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ABSTRACT 
 

The purpose of this research is to study the path of influence of (1) expectation 
in efficiency; (2) expectation in effort; (3) social influence and attitudes towards 
technology usage behavior; (4) supporting environment; and (5) sex and age in 
experience and voluntary affecting behavioral intentions in the usage of technology of 
a group of Generation B & X. The data was collected from people who used to use 
technology in daily life, 400 people, using simple random sampling method. The 
instrument used was questionnaire. Data were analyzed using statistical tools, 
component analysis and path analysis to verify the consistency of causal structural 
models of behavioral intentions in the usage of technology of Generation B and 
Generation X 
 It was found that attitude factor toward technology usage behavior have a 
positive direct influence, which is correlated by gender, age, experience and voluntary. 
While the expectation factor in efficiency has a positive direct influence by interacting 
with experience using technology, but no interaction by sex and age. While supporting 
environmental factors have a negative direct influence but are interacted by sex and 
age. Factors of expectations in efforts and social influences does not influence 
behavioral intention in using technology but interacts according to gender, age, 
voluntary and technology experience. While the behavioral intentions have a positive 
direct influence on the technology usage behavior of Generation B & X group 
significantly 
 
Keywords: Expectation in Efficiency, Expectation in Effort, Social Influence, Attitude, 

Behavioral Intentions. 
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บทท่ี  1 
 

บทน า 
 

1.1  ทีม่าและความส าคัญ 
การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางอายุของประชากรโครงสร้างทางอายุของประชากรแสดงด้วย

สัดส่วนของประชากรในวัยต่างๆ เมื่อจ าแนกประชากรออกเป็นกลุ่มอายุ 3 กลุ่มใหญ่ ๆ คือ ประชากร
วัยเด็ก (อายุน้อยกว่า 15 ปี) วัยแรงงาน (อายุ 15-59 ปี) และวัยสูงอายุ (อายุ 60 ปีขึ้นไป) จะเห็นได้
ว่าในระหว่างปี พ.ศ.2553 –พ.ศ.2583 สัดส่วนของประชากรวัยเด็ก และวัยแรงงาน มีแนวโน้มลดลง 
ในขณะที่สัดส่วนของประชากรสูงอายุ มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง จากร้อยละ 13.2 ในพ.ศ.2553 
เป็นร้อยละ 32.1 ในพ.ศ.2583 และที่น่าสังเกต คือ ในปี พ.ศ.2560 จะเป็นปีที่คาดว่าสัดส่วนของ
ประชากรวัยเด็กจะเท่ากันกับสัดส่วนของประชากรวัยสูงอายุ (ภาพท่ี 1.1) 
 

 
 

ภาพที่ 1.1 สัดส่วนประชากรวัยเด็ก วัยแรงงานและวัยสูงอายุ พ.ศ.2553 – พ.ศ.2583 

ที่มา:  1. ส ามะโนประชากรและเคหะ พ.ศ.2553 ส านักงานสถิติแห่งชาติ 
        2. การคาดประมาณประชากรของประเทศไทย พ.ศ. 2553 – 2583ส านักงานคณะกรรมการ 

การพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  
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จากภาพที่  1 .2 และตารางที่  1 .1 การคาดประมาณประชากรของประเทศไทย  
พ.ศ.2553 – พ.ศ.2583  พบว่าสัดส่วนของประชากรสูงอายุวัยปลาย อายุ 80 ปีขึ้นไป มีแนวโน้มเพ่ิม
สูงขึ้นอย่างชัดเจนกล่าวคือสัดส่วนของผู้สูงอายุวัยปลายจะเพ่ิมจากประมาณร้อยละ 12.7 ของ
ประชากรสูงอายุทั้งหมดเป็นเกือบ 1 ใน 5 ของประชากรสูงอายุ ซึ่งการเพ่ิมขึ้นของประชากรสูงอายุวัย
ปลายนี้ จะสะท้อนถึงการสูงอายุขึ้นของประชากรสูงอายุ และน าไปสู่การเพ่ิมขึ้นของประชากรที่อยู่ใน
วัยพ่ึงพิง ทั้งในเชิงเศรษฐกิจ สังคม และสุขภาพเมื่อพิจารณาสัดส่วนเพศของประชากรสูงอายุ พบว่า 
ประชากรสูงอายุเพศหญิงมีสัดส่วนร้อยละ 55.1 ในปี 2553 เพ่ิมขึ้นเป็นร้อยละ 56.8 ในปี 2583 
โดยเฉพาะประชากรสูงอายุวัยปลายเพศหญิงมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นอย่างเห็นได้ชัด จากร้อยละ 13.9 ในปี 
2553 เป็นร้อยละ 21.3 ในปี 2583 เนื่องจากเพศหญิงจะมีอายุยืนยาวกว่าเพศชายส าหรับแนวโน้ม
ประชากรสูงอายุไทยจะอาศัยอยู่ในเขตเทศบาลหรือเขตเมืองเพ่ิมข้ึนโดยในปี 2553 มีประชากรสูงอายุ
ที่อาศัยอยู่ในเขตเทศบาลจ านวน 3.3 ล้านคน หรือคิดเป็นร้อยละ 39.7 เพ่ิมขึ้นเป็น11.6 ล้านคน หรือ
ร้อยละ 59.8 ในปี 2583 ทั้งนี้ เนื่องมาจากแนวโน้มการเติบโตของประชากรเมืองในประเทศไทยมี
สัดส่วนเพิ่มสูงขึ้น  

 

 
ภาพที่ 1.2 อัตราการเพ่ิมประชากรรวม เปรียบเทียบกับประชากรวัยสูงอายุ พ.ศ. 2553 - พ.ศ. 2583 

ที่มา : การคาดประมาณประชากรของประเทศไทย พ.ศ. 2553 – 2583,  ส านักงานคณะกรรมการ
การพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. 
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ตารางท่ี 1.1 จ านวนสัดส่วนประชากรสูงอายุ จ าแนกตามกลุ่มอายุ (อายุ 60-69 ปี, 70-79 ปี และ 
80 ปีขึ้นไป) เพศ และ เขตที่อยู่อาศัย พ.ศ. 2553 – พ.ศ. 2583) 

ปี พ.ศ. 
2553 2563 2573 2583 

จ านวน 
(พันคน) 

ร้อย
ละ 

จ านวน 
(พันคน) 

ร้อย
ละ 

จ านวน 
(พันคน) 

ร้อย
ละ 

จ านวน 
(พันคน) 

ร้อย
ละ 

ร ว ม ผู้ สู ง อ า ยุ
ทั้งหมด 

8,408 100 12,621.7 100 17,578.9 100 20,519.4 100 

ผู้สูงอายุวัยต้น  
(60-69 ปี) 

4,629.7 55.1 7,255.6 57.5 9,260.4 52.7 8,958.5 43.7 

ผู้ สู ง อ า ยุ วั ย
กลาง 
(70-79 ปี) 

2,708.1 32.2 3,676.6 29.1 5,897.9 33.6 7,639.4 37.2 

ผู้ สู ง อ า ยุ วั ย
ปลาย 
(80 ปีขึ้นไป) 

1,070.2 12.7 1,689.5 13.4 2,420.6 13.8 3,921.4 19.1 

ผู้สูงอายุชาย 3,776.2 44.9 5,624.3 44.6 7,739.6 44.0 8,874.3 43.2 
ผู้สูงอายุหญิง 4,631.7 55.1 6,997.4 55.4 9,829.4 56.0 11,645.1 56.8 
ผู้สูงอายุในเขต
เมือง 

3,333.9 39.7 6,283.9 49.8 10,422.2 59.3 11,586.0 59.8 

ผู้สูงอายุในเขต
ชนบท 

5,074.1 60.3 6,337.8 50.2 7,156.8 40.7 7,774.6 40.2 

ที่มา : การคาดประมาณประชากรของประเทศไทย พ.ศ. 2553 – 2583,  ส านักงานคณะกรรมการ
การพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. 

 
 ปัญหาที่ตามมาของการเข้าสู่สังคมผู้สูงวัย คือ ปัญหาด้านทรัพยากรบุคคล เพราะจ านวนคน
วัยท างานจะลดลงตามไปด้วย บวกกับอัตราการเกิดที่ต่ า ท าให้สัดส่วนของประชากรวัยเด็กลดลง และ
จะไม่เพียงพอต่อการทดแทนจ านวนแรงงานในทุกอุตสาหกรรมทั้งภาครัฐและเอกชนเพ่ือทดแทนกับ
จ านวนพนักงานที่ปลดเกษียณ เห็นได้จากการขยายก าหนดอายุเกษียณจาก 60 เป็น 65 ปี ที่ส าคัญ
คนวัยท างานต้องมีภาระหนักขึ้นเพื่อดูแลผู้สูงอายุ นอกจากนี้ขนาดครอบครัวที่เล็กลง นั่นหมายถึงผู้สูง
วัยมีแนวโน้มที่จะต้องอยู่ล าพังมากข้ึน ซึ่งปัญหาเหล่านี้หากไม่วางแผนรับมือให้ดีแล้วอาจจะก่อให้เกิด
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ปัญหาได้ในระยะยาวทั้งในด้านสังคมและภาคเศรษฐกิจ ในประเทศที่มีจ านวนผู้สูงอายุเยอะที่สุดใน
โลกอย่างญี่ปุ่น ได้มีการน าเอาเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence) มาใช้ เช่น 
หุ่นยนต์ที่ช่วยในการเดินเพ่ือช่วยให้ผู้สูงอายุสามารถช่วยเหลือตัวเองได้ง่ายขึ้น ในประเทศจีนมีการ
พัฒนาและทดลองน าหุ่นยนต์มาใช้ในอุตสาหกรรมการผลิตเทคโนโลยีนี้ไม่เพียงทดแทนจ านวน
แรงงานที่ขาดไปเท่านั้น แต่ยังช่วยเพ่ิมก าลังการผลิตได้อีกกว่าเท่าตัว รวมทั้งยังช่วยลดข้ อผิดพลาด
ของการผลิตสินค้าแต่ละชิ้นลงได้อีกด้วย หรือในประเทศที่ได้รับอันดับสูงสุดในด้านการดูแลผู้สูงวัย
แบบมีคุณภาพอย่างสวีเดน มีการพัฒนาหุ่นยนต์ที่ท าหน้าที่เสมือนพยาบาล ใช้ในการติดต่อสื่อสาร
ระหว่างคนไข้ผู้สูงอายุ กับแพทย์หรือพยาบาลแบบเรียลไทม์ เห็นได้ว่าหลายประเทศได้มีการเตรียม
ความพร้อมอย่างจริงจัง ซึ่งการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรดังกล่าวมาพร้อมกับโอกาสทางธุรกิจ
อันดีด้วยเช่นกัน เพราะมันได้ส่งผลให้แนวโน้มพฤติกรรมการบริโภคเปลี่ยนแปลงไป กลุ่มผู้สูงอายุ
เหล่านี้ได้กลายมาเป็นหนึ่งในกลุ่มประชากรที่มีอ านาจต่อรองในการซื้อ และมีก าลังซื้อสูง เนื่องจากมี
เงินเก็บจากการท างานหนักมาทั้งชีวิต จึงมีศักยภาพสูงในการใช้จ่าย ผู้ประกอบการจึงควรเร่งศึกษา
ช่องทางในการดึงพวกเขาเหล่านั้นมาเป็นฐานลูกค้าที่ส าคัญ และที่ส าคัญการที่ประเทศไทยก าลังก้าว
เข้าสู่สังคมผู้สูงวัยอย่างเต็มตัวจะช่วยเพ่ิมจ านวนสินค้าและบริการที่ตอบสนองต่อผู้บริโภคกลุ่ม
ดังกล่าวให้ออกสู่ตลาดมากยิ่งขึ้น ก่อให้เกิดธุรกิจรูปแบบใหม่ที่เกี่ยวข้องกับนวัตกรรมและเทคโนโลยี
เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ เช่น นวัตกรรมและบริการเพ่ือสร้างเสริมสุขภาพ เพื่อการบ าบัดรักษา 
และเพ่ือการด าเนินชีวิตประจ าวัน ในประเทศไทยเริ่มมีการตระหนักรู้ถึงปัญหาดังกล่าวแต่ก็ยังไม่มี
นโยบายในการรับมือกับเรื่องนี้อย่างชัดเจน อย่างไรก็ตามเริ่มมีเทคโนโลยีที่ช่วยเพิ่มความสะดวกสบาย
ในการด าเนินชีวิตประจ าวันให้เห็นกันบ้างแล้วทั้งทางตรงและทางอ้อม ยกตัวอย่างเช่น กลุ่มธุรกิจดูแล
ผู้สูงอายุและอุปกรณ์การแพทย์เพ่ือใช้ดูแลผู้สูงอายุภายในบ้านก็มีออกมาวางขายกันมากขึ้น ยังมี
แอพพลิเคชั่นทางการแพทย์เพ่ือให้ข้อมูลแก่ผู้สูงอายุ โดยเฉพาะเกี่ยวกับการดูแลตนเองในกรณีต่างๆ   
นอกจากนี้เทคโนโลยีที่อาจจะไม่ได้ออกแบบมาเพ่ือผู้สูงอายุโดยเฉพาะแต่ก็ท าให้มีความเป็นอยู่ที่
สะดวกสบายมากขึ้นอย่างการค้าออนไลน์  (eCommerce) หรือ การท าธุรกรรมออนไลน์  
(ePayment) ก็เป็นอีกแรงสนับสนุนส าคัญที่ท าให้ผู้สูงวัยช่วยเหลือตนเองได้ ไม่ต้องออกจากบ้านก็
สามารถซื้อของหรือช าระค่าบริการต่าง ๆ ได้อย่างปลอดภัย ในการท าธุรกิจเรามองว่านอกจากจะต้อง
ท าให้ผู้สูงวัยเรียนรู้ที่จะใช้เทคโนโลยีเพ่ืออ านวยความสะดวกกับชีวิตแล้ว จะต้องมีตลาดส าหรับ
รองรับความต้องการของคนกลุ่มนี้ด้วย เป็นเหตุผลให้ Shopee  มองเห็นถึงโอกาสนี้และมีการเพ่ิม
สินค้าที่ตอบสนองความต้องการและอ านวยความสะดวกให้กับกลุ่มผู้บริ โภคทุก ๆ กลุ่มให้ครอบคลุม
มากที่สุด (มณีรัตน์ อนุโลมสมบัติ, 2560) 
  จากการทบทวนทฤษฎีการยอมรับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology 
Acceptance Research) เป็นการศึกษาในเชิงพฤติกรรมมนุษย์ เพ่ืออธิบายวิธีการและเหตุผลของแต่
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ละบุคคลในการยอมรับเทคโนโลยีสารสนเทศใหม่ โดยมีทฤษฎีต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเผยแพร่และ
การยอมรับนวัตกรรมเป็นพ้ืนฐาน และในแต่ละทฤษฎีจะมีองค์ประกอบหลักส าคัญที่แสดงให้เห็นถึง
ปัจจัยหรือตัวก าหนดที่แตกต่างกัน ว่าจะส่งผลหรือมีความสัมพันธ์กันอย่างไรในการส่งเสริมให้เกิดการ
ยอมรับและการใช้จนกระทั่งท าให้นวัตกรรมนั้นเป็นเทคโนโลยีและ/หรือเทคโนโลยีสารสนเทศในที่สุด   
กลุ่มทฤษฎีการยอมรับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ จะมีทฤษฎีที่มุ่งเน้นการศึกษาเพ่ือสร้างความ
เข้าใจในบทบาทของความตั้งใจ ที่ท าหน้าที่เป็นตัวพยากรณ์พฤติกรรม (Predictor of Behavior) เช่น 
พฤติกรรมการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศ และ/หรือการใช้ (Usage) ซึ่งเป็นตัวแปรที่มีความส าคัญ
ต่อการสร้างองค์ความรู้ใหม่ให้เกิดขึ้นในงานวิจัยด้านการยอมรับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  โดย
ทฤษฎีที่มีบทบาทในการศึกษา  คือ ทฤษฎีการกระท าตามหลักเหตุและผล  (The Theory of 
Reasoned Action หรื อ  TRA) น า เ สนอ โ ดย  Fishbein and Ajzen และ  Ajzen and Fishbein 
ทฤษฎีได้อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างความเชื่อและทัศนคติที่มีต่อพฤติกรรมว่า  การเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมมนุษย์เป็นผลจากการเปลี่ยนแปลงความเชื่อ และบุคคลจะแสดงพฤติกรรมเพราะคิดว่าเป็น
สิ่งสมควรกระท า เนื่องจากบุคคลจะพิจารณาเหตุผลก่อนการกระท าเสมอ Davis et. al. จึงได้ปรับใช้
หลักการจากทฤษฎี TRA เพ่ือศึกษาการยอมรับการใช้เทคโนโลยีของแต่ละบุคคล จากหลักการ TRA 
แม้ว่าการแสดงพฤติกรรมของแต่ละบุคคล (Individual Behavior) เกิดจากการตัดสินใจของบุคคล 
แต่ปัจจัยที่เป็นตัวก าหนดการแสดงพฤติกรรมโดยตรง คือความตั้งใจแสดงพฤติกรรม (Behavioral 
Intention) ซึ่งความตั้งใจแสดงพฤติกรรม จะได้รับแรงขับเคลื่อนจากปัจจัยหลัก 2 ประการ ได้แก่ 
ทัศนคติที่มีต่อพฤติกรรม (Attitudes Towards the Behavior) และบรรทัดฐานของบุคคลที่อยู่
โดยรอบการแสดงพฤติกรรม (Subjective Norm) แต่ TRA ยังคงมีข้อจ ากัดเนื่องจากการแสดง
พฤติกรรมของแต่ละบุคคลอาจไม่สามารถเกิดขึ้นได้จริงถ้าหากพฤติกรรมนั้นมีความซับซ้อนยุ่งยาก
มากเกินกว่าความสามารถของบุคคลจะควบคุมได้ จึงได้พัฒนา TRA เป็นทฤษฎี Theory of planned 
behavior หรือ TPB โดย Ajzen ได้เพ่ิมปัจจัยการรับรู้ถึงการควบคุพฤติกรรมของตนเองในการแสดง
พฤติกรรมใด ๆ (Perceived Behavioral Control) เพ่ือลดข้อจ ากัดของทฤษฎี TRA และสามารถ
น ามาปรับใช้เพ่ือศึกษาความตั้งใจ และพฤติกรรมในบริบทที่หลากหลาย รวมถึงสามารถช่วยสร้าง
ความเข้าใจในการยอมรับการใช้เทคโนโลยีของแต่ละบุคคลได้ 

อย่างไรก็ตามการทบทวนงานวิจัยในอดีตจากการศึกษาเรื่องปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการยอมรับ
การใช้แอพพลิเคชั่นไลน์ของผู้สูงอายุ พบว่าปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการยอมรับการใช้แอพพลิเคชั่นไลน์
ของผู้สูงอายุ คือ 1) ปัจจัยการรับรู้ถึงประโยชน์ของแอพพลิเคชั่นไลน์ 2) ปัจจัยความสะดวกสบายใน
การใช้งานของแอพพลิเคชั่นไลน์ และ 3) ปัจจัยความบันเทิงในการใช้งานของแอพพลิเคชั่นไลน์ 
ในขณะที่ ปัจจัยการรับรู้ความง่ายของแอพพลิเคชั่นไลน์ ปัจจัยทัศนคติต่อการใช้งานของแอพพลิเคชั่น
ไลน์ ปัจจัยอิทธิพลทางสังคมไม่มีอิทธิพลต่อการยอมรับการใช้แอพพลิเคชั่นไลน์ของผู้สูงอายุ  
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(เฉลิมศักดิ์ บุญประเสริฐ, 2560) และผลการศึกษาเรื่องพฤติกรรมการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์และ
ความพึงพอใจของกลุ่มคนผู้สูงอายุในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่าผู้สูงอายุที่มีอายุ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน
แตกต่างกัน มีความพึงพอใจในการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์แตกต่างกันและวัตถุประสงค์ในการใช้
บริการเครือข่ายสังคมออนไลน์ ช่องทางการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ สถานที่ที่ใช้เครือข่ายสังคม
ออนไลน์ ความบ่อยในการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ ระยะเวลาในการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ 
และช่วงเวลาในการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์แตกต่างกัน มีความพึงพอใจในการใช้เครือข่ายสังคม
ออนไลน์แตกต่างกัน (กันตพล บันทัดทอง, 2558) ในขณะที่การศึกษาเรื่อง พฤติกรรมการใช้ไลน์
แอพพลิเคชั่นของผู้สูงอายุในเขตกรุงเทพมหานคร  พบว่า ลักษณะทางประชากรแตกต่างกันจะมี
พฤติกรรมการใช้ไลน์แตกต่างกัน ดังนี้ เพศ อายุ ระดับการศึกษาและอาชีพที่แตกต่างกันมีระยะเวลา
ในการใช้ไลน์ (ชั่วโมง) ไม่แตกต่างกัน รายได้ที่แตกต่างกันมีระยะเวลาในการใช้ไลน์ (ชั่วโมง) แตกต่าง
กัน และการเข้าถึงแตกต่างกัน จะมีความสามารถในการใช้ไลน์แตกต่างกัน ดังนี้ การเข้าถึงอุปกรณ์
สื่อสารแตกต่างกัน มีทัศนคติต่อไลน์ การรับรู้ความสามารถของตนเองในการใช้ไลน์ ทักษะการใช้ไลน์
และความรู้การจัดการเนื้อหาไลน์แตกต่างกัน การเข้าถึงอุปกรณ์สื่อสารแตกต่างกัน มีความรู้การใช้
ไลน์และทักษะการจัดการเนื้อหาในไลน์ไม่แตกต่างกัน และความสามารถในการใช้มีความสัมพันธ์กับ
พฤติกรรมการใช้ไลน์แอพพลิเคชั่นดังนี้ ความสามารถในการใช้ไลน์มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้
ไลน์แอพพลิเคชั่นไปในทิศทางเชิงบวก ยิ่งผู้ใช้ไลน์แอพพลิเคชั่นมีความสามารถในการใช้ไลน์มาก จะ
ยิ่งมีระยะเวลาในการใช้ไลน์  (ชั่วโมง) เพ่ิมขึ้นในทางตรงกันข้าม หากผู้ใช้ไลน์แอพพลิเคชั่นมี
ความสามารถในการใช้ไลน์น้อยจะมีระยะเวลาในการใช้ไลน์  (ชั่วโมง) น้อย (ศิริพร แซ่ลิ้ม, 2558) 
ในชณะที่ผลการศึกษาเรื่องพฤติกรรมการใช้เทคโนโลยีที่มีผลต่อระดับความสุขของผู้สูงอายุในเขต
กรุงเทพมหานคร พบว่าระยะเวลาที่ใช้เทคโนโลยีมีความสัมพันธ์กับระดับความสุขของผู้สูงอายุ โดย
การใช้ 2-4 ชั่วโมงต่อวัน มีผลต่อระดับความสุขของผู้สูงอายุมากที่สุด เช่นเดียวกับจ านวนวันที่ใช้ต่อ
สัปดาห์ โดยการใช้ 4-6 วันต่อสัปดาห์ มีระดับความสุขมากที่สุด รวมถึงในส่วนของระยะเวลาห่างใน
การติดตามความเคลื่อนไหวในแต่ละครั้งนั้นเป็นความสัมพันธ์เชิงบวกที่ เมื่อผู้สูงอายุมีระยะเวลาห่าง
ในการติดตามความเคลื่อนไหวในแต่ละครั้งในระยะเวลาห่างที่มากขึ้นระดับความสุขก็จะมากขึ้นโดย
การติดตามมากกว่า 2 ชั่วโมงมีระดับความสุขมากที่สุด ขณะที่สถานที่ที่ใช้คือการใช้จากที่ท างานก็มี
ผลต่อระดับความสุขของผู้สูงอายุ ต่างจากอุปกรณ์ที่ ใช้ที่การใช้จากแทปเลตต์ สมาร์ตโฟนหรือ
คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กท่ีไม่มีความสัมพันธ์ต่อระดับความสุข ส าหรับวัตถุประสงค์ในการใช้เทคโนโลยีนั้น
มีความสัมพันธ์ระหว่างการใช้เพ่ือความบันเทิงกับการใช้เพ่ือสังคมโดยการใช้เพ่ือความบันเทิงให้ระดับ
ความสุขมากกว่า (วีรณัฐ โรจนประภา, 2560) 
  สังคมไทยก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ จ านวนผู้สูงอายุมีมากจนเป็นสังคมผู้สูงอายุไปแล้ว 
ท่ามกลางสภาพทางเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยีก าลังเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว เทคโนโลยี  
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การสื่อสารที่ไร้ขีดจ ากัด ท าให้สื่อสารกันได้ง่ายขึ้น ประโยชน์ของเทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับสังคม
สูงอายุยังมีอีกหลายด้าน นอกจากการน าเทคโนโลยีมาใช้เป็นช่องทางในการติดต่อสื่อสาร เข้าถึง
ข้อมูลข่าวสารและองค์ความรู้สามารถน าเทคโนโลยีมาใช้เพ่ือการศึกษา เทคโนโลยีจะช่วยให้มี  
การเรียนรู้ตลอดชีวิตส าหรับผู้สูงวัย เพราะความรู้ เรียนได้ไม่มีสิ้นสุด เพ่ื อการประกอบอาชีพ 
เทคโนโลยีจะช่วยในการเพ่ิมผลิตภาพการท างานของผู้สูงอายุ และการด ารงชีวิต เทคโนโลยีช่วยให้มี
การพัฒนาวิทยาการทางการแพทย์และการดูแลผู้สูงวัย ส าหรับเทคโนโลยี ที่ใช้ในทางการแพทย์และ
การดูแลผู้สูงอายุ มีการพัฒนาเทคโนโลยีที่ใช้ในทางการแพทย์และเริ่มน ามาใช้จริงในหลายประเทศที่
ก้าวเข้าสู่สังคมสูงอายุแล้ว ได้แก่ เครื่องตรวจสอบการลื่นล้มของผู้สู งอายุ  ซึ่ งเป็นอุปกรณ์
อิเล็คทรอนิกส์ที่ใช้ตรวจจับแรงกระแทกขณะลื่นล้ม โดยอุปกรณ์นี้จะส่งสัญญาณผ่านมือถือไปยัง
ลูกหลาน ญาติที่อยู่ใกล้ หรือโรงพยาบาล สามารถให้ความช่วยเหลือได้ทัน และลดความเสี่ยงต่อความ
พิการหรือการเสียชีวิตลงได้ และวินิจฉัยโรคทางไกลได้โดยที่คนไข้ไม่ต้องเสียเวลาเดินทาง ปัจจุบันอยู่
ระหว่างการพัฒนาให้ใช้งานได้อย่างแม่นย า และพัฒนาตัวเครื่องให้มีขนาดเล็กลง ควบคู่ไปกับการ
พัฒนาเครื่องวัดระดับน้ าตาลในเลือด เครื่องวัดความดันโลหิต เพ่ือเตรียมพร้อมในการใช้งานใน
รูปแบบของ “ระบบดูแลสุขภาพผู้สูงอายุทางไกล” ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นในอนาคต (กุศล สุนทร
ธาดา, 2555) จากข้อมูลดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาวิจัยเรื่อง ความตั้งใจเชิงพฤติกรรมใน 
การใช้เทคโนโลยีของกลุ่มเจเนอเรชั่นเบบี้บูมเมอร์ และ เจเนอเรชั่นเอ็กซ์  งานวิจัยนี้จะศึกษาถึง
ทัศนคติ ในด้านต่าง ๆ และปัจจัยการยอมรับเทคโนโลยี  โดยใช้ทฤษฎี  Unified Theory of 
Acceptance and Use of Technology (UTAUT)  ซึ่งเป็นทฤษฎีที่ถูกพัฒนาได้พัฒนา แบบบูรณา
การ จากทฤษฎีการกระท าด้วยเหตุผล (TRA: Theory of Reasoned Action) ทฤษฎีพฤติกรรมตาม
แผน (TPB: Theory of Planned Behavior) ทฤษฏีการแพร่กระจายนวัตกรรม ( IDT: Innovation 
Diffusion Theory) แบบจ าลองการจูงใจ (MM: Motivational Model) แบบจ าลองการยอมรับ
เทคโนโลยี (TAM: Technology Acceptance Model)  เพ่ือใช้ศึกษาพฤติกรรมการยอมรับและ 
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ผลงานวิจัยที่ได้รับคาดว่าจะเป็นประโยชน์ต่อผู้พัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายและพัฒนาสังคมผู้สูงอายุให้มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศให้
เกิดประโยชน์สูงสุด 
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1.2  วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1.2.1 เพ่ือศึกษาปัจจัยด้านความคาดหวังในประสิทธิภาพ ความคาดหวังในความพยายาม 

อิทธิพลทางสังคม ทัศนคติที่มีต่อพฤติกรรม สภาพแวดล้อมที่สนับสนุน เพศ อายุ ความสมัครใจ และ
ประสบการณ์ตามระยะเวลาและความถี่ท่ีใช้เทคโนโลยีของกลุ่มเจเนอเรชั่นเบบี้บูมเมอร์ส และ เจเนอ
เรชั่นเอ็กซ ์

1.2.2 เพ่ือวิเคราะห์อิทธิพลของปัจจัยด้านความคาดหวังในประสิทธิภาพ ความคาดหวังใน
ความพยายาม อิทธิพลทางสังคม ทัศนคติที่มีต่อพฤติกรรม ที่ เกี่ยวข้องการใช้ เทคโนโลยี  
สภาพแวดล้อมที่สนับสนุน เพศ อายุ ความสมัครใจและด้านประสบการณ์ตามระยะเวลาและความถ่ีที่
ใช้เทคโนโลยีที่มีต่อความตั้งใจเชิงพฤติกรรมในการใช้เทคโนโลยีของกลุ่ม เจเนอเรชั่นเบบี้บูมเมอร์ส 
และ เจเนอเรชั่นเอ็กซ์ 

1.2.3 เพ่ือวิเคราะห์อิทธิพลของความตั้งใจเชิงพฤติกรรมในการใช้เทคโนโลยีที่มีต่อพฤติกรรมใน
การใช้เทคโนโลยีของกลุ่ม เจเนอเรชั่นเบบี้บูมเมอร์ส และ เจเนอเรชั่นเอ็กซ์ 

 

1.3  ค าถามงานวิจัย 
 ปัจจัยอะไรบ้างที่ส่งผลความตั้งใจเชิงพฤติกรรมในการใช้เทคโนโลยีของกลุ่มเจเนอเรชั่นเบบี้บูม
เมอร์ส และ เจเนอเรชั่นเอ็กซ์ 

 

1.4  สมมติฐานการวิจัย 
H1: ปัจจัยด้านความคาดหวังในประสิทธิภาพมีอิทธิพลต่อความตั้งใจเชิงพฤติกรรมในการใช้

