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บทคัดย่ อ
การวิจยั ครั้งนี้มีวตั ถุประสงค์เพือ่ ศึกษา (1) สภาพทัว่ ไปของการยอมรับเทคโนโลยี คุณภาพการ
บริ การทางอิเล็กทรอนิกส์ที่มีผลต่อความพึงพอใจในการใช้แอปพลิเคชัน เวียบัส (Viabus) ของประชาชนใน
เขตจังหวัดปทุมธานี และ (2) อิธิพลของการยอมรับเทคโนโลยีและคุณภาพการบริ การทางอิเล็กทรอนิกส์ที่มี
ผลต่อความพึงพอใจในการใช้แอปพลิเคชัน เวียบัส (Viabus) ของประชาชนในเขตจังหวัดปทุมธานี โดยเป็ น
การวิจยั เชิงปริ มาณ ซึ่งกลุ่มตัวอย่างคือผูท้ ี่ใช้แอปพลิเคชัน เวียบัส (Viabus) ในเขตจังหวัดปทุมธานี จานวน
400 คน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลคือ สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยและส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน พร้อมทั้งใช้การวิเคราะห์สถิติเชิงอนุมาน เพือ่ ทดสอบสมมติฐานทีม่ ีระดับนัยสาคัญทาง
สถิตทิ ี่ 0.05 โดยใช้ การวิเคราะห์การถดถอยพหุเชิงเส้นตรง (multiple liner regression) เพือ่ ทดสอบอิทธิพล
ของตัวแปรอิสระที่มีต่อตัวแปรตาม
ผลการวิจยั พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามเพศหญิงและเพศชาย มีจานวนใกล้เคียงกัน ส่วนใหญ่มีอายุอยู่
ระหว่าง 16 – 25 ปี คิดเป็ น 43% มีระดับการศึกษาอยูใ่ นมัธยมศึกษา/อาชีวศึกษาเป็ นส่วนมาก คิดเป็ น 44.5%
ซึ่งมีจานวนใกล้เคียงกับระดับปริ ญญาตรี คิดเป็ น 32.3% อาชีพของผูต้ อบแบบสอบถามส่วนมากเป็ น
นักเรี ยน/นักศึกษา คิดเป็ น 46.5% รองลงมาคือเจ้าของธุรกิจ/อาชีพอิสระ คิดเป็ น 17.8% มีเพียงส่ วนน้อย
ประกอบอาชีพอื่นๆ คิดเป็ น 5.5% สาหรับรายได้โดยเฉลี่ยส่วนมากมีรายได้อยูท่ ี่ต่ากว่า 10,000 บาท คิดเป็ น
46% รองลงมาคือ 10,001 - 20,000 บาท คิดเป็ น 27% ตามลาดับ มีเพียงส่วนน้อยที่มีรายได้ 50,000 บาทขึ้น
ไป คิดเป็ น 1% โดยการยอมรับเทคโนโลยีที่มีผลต่อความพึงพอใจในการใช้แอปพลิเคชัน เวียบัส (Viabus)
ภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก ซึ่งด้านการรับรู ้ถึงประโยชน์ของแอปพลิเคชัน เวียบัส (Viabus) ผูต้ อบ
แบบสอบถามให้ความเห็นว่า แอปพลิเคชัน เวียบัส (Viabus) ช่วยในการติดตามรถโดยสารประจาทางได้
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อย่างมีประสิทธิภาพ ทาให้การเดินทางด้วยรถโดยสารประจาทางในการใช้ชีวติ ประจาวันมีความสะดวก
รวดเร็ ว และง่ายยิง่ ขึ้น ส่ วนในด้านคุณภาพการบริ การทางอิเล็กทรอนิกส์ ที่มีผลต่อความพึงพอใจในการใช้
แอปพลิเคชัน เวียบัส (Viabus) ภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก ซึ่งด้านประสิทธิภาพการใช้งาน ให้ความเห็นว่า
แอปพลิเคชัน เวียบัส (Viabus) มีการออกแบบให้ง่ายต่อการใช้และการแสดงผลข้อมูลการติดตามรถโดยสาร
มีการออกแบบระบบการทางานที่ครอบคลุมทุกฟังก์ชนั การใช้งานอย่างเป็ นระบบ
ผลการทดสอนสมมติฐานพบว่า การยอมรับเทคโนโลยีและคุณภาพการบริ การทางอิเล็กทรอนิกส์มี
อิทธิพลต่อความพึงพอใจในการใช้แอปพลิเคชัน เวียบัส (Viabus) ของประชาชนในเขตจังหวัดปทุมธานี
อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
คาสาคัญ : การยอมรับเทคโนโลยี, คุณภาพการบริ การทางอิเล็กทรอนิกส์, ความพึงพอใจในการใช้แอปพลิเค
ชัน เวียบัส (Viabus)
Abstract
The objectives of this research were to investigate (1) The general technology acceptance and Eservice 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
บทนา
ความเป็ นมาและความสาคัญของปัญหา
จากปั ญหาสภาพการจราจรในกรุ งเทพมหนครฯ นี้เองส่งผลกระทบในเรื่ องเกี่ยวกับรถโดยสาร
สาธารณะเป็ นอย่างมาก จะเห็นได้วา่ รถโดยสารประจาทางซึ่งเป็ นส่วนหนึ่งบนท้องถนนใน
กรุ งเทพมหานครรวมไปถึงในเขตปริ มณฑลอย่างจังหวัดปทุมธานีและจังหวัดนนทบุรี ทาให้ปริ มาณรถยนต์
บนท้องถนนในกรุ งเทพมหานครฯ มีเพิม่ มากขึ้นจนเกิดปั ญหารถติดซึ่งเป็ นปั ญหาที่ยงั ไม่สามารถแก้ไขได้
จนถึงทุกวันนี้ แต่อีกทางเลือกหนึ่งที่รัฐบาลพยายามจะผลักดันให้เป็ นแนวทางในการแก้ไขปั ญหารถติดนี้
คือการให้ประชาชนเลือกเดินทางด้วยรถสาธารณะแทนรถยนต์ส่วนตัว แต่ประชาชนบางส่ วนยังปฏิเสธการ
เดินทางด้วยรถสาธารณะ เนื่องด้วยยังมีปัญหาที่ทาให้ผใู ้ ช้บริ การเกิดความคิดว่า รถสาธารณะยังไม่ตอบ
โจทย์ความต้องการในการเดินทางของพวกเขา อีกทั้งในการเดินทางที่ตอ้ งมีการต่อรถหลายต่อเพือ่ ไปให้ถึง
จุดหมายปลายทาง รวมถึงความแออัด และเบียดเสียดของจานวนประชาชนที่เข้าใช้บริ การ ทาให้ความ
สะดวกสบายในการเดินทางของผูใ้ ช้บริ การลดน้อยลงอย่างเห็นได้ชดั จึงเป็ นเหตุผลที่ทาให้คนหันมาใช้รถ
ส่วนตัวมากกว่าการใช้รถสาธารณะ อีกทั้งไม่ทราบสายรถประจาทางในการเชื่อมต่อไปยังจุดหมายปลายทาง
อีกทั้งความทับซ้อนกันของเส้นทางอาจทาให้เกิดความยุง่ ยากที่จะใช้รถสาธารณะในการเดินทางไปจุดหมาย
ในแต่ละครั้ง ซึ่งเป็ นอีกหนึ่งอุปสรรคของการเดินทางที่ทาให้หลายๆ คน ไม่เลือกใช้รถโดยสารสาธารณะ
อีกทั้งความซับซ้อนของถนนในกรุ งเทพมหานครฯ ก็เป็ นอีกปั จจัยหนึ่งที่มีความสาคัญต่อการใช้รถโดยสาร
สาธารณะ ซึ่งทาให้ผใู ้ ช้บริ การหลีกเลี่ยงที่จะใช้บริ การรถสาธารณะ รวมไปถึงมาตรฐานของการบริ การใน
แต่ละบริ ษทั ของผูใ้ ห้บริ การรถสาธารณะที่มีความแตกต่างกัน
ดังนั้นปั จจุบนั จึงได้เกิดตัวช่วยที่จะทาให้การใช้บริ การรถโดยสารสาธารณะที่สะดวกสบายมาก
ยิง่ ขึ้น เรี ยกว่าบริ การใหม่ “เวียบัส” (Viabus) แอพพลิเคชันการดูรถโดยสารประจาทางแบบตามเวลาจริ ง
(real time) ทาให้ผใู ้ ช้งานสามารถรับทราบข้อมูลเส้นทางที่รถกาลังวิง่ จึงไม่ตอ้ งรอรถโดยสารนาน จากผู ้
ก่อตั้ง 3 คน ทั้ง อินทัช มาศวงษ์ปกรณ์, ธนัทเศรษฐ์ พร้อมทั้งธนิษฐ์ ซึ้งหทัยพร และผูร้ ่ วมก่อตั้ง เวียบัส
(Viabus) เปิ ดเผยว่า “Viabus” แอพพลิเคชัน่ ติดตามรถแบบเรี ยลไทม์ จะช่วยบอกตาแหน่งรถโดยสารประจา
ทางแบบตามเวลาจริ ง (real time) โดยเป็ นบริ การใหม่ที่มีเป็ นครั้งแรกของไทย จากสตาร์ทอัพของไทยส่งผล

