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บทคดัย่อ 
 

การวจิยัครัง้นี้มคีวามมุ่งหมาย เพื่อศกึษาปจัจยัส่งผลต่อความตัง้ใจใชแ้อพพลเิคชัน่ไลน์แมนของผูใ้ชบ้รกิาร 
ในกรุงเทพมหานคร โดยตวัอย่างที่ใช้ในการวจิยัครัง้นี้ คอื ผู้ใช้บรกิารที่เคยมปีระสบการณ์การใช้งานแอพพลเิคชัน่           
ไลน์แมนในกรุงเทพมหานคร จ านวน 400 ตัวอย่าง โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล               
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์แผนภูมิต้นไม ้           
การวเิคราะหค์่าความแปรปรวนทางเดยีว และสถติสิมการถดถอยเชงิซอ้นพหุคณูดว้ยวธิ ีEnter 

ผลการวจิยัพบว่า ผูใ้ชบ้รกิารทีต่อบแบบสอบถามสว่นใหญ่เป็นเพศหญงิ อายุ 21-40 ปี การศกึษาสงูสดุระดบั
ปริญญาตรี  มีอาชีพเป็นพนักงานบริษัทเอกชน รายได้เฉลี่ยต่อเดือน  15,000 -  30,000 บาท และภูมิล าเนา                    
อยู่ในกรุงเทพมหานคร 
  ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ผูใ้ช้บรกิารที่อาศยัอยู่ในกรุงเทพมหานครที่มลีกัษณะทางประชากรศาสตร ์
รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน ทีแ่ตกต่างกนั มคีวามตัง้ใจใชแ้อพพลเิคชัน่ไลน์แมนแตกต่างกนั ปจัจยัดา้นคุณภาพของผลลพัธ ์           
ทีไ่ด ้ส่งผลต่อการรบัรูป้ระโยชน์ในการใชง้าน อย่างมนีัยส าคญัทีร่ะดบัสถติ ิ0.05 ปจัจยัดา้นผลลพัธท์ีส่ามารถพสิจูน์ได ้
สง่ผลต่อการรบัรูป้ระโยชน์ในการใชง้าน อย่างมนีัยส าคญัทีร่ะดบัสถติ ิ0.05 ปจัจยัดา้นการรบัรูค้วามง่ายในการใชง้าน 
ส่งผลต่อการรับรู้ประโยชน์ในการใช้งานและส่งผลต่อความตัง้ใจใช้แอพพลิเคชัน่ไลน์แมนของผู้ใช้บริการ                           
ในกรุงเทพมหานคร อย่างมนียัส าคญัทีร่ะดบัสถติ ิ0.05 ปจัจยัดา้นการรบัรูป้ระโยชน์ในการใชง้านสง่ผลต่อความตัง้ใจใช้
แอพพลเิคชัน่ไลน์แมนของผูใ้ชบ้รกิารในกรุงเทพมหานคร อย่างมนียัส าคญัทีร่ะดบัสถติ ิ0.05 
 
ค าส าคญั: ปจัจยัดา้นคุณภาพ ปจัจยัดา้นการรบัรูป้ระโยชน์ แอพพลเิคชัน่ไลน์แมน  
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ABSTRACT 
 

This research had the objectives of studying the factors influencing the intentions of customers in 
Thailand to use Line TV. The examples used in this research included customers who had experience with 
using Line Man Application among customers in Bangkok. The questionnaire was used as a tool to collect 
information. The statistics used for analysis such as percentage, means, standard deviation, a t-test 
(independent group), dicition tree and multiple regression analysis with the enter method. 

The results of the research found that  most of customers were female, aged between twenty-one to 
forty years old with a highest education level of undergraduates, employees an average monthly income 
15,000 to 30,000 Baht and lived in Bangkok. 
 The results of the hypothesis testing found that different personal factors, such as  average monthly 
income who intended to use the Line Man application differently. The output quality factor was influenced by 
the perceived usefulness at a statistically significant level of 0.05. The result demonstrability factor was 
influenced by the level of perceived usefulness at statistically significant levels of 0.05. The perceived ease of 
use factor influenced perceived usefulness and their intention to use the Line Man application among 
customers in Bangkok at statistically significant levels of 0.05. The perceived ease of use factor influenced  
intentions to use Line Man application among customers in Bangkok at statistically significant levels of 0.05. 
 
Keywords: Output Quality, Attitudes, Perceived Usefulness, Line Man Application 
 
บทน า 

ธุรกจิ E-commerce เป็นธุรกจิที่มอีตัราเตบิโตทีส่งูมากในประเทศไทยโดยจากผลส ารวจคนไทยมไีลฟ์สไตล์
ดจิทิลัมากขึน้ โดยกจิกรรมต่างๆที่เคยท าแบบออฟไลน์เปลีย่นมาเป็นออนไลน์มากยิง่ขึน้ เช่น การจองตัว๋เครื่องบิน  
การจองโรงแรม บรกิารสัง่อาหารและรบัสง่เอกสาร และการดูหนงัฟงัเพลง เป็นตน้  

ผลจากการวจิยัพบว่า สาเหตุหลกัทีท่ าใหค้นไทยปฏเิสธการซือ้สนิคา้และบรกิารออนไลน์ มาจากสาเหตุหลกั
คอื กลวัโดนหลอก (51.1%) ตามมาด้วย ไม่ได้สมัผสัหรอืทดลองใช้สนิค้าก่อน (39.9%) และ ไม่พบสนิค้าที่ต้องการ 
(33.9%)  

แต่ในทางกลบักนั ปจัจยัหลกัทีม่อีทิธพิลทีท่ าใหเ้กดิการซือ้สนิคา้และใชบ้รกิารออนไลน์ มากทีสุ่ดคอื ขัน้ตอน
การซือ้ทีง่่าย (85%) รองลงมาคอื การไดร้บัสนิคา้ทีส่ะดวกรวดเรว็ (53.4%)  ถดัมาคอื ทีถู่กใจผูซ้ือ้ (51.4%) และล าดบั
สดุทา้ยคอื ราคาทีถู่กกว่าการซือ้ผ่านหน้ารา้น (49.7%)  ส าหรับสินค้าและบริการที่คนไทยนิยมซื้อบริการออนไลน์             
มากทีสุ่ดคอื สนิคา้แฟชัน่และเครื่องแต่งกาย (44%) รองลงมาคอื สนิคา้ดา้นสุขภาพและความงาม (33.7%) ถดัมาคอื 
อุปกรณ์ไอท ี(26.5%) ถดัมาคอื เครื่องใชภ้ายในบา้น (19.5%) และล าดบัสดุทา้ยคอื บรกิารสัง่อาหารออนไลน์ (18.7%) 
(ส านกังานพฒันาธุรกรรมทางอเิลก็ทรอนิกส ์(องคก์ารมหาชน). 2560)  

จากผลส ารวจขา้งตน้ จงึท าใหไ้ลน์แมนเป็นธุรกจิทีน่่าสนใจ ในแง่มุมของเป็นธุรกจิทีเ่กดิใหม่ซึง่อยู่บนโซเซยีล
มีเดีย เนื่องจาก ไลน์แมน มีข ัน้ตอนการสัง่ซื้อที่ง่าย สะดวกรวดเรว็ และยงัมีโปรโมชัน่เพื่อ ดึงดูดนักช็อปออนไลน์                
อกีมากมายในแต่ละบรกิารของไลน์แมน ซึ่งสอดคล้องกบัผลส ารวจของ ส านักงานพฒันาธุรกรรมทางอเิลก็ทรอนิกส ์
(องคก์ารมหาชน) (2560) เรื่องของปจัจยัหลกัทีม่อีทิธพิลต่อการซือ้สนิคา้และใชบ้รกิารออนไลน์จากผลส ารวจไลน์แมน
ไดต้อบโจทยค์วามตอ้งการหลกัของผูบ้รโิภค ในเรื่องของขัน้ตอนการสัง่ซือ้ทีง่่าย โดยไลน์แมนท าออกมาใหร้ปูแบบของ
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แอพพลิเคชัน่บน แท็บเล็ตและสมาร์ทโฟน ใช้ได้ทัง้สองแพลตฟอร์มทัง้ IOS และ แอนดรอยด์ มีวิธีการขัน้ตอน                 
การสัง่ซือ้ทีง่่ายและสะดวกและรวดเรว็ ปจัจุบนัไลน์แมนได ้มบีรกิารทัง้หมด 5 บรกิาร ไดแ้ก่  

1. สัง่ซือ้อาหาร (Food Delivery) โดยจบัมอืกบั Wongnai ในการคดัเลอืกรา้น ปจัจุบนัมทีัง้หมด 30,000 รา้น 
คิดค่าบริการขัน้ต ่า 55 บาท ร้านทัว่ไปกิโลเมตรละ 9 บาท ส่วนร้านที่อยู่ในกลุ่ม RMS ซึ่งเป็นร้านเมื่อสัง่อาหาร 
รายการจะมาทีร่า้นเลย คนขบัไลน์แมนไม่ตอ้งมารอควิ โดยคดิ 7.2 บาทต่อกโิลเมตร ปจัจุบนัมทีัง้หมด 500 รา้น 

