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บทคดัย่อ 

วตัถุประสงคข์องงานวจิยันี้เพื่อศกึษาปัจจยัทีส่่งผลต่อการยอมรบัการใชเ้ทคโนโลยสีวมใส่พกพาตดิตวั ซึง่เป็นงาน 
วจิยัเชงิปรมิาณ โดยท าการศกึษากบักลุ่มตวัอย่างทีรู่้จกัเทคโนโลยสีวมใส่พกพาตดิตวั จ านวนทัง้สิน้ 153 ราย ด้วย
วธิกีารแจกแบบสอบถามทางออนไลน์ ผลการวจิยัแสดงใหเ้หน็ว่า ปัจจยัการรบัรูถ้งึความมปีระโยชน์ การรบัรูถ้งึความ
ง่ายในการใช ้อทิธพิลของสงัคม ความเขา้กันไดห้รอืความเหมาะสมกบัผูใ้ชง้าน และการรบัรูค้วามส าคญัของอุปกรณ์
สวมใส่ ส่งผลต่อความตัง้ใจในการใชง้านเทคโนโลยสีวมใส่พกพาตดิตวั ส่วนปัจจยัความวติกกงัวลด้านสุขภาพ และ
ความรูท้างดา้นสขุภาพ ไม่มผีลต่อความตัง้ใจในการใชง้านเทคโนโลยสีวมใสพ่กพาตดิตวั 

 
ค าส าคญั: การยอมรบัเทคโนโลย ีอุปกรณ์สวมใสพ่กพาตดิตวัทางการแพทย ์ความตัง้ใจในการใชง้านเทคโนโลยสีวมใส่

พกพาตดิตวั การป้องกนัความเสีย่งการเกดิโรค 
 
 
  



วารสารระบบสารสนเทศดา้นธุรกจิ (JISB) ปีที ่5 ฉบบัที ่3 เดอืน กรกฎาคม-กนัยายน 2562 หน้า 7 

 

Factors influencing Intention to Use Wearable Device for Self-Protection 
of Health Risk 

 
Thunyapas Chatchawandamrongjet* 

Siriraj Piyamaharajkarun Hospital 
Srisomruk Intojunyong 

Thammasat Business School, Thammasat University 
 

*Correspondence: Thunyapas-cha58@tbs.tu.ac.th doi: 10.14456/jisb.2019.10 
Received: 6 May 2019 Revised: 16 May 2019  Accepted: 23 May 2019 

 
Abstract  

The objective of this study is to investigate the factors that influence the acceptance of portable wear 
technology to protect itself against the health risks. This research is quantitative research. The data was 
collected from 153 Thai participants who use the wearable device by using online questionnaire. The research 
found that perceived usefulness, perceived eased of use, social Influence, compatibility and affinity to wearable 
device are positively and directly affect to the behavior intention to use the technology of wearable device. But 
health anxiety and health knowledge do not affect to the behavior intention to use.  

 
Keywords: Adoption Wearable device, Acceptance Wearable device, Wearable technology, Preventive health 

care, Medical wearable device 
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1. บทน า 
1.1 ความส าคญัและท่ีมาของปัญหา 

สภาวะสุขภาพของประชาชนมคีวามส าคญัต่อการพฒันาประเทศ ทัง้ดา้นทรพัยากร มนุษย ์เศรษฐกจิ และสงัคม 
เพราะเมื่อประชาชนเกดิความเจบ็ป่วยหรอืเกดิโรคขึน้ จะท าใหต้้องสูญเสยีเงนิค่ารกัษาพยาบาล สูญเสยีเวลาในการ
ประกอบอาชพี สูญเสยีรายได้และอาจต้องสูญเสยีชวีติได้ ในปัจจุบนันี้โดยทัว่ไปจะพบว่าประชาชนเป็นจ านวนมากมี
สุขภาพทีไ่ม่สมบูรณ์ มกีารเจบ็ป่วย ความพกิาร และเสยีชวีติก่อนวยัอนัสมควรดว้ยโรคทีท่ราบสาเหตุทัง้ทีบ่างโรคนัน้
สามารถป้องกนัได้ เช่น โรคหวัใจและหลอดเลอืด (CARDIOVASCULAR diseases หรอื CVD)  (Appelboom et al., 
2014) แนวทางการป้องกนัผู้ป่วยโรคหวัใจและหลอดเลอืดแนะน าให้มกีารติดตามการเปลี่ยนแปลงสญัญาณชพี  เพื่อ
ป้องกนัโรคหลอดเลอืดหวัใจ องคก์ารอนามยัโลก (WHO) คาดว่าจะมผีูเ้สยีชวีติจากโรค CVD คดิเป็นประมาณรอ้ยละ 
30 ของจ านวนผูเ้สยีชวีติทัว่โลก สถติเิหล่าน้ีกระตุน้ใหห้ลายหน่วยงานน าอุปกรณ์ทางการแพทยพ์กพาตดิตวัมาช่วยใน
การตรวจหาอตัราการหายใจ รปูแบบการหายใจ และการเปลีย่นแปลงสญัญาณชพีเพื่อป้องกนัการเสยีชวีติหรอืตรวจหา
ภาวะโรคหวัใจและหลอดเลอืดเบื้องต้นได้ การจดัการองค์ประกอบของการบรกิารสุขภาพ คอื การส่งเสรมิสุขภาพ 
(Promotion) การป้องกนัและควบคุมโรค (Preventive) การรกัษาพยาบาล (Curative) การฟ้ืนฟูสภาพ (Rehabilitative) 
การตระหนักในความส าคญัของการป้องกนัโรค การส่งเสริมสุขภาพอนามยั และการจดัการรกัษาพยาบาลทัง้ด้าน
ปรมิาณและคุณภาพแก่ประชาชนจะน ามาซึ่งคุณภาพชวีติทีด่ ีและลดค่าใชจ้่ายในการการรกัษาทางการแพทยม์ากขึน้ 
การเลง็เหน็ถงึความส าคญัของป้องกนัสภาวะโรคเฉียบพลนัมใิหเ้กดิกบัประชาชน สามารถวนิิจฉยัโรคตัง้แต่แรกเริม่ได้
ทนัเวลา ไดร้บัการรกัษาทนัเวลาอย่างถูกวธิตีลอดทัง้การไดร้บัรกัษาจนฟ้ืนฟูสภาพร่างกายใหก้ลบัมาเป็นปกต ิสามารถ
ลดอตัตราการเสยีชวีติหรอืก าจดัสภาวะทุพพลภาพทีอ่าจเกดิขึน้ในอนาคตได ้

McIntyre and Reinhart (2016) จาก USA Today ระบุว่าในปี 2015 ว่า เทคโนโลยทีีส่วมใส่ไดเ้ขา้มาปฏวิตัริะบบ
การดูแลสุขภาพในรูปแบบใหม่ เพื่อเพิม่ศกัยภาพและมบีทบาทในการเปลีย่นแปลงการดูแลสุขภาพ อกีทัง้เทคโนโลยี
สวมใส่ยงัถูกพฒันาอย่างหลากหลายโดยมปีระสทิธภิาพและราคาถูกมากขึน้ เทคโนโลยสีวมใส่พกพาติดตวัจะมกีาร
ปรบัเปลีย่นรปูแบบเป็นการตดิตาม เกบ็รวบรวมขอ้มลู และใชใ้นการดแูลคนไขเ้พื่อเพิม่คุณภาพของการดูแลรกัษาและ
คุณภาพชวีติมากขึน้ ซึง่เทคโนโลยสีวมใสพ่กพาตดิตวัทีจ่ะสามารถน าไปใชป้ระโยชน์ไดจ้รงิตอ้งขึน้อยู่กบัการยอมรบัใน
เทคโนโลยสีวมใส่พกพาตดิตวั ผูว้จิยัไดเ้ลง็เหน็ถงึความส าคญัของปัจจยัทีม่ผีลต่อความตัง้ใจในการใชง้านเทคโนโลยี
สวมใสพ่กพาตดิตวัเพื่อป้องกนัความเสีย่งของสภาวะสขุภาพจงึเป็นทีม่าของการศกึษาในครัง้นี้ 
1.2 วตัถปุระสงคข์องการวิจยั 

งานวจิยันี้มวีตัถุประสงคเ์พื่อศกึษาถงึปัจจยัต่างๆ ทีส่่งผลกระทบต่อการยอมรบัการใชเ้ทคโนโลยสีวมใส่พกพาตดิ
ตวัประกอบด้วย การรบัรู้ถึงความมปีระโยชน์ การรบัรู้ถึงความง่ายในการใช ้อทิธพิลของสงัคม ความเขา้กนัไดห้รอื
ความเหมาะสมกบัผูใ้ชง้าน และการรบัรูค้วามส าคญัของอุปกรณ์สวมใส ่

 
2. ทฤษฎีและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 

งานวิจยันี้ผู้วิจยัได้น าทฤษฎีการยอมรบัการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  (Technology acceptance model2 หรอื 
TAM2) บรูณาการเขา้กบั ทฤษฎรีวมของการยอมรบัและการใชเ้ทคโนโลย ี(Unified theory of acceptance and use of 
technology หรอื UTAUT) เป็นแนวทางในการพฒันาตวัแบบวจิยัและเพิม่เตมิปัจจยัอื่นๆ อนัเป็นผลจากการทบทวน
งานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งไดด้งันี้    

ทฤษฎีการยอมรบัการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นทฤษฎทีีม่กีารยอมรบัและมชีื่อเสยีงในการวดัความส าเรจ็
ของการใชเ้ทคโนโลยโีดย Davis ซึง่ปรบัปรุงจากทฤษฎกีารกระท าเชงิเหตุผล (Theory of reasoned action หรอื TRA) 
พฒันาเป็นแบบจ าลอง TAM ต่อมาไดถู้กพฒันาเป็นแบบจ าลอง TAM2 โดยสรุปว่าการรบัรูถ้งึประโยชน์ทีจ่ะไดร้บัจาก
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ระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและการรบัรูร้ะบบทีง่่ายต่อการใชง้านสง่ผลต่อเจตนาในการแสดงพฤตกิรรมและน าไปสู่การ
น าไปปฏบิตัหิรอืใชจ้รงิ (Venkatesh, 2000) 

ทฤษฎีรวมของการยอมรบัและการใช้เทคโนโลยี  คือ แบบจ าลองการยอมรบัการใช้เทคโนโลยีที่ใช้ในการ
อธบิายถึงความตัง้ใจและการยอมรบัการใชเ้ทคโนโลยขีองแต่ละบุคคล (Venkatesh et al., 2003) ซึ่งแบบจ าลองการ
ยอมรบัและการใช้เทคโนโลยไีด้น าเสนอปัจจยัที่มอีทิธพิลต่อความตัง้ใจแสดงพฤติกรรม ประกอบด้วยปัจจยัหลกั 3 
ประการ ได้แก่ ความคาดหวงัในประสทิธภิาพ (Performance expectancy) ความคาดหวงัในความพยายาม (Effort 
expectancy) และอิทธิพลของสังคม (Social influence) ส่วนปัจจัยสภาพสิ่งอ านวยความสะดวกในการใช้งาน 
(Facilitating conditions) มีความสมัพันธ์โดยตรงต่อพฤติกรรมการใช้ และมีตัวแปรเสริมจ านวน 4 ตัวแปร ได้แก่       
(1) เพศ (2) อายุ (3) ประสบการณ์ และ (4) ความสมคัรใจในการใชง้าน  

ความวิตกกงัวลด้านสุขภาพ (Health anxiety) จากการศึกษาของ Huang and Lai (2016) พบว่า ความวติก
กงัวลทางดา้นสขุภาพมผีลต่อความตัง้ใจของบุคคลในการใชเ้ทคโนโลยสีวมใสแ่บบอจัฉรยิะอย่างมนียัส าคญั บุคคลทีใ่ส่
ใจในสุขภาพจะบรโิภคสนิคา้โดยแสวงหาผลติภณัฑ์ในการจดัการรูปแบบการด าเนินชวีติดา้นสุขภาพทีม่ปีระสทิธภิาพ
มากขึน้เพื่อช่วยในการดูแลสุขภาพและคลายความวติกกงัวลของผูส้วมใส่ การรบัรูค้วามเสีย่งทางสุขภาพ ความรุนแรง
ทีร่บัรูเ้กีย่วกบัสภาวะทางสุขภาพ  และการรบัรูค้วามเสีย่งส่วนตวัทัง้หมด ท าใหเ้กดิปัจจยัดา้นความวติกกงัวลเกีย่วกบั
สภาวะทางสุขภาพของแต่ละบุคคลทีส่่งผลโดยตรงต่อความตัง้ใจในการยอมรบัเทคโนโลยสีวมใส่พกพา  (Gao et al., 
2015)  

ความรู้ทางด้านสุขภาพ (Health knowledge) การศกึษาของ Huang and Lai (2016) แสดงให้เหน็ว่าการรบัรู้
ทางสุขภาพ (Health cognitive) ส่งผลต่อความตัง้ใจของบุคคลในการใช้อุปกรณ์สวมใส่แบบอัจฉริยะ จึงควรให้
ความส าคัญในด้านการสื่อสารเรื่องอุปกรณ์ที่เกี่ยวกับสุขภาพและความรู้ทางด้านสุขภาพให้กับลูกค้าอย่างมี
ประสทิธภิาพ ซึง่การไดร้บัขอ้มูลทางดา้นสุขภาพทีม่ากพอและเพยีงพอนัน้ส่งผลโดยตรงต่อความตัง้ใจในการยอมรบั
เทคโนโลยสีวมใส่พกพา (Gao et al., 2015) และ Sheeran (2002) อธบิายว่าบุคคลนัน้ต้องรูว้่าสิง่ทีต่นเองก าลงัปฏบิตัิ
นัน้คอือะไรและจะท าอย่างไรกบัสิง่ใดสิง่หนึ่ง เพื่อให้ตะหนักถึงความระมดัระวงัในตนเองจงึท าใหเ้กดิการค้นควา้หา
ขอ้มลูเพิม่เตมิเรื่อยๆ จนน าไปสูก่ารแสดงพฤตกิรรมทีจ่ะเปลีย่นแปลงตนเองต่อไป  

การรบัรู้ถึงความมีประโยชน์ (Perceived usefulness) การศึกษาของ Weng (2016) พบว่าปัจจัยการรับรู้
ประโยชน์มผีลต่อความตัง้ใจของผูใ้ชใ้นการใชซ้ึง่มอีทิธพิลเชงิบวกต่อการยอมรบัเทคโนโลยขีองผูใ้ชง้าน  ซึง่สอดคลอ้ง
กบั Huang and Lai (2016) ว่าการกระตุ้นให้เกดิทศันคตเิชงิบวกเกี่ยวกบัการรบัรู้ประโยชน์ของเทคโนโลยเีป็นหลกั
ส่งผลต่อความตัง้ใจของบุคคลในการใชอุ้ปกรณ์สวมใส่แบบอจัฉรยิะ ท าใหเ้กดิความตระหนักของบุคคลเกี่ยวกบัข้อดี
และความคุม้ค่าของอุปกรณ์สวมใส่แบบอจัฉรยิะได ้ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ Chen (2011) และ Phichitchaisopa 
and Naenna (2013) พบว่า การรบัรูป้ระโยชน์ของเทคโนโลยสีวมใส่นัน้ส่งผลต่อการยอมรบัเทคโนโลยสีวมใส่ในด้าน
ความตัง้ใจในการใชข้องผูบ้รโิภคของและพฤตกิรรมการใชเ้พื่อพฒันานวตักรรมสนิคา้ให้เกดิประโยชน์ครอบคลุมและ
เหมาะสมท าใหคุ้ณภาพชวีติของผูค้นดขีึน้ Chowa et al. (2012) อธบิายถงึการสนับสนุนการเรยีนรูศ้กึษาดา้นสุขภาพ
จะต้องมกีระบวนการเรยีนรู้ที่มปีระโยชน์ภายใต้การรบัรู้ประโยชน์ของผู้เรยีน จากการศกึษาในสภาพแวดล้อมของ
รูปแบบการเรยีนรู้ผ่านสื่ออเิลก็ทรอนิกส์ ซึ่งมผีลต่อความตัง้ใจในการใชรู้ปแบบการเรยีนรู้ผ่านสื่ออเิลก็ทรอนิกสด์า้น
สขุภาพแบบเสมอืนจรงิและน าไปใชจ้รงิ 

การรบัรู้ถึงความง่ายในการใช้ (Perceived eased of use) Weng (2016) ระบุว่าปัจจยัการรบัรูถ้งึความง่ายใน
การใชง้านทีม่ผีลต่อความตัง้ใจของผูใ้ชใ้นการใชเ้ทคโนโลยทีางออ้มโดยผ่านปัจจยัการรบัรูป้ระโยชน์ ส่วนงานวจิยัของ 
Huang and Lai (2016) พบว่า กลุ่มนกัวิง่รบัรูถ้งึความง่ายในการใชง้านสง่ผลต่อความตัง้ใจของบุคคลในการใชอุ้ปกรณ์
สวมใส่แบบอจัฉริยะ ท าให้เกิดความตระหนักถึงข้อดีของอุปกรณ์สวมใส่แบบอจัฉริยะและมีความคุ้มค่าในการซื้อ
อุปกรณ์สวมใส่แบบอจัฉรยิะได้ ซึ่งระดบัความง่ายในการใช้งานนัน้มสี่วนร่วมในการยอมรบัเทคโนโลยี (Gao et al., 
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2015; Phichitchaisopa & Naenna, 2013; Hoque & Sorwar, 2017) ส่วนงานวจิยัของ Chowa et al. (2012) แสดงให้
เหน็ว่า การรบัรูถ้งึความง่ายในการใชง้านมผีลโดยตรงและผลโดยออ้มโดยผ่านปัจจยัการรบัรูป้ระโยชน์ในการใชง้านต่อ
ความตัง้ใจในการรปูแบบการเรยีนรูผ้่านสือ่อเิลก็ทรอนิกสด์า้นสขุภาพแบบเสมอืนจรงิ 

อิทธิพลของสงัคม (Social influence) บทบาทของอทิธพิลทางสงัคมเกดิจากอทิธพิลของบุคคลที่มผีลต่อการ
ตัดสินใจของผู้ใช้ เช่น ครอบครัวและเพื่อนๆ (Venkatesh et al., 2003) จากการศึกษาของ Weng (2016) พบว่า 
อทิธพิลทางสงัคมมผีลในเชงิบวกต่อการยอมรบัเทคโนโลยขีองผูใ้ชง้านเทคโนโลยสีวมใส่จ าพวกสายอจัฉรยิะเพื่อการ
ดูแลสุขภาพของตนเอง สอดคล้องกับงานวิจัยของ  Chen (2011) พบว่า อิทธิพลทางสังคมส่งผลต่อการยอมรับ
เทคโนโลยสีวมใส่ในดา้นความตัง้ใจในการใชข้องผูบ้รโิภคและพฤตกิรรมการใช ้ซึง่สามารถใชอ้ทิธพิลทางสงัคมในการ
ดงึดูดผูบ้รโิภคจากการสรา้งกระแสความนิยมของเทคโนโลยสีวมใส่ผลกัดนัใหเ้กดิความตัง้ใจทีจ่ะใชง้าน สอดคลอ้งกบั 
Gao et al. (2015), Hoque and Sorwar (2017), Wills, El-Gayar and Bennett (2008) และ      Kijsanayotin et al. 
(2009) พบว่า อทิธพิลทางสงัคมสง่ผลต่อความตัง้ใจในการยอมรบัเทคโนโลยสีารสนเทศดา้นสขุภาพ 

การรบัรู้ความส าคญัของอุปกรณ์สวมใส่ (Affinity to wearable device) การรบัรู้ความส าคญัของความเป็น
ส่วนหนึ่งในชวีติส่วนบุคคลมผีลต่อความตัง้ใจของผูใ้ชใ้นการใชโ้ดยตรงมอีทิธพิลเชงิบวกต่อการยอมรบัเทคโนโลยขีอง
ผู้ใช้งาน (Weng, 2016) สอดคล้องกบั Wills et al. (2008) ที่พบว่า ผู้ใช้งานรบัรู้ถึงความส าคญัของระบบเอกสารเวช
ระเบยีนแบบท าใหม้ผีลต่อความตัง้ใจทีจ่ะใชร้ะบบเอกสารเวชระเบยีนแบบอเิลก็ทรอนิกสม์ากยิง่ขึน้ 

ความเข้ากนัได้หรอืความเหมาะสมกบัผูใ้ช้งาน (Compatibility) การทีผู่ร้บันวตักรรมรูส้กึหรอืคดิว่านวตักรรม
นัน้สามารถเข้ากนัได้กับค่านิยมหรือประสบการณ์ในอดีตตลอดจนความต้องการของตนจะส่งผลต่อการตัดสินใจ 
(Decision) ซึ่งน าไปสู่การเลอืกที่จะยอมรบัหรือปฏเิสธนวตักรรมนัน้ (Rogers & Shoemaker, 1971) ซึ่งการยอมรบั
ระบบใหม่จะสอดคลอ้งกบัลกัษณะของผูใ้ชท้ีม่ศีกัยภาพและเงื่อนไขในการใชเ้ทคโนโลย ีซึง่หมายถงึ ความเขา้กนัไดใ้น-
ของระบบใหม่ทีส่อดคลอ้งกบัประสบการณ์ในอดตีและปัจจุบนัหรอื ความเชื่อทางสงัคมและความต้องการของผูใ้ช้ที่มี
ศกัยภาพ (Chen, 2011) นอกจากนี้ Weng (2016) พบว่า ความเขา้กนัไดก้บัผูใ้ชง้านและความเหมาะสมของเทคโนโลยี
สวมใส่ต่อผู้ใช้งานนัน้มีผลต่อความตัง้ใจของผู้ใช้ในการใช้โดยตรง ซึ่งมีอิทธิพลเชิงบวกต่อการยอมรบัเทคโนโลยี 
เนื่องจากตอบสนองไดต้รงตามความต้องการของผูบ้รโิภคโดยจะไปท าใหผู้้บรโิภคยิง่มคีวามมัน่ใจในการที่ จะยอมรบั
เทคโนโลยสีวมใสม่ากขึน้ 

ความตัง้ใจในการใช้เทคโนโลยี (Behavioral intention to use) ความตัง้ใจทีผู่ใ้ชจ้ะพยายามใชง้านเทคโนโลยี
หรืออุปกรณ์ มีความเป็นไปได้ที่ผู้ใช้จะยอมรบัเทคโนโลยแีละมที่าททีี่จะใช้เทคโนโลยหีรืออุปกรณ์ต่อไปในอนาคต 
(Venkatesh et al., 2012)  
 

3. กรอบแนวคิดในการวิจยัและสมมติฐานการวิจยั 
จากการศึกษาทฤษฎีและงานวจิยัในอดีตที่เกี่ยวขอ้ง ผู้วิจยัจึงประยุกต์ใช้ทฤษฎีการยอมรบัการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 2 (TAM2) บรูณาการร่วมกบัทฤษฎรีวมการยอมรบัและการใชเ้ทคโนโลย ี(UTAUT) โดยอา้งองิจากงานวจิยั
ของ Weng (2016) โดยเพิม่ปัจจยัเชงิดา้นสขุภาพทีม่คีวามส าคญัต่อการยอมรบัและความตัง้ใจในการใชง้านเทคโนโลยี
สวมใส่พกพาติดตัวเพื่อป้องกนัความเสี่ยงของสภาวะสุขภาพ ประกอบด้วย ความวิตกกงัวลด้านสุขภาพ ความรู้
ทางดา้นสขุภาพ การรบัรูถ้งึความมปีระโยชน์ การรบัรูถ้งึความง่ายในการใช ้อทิธพิลของสงัคม ความเขา้กนัได ้การรบัรู้
ความส าคญัของอุปกรณ์สวมใส่ ความตัง้ใจเชงิพฤตกิรรม (Behavioral Intention) ซึ่งน ามาเขยีนเป็นกรอบแนวคดิได้ 
ดงัภาพที ่1 และอธบิายเป็นสมตฐิานงานวจิยัไดด้งันี้ 
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ภาพที ่1 กรอบแนวคดิงานวจิยั 
 

Pai and Huang (2011) พบว่า การรบัรูค้วามง่ายในการใชง้านส่งผลใหผู้ใ้ชง้านรบัรูว้่าเทคโนโลยทีางการแพทยม์ี
ประโยชน์เพิม่มากขึน้ท าใหส้่งผลโดยอ้อมต่อความตัง้ใจของผูใ้ชใ้นการใชง้านระบบสารสนเทศทางการแพทย์  อกีทัง้ 
Zhou et al. (2010) กล่าวว่าความคาดหวงัในความพยายามในแง่ของการรบัรู้ถึงความง่ายส่งผลทางบวกต่อความ
คาดหวงัในประสทิธภิาพในดา้นการรบัรูป้ระโยชน์ จงึน ามาก าหนดสมมตฐิานงานวจิยัไดด้งันี้ 

 
 สมมตฐิานที ่1: การรบัรูถ้งึความง่ายในการใชม้คีวามสมัพนัธเ์ชงิบวกกบัการรบัรูถ้งึความมปีระโยชน์ 
 

Huang and Lai (2016) ชี้ให้เห็นว่าความสมัพนัธ์ด้านสุขภาพเกี่ยวกบัความวิตกกงัวลจะท าให้บุคคลพยายาม
คน้หาขอ้มลูสขุภาพ ใชอุ้ปกรณ์ดา้นสขุภาพมากขึน้เนื่องจากคนทีก่งัวลมากขึน้เกีย่วกบัสขุภาพของพวกเขามแีนวโน้มที่
จะแสวงหาขอ้มลูดา้นสขุภาพและใชอุ้ปกรณ์สวมใสไ่ด ้จงึน ามาก าหนดสมมตฐิานงานวจิยัไดด้งันี้ 

 
สมมตฐิานที ่2: ความวติกกงัวลดา้นสขุภาพมคีวามสมัพนัธเ์ชงิบวกกบัความตัง้ใจในการใชเ้ทคโนโลยี 

สวมใสพ่กพาตดิตวั 
 

Gao et al. (2015) ชีใ้หเ้หน็ว่าการรบัรูค้วามเสีย่งทางสุขภาพ  ความรุนแรงทีร่บัรูเ้กีย่วกบัสภาวะทางสุขภาพ และ
การรบัรู้ความเสี่ยงส่วนตัวทัง้หมดจากการได้รบัขอ้มูลทางด้านสุขภาพส่งผลโดยตรงต่อความตัง้ใจในการยอมรบั
เทคโนโลยสีวมใสพ่กพา จงึน ามาก าหนดสมมตฐิานงานวจิยัไดด้งันี้ 
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สมมตฐิานที ่3: ความรูท้างดา้นสขุภาพมคีวามสมัพนัธเ์ชงิบวกกบัความตัง้ใจในการใชเ้ทคโนโลยี 
สวมใสพ่กพาตดิตวั 

 
Davis (1989) และ Venkatesh and Davis (2000) as cited by Weng (2016) ชีใ้หเ้หน็ว่าระดบัทีบุ่คคลเชื่อว่าการ

ใช้ระบบเทคโนโลยสีารสนเทศโดยเฉพาะจะช่วยเพิม่ประสทิธภิาพในการท างาน ระบบที่มปีระโยชน์ในการรบัรู้เป็น
อนัดบัหนึ่งทีผู่ใ้ชเ้ชื่อว่ามกีารใช้งานทีเ่ป็นบวกต่อความสมัพนัธด์า้นประสทิธภิาพจงึน ามาก าหนดสมมตฐิานงานวจิยัได้
ดงันี้ 

 
สมมตฐิานที ่4: การรบัรูถ้งึความมปีระโยชน์อุปกรณ์สวมใสต่ดิตวัมคีวามสมัพนัธเ์ชงิบวกกบัความตัง้ใจในการใช้ 
 เทคโนโลยสีวมใสพ่กพาตดิตวั 
 
Wua et al. (2011) และ Wills et al. (2008) แสดงใหเ้หน็ถงึผลการรบัรูถ้งึความง่ายในการใชง้านอุปกรณ์ต่อความ

ตัง้ใจในการแสดงพฤตกิรรมป้องกนัสุขภาพ และความตัง้ใจของผูใ้ชใ้นการใชอุ้ปกรณ์เคลื่อนทีท่างการแพทย์จงึน ามา
ก าหนดสมมตฐิานงานวจิยัไดด้งันี้ 

 
สมมตฐิานที ่5: การรบัรูถ้งึความง่ายในการใชอุ้ปกรณ์สวมใสต่ดิตวัมคีวามสมัพนัธเ์ชงิบวกกบัความตัง้ใจใน 
 การใชเ้ทคโนโลยสีวมใสพ่กพาตดิตวั 
 
Chen (2011), Weng (2016) และ Wua et al. (2011) ชีใ้หเ้หน็ว่าปัจจยัอทิธพิลทางสงัคมสง่ผลโดยตรงเชงิบวกต่อ

การยอมรบัและการตัง้ใจใชง้านของผูใ้ชเ้ทคโนโลยสีวมใส่ส าหรบัผู้บรโิภค และความตัง้ใจของผู้ใชใ้นการใชอุ้ปกรณ์
เคลื่อนทีท่างการแพทยแ์ละการยอมรบันวตักรรมใหม่จงึน ามาก าหนดสมมตฐิานงานวจิยัไดด้งันี้ 

 
สมมตฐิานที ่6: อทิธพิลของสงัคมมคีวามสมัพนัธเ์ชงิบวกกบัความตัง้ใจในการใชเ้ทคโนโลยสีวมใสพ่กพาตดิตวั 
 
Phichitchaisopa and Naenna (2013) พบว่า ความเหมาะสมเข้ากนัระหว่างการรกัษาพยาบาลและเทคโนโลยี

สารสนเทศมอีทิธพิลเชงิบวกต่อการยอมรบัและตัง้ใจใชเ้ทคโลยอีกีทัง้สอดคล้องกบังานวจััยของ Asua et al. (2012) 
พบว่า ความเข้ากันได้หรือความสอดคล้องของนวตักรรมเทคโนโลยีในการควบคุมการรักษาผู้ป่วยอย่างใกล้ชิด 
(Telemonitoring) ที่มต่ีอคุณค่าทางดา้นสุขภาพส่งผลโดยตรงต่อความตัง้ใจอย่างมนีัยส าคญั โดยเพิม่ความตัง้ใจของ
บุคลากรทางการแพทยใ์นการใชเ้ทคโนโลยใีหม่ จงึน ามาก าหนดสมมตฐิานงานวจิยัไดด้งันี้ 

 
สมมตฐิานที ่7: ความเขา้กนัไดร้ะหว่างสขุภาพและอุปกรณ์สวมใสพ่กพาตดิตวัมคีวามสมัพนัธเ์ชงิบวกกบัความ 
 ตัง้ใจในการใชเ้ทคโนโลยสีวมใสพ่กพาตดิตวั 
 
Wua et al. (2011) ชี้ให้เหน็ว่าการรบัรู้ความส าคญัของความเป็นส่วนหนึ่งในชวีติส่วนบุคคลส่งผลต่อความตัง้ใจ

ของผูใ้ชอุ้ปกรณ์เคลื่อนทีท่างการแพทยม์อีทิธพิลเชงิบวกต่อการตัง้ใจใชเ้ทคโนโลยขีองผูใ้ชง้านเช่นเดยีวกบังานวจิยั
ของ Weng (2016) การรบัรูค้วามส าคญัของอุปกรณ์สวมใส่ส าหรบัการดูแลสุขภาพส่วนบุคคลมคีวามเป็นส่วนหนึ่งใน
ชีวิตส่วนบุคคลส่งผลต่อความตัง้ใจของการใช้อุปกรณ์สวมใส่ส าหรับการดูแลสุขภาพส่วนบุคคลจึงน ามาก าหนด
สมมตฐิานงานวจิยัไดด้งันี้ 

 



วารสารระบบสารสนเทศดา้นธุรกจิ (JISB) ปีที ่5 ฉบบัที ่3 เดอืน กรกฎาคม-กนัยายน 2562 หน้า 13 

 

สมมตฐิานที ่8: การรบัรูค้วามส าคญัของอุปกรณ์สวมใส ่มคีวามสมัพนัธเ์ชงิบวกกบั ความตัง้ใจในการใชเ้ทคโนโลย ี
 สวมใสพ่กพาตดิตวั 

 

4. วิธีการวิจยั 
งานวจิยันี้รวบรวมขอ้มลูจากกลุ่มตวัอย่างทีเ่ป็นผูท้ีรู่จ้กัเทคโนโลยสีวมใส่พกพาตดิตวั จ านวนทัง้สิน้ 153 ตวัอย่าง

โดยใชโ้ปรแกรม G * Power (Version 3) (Faul et al., 2007) เป็นเครื่องมอืในการค านวณ ในรปูแบบของแบบสอบถาม
ออนไลน์ โดยการทดสอบความตรงและความเทีย่ง จากนัน้จงึน ามาวเิคราะหอ์งคป์ระกอบของตวัแปร (Factor analysis) 
การวดัความเชื่อถอืไดข้องเครื่องมอืทีใ่ชใ้นการวจิยั โดยใชค้่าสมัประสทิธิแ์อลฟาของครอนบาค (Cronbach’s alpha) ที่
มากกว่า 0.7 และทดสอบสมมติฐานทางการวจิยั โดยใช้การวเิคราะห์ความถดถอยเชงิพหุคูณ (Multiple regression 
analysis) 
 

5. ผลการวิจยัและอภิปรายผล 
5.1 ข้อมูลสถิติเชิงพรรณนา  

ผูว้จิยัไดท้ าการสอบทานถงึขอ้มูลทีข่าดหาย หลงัจากการคดักรองแลว้ ผูว้จิยัไดท้ดสอบการกระจายตวัของขอ้มลู
ซึง่อยู่ในช่วง 3 ถงึ -3 ตามขอ้ก าหนด กลุ่มตวัอย่างทัง้หมด 153 คน เป็นบุคคลทีเ่คยทดลองใชเ้ทคโนโลยสีวมใส่พกพา
ร้อยละ 55.56 และไม่เคยทดลองใช้เทคโนโลยสีวมใส่พกพาร้อยละ 44.44 เป็นเพศหญิงร้อยละ 67.32 และ เพศชาย 
รอ้ยละ 32.68 อยู่ในช่วงอายุ 30-34 ปีมากทีสุ่ด คดิเป็น รอ้ยละ 40.52 รองลงมา คอื ช่วงอายุ 25-29 ปี และ 35-49 ปี 
คดิเป็นรอ้ยละ 30.72 และรอ้ยละ 22.88 ตามล าดบั ส่วนใหญ่อยู่ในระดบัการศกึษาปรญิญาตรแีละปรญิญาโท คดิเป็น   
รอ้ยละ 66.01 และรอ้ยละ 28.76 ตามล าดบั รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนอยู่ในช่วง 30,001 – 40,000 บาท มากทีสุ่ด คดิเป็น
ร้อยละ 28.01 รองลงมา คือ รายได้มากกว่า 50 ,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 23.53 ส่วนใหญ่ประกอบอาชพีพนักงาน
บรษิทัเอกชน คดิเป็นรอ้ยละ 59.48 ล าดบัถดัมา คอื รบัราชการ/รฐัวสิาหกจิ คดิเป็นรอ้ยละ 22.68 
5.2 การวิเคราะหอ์งคป์ระกอบ 

