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บทคัดย่อ
งานวิจยั ครัง้ นีม้ ีวตั ถุประสงค์เพื่อพัฒนาโมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุความตัง้ ใจซือ้ กรมธรรม์
ประกันภัยผ่านแอปพลิเคชันเอสซีบีอีซี่ของผูบ้ ริโภคในประเทศไทย และเพื่อตรวจสอบความสอดคล้องของ
โมเดลความสัม พั น ธ์เชิ ง สาเหตุ ที่ พั ฒ นาขึ น้ กับ ข้อ มู ล เชิ ง ประจัก ษ์ เครื่อ งมื อ ที่ ใ ช้ใ นการวิ จั ย ได้แ ก่
แบบสอบถามออนไลน์ กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผูท้ ี่เคยซือ้ กรมธรรม์ประกันภัยผ่านแอปพลิเคชันเอสซีบีอีซี่
จานวน 400 คน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ และโมเดลสมการโครงสร้างใช้ในการ
วิเคราะห์ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุเพื่อหาเส้นทางอิทธิพลเชิงสาเหตุของตัวแปรประกอบด้วย 5 ตัวแปร ได้แก่
1) ด้านการรับรู ถ้ ึงประโยชน์การใช้งาน 2) ด้านการรับรูถ้ ึงความง่ายต่อการใช้งาน 3) ด้านการรับรู ถ้ ึงความ
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ปลอดภัยของแอปพลิเคชัน 4) ด้านทัศนคติตอ่ การใช้งานแอปพลิเคชันเอสซีบีอีซี่ และ 5) ด้านความตัง้ ใจซือ้
กรมธรรม์ประกันภัย
ผลการวิจยั พบว่า โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุที่พฒ
ั นาขึน้ สอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์
เป็ น อย่างดี ค่าสัม ประสิท ธิ์ ก ารพยากรณ์เท่า กับ 0.94 แสดงว่าตัวแปรในโมเดลสามารถอธิ บ ายความ
แปรปรวนของความตัง้ ใจซือ้ กรมธรรม์ประกันภัยผ่านแอปพลิเคชันเอสซีบี อีซี่ได้รอ้ ยละ 94 พบว่า ด้าน
ทัศนคติต่อการใช้งานแอปพลิเคชันเอสซีบีอีซี่มีอิทธิพลมากที่สดุ ต่อความตัง้ ใจซือ้ กรมธรรม์ประกันภัยผ่าน
แอปพลิเคชันเอสซีบีอีซี่ของผูบ้ ริโภคในประเทศไทย
คาสาคัญ: ความตัง้ ใจซือ้ , กรมธรรม์ประกันภัย, แอปพลิเคชันเอสซีบีอีซี่, โมเดลสมการโครงสร้าง

Abstract
The objectives of this research were to develop a causal of relationship model of
purchase intention of insurance policy on SCB Easy Application of customers in Thailand and to
validate the consistency of the causal relationship model with empirical data. The tools used in
the research was online questionnaires. The sample group consisted of 400 people who have
been bought insurance policy on SCB Easy Application. The statistics used in data analysis
were frequency, percent, and the structural equation model is used to analyze causal
relationships to find the path to the causal influence of the variables consisting of 5 variables
were 1) Perceived Usefulness 2) Perceived Ease of Use 3) Perceived Application Security 4)
Attitude and 5) Purchase Intention.
The results of the research showed that the causal relationship model was developed in
accordance with empirical data. The final is predictive coefficient of 0.94, indicating that the
variables in the model can explain the variance of the purchase intention of insurance policy on
SCB Easy Application by 94 percent. It was found that the Attitude was the most influence on
Purchases Intention of insurance policy on SCB Easy Application of the customers in Thailand.
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Keywords: Purchase Intention, Insurance Policy, SCB Easy Application, Structural Equation
Modeling

บทนำ
ปั จ จุ บั น ความก้า วหน้า ของเทคโนโลยี ท าให้ผู้บ ริ โภคได้ร ับ ข้อ มู ล ข่ า วสารได้ร วดเร็ว และ
สะดวกสบาย อิทธิพลของการพัฒนาเทคโนโลยีมีผลต่อพฤติกรรมการเปลี่ยนแปลงของผูบ้ ริโภคสอดคล้อง
กับแนวโน้มการใช้อินเทอร์เน็ตของคนไทยมีอตั ราเพิ่มสูงขึน้ ประกอบกับการเติบโตของธุรกิจที่ ทาการตลาด
ผ่านโทรศัพ ท์เคลื่อนที่ ส่งผลให้ก้าวเข้าสู่เครือข่ายสังคมออนไลน์ที่ มีความหลากหลาย ตอบสนองการ
กระจายกลุม่ ของผูบ้ ริโภคที่จะได้รบั ประโยชน์จากสังคมเครือข่าย ทาให้เกิดเรียนรูก้ ารใช้เทคโนโลยีใหม่ ๆ
และด้วยรู ป แบบการด าเนิ น ธุ รกิ จ ที่ เปลี่ย นแปลงไปอย่างรวดเร็ว จาเป็ น อย่า งยิ่ งที่ อ งค์ก รจะต้อ งปรับ
นโยบายเชิงกลยุทธ์ แนวคิด และวิธีการทางานใหม่ทงั้ หมดในทุกระดับ ตัง้ แต่ผบู้ ริหารไปจนถึงบุคลากรทุก
ส่วนงาน เพื่อปรับให้เข้ากับรู ปแบบการดาเนินชีวิตที่เร่งรีบของผูบ้ ริโภคในด้านต่าง ๆ โดยเฉพาะการนา
เทคโนโลยี ดิ จิทัลมาประยุก ต์ใช้กับ การท าธุรกรรมทางการเงิ น ที่ สามารถตอบสนองต่อพฤติ กรรมของ
ผูบ้ ริโภคสมัยใหม่ที่เปลี่ยนแปลงไป ทาให้การทาธุรกรรมทางการเงินในรู ปแบบของ Digital เช่น Mobile
Banking และ Internet Banking เติ บ โตอย่ า งรวดเร็ว และเข้า มาแทนที่ ก ารท าธุ ร กรรมผ่า นสาขาของ
ธนาคาร (สาระ ล่าซา, 2562)
แอปพลิเคชันเอสซีบีอีซี่ของธนาคารไทยพาณิ ชย์ จากัด (มหาชน) เป็ นการให้บริการลูกค้าของ
ธนาคารในการทาธุรกรรมทางการเงินด้านฝาก ถอน โอนเงิน ชาระเงิน ซือ้ กองทุนรวม และซือ้ กรมธรรม์
ประกันภัย โดยที่ลกู ค้าไม่จาเป็ นต้องมาธนาคาร ลูกค้าสามารถทาธุรกรรมทางการเงินได้ง่าย ๆ ในทุกที่ ทุก
เวลาตลอด 24 ชั่วโมง ให้ลกู ค้าของธนาคารใช้ชีวิตได้ง่ายกว่าเดิม และพร้อมปลดล็อกทุกโจทย์การใช้ชีวิต
และการทาธุรกรรมในแต่ละวันของลูกค้าให้ง่าย ปรับเปลีย่ นดีไซน์เพื่อการใช้งานที่สะดวกขึน้ ตามรายการที่
ลูกค้าใช้บ่อย สามารถปรับแต่งได้ตามความต้องการ ทาธุ รกรรมผ่านแอปพลิเคชัน พร้อมทัง้ บริการที่ให้
ความคุม้ ครองลูกค้าที่ได้รบั ความเสียหายจากการทาธุรกรรมออนไลน์ นอกจากนีแ้ อปพลิเคชันเอสซีบีอีซี่ยงั
ลดความยุง่ ยาก สามารถดูความเคลือ่ นไหวในบัญชี ทัง้ เงินฝาก บัตรเครดิต กองทุน สินเชื่อ และการลงทุน
ได้ครบในแอปพลิเคชันเดียว ลดค่าใช้จ่าย กับหลากหลายธุรกรรมที่ไม่มีคา่ ธรรมเนียม เช่น การโอนข้ามเขต
การโอนต่างธนาคาร การเติมเงิน การจ่ายบิลต่าง ๆ (ปิ ยพงศ์ ตัง้ จินตนาการ และพิชญ์สนิ ี โพธิจิตติ, 2560)
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พฤติ กรรมการใช้บริการซือ้ สิน ค้าผ่านแอปพลิเคชัน เป็ น พฤติ กรรมที่ ได้รบั แรงขับเคลื่อ นจาก
ทัศนคติตอ่ การใช้งานผ่านแอปพลิเคชัน และปั จจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมความตัง้ ใจซือ้ สินค้าและบริการ
ได้แก่ การยอมรับการใช้เทคโนโลยี โดยผลจากงานวิจยั ของ Cheng et al., (2006) พบว่า การยอมรับการ
ใช้เทคโนโลยี เป็ นกระบวนการทางจิตใจของบุคคลที่เริ่มต้นจากการเริ่มรู เ้ กี่ ยวกับแนวความคิดใหม่และ
น าไปสู่ก ารตั ด สิ น ใจที่ จ ะยอมรับ หรื อ ปฏิ เ สธเทคโนโลยี นั้น ๆ ซึ่ ง การยอมรับ การใช้เ ทคโนโลยี นั้ น
ประกอบด้วย การรับรูถ้ ึงประโยชน์การใช้งาน (Perceived Usefulness: PU) เป็ นปั จจัยที่กาหนดการรับรูใ้ น
แต่ละบุคคลที่นาไปสูก่ ารยอมรับหรือปฏิเสธในการใช้เทคโนโลยี ทัง้ นีก้ ารที่ผบู้ ริโภครับรูถ้ ึงประโยชน์ของการ
ใช้เทคโนโลยีจึงนาไปสูค่ วามตัง้ ใจใช้บริการ ส่วนการรับรู ถ้ ึงความง่ายต่อการใช้งาน (Perceived Ease of
Use: PEOU) เป็ นการที่บุคคลรับ รู ว้ ่าการใช้งานเทคโนโลยี นนั้ ง่าย ไม่ยุ่งยาก ซับ ซ้อนหรือต้องใช้ค วาม
พยายาม ทักษะเฉพาะด้านเทคโนโลยีมากนัก โดยหากผูบ้ ริโภครับรูถ้ ึงความง่ายในการใช้เทคโนโลยีก็จะมี
ความยินดีที่จะใช้เทคโนโลยี ในการดาเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของตน ทัง้ นีห้ ากผูบ้ ริโภคมีการรับรูถ้ ึงความง่าย
ในการใช้งานเทคโนโลยี และมีการรับรู ถ้ ึงประโยชน์การใช้งาน จะนาไปสูก่ ารยอมรับ เปิ ดใจที่จะใช้บริการ
ยินดีที่จะปรับเปลีย่ นวิธีการใช้งานจากเดิม ให้เวลาและความพยายามที่จะเริม่ ต้นในการเรียนรูก้ ารใช้บริการ
จากเทคโนโลยี ซึง่ ก็คือความตัง้ ใจที่จะใช้บริการ ทัง้ นีก้ ารที่ผบู้ ริโภครับรูค้ วามง่ายในการใช้งานจึงเป็ นปั จจัย
เหตุสาคัญที่มีอิทธิพลทางบวกต่อทัศคตินาไปสูค่ วามตัง้ ใจใช้บริการ
ธุรกิจประกันภัยได้ขยายช่องทางการจัดจาหน่ายกรมธรรม์ประกันภัย ด้วยวิธีการขายประกันผ่าน
ธนาคารหรือที่เรียกว่า แบงก์แอสชัวรันส์ ซึ่งธนาคารพาณิชย์ ได้นานวัตกรรมเทคโนโลยีมาใช้เพื่อเป็ นการ
อานวยความสะดวกให้แก่ลกู ค้า เป็ นการดึงเอาทรัพยากรและศักยภาพที่ธนาคารพาณิชย์ บริษัทประกัน
ชีวิต และบริษัทประกันภัยที่มีอยู่แล้วมาใช้ให้เกิดประโยชน์สงู สุด โดยเฉพาะขัน้ ตอนการขอใบเสนอราคา
ผ่านแอปพลิเคชัน มี ค วามรวดเร็วท าให้ลูก ค้า ไม่ เสีย เวลา อี ก ทั้งยังใช้งานง่าย สามารถเข้า ถึ งการซื อ้
กรมธรรม์ประกันภัยได้มากขึ น้ และสามารถเปลี่ยนแผนประกันภัยให้ตรงกับความต้องการได้ดว้ ยตนเอง
องค์กรธุรกิจสามารถเข้าถึงกลุม่ ลูกค้าเป้าหมายที่กว้างขึน้ (สุทิศา นนทพันธ์, 2559)
จากเหตุผลข้างต้น ผูว้ ิจยั จึงมีความสนใจในการพัฒนาโมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุความตัง้ ใจ
ซือ้ กรมธรรม์ประกันภัยผ่านแอปพลิเคชันเอสซีบีอีซี่ของผูบ้ ริโภคในประเทศไทย โดยข้อมูลที่ได้จากการวิจยั
นัน้ สามารถทาให้ทราบถึงปั จจัยที่มีผลต่อความตัง้ ใจซือ้ กรมธรรม์ประกันภัยผ่านแอปพลิเคชันเอสซีบีอีซี่
และเพื่ อ ใช้เป็ น แนวทางสาหรับการพัฒ นาระบบการบริห ารจัด การตลาดผ่านแอปพลิเคชัน ให้มี ความ
สอดคล้องกับพฤติกรรมและความต้องการของคนกลางธุรกิจประกันภัยไทย และสถาบันการเงินของไทยใน
ยุคปั จจุบนั
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วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย
1. เพื่อพัฒนาโมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุความตัง้ ใจซือ้ กรมธรรม์ประกันภัยผ่านแอปพลิเคชัน
เอสซีบีอีซี่ของผูบ้ ริโภคในประเทศไทย
2. เพื่ อ ตรวจสอบความสอดคล้อ งของโมเดลความสัม พัน ธ์เชิ งสาเหตุที่ พัฒ นาขึ น้ กับ ข้อ มูล
เชิงประจักษ์

การทบทวนวรรณกรรม
การวิจยั เรือ่ งโมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุความตัง้ ใจซือ้ กรมธรรม์ประกันภัยผ่านแอปพลิเคชัน
เอสซีบีอีซี่ของผูบ้ ริโภคในประเทศไทย ผูว้ ิจัยได้ศึกษาแนวคิ ด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ ยวข้อง เพื่อเป็ น
แนวทางในการศึกษาวิจยั ดังนี ้
ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ถงึ ประโยชน์การใช้งานกับทัศนคติต่อการใช้งาน
การรับรู ถ้ ึงประโยชน์การใช้งาน หมายถึง ระดับที่บคุ คลเชื่อว่าการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทาให้
สามารถเพิ่มสมรรถภาพและประสิทธิภาพในการทางานให้มากขึน้ ได้ ในทฤษฎีการยอมรับเทคโนโลยีถือว่า
การรับ รู ป้ ระโยชน์เป็ นปั จ จัย ส าคัญ ที่ บ่ ง ชี ้ถึ ง การยอมรับ (Adoption) หรือ ความตั้ง ใจที่ จ ะใช้ การใช้
เทคโนโลยี (Usage) อันเนื่องมาจากการรับรูว้ ่ามีประโยชน์มีอิทธิพลทางตรงต่อพฤติกรรมการยอมรับและ
การรับรูป้ ระโยชน์มีอิทธิพลทางอ้อมต่อการใช้โดยส่งผ่านพฤติกรรมการยอมรับ (ณัฐพล แจ้งอักษร, 2563)
นอกจากนีผ้ ลการศึกษาอิทธิพลของทัศนคติตอ่ การใช้งานและปั จจัยที่เกี่ยวข้องต่อพฤติกรรมความตัง้ ใจใน
การใช้เทคโนโลยีของพนักงานอุตสาหกรรมการค้าส่งและค้าปลีกไทยของวนิดา ตะนุรกั ษ์, นรพล จินนั ท์เดช
และประยงค์ มีใจซื่อ (2560) พบว่า การรับรูว้ า่ มีประโยชน์มีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกต่อทัศนคติการใช้และมี
อิทธิพลทางอ้อมเชิงบวกต่อพฤติกรรมความตัง้ ใจ
จากที่กล่าวมาข้างต้น ผูว้ ิจยั จึงสรุปเป็ นสมมติฐานที่ 1 ดังนี ้
สมมติฐานที่ 1 (H1): ด้านการรับรู ถ้ ึงประโยชน์การใช้งานมีอิทธิพลเชิงบวกกับต่อทัศนคติการใช้
งานแอปพลิเคชันเอสซีบีอีซี่
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ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ถงึ ความง่ายต่อการใช้งานกับทัศนคติต่อการใช้งาน
การรับรู ค้ วามง่ายต่อการใช้งาน หมายถึง ระดับที่ผใู้ ช้คาดหวังต่อเทคโนโลยีที่เป็ นเป้าหมายที่จะ
ใช้ว่าต้องมีความง่ายและไม่จาเป็ นต้องใช้ความพยายามมากในการศึกษา และเรียนรู เ้ พื่อใช้งาน (อัจฉรา
เด่นเจริญ โสภณ, 2560) การรับรู ค้ วามง่ายต่อการใช้งานมีอิทธิ พลต่อความตัง้ ใจใช้บริการการซือ้ สินค้า
(นฤมล ยี ม ะลี, 2560) นอกจากนีย้ ังพบว่า เมื่ อผู้ใช้รบั รู ป้ ระโยชน์และรับ รู ้ค วามง่ายในการใช้งานก็ จ ะ
ก่อให้เกิดทัศนคติที่ดีตอ่ การใช้งาน และความตัง้ ใจที่จะใช้เทคโนโลยีโดยท้ายที่สดุ จะส่งผลให้เกิดผลลัพธ์ใน
การใช้งานจริง (สุนนั ทา หลบภัย, 2558)
จากที่กล่าวมาข้างต้น ผูว้ ิจยั จึงสรุปเป็ นสมมติฐานที่ 2 ดังนี ้
สมมติฐานที่ 2 (H2): ด้านการรับรูถ้ ึงความง่ายต่อการใช้งานมีอิทธิพลเชิงบวกกับทัศนคติการใช้
งานแอปพลิเคชันเอสซีบีอีซี่
ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ถึงความปลอดภัยของแอปพลิเคชันกับทัศนคติต่อการใช้
งาน
การรับรูถ้ ึงความปลอดภัย หมายถึง ระดับความเชื่อมั่นของผูใ้ ช้บริการที่มีให้ผใู้ ห้บริการหรือระบบ
การให้บริการว่า มีความปลอดภัยเมื่อผูใ้ ช้งานเข้าใช้บริการ (Shin, 2010) สอดคล้องกับการศึกษาปั จจัยที่
ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้แอปพลิเคชัน Bualuang mBanking ของลูกค้าธนาคารกรุงเทพในเขตจังหวัดชลบุรี
(คุณิตา เทพวงค์, 2558) พบว่า การรับรู ถ้ ึงความปลอดภัยของแอปพลิเคชันและทัศนคติมีอิทธิพลต่อการ
ตัดสินใจใช้แอปพลิเคชัน Bualuang mBanking ของลูกค้าธนาคารกรุ งเทพในเขตจังหวัดชลบุรีอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
จากที่กล่าวมาข้างต้น ผูว้ ิจยั จึงสรุปเป็ นสมมติฐานที่ 3 ดังนี ้
สมมติ ฐานที่ 3 (H3): ด้า นการรับ รู ถ้ ึ งความปลอดภัยของแอปพลิเคชัน มี อิ ทธิ พ ลเชิ งบวกกับ
ทัศนคติตอ่ การใช้งานแอปพลิเคชันเอสซีบีอีซี่
ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ถึงความง่ายต่อการใช้งานกับการรับรู้ถึงประโยชน์การใช้
งาน
การรับรู ถ้ ึงความง่ายต่อการใช้งาน หมายถึง การที่บุคคลรับรู ว้ ่าการใช้งานเทคโนโลยีนนั้ ง่าย ไม่
ยุ่งยาก ซับซ้อนหรือต้องใช้ความพยายาม ทักษะเฉพาะด้านเทคโนโลยีมากนัก โดยหากผูบ้ ริโภครับรู ถ้ ึง
ความง่ายในการใช้เทคโนโลยี ก็จะมีความยินดีที่จะใช้เทคโนโลยี (Chau & Lai, 2003)
จากที่กล่าวมาข้างต้น ผูว้ ิจยั จึงสรุปเป็ นสมมติฐานที่ 4 ดังนี ้
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สมมติฐานที่ 4 (H4): ด้านการรับรู ถ้ ึงความง่ายต่อการใช้งานมีอิทธิ พลเชิ งบวกกับการรับรู ถ้ ึง
ประโยชน์การใช้งานแอปพลิเคชันเอสซีบีอีซี่
ความสั ม พั น ธ์ร ะหว่ า งการรั บ รู้ ถึ ง ประโยชน์ ก ารใช้ ง านกั บ ความตั้ ง ใจซื้อ กรมธรรม์
ประกันภัยออนไลน์
ความตัง้ ใจในการซือ้ เป็ นพฤติกรรมหรือความสนใจของผูใ้ ช้ที่พยายามจะใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
นัน้ ๆ เป็ นผลมาจากการรับรู ถ้ ึงประโยชน์การใช้งานจากเทคโนโลยีสารสนเทศ ส่งผลให้เกิดการยอมรับการ
ใช้งานจริงในที่สดุ (Alharbi & Drew, 2014) นอกจากนีย้ งั พบว่า ประโยชน์ของเทคโนโลยีเป็ นตัวกาหนด
พฤติกรรมการรับรูใ้ นระดับบุคคลว่ามีสว่ นช่วยในการพัฒนาผลการปฏิบตั ิงาน โดยประโยชน์ของเทคโนโลยี
ทางการเงินช่วยให้สามารถชาระค่าบริการได้รวดเร็วกว่าวิธีการชาระแบบดัง้ เดิม สะดวกสบายในการใช้
บริการ และมีความเหมาะสมกับรูปแบบการใช้ชีวิตตามปกติของคนส่วนใหญ่ การรับรู ถ้ ึงประโยชน์ที่ได้รบั
จากเทคโนโลยีสารสนเทศจึงมีอิทธิพลต่อความตัง้ ใจใช้เทคโนโลยี (Holden & Karsh, 2010)
จากที่กล่าวมาข้างต้น ผูว้ ิจยั จึงสรุปเป็ นสมมติฐานที่ 5 ดังนี ้
สมมติฐานที่ 5 (H5): ด้านการรับรู ถ้ ึงประโยชน์การใช้งานมีอิทธิ พลเชิงบวกกับความตัง้ ใจซือ้
กรมธรรม์ประกันภัยผ่านแอปพลิเคชันเอสซีบีอีซี่
ความสั ม พั น ธ์ระหว่ างการรับ รู้ถึงความปลอดภัยของแอปพลิ เคชั น กั บ ความตั้ งใจซื้อ
กรมธรรม์ประกันภัยออนไลน์
ผลจากการศึกษาปั จจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซือ้ สินค้ากิฟ๊ ช็อปผ่านทางแอปพลิเคชันอินสตา
แกรมของผูบ้ ริโภคระดับชัน้ มัธยมศึกษาในเขตกรุงเทพมหานครของกฤตินา จันทร์หวร (2559) พบว่า ปั จจัย
ลักษณะของธุรกิจผ่านสือ่ สังคมออนไลน์ดา้ นคุณภาพความปลอดภัยของข้อมูลมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซือ้
สินค้ากิฟ๊ ช็อปผ่านทางแอปพลิเคชันอินสตาแกรมของผูบ้ ริโภคระดับชัน้ มัธยมศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร
จากผลดังกล่าวสามารถตีความได้วา่ การรับรูถ้ ึงความปลอดภัยของแอปพลิเคชันมีผลต่อความตัง้ ใจซือ้
จากที่กล่าวมาข้างต้น ผูว้ ิจยั จึงสรุปเป็ นสมมติฐานที่ 6 ดังนี ้
สมมติฐานที่ 6 (H6): ด้านการรับรูถ้ ึงความปลอดภัยของแอปพลิเคชันมีอิทธิพลเชิงบวกกับความ
ตัง้ ใจซือ้ กรมธรรม์ประกันภัยผ่านแอปพลิเคชันเอสซีบีอีซี่
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ความสั ม พั น ธ์ระหว่ า งทั ศ นคติ ต่ อ การใช้ ง านกั บ ความตั้ ง ใจซื้อ กรมธรรม์ป ระกั น ภั ย
ออนไลน์
ในการดาเนินกิจกรรมต่าง ๆ หากผูบ้ ริโภคมีทศั นคติรบั รู ถ้ ึงความง่ายในการใช้งานเทคโนโลยี จะ
นาไปสู่การยอมรับ เปิ ดใจที่จะใช้บริการยินดีที่ จะปรับเปลี่ยนวิธีการใช้งานจากเดิม ให้เวลาและความ
พยายามที่ จ ะเริ่ ม ต้น ในการเรี ย นรู ้ก ารใช้บ ริ ก ารจากเทคโนโลยี ซึ่ ง ก็ คื อ ความตั้ง ใจที่ จ ะใช้ บ ริก าร
(Nurittamont, 2017) ทัง้ นีก้ ารที่ผูบ้ ริโภครับรู ค้ วามง่ายในการใช้งานจึงเป็ นปั จจัยเหตุสาคัญ ที่มีอิทธิ พล
ทางบวกต่อทัศคตินาไปสูค่ วามตัง้ ใจใช้บริการ (Jahangir & Begum, 2008)
จากที่กล่าวมาข้างต้น ผูว้ ิจยั จึงสรุปเป็ นสมมติฐานที่ 7 ดังนี ้
สมมติ ฐ านที่ 7 (H7): ทัศ นคติ ต่ อ การใช้ง านมี อิ ท ธิ พ ลเชิ ง บวกกั บ ความตั้ง ใจซื อ้ กรมธรรม์
ประกันภัยผ่านแอปพลิเคชันเอสซีบีอีซี่

วิธีดาเนินการวิจัย
การวิจยั ครัง้ นีเ้ ป็ นการวิจยั เชิงสารวจ (Survey Research)
กรอบแนวคิดในการวิจัย
การศึกษาโมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุความตัง้ ใจซือ้ กรมธรรม์ประกันภัยผ่านแอปพลิเคชัน
เอสซีบีอีซี่ของผูบ้ ริโภคในประเทศไทย ผูว้ ิจัยได้นากรอบแนวคิดการวิจัยของ Cheng et al., (2006) มา
ปรับ ปรุ งและพัฒ นาโดยปั จจัยที่ มีอิทธิ พ ลต่อความตัง้ ใจซือ้ กรมธรรม์ประกันภัย ได้แก่ ด้านการรับรู ถ้ ึ ง
ประโยชน์ก ารใช้ง าน ด้า นการรับ รู ้ถึ ง ความง่ า ยต่ อ การใช้ง าน ด้า นการรับ รู ถ้ ึ ง ความปลอดภั ย ของ
แอปพลิเคชัน และด้านทัศนคติตอ่ การใช้งานแอปพลิเคชันเอสซีบีอีซี่ ซึง่ เป็ นตัวแปรที่สง่ ผลต่อความตัง้ ใจซือ้
กรมธรรม์ประกันภัย
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H5

H4
การรับรู ถ้ งึ ความง่าย
ต่อการใช้งาน (Perceived
Ease of Use: PEOU)

H2

ทัศนคติตอ่ การใช้งาน
แอปพลิเคชันเอสซีบีอีซ่ี
(Attitude: AT)

H7

ความตัง้ ใจซือ้ กรมธรรม์
ประกันภัย (Purchase
Intention: PI)

การรับรู ถ้ งึ ความปลอดภัย
ของแอปพลิเคชัน
(Perceived Application
Security: PAS)

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจยั
ที่มา: Cheng et al., (2006)

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรของการวิ จัย ครัง้ นี ้ ได้แ ก่ ลูก ค้า ธนาคารไทยพาณิ ช ย์ จ ากัด (มหาชน) ที่ เคยใช้
แอปพลิเคชันเอสซีบีอีซี่ในการซือ้ กรมธรรม์ประกันภัยของธนาคาร และอาศัยอยู่ในประเทศไทย ซึง่ ไม่ทราบ
จานวนประชากรที่แน่นอน
กลุ่มตัวอย่างของงานวิจัยครัง้ นี ้ ได้แก่ ลูกค้าธนาคารไทยพาณิ ชย์ จากัด (มหาชน) ที่เคยใช้
แอปพลิเคชันเอสซีบีอีซี่ในการซือ้ กรมธรรม์ประกันภัยของธนาคาร และอาศัยอยูใ่ นประเทศไทย จานวน 400
คน ในการกาหนดกลุม่ ตัวอย่างของการวิเคราะห์รูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุแบบมีตวั แปรแฝง (Causal
Structural- Models with Latent Variable) นงลั ก ษณ์ วิ ร ัช ชั ย (2542) ได้ เ สนอว่ า ขนาดตั ว อย่ า งที่
เหมาะสม ควรอยู่ในอัต ราส่วน 10-20 ต่ อ 1 ตัวแปร และตัวอย่ างน้อ ยที่ สุด ที่ ย อมรับ ได้ดูจ ากค่ าสถิ ติ
Holster ที่ตอ้ งมีค่ามากกว่า 200 จึงจะถือว่ารูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุมีความสอดคล้องกลมกลืนกับ
ข้อมูลเชิ งประจักษ์ ในการศึกษาครัง้ นี ม้ ีตัวแปรที่สังเกตได้ จานวน 25 ตัวแปร ซึ่งต้องใช้ก ลุ่ม ตัวอย่า ง
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ประมาณ 250 คน เป็ นอย่างน้อย และเพื่อป้องกันความคลาดเคลื่อนของข้อมูล ผูว้ ิจยั จึงเพิ่มกลุม่ ตัวอย่าง
เป็ นจานวน 400 คน ได้มาโดยการสุม่ ตัวอย่างแบบสะดวก (Convenience Sampling)
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
ลั ก ษ ณ ะของเครื่ อ งมื อที่ ใ ช้ ใ นการวิ จั ย ครั้ง นี ้ เป็ นแบบสอบถามออนไลน์ ( Online
Questionnaire) จานวน 1 ฉบับ โดยแบ่งเนือ้ หาออกเป็ น 2 ตอนดังนี ้
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผูต้ อบแบบสอบถาม ลักษณะของข้อคาถามเป็ นการสอบถามเกี่ยวกับ
ข้อมูลทั่วไปของผูต้ อบแบบสอบถาม ได้แก่ ท่านเคยซือ้ กรมธรรม์ประกันภัยผ่านแอปพลิเคชันเอสซีบีอีซี่
หรือไม่ สถานที่อาศัย เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ตอ่ เดือน จานวนทัง้ สิน้ 7 ข้อ
ตอนที่ 2 ข้อ มู ล เกี่ ย วกั บ ปั จจั ย ที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ ความตั้ ง ใจซื ้ อ กรมธรรม์ป ระกั น ภั ย ผ่ า น
แอปพลิเคชนเอสซีบีอีซี่ของผูบ้ ริโภคในประเทศไทย โดยข้อคาถามเป็ นแบบมาตรประมาณค่า 7 ระดับ
แบ่งเป็ น 5 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านการรับรู ถ้ ึงประโยชน์การใช้งาน 2) ด้านการรับรู ถ้ ึงความง่ายต่อการใช้งาน
3) ด้านการรับรู ถ้ ึงความปลอดภัยของแอปพลิเคชัน 4) ด้านทัศนคติต่อการใช้งานแอปพลิเคชันเอสซีบีอีซี่
และ 5) ด้านความตัง้ ใจซือ้ กรมธรรม์ประกันภัย จานวน 25 ข้อ
การหาคุณ ภาพเครื่อ งมื อ เพื่ อตรวจสอบความตรงเชิ งเนื อ้ หาโดยเสนอผู้เชี่ ย วชาญ จ านวน
3 คน ตรวจสอบความตรงด้านเนือ้ หา (Content Validity) ของแบบสอบถามรวมทัง้ ตรวจสอบความถูกต้อง
เหมาะสมของเนื อ้ หา ภาษาที่ใช้ แล้วนาคะแนนที่ได้ม าหาค่า ดัชนี ค วามสอดคล้อ งของข้อ คาถาม กับ
วัตถุประสงค์ของการวิจยั (Index Of Congruence หรือ IOC) โดยได้คา่ ดัชนีความสอดคล้องของข้อคาถาม
ทุกข้ออยู่ระหว่าง 0.67-1.00 จากนัน้ นามาหาค่าความเชื่อมั่น (Reliability) โดยทดลองใช้ (Try Out) กับ
กลุ่ม ลูกค้าธนาคารไทยพาณิ ชย์ จากัด (มหาชน) ที่ เคยใช้แอปพลิเคชัน เอสซี บี อีซี่ ในการซื อ้ กรมธรรม์
ประกันภัยของธนาคาร ที่ไม่ใช่กลุ่ม ตัวอย่าง จานวน 30 คน แล้วนามาหาค่าความเชื่อมั่นโดยใช้วิธีหาค่า
สัมประสิทธิ์อลั ฟ่ าโดยวิธีการคานวณของครอนบัค (Cronbach’s Alpha) พบว่าข้อคาถามทัง้ ฉบับเท่ากับ
0.81 โดยพิจารณาเกณฑ์คา่ ความเชื่อมั่น 0.70 ขึน้ ไปแสดงให้เห็นว่าข้อคาถามในแบบสอบถามนัน้ มีความ
น่าเชื่อถือในระดับสูง (ธานินทร์ ศิลป์ จารุ , 2560)
การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผูว้ ิจยั ได้ดาเนินการเก็บข้อมูลโดยแบบสอบถามออนไลน์จากลูกค้าธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด
(มหาชน) ที่ เคยใช้แ อปพลิเคชัน เอสซีบี อี ซี่ในการซื อ้ กรมธรรม์ป ระกันภัย ของธนาคารและอาศัย อยู่ใน
ประเทศไทย โดยมี ข ้อ ค าถามคัด กรองจ านวน 2 ข้อ ได้แ ก่ 1) ท่ า นเคยซื อ้ กรมธรรม์ป ระกั น ภัย ผ่ า น
แอปพลิเคชันเอสซีบีอีซี่หรือไม่ ถ้าผูต้ อบแบบสอบถามตอบว่าไม่เคย ผูว้ ิจยั จะไม่นาข้อมูลมาวิเคราะห์และ
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2) ท่านพักอาศัยอยู่ในประเทศไทยหรือไม่ ถ้าผูต้ อบแบบสอบถามตอบว่าไม่ใช่ ผูว้ ิจัยจะไม่นาข้อมูลมา
วิเคราะห์ โดยเก็ บข้อมูลจากการแบ่งปั นลิงก์ URL ของแบบสอบถามออนไลน์ผ่านช่องทางไลน์ส่วนตัว
และเฟซบุ๊ก ในช่วงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2562 จนถึงเดือนมกราคม พ.ศ. 2563 รวมระยะเวลาในการเก็บ
ข้อ มู ล ทั้ง สิ น้ 2 เดื อ น มี ผู้ต อบแบบสอบถาม จ านวน 450 คน หลัง จากนั้น ผู้วิ จั ย ได้ท าการคัด เลื อ ก
แบบสอบถามที่มีความสมบูรณ์ได้จานวนผูต้ อบแบบสอบถามจานวน 400 คน นาไปวิเคราะห์ขอ้ มูลทาง
สถิติตอ่ ไป
การวิเคราะห์ข้อมูล
ส ถิ ติ เชิ ง บ รรย า ย (Descriptive Statistics) ได้ แ ก่ ค ว า ม ถี่ (Frequency) แ ล ะ ร้ อ ย ล ะ
(Percentage) วิเคราะห์ขอ้ มูลทั่วไปของผูต้ อบแบบสอบถาม
สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) ใช้การวิเคราะห์ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุเพื่อหาเส้นทาง
อิทธิพลเชิงสาเหตุของตัวแปร หาขนาดอิทธิพล และทิศทางว่าเป็ นอย่างไร จากแนวคิดและทฤษฎีที่ผวู้ ิจยั ใช้
อ้างอิงมีการทดสอบความสอดคล้องกลมกลืนระหว่างรู ปแบบสมมุติฐานกับข้อมูลเชิงประจั กษ์ ค่าสถิ ติ
CMIN/DF น้อยกว่า 3.00 ค่า GFI, AGFI, CFI ตัง้ แต่ 0.90 ขึน้ ไป และค่า RMSEA, SRMR น้อยกว่า 0.08
ซึง่ สอดคล้องกับสถิติวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้าง (กริช แรงสูงเนิน, 2554)

ผลการศึกษาและอภิปรายผล
ข้อ มู ล ทั่ ว ไปของผู้ต อบแบบสอบถามจ านวน 400 คน พบว่ า ส่ ว นใหญ่ พั ก อาศั ย อยู่ ใ น
กรุ งเทพมหานคร จานวน 112 คน คิดเป็ นร้อยละ 28.00 เป็ นเพศหญิ ง จานวน 205 คน คิดเป็ นร้อยละ
51.25 มีอายุระหว่าง 30-39 ปี จานวน 153 คน คิดเป็ นร้อยละ 38.25 การศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี
จานวน 218 คน คิดเป็ นร้อยละ 54.50 อาชี พเจ้าของธุรกิ จ/อาชีพ อิสระ จานวน 103 คน คิดเป็ นร้อยละ
25.75 รายได้เฉลี่ ย ต่ อ เดื อ น 25,000–34,999 บาท จ านวน 126 คน คิ ด เป็ นร้อ ยละ 31.50 และผู้ต อบ
แบบสอบถามทัง้ หมดเคยซือ้ กรมธรรม์ประกันภัยผ่านแอปพลิเคชันเอสซีบีอีซี่
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1. ผลการพัฒนาโมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุความตั้งใจซื้อกรมธรรม์ประกันภัยผ่าน
แอปพลิเคชันเอสซีบีอีซี่ของผู้บริโภคในประเทศไทย
ผลการวิ จั ย พบว่ า ปั จ จั ย ที่ มี ผ ลต่ อ ความตั้ง ใจซื ้อ กรมธรรม์ป ระกั น ภั ย ผ่ า นแอปพลิ เ คชั น
เอสซีบี อีซี่ของผู้บริโภคในประเทศไทย ประกอบด้วย 5 ตัวแปร จาแนกเป็ นตัวแปรแฝงภายนอก จานวน 2
ตัวแปร ได้แก่ 1) ด้า นการรับ รู ถ้ ึ งความง่ ายต่อ การใช้ง าน และ 2) ด้า นการรับ รู ถ้ ึ งความปลอดภัย ของ
แอปพลิเคชัน และตัวแปรแฝงภายใน 3 ตัวแปร ได้แ ก่ 1) ด้านการรับ รู ถ้ ึ งประโยชน์การใช้งาน 2) ด้าน
ทัศนคติต่อการใช้งานแอปพลิเคชันเอสซีบีอีซี่ และ 3) ด้านความตัง้ ใจซือ้ กรมธรรม์ประกันภัย โดยผูว้ ิจยั ได้
พัฒนาและยกร่างรู ปแบบโดยยึดแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้เป็ นหลักการในการสร้าง
และพัฒนาโมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุความตัง้ ใจซือ้ กรมธรรม์ประกันภัยผ่านแอปพลิเคชันเอสซีบีอีซี่
ของผูบ้ ริโภคในประเทศไทย ดังภาพที่ 2
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PU5

PA
AT1
PE
1
PE
25
PE
3
PE
4
PE
5

AT2

AT3

AT4

AT5
PI1

AT

PE

PI

PI4
PI5

PA

PA1

PI2
5
PI3

PA2

PA3

PA4

PA5

หมายเหต PU หมายถึง ด้านการรับ รู ถ้ ึงความง่ายต่อการใช้งาน, PE หมายถึง ด้านการรับ รู ถ้ ึงความ
ปลอดภัยของแอปพลิเคชัน, PA หมายถึง ด้านการรับรู ถ้ ึงประโยชน์การใช้งาน, AT หมายถึง ด้านทัศนคติ
ต่อการใช้งานแอปพลิเคชันเอสซีบีอีซี่ และ PI หมายถึง ด้านความตัง้ ใจซือ้ กรมธรรม์ประกันภัย
ภาพที่ 2 โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุความตัง้ ใจซือ้ กรมธรรม์ประกันภัยผ่าน
แอปพลิเคชันเอสซีบีอีซี่ของผูบ้ ริโภคในประเทศไทย
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2. ผลการตรวจสอบความสอดคล้องระหว่างโมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุความตั้งใจ
ซือ้ กรมธรรม์ประกันภัยผ่านแอปพลิเคชันเอสซีบีอีซี่ของผู้บริโภคในประเทศไทย
ผลการตรวจสอบความสอดคล้องโมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุโดยใช้เทคนิคสมการโครงสร้าง
เชิงเส้น เพื่อหาเส้นทางอิทธิ พลเชิงสาเหตุของตัวแปรโดยการทดสอบความสอดคล้องกลมกลืนระหว่าง
โมเดลสมมติฐานกับข้อมูลเชิงประจักษ์เป็ นอย่างดี ดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ผลการตรวจสอบความสอดคล้องและความกลมกลืนของโมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุความ
ตัง้ ใจซือ้ กรมธรรม์ประกันภัยผ่านแอปพลิเคชันเอสซีบีอีซี่ของผูบ้ ริโภคในประเทศไทย

ดัชนีบ่งชี้
ความสอดคล้อง
และกลมกลืน

เกณฑ์การ
พิจารณา
(กริช
แรงสูงเนิน,
2554)

รูปแบบฯ
ก่อนปรับโมเดล

รูปแบบฯ
หลังปรับโมเดล
(สอดคล้องและ
กลมกลืนกับข้อมูลเชิง
ประจักษ์)
ค่าทีไ่ ด้ ความหมาย
1.37
ผ่านเกณฑ์

1. ค่าไคสแควร์สมั พัทธ์ CMIN/df)

 3.00

ค่าทีไ่ ด้
3.34

2. ค่าดัชนีวดั ระดับความเหมาะสม
พอดี (GFI)
3. ค่าดัชนีวดั ระดับความเหมาะสม
พอดีท่ปี รับแก้ ไขแล้ว (AGFI)
4. ค่าดัชนีวดั ระดับความเหมาะสม
พอดีเชิง เปรียบเทียบ (CFI)
5. ค่าดัชนีรากที่สองของความ
คลาดเคลื่อนในการประมาณ
(RMSEA)
6. ค่าดัชนีรากของกาลังสองเฉลี่ยของ
เศษในรู ปคะแนนมาตรฐาน (SRMR)
7. ดัชนีแสดงค่าขนาดกลุ่มตัวอย่าง
(Hoelter) ที่ระดับนัยสาคัญ 0.05

 0.90

0.90

ผ่านเกณฑ์

0.94

ผ่านเกณฑ์

 0.90

0.89

ไม่ผ่านเกณฑ์

0.93

ผ่านเกณฑ์

 0.90

0.86

ไม่ผ่านเกณฑ์

0.98

ผ่านเกณฑ์

 0.08

0.07

ผ่านเกณฑ์

0.03

ผ่านเกณฑ์

 0.08

0.09

ไม่ผ่านเกณฑ์

0.01

ผ่านเกณฑ์

 200

173

ไม่ผ่านเกณฑ์

420

ผ่านเกณฑ์

ความหมาย
ไม่ผ่านเกณฑ์
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จากตารางที่ 1 ผลการตรวจสอบความสอดคล้องระหว่างโมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุความ
ตัง้ ใจซือ้ กรมธรรม์ประกันภัยผ่านแอปพลิเคชันเอสซีบีอีซี่ของผูบ้ ริโภคในประเทศไทยกับข้อมูลเชิงประจักษ์
พบว่า มีความสอดคล้องและกลมกลืนดีกับข้อมูลเชิงประจักษ์เป็ นอย่างดี โดยพิจารณาจากค่าไคสแควร์
สัม พัท ธ์ (CMIN/df) มีค่าเท่ากับ 1.37 ค่าดัช นีรากของก าลังสองเฉลี่ยของเศษในรู ป คะแนนมาตรฐาน
(SRMR) มีค่าเท่ากับ 0.01 ดัชนีรากที่สองของความคลาดเคลื่อนในการประมาณ (RMSEA) มีค่าเท่ากับ
0.03 ซึ่งเป็ นไปตามเกณฑ์โดยค่า SRMR และ ค่า RMSEA ต้องมีคา่ น้อยกว่า 0.08 และในส่วนของค่าดัชนี
GFI, AGFI, CFI และ Hoelter ที่ระดับนัยสาคัญ .05 มีคา่ เท่ากับ 0.94, 0.93, 0.98 และ 420 ตามลาดับ ซึ่ง
เป็ นไปตามเกณฑ์โดยค่ า GFI, AGFI, CFI ต้อ งมี ค่ า ตั้ง แต่ 0.90-1.00 จึ ง เป็ น รู ป แบบที่ เหมาะสมและ
กลมกลืน และค่า Hoelter ที่ระดับนัยสาคัญ .05 ต้องมีค่าที่สูงกว่า หรือเท่ากับ 200 ซึ่งบ่งชี ไ้ ด้ว่าโมเดล
ความสัมพันธ์เชิ งสาเหตุความตัง้ ใจซือ้ กรมธรรม์ประกันภัยผ่านแอปพลิเคชันเอสซีบีอีซี่ของผูบ้ ริโภคใน
ประเทศไทยมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ สามารถแสดงค่า สถิ ติจากรู ปแบบที่สอดคล้องกับ
ข้อมูลเชิงประจักษ์ ดังภาพที่ 3
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PU1

PU2
0.66

PU3

0.60
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PU4

PU5

0.60

0.62

0.59
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-0.18

PU

R2 = 0.92

AT1
PE1

0.96*** -0.360.65

0.59

PE2
5
PE3

0.61

PE4

0.64

AT2

AT3
0.68

0.66

0.80***

0.65

PE

0.64

0.52***

AT4

AT5

0.69

0.68

AT 0.86***

R2 = 0.92

0.64

PI

R2 = 0.94

0.71
0.70
0.70
0.69

PI1
PI2
PI3
PI4
PI5

PE5

-0.06

PA
0.62

PA1

0.59

0.66 0.60

PA2

PA3

0.63

PA4

PA5

2 = 365.85, 2/df = 1.37, GFI = 0.94, AGFI = 0.93, CFI = 0.98, RMSEA = 0.03,
RMR = 0.01, HOELTER = 420
ภาพที่ 3 ค่าสถิติจากโมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุความตัง้ ใจซือ้ กรมธรรม์ประกันภัย
ผ่านแอปพลิเคชันเอสซีบีอีซี่ของผูบ้ ริโภคในประเทศไทย
(รูปแบบที่สอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์)
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ผลค่ า อิ ท ธิ พ ลรวม อิ ท ธิ พ ลทางตรง และอิ ท ธิ พ ลทางอ้อ มในโมเดลความสัม พัน ธ์เชิ งสาเหตุ
ความตัง้ ใจซือ้ กรมธรรม์ประกันภัยผ่านแอปพลิเคชันเอสซีบีอีซี่ของผูบ้ ริโภคในประเทศไทย ดังแสดงในตาราง
ที่ 2
ตารางที่ 2 แสดงค่าอิทธิ พลทางตรง อิทธิพลทางอ้อม และอิทธิพลรวมที่มีผลต่อความตัง้ ใจซือ้ กรมธรรม์
ประกันภัยผ่านแอปพลิเคชันเอสซีบีอีซี่ของผูบ้ ริโภคในประเทศไทย

ตัวแปรแฝง
ภายนอก
ด้านการรับรู ถ้ งึ
ความปลอดภัยของ
แอปพลิเคชัน (PE)
ด้านการรับรู ถ้ งึ
ประโยชน์การใช้
งาน (PA)
ด้านการรับรู ถ้ งึ
ความง่ายต่อการใช้
งาน (PU)
ด้านทัศนคติตอ่
การใช้งานแอป
พลิเคชัน
เอสซีบีอีซ่ี (AT)
ค่าสัมประสิทธิ์การ
พยากรณ์ (R2)

ตัวแปรแฝงภายใน
ด้านการรับรู ถ้ งึ ความง่าย
ด้านทัศนคติ
ต่อการใช้งาน (PU)
ต่อการใช้งาน (AT)
DE
IE
TE
DE
IE
TE
0.96***
- 0.96*** 0.80*** -0.35 0.45***

ด้านความตัง้ ใจซือ้ กรมธรรม์
ประกันภัย (PI)
DE
IE
TE
0.69*** 0.69***

-

-

-

0.52***

-

0.52***

-0.06

0.45*** 0.39***

-

-

-

-0.36

-

-0.36

-0.18

-0.31

-0.49

-

-

-

-

-

-

0.86***

-

0.86***

0.92

0.92

0.94

หมายเหตุ *p≤0.05 **p≤0.01 ***p≤0.001 DE = อิท ธิ พ ลทางตรง, IE = อิท ธิ พ ลทางอ้อ ม, TE =
อิทธิพลรวม
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จากตารางที่ 2 พบว่า ความตั้งใจซือ้ กรมธรรม์ป ระกัน ภัยผ่า นแอปพลิเคชัน เอสซีบี อีซี่ ได้รบั
อิท ธิ พ ลทางตรงมากที่ สุด จากด้านทัศ นคติต่อ การใช้งานแอปพลิเคชัน เอสซี บี อีซี่ เท่ากับ 0.86 อย่างมี
นัยสาคัญ ทางสถิ ติที่ระดับ 0.001 ส่วนด้านทัศนคติต่อการใช้งานแอปพลิเคชันเอสซีบีอีซี่ ได้รบั อิทธิ พ ล
ทางตรงมากที่สดุ จากด้านการรับรูถ้ ึงความปลอดภัยของแอปพลิเคชัน มีขนาดอิทธิพลทางตรง เท่ากับ 0.80
อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001

อภิปรายผล
ผลการวิจัยครัง้ นี ้ พบว่า ด้านทัศนคติต่อการใช้งานแอปพลิเคชันเอสซีบีอีซี่มีอิทธิพลทางตรงต่อ
ความตัง้ ใจซือ้ กรมธรรม์ประกันภัยผ่านแอปพลิเคชันเอสซีบีอีซี่ เนื่องจากรู ส้ กึ ชื่นชอบ พึงพอใจ ภาคภูมิใจ
อิ่มเอมใจและประทับใจในการซือ้ กรมธรรม์ประกันภัยผ่านแอปพลิเคชันเอสซีบีอีซี่ อันเป็ นที่มาของด้าน
ทัศนคติต่อการใช้งานแอปพลิเคชันเอสซีบีอีซี่ที่มีอิทธิพลทางตรงต่อความตัง้ ใจซือ้ กรมธรรม์ประกันภัยผ่าน
แอปพลิเคชัน เอสซีบี อีซี่ โดยมี ความสอดคล้องกับ งานวิจัยของวริศ รา สอนจิ ตร และขวัญ กมล ดินขวา
(2559) ได้ทาการศึกษาความตัง้ ใจซือ้ สินค้าหรือบริการออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟน ผลการศึกษาพบว่า ด้าน
ปั จจัยทัศนคติในการซือ้ สินค้าหรือบริการออนไลน์ของผูบ้ ริโภคมีผลกระทบต่อความตัง้ ใจซือ้ สินค้าหรือ
บริการออนไลน์ผา่ นสมาร์ทโฟนมากที่สดุ
ด้านการรับรู ถ้ ึงความปลอดภัยของแอปพลิเคชันมีอิทธิพลทางตรงต่อด้านทัศนคติต่อการใช้งาน
แอปพลิเคชันเอสซีบีอีซี่ เนื่องจากขัน้ ตอนการซือ้ กรมธรรม์ผ่านแอปพลิเคชันเอสซีบีอีซี่มีความชัดเจน การ
เรียนรู ว้ ิธีการซือ้ กรมธรรม์ประกันภัยผ่านแอปพลิเคชันเอสซีบีอีซี่ทาได้โดยง่าย มีความชานาญในการซือ้
กรมธรรม์ประกันภัยผ่านแอปพลิเคชันเอสซีบีอีซี่ การซือ้ กรมธรรม์ประกันภัยผ่านแอปพลิเคชันเอสซีบีอีซี่ไม่
ต้องใช้ความพยายามมากขึน้ และการซือ้ กรมธรรม์ประกันภัยผ่านแอปพลิเคชันเอสซีบีอีซี่ได้แยกหมวดหมู่
กรมธรรม์ป ระกัน ภัย ที่ ชัด เจน อัน เป็ นที่ ม าของด้า นรับ รู ค้ วามปลอดภัย ของแอปพลิ เคชัน เอสซี บี อี ซี่
สอดคล้องกับงานวิจัยของคุณิ ต า เทพวงค์ (2558) ที่ ได้ท าการศึก ษาปั จจัยที่ ส่งผลต่อ การตัด สิน ใจใช้
แอปพลิเคชัน Bualuang mBanking ของลูกค้าธนาคารกรุ งเทพในเขตจังหวัดชลบุรี ผลการศึกษาพบว่า
การรับ รู ถ้ ึงความปลอดภัย ของแอปพลิเคชัน มี อิ ท ธิ พ ลต่อ ทัศ นคติ ที่ มี ต่อ การตัด สิน ใจใช้แ อปพลิเคชัน
Bualuang mBanking ของลูกค้าธนาคารกรุงเทพในเขตจังหวัดชลบุรี
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สรุป
ปั จจัยที่สง่ ผลต่อความตัง้ ใจซือ้ กรมธรรม์ประกันภัยผ่านแอปพลิเคชันเอสซีบีอีซี่เรียงลาดับตามค่า
อิทธิพลจากมากไปหาน้อย สามารถสรุปได้ดงั นี ้
1. ปั จ จัย ที่ ส่งผลทางตรงต่อ ความตั้ง ใจซื อ้ กรมธรรม์ป ระกัน ภัย ผ่ านแอปพลิเคชัน เอสซี บี อี ซี่
เรียงลาดับตามค่าอิทธิพลจากมากไปหาน้อย ได้แก่ ด้านทัศนคติตอ่ การใช้งานแอปพลิเคชันเอสซีบีอีซี่
2. ปั จจัย ที่ ส่งผลทางอ้อ มต่อ ความตั้งใจซือ้ กรมธรรม์ป ระกัน ภัย ผ่า นแอปพลิเคชัน เอสซีบี อี ซี่
เรียงลาดับตามค่าอิทธิพลจากมากไปหาน้อย ได้แก่ ด้านการรับรู ถ้ ึงความปลอดภัยของแอปพลิเคชัน และ
ด้านการรับรูถ้ ึงประโยชน์การใช้งาน
3. ปั จจัยที่สง่ ผลรวมต่อความตัง้ ใจซือ้ กรมธรรม์ประกันภัยผ่านแอปพลิเคชันเอสซีบีอีซี่ เรียงลาดับ
ตามค่าอิทธิพลจากมากไปหาน้อย ได้แก่ ด้านทัศนคติตอ่ การใช้งานแอปพลิเคชันเอสซีบีอีซี่ ด้านการรับรูถ้ ึง
ความปลอดภัยของแอปพลิเคชัน และด้านการรับรูถ้ ึงประโยชน์การใช้งาน

ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะในการนาผลวิจัยไปใช้
ผูบ้ ริหารฝ่ ายงานด้านการวางกลยุทธ์ทางการตลาดของธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน) ที่
ดูแลรับผิดชอบช่องทางการจาหน่ายสินค้าและบริการประเภทกรมธรรม์ประกันภัยผ่านแอปพลิเคชันเอสซีบี
อีซี่ ควรคานึงถึงปั จจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับความตัง้ ใจซือ้ กรมธรรม์ประกันภัยผ่านแอปพลิเคชันเอสซีบีอีซี่
ได้แก่ การรับรู ถ้ ึงความง่ายต่อการใช้งาน การรับรูถ้ ึงความปลอดภัยของแอปพลิเคชัน การรับรู ถ้ ึงประโยชน์
การใช้งาน และทัศนคติตอ่ การใช้งานแอปพลิเคชันเอสซีบีอีซี่ โดยเฉพาะควรให้ความสาคัญด้านทัศนคติตอ่
การใช้งานแอปพลิเคชันเอสซีบีอีซี่ เนื่องจากเป็ นปั จจัยสามารถช่วยส่งเสริมให้ลูกค้าเกิดความตัง้ ใจซือ้
กรมธรรม์ประกันภัยผ่านแอปพลิเคชันเอสซีบีอีซี่เป็ นอย่างดี
ข้อเสนอแนะสาหรับวิจัยในอนาคต
ควรศึกษาวิจัยกับ ตัวแปรอื่ นที่ อาจมี ความเกี่ ยวข้องกับ ตัวแปรที่ท าการศึก ษาในครัง้ นี ้ เช่ น
ประสิทธิภาพของการใช้งานแอปพลิเคชันเอสซีบีอีซี่ เพื่อให้ทราบถึงความแตกต่างจากที่นาเสนอในงานวิจยั
ในครัง้ นีห้ รือไม่ และนาผลที่ได้ไปกาหนดกลยุทธ์สาหรับการพัฒนาแอปพลิเคชันเอสซีบีอีซี่ ให้ตรงกับความ
ต้องการของกลุม่ ลูกค้าในแต่ละกลุม่ ได้
----------------------------------
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บทคัดย่อ
การวิจัยนี ม้ ีวัตถุประสงค์เพื่ อ 1) วิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒ นาอุปกรณ์ IoT เพื่อการสื่อสาร
ระหว่างผูส้ ูงอายุป่วยติดเตียงกับผูด้ ูแล และ 2) ประเมินประสิทธิ ภาพและประสิทธิ ผลของอุปกรณ์ IoT

รังสิตสารสนเทศ

ปี ที่ 27 ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน 2564

28

ดังกล่าว กลุ่มตัวอย่างเป้าหมายที่ เป็ นผูท้ ดลองใช้อุปกรณ์ ได้แก่ กลุ่มผูส้ ูงอายุที่เป็ นผูป้ ่ วยติดเตียงและ
ผูด้ ูแลที่มีถิ่นพานักในเขตอาเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก จานวนกลุ่มละ 30 คน รวมทัง้ สิน้ 60 คน
ผูว้ ิจยั ใช้ Arduino Software (IDE) Version 1.8.5 เป็ นเครื่องมือในการพัฒนาอุปกรณ์ จากนัน้ นาอุปกรณ์
ไปทดลองใช้กบั ผูส้ งู อายุป่วยติดเตียงและผูด้ แู ล และใช้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างเป็ นเครือ่ งมือในการ
เก็บรวบรวมข้อมูลประสิทธิภาพและประสิทธิผลของอุปกรณ์ ผลการวิจยั ทาให้ได้อปุ กรณ์ IoT ที่ปฏิบตั ิงาน
ได้ตามวัตถุประสงค์ เมื่อนาไปทดลองใช้พบว่า ประสิทธิ ภาพของอุปกรณ์ส่งผลต่อระดับประสิทธิผลจาก
การใช้งาน โดยที่ ผูป้ ่ วยสูงอายุติดเตีย งเห็น ว่าประสิทธิ ภาพของอุป กรณ์ส่งผลต่อปุ่ มกดบนอุป กรณ์ให้
สามารถสื่อสารกับผูด้ แู ลได้ตามต้องการทุกประการ ขณะเดียวกันผูด้ แู ลเห็นว่าประสิทธิภาพของอุปกรณ์
ส่งผลต่อขีดความสามารถของอุปกรณ์ในการสื่อสารกั บผูส้ งู อายุติดเตียงได้ตลอด 7 วัน / 24 ชั่วโมง ทัง้ นี ้
เป็ นเพราะประสิทธิภาพในแต่ละด้านของผูท้ ดลองทัง้ สองกลุม่ แตกต่างกัน กล่าวคือ ผูส้ งู อายุป่วยติดเตียง
ให้ความสาคัญกับความสามารถในการสื่อสารกับผูด้ แู ลภายหลังกดปุ่ ม ในขณะที่ผดู้ แู ลให้ความสาคัญกับ
การได้รบั สัญญาณผ่านแอปพลิเคชันไลน์ทนั ทีที่ผสู้ งู อายุกดปุ่ ม ผลจากการทดสอบสมมติฐานทาให้ได้ตวั
แบบอิทธิพลของประสิทธิภาพต่อประสิทธิผลจานวน 2 ตัวแบบ
คาสาคั ญ : อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง อุปกรณ์ไอโอทีสาหรับผูส้ ูงอายุป่วยติดเตียง ประสิทธิ ภาพของ
อุปกรณ์ไอโอที ประสิทธิผลของอุปกรณ์ไอโอที

Abstract
The objectives of this research are to) analyze, design, and develop an IoT device for
communicating between bed-sick elderly patients and caregivers, and 2) evaluate the efficiency
and effectiveness of the device. The 60 research samples 30 bed bound elderly patients and 30
caregivers living in Phrom Phiram district, Phitsanulok province, Thailand used the device then
evaluated the device efficiency and effectiveness. Arduino Software (IDE) Version 1.8.5 was
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used as a device development tool. The structural interviewing questionnaires were used for
gathering data on the efficiency and effectiveness of the device from the samples. The results of
the research provided the IoT device which are available as intended. After the device had been
on trial, found that the efficiency influences the effectiveness. The bed bound elderly patients
pointed out that the effectiveness of the device influences the keypad on the device which they
are able to communicate with caregivers in all aspects. Meanwhile, the caregivers pointed out
that efficiency influences the ability of the device in terms of 7/24 communication with the
patients. The hypothesis testing resulted in 2 models of influence of effectiveness on
effectiveness.
Keywords: Internet of Thing (IoT), IoT for Bed Bound Elderly Patients, IoT Efficiency, IoT
Effectiveness

