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บทคดัย่อ 

 
 การวจิยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พือ่ศึกษา (1) สภาพทัว่ไปของการยอมรับเทคโนโลย ีคุณภาพการ
บริการทางอิเล็กทรอนิกส์ที่มีผลต่อความพงึพอใจในการใชแ้อปพลิเคชนั เวียบสั (Viabus) ของประชาชนใน
เขตจงัหวดัปทุมธานี และ (2) อิธิพลของการยอมรับเทคโนโลยแีละคุณภาพการบริการทางอิเล็กทรอนิกส์ที่มี
ผลต่อความพงึพอใจในการใชแ้อปพลิเคชนั เวยีบสั (Viabus) ของประชาชนในเขตจงัหวดัปทุมธานี โดยเป็น
การวจิยัเชิงปริมาณ ซ่ึงกลุ่มตวัอยา่งคือผูท้ี่ใชแ้อปพลิเคชนั เวียบสั (Viabus) ในเขตจงัหวดัปทุมธานี จ านวน 
400 คน สถิติที่ใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูลคือ สถิติเชิงพรรณนา ไดแ้ก่ ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ียและส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน พร้อมทั้งใชก้ารวเิคราะห์สถิติเชิงอนุมาน เพือ่ทดสอบสมมติฐานทีมี่ระดบันยัส าคญัทาง
สถิตทิี่ 0.05 โดยใช ้การวเิคราะห์การถดถอยพหุเชิงเสน้ตรง (multiple liner regression) เพือ่ทดสอบอิทธิพล
ของตวัแปรอิสระที่มีต่อตวัแปรตาม 
 ผลการวจิยัพบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามเพศหญิงและเพศชาย มีจ  านวนใกลเ้คียงกนั ส่วนใหญ่มีอายอุยู่
ระหวา่ง 16 – 25 ปี คิดเป็น 43%  มีระดบัการศึกษาอยูใ่นมธัยมศึกษา/อาชีวศึกษาเป็นส่วนมาก คิดเป็น 44.5% 
ซ่ึงมีจ  านวนใกลเ้คียงกบัระดบัปริญญาตรี คิดเป็น 32.3%  อาชีพของผูต้อบแบบสอบถามส่วนมากเป็น
นกัเรียน/นกัศึกษา คิดเป็น 46.5%  รองลงมาคือเจา้ของธุรกิจ/อาชีพอิสระ คิดเป็น 17.8% มีเพยีงส่วนนอ้ย
ประกอบอาชีพอ่ืนๆ คิดเป็น 5.5% ส าหรับรายไดโ้ดยเฉล่ียส่วนมากมีรายไดอ้ยูท่ี่ต  ่ากวา่ 10,000 บาท คิดเป็น 
46% รองลงมาคือ 10,001 - 20,000 บาท คิดเป็น 27% ตามล าดบั มีเพยีงส่วนนอ้ยที่มีรายได ้50,000 บาทขึ้น
ไป คิดเป็น 1% โดยการยอมรับเทคโนโลยทีี่มีผลต่อความพงึพอใจในการใชแ้อปพลิเคชนั เวยีบสั (Viabus) 
ภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก ซ่ึงดา้นการรับรู้ถึงประโยชน์ของแอปพลิเคชนั เวียบสั (Viabus) ผูต้อบ
แบบสอบถามใหค้วามเห็นวา่ แอปพลิเคชนั เวยีบสั (Viabus) ช่วยในการติดตามรถโดยสารประจ าทางได้
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อยา่งมีประสิทธิภาพ ท าใหก้ารเดินทางดว้ยรถโดยสารประจ าทางในการใชชี้วติประจ าวนัมีความสะดวก
รวดเร็ว และง่ายยิง่ขึ้น ส่วนในดา้นคุณภาพการบริการทางอิเล็กทรอนิกส์ ที่มีผลต่อความพงึพอใจในการใช้
แอปพลิเคชนั เวยีบสั (Viabus) ภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก ซ่ึงดา้นประสิทธิภาพการใชง้าน ใหค้วามเห็นวา่ 
แอปพลิเคชนั เวยีบสั (Viabus) มีการออกแบบใหง่้ายต่อการใชแ้ละการแสดงผลขอ้มูลการติดตามรถโดยสาร 
มีการออกแบบระบบการท างานที่ครอบคลุมทุกฟังกช์นัการใชง้านอยา่งเป็นระบบ 
 ผลการทดสอนสมมติฐานพบวา่ การยอมรับเทคโนโลยแีละคุณภาพการบริการทางอิเล็กทรอนิกส์มี
อิทธิพลต่อความพงึพอใจในการใชแ้อปพลิเคชนั เวยีบสั (Viabus) ของประชาชนในเขตจงัหวดัปทุมธานี 
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 
 
ค าส าคญั : การยอมรับเทคโนโลย,ี คุณภาพการบริการทางอิเล็กทรอนิกส,์ ความพงึพอใจในการใชแ้อปพลิเค
ชนั เวียบสั (Viabus) 
 

Abstract 
 

 The objectives of this research were to investigate (1) The general technology acceptance and E-
service quality depends on the satisfaction of Viabus application usage of Pathumthani people and (2) the 
influences of technology acceptance and  
E-service quality depends on the satisfaction of VIABUS application usage of Pathumthani people. This is 
the qualitative research which the sampling group is the 400 Viabus application users. The analytical 
statistic type is descriptive statistics; frequency, percentage, mean, and standard deviation. Also the 
analytical inferential statistics is used to test the hypothesis that the statistically significant difference at 
0.05 by using the multiple liner regression to test the influences between the independent variables and the 
dependent variables. 
 The research found that the number of  responds (both males and females) are not different and 
most of them are 16-25 years old (43%). Most of them are at  the high school and vocational level (44.5%) 
which is similar to the bachelor degree (32.3%). The responds’ career are student (46.5%), entrepreneur / 
freelance (17.8%) and others (5.5%). In case of salary, there are less than 10,000 (46%), 10,001-20,000 
baht (27%) and over 50,000 is the least (1%). The overall of technology acceptance and E-service quality 
depends on the satisfaction of Viabus application usage is at very good level. From the responds, the 
benefit recognition of Viabus application can efficiently track the bus which improve our life easier and 
faster. In part of E-service quality, the overall of Viabus satisfaction is at the good level. Next, the 
proficiency part is easy to use and the data display was systematically covering designation  



 

 
 The result of hypothesis test found that technology acceptance and E-service quality depends on 
the satisfaction of Viabus application usage of the Pathumthanin people is at 0.05 of the statistically 
significant difference 
 
Keyword : Technology acceptance, E-Service quality, the satisfaction of Viabus application usage 
 