ทาให้ผใู ้ ช้บริ การสามารถทราบตาแหน่งของรถโดยสารประจาทางและหมดปั ญหาเรื่ องการรอรถโดยสาร
อย่างยาวนาน พร้อมกันนี้ยงั มีการบอกถึงตาแหน่งป้ายรอรถและเส้นทางโดยสารที่อยูใ่ กล้กบั ผูใ้ ช้บริ การ
ทั้งนี้ยงั มีบริ การค้นหาเส้นทางในการเดินทางได้หลากหลายรู ปแบบ เช่น การเดินทางเส้นทางใดเร็วที่สุด
หรื อเลือกได้วา่ จะเดินทางด้วยรถโดยสารประจาทางที่เป็ นแอร์เท่านั้น รวมถึงการมีตวั เลือกที่ช่วยวาง
แผนการเดินทางได้ และเชื่อมต่อกับทั้งเส้นทางรถไฟฟ้าใต้ดินและรถไฟฟ้าบนดิน ส่งผลทาให้ใช้บริ การมี
ความสะดวกมากยิง่ ขึ้นลดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ซึ่งเป็ นบริ การฟรี เพือ่ ทุกๆ คน เพียงแค่ดาวน์โหลดการใช้
งานแอพพลิเคชัน เวียบัส (Viabus) ได้เปิ ดให้บริ การอย่างเป็ นทางการตั้งแต่ช่วงต้นปี 2561 มีรถโดยสาร
ประจาทางที่อยูใ่ นระบบประมาณ 200-300 สาย ครอบคลุมพื้นที่ท้งั หมดโดยรอบกรุ งเทพมหานครฯ และ
ปริ มณฑล มีป้ายโดยสารจานวน 5,000-6,000 ป้าย ที่ประชาชนสามารถไปรอรถโดยสารได้ พื้นที่ให้บริ การ
ครอบคลุมความต้องการของลูกค้าในกรุ งเทพมหานครฯ และปริ มณฑล ทาให้ผใู ้ ช้งานทราบตาแหน่งอย่าง
ชัดเจน และยังมีการเชื่อมโยงให้ทราบได้อีกว่า รถเมล์สายที่จะใช้บริ การ ในจุดเริ่ มต้นสายและสิ้นสุดการ
เดินทางที่ใด ต้องผ่านสถานที่อะไรบ้าง หรื อทราบได้วา่ จะต้องไปต่อรถโดยสารที่จุดใด ต้องเดินทาง
ระยะทางเท่าใดและข้ามถนนที่ใดหรื อไปต่อในเส้นทางใด ใช้บริ การไหนสะดวกสุด
จากรายระเอียดข้างต้น ทาให้ผูว้ ิจยั สนใจที่จะศึกษาปั จจัยต่างๆ ที่ทาให้ประชากรในเขตจังหวัด
ปทุมธานีที่เคยใช้แอปพลิเคชัน เวียบัส (Viabus) ที่มีผลทาเกิดความพึงพอใจในการใช้งานแอปพลิเคชัน เวีย
บัส (Viabus) โดยปั จจัยที่ผวู ้ จิ ยั สนใจ คือ การยอมรับเทคโนโลยีและคุณภาพการบริ การทางอิเล็กทรอนิ กส์ที่
มีผลต่อความพึงพอใจในการใช้แอปพลิเคชัน เวียบัส (Viabus)
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1. สภาพทัว่ ไปของการยอมรับเทคโนโลยี คุณภาพการบริ การทางอิเล็กทรอนิกส์ ที่มีผลต่อความพึง
พอใจในการใช้แอปพลิเคชัน เวียบัส (Viabus) ของประชาชนในเขตจังหวัดปทุมธานี
2. การยอมรับเทคโนโลยี และคุณภาพการบริ การบริ การทางอิเล็กทรอนิกส์ มีความสัมพันธ์กบั
ความพึงพอใจในการใช้แอปพลิเคชัน เวียบัส (Viabus) ของประชาชนในเขตจังหวัดปทุมธานี
ขอบเขตการวิจัย
1. ขอบเขตด้านประชากรศาสตร์ หมายถึง ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือประชาชนในเขต
ปทุมธานีมีจานวน 1,146,092 คน (ระบบสถิติทางการทะเบียน, 2561) โดยกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั
จานวน 400 คน
2. ขอบเขตด้านเนื้อหา หมายถึง ปั จจัยด้านการรับรู ้ คุณภาพบริ การ และความพึงพอใจในการใช้งาน
โดยรวมของผูท้ ี่เคยใช้แอปพลิเคชัน เวียบัส (Viabus)
3. ขอบเขตด้านระยะเวลา หมายถึง ผูว้ จิ ยั กาหนดระยะเวลาในการศึกษาตั้งแต่ เดือนเมษายน กรกฎาคม 2562

