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บทคดัย่อ 
 

 การวจิยัครัง้นี้มีความมุ่งหมาย เพื่อศึกษาปัจจยัที่มผีลต่อการตดัสนิใจใช้แอพพลเิคชัน่ตกแต่งภาพ VSCO 
ของผูใ้ชส้มารท์โฟนในประเทศไทย ส าหรบักลุ่มตวัอย่างทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้นี้ คอื ผูใ้ชแ้อพพลเิคชัน่ตกแต่งภาพ VSCO 
ของผู้ใช้สมาร์ทโฟนในประเทศไทย ทัง้เพศชาย และเพศหญิง จ านวน 400 คน โดยใช้แบบสอบถามออนไลน์เป็น
เครื่องมอืในการเกบ็รวบรวมขอ้มลู ค่าสถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะหข์อ้มลู ไดแ้ก่ ค่าความถี่ ค่ารอ้ยละ ค่าเฉลีย่ ค่าเบีย่งเบน
มาตรฐาน สถติทิีใ่ชส้ าหรบัทดสอบสมมตฐิาน ไดแ้ก่ สถิตกิารวเิคราะหค์วามถดถอยเชงิพหุคณู 
 ผลการทดสอบสมมตฐิาน พบว่า  
 ปัจจยัการยอมรบัเทคโนโลย ีดา้นความเกีย่วขอ้งกบังาน และดา้นความวติกกงัวลต่อคอมพวิเตอร์ มอีทิธพิล
ต่อการตดัสนิใจใช้แอพพลเิคชัน่ตกแต่งภาพ VSCO ของผูใ้ช้สมาร์ทโฟนในประเทศไทย ดา้นการรบัรูปั้ญหา อย่างมี
นัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 และ 0.05 โดยสามารถท านายได้ร้อยละ 9.7 2) ปัจจยัการยอมรบัเทคโนโลยี ด้าน
คุณภาพของผลลพัธ์ทีไ่ด้ ดา้นความวติกกงัวลต่อคอมพวิเตอร์ ด้านความสนุกสนานทีร่บัรูไ้ด้ และดา้นประโยชน์ตาม
วตัถุประสงค์ มอีทิธพิลต่อการตดัสนิใจใชแ้อพพลเิคชัน่ตกแต่งภาพ VSCO ของผูใ้ช้สมารท์โฟนในประเทศไทย ดา้น
การค้นหาข้อมูล อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยสามารถท านายได้ร้อยละ 40.1 ปัจจัยการยอมรับ
เทคโนโลย ีดา้นภาพลกัษณ์ ด้านคุณภาพของผลลพัธ์ทีไ่ด้ ด้านการรบัรูจ้ากการควบคุมจากภายนอก ดา้นความวติก
กงัวลต่อคอมพวิเตอร์ และดา้นความสนุกสนานทีร่บัรูไ้ด้ มอีทิธพิลต่อการตดัสนิใจใชแ้อพพลเิคชัน่ตกแต่งภาพ VSCO 
ของผูใ้ชส้มารท์โฟนในประเทศไทย ดา้นการประเมนิผลทางเลอืก อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 โดยสามารถ
ท านายไดร้อ้ยละ 31.4 ปัจจยัการยอมรบัเทคโนโลย ีดา้นภาพลกัษณ์ ด้านความสนุกสนานของคอมพวิเตอร์ และด้าน
ความสนุกสนานทีร่บัรูไ้ด ้มอีทิธพิลต่อการตดัสนิใจใชแ้อพพลเิคชัน่ตกแต่งภาพ VSCO ของผูใ้ชส้มารท์โฟนในประเทศ
ไทย ดา้นการตดัสนิใจใช ้อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิี่ระดบั 0.01 และ 0.05 โดยสามารถท านายไดร้อ้ยละ 25.9 ปัจจยั
การยอมรบัเทคโนโลย ีดา้นความเกีย่วขอ้งกบังาน ดา้นคุณภาพของผลลพัธ์ทีไ่ด ้ดา้นผลลพัธท์ีส่ามารถพสิจูน์ได้ ดา้น
ความสนุกสนานทีร่บัรูไ้ด้ และดา้นประโยชน์ตามวตัถุประสงค์ มอีทิธพิลต่อการตดัสนิใจใช้แอพพลเิคชัน่ตกแต่งภาพ 
VSCO ของผูใ้ชส้มารท์โฟนในประเทศไทย ดา้นพฤตกิรรมหลงัการใช ้อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 และ 0.05 
โดยสามารถท านายไดร้อ้ยละ 46.0 
 
ค าส าคญั: แอพพลเิคชัน่ VSCO การยอมรบัเทคโนโลย ีการตดัสนิใจใช ้
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Abstract 
 

 The objective of this research was to study the factors affecting decisions to use VSCO photo editor 
smartphone application among smartphone users in Thailand. The sample in this research consisted of four 
hundred consumers, both male and female, who use VSCO photo editor applications in Thailand. An online 
questionnaire was used as an instrument for data collection. The statistics used for analysis included 
frequency, percentage, mean and standard deviation. The statistics used for hypothesis testing were t-test, 
one-way analysis of variance, and multiple-regression analysis. 
 The findings of the hypothesis testing revealed the following: The technology acceptance model in 
terms of job relevance and computer anxiety influenced the decisions of consumers regarding the VSCO 
photo editor application among smartphone users in Thailand, in the aspect of problem recognition at a 
statistically significant level of 0.01 and 0.05, which could be explained by 9.7%. The technology acceptance 
model in terms of output quality, computer anxiety, perceived enjoyment and objective usability influenced the 
decision of consumers with regard to the VSCO photo editor application among smartphone users in 
Thailand and in the aspect of information searching at a statistically significant level of 0.01, which could be 
explained by 40.1%. The technology acceptance model in terms of image, output quality, perception of 
external control, computer anxiety and perceived enjoyment influenced the decision of consumers, VSCO 
photo editor application of smartphone users in Thailand and in the aspect of alternative assessment at a 
statistically significant level of 0.01, which could be explained by 31.4%. The technology acceptance model in 
terms of image, computer playfulness, and perceived enjoyment influenced the decisions of consumers of 
VSCO photo editor application among smartphone users in Thailand and in the aspect of decision-making at 
a statistically significant level of 0.01 and 0.05, which could be explained by 25.9%. The technology 
acceptance model in terms of job relevance, output quality, result demonstrability, perceived enjoyment, and 
objective usability influenced the decision of consumers with regard to the VSCO photo editor application 
among smartphone users in Thailand and in the aspect of behavior after purchase at a statistically significant 
level of 0.01 and 0.05, which could be explained by 46.0% 
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บทน า 
 ในปัจจุบันโทรศัพท์มือถือรูปแบบสมาร์ทโฟนได้เข้ามามีบทบาทส าคัญในชีวิตของคนในประเทศไทย           
เป็นอย่างมาก เหน็ไดจ้ากอตัราการใชส้มารท์โฟนในประเทศไทยมอีตัราการเตบิโตอย่างต่อเนื่อง ในปี พ.ศ. 2556-2559 
และประมาณการปี พ.ศ. 2560 มีอตัราการเติบโตต่อปีประมาณร้อยละ 15 และการใช้งานสมาร์ทโฟนเฉลี่ยอยู่ที ่             
160 นาทต่ีอวนั (เวบ็ไซต์มาร์เกต็เทยีร์. 2559: ออนไลน์) เนื่องจากสมาร์ทโฟนเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการติดต่อสื่อสาร 
สามารถเชื่อมต่ออนิเตอรเ์น็ต สามารถท างานไดเ้หมอืนคอมพวิเตอร ์รวมถงึกลอ้งถ่ายภาพ โดยมขีนาดเลก็ น ้าหนกัเบา 
พกพาได้สะดวก ประโยชน์ที่ผู้ใช้งานต้องการจากสมาร์ทโฟนตัวอย่างเช่น การเชื่อมต่อกบัโซเชียลมีเดยี การแชท            
การรบัสง่อเีมล ์การเล่นเกม การดแูผนที ่การดหูนังฟังเพลง รวมถงึการถ่ายภาพ ซึง่ฟังกช์นัเหล่านี้จะถูกใชง้านผ่านสิง่
ทีเ่รยีกว่าแอพพลเิคชัน่ 
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 ปัจจุบนักลอ้งในสมารท์โฟนมคีุณภาพสงูจนสามารถใชแ้ทนกลอ้งดจิติอลได ้ท าใหค้นนิยมใชอุ้ปกรณ์สมารท์

โฟนในการถ่ายรูปมากกว่าการใช้กล้องจรงิๆ โดยสถิติในปี พ.ศ. 2559 (เวบ็ไซต์ฟลคิเกอร.์ 2016: ออนไลน์) พบว่า 

สถติกิารถ่ายภาพลงบนเวบ็ไซตป์ระจ าปี พบว่า อุปกรณ์ถ่ายภาพสมารท์โฟนมาเป็นอนัดบัแรก อยู่ทีร่อ้ยละ 48 เพิม่มา

รอ้ยละ 9 จากปี พ.ศ. 2558 เป็นเพราะความสะดวกสบายในการใช้สมารท์โฟนทีพ่กตดิตวัอยู่ตลอดเวลา และสามารถ