ความเป็ นมาและความสาคัญของปั ญหา
จากการคาดคะเนบนฐานประชากร 66 ล้านคนในปี พ.ศ.2563 (ไม่รวมแรงงานข้ามชาติ) พบว่ามี
ผูส้ งู อายุ จานวน 11.6 ล้านคน (ร้อยละ 17) และในอีก 4 ปี ขา้ งหน้า (พ.ศ. 2565) ประเทศไทยจะมีผสู้ งู อายุ
เพิ่มขึน้ อย่างรวดเร็ว และจะก้าวเข้าสูส่ งั คมสูงอายุอย่างสมบูรณ์ เป็ นจานวนถึง 20 ล้านคน (สุเมธ ตันติเวช
กุล, 2561). สานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (2563) ได้ให้หลักประกันด้านบริการการดูแลสุขภาพ
ผูส้ ูงอายุแบบองค์รวมโดยไม่เสียค่าใช้ จ่าย โดยเฉพาะการดูแลผูส้ ูงอายุระยะยาวที่มีภาวะพึ่งพิง และมี
กองทุนสุขภาพท้องถิ่น สุเมธ ตันติเวชกุล, (2561) ประมวลภาพให้เห็นว่ากระทรวงสาธารณสุข สานักงาน
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช) และ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ร่วมกันจัดให้มีผจู้ ดั การดูแล
ผูส้ งู อายุ (Care manager) และผูด้ ูแลผูส้ งู อายุ (Caregiver) มีโครงการฝึ กอบรมประชาชนในชุมชนให้ทา
หน้าที่เป็ นอาสาสมัครดูแลผูส้ งู อายุที่บา้ น อาสาสมัครเหล่านีท้ าหน้าที่เยี่ยมเยียนผูส้ งู อายุในชุมชนอย่าง
สม่าเสมอ สุเมธ ตันติเวชกุล (2561) ชีย้ งั ให้เห็นว่าระบบบริหารโรงพยาบาลและระบบริการสาธารณสุขยัง
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ไม่สามารถตอบสนองความต้องการบริการพืน้ ฐานของผูส้ งู อายุได้ทงั้ ในมิติการส่งเสริมสุขภาพ การป้องกัน
โรค การรักษา และการฟื ้ นฟูสภาพ และพบว่าผูส้ งู อายุป่วยติดเตียงพักฟื ้ นที่บา้ นได้รบั การดูแลโดยลาพัง
จากญาติเท่านัน้ การดูแลที่บา้ นเป็ นสิ่งจาเป็ น ที่ตอ้ งมีการปฏิสมั พันธ์ระหว่างโรงพยาบาลกับบ้านอย่าง
ต่อเนื่องเชื่อมโยงไปชุมชน ซึง่ ต้องการการมีสว่ นร่วมจากผูท้ ี่เกี่ยวข้อง
อนันต์ อนันตกูล. (ม.ป.ป.) ได้ชีใ้ ห้เห็นประเด็นสาคัญภายใต้นโยบายประเทศไทย 4.0 ที่รฐั บาลให้
ความสาคัญ คือการวางเป้าหมายที่จะสร้างความมั่น คงให้เป็ นสังคมผูส้ งู อายุที่มีพลัง ประกอบด้วย 7 มิติ
คือ ความสุข สุข ภาพ ที่ อ ยู่อ าศัย การออม นวัต กรรม สภาพแวดล้อ มปลอดภัย และความมั่น คง เมื่ อ
พิจารณาไปที่มิตินวัตกรรม รัฐบาลมุ่งเน้นให้มีการพัฒนาและสร้างสรรค์ตลาดนวัตกรรมสาหรับผูส้ งู อายุ
ประกอบกับปั จจุบนั นวัตกรรมอินเทอร์ในสรรพสิ่ง (Internet of Thing) หรือ IoT เป็ นนวัตกรรมที่มีผพู้ ฒ
ั นา
ขึน้ มาเพื่ อ ใช้อ านวยความสะดวกในด้า นต่ างๆ จ านวนมาก โดยเฉพาะ IoT ด้านสาธารณสุข Pham,
Mengistu, Do and Sheng (2017) ชีว้ ่าสภาพแวดล้อมในบ้านอัจฉริยะ (Smart Home) จะช่วยให้ขอ้ มูล
เกี่ ย วข้อ งกับ สุข ภาพของผู้อ ยู่อ าศัย อย่า งเพี ย งพอ ซึ่งจะช่ วยให้ก ารตรวจสอบสุขภาพมี ค วามแม่ น ย า
มากกว่า การใช้สัญ ญาณทางสรีรวิ ท ยา นอกจากนี ้ Atzori, Lera, and Morabito (2010) ได้ให้แ นวคิ ด
เกี่ยวกับ IoT ไว้เป็ นเบือ้ งต้นว่า เป็ นกระบวนทัศน์ใหม่ที่ได้รบั ความนิยมอย่างรวดเร็วในสถานการณ์ของการ
สือ่ สารไร้สายทันสมัย แนวคิดพืน้ ฐานของ IoT คือการพัฒนาและแพร่กระจายของสิ่งต่างๆ อาทิ เทคโนโลยี
อาร์เอฟไอดี หรือย่อมาจาก Radio Frequency Identification, เซ็นเซอร์, หัวขับวาล์ว (Valve Actuator),
โทรศัพท์มือถือ ฯลฯ ซึง่ สามารถมีปฏิสมั พันธ์ซึ่งกันและกันและประสานร่วมมือกับนวัตกรรมเพื่อนบ้านอื่นๆ
เพื่อบรรลุเป้าหมายร่วมกัน
ตามนัยสาคัญที่กล่าวแล้วข้างต้น ผูว้ ิจัยจึงประสงค์ที่จะพัฒนาอุปกรณ์ในรู ปแบบอุปกรณ์ IoT
เพื่อใช้เป็ นเครือ่ งมือสือ่ สารระหว่างผูส้ งู อายุป่วยติดเตียง และสุม่ ทดลองใช้ในเขตพืน้ ที่ชมุ ชนบ้านคลองตาล
ตาบลหนองแขม อาเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก ซึ่งเป็ นชุมชนที่ มีจานวนผูส้ งู อายุ 17,676 คน ผูม้ ี
ผูส้ งู อายุป่วยติดเตียง จานวน 603 คน (สานักงานสถิติจงั หวัดพิษณุโลก, 2562) จากการศึกษาในเขตพืน้ ที่
นีข้ องธนิดา ปานอยู่ (2560) พบว่า ผูส้ งู อายุที่นอนติดบ้าน/ติดเตียงป่ วยด้วยโรคเรือ้ รัง ประสบกับปั ญหา
การช่วยเหลือตัวเองในการปฏิบตั ิกิจวัตรประจาวัน การรับประทานยา บางครัวเรือนผูส้ งู อายุอยู่บา้ นตาม
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ลาพังเนื่องจากญาติตอ้ งไปทางานนอกบ้าน การติดตามเยี่ยมบ้านผูส้ งู อายุของโรงพยาบาลยังทาได้ไม่
ครอบคลุม ขาดความต่อเนื่อง ขาดการดูแลแบบองค์รวมที่มีรูปแบบชัดเจน
จากการสัม ภาษณ์นัก วิช าการ (ธนิด า ปานอยู่ , สัม ภาษณ์) พบว่ามีก ารจาแนกกลุ่มผู้สูงอายุ
ออกเป็ น 3 กลุม่ คือ ก) กลุม่ ติดสังคม ข) กลุม่ ติดบ้าน และ ค) กลุม่ ติดเตียง กลุม่ ค เป็ นกลุม่ ผูส้ งู อายุที่นอน
ติดเตียงแต่สามารถเคลื่อนไหวมือเพื่อสื่อสารกั บผูด้ ูแลหรือญาติ ดังนัน้ กลุ่ม ค จึงเป็ นกลุ่มเป้าหมายที่
ผูว้ ิจัยประสงค์จะพัฒ นาอุปกรณ์ IoT เพื่อให้เป็ นอุปกรณ์ผชู้ ่วยในการสื่อสารของผูป้ ่ วยกลุ่มดังกล่าวกับ
ผูด้ แู ล

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
การวิจยั นีม้ วี ตั ถุประสงค์เพื่อ 1) วิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒนาอุปกรณ์ IoT เพื่อการสือ่ สาร
ระหว่างผูส้ งู อายุป่วยติดเตียงกับผูด้ แู ล และ 2) ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของอุปกรณ์ IoT

ขอบเขตการวิจัย
1) ขอบเขตฟั งก์ชนั การทางานของอุปกรณ์ ผูว้ ิจยั กาหนดฟั งก์ชนั การทางานของอุปกรณ์ไว้ ดังนี ้
1.1 แจ้งเตือนผูด้ แู ลและ/หรือญาติผา่ นลาโพงในอุปกรณ์ และลาโพงภายนอก
1.2 สัญญาณจะถูกส่งไปยัง Line Notify (การแจ้งเตือนสถานการณ์ผสู้ งู อายุป่วยติดเตียง ของ
กลุ่มผูช้ ่วยเหลือดูแลผูส้ งู อายุที่มีภาวะพึ่งพิง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้านคลองตาลและ/หรือ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลในชุมชนใกล้บา้ น เพื่ อประเมินสถานการณ์ ว่าจะส่งบุคลากรทางการ
แพทย์หรือติดต่อสมาชิกในครอบครัว)

รังสิตสารสนเทศ

ปี ที่ 27 ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน 2564

32

1.3 ข้อ มูลแจ้งเตื อ น ประกอบด้วย ข้อ มูล ชื่ อ -สกุล ผู้สูง อายุป่ วยติ ด เตี ย ง ที่ อ ยู่ หมายเลข
โทรศัพท์ และข้อความขอความช่วยเหลือ เพื่อให้สามารถติดตามตาแหน่งที่ตงั้ ปั จจุบนั และเร่งรัดช่วยเหลือ
ฉุกเฉินส่วนบุคคล
1.4 ปุ่ มฟั งก์ชันการแจ้งเตือนใช้แบบกดปุ่ มเพื่อขอความช่วยเหลือ ที่มีรูปแบบการใช้งานแบบ
ปุ่ มกดสื่อสาร 3 ปุ่ ม คือ ก) ปุ่ มสีเขียว ผูส้ งู อายุป่วยติดเตียงใช้สื่อสารกับผูด้ แู ล มี 3 ฟั งก์ชนั การทางานคือ
1) กดปุ่ มสีเขียว 1 ครัง้ หมายถึง ต้องการรับประทานอาหาร 2) กดปุ่ มสีเขียว 1 ครัง้ จากนัน้ กดปุ่ มสีเหลือง 1
ครัง้ หมายถึง ต้องการใช้หอ้ งสุขา และ 3) กดปุ่ มสีเขียว 1 ครัง้ จากนัน้ กดปุ่ มสีแดง 1 ครัง้ หมายถึง ต้องการ
อาบนา้ ข) ปุ่ มสีเหลือง หมายถึง ผูส้ งู อายุป่วยติดเตียงกดเรียกผูด้ แู ล และ ค) ปุ่ มสีแดง หมายถึง ผูส้ งู อายุ
ป่ วยติดเตียงกดเรียกเจ้าหน้าที่สาธารณสุขชุมชน
2) ขอบเขตการพัฒนาอุปกรณ์
2.1 ซอฟต์แ วร์ที่ ใ ช้พัฒ นาอุ ป กรณ์ ได้แ ก่ Arduino Software (IDE) Version 1.8.5, Python
3.7.7
2.2 ลักษณะทางกายของอุปกรณ์ เป็ นกล่องสี่เหลี่ยมจัตรุ สั ขนาด 150 มิลลิเมตร มีปมกดนู
ุ่
น3
ปุ่ มคือ
2.2.1) ปุ่ มสีเขียว หมายถึง ผูส้ งู อายุป่วยติดเตียงใช้สอื่ สารกับผูด้ แู ล มี 3 ฟั งก์ชนั
การใช้งานคือ
1) กดปุ่ มสีเขียว 1 ครัง้ หมายถึง ต้องการรับประทานอาหาร
2) กดปุ่ มสีเขียว 1 ครัง้ จากนัน้ กดปุ่ มสีเหลือง 1 ครัง้ หมายถึง ต้องการใช้หอ้ ง
สุขา
3) กดปุ่ มสีเขียว 1 ครัง้ จากนัน้ กดปุ่ มสีแดง 1 ครัง้ หมายถึง ต้องการอาบนา้
2.2.2) ปุ่ มสีเหลือง หมายถึง ผูส้ งู อายุป่วยติดเตียงกดเรียกผูด้ แู ล
2.2.3) ปุ่ มสีแดง หมายถึง ผูส้ งู อายุป่วยติดเตียงกดเรียกเจ้าหน้าที่สาธารณสุขชุมชน
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3) ขอบเขตด้านประชากรเป้าหมายที่เป็ นผูท้ ดลองใช้อปุ กรณ์ ได้แก่ ผูส้ งู อายุที่ป่วยติดเตียงในเขต
อาเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก จานวน 30 คน และผูด้ แู ลผูส้ งู อายุป่วยติดเตียงในเขต อาเภอพรหม
พิราม จังหวัดพิษณุโลก จานวน 30 คน
4) ขอบเขตด้านการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของอุปกรณ์
ผูว้ ิจยั กาหนดตัวแปรที่ใช้ในการประเมินของ Kim (2016) จากงานวิจยั เรือ่ ง A Quality Model
for Evaluating IoT Applications

แนวคิด ทฤษฎี และนวัตกรรมทีเ่ กี่ยวข้อง
1) ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับผูส้ งู อายุในจังหวัดพิษณุโลก
สานักงานสถิติจงั หวัดพิษณุโลก (2562) ชีใ้ ห้เห็นว่าผูส้ งู อายุในจังหวัดพิษณุโลกในช่วง พ.ศ.2556
– 2561 มีแนวโน้มเพิ่มขึน้ อย่างต่อเนื่อง จากข้อมูลปี พ.ศ.2556 มีจานวนผูส้ งู อายุ 124,906 คน และ พ.ศ.
2561 มีจานวน 152,935 คน เพิ่มขึน้ ร้อยละ 22.44 เมื่อแบ่งผูส้ งู อายุออกเป็ น 3 กลุม่ ตามช่วงวัย พบว่าใน
พ.ศ.2561 มีผสู้ งู อายุวยั ต้น (อายุ 60-69 ปี ) ถึงร้อยละ 57.6 รองลงมาคือผูส้ งู อายุวยั กลางที่มีอายุในช่วง
70–79 ปี (ร้อยละ 27.8) และผูส้ งู อายุวยั ปลายอายุ 80 ปี ขนึ ้ ไป (ร้อยละ 14.6) ในเขตอาเภอพรหมพิราม มี
จานวนผูส้ งู อายุ 17,676 คน มีสดั ส่วนเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ต่อจานวนผูส้ งู อายุ จานวนแพทย์ 1 คน ต่อ
จานวนผูส้ งู อายุ 1,040 คน จานวนทันตแพทย์ 1 คน ต่อจานวนผูส้ งู อายุ 2,946 คน จานวนเภสัชกร 1 คน
ต่อจานวนผูส้ งู อายุ 2,946 คน จานวนพยาบาลวิชาชีพ 1 คน ต่อจานวนผูส้ งู อายุ 327 คน อีกทัง้ ข้อมูลจาก
สานักงานพัฒ นาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลก และสานักงานสาธารณสุขจังหวัด
พิษณุโลก ในปี พ.ศ.2561 ระบุวา่ ผูส้ งู อายุที่ประสบปั ญหาติดเตียง ในเขตอาเภอนีม้ ีจานวน 603 คน
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2) แนวคิดเกี่ยวกับอินเทอร์เน็ตของสรรพสิง่
ในปี ค.ศ.1999 Kevin Ashton (2009) นัก วิ จั ย ของ Massachusetts Institute of Technology
(MIT) ได้รบั เชิญบรรยายที่บริษัท Procter & Gamble (P&G) โดยนาเสนอโครงการ Auto-ID Centre ซึง่ เป็ น
โครงการต่อยอดมาจากเทคโนโลยี RFID ซึ่งในขณะนัน้ ถือว่าเป็ นเทคโนโลยีมาตรฐานโลกใช้จบั สัญญาณ
เซ็นเซอร์ต่างๆ (RFID Sensors) อุปกรณ์เซ็นเซอร์เหล่านัน้ สามารถเชื่อมต่อกันได้ผ่านระบบ Auto-ID การ
บรรยายในครัง้ นี ้ Ashton (2009)ได้ใช้ค าว่า Internet of Things เป็ น ครัง้ แรกในโลก โดยอธิ บ ายว่าหาก
คอมพิวเตอร์รูท้ กุ อย่างที่ตอ้ งรูเ้ กี่ยวกับสิง่ ต่าง ๆโดยใช้ขอ้ มูลที่รวบรวมมาได้โดยไม่ตอ้ งมีความช่วยเหลือใดๆ
จากมนุษย์ มนุษย์ก็จะสามารถติดตามและตรวจนับทุกอย่างและลดการสูญเสีย การขาดทุน และค่าใช้จ่าย
ศู น ย์ เ ทคโนโลยี อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ แ ละคอมพิ ว เตอร์แ ห่ ง ชาติ (2561) อธิ บายว่ า IoT คื อ
สภาพแวดล้อมที่ประกอบด้วยสรรพสิง่ ใดๆ ที่สามารถสือ่ สารและเชื่อมต่อกันได้ผา่ นเครือข่ายทัง้ แบบใช้สาย
และไร้สาย โดยที่สรรพสิ่งต่างๆ มีวิธีการระบุตวั ตน รับรู บ้ ริบทของสภาพแวดล้อม และมีปฏิสมั พันธ์โต้ตอบ
และทางานร่วมกัน ความสามารถในการสือ่ สารของสรรพสิง่ นีจ้ ะนาไปสูอ่ ปุ กรณ์และบริการใหม่อีกมากมาย
ตัวอย่างเช่น เซ็นเซอร์ภายในบ้านตรวจจับการเคลื่อนไหวของผูอ้ ยู่อาศัย และส่งสัญญาณไปสั่งเปิ ด/ปิ ด
สวิตซ์ไฟตามห้องต่าง ๆ ที่มีคนหรือไม่มีคนอยู่ อุปกรณ์วดั สัญญาณชีพของผูป้ ่ วย/ผูส้ งู อายุและส่งข้อมูลไป
ยังบุคลากรทางการแพทย์ หรือส่งข้อความเรียกหน่วยกูช้ ีพหรือรถฉุกเฉิน เป็ นต้น
หลักการสาคัญของ IoT คือข้อมูลที่ก่อกาเนิดและไหลเป็ นกระแสในสภาพแวดล้อมรอบตัว มีอยู่
ในธรรมชาติ ในทุกหนแห่งเป็ นจานวนมหาศาล (Big Analog Data) ในหลากหลายรู ปแบบทัง้ แสง สี เสียง
อุณ หภูมิ แรงดัน ไฟฟ้า สัญ ญาณวิทยุ ความชื น้ การสั่นสะเทือ น ความเร็วลม การเคลื่อ นไหว อัตราเร่ง
อนุภาค คลื่นแม่เหล็ก ความดัน เวลาและสถานที่ ฯลฯ ด้วยนวัตกรรมดิจิทลั ที่ลา้ สมัย จึงสามารถเชื่องโยง
ประสานข้อมูลเหล่านัน้ เข้าด้วยกันอย่างต่อเนื่องตลอดเวลาผ่านระบบอินเทอร์เน็ตใน 3 รูปแบบคือ 1) IoT
สามารถติดตามตรวจสอบ รายงาน นาเสนอข้อมูลต่างๆ อย่างต่อเนื่องในเวลาจริง (Real Time) เช่น การ
เรียกดูขอ้ มูลอุณหภูมิ/ความชืน้ ของห้องการเฝ้าสังเกตเหตุการณ์ตา่ งๆ ที่เกิดขึน้ ภายในบ้าน สานักงาน หรือ
สถานที่ ที่ สามารถเชื่ อมต่อ อิน เทอร์เน็ ต ได้ ข้อ มูลตามเวลาจริงของ IoT เกิ ด จากอุป กรณ์ต รวจจับ หรือ
เซนเซอร์ รับและส่งกลับข้อมูลมาที่อุปกรณ์สื่อสารโดยตรง 2) ผูใ้ ช้สามารถบารุ งรักษา อาทิ บันทึก แก้ไข
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ปรับปรุ ง อัปเกรด 3) IoT สามารถกระตุน้ หรือจูงใจให้เกิดการตัดสินใจหรือปฏิบตั ิงานได้ถกู ต้องมากยิ่งขึน้
(Bradicich, 2015)
3) นวัตกรรม IoT ทีเ่ กี่ยวข้อง
จากการทบทวนนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยในครัง้ นี ้ พบว่าในประเทศไทยได้มีนวัตกรรม
ระบบเซ็นเซอร์อจั ฉริยะและ IoT เพื่อสนับสนุนการดูแลผูส้ งู อายุและผูป้ ่ วย พัฒนาโดย ดร.สุรภา เทียมจรัส
ด้วยการพัฒนาอุปกรณ์จ๋ิวแปะไว้ตามจุดต่างๆ ของร่างกายผูส้ งู อายุและผูป้ ่ วยในโรงพยาบาล เช่น หลังใบหู
ขา จากนัน้ ระบบจะแจ้งเตือนไปยังจอประมวลผลเพื่อบอกว่าผูป้ ่ วยกาลังลุกจากเตียง หรือกาลังเดินออก
จากห้อง เพื่อให้พยาบาลหรือผูด้ ูแลเข้าไปดูแล หรือบางรายที่ตอ้ งระวังแผลกดทับ ผูด้ ูแลจะรู โ้ ดยทันทีว่า
ผูป้ ่ วยอยู่ในท่าเดิมเป็ นเวลานานเท่าใด อุปกรณ์ IoT นีไ้ ด้รบั รางวัลนักวิจัยสตรีดีเด่น สาขาวิทยาศาสตร์
กายภาพ ในโครงการทุนวิจัยลอรีอลั ประเทศไทย “เพื่อสตรีในงาน วิทยาศาสตร์” ประจาปี 2561 (ระบบ
เซ็นเซอร์อจั ฉริยะ นวัตกรรมเพื่อ ‘สังคมผูส้ งู อายุ,’ 2561)
นอกจากนี ้ ผู้วิจัย ได้ท บทวนวรรณกรรมเพิ่ ม เติ ม พบว่า ทั่ว โลกมี การพัฒ นาอุป กรณ์ IoT เพื่ อ
การแพทย์แ ละการสาธารณยุข ในหลายรู ป แบบ เช่ น อุป กรณ์ ต รวจวัด อุณ หภูมิ ระยะไกลสาหรับ การ
ดาเนิน การด้านวัคซี น อุป กรณ์ส่งผ่านข้อ มูลทางการแพทย์ เซนเซอร์คุณ ภาพอากาศ อุป กรณ์ติด ตาม
ตรวจสอบประสิ ท ธิ ผ ลของยา อุป กรณ์ ต รวจจับ ข้อ มูล สัญ ญาชี พ อุป กรณ์ ติ ด ตามคุณ ภาพการนอน
เทคโนโลยีเตือนให้เติมยาในการรักษา สแกนเนอร์ชีวภาพเพื่อการดูแลระะยะไกล อุปกรณ์ป้องกันและ
ตรวจสอบการนอนหลับทารก เป็ นต้น ตัวอย่างนวัตกรรม IoT ในมิติดงั กล่าว อาทิ (Thomas, 2020)
Genesis Touch (GT) พัฒนาโดยบริษัท Honeywell เป็ น IoT ที่เชื่อมต่อผูป้ ่ วยเข้ากับผูใ้ ห้บริการ
ดูแลที่อยูห่ า่ งไกล ผูด้ แู ลจะได้รบั ข้อมูลชีวภาพที่สง่ ผ่านแดชบอร์ดของผูป้ ่ วย นอกจากนี ้ GT ยังสามารถเป็ น
โฮสต์การเยี่ยมชมวิดีทัศน์เพื่อให้ผูใ้ ห้บริการดูแลสามารถเข้าถึงสถิ ติสญ
ั ญานชีพ ของผูป้ ่ วยและใช้งาน
ร่วมกับเครื่องวัดความอิ่มตัวของออกซิเยนในหลอดเลือดแดง เครื่องวัดความดันโลหิต และเครื่องมือวัด
สุขภาพที่แม่นยา
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R-style Lab พัฒนาระบบ IoT เพื่อการดูแลสุขภาพผ่านบลูทูธ ไวไฟ และการเชื่อมต่อในรู ปแบบ
อื่นๆ เป็ นระบบที่อานวยความสะดวกในการเชื่อมต่อข้อมูลกับอุปกรณ์ทางการแพทย์ต่างๆ ข้อมูลและ
สารสนเทศทางการแพทย์จะเก็ บรวบรวมด้วยการอ่านเซนเซอร์และใช้วิธีการอื่นๆ ข้อมูล/สารสนเทศนี ้
สามารถนาไปใช้เพื่อวิเคราะห์ปัญหาสุขภาพและวินิจฉัยอาการตามเวลาจริง
Stanley Healthcare เป็ นระบบ IoT ดูแลสุขภาพ อานวยความสะดวกให้แก่ผปู้ ่ วยตามเวลาจริง
ผ่าน RFID ทาให้ผใู้ ห้บริการดูแลสามารถตรวจสอบผูป้ ่ วยได้ง่ายขึน้ ตามความต้องการของผูป้ ่ วยแต่ละราย
QuiO เป็ นแพลตฟอร์มคลาวด์เชื่ อมต่ออุปกรณ์การรักษาอาการป่ วยที่สมั พันธ์กับโอสถบาบัด
รวมทัง้ กิจกรรมและสุขอนามัยสาหรับผูป้ ่ วยที่มีอาการเรือ้ รัง เป็ นเครื่องมือ (Tool) สาหรับโทรศัพท์มือถือ
และเว็บ ช่วยให้ผใู้ ห้บริการด้านการดูแลสุขภาพและผูด้ แู ลมองเห็นแนวโน้มและการตอบสนองต่อข้อมูลได้
อย่างมีประสิทธิ ภาพยิ่งขึน้ ผูใ้ ช้ยังสามารถรับคาแนะนาพิเศษในการจัดการกับอาการของผูป้ ่ วยและมี
โอกาสที่จะเข้าร่วมในการศึกษาวิจยั
AdhereTech คือ IoT ในรูปแบบขวดยาอัจฉริยะ ผูป้ ่ วยจะได้ขวดยานีพ้ ร้อมยารักษาเฉพาะทาง มี
วิธี ใช้เหมื อ นการใช้ข วดยาปกติ ห ากแต่ สามารถแจ้งเตื อ นปริม าณยาที่ รบั ประทานต่ อ ครั้ งที่ ผู้ป่ วยลื ม
รับประทาน ผ่านทางข้อความหรือโทรศัพท์ นอกจากนีย้ งั อานวยความสะดวกแก่ผปู้ ่ วยในการเติมยาและ
ประเด็นเกี่ยวกับปั ญหาสุขภาพ

กรอบการวิจัย
กรอบการวิจยั ในครัง้ นีม้ ี 2 กรอบ คือ กรอบแนวคิดในการพัฒนาอุปกรณ์ IoT ซึ่งผูว้ ิจัยประยุกต์
กรอบการพัฒนาอุปกรณ์ IoT ของ Udoh and Kotonya (2018) ดังรูปที่ 1
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รูปที่ 1 กรอบแนวคิดในการพัฒนาอุปกรณ์ IoT เพื่อการสือ่ สารระหว่างผูส้ งู อายุป่วยติดเตียงกับผูด้ แู ล
(ประยุกต์จาก Udoh and Kotonya, 2018)

และกรอบแนวคิดที่ 2 เป็ นกรอบการประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลของอุปกรณ์ IoT ดังรูปที่ 2

รูปที่ 2 กรอบแนวคิดในการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของอุปกรณ์ IoT
(ประยุกต์จาก Kim, 2016)
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ระเบียบวิธีวิจัย
วิธีดาเนินการวิจยั ประกอบด้วย 2 ตอน คือ
ตอนที่ 1 การออกแบบและพัฒนาอุปกรณ์ IoT ประกอบด้วย 5 กระบวนการ คือ 1) วิเคราะห์และ
ออกแบบสถาปั ตยกรรมระบบ 2) ศึกษาและออกแบบลักษณะทางกายภาพของอุปกรณ์ IoT เพื่อการสือ่ สาร
ระหว่างผูส้ งู อายุป่วยติดเตียงกับผูด้ ูแล 3) พัฒนาโมดูลต่างๆ เช่น โมดูลสวิตช์ปมกด
ุ่
และโมดูลโทรศัพท์
GSM ส่งข้อความฉุกเฉินติดต่อกลุ่มผูช้ ่วยเหลือดูแลผูส้ ูงอายุที่ มีภาวะพึ่งพิงอย่างเร่งด่วนเพื่ อวิเคราะห์
สถานการณ์ที่จะส่งทีมแพทย์ลงพืน้ ที่ 4) บูรณาการโมดูลต่างๆ ให้สามารถปฏิบตั ิงานร่วมกันแบบองค์รวม
5) ทดสอบระบบและกลไกลทางเทคนิค
ตอนที่ 2 การประเมินประสิทธิ ภาพประสิทธิ ผลอุปกรณ์ IoT ประกอบด้วย ก) การพัฒนาแบบ
สัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง ข) การตรวจสอบความเที่ยงเชิงเนือ้ หาและโครงสร้างของแบบสัมภาษณ์โดย
ผูท้ รงคุณวุฒิจานวน 3 ท่าน ได้คะแนนเฉลี่ยความเที่ยงของแบบสัมภาษณ์ทงั้ ฉบับเท่ากับ .89 แสดงว่าแบบ
สัมภาษณ์มีความเที่ยงสูง สามารถใช้เก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุม่ ทดลองได้ ค) การคัดเลือกตัว อย่างกลุ่ม
ทดลอง ซึง่ คัดเลือกเฉพาะครอบครัวผูส้ งู อายุป่วยติดเตียงที่สมัครใจเท่านัน้ ง) การลงพืน้ ที่เพื่อการทดลอง
ซึง่ ผูว้ ิจยั ได้ยื่นเอกสารแนะนาตัวเป็ นทางการพร้อมชีแ้ จงวัตถุประสงค์ของการวิจยั ซึง่ การดาเนินการในด้าน
เอกสารนี ้ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยรังสิต เป็ นผูส้ อบทาน
ความถูกต้องทางวิชาการ จากนัน้ ผูว้ ิจยั ได้นาส่งถึงญาติของผูส้ งู อายุป่วยติดเตียงและผูด้ แู ล รวมทัง้ แจ้งไป
ยังหน่วยงานสาธารณสุขชุมชน และไลน์กลุม่ ของเจ้าหน้าที่ดแู ลผูส้ งู อายุในชุมชนพืน้ ที่เป้าหมาย เพื่อขอ
ความอนุเคราะห์ กาหนดวันทดลองใช้อปุ กรณ์และสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างผูส้ งู อายุป่วยติดเตียงและ
ผูด้ แู ล หลังจากทดลองใช้อปุ กรณ์แล้ว 24 ชั่วโมง ระยะเวลาในการสัมภาษณ์ไม่เกิน 15 นาที อย่างไรก็ตาม
ผูว้ ิจยั ได้รบั ความอนุเคราะห์อย่างดียิ่งจากผูม้ ีสว่ นได้สว่ นเสียในครัง้ นี ้
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เครื่องมือวิจัย
เครือ่ งมือวิจยั ในครัง้ นีป้ ระกอบไปด้วย 2 ส่วนคือ [1] ตัวอุปกรณ์ IoT ที่ผา่ นการทดสอบ (Testing)
และความพร้อ มใช้ (Availability) และ [2] แบบสัม ภาษณ์อย่างมี โครงสร้างเพื่ อประเมิ น ประสิท ธิ ภาพ
ประสิ ท ธิ ผ ลของอุป กรณ์ แบบสัม ภาษณ์ มี 2 ชุ ด คื อ แบบสัม ภาษณ์ ผู้สูง อายุป่ วยติ ด เตี ย ง และแบบ
สัมภาษณ์ผดู้ แู ลผูส้ งู อายุ ทัง้ 2 ชุด ประกอบด้วย ข้อคาถาม 2 กลุม่ คาถาม คือ ภูมิหลังของผูส้ งู อายุป่วยติด
เตียงและ/หรือผูด้ ูแล และกลุ่มข้อคาถามเกี่ยวกับประสิทธิภาพและประสิทธิ ผลของอุปกรณ์ IoT เพื่อการ
สือ่ สาร ซึง่ เป็ นกลุม่ ข้อคาถามที่กลุม่ ทดลองเป็ นผูใ้ ห้คะแนนตามมาตรวัดแบบ Likert’s Scale 5 ระดับคือ มี
ประสิทธิภาพและ/หรือประสิทธิผล ในระดับมากที่สดุ มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สดุ

ผลการวิจัย
ผูว้ ิจยั นาเสนอผลการวิจยั เป็ น 3 ส่วนดังนี ้
ส่วนที่ 1 อุปกรณ์ IoT เพื่อการสื่อสารระหว่างผู้สูงอายุป่วยติดเตียงกับผู้ดูแล
ผูว้ ิจยั ได้พฒ
ั นาตามแบบที่กาหนดไว้ทาให้ได้อปุ กรณ์ตามรูปลักษณ์ ด้านหน้า และ
กล่องเสียงสัญญาณ ดังนี ้

รูปที่ 3 ลักษณะทางกายภาพของอุปกรณ์

รังสิตสารสนเทศ

ปี ที่ 27 ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน 2564

40

จากการทดสอบการทางานของอุปกรณ์ พบว่าสามารถปฏิบตั ิงานได้ครบตามวัตถุประสงค์ คือ
สามารถแจ้งเตือนสมาชิกในครอบครัวและผู้ดแู ลใน 2 รู ปแบบ คือแจ้งเตือนภายในอุปกรณ์ และเสียงจาก
เครือ่ งส่งสัญญาณเสียงภายนอกอุปกรณ์ เมื่อระบบแจ้งเตือนผูส้ งู อายุป่วยติดเตียงถูกเรียกใช้ การแจ้งเตือน
สถานการณ์ผสู้ ูงอายุป่วยติดเตียงผ่าน (Line Notify) ไลน์กลุ่มครอบครัวและ/หรือญาติผูส้ งู อายุป่วยติด
เตียง ไลน์กลุม่ ผูช้ ่วยเหลือดูแลผูส้ งู อายุที่มีภาวะพึ่งพิง (Caregivers) และไลน์กลุ่มเจ้าหน้าที่สาธารณสุข
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้านคลองตาล จากนัน้ จะมีการประเมินสถานการณ์และจัดหาบุคลากร
ทางการแพทย์ หรือ ติ ด ต่ อ สมาชิ ก ในครอบครัว ข้อ มูล ภายในระบบแจ้ง เตื อ นผู้สูง อายุป่ ว ยติ ด เตี ย ง
ประกอบด้วย ข้อมูล ชื่อ -สกุล ผูป้ ่ วย ที่อยู่ เบอร์โทรติดต่อกลับ และข้อความขอความช่วยเหลือ เพื่อให้
สามารถติดตามตาแหน่งที่ตงั้ ปั จจุบนั และเร่งรัดช่วยเหลือฉุกเฉินส่วนบุคคล ส่วนประกอบสาคัญของระบบ
แจ้งเตือนผูส้ งู อายุป่วยติดเตียงคือ ปุ่ มขอความช่วยเหลือ โดยครอบครัวและ/หรือญาติ ผูด้ แู ลผูส้ งู วัย และ
เจ้าหน้าที่สาธารณสุขชุมชนสามารถเข้าถึงรายชื่อติดต่อฉุกเฉินได้ทนั ทีเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการ
ของผูป้ ่ วยในการเข้าใช้งาน โครงสร้างสถาปั ตยกรรมของอุปกรณ์ IoT เพื่อการสื่อสารระหว่างผูส้ งู อายุป่วย
ติดเตียงกับผูด้ แู ล แสดงในรูป 4 ดังนี ้

รูปที่ 4 โครงสร้างสถาปัตยกรรมของอุปกรณ์ IoT เพื่อการสือ่ สารระหว่างผูส้ งู อายุป่วยติดเตียงกับผูด้ แู ล
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ส่วนที่ 2 การติดตั้งใช้งานอุปกรณ์ IoT เพื่อการสื่อสารระหว่างผู้สูงอายุป่วยติดเตียงกับ
ผู้ดูแลเบือ้ งต้น
การใช้งานอุปกรณ์ IoT เพื่อการสื่อสารระหว่างผูส้ ูงอายุป่วยติดเตียงกับผูด้ ูแลนัน้ จาเป็ นต้อง
ติดตัง้ ซอฟต์แวร์โปรแกรม Python Version 3.7.7 หลังจากนัน้ ติดตัง้ แอปพลิเคชันไลน์สาหรับอุปกรณ์ (PC,
MacOs, Android, IOS) เพื่ อสร้างกลุ่ม จากนั้นให้เข้าไปที่ https://notify-bot.line.me/th/ เพื่ อ ขอ Token
สาหรับ LINE Notify จากนัน้ นา Token ที่ได้รบั ไปใส่ในโค้ดโปรแกรมที่ผวู้ ิจยั ได้ให้ไว้ (โค้ดโปรแกรมสามารถ
แก้ไขข้อมูล หรือ ความต้อ งการอื่ น ๆ ของผู้สูงอายุป่ วยติ ด เตี ย งได้) จากนั้น run โค้ด ที่ ผู้วิ จัย ให้ไว้ผ่า น
โปรแกรม Python โดยที่คอมพิวเตอร์จะต้องปฎิบตั ิงานตลอดเวลา หากปิ ดเครือ่ งคอมพิวเตอร์การทางานจะ
ไม่สมบูรณ์ และไม่สามารถรับการแจ้งเตือนจากผูส้ งู อายุป่วยติดเตียงได้
ส่วนที่ 3 การประเมิน ประสิ ทธิ ภ าพและประสิท ธิ ผลของอุ ป กรณ์ IoT เพื่ อการสื่อ สาร
ระหว่างผู้สูงอายุป่วยติดเตียงกับผู้ดูแล มีรายละเอียดสรุ ปได้ดังนี้
ผูท้ ดลองใช้อุปกรณ์ทงั้ สองกลุม่ ประชากร ประกอบด้วย ก) ผูส้ งู อายุป่วยติดเตียงจานวน 30 คน
จาแนกเป็ น ชาย 16 คน และเพศหญิ ง จานวน 14 คน อยู่ในช่วงอายุ 76 – 83 ปี เป็ นส่วนใหญ่ โดยเฉลี่ย
แล้วมีอายุ 75 ปี 8 เดือน สาเหตุของการนอนป่ วยติดเตียงคือ อัมพฤกษ์ และ อุบตั ิเหตุอื่นๆ (หกล้ม อุบตั ิเหตุ
ทางรถยนต์ ตกบันได ตกต้นไม้ ตกนั่งร้าน) ระยะเวลาการนอนติดเตียงคือ 4–7 เดือน ข) ผูด้ แู ลผูส้ งู อายุป่วย
ติดเตียง จานวน 30 คน ส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิง (20 คน) ที่เหลือคือเพศชาย ส่วนใหญ่อยู่ช่วงอายุ 42 – 48
ปี อายุเฉลีย่ ของผูด้ แู ลคือ 46 ปี 2 เดือนมีความสัมพันธ์กบั ผูส้ งู อายุป่วยติดเตียงในฐานะ บุตร เป็ นส่วนใหญ่
รองลงมาคือ หลาน มีระยะเวลาการดูแลผูส้ งู อายุป่วยติดเตียงนับจากวันที่เริม่ ติดเตียงจนถึงปั จจุบนั
หลังจากทดลองใช้อปุ กรณ์แล้ว ผูส้ งู อายุป่วยติดเตียงเห็นว่าอุปกรณ์นีม้ ีประสิทธิภาพโดยรวมใน
ระดับมาก ( =4.75, S.D.=0.36) เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อพบว่า เสียงสัญญาณเมื่อกดปุ่ มสีเขียวมีระดับ
ความดังที่สามารถส่งถึงผูด้ แู ล และผูด้ แู ลสามารถเข้ามาพบผูส้ งู อายุป่วยติดเตียงได้ตามต้องการ ในระดับ
มากที่สุด ( =4.50, S.D=0.50) รองลงมาคือ การกดปุ่ มสีเขียว สีเหลือง และสีแดง สามารถสื่อสารกับ
ผูด้ แู ลได้อย่างชัดเจน ( =4.37, S.D=0.56) นอกจากนี ้ ภายหลังการกดปุ่ ม ผูส้ งู อายุป่วยติดเตียงจะได้รบั
เสียงสัญญาณตอบกลับอย่างรวดเร็วภายในเวลาเฉลีย่ 3.13 วินาที ซึง่ ถือว่าเร็ว
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นอกจากนี ้ ผู้สูง อายุ ป่ วยติ ด เตี ย งได้ป ระเมิ น ประสิ ท ธิ ผ ลโดยรวมของอุป กรณ์ นี ้แ ละชี ้ว่ า มี
ประสิ ท ธิ ผ ลในระดั บ ปานกลาง ( = 3.48, S.D. = 2.30) โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง ปุ่ มทั้ง 3 สี ถื อ ว่ า มี
ประสิ ท ธิ ผ ลมากที่ สุด เนื่ อ งจากสามารถสื่ อ สารกับ ผู้ดูแ ลได้ต ามที่ ต ้อ งการ ( = 4.13, S.D. = 0.73)
รองลงมาคือ การได้รบั การตอบสนองจากผูด้ แู ลภายในเวลาอันรวดเร็วหลังจากการกดปุ่ มสัญญาณ ( =
3.77, S.D. = 0.68) ส่วนข้อที่มีประสิทธิผลน้อยที่สดุ คือ ระดับเสียงสัญญาณภายหลังกดปุ่ มดังรบกวนโสต
ประสาท และก่อให้เกิดความราคาญ ( = 2.53, S.D. = 0.50)
ในส่วนของผูด้ ูแลผูส้ งู อายุป่วยติดเตียงภายหลังทดลองใช้แล้วเห็นว่าอุปกรณ์นีม้ ีประสิทธิ ภาพ
โดยรวมในระดับมาก ( = 3.73 , S.D. = 0.32) โดยที่ ระดับเสียงสัญญาณจากตัวกล่องมีประสิทธิภาพ ใน
ระดับมากที่สดุ ( = 4.13, S.D. = 0.68) กล่าวคือ มีความดังเพียงพอที่จะได้ยิน และทาให้ผดู้ แู ลสามารถ
ไปพบผูส้ งู อายุป่วยติดเตียงได้ตามที่ผปู้ ่ วยต้องการ รองลงมาคือ ข้อความจากการกดปุ่ มของผูส้ งู อายุป่วย
ติดเตียงที่ปรากฏบนหน้าจอโทรศัพท์มือถือผ่านแอปพลิเคชันไลน์ มีความชัดเจนบ่งบอกถึงความต้องการ
ของผูส้ ูงอายุป่วยติดเตียง ( = 3.93, S.D. = 0.78) ส่วนข้อที่มีประสิทธิ ภาพน้อยที่สุดคือ กระบวนการ
ติดตัง้ และใช้งานอุปกรณ์มีความซับซ้อนเพราะต้องเปิ ดใช้งานอินเทอร์เน็ตพร้อมซิ มการ์ด ( = 3.30, S.D.
= 0.47)
นอกจากนี ้ ผู้ดูแ ลได้ป ระเมิน ประสิท ธิ ผลหลังจากทดลองใช้อุป กรณ์ดังกล่าว โดยชี ใ้ ห้เห็ นว่า
อุปกรณ์นีม้ ีประสิทธิผลโดยรวมในระดับปานกลาง ( = 3.49, S.D. = 0.23) และเห็นว่า โดยภาพรวมแล้ว
อุปกรณ์นีม้ ีประโยชน์ และจะแนะนาให้ผสู้ ูงอายุป่วยติดเตียงและ/หรือผูด้ ูแลท่านอื่น ๆ ได้ติดตัง้ และใช้
ประโยชน์ในการสื่อสารระหว่างกัน (

= 3.77, S.D. = 0.43) และเห็นว่าอุปกรณ์นีก้ ่อให้เกิดความรู ส้ ึก

ไว้วางใจว่าผูส้ ูงอายุป่ วยติ ด เตี ยงจะไม่อ ยู่ ต ามลาพังในกรณี ที่ ผู้ดูแลไปประกอบภารกิ จ นอกบ้าน และ
ผูส้ งู อายุป่วยติดเตียงสามารถสื่อสารโดยตรงกับผูช้ ่วยเหลือดูแลผูส้ งู อายุที่มีภาวะพึ่งพิงใกล้บา้ นด้วยการ
กดปุ่ มสีเหลือง หรือ กดปุ่ มสีแดงเมื่อต้องการสื่อสารโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล ( = 3.70, S.D. =
0.53) ส่วนข้อที่มีประสิทธิผลน้อยที่สดุ คือ อุปกรณ์ดงั กล่าวทาให้ผดู้ แู ลสามารถสื่อสารกับผูส้ งู อายุป่วยติด
เตียงได้ตลอดเวลา ( = 3.20, S.D. = 0.61) และรู ส้ กึ ว่าค่าอินเทอร์เน็ตรายเดือนที่เพิ่มขึน้ เป็ นค่าใช้จ่าย
เพียงเล็กน้อยที่ยอมรับได้ ( = 3.20, S.D. = 0.55)
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ผลการทดสอบสมุตฐิ าน
ผูว้ ิจัยทดสอบสมมุติฐานด้วยการวิเคราะห์ถดถอยเชิงเส้นแบบพหุ (Multiple Regression) เริ่ม
จากการตรวจสอบเงื่อนไขของการวิเคราะห์ดงั กล่าวว่าเป็ นไปตามข้อตกลงเบือ้ งต้นหรือไม่ ผลการทดสอบ
ปรากฎว่าเป็ นไปตามเงื่อนไขทุกประการดังนี ้
เงื่อนไข
1) การตรวจสอบความสัมพันธ์
ภายในของข้อมูล

H1

H2

ค่ า Durbin-Watson (d) = 2.491 ค่ า Durbin-Watson (d) = 2.036
(เป็ นไปตามเงื่ อ นไข ค่ า d อยู่ (เป็ นไปตามเงื่ อ นไข ค่ า d อยู่
ระหว่าง 1.5-2.5)
ระหว่าง 1.5-2.5)

2) การตรวจสอบสภาวะร่วมเพื่อ ค่า Eigenvalue อยู่ระหว่าง .003 ค่า Eigenvalue อยู่ระหว่าง .007
ทดสอบความสัมพันธ์กนั ของตัว - .05 ซึ่ ง ไม่ เกิ น 10 (เป็ นไปตาม - .531 ซึ่งไม่เกิ น 10 (เป็ นไปตาม
แปรพยากรณ์
เงื่อนไข)
เงื่อนไข)
3) การตรวจสอบความคลาด ค่ าเฉ ลี่ ย ค วาม ค ล าด เค ลื่ อ น ค่ าเฉ ลี่ ย ค วาม ค ล าด เค ลื่ อ น
เคลือ่ นที่เกิดจากการพยากรณ์ ( Residual) = .000 ซึ่ ง มี ค่ า ( Residual) = .000 ซึ่ ง มี ค่ า
ใกล้เคียง หรือเท่ากับศูนย์
ใกล้เคียง หรือเท่ากับศูนย์
4) การตรวจสอบความคลาด ความคลาดเคลือ่ นทีเ่ กิดจากการ
เคลือ่ นที่เกิดจากการพยากรณ พยากรณ์มกี ารแจกแจงแบบปกติ
กล่าวคือ ค่าความน่าจะเป็ น
(Normal Probability) เรียงตัว
ตามแนวเส้นตรงที่ลากทแยง

ความคลาดเคลือ่ นทีเ่ กิดจากการ
พยากรณ์มกี ารแจกแจงแบบปกติ
กล่าวคือ ค่าความน่าจะเป็ น
(Normal Probability) เรียงตัว
ตามแนวเส้นตรงที่ลากทแยง

5) การตรวจสอบความคลาด ค ว า ม ค ล า ด เค ลื่ อ น มี ค ว า ม
เคลือ่ นที่เกิดจากการพยากรณ์วา่ แปรปรวนคงที่ กล่ า วคื อ การ
มีความแปรปรวนคงที่
กระจายของความคลาดเคลื่อนที่
เกิ ด จากการพยากรณ์อ ยู่ใต้และ

ค ว า ม ค ล า ด เค ลื่ อ น มี ค ว า ม
แปรปรวนคงที่ กล่ า วคื อ การ
กระจายของความคลาดเคลื่อนที่
เกิ ด จากการพยากรณ์อ ยู่ใต้และ
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H2

อยู่ เหนื อ ระดั บ 0.0 โดยมี พื ้น ที่ อยู่ เหนื อ ระดั บ 0.0 โดยมี พื ้น ที่
ใ ก ล้ เคี ย ง กั น แ ล ะ เป็ น แ น ว ใ ก ล้ เคี ย ง กั น แ ล ะ เป็ น แ น ว
สีเ่ หลีย่ มผืนผ้า
สีเ่ หลีย่ มผืนผ้า

ผลการทดสอบสมมุติฐานพบว่าเป็ นไปตามสมมุติฐานที่กาหนด กล่าวคือ ปั จจัยด้านประสิทธิภาพ
ทัง้ 6 ด้าน มีความสัมพันธ์กบั ประสิทธิผลของอุปกรณ์ IoT เพื่อการสือ่ สารระหว่างผูส้ งู อายุป่วยติดเตียงกับ
ผูด้ แู ล มีคา่ สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคณ
ู (R2) เป็ น .421 สามารถพยากรณ์ประสิทธิผลของนวัตกรรม IoT
ได้รอ้ ยละ 42.1 อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (p-value = .035) โดยมีความคลาดเคลือ่ นมาตรฐาน
± .62 เมื่อพิจารณาค่าประสิทธิ์สหสัมพันธ์ถดถอยของตัวแปรพยากร์พบว่าปั จจัยด้าน ปุ่ มกดบนอุปกรณ์
สามารถสื่อสารกับผูด้ ูแลได้ถูกต้อง (EFC_P3) และความชัดของสัญญาณไฟ LED ที่ปรากฏบนอุปกรณ์
(EFC_P6) สามารถพยากรณ์ประสิทธิ ผลของนวัตกรรม IoT ได้อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.5 (pvalue = .023 และ .013 ตามลาดับ) สมการพยากรณ์ประสิทธิผลของนวัตกรรม IoT เมื่อนาเข้ารู ปสมการ
ในรูปคะแนนดิบเป็ นดังนี ้
= 7.479 - .081(EFC_P1) - .312(EFC_P2) - .625(EFC_P3) + .79(EFC_P4) - .365(EFC_P5)
+ .560(EFC_P6)
(1)
จากสมการที่ 1 อธิ บายได้ว่า เมื่ อปั จจัยทัง้ 6 ด้าน มีค่าเป็ น 0 ประสิทธิ ภาพของนวัตกรรม IoT
จะมี ค่ า เพิ่ ม ขึ น้ หรือ เท่ า กับ 7.479 ปั จ จัย ด้า นปุ่ มกดบนอุป กรณ์ ส ามารถสื่ อ สารกั บ ผู้ดู แ ลได้ถูก ต้อ ง
(EFC_P3) มีค่าเท่ากับ -.625 หมายความว่าเมื่อปั จจัยดังกล่าวลดลง 1 หน่วย ประสิทธิภาพของนวัตกรรม
IoT จะลดลง .625 หน่วย อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ ปั จจัยด้านความชัดของสัญญาณไฟ LED ที่ปรากฏบน
อุป กรณ์ (EFC_P6) มี ค่า เท่า กับ .560 หมายความว่า เมื่ อ ปั จ จัย นี เ้ พิ่ ม ขึน้ 1 หน่ว ย ประสิท ธิ ภาพของ
นวัตกรรม IoT จะเพิ่มขึน้ .560 หน่วย

รังสิตสารสนเทศ

ปี ที่ 27 ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน 2564

45

จากการทดสอบสมมุติฐาน H1 สรุปเป็ นตัวแบบตามรูปที่ 4

รูปที่ 5 ตัวแบบอิทธิพลของประสิทธิภาพของอุปกรณ์ IoT เพื่อการสือ่ สารระหว่างผูส้ งู อายุป่วยติดเตียงกับ
ผูด้ แู ล(ผ่านการทดลองใช้ของผูส้ งู อายุป่วยติดเตียง)ต่อประสิทธิผลที่เกิดขึน้ หลังการทดลองใช้
ผลการทดสอบสมมุติฐาน H2 พบว่า ปั จจัยด้านประสิทธิภาพทัง้ 5 ด้าน มีความสัมพันธ์กบั
ประสิทธิ ผลของอุปกรณ์ IoT เพื่อการสื่อสารระหว่างผูส้ งู อายุป่วยติดเตียงกับผูด้ ูแล โดยมีค่าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์พหุคณ
ู (R2) เป็ น .453 สามารถพยากรณ์ประสิทธิผลของนวัตกรรม IoT ได้รอ้ ยละ 45.3 อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (p-value = .009) โดยมีความคลาดเคลือ่ นมาตรฐาน ± .44 เมื่อพิจารณาค่า
สัมประสิทธิ์ สหสัม พัน ธ์ถดถอยของตัวแปรพยากร์ พบว่าปั จจัยด้านการได้รบั สัญ ญาณผ่านแอปพลิเค
ชันไลน์ทนั ทีที่ผสู้ งู อายุกดปุ่ ม (EFC_C1) และ กระบวนการติดตัง้ และใช้งานนวัตกรรมมีความซับซ้อนเพราะ
ต้องเปิ ดใช้งานอินเทอร์เน็ตพร้อมซิมการ์ด (EFC_C5) สามารถพยากรณ์ประสิทธิผลของนวัตกรรม IoT ได้
อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.5 (p-value = .056 และ .015 ตามลาดับ) สมการพยากรณ์ประสิทธิผล
ของนวัตกรรม IoT เมื่อนาเข้ารูปสมการในรูปคะแนนดิบเป็ นดังนี ้
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= 2.695 - .230(EFC_C1) - .007(EFC_C2) + .166(EFC_C3) - .154(EFC_C4)
+ .531(EFC_C5)
(2)

จากสมการที่ 2 อธิบายได้ว่า เมื่อปั จจัยทัง้ 5 ด้าน มีค่าเป็ น 0 ประสิทธิภาพของนวัตกรรม IoT จะ
มีค่าเพิ่มขึน้ หรือเท่ากับ 2.695 ปั จจัยด้านการได้รบั สัญญาณผ่านแอปพลิเคชันไลน์ทนั ทีที่ผสู้ งู อายุกดปุ่ ม
(EFC_C1) มีคา่ เท่ากับ -.230 หมายความว่า เมื่อปั จจัยดังกล่าวลดลง 1 หน่วย ประสิทธิภาพของนวัตกรรม
IoT จะลดลง .230 หน่วย อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ ปั จจัยด้านกระบวนการติดตัง้ และใช้งานนวัตกรรมมี
ความซับซ้อนเพราะต้องเปิ ดใช้งานอินเทอร์เน็ตพร้อมซิมการ์ด (EFC_C5) มีคา่ เท่ากับ .531 หมายความว่า
เมื่อปั จจัยนีเ้ พิ่มขึน้ 1 หน่วย ประสิทธิภาพของนวัตกรรม IoT จะเพิ่มขึน้ .531 หน่วย
จากการทดสอบสมมุติฐาน H2 สรุปเป็ นตัวแบบตามรูปที่ 5

รูปที่ 6 ตัวแบบอิทธิพลของประสิทธิภาพของอุปกรณ์ IoT เพื่อการสือ่ สารระหว่างผูส้ งู อายุป่วยติดเตียง
กับผูด้ แู ล(ผ่านการทดลองใช้ของผูด้ แู ล) ต่อประสิทธิผลที่เกิดขึน้ หลังการทดลองใช้
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สรุปและอภิปรายผลการวิจัย
การวิจยั นีท้ าให้ได้อปุ กรณ์ IoT เพื่อการสื่อสารระหว่างผูส้ งู อายุป่วยติดเตียงกับผูด้ แู ลในลักษณะ
กล่องสี่เหลี่ยมจัตรุ สั ขนาด 150 มิลลิเมตร มีรูปแบบการใช้งานแบบปุ่ มกดสื่อสาร 3 ปุ่ ม คือ ก) ปุ่ มสีเขียว
ผูส้ ูง อายุป่ วยติ ด เตี ย งใช้สื่อ สารกับ ผู้ดูแ ล มี 3 ฟั งก์ชัน การท างานคื อ 1) กดปุ่ มสีเขี ย ว 1 ครัง้ หมายถึ ง
ต้องการรับประทานอาหาร 2) กดปุ่ มสีเขียว 1 ครัง้ จากนัน้ กดปุ่ มสีเหลือง 1 ครัง้ หมายถึง ต้องการใช้หอ้ ง
สุขา และ 3) กดปุ่ มสีเขียว 1 ครัง้ จากนั้น กดปุ่ มสีแดง 1 ครัง้ หมายถึ ง ต้องการอาบน า้ ข) ปุ่ มสีเหลือ ง
หมายถึง ผูส้ งู อายุป่วยติดเตียงกดเรียกผูด้ ูแล และ ค) ปุ่ มสีแดง ผูส้ งู อายุป่วยติดเตี ยงกดเรียกเจ้าหน้าที่
สาธารณสุขชุมชน
อุปกรณ์ IoT นีม้ ีความโดดเด่นแตกต่างจากอุปกรณ์ที่มีการผลิตในลักษณะคล้ายกันก่อนหน้านีใ้ น
หลายมิติ คือ ปุ่ มกดที่มีขนาดเล็ก หน้าจอแสดงระดับพลังงานแบตเตอรีช่ ดั เจน ระดับเสียงของการแจ้งเตือน
เมื่อกดดังในระดับไม่สร้างความราคาญให้ผู้ใช้ อุปกรณ์ใช้งานง่าย นา้ หนักเบา เชื่อมโยงกับระบบไลน์ของ
ทัง้ ผูส้ งู อายุป่วยติดเตียง ผูด้ แู ล และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขใกล้บา้ น
เมื่ อ ได้นาอุป กรณ์ IoT นี ไ้ ปทดลองใช้กับ ผู้สูงอายุป่ วยติ ด เตีย งและผูด้ ูแล พบว่า ทั้งสองกลุ่ม
ทดลองมีความเห็นแตกต่างกันเล็กน้อยในระดับประสิทธิภาพการทางานโดยรวมของอุปกรณ์นี ้ กล่าวคือ
ผูด้ แู ลประเมินประสิทธิภาพของอุปกรณ์ในระดับมาก ส่วนผูป้ ่ วยผูส้ งู อายุติดเตียงประเมินประสิทธิภาพใน
ระดับถึงมากที่สดุ ทัง้ นีอ้ าจะเป็ นเพราะวัตถุประสงค์ของการใช้งานของกลุม่ การทดลองแตกต่างกัน โดยที่
ผู้ป่ วยสูง อายุติ ด เตี ย งมี วัต ถุป ระสงค์ก ารใช้งานเพื่ อ บอกการใช้ง านของตนเอง ในขณะที่ ผู้ดูแ ลเพื่ อ
ตอบสนองความต้องการของผูป้ ่ วยติดเตียงซึง่ ในบางครัง้ ไม่สามารถทาได้ทนั ที
จากการทดสอบสมมุติฐานจะเห็นว่าทัง้ สองกลุ่มทดลองให้นา้ หนักระดับประสิทธิภาพต่อระดับ
ประสิท ธิ ผ ลแตกต่า งกัน โดยที่ ผู้ป่ วยสูง อายุติ ด เตี ย งเห็ น ว่า ประสิท ธิ ผ ลของอุป กรณ์นี ้ ในส่ว นที่ เป็ น
ความสามารถในการสือ่ สารกับผูด้ แู ลได้อย่างตรงตามความต้องการ (EFN_P) เป็ นผลมาจาก ประสิทธิภาพ
ทั้ง 6 ด้าน (EFC_P1, EFC_P2, EFC_P3, EFC_P4, EFC_P5, EFC_P6) ในขณะเดี ย วกัน ผู้ดูแ ล เห็ น ว่า
ประสิทธิผลของอุปกรณ์ในด้านการสือ่ สารกับผูส้ งู อายุติดเตียงได้ตลอด 7 วัน / 24 ชั่วโมง (EFN_C) เป็ นผล
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ม าจ าก ป ระสิ ท ธิ ภ าพ 5 ด้ า น (EFC_P1, EFC_P2, EFC_P3, EFC_P4, EFC_P5) ทั้ ง นี ้ เ ป็ น เพ ราะ
ประสิ ท ธิ ภ าพในแต่ ละด้า นของผู้ท ดลองทั้ง สองกลุ่ม แตกต่ า งกัน กล่า วคื อ ผู้สูง อายุป่ วยติ ด เตี ย งให้
ความส าคัญ กับ ความสามารถในการสื่ อ สารกับ ผู้ดูแ ลภายหลัง กดปุ่ ม (EFC_P3) และความชัด ของ
สัญญาณไฟ LED ที่ปรากฏบนอุปกรณ์ (EFC_P6) ในขณะที่ผดู้ แู ลให้ความสาคัญกับ การได้รบั สัญญาณ
ผ่านแอปพลิเคชันไลน์ทนั ทีที่ผสู้ งู อายุกดปุ่ ม (EFC_C1) และกระบวนการติดตัง้ และใช้งานนวัตกรรมมีความ
ซับซ้อนเพราะต้องเปิ ดใช้งานอินเทอร์เน็ตพร้อมซิมการ์ด (EFC_C5)
กล่าวโดยสรุ ป ผลจากการทดสอบสมมุติฐานพบว่าเป็ นไปตามที่กาหนดทุกประการ ทัง้ นีเ้ ป็ น
เพราะผูว้ ิจยั มีการออกแบบและพัฒนาอุปกรณ์ IoT ดังกล่าว บนพืน้ ฐานแนวคิดสถาปั ตยกรรมเทคโนโลยี
IoT (IoT technology architecture) และประยุกต์กรอบแนวคิดในการพัฒนาแอปพลิเคชันของ Udoh and
Kotonya (2018) ที่ ใช้ Framework DataTweet โดยชั้น เทคโนโลยี ป ระกอบด้ว ย ชั้น แอปพลิ เคชั น ชั้น
แพลตฟอร์ม และชัน้ การสื่อสาร ภายใต้ลกั ษณะสาคัญ คือ ก) Open – Source APIs สาหรับฟั งก์ชันการ
ทางานทั่วไปของระบบ IoT ข) การบูรณาการข้อมูลส่วนกลางของระบบเน็ตเวิรค์ ค) การทางานร่วมกันด้วย
มาตรฐาน Machine to Machine (M2M) ง) สนับสนุนความปลอดภัยกลไกลการออกแบบแอปพลิเคชัน
IoT จ) ส่ ง เสริ ม การข้า มแอปพลิ เคชัน โดเมน IoT อี ก ทั้ง มี เครื่อ งมื อ ที่ ช่ ว ยให้ร ะบบท างานได้อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพ อุปกรณ์นสี ้ นับสนุนเรือ่ งการออกแบบ และการดาเนินงาน ตามแนวคิด Udoh and Kotonya
(2018) เช่นกัน
---------------------------------------------------------
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บทคัดย่อ
การวิจยั ครัง้ นีม้ ีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาปั จจัยที่สง่ ผลต่อการยอมรับระบบ HR Online ของบุคลากร
ในมหาวิท ยาลัย รัง สิต โดยใช้ท ฤษฎี UTAUT ที่ ป ระกอบไปด้ว ย 4 ตัว แปรต้น ได้แ ก่ ความคาดหวัง ใน
ประสิทธิ ภาพ ความคาดหวังในความพยายาม อิทธิ พลทางสังคม สภาพสิ่งอานวยความสะดวก โดยมี
ปั จจัยภายนอกเข้ามาเกี่ยวข้องได้แก่ อายุ เพศ ประสบการณ์ ประสบการณ์การใช้ การศึกษาครัง้ นีใ้ ช้การ
แจกแบบสอบถาม จานวน 400 ชุด โดยเป็ นบุคลากรในมหาวิทยาลัยรังสิต ผลจากทดสอบสมมุติฐานพบว่า
ความคาดหวังในความพยายาม ปั จจัยทางด้านสังคม ความตัง้ ใจในการใช้งาน มีความสัมพันธ์อย่างมี
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นัยสาคัญที่ระดับ 0.001 ส่วน ความคาดหวังถึงประสิทธิภาพ สภาพสิง่ อานวยความสะดวก มีความสัมพันธ์
อย่างมีนยั สาคัญที่ระดับ 0.5 แสดงให้เห็นว่าทุกปั จจัยมีผลต่อการยอมรับและใช้ระบบ HR Online และการ
วิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้างโดย พบว่า โมเดลมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์อย่างดี ดว้ ย ค่า
ไค-สแควร์ (CMIN/DF) = 1.313 GFI = 0.932, AGIF =0.907, CFI = 0.978 RMSEA =0.028, RMR =
0.027 ผลการวิจยั ในครัง้ นีช้ ีใ้ ห้เห็นว่าพฤติกรรมความตัง้ ใจใช้งาน (BI) เป็ นปั จจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการใช้
งานระบบ HR Online (UB) มากที่สดุ และอิทธิพลทางสังคม (SI) เป็ นปั จจัยที่สง่ ผลรองลงมาต่อพฤติกรรม
การใช้งานระบบ HR Online (UB)
คาสาคัญ: ปั จจัยการยอมรับ โมเดลสมการโครงสร้าง ทฤษฎีการยอมรับและการใช้

