
  
 

ความพึงพอใจในการเลือกใช2แอพพลิเคชันสำหรับการประชุมผ>านระบบออนไลน@ 

ของพนักงานบริษัทเอกชนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล              

FACTORS OF SATISFACTION ON SELECTING ONLINE-MEETING 

APPLICATIONOF PARIVATE COMPANY OFFICE WORKERS IN BANGKOK 

AND VICINITY AREA 
 

จุฬาลักษณ* พรหมธารี                                                                                                 

สาขาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัรามคำแหง ประเทศไทย                               

ผูEรับผิดชอบบทความ 

JULALUCK PHOMTAREE                                                                                              

E-mail : 6214060105@rumail.ru.ac.th                                                       

Management , Faculty of Business Administration, Ramkhamhaeng University, Thailand 

Corresponding author 

บทคัดย>อ  

การวิจัยนี้มีจุดประสงค* 1) เพื่อศึกษาขEอมูลป|จจัยส}วนบุคคลของพนักงานบริษัทเอกชนในเขต

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 2) เพ่ือศึกษาพฤติกรรมในการเลือกใชEแอพพลิเคชันสำหรับการประชุมผ}าน

ระบบออนไลน*ของพนักงานบริษัทเอกชนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 3) เพ่ือศึกษาความพึงพอใจ

ท่ีส}งผลต}อการเลือกใชEแอพพลิเคชันสำหรับการประชุมผ}านระบบออนไลน*ของพนักงานบริษัทเอกชนในเขต

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 4) เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบลักษณะประชากรศาสตร*ท่ีมีผลต}อความพึงพอใจท่ี

ส}งผลต}อการเลือกใชEแอพพลิเคชันสำหรับการประชุมผ}านระบบออนไลน*ของพนักงานบริษัทเอกชนในเขต

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 5) เพื่อศึกษาเปรียบเทียบพฤติกรรมของผูEใชEงานที่มีผลต}อความพึงพอใจท่ี

ส}งผลต}อการเลือกใชEแอพพลิเคชันสำหรับการประชุมผ}านระบบออนไลน*ของพนักงานบริษัทเอกชนในเขต

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ซึ่งกลุ}มตัวอย}างที่ใชEในการวิจัยครั้งนี้ คือ พนักงานบริษัทเอกชนในเขต

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล จำนวน 420 คน โดยมีเคร่ืองมือท่ีใชEในการวิจัยคือ แบบสอบถาม สถิติท่ีใชE

ในการวิเคราะห*ขEอมูลไดEแก} สถิติเชิงพรรณนาประกอบดEวย ค}าความถี่ รEอยละ ค}าเฉลี่ยและส}วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน สถิติเชิงอนุมาน ประกอบดEวย t-test และ One Way ANOVA 

ผลการศึกษาพบว}า ในดEานป|จจัยบุคคล ผูEตอบแบบสอบถามส}วนใหญ}เป�นเพศหญิง มีอายุระหว}าง 

25 – 35 ป� มีสถานภาพโสด มีระดับการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท}า เป�นพนักงานบริษัทเอกชน มีรายไดE

ต}อเดือนอยู}ท่ี 15,001 – 25,000 บาท โดยกลุ}มตัวอย}างส}วนใหญ}ใหEระดับความสำคัญเก่ียวกับพฤติกรรมใน

การเลือกใชEแอพพลิเคชันสำหรับการประชุมผ}านระบบออนไลน* ไดEแก}ช}วงเวลาท่ีเคยใชEงานแอพพลิเคชันการ
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ประชุมผ}านระบบออนไลน* กลุ}มตัวอย}างส}วนใหญ}เคยใชEงานผ}านระบบออนไลน*ในช}วง 1 ป� และระบบ

ออนไลน*ที่เคยใชEบริการบ}อยมากที่สุด กลุ}มตัวอย}างส}วนใหญ} ใชEบริการ Zoom และมีป|จจัยความพึงพอใน

การเลือกใชEแอพพลิเคชัน ดEานคุณภาพของแอพพลิเคชันส}วนใหญ}เนEนไปท่ีคุณภาพของแอพพลิเคชัน ดEาน

การใหEบริการเนEนไปท่ีการใชEงานง}ายไม}ซับซEอน ดEานราคาค}าบริการเนEนไปท่ีการดาวน*โหลดแอพพลิเคชัน

แบบไม}เสียค}าบริการ และสำหรับภาพรวมของป|จจัยส}วนบุคคลจำแนกตามเพศ ดEานคุณภาพของแอพพลิเค

ชัน ป|จจัยส}วนบุคคลจำแนกตามสถานภาพ ดEานราคาค}าบริการ ป|จจัยส}วนบุคคลจำแนกตามอาชีพ ดEาน

คุณภาพของแอพพลิเคชันป|จจัยส}วนบุคคลจำแนกตามอาชีพ ดEานการใหEบริการ ดEานราคาค}าบริการ ป|จจัย

ส}วนบุคคลจำแนกตามรายไดEเฉลี่ยต}อเดือน ดEานการใหEบริการ ดEานราคาค}าบริการ พฤติกรรมในการเลือกใชE

งานแอพพลิเคชันสำหรับการประชุมผ}านระบบออนไลน*จำแนกตามช}วงเวลาที่มีประสบการณ*ใชEงาน ดEาน

คุณภาพของแอพพลิเคชัน ดEานราคาค}าบริการ พฤติกรรมในการเลือกใชEงานแอพพลิเคชันสำหรับการประชุม

ผ}านระบบออนไลน*จำแนกตามระบบออนไลน*ที่เคยใชEบริการบ}อยมากที่สุด ดEานคุณภาพของแอพพลเิคชัน 

และดEานราคาค}าบริการ ที่แตกต}างกันมีผลทำใหEความพึงพอใจในการเลือกใชEแอพพลิเคชันสำหรับการ

ประชุมผ}านระบบออนไลน*ของพนักงานบริษัทเอกชนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล แตกต}างกัน 

อย}างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

คำสำคัญ : พฤติกรรมในการเลือกใชEแอพพลิเคชันสำหรับการประชุมผ}านระบบออนไลน*; ป|จจัยความพึงพอ

ในการเลือกใชEแอพพลิเคชัน; ความพึงพอใจ 

 

ABSTRACT 

 The objectives of this research are 1) to study personal factors of private company 

workers in the area of Bangkok and Vicinity. 2) to study the behavioral factors influencing the 

selection of an online-meeting application of the office workers. 3) to find out the factors of 

satisfaction which influence on how these office workers select which online-meeting 

applications meet their demands. 4) to compare and contrast how demographic factors 

affect their satisfaction leading to how the private company office workers select the online-

meeting application. 5) to study the users’ behaviors that play an influencing part on the 

satisfaction rate of the users which affects how they choose the online-meeting application. 

