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บทคัดย่อ 

             การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลตอ่ความพึงพอใจในการใช้งาน Application WeTV ใน
ประเทศไทย ปัจจัยได้แก่  ปัจจยัส่วนบุคคล ปัจจยัด้านพฤติกรรมการใช้งาน ปัจจัยดา้นการรับรู้และทัศนคติ และ
ปัจจัยด้านการยอมรับเทคโนโลยี โดยใช้กลุ่มตัวอยา่ง คือ ผู้ใช้งาน Application WeTV ในประเทศไทย จ านวน 400 
คน โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครือ่งมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ ได้แก่ การแจกแจงความถี่ 
ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบสมมตฐิานใชส้ถิติการทดสอบแบบ t-test แบบสถิติความ
แปรปรวนทางเดียว (One - Way ANOVA) และสถิติการถดถอยพหุคุณ (Multiple Regression Analysis) 
 ผลการวิจัยพบว่า ผู้ใช้งาน Application WeTV ในประเทศไทยส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 21- 
30 ปี และมีรายได้ต่อเดือนอยู่ในช่วง 10,000 – 25,000 บาท ปัจจัยด้านพฤติกรรมการใช้งาน ส่วนใหญ่เลือก
หมวดหมู่ซีร่ีย์จีน สถานที่ใช้งานเป็นบา้น มปีริมาณการใช้งานมากข้ึน ช่องทางการเข้าถึงคือ สมาร์ทโฟน และเวลาการ
ใช้งานอยู่ที่ 20:00 – 24:00 น. ปัจจัยด้านการรับรู้และทัศนคติ โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก  ( ̅ = 4.31) เมื่อ
พิจารณารายด้าน พบวา่ด้านที่มคี่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ ด้านทัศนคติในการใช้งาน ( ̅ = 4.36) ปัจจัยด้านการยอมรับ
เทคโนโลยี โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( ̅ = 4.17) และความพงึพอใจในการใช้งาน Application WeTV ใน
ประเทศไทยโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( ̅ = 4.17)  
 ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา่ (1) ผู้ใชง้าน Application WeTV ในประเทศไทยที่มีรายได้ตอ่เดือนต่างกัน 
ท าให้ความพึงพอใจในการใช้งาน Application WeTV ในประเทศไทยตา่งกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
(2) ปัจจัยดา้นพฤติกรรมการใชง้านของผู้ใชง้าน Application WeTV ในประเทศไทยที่มปีริมาณการใช้งานและเวลา
การใช้งานต่างกนั ท าให้ความพงึพอใจในการใช้งาน Application WeTV ในประเทศไทยต่างกนัอย่างมีนยัส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 (3) ปัจจัยการรับรู้และทัศนคติ ดา้นการรับรูป้ระโยชน์ ดา้นความง่ายของการใช้งาน และด้านความ
ตั้งใจในการใช้งาน มีผลต่อความพึงพอใจในการใช้งาน Application WeTV ในประเทศไทยอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ
ที่ระดับ 0.05 และ (4) ปัจจัยด้านการยอมรับเทคโนโลยี มีผลตอ่ความพึงพอใจในการใช้งาน Application WeTV ใน
ประเทศไทยอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
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Abstract 
                 The purpose of this study is to examine the factors affecting the satisfaction of 
using Application WeTV in Thailand, factors include Demographic factors, Behavioral factors, 
Perceptional and Attitude factors and Accepting Technology factors.  The 400 samples were 
drawn from population of person who is use Application WeTV in Thailand. Data were 
analyzed by using the frequency, percentage, mean, and standard deviation and collected data 
from questionnaires with T-Test, F-Test (One-way ANOVA), and Multiple Regression Analysis. 
 The study indicated that the most person who is use Application WeTV in Thailand of 
the respondents were female about 21-30 years old and received monthly income of 10,000 – 
25,000 baht. Behavioral factors indicated that person who is use Application WeTV in Thailand 
of the respondents were choosing Chinese Series category, using at home, more using quantity, 
used by Smartphone and using time at 8:00 p.m. – 12 p.m. Perceptional and Attitude factors of 
personnel were at high level ( ̅ = 4.31). When each aspect, it was found that the aspect has 
the highest mean were the Attitude of using Application ( ̅ = 4.36). Accepting Technology 
factors were at high level ( ̅ = 4.17). The overall satisfaction of using Application WeTV in 
Thailand was rated at a high level ( ̅ = 4.17).  

The results of hypothesis test show that (1) the personnel who using Application WeTV 
in Thailand with different income had different overall satisfaction of using Application WeTV. 
(2) Behavioral factors of person who using Application WeTV in Thailand with different quantity 
and time had different overall satisfaction of using Application WeTV. (3) Perceive usefulness, 
easily for using and intention to use of Perceptional and Attitude factors had an effect on the 
satisfaction of using Application WeTV in Thailand at statistical significance of 0.05 levels. And 
(4) Accepting Technology factors had an effect on the satisfaction of using Application WeTV in 
Thailand at statistical significance of 0.05 levels. 
Keyword: Satisfaction 

บทน า 

ในปัจจุบนัมีเทคโนโลยีมากมายที่มีผลต่อการด าเนนิชวีิตของแต่ละบุคคล ไม่ว่าจะเปน็เครื่องอ านวย
ความสะดวกตา่ง ๆ ในการสื่อสารรวมไปถึงอินเตอร์เน็ต  จากผลส ารวจการใชง้านอินเทอร์เน็ตทั่วโลกในปี 
ค.ศ. 2018 สรุปไดว้่าจากจ านวนประชากรโลกทัง้หมด มี 4.021 พันล้านคน มีเข้าถึงการใช้งานอินเทอร์เน็ต 
และมีผู้ใช้งาน Social Media เป็นประจ า มากถึง 3.196 พันลา้นคน ชี้ให้เห็นว่าการเพิ่มข้ึนของการใช้งาน
อินเทอร์เน็ตนั้นเพิ่มข้ึนมากกว่า 50% ของประชากรโลกนัน้ ไดเ้ข้าถึงอินเทอร์เน็ตและมีการใช้งานโซเชยีล
มีเดีย 

ปัจจุบนัการเชื่อมต่ออุปกรณ์เข้ากับอินเตอร์เน็ต ซึ่งเริ่มต้นจากคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ โน้ตบุ๊ก 
โทรศัพท์มือถือ ได้ขยายขอบเขตครอบคลุมอุปกรณ์หลากหลายยิ่งขึ้นรวมไปถึงโทรทัศน์ ท าให้เป็นที่มาของ
เทคโนโลยี Internet of Things (IoT) หรืออินเตอร์เน็ตในทุกสรรพสิ่ง ซึ่งถือได้ว่าเปน็เทรนด์เทคโนโลยีใหม่
ของโลก  
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เทคโนโลยทีี่เกิดขึ้นนอกจากจะช่วยเพิ่มความสะดวกสบาย ตอบสนองไลฟส์ไตล์ยุคใหม่ เทคโนโลยี
ยังช่วยบริหารจัดการต้นทนุ รวบรวมข้อมูลการใช้งาน น าไปสู่การประหยัดค่าใช้จา่ย แต่ในขณะเดียวกัน เมื่อ
ลูกค้าเสพติดความสะดวกสบาย ความลื่นไหลในการใชง้านอุปกรณ์หลากหลายที่เชื่อมต่อกัน และสามารถสั่ง
การได้ไม่วา่จะอยู่ทีไ่หน ซึ่งความสะดวกสบายนี้ย่อมส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงความนิยมในการดูโทรทัศน์
เพียงเคร่ืองเดียวที่บ้านอีกต่อไป ก่อให้เกิดเป็นช่องทางการเข้ามาของการดูรายการภาพยนตร์ ซรีี่ย์และ
รายการวาไรตีผ้่านทางอินเทอร์เน็ต ซึ่งสามารถรับชมได้ทุกทีทุ่กเวลา ไม่วา่จะผ่านทางโทรทัศน์ คอมพิวเตอร์ 
หรือโทรศัพท์เคลื่อนที่  