Abstract
The research aims to study the factors that affect the acceptance of HR Online system
of personnel in Rangsit University by using UTAUT theory consisting of 4 initial variables which
are Performance expectations, Effort Expectancy, Social influence, Facilities Conditions With
external factors gradually coming into consideration, including age, gender, experience, use
experience This study uses 400 questionnaires distributed by Rangsit University personnel. The
results of the hypothesis testing showed that Expectations in an effort Social factors Intention to
use There is a significant correlation of 0.001 with the expectation of efficiency Facility condition
There is a significant relationship at the level of 0.5, indicating that all factors affect the
acceptance and use of the HR Online system and the analysis of the structural equation model,
found that the model is consistent with the empirical data with chi - values. Square (CMIN / DF)
= 1.313 GFI = 0.932, AGIF = 0.907, CFI = 0.978 RMSEA = 0.028, RMR = 0.027 The results of
this study indicate that active behavior (BI) is a factor that The most effect on the behavior of HR
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Online (UB) and social influence (SI) is the second most important factor affecting the behavior
of HR Online (UB).
Keywords: Acceptance factor, structural equation model, acceptance theory and use

บทนา
เมื่ อ ประเทศไทยก้า วเข้า สู่ยุค ไทยแลนด์ 4.0 เทคโนโลยี เข้า มามี บ ทบาทส าคัญ ที่ ท าให้เกิ ด การ
เปลี่ยนแปลงทัง้ ในด้านการทางาน การติดต่อสื่อสาร องค์กรจึงต้องมีการเตรียมความพร้อมเพื่อพัฒ นา
ระบบต่างๆ ให้รองรับการเปลี่ยนแปลง ในอนาคต ปั จจุบันแนวโน้มการใช้งานด้านดิจิทัลในการพัฒ นา
ระบบงานมีมากขึน้ ไม่ว่าจะเป็ นการใช้ห่นุ ยนต์แทนแรงงานคน การใช้ขอ้ มูลแบบ Big Data เข้ามาบริหาร
จัดการงาน การพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลในองค์กรจึงเป็ นระบบที่สาคัญ
มหาวิทยาลัยรังสิตจึงพัฒ นาระบบสารสนเทศการบริหารจัดงานด้านบุคคล ที่ม่งุ เน้นการพัฒนา
ระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิ ภาพ การนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหารอย่าง
ต่ อ เนื่ อ ง เพื่ อ ให้อ งค์ก รขับ เคลื่ อ นแบบองค์ร วมและสอดคล้อ งกับ ประเด็ น ยุท ธศาสตร์ที่ 5 ของแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยรังสิต ว่าด้วยการบริหารจัดการให้เป็ นองค์กรแห่งความเป็ นเลิ ศ โดยมี
แนวทางการพัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กร ทรัพยากรบุคคลและสวัสดิการ, การพัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศที่ทนั สมัยเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการการดาเนินการขององค์กร
ทางสานักงานบุคคล มหาวิทยาลัย มี แผนระยะยาวในการพัฒ นาระบบบริห ารงานบุค คล (HR
Online) ซึ่งเป็ นระบบที่ทาให้ขนั้ ตอนการดาเนินงานของบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย สะดวก รวดเร็วขึน้
(รายงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหน่วยงานสนับสนุนการศึกษาประจาปี การศึกษา 2560 :
57 ) จึงได้เปิ ดใช้งานระบบ HR Online หรือ http://hronline.rsu.ac.th/ ระบบบริหารงานบุคคลเมื่อวันที่ 1
มิถุนายน 2561 เพื่ อเป็ นเครื่องมือช่วยในการบริหารงานบุคคล เข้ามาใช้ในการบริหารจัดการงานด้าน
ทรัพ ยากร เป็ นระบบสนับสนุน การทางานของสานัก งานบุค คลผ่านระบบออนไลน์ สาหรับ บุคลากรใน
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มหาวิทยาลัยรังสิต สามารถเข้าใช้งานได้ ผ่านเครือข่ายออนไลน์ (Web Browser) ที่รองรับการทางานผ่าน
คอมพิวเตอร์และสมาร์ตโฟน เป็ นการลดการทางานของฝ่ ายบริหารงานบุคคล บุคลากรสามารถจัดการ
และเข้าถึงข้อมูล ต่างๆ ได้ดว้ ยตนเอง เช่น ข้อมูลบุคลากร การลาป่ วย ลากิจ ลาปฏิบตั ิงานนอกสถานที่ ลา
ชดเชยผ่ า นออนไลน์ การตรวจสอบยอดสวัส ดิ ก ารของตนเอง การขอเอกสารต่ า งๆ การต รวจสอบ
รายละเอียดของข้อมูลเงินเดือนของตนเอง เป็ นต้น ลดการใช้กระดาษ และเกิดการบริการที่รวดเร็วขึน้ มีการ
เก็บข้อมูลให้อยูใ่ นรูปแบบพร้อมใช้ เป็ นรูปแบบเดียวกัน สามารถนามา วิเคราะห์และนากลับมาใช้ใหม่ได้
แต่อย่างไรก็ตามเมื่อมีระบบเข้ามาแทนที่ ย่อมส่งผลต่อการปรับตัวและการเปลีย่ นแปลงในการใช้
งาน ของบุคลากรในมหาวิทยาลัย ดังนัน้ ผูว้ ิจยั จึงสนใจที่จะศึกษาถึงทฤษฎีรวมของการยอมรับและการใช้
เทคโนโลยี (Unified Theory of Acceptance and Use of Technology หรื อ UTAUT) เพื่ อ ใช้ ศึ ก ษ า
พฤติกรรมการใช้ที่ได้รบั แรงขับเคลือ่ นจากความตัง้ ใจแสดงพฤติกรรม โดยศึกษาทัง้ ปั จจัยที่มีอิทธิพลปั จจัย
หลัก และปั จจัยเสริม
ในงานวิจยั ที่เกี่ยวกับงานด้านระบบบริหารทรัพยากรบุคคล ได้แก่ ปั จจัยที่ส่งผลต่อการยอมรับ
ระบบการบริหารทรัพยากรมนุษย์ผ่านเว็บไซต์ : กรณีศึกษา ห้างหุน้ ส่วนจากัด เค.เอส.เอส.คอม (สุรศักดิ์
จันทร์สิริสถาพร ,2556) ปั จจัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีความสัมพันธ์ต่อการพัฒนาระบบบริหารงาน
บุคคลส่วนท้องถิ่นของข้าราชการสานักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น สังกัดกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น (ชลพินทุ์ ชลธี ,2560) ปั จจัยที่สง่ ผลต่อการยอมรับระบบการบริหารทรัพยากรมนุษย์ผ่าน
เว็บไซต์ : กรณีศกึ ษา ห้างหุน้ ส่วนจากัด เค.เอส.เอส.คอม (พงศ์ฉตั ร ส่องแสง, 2556) และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศกับการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลกรณีศึกษา : องค์การสวนสัตว์ ส่วนใหญ่พบว่าสถิติที่ใช้
วิเคราะห์ขอ้ มูล คือ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ ยงเบนมาตรฐาน วิเคราะห์หาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์
แบบเพียร์สนั การทดสอบสมมติฐานประกอบด้วย Independent Samples t-test และในงานวิจัยที่ใช้
โมเดล TAM (Technology Acceptance Model) ได้แก่ ความตัง้ ใจในการใช้ระบบสารสนเทศการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลของบุคลากรสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (อรวรรณ สุขยานีงา, 2558)
ผูว้ ิ จัย เลือ กที่ จ ะใช้โมเดล UTAUT เพราะ UTAUT นั้น ประกอบขึน้ จากข้อ เด่น จากโมเดลกาย
ยอมรับถึง 8 โมเดล มีค่าความถูกต้องมากกว่า TAM ที่เป็ นที่นิยมถึง 70% โดย UTAUT ประกอบไปได้ 4
ตัวแปรต้นได้แก่ ความคาดหวังในประสิทธิภาพ ความคาดหวังในความพยายาม อิทธิพลทางสังคม ความ
พร้อมใช้ของอุปกรณ์ โดยมีปัจจัยภายนอกเข้ามาเกี่ยวข้องได้แก่ อายุ เพศ ประสบการณ์ ความสมัครใจใน
การใช้ (Lin and Anol, 2008, อ้างจาก พลฏฐ์ อินถารต และชุติมา เบีย้ วไข่มุข , 2560) งานวิจัยที่ ศึกษา
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ปั จจัยที่สง่ ผลต่อการยอมรับการใช้เทคโนโลยีมีหลายงานได้แก่ ปั จจัยการยอมรับการใช้งานเทคโนโลยีการ
ทางานร่วมกัน ของบุคลากรในองค์การ ( วิริยาภรณ์ เตชะกฤตธี รพงศ์ , 2558) ปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อการ
ยอมรับเทคโนโลยี: กรณี ศึกษาการใช้เทคโนโลยี Interactive Whiteboard ในการเรียนการสอนของคณะ
แพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล (อาทิตย์ เกียรติกาจร ,2557) การยอมรับนวัตกรรมและเทคโนโลยี การใช้
เทคโนโลยี และพฤติกรรมผูบ้ ริโภคที่สง่ ผลต่อความตัง้ ใจ ของประชาชนในการใช้บริการธุรกรรมทางการเงิน
ผ่านระบบพร้อมเพย์ (PromptPay) ของ รัฐบาลไทย (พรชนก พลาบูลย์ ,2558) ซึง่ เน้นไปที่การศึกษาปั จจัย
ทางด้านความคาดหวังในประสิทธิภาพ (Performance Expectancy) ปั จจัยด้านการคาดหวังในการใช้งาน
(Effort Expectancy) ปั จจัยด้านอิทธิพลสังคม (Social Influence) สภาพสิ่งอานวยความสะดวกในการใช้
งาน (Facilities Conditions)
สาหรับงานวิจยั นีม้ ีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาปั จจัยที่สง่ ผลต่อการยอมรับและใช้ระบบ HR Online
ของบุคลากรในมหาวิทยาลัยรังสิต โดยใช้ทฤษฎี UTAUT ผลที่ได้จากการศึกษาจะเป็ นประโยชน์เพื่อให้ทาง
สานักงานบุคคลสามารถทราบถึงพฤติกรรมการใช้ระบบและเป็ นแนวทางในการพัฒนาระบบ HR Online
ให้มีประสิทธิภาพตอบสนองการใช้งานที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึน้ และพัฒนาระบบสาหรับงานด้านอื่นๆ
ในอนาคต
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กรอบแนวคิดในการวิจัย
การศึ ก ษาครัง้ นี ้ ผู้วิ จัย ได้ศึ ก ษาเกี่ ย วกับ ปั จ จัย ต่ อ การยอมรับ และใช้ระบบ HR Online ของ
บุคลากรในมหาวิทยาลัยรังสิต โดย Unified Theory of Acceptance and Use of Technology (UTAUT)
(Venkatech, Morris, Davis, & Davis, 2003) กรอบแนวคิดในการวิจยั เป็ นดังรูปที่ 1

รูปที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจยั ตามทฤษฎี Unified Theory of Acceptance and Use of Technology
(UTAUT) ที่มา: Venkatech, Morris, Davis, & Davis (2003)

จากรู ปที่ 1 แสดงเส้นความสัมพันธ์จากตัวแปรต้นไปยังตัวแปรส่งผ่านและตัวแปรตาม สามารถตัง้
เป็ นสมมุติฐานได้เป็ น 5 สมมติฐาน ดังนี ้
สมมติฐาน H1: ความคาดหวังประสิทธิภาพ HR Online (PE) มีความสัมพันธ์อย่างมีนยั สาคัญ
กับความตัง้ ใจในการใช้ HR Online (BI) โดยเพศ และ อายุ มีความสัมพันธ์แฝง กับความสัมพันธ์ดงั กล่าว
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สมมติฐาน H2: ความพยายามที่ผใู้ ช้คาดว่าจะต้องทุ่มเทลงไปในการใช้งาน HR Online (EE) มี
ความสัมพันธ์อย่างมีนยั สาคัญกับความตัง้ ใจในการใช้ HR Online (BI) โดยเพศ อายุ และ ประสบการณ์ มี
ความสัมพันธ์แฝง กับความสัมพันธ์ดงั กล่าว
สมมติฐาน H3: อิทธิพลทางสังคม (SI) มีความสัมพันธ์อย่างมีนยั สาคัญกับความตัง้ ใจในการใช้
HR Online (BI) โดยเพศ อายุ ประสบการณ์ และ ความสมัค รใจในการใช้ มี ค วามสัม พัน ธ์แ ฝง กั บ
ความสัมพันธ์ดงั กล่าว
สมมติ ฐ าน H4: ความตั้ง ใจในการใช้ HR Online (BI) มี ค วามสัม พัน ธ์อ ย่ า งมี นัย ส าคัญ กั บ
พฤติกรรมของผูใ้ ช้ (UB)
สมมติฐาน H5: สภาพสิง่ อานวยความสะดวกในการใช้งาน (FC) มีความสัมพันธ์อย่างมีนยั สาคัญ
กับความตัง้ ใจในการ HR Online (BI) โดยอายุ และ ประสบการณ์ มีความสัมพันธ์แฝง กับความสัมพันธ์
ดังกล่าว

วิธีการดาเนินวิจัย
การวิจัยครัง้ นี ้ ผูว้ ิจัยได้ใช้ระเบียบวิธีวิจยั เชิงปริมาณ แบบการวิจัยเชิงสารวจ โดยใช้แบบสอบถาม
เป็ นเครือ่ งมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยรังสิต กลุม่ ตัวอย่างกาหนดโดยใช้
การเลือกตัวอย่างแบบมาตรวัดลิเคิรท์ (Likert Scale) ในการหาคานวณกลุม่ ตัวอย่างใช้สตู รคานวณของ
อัจฉราวรรณ งามญาณ (2554) ดังสูตร
n =

Zα 2s2
e2

ดังสมการ N= (1.96)2(1)
(0.10)2

= 384 เมื่อ

S2 = 1

ผูว้ ิจยั จึงดาเนินการเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง 400 ชุด โดยแบบสอบถามแบ่งออกเป็ น 3 ส่วน
ดังนี ้ ส่วนที่ 1 เป็ นแบบสอบถามข้อมูลทั่วไปที่เกี่ยวปั จจัยส่วนบุคคลของผูต้ อบแบบสอบถามประกอบด้วย
เพศ อายุ ประสบการณ์ทางาน และการใช้ระบบ HR Online ส่วนที่ 2 เป็ นแบบสอบถามเกี่ยวกับปั จจัยต่อ
การยอมรับ ระบบ HR Online ของบุค ลากรในมหาวิ ท ยาลัย รังสิ ต โดยข้อ ค าถามลัก ษณะแบบมาตร
ประมาณค่า 5 ระดับแบ่งเป็ น 6 ประเด็นได้แก่ ด้านความคาดหวังถึงประสิทธิภาพต่อการใช้งานระบบ HR
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Online (PE) จ านวน 6 ข้อ ด้านความคาดหวังในง่า ยในการใช้ง านการใช้งานระบบ HR Online (EE)
จานวน 5 ข้อ ด้านอิทธิพลทางสังคมการใช้งานระบบ HR Online (SI) จานวน 6 ข้อ ด้านสภาพสิ่งอานวย
ความสะดวกการใช้งานระบบ HR Online (FC) จานวน 4 ข้อ ด้า นความตั้งใจในการใช้งานระบบ HR
Online (BI) จานวน 5 ข้อ และด้านพฤติกรรมการใช้งานระบบ HR Online (UB) จานวน 5 ข้อ และส่วนที่ 3
เป็ นข้อเสนอแนะ
นาแบบสอบถามที่ได้พฒ
ั นาข้อคาถามตรวจสอบความครอบคลุมและความตรงด้านเนือ้ หา โดย
ผูเ้ ชี่ยวชาญ จานวน 3 ท่าน ซึง่ ค่าคะแนน IOC ของข้อคาถามทัง้ 36 ข้อ มีคะแนนระหว่าง 0.67-1.00 ซึง่ อยู่
ในเกณฑ์ที่เหมาะสม สามารถนาไปใช้ได้

การวิเคราะห์ข้อมูล
1) การวิเคราะห์ขอ้ มูล สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ค่าเฉลีย่ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ร้อยละ
2) การวิเคราะห์ โมเดลสมการโครงสร้าง เพื่อหาความสัมพันธ์ องค์ประกอบตามแนวคิดทฤษฎี
ว่ามีความสอดคล้องกับ ข้อมูลเชิงประจักษ์หรือไม่ (กริช แรงสูงเนิน, 2554)
3) การวิเคราะห์หาค่าอิทธิพลทางตรง อิทธิพลทางอ้อมและอิทธิพลรวมมีผลต่อพฤติกรรมการการ
ใช้ระบบ HR Online ของบุคลากรในมหาวิยาลัยรังสิต
4) การทดสอบสมมติฐาน ใช้ผลจากการประมาณค่าพารามิเตอร์ของโมเดลหรือผลการประมาณ
ค่าสัม ประสิท ธิ์ ถดถอยมาตรฐาน (Standardized Regression Weights) โดยใช้ค่ าสัมประสิทธิ์ ถ ดถอย
มาตรฐาน( Estimate), ค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน (S.E.) และค่า p-Value โดยใช้โปรแกรมสาเร็จรู ป
ทางสังคมศาสตร์
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ผลการศึกษา
1) ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลทั่วไปของผูต้ อบแบบสอบถาม ดังตารางที่ 1
ข้อมูลทั่วไปของผูต้ อบแบบสอบถามพบว่า ส่วนใหญ่ เป็ นเพศหญิ ง จานวน 249 คน คิดเป็ นร้อยละ
62.25 มีช่วงอายุระหว่าง 41 ปี ขนึ ้ ไปจานวน 172 คน คิดเป็ นร้อยละ 43 มีประสบการณ์การทางานมากกว่า
10 ปี จานวน 181 คิดเป็ นร้อยละ 65.75 ส่วนใหญ่ทางานตาแหน่งเจ้าหน้าที่ 263 คน คิดเป็ นร้อยละ 65.75
ตารางที่ 1 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ ยงเบนมาตรฐานของปั จจัย ที่มี ผลต่อพฤติ กรรมการใช้งานระบบ HR
Online ของบุคลากรในมหาวิทยาลัยรังสิต
รายด้าน
ความคาดหวังในประสิทธิภาพ (PE)
ความคาดหวังในการพยายาม (EE)
อิทธิพลทางสังคม (SI)
สภาพสิง่ อานวยความสะดวก (FC)
พฤติกรรมความตัง้ ใจใช้งาน (BI)
พฤติกรรมการใช้งาน (UB)

ค่าเฉลี่ย
3.95
3.72
3.60
3.73
3.87
3.84

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.)
0.54
0.60
0.50
0.58
0.55
0.63

ความหมาย
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

จากตารางที่ 1 พบว่าพฤติกรรมการใช้งานระบบ HR Online ของบุคลากรในมหาวิทยาลัยรังสิต
เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้านโดยเรียงลาดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย ดังนี ้ ด้านความคาดหวังในประสิทธิภาพ
(PE) มีคา่ เฉลีย่ มากที่สดุ อยูใ่ นระดับมาก ( =3.95, S.D.=0.54) รองลงมาด้านพฤติกรรมความตัง้ ใจใช้งาน
(BI) มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ( =3.87, S.D.=0.55) ด้านพฤติกรรมการใช้งาน (UB) มีค่าเฉลี่ยอยู่ใน
ระดับมาก ( =3.84, S.D.=0.63) ด้านสภาพสิ่งอานวยความสะดวก (FC) มีค่าเฉลี่ยอยู่ระดับมาก ( =
3.73, S.D.=0.58) ด้า นความคาดหวัง ในการพยายาม (EE) มี ค่ า เฉลี่ ย อยู่ ใ นระดับ มาก ( =3.72,
S.D.=0.60) และน้อยที่สดุ ด้านอิทธิพลทางสังคม (SI) มีคา่ เฉลีย่ อยูใ่ นระดับมาก ( =3.60, S.D.=0.50)
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2) ผลการวิเคราะห์ โมเดลสมการโครงสร้าง เพื่อหาความสัมพันธ์ องค์ประกอบตามแนวคิดทฤษฎี
ว่ามีความสอดคล้องกับ ข้อมูลเชิงประจักษ์หรือไม่ ดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 แสดงผลการตรวจสอบความสอดคล้อ งและความกลมกลืน ของโมเดลปั จจัย การ
ยอมรับและใช้ระบบ HR Online ของบุคลากรในมหาวิทยาลัยรังสิต
ดัชนีที่ใช้ประเมิน
CMIN/DF
GFI
AGFI
CFI
RMSEA
RMR
HOELTER

ค่าที่ยอมรับ
<3
≥0.90
≥0.90
≥ 0.90
< 0.08
< 0.08
> 200

ค่าดัชนีที่ได้
1.313
0.932
0.907
0.978
0.028
0.027
342

การพิจารณา
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์

จากตารางที่ 2 ค่าไค-สแควร์ (CMIN/DF) = 1.313 จากเกณฑ์การพิจารณาที่ตอ้ งมีค่าน้อยกว่า 3
ค่าดัชนีวดั ระดับความสอดคล้อง GFI = 0.932, AGIF =0.907, CFI =0.978 มีคา่ ตัง้ แต่ 0.90 ขึน้ ไปและค่า
ความคลาดเคลื่อน RMSEA =0.028, RMR = 0.027 มีค่าน้อยกว่า 0.08 ซึ่งเมื่อพิจาณาเปรียบเทียบกับ
เกณฑ์ประเมินความสอดคล้องและความกลมกลืนของโมเดล พบว่าผ่านเกณฑ์ทุกค่า สรุ ปได้ว่าโมเดล
ปั จจัยการยอมรับของเทคโนโลยีที่มีผลต่อการใช้งานระบบ HR Online ของบุคลากรในมหาวิทยาลัยรังสิต
สอดคล้องกับข้อมูลประจักษ์ ดังรูปที่ 2
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3) ผลการวิเคราะห์หาค่าอิทธิพลทางตรง อิทธิพลทางอ้อมและอิทธิ พลรวม ดังตารางที่ 3
ตารางที่ 3 แสดงค่าอิทธิพลทางตรง อิทธิ พลทางอ้อม และอิทธิ พลรวม ที่มีผลต่อพฤติกรรมการ
การใช้ระบบ HR Online ของบุคลากรในมหาวิยาลัยรังสิต
ตัวแปร
ตัวแปรแฝงภายนอก
ความคาดหวังถึงประสิทธิภาพ(PE)
ความคาดหวังในความพยายามการใช้งาน (EE)
อิทธิพลของสังคม (SI)
สภาพสิ่งอานวยความสะดวกในการใช้งาน (FC)
พฤติกรรมความตัง้ ใจในการใช้งาน (BI)

ตัวแปรแฝงภายใน
พฤติกรรมความตั้งใจ
พฤติกรรมการใช้
ในการใช้งาน (BI)
(UB)
DE

IE

TE

DE

IE

TE

0.20*
-0.51***

-

0.20**
-0.51***

-

0.95***
-

-

0.95***
-

0.14*

0.66***
-

0.66***
0.14*

-

-

-

0.69***

-

0.69***

0.14*
0.14*
-0.35*** -0.35***

หมายเหตุ *** P< 0.001, DE= Direct Effect (อิทธิพลทางตรง), IE = Indirect Effect (อิทธิพลทางอ้อม),
TE = Total Effect (อิทธิพลรวม)
จากตารางที่ 3 พฤติกรรมการใช้งานระบบ HR Online (UB) ได้รบั อิทธิพลทางตรงมากที่สดุ จาก
พฤติกรรมความตัง้ ใจในการใช้งานระบบ HR Online (BI) มีขนาดอิทธิ พลเท่ากับ 0.69 อย่างมีนยั สาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.001 ส่วนความตัง้ ใจในการใช้งาน (BI) ได้รบั อิทธิพลทางตรงมากที่สดุ จากอิทธิพลทาง
สังคม (SI) ซึง่ มีอิทธิพลเท่ากีบ 0.95 อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ 0.001
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4) ผลการวิ เคราะห์ก ารทดสอบสมมุ ติ ฐ านของปั จ จัย การยอมรับ และใช้ร ะบบ HR Online
ของบุคลากรในมหาวิทยาลัยรังสิต ดังตารางที่ 4
ตารางที่ 4 แสดงค่าการทดสอบสมมุติฐานจากการวิจยั เปรียบเทียบสมมุติฐานการวิจยั ด้วย 3 ค่า คือ
Estimate, S.E. และ P
สมมุติฐานงานวิจัย
Estimate
H1
0.20
H2
-0.51
H3
0.95
H4
0.69
H5
0.14
*p ≤ .05, **p<.01, ***p ≤ .001,

S.E.
.073
.001
.162
.150
.074

P
.041
***
***
***
.023

ผลการทดสอบสมมติฐาน
ยอมรับสมมติฐาน
ยอมรับสมมติฐาน
ยอมรับสมมติฐาน
ยอมรับสมมติฐาน
ยอมรับสมมติฐาน

จากตารางที่ 4 สรุปผลการทดสอบสมมุติฐานได้ดงั นี ้
สมมุติฐาน H1: ความคาดหวังประสิท ธิ ภาพ HR Online (PE) มีค วามสัมพันธ์อย่างมีนัยสาคัญ ที่
ระดั บ .05 กั บ ความตั้ ง ใจในการใช้ HR Online (BI) โดยเพศ และ อายุ มี ค วามสั ม พั น ธ์ แ ฝง กั บ
ความสัมพันธ์ดงั กล่าว ผลการวิจยั พบว่า ยอมรับสมมุติฐานโดยมี (p= .041 ,p ≤ .05)
สมมติ ฐ าน H2: ความพยายามที่ ผู้ใช้ค าดว่า จะต้อ งทุ่ม เทลงไปในการใช้งาน HR Online (EE) มี
ความสัมพันธ์อย่างมีนยั สาคัญที่ระดับ .001 กับความตัง้ ใจในการใช้ HR Online (BI) โดยเพศ อายุ และ
ประสบการณ์ มีความสัมพันธ์แฝง กับความสัมพันธ์ดงั กล่าว ผลการวิจยั พบว่า ยอมรับสมมุติฐานโดยมี
(p= .001 ,p ≤ .05)
สมมติฐาน H3: อิทธิพลทางสังคม (SI) มีความสัมพันธ์อย่างมีนยั สาคัญที่ระดับ .001 กับความตัง้ ใจ
ในการใช้ HR Online (BI) โดยเพศ อายุ ประสบการณ์ และ ความสมัครใจในการใช้ มีความสัมพันธ์แฝง
กับความสัมพันธ์ดงั กล่าว ผลการวิจยั พบว่า ยอมรับสมมุติฐานโดยมี (p= .001 ,p ≤ .05)
สมมติฐาน H4: ความตัง้ ใจในการใช้ HR Online ( BI) มีความสัมพันธ์อย่างมีนยั สาคัญที่ระดับ .001
กับพฤติกรรมของผูใ้ ช้ (UB) ผลการวิจยั พบว่า ยอมรับสมมุติฐานโดยมี (p= .001 ,p ≤ .05)
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สมมติฐาน H5: สภาพสิ่งอานวยความสะดวกในการใช้งาน (FC) มีความสัมพันธ์อย่างมีนยั สาคัญที่
ระดับ .05 กับ ความตัง้ ใจในการ HR Online (UB)โดยอายุ และ ประสบการณ์ มีค วามสัมพัน ธ์แฝง กับ
ความสัมพันธ์ดงั กล่าว ผลการวิจยั พบว่า ยอมรับสมมุติฐานโดยมี (p= .023 ,p ≤ .05)

อภิปรายผลการวิจัย
ปั จ จัย ที่ ส่ง ผลต่ อ การยอมรับ ระบบ HR Online ของบุค ลากรในมหาวิ ท ยาลัย รังสิ ต พบว่า โมเดล
สมมติฐานการวิจยั มีความสอดคล้องและกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์เป็ นอย่างดี ผลการวิจยั ครัง้ นีแ้ สดง
ให้เห็นว่า ความคาดหวังถึงประสิทธิภาพ ความคาดหวังในความพยายาม ปั จจัยทางด้านสังคม สภาพสิ่ง
อานวยความสะดวกในการใช้งาน ความตัง้ ใจในการใช้งาน มีความสัมพันธ์กับปั จจัยการยอมรับและใช้
ระบบ HR Online ของบุคลากรในมหาวิทยาลัยรังสิตอย่างมีนยั สาคัญ ซึง่ สอดคล้องกับแนวคิดทฤษฎีการ
ยอมรับและการใช้เทคโนโลยี (UTAUT) ของ Venkatech, Morris, Davis, & Davis (2003) ซึ่งแสดงการ
ยอมรับและการใช้เทคโนโลยีประกอบด้วย ความคาดหวังถึงประสิทธิภาพ (Performance Expectancy)
ความคาดหวังในความพยายาม (Effort Expectancy) ปั จจัยทางด้านสังคม (Social Influence) สภาพสิ่ง
อานวยความสะดวกในการใช้งาน (FC) และพฤติกรรมความตัง้ ใจในการใช้งาน (Behavioral Intention)
จากการวิเคราะห์ยงั พบว่าพฤติกรรมความตัง้ ใจในการใช้งาน มีอิทธิพลทางตรงมากที่สดุ ต่อพฤติกรรม
การใช้งาน โดยบุคลากรมีความตัง้ ใจใช้งานระบบ HR Online มากขึน้ เพราะต้องเข้าตรวจสอบการจ่าย
เงิ น เดื อ น ข้อ มู ล การลาของตนเองเป็ น ประจ า แทนการเดิ น ทางไปยัง หน่ ว ยงานหรือ โทรศัพ ท์ติ ด ต่ อ
ประสานงานกับฝ่ ายบุคคล ซึง่ สอดคล้องกับงานวิจยั ของ บัญชา คชทองคา และสุมามาลย์ ปานคา (2562)
ที่ได้ศึกษาเรื่อง โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของทฤษฎีรวมการยอมรับและการใช้เทคโนโลยีที่มีผลต่อ
พฤติกรรมการใช้งานแอปพลิเคชั่น Weloveshopping ของผูบ้ ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ที่
พบว่า พฤติกรรมความตัง้ ใจในการใช้งานแอปพลิเคชั่น Weloveshopping ในการซือ้ สินค้าเป็ นประจาอย่าง
ต่อเนื่องแทนการไปซือ้ สินค้าตามห้างสรรพสินค้าหรือร้านค้า
และนอกจากนัน้ ยังพบว่ามีปัจจัยด้านอิทธิพลทางสังคม มีอิทธิพลทางตรงต่อพฤติกรรมตัง้ ใจการ
ใช้งานมากที่สดุ อาจเป็ นเพราะปั จจัยด้านอิทธิพลทางสังคม ซึ่งเป็ นตัวขับเคลื่อนให้องค์กรไปสูเ่ ป้าหมาย
และเป็ นไปตามนโยบายจากมหาวิทยาลัยที่กาหนดให้ใช้ระบบ HR Online จึงเป็ นปั จจัยที่สาคัญที่ทาให้
บุค ลากรต้องท าความเข้าใจเรีย นรู แ้ ละยอมรับ นอกจากนีย้ ังพบว่ามี ผลงานวิ จัยหลายด้านที่ มี ความ
สอดคล้องกับงานวิจัยของผูว้ ิจัย ซึ่งขึน้ อยู่กับเทคโนโลยีของงานวิจัยนัน้ ๆ ที่ ศึกษาเรื่องการยอมรับ เช่น
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งานวิจยั ของบังอรรัตน์ สาเนียงเพราะ (2554) เรือ่ งปั จจัยการยอมรับพฤติกรรมการใช้เทคโนโลยีสานักงาน
เสมือนกรณี ศึก ษา: หน่วยงานปฏิบัติ การภาคสนามองค์ก รผูใ้ ห้บ ริก ารโทรศัพ ท์เคลื่อนที่ พบว่า ปั จจัย
ทางด้านสังคม เช่น เพื่อนร่วมงานอื่นๆ ที่มีพฤติ กรรมในการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศสานักงานเสมือน
เป็ นปั จจัยที่สง่ ผลให้เกิดแรงผลักดันในการยอมรับ เรียนรู ้ และมีพฤติกรรมการใช้งานเทคโนโลยีเสมือน และ
พบว่างานวิจยั ประเภทการยอมรับเทคโนโลยี เช่น งานวิจยั ของ พรชนก พลาบูลย์ (2558) ได้ทาวิจัยเรื่อง
“การยอมรับนวัตกรรมและเทคโนโลยี การใช้เทคโนโลยี และพฤติกรรมผูบ้ ริโภคที่สง่ ผลต่อความตัง้ ใจ ของ
ประชาชนในการใช้บริการธุรกรรมทางการเงินผ่านระบบพร้อมเพย์ (PromptPay) ของ รัฐบาลไทย” ผลจาก
การวิจยั พบว่า ค่าอิทธิพลทางสังคม ส่งผลต่อความตัง้ ใจของประชาชนในการใช้บริการธุรกรรมทางการเงิน
ผ่านระบบพร้อมเพย์ (PromptPay)
จากผลการวิจยั ในครัง้ นี ้ สามารถช่วยเสนอแผนส่งเสริมการใช้ระบบ HR Online ให้กับผูบ้ ริหาร
หรือหน่วยงานที่รบั ผิดชอบได้ทราบถึงปั จจัยที่มีความสาคัญของการยอมรับการใช้งานระบบ การนาระบบ
เข้ามาใช้ช่วยกระตุน้ ให้บุคลากรในองค์กรได้รบั ประโยชน์จากเทคโนโลยีใหม่ๆ ตลอดจน ตระหนักถึงการ
พัฒ นาปรับปรุ งและเพิ่ มขีดความสามารถการจัดเก็ บข้อมูลของระบบ HR Online ของมหาวิทยาลัยให้
ทันสมัย สามารถประยุกต์ใช้ในงานด้านอื่นๆ เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพในอนาคต ได้
ดังนี ้
1. กาหนดนโยบายส่งเสริม ลดการใช้กระดาษ อย่างจริงจัง โดยผูบ้ ริหารระดับสูงจะต้องเป็ นผู้
ชี แ้ จงถึ งความจาเป็ น ต่อองค์ก ร โดยการพัฒ นาเพิ่ ม ฟั งก์ช่ ัน ที่เป็ นงานเอกสารพืน้ ฐานทั้งหลาย ฟอร์ม
เอกสารเป็ นระบบอิเล็กทรอนิคส์ทงั้ หมด เช่น การลา การขอเอกสารต่างๆ
2. ส่ ง เสริ ม และสนับ สนุ น ให้บุ ค ลากรในมหาวิ ท ยาลัย มี ก ารพั ฒ นาตนเองและทัก ษะด้า น
สารสนเทศเพื่อสามารถใช้งานระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผูบ้ ริหารควรมีการพิจารณาและคานึงถึงความ
คาดหวังของบุค ลากรที่ มี ต่อ การใช้ระบบ HR Online นี ้ โดยการประชาสัม พัน ธ์ให้บุค ลากรได้รบั รู ถ้ ึ ง
ประโยชน์ ข องระบบ อธิ บ ายให้เ ห็ น ถึ ง ภาพรวมการใช้ ร ะบบ HR Online น าไปสู่ ก ารใช้ ง านที่ เ ต็ ม
ประสิทธิภาพและใช้งานอย่างต่อเนื่องเป็ นประจา
3. การพัฒ นาระบบ HR Online ให้มีประสิทธิ ภาพ เพิ่ม ฟั งก์ชันการทางานครอบคลุม การเก็ บ
เอกสารอิเล็กทรอนิกส์และการติดตามการแก้ไขเอกสาร มีระบบแจ้งเตือนให้ผทู้ ี่เกี่ยวข้องได้รบั ทราบผ่าน
ทางระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ตลอดจนเพิ่มช่องการสนทนาในระบบเพื่อคอยให้บริการให้คาปรึกษา
ข้อมูลต่างๆ และพัฒนาให้ระบบรองรับภาษาไทย อังกฤษ และภาษาจีน
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ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะสาหรับการนาผลการวิจัยไปประยุกต์ใช้
ในการศึกษาครัง้ นีม้ ีวตั ถุประสงค์เพื่อเสนอแผนส่งเสริ มการใช้ระบบ HR Online ให้กบั
สานักงานบุคคลมหาวิทยาลัยรังสิต ดังนัน้ ควรตระหนักถึงการปรับปรุงและพัฒนาความสามารถของระบบ
HR Online ให้สอดคล้องกับเทคโนโลยีในรู ปแบบอื่นๆ เพื่อให้บุคลากรใช้งานได้รบั ประโยชน์ จะเป็ นการ
กระตุน้ ให้บคุ ลากรใช้ระบบที่มีอยูใ่ ห้เกิดความคุม้ ค่า และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึน้
ข้อเสนอแนะสาหรับการวิจัยในอนาคต
ในการวิจยั ครัง้ ต่อไปควรเพิ่มการศึกษาปั จจัยอื่นๆ ที่นอกเหนือจากที่ปรากฏในงานวิจยั
นี ้ เพื่อศึกษาว่ามีปัจจัยอื่นๆ ที่มีความสาคัญต่อปั จจัยที่สง่ ผลต่อการยอมรับระบบ HR Online ของบุคลากร
ในมหาวิทยาลัยรังสิต
---------------------------------------------------
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บทคัดย่ อ
งานวิจัยนี ้มีวตั ถุประสงค์เพื่อพัฒนาตัวแบบการยอมรับแอปพลิเคชันเสริ มสร้ างทักษะการใช้
ภาษาอังกฤษ โดยใช้ สหทฤษฎีวา่ ด้ วยการยอมรับและใช้ เทคโนโลยี ฉบับที่ 2 (UTAUT2) เป็ นกรอบแนวคิด
ของการวิจยั กลุม่ ตัวอย่างของการวิจยั นี ้คือนักศึกษามหาวิทยาลัยรังสิตชันปี
้ ที่ 2 ขึ ้นไป จานวน 390 คน ใช้
แบบสอบถามเป็ นเครื่ องมือในการวิจยั สถิติที่ใช้ ในการทดสอบสมมติฐานคือ การวิเคราะห์ถดถอยโลจิสติก
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พหุกลุ่ม และการวิเคราะห์ความแปรปรวนร่ วม ผลการวิจยั ชี ้ให้ เห็นว่ากลุ่มตัวอย่างของการวิจยั นี ้ใช้ แอป
พลิเคชันเสริ มทักษะการใช้ ภาษาอังกฤษในด้ านการใช้ คาศัพท์ที่ระดับร้ อยละ 69.61 และในด้ านการแปล
ร้ อยละ 78.08 แอปพลิเคชันที่ใช้ มากที่สดุ คือ Google Dictionary และ Google Translate ผลการทดสอบ
สมมติฐานทาให้ ได้ ตวั แบบการยอมรับแอปพลิเคชันเสริ มสร้ างทักษะการใช้ ภาษาอังกฤษ จานวน 29 ตัว
แบบ ในตัวแบบที่ได้ ปรากฎปั จจัยที่สง่ ผลต่อการยอมรับและใช้ แอปพลิเคชันเสริ มสร้ างทักษะภาษาอังกฤษ
จานวน 6 ปั จจัย ได้ แก่ ความคาดหวังในประสิทธิ ภาพและในความคล่องตัว อิทธิ พลทางสังคม ความ
สะดวก แรงจูงใจ และความคุ้นชิน ได้ อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
คาสาคัญ: การยอมรั บและใช้ เทคโนโลยี การใช้ ภาษาอังกฤษ แอปพลิเคชันเสริ มสร้ างทักษะการใช้
ภาษาอังกฤษ

Abstract
This research aims to develop acceptance and use models to enhance English
language skills by using the Unified Theory of Acceptance and Use of Technology 2 (UTAUT2)
as a research framework. The research employed survey questionnaires as research tools. The
research samples are 390 sophomore and senior students of Rangsit University. The statistics
used in hypothesis testing were Multiple Logistic Regression and Analysis of Covariance
(ANCOVA). The results showed that the sample group of this study used English vocabulary
App at the level of 69.61% and English translation App at the level of 78.08%. The most used
English Apps were Google Dictionary and Google Translate. The hypothesis testing resulted 29
influencing acceptance models of which shown six factors affected the acceptance and use of
English App consisted of performance and effort expectancy, social influence, facilitating
conditions, hedonic motivation, and habit, with a statistical significance of 0.05.
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ความเป็ นมาและความสาคัญของปั ญหา
การใช้ ภาษาอังกฤษมีความสาคัญต่อการศึกษาในระดับปริ ญญาตรี เพราะเป็ นจุด เริ่ ม ต้ น ในการ
เปิ ดโลกทัศน์เพื่อค้ นคว้ าหาความรู้ ในศาสตร์ สาขาต่างๆ ด้ วยตนเอง ปั จจุบนั ภาษาอังกฤษเป็ นภาษาที่มี
บทบาทเป็ นตัวกลางในการสือ่ สารเป็ นที่ยอมรับการเข้ าถึงแหล่งความรู้ตา่ งๆ ทาให้ เกิดการพัฒนาทักษะใน
ด้ านต่างๆ ได้ อย่างกว้ างขวางยิ่งขึ ้น จากการทบทวนวรรณกรรมและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ องพบว่านักเรี ยนไทยมี
ปั ญหาในการใช้ ทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ผลการทดสอบความรู้ ระดับสากลครัง้ ล่าสุด (พ.ศ.
2561) ซึ่ ง จั ด สอบในทุ ก สามปี ในชื่ อ โครงการประเมิ น ผลนั ก เรี ย นร่ ว มกั บ นานาชาติ หรื อ PISA
(Programme for International Student Assessment) จัดโดยองค์การเพื่อความร่ วมมือทางเศรษฐกิจ
และการพัฒนา (Organisation for Economic Co-operation and Development -- OECD) พบว่า
ประเทศไทยได้ คะแนนเป็ นอันดับที่ 4 จาก 6 ประเทศ (1. สิงคโปร์ 2. มาเลเซีย 3. บรู ไน 4. ไทย 5. อินโดยนิ
เซีย 6. ฟิ ลปิ ปิ นส์) และเป็ นอันดับที่ 60 จาก 77 ประเทศทัว่ โลกที่เข้ าโครงการ (OECD, 2019) ก า ร คิ ด
หาแนวทางและวิธีการเสริ มสร้ างทักษะการใช้ ภาษาอังกฤษให้ นกั ศึกษาระดับปริ ญญาตรี จึงมีความจาเป็ น
โดยให้ นกั ศึกษาเลือกใช้ เครื่ องมือพัฒนาศักยภาพการใช้ ภาษาอังกฤษด้ วยตนเอง
การเสริ มสร้ างทักษะการเรี ยนรู้ การใช้ ภาษาอังกฤษด้ วยแอปพลิเคชันเสริ มสร้ างทักษะการใช้
ภาษาอังกฤษให้ แก่นกั ศึกษาระดับปริ ญญาตรี มหี ลายวิธี การใช้ English App เป็ นวิธีหนึง่ ที่ได้ รับความนิยม
เพิ่มมากขึ ้นในปั จจุบนั ผู้เรี ยนมีความสนุกเพลินขณะเรี ยนรู้ การใช้ ภาษาอังกฤษ เป็ นการเรี ยนรู้ ทางเลือก
นอกห้ องเรี ยน (Rezapanah and Hamidi, 2013) ปั จจุบนั การพัฒนาแอปพลิเคชันเพื่อสนับสนุนการ
ปฏิบตั ิงานในวิชาชีพต่างๆ ทาได้ ง่ายขึ ้น เสียค่าใช้ จ่ายน้ อยหรื อไม่มีค่าใช้ จ่ายเลย มหาวิทยาลัยรังสิตเป็ น
มหาวิทยาลัยเอกชนที่มนี โยบายความเป็ นนานาชาติ มุง่ เน้ นให้ นกั ศึกษาสามารถใช้ ภาษาอังกฤษเป็ นภาษา
ที่สองในการสื่อสาร จากการศึกษานาร่ อง (Pilot Study) โดยการสัมภาษณ์เชิงลึก ผู้อานวยการสถาบัน
ภาษา อาจารย์ผ้ สู อน และนักศึกษา ถึงปั ญหาในการเรี ยนภาษาอังกฤษของนักศึกษาฯ พบว่า มหาวิทยาลัย
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มีแนวโน้ มที่จะสนับสนุนและลงทุนในการพัฒนาและ/หรื อใช้ เทคโนโลยีดิจิทลั เพื่อสนับสนุนการเรี ยนการ
สอนภาษาอังกฤษให้ แก่นกั ศึกษาในทุกระดับ
จากการทบทวนวรรณกรรมยังไม่มีการพัฒนาตัวแบบการยอมรับและใช้ แอปพลิเคชันเสริ มสร้ าง
ทักษะภาษาอังกฤษ ผู้วิจยั จึงประสงค์ที่จะศึกษาปั จจัยที่มีอิทธิพลต่อการยอมรับและใช้ English App ของ
นัก ศึก ษามหาวิ ทยาลัย รั ง สิต ชัน้ ปี ที่ 2 ขึน้ ไป ผ่า นกรอบแนวคิด และทฤษฎี ว่าด้ ว ยการยอมรั บ และใช้
เทคโนโลยี ฉบับที่ 2 (Unified Theory of Acceptance and Use of Technology 2—UTAUT2) เพราะ
เป็ นสหทฤษฎีที่สามารถอธิบายพฤติกรรมการใช้ English App ด้ วยกลไกการพยากรณ์ระดับอิทธิพลของ
ปั จจัยต่างๆ ที่สง่ ผลต่อการใช้ English App และมีความประสงค์จะพัฒนาตัวแบบ (สมการ) การยอมรับ
English App ของนักศึกษาปริ ญญาตรี ของมหาวิทยาลัยรังสิต โดยคาดหวังว่าผลการวิจยั จะเป็ นตัวแบบ
การยอมรับและใช้ English App เพื่อเป็ นแนวทางที่เหมาะสมในการเสริ มสร้ างทักษะการใช้ ภาษาอังกฤษ
และสามารถขยายวงกว้ างไปสูน่ กั ศึกษาทัว่ ประเทศไทย

วัตถุประสงค์ การวิจัย
การวิจยั นี ้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อ ก) ศึกษาปั จจัยที่มีอิทธิพลต่อการยอมรับและใช้ English App ของ
นักศึกษามหาวิทยาลัยรังสิต และ ข) พัฒนาตัวแบบ (สมการ) การยอมรับ English App เพื่อเสริ มสร้ าง
ทักษะการใช้ ภาษาอังกฤษ

การทบทวนวรรณกรรม
1. สหทฤษฎีว่าด้ วยการยอมรับและการใช้ เทคโนโลยีฉบับที่ 2 (UTAUT 2)
สหทฤษฎีวา่ ด้ วยการยอมรับและการใช้ เทคโนโลยีฉบับที่ 2 พัฒนาโดย Venkatesh, Thong, and
Xu (2012) เป็ นแบบจาลองที่พฒ
ั นาจากการรวม 8 ทฤษฎีเข้ าด้ วยกัน ได้ แก่ 1) ทฤษฎีการกระทาตามหลัก
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เหตุและผล (Fisbein and Ajzen, 1975) 2) ทฤษฎีพฤติกรรมตามการวางแผน (Ajzen, 1991) 3)
แบบจาลองการยอมรับเทคโนโลยี (TAM 1) และ TAM 2 (Davis, 1989 และ Venkatesh and Bala, 2008)
4) แบบจาลองการใช้ ประโยชน์เครื่ องคอมพิวเตอร์ สว่ นบุคคล (Thompson et al.,1991) 5) ทฤษฎีการ
เผยแพร่ นวัตกรรม (Roger, 1995) 6) แบบจาลองทฤษฎีแรงจูงใจ (David et al.,1989) 7) ทฤษฎีปัญญา
ทางสังคม (Bendura, 1986) และ 8) ทฤษฎีผสมผสาน TAM และ TPB (Taylor and Todd, 1995) เรี ยกว่า
สหทฤษฎีว่าด้ วยการยอมรับและใช้ เทคโนโลยี หรื อ UTAUT ซึ่งในฉบับที่ 2 Venkatesh et al. (2003) ได้
เพิ่มตัวแปรความเพลิดเพลิน มูลค่า ประสบการณ์และความคุ้นชินของการใช้ เทคโนโลยี ดังรูปที่ 1

รูปที่ 1 UTAUT2 (Venkatesh, Thong, and Xu, 2012)

จากรูปที่ 1 แสดงให้ เห็นอิทธิพลของตัวแปรอิสระต่อตัวแปรตามใน 2 มิติ คือ
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ก. ตัวแปรอิสระมีอิทธิพลต่อตัวแปรตามโดยไม่มีตวั แปรแทรก
-ตัวแปรอิสระ (ความคาดหวังในประสิทธิ ภาพและในความคล่องตัว และอิทธิ พลทางสังคม) มี
อิทธิพลต่อตัวแปรตาม (ความตังใจใช้
้
เทคโนโลยีเชิงพฤติกรรม)
-ตัวแปรอิสระ (ความสะดวกในการใช้ งานเทคโนโลยี) มีอิทธิพลต่อตัวแปรตาม (พฤติกรรมในการ
ใช้ เทคโนโลยี)
ข. ตัวแปรอิสระมีอิทธิพลต่อตัวแปรตามโดยมีตวั แปรแทรกหรื อตัวแปรร่วม ได้ แก่ อายุ เพศ และ
ประสบการณ์
จากรู ปที่ 1 จะเห็นว่าตัวแปรตาม (ความสะดวก แรงจูงใจ และความคุ้นชิน) มีอิทธิพลต่อความ
ตังใจใช้
้
เทคโนโลยีเชิงพฤติกรรม โดยมีตวั แปรแทรกหรื อตัวแปรร่วม (อายุ เพศ และประสบการณ์) เข้ ามาส่ง
อิทธิพลร่วม ตัวแปรตามความคุ้นชิน มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการใช้ เทคโนโลยี โดยมีตวั แปรแทรก (อายุ เพศ
และประสบการณ์ ) เข้ ามาส่งอิทธิพลร่ วม ตัวแปรตาม (ความตังใจใช้
้
เทคโนโลยีเชิงพฤติกรรม) กลายเป็ น
ตัวแปรอิสระมีอิทธิพลต่อตัวแปรตาม (พฤติกรรมในการใช้ เทคโนโลยี ) โดยมีประสบการณ์เป็ นตัวแปรแทรก
เข้ ามาส่งอิทธิ พลร่ วม อย่างไรก็ดี งานวิจัยนี ้ได้ ใช้ ตวั แปรแทรก “ชัน้ ปี ของนักศึกษา” แทนอายุ และ “การ
ครอบครองอุปกรณ์ดิจิทลั ของนักศึกษา” แทนประสบการณ์
2. แอปพลิเคชันเสริมสร้ างทักษะการใช้ ภาษาอังกฤษ (English App)
English App หมายถึง แอปพลิเคชันหรื อซอฟต์แวร์ ประยุกต์ที่พฒ
ั นาขึ ้นเพื่อช่วยเสริ มสร้ างทักษะ
การใช้ ภาษาอังกฤษของผู้ใช้ งาน โดยมี สว่ นเชื่อมประสานกับผู้ใช้ (User Interface) เป็ นตัวกลางในการใช้
งานต่า งๆ ผ่า นอุปกรณ์ พ กพาไร้ สายขนาดเล็ก เช่ น สมาร์ ต โฟน แท็ป เล็ต คอมพิ วเตอร์ ส่ว นบุค คลทัง้
เคลื่อ นที่แ ละไม่เคลื่อ นที่ (Sivakumar, 2015) ผู้ใ ช้ สามารถเลือกใช้ ร ะบบปฏิ บัติ การที่ เ หมาะสมกับ
สภาพแวดล้ อมส่วนบุคคล เช่น iOS, Android, Window Mobile และ Blackberry และ HongMeng OS
(DailyGizmo, 2019) ปั จจุบนั การพัฒนาทักษะการใช้ ภาษาอังกฤษสามารถทาได้ สะดวกทุกที่ทุกเวลา
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(Sivakumar, 2015; Auquilla and Urgil, 2017) แตกต่างจากอดีตที่ต้องใช้ งานผ่านเว็บบราว์เซอร์ เพียง
อย่างเดียว
English App พัฒนามาจากโปรแกรมฝึ กพิมพ์คาศัพท์และแบบฝึ กหัดไวยากรณ์ภาษาอังกฤษที่
ทางานบนระบบปฏิบตั ิการ DOS ที่มีอยู่ทวั่ ไปในห้ องสมุดของมหาวิทยาลัยในประเทศสหรัฐอเมริ กา เช่น
โปรแกรม Nova (WinWorld, 2003) ผู้ใช้ ต้องเดินทางไปห้ องสมุดเพื่อใช้ งาน ปั จจุบนั การพัฒนา English
App มีความหลากหลายสามารถเข้ ามาแทนที่ซอฟต์แวร์ การสอนภาษาอังกฤษรุ่ นเก่าและเข้ าถึงผู้ใช้ ได้
อย่างสะดวกไม่มีข้อจากัดทัว่ โลก ตามปรากฏในปี พ.ศ. 2558 ข้ อมูลการดาวน์โหลดแอปพลิเคชันในตลาด
ทัว่ โลกมีมากกว่า 200 ล้ านครัง้ ต่อวัน เท่ากับ 75 ล้ านล้ านครัง้ ต่อปี และในปี พ.ศ. 2559 ยอดรวมเพิ่มขึ ้น
เป็ น 90 ล้ านล้ านครัง้ มีการคาดการณ์ว่าจะเพิ่มขึ ้นเป็ น 352.9 ล้ านล้ านครัง้ ในปี พ.ศ. 2564 ปริ มาณการ
ดาวน์โหลดไม่มีแนวโน้ มว่าจะลดลง จากปริ มาณการใช้ งานมหาศาลนี ้ อาจกล่าวได้ ว่า แอปพลิเคชัน คือ
โปรแกรมที่สามารถทาได้ ทกุ อย่าง ตามจินตนาการของมนุษย์ (Struyk, 2017)
งานวิจยั นี ้ได้ แบ่งประเภทของ English App ตามทักษะการใช้ ภาษาอังกฤษเป็ น 6 กลุม่ ได้ แก่
คาศัพท์ การฟั ง การอ่าน การพูด ไวยากรณ์ และการแปล

กรอบการวิจัย
จากการทบทวนวรรณกรรมและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ อง ได้ นาไปสู่การพัฒนากรอบแนวคิด ของการ
วิจยั ดังรูปที่ 2
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รูปที่ 2 กรอบแนวคิดการวิจยั สหทฤษฎีวา่ ด้ วยการยอมรับและใช้ เทคโนโลยี
(ประยุกต์จาก Venkates, Thong, and Xu, 2012)

จากกรอบแนวคิดของการวิจยั อธิบายรายละเอียดเกี่ยวกับตัวแปร ดังนี ้
ความคาดหวังในประสิทธิภาพการทางานของ English App (Performance Expectancy--PE)
PE1 การใช้ English App เป็ นประโยชน์ตอ่ การเรี ยนภาษาอังกฤษในมหาวิทยาลัยรังสิต
PE2 ประสิทธิภาพของ English App ทาให้ มนั่ ใจว่าสามารถประสบความสาเร็ จในการใช้
ภาษาอังกฤษ โดยไม่จาเป็ นต้ องขยันเรี ยนเหมือนในอดีต