The subjects of the study were 420 private company office workers whose offices were 

based in the area of Bangkok and Vicinity. The research instrument was questionnaires. The 

statistics used for analyzing were descriptive statistics: frequency, percentage, standard 

deviation and inferential statistics which includes t-test and One Way ANOVA.  

The finding found that the majority of the respondents were women; their marriage 

status was single; their age was between 25-35 years old; their educational level was 

Bachelor’s Degree or equivalent; their career was private company workers who earned an 
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estimated salary of 15,001 - 25,000 THB. The participants gave importance to the experience 

when they had used an online-meeting application before. Most of them had used online 

platforms in the previous 1-year time period, and the most frequently used platform that 

the majority of the participants chose was Zoom. The factors influencing their decision to 

select this application were the quality of the application, easy-to-use features, and free-of-

charge download. For overall personal factors, it was divided according to gender. For the 

quality of the application, the personal factor was divided according to marriage status. 

Service charge, the quality of the application, and the service of the application shared 

similarity that they were divided according to career. Service charge and service of the 

application shared the similarity that they were divided according to salary. For the service 

charge and the quality of the application, the behavioral factors influencing the selection of 

an online-meeting application of the office workers was divided according to the previous 

experience of using online-meeting applications. Service charge, the quality of the 

application, and the behavioral factors of the application selection by the samples shared 

the similarity that they were divided according to the most frequently used online platform. 

The differences of service charge affected the decision of choosing an online-meeting 

application at significant statistical level of 0.05  

Keywords: Behavioral factors influencing the selection of an online-meeting 

application of the office workers; personal factors influencing the decision to choose an 

online-meeting application; satisfaction 
 

บทนำ 

ความเป'นมาและความสำคัญของป3ญหา 

หลังจากที่องค*การอนามัยโรคประกาศใหEโรคโควิด-19 เป�นโรคระบาดรEายแรง เนื่องจากการแพร}

ระบาดที่กระจ}ายไปในหลายประเทศทั่วโลก จากสถานการณ*การระบาดดังกล}าวส}งผลกระทบอย}างมาก

ใหEกับประชาชนทั่วโลก ความน}ากลัวและเป�นสิ่งที่อันตรายของโรคนี้คือการที่คนไม}ทราบว}าตนเองตดิเชื้อ

เนื่องจากไม}แสดงการและเป�นพาหะของโรคอยู} คงใชEชีวิตแบบเดิมตามปกติ ทำใหEแพร}โรคระบาดต}อไปใหE

ผูEอ่ืนโดยไม}รูEตัวไดE จนในท่ีสุดการควบคุมโรคในภาพรวมกระทำไดEยาก ดังน้ัน ผลกระทบท่ีเกิดขึ้นกับวิถีชีวิต

จึงมีการปรับเปลี่ยนสู}วิธีแบบใหม}หรือที่เรียกว}า New Normal สู}การทำงานและการเรียนการสอนที่ตEองมี

การปรับรูปแบบการทำงานและการเรียนการสอนแบบเดิมใหEเป�นการทำงานและมีการเรียนการสอนท่ีบEาน

ผ}านดิจิทัลและอิเล็กทรอนิกส*แพลตฟอร*มเทคโนโลยีถูกนำเขEามาใชEกับการทำงานและการเรียนการสอนผ}าน

ออนไลน* ผ}านระบบอินเทอร*เน็ต และเทคโนโลยีการสื่อสารท่ีตEองพัฒนา ทำใหEการทำงานและการเรียนการ
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สอนผ}านระบบออนไลน*สะดวก และรวดเร็วขึ้น การมีขEอจำกัดของการมีระยะห}างทางสังคม ทำใหEตEองมีการ

ทำงานและการเรียนการสอนแบบออนไลน* ไดEแก} เอกสารดิจิทัล (E-Document) การประชุมขนาดเล็กผ}าน

ระบบอิ เล ็กทรอนิกส *  (E-Meeting E-Conference) และการประช ุมขนาดใหญ}ท ี ่ต Eองใช Eระบบ E-

Conference ผ}านแอพพลิเคชันสำหรับการประชุมและการเรียนการสอนออนไลน* เช}น Zoom , Microsoft 

Teams , Google Meet เป�นตEน (สายสมร เฉลยกิตติ , จินตนา อาจสันเที๊ยะ, มักเดลานา สุภาพร ดาวดี , 

2563) 

 อีกท้ังในป|จจุบันแอพพลิเคชันหรือโมบายแอพพลิเคชันเป�นอีกช}องทางหน่ึงท่ีมีคุณภาพและสามารถ

เขEาถึงกลุ}มผูEใชEงานไดEอย}างมีประสิทธิภาพสำหรับในภาคธุรกิจแลEวโมบายแอพพลิเคชันสามารถถูกพัฒนาขึ้น

เพ่ือใหEสอดคลEองกับความตEองการไดE เช}น Application ทำธุรกรรมทางการเงิน , Application สำหรับธุรกิจ 

อสังหาริมทรัพย*, Application สำหรับพนักงานขาย, Application สำหรับเชื่อมต}อและสืบคEนขEอมูล บน

เครือข}ายอินเทอร*เน็ต (นันธินี ทิพย*ประไพ,2559) รวมถึง Application Video Conference ที่เขEามามี

บทบาทสำคัญอย}างมากในป|จจุบัน 

 ดังนั้นผูEวิจัยจึงมีความสนใจในเรื่องความพึงพอใจในการเลือกใชEแอพพลิเคชันสำหรับการประชุม

ผ}านระบบออนไลน*ของพนักงานบริษัทเอกชนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลซึ่งจะศึกษาเกี่ยวกับ

ป|จจัยที่ส}งผลต}อความพึงพอใจในการเลือกใชEแอพพลิเคชันสำหรับการประชุมผ}านระบบออนไลน* เช}น 

Zoom , Microsoft Teams , Google เป�นตEน 

 

วัตถุประสงค@ 

1.เพ่ือศึกษาขEอมูลป|จจัยส}วนบุคคลของพนักงานบริษัทเอกชนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

2.เพื่อศึกษาพฤติกรรมในการเลือกใชEแอพพลิเคชันสำหรับการประชุมผ}านระบบออนไลน*ของ

พนักงานบริษัทเอกชนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

3.เพื ่อศึกษาความพึงพอใจที่ส}งผลต}อการเลือกใชEแอพพลิเคชันสำหรับการประชุมผ}านระบบ

ออนไลน*ของพนักงานบริษัทเอกชนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