เทคโนโลยีของกลุ่ม เจเนอเรชั่นเบบี้บูมเมอร์ส และ เจเนอเรชั่นเอ็กซ์ 
H2: ปัจจัยด้านความคาดหวังในความพยายามมีอิทธิพลต่อความตั้งใจเชิงพฤติกรรมในการใช้

เทคโนโลยีของกลุ่ม เจเนอเรชั่นเบบี้บูมเมอร์ส และ เจเนอเรชั่นเอ็กซ์ 
H3: ปัจจัยด้านอิทธิพลทางสังคมมีอิทธิพลต่อความตั้งใจเชิงพฤติกรรมในการใช้เทคโนโลยีของ

กลุ่มเจเนอเรชั่นเบบี้บูมเมอร์ส และ เจเนอเรชั่นเอ็กซ์ 
H4: ปัจจัยด้านทัศนคติที่มีต่อพฤติกรรมการใช้เทคโนโลยีมีอิทธิพลต่อความตั้งใจเชิงพฤติกรรม

ในการใช้เทคโนโลยีของกลุ่ม เจเนอเรชั่นเบบี้บูมเมอร์ส และ เจเนอเรชั่นเอ็กซ์ 
H5: ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมที่สนับสนุนมีอิทธิพลต่อความตั้งใจเชิงพฤติกรรมในการใช้

เทคโนโลยีของกลุ่ม เจเนอเรชั่นเบบี้บูมเมอร์ส และ เจเนอเรชั่นเอ็กซ์ 
H6: ความตั้งใจเชิงพฤติกรรมมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมในการใช้เทคโนโลยีของกลุ่ม เจเนอเรชั่นเบ

บี้บูมเมอร์ส และ เจเนอเรชั่นเอ็กซ์ 
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1.5  กรอบแนวคิดการวิจัย 
เพ่ือศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความตั้งใจเชิงพฤติกรรมในการใช้เทคโนโลยี ใช้การพิจารณาค่า

สัมประสิทธิ์การถดถอยมาตรฐานของปัจจัยต่าง ๆ ที่เป็นตัวแปรอิสระเพ่ือแสดงระดับความส าคัญที่มี
ผลกระทบต่อตัวแปรตาม โดยตัวแปรอิสระ แสดงดังภาพที่ 1.3 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
โดยใช้ทฤษฎี Unified Theory of Acceptance and Use of Technology (UTAUT) 

 
ภาพที่ 1.3 กรอบแนวคิดการศึกษาการยอมรับเทคโนโลยีที่ส่งผลต่อความตั้งใจเชิงพฤติกรรม 

 

 จากภาพที่ 1.3 UTAUT จะพิจารณาใน 4 ประเด็น คือ ความคาดหวังด้านประสิทธิภาพ 
(Performance Expectancy) ความคาดหวังด้านความพยายาม (Effort Expectancy) อิทธิพลทาง
สังคม (Social Influence) และเงื่อนไขในการอ านวยความสะดวก (Facilitating Conditions) ใน 
การวัดความคาดหวังด้านประสิทธิภาพและอิทธิพลทางสังคมนั้น มีตัวแปรส าคัญต่อพฤติกรรม  
การยอมรับและการใช้งานเทคโนโลยีอยู่ 4 ตัวแปรคือ เพศ อายุ ประสบการณ์และสมัครใจ การวัด
ความคาดหวังด้านการสนับสนุนการใช้งาน มีตัวแปรส าคัญต่อพฤติกรรมการยอมรับอีก 3 ตัวแปรคือ 
เพศ อายุ และประสบการณ์ นอกจากนี้ยังมีเงื่อนไขในการอ านวยความสะดวก มีตัวแปรส าคัญต่อ
พฤติกรรมการยอมรับ 2 ตัวแปรคือ อายุ ประสบการณ์เพ่ือหาความสัมพันธ์การยอมรับเทคโนโลยี 
 

ทัศนคติที่เก่ียวข้องกับการ
ใช้งาน 

ความคาดหวังใน
ประสิทธิภาพ 

อิทธิพลทางสังคม 

สภาพแวดล้อมที่สนับสนุน 
เพศ อายุ 

ความตั้งใจเชิง
พฤติกรรมใน

การใช้
เทคโนโลยี 

ความคาดหวังในความ
พยายาม 

ประสบการณ์ ความสมัครใจ 

พฤติกรรมการใช้
เทคโนโลยี 
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1.6  ประโยชน์ของการวิจัย 
เป็นแนวทางน าไปสู่การเตรียมความพร้อมในภาครัฐและภาคเอกชนในการวางแผนและปรับกล

ยุทธ์ในการให้บริการในทุกกิจกรรมที่สอดคล้องกับแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงส าหรับกลุ่มเป้าหมายช่วง
อายุ เจเนอเรชั่นเบบี้บูมเมอร์ส  และ เอ็กซ์ ในการเข้าสู่ยุคดิจิทัล 

 

1.7  ขอบเขตของการวิจัย  
 งานวิจัยฉบับนี้ท าการศึกษาและค้นคว้าเกี่ยวกับ ความตั้งใจเชิงพฤติกรรมในการใช้เทคโนโลยี
ของกลุ่มเจเนอเรชั่นเบบี้บูมเมอร์ส  และ เอ็กซ์ โดยผู้วิจัยได้ก าหนดขอบเขตในการศึกษา ไว้ดังนี้ 

1.7.1  ขอบเขตด้านเนื้อหา  
 งานวิจัยนี้จะศึกษาถึงปัจจัยต่าง ๆ ที่มีอิทธิพลต่อการตั้งใจเชิงพฤติกรรมการใช้

เทคโนโลยีของกลุ่มผู้ใช้ เจเนอเรช่ันเบบ้ีบูมเมอร์ และ เจเนอเรช่ันเอ็กซ์ โดยใช้ทฤษฎี Unified 
Theory of Acceptance and Use of Technology (UTAUT) ซึ่งเป็นทฤษฎีที่ถูกพัฒนาได้พัฒนา 
แบบบูรณาการจากทฤษฎีการกระท าด้วยเหตุผล (TRA: Theory of Reasoned Action) ทฤษฎี
พฤติกรรมตามแผน (TPB: Theory of Planned Behavior) ทฤษฏีการแพร่กระจายนวัตกรรม (IDT: 
Innovation Diffusion Theory) แบบจ าลองการจูงใจ (MM: Motivational Model) แบบจ าลอง
การยอมรับเทคโนโลยี (TAM: Technology Acceptance Model) 

 1.7.2 ขอบเขตด้านประชากร 
 ประชากร คือ ผู้ใช้เทคโนโลยีกลุ่มประชากรสัญชาติไทย โดยแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ 

เจเนอเรชั่นเบบ้ีบูมเมอร์ส และ เจเนอเรชั่นเอ็กซ์ 
 1.7.3 ขอบเขตด้านสถานที่ 

เก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามออนไลน์ ให้กับกลุ่มผู้ใช้เทคโนโลยีกลุ่ม เจเนอเรชั่นเบ
บี้บูมเมอร์ส และ เจเนอเรชั่นเอ็กซ์ โดยตรง 
 1.7.4 ขอบเขตด้านระยะเวลา 

ระยะเวลาที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นการศึกษาจากข้อมูลปฐมภูมิ โดยวิธีการเก็บ
ข้อมูลผ่านแบบสอบถามออนไลน์ ที่ใช้ระยะเวลาในการศึกษาวิจัยและเก็บข้อมูลระหว่างเดือนมีนาคม 
2561 – มีนาคม 2562 

งานวิจัยนี้ได้ท าการก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างในกรณี ไม่ทราบจ านวนประชากร ของคอแครน 
(Cochran, 1997) ท าการสุ่มตัวอย่างโดยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบอาศัยความน่าจะเป็น (Probability 
Sampling) ด้วยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้นภูมิ (Stratified Random Sampling) เป็นการเลือก
ตัวอย่างโดยแบ่งประชากรออกเป็น 2 กลุ่ม พิจารณา ตามกลุ่ม เจเนอเรชั่นเบบี้บูมเมอร์ส และเจเนอ
เรชั่นเอ็กซ์ เก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามออนไลน์และเก็บด้วยตนเอง 



11 

 

1.8  นิยามศัพท์ 
ในการวิจัยครั้งนี้คณะผู้วิจัยได้ก าหนดความหมายและขอบเขตของค าศัพท์ไว้ เพ่ือให้เกิดความ

เข้าใจไปในทิศทางเดียวกัน ดังนี้ 
การยอมรับเทคโนโลยี (Technology Acceptance) หมายถึง การท าความเข้าใจในเทคโนโลยี 

และการตัดสินใจที่จะยอมรับเทคโนโลยีแล้วน าเทคโนโลยีมาใช้ในชีวิตประจ าวัน  คือ การรับรู้ถึง
ประโยชน์ (Perceived Usefulness) ความง่ายในการใช้งาน (Perceived Ease of Use) ความตั้งใจ
ที่จะใช้ (Intention to Use) การรับรู้ถึงความเสี่ยง (Perceived Risk) ทัศนคติที่มีต่อการใช้ (Attitude 
toward Using) และการน ามาใช้งานจริง (Actual Use) เป็นต้น (Chu & Chu, 2011)   

ความคาดหวังจากการใช้งาน  (Performance Expectancy) หมายถึง ความคาดหวังของ
ผู้ใช้บริการที่มีต่อการใช้เทคโนโลยีให้มีประสิทธิภาพ ในการศึกษาครั้งนี้ ความคาดหวังจากการใช้งาน
หมายถึง ผู้ใช้บริการมีความคาดหวังว่าการใช้เทคโนโลยีช่วยให้ผู้ใช้บริการสามารถตรวจสอบข้อมูล
ทางธุรกรรมได้อย่างรวดเร็ว มีความสะดวกช่วยยืนยันความถูกต้องและเพ่ิมความน่าเชื่อถือของข้อมูล
ส่วนบุคคลและเหมาะสาหรับใช้ในแบบการด าเนินชีวิตของผู้ใช้บริการช่วยลดระยะเวลาและเป็น
ประโยชน์ต่อการท างาน (Viswanath et al., 2003) 

สิ่งอ านวยความสะดวกในการใช้งาน (Facilitating Conditions) หมายถึง การได้รับความ
สะดวกสบายจากการใช้เทคโนโลยีในธุรกรรมต่าง ๆ และเป็นหนึ่งของปัจจัยส่งผลต่อความเชื่อของผู้ใช้
เกี่ยวกับความสะดวกที่มีอยู่และส่งผลความตั้งใจใช้งานเทคโนโลยี (Rad, Dahlan, Iahad, Nilashi 
and Zakaria, 2014) 

อิทธิพลทางสังคม (Social influence) คือ สิ่งที่มี อิทธิพลที่ท าให้ผู้ใช้งานถูกชักจูงจากปัจจัย
ภายนอกให้ เปลี่ยนแปลงทัศนคติ เช่น สิ่งแวดล้อม ลักษณะเฉพาะ บุคคล การกระท าโดยคนหนึ่งหรือ
หลายคนเพ่ือที่จะ เปลี่ยนแปลงพฤติกรรม ความคิด หรือความรู้สึกของ คนอ่ืน (Ajzen & Fishbein, 
1975; Venkatesh et al., 2003) Malhotra & Galletta (1999) 

ทัศนคติที่มีต่อการใช้ คือ ความโน้มเอียง ทางจิตวิทยาที่แสดงออกโดยการประเมินระดับ
ความชอบ หรือไม่ชอบเทคโนโลยี (Eagly & Chaiken, 1993) 

พฤติกรรมผู้บริโภค (Human Behavior) หมายถึง กระบวนการและกิจกรรมต่าง ๆ ที่บุคคล
เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องในการเสาะแสวงหา การเลือก การซื้อ การใช้ การประเมินผล และการก าจัด
ผลิตภัณฑ์และบริการหลังการใช้ เพ่ือสนองความต้องการและความปรารถนาอยากได้ให้ได้รับความ
พอใจ  (Schiffman and Kanuk, 1994) 

ความตั้งใจในการใช้เทคโนโลยี (Intention to Use PromptPay Financial Service) หมายถึง 
ความตั้งใจของผู้ใช้จะใช้งาน และความเป็นไปได้ที่ผู้ใช้จะยอมรับและมีท่าทีที่จะใช้งานเทคโนโลยี 
ใหม ่ๆ ต่อไปในอนาคต  
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เจเนอเรชั่นเบบี้บูมเมอร์ส คือ กลุ่มคนที่เกิดระหว่างปี พ.ศ. 2489 – 2507 โดยมีอายุ
ประมาณ 49 ปีขึ้นไป หากนับจากอายุแล้วก็จะเห็นได้ว่าเป็นกลุ่มท่ีเริ่มเข้าสู่วัยผู้สูงอายุแล้วนั่นเอง    

เจเนอเรชั่นเอ็กซ์ คือ กลุ่มคนที่มีอายุลดหลั่นลงมาอีกช่วงหนึ่ง เกิดประมาณปี พ.ศ.2508-
2522 อายุ 34-48 ปี คนกลุ่มนี้เกิดมาในช่วงที่ไม่ล าบากเท่ารุ่น Baby boomer และยังเป็นช่วงของ
สันติภาพ สภาวะโลกสงบเรียบร้อย หลายๆ ประเทศเริ่มมีความมั่งคั่ง ดังนั้นการใช้ชีวิตของคนรุ่นนี้จึง
เริ่มมีเทคโนโลยีเข้ามาเกี่ยวข้องบ้างเล็กน้อย เช่น คอมพิวเตอร์ วิดีโอเกม วอล์คแมน เป็นต้น  
(ความแตกต่างของคนหลาก-generation, ออนไลน์, 2013) 
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บทที่  2 
 

แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 

การศึกษางานวิจัยเรื่อง การตั้งใจเชิงพฤติกรรมในการใช้เทคโนโลยีของกลุ่ม เจเนอเรชั่นเบ
บี้บูมเมอร์ส และ เจเนอเรชั่นเอ็กซ์ ผู้วิจัยได้ศึกษาแนวความคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพ่ือ
เป็นพื้นฐานในการวิจัยดังนี้ 

2.1 แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับนวัตกรรมและปัจจัยการแบ่งกลุ่มผู้บริโภคต่อการยอมรับ
เทคโนโลยี 

2.2 ทฤษฎีการยอมรับการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ ทฤษฎีพฤติกรรมตามแผนและ
แบบจ าลองทฤษฎีรวมของการยอมรับและการใช้เทคโนโลยี 

2.3 แนวคิดเก่ียวกับผู้สูงอายุ 
2.4 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความตั้งใจ 
2.5 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 

2.1 แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกบันวัตกรรมและปัจจัยการแบ่งกลุ่มผู้บริโภคต่อการยอมรับ
เทคโนโลยี (Innovativeness and Determination of the Adopter 
categories) 
นวัตกรรม ได้ถูกนิยาม ว่าเป็นคุณลักษณะที่ชัดเจนที่สุดที่สามารถใช้แบ่งกลุ่ม ผู้บริโภคเทคโนโลยี

แต่ละกลุ่มออกจากกัน (Ozdemir et al., 2008) การแพร่กระจายนวัตกรรมซึ่งได้รับการยอมรับว่า
สามารถนิยามความแตกต่างของการยอมรับนวัตกรรมของกลุ่มผู้ใช้เทคโนโลยีได้โดยเปรียบเทียบจาก
ปัจจัยต่าง ๆ ได้แก่ ปัจจัยด้านการรับรู้ (Perceptual) ปัจจัยด้านสถานะภาพทางสังคมและลักษณะ
ประชากรศาสตร์ (Socio- economic and Demographic) ของแต่ละกลุ่ม อาทิ เช่น อายุ เพศ ของ
แต่ละ กลุ่มประชากรซึ่งจะมีความเชื่อหรือทัศนคติต่อเทคโนโลยีนวัตกรรมต่าง ๆ ที่แตกต่างกัน เป็น
ต้น  ปั จจั ยด้ านการรั บค าแนะน าจากบุ คคลที่ เ คยใช้ เทคโนโลยีหรื อนวัตกรรมมาก่ อน 
(Communication-personality related) รวมถึงความแตกต่างทางอุปนิสัยและพฤติกรรมในการ
บริโภคเทคโนโลยี (Rogers and Shoemaker, 1971) เหล่านี้ว่าเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อการยอมรับ
เทคโนโลยี อย่างไรก็ตามการแบ่งกลุ่มผู้บริโภคนวัตกรรมยังมีความขัดแย้งในหมู่นักวิจัย โดยนักวิจัย
บางกลุ่มได้เสนอการแบ่งกลุ่ม จากช่วงระยะเวลาที่ผู้บริโภคยอมรับเทคโนโลยีนั้น เช่น Roger และ 
Shoemaker ได้กล่าว ว่าการแบ่งกลุ่มผู้ยอมรับและใช้เทคโนโลยีนวัตกรรมสามารถจัดแบ่งได้จาก
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ระยะเวลาในการ ยอมรับและใช้เทคโนโลยีของผู้บริโภค โดย Roger ได้แบ่งกลุ่มผู้บริโภคเทคโนโลยี
ออกเป็น 5 กลุ่มได้แก่ นักนวัตกร (Innovators) ผู้ยอมรับระดับต้น (Early Adopters) ผู้บริโภคหลัก 
(Early Majority) ผู้บริโภครอง (Late majority) และผู้บริโภคกลุ่มสุดท้ายก่อนเทคโนโลยีจะล้าสมัย 
(Laggards) นอกจากนี้ Roger ได้ให้นิยามคุณลักษณะของกลุ่มผู้บริโภคแต่ละกลุ่มว่ามีลักษณะ 
การบริโภคเทคโนโลยีที่แตกต่างกันตามทัศนคติและความเชื่อแม้ว่าการบริโภคของกลุ่มผู้บริโภคจะ
แตกต่างกันแต่ส่วนหนึ่งที่ถ่ายทอดแก่ผู้บริโภคในล าดับต่อไป คือ การกล่าวถึงประสิทธิภาพในการใช้
งานเทคโนโลยีของกลุ่มผู้บริโภคท่ีเข้าสู่ตลาดก่อน ซึ่งในแต่ละช่วงเวลาที่แต่ละกลุ่มผู้บริโภคจะยอมรับ
และใช้ เทคโนโลยีนั้น จะเหมาะสมกับช่วงเวลาที่ เทคโนโลยีถูกน าเข้าสู่ตลาด ( Rogers and 
Shoemaker, 1971) เป็นการได้รับการยอมรับจากผู้บริโภคใน ลักษณะที่เป็นวงจรวัจฐกัรของ
เทคโนโลยีนวัตกรรม (Product life cycle) อย่างไรก็ตาม Lee ได้เสนอข้อมูลในการศึกษางานวิจัย  
ปี ค.ศ. 2005 พบว่าการศึกษาเกี่ยวกับการแพร่กระจายเทคโนโลยีในระดับบุคคลยังไม่มีระเบียบวิธี
วิจัยใดที่มีการรวบรวมข้อมูลตามช่วงระยะเวลาอย่างต่อเนื่อง (อนุกรมเวลา) เพ่ือระบุกลุ่มผู้บริโภค 
ออกเป็น 5 กลุ่ม ดังที่ Roger ได้เสนอไว้ (Eun-Ju et al., 2005)   
 งานวิจัยที่ท าการศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมการยอมรับเทคโนโลยีส่วนใหญ่อ้างอิง ทฤษฎี  
การแพร่กระจายนวัตกรรมได้กล่าวถึงความสัมพันธ์ของลักษณะทางประชากรศาสตร์และ สถานะภาพ
ทางสังคมเชื่อมโยงกับการยอมรับนวัตกรรม (Rogers and Shoemaker, 1971)  นอกจากนี้มีงานวิจัย
ที่กล่าวถึงประสบการณ์ต่อการซื้อสินค้าออนไลน์ (Shopping Online) และการใช้อินเทอร์เน็ต แบงค์
กิ้ง (Internet Banking) จาก การศึกษาพบว่า ประสบการณ์การใช้เทคโนโลยี และความตั้งใจของผู้ใช้ 
มีอิทธิพลต่อการยอมรับเทคโนโลยี (Ozdemir et al., 2008) ประสบการณ์การใช้อินเทอร์เน็ต 
ปริมาณ (ความถี่) ในการใช้อินเทอร์เน็ตคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์
เป็นปัจจัยที่ส าคัญที่ส่งผลต่อการบริโภคการซื้อสินค้าผ่านระบบออนไลน์ (Shopping Online) และ
การให้บริการธุรกรรมผ่านช่องทางออนไลน์ของธนาคารพาณิชย์ (Lassar et al., 2005) เหล่านี้ใช้เป็น
ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการยอมรับและใช้เทคโนโลยี (Lee and Lee, 2001) นอกจากนี้มีนักวิจัย
จ านวนมากได้อธิบายถึงอิทธิพลของประสบการณ์ในการใช้เทคโนโลยีและความสนใจของผู้ใช้ที่มีต่อ
ทัศนคติและความเชื่อพ้ืนฐาน เช่น ทัศนคติต่อปัจจั ยด้านการรับรู้ถึงประโยชน์  (Perceive 
Usefulness) การรับรู้ถึงวิธีการใช้งานง่าย  (Perceive Ease of Use) ทักษะการใช้เทคโนโลยี   
(Self efficacy) การรับรู้ความน่าไว้วางใจและความเสี่ยง (Perceive Trust and Risk) ที่น าไปสู่ 
การยอมรับและใช้เทคโนโลยี (Adoption of Technology) (Karjaluoto et al., 2002) นอกจากนี้ 
สิริรัตน์ ธีระชาติแพทย์ (2557) จากการศึกษาเรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างบุคลิกลักษณะการยอมรับ
เทคโนโลยี ทัศนคติและความตั้งใจในการเป็นเจ้าของธุรกิจส่วนตัวขนาดเล็กผ่านสื่อโซเชียล  
เน็ตเวิร์กของกลุ่มเจนเนอเรชั่นวาย ผลการศึกษาพบว่า 1) บุคลิกภาพแบบเปิดรับของกลุ่มเจนเนเรชั่น
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วายมีความสัมพันธ์ในทางบวกกับการยอมรับเทคโนโลยีของกลุ่มเจนเนเรชั่นวายกล่าวคือกลุ่มตัวอย่าง
ที่ส่วนใหญ่มีบุคลิกภาพแบบเปิดรับจะมีการยอมรับเทคโนโลยีมากกว่าบุคลิกภาพแบบอ่ืน  ๆ  
2) การยอมรับเทคโนโลยีของกลุ่มเจนเนเรชั่นวายมีความสัมพันธ์ในทางบวกกับทัศนคติที่มีต่อการใช้
สื่อโซเชียลเน็ตเวิร์กของกลุ่มเจนเนเรชั่นวาย กล่าวคือ กลุ่มตัวอย่างยิ่งมีการยอมรับเทคโนโลยีมาก จะ
ยิ่งมีทัศนคติที่ดีมากยิ่งขึ้น 3) ทัศนคติที่มีต่อการใช้สื่อโซเชียลเน็ตเวิร์กของกลุ่มเจนเนเรชั่นวายมี
ความสัมพันธ์ในทางบวกกับความตั้งใจในการเป็นเจ้าของธุรกิจส่วนตัวขนาดเล็กผ่านสื่อโซเชียล
เน็ตเวิร์ก กล่าวคือ กลุ่มตัวอย่างยิ่งมีทัศนคติต่อการใช้สื่อซียลเน็ตเวิร์กสูง จะยิ่งมีความตั้งใจใน  
การเป็นเจ้าของธุรกิจส่วนตัวขนาดเล็กผ่านสื่อโซเชียลเน็ตเวิร์ก ในขณะที่เฉลิมพงษ์  ลินดา (2555) 
จากการศึกษาเรื่องปัจจัยที่ส่งผลต่อการเลือกใช้แอพลิเคชั่นบนสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ตของผู้สูงอายุ
ในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบว่า เพศ อายุ สถานภาพ ที่พักอาศัย อาชีพก่อนเกษียณ/ก่อน
เข้าสู่วัยสูงอายุ และรายจ่ายเฉลี่ยต่อเดือน ส่งผลต่อการเลือกใช้แอพลิเคชั่นประเภทสื่อสังคมออนไลน์ 
และปัจจัยด้านอาชีพก่อนเกษียณ/ก่อนเข้าสู่วัยสูงอายุส่งผลต่อการเลือกใช้แอพลิเคชั่นประเภท
มัลติมีเดียและบันเทิง 
 

2.2 ทฤษฎีการกระท าตามหลักเหตุและผล ทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน และ แบบจ าลอง
การผนวกทฤษฎีการยอมรับและการใช้เทคโนโลยี 
ทฤษฎีการกระท าตามหลักเหตุและผล (The theory of reasoned action หรือ TRA) น าเสนอ

โดย Fishbein and Ajzen และ Ajzen and Fishbein เป็นหนึ่ง ในทฤษฎีทางจิตวิทยาสังคม (Social 
psychology) ถูกน ามาใช้เป็นพื้นฐานส าหรับการศึกษาพฤติกรรมมนุษย์มากท่ีสุดตามทฤษฎีได้อธิบาย
ความสัมพันธ์ระหว่างความเชื่อและทัศนคติที่มีต่อพฤติกรรมว่าการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมมนุษย์เป็น
ผลจากการเปลี่ยนแปลง ความเชื่อและบุคคลจะแสดงพฤติกรรมเพราะคิดว่าเป็นสิ่งสมควรกระท า 
เนื่องจากบุคคลจะพิจารณาเหตุผลก่อนการกระท าเสมอ Davis et. al. จึงได้ปรับใช้หลักการจาก
ทฤษฎี TRA เพ่ือศึกษาการยอมรับการใช้เทคโนโลยีของแต่ละบุคคลจากหลักการ TRA แม้ว่า 
การแสดงพฤติกรรมของแต่ละบุคคล (Individual Behavior) เกิดจากการตัดสินใจของบุคคล แต่
ปัจจัยที่เป็นตัวก าหนดการแสดงพฤติกรรมโดยตรง คือความตั้งใจแสดงพฤติกรรม (Behavioral 
Intention) ซึ่งความตั้งใจแสดงพฤติกรรมจะได้รับแรงขับเคลื่อนจากปัจจัยหลัก 2 ประการ ได้แก่ 
ทัศนคติที่มีต่อพฤติกรรม (Attitudes Towards the Behavior) และบรรทัดฐานของบุคคลที่อยู่
โดยรอบการแสดงพฤติกรรม (Subjective Norm) ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยตาม ทฤษฎี TRA ที่
พบว่า ทัศนคติที่มีต่อพฤติกรรม คือปัจจัยที่เกิดขึ้นภายในตัวบุคคล บุคคลจะประเมินภาพรวมของ 
พฤติกรรมจากความเชื่อถึงผลที่น่าจะตามมาไม่ว่าจะเป็นความรู้สึกเชิงบวกหรือเชิงลบเกี่ยวกับ 
การแสดงพฤติกรรม บุคคลที่ประเมินพฤติกรรมและเชื่อว่าให้ผลเชิงบวก บุคคล จะมีทัศนคติที่ดีต่อ
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พฤติกรรมในทางตรงข้ามถ้าผลการประเมินเป็นเชิงลบ บุคคลจะมีทัศนคติที่ไม่มีต่อพฤติกรรมบรรทัด
ฐานของบุคคลที่ อยู่ โดยรอบการแสดงพฤติกรรม คือการรับรู้ ของแต่ละบุคคลเกี่ ยวกับ 
ความคาดหวัง หรือความต้องการของกลุ่มบุคคลในสังคมที่มีความส าคัญต่อบุคคล ในการแสดงหรือไม่
แสดงพฤติกรรม ใด ๆ ถือเป็นแรงจูงใจให้แต่ละบุคคลปฏิบัติตามความต้องการของกลุ่มบุคคลในสังคม 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่ม บุคคลใกล้ชิด อาทิ บุคคลในครอบครัว เพ่ือนร่วมงานที่ ต้องการให้บุคคล 
แสดงพฤติกรรมอย่างใดอย่างหนึ่ง แต่อย่างไรก็ตาม TRA ยังคงมีข้อจ ากัดเนื่องจากการแสดง 
พฤติกรรมของแต่ละบุคคลอาจไม่สามารถเกิดขึ้นได้จริงถ้าหากพฤติกรรมนั้นมีความซับซ้อนยุ่งยาก
มากเกินกว่า ความสามารถของบุคคลจะควบคุมได้    
 ต่อมา Ajzen ได้พัฒนา ทฤษฎี TRA โดย ได้เพ่ิมปัจจัยการรับรู้ถึงการควบคุมพฤติกรรมของ
ตนเองในการแสดงพฤติกรรมใด ๆ (Perceived Behavioral Control) เพ่ือลดข้อจ ากัดของทฤษฎี 
TRA และสามารถน ามาปรับใช้เพ่ือศึกษาความตั้งใจและพฤติกรรมในบริบทที่หลากหลาย รวมถึง 
สามารถช่วยสร้างความเข้าใจในการยอมรับการใช้ เทคโนโลยีของแต่ละบุคคลได้ คือทฤษฎีพฤติกรรม
ตามแผน (Theory of planned behavior หรือ TPB) เป็นทฤษฎีทางจิตวิทยาสังคม โดยหลักการ
ของ TPB จะศึกษาพฤติกรรมของแต่ละบุคคลที่ได้รับแรงขับเคลื่อนจากความตั้งใจแสดง พฤติกรรม 
โดยปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความตั้งใจแสดงพฤติกรรมนั้น ประกอบด้วยปัจจัยหลัก 3 ประการ ได้แก่ 
ทัศนคติที่มีต่อพฤติกรรมบรรทัดฐานของบุคคลที่อยู่ โดยรอบการแสดงพฤติกรรม และการรับรู้ถึง 
การควบคุมพฤติกรรมของตนเองในการแสดงพฤติกรรมใด ๆ ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยตามทฤษฎี 
TPB แบบจ าลองการผนวกทฤษฎีการยอมรับและการใช้เทคโนโลยี (The Unified Theory of 
Acceptance and Use of Technology Model: UTAUT) Venkatesh & Morris (2016) ได้เสนอ
ทฤษฎีที่สร้างขึ้นจากงานวิจัยต่าง ๆ ที่ผ่านมาเกี่ยวกับการยอมรับเทคโนโลยีซึ่งทฤษฎีการยอมรับและ
กา ร ใ ช้ เ ทค โ น โ ลยี  (Unified Theory of Acceptance and Use of Technology: UTAUT) ไ ด้
อธิบายถึงการยอมรับเทคโนโลยีและการใช้เทคโนโลยีของผู้ใช้งานโดยเป็นทฤษฎีที่พัฒนามาจาก
ทฤษฎีด้านพฤติกรรม และผลจากการเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้ พบว่ามี 4 ปัจจัยหลักที่มี
อิทธิพลโดยตรงต่อพฤติกรรมความตั้งใจที่จะใช้งานระบบ  (Behavioral Intention) และการใช้งาน
ระบบ (Use Behavior) คือ 1) ความคาดหวังจากการใช้งาน (Performance Expectancy)Hsieh, 
Wu & Hsu (2016) กล่าวว่ า ความคาดหวังจากการใช้งาน  (Performance Expectancy) เป็น
ความคิด ความเชื่อ ความต้องการ ความมุ่งหวังหรือความรู้สึกของบุคคลที่มีต่อการใช้งานเทคโนโลยี  
ซึ่งเป็นความเชื่อว่าเทคโนโลยีจะช่วยให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นและ Neuendorf & 
Valdiseri (2016) รายงานว่า ความคาดหวังจากการใช้งาน (Performance Expectancy) คือ ความ
เชื่อของแต่ละบุคคลว่าสามารถช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานให้กับผู้ใช้เทคโนโลยีได้  ปัจจัยที่มี
ความเกี่ยวข้องหรือมีความหมายคล้ายคลึงกับความคาดหวังจากการใช้งาน  (Performance 
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Expectancy) ประกอบด้วย (1) การรับรู้ถึงประโยชน์ที่ได้รับจากเทคโนโลยีสารสนเทศ (TAM และ 
C-TAM-TPB) ใช้วัดระดับผลผลิต  (Productivity) ประสิทธิภาพ (Performance) ประสิทธิผล 
(Effectiveness) และประโยชน์ (Usefulness) (2) ความสามารถของระบบสารสนเทศที่แต่ละบุคคล
เชื่อว่า การใช้งานระบบสารสนเทศจะเพ่ิมประสิทธิภาพการท างานได้ (MPCU) น ามาใช้วัดระดับ
ผลกระทบต่อประสิทธิภาพของงาน  (Effect on the Performance of Job) การลดระยะเวลา 
การท างาน (Decrease the Time) การเพ่ิมคุณภาพของผลลัพธ์ (Increase the Outcome) การเพ่ิม
ประสิทธิผล (Increase Effectiveness) การเพ่ิมปริมาณ (Quantity of Output) และ (3) สามารถ
น ามาช่วยในงานได้ (Assist on Job) ซึ่งความคาดหวังจากการใช้งาน (Performance Expectancy) 
ถูกน ามาใช้วัดระดับประสิทธิผล การใช้เวลาที่น้อยลง (Spend Less Time) การเพ่ิมคุณภาพของงาน 
การคาดหวังที่จะให้ผู้ อ่ืนเห็นความสามารถของตนเอง และโอกาสที่จะได้เลื่อนต าแหน่ง และ  
(4) นวัตกรรมนั้นมีข้อได้เปรียบหรือมีข้อดีกว่า (DOI) ใช้วัดระดับความส าเร็จของงานคุณภาพของงาน 
ประสิทธิผล ผลผลิต การใช้งานที่ง่ายกว่า และประโยชน์สอดคล้องกับผลการศึกษาของ Huang 
(2015) รายงานว่า ความคาดหวังจากการใช้งาน (Performance Expectancy) เป็นหนึ่งในปัจจัยที่
ส่งผลต่อความตั้งใจใช้งานเทคโนโลยี นอกจากนี้ เฉลิมศักดิ์ บุญประเสริฐ (2558) จากการศึกษาเรื่อง  