75
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PE3 การใช้ English App ทาให้ สามารถประยุกต์ใช้ ภาษาอังกฤษได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
PE4 การใช้ English App ทาให้ เรียนรายวิชาอื่นๆ ได้ ดีขึ ้น โดยไม่สนใจการใช้ ภาษาอังกฤษ
อย่างจริ งจัง
ความคาดหวังในการใช้ งาน English App อย่ างคล่ องตัว (Effort Expectancy--EE)
EE1 การเรี ยนรู้วิธีการใช้ English App เป็ นเรื่ องทีง่ ่ายมากสาหรับนักศึกษา
EE2 เข้ าใจวิธีใช้ และสามารถโต้ ตอบกับ English App ได้ มากกว่าการใช้ งานจริ ง
EE3 การพบว่า English App ใช้ งานง่าย
EE4 การใช้ English App ทาให้ นกั ศึกษาคิดว่าเป็ นผู้มีทกั ษะในการใช้ ภาษาอังกฤษ
อิทธิพลทางสังคมต่ อการใช้ English App (Social Influence--SI)
SI1 บุคคล/สือ่ ที่นกั ศึกษาคิดว่ามีความสาคัญมีสว่ นทาให้ นกั ศึกษาใช้ English App
SI2 บุคคล/ สือ่ ที่มีชื่อเสียงและมีบทบาทในสังคม มีสว่ นกระตุ้นให้ นกั ศึกษาใช้ English App
โดยนักศึกษาอาจมองข้ ามทักษะการใช้ ภาษาอังกฤษที่นกั ศึกษาต้ องการอย่างแท้ จริ ง
SI3 บุคคล/ สือ่ ที่นกั ศึกษาชื่นชอบในแนวคิดของเขาต้ องการให้ นกั ศึกษาใช้ English App
ความสะดวกในการใช้ English App (Facilitating Condition--FC)
FC1 การมีแหล่งข้ อมูลที่จาเป็ นสาหรับอ้ างอิงเมื่อมีการใช้ English App
FC2 การไม่มีแหล่งความรู้ที่จาเป็ นสาหรับการใช้ English App
FC3 English App สามารถใช้ ร่วมกับเทคโนโลยีอื่นๆ ที่นกั ศึกษาใช้ อยูไ่ ด้
FC4 นักศึกษาไม่สามารถขอความช่วยเหลือจากผู้อื่นได้ เมื่อมีปัญหาในการใช้ English App
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แรงจูงใจในการใช้ English App (Hedonic Motivation--HM)
HM1 ความรู้สกึ สนุกกับการใช้ English App
HM2 ความรู้สกึ เพลิดเพลินระหว่างการใช้ English App
HM3 การใช้ English App จัดเป็ นความบันเทิงอย่างหนึง่ ทาให้ ไม่จริ งจังในการฝึ กทักษะการ
เรี ยนรู้ภาษาอังกฤษ
HM4 การใช้ English App เป็ นสิง่ จาเป็ นสาหรับกระบวนการเรี ยนการใช้ ชีวิตประจาวันของ
นักศึกษา
HM5 ความจาเป็ นในการใช้ English App ในการตรวจสอบความถูกต้ องของการใช้ ภาษา
ความคุ้นชินในการใช้ English App (Habit--HA)
Ha1 การใช้ English App กลายเป็ นความคุ้นชินสาหรับนักศึกษา
Ha2 การที่นกั ศึกษารู้สกึ ว่าตนเองเสพติดการใช้ English App
Ha3 การที่นกั ศึกษาใช้ งาน English App จนกระทัง่ เป็ นกิจวัตรประจาวัน
ความตัง้ ใจใช้ English App เชิงพฤติกรรม (Behavioral Intention--BI)
BI1 ความตังใจจะไม่
้
ใช้ English App อย่างต่อเนื่อง
BI2 ความตังใจจะใช้
้
English App ให้ บอ่ ยมากขึ ้น อย่างต่อเนื่อง
BI3 ความตังใจจะค้
้
นคว้ าเพื่อแสวงหา English App ใหม่ๆ ที่อาจใช้ ประโยชน์ได้
พฤติกรรมการใช้ งาน English App (Use Behavior--UB)
UB Pattern รูปแบบในการใช้ งานได้ แก่ เสียและไม่เสียค่าใช้ จ่าย หรื อทังสองแบบ
้
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UB-FQ ความถี่ในการใช้ งาน English App
UB-Time ช่วงเวลาในการใช้ งาน ได้ แก่ เช้ า บ่าย เย็น

ตัวแปรแทรกหรือตัวแปรร่ วม
ชันปี
้
นักศึกษาปริ ญญาตรี ชันปี
้ ที่ 2 ขึ ้นไป ของมหาวิทยาลัยรังสิต
เพศสภาพ เพศชาย หรื อ เพศหญิง ตามลักษณะทางกายภาพ
การครอบครองอุปกรณ์ การใช้ อปุ กรณ์ เช่น มือถือ แท็ปเล็ต คอมพิวเตอร์ แบบตังโต๊
้ ะและแบบพกพา
ดิจิทลั หรื อการใช้ ห้องแลป (PC) เพื่อใช้ งาน English App

สมมติฐานการวิจัย
จากกรอบการวิจยั (รูปที่ 2) กาหนดเป็ นสมมติฐานได้ ทงสิ
ั ้ ้น 9 สมมติฐาน ดังนี ้
H1: ความคาดหวังในประสิทธิภาพการทางานของ English App (PE) มีอิทธิพลต่อความตังใจใช้
้
เชิงพฤติกรรม (BI)
H2: ความคาดหวังในการใช้ English App อย่างคล่องตัว (EE) มีอทิ ธิพลต่อความตังใจใช้
้
เชิง
พฤติกรรม (BI)
H3: อิทธิพลทางสังคมต่อการใช้ English App (SI) มีอิทธิพลต่อ ความตังใจใช้
้
English App เชิง
พฤติกรรม (BI)
H4: ความสะดวกในการใช้ English App (FC) มีอิทธิพลต่อความตังใจใช้
้
เชิงพฤติกรรม (BI)
H5: ความสะดวกในการใช้ English App (FC) มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการใช้ งานจริง (UB)
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H6: แรงจูงใจในการใช้ English App (HM) มีอิทธิพลต่อความตังใจใช้
้
เชิงพฤติกรรม (BI)
H7: ความเคยชินในการใช้ English App (Ha) มีอิทธิพลต่อความตังใจใช้
้
เชิงพฤติกรรม (BI)
H8): ความเคยชินในการใช้ English App (Ha) มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการใช้ งานจริง (UB)
H9: ความตังใจใช้
้
English App เชิงพฤติกรรม (BI) มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการใช้ งานจริ ง (UB)

ระเบียบวิธีการวิจัย
ก. ประชากรการวิจัย
ประชากรวิ จัย ในครั ง้ นี ค้ ื อ นัก ศึ ก ษามหาวิ ท ยาลัย รั ง สิต ระดับ ปริ ญ ญาตรี ชัน้ ปี ที่ 2 ขึน้ ไป ที่
ลงทะเบียนเรี ยนในภาคเรี ยนที่ 1/2561 จานวน 14,916 คน (สานักทะเบียน มหาวิทยาลัยรังสิต , 2561)
ผู้วิจัยกาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างด้ วยการใช้ สตู รคานวณของ Yamane (1973) ได้ ขนาดกลุ่มตัวอย่าง
นักศึกษาจานวน 390 คน

เมื่อ

จานวนกลุม่ ตัวอย่างที่ใช้ ในการศึกษา
ขนาดประชากร
ค่าของความคลาดเคลื่อนของการสุม่ ตัวอย่างที่ยอมรับได้ (งานวิ จยั นี ้ กาหนดไว้ทีร่ ้อยละ

95% ± 5 เท่ากับ 0.05)
ขนาดตัวอย่างของงานวิจยั นี ้ = 389.55 คน หรื อ 390 คน
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ข. เครื่องมือวิจัย
เครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจัยเป็ นแบบสอบถาม ประกอบด้ วย 2 ตอน คือ ตอนที่ 1 ข้ อมูลทั่วไป
เกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถาม พฤติกรรมการใช้ งาน English app และฟั งก์ชนั การใช้ English app รวม 7
ข้ อ ตอนที่ 2 ปั จจัยที่มีผลต่อการใช้ English App จานวน 26 ข้ อ เป็ นคาถามตามมาตรวัดของ Likert
(1932) 5 ระดับ (มากที่สดุ มาก ปานกลาง น้ อย น้ อยที่สดุ ) ผู้วิจัยได้ รับความอนุเคราะห์จากผู้ทรงวุฒิ
จานวน 5 ท่าน ได้ ค่าเฉลี่ยความเที่ ยงนาไปคานวณหาค่าดัชนีความสอดคล้ อง (Indexes of ItemObjective Congruence หรื อ IOC) เท่ากับ 0.90 ซึ่งเป็ นค่าที่บ่งชี ้ว่าแบบสอบถามมีความเที่ยงตรงทังใน
้
เชิงโครงสร้ างและเนื ้อหาในระดับสูง (เกินค่ามาตรฐานที่ .50) จากนันน
้ าแบบสอบถามไปทดลองกับ
นักศึกษากลุ่มตัวอย่างจานวน 30 คน เพื่อนามาคานวณหาค่าสัมประสิทธิ์ ความเชื่อมัน่ (Cronbach’s
alpha) ได้ คา่ ความเชื่อมัน่ เท่ากับ 0.94 หมายความว่าชุดแบบสอบถามนี ้มีค่าความเชื่อมัน่ สูง สามารถนา
แบบสอบถามนี ้เป็ นเครื่ องมือในการเก็บรวบรวมข้ อมูลจากกลุม่ ตัวอย่างได้
ค. การเก็บรวบรวมข้ อมูล
ผู้วิจยั เก็บรวบรวมข้ อมูลจากกลุม่ ตัวอย่างด้ วยการสุม่ แบบมีความน่าจะเป็ น (Probability Sampling)
ประชากรทุกคนมีโอกาสถูกเลือกเท่ากัน และการสุม่ ตัวอย่างแบบแบ่งชัน้ (Stratified Random Sampling) เพื่อให้
ได้ ตวั แทนของนักศึกษาในแต่ละคณะ ผู้วิจยั แจกแบบสอบถามให้ แก่นกั ศึกษาชันปี
้ ที่ 2 ขึ ้นไปที่ลงทะเบียนใน
ภาคเรี ยนที่ 1/2561 โดยค านวณตามสัดส่ว นการลงทะเบี ยนของนักศึกษาในแต่ละคณะจ านวน 27 คณะ/
วิทยาลัย/สถาบัน ได้ แบบสอบถามกลับคืนจานวน 390 ฉบับ คิดเป็ นร้ อยละ 100.00
จากการวิเ คราะห์ ข้ อมูลเบื อ้ งต้ น พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ เป็ นเพศหญิ ง (ร้ อยละ
58.46) ศึกษาในชันปี
้ ที่ 3 (ร้ อยละ 33.33) ส่วนใหญ่ใช้ English App ในรู ปแบบไม่เสียค่าใช้ จ่าย (ร้ อยละ
89.74) มีเพียงร้ อยละ .51 เท่านันที
้ ่เสียค่าใช้ จ่าย นักศึกษาส่วนใหญ่ใช้ สมาร์ ตโฟนในการใช้ English App
(ร้ อยละ 92.82) และใช้ English App ทุกสัปดาห์และทุกวัน (ร้ อยละ 51.79 และ 24.87 ตามลาดับ) ใช้
ในช่วงบ่ายและช่วงเย็น (ร้ อยละ 64.36 และร้ อยละ63.08 ตามลาดับ)
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ง. สถิติท่ ใี ช้ ในการประมวลผลข้ อมูล
ข้ อมูลที่ได้ จากแบบสอบถาม ผู้วิจัยวิเคราะห์ด้วยเทคนิควิธีทางสถิติ ประกอบด้ วย 1) สถิติพื ้นฐาน
ได้ แก่ ความถี่ ร้ อยละ ค่าเฉลี่ย (

) แบ่งระดับคาตอบเป็ น 5 ระดับ (5 = ระดับมากที่สดุ 4 = ระดับมาก 3 =

ระดับปานกลาง 2 = ระดับน้ อย 1 = ระดับน้ อยที่สดุ ) ตามมาตรวัดของลิเคิร์ท (Likert, 1932) และค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) และ 2) สถิติเชิงอนุมาน ได้ แก่ การวิเคราะห์การถดถอยโลจิสติกพหุกลุม่ (Multinomial Logistic
Regression Analysis) เพื่อทดสอบสมมติฐานที่ 1 ถึง 3 และ สมมติฐานที่ 5 และการวิเคราะห์ความแปรปรวน
ร่วม (ANCOVA) เพื่อทดสอบสมมติฐานที่ 4 และ สมมติฐานที่ 6 ถึง 9

ผลการวิจัย
ผลการวิจยั พบว่านักศึกษามหาวิทยาลัยรังสิตใช้ English App ใน 3 อันดับแรก จาแนกตามกลุม่
ทักษะการใช้ งาน ดังนี ้ กลุ่มคาศัพท์ ใช้ Google Dictionary เป็ นอันดับที่ 1 ตามด้ วย Thai Dict และ
Memrise กลุม่ ทักษะการฟั ง ใช้ LearnEnglishPodcasts เป็ นอันดับที่ 1 ตามด้ วย ESL English Test และ
VOA Learning English กลุม่ ทักษะการอ่าน ใช้ Practice English Reading เป็ นอันดับ 1 ตามด้ วย
TOEIC Reading และ TOEFL Reading Practice Test กลุม่ ทักษะการพูด ใช้ Speak English
Conversation เป็ นอันดับ 1 ตามด้ วย Speak–Practice Speaking และ EchoEnglish กลุม่ ไวยากรณ์ใช้
Grammarly เป็ นอันดับ 1 ตามด้ วย OnlineCorrection.com และ Grammar Up (Web) กลุม่ การแปล ใช้
Google Translate เป็ นอันดับ 1 ตามด้ วย ฉันรักแปล และ Bing Translator ตามลาดับ
ส่วนพฤติกรรมการใช้ English App ผลการวิจยั บ่งชี ้ว่าในภาพรวมนักศึกษามหาวิทยาลัยรังสิต
คาดหวังในประสิทธิภาพการทางานของ English App (PE) และคาดหวังในการใช้ English App อย่าง
คล่องตัว (EE) ในระดับปานกลาง ( =3.49, S.D.=.45 และ =3.27, S.D.=.33 ตามลาดับ) ผลการวิจยั ยัง
ชีใ้ ห้ เห็นว่าอิทธิ พลทางสังคมมีผลโดยรวมต่อการตัดสินใจใช้ English app (SE) ในระดับปานกลาง
( =3.20, S.D.=.40) นักศึกษายังระบุด้วยว่าตนเอง มีความสะดวกในการใช้ งาน (FC) มีแรงจูงใจในการใช้
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(HM) และมีความคุ้นชินในการใช้ English App (Ha) ในระดับปานกลาง ( =3.35, S.D.=.52; =3.52,
S.D.=.46; และ =3.26, S.D.=.40 ตามลาดับ)
ผลการทดสอบสมมุติฐาน
ผู้วิจยั สรุปผลการทดสอบสมมติฐานโดยจาแนกเป็ น 2 ส่วน คือ
ก) ในการวิเคราะห์เปรี ยบเทียบผลการทดสอบสมมติฐานที่ตวั แปรอิสระมีอิทธิพลโดยตรงต่อตัว
แปรตาม
ในส่วนนี ้ ผู้วิจยั ใช้ การวิเคราะห์การถดถอยโลจิสติกพหุกลุม่ เพื่อทดสอบทัง้ 4 สมมติฐาน (H1-H3,
H5) โดยผู้วิจยั กาหนดกลุม่ ของตัวแปรตามเป็ น 5 กลุม่ คือ (Y1 คือกลุม่ เห็นด้ วยน้ อยที่สดุ Y2 คือกลุม่ เห็น
ด้ วยน้ อย Y3 คือกลุม่ เห็นด้ วยปานกลาง Y4 คือกลุม่ เห็นด้ วยมาก Y5 คือกลุม่ เห็นด้ วยมากที่สดุ ) และใช้ Y5
เป็ นฐาน (Baseline) ในการวิเคราะห์เปรี ยบเทียบระหว่างค่าที่เหลือกับ baseline category และหา
ความสัมพันธ์ ระหว่างตัวแปรอิสระกับตัวแปรตามและปฏิสมั พันธ์ ระหว่างตัวแปรอิสระที่มีต่อตัวแปรตาม
และพยากรณ์โอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ที่สนใจจากชุดตัวแปรที่เหมาะสม เลือกแสดงผลเฉพาะข้ อมูลที่มี
นัยสาคัญทางสถิติ โดยพิจารณาจากค่า p-value ของ Log Likelihood จากตารางการวิเคราะห์เกณฑ์
ความเหมาะสมของตัวแบบ จากอัตราส่วนความน่าจะเป็ น Likelihood Ratio Test และวิเคราะห์หาตัวแปร
ที่มีอิทธิพลจากค่า p-value ของตารางพยากรณ์ระหว่างตัวแปรอิสระกับตัวแปรตามแต่ละตัว เพื่อการแปล
ผลของข้ อมูล Odds Ratio และการพัฒนาตัวแบบ
ผลการทดสอบอิทธิพลของความคาดหวังในประสิทธิภาพการทางานของ English App ต่อการใช้
English App ในเชิงพฤติกรรม (H1) ปรากฏผลดังตารางที่ 1-2 ดังนี ้
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ตารางที่ 1 การวิเคราะห์การถดถอยโลจิสติกพหุกลุม่ ระหว่างตัวแปรอิสระ (PE1–PE4) ต่อความตังใจจะ
้
ค้ นคว้ าเพื่อแสวงหา English App ใหม่ๆ ที่อาจใช้ ประโยชน์ได้ (BI3)
โมเดล
Intercept Only
Final

เกณฑ์ ความเหมาะสม
ของโมเดล
-2 Log Likelihood
580.102
469.324

การทดสอบอัตราส่ วนของความน่ าจะเป็ น
(Likelihood Ratio Tests)
ไคสแควร์
องศาอิสระ
p-value
110.778

56

.000

จากตารางที่ 1 พบว่าค่าไคสแควร์ = 110.778 ค่า -2Log likelihood = 469.324 และค่า pvalue ของการทดสอบเท่ากับ .000 หมายถึง การวิเคราะห์การถดถอยโลจิสติกพหุกลุม่ ระหว่างตัวแปรอิสระ
ความคาดหวังในประสิทธิภาพการทางานของ English App (PE1–PE4) ต่อความตังใจจะค้
้
นคว้ าเพื่อ
แสวงหา English App ใหม่ๆ ที่อาจใช้ ประโยชน์ได้ (BI3) มีความเหมาะสม (model fit) ผู้วิจยั จึงทดสอบต่อ
ในเชิงลึกเพื่อพยากรณ์อิทธิพลของตัวแปรอิสระกับตัวแปรตาม (BI3) ดังตารางที่ 2
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ตารางที่ 2 ผลการพยากรณ์ความน่าจะเป็ นของความสัมพันธ์ ระหว่างตัวแปรอิสระ (PE1–PE4) กับตัวแปร
ตาม (ความตังใจจะค้
้
นคว้ าเพื่อแสวงหา English App ใหม่ๆ ที่อาจใช้ ประโยชน์ได้ --BI3)
BI3a
เ ห็ น ด้ ว ย Intercept
น้ อยที่สุด
[PE1=2.00]
[PE1=3.00]
[PE1=4.00]
[PE1=5.00]
เ ห็ น ด้ ว ย Intercept
น้ อย
[PE1=2.00]
[PE1=3.00]
[PE1=4.00]
[PE1=5.00]
[PE3=2.00]
[PE3=3.00]
[PE3=4.00]
[PE3=5.00]
เ ห็ น ด้ ว ย Intercept
ปานกลาง
[PE1=2.00]
[PE1=3.00]
[PE1=4.00]
[PE1=5.00]
เ ห็ น ด้ ว ย Intercept
มาก
[PE1=2.00]
[PE1=3.00]
[PE1=4.00]
[PE1=5.00]

Std.
Wald
Error
-2.275
1.692
1.809
9.835
.000
.
3.734
1.191
9.825
-10.780 221.695
.002
b
0
.
.
-4.019
1.494
7.234
.381 8577.346 .000
2.554
1.068
5.721
2.186
.607
12.969
b
0
.
.
1.675
1.517
1.220
2.368
1.238
3.661
2.332
1.185
3.872
0b
.
.
-1.038
.746
1.936
15.851 3768.092 .000
1.519
.861
3.115
1.730
.413
21.828
0b
.
.
-1.269
.782
2.636
.180 4857.528 .000
1.292
.870
2.204
1.730
.415
17.404
b
0
.
.
B

องศา
อิสระ
1
1
1
1
0
1
1
1
1
0
1
1
1
0
1
1
1
1
0
1
1
1
1
0

p-value
.179
.
.002
.961
.
.007
1.000
.017
.000
.
.269
.056
.049
.
.164
.997
.078
.000
.
.104
1.000
.138
.000
.

Exp(B)
18680.772
41.864
2.082E-5
.
1.463
12.855
8.898
.
5.339
10.677
10.296
.
7654375.286
4.569
6.879
.
1.197
3.639
5.638
.
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จากตารางที่ 2 ค่าสัมประสิทธิ์ ความถดถอยโลจิสติกของกลุ่มเห็นด้ วยน้ อยที่สดุ ในการตังใจจะ
้
ค้ นคว้ าเพื่อแสวงหา English App ใหม่ๆ ที่อาจใช้ ประโยชน์ได้ (BI3) เทียบกับกลุม่ เห็นด้ วยมากที่สดุ จะ
เห็นว่าค่าสัมประสิทธิ์สาหรับ PE1=3 เป็ น 3.734
ค่าสัมประสิทธิ์ความถดถอยโลจิสติกของกลุม่ เห็นด้ วยน้ อยเทียบกับกลุม่ เห็นด้ วยมากที่สดุ จะเห็น
ว่าสัมประสิทธิ์ของกลุม่ เห็นด้ วยน้ อยสาหรับ PE1=3 เป็ น 2.544 ; PE1=4 เป็ น 2.186 และ PE3=4 เป็ น
2.332
ค่าสัมประสิทธิ์ความถดถอยโลจิสติกของกลุม่ เห็นด้ วยปานกลางเทียบกับกลุม่ เห็นด้ วยมากที่สดุ
จะเห็นว่าสัมประสิทธิ์ของกลุม่ เห็นด้ วยปานกลางสาหรับ PE1=4 เป็ น 1.928
ค่าสัมประสิทธิ์ความถดถอยโลจิสติกของกลุม่ เห็นด้ วยมากเทียบกับกลุม่ เห็นด้ วยมากที่สดุ จะเห็น
ว่าสัมประสิทธิ์ของกลุม่ เห็นด้ วยมากสาหรับ PE1=4 เป็ น 1.730
ค่า sig. ของการทดสอบ น้ อยกว่า .05 ทาให้ สรุ ปได้ ว่า (ก) กลุม่ นักศึกษาที่เห็นว่าการใช้ English
App เป็ นประโยชน์ต่อการเรี ยนภาษาอังกฤษในมหาวิทยาลัยรังสิตในระดับปานกลาง (PE1=3) มีความ
น่าจะเป็ นที่จะส่งผลต่อการตังใจจะค้
้
นคว้ าเพื่อแสวงหา English App ใหม่ๆ ที่อาจใช้ ประโยชน์ได้ (BI3) ใน
ระดับน้ อยที่สดุ (ข) กลุม่ นักศึกษาที่เห็นว่าการใช้ English App เป็ นประโยชน์ต่อการเรี ยนภาษาอังกฤษใน
มหาวิทยาลัยรังสิตในระดับปานกลาง (PE1=3) และ ในระดับมาก (PE1=4) และ กลุ่มที่เห็นว่าการใช้
English App ทาให้ สามารถประยุกต์ใช้ ภาษาอังกฤษได้ อย่างมีประสิทธิภาพในระดับมาก (PE3=4) มี
ความน่าจะเป็ นที่จะส่งผลต่อการตังใจจะค้
้
นคว้ าเพื่อแสวงหา English App ใหม่ๆ ที่อาจใช้ ประโยชน์ได้
(BI3) ในระดับน้ อย (ค) กลุม่ นักศึกษาที่เห็นว่าการใช้ English App เป็ นประโยชน์ตอ่ การเรี ยนภาษาอังกฤษ
ในมหาวิ ท ยาลัยรั ง สิตในระดับ มาก (PE1=4) มี ค วามน่า จะเป็ นที่จ ะส่งผลต่อ การตัง้ ใจจะค้ น คว้ า เพื่ อ
แสวงหา English App ใหม่ๆ ที่อาจใช้ ประโยชน์ได้ (BI3) ในระดับปานกลาง และ (ง) กลุม่ นักศึกษาที่เห็น
ว่าการใช้ English App เป็ นประโยชน์ ต่อการเรี ยนภาษาอังกฤษในมหาวิ ทยาลัยรั งสิตในระดับมาก
(PE1=4) มีความน่าจะเป็ นที่จะส่งผลต่อการตังใจจะค้
้
นคว้ าเพื่อแสวงหา English App ใหม่ๆ ที่อาจใช้
ประโยชน์ได้ (BI3) ในระดับมาก
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จากการทดสอบทาให้ ได้ ตวั แบบหรื อสมการความน่าจะเป็ นจานวน 11 ตัวแบบ ตัวแบบที่โดดเด่น
จากการทดสอบสมมติฐานที่ 1 คือ ตัวแบบข้ างล่างนี ้

Log

= -4.019 + 2.554 (PE13) + 2.186 (PE14) + 2.332 (PE34) …

… (ตัวแบบที่ 1)

จากตัวแบบที่ 1 อธิบายได้ วา่ หากความตังใจจะค้
้
นคว้ าเพื่อแสวงหา English App ใหม่ๆ ที่อาจ
ใช้ ประโยชน์ได้ (BI3) มีค่าเป็ น 0 การใช้ English App ให้ เป็ นประโยชน์ต่อการเรี ยนภาษาอังกฤษใน
มหาวิทยาลัยรังสิต (PE1) จะมีค่าลดลง 4.019 หน่วย เมื่อ BI3 เพิ่มขึ ้น 1 หน่วย จะทาให้ การใช้ English
App ให้ เป็ นประโยชน์ต่อการเรี ยนภาษาอังกฤษในมหาวิทยาลัยรังสิต (PE1) เพิ่มขึ ้น 2.554 หน่วย และ
2.186 หน่วย และ การใช้ English App ทาให้ สามารถประยุกต์ใช้ ภาษาอังกฤษได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
(PE3) เพิ่มขึ ้น 2.332 หน่วย
ผลการทดสอบสมมติฐานที่ 2, 3 และ 5 ผู้วิจัยทดสอบด้ วยเทคนิควิธีเดียวกันกับการทดสอบ
สมมติฐานที่ 1 ทาให้ ได้ ตวั แบบรวม 24 ตัวแบบ

ข) ผลการทดสอบสมมติฐานที่ตวั แปรอิสระที่มีอิทธิพลโดยตรงต่อตัวแปรตามและมีตวั แปรแทรก
เข้ ามามีอิทธิพลร่วม (สมมติฐานที่ 4 และสมมติฐานที่ 6 ถึง 9)
ผู้วิจยั ทดสอบโดยใช้ การวิเคราะห์ความแปรปรวนร่ วม (ANCOVA) เพื่อหาค่าความแปรปรวนร่ วมทาง
สถิติ โดยควบคุมตัวแปรแทรก 5 ตัวแปรได้ แก่ ชัน้ ปี (Year) เพศสภาพ (Gender) และการครอบครอง
อุปกรณ์ดิจิทลั (Smart Phone, Tablet, Personal Computer) เพื่อค้ นหาอิทธิพลของตัวแปรอิสระที่มีต่อตัว
แปรตามซึง่ ไม่ได้ เป็ นผลมากจากตัวแปรแทรกอื่นๆ
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ผลการทดสอบสมมติฐานที่ 4 ความสะดวกในการใช้ English App (FC) มีอิทธิพลต่อความตังใจ
้
ใช้ เชิงพฤติกรรม (BI) ได้ ผลลัพธ์ตารางที่ 3 ดังนี ้
ตารางที่ 3 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนร่ วมของการมีแหล่งข้ อมูลที่จาเป็ นสาหรับอ้ างอิง เมื่อมีการใช้
English App (FC1) ต่อความตังใจจะไม่
้
ใช้ English App อย่างต่อเนื่อง (BI1)
ตัวแปรตาม: ความตังใจจะไม่
้
ใช้ English App อย่างต่อเนื่อง (BI1)
แหล่ งความ
แปรปรวน
Corrected Model
Intercept
FC1
Error
Total
Corrected Total

ผลรวมยกกาลัง
สองชนิดที่ 3
13.768a
1059.420
13.768
437.476
3639.000
451.244

องศา
อิสระ
4
1
4
385
390
389

F
3.442
1059.420
3.442
1.136

p-value

3.029
932.342
3.029

.018
.000
.018

จากตารางที่ 3 พบว่าค่าสถิติทดสอบ F เท่ากับ 3.029 ค่า p-value ของการทดสอบเท่ากับ .018
จึงสรุปได้ วา่ การมีแหล่งข้ อมูลที่จาเป็ นสาหรับอ้ างอิงเมื่อมีการใช้ English App (FC1) มีอิทธิพลต่อความ
ตังใจจะไม่
้
ใช้ English App อย่างต่อเนื่อง (BI1) ผู้วิจยั จึงทดสอบต่อในขัน้ ที่ 2 เพื่อควบคุมตัวแปรการ
ครอบครองอุปกรณ์ดิจิทลั (PC) ไม่ให้ มีผลต่อผลของการมีแหล่งข้ อมูลที่จาเป็ นสาหรับอ้ างอิงเมื่อมีการใช้
English App (FC1) ต่อความตังใจจะไม่
้
ใช้ English App อย่างต่อเนื่อง (BI1)
ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนร่ วมของการมีแหล่งข้ อมูลที่จาเป็ นสาหรับอ้ างอิงเมื่อมีการใช้
English App (FC1) และการครอบครองอุปกรณ์ ดิจิทัลของนักศึกษา (PC) ต่อความตังใจจะไม่
้
ใช้
English App อย่างต่อเนื่อง (BI1) ได้ ตารางที่ 4 ดังนี ้
ตารางที่ 4 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนร่วมของการมีแหล่งข้ อมูลที่จาเป็ นสาหรับอ้ างอิง เมื่อมีการใช้
English App (FC1) และการครอบครองอุปกรณ์ดจิ ิทลั ของนักศึกษา (PC) ต่อความตังใจจะไม่
้
ใช้
English App อย่างต่อเนื่อง (BI1)
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ตัวแปรตาม: ความตังใจจะไม่
้
ใช้ English App อย่างต่อเนื่อง (BI1)
ผลรวมยกกาลัง
องศาอิสระ
F
สองชนิดที่ 3
23.479a
9
2.609
2.318
557.637
1
557.637
495.371
18.395
4
4.599
4.085
2.507
1
2.507
2.227
9.291
4
2.323
2.063
427.764
380
1.126
3639.000
390

88

p-value
.015
.000
.003
.136
.085

จากตารางที่ 4 พบว่า ปฏิสมั พันธ์ ของตัวแปรการมีแหล่งข้ อมูลที่จาเป็ นสาหรับอ้ างอิงเมื่อมีการ
ใช้ English App (FC1) และการครอบครองอุปกรณ์ดิจิทลั ของนักศึกษา (PC) มีค่า p-value เท่ากับ .085
ซึ่งมากกว่าระดับนัยสาคัญทางสถิติที่กาหนด นัน่ คือความสัมพันธ์ ระหว่าง BI1 กับ PC ไม่ต่างกันเมื่อมี
FC1 ในระดับที่ตา่ งกัน จึงสามารถวิเคราะห์ตอ่ ไปในขันที
้ ่ 3 โดยใช้ ANCOVA ได้
ผลสรุปการวิเคราะห์ความแปรปรวนร่วมของการมีแหล่งข้ อมูลที่จาเป็ นสาหรับอ้ า งอิ ง เมื่ อ มี ก าร
ใช้ English App (FC1) และการครอบครองอุปกรณ์ดิจิทลั ของนักศึกษา (PC) ต่อความตังใจจะไม่
้
ใช้
English App อย่างต่อเนื่อง (BI1) ได้ ตารางที่ 5 ดังนี ้
ตารางที่ 5 ผลสรุปการวิเคราะห์ความแปรปรวนร่วมของการมีแหล่งข้ อมูลที่จาเป็ นสาหรับอ้ างอิงเมื่อมีการ
ใช้ English App (FC1) และการครอบครองอุปกรณ์ดิจิทลั ของนักศึกษา (PC) ต่อความตังใจจะไม่
้
ใช้
English App อย่างต่อเนื่อง (BI1)
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ตัวแปรตาม: ความตังใจจะไม่
้
ใช้ English App อย่างต่อเนื่อง (BI1)
แหล่ งความแปรปรวน
ผลรวมยกกาลัง
องศา
F
สองชนิดที่ 3
อิสระ
Corrected Model
14.188a
5
2.838
2.493
Intercept
846.317
1
846.317
743.581
PC
.420
1
.420
.369
FC1
13.520
4
3.380
2.970
Error
437.055
384
1.138
Total
3639.000
390
Corrected Total
451.244
389

89

p-value
.031
.000
.544
.019

จากตารางที่ 5 สรุปได้ วา่ ความตังใจจะไม่
้
ใช้ English App อย่างต่อเนื่อง (BI1) ขึ ้นอยู่กบั ระดับ
การมีแหล่งข้ อมูลที่จาเป็ นสาหรับอ้ างอิงเมื่อมีการใช้ English App (FC1) และไม่ขึ ้นกับการครอบครอง
อุปกรณ์ดิจิทลั ของนักศึกษา (PC)
สาหรับสมมติฐานที่ 6, 7, 8, 9 ผู้วิจยั ทาการทดสอบโดยใช้ การวิเคราะห์ความแปรปรวนร่วม
(ANCOVA) เพื่อหาค่าความแปรปรวนร่วมทางสถิติ โดยควบคุมตัวแปรแทรก 5 ตัวแปรได้ แก่ ชันปี
้ (Year) เพศ
สภาพ (Gender) และการครอบครองอุปกรณ์ดจิ ิทลั (Smart Phone, Tablet, Personal Computer) เพื่อ
ค้ นหาอิทธิพลของตัวแปรอิสระทีม่ ีตอ่ ตัวแปรตามซึง่ ไม่ได้ เป็ นผลมากจากตัวแปรแทรกอื่นๆ เช่นเดียวกับ
สมมติฐานที่ 4 และได้ ผลการทดสอบสมมติฐานทัง้ 9 สมมติฐาน จากนันผู
้ ้ วจิ ยั แปลงผลการทดสอบเป็ น
แผนภาพแสดงความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร ดังรูปที่ 3
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จากรูปที่ 3 จะเห็นว่าในภาพรวม มี 8 ปั จจัยที่สง่ ผลต่อความตังใจจะไม่
้
ใช้ English App อย่าง
ต่อเนื่อง (BI1) ความตังใจจะใช้
้
English App ให้ บอ่ ยมากขึ ้น อย่างต่อเนื่อง (BI2) และ ความตังใจจะ
้
ค้ นคว้ าเพื่อแสวงหา English App ใหม่ๆ ที่อาจใช้ ประโยชน์ได้ (BI3) ได้ แก่ 1) การใช้ English App เป็ น
ประโยชน์ตอ่ การเรี ยนภาษาอังกฤษในมหาวิทยาลัยรังสิต (PE1)
2) บุคคล/สือ่ ที่นกั ศึกษาคิดว่ามีความสาคัญมีสว่ นทาให้ นกั ศึกษาใช้ English App (SI1) 3) การมี
แหล่งข้ อมูลที่จาเป็ นสาหรับอ้ างอิงเมื่อมีการใช้ English App (FC1) 4) ความรู้สกึ สนุกกับการใช้ English
App (HM1) 5) ความรู้สกึ เพลิดเพลินระหว่างการใช้ English App (HM2) 6) การใช้ English App จัดเป็ น
ความบันเทิงอย่างหนึง่ ทาให้ ไม่จริ งจังในการฝึ กทักษะการเรี ยนรู้ภาษาอังกฤษ (HM3) 7) การที่นกั ศึกษา
รู้สกึ ว่าตนเองเสพติดการใช้ English App (Ha2) และ 8) การที่นกั ศึกษาใช้ งาน English App จนกระทัง่
เป็ นกิจวัตรประจาวัน (Ha3)
นอกจากนี ้ ยังพบว่า ความตังใจจะไม่
้
ใช้ English App อย่างต่อเนื่อง (BI1) ส่งผลต่อ ช่วงเวลาใน
การใช้ (UB-Time) ความตังใจจะใช้
้
English App ให้ บอ่ ยมากขึ ้น อย่างต่อเนื่อง (BI2) และ ความตังใจจะ
้
ค้ นคว้ าเพื่อแสวงหา English App ใหม่ๆ ที่อาจใช้ ประโยชน์ได้ (BI3) ส่งผลต่อ รูปแบบการใช้ งาน (UBPattern) ในขณะเดียวกัน การมีแหล่งข้ อมูลที่จาเป็ นสาหรับอ้ างอิงเมื่อมีการใช้ English App (FC1) การใช้
English App กลายเป็ นความเคยชินสาหรับนักศึกษา (Ha1) และ การที่นกั ศึกษาใช้ งาน English App
จนกระทัง่ เป็ นกิจวัตรประจาวัน (Ha3) ส่งผลต่อ ความถี่ในการใช้ (UB-FQ)

อภิปรายผลการวิจัย
ความคาดหวังในประสิทธิภาพ (PE1, PE3, PE4) และความคาดหวังในการใช้ English App
อย่างคล่องตัว (EE2) และอิทธิพลทางสังคม (SI1, SI2, SI3) มีผลต่อความตังใจใช้
้
เชิงพฤติกรรม (BI1, BI2,
BI3) และความสะดวกในการใช้ English App มีผลต่อพฤติกรรมการใช้ English App สอดคล้ องกับ
งานวิจยั ของ Venkatesh et al. (2012) ที่พบปั จจัยต่างๆ อาทิ ประโยชน์ตอ่ ผู้ใช้ เทคโนโลยีในการทากิจกรรม
ระดับความง่ายของการใช้ เทคโนโลยี อิทธิพลทางสังคมต่อการใช้ ความเชื่อที่ว่าผู้ใช้ งานควรใช้ เทคโนโลยี
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และผู้ใช้ เ ทคโนโลยีควรตระหนัก ในเรื่ องการมี แหล่งข้ อ มูลที่ คอยให้ ความช่ วยเหลือระหว่างการใช้ งาน
เทคโนโลยี ล้ วนมีผลต่อความตังใจใช้
้
เชิงพฤติกรรม และความสะดวกในการใช้ มีผลต่อพฤติกรรมการใช้
ความสะดวกในการใช้ English App (FC1-FC4) มีอิทธิพลต่อความตังใจใช้
้
เชิงพฤติกรรม และชัน้
ปี ของนักศึกษาไม่มีอิทธิพลร่ วมต่อความสะดวกในการใช้ English App (FC) และความตังใจใช้
้
English
App เชิ งพฤติกรรม ตามรู ปที่ 3 สอดคล้ องกับงานวิจัยของ Brown and Venkatesh (2005) และ
Venkatesh et al. (2003) ที่พบว่าปั จจัยความสะดวกในการใช้ English App นันใช้
้ เป็ นปั จจัยอ้ างอิงที่ระบุ
ระดับความเชื่อและพฤติกรรมของผู้ใช้ งานเทคโนโลยีในเรื่ องการมีแหล่งข้ อมูลที่คอยให้ ความช่วยเหลือ
แรงจูงใจในการใช้ English App (HM1-HM5) มีอิทธิพลต่อความตังใจใช้
้
เชิงพฤติกรรม จากการ
ทดสอบความแปรปรวนร่วมของขนาดและความแตกต่างของอิทธิพลที่มีตอ่ ความตังใจใช้
้
English App เชิง
พฤติกรรม ควบคุมปั จจัยแทรกซ้ อน ชันปี
้ เพศ และการครอบครองอุปกรณ์ดิจิทลั ของนักศึกษา มีอิทธิพลต่อ
ความตังใจใช้
้
งาน English App ได้ เส้ นอิทธิพลเชื่อมโยงแรงจูงใจในการใช้ English App ต่อความตังใจใช้
้
English App เชิงพฤติกรรม ตามรู ปที่ 3 สอดคล้ องกับงานวิจยั ของ Venkatesh et al. (2012) ที่พบว่า
แรงจูงใจเป็ นปั จจัยที่เกี่ยวข้ องกับความสนุกสนานและความเพลิดเพลินที่เกิดจากการใช้ งานเทคโนโลยี มี
บทบาทสาคัญในการพิจารณาการยอมรับการใช้ เทคโนโลยี (Brown and Venkatesh, 2005; van der
Heijden, 2004; Thong et al., 2006)
ความคุ้นชินในการใช้ English App (Ha1-Ha3) มีอิทธิพลต่อความตังใจใช้
้
เชิงพฤติกรรม จากผล
การทดสอบความแปรปรวนร่วมของขนาดและความแตกต่างของอิทธิพลที่มีตอ่ ความตังใจใช้
้
English App
เชิงพฤติกรรม ควบคุมปั จจัยแทรกซ้ อน ชันปี
้ เพศ และการครอบครองอุปกรณ์ดิจิทลั ของนักศึกษา มีอิทธิพล
ต่อความตังใจใช้
้
งาน English App ได้ เส้ นอิทธิพลเชื่อมโยงความคุ้นชินในการใช้ English App ต่อความ
ตังใจใช้
้
English App เชิงพฤติกรรม ตามรู ปที่ 3 สอดคล้ องกับงานวิจยั ของ Venkatesh, Thong, and Xu
(2012) ที่อ้างอิงจากงานวิจยั ของ Limayem et al. (2007); Kim et al. (2005); Kim and Malhotra (2005)
ว่าความคุ้นชินในการใช้ เทคโนโลยีเป็ นส่วนขยายของพฤติกรรมการใช้ งานเทคโนโลยีที่ได้ จากการสะสมการ
เรี ยนรู้จนกลายเป็ นความคุ้นชินที่เกิดขึ ้นอย่างอิสระ

ความคุ้นชินในการใช้ English App ยังมีอิทธิพล

เช่นเดียวกันต่อพฤติกรรมการใช้ งานจริ ง จากผลการทดสอบความแปรปรวนร่ วมของขนาดและความ
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แตกต่างของอิทธิพลที่มีตอ่ พฤติกรรมการใช้ English App จริ ง ควบคุมปั จจัยแทรกซ้ อน ชันปี
้ เพศ และการ
ครอบครองอุปกรณ์ดิจิทลั ของนักศึกษา มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการใช้ งาน English App จริ ง (UB) ได้ เส้ น
อิทธิพลเชื่อมโยงความคุ้นชินในการใช้ English App (Ha) ต่อพฤติกรรมใช้ English App จริ ง (UB) ตามรู ป
ที่ 3 แต่ไม่มีอิทธิ พลต่อรู ปแบบการใช้ งานต่อการใช้ งานจริ งของนักศึกษา ทังที
้ ่ในปั จจุบนั อุปกรณ์ ดิจิทัล
เคลือ่ นที่ไร้ สายแบบพกพาใช้ กนั อย่างแพร่หลาย พิจารณาเปรี ยบเทียบปรากฏการณ์ของงานวิจยั ครัง้ นี ้และ
ต้ นแบบกรอบงานวิจยั ของ Venkatesh et al. (2003) อาจแสดงให้ เห็นว่าการที่นกั ศึกษาจะใช้ English App
จริ งจนติดเป็ นนิสยั ต้ องมีแรงจูงใจด้ านเนื ้อหาหรื อรูปแบบการใช้ งานที่ทาให้ นกั ศึกษาสนใจที่จะใช้ งานอย่าง
ต่อเนื่องในส่วนอิทธิ พลความถี่ ในการใช้ งานและช่วงเวลาในการใช้ งานนัน้ สอดคล้ องกับงานวิจัยของ
Venkatesh, Thong, and Xu, (2012) ที่พบว่ากระบวนการกระตุ้นให้ เกิดความคุ้นชิน ไปจนถึงการใช้ งาน
เทคโนโลยีจริ งนันส
้ าคัญและมีผลโดยตรงต่อความตังใจใช้
้
เชิงพฤติกรรม (BI) และพฤติกรรมการใช้ งานจริ ง
(UB) ทัง้ นี ข้ ึน้ อยู่กับ การตระหนัก รู้ และการปรั บ ตัว ต่อความเปลี่ย นแปลงสภาพแวดล้ อ มของผู้ใ ช้ ง าน
นอกจากนี ้ผลการวิจยั ของ Verplanken and Wood (2006) ยังพบว่า การใช้ งานเทคโนโลยีทงเชิ
ั ้ งพฤติกรรม
และการใช้ งานจริ งเป็ นปั จจัยที่มีบทบาทสาคัญและเกิดขึ ้นได้ อย่างอิสระ
ความตังใจใช้
้
English App เชิงพฤติกรรม (BI1-BI3) มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการใช้ งานจริ งจาก
ผลการทดสอบความแปรปรวนร่ วมจากขนาดและความแตกต่างของอิทธิพลที่มีอิทธิพลต่อการใช้ English
App และการควบคุมปั จจัยแทรกซ้ อนอื่นๆ ในเรื่ องการครอบครองอุปกรณ์ดิจิทลั ของนักศึกษา มีอิทธิพลต่อ
พฤติกรรมการใช้ งาน English App จริ ง และได้ เส้ นอิทธิพลเชื่อมโยงความตังใจใช้
้
English App เชิง
พฤติกรรม ต่อพฤติกรรมต่อรู ปแบบและช่วงเวลาการใช้ งาน English App จริ งสอดคล้ องกับงานวิจยั ของ
Venkatesh, Thong, and Xu (2012) ที่พบว่าประสบการณ์ในการใช้ เทคโนโลยี (ในงานวิจยั นี ้ คือการ
ครอบครองอุปกรณ์ดิจิทลั ของนักศึกษาฯ) ทาให้ ผ้ ใู ช้ มีโอกาสเพิ่มขึ ้นในการกระตุ้นความคุ้นชิน (Kim and
Malhotra, 2005) เนื่ องจากผู้ใช้ มีเ วลามากขึน้ ในการเผชิ ญ กับสภาวะที่ เ ร่ ง ให้ เ กิ ดพฤติ ก รรมในการใช้
เทคโนโลยีและเกิดขึ ้นอย่างอิสระ (Jasperson et al., 2005) นอกจากนี ้ ประสบการณ์ (การครอบครอง
อุปกรณ์ ดิจิทัลฯ) มีผลกระทบต่อ ความตัง้ ใจใช้ เทคโนโลยีเชิงพฤติกรรม ซึ่งผู้ใช้ งานเทคโนโลยีที่มีระดับ
ประสบการณ์น้อยผลกระทบจะมีมากขึ ้น (Verphanken, et al., 1998) ตามรูปที่ 3 ยกเว้ น ความถี่ในการใช้
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งานจริ ง ไม่สอดคล้ องกับต้ นแบบกรอบงานวิจยั อาจวิเคราะห์ได้ ว่านักศึกษาไม่สนใจที่จะใช้ English App
หรื อจะใช้ เฉพาะเวลาจาเป็ นเท่านัน้ เช่น ก่อนสอบ เป็ นต้ น

ข้ อเสนอแนะการนาผลการวิจยั ไปใช้ ประโยชน์ ต่อ สถาบันภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยรังสิต
1. ผลการวิจยั การใช้ English App ทาให้ นกั ศึกษาสามารถประยุกต์ใช้ ภาษาอังกฤษได้ อย่างมี
ประสิทธิภาพ ส่งผลให้ นกั ศึกษาตังใจจะค้
้
นคว้ าเพือ่ หา English App ใหม่ๆ ที่อาจใช้ ประโยชน์ได้
ผู้รับผิดชอบการสอนภาษาอังกฤษควรมุง่ เน้ นกิจกรรมการเรี ยนและการฝึ กฝนด้ วนตนเองของ
นักศึกษาอย่างจริ งจัง โดยให้ การสนับสนุนแนะนาการใช้ English App ให้ แก่นกั ศึกษาได้ ฝึก
ทักษะการใช้ ภาษาอังกฤษอย่างต่อเนื่อง เป็ นประโยชน์ต่อการเรี ยนรู้ของนักศึกษา
2. ผลการวิจยั บุคคล / สือ่ ที่มีชื่อเสียงและมีบทบาทในสังคมมีสว่ นกระตุ้นให้ นกั ศึกษาใช้ English
App ส่งผลให้ มีความตังใจจะใช้
้
English App บ่อยครัง้ มากขึ ้นและใช้ อย่างต่อเนื่อง ในการ
จัดการเรี ยนการสอน สถาบันภาษาควรพิจารณาคัดเลือกบุคคลหรื อสื่อที่มีชื่อเสียงและมีบทบาท
ทางสังคมเข้ ามามีสว่ นช่วยกระตุ้นหรื อเป็ นแรงบันดาลใจให้ แก่นกั ศึกษาเพื่อการเสริ มสร้ างทักษะ
การใช้ ภาษาอังกฤษในทุกด้ าน ได้ แก่ คาศัพท์ การฟั ง การอ่าน การพูด ไวยากรณ์ และการแปล
อย่างจริ งจัง
3. ผลการวิจยั นักศึกษาสามารถใช้ English App ร่วมกับเทคโนโลยีอื่นๆ ได้ ส่งผลให้ นกั ศึกษามี
ความตังใจจะใช้
้
English App บ่อยครัง้ มากขึ ้นอย่างต่อเนื่อง สถาบันภาษาควรมีฟังก์ชนั การ
ให้ บริ การการใช้ English App เพื่ออานวยความสะดวกและเป็ นแหล่งข้ อมูลสนับสนุนการใช้
English App และมีศนู ย์รวมการให้ ความช่วยเหลือ การแก้ ปัญหาต่างๆ ทีเ่ กิดจากการใช้ English
App เพื่อให้ เกิดการเรี ยนรู้อย่างต่อเนื่อง
4. ผลการวิจยั นักศึกษามีแรงจูงใจในการใช้ English App โดยมองว่าเป็ นสิง่ จาเป็ นสาหรับ
กระบวนการเรี ยนการใช้ ชีวิตประจาวันของนักศึกษา ทาให้ นกั ศึกษาตังใจใช้
้
English App
บ่อยครัง้ มากขึ ้นอย่างต่อเนื่อง สถาบันภาษาควรสร้ างบรรยากาศการเรี ยนการสอนโดยใช้
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English App เข้ ามาเป็ นส่วนหนึง่ ที่จะทาให้ นกั ศึกษาสนุกกับการเรี นนภาษาอังกฤษ เสมือนเป็ น
กิจกรรมบันเทิงในชีวติ ประจาวัน จนกลายเป็ นความคุ้นชิน เพื่อทาให้ นกั ศึกษาตระหนักรู้วา่ หาก
ต้ องการตรวจสอบความถูกต้ องในการใช้ ภาษาอังกฤษ นักศึกษาสามารถอ้ างอิงได้ จาก English
App ที่ตนใช้ งานอยูไ่ ด้ อย่างสมา่ เสมอ
5. ผลการวิจยั การมีแหล่งข้ อมูลที่จาเป็ นสาหรับอ้ างอิงเมื่อมีการใช้ English App ส่งผลให้ นกั ศึกษา
ใช้ งาน English App จนกลายเป็ นความคุ้นชินและเป็ นกิจวัตรประจาวัน รูปแบบในการใช้
English App แบบไม่มีคา่ ใช้ จา่ ย และแบบมีคา่ ใช้ จา่ ย ล้ วนมีผลต่อความตังใจใช้
้
English App
และมีผลต่อความตังใจจะค้
้
นคว้ าเพื่อแสวงหา English App ใหม่ๆ ที่อาจใช้ ประโยชน์ได้
มหาวิทยาลัยควรสนับสนุนการเข้ าถึง English App ผ่านอุปกรณ์ดิจิทลั ต่างๆ อาทิ Smart Phone,
Tablet, และ Personal Computer ให้ แพร่หลายอย่างรวดเร็วในมหาวิทยาลัย และสามารถซื ้อ
English App ทีม่ ีลขิ สิทธิ์ได้ อย่างสะดวก เพื่อให้ นกั ศึกษาได้ มีโอกาสมากขึ ้นในการใช้ English
App ได้ อย่างครอบคลุมครบทุกด้ าน

ข้ อเสนอแนะสาหรับการทาวิจัยครัง้ ต่ อไป
จากผลการวิจยั ในครัง้ นี ้ ผู้บริ หารการศึกษาควรพิจารณา ดังนี ้ 1. ต่อยอดงานวิจยั การใช้ English
App เพื่อเสริ มสร้ างทักษะการเรี ยนภาษาอังกฤษให้ สมั ฤทธิ์ ผล ควรมีวิธีการทาอย่างไร ให้ เห็นตัวอย่าง
ความสาเร็ จจากงานวิจยั จนเป็ นที่ยอมรับในกลุม่ นักศึกษาในมหาวิทยาลัยเป็ นวงกว้ างอย่างเป็ นรู ปธรรม 2.
ศึกษาวิจยั เนื ้อหาของ English App ที่เป็ นประโยชน์ตอ่ การพัฒนาเสริ มสร้ างทักษะการใช้ ภาษาอังกฤษของ
นักศึกษา 3. ศึกษาและวิจยั แนวทางการพัฒนา English App ให้ ใช้ แล้ วรู้ สกึ สนุกตามความสนใจตามวัย
ของผู้ใช้ แนวทางในการพัฒนาควรเป็ นอย่างไร 4. วิจยั เชิงลึกเพื่อค้ นหาแนวทางให้ นกั ศึกษาสนใจที่จะใช้
English App และได้ รับประโยชน์จากการใช้ จนติดเป็ นนิสยั
----------------------------------------------
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บทคัดย่อ
งานวิจยั ครัง้ นีม้ ีวตั ถุประสงค์เพื่อพัฒนาและตรวจสอบความสอดคล้องของโมเดลความสัมพันธ์
เชิงสาเหตุพฤติกรรมการใช้บริการรับชมละครภาพยนตร์บนแอปพลิเคชันเน็ตฟลิกซ์ของผูบ้ ริโภคในเขต
กรุ งเทพมหานครและปริมณฑล และเพื่อศึกษาปั จจัยเชิงสาเหตุที่มีผลต่อพฤติกรรมการใช้บริการรับชม
ละครภาพยนตร์บนแอปพลิเคชันเน็ตฟลิกซ์ของผูบ้ ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล เครื่องมือที่
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ใช้ในการวิจยั ได้แก่ แบบสอบถามออนไลน์ กลุม่ ตัวอย่าง ได้แก่ ผูท้ ี่เคยใช้บริการรับชมละครภาพยนตร์บน
แอปพลิเคชัน เน็ ตฟลิกซ์และพัก อาศัย ในเขตกรุ งเทพมหานครและปริมณฑล 345 คน สถิ ติที่ ใช้ในการ
วิเคราะห์ขอ้ มูล ได้แก่ ความถี่และร้อยละ โมเดลสมการโครงสร้างใช้ในการวิเคราะห์โมเดลความสัมพันธ์เชิง
สาเหตุเพื่อหาเส้นทางอิทธิพลเชิงสาเหตุของตัวแปรประกอบด้วย 5 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านการรับรูค้ วามง่ายใน
การใช้ ง าน 2) ด้ า นการรับ รู ้ถึ ง ประโยชน์ 3) ทั ศ นคติ ต่ อ การใช้ ง าน 4) ความตั้ง ใจใช้ บ ริ ก าร และ
5) พฤติกรรมการใช้บริการ
ผลการวิจยั พบว่า โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุที่พฒ
ั นาขึน้ สอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์
เป็ น อย่างดี ค่าสัม ประสิท ธิ์ ก ารพยากรณ์เท่า กับ 0.72 แสดงว่าตัวแปรในโมเดลสามารถอธิ บ ายความ
แปรปรวนของพฤติกรรมการใช้บริการรับชมละครภาพยนตร์บ นแอปพลิเคชันเน็ตฟลิกซ์ ได้รอ้ ยละ 72
พบว่า ด้านความตัง้ ใจใช้บริการเป็ น ปั จจัยที่มีอิทธิ พ ลมากที่สุดต่อพฤติกรรมการใช้บ ริการรับชมละคร
ภาพยนตร์บนแอปพลิเคชันเน็ตฟลิกซ์ของผูบ้ ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
คาสาคัญ: การยอมรับเทคโนโลยี ละครภาพยนตร์ แอปพลิเคชันเน็ตฟลิกซ์

Abstract
The objective of this research was to develop and validate the consistency a causal of
video watching behavior on Netflix Application of consumers in Bangkok and its vicinity and the
Influence of causal factors of video watching behavior on Netflix Application of consumers in
Bangkok and its vicinity. The tools used in the research were online questionnaires. The sample
group consisted of 345 people who have used the Netflix Application service. The statistics
used in data analysis was frequency and percentage. The structural equation model is used to
analyze causal relationships to find the path to the causal influence of the variables. It consists
of 5 components : Perceived Ease of Use, Perceived Usefulness, Attitude Toward Using,
Behavioral Intention to Use, and Actual Use.
The results of the research showed that the causal relationship model was developed in
accordance with empirical data. The final is predictive coefficient of 0.72, indicating that the
variables in the model can explain the variance of the video watching behavior on Netflix
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Application by 72 percent. It was found that the behavioral intention to use were the most
influence on video watching behavior on Netflix Application of consumer in Bangkok and its
vicinity.
Keywords: Technology Acceptance, Movie drama, Netflix Application