4.เพื่อศึกษาเปรียบเทียบลักษณะประชากรศาสตร*ที่มีผลต}อความพึงพอใจที่ส}งผลต}อการเลือกใชE

แอพพลิเคชันสำหรับการประชุมผ}านระบบออนไลน*ของพนักงานบริษัทเอกชนในเขตกรุงเทพมหานครและ

ปริมณฑล 

5.เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบพฤติกรรมของผูEใชEงานท่ีมีผลต}อความพึงพอใจท่ีส}งผลต}อการเลือกใชEแอพ

พลิเคชันสำหรับการประชุมผ}านระบบออนไลน*ของพนักงานบริษัทเอกชนในเขตกรุงเทพมหานครและ

ปริมณฑล 
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สมมติฐานการวิจัย 

1.ป|จจัยส}วนบุคคลที่แตกต}างกัน มีผลทำใหEความพึงพอใจที่ส}งผลต}อการเลือกใชEแอพพลิเคชัน

สำหรับการประชุมผ}านระบบออนไลน*ของพนักงานบริษัทเอกชนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

แตกต}างกัน 

2.พฤติกรรมในการเลือกใชEแอพพลิเคชันที่ต}างกันมีผลทำใหEความพึงพอใจที่ส}งผลต}อการเลือกใชE

แอพพลิเคชันสำหรับการประชุมผ}านระบบออนไลน*ของพนักงานบริษัทเอกชนในเขตกรุงเทพมหานครและ

ปริมณฑล แตกต}างกัน 

 

ขอบเขตของการวิจัย 

1) ขอบเขตของเน้ือหา 

ในการศึกษาวิจัยนี้ ผูEจัดทำวิจัยมุEงเนEนการศึกษาวิจัยความพึงพอใจในการเลือกใชEแอพพลิเคชันสำหรบัการ

ประชุมผ}านระบบออนไลน*ของพนักงานบริษัทเอกชนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยศึกษาจาก

ขEอมูลท่ัวไป เช}น เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ รายไดEต}อเดือน และพฤติกรรมในการเลือกใชE

งานแอพพลิเคชันสำหรับการประชุมผ}านระบบออนไลน* เช}น ช}วงเวลาท่ีเคยใชEงานแอพพลิเคชันการประชุม

ผ}านระบบออนไลน* ระบบออนไลน*ท่ีเคยใชEบริการบ}อยมากท่ีสุดอีกท้ังป|จจัยความพึงพอใจในการเลือกใชEงาน

แอพพลิเคชัน ไดEแก} ดEานคุณภาพของแอพพลิเคชัน ดEานการใหEบริการ และดEานราคาค}าบริการ ใชEการ

รวบรวมขEอมูลโดยการออกแบบสอบถาม 

2) ขอบเขตประชากร 

ประชากรท่ีใชEในการศึกษางานวิจัยน้ีคือ พนักงานบริษัทเอกชนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

 

ประโยชน@ที่คาดว>าจะได2รับ 

 1) เพ่ือใหEทราบถึงขEอมูลป|จจัยส}วนบุคคลไปใชEในการวิเคราะห*แนวโนEวความพึงพอใจในการเลือกใชE

แอพพลิเคชันสำหรับการประชุมผ}านระบบออนไลน*ของพนักงานบริษัทเอกชนในเขตกรุงเทพมหานครและ

ปริมณฑล 

2) ทำใหEเขEาใจถึงป|จจัยท่ีมีผลต}อความพึงพอใจในการเลือกใชEแอพพลิเคชันสำหรับการประชุมผ}าน

ระบบออนไลน*ของพนักงานบริษัทเอกชนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

3) ช}วยใหEผูEประกอบการธุรกิจดEานเทคโนโลยีสามารถนำไปใชEเป�นแนวทางในการพัฒนาแอพพลิเค

ชันใหEมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
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วรรณกรรมที่เก่ียวข2อง 
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกบัตวัแปรเรื่องความพึงพอใจ 

แนวคิดเก่ียวกับความพึงพอใจ 

Shelly  อEางโดย ประกายดาว  (2536) ไดEเสนอแนวคิดเก่ียวกับความพึงพอใจ ว}าความพึงพอใจเป�น

ความรูEสึกสองแบบของมนุษย* คือ ความรูEสึกทางบวกและความรูEสึกทางลบ ความรูEสึกทางบวกเป�นความรูEสึก

ท่ีเกิดขึ้นแลEวจะทำใหEเกิดความสุข ความสุขน้ีเป�นความรูEสึกท่ีแตกต}างจากความรูEสึกทางบวกอ่ืน ๆ กล}าวคือ 

เป�นความรูEสึกท่ีมีระบบยEอนกลับความสุขสามารถทำใหEเกิดความรูEสึกทางบวกเพ่ิมขึ้นไดEอีก ดังน้ันจะเห็นไดE

ว}าความสุขเป�นความรูEสึกท่ีสลับซับซEอนและความสุขน้ีจะมีผลต}อบุคคลมากกว}าความรูEสึกในทางบวกอ่ืน ๆ 

ขณะที่วิชัย  (2531) กล}าวว}า แนวคิดความพึงพอใจ มีส}วนเกี่ยวขEองกับความตEองการของมนุษย* กล}าวคือ 

ความพึงพอใจจะเกิดขึ้นไดEก็ต}อเมื่อความตEองการของมนุษย*ไดEรับการตอบสนอง ซึ่งมนุษย*ไม}ว}าอยู}ในที่ใด

ย}อมมีความตEองการขั้นพ้ืนฐานไม}ต}างกัน 

ทฤษฎีเก่ียวกับความพึงพอใจ 

Kotler and Armstrong (2002) รายงานว}า พฤติกรรมของมนุษย*เกิดขึ้นตEองมีสิ่งจูงใจ (motive) 

หรือแรงขับดัน (drive) เป�นความตEองการท่ีกดดันจนมากพอท่ีจะจูงใจใหEบุคคลเกิดพฤติกรรมเพ่ือตอบสนอง

ความตEองการของตนเอง  ซึ่งความตEองการของแต}ละคนไม}เหมือนกัน  ความตEองการบางอย}างเป�นความ

ตEองการทางชีววิทยา(biological) เกิดขึ้นจากสภาวะตึงเครียด เช}น ความหิวกระหายหรือความลำบาก

บางอย}าง เป�นความตEองการทางจิตวิทยา (psychological) เกิดจากความตEองการการยอมรับ (recognition) 

การยกย}อง (esteem) หรือการเป�นเจEาของทรัพย*สิน (belonging) ความตEองการส}วนใหญ}อาจไม}มาก

พอที่จะจูงใจใหEบุคคลกระทำในช}วงเวลานั้น ความตEองการกลายเป�นสิ่งจูงใจ เมื่อไดEรับการกระตุEนอย}าง