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการยอมรับการใช้แอพพลิเคชั่นไลน์ของผู้สูงอายุ พบว่าปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อ  
การยอมรับการใช้แอพพลิเคชั่นไลน์ของผู้สูงอายุ คือ 1) ปัจจัยการรับรู้ถึงประโยชน์ของแอพพลิเคชั่น
ไลน์ 2) ปัจจัยความสะดวกสบายในการใช้งานของแอพพลิเคชั่นไลน์ และ 3) ปัจจัยความบันเทิงในการ
ใช้งานของแอพพลิเคชั่นไลน์ ในขณะที่  อาทิตย์ เกียรติก าจร (2557) จากการศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มี
อิทธิพลต่อการยอมรับเทคโนโลยี : กรณีศึกษาการใช้เทคโนโลยี  Interactive Whiteboard ใน 
การเรียนการสอนของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล พบว่าปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการยอมรับ
เทคโนโลยี Interactive Whiteboard มากที่สุด คือ ปัจจัยด้านความคาดหวังด้านประสิทธิภาพ 
(Performance Expectancy) ล าดับที่ 2 คือปัจจัยด้านอิทธิพลทางสังคม (Social Influence) ล าดับ
ที่ 3 คือ ปัจจัยด้านการคาดหวังในการใช้งาน (Effort Expectancy) ล าดับสุดท้ายคือ ปัจจัยด้าน
ทัศนคติที่เกี่ยวข้องกับการใช้งาน (Attitude Toward of Use) โดยทั้ง 4 ปัจจัย สามารถอธิบายถึง
การยอมรับเทคโนโลยี  Interactive Whiteboard ได้ 2) สิ่งอ านวยความสะดวกในการใช้งาน 
(Facilitating Conditions) Hsieh, et al. (2016) กล่าวว่า สิ่งอ านวยความสะดวกในการใช้งาน 
(Facilitating Conditions) คือ อุปกรณ์ทางเทคโนโลยีที่มีส่วนช่วยสนับสนุนหรืออ านวยความสะดวก
ให้การใช้งานเทคโนโลยีเป็นไปด้วยความราบรื่น และ Neuendorf & Valdiseri (2016) รายงานว่า 
สภาพสิ่งอ านวยความสะดวกในการใช้งาน คือ ความเชื่อของแต่ละบุคคลว่าโครงสร้างพ้ืนฐานที่
องค์การมีจะช่วยส่งเสริมหรืออ านวยความสะดวกให้เกิดการใช้งานได้  โดยปัจจัยที่มีความเกี่ยวข้อง
หรือมีแนวคิดเช่นเดียวกันกับสภาพสิ่งอ านวยความสะดวกในการใช้งาน  ประกอบด้วย 3 ตัวชี้วัด คือ 
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(1) การรับรู้ถึงการควบคุมพฤติกรรมของตนเองในการแสดงพฤติกรรมใด ๆ (TPB และ C-TAM-TPB) 
น ามาใช้วัดระดับความพร้อมของทรัพยากรที่ถูกน าไปใช้ประโยชน์  (Availability) ความรู้ และ 
ความสามารถอย่างไรก็ตามแบบจ าลองตามลาดับขั้น (Hierarchical or Higher-order Model) ที่ใช้
อธิบายรายละเอียด การรับรู้ถึงการควบคุมพฤติกรรมของตนเองในการแสดงพฤติกรรมใด ๆ ว่าเกิด
จากหรือถูกสร้างมาจากความเชื่อมั่นของผู้ใช้งานที่ใช้วัดระดับความสามารถของบุคคล  (Person’s 
Capabilities) และความสามารถในการควบคุม (Control Ability) ที่ใช้วัดระดับความพร้อมของ
ทรัพยากรที่ถูกน าไปใช้ประโยชน์ ความรู้ และความสามารถ (2) สภาพสิ่งอ านวยความสะดวกใน 
การใช้งาน (MPCU) น ามาใช้วัดระดับความพร้อมของทรัพยากรที่ถูกน าไปใช้ประโยชน์ และ (3) ความ
สอดคล้องหรือเหมาะสมกับผู้ใช้งาน (DOI) ใช้วัดระดับความสอดคล้อง (Compatible) และความ
เหมาะสม (Fit) สอดคล้องกับผลการศึกษาพรชนก พลาบูลย์ (2560) จากการศึกษาเรื่อง การยอมรับ
นวัตกรรมและเทคโนโลยี การใช้เทคโนโลยี และพฤติกรรมผู้บริโภคที่ส่งผลต่อความตั้งใจของ
ประชาชนในการใช้บริการธุรกรรมทางการเงินผ่านระบบพร้อมเพย์ (PROMPTPAY) ของรัฐบาลไทย 
พบว่า การรับรู้ความง่ายต่อการใช้งานแรงจูงใจด้านอารมณ์ อิทธิพลของสังคม การรับรู้ถึงประโยชน์ 
สิ่งอ านวยความสะดวกในการใช้งานส่งผลต่อความตั้งใจของประชาชนในการใช้บริการธุรกรรมทาง
การเงินผ่านระบบพร้อมเพย์ของรัฐบาลไทย 3) อิทธิพลจากสังคม (Social Influence) Hsieh, et al. 
(2016) กล่าวว่า อิทธิพลจากสังคม (Social Influence) คือ ระดับความเข้าใจของแต่ละบุคคลที่เชื่อ
ว่าบุคคลรอบข้างมีอิทธิพลต่อตนเองและเชื่อว่าตนเองต้องใช้เทคโนโลยีนั้นรวมถึงระดับของการใช้
เทคโนโลยีที่จะช่วยส่งเสริมหรือเพ่ิมภาพลักษณ์ หรือสถานะภาพทางสังคมและ Neuendorf & 
Valdiseri (2016) รายงานว่า อิทธิพลของสังคม คือ การรับรู้ของแต่ละบุคคลว่ากลุ่มบุคคลที่มี
ความส าคัญต่อบุคคลได้ให้ความคาดหวัง หรือเชื่อว่าแต่ละบุคคลควรใช้เทคโนโลยีสารสนเทศใหม่  
ปัจจัยที่มีความเกี่ยวข้องหรือมีแนวคิดเช่นเดียวกันกับอิทธิพลของสังคม  ประกอบด้วย2 ตัวชี้วัด คือ 
(1) บรรทัดฐานของบุคคลที่อยู่โดยรอบการแสดงพฤติกรรม (TRA, TPB, TAM/TAM2และ C-TAM-
TPB) น ามาใช้วัดระดับ ความสมควรกระท าหรือไม่สมควรกระท า และ (2) ปัจจัยทางสังคม (MPCU) 
ใช้วัดระดบัอิทธิพลจากบุคคลรอบข้าง เช่นเพื่อนร่วมงาน หัวหน้างาน เป็นต้น  
 สอดคล้องกับผลการศึกษาของ  Faruq (2016) รายงานว่า อิทธิพลจากสังคม  (Social 
Influence)เป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อความตั้งใจในการยอมรับการใช้งานระบบการช าระเงินแบบ
อิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไนจีเรีย  และ Junadi (2015) รายงานว่า อิทธิพลจากสังคม (Social 
Influence) รายงานว่าอิทธิพลจากสังคม (Social Influence) ส่งผลต่อความตั้งใจในการยอมรับการ
ใช้งานระบบการช าระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์ในประเทศอินโดนีเซีย 4) ความเข้ากันได้ของเทคโนโลยี 
(Perceived Compatibility) Hsieh, et al. (2016) กล่ า ว ว่ า  ความ เข้ า กั น ได้ ของ เทค โน โลยี  
(Perceived Compatibility) คือ ระดับที่นวัตกรรมไดรับการมองว่าสอดคล้องกับเทคโนโลยีหรือการ
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ทางานสอดคลองกับค่านิยมความต้องการและประสบการณ์ของผู้รับนวัตกรรม การรับนวัตกรรมซึ่งไม่
สอดคล้องหรือเข้ากันไมได้กับค่านิยมจะเป็นกระบวนการที่ช้ามากเพราะผู้รับนวัตกรรมจะต้อง
เปลี่ยนแปลงค่านิยมของตนเองเสียก่อนจึงจะท าให้การยอมรับนวัตกรรมประสบความส าเร็จ  และ 
Neuendorf & Valdiseri (2016) ร า ย ง านว่ า  คว าม เ ข้ า กั น ไ ด้ ข อ ง เ ทค โน โ ลยี  (Perceived 
Compatibility) คือ ความง่ายของการใช้งานปัจจัยที่มีความเกี่ยวข้องหรือมีแนวคิดเช่นเดียวกันกับ
ความคาดหวังจากการใช้งาน (Performance Expectancy) ประกอบด้วย 3 ตัวชี้วัด คือ (1) การรับรู้
ว่าเป็นระบบที่ง่ายต่อการใช้งาน (TAM/TAM2) น ามาใช้วัดระดับ ความส าเร็จ ความง่ายกว่า และไม่
ต้องใช้ความพยายามมากนัก (Free of Effort) (2) นวัตกรรมนั้นมีความยากหรือง่ายต่อการใช้งาน 
(MPCU) ใช้วัดระดับความซับซ้อน (Complicate) การใช้เวลา (Time) และการเรียนรู้ (Learn) และ 
(3) ง่ายต่อการใช้งาน (DOI) ใช้วัดระดับความง่าย ความยาก สามารถเข้าใจได้ง่าย (Understandable) 
และระยะเวลาที่ต้องใช้ไป (Time-consuming) นอกจากนี้ผลการศึกษาของ Huang (2015) รายงาน
ว่า ความเข้ากันได้ของเทคโนโลยี (Perceived Compatibility) เป็นหนึ่งในปัจจัยที่ส่งผลต่อความ
ตั้งใจใช้งานเทคโนโลยี นอกจากนี้ จิรวัฒน์ วงศ์ธงชัย (2555) ศึกษาเรื่อง ปัจจัยด้านการรับรู้ที่มีผลต่อ
การยอมรับเทคโนโลยีบาร์โค้ดสองมิติผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยด้านการรับรู้มีความสัมพันธ์กับ 
การยอมรับยิ่งไปกว่านั้นปัจจัยด้านการรับรู้มีผลกระทบต่อการยอมรับเทคโนโลยีบาร์โค้ดสองมิติของ
ผู้ใช้งานกลุ่มเจเนอเรชั่นวายโดยปัจจัยการรับรู้มีผลกระทบต่อการยอมรับในเทคโนโลยีบาร์โค้ดสองมิติ
ของผู้ใช้งานกลุ่มเจเนอเรชั่นวายในด้านความสอดคล้องกับคุณค่าความต้องการและประสบการณ์ใน
อดีต ด้านความง่ายในการใช้งาน ด้านความมีประโยชน์ และด้านความสนุกในการใช้งาน ตามล าดับ 
สอดคล้องกับ เกวรินทร์ ละเอียดดีนันท์ และนิตนา ฐานิตธนกร (2559) ได้ศึกษาเรื่อง การยอมรับ
เทคโนโลยีและพฤติกรรมผู้บริโภคทางออนไลน์ที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ของ
ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบว่า การยอมรับเทคโนโลยี ด้านการน ามาใช้งานจริง
ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครมากท่ีสุด รองลงมา
คือ พฤติกรรมผู้บริโภคออนไลน์ ด้านทัศนคติที่มีต่อสื่อออนไลน์ การยอมรับเทคโนโลยี ด้านความง่าย
ในการใช้งาน พฤติกรรมผู้บริโภคออนไลน์ ด้านความบันเทิงทางออนไลน์ ด้านการรับรู้ทางออนไลน์
และการยอมรับเทคโนโลยี ด้านความตั้งใจที่จะใช้ ตามล าดับ ในขณะที่ปัจจัยการยอมรับเทคโนโลยี
ด้านการรับรู้ถึงประโยชน์ ด้านการรับรู้ถึงความเสี่ยง และด้านทัศนคติที่มีต่อการใช้ และพฤติกรร
ผู้บริโภคออนไลน์ ด้านอารมณ์ทางออนไลน์ และด้านความต่อเนื่องไม่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์คนที่อาศัยในเขตกรุงเทพมหานคร นอกจากนี้ กุลปริยา  นกดี และนิตนา ฐานิตธนกร 
(2559) ได้ศึกษาเรื่องการยอมรับเทคโนโลยี GPS Tracking ของบริษัท พี.ที. ทรานส์เอ็กซ์เพรส จ ากัด 
ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อการยอมรับเทคโนโลยี GPS Tracking ของบริษัท พี.ที. ทรานส์
เอ็กซ์เพรส จ ากัด ได้แก่ การรับรู้ถึงความง่ายต่อการใช้งาน และคุณภาพการให้บริการ ด้านการเข้าถึง
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การให้บริการ ในขณะที่ปัจจัยด้านการรับรู้ถึงประโยชน์ที่ได้รับจากเทคโนโลยี ทัศนคติต่อเทคโนโลยี
คุณภาพการให้บริการด้านการตอบสนองความต้องการ ความน่าเชื่อถือ และความปลอดภัยไม่ส่งผล
ต่อการยอมรับเทคโนโลยี GPS Tracking ของบริษัท พสี จากัดที. ทรานส์เอ็กซ์เพร. ในขณะที่บังอร
รัตน์ ส าเนียงเพรา (2554) ศึกษาการยอมรับและพฤติกรรมการใช้เทคโนโลยีสานักงานเสมือนของ
หน่วยงานปฏิบัติการภาคสนามในองค์กรผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่  โดยน า แบบจ าลอง
การผนวกทฤษฎีการยอมรับและการใช้เทคโนโลยี (UTAUT) พบว่า ความคาดหวังจากประสิทธิภาพมี
ความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันกับความตั้งใจใช้อย่างมีนัยส าคัญ แต่ไม่มีปฏิสัมพันธ์ตามอายุ ขณะที่
ความคาดหวังจากความพยายามมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันกับความตั้งใจใช้อย่างมีนัยส าคัญ  
และมีปฏิสัมพันธ์ตามอายุและประสบการณ์การใช้เทคโนโลยีส าหรับอิทธิพลของสังคมมีความสัมพันธ์
ในทิศทางเดียวกันกับความตั้งใจใช้เทคโนโลยี และมีปฏิสัมพันธ์ตามความสมัครใจในการใช้เทคโนโลยี 
แต่ไม่มีปฏิสัมพันธ์ตามอายุและประสบการณ์ใช้เทคโนโลยี ทางด้านความพร้อมของอุปกรณ์สนับสนุน
มีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันกับพฤติกรรมการใช้เทคโนโลยี แต่ไม่มีปฏิสัมพันธ์ตามอายุและ
ประสบการณ์การใช้เทคโนโลยี และความตั้งใจใช้เทคโนโลยีมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันกับ
พฤติกรรมการใช้เทคโนโลยี นอกจากนี้ยังพบว่า ความคาดหวังจากประสิทธิภาพความคาดหวังจาก
ความพยายาม และอิทธิพลของสังคม เป็นปัจจัยที่มีผลต่อความตั้งใจใช้เทคโนโลยีตามล าดับ โดย
ความตั้งใจใช้เทคโนโลยีเป็นปัจจัยที่มีความส าคัญมากที่สุดที่มีผลต่อพฤติกรรม  การใช้เทคโนโลยี 
ขณะที่ปัจจัยด้านความพร้อมของอุปกรณ์มีความส าคัญรองลงมาเป็นอันดับที่สอง 
 จากข้อมูลข้างต้น พบว่าแบบจ าลองทฤษฎีการยอมรับและการใช้เทคโนโลยี (The Unified 
Theory of Acceptance and Use of Technology Model: UTAUT) มีความเหมาะสมที่จะศึกษา
ความตั้งใจและพฤติกรรมในการใช้งานในบริบทของผู้ใช้งาน ดังภาพที่2.1แบบจ าลองความสัมพันธ์
ระหว่างปัจจัยใน (UTAUT) 
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ภาพที่ 2.1 แบบจ าลองความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยใน (UTAUT) 

 
จากภาพที่ 2.1 UTAUT เป็นการอธิบายถึงความสัมพันธ์ระหว่างความตั้งใจในการแสดง

พฤติกรรม หรือพฤติกรรมการใช้ได้รับอิทธิพลจาก 3 ปัจจัยหลัก ยกเว้นสภาพสิ่งอ านวยความสะดวก
ในการใช้งานที่มีอิทธิพลโดยตรงต่อพฤติกรรมการใช้ ส าหรับตัวแปรเสริมหรือตัวผันแปรที่เป็นส่วน
ขยายแบบจ าลองและท า หน้าที่ในการขยายปัจจัยหลัก 4 ตัว ข้างต้น จะมีอิทธิพลต่อความตั้งใจแสดง
พฤติกรรม หรือการใช้ผ่านปัจจัยหลัก 4 ด้าน แต่อย่างไรก็ตาม แม้ว่า UTAUT สามารถใช้พยากรณ์
การยอมรับการใช้เทคโนโลยีได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีตัวแปรเสริมหรือตัวผันแปรเป็นส่วนขยาย
แบบจ าลองสามารถเพ่ิมค่าความถูกต้องการพยากรณ์ได้มากยิ่งขึ้น แต่งานวิจัยที่ผ่านมาแสดงให้เห็นว่า 
มีเพียงการใช้ปัจจัยย่อยที่อยู่ภายใต้ปัจจัยหลักเท่านั้น และไม่มีการน าตัวแปรเสริมหรือตัวผันแปรเข้า
มาใช้ในงานวิจัย ดังนั้น จึงมีความจ าเป็นต้องพัฒนาขยายขอบเขตทฤษฎีเพ่ือค้นหาปัจจัยส าคัญ และ
สามารถปรับใช้ให้ครอบคลุมถึงการศึกษาในบริบทการใช้เทคโนโลยีของผู้ใช้งานโดยเน้นที่ผู้บริโภค
กลุ่มเจเนอเรชั่นเบบี้บูมเมอร์ส และ เจเนอเรชั่นเอ็กซ์ 

ผลการด าเนินงาน                    
Performance Expectancy 

ความคาดหวัง                   
Effort Expectancy 

อิทธิพลทางสังคม                  
Social Influence 

อ านวยความสะดวก                  
Facilitating Conditions 

เพศ 
Gender                  

อายุ 
Age                  

ประสบการณ์ 
Experience                  

ความสมัครใจในการ
ใช้ Voluntariness                 

เจตนาเชิงพฤติกรรม                  
Behavioral Intention 

พฤติกรรมการใช้งาน                  
Use Behavior 
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2.3  แนวคิดเกี่ยวกับผู้สูงอายุ (Elderly) 
"ผู้สูงอายุ" ตามพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ.2546 หมายความว่า บุคคลซึ่งมีอายุเกินกว่าหกสิบ

ปีบริบูรณ์ขึ้นไป และมีสัญชาติไทย ส่วนค าว่า "สังคมผู้สูงอายุ" องค์การสหประชาชาติแบ่งเป็น 3 
ระดับ คือ ระดับการก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ (Ageing society หรือ Aging society) ระดับสังคม
ผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ (Aged Society) และระดับ Super - aged society โดยให้นิยามของระดับ 
ต่าง ๆ ซึ่งทั้งประเทศไทย และ รวมทั้งประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก ใช้ความหมายเดียวกันในนิยามของทุก
ระดับของสังคมผู้สูงอายุ คือ 1) การก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ คือ การมีประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไป
รวมทั้งเพศชาย และเพศหญิงมากกว่า 10% ของประชากรทั้งประเทศ หรือมีประชากรอายุตั้งแต่ 65 
ปีเกิน 7% ของประชากรทั้งประเทศ 2) สังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ คือ เมื่อประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไป 
เพ่ิมขึ้นเป็น 20% หรือ ประชากรอายุ 65 ปีเพ่ิมเป็น 14% ของประชากรโดยรวมทั้งหมดของทั้ง
ประเทศ 3) Super - aged society คือ สังคมที่มีประชากรอายุ 65 ปีขึ้นไปมากกว่า 20% ของ 
ประชากรทั้งประเทศอย่างไรก็ตาม ทุกประเทศทั่วโลกมีการก้าวเข้าสู่สังคมผู้ สูงอายุในช่วงเวลา
แตกต่างกันตามความเจริญ มั่ งคั่ ง  ซึ่ งมี ผลต่อสุขภาพและการมีอายุ ยืนของประชาชน  
(ชมพูนุท พรหมภักดิ์, 2556)  

โดยการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างอายุในสังคมไทยนั้น ได้มีสาเหตุหลักอันเนื่องมาจากการลดลง
ของ ภาวะเจริญพันธุ์อย่างรวดเร็ว ท าให้เกิดการเพ่ิมจ านวนและสัดส่วนประชากรผู้สูงอายุและส่งผล
กระทบต่อสังคมและระบบเศรษฐกิจ ตลอดจนการจัดสรรทรัพยากรของประเทศในอนาคตหากไม่มี
นโยบาย หรือแผนปฏิบัติการที่เหมาะสมรองรับประเด็นที่เด่นชัด คือ จ านวนประชากรวัยแรงงานที่
ลดลงจะมีผลต่อผลผลิตรวมของประเทศ ในขณะที่การจัดสรรทรัพยากรเพ่ือผู้สู งอายุของประเทศ
เพ่ิมข้ึน ผลกระทบต่อการจัดการด้านสังคม คือ การพึ่งพิงสมาชิกในครอบครัวที่สูงขึ้น อันเนื่องมาจาก
ภาวะถดถอยทางกายภาพของผู้สูงอายุ ซึ่งปรากฏการณ์ดังกล่าวนี้จะส่งผลกระทบต่อความมั่นคงทาง
เศรษฐกิจ และสังคมของประเทศอย่างต่อเนื่องในระยะยาว (สถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัย
เทคโนโลยี  ราชมงคลอีสาน , ออนไลน์ )  และในศตวรรษที่  21 โครงสร้างประชากรโลกมี 
การเปลี่ยนแปลงโดยประชากรสูงอายุก าลังมีแนวโน้มที่จะเป็นกลุ่มประชากรส่วนใหญ่ในเกือบทุก
ประเทศ เนื่องจากอัตราเกิดลดลงสุขภาพของประชากรดีขึ้น วิถีการด ารงชีวิตที่มีพลังอายุขัยของ
ประชากรยืนยาวขึ้น จึงท าให้ประชากรผู้สูงอายุเพ่ิมขึ้นอย่างรวดเร็วกว่าประชากรทั้งหมดและในทุก
ภูมิภาคของโลกโดยจ านวนผู้สูงอายุในปัจจุบันเพ่ิมข้ึนจากเมื่อ 50 ปีที่ผ่านมาถึง 3 เท่าและจะเพ่ิมขึ้น
อีก 3 เท่าใน 50 ปีข้างหน้า (Department of Economic and Social Affairs, 2002) ส าหรับใน 
ปี ค.ศ. 2040 คาดว่าประชากรโลกที่เป็นผู้สูงอายุจะมีจ านวนเพ่ิมเป็น 1.3 พันล้านคน (ร้อยละ 14 
ของประชากรโลก) และในปี ค.ศ. 2050 ประชากรโลกท่ีมีอายุ 60 ปีและสูงกว่าจะเพ่ิมเป็น 2 พันล้าน
คนคือ เพ่ิมจากร้อยละ 11 เป็นร้อยละ 22 โดยประชากรกลุ่มนี้ได้เพ่ิมขึ้น 10.4 ล้านคน ตั้งแต่  
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ปี ค.ศ. 2007 เฉลี่ยเพ่ิมขึ้นวันละ 30,000 คน ซึ่งไม่เคยปรากฏมาก่อนในประวัติศาสตร์ของมนุษย์ 
(THE Demographics of Aging., 2009) อย่างไรก็ตามสถานการณ์การสูงวัยของประชากรในประเทศ
ไทยจ านวนผู้สูงอายุในปี พ.ศ. 2557 มีจ านวนทั้งหมด 10,014,705 คน คิดเป็นร้อยละ 14.9 ของ
ประชากรทั้งหมด จากการส ารวจ พบว่า โดยส่วนใหญ่แล้วผู้สูงอายุของประเทศไทยจะมีอายุอยู่ในช่วง
60-69 ปี ถึงร้อยละ 56.5 ของผู้สูงอายุทั้งหมด ส านักงานสถิติแห่งชาติคาดการณ์ว่า ในอีก 10 ปี
ข้างหน้าประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไป ในประเทศไทยจะมีจ านวนเพ่ิมขึ้นเป็น 14.1 ล้านคน คิดเป็นร้อย
ละ 21 ของประชากรทั้งหมด เท่ากับประเทศไทยจะกลายเป็น “สังคมสูงวัยอย่างสมบูรณ์"”และนับ
จากวันนี้ไปอีกเพียง 20 ปี ในปี ค.ศ. 2576 ประเทศไทยจะมีประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไป มากถึง 18.7 
ล้านคน หรือคิดเป็นร้อยละ 29 ของประชากรทั้งหมด มากถึง 1 ใน 4 ของประชากรทั้งหมด 
(ส านักงานสถิติแห่งชาติ, 2557) ผนวก ในยุค 4.0 เทคโนโลยีถูกน ามาพัฒนาต่อยอดเพ่ือลดบทบาท
ของมนุษย์ และเพ่ิมศักยภาพของมนุษย์ในการใช้ความคิดเพ่ือข้ามขีดจ ากัด สร้างสรรค์พัฒนาสิ่ง  
ใหม ่ๆ โดยจะใช้ชื่อยุคนี้ว่าเป็นยุค Machine-to-Machine เช่น เราสามารถเปิด-ปิด หรือสั่งงานอื่นๆ
กับเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านตัวเองผ่านแอพลิเคชั่นโดยไม่ต้องเดินไปกดสวิตช์ หรือตัวอย่างที่ถูกน ามาใช้
งานจริงแล้วอย่างการพูดค าว่า “แคปเจอร์” กับแอพถ่ายภาพในสมาร์ทโฟน โทรศัพท์ก็จะถ่ายรูปให้
อัตโนมัติโดยที่เราไม่ต้องกดถ่ายด้วยซ้ า หรือแม้แต่เทคโนโลยีซิมูเลชั่ น (Simulation) จ าลอง
สถานการณ์เพ่ือฝึกอบรมพนักงาน วางแผนสถานการณ์โดยที่ไม่ต้องเดินทางไปถึงสถานที่จริง หรือเป็น
สื่อการเรียนรู้แบบโต้ตอบเป็นต้น ในขณะที่ ETDA ได้ท าการส ารวจพฤติกรรมผู้ใช้อินเทอร์เน็ตไทย 
จ านวน 16,661 คน ในช่วง มี.ค.- มิ.ย. 59 โดยผลส ารวจได้แยกคนเป็น 4 Gen คือ Gen Z เกิดตั้งแต่
ปี 2544 เป็นต้นไป Gen Y เกิดระหว่างปี 2524-2543 Gen X เกิดระหว่างปี 2508-2523 และ Baby 
Boomer เกิดระหว่าง 2489-2507 ท าให้เห็นถึงพฤติกรรมที่แตกต่างกันของคนในแต่ละวัย ใน
เบื้องต้นพบว่า คน Gen Z และ Y นิยมใช้อินเทอร์เน็ตเล่นยูทูบ มากท่ีสุด ขณะที่คน Gen X เป็นกลุ่ม
คนที่เกิดมาในยุคเริ่มต้นของเทคโนโลยี มีการใช้อินเทอร์เน็ต 44.3 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ หรือ 6.3 ชั่วโมง
ต่อวัน ช่วงเวลาที่นิยมที่สุดคือ 8.01 – 12.00 และการใช้งานเป็นไปในลักษณะเดียวกับคน Gen Y คือ 
เรื่องสังคมออนไลน์, Youtube, รับส่งอีเมล, ค้นหาข้อมูล โดยคนกลุ่มนี้ยังคงใช้อินเทอร์เน็ตเพ่ืองาน
เป็นหลัก และเรียนรู้ที่จะใช้เพ่ือส่วนตัวมากข้ึน และBaby Boomer หรือ Gen B เกิดมาในช่วงที่ยังไม่
มีเทคโนโลยี ต้องการค าแนะน า เรียนรู้และปรับตัว ใช้อินเทอร์เน็ตประมาณ 31.8 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ 
หรือ 4.5 ชั่วโมงต่อวัน เวลาที่ใช้มากที่สุดคือ 8.01-12.00 โดยใช้เพ่ือสังคมออนไลน์มากที่สุด(Wice 
logistic, 2017) 
 จากข้อมูลดังกล่าวข้างต้นจะเห็นได้ว่าคน Gen Xและ Gen Baby Boomers ยังมีพฤติกรรม
ในการใช้ เทคโนโลยีค่อนข้างน้อยเมื่อเปรียบเทียบกับคน Gen Y และ Gen Z อีกทั้งรัฐบาลมีนโยบาย
มุ่งพัฒนาปฏิรูปประเทศไปสู่การเป็นดิจิทัลไทยแลนด์ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาพฤติกรรมการยอมรับ
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เทคโนโลยีของกลุ่มคน GenX และ GenB เพ่ือน าผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ในการเตรียมพร้อมของ
ภาครัฐบาลที่จะสร้างฐานรากท่ีมั่นคงเป็นเรื่องจ าเป็นและรองรับนโยบายดังกล่าวข้างต้นต่อไป 
 