2) บรกิารรบัสง่สิง่ของ (Messenger) ทีจ่บัมอืกบั Lalamove  
3) บรกิารสัง่ซือ้สนิคา้ผ่านรา้นสะดวกซือ้ (Convenience Goods) ซึง่เป็นการซือ้สนิคา้ในเซเว่น อเิลฟเว่น  
4) บรกิารรบัส่งสิง่ของผ่านไปรษณีย์ (Postal) บรกิารล่าสุดที่เพิม่เขา้มาในเดอืนเมษายนที่ผ่านมา แบ่งการ

บรกิารออกเป็น 2 รปูแบบ ไดแ้ก่การสง่ผ่าน Alpha Fast และ ไปรษณียไ์ทย โตจากพืน้ทีแ่ละบรกิาร  
5) บรกิารเรยีกแทก็ซี ่ซึง่จะใหบ้รกิารเรยีกแทก็ซีแ่บบถูกกฎหมายผ่านแอพพลเิคชัน่ไลน์แมนโดยไดร้บัความ

ร่วมมอืจากสหกรณ์แท็กซี่เขตกรุงเทพมหานคร และกรมการขนส่งทางบก  (อรยิะ พนมยงค์, 2560) และนอกจากนี้              
ไลน์แมนยงัไดท้ าโปรโมชัน่เพื่อดงึดดูลูกคา้ใหม่ไม่ว่าจะเป็นส่วนลดต่างๆ เช่น ใส่โคด้เพื่อรบัส่วนลดค่าบรกิาร ส่วนลด
ในส่วนของบรกิารสง่อาหารและสง่สนิคา้ และลูกคา้เก่าทีใ่ชไ้ลน์แมนกย็งัมโีปรโมชัน่อกีมากมาย เพื่อหาลูกคา้ใหม่และ
รกัษาลกูคา้เก่าเอาไว ้

นอกจากนี้ผลส ารวจของ ส านักงานพฒันาธุรกรรมทางอเิลก็ทรอนิกส ์(องคก์ารมหาชน) (2560) ยงัพบอกีว่า 
สนิคา้และบรกิารทีค่นไทยนิยมซือ้บรกิารออนไลน์ บริการสัง่อาหารออนไลน์มสี่วนแบ่ง (18.7%) และยงัมแีนวโน้วทีจ่ะ
เตบิโตขึน้เรื่อยๆ ไลน์แมนจงึเป็นธุรกจิเกดิใหม่ทีน่่าสนใจ และ 1 ปีทีผ่่านมาไลน์แมนมผีูใ้ชบ้รกิารเฉลีย่ 500,000 ครัง้
ต่อเดอืนผ่าน 4 บรกิาร ไดแ้ก่ บรกิารสัง่ซือ้าหาร บรกิารรบัส่งสิง่ของ บรกิารสัง่ซือ้สนิคา้ผ่านรา้นสะดวกซือ้ และบรกิาร
รับส่งสิ่งของผ่านไปษณีย์ (อริยะ พนมยงค์. 2560) โดยมียอดใช้จ่ายต่อบิลเฉลี่ยอยู่ที่  500 ถึง 1,000 บาท          
(Nuttachit. 2560) จากขอ้มูลขา้งต้น ท าใหธุรกจิไลน์แมนมมีูลค่าเฉลีย่นต่อเดอืนสงูถงึ 250 ถงึ 500 ลา้นบาทต่อเดอืน 
จงึนับว่าเป็นโมเดลธุรกจิใหม่ทีน่่าสนใจเป็นอย่างมาก ไลน์แมนเป็นธุรกจิทีเ่กดิใหม่ท าใหเ้กดิปญัหาทางดา้นการใชง้าน
ในแง่ของความตัง้ใจใชง้าน ว่าผูท้ีใ่ชง้านแอพพลเิคชัน่ไลน์แมนมคีวามตัง้ใจทีจ่ะใชห้รอืไม่ และธุรกจิไลน์แมนเองยงัมี
คู่แข่งที่ให้บรกิารในลกัษณะเดียวกนัอีก หลงัจากผู้ใช้บริการดาวน์โหลดมาใช้ท าให้เกิดการเปรียบเทียบกบัคู่แข่ง             
ซึง่จะสง่ผลต่อความตัง้ใจใชแ้อพพลเิคชัน่ไลน์แมน 

จากข้อมูลที่กล่าวมาผนวกกับข้อมูลที่เคยมีผู้วิจ ัยได้ใช้ตัวแปรต้น ได้แก่ การยอมรับเทคโนโลยี 2 
(Technology Acceptance Model 2 : TAM 2 ) ในการท าวจิยักบัผลติภณัฑ์และบรกิารที่มลีกัษณะเป็นแอพพลเิคชัน่
และสื่อสงัคมออนไลน์ต่างๆ ซึง่ผลการวจิยัสว่นใหญ่พบว่าการยอมรบัเทคโนโลย ี2 เป็นตวัแปรทีส่่งผลต่อความตัง้ใจใช้
ผลติภณัฑ์ในดา้นเทคโนโลยหีลายๆ ดา้นอซึง่จะเป็นประโยชน์ต่อผูป้ระกอบกจิการรา้นอาหารเพื่อจะสามารถน าไปใช้
เป็นส่วนหนึ่งในช่องทางขยายการตลาดและเพิม่ยอดขายไดใ้นอนาคตและยงัเป็นประโยชน์ต่อผู้พฒันาแอพพลิเคชัน่
ไลน์แมนเองเพื่อแนวทางในการพฒันาแอพพลเิคชัน่ไลน์แมนต่อไปในอนาคต 
ดังนัน้ ผู้วิจ ัยจึงมีความสนใจที่จะน าตัวแปรดังกล่าวมาใช้ในการศึกษา ปจัจัยเกี่ยวกับการยอมรับเทคโนโลยี 2 
(Technology Acceptance Model 2 : TAM 2 ) ส่งผลต่อความตัง้ใจใช้แอพพลิเคชัน่ไลน์แมน ของผู้ใช้บริการ                  
ในกรุงเทพมหานครหรอืไม่ 
 
วตัถปุระสงคข์องการวิจยั  
 1. เพื่อศกึษาลกัษณะด้านประชากรศาสตร์ที่ส่งผลต่อความตัง้ใจใช้แอพพลเิคชัน่ไลน์แมน ของผู้ใช้บรกิาร            
ในกรุงเทพมหานคร 
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 2. เพื่อศึกษาปจัจัยด้าน ภาพลักษณ์  (Image) ที่ส่งผลต่อการรับรู้ประโยชน์ในการใช้งาน (Perceived 
Usefulness) 
 3. เพื่อศกึษาปจัจยัดา้น คุณภาพของผลลพัธท์ีไ่ด ้(Output Quality) ทีส่ง่ผลต่อการรบัรูป้ระโยชน์ในการใชง้าน 
(Perceived Usefulness) 
 4. เพื่อศกึษาปจัจยัดา้น ผลลพัธ์ทีส่ามารถพสิูจน์ได้ (Result Demonstrability) ทีส่่งผลต่อการรบัรูป้ระโยชน์ 
ในการใชง้าน (Perceived Usefulness) 
 5. เพื่อศึกษาปจัจัยด้าน การรับรู้ความง่ายในการใช้งาน  (Perceived Ease to Use) ที่ส่งผลต่อการรบัรู้
ประโยชน์ในการใชง้าน (Perceived Usefulness) 
 6. เพื่อศึกษาปจัจยัด้านการรบัรู้ประโยชน์ในการใช้งาน (Perceived Usefulness) ที่ส่งผลต่อความตัง้ใจใช้
แอพพลเิคชัน่ไลน์แมน ของผูใ้ชบ้รกิารในกรุงเทพมหานคร  
 7. เพื่อศกึษาปจัจยัดา้นการรบัรูค้วามง่ายในการใช้งาน (Perceived Ease to Use) ที่ส่งผลต่อความตัง้ใจใช้
แอพพลเิคชัน่ไลน์แมน ของผูใ้ชบ้รกิารในกรุงเทพมหานคร 
 
สมมติฐานในการวิจยั 
 1. ผู้ใช้บรกิารในประเทศไทยที่มลีกัษณะทางประชากรศาสตรท์ี่ประกอบไปด้วย เพศ อายุ ระดบัการศกึษา
สงูสดุ อาชพี รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน สง่ผลต่อความตัง้ใจใชแ้อพพลเิคชัน่ไลน์แมน ของผูใ้ชบ้รกิารในกรุงเทพมหานคร 
 2. ปจัจยัดา้น ภาพลกัษณ์ (Image) สง่ผลต่อการรบัรูป้ระโยชน์ในการใชง้าน (Perceived Usefulness) 
 3. ปจัจัยด้าน  คุณภาพของผลลัพธ์ที่ได้ (Output Quality) ส่งผลต่อการรับรู้ประโยชน์ในการใช้งาน 
(Perceived Usefulness) 
 4. ปจัจยัดา้น ผลลพัธท์ีส่ามารถพสิจูน์ได ้(Result Demonstrability) สง่ผลต่อการรบัรูป้ระโยชน์ในการใชง้าน 
(Perceived Usefulness) 
 5. ปจัจยัดา้นการรบัรูค้วามง่ายในการใชง้าน (Perceived Ease to Use) ส่งผลต่อการรบัรูป้ระโยชน์ในการใช้
งาน (Perceived Usefulness) 
 6. ปจัจยัด้านการรบัรูป้ระโยชน์ในการใช้งาน (Perceived Usefulness) ส่งผลต่อความตัง้ใจใชแ้อพพลเิคชัน่
ไลน์แมน ของผูใ้ชบ้รกิารในกรุงเทพมหานคร  