ผู้วจิยัได้วดัความเหมาะสมของขอ้มูลที่จะน ามาวเิคราะห์โดยเทคนิคการวเิคราะหอ์งค์ประกอบทีค่วรมคี่า KMO 
and Bartlett’s Test และ ค่าน ้าหนักองคป์ระกอบ (Factor loading) มากกว่า 0.5 ผลจากการวเิคราะหพ์บว่าค่า KMO 
ของตวัแปรตามผูใ้ชง้านการยอมรบัการใชเ้ทคโนโลยสีวมใสพ่กพาตดิตวัมคี่า KMO มากกว่า 0.5 สามารถจดัขอ้ค าถาม
เป็นกลุ่มตัวแปรได้ทัง้ 8 ปัจจัย ในแต่ละตัวแปรค่าสมัประสิทธิแ์อลฟาของครอนแบซมากกว่า 0.7 ทุกตัวแปร ใน
ภาพรวมค่าสมัประสทิธิแ์อลฟาของครอนแบซมคี่า 0.940 ตามตารางที ่1 
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ตารางที ่1ตารางแสดงค่าสมัประสทิธิแ์อลฟาของครอนบาซของตวัแปรทัง้หมด 

ตวัแปร Cronbach’s Alpha 

ความวติกกงัวลดา้นสขุภาพ (Health anxiety) 0.762 
ความรูท้างดา้นสขุภาพ (Health Knowledge) 0.783 
การรบัรูถ้งึความมปีระโยชน์ (Perceived Usefulness) 0.908 
การรบัรูถ้งึความง่ายในการใช ้(Perceived Eased of use) 0.879 
อทิธพิลของสงัคม (Social Influence) 0.878 
ความเขา้กนัได ้(Compatibility) 0.864 
การรบัรูค้วามส าคญัของอุปกรณ์สวมใส่ (Affinity to wearable device) 0.922 
ความตัง้ใจเชงิพฤตกิรรม (Behavioral Intention) 0.958 

ผลรวมของทุกตวัแปร 0.940 

 
5.3 การทดสอบสมมติฐานทางสถิติ 

งานวิจัยนี้ผู้วิจ ัยเลือกใช้วิธีการสถิติแบบการวิเคราะห์ความถดถอยพหุคูณโดยการวิเคราะห์ค่าสถิติตาม
ความสมัพนัธข์องกลุ่มตวัแปรแบ่งได ้3 กลุ่ม ทีม่คี่า p-value น้อยกว่าหรอืเท่ากบั 0.05 ดงันี้ 

กลุ่มตัวแปรกลุ่มแรก คือ ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรการรับรู้ความง่ายต่อการใช้งาน             
มีความสมัพนัธ์กบัตัวแปรตาม คือ การรบัรู้ประโยชน์ที่ได้รบั ที่ระดบันัยส าคญั p = 0.000 (F1,151 = 76.973) พบว่า    
ตวัแปรการรบัรูค้วามง่ายต่อการใชง้านสามารถอธบิายการผนัแปรของปัจจยัการรบัรูป้ระโยชน์ทีไ่ดร้บัรอ้ยละ 33.8 

กลุ่มตวัแปรกลุ่มท่ีสอง คอื การวเิคราะหค์วามสมัพนัธร์ะหว่างตวัแปรอสิระทัง้หมด 7 ตวัแปร ไดแ้ก่ ความวติก
กงัวลด้านสุขภาพ ความรู้ทางด้านสุขภาพ การรบัรู้ถึงความมปีระโยชน์ การรบัรู้ถึงความง่ายในการใช้ อทิธพิลของ
สงัคม ความเข้ากนัได้ การรบัรู้ความส าคญัของอุปกรณ์สวมใส่ มีความสมัพนัธ์กบัตัวแปรตาม คือ ความตัง้ใจเชงิ
พฤตกิรรม ทีร่ะดบันัยส าคญั p = 0.000 (F7,145 = 18.223) พบว่าตวัแปรอสิระดงักล่าวสามารถอธบิายการผนัแปรของ
ตวัแปรตามไดร้อ้ยละ 46.8 

การวิเคราะห์ค่าอทิธผิลทางอ้อม จากสูตร ค่าอิทธิผลทางอ้อม = ab โดยทุกตวัแปรจะต้องม ีp < 0.05 (Soper, 
2017) ค่าสมัประสทิธิก์ารถดถอยส าหรบัความสมัพนัธร์ะหว่างตวัแปรอสิระ คอื ปัจจยัการรบัรูค้วามง่ายต่อการใชง้าน 
โดยตวักลาง คอื ปัจจยัการรบัรูป้ระโยชน์ทีไ่ด้รบั (0.581) และ b คอื ค่าสมัประสทิธิก์ารถดถอยส าหรบัความสมัพนัธ์
ระหว่างตวักลาง คอื ปัจจยัการรบัรูป้ระโยชน์ทีไ่ดร้บั และตวัแปรอสิระ คอื ความตัง้ใจในการใชง้านเทคโนโลยสีวมใส่
พกพาตดิตวั (0.308) ไดผ้ลลพัธค์่าอทิธผิลทางออ้ม (Indirect effect หรอื IE) = 0.179 จงึมอีทิธพิลรวมทีม่ผีลต่อความ
ตัง้ใจในการใช้เทคโนโลยสีวมใส่พกพาติดตวั 0.431 ที่ระดบันัยส าคญัที่ 0.000 ซึ่งสามารถสรุปภาพรวมของผลการ
ทดสอบสมมตฐิาน ดงัตารางที ่2 และกรอบแนวคดิทีแ่สดงผลการวจิยั ดงัภาพที ่2 
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ตารางที ่2 ตารางแสดงสรุปภาพรวมของผลการทดสอบสมมตฐิาน 
สมมติฐาน
งานวิจยั 

รายละเอียด 
ผลการ
ทดสอบ 

H1+ 
สมมตฐิานที ่1: การรบัรูถ้งึความง่ายในการใชม้คีวามสมัพนัธเ์ชงิบวก
กบัการรบัรูถ้งึความมปีระโยชน์ 

ยอมรบั 

H2+ 
สมมตฐิานที ่2: ความวติกกงัวลดา้นสขุภาพมคีวามสมัพนัธเ์ชงิบวกกบั
ความตัง้ใจในการใชเ้ทคโนโลยสีวมใสพ่กพาตดิตวั 

ไม่สนบัสนุน 

H3+ 
สมมตฐิานที ่3: ความรูท้างดา้นสขุภาพมคีวามสมัพนัธเ์ชงิบวกกบัความ
ตัง้ใจในการใชเ้ทคโนโลยสีวมใสพ่กพาตดิตวั 

ไม่สนบัสนุน 

H4+ 
สมมตฐิานที ่4: การรบัรูถ้งึความมปีระโยชน์อุปกรณ์สวมใสต่ดิตวัมี
ความสมัพนัธเ์ชงิบวกกบัความตัง้ใจในการใชเ้ทคโนโลยสีวมใสพ่กพา
ตดิตวั 

ยอมรบั 

H5+ 
สมมตฐิานที ่5: การรบัรูถ้งึความง่ายในการใชอุ้ปกรณ์สวมใสต่ดิตวัมี
ความสมัพนัธเ์ชงิบวกกบัความตัง้ใจในการใชเ้ทคโนโลยสีวมใสพ่กพา
ตดิตวั 

ยอมรบั 

H6+ 
สมมตฐิานที ่6: อทิธพิลของสงัคมมคีวามสมัพนัธเ์ชงิบวกกบัความตัง้ใจ
ในการใชเ้ทคโนโลยสีวมใสพ่กพาตดิตวั 

ยอมรบั 

H7+ 
สมมตฐิานที ่7: ความเขา้กนัไดร้ะหว่างสขุภาพและเทคโนโลยอีุปกรณ์
สวมใสพ่กพาตดิตวัมคีวามสมัพนัธเ์ชงิบวกกบัความตัง้ใจในการใช้
เทคโนโลยสีวมใสพ่กพาตดิตวั 

ยอมรบั 

H8+ 
สมมตฐิานที ่8: การรบัรูค้วามส าคญัของอุปกรณ์สวมใส ่มคีวามสมัพนัธ์
เชงิบวกกบัความตัง้ใจในการใชเ้ทคโนโลยสีวมใสพ่กพาตดิตวั 

ยอมรบั 
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H2 = -0.011

H3 = 0.088

H5 = 0.252**

H6 = 0.382**

H7 = 0.263**

H8 = 0.294**

H1 = 0.581**

Perceived Usefulness

Perceived Eased 

of use
Behavioral Intention to 

use wearable device
Social Influence

Affinity to Wearable 

device

Health anxiety

Health Knowledge

Compatibility

 
ภาพที ่2 กรอบแนวคดิทีแ่สดงผลการวจิยั 

หมายเหตุ: ** ตวัแปรอสิระมผีลต่อตวัแปรตามทีร่ะดบันยัส าคญั p < 0.01 
 

6. สรปุผลการวิจยัและข้อเสนอแนะ 
6.1 สรปุงานวิจยั 

ผลการวจิยัแสดงใหเ้หน็ว่า ปัจจยัการรบัรู้ถงึความมปีระโยชน์ การรบัรู้ถึงความง่ายในการใช้ อทิธพิลของสงัคม  
ความเขา้กนัไดห้รอืความเหมาะสมกบัผูใ้ชง้าน และการรบัรูค้วามส าคญัของอุปกรณ์สวมใส่ มคีวามสมัพนัธเ์ชงิบวกต่อ
ความตัง้ใจในการใชง้านเทคโนโลยสีวมใส่พกพาตดิตวั โดยปัจจยัทางดา้นอทิธพิลของสงัคมเป็นปัจจยัทีม่คีวามส าคญั
มากที่สุด โดยบุคคลที่มีความส าคญัต่อผู้ใช้งานมแีนวโน้มที่จะเป็นแรงส่งเสริมในทางบวกให้แก่ตวับุคคลในการใช้
เทคโนโลยนีัน้ ปัจจยัทีม่คีวามส าคญัรองลงมา คอื ปัจจยัการรบัรูถ้งึความมปีระโยชน์ การรบัรูค้วามส าคญัของอุปกรณ์
สวมใส ่ความเขา้กนัไดห้รอืความเหมาะสมกบัผูใ้ชง้าน และการรบัรูถ้งึความง่ายในการใช ้ตามล าดบั โดยปัจจยัการรบัรู้
ถงึความง่ายในการใชย้งัสง่ผลทางออ้มต่อความตัง้ใจในการใชง้านเทคโนโลยสีวมใส่พกพาตดิตวัโดยผ่านปัจจยัการรบัรู้
ประโยชน์ที่ได้รบัซึ่งท าให้ค่าอทิธผิลโดยรวมสูงมากขึน้ ส่วนปัจจยัความวติกกงัวลด้านสุขภาพ และความรู้ทางด้าน
สขุภาพไม่สง่ผลต่อความตัง้ใจในการใชง้านเทคโนโลยสีวมใสพ่กพาตดิตวั 
6.2 ประโยชน์ของงานวิจยั 

6.2.1 ประโยชน์ของงานวิจยัภาคทฤษฎี 
งานวจิยันี้เป็นการขยายขอบเขตการศกึษาวจิยัเกีย่วกบัปัจจยัต่างๆ ทีส่่งผลต่อต่อความตัง้ใจในการใชง้าน

เทคโนโลยสีวมใส่พกพาติดตวัภายใต้กรอบแนวคดิที่บูรณาการระหว่างทฤษฎีรวมการยอมรบัและการใชเ้ทคโนโลย ี
(UTAUT) และทฤษฎีการยอมรบัการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ (TAM) โดยเพิม่เติมปัจจยัในด้านความวติกกงัวลดา้น
สขุภาพและความรูท้างดา้นสขุภาพ เพื่อสามารถน าไปศกึษาการยอมรบัและการใชง้านเทคโนโลยใีหม่ๆ ทีเ่กีย่วกบัการ
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ป้องกนัความเสีย่งของสภาวะสุขภาพและการพฒันาระบบสุขภาพของประเทศไทยในอนาคต ซึง่จากผลของงานวจิยั  
ท าใหท้ราบว่าจากปัจจยัการรบัรูถ้งึความมปีระโยชน์ การรบัรูถ้งึความง่ายในการใช้ อทิธพิลของสงัคม ความเขา้กนัได้
หรอืความเหมาะสมกบัผูใ้ชง้าน และการรบัรูค้วามส าคญัของอุปกรณ์สวมใส่ทีม่ผีลเชงิบวกต่อความตัง้ใจในการใชง้าน
เทคโนโลยสีวมใส่พกพาตดิตวัซึง่ผลการวจิยันี้สามารถใชเ้ป็นแนวทางในการในการศกึษาเกีย่วกบัการปรบัปรุงพฒันา
เทคโนโลยีสวมใส่พกพาติดตัวในอนาคต และเพื่อใช้เป็นแนวทางในการพฒันาเทคโนโลยสีวมใส่พกพาติดตวัให้มี
ประสทิธภิาพส่งผลประโยชน์มากยิง่ขึน้ ส่วนปัจจยัความวติกกงัวลด้านสุขภาพ และความรู้ทางด้านสุขภาพไม่ส่งผล
โดยตรงต่อความตัง้ใจในการใชง้านเทคโนโลยสีวมใสพ่กพาตดิตวั  

6.2.2 ประโยชน์ของงานวิจยัภาคปฏิบติั 
ผลทีไ่ดจ้ากงานวจิยันี้สามารถใหข้อ้มลูผูท้ีเ่กีย่วขอ้งหรอืผูท้ีต่้องการน าเทคโนโลยมีาช่วยสนบัสนุนการดุแล

สุขภาพของตนเอง โดยค านึงถงึปัจจยัต่าง ๆ ทีส่่งผลต่อความตัง้ใจในการแสดงพฤตกิรรมของการใชเ้ทคโนโนยสีวมใส่
อย่างเหมาะสม ดงันี้  

6.2.2.1 ในการปรบัปรุงพฒันาระบบสาธารณสขุของประเทศไทยตอ้งจดัใหม้กีารรณรงคใ์หป้ระชากรคนไทย
มคีวามใส่ใจในดา้นสุขภาพของตนเองมากขึน้พรอ้มทัง้ใหค้วามรูเ้กีย่วกบั ความเสีย่งของการเกดิโรคทีคุ่กคามต่อชวีติ 
เช่น โรคหวัใจเตน้ผดิจงัหวะ รวมถงึวธิจีดัการปฏบิตัติวัหรอืการป้องกนัความเสีย่งของการเกดิโรคเหล่าน้ี ซึง่จ าเป็นตอ้ง
สรา้งแรงจูงใจใหใ้นเกดิขึน้ในระดบัสงัคมหรอืประเทศเพื่อเสรมิสรา้งวฒันธรรมใหม้คีวามใส่ใจในเรื่องการดูแลสุขภาพ
มากยิง่ขึน้ เนื่องจากปัจจุบนัประชากรใหค้วามสนใจในเรื่องการป้องกนัความเสีย่งทางดา้นสขุภาพของตนเองน้อย 

 6.2.2.2 การรณรงคใ์หบุ้คคลใชง้านเทคโนโลยสีวมใส่พกพาตดิตวัเพื่อป้องกนัความเสีย่งในสภาวะสุขภาพ
นัน้ โดยเน้นไปยงับุคคลทีม่คีวามส าคญัต่อผู้ใชใ้หก้ระท าเป็นแบบอย่าง การสร้างแรงจูงใจจากกระแสทางสงัคม หรอื
ปรบัปรุงแหล่งขอ้มูลของการแสดงความคดิเหน็เชงิบวกของสนิค้า  เนื่องจากบุคคลส่วนใหญ่มพีฤติกรรมคล้อยตาม
พฤตกิรรมของบุคคลรอบขา้งของตนเอง ไดแ้ก่ คนในครอบครวั เพื่อนร่วมงานทีท่่านสนิทหรอืคนใกลช้ดิ ความคดิเหน็
ของผูท้ีเ่คยใชง้านสนิคา้หรอืเทคโนโลยนีัน้ ซึง่เป็นสิง่ส าคญัที่สามารถผลกัดนับุคคลใหห้นัมาสนใจในเทคโนโลยเีหล่าน้ี
เพื่อลดความเสีย่งในสภาวะสุขภาพหรอืประโยชน์ในดา้นอื่นๆ เพราะบุคคลต้องการการยอมรบัจากบุคคลรอบขา้งและ
ตอ้งการไดร้บัความคดิเหน็จากบุคคลใกลช้ดิ เพื่อเป็นแนวทางในการตดัสนิใจใชเ้ทคโนโลยสีวมใสพ่กพาตดิตวั 

6.2.2.3 การพฒันาเทคโนโลยพีกพาตดิตวัใหม้รีะบบสามารถใชง้านไดง้่ายและมปีระโยชน์ โดยเน้นระบบให้
สามารถสนับสนุนในดา้นการดูแลสุขภาพทีห่ลากหลาย เช่น ตรวจอตัราการเต้นของหวัใจ การวดัความดนัโลหติ การ
ตรวจการนอนหลบั เป็นต้น โดยค านึงถึงน าการพฒันาให้เหมาะกบัการดูแลสุขภาพของผู้ใช้ง านของแต่ละคนและ
สอดคล้องกบัการดูแลสุขภาพที่เหมาะสมกบัโรคต่าง ๆ ที่มีความเสี่ยงสูงต่อชีวติ โดยช่วยติดตามสภาวะทางด้าน
สุขภาพแบบทนัทแีละต้องเขา้กนัไดก้บัวถิกีารด าเนินชวีติ (Lifestyle) ของผูใ้ชง้าน จงึท าใหผู้ใ้ชง้านจะรบัรูป้ระโยชน์ว่า
เทคโนโลยนีัน้ว่ามคีวามส าคญัในการด าเนินชวีติและสามารถช่วยสนับสนุนการดแูลสุขภาพของตนเองไดอ้ย่างสมบรูณ์
และน ามาซึง่ความตอ้งการเทคโนโลยนีัน้เพื่อน ามาใชใ้นการดแูลสขุภาพของตนเองต่อไป 
6.3 ข้อจ ากดัของงานวิจยัและงานวิจยัต่อเน่ือง 
 6.3.1 ข้อจ ากดังานวิจยั  

งานวจิยันี้มขีอ้ก าจดัทางดา้นประชากรศาสตร์ เนื่องจากกลุ่มตวัอย่างทีท่ าแบบสอบถามออนไลน์ซึง่ถอืว่ามี
ความรูใ้นดา้นเทคโนโลย ีแต่หากน าไปใชก้บับุคคลทีไ่ม่เคยใชเ้ทคโนโลยมีาก่อน อาจส่งผลต่อความคดิเหน็หรอืความ
รบัรูข้องแต่ละบุคคลทีแ่ตกต่างกนัไปดว้ย อกีทัง้กลุ่มประชากรตวัอย่างทีรู่จ้กัอุปกรณ์สวมใส่พกพาตดิตวัซึง่ผูท้ีน่ าไปใช้
นัน้จ าเป็นต้องเขา้ใจว่าจะประกอบไปด้วยผู้ที่รูจ้กัเทคโนโลยสีวมใส่พกพาและผูท้ี่เคยใชง้านเทคโนโลยสีวมใส่พกพา 
อาจใหผ้ลการวจิยัทีแ่ตกต่างกนัไดห้ากน าไปใชใ้นกลุ่มตวัอย่างทีแ่ตกต่างกนั อกีทัง้การรวบรวมขอ้มูลจากคนไทยอาจ
ส่งผลต่อปัจจัยทางด้านพฤติกรรมในการดูแลสุขภาพของบุคคลที่แตกต่างกันในวัฒนธรรมที่ต่างกันได้ การน า
ผลการวจิยัไปใชอ้าจท าใหไ้ดผ้ลลพัธท์ีแ่ตกต่างกนัไดใ้นกรณีทีไ่ดร้บัอทิธพิลของวฒันธรรมทีแ่ตกต่างกนั 
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6.3.2 งานวิจยัต่อเน่ือง 
ผลการวเิคราะหข์อ้มลูดา้นประชากรศาสตรก์บัความตัง้ใจในการใชง้านพบว่ามคีวามแตกต่างในความตัง้ใจ

ในการใช้งานระหว่างลกัษณะของกลุ่มตวัอย่างที่แตกต่างออกไป เช่น ความแตกต่างระหว่างผู้ที่รู้จกัและเคยใช้งาน
เทคโนโลย ีและกลุ่มทีรู่จ้กัแต่ไม่เคยใชง้านเทคโนโลย ีดงันัน้หากไดศ้กึษาเปรยีบเทยีบระหว่างผูท้ีรู่จ้กัและเคยใช้งาน
เทคโนโลย ีและกลุ่มทีรู่้จกัแต่ไม่เคยใชง้านเทคโนโลยเีพื่อใหเ้หน็ปัจจยัทีส่่งผลต่อความตัง้ใจในการใชง้านเทคโนโลยี
สวมใส่พกพาติดตวัที่อาจน าไปใช้ประโยชน์ในการวางแผนการพฒันาเทคโนโลยทีี่แตกต่างกนัออกไป  ในแง่มุมของ
พฤตกิรรมทางดา้นสขุภาพนัน้ประกอบไปดว้ยหลายปัจจยัทีส่่งผลต่อการแสดงพฤตกิรรมของแต่ละบุคคลทีแ่ตกต่างกนั 
ในอนาคตกส็ามารถน าเอาผลการวจิยันี้ไปศกึษาเพิม่เตมิพฒันาต่อยอดถงึปัจจยัอื่น ๆ ในดา้นพฤตกิรรมสุขภาพของ
มนุษยท์ีส่ง่ผลต่อการยอมรบัเทคโนโลยสีวมใสพ่กพาตดิตวั  
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บทคดัย่อ 

งานวจิยันี้มีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจยัที่ส่งผลต่อความตัง้ใจในการซื้อซ ้าไอเท็มในเกมแบบเล่นตามบทบาท
ประกอบดว้ย ความสามารถของตวัละคร ความสนุกสนาน ความสวยงาม การรบัรูด้า้นราคา การรบัรูด้า้นการส่งเสรมิ
การตลาด การรบัรูค้วามง่ายในการช าระเงนิ และความพงึพอใจ การวจิยัเป็นการวจิยัเชงิปรมิาณในลกัษณะการวจิยั 
เชงิส ารวจโดยใชแ้บบสอบถามออนไลน์ ผลการวจิยัแสดงใหเ้หน็ว่า การรบัรูถ้งึคุณค่าในแง่ของการรบัรูค้วามสามารถ
ของตวัละครทีเ่ล่น การรบัรู้ดา้นส่งเสรมิการตลาด การรบัรูด้้านราคา และความพงึพอใจต่อเกมแบบเล่นตามบทบาท
สง่ผลเชงิบวกอย่างมนียัส าคญัต่อความตัง้ใจทีจ่ะซือ้ซ ้าไอเทม็ในเกมออนไลน์แบบเล่นตามบทบาท 

 
ค าส าคญั: ความตัง้ใจในการซือ้ซ ้า ไอเทม็ในเกม เกมออนไลน์ เกมแบบเล่นตามบทบาท 
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Abstract 

The purpose of this study is to explore factors affecting players' intention to repurchase items in Massive 
multiplayer online role-playing game (MMORPG). MMORPG is consisting of character competency value, 
enjoyment value, aesthetic value, perceived promotion, perceived price, perceived ease of acquiring game 
items, and satisfaction. The study applied the quantitative approach which online questionnaires were the 
instrument. The Results reveal that perceived value in terms of perceived value player character, perceived 
promotion, perceived price, and satisfaction in MMORPG are significant to players in repurchasing of items.  

 
Keywords: Repurchase intention, items, Online game, Massive multiplayer online role-playing game 
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1. บทน า 
เกมออนไลน์แต่ละประเภทจะมีเนื้อหาของเกมและรูปแบบที่แตกต่างกนัออกไป แบบจ าลองทางธุรกิจของเกม

ออนไลน์เดมิมกัมรีายไดจ้ากการคดิค่าชัว่โมงในการเล่นเกม (Airtime) แต่ในปัจจุบนัที่ตลาดเกมออนไลน์มกีารแข่งขนั
กนัอย่างสงู ท าใหเ้กมออนไลน์เปลีย่นรปูแบบแบบจ าลองรายไดไ้ปสู่การทีผู่เ้ล่นเกมไม่ต้องเสยีค่าชัว่โมงในการเล่น แต่
เน้นการซื้อขายไอเทม็เสมอืน (Virtual items) ในเกมจากการที่ผู้เล่นเกมจะต้องท าการซื้อเงนิเสมอืน (Virtual points) 
เพื่อใชซ้ือ้ไอเทม็ในเกม 

การทบทวนวรรณกรรมแสดงให้เหน็ว่า การศกึษาความตัง้ใจที่จะซื้อไอเทม็ในเกมที่ผ่านมา เน้นการศกึษาเพื่อ
คน้หาตวัแปรทีส่ง่ผลต่อแรงขบัในการซือ้ไอเทม็เสมอืน (Virtual goods) (Lehdonvirta, 2009) หรอืการศกึษาความตัง้ใจ
ทีจ่ะซือ้ไอเทม็ในเกมจากการรบัรูมู้ลค่าของไอเทม็ในเกม (Park & Lee, 2011) หรอืการศกึษาปัจจยัทีส่่งผลกระทบต่อ
ความตัง้ใจและความพึงพอใจของกลุ่มผู้ซื้อไอเท็มในเกมออนไลน์ (Shiau & Luo, 2012) แต่ยังไม่มีงานวิจัยใดที่
ท าการศกึษาถงึ การศกึษาปัจจยัทีม่อีทิธพิลใหเ้กดิความตัง้ใจในการซือ้ซ ้าไอเทม็ในเกมออนไลน์แบบเล่นตามบทบาทที่
อาจมีแรงขบัที่แตกต่างจากการตัดสนิใจซื้อไอเท็มในครัง้แรก และศึกษาในบริบทของประเทศไทยที่การเล่นเกม
ออนไลน์แบบเล่นตามบทบาทได้รับความนิยมมาก โดยประเทศไทยมีประชากรที่เข้าถึงอินเทอร์เน็ตประมาณ          
21 ล้านคน และเป็นคนเล่มเกมจ านวน 14.7 ล้านคน ในจ านวนนี้เป็นผู้เล่นที่จ่ายเงินซื้อไอเท็มในเกมประมาณ         
8.3 ล้านคน (เดลนิิวส,์ 2558) โดยศกึษาเปรยีบเทียบอทิธพิลของปัจจยัด้านการตลาดและปัจจยัด้านการรบัรู้คุณค่า
เปรยีบเทยีบกนั 

งานวจิยันี้จงึมวีตัถุประสงคเ์พื่อศกึษาปัจจยัทีท่ าใหเ้กดิความตัง้ใจในการซือ้ซ ้าไอเทม็ในเกมออนไลน์แบบเล่นตาม
บทบาท โดยแบ่งการศกึษาออกเป็นปัจจยั 3 กลุ่มหลกั ได้แก่ ปัจจยัด้านการรบัรูคุ้ณค่า (ความสามารถของตวัละคร 
ความสนุกสนาน และความสวยงาม) ปัจจยัทางด้านการตลาด (การรบัรูด้า้นราคา การรบัรูด้า้นการส่งเสรมิการตลาด 
และการรบัรูค้วามง่ายในการช าระเงนิ) และปัจจยัดา้นความพงึพอใจทีม่ต่ีอเกมอยู่เดมิ เพื่อตอบค าถามวจิยัคอื ปัจจยัใด
ทีส่ง่ผลกระทบต่อความตัง้ใจทีจ่ะซือ้ซ ้าไอเทม็ในเกมออนไลน์แบบเล่นตามบทบาท เพื่อเป็นแนวทางใหผู้ป้ระกอบธุรกจิ
เกมออนไลน์ทีม่กีารแขง่ขนัสงูไดน้ าไปประยุกตต่์อไป 
 

2. ทฤษฎีและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 
งานวจิยันี้ไดท้ าการศกึษาเกีย่วกบัการซือ้ซ ้าไอเทม็ในเกมออนไลน์แบบสวมบทบาท  โดยไดม้กีารศกึษางานวจิยัที่

เกี่ยวกบัแนวความคดิ คุณลกัษณะของตวัแปรที่จะส่งผลให้เกดิความตัง้ใจในการซื้อซ ้า โดยสามารถสรุปการทบทวน
งานวจิยัต่าง ๆ ไดด้งันี้ 
2.1 ทฤษฎีแบบจ าลองการยอมรบัเทคโนโลยี (Technology Acceptance Model หรอื TAM) 

ทฤษฎกีารยอมรบัเทคโนโลย ีเป็นทฤษฎทีี่ไดร้บัการอา้งองิถงึอย่างมาก ทฤษฎทีีไ่ดก้ล่าวถงึการคาดการณ์ความ
ตัง้ใจทีจ่ะใชเ้ทคโนโลยแีละเทคโนโลยกีารสือ่สาร ทฤษฎกีารยอมรบัเทคโนโลยีประกอบดว้ยตวัแปรอสิระเช่น การรบัรู้
ประโยชน์ การรบัรูค้วามง่าย สง่ผลต่อทศันะคตแิละสง่ผลใหเ้กดิความตัง้ใจทีจ่ะใชเ้ทคโนโลยแีละเกดิการยอมรบัในทีสุ่ด 
(Davis, 1989) 

การรบัรูค้วามง่ายในการช าระเงนิ (Perceived ease of use for payment) เป็นระดบัความเชื่อของบุคคลทีใ่ชร้ะบบ
สารสนเทศว่ามคีวามเป็นอสิระ (Freedom) ในการใชง้าน และปราศจากความพยายาม (Effort) ทีจ่ะใชง้าน คอื ไม่ต้อง
ใชพ้ยายามกส็ามารถใชง้านได ้(Free of effort) การยอมรบัความง่ายในการใชง้านระบบนัน้ จะส่งผลใหบุ้คคลยอมรบั
ในตวัระบบสารสนเทศมากขึ้น (Davis, 1989) งานวจิยัของ Aren et al. (2013) ได้ท าการทดสอบการรบัรู้ความง่าย
ส่งผลให้เกิดความตัง้ใจซื้อซ ้าของร้านค้าออนไลน์เดิม โดยการแจกแบบส ารวจจ านวน 900 ชุด กลุ่มประชากรคือ 
นักศกึษาที่ก าลงัศกึษาในระดบัชัน้ปรญิญาตรแีละระดบัชัน้ปรญิญาโทคณะบรหิารธุรกจิ มหาวทิยาลยัอสิตนับูลและ
มหาวทิยาลยัโคเคล ีผลการวจิยัแสดงใหเ้หน็ถงึ ความง่ายในการใชเ้ทคโนโลยสีง่ผลโดยตรงต่อความตัง้ทีจ่ะซือ้ไอเทม็ 



วารสารระบบสารสนเทศดา้นธุรกจิ (JISB) ปีที ่5 ฉบบัที ่3 เดอืน กรกฎาคม-กนัยายน 2562 หน้า 23 

 

 

2.2 ทฤษฎีคณุค่าการบริโภค (Theory of consumption values หรอื TCV) 
ทฤษฎคีุณค่าการบรโิภคเป็นทฤษฎทีีอ่ธบิายถงึคุณค่าส าคญัทีต่่อยอดจากการรบัรูป้ระโยชน์ของทฤษฏ ีTAM โดย

มตีวัแปรทัง้ 5 ไดแ้ก่ คุณค่าทางฟังกช์นั (Functional values) คุณค่าทางอารมณ์ (Emotional values) คุณค่าทางสงัคม 
(Social values) คุณค่าทางความรูค้วามคดิ (Epistemic values) และคุณค่าทางเงื่อนไข (Conditional values) ทฤษฎี
คุณค่าการบรโิภคนี้ไดถู้กน าไปศกึษาและพฒันาต่อยอดอย่างกวา้งขวาง  

ความสามารถของตวัละคร (Character competency value) คอืหนึ่งในตวัแปรของทฤษฎีคุณค่าการบรโิภค ซึ่ง
เป็นหนึ่งในปัจจยัด้านคุณค่าของฟังกช์ัน่ คอืสิง่ที่เกีย่วกบัการท างานในลกัษณะต่าง ๆ ความสามารถของสนิค้า เช่น 
อาวุธที่มีลกัษณะการใช้งานที่แตกต่างกนัออกไปตามลกัษณะอาชีพของตัวละคร ในที่นี้จะหมายถึงผู้เล่นจะรู้สกึถึง
ความสามารถของตวัละครทีเ่ล่นมคีวามสามารถเพิม่มากขึน้ เช่น แขง็แกร่งมากขึน้ มพีลงัเพิม่มากขึน้ ผ่านด่านไดง้่าย
ขึน้งานวจิยัของ Park and Lee, (2011) ไดท้ าการศกึษาถงึ ปัจจยัทางดา้นคุณค่าการบรโิภคทีม่ผีลต่อการซือ้ไอเทม็ใน
เกมออนไลน์และไดอ้ธบิายว่า ในโลกของเกมออนไลน์เมื่อผู้เล่นเกมเกดิการรบัรูถ้งึคุณค่าของไอเทม็ที่ใช้กจ็ะส่งผล ให้
เกดิการซือ้ไอเทม็ในเกมมากขึน้ 

ความสนุกสนาน (Enjoyment value) คอืหนึ่งในปัจจยัของทฤษฎกีารรบัรูคุ้ณค่า ตวัแปรในกลุ่มปัจจยัดา้นอารมณ์ 
(Emotional values) ความสนุกสนาน จะหมายถงึผูเ้ล่นเกมมคีวามรูส้กึสนุกมากขึน้ มคีวามสนใจและจนิตนาการ เมื่อใช้
ไอเทม็หรอืสวมใส่ไอเทม็ (Ho and Wu, 2012) งานวจิยัของ Park and Lee (2011) ไดท้ าการศกึษาความสมัพนัธข์อง
ตัวแปรความสนุกสนานส่งผลต่อความตัง้ใจที่จะซื้อไอเท็มในเกม โดยพบว่ากลุ่มประชากรตัวอย่างมีความรู้สึก
สนุกสนานเมื่อมกีารใชไ้อเทม็จะท าใหเ้คา้รูส้กึสนุกกบัเกมมากขึน้ 

ความสวยงาม (Aesthetics) คอืหนึ่งในปัจจยัของทฤษฎกีารรบัรูคุ้ณค่า โดยตวัแปรความสวยงามจะอยู่กลุ่มปัจจยั
ดา้นอารมณ์ (Emotional values) งานวจิยัของ Ho and Wu, (2012) ไดท้ าการศกึษาและพบว่าการใชไ้อเทม็ท าใหผู้เ้ล่น
เกมรูส้กึมเีสน่ห ์มคีวามน่าสนใจจากผูเ้ล่นท่านอื่น ชวนใหห้ลงไหล และนอกจากความสวยงาม Kim et al. (2011) ได้
ท าการศกึษาถึงไอเทม็ทีผู่้ใช้ใหค้วามสนใจนอกจากมคีวามสวยงามนัน้ยงัต้องประกอบด้วยฟังกช์ัน่ในการใชง้านดว้ย 
งานวจิยัของ Lehdonvirta (2009) ได้อธบิายถึงความสวยงามว่า คุณลกัษณะความงามของไอเท็มนัน้รวมถึง ความ
สวยงามในดา้นอื่นๆ เช่น ฉากในเกม หรอืภาพเคลื่อนไหว (Animation) ป้ายแสดงสนิคา้ ชื่อไอเทม็ ลว้นเป็นปัจจยัทีท่ า
ใหผู้ใ้ชรู้ส้กึถงึความงามของสนิคา้ และสง่ผลต่อความตัง้ใจทีจ่ะซือ้ไอเทม็ 

