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บทคดัย่อ 

 
 การวจิยัครัง้นี้มคีวามมุ่งหมายเพื่อศกึษาตวัแบบการยอมรบัเทคโนโลยกีารใชพ้ืน้ทีเ่กบ็ขอ้มูลบนคลาวด์ส่วน
บุคคลในประเทศไทย โดยกลุ่มตวัอย่างทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้นี้ คอื กลุ่มคนในประเทศไทยทีใ่ชเ้ทคโนโลยพีืน้ทีเ่กบ็ขอ้มลู
บนคลาวดส์ว่นบุคคล จ านวน 400 คน โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเครื่องมอืในการเกบ็รวบรวมขอ้มูล และสถติทิีใ่ชใ้นการ
วเิคราะหข์อ้มูล ไดแ้ก่ ค่ารอ้ยละ ค่าเฉลีย่ ค่าเบีย่งเบนมาตรฐาน สถติทิีใ่ชท้ดสอบสมมตฐิาน คอื การวเิคราะหส์มการ
ถดถอยพหุคณู 

จากผลการวจิยัพบว่า การรบัรูค้วามง่ายของการใชง้านมอีทิธพิลต่อการรบัรูป้ระโยชน์ที่ไดร้บัจากเทคโนโลยี
การใชพ้ืน้ทีเ่กบ็ขอ้มูลบนคลาวดส์่วนบุคคลในประเทศไทย อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 และการรบัรูค้วาม
ง่ายของการใชง้านมอีทิธพิลต่อเจตคตขิองการใชเ้ทคโนโลยพีืน้ทีเ่กบ็ขอ้มลูบนคลาวดส์ว่นบุคคลในประเทศไทย อย่างมี
นยัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 การรบัรูป้ระโยชน์ทีไ่ดร้บัจากการใชง้านมอีทิธพิลต่อเจตคตขิองการใชเ้ทคโนโลยพีืน้ที่
เกบ็ขอ้มูลบนคลาวดส์่วนบุคคลในประเทศไทย อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 แต่พบว่าเจตคตขิองการใชง้าน
ไม่มอีทิธพิลต่อพฤติกรรมการใชเ้ทคโนโลยพีืน้ที่เกบ็ขอ้มูลบนคลาวด์ส่วนบุคคลทีเ่กดิขึน้จรงิในประเทศไทยทัง้ดา้น
ค่าใชจ้่ายต่อเดอืนและดา้นขนาดพืน้ทีก่ารใชส้ าหรบัเทคโนโลยพีืน้ทีเ่กบ็ขอ้มลูบนคลาวดส์ว่นบุคคล 

งานวจิยันี้มุ่งหวงัใหผู้ป้ระกอบธุรกจิเขา้ใจไดแ้นวทางไดท้ราบถงึการยอมรบัเทคโนโลยแีละปัจจยัทีม่ผีลต่อ
พฤตกิรรมต่อการใชพ้ืน้ทีเ่กบ็ขอ้มลูบนคลาวดส์ว่นบุคคลในประเทศ เพื่อใหผู้ป้ระกอบ 
ธุรกจิไดป้รบัปรุงและพฒันาเทคโนโลยขีองตนเองใหผู้บ้รโิภคยอมรบัมากขึน้ 
 
ค าส าคญั: ตวัแบบการยอมรบั เทคโนโลย ีพืน้ทีเ่กบ็ขอ้มลูบนคลาวดส์ว่นบุคคล 
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ABSTRACT 
 

This research aimed to study the Technology Acceptance Model for personal use of cloud storage 
in Thailand. The sample size in this research was four hundred consumers, both male and female in Thailand. 
A questionnaire was used as the tool for data collection. The statistics used for data analysis included 
percentage, mean, and standard deviation, multiple regression analysis. 

As result of this research, it was found that the perceived ease of use influenced on the perceived 
usefulness of the personal use of cloud storage in Thailand at a statistically significant level of 0.01. The 
perceived ease of use also influenced attitudes toward the personal use of cloud storage in Thailand at a 
statistically significant level of 0.01. Perceived usefulness influenced attitudes toward the personal use of cloud 
storage in Thailand at a statistically significant level of 0.01. However, it was found in this research that attitudes 
towards use did not influence the actual technology influencing the personal use of cloud storage in Thailand 
for both average payment per month and capacity usage. 

This research aimed to empower entrepreneurs to understand how the adoption of technology and 
behavioral influences with regard to the use of personal cloud storage in Thailand, in order to improve business 
and develop their own technology. 
 
Keyword:  Acceptance Model, Technology, Cloud Storage 
 

บทน า 
พื้นที่เก็บข้อมูลบนคลาวด์ (Cloud Storage)  เป็นบริการของเทคโนโลยีคลาวด์คอมพิวติ้ง  (Cloud 

Computing) ชนิดหนึ่งที่ให้บริการพื้นที่ส าหรบัเก็บข้อมูลต่างๆ อาทิเช่น รูปภาพ, เพลง, วีดีโอ หรือไฟล์เอกสาร
อเิลก็ทรอนิกสต่์างๆ คลา้ยกบัการใชง้านอุปกรณ์เกบ็ขอ้มลูเคลื่อนที ่แต่เทคโนโลยนีี้จะเป็นการใชบ้รกิารผ่านโครงขา่ย
อนิเตอร์เน็ต ปัจจุบนัพื้นที่เกบ็ขอ้มูลบนคลาวด์เป็นเทคโนโลยหีนึ่งของเทคโนโลยคีลาวด์คอมพวิติ้งและเริม่เขา้มามี
บทบาทกบัชวีติออนไลน์ของคนในเมอืงมากขึน้ เน่ืองจากมคีวามสะดวกในการรบัฝากไฟล ์และระบบคลาวดค์อมพวิติง้
นัน้มปีระสทิธภิาพสงูกว่าระบบฝากไฟลใ์นรปูแบบเดมิทีเ่วลาตอ้งการใชง้านไฟลจ์ะตอ้งท าการดาวน์โหลดลงมาก่อนท า
ใหเ้สยีเวลามากแต่การจดั 
เกบ็ไฟลไ์วก้บัระบบคลาวดค์อมพวิติง้สามารถจดัการไฟลต่์างๆ ไดเ้หมอืนกบัการใชง้านไฟลน์ัน้ในคอม 
พวิเตอร ์จงึท าใหผู้ใ้ชง้านไดร้บัความสะดวกกว่าและสามารถเขา้ถงึไฟลน์ัน้ๆ ไดท้นัทโีดยไม่ตอ้งดาวน์โหลดลงมา  

ปัจจุบนับรกิารพืน้ทีเ่กบ็ขอ้มลูบนคลาวดไ์ดถู้กพฒันาใหส้ามารถใชง้านไดใ้นทุกอุปกรณ์ทัง้คอมพวิเตอรพ์ซี ี
สมารท์โฟน แทป็เลตต่างๆ และรองรบัการท างานทุกแพลตฟอรม์ไม่ว่าจะเป็น 
Windows, Android, iOS เป็นตน้ ท าใหง้่ายต่อการเขา้ถงึขอ้มลูเพื่อการใชง้าน 