ยิ่งไปกวา่นัน้จากผลส ารวจพฤตกิรรมของการดูคอนเทนต์สตรีมมิ่ง พบ 98% นิยมดูวิดโีอ
ออนไลน ์ตามด้วยการดูทวี ี53% ชี้ให้เห็นว่าการดู “วิดีโอออนไลน”์ กลายเป็นพฤติกรรมปกติของคนไทยไป
เรียบร้อยแล้ว โดยมีปัจจัยเสริมมาจากการพัฒนาของสมาร์ทโฟน และค่าบริการของอินเทอร์เน็ตที่ต่ าลงซึ่ง
ในยุคที่ทุกคนสามารถเข้าถึงเทคโนโลยีได้อย่างง่ายดาย ท าให้เกิดการน าสิ่งต่างๆ มาเผยแพร่ลงทาง
อินเตอร์เน็ตรวมไปถึง “ภาพยนตร์ ซีรี่ย์และละคร” ที่ติดลิขสทิธิ์มากมาย ที่ทุกวนันี้มีหลากหลายเว็บไซต์
ให้บริการทั้งที่ถูกกฎหมาย และผิดกฎหมาย การละเมิดลิขสทิธิภ์าพยนตร์ ซีรี่ย์และรายการวาไรตี้จาก
ต่างประเทศนั้นเปน็ปัญหาท าให้เกิดผลกระทบต่ออุตสาหกรรมภาพยนตร์เปน็อย่างมาก รวมถึงซีรี่ย์และ
รายการวาไรตีท้ี่เผยแพร่ทางช่องทางตา่งๆในรายการโทรทัศน์หรือทางออนไลน์ แต่ได้มีการน ามาเผยแพร่โดย
ไม่ได้รับอนญุาตจากทางเจ้าของลิขสิทธิ์ ด้วยความที่ระบบจัดการอินเตอร์เน็ตในยุคใหม่มีความซับซ้อน โดยผู้
ละเมิดลิขสิทธิส์ามารถเก็บไฟลภ์าพยนตร์ไว้ในเว็บไซต์ประเทศต่างๆได้ จึงท าให้ยากต่อการตรวจสอบและ
ด าเนินการทางกฎหมายวา่เว็บไซต์ ต่าง ๆเหล่านั้นมีการเผยแพร่หนังเป็นไปอย่างถึงถูกต้องตามกฎหมาย
หรือไม่ 

ดังนั้น จากปัญหาขา้งตน้ผู้วิจัยจงึได้ท าการศึกษาเร่ือง ปัจจัยทีส่ง่ผลต่อความพงึพอใจในการใช้งาน 
Application WeTV ในประเทศไทย เพื่อให้ฝ่ายที่เกี่ยวข้องสามารถน าผลการวิจัยไปพฒันาระบบหรือต่อ
ยอดการให้บริการของ Application WeTV ให้ดียิ่งขึ้น พร้อมทั้งสามารถตอบโจทย์ความต้องการของ
ผู้ใช้งานได้มากยิ่งขึ้น 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 

1. เพื่อศึกษาปัจจัยทีส่่งผลต่อความพึงพอใจในการใช้งาน Application WeTV ในประเทศไทย  
2. เพื่อศึกษาปัจจัยดา้นประชากร ด้านพฤติกรรมการใช้บริการ ด้านการรับรู้และทัศนคติของการใช้

งานที่มผีลต่อความพึงพอใจในการใช้งาน Application WeTV ในประเทศไทย 
3. เพื่อศึกษาปัจจัยดา้นการยอมรับเทคโนโลยีที่มีผลต่อความพึงพอใจในการใช้งาน Application 

WeTV ในประเทศไทย 
  
ขอบเขตงานวิจัย 
         การศึกษาวิจัยในครั้งนี้เป็นการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับเรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในการใช้งาน 
Application WeTV ในประเทศไทย โดยผู้วิจัยได้ท าการก าหนดขอบเขตการศึกษาดังต่อไปนี้ 

1. ประชากรที่ใช้ในการศึกษา คอื บุคคลที่ใช้บริการ Application WeTV ในประเทศไทย ซึ่งไม่
ทราบจ านวนที่แนน่อน โดยมีกลุ่มตัวอย่างจ านวน 400 คน ที่ได้จากการค านวนหาขนาดของกลุ่มตัวอย่าง 
แบบไมท่ราบจ านวนประชากรที่แท้จริง ตามสูตรการก าหนดขนาดของตัวอย่างของ Yamane (1973) โดย
คิดจากกลุ่มประชากรตัวอย่างจ านวน ∞ คน ที่ค่าความเชื่อมั่น 95% และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานไม่เกิน 5% 
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2. การศึกษาวิจัยในครั้งนี้เป็นการศึกษาวิจัยเก่ียวกับเร่ืองปัจจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในการใช้
งาน Application WeTV ในประเทศไทย โดยทางผู้วิจัยจะท าการศึกษาถึงตัวแปรอิสระ คือ ปจัจัยด้าน
ประชากรศาสตร์ ซึ่งได้แก่ เพศ อายุ และรายได้ต่อเดือน รวมถึงปัจจัยด้านพฤติกรรมการใช้งาน ซึ่งได้แก่ 
หมวดหมู ่สถานที่ ปริมาณการใช้งาน ช่องทางการเข้าถึง เวลาการใช้งาน และปัจจัยดา้นการรับรู้และ
ทัศนคติ ซึ่งได้แก่ การรับรู้ถึงประโยชน์ ความง่ายของการใช้งาน ทัศนคติในการใช้งาน ความตั้งใจในการใช้
งาน และปัจจัยด้านการยอมรับเทคโนโลยี รวมทั้งผู้วิจัยได้ศึกษาตัวแปรตาม คือ ความพึงพอใจในการใช้งาน 
Application WeTV ในประเทศไทย  
 
แนวคิดและทฤษฎี 
1. ข้อมูลพ้ืนฐานเกี่ยวกับ Application WeTV 

Application WeTV ถูกพัฒนามาจาก “Tencent Video” ซึ่งเปิดตัวคร้ังแรกในจีนเมื่อปี พ.ศ. 
2554 ปัจจุบนัเป็นผู้ให้บริการวีดีโอสตรีมมิ่งอันดับ 1 ของประเทศจีน โดย WeTV เป็นแอปพลเิคชั่นวิดีโอ
สตรีมมิ่งที่รวบรวมความบันเทงิระดับพรีเมี่ยมมาให้ผู้ใช้งานได้รับชมคอนเทนตท์ี่ได้รบัความนิยมอย่างถูก
ลิขสิทธิ์จากทัง้จีนและไทย ประกอบด้วย ซีรี่ย์จีน เกาหลี ละครไทย รายการวาไรตี้ และภาพยนตร์ โดย
ผู้ใช้งานสามารถสัมผสัประสบการณ์การรับชมวิดโีอที่ต้องการได้ทุกที่ ทุกเวลา ผา่นแอปพลิเคชั่น ซึ่งรองรับ
การใช้งานบนอปุกรณ์มือถือทั้งบนระบบปฏิบัติการ iOS และแอนดรอยด์ รวมถึงรับชมในคอมพิวเตอร์ได้ด้วย 
2.แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความพึงพอใจ 