ความพงึพอใจ (Satisfaction) ความพงึพอใจคอื หนึ่งในปัจจยัทีส่ง่ผลต่อความตัง้ใจในการซือ้ไอเทม็ จากงานวจิยั
ของ Park and Lee (2011) ไดก้ล่าวว่าเมื่อผูเ้ล่นเกมเกดิความพงึพอใจในเล่นเกมออนไลน์ ผูเ้ล่นกจ็ะกลบัมาเล่นเกมซ ้า 
ๆ และเมื่อเล่นผูเ้ล่นเกมรูส้กึพอใจกบัการการใชไ้อเทม็ รู้สกึพงึพอใจกบัความสวยงามของเกม รูส้กึพงึพอใจต่อราคา
ของเกม มากกว่าเกมอื่น ปัจจยัเหล่านี้ล้วนเป็นตัวขบัเคลื่อนให้เกิดความตัง้ใจในการซื้อไอเท็ม จากงานวิจยัทาง
การตลาดของ Shiau and Luo (2012) แสดงใหเ้หน็ถงึมาตรวดัความสมัพนัธข์องความพงึพอใจทีจ่ะเกดิขึน้หลงัจากมี
การซื้อสนิค้า โดยงานการวจิยัได้ท าการศกึษาความแตกต่างระหว่างความคาดหวงัของผู้บรโิภค และความพงึพอใจ 
สง่ผลต่อความตัง้ใจในการซือ้อย่างไร ผลการวจิยัแสดงถงึความพงึพอใจของลกูคา้ช่วยใหค้วามสมัพนัธท์างธุรกจิเป็นไป
ในระยะยาวและสง่ผลโดยตรงต่อความตัง้ใจทีจ่ะซือ้สนิคา้ 
2.3 ส่วนประสมทางการตลาด (Marketing mix) 

Kotlor (1986) ไดจ้ าแนกสว่นประสมทางการตลาดออกเป็น 4 กลุ่มหลกั ประกอบดว้ย ผลติภณัฑ ์(Product) ราคา 
(Price) สถานที ่(Place) และการสง่เสรมิการขาย (Promotion) 

ราคา (Price) ของสนิคา้นัน้จะมคีวามส าคญัต่อกลไกทางการตลาด เน่ืองจากราคาจะเป็นตวัก าหนดต าแหน่งทาง
การตลาด(positioning) และเป็นตวัก าหนดความได้เปรยีบในเชงิแข่งขนั งานวจิยัของ Chou and Kimsuwan (2013) 
ได้ท าการศกึษาถึงตวัส่วนประสมทางการที่จะส่งผลต่อการซื้อไอเทม็ในเกม เมื่อผู้บรโิภคเกดิการรบัรู้ด้านราคา โดย
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ราคาปัจจุบนัของสนิคา้นัน้ไม่เท่ากบัราคาทีอ่ยู่ในตลาดทัว่ไป ผูบ้รโิภคจะใหค้วามสนใจในสนิคา้ลดน้อยลง โดยราคาจะ
สง่ผลโดยตรงต่อความตัง้ใจในการซือ้ไอเทม็  

การสง่เสรมิการตลาด (Promotion) เป็นกลยุทธท์างการตลาดทีช่่วยกระตุน้ใหเ้กดิการซือ้ขายสนิคา้และบรกิาร การ
ซื้อขายสนิค้าคอืการสื่อสารระหว่างผู้ขายและผู้ซื้อที่มคีวามต้องการที่ตรงกนัจงึเกดิเป็นพฤติกรรมผู้บรโิภค (Kotlor, 
1986) การท ากิจกรรมส่งเสรมิการตลาดนัน้เป็นการกระตุ้นให้เกิดการซื้อขายในตลาด โดยการท ากิจกรรมส่งเสริม
การตลาดทีด่จีะตอ้งมกีารสือ่สารทางการตลาด (Integrated marketing communication หรอื IMC) เพื่อใหผู้บ้รโิภคเกดิ
การรบัรูถ้งึความมสีทิธพิเิศษเป็นเอกสทิธิใ์นการครอบครองสนิคา้นัน้ (Hamari & Lehdonvirta, 2010) 
 

3. กรอบแนวคิดงานวิจยั 
กรอบการวจิยัดงัภาพที ่1 แสดงใหเ้หน็ว่า ตวัแปรทีส่ง่ผลกระทบต่อต่อความตัง้ใจในการซือ้ซ ้าไอเทม็ในเกมแบบ

เล่นตามบทบาท ไดแ้ก่ ความสามารถของตวัละคร ความสนุกสนาน ความสวยงาม การรบัรูด้า้นราคา การรบัรูด้า้นการ
สง่เสรมิการตลาด การรบัรูค้วามง่ายในการช าระเงนิ และความพงึพอใจ 

 

 
 

ภาพที ่1 กรอบแนวคดิงานวจิยั 
 

งานวจิยัของ Park and Lee (2011) และงานวจิยัของ Hamari and Lehdonvirta (2010) ระบุว่า เมื่อผู้เล่นรบัรู้ถึง
ความสามารถของตวัละครจะสง่ผลใหเ้กดิความตัง้ใจซือ้ไอเทม็ในเกม เน่ืองจากผูเ้ล่นรูส้กึถงึความสามารถของตวัละคร
ทีเ่พิม่ขึน้หลงัจากใชไ้อเทม็ จงึน าเสนอสมมตฐิานทีว่่า 

 
H1: ความสามารถของตวัละครสง่ผลเชงิบวกต่อความตัง้ใจทีจ่ะซื้อซ ้าไอเทม็ในเกมออนไลน์แบบเล่นตามบทบาท 
 
ความสนุกสนานเป็นปัจจยัตามทฤษฎีคุณค่าการบรโิภคดา้นอารมณ์ที่หมายถึง ผูเ้ล่นเกมมคีวามรูส้กึสนุก ความ

สนใจ และจนิตนาการมากขึน้ เมื่อใชไ้อเทม็หรอืสวมใส่ไอเทม็ (Ho และ Wu, 2012) การซือ้และใชไ้อเทม็ช่วยใหผู้เ้ล่น
รูส้กึถงึความเพลดิเพลนิสนุกสนานทีส่ง่ผลต่อความตัง้ใจทีจ่ะซือ้ไอเทม็ในเกมในทีส่ดุ จงึน าเสนอสมมตฐิานทีว่่า 

 
H2: ความสนุกสนานสง่ผลเชงิบวกต่อความตัง้ใจทีซ่ื้อซ ้าไอเทม็ในเกมออนไลน์แบบเล่นตามบทบาท 
 
ความสวยงามเป็นปัจจยัในกลุ่มปัจจยัดา้นอารมณ์ตามทฤษฎกีารรบัรูคุ้ณค่า Ho and Wu (2012) ไดท้ าการศกึษา

พบว่า การใชไ้อเทม็ท าใหผู้เ้ล่นเกมรูส้กึมเีสน่ห ์สรา้งความน่าสนใจแก่ผูเ้ล่นรายอื่น ชวนใหต้วัละครทีต่ดิไอเทม็นัน้น่า
หลงไหล นอกจากนี้งานวจิยัของ Lin and Sun (2007) ยงัสนบัสนุนว่า ความสวยงามของไอเทม็ในเกมสง่ผลเชงิบวกต่อ
ความพงึพอใจ จงึน าเสนอสมมตฐิานทีว่่า 
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H3: ความสวยงามสง่ผลในเชงิบวกต่อความตัง้ใจทีซ่ื้อซ ้าไอเทม็ในเกมออนไลน์แบบเล่นตามบทบาท 
 
การส่งเสริมการตลาดเป็นกลยุทธ์ที่ช่วยกระตุ้นให้เกิดการซื้อสนิค้าและบริการมากขึ้น (Kotlor, 1986) การท า

กจิกรรมสง่เสรมิการตลาดเป็นการกระตุ้นใหเ้กดิการซือ้ขายในตลาด การท ากจิกรรมสง่เสรมิการตลาดทีด่จีะต้องมกีาร
สือ่สารทางการตลาดร่วมดว้ย กจิกรรมส่งเสรมิการขายเป็นกลยุทธท์ีใ่ชใ้นการจูงใจและย ้าเตอืนใหลู้กคา้สนใจในสนิคา้ 
Chou and Kimsuwan, (2013) ได้ระบุว่า การรบัรูด้้านการส่งเสรมิการตลาดส่งผลต่อการซือ้ไอเทม็ในเกม ผูบ้รโิภคมี
แนวโน้มทีจ่ะซือ้ซ ้าเมื่อไดร้บักจิกรรมสง่เสรมิการตลาด จงึน าเสนอสมมตฐิานทีว่่า 

 
H4: การรบัรูด้า้นสง่เสรมิการตลาดสง่ผลเชงิบวกต่อความตัง้ใจในการซื้อซ ้าไอเทม็ในเกมออนไลน์ 
 แบบเล่นตามบทบาท 
 
ราคาถอืเป็นปัจจยัหนึ่งในสว่นประสมทางการตลาดที่สรา้งรายไดโ้ดยตรงแก่ผูค้า้ Kotlor (1986) เมื่อผูบ้รโิภคเกดิ

การรบัรูด้้านราคาปัจจุบนัของสนิคา้นัน้ แต่ราคาสนิคา้ที่รบัรูสู้งกว่าราคาที่อยู่ในตลาดทัว่ไปทีค่วรเป็น ผู้บรโิภคจะให้
ความสนใจในสนิคา้นัน้น้อยลง การก าหนดราคาจงึมคีวามส าคญัอย่างมากต่อการตดัสนิใจเลอืกซื้อสนิค้าหรอืบรกิาร 
งานวจิยัของ Chou แand Kimsuwan (2013) ยงัสนับสนุนว่า การรบัรูด้้านราคาส่งผลต่อการความตัง้ใจซื้อไอเทม็ใน
เกม จงึน าเสนอสมมตฐิานทีว่่า 

 
H5: การรบัรูด้า้นราคาสง่ผลเชงิบวกต่อความตัง้ใจในการซื้อซ ้าไอเทม็ในเกมออนไลน์แบบเล่นตามบทบาท  
 
การรบัรูค้วามง่ายเป็นตวัแปรส าคญัหนึ่งในทฤษฎแีบบจ าลองการยอมรบัเทคโนโลย ี(Davis, 1989) การรบัรูค้วาม

ง่ายคอื การทีผู่ใ้ชเ้กดิความเชื่อมัน่ว่า ตนเองสามารถใชง้านระบบหรอืเทคโนโลยสีารสนเทศไดโ้ดยไม่ตอ้งใชค้วาม
พยายาม การช าระเงนินบัเป็นชอ่งทาง (Place) ในการเขา้ถงึไอเทม็ในเกม ความสมัพนัธร์ะหว่างการรบัรูค้วามง่ายใน
การช าระเงนิจงึมแีนวโน้มทีจ่ะสง่ผลต่อความตัง้ใจในการซือ้ซ ้าไอเทม็ในเกม เมื่อผูเ้ล่นรบัรูถ้งึความง่ายหรอืความ
สะดวกในการช าระเงนิ ผูเ้ล่นอาจเกดิความตัง้ใจทีจ่ะซือ้ซ ้าไอเทม็ในเกม จงึน าเสนอสมมตฐิานทีว่่า 

 
H6: การรบัรูค้วามง่ายในการช าระเงนิสง่ผลเชงิบวกต่อความตัง้ใจในการซื้อซ ้าไอเทม็ในเกมออนไลน์ 
 แบบเล่นตามบทบาท 
 
เมื่อผูเ้ล่นเกมมคีวามพงึพอใจในเล่นเกมออนไลน์ลกูคา้จะกลบัมาเล่นเกมบ่อย ๆ และเมื่อเล่นเกมร่วมกบัผูเ้ล่นคน

อื่นจนไดร้บัพลงัเพิม่ขึน้และเพิม่ขึน้มากกว่าเกมอื่น เกดิความพอใจในการเล่นเกมสง่ผลใหเ้กดิความตัง้ใจทีจ่ะซือ้ไอเทม
ในเกม Park and Lee (2011) ผูว้จิยัตอ้งจงึสมมตฐิานไดว้่า 

 
H7: เมือ่ผูเ้ล่นเกดิความพงึพอใจในการเล่นเกม สง่ผลเชงิบวกต่อความตัง้ใจทีจ่ะซื้อไอเทม็ในเกมออนไลน์ 
 แบบเล่นตามบทบาท 
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4. วิธีการวิจยั 
ประชากรทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้นี้คอื ประชากรไทยทีม่ปีระสบการณ์การเล่นเกมออนไลน์แบบเล่นตามบทบาทและที่

เคยซื้อไอเท็มในเกม งานวิจัยนี้ เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative research) ในลักษณะการวิจัยเชิงส ารวจ 
(Survey research) โดยใช้แบบสอบถามออนไลน์เป็นเครื่องมือโดยการส่งลิงก์ไปยังเว็บบอร์ดเกม เพื่อให้ผู้ตอบ
แบบสอบถามเขา้ถงึแบบสอบถามไดโ้ดยตรง แบบสอบถามแบ่งออกเป็น 3 สว่น ไดแ้ก่  

สว่นที ่1 ค าถามเกีย่วกบัขอ้มลูทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม เช่น เพศ อายุ อาชพี รายได ้ 
ส่วนที่ 2 ค าถามเกี่ยวกบัปัจจยัที่ส่งผลต่อความตัง้ใจในการซื้อซ ้าไอเท็มในเกมออนไลน์แบบเล่นตามบทบาท     

ดงัแสดงรายละเอยีดในตารางที ่1  
สว่นที ่3 ค าถามเกีย่วกบัขอ้มลูความตัง้ใจในการซือ้ซ ้าไอเทม็ในเกมออนไลน์ เช่น อุปกรณ์ทีใ่ชเ้ล่นเกม ประเภทไอ

เทม็ทีซ่ือ้ ความบ่อยในการซือ้ไอเทม็ ค่าใชจ้่ายต่อเดอืนในการซือ้ไอเทม็ และวธิชี าระเงนิ 
 

ตารางที ่1 ตวัอย่างค าถามในแบบสอบถามและแหล่งทีม่า 
ปัจจยั ตวัอยา่งค าถาม ท่ีมา 

ความสามารถของตัว
ละคร 

เมื่อใชไ้อเทม็แลว้ฉนัสามารถเลื่อนระดบัไดเ้รว็ขึน้ ดดัแปลงจาก Ho and Wu (2012),  
Park and Lee (2011) ฉนัจะสามารถเพิม่คะแนนในการเล่นเกมไดจ้ากการใช้

ไอเทม็ 
ความสนุกสนาน เมื่อใชไ้อเทม็แลว้ฉนัรูส้กึสนุกกบัเกมมากขึน้ ดดัแปลงจาก Aren et al. (2013) 

Ho and Wu (2012) เมื่อใชไ้อเทม็แลว้ท าใหฉ้นัมคีวามอยากรูอ้ยากเหน็ 
ความสวยงาม เมื่อใช้ไอเท็ม ฉันรู้สึกว่าไอเท็มแสดงความเท่ห์ /

สวยงาม 
ดดัแปลงจาก Ho and Wu (2012) 
Ho and Wu (2012) 

ไอเทม็มคีวามสวยงาม มกีารออกแบบทีด่ ี
การรบัรูก้จิกรรมสง่เสรมิ
การตลาด 

ฉนัชอบซือ้ไอเทม็ทีม่โีปรโมชัน่ ดัดแปลงจาก Chou and Kimsuwan 
(2013) ฉนัชอบสว่นลดส าหรบัการซือ้ไอเทม็ 

ฉนัจะซือ้ไอเทม็อื่น ๆ เพื่อเล่นเกมอกี 
การรบัรูด้า้นราคา ฉนัคดิว่า ราคาของไอเทม็ในเกมทีฉ่นัเล่น ไม่แพง ดดัแปลงจาก Chou and Kimsuwan 

(2013) 
Ho and Wu (2012) 

ฉันคดิว่าราคาของไอเทม็ทีถู่กลงจะส่งผลใหซ้ือ้ไอเทม็
มากขึน้ 

การรบัรูค้วามง่ายในการ
ช าระเงนิ 

การซือ้ไอเทม็ในเกมมขีัน้ตอนและวธิกีารซือ้ไม่ยุ่งยาก
ซบัซอ้น 

ดดัแปลงจาก Aren et al. (2013) 
Aren et al. (2013) 

ฉนัสามารถซือ้ไอเทม็ในเกมไดง้่ายดว้ยตนเอง 
ความพงึพอใจ ฉนัคดิว่าไอเทม็ทีฉ่นัเลอืกซือ้เป็นไอเทม็ทีด่มีาก ดดัแปลงจาก Park and Lee (2011) 

Chou and Kimsuwan (2013) ฉนัคดิว่าการเลอืกใชไ้อเทม็นี้เป็นการเล่นเกมทีฉ่ลาด  
ความตัง้ใจในการซือ้ซ ้า
ไอเทม็ในเกมออนไลน์
แบบเล่นตามบทบทา 

ฉนัจะซือ้ซ ้าไอเทม็ในเกม ถา้เป็นเกมเกมนี้ ดดัแปลงจาก Ho and Wu (2012) 
Aren et al. (2013) 
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5. ผลการวิจยั 
หลงัการกระจายแบบสอบถามมผีูต้อบแบบสอบถามทัง้สิน้จ านวน 390 ชุด หลงัจากคดักรองแบบสอบถามทีผู่ต้อบ

แบบสอบถามไม่เคยซือ้ไอเทม็ในเกมออนไลน์แบบเล่นตามบทบาทออกจงึเหลอืแบบสอบถามทัง้สิน้ 322 ชุดขอ้มูลดา้น
ประชากรศาสตร์ของกลุ่มตวัอย่างพบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย คดิเป็นรอ้ยละ 85.3 มอีายุ 15 – 35 ปี คดิเป็นรอ้ยละ 
96.3 จบระดบัการศกึษาระดบัปรญิญาตร ีคดิเป็นร้อยละ 56.7 มรีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 5,000 – 15,000 บาท คดิเป็น
รอ้ยละ 32 และช าระเงนิผ่านบตัรเตมิเงนิของค่ายเกม คดิเป็นรอ้ยละ 45.3 ช าระผ่านตวัแทนจ าหน่ายบตัรเตมิเงนิ และ
ผ่านบตัรเครดติ คดิเป็นรอ้ยละ 25.5 และ 25.8 ตามล าดบั  

กลุ่มตวัอย่างใชเ้วลาการเล่นเกมออนไลน์มากกว่า 100 ชัว่โมงต่อเดอืน คดิเป็นรอ้ยละ 44.7 มคีวามถี่ในการซือ้ไอ
เทม็ 2 – 5 ครัง้ต่อเดอืน คดิเป็นรอ้ยละ 43.0 มคี่าใชจ้่ายในการซือ้ไอเทม็ในเกมออนไลน์ที ่199 – 1,000 บาทต่อเดอืน 
คดิเป็นรอ้ยละ 55.6 อุปกรณ์ทีผู่ต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่นิยมใชใ้นการเล่นเกมมากทีสุ่ดคอื คอมพวิเตอรต์ัง้โต๊ะ คดิ
เป็นร้อยละ 78.8 และใช้ในการเล่นเกมน้อยที่สุดคือ แท๊บเล็ต คิดเป็นร้อยละ 14.2 ประเภทของไอเท็มที่ผู้ตอบ
แบบสอบถามซือ้บ่อยครัง้ทีส่ดุไดแ้ก่ ไอเทม็กลุ่มเสือ้ผา้ เครื่องแต่งกาย คดิเป็นรอ้ยละ 44 ล าดบัถดัมาไดแ้ก่ ไอเทม็หา
ยาก คดิเป็นรอ้ยละ 16.6 และไอเทม็กลุ่มอื่น ๆ เป็นล าดบัทีส่าม เช่น การรเีซต (Reset) ตวัละคร การซือ้ช่องเกบ็ของ 
คดิเป็นรอ้ยละ 15.5 
5.1 การวิเคราะหอ์งคป์ระกอบ (Factor analysis) 

ผูว้จิยัไดท้ าการวเิคราะหอ์งคป์ระกอบเพื่อจดักลุ่มและลดจ านวนตวัแปรใหอ้ยู่ในกลุ่มหรอืปัจจยัเดยีวกนั ดว้ยวธิกีาร
หมุนแกนแบบ Varimax ใชเ้กณฑใ์นการตดัสนิจ านวนปัจจยั โดยใชค้่า Eigen มากกว่า 1 และค่า Factor loadings ตอ้ง
มีค่าสูงกว่า 0.5 และใช้ค่า KMO (Kaiser-Meyer-Olkin) มากกว่า 0.5 ในทุกปัจจยัซึ่งแสดงว่า เทคนิคการวิเคราะห์
องคป์ระกอบมคีวามเหมาะสมกบัขอ้มลู นอกจากนี้ยงัมกีารวดัความเชื่อถอืได ้(Reliability) ของเครื่องมอืดว้ยการวดัค่า
สมัประสทิธิอ์ลัฟาของครอนบาค ผู้วจิยัจะใช้ค่าสมัประสทิธิท์ี่มค่ีามากกว่า 0.6 ซึ่งเป็นเกณฑ์ที่ยอมรบัได้ว่ามีความ
น่าเชื่อถือ (Gliem & Gliem, 2003) ผลการวเิคราะห์ค่าสมัประสทิธิอ์ลัฟาของครอนบาคของทุกปัจจยัมค่ีาสงูกว่า 0.6 
ทัง้หมดดงันัน้จงึสรุปไดว้่า ปัจจยัทุกตวัทีใ่ชใ้นการศกึษามคีวามเทีย่งตรงและเชื่อถอืได ้สามารถน าไปทดสอบสมมตฐิาน
ในกระบวนการวจิยัต่อไป 

ผลการทดสอบความสมัพนัธ ์พบว่าตวัแปรจบักลุ่มได ้7 กลุ่ม โดยมตีวัแปรในกลุ่มความพงึพอใจ (Satisfaction) ไม่
สามารถจดักลุ่มใหเ้หมาะสมอยู่ในกลุ่มปัจจยัเดยีวกนั ตวัแปรมกีารกระจายเกาะกลุ่มกบัปัจจยัอื่นจงึตอ้งท าการจดักลุ่ม
ตวัแปรในการทดสอบอกีครัง้ โดยท าการวเิคราะหต์วัแปรแยกตามกลุ่มปัจจยั 4 กลุ่ม ไดแ้ก่  

(1) ปัจจยัดา้นการรบัรูคุ้ณค่า ประกอบดว้ย การรบัรูค้วามสามารถของตวัละคร ความสนุกสนาน ความสวยงาม  
(2) ปัจจยัดา้นสว่นผสมการตลาด ประกอบดว้ย การรบัรูด้า้นการสง่เสรมิการตลาด การรบัรูด้า้นราคา การรบัรู้

ความง่ายในการช าระเงนิ 
(3) ปัจจยัดา้นความพงึพอใจ 
(4) ปัจจยัดา้นการซือ้ซ ้า 
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5.2 การทดสอบสมมติฐาน 
ผู้วิจ ัยได้ตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระ ว่ามีปัญหาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระ 

(Multicollinearity) หรอืไม่ โดยพจิารณาจากค่าองค์ประกอบความแปรปรวน (Variance Inflation Factor หรอื VIF) ที่
ไม่ เกิน 10 และค่าการยอมรับ (Tolerance) ที่ เข้าใกล้ 1 (ฉัตรศิริ ปิยะพิมลสิทธิ ,์ 2558) ซึ่งไม่ปรากฎปัญหา
ความสมัพนัธร์ะหว่างตวัแปรอสิระ 

หลงัจากนัน้จงึท าการวเิคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Multiple regression analysis) พบว่า ตวัแปรอสิระสามารถ
อธบิายความผนัแปรของตวัแปรตามได้ร้อยละ 48 ผลการวเิคราะห์สมการถดถอยยงัแสดงให้เห็นว่า ตวัแปรอสิระที่
สง่ผลต่อความตัง้ใจในการซือ้ซ ้าทีร่ะดบัความเชื่อมัน่รอ้ยละ 95 ไดแ้ก่ ความพงึพอใจ ความสามารถของตวัละคร การ
รบัรู้ดา้นการส่งเสรมิการตลาด และการรบัรูด้า้นราคา ตามล าดบั แสดงให้เหน็ว่า ตวัแปรทัง้ 4 ตวั มคีวามสมัพนัธ์ใน
ทศิทางเดยีวกนักบัตวัแปรตาม สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ Park and Lee (2011) เมื่อผูเ้ล่นเกมใชไ้อเทม็แลว้ส่งผลให้
เกดิความพงึพอใจในการเล่นเกม ความสามารถของตวัละครทีเ่พิม่ขึน้หลงัจากใชไ้อเทม็ในเกม ส่งผลใหเ้กดิการซือ้ซ ้า
ไอเท็มในเกม ดังงานวิจัยของ Chou and Kimsuwan (2013) และ Kim and Hyun (2011) ที่อธิบายถึงราคาและ
กจิกรรมสง่เสรมิการตลาดสง่ผลต่อการซือ้ไอเทม็ในเกม ดงัตารางที ่2 
 

ตารางที ่2 ตารางวเิคราะหส์มการถดถอยพหคุณู 
ตวัแปร Model 

B SE B β 
ความสามารถของตวัละคร 0.205 0.044 0.227* 
ความสนุกสนาน 0.016 0.057 0.014 
ความสวยงาม 0.017 0.053 0.015 
การรบัรูก้จิกรรมสง่เสรมิการตลาด 0.151 0.052 0.135* 
การรบัรูด้า้นราคา 0.117 0.053 0.109* 
การรบัรูค้วามง่ายในการช าระเงนิ -0.058 0.058 -0.048 
ความพงึพอใจ 0.567 0.077 0.438* 
หมายเหตุ:  
*p < 0.5, F(7, 314) = 41.65, R2 = 0.48 

 
6. สรปุผลการวิจยั และงานวิจยัในอนาคต 
6.1 อภิปรายผลการวิจยั 

ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลพบว่า ความพงึพอใจ ความสามารถของตวัละคร การรบัรูด้้านการส่งเสรมิการตลาด และ
การรบัรูด้า้นราคา ส่งผลต่อความตัง้ใจในการซือ้ซ ้า งานวจิยันี้มุ่งศกึษาความตัง้ใจในการซื้อซ ้าไอเทม็ในเกมออนไลน์
แบบเล่นตามบทบาท แต่ไม่ได้มุ่งเน้นเกมออนไลน์แบบเล่นตามบทบาทในลกัษณะที่เฉพาะเจาะจง เช่น เกมสวม
บทบาททีเ่น้นความน่ารกัจากค่ายเกมประเทศเกาหล ีเกมสวมบทบาทแบบสมจรงิจากประเทศยุโรป อกีทัง้ไม่ไดศ้กึษา
แบบเปรยีบเทยีบระหว่างอุปกรณ์ทีใ่ชใ้นการเล่นเกมทีแ่ตกต่างกนั ดงันัน้งานวจิยัในอนาคตจงึอาจท าการศกึษาเพิม่เตมิ
ในส่วนนี้  นอกจากนี้ยงัสามารถศกึษาต่อยอดปัจจยัทีน่่าสนใจอื่น เช่น เนื้อหาของเกม กราฟฟิคของเกม และการท า
การตลาดของไอเทม็ในเกมในรูปแบบต่างๆ เช่น การจดักจิกรรมส่งเสรมิการขายในรปูแบบใหม่ การจดัการแขง่ขนัเกม
ออนไลน์ทีม่กีารมอบสว่นลดการซือ้ไอเทม็ในการแขง่ขนั เป็นตน้ 
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6.2 ข้อเสนอแนะในเชิงปฏิบติั 
ผูป้ระกอบการธุรกจิเกมออนไลน์แบบเล่นตามบทบาทสามารถน าผลการศกึษาไปประยุกตเ์พื่อเพิม่ความพงึพอใจ

และความตัง้ใจในการซือ้ไอเทม็ซ ้าใหแ้ก่ผูเ้ล่นได ้ดว้ยการสรา้งไอเทม็ทีใ่หผู้เ้ล่นเกมรูส้กึไดถ้งึความคุมค่ากบัเงนิทีเ่สยี
ไป ตลอดจนการเพิม่ช่องทางในการจ าหน่ายและอ านวยความสะดวกต่อผูเ้ล่นเกม เพื่อใหเ้กดิความพงึพอใจที่มากขึน้ 
เช่น การสรา้งเรื่องราวใหก้บัไอเทม็ การใชไ้อเทม็แลว้ท าใหต้วัละครเก่งขึน้ เป็นตน้  

นอกจากนี้ผู้ประกอบการยังสามารถน าผลการศึกษาไปประยุกต์ในการสร้างไอเท็มที่มุ่งเน้นการรับรู้ถึง
ความสามารถของตวัละครทีเ่ล่น เช่น มกีารแจกไอเทม็ฟรเีพื่อใหผู้เ้ล่นไดท้ดลองใช ้ท าใหผู้เ้ล่นไดร้บัรูถ้งึความสามารถ
ของตวัละครทีเ่พิม่ขึน้อย่างแตกต่างหลงัจากการใชไ้อเทม็ สรา้งความแตกต่างระหวา่งการไอเทม็ทีด่กีวา่และไอเทม็ปกต ิ
เป็นตน้ 

สว่นผูป้ระกอบการทีท่ าธุรกจิในการจ าหน่ายบตัรเตมิเงนิ บตัรเกม สามารถน าผลการศกึษาทีไ่ดไ้ปประยุกตใ์นการ
พฒันาการส่งเสรมิการขาย เช่น การซื้อไอเทม็ราคาพิเศษในช่วงเทศกาลต่าง การสรา้งชุดไอเท็มเพื่อการสะสมและ
พฒันาไปเป็นไอเทม็ทีม่คีวามสามารถสงูต่อไป การลดราคาในช่วงวนัหยุดต่าง ๆ การกระตุน้ยอดขายดว้ยการโฆษณา 
เป็นตน้ นอกจากนี้ยงัควรก าหนดราคาไอเทม็ใหม้คีวามเหมาะสมกบัราคาทีผู่เ้ล่นประเมนิว่าเหมาะสมดว้ย 
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นครหลวง และการไฟฟ้านครหลวงมาก่อน ผลของงานวจิยัพบว่า อทิธพิลของสื่อ อทิธพิลทางสงัคมของกลุ่มอ้างองิ 
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ค าส าคัญ : แบบจ าลองการยอมรบัเทคโนโลยี แอปบริการสารสนเทศของหน่วยงานด้านสาธารณูปโภคภาครัฐ     

ความตัง้ใจในการใชง้าน 
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Abstract 

The objective of this research is to study factors influencing people' intention to use the public utility 
mobile apps. The factors include trust in technology, perceived organizational trustworthiness, media 
influence, social influence, perceived usefulness, perceived ease of use, and compatibility. This research is a 
quantitative research using questionnaires as the collection method. Samples are people who have never 
used the mobile app of MWA and MEA in Bangkok and surrounding areas. The result shows that media 
influence, social influence, perceived usefulness, perceived ease of use, and compatibility have impacts on 
the intention to use the public utility mobile apps. 

 
Keywords: Technology acceptance model, Public utility mobile application, Usage intention 
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1. บทน า 
1.1 ความเป็นมาและความส าคญัของปัญหา 

ภาครฐัไดเ้น้นความส าคญัของการพฒันาและน าเทคโนโลยสีารสนเทศมาใช ้(e-government) โดยเฉพาะอย่างยิง่
หน่วยงานทีใ่หบ้รกิารประชาชนและภาคธุรกจิ ถูกผลกัดนัใหเ้ร่งด าเนินการพฒันาเทคโนโลยี เพื่อเพิม่ประสทิธภิาพใน
การใหบ้รกิารอย่างเป็นรูปธรรม ใหบ้รกิารอย่างรวดเรว็ ถูกต้อง แม่นย า ทนัสมยั และโปร่งใส เพื่อใหป้ระชาชนเขา้ถึง
สารสนเทศ และการบรกิารภาครฐัอย่างทัว่ถึง และเท่าเทยีมกนั กระทรวงเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารจงึได้
ก าหนดแผนกลยุทธ ์(roadmap) ในการพฒันาระบบการบรกิารอเิลก็ทรอนิกสภ์าครฐั และแผนด าเนินการพฒันารฐับาล
อเิลก็ทรอนิกส์ของประเทศไทยในอนาคต เพื่อให้เกิดรฐับาลที่ใกล้ชดิกบัประชาชนทุกภาคส่วน มีการเชื่อมโยงกนั
ระหว่างหน่วยงานภาครฐัผ่านช่องทางที่หลากหลาย ใหบ้รกิารไดทุ้กที่ ตลอดเวลาแบบ 24 ชัว่โมง 7 วนั หน่วยงานที่
ใหบ้รกิารด้านสาธารณูปโภคภาครฐั ไดแ้ก่ การไฟฟ้าฝ่ายผลติ (กฟผ.) การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) การประปานคร
หลวง (กปน.) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) และการประปาส่วนภูมิภาค (กปภ .) ได้น าแอป (app) มาให้บริการ
ประชาชนในพื้นที่ที่รบัผิดชอบ เพื่อยกระดับการให้บริการประชาชนตามแผนยุทธศาสตร์ของรฐับาล  โดยคาดว่า       
แอปดงักล่าวจะเป็นตัวช่วยให้ประชาชนได้รบัสารสนเทศที่เป็นประโยชน์จากหน่วยงานภาครฐั เช่น ถนนที่ก าลัง
ด าเนินการซ่อมท่อประปา ยอดค่าไฟฟ้าในแต่ละเดอืน เป็นตน้ 

อย่างไรกต็าม จากการตรวจสอบจ านวนผูด้าวน์โหลดแอปพบว่า มจี านวนผูใ้ช้งานต ่ากว่าเป้าหมายที่วางไว้ เช่น 
จ านวนคนดาวน์โหลดแอปการประปานครหลวงมทีัง้สิน้ประมาณ 14,000 ราย จากจ านวนผูใ้ชน้ ้าทัง้สิน้ 2,217,485 ราย 
เป็นตน้ หากประชาชนใชบ้รกิารแอปของหน่วยงานจะท าใหผู้ใ้ชไ้ดร้บัขา่วสารจากหน่วยงาน ตดิต่อ แจง้ขอ้รอ้งเรยีนต่อ
หน่วยงานไดง้่ายขึน้ เช่น การแบ่งปันต าแหน่ง และภาพถ่ายของท่อแตกทอ่รัว่ เป็นตน้ รวมถงึผูใ้ชน้ ้าสามารถตรวจสอบ
ขอ้มูลค่าสาธารณูปโภคของตนเองไดต้ลอดเวลา ดา้นประโยชน์ต่อหน่วยงานภาครฐัคอื การไดร้บัการแจง้ปัญหา หรอื
ขอ้รอ้งเรยีนทีร่วดเรว็ขึน้ ท าใหแ้กไ้ขปัญหาต่างๆ ไดเ้รว็ขึน้ สรา้งความพงึพอใจแก่ประชาชนผูร้บับรกิารมากขึน้ 

การทบทวนวรรณกรรมชีว้่า การยอมรบัการใชง้านแอปบนโทรศพัทเ์คลื่อนทีป่ระกอบดว้ย การรบัรูป้ระโยชน์ การ
รบัรู้ความง่ายในการใช้งาน (Davis et al., 1989) อิทธิพลทางสื่อ (López-Nicolás et al., 2008) อิทธิพลทางสงัคม 
รวมถงึความสอดคลอ้งกบัชวีติประจ าวนัของผูใ้ช ้(Rogers, 1983) เป็นปัจจยัในการยอมรบัเทคโนโลยขีองงานวจิยัของ 
Sang et al. (2009) ในแง่ความเชื่อถือของการบรกิารภาครฐัที่ศึกษาในประเทศกัมพูชาพบว่า ความน่าเชื่อถือของ
บริการภาครัฐส่งผลต่อการยอมรับการใช้งาน  และจากงานวิจัยของ Colesca (2009) ยังพบว่า ปัจจัยด้านความ
น่าเชื่อถอืของหน่วยงานส่งผลต่อความน่าเชื่อถอืของบรกิารภาครฐั ดงันัน้ผูว้จิยัจงึสนใจทีจ่ะศกึษาปัจจยัทีส่ง่ผลต่อการ
ยอมรบัการใช้งานแอปของหน่วยงานภาครฐัที่ให้บรกิารสารสนเทศด้านสาธารณูปโภคในประเทศไทย โดยประยุกต์
ปัจจยัดงักล่าวในศกึษา และเพิ่มเติมปัจจยัที่น่าสนใจอื่นๆ เพื่อตอบค าถามวจิยัที่ว่า ปัจจยัด้านความน่าเชื่อถือของ
ภาครฐั ไดแ้ก่ ความมัน่ใจในเทคโนโลยขีองหน่วยงานผูใ้หบ้รกิารและความน่าเชื่อถอืของหน่วยงานผูใ้หบ้รกิาร ปัจจยั
ทางด้านความความเชื่อเกี่ยวกบักลุ่มอ้างอิง ได้แก่ อิทธิพลของสื่อและอิทธิพลทางสงัคม ปัจจยัทางด้านการรบัรู้
ประโยชน์ และการรบัรูค้วามง่ายในการใชง้าน และปัจจยัทางดา้นความสอดคลอ้งกบัผูใ้ชง้านมผีลต่อความตัง้ใจทีจ่ะใช้
งานแอปหรอืไม่ 
1.2 วตัถปุระสงคข์องการวิจยั 