ถ่ายภาพ และแต่งภาพไดด้ว้ยแอพพลเิคชัน่ทีม่มีากมาย และปรบัแต่งไดห้ลากหลาย นอกจากนี้ยงัสามารถเชื่อมต่อไป

ยังโซเชียลเน็ตเวิร์คได้ทันที ซึ่งต่างจากกล้องดิจิตอลธรรมดาที่แม้ว่าจะมีประสิทธิภ าพในการถ่ายภาพได้ดีกว่า               

แต่ไม่สามารถท าไดเ้หมอืนอย่างในสมารท์โฟน 

 ในปัจจุบันประเทศไทยถือว่าเป็นประเทศที่ติดโซเชียลมีเดียเป็นอันดับต้นๆของโลก เห็นได้จากสถิติ             

จ านวนผูใ้ชโ้ซเชยีลมเีดยีแต่ละประเภท โดยไดร้วบรวมจ านวนผูใ้ชโ้ซเชยีลมเีดยีในประเทศไทย ณ วนัที ่18 พฤษภาคม 

พ.ศ. 2559 (นิตยสารโพซชิัน่นิ่ง. 2559: ออนไลน์) พบว่า มผีูใ้ชเ้ฟสบุ๊ก 41 ลา้นยูสเซอร ์มกีารเตบิโตรอ้ยละ 17 ซึง่ตดิ

เป็นอนัดบั 8 ของโลก อนัดบั 3 ในเอเชยีตะวนัออกเฉียงใต้ และมผีู้ใชอ้นิสตาแกรม 7.8 ลา้นยูสเซอร ์มกีารเติบโตถึง

รอ้ยละ 74 ซึง่หนึ่งในกจิกรรมทีน่ิยม คอื การลงรปูภาพบนโซเชยีลมเีดยีเหล่านี้ และสิง่ทีข่าดไม่ไดค้อืการตกแต่งภาพ

ก่อนทีจ่ะโพสลงบนโซเชยีลมเีดยีโดยแอพพลเิคชัน่แต่งภาพ 

 แอพพลิเคชัน่เป็นโปรแกรมประเภทหนึ่ งที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อใช้งานบนมือถือ โดยถูกใช้ในมือถือที่มี

ระบบปฏิบัติการ แอนดรอยด์ และ ไอโอเอส ในปัจจุบันมีผู้ผลิตแอพพลิเคชัน่ส าหรับมือถือสมาร์ทโฟนอยู่เป็น             

จ านวนมาก เห็นได้จากจ านวนแอพพลเิคชัน่ในแอพสโตร ์(App Store) ที่มปีระมาณ 2.2 ลา้นแอพพลเิคชัน่ เพิม่ขึ้น 

ร้อยละ 20 จากปีที่แล้ว (เว็บไซต์แอปเป้ิล. 2560: ออนไลน์) โดยแอพพลิเคชัน่แต่ละแบบนัน้จะถูกสร้างขึ้นมา               

เพื่อตอบสนองการใชง้านในดา้นต่างๆทีแ่ตกต่างกนั ซึง่ไดร้บัความนิยมเป็นอย่างมากในยุคปัจจุบนั 

 แอพพลเิคชัน่ตกแต่งภาพ VSCO เป็นหนึ่งในโปรแกรมทีใ่ชใ้นการถ่ายภาพและตกแต่งภาพทีไ่ดร้บัความนิยม

ในสังคมไทย โดยได้ขึ้นเป็นแอพพลิเคชัน่ในหมวดการถ่ายภาพที่มีจ านวนคนดาวน์โหลดโดยรวมมากที่สุด                

ณ วนัที่ 1 มนีาคม พ.ศ. 2560 เป็นอนัดบั 2 ในแอพสโตร์ (App Store. 2017: ออนไลน์) และอนัดบั 1 ในกูเกลิเพลย์

สโตร ์(Google Play Store. 2017: ออนไลน์) ในประเทศไทย โดยแอพพลเิคชัน่ VSCO นัน้เปิดใหด้าวน์โหลดฟร ีโดย

ในตัวแอพพลิเคชัน่จะมีฟิลเตอร์ให้เลือกใช้งานอย่างหลากหลาย ทัง้ฟิลเตอร์ฟรีไม่เสียค่าใช้จ่าย ฟิลเตอร์แบบ              

เสยีค่าใชจ้่าย และบรกิารฟิลเตอรแ์บบรายปี นอกจากนี้ยงัมฟัีงกช์ัน่ทีส่ามารถปรบัแต่งรูปภาพเพิม่เตมิ ได้ดว้ยตวัเอง 

เช่น ความคมชดั ความสว่าง ปรบัโทนส ีเป็นตน้ 

 ดงันัน้ จากที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น จึงท าให้ผู้วิจ ัยมีความสนใจที่จะท าการศึกษาเรื่อง “ปัจจยัที่มีผลต่อการ
ตัดสนิใจใช้แอพพลเิคชัน่ตกแต่งภาพ VSCO ของผู้ใช้สมาร์ทโฟนในประเทศไทย” โดยได้ศึกษาปัจจยัการยอมรบั
เทคโนโลย ีได้แก่ ภาพลกัษณ์ (Image) ความเกี่ยวขอ้งกบังาน (Job Relevance) คุณภาพของผลลพัธท์ี่ได้ (Output 
Quality) ผลลพัธ์ที่สามารถพิสูจน์ได้ (Result Demonstrability) สมรรถนะของตนเองด้านคอมพิวเตอร์ (Computer 
Self-efficiency) การรับรู้จากการควบคุมจากภายนอก (Perception of External Control) ความวิตกกังวลต่อ
คอมพิวเตอร์ (Computer Anxiety) ความสนุกสนานของคอมพิวเตอร์ (Computer Playfulness) ความสนุกสนาน               
ที่รบัรู้ได้ (Perceived Enjoyment) และประโยชน์ตามวตัถุประสงค์ (Objective Usability) ที่มีผลต่อการตัดสนิใจใช้
แอพพลิเคชัน่ตกแต่งภาพ VSCO ของผู้ใช้สมาร์ทโฟนในประเทศไทย เพื่อเป็นแนวทางให้ผู้ประกอบการเกี่ยวกับ
แอพพลเิคชัน่ตกแต่งภาพและนกัพฒันาแอพพลเิคชัน่ต่างๆ เพื่อใชเ้ป็นแนวทางในการตดัสนิใจ วางแผน พฒันากลยุทธ ์
เพื่อตอบสนองต่อความตอ้งการของผูบ้รโิภคไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพสงูสดุ 
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วตัถปุระสงคข์องการวิจยั 
 1. เพื่อให้ผู้ประกอบการแอพพลิเคชัน่ VSCO สามารถน าผลการวจิยัที่ได้ไปใช้ในการพฒันาแอพพลเิคชัน่       

ใหส้ามารถตอบสนองต่อความตอ้งการของผูใ้ชง้านได ้

 2. เพื่อให้ผูป้ระกอบการเกีย่วกบัการพฒันาแอพพลเิคชัน่ตกแต่งภาพ น าผลการวจิยัทีไ่ด ้มาใชเ้ป็นแนวทาง

ในการวางแผน พฒันา และปรบัปรุงแอพพลเิคชัน่ตกแต่งภาพ เพื่อใหต้รงกบัความตอ้งการของผูบ้รโิภคมากทีส่ดุ 

 3. เพื่อเป็นแนวทางใหก้บัผูป้ระกอบการทีด่ าเนินธุรกจิเกีย่วกบัการพฒันาแอพพลเิคชัน่ใหม่ๆ ทีก่ าลงัตดัสนิใจ

ผลติแอพพลเิคชัน่ สามารถน าผลการวจิยัทีไ่ดม้าใชเ้พื่อเป็นแนวทางในการเลอืกตดัสนิใจผลติแอพพลเิคชัน่ได้ 

 4. นักศกึษา นักวจิยั และนักวชิาการสามารถเพิม่เตมิองคค์วามรูด้า้นวชิาการ การขยายองคค์วามรูเ้กี่ยวกบั
ปัจจยัที่ส่งผลต่อการตดัสนิใจใช้แอพพลิเคชัน่ตกแต่งภาพหรอืแอพพลเิคชัน่อื่นๆ ในลกัษณะที่ใกล้เคยีงกนัเพื่อเป็น
พืน้ฐานในการวจิยัในอนาคต 
 
สมมติฐานการวิจยั 
 1. ปัจจยัด้านการยอมรบัเทคโนโลยมีอีทิธผิลต่อการตดัสนิใจใช้แอพพลเิคชัน่ตกแต่งภาพ VSCO ของผู้ใช้

สมารท์โฟนในประเทศไทย ดา้นการรบัรูปั้ญหา 

 2. ปัจจยัด้านการยอมรบัเทคโนโลยมีอีทิธผิลต่อการตดัสนิใจใช้แอพพลเิคชัน่ตกแต่งภาพ VSCO ของผู้ใช้

สมารท์โฟนในประเทศไทย ดา้นการคน้หาขอ้มลู 

 3. ปัจจยัด้านการยอมรบัเทคโนโลยมีอีทิธผิลต่อการตดัสนิใจใช้แอพพลเิคชัน่ตกแต่งภาพ VSCO ของผู้ใช้