2.4  แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความตั้งใจ 
Howard (1994) กล่าวว่าความตั้งใจซื้อและใช้บริการคือสภาพทางจิตใจ (Mental State) ที่

สะท้อนการวางแผนของผู้บริโภคที่จะซื้อสินค้าตราสินค้าใด ๆ จ านวนเท่าไรในช่วงเวลาหนึ่ง ๆ 
Mowen & Minor (1998) ได้อธิบายว่าความตั้งใจซื้อและใช้บริการเป็นความตั้งใจของผู้บริโภคใน 
การกระท าให้ได้มา (Acquisition) การจัดการ (Disposition) และการใช้สินค้าหรือบริการ ในขณะที่
Fitzsimons & Morwitz (1996) ได้ศึกษาเกี่ยวกับความตั้งใจซื้อและใช้บริการของผู้บริโภคโดยมีการ
ตั้งค าถามเกี่ยวกับความตั้งใจซื้อและใช้บริการของผู้บริโภค พบว่าค าตอบของผู้บริโภคนั้นขึ้นอยู่กับ
ประสบการณ์การใช้สินค้าของผู้บริโภคและทัศนคติที่มีต่อตราสินค้าเช่นเมื่อถูกตั้งค าถามเกี่ยวกับ
ความตั้งใจซื้อและใช้บริการผู้บริโภคที่ใช้รถยนต์ตราสินค้าหนึ่งอยู่แล้วมักตอบค าถามว่าจะซื้อรถยนต์
ตราสินค้าเดิมซึ่งผู้บริโภคจะมีทัศนคติที่ดีต่อสินค้านั้นหลังจากใช้สินค้าด้วยในขณะที่สาหรับผู้บริโภคที่
ไม่เคยซื้อรถยนต์ได้ตอบคาถามว่ามีความตั้งใจซื้อและใช้บริการตราสินค้าที่มีส่วนแบ่งทางการตลาดที่
สูงที่สุดแทนและEngel, Blanckwell & Miniard (1995) ได้อธิบายว่า แบบจ าลองของความตั้งใจเป็น
ปัจจัยที่ท าให้เกิดการซื้อและมักมีการศึกษาความตั้งใจซื้อและใช้บริการเมื่อจะมีการออกสินค้าใหม่
นอกจากนั้นยังมีปัจจัยที่ก าหนดความสัมพันธ์ระหว่างความตั้งใจซื้อและใช้บริการและพฤติกรรมด้วย
คือช่วงเวลา (Time Interval) โดยที่ความแข็งแกร่งของความสัมพันธ์ระหว่างความตั้งใจกับพฤติกรรม
จะมีผลจากช่วงเวลาระหว่างความตั้งใจและพฤติกรรมซึ่งโอกาสที่ผู้บริโภคจะเปลี่ยนความตั้งใจอาจ
มากขึ้นถ้าช่วงเวลามากขึ้นแต่ถ้าช่วงเวลาสั้นความสัมพันธ์ระหว่างความตั้งใจกับพฤติกรรมจะ
แข็งแกร่งมากกล่าวคือถ้าผู้บริโภคเกิดความตั้งใจซื้อและใช้บริการแล้วแต่ยังไม่ได้ซื้อทันทีปล่อยเวลาให้
เนิ่นนานไปโอกาสที่ผู้บริ โภคจะซื้อสินค้าก็จะน้อยลงนั่นเองและปัจจัยด้านประสบการณ์  
(Experience) โดยที่ทัศนคติและความตั้งใจซื้อและใช้บริการที่อิงกับประสบการณ์จริงจะมีความม่ันคง
กับพฤติกรรมมากกว่าทัศนคติและความตั้งใจซื้อและใช้บริการที่อิงกับประสบการณ์ทางอ้อมกล่าวคือ
ทัศนคติที่ถูกสร้างผ่านการเปิดรับโฆษณาจะท านายได้น้อยกว่าที่ถูกสร้างผ่านการทดลองใช้สินค้า
สรุปว่า การศึกษาถึงความตั้งใจซื้อและใช้บริการมีความส าคัญมากต่อนักการตลาดเนื่องจากความ
ตั้งใจซื้อและใช้บริการสินค้าหรือบริการเปรียบเสมือนแนวทางการท านายหรือคาดการณ์พฤติกรรม
การซื้อของผู้บริโภคในอนาคตพฤติกรรมสามารถท านายได้จากการวัดหรือท านายความตั้งใจที่จะ
กระทาพฤติกรรม โดยปกติแล้วความตั้งใจที่จะกระท าพฤติกรรมสามารถทานายพฤติกรรมได้อย่าง
แม่นย าหรือความตั้งใจที่จะกระท าพฤติกรรมมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมในระดับสูงหรือไม่ข้ึนอยู่กับ
องค์ประกอบดังนี้คือความตรงกัน (Correspondence) ของเกณฑ์ในการวัดความตั้งใจที่กระท า
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พฤติกรรมคือให้มีความตรงกันในองค์ประกอบด้านการกระท าเป้าหมายสถานการณ์หรือสิ่งแวดล้อม
และระดับความมั่นคงของความตั้งใจ (Stability of Intention) ถ้าความตั้งใจที่จะกระท าพฤติกรรมมี
ความมั่นคงหรือความคงทนสูงก็จะมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมสูงด้วย นอกจากนี้ วริศรา สอนจิตร
(2559) ได้ศึกษาวิจัยเรื่องความตั้งใจซื้อสินค้าหรือบริการออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟน ผลการศึกษาพบว่า
ปัจจัยการรับรู้ด้านความเสี่ยง มีผลกระทบต่อทัศนคติในการซื้อสินค้าหรือบริการออนไลน์ของผู้บริโภค
มากที่สุด รองลงมา คือ ปัจจัยการรับรู้ด้านความเพลิดเพลิน ปัจจัยการรับรู้ด้านประโยชน์ และปัจจัย
การรับรู้ด้านความง่ายในการใช้งาน ด้านปัจจัยทัศนคติในการซื้อสินค้าหรือบริการออนไลน์ของ
ผู้บริโภค มีผลกระทบต่อความตั้งใจซื้อสินค้าหรือบริการออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนมากท่ีสุด  รองลงมา 
คือ ปัจจัยบรรทัดฐานของกลุ่มอ้างอิงกลุ่มทุติยภูมิ คือ บล็อกเกอร์ และปัจจัยบรรทัดฐานของกลุ่ม
อ้างอิงกลุ่มปฐมภูมิ คือเพ่ือนสนิท ตามล าดับในขณะที่อรวรรณ สุขยาน (2559) ได้ศึกษางานวิจัยเรื่อง
ความตั้งใจในการใช้ระบบสารสนเทศการบริหารทรัพยากรบุคคลของ บุคลากรสถาบันบัณฑิตพัฒนบริ
หารศาสตร์ : การประยุกต์ใช้ตัวแบบการยอมรับเทคโนโลยี พบว่า บุคลากรสถาบันบัณฑิต พัฒน 
บริหารศาสตร์ที่ใช้ระบบสารสนเทศการบริหารทรัพยากรบุคคล มีความตั้งใจในการใช้ระบบ
สารสนเทศการบริหารทรัพยากรบุคคล อยู่ในระดับมากและมากที่สุดใกล้เคียงกัน โดยความสมัครใจ
ในการใช้งานระบบสารสนเทศการบริหารทรัพยากรบุคคล จากการส ารวจด้านความสมัครใจและ
ทัศนคติพบว่าอยู่ในระดับมาก โดยปัจจัยต่าง ๆ ที่มีอิทธิพลต่อความตั้งใจในการใช้ระบบพบว่า ด้าน
การรับรู้ถึงประโยชน์ที่ได้รับในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ด้านการรับรู้ถึงความง่ายในการใช้ระบบ ใน
ภาพรวมพบว่าอยู่ในระดับปานกลาง ด้านความเชื่อมั่นในระบบ ในภาพรวมพบว่าอยู่ในระดับปาน
กลาง ด้านความคาดหวังในผลสัมฤทธิ์ ในภาพรวมพบว่าอยู่ในระดับมาก ด้านความเข้าใจในเทคโนโลยี 
ในภาพรวมพบว่าอยู่ในระดับปานกลาง 

 

2.5  งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
ความตั้งใจเชิงพฤติกรรมในการใช้เทคโนโลยี 
อาทิตย์ เกียรติก าจร (2557) ได้ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการยอมรับเทคโนโลยี: 

กรณีศึกษาการใช้เทคโนโลยี Interactive Whiteboard ในการเรียนการสอนของคณะแพทยศาสตร์ 
ศิริราชพยาบาล ผลการศึกษาพบว่า 1) เพศที่แตกต่างกันมีผลต่อการใช้เทคโนโลยี Interactive 
Whiteboard ในภาพรวม ด้านความคาดหวังด้านประสิทธิภาพ ด้านความคาดหวังด้านการใช้งานง่าย 
ด้านทัศนคติเกี่ยวข้องกับการใช้งาน ด้านอิทธิพลทางสังคม ด้านความตั้งใจที่จะใช้ แตกต่างกัน ส่ วน
ด้านสภาพแวดล้อมที่สนับสนุนไม่แตกต่างกัน 2) อายุที่แตกต่างกันมีผลต่อการใช้เทคโนโลยี 
Interactive Whiteboard ในภาพรวม ด้านความคาดหวังด้านประสิทธิภาพ ด้านความคาดหวังด้าน
การใช้งานง่าย ด้านทัศนคติเกี่ยวข้องกับการใช้งาน ด้านอิทธิพลทางสังคม แตกต่างกัน ส่วนระดับ
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การศึกษาที่แตกต่างกัน มีผลต่อการใช้เทคโนโลยี Interactive Whiteboard ด้านสภาพแวดล้อมที่
สนับสนุน และด้านความตั้งใจที่จะใช้แตกต่างกัน 3) ปัจจัยด้านความคาดหวังในประสิทธิภาพ มี
ความสัมพันธ์กับความตั้งใจในการใช้เทคโนโลยี Interactive Whiteboard ส่วนด้านความคาดหวังใน
การใช้งานง่ายมีความสัมพันธ์กับความตั้งใจในการใช้เทคโนโลยี  Interactive Whiteboard 4) ด้าน
อิทธิพลทางสังคม มีความสัมพันธ์กับความตั้งใจในการใช้เทคโนโลยี Interactive Whiteboard 
ส าหรับทัศนคติที่เกี่ยวข้องการใช้เทคโนโลยี มีความสัมพันธ์กับความตั้งใจในการใช้เทคโน โลยี 
Interactive Whiteboard แต่ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมที่สนับสนุนไม่มีความสัมพันธ์กับความตั้งใจใน
การใช้เทคโนโลยี Interactive Whiteboard ในขณะที่ กันตพล บรรทัดทอง (2557) ศึกษาพฤติกรรม
การใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์และความพึงพอใจของกลุ่มคนผู้สูงอายุในเขตกรุงเทพมหานคร ผล 
การด าเนินงานวิจัย พบว่า ผู้สูงอายุมีแรงจูงใจในการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์สูงขึ้นจะท าให้ความพึง
พอใจในการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ของผู้สูงอายุสูงขึ้นมากด้วย เนื่องจากผู้สูงอายุมีแรงจูงใจที่ได้
สื่อสารกันอย่างอิสระ ได้รับประโยชน์ต่าง ๆ ในการใช้บริการดูเป็นคนทันสมัย ได้แลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น ได้รับการยอมรับนับถือจากเพ่ือนในเครือข่ายการใช้งานง่าย ไม่ซับซ้อน ประหยัดจึงท าให้เกิด
ความพึงพอใจในการใช้บริการเครือข่ายสังคมออนไลน์และส่งผลต่อความรู้สึกที่ไม่เหงา ไม่โดดเดี่ยว 
ท าให้มีความสุขที่ได้ใกล้ชิดกับ เพ่ือนและครอบครัวมากยิ่งขึ้น ยังรู้สึกสนุกสนานเพลิดเพลินในการใช้
แอปพลิเคชั่นไลน์ที่เพ่ิมรูปแบบการสื่อสารที่เพ่ิมความสนุกสนามตื่นเต้นและมีความหลากหลายใน  
การใช้มากขึ้นจากผลงานวิจัย สามารถสร้างแบบจ าลองปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการยอมรับการใช้
แอปพลิเคชั่นไลน์ของผู้สูงอายุ และ ศศิจันทร์ ปัญจทวี (2560  )อศึกษางานวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อ
การยอมรับการใช้ระบบสารสนเทศ กรณีศึกษา สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่ ผลการศึกษา
พบว่ามี 3 ปัจจัย ได้แก่ ปัจจัยการได้รับการสนับสนุนการใช้ระบบสารสนเทศจากผู้บังคับบัญชา ปัจจัย
ความคาดหวังจากประสิทธิภาพของเทคโนโลยีสารสนเทศ และปัจจัยการรับรู้ประโยชน์ของเทคโนโลยี
สารสนเทศ ตามล าดับ ส่วนปัจจัยที่ไม่ส่งผลต่อการยอมรับการใช้ระบบสารสนเทศ คือ ปัจจัยด้าน
สถานภาพทั่วไป ปัจจัยด้านทัศนคติที่มีต่อการใช้ระบบสารสนเทศ และปัจจัยการรับรู้ความง่ายในการ
ใช้งานระบบสารสนเทศซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของกรณษา แสนละเอียด (2560) จากการศึกษา
เรื่องการยอมรับเทคโนโลยีที่มีอิทธิพลต่อแนวโน้มความตั้งใจในการใช้บริการซื้อสินค้าผ่านช่องทาง
ออนไลน์ของกลุ่มเบบี้บูมเมอร์ในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า อิทธิพลทางสังคมและด้านทัศนคติมีผล
ต่อแนวโน้มการตั้งใจใช้บริการซื้อสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ของกลุ่มเบบี้บูมเมอร์ในเขต
กรุงเทพมหานคร และบังอรรัตน์ ส าเนียงเพราะ (2554) จากการศึกษาเรื่องการยอมรับและพฤติกรรม
การใช้เทคโนโลยีส านักงานเสมือน กรณีศึกษา หน่วยงานปฏิบัติการภาคสนามองค์กรผู้ให้บริการ
โทรศัพท์เคลื่อนที่ พบว่า ความคาดหวังจากประสิทธิภาพมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันกับความ
ตั้งใจใช้แต่ไม่มีปฏิสัมพันธ์ตามอายุ ขณะที่ความคาดหวังจากความพยายามมีความสัมพันธ์ในทิศทาง
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เดียวกันกับความตั้งใจใช้และมีปฏิสัมพันธ์ตามอายุและประสบการณ์การใช้เทคโนโลยี ส าหรับอิทธิพล
ของสังคมมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันกับความตั้งใจใช้และมีปฏิสัมพันธ์ตามความสมัครใจในการ
ใช้เทคโนโลยีแต่ไม่มีปฏิสัมพันธ์ตามอายุและประสบการณ์  ด้านความพร้อมของอุปกรณ์สนับสนุนมี
ความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันกับพฤติกรรมการใช้แต่ไม่มีปฏิสัมพันธ์ตามอายุและประสบการณ์และ
ความตั้งใจใช้มีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันกับพฤติกรรมการใช้เทคโนโลยี รวมทั้งผลการศึกษา
ของธาดาธิเบศร์ ภูทอง (2560)  พบว่า ปัจจัยด้านความคาดหวังในประสิทธิภาพ อิทธิพลทางสังคม 
เป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลเชิงบวกต่อความตั้งใจที่จะใช้งาน นอกจากนี้ความตั้งใจที่จะใช้ยังมี อิทธิพลเชิง
บวกต่อพฤติกรรมการใช้งานจริง ขณะที่ปัจจัยด้านความคาดหวังในความพยายาม และความวิตก 
กังวลเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีไม่ส่งผลต่อความตั้งใจที่จะใช้งานบริการสุขภาพผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่
อย่างมีนัยส าคัญ จากการศึกษาเรื่องปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความตั้งใจในการยอมรับบริการสุขภาพผ่าน
โทรศัพท์เคลื่อนที่ของผู้สูงอายุ 
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ตารางท่ี 2.1  สรุปการทบทวนงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับตั้งใจเชิงพฤติกรรมในการใช้เทคโนโลยี 

 
ชื่อผู้วิจัย 

 
เร่ืองท่ีศึกษา 
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อาทิตย์ เกียรติก าจร (2557) ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการยอมรับเทคโนโลย:ี กรณีศึกษาการ
ใช้เทคโนโลย ีInteractive Whiteboard ในการเรยีนการ
สอนของคณะแพทยศาสตร์ศิรริาชพยาบาล 

√ √ √ √ √ √ ◌ 

ศศิจันทร ์ปัญจทวี (2560 ) ปัจจัยที่ส่งผลต่อการยอมรับการใช้ระบบสารสนเทศ  
กรณีศึกษา สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่ 

√ √ × √ ◌ ◌ ◌ 

กรณษา แสนละเอียด (2560) การยอมรับเทคโนโลยีที่มีอิทธิพลต่อแนวโน้มความตั้งใจใน
การใช้บริการซื้อสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ของกลุ่มเบบี้บูม
เมอร์ในเขตกรุงเทพมหานคร 

√ √ √ ◌ ◌ √ ◌ 

บังอรรัตน์ ส าเนียงเพราะ 
(2554) 

การศึกษาเรื่องการยอมรับและพฤติกรรมการใช้เทคโนโลยี
ส านักงานเสมือน กรณีศึกษา หน่วยงานปฏิบัติการ
ภาคสนามองค์กรผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ 

√ √ ◌ √ √ √ √ 

 
หมายเหตุ :  แสดงถึงตัวแปรทีย่ังไม่ได้ศึกษาแสดงถึงตัวแปรทีศ่ึกษาและเป็นไปตามสมมติฐานX แสดงถึงตัวแปรที่ศึกษาไม่เป็นไปตามสมมติฐาน 
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ตารางท่ี 2.1 (ต่อ) สรุปการทบทวนงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับตั้งใจเชิงพฤติกรรมในการใช้เทคโนโลยี 

 
ชื่อผู้วิจัย 

 
เร่ืองท่ีศึกษา 
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ธาดาธิเบศร์ ภูทอง 
(2560) 

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความตั้งใจในการยอมรับบริการ
สุขภาพผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ของผู้สูงอายุ 

√ √ ◌ √ × √ ◌ 

หมายเหตุ :  แสดงถึงตัวแปรทีย่ังไม่ได้ศึกษา แสดงถึงตัวแปรที่ศึกษาและเป็นไปตามสมมติฐาน X แสดงถึงตัวแปรที่ศึกษาไม่เป็นไปตามสมมติฐาน 
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 จากตาราง 2.1 สรุปได้ว่าการศึกษาเรื่องปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการยอมรับเทคโนโลยี : 
กรณีศึกษาการใช้เทคโนโลยี Interactive Whiteboard ในการเรียนการสอนของคณะแพทยศาสตร์ศิ
ริราชพยาบาล ของอาทิตย์ เกียรติก าจร (2557) แสดงถึงตัวแปรตามและตัวแปรอิสระที่ศึกษาเป็นไป
ตามสมมติฐานโดยมีตัวแปรอิสระ คือ สิ่งแวดล้อมที่สนับสนุนเป็นตัวแปรที่ยังไม่ได้ศึกษา และ
การศึกษาของศศิจันทร์ ปัญจทวี (2560) ปัจจัยที่ส่งผลต่อการยอมรับการใช้ระบบสารสนเทศ  
กรณีศึกษา สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่ แสดงถึงตัวแปรตามและตัวแปรอิสระที่ศึกษา
เป็นไปตามสมมติฐาน 3 ตัวแปร แสดงถึงตัวแปรที่ศึกษาไม่เป็นไปตามสมมติฐาน คือทัศนคติที่
เกี่ยวข้องกับการใช้งาน และตัวแปรที่ยังไม่ได้ศึกษา 3 ตัวแปรคือความคาดหวังในความพยายาม
อิทธิพลทางสังคม และสิ่งแวดล้อมที่สนับสนุน กรณษา แสนละเอียด (2560) การยอมรับเทคโนโลยีที่
มีอิทธิพลต่อแนวโน้มความตั้งใจในการใช้บริการซื้อสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ของกลุ่มเบบี้บูมเมอร์
ในเขตกรุงเทพมหานคร แสดงถึงตัวแปรที่ศึกษาและเป็นไปตามสมมติฐาน และ มี 3 ตัวแปรที่ยังไม่ได้
ศึกษาได้แก่ ความคาดหวังในประสิทธิภาพ ความคาดหวังในความพยายาม สิ่งแวดล้อมที่สนับสนุน 
งานวิจัยเรื่องการยอมรับและพฤติกรรมการใช้เทคโนโลยีส านักงานเสมือน กรณีศึกษาหน่วยงาน
ปฏิบัติการภาคสนามองค์กรผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่บังอรรัตน์ ส าเนียงเพราะ (2554) แสดงถึงตัว
แปรที่ศึกษาและเป็นไปตามสมมติฐาน มี 1 ตัวแปรอิสระยังไม่ได้ศึกษาได้แก่ ทัศนคติที่เกี่ยวข้องกับ
การใช้งาน และ ธาดาธิเบศร์ ภูทอง (2560) กับงานวิจัยเรื่องปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความตั้งใจใน 
การยอมรับบริการสุขภาพผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ของผู้สูงอายุ ได้แสดงถึงตัวแปรที่ศึกษาและเป็นไป
ตามสมมติฐาน 2 ตัวแปรตาม 2 ตัวแปรอิสระ และแสดงถึงตัวแปรที่ศึกษาไม่เป็นไปตามสมมติฐาน คือ
ความคาดหวังในการใช้งาน แสดงถึงตัวแปรที่ยังไม่ได้ศึกษา ตัวแปรอิสระ ทัศนคติที่เกี่ยวข้องกับการ
ใช้งาน และ สิ่งแวดล้อมที่สนับสนุน จากข้อมูลการศึกษาบทวิจัยดังกล่าว ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะ
ศึกษาเรื่องความตั้งใจเชิงพฤติกรรมในการใช้เทคโนโลยีของกลุ่ม เจเนอเรชั่นเบบี้บูมเมอร์ส และ เจ
เนอเรชั่นเอ็กซ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

บทท่ี 3 

วิธีด าเนินการวิจัย 
 
 การศึกษาวิจัยเรื่อง ความตั้งใจเชิงพฤติกรรมในการใช้เทคโนโลยีของกลุ่มเจเนอเรชั่นเบบี้บูม
เมอร์ส และ เจเนอเรชั่นเอ็กซ์ เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ซึ่งในงานวิจัยนี้จะ
เป็นการศึกษาถึงทัศนคติในด้านต่าง ๆ และปัจจัยการยอมรับเทคโนโลยี โดยใช้ทฤษฎี Unified 
Theory of Acceptance and Use of Technology (UTAUT) ซึ่ งเป็นทฤษฎีที่ถูกพัฒนาเพ่ือใช้
ศึกษาพฤติกรรมการยอมรับและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยปรับใช้แบบจ าลอง UTAUT 
บางส่วน เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือแบบสอบถาม และประมวลผลจากโปรแกรมส าเร็จรูป 
จากนั้นจึงท าการสรุปผลการวิจัย โดยผู้วิจัยได้ด าเนินการศึกษาค้นคว้ามีรายละเอียดเกี่ยวกับขั้นตอน
การวิจัยดังนี้ 
 3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

3.2 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
3.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
3.4 การวิเคราะห์และประมวลผลข้อมูล 
 

3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
3.1.1 ประชากร 

ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นผู้บริโภคที่เคยใช้เทคโนโลยี โดยแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม 
ได้แก่ เจเนอเรชั่นเบบี้บูมเมอร์ส และ เจเนอเรชั่นเอ็กซ์ ไม่จ ากัดเขตพ้ืนที่เพ่ือให้ได้กลุ่มตัวอย่างที่
ครอบคลุม โดยอาศัยการแจกแบบสอบถามออนไลน์ 

3.1.2 กลุ่มตัวอย่าง        
การก าหนดกลุ่มตัวอย่างในการศึกษาเรื่องความตั้งใจเชิงพฤติกรรมในการใช้เทคโนโลยี

ของกลุ่ม เจเนอเรชั่นเบบี้บูมเมอร์ส และ เจเนอเรชั่นเอ็กซ์ เนื่องจากผู้วิจัยไม่ทราบจ านวนประชากร
ผู้บริโภคที่เคยใช้เทคโนโลยี ของกลุ่ม เจเนอเรชั่นเบบี้บูมเมอร์ส และ เจเนอเรชั่นเอ็กซ์ จึงต้องหา
ขนาดกลุ่มตัวอย่างและแนวทางที่เหมาะสม ผู้ศึกษาจึงใช้วิธีค านวณหาขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยการ
ค านวณขนาดตัวอย่างในกรณีไม่ทราบจ านวนประชากรหรือไม่สามารถนับจ านวนประชากรได้
(Infinite Population) เนื่องจากผู้วิจัยไม่ทราบจ านวนประชากรที่แน่นอน ดังนั้น ผู้วิจัยจึงก าหนด
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ขนาดกลุ่ม ตัวอย่างโดยใช้สูตรในการค านวณกลุ่มตัวอย่างของ W.G. Cochran (บุญชม ศรีสะอาด, 
2538, หน้า 186) ดังนี้ 
   

                                              P (1 – P) Z 2       
                                                  e 2 

 
 โดย n = ขนาดตัวอย่าง 
  Z =  ค่ามาตรฐานของระดับความเชื่อมั่น (95% เท่ากับ 1.96) 
  e = ค่าความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับให้เกิดข้ึน ก าหนดให้เท่ากับ 0.05 
  p  = ค่าสัดส่วนประชากร ก าหนดให้เท่ากับ 0.5 
  q = (1-p) ดังนั้น q = (1-0.5) =0.5 
 

  แทนค่า    𝑛  =
    (0.5)0.5)(1.96)2

   0.52  
   = 384.16 

 
 การค านวณขนาดกลุ่มตัวอย่างได้เท่ากับ 384.16 ชุด ผู้วิจัยจึงท าการประมาณค่ากลุ่ม
ตัวอย่างเท่ากับ 385 ส ารองเผื่อแบบสอบถามที่ไม่สมบูรณ์อีก 5% รวมเป็นขนาดตัวอย่างทั้งหมด 400 
ตัวอย่าง ซึ่งได้มาจากค านวณหาขนาดของกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้สูตร การก าหนดตัวอย่างแบบสัดส่วนที่
ระดับความเชื่อมั่น 95 เปอร์เซ็นต์ และก าหนดขนาดของความ คลาดเคลื่อน (e) เท่ากับ 0.05 
(Jaeger, 1980, p.41 อ้างถึงใน อุทุมพร จามรมาน, 2537, หน้า 41) การก าหนดกลุ่มตัวอย่างในครั้ง
นี้ มีนักวิชาการหลายท่านได้เสนอจ านวนกลุ่มตัวอย่างและแนวทางที่เหมาะสม เช่น Lim (2006) 
กล่าวว่า ระดับที่ยอมรับได้ของขนาดกลุ่มตัวอย่างต้องมีการตอบสนองอย่างน้อย 200 ตัวอย่าง ที่มี
การทดสอบทางสถิติของโมเดลสมการโครงสร้างในการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนั้นขนาดของกลุ่มตัวอย่างที่
มีขนาดใหญ่จึงมีความจ าเป็นและการศึกษาครั้งนี้ไม่ทราบจ านวนประชากรแน่นอนซึ่งเมื่ อค านวณ
ขนาดตัวอย่างด้วยการใช้สูตรดังกล่าวข้างต้น ได้จ านวนตัวอย่าง 384 ตัวอย่างในการศึกษาครั้งนี้ ซึ่ง
ตัวอย่างที่ได้นั้นผู้วิจัยเลือกใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบอย่างง่าย เก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างซึ่งเป็นกลุ่ม 
เจเนอเรชั่นเบบี้บูมเมอร์ส และ เจเนอเรชั่นเอ็กซ์ ที่เคยใช้งานเทคโนโลยีมากกว่า 1 ครั้ง 
 

n   = 
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3.2 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลครั้งนี้เป็นแบบสอบถามที่มีขั้นตอนในการด าเนินการ 

ดังนี้ 
3.2.1 ขั้นตอนในการสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยดังภาพที่ 3.1 ซึ่งอธิบายได้ดังนี้ 

3.2.1.1 ศึกษาทฤษฎี เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้องกับการยอมรับเทคโนโลยีของกลุ่ม 
เจเนอเรชั่นเบบี้บูมเมอร์ส และ เจเนอเรชั่นเอ็กซ์ 

3.2.1.2 ก าหนดโครงสร้างแบบสอบถามให้สอดคล้องกับกรอบแนวคิดในการวิจัย และ
น าแบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นไปเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษา เพ่ือตรวจสอบความถูกต้องและน า
ค าแนะน ามาปรับปรุงแก้ไขแบบสอบถามให้ถูกต้องเหมาะสม 

3.2.1.3 น าแบบสอบถามที่ด าเนินการปรับปรุงแก้ไขแล้วไปให้ผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่าน
ตรวจสอบความเท่ียงตรงของเนื้อหา (Content Validity) ปรังปรุงแบบสอบถามตามข้อเสนอแนะของ
ผู้เชี่ยวชาญ (ถ้ามี) น าเสนออาจารย์ที่ปรึกษาเพ่ือท าการตรวจสอบอีกครั้งแล้วน ามาแกไขให้สมบูรณ์
ก่อนน าไปทดลองใช้อีกครั้งกับกลุ่มผู้บริโภคที่เคยใช้เทคโนโลยีในการท ากิจกรรมต่างๆซึ่งเป็นกลุ่มที่
ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างที่ก าลังศึกษา โดยทดลองแจกแบบสอบถามจ านวน 30 ชุด เพ่ือหาค่าความเชื่อมั่น
ของเครื่องมือก่อนเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างที่ก าลังศึกษา โดยด าเนินการวิเคราะห์หาความเชื่อมั่น
ของข้อค าถามรายข้อตรวจสอบความสอดคล้องซึ่งแต่ละข้อค าถามต้องมีค่าความเชื่อถือได้มากกว่า
หรือเท่ ากับ 0.70 โดยใช้วิธีหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่าของครอนบาค ( Cronbach’s Alpha 
Coefficient) ทดสอบค่าความเชื่อมั่นของข้อค าถามรายข้อและภาพรวม (กัลยา วานิชย์บัญชา, 2556) 