บทน า 
 
ความเป็นมาและความส าคญัของปัญหา 

จากปัญหาสภาพการจราจรในกรุงเทพมหนครฯ น้ีเองส่งผลกระทบในเร่ืองเก่ียวกบัรถโดยสาร
สาธารณะเป็นอยา่งมาก จะเห็นไดว้า่รถโดยสารประจ าทางซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงบนทอ้งถนนใน
กรุงเทพมหานครรวมไปถึงในเขตปริมณฑลอยา่งจงัหวดัปทุมธานีและจงัหวดันนทบุรี ท  าใหป้ริมาณรถยนต์
บนทอ้งถนนในกรุงเทพมหานครฯ  มีเพิม่มากขึ้นจนเกิดปัญหารถติดซ่ึงเป็นปัญหาที่ยงัไม่สามารถแกไ้ขได้
จนถึงทุกวนัน้ี แต่อีกทางเลือกหน่ึงที่รัฐบาลพยายามจะผลกัดนัใหเ้ป็นแนวทางในการแกไ้ขปัญหารถติดน้ี 
คือการใหป้ระชาชนเลือกเดินทางดว้ยรถสาธารณะแทนรถยนตส่์วนตวั แต่ประชาชนบางส่วนยงัปฏิเสธการ
เดินทางดว้ยรถสาธารณะ เน่ืองดว้ยยงัมีปัญหาที่ท  าใหผู้ใ้ชบ้ริการเกิดความคิดวา่ รถสาธารณะยงัไม่ตอบ
โจทยค์วามตอ้งการในการเดินทางของพวกเขา  อีกทั้งในการเดินทางที่ตอ้งมีการต่อรถหลายต่อเพือ่ไปใหถึ้ง
จุดหมายปลายทาง รวมถึงความแออดั และเบียดเสียดของจ านวนประชาชนที่เขา้ใชบ้ริการ ท าให้ความ
สะดวกสบายในการเดินทางของผูใ้ชบ้ริการลดนอ้ยลงอยา่งเห็นไดช้ดั จึงเป็นเหตุผลที่ท  าใหค้นหันมาใชร้ถ
ส่วนตวัมากกวา่การใชร้ถสาธารณะ อีกทั้งไม่ทราบสายรถประจ าทางในการเช่ือมต่อไปยงัจุดหมายปลายทาง 
อีกทั้งความทบัซอ้นกนัของเสน้ทางอาจท าใหเ้กิดความยุง่ยากที่จะใชร้ถสาธารณะในการเดินทางไปจุดหมาย
ในแต่ละคร้ัง ซ่ึงเป็นอีกหน่ึงอุปสรรคของการเดินทางที่ท  าใหห้ลายๆ คน ไม่เลือกใชร้ถโดยสารสาธารณะ 
อีกทั้งความซบัซอ้นของถนนในกรุงเทพมหานครฯ ก็เป็นอีกปัจจยัหน่ึงที่มีความส าคญัต่อการใชร้ถโดยสาร
สาธารณะ ซ่ึงท าใหผู้ใ้ชบ้ริการหลีกเล่ียงที่จะใชบ้ริการรถสาธารณะ รวมไปถึงมาตรฐานของการบริการใน
แต่ละบริษทัของผูใ้หบ้ริการรถสาธารณะที่มีความแตกต่างกนั  

ดงันั้นปัจจุบนัจึงไดเ้กิดตวัช่วยที่จะท าใหก้ารใชบ้ริการรถโดยสารสาธารณะที่สะดวกสบายมาก
ยิง่ขึ้น เรียกวา่บริการใหม่  “เวยีบสั” (Viabus)  แอพพลิเคชนัการดูรถโดยสารประจ าทางแบบตามเวลาจริง 
(real time) ท าใหผู้ใ้ชง้านสามารถรับทราบขอ้มูลเสน้ทางที่รถก าลงัวิง่จึงไม่ตอ้งรอรถโดยสารนาน จากผู ้
ก่อตั้ง 3 คน ทั้ง อินทชั มาศวงษป์กรณ์, ธนทัเศรษฐ ์พร้อมทั้งธนิษฐ ์ซ้ึงหทยัพร และผูร่้วมก่อตั้ง เวยีบสั 
(Viabus) เปิดเผยวา่ “Viabus” แอพพลิเคชัน่ติดตามรถแบบเรียลไทม ์จะช่วยบอกต าแหน่งรถโดยสารประจ า
ทางแบบตามเวลาจริง (real time) โดยเป็นบริการใหม่ที่มีเป็นคร้ังแรกของไทย จากสตาร์ทอพัของไทยส่งผล



 

 
ท าใหผู้ใ้ชบ้ริการสามารถทราบต าแหน่งของรถโดยสารประจ าทางและหมดปัญหาเร่ืองการรอรถโดยสาร
อยา่งยาวนาน พร้อมกนัน้ียงัมีการบอกถึงต าแหน่งป้ายรอรถและเสน้ทางโดยสารที่อยูใ่กลก้บัผูใ้ชบ้ริการ 
ทั้งน้ียงัมีบริการคน้หาเสน้ทางในการเดินทางไดห้ลากหลายรูปแบบ เช่น การเดินทางเสน้ทางใดเร็วที่สุด 
หรือเลือกไดว้า่จะเดินทางดว้ยรถโดยสารประจ าทางที่เป็นแอร์เท่านั้น รวมถึงการมีตวัเลือกที่ช่วยวาง
แผนการเดินทางได ้และเช่ือมต่อกบัทั้งเสน้ทางรถไฟฟ้าใตดิ้นและรถไฟฟ้าบนดิน ส่งผลท าใหใ้ชบ้ริการมี
ความสะดวกมากยิง่ขึ้นลดค่าใชจ่้ายในการเดินทาง ซ่ึงเป็นบริการฟรีเพือ่ทุกๆ คน เพียงแค่ดาวน์โหลดการใช้
งานแอพพลิเคชนั เวยีบสั (Viabus) ไดเ้ปิดใหบ้ริการอยา่งเป็นทางการตั้งแต่ช่วงตน้ปี 2561 มีรถโดยสาร
ประจ าทางที่อยูใ่นระบบประมาณ 200-300 สาย ครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมดโดยรอบกรุงเทพมหานครฯ และ
ปริมณฑล มีป้ายโดยสารจ านวน 5,000-6,000 ป้าย ที่ประชาชนสามารถไปรอรถโดยสารได ้พื้นที่ใหบ้ริการ
ครอบคลุมความตอ้งการของลูกคา้ในกรุงเทพมหานครฯ และปริมณฑล ท าใหผู้ใ้ชง้านทราบต าแหน่งอยา่ง
ชดัเจน และยงัมีการเช่ือมโยงใหท้ราบไดอี้กวา่ รถเมลส์ายที่จะใชบ้ริการ ในจุดเร่ิมตน้สายและส้ินสุดการ
เดินทางที่ใด ตอ้งผา่นสถานที่อะไรบา้ง  หรือทราบไดว้า่จะตอ้งไปต่อรถโดยสารที่จุดใด ตอ้งเดินทาง
ระยะทางเท่าใดและขา้มถนนที่ใดหรือไปต่อในเสน้ทางใด ใชบ้ริการไหนสะดวกสุด 

จากรายระเอียดขา้งตน้ ท าให้ผูว้ิจยัสนใจที่จะศึกษาปัจจยัต่างๆ ที่ท  าให้ประชากรในเขตจงัหวดั
ปทุมธานีที่เคยใชแ้อปพลิเคชนั เวยีบสั (Viabus) ที่มีผลท าเกิดความพึงพอใจในการใชง้านแอปพลิเคชนั เวีย
บสั (Viabus) โดยปัจจยัที่ผูว้จิยัสนใจ คือ การยอมรับเทคโนโลยแีละคุณภาพการบริการทางอิเล็กทรอนิกส์ที่
มีผลต่อความพงึพอใจในการใชแ้อปพลิเคชนั เวยีบสั (Viabus) 

วัตถุประสงค์การวิจัย 
1. สภาพทัว่ไปของการยอมรับเทคโนโลย ีคุณภาพการบริการทางอิเล็กทรอนิกส์ ที่มีผลต่อความพงึ

พอใจในการใชแ้อปพลิเคชนั เวียบสั (Viabus) ของประชาชนในเขตจงัหวดัปทุมธานี 
2. การยอมรับเทคโนโลย ีและคุณภาพการบริการบริการทางอิเล็กทรอนิกส์ มีความสมัพนัธก์บั