Kotler (1999) ได้สรุปนิยามส าหรับความพึงพอใจ ไว้วา่เป็นการเปรียบเทียบความสัมพันธ์ระหว่าง
ความคาดหวังของผู้ที่ใชส้ินคา้หรือบริการ และผลลัพธ์ที่ได้รบันัน้ หากผลลพัธ์ที่เกิดขึ้นสูงกวา่ความคาดหวัง 
ลูกค้าจะเกิดความพึงพอใจ แต่ถา้ผลลัพธ์นัน้ต่ ากวา่ความคาดหวงั ลูกค้าจะเกิดความไม่พึงพอใจหรือผิดหวัง 
ดังนั้น ความพึงพอใจจึงถูกผลักดันจากความคาดหวังจากการใช้งานหรือได้รับบริการ 
 
3.แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการรับรู้  
 Schiffman and Kanuk (2004) ได้ไว้กล่าวว่า การรับรู้หมายถึง กระบวนการตีความต่อสิ่งเร้า
ต่างๆที่มากระทบกับบุคคล ถึงแม้ว่าบุคคลสองคนจะได้รับสิ่งเร้าแบบเดียวกัน  และอยู่ในสถานการณ์หรือ
สภาพแวดล้อมเดียวกัน แต่บุคคลทั้งสองอาจจะตีความต่อสิ่งเร้าที่ได้รับนั้น แตกต่างกันออกไป โดยขี้นอยู่กับ
ความต้องการคุณค่าและความคาดหวังของแต่ละบุคคล 
4.แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับทัศนคติ 

Good (1959) ได้กล่าววา่ ทัศนคติคือการแสดงออกในลักษณะที่เป็นการยอมรับ สถานการณ์ในตัว
บุคคลหรือสิ่งของว่าพึงพอใจหรือไม่พึงพอใจ 
5. ทฤษฎีแบบจ าลองด้านการยอมรับเทคโนโลยี 

Davis (1993) ได้คิดค้นทฤษฏีการยอมรับเทคโนโลยี (Technology Acceptance Model: TAM) 
ขึ้น โดย TAM จะเป็นการอธิบายถึงการเชื่อมโยงกันระหว่างตัวแปร 2 โครงสร้างหลัก คือ การรับรู้ว่ามี
ประโยชน์ (Perceived Usefulness) และการรับรู้ว่าง่ายต่อการใช้ (Perceived Ease of Use) โดยตัวแปร
หลักที่ส าคัญของ TAM ประกอบไปด้วย 1. ทัศนคติที่มีต่อการใช้งาน (Attitude Toward Using) 2. 
พฤติกรรมความตั้งใจในการใช้งาน (Behavioral Intentions to Use) 3. การใช้งานจริง (Actual System 
Use) 4. การรับรู้ได้ถึงประโยชน์ (Perceived Usefulness: PU) โดยการที่บุคคลสามารถรับรู้ได้ว่า
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เทคโนโลยทีี่น ามาใชน้ั้นก่อให้เกิดประโยชน์และมีคุณค่าส าหรับการปฏิบัติงาน รวมทัง้ถ้าใช้เทคโนโลยีนี้จะท า
ให้ได้งานที่มีคุณภาพดีขึ้น หรือท าให้งานเสร็จเร็วขึ้น ซึ่งส่งผลให้มีรายได้เพิ่มข้ึน ถือเป็นแรงจูงใจภายนอก 

 
วิธีด าเนินการวิธีวิจัย 
1. การออกแบบการวิจัย 
         การวิจัยในครั้งนี้ เป็นการวิจัยแบบไม่ทดลอง (Non-Experimental Design) เป็นการวิจัยที่มี
การศึกษาตามสภาพที่เป็นไปตามธรรมชาติ โดยไม่มีการจัดกระท าหรือควบคุมตัวแปรใดๆ เป็นการเก็บ
รวบรวมข้อมูลภาคสนามแบบวิจัยตัดขวาง (Cross Sectional Studies) คือเป็นการเก็บข้อมูลในช่วง
ระยะเวลาใดเวลาหนึ่งเพียงครั้งเดียว โดยใช้เครื่องมือการวิจัยเป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) และท า
การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีการทางสถิติ 
 
2. ประชากร กลุ่มตัวอย่าง และวิธีการสุ่มตัวอย่าง   

ประชากรที่ใช้ในการศึกษา คือ บุคคลที่ใชบ้ริการ Application WeTV ในประเทศไทย ซึ่งไม่ทราบ
จ านวนที่แนน่อน โดยมีกลุ่มตัวอย่างจ านวน 400 คน ทีไ่ด้จากการค านวนหาขนาดของกลุ่มตัวอย่าง แบบไม่
ทราบจ านวนประชากรที่แท้จริง ตามสูตรการก าหนดขนาดของตัวอย่างของ Yamane (1973) โดยคิดจาก
กลุ่มประชากรตัวอย่างจ านวน ∞ คน ที่ค่าความเชื่อมั่น 95% และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานไม่เกิน 5% 

 
เครื่องมือใช้ในการวิจัย 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ได้แก่ แบบสอบถาม ที่เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล เพื่อจะ
น าเอาข้อมูลที่ได้หลงัจากการเก็บรวบรวมมาวิเคราะห์เพื่อการตอบ ปัญหาการวิจัยหรือเรื่องที่ต้องการศึกษา 
โดยผู้วิจัยได้ศึกษาหาความรู้ ค้นคว้า ทบทวน วรรณกรรม แนวคิดและทฤษฎี เอกสารทางวชิาการรวมถึง
งานวิจยัที่เกี่ยวข้อง เพื่อก าหนดกรอบแนวความคิดของงานวิจัยที่แสดงให้เห็นตัวแปรที่เก่ียวข้องในคร้ังนี้ 
และน าไปสู่ขั้นตอนของการให้ความหมายของนิยามศัพท์เฉพาะ เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาการสร้าง
แบบสอบถามในการเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างทีผู่้วิจัยก าหนด โดยการตั้งข้อค าถามในแบบสอบถามต้อง
เป็นค าถามที่มีความครอบคลุมนิยามศัพท์เฉพาะอีกด้วย ซึ่งการวิจัยนี้เป็นวิธวีิจัยเชิงส ารวจที่ใช้แบบสอบถาม
ทั้งแบบปลายปิดเพียงอย่างเดียว โดยในส่วนของแบบสอบถามปลายปิดผูว้ิจัยมีตัวเลือกค าตอบให้ผู้ตอบ
แบบสอบถามได้เลือกตอบ โดยแบบสอบถามถูกแบ่งออกเป็น 5 ส่วน ดังต่อไปนี ้
          ส่วนที่ 1  ข้อมูลที่เก่ียวกับปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ ซึ่งผู้ตอบแบบสอบถามต้องตอบค าถาม 3 ข้อ 
ด้านเพศ ด้านอายุ และด้านรายได้ต่อเดือน 
          ส่วนที่ 2  ข้อมูลที่เก่ียวกับปัจจัยด้านพฤติกรรมการใช้บริการเป็นค าถามที่เก่ียวข้องกับความพึงพอใจ
ในการใช้บริการ Application WeTV ในประเทศไทย ซึ่งประกอบด้วย หมวดหมู่ สถานที่ ปริมาณการใช้งาน 
ช่องทางการเข้าถึง เวลาการใช้งาน มีจ านวนข้อค าถามทั้งหมด 5 ข้อ 
          ส่วนที่ 3  ข้อมูลที่เกี่ยวกับปัจจัยด้านการรับรู้และทัศนคติของการใช้งานเป็นค าถามที่เกี่ยวข้องกับ
ความพึงพอใจในการใช้บริการ Application WeTV ในประเทศไทย ซึ่งประกอบด้วย การรับรู้ถึงประโยชน์ 
ความง่ายของการใช้งาน ทัศนคติในการใช้งาน ความตั้งใจในการใช้งาน มีจ านวนข้อค าถามทั้งหมด 18 ข้อ 
          ส่วนที่ 4  ข้อมูลที่เกี่ยวกับปัจจัยด้านการยอมรับเทคโนโลยีเป็นค าถามที่เกี่ยวข้องกับความพึงพอใจ
ในการใช้บริการ Application WeTV ในประเทศไทย มีจ านวนข้อค าถามทั้งหมด 6 ข้อ 
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          ส่วนที่ 5  ข้อมูลที่เกี่ยวกับความพึงพอใจในการใช้บริการ Application WeTV ในประเทศไทย มี
จ านวนข้อค าถามทั้งหมด 5 ข้อ 
 
การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

การสร้างเครื่องมือในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยใช้แบบสอบถามเปน็เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลใน
การด าเนินการวิจยั ผู้วิจัยได้ด าเนินการสรา้งแบบสอบถามตามวตัถุประสงค์และกรอบแนวความคิดการวิจัย 
โดยมีล าดับของขั้นตอนดงัต่อไปนี้ 

1. การศึกษาค้นคว้าข้อมูลแนวคิด ทฤษฎี เอกสารทางวิชาการและผลงานที่เก่ียวข้องกับตัวแปร
ความพึงพอใจ ปัจจัยส่วนบุคคล ปัจจัยด้านพฤติกรรมการใช้งาน ปัจจัยดา้นการรับรู้และทัศนคติของการใช้
งาน ปัจจัยดา้นการยอมรับเทคโนโลยี 

2. นิยามศัพท์เฉพาะของตัวแปรอิสระ และตัวแปรตาม ท าขึน้เพื่อท าให้ความหมายของตัวแปรตา่ง 
ๆ สามารถวัดผลได้อย่างชัดเจนยิ่งขึ้น 

3. น านิยามศัพท์เฉพาะที่ได้มาสร้างเป็นข้อค าถามที่มีความครอบคลุม และสัมพันธ์กบันิยามศัพท์
ของตัวแปรทั้งหมดที่จะใช้ในการด าเนินการวัดผล 

4. จัดท าร่างแบบสอบถาม  
5. ผู้วิจัยได้น าแบบสอบถามที่จดัสร้างขึ้นให้อาจารยป์รึกษาตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาและ

น าเอาข้อเสนอแนะจากอาจารยท์ี่ปรึกษามาท าการปรับปรุงแก้ไขแบบสอบถามให้สมบูรณ์ เพื่อให้ได้
แบบสอบถามที่มีความน่าเชื่อถือและสามารถน าไปใช้ในงานวิจยัได้จริง 

 
การตรวจสอบคุณภาพของแบบสอบถาม   
         1. ผู้วิจัยได้มีการด าเนินการตรวจความตรง ความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content validity)  ก่อนที่จะ
น าแบบสอบถามไปด าเนินการใช้งานจริง โดยผู้วิจัยนั้นได้สร้างแบบสอบถามขึ้นและน าแบบสอบถามนั้นไปให้
อาจารย์ที่ปรึกษาตรวจสอบความถูกต้องและตรวจสอบว่าครอบคลุมเนื้อหาการวิจัย รวมไปถึงใช้ภาษาที่
ถูกต้องเหมาะสมหรือไม่ ซึ่งผู้วิจัยจะน าค าแนะน าของอาจารย์ที่ปรึกษามาปรับปรุงแก้ไขแบบสอบถาม ก่อน
น าไปใช้งานจริง   
         2. ผู้วิจัยได้มีการจัดท าแบบสอบถามให้กลุ่มตัวอย่างที่มีลักษณะใกล้เคียงกับกลุ่มตัวอย่างที่ทางผู้วิจัย
ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัย จ านวน 30 คน เพื่อท าการตรวจสอบหาค่าความเชื่อมั่น (Reliability) โดย
ใช้วิธีการหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาครอนบาค (Cronbach’s Alpha) เป็นรายด้านดังนี้ ปัจจัยด้านการรับรู้
และทัศนคติ ด้านการรับรู้ถึงประโยชน ์0.790 ด้านความง่ายของการใช้งาน 0.880 ด้านทัศนคติในการใช้งาน 
0.901 ด้านความตั้งใจในการใช้งาน 0.869 รวมปัจจัยด้านการรับรู้และทัศนคติ 0.955 ปัจจัยด้านการยอมรับ
เทคโนโลยี 0.931 ด้านความพึงพอใจ 0.908 
         3. ผู้วิจัยได้มีการน าแบบสอบถามฉบับสมบรูณ์ ไปเก็บรวบรวมข้อมูลกลับกลุ่มตัวอย่างจริง ที่น ามาใช้
ในการวิจัย คือ บุคคลที่ใช้บริการ Application WeTV ในประเทศไทย 
 

การเก็บรวบรวมข้อมูล   
         การวิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลจากแหล่งข้อมูลปฐมภูมิ (Primary data) ซึ่งเป็นข้อมูลที่ได้จากการเก็บ
ข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่างจ านวน  400 คน โดยให้กลุ่มตัวอย่างท าแบบสอบถามผ่านทาง
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ออนไลน์ (Google Docs) ซึ่งหลังจากการเก็บข้อมูลจนครบตามจ านวนแล้ว จึงน าข้อมูลที่ได้ไปวิเคราะห์โดย
วิธีการทางสถิติโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปมาค านวณทางสถิติต่อไป 
 
เทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูล  

เมื่อผู้วิจัยได้เก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถามแล้ว ผู้วิจัยจึงได้น าข้อมูลจากการเก็บรวบรวมนั้น
มาประมวลผลดว้ยการวิเคราะหข์้อมูลดังต่อไปนี้ 
 1.สถิติเชิงพรรณนา ใช้ในการวเิคราะห์ข้อมูลดังนี้ 