สมารท์โฟนในประเทศไทย ดา้นการประเมนิทางเลอืก 

 4. ปัจจยัด้านการยอมรบัเทคโนโลยมีอีทิธผิลต่อการตดัสนิใจใช้แอพพลเิคชัน่ตกแต่งภาพ VSCO ของผู้ใช้

สมารท์โฟนในประเทศไทย ดา้นการตดัสนิใจใช ้

 5. ปัจจยัด้านการยอมรบัเทคโนโลยมีอีทิธผิลต่อการตดัสนิใจใช้แอพพลเิคชัน่ตกแต่งภาพ VSCO ของผู้ใช้
สมารท์โฟนในประเทศไทย ดา้นพฤตกิรรมหลงัการใช ้

 

ทบทวนวรรณกรรม 
 เดวิส (ศักรินทร์ ตันสุพงษ์ . 2557: 11-16; อ้างอิงจาก Davis. 1989) ได้น าเสนอแบบจ าลองการยอมรับ
เทคโนโลย ีTAM ซึง่เป็นการพฒันาเพิม่เตมิจากทฤษฎ ีTRA และ TPB หลกัการคอื การศกึษาปัจจยัทีม่อีทิธพิลต่อการ
ยอมรบัหรอืการตดัสนิใจทีจ่ะใชเ้ทคโนโลยใีหม่ ว่าผูใ้ชจ้ะใชเ้มื่อใดและแน้วโน้มการใชง้านเป็นอย่างไร 
 องคป์ระกอบของแบบจ าลองการยอมรบัเทคโนโลย ีประกอบดว้ย 5 ปัจจยั ดงันี้ 
 1. การรับรู้ประโยชน์ในการใช้งาน (Perceived Usefulness) หมายถึง ระดับที่ผู้ใช้เชื่อว่าประโยชน์ของ
เทคโนโลยสีามารถช่วยเพิม่ประสทิธภิาพใหก้บังานของตนเอง ซึง่มคีวามสมัพนัธโ์ดยตรงกบัทศันคตทิีม่ต่ีอการใชง้าน
และพฤตกิรรมของผูใ้ช ้
 2. การรบัรู้ถึงความง่ายในการใช้งาน (Perceived Ease of Use) หมายถึง ระดับที่ผู้ใช้เชื่อว่าเทคโนโลย ี             
ทีน่ ามาใช ้มคีวามง่ายในการใชง้าน สามารถใชง้านไดโ้ดยไม่ต้องใชค้วามพยายามมากนัก ซึง่มคีวามสมัพนัธโ์ดยตรง
กบัการรบัรูป้ระโยชน์ในการใชง้านและทศันคตทิีม่ต่ีอการใชง้าน 
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 3. ทศันคติทีม่ต่ีอการใชง้าน (Attitude Toward Using) หมายถงึ ความคดิเหน็ของผูใ้ชง้านทีม่ต่ีอเทคโนโลยี
นัน้ๆ ซึ่งเกดิจากการรบัรูป้ระโยชน์ในการใช้งานและการรบัรูค้วามง่ายในการใชง้าน ซึ่งส่งผลโดยตรงกบัความตัง้ใจ             
ในการใชง้าน 
 4. ความตัง้ใจในการใช้งาน (Behavioral Intention) หมายถึง ความตัง้ใจของบุคคลที่จะใช้เทคโนโลยนีัน้ๆ             
ซึ่งเกิดจากการรบัรู้ประโยชน์จากการใช้งานและการรบัรู้ความง่ายจากการใช้งาน ซึ่งส่งผลโดยตรงต่อความตัง้ใจ               
ในการใชง้าน 
 5. การใช้งานจริง (Actual Use) หมายถึง การยอมรับเทคโนโลยีมาใช้จริง โดยมีทัศนคติในการใช้งาน              
เป็นตวัแปรทีม่ผีลต่อการใชง้านจรงิ 
 แบบจ าลองการยอมรบัเทคโนโลยีตามแนวคิดของเดวิส (Davis. 1989) นัน้ยงัมีข้อจ ากดัอยู่ คือ การที่ไม่
สามารถพจิารณาการยอมรบัการใช้เทคโนโลยไีดอ้ย่างละเอยีด ต่อมาเวนคาเทชและเดวสิ (2000) จงึได้มกีารพฒันา
แบบจ าลองการยอมรบัเทคโนโลยีขึ้นใหม่ ชื่อว่า Technology Acceptance Model 2 หรือ TAM 2 เพื่อให้สามารถ
อธบิายการยอมรบัการใชง้านเทคโนโลยขีองผูใ้ชง้านไดอ้ย่างละเอยีดยิง่ขึน้ และอธบิายเหตุผลในการใชง้านเทคโนโลยี
ของแต่ละบุคคลได้อย่างมีประสทิธภิาพ โดยแบบจ าลองใหม่นี้ได้เพิ่มปัจจยัเพิม่ขึน้อกี 7 อย่างเขา้ไปในแบบจ าลอง              
โดยปัจจยัเหล่านี้ถูกระบุว่าเป็นสาเหตุที่มาก่อนการรบัรู้ประโยชน์ในการใช้งาน ซึ่งถูกแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มหลกั คือ          
กลุ่มปัจจยัทีม่อีทิธพิลต่อสงัคม และกลุ่มปัจจยัทีม่ลีกัษณะเฉพาะของระบบ กลุ่มปัจจยัทีม่อีทิธพิลต่อสงัคม ประกอบดว้ย 
บรรทดัฐานเชงิจติวสิยั (Subjective Norm) และภาพลกัษณ์ (Image) นอกนัน้จะอยู่ในกลุ่มปัจจยัลกัษณะเฉพาะของ
ระบบ ซึ่งประกอบดว้ย ความเกี่ยวขอ้งกบังาน (Job Relevance) คุณภาพของผลลพัธท์ีไ่ด้ (Output Quality) ผลลพัธ ์            
ที่สามารถพิสูจน์ได้ (Result Demonstrability) และการรับรู้ถึงความง่ายในการใช้งาน (Perceived Ease of Use) 
นอกจากนัน้ในแบบจ าลองมตีวัแปรทีจ่ดัเป็นตวักระตุ้น (Moderators) ประกอบด้วย ความสมคัรใจ และประสบการณ์ 
(Experience) ซึง่เป็นระดบัของความชดัเจนทีเ่กดิจากการกระท าหรอืไดพ้บเหน็มา (Venkatesh; & Davis. 2000) 
 TAM 2 ที่ได้รบัการปรบัปรุงจากแบบจ าลองการยอมรบัเทคโนโลย ีTAM แลว้นัน้ยงัคงมจีุดบกพร่องในเรื่อง
ของการที่ไม่สามารถอธิบายถึงปัจจยัที่ส่งผลต่อการรบัรู้ความง่ายในการใช้งาน  (Perceived Ease of Use) ต่อมา              
เวนคาเทชและบาลา (2008) จงึไดม้กีารพฒันาโมเดลการยอมรบัเทคโนโลยใีหม่ คอื TAM 3 เพื่อใหส้ามารถอธบิายถงึ
ปัจจยัทีส่่งผลต่อการรบัรูค้วามง่ายในการใชง้าน ซึง่เป็นการน า TAM 2 มาเพิม่ปัจจยัต่างๆทีม่ผีลต่อการรบัรูค้วามง่าย
ในการใช้งาน ปัจจยันัน้ได้มาจากงานวจิยัของเวนคาเทช (2000) ปัจจยัการรบัรูค้วามง่ายในการใช้งานแบ่งออกเป็น              
2 กลุ่ม คือ กลุ่มปัจจัยหลัก (Anchors) ประกอบด้วย สมรรถนะของตนเองด้านคอมพิวเตอร์ (Computer Self-
efficiency) การรบัรู้การควบคุมจากภายนอก (Perception of External Control) ความวิตกกังวลต่อคอมพิวเตอร ์
(Computer Anxiety) และความสนุกสนานของคอมพิวเตอร์ (Computer Playfulness) กลุ่มถัดมาคือกลุ่มปัจจัย
ปรบัเปลีย่น (Adjustment) ซึง่เป็นปัจจยัทีม่กีารเปลีย่นแปลงความเชื่อทีเ่กดิจากประสบการณ์ตรง ประกอบดว้ย ความ
สนุกสนานทีร่บัรูไ้ด ้(Perceived Enjoyment) และการใชป้ระโยชน์ไดต้ามวตัถุประสงค ์(Objective Usability) 
 