เพียงพอจนเกิดความตึงเครียด โดยทฤษฎีที่ไดEรับความนิยมมากที่สุด มี 2 ทฤษฎี คือ ทฤษฎีของอับราฮัม 

มาสโลว* และทฤษฎีของซิกมันด* ฟรอยด* 

1. ทฤษฎีแรงจูงใจของมาสโลวP (Maslow’s theory motivation) 

อับราฮัม  มาสโลว* (A.H.Maslow) คEนหาวิธีที่จะอธิบายว}าทำไมคนจึงถูกผลักดันโดยความตEองการ

บางอย}าง ณ เวลาหน่ึง ทำไมคนหน่ึงจึงทุ}มเทเวลาและพลังงานอย}างมากเพ่ือใหEไดEมาซ่ึงความปลอดภัยของ

ตนเองแต}อีกคนหนึ่งกลับทำสิ่งเหล}านั้น เพื่อใหEไดEรับการยกย}องนับถือจากผูEอื่น คำตอบของมาสโลว* คือ 

ความตEองการของมนุษย*จะถูกเรียงตามลำดับจากสิ่งท่ีกดดันมากท่ีสุดไปถึงนEอยท่ีสุด ทฤษฎีของมาสโลว*ไดE

จัดลำดับความตEองการตามความสำคัญ คือ 

1.1 ความตEองการทางกาย (physiological needs) เป�นความตEองการพื้นฐาน คือ อาหาร ที่พัก 

อากาศ ยารักษาโรค 
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1.2 ความตEองการความปลอดภัย (safety needs) เป�นความตEองการท่ีเหนือกว}า ความตEองการเพ่ือ

ความอยู}รอด เป�นความตEองการในดEานความปลอดภัยจากอันตราย 

1.3 ความตEองการทางสังคม (social needs) เป�นการตEองการการยอมรับจากเพ่ือน 

1.4 ความตEองการการยกย}อง (esteem needs) เป�นความตEองการการยกย}องส}วนตัว ความนับถือ

และสถานะทางสังคม 

1.5 ความตEองการใหEตนประสบความสำเร็จ (self – actualization needs) เป�นความตEองการสูงสุด

ของแต}ละบุคคล ความตEองการทำทุกสิ่งทุกอย}างไดEสำเร็จบุคคลพยายามที่สรEางความพึงพอใจใหEกับความ

ตEองการท่ีสำคัญท่ีสุดเป�นอันดับแรกก}อนเม่ือความตEองการน้ันไดEรับความพึงพอใจ ความตEองการน้ันก็จะหมด

ลงและเป�นตัวกระตุEนใหEบุคคลพยายามสรEางความพึงพอใจใหEกับความตEองการที่สำคัญที่สุดลำดับต}อไป 

ตัวอย}าง เช}น คนท่ีอดอยาก (ความตEองการทางกาย) จะไม}สนใจต}องานศิลปะชิ้นล}าสุด (ความตEองการสูงสุด) 

หรือไม}ตEองการยกย}องจากผูEอ่ืน หรือไม}ตEองการแมEแต}อากาศท่ีบริสุทธ์ิ (ความปลอดภัย) แต}เม่ือความตEองการ

แต}ละขั้นไดEรับความพึงพอใจแลEวก็จะมีความตEองการในขั้นลำดับต}อไป 

2. ทฤษฎีแรงจูงใจของฟรอยดP 

ซิกมันด* ฟรอยด* ( S. M. Freud) ตั้งสมมุติฐานว}าบุคคลมักไม}รูEตัวมากนักว}าพลังทางจิตวิทยามีส}วน

ช}วยสรEางใหEเกิดพฤติกรรม ฟรอยด*พบว}าบุคคลเพ่ิมและควบคุมสิ่งเรEาหลายอย}าง สิ่งเรEาเหล}าน้ีอยู}นอกเหนือ

การควบคุมอย}างสิ้นเชิง บุคคลจึงมีความฝ|น พูดคำท่ีไม}ตั้งใจพูด มีอารมณ*อยู}เหนือเหตุผลและมีพฤติกรรม

หลอกหลอนหรือเกิดอาการวิตกจริตอย}างมากขณะที่ ชาริณี (2535) ไดEเสนอทฤษฎีการแสวงหาความพึง

พอใจไวEว}า บุคคลพอใจจะกระทำสิ่งใดๆที่ใหEมีความสุขและจะหลีกเลี่ยงไม}กระทำในสิ่งที่เขาจะไดEรบัความ

ทุกข*หรือความยากลำบาก โดยอาจแบ}งประเภทความพอใจกรณีน้ีไดE 3 ประเภท คือ 

1.ความพอใจดEานจิตวิทยา (psychological hedonism) เป�นทรรศนะของความพึงพอใจว}ามนุษย*

โดยธรรมชาติจะมีความแสวงหาความสุขส}วนตัวหรือหลีกเลี่ยงจากความทุกข*ใด ๆ 

2.ความพอใจเกี ่ยวกับตนเอง (egoistic hedonism) เป�นทรรศนะของความพอใจว}ามนุษย *จะ

พยายามแสวงหาความสุขส}วนตัว แต}ไม}จำเป�นว}าการแสวงหาความสุขตEองเป�นธรรมชาติของมนุษย*เสมอไป 

3.ความพอใจเกี่ยวกับจริยธรรม (ethical hedonism) ทรรศนะนี้ถือว}ามนุษย*แสวงหาความสุขเพ่ือ

ผลประโยชน*ของมวลมนุษย*หรือสังคมท่ีตนเป�นสมาชิกอยู}และเป�นผูEไดEรับผลประโยชน*ผูEหน่ึงดEวย 

 

แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกบัลักษณะทางประชากรศาสตรE 

แนวคิดดEานประชากรศาสตร*น้ี เชื่อว}าคนท่ีมีลักษณะทางประชากรท่ีแตกต}างกันจะมี พฤติกรรมท่ี

แตกต}างกัน ซ่ึงการสื่อสารน้ันก็จัดเป�นพฤติกรรมสำคัญอย}างหน่ึงของมนุษย* นักวิชาการ สื่อสารบางกลุ}มจึง
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เชื่อว}าพฤติกรรมการสื่อสารของบุคคลท่ีมีลักษณะประชากรศาสตร*ต}างกัน น}าจะมี พฤติกรรมการสื่อสารท่ี

ต}างกันดEวย เนื่องจากในแต}ละกลุ}มประชากรจะมีรูปแบบกิจกรรม การดำเนินชีวิตเวลาว}างที่แตกต}างกัน 

(DeFleur, 1970, pp. 122-124 อEางถึงใน อรทัย ศรีสันติสุข, 2529, น. 20) ในที่นี้หมายถึง การเลือกใชEวัจ