3.2.1.4 น าแบบสอบถามฉบับสมบูรณ์เก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างที่ต้องการศึกษา 
จ านวน 400 ชุด 
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ภาพที่ 3.1 แสดงขั้นตอนในการสร้างแบบสอบถาม 
 
3.2.2 เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา 

เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้ที่เคยใช้เทคโนโลยีในการท ากิจกรรม 
ต่าง ๆ ซึ่ ง เป็นข้อมูลปฐมภูมิ  โดยใช้การสร้างเป็นแบบสอบถามปลายปิด ( Close-ended 
Questionnaire) จ านวน 400 ชุด โดยแบ่งเป็น 5 ส่วน ดังต่อไปนี้ 

 
 

ศึกษาทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง        
เพ่ือน ามาก าหนดโครงสร้างของข้อ
ค าถามค าถาม 

ก าหนดโครงสร้างของแบบสอบถามและ
ส านวนภาษาของข้อค าถาม 

เสนอที่ปรึกษา
ผู้เชี่ยวชาญ 

ปรับปรุงและแก้ไข 

ทดลองใช้แบบสอบถามกับกลุ่ม
ทดลอง 

หาคุณภาพ
แบบสอบถาม 

จัดท าแบบสอบถามฉบับสมบูรณ์ 

ปรับปรุงและแก้ไข 

ไม่ผ่าน 

ไม่ผ่าน 

ผ่าน 

เสนอที่ปรึกษา 

ผ่าน 
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ส่วนที่ 1 เป็นการสอบถามข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถาม (เพศ อายุ ประสบการณ์
และความสมัครใจ 

ส่วนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับทัศนคติที่มีต่อพฤติกรรมบการใช้งาน  ความคาดหวังใน
ประสิทธิภาพ ความคาดหวังในความพยายาม อิทธิพลทางสังคม สภาพแวดล้อมที่สนับสนุน 

ส่วนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับความตั้งใจเชิงพฤติกรรม 
ส่วนที่ 4 แบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้ 
ส่วนที่ 5 แบบสอบถามปลายเปิด เกี่ยวกับข้อเสนอแนะ  
โดยส่วนที่ 2 -4 ใช้มาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ระดับการวัดข้อมูลประเภท 

อันตรภาค (Interval Scale) ตามวิธีของลิเคอร์ท (Likert) ซึ่งก าหนดเกณฑ์การให้คะแนนระดับ
ความส าคัญดังนี้ 

5 หมายถึง มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับ มากที่สุด 
4 หมายถึง มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับ มาก 
3 หมายถึง มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับ ปานกลาง 
2 หมายถึง มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับ น้อย 
1 หมายถึง มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับ น้อยที่สุด 
การแปลค่าเฉลี่ยโดยใช้ค่าทางสถิติคะแนนเฉลี่ยเลขคณิต (Arithmetic Mean) ก าหนดในแต่

ละระดับชั้นด้วยสูตรค านวณช่วงความกว้างของชั้นดังนี้  
 ความกว้างของชั้น  =  (คะแนนสูงสุด−คะแนนต่ าสุด)/จ านวนชั้น 

=  (5−1)/ 5  
= 0.80  

คะแนน 4.21 - 5.00 หมายถึง ความคิดเห็น เห็นด้วยมากที่สุด  
คะแนน 3.41 - 4.20 หมายถึง ความคิดเห็น เห็นด้วยมาก    
คะแนน 2.61 - 3.40 หมายถึง ความคิดเห็น เห็นด้วยปานกลาง    
คะแนน 1.81 - 2.60 หมายถึง ความคิดเห็น เห็นด้วยน้อย 
คะแนน 1.00 - 1.80 หมายถึง ความคิดเห็น เห็นด้วยน้อยที่สุด 
 
3.2.3 การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ 

3.2.3.1 ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาผู้วิจัยได้น าแบบสอบถามที่สร้างขึ้นมา
เสนอต่อผู้ เชี่ยวชาญตรวจสอบและปรับปรุงแก้ไขเพ่ือน าเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาเพ่ือท า  
การตรวจสอบความครบถ้วนและความสอดคล้องของเนื้อหาตรงตามทฤษฎีและกรอบแนวคิดท่ีศึกษา 
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3.2.3.2 ผู้วิจัยน าแบบสอบถามให้ผู้เชี่ยวชาญ 3 คน ได้แก่ อาจารย์ดุษฎี เทิดบารมี 
อาจารย์ประจ าหลักสูตรคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้าน
สมเด็จเจ้าพระยา อาจารย์เด่นชัย พันธุ์เกตุ อาจารย์ประจ าหลักสูตรคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา และ นายศิวพงษ์ นิยมพานิช 
เจ้าหน้าที่ระดับสูง สายงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ เพ่ือ
ตรวจสอบความเที่ยงตรงของเนื้อหา (Content  Validity) ภาษาที่ใช้ และการประเมินที่ถูกต้อง และ
น ามาหาค่าดัชนีความสอดคล้องของเครื่องมือ IOC (Index of Item Objectives Congruence) โดย
ก าหนดเกณฑ์การพิจารณา คือ   

เห็นว่าสอดคล้อง  ให้คะแนน   +1 
ไม่แน่ใจ   ให้คะแนน   0 
เห็นว่าไม่สอดคล้อง ให้คะแนน  -1 

การวิเคราะห์ข้อมูลความเหมาะสมสอดคล้องของแบบสอบถามความคิดเห็นโดยใช้ดัชนี 
ความสอดคล้อง (IOC)  ค านวณค่าตามสูตร    

 
N

R
IOC


  

 

  R    =    ผลรวมคะแนนความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ 
      N   =   จ านวนผู้เชี่ยวชาญ 
 

3.2.3.3 ตรวจสอบความเชื่อมั่นผู้วิจัยมีการพิจารณาจากค่าสัมประสิทธิ์ แอลฟ่า
ของครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient) และ factor analysis ทดสอบความเชื่อถือได้ 
(Reliability) ซึ่งมีรายละเอียดดังตารางที่ 3.1 
  



37 
 

 
37  

 

ตารางท่ี 3.1 การตรวจสอบความเชื่อม่ัน (ต่อ)  

ค าถาม 
จ านวน
ค าถาม 

Cronbach’
s Alpha 

1. ประสบการณ์ 2 0.848 
1.1 ท่านมีความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการใช้งานเทคโนโลยีมากน้อย

เพียงใด (ความรู้ทั่วไป เช่น การใช้งานเบื้องต้น , การใช้งาน
เพ่ือค้นหาข้อมูลที่ต้องการ)  

0.737 

1.2 ท่านมีความเข้าใจ และ สามารถใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีได้
มากน้อยเพียงใด (เช่น ใช้ในการสื่อสาร, อ านวยความสะดวก
ในการใช้จ่าย, ช่วยจดจ า หรือ ด้านสุขภาพ)  

0.737 

2. ความสมัครใจ 3 0.743 

2.1 การท างานผ่านการใช้เทคโนโลยีด้วยความเต็มใจ  0.912 

2.2 คนในครอบครัวหรือคนรอบข้างไม่ได้บังคับให้ท่านใช้งาน
เทคโนโลยี  

0.564 

2.3 มีความสมัครใจที่จะเลือกใช้เทคโนโลยีในทุกท่ีทุกเวลา  0.561 

3. ทัศนคติที่เมีต่อพฤติกรรมการใช ้  7 0.901 

3.1 มีความจ าเป็นที่ทุกคนต้องใช้งาน  0.894 

3.2 เปิดโอกาสให้เรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ  0.881 

3.3 มีประโยชน์ในการสื่อสารในชีวิตประจ าวัน  0.881 

3.4 ยากต่อการเรียนรู้  0.884  

3.5 ยากต่อการใช้งาน  0.881 

3.6 ไม่มีความจ าเป็นในการใช้งาน  0.891 

3.7 มีความปลอดภัยในการรักษาข้อมูลส่วนบุคคล  0.892 
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ตารางท่ี 3.1 (ต่อ) การตรวจสอบความเชื่อมั่น  

ค าถาม 
จ านวน
ค าถาม 

Cronbach’
s Alpha 

4. ความคาดหวังในประสิทธิภาพ 5 0.834 

4.1 การท างานผ่านเทคโนโลยีช่วยให้มีทักษะความสามารถเพ่ิมขึ้น  0.833 

4.2 การท างานผ่านเทคโนโลยีไม่ซับซ้อนไปกว่าการท างานใน
ส านักงานปกติ  

0.869 

4.3 เทคโนโลยี มีความพร้อมในการช่วยเหลือหากพบปัญหาใน
การท างาน  

0.757 

4.4 เทคโนโลยี ที่เลือกใช้ มีขั้นตอนที่ใช้งานง่าย สะดวก และ 
รวดเร็ว  

0.745 

4.5 เทคโนโลยี ท าให้บรรลุวัตถุประสงค์การใช้งานตามท่ีต้องการ  0.789 

5. ความคาดหวังในความพยายาม 6 0.915 

5.1 การใช้งานเทคโนโลยีช่วยให้ท่านเข้าถึงข้อมูลหรือแหล่งข้อมูล
ได้อย่างรวดเร็ว  

0.902 

5.2 การใช้เทคโนโลยี อ านวยความสะดวกในการท างาน  0.889 

5.3 เทคโนโลยี ช่วยให้สามารถท างานได้เร็วขึ้น  0.882 

5.4 เทคโนโลยีช่วยให้สามารถท างานลุลวงในสถานการณ์คับขัน  0.885 

5.5 เทคโนโลยีช่วยเพิ่มคุณภาพงาน  0.925 

5.6 การท างานผ่านเทคโนโลยีสามารถแก้ไขปัญหาได้ด้วยตนเอง  0.911 

6. อิทธิพลทางสังคม 6 0.876 

6.1 เพ่ือน/คนในครอบครัวมีส่วนในการสนับสนุนให้ใช้เทคโนโลยี  0.855 

6.2 บุคคลรอบข้าง เป็นแรงผลักดันในการเลือกใช้เทคโนโลยี  0.856 

6.3 ท าให้เกิดการยอมรับจากสังคมเม่ือใช้เทคโนโลยี  0.828 

6.4 ต้องการแสดงตัวตนผ่านทางเทคโนโลยี  0.860 

6.5 การใช้เทคโนโลยีท าให้มีสังคมใหม่ๆ  0.858 

6.6 ต้องการความทันสมัยจากการใช้เทคโนโลยี  0.868 



39 
 

 
39  

 

ตารางท่ี 3.1 (ต่อ) การตรวจสอบความเชื่อมั่น  

ค าถาม 
จ านวน
ค าถาม 

Cronbach’
s Alpha 

7. สภาพแวดล้อมที่สนับสนุน 4 0.954 

7.1 การมีทรัพยากร (สมาร์ทโฟน, คอมพิมเตอร์, อินเทอร์เน็ต) เป็น
สิ่งส าคัญในการใช้เทคโนโลยี  

0.955 

7.2 ปัจจุบันเทคโนโลยีที่ท่านมีอยู่เพียงพอต่อการใช้งานและความ
ต้องการของท่าน  

0.926 

7.3 การได้รับการแนะน าจาก คู่มือ, ผู้สอน (คนรอบข้าง) เพียงพอที่
ท าให้ท่านสามารถใช้งาน เทคโนโลยีได้อย่างมีประสิทธิภาพมาก
ขึ้น  

0.933 

7.4 ท่านสามารถใช้เทคโนโลยีได้จากการหาข้อมูลเพ่ิมเติมจากแหล่ง 
ต่าง ๆ  

0.946 

8. ความตั้งใช้เชิงพฤติกรรม 7 0.953 

8.1 มีความตั้งใจที่จะใช้เทคโนโลยีทุกครั้งที่มีโอกาส  0.965 

8.2 มีความตั้งใจท างานนอกสถานที่ผ่านเทคโนโลยี  0.938 

8.3 มีความตั้งใจที่จะใช้เทคโนโลยีเพ่ือประโยชน์ด้านอ านวยความ
สะดวกของตนเอง  

0.938 

8.4 มีความตั้งใจใช้เทคโนโลยีเพ่ือการสื่อสาร  0.942 

8.5 มีความตั้งใจใช้เทคโนโลยีเพ่ือสุขภาพ  0.942 

8.6 มีความตั้งใจใช้เทคโนโลยีเพ่ือเข้าถึงข้อมูล/แหล่งความรู้  0.953 

8.7 มีความตั้งใจที่จะใช้เทคโนโลยีเพ่ือเสริมภาพลักษณ์ของตนเอง 
(ความทันสมัย)  

0.941 
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ตารางท่ี 3.1 (ต่อ) การตรวจสอบความเชื่อมั่น  

ค าถาม 
จ านวน
ค าถาม 

Cronbach’
s Alpha 

9. พฤติกรรมการใช้ 5 0.959 

9.1 ใช้เทคโนโลยีในเรื่องส่วนตัวเช่น เชคอีเมลล์ ติดตามข่าวสาร 
มีส่วนร่วมบนเครื่อข่ายสังคมออนไลน์  

0.957 

9.2 ใช้เทคโนโลยีเพ่ือการติดต่อและสื่อสารกับผู้อ่ืน  0.942 

9.3 ใช้เทคโนโลยีเพ่ือประโยชน์ต่อการท างาน  0.942 

9.4 ใช้เทคโนโลยีในการค้นหาเพื่อองค์ความรู้  0.955 

9.5 ในทุกวัน หรือ ชีวิตประจ าวันท่านจะใช้เทคโนโลยีอยู่เสมอ  0.951 

รวมค่าความเชื่อม่ัน  0.958 

 

 ผลของการตรวจสอบทั้งค่าความเชื่อม่ันของค าถามแต่ละประเด็นและค่าความเชื่อม่ันรวมอยู่ 

ระหว่าง 0.743 - 0.959 ซึ่งค่าที่เหมาะสมอยู่ระหว่าง 0.7-1.00 (กัลยา วานิชย์บัญชา, 2556) 

 

3.3  การเก็บรวบรวมข้อมูล 
การศึกษาวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงส ารวจ (Survey Research) ในเรื่องความตั้งใจเชิง

พฤติกรรมในการใช้เทคโนโลยีของกลุ่มเจเนอเรชั่นเบบี้บูมเมอร์ส และเจเนอเรชั่นเอ็กซ์โดยผู้วิจัยเก็บ
รวบรวมข้อมูลผ่านทางการ ตอบแบบสอบถาม (Questionnaire) ซึ่งเป็นการศึกษาข้อมูลจากแหล่ง
ปฐมภูมิ (Primary Data) ทั้งนี้ ผู้วิจัยได้เก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างด้วยตนเอง โดยมีการชี้แจง
วัตถุประสงค์อย่างชัดเจน 

 

3.4  การวิเคราะห์และประมวลผลข้อมูล 
การวิเคราะห์ข้อมูลและทดสอบสมมติฐานของงานวิจัย ซึ่งก าหนดระดับความเชื่อมั่น 95% 
3.5.1 วิเคราะห์ข้อมูลด้านประชากรศาสตร์ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลโดยการแจกแจงความถี่  

(Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard 
Deviation) ซึ่งเป็นการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics)  
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 3.5.2 วิเคราะห์ข้อมูลตามวัตถุประสงค์ ผู้วิจัยน าผลข้อมูลที่ได้จากกลุ่มตัวอย่างมาศึกษาโดยมี
การวิเคราะห์ทางสถิติ เพ่ือใช้ อ้างอิงพฤติกรรมของประชากร โดยทดสอบสมมติฐานที่ตั้งไว้ 
(Hypothesis Testing) เพ่ือยืนยันสิ่งที่ผู้วิจัยตั้งข้อสมมติฐานว่าถูกต้องหรือไม่ ซึ่งเป็นการวิเคราะห์
ข้อมูลเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) โดยใช้เครื่องมือดังต่อไปนี้  

3.5.2.1 วิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (Simple Correlation) ของตัวแปรน า
ระดับค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์  (r) เป็นเกณฑ์ในการวิเคราะห์ ความสัมพันธ์เ พ่ือบอกระดับ
ความสัมพันธ์ระหว่างคู่ตัวแปร ซึ่งค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร จะต้องมีค่าไม่ควรเกิน 
+0.80 (กริช แรงสูงเนิน, 2554) 

3.5.2.2 การวิเคราะห์องค์ประกอบ (Factor Analysis) เพ่ือจัดกลุ่มปัจจัยที่สัมพันธ์กัน
เป็น องค์ประกอบเดียวกัน เพ่ือให้สื่อความหมายได้อย่างครอบคลุม โดยเมทริกซ์สหสัมพันธ์ใน
ภาพรวมดูจาก ค่า KMO > 0.5 และค่า Bartlett Test of Sphericity ต้องมีนัยส าคัญทางสถิติ เท่ากับ 
0.000 จึงแสดงว่าข้อมูลตัวแปรชุดนี้เหมาะสมที่จะท าการวิเคราะห์องค์ประกอบ (กริช แรงสูงเนิน , 
2554)  

3.5.2.3 การวิเคราะห์เส้นทาง (Path Analysis) ใช้วิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างตัว
แปรและวิเคราะห์ค่าความแปรปรวนของตัวแปรเพ่ือทดสอบสมมติฐาน  
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บทท่ี 4 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 

งานวิจัยฉบับนี้ได้มุ่งศึกษากลุ่มตัวอย่างกลุ่มเจเนอเรชั่นเบบี้บูมเมอร์ และ เจเนอเรชั่นเอ็กซ์
จากผู้ที่เคยใช้งานเทคโนโลยีในชีวิตประจ าวัน รวมทั้งสิ้น 400 ตัวอย่าง โดยผู้วิจัยได้ก าหนดสัญลักษณ์
ต่าง ๆ และอักษรย่อที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลดังต่อไปนี้ 

4.1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนา วิเคราะห์สถิติพ้ืนฐาน ค่าร้อยละ S.D 
4.2 การวิเคราะห์น้ าหนักองค์ประกอบของตัวแปรสังเกตได้ 
4.3 การวิเคราะห์ข้อมูลค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สันของตัวแปรที่ใช้ศึกษา 
4.4 การวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้าง 

สัญลักษณ์ที่ใช้แทนค่าสถิติ 
n  แทน ค่าจ านวนผู้ใช้บริการกลุ่มตัวอย่าง 
  แทน ค่าคะแนนเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่าง (Mean) 
S  แทน ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

𝑥2  แทน ค่าไค-สแควร์ (Chi-Square) 
df  แทน ค่าองศาอิสระ (Degree of Freedom) 
𝑥2 𝑑𝑓⁄  แทน ค่าไค-สแควร์สัมพันธ์ 
 𝜌-value แทน ค่านัยส าคัญทางสถิติ 
***  แทน ค่านัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 
**  แทน ค่านัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
*  แทน ค่านัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .1 
SKE  แทน ค่าความเบ้ (Skewness) 
KUR  แทน ค่าความโด่ง (Kurtosis) 
GFI  แทน ค่าดัชนีวัดระดับความกลมกลืน (Goodness of Fit Index) 
CFI  แทน ค่าดัชนีวัดความกลมกลืนเชิงสัมพัทธ์ (Comparative Fit Index) 
RMR  แทน ค่าดัชนีค่ารากที่สองของค่าเฉลี่ยก าลังสอง 
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RMSEA  แทน ค่าดัชนีวัดความคลาดเคลื่อนในการประมาณค่าพารามิเตอร์  
    (Root Mean Square Error of Approximation) 
Estimate  แทน ค่าน้ าหนักความถดถอยหรืออิทธิพลทางตรงระหว่างคู่ตัวแปร 
Sig  แทน ระดับนัยส าคัญ  
C.R.  แทน ค่าทีหรือค่า Critical Ratio (t-value) 

𝑅2   แทน ค่าสัมประสิทธิ์การตัดสินใจพหุซึ่ งแสดงถึงประสิทธิภาพใน 
การพยากรณ ์(Multiple Coefficient of Determination) 

R  แทน  ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ 
DE  แทน ค่าอิทธิพลทางตรง (Direct Effect) 
IE   แทน ค่าอิทธิพลทางอ้อม (Indirect Effect) 
TE  แทน ค่าอิทธพลรวม (Total Effect) 

 
สัญลักษณ์ที่ใช้แทนค่าตัวแปร  

Social  แทน อิทธิพลทางสังคม 
Attitude แทน ทัศนคติต่อการใช้งาน 
Av_effort แทน การคาดหวังในการใช้งาน 
Av_perform แทน การคาดหวังในประสิทธิภาพ 
Av_environ แทน สภาพแวดล้อมที่สนับสนุน 
Av_intent แทน ความตั้งใจเชิงพฤติกรรมในการใช้ 
Av_behavi แทน พฤติกรรมการใช้ 
Sexn  แทน เพศ 
Av_exp  แทน ประสบการณ ์
Agen  แทน อายุ 
Av_volun แทน ความสมัครใจ 
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4.1  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนา 
4.1.1 การวิเคราะห์ข้อมูลด้านประชากรศาสตร์ 

 การวิเคราะห์ข้อมูลด้านประชากรศาสตร์ของผู้ตอบแบบสอบถาม ประกอบด้วย เพศ และ

รายได้ โดยแจกแจงจ านวน และค่าร้อยละ แสดงดังตารางที่ 4.1 

ตารางท่ี 4.1 แสดงจ านวนและค่าร้อยละของข้อมูลด้านประชากรศาสตร์ของผู้ตอบแบบสอบถาม 

n=400 

ลักษณะทางประชากรศาสตร์ จ านวน(คน) ร้อยละ 
เพศ   

ชาย 206 51.5 
หญิง 194 48.5 

รวม 400 100.0 
อายุ   
39 – 53 ปี (Generation X) 174 43.5 
53 ปีขึ้นไป (Generation Baby Boomer) 226 56.5 

รวม 400 100.0 

 
จากตารางที่ 4.1 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จ านวน 206 คน คิดเป็น

ร้อยละ 51.5 และเป็นเพศหญิง จ านวน 194 คน คิดเป็นร้อยละ 48.5 โดยอายุอยู่ในช่วง 39 – 53 ปี 
(Generation X) จ านวน 174 คน คิดเป็นร้อยละ 43.5 และช่วงอายุ 53 ปีขึ้นไป (Generation Baby 
Boomer) จ านวน 226 คน คิดเป็นร้อยละ 56.5 ตามล าดับ 
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ตารางท่ี 4.2 แสดงจ านวนและค่าร้อยละของข้อมูลด้านพฤติกรรมการใช้เทคโนโลยี 

n=400 

พฤติกรรมการใช้เทคโนโลยี จ านวน(คน) ร้อยละ 
ท่านเคยใช้งานเทคโนโลยีในดา้นใด   
บันเทิง   42 10.5 
เพื่อติดต่อสื่อสาร 167 41.8 
 เพื่อการท างาน  45 11.2 
เพื่อประโยชน์ด้านสุขภาพ   74 18.5 
การซื้อสินค้า/บริการ   72 18.0 

รวม 400 100.0 
ท่านใช้งานเทคโนโลยีมานานเท่าใด   
น้อยกว่า 6 เดือน   62 15.5 
1 - 2 ป ี 115 28.8 
 3 – 5 ป ี 91 22.8 
มากกว่า 5 ป ี 132 32.9 

รวม 400 100.0 
จ านวนชั่วโมงการใช้งานเทคโนโลยีต่อครั้ง   
น้อยกว่า 30 นาที     83 20.8 
30 นาท-ี1 ชั่วโมง 75 18.8 
 1 ชั่วโมง – 2 ชั่วโมง 51 12.7 
3 ชั่วโมง – 4 ชั่วโมง 85 21.2 
 5 ชั่วโมง – 6 ชั่วโมง 20 5.0 
มากกว่า 6 ชั่วโมง 48 12.0 
ตลอดเวลา 38 9.5 

รวม 400 100.0 
ท่านเรียนรู้การใช้เทคโนโลยีได้อย่างไร   
เรียนรู้การใช้เทคโนโลยีด้วยตนเอง 167 41.8 
เรียนรู้การใช้เทคโนโลยีจากครอบครัว 134 33.5 
เรียนรู้การใช้เทคโนโลยีจากเพื่อน 99 24.7 

รวม 400 100.0 
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จากตารางที่ 4.2 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามข้อมูลด้านพฤติกรรมการใช้เทคโนโลยี ส่วนใหญ่
เพ่ือติดต่อสื่อสาร จ านวน 167 คน คิดเป็นร้อยละ 41.8 รองลงมาเพ่ือประโยชน์ด้านสุขภาพ จ านวน 
74 คน คิดเป็นร้อยละ 18.5 และน้อยที่สุดใช้เพ่ือความบันเทิง จ านวน 42 คน คิดเป็นร้อยละ 10.5 
การใช้งานเทคโนโลยีส่วนใหญ่เป็นระยะเวลา มากกว่า 5 ปี จ านวน 132 คน คิดเป็นร้อยละ 32.9 
รองลงมาใช้งานเทคโนโลยีมาเป็นระยะเวลา 1-2 ปี จ านวน 115 คน คิดเป็นร้อยละ 28.8 น้อยที่สุดใช้
งานเทคโนโลยีมาเป็นระยะเวลาน้อยกว่า 6 เดือน จ านวน 62 คน คิดเป็นร้อยละ 15.5 จ านวนชั่วโมง
การใช้งานเทคโนโลยีต่อครั้งส่วนใหญ่ใช้มากท่ีสุด 3 – 4 ชั่วโมงต่อครั้ง จ านวน 85 คน คิดเป็นร้อยละ 
21.3 รองลงมา น้อยกว่า 30 นาทีต่อครั้ง จ านวน 83 คน คิดเป็นร้อยละ 20.8 น้อยที่สุด 5-6 ชั่วโมง
ต่อครั้ง และการเรียนรู้การใช้เทคโนโลยีด้วยตนเองเป็นส่วนใหญ่ จ านวน 167 คน คิดเป็นร้อยละ 41.8 
รองลงมาเรียนรู้การใช้เทคโนโลยีจากครอบครัวจ านวน 134 คน คิดเป็นร้อยละ 33.5 และน้อยที่สุด
เรียนรู้การใช้เทคโนโลยีได้จากเพ่ือน จ านวน 99 คน คิดเป็นร้อยละ 24.7 ตามล าดับ 

 
4.1.2 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานระดับความคิดเห็นโดยรวมและรายด้าน 
 
ตารางท่ี 4.3 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานระดับความคิดเห็นด้านประสบการณ์ 

(Experience) 

n=400 

ระดับความคิดเห็นด้านประสบการณ์  x  S 
ภาพรวม 3.381 .883 

มีความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการใช้งานเทคโนโลยี 3.37 1.032 
มีความเข้าใจ และ สามารถใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี 3.40 .873 

 
ผลการวิเคราะห์ตามตารางที่ 4.3 มีระดับความคิดเห็นต่อด้านประสบการณ์ (Experience) 

โดยภาพรวมอยู่ในระดับเห็นด้วยมากท่ีสุด ( x =3.381) และเม่ือพิจารณาตามรายข้อพบว่า ข้อค าถาม

ที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ มีความเข้าใจ และ สามารถใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี ( x =3.37) รองลงมามี

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการใช้งานเทคโนโลยี ( x =3.40) ตามล าดับ 
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ตารางท่ี 4.4 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานระดับความคิดเห็นด้านความสมัครใจ
(Voluntariness) 

n=400 

ระดับความคิดเห็นด้านความสมัครใจ  x  S 
ภาพรวม 3.8008 .75301 

การท างานผ่านการใช้เทคโนโลยีด้วยความเต็มใจ 3.71 .969 
คนในครอบครัวหรือคนรอบข้างไม่ได้บังคับให้ท่านใช้งานเทคโนโลยี 3.88 .798 
มีความสมัครใจที่จะเลือกใช้เทคโนโลยีในทุกที่ทุกเวลา 3.82 .779 

 
ผลการวิ เคราะห์ตามตารางที่ 4 .4 มี ระดับความความคิดเห็นด้ านความสมัครใจ 

(Voluntariness) โดยภาพรวมอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก ( x =3.8008) และเมื่อพิจารณาตามรายข้อ
พบว่า ข้อค าถามที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ คนในครอบครัวหรือคนรอบข้างไม่ได้บังคับให้ใช้งานเทคโนโลยี 
( x =3.88) รองลงมา มีความสมัครใจที่จะเลือกใช้เทคโนโลยีในทุกที่ทุกเวลา  ( x =3.82) และ  

การท างานผ่านการใช้เทคโนโลยีด้วยความเต็มใจ ( x =3.71) ตามล าดับ 
 

ตารางท่ี 4.5 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานระดับความคิดเห็นด้านทัศนคติที่เก่ียวข้องกับ
การใช้งาน ( Attitude related to usage) 

n=400 

ระดับความคิดเห็นด้านทัศนคติที่เกี่ยวข้องกับการใช้งาน x  S 
ภาพรวม 3.1568 .31640 

มีความจ าเป็นที่ทุกคนต้องใช้งาน 3.91 .656 
เปิดโอกาสให้เรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ 3.97 .647 
มีประโยชน์ในการสื่อสารในชีวิตประจ าวัน 4.09 .742 
ยากต่อการเรียนรู้ 2.07 .699 
ยากต่อการใช้งาน 2.08 .740 
ไม่มีความจ าเป็นในการใช้งาน 2.12 .691 
มีความปลอดภัยในการรักษาข้อมูลส่วนบุคคล 3.87 .661 
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ผลการวิเคราะห์ตามตารางที่ 4.5 มีระดับความคิดเห็นด้านทัศนคติที่เกี่ยวข้องกับการใช้งาน 

โดยภาพรวมอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก ( x = 3.1568) และเมื่อพิจารณาตามรายข้อพบว่า ข้อค าถามที่

มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือมีประโยชน์ในการสื่อสารในชีวิตประจ าวัน ( x = 4.09) รองลงมาเปิดโอกาสให้

เรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ ( x = 3.97) มีความจ าเป็นที่ทุกคนต้องใช้งาน ( x = 3.91)  มีความปลอดภัยในการ

รักษาข้อมูลส่วนบุคคล ( x = 3.87) ไม่มีความจ าเป็นในการใช้งาน ( x = 2.12) ยากต่อการใช้งาน  