 คอตเลอร์ (นันทสารี สุขโต ; และคณะ. 2558: 89-91; อ้างอิงจาก Kotler. 2000) กล่าวถึงขัน้ตอนการ
ตดัสนิใจซือ้ไว ้5 ขัน้ตอน ดงันี้ 
 1. การตระหนักถงึปัญหา เกดิขึน้เมื่อผูซ้ือ้ตระหนักถงึปัญหาหรอืความต้องการ โดยผูบ้รโิภครูส้กึถงึความ
แตกต่างระหว่างภาวะความต้องการที่แท้จริงและพึงปราถนา ดงันัน้นักการตลาดจงึจ าเป็นต้องระบุถึงสถานการณ์             
ทีก่ระตุ้นความต้องการอย่างใดอย่างหนึ่งขึน้มาใหไ้ด้ และเกบ็ขอ้มูลจากผู้บรโิภคหลายๆคน ท าให้สามารถระบุได้ว่า            
สิง่เร้าที่กระตุ้นให้เกิดความสนใจในหมวดสนิค้าหนึ่งๆ มากที่สุดนัน้มีอะไรบ้าง ซึ่งจะท าให้สามารถพัฒนากลยุทธ์
การตลาดทีส่ามารถกระตุน้ความสนใจของผูบ้รโิภคมากทีส่ดุ 
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 2. การค้นหาข่าวสารขอ้มูล เมื่อผู้บรโิภคได้รบัการกระตุ้นจะมแีนวโน้มที่จะคน้หาขอ้มูลเพิม่เติมเกี่ยวกบั
สนิค้านัน้ๆ โดยแหล่งขอ้มูลข่าวสารหลกัที่มีอทิธพิลต่อการตัดสนิใจซื้อแบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม คอื แหล่งบุคคล แหล่ง
การคา้ แหล่งชุมชน และแหล่งทดลอง 
 3. การประเมนิทางเลอืก ผู้บรโิภคประมวลขอ้มูลเกี่ยวกบัตราสนิค้าเชงิเปรยีบเทยีบ และท าการตดัสนิใจ
มูลค่าของตราสนิค้านัน้ๆในขัน้สุดท้ายอย่างไร ผูบ้รโิภคทุกคนหรอืแม้กระทัง่เพยีงคนเดยีวจะมกีระบวนการประเมนิ  
เพื่อการตดัสนิใจหลายกระบวนการดว้ยกนั และแบบกระบวนการประเมนิของผูบ้รโิภคสว่นใหญ่มพีืน้ฐานอยู่บนทฤษฎี
การเรยีนรู ้ซึ่งมองว่าผู้บรโิภคท าการตดัสนิใจซื้อผลติภณัฑ์โดยอาศยัจติใต้ส านึกและมเีหตุผลสนับสนุน โดยแนวคดิ             
ทีช่่วยใหเ้ราเขา้ใจกระบวนการประเมณิผลของผูบ้รโิภคได ้อนัดบัแรก ผูบ้รโิภคพยายามสรา้งความพงึพอใจตามความ
ต้องการบางอย่างของตนเอง อนัดบัสอง ผู้บรโิภคก าลงัมองหาผลประโยชน์จากสนิค้า อนัดบัสาม ผูบ้รโิภคมงิเหน็ว่า
สนิค้าแต่ละตัวนัน้เป็นเสมือนชุดของคุณสมบตัิที่มีความสามารถอนัหลากหลายในการส่งมอบผลประโยชน์ที่ตนได้            
มองหา เพื่อความพงึพอใจตามความตอ้งการ 
 4. การตดัสนิใจซื้อ ในขัน้ตอนการประเมณิผลทางเลอืกนี้  ผู้บรโิภคจะสร้างรูปแบบความชอบในระหว่าง          
ตราสนิคา้ต่างๆ ที่มอียู่ในทางเลอืกเดยีวกนั นอกจากนี้ผู้บรโิภคอาจสรา้งรูปแบบความตัง้ใจในการซือ้ไว้ที่ตราสนิค้า               
ทีช่อบมากทีส่ดุ แต่อาจม ี2 ปัจจยัทีเ่ขา้มาแทรกระหว่างความตัง้ใจและการตดัสนิใจซือ้ คือ ปัจจยัดา้นทศันคตขิองผูอ้ื่น 
ไดแ้ก่ ความรุนแรงของทศันคตใินแง่ลบของผู้อื่นทีม่ต่ีอทางเลอืกทีพ่อใจของผูบ้รโิภค และแรงจูงใจของผู้บรโิภคทีจ่ะ
คลอ้ยตามความต้องการของผูอ้ื่น ปัจจยัตวัต่อมา คอื ปัจจยัดา้นสถานการณ์ทีไ่ม่ไดค้าดการณ์ไวล่้วงหน้า ซึง่อาจเป็น
ตวัทีท่ าใหเ้กดิความเปลีย่นแปลงในการตัง้ใจซือ้ได ้
 5. พฤติกรรมภายหลังการซื้อ เมื่อซื้อผลิตภัณฑ์มาแล้ว ผู้บริโภคจะมีประสบการณ์ตามระดับของความ           
พงึพอใจหรอืไม่พอใจในระดบัหนึ่งระดบัใด งานของนักการตลาดไม่ใช่จะจบหลงัจากทีผ่ลติภณัฑไ์ดถู้กขายออกไปแลว้ 
แต่ต้องคอยตรวจสอบความพอใจหลงัการซื้อของผู้บรโิภคอกีด้วย ได้แก่ กจิกรรมหลงัการซื้อ การใช้ และการจดัการ
หลงัการซือ้ 

  

