้ผูบ้รโิภครู้สกึถงึสถานการณ์ทีเ่ป็นประโยชน์และเข้า
ร่วมกิจกรรมของผูใ้ห้บรกิาร ขณะทีป่ระสบการณ์ในอดตีทีเ่ลวร้ายท าให้ผู้บรโิภครูส้กึถงึสถานการณ์ทีไ่มเ่ป็นประโยชน์
ต่อการเข้าร่วมกจิกรรมและน าไปสู่ความกังวลเกี่ยวกับความเป็นส่วนตวั ถงึแม้ผูใ้ช้งานจะมปีระสบการณ์ทีด่บ่ีอยคร ัง้ใน
อดตีจากการเข้าร่วม แต่ประสบการณ์ทีไ่มด่เีพยีงคร ัง้เดยีวก็เพยีงพอทีจ่ะน าไปสู่ข้อกังวลทางด้านความเป็นส่วนตวั  
เช่นเดยีวกันกับงานวจิยัของ Yeh et al. (2018) ทีพ่บว่าประสบการณ์เชงิลบในอดตีลดทอนความเชือ่ม ัน่และเพ ิม่ความ
กังวลเกี่ยวกบัความเป็นส่วนตวัของผูใ้ช้งาน จงึน าไปสู่สมมตฐิานทีว่า่ 
 

H2: ประสบการณ์ถูกละเมดิความเป็นส่วนตวัส่งผลในทางบวกตอ่ความกังวลเกีย่วกับความเป็นส่วนตวั 
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ทศันคตขิองผู้ใช้งานทีม่ตีอ่โฆษณาทีป่รากฏให้เห็นมส่ีวนส าคญัต่อความกงัวลเกีย่วกบัความเป็นส่วนตวั งานว ิจยั
ของ Okazaki et al. (2009) พบว่า ผู้ให้บรกิารเครอืข่ายสงัคมออนไลน์มกีารเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของผูใ้ช้งาน รวมไป
ถงึการตดิตามพฤตกิรรมการใช้งานเครอืข่ายสงัคมออนไลน์อย่างใกล้ชดิ เช่น การแสดงความชื่นชอบต่อเนื้อหาด้วย  
การกดถูกใจ การแสดงความเห็นตอ่เน้ือหา และการเข้าชมผลติภณัฑท์ีอ่ยู่ในร้านค้าบนเครอืข่ายสงัคมออนไลน์ เป็นต้น 
ท าให้ผู้ให้บรกิารมข้ีอมลูเพ ือ่ใช้ส าหรบัการน าเสนอโฆษณาทีส่อดคล้องกับความสนใจของผู้ใช้งาน โฆษณาด ังกล่าวที่
ปรากฏขึ้นมกัน าไปสู่ความกงัวลเกีย่วกบัความเป็นส่วนตวั โดยผูใ้ช้งานรูส้กึวา่ผูใ้ห้บรกิารใช้ข้อมูลส่วนบุคคคลอย่างไม่
เหมาะสม สอดคล้องกันกบังานวจิยัของ Jung (2017)  ซ ึง่พบว่า เทคนิคการโฆษณาทีม่กีารใช้กลุ่มเป้าหมายถ ือเป็น
วธิกีารทีป่ระสบความส าเร็จรูปแบบหนึ่ง ซ ึง่มกัจะถูกน ามาใช้โดยนักการตลาดในการโฆษณาสนิค้าบนเครอืข่ายสังคม
ออนไลน์เพือ่เพ ิม่ประสทิธภิาพของกิจกรรมส่งเสรมิการตลาด ในขณะเดยีวกัน เทคนิคนี้สามารถน าไปสู่ความกังวล
เกี่ยวกับความเป็นส่วนตวัของผูท้ ีเ่ห็นโฆษณาดงักลา่วไดเ้ช่นกัน จงึน าไปสู่สมมตฐิานทีว่า่ 
 

H3: การรบัรู้ความสอดคล้องกันกับโฆษณาส่งผลในทางบวกตอ่ความกงัวลเกีย่วกบัความเป็นส่วนตวั 
 

ในบรบิทของเครอืข่ายสงัคมออนไลน์ การแลกเปลีย่นข้อมูลระหวา่งบุคคลและองคก์รเป็นสิง่ทีเ่กิดขึ้นตลอดเวลา 
โดยผู้ให้บรกิารเครอืข่ายสังคมออนไลน์ใช้ประโยชน์จากข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งานและมหีน้าที่ปกป้องข้อมูล  
ส่วนบุคคลอย่างเหมาะสมเพือ่ใ ห้เกิดผลประโยชน์ต่างตอบแทนซึง่กันและกัน อย่างไรก็ตาม บุคคลทีม่คีวามกังวล
เกี่ยวกับความเป็นส่วนตวัสูงอาจกงัวลวา่องคก์รไม่มกีารปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของผูใ้ช้งานทดีเีพ ียงพอและน าไปสู่
การรบัรู้ความเสีย่งจากการใช้งานเครอืข่ายสงัคมออนไลน์ (Culnan, 1995) สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ Kuo and Talley 
(2014) ซึง่พบวา่ความกังวลเกี่ยวกับความเป็นส่วนตวัมอีทิธพิลตอ่การรบัรูค้วามเสีย่งจากการใช้งานเคร ือข่ายสังคม
ออนไลน์ ท าให้ผู้ให้บรกิารตอ้งให้ความส าคญักับการท าความเข้าใจบทบาทของความตระหนักรู้และความสามารถใน
การควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งาน ซึง่จ าเป็นต้องม ีเคร ือ่งมอืส าหรบัจดัการข้อมู ลเพ ือ่ลดความกังวลเกี่ยวกับ 
ความเป็นส่วนตวั  งานวจิ ัยของ Kim and Kim (2016) พบว่าผู้ ใช้งานม ีความกังวลเกี่ยวกับความเป็นส่วนตวัและ
ความลบัของข้อมูล เม ือ่จ าเป็นต้องใช้งานระบบประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ เน่ืองจากผูใ้ห้บรกิารสามารถเข้าถงึข้อมูลทีอ่ยู่
บนกลุ่มเมฆได้ทัง้หมดและสามารถน าข้อมูลไปใช้ต่อได้โดยไม่ได้รบัอนุญาตจากเจ้าของข้อมูล ความกังวลดงักล่าว
น าไปสู่การรบัรู้ความเสีย่งของผูใ้ช้งาน จงึน าไปสู่สมมตฐิานทีว่า่ 
 

H4: ความกังวลเกีย่วกบัความเป็นส่วนตวัส่งผลในทางบวกตอ่การรบัรู้ความเสีย่งดา้นความเป็นส่วนตวั  
 

ความเชือ่ม ัน่เป็นปัจจยัส าคญัทีจ่ะช่วยลดการรบัรู้ความเสีย่งของผู้ใช้งาน หากผูใ้ห้บรกิารเครอืข่ายสงัคมออนไลน์
สามารถสร้างความเชื่อม ัน่ให้กับผู้ใ ช้งานผ่านการให้ความรู้  การฝึกอบรม และการกระท าอื่นๆ นอกเหนือจาก 
การประกาศให้ทราบว่าม ีนโยบายความเป็นส่วนต ัวอย่างไร จะท าให้ผู้ให้บร ิการเครอืข่ายสงัคมออนไลน์ดงักล่าวม ี
ภาพลกัษณ์ต่อสาธารณชนทีด่มีากยิง่ขึ้นและน าไปสู่ส่วนแบ่งทางการตลาดทีเ่พ ิม่ขึ้นเช่นกัน (Kuo & Talley, 2014) 
งานวจิยัของ Xu et al. (2016) พบว่า ความสามารถในการจดัการกับปัญหาความเป็นส่วนตวัของข้อมลูส่วนบุคคลของ
ผู้ให้บรกิารจะลดการรบัรู้ความเสีย่งของผูใ้ช้งานและส่งผลให้เกดิพฤตกิรรมการซื้อ สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ Culnan 
and Armstrong (1998) ซึง่กล่าวถงึความเชือ่ม ัน่ในฐานะความยุตธิรรมเชงิกระบวนการ โดยการทีผู่ใ้ห้บรกิารมนีโยบาย
ความเป็นส่วนต ัวทีช่ดัเจน พร้อมกันกับแสดงให้ผู้ใช้งานเห็นว่าการปฏบิัตขิองผู้ ให้บรกิารสอดคล้องกับนโยบายที่
ประกาศไว้จะสามารถลดการรบัรู้ความเสีย่งของผู้ใช้งานลงได ้และน าไปสู่พฤตกิรรมการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อ
ซื้อสนิค้าและบรกิาร จงึน าไปสู่สมมตฐิานทีว่า่ 
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H5: ความเชือ่ม ัน่ในผูใ้ห้บรกิารส่งผลในทางลบต่อการรบัรู้ความเสีย่งด้านความเป็นส่วนตวั 
 

การรบัรู้ความเสีย่งเกีย่วกบัความเป็นส่วนตวัสะท้อนให้เห็นถงึความเป็นไปได้ทีผู่ใ้ช้งานจะสูญเสยีความเป็นส่วนตวั 
รวมทัง้ภยัคุกคามทีอ่าจจะเกดิขึ้นจากการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล (Xu et al., 2011) งานวจิยัของ Dinev and Hart 
(2006) พบว่า ความต ัง้ใจของผูใ้ช้งานอนิเทอร์เน็ตในการเปิดเผยข้อมลูส่วนตวัเพือ่ซ ือ้สนิคา้บนพาณชิย์อเิล็กทรอนิกส์ 
เกิดจากการวเิคราะห์ถงึความคุ้มค่าของประโยชน์ทีจ่ะได้รบั เปรยีบเทยีบกับความเสีย่งของการสูญเสยีทีอ่าจจะเกิดขึ้น
จากการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล หากผู้ใช้งานพบวา่ความเสีย่งนัน้ก่อให้เกดิความเสยีหายมากกวา่ประโยชน์ทีจ่ะได้รบั 
ผู้ใช้งานมแีนวโน้มทีจ่ะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเพือ่ซ ื้อสนิค้าบนพาณชิย์อเิล็กทรอนิกส์ สอดคลอ้งกับงานวจิ ัยของ 
Lin et al. (2016) ซึง่พบว่า เม ือ่ผูใ้ห้บรกิารโซเชยีลคอมเมริซ์แบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของผูใ้ช้งานให้กับบุคคลที่สาม
โดยปราศจากการแจ้งให้ผู้ใช้งานทราบล่วงหน้า ผู้ใช้งานอาจถูกรบกวนด้วยโฆษณาของบุคคลทีส่ามและท าให้เกิด  
การร ัว่ไหลของข้อมลูทีม่คีวามอ่อนไหว เช่น ข้อมูลการช าระเงนิของผู้ใช้งาน ซึง่อาจน าไปสู่การสูญเสยีทางการเงนิของ
ผู้ใช้งาน ดงันัน้ ผู้ใช้งานทีม่รีะดบัของการรบัรู้ความเสีย่งดา้นความเป็นส่วนตวัเป็นอย่างมากจะไม่ซ ือ้สนิค้าในโซเชียล
คอมเมริ์ซเพ ือ่หลกีเล ีย่งความสูญเสยีทีอ่าจจะเกิดขึ้น จงึน าไปสู่สมมตฐิานทีว่่า 
 

H6: การรบัรู้ความเสีย่งดา้นความเป็นส่วนตวัส่งผลในทางลบต่อความต ัง้ใจซือ้สนิค้าในโซเชยีลคอมเมริ์ซ 
 
ในบรบิทของการซื้อสนิคา้ออนไลน์ ผู้บรโิภคสามารถมปีฏสิมัพนัธ์ทางสงัคมกบัผูบ้รโิภครายอืน่ๆ เพือ่แลกเปลี่ยน

ประสบการณ์และความรู้เกีย่วกับผลติภณัฑแ์ละกระบวนการซื้อสนิคา้ เน่ืองจากการซื้อสนิค้าออนไลน์มคีวามเสีย่ง และ
การพูดคุยกันระหว่างผู้บรโิภคจะได้ความรู้ทีส่ามารถลดทอนความเสีย่งทีอ่าจจะเกิดขึ้นได้และน าไปสู่การซื้อสนิค้า
ออนไลน์ (Wertsch, 1986) สอดคล้องกับงานวจิยัของ Yin et al. (2019) ซึง่พบว่าความสนทิสนมระหว่างผู้ ใช้งานใน
โซเชยีลคอมเมริ์ซส่งผลให้เกดิการแลกเปลีย่นข้อมูลเกี่ยวกับสนิค้า หากผูใ้ช้งานมคีวามสมัพนัธท์ีใ่กล้ชิดสนิทสนมกัน
มาก ผู้ใช้งานมแีนวโน้มจะซื้อสนิค้าในโซเชยีลคอมเมริ์ซตามค าแนะน าของเพ ือ่นทีเ่คยมปีระสบการณ์ใช้ผลติภณัฑ์
ดงักล่าวมาก่อนมากยิง่ขึ้น และสอดคล้องกับงานวจิยัของ To et al. (2007) ทีพ่บว่าผู้บรโิภคมองความสมัพนัธท์ีเ่กิดขึ้น
จากการซื้อสนิคา้ออนไลน์วา่เป็นมติรภาพทีม่คีา่และก่อให้เกดิประโยชน์ทางจติใจ ผู้บรโิภคสามารถพูดคุยกันเองได้
อย่างม ัน่ใจในประเดน็ทีไ่ม่สามารถพูดคุยกบัคนในครอบครวัได้ การพฒันาความสมัพนัธ์ระหว่างซื้ อสินค้าออนไลน์ม ี
ส่วนช่วยให้ลูกค้ารู้สกึเป็นส่วนหนึ่งของสงัคม สามารถแลกเปลีย่นข้อมูลข่าวสาร และทราบถงึข้อมูลใหม่ๆ แม้ว่า
ผู้บรโิภคจะไม่เคยรู้จกักนัมาก่อนในโลกความเป็นจรงิ ท าให้ผู้บรโิภคมแีนวโน้มทีจ่ะซื้อสนิคา้ออนไลน์อย่างต่อเน่ือง จ ึง
น าไปสู่สมมตฐิานทีว่่า 
 

H7: การรบัรู้ปฏสิมัพนัธ์ทางสงัคมส่งผลในทางบวกต่อความต ัง้ใจซือ้สนิค้าในโซเชยีลคอมเมริ์ซ 
 

เม ือ่ผู้บรโิภครู้สกึเพลดิเพลนิจากการเลอืกดูสนิคา้ ผู้บรโิภคมแีนวโน้มทีจ่ะซื้อสนิคา้มากยิง่ขึ้น (Monsuwe e t a l ., 
2004) เน่ืองจากการเลอืกดสูนิคา้บนอนิเทอรเ์น็ตท าให้เกดิความบนัเทงิ การกระตุน้ทางความรูส้กึ ความต ืน่เต้น และ
จนิตนาการ ซึง่เป็นส่วนหนึ่งของคณุค่าทางจติใจอนัน าไปสู่ความต ัง้ใจในการซื้อสนิคา้ (Holbrook & Hirschman, 1982; 
Westbrook & Black, 1985) งานวจิยัของ Beatty and Ferrell (1998) พบวา่ ความเพลดิเพลนิจากการเลอืกดสูนิคา้นัน้
น าไปสู่ความรู้สกึทีด่ขีองผู้บรโิภคและมอีทิธพิลต่อความต ัง้ใจในการซื้อสนิคา้ เม ือ่ผู้บรโิภครู้สกึเพลิดเพลินจากการดู
สนิค้า ผู้บรโิภคจะรู้สกึผอ่นคลายความเครยีดและมแีนวโน้มทีจ่ะใช้เวลาในการเลอืกสนิคา้ยาวนานขึ้น ผู้ ใ ห้บร ิการจ ึง
ควรออกแบบกระบวนการซื้อขายให้มคีวามน่าสนใจ สนุกสนาน และน่าต ืน่เต้น นอกจากนี้  ผู้ขายบางรายบน
อนิเทอร์เน็ตจะมนีวตักรรมเพือ่ส่งมอบประสบการณ์ในการเลอืกดูสนิคา้ทีด่ใีห้กบัผูบ้รโิภค การรบัรู้ความเพลดิเพลนิจาก



วารสารระบบสารสนเทศด้านธุรกิจ (JISB) ปีที่ 8 ฉบับที่ 2 เดือน พฤษภาคม – สิงหาคม 2565 หน้า 37 

การเลอืกดูสนิคา้จงึมคีวามส าคญัและมผีลกระทบตอ่ทศันคตริวมทัง้พฤตกิรรมของผู้บรโิภคในพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 
(Koufaris, 2002) จงึน าไปสู่สมมตฐิานทีว่่า 
 

H8: การรบัรู้ความเพลดิเพลนิในการเลอืกดสูนิคา้ส่งผลในทางบวกต่อความต ัง้ใจซือ้สนิค้าในโซเชยีลคอมเมริ์ซ  
 
4. วิธีการวิจยั 

งานวจิยันี้ เป็นงานวจิยัเชงิปรมิาณ (Quantitative research) ในรูปแบบการวจิยัเชงิส ารวจ (Survey research) โดย
ใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) แบบอเิล็กทรอนิกส์ เป็นเคร ือ่งมอืในการเก็บรวบรวมข้อมลูจากกลุ่มตวัอย่าง ซึง่จาก
การวเิคราะห์คา่อ านาจในการทดสอบ (Power analysis) ผู้วจิยัก าหนดขนาดของกลุ่มตวัอย่างขัน้ต ่าจ านวน 160 คน 
โดยม ีคุณสมบัตเิป็นประชาชนทัว่ ไปทีเ่คยมปีระสบการณ์ซื้อสินค้าทางแอปพลิเคชนัโซเชียลคอมเม ิร์ซ ได้แก่  
เฟซบุ๊ก อนิสตาแกรม หรอื ไลน์ และมคีวามรู้ความเข้าใจเกีย่วกบักฎหมายคุม้ครองข้อมลูส่วนบุคคล  

แบบสอบถามทีใ่ช้ในงานวจิยัสร้างขึ้นมาจากการคน้คว้าข้อมลูทางเอกสารและงานวจิยัทีเ่กีย่วข้อง ซึง่แบบสอบถาม
นี้ได้รบัการพจิารณา ตรวจสอบความเทีย่งตรงของเน้ือหา และท าการปรบัปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะจากผูท้รงคุณวุฒ ิ
ซ ึง่มคีวามช านาญในการวจิยั เพ ือ่ความชดัเจนและครบถว้นตามวตัถุประสงค์ของงานวจิยั แบบสอบถามที่ได้ท าการ
ปรบัปรุงแก้ไขเรยีบร้อยแล้วจะถูกน าไปทดสอบกับกลุ่มตวัอย่างจ านวน 30 คน เพ ื่อประเม ินความเหมาะสม โดย 
การตรวจสอบความเทีย่งและความตรงของแบบสอบถามดว้ยวธิกีารทางสถติ ิก่อนน าไปเก็บข้อมูลจรงิกับกลุ่มตวัอย่าง
เพือ่น ามาวเิคราะห์ทดสอบสมมตฐิาน 
 
5. ผลการวิจยั 
5.1 การทดสอบขอ้ตกลงเบื้องต้นทางสถิติ 

ข้อมูลทีไ่ด้ท าการจดัเก็บจากกลุ่มตวัอย่างมทีัง้ส ิ้น 185 ชุด ซึง่ไดน้ าไปประมวลผลทางสถติดิ้วยโปรแกรมส าเรจ็รูป 
SPSS เพ ือ่ตรวจสอบการขาดหายของข้อมลู (Missing data) ข้อมูลสุดโตง่ (Outliners) การกระจายแบบปกต ิ(Normal) 
ความสมัพนัธ์เชงิเส้นตรง (Linearity) ภาวะรว่มเส้นตรงพหุ (Multicollinearity) และภาวะร่วมเส้นตรง (Singularity) จาก
การตรวจสอบพบว่าข้อมลูไม่มส่ีวนใดขาดหาย ไม่มปัีญหาภาวะร่วมเส้นตรงพหุ  และไม่มปัีญหาภาวะร่วมเส้นตรง ซึ่ง
ถอืว่าผ่านเกณฑ์ตามทีก่ าหนดไว้ทัง้หมด อย่างไรก็ตาม ผู้วจิยัพบว่าตวัแปรบางคูไ่มม่คีวามสมัพนัธ์เชิงเส้นตรง  และ
พบว่ามบีางตวัแปรทีม่กีารกระจายตวัของข้อมูลแบบไม่ปกต ิจงึท าการตดัแบบสอบถามออกไป 1 ชุด และเหลือ
แบบสอบถามทีน่ ามาวเิคราะห์ จ านวน 184 ชุด ซึง่มคีวามเบ้ตา่งจากเกณฑ์มาตรฐานไม่มากนกั โดยในการพจิารณาว่า
ข้อมูลมกีารแจกแจงปกตหิรอืไม่ วดัจากการทดสอบการดูความเบ้ (Skewness) ทีม่ากกวา่ +3 หรอืน้อยกวา่ -3 ด ังนั ้น 
ผู้วจิยัจงึยงัคงใช้ข้อมูลดงักล่าววเิคราะห์ข้อมูลทางสถติติอ่ไป 
5.2 การประเมินความเทีย่งและความตรงของแบบสอบถาม 

งานวจิยันี้ทดสอบความเชือ่ถอืได้ของแบบสอบถาม โดยใช้การทดสอบความเทีย่งของแบบสอบถาม (Reliab il ity ) 
จากการวเิคราะห์ค่าสมัประสทิธ ิ ์แ์อลฟาครอนบาค (Cronbach’s alpha) ทีม่คี่ามากกวา่ 0.7 ซึง่ถอืวา่มคีวามเชื่อถ ือได้
ส าหรบังานวจิ ัยแบบ Basic research และได้ทดสอบความตรงของแบบสอบถาม (Validity) ด้วยการว ิเคราะห์
องค์ประกอบ (Factor analysis) โดยต้องมคี่าน ้าหนักองคป์ระกอบ (Factor loading) มากกว่า 0.5 ดงัแสดงคา่สถติขิอง
แต่ละข้อค าถามทีผ่า่นเกณฑต์ามตารางที ่1 
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ตารางที ่1 ค่าเฉล ีย่ ค่าเบีย่งเบนมาตรฐาน น ้าหนักองคป์ระกอบและคา่สมัประสทิธ ิแ์อลฟาของครอนบาค 
ของตวัแปรทัง้หมด 

ปัจจยั ค่าเฉลีย่ 
ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

น ้าหนัก
องค์ประกอบ 

ปัจจยัที่ 1: การบงัคับใช้กฎหมายคุ้มครองข้อมลูส่วนบุคคล (% of variance = 21.186, Cronbach’s              
alpha = 0.896) 
ท่านคดิว่าภาครฐัมหีลกัเกณฑ์ กลไกล หรอืมาตรการทีเ่พยีงพอในการให้
ความคุ้มครองข้อมลูส่วนบุคคล 

2.77 1.138 0.862 

ท่านคดิว่าภาครฐัมมีาตรการทีเ่พยีงพอในการควบคมุการเก็บรวบรวม ใช้ 
หรอืเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล 

2.72 1.079 0.865 

ท่านคดิว่าภาครฐัมมีาตรการทีเ่พยีงพอในการเยยีวยาผลกระทบและ
ความเสยีหายทีเ่กิดขึ้นจากการถูกละเมดิความเป็นส่วนตวัของข้อมูล 

2.43 1.176 0.850 

ท่านคดิว่าภาครฐัม ีบทลงโทษที่รุนแรงมากเพียงพอในการป้องปราม  
การกระท าทีน่ าไปสู่การละเมดิข้อมลูส่วนบุคคล 

2.68 1.285 0.794 

ปัจจยัที่ 2: ประสบการณ์ถกูละเมิดความเป็นส่วนตวั (% of variance = 73.013, Cronbach’s alpha = 0.738) 
ท่านมโีอกาสตกเป็นเหยือ่ของการถูกละเมดิความเป็นส่วนตวัจากการซื้อ
สนิค้าผ่านโซเชยีลคอมเมริ์ซ 

3.58 1.299 0.656 

ท่านค ิดว่าผู้ ให้บรกิารโซเชียลคอมเม ิร์ซหร ือผู้ขายสินค้า เก็บข้อมูล 
ส่วนบุคคลของท่าน โดยไมแ่จง้ให้ทราบล่วงหน้า 

3.68 1.173 0.831 

ท่านค ิดว่าผู้ ให้บรกิารโซเชยีลคอมเม ิร์ซหรอืผู้ขายสินค้า น าข้อมูล 
ส่วนบุคคลของท่านไปใช้ตอ่ โดยไม่ไดร้บัอนุญาต 

3.59 1.202 0.743 

ท่านค ิดว่าการถูกละเม ิดความเป็นส่วนต ัวจากการซื้อสินค้าผ่าน  
โซเชยีลคอมเมริ์ซ เป็นเร ือ่งละเอยีดอ่อน 

4.30 0.931 ไม่ผ่านเกณฑ ์

ปัจจยัที่ 3: การรบัรู้ความสอดคล้องกนักบัโฆษณา (% of variance = 58.569, Cronbach’s alpha = 0.874) 
ท่านรู้สกึว่าโฆษณาทีแ่สดงอยู่บนโซเชยีลคอมเมริ์ซน าเสนอผลติภัณฑ์ที่
ตรงกับรสนิยมของท่าน 3.62 0.921 0.850 

ท่านรู้สกึว่าโฆษณาทีแ่สดงอยู่บนโซเชยีลคอมเมริ์ซมคีวามสอดคล้องกับ
ความสนใจของท่าน 

3.78 0.956 0.848 

ท่านรู้สกึว่าโฆษณาทีแ่สดงอยู่บนโซเชยีลคอมเมริ์ซตรงกับความตอ้งการ
ของท่าน ณ ช่วงเวลานัน้ 

3.86 0.980 0.817 

ท่านรู้สกึราวกับว่าโฆษณาทีแ่สดงอยู่บนโซเชยีลคอมเมริ์ซถูกออกแบบ
มาเพือ่ท่านโดยเฉพาะ 

3.23 1.109 0.714 

ปัจจยัที่ 4: ความกงัวลเก่ียวกบัความเป็นส่วนตวั (% of variance = 53.381, Cronbach’s alpha = 0.860) 
ท่านม ีความกังวลต่อการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ขายสินค้าหร ือ 
ผู้ให้บรกิารโซเชยีลคอมเมริซ์ 

4.02 0.946 0.715 

ท่านมคีวามกังวลว่าผู้ขายสนิค้าหร ือผู้ให้บร ิการโซเชยีลคอมเมริ์ซ น า
ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปใช้ต่อเพือ่ผลประโยชน์ทางธรุกจิอืน่ 

4.17 0.893 0.662 

ท่านม ีความกังวลว่าข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ถูกจ ัดเก็บอยู่ใน 
โซเชยีลคอมเมริ์ซอาจถกูเข้าถงึไดโ้ดยบุคคลทีไ่มไ่ดร้บัอนุญาต 

4.31 0.773 0.766 
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ตารางที ่1 ค่าเฉล ีย่ ค่าเบีย่งเบนมาตรฐาน น ้าหนักองคป์ระกอบและคา่สมัประสทิธ ิแ์อลฟาของครอนบาค 
ของตวัแปรทัง้หมด (ต่อ) 

ปัจจยั ค่าเฉลีย่ ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

น ้าหนัก
องค์ประกอบ 

ปัจจยัที่ 4: ความกงัวลเก่ียวกบัความเป็นส่วนตวั (% of variance = 53.381, Cronbach’s alpha = 0.860) 
ท่านมคีวามกังวลวา่ผูใ้ห้บรกิารโซเชยีลคอมเมริซ์ขาดมาตรการป้องกัน
ข้อผดิพลาดทีอ่าจจะเกดิขึ้นกบัข้อมูลส่วนบุคคลของผูใ้ช้งาน 