ประโยชน์ ที่ได้ รับจากการศึกษา
1. ประโยชน์เชิงวิชาการ ผลงานวิจยั ในครั้งนี้จะช่วยในการเสริ มสร้างความรู ้เกี่ยวกับเครื่ องมือที่
สามารถอานวยความสะดวกในการใช้บริ การรถโดยสารประจาทางในกรุ งเทพมหานครและปริ มลฑล ซึ่งจะ
ทาให้ทราบเกี่ยวกับการให้บริ การแอปพลิเคชันที่จะสามารถตอบสนองความต้องการในการใช้รถโดย
สาธารณะได้อย่างรอบด้าน และเป็ นอีกหนึ่งทางเลือกสาหรับผูท้ ี่ตอ้ งการศึกษางานวิจยั ที่เกี่ยวกับการใช้แอป
พลิเคชันของรถสาธารณะ
2. ประโยชน์เชิงนโยบาย ผลงานวิจยั ในครั้งนี้ เป็ นประโยชน์กบั ผูท้ ี่ผลิตและออกแบบตัวแอปพลิเค
ชัน เวียบัส (Viabus) ที่จะสามารถนาไปพัฒนาต่อยอดเพือ่ ให้เกิดความสะดวกสบายในการใช้งาน ทั้งในเรื่ อง
ของ รู ปแบบ ความสะดวกในการใช้งาน ความรวดเร็วในการประมวลผล ความถูกต้องแม่นยา พร้อมทั้งยัง
สามารถนาไปต่อยอดในรู ปแบบของการติดตามรถสาธารณะขนาดเล็กกว่ารถโดยสาธารณะต่อไปอีกด้วย
นิยามศัพท์
1. แอปพลิเคชัน เวียบัส (Viabus) หมายถึง แอปพลิเคชัน่ ติดตามรถโดยสายประจาทางในเขต
กรุ งเทพมหานครที่ถูกติดตามด้วยระบบ GPS เพื่อให้สามารถติดตามการเดินรถของผูป้ ระกอบการเดินรถ
โดยสาร
2. การยอมรับเทคโนโลยี หมายถึง การยอมรับเกี่ยวกับการใช้งานแอปพลิเคชัน เวียบัส (Viabus) ใน
ด้านต่างๆ เช่น การรับรู ้ถึงประโยชน์ การรับรู ้ความง่าย ความตั้งใจที่จะใช้งาน การรับรู ้ถึงความเสี่ยง
ทัศนคติที่มีต่อการใช้ การนามาใช้งานจริ ง เป็ นต้น
3. คุณภาพการบริ การทางอิเล็กทรอนิกส์ หมายถึง คุณภาพในการให้บริ การของแอปพลิเคชัน เวียบ
บัส (Viabus) ในด้านต่างๆ เช่น ประสิทธิภาพการใช้งาน การบรรลุตามเป้าหมายที่ได้วางไว้ ความพร้อมของ
ระบบและความเป็ นส่วนตัว เป็ นต้น
แนวคิดและทฤษฎี
การวิจยั ครั้งนี้ผวู ้ จิ ยั ได้รวบรวมแนวคิดและทฤษฎีดงั นี้
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการยอมรับเทคโนโลยี ภานุพงศ์ เสกทวีลาภ (2557) ได้อธิบายเกี่ยวกับ
การยอมรับเทคโนโลยีวา่ เป็ นขั้นตอน (process) ที่เกิดขึ้นทางจิตใจภายในที่บุคคลเริ่ มจากได้ยนิ ในเรื่ อง
วิทยาการนั้นๆ จนยอมรับนาไปใช้ในที่สุดซึ่งกระบวนนี้มีลกั ษณะคล้ายกับกระบวนการเรี ยนรู ้และการ
ตัดสินใจ (decision making) โดยได้แบ่งกระบวนการยอมรับออกเป็ น 5 ขั้นตอนคือ
1. ขั้นรับรู ้หรื อตื่นตน (awareness stage) เป็ นขั้นเริ่ มแรกที่นาไปสู่การยอมรับหรื อปฏิเสธ สิ่งใหม่
หรื อวิธีการใหม่ข้นั นี้เป็ นขั้นที่ได้รับรู ้เกี่ยวกับสิ่งใหม่ๆ (นวัตกรรม) ที่เกี่ยวข้องกับการประกอบอาชีพหรื อ
กิจกรรมของเขาแต่ยงั ได้รับข่าวสารไม่ครบถ้วน
ซึ่งการรับรู ้ส่วนใหญ่เป็ นการรับรู ้โดยบังเอิญซึ่งจะทาให้เกิดความอยากรู ้และแก้ปัญหาที่ตนเองมีอยู่

2. ขั้นสนใจ (interest stage) เริ่ มให้ความสนใจรายละเอียดเกี่ยวกับวิทยาการใหม่ๆ เป็ นพฤติกรรมที่
มีลกั ษณะตั้งใจและในขั้นนี้ได้รับความรู ้เกี่ยวกับวิธีการใหม่มากขึ้น และใช้วธิ ีการคิดที่มากกว่าขั้นแรก
บุคลิกภาพและค่านิยมมีผลต่อการติดตามข่าวสารหรื อรายละเอียดของสิ่งใหม่หรื อ วิทยาการใหม่ดว้ ย
3. ขั้นประเมินค่า (evaluation stage) เริ่ มคิดไตร่ ตรองหาวิธีลองใช้วิธีการใหม่ๆโดยมีการ
เปรี ยบเทียบระหว่างข้อดีและข้อเสียหากว่าถ้ามีขอ้ ดีมากกว่าจะตัดสินใจใช้โดยทัว่ ไปมักจะคิดว่าวิธีการนี้
เป็ นวิธีที่เสี่ยงไม่ทราบถึงผลลัพธ์ตามมาจึงต้องมีแรงผลักดัน (reinforcement) เพือ่ ให้เกิดความแน่ใจ โดย
อาจจะมีคาแนะนาเพือ่ ใช้ประกอบในการตัดสินใจ
4. ขั้นทดลอง (trial stage) เป็ นขั้นตอนที่เริ่ มทดลองกับคนส่วนน้อยเพือ่ ตรวจสอบผลลัพธ์ดูก่อน
โดยทดลองใช้วิธีการใหม่ๆ ให้เข้ากับสถานการณ์ของตน ในขั้นนี้จะสรรหาข่าวสารที่มีความเฉพาะเกี่ยวกับ
วิทยาการใหม่หรื อนวัตกรรมนั้น
5. ขั้นตอนการยอมรับ (adoption stage) เป็ นขั้นที่ปฏิบตั ินาไปใช้จริ งซึ่งบุคคลยอมรับวิทยาการ
ใหม่ๆ ว่าเป็ นประโยชน์ในสิ่ งนั้นแล้ว
โมเดลการยอมรับเทคโนโลยี (Technology Acceptance Model : TAM)
ทฤษฎีของ Technology Acceptance Model (TAM) : (Davis, 1989) ดัดแปลงและประยุกต์มาจาก
ทฤษฎีของการกระทาตามหลักเหตุและผล ซึ่งจะเกี่ยวข้องกับการทาความเข้าใจและการพยากรณ์พฤติกรรม
ของมนุษย์ ( Davis,1989)
ตัวแปรภายนอก (External Variable) หมายถึง อิทธิพลของตัวแปรภายนอกที่จะเข้ามาสร้างความ
รับรู ้ให้กบั แต่ละคนแตกต่างกันไปซึ่งได้แก่ความเชื่อประสบการณ์ความรู ้ความเข้าใจพฤติกรรมทางสังคม
เป็ นต้น
การรับรู ้ประโยชน์ (Perceived Usefulness) หมายถึง ความมีประโยชน์จะเป็ นตัวกาหนดการรับรู ้ใน
ระดับบุคคลกล่าวคือ แต่ละคนก็จะรับรู ้ได้วา่ เทคโนโลยีสารสนเทศจะมีส่วนช่วยในการพัฒนาผลการ
ปฏิบตั ิงานของเขาได้อย่างไรบ้าง
การรับรู ้ความง่าย (Perceived Ease of Use) หมายถึง ความง่ายในการใช้จะเป็ นตัวกาหนดการรับรู ้
ในแง่ของปริ มาณหรื อความสาเร็จที่จะได้รับว่าตรงกับที่ตอ้ งการหรื อไม่ งานจะสาเร็จตรงตามที่คาดไว้
หรื อไม่
ทัศนคติต่อการใช้ (Attitude Toward Using) หมายถึง ทัศนคติและความสนใจที่จะใช้ระบบ
พฤติกรรมความตั้งใจที่จะใช้ (Behavior Intention to Use) หมายถึง พฤติกรรมในการสนใจที่จะใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
การใช้ระบบ (Actual System Use) หมายถึง มีการนามาใช้จริ งและยอมรับในเทคโนโลยี
ตามรู ปแบบของ TAM นั้นอิทธิพลของตัวแปรภายนอกจะมีผลต่อความเชื่อทัศนคติและความสนใจ
ที่จะใช้เทคโนโลยีสารสนเทศโดยผ่านความเชื่อในขั้นต้น 3 อย่างที่จะส่งผลต่อการนาระบบมาใช้ คือ การ