7. ปจัจยัดา้นการรบัรูค้วามง่ายในการใชง้าน (Perceived Ease to Use) สง่ผลต่อความตัง้ใจใชแ้อพพลเิคชัน่
ไลน์แมน ของผูใ้ชบ้รกิารในกรุงเทพมหานคร 

 
ทบทวนวรรณกรรม 
 ทฤษฎีการยอมรบัเทคโนโลยี 2 (Technology Acceptance Model 2) 
 Venkatesh และ Davis (2000) ได้มีการพัฒนาแบบจ าลองการยอมรับเทคโนโลยีชื่อว่า Technology 
Acceptance Model 2 หรอื TAM 2 เพื่อให้สามารถอธบิายการยอมรบัการใช ้เทคโนโลยขีองผู้ใชง้านได้ชดัเจนยิง่ขึน้ 
และอธบิายเหตุผลของแต่ละบุคคลในการใช้งานเทคโนโลยไีด้ อย่างมปีระสทิธภิาพ โดยปจัจยัเหล่าน้ีถูก ระบุว่าเป็น
สาเหตุทีม่าก่อนการรบัรูป้ระโยชน์ในการใชง้าน และถูกแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มหลกั ประกอบดว้ย 1) กลุ่มของปจัจยัที่มี
อิทธิพลต่อสงัคม และ 2) กลุ่มของปจัจัยที่มีลักษณะเฉพาะของระบบ ปจัจัยเหล่าน้ีถูกน ามาใช้ประกอบกันเป็น
โครงสรา้งของแบบจ าลองการยอมรบัเทคโนโลย ี
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แบบจ าลองการยอมรบัเทคโนโลยตีามแนวคดิของ Venkatesh และ Davis (2000) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ทีม่า: Venkatesh, V., & Davis, F. D. (2000). A theoretical extension of the technology acceptance model:  
Four longitudinal field studies. Management Science, 46(2), 186–204. 

 
จากภาพปจัจยัทีอ่ยู่ในกลุ่มกระบวนการทีม่อีทิธพิลต่อสงัคม ประกอบดว้ย บรรทดัฐานเชงิจติวสิยั (Subjective 

Norm) และภาพลักษณ์ (Image) ส่วนปจัจัยอื่นที่ เหลือจะอยู่ ใน กลุ่มลักษณะเฉพาะของระบบ ประกอบด้วย               
ความเกี่ยวข้องกับงาน (Job Relevance) คุณภาพของ ผลลพัธ์ที่ได้ (Output Quality) ผลลพัธ์ที่สามารถพิสูจน์ได ้
(Result Demonstrability) และการรับ รู้  ถึงความง่ าย ในการใช้ งาน  (Perceived Ease of Use) นอกจากนั ้น                       
ในแบบจ าลองมตีวัแปรทีจ่ดัเป็น ตวักระตุ้น (Moderators) ประกอบดว้ย ความสมคัรใจ (Voluntariness) ซึง่เป็นระดบั
ของการรบัรู้ถึง การที่จะน าเทคโนโลยีมาใช้ด้วยความสมัครใจ และประสบการณ์ (Experience) ซึ่งเป็นระดับของ              
ความจดัเจนที่เกดิจากการกระท าหรอืได้พบเห็นมา (Venkatesh & Davis, 2000) ส าหรบัความหมายของของแต่ละ
ปจัจยัทัง้หมดของ TAM 2 ทีม่ผีลต่อการรบัรู ้ประโยชน์ในการใชง้าน แสดงดงัในตาราง 
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ตารางท่ี 1 ปจัจยัที่มผีลต่อการรบัรู้ประโยชน์ในการใช้งานเทคโนโลยี ตามแบบจ าลองการยอมรบั เทคโนโลยขีอง 
Venkatesh และ Davis (2000) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จากทฤษฎีการยอมรบัเทคโนโลย ี2(Technology Acceptance Model 2) ที่กล่าวมาข้างต้น ผนวกกบัสิง่ที่
ต้องการวจิยัคอื ปจัจยัที่ส่งผลต่อความตัง้ใจใชแ้อพพลเิคชัน่ไลน์แมน ของผูใ้ช้บรกิารในกรุงเทพมหานคร จงึก าหนด
สมมตฐิานการวจิยัว่า ปจัจยัดา้นการยอมรบัเทคโนโลย ี2 (Technology Acceptance Model 2) ดา้นการรบัรูป้ระโยชน์
ในการใชง้าน (Perceived Usefulness) และ ดา้นการรบัรูค้วามง่ายในการใชง้าน (Perceived Ease to Use) ส่งผลต่อ
ความตัง้ใจใชแ้อพพลเิคชัน่ไลน์แมน ของผูใ้ชบ้รกิารในกรุงเทพมหานคร   
 
วิธีด าเนินการวิจยั 

ประชากรท่ีใช้ในการวิจยั 
ประชากรทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้นี้ คอื ผูใ้ชบ้รกิารทีม่ปีระสบการณ์การใชง้านแอพพลเิคชัน่ไลน์แมนและอาศยัอยู่

ในกรุงเทพมหานคร ข้อมูลที่ใช้อ้างอิงเป็นข้อมูลจากส านักงานสถิติแห่งชาติ พ.ศ 2559 ซึ่งเป็นข้อมูลเกี่ยวกับ                   
สถิติจ านวนครัวเรือนที่มีอุปกรณ์/เครื่องมือเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จ าแนกตามภาค และจังหวัด                    
พ.ศ. 2550-2559 (นับเฉพาะโทรศพัท์มอืถือแบบสมารท์โฟน) ดงันัน้ ผูว้จิยัจงึก าหนดขนาดของกลุ่มตวัอย่าง โดยใช้
สตูรค านวณหาขนาดตวัอย่างในกรณีที่ทราบประชากรที่แน่นอน (กลัยา วานิชย์บญัชา. 2544) ค านวณกลุ่มตวัอย่าง
ดว้ยสตูรของทาโร่ ยามาเน่ ทีร่ะดบัความเชื่อมัน่ 95% จากสตูรทีค่ านวณจะไดก้ลุ่มตวัอย่าง 400 ตวัอย่าง 
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ผูว้จิยัไดน้ าทฤษฎกีารยอมรบัเทคโนโลย ี2 (Technology Acceptance Model 2) เพื่อน ามาเป็นกรอบในการ
วจิยัดงัรปู 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 เครือ่งมือท่ีใช้ในการวิจยั 

การวจิยัในครัง้นี้ ผู้วจิยัไดใ้ชแ้บบสอบถามเป็นเครื่องมอืในการเกบ็รวบรวมขอ้มูลซึง่ประกอบไปด้วยค าถาม                
7 ส่วน ได้แก่  ค าถามเกี่ยวกับขอ้มูลด้านประชากรศาสตร์ของผู้ตอบแบบสอบถาม ค าถามเกี่ยวกบัด้านภาพลกัษณ์ 
(Image) ค าถามเกีย่วกบัดา้นคุณภาพของผลลพัธท์ีไ่ด ้(Output Quality) ค าถามเกีย่วกบัดา้นผลลพัธท์ีส่ามารถพสิจูน์
ได้ (Result Demonstrability) ค าถามเกี่ยวกบัด้านการรบัรู้ประโยชน์ในการใช้งาน(Perceived Usefulness) ค าถาม
เกีย่วกบัดา้นการรบัรูค้วามง่ายในการใชง้าน (Perceived Ease to Use)และค าถามเกีย่วกบัความตัง้ใจใชแ้อพพลเิคชัน่
ไลน์แมน และไดน้ าแบบสอบถามทีไ่ดไ้ปทดลองใช้ (Try Out) กบักลุ่มที่ไม่ใช่กลุ่มตวัอย่างในเขตกรุงเทพมหานครที่มี
ลักษณะคล้ายคลึงกับกลุ่มตัวอย่างจ านวน 40 ตัวอย่าง และน าไปวิเคราะห์หาค่าความเชื่อมัน่  (Reliability) ของ
แบบสอบถามทัง้ฉบบัดว้ยวธิกีารหาค่าสมัประสทิธิแ์อลฟา (Alpha Coefficient) ของ Cronbach (กลัยา วานิชยบ์ญัชา.  
2546: 131) 
 
ผลการวิจยั 
 1. ขอ้มูลลกัษณะประชากรศาสตรข์องผูใ้ชบ้รกิารแอพพลเิคชัน่ไลน์แมนส่วนใหญ่เป็นเพศหญงิ อายุระหว่าง 
21-40 ปี เป็นพนักงานบริษัทเอกชน ระดับการศึกษาสูงสุดปริญญาตรี และมีรายได้ 15,001-30,000 บาท และ                
จากสมมติฐานการวจิยั พบว่า ลกัษณะประชากรศาสตร์ที่ประกอบด้วย  รายได้เฉลี่ยต่อเดอืน มผีลต่อความตัง้ใจใช้
แอพพลเิคชัน่ไลน์แมนของผูใ้ชใ้นกรุงเทพมหานคร 