4.21 0.804 0.689 

ท่านม ีความกังวลว่าผู้ขายสนิค้าหรอืผู้ให้บรกิารโซเชียลคอมเม ิร์ซจะ
ละเมดิความเป็นส่วนตวัของท่าน 

4.10 0.900 0.636 

ปัจจยัที่ 5: การรบัรู้ความเสี่ยงด้านความเป็นส่วนตวั (% of variance = 21.186, Cronbach’s alpha = 0.868) 
ท่านรู้ส ึกสูญเสียความเป็นส่วนตวั เม ือ่จ าเป็นต้องส่งข้อมูลส่วนบุคคล 
ผ่านโซเชยีลคอมเมริ์ซ 

3.97 0.963 ไม่ผ่านเกณฑ ์

ท่านรู้ส ึกถ ึงภยัคุกคามหร ือความไม่แน่นอนที่อาจจะเกิดขึ้นจาก  
การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลบนโซเชยีลคอมเมริ์ซ 

4.04 0.898 0.780 

ท่านคดิว่าข้อมูลส่วนบุคคลทีส่่งผ่านโซเชยีลคอมเมริ์ซอาจถูกผู้ขายสนิค้า
หรอืผู้ให้บรกิารโซเชยีลคอมเมริ์ซน าไปใช้ต่ออย่างไมเ่หมาะสม 

4.01 0.875 0.835 

ท่านคดิว่าบุคคลอืน่อาจน าข้อมูลส่วนบุคคลทีส่่งผ่านโซเชยีลคอมเมริ์ซ 
ไปใช้โดยไม่ไดร้บัอนุญาต 

4.08 0.826 0.799 

ท่านคดิว่าข้อมูลส่วนบุคคลทีส่่งผ่านโซเชยีลคอมเมริ์ซอาจถูกน าไปขาย
ต่อให้กับบุคคลทีส่าม 4.10 0.896 0.719 

ปัจจยัที่ 6: ความเชื่อม ัน่ในผู้ให้บริการ (% of variance = 63.225, Cronbach’s alpha = 0.814) 
ท่านคดิว่าผู้ให้บรกิารโซเชยีลคอมเมริ์ซมกีารจดัการข้อมูลส่วนบุคคลของ
ผู้ใช้งานอย่างเป็นธรรม 

3.07 0.979 0.648 

ท่านค ิดว่าผู้ ให้บร ิการโซเชยีลคอมเมริ์ซมกีารบอกกล่าวล่วงหน้าและ 
ร้องขอค ายนิยอมจากผูใ้ช้งานก่อนการเก็บข้อมลูส่วนบุคคล 

3.28 1.100 0.592 

ท่านคดิว่าผู้ ให้บร ิการโซเชียลคอมเม ิร์ซสามารถจ ัดการกับปัญหา 
ความเป็นส่วนตวัของข้อมูลส่วนบุคคลไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ 

2.86 1.039 0.865 

ท่านค ิดว่าผู้ ให้บร ิการโซ เชียลคอมเม ิร์ซจะปฏิบัต ิตามน โยบาย 
ความเป็นส่วนตวัทีแ่จง้เอาไวแ้ละไม่หลอกลวงผู้ใช้งาน 

3.01 1.014 0.825 

ท่านคดิว่าผู้ให้บรกิารโซเชยีลคอมเมริ์ซจะตระหนักถงึผลประโยชน์ของ
ผู้ใช้งาน นอกเหนือไปจากการแสวงหาผลก าไร 

2.90 1.067 0.666 

ปัจจยัที่ 7: การรบัรู้ปฏิสมัพนัธ์ทางสงัคม (% of variance = 70.144, Cronbach’s alpha = 0.774) 
ท่านมโีอกาสได้แลกเปลีย่นข้อมูลข่าวสารกบัผูข้ายและผูซ้ ื้อคนอื่นๆ บน
โซเชยีลคอมเมริ์ซ 2.88 1.183 0.772 

ท่านม ีโอกาสได้พฒันาความสัมพันธ์กับผู้ขายและผู้ซ ื้อคนอื่นๆ บน
โซเชยีลคอมเมริ์ซ 

2.43 1.172 0.842 

ท่านรู้สกึผูกพนักบัผู้ขายและผู้ซ ือ้คนอืน่ๆ บนโซเชยีลคอมเมริ์ซ 2.30 1.133 0.706 
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ตารางที ่1 ค่าเฉล ีย่ ค่าเบีย่งเบนมาตรฐาน น ้าหนักองคป์ระกอบและคา่สมัประสทิธ ิแ์อลฟาของครอนบาค 
ของตวัแปรทัง้หมด (ต่อ) 

ปัจจยั ค่าเฉลีย่ ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

น ้าหนัก
องค์ประกอบ 

ปัจจยัที่ 8: การรบัรู้ความเพลิดเพลินในการเลือกดสิูนค้า (% of variance = 67.028, Cronbach’s alpha = 0.880) 
ท่านคดิว่าการเลอืกดสูนิคา้บนโซเชยีลคอมเมริซ์ท าให้ท่านอารมณ์ดขีึ้น 
จากความรู้สกึเศร้าและหดหู่  

3.34 1.139 0.754 

ท่านคดิว่าการเลอืกดสูนิคา้บนโซเชยีลคอมเมริซ์เป็นวธิกีารคลายเคร ียด
รูปแบบหนึ่งทีม่ปีระสทิธภิาพ 

3.53 1.071 0.801 

ท่านรู้สกึต ืน่เต้นราวกบัอยู่ในการผจญภยั เม ือ่ท่านก าลงัเลอืกดูสนิค้าบน
โซเชยีลคอมเมริ์ซ 

3.14 1.151 0.728 

ท่านรู้สกึกระตอืรอืร้นทีจ่ะใช้เวลาไปกับการเลอืกดูสนิค้าบนโซเชยีลคอมเมริ์ซ 
เม ือ่เปรยีบเทยีบกับการใช้เวลาเพ ือ่ท ากิจกรรมอืน่ 

3.00 1.314 0.649 

ปัจจยัที่ 9: ความตัง้ใจซ้ือสินค้าในโซเชียลคอมเมิร์ซ (% of variance = 38.760, Cronbach’s alpha = 0.917) 
ท่านวางแผนจะซื้อสนิค้าผา่นแอปพลเิคชนัโซเชยีลคอมเมริ์ซในอนาคต 3.74 1.079 0.822 
ท่านมคีวามต ัง้ใจจะซื้อสนิคา้ผา่นแอปพลเิคชนัโซเชยีลคอมเมริ์ซในอนาคต 3.85 0.967 0.877 
ท่านมแีนวโน้มจะซื้อสนิค้าผ่านแอปพลเิคชนัโซเชยีลคอมเมริซ์ในอนาคต 3.98 0.929 0.866 
เม ือ่มโีอกาส ท่านจะซื้อสนิคา้ผ่านแอปพลเิคชนัโซเชยีลคอมเมริ์ซ 3.98 0.865 0.780 
 
5.3 ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ของกลุม่ตวัอย่าง 

กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญงิมากกวา่เพศชาย (ร้อยละ 71.7) ช่วงอายุเฉล ีย่ต ัง้แต ่20 ปีขึ้นไป โดยช่วงอายุที่
ตอบแบบสอบถามมากที่สุด ค ือ ช่วงอายุ 21-30 ปี (ร้อยละ 51.1) กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มรีะด ับการศึกษาสูงสุด 
ส่วนใหญ่อยู่ในระด ับปรญิญาตรหีรอืเทยีบเท่า (ร้อยละ 69) และประกอบอาชีพข้าราชการหรอืพนักงานร ัฐวสิาหกิจ  
(ร้อยละ 41.8) ซ ึง่มคีวามถ ี่ในการใช้งานโซเชยีลคอมเมริ์ซโดยเฉลีย่อยู่ที ่4-6 คร ัง้ต่อเดอืน จากการวเิคราะห์ข้อมูล
ทัว่ไปเกี่ยวกับการใช้งานโซเชยีลคอมเมริ์ซพบวา่ผู้ให้บรกิารโซเชยีลคอมเมริ์ซทีก่ลุ่มตวัอย่างเลอืกใช้งาน ไดแ้ก่ เฟซบุ๊ก 
ไลน์ และอนิสตาแกรม ตามล าดบั โดยสนิค้าทีม่กีารซื้อในโซเชยีลคอมเมริ์ซ ไดแ้ก่ เสื้อผ้าและเคร ือ่งประดบั อาหารและ
เคร ือ่งด ืม่ อุปกรณ์เสรมิความงาม เฟอร์นิเจอร์และของตกแตง่บ้าน เคร ือ่งใช้ไฟฟ้า โทรศัพท์มอืถอืและอุปกรณ์เสร ิม  
เคร ือ่งเขยีนและหนังสอื และอืน่ๆ ตามล าดบั 

 
5.4 การทดสอบสมมติฐานการวิจยั 

งานวจิ ัยนี้ ทดสอบสมมตฐิานการวจิ ัยจากกรอบแนวค ิดการว ิจยัด้วยการวเิคราะห์การถดถอยแบบเชิงชัน้ 
(Hierarchical regression) ผลลพัธท์ีไ่ดแ้สดงในภาพที ่2 และตารางที ่2 โดยใช้ค่า p-value ทีน้่อยกวา่หรอืเท่ากบั 0.05 
เป็นตวัก าหนดนัยส าคญัทางสถติ ิซ ึง่แสดงคะแนนมาตรฐาน (Standardized score) โดยสามารถวเิคราะห์ผลทางสถ ิต ิ
ได้ดงันี้ 

5.4.1 ผลการวิเคราะห์ตวัแปรอิสระที่ส่งผลถึงความกงัวลเก่ียวกบัความเป็นสว่นตัว จากผลทางสถติแิสดงให้
เห็นว่า การบงัค ับใช้กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ประสบการณ์ถูกละเม ิดความเป็นส่วนตวั  การร ับรู้  
ความสอดคลอ้งกนักับโฆษณา ส่งอทิธพิลต่อความกงัวลเกีย่วกบัความเป็นส่วนตวั โดยมคีวามผนัแปรของตวัแปรตาม
เท่ากับร้อยละ 30.3 (R2 = 0.303) ซ ึง่มรีายละเอยีดของอทิธพิลในแตล่ะปัจจยั ดงันี้ 
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5.4.1.1 การบงัคับใช้กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ส่งอทิธพิลทางตรงต่อความกังวลเกี่ยวกับ
ความเป็นส่วนตวั โดยมคีา่สมัประสทิธ ิอ์ทิธพิลเท่ากบั -0.244 อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 ซ ึง่สอดคล้องกับ
สมมตฐิานการวจิยัที ่1 ทีก่ล่าววา่การบงัคบัใช้กฎหมายคุม้ครองข้อมูลส่วนบุคคลส่งผลเชงิลบตอ่ความกังวลเกี่ยวกับ
ความเป็นส่วนตวั และสอดคล้องกับงานวจิ ัยของ Wirtz et al. (2007) ทีพ่บว่ากฎเกณฑ์ทีบ่ ังคบัใช้จากภาครฐัเพ ื่อ
ควบคุมและก ากบัทศิทางขององค์กรในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล และการน าข้อมลูดงักล่าวไปใช้ต่อมบีทบาทใน
การลดความกังวลเกี่ยวกับความเป็นส่วนตวัของผูใ้ช้งานบนอนิเทอร์เน็ต ท าให้พฤตกิรรมตอบสนองของผู้ ใช้งานเพื่อ
ป้องกันตนเองจากภยัคุกคามทางด้านความเป็นส่วนตวัลดลง 

5.4.1.2 ประสบการณ์ถกูละเมิดความเป็นส่วนตัว ส่งอทิธพิลทางตรงตอ่ความกงัวลเกี่ยวกับความเป็น
ส่วนตวั โดยมคี่าสมัประสทิธ ิอ์ทิธพิลเท่ากบั 0.439 อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 ซึง่สอดคล้องกับสมมตฐิาน
การวจิยัที ่2 ทีก่ล่าวว่าประสบการณ์ถูกละเมดิความเป็นส่วนตวัส่งผลเชงิบวกตอ่ความกงัวลเกีย่วกบัความเป็นส่วนต ัว 
และสอดคล้องกับงานวจิยัของ Li (2014) ทีพ่บว่าประสบการณ์ในโลกออนไลน์มผีลต่ออุปนสิยัของผู้ใช้งาน หากผูใ้ช้งาน
มปีระสบการณ์ถกูละเมดิความเป็นส่วนตวัในอดตี ผู้ใช้งานจะมคีวามต ืน่ตวัเพ ือ่ป้องกนัการละเมดิมากยิง่ขึ้น อนัน าไปสู่
ลกัษณะนิสยัระมดัระวงัในเร ือ่งความเป็นส่วนตวัและก่อให้เกดิความกงัวลเกีย่วกบัความเป็นส่วนตวัในอกีนัยหนึ่ง 

5.4.1.3 การรบัรูค้วามสอดคลอ้งกนักบัโฆษณา ส่งอทิธพิลทางตรงต่อความกังวลเกี่ยวกับความเป็น
ส่วนตวั โดยมคี่าสมัประสทิธ ิอ์ทิธพิลเท่ากบั 0.195 อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 ซึง่สอดคล้องกับสมมตฐิาน
การวจิยัที ่3 ทีก่ล่าวว่าการรบัรู้ความสอดคล้องกนักับโฆษณาส่งผลเชงิบวกต่อความกงัวลเกีย่วกับความเป็นส่วนตวั  
และสอดคล้องกับงานวจิยัของ Okazaki et al. (2009) ซ ึง่พบวา่ ผู้ให้บรกิารเครอืข่ายสงัคมออนไลน์มกีารเก็บข้อมูลส่วน
บุคคลของผู้ใช้งาน รวมไปถงึการตดิตามพฤตกิรรมการใช้งานเครอืข่ายสงัคมออนไลน์อย่างใกล้ชดิ เช่น การแสดง 
ความชืน่ชอบต่อเน้ือหาด้วยการกดถูกใจ การแสดงความเห็นต่อเน้ือหา และการเข้าชมผลติภณัฑ์ทีอ่ยู่ในร้านค้าบน
เครอืข่ายสงัคมออนไลน์ เป็นต้น ท าให้ผู้ให้บรกิารมข้ีอมูลเพ ือ่ใช้ส าหรบัการน าเสนอโฆษณาทีส่อดคล้องกบัความสนใจ
ของผู้ใช้งาน โฆษณาดงักล่าวทีป่รากฏขึ้นมกัน าไปสู่ความกงัวลเกีย่วกบัความเป็นส่วนตวั  

5.4.2 ผลการวิเคราะห์ตัวแปรอิสระที่ส่งผลถึงการรบัรู้ความเสี่ยงด้านความเป็นส่วนตัว  จากผลทางสถติ ิ
แสดงให้เห็นว่า ความกังวลเกี่ยวกับความเป็นส่วนตวัและความเชือ่ม ัน่ในผูใ้ห้บรกิาร ส่งอทิธพิลตอ่การรบัรู้ความเสี่ยง
ด้านความเป็นส่วนตวัโดยมคีวามผนัแปรของตวัแปรตามเท่ากับรอ้ยละ 44.1 (R2 = 0.441) ซ ึง่มรีายละเอยีดของอทิธพิล
ในแต่ละปัจจยั ดงันี้  

5.4.2.1 ความกงัวลเก่ียวกบัความเป็นสว่นตัว ส่งอทิธพิลทางตรงตอ่การรบัรูค้วามเสีย่งด้านความเป็น
ส่วนตวั โดยมคี่าสมัประสทิธ ิอ์ทิธพิลเท่ากบั 0.664 อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 ซ ึง่สอดคล้องกับสมมตฐิาน
การวจิยัที ่4 ทีก่ล่าวว่าความกงัวลเกีย่วกบัความเป็นส่วนตวัส่งผลเชงิบวกต่อการรบัรู้ความเสีย่งดา้นความเป็นส่วนตวั  
และสอดคล้องกับงานวจิยัของ Kuo and Talley (2014) ซึง่พบวา่ความกังวลเกี่ยวกับความเป็นส่วนตวัม ีอ ิทธพิลต่อ  
การรบัรู้ความเสีย่งจากการใช้งานเครอืข่ายสงัคมออนไลน์ ท าให้ผู้ให้บรกิารตอ้งให้ความส าคญักบัการท าความเข้าใจ
บทบาทของความตระหนักรูแ้ละความสามารถในการควบคมุข้อมูลส่วนบุคคลของผูใ้ช้งาน ซึง่จ าเป็นต้องมเีคร ื่องมอื
ส าหรบัจดัการข้อมูลเพ ือ่ลดความกังวลเกีย่วกับความเป็นส่วนตวั 

5.4.2.2 ความเชื่อม ัน่ในผู้ให้บริการ ส่งอทิธพิลทางตรงตอ่การรบัรูค้วามเสีย่งด้านความเป็นส่วนตวั โดยม  ี
ค่าสมัประสทิธ ิอ์ทิธพิลเท่ากับ 0.003 อย่างไมม่นีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 ซ ึง่ไมส่อดคล้องกับสมมตฐิานการวจิ ัยที่ 
5 ทีก่ล่าวว่าความเชือ่ม ัน่ในผูใ้ห้บรกิารส่งผลเชงิลบตอ่การรบัรูค้วามเสีย่งด้านความเป็นส่วนตวั และไม่สอดคล้องกับ
งานวจิยัของ Culnan and Armstrong (1998) ซึง่กล่าวถงึความเชือ่ม ัน่วา่การทีผู่้ให้บรกิารมนีโยบายความเป็นส่วนตวัที่
ชดัเจน พร้อมกันกับแสดงให้ผู้ใช้งานเห็นวา่การปฏบิตัขิองผูใ้ห้บรกิารสอดคล้องกับนโยบายทีป่ระกาศไวจ้ะสามารถลด
การรบัรู้ความเสีย่งของผูใ้ช้งานลงได้ งานวจิยัฉบบันี้พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นผู้ทีซ่ ือ้ส ินค้าจากเฟซบุ๊ก 
โดยคดิเป็นร้อยละ 37.1 จากจ านวนการซื้อสนิค้ากบัผูใ้ห้บรกิารโซเชยีลคอมเมริซ์ทัง้หมด จงึอาจอนุมานได้ว่า กรณี
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ข้อบกพร่องของเฟซบุ๊กเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งานไปยงับุคคลทีส่าม (ธติมิา อุรพพีฒันพงศ์ , 
2561) ส่งผลตอ่ความเชือ่ม ัน่ของผูใ้ช้งานทีม่ตีอ่เฟซบุ๊ก โดยผู้ใช้งานรูส้กึไม่ม ัน่ใจว่า เฟซบุ๊กสามารถจดัการกับปัญหา
ความเป็นส่วนตวัของข้อมูลส่วนบุคคลไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ และมกีารรบัรู้ภยัคกุคามหรอืความไม่แน่นอนที่อาจจะ
เกิดขึ้นจากการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล เพือ่ซ ื้อสนิคา้หรอืบรกิารทีอ่ยู่บนแพลตฟอร์ม ขณะทีก่ลุ่มตวัอย่างบางรายที่ม ี
ความเชือ่ม ัน่ในผู้ ให้บรกิารสูงยงัคงรู้ส ึกไม่ม ัน่ใจทีจ่ะเปิดเผยข้อมูลของตนเองเพื่อซ ื้อสนิค้าบนโซเชยีลคอมเมริ์ซ 
เน่ืองจากผู้ใช้งานพบว่ามคีวามเป็นไปได้ทีข้่อมลูอาจจะร ัว่ไหลไปยงับุคคลอืน่ 

5.4.3 ผลการวิเคราะห์ตัวแปรอิสระที่ส่งผลถึงความตัง้ใจซ้ือสินค้า  จากผลทางสถติแิสดงให้เห็นการรบัรู้ 
ความเสีย่งด้านความเป็นส่วนตวั การรบัรู้ปฏิสมัพนัธ์ทางสงัคม และการรบัรู้ความเพลดิเพลนิในการเลอืกดูสนิค้า  
ส่งอทิธพิลต่อความต ัง้ใจซื้อสนิคา้โดยมคีวามผนัแปรของตวัแปรตามเท่ากับรอ้ยละ 36.9 (R2 = 0.369) ซ ึง่มรีายละเอยีด
ของอทิธพิลในแต่ละปัจจยั ดงันี้  

5.4.3.1 การรบัรู้ความเสี่ยงด้านความเป็นส่วนตัว  ส่งอทิธพิลทางตรงต่อความต ัง้ใจซื้อสนิค้า โดยม  ี
ค่าสมัประสทิธ ิอ์ทิธพิลเท่ากับ 0.070 อย่างไมม่นีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 ซึง่ไมส่อดคล้องกับสมมตฐิานการวจิ ัยที่ 
6 ทีก่ล่าวว่าการรบัรู้ความเสีย่งดา้นความเป็นส่วนตวัส่งผลเชงิลบต่อความต ัง้ใจซื้อสนิค้า และไม่สอดคล้องกบังานว ิจยั
ของ Dinev and Hart (2006) ซ ึง่พบวา่ ผู้ใช้งานมแีนวโน้มทีจ่ะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อซื้อสินค้าบนพาณิชย์
อเิล็กทรอนิกส์ หากพจิารณาแล้วว่าการเปิดเผยข้อมูลนัน้น ามาซึง่ความเสีย่งทีก่่อให้เกิดความเสียหายมากกว่า
ประโยชน์ทีจ่ะได้รบั โดยเหตุผลทีผ่ลของงานวจิยัฉบบันี้ไมส่อดคล้องกับงานวจิยัทีไ่ด้กล่าวถงึในสมมตฐิานการวจิยัที่ 6  
อาจเป็นไปได้จากความแตกต่างทางด้านประชากรศาสตร์ของกลุ่มตวัอย่าง ซึง่ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ของ
งานวจิยัฉบบันี้ เป็นกลุม่คนวยัท างาน คดิเป็นร้อยละ 95.7 ของจ านวนผู้ตอบแบบสอบถามทัง้หมด ขณะทีง่านวจิยัของ 
Dinev and Hart (2006) พบวา่กลุม่ตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นนักเรยีนหรอืนักศกึษา คดิเป็นร้อยละ 40.1 ของจ านวนผูต้อบ
แบบสอบถามทัง้หมด นอกจากนี้ ผู้ใช้งานทีม่กีารรบัรู้ความเสีย่งดา้นความเป็นส่วนตวัเป็นอย่างมากอาจมคีวามต ัง้ใจซือ้
สนิค้าในโซเชยีลคอมเมริ์ซตามปกตคิล้ายผู้ใช้งานทัว่ไป เน่ืองจาก ความต ัง้ใจของบุคคลในการเปิดเผยข้อมูลส่วนตวั
เพือ่ท าธุรกรรมบนอนิเทอร์เน็ต เกิดจากการวเิคราะห์ถงึความคุ้มค่าของประโยชน์ทีจ่ะได้รบั เปรยีบเทยีบกับความเสีย่ง
ของการสูญเสยีทีอ่าจจะเกดิขึ้นจากการเปิดเผยข้อมลูส่วนบุคคล โดยงานวจิยันี้พบวา่ผูใ้ช้งานยนิยอมทีจ่ะให้ผู้ให้บรกิาร
โซเชยีลคอมเมริ์ซหรอืผู้ขายบนโซเชยีลคอมเมริซ์เข้าถงึข้อมูลส่วนบุคคลของตน เม ือ่พจิารณาแล้วว่าประโยชน์ที่จะได้
จากความเพลดิเพลนิในการเลอืกดสูนิคา้นัน้เทยีบเท่าหรอืมากกวา่มลูคา่ความเสยีหายทีอ่าจจะเกดิขึ้นจากการเข้าถงึ
ข้อมูลดงักล่าว ดงันัน้ ผู้ใช้งานจงึยอมรบัความเสีย่งทีอ่าจจะเกิดขึ้นจากข้อมลูทีเ่ปิดเผยออกไป (Dinev & Hart, 2006) 

5.4.3.2 การรบัรูป้ฏิสมัพนัธท์างสงัคม ส่งอทิธพิลทางตรงตอ่ความต ัง้ใจซื้อสนิค้า โดยม ีค่าสัมประสิทธ ิ ์
อทิธพิลเท่ากับ -0.070 อย่างไม่มนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 ซึง่ไม่สอดคล้องกบัสมมตฐิานการวจิยัที ่7 ที่กล่าวว่า
การรบัรู้ปฏสิมัพนัธ์ทางสงัคมส่งผลเชงิบวกตอ่ความต ัง้ใจซือ้สนิคา้ และไมส่อดคล้องกับงานวจิยัของ Yin et al. (2019 ) 
ซ ึง่ศึกษาปัจจยัทางดา้นปฏสิมัพนัธ์ทางสงัคมทีม่ผีลต่อความต ัง้ใจซื้อสนิคา้ในโซเชยีลคอมเมริ์ซ พบว่าความสนิทสนม
ระหว่างผู้ใช้งานในโซเชยีลคอมเมริ์ซส่งผลให้เกิดการแลกเปลีย่นข้อมูลเกีย่วกบัสนิคา้ หากผูใ้ ช้งานมคีวามสัมพนัธ์ที่
ใกล้ชิดสนิทสนมกันมาก ผู้ใ ช้งานมแีนวโน้มจะซื้อสนิค้าในโซเชียลคอมเมริ์ซตามค าแนะน าของเพ ือ่นที่เคยม ี
ประสบการณ์ใช้ผลติภณัฑด์งักล่าวมาก่อนมากยิง่ขึ้น โดยเหตุผลทีผ่ลของงานวจิยัฉบบันี้ไม่สอดคล้องกบังานว ิจยัที่ได้
กล่าวถงึในสมมตฐิานการวจิยัที ่7 อาจเป็นไปไดจ้ากความแตกตา่งทางด้านประชากรศาสตร์ของกลุ่มตวัอย่าง ซึง่ผู้ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่ของงานวจิยัฉบบันี้ เป็นเพศหญงิ คดิเป็นร้อยละ 71.1 จากจ านวนผูต้อบแบบสอบถามทัง้หมด 
ขณะทีง่านวจิยัของ Yin et al. (2019) พบว่ากลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศชาย คดิเป็นร้อยละ 54.0 จากจ านวนผูต้อบ
แบบสอบถามทัง้หมด นอกจากนี้ สนิค้าทีก่ลุม่ตวัอย่างส่วนใหญ่ในงานวจิยัฉบบันี้ เลอืกซื้อ คอื เสื้อผ้าและเคร ือ่งประดบั 
ซึง่พบว่า มรีาคาไมสู่งมากและสามารถตดัสนิใจซื้อได้ดว้ยตนเอง โดยไมจ่ าเป็นต้องพูดคุยหร ือมปีฏิส ัมพ ันธ์กับผู้ซ ื้อ  
รายอืน่เพ ื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลก่อนการตดัสนิใจซื้อ สอดคล้องกับ ฤทธ ิเ์ดชา ตาบุญใจ , ปะราส ีอเนก และ จนิดาภา  
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ศรสี าราญ (2561) ซ ึง่ท าการศึกษา กลยุทธ์ส่งเสร ิมการตลาดออนไลน์ทีม่ ีความสัมพนัธ์ต่อพฤตกิรรมผู้บรโิภค 
กรณีศึกษาการขายเสื้อผ้าแฟชัน่สตรผี่านทางเฟซบุ๊ค พบวา่เหตุผลหลกัทีท่ าให้ตดัสนิใจซื้อเสื้อผา้ ได้แก่ รูปแบบและ
การดไีซน์ คุณภาพและวสัดุทีใ่ช้ผลติ และราคาสมเหตสุมผล ซึง่ผู้บรโิภคมวีธิตีดัสนิใจซื้อดว้ยตนเอง 