1.1 ใช้ค่าร้อยละ และค่าความถี่กับตัวแปรที่มีระดบัการวัดเชิงกลุ่ม คือ ปัจจัย 
ด้านประชากรและปัจจัยด้านพฤติกรรมการใช้งาน ได้แก่ เพศ อายุ รายได้ต่อเดือน หมวดหมู่ สถานที่ 
ปริมาณการใช้งาน ช่องทางการเข้าถึง และเวลาการใชง้าน 
  1.2 ใช้ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานกับตัวแปรที่มีระดบัการวัดเชิงปริมาณ คือ 
ปัจจัยด้านการรับรู้และทัศนคตขิองการใช้งาน ปัจจัยดา้นการยอมรับเทคโนโลยี และความพึงพอใจในการใช้
งาน Application WeTV ในประเทศไทย 
 2. สถิติเชิงอนุมาน ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลดังนี ้
  2.1 เพื่อศึกษาความพึงพอใจในการใช้งาน Application WeTV ในประเทศไทย โดยการ
จ าแนกตามเพศ ใชส้ถิติการทดสอบแบบ t-test  
  2.2 เพื่อศึกษาความพึงพอใจในการใช้งาน Application WeTV ในประเทศไทย โดย
จ าแนกตาม อายุ รายได้ต่อเดือน หมวดหมู่ สถานที่ ปริมาณการใช้งาน ช่องทางการเข้าถึง และเวลาการใช้

งาน โดยการสถิติการวิเคราะหค์วามแปรปรวนทางเดียว (One - way ANOVA) หากพบความแตกต่างจะ
น าไปสู่การทดสอบเปน็รายคู่ด้วยสถิติ LSD 
  2.3 เพื่อศึกษาปัจจัยด้านการรับรู้และทัศนคติของการใช้งาน ปจัจัยด้านการยอมรับ
เทคโนโลยทีี่มีผลต่อความพึงพอใจในการใช้งาน Application WeTV ในประเทศไทย โดยใช้สถิติการ
วิเคราะห์สมการถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression) 
 
ผลการวิจัย 
         การวิเคราะห์ข้อมูลแบบสอบถามการวิจัย เรื่องปัจจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในการใช้งาน 
Application WeTV ในประเทศไทย สามารถสรุปผลการวิจัยได้ดังต่อไปนี้ 

1. ผลการวิเคราะห์ปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ใช้งาน Application WeTV ในประเทศไทย พบว่า 
ผู้ใช้งานที่เป็นกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็น เพศหญิง มีอายุระหว่าง 21 ปี ถึง 30 ปี และมีรายได้ต่อเดือนอยู่
ในช่วง 10,000 – 25,000 บาท  

2. ผลการวิเคราะห์ปัจจัยพฤติกรรมการใช้งานของผู้ใช้งาน Application WeTV ในประเทศไทย 
พบว่า ผู้ใช้งานที่เป็นกลุ่มตัวอย่างมีพฤติกรรมการใช้งานส่วนใหญ่เป็น เลือกหมวดหมู่ซีรี่ย์จีนมากที่สุด  
สถานที่ใช้งานเป็นบ้าน และมีปริมาณการใช้งานมากขึ้น สมาร์ทโฟนเป็นช่องทางการเข้าถึงที่มากที่สุด  และ
เวลาการใช้งานส่วนใหญ่อยู่ที่ 20:00 – 24:00 น.  

3. ผลการวิเคราะห์ปัจจัยด้านการรับรู้และทัศนคติของผู้ใช้งาน Application WeTV ในประเทศ
ไทยโดยภาพรวม อยู่ในระดับความส าคัญมาก เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ทุกด้านอยู่ในระดับส าคัญมาก 
โดยเรียงตามล าดับดังนี้ ด้านทัศนคติในการใช้งาน ด้านการรับรู้ถึงประโยชน์ ด้านความง่ายของการใช้งาน 
และด้านความตั้งใจในการใช้งาน 
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4. ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจในการใช้งาน Application WeTV ในประเทศไทย จ าแนก
ตามเพศ อายุ และรายได้ต่อเดือน สามารถสรุปการวิจัย ได้ดังนี้ 

4.1 ผู้ใช้งาน Application WeTV ในประเทศไทยที่มีเพศ อายุต่างกัน ท าให้ความพึงพอใจในการ
ใช้งาน Application WeTV ในประเทศไทย โดยภาพรวมไม่ต่างกัน 

4.2 ผู้ใช้งาน Application WeTV ในประเทศไทยที่มีรายได้ต่อเดือนต่างกัน ท าให้ความพึงพอใจใน
การใช้งาน Application WeTV ในประเทศไทย โดยภาพรวมต่างกัน 

5. ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจในการใช้งาน Application WeTV ในประเทศไทย จ าแนก
ตามปัจจัยพฤติกรรมการใช้งาน สามารถสรุปการวิจัย ได้ดังนี้ 

5.1 พฤติกรรมของผู้ใช้งาน Application WeTV ในประเทศไทยที่ใช้หมวดหมู่ สถานที่ช่องทางการ
เข้าถึงต่างกัน ท าให้ความพึงพอใจในการใช้งาน Application WeTV ในประเทศไทย โดยภาพรวมไม่ต่างกัน 

5.2 พฤติกรรมของผู้ใช้งาน Application WeTV ในประเทศไทยที่ใช้ปริมาณการใช้งาน และเวลา
การใช้งานต่างกัน ท าให้ความพึงพอใจในการใช้งาน Application WeTV ในประเทศไทย โดยภาพรวม
ต่างกัน 

6. ผลการวิเคราะห์ปัจจัยด้านการรับรู้และทัศนคติมีผลต่อความพึงพอใจในการใช้งาน 
Application WeTV ในประเทศไทย สามารถสรุปการวิจัย ได้ดังนี้ 

6.1 ปัจจัยด้านการรับรู้และทัศนคติ ด้านการรับรู้ประโยชน์ ด้านความง่ายของการใช้งาน ด้านความ
ตั้งใจในการใช้งานมีผลต่อความพึงพอใจในการใช้งาน Application WeTV ในประเทศไทย  

7. ผลการวิเคราะห์ปัจจัยด้านการยอมรับเทคโนโลยีมีผลต่อความพึงพอใจในการใช้งาน 
Application WeTV ในประเทศไทย สามารถสรุปการวิจัย ได้ดังนี้ 
7.1 ปัจจัยด้านการยอมรับเทคโนโลยีมีผลต่อความพึงพอใจในการใช้งาน Application WeTV ในประเทศ
ไทย 
 
สรุปและอภิปรายผล  

ผลการวิจัยปัจจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในการใช้งาน Application WeTV ในประเทศไทย 
สามารถสรุปตามวัตถุประสงค์ได้ดังนี้ 

1. ผลการวิเคราะห์ปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้งาน 
Application WeTV ในประเทศไทย พบว่า รายได้ต่อเดือนของผู้ใช้งาน Application WeTV มีระดับ
ความพึงพอใจที่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ แสดงว่า
ตัวแปรเหล่านี้เป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ Application WeTV ส่วนเพศ อายุที่
แตกต่างกันไม่ส่งผลต่อความพึงพอใจในการใช้บริการ Application WeTV ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้ง
ไว้ แสดงว่าตัวแปรเหล่านี้เป็นปัจจัยที่ไม่ส่งผลต่อความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ Application WeTV จาก
การศึกษาพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 21 ปี ถึง 30 ปี และมีรายได้ต่อ
เดือนอยู่ในช่วง 10,000 – 25,000 บาท ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ พรพิมล คงฉิม (2554) ที่ได้ศึกษา 
ความพึงพอใจและความต้องการของลูกค้าที่ได้รับบริการจากบริษัท เอ็ม.เอช.ดี - ดีแมก (ที) จ ากัด 
ผลการวิจัยพบว่า ผู้รับบริการที่มีเพศและอายุต่างกัน มีระดับความพึงพอใจที่ไม่แตกต่างกัน ส่วนระดับรายได้
ต่างกัน มีความต้องการต่อการให้บริการแตกต่างกันนั้นเอง 