2. ขอ้มูลด้านภาพลกัษณ์ (Image) พบว่า มีผลรวมอยู่ในระดบั ปานกลาง โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.32 เมื่อ
พจิารณารายขอ้พบว่า ในขอ้ท่านไดร้บัการยอมรบัว่าเป็นคนทนัสมยัเมื่อท่านไดใ้ชแ้อพพลเิคชัน่ไลน์แมนผูใ้ชบ้รกิารให้
ความส าคญัอยู่ในระดบัน้อย โดยมคี่าเฉลี่ยเท่ากบั 2.53 ในขอ้การที่ท่านได้ใช้แอพพลเิคชัน่ไลน์แมน จะท าให้ท่านมี
สถานะทางสงัคมทีด่ขี ึน้ ผูใ้ชบ้รกิารใหค้วามส าคญัอยู่ในระดบั มาก โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.85 ในขอ้ท่านมคีวามภูมใิจ
ต่อคนรอบขา้งเมื่อท่านได้ใชแ้อพพลเิคชัน่ไลน์แมน ผู้ใชบ้รกิารให้ความส าคญัอยู่ในระดบั มาก โดยมคี่าเฉลี่ยเท่ากบั 
3.59 ตามล าดบั และจากสมมติฐานการวจิยั พบว่า ปจัจยัด้านภาพลกัษณ์ (Image) ไม่ส่งผลต่อการรบัรู้ประโยชน์              
ในการใชง้าน (Perceived Usefulness) 

3. ข้อมูลด้านคุณภาพของผลลพัธ์ที่ได้ (Output Quality) ความคิดเห็นของผู้ใช้บริการ ด้านคุณภาพของ
ผลลพัธท์ี่ได ้(Output Quality) พบว่า มผีลรวมอยู่ในระดบัมาก โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.87 เมื่อพจิารณารายขอ้พบว่า 
ในข้อแอพพลิเคชัน่ไลน์แมนสามารถตอบสนองความต้องการด้านสินค้าและบริการได้เป็นอย่างดี  ผู้ใช้บริการให้
ความส าคญัอยู่ในระดบั มาก โดยมคี่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.50 ในข้อท่านไม่พบปญัหาหลงัจากใช้ แอพพลเิคชัน่ไลน์แมน 
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ผูใ้ชบ้รกิารใหค้วามส าคญัอยู่ในระดบั มาก โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.09 ในขอ้ผลลพัธข์องการใชบ้รกิารแอพพลเิคชัน่ไลน์
แมนมคีุณภาพสงู ผูใ้ชบ้รกิารให้ความส าคญัอยู่ในระดบั มาก โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.91 และในขอ้ผลลพัธข์องการใช้
บรกิารแอพพลเิคชัน่ไลน์แมนเป็นไปตามที่ท่านคาดหวงั ผู้ใช้บรกิารให้ความส าคญัอยู่ในระดบั มาก  โดยมีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 3.97 ตามล าดับ และจากสมมติฐานการวิจัย พบว่า คุณภาพของผลลัพธ์ที่ได้ (Output Quality) ส่งผลต่อ              
การรบัรูป้ระโยชน์ในการใชง้าน (Perceived Usefulness) 

4. ขอ้มูลดา้นคุณภาพของผลลพัธท์ีส่ามารถพสิจูน์ได ้(Result Demonstrability) ความคดิเหน็ของผูใ้ชบ้รกิาร 
ดา้นผลลพัธท์ีส่ามารถพสิจูน์ได ้(Result Demonstrability) พบว่า มผีลรวมอยู่ในระดบั มาก โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.10 
เมื่อพจิารณารายขอ้พบว่า ในขอ้การใช้แอพพลเิคชัน่ไลน์แมนสามารถลดการเดนิทางได้ ผู้ใช้บรกิารให้ความส าคญั            
อยู่ในระดบัมาก โดยมคี่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.07 ในขอ้ผลลพัธท์ี่ได้จากการใชแ้อพพลเิคชัน่ไลน์แมนมปีระโยชน์ต่อการใช้
ชีวิตประจ าวนัของท่าน ผู้ใช้บริการให้ความส าคญัอยู่ในระดบั มากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.32 ในข้อท่านไม่ 
ล าบากใจที่จะบอกผลลพัธ์จากการใช้แอพพลิเคชัน่ไลน์แมนกับคนอื่น  ผู้ใช้บริการให้ความส าคญัอยู่ในระดบัมาก                
โดยมคี่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.03 และในข้อท่านยินดทีี่จะสื่อสารกบัคนอื่นถึงผลกระทบจากการใช้แอพพลิเคชัน่ไลน์แมน 
ผู้ใช้บรกิารให้ความส าคญัอยู่ในระดบั มากที่สุด  โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.99 ตามล าดบั และจากสมมติฐานการวจิยั 
พบว่า คุณภาพของผลลพัธ์ที่สามารถพิสูจน์ได้ (Result Demonstrability) ส่งผลต่อการรบัรู้ประโยชน์ในการใช้งาน 
(Perceived Usefulness) 

5. ขอ้มูลด้านการรบัรูค้วามง่ายในการใช้งาน (Perceived Ease to Use) ความคดิเหน็ของผู้ใช้บรกิาร ด้าน
การรบัรูค้วามง่ายในการใชง้าน (Perceived Ease to Use) พบว่า มผีลรวมอยู่ในระดบั มาก โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.05 
เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า  ในข้อท่าน พบว่าแอพพลิเคชัน่ไลน์แมน มีบริการให้ท่านเลือกใช้อย่างหลากหลาย 
ผูใ้ชบ้รกิารใหค้วามส าคญัอยู่ในระดบั มาก โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.90 ในขอ้แอพพลเิคชัน่ไลน์แมน สามารถตอบสนอง
ความต้องการในการสัง่ซื้อสนิค้าหรอืบรกิารของท่านได้เป็นอย่างดีผู้ใช้บรกิารให้ความส าคญัอยู่ในระดบัมาก โดยมี
ค่าเฉลีย่เท่ากบั 4.08 ในขอ้แอพพลเิคชัน่ไลน์แมน ช่วยใหท้่านสัง่ซือ้สนิคา้หรอืบรกิารไดส้ะดวกมากยิง่ขึน้  ผูใ้ชบ้รกิาร
ให้ความส าคญัอยู่ในระดบัมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.00 และในข้อท่านรบัรู้ถึงความมีประโยชน์ของการใช้งาน
แอพพลเิคชัน่ไลน์แมน ผู้ใช้บรกิารให้ความส าคญัอยู่ในระดบั มากที่สุด โดยมคี่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.21 ตามล าดบั และ             
จากสมมตฐิานการวจิยั พบว่า การรบัรูค้วามง่ายในการใช้งาน (Perceived Ease to Use) ส่งผลต่อการรบัรูป้ระโยชน์ 
ในการใชง้าน (Perceived Usefulness) และสง่ผลต่อความตัง้ใจใชแ้อพพลเิคชัน่ไลน์แมนของผูใ้ชใ้นกรุงเทพมหานคร 

6. ขอ้มลูดา้นการรบัรูป้ระโยชน์ในการใชง้าน (Perceived Usefulness) ความคดิเหน็ของผูใ้ชบ้รกิาร ดา้นการ
รบัรู้ประโยชน์ในการใช้งาน (Perceived Usefulness) พบว่า มีผลรวมอยู่ในระดบั มาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.08               
ในส่วนของด้านการสื่อสารระหว่างท่านกบัแอพพลเิคชัน่ไลน์แมน สามารถเขา้ใจง่าย  อยู่ในระดบัมาก โดยมคี่าเฉลี่ย
เท่ากบั 4.00 ดา้นเป็นเรื่องง่ายทีท่่านจะสามารถใชม้อืถอืสัง่ซือ้สนิคา้หรอืบรกิาร อยู่ในระดบัมาก โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 
4.02 ดา้นท่านท่านพบว่าการใชม้อืถอืสัง่ซือ้สนิคา้หรอืบรกิารทีง่่ายต่อการใชง้าน อยู่ในระดบัมาก โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 
4.12 และดา้นการเรยีนรูใ้นการใชง้านของมอืถอืสัง่ซือ้สนิคา้หรอืบรกิารเป็นเรื่องง่ายส าหรบัท่าน อยู่ในระดบัมาก โดยมี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.16 ตามล าดับ และจากสมมติฐานการวิจัย พบว่า การรบัรู้ประโยชน์ในการใช้งาน (Perceived 
Usefulness)  
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สรปุและอภิปรายผล 
ผูว้จิยัไดน้ าแนวคดิการวเิคราะหอ์ทิธพิลเพื่อน ามาสรุปและอภปิรายผลไดด้งันี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 

ด้านการรบัรู้ความง่ายในการใช้งาน (Perceived Ease to Use)  เป็นทัง้ปจัจยัทางตรงและปจัจยัทางอ้อม              
ซึ่งปจัจยัทางตรงมีค่า Beta = 0.531 และปจัจยัทางอ้อม Beta = 0.656 และเมื่อน าค่า Beta มาเปรียบเทียบกนักับ 
ปจัจยัดา้นการรบัรูป้ระโยชน์ในการใชง้าน (Perceived Usefulness)จะเหน็ไดว้่าปจัจยัด้านการรบัรูป้ระโยชน์ในการใช้
งาน (Perceived Usefulness) มคี่าทีต่ ่ากว่า (Beta = 0.291) ซึง่การทีค่่า Beta ของดา้นการรบัรูค้วามง่ายในการใชง้าน 
(Perceived Ease to Use) มคี่ามากกว่า  