บทนา
ในยุคดิ จิทัล สมาร์ท โฟนได้กลายมาเป็ น อุป กรณ์แห่งความบันเทิ งของคนทั่วโลก ไม่เว้น แม้แ ต่
ประเทศไทย โดยผลการศึกษาล่าสุดจากกูเกิล (Google) พบว่า ชาวไทยมีพฤติกรรมการเสพสื่อหลายจอ
(Multiscreening) หรือการชมโทรทัศน์ไปพร้อม ๆ กับการเล่นมือถือมากที่สดุ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่ง
ร้อยละ 68 ของคนไทยเปิ ดเผยว่า ตนเองนิ ยมใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิ กส์ไปพร้อม ๆ กับ การชมโทรทั ศ น์
จะเห็นได้ว่าแอปพลิเคชันบนมือถือได้เข้ามาเป็ นปั จจัยสาคัญในชีวิตประจาวันของผูบ้ ริโภค โดยเฉพาะการ
ใช้งานเพื่อความบันเทิงในรู ปแบบต่าง ๆ ซึ่งปั จจุบนั ได้ถือกาเนิดของแพลตฟอร์มวิดีโอตามความต้องการ
ของผูบ้ ริโภค ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา ได้รบั ความนิยมในการรับชมวิดีโอสตรีมมิ่งเพิ่มสูงขึน้ ความต้องการใน
การรับชมภาพยนต์ที่มีมากขึน้ ไม่ว่าจะเป็ นการรับชมผ่านจอยักษ์ในโรงภาพยนต์หรือในรู ปแบบของวิดิโอ
สตรีมมิ่งผ่านโทรศัพท์มือถือ ก็ลว้ นเป็ นผลดีกับกลุ่มผูป้ ระกอบธุรกิจบันเทิงทัง้ สิน้ ถึงแม้การบริโภควิดีโอ
คอนเทนต์บนโทรศัพท์มือถือจะได้รบั ความนิยมเพิ่มขึน้ อย่างต่อเนื่อง (ชลัมพ์ ศุภวาที, 2561)
สตรีมมิ่งภาพยนตร์ที่เป็ นที่นิยมก็คงเป็ น Netflix, Iflix, Hollywood HD และอีกหลายๆ แพลตฟอร์ม
ซึ่งภาพยนตร์บางเรื่องเพิ่งเข้าฉายในโรงภาพยนตร์ผ่านไปได้ไม่นานก็เข้าฉายสู่สตรีมมิ่ง ของแพลตฟอร์ม
ประเภทนี ้ และสตรีมมิ่งภาพยนตร์บางแบรนด์ถึงกับยอมลงทุนสร้างภาพยนตร์เป็ นของตัวเองเป็ นการดึง
กลุ่มคนดูใหม่ ๆ ที่อยากรับชมภาพยนตร์ของทางสตรีมมิ่ง ก็ตอ้ งยอมสมัครสมาชิกและจ่ายค่ารายเดือน
ให้กบั สตรีมมิ่ง ซึ่งตอนนีก้ ็มีภาพยนตร์ที่สร้างจากแบรนด์สตรีมมิ่งภาพยนตร์หลายเรือ่ ง ยิ่งมีภาพยนตร์ที่มี
คุณ ภาพเป็ นของตัวเองยิ่งสร้างจุดแข็งให้กับแบรนด์ สรุ ปได้ว่าสตรีมมิ่งภาพยนตร์เหมาะสาหรับการดู
ภาพยนตร์ของคนที่ต ้องการจะชมภาพยนตร์ได้ถึ งที่บ ้าน ไม่ตอ้ งจองตั๋วหนังเพื่ อรับ ชมที่ โรงภาพยนตร์
(Snookk, 2561)
แอปพลิเคชันเน็ตฟลิกซ์ (Netflix) เป็ นสตรีมมิ่งภาพยนตร์ที่มีการยอมรับจากทั่วโลกผ่านช่องทาง
การตลาด ซึง่ แอปพลิเคชันเน็ตฟลิกซ์ประสบความสาเร็จทางด้านการบริการเป็ นอย่างมาก มีการให้บริการ
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สตรีมมิ่งวีดิโอออนไลน์อย่างถูกกฏหมาย ถูกลิขสิทธิ์ ซึ่งมีจดุ เริ่มต้นมาจากการเริ่มให้เช่ายืม DVD , Bluray
ของภาพยนตร์ผา่ นทางไปรษณีย ์ จนกระทั่งได้มีการปรับเปลีย่ นจากการเช่ายืมผ่านทางไปรษณียม์ าเป็ นการ
ให้บริการรับชมสตรีมมิ่งวิดีโอ ภาพยนตร์ และซีรสี่ อ์ อนไลน์แทน ต่อมาในปี ค.ศ. 2013 เน็ตฟลิกซ์ก็ได้เข้าสู่
อุตสาหกรรมผูผ้ ลิตสือ่ อย่างเป็ นทางการและเป็ น จุดเริ่มต้นของความโด่งดังของเน็ตฟลิกซ์ (พีระพงศ์ วีระ
วุฒิ, 2561)
พฤติ ก รรมการใช้บ ริก ารในการรับ ชมเน็ ต ฟลิก ซ์ (Netflix) สามารถรับ ชมคอนเทนต์ผ่า นมื อถื อ
มากกว่า ค่ า เฉลี่ ย โลก 2 เท่ า และมากกว่า ร้อ ยละ 70 ของผู้ใ ช้ใ นไทยรับ ชมผ่ า นอุป กรณ์ พ กพา ออก
แพกเกจดูผา่ นมือถือราคาเริม่ ต้น 99 บาทต่อเดือน แพทริค เฟลมมิง ผูอ้ านวยการฝ่ ายนวัตกรรมผลิตภัณฑ์
เน็ตฟลิกซ์ให้ขอ้ มูลว่า จากข้อมูลที่เน็ตฟลิกซ์เห็นจากการใช้งานของผูใ้ ช้ในประเทศไทย พบว่าร้อยละ 70
ของการรับชมบนอุปกรณ์พกพาต่าง ๆ และยังพบว่าคนไทยใช้ระยะเวลาบนโลกออนไลน์มากที่สดุ แห่งหนึ่ง
ของโลก พฤติก รรมการรับ ชมเนื อ้ หา (Content) ของผูบ้ ริโภคเปลี่ยนไป อย่างในกรุ งเทพมหานครและ
ปริมณฑล เริ่มเห็นข้อมูลการยกเลิกการใช้งานบริการเคเบิลทีวี และหันมาสมัครใช้งานบริการสตรีมมิ่งที่
สามารถเลือกรับชมรายการได้ตามความต้องการ ขณะเดียวกันด้วยการที่รูปแบบการให้บริการทาให้เปิ ด
กว้างต่อผูบ้ ริโภคในการเลือกสมัครหลายบริการได้ในเวลาเดียวกัน เพื่อเข้าชมเนือ้ หา (Content) ที่สนใจบน
แต่ละแพลตฟอร์ม ทาให้เชื่อว่าการที่มีหลากหลายผูใ้ ห้บริการจะช่วยส่งเสริมให้ตลาดนีเ้ ติบโต ที่ผ่านมา
Netflix ได้มีการพัฒนานวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง ทัง้ การปรับหน้าแสดงผลบนสมาร์ทโฟนให้ใช้งานได้ง่ายขึน้
พร้อมนาเสนอฟี เจอร์ Smart Download ที่จะคอยลบ และดาวน์โหลดซีรีสต์ อนต่อไปให้อตั โนมัติ (ผูจ้ ดั การ
ออนไลน์, 2563)
จากงานวิจยั ที่ผ่านมามีงานวิจยั ในประเด็นเกี่ยวกับการยอมรับเทคโนโลยี ศรัณย์ธร ศศิธนากรแก้ว
และคณะ (2563) ได้ศกึ ษาการยอมรับและพฤติกรรมการใช้เน็ตฟลิกซ์ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร
พบว่า ด้านการรับรู ป้ ระโยชน์ ด้านการรับรู ค้ วามง่าย และด้านการรับรู ค้ วามเพลิดเพลิน ด้านทัศนคติ มี
ความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมในการใช้เน็ตฟลิกซ์ นอกจากนี ้ นฤมล ยีมะลี (2560) ได้ศึกษา การรับรู ค้ วาม
ง่ายต่อการใช้งาน การรับรูป้ ระโยชน์ และการสื่อสารแบบปากต่อปากผ่านทาง อิเล็กทรอนิกส์ (E-word of
Mouth) ที่มีอิทธิ พลต่อความตัง้ ใจใช้บริการแอปพลิเคชันชมภาพยนตร์ และซีรีสข์ องผูบ้ ริโภคกลุ่ม Gen Y
ในจังหวัดกรุ งเทพมหานคร พบว่า การรับรู ค้ วามง่ายในการใช้งาน การรับรู ป้ ระโยชน์ ความเพลิดเพลิน
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ความประหยัดเวลา และการสื่อสารปากต่อปากผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ ส่งผลต่อความตัง้ ใจใช้บริการ
แอปพลิเคชันชมภาพยนตร์และซีรีส ์ ซึ่งถ้าผูพ้ ฒ
ั นาแอปพลิเคชันเน็ตฟลิกซ์ สามารถสร้างพฤติกรรมการใช้
บริการรับชมละครภาพยนตร์บนแอปพลิเคชันเน็ตฟลิกซ์ให้เกิดประโยชน์กบั ผูบ้ ริโภคได้ จะทาให้แอปพลิเค
ชันมีผใู้ ช้บริการอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน
จากเหตุผลที่กล่าวมาข้างต้น ผูว้ ิจยั จึงมีความสนใจศึกษาปั จจัยเชิงสาเหตุที่มีผลต่อพฤติกรรมการ
ใช้บ ริก ารรับ ชมละครภาพยนตร์บ นแอปพลิเคชัน เน็ ต ฟลิก ซ์ข องผู้บ ริโภคในเขตกรุ งเทพมหานครและ
ปริม ณฑล โดยผู้วิ จัย หวังเป็ น อย่างยิ่ ง ว่า ผลของการวิ จัย ครัง้ นี จ้ ะเป็ น แนวทางในการวางกลยุท ธ์ท าง
การตลาดเพื่อให้ตรงตามความต้องการของผูบ้ ริโภคและใช้เป็ นข้อมูลในการปรับปรุ งการใช้เทคโนโลยี
แอปพลิเคชันเน็ตฟลิกซ์ตอ่ ไป

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อพัฒ นาและตรวจสอบความสอดคล้องของโมเดลความสัมพันธ์เชิ งสาเหตุพฤติกรรมการใช้
บริการรับชมละครภาพยนตร์บนแอปพลิเคชันเน็ตฟลิกซ์ของผูบ้ ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
2. เพื่อศึกษาปั จจัยเชิงสาเหตุที่มีผลต่อพฤติกรรมการใช้บริการรับชมละครภาพยนตร์บนแอปพลิเคชัน
เน็ตฟลิกซ์ของผูบ้ ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล

กรอบแนวคิดในการวิจัย
การศึ ก ษาปั จจั ย เชิ ง สาเหตุ ที่ มี ผ ลต่ อ พฤติ ก รรมการใช้ บ ริ ก ารรับ ชมละครภาพยนตร์บ น
แอปพลิเคชันเน็ตฟลิกซ์ ผูว้ ิจยั ใช้กรอบแนวคิดของ Kerry T. Manis and Danny Choi (2019) มาปรับปรุ ง
และพัฒ นา โดยปั จจัยเชิงสาเหตุที่มีผลต่อพฤติกรรมการใช้บริการรับชมละครภาพยนตร์บนแอปพลิเค
ชันเน็ตฟลิกซ์ และใช้ทฤษฏีแบบจาลองการยอมรับเทคโนโลยี (Technology Acceptance Model:TAM)
ได้แ ก่ การรับ รู ค้ วามง่ า ยในการใช้ง าน (Perceived Ease of Use), การรับ รู ถ้ ึ ง ประโยชน์ (Perceived
Usefulness), ทั ศ นคติ ต่ อ การใช้ ง าน (Attitude Toward Using), ความตั้ ง ใจใช้ บ ริ ก าร(Behavioral
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Intention to Use) ว่ามีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการใช้บริการรับชมละครภาพยนตร์บนแอปพลิเคชันเน็ตฟลิกซ์
ดังรูปที่ 1

การรับรูถ้ ึง
ประโยชน์

ทัศนคติ
ต่อการใช้งาน

ความตัง้ ใจ
ใช้บริการ

พฤติกรรม
การใช้บริการ

การรับรู ค้ วามง่าย
ในการใช้งาน

ภาพที่1 กรอบแนวคิดในการวิจยั
(ที่มา : Kerry T. Manis and Danny Choi, 2019)

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรของการวิจัยครัง้ นี ้ ได้แก่ ผูท้ ี่ เคยใช้บริการรับ ชมละครภาพยนตร์บ นแอปพลิเคชัน
เน็ตฟลิกซ์และพักอาศัยในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ซึง่ ไม่ทราบจานวนประชากรที่แน่นอน
กลุม่ ตัวอย่างของการวิจยั ครัง้ นี ้ ได้แก่ ผูท้ ี่เคยใช้บริการรับชมละครภาพยนตร์บนแอปพลิเคชัน
เน็ตฟลิกซ์และพักอาศัยในเขตกรุ งเทพมหานครและปริมณฑลจานวน 345 คน ได้มาโดยการสุม่ ตัวอย่าง
แบบโควตา (Quota sampling) Kline (2011) อธิ บายว่า ในการกาหนดจานวนของกลุ่มตัวอย่างในการ
วิเคราะห์โมเดลสัมการโครงสร้างไม่ควรน้อยกว่า 200 ซึ่งในการกาหนดขนาดของตัวอย่างที่เหมาะสมนัน้
นงลัก ษณ์ วิรชั ชัย (2542) อธิ บ ายว่า การวิเคราะห์โมเดลความสัม พัน ธ์เชิ งสาเหตุแ บบมี ตัว แปรแฝง
(Causal Structural - Models with Latent Variable) ขนาดตัวอย่างที่เหมาะสมควรอยู่ใน 1 ตัวแปรสังเกต
ได้ต่อ 10-20 เท่า หรือ Hoelter (1983) อธิ บ ายว่า จานวนตัวอย่างน้อยที่ สุด ที่ ยอมรับได้ดูจากค่าสถิ ติ
Holster ที่ตอ้ งมีค่ามากกว่า 200 จึงจะถือว่าโมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุมีความสอดคล้องกลมกลืนกับ
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ข้อมูลเชิ งประจักษ์ ในการศึกษาครัง้ นีม้ ีตัวแปรที่ สงั เกตได้ จานวน 25 ตัวแปร ซึ่งต้องใช้กลุ่มตัวอย่าง
ประมาณ 250 คนเป็ นอย่างน้อยและเพื่อป้องกันความคลาดเคลื่อนของข้อมูล ผูว้ ิจยั จึงเพิ่มกลุ่มตัวอย่าง
เป็ นจานวน 345 ตัวอย่าง
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
ลั ก ษ ณ ะของเครื่ อ งมื อที่ ใ ช้ ใ นการวิ จั ย ครั้ง นี ้ เป็ นแบบสอบถามออนไลน์ ( Online
Questionnaire) จานวน 1 ฉบับ โดยแบ่งเนือ้ หาออกเป็ น 2 ตอนดังนี ้
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผูต้ อบแบบสอบถาม ลักษณะของข้อคาถามเป็ นการสอบถามเกี่ยวกับ
ข้อมูลทั่วไปของผู้ต อบแบบสอบถาม ได้แก่ ท่านเคยใช้บ ริก ารรับ ชมละครภาพยนตร์บ นแอปพลิเคชัน
เน็ตฟลิกซ์หรือไม่ ท่านพักอาศัยอยูใ่ นเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลหรือไม่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับ
การศึกษา และอาชีพ จานวนทัง้ สิน้ 7 ข้อ
ตอนที่ 2 ข้อ มู ล เกี่ ย วกั บ ปั จ จั ย เชิ ง สาเหตุ ที่ มี ผ ลต่ อ พฤติ ก รรมการใช้บ ริ ก ารรับ ชมละคร
ภาพยนตร์บนแอปพลิเคชันเน็ตฟลิกซ์ โดยข้อคาถามเป็ นแบบมาตราประมาณค่า 7 ระดับ แบ่งเป็ น 5 ด้าน
ได้แก่ 1) ด้านการรับรู ค้ วามง่ายในการใช้งาน 2) ด้านการรับรูถ้ ึงประโยชน์ 3) ด้านทัศนคติต่อการใช้งาน
4) ด้านความตัง้ ใจใช้บริการ และ 5) ด้านพฤติกรรมการใช้บริการ จานวน 25 ข้อ
การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ
ตรวจสอบความตรงเชิ ง เนื ้อ หา (Content Validity) โดยเสนอผู้เ ชี่ ย วชาญ จ านวน 3 คน
ตรวจสอบความถูกต้องเหมาะสมของเนือ้ หา ภาษาที่ใช้ แล้วนาคะแนนที่ได้มาหาค่าดัชนีความสอดคล้อง
ของ

ข้อคาถาม กับวัตถุประสงค์ของการวิจยั (Index of Congruence หรือ IOC) โดยได้คา่ ดัชนีความ

สอดคล้องของข้อคาถามทุกข้ออยู่ระหว่าง 0.67-1.00 จากนัน้ นามาหาค่าความเชื่อมั่น (Reliability) โดย
ทดลองใช้กบั กลุม่ ผูใ้ ช้บริการรับชมละครภาพยนตร์บนแอปพลิเคชันเน็ตฟลิกซ์ ที่ไม่ใช่กลุม่ ตัวอย่างของการ
วิจัย จ านวน

30 คน แล้วนามาหาค่าความเชื่ อ มั่น โดยใช้วิธี หาค่าสัม ประสิท ธิ์ อัลฟ่ าของครอนบัค

(Cronbach’s Alpha) พบว่าข้อคาถามทัง้ ฉบับเท่ากับ 0.87 โดยพิจารณาเกณฑ์คา่ ความเชื่อมั่น 0.70 ขึน้ ไป
ชไมพร กาญจนกิจสกุล (2555) แสดงให้เห็นว่าข้อคาถามในแบบสอบถามนัน้ มีความน่าเชื่อถือในระดับสูง
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การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้วิ จัย ได้ด าเนิ น การเก็ บ ข้อ มูล โดยแบบสอบถามออนไลน์จ ากกลุ่ม ผู้ใ ช้บ ริก ารรับ ชมละคร
ภาพยนตร์บนแอปพลิเคชันเน็ตฟลิกซ์และพักอาศัยอยู่ในเขตกรุ งเทพมหานครและปริมณฑล โดยมีขอ้
คาถามคัดกรองจานวน 2 ข้อ ได้แก่ 1) ท่านเคยใช้บริการรับชมละครภาพยนตร์บนแอปพลิเคชันเน็ตฟลิกซ์
หรือไม่ ถ้าผูต้ อบแบบสอบถามตอบว่าไม่เคย ผูว้ ิจยั จะไม่นาข้อมูลมาวิเคราะห์ และ 2) ท่านพักอาศัยอยูใ่ น
เขตกรุ งเทพมหานครและปริมณฑลหรือไม่ ถ้าผูต้ อบแบบสอบถามตอบว่าไม่ใช่ ผูว้ ิจัยจะไม่นาข้อมูลมา
วิเคราะห์ โดยเก็บข้อมูลจากการแบ่งปั นลิงก์ URL ของแบบสอบถามออนไลน์ผ่านกลุม่ เฟซบุ๊กผูใ้ ช้บริการ
รับชมละครภาพยนตร์บนแอปพลิเคชันเน็ตฟลิกซ์ และเฟซบุ๊กส่วนตัว ในช่วงเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2563
รวมระยะเวลาในการเก็บข้อมูลทัง้ สิน้ 1 เดือน มีผตู้ อบแบบสอบถาม จานวน 350 คน หลังจากนัน้ ผูว้ ิจยั ได้
ทาการคัด เลือ กแบบสอบถามที่ มี ค วามสมบูรณ์ได้จ านวนผู้ต อบแบบสอบถามจานวน 345 คน น าไป
วิเคราะห์ขอ้ มูลทางสถิติตอ่ ไป
การวิเคราะห์ข้อมูล
สถิติเชิงบรรยาย (Descriptive Statistics) ได้แก่ ความถี่ (Frequency) ร้อยละ (Percentage)
และสถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) ใช้การวิเคราะห์โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุเพื่อหาเส้นทาง
อิทธิพลเชิงสาเหตุของตัวแปร หาขนาดอิทธิพล และทิศทางว่าเป็ นอย่างไร จากการวิเคราะห์โมเดลสมการ
โครงสร้าง กริช แรงสูงเนิน (2554) ได้กาหนดค่าสถิติในการทดสอบความสอดคล้องกลมกลืนระหว่างโมเดล
สมมุติฐานกับข้อมูลเชิ งประจักษ์ดังนี ้ ค่าสถิ ติ CMIN/DF น้อยกว่า 3.00 ค่า GFI, AGFI, CFI, TLI ตัง้ แต่
0.90 ขึน้ ไป และค่า RMSEA, SRMR น้อยกว่า 0.08

ผลการวิจัย
ข้อมูลทั่วไปของผูต้ อบแบบสอบถาม จานวน 345 คน พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามทุกคน ร้อยละ
100 พั ก อาศัย อยู่ ใ นกรุ ง เทพมหานครและปริ ม ณฑล และเคยใช้บ ริก ารรับ ชมละครภาพยนตร์บ น
แอปพลิเคชันเน็ตฟลิกซ์ โดยส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิ ง จานวน 219 คน คิดเป็ นร้อยละ 63.4 มีอายุอยู่ในช่วง
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ต่ ากว่า 24 ปี จานวน 127 คน คิด เป็ นร้อยละ 36.9 สถานภาพโสด 294 คน คิ ด เป็ นร้อยละ 85.2 ระดับ
การศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่า จานวน 247 คน คิดเป็ นร้อยละ 71.5 และผูต้ อบแบบสอบถามจานวน
สูงสุด 131 คน ร้อยละ 38.1 ประกอบอาชีพเป็ นพนักงานบริษัทเอกชน
1. ผลการพัฒนาและตรวจสอบความสอดคล้องของโมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุพฤติกรรม
การใช้บริการรับชมละครภาพยนตร์บนแอปพลิเคชันเน็ตฟลิกซ์ของผูบ้ ริโภคในเขตกรุ งเทพมหานครและ
ปริมณฑล
1.1 ผลการพัฒ นาพบว่า ปั จ จัย เชิ ง สาเหตุที่ มี ผลต่ อ พฤติ ก รรมการใช้บ ริก ารรับ ชมละคร
ภาพยนตร์บนแอปพลิเคชันเน็ตฟลิกซ์ของผูบ้ ริโภคในเขตกรุ งเทพมหานครและปริมณฑล ประกอบด้วย 5 ตัว
แปร จาแนกเป็ นตัวแปรแฝงภายนอก จานวน 1 ตัวแปร ได้แก่ 1) ด้านการรับรู ค้ วามง่ายในการใช้งาน ได้แก่
การใช้บริการรับชมละครภาพยนตร์ผา่ นวีดีโอสตรีมมิ่งเน็ตฟลิกซ์ สามารถเรียนรูไ้ ด้ง่าย (PE1) การใช้บริการ
รับชมละครภาพยนตร์ผ่านวีดีโอสตรีมมิ่งเน็ตฟลิกซ์เป็ นระบบที่ เข้าใจง่าย (PE2) การใช้บริการรับชมละคร
ภาพยนตร์ผ่านวีดีโอสตรีมมิ่งเน็ตฟลิกซ์ไม่ตอ้ งใช้ความพยายามมาก (PE3) การใช้บ ริการรับชมละคร
ภาพยนตร์ผ่ า นวี ดี โอสตรีม มิ่ ง เน็ ต ฟลิ ก ซ์มี ขั้น ตอนที่ ง่ า ยไม่ ซับ ซ้อ น (PE4) การใช้บ ริก ารรับ ชมละคร
ภาพยนตร์ผ่านวีดี โอสตรีมมิ่ งเน็ ต ฟลิกซ์ สามารถเรียนรู ไ้ ด้ด ้วยตนเอง (PE5) และตัวแปรแฝงภายใน 4
ตัวแปร ได้แก่ 1) ด้านการรับรู ถ้ ึงประโยชน์ ได้แก่ วีดีโอสตรีมมิ่งเน็ตฟลิกซ์ช่วยให้เกิดความสะดวกในการ
รับชมละครภาพยนตร์ (PU1) วีดีโอสตรีมมิ่งเน็ตฟลิกซ์มีละครภาพยนตร์ให้เลือกรับชมที่หลากหลาย (PU2)
วีดีโอสตรีมมิ่งเน็ต ฟลิกซ์มีป ระโยชน์ในการรับ ชมละครภาพยนตร์ (PU3) วีดีโอสตรีม มิ่งเน็ตฟลิกซ์ช่วย
ประหยัดค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปรับชมที่โรงภาพยนตร์ (PU4) วีดีโอสตรีมมิ่งเน็ตฟลิกซ์ช่วยเพิ่มทักษะ
ทางด้านภาษาต่างประเทศ (PU5) 2) ด้านทัศนคติตอ่ การใช้งาน ได้แก่ รูส้ กึ ชื่ นชอบกับการให้บริการรับชม
ละครภาพยนตร์ผา่ นวีดีโอสตรีมมิ่งเน็ตฟลิกซ์ (AT1) รู ส้ กึ ประทับใจกับการให้บริการรับชมละครภาพยนตร์
ผ่านวีดีโอสตรีมมิ่งเน็ตฟลิกซ์ (AT2) รู ส้ ึกพอใจกับการให้บริการรับชมละครภาพยนตร์ผ่านวีดีโอสตรีมมิ่ง
เน็ตฟลิกซ์ (AT3) รู ส้ ึกเต็มใจกับการให้บริการรับชมละครภาพยนตร์ผ่านวีดีโอสตรีมมิ่งเน็ตฟลิกซ์ (AT4)
การใช้บริการรับชมละครภาพยนตร์ผ่านวีดีโอสตรีมมิ่งเน็ตฟลิกซ์เหมาะสมกับวิถีชีวิตในยุคปั จจุบนั (AT5)
3) ด้านความตัง้ ใจใช้บริการ ได้แก่ ตัง้ ใจจะใช้บริการรับชมละครภาพยนตร์ผ่านวีดีโอสตรีมมิ่งเน็ตฟลิกซ์
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(BI1) ตั้งใจที่ จะดาวน์โหลดแอปพลิเคชันวีดีโอสตรีมมิ่ งเน็ตฟลิกซ์ (BI2) ตัง้ ใจจะใช้บริการรับ ชมละคร
ภาพยนตร์ผ่านวีดีโอสตรีมมิ่งเน็ต ฟลิกซ์ในอนาคต (BI3) ต้องการรับชมละครภาพยนตร์จะนึกถึงวีดีโอ
สตรีมมิ่งเน็ตฟลิกซ์เป็ นอันดับแรก (BI4) จะแนะนาให้คนรู จ้ ักใช้บริก ารรับชมละครภาพยนตร์ผ่านวีดีโอ
สตรีมมิ่งเน็ตฟลิกซ์ (BI5) 4) ด้านพฤติกรรมการใช้บริการ ได้แก่ สามารถรับชมละครภาพยนตร์ผ่านวีดีโอ
สตรีมมิ่งเน็ตฟลิกซ์ได้ทกุ ที่ทกุ เวลา (AU1) สามารถรับชมละครภาพยนตร์ผ่านวีดีโอสตรีมมิ่งเน็ตฟลิกซ์ได้
หลากหลายประเภท (AU2) ใช้บ ริก ารรับ ชมละครภาพยนตร์ผ่ า นวี ดี โอสตรีม มิ่ ง เน็ ต ฟลิ ก ซ์ได้อ ย่ า ง
สะดวกสบาย (AU3) ใช้บริการรับชมละครภาพยนตร์ผ่านวีดีโอสตรีมมิ่งเน็ตฟลิกซ์อย่างต่อเนื่อง (AU4)
ใช้บริการรับชมละครภาพยนตร์ผ่านวีดีโอสตรีมมิ่งเน็ตฟลิกซ์เป็ นประจา (AU5) โดยผูว้ ิจยั ได้พฒ
ั นาและ
ยกร่างโมเดลโดยยึดแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้เป็ นหลักการในการสร้างและพัฒนา
โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุพฤติกรรมการใช้บริการรับชมละครภาพยนตร์บนแอปพลิเคชันเน็ตฟลิกซ์ของ
ผูบ้ ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลดังภาพที่ 2
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หมายเหตุ PE หมายถึง ด้านการรับรู ค้ วามง่ายในการใช้งาน, PU หมายถึง ด้านการรับ รู ถ้ ึงประโยชน์,
AT หมายถึง ด้านทัศนคติตอ่ การใช้งาน, BI หมายถึงด้านความตัง้ ใจใช้บริการ, AU หมายถึงด้านพฤติกรรม
การใช้บริการ และ R หมายถึง ค่าเมทริกซ์สว่ นที่เหลือ (Residual Covariance Matrix)
ภาพที่ 2 โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุพฤติกรรมการใช้บริการรับชมละครภาพยนตร์
บนแอปพลิเคชันเน็ตฟลิกซ์ของผูบ้ ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล

1.2 ผลการตรวจสอบความสอดคล้องระหว่างโมเดลความสัมพันธ์เชิ งสาเหตุพฤติกรรมการใช้
บริการรับชมละครภาพยนตร์บนแอปพลิเคชันเน็ตฟลิกซ์ของผูบ้ ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
กับ ข้อ มูลเชิ งประจัก ษ์ เพื่ อ หาเส้น ทางอิ ท ธิ พ ลเชิ งสาเหตุของตัวแปรโดยการทดสอบความสอดคล้อ ง
กลมกลืนระหว่างโมเดลสมมติฐานกับข้อมูลเชิงประจักษ์เป็ นอย่างดี ดัง ตารางที่ 1
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ตารางที่ 1 ค่าดัชนีบ่งชีค้ วามสอดคล้องและกลมกลืนของโมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุพฤติกรรมการใช้
บริการรับชมละครภาพยนตร์บนแอปพลิเคชันเน็ตฟลิกซ์ของผูบ้ ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
กับข้อมูลเชิงประจักษ์

ค่าดัชนี
1. ค่า CMIN/df
2. ค่า GFI
3. ค่า AGFI
4. ค่า CFI
5. ค่า TLI
6. ค่า RMSEA
7. ค่า SRMR
8. ค่า HOELTER

ค่าสถิติ
1.41
0.92
0.90
0.98
0.97
0.03
0.04
281

ผลการตรวจสอบ
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์

เกณฑ์ที่ใช้พิจารณา
 3.00
 0.90 (เข้าใกล้ 1.00)
 0.90 (เข้าใกล้ 1.00)
 0.90 (เข้าใกล้ 1.00)
 0.90 (เข้าใกล้ 1.00)
 0.05 (เข้าใกล้ 0)
 0.05 (เข้าใกล้ 0)
 200

จากตารางที่ 1 พบว่าผลการตรวจสอบความสอดคล้องระหว่างโมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ
พฤติ ก รรมการใช้ บ ริ ก ารรับ ชมละครภาพยนตร์บ นแอปพลิ เ คชั น เน็ ต ฟลิ ก ซ์ข องผู้ บ ริ โ ภคในเขต
กรุ งเทพมหานครและปริมณฑลกับข้อมูลเชิ งประจักษ์ พบว่า มีความสอดคล้องและกลมกลืนกับข้อมูล
เชิงประจักษ์เป็ นอย่างดี โดยพิจารณาจากค่าไคสแควร์สมั พัทธ์ (CMIN/df) มีค่าเท่ากับ 1.41 ค่าดัชนีราก
ของก าลัง สองเฉลี่ ย ของเศษในรู ป คะแนนมาตรฐาน (SRMR) มี ค่ า เท่ า กับ 0.04 ดัช นี ร ากที่ ส องของ
ความคลาดเคลือ่ นในการประมาณ (RMSEA) มีคา่ เท่ากับ 0.03 ซึง่ เป็ นไปตามเกณฑ์โดยค่า SRMR และค่า
RMSEA ต้อ งมี ค่ า น้อ ยกว่ า 0.05 และในส่ ว นของค่ า ดัช นี GFI, AGFI, CFI, TLI และ Hoelter ที่ ร ะดั บ
นัยสาคัญ .05 มีค่าเท่ากับ 0.92, 0.90, 0.98, 0.97 และ 281 ตามลาดับ ซึ่งเป็ นไปตามเกณฑ์โดยค่า GFI,
AGFI, CFI, TLI ต้องมีค่าตัง้ แต่ 0.90 - 1.00 จึงเป็ น รู ป แบบที่เหมาะสมและกลมกลืนดี และค่า Hoelter
ที่ ระดับ นัย สาคัญ .05 ต้อ งมี ค่าที่ สูงกว่า หรือ เท่ากับ 200 ซึ่งบ่งชี ไ้ ด้ว่า โมเดลความสัม พัน ธ์เชิ งสาเหตุ
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พฤติ ก รรมการใช้ บ ริ ก ารรับ ชมละครภาพยนตร์บ นแอปพลิ เ คชั น เน็ ต ฟลิ ก ซ์ข องผู้ บ ริ โ ภคในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์
2. ผลการศึ ก ษาปั จ จัย เชิ ง สาเหตุที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ ค่ า อิ ท ธิ พ ลรวม อิ ท ธิ พ ลทางตรง และอิ ท ธิ พ ล
ทางอ้อม ในโมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุพฤติกรรมการใช้บริการรับชมละครภาพยนตร์บนแอปพลิเค
ชันเน็ตฟลิกซ์ของผูบ้ ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล

2 = 348.267, 2/df = 1.41, GFI = 0.92, AGFI = 0.90, CFI = 0.98, TLI = 0.97,
RMSEA = 0.03, SRMR = 0.04, HOELTER = 281

ภาพที่ 3 ค่าสถิติจากโมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุพฤติกรรมการใช้บริการรับชมละครภาพยนตร์
บนอปพลิเคชันเน็ตฟลิกซ์ของผูบ้ ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล (รูปแบบที่สอดคล้องกับข้อมูล
เชิงประจักษ์)
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ตารางที่ 2 แสดงค่าอิทธิ พลทางตรง อิทธิ พลทางอ้อมและอิทธิ พลรวมที่มีผลต่อพฤติกรรมการใช้บริการ
รับชมละครภาพยนตร์บนแอปพลิเคชันเน็ตฟลิกซ์ของผูบ้ ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
ตัวแปรแฝงภายใน
ตัวแปร
แฝง
ภายนอก

DE

IE

TE

DE

IE

TE

DE

IE

TE

DE

IE

TE

PE

0.73***

-

0.73***

-0.03

0.67***

0.64

-

0.67

0.67

-

0.52

0.52

PU

-

-

-

0.92***

-

0.92***

0.16**

0.71***

0.87**

-

0.74**

0.74**

AT

-

-

-

-

-

-

0.77***

-

0.77***

-

0.65***

0.65***

BI

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0.85***

-

0.85***

PU

R2

0.53

AT

0.80

BI

0.84

AU

0.72

หมายเหตุ *** p ≤ .001, p ≤ .01, DE = อิท ธิ พ ลทางตรง, IE = อิท ธิ พ ลทางอ้อม, TE = อิท ธิ พ ลรวม,
PE = ด้า นการรับ รู ค้ วามง่ า ยในการใช้ง าน, PU = ด้า นการรับ รู ถ้ ึ ง ประโยชน์, AT = ด้า นทัศ นคติ ต่ อ
การใช้งาน, BI = ด้านความตัง้ ใจใช้บริการ, AU = ด้านพฤติกรรมการใช้บริการ และ R2 = ค่าสัมประสิทธิ์
การพยากรณ์
จากตารางที่ 2 พบว่า ด้านพฤติกรรมการใช้บริการ (AU) ได้รบั อิทธิ พลทางตรงมากที่สดุ จาก
ด้านความตัง้ ใจใช้บริการ (BI) เท่ากับ 0.85 อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .001 ด้านพฤติกรรมการใช้
บริก าร (AU) ได้รบั อิ ท ธิ พ ลทางอ้อ มมากที่ สุด จากด้า นการรับ รู ป้ ระโยชน์ (PU) เท่ า กับ 0.74 อย่ า งมี
นัยสาคัญ ทางสถิ ติที่ระดับ .01 ด้านความตัง้ ใจใช้บริการ (BI) ได้รบั อิท ธิ พ ลทางตรงมากที่ สุดจากด้าน
ทัศนคติต่อการใช้งาน (AT) มีขนาดอิทธิพลทางตรง เท่ากับ 0.77 อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .001
ด้านทัศนคติต่อการใช้งาน (AT) ได้รบั อิทธิพลทางตรงมากที่สดุ จากด้านการรับรู ถ้ ึงประโยชน์ (PU) เท่ากับ
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0.92 อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .001 ส่วนด้านการรับรูถ้ ึงประโยชน์ (PU) ได้รบั อิทธิพลทางตรงมาก
ที่สดุ จากด้านการรับรู ค้ วามง่ายในการใช้งาน (PE) เท่ากับ 0.73 อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ ระดับ .001
นอกจากนี ้ พบว่าค่าสัมประสิทธิ์การพยากรณ์ (R2)เท่ากับ 0.72 แสดงว่าตัวแปรในโมเดลสามารถอธิบาย
ความแปรปรวนของพฤติกรรมการใช้บริการรับชมละครภาพยนตร์บนแอปพลิเคชันเน็ตฟลิกซ์ ได้รอ้ ยละ 72
พบว่า ด้านความตัง้ ใจใช้บริการเป็ น ปั จจัยที่มีอิทธิ พ ลมากที่สุดต่อพฤติ กรรมการใช้บ ริการรับชมละคร
ภาพยนตร์บนแอปพลิเคชันเน็ตฟลิกซ์

อภิปรายผล
ผลการวิจยั ครัง้ นีพ้ บว่า พฤติกรรมการใช้บริการรับชมละครภาพยนตร์บนแอปพลิเคชันเน็ตฟลิกซ์
ได้รบั อิทธิ พลทางตรงมากที่สดุ จากด้านความตัง้ ใจใช้บริการ เนื่องจากผูบ้ ริโภคเลือกที่จะตัง้ ใจใช้บริการ
รับชมละครภาพยนตร์ผ่านวีดีโอสตรีมมิ่งเน็ตฟลิกซ์เป็ นอันดับแรก ซึ่งผูใ้ ช้บริการพร้อมดาวน์โหลดผ่าน
แอปพลิเคชัน อีกทัง้ ยังเลือกใช้บริการในอนาคต และพร้อมที่จะแนะนาให้คนรู จ้ ักใช้บริการรับชมละคร
ภาพยนตร์ผ่านวีดีโอสตรีมมิ่งเน็ตฟลิกซ์ สอดคล้องกับ งานวิจัยของบัญ ชา คชทองคา และ สุมามาลย์
ปานคา (2562) ที่ได้ทาการศึกษาโมเดลคความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของทฤษฏีรวมการยอมรับและการใช้
เทคโนโลยี ที่ มี ผ ลต่ อ พฤติ ก รรมการใช้ ง านแอปพลิ เ คชั น We love shopping ของผู้บ ริ โ ภคในเขต
กรุ ง เทพมหานครและปริม ณฑล พบว่ า พฤติ ก รรมความตั้ง ใจในการใช้ง านแอปพลิ เคชัน We love
shopping ส่งผลต่อพฤติกรรมการใช้งานแอปพลิเคชัน Weloveshopping
ด้านพฤติ กรรมการใช้บ ริการรับ ชมละครภาพยนตร์บ นแอปพลิเคชัน เน็ ตฟลิกซ์ได้รบั อิท ธิ พ ล
ทางอ้อมมากที่สดุ จากด้านการรับรูป้ ระโยชน์ เนื่องจากผูบ้ ริโภคได้รบั ประโยชน์จากการใช้บริการรับชมละคร
ภาพยนตร์บนแอปพลิเคชันเน็ตฟลิกซ์ในด้านของความสะดวกสบายที่ง่ายต่อการรับชม สามารถรับชมได้
หลากหลายประเภทไม่ ว่า จะเป็ น ซี รี่ย ์ ภาพยนตร์ สารคดี การ์ตูน วาไรตี ้ หรือ แม้ก ระทั้ง เกมโชว์ เกิ ด
ประโยชน์ในด้านของการประหยัดค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปรับชมที่โรงภาพยนตร์ อีกทัง้ ยังช่วยเพิ่มทักษะ
ในด้านของภาษาต่างประเทศอีกด้วย สอดคล้องกับงานวิจยั ของ Davis,Bagozzi & Warshaw (1989) ทีไ่ ด้
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ทาการศึกษาแบบจาลองการยอมรับเทคโนโลยี (Technology Acceptance Model:TAM) พบว่า ปั จจัย
การรับรู ป้ ระโยชน์และการรับรู ถ้ ึงความง่ายในการใช้งาน มีผลทางอ้อมต่อความตัง้ ใจและพฤติกรรมของ
ผูบ้ ริโภค
ด้า นความตั้ง ใจใช้บ ริก ารได้ร ับ อิ ท ธิ พ ลทางตรงมากที่ สุด จากด้า นทัศ นคติ ต่ อ การใช้ง าน
เนื่องจากผูบ้ ริโภคที่เคยใช้บริการรับชมละครภาพยนตร์บนแอปพลิเคชันเน็ตฟลิกซ์ มีความรู ส้ ึกชื่นชอบ
พอใจและประทับ ใจกับ การให้บ ริก ารรับ ชมละครภาพยนตร์บ นแอปพลิเคชัน เน็ ต ฟลิก ซ์ รู ส้ ึก เต็ ม ใจที่
สามารถเลือกรับชมได้อย่างอิสระ และเชื่อว่าการให้บริการรับชมละครภาพยนตร์บนแอปพลิเคชันเน็ตฟลิกซ์
เหมาะสมกับวิถีชีวติ ในปั จจุบนั อันเป็ นที่มาของทัศนคติตอ่ การใช้งาน สอดคล้องกับงานวิจยั ของวนิดา ตะนุ
รักษ์ (2560) ที่ได้ทาการศึกษาอิทธิพลของทัศนคติต่อการใช้งานและปั จจัยที่เกี่ยวข้องต่อพฤติกรรมความ
ตัง้ ใจในการใช้เทคโนโลยีของพนักงานอุตสาหกรรมการค้าส่งและค้าปลีกไทย พบว่า ตัวแปรทัศนคติตอ่ การ
ใช้เทคโนโลยีของพนักงานอุตสาหกรรมการค้าส่งและค้าปลีกไทยมีอิทธิ พลทางตรงเชิงบวกต่อพฤติกรรม
ความตัง้ ใจในการใช้เทคโนโลยีของพนักงานอุตสาหกรรมการค้าส่งและค้าปลีกไทย
ด้านทัศนคติตอ่ การใช้งานได้รบั อิทธิพลทางตรงมากที่สดุ จากด้านการรับรูถ้ ึงประโยชน์ เนื่องจาก
ผูบ้ ริโภคได้รบั ประโยชน์ในด้านของภาษาต่างประเทศ ความสะดวก มีความหลากหลายของละครและ
ภาพยนตร์ อีกทัง้ ยังประหยัดค่าใช้จ่ายในการรับชม สอดคล้องกับงานวิจยั ของ นันทริกา ไปเร็ว (2557) ที่ได้
ทาการศึกษาความรู แ้ ละทัศนคติ ที่ มี ต่อ พฤติก รรมที่ จ ะเลือ กใช้บ ริก าร Internet Banking พบว่า ลูก ค้า
ธนาคารออมสิน มี ทัศ นคติ ต่อการใช้บ ริก าร Internet Banking ได้รบั อิ ทธิ พ ลทางตรงจากด้านการรับ รู ้
ประโยชน์ ในระดับเห็นด้วยมาก
ด้านการรับรูถ้ ึงประโยชน์ได้รบั อิทธิพลทางตรงมากที่สดุ จากด้านการรับรูค้ วามง่ายในการใช้งาน
เนื่ อ งจากผู้บ ริโภคสามารถเรีย นรู ไ้ ด้ด ้วยตนเอง ไม่ต ้อ งใช้ค วามพยายามมาก อี ก ทั้ง ยังมี ระบบที่ ง่า ย
ไม่ซบั ซ้อน สอดคล้องกับงานวิจยั ของ ชีวรัตน์ ชัยสาโรง (2562) ที่ได้ทาการศึกษาการยอมรับเทคโนโลยีการ
เรียนภาษาผ่านแอปพลิเคชันออนไลน์ของผูบ้ ริโภคในเขตกรุ งเทพมหานครและปริมณฑล พบว่า การรับรู ้
ความง่ายในการใช้สง่ ผลทางตรงต่อด้านการรับรูป้ ระโยชน์
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ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะในการนาผลวิจัยไปใช้
1. ผูพ้ ฒ
ั นาแอปพลิเคชัน ต้องคานึงถึงความตัง้ ใจใช้บริก ารรับชมละครภาพยนตร์บนแอปพลิเค
ชัน เน็ ตฟลิกซ์ ในด้านของความตัง้ ใจที่จะใช้บริการในอนาคต การดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน เน็ต ฟลิก ซ์
แนะนาให้คนรูจ้ กั ได้ใช้บริการแอปพลิเคชันเน็ตฟลิกซ์และผูบ้ ริโภคเลือกที่จะใช้บริการในอนาคต
2. ผู้พัฒ นาแอปพลิเคชัน ต้อ งค านึง ถึ งการรับ รู ป้ ระโยชน์ในการใช้งานบริก ารรับ ชมละคร
ภาพยนตร์บ นแอปพลิเคชัน เน็ ต ฟลิกซ์ ในด้า นของความสะดวกสบาย และสามารถเลือ กรับ ชมละคร
ภาพยนตร์ที่ ห ลากหลายรวมไปถึ ง ซี่ รี ย ์ วาไรตี ้ การ์ตู น อี กทั้ ง ยั ง ต้ อ งค านึ ง ถึ ง ทั ก ษะทางด้ า น
ภาษาต่างประเทศ ที่จะช่วยเพิ่มทักษะให้ผใู้ ช้บริการเกิดประโยชน์ตอ่ การใช้งาน
ข้อเสนอแนะสาหรับวิจัยในอนาคต
1. การวิจยั ครัง้ ต่อไปควรขยายกลุม่ ประชากรไปในแอปพลิเคชันอื่นๆ นอกเหนือจากแอปพลิเค
ชันเน็ตฟลิกซ์ได้แก่ แอปพลิเคชันดิสนียพ์ ลัส แอปพลิเคชันไอฟลิกซ์ แอปพลิเคชันแอปเปิ ้ลทีวีพลัส เป็ นต้น
เพื่อให้ผพู้ ฒ
ั นาในแพลตฟอร์มอื่น ๆ ได้ขอ้ มูลป้อนกลับจากผูใ้ ช้บริการเพื่อนาไปใช้ในการพัฒนาแอปพลิเค
ชันที่ตรงความต้องการของผูใ้ ช้บริการ มากขึน้
2. การวิจยั ครัง้ ต่อไปควรเพิ่มการศึกษาปั จจัยอื่น ๆ ที่นอกเหนือจากที่ปรากฏในงานวิจัยนีเ้ พื่อ
ศึกษาว่ามีปัจจัยอื่น ๆ ที่มีความสาคัญต่อปั จจัยเชิงสาเหตุที่มีผลต่อพฤติกรรมการใช้บริการรับชมละคร
ภาพยนตร์บนแอปพลิเคชันเน็ตฟลิกซ์ เช่น ความไว้วางใจ ความภักดี หรือด้านความมีชื่อเสียงของแอป
พลิเคชัน เพื่อให้รูว้ า่ ปั จจัยด้านใดบ้างที่สง่ ผลถึงพฤติกรรมการใช้บริการรับชมละครภาพยนตร์บนแอปพลิเค
ชันเน็ตฟลิกซ์ได้อีกบ้าง

--------------------------
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บทคัดย่อ
การวิจัยนีเ้ ป็ น การวิจัยเชิ งสารวจ โดยมี วตั ถุป ระสงค์ (1) เพื่อศึกษาการใช้วารสารวิชาการใน
รูปแบบสิ่งพิมพ์และรู ปแบบอิเล็กทรอนิกส์ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัย
รามคาแหง (2) เพื่อเปรียบเทียบปั ญหาการใช้วารสารวิชาการในรูปแบบสิง่ พิมพ์และรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์
กับ ปั จจัยส่วนบุค คลของนัก ศึก ษาระดับ บัณ ฑิ ต ศึก ษา คณะนิ ติศ าสตร์ม หาวิ ทยาลัย รามค าแหง กลุ่ม
ตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั คือ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคาแหง จานวน
144 คน เครื่องมือในการวิจัย คือ แบบสอบถาม ที่ผ่านการตรวจสอบคุณ ภาพของเครื่องมือ มีค่าความ
เชื่อมั่นเท่ากับ.91 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน การทดสอบค่าที และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว ผลการวิจยั พบว่า
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ปั ญ หาการใช้วารสารวิชาการในรู ปแบบสิ่งพิ มพ์ โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับปานกลาง เมื่ อ
พิจารณารายด้านและรายข้อ พบว่า นักศึกษามี ปัญ หาด้านการใช้ คื อ วารสารวิชาการ ชื่ อเรื่อง/เล่ม ที่
ต้องการ ไม่มีในสานักหอสมุดกลาง/ห้องสมุดคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคาแหง
นักศึก ษาระดับบัณ ฑิ ตศึก ษา คณะนิติศ าสตร์ มหาวิท ยาลัยรามคาแหงมีระดับความคิดเห็ น
ปั ญหาการใช้วารสารวิชาการในรู ปแบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยภาพรวมและรายด้านอยูใ่ นระดับปานกลาง เมื่อ
พิจารณารายด้านและรายข้อ พบว่า นักศึกษามีปัญหาด้านการสืบค้น 2 ข้อ ได้แก่ มีปัญหาในการใช้คาหรือ
วลี ในการสื บ ค้น บทความในวารสารอิ เล็ก ทรอนิ ก ส์ที่ เป็ น ภาษาต่ างประเทศ และ สืบ ค้น วารสารจาก
อินเทอร์เน็ตโดย Search engine เช่น Google เป็ นต้น ได้ขอ้ มูลไม่ตรงตามความต้องการหรือได้ขอ้ มูลเป็ น
จานวนมาก ทาให้เสียเวลาในการคัดเลือก
ผลการทดสอบสมมติ ฐ านเปรีย บเที ย บปั ญ หาการใช้ว ารสารวิช าการในรู ป แบบสิ่งพิ ม พ์แ ละ
รูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ 3 ด้าน ได้แก่ ด้านการใช้ ด้านการสืบค้น และด้านการให้บริการกับปั จจัยส่วนบุคคล
ได้แก่ เพศ ระดับการศึกษา อายุ และอาชีพ พบว่า ไม่แตกต่างกันทุกด้าน สรุปได้วา่ การเก็บรวบรวมข้อมูล
ในการวิจยั ครัง้ นี ้ สนับสนุนและสอดคล้องกับสมมติฐานการวิจยั ที่กาหนดไว้

คาสาคัญ: การใช้วารสาร วารสารฉบับพิมพ์ วารสารอิเล็กทรอนิกส์ วารสารวิชาการ

Abstract
This study is a survey research with the following objectives: (1 ) To study the uses of
printed and electronic academic journals by graduate students in the Faculty of Law,
Ramkhamhaeng University. (2) To compare problems of using printed and electronic academic
journals with personal factors of graduate students in the Faculty of Law, Ramkhamhaeng
University.
The sample used in this research were a total of 144 graduate students in the Faculty
of Law, Ramkhamhaeng University of the academic year 2 0 1 9 . The research instrument was
a questionnaire that was tested for the quality of the instrument with a confidence value of 0.91.
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The statistics used for data analysis were frequency, percentage, mean, standard deviation, ttest and One-way ANOVA. The statistical significance was determined at a level of .05.
The research results indicated as follows.
Graduate students in the Faculty of Law, Ramkhamhaeng University had levels of
opinions on the problems of using printed academic journals in overall image and each aspect
at a moderate level. When considering each aspect and by each item, it was found that the
graduate students had the problems in using academic journals, required journal titles, no
required journals in the Central Library / the Library of the Faculty of Law, Ramkhamhaeng
University.
Graduate students in the Faculty of Law, Ramkhamhaeng University had levels of
opinions on the problems of using electronic academic journals in overall image and each
aspect at a moderate level. When considering each aspect and by each item, it was found that
the graduate students had two problems in searching including the problem of using words or
phrases for searching articles in electrical journals in foreign languages and searching for
journals through the Internet by search engines, such as Google, receiving unrequired
information or receives large amounts of information that causes wasting time in selection.
According to the results of the hypothesis test for comparing the problem of using
printed and electronic academic journals in three aspects, namely usage, searching and
providing services with personal factors such as gender, education level, age and occupation,
there were no difference in all aspects. It can be concluded that the data collection in this
research has supported in accordance with the determined research hypotheses.
Keyword: Usage of journal, Printed journal, Electronic journal, Academic journal
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บทนา
วารสารเป็ น ทรัพ ยากรสารสนเทศที่เป็ นแหล่งข้อ มูลพื น้ ฐานสาคัญ ต่อ การศึก ษา ซึ่งห้อ งสมุด
มหาวิทยาลัยได้ให้ความสาคัญ และจัด ไว้ให้บ ริการมาอย่างต่อเนื่องเพราะเนือ้ หาของวารสารนาเสนอ
ความรู ท้ ี่น่าสนใจและทันสมัย รวมถึงเผยแพร่ความก้ าวหน้าทางวิชาการและผลงานการค้นคว้าวิจัยของ
ผูเ้ ชี่ยวชาญและนักวิจัยในสาขาต่าง ๆ ซึ่งในการปฏิบัติงานของห้องสมุดมหาวิทยาลัยแต่ละแห่งต่างมี
นโยบายในการจัดหาและให้บริการวารสารแตกต่างกันไป แต่มีวตั ถุประสงค์เดียวกันคือเพื่อตอบสนอง
ความต้องการของผูใ้ ช้ให้มากที่สดุ
ในอดีตรูปแบบการตีพิมพ์วารสารจะเป็ นการจัดพิมพ์เป็ นรูปเล่ม แต่ดว้ ยเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารในยุคปั จจุบนั มีผลต่อความเปลี่ยนแปลงรู ปแบบวารสาร โดยเฉพาะกระบวนการจัดพิมพ์และ
การเผยแพร่วารสารได้เปลี่ยนรู ปแบบเป็ นวารสารอิเล็กทรอนิกส์ โดยให้เข้าถึ งในรู ปแบบออนไลน์ ผ่าน
เครือข่ายอินเทอร์เน็ต แต่จากการศึกษาวิจัยพบว่า รู ปแบบวารสารที่สานักหอสมุดควรจัดให้บริการ คือ
ให้บริการวารสารอิเล็กทรอนิกส์ควบคู่กบั วารสารฉบับพิมพ์ สูงถึงร้อยละ 84.52 (อัมพร ขาวบาง, อารีย ์ ชื่น
วัฒนา และนุชรี ตรีโลจน์วงศ์, 2551 : 9) และทรัพยากรสารสนเทศในรู ปแบบอิเล็กทรอนิกส์ได้เปลี่ยนการ
แสวงหาและการค้นคืนสารสนเทศ โดยผูใ้ ช้ปรับเปลีย่ นการใช้จากรูปแบบดัง้ เดิมคือทรัพยากรสารสนเทศใน
รูปแบบสิง่ พิมพ์ไปสูก่ ารใช้ทรัพยากรสารสนเทศในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (Kumar, 2017 : 11) บรรณารักษ์
จึงต้องประเมินการจัดหาวารสารตามรู ปแบบการใช้งานของผูใ้ ช้เพื่อส่งเสริมการใช้วารสารให้เกิดประโยชน์
อย่างสูงสุด
วารสารวิชาการทางด้านนิติศาสตร์ เป็ นแหล่งรวบรวมความรู ้ บริการการศึกษาให้แก่สงั คม โดย
การเขียนบทความทางด้านกฎหมาย รวบรวมคาพิพากษา ฎีกา ที่ศาลฎีกาได้พิจารณาไว้แล้ว มาเผยแพร่ให้
นักศึกษาวิเคราะห์ถึงค าพิ พ ากษา รวมถึงการแนะนากฎหมายใหม่ ซึ่งเป็ นประโยชน์แก่ นักศึกษา โดย
สามารถนาเนือ้ หาที่คณาจารย์เขียนบทความวิชาการ ไปเป็ นแนวทางในการศึกษากฎหมายได้ การเรียน
สาขาวิชานิติศาสตร์นนั้ นักศึกษาต้องศึกษาค้นคว้าความรูจ้ ากตาราในสาขาวิชานิติศาสตร์เพื่อประกอบการ
เรียนในแต่ละวิชา ซึ่งการศึกษาจากตาราอย่างเดียวไม่เพียงพอ ต้องศึกษาจากวารสารวิชาการทางด้าน
นิติศาสตร์ เพื่อให้นกั ศึกษานาไปใช้อ่านประกอบการเรียนและศึกษาเป็ นแนวทางในการตอบข้อสอบอัตนัย
ด้วยตนเอง (นงนุช จันทร์ควง, 2560 : 1, 4) ดังที่ว่า อุปกรณ์สาคัญสาหรับการเรียนกฎหมายในสาขาวิชา
นิ ติศ าสตร์ คื อ ตัว บทกฎหมายหรือ ประมวลกฎหมาย แต่ตัวช่ว ยในการเรีย นสาขาวิช านิ ติ ศ าสตร์ คื อ
วารสาร (ชนินาฏ ลีดส์, ม.ป.ป. : 1)
จากการศึกษาวิจยั เกี่ยวกับความต้องการและการใช้วารสารของสานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัย
รามคาแหง พบว่า มี การสารวจในปี พ.ศ. 2531 โดยสุวรรณา อิน ทร์รกั ษา ศึกษาความสอดคล้องของ
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วารสารวิท ยาศาสตร์ภ าษาต่ า งประเทศของส านัก หอสมุด กลางกับ ความต้อ งการของอาจารย์ค ณะ
วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคาแหง ปี พ.ศ. 2532 สุธนา วงศ์ทองสรรค์ ศึกษาการใช้วารสารวิชาการของ
สานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคาแหง ปี พ.ศ. 2541 รัตนาภรณ์ พุทธผล ศึกษาวิจยั ความต้องการ
ของนักศึกษา มหาวิทยาลัยรามคาแหงในการใช้วารสารวิชาการภาษาไทยและนิตยสารบันเทิง และในปี
พ.ศ. 2551 มาลี อิศรานนท์ ศึกษาเรื่องการใช้วารสารอิเล็กทรอนิกส์ในสานักหอสมุดกลางของนักศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยรามคาแหง แต่ยงั ไม่มีการสารวจการใช้วารสารวิชาการในรูปแบบสิง่ พิมพ์
โดยเปรียบเทียบกับวารสารวิชาการในรู ปแบบอิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงยังไม่มีการศึกษาการใช้วารสารของ
นักศึกษาคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคาแหงโดยเฉพาะเจาะจง จึงขาดการศึกษาปั ญหาในด้านการใช้
วารสารในรู ปแบบดังกล่าว ซึ่งเป็ นองค์ความรู ท้ ี่สามารถนามาเป็ นแนวทางแก้ไขปั ญหา และพัฒนางาน
ให้บริการวารสารให้มีประสิทธิภาพได้มากยิ่งขึน้
สานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคาแหงได้รบั งบประมาณในการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ
ในจ านวนจ ากัด ในแต่ ล ะปี แต่ ร าคาของทรัพ ยากรสารสนเทศทั้ง ในรู ป แบบสื่ อ สิ่ ง พิ ม พ์แ ล ะรู ป แบบ
อิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์มี ก ารปรับ ราคาสูง ขึ น้ สอดคล้อ งกับ ผลการศึ ก ษาของวนิ ด า วารีเศวตสุว รรณ พบว่ า
ผลการวิจัยทัง้ ในประเทศและต่างประเทศ ระบุสาเหตุสาคัญ ที่ทาให้หอ้ งสมุดต่าง ๆ มีการศึกษาการใช้
วารสารที่หอ้ งสมุดบอกรับ เนื่องมาจาก จานวนวารสารที่เพิ่มมากขึน้ ราคาการบอกรับวารสารมีราคาสูงขึน้
และงบประมาณของห้องสมุดไม่เพียงพอ (วนิดา วารีเศวตสุวรรณ, 2546 : 44) จากปั ญหาที่เกิดขึน้ ผูว้ ิจยั
เห็ น ถึ ง ความส าคัญ ที่ ต ้อ งด าเนิ น การศึ ก ษาการใช้ว ารสารวิ ช าการในรู ป แบบสิ่ ง พิ ม พ์แ ละรู ป แบบ
อิเล็กทรอนิกส์ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคาแหง เนื่องจากต้องการ
ทราบถึงรูปแบบการใช้และปั ญหาในการใช้วารสารวิชาการ ซึง่ เป็ นการศึกษาการใช้วารสารวิชาการของผูใ้ ช้
เฉพาะกลุ่มที่มีความเฉพาะเจาะจง โดยมุ่งเน้นสาขาวิชาที่มีจานวนนักศึกษาเป็ นจานวนมาก และสร้าง
ชื่อเสียงให้กบั มหาวิทยาลัยรามคาแหง โดยมีความสาคัญดังที่ได้กล่าวมาข้างต้น เพื่อนาผลการวิจยั มาเป็ น
แนวทางในการพิจารณาคัดเลือกหรือเปลี่ยนแปลงการบอกรับวารสารวิชาการในรู ปแบบที่ตรงตามความ
ต้องการของผูใ้ ช้ และสามารถจัดบริการหรือพัฒนาบริการที่สามารถแก้ไขปั ญหาในการใช้บริการวารสารที่
หน่วยบริการวารสารและเอกสาร สานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคาแหง รวมถึงเพื่อให้การสนับสนุน
การศึกษาเรียนรู ข้ องนักศึกษา คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคาแหงให้เป็ นไปอย่างมีประสิทธิ ภาพ
สามารถผลิตบัณฑิตให้มีความรูค้ คู่ ณ
ุ ธรรมได้อย่างสมความภาคภูมิ
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วัตถุประสงค์ในการวิจัย
1. เพื่อศึกษาการใช้วารสารวิชาการในรูปแบบสิง่ พิมพ์และรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ของนักศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา คณะนิตศิ าสตร์ มหาวิทยาลัยรามคาแหง
2. เพื่อเปรียบเทียบปั ญหาการใช้วารสารวิชาการในรูปแบบสิง่ พิมพ์และรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์กบั
ปั จจัยส่วนบุคคลของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคาแหง

สมมติฐานในการวิจัย
1. นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคาแหง ที่มีเพศแตกต่างกันมี
ปั ญหาการใช้วารสารวิชาการในรูปแบบสิง่ พิมพ์และรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ไม่แตกต่างกัน
2. นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคาแหง ที่มีระดับการศึกษา
แตกต่างกันมีปัญหาการใช้วารสารวิชาการในรูปแบบสิง่ พิมพ์และรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ไม่แตกต่างกัน
3. นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคาแหง ที่มีอายุแตกต่างกันมี
ปั ญหาการใช้วารสารวิชาการในรูปแบบสิง่ พิมพ์และรู ปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ไม่แตกต่างกัน
4. นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคาแหง ที่มีอาชีพแตกต่างกันมี
ปั ญหาการใช้วารสารวิชาการในรูปแบบสิง่ พิมพ์และรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ไม่แตกต่างกัน

ประโยชน์ทคี่ าดว่าจะได้รับจากการวิจัย
1. ได้แนวทางในการคัดเลือก/จัดหาวารสารวิชาการให้ตรงกับความต้องการของนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคาแหง
2. ได้แนวทางในการแก้ไขปั ญ หาและจัดบริการวารสารวิชาการให้ตรงกับความต้องการของ
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคาแหง
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ขอบเขตของการวิจัย
ผูว้ ิจยั ได้กาหนดขอบเขตของการวิจยั ดังนี ้
1. ประชากร คือ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคาแหง จานวน
267 คน
2. ศึกษาการใช้วารสารวิชาการในรู ปแบบสิ่งพิมพ์และรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ของนักศึกษาระดับ
บัณ ฑิ ต ศึกษา คณะนิ ติศ าสตร์ มหาวิ ทยาลัยรามค าแหงในด้าน ความถี่ ภาษา รู ป แบบ วัต ถุป ระสงค์
ประเภทบทความ เนือ้ หา วิธีการใช้ และแหล่งสารสนเทศวารสารที่ใช้
3. เปรียบเทียบปั ญหาการใช้วารสารวิชาการในรูปแบบสิ่งพิมพ์และรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ 3 ด้าน
ได้แ ก่ ด้า นการใช้ ด้า นการสื บ ค้น และด้า นการให้บ ริ ก ารกั บ ปั จจั ย ส่ ว นบุ ค คลของนัก ศึ ก ษาระดั บ
บัณฑิตศึกษา คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคาแหง

กรอบแนวคิดในการวิจัย
การศึกษาวิจยั การใช้วารสารวิชาการในรูปแบบสิ่งพิมพ์และรู ปแบบอิเล็กทรอนิกส์ของนักศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษาคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคาแหง ในครัง้ นี ้ มุง่ ศึกษาตัวแปรในการวิจยั ดังนี ้
ตัวแปรอิสระ