( x = 2.08)  และยากต่อการเรียนรู้ ( x = 2.07) ตามล าดับ 
 

ตารางท่ี 4.6 แสดง ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานระดับความคิดเห็นด้านความคาดหวังใน
ประสิทธิภาพ (Performance Expectancy) 

n = 400 

ระดับคิดเห็นด้านความคาดหวังในประสิทธิภาพ x  S 
ภาพรวม 3.9980 .51445 

การท างานผ่านเทคโนโลยีช่วยให้มีทักษะความสามารถ เพ่ิมข้ึน 4.04 .701 
การท างานผ่านเทคโนโลยีไม่ซับซ้อนไปกว่าการท างานในส านักงานปกติ 4.06 .687 
เทคโนโลยี มีความพร้อมในการช่วยเหลือหากพบปัญหาในการท างาน 3.95 .544 
เทคโนโลยี ที่เลือกใช้ มีขั้นตอนที่ใช้งานง่าย สะดวก และ รวดเร็ว 3.95 .536 
เทคโนโลยี ท าให้บรรลุวัตถุประสงค์การใช้งานตามที่ต้องการ 4.00 .575 

 
ผลการวิเคราะห์ตามตารางที่ 4.6 มีระดับความคิดเห็นต่อด้านความคาดหวังในประสิทธิภาพ 

(Performance Expectancy) โดยภาพรวมอยู่ในระดับเห็นด้วยมากที่สุด ( x =3.99) และเมื่อ
พิจารณาตามรายข้อพบว่า ข้อค าถามที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือการท างานผ่านเทคโนโลยีไม่ซับซ้อนไปกว่า
การท างานในส านักงานปกติ ( x =4.06) รองลงมาคือ การท างานผ่านเทคโนโลยีช่วยให้มีทักษะ

ความสามารถเพ่ิมขึ้น ( x =4.04) เทคโนโลยีท าให้บรรลุวัตถุประสงค์การใช้งานตามที่ต้องการ ( x =

4.00) เทคโนโลยี มีความพร้อมในการช่วยเหลือหากพบปัญหาในการท างาน ( x =3.95) และ

เทคโนโลยีที่เลือกใช้ มีข้ันตอนที่ใช้งานง่าย สะดวก และ รวดเร็ว ( x =3.95) ตามล าดับ 
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ตารางท่ี 4.7 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานระดับความคิดเห็นด้านความคาดหวังใน
พยายาม (Effort Expectancy) 

n = 400 

ระดับความคิดเห็นด้านความคาดหวังในความพยายาม x  S 
ภาพรวม 4.0696 .57827 

การใช้งานเทคโนโลยีช่วยให้ท่านเข้าถึงข้อมูลหรือแหล่งข้อมูลได้อย่าง
รวดเร็ว 

4.00 .611 

การใช้เทคโนโลยี อ านวยความสะดวกในการท างาน 4.10 .702 
เทคโนโลยี ช่วยให้สามารถท างานได้เร็วขึ้น 4.06 .705 
เทคโนโลยีช่วยให้สามารถท างานลุลวงในสถานการณ์คับขัน 4.06 .678 
เทคโนโลยีช่วยเพิ่มคุณภาพงาน 4.07 .692 
การท างานผ่านเทคโนโลยีสามารถแก้ไขปัญหาได้ด้วยตนเอง         4.14 .716 

 
ผลการวิเคราะห์ตามตารางที่ 4.7 มีระดับความคิดเห็นต่อความคาดหวังในความพยายาม 

(Effort Expectancy) โดยภาพรวมอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก ( x =4.07) และเมื่อพิจารณาตามรายข้อ
พบว่า ข้อค าถามที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือการท างานผ่านเทคโนโลยีสามารถแก้ไขปัญหาได้ด้วยตนเอง 

( x =4.14) รองลงมาคือการใช้เทคโนโลยี อ านวยความสะดวกในการท างาน ( x =4.10) เทคโนโลยี

ช่วยเพ่ิมคุณภาพงาน  ( x =4.07) เทคโนโลยี ช่วยให้สามารถท างานได้เร็วขึ้น ( x =4.06) เทคโนโลยี
ช่วยให้สามารถท างานลุลวงในสถานการณ์คับขัน ( x =4.06) และการใช้งานเทคโนโลยีช่วยให้ท่าน

เข้าถึงข้อมูลหรือแหล่งข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว ( x =4. 00) ตามล าดับ 
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ตารางท่ี 4.8 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานระดับความคิดเห็นด้านอิทธิพลทางสังคม

(Social Influence) 
n =400 

ระดับความคิดเห็นด้านอิทธิพลทางสังคม x  S 
ภาพรวม 3.9746 .52132 

เพ่ือน/คนในครอบครัวมีส่วนในการสนับสนุนให้ใช้เทคโนโลยี 4.16 .662 
บุคคลรอบข้าง เป็นแรงผลักดันในการเลือกใช้เทคโนโลยี 3.92 .814 
ท าให้เกิดการยอมรับจากสังคมเม่ือใช้เทคโนโลยี 4.01 .685 
ต้องการแสดงตัวตนผ่านทางเทคโนโลยี 3.90 .607 
การใช้เทคโนโลยีท าให้มีสังคมใหม่ ๆ 3.87 .615 
ต้องการความทันสมัยจากการใช้เทคโนโลยี 4.00 .677 

 
ผลการวิเคราะห์ตามตารางที่ 4.8 มีระดับความคิดเห็นต่อด้านอิทธิพลทางสังคม (Social 

Influence) โดยภาพรวมอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก ( x =3.97) และเมื่อพิจารณาตามรายข้อพบว่า ข้อ

ค าถามที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือเพ่ือน/คนในครอบครัวมีส่วนในการสนับสนุนให้ใช้เทคโนโลยี ( x =4.16) 

รองลงมาคือ ท าให้เกิดการยอมรับจากสังคมเมื่อใช้เทคโนโลยี ( x =4.01) ต้องการความทันสมัยจาก

การใช้เทคโนโลยี ( x =4.00) บุคคลรอบข้างเป็นแรงผลักดันในการเลือกใช้เทคโนโลยี  ( x =3.92) 

ต้องการแสดงตัวตนผ่านทางเทคโนโลยี ( x =3.90) และการใช้เทคโนโลยีท าให้มีสังคมใหม่ ๆ ( x =
3.87) ตามล าดับ 
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ตารางท่ี 4.9 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานระดับความคิดเห็นด้านสภาพแวดล้อมท่ี
สนับสนุน 

n=400 

ระดับความคิดเห็นด้านสภาพแวดล้อมที่สนับสนุน x  S 
ภาพรวม 4.0569 .53720 

การมีทรัพยากร (สมาร์ทโฟน, คอมพิวเตอร์, อินเทอร์เน็ต) เป็นสิ่งส าคัญใน
การใช้เทคโนโลยี 

4.04 .624 

ปัจจุบันเทคโนโลยีที่ท่านมีอยู่เพียงพอต่อการใช้งานและความต้องการ 4.10 .610 
การได้รับการแนะน าจาก คู่มือ, ผู้สอน (คนรอบข้าง) เพียงพอที่ท าให้
สามารถใช้งาน เทคโนโลยีได้อย่างมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

4.05 .551 

ท่านสามารถใช้เทคโนโลยีได้จากการหาข้อมูลเพิ่มเติมจากแหล่งต่าง ๆ 4.04 .544 
 

ผลการวิเคราะห์ตามตารางที่ 4.9 มีระดับความคิดเห็นต่อด้านสภาพแวดล้อมที่สนับสนุน โดย

ภาพรวมอยู่ในระดับเห็นด้วยมากที่สุด ( x =4.06) และเมื่อพิจารณาตามรายข้อพบว่า ข้อค าถามที่มี
ค่าเฉลี่ยสูงสุดคือปัจจุบันเทคโนโลยีที่ท่านมีอยู่เพียงพอต่อการใช้งานและความต้องการของท่าน  
( x =4.10) รองลงมาคือการได้รับการแนะน าจาก คู่มือ, ผู้สอน (คนรอบข้าง) เพียงพอที่ท าให้ท่าน

สามารถใช้งาน เทคโนโลยีได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ( x =4.05)  การมีทรัพยากร (สมาร์ทโฟน, 

คอมพิวเตอร์, อินเทอร์เน็ต) เป็นสิ่งส าคัญในการใช้เทคโนโลยี ( x =4.04) และท่านสามารถใช้

เทคโนโลยีได้จากการหาข้อมูลเพิ่มเติมจากแหล่งต่าง ๆ ( x =4.04) ตามล าดับ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



52 
 

 
52  

 

ตารางท่ี 4.10 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานระดับความคิดเห็นด้านความตั้งใช้เชิง
พฤติกรรม 

n=400 

ระดับความคิดเห็นด้านความตั้งใช้เชิงพฤติกรรม x  S 
ภาพรวม 4.0989 .55440 

มีความตั้งใจที่จะใช้เทคโนโลยีทุกครั้งที่มีโอกาส 4.03 .515 
มีความตั้งใจท างานนอกสถานที่ผ่านเทคโนโลยี 4.10 .609 
มีความตั้งใจที่จะใช้เทคโนโลยีเพ่ือประโยชน์ด้านอ านวยความสะดวกของ
ตนเอง 

4.09 .640 

มีความตั้งใจใช้เทคโนโลยีเพ่ือการสื่อสาร 4.20 .659 
มีความตั้งใจใช้เทคโนโลยีเพ่ือสุขภาพ 4.17 .655 
มีความตั้งใจใช้เทคโนโลยีเพ่ือเข้าถึงข้อมูล/แหล่งความรู้ 4.05 .707 
มีความตั้งใจที่จะใช้เทคโนโลยีเพ่ือเสริมภาพลักษณ์ของตนเอง (ความ
ทันสมัย) 

4.06 .602 

 
ผลการวิเคราะห์ตามตารางที่ 4.10 มีระดับความคิดเห็นต่อด้านความตั้งใช้เชิงพฤติกรรม โดย

ภาพรวมอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก ( x =4.10) และเมื่อพิจารณาตามรายข้อพบว่า ข้อค าถามที่มี

ค่าเฉลี่ยสูงสุดคือมีความตั้งใจใช้เทคโนโลยีเพ่ือการสื่อสาร ( x =4.20) รองลงมาคือมีความตั้งใจใช้

เทคโนโลยีเพ่ือสุขภาพ ( x =4.17) มีความตั้งใจท างานนอกสถานที่ผ่านเทคโนโลยี ( x =4.10) มี

ความตั้งใจที่จะใช้เทคโนโลยีเพ่ือประโยชน์ด้านอ านวยความสะดวกของตนเอง ( x =4.09)  มีความ

ตั้งใจที่จะใช้เทคโนโลยีเพ่ือเสริมภาพลักษณ์ของตนเอง (ความทันสมัย) ( x =4.06) มีความตั้งใจใช้

เทคโนโลยีเพ่ือเข้าถึงข้อมูล/แหล่งความรู้ ( x =4.05) และมีความตั้งใจที่จะใช้เทคโนโลยีทุกครั้งที่มี

โอกาส ( x =4.03) ตามล าดับ 
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ตารางท่ี 4.11 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานระดับความคิดเห็นด้านพฤติกรรมการใช้  

n=400 

พฤติกรรมการใช้ x  S 
ภาพรวม 4.1340 .58899 

ใช้เทคโนโลยีในเรื่องส่วนตัวเช่น เช็คอีเมลล์ ติดตามข่าวสาร มีส่วนร่วมบน
เครือข่ายสังคมออนไลน์ 

4.15 .666 

ใช้เทคโนโลยีเพ่ือการติดต่อและสื่อสารกับผู้อ่ืน 4.13 .679 
ใช้เทคโนโลยีเพ่ือประโยชน์ต่อการท างาน 4.16 .652 
ใช้เทคโนโลยีในการค้นหาเพ่ือองค์ความรู้ 4.10 .602 
ในทุกวัน หรือ ชีวิตประจ าวันท่านจะใช้เทคโนโลยีอยู่เสมอ 4.13 .575 

 
ผลการวิเคราะห์ตามตารางที่ 4.11 มีระดับความคิดเห็นต่อด้านพฤติกรรมการใช้ โดย

ภาพรวมอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก ( x =4.13) และเมื่อพิจารณาตามรายข้อพบว่า ข้อค าถามที่มี

ค่าเฉลี่ยสูงสุดคือใช้เทคโนโลยีเพ่ือประโยชน์ต่อการท างาน ( x =4.16) รองลงมาคือใช้เทคโนโลยีใน

เรื่องส่วนตัวเช่น เชคอีเมลล์ ติดตามข่าวสาร มีส่วนร่วมบนเครือข่ายสังคมออนไลน์ ( x =4.15) ด้าน

ใช้เทคโนโลยีเพ่ือการติดต่อและสื่อสารกับผู้อ่ืน ( x =4.13) ในทุกวัน หรือ ชีวิตประจ าวันท่านจะใช้

เทคโนโลยีอยู่เสมอ ( x =4.13) และใช้เทคโนโลยีในการค้นหาเพื่อองค์ความรู้ ( x =4.10) ตามล าดับ 
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4.2  การวิเคราะห์น้ าหนักองค์ประกอบของตัวแปรสังเกตได้ 
 

ตารางท่ี 4.12 แสดงค่าน้ าหนักองค์ประกอบมาตรฐาน (ตัวแปรสังเกต) (ต่อ)  

ตัวแปรสังเกต องค์ประกอบภายใน ค่าน้ าหนักองค์ประกอบ (factor loading) KMO 
Av_exp   0.500 
 exp4.1 0.927  
 exp4.2 0.927  
Av_volun   0.658 
 volun5.1 0.806  
 volun5.2 0.945  
 volun5.3 0.920  
Av_atitude   0.784 
 atitude6.1 0.914  
 atitude6.2 0.859  
 atitude6.3 0.900  
 atitude6.7 0.657  
 atitude6.4 0.774  
 atitude6.5 0.807  
 atitude6.6 0.838  
Av_perform   0.799 
 perform7.1 0.792  
 perform7.2 0.843  
 perform7.3 0.910  
 perform7.4 0.886  
 perform7.5 0.803  
Av_effort   0.844 
 effort8.1 0.874  
 effort8.2 0.921  
 effort8.3 0.931  
 effort8.4 0.928  



55 
 

 
55  

 

ตารางท่ี 4.12 (ต่อ) แสดงค่าน้ าหนักองค์ประกอบมาตรฐาน (ตัวแปรสังเกต) 

ตัวแปรสังเกต องค์ประกอบภายใน ค่าน้ าหนักองค์ประกอบ (factor loading) KMO 
 effort8.5 0.636  

 effort8.6 0.778  
Av_soc   0.738 
 soc9.1 0.888  
 soc9.2 0.843  
 soc9.3 0.696  
 soc9.4 0.958  
 soc9.5 0.948  
 soc9.6 0.791  
Av_environ   0.743 
 environ10.1 0.869  
 environ10.2 0.953  
 environ10.3 0.942  
 environ10.4 0.929  
Av_behavi   0.830 
 behavi11.1 0.810  
 behavi11.2 0.902  
 behavi11.3 0.928  
 behavi11.4 0.907  
 behavi11.5 0.906  
 behavi11.6 0.851  
 behavi11.7 0.875  
Av_intent   0.852 
 intent12.1 0.931  
 intent12.2 0.947  
 intent12.3 0.965  
 intent12.4 0.925  
 intent12.5 0.861  
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จากตารางที่ 4.12 พบว่า น้ าหนักองค์ประกอบของตัวแปรด้านประสบการณ์อยู่ที่ 0.927 ค่า
น้ าหนักองค์ประกอบของตัวแปรด้านความสมัครใจ อยู่ระหว่าง 0.806– 0.945 น้ าหนักองค์ประกอบ
ของตัวแปรทัศนคติที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานอยู่ระหว่าง 0.657– 0.914 น้ าหนักองค์ประกอบของตัว
แปรการด้านความคาดหวังในประสิทธิภาพอยู่ระหว่าง 0.792– 0.910 น้ าหนักองค์ประกอบของตัว
แปรด้านความคาดหวังในการพยายามอยู่ระหว่าง 0.636– 0.931 ค่าน้ าหนักองค์ประกอบของตัวแปร
ด้านอิทธิพลทางสังคม อยู่ระหว่าง  0.696– 0.958 ค่าน้ าหนักองค์ประกอบของตัวแปรด้าน
สภาพแวดล้อมที่สนับสนุน อยู่ระหว่าง 0.869– 0.953 ค่าน้ าหนักองค์ประกอบของตัวแปรด้านความ
ตั้งใช้เชิงพฤติกรรม อยู่ระหว่าง 0.810– 0.928 ค่าน้ าหนักองค์ประกอบของตัวแปรด้านพฤติกรรม 
การใช้ อยู่ระหว่าง 0.861– 0.965  ค่าน้ าหนักตัวแปรในองค์ประกอบที่มากกว่า 0.5 ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ที่
เหมาะสม และพบว่าค่า KMO ของแต่ละองค์ประกอบอยู่ระหว่าง 0.500– 0.852จากการพิจารณา
ค่าสถิติท้ัง 2 รายการ สามารถสรุปได้ว่าตัวแปรทุกตัวแปรมีค่าความเชื่อถือได้ที่เหมาะสม (Hair et al., 
2010) 
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4.3  การวิเคราะห์ข้อมูลค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธข์องเพียร์สันของตัวแปรที่ใช้ศึกษา 
 
ตารางท่ี 4.13  แสดงค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของตัวแปรสังเกตได้แต่ละด้านของความตั้งใจเชิง

พฤติกรรมในการใช้เทคโนโลยี (ต่อ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ 
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ตารางท่ี 4.13 แสดงค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของตัวแปรสังเกตได้แต่ละด้านของความตั้งใจเชิง
พฤติกรรมในการใช้เทคโนโลยี 
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ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ 
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จากตารางที่ 4.13 พบว่าตัวแปรสังเกตได้ ด้านประสบการณ์ ด้านความสมัครใจ ด้านทัศนคติ 
ที่เกี่ยวข้องกับการใช้งาน ด้านความคาดหวังในประสิทธิภาพ ด้านความคาดหวังในการพยายาม ด้าน
อิทธิพลทางสังคม ด้านสภาพแวดล้อมที่สนับสนุน ด้านความตั้งใช้เชิงพฤติกรรม ด้านพฤติกรรมการใช้
ทุกตัวแปรมีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 เป็นความสัมพันธ์แบบมีทิศทาง
เดียวกัน (ค่าความสัมพันธ์เป็นบวก) และมีค่าความสัมพันธ์ไม่เกิน 0.80 (ค่าสัมบูรณ์) ท าให้ไม่เกิด
สภาวะ Multicollinearity (กัลยา วาณิชบัญชา, 2557) 
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4.4  การวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้าง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาพที่ 4.1 โมเดลวัดความสัมพันธ์โครงสร้างการยอมรับเทคโนโลยีที่ส่งผลต่อความตั้งใจเชิงพฤติกรรม 
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ตารางท่ี 4.14  ค่าสถิติแสดงความสอดคล้องของโมเดลวัดความสัมพันธ์โครงสร้างการยอมรับ
เทคโนโลยีที่ส่งผลต่อความตั้งใจเชิงพฤติกรรม 

Chi-Square(2) df 2/df 𝑝-value GFI CFI RMR 

CR 29.551 15 1.970 .014 .989 .995 .012 

 

จากตารางที่ 4.14  พบว่าค่าอัตราส่วนของไค-สแควร์กับ degree of freedom (2/df) มี

ค่าเท่ากับ 1.970 สอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ท่ีก าหนดว่า (2 /df)  ต้องมีค่าน้อยกว่าหรือเท่ากับ 
3  เมื่อพิจารณาจากค่า GFI (Goodness of Fit Index) เท่ากับ .989 ค่า CFI (Comparative Fit 
Index) เท่ากับ .995 และค่า RMR เท่ากับ .012 เมื่อน าค่าสถิติที่ได้เปรียบเทียบกับเกณฑ์ในการ
พิจารณาที่ก าหนดว่า ค่าดัชนี GFI ควรมีค่ามากกว่า 0.90 ค่า CFI ควรมีค่ามากกว่า 0.95 และค่า 
RMR ควรมีค่าน้อยกว่า 0.05 โมเดลมาตรวัดจึงมีความสอดคล้องกลมกลืน กับโมเดลทางทฤษฎี ใน
ระดับท่ียอมรับได้ (ยุทธ์ ไกยวรรณ์, 2556) 

 
ตารางท่ี 4.15 สรุปดัชนีสอดคล้องของโมเดล 

ดัชนีความสอดคล้อง ค่าท่ีแสดงความสอดคล้อง ค่าท่ียอมรับได้ว่ามีความสอดคล้อง 

2 .05 ≤  𝑝 ≤ 1.00 .01 ≤  𝑝 ≤ .05 

2 / df 0 ≤ 2 / df ≤ 2 
Carmines & Mcler (1981) และ 

Ullman (2001) 

2 ≤ 2 / df ≤ 3 
Kline (1998a) 

RMR 0 ≤ RMR ≤ .05 .05≤ RMR ≤ .08 
RMSEA 0 ≤ RMSEA ≤ .05 .05 ≤ RMSEA ≤ .08 

NFI .95≤ NFI ≤ 1.00 .90≤ NFI ≤ .95 
CFI .97≤ CFI ≤ 1.00 .95≤ CFI ≤ .97 
GFI .95≤ GFI ≤ 1.00 .90≤ GFI ≤ .95 

ที่มา : กัลยา วาณิชบัญชา, 2557; ยุทธ์ ไกยวรรณ์, 2556. 
 
  



62 

 
62  

 

ตารางท่ี 4.16 แสดงค่าความสอดคล้องกลมกลืนของโมเดลการวัดความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร   

Variable 
Regression Weights Standardized 

Regression 
Weights 

R2 

Estimate S.E. C.R. P 

Social <--- sexn .337 .056 5.993 *** .277  
Social <--- Agen -.200 .059 -3.405 *** -.163  
Social <--- Av_exp .362 .065 5.597 *** .517  
Social <--- Av_volun -.147 .062 -2.378 .017 -.183  

        .245 
Av_effort <--- sexn .027 .036 .764 .445 .024  
Av_effort <--- Agen .006 .035 .186 .852 .006  
Av_effort <--- Av_volun .099 .054 1.830 .067 .133  
Av_effort <--- Av_exp .084 .054 1.551 .121 .129  

        .727 
Av_perform <--- sexn -.062 .044 -1.422 .155 -.063  
Av_perform <--- Agen -.027 .042 -.633 .527 -.027  

        .608 
Attitude <--- sexn .083 .039 2.115 .034 .093  
Attitude <--- Agen -.292 .051 -5.688 *** -.325  
Attitude <--- Av_exp -.135 .032 -4.253 *** -.263  
Attitude <--- Av_volun .306 .046 6.678 *** .521  

        .940 
Av_environ <--- Agen -.284 .051 -5.566 *** -.262  
Av_environ <--- Av_exp .197 .029 6.883 *** .317 

 .141 

หมายเหตุ : มีนัยส าคัญ *  *** p< .01  

  
 จากตารางที่ 4.16 เมื่อพิจารณาจากโมเดลการวัดพบว่าความสัมพันธ์ระหว่างความตั้งใจ
แสดงพฤติกรรมและ/หรือพฤติกรรมการใช้ของกลุ่ม เจเนอเรชั่นเบบี้บูมเมอร์ และ เจเนอเรชั่นเอ็กซ์
ได้รับอิทธิพลจากปัจจัยเสริม เพศ อายุ ความสมัครใจ และประสบการณ์ โดยเพศเป็นตัวแปรผลักดัน
ให้อิทธิพลทางสังคมส่งผลต่อการตั้งใจใช้เทคโนโลยีแต่ไม่ส่งผลต่อตัวแปรอ่ืน ๆ ช่วงอายุเป็นตัวแปร
ผลักดันให้อิทธิพลทางสังคม ทัศนคติที่เกี่ยวข้องกับการใช้งาน และ สภาพแวดล้อมที่สนับสนุนส่งผล
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ต่อการตั้งใจใช้เทคโนโลยีแต่ไม่ส่งผลต่อความคาดหวังในประสิทธิภาพ และ ความคาดหวังในความ
พยายาม ความสมัครใจตัวแปรที่ผลักดันให้ความคาดหวังในความพยายามและทัศนคติที่เกี่ยวข้องกับ
การใช้งานส่งผลและมีอิทธิผลต่อความตั้งใจใช้เทคโนโลยีของกลุ่มเจเนอเรชั่นเบบี้บูมเมอร์ส  และ 
เอ็กซ์ และในส่วนของด้านประสบการณ์ตัวแปรที่ผลักดันให้อิทธิพลทางสังคม ทัศนคติที่เกี่ยวข้องกับ
การใช้งานและสภาพแวดล้อมที่สนับสนุนที่ส่งให้เกิดการตั้งใจใช้เทคโนโลยีแต่ไม่เป็นตัวผลักดันความ
คาดหวังในความพยายามเป็นอิทธิผลที่ส่งผลต่อการตั้งใจในการใช้เทคโนโลยีของกลุ่มเจเนอเรชั่นเบ
บี้บูมเมอร์ส และ เจเนอเรชั่นเอ็กซ์ได้ 
 
ตารางท่ี 4.17 แสดงค่าความสอดคล้องกลมกลืนของโมเดลการวัดความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร   

Variable 
Regression Weights Standardized 

Regression 
Weights 

R2 

Estimate S.E. C.R. P 

Av_intent <--- Attitude .821 .101 8.124 *** .684  

        .940 

Av_intent <--- Social -.055 .066 -.831 .406 -.062  

        .245 

Av_intent <--- 
Av_perfor
m 

.346 .059 5.901 *** 
.320  

        .608 

Av_intent <--- Av_effort -.043 .076 -.565 .572 -.045  

        .727 

Av_behavi <--- Av_intent 1.438 .117 12.290 *** 1.330  

        .731 

Av_behavi <--- Av_environ -.557 .109 -5.108 *** -.519  

        .141 

หมายเหตุ : มีนัยส าคัญ *  *** p< .01  

  
จากตารางที่ 4.17 เมื่อพิจารณาจากโมเดลการวัดพบว่าความสัมพันธ์ระหว่างความตั้งใจแสดง
พฤติกรรมและ/หรือพฤติกรรมการใช้ของกลุ่ม เจเนอเรชั่นเบบี้บูมเมอร์ และ เจเนอเรชั่นเอ็กซ์ได้รับ
อิทธิพลจากปัจจัยหลักและปัจจัยเสริมดังนี้ 1) ทัศนคติที่มีต่อพฤติกรรมโดยมี เพศ อายุ ประสบการณ์ 
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ความสมัครใจและความคาดหวังในการใช้งานเป็นตัวแปรเสริม ส่งผ่าน 2) ความคาดหวังใน
ประสิทธิภาพโดยมีประสบการณ์และอิทธิพลทางสังคมเป็นตัวแปรเสริมส่งผ่าน ในขณะที่ความสัมพันธ์
ระหว่างความตั้งใจแสดงพฤติกรรมและ/หรือพฤติกรรมการใช้ไม่ได้รับอิทธิพลโดยตรงจากอิทธิพลทาง
สังคมและความคาดหวังในความพยายาม อย่างมีนัยส าคัญแต่ได้รับอิทธิพลทางอ้อมส่งผ่านความ
คาดหวังในประสิทธิภาพและทัศนคติที่มีต่อพฤติกรรม โดยมีประสิทธิภาพในการท านายเท่ากับ 0.731 
(R2=73.1%) ยกเว้นสภาพแวดล้อมที่สนับสนุนมีอิทธิพลโดยตรงต่อพฤติกรรมการใช้อย่างมีนัยส าคัญ
โดยมีประสิทธิภาพในการท านายเท่ากับ 0.141 (R2=14.1%) 
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ตารางท่ี 4.18 แสดงผลการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรในโมเดลวัดปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความสัมพันธ์ระหว่างความตั้งใจแสดงพฤติกรรม
และ/หรือพฤติกรรมการใช้ ของกลุ่ม เจเนอเรชั่นเบบี้บูมเมอร์ และ เจเนอเรชั่นเอ็กซ์ 

 

ตัวแปรผล อิทธิพล 
ตัวแปรเหตุ 

effort perform attitud social sex age Exp volun intent environ 

intent DE -.045 .320*** .684*** -.062 .000 .000 .000 .000 .000 .000 
 IE .506 .000 .000 .627 .211 -.321 .172 .314 .000 .000 
 TE .461 .320 .684 .565 .211 -.321 .172 .314 .000 .000 
behavi DE .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 1.330 -.519 
 IE .612 .426 .910 .751 .281 -.290 .064 .418 .000 .000 
 TE .612 .426 .910 .751 .281 -.290   .064 .418 1.330*** -.519*** 

หมายเหตุ : มีนัยส าคัญ   *** p< .01 
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จากตารางที่  4 .18 เมื่อพิจารณาผลรวมอิทธิพลพบว่า ตัวแปรสาเหตุที่มี อิทธิพลต่อ
ความสัมพันธ์ระหว่างความตั้งใจแสดงพฤติกรรมและ/หรือพฤติกรรมการใช้โดยพิจารณาจากน้ าหนัก
ของความสัมพันธ์เรียงล าดับจากมากไปหาน้อย ดังนี้ 

1) ปัจจัยด้านทัศนคติที่มีต่อพฤติกรรมและปัจจัยด้านความคาดหวังในประสิทธิภาพมีอิทธิพล
ทางตรงเชิงบวกต่อความสัมพันธ์ระหว่างความตั้งใจแสดงพฤติกรรมและ/หรือพฤติกรรมการใช้ โดยมี
ค่าอิทธิพลเท่ากับ .684 และ .320 ในขณะที่อิทธิพลทางสังคมและความคาดหวังในการพยายามมี
อิทธิพลทางอ้อมต่อความสัมพันธ์ระหว่างความตั้งใจแสดงพฤติกรรมและ/หรือพฤติกรรมการใช้ โดยมี
ค่าอิทธิพลเท่ากับ .627 และ .506 ตามล าดับ 

2) ความตั้งใจแสดงพฤติกรรมมีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกต่อพฤติกรรมการใช้โดยมีค่าอิทธิพล
เท่ากับ 1.330 โดยมีปัจจัยด้านทัศนคติที่มีต่อพฤติกรรมอิทธิพลทางสังคม ความคาดหวังในความ
พยายาม ความคาดหวังในประสิทธิภาพ ความสมัครใจ เพศ อายุ ประสบการณ์ เป็นปัจจัยเสริม 

3) สภาพแวดล้อมที่สนับสนุนมีอิทธิพลทางตรงเชิงลบต่อพฤติกรรมการใช้โดยมีค่าอิทธิพล
เท่ากับ - .519 
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ตารางท่ี 4.19 สรุปผลการทดสอบสมมติฐานของความสัมพันธ์ระหว่างความตั้งใจแสดงพฤติกรรม
และ/หรือพฤติกรรมการใช้ของกลุ่ม เจเนอเรชั่นเบบี้บูมเมอร์ และ เจเนอเรชั่นเอ็กซ์ 

สมมติฐาน ผลการทดสอบ
สมมติฐาน 

H1: ปัจจัยด้านความคาดหวังในประสิทธิภาพส่งผลต่อความตั้งใจเชิง
พฤติกรรมในการใช้เทคโนโลยีของกลุ่ม เจเนอเรชั่นเบบี้บูมเมอร์ 
และ เจเนอเรชั่นเอ็กซ์ 