1. ด้านประชากรศาสตร์ จากสมมตฐิานที่ว่า ปจัจยัด้านประชากรศาสตรท์ี่ประกอบไปด้วย เพศ อายุ ระดบั
การศกึษาสงูสุด อาชพี และรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดอืน มคีวามตัง้ใจใช้แอพพลเิคชัน่ไลน์แมน ที่แตกต่างกนั ซึ่งผลการวจิยั
พบว่า ลกัษณะประชากรศาสตร์ของผู้ใช้บรกิารแอพพลเิคชัน่ไลน์แมน ในกรุงเทพมหานคร ประกอบไปด้วย รายได้
เฉลีย่ต่อเดอืน ส่งผลต่อความตัง้ใจใชแ้อพพลเิคชัน่ไลน์แมน ผูใ้ชบ้รกิารในกรุงเทพมหานคร อย่างมนีัยส าคญัทางสถติ ิ
ทีร่ะดบั 0.05 ซึ่งสอดคลอ้งกบัทฤษฎีของศริวิรรณ เสรรีตัน์ และคณะ (2538)  กล่าวว่า ลกัษณะดา้นประชากรศาสตร ์
(Demographic) ประกอบดว้ย เพศ อายุ สถานภาพครอบครวั ระดบัการศกึษา อาชพี และรายได ้เป็นเกณฑท์ีน่ิยมใช้
ในการแบ่งส่วนตลาดลักษณะด้านประชากรศาสตร์ ซึ่งเป็นลักษณะส าคัญที่ช่วยก าหนดตลาดเป้าหมาย และ                     
ยงัสอดคลอ้งกบัทฤษฎขีอง คอตเลอรแ์ละเคลเลอร ์(Kotler & Keller, 2009) ทีก่ล่าวไวว้่า ปจัจยัส่วนบุคคลทีม่อีทิธพิล
ต่อพฤติกรรมผู้บริโภค (Personal factor influencing consumer behavior) การตัดสินใจของผู้ซื้อได้รับอิทธิพล                
จากลักษณะส่วนบุคคลทางด้านรายได้เฉลี่ยต่อเดือน  โดยผู้วิจ ัยได้เลือกใช้สถิติ แผนภูมิต้นไม้ (Decision tree)                
ปรากฎว่า ลักษณะส่วนบุคคลทางด้านรายได้เฉลี่ยต่อเดือน ส่งผลต่อความตัง้ใจใช้ แอพพลิเคชัน่ไลน์แมน ของ
ผูใ้ชบ้รกิารในกรุงเทพมหานคร สามารถแสดงเป็นแผนภูมติน้ไม ้(Decision tree) ไดด้งันี้ 
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ภาพแสดงการวเิคราะห์ทางเลอืกของลกัษณะประชาการศาสตร ์ซึ่งประกอบดว้ย เพศ อายุ ระดบัการศกึษา 
อาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน ที่แตกต่างกัน ส่งผลต่อความตัง้ใจใช้แอพพลิเคชัน่ไลน์แมน ของผู้ใช้บริการ                      
ในกรุงเทพมหานคร ทีแ่ตกต่างกนั 

จากภาพประกอบจะเห็นได้ว่าค่า Mean ของ Node 1 (3.551) และ Node 2 (4.101) ทัง้ 2 Node เป็นค่าที่
แตกต่างจากค่าเฉลีย่ของกลุ่มตวัอย่างทัง้หมดทีไ่ม่มกีารแยกดว้ยรายได ้(Node 0 (3.915)) และเมื่อพจิารณาทีค่่า Std. 
Dev. พบว่า Node 2 (0.558) มีค่าต ่าที่สุดซึงแสดงว่าค่าเฉลี่ยมีความน่าเชื่อถือมากกว่า Node 1 (0.695) และเมื่อ
พจิารณาถงึจ านวนของกลุ่มตวัอย่าง (N) มคี่าค่อนขา้งมากอยู่ที ่151 คนจากกลุ่มตวัอย่าง 400 คน เพราะฉะนัน้ Node 
2 จึงน่าสนใจส าหรบัการน ามาพิจารณา Node 2 หมายถึงผู้ที่มีรายได้เฉลี่ย 15,001-30,000 บาท มีความตัง้ใจใช้
แอพพลเิคชัน่ไลน์แมนมากทีส่ดุ 

ผลการวจิยัทีอ่อกมาชีใ้หเ้หน็ว่า ผูใ้ชบ้รกิารแอพพลเิคชัน่ไลน์แมนในปจัจุบนั ทีม่รีายไดเ้ฉลีย่ 15,001-30,000 
บาท มคีวามตัง้ใจใชแ้อพพลเิคชัน่ไลน์แมนมากทีส่ดุ ดงันัน้ การจดัโปรโมชัน่ การเพิม่ของประเภทและรายการอาหาร 
และการให้บรกิารด้านต่างๆ ของแอพพลิเคชัน่ไลน์แมน ควรจดัราคาที่เหมาะสมกบัผู้ใช้ส่วนใหญ่ที่มีราย ได้เฉลี่ย 
15,001-30,000 บาท 

ดา้นการรบัรูค้วามง่ายในการใชง้าน (Perceived Ease to Use)  เป็นทัง้ปจัจยัทางตรงและปจัจยัทางออ้ม ซึง่
ปจัจยัทางตรงมค่ีา Beta = 0.531 และปจัจยัทางออ้ม Beta = 0.656 และเมื่อน าค่า Beta มาเปรยีบเทยีบกนักบั ปจัจยั
ด้านการรบัรูป้ระโยชน์ในการใช้งาน (Perceived Usefulness)จะเหน็ได้ว่าปจัจยัด้านการรบัรูป้ระโยชน์ในการใช้งาน 
(Perceived Usefulness) มีค่าที่ต ่ากว่า (Beta = 0.291) ซึ่งการที่ค่า Beta ของด้านการรบัรู้ความง่ายในการใช้งาน 
(Perceived Ease to Use) มคี่ามากกว่า ซึ่งสอดคล้องกบัผลส ารวจของ ส านักงานพฒันาธุรกรรมทางอเิลก็ทรอนิกส ์
(องคก์ารมหาชน). 2560 เรื่องของปจัจยัหลกัทีม่อีทิธพิลต่อการซือ้สนิคา้และใชบ้รกิารออนไลน์ ปจัจยัหลกัทีม่อีทิธพิล            
ทีท่ าใหเ้กดิการซือ้สนิคา้และใชบ้รกิารออนไลน์ มากทีส่ดุคอื ขัน้ตอนการซือ้ทีง่่าย (85%) จากผลส ารวจไลน์แมนไดต้อบ
โจทย์ความต้องการหลักของผู้บริโภค ในเรื่องของขัน้ตอนการสัง่ซื้อที่ง่าย เป็นเพราะว่าปจัจุบันมีแอพพลิเคชัน่                    
ในลกัษณะเดยีวกนัได้เปิดให้บรกิารในตลาด ท าให้ผูใ้ช้มตีวัเลอืกในการเลอืกใช้บรกิาร และจุดเด่นของแอพพลเิคชัน่
ไลน์แมนคอืผูใ้ช้บรกิารไลน์แมนคุน้เคยกบับรกิารไลน์อยู่แลว้ ท าใหเ้ป็นเรื่องทีไ่ม่ยากส าหรบัการมาใชบ้รกิารไลน์แมน 
อีกทัง้ การสื่อสารระหว่างแอพพลิเคชัน่กับผู้ใช้ยังท าออกมาได้อย่างน่าสนใจและง่ายต่อการใช้งาน มีการอปัเดต
โปรโมชัน่ต่างๆเพื่อคอยดงึดูดลูกคา้อยู่เสมอแอพพลเิคชัน่ไลน์แมน และยงัพบอกีว่าดา้น การเรยีนรูใ้นการใชง้านของ
มอืถอืสัง่ซือ้สนิคา้หรอืบรกิารเป็นเรื่องง่ายส าหรบัท่าน มคีะแนนค่าเฉลีย่มากทีส่ดุอยู่ที ่4.21  

2. ปจัจยัด้านภาพลกัษณ์ (Image) จากสมมติฐานที่ว่า ปจัจยัด้านภาพลกัษณ์ (Image) ที่ส่งผลต่อการรบัรู้
ประโยชน์ในการใชง้าน (Perceived Usefulness) ของผูใ้ชบ้รกิารในกรุงเทพมหานคร ซึง่ผลจากการศกึษาพบว่า ปจัจยั
ด้านภาพลักษณ์  (Image) เป็นปจัจัยที่ไม่ส่งผลต่อการรับรู้ประโยชน์ในการใช้งาน (Perceived Usefulness)                        
ซึง่ผูใ้ชบ้รกิารสว่นใหญ่ มคีวามคดิเหน็โดยรวมอยู่ในระดบั ปานกลาง โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.32  