รับรู ้ถึงประโยชน์ที่จะได้รับจากระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ การรับรู ้ในระบบที่ง่ายต่อการใช้งาน และการ
รับรู ้ถึงความเสี่ยง ซึ่งแบบจาลองดังกล่าวถูกนามาใช้กนั อย่างกว้างขวางและเป็ นแบบแผนในการตัดสินใจ
ที่ประสบผลสาเร็จในการพยากรณ์การยอมรับด้านเทคโนโลยีสารสนเทศโดยชี้ให้เห็นถึงสาเหตุที่เกี่ยวข้อง
กับการรับรู ้ดา้ นเทคโนโลยีสารสนเทศของแต่ละบุคคลในเรื่ องของประโยชน์ที่ผใู ้ ช้จะได้รับและการใช้งาน
ที่ง่ายอันจะก่อให้เกิดพฤติกรรมในการสนใจที่จะใช้เทคโนโลยีสารสนเทศส่งผลให้มีการนามาใช้และ
ยอมรับในเทคโนโลยีสารสนเทศ
คุณภาพการบริการทางอิเล็กทรอนิกส์ Douglas (2007) ได้กล่าวไว้วา่ คุณภาพการให้บริ การ (service
quality) หมายถึง ทัศนคติที่จะเกิดขึ้นในระยะยาวเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบตั ิงานทั้งหมด
ชัยสมพล ชาวประเสริ ฐ (2552) ได้กล่าวว่า บริ การที่ยอดเยีย่ มตรงกับความต้องการ หมายถึง สิ่ งที่
ลูกค้าต้อ งการหรื อหวังไว้ว่าจะได้รับการตอบสนอง ส่ วนบริ การที่เกิ นความต้องการของลู กค้า หมายถึ ง
บริ การที่ลูกค้าได้รับดีกว่าที่หวังไว้ซ่ ึงทาให้เกิดความรู ้สึกประทับใจ
Etzel (2014) กล่าวว่าการจัดการคุณภาพการบริ การขององค์กรนั้นควรจะคานึงถึง
1. การตั้งความคาดหวังของผูบ้ ริ โภค
2. ควรวัดระดับความคาดหวังจากกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย
3. พยายามรักษาคุณภาพการบริ การให้เหนือกว่าระดับความคาดหวังของผูบ้ ริ โภค
ด้วยการเพิม่ ขึ้นของการพาณิ ชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Commerce) ความสาคัญของการวัดผลและ
คุณภาพการตรวจสอบที่ได้รับความนิยมและการยอมรับมากขึ้นในภาคธุรกิจ ทาให้การวัดคุณภาพการ
บริ การอิเล็กทรอนิกส์จึงต้องมีความเหมาะสมกับบริ บทการบริ การที่มีการเปลี่ยนแปลงไป จึงเริ่ มมีงานวิจยั ที่
ทาการศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาระบบการวัดคุณภาพการบริ การในธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์มากขึ้น ซึ่งเห็นได้ชดั
ว่าส่วนใหญ่จะอยูใ่ นธุรกิจร้านค้าปลีกออนไลน์ ส่วนการบริ การออนไลน์ยงั ได้รับความสนใจเพียงเล็กน้อย
จากกลุ่มนักวิจยั
ต่อมา Parasuraman, Zeithaml and Malhotra (2005: 1-21) ได้นาหลักของแบบประเมินคุณภาพของ
การให้บริ การ (SERQUAL) มาประยุกต์ใช้ใหม่เพือ่ ให้เข้ากับบริ บทของการใช้บริ การผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์
และได้มีการพัฒนาเครื่ องมือในการประเมินคุณภาพการบริ การทางอิเล็กทรอนิกส์ข้ นึ มาใหม่และแบ่ง
ออกเป็ น 2 ชุด คือ
ชุดหลักและชุดรอง โดยชุดหลัก คือ คุณภาพการบริ การทางอิเล็กทรอนิกส์ Electronic Service
Quality (E-S-QUAL) ส่วนชุดรอง คือ คุณภาพการบริ การการกูค้ ืนทางอิเล็กทรอนิกส์ Electronic Recorery
Service Quality (E-RecS-QUAL) พร้อมมีการจัดกลุ่มของการวัดระดับคุณภาพการบริ การทาง
อิเล็กทรอนิกส์ โดยชุดหลัก E-S-QUAL สามารถแบ่งมิติการวัดคุณภาพออกเป็ น 4 ด้าน ได้แก่
1. ด้านประสิทธิภาพในการใช้งาน (efficiency) เว็บไซต์มีความง่ายในการใช้งาน โดยมีหน้าจอที่
สามารถทา ให้ผใู ้ ช้บริ การสามารถค้นหาเพือ่ จะได้รับการบริ การที่ตอ้ งการได้อย่างรวดเร็ว