ตัวแปรตาม

ปั จจัยส่วนบุคคล

ปั ญหาการใช้วารสารวิชาการ
รูปแบบสิ่งพิมพ์และรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์

- เพศ
- ระดับการศึกษา
- อายุ
- อาชีพ
ภาพความสัมพันธ์ของตัวแปรที่ศกึ ษา

- ด้านการใช้
- ด้านการสืบค้น
- ด้านการให้บริการ
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เครื่องมือทีใ่ ช้ในการวิจัย
เครือ่ งมือที่ใช้ในการวิจยั ครัง้ นีเ้ ป็ นแบบสอบถามที่ผวู้ ิจยั สร้างขึน้ เพื่อศึกษาการใช้วารสารวิชาการ
ในรู ป แบบสิ่ ง พิ ม พ์ แ ละรู ป แบบอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ข องนั ก ศึ ก ษาระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา คณะนิ ติ ศ าสตร์
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผูต้ อบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ ระดับการศึกษา อายุ และอาชีพ เป็ น
แบบสอบถามแบบปลายปิ ดหรือเลือกตอบ (Closed form)
ตอนที่ 2 การใช้วารสารวิชาการในรู ปแบบสิ่งพิมพ์ และรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ เป็ นแบบสอบถาม
แบบปลายปิ ดหรือเลือกตอบ (Closed form) และแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale)
ตอนที่ 3 ปั ญ หาการใช้ว ารสารวิ ช าการในรู ป แบบสิ่ ง พิ ม พ์แ ละรู ป แบบอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์เป็ น
แบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale)
ตอนที่ 4 ข้อเสนอแนะ เป็ นแบบสอบถามแบบปลายเปิ ด (Open form)
วิธีดาเนินการสร้างและตรวจสอบเครื่องมือในการวิจัย
ผูว้ ิจยั ได้ดาเนินการสร้างแบบสอบถาม เพื่อใช้เป็ นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจยั
ซึง่ มีขนั้ ตอนดังต่อไปนี ้
1. ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี เอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง แล้วจึงกาหนดรูปแบบและโครงสร้างของ
แบบสอบถาม
2. สร้างแบบสอบถามแบบปลายปิ ดหรือเลือกตอบ (Closed from) แบบสอบถามแบบปลายเปิ ด
(Open form) แบบสอบถามความถี่ (Frequency) และแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating
Scale) สร้างแบบข้อความทางลบ 5 ระดับ (บุญชม ศรีสะอาด, 2545 : 72-73)
3. นาแบบสอบถามที่สร้างเสร็จแล้วนาเสนอต่อที่ปรึกษาโครงการวิจยั เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง
ทางเนือ้ หาและความชัดเจนทางภาษา
4. นาเสนอรายชื่อผูเ้ ชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือวิจัย จานวน 5 คน ต่อที่ปรึกษาโครงการวิจัย
โดยพิจารณาคุณสมบัติของผูเ้ ชี่ยวชาญตามสาขาวิชา และประสบการณ์
5. จัดทาบันทึกข้อความเป็ นหนังสือเชิญผูเ้ ชี่ยวชาญในการตรวจสอบเครือ่ งมือในการวิจยั 5 ฉบับ
6. ส่งหนังสือเชิญและแบบประเมินแบบสอบถามให้แก่ผเู้ ชี่ยวชาญ เพื่อตรวจสอบความเที่ยงตรง
เชิงเนือ้ หา (Content Validity) ของแบบสอบถาม โดยพิจารณาลักษณะที่ตอ้ งการวัดกับประเด็นคาถามว่า
สอดคล้องกันหรือไม่ ตามเกณฑ์ 3 ระดับ
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7. นาแบบสอบถามที่ได้รบั การประเมินจากผูเ้ ชี่ยวชาญแล้ว นามาหาค่าดัชนีความสอดคล้อง
(Index of item-Objective Congruence--IOC) โดยมีเกณฑ์ 3 ระดับ ดังนี ้
+1 หมายถึง
เห็นว่าข้อคาถามดังกล่าววัดได้ตรงตามวัตถุประสงค์
0 หมายถึง
ไม่ม่นั ใจว่าข้อคาถามดังกล่าววัดได้ตรงตามวัตถุประสงค์
-1 หมายถึง
เห็ น ว่ า ข้ อ ค าถามดั ง กล่ า ววั ด ได้ ไ ม่ ต รงตามวั ต ถุ ป ระสงค์ (Rovinelli &
Hambleton, 1976 : 11-12, พิ ศิษ ฐ ตัณ ฑวณิ ช และพนา จิ นดาศรี , 2561 : 10) ในการพิจารณาความ
คิดเห็นของผูเ้ ชี่ยวชาญ จากการหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ทุกข้อคาถามมีคา่ เกิน 0.5 จึงไม่มีการตัด
ข้อคาถาม
8. นาแบบสอบถามมาแก้ไข ปรับปรุ ง เมื่อเสร็จเรียบร้อย จั ดพิมพ์แบบสอบถามฉบับสมบูรณ์
เสนอที่ปรึกษาโครงการวิจยั
9. นาแบบสอบถามไปทดลองใช้ (Try out) กับ ประชากร คือ นักศึกษาในระดับ บัณ ฑิต ศึกษา
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคาแหง ที่มีคณ
ุ สมบัติเหมือนกับกลุม่ ตัวอย่าง จานวน 30 คน
10. นาแบบสอบถามที่ได้รบั คืน มาคานวณหาค่าความเชื่อมั่น (Reliability) โดยวิธีการหาความ
เป็ นเอกพันธ์ภายใน (Internal Consistency Method) โดยใช้สตู รสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha–Coefficient)
ของ Cronbach หาค่าความเชื่อมั่น ของแบบสอบถามทัง้ ฉบับ ได้ค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม .91
สามารถใช้เป็ นแบบสอบถามในการเก็บรวบรวมข้อมูลได้ ซึง่ ตามเกณฑ์ Coefficient Alpha ต้องมีคา่ ความ
เชื่อมั่นอย่างน้อย .70 สาหรับแสดงให้เห็นถึงความสอดคล้องภายในของแบบสอบถาม (Spector, 1992 :
32)
11. นาแบบสอบถามฉบับสมบูรณ์ ไปใช้จริงกับกลุม่ ตัวอย่าง จานวน 159 คน
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล
ผูว้ ิจยั ดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลตามลาดับขัน้ ตอนดังนี ้
1. จัดทาบันทึกข้อความ หนังสือขอความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อการวิจยั
2. จัดส่งแบบสอบถามและหนังสือขอความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อการวิจยั ถึง
ผูอ้ านวยการสานักงานบัณฑิตศึกษา คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคาแหง และผูอ้ านวยการโครงการ
ปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิตทางสังคมศาสตร์ เพื่อขอความร่วมมือในการแจกแบบสอบถาม ในเดือนพฤศจิกายน –
ธันวาคม พ.ศ. 2562 โดยแจกแบบสอบถามแบบเจาะจง ระดับปริญญาโท 98 ชุด ระดับปริญญาเอก 61 ชุด
รวม 159 ชุด
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3. เก็บรวบรวมแบบสอบถามจากกลุม่ ตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถาม นามาวิเคราะห์ขอ้ มูลทางสถิติ

วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล
เมื่อผูว้ ิจัยเก็บรวบรวมแบบสอบถามจากประชากรได้แล้ว จึงนามาตรวจสอบความถูกต้องและ
ความครบถ้ว นของข้อ มูล ในแบบสอบถาม โดยการเก็ บ รวบรวมแบบสอบถามในการวิ จัย ครัง้ นี ้ ได้
แบบสอบถามคื น จ านวน 146 ชุ ด คัด แยกแบบสอบถามที่ ไม่ ส มบู ร ณ์ อ อก จ านวน 2 ชุ ด คงเหลื อ
แบบสอบถามที่สมบูรณ์ที่ใช้วิเคราะห์ขอ้ มูลได้จานวน 144 ชุด คิดเป็ นร้อยละ 90.56 นาแบบสอบถามมา
กาหนดรหัสการนาเข้าข้อมูล และประมวลผลข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสาเร็จรูปเพื่อการวิเคราะห์ทางสถิติ โดย
มีขนั้ ตอนดังต่อไปนี ้
1. วิเคราะห์ขอ้ มูล ทั่ว ไปของผู้ต อบแบบสอบถาม (ปั จ จัย ส่ ว นบุค คล) โดยการแจกแจงความถี่
(Frequency) แสดงจานวนและค่าร้อยละ (Percentage)
2. วิเคราะห์การใช้วารสารวิชาการในรูปแบบสิ่งพิมพ์ และรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ในด้าน ความถี่
ภาษา รู ป แบบ วัตถุป ระสงค์ ประเภทบทความ เนื อ้ หา วิธีก ารใช้ แหล่งสารสนเทศ และปั ญ หาการใช้
วารสารวิชาการ โดยการหาค่าร้อยละ (Percentage) ความถี่ (Frequency) ค่าเฉลี่ย (Arithmetic Mean-) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation--SD)
3. ทดสอบสมมติ ฐ าน (Inferential Statistics) ซึ่ง สมมุติ ฐ านของงานวิ จัย นี ก้ าหนดแบบไม่ มี
ทิศทาง (Non-directional Hypothesis) โดยเปรียบเทียบปั ญหาการใช้วารสารวิชาการในรู ปแบบสิ่งพิมพ์
และรู ป แบบอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์กับ ปั จ จั ย ส่ ว นบุ ค คลของนัก ศึ ก ษาระดับ บัณ ฑิ ต ศึ ก ษา คณะนิ ติ ศ าสตร์
มหาวิทยาลัยรามคาแหง หรือเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างตัวแปรโดยการวิเคราะห์ความแปรปรวน
(Independent Samples) ใช้สถิ ติ t-test กรณี ท ดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ย ใช้สถิ ติก ารวิ เคราะห์
ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way Analysis of Variance--ANOVA)

สรุปผลการวิจัย
การศึก ษาวิจัยเรื่อง การใช้วารสารวิชาการในรู ป แบบสิ่งพิ ม พ์และรู ป แบบอิเล็ก ทรอนิ กส์ของ
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคาแหงสามารถสรุ ปผลการวิจยั ได้ 4 ตอน
ดังนี ้
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ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผูต้ อบแบบสอบถาม นัก ศึกษาระดับบัณ ฑิ ต ศึกษา คณะนิติ ศาสตร์
มหาวิทยาลัยรามคาแหง ส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิง ร้อยละ 52.10 กาลังศึกษาระดับปริญญาโท มากที่สดุ ร้อย
ละ 59.03 อายุระหว่าง 22 - 30 ปี มากที่สดุ ร้อยละ 46.53 มีอาชีพนิติกร มากที่สดุ ร้อยละ 21.53
ตอนที่ 2 การใช้ ว ารสารวิ ช าการในรู ป แบบสิ่ ง พิ ม พ์ แ ละอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ นั ก ศึ ก ษาระดั บ
บัณฑิตศึกษา คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคาแหง เลือกความถี่ในการใช้วารสารวิชาการในรู ปแบบ
สิง่ พิมพ์ มากที่สดุ คือ สัปดาห์ละ 2 - 3 ครัง้ ร้อยละ 29.01 เลือกความถี่ในการใช้วารสารวิชาการในรูปแบบ
อิเล็กทรอนิกส์มากที่สดุ คือ ทุกวัน และสัปดาห์ละ 2 - 3 ครัง้ มีจานวนเท่ากัน ร้อยละ 29.82
นั ก ศึ ก ษาระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา คณะนิ ติ ศ าสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย รามค าแหงมี ร ะดั บ การใช้
วารสารวิชาการภาษาไทยในรู ปแบบอิเล็กทรอนิกส์ อยู่ในระดับมากที่สดุ ร้อยละ 52.68 รองลงมา คือ ใช้
วารสารวิชาการภาษาไทยในรู ปแบบสิ่งพิมพ์ อยู่ในระดับมากที่สดุ ร้อยละ 36.69 และเลือกระดับการใช้
วารสารวิ ช าการภาษาต่ า งประเทศในรู ป แบบสิ่ ง พิ ม พ์ อยู่ ใ นระดั บ ปานกลาง ร้อ ยละ 49.63 และใช้
วารสารวิชาการภาษาต่างประเทศในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ร้อยละ 30.36
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคาแหงมีการเลือกใช้รูปแบบของ
วารสารวิชาการ ทัง้ สองรู ปแบบ มากที่สดุ ร้อยละ 56.25 มีวตั ถุประสงค์ในการใช้วารสารวิชาการ คือ เพื่อ
ประกอบการเรียน/ค้นคว้าทารายงาน มากที่สดุ ร้อยละ 31.00 ใช้บทความประเภท บทความวิชาการ มาก
ที่สดุ ร้อยละ 46.00 ใช้เนือ้ หาบทความวารสารวิชาการตามกลุ่มวิชา กฎหมายมหาชน มากที่สดุ ร้อยละ
24.00 เลื อ กใช้ ว ารสารวิ ช าการที่ มี ลัก ษณะเป็ นวารสารฉบั บ ปั จจุ บั น มากที่ สุ ด ร้อ ยละ 68.75 ใช้
วารสารวิ ช าการในรู ป แบบอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ ร้อ ยละ 68.75 และรู ป แบบสิ่ ง พิ ม พ์ ร้อ ยละ 66.67 มี วิ ธี ใ ช้
วารสารวิชาการในรู ปแบบสิ่งพิมพ์ คือ อ่านจากตัวเล่ม มากที่สดุ ร้อยละ 33.00 มีวิธีใช้วารสารวิชาการใน
รู ป แบบอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ คื อ อ่ า นจากสมาร์ต โฟน มากที่ สุ ด ร้อ ยละ 28.00 มี ก ารใช้แ ละการสื บ ค้น
วารสารวิชาการในรู ปแบบสิ่งพิมพ์ จากแหล่งสารสนเทศ คือ สานักหอสมุ ดกลาง มหาวิทยาลัยรามคาแหง
มากที่ สุด ร้อ ยละ 46.00 มี ก ารใช้แ ละการสื บ ค้น วารสารวิ ช าการในรู ป แบบอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์จ ากแหล่ง
สารสนเทศ คือ เว็บไซต์หรือฐานข้อมูลของสานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคาแหง มากที่สดุ ร้อยละ
29.00 มี ก ารใช้ ฐ าน ข้ อ มู ล อิ เล็ ก ท รอ นิ ก ส์ ด ้ า น ก ฎ ห ม าย คื อ ฐ าน ข้ อ มู ล Westlaw ม าก ที่ สุ ด
ร้อยละ 53.00 มีการใช้เว็บไซต์ฐานข้อมูลวารสารเข้าถึงแบบเสรีดา้ นกฎหมาย คือ ThaiJO มากที่สดุ ร้อยละ
56.00
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคาแหงมีระดับความคิดเห็นต่อ
ปั ญ หาการใช้วารสารวิชาการในรู ป แบบสิ่งพิ ม พ์ โดยภาพรวมอยู่ในระดับ ปานกลาง ( = 2.61) เมื่ อ
พิ จารณารายด้า นและรายข้อ พบว่า นัก ศึก ษามี ปั ญ หาด้านการใช้ ข้อ วารสารวิช าการ ชื่ อ เรื่อ ง/เล่ม ที่
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ต้องการ ไม่มีในสานักหอสมุดกลาง/ห้องสมุดคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคาแหง มีคา่ เฉลี่ยมากที่สดุ
( = 2.83) และมีระดับความคิดเห็นปั ญหาการใช้วารสารวิชาการในรู ปแบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยภาพรวม
อยู่ในระดับปานกลาง ( = 2.55) เมื่อพิจารณารายด้านและรายข้อ พบว่า นักศึกษามีปัญ หาด้านการ
สืบค้น 2 ข้อ มีค่าเฉลี่ยเท่ากัน คือ ( = 2.64) ได้แก่ ข้อมีปัญหาในการใช้คาหรือวลีในการสืบค้นบทความ
ในวารสารอิ เล็ก ทรอนิ กส์ที่ เป็ นภาษาต่างประเทศ และ ข้อ สืบค้นวารสารจากอิน เทอร์เน็ต โดย Search
engine เช่ น Google เป็ น ต้น ได้ข ้อ มูล ไม่ ต รงตามความต้อ งการหรือ ได้ข ้อ มูล เป็ น จ านวนมาก ท าให้
เสียเวลาในการคัดเลือก

ผลการทดสอบสมมติฐาน
ผลการทดสอบสมมติ ฐ าน เพศ ระดั บ การศึ ก ษา อายุ อาชี พ เปรี ย บเที ย บปั ญ หาการใช้
วารสารวิชาการในรูปแบบสิง่ พิมพ์และรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ มีผลการทดสอบสมมติฐานโดยสรุปดังนี ้
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคาแหง ที่มีเพศ ระดับการศึกษา
อายุ อาชีพ แตกต่างกันมีปัญหาการใช้วารสารวิชาการในรู ปแบบสิ่งพิมพ์และรู ปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ด้าน
การใช้ ด้านการสืบค้น และด้านการให้บริการ ไม่แตกต่างกัน จึงสามารถสรุปได้วา่ การเก็บ รวบรวมข้อมูลใน
การวิจยั ครัง้ นี ้ มีหลักฐานยืนยันเชิงประจักษ์ (empirical evidence) สนับสนุนและสอดคล้องกับสมมติฐาน
การวิจยั ที่กาหนดไว้

อภิปรายผลการวิจัย
การวิจยั เรื่อง การใช้วารสารวิชาการในรู ปแบบสิ่งพิมพ์และรู ปแบบอิเล็กทรอนิกส์ของนักศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคาแหง ผูว้ ิจยั ขออภิปรายผล ดังนี ้
1. เพศกับปั ญหาการใช้วารสารวิชาการ
จากสมมติฐานข้อที่ 1 ที่วา่ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคาแหง
ที่มีเพศแตกต่างกันมีปัญหาการใช้วารสารวิชาการในรูปแบบสิ่งพิมพ์และรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ไม่แตกต่าง
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กัน ผลการวิจัยพบว่า นักศึกษาระดับ บัณ ฑิ ตศึกษา คณะนิติ ศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคาแหง ที่มี เพศ
แตกต่างกันมีปัญหาการใช้วารสารวิชาการในรูปแบบสิง่ พิมพ์และรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ไม่แตกต่างกัน ทัง้ นี ้
เนื่องจาก นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคาแหง เพศชายและเพศหญิ ง
ได้ร ับ การแนะน าการใช้ว ารสารวิ ช าการโดยเท่ า เที ย มกั น จึ ง ท าให้มี ค วามรู ้ พื ้น ฐานเกี่ ย วกับ การใช้
วารสารวิชาการ จึงมีปัญหาการใช้วารสารวิชาการเป็ นไปในแนวทางเดียวกัน คือ ไม่แตกต่างกัน ผลการวิจยั
ครัง้ นีส้ อดคล้องกับผลการวิจยั ของ บรรพต พิจิตรกาเนิด (2555) ศึกษาเรือ่ ง การใช้วารสารที่จดั ให้บริการ
โดยสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกลุม่ รัตนโกสินทร์ พบว่า
นักศึกษาที่มีเพศต่างกันมีสภาพปั ญหาและอุปสรรคจากการใช้วารสารสิ่งพิมพ์และวารสาร อิเล็กทรอนิกส์
ไม่ แ ตกต่ า งกัน อย่ า งมี นัย ส าคัญ ที่ ร ะดับ .05 และลัด ดา บุ ญ เปลี่ ย นพล (2557) ศึ ก ษาเรื่อ ง การใช้
วารสารวิชาการของคณาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม พบว่า ความต้องการใช้วารสารวิชาการของ
คณาจารย์เพศชายและเพศหญิงมีปัญหาการใช้วารสารวิชาการไม่แตกต่างกัน
2. ระดับการศึกษากับปั ญหาการใช้วารสารวิชาการ
จากสมมติ ฐ านข้อ ที่ 2 ที่ ว่ า นัก ศึ ก ษาระดับ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา คณะนิ ติ ศ าสตร์ มหาวิ ท ยาลัย
รามคาแหง ที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกันมีปัญหาการใช้วารสารวิชาการในรู ปแบบสิ่งพิมพ์และรู ปแบบ
อิเล็กทรอนิกส์ไม่แตกต่างกัน ผลการวิจยั พบว่า นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัย
รามคาแหง ที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกันมีปัญหาการใช้วารสารวิชาการในรู ปแบบสิ่งพิมพ์และรู ปแบบ
อิเล็กทรอนิกส์ ไม่แตกต่างกัน ทัง้ นีเ้ นื่องจาก นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะนิติศาสตร์ ที่เข้ามาศึกษาที่
มหาวิทยาลัยรามคาแหง ได้รบั การแนะนาหรือการอบรมให้รูจ้ ักการค้นคว้าหาความรู จ้ ากแหล่งต่าง ๆ
รวมถึงการใช้หอ้ งสมุด จึงทาให้นกั ศึกษาทัง้ ระดับปริญญาโท และปริญญาเอก มีการใช้วารสารไม่แตกต่าง
กัน ผลการวิจยั ครัง้ นีส้ อดคล้องกับผลการวิจยั ของ พรทิพย์ รักบุรี (2559) พบว่า การประเมินการให้บริการ
วารสารและเอกสาร ด้านทรัพยากร ด้านบุคลากร ด้านอาคารและสถานที่ และด้านการดาเนินงาน และการ
ให้บริการระหว่างนักศึกษาระดับ ปริญ ญาตรี นักศึก ษาระดับ บัณ ฑิ ต ศึก ษา อาจารย์ และบุคลากร ไม่
แตกต่างกันในทุกด้าน มีระดับนัยสาคัญทางสถิติ .05 และสอดคล้องกับชัยยศ ปานเพชร (2551) พบว่า
นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา จาแนกตามระดับการศึกษา มีปัญหาและอุปสรรคในการใช้
ทรัพยากรสารสนเทศทัง้ โดยรวมและรายด้าน ไม่แตกต่างกัน นภพรรษ สุดปาน (2552) พบว่า นิสิตระดับ
ปริญ ญาตรี และนิสิตระดับปริญ ญาโทมีปัญ หาการใช้วารสารโดยรวมและรายด้านในระดับปานกลาง
บรรพต พิจิตรกาเนิด (2555) พบว่า นักศึกษาที่มีระดับการศึกษาชัน้ ปี ต่างกันมีสภาพปั ญหาและอุปสรรค
จากการใช้วารสารสิง่ พิมพ์และวารสารอิเล็กทรอนิกส์ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญที่ระดับ .05
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3. อายุกับปั ญหาการใช้วารสารวิชาการ
จากสมมติ ฐ านข้อ ที่ 3 ที่ ว่ า นัก ศึ ก ษาระดับ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา คณะนิ ติ ศ าสตร์ มหาวิ ท ยาลัย
รามคาแหง ที่มีอายุแตกต่างกันมีปัญหาการใช้วารสารวิชาการในรู ปแบบสิง่ พิมพ์และรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์
ไม่แตกต่างกัน ผลการวิจยั พบว่า นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคาแหง ที่
มีอายุแตกต่างกันมีปัญหาการใช้วารสารวิชาการในรู ปแบบสิ่งพิมพ์และรู ปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ไม่แตกต่าง
กัน ทั้งนี เ้ นื่ อ งจาก นัก ศึกษาระดับ บัณ ฑิ ต ศึก ษา คณะนิ ติ ศาสตร์ มหาวิ ทยาลัย รามค าแหงที่เป็ น กลุ่ม
ตัวอย่างในการวิจัยส่วนใหญ่ มีอายุในช่วงไล่เลี่ยกัน คือ 22 – 30 ปี จึงมีประสบการณ์การเรียนรู ก้ ารใช้
วารสารวิชาการไปในทิศทางเดียวกัน ดังนัน้ ความคิดเห็นต่อปั ญหาการใช้วารสารในรู ปแบบสิ่งพิมพ์และ
รูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ไม่แตกต่างกัน ผลการวิจยั ครัง้ นีส้ อดคล้องกับผลการวิจยั ของ วิลาวัณย์ โต๊ะเอี่ยม, สิริ
พร ทิวะสิงห์ และยุวดี มโนมยิทธิ กาญจน์ (2551) ศึกษาเรื่อง การใช้วารสารอิเล็กทรอนิกส์ของนักศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น พบว่า นักศึกษาส่วนใหญ่ มีอายุต่ากว่า 30 ปี และ Krishnan
(2019) ศึกษาเรือ่ ง การใช้และผลกระทบของวารสารอิเล็กทรอนิกส์ตอ่ ผูใ้ ช้ของมหาวิทยาลัยเปริยาร์ในเมือง
ซาเล็ม รัฐทมิฬนาฑู ประเทศอินเดีย พบว่า กลุ่มผูใ้ ช้มีอายุระหว่าง 21-30 มากที่สดุ แต่ไม่สอดคล้องกับ
ผลการวิจยั ของ มาลี อิศรานนท์ (2551) ศึกษาเรือ่ ง การใช้วารสารอิเล็กทรอนิกส์ในสานักหอสมุดกลางของ
นัก ศึก ษาระดับบัณ ฑิ ต ศึก ษา มหาวิท ยาลัยรามค าแหง พบว่า นัก ศึก ษาที่ มี อายุต่างกัน มี ปั ญ หาและ
อุปสรรคในการใช้วารสารอิเล็กทรอนิกส์แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทัง้ นีอ้ าจเป็ น
เพราะ การศึกษาวิจยั ฉบับนี ้ เฉพาะเจาะจงนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะนิติศาสตร์เท่านัน้ นักศึกษา
สาขาเดียวกันแม้อายุแตกต่างกัน แต่อาจมีปัญหาการใช้วารสารวิชาการในรู ปแบบสิ่งพิมพ์และรู ปแบบ
อิเล็กทรอนิกส์ไม่แตกต่างกัน ซึ่งอาจมีผลทาให้การศึกษากลุ่มประชากรที่แตกต่างกัน จึงได้ผลการวิจัย
แตกต่างกัน
4. อาชีพกับปั ญหาการใช้วารสารวิชาการ
จากสมมติ ฐ านข้อ ที่ 4 ที่ ว่ า นัก ศึ ก ษาระดับ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา คณะนิ ติ ศ าสตร์ มหาวิ ท ยาลัย
รามค าแหง ที่ มี อ าชี พ แตกต่ า งกั น มี ปั ญ หาการใช้ว ารสารวิ ช าการในรู ป แบบสิ่ ง พิ ม พ์ แ ละรู ป แบบ
อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ไม่ แ ตกต่ า งกั น ผลการวิ จั ย พบว่ า นั ก ศึ ก ษาระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา คณะนิ ติ ศ าสตร์
มหาวิทยาลัยรามคาแหงที่มีอาชีพแตกต่างกันมีปัญหาการใช้วารสารวิชาการในรูปแบบสิง่ พิมพ์และรูปแบบ
อิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ ไม่ แ ตกต่ า งกัน ทั้ง นี เ้ นื่ อ งจาก ประชากรที่ ศึก ษาในการวิ จัย ครัง้ นี ค้ ื อ นัก ศึ ก ษาระดับ
บัณฑิตศึกษา คณะนิติศาสตร์ ซึ่งนับว่าเป็ นสาขาวิชาด้านกฎหมาย ที่ มีลกั ษณะวิชาชีพเดียวกัน ไม่ได้มี
ความแตกต่างกันมาก จึงมีความเป็ นไปได้ที่พนื ้ ฐานความรูข้ องแต่ละบุคคลจะมีความใกล้เคียงกันในสาขา
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ที่ตนศึกษา ผลการวิจยั ครัง้ นีส้ อดคล้องกับผลการวิจัยของ วราพรรณ อภิศุภะโชค (2548) พบว่า ทดสอบ
ความแตกต่ า งของค่ า เฉลี่ ย ของปั ญ หาในการใช้ ว ารสารวิ ช าการของอาจารย์แ ละนัก ศึ ก ษาระดั บ
บัณฑิตศึกษา พบว่า ส่วนใหญ่ไม่แตกต่างกัน

ข้อเสนอแนะสาหรับการนาไปใช้ประโยชน์
จากผลการศึกษาวิจัยเรื่อง การใช้วารสารวิชาการในรู ปแบบสิ่งพิมพ์และรู ปแบบอิเล็กทรอนิกส์
ของนัก ศึ ก ษาระดับ บัณ ฑิ ต ศึ ก ษา คณะนิ ติ ศ าสตร์ มหาวิ ท ยาลัย รามค าแหงพบว่ า ปั ญ หาการใช้
วารสารวิช าการในรู ป แบบสิ่ง พิ ม พ์ รายข้อ คื อ วารสารวิ ช าการ ชื่ อ เรื่อ ง/เล่ม ที่ ต ้อ งการ ไม่มี ในสานัก
หอสมุดกลาง/ห้องสมุดคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคาแหง ควรมีการแนะนาและส่งเสริมให้ใช้บริการ
ยื ม ระหว่ า งห้อ งสมุ ด (Interlibrary Loan Service--ILL) ให้นัก ศึ ก ษาสามารถใช้บ ริ ก ารยื ม ทรัพ ยากร
สารสนเทศหรือสาเนาบทความวารสารจากเครือข่ายความร่วมมือระหว่างห้องสมุดสถาบันอื่น ๆ เป็ นการ
แก้ไขปั ญหา เพื่อให้นกั ศึกษาได้รบั สารสนเทศที่ตอ้ งการ
ปั ญหาการใช้วารสารวิชาการในรู ปแบบอิเล็กทรอนิกส์ รายข้อ คือ มีปัญหาในการใช้คาหรือวลีใน
การสืบค้นบทความในวารสารอิเล็กทรอนิกส์ที่เป็ นภาษาต่างประเทศ และ สืบค้นวารสารจากอินเทอร์เน็ต
โดย Search engine เช่น Google เป็ นต้น ได้ขอ้ มูลไม่ตรงตามความต้องการหรือได้ขอ้ มูลเป็ นจานวนมาก
ทาให้เสียเวลาในการคัดเลือก ควรแก้ไขปั ญหาโดยการจัดอบรมทักษะการสื บค้นสาหรับนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา โดยเน้นการกาหนดคาค้นโดยใช้คาศัพท์ทางด้านกฎหมาย แนะนาแหล่งพจนานุกรม อรรถา
ภิ ธาน (thesaurus) ด้านกฎหมาย และจัด อบรมทัก ษะการสืบ ค้น วารสารวิช าการในแหล่งสารสนเทศ
ออนไลน์ ที่เข้าใช้ได้ฟรี เพื่อให้ผใู้ ช้รูจ้ กั และเข้าถึงได้ดว้ ยตนเอง แทนการใช้ Search engine ที่อาจทาให้ได้
บทความหรือวารสารที่ไม่ตรงตามความต้องการ

ข้อเสนอแนะสาหรับการวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรศึกษาวิจยั การใช้วารสารของนักศึกษาของมหาวิทยาลัยรามคาแหงทุกระดับ ในคณะต่างๆ
เพื่อการจัดหาวารสารได้ตรงตามความต้องการ
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2. ควรศึกษาวิจยั การใช้วารสารของอาจารย์มหาวิทยาลัยรามคาแหง เพื่อสนับสนุนการใช้วารสาร
ของอาจารย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. ควรศึกษาแนวทางในการส่งเสริมการใช้วารสารเข้าถึงแบบเสรี
-------------------------------------------------------------
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บทคัดย่อ
การศึกษาวิจยั นีม้ จี ดุ ประสงค์เพือ่ 1) ศึกษาปั จจัยการรับรูค้ วามเสีย่ งในการใช้ระบบพร้อมเพย์
จาแนกตามลักษณะทางประชากรศาสตร์ 2) ศึกษาความไว้วางใจในการใช้ระบบพร้อมเพย์จาแนกตาม
ลักษณะทางประชากรศาสตร์ 3) ศึกษาปั จจัยการรับรูค้ วามเสีย่ งที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการใช้ระบบพร้อม
เพย์ และ 4) ศึกษาปั จจัยความไว้วางใจที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการใช้ระบบพร้อมเพย์ ผูว้ ิจยั ใช้วธิ ีวิจยั เชิง
สารวจ โดยใช้แบบสอบถามผ่านระบบออนไลน์เก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุม่ ตัวอย่าง คือ ผูท้ ี่ใช้ระบบพร้อม
เพย์ ในกรุงเทพมหานคร จานวน 400 คน
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ผลการวิจยั สรุปได้ดงั นี ้ ในด้านปั จจัยการรับรูค้ วามเสีย่ งด้านการเงิน ผูต้ อบแบบสอบถามส่วน
ใหญ่มีความเห็นว่า มีความเสีย่ งในระดับปานกลาง (= 2.69, SD = .614) ด้านปั จจัยความไว้วางใจ ส่วน
ใหญ่มีความเห็นว่า มีความไว้วางใจด้านความปลอดภัย อยูใ่ นระดับปานกลาง (=3.21, SD =.734) ส่วน
พฤติกรรมในการใช้พร้อมเพย์นนั้ พบว่า ส่วนใหญ่มีการใช้ ในระดับมาก (=3.59 SD = 1.093) สาหรับการ
ทดสอบความแตกต่างตามลักษณะทางประชากรศาสตร์พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามที่มีอายุ ระดับ
การศึกษา และอาชีพแตกต่างกัน มีความไว้วางใจด้านความปลอดภัยไม่แตกต่างกัน ในการทดสอบการ
ถดถอยเชิงพหุ ด้านปั จจัยการรับรูค้ วามเสีย่ งด้านการเงิน ผูต้ อบแบบสอบถามมีความเห็นว่าในการทา
ธุรกรรมด้วยระบบพร้อมเพย์ ไม่มีโอกาสที่จะส่งผลให้สญ
ู เสียเงินเกินจากยอดเงินที่โอนอย่างแน่นอน (B =
0.350) และการทาธุรกรรมด้วยระบบพร้อมเพย์ อาจมีความผิดพลาดจากการคิดค่าธรรมเนียมเกินจากที่
กาหนดไว้ (B = 0.110) ส่วนปัจจัยความไว้วางใจด้านความปลอดภัย ผูต้ อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นว่า
การทาธุรกรรมการเงินด้วยระบบพร้อมเพย์มคี วามปลอดภัยกว่าการทาธุรกรรมการเงินแบบเดิม (B =
0.294) และมีความไว้วางใจและคิดว่าระบบพร้อมเพย์มีความปลอดภัยเสมอ (B = 0.340) ปั จจัยเหล่านีม้ ี
อิทธิพลต่อพฤติกรรมการใช้ระบบพร้อมเพย์
คาสาคัญ: การรับรูค้ วามเสีย่ ง ความไว้วางใจ พฤติกรรมการใช้ระบบพร้อมเพย์

Abstract
The purpose of this research study was to 1) study risk perception factors in using the
PromptPay system according to demographic characteristics; 2) study trust perception factors
in using the PromptPay system according to demographic characteristics; 3) study the risk
perception factors that influenced the PromptPay system usage behavior; and 4) study the trust
factors that influenced the behavior of using the PromptPay system. Survey research was used.
Online questionnaires were distributed to collect data from to a sample group of 400 who were
using the PromptPay system in Bangkok.
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The research results were reported as follows: Regarding the perception of financial risk, most
respondents thought that they were on moderate risk ( = 2.69, SD = .614). In analyzing trust
perception factors, results showed that their trust in security of the system was at a moderate
level (

= 3.21, SD =.734). As for the behavior in using PromptPay, it was found that the system

was used at a high level ( = 3.59 SD = 1.093). Statistical testing revealed that differences in
age, level of education, and career did not affect the respondents’ trust in security of the system.
The multiple regression analysis revealed the following perceived financial risk, the respondents
believed that when transferring funds through the PromptPay system, they would never lose any
money (B = 0.350); however, they might experience an error in overcharging the specified
service fees (B = 0.110). As for their trust in security of the system, the respondents thought that
financial transactions with PromptPay was more secure than traditional financial transactions
(B=0.294). In addition, they believed that the PromptPay system was always safe (B=0.340).
These risk factors contributed to the respondents’ PromptPay system usage behavior.
Keywords: risk perception factors, trust perception factors, PromptPay system usage behavior

บทนา
การทาธุรกรรมการเงินผ่านทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน หรือที่เรียกว่าอินเทอร์เน็ตแบงก์กงิ ้
เป็ นระบบการชาระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment) ซึง่ มีจานวนผูใ้ ช้งานระบบเพิ่มมากขึน้ อย่างต่อเนื่อง
(ธนาคารแห่งประเทศไทย, มปป) และเป็ นหนึง่ ในยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานของระบบการ
ชาระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ (National e-Payment) ปัจจุบนั ทางภาครัฐและธนาคารแห่งประเทศ
ไทยได้ให้การสนับสนุนระบบพร้อมเพย์
เพื่อเพิม่ ความสะดวกในการทาธุรกรรมการเงินให้กบั ประชาชน
หน่วยงาน หรือภาคธุรกิจ ด้วยระบบการชาระเงินที่ใช้บตั รประชาชนแบบชิป (Smart Card) ใช้ชื่อว่า Any
ID ก่อนที่จะเปลีย่ นมาเป็ น ระบบพร้อมเพย์ (PromptPay) โดยเป็ นระบบการทาธุรกรรมการเงินที่ผกู เลข
บัญชีธนาคารกับหมายเลขบัตรประชาชน และ/หรือหมายเลขโทรศัพท์มือถือ สามารถช่วยให้ทาธุรกรรม
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การเงินง่ายขึน้ เนื่องจากไม่ตอ้ งใช้หมายเลขบัญชีธนาคารแบบเดิม และอัตราค่าธรรมเนียมในการโอนเงิน
ต่างธนาคารถูกลงกว่าการโอนแบบปกติ ระบบพร้อมเพย์มีความสะดวกโดยเฉพาะการรับเงินทีถ่ กู โอนมา
จากบุคคลอื่น รวมทัง้ การรับเงินคืนภาษี และสวัสดิการอื่น ๆ จากภาครัฐมากขึน้ กอปรกับภาครัฐได้มีการ
ส่งเสริมด้านเศรษฐกิจดิจิทลั (Digital Economy) ทีเ่ ป็ นพืน้ ฐานสาคัญในการช่วยเพิ่มศักยภาพด้านการเงิน
และความสามารถในการแข่งขันให้ธุรกิจมีความคล่องตัว
ส่งเสริมธุรกิจทัง้ ขนาดกลางและขนาดย่อม
(SME) และพาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์ (e-Commerce)
อย่างไรก็ตาม การทาธุรกรรมการเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ อาจทาให้มีความกังวลจากการใช้งาน
และอาจมีการรับรูป้ ั จจัยความเสีย่ ง (จิรภา รุง่ เรืองศักดิ.์ 2558) รวมถึงปั จจัยความไว้วางใจต่อระบบความ
ปลอดภัยในการทาธุรกรรมการเงิน
เนื่องจากการโอนเงิน-รับเงินผ่านระบบพร้อมเพย์นนั้ อาจมีบนั ทึก
รายการ ทาให้สามารถตรวจสอบประวัติการทาธุรกรรมการเงิน รายการเดินบัญชี รวมถึงที่มาของรายได้
จากหมายเลขประจาตัวประชาชน ซึง่ ถือเป็ นข้อมูลส่วนบุคคลที่สาคัญ ดังนัน้ ผูว้ ิจยั จึงต้องการศึกษาปั จจัย
การรับรูค้ วามเสีย่ งในการใช้ระบบพร้อมเพย์ ซึง่ ถือเป็ นปั จจัยสาคัญที่สง่ ผลถึงพฤติกรรมการใช้ระบบพร้อม
เพย์ และเพื่อเป็ นข้อมูลในการศึกษาปั จจัยการรับรูค้ วามเสีย่ ง

วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่ อศึกษาปั จจัยการรับ รู ้ความเสี่ย งในการใช้ระบบพร้อ มเพย์ จาแนกตามลักษณะทาง
ประชากรศาสตร์
2. เพื่ อ ศึ ก ษาปั จ จั ย ความไว้ว างใจในการใช้ร ะบบพร้อ มเพย์ จ าแนกตามลัก ษณะทาง
ประชากรศาสตร์
3. เพื่อศึกษาปั จจัยการรับรูค้ วามเสีย่ งทีม่ ีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการใช้ระบบพร้อมเพย์
4. เพื่อศึกษาปัจจัยความไว้วางใจทีม่ ีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการใช้ระบบพร้อมเพย์
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กรอบแนวคิดการวิจัย

รูปที่ 1 กรอบแนวคิดของการวิจยั
จากรูปที่ 1 เป็ นการแสดงความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต้นและตัวแปรตาม และระหว่างตัวแปร
เกณฑ์และตัวแปรพยากรณ์ อันได้แก่ ลักษณะทางประชากรศาสตร์ ปั จจัยการรับรูค้ วามเสีย่ งด้านการเงิน
และปั จจัยความไว้วางใจด้านความปลอดภัย รวมทัง้ พฤติกรรมการใช้ระบบพร้อมเพย์

นิยามศัพท์
ระบบพร้อมเพย์ หมายถึง ระบบที่ให้บริการทาธุรกรรมการเงิน เช่น โอนเงิน-รับเงิน ผ่านทาง
เว็บไซต์และแอปพลิเคชัน โดยผูกเลขบัญชีธนาคารกับหมายเลขบัตรประชาชน และ/หรือหมายเลข
โทรศัพท์มือถือ ใช้งานผ่านคอมพิวเตอร์ (Computer) โทรศัพท์มือถือ (Mobile Banking) เครือ่ งเอทีเอ็ม
(ATM) และสาขาของธนาคาร
ผูใ้ ช้งานระบบ หมายถึง เจ้าของบัญชีธนาคารที่ลงทะเบียนใช้บริการระบบพร้อมเพย์ ไม่วา่ จะ
เป็ นการลงทะเบียนด้วยช่องทางใดก็ตามที่ธนาคารกาหนด
ปั จจัยการรับรูค้ วามเสีย่ งด้านการเงิน หมายถึง ความรูส้ กึ หรือการรับรูข้ องผูใ้ ช้งานระบบถึงการ
สูญเสียเงินจากการกระทาที่ผิดพลาดของผูใ้ ช้งานระบบเอง หรือความผิดพลาดของระบบพร้อมเพย์
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ปั จจัยความไว้วางใจด้านความปลอดภัย หมายถึง ความรูส้ กึ หรือการรับรูข้ องผูใ้ ช้งานระบบว่า
จะมีปัจจัยความเสีย่ งจากการให้ขอ้ มูลส่วนตัว
พฤติกรรมการใช้ระบบพร้อมเพย์ หมายถึง การกระทาธุรกรรมการเงินของผูใ้ ช้งานระบบด้วย
ระบบพร้อมเพย์ ได้แก่ ระดับความถี่หรือความมากน้อย ในการโอนเงิน การรับเงิน การชาระค่าสินค้าและ/
หรือบริการ การรับบริการจากภาครัฐ (เงินคืนภาษี สวัสดิการ) ความน่าจะเป็ นทีจ่ ะยังคงใช้ระบบพร้อมเพย์

วิธีดาเนินการวิจัย
ประชากรทีใ่ ช้สาหรับการวิจยั ครัง้ นี ้ คือ ผูท้ ี่ใช้ระบบพร้อมเพย์ ในกรุงเทพมหานคร เนื่องจากไม่
ทราบจานวนประชากร ดังนัน้ ผูว้ ิจยั จึงคานวณจากสูตรการคานวณขนาดตัวอย่าง (Cochran, 1953) โดย
ใช้สดั ส่วน 50% ระดับความเชื่อมั่น95% และสัดส่วนความคลาดเคลือ่ นเท่ากับ 0.05 ซึง่ ผูว้ จิ ยั ใช้ขนาดกลุม่
ตัวอย่างจานวน 400 คน ผูว้ ิจยั เลือกกลุม่ ตัวอย่างเป็ นผูท้ ี่ทาธุรกรรมการเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ทา
การเก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม และคัดเลือกกลุม่ ตัวอย่างใช้วธิ ีการสุม่ กลุม่ ตัวอย่างที่เป็ นผูใ้ ช้งานระบบ
พร้อมเพย์ โดยผ่านการตอบแบบสอบถามด้วยคาถามคัดกรอง เพือ่ ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล

เครื่องมือทีใ่ ช้ในการวิจัย
ผูว้ ิจยั ได้รวบรวมข้อมูลและประยุกต์ขอ้ คาถามจากงานวิจยั ทีเ่ กี่ยวข้อง
ทบทวนแนวคิดและ
ทฤษฏีที่เกี่ยวข้อง ภายใต้กรอบแนวคิดของการวิจยั เพื่อเป็ นการหาแนวทางในการค้นคว้าและพัฒนาเพื่อ
นาไปสูก่ ารสร้างแบบสอบถามปลายปิ ด (Close - ended questionnaire) เพื่อใช้เก็บข้อมูลจากประชากร
กลุม่ ตัวอย่างด้วยวิธีวิจยั เชิงสารวจ โดยผูว้ ิจยั แบ่งแบบสอบถามออกเป็ น 4 ส่วน ดังนี ้ 1) ส่วนนา คาถามคัด
กรอง เป็ นคาถามที่สารวจจังหวัดที่อยูอ่ าศัยในปั จจุบนั และการทาธุรกรรมด้วยระบบพร้อมเพย์ 2) ส่วนที่ 1
ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับลักษณะประชากรศาสตร์ โดยคาถามเป็ นแบบสารวจรายการ (check-list) ได้แก่ เพศ
อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ (ศิรวิ รรณ เสรีรตั น์, 2538) มีจานวน 5 ข้อ 3) ส่วนที่ 2 ปั จจัยการ
รับรูค้ วามเสีย่ งของระบบพร้อมเพย์ (Lim, 2003) โดยคาถามเป็ นแบบสารวจรายการ (check-list) ทา
เครือ่ งหมายทีต่ รงกับความคิดเห็นของผูต้ อบแบบสอบถามมากทีส่ ดุ เพียงช่องเดียว มีจานวน 20 ข้อ 4) ส่วน
ที่ 3 ปั จจัยความไว้วางใจต่อระบบพร้อมเพย์ (ประวิทย์ พิมพะสาร, 2555) โดยคาถามเป็ นแบบสารวจ
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รายการ (check-list) ทาเครือ่ งหมายทีต่ รงกับความคิดเห็นของผูต้ อบแบบสอบถามมากที่สดุ เพียงช่องเดียว
มีจานวน 8 ข้อ การวัดระดับความคิดเห็น เกณฑ์คะแนนเฉลีย่ ระดับความคิดเห็น ของผูท้ ี่ทาธุรกรรมระบบ
พร้อมเพย์ ในกรณีที่เป็ นคาถามเชิงบวก ดังนี ้ 1) 4.21 – 5.00 หมายถึง ระดับมากที่สดุ 2) 3.41 – 4.20
หมายถึง ระดับมาก 3) 2.61 – 3.40 หมายถึง ระดับปานกลาง 4) 1.81 – 2.60 หมายถึง ระดับน้อย และ 5)
1.00 – 1.80 หมายถึง ระดับน้อยที่สดุ และในกรณีที่เป็ นคาถามเชิงลบ ดังนี ้ 1) 1.00 – 1.80 หมายถึง ระดับ
มากที่สดุ 2) 1.81 – 2.60 หมายถึง ระดับมาก 3) 2.61 – 3.40 หมายถึง ระดับปานกลาง 4) 3.41 – 4.20
หมายถึง ระดับน้อย และ 5) 4.21 – 5.00 หมายถึง ระดับน้อยที่สดุ (ศุภร เสรีรตั น์, และคณะ. (2549) : 129)

สถิตทิ ่ใี ช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
ผูว้ ิจยั ได้ทาการวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้โปรแกรมสาเร็จรูปทางสถิติ
เพื่อวิเคราะห์ขอ้ มูลจาก
แบบสอบถาม โดยวิธีการทางสถิติ ประกอบด้วย ค่าความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ใช้ใน
การอธิบายลักษณะทางประชากรศาสตร์ของกลุม่ ตัวอย่าง ค่าเฉลีย่ (Mean) ใช้วดั ค่าเฉลีย่ ของกลุม่ ตัวอย่าง
และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) (บุญชม ศรีสะอาด, 2541) ใช้วดั การกระจายของ
ข้อมูลและนาเสนอข้อมูลด้วยตาราง สถิติทดสอบสมมติฐานใช้คา่ F-test หรือการวิเคราะห์ความแปรปรวน
ทางเดียวหรือ One-way analysis of variance (ANOVA) (กัลยา วานิชย์บญ
ั ชา,2561) และการทดสอบ
ปั จจัยที่มีอิทธิพลต่อกันด้วยการวิเคราะห์ความถดถอยพหุคณ
ู (Multiple Regression Analysis) (นง
ลักษณ์ วิรชั ชัย, 2542)

สรุปผลการวิจัย
1) ลักษณะทางประชากรศาสตร์ของผูท้ ี่ใช้งานระบบพร้อมเพย์ ผูต้ อบแบบสอบถามส่วนใหญ่
เป็ นเพศหญิง จานวน 207 คน คิดเป็ นร้อยละ 51.7 มีอายุมากที่สดุ อยูใ่ นช่วง 18-25 ปี จานวน 108 คน คิด
เป็ นร้อยละ 27.0 ส่วนใหญ่มีระดับการศึกษาปริญญาตรี จานวน 225 คน คิดเป็ นร้อยละ 56.3 มีอาชีพเป็ น
พนักงานบริษัทเอกชน จานวน 219 คน คิดเป็ นร้อยละ 54.8 และมีรายได้ต่ากว่า 15,000 บาท จานวน 194
คน คิดเป็ นร้อยละ 48.5
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2) การวิเคราะห์ขอ้ มูลปั จจัยการรับรูค้ วามเสีย่ ง และปั จจัยความไว้วางใจ พบว่า ปั จจัยการรับรู ้
ความเสีย่ งด้านการเงิน โดยภาพรวมแล้ว ผูต้ อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นว่า มีปัจจัยการรับรูค้ วามเสีย่ ง
อยูใ่ นระดับปานกลาง ( เท่ากับ 2.69, SD = .614) ปั จจัยความไว้วางใจด้านความปลอดภัย โดยภาพรวม
แล้ว ผูต้ อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นว่า มีความไว้วางใจอยูใ่ นระดับปานกลาง ( เท่ากับ 3.21, SD =
.734) ในส่วนของพฤติกรรมการใช้ระบบพร้อมเพย์ โดยภาพรวมแล้ว ผูต้ อบแบบสอบถามมีพฤติกรรมการ
ใช้ระบบพร้อมเพย์ มีการใช้ในระดับมาก ( เท่ากับ 3.59, SD = 1.093)
ตารางที่ 1 แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลีย่ ( ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) ปั จจัยการรับรูค้ วามเสีย่ ง
ปั จจัยความไว้วางใจ และพฤติกรรมการใช้ระบบพร้อมเพย์
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S.D

ตีความ



การทาธุรกรรมด้วยระบบพร้อมเพย์ ไม่มีโอกาสที่จะส่งผล
ให้สญ
ู เสียเงินเกินจากยอดเงินที่โอน อย่างแน่นอน
(FinRisk1)

3.36

1.011

ปานกลาง



การใช้ระบบพร้อมเพย์ อาจมีคา่ ใช้จา่ ยอื่น นอกจาก
ยอดเงินที่โอนและค่าธรรมเนียม (FinRisk2)

2.79

1.242

ปานกลาง



การทาธุรกรรมด้วยระบบพร้อมเพย์ อาจมีความผิดพลาด
จากการคิดค่าธรรมเนียม เกินจากที่กาหนดไว้ (FinRisk3)

3.24

1.222

ปานกลาง



เงินในบัญชีหายไป จากการทาธุรกรรมด้วยระบบพร้อม
เพย์ (FinRisk4)
รวม

2.09

1.195

น้อย

2.69

.614

ปานกลาง

ความไว้วางใจด้านความ 
ปลอดภัย

ระบบพร้อมเพย์มีระบบความปลอดภัยจากการโจรกรรม
ข้อมูล ด้วยการกรอกรหัส OTP และรหัสลับส่วนตัว
(รหัสผ่านครัง้ เดียว เพื่อใช้ยืนยันการทาธุรกรรมการเงิน)
(SecureTrust1)

3.69

1.110

มาก



รูส้ กึ ว่าการทาธุรกรรมการเงินด้วยระบบพร้อมเพย์มีความ
ปลอดภัยกว่าการทาธุรกรรมการเงินแบบเดิม
(SecureTrust2)

3.28

1.050

ปานกลาง



การใช้ระบบพร้อมเพย์ อาจมีความเสี่ยงจากการถูกขโมย
ข้อมูล (SecureTrust3)

3.40

1.038

ปานกลาง



มีความไว้วางใจและคิดว่าระบบพร้อมเพย์มีความ
ปลอดภัยเสมอ (SecureTrust4)
รวม

3.26

1.017

ปานกลาง

3.21

.734

ปานกลาง

พฤติกรรมการใช้ระบบพร้อม

ระดับความถี่ที่ใช้ระบบพร้อมเพย์ในการโอนเงิน (Behav1)

3.46

1.238

มาก

เพย์



ระดับความถี่ที่ใช้ระบบพร้อมเพย์ในการรับเงิน (Behav2)

3.22

1.274

ปานกลาง



ระดับความถี่ที่รบั บริการจากภาครัฐ (เงินคืนภาษี
สวัสดิการ) ผ่านระบบพร้อมเพย์ (Behav3)

2.65

1.162

ปานกลาง



ในช่วง 2-3 ปี ข้างหน้า มีความน่าจะเป็ นที่จะยังคงจะใช้
ระบบพร้อมเพย์ตอ่ ไป (Behav4)
รวม

3.72

1.162

มาก

3.59

1.093

มาก

ความเสี่ยงด้านการเงิน
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ผลการทดสอบสมมติฐาน
กลุ่มที่ 1

ผลการทดสอบความแตกต่างของลักษณะทางประชากรศาสตร์กบั ปัจจัยการรับรูค้ วามเสีย่ ง

ด้านการเงิน
H1: อายุที่ตา่ งกันมีปัจจัยการรับรูค้ วามเสีย่ งด้านการเงินแตกต่างกัน
H2: ระดับการศึกษาทีต่ า่ งกันมีปัจจัยการรับรูค้ วามเสีย่ งด้านการเงินแตกต่างกัน
H3: อาชีพที่ตา่ งกันมีปัจจัยการรับรูค้ วามเสีย่ งด้านการเงินแตกต่างกัน
H4: รายได้ที่ตา่ งกันมีปัจจัยการรับรูค้ วามเสีย่ งด้านการเงินแตกต่างกัน
ตารางที่ 2 แสดงการเปรียบเทียบการทดสอบความแตกต่างกันทางประชากรศาสตร์กบั ปัจจัยการรับรูค้ วาม
เสีย่ งด้านการเงิน (ผลการทดสอบสมมติฐานข้อ 1-4)
ลักษณะทาง
ประชากรศาสตร์/
สมมติฐาน

แหล่งความแปรปรวน
ระหว่างกลุ่ม

ภายในกลุ่ม

F

P-value

SS

df

MS

SS

df

MS

อายุ/ H1

1.265

3

.422

256.985

396

.649

.650

.583

ระดับการศึกษา/ H2

1.125

2

.562

257.125

397

.648

.868

.420

อาชีพ/ H3

1.167

4

.292

257.083

395

.651

.448

.774

รายได้/ H4

8.857

5

1.771

249.393

394

.633

2.799

.017*

*นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
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จากตารางที่ 2 พบว่า โดยภาพรวมอายุที่ตา่ งกันมีปัจจัยการรับรูค้ วามเสีย่ งด้านการเงินไม่
แตกต่างกัน (P-value = .583) ระดับการศึกษาที่ตา่ งกันมีปัจจัยการรับรูค้ วามเสี่ยงด้านการเงินไม่แตกต่าง
กัน (P-value = .420) อาชีพทีต่ า่ งกันมีปัจจัยการรับรูค้ วามเสีย่ งด้านการเงินไม่แตกต่างกัน (P-value =
.774) แต่รายได้ที่ตา่ งกันมีปัจจัยการรับรูค้ วามเสีย่ งด้านการเงินแตกต่างกัน (P-value = .017) ที่ระดับ
นัยสาคัญ 0.05 ซึง่ เป็ นข้อเดียวทีย่ อมรับสมมติฐาน

กลุ่ ม ที่ 2 ทดสอบความแตกต่ า งของลัก ษณะทางประชากรศาสตร์กับ ปั จ จัย ความไว้ว างใจด้า น
ความปลอดภัย
H5: อายุที่ตา่ งกันมีปัจจัยความไว้วางใจด้านความปลอดภัยต่อการใช้ระบบพร้อมเพย์แตกต่างกัน
H6: ระดับการศึกษาทีต่ า่ งกันมีปัจจัยความไว้วางใจด้านความปลอดภัยต่อการใช้ระบบพร้อมเพย์
แตกต่างกัน
H7: อาชีพที่ตา่ งกันมีปัจจัยความไว้วางใจด้านความปลอดภัยต่อการใช้ระบบพร้อมเพย์แตกต่างกัน
H8: รายได้ที่ตา่ งกันมีปัจจัยความไว้วางใจด้านความปลอดภัยต่อการใช้ระบบพร้อมเพย์แตกต่างกัน
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ตารางที่ 3 แสดงการเปรียบเทียบการทดสอบความแตกต่างกันทางประชากรศาสตร์กบั ปั จจัยความไว้วางใจ
ด้านความปลอดภัย (ผลการทดสอบสมมติฐานข้อ 5-8)
ลักษณะทาง
ประชากรศาสตร์/
สมมติฐาน

แหล่งความแปรปรวน
ระหว่างกลุ่ม

ภายในกลุ่ม

F

P-value

SS

df

MS

SS

df

MS

อายุ/ H1

9.799

3

3.266

325.451

396

.822 3.975

.008*

ระดับการศึกษา/ H2

3.295

2

1.647

331.955

397

.836 1.970

.141

อาชีพ/ H3

10.958

4

2.740

324.292

395

.821 3.337

.011*

รายได้/ H4

12.481

5

2.496

322.769

394

.819 3.047

.010*

*นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
จากตารางที่ 3 พบว่า โดยภาพรวมแล้ว ยอมรับสมมติฐาน 3 ข้อ ได้แก่ อายุที่ตา่ งกันมีปัจจัย
ความไว้วางใจด้านความปลอดภัยต่อการใช้ระบบพร้อมเพย์แตกต่างกัน (P-value = .008) อาชีพที่ตา่ งกัน
มีปัจจัยความไว้วางใจด้านความปลอดภัยแตกต่างกัน (P-value = .011) รายได้ที่ตา่ งกันมีปัจจัยความ
ไว้วางใจด้านความปลอดภัยแตกต่างกัน (P-value = .010) แต่ปฏิเสธสมมติฐานด้านระดับการศึกษาที่
ต่างกันมีปัจจัยความไว้วางใจด้านความปลอดภัยไม่แตกต่างกัน (P-value = .141) ทีร่ ะดับนัยสาคัญ 0.05

ผลการทดสอบการถดถอยเชิงพหุ
H9: ปั จจัยการรับรูค้ วามเสีย่ งด้านการเงินมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการใช้พร้อมเพย์ในการโอนเงิน
H10: ปั จจัยการรับรูค้ วามเสีย่ งด้านการเงินมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการใช้พร้อมเพย์ในการรับเงิน
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H11: ปั จจัยความไว้วางใจด้านความปลอดภัยมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการใช้ระบบพร้อมเพย์ในการใช้บริการ
จากภาครัฐ (เงินคืนภาษี สวัสดิการ) ผ่านระบบพร้อมเพย์
H12: ปั จจัยความไว้วางใจด้านความปลอดภัยมีอิทธิพลต่อพฤติกรรม มีความน่าจะเป็ นที่จะยังคงจะใช้ระบบ
พร้อมเพย์ตอ่ ไป
การวิเคราะห์ถดถอยเชิงพหุ เมื่อพยากรณ์ในสมมติฐานที่ 9 ถึง 12 ผ่านการทดสอบสถิติตาม
ข้อตกลงเบือ้ งต้น ได้แก่ ตัวแปรอิสระ ตัวแปรตาม มีระดับการวัดแบบอันตรภาคชัน้ ข้อมูลของตัวแปรอิสระ
และตัวแปรตามสุม่ มาจากประชากร พบว่า มีการแจกแจงปกติ การตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร
อิสระ จะเห็นว่า มีคา่ ไม่เกิน 10 นั่นคือ ไม่มีสภาวะร่วมจึงเป็ นไปตามเงื่อนไขการวิเคราะห์ถดถอยเชิงพหุ
การตรวจสอบความสัมพันธ์ของข้อมูล พบว่าค่า Durbin-Watson อยูร่ ะหว่าง 1.5-2.5 แสดงว่ายอมรับ
สมมติฐาน นั่นคือ ข้อมูลไม่มีความสัมพันธ์ภายในตัวเอง ความคลาดเคลือ่ นทีเ่ กิดจากการพยากรณ์ พบว่า
มีการแจกแจงปกติ ค่าเฉลีย่ ความคลาดเคลือ่ นเท่ากับ 0.000 ซึง่ เป็ นไปตามเงื่อนไขการวิเคราะห์ถดถอย
พหุคณ
ู และมีความแปรปรวนคงที่ จึงได้ทดสอบสมมติฐานข้อ 9-12 ดังแสดงไว้ในตารางที่ 4
ตารางที่ 4 ผลการทดสอบค่าสัมประสิทธิ์ถดถอยของตัวแปรอิสระ(B) ของปั จจัยการรับรูค้ วามเสีย่ ง ที่มี
อิทธิพลที่สง่ ผลต่อพฤติกรรมการใช้ระบบพร้อมเพย์ (ผลการทดสอบสมมติฐานข้อ 9-10)
พฤติกรรมด้านการรับรู้ความ
เสี่ยง/สมมติฐาน
FinRisk1/ H9
FinRisk3/ H10