วิธีด าเนินการวิจยั 
 ประชากร 
 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยในครัง้นี้  คือ ผู้ใช้แอพพลิเคชัน่ตกแต่งภาพ VSCO ของผู้ใช้สมาร์ทโฟนใน             
ประเทศไทยทัง้เพศชายและเพศหญงิ ซึง่ไม่ทราบจ านวนประชากรทีแ่น่นอน 
 การสุ่มกลุ่มตวัอย่าง 
 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครัง้นี้  คือ ผู้ใช้แอพพลิเคชัน่ตกแต่งภาพ VSCO ของผู้ใช้สมาร์ทโฟนใน              
ประเทศไทยเพศชายและเพศหญงิ เน่ืองจากไม่ทราบจ านวนประชากรทีแ่น่นอนจงึใชก้ารก าหนดหลุ่มตวัอย่างโดยอาศยั
สูตรในการค านวณของยามาเน่ แบบไม่ทราบจ านวนประชากร (Yamane. 1967) ที่ระดบัความเชื่อมัน่ ร้อยละ 95             
โดยยอมใหม้คี่าความแปรปรวนเท่ากบัรอ้ยละ 5 โดยการค านวณ ไดข้นาดของกลุ่มตวัอย่างเท่ากบั 385 คน ซึง่ผูว้จิยั 
ได้ท าการส ารองเผื่อความคลาดเคลื่อนหรือไม่สมบูรณ์อีก 15 คน ดังนัน้กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยจึงเท่ากับ            
400 ตวัอย่าง 
 วิธีการสุ่มตวัอย่าง 
 เลือกสุ่มตัวอย่างแบบสอบถามโดยใช้วิธีความสะดวก (Convenience Sampling) ไปยงักลุ่มเป้าหมาย คือ 
ผูใ้ชง้านแอพพลเิคชัน่ VSCO ของผูใ้ช้สมารท์โฟนในประเทศไทย โดยใชแ้บบสอบถามในรูปแบบออนไลน์ เนื่องจาก
กลุ่มตวัอย่างมกีารใชส้งัคมออนไลน์อยู่ในชวีติประจ าวนั ท าใหผู้้กลุ่มตวัอย่างมคีวามสะดวกในการตอบค าถาม โดยมี
การแจกแบบสอบถามใหก้ลุ่มตวัอย่างและใหก้ลุ่มตวัตวัอย่างตอบแบบสอบถามดว้ยตวัเองจนครบจ านวน 400 ชุด 
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ผลการวิจยั 
 ผลการวเิคราะหข์อ้มลูลกัษณะประชากรศาสตร ์พบว่า 
 เพศ ผูบ้รโิภคทีต่อบแบบสอบถามสว่นใหญ่เป็นเพศชาย จ านวน 218 คน คดิเป็นรอ้ยละ 54.50 รองลงมา เป็น
เพศหญงิ จ านวน 182 คน คดิเป็นรอ้ยละ 45.50 
 อายุ ผูบ้รโิภคทีต่อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มอีายุ 20-29 ปี จ านวนมากที่สุด 223 คน คดิเป็นรอ้ยละ 55.80 
รองลงมา เป็นผู้มอีายุ 30-39 ปี จ านวน 104 คน คดิเป็นรอ้ยละ 26.00 ผู้มอีายุ ต ่ากว่า 20 ปี จ านวน 40 คน คดิเป็น
รอ้ยละ 10.00 และผูม้อีายุ 40 ปีขึน้ไป จ านวนน้อยทีส่ดุ 33 คน คดิเป็นรอ้ยละ 8.20 
 ระดบัการศกึษา ผูบ้รโิภคที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มกีารศกึษาอยู่ในระดบัปรญิญาตร ีจ านวน 247 คน           
คดิเป็นรอ้ยละ 61.80 รองลงมา เป็นผูม้กีารศกึษาอยู่ในระดบัสงูกว่าปรญิญาตร ีจ านวน 114 คน คดิเป็นรอ้ยละ 28.40 
และผูม้รีะดบัต ่ากว่าปรญิญาตร ีจ านวน 39 คน คดิเป็นรอ้ยละ 9.80 
 อาชพี ผู้บรโิภคที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มอีาชพีเป็นพนักงานบรษิัทเอกชน จ านวน 121 คน คดิเป็น           
รอ้ยละ 30.30 รองลงมา เป็นผู้มอีาชพี นักศกึษา จ านวน 95 คน คดิเป็นรอ้ยละ 23.70 ประกอบธุรกจิส่วนตวั จ านวน 
66 คน คิดเป็นร้อยละ 16.50 ขา้ราชการ/รฐัวสิาหกิจ จ านวน 65 คน คิดเป็นร้อยละ 16.20 นักเรยีน จ านวน 36 คน             
คดิเป็นรอ้ยละ 9.00 และอื่นๆ จ านวน 17 คน คดิเป็นรอ้ยละ 4.30 
 รายได้ ผู้บริโภคที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีรายได้ต่อบุคคล 10,000-19,999 บาท จ านวนมากที่สุด               
121 คน คดิเป็นร้อยละ 30.20 รองลงมา เป็นผู้มรีายได้ 20,000-29,999 บาท จ านวน 107 คน คดิเป็นร้อยละ 26.80 
รายได้ต่อบุคคลมากกว่า 40,000 บาท จ านวน 81 คน คิดเป็นร้อยละ 20.20 รายได้น้อยกว่า 10,000 บาท จ านวน             
51 คน คดิเป็นรอ้ยละ 12.80 และผูม้รีายได ้30,000-39,999 บาท จ านวนน้อยทีส่ดุ 40 คน คดิเป็นรอ้ยละ 10.00 
 ผลการวเิคราะหข์อ้มลูเกีย่วกบัปัจจยัการยอมรบัเทคโนโลยขีองผูต้อบแบบสอบถาม พบว่า ผูใ้ชบ้รกิารมรีะดบั
ความคิดเห็นโดยรวมที่มีต่อปัจจยัการยอมรบัเทคโนโลยีอยู่ในระดับ เห็นด้วยอย่างยิ่ง โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.39             
เมื่อพจิารณาเป็นรายดา้น พบว่า  
 ด้านภาพลกัษณ์ ผู้ใช้บรกิารมีระดบัความคดิเห็นต่อปัจจยัการยอมรบัเทคโนโลยีด้านภาพลกัษณ์โดยรวม              
อยู่ในระดบั เหน็ดว้ย 
 ดา้นความเกีย่วขอ้งกบังาน ผูใ้ชบ้รกิารมรีะดบัความคดิเหน็ต่อปัจจยัการยอมรบัเทคโนโลยดีา้นความเกีย่วขอ้ง
กบังานโดยรวมอยู่ในระดบั เหน็ดว้ยอย่างยิง่ 
 ดา้นคุณภาพของผลลพัธไ์ด้ ผูใ้ชบ้รกิารมรีะดบัความคดิเหน็ต่อปัจจยัการยอมรบัเทคโนโลยีดา้นคุณภาพของ
ผลลพัธไ์ดโ้ดยรวมอยู่ในระดบั เหน็ดว้ยอย่างยิง่ 
 ดา้นผลลพัธท์ี่สามารถพสิจูน์ได้ ผูใ้ช้บรกิารมรีะดบัความคดิเหน็ต่อปัจจยัการยอมรบัเทคโนโลยีดา้นผลลพัธ ์            
ทีส่ามารถพสิจูน์ไดโ้ดยรวมอยู่ในระดบั เหน็ดว้ยอย่างยิง่ 
 ดา้นสมรรถนะของตนเองดา้นคอมพวิเตอร์ ผูใ้ชบ้รกิารมรีะดบัความคดิเหน็ต่อปัจจยัการยอมรบัเทคโนโลยี
ดา้นสมรรถนะของตนเองดา้นคอมพวิเตอรโ์ดยรวมอยู่ในระดบั เหน็ดว้ยอย่างยิง่ 
 ด้านการรบัรู้จากการควบคุมจากภายนอก ผู้ใช้บรกิารมีระดบัความคดิเห็นต่อปัจจยัการยอมรบัเทคโนโลยี               
ดา้นการรบัรูจ้ากการควบคุมจากภายนอกโดยรวมอยู่ในระดบั เหน็ดว้ยอย่างยิง่ 
 ดา้นความวติกกงัวลต่อคอมพวิเตอร ์ผูใ้ชบ้รกิารมรีะดบัความคดิเหน็ต่อปัจจยัการยอมรบัเทคโนโลยดีา้นความ
วติกกงัวลต่อคอมพวิเตอรโ์ดยรวมอยู่ในระดบั เหน็ดว้ย 
 ด้านความสนุกสนานของคอมพิวเตอร์ ผู้ใช้บริการมีระดับความคิดเห็นต่อปัจจัยการยอมรบัเทคโนโลยี              
ดา้นความสนุกสนานของคอมพวิเตอรโ์ดยรวมอยู่ในระดบั เหน็ดว้ยอย่างยิง่ 
 ด้านความสนุกสนานที่รบัรู้ได้ ผู้ใช้บรกิารมีระดบัความคิดเห็นต่อปัจจยัการยอมรบัเทคโนโลยีด้านความ
สนุกสนานทีร่บัรูไ้ดโ้ดยรวมอยู่ในระดบั เหน็ดว้ยอย่างยิง่ 
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 ดา้นประโยชน์ตามวตัถุประสงค ์ผูใ้ชบ้รกิารมรีะดบัความคดิเหน็ต่อปัจจยัการยอมรบัเทคโนโลยีดา้นประโยชน์
ตามวตัถุประสงคโ์ดยรวมอยู่ในระดบั เหน็ดว้ยอย่างยิง่ 
 ผลการวเิคราะหข์อ้มลูเกีย่วกบัพฤตกิรรมการตดัสนิใจใชแ้อพพลเิคชัน่ VSCO ของผูต้อบแบบสอบถาม พบว่า 
ผู้ใช้บรกิารมรีะดบัความคดิเห็นโดยรวมที่มต่ีอพฤติกรรมการตดัสนิใจใช้แอพพลเิคชัน่ VSCO อยู่ในระดบั เหน็ด้วย
อย่างยิง่ โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.22 เมื่อพจิารณาเป็นรายดา้น พบว่า 
 ดา้นการรบัรู้ปัญหา ผูใ้ช้บรกิารมรีะดบัความคดิเหน็ต่อพฤติกรรมการตดัสนิใจใชแ้อพพลเิคชัน่ VSCO ดา้น
การรบัรูปั้ญหาโดยรวมอยู่ในระดบั เหน็ดว้ย 
 ดา้นการคน้หาขอ้มูล ผูใ้ชบ้รกิารมรีะดบัความคดิเหน็ต่อพฤตกิรรมการตดัสนิใจใชแ้อพพลเิคชัน่ VSCO ดา้น
การคน้หาขอ้มลูโดยรวมอยู่ในระดบั เหน็ดว้ยอย่างยิง่ 
 ด้านการประเมินผลทางเลือก ผู้ใช้บริการมีระดบัความคิดเห็นต่อพฤติกรรมการตัดสนิใจใช้แอพพลิเคชัน่ 
VSCO ดา้นการประเมนิผลทางเลอืกโดยรวมอยู่ในระดบั เหน็ดว้ยอย่างยิง่ 
 ดา้นการตดัสนิใจใช้ ผูใ้ชบ้รกิารมรีะดบัความคดิเหน็ต่อพฤตกิรรมการตดัสนิใจใชแ้อพพลเิคชัน่ VSCO ดา้น
การตดัสนิใจใชโ้ดยรวมอยู่ในระดบั เหน็ดว้ยอย่างยิง่ 
 ดา้นพฤตกิรรมหลงัการใช้ ผูใ้ชบ้รกิารมรีะดบัความคดิเหน็ต่อพฤตกิรรมการตดัสนิใจใชแ้อพพลเิคชัน่ VSCO 
ดา้นพฤตกิรรมหลงัการใชโ้ดยรวมอยู่ในระดบั เหน็ดว้ยอย่างยิง่ 
 