2. ด้านการทาให้บรรลุเป้าหมาย (fulfillment) เว็บไซต์สามารถรับคาสัง่ และส่งข้อมูลที่ผใู ้ ช้ตอ้ งการ
ได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว ทาให้ผทู ้ ี่ใช้บรรลุวตั ถุประสงค์ในการใช้งานตามที่ผใู ้ ช้บริ การต้องการ
3. ด้านความพร้อมของระบบ (system availability) ระบบในการใช้งานมีเสถียรภาพในการใช้งาน
สามารถตอบสนองการใช้งานได้ตลอดเวลาที่ผใู ้ ช่ตอ้ งการ
4. ด้านความเป็ นส่วนตัว (privacy) เว็บไซต์สามารถรักษาข้อมูลเกี่ยวกับผูใ้ ช้บริ การได้อย่าง
ปลอดภัย
จากการศึกษาองค์ประกอบของคุณภาพการบริ การและคุณภาพการบริ การทางอิเล็กทรอนิกส์น้ นั
ผูว้ จิ ยั สามารถสรุ ปองค์ประกอบของคุณภาพการบริ การทางอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งประกอบด้วย 4 ด้าน ดังนี้ (1)
ด้านประสิทธิภาพในการใช้งาน (2) ด้านการทาให้บรรลุเป้าหมาย (3) ด้านความพร้อมของระบบ และ (4)
ด้านความเป็ นส่วนตัว ผูว้ จิ ยั จึงได้นาองค์ประกอบของคุณภาพการบริ การทางอิเล็กทรอนิกส์จากแนวคิดของ
Parasuraman, Zeithaml and Malhotra (2005) ซึ่ งเป็ นเครื่ องมือ E-S-QUAL ชุดหลักมาปรับใช้เพือ่ ประเมิน
คุณภาพการบริ การทางอิเล็กทรอนิกส์ เนื่องจากเป็ นเครื่ องมือประเมินคุณภาพทีถ่ ูกปรับให้เหมาะกับบริ บท
ของการบริ การทางอิเล็กทรอนิกส์มากที่สุด
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับตัวแปรเรื่ องความพึงพอใจ Cadotte, Woodruff and Jenkins (1987) ให้
นิยามความพึงพอใจไว้วา่ ความพึงพอใจเป็ นเรื่ องของการตอบสนองทางด้านอารมณ์ของผูบ้ ริ โภค
Bitner, Booms and Tetreault (1990) กล่าวถึงแนวคิดของความพึงพอใจไว้วา่ ความพึงพอใจจากงาน
บริ การมักเกิดจากการที่มีปฏิสมั พันธ์ระหว่างลูกค้าและพนักงานให้บริ การ ซึ่งจะก่อให้เกิดพฤติกรรมบวก
หรื อลบ
Heskett, Jones, Loveman, Sasser and Schlesinger (1994) กล่าวถึงแนวคิดความพึงพอใจไว้วา่
ความพึงพอใจนั้นเป็ นกระบวนการหรื อผลลัพธ์ของการกระทาที่ส่งผลให้ผบู ้ ริ โภครู ้สึกถึงความพึงพอใจและ
ส่งผลให้เกิดการบอกต่อถึงประสบการณ์ในเชิงบวก
Adelman and Ahuvia (1995) ให้นิยามความพึงพอใจไว้วา่ คือ ปฏิสมั พันธ์ระหว่างลูกค้า และผู ้
ให้บริ การที่สามารถสร้างความรู ้สึกในความสัมพันธ์ทางบวกกับความพึงพอใจของผูใ้ ห้บริ การ และมีความ
ตั้งใจในการกลับมาเพือ่ บริ โภคซ้ า
Anderson, Fornell and Rust (1994) กล่าวถึงความพึงพอใจของผูบ้ ริ โภคว่า เป็ นสิ่งที่จะนาไปสู่
ความสาเร็จขององค์กรต่างๆ องค์กรที่จะประสบความสาเร็จจะต้องมีความเก่งในด้านการสร้างความพึง
พอใจให้แก่ผบู ้ ริ โภค รวมถึงความเก่งในด้านอื่นๆ ไม่วา่ จะเป็ นด้านคุณภาพของสินค้า และคุณภาพของการ
ให้บริ การเพือ่ ก่อให้ผลลัพธ์ในธุรกิจทางเชิงบวก
แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้ องกับแอปพลิเคชันบนโทรศัพท์ มือถือ คณาวุธ ชื่นชม (2555) กล่าวว่า
แอปพลิเคชันคือ ซอฟท์แวร์ที่ใช้เพือ่ ช่วยในการทางานของผูใ้ ช้งาน แอปพลิเคชันจึงมีสิ่งที่เรี ยกว่า ส่วน
ติดต่อกับผูใ้ ช้งาน (user interface: UI) ซึ่งสามารถแบ่งออกได้เป็ นประเภทย่อย ๆ ตามสภาพแวดล้อมการ
ทางาน (platform) ได้ดงั นี้

1. เดสก์ทอ๊ ป (Desktop) แอปพลิเคชัน คือ แอปพลิเคชันที่ทางานบนเครื่ องคอมพิวเตอร์ เช่น
windows media player, microsoft office เป็ นต้น
2. โมบาย (Mobile) แอปพลิเคชัน แอปพลิเคชันที่ทางานบน mobile device หรื อ โทรศัพท์มือถือ
เช่น IM+ เป็ นต้น
3. เว็บ (Web) แอปพลิเคชัน คือ แอปพลิเคชันที่ทางานบน WEB เช่น Hotmail, Gmail และ Google+
เป็ นต้น โดยเว็บแอปพลิเคชันอาจแบ่งออกได้อีกเป็ น Intranet แอปพลิเคชัน โดย Intranet หมายถึง การใช้
งานเฉพาะภายในองค์กร ซึ่งตรงข้ามกับ Internet ที่เป็ น World Wide Web
ณัฐญา มาเกิด (2554) โปรแกรมประยุกต์ที่ใช้งานสาหรับเพิม่ เสริ มความสามารถให้แก่อุปกรณ์
สื่อสารที่มีการใช้งานแบบง่าย ผูใ้ ช้งานสามารถติดตั้งโปรแกรมได้เองโดยมีรูปแบบการทางานขึ้นอยูก่ บั
รู ปแบบของอุปกรณ์สื่อสารแบบพกพานั้น และมีระบบปฏิบตั ิการที่อุปกรณ์สื่อสาร
งานวิจัยที่เกีย่ วข้ อง นางสาวธนวรรณ สานวนกลาง (2559) ศึกษาเรื่ อง “การยอมรับเทคโนโลยีการ
ทาธุรกรรมทางการเงิน รู ปแบบ “M – Banking” พบว่า คนวัยทางานที่มีวฒ
ุ ิภาวะ ความรู ้และความสามารถ
ทางด้านเทคโนโลยีเป็ นหลัก จึงไม่พบความกังวลที่จะยอมรับใช้บริ การ M – Banking ในเรื่ องของการรับรู ้
ความเสี่ยงคุณภาพของการบริ การ (Service Quality) และคุณภาพของระบบ (System Quality) แต่ให้
ความสาคัญในด้านคุณภาพของข้อมูลเป็ นอันดับแรก โดยต้องมีการอัพเดทข้อมูลข่าวสารให้ทนั ต่อเหตุการณ์
อีกทั้งต้องเป็ นข้อมูลที่มีความครบถ้วนสมบูรณ์ ละเอียดในการชี้แจงเงื่อนไขการบริ การหรื อการข้อมูลที่
จาเป็ น รวมถึงต้องเป็ น ข้อมูลที่มีความถูกต้องและน่าเชื่อถือ
กรณษา แสนละเอียด พีรภาว์ ทวีสุข และศรี ไพร ศักดิ์รุ่ งพงศากุล (2559) ศึกษาเรื่ อง การยอมรับ
เทคโนโลยีที่มีอิทธิพลต่อแนวโน้มความตั้งใจในการใช้บริ การซื้อสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ของกลุ่มเบ
บี้บูมเมอร์ในกรุ งเทพมหานคร พบว่า กลุ่มเบบี้บูมเมอร์พบว่า การยอมรับเทคโนโลยี อิทธิพลทางสังคม (β =
0.188) เป็ นตัวแปรที่มีอิทธิพลต่อแนวโน้ม ความตั้งใจในการใช้บริ การซื้อสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ ของ
กลุ่มเบบี้บูมเมอร์มากที่สุด รองลงมาคือ การรับรู ้ความง่าย (β = 0.156) ทศันคติที่มีต่อการใช้ (β = 0.103)
การรับรู ้ความเสี่ยง (β = 0.098) ตามลาดับ ทั้งนี้การรับรู ้ประโยชน์เป็ นปั จจัยไม่มีอิทธิพลต่อแนวโน้มความ
ตั้งใจ
เกวริ นทร์ ละเอียดดีนนั ท์ (2557) ศึกษาเรื่ อง การยอมรับเทคโนโลยีและพฤติกรรมผูบ้ ริ โภค
ออนไลน์ทมี่ ีผลต่อการตัดสินใจซื้อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานครพบว่า ผูต้ อบ
แบบสอบถามให้ระดับความเห็นของการยอมรับเทคโนโลยีอยูใ่ นระดับเห็นด้วยมาก และ พฤติกรรม
ผูบ้ ริ โภคออนไลน์อยูใ่ นระดับเห็นด้วยมากเช่นกัน
ปทิตตา หวายสันเทียะ (2560) ศึกษาเรื่ อง คุณภาพการบริ การทางอิเล็กทรอนิกส์ที่ส่งผลต่อความพึง
พอใจของผูใ้ ช้ระบบการยืน่ แบบแสดงรายการภาษีเงินได้หกั ณ ที่จ่าย กรณี ศึกษา : หน่วยงานส่วนท้องถิ่นใน
เขตจังหวัดนครราชสีมา พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีระดับความคิดเห็นเฉลี่ยเกี่ยวกับคุณภาพการบริ การทาง