ความพงึพอใจในการใชแ้อปพลิเคชนั เวียบสั (Viabus) ของประชาชนในเขตจงัหวดัปทุมธานี 

ขอบเขตการวิจัย 
1. ขอบเขตดา้นประชากรศาสตร์ หมายถึง ประชากรที่ใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี คือประชาชนในเขต 

ปทุมธานีมีจ านวน 1,146,092 คน (ระบบสถิติทางการทะเบียน, 2561) โดยกลุ่มตวัอยา่งที่ใชใ้นการวจิยั 
จ  านวน 400 คน   

2. ขอบเขตดา้นเน้ือหา หมายถึง ปัจจยัดา้นการรับรู้ คุณภาพบริการ และความพงึพอใจในการใชง้าน
โดยรวมของผูท้ี่เคยใชแ้อปพลิเคชนั เวียบสั (Viabus) 

3. ขอบเขตดา้นระยะเวลา หมายถึง ผูว้จิยัก าหนดระยะเวลาในการศึกษาตั้งแต่ เดือนเมษายน - 
กรกฎาคม 2562 

 
 



 

 
ประโยชน์ที่ได้รับจากการศึกษา 
1. ประโยชน์เชิงวิชาการ ผลงานวจิยัในคร้ังน้ีจะช่วยในการเสริมสร้างความรู้เก่ียวกบัเคร่ืองมือที่

สามารถอ านวยความสะดวกในการใชบ้ริการรถโดยสารประจ าทางในกรุงเทพมหานครและปริมลฑล ซ่ึงจะ
ท าใหท้ราบเก่ียวกบัการใหบ้ริการแอปพลิเคชนัที่จะสามารถตอบสนองความตอ้งการในการใชร้ถโดย
สาธารณะไดอ้ยา่งรอบดา้น และเป็นอีกหน่ึงทางเลือกส าหรับผูท้ี่ตอ้งการศึกษางานวจิยัที่เก่ียวกบัการใชแ้อป
พลิเคชนัของรถสาธารณะ 

2. ประโยชน์เชิงนโยบาย ผลงานวจิยัในคร้ังน้ีเป็นประโยชน์กบัผูท้ี่ผลิตและออกแบบตวัแอปพลิเค
ชนั เวียบสั (Viabus) ที่จะสามารถน าไปพฒันาต่อยอดเพือ่ใหเ้กิดความสะดวกสบายในการใชง้าน ทั้งในเร่ือง
ของ รูปแบบ ความสะดวกในการใชง้าน ความรวดเร็วในการประมวลผล ความถูกตอ้งแม่นย  า พร้อมทั้งยงั
สามารถน าไปต่อยอดในรูปแบบของการติดตามรถสาธารณะขนาดเล็กกวา่รถโดยสาธารณะต่อไปอีกดว้ย 

นิยามศัพท์ 
1. แอปพลิเคชนั เวยีบสั (Viabus) หมายถึง แอปพลิเคชัน่ติดตามรถโดยสายประจ าทางในเขต

กรุงเทพมหานครที่ถูกติดตามดว้ยระบบ GPS เพื่อใหส้ามารถติดตามการเดินรถของผูป้ระกอบการเดินรถ
โดยสาร 

2. การยอมรับเทคโนโลย ีหมายถึง การยอมรับเก่ียวกบัการใชง้านแอปพลิเคชนั เวยีบสั (Viabus) ใน
ดา้นต่างๆ เช่น  การรับรู้ถึงประโยชน์ การรับรู้ความง่าย  ความตั้งใจที่จะใชง้าน การรับรู้ถึงความเส่ียง 
ทศันคติที่มีต่อการใช ้การน ามาใชง้านจริง  เป็นตน้ 

3. คุณภาพการบริการทางอิเล็กทรอนิกส์ หมายถึง คุณภาพในการใหบ้ริการของแอปพลิเคชนั เวยีบ
บสั (Viabus) ในดา้นต่างๆ เช่น  ประสิทธิภาพการใชง้าน การบรรลุตามเป้าหมายที่ไดว้างไว ้ความพร้อมของ
ระบบและความเป็นส่วนตวั เป็นตน้ 
 แนวคดิและทฤษฎี 
 การวจิยัคร้ังน้ีผูว้จิยัไดร้วบรวมแนวคิดและทฤษฎีดงัน้ี 

แนวคดิและทฤษฎีเกี่ยวกับการยอมรับเทคโนโลยี ภานุพงศ ์เสกทวลีาภ (2557) ไดอ้ธิบายเก่ียวกบั
การยอมรับเทคโนโลยวีา่เป็นขั้นตอน (process) ที่เกิดขึ้นทางจิตใจภายในที่บุคคลเร่ิมจากไดย้นิในเร่ือง
วทิยาการนั้นๆ จนยอมรับน าไปใชใ้นที่สุดซ่ึงกระบวนน้ีมีลกัษณะคลา้ยกบักระบวนการเรียนรู้และการ
ตดัสินใจ (decision making) โดยไดแ้บ่งกระบวนการยอมรับออกเป็น 5 ขั้นตอนคือ 

1. ขั้นรับรู้หรือต่ืนตน (awareness stage) เป็นขั้นเร่ิมแรกที่น าไปสู่การยอมรับหรือปฏิเสธ ส่ิงใหม่
หรือวธีิการใหม่ขั้นน้ีเป็นขั้นที่ไดรั้บรู้เก่ียวกบัส่ิงใหม่ๆ (นวตักรรม) ที่เก่ียวขอ้งกบัการประกอบอาชีพหรือ
กิจกรรมของเขาแต่ยงัไดรั้บข่าวสารไม่ครบถว้น 

ซ่ึงการรับรู้ส่วนใหญ่เป็นการรับรู้โดยบงัเอิญซ่ึงจะท าใหเ้กิดความอยากรู้และแกปั้ญหาที่ตนเองมีอยู ่ 



 

 
2. ขั้นสนใจ (interest stage) เร่ิมใหค้วามสนใจรายละเอียดเก่ียวกบัวทิยาการใหม่ๆ เป็นพฤติกรรมที่

มีลกัษณะตั้งใจและในขั้นน้ีไดรั้บความรู้เก่ียวกบัวธีิการใหม่มากขึ้น และใชว้ธีิการคิดที่มากกวา่ขั้นแรก
บุคลิกภาพและค่านิยมมีผลต่อการติดตามข่าวสารหรือรายละเอียดของส่ิงใหม่หรือ วทิยาการใหม่ดว้ย  

3. ขั้นประเมินค่า (evaluation stage) เร่ิมคิดไตร่ตรองหาวธีิลองใชว้ิธีการใหม่ๆโดยมีการ
เปรียบเทียบระหวา่งขอ้ดีและขอ้เสียหากวา่ถา้มีขอ้ดีมากกวา่จะตดัสินใจใชโ้ดยทัว่ไปมกัจะคิดวา่วธีิการน้ี 
เป็นวธีิที่เส่ียงไม่ทราบถึงผลลพัธต์ามมาจึงตอ้งมีแรงผลกัดนั (reinforcement) เพือ่ใหเ้กิดความแน่ใจ โดย
อาจจะมีค  าแนะน าเพือ่ใชป้ระกอบในการตดัสินใจ  

4. ขั้นทดลอง (trial stage) เป็นขั้นตอนที่เร่ิมทดลองกบัคนส่วนนอ้ยเพือ่ตรวจสอบผลลพัธดู์ก่อน
โดยทดลองใชว้ิธีการใหม่ๆ ใหเ้ขา้กบัสถานการณ์ของตน ในขั้นน้ีจะสรรหาข่าวสารที่มีความเฉพาะเก่ียวกบั
วทิยาการใหม่หรือนวตักรรมนั้น  