สรปุและอภิปรายผล 
 จากผลการศึกษาวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้แอพพลิเคชัน่ตกแต่งภาพ  VSCO ของผู้ใช ้            
สมารท์โฟนในประเทศไทย สามารถน าผลการทดสอบสมมตฐิานมาอภปิรายได ้ดงันี้ 
 การวเิคราะหผ์ลการทดสอบสมมตฐิาน 
 1. ปัจจัยการยอมรับเทคโนโลยี ด้านความเกี่ยวข้องกับงาน และด้านความวิตกกังวลต่อคอมพิวเตอร ์            
มคีวามสมัพนัธใ์นทศิทางเดยีวกนักบัการตดัสนิใจใช้แอพพลเิคชัน่ตกแต่งภาพ VSCO ของผูใ้ชส้มารท์โฟนในประเทศ
ไทย ด้านการรบัรู้ปัญหา อย่างมนีัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 และ 0.05 เนื่องจาก เมื่อผู้บรโิภครบัรู้ถึงปัจจยัการ
ยอมรบัเทคโนโลยี ด้านความเกี่ยวข้องกับงาน และด้านความวิตกกงัวลต่อคอมพิวเตอร์ ว่าแอพพลิเคชัน่ VSCO                
มฟิีลเตอรใ์หเ้ลอืกใชง้านหลากหลาย มเีครื่องมอืการปรบัแต่งเพิม่เตมิทีเ่พยีงพอต่อการใชง้าน มคีวามเสถยีรในการใช้
งาน มีความเชื่อมัน่ต่อระบบการช าระเงนิ มีความเชื่อมัน่ ต่อระบบความปลอดภยัของการบนัทึกรูปภาพ และความ
เชื่อมัน่ในการพฒันาอย่างต่อเนื่อง กจ็ะสง่ผลใหผู้บ้รโิภคเกดิการตดัสนิใจใช้แอพพลเิคชัน่ตกแต่งภาพ VSCO ของผูใ้ช้
สมารท์โฟนในประเทศไทย ดา้นการรบัรูปั้ญหา ว่าแอพพลเิคชัน่เดมิที่มอียู่ไม่สามารถตอบสนองต่อความต้องการได ้
แอพพลเิคชัน่เดมิทีม่อียู่ไม่มเีครื่องมอืบางอย่างทีร่องรบั รวมถงึการทีแ่อพพลเิคชัน่เดมิทีม่อียู่ใชง้านยาก หากผูบ้รโิภค
ให้ความส าคญักบัปัจจยัการยอมรบัเทคโนโลย ีด้านความเกี่ยวขอ้งกบังาน และดา้นความวติกกงัวลต่อคอมพวิเตอร์
เพิม่ขึน้ จะสง่ผลใหผู้บ้รโิภคมกีารตดัสนิใจใชแ้อพพลเิคชัน่ตกแต่งภาพ VSCO ของผูใ้ชส้มารท์โฟนในประเทศไทย ดา้น
การรบัรูปั้ญหาเพิม่ขึน้ไปดว้ย ซึง่มคีวามสมัพนัธใ์นทางบวกหรอืมอีทิธพิลต่อการตดัสนิใจใช้แอพพลเิคชัน่ตกแต่งภาพ 
VSCO 

 2. ปัจจัยการยอมรบัเทคโนโลยี ด้านคุณภาพของผลลัพธ์ที่ได้ ด้านความสนุกสนานที่รับรู้ได้ และด้าน
ประโยชน์ตามวตัถุประสงค ์มคีวามสมัพนัธใ์นทศิทางเดยีวกนักบัการตดัสนิใจใช้แอพพลเิคชัน่ตกแต่งภาพ VSCO ของ
ผูใ้ชส้มารท์โฟนในประเทศไทย ดา้นการคน้หาขอ้มลู อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 เน่ืองจาก เมื่อผูบ้รโิภคทีใ่ช้
งานแอพพลเิคชัน่ VSCO จะมกีารค้นหาขอ้มูลก่อนใชแ้อพพลเิคชัน่ดว้ยการสอบถามจากบุคคลใกลช้ดิ หาขอ้มูลจาก
อนิเทอรเ์น็ต รวมถึงการเข้าไปดูอนัดบัแอพพลเิคชัน่ยอดนิยม การอ่านรวีวิการใช้งานต่างๆ ผู้บรโิภคกจ็ะดูถึงเรื่อง
คุณภาพของผลลพธท์ีไ่ด ้ดา้นองคป์ระกอบของภาพ แสงและสขีองภาพ คุณภาพของไฟลภ์าพทีไ่ดห้ลงัจากการตกแต่ง 
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ความสนุกสนานของแอพพลเิคชัน่ รวมถงึประโยชน์ตามวตัถุประสงคข์องแอพพลเิคชัน่ ว่าสามารถตกแต่งภาพไดต้รง
ตามทีต่อ้งการหรอืไม่ สามารถใชภ้าพทีต่กแต่งจากแอพพลเิคชัน่ไปใชใ้นการแชรใ์นสงัคมออนไลน์ไดเ้ลย รวมถงึการที่
สามารถตกแต่งได้แทนการทีจ่ะต้องไปตกแต่งในคอมพวิเตอร ์ดงันัน้หากผูบ้รโิภคใหค้วามส าคญักบัปัจจยัการยอมรบั
เทคโนโลย ีด้านคุณภาพของผลลพัธ์ที่ได้ ด้านความสนุกสนานที่รบัรูไ้ด ้และด้านประโยชน์ตามวตัถุประสงค์เพิม่ขึน้             
จะส่งผลให้ผู้บริโภคมีการตัดสินใจใช้แอพพลิเคชัน่ตกแต่งภาพ VSCO ของผู้ใช้สมาร์ทโฟนในประเทศไทย ด้าน               
การคน้หาขอ้มลูเพิม่ขึน้ไปดว้ย ซึง่มคีวามสมัพนัธใ์นทางบวกหรอืมอีทิธพิลต่อการตดัสนิใจใช้แอพพลเิคชัน่ตกแต่งภาพ 
VSCO สว่นปัจจยัการยอมรบัเทคโนโลย ีดา้นความวติกกงัวลต่อคอมพวิเตอร์ มคีวามสมัพนัธใ์นทศิทางตรงกนัขา้มกบั
การตดัสนิใจใช้แอพพลเิคชัน่ตกแต่งภาพ VSCO ของผู้ใช้สมาร์ทโฟนในประเทศไทย ด้านการค้นหาข้อมูล อย่างมี
นัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 เนื่องจาก เมื่อผู้บรโิภคมคีวามเชื่อมัน่ต่อระบบการช าระเงนิ ความปลอดภยัของการ
บนัทกึรปูภาพ รวมถงึการพฒันาอย่างต่อเนื่องของระบบ กจ็ะสง่ผลใหก้ารคน้หาขอ้มลูของแอพพลเิคชัน่ลดลงดา้นความ
ปลอดภยัความวติกกงัวล ดงันัน้หากผู้บรโิภคให้ความส าคญักบัปัจจยัการยอมรบัเทคโนโลยี ดา้นความวติกกงัวลต่อ
คอมพิวเตอร์เพิ่มขึ้น จะส่งผลให้ผู้บริโภคมีการตัดสินใจใช้แอพพลิเคชัน่ตกแต่งภาพ VSCO ของผู้ใช้สมาร์ทโฟน               
ในประเทศไทย ดา้นการคน้หาขอ้มลูลดลง 
 3. ปัจจยัการยอมรบัเทคโนโลย ีดา้นคุณภาพของผลลพัธท์ีไ่ด ้ดา้นการรบัรูจ้ากการควบคุมจากภายนอก และ
ดา้นความสนุกสนานทีร่บัรูไ้ด้ มคีวามสมัพนัธใ์นทศิทางเดยีวกนักบัการตดัสนิใจใช้แอพพลเิคชัน่ตกแต่งภาพ VSCO 
ของผู้ใช้สมาร์ทโฟนในประเทศไทย ด้านการประเมนิผลทางเลอืก อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 เนื่องจาก   
เมื่อผู้บรโิภคมกีารประเมนิทางเลอืกในการใช้แอพพลเิคชัน่ตกแต่งภาพ จะมกีารเปรยีบเทยีบคุณสมบตัิ ความคุ้มค่า 
ความน่าเชื่อถอืของแอพพลเิคชัน่ ในดา้นของคุณภาพของผลลพัธ ์องคป์ระกอบของภาพ แสง ส ีทีไ่ดห้ลงัการตกแต่ง 
รวมถึงคุณภาพของไฟล์ภาพหลงัการตกแต่ง การรบัรู้จากการควบคุมจากภายนอก การที่แอพพลิเคชัน่สามารถ
เชื่อมต่อกบัโซเชยีลเน็ตเวิร์คได้ง่าย สามารถเลอืกดาวน์โหลดเฉพาะฟิลเตอร์ที่ต้องการ การเชื่อมต่อรูปภาพที่มีใน
เครื่องหรอืการถ่ายรปูใหม่ไดใ้นแอพพลเิคชัน่ และความสนุกสนานของแอพพลเิคชัน่ ดงันัน้หากผูบ้รโิภคใหค้วามส าคญั
กบัปัจจยัการยอมรบัเทคโนโลย ีดา้นคุณภาพของผลลพัธท์ีไ่ด ้ดา้นการรบัรูจ้ากการควบคุมจากภายนอก และดา้นความ
สนุกสนานทีร่บัรูไ้ดเ้พิม่ขึน้ จะส่งผลใหผู้บ้รโิภคมกีารตัดสนิใจใชแ้อพพลเิคชัน่ตกแต่งภาพ VSCO ของผูใ้ชส้มารท์โฟน
ในประเทศไทย ดา้นการประเมนิผลทางเลอืกเพิม่ขึน้ดว้ย ซึง่มคีวามสมัพนัธใ์นทางบวกหรอืมอีทิธพิลต่อการตดัสนิใจใช้
แอพพลิเคชัน่ตกแต่งภาพ VSCO ส่วนปัจจยัการยอมรบัเทคโนโลยี ด้านภาพลกัษณ์ และด้านความวิตกกังวลต่อ
คอมพวิเตอร ์มคีวามสมัพนัธใ์นทศิทางตรงกนัขา้มกบัการตดัสนิใจใช้แอพพลเิคชัน่ตกแต่งภาพ VSCO ของผูใ้ชส้มารท์
โฟนในประเทศไทย ดา้นการประเมนิผลทางเลอืก อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 เน่ืองจาก เมื่อผูบ้รโิภครบัรูถ้งึ
ปัจจยัการยอมรบัเทคโนโลย ีดา้นภาพลกัษณ์ ว่าแอพพลเิคชัน่นี้มบีุคคลใกลช้ดิรวมถงึบุคคลทีม่ชีื่อเสยีงนิยมใช ้การใช้
แอพพลเิคชัน่น้ีท าใหท้นัดเูป็นคนทนัสมยั รวมถงึมคีวามเชื่อมัน่ต่อระบบการช าระเงนิ ระบบความปลอดภยัของสมารท์
โฟน กจ็ะท าใหก้ารประเมนิผลทางเลอืก การเปรยีบเทยีบคุณสมบตั ิความคุม้ค่าลดลง 