อิเล็กทรอนิกส์ในภาพรวมอยูใ่ นระดับมากที่สุด ความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างมีระดับความคิดเห็นเฉลี่ย
เกี่ยวกับความพึงพอใจของผูใ้ ช้ระบบในภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก
กรอบแนวความคิดที่ใช้ ในการวิจัย
การยอมรับเทคโนโลยีสารสนเทศ
(Technology Acceptance)
- การรับรู ้ถึงประโยชน์ (Perceived Usefulness)
- การรับรู ้ความง่าย (Perceived Ease of Use)
- การรับรู ้ถึงความเสี่ ยง (Perceived Risk)

ความพึงพอใจ
โดยรวม
ต่อการใช้
Application ViaBus

คุณภาพการบริการทางอิเล็กทรอนิกส์
(E-Service Quality)
- ด้านประสิ ทธิภาพการใช้งาน (Efficiency)
- ด้านการทาให้บรรลุเป้าหมาย (Fulfillment)
- ความพร้อมของระบบ (System Availability)
- ความเป็ นส่ วนตัว (Privacy)

ภาพ 1 กรอบแนวความคิดการวิจยั
สมมติฐานการวิจัย
1. การยอมรับเทคโนโลยี มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในการใช้แอปพลิเคชัน
เวียบัส (Viabus) ของประชาชนในเขตจังหวัดปทุมธานี
2. คุณภาพการบริ การทางอิเล็กทรอนิกส์มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในการใช้แอปพลิเคชัน เวียบัส
(Viabus) ของประชาชนในเขตจังหวัดปทุมธานี
ระเบียบวิธีวิจัย
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง: ประชากรในการศึกษา ได้แก่ ประชากรในเขตจังหวัดปทุมธานีที่ใช้
แอปพิลเคชัน เวียบัส (Viabus) อย่างไรก็ตามเนื่องจากไม่ทราบจานวนกลุ่มตัวอย่างที่แน่นอน ผูว้ จิ ยั จึงใช้การ
คานวณกลุ่มตัวอย่างตามวิธีการของ Cochran (2007) ที่ระดับความเชื่อมัน่ ร้อยละ 95 ได้จานวนตัวอย่าง
เท่ากับ 384 ตัวอย่างและเผือ่ ความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นจากการเก็บแบบสอบถามประมาณ 15 ราย รวม
ทั้งสิ้นเท่ากับ 400 ราย

เครื่ องมือการวิจยั คือ แบบสอบถามเป็ นเครื่ องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลปฐมภูมิจากกลุ่มตัวอย่าง
ที่เป็ นประชากรในเขตจังหวัดปทุมธานีที่ใช้แอปพลิเคชัน เวียบัส (Viabus) และสืบค้นข้อมูลทุติยภูมิจาก
งานวิจยั เอกสารทางวิชาการ บทความที่เกี่ยวข้องเพือ่ เป็ นข้อมูลพื้นฐาน โดยทาการศึกษาระหว่างเดือน
เมษายน -สิงหาคม พ.ศ.2562 สถิติที่ใช้คือ ความถี่ ร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบสมมติฐาน
การวิจยั ด้วย การวิเคราะห์ t-test และ การวิเคราะห์การถดถอยพหุ (multiple linear regression)
สรุปผลการวิจัย
ผูต้ อบแบบสอบถามเพศหญิงและเพศชาย มีจานวนใกล้เคียงกัน ส่ วนใหญ่มีอายุอยูร่ ะหว่าง 16 – 25
ปี รองลงมาอายุอยูร่ ะหว่าง 26-35 ปี ซึ่งมีจานวนใกล้เคียงกับอายุระหว่าง 36-45 ปี มีเพียงส่ วนน้อยอายุ 56 ปี
ขึ้นไป มีระดับการศึกษาอยูใ่ นมัธยมศึกษา/อาชีวศึกษาเป็ นส่วนมากซึ่งมีจานวนใกล้เคียงกับระดับปริ ญญาตรี
อาชีพของผูต้ อบแบบสอบถามส่วนมากเป็ นนักเรี ยน/นักศึกษา รองลงมาคือเจ้าของธุรกิจ/อาชีพอิสระ
มี เพียงส่ วนน้อ ยประกอบอาชี พ อื่ นๆ สาหรับรายได้โดยเฉลี่ ยส่ วนมากมี รายได้อ ยู่ที่ต่ ากว่า 10,000 บาท
รองลงมาคือ 10,001 - 20,000 บาท ตามลาดับ มีเพียงส่วนน้อยที่มีรายได้ 50,000 บาทขึ้นไป
ตาราง 1 การวิเคราะห์ การยอมรั บเทคโนโลยีที่มีผลต่ อความพึงพอใจในการใช้ แอปพลิเคชั่น เวียบัส (Viabus)
ของประชาชนในเขตจังหวัดปทุมธานี (n = 400)

รายการ

B

ค่าคงที่
0.292
การรับรู ้ประโยชน์
0.340
การรับรู ้ความง่าย
0.354
การรับรู ้ความเสี่ยง
0.227
R = 0.754; Rsq = 0.569; SEE = 0.517; F. = 174.189; Sig F. = 0.000

t

Sig.