5. ขั้นตอนการยอมรับ (adoption stage) เป็นขั้นที่ปฏิบติัน าไปใชจ้ริงซ่ึงบุคคลยอมรับวทิยาการ
ใหม่ๆ วา่เป็นประโยชน์ในส่ิงนั้นแลว้ 

โมเดลการยอมรับเทคโนโลย ี(Technology Acceptance Model : TAM) 
ทฤษฎีของ Technology Acceptance Model (TAM) : (Davis, 1989) ดดัแปลงและประยกุตม์าจาก

ทฤษฎีของการกระท าตามหลกัเหตุและผล ซ่ึงจะเก่ียวขอ้งกบัการท าความเขา้ใจและการพยากรณ์พฤติกรรม
ของมนุษย ์( Davis,1989) 

ตวัแปรภายนอก (External Variable) หมายถึง อิทธิพลของตวัแปรภายนอกที่จะเขา้มาสร้างความ
รับรู้ใหก้บัแต่ละคนแตกต่างกนัไปซ่ึงไดแ้ก่ความเช่ือประสบการณ์ความรู้ความเขา้ใจพฤติกรรมทางสงัคม 
เป็นตน้ 

การรับรู้ประโยชน์ (Perceived Usefulness) หมายถึง ความมีประโยชน์จะเป็นตวัก าหนดการรับรู้ใน
ระดบับุคคลกล่าวคือ แต่ละคนก็จะรับรู้ไดว้า่เทคโนโลยสีารสนเทศจะมีส่วนช่วยในการพฒันาผลการ
ปฏิบติังานของเขาไดอ้ยา่งไรบา้ง 

การรับรู้ความง่าย (Perceived Ease of Use) หมายถึง ความง่ายในการใชจ้ะเป็นตวัก าหนดการรับรู้
ในแง่ของปริมาณหรือความส าเร็จที่จะไดรั้บวา่ตรงกบัที่ตอ้งการหรือไม่ งานจะส าเร็จตรงตามที่คาดไว้
หรือไม่ 

ทศันคติต่อการใช ้(Attitude Toward Using) หมายถึง ทศันคติและความสนใจที่จะใชร้ะบบ 
พฤติกรรมความตั้งใจที่จะใช ้(Behavior Intention to Use) หมายถึง พฤติกรรมในการสนใจที่จะใช้

เทคโนโลยสีารสนเทศ 
การใชร้ะบบ (Actual System Use) หมายถึง มีการน ามาใชจ้ริงและยอมรับในเทคโนโลยี 
ตามรูปแบบของ TAM นั้นอิทธิพลของตวัแปรภายนอกจะมีผลต่อความเช่ือทศันคติและความสนใจ

ที่จะใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศโดยผา่นความเช่ือในขั้นตน้ 3 อยา่งที่จะส่งผลต่อการน าระบบมาใช ้คือ การ



 

 
รับรู้ถึงประโยชน์ที่จะไดรั้บจากระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ การรับรู้ในระบบที่ง่ายต่อการใชง้าน และการ
รับรู้ถึงความเส่ียง ซ่ึงแบบจ าลองดงักล่าวถูกน ามาใชก้นัอยา่งกวา้งขวางและเป็นแบบแผนในการตดัสินใจ 
ที่ประสบผลส าเร็จในการพยากรณ์การยอมรับดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศโดยช้ีใหเ้ห็นถึงสาเหตุที่เก่ียวขอ้ง
กบัการรับรู้ดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศของแต่ละบุคคลในเร่ืองของประโยชน์ที่ผูใ้ชจ้ะไดรั้บและการใชง้าน
ที่ง่ายอนัจะก่อใหเ้กิดพฤติกรรมในการสนใจที่จะใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศส่งผลใหมี้การน ามาใชแ้ละ
ยอมรับในเทคโนโลยสีารสนเทศ 

คุณภาพการบริการทางอิเล็กทรอนิกส์ Douglas (2007) ไดก้ล่าวไวว้า่ คุณภาพการใหบ้ริการ (service 
quality) หมายถึง ทศันคติที่จะเกิดขึ้นในระยะยาวเก่ียวกบัการประเมินผลการปฏิบติังานทั้งหมด  

ชยัสมพล ชาวประเสริฐ (2552) ไดก้ล่าวว่า บริการที่ยอดเยีย่มตรงกบัความตอ้งการ หมายถึง ส่ิงที่
ลูกคา้ตอ้งการหรือหวงัไวว้่าจะได้รับการตอบสนอง ส่วนบริการที่เกินความตอ้งการของลูกคา้ หมายถึง 
บริการที่ลูกคา้ไดรั้บดีกวา่ที่หวงัไวซ่ึ้งท าใหเ้กิดความรู้สึกประทบัใจ 

Etzel (2014) กล่าววา่การจดัการคุณภาพการบริการขององคก์รนั้นควรจะค านึงถึง    
1. การตั้งความคาดหวงัของผูบ้ริโภค    
2. ควรวดัระดบัความคาดหวงัจากกลุ่มลูกคา้เป้าหมาย   
3. พยายามรักษาคุณภาพการบริการใหเ้หนือกวา่ระดบัความคาดหวงัของผูบ้ริโภค 
ดว้ยการเพิม่ขึ้นของการพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ (E-Commerce) ความส าคญัของการวดัผลและ

คุณภาพการตรวจสอบที่ไดรั้บความนิยมและการยอมรับมากขึ้นในภาคธุรกิจ ท าใหก้ารวดัคุณภาพการ
บริการอิเล็กทรอนิกส์จึงตอ้งมีความเหมาะสมกบับริบทการบริการที่มีการเปล่ียนแปลงไป  จึงเร่ิมมีงานวจิยัที่
ท  าการศึกษาเก่ียวกบัการพฒันาระบบการวดัคุณภาพการบริการในธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์มากขึ้น ซ่ึงเห็นไดช้ดั
วา่ส่วนใหญ่จะอยูใ่นธุรกิจร้านคา้ปลีกออนไลน์ ส่วนการบริการออนไลน์ยงัไดรั้บความสนใจเพยีงเล็กนอ้ย
จากกลุ่มนกัวจิยั 

ต่อมา Parasuraman, Zeithaml and Malhotra (2005: 1-21) ไดน้ าหลกัของแบบประเมินคุณภาพของ
การใหบ้ริการ (SERQUAL) มาประยกุตใ์ชใ้หม่เพือ่ใหเ้ขา้กบับริบทของการใชบ้ริการผา่นทางอิเล็กทรอนิกส์ 
และไดมี้การพฒันาเคร่ืองมือในการประเมินคุณภาพการบริการทางอิเล็กทรอนิกส์ขึ้นมาใหม่และแบ่ง
ออกเป็น 2 ชุด คือ  

ชุดหลกัและชุดรอง โดยชุดหลกั คือ คุณภาพการบริการทางอิเล็กทรอนิกส์ Electronic Service 
Quality (E-S-QUAL) ส่วนชุดรอง คือ คุณภาพการบริการการกูค้ืนทางอิเล็กทรอนิกส์ Electronic Recorery 
Service Quality (E-RecS-QUAL) พร้อมมีการจดักลุ่มของการวดัระดบัคุณภาพการบริการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ โดยชุดหลกั E-S-QUAL สามารถแบ่งมิติการวดัคุณภาพออกเป็น 4 ดา้น ไดแ้ก่   

1. ดา้นประสิทธิภาพในการใชง้าน (efficiency) เวบ็ไซตมี์ความง่ายในการใชง้าน โดยมีหนา้จอที่
สามารถท า ใหผู้ใ้ชบ้ริการสามารถคน้หาเพือ่จะไดรั้บการบริการที่ตอ้งการไดอ้ยา่งรวดเร็ว    