 4. ปัจจยัการยอมรบัเทคโนโลย ีดา้นภาพลกัษณ์ และดา้นความสนุกสนานทีร่บัรูไ้ด ้มคีวามสมัพนัธใ์นทศิทาง
เดยีวกนักบัการตดัสนิใจใช้แอพพลเิคชัน่ตกแต่งภาพ VSCO ของผูใ้ชส้มารท์โฟนในประเทศไทย ดา้นการตดัสนิใจใช ้
อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิี่ระดบั 0.01 และ 0.05 เนื่องจาก ภาพลกัษณ์ของแอพพลเิคชัน่ ความทนัสมยั การที่บุคคล
ใกลช้ดิหรอืบุคคลที่มชีื่อเสยีงใช ้จะท าใหเ้กดิการตดัสนิใจทดลองใชห้รอืการตดัสนิใจใช้แอพพลเิคชัน่ตกแต่งภาพของ
ผูบ้รโิภค เพราะจะไดร้บัการแนะน าที่ดจีากบุคคลใกล้ชดิ การชกัชวนให้ใช ้และเมื่อเกดิการทดลองใชแ้ล้วไดร้บัความ
สนุกสนานก็จะท าให้เกิดการตัดสนิใจใช้ต่อไป ดงันัน้หากผู้บรโิภคให้ความส าคญักบัปัจจยัการยอมรบัเทคโนโลย ี             
ดา้นภาพลกัษณ์ และด้านความสนุกสนานทีร่บัรูไ้ดเ้พิม่ขึน้ จะส่งผลใหผู้้บรโิภคมกีารตดัสนิใจใช้แอพพลเิคชัน่ตกแต่ง
ภาพ VSCO ของผู้ใช้สมาร์ทโฟนในประเทศไทย ด้านการตัดสินใจใช้เพิ่มขึ้นด้วย ปัจจัยการยอมรับเทคโนโลย ี                
ดา้นความสนุกสนานของคอมพวิเตอร์ มคีวามสมัพนัธใ์นทศิทางตรงกนัขา้มกบัการตดัสนิใจใช้แอพพลเิคชัน่ตกแต่ง
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ภาพ VSCO ของผูใ้ชส้มารท์โฟนในประเทศไทย ดา้นการตดัสนิใจใช ้อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 เน่ืองจาก 
เมื่อผู้บรโิภคมกีารรบัรูถ้ึงความสนุกสนานของการตกแต่งภาพบนมอืถือสมารท์โฟนมากอยู่แลว้ เมื่อใช้แอพพลเิคชัน่ 
VSCO ในการตกแต่งภาพแลว้ไม่รูส้กึถงึความสนุกสนานทีเ่พิม่ขึน้ กจ็ะสง่ผลใหม้กีารตดัสนิใจใชแ้อพพลเิคชัน่ลดลง 

 5. ปัจจัยการยอมรบัเทคโนโลยี ด้านความเกี่ยวข้องกับงาน ด้านคุณภาพของผลลัพธ์ที่ได้ ด้านผลลัพธ์             
ที่สามารถพิสูจน์ได้ ด้านความสนุกสนานที่รบัรู้ได้ และด้านประโยชน์ตามวตัถุประสงค์ มีความสมัพันธ์ในทิศทาง
เดยีวกนักบัการตดัสนิใจใช้แอพพลเิคชัน่ตกแต่งภาพ VSCO ของผูใ้ชส้มารท์โฟนในประเทศไทย ดา้นพฤตกิรรมหลงั
การใช้ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และ 0.05 เนื่ องจาก เมื่อผู้บริโภคใช้แอพพลิเคชัน่แล้วรู้สึกว่า 
แอพพลเิคชัน่มฟิีลเตอรใ์หเ้ลอืกใชง้านหลากหลาย มเีครื่องมอืการปรบัแต่งเพยีงพอ มคีวามเสถียร คุณภาพของภาพ             
ทีอ่อกมาดขีึน้ เมื่อใชแ้ลว้สามารถตกแต่งภาพไดร้วดเรว็ขึน้ มรีูปไวแ้ชรบ์นสงัคมออน์ไลน์มากขึน้ ใชแ้ลว้เกดิความรูส้กึ
สนุกสนาน และสามารถตอบสนองตามวตัถุประสงค์ได้ สามารถแชร์บนสงัคมออนไลน์ได้เลย ก็จะท าให้ผู้บรโิภค               
มีพฤติกรรมที่จะใช้ต่อไปในอนาคต มีการแนะน าบุคคลอื่นให้มาใช้แอพพลิเคชัน่เพิ่มขึ้น ดังนัน้หากผู้บริโภค                
ใหค้วามส าคญักบัปัจจยัการยอมรบัเทคโนโลยี ดา้นความเกีย่วขอ้งกบังาน ดา้นคุณภาพของผลลพัธท์ีไ่ด ้ดา้นผลลพัธ์          
ทีส่ามารถพสิจูน์ได ้ดา้นความสนุกสนานทีร่บัรูไ้ด ้และดา้นประโยชน์ตามวตัถุประสงคเ์พิม่ขึน้ จะสง่ผลใหผู้บ้รโิภคมกีาร
ตดัสนิใจใชแ้อพพลเิคชัน่ตกแต่งภาพ VSCO ของผูใ้ชส้มารท์โฟนในประเทศไทย ดา้นพฤตกิรรมหลงัการใชเ้พิม่ขึน้ดว้ย 