นภาษา และอวัจนภาษา ตลอดจนกลยุทธ*ต}าง ๆ ในการสื่อสาร รวมไปถึงการเลือกใชEสื่อ หรือการเป¨ดรับ

ขEอมูลข}าวสารจากสื่อต}าง ๆ ตามท่ีผูEรับสารตEองการ เพ่ือใหE สำเร็จตามวัตถุประสงค*ท่ีตั้งไวE โดยงานวิจัยท่ีใชE

ทฤษฏีทางประชากรศาสตร*มักจะมองหาความสัมพันธ*ระหว}างตัวแปรดEานประชากรศาสตร* กับพฤติกรรม

การเป¨ดรับสารจากสื่อต}าง ๆ เน่ืองจากประชากรแต}ละคนก็จะมีกิจกรรม และการดำเนินชีวิตท่ีต}างกัน โดย

คุณสมบัติทางประชากรศาสตร*ผลักดันใหEคนที่มีคุณสมบัติเหมือนกัน มีกิจวัตร รวมไปถึงทัศนคติทำนอง

เดียวกัน 

 

งานวิจัยที่เกี่ยวขGอง 

นันธินี ทิพย*ประไพ (2559) ไดEศึกษาเก่ียวกับ ความพึงพอใจและพฤติกรรมในการใชEแอพพลิเคชัน

ของกลุ}มอาชีพพนักงานสานักงาน ท่ีส}งผลต}อการจองท่ีพักผ}านแอพพลิเคชันบนสมาร*ทโฟนซ้ำในคร้ังถัดไป มี

วัตถุประสงค*เพื่อวิเคราะห*อิทธิพลของความพึงพอใจและพฤติกรรมในการ จองที่พักผ}านแอพพลิเคชันบน

สมาร*ทโฟนท่ีส}งผลต}อการจองท่ีพักผ}านแอพพลิเคชันบนสมาร*ทโฟนซ้ำ ในคร้ังถัดไป ของกลุ}มอาชีพพนักงาน

สานักงานในเขตกรุงเทพมหานคร ตัวอย}างที่ใชEศึกษาคือพนักงาน สานักงานในเขตกรุงเทพมหานครโดยมี

วิธีการสุ}มตัวอย}างแบบสะดวกและใชEจำนวน 400 คน เคร่ืองมือท่ีใชEในการศึกษาคือ แบบสอบถามปลายป¨ด

ที่มีค}าความเชื่อมั่นรวมทั้งสิ้นคือ 0.832 และมี การตรวจสอบความเที่ยงตรงของเนื้อหาจากผูEทรงคุณวุฒิ 

สถิติที่ใชEในการวิเคราะห*เบื้องตEน คือสถิต ิเชิงพรรณนา ไดEแก} ค}ารEอยละ ค}าเฉลี่ย ส}วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

และสถิติเชิงอEางอิงที่ใชEในการทดสอบ สมมติฐานที่ระดับนัยสำคัญ 0.05 ไดEแก} การวิเคราะห*การถดถอย

พหุคูณ (Multiple Regression) 

ชุมนุมพร มงคล (2561) ไดEศึกษาเก่ียวกับ การใชEแอปพลิเคชันไลน*เพ่ือสนองต}อความตEองการดEาน

การทำงานของกลุ}มผูEปฏิบัติงานราชการ มีวัตถุประสงค*เพ}ือศึกษาการใชEแอปพลิเคชันไลน*เพ่ือสนองต}อความ

ตEองการดEาน การทางานของกลุ}มผูEปฏิบัติงานราชการ โดยเป�นการวิจัยเชิงปริมาณดEวยวิธีการวิจัยเชิงสำรวจ 

และใชEแบบสอบถามท่ีใชEมาตรวัดซ่ึงประกอบดEวยขEอคำถามจำนวน 31 ขEอเป�นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวม 

ขEอมูลกับกล}ุมตัวอย}างจำนวน 200 คน ซึ่งเป�นผูEปฏิบัติราชการในกรมทรัพยากรน้ำในส}วนกลาง สังกัด 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลEอม กลุ}มตัวอย}างเป�นเพศชายและเพศหญิงที่มีอายุระหว}าง 18 - 

60 ป� จากผลการวิจัยพบว}า ในภาพรวม กลุ}มผูEปฏิบัติงานราชการใชEแอปพลิเคชันไลน*เพื่อสนองต}อความ

ตEองการดEานการทำงานในระดับปานกลาง ซ่ึงมีค}าเฉลี่ยเท}ากับ 3.40 โดยใชEแอปพลิเคชันไลน* เป�นเคร่ืองมือ

ดาวน*โหลด ส}งต}อรูปภาพ และขEอมูลที่เกี่ยวขEองกับการทางานมากที่สุด โดยมีค}าเฉลี่ยอยู}ในระดับมาก 

เท}ากับ 4.07 รองลงมาคือ ใชEแอปพลิเคชันไลน*เพื่อช}วยใหEการทำงานเป�นไปอย}าง รวดเร็วในกรณีเร}งด}วน 

โดยมีค}าเฉลี่ยเท}ากับ 3.96 และใชEแอปพลิเคชันไลน*ในการส}งขEอมูลใหEคนใน กลุ }มที ่ทำงานร}วมกันใน
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หน}วยงาน โดยมีค}าเฉล}ียเท}ากับ 3.94 ในขณะท่ีใชEแอปพลิเคชันไลน*เพ่ือการสนทนากับเพ่ือนร}วมงานผ}านไลน* 

Call/ VDO call นEอยที่สุด โดยมีค}าเฉลี่ยอยู}ในระดับปานกลาง เท}ากับ 2.66 รองลงมาคือ ใชEแอปพลิเค

ชันไลน*สาหรับการประชุมกลุ}มผ}านไลน*กล}ุม โดยมีค}าเฉลี่ย เท}ากับ 2.79 และใชEแอปพลิเคชันไลน*ในการ

สื่อสารเพ่ือสรEางความเขEาใจเม่ือเกิดความขัดแยEงทาง ความคิดกับผูEอ่ืนโดยมีค}าเฉลี่ยเท}ากับ 2.90 ตามลำดับ  

วรรณพร หวลมานพ (2558) ไดEศึกษาเก่ียว พฤติกรรมและความพึงพอใจของผูEใชEแอพพลิเคชั่นเคโม

บายแบงก*ก้ิงพลัส ของธนาคารกสิกรไทย จากัด (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร การศึกษาเร่ืองพฤติกรรม

และความพึงพอใจของผูEใชEแอพพลิเคชั่นเคโมบายแบงก*กิ้งพลัส ของธนาคารกสิกรไทย จากัด (มหาชน) ใน