ดงันัน้ในการวจิยัครัง้นี้ ผูว้จิยัจงึมคีวามสนใจทีจ่ะศกึษาตวัแบบการยอมรบัเทคโนโลยกีารใชพ้ืน้ทีเ่กบ็ขอ้มลู
บนคลาวดส์ว่นบุคคลในประเทศไทย 
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ความมุ่งหมายของงานวิจยั 
ในการวจิยัครัง้นี้ผูว้จิยัไดต้ัง้ความมุ่งหมายไวด้งันี้ 
1. เพื่อศกึษาการรบัรู้ความง่ายของการใช้งานที่มีอทิธพิลต่อการรบัรู้ประโยชน์ที่ได้รบัจากเทคโนโลยี           

การใชพ้ืน้ทีเ่กบ็ขอ้มลูบนคลาวดส์ว่นบุคคลในประเทศไทย 
2. เพื่อศกึษาการรบัรูค้วามง่ายของการใชง้านทีม่อีทิธพิลต่อเจตคตขิองการใชเ้ทคโนโลยกีารใชพ้ืน้ทีเ่กบ็

ขอ้มลูบนคลาวดส์ว่นบุคคลในประเทศไทย 
3. เพื่อศกึษาการรบัรูป้ระโยชน์ทีไ่ดร้บัทีม่อีทิธพิลต่อเจตคตขิองการใชเ้ทคโนโลยกีารใชพ้ืน้ทีเ่กบ็ขอ้มูล

บนคลาวดส์ว่นบุคคลในประเทศไทย 
4. เพื่อศึกษาเจตคติของการใช้งานที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการใช้เทคโนโลยีการใช้พื้นที่เก็บข้อมูล            

บนคลาวดส์ว่นบุคคลทีเ่กดิขึน้จรงิในประเทศไทย 
 

กรอบแนวคิดในการวิจยั 
1. ตัวแปรอิสระประกอบด้วยการรับรู้ความง่ายของการใช้ได้แก่ ประสิทธิภาพของตนเองในการใช้

เทคโนโลย ีการรบัรูก้ารควบคุมจากภายนอก ความกงัวล ความสนุกสนาน  การรบัรูป้ระโยชน์ทีไ่ดจ้ากการใช้  ไดแ้ก่ 
บรรทดัฐานของบุคคลทีอ่ยู่โดยรอบ ภาพลกัษณ์ ความเกีย่วขอ้งสมัพนัธก์บังาน คุณภาพของผลลพัธ ์ผลลพัธท์ีส่ามารถ
แสดงใหเ้หน็ก่อนได ้ และเจตคตขิองการใชเ้ทคโนโลย ี

2. ตวัแปรตามประกอบดว้ยพฤตกิรรมของเทคโนโลยกีารใชพ้ืน้ทีเ่กบ็ขอ้มลูบนคลาวดส์ว่นบุคคลทีเ่กดิขึน้
จรงิไดแ้ก่ ค่าใชจ้่ายในการใชบ้รกิาร ขนาดพืน้ทีส่ าหรบัการใชบ้รกิาร ผูใ้หบ้รกิารพืน้ทีเ่กบ็ขอ้มลูบนคลาวดส์่วนบุคคล 
ทีใ่ชง้านอยู่  
 
สมมติฐานในการวิจยั 

1. การรบัรูค้วามง่ายของการใชง้านมอีทิธพิลต่อการรบัรูป้ระโยชน์ทีไ่ดร้บัจากเทคโนโลยกีารใชพ้ืน้ทีเ่กบ็
ขอ้มลูบนคลาวดส์ว่นบุคคลในประเทศไทย 

2. การรบัรู้ความง่ายของการใชง้านมอีทิธพิลต่อเจตคตขิองการใชเ้ทคโนโลยพีื้นทีเ่กบ็ขอ้มูลบนคลาวด์
สว่นบุคคลในประเทศไทย 

3. การรบัรู้ประโยชน์ที่ได้รบัจากการใช้งานมอีิทธพิลต่อเจตคติของการใช้เทคโนโลยีพื้นที่เก็บขอ้มูล           
บนคลาวดส์ว่นบุคคลในประเทศไทย 

4. เจตคติของการใช้งานมอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมเทคโนโลยกีารใชพ้ื้นที่เกบ็ขอ้มูลบนคลาวด์ส่วนบุคคล           
ทีเ่กดิขึน้จรงิในประเทศไทย 
 
วิธีด าเนินการวิจยั 

ประชากรท่ีใช้ในการวิจยั คือกลุ่มผู้บริโภคในประเทศไทยที่ใช้เทคโนโลยีพื้นที่เก็บข้อมูลบนคลาวด์            
สว่นบุคคล  

กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยั คอืกลุ่มตวัอย่างทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้นี้คอื กลุ่มผูบ้รโิภคในประเทศไทยทีใ่ช้
พืน้ทีเ่กบ็ขอ้มลูบนคลาวดส์ว่นบุคคล จ านวน 400 คน 
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 เครือ่งมือท่ีใช้ในการวิจยัครัง้น้ี เป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) ทีผู่ว้จิยัสรา้งขึน้เอง 
  การวิเคราะหข์้อมูล แบ่งเป็น 2 สว่น 
 1. การวิเคราะห์เชิงพรรณนา (Descriptive statistic) โดยใช้ตารางแจกแจงความถี่ร้อยละ (Percentage)            

ค่าคะแนนเฉลีย่ (Mean) และค่าเบีย่งเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) เพื่อวเิคราะหถ์งึพฤตกิรรมของเทคโนโลยี
การใชพ้ืน้ทีเ่กบ็ขอ้มลูบนคลาวดส์ว่นบุคคลทีเ่กดิขึน้จรงิ  

 2. การวเิคราะหเ์ชงิอนุมาน (Inferential statistic) เพื่อทดสอบสมมตฐิาน ดงันี้  
   2.1 วิเคราะห์การรบัรู้ว่าความง่ายของการใช้ที่มอีิทธิพลต่อการรบัรู้ประโยชน์ที่ได้รบั การรบัรู้

ความง่ายของการใช้ที่มีอิทธิพลต่อเจตคติของการใช้ การรับรู้ประโยชน์ที่ได้รับจากการใช้ที่มีอิทธิพลต่อเจตคติ             
ของการใช้ และเจตคติของการใช้ที่มอีทิธพิลต่อพฤติกรรมของเทคโนโลยกีารใช้ โดยใช้สถิติ Regression Analysis 
วเิคราะหถ์ดถอยเชงิพหุคณู (Multiple Regression Analysis)  
 