วตัถุประสงค์ของงานวิจยันี้เพื่อ (1) ศึกษาอิทธพิลทางด้านความน่าเชื่อถือของรฐัที่มีผลต่อความตัง้ใจใช้แอป     
(2) ศกึษาอทิธพิลทางด้านความความเชื่อเกีย่วกบักลุ่มอ้างองิที่มผีลต่อความตัง้ใจที่จะใช้งานแอป (3) ศกึษาอทิธพิล
ทางด้านการรบัรูป้ระโยชน์และการรบัรูถ้งึความง่ายในการใช้งานที่มผีลต่อความตัง้ใจทีจ่ะใชง้านแอป และ (4) ศกึษา
อทิธพิลทางดา้นความสอดคลอ้งกบัผูใ้ชง้านมผีลต่อความตัง้ใจทีจ่ะใชง้านแอป 
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2. ทฤษฏีและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 
แบบจ าลองการยอมรบัเทคโนโลยี (Technology acceptance model หรอื TAM) เป็นแบบจ าลองทีค่ดิคน้โดย 

Davis et al. (1989) ถูกพฒันาต่อยอดจากทฤษฎกีารกระท าดว้ยเหตุผล (Theory of reasoned action หรอื TRA)     
ถูกน าไปใชอ้ย่างแพร่หลายและมปัีจจยัใหม่ๆ ทีถู่กเพิม่เตมิ เพื่อความเหมาะสมในการประยุกตก์บังานวจิยัแต่ละชิน้ 

แบบจ าลองการยอมรบัเทคโนโลยซีึง่ประกอบไปปัจจยัส าคญั ไดแ้ก่ การรบัรูค้วามง่ายในการใชง้านเทคโนโลย ี และการ
รบัรูป้ระโยชน์ทีไ่ดร้บัจากเทคโนโลย ีปัจจยัดงักล่าวสง่ผลต่อการยอมรบัเทคโนโลย ี

ทฤษฎีการแพร่กระจายนวัตกรรม (Diffusion of innovation theory หรือ DOI) Rogers (1983) ได้เสนอ
ทฤษฎกีารเผยแพร่นวตักรรมส าหรบัใชศ้กึษาการเผยแพร่นวตักรรมต่างๆ กล่าวว่า คุณลกัษณะของนวตักรรมทีง่่ายต่อ
การยอมรบัมลีกัษณะ 5 ประการ ไดแ้ก่ (1) ประโยชน์ในเชงิเปรยีบเทยีบ (Relative advantage) หมายถงึ การรบัรูว้่า
นวตักรรมนัน้สามารถใชง้านไดด้กีว่าทีเ่คยมมีาก่อน (2) ความซบัซอ้น (Complexity) หมายถงึ การรบัรูว้่านวตักรรมนัน้ 
ใชง้านไดง้่ายหรอืยาก (3) การสงัเกตเหน็ได้ (Observability) หมายถงึ การใชน้วตักรรมนัน้สามารถสงัเกตเหน็ได้โดย
บุคคลอื่น (4) ความสอดคลอ้งกบัผูใ้ชง้าน (Compatibility) หมายถงึ ความสอดคลอ้งกบัความตอ้งการหรอืประสบการณ์
ของกลุ่มผูใ้ช้ และ (5) การทดลองใช้ได้ (Trialability) หมายถงึ ผลลพัธท์ี่ได้จากการใช้นวตักรรมนัน้จะต้องจบัต้องได้ 
สงัเกตได ้และสามารถถ่ายทอดได ้

ทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน (Theory of planned behavior หรอื TPB) น าเสนอโดย Ajzen ตัง้แต่ปี ค.ศ. 1985 
เป็นทฤษฎีจิตวิทยาทางสงัคมที่พัฒนาต่อยอดจากทฤษฎีการกระท าด้วยเหตุผลของ Fishbein and Ajzen (1975) 
ทฤษฎีนี้แสดงให้เหน็ว่า การแสดงพฤตกิรรมของมนุษยจ์ะเกดิจากการชี้น าโดยความเชื่อ 3 ประการ ไดแ้ก่ ความเชื่อ
เกี่ยวกบัพฤติกรรม (Behavioral beliefs) ความเชื่อเกี่ยวกบักลุ่มอ้างองิ (Normative beliefs) และความเชื่อเกี่ยวกบั
ความสามารถในการควบคุม (Control beliefs) (Ajzen, 1991) 

นอกจากนี้ยงัมงีานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งกบัความตัง้ใจในการใชแ้อปบรกิารสารสนเทศของหน่วยงานดา้นสาธารณูปโภค
ภาครฐั ดงันี้ 

ความมัน่ใจในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของหน่วยงาน (Trust in technology) หมายถึง ความมัน่ใจถึง
คุณภาพของขอ้มูลและระบบการให้บรกิารของแอปทีม่คีวามถูกต้อง รวดเรว็ และเชื่อถอืได้ (Wang, 2008) โดยระบบ
การให้บรกิารขอ้มูลของภาครฐันัน้เป็นผลมาจากการทีบุ่คคลสามารถรบัรูไ้ดถ้งึความมัน่ใจของหน่วยงานรฐัและความ
มัน่ใจในระบบเทคโนโลยทีีม่อียู่ซึง่ถา้รบัรูไ้ดม้ากกย็ิง่มคีวามสนใจในเทคโนโลยขีองหน่วยงานนัน้มากขึน้ 

ความน่าเช่ือถือของหน่วยงาน (Perceived organizational trust worthiness) หมายถึง ความเชื่อมัน่ของ
ประชาชนที่มีต่อหน่วยงานที่ให้บริการด้านสาธารณูปโภคภาครฐั โดยมีพื้นฐานจากการรบัรู้ในความสามารถของ
หน่วยงาน คุณงามความด ีชื่อเสยีงผลงานและความซื่อสตัยใ์นการบรกิารเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชน 
งานวิจยัของ Colesca (2009) ได้ทดลองปัจจยัที่มีผลต่อความเชื่อถือในการบรกิารของภาครฐั ซึ่งได้พบว่า ความ
น่าเชื่อถอืของหน่วยงาน (Perceived organizational trust worthiness) นัน้มผีลอย่างมนีัยส าคญัต่อความเชื่อถอืในการ
ใหบ้รกิารของทางภาครฐั และสง่ผลต่อความตัง้ใจในการใชเ้ทคโนโลย ี

อิทธิพลของส่ือ (Media influence) หมายถงึ การประชาสมัพนัธแ์อปทางช่องทางต่างๆ เช่น ทางโทรทศัน์ วทิยุ
หรอืเวบ็ไซต ์เป็นตน้ เพื่อกระตุ้นใหเ้กดิการรบัรูถ้งึการมอียู่ของเทคโนโลยี (Venkatesh & Brown, 2001) งานวจิยัของ 
Venkatesh and Brown (2001) พบว่า ข่าวสารและข้อมูลจากแหล่งต่างๆ เช่น ข่าวจากโทรทัศน์ วิทยุ  หรือ
หนังสอืพมิพ์มีผลต่อพฤติกรรมการตดัสนิใจของผู้บรโิภคอย่างมนีัยส าคญั นอกจากนี้องค์กรธุรกจิต่างๆ จะพยายาม
รกัษาฐานผูใ้ชบ้รกิารของพวกเขาโดยการจดักจิกรรมต่างๆ บนมอืถอื 
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อิทธิพลทางสงัคม (Social influence) หมายถงึ อทิธพิลทางสงัคมหรอือทิธพิลทีเ่กดิจากกลุ่มบุคคลทีม่ผีลต่อการ
ตดัสนิใจของมนุษย์ โดยทศันคติ ความตัง้ใจและพฤติกรรมของผู้บรโิภคมีผลต่อการตลาดแบบแพร่กระจาย (Viral 
marketing) ผ่านทางอุปกรณ์ไร้สาย โดยพบว่าหากผู้บริโภคเชื่อว่าบุคคลรอบตัวยอมรบัและเห็นควรที่ผู้บรโิภคจะ
สง่ผ่านขอ้ความโฆษณาจะสง่ผลใหผู้บ้รโิภครูส้กึดต่ีอการกระท านัน้ (Ajzen, 1991) 

การรบัรู้ประโยชน์ (Perceived usefulness) หมายถงึ ระดบัทีผู่ใ้ชส้ามารถรบัรูไ้ดว้่าเทคโนโลยเีป็นตวัช่วยเพิม่
ประสทิธภิาพในการท างาน กล่าวคอื แต่ละคนจะรบัรู้ได้ว่าเทคโนโลยีสารสนเทศจะมสี่วนช่วยในการพฒันาผลการ
ปฏบิตังิานไดอ้ย่างไรบา้ง (Davis et al., 1989) โดยการรบัรูป้ระโยชน์ของเทคโนโลยสีารสนเทศและความตัง้ใจใชง้านมี
ความสมัพนัธ์กนั นอกจากนี้การรูป้ระโยชน์มผีลต่อความจงรกัภกัดแีละการใช้งานอย่างต่อเน่ืองของระบบสารสนเทศ
นัน้ๆ 

การรบัรู้ถึงความง่ายในการใช้งาน (Perceived ease of use) หมายถึง ความง่ายในการใช้งานซึ่งจะเป็นตัว
ก าหนดการรบัรูใ้นแง่ของปรมิาณหรอืความส าเรจ็ที่จะได้รบัว่าตรงกบัที่ต้องการหรอืไม่ งานที่ท าจะส าเรจ็ตรงตามที่  
คาดไวห้รอืไม่ (Davis et al., 1989) การรบัรูถ้งึความง่ายในการใช้งานถือว่าเป็นปัจจยัหลกัหนึ่งในหา้ของการยอมรบั
การใชง้านอุปกรณ์ไรส้าย การใชบ้รกิารขอ้มลูบนมอืถอืและการท าธุรกรรมบนมอืถอื (Lu et al., 2003; Ziefle, 2002)  

ความสอดคล้องกบัผู้ใช้งาน (Compatibility) หมายถงึ รูปแบบการน าเสนอและลกัษณะการท างานของแอปมี
ความสอดคลอ้งหรอืเหมาะสมกบัลกัษณะวถิชีวีติผูใ้ชง้านแต่ละคน (Moore & Benbasat, 1991) นอกจากน้ีระดบัความ
คาดหวงัของผูใ้ชง้านมอีทิธพิลในทางบวกต่อความตัง้ใจทีจ่ะใช้งานโดยอทิธพิลจะมากหรอืน้อยเพยีงใด  ขึน้อยู่กบัว่า
ระบบถูกออกแบบมาใหม้ลีกัษณะตรงตามความตอ้งการของผูใ้ชค้นนัน้ๆ หรอืไม่ 

ความตัง้ใจท่ีจะใช้งาน (Intention to use) หมายถงึ เจตนาของผูใ้ชใ้นการใชง้านและวางแผนทีจ่ะใชง้านระบบ  
จากแบบจ าลองการยอมรบัเทคโนโลย ี(Davis et al., 1989) พบว่าการรบัรูป้ระโยชน์และการรบัรูถ้งึความง่ายในการใช้
งานจะมผีลต่อการยอมรบัเทคโนโลย ีซึง่แบบจ าลองนี้เป็นแบบจ าลองทีไ่ดร้บัการยอมรบัและมกีารน าไปใชใ้นงานวจิยั
จ านวนมาก 
 
3. กรอบแนวคิดในการวิจยัและสมมติฐานการวิจยั 

การวจิยันี้น าทฤษฎแีละงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งกบัความตัง้ใจในการใชแ้อปบรกิารสารสนเทศมาก าหนดกรอบการวจิยั  
ดงัภาพที ่1 

 

 
ภาพที ่1 กรอบแนวคดิการวจิยั 
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ความเชื่อถอืการใหบ้รกิารภาครฐัจะเกดิขึน้เมื่อผูใ้ชเ้รยีกดเูวบ็ของภาครฐัหรอืท าธุรกรรม ผูใ้ชค้าดหวงัใหข้อ้มูลใน
เวบ็ไซต์ถูกตอ้ง เชื่อถอืได้ และสามารถใหบ้รกิารไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ ดงันัน้ภาครฐัตอ้งท าใหป้ระชาชนไวว้างใจใน
การบ ารุงรกัษา ปรบัปรุงขอ้มลูในระบบบรกิารของภาครฐัว่า สามารถใหบ้รกิารไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพอยู่เสมอ (Wang, 
2008) เวบ็ไซต์หรอืแอปของภาครฐัที่สามารถใหค้วามมัน่ใจไดว้่า มกีารรกัษาภาวะส่วนตวัของผูเ้ขา้ชม และผู้ใชง้าน
รูส้กึปลอดภยั จะสง่เสรมิใหเ้กดิการยอมรบัทีจ่ะใชบ้รกิารมากยิง่ขึน้ (West et al., 2008) นอกจากนี้การใหค้วามเชื่อมัน่
ในการใหบ้รกิารดา้นขอ้มูลกบัประชาชน และนโยบายของภาครฐัด้านเทคโนโลยทีี่ประชาชนรบัรูไ้ด้ถงึความมัน่คงใน
การใชง้านระบบสง่ผลต่อการยอมรบัการใชง้านเทคโนโลย ีจงึน าไปสูส่มมตฐิานดงันี้ 

 
H1: ความมัน่ใจในเทคโนโลยขีองหน่วยงานมอีทิธพิลเชงิบวกต่อความตัง้ใจทีจ่ะใชง้าน 
 

งานวจิยัในอดตีพบว่า การที่หน่วยงานภาครฐัมคีวามน่าเชื่อถือเกดิจากภาพลกัษณ์ต่างๆ ที่แสดงออกทางสงัคม 
หรอืจากรางวลัทีไ่ดร้บัในกจิกรรมต่างๆ ซึง่ส่งผลใหป้ระชาชนยอมรบัในชื่อเสยีง และเชื่อมัน่ในการใหบ้รกิาร สอดคลอ้ง
กบังานวจิยัของ Ristig (2009) ทีพ่บว่า ภาครฐัทีม่กีารด าเนินการกจิการทีด่สีง่ผลทางบวกต่อทศันคตขิองประชาชนทีจ่ะ
เชื่อถือและยอมรบัหน่วยงานนัน้ สอดคล้องกบัวิจยัของ Grimmelikhuijsen and Meijer (2012) ที่พบว่า หน่วยงาน
ภาครฐัทีม่กีารด าเนินกจิการทีน่่าเชื่อถอืสง่ผลต่อการยอมรบัจากประชาชน จงึน าไปสูส่มมตฐิานดงันี้ 

 
H2: ความน่าเชือ่ถอืของหน่วยงานรฐัมอีทิธพิลเชงิบวกความตัง้ใจทีจ่ะใชง้าน 
 
อทิธพิลของสื่อนัน้สามารถสรา้งได้ผ่านช่องทางต่างๆ เช่น โทรทศัน์ เวบ็ไซต์ หรอืหนังสอืพมิพ์ งานวจิยัในอดตี

พบว่า อทิธพิลของสื่อส่งผลทางออ้มต่อความตัง้ใจใช้งานแอปอย่างมนีัยส าคญั สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ Campbell 
and Keller (2003) ทีพ่บว่า อทิธพิลของสือ่เป็นปัจจยัส าคญัทีท่ าใหพ้ฤตกิรรมการตดัสนิใจซือ้ของผูบ้รโิภคเปลีย่นแปลง
ไป รวมทัง้ข่าวสาร และข้อมูลจากแหล่งต่างๆ ที่มีผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคอย่างมีนัยส าคัญ 
(Moschis & Moore, 1982; Venkatesh & Brown, 2001) จงึน าไปสูส่มมตฐิานดงันี้ 

 
H3: อทิธพิลของสือ่มอีทิธพิลเชงิบวกต่อความตัง้ใจทีจ่ะใชง้าน 
 

ธรรมชาติของมนุษย์เป็นสตัว์สงัคมที่กลวัการโดดเดี่ยวจากสงัคม ดงันัน้หากสงัคมเหน็ว่า  ควรท าอะไรมกัเป็น   
แรงกระตุน้ใหม้นุษยเ์กดิความตอ้งการทีจ่ะกระท าตามความความเหน็เหล่านัน้ เพื่อใหต้นเป็นทีย่อมรบั หรอืไดเ้ป็นสว่น
หนึ่งของสงัคม (Noelle-Neumann, 1994) งานวจิยัในอดตีหลายงานพบว่า อทิธพิลทางสงัคมมอีทิธพิลต่อความตัง้ใจใช้
งานแอป จากการทีบุ่คคลเหล่านัน้ตอ้งการเป็นทีย่อมรบัของสงัคมหรอืตอ้งการเป็นส่วนหนึ่งของสงัคมนัน้ๆ นอกจากนี้
การยอมรบัการใชง้านโทรศพัทเ์คลื่อนทีน่ัน้เป็นผลมาจากความตอ้งการทีจ่ะตดิต่อกบักลุ่มเพื่อนทางขอ้ความสัน้ ซึง่เป็น
ผลใหผู้ใ้ชรู้ส้กึถงึการไดร้บัเป็นสมาชกิในกลุ่ม (Wu, 2011) จงึน าไปสูส่มมตฐิานดงันี้ 

 
H4: อทิธพิลทางสงัคมมอีทิธพิลเชงิบวกต่อความตัง้ใจทีจ่ะใชง้าน 
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การรบัรูป้ระโยชน์ของเทคโนโลยี เช่น ประสทิธภิาพ ประสทิธผิล งานวจิยัในอดตีพบว่า นักวจิยัจ านวนมากศกึษา
ประโยชน์จากการใช้ระบบสารสนเทศและเทคโนโลยีต่างๆ เช่น เวบ็ไซต์ (Johnson & Hignite, 2000) อนิเทอร์เน็ต 
(Horton et al., 2001) เครือข่ายไร้สาย (Lu et al., 2003) พบว่า การที่ผู้ใช้งานเทคโนโลยีรับรู้ได้ว่า เทคโนโลยีมี
ประโยชน์ ช่วยให้การด าเนินชวีติสะดวกขึน้ หรอืช่วยให้บุคคลนัน้มเีวลาในการท าในสิง่ที่ตนเองชอบมากขึน้ มผีลต่อ
ความตัง้ใจใชเ้ทคโนโลยนีัน้ๆ อย่างมนียัส าคญั จงึน าไปสูส่มมตฐิานดงันี้ 

 
H5: การรบัรูป้ระโยชน์มอีทิธพิลเชงิบวกต่อความตัง้ใจทีจ่ะใชง้าน 
 

งานวจิยัในอดตีทีป่ระยุกตท์ฤษฎแีบบจ าลองการยอมรบัเทคโนโลยกีล่าวว่า เมื่อบุคคลสามารบัรูถ้งึความง่ายในการ
ใชง้านเทคโนโลยจีะส่งผลโดยตรงต่อความตัง้ใจใชง้านเทคโนโลยนีัน้ๆ สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ (Venkatesh, 2000) 
ทีพ่บว่า เทคโนโลยทีีง่่ายในการใชง้านสง่ผลทางบวกต่อการยอมรบัการใชง้าน สอดคลอ้งกบัการทดลองใชง้านเครอืขา่ย
ไรส้ายบนโทรศพัท์เคลื่อนที่ทีพ่บว่า ความง่ายในการใชง้านมผีลต่อความตัง้ใจใชเ้ทคโนโลย ี(Lu et al., 2003; Ziefle, 
2002) งานวจิยัของ Gao et al. (2014) ที่ไดใ้หน้ักศกึษาทดลองใชเ้ทคโนโลยทีางการศกึษาพบว่า นักศกึษาทีย่อมรบั
ระบบทางการศกึษานัน้เกดิจากการรบัรูถ้งึความง่ายในการใชเ้ทคโนโลยเีป็นส าคญั จงึน าไปสูส่มมตฐิานดงันี้ 

 
H6: การรบัรูค้วามง่ายในการใชง้านมอีทิธพิลเชงิบวกต่อการรบัรูป้ระโยชน์ 
H7: การรบัรูค้วามง่ายในการใชง้านมอีทิธพิลเชงิบวกต่อความตัง้ใจทีจ่ะใชง้าน 
 

ทฤษฎีการแพร่กระจายนวัตกรรมได้ระบุว่า เทคโนโลยีนัน้จะต้องมีความสอดคล้องกับลักษณะของผู้ใช้งาน 
(Alsaghier et al., 2009) งานวจิยัของ Gillenson and Sherrell (2002) ระบุว่า ความสอดคลอ้งหรอืความเหมาะสมใน
การใชง้านกบัผูใ้ชง้าน มอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมการยอมรบัการใชง้านเทคโนโลย ีในการอธบิายพฤตกิรรมของผูใ้ชท้ีม่ต่ีอ
ร้านค้าเสมือน (Virtual store) และจากงานวิจัยของ Ding et al. (2004) ที่ศึกษาการท าธุรกรรมทางการเงินบน
โทรศพัทเ์คลื่อนที่พบว่า หากแอปท าใหผู้ใ้ชรู้ส้กึว่าไดเ้ปรยีบ และสอดคลอ้งกบัการด าเนินชวีติปัจจุบนั จะส่งผลใหเ้กดิ
การยอมรบัการท าธุรกรรมทางการเงนิผ่านโทรศพัทเ์คลื่อนที ่จงึน าไปสูส่มมตฐิานดงันี้ 

 
H8: ความสอดคลอ้งกบัผูใ้ชง้านมอีทิธพิลเชงิบวกต่อความตัง้ใจทีจ่ะใชง้าน 
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4. วิธีการวิจยั 
ประชากรคอื ประชาชนผูใ้ชบ้รกิารหน่วยงานภาครฐัทีใ่หบ้รกิารดา้นสาธารณูปโภค ทีไ่ม่เคยใชแ้อปของหน่วยงานผู้

ใหบ้รกิาร กลุ่มตวัอย่างคอื ประชาชนทีไ่ม่เคยใชแ้อปบรกิารสารสนเทศของหน่วยงานดา้นสาธารณูปโภคภาครฐั ในเขต
กรุงเทพมหานคร และปรมิณฑล จ านวน 200 ตวัอย่าง 

งานวิจยัเป็นการวิจยัเชิงปริมาณ ใช้แบบสอบถามออนไลน์เป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมูล แบบสอบถามแบ่ง
ออกเป็น 3 สว่นคอื ส่วนที ่1 เป็นค าถามเพื่อคดักรองกลุ่มตวัอย่างว่า เคยใชแ้อปของหน่วยงานภาครฐัหรอืไม่ สว่นที ่2 
เป็นค าถามทีเ่กีย่วขอ้งกบัตวัแปรต่างๆ ในงานวจิยั ใชม้าตรวดัแบบลเิคริท์สเกล (Likert’s scale) ทีม่คีะแนนอยู่ 5 ระดบั 
(5 คะแนนหมายถงึ เหน็ดว้ยอย่างยิง่ 1 คะแนน หมายถงึ ไม่เหน็ดว้ยอย่างยิง่) ส่วนที่ 3 เป็นค าถามทีเ่กี่ยวกบัขอ้มูล
ทางประชากรศาสตรข์องกลุ่มตวัอย่าง ไดแ้ก่ เพศ อายุ การศกึษา อาชพี รายไดต่้อเดอืน 

ตวัอย่างค าถามเกี่ยวกบัความมัน่ใจในระบบเทคโนโลยสีารสนเทศของหน่วยงาน (TT1-TT5) เช่น “ท่านเชื่อว่า
หน่วยงานทีใ่หบ้รกิารดา้นสาธารณูปโภคภาครฐัมเีทคโนโลยทีี่สามารถตอบสนองการใหบ้รกิารไดต้ลอดเวลา” “ท่านเชื่อ
ว่าเทคโนโลยขีองหน่วยงานทีใ่ห้บรกิารดา้นสาธารณูปโภคภาครฐัมคีวามปลอดภยัน่าเชื่อถอื ” (ดดัแปลงจาก Colesca 
(2009) และ Schlosser et al. (2006)) ตัวอย่างค าถามเกี่ยวกบัความน่าเชื่อถือของหน่วยงาน  (POT1-POT4) เช่น 
“ความน่าเชื่อถือของหน่วยงานที่ให้บรกิารด้านสาธารณูปโภคภาครฐัจะเพิ่มขึน้จากการบรหิารงานที่ตรวจสอบได้” 
“ความน่าเชื่อถือของหน่วยงานที่ให้บรกิารด้านสาธารณูปโภคภาครฐัจะเพิ่มขึ้นจากการให้บรกิารที่มีประสทิธภิาพ ” 
(ดดัแปลงจาก Colesca (2009)) ตวัอย่างค าถามเกีย่วกบัความเขา้กนัได ้(COL1-COL4) เช่น “ท่านเชื่อว่าแอปพลเิคชนั
มีลักษณะที่เข้ากันได้กบัสถานการณ์ในปัจจุบันของท่าน ” “ท่านเชื่อว่าแอปพลิเคชนับนมือถือเหมาะส าหรบัท่าน” 
(ดดัแปลงจาก Moore and Benbasat (1991)) ตัวอย่างค าถามเกี่ยวกบัอทิธพิลทางสงัคม (SI1-SI4) เช่น “ท่านจะใช้
งานแอปพลเิคชนัตามบุคคลรอบขา้งของท่าน” “ท่านจะใช้แอปพลเิคชนัที่บุคคลส่วนใหญ่ในสงัคมใช้” (ดดัแปลงจาก 
Hong et al. (2008)) ตวัอย่างค าถามเกีย่วกบัอทิธพิลของสื่อ (MI1-MI5) เช่น “ท่านเชื่อว่าการไดเ้หน็การโฆษณาแอป
พลเิคชนัทางสือ่ต่างๆท าใหท้่านสนใจใชง้านมากขึน้” “ท่านเชื่อว่าบทความทีบ่อกว่าแอปพลเิคชนัน่าใชท้ าใหท้่านสนใจ
ใช้งานมากยิ่งขึ้น” (ดดัแปลงจาก Hong et al. (2008)) ตัวอย่างค าถามเกี่ยวกบัการรบัรู้ประโยชน์ (PU1-PU9) เช่น 
“ท่านเชื่อว่าการใช้แอปพลเิคชนัจะท าใหก้ารใช้ชวีติของท่านดยีิง่ขึน้” “ท่านเชื่อว่าการใช้แอปพลเิคชนัสามารถช่วยให้
ท่านตรวจสอบขอ้มลูค่าใชจ้่ายของค่าน ้าค่าไฟแต่ละเดอืนไดง้่ายขึน้” (ดดัแปลงจาก Gao et al. (2014)) ค าถามเกีย่วกบั
การรบัรูค้วามง่ายในการใชง้าน (PEOU1-PEOU5) เช่น “ท่านเชื่อว่าการเรยีนรูท้ีจ่ะใชง้านแอปพลเิคชนันัน้ง่ายส าหรบั
ท่าน” “ท่านเชื่อว่าท่านสามารถใช้งานแอปพลิเคชันได้ด้วยตนเอง” (ดัดแปลงจาก Moore and Benbasat (1991)) 
ค าถามเกีย่วกบัความตัง้ใจทีจ่ะใชง้าน (IU1-IU4) เช่น “ท่านวางแผนใชง้านแอปพลเิคชนัในอนาคต” “ท่านมคีวามตัง้ใจ
ใชง้านแอปพลเิคชนัในอนาคตอกี” (ดดัแปลงจาก Gao et al. (2014)) 

 
5. ผลการวิจยั 
5.1 การทดสอบข้อตกลงเบือ้งต้นทางสถิติ 

แบบสอบถามได้ถูกน าไปทดสอบในเบื้องต้นกับกลุ่มตัวอย่างจ านวน 30 คน เพื่อทดสอบความเหมาะสมของ
แบบสอบถาม และปรบัขอ้ค าถาม หลงัจากนัน้แบบสอบถามจ านวน 235 ชุด ถูกน ามาวเิคราะหอ์งคป์ระกอบ (factors 
analysis) เพื่อจบักลุ่มของขอ้ค าถามส าหรบัแต่ละปัจจยั ใชเ้กณฑใ์นการตรวจสอบ โดยการก าหนดค่า Factor Loading 
ของตวัแปรตอ้งมคี่าสงูกวา่ 0.5 และตอ้งไม่มคี่า Factor Loading สงูในตวัแปรมากกว่า 1 ตวัแปร และไดท้ าการทดสอบ
ความเทีย่งโดยวธิกีารหาค่าสมัประสทิธิแ์อลฟาของครอนบาค (Cronbach’s alpha) ใชเ้กณฑใ์นการตรวจสอบทีร่ะดบั
ความน่าเชื่อถอืไดข้องเครื่องมอืตอ้งมค่ีาของสมัประสทิธิแ์อลฟาของครอนบาคมากกว่า 0.7 พบว่า ความมัน่ใจในระบบ
เทคโนโลยสีารสนเทศของหน่วยงานมคี่า 0.811 ความน่าเชื่อถอืของหน่วยงานมคี่า 0.864 อทิธพิลของสื่อมคี่า 0.894 
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อิทธิพลทางสงัคมมีค่า 0.848 การรบัรู้ประโยชน์มีค่า 0.936 การรบัรู้ถึงความง่ายในการใช้งานมีค่า 0.894 ความ
สอดคลอ้งกบัผูใ้ชง้านมคี่า 0.809 ความตัง้ใจทีจ่ะใชง้านมคี่า 0.779 ผ่านเกณฑท์ุกขอ้ 
5.2 ลกัษณะทางประชากรศาสตรข์องกลุ่มตวัอยา่ง 

ผลการวเิคราะหข์อ้มลูทางประชากรศาสตรข์องกลุ่มตวัอย่างจ านวน 235 ชุด พบว่า สว่นใหญ่เป็นเพศหญงิ คดิเป็น
รอ้ยละ 57.45 มชี่วงอายุระหว่าง 31-40 ปี คดิเป็นรอ้ยละ 40.85 มรีะดบัการศกึษาทีร่ะดบัปรญิญาโทสงูสุด คดิเป็นรอ้ย
ละ 61.27 มอีาชพีรบัราชการ/ พนกังานรฐัวสิาหกจิเป็นสว่นใหญ่ คดิเป็นรอ้ยละ 47.66 จากค าถามเกีย่วกบัการรูจ้กัแอป 
และค าถามเกีย่วกบัการประชาสมัพนัธแ์อปของการประปานครหลวง หรอืการไฟฟ้านครหลวงพบว่า กลุ่มตวัอย่างสว่น
ใหญ่ไม่รูจ้กัแอปของหน่วยงานที่ให้บรกิารด้านสาธารณูปโภคภาครฐั คดิเป็นร้อยละ 66.81 ด้านการประชาสมัพนัธ์
พบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ไม่เคยเหน็การประชาสมัพนัธแ์อปของการประปานครหลวงและการไฟฟ้านครหลวง คดิ
เป็นรอ้ยละ 62.56 
5.4 การทดสอบสมมติฐานการวิจยั 

งานวจิยันี้ใชว้ธิกีารวเิคราะห์การถดถอยเชงิเสน้อย่างง่าย (Simple linear regression analysis) และการวเิคราะห์
การถดถอยพหุคณู (Multiple regression analysis) โดยก าหนดระดบันยัส าคญัทีค่่า p-value น้อยกว่า 0.05 

5.4.1 ผลการวิเคราะหต์วัแปรอิสระท่ีส่งผลต่อความตัง้ใจท่ีจะใช้งาน ผลของการวเิคราะหก์ารถดถอยพบว่า 
ความมัน่ใจในเทคโนโลยขีองหน่วยงาน ความน่าเชื่อถือของหน่วยงาน อิทธิพลของสื่อ อทิธพิลทางสงัคม การรบัรู้
ประโยชน์ การรบัรูค้วามง่ายในการใชง้าน และความสอดคลอ้งกบัผูใ้ชง้าน มอีทิธพิลต่อความตัง้ใจทีจ่ะใชง้าน ดงัแสดง
ในตารางที่ 1 โดยมค่ีาสมัประสทิธิข์องการท านาย (R2) เป็นรอ้ยละ 69 จงึสนับสนุนสมมติฐานที่ 3 อทิธพิลของสื่อมี
อทิธพิลเชงิบวกต่อความตัง้ใจทีจ่ะใชง้าน สมมตฐิานที ่4 อทิธพิลทางสงัคมมอีทิธพิลเชงิบวกต่อความตัง้ใจทีจ่ะใชง้าน 
สมมตฐิานที ่6 การรบัรูค้วามง่ายในการใชง้านมอีทิธพิลเชงิบวกต่อการรบัรูป้ระโยชน์ สมมตฐิานที่ 7 การรบัรูค้วามง่าย
ในการใชง้านมอีทิธพิลเชงิบวกต่อความตัง้ใจทีจ่ะใช้งาน สมมตฐิานที ่8 ความสอดคลอ้งกบัผูใ้ชง้านมอีทิธพิลเชงิบวก
ต่อความตัง้ใจทีจ่ะใชง้าน โดยสมมตฐิานที ่1 ความมัน่ใจในเทคโนโลยขีองหน่วยงานมอีทิธพิลในทางลบต่อความตัง้ใจที่
จะใช้งานแทนทางบวก เนื่องจากกลุ่มตวัอย่างมอีาชพีรฐัวสิาหกจิ/ราชการ ร้อยละ 44.67 ซึ่งมคีวามเชื่อมัน่ในระบบ
เทคโนโลยขีองหน่วยงานแต่ไม่มคีวามสนในใชง้านแอปของหน่วยงานเน่ืองจากไม่จ าเปป็นตอ้งใชร้วมถงึหน่วยงานไม่มี
นโยบายในการส่งเสรมิการใชง้านดงักล่าว และปฏเิสธสมมตฐิานที่ 2 ความน่าเชื่อถอืของหน่วยงานมอีทิธพิลเชงิบวก
ความตัง้ใจทีจ่ะใชง้าน 

การปฏิเสธสมมติฐานที่ 2 น่าจะเกิดจาก เมื่อประชาชนไม่พึงพอใจในการบริหารงานของภาครฐัจะท าให้การ
บรหิารงานของภาครฐัทีต่อ้งใหป้ระชาชนมสีว่นร่วมมคีวามตดิขดั และไม่สามารถด าเนินไปถงึเป้าหมายได ้ซึง่จะมผีลใน
การยอมรบัการใชง้านเทคโนโลยต่ีางๆ นอกจากน้ีสภาพวฒันธรรมทีแ่ตกต่างกนัยงัอาจก่อใหเ้กดิการยอมรบัการใชง้าน
เทคโนโลยทีีแ่ตกต่างกนัดว้ย 
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ตารางที ่1 ผลการวเิคราะหก์ารถดถอย 

Model 
ค่าสมัประสิทธ์ิถดถอย ค่าสมัประสิทธ์ิถดถอย

มาตรฐาน (Beta) 
T Sig. 