เขตกรุงเทพมหานคร มีวัตถุประสงค*การศึกษา เพื่อศึกษา ลักษณะทางประชากร พฤติกรรมและความพึง

พอใจของผูEใชEงานแอพพลิเคชั่นเคโมบายแบงก*ก้ิงพลัส เพ่ือศึกษาความสัมพันธ*ระหว}างลักษณะทางประชากร

ของผูEใชEงานกับพฤติกรรมในการใชEแอพพลิเคชั่นเคโม บายแบงก*กิ้งพลัส เพื่อศึกษาลักษณะทางประชากร

ของผูEใชEงานที่แตกต}างกันกับความพึงพอใจในการใชE แอพพลิเคชั่นเคโมบายแบงก*ก้ิงพลัส และเพื่อศึกษา

พฤติกรรมของผูEใชEงานที่แตกต}างกันกับความพึงพอใจ ในการใชEแอพพลิเคช}ันเคโมบายแบงก*กิ้งพลัส ผล

การศึกษาพบว}ากล}ุมตัวอย}างของผEูใชEแอพพลิเคชั่นเคโมบายแบงก*ก้ิงพลัส เป�นเพศหญิง อาย ุ20 – 29 ป� มี

การศึกษาอย}ูในระดับปริญญาตรี โดยมีอาชีพเป�นพนักงานบริษัทเอกชน รายไดEส}วนตัว เฉลี่ยต}อเดือน 

10,001 – 20,000 บาท และมีสถานภาพโสด พฤติกรรมการใชEแอพพลิเคชันเคโมบายแบงก*กิ้งพลัสของกล}ุ

มตัวอย}างส}วนใหญ}พบว}ามีความถีใ่นการใชEงานโดยเฉลีย่ 1-2 คร้ังต}อสัปดาห* ซ่ึงมีระยะเวลาในการใชEงานโดย

เฉลี่ย 1 - 15 นาที ผ}านอุปกรณ*โทรศัพท*มือถือ เพ่ือใชEทำธุรกรรมทาง ทางการเงินพ้ืนฐาน โดยมีลักษณะของ

การใชEงานแอพพลิเคชั่นเคโมบายแบงก*กิ้งพลัสเพื่อโอนเงินไปบัญช ีของธนาคารกสิกรไทยและต}างธนาคาร 

ความพึงพอใจในการใชEแอพพลิเคชั่นเคโมบายแบงก*ก้ิงพลัสของกลุ}มตัวอย}างส}วนใหญ} พบว}ามีความพึงพอใจ

ในระดับพึงพอใจมาก ซ่ึงเม่ือพิจารณาตามรายดEาน พบว}ากล}ุมตัวอย}างมีความพึง พอใจในดEานผลิตภัณฑ*มาก

ที ่สุด รองลงมาคือ ดEานการจัดจำหน}าย ดEานราคา และดEานการส}งเสริมการตลาด ผลการทดสอบทาง

สมมติฐานขEอท่ี 1 (อายุ อาชีพ รายไดE) มีความสัมพันธ*กับพฤติกรรมในการใชEแอพพลิเคชันเคโมบายแบงค*

ก้ิงพลัสแตกต}างกัน (ดEานผลิตภัณฑ* ดEานราคา ดEานการจัดจาหน}าย ดEานการส}งเสริมการตลาด) ผลการศึกษา

พบว}ารายไดEท่ีแตกต}างกันมีความพึงพอใจในการใชEแอพพลิเคชันเคโมบายแบงก*ก้ิงพลัสแตกต}างกัน ผลการ

ทดสอบทางสมมติฐานขEอท่ี 3 พฤติกรรมของผEูใชEงาน (ความถี่) ท่ีแตกต}างกันมีความ พึงพอใจในการใชEแอพ

พลิเคชันเคโมบายแบงก*ก้ิงพลัสแตกต}างกัน (ดEานผลิตภัณฑ* ดEานราคา ดEานการจัดจำหน}าย ดEานการส}งเสริม

การตลาด) ผลการศึกษาพบว}าผEูใชEท่ีมีความถี่ในการใชEแอพพลิเคชันเคโมบาย แบงก้ิงพลัส มากกว}า 6 คร้ัง/

สัปดาห* มีความพึงพอใจในการใชEแอพพลิเคชันเคโมบายแบงก*ก้ิงพลัส มากท่ีสุด ซ่ึงถือไดEว}าเป�นความสัมพันธ*

ในเชิงบวก สำหรับประเด็นพฤติกรรมของผE ูใชEงาน (ความถี ่) ที ่แตกต}างกันมีความพึงพอใจในการใชE

แอพพลิเคชั่นเคโมบายแบงก*ก้ิงพลัสแตกต}างกัน ดEานผลิตภัณฑ* และดEานราคา 
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วิธีดำเนินการวิจัย  
การเก็บรวบรวมขGอมูล 

ในการศึกษาครั้งนี้ ทำการเก็บรวบรวมขEอมูลจาก 2 แหล}งขEอมูล คือ แหล}งขEอมูลปฐมภูมิและ

แหล}งขEอมูลทุติยภูมิ โดยมีรายละเอียดดังน้ี 

1.ขEอมูลปฐมภูมิ (Primary Data) เป�นขEอมูลที ่ผู Eว ิจัยไดEทำการเก็บรวบรวมจากแบบสอบถาม

เก่ียวกับป|จจัยส}วนบุคคล พฤติกรรมในการเลือกใชEแอพพลิเคชันสำหรับการประชุมผ}านระบบออนไลน* และ

ป|จจัยความพึงพอใจท่ีส}งผลต}อการเลือกใชEแอพพลิเคชันสำหรับการประชุมผ}านระบบออนไลน*ของพนักงาน

บริษัทเอกชนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

2.ขEอมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ไดEจากการศึกษาคEนควEาและรวบรวมขEอมูลเอกสารบทความ

ทางวิชาการตำราวิชาการวิทยานิพนธ*ผลการศึกษาวิจัยขEอมูลทางสถิติจากหน}วยงานอื่น ๆ อีกทั้งขEอมูล

เพ่ิมเติมจากเว็บไซต*ต}าง ๆ ท่ีเก่ียวขEอง 

การวิเคราะหEขGอมูล 

การศึกษาวิจัยในครั้งนี้ ทำการวิเคราะห*ขEอมูลโดยใชEสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Analysis) 

และสถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics)  

1.สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Analysis) 

1.ในการตอบวัตถุประสงค*ขEอที่ 1 เพื่อศึกษาขEอมูลป|จจัยส}วนบุคคลของพนักงานบริษัทเอกชนใน

เขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ใชEขEอมูลในแบบสอบถามส}วนที่ 1 ขEอมูลเกี่ยวกับป|จจัยส}วนบุคคลของ

ผูEตอบแบบสอบถาม ไดEแก} เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษาอาชีพ รายไดEต}อเดือน ใชEสถิติค}ารEอยละและ

ความถี่ในการอธิบายตัวแปร 

2.ในการตอบวัตถุประสงค*ขEอที่ 2 เพื่อศึกษาพฤติกรรมในการเลือกใชEแอพพลิเคชันสำหรับการ

ประชุมผ}านระบบออนไลน*ของพนักงานบริษัทเอกชนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ใชEขEอมูลใน

แบบสอบถามส}วนที่ 2 ขEอมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมในการเลือกใชEงานแอพพลิเคชันสำหรับการประชุมผ}าน

ระบบออนไลน* ไดEแก} ช}วงเวลาท่ีเคยใชEงานแอพพลิเคชันการประชุมผ}านระบบออนไลน* ระบบออนไลน*ท่ีเคย

ใชEบริการบ}อยมากท่ีสุด ใชEสถิติค}ารEอยละและความถี่ในการอธิบายตัวแปร 

3.ในการตอบวัตถุประสงค*ขEอท่ี 3 เพื่อศึกษาความพึงพอใจที่ส}งผลต}อการเลือกใชEแอพพลิเคชัน

สำหรับการประชุมผ}านระบบออนไลน*ของพนักงานบริษัทเอกชนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ใชE

ขEอมูลในแบบสอบถามส}วนท่ี 3 ขEอมูลเก่ียวกับความพึงพอใจท่ีส}งผลต}อการเลือกใชEแอพพลิเคชันสำหรับการ

ประชุมผ}านระบบออนไลน*ของพนักงานบริษัทเอกชนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ไดEแก} ดEาน

คุณภาพของแอพพลิเคชัน ดEานการใหEบริการ ดEานราคาค}าบริการ ใชEสถิติค}าเฉลี่ย และค}าส}วนเบี่ยงเบน

มาตรฐานในการอธิบายตัวแปร 

2.สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) 

1.เปรียบเทียบความแตกต}างของค}าเฉลี่ยของกลุ}มตวัอย}างท่ีมี 2 กลุ}ม ท่ีเป�นอิสระต}อกัน ไดEแก} เพศ

ในการทดสอบสมมติฐานใชEการทดสอบดEวยค}า t-test  
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2.เปรียบเทียบความแตกต}างระหว}างค}าเฉลี่ยของกลุ}มตัวอย}างที่มีมากกว}า 2 กลุ}ม ขึ้นไปในการ

ทดสอบสมมติฐานใชEการทดสอบดEวยแบบทดสอบวิเคราะห*ความแปรปรวน one way ANOVA 

 
 

สรุปผลการวิจัย 

กลุ}มตัวอย}างท่ีตอบแบบสอบถามส}วนใหญ}เป�นเพศหญิง จำนวน 268 คน คิดเป�นรEอยละ 63.80 มี

อายุระหว}าง 25 – 35 ป� จำนวน 207 คน คิดเป�นรEอยละ 49.30 มีสถานภาพโสด จำนวน 319 คน คิดเป�น

รEอยละ 76.00 มีระดับการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท}า จำนวน 314 คน คิดเป�นรEอยละ 74.80 เป�น

พนักงานบริษัทเอกชน จำนวน 300 คน คิดเป�นรEอยละ 71.40 และมีรายไดEต}อเดือนอยู}ท่ี 15,001 – 25,000 

บาท จำนวน 167 คน คิดเป�นรEอยละ 39.80 

 กลุ}มตัวอย}างท่ีตอบแบบสอบถามช}วงเวลาท่ีเคยใชEงานแอพพลิเคชันการประชุมผ}านระบบออนไลน*

ส}วนใหญ}เคยใชEงานผ}านระบบออนไลน*ในช}วง 1 ป� จำนวน 248 คน คิดเป�นรEอยละ 59.00 รองลงมาคือ เคย

ใชEงานผ}านระบบออนไลน*มาแลEวมากกว}า 1 ป� จำนวน 172 คน คิดเป�นรEอยละ 41.00 

กลุ}มตัวอย}างที่ตอบแบบสอบถามระบบออนไลน*ที่เคยใชEบริการบ}อยมากที่สุดส}วนใหญ} ใชEบริการ 

Zoom จำนวน 178 คน คิดเป�นรEอยละ 42.40 รองลงมาใชEบริการ Google Meet จำนวน 148 คน คิดเป�น

รEอยละ 35.20 รองลงมาใชEบริการ Microsoft Teams จำนวน 83 คน คิดเป�นรEอยละ 19.80 และใชEบริการ

ระบบออนไลน* อ่ืน ๆ จำนวน 11 คน คิดเป�นรEอยละ 2.60 

กลุ}มตัวอย}างท่ีตอบแบบสอบถามดEานคุณภาพของแอพพลิเคชันมีความเห็นในภาพรวมท่ีระดับมาก 

โดยมีค}าเฉลี่ยรวม 3.99 เมื่อพิจารณาตามรายขEอ ความเห็นมากที่สุด คือคุณภาพของแอพพลิเคชันมรีะดับ

ความเห็นโดยเฉลี่ย 4.05 รองลงมาคือ สามารถใชEงานไดEอย}างต}อเน่ืองตลอดเวลาหลังการเขEาสู}ระบบมีระดับ

ความคิดเห็นโดยเฉลี่ย 4.03 

 กลุ}มตัวอย}างที่ตอบแบบสอบถามดEานการใหEบริการ มีความเห็นในภาพรวมที่ระดับมาก โดยมี

ค}าเฉลี่ยรวม 4.01 เมื่อพิจารณาตามรายขEอความเห็นมากที่สุด คือ การใชEงานง}ายไม}ซับซEอน มีระดับความ

คิดเห็นโดยเฉลี่ย 4.11 รองลงมาคือ การมีมาตรฐานของระบบการใหEบริการที่มีความถูกตEองและแม}นยำมี

ระดับความคิดเห็นโดยเฉลี่ย 4.08 

กลุ}มตัวอย}างที่ตอบแบบสอบถามดEานราคาค}าบริการ มีความเห็นในระดับมาก โดยมีค}าเฉลี่ยรวม 

4.21 เมื่อพิจารณาตามรายขEอความเห็นมากที่สุด คือการดาวน*โหลดแอพพลิเคชันไม}เสียค}าบริการมีระดับ

ความคิดเห็นโดยเฉลี่ย 4.30 รองลงมาคือ ความคุEมค}าที่ไดEรับเมื่อเปรียบเทียบกับแอพพลิชันอื่น ๆ มี