สรปุผลการวิจยั 
 ส่วนท่ี 1 การวิเคราะห์ข้อมูลลกัษณะประชากรศาสตร์ของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยใช้สถิติเชิงพรรณา 
ประกอบดว้ย ความถี ่รอ้ยละ ค่าเฉลีย่ และสว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน โดยผลจากการศกึษา พบว่า 
 ผลการวเิคราะหข์อ้มูลเกีย่วกบัลกัษณะประชากรศาสตรข์องผูต้อบแบบสอบถาม จ านวน 400 คน จ าแนก
ตามเพศ อายุ ระดบัการศกึษา รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน และอาชพี มรีายละเอยีดดงันี้ 
 ผูต้อบแบบสอบถามสว่นใหญ่เป็นเพศชาย จ านวน 230 คน คดิเป็นรอ้ยละ 57.50 มอีายุระหว่าง 31 – 40 ปี 
จ านวน 176 คน คดิเป็นรอ้ยละ 44.00 ระดบัการศกึษาปรญิญาตร ีจ านวน 236 คน คดิเป็นรอ้ยละ 59.00 รายไดเ้ฉลีย่
ต่อเดือนต ่ากว่า 15,001 บาท จ านวน 92 คน คิดเป็นร้อยละ 23.00 อาชีพพนักงานบริษัทเอกชน จ านวน 196 คน            
คดิเป็นรอ้ยละ 49.00 
 ส่วนท่ี 2 การวเิคราะห์ขอ้มูลเกี่ยวกบัการรบัรู้ความง่ายของเทคโนโลยีการใช้พื้นที่เกบ็ขอ้มูลบนคลาวด์            
ส่วนบุคคลในประเทศไทย ประกอบด้วย ด้านประสทิธภิาพของตนเองในการใชเ้ทคโนโลย ีด้านการรบัรู้การควบคุม 
จากภายนอก ดา้นความกงัวล และดา้นความสนุกสนาน 
 ผลการวเิคราะห์เกี่ยวกบัการรบัรู้ความง่ายของเทคโนโลยกีารใช้พื้นที่เกบ็ขอ้มูลบนคลาวด์ส่วนบุคคลใน
ประเทศไทย โดยรวมอยู่ในระดบัเหน็ดว้ย โดยมีค่าเฉลีย่เท่ากบั 3.84 เมื่อพจิารณาเป็นรายดา้นจะเหน็ไดว้่า ทุกดา้นมี
ระดบัความคดิเหน็อยู่ในระดบัเหน็ดว้ย ทัง้หมด 4 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นความกงัวล โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.02 รองลงมาคอื 
ดา้นการรบัรูก้ารควบคุมจากภายนอก โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.89 ดา้นความสนุกสนาน โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.83 และ
ดา้นประสทิธภิาพของตนเองในการใชเ้ทคโนโลย ีโดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.63 ตามล าดบั 
 ดา้นประสทิธภิาพของตนเองในการใชเ้ทคโนโลย ีพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามใหร้ะดบัความคดิเหน็ของการ
รบัรูค้วามง่ายของเทคโนโลยกีารใชพ้ืน้ทีเ่กบ็ขอ้มูลบนคลาวดส์ว่นบุคคลในประเทศไทยดา้นประสทิธภิาพของตนเองใน
การใช้เทคโนโลยี โดยรวมอยู่ในระดับเห็นด้วย มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.63 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ผู้ตอบ
แบบสอบถามใหค้วามคดิเหน็ในระดบัเหน็ดว้ยทุกขอ้ ไดแ้ก่ ขอ้สามารถใชเ้ทคโนโลยไีดโ้ดยไม่ใชคู้่มอืการใช ้มคี่าเฉลีย่
เท่ากับ 3.72 รองลงมาคือ ข้อสามารถใช้เทคโนโลยีได้โดยไม่ปรึกษาผู้อื่น มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.64 ข้อสามารถใช้
เทคโนโลยีได้ตัง้แต่แรกเมื่อเห็นผู้อื่นใช้งาน มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.62 และข้อสามารถใช้เทคโนโลยีได้โดยไม่เคยใช้
เทคโนโลยลีกัษณะน้ีมาก่อน มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.55 ตามล าดบั  
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 ดา้นการรบัรูก้ารควบคุมจากภายนอก พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามใหร้ะดบัความคดิเหน็ของการรบัรูค้วาม
ง่ายของเทคโนโลยกีารใชพ้ื้นทีเ่กบ็ขอ้มูลบนคลาวด์ส่วนบุคคลในประเทศไทยดา้นการรบัรู้การควบคุมจากภายนอก 
โดยรวมอยู่ในระดบัเห็นด้วย มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.89 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความ
คิดเห็นในระดบัเห็นด้วยทุกขอ้ ได้แก่ ข้อไม่ถูกควบคุมให้ใช้เทคโนโลยี มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.08 รองลงมาคือ ข้อมี
อุปกรณ์ที่เพียงพอส าหรับการใช้เทคโนโลยี มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.91 ข้อสามารถใช้เทคโนโลยีร่วมกับระบบอื่นๆ              
มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.78 และขอ้มคีวามรูท้ีเ่พยีงพอส าหรบัการใชเ้ทคโนโลย ีมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.77 ตามล าดบั 
 ดา้นความกงัวล พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามใหร้ะดบัความคดิเหน็ของการรบัรูค้วามง่ายของเทคโนโลยกีาร
ใชพ้ืน้ทีเ่กบ็ขอ้มูลบนคลาวดส์่วนบุคคลในประเทศไทยดา้นความกงัวล โดยรวมอยู่ในระดบัเหน็ดว้ย มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 
4.02 เมื่อพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความคดิเหน็ในระดบัเหน็ด้วยทุกขอ้ ได้แก่  ข้อการใช้
เทคโนโลยเีพิม่ความสะดวกสบายใหม้ากขึน้ มคี่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.20 รองลงมาคอื ขอ้ไม่รู้สกึร าคาญเมื่อต้องกล่าวใช้
เทคโนโลย ีมคี่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.97 และขอ้รู้สกึไม่ต้องใช้ความพยายามในการใช้เทคโนโลย ีมคี่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.89 
ตามล าดบั 
 ดา้นความสนุกสนาน พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามใหร้ะดบัความคดิเหน็ของการรบัรูค้วามง่ายของเทคโนโลยี
การใชพ้ืน้ทีเ่กบ็ขอ้มลูบนคลาวดส์ว่นบุคคลในประเทศไทยดา้นความสนุกสนาน โดยรวมอยู่ในระดบัเหน็ดว้ย มคี่าเฉลีย่
เท่ากบั 3.83 เมื่อพจิารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามใหค้วามคดิเหน็ในระดบัเหน็ดว้ยทุกขอ้ ไดแ้ก่ ขอ้เมื่อ
ใชเ้ทคโนโลยแีลว้รูส้กึคล่องตวั มคี่าเฉลีย่เท่ากับ 4.02 รองลงมาคอื ขอ้เมื่อใชเ้ทคโนโลยแีลว้รูส้กึมคีวามคดิสรา้งสรรค ์
มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.78 และขอ้เมื่อใชเ้ทคโนโลยแีลว้รูส้กึเป็นตวัของตวัเอง มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.68 ตามล าดบั 
 ส่วนท่ี 3 การวเิคราะหข์อ้มลูเกีย่วกบัการรบัรูป้ระโยชน์ของเทคโนโลยกีารใชพ้ืน้ทีเ่กบ็ขอ้มูลบนคลาวด์ส่วน