5.4.3.3 การรบัรูค้วามเพลิดเพลินในการเลือกดสิูนค้า ส่งอทิธพิลทางตรงต่อความต ัง้ใจซื้อสนิค้า โดยม ี
ค่าสมัประสทิธ ิอ์ทิธพิลเท่ากับ 0.627 อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 ซึง่สอดคล้องกับสมมตฐิานการวจิ ัยที่ 8   
ทีก่ล่าวว่าการรบัรู้ความเพลดิเพลนิในการเลอืกดูสนิค้าส่งผลเชงิบวกตอ่ความต ัง้ใจซือ้สนิคา้ และสอดคล้องกับงานวจิ ัย
ของ Beatty and Ferrell (1998) ซ ึ่งพบว่า ความเพลดิเพลนิจากการเลอืกดูซ ื้อสนิค้านัน้น าไปสู่ความรู้สกึทีด่ขีอง
ผู้บรโิภคและมอีทิธ ิพลต่อความต ัง้ใจในการซื้อสนิค้า เม ือ่ผู้บรโิภครู้สกึเพลดิเพลนิจากการดูสนิค้า ผู้บรโิภคจะรู้ส ึก  
ผ่อนคลายความเครยีดและมแีนวโน้มทีจ่ะใช้เวลาในการเลอืกสนิคา้ยาวนานขึ้น 
 

 
ภาพที ่2 ผลการวเิคราะห์กรอบแนวคดิความต ัง้ใจซื้อสนิคา้ในโซเชยีลคอมเมริ์ซ 
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ตารางที ่2 ค่าสมัประสทิธ ิอ์ทิธพิลทางตรง ทางอ้อม และอทิธพิลโดยรวมของตวัแปรแฝงในกรอบแนวคดิการวจิยั  
(แสดงเป็นคะแนนมาตรฐาน) 

ตวัแปรตาม R2 อิทธิพล 
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ความกงัวลเก่ียวกบั
ความเป็นส่วนตวั 

0.303 
ทางตรง -0.244* 0.439* 0.195*      
ทางอ้อม         
โดยรวม -0.244* 0.439* 0.195*      

การรบัร ู้ความเส่ียงด้าน
ความเป็นส่วนตวั 

0.441 
ทางตรง    0.664*  0.003   
ทางอ้อม -0.162* 0.292* 0.129*      
โดยรวม -0.162* 0.292* 0.129* 0.664*  0.003   

ความต ัง้ใจซือ้สินค้า 0.369 
ทางตรง     0.070  -0.070 0.627* 
ทางอ้อม    0.046  0.000   
โดยรวม    0.046 0.070 0.000 -0.070 0.627* 

 
6. สรปุผลการวิจยั 
6.1 อภิปรายผลการวิจยั 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูลพบวา่ การบงัคบัใช้กฎหมายคุม้ครองข้อมูลส่วนบุคคล ประสบการณ์ถูกละเมดิความเป็น
ส่วนตวั และการรบัรู้ความสอดคล้องกันกับโฆษณา ส่งผลทางตรงต่อความกังวลเกี่ยวกับความเป็นส่วนตวัและส่ง
อทิธพิลทางอ้อมต่อการรบัรูค้วามเสีย่งด้านความเป็นส่วนตวั โดยผู้ใช้งานทีม่คีวามกงัวลเกีย่วกบัความเป็นส่วนตวัอาจ
กังวลว่าผู้ให้บรกิารขาดการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของผูใ้ช้งานอนัน าไปสู่การรบัรู้ความเสีย่งจากการใช้งาน ขณะที่  
ความเชือ่ม ัน่ในผูใ้ห้บรกิารไม่ส่งผลต่อการรบัรู้ความเสีย่งดา้นความเป็นส่วนตวั นอกจากนี้  จากผลการวจิ ัยพบอีกว่า 
การรบัรู้ความเพลดิเพลนิในการเล ือกดูสนิค้าส่งผลทางตรงต่อความต ัง้ใจซื้อสนิค้า ขณะที่การรบัรู้ความเสีย่งด้าน  
ความเป็นส่วนตวัและการรบัรู้ปฏสิมัพ ันธ์ทางสังคมไม่ส่งผลต่อความต ัง้ใจซื้อสนิค้า เน่ืองจากผู้ใช้งานที่มกีารรบัรู้  
ความเสีย่งด้านความเป็นส่วนตวัสูงมแีนวโน้มทีจ่ะยอมรบัความเสีย่งเพ ือ่ท าธรุกรรมบนโซเชยีลคอมเมริ์ซ และผู้ใ ช้งาน
สามารถตดัสนิใจซื้อสนิค้าไดโ้ดยไม่จ าเป็นตอ้งสนทนาหรอืแลกเปลีย่นข้อมูลกบัผู้ใช้งานรายอืน่ 
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6.2 ข้อเสนอแนะในเชิงปฏิบติั 
ผลของงานวจิยัท าให้ทราบถงึสาเหตุและผลกระทบของความกงัวลเกีย่วกบัความเป็นส่วนตวัทีม่อีทิธพิลต่อการซื้อ

สนิค้าบนโซเชยีลคอมเมริซ์ โดยผู้ให้บรกิารโซเชยีลคอมเมริ์ซ รวมไปถงึองค์กรภาครฐัสามารถน าผลของงานว ิจยัไป
ประยุกต์ใช้ได้ ดงันี้  

(1) ภาคร ัฐต้องให้ความส าค ัญกับการบงัคบัใช้กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล โดยมอีงค์ประกอบ ได้แก่  
การก าหนดหลกัเกณฑ์ในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล มาตรการควบคุมการเก็บรวบรวม ใช้ หรอืเปิดเผยข้อมูล  
ส่วนบุคคล มาตรการเยยีวยาผลกระทบและความเสยีหายทีเ่กิดขึ้นจากการถูกละเมดิความเป็นส่วนตวัของข้อมูล  
รวมไปถงึบทลงโทษทีรุ่นแรงเพือ่ป้องปรามการละเมดิข้อมูลส่วนบุคคล ทัง้นี้  ภาครฐัจ าเป็นต้องม ีกระบวนการเตร ียม
ความพร้อมขององค์กรภาคเอกชนในการจดัการข้อมูลส่วนบุคคลอย่างจรงิจงั เพ ือ่รองรบัการบงัคบัใช้พระราชบัญญัต ิ
คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ซึง่จะประกาศใช้อย่างเตม็รปูแบบในวนัที ่1 มถิุนายน 2565 หลงัจากทีม่ปีระกาศ
เล ื่ อ น ก า รบั ง ค ั บ ใ ช้ ม าแ ล้ ว  2 ค ร ั ้ง  ไ ด้ แ ก่  ก า ร เล ื่ อ น จ าก ว ัน ที่  27 พ ฤ ษ ภ าค ม  2563 เป็ น  
27 พฤษภาคม 2564 และ การเล ือ่นจาก 27 พฤษภาคม 2564 เป็น 1 มถิุนายน 2565 ซึง่สะท้อนให้เห็นถงึความไม่
พร้อมของภาคเอกชนในการจดัการควบคมุข้อมลูส่วนบุคคลให้เป็นไปตามกฎหมายและภาครฐัทีร่อมชอมกับความไม่
พร้อมนี้  อนัน าไปสู่ความกังวลเกี่ยวกับความเป็นส่วนตวัของผู้ใช้งานแอปพลเิคชนัโซเชยีลคอมเมริ์ซ 

(2) ผู้ให้บรกิารโซเชยีลคอมเมริซ์ตอ้งค านึงถงึการสรา้งประสบการณ์ทีด่จีากการซื้อสนิคา้และหลกีเล ีย่งการละเม ิด
ความเป็นส่วนตวัของผู้ใช้งาน โดยการละเมดิความเป็นส่วนตวัอาจเกดิจากการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของผูใ้ช้งานโดยไม่
บอกกล่าวล่วงหน้า หรอื การน าข้อมูลส่วนบุคคลของผูใ้ช้งานไปใช้ต่อโดยไมไ่ด้รบัอนุญาต ซึง่ผู้กระท าละเม ิดสามารถ
เป็นได้ทัง้ผู้ ให้บรกิารโซเชยีลคอมเมริ์ซและผู้ขายสนิค้า หากผู้ใช้งานถูกละเมดิความเป็นส่วนตวัจากการซื้อสนิค้า 
ผู้ใช้งานจะมคีวามต ืน่ต ัวเพ ือ่ป้องกันการละเม ิดมากยิง่ขึ้น และน าไปสู่ความกังวลเกี่ยวกับความเป็นส่วนตวั ดงันั ้น  
ผู้ให้บรกิารโซเชยีลคอมเมริ์ซจ าเป็นต้องเปิดเผยให้ผู้ใช้งานทราบ เม ือ่มกีารตดิตามและจดัเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของ
ผู้ใช้งาน รวมไปถงึการร้องขอความยนิยอมจากผู้ใช้งานก่อนน าข้อมลูส่วนบุคคลไปใช้ต่อ นอกจากนี้ ผู้ให้บร ิการควรม ี
ช่องทางในการรบัเร ือ่งร้องเรยีนการละเมดิความเป็นส่วนตวั ท าให้ผู้ใช้งานสามารถรายงานความผดิปกตทิี่เกิดขึ้นกับ
ข้อมูลส่วนบุคคลของตนเอง ซึง่อาจเกดิขึ้นจากการทีผู่้ขายสนิคา้น าข้อมูลส่วนบุคคลของผูซ้ ื้อ เช่น ชื่อ นามสกุล ที่อยู่ 
หรอืเลขทีบ่ญัชธีนาคาร ไปเปิดเผยต่อโดยไมไ่ดร้บัอนุญาต 

(3) ผู้ให้บรกิารโซเชยีลคอมเมริ์ซต้องพิจารณาเง ือ่นไขในการแสดงโฆษณาเพือ่หลกีเล ีย่งความกังวลเกี่ยวกับ 
ความเป็นส่วนตวัของผู้ใช้งาน โดยปัจจบุนัผู้ให้บรกิารมกีารเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของผูใ้ ช้งาน รวมไปถ ึงการต ิดตาม
พฤตกิรรมการใช้งานเครอืข่ายสงัคมออนไลน์อย่างใกลช้ดิท าให้มข้ีอมูลเพือ่ใช้ส าหรบัการน าเสนอโฆษณาที่สอดคล้อง
กับความสนใจและรสนิยมของผู้ใช้งาน ผ่านเทคนิคการโฆษณาทีม่กีารใช้กลุ่มเป้าหมาย ซึง่มกัจะถูกน ามาใช้โดย 
นักการตลาดในการโฆษณาสนิคา้บนเครอืข่ายสงัคมออนไลน์ อนัน าไปสู่ความกงัวลวา่ข้อมูลส่วนบุคคลของผูใ้ช้งานถูก
ใช้ไปอย่างเหมาะสมหรอืไม่ ดงันัน้จงึควรน ารปูแบบการโฆษณาแบบทัว่ไปมาใช้ร่วมกบัเทคนิคการโฆษณาที่มกีารใช้
กลุ่มเป้าหมายเพือ่สร้างความรูส้กึปลอดภยัให้กบัผูใ้ช้งาน 

(4) ผู้ให้บรกิารโซเชยีลคอมเมริซ์ตอ้งค านึงถงึความกงัวลเกีย่วกบัความเป็นส่วนตวัของผูใ้ช้งาน ได้แก่ ความกงัวล
ทีม่ตี่อการเก็บข้อมูลส่วนบุคคล ความกงัวลในเร ือ่งการน าข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้ต่อ ความกงัวลในเร ือ่งการเข้าถงึข้อมูล
โดยบุคคลทีไ่ม่ไดร้บัอนุญาต และความกังวลในเร ือ่งข้อผดิพลาดทีอ่าจจะเกดิขึ้นกบัข้อมูล โดยผู้ให้บรกิารจ าเป็นต้อง
เปิดเผยให้ผู้ใช้งานทราบอย่างชดัแจ้งวา่มกีารตดิตามและจดัเก็บข้อมูลใดระหว่างการใช้งาน ข้อมูลที่ถูกจ ัดเก็บม ีการ
น าไปใช้เพ ือ่วตัถุประสงคใ์ด บุคคลใดสามารถเข้าถงึข้อมูลดงักล่าวได ้และผู้ให้บรกิารมหีลกัปฏบิตัใินการจดัการข้อมูล
อย่างไร นอกจากนี้  ผู้ให้บรกิารควรจดัให้มเีคร ือ่งมอืส าหรบัจดัการข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งานเพือ่ลดความกังวล
เกี่ยวกับความเป็นส่วนตวั ตวัอย่างเช่น การพฒันาฟังก์ชนัทีท่ าให้ผู้ใช้งานสามารถทราบไดว้่าบุคคลใดบ้างทีเ่ห็นข้อมูล
ส่วนบุคคลของผู้ใช้งาน หรอืบุคคลใดบ้างทีเ่ข้าดปูระวตัส่ิวนตวัของผู้ใช้งาน 
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(5) ผู้ให้บรกิารต้องออกแบบและสรา้งกระบวนการซือ้สนิคา้บนโซเชยีลคอมเมริ์ซให้ผู้ใช้งานรูส้กึเพลดิเพลนิ ไดแ้ก่ 
การกระตุ้นให้ผู้ใช้งานทีอ่ยู่ระหวา่งการเลอืกดูสนิคา้รูส้กึต ืน่เตน้ราวกบัอยู่ในการผจญภยั รู้สกึกระตอืรอืร้นทีจ่ะใ ช้เวลา
ไปกับการเลอืกดูสนิคา้ รู้สกึผอ่นคลายความตงึเครยีด และรู้สกึอารมณ์ดขีึ้นจากความรู้สกึเศรา้ โดยกระบวนการซื้อที่
ก่อให้เกิดความเพลดิเพลนิจะท าให้ผู้ใช้งานมแีนวโน้มทีจ่ะใช้เวลาในการเลอืกดสูนิคา้ยาวนานขึ้น  และม ีแนวโน้มที่จะ
ซื้อสนิค้ามากยิง่ขึ้น ผู้ให้บรกิารอาจสร้างช่องทางทีท่ าให้ผูใ้ช้งานมส่ีวนร่วมในการก าหนดราคาของสนิคา้ที่ต้องการจะ
ซื้อผ่านการประมูลราคาเพ ื่อแข่งขนักันระหว่างผู้ ใช้งานรายอืน่ๆ ซึ่งจะช่วยกระตุ้นความรู้สกึ  ความบนัเทงิ และ 
ความต ืน่แต้น อนัน าไปสู่การตดัสนิใจซือ้สนิคา้ 
6.3 ข้อเสนอแนะส าหรบังานวิจยัต่อเน่ือง 

เพ ือ่เป็นประโยชน์ในด้านการสร้างองคค์วามรู้ใหม่ ทางผู้วจิยัจงึขอเสนอแนะการท าวจิยัคร ัง้ตอ่ไป ดงัต่อไปนี้  
(1) การวจิยัคร ัง้นี้  พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญงิ ซึง่การรบัรู้ความเสีย่งดา้นความเป็นส่วนตวั  

การรบัรู้ปฏสิมัพนัธ์ทางสงัคม และการรบัรู้ความเพลดิเพลนิในการเลอืกดูส ินค้าทีส่่งผลต่อความต ัง้ใจซื้อสนิค้าใน
โซเชยีลคอมเมริ์ซอาจแตกต่างจากเพศชาย เน่ืองจากผู้หญงิและผู้ชายมพีฤตกิรรมการซือ้สนิคา้ออนไลน์ทีแ่ตกต่างกัน 
จงึขอเสนอแนะงานวจิยัต่อเน่ืองว่าควรศกึษาเกีย่วกบัปัจจยัดงักล่าวในเพศชาย 

(2) การวจิยัคร ัง้นี้  พบว่า การรบัรู้ความเสีย่งดา้นความเป็นส่วนตวั และการรบัรู้ปฏสิมัพนัธ์ทางสงัคมไม่ส่งผลต่อ
ความต ัง้ใจซื้อ ซ ึ่งอาจม ีสาเหตุมาจากการพิจารณาของผู้ ใช้งานแล้วว่าประโยชน์ที่จะได้จากความเพลิดเพลิน  
ในการเลอืกดูสนิค้านัน้มมีากกวา่ความเสยีหายทีอ่าจจะเกดิขึ้นจากการเปิดเผยข้อมลูเพ ือ่ซ ือ้สนิคา้ ผู้ใช้งานจงึยอมรบั
ความเสีย่งทางด้านความเป็นส่วนตวัและเปิดเผยข้อมูลเพ ือ่ซ ื้อสนิคา้ นอกจากนี้  สนิค้าทีก่ลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เลอืกซื้อ 
คอื เสื้อผ้าและเคร ือ่งประดบั ซึง่มรีาคาไมสู่งมากและสามารถตดัสนิใจซื้อไดด้้วยตนเอง โดยไมจ่ าเป็นต้องพูดคุยหร ือม ี
ปฏสิมัพนัธ์กับผู้ซ ื้อรายอืน่เพ ือ่แลกเปลีย่นข้อมูลก่อนการตดัสนิใจซื้อ งานวจิยัต่อเน่ืองจงึควรศกึษาปัจจ ัยความกังวล
เกี่ยวกับความเป็นส่วนตวัทีม่อีทิธพิลต่อความต ัง้ใจซื้อสนิคา้โดยตรง เพือ่ศึกษาองคป์ระกอบของความกังวลเกี่ยวกับ  
ความเป็นส่วนตวัวา่มผีลให้ผู้ใช้งานมคีวามต ัง้ใจซื้อสนิค้าน้อยลงหรอืไม ่ทัง้นี้หากมกีารน าปัจจยัการรบัรู้ปฏสิมัพนัธ์ทาง
สงัคมรวมเข้าไปในงานวจิยัดว้ย ผู้ทีจ่ะท างานวจิยัควรพจิารณากลุม่ตวัอย่างทีม่กีารซื้อสนิค้าที่มรีาคาค่อนข้างสูงใน
โซเชยีลคอมเมริ์ซ เพ ือ่ศึกษาวา่ผู้ใช้งานมกีารพูดคุยกบัผู้ใช้งานรายอืน่ก่อนตดัสนิใจซื้อสนิค้าหรอืไม่ 

(3) การวจิยัคร ัง้นี้พบวา่ ความเชือ่ม ัน่ในผูใ้ห้บรกิารไม่ส่งผลต่อการรบัรู้ความเสีย่งดา้นความเป็นส่วนตวั ซึ่งอาจม ี
สาเหตุมาจากผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นผู้ทีซ่ ื้อสนิค้าจาก เฟซบุ๊ก จงึอาจอนุมานได้ว่ากรณีข้อบกพร่องของ  
เฟซบุ๊กเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งานไปยงับุคคลทีส่ามลดทอนความเชื่อม ัน่ของผู้ใช้งานทีม่ ีต่อ 
เฟซบุ๊ก ท าให้ผู้ ใช้งานรู้สกึตกอยู่ในความเสีย่ง เม ือ่จ าเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเพือ่ซ ื้อสินค้าหรอืบรกิาร 
งานวจิยัต่อเน่ืองจงึควรศกึษาเกีย่วกับปัจจยัทีม่อีทิธพิลต่อการฟ้ืนฟูความเชือ่ม ัน่ในผูใ้ห้บรกิาร เพ ือ่ศึกษาขัน้ตอนและ
วธิปีฏบิตัขิองผู้ให้บรกิารโซเชยีลคอมเมริซ์ทีจ่ะท าให้ผูใ้ช้งานกลบัมาเชือ่ม ัน่อกีคร ัง้ 

(4) การวจิยัคร ัง้นี้  พบว่า ตวัแปรอสิระ ได้แก่ การบงัคบัใช้กฎหมายคุม้ครองข้อมูลส่วนบุคคล ประสบการณ์ถูก
ละเมดิความเป็นส่วนตวั และการรบัรู้ความสอดคล้องกนักบัโฆษณา มคีวามสมัพนัธ์กบัตวัแปรตาม ความกงัวลเกี่ยวกบั
ความเป็นส่วนตวั โดยมคีวามผนัแปรของตวัแปรตาม (R2) ค่อนข้างน้อย ซึง่เท่ากับร้อยละ 30.3 (R2 = 0.303) จ ึงควร
ศึกษาว่ามปัีจจ ัยใดอีกบ้างที่ส่งผลต่อความกังวลเกี่ยวกับความเป็นส่วนต ัว เช่น ปัจจ ัยทางด้านลักษณะนิส ัย  
ปัจจยัทางด้านวฒันธรรม หรอืปัจจยัทางด้านความตระหนักรู้ทางดา้นความเป็นส่วนตวั เป็นต้น 
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บทคดัย่อ 

งานวจิยันี้มวีตัถุประสงคเ์พ ือ่ศกึษาปัจจยัทีส่่งผลตอ่การตดัสนิใจรบัชมการสตรมีม ิง่ผ่านทางแพลตฟอร์มทวติช์ของ
ผู้ชมในประเทศไทย ซึง่เป็นงานวจิยัเชงิปรมิาณ และประยุกต์ใช้ทฤษฎกีารกระท าด้วยเหตุผล ทฤษฎกีารยอมร ับ
เทคโนโลย ีแนวคดิรูปแบบการด าเนินชวีติ แนวคดิเกี่ยวกับการตดัสนิใจ แนวคดิเบื้องตน้เกี่ยวกบัเน้ือหาในการสตรมี 
และงานวจิยัทีเ่กี่ยวข้องในอดตีมาเป็นแนวทางในการสร้างกรอบแนวคดิการวจิยั โดยศึกษากับกลุ่มตวัอย่างทีเ่ป็น        
ผู้ร ับชมการสตรมีม ิง่ผ่านทางแพลตฟอร์มทวติช์ ทัง้ร ับชมการแข่งขนัเกมออนไลน์ หร ืออสีปอร์ตดว้ยวธิกีารแจก
แบบสอบถามทัง้รูปแบบกระดาษและอเิล็กทรอนิกส์ ต่อจากนัน้จะน าข้อมูลทีจ่ดัเก็บมาประมวลผลด้วยโปรแกรม
ส าเร็จรูปทางสถติ ิเพ ือ่วเิคราะห์ความสมัพนัธ์ของปัจจยัต่างๆ ในกรอบแนวคดิการวจิยั ผลการวจิยัพบว่า การรบัรูถ้งึ
ประโยชน์และการรบัรู้ความง่ายในการใช้งาน ส่งผลทางบวกตอ่ทศันคตติอ่การรบัชมสตรมีม ิง่ เช่นเดยีวกับทศันคตติอ่
การรบัชมสตรมีม ิง่ การคล้อยตามกลุ่มอ้างองิ รูปแบบการด าเนินชวีติ เน้ือหาในการสตรมีส่งผลทางบวกตอ่ความต ัง้ใจ
รบัชมสตรมีม ิง่ ในขณะเดยีวกันความต ัง้ใจรบัชมสตรมีม ิง่ก็ส่งผลทางบวกกบัการรบัชมการสตรมีม ิง่เช่นเดยีวกนั ผูท้ ี่
เกี่ยวข้องหรอืผู้ประกอบการแพลตฟอร์มสตรมีม ิง่สามารถน าผลการวจิยัไปปรบัใช้เพ ือ่พฒันาแพลตฟอร์มให้มคีวาม
ถูกต้อง ชดัเจน มคีวามน่าเชือ่ถอื และง่ายต่อการใช้งาน 
 
ค าส  าคัญ: ความต ัง้ใจรบัชมการสตรมีม ิง่; ทศันคตติอ่การรบัชมสตรมีม ิง่; การรบัชมการสตรมีม ิง่ผ่านทางแพลตฟอร์ม

ทวติช์; การตดัสนิใจรบัชมการสตรมีม ิง่ผา่นทางแพลตฟอร์มทวติช์  
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Abstract 

The objective of this study is to examine Factors Affecting Decision to use Twitch Platform. This research 
is a quantitative research that applied Theory of Reasoned Action, Theory of Acceptance Model, Lifestyle 
Concept, Decision Making Concept, Basic concepts of streaming content, and Related previous research to 
develop this research model. The data of this research was collected from 300 Thai participants, who were 
streaming viewers via the Twitch platform. The viewers could be people who watched online game competitions 
or e-sports. Data was gathered by printed and online questionnaires. The collected data was analyzed by  
statistical software to determine the relationships among factors in the research model. The statistical results 
indicated that the attitude toward the streaming media affected the perceived usefulness and perceived ease 
of use. Intention to watch streaming media was influenced by attitude toward the streaming media, subjective 
norms, lifestyle and streaming content. Intention to watch streaming media affected watching streaming media 
via twitch. Therefore, the enterprise streaming platform should implement or develop a platform that possesses 
accurate, clear, and ease of use functions. 