B
.350
.110

การโอนเงิน
t
6.056
2.303

Sig
.000*
.022*

การรับเงิน
B
t
Sig
.300
4.785 .000*
.144
2.770 .006*

จากตารางที่ 4 ปั จจัยการรับรูค้ วามเสีย่ งด้านการเงิน การทาธุรกรรมด้วยระบบพร้อมเพย์ ไม่มี
โอกาสที่จะส่งผลให้สญ
ู เสียเงินเกินจากยอดเงินที่โอนอย่างแน่นอน ส่งผลต่อพฤติกรรมการใช้ระบบพร้อม
เพย์ในการโอนเงิน (FinRisk1) มีคา่ สัมประสิทธิ์การถดถอยของตัวแปรอิสระ (B) เท่ากับ 0.350 และการทา
ธุรกรรมด้วยระบบพร้อมเพย์ อาจมีความผิดพลาดจากการคิดค่าธรรมเนียม เกินจากที่กาหนดไว้ ส่งผลต่อ
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พฤติกรรมการใช้ระบบพร้อมเพย์ในการรับเงิน (FinRisk3) มีคา่ สัมประสิทธิ์การถดถอยของตัวแปรอิสระ
(B) เท่ากับ 0.144
ตารางที่ 5 ผลการทดสอบค่าสัมประสิทธิ์ถดถอยของตัวแปรอิสระ(B) ของปั จจัยความไว้วางใจด้านความ
ปลอดภัย ที่มีอิทธิพลที่สง่ ผลต่อพฤติกรรมการใช้ระบบพร้อมเพย์ (ผลการทดสอบสมมติฐานข้อ 11-12)
พฤติกรรมด้านการรับรู้ความ
เสี่ยง/สมมติฐาน
SecureTrust2/ H11
SecureTrust4/ H12

การใช้บริการจากภาครัฐ
B
.294
.265

t
3.555
4.181

Sig
.000*
.000*

ความน่าจะเป็ นที่จะยังคงจะ
ใช้ระบบพร้อมเพย์ตอ่ ไป
B
.197
.340

t
2.441
5.475

Sig
.015*
.000*

จากตารางที่ 5 ปั จจัยความไว้วางใจด้านความปลอดภัย มีความคิดเห็นว่าการทาธุรกรรม
การเงินด้วยระบบพร้อมเพย์มีความปลอดภัยกว่าการทาธุรกรรมการเงินแบบเดิม ส่งผลต่อพฤติกรรมการใช้
ระบบพร้อมเพย์ในการใช้บริการจากภาครัฐ (เงินคืนภาษี สวัสดิการ) (SecureTrust2) มีคา่ สัมประสิทธิ์
การถดถอยของตัวแปรอิสระ (B) เท่ากับ 0.294 และมีความไว้วางใจและคิดว่าระบบพร้อมเพย์มีความ
ปลอดภัยเสมอ ส่งผลต่อพฤติกรรมการใช้ระบบพร้อมเพย์มคี วามน่าจะเป็ นที่จะยังคงจะใช้ระบบพร้อมเพย์
ต่อไป (SecureTrust4) มีคา่ สัมประสิทธิ์การถดถอยของตัวแปรอิสระ (B) เท่ากับ 0.340
จากตารางที่ 4 สามารถสรุปได้เป็ นแผนภูมิตามรูปที่ 2 ดังนี ้
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รูปที่ 2 เปรียบเทียบค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยของตัวแปรอิสระ (B) ปั จจัยการรับรูค้ วามเสีย่ ง และปั จจัย
ความไว้วางใจ มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการใช้ระบบพร้อมเพย์

ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะสาหรับผู้ที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการระบบพร้อมเพย์
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ตารางที่ 6 แนวปฏิบตั ิสาหรับผูท้ เี่ กี่ยวข้อง
ข้อค้นพบจากงานวิจัย

ข้อเสนอแนะ ในการนาผลการวิจัยไปประยุกต์ใช้

การรับรู้ความเสี่ยงด้านการเงิน
การทาธุรกรรมด้วยระบบพร้อมเพย์ ไม่มีโอกาสที่จะ

จากข้อค้นพบ ผูใ้ ช้งานระบบมีความคิดเห็นว่า การทา

ส่งผลให้สญ
ู เสียเงินเกินจากยอดเงินที่โอนอย่างแน่นอน

สูญเสียเงินเกินจากยอดเงินที่โอนอย่างแน่นอน ดังนัน้

ธุรกรรมด้วยระบบพร้อมเพย์ ไม่มีโอกาสที่จะส่งผลให้

ส่งผลต่อพฤติกรรมการใช้ระบบพร้อมเพย์ในการโอนเงิน ธนาคารหรือสถาบันการเงิน ควรพัฒนาระบบให้มีความ
ถูกต้องอยู่เสมอ
การทาธุรกรรมด้วยระบบพร้อมเพย์ อาจมีความ
ผิดพลาดจากการคิดค่าธรรมเนียม เกินจากที่กาหนดไว้
ส่งผลต่อพฤติกรรมการใช้ระบบพร้อมเพย์ในการรับเงิน

จากข้อค้นพบ ผูใ้ ช้งานระบบมีความคิดเห็นว่า อาจมี
ความผิดพลาดจากการคิดค่าธรรมเนียม เกินจากที่
กาหนดไว้ ส่งผลต่อพฤติกรรมในการรับเงิน ดังนัน้ ควร
จะให้ความสาคัญในเรื่องของการแสดงข้อมูลการทา
ธุรกรรมการเงิน การคิดค่าธรรมเนียม ให้มีความชัดเจน

ความไว้วางใจด้านความปลอดภัย
มีความรู ส้ กึ ว่าการทาธุรกรรมการเงินด้วยระบบพร้อม
เพย์ มีความปลอดภัยกว่าการทาธุรกรรมการเงิน
แบบเดิม ส่งผลต่อพฤติกรรมการใช้ระบบพร้อมเพย์ใน
การใช้บริการจากภาครัฐ (เงินคืนภาษี สวัสดิการ)

จากข้อค้นพบ ผูใ้ ช้งานระบบมีความรู ส้ กึ ว่าการทา
ธุรกรรมการเงินด้วยระบบพร้อมเพย์ มีความปลอดภัย
กว่าการทาธุรกรรมการเงินแบบเดิม ส่งผลต่อพฤติกรรม
ในการใช้บริการจากภาครัฐ ดังนัน้ ควรพัฒนาให้ระบบมี
ความความรวดเร็วและปลอดภัยมากยิ่งขึน้ กว่าการทา
ธุรกรรมแบบเดิม ในการใช้บริการจากภาครัฐ

มีความไว้วางใจและคิดว่าระบบพร้อมเพย์มีความ
ปลอดภัยเสมอ ส่งผลต่อพฤติกรรมการใช้ระบบพร้อม
เพย์มีความน่าจะเป็ นที่จะยังคงจะใช้ระบบพร้อมเพย์
ต่อไป

จากข้อค้นพบ ผูใ้ ช้งานระบบมีความไว้วางใจและคิดว่า
ระบบพร้อมเพย์มีความปลอดภัยเสมอ ส่งผลต่อความ
น่าจะเป็ นที่จะยังคงจะใช้ระบบพร้อมเพย์ตอ่ ไป ดังนัน้
ควรพัฒนาให้ระบบพร้อมเพย์ให้มีความปลอดภัย
เพื่อให้ในอีก 2-3 ปี ขา้ งหน้าผูใ้ ช้ระบบใช้ระบบพร้อมเพย์
ต่อไป
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2. ข้อเสนอแนะสาหรับการวิจัยต่อเนื่อง
เพื่อให้ผลการศึกษาครัง้ นีส้ ามารถนาไปขยายต่อในบริบทกว้างขึน้ และสามารถจะนาไปเป็ น
ประโยชน์ในการศึกษากับงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง ผูว้ ิจยั จึงขอเสนอแนะสาหรับการนาผลการวิจยั ไปประยุกต์ใช้
สาหรับการทาวิจัยครัง้ ต่อไป จากการศึกษาการรับรู ค้ วามเสี่ยงในการใช้ระบบพร้อมเพย์ พบว่า ลักษณะ
ประชากรศาสตร์ เรื่องของอาชีพที่ต่างกันมีปัจจัยการรับรูค้ วามเสีย่ งด้านจิตวิทยาแตกต่างกัน และอาชีพที่
ต่างกันมีความไว้วางใจด้านความเป็ นส่วนตัวต่อการใช้ระบบพร้อมเพย์แตกต่างกัน ดังนัน้ ธนาคารหรือ
สถาบันการเงิน ควรทราบถึงปั จจัยการรับรู ค้ วามเสี่ยงด้านจิตวิทยาและความไว้วางใจที่แตกต่างกัน และ
ศึกษากลุม่ ทดลองจากลักษณะประชากรศาสตร์กลุม่ เขตพืน้ ที่อื่น เพื่อให้ได้ผลการวิจยั ที่ครอบคลุม
3. ข้อเสนอแนะสาหรับการวิจัยในครั้งต่อไป
1. ศึกษาปั จจัยอื่น ๆ เช่น ทฤษฏีการยอมรับนวัตกรรม ที่อาจส่งผลต่อพฤติกรรมการ
ใช้ระบบพร้อมเพย์เพิม่ เติมจากทีผ่ วู้ ิจยั ได้ทาการศึกษา เพื่อให้งานวิจยั มีความสมบูรณ์มากขึน้
2. ศึกษาระบบการรับจ่ายเงินอิเล็กทรอนิกส์ที่คล้ายกัน เพื่อเปรียบเทียบการรับรู ้
ความเสีย่ ง ที่สง่ ผลต่อพฤติกรรมการใช้งานของแต่ละระบบ
3. การใช้สถิติอื่นเป็ นเครือ่ งมือในการวิเคราะห์ขอ้ มูล เช่น การทดสอบความแปรปรวน
ตัวแปรอิสระ 2 ตัว หรือที่เรียกว่า การวิเคราะห์ความแปรปรวนสองทาง (Two-way
ANOVA) เพื่อหาความแตกต่างของระดับความคิดเห็นที่มีมากกว่า 1 ตัวแปร

-----------------------------------
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บทคัดย่อ
การวิจัย ครัง้ นี ม้ ี วัตถุป ระสงค์เพื่ อ ศึกษา 1) สมรรถนะด้านการใช้เทคโนโลยี สารสนเทศของ
พนักงานมีความน่าจะเป็ นที่จะส่งผลต่อสมรรถนะในการทางานอื่น ๆ 2) พืน้ ฐานทางธุรกิจที่มีความน่าจะ
เป็ นที่จะส่งผลต่อสมรรถนะด้านการทางานอื่น ๆ 3) ความตระหนักพืน้ ฐานทางธุรกิจมีความน่าจะเป็ นที่จะ
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ส่งผลต่อการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ 4) ระบบงานของบริษัทมีความน่าจะเป็ นที่จะส่งผลต่อการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศในองค์กร โดยศึกษาจากบุคลากรในบริษัท อุตสาหกรรมเครื่องหอมไทย-จีน จากัด
จานวน 186 คน
ผลการศึกษาพบว่า ผลรวมสมรรถนะในการทางานของบริษัททุกด้านได้แก่ ระบบงานของบริษัท
การทางานเป็ นทีม การวางแผนและจัดองค์กร การใช้ความคิดสร้างสรรค์ การแก้ ปัญหาและตัดสินใจและ
ความตระหนักพืน้ ฐานทางธุรกิจมีสมรรถนะอยู่ในระดับมาก ยกเว้นด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ จะ
พบว่า อยูใ่ นระดับปานกลาง ( =2.85 , S.D. = 1.322) จากการวิเคราะห์ถดถอยโลจิสติกส์พหุกลุม่ ในด้าน
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศมีความน่าจะเป็ นส่งผลต่อสมรรถนะในการทางานด้านต่าง ๆ ได้แก่ การทางาน
เป็ นทีม การใช้ความคิดสร้างสรรค์ การวางแผนและการจัดองค์กร การแก้ปัญหาและการตัดสินใจ การใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศด้านการใช้ซอฟต์แวร์หรือโปรแกรมต่าง ๆ ในการจัดทาเอกสาร (IT40) มีความน่าจะ
เป็ นที่จะส่งผลต่อการทางานเป็ นทีม การใช้ความคิดสร้างสรรค์ การวางแผนและจัดองค์กรและทางานกับ
เครื่องมือและเทคโนโลยีสารสนเทศด้านการนาเสนอในการจัดหาเครื่องมือทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
(IT42) มีความน่าจะเป็ นที่จะส่งผลต่อการทางานเป็ นทีม การใช้ความคิดสร้างสรรค์ การวางแผนและจัด
องค์กร การแก้ปัญหาและตัดสินใจ
ค าส าคั ญ : สมรรถนะ การท างานเป็ น ที ม การใช้ค วามคิ ด สร้า งสรรค์ การวางแผนและจัด องค์ก ร
การแก้ปัญหาและตัดสินใจ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

Abstract
The purposes of this research are 1) to study the competency of working with tools
and information technology of the employees affecting other work performances, 2) to study a
business foundation which likely affects other work performances, 3) to study basic business
awareness likely affecting work using tools and information technology, and 4) to study work
system of the company that likely affects the use of tools and information technology in the
organization. The questionnaires were distributed to 186 employees working in Thai-Chinese
Fragrance Industry Co., Ltd.
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The results showed that the level of opinions about the overall performance of the
company in every aspect, including company system, teamwork, planning and organization,
creative use, problem-solving and decision-making and basic business awareness are at a high
level, while working with tools and information technology was at a medium level ( =2.85, S.D.
= 1.322). From the multiple logistic regression analysis in working with tools and information
technology, there are probabilities affecting performance in various aspects such as teamwork,
creative use, planning and organization, problem solving and decision making. The issue of
working with tools and information technology regarding the use of software or programs for
documenting (IT40) is possible to affect teamwork, creative use, planning and organization. In
addition, the issue of working with tools and information technology in the presentation of the
procurement of information technology tools (IT42) is likely to affect teamwork, creative use,
planning and organization, and problem solving and decision making.
Keywords: Competency, Teamwork, Creative Use, Planning and Organization, Problem Solving
and Decision Making, Working with Tools and Information Technology

บทนา
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเพิ่มพูนการทางานเป็ นสิ่งที่สาคัญต่อการดาเนินธุรกิจ หาก
บริษัทไม่มีแนวทางในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างเป็ นแบบแผน และไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอต่อการ
ดาเนินงานในธุรกิจ ปั ญหาเหล่านี ้ อาจส่งผลกระทบต่อการดาเนินงานในธุรกิจได้ การที่จะได้มาซึง่ บุคลากร
ที่มีความรู ้ ทักษะ ความสามารถตรงกับความต้องการขององค์กร และสามารถพัฒนาบุคลากรให้มีทกั ษะใน
การปฏิบตั ิงานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและสามารถแก้ไขปั ญหาต่าง ๆ ได้ จาเป็ นจะต้องมีกลยุทธ์
(Strategic) หรือ หลัก การในการบริห ารที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภาพ การพัฒ นาสมรรถนะของบุค ลากรทางด้า น
เทคโนโลยีสารสนเทศ ( IT Competency) เป็ นกลยุทธ์ที่มีการนามาใช้ เพื่อสามารถตอบโจทย์การพัฒนา
สมรรถนะของบุคลากรให้สอดคล้องต่อความต้องการขององค์กร และทางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
บริษัท อุตสาหกรรมเครื่องหอมไทย-จีน จากัด (TCFF) เป็ นกิจการร่วมค้าระหว่างไทยและจีนใน
การผลิต นา้ หอม สารแต่งกลิ่ น สาหรับ สิน ค้าอุป โภค-บริโภค,น า้ มัน หอมระเหย และสารสกัด เพื่ อ ใช้ใน
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อุตสาหกรรมเครือ่ งสาอางค์ อาหาร และยา ได้ยดึ หลักการบริหารงานแบบมีสว่ นร่วมและการทางานเป็ นทีม
ในการปรับปรุ งคุณ ภาพพร้อมทาการศึกษาค้นคว้าวิจัยความต้องการของตลาดและความคาดหวังของ
ลูกค้า เพื่อนามาใช้ในการวิจัยพัฒนาผลิตภัณ ฑ์และบริหารงานอย่างต่อเนื่อง และในปั จจุบนั TCFF ให้
ความสาคัญทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเป็ นส่วนสนับสนุนการดาเนินงาน
และเนื่องจาก มี การวางระบบใหม่ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ผูว้ ิจัยในฐานะส่วนหนึ่งขององค์กรนี ้
เล็งเห็นถึงปั ญหาของความสาคัญในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเป็ นส่วนหนึ่งของการทางาน จึงต้องการ
ศึกษาสมรรถนะทางด้านเทคโนโลยี สารสนเทศในองค์ก รว่ามี ศัก ยภาพเพี ย งพอต่อ การใช้งานหรือ ไม่
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการทางานกับเครือ่ งมือทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศการแก้ปัญหาเพื่อตัดสินใจอย่างไร
ในงานวิจยั นีไ้ ด้ประยุกต์ Information Technology Competency Model 2012 (Eta of Labor (2020) โดย
เน้น เฉพาะส่ ว นของ Workplace Competencies เพื่ อ ศึ ก ษาสมรรถนะในการท างานของ TCFF อั น
ประกอบด้วยปั จจัยหลักที่ม่งุ ศึกษา ดังนี ้ การทางานเป็ นทีม การวางแผนและจัดองค์กร การใช้ ความคิด
สร้างสรรค์ การแก้ปั ญ หาและการตัดสิน ใจ ความตระหนักพื น้ ฐานทางธุรกิ จ และการใช้เครื่อ งมื อ และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1) ศึกษาปั จจัยด้านสมรรถนะในการทางานของบริษัท อุตสาหกรรมเครือ่ งหอมไทย-จีน จากัด
2) ศึกษาสมรรถนะด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของพนักงานที่สง่ ผลต่อสมรรถนะในการทางาน
อื่น ๆ ได้แก่ การทางานเป็ นทีม การวางแผนและจัดองค์กร การใช้ความคิดสร้างสรรค์ การแก้ปัญหาและ
ตัดสินใจ
3) ศึกษาระบบงานของบริษัทที่ส่งผลต่อสมรรถนะด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและส่งผลต่อ
ความตระหนักพืน้ ฐานทางธุรกิจ
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กรอบแนวคิดในการในวิจัย
การทางานเป็ นทีม
การใช้เทคโนโลยี

การวางแผนและจัด

สารสนเทศ

องค์กร
การใช้ความคิด

ความตระหนัก
พื้นฐานทาง
ธุรกิจ

สร้างสรรค์
การแก้ปัญหาและการ
ตัดสิ นใจ
ระบบงานของบริ ษทั

รูปที่ 1 แสดงกรอบรูปแบบการใช้สมรรถนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัท TCFF
Eta of Labor (2012)

สมมติฐานการวิจัย
1.ปั จจัยด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศมีอิทธิพลต่อการทางานเป็ นทีม
2. ปั จจัยด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศมีอิทธิพลต่อการวางแผนและจัดองค์กร
3. ปั จจัยด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศมีอิทธิพลต่อการใช้ความคิดสร้างสรรค์
4. ปั จจัยด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศมีอิทธิพลต่อการแก้ปัญหาและการจัดองค์กร
5. ปั จจัยด้านระบบงานของบริษัทมีอิทธิพลต่อความตระหนักด้านพืน้ ฐานทางธุรกิจ
6. ปั จจัยด้านระบบงานของบริษัทมีอิทธิพลต่อการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
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วิธีดาเนินการวิจัย
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรที่ใช้ในการวิจยั คือ บุคลากรบริษัท อุตสาหกรรมเครือ่ งหอมไทยจีน จากัด ในจังหวัด
นนทบุรี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และจังหวัดเชี ยงราย จานวน 186 คน โดยกลุม่ ตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั
ในครัง้ นีไ้ ด้มาจากการคานวณขนาดกลุม่ ตัวอย่าง โดยใช้สตู ร ทาโร ยามาเน่ (Yamanae, 1967) ทัง้ สิน้ 183
คน ที่ความคลาดเคลือ่ น .05 จากการเก็บรวบรวมข้อมูลใช้การแจกแบบสอบถาม
การหาคุณภาพเครื่องมือประกอบด้วย
1) ความเที่ ย งตรงเชิ ง เนื อ้ หา (Content Validity) ประเมิ น คุณ ภาพโดยน าแบบสอบถามให้
ผูท้ รงคุณวุฒิที่มีความรูค้ วามเชี่ยวชาญ เป็ นผูต้ รวจสอบจานวน 5 ท่าน และ นามาหาค่าสัมประสิทธิ์ความ
สอดคล้อง (Index of Item-Objective Congruence: IOC) ผลการประเมิน พบว่า แบบสอบถามมีคา่ เฉลี่ย
ทัง้ ฉบับเท่ากับ 0.96 สรุ ปได้ว่าข้อคาถามมีเนือ้ หาสอดคล้องกับนิยามศัพท์เชิงปฏิบตั ิการสามารถ ใช้เป็ น
เครือ่ งมือในการศึกษาครัง้ นีไ้ ด้
2) ทดสอบความเชื่ อ มั่น (Reliability) ประเมิ น คุณ ภาพโดยน าแบบสอบถามไปทดสอบกับ
บุคลากร บริษัท อุตสาหกรรมเครื่องหอมไทย-จีน จากัด จานวน 46 คน ด้วยวิธีการหาค่าสัมประสิทธิ์แอล
ฟ่ าของครอนบาค (Alpha Coefficient of Cronbach’s) พบว่ามีค่าความเชื่อมั่นทัง้ ฉบับเท่ากับ 0.86 สรุ ป
ได้วา่ แบบสอบถามมีความเชื่อมั่นเพียงพอในเกณฑ์ที่ สามารถใช้เป็ นเครือ่ งมือในการศึกษาครัง้ นีไ้ ด้
สถิติที่ใช้ในการทดสอบสมมติฐาน
ในการวิจยั นี ้ ผูว้ ิจยั ใช้สถิติการวิเคราะห์การถดถอยโลจิสติกส์พหุกลุม่ (Multinomial Logistics
Regression Analysis) เพื่อทดสอบสมมติฐาน สถิตินเี ้ ป็ นสถิติที่ใช้คานวณหาค่าความน่าจะเป็ นของโอกาส
ที่จะเกิดเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่ง โดยการวิเคราะห์ถดถอยทางสถิติระหว่ างตัวแปรทานายกับตัวแปร
เกณฑ์ที่มีคา่ แบบหมวดหมูห่ รือกลุม่ สาหรับตัวแปรทานายจะเป็ นตัวแปรต่อเนื่องหรือไม่ก็ได้
ผูว้ ิจยั ได้กาหนดตัวแปรเกณฑ์ของงานวิจัยนีไ้ ด้แก่ การทางานเป็ นทีม, การวางแผน, ความคิด
สร้างสรรค์, การแก้ปัญ หาและการตัดสินใจ ส่วนตัวแปรพยากรณ์ คือ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่ อ
ทานายอิทธิพลการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศกับสมรรถนะในที่ทางานของบริษัท อุตสาหกรรมเครื่องหอม
ไทย-จีน จากัด โดยมุ่งศึกษา ระบบงานของบริษัท การทางานเป็ นทีม การวางแผนและจัดองค์กร การใช้
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ความคิดสร้างสรรค์ การแก้ปัญ หาและการตัดสินใจ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ พืน้ ฐานทางธุรกิจโดย
พิจารณาจากความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรพยากรณ์กบั ตัวแปรเกณฑ์คือค่าของตัวแปรที่มีความน่าจะ เป็ น
ที่จะเกิดเหตุการณ์ โดยหาได้จากสูตร
= bio + bi1X1 + … + bipXp
โดยที่

P = ความน่าจะเป็ นของความมีอิทธิพล
e = exponential function (e = 2.71828)
f(x) = ฟั งก์ชนั ของตัวแปรพยากรณ์
Y = กลุม่ ของตัวแปรเกณฑ์
K = ค่าของตัวแปรเกณฑ์ แบ่งเป็ น 5 ระดับ
Py = ความน่าจะเป็ นของการเกิดเหตุการณ์ y
K = ค่าของตัวแปรเกณฑ์ แบ่งเป็ น 5 ระดับ (ได้แก่ น้อยที่สดุ , น้อย, ปานกลาง, มาก
และ มากที่สดุ )
Py = ความน่าจะเป็ นของการเกิดเหตุการณ์ y

ผลการวิจัยและสรุปผลการศึกษา
1. วิเคราะห์ขอ้ มูลเบือ้ งต้นของผูต้ อบแบบสอบถาม จากผลการวิจยั พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถาม
ส่วนใหญ่ มีระดับการศึกษาต่ากว่ามัธยมศึกษา คิดเป็ นร้อยละ 30.1 รองลงมามีระดับการศึกษาปริญญาตรี
คิดเป็ นร้อยละ 24.6 มีตาแหน่งงานอยู่ในระดับเจ้าหน้าที่ คิดเป็ นร้อยละ 80.9 รองลงมามีตาแหน่งอยู่ใน
ระดับหัวหน้างาน คิดเป็ นร้อยละ 8.2 อยูแ่ ผนกผลิต คิดเป็ นร้อยละ 31.7 และอยูแ่ ผนกอื่น ๆ คิดเป็ นร้อยละ
19.7 ส่วนใหญ่ มีประสบการณ์ในการทางานน้อยกว่า 1 ปี คิดเป็ นร้อยละ 17.5 รองลงมามีประสบการณ์
การทางาน 1-2 ปี คิดเป็ นร้อยละ 16.7
2. วิเคราะห์ปัจจัยสมรรถนะในการทางานของ TCFF ในด้านระบบงานของบริษัท การทางานเป็ น
ทีม การวางแผนและการจัดองค์กร การใช้ค วามคิด สร้างสรรค์ การแก้ปั ญ หาและการตัด สิน ใจ ความ
ตระหนักพืน้ ฐานทางธุรกิจและการใช้เครือ่ งมือและเทคโนโลยีสารสนเทศ ดังแสดงไว้ในตารางที่ 1
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ตารางที่ 1 ค่ า เฉลี่ ย และค่ า เบี่ ย งเบนมาตรฐานของปั จจั ย สมรรถนะในการท างาน (Workplace
Competencies Factors)
สมรรถนะในการทางาน
ระบบงานของบริษัท
การทางานเป็ นทีม
การวงแผนและการจัดองค์กร
การใช้ความคิดสร้างสรรค์
การแก้ปัญหาและการตัดสินใจ
ความตระหนักพืน้ ฐานทางธุรกิจ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

3.82
3.80
3.83
3.52
3.49
3.86
2.85

S.D.
0.648
0.751
0.757
0.845
0.774
0.678
1.089

ตีความ
เห็นด้วยมาก
เห็นด้วยมาก
เห็นด้วยมาก
เห็นด้วยมาก
เห็นด้วยมาก
เห็นด้วยมาก
เห็นด้วยปานกลาง

จากตารางที่ 1 เป็ น การแสดงค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ ยงเบนมาตรฐานที่ เกิ ดจากความคิ ดเห็ นของ
พนักงานในบริษัท TCFF ที่มีตอ่ ปั จจัยสมรรถนะในการทางาน (Workplace Competencies Factors)
จะเห็นได้ว่าสมรรถะในการทางานด้านต่าง ๆ มีความคิดเห็นส่วนใหญ่ ในระดับมาก โดยความ
ตระหนักพืน้ ฐานทางธุรกิจมีความคิดเห็นในระดับมากกว่าปั จจัยตัวอื่น ( = 3.86, S.D. = 0.678) ส่วนการ
ใช้เทคโนโลยี สารสนเทศ จะเห็ น ได้ว่า พนัก งานมี ค วามคิ ด เห็ น ในระดับ ปานกลาง ( = 2.85, S.D. =
1.089)
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ตารางที่ 2 ผลการทดสอบสมมติฐานที่ 1 แสดงผลเฉพาะข้อมูลทีม่ ีนยั สาคัญทางสถิติจากการวิเคราะห์การ
ถดถอยโลจิสติกส์พหุกลุม่
สมมติฐาน
ตัวแปร ยอมรับ
ตัวแบบความน่าจะเป็ น
คาอธิบาย
สมมติฐานที่ 1.ปั จจัยด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศมีอิทธิพลต่อการทางานเป็ นทีม
ด้านการ
ITT18

Log
= -.540 + การใช้ เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศ
แก้ปัญหา
ได้ แ ก่ ก า รใช้ เ ค รื่ อ งมื อ แ ล ะ
5.854 (IT38=3.00) + 4.714
เกี่ยวกับงาน
อุ ป ก ร ณ์ ท า ง เ ท ค โ น โ ล ยี
(IT38=4.00) สารสนเทศได้ตามขัน้ ตอนอย่าง
5.170(IT40=3.00) -5.835
เ ห ม า ะ ส ม ( IT38) ก า ร ใ ช้
(IT40-4.00)…(สมการที่ 4.1)
โปรแกรมในการจัด ท าเอกสาร
Log
= -17.509 (sIT40) ก า รน า เส น อ ใน ก า ร
+ 3.061 (IT38=3.00) + 19.012 จั ด ห า เค รื่ อ ง มื อ ท า ง ด้ า น
(IT42=3.00)…(สมการที่4.2) เทคโนโลยี สารสนเทศ (IT42) มี
ความน่าจะเป็ นที่จะส่งผลต่อการ
ทางานเป็ นทีมด้านการแก้ปัญหา
เกี่ยวกับงาน (T18)
ด้านการมีสว่ น ITT19

Log
= -.897 + การใช้ เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศ
ช่วยเพื่อน
ได้ แ ก่ ก า รใช้ เ ค รื่ อ งมื อ แ ล ะ
3.407 (IT38=3.00) + 2.594
ร่วมงาน
อุ ป ก ร ณ์ ท า ง เ ท ค โ น โ ล ยี
(IT38=4.00) - 5.023
สารสนเทศได้ตามขัน้ ตอนอย่าง
(IT40=3.00)…สมการที่ 4.3
เหมาะสม (IT38) การค้นหาและ
Log
= -1.971 + เรีย นรู เ้ กี่ ย วกับ เทคโนโลยี ใหม่ ๆ
4.041 (IT39=3.00) + 3.619 (IT39) การใช้ โ ปรแกรมในการ
จั ด ท าเอกสาร (IT40) มี ค วาม
(IT39=4.00)…สมการที4่ .4
น่ า จะเป็ นที่ จะส่ ง ผลต่ อ ก าร
ทางานเป็ นทีมด้านการแก้ปัญหา
เกี่ยวกับงาน (T19)
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ตารางที่ 2 ผลการทดสอบสมมติฐานที่ 1 แสดงผลเฉพาะข้อมูลทีม่ ีนยั สาคัญทางสถิติจากการวิเคราะห์การ
ถดถอยโลจิสติกส์พหุกลุม่ (ต่อ)
สมมติฐาน ตัวแปร ยอมรับ ตัวแบบความน่าจะเป็ น
คาอธิบาย
สมมติฐานที่ 1.ปั จจัยด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศมีอิทธิพลต่อการทางานเป็ นทีม
ด้านการ
ITT20  Log
= - การใช้เทคโนโลยี สารสนเทศ ได้แ ก่
ทางานเพื่อให้
การใช้ เครื่ อ งมื อ และอุ ป กรณ์ ท าง
1.671 + 1.783
บรรลุ
เทคโนโลยีสารสนเทศได้ตามขัน้ ตอน
(IT38=3.00) + 2.029
วัตถุประสงค์
อ ย่ า ง เห ม า ะ ส ม (IT38) ก า รใช้
(IT42=3.00)…สมการที4่ .5
ของทีม
โป รแกรม ในก ารจั ด ท าเอกสาร
Log
= - (IT40) การน าเสนอในการจั ด หา
เค รื่ อ งมื อ ท า งด้ า น เท ค โน โล ยี
2.802 + 3.256
สารสนเทศ (IT42) มีความน่าจะเป็ น
(IT38=3.00) + 2.127
ที่จะส่งผลต่อการทางานเป็ นทีมด้าน
(IT38=4.00) – 2.694
การมี ส่วนร่วมในการทางานเพื่อให้
(IT40=3.00) + 2.852
บรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของ
(IT42=3.00) + 2.545
(IT42=4.00)…สมการที4่ .6 ทีม(T20)
ด้านการระบุ ITT2
 Log
= - การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ได้แก่
จุดแข็งจุดอ่อน
1
การใช้เครือ่ งมือและอุปกรณ์ทาง
1.898 + 4.757
ของสมาชิคใน
เทคโนโลยีสารสนเทศได้ตามขัน้ ตอน
(IT38=3.00) + 4.768
ทีม
อย่างเหมาะสม (IT38) การค้นหา
(IT38=4.00) – 4.375
และเรียนรูเ้ กี่ยวกับเทคโนโลยีใหม่ๆ
(IT40=3.00) –
(IT39) การใช้ซอฟต์แวร์หรือ
3.557(IT40=4.00)…
โปรแกรมในการจัดทาเอกสาร
สมการที่4.7
(IT40) มีความน่าจะเป็ นที่จะส่งผล
Log
= - ต่อการทางานเป็ นทีมด้านการระบุุ
จุดแข็งและจุดอ่อนของสมาชิกในทีม
18.879 + 19.724
(IT39=3.00)…สมการที4่ .8 (T21)
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ตารางที่ 2 ผลการทดสอบสมมติฐานที่ 1 แสดงผลเฉพาะข้อมูลทีม่ ีนยั สาคัญทางสถิติจากการวิเคราะห์การ
ถดถอยโลจิสติกส์พหุกลุม่ (ต่อ)
สมมติฐาน
ตัวแปร ยอมรับ ตัวแบบความน่าจะเป็ น
คาอธิบาย
สมมติฐานที่ 1.ปั จจัยด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศมีอิทธิพลต่อการทางานเป็ นทีม
ด้านการเรียนรู ้ ITT22
 Log
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
=งานจากเพื่อน
ได้แก่ การใช้โปรแกรมในการ
1.500 –
ร่วมงาน
จัดทาเอกสาร (IT40) การ
3.359(IT40=3.00)…สมการ
นาเสนอในการจัดหาเครือ่ งมือ
ที4่ .9
ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
Log
= - (IT42) มีความน่าจะเป็ นที่จะ
ส่งผลต่อการทางานเป็ นทีมด้าน
4.672 +
3.222(IT42=3.00)…สมการ การเรียนรูง้ านจากเพื่อนร่วมงาน
(T22
ที4่ .10
ตารางที่ 3 ผลการทดสอบสมมติฐานที่ 2 แสดงผลเฉพาะข้อมูลทีม่ ีนยั สาคัญทางสถิติจากการวิเคราะห์การ
ถดถอยโลจิสติกส์พหุกลุม่
สมมติฐาน
ตัวแปร
ยอมรับ ตัวแบบความน่าจะเป็ น
คาอธิบาย
สมมติฐานที่ 2. การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศมีอิทธิพลต่อการวางแผนและจัดองค์กร
ด้านวิธีการ
ITP23
 Log
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ได้แก่
=ทางานอย่าง
การใช้โปรแกรมในการจัดทาเอกสาร
1.112 – 4.931(IT40=3.00)
เป็ นระบบ
(IT40) การระบุความเสีย่ งเกี่ยวกับ
– 4.099(IT40=4.00) +
เทคโนโลยี (IT41) มีความน่าจะเป็ น
3.450(IT41=3.00)…สมการ
ที่จะส่งผลต่อการวางแผนและจัด
ที4่ .11
องค์กรด้านวิธีการทางานอย่างเป็ น
Log
=ระบบ (P23)
2.062 + 3.118(IT41=3.00)
+ 2.631(IT41=4.00)…
สมการที่4.12
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ตารางที่ 3 ผลการทดสอบสมมติฐานที่ 2 แสดงผลเฉพาะข้อมูลทีม่ ีนยั สาคัญทางสถิติจากการวิเคราะห์การ
ถดถอยโลจิสติกส์พหุกลุม่ (ต่อ)
สมมติฐาน
ตัวแปร ยอมรับ
ตัวแบบความน่าจะเป็ น
คาอธิบาย
สมมติฐานที่ 2. การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศมีอิทธิพลต่อการวางแผนและจัดองค์กร
ด้านการ
ITP24

Log
= 0.602 การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ได้แก่
วางแผนเพื่อให้
การใช้โปรแกรมในการจัดทา
– 4.154(IT40=3.00) –
งานเสร็จสิน้
เอกสาร (IT40) การนาเสนอใน
2.843(IT40=4.00) +
ตามเวลา
การจัดหาเครือ่ งมือทางด้าน
3.489(IT42=4.00)สมการ
เทคโนโลยีสารสนเทศ (IT42) มี
ที4่ .13
ความน่าจะเป็ นที่จะส่งผลต่อการ
Log
= -0.752
วางแผนเพื่อให้งานเสร็จสิน้ ตาม
+ 2.829(IT42=3.00) +
เวลา(P24)
3.051(IT42=4.00)…สมการ
ที4่ .14
ด้านการ
ITP25
 Log
= -0.619 การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ได้แก่
ติดตามผล
การใช้โปรแกรมในการจัดทา
– 4.503(IT40=3.00) –
เอกสาร (IT40) การนาเสนอใน
3.473(IT40=4.00) +
การจัดหาเครือ่ งมือทางด้าน
2.742(IT42=3.00) + 3.676
เทคโนโลยีสารสนเทศ (IT42) มี
(IT42=4.00) สมการที่4.15
ความน่าจะเป็ นที่จะส่งผลต่อการ
Log
= 0.082
วางแผนและการจัดองค์กรด้าน
– 2.664(IT40=3.00) +
การติดตามผล (P25)
5.014(IT42=3.00) +
5.741(IT42=4.00)…สมการที่
4.16

รังสิตสารสนเทศ

ปี ที่ 27 ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน 2564

166

ตารางที่ 3 ผลการทดสอบสมมติฐานที่ 2 แสดงผลเฉพาะข้อมูลทีม่ ีนยั สาคัญทางสถิติจากการวิเคราะห์การ
ถดถอยโลจิสติกส์พหุกลุม่ (ต่อ)
สมมติฐาน
ตัวแปร ยอมรับ ตัวแบบความน่าจะเป็ น คาอธิบาย
สมมติฐานที่ 2. การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศมีอิทธิพลต่อการวางแผนและจัดองค์กร
ด้านการ
ITP26

การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ได้แก่
Log
=จัดลาดับ
การใช้โปรแกรมในการจัดทา
0.716 – 4.712(IT40=3.00)
ความสาคัญ
เอกสาร (IT40) การระบุความเสีย่ ง
– 4.729(IT40=4.00) +
เกี่ยวกับเทคโนโลยี (IT41) การ
3.685(IT41=3.00)… สมการ
นาเสนอในการจัดหาเครือ่ งมือ
ที4่ .17
ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
Log
= 0.490
(IT42) มีความน่าจะเป็ นที่จะส่งผล
– 3.793(IT40=3.00) –
ต่อการวางแผนและการจัดองค์กร
2.772(IT42=4.00) +
ด้านการจัดลาดับความสาคัญของ
4.054(IT41=3.00)…สมการ งาน (P26)
ที่ 4.18
ด้านการใช้
ITP27

Log
= - การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ได้แก่
บทเรียนก่อน
การระบุความเสีย่ งเกี่ยวกับ
1.736 +
หน้าเพื่อให้งาน
เทคโนโลยี (IT41) การนาเสนอใน
2.811(IT41=3.00)…สมการ
ปั จจุบนั มี
การจัดหาเครือ่ งมือทางด้าน
ที4่ .19
ประสิทธิภาพ
เทคโนโลยีสารสนเทศ (IT42) มี
Log
= - ความน่าจะเป็ นที่จะส่งผลต่อการ
วางแผนและการจัดองค์กรด้าน
36.709 +
การใช้บทเรียนก่อนหน้าเพื่อให้งาน
19.412(IT41=3.00) +
ปั จจุบนั มีประสิทธิภาพ (P27)
17.623(IT42=3.00)…
สมการที่ 4.20
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ตารางที่ 4 ผลการทดสอบสมมติฐานที่ 3 แสดงผลเฉพาะข้อมูลทีม่ ีนยั สาคัญทางสถิติจากการวิเคราะห์การ
ถดถอยโลจิสติกส์พหุกลุม่
สมมติฐาน
ตัวแปร ยอมรับ
ตัวแบบความน่าจะเป็ น
สมมติฐานที่ 3. การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศมีอิทธิพลต่อการใช้ความคิดสร้างสรรค์
ด้านการใช้
ITC28

Log
= -1.720
ความคิด
+ 2.328(IT42=3.00)…สมการ
สร้างสรรค์ดา้ น
ที4่ .21
การนาสิง่ ต่าง ๆ
มาพัฒนาเป็ น
แนวทางที่เป็ น
เอกลักษณ์
ด้านความเข้าใจ
ส่วนต่าง ๆ ของ
ระบบงาน

ITC29



คาอธิบาย

การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ได้แก่ การนาเสนอในการจัดหา
เครือ่ งมือทางด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ (IT42) มีความน่าจะ
เป็ นที่จะส่งผลต่อการใช้ความคิด
สร้างสรรค์ดา้ นการนาสิง่ ต่างๆ มา
พัฒนาเป็ นแนวทางที่เป็ น
เอกลักษณ์ (C28)
Log
= -0.900 - การทางานกับเครือ่ งมือและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ได้แก่ การ
3.088(IT39=3.00) +
ค้นหาและเรียนรูเ้ กี่ยวกับ
4.049(IT42=3.00)…สมการ
เทคโนโลยีใหม่ๆ (IT39) การระบุ
ที4่ .22
ความเสีย่ งเกี่ยวกับเทคโนโลยี
Log
= -1.707 + (IT41) การนาเสนอในการจัดหา
เครือ่ งมือทางด้านเทคโนโลยี
3.028(IT41=3.00)…สมการ
สารสนเทศ (IT42) มีความน่าจะ
ที4่ .23
เป็ นที่จะส่งผลต่อการใช้ความคิด
สร้างสรรค์ดา้ นความเข้าใจส่วน
ต่าง ๆ ของระบบงาน (C29)
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ตารางที่ 4 ผลการทดสอบสมมติฐานที่ 3 แสดงผลเฉพาะข้อมูลที่มีนยั สาคัญทางสถิติจากการวิเคราะห์การ
ถดถอยโลจิสติกส์พหุกลุม่ (ต่อ)
สมมติฐาน
ตัวแปร ยอมรับ
ตัวแบบความน่าจะเป็ น
สมมติฐานที่ 3. การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศมีอิทธิพลต่อการใช้ความคิดสร้างสรรค์
ด้านการรวบรวม ITC30

Log
= -1.026
ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
+ 1.872(IT38=3.00) ในการพัฒนา
4.200(IT40=3.00)(IT39=3.00)
งาน
- 2.672(IT40=4.00) +
3.611(IT42=3.00)…สมการ
ที4่ .24

ด้านการใช้
เทคโนโลยีใหม่ๆ
ในรูปแบบใหม่

ITC31



คาอธิบาย

การทางานกับเครือ่ งมือและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ได้แก่ การ
ใช้เครือ่ งมือและอุปกรณ์ทาง
เทคโนโลยีสารสนเทศได้ตาม
ขัน้ ตอนอย่างเหมาะสม (IT38)
การใช้โปรแกรมในการจัดทา
เอกสาร (IT40) การนาเสนอใน
Log
= -1.584 + การจัดหาเครือ่ งมือทางด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ (IT42) มี
1.937(IT38=4.00) +
2.388(IT42=3.00)…สมการ อิทธิตอ่ การใช้ความคิดสร้างสรรค์
ด้านการรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
ที4่ .25
ในการพัฒนางาน (C30)
Log
= -20.545 การทางานกับเครือ่ งมือและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ได้แก่ การ
+ 1.922(IT38=4.00) +
ใช้เครือ่ งมือและอุปกรณ์ทาง
20.665(IT42=3.00)…สมการ
เทคโนโลยีสารสนเทศได้ตาม
ที4่ .27
ขัน้ ตอนอย่างเหมาะสม IT38) การ
Log
= -20.545 นาเสนอในการจัดหาเครือ่ งมือ
ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
+ 1.922(IT38=4.00) +
20.665(IT42=3.00)…สมการ (IT42) มีความน่าจะเป็ นที่จะ
ส่งผลต่อการใช้ความคิด
ที4่ .27
สร้างสรรค์ดา้ นการใช้เทคโนโลยี
ใหม่ๆในรูปแบบใหม่(C31)

รังสิตสารสนเทศ

ปี ที่ 27 ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน 2564

169

ตารางที่ 4 ผลการทดสอบสมมติฐานที่ 3 แสดงผลเฉพาะข้อมูลทีม่ ีนยั สาคัญทางสถิติจากการวิเคราะห์การ
ถดถอยโลจิสติกส์พหุกลุม่ (ต่อ)
สมมติฐาน
ตัวแปร
ยอมรับ
ตัวแบบความน่าจะเป็ น
สมมติฐานที่ 3. การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศมีอิทธิพลต่อการใช้ความคิดสร้างสรรค์
ด้านการใช้
ITC32
 Log
=เทคโนโลยี
2.927 + 2.326(IT38=3.00) +
ใหม่ๆ ใน
2.658(IT42=3.00)…สมการ
รูปแบบใหม่
ที4่ .28

คาอธิบาย

การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ได้แก่
การใช้เครือ่ งมือและอุปกรณ์ทาง
เทคโนโลยีสารสนเทศได้ตาม
ขัน้ ตอนอย่างเหมาะสม (IT38) การ
นาเสนอในการจัดหาเครือ่ งมือ
Log
=ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
2.129 + 1.512(IT38=4.00) + (IT42) มีความน่าจะเป็ นที่จะส่งผล
ต่อการใช้ความคิดสร้างสรรค์ดา้ น
1.629(IT42=3.00) +
2.069(IT42=4.00)…สมการ การใช้เทคโนโลยีใหม่ๆในรูปแบบ
ใหม่(C32)
ที4่ .29

ตารางที่ 5 ผลการทดสอบสมมติฐานที่ 4 แสดงผลเฉพาะข้อมูลทีม่ ีนยั สาคัญทางสถิติจากการวิเคราะห์การ
ถดถอยโลจิสติกส์พหุกลุม่
สมมติฐาน
ตัวแปร
ยอมรับ
ตัวแบบความน่าจะเป็ น
คาอธิบาย
สมมติฐานที่ 4. การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศมีอิทธิพลต่อการแก้ปัญหาและการจัดองค์กร
ด้านการ
ITPB33
 Log
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ได้แก่
=คาดการณ์หรือ
การค้นหาและเรียนรูเ้ กี่ยวกับ
2.020 + 2.436(IT38=3.00) +
การตระหนัก
เทคโนโลยีใหม่ๆ (IT39) การระบุ
4.096(IT42=4.00)…สมการ
ถึงปั ญหาที่
ความเสีย่ งเกี่ยวกับเทคโนโลยี
ที4่ .30
เกิดขึน้ ในงาน
(IT41) การนาเสนอในการจัดหา
Log
=เครือ่ งมือทางด้านเทคโนโลยี
0.279 + 2.400(IT42=4.00)… สารสนเทศ (IT42) มีความน่าจะ
เป็ นที่จะส่งผลต่อการประเมิณ
สมการที่4.31
ความสาคัญของปั ญหา (PB34)
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ตารางที่ 5 ผลการทดสอบสมมติฐานที่ 4 แสดงผลเฉพาะข้อมูลทีม่ ีนยั สาคัญทางสถิติจากการวิเคราะห์การ
ถดถอยโลจิสติกส์พหุกลุม่ (ต่อ)
สมมติฐาน
ตัวแปร
ยอมรับ
ตัวแบบความน่าจะเป็ น
คาอธิบาย
สมมติฐานที่ 4. การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศมีอิทธิพลต่อการแก้ปัญหาและการจัดองค์กร
ด้านการประเมิณ ITPB34

การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
Log
=ความสาคัญของ
ได้แก่ การค้นหาและเรียนรู ้
0.679 – 4.243(IT39=4.00) +
ปั ญหา
เกี่ยวกับเทคโนโลยีใหม่ๆ
4.034(IT42=3.00) +
(IT39) การระบุความเสีย่ ง
5.070(IT42=4.00)… สมการ
เกี่ยวกับเทคโนโลยี (IT41) การ
ที4่ .32
นาเสนอในการจัดหาเครือ่ งมือ
Log
= -0.690 ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
(IT42) มีความน่าจะเป็ นที่จะ
– 5.393(IT39=3.00) –
ส่งผลต่อการประเมิณ
5.721(IT39=4.00) +
ความสาคัญของปั ญหา
4.107(IT41=3.00) +
(PB34)
3.980(IT41=4.00) +
3.397(IT42=3.00) +
4.446(IT42=4.00)… สมการ
ที4่ .33
ด้านการเก็บบันทึก ITPB35

การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
Log
=ปั ญหา
ได้แก่ การใช้เครือ่ งมือและ
1.248 + 1970(IT42=3.00)…
อุปกรณ์ทางเทคโนโลยี
สมการที่ 4.34
สารสนเทศได้ตามขัน้ ตอนอย่าง
Log
= -1.353 เหมาะสม (IT38) การนาเสนอ
ในการจัดหาเครือ่ งมือทางด้าน
+ 1.617(IT38=4.00) +
เทคโนโลยีสารสนเทศ (IT42) มี
1.798(IT42=3.00) +
2.087(IT42=4.00)…สมการที่ ความน่าจะเป็ นที่จะส่งผลต่อ
การเก็บบันทึกปั ญหา (PB35)
4.35
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ตารางที่ 5 ผลการทดสอบสมมติฐานที่ 4 แสดงผลเฉพาะข้อมูลที่มีนยั สาคัญทางสถิติจากการวิเคราะห์การ
ถดถอยโลจิสติกส์พหุกลุม่ (ต่อ)
สมมติฐาน
ตัวแปร
ยอมรับ
ตัวแบบความน่าจะเป็ น
คาอธิบาย
สมมติฐานที่ 4. การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศมีอิทธิพลต่อการแก้ปัญหาและการจัดองค์กร
ด้านการจัดระเบียบ ITPB36

การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
Log
=ข้อมูลให้มีความ
ได้แก่ การนาเสนอในการจัดหา
2.017 + 3.614(IT42=3.00)…
เหมาะสม
เครือ่ งมือทางด้านเทคโนโลยี
สมการที่ 4.36
สารสนเทศ (IT42) มีความ
น่าจะเป็ นทีจ่ ะส่งผลต่อการจัด
ระเบียบข้อมูลให้มีความ
เหมาะสม (PB36)
ด้านการแนะนาวิธี ITPB37

การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
Log
=แก้ปัญหา
ได้แก่ การใช้เครือ่ งมือและ
1.508 + 2.165(IT38=3.00) –
อุปกรณ์ทางเทคโนโลยี
7.031(IT40=3.99) –
สารสนเทศได้ตามขัน้ ตอนอย่าง
6.604(IT40=4.00) +
เหมาะสม (IT38) การใช้
3.486(IT41=3.00) +
โปรแกรมในการจัดทาเอกสาร
4.426(IT42=3.00) +
(IT40) การระบุความเสีย่ ง
3.853(IT42=4.00)…สมการที่
เกี่ยวกับเทคโนโลยี (IT41) การ
4.37
นาเสนอในการจัดหาเครือ่ งมือ
Log
= -0.503 ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
(IT42) มีความน่าจะเป็ นที่จะ
– 4.894(IT40=3.00) –
ส่งผลต่อการแนะนาวิธี
4.500(IT40=4.00) +
แก้ปัญหา (PB37)
2.749(IT42=3.00) +
3.568(IT42=4.00)…สมการที่
4.38
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ตารางที่ 6 ผลการทดสอบสมมติฐานที่ 5 แสดงผลเฉพาะข้อมูลทีม่ ีนยั สาคัญทางสถิติจากการวิเคราะห์การ
ถดถอยโลจิสติกส์พหุกลุม่
สมมติฐาน
ตัวแปร ยอมรับ ตัวแบบความน่าจะเป็ น
คาอธิบาย
สมมติฐานที่ 5. ระบบงานของบริษัทมีอิทธิพลกับพืน้ ฐานทางธุรกิจ
ด้านเป้าหมาย CSA43 
Log
= - ระบบงานของบริษัท ได้แก่ การส่งเสริมให้
ทางธุรกิจ
พนักงานมีความซื่อสัตย์ (CS7) การติดตาม
7.530 +
และการประเมิณผล (CS9) การกาหนด
7.338(CS5=3.00) +
ขอบเขตงาน (CS14) มีความน่าจะเป็ นที่จะ
5.388(CS5=4.00) –
ส่งผลต่อเป้าหมายทางธุรกิจ (A43)
10.185(CS6=3.00) +
23.340(CS7=3.00)…
สมการที่ 4.80
Log

=-

2.514 –
12.472(CS6=3.00) +
5.208(CS9=4.00) +
9.101(CS14=3.00) +
3.412(CS14=4.00)…
สมการที่ 4.81
ด้านแนวโน้มทาง
CSA44 
ธุรกิจ

ด้านบทบาท
หน้าที่ตอ่ การ
ทางาน

CSA45 

Log
= - ระบบงานของบริษัท ได้แก่ การปรับปรุงคูม่ ือ
115.055 –
และวิธีการปฏิบตั งิ าน (CS13) มีความน่าจะ
146.937(CS13=3.00)… เป็ นที่จะส่งผลต่อแนวโน้มทางธุรกิจ(A44)
สมการที่ 4.82
Log
= - ระบบงานของบริษัท ได้แก่ การมีสว่ นร่วม
82.820 +
(CS11) มีความน่าจะเป็ นที่จะส่งผลต่อ
13.326(CS11=3.00)… บทบาทหน้าที่ตอ่ การทางาน(A45)
สมการที่ 4.83
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ตารางที่ 6 ผลการทดสอบสมมติฐานที่ 5 แสดงผลเฉพาะข้อมูลทีม่ ีนยั สาคัญทางสถิติจากการวิเคราะห์การ
ถดถอยโลจิสติกส์พหุกลุม่ (ต่อ)
สมมติฐาน
ตัวแปร
ยอมรับ
ตัวแบบความน่าจะเป็ น
สมมติฐานที่ 5. ระบบงานของบริษัทมีอิทธิพลกับพืน้ ฐานทางธุรกิจ
ด้านบทบาท CSA45

Log
=หน้าที่ตอ่ การ
82.820 +
ทางาน
13.326(CS11=3.00)…
สมการที่ 4.83
ด้านความ CSA46

Log
=เสีย่ งทางด้าน
3.173 – 4.264(CS8=3.00) –
เทคโนโลยี
4.968(CS16=3.00) –
สารสนเทศ
5.524(CS16=4.00) +
3.634(CS9=3.00) +
7.379(CS13=3.00) +
6.567(CS13=4.00)…สมการ
ที่ 4.84
Log

=-

3018+ 2.185(CS5=3.00) +
3.307(CS5=4.00) +
1.327(CS6=4.00) …สมการที่
4.85

คาอธิบาย
ระบบงานของบริษัท ได้แก่ การมี
ส่วนร่วม (CS11) มีความน่าจะเป็ น
ที่จะส่งผลต่อบทบาทหน้าทีต่ อ่ การ
ทางาน(A45)
ระบบงานของบริษัท ได้แก่
นโยบายและกลยุทธ์การ
ดาเนินงาน QP, WI (CS5) การ
ปฏิบตั ิติตนที่ดีของผูบ้ ริหาร (CS6)
โครงสร้างของสายการบังคับ
บัญชา (CS8) การติดตามและการ
ประเมิณผล (CS9) วิธีการติดตาม
ผล (CS16) มีความน่าจะเป็ นที่จะ
ส่งผลต่อความเสีย่ งทางด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ (A46)
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ตารางที่ 6 ผลการทดสอบสมมติฐานที่ 5 แสดงผลเฉพาะข้อมูลทีม่ ีนยั สาคัญทางสถิติจากการวิเคราะห์การ
ถดถอยโลจิสติกส์พหุกลุม่ (ต่อ)
สมมติฐาน
ตัวแปร
ยอมรับ
ตัวแบบความน่าจะเป็ น
สมมติฐานที่ 5. ระบบงานของบริษัทมีอิทธิพลกับพืน้ ฐานทางธุรกิจ
ด้านบทบาท CSSA46

Log
=หน้าที่ตอ่ การ
23.511 +19.494(CS5=3.00)
ทางาน
+ 5.144(CS8=3.00) +
5.409(CS8=4.00) 3.551(CS9=3.00) 9.393(CS16=3.00) 10.63(CS16=4.00) +
8.668(CS17=3.00) +
7.622CS17=4.00 สมการที่
4.86
Log

=-

2.877 + 1.211(CS7=4.00) +
3.346(CS9=3.00) +
2.229(CS13=3.00) +
2.112(CS13=4.00) …สมการ
ที่ 4.87

คาอธิบาย
ระบบงานของบริษัท ได้แก่
นโยบายและกลยุทธ์การ
ดาเนินงาน QP, WI (CS5) การ
ส่งเสริมให้พนักงานมีความซื่อสัตย์
(CS7) โครงสร้างของสายการ
บังคับบัญชา (CS8) การติดตาม
และการประเมิณผล (CS9) วิธีการ
ติดตามผล (CS16) การกาหนด
หลักเกณฑ์การวัดผลการ
ดาเนินงาน (CS17) มีความน่าจะ
เป็ นที่จะส่งผลต่อบทบาทหน้าที่ตอ่
การทางาน (A47)
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ตารางที่ 7 ผลการทดสอบสมมติฐานที่ 6 แสดงผลเฉพาะข้อมูลทีม่ ีนยั สาคัญทางสถิติจากการวิเคราะห์การ
ถดถอยโลจิสติกส์พหุกลุม่
สมมติฐาน

ตัวแปร

ยอมรับ ตัวแบบความน่าจะ
เป็ น

สมมติฐานที่ 6 ระบบงานของบริษัทมีอิทธิพลกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ด้านขัน้ ตอนการใช้เครือ่ งมือและอุปกรณ์ทางด้านเทคโนโลยี
CSSIT38 
สารสนเทศ

คาอธิบาย

ระบบงาน
ของบริษัท
=-0.621 +
ได้แก่
3.716(A45=4.00) –
นโยบาย
1.508(A47=4.00)…
และกลยุทธ์
สมการที่ 4.72
การ
Log
= ดาเนินงาน
QP, WI
-0.512 +
(CS5) การ
3.038(CS5=4.00)…
ปรับปรุง
สมการที่ 4.73
คูม่ ือและ
วิธีการ
ปฏิบตั ิงาน
(CS13) มี
ความน่าจะ
เป็ นที่จะ
ส่งผลต่อ
ขัน้ ตอนการ
ใช้เครือ่ งมือ
และ
อุปกรณ์
ทางด้าน
เทคโนโลยี
Log
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ด้านการค้นหาและการเรียนรูเ้ กี่ยวกับเครือ่ งมือทางด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ

CSSIT39 

ด้านขัน้ ตอนการใช้โปรแกรมต่างๆ ในบริษัท

CSSIT40 

Log

176

=

0.439 +
33.304(CS17=4.00)…
สมการที่ 4.75

Log

=

-1.384 +
14.421(CS11=4.00) –
9.565(CS12=4.00) +
8.482(CS13=3.00) –

สารสนเทศ
(IT38)
ระบบงาน
ของบริษัท
ได้แก่ การ
กาหนด
หลักเกณฑ์
การวัดผล
การ
ดาเนินงาน
(CS17) มี
ความน่าจะ
เป็ นที่จะ
ส่งผลต่อ
การค้นหา
และการ
เรียนรู ้
เกี่ยวกับ
เครือ่ งมือ
ทางด้าน
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
(IT39)
ระบบ งาน
ของบริ ษั ท
ได้ แ ก่ การ
ปฎิบัติตนที่
ดี ข อ ง
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13.759(CS14=3.00) + ผู้ บ ริ ห า ร
13.242(CS16=3.00)… (CS6) การ
สมการที่ 4.77
ส่ ง เสริ ม ให้
Log
= พนั ก งานมี
ค ว า ม
-1.384 +
ซื่ อ สั ต ย์
14.421(CS11=4.00) –
(CS7) การ
9.565(CS12=4.00) +
มี ส่ ว นร่ ว ม
8.482(CS13=3.00) –
( CS11)
13.759(CS14=3.00) +
การกาหนด
13.242(CS16=3.00)…
ตั ว ชี ้ วั ด
สมการที่ 4.77
ความสาเร็จ
ของการ
ด าเนิ น งาน
KPI
( CS12)
ก า ร
ป รั บ ป รุ ง
คู่ มื อ แ ล ะ
วิ ธี ก า ร
ปฏิ บั ติ ง าน
( CS13)
การกาหนด
ข อ บ เข ต
ง า น
( CS14)
วิ ธี ก า ร
ติ ด ตามผล
( CS16) มี
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ความน่าจะ
เป็ น ที่ จ ะ
ส่ ง ผ ล ต่ อ
ขัน้ ตอนการ
ใช้โปรแกรม
ต่ า ง ๆ ใ น
บ ริ ษั ท
(IT40)
ด้านการระบุอนั ตรายที่อาจเกิดขึน้ กับการใช้เครือ่ งมือและ
อุปกรณ์ทางด้านเทคโนโลยี