2. ผลการวิเคราะห์ด้านพฤติกรรมการใช้งานของผู้ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้
งาน Application WeTV ในประเทศไทย พบว่า ปริมาณการใช้งาน และเวลาการใช้งานในการใช้งาน 
Application WeTV มีระดับความพึงพอใจที่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งเป็นไป
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ตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ แสดงว่าตัวแปรเหล่านี้เป็นปจัจัยทีส่่งผลต่อความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ Application 
WeTV ส่วนหมวดหมู่ สถานที่ ช่องทางการเข้าถึงต่างกัน ที่แตกต่างกันไม่ส่งผลต่อความพึงพอใจในการใช้
บริการ Application WeTV ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ แสดงว่าตัวแปรเหล่านี้เป็นปัจจัยที่ไม่ส่งผล
ต่อความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ Application WeTV จากการศึกษาพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ใช้
งาน Application WeTV โดยเลือกรับชมหมวดหมู่ซีร่ีย์จีน สถานที่รับชมคือที่บ้าน และผู้ใช้บริการส่วนใหญ่
ใช้งาน Application WeTV มากข้ึน โดยใช้งานผ่านทางสมาร์ทโฟน และมีการใช้บริการมากที่สุดในช่วงเวลา 
20:00 – 24:00 น. ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ณัฐศิมา สงคง, ดวงเทพิน กะตะโท, ศิริพร เผือกผ่อง 
(2019) ที่ได้ศึกษา มุมมองพฤติกรรมและผลจากการใช้บริการธุรกิจวิดีโอสตรีมมิ่งในประเทศไทยกรณีศึกษา 
Netflix ผลการวิจัยพบว่า ด้านพฤติกรรมการใช้งานในส่วนของช่องทางการเข้าถึงของผู้ใช้บริการวิดีโอสตรีม
มิ่ง มีระดับความพึงพอใจที่ไม่แตกต่างกัน ส่วนปริมาณการใช้งาน และเวลาการใช้งาน มีความแตกต่างกัน
นั้นเอง 
 3. ผลการศึกษาปัจจัยการรับรูแ้ละทัศนคติที่มีผลต่อความพึงพอใจในการใช้งาน Application 
WeTV ในประเทศไทย สามารถสรุปไดด้ังนี ้
 3.1 ปัจจัยการรับรู้และทัศนคติด้านการรับรู้ถึงประโยชน์ มีผลต่อความพึงพอใจในการใช้งาน 
Application WeTV ในประเทศไทย ซึ่งผู้วิจัยมีความเห็นว่า ผู้ใช้บริการ Application WeTV ให้
ความส าคัญต่อปัจจัยการรับรู้และทัศนคติด้านการรับรู้ถึงประโยชน์ ในระดับมาก มีความเห็นว่า 
Application WeTV สร้างความเพลิดเพลินและความบันเทิง ผ่อนคลายความตึงเครียด ท าให้สามารถรับชม
วีดิโอได้ทุกที่ทุกเวลา และสามารถเข้าถึงข้อมูลที่หลากหลายได้ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ  ธนภัทร จอม
แก้ว (2558) ท าการศึกษา อิทธิพลของการรับรู้ถึงประโยชน์ ความน่าเชื่อถือและการจัดการความรู้ต่อความ
พึงพอใจของ ผู้ใช้บริการกูเกิล (Google) ในกรุงเทพมหานครโดยพบว่า ปัจจัยการรับรู้และทัศนคติด้านการ
รับรู้ถึงประโยชน์ มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.35 มีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจในการใช้งาน Application 
WeTV ในประเทศไทย อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 3.2 ปัจจัยการรับรู้และทัศนคติด้านความง่ายของการใช้งาน มีผลต่อความพึงพอใจในการใช้งาน 
Application WeTV ในประเทศไทย ซึ่งผู้วิจัยมีความเห็นว่า ผู้ใช้บริการ Application WeTV ให้
ความส าคัญต่อปัจจัยการรับรู้และทัศนคติด้านความง่ายของการใช้งาน ในระดับมาก มีความเห็นว่า 
Application WeTV มีความง่ายในการเข้าถึง Application และมีขั้นตอนการใช้งานที่ง่าย อันจะก่อให้เกิด
ความพึงพอใจ และส่งผลให้เกิดประโยชน์สุทธิที่ผู้ใช้งาน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ  อลงกรณ์ ศุภธ ารง 
(2557) ท าการศึกษา อิทธิพลของคุณภาพระบบต่อการใช้งาน ความพึงพอใจ และประโยชน์สุทธิของผู้ใช้งาน
โปรแกรมสตีมโดยพบว่า ปัจจัยการรับรู้และทัศนคติด้านความง่ายของการใช้งาน มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.30 มี
ความสัมพันธ์กับความพึงพอใจในการใช้งาน Application WeTV ในประเทศไทย อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ
ที่ระดับ 0.05 และยังสอดคล้องกับงานวิจัยของLin et al. (2010) ท าการศึกษาปัจจัยส าคัญที่ส่งผลต่อความ
พึงพอใจของลูกค้าออนไลน์ในประเทศไต้หวันพบว่า คุณภาพของระบบการให้บริการ มีความสัมพันธ์เชิงบวก
กับความพึงพอใจของลูกค้าออนไลน์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติระดับ 0.01   
 3.3 ปัจจัยการรับรู้และทัศนคตดิ้านทัศนคติในการใช้งาน มผีลต่อความพึงพอใจในการใช้งาน 
Application WeTV ในประเทศไทย ซึ่งผู้วจิัยมีความเห็นวา่ ผู้ใช้บริการ Application WeTV ให้
ความส าคัญต่อปัจจัยการรับรู้และทัศนคติดา้นการทัศนคติในการใช้งาน ในระดบัมาก มีความเห็นว่า ผู้ใชง้าน
มีความต้องการใช้งาน Application WeTV เมื่อต้องการดูซีรี่ย์หรือละคร และมีความคิดเห็นเชิงบวกต่อ 
Application WeTV รวมทั้งสามารถตอบสนองความต้องการในการดูซีรี่ย์หรือละครที่ชื่นชอบได้ โดยไม่
ส่งผลต่อความพึงพอใจในการใชง้าน Application WeTV ในประเทศไทย และยงัสอดคล้องกับงานวิจยัของ 
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Al- Manasra et al. (2013) ท าการศึกษาผลกระทบเก่ียวกับคณุภาพของการให้บริการเว็บไซต์ที่มีต่อความ
พึงพอใจของผู้ใช้บริการด้านโทรคมนาคมประเทศจอร์แดน พบวา่ คุณภาพดา้นการพร้อมใช้งานของเว็บไซต์ 
และการให้บริการที่มีความเชื่อมโยงกันของเว็บไซต์มีความสัมพันธ์โดยตรงกบัความพงึพอใจของผู้ใช้บริการ
ในระดับสงูอย่างมนีัยส าคัญทางสถิติ 0.05 
 3.4 ปัจจัยการรับรู้และทัศนคติด้านความตั้งใจในการใช้งาน มีผลต่อความพึงพอใจในการใช้งาน 
Application WeTV ในประเทศไทย ซึ่งผู้วิจัยมีความเห็นว่า ผู้ใช้บริการ Application WeTV ให้
ความส าคัญต่อปัจจัยการรับรู้และทัศนคติด้านตั้งใจในการใช้งาน ในระดับมาก มีความเห็นว่า ผู้ใช้งาน 
Application WeTV มีความคาดหวังให้แอพพลิเคชั่นเป็นตัวเลือกในการดูซีรี่ย์หรือละครเป็นอันดับแรก และ
มีความมุ่งหมายที่จะใช้งานอย่างสม่ าเสมอต่อไปในอนาคต ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ขวัญชนก สถาพร
พิบูลย์ (2558) ท าการศึกษา ความตั้งใจในการใช้ฐานข้อมูลออนไลน์ของนักศึกษา  ระดับบัณฑิตศึกษา 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์โดยพบว่า ปัจจัยการรับรู้และทัศนคติด้านตั้งใจในการใช้งาน มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 
4.21 มีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจในการใช้งาน Application WeTV ในประเทศไทย อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 4. ผลการศึกษาปัจจัยด้านการยอมรับเทคโนโลยีที่มีผลต่อความพึงพอใจในการใช้งาน 
Application WeTV ในประเทศไทย ซึ่งผู้วิจัยมีความเห็นว่า ผู้ใช้บริการ Application WeTV ให้
ความส าคัญต่อปัจจัยด้านการยอมรับเทคโนโลยี ในระดับมาก โดยมีความเห็นว่า ผู้ใช้งาน Application 
WeTV มีความคาดหวังให้แอพพลิเคชั่นการประมวลผลได้สะดวกรวดเร็ว และเทคโนโลยีมีความทันสมัย ซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ ธนวรรณ ส านวนกลาง (2559) ท าการศึกษา การยอมรับเทคโนโลยีการท า
ธุรกรรมทางการเงิน รูปแบบ "M - Banking” โดยพบว่า ปัจจัยด้านการยอมรับเทคโนโลยีมีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 
4.17 มีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจในการใช้งาน Application WeTV ในประเทศไทย อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 