B Std. Error 
(Constant) -0.727 0.305  -1.795 0.004 
Trust in Technology -0.323 0.063 -0.214 -2.362 0.018* 
Perceived Organization Trust 
Worthiness 

-0.012 0.042 -0.011 -0.278 0.701 

Media Influence 0.331 0.056 0.290 5.960 0.000* 
Social Influence 0.241 0.063 0.209 3.803 0.000* 
Perceived Usefulness 0.593 0.061 0.505 9.707 0.000* 
Perceived Ease of use 0.328 0.049 0.222 4.558 0.002* 
Compatibility 0.234 0.059 0.331 3.695 0.008* 
* p-value < 0.05 

 
5.2.2 ผลการวิเคราะหต์วัแปรอิสระท่ีส่งผลต่อการรบัรูป้ระโยชน์ ผลของการวเิคราะหก์ารถดถอยเชงิเสน้อย่าง

ง่ายพบว่า การรบัรูป้ระโยชน์สง่ผลต่อความตัง้ใจทีจ่ะใชง้าน โดยมค่ีาสมัประสทิธิข์องการท านาย (R2) เป็นรอ้ยละ 40.3 
ที่ระดับนัยส าคัญ p-value = 0.004 และมีค่าค่าสัมประสิทธิถ์ดถอยมาตรฐาน (beta) เท่ากับ 0.313 จึงสนับสนุน
สมมตฐิานที ่5 การรบัรูป้ระโยชน์มอีทิธพิลเชงิบวกต่อความตัง้ใจทีจ่ะใชง้าน 
 
6. สรปุผลการวิจยั 
6.1 อภิปรายผลการวิจยั 

งานวจิยันี้มวีตัถุประสงคเ์พื่อศกึษาอทิธพิลของปัจจยัดา้นความมัน่ใจในเทคโนโลยขีองหน่วยงาน ความน่าเชื่อถอื
ของหน่วยงาน อิทธิพลของสื่อ อิทธิพลทางสงัคม การรับรู้ประโยชน์ การรบัรู้ความง่ายในการใช้งาน และความ
สอดคล้องกบัผู้ใช้งานกบัความตัง้ใจที่จะใช้งาน งานวจิยันี้เป็นงานวจิยัเชงิปรมิาณแบบส ารวจ เกบ็ขอ้มูลจากการท า
แบบสอบถามออนไลน์กบัประชากรกลุ่มตวัอย่างที่ใชง้านอุปกรณ์เคลื่อนที่ และเป็นผูท้ี่ไม่เคยใชง้านแอปหน่วยงานที่
ให้บรกิารสารสนเทศของผู้ให้บรกิารสาธารณูปโภคภาครฐัผลของการวเิคราะห์ทางสถิติเกี่ยวกบัอทิธพิลของปัจจยัที่
สง่ผลต่อความตัง้ใจทีจ่ะใชง้านในการใช้แอปพบว่า ผูใ้ชง้านทีม่คีวามตัง้ใจในการใชง้านจะเกดิจากอทิธพิลของการรบัรู้
ประโยชน์ อทิธพิลของสือ่ การรบัรูว้่าใชง้านง่าย อทิธพิลทางสงัคม และความสอดคลอ้งกบัผูใ้ชง้าน ตามล าดบั 
6.2 ข้อเสนอแนะในเชิงปฏิบติั 

หน่วยงานภาครฐัทีใ่หบ้รกิารดา้นสาธารณูปโภคภาครฐั สามารถน าขอ้มูลทางดา้นปัจจยัต่างๆ ทัง้ อทิธพิลของสื่อ 
อทิธพิลทางสงัคม การรบัรูป้ระโยชน์ การรบัรูค้วามง่ายในการใช้งาน และความสอดคลอ้งกบัผูใ้ชง้านมาปรบัใช้สรา้ง
หรอืปรบัปรุงการรบัรูเ้กีย่วกบัแอป ดา้นปัจจยัการรบัรูป้ระโยชน์ หน่วยงานควรให้แอปมฟัีงกช์นัทีผู่ใ้ชง้านต้องการ จาก
แบบสอบถามพบว่า หน่วยงานทัง้การประปานครหลวงและการไฟฟ้านครหลวงควรเพิม่ฟังกช์นัเกีย่วกบัการนดัหมาย
การเขา้ไปท าธุรกรรมต่างๆ ฟังกช์นัการตดิตามงานในสว่นของขอ้รอ้งเรยีนทีส่ง่ไป และงานรบัการบรกิารต่างๆ รวมทัง้
มชี่องทางในการรบัขอ้มูลขา่วสารทีร่วดเรว็ เช่น การแจง้การดบัไฟฟ้าล่วงหน้า การแจง้น ้าไหลอ่อน หรอืบรเิวณทีม่กีาร
ซ่อมแซมระบบสาธารณูปโภคต่างๆ เพื่อให้ประชาชนทราบล่วงหน้า หรอืวางแผนรบัมอืได้ล่วงหน้า ส าหรบัแอปของ
การประปานครหลวง ประชาชนอยากให้เพิ่มเติมช่องทางการช าระเงนิได้ผ่านทางแอป โดยการตดัผ่านบตัรเครดิต 
รวมถงึสามารถตดิตามยอดค่าใชจ้่ายแต่ละเดอืนได ้ประชาชนบางส่วนใหค้วามสนใจในเรื่องของการตรวจสอบสภาวะ
น ้าเคม็ และความเป็นกรด-ด่างของน ้าได ้ดา้นปัจจยัอทิธพิลของสื่อนัน้ หน่วยงานภาครฐัควรมกีารประชาสมัพนัธผ์่าน
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ทางสื่อต่างๆ เช่น สื่อโทรทศัน์ สื่อประชาสมัพันธ์ตามรถโดยสารสาธารณะต่างๆ ประชาสมัพนัธ์ผ่านเว็บไซต์ของ
หน่วยงานของตนเอง ด้านปัจจยัอทิธพิลทางสงัคม หน่วยงานสามารถสรา้งการรบัรู้ผ่านทางบุคคลต่างๆ เช่น การมี
นโยบายใหก้บัพนกังานของหน่วยงานใชแ้อปของหน่วยงาน และใชง้านไดอ้ย่างคล่องแคล่ว เพื่อทีจ่ะประชาสมัพนัธแ์อป
ใหก้บับุคคลในครอบครวั หรอืบุคคลทีอ่ยู่รอบขา้งได ้ดา้นปัจจยัการรบัรูค้วามง่ายในการใชง้าน หน่วยงานควรสรา้งให้
แอปมสี่วนต่อประสานผู้ใช้ที่ดูง่าย มปีุ่ มกดชดัเจน ท าให้ผู้ใช้งานสามารถศกึษาการใช้งานได้ด้วยตนเอง ด้าน ปัจจยั
ความสอดคลอ้งกบัผูใ้ชง้าน หน่วยงานควนมกีารปรบัปรุงแอปใหม้ผีูใ้ชง้านรูส้กึการมอียู่ของแอปท าใหส้ามารถใชช้วีติได้
ดขีึน้ มลีกัษณะการใชง้านทีผู่ใ้ชง้านใชง้านอยู่แลว้ เช่น การมฟัีงกช์นัการรบัช าระเงนิค่าบรกิารทางหน่วยงานควรสรา้ง
ระบบใหม้กีารท างานคลา้ยคลงึกนักช็่วยใหผู้้ใช้งานมคีวามรูส้กึว่าใช้งานได้ไม่ต่างจากทีเ่คยใชง้านแอปอื่น ท าใหเ้กดิ
ความตัง้ใจทีจ่ะใชง้านแอปของทางหน่วยงานไดม้ากขึน้ 
6.3 ข้อเสนอแนะส าหรบังานวิจยัต่อเน่ือง 

งานวิจยันี้ได้ศึกษาเฉพาะการให้บรกิารใน 3 จงัหวดัคือ กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการเท่านัน้ 
รวมถงึไม่ไดเ้กบ็ขอ้มลูจากผูใ้ชบ้รกิารแอปอื่นของหน่วยงานภาครฐัผูใ้หบ้รกิารสาธารณูปโภคทัง้หมด เช่น แอปของการ
ไฟฟ้าสว่นภูมภิาค แอปของการประปาสว่นภูมภิาค แอปของการไฟฟ้าฝ่ายผลติแห่งประเทศไทย งานวจิยัในอนาคตจงึ
อาจขยายขอบเขตการศกึษาเชงิพื้นที่และแอป และศกึษาเพิม่เติมโดยวธิกีารวจิยัเชงิคุณภาพ เพื่อให้เขา้ใจถึงความ
คดิเหน็ของประชาชนทีเ่กีย่วกบัความมัน่ใจในหน่วยงานภาครฐัทีไ่ม่สง่ผลอย่างมนียัส าคญั และสง่ผลในเชงิลบมากขึน้ 
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บทคดัย่อ 

งานวจิยันี้มวีตัถุประสงคเ์พื่อศกึษาถงึปัจจยัทีเ่ป็นอุปสรรคต่อการยอมรบัการช าระเงนิผ่านอุปกรณ์เคลื่อนทีซ่ึง่มี
พืน้ฐานการศกึษาจากทฤษฎกีารต่อตา้นนวตักรรมทีอ่ธบิายวา่ ผูบ้รโิภคต่อตา้นนวตักรรมเกดิจากอุปสรรคดา้นการ
ใชง้านและภาพลกัษณ์ อุปสรรคดา้นการเหน็คุณค่า อุปสรรคดา้นความเสีย่ง อุปสรรคจากวธิกีารแบบดัง้เดมิ และ
พจิารณาปัจจยัทีอ่าจเป็นอุปสรรคเพิม่เตมิคอื การรบัรูต้น้ทุนค่าใชจ้่ายและปัจจยัความรูท้างเทคโนโลย ี โดยศกึษาว่า
แต่ละปัจจยัสง่ผลต่อลกัษณะของผูต่้อตา้นนวตักรรม 3 ลกัษณะ คอื ลกัษณะทีอ่ยูใ่นระหวา่งตดัสนิใจ ลกัษณะที่
คดัคา้นนวตักรรม และลกัษณะทีป่ฏเิสธนวตักรรม แตกต่างกนัอย่างไร แต่ละปัจจยัมคีวามส าคญัมากน้อยเพยีงใด 
เพื่อทราบถงึปัจจยัทีเ่ป็นอุปสรรคทีท่ าใหก้ลุ่มผูใ้ชบ้รกิารมลีกัษณะการต่อตา้นทีแ่ตกต่างกนั  วจิยันี้เป็นการวจิยัเชงิ
ปรมิาณโดยใชแ้บบสอบถามออนไลน์เป็นเครื่องมอื กลุ่มตวัอย่างเป็นผูท้ีใ่ชส้มารท์โฟนหรอืแทบ็เลต็ทีไ่ม่เคยใชแ้ละ
ไม่ไดใ้ชบ้รกิารช าระเงนิผ่านอุปกรณ์เคลื่อนทีอ่ยู่ในปัจจุบนั ผลจากการวจิยัชีใ้หเ้หน็ว่า อุปสรรคทีส่ง่ผลกระทบต่อ
ลกัษณะของผูต่้อตา้นนวตักรรมทีแ่ตกต่างกนัคอื อุปสรรคดา้นการใชง้าน อุปสรรคจากวธิกีารแบบดัง้เดมิ และการ
รบัรูค้วามเสีย่งตามล าดบั 
 
ค าส าคญั:  อุปสรรค การช าระเงนิผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที ่การต่อตา้นนวตักรรม การต่อตา้นของผูบ้รโิภค 
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Abstract 

The objective of this study is to investigate the barrier factors of the mobile payment adoption, based 
on the Innovation resistance theory. The theory specifies the reasons why consumers resist innovation, 
which are usage barrier, value barrier, perceive risk, traditional barrier, and image barrier. In addition, this 
study also added 2 factors: perceive cost and ICT literacy, to those barrier factors to explore the factors 
affecting three groups of non-adopters: postponement, opposition, and rejection. The objective of the study 
is to explore differs of customer groups for resisting mobile payment services and how important are those 
barrier factors. This study applied the quantitative method. Online questionnaires were used to collect data 
from smartphone or tablet users in Thailand who did not use mobile payment services. Results indicate 
that different groups of non-users are affected by usage barrier, traditional barrier, and perceive risk, 
respectively. 
 
Keywords:  Barriers, Mobile payment, Innovation resistance, Consumer resistance
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1. บทน า 
ในยุคโลกาภิวตัน์ที่เทคโนโลยีเขา้มามีบทบาทส าคญั  โดยเฉพาะโทรศพัท์เคลื่อนที่ซึ่งปัจจุบนัเป็นเครื่องมือ

สือ่สารทีม่ากดว้ยความสามารถ การเตบิโตของจ านวนผูใ้ชโ้ทรศพัทเ์คลื่อนทีแ่ละอุปกรณ์เคลื่อนที ่(Mobile devices) 
อื่นๆ ท าใหเ้ทคโนโลยเีครอืขา่ยและโทรศพัทเ์คลื่อนที่มกีารพฒันาขึน้อย่างรวดเรว็และมอีตัราการเตบิโตทีส่งูขึน้มาก 
สง่ผลใหเ้กดิการใหบ้รกิารต่างๆ ผ่านเครอืขา่ยของบรษิทัผูใ้หบ้รกิาร เพื่อเพิม่ประสทิธภิาพและสรา้งขอ้ไดเ้ปรยีบใน
การแขง่ขนัทีเ่ขม้ขน้ ธุรกจิต่างๆทีม่นีโยบายการใหบ้รกิารทีเ่กีย่วขอ้งกบัโทรศพัทเ์คลื่อนที่ เช่น โมบายอนิเทอรเ์น็ต 
(Mobile internet) หรอืการช าระเงนิผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที ่(Mobile payment) จงึไดร้บัความนิยมเพิม่มากขึน้ตามไป
ดว้ย เพราะบรกิารเหล่านี้ช่วยอ านวยความสะดวก ท าให้ผู้ใช้ไม่ต้องเสยีเวลากบัการเดนิทางไปช าระเงนิ โอนเงนิ 
หรอืเขา้คิวเพื่อเลอืกซื้อสนิค้าหรอืบรกิาร เว็บไซต์ Thailand online focus (2556) ระบุว่า ยอดการช าระเงนิผ่าน
อุปกรณ์เคลื่อนทีใ่นปีพ.ศ. 2555 มมีูลค่าราว 171,500 ลา้นเหรยีญสหรฐัฯ และเพิม่ขึน้จากเดมิในปี พ.ศ. 2554 ที่มี
มูลค่าอยู่ราว 105,900 ลา้นเหรยีญสหรฐัฯ คดิเป็นการเติบโตเพิม่ขึน้ร้อยละ 62 ธนาคารแห่งประเทศไทยรายงาน
จ านวนผูใ้ชบ้รกิารช าระเงนิผ่านอุปกรณ์เคลื่อนทีใ่นไตรมาสที ่3 ของปี พ.ศ. 2556  มจี านวนผูใ้ชบ้รกิารการช าระเงนิ
ผ่านอุปกรณ์เคลื่อนทีใ่นประเทศไทยอยู่ที ่969,977 ราย มมีูลค่าราว 5.3 หมื่นลา้นบาท มอีตัราการเตบิโตเฉลีย่รอ้ย
ละ 22 ต่อปี และมแีนวโน้มทีจ่ะเพิม่ขึน้เรื่อยๆ นอกจากนี้ยงัมปัีจจยัสนบัสนุนอื่นๆ เช่น อตัราการเขา้ถงึสมารท์โฟนข
องคนไทย จ านวนโทรศพัทแ์ละแทบ็เลต็ทีเ่พิม่มากขึน้ (ธรีะ กนกกาญจนรตัน์, 2557) 

อย่างไรก็ดี ผลการส ารวจของเวบ็ไซต์ Thailand online focus ระบุว่า ขณะนี้มีครวัเรอืนที่นิยมจ่ายเงินผ่าน
โทรศพัทเ์คลื่อนทีเ่ป็นประจ า แต่กม็บีางส่วนที่ยงัไม่นิยมการจ่ายเงนิด้วยวธินีี้ ประมาณ 720,000 ครวัเรอืน ตวัเลข
ดงักล่าวแสดงให้เห็นว่า จ านวนผู้ใช้บริการยงัมีปริมาณน้อยเมื่อเทียบกับจ านวนประชากรทัง้ประเทศและการ
ขยายตัวของตลาดอุปกรณ์เคลื่อนที่ ตัวอย่างอื่นๆ เช่น บรษิัทแอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส ให้บริการลูกค้ากว่า      
41 ลา้นเลขหมาย แต่มลีูกคา้ทีใ่ชบ้รกิาร AIS mPay อยู่เพยีงแค่ 1 ลา้นเลขหมาย หรอืรอ้ยละ 2.44 เท่านัน้ (ชุตมิา 
แก้ววเิศษ, 2556)จากขอ้มูลดงักล่าวจะเห็นได้ว่า การให้บรกิารการช าระเงนิผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที่นัน้ ถึงแม้จะมี
ปัจจยัสง่เสรมิมากมาย แต่กม็อีุปสรรคทีผู่ใ้หบ้รกิารตอ้งค านึงถงึ เพื่อพยายามลดอุปสรรคหรอืขอ้จ ากดัทีอ่าจเกดิขึน้
ดว้ย (กติต ิเหล่าชุนสวุรรณ, 2552) 

การทบทวนวรรณกรรมได้แสดงให้เห็นว่า งานวิจยัที่ศึกษาเกี่ยวกบัอุปสรรคของการช าระเงนิผ่านอุปกรณ์
เคลื่อนที่ยงัมีไม่มากนัก งานวิจยัส่วนใหญ่จะเน้นไปที่การศึกษาปัจจยัที่ส่งผลต่อการยอมรบัการช าระเงนิผ่าน
อุปกรณ์เคลื่อนที ่โดยพจิารณาจากบรกิารทีม่บีรบิทใกลเ้คยีง เช่น ปัจจยัในการยอมรบัธนาคารบนโทรศพัทเ์คลื่อนที่
หรือการยอมรบัการซื้อสินค้าออนไลน์ โดยมีงานวิจัยเพียงเล็กน้อย เท่านัน้ที่ศึกษาในด้านอุปสรรคและอยู่ใน
สภาพแวดล้อมของต่างประเทศโดยเน้นการศึกษาบรกิารธนาคารบนอุปกรณ์เคลื่อนที่มากกว่าการช าระเงนิผ่าน
อุปกรณ์เคลื่อนที ่งานวจิยัทีศ่กึษาดา้นอุปสรรคมกัจะมกีารน าทฤษฎกีารต่อตา้นวตักรรมมาประยุกต์ เพื่อหาปัจจยัที่
เป็นอุปสรรคต่อการยอมรบัการใช้บรกิารช าระเงนิผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที่ เช่น  งานวิจยัของ Teo et al. (2013) ที่
ศกึษาสาเหตุความลม้เหลวของการใหบ้รกิารธนาคารบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ และงานวจิยัของ Elbadrawy and Azizz 
(2011) ทีศ่กึษาการต่อต้านการใชบ้รกิารธนาคารบนอุปกรณ์เคลื่อนทีข่องประชากรในประเทศอยีปิต์ เป็นต้น ทัง้นี้
ผูว้จิยัไดศ้กึษางานวจิยัอื่นๆ ทีส่ง่ผลต่อการยอมรบันวตักรรม การต่อต้านนวตักรรม และการยอมรบัการใชธ้นาคาร
บนอุปกรณ์เคลื่อนที่พบว่า ค่าใช้จ่ายทางการเงินเป็นปัจจัยที่น่าสนใจ (Chin et al., 2013)  อีกทัง้ผู้วิจยัได้เห็น
ความส าคญัของการขาดความรูท้างเทคโนโลยสีารสนเทศกอ็าจเป็นปัจจยัทีเ่ป็นอุปสรรคต่อการยอมรบับรกิารช าระ
เงนิผ่านอุปกรณ์เคลื่อนทีไ่ด ้ 

 
 
 
 



วารสารระบบสารสนเทศดา้นธุรกจิ (JISB) ปีที ่5 ฉบบัที ่3 เดอืน กรกฎาคม-กนัยายน 2562 หน้า 47 

1.2 วตัถปุระสงคข์องการวิจยั 
งานวจิยันี้มีวตัถุประสงค์ เพื่อศกึษาปัจจยัที่เป็นอุปสรรคต่อการยอมรบัการใช้บริการช าระเงนิผ่านอุปกรณ์

เคลื่อนที่ในประเทศไทย ด้วยการประยุกต์ใช้ทฤษฎีการต่อต้านนวตักรรม ผนวกกบัปัจจยัด้านการรบัรู้ต้นทุน
ค่าใชจ้่ายและการขาดความรูท้างดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ เพื่อตอบค าถามวจิยัทีว่่า ปัจจยัอะไรบา้งทีเ่ป็นอุปสรรค
ต่อการยอมรบัการใชบ้รกิารช าระเงนิผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที่ของผูต่้อต้านนวตักรรมทีม่ลีกัษณะแตกต่างกนั (ลกัษณะ
ทีอ่ยู่ในระหว่างตดัสนิใจ ลกัษณะทีค่ดัคา้นนวตักรรม และลกัษณะทีป่ฏเิสธนวตักรรม)  
 

2. ทฤษฎีและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 
การช าระเงนิผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที่ คอื การใช้โทรศพัท์เคลื่อนที่หรอือุปกรณ์เคลื่อนที่อื่นด าเนินการธุรกรรม

ทางการเงินในรูปแบบต่างๆ โดยสามารถเป็นการโอนเงินให้กนัโดยตรงหรอืผ่านตัวกลาง ( Intermediary) ก็ได ้
งานวจิยันี้จะเจาะจงไปที่การช าระสนิคา้และบรกิารผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที่ ผ่านผูใ้หบ้รกิารเครอืข่ายสญัญาณไรส้าย 
เช่น บรษิทั ทร ูมนัน่ี จ ากดั เป็นบรษิทัที่ใหบ้รกิารช าระเงนิทางอเิลก็ทรอนิกสแ์กล่กูคา้ทีใ่ชง้านเครอืขา่ยทรมูฟู หรอื
บรษิทั แอดวานซ ์เอม็เปย ์ทีใ่หบ้รกิารช าระเงนิทางอเิลก็ทรอนิกสแ์กล่กูคา้ทีใ่ชง้านเครอืขา่ยเอไอเอส เป็นตน้  
2.1 ทฤษฎีการต่อต้านนวตักรรม (Theory of Innovation Resistance) 

งานวจิยัของ Chin et al. (2013) และ Elbadrawy and Azizz (2011) แสดงใหเ้หน็ว่า การต่อต้านวตักรรมเป็น
สิง่ที่ขดัขวางการยอมรบันวตักรรม เป็นพฤติกรรมของผู้บรโิภคที่แสดงความชอบสิง่ที่มีอยู่เดิมหรอืผลติภัณฑ์ที่
คุน้เคยมากกว่าการใชน้วตักรรมใหม่ รวมถงึความชอบการมพีฤตกิรรมแบบเดมิมากกว่าการปรบัเปลีย่นพฤตกิรรม
เพื่อใหเ้ขา้กบันวตักรรม อุปสรรคของการยอมรบันวตักรรม ไดแ้ก่ อุปสรรคดา้นการใชง้าน ดา้นการเหน็คุณค่า ดา้น
ความเสีย่ง ดา้นวธิกีารแบบดัง้เดมิ และดา้นภาพลกัษณ์ จาก Chin et al. (2013) อุปสรรคดา้นภาพลกัษณ์ หมายถงึ 
ความรู้สกึที่ผูบ้รโิภคคดิว่านวตักรรมมภีาพลกัษณ์ที่ใช้งานยาก จากการทบทวนวรรณกรรมพบว่าในบางงานวจิยั
ความหมายนี้จะรวมอยู่ในอุปสรรคจากดา้นการใชง้าน ดงันัน้วจิยันี้จงึรวมความหมายของอุปสรรคดา้นภาพลกัษณ์
และอุปสรรคจากการใชง้านไวใ้นปัจจยัเดยีวกนั 

อุปสรรคด้านการใช้งาน (Usage barrier) เป็นระดบัความพยายามของผูใ้ชง้านบรกิารช าระเงนิผ่านอุปกรณ์
เคลื่อนที ่(Petrova, 2008) หรอืภาพลกัษณ์ทีด่ใูชง้านยาก หากต้องใชค้วามพยายามมากกจ็ะเป็นอุปสรรคต่อการใช้
งาน 

อุปสรรคด้านการเหน็คณุค่า (Value Barrier) เป็นการเปรยีบเทยีบประสทิธภิาพของนวตักรรมกบัสิง่อื่นที่
สามารถทดแทนนวตักรรมได้ อาทิ ถ้าบรกิารการช าระเงินผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที่ไม่ได้เสนอราคาที่เหมาะสมกบั
ประสทิธภิาพที่ได้รบั เมื่อเทยีบกบัการช าระเงนิด้วยวธิแีบบดัง้เดมิ เช่น การใช้เงนิสด การใช้บตัรเครดติ เป็นต้น 
ผูใ้ชง้านอาจไม่รูส้กึถงึแรงจงูใจทีจ่ะใชบ้รกิารนัน้ (Teo et al., 2013) 

อุปสรรคจากวิธีการแบบดัง้เดิม (Tradition barrier) เป็นลักษณะที่ผู้บริโภคพอใจกับการใช้วิธีการรูป
แบบเดมิมากกว่าการเปลีย่นมาใชน้วตักรรม 

การรบัรู้ถึงความเส่ียง (Perceived risk) เป็นความเสีย่งทีผู่ใ้ชร้บัรูว้่า อาจเกดิขึน้ เช่น ความเสีย่งจากการถูก
ละเมดิลขิสทิธิ ์การโจรกรรมและการรกัษาความลบั ขอ้ผดิพลาดในการท าธุรกรรม เป็นต้น หากความเสีย่งมากขึน้
การยอมรบัจะน้อยลง และการแพร่กระจายของนวตักรรมกจ็ะใชเ้วลานานมากขึน้ดว้ย (Teo et al., 2013) 

การใช้ทฤษฎีการต่อต้านนวตักรรมอย่างเดยีวอาจไม่ครอบคลุมบรบิทของการช าระเงนิผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที ่
จากการทบทวนวรรณกรรมผูว้จิยัจงึเพิม่เตมิการรบัรูต้น้ทุนค่าใชจ้่ายและความรูด้า้นเทคโนโลยสีารสนเทศเพิม่ดว้ย 

การรบัรู้ต้นทุนค่าใช้จ่าย (Perceived cost) เป็นค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเมื่อใช้นวตักรรมซึ่งรวมถึง ค่าใช้จ่าย
ส าหรบัอุปกรณ์เคลื่อนที ่ค่าใชจ้่ายในการเขา้ถงึอนิเทอรเ์น็ต และค่าใชจ้่ายในการท าธุรกรรม (Chin et al., 2013) 
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ความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  (ICT literacy) เป็นระดบัความรูค้วามสามารถในการใชเ้ทคโนโลย ีและ
ความรูใ้นการใชเ้ครื่องมอืสื่อสาร (โทรศพัทเ์คลื่อนที ่แทบ็เลต็) รวมถึงทกัษะความรูท้ี่จะสามารถเขา้ถึงเทคโนโลยี
ต่างๆ เชื่อมต่อขอ้มลูกบัเทคโนโลย ีตลอดจนมคีวามรูท้ีจ่ะจดัการขอ้มลูต่างๆ ผ่านเทคโนโลยดีว้ย 

ทฤษฎกีารต่อตา้นนวตักรรมจ าแนกผูบ้รโิภคทีต่อบสนองต่อนวตักรรมในทางต่อตา้นออกเป็น 3 ลกัษณะ ไดแ้ก่ 
(1) ลกัษณะท่ีอยู่ในระหว่างตดัสินใจ (Postponement) ลกัษณะน้ีผูบ้รโิภคมคีวามตัง้ใจทีจ่ะใชน้วตักรรม แต่

อยู่ในระหว่างตดัสนิใจทีจ่ะใช ้ผูบ้รโิภคอาจชะลอการน านวตักรรมมาใช้ แมว้่าผูบ้รโิภคจะพบว่านวตักรรมนัน้ไดร้บั
การยอมรบั ผูบ้รโิภคทีม่ลีกัษณะทีอ่ยู่ในระหว่างตดัสนิใจอาจยอมรบันวตักรรมล่าชา้ (delay) (Kleijnen et al., 2009) 

(2) ลกัษณะท่ีคดัค้านนวตักรรม (Opposition) ลกัษณะนี้ผู้บรโิภคคดัคา้นนวตักรรม หรอืยงัไม่เหน็ดว้ยกบั
นวตักรรม สาเหตุอาจมาจากความขดัแยง้กบัอุปนิสยั สถานการณ์ รปูแบบการด าเนินชวีติ โดยผูบ้รโิภคทีม่ลีกัษณะ
การคดัคา้นนวตักรรมอาจน าไปสูก่ารคน้หาขอ้มลูในเชงิลกึ ซึง่สุดทา้ยแลว้อาจน าไปสู่การยอมรบันวตักรรมหรอืการ
ปฏเิสธเมื่อไดร้บัรูเ้กีย่วกบัขอ้มลูของนวตักรรมนัน้กไ็ด ้

(3) ลกัษณะท่ีปฏิเสธนวตักรรม (Rejection) ลกัษณะนี้ ผู้บรโิภคปฏเิสธนวตักรรม ต่อต้าน หรอืไม่ยอมรบั
การใชน้วตักรรม แมผู้ใ้หบ้รกิารจะมกีารตอกย ้าถงึการปรบัปรุงประสทิธภิาพ หรอืเปลีย่นแปลงบรกิารใหม้รีูปแบบที่
เหมาะสมแลว้ แต่ผูบ้รโิภคยงัต่อต้านเน่ืองจากมองไม่เหน็ประโยชน์ คุณค่า หรอืคดิว่ามคีวามซบัซอ้นหรอืมคีวาม
เสีย่ง 
 

3. กรอบแนวคิดการวิจยัและสมมติฐานการวิจยั 
การจ าแนกผูบ้รโิภคทีต่อบสนองต่อนวตักรรมในทางทีต่่อต้าน เมื่อน ามาประยุกตใ์นบรบิทของบรกิารช าระเงนิ

ผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที ่จงึจ าแนกผูต่้อต้านออกเป็น 3 ลกัษณะประกอบดว้ย ลกัษณะทีอ่ยู่ในระหว่างตดัสนิใจ ลกัษณะ
ทีค่ดัคา้นบรกิาร และลกัษณะทีป่ฏเิสธบรกิาร  งานวจิยันี้ต้องการศกึษาปัจจยัที่ส่งผลให้มกีารต่อต้านการใชบ้รกิาร
ช าระเงนิผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที่ที่ส่งผลต่อบุคคลทัง้ 3 ลกัษณะ ดงัแสดงในภาพท ี1 และน าไปสู่สมมติฐานงานวจิยั 
ดงันี้ 
 

 
ภาพท่ี 1 กรอบงานวิจยั 

 
งานวจิยัของ Chin et al. (2013)  แสดงใหเ้หน็ว่าความซบัซอ้นของบรกิารและการใชง้านอุปกรณ์เคลื่อนทีเ่ป็น

อุปสรรคต่อการใชง้านบรกิารช าระเงนิผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที ่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ Kuisma et al. (2007) ทีไ่ด้
ศกึษาเพื่อตรวจสอบการต่อต้านการยอมรบัการใชบ้รกิารธนาคารบนโทรศพัท์เคลื่อนที่ การใช้บรกิารธนาคารบน
อนิเทอรเ์น็ต การซือ้สนิคา้ออนไลน์ ตามล าดบั งานวจิยัเหล่านี้ไดแ้สดงใหเ้หน็ถงึความสมัพนัธร์ะหว่างอุปสรรคดา้น
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การใชง้านและการต่อตา้นการใชง้านของผูบ้รโิภคอย่างมนีัยส าคญั  โดยอุปสรรคดา้นการใชง้านเป็นปัจจยัหลกัทีท่ า
ให้ผู้บรโิภคต่อต้านการใช้นวตักรรม นอกจากนี้  Elbadrawy และ Azizz (2011) พบว่า อุปสรรคจากการใช้งานมี
ผลกระทบต่อผูต่้อตา้นนวตักรรมอย่างมนียัส าคญั  ดงันัน้จงึเสนอสมมตฐิานดงันี้ 
 

H1: อุปสรรคดา้นการใชง้านมผีลต่อการจ าแนกกลุ่มของผูต่้อตา้นการใชบ้รกิาร 3 ลกัษณะทีแ่ตกต่างกนั 
 

Chin et al. (2013) ศกึษาอุปสรรคในการยอมรบันวตักรรมทางเทคโนโลยขีองผูบ้รโิภคภายใต้ขอ้แมท้ีแ่ตกต่าง
กนั ผลการศกึษาพบว่า อุปสรรคดา้นการเหน็คุณค่า เช่น ถา้บรกิารไม่ไดเ้สนอราคาทีเ่หมาะสมเมื่อเทยีบกบัคุณค่าที่
ไดร้บั มคีวามสมัพนัธใ์นทางลบกบัการยอมรบันวตักรรมทางเทคโนโลยี นอกจากนี้การศกึษาของ Elbadrawy and 
Azizz (2011) พบว่า อุปสรรคจากการเหน็คุณค่าจะมผีลกระทบต่อผู้ต่อต้านนวตักรรมทัง้ 3 กลุ่มอย่างมนีัยส าคัญ 
ดงันัน้จงึเสนอสมมตฐิานดงันี้ 

 
H2: อุปสรรคดา้นการเหน็คุณค่ามผีลต่อการจ าแนกกลุ่มของผูต่้อตา้นการใชบ้รกิาร 3 ลกัษณะทีแ่ตกต่างกนั 

 
จนิดาพร บทสงูเนิน (2554) กล่าวว่า ค่าใชจ้่ายดา้นราคา เช่น ประหยดัค่าใชจ้่ายในการเดนิทาง มอีทิธพิลต่อ

ความพงึพอใจของผูใ้ชบ้รกิารธนาคารอเิลก็ทรอนิกสใ์นระดบัสงู งานวจิยัของ Ondrus et al. (2009) ชีใ้หเ้หน็ว่าผูท้ีม่ ี
ความช านาญในการใชเ้ทคโนโลยจีะพจิารณาต้นทุนค่าใชจ้่ายเป็นเงื่อนไขล าดบัต้นๆ ในการใชบ้รกิารช าระเงนิผ่าน
อุปกรณ์เคลื่อนที่ Chin et al. (2013) กล่าวว่าผู้บรโิภคที่ใช้บรกิารเสรมิส าหรบัเครอืข่าย 3G ให้ความส าคญัอย่าง
มากต่อค่าใชจ้่าย กล่าวคอืค่าใชจ้่ายมผีลเชงิลบต่อพฤตกิรรมในการใชบ้รกิารเสรมิของ 3G อย่างมนีัยส าคญั ดงันัน้
จงึเสนอสมมตฐิานดงันี้ 

 
H3: การรบัรูต้น้ทุนค่าใชจ้่ายมผีลต่อการจ าแนกกลุ่มของผูต่้อตา้นการใชบ้รกิาร 3 ลกัษณะทีแ่ตกต่างกนั 

 
อุปสรรคจากวธิกีารแบบดัง้เดมิแสดงใหเ้หน็ว่า นวตักรรมอาจมผีลต่อการท างานเดมิ อุปสรรคจากวธิกีารแบบ

ดัง้เดมิจะสงูขึน้เมื่อนวตักรรมขดักบับรรทดัฐานทางสงัคมที่มอียู่ (Teo et al., 2013) Elbadrawy et al. (2012) ระบุ
ว่าวธิกีารแบบดัง้เดมิเป็นอุปสรรคอย่างมากต่อการยอมรบัการใชง้านธนาคารผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที ่(Elbadrawy et 
al., 2011 อ้างถึงใน Chin et al., 2013) งานวิจัยของ Chitungo and Munongo (2013) ระบุว่า ประชากรจีน
ค่อนขา้งมคีวามมัน่ใจในวธิจีดัการทางการเงนิรปูแบบเดมิมากกว่าผูบ้รโิภคในเอเชยีอื่นๆ ผูบ้รโิภคชาวจนีจะยดึตดิ
กบัการช าระเงนิรปูแบบเดมิมาก และไดร้บัผลกระทบจากเทคโนโลยใีหม่น้อย ดงันัน้จงึเสนอสมมตฐิานดงันี้ 
 