ยอมรับสมมติฐาน 

H2: ปัจจัยด้านความคาดหวังในความพยายามส่งผลต่อความตั้งใจเชิง
พฤติกรรมในการใช้เทคโนโลยีของกลุ่ม เจเนอเรชั่นเบบี้บูมเมอร์ 
และ เจเนอเรชั่นเอ็กซ์ 

H3: ปัจจัยด้านอิทธิพลทางสังคมส่งผลต่อความตั้งใจเชิงพฤติกรรมใน
การใช้เทคโนโลยีของกลุ่มเจเนอเรชั่นเบบี้บูมเมอร์ และ เจเนอ
เรชั่นเอ็กซ์ 

ปฏิเสธสมมติฐาน 
 

 
        ปฏิเสธสมมติฐาน 

H4: ปัจจัยด้านทัศนคติที่เก่ียวข้องการใช้เทคโนโลยีส่งผลต่อความตั้งใจ
เชิงพฤติกรรมในการใช้เทคโนโลยีของกลุ่มเจเนอเรชั่นเบบี้บูม
เมอร์ และ เจเนอเรชั่นเอ็กซ์ 

ยอมรับสมมติฐาน 

H5: ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมที่สนับสนุนส่งผลต่อความตั้งใจเชิง
พฤติกรรมในการใช้เทคโนโลยีของกลุ่มเจเนอเรชั่นเบบี้บูมเมอร์ 
และ เจเนอเรชั่นเอ็กซ์ 

ยอมรับสมมติฐาน 

H 6:  ความตั้ งใจเชิงพฤติกรรมมี อิทธิพลต่อพฤติกรรมในการใช้
เทคโนโลยีของกลุ่มเจเนอเรชั่นเบบี้บูมเมอร์ และ เจเนอเรชั่น
เอ็กซ์ 

ยอมรับสมมติฐาน 

 
ในการศึกษาความตั้งใจเชิงพฤติกรรมในการใช้เทคโนโลยีของกลุ่ม เจเนอเรชั่นเบบี้บูมเมอร์ 

และ เจเนอเรชั่นเอ็กซ์ สามารถสรุปผลการวิเคราะห์ได้ดังนี้ 
จากผลการทดสอบค่าทางสถิติ พบว่า ความสัมพันธ์ระหว่างความตั้งใจแสดงพฤติกรรมและ/

หรือพฤติกรรมการใช้ของกลุ่ม เจเนอเรชั่นเบบี้บูมเมอร์ และ เจเนอเรชั่นเอ็กซ์ ได้รับอิทธิพลจากปัจจัย
หลักและปัจจัยเสริมดังนี้  1) ทัศนคติที่มีต่อพฤติกรรมโดยมี เพศ อายุ ประสบการณ์ สมัครใจและ
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ความคาดหวังในความพยายามเป็นตัวแปรเสริมส่งผ่าน 2) ความคาดหวังในประสิทธิภาพโดยมี
ประสบการณ์และอิทธิพลทางสังคมเป็นตัวแปรเสริมส่งผ่าน ในขณะที่ความสัมพันธ์ระหว่างความตั้งใจ
แสดงพฤติกรรมและ/หรือพฤติกรรมการใช้ไม่ได้รับอิทธิพลโดยตรงจากอิทธิพลทางสังคมและความ
คาดหวังในการใช้งาน  อย่างมีนัยส าคัญแต่ได้รับอิทธิพลทางอ้อมส่งผ่านความคาดหวังในประสิทธิภาพ
และทัศนคติที่มีต่อพฤติกรรม โดยมีประสิทธิภาพในการท านาย ยกเว้นสภาพแวดล้อมที่สนับสนุนมี
อิทธิพลโดยตรงต่อพฤติกรรมการใช้อย่างมีนัยส าคัญ



 

บทท่ี 5 
 

สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 
 

งานวิจัยฉบับนี้ท าการศึกษาเรื่องความตั้งใจเชิงพฤติกรรมในการใช้เทคโนโลยีของกลุ่ม เจเนอ
เรชั่นเบบี้บูมเมอร์ส และ เจเนอเรชั่นเอ็กซ์ 

โดยผู้วิจัยได้ด าเนินการศึกษาตามล าดับดังนี้ 
5.1 สรุปผลการวิจัย 
5.2 อภิปรายผลการวิจัย 
5.3 ข้อเสนอแนะงานวิจัย 
 

5.1  สรุปผลการวิจัย 
5.1.1 ลักษณะทางประชากรศาสตร์ 
กลุ่มตัวอย่างจ านวน 400 ตัวอย่าง พบว่าส่วนใหญเป็นเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 51.5 มีช่วงอายุ

อยู่ที่ 53 ปีขึ้นไป (เจเนอเรชั่นเบบี้บูมเมอร์) คิดเป็นร้อยละ 56.5 
5.1.2 ข้อมูลด้านพฤติกรรมการใช้เทคโนโลยี 

จากการวิเคราะห์ข้อมูลด้านพฤติกรรมการใช้เทคโนโลยีพบว่าส่วนใหญ่ใช้เทคโนโลยีเพ่ือ
การสื่อสารเป็นหลัก (ร้อยละ 41.8) และในแต่ละครั้งในการใช้เทคโนโลยีส่วนมากใช้เวลาถึง 3– 4 
ชั่วโมงต่อการใช้งาน 1 ครั้ง (ร้อยละ 21.3) โดยใช้งานเทคโนโลยีมาแล้ว มากกว่า 5 ปี (ร้อยละ 32.9) 
ส่วนมากเกิดจากการเรียนรู้การใช้เทคโนโลยีจากตนเอง (ร้อยละ 41.8) 
         5.1.3 ข้อมูลความคิดเห็นเกี่ยวกับด้านประสบการณ์และด้านความสมัครใจ 

ผลจากการวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยด้านประสบการณ์ ในภาพรวมพบว่า มีระดับความ

คิดเห็นอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก ( x =3.38) และด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดได้แก่ มีความเข้าใจ และ 

สามารถใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีได้ ( x =3.40) รองลงมาคือ มีความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการใช้งาน

เทคโนโลยี ( x =3.37) ในส่วนของผลจากการวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยด้านประสบการณ์ภาพรวมพบว่า 
มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก ( x =3.80) ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดได้แก่คนในครอบครัว

หรือคนรอบข้างไม่ได้บังคับให้ท่านใช้งานเทคโนโลยี ( x =3.88) รองลงมาได้แก่มีความสมัครใจที่จะ

เลือกใช้เทคโนโลยีในทุกท่ีทุกเวลา ( x =3.88) และล าดับสุดท้ายคือ การท างานผ่านการใช้เทคโนโลยี

ด้วยความเต็มใจ ( x =3.71)  
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5.1.4 ข้อมูลความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความสัมพันธ์ระหว่างความตั้งใจ
แสดงพฤติกรรมการใช้ของกลุ่ม เจเนอเรชั่นเบบี้บูมเมอร์ส และ เจเนอเรชั่นเอ็กซ์ 

5.1.4.1 ปัจจัยด้านทัศนคติท่ีมีต่อพฤติกรรม 
จากการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่าด้านทัศนคติที่มีต่อพฤติกรรม โดยภาพรวมอยู่

ในระดับเห็นด้วยมาก ( x = 3.1568) และเมื่อพิจารณาตามรายข้อพบว่า ข้อค าถามที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 

คือมีประโยชน์ในการสื่อสารในชีวิตประจ าวัน ( x = 4.09) รองลงมาเปิดโอกาสให้เรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ  

( x = 3.97) มีความจ าเป็นที่ทุกคนต้องใช้งาน ( x = 3.91)  มีความปลอดภัยในการรักษาข้อมูลส่วน

บุคคล ( x = 3.87) ไม่มีความจ าเป็นในการใช้งาน ( x = 2.12) ยากต่อการใช้งาน  ( x = 2.08)  และ 

ยากต่อการเรียนรู้ ( x = 2.07) 
 5.1.4.2 ปัจจัยด้านความคาดหวังในประสิทธิภาพ 
  จากการวิ เคราะห์ข้อมูลพบว่าด้านความคาดหวังในประสิทธิภาพ 

(Performance Expectancy) โดยภาพรวมอยู่ในระดับเห็นด้วยมากที่สุด ( x =3.99) และเมื่อ
พิจารณาตามรายข้อพบว่า ข้อค าถามที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือการท างานผ่านเทคโนโลยีไม่ซับซ้อนไปกว่า

การท างานในส านักงานปกติ ( x =4.06) รองลงมาคือ การท างานผ่านเทคโนโลยีช่วยให้มีทักษะ

ความสามารถเพ่ิมขึ้น ( x =4.04) เทคโนโลยีท าให้บรรลุวัตถุประสงค์การใช้งานตามที่ต้องการ ( x =

4.00) เทคโนโลยีมีความพร้อมในการช่วยเหลือหากพบปัญหาในการท างาน  ( x =3.95) และ

เทคโนโลยีที่เลือกใช้มีข้ันตอนที่ใช้งานง่าย สะดวก และ รวดเร็ว ( x =3.95) ตามล าดับ 
 5.1.4.3 ปัจจัยด้านความคาดหวังในความพยายาม 
  จากการวิ เคราะห์ข้ อมูลพบว่าความคาดหวังในการใช้งาน (Effort 

Expectancy) โดยภาพรวมอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก ( x =4.07) และเมื่อพิจารณาตามรายข้อพบว่า 
ข้อค าถามที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือการท างานผ่านเทคโนโลยีสามารถแก้ไขปัญหาได้ด้วยตนเอง  

( x =4.14) รองลงมาคือการใช้เทคโนโลยี อ านวยความสะดวกในการท างาน ( x =4.10) เทคโนโลยี

ช่วยเพ่ิมคุณภาพงาน ( x =4.07) เทคโนโลยี ช่วยให้สามารถท างานได้เร็วขึ้น ( x =4.06) เทคโนโลยี

ช่วยให้สามารถท างานลุลวงในสถานการณ์คับขัน ( x =4.06)  และการใช้งานเทคโนโลยีช่วยให้ท่าน

เข้าถึงข้อมูลหรือแหล่งข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว ( x =4. 00) ตามล าดับ 
 5.1.4.4 ปัจจัยด้านอิทธิพลทางสังคม 
  จากการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่าด้านอิทธิพลทางสังคม (Social Influence) 

โดยภาพรวมอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก ( x =3.97) และเมื่อพิจารณาตามรายข้อพบว่า ข้อค าถามที่มี

ค่าเฉลี่ยสูงสุด คือเพ่ือน/คนในครอบครัวมีส่วนในการสนับสนุนให้ใช้เทคโนโลยี ( x =4.16) รองลงมา

คือ ท าให้เกิดการยอมรับจากสังคมเมื่อใช้เทคโนโลยี ( x =4.01) ต้องการความทันสมัยจากการใช้
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เทคโนโลยี ( x =4.00) บุคคลรอบข้างเป็นแรงผลักดันในการเลือกใช้เทคโนโลยี ( x =3.92) ต้องการ

แสดงตัวตนผ่านทางเทคโนโลยี( x =3.90) และการใช้เทคโนโลยีท าให้มีสังคมใหม่ ๆ ( x =3.87) 
ตามล าดับ 

 5.1.4.5 ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมที่สนับสนุน 
  จากการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่าด้านสภาพแวดล้อมที่สนับสนุน โดยภาพรวม

อยู่ในระดับเห็นด้วยมากที่สุด ( x =4.06) และเมื่อพิจารณาตามรายข้อพบว่า ข้อค าถามที่มีค่าเฉลี่ย

สูงสุดคือปัจจุบันเทคโนโลยีที่ท่านมีอยู่เพียงพอต่อการใช้งานและความต้องการของท่าน( x =4.10) 
รองลงมาคือการได้รับการแนะน าจาก คู่มือ, ผู้สอน (คนรอบข้าง) เพียงพอที่ท าให้ท่านสามารถใช้งาน 

เทคโนโลยีได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ( x =4.05)  การมีทรัพยากร (สมาร์ทโฟน, คอมพิวเตอร์, 

อินเทอร์เน็ต) เป็นสิ่งส าคัญในการใช้เทคโนโลยี ( x =4.04) และท่านสามารถใช้เทคโนโลยีได้จาก 
การหาข้อมูลเพิ่มเติมจากแหล่งต่าง ๆ ( x =4.04) ตามล าดับ 

5.1.5 ข้อมูลความคิดเห็นเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างความตั้งใจแสดงพฤติกรรมการใช้
ของกลุ่ม เจเนอเรชั่นเบบี้บูมเมอร์ส และ เจเนอเรชั่นเอ็กซ์ 

 5.1.5.1 ความตั้งใจเชิงพฤติกรรม 
  จากการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่า ด้านความตั้งใช้เชิงพฤติกรรม โดยภาพรวม

อยู่ในระดับเห็นด้วยมาก ( x =4.10) และเมื่อพิจารณาตามรายข้อพบว่า ข้อค าถามที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด
คือมีความตั้งใจใช้เทคโนโลยีเพ่ือการสื่อสาร ( x =4.20) รองลงมาคือมีความตั้งใจใช้เทคโนโลยีเพ่ือ
สุขภาพ ( x =4.17) มีความตั้งใจท างานนอกสถานที่ผ่านเทคโนโลยี ( x =4.10) มีความตั้งใจที่จะใช้
เทคโนโลยีเพ่ือประโยชน์ด้านอ านวยความสะดวกของตนเอง ( x =4.09)  มีความตั้งใจที่จะใช้
เทคโนโลยีเพ่ือเสริมภาพลักษณ์ของตนเอง (ความทันสมัย) ( x =4.06) มีความตั้งใจใช้เทคโนโลยีเพ่ือ
เข้าถึงข้อมูล/แหล่งความรู้ ( x =4.05) และมีความตั้งใจที่จะใช้เทคโนโลยีทุกครั้งที่มีโอกาส ( x =
4.03) ตามล าดับ 

 5.1.5.2 พฤติกรรมการใช้ 
  จากการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่าด้านพฤติกรรมการใช้ โดยภาพรวมอยู่ใน

ระดับเห็นด้วยมาก ( x =4.13) และเมื่อพิจารณาตามรายข้อพบว่า ข้อค าถามที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือใช้
เทคโนโลยีเพ่ือประโยชน์ต่อการท างาน ( x =4.16) รองลงมาคือใช้เทคโนโลยีในเรื่องส่วนตัวเช่น เชค
อีเมลล์ ติดตามข่าวสาร มีส่วนร่วมบนเครือข่ายสังคมออนไลน์ ( x =4.15)  ด้านใช้เทคโนโลยีเพ่ือการ
ติดต่อและสื่อสารกับผู้อ่ืน ( x =4.13) ในทุกวัน หรือ ชีวิตประจ าวันท่านจะใช้เทคโนโลยีอยู่เสมอ  
( x =4.13) และใช้เทคโนโลยีในการค้นหาเพื่อองค์ความรู้ ( x =4.10) ตามล าดับ 
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5.1.6 ความสอดคล้องของโครงสร้างเชิงสาเหตุของความสัมพันธ์ระหว่างความตั้งใจ
แสดงพฤติกรรมการใช้ของกลุ่ม เจเนอเรชั่นเบบี้บูมเมอร์ และ เจเนอเรชั่นเอ็กซ์ 

แบบจ าลองมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยพิจารณาจากค่า ไคว์สแควร์ 

(Chi-Square) เท่ากับ 37.088 ค่า 2 /df เท่ากับ 2.318 ค่าองศาอิสระ (df) เท่ากับ 16 ค่า p-
value=0.002 และ พิจารณาจากค่า CFI (Comparative Fit Index) ซึ่ งเป็นค่าดัชนีวัดความ
สอดคล้องกลมกลืนเชิงสัมพันธ์ เท่ากับ .995 ค่า RMR เท่ากับ .013 น้อยกว่า 0.05 (ยุทธ ไกยวรรณ์, 
2556)   

5.1.7 การทดสอบสมมติฐาน  
สมมติฐานข้อที่ 1 ปัจจัยด้านความคาดหวังในประสิทธิภาพส่งผลต่อความตั้งใจเชิง

พฤติกรรมในการใช้เทคโนโลยีของกลุ่ม เจเนอเรชั่นเบบี้บูมเมอร์ และ เจเนอเรชั่นเอ็กซ์  ผลการ
วิเคราะห์พบว่า ปัจจัยด้านความคาดหวังในประสิทธิภาพมีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกต่อความตั้งใจเชิง
พฤติกรรมในการใช้เทคโนโลยีโดยมีปฏิสัมพันธ์กับประสบการณ์การใช้เทคโนโลยีแต่ไม่ปฏิสัมพันธ์กับ
เพศและอายุ อย่างมีนัยส าคัญ 

 สมมติฐานข้อที่ 2 ปัจจัยด้านความคาดหวังในการใช้งานง่ายส่งผลต่อความตั้งใจเชิง
พฤติกรรมในการใช้เทคโนโลยีของกลุ่ม เจเนอเรชั่นเบบี้บูมเมอร์ส และ เจเนอเรชั่นเอ็กซ์ ผลการ
วิเคราะห์พบว่าความคาดหวังในการใช้งานง่ายไม่มีอิทธิพลต่อความตั้งใจเชิงพฤติกรรม ในการใช้
เทคโนโลยีและไม่ปฏิสัมพันธ์กับเพศและอายุแต่มีปฎิสัมพันธ์กับความสมัครใจในการใช้เทคโนโลยี 
อย่างมีนัยส าคัญ 

 สมมติฐานข้อที่ 3 ปัจจัยด้านอิทธิพลทางสังคมส่งผลต่อความตั้งใจเชิงพฤติกรรมใน
การใช้เทคโนโลยีของกลุ่มเจเนอเรชั่นเบบี้บูมเมอร์ส และ เจเนอเรชั่นเอ็กซ์ ผลการวิเคราะห์พบว่า
อิทธิพลทางสังคมไม่มีอิทธิพลต่อความตั้งใจเชิงพฤติกรรมในการใช้เทคโนโลยีแต่มีปฏิสัมพันธ์กับความ
คาดหวังในประสิทธิภาพ ความคาดหวังในความพยายาม เพศ อายุ และประสบการณ์การใช้
เทคโนโลยี อย่างมีนัยส าคัญ 

  สมมติฐานข้อที่ 4 ปัจจัยด้านทัศนคติที่มีต่อพฤติกรรมการใช้เทคโนโลยีส่งผลต่อ
ความตั้งใจเชิงพฤติกรรมในการใช้เทคโนโลยีของกลุ่ม เจเนอเรชั่นเบบี้บูมเมอร์ส และ เจเนอเรชั่น
เอ็กซ์ผลการวิเคราะห์พบว่าปัจจัยด้านทัศนคติท่ีมีต่อพฤติกรรมมีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกต่อความตั้งใจ
เชิงพฤติกรรมในการใช้เทคโนโลยีและมีปฏิสัมพันธ์กับเพศ อายุ ประสบการณ์และความสมัครใจ 

  สมมติฐานข้อที่ 5 ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมที่สนับสนุนส่งผลต่อพฤติกรรมในการใช้
เทคโนโลยีของกลุ่มเจเนอเรชั่นเบบี้บูมเมอร์ส และ เจเนอเรชั่นเอ็กซ์ ผลการวิเคราะห์พบว่า
สภาพแวดล้อมที่สนับสนุนมีอิทธิพลทางตรงเชิงลบต่อพฤติกรรมการใช้แต่มีปฏิสัมพันธ์ตามเพศ และ
อายุ 
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 สมมติฐานข้อที่ 6 ความตั้งใจแสดงพฤติกรรมมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมในการใช้
เทคโนโลยีของกลุ่ม เจเนอเรชั่นเบบี้บูมเมอร์ส และ เจเนอเรชั่นเอ็กซ์ ผลการวิเคราะห์พบว่าความ
ตั้งใจแสดงพฤติกรรมมีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกต่อพฤติกรรมในการใช้เทคโนโลยี 

 สรุปได้ว่าปัจจัยด้านทัศนคติที่มีต่อพฤติกรรมการใช้มีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกต่อ
ความตั้งใจเชิงพฤติกรรมในการใช้เทคโนโลยีโดยมีปฏิสัมพันธกับเพศ อายุ ประสบการณ์และความ
สมัครใจในขณะที่ปัจจัยด้านความคาดหวังในประสิทธิภาพมีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกต่อความตั้งใจเชิง
พฤติกรรมในการใช้เทคโนโลยีของกลุ่มเจเนอเรชั่นเบบี้บูมเมอร์ส และ เจเนอเรชั่นเอ็กซ์ โดยมี
ปฏิสัมพันธ์กับประสบการณ์การใช้เทคโนโลยีแต่ไม่มีปฏิสัมพันธ์กับเพศและอายุ ส าหรับปัจจัยด้าน
สภาพแวดล้อมที่สนับสนุนมีอิทธิพลทางตรงเชิงลบต่อพฤติกรรมการใช้แต่มีปฏิสัมพันธ์เพศ และอายุ  
ส่วนปัจจัยความคาดหวังในความพยายามไม่มีอิทธิพลต่อความตั้งใจเชิงพฤติกรรมในการใช้เทคโนโลยี
และไม่ปฏิสัมพันธ์กับเพศและอายุแต่มีปฎิสัมพันธ์กับความสมัครใจในการใช้เทคโนโลยี และอิทธิพล
ทางสังคมไม่มีอิทธิพลต่อความตั้งใจเชิงพฤติกรรมในการใช้เทคโนโลยีแต่มีปฏิสัมพันธ์กับเพศ อายุ 
และประสบการณ์การใช้เทคโนโลยี ในขณะที่ความตั้งใจเชิงพฤติกรรมมีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกต่อ
พฤติกรรมการใช้เทคโนโลยี อย่างมีนัยส าคัญ ซึ่งสอดคล้องกับแนวความคิดและทฤษฎีTRA TPB และ 
UTAUT และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 

5.2  อภิปรายผลการวิจัย 
จากการศึกษาเรื่อง ความตั้งใจเชิงพฤติกรรมในการใช้เทคโนโลยีของกลุ่มเจเนอเรชั่นเบบี้บูม

เมอร์ และ เจเนอเรชั่นเอ็กซ์ ผู้วิจัยจึงได้น าบทสรุปผลการศึกษาในภาพรวมมาอภิปรายผลการวิจัยโดย
จ าแนกตามในแต่ละตัวแปร ดังต่อไปนี้  

5.2.1 ด้านความคาดหวังในประสิทธิภาพ 
ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยด้านความคาดหวังในประสิทธิภาพมีอิทธิพลทางตรงเชิงบวก

ต่อความตั้งใจเชิงพฤติกรรมในการใช้เทคโนโลยีโดยมีปฏิสัมพันธ์กับประสบการณ์การใช้เทคโนโลยีแต่
ไม่ปฏิสัมพันธ์กับเพศและอายุ สอดคล้องกับงานวิจัยของบังอรรัตน์ ส าเนียงเพราะ (2554) ศึกษาเรื่อง
การยอมรับและพฤติกรรมการใช้เทคโนโลยีส านักงานเสมือน กรณีศึกษา หน่วยงานปฏิบัติการ
ภาคสนาม องค์กรผู้ให้บริการทรศัพท์เคลื่อนที่ ผลการศึกษาพบว่าความคาดหวังจากประสิทธิภาพมี
ความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันกับความตั้งใจใช้เทคโนโลยี แต่ไม่มีปฏิสัมพันธ์ตามอายุ 

.5 2.2 ด้านความคาดหวังในความพยายาม 
ผลการศึกษาพบว่าความคาดหวังในความพยายามไม่มีอิทธิพลต่อความตั้งใจเชิง

พฤติกรรมในการใช้เทคโนโลยีและไม่ปฏิสัมพันธ์กับเพศและอายุแต่มีปฎิสัมพันธ์กับความสมัครใจใน
การใช้เทคโนโลยีสอดคล้องกับผลการศึกษางานวิจัยเรื่องปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความตั้งใจในการยอมรับ
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บริการสุขภาพผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ของผู้สูงอายุที่พบว่า ปัจจัยด้านความคาดหวังในความพยายาม 
และความวิตกกังวลเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีไม่ส่งผลต่อความตั้งใจที่จะใช้งานบริการสุขภาพผ่าน
โทรศัพท์เคลื่อนที่ (ธาดาธิเบศร์ ภูทอง, 2560)   

.5 2.3 ด้านอิทธิพลทางสังคม 
ผลการวิเคราะห์พบว่าอิทธิพลทางสังคมไม่มีอิทธิพลต่อความตั้งใจเชิงพฤติกรรมใน 

การใช้เทคโนโลยีแต่มีปฏิสัมพันธ์กับความคาดหวังในประสิทธิภาพ ความคาดหวังในความพยายาม 
เพศ อายุ และประสบการณ์การใช้เทคโนโลยี ไม่สอดคล้องกับผลงานวิจัยของธาดาธิเบศร์ ภูทอง
และนัทธมน มั่งสูงเนิน (2560) จากการศึกษาเรื่องปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความตั้งใจในการยอมรับ
บริการ สุขภาพผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ของผู้สูงอายุที่พบว่าพบว่า ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความตั้งใจใน
การยอมรับบริการสุขภาพผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ของผู้สูงอายุขึ้นอยู่กับอิทธิพลทางสังคมมากที่สุด 

.5 2.4 ด้านทัศนคติที่มีต่อพฤติกรรมการใช้เทคโนโลยี 
ผลการวิเคราะห์พบว่าปัจจัยด้านทัศนคติที่มีต่อพฤติกรรมมีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกต่อ

ความตั้งใจเชิงพฤติกรรมในการใช้เทคโนโลยีและมีปฏิสัมพันธ์ตามเพศ อายุ ประสบการณ์และความ
สมัครใจ สอดคล้องกับผลงานวิจัยของกรณษา แสนละเอียด (2560) จากการศึกษาเรื่องการยอมรับ
เทคโนโลยีที่มีอิทธิพลต่อแนวโน้มความตั้งใจในการใช้บริการซื้อสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ของกลุ่มเบ
บี้บูมเมอร์ในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ด้านทัศนคติมีผลต่อแนวโน้มการตั้งใจใช้บริการซื้อสินค้าผ่าน
ช่องทางออนไลน์ของกลุ่มเบบี้บูมเมอร์ในเขตกรุงเทพมหานคร 

.5 2.5 ด้านสภาพแวดล้อมที่สนับสนุน 
ผลการวิเคราะห์พบว่าสภาพแวดล้อมที่สนับสนุนมีอิทธิพลทางตรงต่อพฤติกรรมการใช้

แต่มีปฏิสัมพันธ์ตามเพศ และอายุ สอดคล้องกับผลงานวิจัยของบังอรรัตน์ ส าเนียงเพราะ (2554) 
ศึกษาเรื่องการยอมรับและพฤติกรรมการใช้เทคโนโลยีส านักงานเสมือน กรณีศึกษา หน่ วยงาน
ปฏิบัติการภาคสนาม องค์กรผู้ให้บริการทรศัพท์เคลื่อนที่ ผลการศึกษาพบว่าด้านความพร้อมของ
อุปกรณ์สนับสนุนมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันกับพฤติกรรมการใช้ 

.5 2.6 ความตั้งใจแสดงพฤติกรรม 
ผลการวิเคราะห์พบว่าความตั้งใจแสดงพฤติกรรมมีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกต่อ

พฤติกรรมในการใช้เทคโนโลยี สอดคล้องกับผลการศึกษาของบังอรรัตน์ ส าเนียงเพราะ (2554) ที่
พบว่า ความตั้งใจใช้มีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันกับพฤติกรรมการใช้เทคโนโลยี จากผลการศึกษา
เรื่องการยอมรับและพฤติกรรมการใช้เทคโนโลยีส านักงานเสมือน กรณีศึกษา หน่วยงานปฏิบัติการ
ภาคสนามองค์กรผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่และผลงานวิจัยของธาดาธิเบศร์ ภูทอง (2560) จาก
การศึกษาเรื่องปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความตั้งใจในการยอมรับบริการสุขภาพผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ของ



75 
 

 
75  

 

ผู้สูงอายุ ผลการศึกษาพบว่าความตั้งใจที่จะใช้ยังมี อิทธิพลเชิงบวกต่อพฤติกรรมการใช้งานจริง ด้วย
เช่นกัน 

  จากการอภิปรายผลดังกล่าวข้างต้นผลการศึกษาของงานวิจัยฉบับนี้ยังสอดคล้องกับทฤษฎี  
UTAUT ซึ่งอธิบายถึงความสัมพันธ์ระหว่างความตั้งใจในการแสดงพฤติกรรม  หรือพฤติกรรมการใช้
ได้รับอิทธิพลจาก 3 ปัจจัยหลัก ยกเว้นสภาพสิ่งอ านวยความสะดวกในการใช้งานที่มีอิทธิพลโดยตรง
ต่อพฤติกรรมการใช้ ส าหรับตัวแปรเสริมหรือตัวผันแปรที่เป็นส่วนขยายแบบจ าลองและท า หน้าที่ใน
การขยายปัจจัยหลัก 4 ตัว ข้างต้น จะมีอิทธิพลต่อความตั้งใจแสดงพฤติกรรม หรือการใช้ผ่านปัจจัย
หลัก 4 ด้าน แต่อย่างไรก็ตาม แม้ว่า UTAUT สามารถใช้พยากรณ์การยอมรับการใช้เทคโนโลยีได้
อย่างมีประสิทธิภาพโดยมีตัวแปรเสริมหรือตัวผันแปรเป็นส่วนขยายแบบจ าลองสามารถเพ่ิมค่า
ความถูกต้องการพยากรณ์ได้มากยิ่งขึ้น 

 

5.3  ข้อเสนอแนะ 
จากผลการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยพบว่า แนวคิด ความตั้งใจเชิงพฤติกรรมในการใช้เทคโนโลยี มีความ

สอดคล้องและกลมกลืนกับสภาพความเป็นจริงกลุ่ม เจเนอเรชั่นเบบี้บูมเมอร์ และ เจเนอเรชั่นเอ็กซ์ 
ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะหลัก 2 ประเด็น 

5.3.1 ข้อเสนอแนะส าหรับประโยชน์เพื่อปรับใช้แก่ผู้ประกอบการ 
จากผลการวิจัยเรื่อง ความตั้งใจเชิงพฤติกรรมในการใช้เทคโนโลยีของกลุ่ม เจเนอเรชั่น

เบบี้บูมเมอร์ส และ เจเนอเรชั่นเอ็กซ์ สามารถน าไปพัฒนารูปแบบการบริการ การน าเสนอบริการ  
กลยุทธ์ต่าง ๆ ที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บริการให้เกิดการตั้งใจเชิงพฤติกรรม ดังนี้ 

 5.3.1.1 คาดหวังในประสิทธิภาพ  
  ผู้ประกอบการหรือผู้แสวงหาโอกาสควรมองความส าคัญของความคาดหวัง