 
Keywords: Intention to watch streaming; Attitude toward the streaming media; Watching streaming media; 

Decision to use twitch Platform   
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1. บทน า 
1.1 ความส าคญัและที่มาของปญัหา 

ปัจจุบนัธุรกิจแพลตฟอร์มสตรมีม ิง่เป็นสือ่ความบนัเทงิอกีรูปแบบหนึ่งทีเ่ป็นผลพลอยได้มาจากอนิเทอร์เน็ตที่ม ี
ประสทิธภิาพสูงจนสามารถส่งผ่านข้อมูลขนาดใหญ่โดยเฉพาะภาพวดิโีอต่างๆ ได้อย่างรวดเร็ว จงึเกิดเว็บไซต์วดีโิอ
คอนเทนต์อย่าง YouTube หรอื Facebook ทีร่บัชมได้อย่างต่อเน่ืองตามความตอ้งการ ขณะเดยีวกันเสถยีรภาพของ
เทคโนโลยนีัน้สร้างแรงกระตุ้นให้เกิดการน าเสนอแบบ Live streaming video ช่วยให้คอนเทนต์สามารถเผยแพร่แบบ
ถ่ายทอดสดให้ผู้ชมสามารถโต้ตอบหรอืแสดงความคดิเห็นได้ทนัท ีทัง้แพลตฟอร์มอย่าง YouTube, Facebook หรอื 
Dailymotion ซึง่รู้จกักนัแพร่หลายอย่างทุกวนัน้ีท าให้ผูบ้รโิภคและผู้ผลติสือ่ตา่งๆ มชีือ่ทางการสือ่สารทีเ่ปล ีย่นแปลงไป
ตามยุคสมยั โดยในเดอืนมกราคม 2564 ประเทศไทยมปีระชากรประมาณ 69.88 ล้านคน เป็นผู้ใช้อนิเทอร์เน็ตกว่า 
48.59 ล้านคน คดิเป็น 69.5% ของประชากร โดยประชากร 55 ล้านคนใช้งาน Social media มผีู้ใช้งานโซเชยีลมเีดยี
ผ่านมอืถอื โดยมจี านวนเบอร์มอืถอื/ซมิการ์ดทีล่งทะเบยีนมากกว่า 90.66 ล้าน คดิเป็น 129.7% ของประชากรทัง้หมด 
ซึง่มากกว่าจ านวนประชากรทัง้หมดนัน่หมายความว่ามหีลายคนทีเ่ชือ่มต่อโทรศัพท์มอืถอืมากกว่าหนึ่งดงันัน้ตวัเลข
ส าหรบัการเชือ่มต่อโทรศัพท์มอืถอืจงึเกิน 100% ของจ านวนประชากรทัง้หมด โดยมผีูใ้ช้งานเข้าชมเวบ็ไซต์ในประเทศ
ไทย ผ่านโทรศัพท์มอืถอื 60.2% (เพิม่ขึ้นจากปีทีแ่ล้ว 35%) แล็บท็อป/พซี ี 37.4% (ลดลงจากปีทีแ่ล้ว 30%) และเข้า
ผ่านแท็บเล็ต 2.3% (เพิม่ขึ้น 27% จากปีทีแ่ล้ว) เม ือ่พจิารณาเนื้อหาทีป่ระชากรในประเทศไทยให้ความสนใจพบวา่ ม ี
การรบัชมวดิโีอออนไลน์มากถงึร้อยละ 99 ล าดบัถดัมาเป็นการฟังเพลงผ่านแอปพลเิคชัน่รอ้ยละ 67.5 การด ูVlogs รอ้ย
ละ 51.4 ฟังวทิยุออนไลน์ร้อยละ 51 และการฟังผ่าน Podcast ร้อยละ 44.2 ตามล าดบั โดยแพลตฟอร์มทีไ่ด้รบัความ
นิยมมากทีสุ่ดเป็น YouTube ร้อยละ 94.2 ตามดว้ย Facebook ร้อยละ 93.3 และ Line ร้อยละ 86.2 ตามล าดบั โดยจะ
เห็นได้ว่า Twitch อยู่ในความนิยมรอ้ยละ 24.5 (DataReportal, 2021) 

ส าหรบัแพลตฟอร์มทวติช์ (Twitch) คอื แพลตฟอร์มถ่ายทอดสดการเล่นเกมและการแข่งขนั e-sports ทีไ่ดร้บั
ความนิยมในกลุ่มวยัรุ่น ซ ึง่เดมิทนีัน้ Twitch เร ิม่จากการเป็นหมวดหนึง่ในเว็บไซต ์Justin.tv ทีก่่อต ัง้ขึ้นในสหรฐัอเมรกิา
มาต ัง้แต่ปี 2550 ก่อนจะแยกออกมาเป็นช่องหลกั และเป็นแพลตฟอร์มทีม่ฟัีงก์ชัน่มากมายรวมถงึหลายๆ ฟังก์ชัน่ที่
เหล่าเกมเมอร์ยอมรบัว่าดกีว่ายูทูปท าให้ความนิยมดงักล่าวเพิม่มากขึ้นเร ือ่ยๆ กระทัง่ปี 2557 Twitch กลายเป็น 
source of Internet traffic ทีใ่หญ่ทีสุ่ดเป็นอนัดบั 4 ของอเมรกิา ซึง่เป็นรองจาก Netflix, Google และ Apple โดยในปี 
2564 มผีู้เยีย่มชมไม่ซ ้ากนั 140 ล้านคนทุกเดอืน ซึง่เพ ิม่ขึ้นจากผู้ใช้ 55 ล้านคน ในปี 2015 (Affde, 2564) จุดเด่นของ
ระบบช่องใน Twitch ค ือ สตรมีเมอร์สามารถเปิด Channel เป็นของตวัเองเพือ่สร้างสรรค์คลปิเกม หรอืคลปิอืน่ๆ 
ตามแต่ถนัดที ่LIVE สดได้ทนัท ีเปิดช่องทางให้กลุ่มคนดูกด Follow หรอื Donate เงนิให้กับเจ้าของ Channel ทีช่ืน่
ชอบได้ ซ ึง่ถ้าหากเจ้าของช่องมคีอนเทนต์ที่น่าสนใจและมผีู้ตดิตามมากในระดบัหนึ่งแล้ว ยงัสามารถรบัสทิธ ิเ์ป็น 
Partner Channel ซึง่ท าให้สามารถจดักิจกรรมหรอืเปิดรบั Subscribe และมส่ีวนแบ่งรายไดจ้ากโฆษณากับ Twitch ได้
อกีด้วย และทีผ่่านมาสตรมีเมอร์โดยส่วนมากคอืกลุ่มนักแคสเกมทีน่ าเสนอคอนเทนต์ด้วยการใช้ความสามารถในการ
เล่นเกมผ่านด่านยากๆ ของเกมต่างๆ เผยแพร่ให้ผู้ชมได้ร่วมลุ้นไปกับเกมเมอร์ รวมถงึการรวีวิเกมออกใหม่ เป็นตน้ 
ท าให้คอนเทนต์ใน Twitch จงึมนี ้าหนักไปทีเ่ร ือ่งเกมเป็นหลกั  

ส าหรบัในประเทศไทยผู้ใช้ Twitch มกีารเตบิโตขึ้นเร ือ่ยๆ เน่ืองจากไทยเรามโีครงสร้างพ ื้นฐานทีด่ ีมสีตรมีเมอรท์ี่
ค่อนข้างเก่งและมคีวามคดิสร้างสรรค์ โดยสถติใินปี 2560 มผีู้ชมเข้ามาใช้งานต่อวนัราว 167,000 คน เพิม่ขึ้น ร้อยละ 
279 จากปีก่อนหน้า ส่วนยอดสตรมีเมอร์ในแต่ละเดอืนก็สูงถงึกวา่ 48,000 ราย โดยเพิม่ขึ้น 78% จากปีก่อนหน้า ซึง่
หากมองไปที่ต ัวคอนเทนต์นั ้น เกมที่ผู้ชมให้ความสนใจเข้าไปชมการสตร ีมม ิ่ง 3 อันด ับแรกค ือ Dota 2, 
PlayerUnknown’s Battlegrounds และ Counter-Strike: Global Offensive ตามล าดบั ขณะเดยีวกันข้อมลูจากเวบ็ไซต ์
Brandinside.asia ยงัเผยอกีว่า ในปี 2561 นัน้ Twitch ก าลงัขยายความน่าสนใจของแพลตฟอร์มไปสู่วดิโีอคอนเทนต์
รูปแบบอืน่ๆ เพือ่ตอบโจทย์ผู้ชมทีห่ลากหลายมากขึ้น อย่างคอนเทนต์เกี่ยวกับฟุตบอล เพลง หรอืการท าอาหาร ที ่
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Twitch ใ ช้การซื้อเข้ามาสตรมีม ิง่  (Krungsri Plearn Plearn, 2564) โดยผู้ชมของคนไทยซึง่ ส่วนใหญ่อายุ 17-35 ปี 
ประกอบด้วยวยัมธัยม มหาวทิยาลยั และวยัท างานตอนตน้ ร้อยละ 75 เป็นผู้ชาย ทีเ่หลอืร้อยละ 25 เป็นผู้หญงิ นิยมดู
และสตรมีในช่วง 19.00-23.00 น. รองลงมาจะดตูอ่ไปถงึช่วงเช้า (Brandinside, 2564) 

ธุรกิจการให้บรกิาร Streaming นับได้วา่เป็นธุรกจิประเภทหนึ่งทีต่้องใช้กลยุทธ์การตลาดต่างๆ ในการแข่งขนัเพ ือ่
แย่งชงิกลุ่มลูกค้าเป้าหมายในขณะทีต่ลาดมกีารแข่งขนัอย่างรุนแรง ซึง่จะเห็นได้วา่ Twitch เป็นหนึ่งในผู้ให้บรกิารทีม่ ี
ความโดดเด่นและมผีูใ้ช้บรกิารจ านวนมากทัว่โลกรวมทัง้ในประเทศไทย อกีทัง้การให้บรกิารแตเ่ดมิมกัจ ากดัอยู่ในกลุม่
เกมเมอร์เท่านัน้ซึง่เป็นฐานลูกค้าหลกัทีใ่ช้บรกิาร Twitch จนสามารถเตบิโตและให้บรกิารได้ครอบคลุมทัว่โลก แตใ่น
ปัจจุบนันัน้ Twitch ยงัได้เพ ิม่บรกิารคอนเทนน์ในด้านอืน่ๆ เพือ่ตอบสนองความต้องการของลูกค้าทีต่้องการรบัชม
รายการต่างๆ มากขึ้นกว่าเดมิทีม่เีพยีงการแข่งขนัเกมหรอื e-sport เพยีงอย่างเดยีว จงึท าให้เป็นโอกาสในการสร้าง
รายได้แก่ Twitch และดงึดูดให้ลูกค้าใช้บรกิารในแพลตฟอร์มเด ียวของ Twitch ทีส่ามารถรบัชมรายการต่างๆ ได้
ครบถ้วนทุกความต้องการ ท าให้ Twitch ต้องใช้กลยุทธ์การตลาดต่างๆ เพือ่จูงใจลูกคา้เดมิและลูกค้าใหม่ให้หนัมาใช้
บรกิาร  

จากการค้นคว้าของผู้วจิยัพบว่า ยังไม่มผีู้ศึกษาปัจจยัที่ส่งผลต่อการต ัดสนิใจร ับชมการสตรมีม ิง่ผ่านทาง
แพลตฟอร์มทวติช์จะมก็ีแต่เพยีงการศึกษาพฤตกิรรม ทศันคต ิและความคดิเห็นของผู้บรโิภคเกี่ยวกับการใช้บรกิาร 
Live video streaming ดงัเช่นการศึกษาของ ศุภรานันท์ กาญจนกุล (2560) ซ ึง่พบว่า ลกัษณะทางประชากรศาสตรท์ี่
แตกต่างกันมกีารตอบสนองตอ่ Live video streaming ไม่แตกต่างกัน แต่ไมไ่ดศ้ึกษาถงึปัจจยัทางด้านอืน่ๆ ในแง่มมุที่
ส่งผลต่อการตดัสนิใจรบัชม Live video streaming รวมถงึการศึกษาของ ณัฐสมิา สงคง และคณะ (2562) ทีพ่บวา่ 
ผู้ใช้บรกิารเห็นว่า Netflix เป็นผู้ให้บรกิารสตรมีม ิง่ทีท่นัสมยั ภาพยนตร์มคีุณภาพ ความคมชดัสูง ส่วนด้านพฤตกิรรม
พบว่า ผู้ใช้บรกิาร Netflix ใช้บรกิารโรงภาพยนตร์ลดลง เน่ืองจากรบัชมการสตรมีม ิง่ผ่านทางสมาร์ตโฟนและโทรทศัน์
แทน และด้านผลจากการใช้บรกิารท าให้ได้รบัความบนัเทงิ สนุกสนาน และผ่อนคลาย ซึง่จะเห็นได้วา่งานวจิยัทีผ่่านมา
ในการศึกษาการใช้บรกิาร Live streaming จะเน้นการศึกษาไปทางพฤตกิรรมการใช้บรกิารมากกวา่ และเน่ืองจากการ
เตบิโตของธุรกิจสตรมีม ิง่ทีปั่จจุบนัมผีู้ให้บรกิารหลายรายทัง้ทีเ่ป็นผู้ให้บรกิารเฉพาะภายในประเทศและผู้ให้บรกิารที่
เป็นระดบัสากลทีใ่ห้บรกิารในหลากหลายประเทศท าให้เกิดการแข่งขนัทางการตลาดทีรุ่นแรงมากขึ้นเพ ือ่ช่วงชงิลกูคา้
ให้มาใช้บรกิารบนแพลตฟอร์มสตรมีม ิง่ของตน ผู้ว ิจยัจ ึงเห็นถงึความส าคญัดงักล่าวทีจ่ะต้องมปัีจจยัทีส่่งผลต่อ
พฤตกิรรมการตดัสนิใจรบัชมการสตรมีม ิง่ผ่านทางแพลตฟอร์มทวติช์ เพ ือ่น าผลทีไ่ด้ในการศกึษาคร ัง้นี้  ให้แก่ผู้สนใจ
สามารถน าไปปรบัใช้ให้เหมาะสมตอ่การแข่งขนัตอ่ไป  
 
1.2 วตัถปุระสงค์ของการวิจยั 

งานวจิยันี้มวีตัถปุระสงคเ์พ ือ่ศกึษาถงึปัจจยัทีม่ผีลตอ่การตดัสนิใจรบัชมการสตรมีม ิง่ผา่นทางแพลตฟอร์มทวติช์ 
ของผู้ชมในประเทศไทย ซึง่ประกอบดว้ย การรบัรู้ถงึประโยชน์ การรบัรู้ถงึความง่าย ทศันคตติอ่การรบัชมสตรมีม ิง่ การ
คล้อยตามกลุ่มอ้างองิ รูปแบบการด าเนินชวีติ เน้ือหาในการสตรมี การตดัสนิใจรบัชมการสตรมีม ิง่ ปัจจยัเหล่าน้ีส่งผล
ต่อการรบัชมสตรมีม ิง่ผา่นทางทวติช์ 

 
 
 
 
 
 
 



วารสารระบบสารสนเทศด้านธุรกิจ (JISB) ปีที่ 8 ฉบับที่ 2 เดือน พฤษภาคม – สิงหาคม 2565 หน้า 54 

2. งานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 
จากการศึกษางานวจิยัในอดตีสามารถสรุปปัจจยัทีเ่กีย่วข้องกบัการศกึษาได้ดงันี้ 
การรบัรู้ถึงประโยชน์ (Perceived usefulness) หมายถงึ การที่บุคคลร ับรู้ว่าระบบสารสนเทศทีน่ ามาใช้นัน้

ก่อให้เกิดผลที่ได้ตามต้องการและถ้าหากม ีการใช้ระบบสารสนเทศที่มกีารพฒันาขึ้นใหม่จะท าให้การท างานม ี
ประสทิธภิาพดขีึ้น (Davis, 1989)  

การร ับรู้ถึงความง่ายในการใช้งาน (Perceived ease of use) หมายถ ึง ความคาดหว ังของผู้ที่ใ ช้ระบบ
สารสนเทศว่าระบบดงักล่าวเป็นระบบทีส่ามารถเรยีนรูไ้ดโ้ดยไม่ตอ้งใช้ความพยายามอย่างมากหรอืยากในการเรยีนรูท้ ี่
จะใช้ระบบหรอืในการเข้าใจระบบ (Davis, 1989)   

ทศันคติต่อการรบัชมสตรีมม่ิง (Attitude toward using) หมายถ ึง ความรู้สกึ ความคดิหร ือความเชือ่ และ
แนวโน้มทีจ่ะแสดงออกซึง่พฤตกิรรมของบุคคล  (Fishbein & Ajzen, 1975)  

การคล้อยตามกลุ่มอ้างอิง (Subjective norms) หมายถงึ การรบัรูข้องบุคคลถงึแรงกดดนัทางสงัคมในการแสดง
พฤตกิรรม ซึง่กลุม่อ้างองิประกอบไปดว้ย เพือ่น ครอบครวั และผู้มอีทิธพิลทางความคดิ (Fishbein & Ajzen, 1975) 

รูปแบบการด าเนินชีวิต (Lifestyle) หมายถงึ พฤตกิรรมของบุคคลทีแ่สดงออกผ่านการใช้เวลาในการท ากจิกรรม 
ความสนใจ และความคดิเห็น ซึง่ในแตล่ะบุคคลหรอืกลุม่คนจะมรีายละเอยีดของรูปแบบในการด าเนนิชวีติทีแ่ตกตา่งกนั
ออกไป ทัง้นี้ขึ้นอยู่กับอทิธพิลของปัจจยัต่างๆ ตามแต่บรบิทของสภาพแวดล้อมทีบุ่คคลหรอืกลุ่มบุคคลนัน้อาศัยอยู่ 
(Evans et al., 2009)  

เน้ือหาในการสตรีม (Content) หมายถงึ ข้อมูลทีถู่กสร้างขึ้นอย่างต่อเน่ืองโดยแหล่งข้อมูลนับพนั เน้ือหาในการ
สตรมีประกอบด้วยข้อมูลตา่งๆ หลากหลายประเภท ทีผู่้ท ารายการต้องการส่งตอ่ข้อมูลมายงัผู้รบัชมโดยเน้ือหาในแตล่ะ
สตรมีม ิง่สนับสนุนและส่งเสรมิเพ ิม่พูนความรู ้และประสบการณ์ น าไปใช้ประโยชน์ได้ในการด าเนินชวีติ โดยมทีัง้สาระ
และความบนัเทงิ (เอื้อจติ วโิรจน์ไตรรตัน์, 2540) ทัง้นี้ เน้ือหาในแต่ละสตรมีม ิง่จะสามารถตอบสนองต่อประเด็นความ
บนัเทงิและความรู้ตา่งๆ ให้กับผู้รบัชมได ้(อทิธพิล ปรตีปิระสงค,์ 2555)  

ความตัง้ใจรบัชมการสตรีมม่ิง (Intention to use) หมายถงึ การเลอืกทางเลอืกทีด่ที ีสุ่ดจากทางเลอืกหลายๆ 
ทางเลอืก เพือ่ให้ได้ประโยชน์สูงสุด และไม่มคีวามเสยีหายผดิพลาดหรอืมน้ีอยทีสุ่ดเท่าทีจ่ะเป็นไปได้ (Engel et al., 
1993) 

การรบัชมการสตรีมม่ิงผ่านทางแพลตฟอร์มทวิตช ์(Using) หมายถงึ ผู้บรโิภคประเมนิทางเลอืกและตดัสนิใจ
ใช้บรกิารรบัชมการสตรมีม ิง่ผา่นทางแพลตฟอรม์ทวติช์ (Kotler & Keller, 2006) 
 

3. กรอบแนวคิดการวิจยัและสมมติฐานการวิจยั 
จากทฤษฎกีารกระท าด้วยเหตุผล (Theory of reasoned action หร ือ TRA) และทฤษฎีการยอมรบัเทคโนโลยี 

((Theory of acceptance model หรอื TAM) และแนวคดิรูปแบบการด าเนินชวีติ แนวคดิเกี่ยวกบัการตดัสนิใจ รวมถงึ
แนวคดิเบื้องต้นเกีย่วกับเนื้อหาในการสตรมี สามารถสรา้งกรอบแนวคดิการวจิยัปัจจยัทีส่่งผลในการตดัสนิใจรบัชมการ
สตรมีม ิง่ผ่านทางแพลตฟอร์มทวติช์ของผูช้มในประเทศไทย ดงัภาพที ่1 
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ภาพที ่1 กรอบแนวคดิการตดัสนิใจรบัชมการสตรมีม ิง่ผ่านทางแพลตฟอร์มทวติช์ 

 
     เม ือ่ผู้ใช้บรกิารได้รบัข้อมูลทีม่คีุณภาพจากแพลตฟอร์มทวติซ์จะส่งผลให้เกิดการรบัรู้ประโยชน์ของแพลตฟอร์ม
ทวติซ์ท าให้ผู้ใช้บรกิารมทีศันคตทิีด่ตี่อการรบัชมสตรมีม ิง่ผ่านทางแพลตฟอร์มทวติซ์ซ ึง่ทศันคตมิอีทิธพิลตอ่พฤตกิรรม
การรบัชมสตรมีม ิง่เพ ิม่มากขึ้นหรอืลดลง (Davis, 1989) สอดคล้องกับ Pender (1996) ทีก่ล่าวว่าการใช้เทคโนโลยหีรอื
นวตักรรมใหม่ทีส่ามารถช่วยเพิม่ประสทิธภิาพในการท างานจะส่งผลต่อพฤตกิรรมในการใช้งานในเชงิบวก จงึสามารถ
ต ัง้สมมตฐิานไดด้งันี้  

 
H1: การรบัรู้ถงึประโยชน์ส่งผลทางบวกตอ่ทศันคตติ่อการรบัชมสตรมีม ิง่ 

 
เม ื่อผู้ ใช้งานรบัรู้ประสิทธภิาพของแพลตฟอร์มทวติซ์จะส่งผลต่อพฤตกิรรมการยอมร ับเทคโนโลยขีองบุคคล 

(Aggelidis & Chatzoglou, 2009) โดยการรบัรู้ประสทิธภิาพของแพลตฟอร์มทวติซ์แบ่งได้เป็นการรบัรู้ประโยชน์ทีไ่ด้
จากแพลตฟอร์มทวติซ์ (Schramm, 1960) ทีช่่วยเพิม่ประสทิธภิาพในการท างานของตนได้ (Davis et al., 1989) การ
ร ับรู้ความง่ายผู้ใ ช้งานสามารถใช้งานแพลตฟอร์มทวติซ์โดยปราศจากความยากหร ือความพยายาม ซึ่งผลของ
ประสทิธภิาพของแพลตฟอร์มทวติซ์จะส่งผลต่อความต ัง้ใจรบัชมการสตรมีม ิง่ผ่านแพลตฟอร์มทวติซ์ (Davis et al., 
1989) สอดคล้องกับ Pikkarainen et al. (2004) ทีก่ารรบัรู้ถงึความง่ายในการใช้งานมอีทิธพิลต่อทศันคตทิีม่ตี่อการใช้
งาน ซึ่งหากผู้ใช้บรกิารสามารถรบัชมสตรมีม ิง่ได้ง่ายจะส่งผลต่อการต ัดสนิใจรบัชมการสตร ีมม ิง่  จ ึงสามารถ
ต ัง้สมมตฐิานไดด้งันี้  

 
H2: การรบัรู้ถงึความง่ายในการใช้งานส่งผลทางบวกตอ่ทศันคตติอ่การรบัชมสตรมีม ิง่ 
 
ทศันคตเิป็นความรู้สกึความคดิหรอืการรบัรู้ข้อมูลของผู้ใช้บรกิาร ส่งผลให้เกิดแนวโน้มทีจ่ะแสดงพฤตกิรรมของ

ผู้ใช้บรกิาร ซึง่หากผู้ใช้บรกิารมทีศันคตทิีด่ตี่อการรบัชมสตรมีม ิง่ พฤตกิรรมผูใ้ช้บรกิารจะแสดงออกเป็นทางดา้นบวก 
แต่หากผู้ใช้บรกิารมทีศันคตทิี่ไม่ดตี่อการรบัชมสตร ีมม ิง่ พฤตกิรรมผู้ใช้บรกิารจะแสดงออกเป็นทางด้านลบ ซึง่
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พฤต ิกรรมทางด้านบวกจะส่งผลให้ผู้ใช้บรกิารตดัสินใจร ับชมการสตรมีม ิ่ง ( Fishbein & Ajzen, 1975) จงึสามารถ
ต ัง้สมมตฐิานไดด้งันี้  

 
H3: ทศันคตติ่อการรบัชมสตรมีม ิง่ส่งผลทางบวกตอ่การตดัสนิใจรบัชมการสตรมีม ิง่ 

 
     เม ือ่ผู้ใช้บรกิารได้รบัข้อมลูจากกลุ่มอ้างองิ ซ ึง่ข้อมูลนัน้มผีลต่อความตอ้งการของผูใ้ช้บรกิาร โดยกลุม่อ้างองิเป็นผู้
ทีม่อีทิธพิลต่อผู้ใช้บรกิารนัน้ๆ ซึง่เป็นได้ทัง้กลุ่มคนใกล้ชดิและกลุ่มคนไกลตวั ส่งผลให้ผูใ้ช้บรกิารแสดงพฤตกิรรมการ
รบัชมสตรมีม ิง่เพ ิม่มากขึ้นหรอืลดลง (Fishbein & Ajzen, 1975) จงึสามารถต ัง้สมมตฐิานไดด้งันี้  
 

H4: การคล้อยตามกลุ่มอ้างองิส่งผลทางบวกตอ่ความต ัง้ใจรบัชมการสตรมีม ิง่ 
 

รูปแบบการด าเนินชวีติทัง้ในส่วนของกิจกรรม ความสนใจ และความคดิเห็นของผู้ใช้บรกิาร ส่งผลต่อการแสดง
พฤต ิกรรมของผู้ใช้บร ิการ หากผู้ใช้บรกิารมคีวามสนใจการถ่ายทอดสดทัง้ภาพและเสียงโดยใช้เคร ือข่ายระบบ
อนิเทอร์เน็ตผ่านแพลตฟอร์มต่างๆ จะส่งผลต่อการตดัสนิใจรบัชมการสตรมีม ิง่ (Engel et al., 1993) สอดคล้องกบั 
Plummer (1974) ไดส้รุปแนวทางส าหรบัหวัข้อทีจ่ะใช้ในการต ัง้ค าถามส าหรบัการศึกษาลกัษณะรูปแบบการด าเนนิชวีติ
โดยใช้วธิ ีAIOs โดยมุ่งเน้นศึกษาเกี่ยวกับกจิกรรมตา่งๆ (Activities) ความสนใจ (Interests) และความคดิเห็นในเร ือ่ง
ต่างๆ (Opinions) ของบุคคล จงึสามารถต ัง้สมมตฐิานไดด้งันี้  

 
H5: รูปแบบการด าเนินชวีติส่งผลทางบวกต่อความต ัง้ใจรบัชมการสตรมีม ิง่ 
 
เน้ือหาในการสตรมีส่งผลตอ่พฤตกิรรมของผู้ใช้บรกิาร หากเน้ือหาในการสตรมีมเีน้ือหาทีส่นับสนุนและส่งเสรมิการ

พฒันาทกัษะและปัญญา ด้วยข้อมูลความรู้ทีม่คีุณค่า เพ ิม่พูนความรู ้และประสบการณ์ สามารถน าไปใช้ประโยชน์ไดใ้น
การด าเนินชวีติ (เอื้อจติ วโิรจน์ไตรรตัน์, 2540) จะส่งผลต่อการตดัสนิใจรบัชมการสตรมีม ิง่ผา่นทางแพลตฟอรม์ทวติซ์ 
(Kotler & Keller, 2006) สอดคล้องกบั อทิธพิล ปรตีปิระสงค์ (2555) ทีว่่าผู้ใช้บรกิารจะพจิารณาเนื้อหาในการสตรมีทีม่ ี
ความสร้างสรรค ์น่าสนใจ น่าตดิตาม จงึสามารถต ัง้สมมตฐิานไดด้งันี้  

 
H6: เน้ือหาในการสตรมีส่งผลทางบวกตอ่ความต ัง้ใจรบัชมการสตรมีม ิง่ 
 
หลงัจากทีผู่้ใช้บรกิารรบัรูข้้อมูลและมทีศันคตทิีด่ตีอ่การรบัชมการสตรมีม ิง่และได้ประเมนิผลแพลตฟอรม์ทางเลอืก

ต่างๆ แล้วจะส่งผลต่อการตดัสนิใจรบัชมการสตรมีม ิง่ผ่านทางแพลตฟอร์มทวติซ์ (Kotler & Keller, 2006) สอดคลอ้ง
กับ Plunkett and Attner (1994) ที่ว่าผู้ ใช้บรกิารจะวเิคราะห์ทางเลอืกโดยจะเลอืกทางเล ือกที่ดที ีสุ่ดให้กับตนเอง 
พฤตกิรรมทีม่กีารวางแผนจงึส่งผลต่อความต ัง้ใจในการกระท าพฤตกิรรมของผูใ้ช้บรกิาร (Plunkett & Attner, 1994) จงึ
สามารถต ัง้สมมตฐิานได้ดงันี้ 

 
H7: ความต ัง้ใจรบัชมการสตรมีม ิง่ส่งผลทางบวกตอ่การรบัชมการสตรมีม ิง่ผ่านทางแพลตฟอร์มทวติซ์  
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4. วิธีการวิจยั 
งานวจิยันี้จดัเก็บข้อมูลจากกลุ่มตวัอย่างได้แก่ ผู้ทีม่ปีระสบการณ์การรบัชมสตรมีม ิง่ผ่านทางแพลตฟอร์มทวติช์ 

จ านวน 300 ตวัอย่าง ด้วยแบบสอบถามในรูปแบบกระดาษและทางอเิล็กทรอนิกส์ ซ ึง่สร้างขึ้นมาจากการคน้คว้าข้อมลู
ทางเอกสารและงานวจิยัทีเ่กีย่วข้อง (ประกอบดว้ย Davis, 1989; Fishbein & Ajzen, 1975; Engel et al., 1993; Kotler 
& Keller, 2006; อทิธพิล ปรตีปิระสงค์, 2555) ไปทดสอบกับกลุ่มตวัอย่าง จ านวน 30 คน เพือ่วเิคราะห์แบบสอบถาม
เบื้องต้นและปรบัปรุงข้อค าถามในแบบสอบถามให้มคีวามเหมาะสมก่อนน าไปจดัเก็บข้อมลูจรงิ โดยแจกแบบสอบถาม
ในรูปแบบกระดาษและรูปแบบอเิล็กทรอนิกส์ผ่านสือ่สงัคมออนไลน์ ตามเว็บเพจเฟซบุ๊ก และเร ิม่จดัส่งแบบสอบถาม
ต ัง้แต่ต้นเดอืนธนัวาคม พ.ศ. 2564 จนถงึสิ้นเดอืนมกราคม พ.ศ. 2565  
 