H4: อุปสรรคจากวธิกีารแบบดัง้เดมิและอุปสรรคด้านการใช้งานมีผลต่อการจ าแนกกลุ่มของผู้ต่อต้านการใช้
บรกิาร 3 ลกัษณะทีแ่ตกต่างกนั 

 
การรบัรู้ความเสี่ยงเป็นปัจจยัที่ส าคัญที่สุดที่มีอิทธิพลต่อการยอมรบับริการธนาคารบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ 

ผูใ้ช้บรกิารต้องการให้บรกิารพรอ้มใช้งานเสมอ (จนิดาพร บทสูงเนิน, 2554) หรอืสามารถใชบ้รกิารได้ในทุกที่ทุก
เวลา สอดคล้องกบัการศกึษาปัจจยัที่ส่งผลต่อการยอมรบับรกิารธนาคารบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ของ Khraim et al. 
(2011)  ที่กล่าวว่าความเสีย่งเป็นปัจจยัส าคญัที่ท าให้ผู้ใช้บรกิารยอมรบัหรอืปฏเิสธที่จะใช้บรกิาร ดงันัน้จงึเสนอ
สมมตฐิานดงันี้ 

 
H5: การรบัรูค้วามเสีย่งมผีลต่อการจ าแนกกลุ่มของผูต่้อตา้นการใชบ้รกิาร 3 ลกัษณะทีแ่ตกต่างกนั 
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งานวจิยั Lau and Yuen (2014) ชี้ว่า ความรู้ดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศของนักเรยีนมผีลต่อความส าเรจ็ของ

การใช้ไอซีทีในการเรียน นอกเหนือไปจากความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของผู้สอนด้วย นอกจากนี้ Worku 
(2010) ได้ศกึษาโอกาสและความท้าทายในการยอมรบัการใช้งานธนาคารบนอนิเทอร์เน็ตในประเทศเอธโิอเปีย
พบว่า การมคีวามรูพ้ืน้ฐานดา้นไอซทีีต่ ่าเป็นอุปสรรคหนึ่งในการยอมรบัการใชง้านธนาคารบนอนิเทอรเ์น็ต งานวจิยั
ของ Calluma et al. (2014) พบว่า นักเรยีนนักศกึษาที่มีความรู้เรื่องโทรศพัท์เคลื่อนที่ในระดบัสูงจะรู้สกึว่า การ
เรยีนผ่านโทรศพัทเ์คลื่อนทีม่ปีระโยชน์และไม่ตอ้งใชค้วามพยายามมาก ผูท้ีม่คีวามรูท้างคอมพวิเตอรส์งูกม็ีแนวโน้ม
ทีจ่ะรูส้กึเช่นเดยีวกนั การเหน็ประโยชน์ของเทคโนโลยแีละการทีไ่ม่ตอ้งใชค้วามพยายามมากนัน้ส่งผลใหผู้ใ้ชง้านมี
แนวโน้มทีจ่ะยอมรบั หรอือกีนยัหนึ่งคอื ลดการต่อตา้นนวตักรรมดงักล่าว ดงันัน้จงึเสนอสมมตฐิานดงันี้ 

 
H6: ความรูด้า้นเทคโนโลยมีผีลต่อการจ าแนกกลุ่มของผูต่้อตา้นการใชบ้รกิาร 3 ลกัษณะทีแ่ตกต่างกนั 

 
4. วิธีการวิจยั 

ประชากรเป้าหมาย คอื ประชากรไทยทีใ่ชโ้ทรศพัทเ์คลื่อนที่หรอืแทบ็เลต็ ทีไ่ม่เคยใชแ้ละไม่ไดใ้ชบ้รกิารช าระ
เงนิผ่านอุปกรณ์เคลื่อนทีอ่ยู่ในปัจจุบนั กลุ่มตวัอย่างใช้การสุ่มแบบโควต้า (Quota sampling) ส าหรบัผู้บรโิภคที่มี
ลกัษณะการต่อต้านนวตักรรม 3 กลุ่ม รวมทัง้สิน้ 394 ตวัอย่าง โดยไดผู้ต่้อต้านนวตักรรมลกัษณะทีอ่ยู่ในระหว่าง
ตดัสนิใจจ านวน 104 คน ลกัษณะทีค่ดัคา้นบรกิารจ านวน 196 คน และลกัษณะทีป่ฏเิสธบรกิารจ านวน 94 คน 

การวจิยัเป็นการวจิยัเชงิส ารวจโดยใช้แบบสอบถามออนไลน์เป็นเครื่องมอื แบบสอบถามแบ่งออกเป็น 3 ส่วน 
(1) ค าถามเพื่อตรวจสอบว่าเป็นผูต่้อต้านการในลกัษณะใด วดัขอ้มูลแบบนามบญัญตั ิ(Nominal Scale) (2) ค าถาม
เพื่อตรวจสอบระดบัความส าคญัของปัจจยั ซึง่ดดัแปลงมาจากงานวจิยัทีท่ าการทบทวนวรรณกรรม เช่น ฉันรูส้กึว่า
บรกิารช าระเงนิดว้ยอุปกรณ์เคลื่อนทีใ่ชง้านยาก เป็นตน้ โดยวดัขอ้มลูเป็นมาตรประมาณค่า 5 ระดบัใหผู้ต้อบแสดง
ความคิดเหน็ โดยระดบั 1 หมายถึง ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง และระดบั 5 หมายถึง เห็นด้วยอย่างยิ่ง และ (3) ขอ้มูล
เบือ้งตน้ของผูต้อบแบบสอบถาม วดัขอ้มลูแบบนามบญัญตั ิ(Nominal scale) เช่น เพศ อายุ เป็นตน้ 
 
5. ผลการวิจยั 
5.1 การประเมินความเท่ียงและความตรงของแบบสอบถาม 

งานวจิยันี้ท าการวดัความเที่ยงตรง (Validity) ของเครื่องมอืโดยการวเิคราะห์องคป์ระกอบ (Factor analysis) 
เพื่อจดักลุ่มขอ้ค าถามให้อยู่ในปัจจยัที่เหมาะสม และลดจ านวนตวัแปรลง ซึง่เมื่อท าการวเิคราะห์องคป์ระกอบ ขอ้
ค าถามของปัจจยัทัง้ 6 กลุ่ม ได้แก่ อุปสรรคจากการใชง้าน อุปสรรคด้านการเหน็คุณค่า การรบัรูต้้นทุนค่าใช้จ่าย
อุปสรรคจากวธิกีารแบบดัง้เดมิ การรบัรูค้วามเสีย่ง และความรูท้างดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ มกีารจดักลุ่มไดอ้ย่าง
ถูกต้อง มคี่า KMO (Kaiser-Meyer-Olkin) มากกว่า 0.5 ในทุกปัจจยัซึง่แสดงว่า เทคนิคการวเิคราะหอ์งคป์ระกอบมี
ความเหมาะสมกบัขอ้มลู นอกจากนี้ยงัมกีารวดัความเชื่อถอืได ้(Reliability) ของเครื่องมอืดว้ยการวดัค่าสมัประสทิธิ ์
อลัฟาของครอนบาค โดยใชเ้กณฑค์่ามากกว่า 0.7 จงึถอืว่ายอมรบัได ้ผลการวเิคราะหค่์าสมัประสทิธิอ์ลัฟาของครอ
นบาคของทุกปัจจยัมคี่าสงูกว่า 0.7 ทัง้หมดดงันัน้จงึสรุปไดว้่า ปัจจยัทุกตวัที่ใชใ้นการศกึษามคีวามเทีย่งตรงและ
เชื่อถอืได ้สามารถน าไปทดสอบสมมตฐิานในกระบวนการวจิยัต่อไป 

 
5.2 ลกัษณะทางประชากรศาสตรข์องกลุ่มตวัอย่าง 

ผลการวเิคราะหข์อ้มลูทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม จ านวน 394 ตวัอย่างพบว่า ประชากรทีเ่ป็นกลุ่มตวัอย่าง
สว่นใหญ่ เป็นเพศหญงิ คดิเป็นรอ้ยละ 71.07 อยู่ในช่วงอายุ 26-30 ปี คดิเป็นรอ้ยละ 48.73 ส าเรจ็การศกึษาสงูสดู
ระดบัปรญิญาตร ีคดิเป็นรอ้ยละ 58.37 มอีาชพีเป็นพนักงานบรษิัทเอกชน คดิเป็นรอ้ยละ 43.65 มรีายได้ต่อเดอืน 
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10,001-20,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 32.49 และหากสนใจใช้บริการช าระเงินผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที่ในอนาคต ผู้
ใหบ้รกิารทีน่่าสนใจคอื mPay ของเอไอเอส คดิเป็นรอ้ยละ 47.46  
5.3 การทดสอบสมมติฐานการวิจยั 

เมื่อทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลีย่ของปัจจยัส าหรบัผูต่้อตา้นนวตักรรมแต่ละกลุ่มลกัษณะ ดว้ยสถติ ิพบว่า 
ค่าเฉลีย่ของอุปสรรคจากการใชง้าน อุปสรรคจากการเหน็คุณค่า การรบัรูต้้นทุนค่าใชจ้่าย อุปสรรคจากวธิกีารแบบ
ดัง้เดมิ การรบัรูค้วามเสีย่ง และ ความรูด้า้นเทคโนโลยใีน 3 กลุ่มแตกต่างกนั ดงัแสดงในตารางที ่1  

 
ตารางที ่1 ตวัแปรทีอ่ยู่ในสมการทีท่ีด่ทีีส่ดุ 

 
 

การวเิคราะห์จ าแนกกลุ่มด้วยเทคนิค Discriminant Analysis ตารางที่1 Variables Entered/Removed แสดง
ตวัแปรทีอ่ยู่ในสมการทีด่ทีีส่ดุทีจ่ะน าไปสรา้งสมการวเิคราะหต่์อไป ไดแ้ก่ อุปสรรคจากการใชง้าน (index_UB) การ
รบัรูค้วามเสีย่ง (index_PR) และ อุปสรรคจากวธิกีารแบบดัง้เดมิ (index_TB) ตามล าดบั โดยค่า Eigenvalues ที่ดี
ทีส่ดุคอื ค่า คอื 0.256 และมคี่าความสมัพนัธค์าโนนิคอล (Canonical correlation) เท่ากบั 0.452 ตามล าดบั เมื่อน า
ค่าความสมัพนัธค์าโนนิคอลมายกก าลงัสอง จะเป็นค่าทีแ่สดงใหเ้หน็ว่าตวัแปรในสมการจ าแนกกลุ่ม สามารถอธบิาย
ความแปรปรวนของตวัแปรตามไดร้อ้ยละ 20.43  

นอกจากนี้งานวิจัยยังได้จ าแนกกลุ่มตามวิธีของ Fisher (Fisher’s linear discrimination function) พบว่า
สามารถจ าแนกกลุ่มได ้3 กลุ่ม ตารางที ่3 แสดงค่าสมัประสทิธิแ์ละค่าคงทีข่องสมการจ าแนก 
 

ตารางที ่3 ค่าสมัประสทิธิแ์ละค่าคงทีข่องสมการจ าแนก 
 Group 

1 2 3 
Index_UB 2.619 2.705 3.678 
Index_TB 2.167 2.079 2.837 
Index_PR 3.957 4.656 4.462 
(Constant) -14.944 -16.888 -22.539 
 

ค่าสมัประสทิธิ ์(ค่าน ้าหนัก) และค่าคงทีข่องสมการจ าแนกตามตารางที่ 3 สามารถจ าแนกเป็นกลุ่มได้ 3 
สมการ ดงันี้ 
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สมการของกลุ่มที ่1 
𝑦′1 = −14.944 + 2.619(𝑖𝑛𝑑𝑒𝑥𝑈𝐵) +  2.167(𝑖𝑛𝑑𝑒𝑥_𝑇𝐵)

+ 3.957(𝑖𝑛𝑑𝑒𝑥_𝑃𝑅) 
สมการของกลุ่มที ่2 

𝑦′2 = −16.888 + 2.705(𝑖𝑛𝑑𝑒𝑥_𝑈𝐵) + 2.079(𝑖𝑛𝑑𝑒𝑥_𝑇𝐵)
+ 4.656(𝑖𝑛𝑑𝑒𝑥_𝑃𝑅) 

สมการของกลุ่มที ่3  
𝑦′

3
= −22.539 + 3.678(𝑖𝑛𝑑𝑒𝑥_𝑈𝐵) + 2.837(𝑖𝑛𝑑𝑒𝑥_𝑇𝐵)

+ 4.462(𝑖𝑛𝑑𝑒𝑥_𝑃𝑅) 
  

ผลการวจิยัพบว่า ปัจจยัทีส่ามารถบอกความแตกต่างของการจ าแนกกลุ่มผูต่้อต้านนวตักรรมทัง้ 3 ลกัษณะคอื 
อุปสรรคดา้นการใชง้าน อุปสรรคจากวธิกีารแบบดัง้เดมิ และการรบัรูค้วามเสีย่ง ผลการวจิยันี้แตกต่างจากงานวจิยั
ของ Elbadrawy and Azizz (2011) ซึง่กล่าวว่า อุปสรรคดา้นการใชง้าน อุปสรรคดา้นการเหน็คุณค่า และอุปสรรค
จากวธิกีารแบบดัง้เดมิของประชากรในประเทศอยีปิตส์ง่ผลต่อผูต่้อตา้นทัง้ 3 กลุ่มแตกต่างกนั แต่ไม่มคีวามแตกต่าง
ระหว่างกลุ่มผูใ้ชง้านผูต่้อตา้นทัง้ 3 กลุ่มจากอุปสรรคดา้นความเสีย่ง ผลของการวจิยัทีแ่ตกต่างกนัอาจเกดิจากความ
แตกต่างดา้นสงัคมและวฒันธรรมระหว่างประเทศไทยและประเทศอยีปิต ์ 

นอกจากนี้เมื่อพจิารณาความส าคญัของแต่ละปัจจยัทีเ่ป็นอุปสรรคจาก Standardized Canonical Discriminant 
Function Coefficients (SCDF) ดังแสดงในตารางที่ 4 อุปสรรคด้านการใช้งาน (SCDF = 0.678) อุปสรรคจาก
วิธีการแบบดัง้เดิม (SCDF = 0.462) และการรับรู้ความเสี่ยง (SCDF = 0.134) เป็นตัวแปรต้นที่สามารถบอก
ความส าคญัในการจ าแนกกลุ่มไดด้ทีีส่ดุตามล าดบั ทัง้นี้เน่ืองจากการตดัสนิใจของผูบ้รโิภคมผีลตัง้แต่การเริม่ใชง้าน 
หากผูบ้รโิภคเหน็ว่ามกีารใชง้านทียุ่่งยากซบัซอ้นหรอืไม่ชดัเจน จะส่งผลใหผู้บ้รโิภคเกดิการต่อต้านและกลบัไปใช้
วธิกีารแบบเดมิทีม่คีวามคุน้เคยมากกวา่ นอกจากนี้ลกัษณะของประชากรไทยทีม่กัตอ้งการความแน่นอนและไม่ชอบ
ความเสีย่ง (วรวจัน์ สุวคนธ์, 2557) ท าให้ปัจจยัด้านการรบัรู้ความเสี่ยงส่งผลกระทบที่แตกต่างอย่างชดัเจนเมื่อ
เทยีบกบังานวจิยัของ Elbadrawy and Azizz (2011) ที่กลุ่มตวัอย่างเป็นประชากรในประเทศอยีปิต์ หากพจิารณา
จากภาพรวมค าตอบของกลุ่มตวัอย่างในแบบสอบถามจะเหน็ไดว้่า ลกัษณะของผูท้ีอ่ยู่ในระหว่างตดัสนิใจจะมคีวาม
อ่อนไหวต่อการรบัรูค้วามเสีย่งในระดบัปานกลาง ขณะทีผู่ค้ดัคา้นบรกิารและผูท้ีป่ฏเิสธบรกิารนัน้จะมคีวามอ่อนไหว
ต่อความเสีย่งทีค่่อนขา้งสงู โดยเฉพาะอย่างยิง่ผูป้ฏเิสธบรกิารมคีวามอ่อนไหวอย่างเหน็ไดช้ดัเจน ทัง้นี้จ านวนรอ้ย
ละของความถูกต้องของสมการพยากรณ์พบว่า ตวัแบบพยากรณ์สามารถจ าแนกผู้ต่อต้านการใช้บรกิารช าระเงนิ
ผ่านอุปกรณ์เคลื่อนทีไ่ดถู้กตอ้งถงึรอ้ยละ 57.1 
 

ตารางที ่4 ค่าสมัประสทิธิข์องตวัแปรจ าแนกในสมการจ าแนกกลุ่มมาตรฐาน 
 Group 

1 2 
Index_UB 0.678 -0.215 
Index_TB 0.462 -0.382 
Index_PR 0.134 1.071 
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6. สรปุผลการวิจยั 
6.1 อภิปรายผลการวิจยั 

งานวจิยันี้มวีตัถุประสงคเ์พื่อศกึษาถงึปัจจยัเชงิลบทีส่ง่ผลกระทบต่อการไม่ยอมรบัการใชบ้รกิารการช าระสนิคา้
หรอืบริการผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที่ของผู้บริโภคที่ต่อต้านนวัตกรรมในประเทศไทย ปัจจยัที่ศึกษาประกอบด้วย
อุปสรรคดา้นการใชง้าน อุปสรรคดา้นการเหน็คุณค่า การรบัรูต้้นทุนค่าใชจ้่าย อุปสรรคจากวธิกีารแบบดัง้เดมิ การ
รบัรูค้วามเสีย่ง และความรูด้า้นเทคโนโลยสีารสนเทศ เพื่อใหท้ราบว่าปัจจยัใดบา้งทีท่ าใหก้ลุ่มผูใ้ชบ้รกิารมลีกัษณะ
การต่อต้านการใชบ้รกิารทีแ่ตกต่างกนั แต่ละปัจจยัมคีวามส าคญัมากน้อยเพยีงใด และเพื่อสรา้งสมการจ าแนกกลุ่ม
ที่น ามาใช้พยากรณ์โอกาสที่ลูกค้าจะต่อต้านนวตักรรมอยู่ในกลุ่มต่อต้านมากหรอืน้อยได้ ผลจากการวจิยัระบุว่า 
อุปสรรคที่ส่งผลกระทบต่อการแบ่งกลุ่มของผูท้ีต่่อต้านการใชบ้รกิารช าระเงนิผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที่ทัง้ 3 ลกัษณะที่
แตกต่างกนัมากทีส่ดุคอื อุปสรรคดา้นการใชง้าน อุปสรรคจากวธิกีารแบบดัง้เดมิ และการรบัรูค้วามเสีย่ง ตามล าดบั 
6.2 ข้อเสนอแนะในเชิงปฏิบติั 

ผูใ้ห้บรกิารช าระเงนิผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที่ควรให้ความส าคญัของอุปสรรคต่างๆ ที่มผีลกระทบต่อการยอมรบั
การใชบ้รกิารช าระเงนิผ่านอุปกรณ์เคลื่อนทีข่องผูบ้รโิภคใหส้อดคลอ้งกบัลกัษณะของการต่อต้านการใชบ้รกิารของ
กลุ่มลูกค้าที่พบ เพื่อน ามาเป็นแนวทางในการวางกลยุทธ ์การออกแบบบรกิารให้ตรงความต้องการของผู้บรโิภค 
และพฒันาบรกิารใหเ้ป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพ เพื่อเพิม่ความสามารถในการแขง่ขนัไดม้ากยิง่ขึน้ 

อุปสรรคด้านการเห็นคุณค่า การรบัรูค้่าใช้จ่าย และความรู้ด้านเทคโนโลยสีารสนเทศไม่เป็นสาเหตุที่ท าให้ผู้
ต่อต้านการใช้บรกิารช าระเงนิผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที่มีลกัษณะแตกต่างกนั ดงันัน้ผู้ให้บรกิารจงึสามารถออกแบบ
บรกิารและการสื่อสารกบัผู้ต่อต้านการใช้บรกิารทัง้ 3 ลกัษณะออกมาในรูปแบบเดยีวกนัได้เพื่อแก้ปัญหาการไม่
ยอมรบัการใช้บรกิารช าระเงนิผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที่ได้ ขณะที่อุปสรรคด้านการใช้งาน อุปสรรคจากวธิีการแบบ
ดัง้เดมิ และการรบัรูค้วามเสีย่งเป็นอุปสรรคทีส่่งผลกระทบให้เกดิการต่อต้านของผูไ้ม่ยอมรบันวตักรรมทีม่ลีกัษณะ
แตกต่างกนั ตามล าดบัมากไปน้อย ดงันัน้ผูใ้หบ้รกิารจงึควรใหค้วามส าคญักบัการออกแบบกลยุทธ ์พฒันาระบบการ
ใหบ้รกิาร และการสือ่สารต่อผูต่้อตา้นทัง้ 3 ลกัษณะทีแ่ตกต่างกนั 

อุปสรรคจากการใช้งานส่งผลต่อความกงัวลของผู้ที่มีลกัษณะที่อยู่ในระหว่างตดัสนิใจและลกัษณะที่คดัค้าน
บรกิารในระดบัน้อย แต่มผีลต่อผูท้ี่ปฏเิสธบรกิารในระดบัมาก ดงันัน้ผูใ้ห้บรกิารจงึควรมุ่งเน้นการออกแบบการใช้
งานให้ง่ายขึ้นส าหรบัผู้ที่ปฏเิสธบรกิาร และมกีารสาธติรวมถึงให้ขอ้มูลอย่างใกล้ชิดแก่กลุ่มลูกค้าที่มีแนวโ น้มจะ
ปฏเิสธบรกิาร เพื่อลดอุปสรรคขอ้น้ี 

ในท านองเดยีวกนัอุปสรรคจากวธิกีารแบบดัง้เดมิส่งผลต่อผูท้ีม่ลีกัษณะทีอ่ยู่ในระหว่างตดัสนิใจและลกัษณะที่
คดัค้านบรกิารในระดบัน้อย แต่มีผลต่อผู้ที่ปฏเิสธบรกิารในระดบัมาก ดงันัน้ผู้ให้บรกิารจงึควรมุ่งเน้น  กลยุทธ์ที่
สง่เสรมิใหผู้ท้ีป่ฏเิสธบรกิารยอมเปลีย่นพฤตกิรรมเพื่อมาใชบ้รกิารช าระเงนิผ่านอุปกรณ์เคลื่อนทีม่ากขึน้ หรอืกลา้ที่
จะทดลองใช้บรกิาร เช่น การท ารายการส่งเสรมิการขาย หรอืการฝึกอบรมผู้ใช้บรกิารเพื่อให้หนัมาใช้บรกิารการ
ช าระเงนิผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที ่

การรบัรู้ความเสีย่งส่งผลต่อผู้ที่มลีกัษณะที่อยู่ในระหว่างตดัสนิใจในระดบัที่ปานกลาง แต่ส่งผลต่อลกัษณะที่
คดัคา้นบรกิารและผูท้ีป่ฏเิสธบรกิารในระดบัมาก ผูใ้หบ้รกิารจงึควรใหค้วามส าคญักบัการพฒันาตวับรกิารใหม้คีวาม
ปลอดภยัและมคีวามถูกต้องในการด าเนินการ พรอ้มทัง้มกีารสื่อสารใหก้บัผูใ้ชบ้รกิาร โดยเน้นไปทีผู่ท้ ีม่ลีกัษณะที่
คดัคา้นบรกิารและผูท้ีป่ฏเิสธบรกิารเป็นพเิศษ 
6.3 ข้อจ ากดังานวิจยัและงานวิจยัในอนาคต 

ผลจากงานวิจัยครัง้นี้มีความแตกต่างกับงานวิจัยในอดีตเล็กน้อยซึ่งอาจเกิดจากความแตกต่างทางด้าน
วฒันธรรมในแต่ละประเทศรวมถึงความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการช าระเงนิผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที่ที่แตกต่างกัน 
งานวจิยัในอนาคตจงึควรจะท าการศกึษาอุปสรรคทีส่่งผลกระทบต่อการยอมรบับรกิารช าระเงนิผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที ่
ในลกัษณะการศกึษาเปรยีบเทยีบระหว่างประชากรไทยและต่างชาต ิเพื่อหาความแตกต่างทีเ่กดิขึน้ อาจใชว้ธิกีาร
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เตรยีมผูต้อบ เช่น ให้ความรูห้รอืท าความเขา้ใจเกีย่วกบับรกิารช าระเงนิผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที่ดว้ยวธิกีารให้รบัชม
วดิโีอ หรอืบรรยายใหข้อ้มลูก่อนการตอบแบบสอบถาม เป็นตน้ 

การวจิยัครัง้นี้ใชว้ธิกีารรวบรวมขอ้มลูโดยการใชแ้บบสอบถามออนไลน์ซึง่ผูท้ีต่อบแบบสอบถามตอ้งสามารถใช้
อนิเทอรเ์น็ตได้ในระดบัหนึ่ง ผูต้อบแบบสอบถามส่วนมากจงึอาจเป็นผู้ทีม่คีวามรูด้า้นเทคโนโลยีสารสนเทศ ท าให้
กลุ่มตวัอย่างไม่มคีวามหลากหลายเท่าทีค่วร จงึอาจท าให้ปัจจยัดา้นความรูด้า้นเทคโนโลยสีารสนเทศไม่สง่ผลต่อผู้
ต่อต้านบรกิารทัง้ 3 ลกัษณะ งานวจิยัในอนาคตจงึอาจท าการรวบรวมขอ้มูลโดยวธิอีื่นๆ ร่วมด้วย เช่น การแจก
แบบสอบถามเป็นกระดาษตามสถานทีต่่างๆ เป็นตน้ 

นอกจากนี้การศกึษาวจิยัในครัง้นี้ ปัจจยัที่น ามาพจิารณาทัง้หมดอาจยงัไม่ครอบคลุมถงึอุปสรรคทัง้หมดทีส่ง่ผล
ต่อการต่อต้านบรกิารช าระเงนิผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที ่ดงันัน้งานวจิยัในอนาคตจงึควรท าการศกึษาเพิม่เตมิว่า ยงัมี
ปัจจยัอื่นๆ อะไรบ้างที่ส่งผลต่อการยอมรบัหรอืการต่อต้านการใช้บรกิารช าระเงนิผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที่ ตวัอย่าง
ปัจจยัทีน่่าสนใจ เช่น อทิธพิลทางสงัคม ปัจจยัดา้นการสง่เสรมิทางการตลาด เป็นตน้ 
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ข้อน ำและผลของกำรใช้เทคโนโลยีกำรท ำงำนร่วมกนัผ่ำนส่ืออิเลก็ทรอนิกส์
ในสถำบนักำรศึกษำ 
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บทคดัย่อ 
การวิจัยครัง้นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาถึงปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการใช้เทคโนโลยีการท างานร่วมกันผ่านสื่อ

อเิลก็ทรอนิกสใ์นสถาบนัการศกึษา และสมรรถนะของทมีนักศกึษา โดยผสมผสานกลุ่มปัจจยัจาก 2 ทฤษฎพีืน้ฐานคอื 
ทฤษฎรีวมของการยอมรบัและการใชเ้ทคโนโลย ีและทฤษฏคีวามเหมาะสมระหว่างภารกจิและเทคโนโลย ีประกอบดว้ย
ปัจจยัสิง่อ านวยความสะดวก อทิธพิลทางสงัคม ความคาดหวงัในประสทิธภิาพ ความคาดหวงัเกีย่วกบัความพยายาม 
การรบัรูถ้งึความเหมาะสมของเทคโนโลยต่ีอลกัษณะของกจิกรรมทีท่ าแบบร่วมกนัสรา้ง และการรบัรูถ้งึความเหมาะสม
ของเทคโนโลยต่ีอลกัษณะของการสื่อสารแบบไม่ประสานเวลา โดยศกึษาจากนักศกึษาทีใ่ชง้านเทคโนโลยกีารท างาน
ร่วมกนัผ่านสื่ออเิล็กทรอนิกส์ เก็บขอ้มูลโดยใช้แบบสอบถามออนไลน์และแบบสอบถามกระดาษ ผลการวจิยัพบว่า 
สมรรถนะของทีมนักศึกษาจะแปรผันเพิ่มขึ้นตามปริมาณการใช้งานเทคโนโลยีในการท างานร่วมกันผ่านสื่อ
อเิลก็ทรอนิกส ์ซึ่งเป็นผลมาจากการมีสิง่อ านวยความสะดวกที่ดี อทิธพิลทางสงัคม การรบัรู้ถึงความเหมาะสมของ
เทคโนโลยต่ีอลกัษณะของกจิกรรมทีท่ าแบบร่วมกนัสรา้ง และการรบัรูถ้งึความเหมาะสมของเทคโนโลยต่ีอลกัษณะของ
การสื่อสารแบบไม่ประสานเวลา งานวจิยันี้ยงัน าเสนอแนวทางทีเ่ป็นประโยชน์แก่ผูบ้รหิารสถาบนัศกึษาในการก าหนด
นโยบายหรอืกลยุทธ์ที่ช่วยสนับสนุนการใช้งานเทคโนโลยกีารท างานร่วมกนัผ่านสื่ออเิลก็ทรอนิกสข์องนักศกึษาเพื่อ
เพิม่ประสทิธภิาพทางการศกึษาต่อไป  
 
ค ำส ำคญั: สมรรถนะของทมีงาน เทคโนโลยกีารท างานร่วมกนัผ่านสือ่อเิลก็ทรอนิกส ์ทฤษฎรีวมของการยอมรบัและ

การใชเ้ทคโนโลย ีทฤษฏคีวามเหมาะสมระหว่างภารกจิและเทคโนโลย ี 
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Abstract 

The objective of this study is to explore factors relating to e-collaboration use and group performance in 
academic institutions, by combining two theories: Unified theory of acceptance and use of technology and 
Task-technology fit. Six factors consist of facilitating conditions, social influence, performance expectancy, 
effort expectancy, perceived fit to nature of activity (Co-creation) and perceived fit to nature of interaction 
(Asynchronous). Samples were students using asynchronous e-collaboration tool to support their team tasks. 
Data were collected using online questionnaire and paper-based questionnaires. Results show that e-
collaboration uses in academic institutions were affected by facilitating conditions, social influence, perceived 
fit to nature of activity (Co-creation) and perceived fit to nature of interaction (Asynchronous). This study also 
provides suggestions to the management team of academic institutions to develop strategic plans to support 
e-collaboration uses and to improve academic performance of students. 
 