ในประสิทธิภาพ ให้ตรงกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมายให้ได้ใกล้เคียงที่สุด มองถึงการแก้ไขปัญหา
หรือขจัดข้อบกพร่องของเทคโนโลยีที่ตนเองที่ผู้ใช้งานรู้สึกถึงความเข้าใจที่งานสามารถแก้ไขได้เอง
เบื้องต้น ลดการกังวลใจและเพ่ิมความม่ันใจในการใช้เทคโนโลยีของกลุ่มเป้าหมาย 

 5.3.1.2 อิทธิพลทางสังคม 
  อิทธิพลทางสังคมมีผลอย่างมากต่อการก าหนดทัศนคติ พฤติกรรมและการ

ตัดสินใจ ซึ่งผลการศึกษาในครั้งนี้แม้ว่าอิทธิพลทางสังคมไม่มีอิทธิพลทางตรงต่อการตั้งใจเชิง
พฤติกรรมแต่อิทธิพลทางสังคมมีปฏิสัมพันธ์ตามเพศ อายุ และประสบการณ์ ผ่านทางทัศนคติที่ มีต่อ
พฤติกรรมส่งผลต่อความตั้งใจเชิงพฤตกรรม  เนื่องจากขณะที่มีการตัดสินใจ อิทธิพลและแรงกดดัน
ทางสังคมมีผลท าให้บุคคลต่างเพศ ต่างวัย ต่างประสบการณ์เกิดการคล้อยตามกลุ่มอ้างอิง ดังนั้น
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ผู้ประกอบการหากต้องการให้ผู้สูงอายุยอมรับและใช้งานมากขึ้นจะต้องมีการวางแผนกลยุทธ์ในการ
ก าหนดเป้าหมายและทิศทางการด าเนินงานในการให้บริการ  

 5.3.1.3 ทัศนคติต่อพฤติกรรมการใช้ 
  ทัศนคติต่อพฤติกรรมการใช้เป็นเรื่องส าคัญในการที่ผู้ประกอบการควรให้

ความสนใจและมองเห็นถึงโอกาสในการที่จะแสวงหาช่องทางการสร้างทัศนคติของผู้บริโภคให้เป็นไป
ในทางที่ดี หากสื่อสารท าให้ผู้บริโภคจดจ าถึงความง่าย เร็ว ชัดเจนจะเป็นการสร้างให้เกิดทัศนคติ
ทางบวกผู้รับบริการจะส่งต่อทัศนคติเชิงบวกให้กันเป็นการสร้ารากฐานหรือกลุ่มลูกค้าท าให้เกิดความ
จงรักภัคดี เป็นตัวช่วยให้การท ากลยุทธ์ต่างๆจุลาวงเป็นไปตามวัตถุประสงค์ขององค์กร 

5.3.2 ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
จากผลการวิจัยเรื่อง ความตั้งใจเชิงพฤติกรรมในการใช้เทคโนโลยีของกลุ่ม เจเนอเรชั่น

เบบี้บูมเมอร์ส และ เจเนอเรชั่นเอ็กซ์ ดังนั้นนักวิจัยหรือผู้ที่สนใจควรศึกษาในประเด็นที่เกี่ยวข้อง
ดังต่อไปนี้   

5.3.2.1 ควรศึกษาถึงตัวแปรอ่ืน ๆ หรือทฤษฎีที่เกี่ยวข้องอ่ืน ๆ เพ่ือให้เห็นถึงมุมมอง
และพฤติกรรมความสอดคล้องการพิจารณาถึงความตั้งใจเชิงพฤติกรรมในด้านอ่ืน ๆ 

5.3.2.2 ควรศึกษากลุ่มประชากร เจเนอเรชั่น อ่ืน ๆ หรือกลุ่มที่มีความซับซ้อนด้าน
พฤติกรรม เพ่ือน าไปปรับให้เกิดประโยชน์ในเชิงการพัฒนาต่อไป 
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83 
 

 
83  

 

แบบรับรองการมีจรรยาบรรณในการท าวิทยานิพนธ์ 
 

เพ่ือให้การท าวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ ของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
กรุงเทพ มีคุณภาพและมาตรฐานตามหลักวิชาการ มหาวิทยาลัยฯ ได้ก าหนดให้นักศึกษาทุกคนปฏิบัติ 
ตามหลักจรรยาบรรณนักวิจัย 9 ข้อ ตามท่ีสภาวิจัยแห่งชาติก าหนด ซึ่งประกอบไปด้วย 
 
จรรยาบรรณนักวิจัย 9 ข้อ ตามที่สภาวิจัยแห่งชาติก าหนด 
 1. นักวิจัยต้องซ่ือสัตย์และมีคุณธรรมในทางวิชาการและการจัดการ  นักวิจัยต้องมีความ 
ซื่อสัตย์ต่อตนเองไม่น าผลงานของผู้อ่ืนมาเป็นของตน ไม่ลอกเลี่ยนงานของผู้อื่น ต้องให้เกียรติและ 
อ้างถึงบุคคลหรือแหล่งที่มาของข้อมูลที่น ามาใช้ในงานวิจัย ต้องซื่อตรงต่อการแสวงหาทุนวิจัย และ มี
ความเป็นธรรมเกี่ยวกับผลประโยชน์ที่ได้จากการวิจัย 
 2. นักวิจัยต้องตระหนักถึงพันธกรณีในการท างานวิจัย ตามข้อตกลงที่ท าไว้กับหน่วยงานที่ 
สนับสนุนการวิจัยและต่อหน่วยงานที่ตนสังกัด  นักวิจัยต้องปฏิบัติตามพันธกรณีและข้อตกลงการวิจัย 
ที่ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายยอมรับร่วมกัน อุทิศเวลาท างานวิจัยให้ได้ผลดีที่สุด และเป็นไปตามก าหนดเวลา  
มีความรับผิดชอบไม่ทิ้งงานระหว่างด าเนินการ 
 3. นักวิจัยต้องมีพื้นฐานความรู้ในสาขาวิชาการที่ท าวิจัย  นักวิจัยต้องมีพ้ืนฐานความรู้   
ในสาขาวิชาการที่ท าวิจัยอย่างเพียงพอ และมีความรู้ความช านาญ หรือมีประสบการณ์เกี่ยวเนื่องกับ 
เรื่องที่ท าวิจัย เพ่ือน าไปสู่งานวิจัยที่มีคุณภาพ และเพ่ือป้องกันปัญหาการวิเคราะห์ การตีความ หรือ 
การสรุปที่ผิดพลาด อันอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่องานวิจัย 
 4. นักวิจัยต้องมีความรับผิดชอบต่อสิ่งที่ศึกษาวิจัย ไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่มีชีวิตหรือไม่มีชีวิต  
นักวิจัยต้องด าเนินการด้วยความรอบคอบระมัดระวัง และเที่ยงตรงในการท าวิจัยที่เกี่ยวข้องกับคน 
สัตว์ พืช ศิลปวัฒนธรรม ทรัพยากร และสิ่งแวดล้อม มีจิตส านึกและมีปฏิธานที่จะอนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรม ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 
 5. นักวิจัยต้องเคารพศักดิ์ศรี และมีสิทธิของมนุษย์ที่ใช้เป็นตัวอย่างในการวิจัย   นักวิจัย
ต้อง ไม่ค านึงถึงผลประโยชน์ทางวิชาการจนละเลยและขาดความเคารถในศักดิ์ศรีของเพ่ือมนุษย์     
ต้องถือ เป็นภาระหน้าที่ที่จะอธิบายจุดมุ่งหมายของการวิจัยแก่บุคคลที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง โดยไม่
หลอกลวงหรือ บีบบังคับ และไม่ละเมิดสิทธิส่วนบุคคล 
 6. นักวิจัยต้องมีอิสระทางความคิด  โดยปราศจากอคติในทุกขั้นตอนของการท าวิจัย 
นักวิจัย ต้องมีอิสระทางความคิด ต้องตระหนักว่า อคติส่วนตน หรือความล าเอียงทางวิชาการ        
อาจส่งผลให้มี การบิดเบือนข้อมูลและข้อค้นพบทางวิชาการ อันเป็นเหตุให้เกิดผลเสียหาย ต่องานวิจัย 
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 7. นักวิจัยพึงน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในทางที่ชอบ  นักวิจัยพึงเผยแพร่ผลงานวิจัย
เพ่ือ ประโยชน์ทางวิชาการและสังคม ไม่ขยายผลข้อค้นพบจนเกิดความเป็นจริง และไม่ใช้ผลงานวิจัย
ไปทาง มิชอบ 

8. นักวิจัยพึงเคารพความคิดเห็นทางวิชาการของผู้อ่ืน  นักวิจัยพึงมีใจกว้างพร้อมที่จะ
เปิดเผยข้อมูลและขั้นตอนการวิจัย ยอมรับฟัง ความคิดเห็นและเหตุผลทางวิชาการของผู้อ่ืน และ
พร้อมที่จะปรับ ปรุงแก้ไขงานวิจัยของตนให้ถูกต้อง 
 9. นักวิจัยพึงมีความรับผิดชอบต่อสังคมทุกระดับ  นักวิจัยพึงมีจิตส านึกที่จะอุทิศก าลัง 
สติปัญญาในการท าวิจัย  เพ่ือความก้าวหน้าทางวิชาการ เพ่ือความเจริญและประโยชน์สุขของสังคม
และ มวลมนุษยชาติ 
 

ข้าพเจ้า นางสาวกรรณิการ์  คงทอง  นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  
รหัสนักศึกษา 56805141001-3 ซึ่งเป็นผู้ท าวิทยานิพนธ์ เรื่อง “ความตั้งใจเชิงพฤติกรรมในการใช้
เทคโนโลยีของกลุ่ม GENERATION B และ GENERATION X” ข้าพเจ้าทราบดีว่าการให้ข้อความอัน
เป็นเท็จและการละเมิดหลักจริยธรรมและจรรยาบรรณนักวิจัย อาจน ามาสู่การพ้นสภาพการเป็น
นักศึกษา หรือถูกเพิกถอนปริญญา 
 
  (ลงชื่อ).......................................................... 
    (นางสาวกรรณิการ์ คงทอง) 
          ผู้ท าวิทยานิพนธ์  
      วันที่...........เดือน........................พ.ศ........... 

 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 

 ภาคผนวก ข 

หนังสือเชิญผู้เชี่ยวชาญในการประเมินแบบสอบถาม 
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ตารางแสดงผลการประเมินค่าดัชนีความสอดคล้อง 
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ค าถาม ควานเห็นผู้เชี่ยวชาญ 
ความคิดเห็น 

/ 
ข้อเสนอแนะ 

Cronbach’s 
Alpha 

ประสบการณ์               0.848 

ท่านมีความรู้ทั่วไปเก่ียวกับการใช้
งานเทคโนโลยีมากน้อยเพียงใด 
(ความรู้ทั่วไป เช่น การใช้งาน
เบื้องต้น, การใช้งานเพ่ือค้นหา
ข้อมูลที่ต้องการ) 

1 1 1 3 1 P   0.737 

ท่านมีความเข้าใจ และ สามารถใช้
ประโยชน์จากเทคโนโลยีได้มาก
น้อยเพียงใด (เช่น ใช้ในการ
สื่อสาร, อ านวยความสะดวกใน
การใช้จ่าย, ช่วยจดจ า หรือ ด้าน
สุขภาพ) 

1 1 1 3 1 P   0.737 

ความสมัครใจ               0.743 

การท างานผ่านการใช้เทคโนโลยี
ด้วยความเต็มใจ 

1 1 1 3 1 P   0.912 

คนในครอบครัวหรือคนรอบข้าง
ไม่ได้บังคับให้ท่านใช้งาน
เทคโนโลยี 

1 1 1 3 1 P   0.564 

มีความสมัครใจที่จะเลือกใช้
เทคโนโลยีในทุกที่ทุกเวลา 

1 1 1 3 1 P   0.561 

ทัศนคติที่เกี่ยวข้องกับการใช้งาน               0.901 

มีความจ าเป็นที่ทุกคนต้องใช้งาน 1 1 0 2 0.67 P   0.894 

เปิดโอกาสให้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ 1 1 1 3 1 P   0.881 

มีประโยชน์ในการสื่อสารใน
ชีวิตประจ าวัน 

1 1 1 3 1 P   0.881 

ยากต่อการเรียนรู้ 1 0 1 2 0.67 P   0.884 

ยากต่อการใช้งาน 0 1 1 2 0.67 P   0.881 
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ค าถาม ควานเห็นผู้เชี่ยวชาญ 
ความคิดเห็น 

/ 
ข้อเสนอแนะ 

Cronbach’s 
Alpha 

ไม่มีความจ าเป็นในการใช้งาน 1 0 1 2 0.67 P   0.891 

มีความปลอดภัยในการรักษา
ข้อมูลส่วนบุคคล 

1 0 1 2 0.67 P   0.892 

ความคาดหวังในประสิทธิภาพ               0.834 

การท างานผ่านเทคโนโลยีช่วยให้มี
ทักษะความสามารถเพ่ิมขึ้น 

1 1 1 3 1 P   0.833 

การท างานผ่านเทคโนโลยีไม่
ซับซ้อนไปกว่าการท างานใน
ส านักงานปกติ 

1 0 1 2 0.67 P   0.869 

เทคโนโลยี มีความพร้อมในการ
ช่วยเหลือหากพบปัญหาในการ
ท างาน 

1 1 1 3 1 P   0.757 

เทคโนโลยี ที่เลือกใช้ มีข้ันตอนที่
ใช้งานง่าย สะดวก และ รวดเร็ว 

1 1 1 3 1 P   0.745 

เทคโนโลยี ท าให้บรรลุ
วัตถุประสงค์การใช้งานตามที่
ต้องการ 

1 1 1 3 1 P   0.789 

ความคาดหวังในความพยายาม               0.915 

การใช้งานเทคโนโลยีช่วยให้ท่าน
เข้าถึงข้อมูลหรือแหล่งข้อมูลได้
อย่างรวดเร็ว 

1 1 0 2 0.67 P   0.902 

การใช้เทคโนโลยี อ านวยความ
สะดวกในการท างาน 

1 1 0 2 0.67 P   0.889 

เทคโนโลยี ช่วยให้สามารถท างาน
ได้เร็วขึ้น 

1 1 0 2 0.67 P   0.882 

 เทคโนโลยีช่วยให้สามารถท างาน
ลุลวงในสถานการณ์คับขัน 

1 1 1 3 1 P   0.885 
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ค าถาม ควานเห็นผู้เชี่ยวชาญ 
ความคิดเห็น 

/ 
ข้อเสนอแนะ 

Cronbach’s 
Alpha 

เทคโนโลยีช่วยเพิ่มคุณภาพงาน 
 

1 0 1 2 0.67 P   0.925 

การท างานผ่านเทคโนโลยีสามารถ
แก้ไขปัญหาได้ด้วยตนเอง 

1 0 1 2 0.67 P   0.911 

อิทธิพลทางสังคม               0.876 

เพ่ือน/คนในครอบครัวมีส่วนใน
การสนับสนุนให้ใช้เทคโนโลยี 

1 1 1 3 1 P   0.855 

บุคคลรอบข้าง เป็นแรงผลักดันใน
การเลือกใช้เทคโนโลยี 

0 1 1 2 0.67 P   0.856 

ท าให้เกิดการยอมรับจากสังคม
เมื่อใช้เทคโนโลยี 

0 1 1 2 0.67 P   0.828 

ต้องการแสดงตัวตนผ่านทาง
เทคโนโลยี 

1 1 1 3 1 P   0.86 

การใช้เทคโนโลยีท าให้มีสังคม
ใหม่ๆ 

1 1 1 3 1 P   0.858 

ต้องการความทันสมัยจากการใช้
เทคโนโลยี 

0 1 1 2 0.67 P   0.868 

สภาพแวดล้อมที่สนับสนุน               0.954 

การมีทรัพยากร (สมาร์ทโฟน,ค
อมพิมเตอร์,อินเทอร์เน็ต) เป็นสิ่ง
ส าคัญในการใช้เทคโนโลยี 

1 1 1 3 1 P   0.955 

ปัจจุบันเทคโนโลยีที่ท่านมีอยู่
เพียงพอต่อการใช้งานและความ
ต้องการของท่าน 
 

0 1 1 2 0.67 P   0.926 
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ค าถาม ควานเห็นผู้เชี่ยวชาญ 
ความคิดเห็น 

/ 
ข้อเสนอแนะ 

Cronbach’s 
Alpha 

การได้รับการแนะน าจาก คู่มือ, 
ผู้สอน (คนรอบข้าง) เพียงพอที่ท า
ให้ท่านสามารถใช้งาน เทคโนโลยี
ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
 

1 1 1 3 1 P   0.933 

ท่านสามารถใช้เทคโนโลยีได้จาก
การหาข้อมูลเพิ่มเติมจากแหล่ง
ต่างๆ 

1 1 1 3 1 P   0.946 

ความตั้งใช้เชิงพฤติกรรม               0.953 

มีความตั้งใจที่จะใช้เทคโนโลยีทุก
ครั้งที่มีโอกาส 

1 1 1 3 1 P   0.965 

มีความตั้งใจท างานนอกสถานที่
ผ่านเทคโนโลยี 

0 1 1 2 0.67 P   0.938 

มีความตั้งใจที่จะใช้เทคโนโลยีเพ่ือ
ประโยชน์ด้านอ านวยความสะดวก
ของตนเอง 

0 1 1 2 0.67 P   0.938 

มีความตั้งใจใช้เทคโนโลยีเพ่ือการ
สื่อสาร 

0 1 1 2 0.67 P   0.942 

มีความตั้งใจใช้เทคโนโลยีเพ่ือ
สุขภาพ 

1 1 1 3 1 P   0.942 

มีความตั้งใจใช้เทคโนโลยีเพ่ือ
เข้าถึงข้อมูล/แหล่งความรู้ 

0 1 1 2 0.67 P   0.953 

มีความตั้งใจที่จะใช้เทคโนโลยีเพ่ือ
เสริมภาพลักษณ์ของตนเอง 
(ความทันสมัย) 
 
 
 

1 0 1 2 0.67 P   0.941 
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ค าถาม ควานเห็นผู้เชี่ยวชาญ 
ความคิดเห็น 

/ 
ข้อเสนอแนะ 

Cronbach’s 
Alpha 

พฤติกรรมการใช้               0.959 

ใช้เทคโนโลยีในเรื่องส่วนตัวเช่น 
เชคอีเมลล์ ติดตามข่าวสาร มีส่วน
ร่วมบนเครื่อข่ายสังคมออนไลน์ 

1 1 1 3 1 P   0.957 

ใช้เทคโนโลยีเพ่ือการติดต่อและ
สื่อสารกับผู้อื่น 

1 1 1 3 1 P   0.942 

ใช้เทคโนโลยีเพ่ือประโยชน์ต่อการ
ท างาน 

1 1 1 3 1 P   0.942 

ใช้เทคโนโลยีในการค้นหาเพ่ือองค์
ความรู้ 

1 1 1 3 1 P   0.955 

ในทุกวัน หรือ ชีวิตประจ าวันท่าน
จะใช้เทคโนโลยีอยู่เสมอ 

1 1 1 3 1 P   0.951 

รวมค่าความเชื่อม่ัน               0.958 

 

  



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ง 

แบบสอบถาม 
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แบบสอบถามงานวิจัย 

เรื่อง ความตั้งใจเชิงพฤติกรรมในการใช้เทคโนโลยีของกลุ่ม เจเนอเรชั่นเบบี้บูมเมอร์ 
และ เจเนอเรชั่นเอ็กซ์ 

 
ค าชี้แจงเกี่ยวกับแบบสอบถาม 
 แบบสอบถามชุดนี้จัดท าขึ้นเพ่ือเก็บรวบรวมข้อมูลประกอบการศึกษาวิทยานิพนธ์ของ
นักศึกษา ปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ จึง
ขอความร่วมมือจากท่านตอบแบบสอบถามทุกข้อด้วยข้อมูลที่เป็นจริงและตรงกับความคิดเห็นของ
ท่านมากที่สุด เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วน งานวิจัยครั้งนี้ขอให้ผู้ตอบแบบสอบถามมั่นใจได้ว่า
ความคิดเห็นของ ท่านเป็นความลับไม่มีผลกระทบต่อตัวท่านแต่อย่างใด ทั้งนี้แบบสอบถามใช้
ระยะเวลาในการท า ไม่เกิน 5 นาที ซึ่งขอขอบคุณท่านในการร่วมมือตอบแบบสอบถาม 
 
แบบสอบถามแบ่งเป็น 5 ส่วน คือ 
ส่วนที่ 1 เป็นการสอบถามข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถาม (เพศ อายุ ประสบการณ์และความ
 สมัครใจ 
ส่วนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับทัศนคติที่มีต่อพฤติกรรมบการใช้งาน  ความคาดหวังในประสิทธิภาพ 
 ความคาดหวังในความพยายาม อิทธิพลทางสังคม สภาพแวดล้อมที่สนับสนุน 
ส่วนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับความตั้งใจเชิงพฤติกรรม 
ส่วนที่ 4 แบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้ 
ส่วนที่ 5 แบบสอบถามปลายเปิดเกี่ยวกับข้อเสนอแนะ 

 
นางสาวกรรณิการ์ คงทอง 

นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 
 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 
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ส่วนที่ 1 เป็นการสอบถามข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับผูต้อบแบบสอบถาม  
ค าช้ีแจง : โปรดท าเครืองหมาย  ลงในช่อง  ที่ตรงกับความเป็นจริงท่ีสุดเพยีงค าตอบเดียว 

1. เพศ       

  1.ชาย      

  2.หญิง      

2. อาย ุ       

  1. 39 – 53 ปี (Generation X เกิดระหว่างปีพ.ศ. 2508 – 2522) 

  2. 53 ปีขึ้นไป (Generation Baby Boomer เกิดระหว่างปีพ.ศ. 2489 – 2507) 

3. พฤติกรรมการใช้เทคโนโลยี 

3.1 ท่านเคยใช้งานเทคโนโลยีในด้านใด      

  1. บันเทิง                        2. เพื่อติดต่อสื่อสาร 3. เพื่อการท างาน   

 4. เพื่อประโยชน์ด้านสุขภาพ   5. การซื้อสินค้า/บริการ     

3.2 ท่านใช้งานเทคโนโลยีมานานเท่าใด      

  1. น้อยกว่า 6 เดือน             2. 1 - 2 ปี  3. 3 – 5 ปี   

 4. มากกว่า 5 ปี      

3.3 จ านวนชั่วโมงการใช้งานเทคโนโลยีต่อคร้ัง      

 1. น้อยกว่า 30 นาที            2.   30 นาที-1 ช่ัวโมง   3. 1 ช่ัวโมง – 2 ช่ัวโมง  

  4. 3 ช่ัวโมง – 4 ช่ัวโมง        5. 5 ช่ัวโมง – 6 ช่ัวโมง  6. 3 มากกว่า 6 ช่ัวโมง  

  7. ตลอดเวลา      

3.4 ท่านเรียนรู้การใช้เทคโนโลยีได้อย่างไร       

  1. เรียนรู้การใช้เทคโนโลยีด้วยตนเอง      

  2. เรียนรู้การใช้เทคโนโลยีจากครอบครัว      

            3. เรียนรู้การใช้เทคโนโลยีจากเพื่อน      
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ค าช้ีแจง :แบบสอบถาม ส่วนท่ี 2-4 โปรดท าเครื่องหมาย  ลงในช่อง  ที่ตรงกับความเป็นจริงที่
เกี่ยวกับความคดิเห็นของท่านที่มตี่อการใช้งานเทคโนโลยี โดยระดบัความคิดเห็นเป็นดังนี ้
 5 = เห็นด้วยมากที่สดุ       4 = เห็นด้วยมาก  3 = เห็นด้วยปานกลาง   
 2 = เห็นด้วยน้อย      1 = ไมเ่ห็นด้วยอยา่งยิ่ง  
   
ส่วนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับระดับความพึงพอใจ 

ข้อ ค าถาม 
ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 

ประสบการณ์           

4.1 ท่านมีความรู้ทั่วไปเก่ียวกับการใช้งานเทคโนโลยี
มากน้อยเพียงใด (ความรู้ทั่วไป เช่น การใช้งาน
เบื้องต้น, การใช้งานเพ่ือค้นหาข้อมูลที่ต้องการ) 

          

4.2 ท่านมีความเข้าใจ และ สามารถใช้ประโยชน์
จากเทคโนโลยีได้มากน้อยเพียงใด (เช่น ใช้ใน
การสื่อสาร, อ านวยความสะดวกในการใช้จ่าย, 
ช่วยจดจ า หรือ ด้านสุขภาพ) 

          

ความสมัครใจ           

5.1 การท างานผ่านการใช้เทคโนโลยีด้วยความเต็ม
ใจ 

          

5.2 คนในครอบครัวหรือคนรอบข้างไม่ได้บังคับให้
ท่านใช้งานเทคโนโลยี 

          

5.3 มีความสมัครใจที่จะเลือกใช้เทคโนโลยีในทุกที่
ทุกเวลา 

          

ทัศนคติที่เกี่ยวข้องกับการใช้งาน           

6.1 มีความจ าเป็นที่ทุกคนต้องใช้งาน           

6.2 เปิดโอกาสให้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ           

6.3 มีประโยชน์ในการสื่อสารในชีวิตประจ าวัน           

6.4 ยากต่อการเรียนรู้           

6.5 ยากต่อการใช้งาน           
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ข้อ ค าถาม 
ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 

6.6 ไม่มีความจ าเป็นในการใช้งาน           

6.7 มีความปลอดภัยในการรักษาข้อมูลส่วนบุคคล           

ความคาดหวังในประสิทธิภาพ           

7.1 การท างานผ่านเทคโนโลยีช่วยให้มีทักษะ
ความสามารถเพ่ิมขึ้น 

          

7.2 การท างานผ่านเทคโนโลยีไม่ซับซ้อนไปกว่าการ
ท างานในส านักงานปกติ 

          

7.3 เทคโนโลยี มีความพร้อมในการช่วยเหลือหาก
พบปัญหาในการท างาน 

          

7.4 เทคโนโลยี ที่เลือกใช้ มีขั้นตอนที่ใช้งานง่าย 
สะดวก และ รวดเร็ว 

          

7.5 เทคโนโลยี ท าให้บรรลุวัตถุประสงค์การใช้งาน
ตามท่ีต้องการ 

          

ความคาดหวังในความพยายาม           

8.1 การใช้งานเทคโนโลยีช่วยให้ท่านเข้าถึงข้อมูล
หรือแหล่งข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว 

          

8.2 การใช้เทคโนโลยี อ านวยความสะดวกในการ
ท างาน 

          

8.3 เทคโนโลยี ช่วยให้สามารถท างานได้เร็วขึ้น           

8.4  เทคโนโลยีช่วยให้สามารถท างานลุลวงใน
สถานการณ์คับขัน 

          

8.5 เทคโนโลยีช่วยเพิ่มคุณภาพงาน           

8.6 การท างานผ่านเทคโนโลยีสามารถแก้ไขปัญหา
ได้ด้วยตนเอง 
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ข้อ ค าถาม 
ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 

อิทธิพลทางสังคม           

9.1 เพ่ือน/คนในครอบครัวมีส่วนในการสนับสนุนให้
ใช้เทคโนโลยี 

          

9.2 บุคคลรอบข้าง เป็นแรงผลักดันในการเลือกใช้
เทคโนโลยี 

          

9.3 ท าให้เกิดการยอมรับจากสังคมเม่ือใช้เทคโนโลยี           

9.4 ต้องการแสดงตัวตนผ่านทางเทคโนโลยี           

9.5 การใช้เทคโนโลยีท าให้มีสังคมใหม่ๆ           

9.6 ต้องการความทันสมัยจากการใช้เทคโนโลยี           

สภาพแวดล้อมที่สนับสนุน           

10.1 การมีทรัพยากร (สมาร์ทโฟน,คอมพิมเตอร์, 
อินเทอร์เน็ต) เป็นสิ่งส าคัญในการใช้เทคโนโลยี 

          

10.2 ปัจจุบันเทคโนโลยีที่ท่านมีอยู่เพียงพอต่อการใช้
งานและความต้องการของท่าน 

          

10.3 การได้รับการแนะน าจาก คู่มือ, ผู้สอน (คนรอบ
ข้าง) เพียงพอที่ท าให้ท่านสามารถใช้งาน 
เทคโนโลยีได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

          

10.4 ท่านสามารถใช้เทคโนโลยีได้จากการหาข้อมูล
เพ่ิมเติมจากแหล่งต่าง ๆ 

          

ความตั้งใช้เชิงพฤติกรรม           

11.1 มีความตั้งใจที่จะใช้เทคโนโลยีทุกครั้งที่มีโอกาส           

11.2 มีความตั้งใจท างานนอกสถานที่ผ่านเทคโนโลยี           

11.3 มีความตั้งใจที่จะใช้เทคโนโลยีเพ่ือประโยชน์ด้าน
อ านวยความสะดวกของตนเอง 

          

11.4 มีความตั้งใจใช้เทคโนโลยีเพ่ือการสื่อสาร           
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ข้อ ค าถาม 
ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 

11.5 มีความตั้งใจใช้เทคโนโลยีเพ่ือสุขภาพ           

11.6 มีความตั้งใจใช้เทคโนโลยีเพ่ือเข้าถึงข้อมูล/แหล่ง
ความรู้ 

          

11.7 มีความตั้งใจที่จะใช้เทคโนโลยีเพ่ือเสริม
ภาพลักษณ์ของตนเอง (ความทันสมัย) 

          

พฤติกรรมการใช้           

12.1 ใช้เทคโนโลยีในเรื่องส่วนตัวเช่น เชคอีเมลล์ 
ติดตามข่าวสาร มีส่วนร่วมบนเครื่อข่ายสังคม
ออนไลน์ 

          

12.2 ใช้เทคโนโลยีเพ่ือการติดต่อและสื่อสารกับผู้อ่ืน           

12.3 ใช้เทคโนโลยีเพ่ือประโยชน์ต่อการท างาน           

12.4 ใช้เทคโนโลยีในการค้นหาเพ่ือองค์ความรู้           

12.5 ในทุกวัน หรือ ชีวิตประจ าวันท่านจะใช้
เทคโนโลยีอยู่เสมอ 

          

 

ส่วนที่ 5 ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 

 
  ** ผู้วิจัยขอขอบคุณทุกท่านที่กรุณาสละเวลา ในการร่วมตอบแบบสอบถามครั้งนี้ ** 
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ภาคผนวก จ 

ผลการเผยแพร่ผลงานวิจัย 
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ประวัติผู้วิจัย 
 
ชื่อ – สกุล   กรรณิการ์ คงทอง 
วัน เดือน ปี เกิด   22 มีนาคม 2534 
สถานที่เกิด   กรุงเทพมหานคร 
ประวัติการศึกษา บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ) สาขาการตลาด มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 
ที่อยู่ปัจจุบัน 507/19 ถ.อิสรภาพ แขวงบ้านช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย กทม.

10700  
ต าแหน่งปัจจุบัน   เจ้าหน้าที่พัฒนาทรัพยากรบุคคล/ โรงพยาบาลศิริราช  
    ปิยมหาราชการุณย์ 