5. ผลการวิจยั 
5.1 การทดสอบขอ้ตกลงเบื้องต้นทางสถิติ 

ข้อมูลที่จ ัด เก็บจากกลุ่มตวัอย่างถูกน าไปทดสอบข้อมูลขาดหาย  (Missing data) ข้อมูลสุดโต่ง  (Outliners)  
การกระจายแบบปกต ิ(Normal) ความสมัพนัธ์เชงิเส้นตรง (Linearity) ภาวะร่วมเส้นตรงพหุ (Multicollinearity) และ
ภาวะร่วมเส้นตรง (Singularity) ซ ึง่จากการทดสอบพบวา่ ข้อมูลไม่มส่ีวนใดขาดหาย มคีวามสมัพนัธ์เชงิเส้นตรง และไม่
มปัีญหาภาวะร่วมเส้นตรงพหุและภาวะร่วมเส้นตรง ซึง่ถอืว่าผ่านเกณฑ์ตามทีก่ าหนดทัง้หมด ทางผู้วจิยัจงึยงัคงใช้
ข้อมูลดงักล่าววเิคราะห์ข้อมลูทางสถติติ่อไป 
5.2 การประเมินความเทีย่งและความตรงของแบบสอบถาม 

งานวจิยันี้ทดสอบความเชือ่ถอืได้ของแบบสอบถาม โดยใช้การทดสอบความเทีย่งของแบบสอบถาม (Reliability) 
จากการวเิคราะห์ค่าสมัประสทิธ ิ ์แ์อลฟาครอนบาค (Cronbach’s alpha) ทีม่คี่ามากกวา่ 0.7 ซึง่ถอืว่ามคีวามเชือ่ถอืได้
ส าหร ับงานว ิจยัแบบ Basic research และได้ทดสอบความตรงของแบบสอบถาม (Validity) ด้วยการว ิเคราะห์
องค์ประกอบ (Factor analysis) โดยต้องมคีา่น ้าหนักองคป์ระกอบ (Factor loading) มากกวา่ 0.5 ดงัแสดงคา่สถติขิอง
แต่ละข้อค าถามทีผ่า่นเกณฑต์ามตารางที ่1 
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ปัจจยั 1: การรบัรู้ถึงประโยชน์ (% of variance = 55.265, Cronbach’s alpha = 0.702) 
ท่านคดิว่าข้อมูลทีไ่ด้รบัจากแพลตฟอร์มทวติช์มคีวามถกูต้อง 3.67 0.884 0.788 
ท่านคดิว่าแพลตฟอร์มทวติช์น าเสนอข้อมูลและรายการทีต่รงกับสิง่ทีท่่าน
ค้นหา 

4.23 0.568 0.825 

ท่านคดิว่าแพลตฟอร์มทวติช์น าเสนอข้อมูลในแต่ละประเภทรายการได้
อย่างชดัเจนครบถ้วน เช่น ชือ่รายการ ประเภทรายการ เป็นต้น 

4.00 0.947 0.680 

ท่านคดิว่าข้อมูลทีไ่ด้รบัจากแพลตฟอร์มทวติช์สามารถเชือ่ถอืได้ เช่น 
ผู้ ใ ห้ข้อมูลมคีวามรอบรู้ ในเร ือ่งที่น าเสนอ สามารถวเิคราะห์เชือ่มโยง
ประเด็นไปแหล่งข้อมูลอืน่ทีอ้่างถงึได ้เป็นต้น 

3.73 0.907 0.724 

ปัจจยั 2: การรบัรู้ถึงความง่ายในการใช้งาน (% of variance = 53.831, Cronbach’s alpha = 0.708) 
ท่านคดิว่าแพลตฟอร์มทวติช์มรีูปแบบทีง่่ายต่อการค้นหารายการทีท่่าน
ต้องการรบัชม 

4.20 0.761 0.703 

ท่านคดิว่าแพลตฟอรม์ทวติช์มกีารแบ่งหมวดหมู่ของรายการอย่างชดัเจน 
ท าให้ง่ายต่อการเลอืกรายการทีต่อ้งการรบัชม 

4.23 0.817 0.828 

ท่านคดิว่าแพลตฟอร์มทวติช์โหลดเน้ือหา และวดิโีอไดร้วดเรว็ 4.10 0.803 0.827 
ท่านค ิดว่าระบบของการสตรมีม ิง่ผ่านทางแพลตฟอร์มทวติช์มคีวาม
เสถยีรไม่มปัีญหาและข้อตดิขดัระหว่างการใช้งาน 

3.77 0.817 0.845 

ปัจจยั 3: ทศันคติต่อการรบัชมสตรมีม่ิง (% of variance = 59.429, Cronbach’s alpha = 0.732) 
ท่านคดิว่าการรบัชมการสตรมีม ิง่ผ่านทางแพลตฟอร์มทวติช์เป็นแหล่ง
เพ ิม่พูนความรู ้

3.63 0.964 0.767 

ท่านคดิว่าการรบัชมการสตรมีม ิง่ผา่นทางแพลตฟอรม์ทวติช์เป็นสิง่ทีด่  ี 4.03 0.669 0.587 
ท่านค ิดว่าการร ับชมการสตร ีมม ิ่งผ่านทางแพลตฟอร์มทว ิตช์เป็น
สิง่จ าเป็น 

2.97 1.129 0.586 

ท่านคดิว่าการรบัชมการสตรมีม ิง่ผ่านทางแพลตฟอร์มทวติช์เป็นแหล่ง
พบปะสงัสรรค์กับกลุ่มเพ ือ่น/คนรู้จกั 

3.60 1.163 0.707 

ปัจจยั 4: การคล้อยตามกลุ่มอ้างอิง (% of variance = 72.512, Cronbach’s alpha = 0.801) 
ท่านรบัรู้ว่าการรบัชมการสตรมีม ิง่ผ่านทางแพลตฟอร์มทวติช์เป็นทีน่ยิม
มากและทีเ่ป็นทีก่ล่าวถงึมากในกลุ่มสงัคม 

3.67 0.994 0.779 

ท่านมกัท าตามความคดิเห็นของผูอ้ ืน่ทีม่ตี่อการใช้งานแพลตฟอร์มทวติช์ 3.13 1.252 0.529 
ท่านรบัรู้ว่ากลุ่มเพ ือ่น หรอืบุคคลทีม่ชีือ่เสยีงรบัชมการสตรมีม ิง่ผ่านทาง
แพลตฟอร์มทวติช์ 

3.77 0.898 0.625 

 
 
 
 



วารสารระบบสารสนเทศด้านธุรกิจ (JISB) ปีที่ 8 ฉบับที่ 2 เดือน พฤษภาคม – สิงหาคม 2565 หน้า 59 

ตารางที ่1 ค่าเฉล ีย่ ค่าเบีย่งเบนมาตรฐาน น ้าหนักองคป์ระกอบและคา่สมัประสทิธ ิแ์อลฟาของครอนบาค 
ของตวัแปรทัง้หมด (ต่อ) 

ปัจจยั ค่าเฉลีย่ ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

น ้าหนัก
องค์ประกอบ 

ปัจจยั 5: รูปแบบการด าเนินชวิีต (% of variance = 59.837, Cronbach’s alpha = 0.937) 
การรบัชมการสตรมีม ิง่ผ่านทางแพลตฟอร์มทวติช์เป็นกิจกรรมที่ท่าน
ชอบท าเม ือ่ท่านมเีวลาว่าง 

3.60 1.163 0.750 

ท่านใช้เวลาส่วนใหญ่หมดไปกับการรบัชมการสตร ีมม ิง่ผ่านทาง
แพลตฟอร์มทวติช์ 

2.90 1.155 0.731 

ท่านมกัจะร่วมแสดงความคดิเห็นเกีย่วกบัรายการทีม่กีารสตรมีม ิง่ผา่น
ทางแพลตฟอร์มทวติช์ 

2.80 1.324 0.571 

ท่านม ักจะศึกษา และค้นหาข้อมูลรายการที่มกีารสตร ีมม ิง่ผ่านทาง
แพลตฟอร์มทวติช์เม ือ่มเีวลาวา่ง 

2.90 1.373 0.924 

ท่านชืน่ชอบทีจ่ะศึกษา และค้นหาข้อมูลรายการทีม่กีารสตรมีม ิง่ผ่านทาง
แพลตฟอร์มทวติช์อยู่เสมอ 

2.90 1.322 0.638 

ท่านเป็นคนทีอ่ยากรู้อยากเห็นในเร ือ่งราวและความรู้ทีห่ลากหลายไม่
จ ากัดในเร ือ่งใดเร ือ่งหนึ่ง 

3.77 1.040 0.567 

ท่านต้องการแสวงหาความรู้และเร ือ่งราวแปลกใหม่จากแพลตฟอร์ม    
ทวติช์อยู่เสมอและต่อเน่ือง 

3.23 1.305 0.621 

ท่านมกัจะศึกษาข้อมูลใหม่ๆ จากแพลตฟอร์มทวติช์และน าไปถ่ายทอด
ให้กับผู้อ ืน่ทราบไปดว้ยอยู่เสมอ 

3.30 1.393 0.532 

ท่านคดิว่าการรบัชมการสตรมีม ิง่ผา่นทางแพลตฟอร์มทวติช์เป็นกจิกรรม
ทีช่่วยเน้นเร ือ่งความสมัพนัธ ์และการเข้าสงัคม 

3.30 1.291 0.521 

ท่านคดิว่าการรบัชมการสตรมีม ิง่ผ่านทางแพลตฟอร์มทวติช์สาม ารถ
ตอบสนองรสนิยมในการเลอืกชมสตรมีม ิง่ได ้

3.90 0.923 0.722 

การรบัชมการสตรมีม ิง่ผ่านทางแพลตฟอร์มทวติช์ท าให้สามารถใช้เวลา
ว่างให้เกิดประโยชน์ 

3.30 1.088 0.620 

การรบัชมการสตรมีม ิง่ผ่านทางแพลตฟอร์มทวติช์มคีวามเหมาะสมกับ
รูปแบบการใช้ชวีติแตล่ะวนัได้ 

3.67 1.093 0.747 

ปัจจยั 6: เน้ือหาในการสตรมี (% of variance = 60.022, Cronbach’s alpha = 0.827) 
ท่านคดิว่าแพลตฟอร์มทวติช์มรีายการให้เลอืกรบัชมทีม่ากเพยีงพอให้
ท่านเลอืกรบัชม 

3.80 1.095 0.565 

ท่านคดิว่าการสตรมีม ิง่ส่วนใหญ่บนแพลตฟอร์มทวติช์มเีน้ือหา ภาษา 
รูปแบบรายการทีแ่ปลกใหม่ เจาะลกึประเด็นต่างๆ ตรงกับความสนใจ
และความต้องการของท่าน 

3.63 0.999 0.819 

ท่านคดิว่าการสตรมีม ิง่บนแพลตฟอร์มทวติช์มคีวามหลากหลาย 3.83 0.986 0.523 
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ปัจจยั 6: เน้ือหาในการสตรมี (% of variance = 60.022, Cronbach’s alpha = 0.827) 
ท่านคดิว่าการสตรมีม ิง่บนแพลตฟอร์มทวติช์มเีน้ือหาบนแพลตฟอร์มที่
แตกต่างจากแพลตฟอรม์อืน่ๆ 

3.60 1.003 0.573 

ท่านคดิว่าการสตรมีม ิง่บนแพลตฟอร์มทวติช์ส่วนใหญ่มคีวามทันสม ัย 
น่าสนใจ น่าตดิตาม 

4.00 0.830 0.847 

ปัจจยั 7: ความตัง้ใจรบัชมการสตรีมม่ิง (% of variance = 80.330, Cronbach’s alpha = 0.874) 
ท่านต ัง้ใจรบัชมการสตรมีม ิง่ผ่านทางแพลตฟอร์มทวติช์เป็นประจ าตอ่ไป
ในอนาคต 

3.73 1.112 0.835 

ท่านต ัง้ใจทีจ่ะแนะน าบรกิารสตรมีม ิง่ผ่านทางแพลตฟอร์มทวติช์ให้กับ
ผู้อ ืน่ 

3.70 0.877 0.729 

เม ื่อท่านต้องการร ับชมการสตร ีมม ิ่ง ท่านจะเล ือกใช้บร ิการจาก
แพลตฟอร์มทวติช์ 

3.73 0.980 0.773 

ปัจจยั 8: การรบัชมการสตรมีม่ิงผ่านทางแพลตฟอรม์ทวิตช ์(% of variance = 95.417, Cronbach’s alpha = 
0.951) 
ทุกคร ัง้ทีท่่านจะรบัชมการสตรมีม ิง่ท่านจะชมผ่านทางแพลตฟอร์มทวติช์
เสมอ 

3.53 1.167 0.816 

ท่านร ับชมการสตร ีมม ิ่งผ่านทางแพลตฟอร์มทว ิตช์เนื่องจากเป็น
ทางเลอืกทีด่ที ีสุ่ด 

3.50 1.106 0.898 

 
5.3 ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ของกลุม่ตวัอย่าง 

กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศชายมากกว่าเพศหญงิ (ร้อยละ 59.3) ช่วงอายุเฉล ีย่ต ัง้แต่ต า่กว่า 20 ปี จนถงึ 61 ปี
ขึ้นไป โดยช่วงอายุทีต่อบแบบสอบถามมากทีสุ่ด คอื ช่วงอายุ 20-30 ปี  (ร้อยละ 76.7) ระดบัการศกึษาสูงสุดส่วนใหญ่
อยู่ในระดบัปรญิญาตร ีกลุ่มผูร้บัชมการสตรมีม ิง่ผา่นทางแพลตฟอรม์ทวติช์ทีต่อบแบบสอบถามมคีวามหลากหลาย โดย
กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มอีาชพีพนักงาน/เจา้หน้าทีบ่รษิทั (ร้อยละ 55.3) และอาชพีข้าราชการ/พนักงานรฐัวสิาหกจิ (รอ้ย
ละ 22.3) รายได้เฉล ีย่ต่อเดอืนของกลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มรีายไดเ้ฉล ีย่ 20,001-30,000 บาท/เดอืน การเปิดรบัชมการ
สตรมีม ิง่ผ่านทางแพลตฟอร์มทวติช์โดยเฉลีย่ของกลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่สปัดาห์ละ 2-5 คร ัง้ (ร้อยละ 51.3) และ 1 คร ัง้ 
(ร้อยละ 39.3) กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เปิดรบัชมการสตรมีม ิง่ผ่านทางแพลตฟอร์มทวติช์โดยเฉลี่ยวนัละ 1 ชัว่โมง    
(ร้อยละ 48.0) และ 2 ชัว่โมง (ร้อยละ 43.3) ทัง้นี้กลุ่มตวัอย่างเลอืกรบัชมรายการเกม (Games) (ร้อยละ 46.7) และ
รายการอสีปอร์ต (Esports) (ร้อยละ 31.7) 
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5.4 การทดสอบสมมติฐานการวิจยั 
งานว ิจ ัยนี้ ทดสอบสมมตฐิานการว ิจยัจากกรอบแนวคดิการวจิยัด้วยการวเิคราะห์การถดถอยแบบเชงิชัน้ 

(Hierarchical regression) ผลลัพธ์ที่ได้แสดงในตารางที่ 2 โดยใช้ค่า p-value ที่น้อยกว่าหร ือเท่ากับ 0.05 เป็น
ตวัก าหนดนัยส าคญัทางสถติ ิซ ึง่แสดงคะแนนมาตรฐาน (Standardized Score) โดยสามารถวเิคราะห์ผลทางสถติไิด้
ดงันี้ 

5.4.1 การรบัชมการสตรีมม่ิงผ่านทางแพลตฟอร์มทวิตซ์ ผลทางสถติแิสดงให้เห็นว่า ความต ัง้ใจรบัชม
การสตรมีม ิง่ ทศันคตติ่อการรบัชมสตรมีม ิง่ การคล้อยตามกลุ่มอ้างองิ เน้ือหาในการสตรมี รูปแบบการด าเนินชวีติ ส่ง
อทิธพิลต่อการรบัชมการสตรมีม ิง่ผ่านทางแพลตฟอร์มทวติช์ และมคีวามผนัแปรของตวัแปรตามเท่ากับ ร้อยละ 3.8   
(R2 = 0.038) รายละเอยีดของอทิธพิลแตล่ะปัจจยัมดีงันี้  

       5.4.1.1 ความตัง้ใจร ับชมการสตรีมม่ิง ส่งอิทธ ิพลทางตรงต่อการรบัชมการสตรมีม ิง่ผ่านทาง
แพลตฟอร์มทวติช์ ทีค่่าสมัประสทิธ ิอ์ทิธพิลเท่ากับ 0.196 อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 ซ ึง่จากการวเิคราะห์
ข้อมูลพบว่าสอดคล้องกับสมมตฐิานที ่7 ทีก่ล่าวว่า ความต ัง้ใจรบัชมการสตรมีม ิง่ส่งผลทางบวกตอ่การรบัชมการสตรมี
ม ิ่งผ่านทางแพลตฟอร์มทว ิตซ์ ซ ึ่งสอดคล้องกับต ัวแบบความต ัง้ใจใช้งานระบบสารสนเทศอย่างต่อเน่ือง 
(Bhattacherjee, 2001) และงานวจิ ัยที่ผ่านมา (Thong et al., 2006) ที่ว่า เม ื่อผู้บร ิโภครบัรู้ประโยชน์ที่ช่วยเพิม่
ประสทิธภิาพในการรบัชมจะท าให้ผู้บรโิภคเกดิความพงึพอใจในการใช้งานและเลอืกใช้งานบรกิารวดิโีอสตรมีม ิง่ตอ่ไป
ในอนาคต สอดคล้องกับงานวจิยัของ อลงกรณ์ เชาวสกู และ สมชาย เล็กเจรญิ (2562) ซึง่พบว่า โมเดลความสมัพนัธ์
เชงิสาเหตุความต ัง้ใจในการใช้บรกิารรบัชมละครภาพยนตร์วดิโีอสตรมีม ิง่ เน็ตฟลกิซ์ประกอบด้วย 7 ด้าน ได้แก่        
(1) ด้านความบันเทิง (2) ด้านความน่าเชื่อถ ือ (3) ด้านขัน้ตอนในการใช้บร ิการร ับชมละครภาพยนต ร์                          
(4) ด้านปฏสิมัพนัธ์ทางสงัคม (5) ด้านทศันคต ิ(6) ด้านการรบัรู้ความคุ้มค่า และ (7) ด้านความต ัง้ใจในการใช้บรกิาร 
ด้านความต ัง้ใจในการใช้บรกิารไดร้บัอทิธพิลทางตรงมากทีสุ่ดจากดา้นการรบัรูค้วามคุม้คา่ เน่ืองมาจากผูบ้รโิภคเห็นวา่
การรบัชมละครภาพยนตร์วดิโีอสตรมีม ิง่เน็ตฟลกิซ์มรีาคาสมเหตุสมผลและมคีวามคุ้มค่ากับเงนิทีจ่่ายไปอกีทัง้ ยัง
สามารถแบ่งปันการรบัชมละครภาพยนตร์วดิโีอสตรมีม ิง่เน็ตฟลกิซก์ับผูอ้ ืน่ได้  

       5.4.1.2 เน้ือหาในการสตรีม ส่งอทิธพิลทางอ้อมตอ่การรบัชมการสตรมีม ิง่ผา่นทางแพลตฟอร์มทวติช์ 
ทีค่่าสมัประสทิธ ิอ์ทิธพิลเท่ากับ 0.072 อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 

       5.4.1.3 รูปแบบการด าเนินชีวิต ส่งอทิธพิลทางอ้อมต่อการรบัชมการสตรมีม ิง่ผ่านทางแพลตฟอร์ม
ทวติช์ ทีค่่าสมัประสทิธ ิอ์ทิธพิลเท่ากับ 0.069 อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 

5.4.2 ความตัง้ใจรบัชมการสตรีมม่ิง ผลทางสถติแิสดงให้เห็นว่า รูปแบบการด าเนินชวีติ ทศันคตติ่อการ
รบัชมสตรมีม ิง่ การคลอ้ยตามกลุ่มอ้างองิ เน้ือหาในการสตรมี และการรบัรู้ประโยชน์ ส่งอทิธพิลต่อความต ัง้ใจรบัชมการ
สตรมีม ิง่ โดยมคีวามผนัแปรของตวัแปรตามเท่ากับ ร้อยละ 13.60 (R2 = 0.136) รายละเอยีดของอทิธพิลแตล่ะปัจจยัม ี
ดงันี้ 

        5.4.2.1 รูปแบบการด าเนินชีวิต ส่งอทิธพิลทางตรงตอ่ความต ัง้ใจรบัชมการสตรมีม ิง่ ทีค่่าสมัประสทิธ ิ ์
อทิธพิลเท่ากับ 0.351 อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 ซ ึง่สอดคล้องกบัสมมตฐิานการวจิยัที ่5 ทีก่ล่าววา่ รูปแบบ
การด าเนินชวีติส่งผลทางบวกตอ่ความต ัง้ใจรบัชมการสตรมีม ิง่ ทัง้นี้อาจเป็นเพราะวถิชีวีติหรอืรูปแบบการด าเนินชวีติ
ของผู้รบัชมการสตรมีม ิง่ผ่านทางแพลตฟอร์มทวติช์มกัมกีิจกรรมสงัสรรค์ ชอบพบปะผู้คน ชอบความสะดวก การเข้า
สงัคม เตบิโตมาพร้อมกับความเจรญิก้าวหน้าทางเทคโนโลยแีละการบรโิภคข้อมูลจากสือ่ออนไลน์ ซึง่ถูกสะท้อนออกมา
ในรูปของกิจกรรมและความคดิเห็นตา่งๆ และยงัคงส่งผลตอ่การตดัสนิใจรบัชมการสตรมีม ิง่ผ่านทางแพลตฟอรม์ทวติช์ 
สอดคล้องกับ นพจกรณ์ สายะโสภณ และ พชัร์หทยั จารุทวผีลนุกูล (2561) ทีพ่บว่า ปัจจยัรูปแบบการด าเนินชวีติที่
ส่งผลต่อรูปแบบการตดัสนิใจซื้อเคร ือ่งแต่งกายแนวสปอร์ตของผู้บรโิภคกลุ่มเจเนอเรชนัวายในเขตกรุงเทพมหานคร คอื 
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ด้านกิจกรรม ด้านความคดิเห็น และด้านความสนใจ ตามล าดบั สามารถอธบิายความผนัแปรของตวัแปรตามเท่ากบั 
ร้อยละ 43.0  

       5.4.2.2 ทศันคติต่อการรบัชมสตรีมม่ิง ส่งอทิธพิลทางตรงต่อความต ัง้ใจรบัชมการสตรมีม ิง่ ทีค่่า
สมัประสทิธ ิอ์ทิธพิลเท่ากับ 0.232 อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 ซ ึง่สอดคล้องกับสมมตฐิานการวจิยัที ่3 ที่
กล่าวว่า ทศันคตติ่อการรบัชมสตรมีม ิง่ส่งผลทางบวกตอ่การตดัสนิใจรบัชมการสตรมีม ิง่ ทัง้นี้ เป็นไปได้ว่าทศันคตทิีม่ ี
ต่อแพลตฟอร์มทวติช์มคีวามสมัพนัธ์ในทศิทางเดยีวกันกบัการตดัสนิใจรบัชมการสตรมีม ิง่ผ่านทางแพลตฟอร์มทวติช์
ซึง่หมายถงึหากผู้บรโิภคมทีศันคตทิีด่ตี่อแพลตฟอร์มทวติช์ผู้รบัชมก็จะมกีารตดัสนิใจรบัชมการสตรมีม ิ่งผ่านทาง
แพลตฟอร์มทวติช์เพ ิม่ขึ้นด้วย ทัง้นี้อาจกล่าวได้ว่า ทศันคตเิป็นเพยีงส่วนหนึ่งทีม่อีทิธพิลต่อการตดัสนิใจรบัชมการ
สตรมีม ิง่ผ่านทางแพลตฟอร์มทวติช์ของผู้รบัชม ซึง่สอดคล้องกับงานวจิยัของ บุญนภา จนัทรากูลพงษ์ (2542) ซึง่
พบว่ากลุ่มตวัอย่างมทีศันคตทิีด่ตี่อสือ่โฆษณาในโรงภาพยนตร์โดยรวม รวมถงึความรู้สกึพงึพอใจตอ่สือ่โฆษณาในโรง
ภาพยนตร์โดยเฉพาะด้านของระบบเสยีงและความชดัเจนของสือ่ แต่ผู้บรโิภคยงัไม่มกีารตดัสนิใจซื้อสนิค้าและบรกิาร 
แม้ว่าจะได้รบัสือ่โฆษณาในโรงภาพยนตร์แล้วก็ตาม ซึง่อาจมสีาเหตุจากผู้บรโิภคยงัไม่คดิซื้อสนิค้าและบรกิารนัน้ๆ 
ดงันัน้ การกระตุ้นการซื้อสนิคา้และบรกิารนัน้ ย่อมต้องอาศยัการโน้มน้าวใจให้อยากใช้สนิคา้และบรกิารมากขึ้นดว้ย 

       5.4.2.3 การคล้อยตามกลุ่มอ้างอิง ส่งอิทธ ิพลทางตรงต่อความต ัง้ใจรบัชมการสตรมีม ิง่  ทีค่่า
สมัประสทิธ ิอ์ทิธพิลเท่ากับ 0.180 อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 ซ ึง่สอดคล้องกับสมมตฐิานการวจิยัที ่4 ที่
กล่าวว่า การคล้อยตามกลุ่มอ้างองิส่งผลทางบวกตอ่ความต ัง้ใจรบัชมการสตรมีม ิง่ ทัง้นี้มคีวามเป็นไปได้วา่กลุ่มอ้างองิม ี
การแลกเปลีย่นข้อมูลซึง่กันและกันของกลุ่มผูร้บัชมการสตรมีม ิง่ผา่นทางแพลตฟอร์มทวติช์ด้วยการพูดคยุหรอืสงัเกต 
และผู้รบัชมน ามาเป็นแนวปฏบิตัขิองตน ซึง่จะมผีลต่อการตดัสนิใจเลอืกรบัชมการสตรมีม ิง่ผ่านทางแพลตฟอร์มทวติช์
เพราะบรรทดัฐานของกลุ่มจะมอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมของสมาชกิโดยเป้าหมายของสมาชกิแต่ละคนคอืความเข้ากันได ้
สอดคล้องกับงานวจิยัของ ธนกฤต เตชะวฒันาพาณิชกุล (2564) ซึง่พบว่ากลุ่มอ้างองิด้านเชงิข้อมูลและกลุ่มอ้างองิดา้น
เชงิบรรทดัฐานส่งผลเชงิบวกต่อการตดัสนิใจซื้อรถจกัรยานยนต์บิก๊ไบค์ของผู้บรโิภคจงัหวดัร้อยเอ็ด ส่วนอทิธพิลของ
กลุ่มอ้างองิด้านเชงิแสดงค่านิยมไม่มนียัส าคญัต่อการตดัสนิใจซื้อรถจกัรยานยนตบ์ิก๊ไบคข์องผูบ้รโิภคจงัหวดัร้อยเอ็ด  