Keywords: Group performance, E-collaboration, Unified theory of acceptance and use of technology, Task-

technology fit 
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1. บทน ำ 
1.1 ควำมส ำคญัและท่ีมำของปัญหำ 

ปัจจุบันเทคโนโลยีการสื่อสารมีความก้าวหน้าอย่างไม่หยุดยัง้ รวมทัง้เทคโนโลยีการท างานร่วมกันผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ (E-collaboration) ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่มีบทบาทส าคัญในการด าเนินกิจกรรมขององค์กร เพื่อ
ติดต่อสื่อสาร และแลกเปลี่ยนข้อมูลกบัพนัธมิตรทางธุรกิจ ในกิจกรรมห่วงโซ่คุณค่าขององค์กรธุรกจิ เช่นเดียวกบั
ภาครฐัทีเ่ลง็เหน็ความส าคญัของเทคโนโลยกีารสือ่สาร ดงัจะเหน็ไดจ้ากแผนแมบ่ทเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร
เพื่อการศกึษา กระทรวงศกึษาธกิาร พ.ศ. 2554-2556 ทีส่นับสนุนใหม้กีารเพิม่โอกาสทางการศกึษาใหป้ระชาชนทุกคน
มีโอกาสเข้าถึงบรกิารการศึกษาและการเรียนรู้ โดยเฉพาะผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการหรอืทุพพลภาพ ยากจน ซึ่งอยู่ใน
ทอ้งถิ่นห่างไกลทุรกนัดาร นอกจากนี้การพฒันาของเทคโนโลยไีปสู่ Web 2.0 ท าให้เครื่องมอืที่สนับสนุนการท างาน
ร่วมกนัผ่านสื่ออเิลก็ทรอนิกส ์เช่น Google Docs, Zoho Writer, SubEthaEdit, ISorm เป็นต้น ไดร้บัความนิยมเพิม่ขึน้
โดยเฉพาะในวงการการศกึษา  

การศกึษาการยอมรบัเทคโนโลยใีนอดตีพบว่า เทคโนโลยกีารท างานร่วมกนัผ่านสื่ออเิลก็ทรอนิกสม์คีวามแตกต่าง
ไปจากเทคโนโลยีอื่นๆ ในบรบิทของการศึกษา ผลการศึกษาของ Subhasish et al. (2002) พบว่า ปัจจยัการรบัรู้
ประโยชน์ส่งผลเชงิลบต่อการใชง้านเทคโนโลย ีซึง่ขดัแยง้กบัทฤษฎกีารยอมรบัเทคโนโลย ี(Technology Acceptance 
Model หรอื TAM) ซึง่เป็นทฤษฎพีืน้ฐานทีไ่ดร้บัความนิยมและน ามาใช ้ขณะทีเ่ทคโนโลย ีGCSS ท าใหผู้ใ้ชง้านใชเ้วลา
ในการตดัสนิใจมากขึน้ จงึลดความพงึพอใจของผูใ้ชล้งท าใหเ้หน็ว่าเทคโนโลยกีารท างานร่วมกนัผ่านสื่ออเิลก็ทรอนิกส์
ที่มี ลกัษณะของภารกิจ และลกัษณะของการสื่อสารที่แตกต่างกนั อาจส่งผลต่อการใช้งานที่ต่างกนั ท าให้บุคลากร
ทางการศึกษาสามารถสนับสนุนให้มีการน าเทคโนโลยีการท างานร่วมกันผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ไปใช้ ใน
สถาบนัการศกึษาไดอ้ย่างเหมาะสม และก่อใหเ้กดิประสทิธภิาพเพิม่มากขึน้  
1.2 วตัถปุระสงคข์องกำรวิจยั 

งานวจิยันี้มวีตัถุประสงคเ์พื่อศกึษาและเปรยีบเทยีบอทิธพิลของปัจจยัต่างๆ ทีส่ง่ผลต่อการใชเ้ทคโนโลยกีารท างาน
ร่วมกนัผ่านสื่ออเิลก็ทรอนิกส ์และการยอมรบัเทคโนโลยนีัน้ ต่อสมรรถนะของทมีงานนักศกึษา โดยเน้นลกัษณะของ
ภารกจิ และลกัษณะของการสือ่สารทีส่อดคลอ้งกบัเครื่องมอื 
 

2. ทฤษฎีและงำนวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 
ทฤษฎีรวมของกำรยอมรบัและกำรใช้เทคโนโลยี (Unified Theory of Acceptance and Use of Technology  

หรือ UTAUT) เป็นทฤษฎทีี่ไดร้บัการศกึษาต่อยอดจากทฤษฎกีารยอมรบัเทคโนโลยใีห้ครอบคลุมมากยิง่ขึน้ โดยการ
น ามาบูรณาการกับทฤษฎีพื้นฐานอีก 7 ทฤษฎี หลกัการของทฤษฎีรวมของการยอมรบัและการใช้เทคโนโลยีคือ 
พฤติกรรมการใช้เทคโนโลยไีด้รบัอทิธพิลจากความตัง้ใจใช้งาน ซึ่งเกดิจากแรงผลกัดนัของปัจจยัหลกั ได้แก่ ความ
คาดหวงัในประสิทธิภาพ (Performance expectancy) ความคาดหวงัเกี่ยวกบัความพยายามในการใช้งาน (Effort 
expectancy) อิทธิพลทางสังคม (Social influence) และสิ่งอ านวยความสะดวก (Facilitating conditions) ซึ่งมี
ความสมัพนัธต่์อการใชง้านโดยตรง นอกจากนี้ยงัม ีตวัแปรทีเ่ป็นตวักลาง (Moderator variables) อกี 4 ตวัแปร ไดแ้ก่ 
เพศ อายุ ประสบการณ์ และความสมคัรใจใชง้าน (Viswanath et al., 2003) 

ทฤษฏีควำมเหมำะสมระหว่ำงภำรกิจและเทคโนโลยี (Task-Technology Fit หรือ TTF) เป็นทฤษฎีที ่
Goodhue and Thompson (1995) ได้กล่าวว่า ประสทิธภิาพส่วนบุคคลจะเกดิขึน้ได้จากการที่ผู้ใช้งานเทคโนโลยใีช้
เทคโนโลยใีหเ้กดิประโยชน์ ซึง่เกดิจากทัง้ 2 ปัจจยั ไดแ้ก่ ความเหมาะสมระหว่างงานทีผู่ใ้ชต้้องปฏบิตัิ และเทคโนโลยี
ที่จะมาสนับสนุนการท างาน ช่วยสนับสนุนให้ประสทิธภิาพส่วนบุคคลในการปฏบิตัิงานของผู้ใช้งานดขีึน้ โดยความ
เหมาะสมระหว่างงานทีผู่ใ้ชต้อ้งปฏบิตักิบัเทคโนโลยทีีส่นบัสนุนจะเกดิจากคุณลกัษณะของงาน (Task characteristics) 
และคุณลกัษณะของเทคโนโลย ี(Technology characteristics) 



วารสารระบบสารสนเทศดา้นธุรกจิ (JISB) ปีที ่5 ฉบบัที ่3 เดอืน กรกฎาคม-กนัยายน 2562 หน้า 59 

เทคโนโลยีกำรท ำงำนร่วมกนัผ่ำนส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ เทคโนโลยกีารท างานร่วมกนัผ่านสื่ออเิลก็ทรอนิกสค์ือ 
นวตักรรมการท างานร่วมกนัที่แกไ้ขขอ้จ ากดัของการท างานร่วมกนัแบบดัง้เดมิ ทัง้ในเรื่องของเวลาและสถานที ่ดว้ย
การท างานผ่านสื่ออเิลก็ทรอนิกส์และเทคโนโลยเีครอืข่าย เช่น อนิเทอรเ์น็ต อนิทราเน็ต เอกซท์ราเน็ต เป็นต้น ท าให้
การท างานร่วมกนัมคีวามยดืหยุ่นมากขึน้ Scale ได้ให้นิยามการท างานร่วมกนัผ่านสื่ออเิลก็ทรอนิกส์ไว้ว่า เป็นการ
ท างานร่วมกนัโดยใชเ้ครื่องมอืหรอืบรกิารผ่านเครอืขา่ยอนิเทอรเ์น็ต เพื่อใหง้านบรรลุตามวตัถุประสงคท์ีต่ัง้ไว้ (Scale, 
2010) 
    นอกจากนี้ยงัมงีานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งกบัการท างานร่วมกนัผ่านสือ่อเิลก็ทรอนิกส ์มดีงันี้  

Sclater et al. (2001) ไดศ้กึษาการออกแบบเทคโนโลยกีารท างานร่วมกนัผ่านสือ่อเิลก็ทรอนิกสเ์พื่อใช้กบัการเรยีน
การสอนในมหาวทิยาลยั และพบว่า ปัจจยัการอ านวยความสะดวกทางเทคโนโลยี การอ านวยความสะดวกทางสงัคม 
ความแตกต่างทางความคดิ ความไม่เขา้ใจ และความสบัสนในการท างานร่วมกนั เป็นปัจจยัทีส่ าคญัต่อการสื่อสารใน
การท างานร่วมกนั Chan et al. (2002) ได้ศกึษาการยอมรบัและแพร่กระจายการใชง้านเทคโนโลยกีารท างานร่วมกนั
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกสข์องวสิาหากิจขนาดกลางและขนาดย่อม โดยศึกษาจ าแนกเป็นระดบัขัน้ เริม่ตัง้แต่การเริ่มมี
ความคดิจะใชง้าน การตดัสนิใจใชง้าน และการแพร่กระจายไปยงัสมาชกิพบว่า ปัจจยัความพรอ้มของสิง่อ านวยความ
สะดวกในองคก์ร อ านาจของเพื่อนร่วมงานหรอืบรษิทัคู่คา้ ความคาดหวงัในประสทิธภิาพ และความคาดหวงัเกีย่วกบั
ความพยายาม มอีทิธพิลต่อการใช้งานเทคโนโลยกีารท างานร่วมกนัผ่านสื่ออเิลก็ทรอนิกสท์ัง้ 3 ระดบัขัน้ นอกจากนี้ 
Tung and Chang (2008) ได้ศกึษาถงึปัจจยัความเขา้กนัได้ (Compatibility) ที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการยอมรบัการใช้
งานหลกัสตูรการเรยีนรูอ้อนไลน์ของนกัเรยีนพยาบาล ความเขา้กนัไดห้มายถงึ ระดบัความสอดคลอ้งของเทคโนโลยทีี่
จะใชก้บัวถิชีวีติ และรปูแบบการเรยีนเดมิของนกัเรยีนพยาบาล ผลการศกึษาพบว่า หากเทคโนโลยมีคีวามเขา้กนัไดก้บั
วถิชีวีติและรปูแบบการเรยีนเดมิของผูใ้ชจ้ะสง่ผลใหผู้ใ้ชร้บัรูป้ระโยชน์ และท าใหผู้ใ้ชม้คีวามตัง้ใจใชเ้ทคโนโลยมีากขึน้ 

ด้านการศึกษางานวิจยัในอดีตเกี่ยวกบัประเภทของภารกิจหรืองาน (Tasks) พบว่า มีการจ าแนกประเภทของ
ภารกจิไวห้ลายรปูแบบ Brown และคณะ ไดจ้ าแนกภารกจิหรอืงานตามลกัษณะการใชง้านระบบเทคโนโลยกีารท างาน
ร่วมกันผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เป็น 2 ประเภท ได้แก่ เพื่ อการสื่อสารสร้างแนวความคิด ( Idea Generation/ 
Conferencing) และเพื่อการตดัสนิใจ (Decision making) (Brown et al., 2010) Subhasish et al. (2002) ท าการขยาย
การศกึษาทฤษฎีการยอมรบัเทคโนโลยใีห้ครอบคลุมมายงัเทคโนโลยกีารท างานร่วมกนัผ่านสื่ออเิลก็ทรอนิกสภ์ายใต้
บรบิททางการศกึษา ผลการวจิยัพบว่า เทคโนโลยกีารท างานร่วมกนัผ่านสื่ออเิลก็ทรอนิกส์ในบรบิททางการศกึษามี
ลกัษณะเฉพาะทีไ่ม่สอดคลอ้งกบัทฤษฎกีารยอมรบัเทคโนโลย ีและชีใ้ห้เหน็ถงึปัจจยัทีค่วรใหค้วามส าคญั และขยายผล
เพื่อท าความเขา้ใจคอื ลกัษณะของงานและลกัษณะการสื่อสารหากจ าแนกตามลกัษณะการสื่อสารในดา้นความสมัพนัธ์
ของสถานทีแ่ละเวลาจะแบ่งเป็น 2 ประเภท ไดแ้ก่ การท างานร่วมกนัแบบประสานเวลา (Synchronous Collaboration) 
คอื การที่ผู้ใช้งานจ าเป็นต้องใช้งานเทคโนโลยีการท างานร่วมกนัผ่านสื่ออเิลก็ทรอนิกส์ในเวลาเดียวกนัเพื่อท างาน
ร่วมกัน คล้ายการสนทนา และการท างานร่วมกันแบบไม่ประสานเวลา (Asynchronous Collaboration) คือ การที่
ผูใ้ชง้านใชเ้ทคโนโลยกีารท างานร่วมกนัผ่านสือ่อเิลก็ทรอนิกสท์ างานร่วมกนัได้โดยไม่จ าเป็นตอ้งใชง้านในเวลาเดยีวกนั 
Schrier et al. (2010) ซึ่งศกึษาการยอมรบัเทคโนโลยีและความเหมาะสมของเทคโนโลยีกบัภารกิจจากผู้ใช้บรกิาร
หอ้งพกั พบว่า เมื่อผูใ้ชบ้รกิารรบัรูถ้งึความเหมาะสมของเทคโนโลยใีนหอ้งพกักบักจิกรรมทีอ่ยากท า จะท าใหค้วามเชื่อ
ของผูใ้ชง้านเหล่านัน้ทีเ่ชื่อว่า เทคโนโลยดีา้นความบนัเทงิง่ายทีจ่ะใชจ้ะเพิม่ขึน้ และเชื่อว่าเทคโนโลยดีา้นความบนัเทงิ
นัน้มคี่ากบัพวกเขาเพิม่ขึน้ดว้ย ส่วน Bos and Zimmerman (2007) ไดแ้บ่งมติขิองการท าแบบร่วมกนัสรา้งออกเป็น 3 
มิติได้แก่ ร่วมกันสร้างเครื่องมือ  (Tools) ร่วมกันสร้างสารสนเทศ  (Information) และร่วมกันสร้างความรู้หรือ
แนวความคดิ (Knowledge) นอกจากนี้ Lin (2012) ศกึษาอทิธพิลของการใชง้านเทคโนโลยอีย่างต่อเนื่องของการใช้
ระบบจ าลองการเรยีนการสอนเสมอืนทีม่ต่ีอสมรรถนะรายบุคคล โดยรวบรวมข้อมูลการใชง้านระบบจากการสรา้ง และ
แลกเปลีย่นองคค์วามรูข้องอาจารยแ์ละนักศกึษา พบว่าถ้า ผูใ้ชง้านรบัรูถ้งึความเหมาะสมของระบบกบัการปฏบิตังิาน
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จะท าใหผู้ใ้ชใ้ชง้านระบบอย่างต่อเนื่อง และส่งผลดต่ีอประสทิธภิาพสว่นบุคคล Hidayanto and Setyady (2014) ศกึษา
ปัจจยัที่มีผลต่อการใช้งานเทคโนโลยีการท างานร่วมกนัผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่มีต่อสมรรถนะของทีมงาน พบว่า 
สมรรถนะของทมีงานจะดขีึน้ หากเทคโนโลยกีารท างานร่วมกนัผ่านสือ่อเิลก็ทรอนิกสส์ามารถช่วยอ านวยความสะดวก
ในการวางแผน การจดัการนดัหมาย การตดิตามความคบืหน้า การประเมนิสมรรถนะ และการสื่อสารแลกเปลีย่นขอ้มูล
ได้ นอกจากนี้ Gaan (2012) ได้ศึกษาความสมัพันธ์ระหว่างการเลือกใช้งานเทคโนโลยีการท างานร่วมกนัผ่านสื่อ
อเิลก็ทรอนิกส ์ความแตกต่างทางประชากร และประสทิธผิลของทมีงานเสมอืน (Virtual team) และไดอ้ธบิายถงึปัจจยัที่
สง่ผลต่อประสทิธผิลของทมีงานเสมอืนประกอบดว้ย จติวทิยาทางสงัคม ความเป็นผูน้ า วฒันธรรมต่างสงัคม และการ
สือ่สาร 
 

3. กรอบแนวคิดกำรวิจยัและสมมติฐำนกำรวิจยั 
จากทฤษฎแีละงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งสามารถน ามาจดัท ากรอบแนวคดิของการศกึษาอทิธพิลของการใชเ้ทคโนโลยี

การท างานร่วมกนัผ่านสือ่อเิลก็ทรอนิกสต่์อสมรรถนะของทมีงาน ดงัแสดงในภาพที ่1 
 

 
ภาพที ่1 กรอบแนวคดิของการศกึษาอทิธพิลของการใชเ้ทคโนโลยกีารท างานร่วมกนัผ่านสือ่อเิลก็ทรอนิกสต่์อ

สมรรถนะของทมีงาน 
 

การศกึษาของ Brown และคณะ พบว่า สิง่อ านวยความสะดวกทางด้านเทคโนโลยมีอีทิธพิลต่อการใช้งานระบบ
เทคโนโลยีการท างานร่วมกันผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และยิ่งมีความส าคัญเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ  (Brown et al., 2010) 
เช่นเดยีวกบั Attuquayefio and Addo (2014) ที่ได้ศกึษาทฤษฎีรวมของการยอมรบัและการใช้เทคโนโลยใีห้มคีวาม
เจาะจงมากยิง่ขึน้ ในแง่ของการยอมรบัการใช้งานเทคโนโลยขีองนักศกึษาในมหาวทิยาลยั พบว่า  สิง่อ านวยความ
สะดวกทางดา้นเทคโนโลยจีะสง่ผลต่อการใชง้านเทคโนโลย ีจากความสมัพนัธด์งักล่าวสามารถตัง้สมมตฐิานได ้ดงันี้ 

 
H1: การมสีิง่อ านวยความสะดวกทางดา้นเทคโนโลยทีีค่รบถ้วนจะส่งผลเชงิบวกต่อระดบัการใชง้านเทคโนโลยกีาร

ท างานร่วมกนัผ่านสือ่อเิลก็ทรอนิกส ์



วารสารระบบสารสนเทศดา้นธุรกจิ (JISB) ปีที ่5 ฉบบัที ่3 เดอืน กรกฎาคม-กนัยายน 2562 หน้า 61 

Sclater et al. (2001) พบว่า อุปสรรคหนึ่งในการสื่อสารของการท างานร่วมกนัคอื ปัจจยัทางสงัคม หากทมีงานมี
ทศันคตทิีด่ต่ีอกนัจะท าใหท้มีงานมแีนวโน้มจะใชเ้ทคโนโลยกีารท างานร่วมกนัผ่านสือ่อเิลก็ทรอนิกสใ์นการท างานมาก
ยิง่ขึน้ Rongbutsri et al. (2011) ท าการศกึษาเพื่อพฒันาเทคโนโลยกีารท างานร่วมกนัผ่านสื่ออเิลก็ทรอนิกสใ์นการ
ท างานกลุ่มของนักศกึษา โดยจดัเตรยีมและแนะน าเทคโนโลยกีารท างานร่วมกนัผ่านสือ่อเิลก็ทรอนิกสห์ลากหลายชนิด
แก่นักศกึษา เมื่อสงัเกตการท างานของนกัศกึษาพบว่า นกัศกึษาบางกลุ่มมกีารน าเครื่องมอืใหม่อื่นๆ เขา้มาร่วมในการ
ท างานด้วยจากการแนะน าของเพื่อนร่วมชัน้เรียนกลุ่มอื่นๆ เช่นเดียวกับการศึกษาของ Brown et al. (2010) ที่
สนับสนุนว่า อิทธิพลทางสงัคมมีความสมัพันธ์ทางบวกต่อความตัง้ใจแสดงพฤติกรรม  จากความสมัพนัธ์ดงักล่าว
สามารถตัง้สมมตฐิานได ้ดงันี้ 

 
H2: หากเทคโนโลยกีารท างานร่วมกนัผ่านสือ่อเิลก็ทรอนิกสถ์ูกสนับสนุนจากทมีงานแลว้จะสง่ผลเชงิบวกต่อระดบั

การใชง้านเทคโนโลยกีารท างานร่วมกนัผ่านสือ่อเิลก็ทรอนิกส ์
 
เมื่อผูใ้ชง้านใชร้ะบบเทคโนโลยกีารท างานร่วมกนัผ่านสือ่อเิลก็ทรอนิกสแ์ลว้พบว่า ท าใหก้ารท างานมปีระสทิธภิาพ 

จะท าให้ผู้ใช้รู้สกึอยากใช้งานระบบต่อ การรบัรู้ว่าเทคโนโลยีการท างานร่วมกนัผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกสส์ามารถเพิ่ม
ผลติผลของงานและเพิม่ประสทิธผิลของกระบวนการท างานไดจ้ะท าใหท้มีงานเตม็ใจทีจ่ะใชง้านเทคโนโลยกีารท างาน
ร่วมกนัผ่านสื่ออเิลก็ทรอนิกส์มากขึน้ (Hidayanto & Setyady, 2014) จากความสมัพนัธด์งักล่าวสามารถตัง้สมมตฐิาน
ได ้ดงันี้ 

 
H3: หากทมีงานรบัรูถ้งึประสทิธภิาพของเทคโนโลยกีารท างานร่วมกนัผ่านสือ่อเิลก็ทรอนิกสแ์ลว้จะส่งผลเชงิบวก

ต่อระดบัการใชง้านเทคโนโลยกีารท างานร่วมกนัผ่านสือ่อเิลก็ทรอนิกส ์
 
เมื่อทมีงานคาดหวงัที่จะใชง้านเทคโนโลยกีารท างานร่วมกนัผ่านสื่ออเิลก็ทรอนิกส ์แลว้พบว่าทมีงานสามารถใช้

เครื่องมือดังกล่าวท างานได้ง่าย ไม่เกินกว่าความพยายาม จะท าให้ทีมงานเต็มใจที่จะใช้งานเครื่องมือดังกล่าว  
(Hidayanto & Setyady, 2014) สอดคลอ้งกบัอกีงานวจิยั ทีก่ล่าวว่า เมื่อผูใ้ชรู้ส้กึสามารถเรยีนรู ้เขา้ใจไดง้่าย ใชง้านได้
สะดวกไม่ซบัซอ้น ไม่ตอ้งใชค้วามพยายามมากในการใชง้านเทคโนโลยกีารท างานร่วมกนัผ่านสือ่อเิลก็ทรอนิกส์แลว้ จะ
ท าใหผู้ใ้ชแ้สดงพฤตกิรรมการใชร้ะบบ (Chan et al., 2002) จากความสมัพนัธด์งักล่าวสามารถตัง้สมมตฐิานได ้ดงันี้ 

 
H4: หากทมีงานรบัรูใ้นความง่ายของการใชง้านเทคโนโลยกีารท างานร่วมกนัผ่านสือ่อเิลก็ทรอนิกสแ์ลว้จะสง่ผลเชงิ

บวกต่อระดบัการใชง้านเทคโนโลยกีารท างานร่วมกนัผ่านสือ่อเิลก็ทรอนิกส ์
 
การศกึษาของ Tung and Chang (2008) พบว่า เทคโนโลยทีีส่อดคลอ้งกบัวถิชีวีติและรูปแบบงานทีน่ักศกึษาท า

อยู่ก่อนนัน้ จะท าใหผู้ใ้ชม้คีวามตัง้ใจในการแสดงพฤตกิรรมการใชเ้ทคโนโลย ีส่วนการศกึษาของ Schrier et al. (2010) 
พบว่า เมื่อเทคโนโลยดี้านความบนัเทงิประเภทต่างๆ ทีโ่รงแรมจดัเตรยีมไวใ้ห้ในหอ้งพกัสอดคลอ้งกบักจิกรรมความ
บนัเทงิที่ลูกค้าต้องการเมื่อเขา้พกั เทคโนโลยีดา้นความบนัเทงิเหล่านัน้จะถูกน ามาใชง้าน จากความสมัพนัธด์งักล่าว
สามารถตัง้สมมตฐิานได ้ดงันี้ 

 
H5: เมือ่ผูใ้ชร้บัรูถ้งึความเหมาะสมของเทคโนโลยกีารท างานร่วมกนัผ่านสือ่อเิลก็ทรอนิกสต่์อลกัษณะของกจิกรรม

ทีท่ า (Co-creation) แล้วจะส่งผลเชิงบวกต่อระดับการใช้งานเทคโนโลยีการท างานร่วมกันผ่านสือ่
อเิลก็ทรอนิกส ์
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Subhasish et al. (2002) พบว่า ลักษณะของการสื่อสารระหว่างเทคโนโลยีการท างานร่วมกันผ่านสื่อ
อเิล็กทรอนิกส์ที่ใช้และผู้ใช้งานที่แตกต่างกนัจะมีผลต่อการใช้งานที่ต่างกนั การเลือกใช้เทคโนโลยีที่มีความความ
เหมาะสมของเทคโนโลยต่ีอลกัษณะของการสื่อสารจะช่วยเพิม่การใชง้านของผูใ้ช้ได ้Ishtaiwa and Abulibdeh (2012) 
ไดศ้กึษาผลกระทบงานการใชง้านอเีลริน์นิง (E-learning) แบบไม่ประสานเวลาในการเรยีนการสอน โดยเน้นรปูแบบใน
การสื่อสาร 3 ประเภทคอื ระหว่างนักเรยีนกบันักเรยีน นักเรยีนกบัอาจารย ์และนักเรยีนกบัเนื้อหาวชิา ผลการศกึษาชี้
ว่า นักศกึษามแีนวโน้มทีจ่ะใชง้านอเีลริน์นิงเพื่อตดิต่อกบัอาจารย ์และสบืคน้เนื้อหา มากกว่าใช้งานกบัเพื่อนนักเรยีน
ดว้ยกนั เนื่องมาจากการรบัรูว้่า อเีลริน์นิงแบบไม่ประสานเวลาจะช่วยลดความกดดนัในการสื่อสารกบัอาจารยไ์ด ้เช่น 
ท าใหม้เีวลาคดิทบทวนความถูกตอ้งของเน้ือหาทีจ่ะใชส้ือ่สาร ขณะทีก่ารสือ่สารกบัเพื่อนนกัเรยีนดว้ยกนัมแีนวโน้มทีจ่ะ
ใช้อเีลริ์นนิงแบบไม่ประสานเวลาน้อย เพราะรบัรูว้่าจะได้รบัการตอบสนองที่ช้ากว่าช่องทางอื่น  แต่จากการทดสอบ
เบือ้งต้น (Pretest) พบว่า นักศกึษานิยมใชล้กัษณะการสื่อสารแบบไม่ประสานเวลามากกว่า เน่ืองจากสามารถช่วยให้
ทมีงานท างานร่วมกนัไดใ้นกรณีทีเ่วลาว่างไม่ตรงกนั จากความสมัพนัธด์งักล่าวสามารถตัง้สมมตฐิานได ้ดงันี้ 

 
H6: เมือ่ผู้ใช้รบัรู้ถึงความเหมาะสมของเทคโนโลยีการท างานร่วมกนัผ่านสือ่อิเลก็ทรอนิกสต่์อลกัษณะของการ

สือ่สาร (Asynchronous) แล้วจะส่งผลเชิงบวกต่อระดับการใช้งานเทคโนโลยีการท างานร่วมกันผ่านสือ่
อเิลก็ทรอนิกส ์

 
สมรรถนะของทมีงานจะเพิม่มากขึน้หากกลุ่มใชง้านเทคโนโลยกีารท างานร่วมกนัผ่านสือ่อเิลก็ทรอนิกส์เพื่อการวาง

แผนการท างานก่อนท างานจรงิ ตรวจสอบความคบืหน้าของงาน แลกเปลีย่นขอ้มลูเพื่อสนับสนุนการตดัสนิใจ ร่วมการ
สร้างองค์ความรู้และสารสนเทศ และทบทวนงานให้มีคุณภาพ (Hidayanto & Setyady, 2014) เช่นเดยีวกบังานวจิยั
ของ Lin (2012) ทีพ่บว่า การใชง้านเทคโนโลยทีีม่คีวามเหมาะสมกบัภารกจิจะสง่ผลดต่ีอประสทิธภิาพส่วนบุคคลของ
ทมีงาน จากความสมัพนัธด์งักล่าวสามารถตัง้สมมตฐิานได ้ดงันี้ 

 
H7: เมือ่ผูใ้ชใ้ชง้านระบบเทคโนโลยกีารท างานร่วมกนัผ่านสือ่อเิลก็ทรอนิกสแ์ลว้จะสง่ผลเชงิบวกต่อสมรรถนะของ

ทมีงาน 
 

4. วิธีกำรวิจยั 
ประชากรที่ศึกษาคือ นักศึกษาระดบัปริญญาตรี โท และเอก ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นผู้ที่เคยใช้งาน

เทคโนโลยกีารท างานร่วมกนัผ่านสือ่อเิลก็ทรอนิกส ์เช่น Line Group, Facebook Group, Dropbox, Google Doc หรอื 
trello เพื่อร่วมกนักบัทมีงานในการไดม้าซึง่แนวความคดิทีม่ากขึน้ หรอืใชเ้พื่อร่วมกนัตดัสนิใจสรา้งสารสนเทศเพื่อตอบ
โจทยห์รอืแกปั้ญหาทีท่มีไดร้บัมอบหมายแบบร่วมกนัสร้าง (Co-Creation) โดยที่การท างานของสมาชกิในทมีงานไม่
จ าเป็นต้องรอท าพร้อมกันแบบประสานเวลา (Asynchronous) งานวิจัยนี้ เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative 
Research) โดยใช้แบบสอบถาม ทัง้ดว้ยแบบสอบถามออนไลน์ด้วยการน าไปวางบนเครอืข่ายสงัคมออนไลน์เฟซบุ๊ก 
และในรปูแบบกระดาษ 

แบบสอบถามในการด าเนินงานวจิยั แบ่งออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่ ส่วนที่ 1 เกี่ยวกบัการใช้ระบบเทคโนโลยกีาร
ร่วมมอืกนัผ่านสื่ออเิลก็ทรอนิกส ์ส่วนที ่2 เกีย่วกบัปัจจยัทีค่าดว่าจะส่งผลต่อสมรรถนะของทมีงานในการใช้งานระบบ
เทคโนโลยกีารร่วมมอืกนัผ่านสื่ออเิลก็ทรอนิกส์ ค าถามจะใชม้าตรวดัแบบ Likert Scale โดยจะแบ่งออกเป็น 5 ระดบั 
ไดแ้ก่ ระดบั 5 เหน็ดว้ยอย่างยิง่ ระดบั 4 เหน็ดว้ย ระดบั 3 ไม่มคีวามคดิเหน็ ระดบั 2 ค่อนขา้งไม่เหน็ดว้ย และระดบั 1 
ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง ตัวอย่างค าถามของปัจจยัสิง่อ านวยความสะดวก เช่น สถาบันการศึกษาของฉันมีเครือข่าย
อนิเทอรเ์น็ตทีม่คีวามเรว็เพยีงพอเพื่อรองรบัการใชง้านเทคโนโลยกีารท างานร่วมกนัผ่านสื่ออเิลก็ทรอนิกสเ์พื่อท างาน
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กลุ่มได ้(Chan et al., 2002) ปัจจยัอทิธพิลทางสงัคม เช่น เพื่อนของฉันคดิว่าฉันควรใชเ้ทคโนโลยกีารท างานร่วมกนั
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในการท างานกลุ่ม  (Chan et al., 2002; Brown et al., 2010) ปัจจัยความคาดหวังใน
ประสทิธภิาพ เช่น เทคโนโลยกีารท างานร่วมกนัผ่านสือ่อเิลก็ทรอนิกสช์่วยใหก้ารท างานร่วมกนัมปีระสทิธภิาพมากขึน้ 
(Chan et al., 2002) ปัจจยัคาดหวงัเกี่ยวกบัความพยายาม เช่น ฉันสามารถใช้เทคโนโลยกีารท างานร่วมกนัผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ในการท างานกลุ่มได้อย่างคล่องแคล่ว  (Chan et al., 2002) ปัจจัยการรบัรู้ถึงความเหมาะสมของ
เทคโนโลยีต่อลกัษณะของกิจกรรมที่ท าแบบร่วมกนัสร้าง เช่น  ฉันมกัเลอืกใช้เทคโนโลยีการท างานร่วมกนัผ่านสื่อ
อเิลก็ทรอนิกสเ์หล่านัน้เมื่อฉันตอ้งการไดค้วามคดิเหน็จากเพื่อนในกลุ่ม (ดดัแปลงจาก Tung and Chang (2008) และ 
Lin (2012)) ปัจจยัการรบัรูถ้งึความเหมาะสมของเทคโนโลยต่ีอลกัษณะของการสื่อสารแบบไม่ประสานเวลา เช่น  เมื่อ
กลุ่มไม่สะดวกในการท างานพรอ้มกนั ฉันมกัใชเ้ทคโนโลยกีารท างานร่วมกนัผ่านสื่ออเิลก็ทรอนิกสใ์นการท างานกลุ่ม 
เพราะท าเมื่อไร ทีไ่หนกไ็ด ้(ดดัแปลงจาก Tung and Chang (2008) และ Lin (2012)) ปัจจยัการใชง้านเทคโนโลยกีาร
ท างานร่วมกนัผ่านสือ่อเิลก็ทรอนิกส ์เช่น โดยเฉลีย่แลว้คุณใชเ้ทคโนโลยกีารท างานร่วมกนัผ่านสือ่อเิลก็ทรอนิกสใ์นการ
ท างานกลุ่มกีช่ ัว่โมงต่อวนั (Brown et al., 2010) ปัจจยัสมรรถนะของทมีงาน เช่น การใชเ้ทคโนโลยกีารท างานร่วมกนั
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ช่วยให้ทีมรวบรวมและจัดการงานได้ง่ายขึ้น  (Hidayanto & Setyady, 2014) และส่วนที่ 3 
เกีย่วกบัขอ้มลูทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม  

 
5. ผลกำรวิจยั 
5.1 กำรทดสอบข้อตกลงเบือ้งต้นทำงสถิติ 

งานวิจยันี้สอบทานความครบถ้วนของข้อมูล ข้อมูลขาดหาย (Missing data) ภาวะความสมัพันธ์ร่วมเชิงพหุ     
เชงิเสน้ (Multicollinearity) และตรวจสอบการกระจายตวัของขอ้มลู พบว่าขอ้มลูไม่ขาดหายและมกีารกระจายแบบปกต ิ
ดงันัน้ผูว้จิยัจงึน าขอ้มลูไปวเิคราะหผ์ลการวจิยัต่อไป 
5.2 กำรประเมินควำมเท่ียงและควำมตรงของแบบสอบถำม 

งานวิจัยนี้ได้ตรวจสอบความตรงและความเที่ยงของแบบสอบถามด้วยวิธีการวิเคราะห์องค์ประกอบ  (Factor 
analysis) เพื่อท าการจดักลุ่มองคป์ระกอบ และลดจ านวนตวัแปร ดว้ยวธิกีาร Principle component analysis หมุนแกน
ในลกัษณะของ Varimax และใช้เกณฑ์การตัดสนิใจด้วยค่าไอเกน (Eigen value) ที่สูงกว่า 1 และคดัเลอืกเฉพาะข้อ
ค าถามทีม่นี ้าหนกัองคป์ระกอบ (Factor loading) ทีเ่หมาะสม พบว่า ทุกขอ้ค าถามมคี่าน ้าหนกัองคป์ระกอบสงูกว่า 0.5 
ทัง้หมด จากนัน้น าขอ้ค าถามของแต่ละองคป์ระกอบหรอืปัจจยัมาหาค่าสมัประสทิธิแ์อลฟาของครอนบาค (Cronbach’s 
alpha) เพื่อทดสอบความเชื่อถอืไดข้องเครื่องมอืทีใ่ช้ โดยใชเ้กณฑ ์0.7 ซึง่ถอืว่าเป็นเกณฑท์ีเ่หมาะสมส าหรบังานวจิยั
พืน้ฐานทัว่ไป (ศรเีพญ็ ทรพัยม์นชยั และคณะ, 2555) ผลการทดสอบพบว่า ค่าสมัประสทิธิข์องครอนบาคของเกอืบทุก
ปัจจยัมคี่าเกนิเกณฑท์ีก่ าหนด ยกเวน้ปัจจยัการใชง้านเทคโนโลยกีารท างานร่วมกนัผ่านสื่ออเิลก็ทรอนิกส ์ (ECU) ซึ่ง
ผู้วจิยัพิจารณาตดัขอ้ค าถาม ECU3 ออกจะ ท าให้ได้ค่าสมัประสทิธิแ์อลฟาของครอนบาคเท่ากบั 0.650 ซึ่งจากการ
สบืคน้งานวจิยัทีม่คีวามใกลเ้คยีงกนัพบว่า อยู่ในเกณฑ์ทีย่อมรบัได ้โดยงานวจิยัของ สุชาดา เกยุระ (2553) ใชเ้กณฑ์
ความน่าเชื่อถอืที ่0.6 

หลงัจากจดักลุ่มความสมัพนัธข์องขอ้ค าถามแลว้ งานวจิยันี้วเิคราะหผ์ลการวจิยัดว้ยการวเิคราะหก์ารถดถอยทัง้ที่
เป็นการถดถอยเชิงเส้นตรงและการถดถอยเชิงพหุ (Linear & Multiple regression analysis) ในการตรวจสอบ
ความสมัพนัธร์ะหว่างตวัแปรอสิระและตวัแปรตาม 
5.3 ลกัษณะประชำกรศำสตรข์องกลุ่มตวัอย่ำง 

แบบสอบถามทีเ่กบ็รวบรวมไดม้จี านวน 242 ชุด หลงัจากพจิารณาคดัแยกแบบสอบถามทีม่คี่าผดิปกตแิลว้ เหลอื
แบบสอบถามทีส่ามารถน ามาวเิคราะห์ไดท้ัง้สิน้จ านวน 234 ชุด เมื่อน าแบบสอบถามทีร่วบรวมได้มาค านวณค่าสถิติ
เบื้องต้นพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญงิ คดิเป็นรอ้ยละ 68.8 มอีายุในช่วง 18-25 ปี คดิเป็นรอ้ยละ 
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64.5 รองลงมาคอื ช่วงอายุ 26-33 ปี คดิเป็นรอ้ยละ 31.6 ระดบัการศกึษาส่วนใหญ่ก าลงัศกึษาอยู่ในระดบัปรญิญาตร ี
และปริญญาโท คิดเป็นร้อยละ 67.9 และ 31.6 ตามล าดับ ส่วนใหญ่ก าลังศึกษาอยู่ในคณะในกลุ่มบริหารธุรกิจ/
วทิยาการจดัการ และคณะในกลุ่มวทิยาศาสตร์ คดิเป็นรอ้ยละ 26.5 และ 20.5 ตามล าดบั มกีารใช้งาน Line Group, 
Facebook Group, Dropbox, Google Doc หรอื trello ในการท างานกลุ่ม ส่วนใหญ่เคยใชง้านมานานประมาณ 1-2 ปี 
คดิเป็นร้อยละ 36.8 โดยมวีตัถุประสงค์การใช้งานเพื่อสนทนา สื่อสารกบัเพื่อนร่วมงานในกลุ่ม และเพื่อแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น และร่วมกันสร้างสรรค์ความคิดกับเพื่อนร่วมงานในกลุ่ม เทคโนโลยีการท างานร่วมกันผ่านสื่อ
อเิล็กทรอนิกส์ที่กลุ่มตัวอย่างนิยมใช้มากที่สุด ได้แก่ Line Group และ Facebook Group คิดเป็นร้อยละ 50.4 และ 
32.9 ตามล าดบั มคี่าเฉลีย่รอ้ยละของวชิาทีม่กีารใชง้าน Line Group, Facebook Group, Dropbox, Google Doc หรอื 
trello เมื่อเทยีบกบัวชิาทัง้หมดใน 1 ภาคเรยีนเท่ากบัรอ้ยละ 65.01 มคี่าเฉลีย่ปรมิาณการใช้งานนับเป็นชัว่โมงต่อวนั 
โดยเฉลีย่เท่ากบั 4.01 ชัว่โมงต่อวนั ค่าเฉลีย่ของปรมิาณวนัต่อสปัดาห์ทีใ่ช้งานเท่ากบั 4.31 วนัต่อสปัดาห์ และอตัรา
การใชง้านในหนึ่งวชิาเพื่อท างานกลุ่มคดิเป็นรอ้ยละ 61.62  
5.4 กำรทดสอบสมมติฐำนกำรวิจยั 