CSSIT41 

= ระบบงาน
ของบริษัท
0.141 +
ได้แก่
9.848(CS8=4.00)…
โครงสร้าง
สมการที่ 4.78
ของสาย
การบังคับ
บัญชา
(CS8) มี
ความน่าจะ
เป็ นที่จะ
ส่งผลต่อ
การระบุ
อันตรายที่
อาจเกิด
ขึน้ กับการ
ใช้เครือ่ งมือ
และ
อุปกรณ์
ทางด้าน
เทคโนโลยี
Log
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ด้านการนาเสนอและขออนุมตั ิจากผูม้ ีอานาจตัดสินใจในการ
จัดหาเครือ่ งมือและอุปกรณ์ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

CSSIT42 

179

(IT41)
Log
= ระบบงาน
ของบริษัท
-1.051 –
ได้แก่ การ
19.413(CS7=3.00)…
ส่งเสริมให้
สมการที่ 4.79
พนักงานมี
ความ
ซื่อสัตย์
(CS7) มี
ความน่าจะ
เป็ นที่จะ
ส่งผลต่อ
การ
นาเสนอ
และขอ
อนุมตั ิจาก
ผูม้ ีอานาจ
ตัดสินใจใน
การจัดหา
เครือ่ งมือ
และ
อุปกรณ์
ทางด้าน
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
(IT42)

จากตารางที่ 2-7 สมมติฐานที่ 1-4 ผลการทดสอบได้ตอบวัตถุประสงค์ขอ้ ที่ 2 สมมติฐานที่ 5-6 ผล
การทดสอบได้ตอบวัตถุประสงค์ขอ้ ที่ 3
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อภิปรายผลการวิจัย
จากการวิจัยครัง้ นี ้ พบว่า การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งได้แก่ ขัน้ ตอนการใช้เครื่องมือและ
อุปกรณ์ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT38) การค้นหาและการเรียนรูเ้ กี่ยวกับเครื่องมือทางด้านเทคโนโลยีที่
ช่ ว ยปรับ ปรุ ง และเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการท างาน (IT39) การใช้ซ อฟต์แ วร์ (IT40) ความเสี่ ย งทางด้า น
เทคโนโลยีสารสนเทศ (IT41) และการนาเสนอและขออนุมัติก ารจัด หาเครื่อ งมือ และอุปกรณ์ทางด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ (IT42) ล้วนมีความน่าจะเป็ นที่จะส่งผลส่งผลต่อการทางานเป็ นทีม การวางแผนและ
การจัดการองค์กร การใช้ความคิดสร้างสรรค์ การแก้ปัญหาและการตัดสินใจ อาจเป็ นเพราะว่า เครือ่ งมือ
และเทคโนโลยีสารสนเทศต่าง ๆ นัน้ มีผลมากกับการทางานเป็ นทีม ทาให้พนักงานในบริษัททางานร่วมกัน
ง่ายมากขึน้ ติดต่อสื่อสารโดยใช้เทคโนโลยีเป็ นสื่อกลางในการเชื่อมต่อกัน ซึ่งสอดคล้ องกับแนวคิดเรื่อง
เทคนิ คการท างานเป็ นที มให้มีป ระสิทธิ ภาพ จะต้องใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการทางาน สั่งงานและ
ติดตามงาน เพื่อทาให้การปฏิบตั ิงานมีความรวดเร็วมากขึน้ (สมพิศ สุขแสน, 2556) และยังสอดคล้องกับ
(อนนท์ ตุลารักษ์, 2556) ที่ให้ความหมายเกี่ยวกับการทางานเป็ นทีมที่มีประสิทธิภาพ ไว้ว่า การทางานเป็ น
ทีมที่มีสภาพการทางานสถานที่ต่างกัน จะต้องมีระบบการติดต่อสื่อสารระหว่างกันที่มีประสิทธิภาพต้อง
อาศัยความก้าวหน้าของเทคโนโลยี จะทาให้การทางานบรรลุเป้าหมายของการทางานร่วมกัน
และในเรื่องของการวางแผนและการจัดองค์กร อาจเป็ นเพราะว่า เมื่อนาเครื่องมือและอุปกรณ์
ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาใช้เพื่อช่วยในการวางแผนและจัดองค์กร จะทาให้องค์กรนัน้ มีการ
ทางานอย่างเป็ นระบบ สามารถกาหนดระยะเวลาล่วงหน้าเพื่อให้การทางานเสร็จสิน้ ตามเวลา นอกจากนี ้
ยัง สามารถติ ด ตามรายละเอี ย ดต่า ง ๆ ในการท างาน สอดคล้อ งกับ ทฤษฎี ส มรรถนะด้า นเทคโนโลยี
สารสนเทศ (ETA of Labor, 2012) ที่กล่าวว่า การทางานโดยนาเทคโนโลยีมาใช้วางแผนงานจะช่วยให้การ
ทางานนัน้ เป็ นระบบมากยิ่งขึน้ และสามารถที่จะกาหนดระยะเวลาในการทางานจะทาให้สามารถทางาน
เสร็จ สิ น้ ตามระยะเวลามากขึน้ นอกจากนี ย้ ังสอดคล้อ งกับ (Kast & Rosenz, 1972) ที่ อ ธิ บ ายว่าการ
วางแผนเป็ นกระบวนการพิจารณาและตัดสินใจล่วงหน้าได้ว่าจะทาอะไร อย่างไร มีวตั ถุประสงค์ นโยบาย
และวิธีปฏิบัติเพื่อบรรลุวตั ถุประสงค์ในการทางาน และในเรื่องของการใช้ความคิดสร้างสรรค์ อาจเป็ น
เพราะว่า เมื่อนาเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาใช้จะสามารถช่วยวิเคราะห์ธุรกิจ เช่น วิเคราะห์การขายและ
การตลาด การจัดซือ้ การจัดการสินค้าคงคลัง การผลิตสินค้า วิเคราะห์กระบวนการทางธุรกิจ เมื่อเกิดการ
วิเคราะห์แล้วก็ตอ้ งนาสิ่งที่วิเคราะห์ไปใช้ให้เกิดประโยชน์แก่การดาเนินธุรกิจ เพราะการวิเคราะห์ธุรกิจจะ
นาพาให้เกิดความคิดที่สร้างสรรค์ที่จะพัฒนาธุรกิจให้ประสบความสาเร็จ ซึ่งเป็ นไปตามทฤษฎี สมรรถนะ
ด้านเทคโนโลยี สารสนเทศ (ETA of Labor 2012) ที่ ก ล่า วว่า เครื่อ งมื อ ทางด้า นเทคโนโลยี สารสนเทศ
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สามารถนามาวิเคราะห์เพื่อสร้างนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ สร้างความเป็ นไปได้ ที่หลากหลายเพื่อ
พัฒ นาธุรกิ จ และในเรื่อ งของการแก้ปั ญ หาและตัด สิน ใจนั้น อาจเป็ น เพราะว่า เทคโนโลยีสารสนเทศ
สามารถที่จะช่วยแก้ปัญหาในการทางานได้ ช่วยให้มีการทางานที่รวดเร็ว ลดทรัพยากรที่สนิ ้ เปลืองลง ช่วย
ในการประมวลผลข้อมูลให้มีความถูกต้องแม่นยา ลดความซา้ ซ้อน ดังที่ (ศราวุธ ปะทะโก, 2560) ได้กล่าว
ในบทความการนาเสนอและประเมินโครงงานคอมพิวเตอร์ ว่า การนาเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบ
คอมพิวเตอร์เข้ามาใช้ในการแก้ปัญหา ก็เพื่อที่จะเพิ่มประสิทธิ ภาพในการทางาน ลดระยะเวลาในการ
ทางาน ลดความซา้ ซ้อน แต่ทงั้ นีท้ งั้ นัน้ ก็ตอ้ งมีการวิเ คราะห์ปัญหาและศึกษาความเป็ นไปได้ให้รอบคอบ
เสียก่อน
ด้านระบบงานของบริษั ท ซึ่งได้แก่ สภาพแวดล้อมการควบคุม(ทราบนโยบายและกลยุทธ์ ,
ผูบ้ ริหารปฏิบัติตนเป็ นแบบอย่างที่ดี , ส่งเสริมให้พนักงานมีความซื่อสัตย์) โครงสร้างหน่วยงาน(มีการ
ติด ตามและประเมิ น ผล) นโยบาย (มี การพัฒ นาบุค ลากรอย่างเหมาะสม , พนักงานมี ส่วนร่วมในการ
กาหนดวัตถุประสงค์ , มีการกาหนดตัวชีว้ ดั ความสาเร็จ) กิจกรรมการควบคุมในบริษัท(มีค่มู ือและวิธีการ
ปฏิบตั ิงาน , มีการกาหนดขอบเขตของงานและหน้าที่ความรับผิดชอบ) การติดตามและประเมินผล(มีการ
ติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่ อง , อย่างเป็ นระบบและมีหลักเกณฑ์ในการวัดผล)ทัง้ หมดนีล้ ว้ นมีความ
น่าจะเป็ นที่จะส่งผลส่งผลต่อการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ได้แก่ การค้นหาและเรียนรู เ้ กี่ยวกับเทคโนโลยี
การใช้ซอฟต์แวร์ในองค์กร การระบุอนั ตรายเกี่ยวกับอุปกรณ์ที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีและนาเสนอขออนุมตั ิใน
การจัดหาอุปกรณ์ทางด้านเทคโนโลยี อาจเป็ นเพราะว่า การมีระบบงานที่ดีและชัดเจนสามารถทาให้วางกล
ยุทธ์ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และนาเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้ให้สามารถทางานร่วมกันได้
ในปั จจุบันเครื่องมือและอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศนัน้ ถือเป็ นปั จจัยหลักที่สาคัญ ที่จะส่งผลให้การ
ดาเนินธุรกิจนัน้ มีความถูกต้องแม่นยา ในขณะเดียวกันองค์กรนัน้ ๆ ก็จาเป็ นต้องกาหนดและวางระบบงาน
ให้ดี รองรับ การเปลี่ยนแปลงที่ เกิ ด ขึน้ อยู่เสมอ สอดคล้องกับ (Thai E Commerce Association, 2013)
กล่าวว่า การมีระบบงานที่ดีนนั้ สามารถสร้างการตัดสินใจที่ ดีเกี่ยวกับการนาเทคโนโลยีมาใช้ในองค์กรได้
ง่ายขึน้ เพราะว่า การมีระบบงานที่ชดั เจน มีสภาพแวดล้อม โครงสร้างหน่วยงาน จะทาให้ทราบทิศทางใน
การนาเทคโนโลยีมาใช้ในองค์กรอย่างถูกต้องและตรงกับกระบวนการทางานขององค์กรธุรกิจนัน้ ๆ

รังสิตสารสนเทศ

ปี ที่ 27 ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน 2564

182

ข้อค้นพบในงานวิจัยเพือ่ เป็ นแนวทางประยุกต์ในงานวิจัยอื่น
สมมติ ฐานที่ ได้จ ากงานวิ จั ยนี ้ ผู้วิ จัย ได้สร้างแผนภาพเพื่ อที่ จะให้เห็ น ว่ าการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศใดบ้างที่มีอิทธิพลต่อสมรรถนะในการทางานด้านการทางานเป็ นทีม การวางแผนและจัดองค์กร การ
ใช้ความคิดสร้างสรรค์ การแก้ปัญหาและการตัดสินใจ ดังแสดงไว้ในรูปที่ 2

รูปที่ 2 แผนภาพแสดงการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่จาเป็ นต่อสมรรถนะการทางานของ
บริษัท อุตสาหกรรมเครือ่ งหอมไทย-จีน จากัด
จากรู ป ที่ 2 บริษั ท อุต สาหกรรมเครื่อ งหอมไทย-จี น จ ากัด หากต้อ งการพัฒ นาทัก ษะการ
ทางานเป็ นทีม (T) พนักงานควรจะมีความรู ท้ างด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศได้ตามขัน้ ตอนอย่างเหมาะสม (IT38) การใช้โปรแกรมในการจัดทาเอกสาร (IT40) การนาเสนอ
ในการจัดหาเครือ่ งมือทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT42)
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หากต้อ งการพัฒ นาทัก ษะด้า นการวางแผนและจัด องค์ก ร(P) พนัก งานควรที่ จ ะมี ค วามรู ้
ทางด้านการใช้เครือ่ งมือและเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านการใช้ซอฟต์แวร์หรือโปรแกรมในการเข้ามาช่วยใน
การจัดทาเอกสาร(IT40) การระบุความเสีย่ งที่จะเกิดขึน้ กับการใช้เครือ่ งและอุปกรณ์ทางด้านเทคโนโลยีสาร
เทศได้(IT41) การนาเสนอและขออนุมตั ิจากผูม้ ีอานาจในการตัดสินใจในการจัดหาควรที่จะเป็ นผูท้ ี่มีความรู ้
ความเข้าใจในเครือ่ งมือและอุปกรณ์ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT42)
หากต้องการพัฒนาทักษะการใช้ความคิดสร้างสรรค์( C) พนักงานควรจะมีความรู ด้ า้ นการใช้
เครื่องมือและเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านการใช้ซอฟต์แวร์หรือโปรแกรมต่าง ๆในการจัดทาเอกสาร(IT38)
การนาเสนอและขออนุมตั ิจากผูม้ ีอานาจตัดสินใจในการจัดหาเครื่องมือทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
(IT42)
หากต้องการพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาและการตัดสินใจ(PB) พนักงานควรจะมีความรู ด้ า้ น
การใช้เครือ่ งมือและเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านการนาเสนอและขออนุมตั ิจากผูบ้ ริหารในเรือ่ งของการจัดหา
เครือ่ งมือด้านเทคโนโลยีสารสนเทศได้(IT42)
สาหรับระบบงานของบริษัทที่ส่งผลต่อการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ รวมทัง้ ระบบงานของบริษัทที่
ส่งผลต่อความตระหนักพืน้ ฐานทางธุรกิจ ได้แสดงไว้ในรูปที่ 3

รูปที่ 2 แผนภาพแสดงระบบงานของบริษัทที่จาเป็ นต่อการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและความตระหนัก
พืน้ ฐานทางธุรกิจของบริษัท อุตสาหกรรมเครือ่ งหอมไทย-จีน จากัด
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จากรู ปที่ 2 หากจะพัฒนาบุคลากรให้สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพดีนนั้ บริษัทควรที่
จะพัฒ นาระบบงานของบริษัท ด้านส่งเสริมให้พนักงานมีความซื่อสัตย์ (CS7) นโยบายและกลยุทธ์การ
ดาเนินงาน QP,WI (CS5) มีการปรับปรุ งคู่มือและวิธีการปฏิบตั ิงาน (CS13) การกาหนดหลักเกณฑ์การ
วัดผลการดาเนินงาน (CS17) และหากจะทาให้พนักงานในบริษัทมีความตระหนักทางด้านพืน้ ฐานทาง
ธุรกิจ (A) บริษัทควรที่จะพัฒนาระบบงานของบริษัทด้านนโยบายและกลยุทธ์การดาเนินงาน QP,WI (CS5)
การปฏิ บัติ ต นที่ ดี ข องผู้บ ริห าร(CS6) การส่ง เสริม ให้พ นัก งานมี ค วามซื่ อ สัต ย์( CS7) การติ ด ตามและ
ประเมินผล (CS9) การกาหนดขอบเขต (CS14) การมีส่วนร่วม (CS11) การปรับปรุ งคู่มือการปฏิบตั ิงาน
(CS13)
--------------------------------
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บทคัดย่อ
งานวิจยั ครัง้ นีม้ ีวตั ถุประสงค์เพื่อพัฒนาและตรวจสอบความสอดคล้องของโมเดลความสัมพันธ์
เชิ ง สาเหตุ พ ฤติ ก รรมความตั้ง ใจใช้บ ริก ารแอปพลิ เ คชั น บัว หลวงเอ็ ม แบงก์กิ ้ง ของผู้บ ริ โภคในเขต
กรุ งเทพมหานครและปริมณฑล และเพื่อศึกษาปั จจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิ พลต่อพฤติกรรมความตัง้ ใจใช้
บริการแอปพลิเคชันบัวหลวงเอ็มแบงก์กิง้ ของผูบ้ ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล เครือ่ งมือที่ใช้
ในการวิจัย ได้แก่ แบบสอบถามออนไลน์ กลุ่ม ตัวอย่าง ได้แ ก่ ผูท้ ี่ เคยใช้บ ริการแอปพลิเคชันบัวหลวง
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เอ็มแบงก์กิง้ และพักอาศัยในเขตกรุ งเทพมหานครและปริมณฑล จานวน 335 คน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์
ข้อมูล ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ และโมเดลสมการโครงสร้างใช้ในการวิเคราะห์โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ
เพื่อหาเส้นทางอิทธิพลเชิงสาเหตุของตัวแปร ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) ด้านคุณภาพบริการ
2) ด้านความพึงพอใจ 3) ด้านภาพลักษณ์ขององค์กร 4) ด้านพฤติกรรมความตัง้ ใจใช้บริการ
ผลการวิจยั พบว่าโมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุที่พฒ
ั นาขึน้ สอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์
เป็ นอย่ า งดี ค่ า สัม ประสิ ท ธิ์ ก ารพยากรณ์ เท่ า กั บ 0.81 แสดงว่ า ตั ว แปรในโมเดลสามารถอธิ บ าย
ความแปรปรวนของพฤติกรรมความตัง้ ใจใช้บริการแอปพลิเคชันบัวหลวงเอ็มแบงก์กิง้ ได้รอ้ ยละ 81 พบว่า
ด้านภาพลักษณ์ขององค์กรเป็ นปั จจัยที่มีอิทธิพลมากที่สดุ ต่อพฤติกรรมความตัง้ ใจใช้บริ การแอปพลิเคชัน
บัวหลวงเอ็มแบงก์กิง้ ของผูบ้ ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
คาสาคั ญ: คุณภาพบริการ ความพึงพอใจ ภาพลักษณ์ขององค์กร พฤติกรรมความตัง้ ใจใช้บริการ
บัวหลวงเอ็มแบงก์กิง้

Abstract
The objective of this research was to develop and validate the consistency a causal of
relationship modal of behavioral intention Bualuang mBanking Application of consumers in
Bangkok and its Vicinity and the Influence of causal factors of behavioral intention Bualuang
mBanking Application of consumers in Bangkok and its Vicinity. The tools used in the research
were online questionnaires. The sample group consisted of 335 people who have used the
service Bualuang mBanking and lived in Bangkok and its Vicinity. The statistics used in data
analysis was frequency, percentage and structural equation model was used to analyze causal
relationships to find the path to the causal influence of the variables consisting of 4 components
ware 1) Service Quality 2) Satisfaction 3) Corporate Image 4) Behavioral Intention.
The results of the research showed that the causal relationship model was developed in
accordance with empirical data. The final is predictive coefficient of 0.81, indicating that the
variables in the model can explain the variance of the behavioral intention Bualuang mBanking
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Application by 81 percent. It was found that the Corporate Image were the most influence on
behavioral intention Bualuang mBanking Application of consumers in Bangkok and its Vicinity.
Keywords: Service Quality, Satisfaction, Corporate Image, Behavioral Intention, Bualuang
mBanking.

บทนา
ปั จจุบนั ได้เริม่ เข้าสูย่ คุ ดิจิทลั (Digital Society) อย่างเต็มตัว เป็ นยุคที่ทกุ อย่างเต็มไปด้วยการ
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและก้าวกระโดด ผูค้ นสามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้มากขึน้ และมีพฤติกรรมการ
ใช้อินเทอร์เน็ตที่เปลี่ยนไป จากผลสารวจเมื่อเปรียบเทียบผูใ้ ช้อินเทอร์เน็ตในประเทศไทย ระหว่าง ปี พ.ศ.
2561 กับ ปี พ.ศ. 2562 พบว่ามีผใู้ ช้อินเทอร์เน็ตในปี พ.ศ. 2562 มากขึน้ จานวน 52 ล้านคน โดยเพิ่มขึน้ จาก
ปี ก่อนจานวน 1.0 ล้านคน คิดเป็ นร้อยละ 2.0 อีกทัง้ จานวนผูใ้ ช้โซเชียลมีเดีย (Social Media) ก็เพิ่มขึน้ มา
2.3 ล้านคน คิดเป็ นร้อยละ 4.7 โดยปั จจุบนั อุปกรณ์ที่ใช้ในการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตมีหลากหลายรูปแบบ เช่น
โทรศัพท์มือถือ โน้ตบุ๊ก คอมพิวเตอร์ อีกทัง้ ราคายังมีแนวโน้มถูกลง เนื่องด้วยธุรกิจหรือบริการมีมากขึน้
การแข่งขันสูง ลดต้นทุนในการสร้างอุปกรณ์เทคโนโลยีมีราคาถูกลง ประกอบกับโปรโมชั่นอินเทอร์เน็ต
ยังเป็ นอีกหนึง่ ปั จจัยที่ทาให้เกิดแรงจูงใจในการใช้อินเทอร์เน็ตเพิ่มขึน้ (We are Social, 2020)
จากผลสารวจ 10 อันดับกิจกรรมออนไลน์ยอดนิยมของคนไทยพบว่า อันดับที่ 1 ได้แก่ การใช้
งานโซเชียลมีเดีย โดยคนไทยนิยมการใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อความบันเทิงเป็ นส่วนใหญ่ คิดเป็ นร้อยละ 91.2
ครองอันดับ 1 ถึง 7 ปี ซอ้ น แสดงให้เห็นถึงพฤติกรรมการใช้งานอินเทอร์เน็ตที่เพิ่มมากขึน้ ในทุกๆ ปี และ
กิจกรรมการชาระเงินค่าสินค้าและบริการ ได้ติด 1 ใน 5 ของกิ จกรรมยอดฮิ ตเป็ นปี แรก แสดงถึงความ
เชื่อมั่นในความปลอดภัยของการทาธุรกรรมทางออนไลน์และพฤติกรรมการใช้จ่ายผ่านทางออนไลน์ที่เพิ่ม
มากขึน้ อีกด้วย (สานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์, 2562)
จากสถานการณ์ ก ารแพร่ร ะบาดของโรค COVID-19 ตั้ ง แต่ ต ้ น ปี พ.ศ. 2563 ท าให้ ก ารใช้
ชีวิตประจาวันของประชาชนและการดาเนินธุรกิจเปลี่ยนแปลงไปอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ และภาครัฐมีการ
ออกมาตรการต่าง ๆ เพื่อระงับการแพร่ระบาด อาทิ การห้ามออกจากเคหสถานในเวลาที่กาหนด การจากัด
การเดิ น ทางข้ามจังหวัด การปิ ด สถานที่ ให้บ ริการต่าง ๆ ชั่วคราว เช่น ห้างสรรพสินค้า โรงภาพยนตร์
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ร้านอาหาร ตลาดสด รวมถึงนโยบายการทางานจากที่บา้ น (Work From Home) และความพยายามในการ
ลดการสัมผัสจากการใช้เงินสด ทาให้ประชาชนต้องเปลีย่ นพฤติกรรมเข้าสูโ่ ลกออนไลน์ เช่นเดียวกันกับภาค
ธุรกิจที่ตอ้ งปรับกลยุทธ์เพื่อความอยู่รอด ท่ามกลางวิกฤตครัง้ ใหญ่ นี ้ เป็ นเรื่องดีที่คนไทยมีการชาระเงิน
ดิจิทลั (digital payment) เป็ นทางเลือกหลักในการชาระเงิน นับเป็ นเครือ่ งมือสาคัญที่ทาให้การทาธุรกรรม
ต่าง ๆ สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย ทาได้ทกุ ที่ ทุกเวลา ภายใต้ค่าใช้จ่ายที่เหมาะสม และลดความเสี่ยงการ
แพร่ระบาดจากการสัมผัสและใช้เงินสด ซึง่ สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ถือว่าเป็ นปั จจัย
กระตุน้ ที่สาคัญ ทาให้เกิดพฤติกรรมการโอนเงินและชาระค่าสินค้าและบริการของผูบ้ ริโภคไทยอีกส่วนหนึ่ง
เปลี่ยนไป โดยเกิดพฤติกรรม New Normal ที่มุ่งสู่การโอนเงิ นและชาระค่าสินค้าและบริการแบบไร้การ
สัม ผัส หรือ Contactless Payment ส่งผลให้ก ารทาธุรกรรมโอนเงิ น และช าระค่าสิน ค้าและบริก ารผ่า น
Mobile Banking เพิ่มขึน้ โดยผูบ้ ริโภคกลุม่ เดิ มที่มีความคุน้ เคยในการใช้งานอยู่แล้วก็จะมีการใช้งานมาก
ขึน้ อาทิ ผู้บ ริโภคในกลุ่ม นัก ศึ ก ษาและวัย ท างานตอนต้น เป็ น ต้น ขณะเดี ย วกัน ผู้บ ริโภคกลุ่ม ใหม่
โดยเฉพาะกลุม่ วัยทางานตอนกลาง ก็จะเข้ามาใช้งาน Mobile Banking เพื่อการโอนเงินและชาระค่าสินค้า
และบริการมากขึน้ (สานักข่าวอีไฟแนนซ์ไทย, 2564)
จากการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการโอนเงินและชาระค่าสินค้าและบริการด้วย Mobile Banking
แทนการใช้ตู้ ATM หรือเงินสด ส่งผลให้แนวโน้มการใช้บริการ Mobile Banking ในไทยเติบโตเพิ่มขึน้ อย่าง
ต่อเนื่อง จากสถิ ติผู้ใช้บริการ Mobile Banking ในปี พ .ศ. 2563 พบว่ามีผูใ้ ช้บริการจานวน 67,710,451
บัญ ชีหากแบ่งสัดส่วนความนิยมการใช้งานโมบายแบงก์กิง้ ของแต่ละธนาคารในประเทศไทยจะพบว่า
อันดับที่ 1 คือ ธนาคารกสิกรไทย คิดเป็ นร้อยละ 23.3 อันดับที่สองคือ ธนาคารไทยพาณิชย์ คิดเป็ นร้อยละ
17.1 อันดับที่สามคือ ธนาคารกรุ ง เทพ คิดเป็ นร้อยละ 16.6 อันดับที่สี่คือ ธนาคารกรุ งไทย คิดเป็ นร้อยละ
15.2 และอันดับที่หา้ คือ ธนาคารกรุ งศรีอยุธยา คิดเป็ นร้อยละ 9.9 แม้ว่าการแข่งขันทางการตลาดของ
ธนาคารเพิ่มสูงขึน้ แต่ดว้ ยธนาคารทุกแห่งมีเงินลงทุนมากพอที่จะลงทุนและพัฒ นาเทคโนโลยีได้ ทาให้
โมบายแบงก์กิง้ ของแต่ละธนาคารมีความแตกต่างกันไม่มากนัก ซึ่งภาพลักษณ์ที่แข็งแกร่งของธนาคารจึง
เป็ นส่วนที่สาคัญที่ช่วยสร้างความแตกต่างและความเชื่ อมั่นในบริการแก่ลูกค้าได้ อย่างไรก็ ตามกลุ่มผู้
ให้บ ริก าร Mobile Banking ยั ง คงมี ก ารพั ฒ นาระบบการโอนเงิ น และช าระค่ า สิ น ค้า แ ละบริ ก ารบน
แอปพลิเคชันอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้แอปพลิเคชันมีความเสถียรและมีฟังก์ช่นั ที่อานวยความสะดวกและตอบ
โจทย์การใช้งานของผูบ้ ริโภคมากยิ่งขึน้ (ศูนย์วิจยั กสิกรไทย, 2563)
บัวหลวง เอ็มแบงก์กิง้ (Bualuang mBanking) เป็ นแอปพลิเคชันช่องทางการทาธุรกรรมการเงิน
ผ่านสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ต โดยเชื่อมโยงกันด้วยอินเทอร์เน็ตพัฒนาขึน้ โดยธนาคารกรุงเทพ ทาให้การทา
ธุรกรรมการเงินกับธนาคารมีความสะดวกสบายมากขึน้ โดยไม่มีขอ้ จากัดในเรื่องของเวลาและสถานที่ใน
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การทาธุรกรรม โดยมีบริการอานวยความสะดวกเบือ้ งต้น ดังนี ้ สามารถเปิ ดบั ญชีออนไลน์ บัญชีเงินฝาก
สะสมทรัพ ย์ e-Savings ทาผ่านแอปได้ทัน ที เช็ ค ความเคลื่อนไหวบัญ ชี ยอดคงเหลือ โอนเงิ นระหว่าง
ภายในธนาคารและภายนอกธนาคาร ถอนเงินสดไม่ใช้บตั ร ATM รับเงินจ่ายเงินผ่าน Barcode หรือ QR
Code สามารถชาระค่าสินค้า/บริการ และสามารถทาการลงทุน อาทิ ซือ้ กองทุน,หุน้ กู,้ พันธบัตรรัฐบาล
ผ่านแอปพลิเคชันได้ (ธนาคารกรุงเทพ, 2563)
จากเหตุผลที่กล่าวมาข้างต้น ผูว้ ิจัยจึงมีค วามสนใจศึกษาปั จจัยเชิงสาเหตุที่ มีอิทธิ พลต่อ
พฤติกรรมความตัง้ ใจใช้บริการแอปพลิเคชันบัวหลวงเอ็มแบงก์กิง้ ของผูบ้ ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล เพื่อได้รบั รู ถ้ ึงพฤติกรรมความตัง้ ใจใช้บริการแอปพลิเคชันบัวหลวงเอ็มแบงก์กิง้ อีกทัง้ ผูว้ ิจยั ยัง
หวังเป็ นอย่างยิ่งว่าผลของการวิจยั ครัง้ นีจ้ ะเป็ นแนวทางให้ผปู้ ระกอบการที่พฒ
ั นาแอปพลิเคชันธุรกรรมทาง
การเงิ น สามารถนาข้อมูลไปพัฒ นาแอปพลิเคชันธุรกรรมทางการเงิน ให้ มีประสิทธิ ภาพมากยิ่งขึน้ และ
ตรงต่อความต้องการของผูใ้ ช้บริการอย่างสูงสุด

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่ อพัฒ นาและตรวจสอบความสอดคล้องของโมเดลความสัมพันธ์เชิ งสาเหตุพฤติกรรม
ความตัง้ ใจใช้บริการแอปพลิเคชันบัวหลวงเอ็มแบงก์กิง้ ของผูบ้ ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
2. เพื่ อศึก ษาปั จ จัย เชิ งสาเหตุที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่อ พฤติ ก รรมความตั้งใจใช้บ ริก ารแอปพลิเคชัน
บัวหลวงเอ็มแบงก์กิง้ ของผูบ้ ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล

กรอบแนวคิดในการวิจัย
การศึกษาปั จจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมความตัง้ ใจใช้บริการแอปพลิเคชันบัวหลวง
เอ็มแบงก์กิง้ ของผูบ้ ริโภคในเขตกรุ งเทพมหานครและปริมณฑล ผูว้ ิจยั ใช้กรอบแนวคิดของ Chung – Wei
Kuo; Mei-Lang Tang (2013) มาปรับปรุ งและพัฒนา โดยปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อพฤติกรรมความตัง้ ใจใช้
บริการแอปพลิเคชันบัวหลวงเอ็มแบงก์กิง้ ได้แก่ ด้านคุณภาพบริการ (Service Quality) ภาพลักษณ์ของ
องค์กร (Corporate Image) ด้านความพึงพอใจ (Satisfaction) ว่ามีอิทธิ พลต่อพฤติกรรมความตัง้ ใจใช้
บริการแอปพลิเคชันบัวหลวงเอ็มแบงก์กิง้ ดังรูปที่ 1
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คุณภาพบริการ
พฤติกรรม
ความพึงพอใจ

ความตัง้ ใจ
ใช้บริการ

ภาพลักษณ์ขององค์กร

รูปที1่ กรอบแนวคิดในการวิจยั
(ที่มา : Chung –Wei Kuo; Mei-Lang Tang., 2013)

วิธีดาเนิการวิจัย
การวิจยั ในครัง้ นี ้ เป็ นการวิจยั เชิงสารวจ
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรของการวิจัยครัง้ นี ้ ได้แก่ ผูท้ ี่เคยใช้บริการแอปพลิเคชัน บัวหลวงเอ็ม แบงก์กิง้ และ
พักอาศัยในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ซึง่ ไม่ทราบจานวนประชากรที่แน่นอน
กลุม่ ตัวอย่างของการวิจยั ครัง้ นี ้ ได้แก่ ผูท้ ี่เคยใช้บริการแอปพลิเคชันบัวหลวงเอ็มแบงก์กิง้ และ
พักอาศัยในเขตกรุ งเทพมหานครและปริมณฑล จานวน 335 คน ได้มาโดยการสุ่มตัวอย่างแบบโควตา
(Quote Sampling) Kline (2011) อธิบายว่า ในการกาหนดจานวนของกลุม่ ตัวอย่างในการวิเคราะห์โมเดล
สมการโครงสร้างไม่ควรน้อยกว่า 200 ซึง่ ในการกาหนดขนาดของตัวอย่างที่เหมาะสมนัน้ นงลักษณ์ วิรชั ชัย
(2542) อธิ บายว่า การวิเคราะห์โมเดลความสัมพันธ์เชิ งสาเหตุแบบมีตัวแปรแฝง (Causal Structural -
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Models with Latent Variable) ขนาดตัวอย่างที่เหมาะสมควรอยูใ่ น 1 ตัวแปรสังเกตได้ต่อ 10-20 เท่า หรือ
Hoelter (1983) อธิบายว่า จานวนตัวอย่างน้อยที่สดุ ที่ยอมรับได้ดจู ากค่าสถิติ Holster ที่ตอ้ งมีค่ามากกว่า
200 จึ ง จะถื อ ว่ า โมเดลความสัม พั น ธ์เชิ ง สาเหตุ มี ค วามสอดคล้อ งกลมกลื น กับ ข้อ มู ล เชิ ง ประจั ก ษ์
ในการศึกษาครัง้ นีม้ ีตวั แปรที่สงั เกตได้ จานวน 20 ตัวแปรซึ่งต้องใช้กลุ่มตัวอย่างประมาณ 200 คนเป็ น
อย่างน้อยและเพื่อป้องกันความคลาดเคลือ่ นของข้อมูลผูว้ ิจยั จึงเพิ่มกลุม่ ตัวอย่างเป็ นจานวน 335 คน
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
ลั ก ษ ณ ะของเครื่ อ งมื อที่ ใ ช้ ใ นการวิ จั ย ครั้ง นี ้ เป็ นแบบสอบถามออนไลน์ ( Online
Questionnaire) จานวน 1 ฉบับ โดยแบ่งเนือ้ หาออกเป็ น 3 ตอนดังนี ้
ตอนที่ 1 ข้อคาถามคัดกรอง ได้แก่ ท่านเคยใช้บริการแอปพลิเคชันบัวหลวงเอ็มแบงก์กิง้ หรือไม่
ท่านพักอาศัยอยูใ่ นเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลหรือไม่ จานวน 2 ข้อ
ตอนที่ 2 ข้อมูลทั่วไปของผูต้ อบแบบสอบถาม ลักษณะของข้อคาถามเป็ นการสอบถามเกี่ยวกับ
ข้อมูลทั่วไปของผูต้ อบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ อาชีพ ระดับการศึกษา และรายได้ จานวน
ทัง้ สิน้ 6 ข้อ
ตอนที่ 3 ข้อมูลเกี่ยวกับปั จจัยเชิงสาเหตุที่มีผลต่อพฤติกรรมความตัง้ ใจใช้บริการแอปพลิเคชัน
บั ว หลวงเอ็ ม แบงก์ กิ ้ง โดยข้อ ค าถามเป็ นแบบมาตรประมาณค่ า 7 ระดั บ แบ่ ง เป็ น 4 ด้า น ได้แ ก่
1) ด้านคุณภาพบริการ 2) ด้านความพึงพอใจ 3) ด้านภาพลักษณ์ขององค์กร และ 4) ด้านพฤติกรรมความ
ตัง้ ใจใช้บริการ จานวน 20 ข้อ
การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ
ตรวจสอบความตรงเชิ ง เนื ้อ หา (Content Validity) โดยเสนอผู้เ ชี่ ย วชาญ จ านวน 3 คน
ตรวจสอบความถูกต้องเหมาะสมของเนือ้ หา ภาษาที่ใช้ แล้วนาคะแนนที่ได้มาหาค่าดัชนีความสอดคล้ อง
ของข้อ ค าถาม กับ วัต ถุป ระสงค์ข องการวิ จัย (Index of Congruence หรือ IOC) โดยได้ค่ า ดัช นี ค วาม
สอดคล้องของข้อคาถามทุกข้ออยู่ระหว่าง 0.67-1.00 จากนัน้ นามาหาค่าความเชื่อมั่น (Reliability) โดย
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ทดลองใช้กบั กลุ่มผูใ้ ช้บริการแอปพลิเคชันบัวหลวงเอ็มแบงก์กิง้ ที่ไม่ใช่กลุม่ ตัวอย่างของการวิจยั จานวน
30 คน แล้วนามาหาค่าความเชื่อมั่น โดยใช้วิธีหาค่าสัมประสิทธิ์อลั ฟ่ าของครอนบัค (Cronbach’s Alpha)
พบว่าข้อคาถามทัง้ ฉบับเท่ากับ 0.86 โดยพิจารณาเกณฑ์ค่าความเชื่อมั่น 0.70 ขึน้ ไป (ชไมพร กาญจนกิจ
สกุล, 2555) แสดงให้เห็นว่าข้อคาถามในแบบสอบถามนัน้ มีความน่าเชื่อถือในระดับ สูง
การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้วิจัย ได้ด าเนิ น การเก็ บ ข้อมูลโดยแชร์แ บบสอบถามออนไลน์จ ากผู้ใช้บ ริก ารแอปพลิเคชัน
บัวหลวงเอ็มแบงก์กิง้ และพักอาศัยในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยมีขอ้ คาถามคัดกรองจานวน
2 ข้อ ได้แก่ 1) ท่านเคยใช้บริการบริการแอปพลิเคชันบัวหลวงเอ็มแบงก์กิง้ หรือไม่ ถ้าผูต้ อบแบบสอบถาม
ตอบว่าไม่เคย ผูว้ ิจัยจะไม่น าข้อ มูลมาวิเคราะห์ และ 2) ท่านพัก อาศัยอยู่ในเขตกรุ งเทพมหานครและ
ปริมณฑลหรือไม่ ถ้าผูต้ อบแบบสอบถามตอบว่าไม่ใช่ ผูว้ ิจยั จะไม่นาข้อมูลมาวิเคราะห์ โดยเก็บข้อมูลจาก
การแบ่ งปั น ลิ ง ก์ URL ของแบบสอบถามออนไลน์ผ่ า นกลุ่ม เฟซบุ๊ก ผู้ใช้บ ริก ารแอปพลิเคชัน บัว หลวง
เอ็มแบงก์กิง้ และเฟซบุ๊กส่วนตัว ในช่วงเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2563 รวมระยะเวลาในการเก็บข้อมูลทัง้ สิน้
1 เดือน มีผตู้ อบแบบสอบถาม จานวน 350 คน หลังจากนัน้ ผูว้ ิจยั ได้ทาการคัดเลือกแบบสอบถามที่มีความ
สมบูรณ์ได้จานวนผูต้ อบแบบสอบถามจานวน 335 คน นาไปวิเคราะห์ขอ้ มูลทางสถิติตอ่ ไป
การวิเคราะห์ข้อมูล
สถิ ติ เชิ งบรรยาย (Descriptive Statistics) ได้แ ก่ ความถี่ (Frequency) ร้อ ยละ (Percentage)
และสถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) ใช้การวิเคราะห์โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุเพื่อหาเส้นทาง
อิทธิพลเชิงสาเหตุของตัวแปร หาขนาดอิทธิพล และทิศทางว่าเป็ นอย่างไร จากการวิเคราะห์โมเดลสมการ
โครงสร้าง กริช แรงสูงเนิน (2554) ได้กาหนดค่าสถิติในการทดสอบความสอดคล้องกลมกลืนระหว่างโมเดล
สมมุติฐานกับข้อมูลเชิ ง ประจักษ์ดังนี ้ ค่าสถิ ติ CMIN/DF น้อยกว่า 3.00 ค่า GFI, AGFI, CFI, TLI ตัง้ แต่
0.90 ขึน้ ไป และค่า RMSEA, SRMR น้อยกว่า 0.08
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ผลการวิจัย
ข้อ มู ล ทั่ ว ไปของผู้ต อบแบบสอบถาม จ านวน 335 คน พบว่ า ผู้ต อบแบบสอบถามทุ ก คน
เคยใช้บ ริก ารแอปพลิเคชัน บัว หลวงเอ็ ม แบงก์กิ ง้ และพัก อาศัย อยู่ในกรุ งเทพมหานครและปริม ณฑล
โดยส่วนใหญ่เป็ นเพศชาย จานวน 173 คน คิดเป็ นร้อยละ 51.6 มีอายุอยูใ่ นช่วง 31-40 ปี จานวน 123 คน
คิ ด เป็ น ร้อ ยละ 36.7 สถานภาพสมรส 196 คน คิ ด เป็ น ร้อ ยละ 58.5 ระดับ การศึ ก ษาปริญ ญาตรีห รือ
เทียบเท่า จานวน 207 คน คิดเป็ นร้อยละ 61.8 ประกอบอาชีพเป็ นพนักงานบริษัทเอกชน จานวน 197 คน
คิดเป็ นร้อยละ 58.8 และมีรายได้ 15,001-30,000 บาท จานวน 227 คน คิดเป็ นร้อยละ 67.8
1. ผลการพัฒนาและตรวจสอบความสอดคล้องของโมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุพฤติกรรม
ความตัง้ ใจใช้บริการแอปพลิเคชันบัวหลวงเอ็มแบงก์กิง้ ของผูบ้ ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
1.1 ผลการพัฒนาพบว่า ปั จจัยเชิงสาเหตุที่มีผลต่อพฤติกรรมความตัง้ ใจใช้บริการแอปพลิเค
ชันบัวหลวงเอ็มแบงก์กิง้ ของผูบ้ ริโภคในเขตกรุ งเทพมหานครและปริมณฑล ประกอบด้วย 4 ตัวแปร จาแนก
เป็ นตัวแปรแฝงภายนอก จานวน 1 ตัวแปร ได้แก่ 1) ด้านคุณภาพบริการ และตัวแปรแฝงภายใน 3 ตัวแปร
ได้แก่ 1) ด้านความพึงพอใจ 2) ด้านภาพลักษณ์ขององค์กร 3) ด้านพฤติกรรมความตัง้ ใจใช้บริการ โดย
ผูว้ ิจยั ได้พฒ
ั นาและยกร่างโมเดลโดยยึดแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้เป็ นหลักการในการ
สร้างและพัฒนาโมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุพฤติกรรมความตัง้ ใจใช้บริการแอปพลิเคชันบัวหลวงเอ็ม
แบงก์กิง้ ของผูบ้ ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลดังรูปที่ 2
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หมายเหตุ SQ หมายถึง คุณภาพบริการ, CI หมายถึง ภาพลักษณ์ขององค์กร, SF หมายถึง ความพึงพอใจ
และ BI หมายถึง พฤติกรรมความตัง้ ใจใช้บริการ
รูปที่ 2 โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุพฤติกรรมตัง้ ใจใช้บริการแอปพลิเคชันบัวหลวงเอ็มแบงก์กงิ ้
ของผูบ้ ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล

1.2 ผลการตรวจสอบความสอดคล้องระหว่างโมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุพฤติกรรมความ
ตัง้ ใจใช้บริการแอปพลิเคชันบัวหลวงเอ็มแบงก์กิง้ ของผูบ้ ริโภคในเขตกรุ งเทพมหานครและปริมณฑลกับ
ข้อมูลเชิงประจักษ์ เพื่อหาเส้นทางอิทธิพลเชิงสาเหตุของตัวแปรโดยการทดสอบความสอดคล้องกลมกลืน
ระหว่างโมเดลสมมติฐานกับข้อมูลเชิงประจักษ์เป็ นอย่างดี ดังตารางที่ 1
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ตารางที่ 1 ค่าดัชนีบ่งชีค้ วามสอดคล้องและกลมกลืนของโมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุพฤติกรรมความ
ตัง้ ใจใช้บ ริการแอปพลิเคชันบัวหลวงเอ็ม แบงก์กิ ง้ ของผูบ้ ริโภคในเขตกรุ งเทพมหานครและปริม ณฑล
กับข้อมูลเชิงประจักษ์

ค่าดัชนี
1. ค่า CMIN/df
2. ค่า GFI
3. ค่า AGFI
4. ค่า CFI
5. ค่า TLI
6. ค่า RMSEA
7. ค่า SRMR
8. ค่า HOELTER

เกณฑ์ที่ใช้พิจารณา
 3.00
 0.90 (เข้าใกล้ 1.00)
 0.90 (เข้าใกล้ 1.00)
 0.90 (เข้าใกล้ 1.00)
 0.90 (เข้าใกล้ 1.00)
 0.08 (เข้าใกล้ 0)
 0.08 (เข้าใกล้ 0)
 200

ค่าสถิติ
1.74
0.93
0.90
0.98
0.97
0.05
0.04
230

ผลการตรวจสอบ
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์

จากตารางที่ 1 พบว่าโมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุพฤติกรรมความตัง้ ใจใช้บริการแอปพลิเคชัน
บัวหลวงเอ็มแบงก์กิง้ ของผูบ้ ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล มีความสอดคล้องและกลมกลืนกับ
ข้อ มูล เชิ ง ประจัก ษ์ เป็ น อย่ า งดี โดยพิ จ ารณาจากค่ า ไคสแควร์สัม พัท ธ์ (CMIN/df) มี ค่ า เท่ า กับ 1.74
ค่าดัชนีรากของกาลังสองเฉลี่ยของเศษในรู ปคะแนนมาตรฐาน (SRMR) มีค่าเท่ากับ 0.04 ดัชนีรากที่สอง
ของความคลาดเคลื่อ นในการประมาณ (RMSEA) มีค่าเท่ากับ 0.05 ซึ่งเป็ นไปตามเกณฑ์โดยค่า SRMR
และค่ า RMSEA ต้อ งมี ค่ า น้อ ยกว่ า 0.08 และในส่ ว นของค่ า ดัช นี GFI, AGFI, CFI, TLI และ Hoelter
ที่ระดับนัยสาคัญ .05 มีคา่ เท่ากับ 0.93, 0.90, 0.98, 0.97 และ 230 ตามลาดับ ซึง่ เป็ นไปตามเกณฑ์โดยค่า
GFI, AGFI, CFI, TLI ต้องมีคา่ ตัง้ แต่ 0.90 - 1.00 จึงเป็ นโมเดลที่เหมาะสมและกลมกลืนดี และค่า Hoelter
ที่ ระดับ นัย สาคัญ .05 ต้อ งมี ค่าที่ สูงกว่า หรือ เท่ากับ 200 ซึ่งบ่งชี ไ้ ด้ว่า โมเดลความสัม พัน ธ์เชิ งสาเหตุ
พฤติกรรมความตัง้ ใจใช้บริการแอปพลิเคชันบัวหลวงเอ็มแบงก์กิง้ ของผูบ้ ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑลมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์เป็ นอย่างดี
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2. ผลการศึกษาปั จจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อค่าอิทธิพลรวม อิทธิพลทางตรง และอิทธิพลทางอ้อม
ในโมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุพฤติกรรมความตัง้ ใจใช้บริ การแอปพลิเคชันบัวหลวงเอ็มแบงก์กิง้ ของ
ผูบ้ ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล

2 = 268.89, 2/df = 1.74, GFI = 0.93, AGFI = 0.90, CFI = 0.98, TLI = 0.97,
RMSEA = 0.05, SRMR = 0.04, HOELTER = 230

รูปที่ 3 ค่าสถิติจากโมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุพฤติกรรมความตัง้ ใจใช้บริการแอปพลิเคชัน
บัวหลวงเอ็มแบงก์กิง้ ของผูบ้ ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
(โมเดลที่สอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์)
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ตารางที่ 2 แสดงค่าอิทธิ พลทางตรง อิทธิ พ ลทางอ้อมและอิทธิ พ ลรวมที่มี ผลต่อพฤติกรรมความตั้ งใจ
ใช้บริการแอปพลิเคชันบัวหลวงเอ็มแบงก์กิง้ ของผูบ้ ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
ตัวแปรแฝงภายใน
ตัวแปรแฝง
ภายนอก
ด้านคุณภาพ
บริการ (SQ)
ด้านภาพลักษณ์
ขององค์กร (CI)

ด้านภาพลักษณ์

ด้านความพึงพอใจ

ด้านพฤติกรรม

ขององค์กร (CI)

(SF)

ความตัง้ ใจใช้บริการ (BI)

DE

IE

TE

DE

IE

TE

DE

IE

TE

0.94***

-

0.94***

0.77**

0.24***

1.01**

0.59

1.14

1.73

-

-

-

0.26***

-

0.26***

0.77**

0.11

10.88

-

-

-

-

-

-

- 0.42

-

- 0.42

ด้านความ
พึงพอใจ
(SF)
ค่าสัมประสิทธิ์
กาพยากรณ์

0.88

1.00

0.81

(R2)

หมายเหตุ *** p ≤ 0.001, ** p ≤ 0.01, DE = อิทธิพลทางตรง, IE = อิทธิพลทางอ้อม, TE = อิทธิพลรวม

จากตารางที่ 2 พบว่า พฤติ ก รรมความตั้งใจใช้บ ริก ารแอปพลิเคชัน บัวหลวงเอ็ ม แบงก์กิ ง้
ได้รบั อิทธิ พลทางตรงมากที่สดุ จากด้านภาพลักษณ์ขององค์กร เท่ากับ 0.77 อย่างมีนยั สาคัญ ทางสถิ ติ
ที่ระดับ 0.01 ด้านคุณความพึงพอใจได้รบั อิทธิพลทางตรงมากที่สดุ จากด้านคุณภาพบริการเท่ากับ 0.77
อย่างมีนัยสาคัญ ทางสถิติที่ระดับ 0.01 ส่วนด้านภาพลักษณ์ขององค์กรได้ร ับอิทธิ พลทางตรงมากที่สุด
จากด้านคุณภาพบริการ เท่ากับ 0.94 อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001
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อภิปรายผล
ผลการวิจัยครัง้ นี ้ พบว่า ด้านภาพลักษณ์องค์กรมีอิทธิ พ ลทางตรงมากที่สุดต่อพฤติ กรรม
ความตัง้ ใจใช้บริการแอปพลิเคชันบัวหลวงเอ็มแบงก์กิง้ เนื่องจากผูใ้ ช้บริการมีความตัง้ ใจเลือกใช้บริการ
จากภาพลัก ษณ์ อ งค์ ก รที่ มี ชื่ อ เสี ย งที่ ดี มี เ อกลั ก ษณ์ ห รื อ โลโก้ ที่ เป็ นที่ รู ้จั ก อย่ า งแพร่ ห ลาย และ
หากผูใ้ ช้บริการมีประสบการณ์ที่ดีส่งผลให้ผบู้ ริโภคมีความตัง้ ใจที่จะเลือกใช้บริการในครัง้ ถัดไป โดยมี
ความสอดคล้องกับงานวิจยั ของ เตชะพิทย์ ผลาวงศ์ (2558) ได้ทาการศึกษา ปั จจัยที่มีผลต่อความตัง้ ใจ
ใช้ง านโมบายแบงค์กิ ้ง ซ้้า ในแง่ ภ าพลัก ษณ์ ข ององค์ก รและคุ ณ ภาพของโปรแกรมประยุ ก ต์ พบว่ า
ภาพลักษณ์องค์กรส่งผลเชิงบวกต่อความภักดีของลูกค้าต่อองค์กร ทาให้เกิด ความตัง้ ใจใช้ในการใช้บริการ
ซา้ ในอนาคตและสอดคล้องกับงานวิจัยของ พรพิมล รัตนวงศ์ปรีดา (2552) ได้ทาการศึกษา ภาพลักษณ์
องค์กรที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการใช้บริการของลูกค้าธนาคารญี่ ปนแห่
ุ่ งหนึ่ง พบว่า ภาพลักษณ์องค์กร
มีความสัมพันธ์กบั แนวโน้มพฤติกรรมการใช้บริการของลูกค้าธนาคารญี่ปนแห่
ุ่ งหนึง่
ด้านคุณภาพบริการมีอิทธิพลทางตรงมากที่สดุ ต่อด้านคุณความพึงใจ เนื่องจากผูใ้ ช้บริการ
ได้รบั บริการที่สามารถตอบสนองความต้องการหรือตรงสิ่งที่คาดหวัง จะก่อเกิดความพึงพอใจ โดยปั จจัย
ที่ ก่ อ ให้เกิ ด ความพึ งพอใจ ได้แ ก่ ความสะดวกที่ ได้รบั จากบริก าร ขัน้ ตอนการใช้งาน ช่ อ งทางติ ด ต่ อ
เจ้าหน้าที่ให้คาปรึกษา รวมทัง้ มีบริการที่หลากหลายให้เลือกใช้งาน มีระบบการให้บริ การที่มีประสิทธิภาพ
และมี ค่ า ใช้จ่ า ยที่ เหมาะสม สอดคล้อ งกั บ งานวิ จั ย ของ ขนิ ษ ตา สัง ฆรัก ษ์ (2556) ได้ศึ ก ษาเรื่ อ ง
ความสัม พั น ธ์ร ะหว่ า งการรับ รู ้ภ าพลัก ษณ์ กั บ ความพึ ง พอใจในคุ ณ ภาพการให้บ ริ ก ารของลูก ค้า
ธนาคารกรุ ง ไทยและธนาคารออมสิ น ในเขตอ าเภอเมื อ ง จั ง หวั ด ร้อ ยเอ็ ด พบว่ า กลุ่ ม ตั ว อย่ า ง
มีความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการด้านการตอบสนองความต้องการมากที่สดุ เป็ นอันดั บแรก และ
สอดคล้องกับงานวิจัยของ Jing Wang and Lijuan Cheng (2012) ได้ศึกษาเรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่าง
คุณ ภาพการรับ รู ข้ องความพึ ง พอใจของลูก ค้า และการเก็ บ รัก ษาลูก ค้า พบว่า การรับ รู ใ้ นคุ ณ ภาพ
ของการบริการและผลิตภัณฑ์มีผลต่อความพึงพอใจของลูกค้า โดยการเอาใจใส่ในเรือ่ งการบริการเป็ นมิติ
ที่สาคัญที่สดุ ที่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจ
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ด้านคุณ ภาพบริก ารมี อิท ธิ พ ลทางตรงมากที่ สุด ต่อด้านภาพลักษณ์ขององค์ก ร เนื่อ งจาก
การให้บริการที่มีความสะดวกรวดเร็ว การให้ขอ้ มูลที่ถกู ต้อง แม่นยา และมีบริ การที่หลากหลายให้ผบู้ ริการ
สามารถเลือกใช้ได้ตรงต่อความต้องการของผูใ้ ช้บริการจะส่งผลให้ผใู้ ช้บริการรูส้ กึ พึงพอใจและเกิดมุมมอง
ต่อภาพลักษณ์องค์กรในทิศทางที่ดี รวมถึงการบอกต่อทาให้องค์กรมีชื่อเสียงและเป็ นที่รูจ้ กั อย่างแพร่หลาย
สอดคล้อ งกับ งานวิ จัย ของ วรรธนะ เสถี ย ร (2559) ได้ศึ ก ษาเรื่อ ง คุ ณ ภาพการให้บ ริก ารที่ ส่ง ผลต่ อ
ภาพลักษณ์ของการประปาส่วนภูมิภาคสาขาพนัสนิคม พบว่า คุณภาพการให้บริการ ด้านความน่าเชื่อถือ
มีอิทธิพลต่อภาพลักษณ์ขององค์กรมากที่สดุ และสอดคล้องกับงานวิจยั ของ ณัฏฐ์ชฎา ทักขภิวตั น์ (2562)
ได้ศกึ ษาเรือ่ ง คุณภาพการให้บริการที่สง่ ผลต่อการรับรูภ้ าพลักษณ์ของลูกค้าธนาคารออมสิน ในเขตจังหวัด
พัทลุง พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีการรับรู ภ้ าพลักษณ์ในภาพรวม ด้านองค์กร ด้านพนักงาน
ด้านการบริการและด้านความรับผิดชอบต่อสังคมอยูใ่ นระดับมากที่สดุ ส่วนคุณภาพบริการในภาพรวมและ
ด้า นสิ่ง ที่ สัม ผัส ได้ ด้า นความเชื่ อ ถื อ และไวว้า งใจ ด้า นการตอบสนองความต้อ งการของลูก ค้า ด้า น
การรับประกัน และด้านการให้ความสาคัญกับลูกค้าอยูใ่ นระดับมากที่สดุ

ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะในการนาผลวิจัยไปใช้
1. ผูพ้ ฒ
ั นาแอปพลิเคชัน ควรคานึงถึงความตัง้ ใจใช้บริการแอปพลิเคชันบัวหลวงเอ็มแบงก์กิง้
ในด้านของภาพลักษณ์องค์กร หากองค์กรมีภาพลักษณ์ที่ดี มีชื่อเสียงที่เป็ นที่รูจ้ กั และสร้างประสบการณ์
ที่ดีให้แก่ผใู้ ช้บริการ จะส่งผลต่อพฤติกรรมการใช้บริการและการแนะนาให้คนรูจ้ กั ได้ใช้บริการแอปพลิเคชัน
บัว หลวงเอ็ ม แบงก์กิ ง้ ในอนาคต ดังนั้น องค์ก รควรรัก ษาภาพลัก ษณ์ที่ ดี ไว้เพื่ อ เป็ น ข้อ ได้เปรีย บคู่แ ข่ง
ในการตัดสินใจเลือกใช้บริการและเป็ นการรักษาฐานผูใ้ ช้บริการเดิม
2. ผูพ้ ฒ
ั นาแอปพลิเคชัน ควรคานึงถึงคุณภาพการให้บริการแอปพลิเคชันบัวหลวงเอ็มแบงก์กิง้
โดยให้บริการที่ตรงต่อความต้องการของผูใ้ ช้บริการ มีความสะดวกสบาย รวดเร็ว ลดขัน้ ตอนการทางาน
ที่ ซับ ซ้อ นและควรพัฒ นาระบบแอปพลิ เคชั น ให้มี ค วามทัน สมัย อยู่ ส ม่ า เสมอ ส่ ง ผลให้ผู้ใ ช้บ ริก าร
เกิดความประทับใจ พึงพอใจในการให้บริการและตัง้ ใจใช้บริการอีกในอนาคตต่อไป
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ข้อเสนอแนะสาหรับวิจัยในอนาคต
1. การวิ จั ย ครั้ง ต่ อ ไปควรขยายกลุ่ ม ประชากรไปในแอปพลิ เคชั น อื่ น ๆ ที่ น อกเหนื อ จาก
แอปพลิเคชัน บัวหลวงเอ็ม แบงก์กิ ง้ ได้แก่ แอปพลิเคชัน KPlus แอปพลิเคชัน SCB easy แอปพลิเคชัน
Krungthai NEXT เป็ นต้น เพื่ อ ให้ผู้พั ฒ นาในแพลตฟอร์ม อื่ น ๆ ได้ป ระโยชน์เพิ่ ม เติ ม นอกเหนื อ จาก
งานวิจยั นี ้ ทาให้ได้งานวิจยั ที่มีคณ
ุ ภาพมากขึน้
2. การวิ จัยครัง้ ต่ อไปควรเพิ่ ม การศึก ษาปั จจัย อื่ น ๆ ที่ น อกเหนื อ จากที่ ป รากฏในงานวิ จัย นี ้
เพื่อศึกษาว่ามีปัจจัยอื่น ๆ ที่มีความสาคัญ ต่อปั จจัยเชิ งสาเหตุที่มีผลต่อพฤติกรรมความตัง้ ใจใช้บริการ
แอปพลิเคชันบัวหลวงเอ็มแบงก์กิง้ เช่น ทัศนคติ ความไว้วางใจ และความภักดี เพื่อให้รูว้ ่าปั จจัยด้านไหน
ที่สง่ ผลถึงพฤติกรรมความตัง้ ใจใช้บริการแอปพลิเคชันบัวหลวงเอ็มแบงก์กิง้ ได้อีกบ้าง
----------------------------
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