ซึง่ผลการวจิยัทีอ่อกมาชีใ้หเ้หน็ว่า ดา้นภาพลกัษณ์ไม่ไดช้่วยส่งเสรมิสถานะทางสงัคมจากการน าเทคโนโลยี
เข้ามาใช้ สาเหตุอาจจะมาจากด้วยวิธีการด าเนินชีวิตของคนในกรุงเทพมหานครที่มีความเร่งรีบ และเทคโนโลยี                  
ในปจัจุบนัไดเ้ขา้ถงึคนในกรุงเทพสว่นใหญ่ ท าใหป้จัจยัดา้นภาพลกัษณ์ไม่สง่ผลต่อการรบัรูป้ระโยชน์ในการใชง้าน 

นอกจากนี้ผลการวจิยัยงัสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ William G. Chismar, Ph.D., Sonja Wiley-Patton (2002) 
ได้ศึกษาเรื่อง การทดสอบรูปแบบการยอมรบัเทคโนโลยีส าหรบัอนิเทอร์เน็ตในกุมารเวชศาสตร์ พบว่า ปจัจยัด้าน
ภาพลกัษณ์ไม่ส่งผลต่อการรบัรู้ประโยชน์ในการใช้งาน อีกทัง้ยังสอดคล้องกับงานวิจยัของ Sangmin lee (2016)                 
ไดศ้กึษาเรื่อง พฤตกิรรมของผูใ้ชแ้อพพลเิคชัน่ส าหรบัโทรศพัทม์อืถอื พบว่า ปจัจยัดา้นภาพลกัษณ์ไม่สง่ผลต่อการรบัรู้
ประโยชน์ในการใชง้าน 
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3. ปจัจัยด้านคุณภาพของผลลัพธ์ที่ได้ (Output Quality) ปจัจัยด้านคุณภาพของผลลัพธ์ที่ได้ (Output 
Quality) ทีส่ง่ผลต่อการรบัรูป้ระโยชน์ในการใชง้าน (Perceived Usefulness) ของผูใ้ชบ้รกิารในกรุงเทพมหานคร ซึง่ผล
จากการศกึษาพบว่า ปจัจยัด้านคุณภาพของผลลพัธ์ที่ได้ (Output Quality) เป็นปจัจยัที่ส่งผลต่อการรบัรู้ประโยชน์             
ในการใชง้าน (Perceived Usefulness) ซึง่มอีทิธพิลกบัตวัแปรตามในเชงิบวก ซึง่ผูใ้ชบ้รกิารส่วนใหญ่ มคีวามคดิเหน็
โดยรวมอยู่ในระดบั มาก โดยมคี่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.87 โดยผูใ้ช้บรกิารให้ความคดิเหน็ว่า ท่านไม่พบปญัหาหลงัจากใช ้
แอพพลเิคชัน่ไลน์แมน มคีะแนนค่าเฉลีย่มากทีส่ดุเท่ากนัที ่4.09 

ผลการวจิยัที่ออกมาชี้ให้เหน็ว่า หลงัจากที่ผู้ใช้แอพพลเิคชัน่ไลน์แมนแลว้ไม่พบปญัหาหลงัจากการใช้งาน 
เช่น ปญัหาการส่งสนิคา้ หรอือาหาร ท าให้ผูใ้ชส้่วนใหญ่รบัรูไ้ดถ้งึประโยชน์ที่เกดิจากการใชง้าน และหากผูใ้หบ้รกิาร
รกัษามาตรฐาน หรอืยกระดบัการใหบ้รกิารใหด้ยีิง่ขึน้ เช่นการปรบัปรุงการตอบสนองระหว่างผูใ้ชก้บัผูใ้หบ้รกิารสะดวก
ยิ่งขึ้น ก็ยิ่งจะท าให้ผู้ใช้เห็นประโยชน์ที่ได้จากการใช้เทคโนโลยีมากขึ้น  เป็นต้น ถ้าผู้ให้บริการสามารถปรบัปรุง               
ใหแ้อพพลเิคชัน่ไลน์แมนมคีุณภาพหลงัการใชง้านไดม้ากยิง่ขึน้จะท าใหผู้ใ้ชบ้รกิารรบัรูไ้ดถ้งึประโยชน์ทีเ่กดิจากการใช้
งาน ซึง่จะสง่ผลต่อการตัง้ใจใชแ้อพพลเิคชัน่ใหเ้พิม่มากขึน้อกีดว้ย 

นอกจากนี้ผลการวจิยัยงัสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ Sangmin lee (2016) ได้ศกึษาเรื่อง พฤติกรรมของผูใ้ช้
แอพพลเิคชัน่ส าหรบัโทรศพัทม์อืถอื พบว่า ปจัจยัดา้นปจัจยัดา้นคุณภาพของผลลพัธท์ีไ่ด ้(Output Quality) ส่งผลต่อ
การรบัรู้ประโยช์ในการใช้งาน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ วัลยา                   
เจรญิศรสีนัต์ (2553) ได้ศึกษาเรื่อง การยอมรบัและการใช้งานระบบบริหารวางแผนทรพัยากร กรณีศกึษา บรษิัท                  
จดัจ าหน่ายเวชภณัฑแ์ห่งหน่ึง พบว่า ปจัจยัดา้นผลลพัธท์ีไ่ด ้(Output Quality) สง่ผลต่อการรบัรูป้ระโยชใ์นการใชง้าน 
อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05  

4. ปจัจยัด้านผลลพัธ์ที่สามารถพิสูจน์ได้ (Result Demonstrability) ปจัจยัด้านผลลพัธ์ที่สามารถพิสูจน์ได ้
(Result Demonstrability) ที่ส่งผลต่อการรับรู้ประโยชน์ในการใช้งาน (Perceived Usefulness) ของผู้ใช้บริการ                  
ในกรุงเทพมหานคร ซึ่งผลจากการศึกษาพบว่า ปจัจัยด้านผลลพัธ์ที่สามารถพิสูจน์ได้ (Result Demonstrability)               
เป็นปจัจยัที่ส่งผลต่อการรบัรูป้ระโยชน์ในการใชง้าน (Perceived Usefulness) ซึง่มอีทิธพิลกบัตวัแปรตามในเชงิบวก 
ซึง่ผู้ใช้บรกิารส่วนใหญ่ มคีวามคดิเหน็โดยรวมอยู่ในระดบั มาก โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.10 โดยผู้ใช้บรกิารให้ความ
คดิเหน็ว่า ท่านไม่พบปญัหาหลงัจากใช ้แอพพลเิคชัน่ไลน์แมน มคีะแนนค่าเฉลีย่มากทีส่ดุเท่ากนัที ่4.32 
 ผลการวจิยัทีอ่อกมาชีใ้หเ้หน็ว่า แอพพลเิคชัน่ไลน์แมนสามารถเขา้มาเป็นส่วนส าคญัในการใชช้วีติประจ าวนั
ได ้เป็นเพราะผูใ้ชส้่วนใหญ่ที่อยู่ในกรุงเทพมหานคร ต้องการความสะดวกรวดเรว็ในการตอบสนองความต้องการได้
ต่างๆ ที่แอพพลิเคชัน่ไลน์แมนให้บริการอยู่ในปจัจุบัน และยังช่วยลดการเดินทางในช่วงเวลาที่เร่งรบี ท าให้ผู้ใช ้             
ส่วนใหญ่ไม่ล าบากใจทีจ่ะพูดถงึผลลพัธข์องการใชแ้อพพลเิคชัน่ไลน์แมน ผูใ้ชบ้รกิารจงึรบัรูไ้ด้ถงึประโยชน์ทีเ่กดิจาก
การใช้งาน ถ้าผู้ให้บรกิารสามารถปรบัปรุงให้แอพพลเิคชัน่ไลน์แมนมีผลลพัธ์หลงัการใช้งานได้มากยิ่งขึน้จะท าให้
ผูใ้ชบ้รกิารรบัรูไ้ดถ้งึประโยชน์ทีเ่กดิจากการใชง้าน ซึง่จะส่งผลต่อการตัง้ใจใชแ้อพพลเิคชัน่ใหเ้พิม่มากขึน้อกีดว้ย 

นอกจากนี้ผลการวจิยัยงัสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ William G. Chismar, Ph.D., Sonja Wiley-Patton (2002) 
ได้ศกึษาเรื่อง การทดสอบรูปแบบการยอมรบัเทคโนโลยสี าหรบัอนิเทอรเ์น็ตในกุมารเวชศาสตร์ พบว่า ปจัจยัผลลพัธ ์             
ทีส่ามารถพสิจูน์ได ้(Result Demonstrability) สง่ผลต่อการรบัรูป้ระโยชใ์นการใชง้าน อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 
0.05 และยงัสอดคล้องกบังานวิจยัของ Elizabeth White Baker, Said S. Al-Gahtani, Geoffrey S. Hubona (2010)   
ได้ศกึษาเรื่อง ผลกระทบทางวฒันธรรมต่อการยอมรบัและยอมรบัเทคโนโลยสีารสนเทศในประเทศก าลงัพฒันาพบว่า 
ปจัจยัผลลพัธ์ที่สามารถพสิจูน์ได้ (Result Demonstrability) ส่งผลต่อการรบัรูป้ระโยช์ในการใช้งาน อย่างมนีัยส าคญั
ทางสถติทิีร่ะดบั 0.01  



12 

 