       5.4.2.4 เน้ือหาในการสตรีม ส่งอทิธพิลทางตรงต่อความต ัง้ใจรบัชมการสตรมีม ิง่ ทีค่่าสมัประสทิธ ิ ์
อทิธพิลเท่ากับ 0.369 อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 ซ ึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานการวจิยัที ่6 ทีก่ล่าวว่า เน้ือหา
ในการสตรมีส่งผลทางบวกตอ่ความต ัง้ใจรบัชมการสตรมีม ิง่ ทัง้นี้ เน้ือหาทีม่คีวามทนัสมยั น่าสนใจ น่าตดิตามก่อให้เกดิ
ประสบการณ์ร่วม และยงัเป็นตวักระตุ้นหลกัในการบรโิภคเน้ือหาของผู้รบัชมการสตรมีม ิง่ นอกจากนี้ยงัเป็นการสรา้ง
ความเพลดิเพลนิก่อให้เกดิความสนุกสนาน ผ่อนคลายและเกดิเป็นงานอดเิรก อกีทัง้คุณภาพของภาพและเสยีงทีด่ ีบวก
กับความสร้างสรรค์ เพลดิเพลนิจากเน้ือหาทีผู่้ให้บรกิารน าเสนอทีเ่ป็นเนื้อหาทีเ่ป็นประโยชน์ ให้คุณค่า ย่อมส่งผลตอ่
การตดัสนิใจรบัชมการสตรมีม ิง่ผ่านทางแพลตฟอร์มทวติช์ ซ ึง่สอดคล้องกับงานวจิยัของ อุบลวรรณ ด่านอนันต์สุข 
(2564) ทีพ่บว่ารูปแบบของเน้ือหาส่งผลทางบวกต่อการตดัสนิใจใช้บรกิารธุรกจิวดีโิอสตรมีม ิง่ในเขตกรงุเทพมหานคร 
อย่างมนีัยส าคญัทางสถติ ิ
           5.4.2.5 การรบัรูป้ระโยชน์ ส่งอทิธพิลทางอ้อมตอ่การรบัชมการสตรมีม ิง่ผา่นทางแพลตฟอร์มทวติช์ ที่
ค่าสมัประสทิธ ิอ์ทิธพิลเท่ากับ 0.058 อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 

5.4.3 ทศันคติต่อการรบัชมสตรมีม่ิง ผลทางสถติแิสดงให้เห็นวา่ การรบัรู้ถงึประโยชน์ และการรบัรู้ถงึความ
ง่ายในการใช้งาน ส่งอทิธพิลต่อทศันคตติ่อการรบัชมสตรมีม ิง่ โดยมคีวามผนัแปรของตวัแปรตาม ร้อยละ 6.20 (R2 = 
0.062) รายละเอยีดของอทิธพิลแต่ละปัจจยัมดีงันี้  

         5.4.3.1 การรบัรู้ถึงประโยชน์ ส่งอทิธพิลทางตรงต่อทศันคตติ่อการรบัชมสตรมีม ิง่  ทีค่่าสมัประสทิธ ิ ์
อทิธพิลเท่ากับ 0.249 อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 ซ ึง่สอดคล้องกับสมมตฐิานการวจิยัที ่1 ทีก่ล่าวว่า การ
รบัรู้ถงึประโยชน์ส่งผลทางบวกต่อทศันคตติ่อการรบัชมสตรมีม ิง่ ทัง้นี้ เป็นไปได้ว่าการทีแ่พลตฟอร์มมข้ีอมูลทีถู่กตอ้ง
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ตรงกับสิง่ทีผู่้รบัชมต้องการค้นหาและข้อมูลสามารถเชือ่ถอืได้ เป็นเหตุผลส าคญัทีท่ าให้ผู้รบัชมการสตรมีม ิง่ผา่นทาง
แพลตฟอร์มทวติช์ทีเ่ป็นกลุ่มตวัอย่างมทีศันคตทิีด่ตี่อแพลตฟอรม์ทวติช์ ทัง้นี้อาจเน่ืองจากการทีผู่้รบัชมสามารถคน้หา
รายการได้ตรงกบัสิง่ทีต่อ้งการรบัชมจะส่งผลให้ผูร้บัชมเกดิความภกัดทีีจ่ะรบัชมการสตรมีม ิง่ผ่านทางแพลตฟอรม์นัน้ๆ 
ต่อไป ส่งผลต่อการตดัสนิใจใช้บรกิารแพลตฟอร์มทวติช์ อกีทัง้เม ือ่ผู้ใช้บรกิารรบัทราบผลทีไ่ด้จากการใช้แพลตฟอรม์
ทวติช์ เช่น น าเสนอข้อมูลและรายการทีต่รงกับสิง่ทีท่่านค้นหา น าเสนอข้อมูลในแต่ละประเภทรายการได้อย่างชดัเจน
ครบถ้วน ข้อมูลทีไ่ด้รบัมคีวามถกูตอ้งเชือ่ถอืได้จะท าให้ผูใ้ช้บรกิารสามารถตดัสนิใจใช้แพลตฟอร์มทวติช์กันมากยิง่ขึน้ 
เพ ื่อความสะดวกสบาย และสามารถตดิตามรายการได้ทุกที่และทุกเวลา ซึ่งสอดคล้องกับงานว ิจยัของ ลลติา           
อุดรชยันิตย์ (2562) ทีพ่บว่า ระดบัการรบัรู้ประโยชน์ของระบบ Mobile banking ทีแ่ตกต่างกัน มผีลตอ่ความเชือ่ถอืใน
ระบบ Mobile banking ทีแ่ตกต่างกัน และระดบัความพงึพอใจในการท าธรุกรรมทางการเงนิผ่านระบบ Mobile banking 
ที่แตกต่างกัน ม ีผลต่อความน่าเชือ่ถอืในระบบ Mobile banking ที่แตกต่างกัน โดยผู้ใ ช้บรกิารให้ความส าคญักับ
คุณภาพการให้บรกิารของ Call center ทีต่้องความใส่ใจและเข้าถงึความต้องการของผู้ใช้บรกิาร  

         5.4.3.2 การรบัรูถ้ึงความง่ายในการใช้งาน ส่งอทิธพิลทางตรงต่อทศันคตติ่อการรบัชมสตรมีม ิง่ ทีค่า่
สมัประสทิธ ิอ์ทิธพิลเท่ากับ 0.191 อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 ซึง่สอดคล้องกับสมมตฐิานการวจิยัที ่2 ที่
กล่าวว่า การรบัรู้ถงึความง่ายในการใช้งานส่งผลทางบวกต่อทศันคตติ่อการรบัชมสตรมีม ิง่ ทัง้นี้ เป็นไปไดว้่าการรบัรูถ้งึ
ความง่ายในการใช้งานจากการคน้หารายการทีต่้องการ การแบ่งหมวดหมู่ของรายการทีช่ดัเจนง่ายตอ่การรบัชม ส่งผล
ให้ผู้รบัชมใช้งานแพลตฟอร์มทวติช์ในการรบัชมการสตรมีม ิง่นัน้เป็นเร ือ่งง่ายทีจ่ะเรยีนรู้ สามารถท าได้งา่ย และไมต่อ้ง
ใช้ความพยายามมาก มขีัน้ตอนทีง่่าย และไม่ซบัซ้อน ท าให้ผู้รบัชมตดัสนิใจใช้บรกิารแพลตฟอร์มทวติช์ ซ ึง่สอดคลอ้ง
กับงานวจิยัของ นฤมล ยมีะล ี(2560) ทีพ่บว่า การรบัรู้ความง่ายในการใช้งาน การรบัรู้ประโยชน์ดา้นความเพลดิเพลนิ 
ด้านความประหยดัเวลา และการสือ่สารปากต่อปากผ่านทางเล็กทรอนิกส์ ส่งผลต่อความต ัง้ใจใช้บรกิารแอปพลเิคชนั
ชมภาพยนตร์และซรีส์ี ในขณะทีก่ารรบัรู้ประโยชน์ด้านความสะดวกสบาย ไม่ส่งผลการต ัง้ใจใช้บรกิารแอปพลเิคชนัชม
ภาพยนตร์ และซรีส์ี 
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ตารางที ่2 ค่าสมัประสทิธ ิอ์ทิธพิลทางตรง ทางอ้อม และอทิธพิลโดยรวมของตวัแปรแฝงในกรอบแนวคดิการวจิยั  
(แสดงเป็นคะแนนมาตรฐาน) 

ตัวแปร
ตาม 

R2 อิทธิพล 

ตัวแปรอิสระ 

 
 

   

 

 

ทศันคตติ่อ
การรบัชม
สตรมีม ิง่ 

 ทางตรง 0.249* 0.191* - - - - - 
ทางอ้อม - - - - - - - 
โดยรวม 0.249* 0.191* - - - - - 

ความต ัง้ใจ
ร ับชมการ
สตรมีม ิง่ 

 ทางตรง - - 0.232* 0.180* 0.351* 0.369* - 
ทางอ้อม 0.058* 0.044 - - - - - 
โดยรวม 0.058* 0.044 0.232* 0.180* 0.351* 0.369* - 

การรบัชม
การสตรมี
ม ิง่ผ่านทาง
แพลตฟอร์
มทวติซ์ 

0.038 ทางตรง - - - - - - 0.196* 
ทางอ้อม - - 0.045 0.035 0.069* 0.072* - 
โดยรวม - - 0.045 0.035 0.069* 0.072* 0.196* 

* p < 0.05 
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6. สรปุผลการวิจยั 
6.1 อภิปรายผลการวิจยั 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูลพบวา่ การรบัรู้ถงึประโยชน์และการรบัรู้ความง่ายในการใช้งาน ส่งผลทางบวกตอ่ทศันคตติอ่
การรบัชมสตรมีม ิง่ เช่นเดยีวกับทศันคตติ่อการรบัชมสตรมีม ิง่ การคล้อยตามกลุ่มอ้างองิ รูปแบบการด าเนินชวี ิต 
เน้ือหาในการสตรมีส่งผลทางบวกต่อความต ัง้ใจรบัชมสตรมีม ิง่ ในขณะเดยีวกัน ความต ัง้ใจรบัชมสตรมีม ิง่ก็ส่งผล
ทางบวกกับการรบัชมการสตรมีม ิง่เช่นเดยีวกัน  
6.2 ข้อเสนอแนะในเชิงปฏิบติั 

งานวจิยันี้ศึกษาถงึปัจจยัทีม่อีทิธพิลตอ่การรบัชมสตรมีม ิง่ผ่านทางแพลตฟอรม์ทวติช์ของผู้ชมในประเทศไทย ผล
การศึกษาของงานวจิยันี้พบวา่ ปัจจยัทีม่ผีลต่อความต ัง้ใจรบัชมสตรมีม ิง่ผา่นทางแพลตฟอร์มทวติช์  ผู้ทีเ่กี่ยวข้องหรอื
ผู้ประกอบการแพลตฟอร์มสตรมีม ิง่ทีต่้องการปรบัปรุงบรกิารให้ตรงตามความต้องการของผู้รบับรกิารสามารถน า
ผลการวจิยัไปใช้เพ ือ่พฒันาบรกิารแพลตฟอรม์สตรมีม ิง่ให้ครอบคลมุทุกปัจจยัการให้บรกิารอย่างเหมาะสม ดงันี้  

(1) ผู้ประกอบการแพลตฟอร์มสตรมีม ิง่ต้องพฒันาแพลตฟอร์มให้มเีน้ือหาตรงกับความต้องการรบัชมของตลาด 
รวมถงึรูปแบบรายการทีแ่ปลกใหม่ มคีวามทนัสมยั น่าสนใจ น่าตดิตาม และมคีวามแตกตา่งจากแพลตฟอร์มอื่นๆ เพือ่
สร้างความต ัง้ใจรบัชมการสตรมีม ิง่ของผู้ชม 

(2) ผู้ประกอบการแพลตฟอรม์สตรมีม ิง่ต้องค านึงถงึรูปแบบการด าเนินชวีติของผู้รบัชม ซึง่รวมทัง้ กิจกรรม ความ
สนใจ และความคดิเห็น ของผู้รบัชม เพือ่สามารถทีจ่ะท ารายการเพือ่ตอบรบักับรูปแบบการด าเนินชวีติของผู้ร ับชม 
เพือ่ให้ผู้ชมมคีวามต ัง้ใจรบัชมการสตรมีม ิง่ 

(3) ผู้ประกอบการแพลตฟอร์มสตรมีม ิง่จ าเป็นตอ้งให้แพลตฟอร์มสตรมีม ิง่เป็นสิง่ทีด่ ีเพ ิม่พูนความรู ้และเป็นแหลง่
พบปะสงัสรรค์ของกลุม่คนรู้จกั เพ ือ่สร้างทศันคตทิีด่ขีองผู้ชม 

(4) ผู้ประกอบการแพลตฟอร์มสตรมีม ิง่ตอ้งค านึงถงึการคลอ้ยตามกลุ่มอ้างองิ ทีป่ระกอบไปดว้ย ความนิยมในกลุม่
สงัคมใดสงัคมหนึ่ง หรอืบุคคลทีม่ชีือ่เสยีง เพ ือ่สร้างความต ัง้ใจรบัชมของผูช้มสตรมีม ิง่  

(5) ผู้ประกอบการแพลตฟอร์มสตรมีม ิง่ตอ้งให้ความส าคญักบัการรบัรูป้ระโยชน์ของผูร้บัชม โดยการน าเสนอข้อมลู
ทีค่รบถ้วน มคีวามถูกตอ้ง เชือ่ถอืได ้และน่าเชือ่ถอือยู่เสมอ 

(6) ผู้ประกอบการแพลตฟอร์มสตรมีม ิง่ต้องค านึงถงึความง่ายในการใช้งาน ง่ายต่อการค้นหารายการ มกีารแบ่ง
หมวดหมู่รายการทีช่ดัเจน โหลดเร็ว ไม่มข้ีอตดิขดัระหวา่งการใช้งาน 

ทัง้หมดนี้แสดงให้เห็นว่าหากผู้พฒันาตอ้งการให้มผีูร้บัชมเพิม่มากขึ้น ก็จ าเป็นตอ้งพจิารณาให้ความส าคญัในการ
พฒันากับปัจจยัเหล่าน้ี เพ ือ่ดงึดูดให้ผูบ้รโิภคเลอืกรบัชมสตรมีม ิง่ผา่นแพลตฟอร์มนัน้ๆ จากผลการศึกษาของงานวจิยันี้  
สามารถน าไปใช้เพ ือ่เป็นข้อมูลสนับสนุนให้กับ ผู้ให้บรกิารทางด้านแพลตฟอร์มสตรมีม ิง่ทราบและเข้าใจถงึปัจจยัทีม่ ี
อทิธพิลต่อการรบัชมสตรมีม ิง่ผา่นทางทวติช์ ดงันัน้สามารถสรปุไดว้่าผู้มส่ีวนเกีย่วข้องทีส่นใจสามารถน าข้อมูลทีไ่ดจ้าก
ปัจจ ัยดงักล่าวมาปรบัใช้เป็นแนวทางในการพฒันาแพลตฟอร์มสตร ีมม ิง่รูปแบบใหม่ รวมทัง้ปรบั ปรุงและพฒันา
แพลตฟอร์มเดมิเพือ่ให้มคีวามพร้อมและตอบสนองความต้องการของผูช้มในปัจจบุนัและในอนาคตได้มากขึ้น 

6.3 ข้อเสนอแนะส าหรบังานวิจยัต่อเน่ือง 
เพ ือ่ประโยชน์ในด้านการสร้างองคค์วามรู้ใหม ่ทางผู้วจิยัจงึขอเสนอแนะการท าวจิยัคร ัง้ตอ่ไป ดงัต่อไปนี้  
(1) การวจิยัคร ัง้นี้พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่อยู่ในช่วงอายุ 20-30 ปี ซึง่ความคดิและแรงจงูใจทีส่่งผลตอ่

การร ับชมสตร ีมม ิง่ผ่านแพลตฟอร์มทวติช์อาจแตกต่างช่วงอายุอืน่  จ ึงขอเสนอแนะงานวจิยัต่อเน่ืองว่าควรศึกษา
เกี่ยวกับปัจจยัทีส่่งผลต่อการรบัชมสตรมีม ิง่ผา่นทางแพลตฟอรม์ทวติช์ในแต่ละช่วงอายุ 

(2) งานวจิยันี้ศึกษาเฉพาะแพลตฟอร์มสตรมีม ิง่ของทวติซ์เท่านัน้ ซึง่แพลตฟอร์มสตรมีม ิง่อ ืน่ๆ ก็อาจมปัีจจยัที่
ดงึดูดผู้ชมแตกต่างกันไป จงึขอเสนอแนะงานวจิยัต่อเน่ืองวา่ควรศึกษาเปรยีบเทยีบแพลตฟอร์มสตรมีม ิง่อ ืน่ๆ เพ ือ่หา
ข้อแตกต่างและประเมนิกลยุทธใ์นแตล่ะแพลตฟอร์ม ทัง้นี้ เพ ือ่สร้างความไดเ้ปรยีบทางการแข่งขนัในตลาดการสตรมีม ิง่ 
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Abstract 
This study aims to investigate motivation factors and obstacle factors affecting the 

acceptance of consumers on mobile transaction. The data were collected from 500 consumers 
who have ever used transaction via mobile in Bangkok area and vicinity. The results showed 

that the most frequently used transaction was money transferring, followed by M-banking. On 
the other hand, the least frequently used transaction on mobile was fund buying. The results of 
Principal Component Analysis showed that the motivation factors for using mobile transaction 
were: (1) Benefits of System and Social Facilitation; (2) Convenience and Accessibility;          

(3) Ease of Use and Fee; and (4) Setting. The results also revealed that obstacle factors on 
mobile transaction were (1) The Efficiency of System and (2) The Security. This study shed 
light on what factors motivated and obstructed the acceptance for doing mobile transaction in 
order to support Thailand becomes full cashless society. Moreover, SWOT analysis was 

conducted based on quantitative analysis in order to propose strategies or guidelines to improve 
cashless system. 
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1. Introduction 
Thailand is developing according to the Thailand 4.0 policy. The government promotes 

“The National e-Payment Master Plan” to digital economy and cashless society. A cashless 

society is a situation in which the financial transactions are made by digital currencies. In other 
words, cashless society means the cashless transaction. Banks and financial institutions tend to 
offer discounts on purchase with credit or debit cards and online wallets. It is possible that 
offering attractive deals for payments have made Thais comfortable with paperless 

transactions. 
According to the pandemic of Covid-19 in Thailand, the replacement of traditional forms 

of payment, based on cash, by innovative payments has become a trend. This means that 
consumers tended to prefer cashless transactions when they believed that handling cash 

presents a higher risk of infection. Moreover, the habits they developed during periods of social 
distancing restrictions and lockdowns appear to further diminish transacting in cash 
(Wisniewski, 2021). Because of disease outbreaks, doing financial transactions via mobile 
phones tended to increase among Thais. Not only for Thai, but also all over the world becomes 

cashless society. Yet, it seems that consumers all over the world do cashless transaction because 
of necessity, and the consumers encounter with dilemma. It is an appropriate time for the 
government to strongly encourage all relevant sectors to support the electronic financial 
transaction model. The decision of choice of payment and the success of cashless transactions 

depended on several factors (Swiecka et al., 2021). Based on the research gap, this study 
attempts to apply the technology acceptance model (TAM) to explore the dimensions of 
motivation and obstacle factors of financial transactions via mobile phones since TAM is an 
appropriate model for understanding the new technology adoption and it can explain human 

behavior regarding the acceptance of modern technology. The research questions of this study 
were: 

 
Research Question 1 (RQ1): What are the dimensions of motivation factors of financial 

transactions via mobile phones? 
Research Question 2 (RQ2): What are the dimensions of obstacle factors of financial 

transactions via mobile phones? 
 

Based on these two research questions, this study seeks to provide contributions from two 

perspectives. Firstly, this study reveals motivation factors of using mobile financial transaction 

to fulfill the actual information of what factors motivated consumers to intend using cashless 

transaction. Revealing motivation factors probably cause current consumers to continue using 

financial transaction. Secondly, since cashless transaction makes life easier, yet there are 

seemingly some factors which can be the problems to use it. Provided that obstacle factors of 

cashless transaction among consumers explore, the government and related sectors may launch 

the campaign, policy or guideline in order to improve the situation or eliminate the obstacles 

and make our country become full cashless society.  Additionally, application developers may 

obtain a benefit along with financial institutions because they can develop the application 

which more users friendly. This study also provides the government and banking industry 

recommendations to enable consumers to enhance mobile transaction services in the future. 
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2. Literature reviews 
2.1 Technology acceptance model 

Revealing the reasons of accepting or rejecting technology or innovation has proven to be 

one of the most challenging issues in information systems (IS) research (Swanson, 1988). An 

influential and the most well-known model to study factors affecting the decision of technology 

or innovation using was The Technology Acceptance Model or TAM (Charness & Boot, 2016). 

TAM was frequently derived when the researchers wanted to predict and explained user 

acceptance and rejection of computer-based technology. The key variables in TAM are 

Perceived Usefulness (PU) and Perceived Ease of Use (PEOU). Systematic reviews have 

shown that these two variables typically explain 40 percent of an individual’s intention to use 

a technology in a variety of contexts including healthcare, and that intention to use may or may 

not predict actual use of technology (Wu and Du, 2012 as cited in T.M., Peek, 2014). This 

theory also stated that there were four factors affecting behavioral intention: 1) External 

variables, 2) Perceived Ease of Use, 3) Perceived Usefulness and 4) Attitude. Finally,  

behavioral intention probably influenced technology acceptance and use (Vongsumeth, 2013). 

This theory has been adapted to this study because mobile financial transactions is an activity 

which consumers are able to do via their mobile phones. It seems to be a current financial 

activity working through technology. The system users may perceive as they may get into 

trouble to use, or it was a waste of time. Then, it was possible that the users did not want to 

adopt this technology. While TAM has been criticized on a number of grounds, it serves as a 

useful general framework and is consistent with a number of investigations into the factors that 

motivate and obstruct consumers’ intention to use new technology (Braun, 2013, as cited in 

Charness and Boot, 2016). The results of TAM analysis would show the driving force and 

restraining force influencing people’ behaviors on accepting and rejecting for the use of 

technology and innovation. 

2.2 Electronic Payment 
Presently, our world becomes undeniably digital and the payment through electronic 

transactions is well adopted in doing financial activities. An electronic payment is the process 

of value transferring from one payment account to another through a digital device (Better 

Than Cash Alliance, 2022). Electronic payment system (EPS) includes payments made with 

bank transfers, mobile money, and payment cards including credit, debit and prepaid cards and 

the system requires sender and receiver of the transaction to proceed with the transaction using 

a system utilized by a bank and financial service provider (Phurkwattanakul & 

Methavasaraphak, 2021). The instrument of an electronic payment means an instrument of 

payment between parties, for which transactions occur through electronic means (Raden etc., 

2020). The contactless payments are growing in popularity due to speed and seamless 

experience. Since the use of contactless payments increases, wireless technologies and mobile 

device technologies become an important role. These technologies are means for doing 

electronic commerce (e-commerce) (Ngai & Gunasekaran, 2007). People can operate to buy 

goods and/or services via   wireless technologies through mobile devices. Mobile commerce is 

one of the most popular types of electronic commerce. When the consumers do mobile 

commerce, they tend to use mobile wallets which are a fast-growing payment option 

(Duangphasuk etc., 2020). A mobile wallet is a type of virtual wallet that stores credit card 

numbers, debit card numbers, and loyalty card numbers. It is accessible through an app installed 

on a mobile device, such as a smartphone or tablet (CFI Education Inc., 2022). Mobile Banking 
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or M-banking is a definition term that occurs when consumers do an electronic payment. It is 

a financial process that consumers manage business transactions by using mobile devices, such 

as smartphones and mobile tablets (Naruetharadhol et al., 2021). It is one of the most 

convenient modes of banking in the digital era as it gives consumers instant access to the bank 

accounts. M-banking is different from internet banking because internet banking uses internet 

browsing software, while M-banking uses applications. M-banking allows consumers to 

conduct banking transactions conveniently from at any location and any time. It breaks even 

and is time-saving innovation allowing all kinds of bank account holders (Bank India Limited, 

2022). Mobile banking was already gaining popularity when the coronavirus pandemic struck, 

but the disruptions and restrictions caused by COVID-19 have moved banking by app from 

novelty to necessity. For this study, mobile financial transactions refer to a set of financial 

services doing via mobile devices through bank applications for payment goods, services, and 

bills.   

2.3 Cashless Society in Thailand 
Cashless society was formerly known as Cashless Economy.  A cashless society is a society 

that focuses on online payments, including paying through a QR code scanning system, 
spending via credit or debit cards, mobile banking transfers, online money transfer etc. All of 

which use technology, the internet, and smartphone as a tool for transactions. In Thailand, 
people increasingly use mobile phones and tablets to conduct financial transactions. Presently, 
most Thais have embraced the use of smartphones and tend to react more positively to new 
technology. This probably leads to the changing behavior of financial services and the 

campaign driving by the government such as the initiative of PromptPay, a system that makes 
it easy to send payments to registered individuals and businesses by using only their mobile 
phone numbers or national identification card numbers (Siam Commercial Bank Public 
Company Limited, 2022).     

According to the data of the Bank of Thailand during 2015 -2019, the use of electronic 
payment channels tended to increase (Septech & Socatiyanurak, 2021). The financial 
information of Bank of Thailand indicated that changing of financial traditional form to 
cashless form in Thailand affected the amount of cash flow to continuously increased with an 

annual rate of 5% (Septech & Socatiyanurak, 2021). Moreover, the tendency of adopting 
financial transactions such as direct credit, direct debit, ITMX bulk payment, money 
transferring, and products and services payment among Thai people has risen in 2015 – 2019. 
Thailand is likely to develop from a cash economy society to a cashless society. It shows that 

a cashless society’s economic transition towards a cashless society and related personal factors, 
including gender and age, occupation, educational background, and income correlated with 
electronic payment behavior (Septech & Socatiyanurak, 2021). Because of the tendency of 
people changing behavior, the economic structure has been changed and transformed from a 

cash economy to a cashless society in Thailand. The growth of cashless society, especially in 
form of Electronic Commerce or E-Commerce was likely to be adopted (Economides, 2001); 
however, the attempt of driving cashless society successfully still have restriction. Nicko van 
Someren (2002) revealed that there were commonly three factors which impede many countries 

becoming full cashless society including 1) Legal; 2) Technology, and 3) Social. Thai people 
need some supporting in order to urge Thailand to become cashless society entirely. For 
instance, the ongoing development of new and better digital technologies is likely helping drive 
adoption of cashless payment systems. The government should support change by promoting 

digital infrastructure development that will conform to its National e-Payment Master Plan. 
Therefore, there is a room for this study to explore what factors will be focused for encouraging 
Thailand cashless society.  
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3. Research methodology 
3.1 Population and sampling 

This study employed a survey method. The data were collected from 500 consumers who 

have ever done mobile financial transaction in Bangkok area and vicinity. The sample size of 
this study was shown in Table 1. 

 
Table 1 Ranking of demographic data 

Variables Frequency Proportion (% ) 

Gender   

1. Female 373 74.60 

2. Male 123 24.60 

3. Others 4 0.80 

Age   

1. <20 24 4.80 

2. 21 - 30  240 48.0 

3. 31 - 40  178 35.60 

4. 41 - 50  48 9.60 

5. >50 10 2.00 

Educational Background   

1. Secondary Education 24 4.40 

2. Diploma 41 8.20 

3. Bachelor’s degree 290 58.20 

4. Master’s degree 117 23.40 

5. Doctor’s degree 28 5.60 

Occupation   

1. Student 199 39.80 

2. Employee 174 34.80 

3. Personal business owner 22 4.40 

4. Freelancer 21 4.20 

5. Laborer 1 0.20 

6. Seller 4 0.80 

7. State enterpriser 13 2.60 

8. Government servicer 46 9.20 

9. Unemployed 16 3.20 

10. Steward /Maid/ Retiree 4 0.80 

Income (baht)   

1. <=15,000 214 42.80 

2. 15,001-30,000  86 17.20 

3. 30,001-45,000  81 16.20 

4. > 45,000  119 23.80 
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3.2 Instrumentation 

In terms of instrumentation, the data were collected quantitatively by using questionnaire 

which consisted of two parts. The first part contained demographic data questions. Another 

part was used to investigate the dimensions of motivation and obstacle of financial transactions. 