1.798
7.098
7.532
4.879

0.73
0.000**
0.000**
0.000**

* มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
** มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01

ผลการวิเคราะห์ก ารยอมรับเทคโนโลยีที่มีผ ลต่อ ความพึงพอใจในการใช้แ อปพลิ เ คชั่น เวียบัส
(Viabus) ของประชาชนในเขตจังหวัดปทุมธานี พบว่า การยอมรับเทคโนโลยีมีผลต่อความพึงพอใจในการ
ใช้แอปพลิเคชัน่ เวียบัส (Viabus) ของประชาชนในเขตจังหวัดปทุมธานีอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ 0.01 โดย
เมื่อวิเคราะห์ในรายละเอียดจะเห็นว่าการยอมรับเทคโนโลยีดา้ นการรับรู ้ประโยชน์ ด้านการรับรู ้ความง่าย
และด้า นการรั บรู ้ ความเสี่ ย งมี อิ ท ธิ พ ลต่อ ความพึง พอใจในการใช้แ อปพลิ เคชัน เวียบัส (Viabus) ของ
ประชาชนในเขตจังหวัดปทุมธานีอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ 0.01 ทุกด้าน ซึ่งมีความพึงพอใจไปในแนวทาง
เดียวกัน กล่าวคือ เมื่อการยอมรับเทคโนโลยีดา้ นการรับรู ้ประโยชน์ ด้านการรับรู ้ความง่ายและด้านการรับรู ้
ความเสี่ยงเพิม่ ขึ้นจะส่ งผลให้ความพึงพอใจในการใช้แอปพลิเคชัน เวียบัส (Viabus) ของประชาชนในเขต

จังหวัดปทุมธานี เพิม่ สูงขึ้นตามไปด้วยโดยผลการวิเคราะห์สามารถอธิบายการเปลี่ยนแปลงความพึงพอใจ
ในการใช้แอปพลิเคชัน เวียบัส (Viabus) ของประชาชนในเขตจังหวัดปทุมธานีได้ร้อยละ 56.9
ตาราง 2 การวิเคราะห์ ถดถอยพหุคุณภาพการบริ การทางอิ เล็กทรอนิกส์ ที่มีผลต่ อความพึงพอใจในการใช้
แอปพลิเคชั่น Viabus (n = 400)
รายการ
B
t
Sig.
ค่าคงที่
0.080
0.499
0.618
ด้านประสิทธิภาพการใช้งาน
0.264
4.646
0.000**
ด้านการทาให้บรรลุเป้าหมาย
0.225
3.833
0.000**
ด้านความพร้อมของระบบ
0.200
4.081
0.000**
ด้านความเป็ นส่วนตัว
0.287
5.865
0.000**
R = 0.779; Rsq = 0.607; SEE = 0.4.94; F. = 152.507; Sig F. = 0.000
* มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
** มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01

ผลการวิเคราะห์คุณภาพการบริ การทางอิเล็กทรอนิกส์ที่มีผลต่อความพึงพอใจในการใช้
แอปพลิเคชัน่ เวียบัส (Viabus) ของประชาชนในเขตจังหวัดปทุมธานี พบว่า คุณภาพการบริ การทาง
อิเล็กทรอนิกส์มีผลต่อความพึงพอใจในการใช้แอปพลิเคชัน่ เวียบัส (Viabus) ของประชาชนในเขตจังหวัด
ปทุมธานีอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ 0.01 โดยเมื่อวิเคราะห์ในรายละเอียดจะเห็นว่าคุณภาพการบริ การทาง
อิเล็กทรอนิกส์ดา้ นประสิทธิภาพการใช้งาน ด้านการทาให้บรรลุเป้าหมาย ด้านความพร้อมของระบบและ
ด้านความเป็ นส่วนตัวมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในการใช้แอปพลิเคชัน เวียบัส (Viabus) ของประชาชนใน
เขตจังหวัดปทุมธานีอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ 0.01 ทุกด้าน ซึ่งมีความพึงพอใจไปในแนวทางเดียวกัน
กล่าวคือ เมื่อคุณภาพการบริ การทางอิเล็กทรอนิกส์ดา้ นประสิทธิภาพการใช้งาน ด้านการทาให้บรรลุ
เป้าหมาย ด้านความพร้อมของระบบและด้านความเป็ นส่วนตัวเพิม่ ขึ้นจะส่งผลให้ความพึงพอใจในการใช้
แอปพลิเคชัน เวียบัส (Viabus) ของประชาชนในเขตจังหวัดปทุมธานี เพิม่ สูงขึ้นตามไปด้วย โดยผลการ
วิเคราะห์สามารถอธิบายการเปลี่ยนแปลงความพึงพอใจในการใช้แอปพลิเคชัน เวียบัส (Viabus) ของ
ประชาชนในเขตจังหวัดปทุมธานีได้ร้อยละ 60.7
อภิปรายผลการวิจัย
ผลจากการศึกษาการยอมรับเทคโนโลยีและคุณภาพการบริ การทางอิเล็กทรอนิกส์ที่มีผลต่อความพึง
พอใจในการใช้แอปพลิ เคชัน เวียบัส (Visbus) ของประชาชนในเขตจังหวัดปทุมธานี สามารถนาผลมา
อภิปรายได้ดงั นี้