 

 
2. ดา้นการท าใหบ้รรลุเป้าหมาย (fulfillment) เวบ็ไซตส์ามารถรับค าสัง่และส่งขอ้มูลที่ผูใ้ชต้อ้งการ

ไดอ้ยา่งถูกตอ้งและรวดเร็ว ท าใหผู้ท้ี่ใชบ้รรลุวตัถุประสงคใ์นการใชง้านตามที่ผูใ้ชบ้ริการตอ้งการ  
3. ดา้นความพร้อมของระบบ (system availability) ระบบในการใชง้านมีเสถียรภาพในการใชง้าน 

สามารถตอบสนองการใชง้านไดต้ลอดเวลาที่ผูใ้ช่ตอ้งการ  
4. ดา้นความเป็นส่วนตวั (privacy) เวบ็ไซตส์ามารถรักษาขอ้มูลเก่ียวกบัผูใ้ชบ้ริการไดอ้ยา่ง

ปลอดภยั    
จากการศึกษาองคป์ระกอบของคุณภาพการบริการและคุณภาพการบริการทางอิเล็กทรอนิกส์นั้น  

ผูว้จิยัสามารถสรุปองคป์ระกอบของคุณภาพการบริการทางอิเล็กทรอนิกส์ ซ่ึงประกอบดว้ย 4 ดา้น ดงัน้ี  (1) 
ดา้นประสิทธิภาพในการใชง้าน (2) ดา้นการท าใหบ้รรลุเป้าหมาย  (3) ดา้นความพร้อมของระบบ และ (4) 
ดา้นความเป็นส่วนตวั ผูว้จิยัจึงไดน้ าองคป์ระกอบของคุณภาพการบริการทางอิเลก็ทรอนิกส์จากแนวคิดของ 
Parasuraman, Zeithaml and Malhotra (2005) ซ่ึงเป็นเคร่ืองมือ E-S-QUAL ชุดหลกัมาปรับใชเ้พือ่ประเมิน
คุณภาพการบริการทางอิเล็กทรอนิกส์  เน่ืองจากเป็นเคร่ืองมือประเมินคุณภาพทีถู่กปรับใหเ้หมาะกบับริบท
ของการบริการทางอิเล็กทรอนิกส์มากที่สุด 

แนวคดิและทฤษฎีเกี่ยวกับตัวแปรเร่ืองความพึงพอใจ Cadotte, Woodruff  and Jenkins (1987) ให้
นิยามความพงึพอใจไวว้า่ ความพงึพอใจเป็นเร่ืองของการตอบสนองทางดา้นอารมณ์ของผูบ้ริโภค   

Bitner, Booms and Tetreault (1990) กล่าวถึงแนวคิดของความพงึพอใจไวว้า่ ความพงึพอใจจากงาน
บริการมกัเกิดจากการที่มีปฏิสมัพนัธร์ะหวา่งลูกคา้และพนกังานใหบ้ริการ ซ่ึงจะก่อให้เกิดพฤติกรรมบวก
หรือลบ 

Heskett, Jones, Loveman, Sasser  and Schlesinger (1994) กล่าวถึงแนวคิดความพงึพอใจไวว้า่ 
ความพงึพอใจนั้นเป็นกระบวนการหรือผลลพัธข์องการกระท าที่ส่งผลใหผู้บ้ริโภครู้สึกถึงความพงึพอใจและ
ส่งผลให้เกิดการบอกต่อถึงประสบการณ์ในเชิงบวก  

Adelman and Ahuvia (1995) ใหนิ้ยามความพงึพอใจไวว้า่ คือ ปฏิสมัพนัธร์ะหวา่งลูกคา้ และผู ้
ใหบ้ริการที่สามารถสร้างความรู้สึกในความสมัพนัธท์างบวกกบัความพงึพอใจของผูใ้หบ้ริการ และมีความ
ตั้งใจในการกลบัมาเพือ่บริโภคซ ้ า    

Anderson, Fornell and Rust (1994) กล่าวถึงความพงึพอใจของผูบ้ริโภควา่ เป็นส่ิงที่จะน าไปสู่
ความส าเร็จขององคก์รต่างๆ องคก์รที่จะประสบความส าเร็จจะตอ้งมีความเก่งในดา้นการสร้างความพงึ
พอใจให้แก่ผูบ้ริโภค รวมถึงความเก่งในดา้นอ่ืนๆ ไม่วา่จะเป็นดา้นคุณภาพของสินคา้ และคุณภาพของการ
ใหบ้ริการเพือ่ก่อใหผ้ลลพัธใ์นธุรกิจทางเชิงบวก 

แนวคดิและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับแอปพลิเคชันบนโทรศัพท์มือถือ คณาวธุ ช่ืนชม (2555) กล่าววา่
แอปพลิเคชนัคือ ซอฟทแ์วร์ที่ใชเ้พือ่ช่วยในการท างานของผูใ้ชง้าน แอปพลิเคชนัจึงมีส่ิงที่เรียกว่า ส่วน
ติดต่อกบัผูใ้ชง้าน (user interface: UI) ซ่ึงสามารถแบ่งออกไดเ้ป็นประเภทยอ่ย ๆ ตามสภาพแวดลอ้มการ
ท างาน (platform) ไดด้งัน้ี  



 

 
1. เดสกท์อ๊ป (Desktop) แอปพลิเคชนั คือ แอปพลิเคชนัที่ท  างานบนเคร่ืองคอมพวิเตอร์ เช่น 

windows media player, microsoft office เป็นตน้ 
2. โมบาย (Mobile) แอปพลิเคชนั แอปพลิเคชนัที่ท  างานบน mobile device หรือ โทรศพัทมื์อถือ 

เช่น IM+ เป็นตน้  
3. เวบ็ (Web) แอปพลิเคชนั คือ แอปพลิเคชนัที่ท  างานบน WEB เช่น Hotmail, Gmail และ Google+ 

เป็นตน้ โดยเวบ็แอปพลิเคชนัอาจแบ่งออกไดอี้กเป็น Intranet แอปพลิเคชนั โดย Intranet หมายถึง การใช้
งานเฉพาะภายในองคก์ร ซ่ึงตรงขา้มกบั Internet ที่เป็น World Wide Web   

ณัฐญา มาเกิด (2554) โปรแกรมประยกุตท์ี่ใชง้านส าหรับเพิม่เสริมความสามารถใหแ้ก่อุปกรณ์
ส่ือสารที่มีการใชง้านแบบง่าย ผูใ้ชง้านสามารถติดตั้งโปรแกรมไดเ้องโดยมีรูปแบบการท างานขึ้นอยูก่บั
รูปแบบของอุปกรณ์ส่ือสารแบบพกพานั้น และมีระบบปฏิบติัการที่อุปกรณ์ส่ือสาร 

งานวิจัยที่เกีย่วข้อง นางสาวธนวรรณ ส านวนกลาง (2559)  ศึกษาเร่ือง “การยอมรับเทคโนโลยกีาร
ท าธุรกรรมทางการเงิน รูปแบบ  “M – Banking” พบวา่ คนวยัท างานที่มีวฒิุภาวะ ความรู้และความสามารถ
ทางดา้นเทคโนโลยเีป็นหลกั จึงไม่พบความกงัวลที่จะยอมรับใชบ้ริการ M – Banking ในเร่ืองของการรับรู้
ความเส่ียงคุณภาพของการบริการ (Service Quality) และคุณภาพของระบบ (System Quality) แต่ให้
ความส าคญัในดา้นคุณภาพของขอ้มูลเป็นอนัดบัแรก โดยตอ้งมีการอพัเดทขอ้มูลข่าวสารใหท้นัต่อเหตุการณ์ 
อีกทั้งตอ้งเป็นขอ้มูลที่มีความครบถว้นสมบูรณ์ ละเอียดในการช้ีแจงเง่ือนไขการบริการหรือการขอ้มูลที่
จ  าเป็น รวมถึงตอ้งเป็น ขอ้มูลที่มีความถูกตอ้งและน่าเช่ือถือ 