บุคคลในประเทศไทย ประกอบดว้ย ดา้นบรรทดัฐานของบุคคลโดยรอบ ดา้นภาพลกัษณ์ ดา้นความเกีย่วขอ้งสมัพนัธ์
กบังาน ดา้นคุณภาพของผลลพัธ ์และดา้นผลลพัธท์ีส่ามารถแสดงใหเ้หน็ก่อนได ้ 
 ผลการวเิคราะห์เกี่ยวกบัการรบัรู้ประโยชน์ของเทคโนโลยกีารใชพ้ื้นที่เกบ็ขอ้มูลบนคลาวด์ส่วนบุคคลใน
ประเทศไทย โดยรวมอยู่ในระดบัเหน็ดว้ย โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.45 เมื่อพจิารณารายดา้นจะเหน็ไดว้่า ดา้นทีม่รีะดบั
ความคดิเหน็อยู่ในระดบัเหน็ดว้ย ไดแ้ก่  ดา้นผลลพัธท์ีส่ามารถแสดงใหเ้หน็ได ้โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.84 รองลงมาคอื 
ด้านความเกี่ยวขอ้งสมัพนัธ์กบังาน โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.78 และด้านที่มรีะดบัความคดิเหน็อยู่ในระดบัไม่แน่ใจ 
ได้แก่ ด้านคุณภาพของผลลพัธ์ โดยมคี่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.31 รองลงมาคอื ด้านบรรทดัฐานของบุคคลโดยรอบ โดยมี
ค่าเฉลีย่เท่ากบั 3.21 และดา้นภาพลกัษณ์ โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.12 ตามล าดบั 
 ดา้นบรรทดัฐานของบุคคลโดยรอบ พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามใหร้ะดบัความคดิเหน็ของการรบัรูป้ระโยชน์
ของเทคโนโลยกีารใชพ้ืน้ทีเ่กบ็ขอ้มลูบนคลาวดส์่วนบุคคลในประเทศไทยดา้นบรรทดัฐานของบุคคลโดยรอบ โดยรวม
อยู่ในระดบัไม่แน่ใจ มคี่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.21 เมื่อพจิารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความคดิเหน็ใน
ระดบัไม่แน่ใจทุกขอ้ ไดแ้ก่ ขอ้บุคคลรอบขา้งมสีว่นส าคญัทีท่ าใหเ้กดิการใชเ้ทคโนโลย ีมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.28 รองลงมา
คอื ขอ้บุคคลรอบขา้งมอีทิธพิลต่อการใชเ้ทคโนโลย ีมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.25 และขอ้บุคคลรอบขา้งใหค้ าแนะน าในการใช้
เทคโนโลย ีมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.11 ตามล าดบั 
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 ดา้นภาพลกัษณ์ พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามใหร้ะดบัความคดิเหน็ของการรบัรูป้ระโยชน์ของเทคโนโลยกีาร
ใชพ้ืน้ทีเ่กบ็ขอ้มูลบนคลาวดส์่วนบุคคลในประเทศไทยดา้นภาพลกัษณ์ โดยรวมอยู่ในระดบัไม่แน่ใจ มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 
3.12 เมื่อพจิารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามใหค้วามคดิเหน็ในระดบัเหน็ดว้ย ไดแ้ก่ ขอ้การใชเ้ทคโนโลยี
ท าใหด้เูป็นคนทนัสมยั มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.43 และความคดิเหน็ระดบัไม่แน่ใจ ไดแ้ก่ ขอ้การใชเ้ทคโนโลยที าใหดู้ดกีว่า
คนไม่ใช้เทคโนโลย ีมีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.02 รองลงมาคือ ข้อการใช้เทคโนโลยีเป็นสญัลกัษณ์บ่งบอกความเป็นคุณ           
มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 2.92 ตามล าดบั 
 ดา้นความเกีย่วขอ้งสมัพนัธก์บังาน พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามใหร้ะดบัความคดิเหน็ของการรบัรูป้ระโยชน์
ของเทคโนโลยกีารใชพ้ืน้ทีเ่กบ็ขอ้มลูบนคลาวดส์่วนบุคคลในประเทศไทยดา้นความเกีย่วขอ้งสมัพนัธก์บังาน โดยรวม
อยู่ในระดบัเหน็ด้วย มคี่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.78 เมื่อพจิารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความคดิเหน็ใน
ระดบัเห็นด้วยทุกข้อ ได้แก่ ข้อการใช้เทคโนโลยีเกี่ยวข้องกบังาน มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.96 รองลงมาคือ ข้อการใช้
เทคโนโลยมีคีวามส าคญักบังาน มคี่าเฉลีย่ 3.79 และขอ้การใชเ้ทคโนโลยที าใหง้านประสบความส าเรจ็ มคี่าเฉลีย่ 3.60 
ตามล าดบั 
 ด้านคุณภาพของผลลพัธ์ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามให้ระดบัความคิดเห็นของการรบัรู้ประโยชน์ของ
เทคโนโลยกีารใช้พื้นที่เกบ็ขอ้มูลบนคลาวด์ส่วนบุคคลในประเทศไทยด้านคุณภาพของผลลพัธ์ โดยรวมอยู่ในระดบั             
ไม่แน่ใจ มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.31 เมื่อพจิารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามใหค้วามคดิเห็นในระดบัเหน็ดว้ย 
ได้แก่ ข้อผลลัพธ์ของการใช้เทคโนโลยีมีคุณภาพสูง และข้อผลลัพธ์ของการใช้เทคโนโลยีเป็นไปตามที่คาดหวงั            
มคี่าเฉลี่ยเท่ากนัเท่ากบั 3.57 และความคดิเหน็ในระดบัไม่แน่ใจ ได้แก่ ขอ้การไม่พบปัญหาจากผลลพัธ์ของการใช้
เทคโนโลย ีมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 2.80 ตามล าดบั 
 ด้านผลลพัธ์ที่สามารถแสดงใหเ้หน็ก่อนได้ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามใหร้ะดบัความคดิเหน็ของการรบัรู้
ประโยชน์ของเทคโนโลยกีารใชพ้ืน้ทีเ่กบ็ขอ้มลูบนคลาวดส์่วนบุคคลในประเทศไทยดา้นผลลพัธท์ีส่ามารถแสดงใหเ้หน็
ก่อนได้ โดยรวมอยู่ในระดบัเหน็ดว้ย มคี่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.84 เมื่อพจิารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามให้
ความคดิเหน็ในระดบัเหน็ดว้ยทุกขอ้ ไดแ้ก่ ขอ้การสื่อสารกบัผูอ้ื่นถงึผลกระทบของการใชเ้ทคโนโลย ีมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 
3.86 รองลงมาคอื ขอ้ความไม่ล าบากใจทีจ่ะบอกคนอื่นถงึผลลพัธจ์ากการใชเ้ทคโนโลย ีมคี่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.85 และขอ้
ผลลพัธท์ีไ่ดร้บัจากเทคโนโลยมีคีวามชดัเจน มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.80 ตามล าดบั 
 ส่วนท่ี 4 การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับเจตคติของการใช้เทคโนโลยีการใช้พื้นที่เก็บข้อมูลบนคลาวด์                 
สว่นบุคคลในประเทศไทย 
 ผลการวเิคราะหเ์กีย่วกบัเจตคตขิองการใชเ้ทคโนโลยกีารใชพ้ืน้ทีเ่กบ็ขอ้มูลบนคลาวดส์ว่นบุคคลในประเทศ