ข้อเสนอแนะ 

จากผลการวิจัยครั้งนี้ มีข้อเสนอแนะในการวิจัย เพื่อใช้ให้เป็นประโยชน์เป็นข้อมูลพื้นฐานเพื่อการ
ปรับปรุงและพัฒนา Application WeTV  ที่ดียิ่งขึ้น ดังต่อไปนี้ 

ปัจจัยส่วนบุคคล 

 1. ปัจจัยส่วนบุคคลด้านเพศและอายุ จากผลการวิจัยแสดงให้เห็นผู้ใช้งาน Application WeTV ที่
มีเพศและอายุต่างกัน ท าให้ความพึงพอใจในการใช้งาน Application WeTV ในประเทศไทยไม่ต่างกัน 
ดังนั้น จึงไม่ควรเน้นประเด็นความสนใจเกี่ยวกับเรื่องปัจจัยด้านเพศและอายุของผู้ใช้งาน เนื่องจากปัจจุบัน
บทบาทของเพศชายและเพศหญิงในสังคมไทยเปลี่ยนไป ค่านิยมในเรื่องของเพศได้แสดงออกถึงความเท่า
เทียมกัน รวมทั้งแอพพลิเคชั่นต้องการให้ผู้ใช้บริการสามารถใช้บริการรับชมได้ทุกผู้ทุกวัย โดยไม่มีการจ ากัด
อายุ 
 2. ปัจจัยส่วนบุคคลด้านรายได้ต่อเดือน ผู้ใช้งาน Application WeTVที่มีรายได้ต่อเดือนต่างกัน ท า
ให้ความพึงพอใจในการใช้งาน Application WeTV ในประเทศไทยต่างกัน ดังนั้น ผู้ปรับปรุงหรือพัฒนา 
Application WeTV ควรให้ความส าคัญอย่างยิ่งเกี่ยวกับปัจจัยด้านรายได้ต่อเดือนของผู้ใช้บริการ เนื่องจาก
ผู้ใช้บริการที่มีรายได้ต่อเดือนน้อย ความพึงพอใจในการใช้งาน Application WeTV อาจจะมีน้อยกว่า
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ผู้ใช้บริการที่มีรายได้มาก ดังนั้นผู้ปรับปรุงหรือพัฒนา Application WeTV ควรมีการปรับค่าบริการในการ
สมัครสมาชิก VIP ให้เหมาะสมต่อรายได้ต่อเดือนของผู้ใช้บริการส่วนใหญ่ 

ปัจจัยด้านพฤติกรรมการใช้งาน 

1. ปัจจัยด้านพฤติกรรมการใช้งานด้านหมวดหมู่ จากผลการวิจัยแสดงให้เห็นผู้ใช้งาน Application 
WeTV ที่มีการใช้งานด้านหมวดหมู่ต่างกัน ท าให้ความพึงพอใจในการใช้งาน Application WeTV ใน
ประเทศไทยไม่ต่างกัน ดังนั้น จึงไม่ควรเน้นประเด็นความสนใจเกี่ยวกับเรื่องหมวดหมู่ของผู้ใช้งาน เนื่องจาก
การมีหมวดหมู่ที่หลากหลาย ท าให้ผู้ใช้งานมีตัวเลือกในการเลือกรับชมสิ่งที่ตนเองสนใจได้หลากหลาย  

2. ปัจจัยด้านพฤติกรรมการใช้งานด้านสถานที่ จากผลการวิจัยแสดงให้เห็นผู้ใช้งาน Application 
WeTV ที่มีการใช้งานด้านสถานที่ต่างกัน ท าให้ความพึงพอใจในการใช้งาน Application WeTV ในประเทศ
ไทยไม่ต่างกัน ดังนั้น จึงไม่ควรเน้นประเด็นความสนใจเกี่ยวกับเรื่องสถานที่ของผู้ใช้งาน เนื่องจาก 
Application WeTV ได้ท าขึ้น โดยสามารถใช้งานผ่านทางอินเทอร์เน็ตโดยตรง จึงสามารถใช้งานได้ทุก
สถานที่ไม่ว่าจะเป็นบ้าน ที่ท างาน หรือที่สาธารณะต่างๆ 

3. ปัจจัยด้านพฤติกรรมการใช้งานด้านปริมาณการใช้งาน  จากผลการวิจัยแสดงให้เห็นผู้ใช้งาน 
Application WeTV ที่มีการใช้งานด้านปริมาณการใช้งานต่างกัน ท าให้ความพึงพอใจในการใช้งาน 
Application WeTV ในประเทศไทยต่างกัน ดังนั้น ผู้ปรับปรุงหรือพัฒนา Application WeTV ควรให้
ความส าคัญเกี่ยวกับเรื่องปริมาณการใช้งานของผู้ใช้งาน เนื่องจาก ผู้ที่มีการใช้งานApplication WeTV ใน
ปริมาณที่เพิ่มขึ้นจะย่อมมีความพึงพอใจมาก และจะมีความยินดีที่จะเสียค่าบริการสมัครสมาชิก VIP เพื่อให้
ได้รับสิทธิ์พิเศษต่างๆในการใช้งาน ส่วนผู้ที่มีการใช้งานApplication WeTV ในปริมาณที่ลดลง จะมีไม่ค่อย
ยินดีที่จะเสียค่าบริการสมัครสมาชิก VIP เนื่องจากไม่ได้มีการใช้งานในปริมาณที่มากพอ 