The questionnaire of this part was adapted from Technology Acceptance Model (TAM) 

questionnaire of Masihuddin et al. (2017), Swiecka & Beata (2019), and Weng (2018). 

Responses were given according to a five-point Likert-type scale. In order to reduce confusion 

for respondents who was Thai consumers, the questionnaire was constructed in Thai. The 

original English version of the questionnaire was translated into Thai by an English lecturer 

working in the university for more than ten years. The questionnaire items were piloted among 

30 consumers to find the reliability by using Cronbach’s alpha and the 30 consumers were 

excluded in the study. The reliability of the questionnaire was 0.938 which was acceptable 

since 0.7 is an acceptable reliability coefficient (Nunnally, 1978). In addition, the items were 

sent to five raters in order to evaluate validity by using Index of Consistency Values (IOC). 

The IOC values of all question items were more than 0.6. Yet, some items were suggested to 

edit in terms of ambiguous words. 

 
4. Results 

From this study, it was found that 462 consumers have ever used mobile transactions. So, 
they were accounted for this study, and the rest of 38 consumers were excluded in the study.  
The ranking was shown in table 2. 

As shown in Table 2, the most popular financial transaction via mobile phones was transfer, 
followed by M-banking and Bill payment.   

 

Table 2 Ranking of Type of financial transactions via mobile phones 

Ranking 
Type of financial transactions via mobile 

phones  

N = 462 

Frequency %  

1 Transfer 457 98.92 

2 M – Banking 451 97.62 

3 Bill payment 395 85.50 

4 QR payment 339 73.38 

5 Promptpay 290 62.77 

6 Cardless ATM 280 60.61 

7 M-Wallet 211 45.67 

8 Digital Salak 48 10.39 

9 Mutual Funds 4 0.87 
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4.1 Dimensions of motivation factors  

To answer research questions 1, the results were analyzed by a factor analysis technique.  

To assess whether the set of items in the correlation matrix was suitable for principal 

components analysis, the Kaiser-Meyer Olkin (KMO) measure of sampling adequacy was 

computed. If the KMO statistic yields high values above 0.70, then correlations among items 

are sufficiently high to make factor analysis suitable (de Vaus, 2002). For this study, the KMO 

computed was 0.936. In order to investigate the dimensions of motivation factors for mobile 

financial transaction, the 31 questionnaire items were analyzed by using Principal Component 

Analysis (PCA) to extract dimensions. To determine the number of dimensions, three criteria 

were used: Eigenvalues, scree plot and interpretability of the dimension meaning. According 

to determination based on Eigenvalues, only dimensions with Eigenvalues greater than 1.0 

were retained (Field, 2017; Rietveld & van Hout, 2011). After factor extraction, it might be 

difficult to interpret and label the factors from the factor loadings. In the principal component 

analysis, the first factor accounted for the most part of the whole variance, so most items of 

motivation loaded on this factor. Because of this, Varimax rotation was used to ensure that 

most variables have high loadings on the most important factors and small loadings on all other 

factors. According to eigenvalues, there were five dimensions greater than 1.0. 

 

Table 3 Eigenvalues of Factor Analysis (Motivation Factors) 

Total Variance Explained 

Component 

Initial Eigenvalues Rotation Sums of Squared Loadings 

Total %  of Variance Cumulative % Total %  of Variance Cumulative % 

1 11.228 36.220 36.220 6.831 22.036 22.036 

2 4.055 13.082 49.301 5.278 17.026 39.062 

3 1.514 4.884 54.186 2.733 8.816 47.878 

4 1.071 3.454 57.639 2.241 7.229 55.107 

5 1.012 3.265 60.905 1.797 5.797 60.905 

6 .962 3.105 64.009    

Extraction Method: Principal Component Analysis. 

 
The results in Table 3 show that there are five dimensions extracted from the questionnaire. 

The first dimension accounted for 36.22%, the second dimension accounted for 13.08%, the 
third dimension accounted for 4.88%, the fourth dimension accounted for 3.45%, and the last 
dimension accounted for 3.27%. Thus, these dimensions accounted for 60.91% of the whole 
variance.  

Then, the scree plot was used to determine the best number of dimensions and keep factors 
that occur before it was flatten. The table and the scree plot show that the first factor accounts 
for the largest proportion of variance. Besides, the scree plot gradually flattens from the fifth 
dimension. For interpretations of factor loadings, the criterion of 0.40 or above was employed 
(Field, 2018). Thus, there were four dimensions to label.  
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Table 4 Dimensions of Motivation  

Factor and Items 

 

Dimension 1: 

Benefits of 

System and 

Social 

Facilitation 

 

Dimension 2: 

Convenience 

and 

Accessibility 

Dimension 3: 

Ease of use  

and Fee  

Dimension 4: 

Setting 

19. Mobile financial transactions control your daily 

spending well. 

.810    

23. Doing mobile financial transactions are safe 

from scams. 

.785    

21. There is no error for doing mobile financial 

transactions. 

.772    

30. Mobile financial transactions control your 

spending habits. 

.752    

18. You get cash back when doing mobile financial 

transactions. 

.746    

20. Mobile financial transactions improve your 

social status. 

.736    

24. You are excited when doing mobile financial 

transactions via your mobile phone. 

.700    

12. You can easily get a refund if something goes 

wrong. 

.674    

17. You get a variety of discounts. .671    

16. You do mobile financial transactions on your 

mobile phone because people influencing your 

behavior think you should. 

.638    

8. Mobile financial transactions are highly reliable. .588    

22. Mobile financial transactions can keep your 

payment history securely. 

.518    

13. You are fun when doing mobile financial 

transactions. 

.483    

6. Accessing the Internet is now easy.  .756   

14. You can make payments anywhere.  .735   

7. Most electronic commerce supports mobile 

payment. 

 .724   

9. Mobile financial transactions are very easy to use.  .721   

10. You can track financial transactions history.  .672   

15. You have freedom to use.  .642   

11. Mobile financial transactions reduce the use of 

paper. 

 .554   

31. You think that you are able to do mobile 

financial transactions. 

 .505   

28. Doing mobile financial transactions is more 

convenient than net banking. 

 .489   

29. Mobile financial transactions are more efficient 

than traditional forms of payment. 

 .404 
 

 

25. Doing mobile financial transactions successfully 

take only few steps. 

  .729  

26. Mobile financial transactions fees are reasonable.   .694  

27. Mobile financial transactions setting is not 

complicated. 

  .618  

4. You can easily adjust the security settings.    .699 

2. You can easily customize your payment.    .695 

1. You can use the service in all digital channels.    .520 
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As we have seen from Table 4, it was found that there were four dimensions of motivation 
factors for mobile financial transaction. They include (1) Benefits of System and Social 
Facilitation; (2) Convenience and Accessibility; (3) Ease of Use and Fee; and (4) Setting. 

Dimension 1 Benefits of System and Social Facilitation 
There were thirteen important loading features in this factor. They were all positive 

loadings. This factor contained item from question 19 (Mobile financial transactions control 
your daily spending well), 23 (Doing mobile financial transactions are safe from scams), 21 

(There is no error for doing mobile financial transactions), 30 (Mobile financial transactions 
control your spending habits), 18 (You get cash back when doing mobile financial 
transactions), 20 (Mobile financial transactions improve your social status), 24 (You are 
excited when doing mobile financial transactions via your mobile phone), 12 (You can easily 

get a refund if something goes wrong), 17 (You get a variety of discounts), 16 (You do mobile 
financial transactions on your mobile phone because people influencing your behavior think 
you should), 8 (Mobile financial transactions are highly reliable), 22 (Mobile financial 
transactions can keep your payment history securely), and 13 (You are fun when doing mobile 

financial transactions). Question item 19 contained the highest loading in this factor (.810). All 
of these important loading variables can be implied that consumers  
decided to use financial transaction because the system was helpful, and users would receive 
the benefits of the system. They can easily get a refund if something goes wrong. In addition, 

people influencing their behavior probably suggested that they should do financial transactions 
on their mobile phone. Thus, this dimension was labelled as Benefit of System and Social 
Facilitation. 

Dimension 2 Convenience and Accessibility 

There were ten important loading features in this factor. They were all positive loadings. 
This factor contained item from question 6 (Accessing the Internet is now easy.), 14 (You can 
make payments anywhere), 7 (Most electronic commerce supports mobile payment), 9 (Mobile 
financial transactions are very easy to use), 10 (You can track financial transactions history), 

15 (You have freedom to use), 11 (Mobile financial transactions reduce the use of paper). 31 
(You think that you are able to do mobile financial transactions), 28 (Doing mobile financial 
transactions is more convenient than net banking), and 29 (Mobile financial transactions are 
more efficient than traditional forms of payment). Question item 6 contained the highest 

loading in this factor (.756). All important loading variables related to usability. They can do 
transaction at place and time which they prefer, so this dimension was named as Convenience 
and Accessibility. 

Dimension 3 Ease of use  and Fee  
There were three important loading features in this factor. They were all positive loadings. 

This factor contained item from question 25 (Doing mobile financial transactions successfully 
take only few steps), 26 (Mobile financial transactions fees are reasonable), and 27 (Mobile 
financial transactions setting is not complicated). Question item 25 contained the highest 

loading in this factor (.729). This dimension was related to the easy step and setting together 
with reasonable fees.  Thus, this dimension was defined as Ease of use and Fee. 

Dimension 4 Setting 
There were three important loading features in this factor. They were all positive loadings. 

This dimension contained question 4 (You can easily adjust the security settings.), 2 (You can 
easily customize your payment), and 1 (You can use the service in all digital channels).  
Question item 4 contained the highest loading in this factor (.649). All important loading 
features related to function setting, so this dimension was labelled as Setting. 
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4.2 Dimensions of obstacle factors  

The results were also analyzed by a factor analysis technique in order to answer research 

questions 2. To assess whether the set of items in the correlation matrix was suitable for 

principal components analysis, the Kaiser-Meyer Olkin (KMO) measure of sampling adequacy 

was computed. If the KMO statistic yields high values above 0.70, then correlations among 

items are sufficiently high to make factor analysis suitable (de Vaus, 2002). For this study, the 

KMO computed was 0.884. In order to investigate the dimension of obstacle, the 9 

questionnaire items were analyzed by using Principal Component Analysis (PCA) to extract 

dimensions. To determine the number of dimensions, three criteria were used: Eigenvalues, 

scree plot and interpretability of the dimension meaning. According to determination based on 

Eigenvalues, only dimensions with Eigenvalues greater than 1.0 were retained (Field, 2017; 

Rietveld & van Hout, 2011). After factor extraction, it might be difficult to interpret and label 

the factors from the factor loadings. In the principal component analysis, the first factor 

accounted for the most part of the whole variance, so most items of obstacle loaded on this 

factor. Because of this, Varimax rotation was used to ensure that most variables have high 

loadings on the most important factors and small loadings on all other factors. According to 

eigenvalues, there were two dimensions greater than 1.0. 

 

Table 5 Eigenvalues of Factor Analysis (Obstacle Factors) 

Total Variance Explained 

Component 

Initial Eigenvalues Rotation Sums of Squared Loadings 

Total %  of Variance Cumulative % Total %  of Variance Cumulative % 

1 5.182 57.576 57.576 3.742 41.576 41.576 

2 1.374 15.272 72.848 2.814 31.272 72.848 

3 .730 8.108 80.956    

Extraction Method: Principal Component Analysis. 

 
The results in Table 5 show that there are two dimensions extracted from the questionnaire. 

The first dimension accounted for 57.58% and the second dimension accounted for 15.27%. 
Thus, these dimensions accounted for 72.85% of the whole variance.  

Then, the scree plot was used to determine the best number of dimensions and keep factors 
that occur before it was flatten. The table and the scree plot show that the first factor accounts 

for the largest proportion of variance. Besides, the scree plot gradually flattens from the second 
dimension. For interpretations of factor loadings, the criterion of .40 or above was employed 
(Field, 2017). Thus, there were two dimensions to label.  
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Table 6 Dimensions of Obstacle 

Factor and Items 
 

Dimension 1: 
The efficiency 

of system 

Dimension 2: 

The security 
 

1. You are concerned that you are not able to do mobile financial 
transactions (e.g., complicated sign-up process). 

.857  

7. You are concerned that you will waste time to learn and use the 
service. 

.843  

2. You are concerned that you are not able to use the service 

efficiently and meet your actual needs. 

.838  

9. You are concerned that equipment (e.g., phones, tablets, 
computers) cannot support the use of financial transactions. 

.749  

6. You are concerned that you have to pay more for doing mobile 

banking transactions (e.g., monthly service fees). 

.657  

8. You are concerned about time for accessing mobile financial 
transactions. (e.g., You need to transfer money midnight, yet the 
system is closed.) 

.615  

3. You are concerned about the privacy protection of mobile 

financial transactions. (e.g., the disclosure of some account 
information) 

 .880  

5. You are concerned that your money will be stolen from doing 
mobile financial transactions. 

 .867  

4. You are concerned about the security of doing mobile financial 

transactions.  

 .860  

 
As we have seen from Table 6, it was found that there were two dimensions of obstacle 

factors for mobile financial transactions. They include the efficiency of system and the security.  

Dimension 1 The Efficiency of System 

There were six important loading features in this factor. They were all positive loadings. 
This factor contained item from question 1 (You are concerned that you are not able to do 
mobile financial transactions (e.g., complicated sign-up process), 7 (You are concerned that 
you will waste time to learn and use the service), 2 (You are concerned that you are not able to 

use the service efficiently and meet your actual needs), 9 (You are concerned that equipment 
(e.g., phones, tablets, computers) cannot support the use of financial transactions), 6 (You are 
concerned that you have to pay more for doing mobile banking transactions (e.g., monthly 
service fees)) and 8 (You are concerned about time for accessing mobile financial transactions. 

(e.g., You need to transfer money midnight, yet the system is closed)). Question item 1 
contained the highest loading in this factor (.857). All important loading variables related to 
usability concerns, so this dimension was named as “The Efficiency of System”. 

Dimension 2 The Security 

There were three important loading features in this factor. They were all positive loadings. 
This factor contained item from question 3 (You are concerned about the privacy protection of 
mobile financial transactions. (e.g., the disclosure of some account information), 5 (You are 
concerned that your money will be stolen from doing mobile financial transactions), and 4 (You 

are concerned about the security of doing mobile financial transactions). Question item 3 
contained the highest loading in this factor (.880). All of these important loading variables can 
be implied that they are concerned about the privacy protection. Thus, this dimension was 
labelled as “The security”. 
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4.3 SWOT analysis 
SWOT Analysis is a tool which can be used for organizational strategic planning and 

strategic management. The SWOT stands for Strengths, Weaknesses, Opportunities and 

Threats (Namugenyi et al., 2019). Strengths refers to internal capabilities and positive factors 
of business establishments which are relevant for firms to achieve their objectives, while 
weaknesses can be defined as internal factors or constraints which might impede or hinder the 
performance of a company. Opportunities in the SWOT analysis refers to factors or features 

facilitating the business establishments with links outside organizations, while threats seem to 
be external negative factors to the company which can restrain or delay the achievable goals  
(Eastwood et al., 2016 as cited in Namugenyi et al., 2019).  

According to the results of factor analysis of this study, motivation and obstacle factors 

were revealed. In order to propose strategies or policies to drive cashless payment methods, 
those factors were systematically and theoretically analyzed. The Strengths, Weaknesses, 
Opportunities and Threats were shown in Table 7. 

 

Table 7 SWOT Analysis  

Strengths Weakness 

1) Benefits of System and Social Facilitation 

2) Convenience and Accessibility 
3) Ease of use and Fee 

4) Setting 

1) The Efficiency of System 

2) The Security 
 

 

Opportunities Threats 

1) PromptPay policy and The 50-50 co-payment scheme 

2) Internet signal 

3) Internet fee 

4) Covid-19 Situation 

1) Personal Data Protection Act 

2) Cyber Crime 

 

 

 
As shown in Table 7, the motivation factors for this study are: 1) Benefits of System and 

Social Facilitation; 2) Convenience and Accessibility; 3) Ease of use and Fee and 4) Setting. 

Factors of motivation are strategies, incentives, recognitions and any other elements that 
increase people motivation to effectively perform their duties or achieve a particular goal. Since 
the strengths in SWOT analysis are favorable internal activities, processes, and behaviors that 
contribute to the success, these four motivation factors can be viewed as strengths of using 

mobile financial transactions. The consumers decided to use cashless system, for they 
perceived that the transaction or system were beneficial, convenient, easy to use, charging 
reasonable fees and user-friendly design. It can be said that these four factors were internal 
capabilities and positive factors which are relevant to achieve the goal of making Thai 

consumers use mobile financial transaction efficiently.  
Conversely, there may be obstacles for using mobile financial transaction: 1) The 

Efficiency of System and 2) The Security. These factors obstruct or impede Thai consumers, 
so they were viewed as weakness to achieve the goal of using mobile financial transaction. This 

means that the consumers may not decide to use cashless system because they perceived that 
they were not able to do, and the system were unsecure. As weakness was a characteristic that 
was negative and unfavourable, these obstacle factors can be referred to weakness which need 
to be eliminated if we want Thai consumers to achieve the goal of using mobile financial 

transaction.  
In order to thoroughly understand actual factors influencing the use of mobile financial 

transaction, opportunities and threats were exposed. According to the strengths, the majority 

of consumers tended to use mobile financial transaction because they perceived that they would 

get the benefits of using and people surrounding them thought they should use and help them 
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use. It can be implied that the consumers probably use cashless system if they learned that it 

was helpful for their lives. The top-down policies or campaigns driven by a government, an 

upper-level organization, seemed to be important opportunities because Thai people need to 

do, and they would receive welfare and benefits. For instance, launching prompt-pay policy 

and 50-50 co-payment scheme (Kon La Krueng-Half-Half) increased numbers of people using 

cashless transaction. The people who registered for PromptPay would conveniently and quickly 

receive funds from the government, such as tax rebates, welfare payments, and support 

allowances, which were transferred to people’s registered accounts. In order to following the 

policy or campaign, Thai people registered via their mobile phones and use their phones to do 

financial transactions. For the 50-50 co-payment scheme, registered individuals would 

subsidize for half of their purchases at shops, and the government subsidized the other half. So, 

people were supported the spending from the government. Other factors which can be 

opportunities for increasing the use of cashless system were the Thailand’s digital 

transformation project by supporting Internet signal and Internet fees. Because of the pandemic 

of Coronavirus, Internet access has been shown to be a necessity for everyone, households and 

enterprises. In order to keep sustain social activity and increase digital literacy, the top priority 

of the government was to install a national internet gateway in Thailand and advance the 

availability of quality Internet services to all inhabitants, specifically including low income and 

rural groups. The government also launched “Village Broadband Internet Project" which help 

Thai people more easily access to the Internet and pay less. It cannot be denied that this was an 

opportunity for Thai people got close to cashless system. Another opportunity was the 

pandemic of Covid-19 situation. Staying away from others was a rule for protecting people 

from Coronavirus. It causes people switch to touchless technology to minimize the spread of 

Covid-19. So, it is an opportunity for people to choose cashless system.  

In order to evaluate external factors which impeded consumers to use cashless system, the 

laws or the rules about using digital platform or technology were taking into account. Relating 
to the security which can be seen as weakness or obstacle factors, the relating law or rules for 
security can be assumed to be threats. So, the threats of using mobile financial transaction can 
be Personal Data Protection Act and Cyber Crime. Personal Data Protection Act (PDPA) was 

Thailand’s consolidated law to govern data protection in the digital age which key aspects 
included data processing, data collection, data storage, and data consent protocols. Because the 
PDPA becomes fully enforceable, data collectors and users need to ensure systems are 
compliant with the necessary requirements. If people did not follow law, they would get 

penalty. Therefore, this can be seen as an external factor which restrained people from using 
cashless transaction since people may feel unsecure and being afraid of using system relating 
to digital and technology. Although it was the law for protecting people’s rights to data and 
supporting the digital economy, people may concern toughly as it can be disadvantages and 

risks for them. Another threat was cyber crime. Cybercrime is a criminal activity that uses a 
computer, a computer network or a networked device which continues to rise in scale and 
complexity, affecting essential services, businesses, and individuals. Cyber criminals seek to 
exploit human or security vulnerabilities in order to steal passwords, data or money 

directly. So, people may be aware of their privacy and security to use since they need to register 
and give individual information, especially financial data on the system. And the ways to avoid 
or protects themselves against cybercrime seemed to be difficult and complex. 
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5. Discussion and conclusion 
According to the results, it was found that Thai consumers tended to use financial mobile 

transaction since 462 out of 500 have experienced using mobile transaction. Banking service 

is expanding throughout the world in terms of payments, mobile top-ups, credit applications, 
receipt alerts, bank account transactions, money transfers, and other banking transactions 
through mobile devices (Hanafizadeh et al., 2014).   Moreover, according to the pandemic of 
the COVID-19, the people need to stay socially distancing, they are increasingly interested in 

mobile transactions.  Access to financial services is regarded as one of the most pressing issues 
confronting communities worldwide sequel to the COVID-19 pandemic (Yan etc., 2021). The 
coronavirus (COVID-19) epidemic has made consumers more adapted to the digital world, 
such as online shopping and payment. For this study, Thai consumers were motivated to use 

cashless transaction in four dimensions including 1) Benefits of System and Social Facilitation; 
2) Convenience and Accessibility; 3) Ease of use and Fee; and 4) Setting. Based on factor 
analysis, the first dimension accounted for 36.22% which is the most valuable of whole 
variance, so this dimension was most emphasized by Thai consumers. It can be assumed that 

Thai consumers were motivated most because of Benefits of System and Social Facilitation. 
This means the majority of Thai consumers perceived that doing financial transaction via 
mobile phone can control daily spending and spending habit, improve social status, provide a 
variety of discounts, keep payment history securely, so the consumers would get benefits from 

using it. In addition, social facilitation or people influencing their behavior think should do. As 
mentioned in the study of Laforet and Li (2005), the attitude of customers affects M-banking 
adoption in that country. It is consistent with previous studies since people who have an impact 
on consumers behavior believed that they should do financial transactions on their mobile 

phone (Nawayseh 2020; Venkatesh et al. 2003, 2012; Xie et al. 2021). 
The rest of motivation factors (the second, the third and the fourth factors) were 

Convenience and Accessibility, Ease of use and Fee, and Setting. These three factors were 
shown that the related factors for use and access affected their choice payments. It can be 

assumed that the driving factors affecting consumer acceptance of financial transactions via 
mobile phones were convenience of use, ease of Internet access and easiness to customize 
payments and adjust security information. Since the present cost of the Internet using seemed 
to be greatly reduced and the area of internet services or Wi-Fi providing is spread more 

throughout the country, especially in Bangkok Metropolitan Region, people feel more 
comfortable to use. This result is supported by Mortimer et al. (2015) who studied the 
differences between M-banking adoption in Australia and Thailand and found that the 
perceived usefulness and perceived ease of use affected the intention to use M-banking in both 

countries. In addition, the demand for M-banking services has increased due to the expansion 
of smartphone usage, resulting in each bank offering a new application which reach and being 
friendly for its customers (Naruetharadhol et al.,2021). The easiness of application setting was 
one of motivating factors which consistent with the study of mobile payment of J. Zhang et al. 

(2019) who revealed that the vital factors such as the perception of interface design features 
affected the use of mobile payment. The study of Naruetharadhol et al. (2021) also found that 
security, enjoyment, functionality, customization, design, and convenience are related to each 
other and can form M-banking. Likewise, banking institutions are currently seeking to provide 

heightened convenience to customers and customers can conduct various transactions such as 
payments and money transfers via mobile phones. Thus, mobile financial transaction has 
continually become crucial in everyday lives and become widespread in Thailand.  

Although the majority of consumers intended to use mobile financial transaction, yet there 

were some obstacles shown in this study. Firstly, the efficiency of system, that is, the 
complicated process, the difficulty of services learning and the worrying that they are not able 
to use affected their intention to use. This dimension accounted for 57.58%  which is the most 
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valuable of whole variance. It can be assumed that Thai consumers concerned about usability. 
They concerned that they are not able to use the service efficiently and concerned that 
equipment (e.g., phones, tablets, computers) cannot support the use of financial transactions. 

This result can be supported by the study of Peek et al. (2014), reveals that some older adults 
expressed various concerns when they consider technology that they have not yet used, and 
they fear that technology may be hard or impractical to use. Another factors which is a 
considerable point is the security since it is both motivation and obstacle. The reason why the 

security was a problem because the consumers concerned about the privacy protection of 
mobile financial transactions and the protection money stolen. Because money is valuable thing 
for every people, it was not undoubtedly that why people were utterly concerned the security 
of protection. Although the results showed that the consumers would be willing to give up some 

privacy as long as the use of technology which be beneficial to them, the privacy security might 
be a noticeable topic which they bear in their mind (Peek et al., 2014).  
 

6. Recommendations 
Revealing factors that are accelerating and impeding progress toward a completely cashless 

society in Thailand will benefit businesses and public by making transactions more convenient 
and less costly. Eliminating cash will also save the government from having to spend budget 
on the printing and handling of banknotes. Therefore, this study shed light on both theoretical 

and managerial implications as follow.  
The use of mobile financial transaction is a crucial issue which government, banking 

industry, application developers, and related organizations. Thai consumers decided to use 
cashless system if they perceived that the transaction or system were beneficial, convenient, 

easy to use, charging reasonable fees and user-friendly design.  The related organizations 
should provide services with paying attention to security, convenience, functionality and fee 
and as they are the highest dimensions that motivated consumers to use. Because of the 
perception of interface design features, the user interface of services should be easy since (J. 

Zhang et al.,2019). The cashless system should be secure, but not complicated. In addition, 
there may be opportunities which are external factors for improving the situation of using 
cashless system among Thai people, for example, prompt-pay policy, 50-50 co-payment 
scheme (Kon La Krueng-Half-Half), Internet signal, Internet fees, and the pandemic of 

Coronavirus. It would be better if the related organizations launched the campaigns relevant to 
these opportunities in order to increase the tendency of using cashless system.   It is noted that 
the consumers used mobile financial transaction because it gave the benefits to them, so the 
related organizations need to use the opportunities to make benefits for consumers.  

Although the public and private sectors focus on driving a cashless society, the problem of 
understanding and building confidence for the people is still existed. In order to eliminate or 
minimize obstacle factors, the government have to strongly encourage all relevant sectors to 
support the electronic financial transaction model and attempts to set the cost free for the 

consumers. It is vivid that the government sector needs to lead the transformation by motivating 
businesses to play an active role. Although the government and businesses are prioritizing 
development of the cashless society, it is still a challenge to encourage people to understand 
and trust the system. Many people worry about transaction security. So, it would be better if 

the consumers get knowledge and learn that the system is not difficult and secure to use. The 
consumers should gain information about the process of their information protection. Likewise, 
Personal Data Protection Act and Cyber Crime should be emphasized because it is currently 
issues relating to the data protection.  