ไทย โดยรวมอยู่ในระดบัเหน็ด้วย โดยมคี่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.15 เมื่อพจิารณารายขอ้จะเหน็ได้ว่า ทุกขอ้มรีะดบัความ
คดิเหน็อยู่ในระดบัเหน็ดว้ย ไดแ้ก่ ขอ้การใชเ้ทคโนโลยเีป็นประโยชน์ส าหรบัผูใ้ช ้มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.25 รองลงมาคอื 
ขอ้การใช้เทคโนโลยเีป็นความคดิทีด่ ีมคี่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.14 และขอ้พงึพอใจที่จะเทคโนโลย ีมคี่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.05 
ตามล าดบั  
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 ส่วนท่ี 5 การวเิคราะหข์อ้มูลเกีย่วกบัพฤตกิรรมของเทคโนโลยกีารใชพ้ืน้ทีเ่กบ็ขอ้มลูบนคลาวดส์่วนบุคคล 
ทีเ่กดิขึน้จรงิ 
 5.1 จากการวเิคราะหข์อ้มูลพฤตกิรรมของเทคโนโลยกีารใชพ้ืน้ที่เกบ็ขอ้มูลบนคลาวดส์่วนบุคคลทีเ่กดิขึน้
จรงิ พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมคี่าใชจ้่ายต่อเดอืนส าหรบัเทคโนโลยกีารใชพ้ืน้ทีเ่กบ็ขอ้มลูคลาวดส์ว่นบุคคล ต ่าสดุคอื 
0 บาทต่อเดือน สูงสุดคือ 2000 บาทต่อเดือน โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 105.21 บาทต่อเดือน และขนาดพื้นที่ส าหรบั
เทคโนโลยกีารใชพ้ืน้ทีเ่กบ็ขอ้มลูคลาวดส์ว่นบุคคล ต ่าสดุคอื 2 GB สงูสดุคอื 2000 GB โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 126 GB  
 5.2 จากการวเิคราะหข์อ้มลูความถีข่องพฤตกิรรมของเทคโนโลยกีารใชพ้ืน้ทีเ่กบ็ขอ้มลูบน 
คลาวด์ส่วนบุคคลที่เกิดขึ้นจริง พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ใช้ผู้ให้บริการ Google Drive จ านวน 164 คน              
คิดเป็นร้อยละ 41.00 รองลงมาคือ iCloud จ านวน 108 คน คิดเป็นร้อยละ 27.00 Dropbox จ านวน 75 คน คิดเป็น            
รอ้ยละ 18.75 และ OneDrive จ านวน 53 คน คดิเป็นรอ้ยละ 13.25 ตามล าดบั 
 ส่วนท่ี 6 การวเิคราะหข์อ้มลูเพื่อทดสอบสมมตฐิาน 
 สมมติฐานข้อท่ี 1 การรบัรูค้วามง่ายของการใชง้านมอีทิธพิลต่อการรบัรูป้ระโยชน์ทีไ่ดร้บัจากเทคโนโลยี
การใชพ้ืน้ทีเ่กบ็ขอ้มลูบนคลาวดส์ว่นบุคคลในประเทศไทย โดยการวเิคราะหค์วามถดถอยพหุคณู พบว่า การรบัรูค้วาม
ง่ายของการใชง้านมอีทิธพิลต่อการรบัรูป้ระโยชน์ทีไ่ดร้บัจากเทคโนโลยกีารใชพ้ื้นทีเ่กบ็ขอ้มลูบนคลาวดส์่วนบุคคลใน
ประเทศไทย อย่างมนีัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 โดยการรบัรู้ความง่ายของการใช้ ด้านการรบัรู้การควบคุมจาก
ภายนอก ดา้นความกงัวล และดา้นความสนุกสนานมอีทิธพิลต่อการรบัรูป้ระโยชน์ทีไ่ดร้บัจากเทคโนโลยกีารใช้พื้นที่
เกบ็ขอ้มลูบนคลาวดส์ว่นบุคคลในประเทศไทยในทศิทางเดยีวกนั และดา้นประสทิธภิาพของตนเองในการใชเ้ทคโนโลยี
มอีทิธพิลต่อการรบัรู้ประโยชน์ที่ได้รบัจากเทคโนโลยกีารใช้พื้นที่เก็บขอ้มูลบนคลาวด์ส่วนบุคคลในประเทศไทยใน
ทศิทางตรงกนัขา้ม 
 สมมติฐานข้อท่ี 2 การรบัรู้ความง่ายของการใช้งานมอีทิธพิลต่อเจตคติของการใช้เทคโนโลยพีื้นที่เกบ็
ขอ้มูลบนคลาวดส์่วนบุคคลในประเทศไทย โดยการวเิคราะหค์วามถดถอยพหุคูณ พบว่า การรบัรูค้วามง่ายของการใช้
งานมอีทิธพิลต่อเจตคตขิองการใชเ้ทคโนโลยพีืน้ทีเ่กบ็ขอ้มูลบนคลาวดส์ว่นบุคคลในประเทศไทย อย่างมนียัส าคญัทาง
สถติทิีร่ะดบั 0.01 โดยการรบัรูค้วามง่ายของการใช้ดา้นประสทิธภิาพของตนเองในการใชเ้ทคโนโลย ีดา้นการรบัรูก้าร
ควบคุมจากภายนอก ด้านความกงัวล และด้านความสนุกสนานมอีทิธพิลต่อเจตคติของการใช้เทคโนโลยพีื้นที่เก็บ
ขอ้มลูบนคลาวดส์ว่นบุคคลในประเทศไทยในทศิทางเดยีวกนั  
 สมมติฐานข้อท่ี 3 การรบัรูป้ระโยชน์ทีไ่ดร้บัจากการใชง้านมอีทิธพิลต่อเจตคตขิองการใชเ้ทค 
โนโลยพีืน้ทีเ่กบ็ขอ้มลูบนคลาวดส์่วนบุคคลในประเทศไทย โดยการวเิคราะหค์วามถดถอยพหุคณู พบว่าการรบัรูค้วาม
ง่ายของการใชง้านมอีทิธพิลต่อเจตคตขิองการใชเ้ทคโนโลยพีืน้ทีเ่กบ็ขอ้มลูบนคลาวดส์ว่นบุคคลในประเทศไทย อย่างมี
นัยส าคญัทางสถติทิี่ระดบั 0.01 โดยการรบัรูป้ระโยชน์ทีไ่ดร้บัจากการใชด้า้นบรรทดัฐานของบุคคลทีอ่ยู่โดยรอบ ดา้น
ความเกีย่วขอ้งสมัพนัธก์บังาน ด้านคุณภาพของผลลพัธ ์และดา้นผลลพัธท์ีส่ามารถแสดงใหเ้หน็ก่อนไดม้อีทิธพิลต่อ
เจตคติของการใช้เทคโนโลยีพื้นที่เก็บข้อมูลบนคลาวด์ส่วนบุคคลในประเทศไทยในทิศทางเดียวกัน และด้าน
ภาพลกัษณ์มอีทิธพิลต่อเจตคติของการใช้เทคโนโลยพีื้นที่เกบ็ขอ้มูลบนคลาวด์ส่วนบุคคลในประเทศไทยในทศิทาง
ตรงกนัขา้ม 
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 สมมติฐานข้อท่ี 4 เจตคตขิองการใชง้านมอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมเทคโนโลยกีารใชพ้ืน้ทีเ่กบ็ขอ้มลูบนคลาวด์
สว่นบุคคลทีเ่กดิขึน้จรงิในประเทศไทย  
 สมมติฐานข้อท่ี 4.1 เจตคติของการใช้งานมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมเทคโนโลยีการใช้พื้นที่เก็บข้อมูล         
บนคลาวด์ส่วนบุคคลทีเ่กดิขึน้จรงิในประเทศไทยด้านค่าใชจ้่ายต่อเดอืนส าหรบัเทคโนโลยพีื้นที่เกบ็ขอ้มูลบนคลาวด์
ส่วนบุคคล โดยการวเิคราะหค์วามถดถอยพหุคูณ พบว่า เจตคตขิองการใชง้านไม่มอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมเทคโนโลยี
การใชพ้ืน้ทีเ่กบ็ขอ้มูลบนคลาวดส์่วนบุคคลทีเ่กดิขึน้จริงในประเทศไทยดา้นค่าใชจ้่ายต่อเดอืนส าหรบัเทคโนโลยพีืน้ที่
เกบ็ขอ้มลูบนคลาวดส์ว่นบุคคล  
 สมมติฐานข้อท่ี 4.2 เจตคติของการใช้งานมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมเทคโนโลยีการใช้พื้นที่เก็บข้อมูล               
บนคลาวด์ส่วนบุคคลทีเ่กดิขึน้จรงิในประเทศไทยด้านขนาดพื้นที่การใชส้ าหรบัเทคโนโลยพีืน้ที่เกบ็ขอ้มูลบนคลาวด์
ส่วนบุคคล โดยการวเิคราะหค์วามถดถอยพหุคูณ พบว่า เจตคตขิองการใชง้านไม่มอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมเทคโนโลยี
การใชพ้ืน้ทีเ่กบ็ขอ้มูลบนคลาวดส์่วนบุคคลทีเ่กดิขึน้จรงิในประเทศไทยดา้นขนาดพืน้ทีก่ารใชส้ าหรบัเทคโนโลยพีื้นที่
เกบ็ขอ้มลูบนคลาวดส์ว่นบุคคล  
 