การวเิคราะห์การถดถอยจะแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ส่วนที่ 1 คือ อิทธพิลของกลุ่มของปัจจยัที่ส่งผลต่อการใช้งาน
เทคโนโลยกีารท างานร่วมกนัผ่านสื่ออเิลก็ทรอนิกส์ที่ส่งผลต่อการใช้งาน ผลการวจิยัพบว่า สิง่อ านวยความสะดวก 
อิทธิพลทางสงัคม การรบัรู้ถึงความเหมาะสมของเทคโนโลยีต่อลักษณะของกิจกรรมที่ท า และการรบัรู้ถึงความ
เหมาะสมของเทคโนโลยต่ีอลกัษณะของการสือ่สารมคีวามสมัพนัธก์บั การใชง้านเทคโนโลยกีารท างานร่วมกนัผ่านสื่อ
อเิลก็ทรอนิกสอ์ย่างมนีัยส าคญัทีร่ะดบัความเชื่อมัน่รอ้ยละ 95 หรอืค่า p< 0.05 ซึง่เป็นไปตามสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้ขณะที่
ความคาดหวงัในประสทิธภิาพ (p=0.945) และความคาดหวงัเกีย่วกบัความพยายาม (p=0.466) ไม่มคีวามสมัพนัธก์บั
การใชง้านเทคโนโลยกีารท างานร่วมกนัผ่านสื่ออเิลก็ทรอนิกสอ์ย่างมนีัยส าคญั (p > 0.05)  โดยมคี่า R = 0.495 และ 
R2 = 0.226 แสดงให้เหน็ว่า ตวัแปรอสิระสามารถอธบิายความเปลีย่นแปลงของตวัแปรตามไดร้อ้ยละ 22.6 สนับสนุน
สมมตฐิานที ่1 2 5 6 โดยมค่ีาสมัประสทิธิก์ารถดถอยมาตรฐาน (β) ดงันี้ 0.175, 0.165, 0.170 และ 0.170 ตามล าดบั 
และปฏิเสธสมมติฐาน 3 และ 4 ส่วนที่ 2 คือ ความสมัพนัธ์ระหว่างการใช้งานเทคโนโลยกีารท างานร่วมกนัผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์และสมรรถนะของทีมงาน  ผลการวิจัยพบว่า การใช้งานเทคโนโลยีการท างานร่วมกันผ่านสื่อ
อเิลก็ทรอนิกสม์คีวามสมัพนัธก์บัสมรรถนะของทมีงาน ณ ระดบัความเชื่อมัน่รอ้ยละ 95 โดยมคี่า R = 0.211 และ R2 = 
0.04 สนบัสนุนสมมตฐิานที ่7 โดยมค่ีาสมัประสทิธิก์ารถดถอยมาตรฐานเท่ากบั 0.211 

สิง่อ านวยความสะดวกมคีวามสมัพนัธ์กบัการใช้งานเทคโนโลยีการท างานร่วมกนัผ่านสื่ออิเลก็ทรอนิกส์อย่างมี
นัยส าคญั สอดคล้องกบังานวจิยัในอดีตของ Sclater et al. (2001) และ Chan et al. (2002) พบว่า สิง่อ านวยความ
สะดวกทางดา้นเทคโนโลยเีป็นปัจจยัพืน้ฐานทีส่ าคญัทีจ่ าเป็น และหากเพยีงพอจะสง่เสรมิใหผู้ใ้ชง้านใชง้านเทคโนโลยี
การท างานร่วมกนัผ่านสื่ออเิลก็ทรอนิกสม์ากขึน้ อทิธพิลทางสงัคมมคีวามสมัพนัธก์บัการใชง้านเทคโนโลยกีารท างาน
ร่วมกนัผ่านสื่ออเิลก็ทรอนิกสอ์ย่างมนีัยส าคญั สอดคลอ้งกบั Brown et al. (2010) ทีก่ล่าวว่า หากบุคคลทีม่อีทิธพิลต่อ
ผูใ้ชง้าน มแีนวโน้มทีจ่ะส่งเสรมิเทคโนโลยกีารท างานร่วมกนัผ่านสือ่อเิลก็ทรอนิกสแ์ลว้ จะท าใหผู้ใ้ชใ้ชเ้ทคโนโลยกีาร
ท างานร่วมกนัผ่านสื่ออเิลก็ทรอนิกส์มากขึน้ และภาณุวฒัน์ กองราช (2554) ที่สนับสนุนว่า ในสงัคมไทยโดยเฉพาะ
วยัรุ่นหญงิทีม่อีายุระหว่าง 19-24 ปี ทีศ่กึษาในระดบัปรญิญาตร ีจะมีการใชง้านเฟซบุ๊กมากกว่ากลุ่มอื่นๆ ซึง่มกัไดร้บั
การชกัจงูจากครอบครวั เพื่อน หรอืคนใกลช้ดิ ความคาดหวงัในประสทิธภิาพไม่มคีวามสมัพนัธอ์ย่างมนียัส าคญักบัการ
ใชง้านเทคโนโลยกีารท างานร่วมกนัผ่านสือ่อเิลก็ทรอนิกส ์Ashraf et al. (2014) ไดเ้ปรยีบเทยีบความแตกต่างในบรบิท
ทางวฒันธรรมต่อการยอมรบัการใช้งานร้านค้าออนไลน์ของกลุ่มตัวอย่างชาวแคนาดาและปากีสถาน พบว่า กลุ่ม
ตวัอย่างทีเ่ป็นชาวปากสีถานซึง่มลีกัษณะทางวฒันธรรมแบบปัจเจกนิยมต ่ากว่าชาวแคนาดา เช่นเดยีวกบัประเทศไทย
ทีม่ลีกัษณะทางวฒันธรรมเป็นแบบคตริวมหมู่นัน้ ปัจจยัความคาดหวงัในประสทิธภิาพไม่มอีทิธพิลต่อการซือ้สนิคา้ผ่าน
รา้นคา้ออนไลน์ ซึง่แสดงใหเ้หน็ว่า วฒันธรรมทีแ่ตกต่างกนัเป็นปัจจยัแฝงทีม่อีทิธพิลต่อความสมัพนัธค์วามคาดหวงัใน
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ประสทิธภิาพกบัการใชง้านเทคโนโลยี ความคาดหวงัเกีย่วกบัความพยายามมคีวามสมัพนัธก์บัการใช้งานเทคโนโลยี
การท างานร่วมกันผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์อย่างไม่มีนัยส าคัญ  ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC) ได้อธิบายถึง
ลกัษณะของกลุ่มคนเจเนอเรชัน่วาย (Gen-Y) หรอือาจเรยีก Net Generation หรอื Digital Natives ทีม่อีายุช่วง 19-33 
ปี ใกลเ้คยีงกบักลุ่มตวัอย่างว่า เป็นกลุ่มคนที่เกดิมาพร้อมกบัเทคโนโลยจีงึสามารถใชเ้ทคโนโลยไีด้อย่างคล่องแคล่ว 
โดยเฉพาะกลุ่มผูห้ญงิทีม่กัชอบอพัเดทขอ้มูลและไลฟ์สไตลจ์ากบล๊อก หรอืเครอืข่ายสงัคมออนไลน์ (ส านักงานบรหิาร
และพฒันาองค์ความรู้, 2557) ความไม่แตกต่างกนัของความพยายามที่ต้องใช้ในการใช้งานเทคโนโลยกีารท างาน
ร่วมกนัผ่านสือ่อเิลก็ทรอนิกสซ์ึง่เกดิจากความคุน้เคยทีม่อียู่แลว้กบัเทคโนโลยสีารสนเทศจงึอาจท าใหป้ฏเิสธสมมตฐิาน 
การรบัรู้ถึงความเหมาะสมของเทคโนโลยต่ีอลกัษณะของกจิกรรมที่ท ามคีวามสมัพนัธ์กบัการใช้งานเทคโนโลยกีาร
ท างานร่วมกนัผ่านสื่ออเิลก็ทรอนิกสอ์ย่างมนีัยส าคญั สอดคล้องกบังานวจิยัในอดตีของ Tung และ Chang ที่ระบุว่า 
เทคโนโลยทีีส่อดคลอ้งกบัวถิชีวีติและรูปแบบงานที่นักศกึษาท าอยู่ก่อน จะท าใหผู้ใ้ชม้ีความตัง้ใจในการใช้เทคโนโลย ี
(Tung & Chang, 2008) การรบัรูถ้งึความเหมาะสมของเทคโนโลยต่ีอลกัษณะของการสื่อสารมคีวามสมัพนัธก์บัการใช้
งานเทคโนโลยกีารท างานร่วมกนัผ่านสื่ออเิลก็ทรอนิกสอ์ย่างมนีัยส าคญั สอดคลอ้งกบังานวจิยัในอดตีของ Subhasish 
et al. (2002) และการใช้งานเทคโนโลยีการท างานร่วมกันผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์มีความสมัพันธ์กับสมรรถนะของ
ทมีงานอย่างมนียัส าคญั  
 

6. สรปุผลกำรวิจยั 
6.1 อภิปรำยผลกำรวิจยั 

งานวจิยันี้ไดศ้กึษาปัจจยัทีจ่ะส่งผลต่อการใชเ้ทคโนโลยกีารท างานร่วมกนัผ่านสื่ออเิลก็ทรอนิกส์ของกลุ่มตวัอย่าง
คอื นกัศกึษาทีม่ปีระสบการณ์การใชง้านเทคโนโลยกีารท างานร่วมกนัผ่านสือ่อเิลก็ทรอนิกสใ์นการท างานร่วมกนั ปัจจยั
ทีศ่กึษา ไดแ้ก่ สิง่อ านวยความสะดวก อทิธพิลทางสงัคม ความคาดหวงัในประสทิธภิาพ ความคาดหวงัเกีย่วกบัความ
พยายาม การรบัรูถ้งึความเหมาะสมของเทคโนโลยต่ีอลกัษณะของกจิกรรมที่ท าแบบร่วมกนัสรา้ง และการรบัรูถ้งึความ
เหมาะสมของเทคโนโลยต่ีอลกัษณะของการสื่อสารแบบไม่ประสานเวลา ว่ามผีลต่อการใช้งานเทคโนโลยกีารท างาน
ร่วมกนัผ่านสื่ออเิลก็ทรอนิกสห์รอืไม่ และการใช้งานเทคโนโลยีนัน้มผีลต่อสมรรถนะของทีมงานหรอืไม่ ผลการวจิยั
พบว่า สิง่อ านวยความสะดวก อทิธพิลทางสงัคม การรบัรูถ้งึความเหมาะสมของเทคโนโลยต่ีอลกัษณะของกจิกรรมทีท่ า 
และการรบัรูถ้งึความเหมาะสมของเทคโนโลยต่ีอลกัษณะของการสื่อสารมคีวามสมัพนัธ์กบัการใช้งานเทคโนโลยกีาร
ท างานร่วมกนัผ่านสือ่อเิลก็ทรอนิกส ์โดยสิง่อ านวยความสะดวกเป็นปัจจยัทีม่คีวามส าคญัทีส่ดุ รองลงมาคอื ปัจจยัการ
รบัรูถ้งึความเหมาะสมของเทคโนโลยต่ีอลกัษณะของกจิกรรมทีท่ า และปัจจยัการรบัรูถ้งึความเหมาะสมของเทคโนโลยี
ต่อลกัษณะของการสื่อสาร และอทิธพิลทางสงัคมตามล าดบั ส่วนความคาดหวงัในประสทิธภิาพ และความคาดหวงั
เกี่ยวกบัความพยายามไม่มคีวามสมัพนัธ์กบัการใช้งานเทคโนโลยกีารท างานร่วมกนัผ่านสื่ออเิลก็ทรอนิกส์ ซึ่งอาจมี
สาเหตุมาจากความแตกต่างกนัทางด้านประชากรศาสตร์ของกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการทดลอง  และจากการทบทวน
วรรณกรรมทีม่พีืน้ฐานการส ารวจจากกลุ่มตวัอย่างในต่างประเทศซึง่มวีฒันธรรมทีแ่ตกต่างกนันัน้ ย่อมส่งผลต่อความ
คดิเหน็ ปฏกิริยิาโตต้อบ หรอืความคาดหวงัทีแ่ตกต่างกนัไปดว้ย 
6.2 ข้อเสนอแนะในเชิงปฏิบติั 

ผลจากการวจิยัท าใหเ้กดิการสรา้งตวัแบบทีใ่ชอ้ธบิายความสมัพนัธร์ะหว่างปัจจยัการยอมรบัการใชง้านและปัจจยั
ความเหมาะสมระหว่างภารกจิและเทคโนโลยทีีส่่งผลต่อการใช้งานเทคโนโลยกีารท างานร่วมกนัผ่านสื่ออเิลก็ทรอนิกส ์
และน าไปสูส่มรรถนะของทมีงานนกัศกึษาทีส่ามารถน าไปประยุกตใ์นเชงิทฤษฎไีด ้ผูว้จิยัไดศ้กึษาเชงิลกึลงไปในความ
เหมาะสมระหว่างภารกจิและเทคโนโลยดีว้ยการเพิม่เตมิปัจจยัการรบัรูถ้งึความเหมาะสมของเทคโนโลยต่ีอลกัษณะของ
กจิกรรมที่ท า (Perceived fit to nature of activity) และการรบัรูถ้ึงความเหมาะสมของเทคโนโลยต่ีอลกัษณะของการ
สื่อสาร (Perceived fit to nature of interaction) เพื่ออธบิายมิติที่เกี่ยวขอ้งของความเหมาะสมด้านลกัษณะของการ
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สือ่สารในการใชง้านเทคโนโลยกีารท างานร่วมกนัผ่านสื่ออเิลก็ทรอนิกส ์นอกจากนี้ผลการวจิยัยงัท าใหท้ราบว่า ปัจจยัที่
สิง่อ านวยความสะดวกจากทฤษฎรีวมของการยอมรบัและการใชเ้ทคโนโลยมีอีทิธพิลต่อการใชง้านมากกว่าปัจจยัจาก
ทฤษฎคีวามเหมาะสมระหว่างภารกจิและเทคโนโลย ี

 การประยุกต์ในเชิงปฏิบัติ ผลการวิจัยท าให้ทราบว่า สิง่อ านวยความสะดวกเป็นปัจจยัที่ส าคัญที่สุด ดังนัน้
สถาบนัการศกึษาควรมกีารวางโครงสรา้งพืน้ฐานด้านเครอืข่ายอนิเทอรเ์น็ตใหค้รอบคลุมและมคีวามเรว็เพยีงพอเพื่อ
รองรบัจ านวนนักศึกษารวมถึงควรจัดเตรียมคอมพิวเตอร์ เจ้าหน้าที่ส าหรบัให้ความช่วยเหลือด้านเทคนิค และ
ทรพัยากรต่างๆ เพื่อรองรบัการใช้งานเทคโนโลยีการท างานร่วมกนัผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในการท างานกลุ่มของ
นกัศกึษา ซึง่จะช่วยใหน้ักศกึษาใชง้านเทคโนโลยกีารท างานร่วมกนัผ่านสือ่อเิลก็ทรอนิกสไ์ดส้ะดวกยิง่ขึน้ การรบัรูถ้งึ
ความเหมาะสมของเทคโนโลยต่ีอลกัษณะของกจิกรรมที่ท าและการรับรูถ้ึงความเหมาะสมของเทคโนโลยต่ีอลกัษณะ
ของการสือ่สารเป็นปัจจยัทีม่คีวามส าคญัในล าดบัรองลงมา ดงันัน้สถาบนัการศกึษาหรอือาจารยป์ระจ าวชิาควรแนะน า
เครื่องมอืที่เหมาะสมในการท างานแก่นักศกึษา เพื่อให้เกดิประโยชน์สูงสุดส าหรบัการท างานกลุ่มที่ต้องการรวบรวม
ความคดิเหน็ แนวความคดิ หรอืต้องการระดมสมองเพื่อแกปั้ญหา ซึง่เครื่องมอืควรจะสามารถใชง้านไดทุ้กที ่เมื่อใดก็
ได้ เช่น Line หรือ Facebook Group ส าหรบัด้านปัจจัยทางสงัคม นักศึกษาจะมีการใช้งานเทคโนโลยีการท างาน
ร่วมกนัผ่านสื่ออเิลก็ทรอนิกสม์ากขึน้ได้จากบุคคลรอบขา้งหรอืคนใกล้ชดิ เช่น เพื่อนร่วมสถาบนัหรอือาจารย์ผู้สอน 
ดงันัน้อาจารยค์วรวางแผนการเรยีนการสอนทีป่ระยุกต์ สนับสนุน หรอืกระตุ้นใหน้ักศกึษามกีารใชง้านเทคโนโลยกีาร
ท างานร่วมกนัผ่านสื่ออเิลก็ทรอนิกส ์และในส่วนของส านกังานคณะกรรมการการอุดมศกึษาควรพจิารณาน าเทคโนโลยี
การท างานร่วมกันผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์มาก าหนดนโยบาย แผนพัฒนา และมาตรฐานการอุดมศึกษาเพื่อให้
สถาบันการศึกษาต่างๆตระหนักว่า เทคโนโลยีการท างานร่วมกันผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เป็นเครื่องมือหนึ่งที่เพิ่ม
ประสทิธิภาพทางการศึกษาของผู้เรยีนได้ ในแง่ของผู้พัฒนาเครื่องมือ หากผู้พัฒนาต้องการพัฒนาเทคโนโลยีการ
ท างานร่วมกนัผ่านสื่ออเิลก็ทรอนิกสท์ีเ่น้นใหน้ักศกึษาใชง้านส าหรบัการท างานกลุ่ม ผูพ้ฒันาควรออกแบบฟังกช์นัการ
ใช้งานของเครื่องมือให้สอดคล้องกับการท างานของนักศึกษา เช่น ฟังก์ชนัเกี่ยวกบัการรวบรวมความคิดเห็นของ
ทมีงาน และการระดมสมองหรอืตดัสนิใจเกีย่วกบังานทีไ่ดร้บัมอบหมาย นอกจากนี้ควรออกแบบเทคโนโลยใีหส้ามารถ
ใชง้านไดโ้ดยทมีงานไม่จ าเป็นตอ้งรอใชพ้รอ้มกนั เพื่อเพิม่ความยดืหยุ่นในการท างานของทมีงาน 
6.3 ข้อเสนอแนะส ำหรบังำนวิจยัต่อเน่ือง 

เนื่องจากงานวจิยันี้ได้ท าการศึกษากบันักศึกษาของสถาบนัศึกษาในประเทศไทยซึ่งส่วนใหญ่อยู่ในคณะกลุ่ม
บรหิารธุรกิจ/วิทยาการจดัการ และวศิวกรรมศาสตร์ และก าลงัศึกษาในระดบัปรญิญาตรีและปริญญาโท มีการน า
เทคโนโลยกีารท างานร่วมกนัผ่านสือ่อเิลก็ทรอนิกสแ์บบไม่จ าเป็นต้องใชง้านในเวลาเดยีวกนัซึง่การน าผลจากการวจิยั
ไปใชใ้นการอา้งองิอาจต้องท าดว้ยความระมดัระวงั ดว้ยการค านึงถงึขอ้จ ากดัด้านรูปแบบการเรยีนการสอนของแต่ละ
คณะทีแ่ตกต่างกนั ซึง่อาจมลีกัษณะการท างานแบบกลุ่ม และปรมิาณงานกลุ่มมากน้อยต่างกนั งานวจิยัในอนาคตจงึ
ควรท าการศกึษาปัจจยัแวดลอ้มทีส่่งผลต่อการใชง้านเทคโนโลยกีารท างานร่วมกนัผ่านสื่ออเิลก็ทรอนิกสต่์อสมรรถนะ
ของทีมนักศึกษา โดยใช้กลุ่มตัวอย่างจากคณะที่มีรูปแบบการเรียนการสอนที่มีความใกล้เคียงกัน  หรือศึกษา
เปรยีบเทยีบความแตกต่างในแต่ละกลุ่มการศกึษาหรอืระดบัการศกึษาได้ นอกจากนี้งานวจิยัในอนาคตอาจใชก้ารวดั
ระดบัการใชง้านเทคโนโลยกีารท างานร่วมกนัผ่านสื่ออเิลก็ทรอนิกส์ทีส่ะทอ้นถงึการใชง้านจรงิใหม้ากขึน้ เช่น ปรมิาณ
ขอ้มลูจากการใชง้าน เช่นเดยีวกบัปัจจยัสมรรถนะของทมีงานซึง่อาจวดัจากผลการเรยีนจรงิของทมีงานของนกัศกึษาได ้
 
 
 
 
 



วารสารระบบสารสนเทศดา้นธุรกจิ (JISB) ปีที ่5 ฉบบัที ่3 เดอืน กรกฎาคม-กนัยายน 2562 หน้า 67 

บรรณำนุกรม 
ภาณุวฒัน์ กองราช. (2554). การศกึษาพฤตกิรรมการใชเ้ครอืขา่ยสงัคมออนไลน์ของวยัรุ่น ในประเทศไทย: กรณีศกึษา 

Facebook. วทิยานิพนธท์ีย่งัไม่ไดต้พีมิพ,์ วทิยาลยันวตักรรม มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร.์ 
ศรเีพ็ญ ทรพัย์มนชยั, มนวกิา ผดุงสทิธิ ์และนภดล ร่มโพธิ.์ (2555). การวจิยัทางธุรกจิ (พมิพ์ครัง้ที่ 1). กรุงเทพฯ:

ส านกัพมิพฟิ์สกิสเ์ซน็เตอร.์ 
สุชาดา เกยุระ. (2553). การประยุกต์ใช้ technology acceptance model และ  task-technology fit ใน  e-learning. 

วทิยานิพนธท์ีย่งัไม่ไดต้พีมิพ,์ วทิยาลยันวตักรรม มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร.์ 
ส านักงานบรหิารและพฒันาองค์ความรู้. (2557). เจาะเทรนด์โลก 2015 โดย TCDC: แฟชัน่ วสัดุ เทคโนโลย ีส ีพื้นที ่

ไลฟ์สไตล ์(พมิพค์รัง้ที ่1). กรุงเทพฯ: ศนูยส์รา้งสรรคง์านออกแบบ. 
Ashraf, A. R., Narongsak (Tek), T., & Seigyoung, A. (2014). The Application of the Technology Acceptance 

Model under Different Cultural Contexts: The Case of Online Shopping Adoption. Journal of International 
Marketing, 22(3), 68-93. 

Attuquayefio, S. N., & Addo, H. (2014). Using the UTAUT model to analyze students' ICT adoption. 
International Journal of Education & Development Using Information & Communication Technology, 10(3), 
75-86. 

Bos, N., & Zimmerman, A. (2007). From shared databases to communities of practice: A taxonomy of 
collaboratories. Journal of Computer-Mediated Communication, 12(2), 652–672. 

Brown S. A., Dennis A. R., & Venkatesh V. (2010). Predicting Collaboration Technology Use: Integrating 
Technology Adoption and Collaboration Research. Journal of Management Information Systems, 27, 9-
53. 

Chan, F. T. S., Alain, Y. L. C., & Li, Z. (2002). An empirical investigation of factors affecting e-collaboration 
diffusion In SMEs. International Journal of Production Economics, 138(2), 329-344.  

Gaan, N. (2012). Collaborative tools and virtual team effectiveness: an inductively derived approach in India's 
software sector. Decision, 39(1), 5-27. 

Goodhue, D. L., & Thompson, R. L. (1995). Task-technology fit and individual performance. MIS quarterly, 
213-236. 

Hidayanto, A. N., & Setyady, S. T. (2014). Impact of Collaborative Tools Utilization on Group Performance in 
University Students. Turkish Online Journal of Educational Technology - TOJET, 13(2), 88-98. 

Ishtaiwa, F. F., & Abulibdeh, E. S. (2012). The Impact of Asynchronous e-Learning Tools on Interaction and 
Learning in a Blended Course. International Journal of Instructional Media, 39(2), 141-159. 

Lin, W. S. (2012). Perceived fit and satisfaction on web learning performance: IS continuance intention and 
task-technology fit perspectives. International Journal of Human-Computer Studies, 70(7), 498-507. 

Rongbutsri, N., Khalid, M. S., & Ryberg, T. (2011). ICT support for students’ collaboration in problem and 
project based learning. PBL across the disciplines: research into best practice, 351-363. 

Scale, M. S. E. (2010). Assessing the impact of cloud computing and web collaboration on the work of 
distance library services. Journal of Library Administration, 50 (7-8), 933-950. 

Schrier, T., Erdem, M., & Brewer, P. (2010). Merging task-technology fit and technology acceptance models 
to assess guest empowerment technology usage in hotels. Journal of Hospitality and Tourism 
Technology, 1(3), 201-217. 



วารสารระบบสารสนเทศดา้นธุรกจิ (JISB) ปีที ่5 ฉบบัที ่3 เดอืน กรกฎาคม-กนัยายน 2562 หน้า 68 

Sclater, N., Grierson, H. Ion, W. J., & Macgregor, S. P. (2001). Online collaborative design project: 
overcoming barriers to communication. International Journal of Engineering Education, 17(2), 189-196. 

Subhasish, D., Mary G., & Nina M. (2002). User acceptance of E-Collaboration technology: an extension of 
the technology acceptance model. Group Decision and Negotiation, 11, 87-100. 

Tung, F. C., & Chang, S. C. (2008). Nursing students’ behavioral intention to use online courses: A 
questionnaire survey. International journal of nursing studies, 45(9), 1299-1309. 

Viswanath, V., Michael, G. M., Gordon, B. D., & Fred D. D. (2003). User acceptance of information 
technology: Toward a unified view. MIS Quarterly, 27(3), 425-478. 

 



วารสารระบบสารสนเทศดา้นธุรกจิ (JISB) ปีที ่5 ฉบบัที ่3 เดอืน กรกฎาคม-กนัยายน 2562 หน้า 69 

 

ค ำแนะน ำในกำรส่งผลงำนเผยแพร่ 
หลกัเกณฑโ์ดยทัว่ไป 
1. เป็นบทความวจิยั บทความการวางแผนดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ บทความดา้นการพฒันาระบบสารสนเทศ 

บทความวชิาการทีเ่น้นการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อธุรกจิเป็นหลกั 
2. เป็นบทความวจิยั บทความการวางแผนดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ บทความดา้นการพฒันาระบบสารสนเทศ 

บทความวชิาการ ท่ีไม่เคยตีพิมพเ์ผยแพรท่ี่ใดมำก่อนและไม่อยู่ระหว่ำงกำรพิจำรณำของวำรสำรอ่ืน หำก
ตรวจพบว่ำมีกำรตีพิมพซ์ ำ้ซ้อน ถือเป็นควำมรบัผิดชอบของผูเ้ขียนแต่เพียงผูเ้ดียว 

3. ไม่มคี่าใชจ้่ายใดๆ ส าหรบัผูส้ง่บทความวจิยั บทความการวางแผนดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ บทความดา้นการ
พฒันาระบบสารสนเทศ บทความวชิาการ  

4. เป็นบทความวจิยั บทความการวางแผนดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ บทความด้านการพฒันาระบบสารสนเทศ 
บทความวชิาการจะไดร้บัการเผยแพรใ่นวารสาร JISB ต่อเมื่อไดผ้่านกระบวนการประเมนิโดยผูท้รงคุณวฒุทิี่
แต่งตัง้ขึน้ 

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

ของวารสารหรอืไม่ ถา้ไม่ตรงจะแจง้กลบัการพจิารณา 
3. ถา้บทความมเีน้ือหาสอดคลอ้งกบัวารสาร กองบรรณาธกิารจะพจิารณาความถูกตอ้งของรปูแบบการเตรยีมขอ้มลู

ตน้ฉบบัว่าตรงตามรปูแบบทีก่ าหนดในวารสาหรอืไม่ ถา้ไมต่รงจะแจง้กลบัการพจิารณา 
4. สง่บทความใหผู้ท้รงคุณวุฒเิพื่อประเมนิบทความ เมื่อผลการประเมนิผ่านหรอืไม่ผ่านหรอืมกีารแกไ้ขจะแจง้ให้

ผูเ้ขยีนทราบ เมื่อบทความไดร้บัการตพีมิพ ์ผูเ้ขยีนจะไดร้บัการแจง้กลบัรบัรองการตพีมิพ ์พร้อมทัง้แจง้วนัทีจ่ะ
สามารถ download วารสารทีไ่ดต้พีมิพบ์นเวบ็ไซดต่์อไป 

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

ธรรมดา 
2. รปูแบบ ขนาดและชนิดของตวัอกัษร 

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

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

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

รปูแบบกำรพิมพบ์ทควำม 
1. ตน้ฉบับภาษาไทย ใชแ้บบอกัษร BrowalliaUPC เน้ือหาขนาด 14 ตลอดทัง้บทความ สว่นตนัฉบบัภาษาองักฤษ 

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

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

16 (จดักึง่กลางหน้ากระดาษ) ตวัหนา 

หน่วยงานทีส่งักดัของผูเ้ขยีน 
(ภาษาไทย) 

14 (จดักึง่กลางหน้ากระดาษ) ตวัธรรมดา 

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

14 (ชดิซา้ย)  ตวัธรรมดา 

เน้ือหากติตกิรรมประกาศ 
(ภาษาไทย)(ถา้ม)ี 

14 (ชดิซา้ย) ตวัธรรมดา 

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

หน้ากระดาษ) 
ตวัธรรมดา 

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

16 (จดักึง่กลางหน้ากระดาษ) ตวัหนา 

หน่วยงานทีส่งักดัของผูเ้ขยีน 
(ภาษาองักฤษ) 

14 (จดักึง่กลางหน้ากระดาษ) ตวัธรรมดา 

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

14 (ชดิซา้ย)  ตวัธรรมดา 

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

หน้ากระดาษ) 
ตวัธรรมดา 

Keywords: (ภาษาองักฤษ) (ไมเ่กนิ 5 
ค า) 

14 (ชดิซา้ย) ตวัธรรมดา 

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

14 (ชดิซา้ย) ตวัหนา 

เน้ือหาภายใตห้วัขอ้ 14 (จดัชดิซา้ยและชดิขวา
หน้ากระดาษ) 

ตวัธรรมดา 

 
3. องคป์ระกอบของเน้ือหาในบทความวจิยั ความยาวตน้ฉบบั 10-15 หน้า ล าดบัหวัขอ้บทความมดีงันี้ 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ล าดบัหวัขอ้บทความมดีงันี้ 
- ชื่อเรื่องไมย่าวเกนิไปแต่ครอบคลุมสาระทัง้เรื่อง มทีัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษ 
- ชื่อผูเ้ขยีนและชื่อหน่วยงานหรอืสถาบนัทีส่งักดัเป็นภาษาไทยและภาษาองักฤษ ชื่อผูเ้ขยีนไม่ตอ้งใสต่ าแหน่ง

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

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

 

รปูแบบกำรอ้ำงอิง 
1. กำรอ้ำงอิงแบบแทรกในเน้ือหำ 

เป็นกำรระบุแหล่งอ้ำงอิงแบบย่อซ่ึงกำรอ้ำงอิงจะแยกพิจำรณำเป็น 2 กรณี ดงัน้ี 
กรณีท่ี 1 ข้อความที่ผู้เขยีนคดัลอกมาจากข้อเขยีนหรอืค าพูดของผู้อื่น เพื่อใช้ประกอบเนื้อเรื่องในวจิยั ต้องใส่

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

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

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

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

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

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

- ผูแ้ต่งคนเดียวเขียนเอกสำรหลำยเล่ม พิมพปี์ซ ำ้กนั ใหใ้ชอ้กัษรตวัแรกของชื่อเรื่อง เช่น ก ข ค ง เป็นต้น 
ตามหลงัปีส าหรบัเอกสารภาษาไทยและใชต้วัอกัษรตวัแรกของชื่อเรื่อง เช่น a b c d เป็นตน้ ตามหลงัปีส าหรบั เอกสาร
ภาษาต่างประเทศ เช่น (ศุภกจิ วงศ์ววิฒัน์นนุกิจ, 2550ก, น. 22), (ศุภกิจ วงศ์ววิฒัน์นนุกจิ, 2550ข, น. 22), (Yin, 
1998a, p. 5-9) หรอื (Yin, 1998b, p. 31-40) 
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- ผู้แต่งหลำยคน เอกสำรหลำยเรื่อง และต้องกำรอ้ำงอิงถึงพร้อมๆ กนั ให้ระบุชื่อผูแ้ต่งเรยีง ตามล าดบั
อกัษรคัน่ด้วยเครื่องหมาย ; ส าหรบัเอกสารภาษาไทยและ ให้ระบุชื่อสกุลของผู้แต่งเรยีงตามล าดบั  อกัษรคัน่ด้วย
เครื่องหมาย ; ส าหรบัเอกสารภาษาองักฤษ เช่น (ผ่องพรรณ ตรยัมงคลกลู และสภุาพ ฉตัราภรณ์, 2545, น. 10; สวุมิล 
ว่องวาณิช, 2553, น. 45-50) หรอื (Weber et al., 1999, p. 180; Benbasat, 1998, p. 120) 

กรณีท่ี 2 ขอ้ความทีผู่เ้ขยีนประมวลมาจากขอ้เขยีนหรอืค าพดูของผูอ้ื่นเพื่อใชป้ระกอบเนื้อเรื่อง 
ในงานวจิยั ใหอ้า้งองิแหล่งทีม่าของขอ้มูลทีป่ระมวลมาโดยไม่ตอ้งใสเ่ครื่องหมายอญัประกาศคู่ ระหว่างขอ้ความ แต่ให้
อา้งองิแหล่งทีม่าของขอ้ความซึง่มรีปูแบบเช่นเดยีวกบักรณีที ่1 โดยไม่ตอ้งใสเ่ลขหน้าทีอ่า้งองิ   

กรณีอ่ืนๆ กรณีทีไ่ม่ไดอ้่านบทความทีอ่า้งองิในบทความทีอ่่าน ใหร้ะบุชื่อผูแ้ต่งแลว้ตามดว้ย อา้งถงึใน  )กรณีเป็น
ความภาษาไทย) สชุาต ิประสทิธิร์ฐัสนิธุ์บท  (2554 อา้งถงึใน สรุพงษ์ โสธนะเสถยีร, 2554) หรอื as cited in เช่น (Yin, 

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

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

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

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

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

Information Systems. MIS Quarterly, 37(10), 369-386. 
 

กรณีข้อมูลจำก Internet มีรปูแบบ ดงัน้ี  
ชื่อ ชื่อสกุลผู้แต่ง (กรณีบทความภาษาไทย). (ปีที่พิมพ์). ชื่อบทความ. วนัเดือนปีที่ สืบค้นข้อมูล, ชื่อ Web 

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

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

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

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

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

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

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

National Academy of Sciences, USA, 89-102. 
 

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

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

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

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

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

แรกของชื่อตามดว้ยจุด) ชื่อสกุล (Ed.), ชื่อหนงัสอืรวมบทความ (หน้า). ส านกัพมิพ.์ 
ตวัอย่าง 
Benbasat, I.  ( 1984) .  An Analysis of Research Methodologies.  In F.  Warren McFarlan (Ed. ) , The 

Information Systems Research Challenge (pp. 47-85). Boston: Harvard Business School Press. 
 
กรณีข้อมูลจำกสมัมนำ มีรปูแบบ ดงัน้ี  
ชื่อ ชื่อสกุลผูแ้ต่ง (กรณีบทความภาษาไทย). (ปีทีพ่มิพ)์. ชือ่บทควำม. ชือ่สมัมนำ, สถำนที,่ ครัง้ที ่(ตวัเอยีง), หน้า.  
ชื่อสกุล, ชื่อ (อกัษรตวัแรกของชื่อตามดว้ยจุด) ผูแ้ต่ง (กรณีบทความภาษาองักฤษ). (ปีทีพ่มิพ)์. ชื่อบทความ. ชือ่

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

Perspectives. Proceedings of the National Academy of Sciences, USA, 89, 1372-1375. 
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