กรณษา แสนละเอียด พรีภาว ์ทวสุีข และศรีไพร ศกัด์ิรุ่งพงศากุล (2559) ศึกษาเร่ือง การยอมรับ
เทคโนโลยทีี่มีอิทธิพลต่อแนวโนม้ความตั้งใจในการใชบ้ริการซ้ือสินคา้ผา่นช่องทางออนไลน์ของกลุ่มเบ
บี้บูมเมอร์ในกรุงเทพมหานคร พบวา่ กลุ่มเบบี้บูมเมอร์พบวา่ การยอมรับเทคโนโลย ีอิทธิพลทางสงัคม (β = 
0.188) เป็นตวัแปรที่มีอิทธิพลต่อแนวโนม้ ความตั้งใจในการใชบ้ริการซ้ือสินคา้ผา่นช่องทางออนไลน์ ของ
กลุ่มเบบี้บูมเมอร์มากที่สุด รองลงมาคือ การรับรู้ความง่าย (β = 0.156) ทศนัคติที่มีต่อการใช ้(β = 0.103) 
การรับรู้ความเส่ียง (β = 0.098) ตามล าดบั ทั้งน้ีการรับรู้ประโยชน์เป็นปัจจยัไม่มีอิทธิพลต่อแนวโนม้ความ
ตั้งใจ 

เกวรินทร์ ละเอียดดีนนัท ์(2557) ศึกษาเร่ือง การยอมรับเทคโนโลยแีละพฤติกรรมผูบ้ริโภค
ออนไลน์ทีมี่ผลต่อการตดัสินใจซ้ือหนงัสืออิเล็กทรอนิกส์ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครพบวา่ ผูต้อบ
แบบสอบถามใหร้ะดบัความเห็นของการยอมรับเทคโนโลยอียูใ่นระดบัเห็นดว้ยมาก และ พฤติกรรม
ผูบ้ริโภคออนไลนอ์ยูใ่นระดบัเห็นดว้ยมากเช่นกนั 

ปทิตตา  หวายสนัเทียะ (2560) ศึกษาเร่ือง คุณภาพการบริการทางอิเล็กทรอนิกส์ที่ส่งผลต่อความพงึ
พอใจของผูใ้ชร้ะบบการยืน่แบบแสดงรายการภาษีเงินไดห้กั ณ ที่จ่าย กรณีศึกษา : หน่วยงานส่วนทอ้งถ่ินใน
เขตจงัหวดันครราชสีมา พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งมีระดบัความคิดเห็นเฉล่ียเก่ียวกบัคุณภาพการบริการทาง



 

 
อิเล็กทรอนิกส์ในภาพรวมอยูใ่นระดบัมากที่สุด ความคิดเห็นของกลุ่มตวัอยา่งมีระดบัความคิดเห็นเฉล่ีย
เก่ียวกบัความพงึพอใจของผูใ้ชร้ะบบในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก  

 
กรอบแนวความคดิที่ใช้ในการวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพ 1 กรอบแนวความคิดการวจิยั 
 
สมมติฐานการวิจัย 

1. การยอมรับเทคโนโลย ีมีอิทธิพลต่อความพงึพอใจในการใชแ้อปพลิเคชนั  
เวยีบสั (Viabus) ของประชาชนในเขตจงัหวดัปทุมธานี 

2. คุณภาพการบริการทางอิเล็กทรอนิกส์มีอิทธิพลต่อความพงึพอใจในการใชแ้อปพลิเคชนั เวียบสั 
(Viabus) ของประชาชนในเขตจงัหวดัปทุมธานี 

 
ระเบียบวิธีวิจัย 

ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง: ประชากรในการศึกษา ไดแ้ก่ ประชากรในเขตจงัหวดัปทุมธานีที่ใช้
แอปพลิเคชนั เวยีบสั (Viabus) อยา่งไรก็ตามเน่ืองจากไม่ทราบจ านวนกลุ่มตวัอยา่งที่แน่นอน ผูว้จิยัจึงใชก้าร
ค านวณกลุ่มตวัอยา่งตามวธีิการของ Cochran (2007) ที่ระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 ไดจ้  านวนตวัอยา่ง
เท่ากบั 384 ตวัอยา่งและเผือ่ความผดิพลาดที่อาจเกิดขึ้นจากการเก็บแบบสอบถามประมาณ 15 ราย รวม
ทั้งส้ินเท่ากบั 400 ราย 

การยอมรับเทคโนโลยสีารสนเทศ 
(Technology Acceptance) 
- การรับรู้ถึงประโยชน์ (Perceived Usefulness) 
- การรับรู้ความง่าย (Perceived Ease of Use) 
- การรับรู้ถึงความเส่ียง (Perceived Risk) 

คุณภาพการบริการทางอเิลก็ทรอนิกส์ 

(E-Service Quality) 

- ดา้นประสิทธิภาพการใชง้าน (Efficiency) 

- ดา้นการท าให้บรรลุเป้าหมาย  (Fulfillment) 

- ความพร้อมของระบบ  (System Availability) 
- ความเป็นส่วนตวั (Privacy) 

ความพงึพอใจ
โดยรวม 
ต่อการใช ้

Application ViaBus 
      



 

 
เคร่ืองมือการวจิยั คือ แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูลปฐมภูมิจากกลุ่มตวัอยา่ง

ที่เป็นประชากรในเขตจงัหวดัปทุมธานีที่ใชแ้อปพลิเคชนั เวียบสั (Viabus) และสืบคน้ขอ้มูลทุติยภูมิจาก
งานวจิยั เอกสารทางวชิาการ บทความที่เก่ียวขอ้งเพือ่เป็นขอ้มูลพื้นฐาน โดยท าการศึกษาระหวา่งเดือน
เมษายน -สิงหาคม พ.ศ.2562 สถิติที่ใชค้ือ ความถ่ี ร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบสมมติฐาน
การวจิยัดว้ย การวิเคราะห์ t-test และ การวเิคราะห์การถดถอยพหุ (multiple linear regression) 

 
สรุปผลการวิจัย 

 ผูต้อบแบบสอบถามเพศหญิงและเพศชาย มีจ  านวนใกลเ้คียงกนั ส่วนใหญ่มีอายอุยูร่ะหว่าง 16 – 25 
ปี รองลงมาอายอุยูร่ะหวา่ง 26-35 ปี ซ่ึงมีจ  านวนใกลเ้คียงกบัอายรุะหวา่ง 36-45 ปี มีเพียงส่วนน้อยอาย ุ56 ปี
ขึ้นไป มีระดบัการศึกษาอยูใ่นมธัยมศึกษา/อาชีวศึกษาเป็นส่วนมากซ่ึงมีจ านวนใกลเ้คียงกบัระดบัปริญญาตรี 
อาชีพของผูต้อบแบบสอบถามส่วนมากเป็นนกัเรียน/นกัศึกษา รองลงมาคือเจา้ของธุรกิจ/อาชีพอิสระ  
มีเพียงส่วนน้อยประกอบอาชีพอ่ืนๆ ส าหรับรายได้โดยเฉล่ียส่วนมากมีรายได้อยู่ที่ต  ่ากว่า 10,000 บาท 
รองลงมาคือ 10,001 - 20,000 บาท ตามล าดบั มีเพยีงส่วนนอ้ยที่มีรายได ้50,000 บาทขึ้นไป 
 