ข้อเสนอแนะท่ีได้จากงานวิจยั 

1. ด้านการรบัรูค้วามง่ายของการใช้เทคโนโลยี 
 ด้านประสิทธิภาพของตนเองในการใช้เทคโนโลยี 
 ผู้ประกอบธุรกจิเกี่ยวกบัเทคโนโลยกีารใช้พืน้ทีเ่ก็บขอ้มูลบนคลาวด์ส่วนบุคคล ควรค านึงถงึการน าเสนอ
วธิกีารใช้เทคโนโลยหีรอืสื่อต่างๆเกี่ยวกบัวธิใีชเ้ทคโนโลย ีเนื่องจากงานวจิยันี้พบว่าดา้นประสทิธภิาพของตนเองใน
การใชเ้ทคโนโลยมีทีศิทางตรงกนัขา้มกบัการรบัรูค้วามง่ายของการใช ้หมายถงึ หากมกีารน าเสนอวธิกีารใชง้านหรอื       
สือ่ต่างๆ เกีย่วกบัวธิใีชเ้ทคโนโลยมีากเท่าไร จะท าใหผู้ใ้ชเ้ทคโนโลยคีดิว่า เทคโนโลยกีารใชพ้ืน้ทีเ่กบ็ขอ้มูลบนคลาวด์
ส่วนบุคคลมคีวามยุ่งยากในการใช ้ดงันัน้ผู้ประกอบธุรกจิเกี่ยวกบัเทคโนโลยคีวรน าเสนอเทคโนโลยนีี้ในรูปแบบอื่น 
อาทเิช่น ประโยชน์ทีไ่ดจ้ากการใชง้าน เป็นตน้ 
 ด้านการรบัรูก้ารควบคมุจากภายนอก 
 ผู้ประกอบธุรกจิเกี่ยวกบัเทคโนโลยกีารใช้พืน้ที่เกบ็ขอ้มูลบนคลาวด์ส่วนบุคคล ควรมกีารประชาสมัพนัธ์
หรือเผยแพร่ประสบการณ์ของผู้ใช้เทคโนโลยีนี้ อาจจะเป็นสื่อโฆษณา หรือเป็นการแสดงความคิดเห็นจากผู้ใช้             
ในปัจจุบนั เพื่อใหบุ้คคลทัว่ไปไดเ้หน็ถงึความง่ายในการใชแ้ละสะดวกต่อการใชง้านในชวีติประจ าวนั อกีทัง้ยงัเป็นการ
แลกเปลีย่นลกัษณะการใชใ้นรปูแบบต่างๆ ซึง่จะท าใหบุ้คคลทัว่ไปเกดิความสนใจทีจ่ะใชเ้ทคโนโลยนีี้ 
 ด้านความกงัวล 
 ผูป้ระกอบธุรกจิเกีย่วกบัเทคโนโลยกีารใชพ้ืน้ทีเ่กบ็ข้อมลูบนคลาวดส์่วนบุคคล ควรมุ่งเน้นการสาธติการใช้
งานเทคโนโลยเีบือ้งต้น หรอืการท าสื่อวธิกีารใชง้านเทคโนโลยนีี้ อาทเิช่น วดีโีอสาธติ หรอื คู่มอืการใชง้าน เป็นต้น 
เพื่อให้ผู้ที่ยังไม่เคยใช้เทคโนโลยีเข้าใจเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยี ท าให้ไม่เกิดความกังวลในการใช้เท คโนโลยี 
นอกจากนี้การให้บุคคลทัว่ไปได้ทดลองใช้เทคโนโลยีก็เป็นอีกวิธีหนึ่งที่สามารถท าให้ผู้ที่ยงัไม่ใช้เทคโนโลยีได้มี
ประสบการณ์เริ่มแรกกบัการใช้เทคโนโลยี ซึ่งผู้ประกอบธุรกิจอาจจะมีการจดับุคลากรเพื่อคอยให้ค าแนะน าหรือ
ค าปรกึษาเกีย่วกบัการใชเ้ทคโนโลยไีดอ้กีดว้ย 
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 ด้านความสนุกสนาน 
 ผู้ประกอบธุรกิจเกี่ยวกบัเทคโนโลยีการใช้พื้นที่เก็บข้อมูลบนคลาวด์ส่วนบุคคล ควรมีสาธิตวิธีการใช้
เทคโนโลยีรูปแบบการจ าลองการใช้เทคโนโลยใีนสภาวะการณ์ต่างๆ อาทิเช่น การใช้เทคโนโลยีร่วมกบัการเรยีน
การศกึษาเพื่อเกบ็ไฟล์ข้อมูลน าไปใช้กบัอุปกรณ์ต่างๆ , การใช้เทคโนโลยรี่วมกบัการถ่ายภาพเพื่อการเกบ็บันทึก
รูปภาพได้อย่างไม่จ ากัดด้วยอุปกรณ์ถ่ายภาพที่มีพื้นที่เก็บข้อมูลจ ากัด เป็นต้น เพื่อให้บุคคลทัว่ไปเกิดความรู้              
ความเขา้ใจเทคโนโลยมีากยิง่ขึน้ ซึง่จะน าไปสูก่ารใชเ้ทคโนโลยไีดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพมากขึน้ 