ระดับความคิดเห็นโดยเฉลี่ย 4.25 
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อภิปรายผลการวิจัย  

1.จากการศึกษาพบว}า กลุ}มตัวอย}างท่ีตอบแบบสอบถามส}วนใหญ}เป�นเพศหญงิ มีอายุระหว}าง 25 – 

35 ป� มีสถานภาพโสด มีระดับการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท}า เป�นพนักงานบริษัทเอกชน และมีรายไดE

ต}อเดือนอยู}ท่ี 15,001 – 25,000 บาท ซึ่งสอดคลEองกับงานวิจัยของ นันธินี ทิพย*ประไพ (2559) ความพึง

พอใจและพฤติกรรมในการใชEแอพพลิเคชันของกลุ}มอาชีพพนักงานสำนักงาน ที่ส}งผลต}อการจองที่พักผ}าน

แอพพลิเคชันบนสมาร*ทโฟนซ้ำในคร้ังถัดไป พบว}า กลุ}มอาชีพพนักงานสำนักงาน ส}วนใหญ}เป�นเพศหญิง มี

อาย ุ25 – 35 ป� มีสถานภาพโสด ระดับการศึกษาสูงสุดช}วงปริญญาตรีหรือ เทียบเท}า มีอาชีพเป�นพนักงาน

บริษัทเอกชน และมีรายไดEเฉลี่ยต}อเดือน 15,001 – 25,000 บาท สอดคลEองกับงานวิจัยของ วรรณพร หวล

มานพ (2558) พฤติกรรมและความพึงพอใจของผูEใชEแอพพลิเคชั่นเคโมบายแบงก*ก้ิงพลัส ของธนาคารกสิกร

ไทย จากัด (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร พบว}า เป�นเพศหญิง มีอายุ 20 – 29 ป� มีสถานภาพโสด มี

การศึกษาในระดับปริญญาตรี อาชีพพนักงานบริษัทเอกชน รายไดEส}วนตัวเฉลี่ยต}อเดือน 10,001 – 20,000 

บาท 

2.จากการศึกษาพบว}า กลุ}มตัวอย}างท่ีตอบแบบสอบถาม พบว}า ช}วงเวลาท่ีเคยใชEงานแอพพลิเคชัน

การประชุมผ}านระบบออนไลน* กลุ}มตัวอย}างส}วนใหญ}เคยใชEงานผ}านระบบออนไลน*ในช}วง 1 ป� รองลงมาคือ

เคยใชEงานผ}านระบบออนไลน*มาแลEวมากกว}า 1 ป� และระบบออนไลน*ที่เคยใชEบริการบ}อยมากที่สุด กลุ}ม

ตัวอย}างส}วนใหญ} ใชEบริการ Zoom รองลงมาใชEบริการ Google Meet รองลงมาใชEบริการ Microsoft 

Teams และใชEบริการระบบออนไลน* อื่น ๆ ซึ่งสอดคลEองกับงานวิทยานิพนธ*ของ ชนินทร* ตั้งพานทอง 

(2560) ป|จจัยท่ีมีต}อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนออนไลน*เพ่ือเสริมการเรียนการสอน  

3.จากการศึกษาพบว}า กลุ}มตัวอย}างท่ีตอบแบบสอบถาม พบว}า ในภาพรวมท้ัง 3 ดEาน ค}าเฉลี่ยดEาน

ราคาค}าบริการ พนักงานบริษัทเอกชนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลใหEความสำคัญมากที่สุด 

รองลงมาดEานการใหEบริการ และดEานคุณภาพของแอพพลิเคชัน เช}น ในระหว}างการใชEงานแอพพลิเคชันมี

ความเสถียร สามารถใชEงานไดEอย}างต}อเน่ืองตลอดเวลา หลังการเขEาสู}ระบบ การใชEงานง}ายไม}ซับซEอน การมี

มาตรฐานของระบบการใหEบริการท่ีมีความถูกตEองและแม}นยำ การดาวน*โหลดแอพพลิเคชันไม}เสียค}าบริการ 

การใชEงานแอพพลิเคชันในฟ|งก*ชันท่ีเพ่ิมมากขึ้นไม}เสียค}าบริการ เป�นตEน ซ่ึงสอดคลEองกับงานวิจัยของ นันธินี 

ทิพย*ประไพ (2559) ความพึงพอใจและพฤติกรรมในการใชEแอพพลิเคชันของกลุ}มอาชีพพนักงานสำนักงาน ท่ี

ส}งผลต}อการจองท่ีพักผ}านแอพพลิเคชันบนสมาร*ทโฟนซ้ำในคร้ังถัดไป 

 

ข2อเสนอแนะ 
1.จากการศึกษาพบขEอมูลลักษณะประชากรศาสตร* พบว}าพนักงานบริษ ัทเอกชนในเขต

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ส}วนใหญ}เป�นเพศหญิง มีอายุระหว}าง 25 – 35 ป� มีสถานภาพโสด ระดับ

การศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท}า เป�นพนักงานบริษัทเอกชน และมีรายไดEต}อเดือนอยู}ท่ี 15,001 – 25,000 
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บาท ผูEวิจัยจึงเสนอแนะว}าแอพพลิเคชันสำหรับการประชุมผ}านระบบออนไลน*ควรมีฟ|งก*ชันท่ีเขEามาตอบรับ

ความตEองการของผูEใชEงานกลุ}มน้ี เช}น อาจมีการเพ่ิมฟ|งก*ชันท่ีเก่ียวกับ ฟ̈ลเตอร*น}ารัก ๆ หรือเพ่ิมฟ|งก*ชันพ้ืน

หลังท่ีสวยงามเขEามาเพ่ิมเติม 

 2.เน่ืองจากการวิจัยในคร้ังน้ีเป�นการวิจัยเชิงปริมาณ โดยมีการดำเนินการเก็บขEอมูลดEวยวิธีการแจก

แบบสอบถามอย}างเดียว อาจทำใหEมีการเกิดขEอมูลคลาดเคลื่อน เพ่ือใหEเขEาถึงป|จจัยท่ีส}งผลต}อพฤติกรรมและ

ความพึงพอใจที่ส}งผลต}อการเลือกใชEแอพพลิเคชันสำหรับการประชุมผ}านระบบออนไลน* ดังนั้นในการวจัิย

ครั้งต}อไปควรใชEรูปแบบการวิจัยเชิงคุณภาพ เช}น การสัมภาษณ* หรือการสังเกตุการณ*มาใชEในการเก็บ

รวบรวมขEอมูลเพ่ือใหEไดEซ่ึงขEอมูลท่ีหลากหลาย และละเอียดมากยิ่งขึ้น 
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