 
ข้อเสนอแนะ 
 1. ผูป้ระกอบการแอพพลเิคชัน่ตกแต่งภาพ ควรใหค้วามส าคญักบัดา้นภาพลกัษณ์ ผูป้ระกอบการ ควรจดัท า
การโปรโมทด้วยการให้บุคคลที่มีชื่อเสยีงที่มีผู้ติดตามอยู่เป็นจ านวนมากใช้แอพพลเิคชัน่ เพื่อเป็นการโปรโมทให้
ผูบ้รโิภครูส้กึอยากใชอ้ยากตกแต่งใหไ้ดภ้าพตามแบบบุคคลทีม่ชีื่อเสยีงทีแ่ต่ละคนชื่นชอบรวมถงึท าใหเ้กดิการทดลอง
ใช้แอพพลเิคชัน่ เมื่อเกดิการทดลองใช้แล้วกจ็ะเกิดการแนะน าบุคคลรอบขา้งให้ใช้แอพพลเิคชัน่ต่อๆ ไป ท าให้เกิด
ผูบ้รโิภคหน้าใหม่อยู่เสมอ นอกจากนี้การที่บุคคลรอบขา้งใช ้และการที่บุคคลมชีื่อเสยีงใชจ้ะมผีลท าให้บุคคลนัน้จะมี
การประเมนิผลทางใชแ้อพพลเิคชัน่อื่นๆน้อยลง และเกดิการตดัสนิใจแอพพลเิคชัน่นัน้ๆเลย เนื่องจากผลการวจิยัแสดง
ให้เห็นว่า ปัจจยัการยอมรบัเทคโนโลยี ด้านภาพลกัษณ์ มีความสมัพันธ์ทางบวกกบัการตัดสนิใจใช้แอพพลิเคชั น่ 
VSCO ของผู้ใช้สมาร์ทโฟนในประเทศไทย ด้านการตัดสินใจใช้ และมีความสมัพันธ์ในทิศทางตรงกนัข้างกับการ
ตดัสนิใจใชแ้อพพลเิคชัน่ VSCO ของผูใ้ชส้มารท์โฟนในประเทศไทย ดา้นการประเมณิผลทางเลอืก 
 2. ผูป้ระกอบการแอพพลเิคชัน่ตกแต่งภาพ ควรใหค้วามส าคญักบัดา้นความเกีย่วขอ้งกบังาน ผูป้ระกอบการ
ควรมีการปรบัปรุงฟิลเตอร์ให้มีความหลากหลาย มีการพัฒนาออกฟิลเตอร์ใหม่ๆ  อยู่เสมอ รวมถึงการมีเครื่องมือ
ปรบัแต่งเพิ่มเติมที่นอกเหนือจากการใส่ฟิลเตอร์ เนื่องจากผลการวจิยัแสดงให้เหน็ว่า ปัจจยัการยอมรบัเทคโนโลย ี  
ด้านความเกี่ยวข้องกบังาน มีความสมัพันธ์ทางบวกกับการตัดสนิใจใช้แอพพลิเคชัน่ VSCO ของผู้ใช้สมาร์ทโฟน             
ในประเทศไทย ดา้นการรบัรูปั้ญหา และดา้นพฤตกิรรมหลงัการใช ้
 3. ผูป้ระกอบการแอพพลเิคชัน่ตกแต่งภาพ ผูป้ระกอบการควรจะใหค้วามส าคญักบัเครื่องมอื ทีช่่วยท าใหภ้าพ
นัน้สามารถจดัองคป์ระกอบของภาพได ้สามารถจดัการกบัแสง ส ีและจะตอ้งไม่ลดทอนคุณภาพของไฟลภ์าพหลงัการ
ตกแต่ง สิง่เหล่านี้จะเป็นองค์ประกอบที่ผู้บรโิภคใช้ในการหาข้อมูลเกี่ยวกบัแอพพลเิคชัน่ เช่น การดูไฟล์ภาพที่ได้
หลงัจากการตกแต่งจากแอพพลเิคชัน่บนอนิเทอรเ์น็ต การสอบถามขอ้มูลจากบุคคลใกลช้ดิที่ใชแ้อพพลเิคชัน่ รวมถึง
เป็นตัวที่ท าให้ผู้บรโิภคใช้เป็นตัวในการประเมินผลทางเลือก เปรียบเทียบกบัแอพพลิเคชัน่ตกแต่งภาพอื่นๆ และ                  
มพีฤตกิรรมหลงัการใชท้ีลู่กคา้จะใชต่้อไปหรอืไม่ หากลูกคา้ใชแ้ลว้รูส้กึคุณภาพทีอ่อกมานัน้ดกีจ็ะมพีฤตกิรรมหลงัการ
ใช้ที่ดตีามไปด้วย เนื่องจากผลการวจิยัแสดงให้เห็นว่า ปัจจยัการยอมรบัเทคโนโลย ีด้านคุณภาพของผลลพัธ์ที่ได ้              
มคีวามสมัพนัธ์ทางบวกกบัการตดัสนิใจใชแ้อพพลเิคชัน่ VSCO ของผู้ใช้สมาร์ทโฟนในประเทศไทย ด้านการค้นหา
ขอ้มลู การประเมนิผลทางเลอืก และดา้นพฤตกิรรมหลงัการใช ้
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 4. ผู้ประกอบการแอพพลิเคชัน่ตกแต่งภาพ ผู้ประกอบการควรให้ความใส่ใจกับการจัดวางเครื่องมือ                 
การตกแต่งแอพพลเิคชัน่ทีง่่าย ไม่ซบัซอ้น ท าใหผู้บ้รโิภคสามารถใชแ้อพพลเิคชัน่ตกแต่งภาพไดอ้ย่างรวดเรว็ รวมถงึ
การทีส่ามารถเชื่อมต่อกบัสงัคมออนไลน์ไดเ้ลย เพราะเมื่อลูกคา้ตกแต่งภาพจากแอพพลเิคชัน่แลว้ สามารถแชรล์งบน
สงัคมออนไลน์ไดง้่าย และเมื่อลกูคา้ไดร้บัการชื่นชม กจ็ะสง่ผลใหลู้กคา้อยากใชแ้อพพลเิคชัน่ต่อไป และอยากจะแนะน า
ให้กบับุคคลรอบขา้งต่อไป เนื่องจากผลการวจิยัแสดงให้เหน็ว่า ปัจจยัการยอมรบัเทคโนโลย ีด้านผลลพัธท์ี่สามารถ
พิสูจน์ได้ มีความสมัพันธ์ทางบวกกับการตัดสินใจใช้แอพพลิเคชัน่ VSCO ของผู้ใช้สมาร์ทโฟนในประเทศไทย                
ดา้นพฤตกิรรมหลงัการใช ้
 5. ผูป้ระกอบการแอพพลเิคชัน่ตกแต่งภาพ ผูป้ระกอบการควรท าใหแ้อพพลเิคชัน่ถ่ายภาพมกีารเชื่อมต่อกบั
โซเชยีลเน็ตเวริค์ได้ง่าย สามารถเลอืกดาวน์โหลดเฉพาะฟิลเตอรท์ีต่้องการได ้การสามารถเลอืกรูปในเครื่องหรอืถ่าย
ใหม่ได้ในแอพพลเิคชัน่ เนื่องจากผลการวจิยัแสดงให้เหน็ว่า ปัจจยัการยอมรบัเทคโนโลย ีด้านการรบัรู้การควบคุม              
จากภายนอก มคีวามสมัพนัธท์างบวกกบัการตดัสนิใจใชแ้อพพลเิคชัน่ VSCO ของผูใ้ชส้มารท์โฟนในประเทศไทย ดา้น
การประเมนิผลทางเลอืก 
 6. ผูป้ระกอบการแอพพลเิคชัน่ตกแต่งภาพ ผู้ประกอบการควรใส่ใจกบัเรื่องความปลอดภัยในการช าระเงนิ 
หากการช าระเงนิบนแอพพลเิคชัน่นัน้ไม่มีความปลอดภยัจะท าให้ผู้บรโิภคหนัไปสนใจแอพพลเิคชัน่อื่นๆ เนื่องจาก
ผลการวจิยัแสดงใหเ้หน็ว่า ปัจจยัการยอมรบัเทคโนโลย ีดา้นความวติกกงัวลต่อคอมพวิเตอร ์มคีวามสมัพนัธท์างบวก
กบัการตดัสนิใจใช้แอพพลเิคชัน่ VSCO ของผูใ้ชส้มาร์ทโฟนในประเทศไทย ด้านการรบัรูปั้ญหา และมคีวามสมัพนัธ์ 
ทศิตรงกนัขา้มกบัการตดัสนิใจใชแ้อพพลเิคชัน่ VSCO ของผูใ้ชส้มารท์โฟนในประเทศไทย ดา้นการคน้หาขอ้มูล และ
การประเมนิผลทางเลอืก 
 7. ผู้ประกอบการแอพพลิเคชัน่ตกแต่งภาพ ผู้ประกอบการควรท าให้แอพพลิเคชัน่นัน้มีความแตกต่าง            
ทีผู่บ้รโิภครบัรูไ้ดถ้งึความสนุกสนาน เช่น การมเีครื่องมอืแปลกๆ การตกแต่งทีแ่ตกต่างจากแอพพลเิคชัน่อื่นๆ การร่วม
กจิจกรรมแชรร์ูปตกแต่งบนแอพพลเิคชัน่เพื่อแข่งขนั หากรูปภาพไหนได้รบัความนิยมมากที่สุดจะได้รางวัลเป็นการ
ได้รับฟิลเตอร์ฟรี เนื่ องจากผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่า ปัจจัยการยอมรับเทคโนโลยี ด้านความสนุกสนานต่อ
คอมพิวเตอร์ มีความสมัพนัธ์ทางบวกกบัการตัดสนิใจใช้แอพพลิเคชัน่ VSCO ของผู้ใช้สมาร์ทโฟนในประเทศไทย             
ดา้นการตดัสนิใจใช ้
 8. ผู้ประกอบการแอพพลเิคชัน่ตกแต่งภาพ ผูป้ระกอบการควรใส่ใจในการท าแอพพลเิคชัน่ใหเ้กดิความรูส้กึ
สนุกในขณะการใชแ้อพพลเิคชัน่ เช่น การมเีครื่องมอืทีห่ลากหลาย ท าใหผู้บ้รโิภคสามารถปรบัแต่งดว้ยตนเองไดห้ลาย
แบบตามความต้องการ และท าให้ผู้บรโิภครู้สกึสนุกไปกบัแอพพลเิคชัน่ แทนที่จะต้องตกแต่งด้วยฟิลเตอร์ส าเรจ็รูป
อย่างเดยีว อาจท าใหผู้บ้รโิภคเกดิความเบื่อหน่ายได ้เน่ืองจากผลการวจิยัแสดงใหเ้หน็ว่า ปัจจยัการยอมรบัเทคโนโลย ี
ด้านความสนุกสนานที่รบัรูไ้ด้ มคีวามสมัพนัธ์ทางบวกกบัการตดัสนิใจใช้แอพพลเิคชัน่ VSCO ของผู้ใช้สมารท์โฟน            
ในประเทศไทย ดา้นการคน้หาขอ้มลู ดา้นการประเมนิผลทางเลอืก ดา้นการตดัสนิใจ และพฤตกิรรมหลงัการใช้ 
 9. ผูป้ระกอบการแอพพลเิคชัน่ตกแต่งภาพ ผูป้ระกอบการควรใสใ่จเรื่องเครื่องมอืทีผู่บ้รโิภคสามารถใชต้กแต่ง
ในคอมพวิเตอรน์ ามาปรบัใช้กบัเครื่อมอืในแอพพลเิคชัน่ตกแต่งภาพบนมอืถือสมารท์โฟน กจ็ะเป็นปัจจยัหนึ่งทีท่ าให้
ผูบ้รโิภคตดัสนิใจใช ้เนื่องจากผลการวจิยัแสดงใหเ้หน็ว่า ปัจจยัการยอมรบัเทคโนโลย ีดา้นประโยชน์ตามวตัถุประสงค ์
มคีวามสมัพนัธ์ทางบวกกบัการตดัสนิใจใชแ้อพพลเิคชัน่ VSCO ของผู้ใช้สมาร์ทโฟนในประเทศไทย ด้านการค้นหา
ขอ้มลู และพฤตกิรรมหลงัการใช ้
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