The success of cashless transactions depends on several factors. Factors accelerating 
emergence of a cashless society include growing number of smartphone users; growth in 
geographic coverage by broadband and mobile telecommunications networks; increase ease 
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and reliability of digital transactions; and national e-payment system promoted by Thai 
government. The related organizations may launch media or infographic posters to show 
concrete picture of benefits of using and how the information kept securely. In addition, contest 

strategy such as rewarding people participating in the campaign of answering quiz about law 
or information seems to be one of interesting way to make people gain insight knowledge about 
using cashless system. This can be concluded that the related organizations, especially Thai 
government should maximize motivation factors of using cashless system by considering 

helpful opportunities together with minimize obstacle factors by concerning about threats. 
Since there was no significant difference between demographic data of motivation and obstacle 
factors among Thai consumers. So, it can be assumed that the strategies to motivate consumers 
using mobile financial transaction can be launched in the same way. Provided that the 

consumers are confident, they may attempt willing to use and our country will become full 
cashless society.  
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ค ำแนะน ำในกำรส่งผลงำนเผยแพร่ 
หลกัเกณฑ์โดยท ัว่ไป 
1. เป็นบทความวจิยั บทความการวางแผนดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ บทความดา้นการพฒันาระบบสารสนเทศ 

บทความวชิาการทีเ่น้นการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศเพือ่ธรุกจิเป็นหลกั 
2. เป็นบทความวจิยั บทความการวางแผนดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ บทความดา้นการพฒันาระบบสารสนเทศ 

บทความวชิาการ ที่ไม่เคยตีพิมพ์เผยแพรท่ี่ใดมำก่อนและไมอ่ยู่ระหว่ำงกำรพิจำรณำของวำรสำรอ่ืน หำก
ตรวจพบว่ำมีกำรตีพิมพ์ซ ำ้ซ้อน ถือเป็นควำมรบัผิดชอบของผู้เขียนแต่เพียงผู้เดียว 

3. ไม่มคี่าใช้จ่ายใดๆ ส าหรบัผู้ส่งบทความวจิยั บทความการวางแผนดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ บทความดา้นการ
พฒันาระบบสารสนเทศ บทความวชิาการ  

4. เป็นบทความวจิยั บทความการวางแผนดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ บทความดา้นการพฒันาระบบสารสนเทศ 
บทความวชิาการจะไดร้บัการเผยแพร่ในวารสาร JISB ต่อเม ือ่ไดผ้า่นกระบวนการประเมนิโดยผูท้รงคณุวุฒทิี่
แต่งต ัง้ขึ้น 

 
หลกัเกณฑ์กำรประเมินบทควำมเพ่ือกำรตอบรบัตีพิมพ์ 
1. ผู้สนใจเสนอบทความสามารถจดัส่งบทความผา่นทางเวบ็ไซดว์ารสาร http://jisb.tbs.tu.ac.th 
2. กองบรรณาธกิารจะพจิารณาบทความเบื้องตน้ถงึความสอดคลอ้งของบทความทีจ่ดัส่งมาวา่ตรงกบัวตัถปุระสงค์

ของวารสารหรอืไม่ ถ้าไม่ตรงจะแจง้กลบัการพจิารณา 
3. ถ้าบทความมเีน้ือหาสอดคล้องกับวารสาร กองบรรณาธกิารจะพจิารณาความถูกตอ้งของรปูแบบการเตรยีมข้อมลู

ต้นฉบบัว่าตรงตามรปูแบบทีก่ าหนดในวารสาหรอืไม่ ถ้าไมต่รงจะแจง้กลบัการพจิารณา 
4. ส่งบทความให้ผู้ทรงคุณวฒุเิพ ือ่ประเมนิบทความ เม ือ่ผลการประเมนิผ่านหรอืไม่ผา่นหรอืมกีารแก้ไขจะแจง้ให้

ผู้เขยีนทราบ เม ือ่บทความไดร้บัการตพีมิพ์ ผู้เขยีนจะไดร้บัการแจง้กลบัรบัรองการตพีมิพ์ พร้อมทัง้แจ้งวนัทีจ่ะ
สามารถ download วารสารทีไ่ดต้พีมิพ์บนเว็บไซดต์่อไป 

 
กำรส่งบทควำม 
ผู้ทีป่ระสงค์จะส่งบทความกบัวารสารระบบสารสนเทศด้านธุรกิจ กรุณาส่งไฟล์ตน้ฉบบับทความที ่
http://jisb.tbs.tu.ac.th 
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ค ำแนะน ำในกำรเตรียมต้นฉบบัภำษำไทย/ภำษำองักฤษ 
เพ ือ่ให้การตพีมิพผ์ลงานเป็นไปอย่างถูกต้องและรวดเร็วให้ผูเ้ขยีนปฏบิตัติามรายละเอยีดดงันี้  
1. ต้นฉบบัควรพมิพ์ดว้ยกระดาษ A4 พมิพ์หน้าเดยีว และพมิพ์ดว้ย Microsoft Word เน้ือหาจดัพมิพ์เป็นแบบ

ธรรมดา 
2. รูปแบบ ขนาดและชนิดของตวัอกัษร 

- บทความภาษาไทยใช้ BrowalliaUPC ส่วนบทความภาษาองักฤษใช้ Time news roman 
- การต ัง้หน้ากระดาษ บน ล่าง ซ้าย และขวา อย่างละ 1 นิ้ว ช่องห่างก่อนและหลงับรรทดั 0 pt และระหว่าง

บรรทดัเป็น At least และ page size เป็น A4 (8.27” x 11.69”) 
3. ตารางต้องมชีือ่ตารางก ากบับนตาราง และภาพต้องมชีือ่ภาพก ากบัใตภ้าพ พร้อมทัง้ให้หมายเลขเรยีงล าดบัส าหรบั

ตารางและภาพ และให้อยู่ในเนื้อหา (ภาพให้จดัท าเป็น .jpeg แล้วน ามา insert ในบทความ) 
 

รูปแบบกำรพิมพ์บทควำม 
1. ต้นฉับบภาษาไทย ใช้แบบอกัษร BrowalliaUPC เน้ือหาขนาด 14 ตลอดทัง้บทความ ส่วนตนัฉบบัภาษาองักฤษ 

ใช้แบบอกัษร Time news roman เน้ือหาขนาด 12 ตลอดทัง้บทความ ต้นฉบบัควรพมิพด์้วยกระดาษ A4 พมิพ์
หน้าเดยีว และพมิพ์ด้วย Microsoft Word เน้ือหาจดัพมิพ์เป็นแบบธรรมดา พมิพ์ให้ห่างจากขอบทุกดา้น 1 นิ้วและ
ใส่เลขก ากับทุกหน้าทีม่มุขวาบนของกระดาษทุกหน้า  

2. ประเภทข้อความ ขนาดและชนิดของตวัอกัษร 
 
ประเภทข้อควำม ขนำด ชนิด 
ชือ่เร ือ่ง (ภาษาไทย) 20 (จดักึ่งกลางหน้ากระดาษ) ตวัหนา 
ชือ่ผู้เขยีน (ภาษาไทย) (กรณีมผีูเ้ขยีน
มากกว่าหนึ่งคนให้เรยีงชือ่ในบรรทดั
ถดัไป)  

16 (จดักึ่งกลางหน้ากระดาษ) ตวัหนา 

หน่วยงานทีส่งักัดของผูเ้ขยีน 
(ภาษาไทย) 

14 (จดักึ่งกลางหน้ากระดาษ) ตวัธรรมดา 

* Correspondence: 14 (ชดิซ้าย) ตวัหนา 
email ของนักวจิยัหลกั (จดัวาง
ต่อท้าย correspondence:) 

14 (ชดิซ้าย)  ตวัธรรมดา 

เน้ือหากิตตกิรรมประกาศ 
(ภาษาไทย)(ถ้าม)ี 

14 (ชดิซ้าย) ตวัธรรมดา 

บทคดัย่อ 16 (จดัชดิซ้ายหน้ากระดาษ) ตวัหนา 
เน้ือหาบทคดัย่อ (ภาษาไทย)  14 (จดัชดิซ้ายและชดิขวา

หน้ากระดาษ) 
ตวัธรรมดา 

ค าส าคญั: (ภาษาไทย) (ไม่เกิน 5 ค า) 14 (ชดิซ้าย) ตวัธรรมดา 
ชือ่เร ือ่ง (ภาษาองักฤษ) 20 (จดักึ่งกลางหน้ากระดาษ) ตวัหนา 
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ประเภทข้อควำม ขนำด ชนิด 
ชือ่ผู้เขยีน (ภาษาองักฤษ) (กรณีม ี
ผู้เขยีนมากกว่าหนึ่งคนให้เรยีงชือ่ใน
บรรทดัถดัไป)  

16 (จดักึ่งกลางหน้ากระดาษ) ตวัหนา 

หน่วยงานทีส่งักัดของผูเ้ขยีน 
(ภาษาองักฤษ) 

14 (จดักึ่งกลางหน้ากระดาษ) ตวัธรรมดา 

* Correspondence: 14 (ชดิซ้าย) ตวัหนา 
email ของนักวจิยัหลกั (จดัวาง
ต่อท้าย correspondence:) 

14 (ชดิซ้าย)  ตวัธรรมดา 

Acknowledgement: (ถ้าม)ี 14 (ชดิซ้าย) ตวัธรรมดา 
Abstract 16 (จดัชดิซ้ายหน้ากระดาษ) ตวัหนา 
เน้ือหาบทคดัย่อ (ภาษาองักฤษ)  14 (จดัชดิซ้ายและชดิขวา

หน้ากระดาษ) 
ตวัธรรมดา 

Keywords: (ภาษาองักฤษ) (ไม่เกนิ 5 
ค า) 

14 (ชดิซ้าย) ตวัธรรมดา 

หวัข้อใหญ่ (ใส่หมายเลขเรยีงล าดบั) 16 (ชดิซ้าย) ตวัหนา 
หวัข้อย่อย (ใส่หมายเลขย่อย
เรยีงล าดบัตามหวัข้อใหญ่) 

14 (ชดิซ้าย) ตวัหนา 

เน้ือหาภายใต้หวัข้อ 14 (จดัชดิซ้ายและชดิขวา
หน้ากระดาษ) 

ตวัธรรมดา 

 
3. องค์ประกอบของเน้ือหาในบทความวจิยั ความยาวตน้ฉบบั 10-15 หน้า ล าดบัหวัข้อบทความมดีงันี้  

- ชือ่บทความวจิยั ไม่ยาวเกินไปแตค่รอบคลุมสาระทัง้เร ือ่ง มทีัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษ 
- ชือ่ผู้เขยีน ภาษาไทยและภาษาองักฤษ  
- หน่วยงานทีส่งักัดของผูเ้ขยีน ภาษาไทยและภาษาองักฤษ 
- บทคดัย่อ และ Abstract  
- เน้ือหาบทคดัย่อ ภาษาไทยและภาษาองักฤษ เป็นการสรุปสาระส าคญัของเร ือ่งความยาวประมาณ 150-200 

ค า มทีัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษ ท้ายภาษาองักฤษให้ใส่ e-mail ของ corresponding author กรณีมชีือ่
ผู้เขยีนหลายคน 

- ค าส าคญั (ไม่เกิน 5 ค า) ภาษาไทยและภาษาองักฤษ ให้ใส่ใตเ้น้ือหาบทคดัย่อ และ Abstract 
- เน้ือหาของบทความวจิยั 

- 1. บทน า กล่าวถงึเหตุผล ความจ าเป็นทีจ่ดัท าวจิยั วตัถปุระสงคข์องการวจิยัและค าถามการวจิยั 
- 2. ทฤษฎแีละงานวจิยัทีเ่กีย่วข้อง  
- 3. กรอบแนวคกิารวจิยัและสมมตฐิานการวจิยั (กรณงีานวจิยัเชงิคณุภาพสามารถปรบัเปลีย่นให้เหมาะสม

กับงานวจิยัทีจ่ดัท า) 
- 4. วธิกีารวจิยั 
- 5. ผลการวจิยั  
- 6. สรุปผลการวจิยั กล่าวถงึบทสรปุการวจิยั การประยุกตใ์ช้งานวจิยัในเชงิธรุกจิ ข้อจ ากดัและวจิยัใน

อนาคต 
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- บรรณานุกรม (ตามรปูแบบการอ้างองิข้างล่าง) 
- ภาคผนวก (ถ้าม)ี 
กรณีทีบ่ทความมหีวัข้อย่อย ให้ใส่หมายเลข X.X เรยีงล าดบักนัไป ไม่ควรมหีวัข้อย่อยเกิน 3 ล าดบัย่อย เช่น 

X.X.X เป็นต้น 
4. องค์ประกอบของเน้ือหาในบทความการวางแผนดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ ความยาวตน้ฉบบั 10-15 หน้า ล าดบั

หวัข้อบทความมดีงันี้  
- ชือ่บทความ ไม่ยาวเกินไปแตค่รอบคลุมสาระทัง้เร ือ่ง มทีัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษ 
- ชือ่ผู้เขยีน ภาษาไทยและภาษาองักฤษ  
- หน่วยงานทีส่งักัดของผูเ้ขยีน ภาษาไทยและภาษาองักฤษ 
- บทคดัย่อ และ Abstract  
- เน้ือหาบทคดัย่อ ภาษาไทยและภาษาองักฤษ เป็นการสรุปสาระส าคญัของเร ือ่งความยาวประมาณ 150-200 

ค า มทีัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษ ท้ายภาษาองักฤษให้ใส่ e-mail ของ corresponding author กรณีมชีือ่
ผู้เขยีนหลายคน 

- ค าส าคญั (ไม่เกิน 5 ค า) ภาษาไทยและภาษาองักฤษ ให้ใส่ใตเ้น้ือหาบทคดัย่อ และ Abstract 
- เน้ือหาของบทความ 

- 1. บทน า กล่าวถงึเหตุผลและความจ าเป็นทีจ่ดัท าแผนด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ 
- 2. ภาพรวมองค์กร  
- 3. การวเิคราะห์องคก์ร 
- 4. แผนกลยุทธ์ทีเ่สนอแนะ 
- 5. สรุปผลแผนด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ  
- บรรณานุกรม (ตามรปูแบบการอ้างองิข้างล่าง) 
- ภาคผนวก (ถ้าม)ี 
กรณีทีบ่ทความมหีวัข้อย่อย ให้ใส่หมายเลข X.X เรยีงล าดบักนัไป ไม่ควรมหีวัข้อย่อยเกิน 3 ล าดบัย่อย เช่น 

X.X.X เป็นต้น 
5. องค์ประกอบของเน้ือหาในบทความการพฒันาระบบสารสนเทศ ความยาวต้นฉบบั 10-15 หน้า ล าดบัหวัข้อ

บทความมดีงันี้ 
- ชือ่บทความ ไม่ยาวเกินไปแตค่รอบคลุมสาระทัง้เร ือ่ง มทีัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษ 
- ชือ่ผู้เขยีน ภาษาไทยและภาษาองักฤษ  
- หน่วยงานทีส่งักัดของผูเ้ขยีน ภาษาไทยและภาษาองักฤษ 
- บทคดัย่อ และ Abstract  
- เน้ือหาบทคดัย่อ ภาษาไทยและภาษาองักฤษ เป็นการสรุปสาระส าคญัของเร ือ่งความยาวประมาณ 150-200 

ค า มทีัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษ ท้ายภาษาองักฤษให้ใส่ e-mail ของ corresponding author กรณีมชีือ่
ผู้เขยีนหลายคน 

- ค าส าคญั (ไม่เกิน 5 ค า) ภาษาไทยและภาษาองักฤษ ให้ใส่ใตเ้น้ือหาบทคดัย่อ และ Abstract 
- เน้ือหาของบทความ 

- 1. บทน า กล่าวถงึเหตุผลและความจ าเป็นในการพฒันาระบบสารสเทศ 
- 2. ขอบเขตการท างานของระบบสารสนเทศ 
- 3. สถาปัตยกรรมของระบบทีพ่ฒันา 
- 4. สรุปผลระบบสารสนเทศ กล่าวถงึประโยชน์ของระบบทีพ่ฒันา 
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- บรรณานุกรม (ตามรปูแบบการอ้างองิข้างล่าง) 
- ภาคผนวก (ถ้าม)ี 
กรณีทีบ่ทความมหีวัข้อย่อย ให้ใส่หมายเลข X.X เรยีงล าดบักนัไป ไม่ควรมหีวัข้อย่อยเกิน 3 ล าดบัย่อย เช่น 

X.X.X เป็นต้น 
6. องค์ประกอบของเน้ือหาในบทความวชิาการและบทความเกีย่วกบังานสร้างสรรค ์ความยาวตน้ฉบบั 10-15 หน้า 

ล าดบัหวัข้อบทความมดีงันี้  
- ชือ่เร ือ่งไม่ยาวเกินไปแตค่รอบคลมุสาระทัง้เร ือ่ง มทีัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษ 
- ชือ่ผู้เขยีนและชือ่หน่วยงานหรอืสถาบนัทีส่งักดัเป็นภาษาไทยและภาษาองักฤษ ชือ่ผู้เขยีนไมต่้องใส่ต าแหน่ง

วชิาการ 
- บทคดัย่อ และ Abstract  
- บทคดัย่อ เป็นการสรุปสาระส าคญัของเร ือ่งความยาวประมาณ 150-200 ค า มทีัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษ 

ท้ายภาษาองักฤษให้ใส่ e-mail ของ corresponding author กรณมีชีือ่ผู้เขยีนหลายคน 
- เน้ือหาของบทความ (บทความทีเ่ป็นงานแปลหรอืเรยีบเรยีงต้องบอกแหล่งทีม่าอย่างละเอยีด) 
- การอ้างองิในเนื้อเร ือ่งใช้ตามรูปแบบข้างล่าง (ถ้าม)ี 

 

รูปแบบกำรอ้ำงอิง 
1. กำรอ้ำงอิงแบบแทรกในเน้ือหำ 

เป็นกำรระบุแหล่งอ้ำงอิงแบบย่อซ่ึงกำรอ้ำงอิงจะแยกพิจำรณำเป็น 2 กรณี ดังน้ี 
กรณีที่ 1 ข้อความที่ผู้เขยีนคดัลอกมาจากข้อเขยีนหรอืค าพูดของผู้อ ืน่ เพ ื่อใช้ประกอบเน้ือเร ือ่งในวจิยั ต้องใส่

เคร ือ่งหมายอญัประกาศ (Quotations) คู่ไวด้้วย เช่น "…………………." พร้อมกบัอ้างองิแหล่งทีม่าของข้อความ ซึ่งม ี
รูปแบบ ดงันี้ 

- ผู้แต่งคนเดียว ให้ระบุชือ่ต่อดว้ยชือ่สกุลของผูแ้ตง่ ต่อด้วยเคร ือ่งหมายจุลภาค ปีทีพ่มิพ์ เคร ือ่งหมายจลุภาค 
เลขทีห่น้าอ้างองิ ส าหรบัเอกสารภาษาไทย ให้ระบุชือ่และนามสกุลของผู้แต่ง ส าหรบัเอกสารภาษาองักฤษ ให้ระบุ
นามสกุลของผู้แต่ง เช่น (นงลกัษณ์ วริชัชยั, 2542, น. 3) หรอื (Weber, 1999, p. 234) 

- ผู้แต่งสองคน ให้ระบุชือ่และชือ่สกุลของผูแ้ต่งทัง้ 2 คน ทุกคร ัง้ทีม่กีารอ้างโดยใช้ค าวา่ “และ” ส าหรบัเอกสาร
ภาษาไทย หรอื “and” เชือ่มชือ่สกุลของผู้แตง่ส าหรบัเอกสารภาษา ต่างประเทศ เช่น (ผ่องพรรณ ตร ัยมงคลกูล และ
สุภาพ ฉัตราภรณ์, 2545, น. 4-8) หรอื (Franz and Robey, 1984, p. 250) 

- ผู้แต่งสำมคนขึน้ไป การอ้างถงึทุกๆ คร ัง้ให้ระบุชือ่และชือ่สกุลของผู้แต่งคนแรก แล้วตามด้วย “และคณะ” 
ส าหรบัเอกสารภาษาไทย และระบุเฉพาะชือ่สกุลของผู้แตง่คนแรก แล้วตามด้วย “et al.” ส าหรบัเอกสารภาษาอังกฤษ 
เช่น (สุรพงษ์ โสธนะเสถยีร และคณะ, 2545, น. 9-14) หรอื (Alexander et al., 2003, p. 154) 

- ผู้แต่งที่ เป็ นสถำบ ัน ชือ่สถาบนัที่อ้าง ระบุชื่อเต็มทุกคร ัง้  เช่น (มหาว ิทยาลัยธรรมศาสตร์ , คณ ะ
พาณิชยศาสตร์และการบญัช,ี 2535, น. 12-23) 

- ผู้แต่งคนเดียวเขียนเอกสำรหลำยเล่ม แต่ละเล่มพิมพ์ต่ำงปีกนั และต้องกำรอ้ำงถึง พร้อมกนั ให้
เรยีงล าดบัเอกสารหลายเร ือ่งนัน้ไวต้ามล าดบัของปีทีพ่มิพ์ โดยใช้เคร ือ่งหมาย ; ค ัน่ เช่น (สุวมิล ว่องวาณิช, 2553, น. 
22; 2554, น. 90) หรอื (Benbasat, 1998, p. 283; 1999, p. 78) 

- ผู้แต่งคนเดียวเขียนเอกสำรหลำยเล่ม พิมพ์ปีซ ำ้กนั ให้ใช้อกัษรตวัแรกของชือ่เร ือ่ง เช่น ก ข ค ง เป็นต้น 
ตามหลงัปีส าหรบัเอกสารภาษาไทยและใช้ตวัอกัษรตวัแรกของชือ่เร ือ่ง เช่น a b c d เป็นต้น ตามหลงัปีส าหรบั เอกสาร
ภาษาต่างประเทศ เช่น (ศุภกิจ วงศ์ววิฒัน์นนุกจิ, 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 และต้องกำรอ้ำงอิงถึงพรอ้มๆ กนั ให้ระบุชือ่ผู้แต่งเร ียง ตามล าดบั
อกัษรค ัน่ด้วยเคร ือ่งหมาย ; ส าหรบัเอกสารภาษาไทยและ ให้ระบุชือ่สกุลของผู้แต่งเรยีงตามล าด ับ อกัษรค ัน่ด้วย
เคร ือ่งหมาย ; ส าหรบัเอกสารภาษาองักฤษ เช่น (ผ่องพรรณ ตรยัมงคลกูล และสุภาพ ฉัตราภรณ์, 2545, น. 10; สุวมิล 
ว่องวาณิช, 2553, น. 45-50) หรอื (Weber et al., 1999, p. 180; Benbasat, 1998, p. 120) 

กรณีที่ 2 ข้อความทีผู่้เขยีนประมวลมาจากข้อเขยีนหรอืค าพดูของผู้อ ืน่เพ ือ่ใช้ประกอบเนื้อเร ือ่ง 
ในงานวจิยั ให้อ้างองิแหล่งทีม่าของข้อมลูทีป่ระมวลมาโดยไม่ตอ้งใส่เคร ือ่งหมายอญัประกาศคู ่ระหว่างข้อความ แต่ให้
อ้างองิแหล่งทีม่าของข้อความซึง่มรีปูแบบเช่นเดยีวกบักรณทีี ่1 โดยไม่ตอ้งใส่เลขหน้าทีอ้่างองิ   

กรณีอ่ืนๆ กรณีทีไ่ม่ไดอ่้านบทความทีอ้่างองิในบทความทีอ่่าน ให้ระบุชือ่ผู้แต่งแล้วตามด้วย อ้างถงึใน  )กรณเีป็น
บทความภาษาไทย) สุชาต ิประสทิธ ิร์ฐัสนิธุ ์(2554 อ้างถงึใน สุรพงษ์ โสธนะเสถยีร, 2554) หรอื as cited in เช่น (Yin, 
1998, as cited in Benbasat, 2002). 
2. กำรอ้ำงอิงในบรรณำนุกรม 

กรณีหนังสือ มรีูปแบบ ดงันี้   
ชือ่ ชื่อสกุลผู้แต่ง (กรณีหนังสอืภาษาไทย). (ปีที่พมิพ์). ชือ่หนังสอืและล ำดบัที ่(ต ัวเอยีง). สถานทีพ่ ิมพ์: 

ส านักพมิพ์หรอืโรงพมิพ์,. 
ชือ่สกุล, ชือ่ (อกัษรตวัแรกของชือ่ตามด้วยจุด) ผู้แต่ง (กรณีหนังสอืภาษาองักฤษ). (ปีทีพ่มิพ์). ชือ่หนังสอืและ

ล ำดบัที ่(ตวัเอยีง). สถานทีพ่มิพ์: ส านักพมิพห์รอืโรงพมิพ,์. 
ตวัอย่าง 
สุชาต ิประสทิธ ิร์ฐัสนิธุ์. (2544). ระเบยีบวธิกีำรวจิยัทำงสงัคมศำสตร์. กรุงเทพฯ: บรษิัทเฟ่ืองฟ้า พร ิ้นต ิ้ง จ ากัด. 
Weber, R. (1999). Information Systems Control and Audit. New Jersy: Prentice Hall. 
 
กรณีบทควำมในวำรสำร มรีูปแบบ ดงันี้   
ชือ่ ชือ่สกุลผู้แต่ง (กรณีวารสารภาษาไทย). (ปีทีพ่มิพ์). ชือ่บทความ. ชือ่วำรสำร (ตวัเอยีง), ฉบบัที ่(เล่มที)่, หน้า.  
ชือ่สกุล, ชือ่ (อกัษรตวัแรกของชือ่ตามดว้ยจุด) ผู้แตง่ (กรณวีารสารภาษาองักฤษ). (ปีทีพ่มิพ)์. ชื่อบทความ. ชือ่

วำรสำร (ตวัเอยีง), ฉบบัที ่(เล่มที)่, หน้า. 
ตวัอย่าง 
วจันา รตันวร. (2548). ความล้มเหลวของสถาบนัการเงนิ. 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 มีรูปแบบ ดังน้ี  
ชือ่ ชือ่สกุลผู้แต่ง (กรณีบทความภาษาไทย). (ปีทีพ่ ิมพ์). ชือ่บทความ. ว ันเดอืนปีที่สบืค้นข้อมูล, ชื่อ Web 

address.  
ชือ่สกุล, ชือ่ (อกัษรตวัแรกของชือ่ตามด้วยจุด) ผู้แต่ง (กรณีบทความภาษาองักฤษ). (ปีทีพ่มิพ์). ชือ่บทความ. 

Retrieved month date, year, from http ://Web address. 
ตวัอย่าง 
ว ัจนา ร ัตนวร. (2548). ความล้มเหลวของสถาบันการเง ิน. สืบค้นเม ื่อว ันที่  17 ม ีนาคม 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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ในกรณีทีไ่ม่มชีือ่ผู้เขยีนบทความ และไมม่ปีีให้อ้างองิดงัตวัอย่างข้างล่าง 
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 มีรูปแบบ ดังน้ี  
ชือ่ ชือ่สกุลผู้แต่ง (กรณีบทความภาษาไทย). (ปีทีพ่มิพ)์. ชือ่บทความ. ชือ่สมัมนำทำงวชิำกำร (ตวัเอยีง), สถานที,่ 

หน้า.  
ชือ่สกุล, ชือ่ (อกัษรตวัแรกของชือ่ตามดว้ยจุด) ผู้แตง่ (กรณบีทความภาษาองักฤษ). (ปีทีพ่มิพ์). ชือ่บทความ. ชือ่

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

National Academy of Sciences, USA, 89-102. 
 

กรณีข้อมูลจำกวิทยำนิพนธ์ มีรูปแบบ ดังน้ี  
ชือ่ ชือ่สกุลผู้แต่ง (กรณีบทความภาษาไทย). (ปีทีพ่มิพ)์. ชือ่เร ือ่งวทิยำนิพนธ์ (ตวัเอยีง). วทิยานิพนธ์ที่ยังไม่ได้

ตพีมิพ์, ชือ่มหาวทิยาลยั.  
ชือ่สกุล , ชือ่ (อ ักษรตวัแรกของชื่อตามด้วยจุด) ผู้แต่ง (กรณีบทความภาษาอังกฤษ). (ปีทีพ่ ิมพ์). ชือ่เร ือ่ง

วทิยำนิพนธ์ (ตวัเอยีง). Unpublished doctoral dissertation, ชือ่มหาวทิยาลยั. 
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. 
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