2. ด้านการรบัรูป้ระโยชน์ท่ีได้จากการใช้เทคโนโลยี 
 ด้านบรรทดัฐานของบุคคลโดยรอบ 
 ผู้ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับเทคโนโลยีการใช้พื้นที่เก็บข้อมูลบนคลาวด์ส่วนบุคคล ควรชี้แจงถึง ให้ผู้ใช้
เทคโนโลยไีด้เหน็ว่า เทคโนโลยนีี้มผีลกระทบในทางทีด่ต่ีอผูใ้ชอ้ย่างไร เช่น เทคโนโลยกีารใชพ้ืน้ทีข่อ้มูลบนคลาวด์
ส่วนบุคคลสามารถตอบสนองกบัพฤตกิรรมผูใ้ชท้ีม่อีุปกรณ์พกพามากกว่าหนึ่งเครื่อง, เทคโนโลยนีี้สามารถเกบ็รกัษา
ขอ้มลูต่างๆ ของผูใ้ชไ้ดอ้ย่างปลอดภยั เป็นตน้ เพื่อใหผู้ใ้ชต้ระหนกัถงึความส าคญัของตนเองในการใชเ้ทคโนโลยี 
 ด้านภาพลกัษณ์ 
 ผูป้ระกอบธุรกจิเกีย่วกบัเทคโนโลยกีารใชพ้ืน้ทีเ่กบ็ขอ้มลูบนคลาวดส์่วนบุคคล สามารถน าขอ้มลูวจิยัครัง้นี้
ไปใช้เพื่อเพื่อพฒันาและปรบัปรุงเทคโนโลยี เพราะผลของงานวิจยันี้พบว่า ด้านภาพลกัษณ์มีอิทธิพลต่อการรบัรู้
ประโยชน์ทีไ่ดจ้ากการใชใ้นทศิทางตรงกนัขา้ม ดงันัน้ผูป้ระกอบธุรกจิเกีย่วกบัเทคโนโลยนีี้ไม่ควรมุ่งเน้นถงึภาพลกัษณ์
ของเทคโนโลยนีี้ เพราะการแสดงออกถงึภาพลกัษณ์จะส่งผลต่อความเชื่อมัน่ในการใชเ้ทคโนโลย ีซึง่ผูป้ระกอบธุรกจิ
ควรจะน าเสนอถึงประโยชน์หรอืคุณสมบตัิของเทคโนโลยกีารใช้พื้นที่เก็บขอ้มูลบนคลาวด์ส่วนบุคคลมากกว่ าเพิม่
เสรมิสรา้งการรบัรูป้ระโยชน์ทีไ่ดจ้ากการใชเ้ทคโนโลยทีีส่ง่ผลต่อเจตคตทิีด่ต่ีอเทคโนโลยเีช่นเดยีวกนั 
 ด้านความเก่ียวข้องสมัพนัธก์บังาน 
 ผูป้ระกอบธุรกจิเกีย่วกบัเทคโนโลยกีารใชพ้ืน้ทีเ่กบ็ขอ้มลูบนคลาวดส์ว่นบุคคล ควรมกีารใหข้อ้มลูถงึการใช้
เทคโนโลยรี่วมกบัการท างาน รวมถงึคุณประโยชน์ทีจ่ะไดร้บัจากการใชง้าน เช่น การเกบ็รกัษาขอ้มลูไดอ้ย่างปลอดภยั, 
การใชง้านไฟลข์อ้มูลไดจ้ากอุปกรณ์ต่างๆ หรอื การแชรไ์ฟลใ์หผู้อ้ื่นไดโ้ดยปราศจากการใชห้น่วยเกบ็ขอ้มูลชัว่คราว 
เช่น CD, Flash Drive เป็นตน้ ซึง่เสีย่งต่อการแพร่โปรแกรมไม่พงึประสงค ์เช่น ไวรสั, โทรจนั เป็นตน้ และเสีย่งต่อการ
สญูหายของอุปกรณ์และขอ้มลูพรอ้มกนั นอกจากนี้การสาธติการใชเ้ทคโนโลยใีนสถานการณ์การท างานต่างๆ กเ็ป็นอกี
วธิหีนึ่งทีท่ าใหผู้ใ้ชเ้ทคโนโลย ีเลง็เหน็ถงึประโยชน์ของเทคโนโลยกีารใช้พืน้ทีเ่กบ็ขอ้มลูบนคลาวดส์ว่นบุคคลอกีดว้ย 
 ด้านคณุภาพของผลลพัธ ์
 ผู้ประกอบธุรกจิเกี่ยวกบัเทคโนโลยกีารใช้พื้นที่เกบ็ขอ้มูลบนคลาวด์ส่วนบุคคล ควรมุ่งเน้นปรบัปรุงหรอื
พฒันาเทคโนโลยีการใช้พื้นที่เก็บข้อมูลบนคลาวด์ส่วนบุคคลให้สามารถตอบสนองพฤติกรรมการใช้งานของผู้ ใช้
เทคโนโลยีได้อย่างมีประสทิธภิาพ เช่น การรกัษาความปลอดภัยของขอ้มูล, การเข้าถึงข้อมูลได้ตลอดเวลา, การ
เชื่อมต่อขอ้มลูจากทุกอุปกรณ์ผ่านเครอืขา่ยอนิเตอรเ์น็ต เพื่อใหผู้ใ้ชเ้ทคโนโลยรีบัรูถ้งึคุณภาพทีด่ขีองผลลพัธข์องการ
ใชเ้ทคโนโลย ีซึง่ท าใหผู้ใ้ชย้งัคงรบัรูถ้งึประโยชน์ทีไ่ดจ้ากการใชเ้ทคโนโลยนีี้เช่นเดยีวกนั 
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 ด้านผลลพัธท่ี์สามารถแสดงให้เหน็ก่อนได้ 
 ผูป้ระกอบธุรกจิเกีย่วกบัเทคโนโลยกีารใชพ้ืน้ทีเ่กบ็ขอ้มลูบนคลาวดส์่วนบุคคล ควรเพิม่เตมิการสื่อสารกบั
ผู้ใช้เทคโนโลยี โดยการให้ข้อมูลเกี่ยวกบัหลักการท างานต่างๆ ของเทคโนโลยีการใช้พื้นที่เก็บข้อมูลบนคลาวด์           
สว่นบุคคลและทีเ่กีย่วขอ้งกบัเทคโนโลยนีี้ เพื่อใหผู้ใ้ชเ้ทคโนโลยเีขา้ใจถงึผลลพัธท์ีไ่ดจ้ากการใชเ้ทคโนโลยไีด ้ซึง่จะท า
ใหผู้ใ้ชร้บัรูถ้งึประโยชน์จากการใชเ้ทคโนโลยมีากยิง่ขึน้ 

3. ด้านเจตคติของการใช้งาน  
ผู้ประกอบธุรกิจเกี่ยวกบัเทคโนโลยีการใช้พื้นที่เก็บข้อมูลบนคลาวด์ส่วนบุคคล สามารถน าเอาข้อมูล