จากสมมติฐานการยอมรับเทคโนโลยีมีอิ ธิพลกับความพึงพอใจในการใช้แอปพลิ เคชัน เวียบัส
(Viabus) ของประชาชนในจังหวัดปทุมธานี ผลการวิจยั พบว่า การรับรู ้ประโยชน์ การรับรู ้ความง่าย และการ
รับรู ้ความเสี่ยง มีอิธิพลต่อความพึงพอใจในการใช้แอปพลิเคชัน เวียบัส (Viabus) อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.01 ซึ่งการใช้แอปพลิเคชัน เวียบัส (Viabus) บนสมาร์ทโฟนมีความสะดวก รวดเร็ วในการใช้บริ การ
รถโดยสารประจาทางมากยิ่งขึ้น จะสังเกตได้ว่าเมื่อ มี แอปพลิเคชันใหม่ ๆ เกิดขึ้น ประชาชนจะให้ความ
สนใจ ทดลองใช้ และประเมินว่าแอปพลิเคชันนั้นว่าก่อให้เกิดความสะดวกสบายขึ้นหรื อไม่ ซึ่ งสอดคล้อง
กับ ลัก ษณะของการยอมรั บ เทคโนโลยี ภานุ พ งศ์ เสกทวีล าภ (2557) ได้อ ธิ บ ายเกี่ ย วกับ การยอมรั บ
เทคโนโลยีว่าเป็ นขั้นตอน (Process) ที่เกิดขึ้นทางจิตใจภายในที่บุคคลเริ่ มจากได้ยนิ ในเรื่ องวิทยาการนั้นๆ
จนยอมรับนาไปใช้ในที่สุดซึ่งกระบวนนี้มีลกั ษณะคล้ายกับกระบวนการเรี ยนรู ้และการตัดสิ นใจ (Decision
Making) โดยได้แบ่งกระบวนการยอมรับออกเป็ น 5 ขั้นตอนคือ (1) ขั้นรับรู ้หรื อตื่นตน (2) ขั้นสนใจ (3) ขั้น
ประเมินค่า (4) ขั้นทดลอง (5) ขั้นตอนการยอมรับ เมื่อได้ทาการประเมินค่าแล้วว่าแอปพลิเคชันนั้นเมื่อใช้
แล้วก่ อ ให้เกิ ดประโยชน์แก่ ตนเอง ก็จะเรี ยนรู ้และศึกษาการอย่างท่อ แท้ ซึ่ งสอดคล้อ งกับแนวดคิดของ
กรณษา แสนละเอียด พีรภาว์ ทวีสุข และศรี ไพร ศักดิ์รุ่งพงศากุล ได้กล่ าวไว้ว่า การยอมรับเทคโนโลยีที่มี
อิทธิพลต่อแนวโน้มความตั้งใจในการใช้บริ การซื้ อสิ นค้าผ่านช่องทางออนไลน์ ที่มีระดับความคิดเห็นมาก
ที่สุดคือ การรับรู ้ประโยชน์ รองลงมา คือ การรับรู ้ความเสี่ ยง อิทธิพลทางสังคม ทัศนคติที่มีต่อการใช้ และ
การรับรู ้ความง่าย ตามลาดับ
จากสมมติฐานคุณภาพการบริ การทางอิเล็กทรอนิ กส์กบั ความพึงพอใจในการใช้แอปพลิเคชัน เวีย
บัส (Viabus) ของประชาชนในจังหวัดปทุมธานี ผลการวิจยั พบว่า ด้านประสิ ทธิภาพการใช้งาน ด้านการทา
ให้บรรลุเป้าหมาย ด้านความพร้อมของระบบ และด้านความเป็ นส่วนตัวมีอิธิพลต่อความพึงพอใจในการใช้
แอปพลิเคชัน เวียบัส (Viabus) อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ซึ่ งสอดคล้องกับแนวดคิดของปทิตตา
หวายสันเทียะ ได้กล่าวไว้ว่าด้านประสิ ทธิภาพการใช้งานส่ งผลในทิศทางบวกต่อความพึงพอใจของผูใ้ ช้
ระบบการยืน่ แบบแสดงรายการภาษีเงินได้หกั ณ ที่จ่ายอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (β = 0.433, p < 0.01) และ
ด้านความพร้อมของระบบส่ งผลในทิศทางบวกต่อความพึงพอใจของผูใ้ ช้ระบบการยืน่ แบบแสดงรายการ
ภาษีเงินไดหัก ณ ที่จ่ายอย่างมีนยั สาคญัทางสถิติ (β= 0.431,p < 0.01)
ข้ อเสนอแนะ
ข้ อเสนอแนะจากผลการวิจัย
ด้วยผลการวิจยั เรื่ อง การยอมรับเทคโนโลยีและคุณภาพการบริ การทางอิเล็กทรอนิกส์ที่มีผลต่อการ
ใช้แอปพลิเคชัน เวียบัส (Viabus) ของประชาชนในเขตจังหวัดปทุมธานี นี้
ผลการวิจยั ในครั้งนี้ทาให้ได้ขยายองค์ความรู ้เกี่ยวกับ ปั จจัยที่ก่อให้เกิดความพึงพอใจในการใช้งาน
แอปพิเคชัน เวียบัส (Viabsu) ของกลุ่มตัวอย่าง เช่น การรับรู ้ประโยชย์การใช้งาน การรับรู ้ความง่าย การรับรู ้
ความเสี่ยง เป็ นต้น อีกทั้งผูป้ ระกอบการที่ผลิตแอปพลิเคชัน เวียบัส (Viabus) นี้ยงั สามารถนาผลการวิจยั ชิ้น

นี้ไปหาจุดที่จะทาการพัฒนาเพือ่ ตอบสนองความต้องการของผูใ้ ช้ในแต่ละด้านเพือ่ ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
โดยเมื่อศึกษาผลการวิจยั นี้จะพบว่า ผูป้ ระกอบการควรพัฒนาแอปพลิเคชัน เวียบัส (Viabus) ให้มี
ประสิทธิภาพในการช่วยติดตามรถโดยสารในแต่ละเส้นทางมากยิง่ ขึ้น สามารถแจ้งเตือนการมาของรถ
โดยสารในแต่ละคันได้อย่างแม่ยาตามกาหนดเวลาที่แอปพลิเคชันแจ้ง โดยที่แอปพลิเคชันต้องเสถียรในการ
ประมวลผลการติดตามรถโดยสารประจาทางในแต่ละเส้นทาง และผูใ้ ช้ตอ้ งสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเค
ชั้น ไม่ยงุ่ ยากซับซ้อน มีข้นั ตอนในการใช้งานง่ายและสร้างความมัน่ ใจกับผูใ้ ช้งานให้มีความรู ้สึกปลอดภัย
เมื่อเข้าใช้งานในแอปพลิเคชัน ควรออกแบบให้ครอบคลุมทุกฟังก์ชนั่ ในการใช้งานอย่างเป็ นระบบและมี
ความพร้อมในการใช้งานอยูเ่ สมอ โดยผูใ้ ช้สามารถเข้าใช้งานได้ทนั ทีทุกที่ทุกเวลา มีความปลอดภัยในการ
รับ- ส่งข้อมูลระหว่างผูใ้ ช้งานและระบบ
ข้ อเสนอแนะสาหรับงานวิจัยในครั้งต่ อไป
เพือ่ ให้ผลการศึกษาเรื่ องนี้สามารถขยายต่อไป การพัฒนารู ปแบบและวิธีการของการวิจยั อันเป็ น
ประโยชน์รวมถึงปั ญหาด้านต่างๆ ที่มีลกั ษณะรู ปแบบที่เกี่ยวข้องกัน ผูว้ จิ ิยจึงขอเสนอแนะประเด็นสาหรับ
การทาวิจยั ครั้งต่อไป คือ ควรทาการสารวจจานวนผูท้ ี่ใช้เทคโนโลยีเหล่านี้ก่อนที่จะมีการทาการวิจยั
เพือ่ ที่จะได้ทาการกาหนดกลุ่มตัวอย่างที่สามารถเก็บรวบรวมข้อมูลได้อย่างชัดเจน เนื่องจากเทคโนโลยีที่
สร้างขึ้นมาเพือ่ อานวยความสะดวกเฉพาะกลุ่ม แบบแอปพลิเคชัน เวียบัส (Visbus) นี้ จะถูกใช้เฉพาะคนที่
ขึ้นรถโดยสารประจาทางและต้องใช้โทรศัพทสมาร์ทโฟนเท่านั้น จึงทาให้เป็ นการยากสาหรับเวลาไปหา
กลุ่มตัวอย่างในการตอบแบบสอบถาม ถ้าทราบจานวน และพิกดั ในการใช้ที่แน่นอนจะทาให้ได้ขอ้ มูลที่
เที่ยงตรงมาใช้ในการวิเคราะห์และแปรผล
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