  

5. ปจัจยัดา้นการรบัรูค้วามง่ายในการใชง้าน (Perceived Ease to Use)  ปจัจยัดา้นการรบัรูค้วามง่ายในการ
ใช้งาน (Perceived Ease to Use) ที่ส่งผลต่อการรบัรู้ประโยชน์ในการใช้งาน (Perceived Usefulness) และส่งผลต่อ
ความตัง้ใจใชแ้อพพลเิคชัน่ไลน์แมน ของผูใ้ชบ้รกิารในกรุงเทพมหานคร ซึง่ผลจากการศกึษาพบว่า ปจัจยัดา้นการรบัรู้
ความง่ายในการใช้งาน (Perceived Ease to Use) เป็นปจัจยัที่ส่งผลต่อการรบัรู้ประโยชน์ในการใช้งาน (Perceived 
Usefulness) ซึ่งมอีทิธพิลกบัตวัแปรตามในเชงิบวก ซึ่งผู้ใช้บรกิารส่วนใหญ่ มคีวามคดิเหน็โดยรวมอยู่ในระดบัมาก 
โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.05 โดยผูใ้ชบ้รกิารใหค้วามคดิเหน็ว่า การเรยีนรูใ้นการใชง้านของมอืถอืสัง่ซือ้สนิคา้หรอืบรกิาร
เป็นเรื่องง่ายส าหรบัท่าน อยู่ในระดบั มาก โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.16 

ผลการวจิยัทีอ่อกมาชีใ้หเ้หน็ว่า แอพพลเิคชัน่ไลน์แมนสามารถตอบสนองความต้องการดา้นสนิคา้และบรกิาร
ได้เป็นอย่างดีและยังมีส่วนต่อประสานกับผู้ใช้ (User interface) ที่ท าออกมาเข้าใจง่ายซึ่งก่อให้เกิดประโยชน์ต่อ
ผูใ้ชบ้รกิารเองท าใหผู้ใ้ชห้นัมาใชบ้รกิารแอพพลเิคชัน่ในการสัง่ซือ้สนิคา้หรอืบรกิาร และผูใ้ชบ้รกิารไดใ้ชแ้อพพลเิคชัน่
ไลน์ใช้ชวีติประจ าวนัอยู่แล้ว ซึ่งตวัแอพพลเิคชัน่ไลน์แมนเองก็สามารถเชื่อมต่อกบัแอพพลเิคชัน่ไลน์ ในเวลาสัง่ซื้อ
สนิค้าหรอืบรกิารได้เป็นอย่างด ีเมื่อแอพพลเิคชัน่ไลน์แมนใช้งานได้ง่าย เป็นอีกปจัจยัหน่ึงที่ส่งผลต่อความตัง้ใจใช้
แอพพลเิคชัน่ไลน์แมน ของผูใ้ชบ้รกิารในกรุงเทพมหานคร 

นอกจากนี้ผลการวิจัยยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ นางสาววัลยา เจริญศรีสนัต์ (2553) ได้ศึกษาเรื่อง               
การยอมรบัและการใชง้านระบบบรหิารวางแผนทรพัยากร กรณีศกึษา บรษิทัจดัจ าหน่ายเวชภณัฑแ์ห่งหนึ่ง พบว่า ดา้น
การรบัรูค้วามง่าย สง่ผลต่อการรบัรูป้ระโยชน์ในการใชง้าน อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 และยงัสอดคลอ้งกบั
งานวิจยัของ Elizabeth White Baker, Said S. Al-Gahtani, Geoffrey S. Hubona (2010) ได้ศึกษาเรื่องผลกระทบ 
ทางวฒันธรรมต่อการยอมรบัและยอมรบัเทคโนโลยสีารสนเทศในประเทศก าลงัพฒันา พบว่า ด้านการรบัรูค้วามง่าย 
ส่งผลต่อการรบัรูป้ระโยชน์ในการใชง้าน อย่างมนีัยส าคญัทางสถติิทีร่ะดบั 0.001 และดา้นการรบัรูค้วามง่ายในการใช้
งาน ส่งผลต่อการยอมรับและยอมรับเทคโนโลยีสารสนเทศในประเทศก าลังพัฒนา อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ                    
ทีร่ะดบั 0.01 และยงัสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ Sangmin lee (2016) ไดศ้กึษาเรื่อง พฤตกิรรมของผู้ใช้แอพพลเิคชัน่
ส าหรบัโทรศพัท์มือถือ ด้านการรบัรู้ความง่าย ส่งผลต่อการรบัรู้ประโยชน์ในการใช้งาน อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติ                 
ที่ระดบั 0.05 และด้านการรบัรู้ความง่ายในการใช้งาน ส่งผลต่อการตดัสนิใจใช้แอพพลเิคชัน่ส าหรบัโทรศพัท์มอืถือ 
อย่างมนีัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 และยงัสอดคล้องกบังานวจิยัของ Nicky Opitz, Tobias F. Langkau, Nils H. 
Schmidt ,Lutz M. Kolbe (2012) ไดศ้กึษาเรื่อง การยอมรบัของ Cloud Computing ผลการศกึษาพบว่า ด้านการรบัรู้
ความง่ายในการใชง้าน สง่ผลต่อการตดัสนิใจใช ้Cloud Computing อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 

6. ปจัจยัดา้นการรบัรูป้ระโยชน์ในการใชง้าน (Perceived Usefulness) ปจัจยัดา้นการรบัรูป้ระโยชน์ในการใช้
งาน (Perceived Usefulness) ที่ส่งผลต่อความตัง้ใจใช้แอพพลิเคชัน่ไลน์แมน ของผู้ใช้บริการในกรุงเทพมหานคร                
ซึง่ผลจากการศกึษาพบว่า ปจัจยัด้านการรบัรู้ประโยชน์ในการใช้งาน (Perceived Usefulness) เป็นปจัจยัที่ส่งผลต่อ
ความตัง้ใจใช้แอพพลิเคชัน่ไลน์แมน ของผู้ใช้บรกิารในกรุงเทพมหานคร ซึ่งมีอิทธิพลกับตัวแปรตามในเชิงบวก              
ซึง่ผู้ใช้บรกิารส่วนใหญ่ มคีวามคดิเห็นโดยรวมอยู่ในระดบั มาก โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.08 โดยผู้ใช้บรกิารให้ความ
คดิเหน็ว่า ในขอ้ท่านรบัรู้ถึงความมปีระโยชน์ของการใช้งานแอพพลเิคชัน่ไลน์แมน ผู้ใช้บรกิารให้ความส าคญัอยู่ใน
ระดบัมากทีส่ดุ โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.21 

ผลการวิจยัที่ออกมาชี้ให้เห็นว่า หลงัจากที่ผู้ใช้บริการได้ใช้แอพพลิเคชัน่ไลน์แมนท าให้ผู้ใช้เกิดการรบัรู้
ประโยชน์ในการใชง้าน ไม่ว่าจะเป็นการตอบสนองความต้องการทางดา้นการเลอืกซือ้สนิคา้และบรกิาร การตอบสนอง
ด้านความสะดวก ผู้ใช้บริการจึงรับรู้ได้ถึงประโยชน์ในการใช้งาน ที่เกิดจากการใช้งาน และมีความตั ้งใจที่จะใช้
แอพพลเิคชัน่ไลน์แมน ถ้าผูใ้หบ้รกิารเพิม่หรอืปรบัปรุงบรกิารทีส่ามารถตอบสนองความต้องการทางดา้นการเลอืกซือ้
สนิคา้ และบรกิาร ตอบสนองดา้นความสะดวก กจ็ะสง่ผลต่อความตัง้ใจใชแ้อพพลเิคชัน่ไลน์แมนของผูใ้ชบ้รกิารต่อไป 
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 นอกจากนี้ผลการวจิยัยงัสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ Elizabeth White Baker, Said S. Al-Gahtani, Geoffrey 
S. Hubona (2010) ไดศ้กึษาเรื่องผลกระทบทางวฒันธรรมต่อการยอมรบัและยอมรบัเทคโนโลยสีารสนเทศในประเทศ
ก าลังพัฒนา พบว่า ด้านการรบัรู้ประโยชน์ในการใช้งาน ส่งผลต่อการยอมรบัและยอมรบัเทคโนโลยีสารสนเทศ                   
ในประเทศก าลงัพฒันา อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 และยงัสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ Sangmin lee (2016) 
ไดศ้กึษาเรื่อง พฤตกิรรมของผูใ้ชแ้อพพลเิคชัน่ส าหรบัโทรศพัทม์อืถอื พบว่า ดา้นการรบัรูค้วามง่ายในการใชง้าน สง่ผล
ต่อการตดัสนิใจใช้แอพพลเิคชัน่ส าหรบัโทรศพัท์มือถือ อย่างมนีัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 และยงัสอดคล้องกบั
งานวจิยัของ Nicky Opitz, Tobias F. Langkau, Nils H. Schmidt ,Lutz M. Kolbe (2012) ได้ศกึษาเรื่อง การยอมรบั
ของ Cloud Computing พบว่า ดา้นการรบัรูป้ระโยชน์ในการใชง้าน สง่ผลต่อการตดัสนิใจใช ้Cloud Computing อย่างมี
นยัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.001 
 