งานวจิยันี้ไปปรบัปรุงหรอืวางแผนกลยุทธ์การใหบ้รกิารใชเ้ทคโนโลยพีืน้ทีเ่กบ็ขอ้มูลบนคลาวด์ส่วนบุคคล เนื่องจาก
ผลการวิจัยนี้พบว่าเจตคติไม่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการใช้งานจริงทัง้ด้ านค่าใช้จ่ายและขนาดพื้นที่ของการใช้
เทคโนโลย ีเพราะผู้ให้บรกิารเทคโนโลยนีี้ทัง้หมดใหข้นาดพื้นทีส่ าหรบัเกบ็ขอ้มูลขนาดหนึ่งโดยไม่คดิค่าใชจ้่าย ซึ่ง
ขนาดพื้นที่นัน้เพยีงพอต่อความต้องการของผู้ใชเ้ทคโนโลยสี่วนใหญ่ อกีทัง้ผู้ใชเ้ทคโนโลยสีามารถเลอืกผู้ใหบ้รกิาร
เทคโนโลยนีี้รายใดกไ็ด ้

4. พฤติกรรมการใช้เทคโนโลยีท่ีเกิดขึน้จริง 
 ด้านค่าใช้จ่ายรายเดือนส าหรบัเทคโนโลยีพืน้ท่ีเกบ็ข้อมูลบนคลาวดส่์วนบุคคล 
 ผูป้ระกอบธุรกจิเกีย่วกบัเทคโนโลยกีารใชพ้ืน้ทีเ่กบ็ขอ้มลูบนคลาวดส์่วนบุคคล ควรน าขอ้มลูของงานวจิยันี้
ไปพฒันาและวางแผนการน าเสนอเทคโนโลยกีารใชพ้ืน้ทีเ่กบ็ขอ้มูลบนคลาวดส์่วนบุคคล เนื่องจาก ผลของงานวจิยันี้
พบว่า ผูใ้ชเ้ทคโนโลยมีคี่าใชจ้่ายต่อเดอืนต ่าสุดคอื 0 บาท หรอืไม่เสยีค่าใชจ้่าย และสงูสุด 2000 บาท โดยมคี่าเฉลีย่
เท่ากบั 105.21 บาท ดงันัน้ผู้ประกอบการธุรกจิเกี่ยวเทคโนโลยคีวรมกีารเพิม่บริการเสรมิอื่นๆ เพิม่เติม เช่น การ
เขา้รหสัขอ้มูลของไฟล์ทีถู่กเกบ็, การเกบ็ไฟล์เดยีวกนัได้หลายเวอร์ชัน่เพื่อสะดวกต่อการกู้ไฟล์เวอร์ชัน่เก่า เป็นต้น 
เพื่อเป็นการเพิม่รายไดท้ีม่ากขึน้ 
 ด้านขนาดพืน้ท่ีการใช้ส าหรบัเทคโนโลยีพืน้ท่ีเกบ็ข้อมูลบนคลาวดส่์วนบุคคล 
 ผูป้ระกอบธุรกจิเกีย่วกบัเทคโนโลยกีารใชพ้ืน้ทีเ่กบ็ขอ้มลูบนคลาวดส์่วนบุคคล ควรน าขอ้มลูของงานวจิยันี้
ไปพฒันาและวางแผนการน าเสนอเทคโนโลยกีารใชพ้ืน้ทีเ่กบ็ขอ้มูลบนคลาวดส์่วนบุคคล เนื่องจาก ผลของงานวจิยันี้
พบว่า ผูใ้ชเ้ทคโนโลยมีขีนาดพืน้ทีต่ ่าสดุคอื 2 GB และสงูสดุ 2000 GB หรอื 2 TB โดยค่าเฉลีย่เท่ากบั 126 GB ซึง่ผูใ้ช้
เทคโนโลยสีว่นใหญ่จะใชข้นาดพืน้ทีเ่ท่ากบัขนาดพืน้ทีท่ีผู่ใ้หบ้รกิารเทคโนโลยใีชแ้บบไม่คดิค่าใชจ้า่ย ดงันัน้ผูป้ระกอบ
ธุรกจิเกี่ยวกบัเทคโนโลยคีวรจะพฒันาระบบหรอืปรบัปรุงประสทิธภิาพให้เทคโนโลยพีื้นที่เกบ็ขอ้มูลบนคลาวด์ส่วน
บุคคลรองรบัการเชื่อมต่อกบัอุปกรณ์อื่นมากขึน้ อาทเิช่น ทวีอีนิเตอรเ์น็ต เพื่อใหผู้ใ้ชเ้ทคโนโลยสีามารถชมภาพยนตร์
ทีถู่กเกบ็ในพืน้ทีเ่กบ็ขอ้มูลบนคลาวดส์่วนบุคคลผ่านทวีอีนิเตอรเ์น็ตได ้ซึง่จะท าใหผู้ใ้ชต้้องการขนาดพืน้ทีเ่กบ็ขอ้มูล
บนคลาวดส์ว่นบุคคลมากยิง่ขึน้ 
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กิตติกรรมประกาศ 
ผูว้จิยัขอกราบขอบพระคุณ อาจารย ์ดร.กลัยกติติ ์กรีตอิงักูร อาจารยท์ีป่รกึษาสารนิพนธ์ ดว้ยความเคารพ

อย่างสงู ท่านไดส้ละเวลาอนัมคี่าใหค้วามอนุเคราะหด์แูลแกไ้ขขอ้บกพร่อง ใหข้อ้คดิเหน็และค าแนะน านับตัง้แต่เริม่ตน้
ด าเนินการจนเสรจ็สมบรูณ์เป็นสารนิพนธฉ์บบันี้  

นอกจากนี้ ผูว้จิยัขอกราบขอบพระคุณ ผูช้่วยศาสตราจารย ์ดร.กาญณ์ระว ีอนันตอคัรกุล และ อาจารย ์ดร. 
สนัต ิเตมิประเสรฐิสกุล ผูเ้ชีย่วชาญตรวจแบบสอบถาม รวมถงึเจา้หน้าทีโ่ครงการบรหิารธุรกจิมหาบณัฑติทุกท่านทีไ่ด้
ใหค้วามช่วยเหลอืและอ านวยความสะดวกเป็นอย่างดตีลอดระยะเวลาการศกึษาของผูว้จิยั  

ส าหรบัขอ้มลูทีเ่ป็นประโยชน์ส าหรบังานวจิยั  ผูว้จิยัขอขอบพระคุณผูต้อบแบบสอบถามทุกท่านทีไ่ดก้รุณา
เสยีสละเวลาใหค้วามร่วมมอืในการตอบค าถามส าหรบัการท าสารนิพนธฉ์บบันี้  

สุดท้ายนี้ ผู้วิจยัขอกราบขอบพระคุณบิดามารดา และเพื่อนพี่น้องของผู้วิจยัที่ได้ให้การสนับสนุนด้าน
การศกึษาและเป็นก าลงัใจตลอดระยะเวลาทีศ่กึษาและท างานวจิยัฉบบันี้จนส าเรจ็ ลุล่วงไดอ้ย่างสมบรูณ์  
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