ตาราง 1 การวิเคราะห์การยอมรับเทคโนโลยทีี่มีผลต่อความพึงพอใจในการใช้แอปพลิเคช่ัน เวยีบัส (Viabus) 

ของประชาชนในเขตจังหวดัปทุมธานี (n = 400) 

รายการ B t Sig. 
ค่าคงที่ 0.292 1.798 0.73 
การรับรู้ประโยชน์ 0.340 7.098 0.000** 
การรับรู้ความง่าย 0.354 7.532 0.000** 
การรับรู้ความเส่ียง 0.227 4.879 0.000** 
R = 0.754; Rsq = 0.569; SEE = 0.517; F. = 174.189; Sig F. = 0.000 

*   มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
** มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 

ผลการวิเคราะห์การยอมรับเทคโนโลยีที่มีผลต่อความพึงพอใจในการใช้แอปพลิเคชั่น เวียบัส 
(Viabus) ของประชาชนในเขตจงัหวดัปทุมธานี พบว่า การยอมรับเทคโนโลยมีีผลต่อความพึงพอใจในการ
ใชแ้อปพลิเคชัน่ เวยีบสั (Viabus) ของประชาชนในเขตจงัหวดัปทุมธานีอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติที่ 0.01 โดย
เม่ือวิเคราะห์ในรายละเอียดจะเห็นว่าการยอมรับเทคโนโลยดีา้นการรับรู้ประโยชน์ ดา้นการรับรู้ความง่าย 
และด้านการรับรู้ความเส่ียงมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในการใช้แอปพลิเคชัน เวียบัส (Viabus) ของ
ประชาชนในเขตจงัหวดัปทุมธานีอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติที่ 0.01 ทุกดา้น ซ่ึงมีความพงึพอใจไปในแนวทาง
เดียวกนั กล่าวคือ เม่ือการยอมรับเทคโนโลยดีา้นการรับรู้ประโยชน์ ดา้นการรับรู้ความง่ายและดา้นการรับรู้
ความเส่ียงเพิม่ขึ้นจะส่งผลให้ความพึงพอใจในการใชแ้อปพลิเคชนั เวียบสั (Viabus) ของประชาชนในเขต



 

 
จงัหวดัปทุมธานี เพิม่สูงขึ้นตามไปดว้ยโดยผลการวิเคราะห์สามารถอธิบายการเปล่ียนแปลงความพึงพอใจ
ในการใชแ้อปพลิเคชนั เวยีบสั (Viabus) ของประชาชนในเขตจงัหวดัปทุมธานีไดร้้อยละ 56.9 

 
ตาราง 2 การวิเคราะห์ถดถอยพหุคุณภาพการบริการทางอิเลก็ทรอนิกส์ที่มีผลต่อความพึงพอใจในการใช้
แอปพลิเคช่ัน Viabus (n = 400) 

รายการ B t Sig. 
ค่าคงที่ 0.080 0.499 0.618 
ดา้นประสิทธิภาพการใชง้าน 0.264 4.646 0.000** 
ดา้นการท าใหบ้รรลุเป้าหมาย 0.225 3.833 0.000** 
ดา้นความพร้อมของระบบ 0.200 4.081 0.000** 
ดา้นความเป็นส่วนตวั 0.287 5.865 0.000** 
R = 0.779; Rsq = 0.607; SEE = 0.4.94; F. = 152.507; Sig F. = 0.000 

*   มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
** มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 

ผลการวเิคราะห์คุณภาพการบริการทางอิเล็กทรอนิกส์ที่มีผลต่อความพงึพอใจในการใช้
แอปพลิเคชัน่ เวยีบสั (Viabus) ของประชาชนในเขตจงัหวดัปทุมธานี พบวา่ คุณภาพการบริการทาง
อิเล็กทรอนิกสมี์ผลต่อความพงึพอใจในการใชแ้อปพลิเคชัน่ เวยีบสั (Viabus) ของประชาชนในเขตจงัหวดั
ปทุมธานีอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติที่ 0.01 โดยเม่ือวเิคราะห์ในรายละเอียดจะเห็นวา่คุณภาพการบริการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ดา้นประสิทธิภาพการใชง้าน ดา้นการท าใหบ้รรลุเป้าหมาย ดา้นความพร้อมของระบบและ
ดา้นความเป็นส่วนตวัมีอิทธิพลต่อความพงึพอใจในการใชแ้อปพลิเคชนั เวยีบสั (Viabus) ของประชาชนใน
เขตจงัหวดัปทุมธานีอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติที่ 0.01 ทุกดา้น ซ่ึงมีความพงึพอใจไปในแนวทางเดียวกนั 
กล่าวคือ เม่ือคุณภาพการบริการทางอิเลก็ทรอนิกส์ดา้นประสิทธิภาพการใชง้าน ดา้นการท าใหบ้รรลุ
เป้าหมาย ดา้นความพร้อมของระบบและดา้นความเป็นส่วนตวัเพิม่ขึ้นจะส่งผลใหค้วามพงึพอใจในการใช้
แอปพลิเคชนั เวยีบสั (Viabus) ของประชาชนในเขตจงัหวดัปทุมธานี เพิม่สูงขึ้นตามไปดว้ย โดยผลการ
วเิคราะห์สามารถอธิบายการเปล่ียนแปลงความพงึพอใจในการใชแ้อปพลิเคชนั เวยีบสั (Viabus) ของ
ประชาชนในเขตจงัหวดัปทุมธานีไดร้้อยละ 60.7 

 
อภิปรายผลการวิจัย 

 ผลจากการศึกษาการยอมรับเทคโนโลยแีละคุณภาพการบริการทางอิเล็กทรอนิกส์ที่มีผลต่อความพึง
พอใจในการใช้แอปพลิเคชัน เวียบสั (Visbus) ของประชาชนในเขตจงัหวดัปทุมธานี สามารถน าผลมา
อภิปรายไดด้งัน้ี 



 