ข้อเสนอแนะ 

ผลการศกึษาดา้นประชากรศาสตรข์องผูใ้ช้บรกิารในกรุงเทพมหานคร โดยรวมแล้วผูใ้ช้บรกิาร รายได้เฉลี่ย  
ต่อเดือน 15,001-30,000 บาท แสดงให้เห็นว่า ผู้พฒันาแอพพลิเคชัน่ไลน์แมนควรจะมุ่งเน้นเนื้อหาของคอนเทนต์               
ให้ตอบโจทย์กบัผู้ใช้บริการที่เป็นกลุ่มรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 15,001-30,000 บาท โดยอาจจะมีการเพิ่มขยายพื้นที่
ใหบ้รกิารในจงัหวดัหวัเมอืงใหญ่ๆ หรอืเป็นเมอืงท่องเทีย่ว เพราะรายไดเ้ฉลีย่ตามหวัเมอืงใหญ่ๆ หรอืเมอืงท่องเทีย่ว               
มรีายไดเ้ฉลี่ยที่สูง จะท าให้ไลน์แมนสามารถเขา้ถึงกลุ่มลูกค้าที่มคีวามสามารถในการจ่ายไดม้ากยิง่ขึน้และไลน์แมน 
ควรท าโปรโมชัน่ต่างๆเพื่อดงึดูกลุ่มเป้าหมายโดยจดักจิกรรมให้ของขวญัส าหรบัผู้ใช้บรกิารไลน์แมนสะสมมากกว่า 
5,000 บาทต่อเดอืน ขึน้ไปเพื่อจะไดต้รงกบักลุ่มเป้าหมายของไลน์แมน 

ดา้นปจัจยัทางตรงทีส่่งผลต่อความตัง้ใจใชแ้อพพลเิคชัน่ไลน์แมน จากผลส ารวจไลน์แมนไดต้อบโจทยค์วาม
ต้องการหลกัของผูบ้รโิภค ในเรื่องของขัน้ตอนการสัง่ซือ้ทีง่่ายเป็นเพราะว่าปจัจุบนัมแีอพพลเิคชัน่ในลกัษณะเดยีวกนั
ไดเ้ปิดใหบ้รกิารในตลาด ท าใหผู้ใ้ชม้ตีวัเลอืกในการเลอืกใชบ้รกิาร และจุดเด่นของแอพพลเิคชัน่ไลน์แมนคอืผูใ้ชบ้รกิาร
ไลน์แมนคุ้นเคยกบับริการไลน์อยู่แล้ว ท าให้เป็นเรื่องที่ไม่ยากส าหรบัการมาใช้บริการไลน์แมน อีกทัง้การสื่อสาร
ระหว่างแอพพลเิคชัน่กบัผูใ้ชย้งัท าออกมาไดอ้ย่างน่าสนใจและง่ายต่อการใชง้าน มกีารอปัเดตโปรโมชัน่ต่างๆ เพื่อคอย
ดงึดูดลูกค้าอยู่เสมอแอพพลเิคชัน่ไลน์แมน และยงัพบอกีว่าด้าน การเรยีนรู้ในการใช้งานของมือถือสัง่ซื้อสนิค้าหรอื
บรกิารเป็นเรื่องง่ายส าหรบัท่าน มคีะแนนค่าเฉลีย่มากทีส่ดุอยู่ที ่4.21 

ด้านปัจจยัภายนอกท่ีส่งผลต่อด้านการรบัรูป้ระโยชน์ในการใช้งาน (Perceived Usefulness)  
 ด้านคุณภาพของผลลพัธ์ที่ได้ (Output Quality) พบว่าเป็นปจัจยัทางอ้อมที่ส่งผลต่อความตัง้ใจใช้แอพพิล
เคชัน่ไลน์แมน Beta เท่ากบั 0.083 แต่สง่ผลโดยตรงกบัการรบัรูป้ระโยชน์ในการใชง้าน (Perceived Usefulness) Beta 
เท่ากับ 0.286 ท าให้ด้านคุณภาพของผลลัพธ์ที่ได้ (Output Quality) ส่งผลต่อการรับรู้ประโยชน์ในการใช้งาน 
(Perceived Usefulness) เป็นล าดบัที่ 2 ดงันัน้ เพื่อให้ผู้ใช้บรกิารประทบัใจมากยิ่งขึ้นควรเพิ่มความรวดเร็วในการ
ใหบ้รกิาร อปัเดตขอ้มูลรายการอาหาร เวลาเปิดปิดของรา้นต่างๆอยู่เสมอ  ลดปญัหาหลงัการใชบ้รกิารแอพพลเิคชัน่
ไลน์แมน ไม่ว่าจะเป็นอาหารไม่ร้อน ความล่าช้าในการให้บริการในเวลาเร่งด่วน เป็นต้น ควรจดัเรทติ้งร้านด่างๆ               
ดา้นคุณภาพของอาหารเพื่อใหผู้บ้รโิภคสบายใจในการสัง่อาหาร เพราะผูบ้รโิภคไม่ไดไ้ปใชบ้รกิารดว้วยตนเอง และเมื่อ
ผูใ้หบ้รกิารปรบัปรุงดา้นคุณภาพของผลลพัธท์ีไ่ด ้กจ็ะสง่ผลทางออ้มต่อความตัง้ใจใชแ้อพพลเิคชัน่ไลน์แมนต่อไป 
 ดา้นผลลพัธท์ีส่ามารถพสิจูน์ได ้(Result Demonstrability) พบว่าเป็นปจัจยัทางออ้มที่ส่งผลต่อความตัง้ใจใช้
แอพพิลเคชัน่ไลน์แมน Beta เท่ากับ 0.056 แต่ส่งผลโดยตรงกับการรับรู้ประโยชน์ในการใช้งาน (Perceived 
Usefulness) Beta เท่ากบั 0.192 ท าให้ด้านผลลพัธ์ที่สามารถพิสูจน์ได้ (Result Demonstrability) ส่งผลต่อการรบัรู้
ประโยชน์ในการใชง้าน (Perceived Usefulness) เป็นล าดบัที ่3 ดงันัน้เพื่อใหด้า้นผลลพัธท์ีส่ามารถพสิจูน์ได ้(Result 



14 

 

  

Demonstrability) เพิ่มอิทธิพลต่อการรับรู้ประโยช์จะส่งผลต่อความตัง้ใจใช้แอพพลิเคชัน่ไลน์แมน ควรท าให้
แอพพลเิคชัน่ไลน์แมนเขา้มามบีทบาทต่อการใชช้วีติประจ าวนัใหม้ากขึน้เช่น การเปิดพืน้ทีส่ าหรบัผูใ้ชบ้รกิารเพื่อใหเ้ขา้
ไปแสดงความคดิเหน็กบัการใหบ้รกิาร ใหม้กีารพดูคุยถงึรายการอาหารต่างๆ ส าหรบัแต่ละมือ้ การเพิม่ฟงักช์ัน่ ค านวน
พลงังานทีไ่ดร้บัจากการรบัปะทานอาหารเขา้ไปในแอพพลเิคชัน่ส าหรบัลกูคา้ทีห่่วงใยดา้นสขุภาพ เป็นตน้ 
 
ประกาศคณูุปการ 

สารนิพนธ์ฉบับนี้ส าเร็จลุล่วงด้วยความอนุเคราะห์จาก  อาจารย์ ดร.อินทกะ พิริยะกุล อาจารย์ที่ปรึกษา            
สารนิพนธ ์อาจารย์ ดร.กลัยกติติ ์กรีตอิงักูร ที่ได้เสยีสละเวลาให้ค าปรกึษาดา้นวชิาการ ตรวจคุณภาพเครื่องมอืวจิยั
และเป็นคณะกรรมการสอบร่วมกบั รองศาสตราจารย ์ดร.นภาพร ขนัธนภา ตลอดจนการใหข้อ้แนะน าแกไ้ขขอ้บกพร่อง               
ท าใหส้ารนิพนธฉ์บบันี้เสรจ็สมบรูณ์ ผูว้จิยัขอกราบขอบพระคุณคณาจารยด์ว้ยความเคารพอย่างสงู 

ขอขอบคุณ เจ้าหน้าที่ภาควิชาบริหารธุรกิจ คณะสงัคมศาสตร์ และบัณฑิตวิทยาลัย ทุกท่านที่อ านวย              
ความสะดวก และใหค้ าแนะน าทีด่ตีลอดมา 

ขอขอบคุณเพื่อนๆ ทัง้ในและนอกหลกัสูตรรวมทัง้ญาติมติร ซึ่งได้ให้ความช่วยเหลอืในการเกบ็ข้อมูลและ
ค าแนะน าทีม่ปีระโยชน์และความรูใ้นการวจิยั อนัท าใหก้ารวจิยัครัง้นี้ส าเรจ็ลุล่วงไดด้ว้ยด ี

ท้ายสุดนี้ คุณงามความดแีละประโยชน์อนัเกดิจากสารนิพนธ์ฉบบันี้  ผู้วจิยัขอน้อมบูชาคุณบดิามารดาและ
บรูพคณาจารยท์ุกท่านทีไ่ดป้ระสทิธปิระสาทวชิาอบรมสัง่สอนขา้พเจา้ จนกระทัง่ประสบผลส าเรจ็ในวนัน้ี 
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