 
 จากสมมติฐานการยอมรับเทคโนโลยีมีอิธิพลกับความพึงพอใจในการใช้แอปพลิเคชัน เวียบัส 
(Viabus) ของประชาชนในจงัหวดัปทุมธานี ผลการวจิยัพบวา่ การรับรู้ประโยชน์ การรับรู้ความง่าย และการ
รับรู้ความเส่ียง มีอิธิพลต่อความพงึพอใจในการใชแ้อปพลิเคชนั เวยีบสั (Viabus) อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติที่
ระดบั 0.01 ซ่ึงการใชแ้อปพลิเคชนั เวยีบสั (Viabus) บนสมาร์ทโฟนมีความสะดวก รวดเร็วในการใชบ้ริการ
รถโดยสารประจ าทางมากยิ่งขึ้น จะสังเกตไดว้่าเม่ือมีแอปพลิเคชันใหม่ๆ เกิดขึ้น ประชาชนจะให้ความ
สนใจ ทดลองใช ้และประเมินว่าแอปพลิเคชนันั้นว่าก่อให้เกิดความสะดวกสบายขึ้นหรือไม่ ซ่ึงสอดคลอ้ง
กับ ลักษณะของการยอมรับเทคโนโลยี  ภานุพงศ์ เสกทวีลาภ (2557) ได้อธิบายเก่ียวกับการยอมรับ
เทคโนโลยวี่าเป็นขั้นตอน (Process) ที่เกิดขึ้นทางจิตใจภายในที่บุคคลเร่ิมจากไดย้นิในเร่ืองวิทยาการนั้นๆ 
จนยอมรับน าไปใชใ้นที่สุดซ่ึงกระบวนน้ีมีลกัษณะคลา้ยกบักระบวนการเรียนรู้และการตดัสินใจ (Decision 
Making) โดยไดแ้บ่งกระบวนการยอมรับออกเป็น 5 ขั้นตอนคือ (1) ขั้นรับรู้หรือต่ืนตน (2) ขั้นสนใจ (3) ขั้น
ประเมินค่า (4) ขั้นทดลอง (5) ขั้นตอนการยอมรับ เม่ือไดท้  าการประเมินค่าแลว้ว่าแอปพลิเคชนันั้นเม่ือใช้
แล้วก่อให้เกิดประโยชน์แก่ตนเอง ก็จะเรียนรู้และศึกษาการอย่างท่อแท ้ซ่ึงสอดคล้องกับแนวดคิดของ
กรณษา แสนละเอียด พีรภาว ์ทวีสุข และศรีไพร ศกัด์ิรุ่งพงศากุล ไดก้ล่าวไวว้่า การยอมรับเทคโนโลยทีี่มี
อิทธิพลต่อแนวโนม้ความตั้งใจในการใชบ้ริการซ้ือสินคา้ผ่านช่องทางออนไลน์ ที่มีระดบัความคิดเห็นมาก
ที่สุดคือ การรับรู้ประโยชน์ รองลงมา คือ การรับรู้ความเส่ียง อิทธิพลทางสังคม ทศันคติที่มีต่อการใช ้และ
การรับรู้ความง่าย ตามล าดบั  
 จากสมมติฐานคุณภาพการบริการทางอิเล็กทรอนิกส์กบัความพึงพอใจในการใชแ้อปพลิเคชนั เวีย
บสั (Viabus) ของประชาชนในจงัหวดัปทุมธานี ผลการวิจยัพบว่า ดา้นประสิทธิภาพการใชง้าน ดา้นการท า
ใหบ้รรลุเป้าหมาย ดา้นความพร้อมของระบบ และดา้นความเป็นส่วนตวัมีอิธิพลต่อความพึงพอใจในการใช้
แอปพลิเคชนั เวยีบสั (Viabus) อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวดคิดของปทิตตา  
หวายสันเทียะ ไดก้ล่าวไวว้่าดา้นประสิทธิภาพการใชง้านส่งผลในทิศทางบวกต่อความพึงพอใจของผูใ้ช้
ระบบการยืน่แบบแสดงรายการภาษีเงินไดห้กั ณ ที่จ่ายอยา่งมีนัยส าคญัทางสถิติ (β = 0.433, p < 0.01) และ
ดา้นความพร้อมของระบบส่งผลในทิศทางบวกต่อความพึงพอใจของผูใ้ชร้ะบบการยืน่แบบแสดงรายการ
ภาษีเงินไดหกั ณ ที่จ่ายอยา่งมีนยัส าคญทัางสถิติ (β= 0.431,p < 0.01) 
 

ข้อเสนอแนะ 
ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัย 
 ดว้ยผลการวจิยัเร่ือง การยอมรับเทคโนโลยแีละคุณภาพการบริการทางอิเล็กทรอนิกส์ที่มีผลต่อการ
ใชแ้อปพลิเคชนั เวยีบสั (Viabus) ของประชาชนในเขตจงัหวดัปทุมธานี น้ี 
 ผลการวจิยัในคร้ังน้ีท าใหไ้ดข้ยายองคค์วามรู้เก่ียวกบั ปัจจยัที่ก่อให้เกิดความพงึพอใจในการใชง้าน
แอปพเิคชนั เวียบสั (Viabsu) ของกลุ่มตวัอยา่ง เช่น การรับรู้ประโยชยก์ารใชง้าน การรับรู้ความง่าย การรับรู้
ความเส่ียง เป็นตน้ อีกทั้งผูป้ระกอบการที่ผลิตแอปพลิเคชนั เวียบสั (Viabus) น้ียงัสามารถน าผลการวจิยัช้ิน



 

 
น้ีไปหาจุดที่จะท าการพฒันาเพือ่ตอบสนองความตอ้งการของผูใ้ชใ้นแต่ละดา้นเพือ่ใหเ้กิดประโยชน์สูงสุด 
โดยเม่ือศึกษาผลการวจิยัน้ีจะพบวา่ ผูป้ระกอบการควรพฒันาแอปพลิเคชนั เวียบสั (Viabus) ใหมี้
ประสิทธิภาพในการช่วยติดตามรถโดยสารในแต่ละเสน้ทางมากยิง่ขึ้น สามารถแจง้เตือนการมาของรถ
โดยสารในแต่ละคนัไดอ้ยา่งแม่ย  าตามก าหนดเวลาที่แอปพลิเคชนัแจง้ โดยที่แอปพลิเคชนัตอ้งเสถียรในการ
ประมวลผลการติดตามรถโดยสารประจ าทางในแต่ละเสน้ทาง และผูใ้ชต้อ้งสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเค
ชั้น ไม่ยุง่ยากซบัซอ้น มีขั้นตอนในการใชง้านง่ายและสร้างความมัน่ใจกบัผูใ้ชง้านใหมี้ความรู้สึกปลอดภยั
เม่ือเขา้ใชง้านในแอปพลิเคชนั ควรออกแบบใหค้รอบคลุมทุกฟังกช์ัน่ในการใชง้านอยา่งเป็นระบบและมี
ความพร้อมในการใชง้านอยูเ่สมอ โดยผูใ้ชส้ามารถเขา้ใชง้านไดท้นัทีทุกที่ทุกเวลา มีความปลอดภยัในการ
รับ- ส่งขอ้มูลระหวา่งผูใ้ชง้านและระบบ  

 
ข้อเสนอแนะส าหรับงานวิจัยในคร้ังต่อไป 

เพือ่ใหผ้ลการศึกษาเร่ืองน้ีสามารถขยายต่อไป การพฒันารูปแบบและวธีิการของการวจิยั อนัเป็น
ประโยชน์รวมถึงปัญหาดา้นต่างๆ ที่มีลกัษณะรูปแบบที่เก่ียวขอ้งกนั ผูว้จิิยจึงขอเสนอแนะประเด็นส าหรับ
การท าวจิยัคร้ังต่อไป คือ ควรท าการส ารวจจ านวนผูท้ี่ใชเ้ทคโนโลยเีหล่าน้ีก่อนที่จะมีการท าการวจิยั 
เพือ่ที่จะไดท้  าการก าหนดกลุ่มตวัอยา่งที่สามารถเก็บรวบรวมขอ้มูลไดอ้ยา่งชดัเจน เน่ืองจากเทคโนโลยทีี่
สร้างขึ้นมาเพือ่อ านวยความสะดวกเฉพาะกลุ่ม แบบแอปพลิเคชนั เวยีบสั (Visbus) น้ี จะถูกใชเ้ฉพาะคนที่
ขึ้นรถโดยสารประจ าทางและตอ้งใชโ้ทรศพัทสมาร์ทโฟนเท่านั้น จึงท าให้เป็นการยากส าหรับเวลาไปหา
กลุ่มตวัอยา่งในการตอบแบบสอบถาม ถา้ทราบจ านวน และพกิดัในการใชท้ี่แน่นอนจะท าใหไ้ดข้อ้มูลที่
เที่ยงตรงมาใชใ้นการวิเคราะห์และแปรผล  
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