 4. ปัจจัยด้านพฤติกรรมการใช้งานด้านช่องทางการเข้าถึง จากผลการวิจัยแสดงให้เห็นผู้ใช้งาน 
Application WeTV ที่มีการใช้งานด้านช่องทางการเข้าถึงต่างกัน ท าให้ความพึงพอใจในการใช้งาน 
Application WeTV ในประเทศไทยไม่ต่างกัน ดังนั้น จึงไม่ควรเน้นประเด็นความสนใจเกี่ยวกับเรื่องช่อง
ทางการเข้าถึงของผู้ใช้งาน เนื่องจาก Application WeTV ได้ท าขึ้นเพื่อให้สามารถใช้งานได้กับทั้ง
คอมพิวเตอร์ Smartphone รวมถึง Smart TV ซึ่งสามารถใช้งานผ่านทางอินเทอร์เน็ตได้ทุกช่องทาง ซึ่งจัด
ได้ว่าเป็นการอ านวยความสะดวกให้ผู้ใช้บริการ เนื่องจากในยุคปัจจุบันสมาร์ทโฟนเป็นหนึ่งในอุปกรณ์สื่อสาร
ที่บุคคลทั่วไปมีไว้ติดตัวส าหรับใช้งาน 

5. ปัจจัยด้านพฤติกรรมการใช้งานด้านเวลาการใช้งาน  จากผลการวิจัยแสดงให้เห็นผู้ใช้งาน 
Application WeTV ที่มีการใช้งานด้านเวลาการใช้งานต่างกัน ท าให้ความพึงพอใจในการใช้งาน 
Application WeTV ในประเทศไทยต่างกัน ดังนั้น ผู้ปรับปรุงหรือพัฒนา Application WeTV ควรให้
ความส าคัญเกี่ยวกับเรื่องเวลาการใช้งานของผู้ใช้งาน เนื่องจาก เวลาการใช้งานApplication WeTV ส่วน
ใหญ่จะอยู่ที่ 20:00 – 24:00 น. โดยผู้ปรับปรุงหรือพัฒนา Application WeTV จ าเป็นต้องรักษาเสถียรภาพ
ของตัว Application ในช่วงเวลาที่มีผู้ใช้งานเป็นจ านวนมาก เพื่อไม่ให้เกิดการสะดุดหรือติดขัดในส่วนของ
การใช้งาน ซึ่งจะมีผลต่อความพึงพอใจในการใช้งาน Application WeTV 

ปัจจัยการรับรู้และทัศนคติ 

1. ด้านการรับรู้ประโยชน์ จากผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่า ปัจจัยการรับรู้และทัศนคติดา้นความการ
รับรู้ประโยชน์ มีผลต่อความพึงพอใจในการใช้งาน Application WeTV ในประเทศไทย ดงันัน้ ผู้ปรับปรุง
หรือพัฒนา Application WeTV ควรให้ความส าคัญเป็นอยา่งมากในการพัฒนาประสิทธิภาพของ 
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Application ให้ดียิ่งขึ้น ซึ่งจ าเป็นต้องอาศัยประสบการณ์และความช านาญในการท างาน เพื่อให้ผู้ใช้งาน
สามารถรับรู้ได้ถึงประโยชน์ของ Application ที่ก่อใหเ้กิดความเพลิดเพลินและความบนัเทิง อนัจะสง่ผลต่อ
ความพึงพอใจในการใช้งาน 

2. ด้านความงา่ยในการใชง้าน จากผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่า ปัจจัยการรับรู้และทัศนคติดา้นความ
ง่ายในการใชง้าน มีผลต่อความพึงพอใจในการใช้งาน Application WeTV ในประเทศไทย ดังนั้น ผูป้รับปรุง
หรือพฒันา Application WeTV ควรให้ความส าคัญเป็นอยา่งมากในการพัฒนาประสิทธิภาพของ 
Application ให้มีความง่ายต่อการใช้งาน ทั้งในเร่ืองของการติดตั้ง Application ไปจนถึงขัน้ตอนต่างๆใน
การรับชมและใช้งาน เพื่อให้ผู้ใช้งานเกิดความคล่องตัวและลืน่ไหล ไม่เกิดความยุ่งยาก หรือเกิดข้อติดขัดใน
การใช้งาน อนัจะสง่ผลต่อความพึงพอใจในการใช้งาน 

3. ด้านทัศนคติในการใช้งาน จากผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่า ปัจจัยการรับรู้และทัศนคตดิ้าน
ทัศนคติในการใช้งาน ไม่มีผลต่อความพึงพอใจในการใช้งาน Application WeTV ในประเทศไทย ดังนัน้ 
ปรับปรุงหรือพัฒนา Application WeTV ไม่ควรให้ความส าคญักับทัศนคติของผู้ใชบ้ริการ เนือ่งจาก 
ทัศนคติของผู้ใช้บริการเปน็ความคิดเห็นส่วนบุคคล ที่จะให้แอพพลิเคชั่นเปน็ทางเลือกที่สามารถตอบสนอง
ความต้องการในการดูซีรี่ย์หรือละครที่ชืน่ชอบ ซึ่งแตล่ะบุคคลย่อมแตกต่างกันมากหรือน้อยข้ึนอยู่กับทัศนคติ
ของแต่ละบุคคล 

4. ด้านความตั้งใจในการใช้งาน จากผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่า ปัจจัยการรับรู้และทัศนคติดา้น
ความตั้งใจในการใช้งาน มผีลตอ่ความพึงพอใจในการใช้งาน Application WeTV ในประเทศไทย ดังนั้น ผู้
ปรับปรุงหรือพัฒนา Application WeTV ควรให้ความส าคัญเป็นอย่างมากในการพฒันาประสิทธิภาพของ 
Application เนื่องจากความตัง้ใจของผู้ใช้บริการเป็นความคาดหวังที่จะให้แอพพลิเคชั่นเป็นตวัเลือกในการดู
ซีรี่ย์หรือละครเป็นอันดับแรก หรือเป็นความมุ่งหมายที่จะใช้งานอย่างสม่ าเสมอต่อไปในอนาคต อันจะส่งผล
ต่อความพึงพอใจในการใช้งาน 

ปัจจัยด้านการยอมรับเทคโนโลยี 

 ด้านการยอมรับเทคโนโลยี จากผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่า ด้านการยอมรับเทคโนโลยี มีผลต่อความ
พึงพอใจในการใช้งาน Application WeTV ในประเทศไทย ดังนั้น ผู้ปรับปรุงหรือพัฒนา Application 
WeTV ควรให้ความส าคัญด้านการยอมรับเทคโนโลยีเป็นอย่างมาก ผู้ปรับปรุงหรือพัฒนา Application 
WeTV ควรมีการพัฒนา Application ให้มีความทันสมัย สอดคล้องกับเทคโนโลยีในปัจจุบันอย่างสม่ าเสมอ 
รวมทั้งมีการน าเทคโนโลยีใหม่เข้ามาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้งาน เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถใช้งาน
แอพพลิเคชั่นที่มีการประมวลผลได้สะดวกรวดเร็ว ตอบสนองต่อความต้องการในการใช้งาน 

ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยคร้ังต่อไป 
 1. เนื่องจากความพึงพอใจในการใช้งาน Application WeTV ในประเทศไทย เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับ
ทัศนคติของบุคคล มิใช่เป็นสิ่งที่ถาวรและสามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอตาม
สภาพแวดล้อมและกาลเวลา ดังนั้นการวิจัยซ้ าในเรื่องนี้จึงเป็นสิ่งที่น่ากระท า โดยมีระยะเวลาห่างกัน
พอสมควร ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ต่อการปรับปรุงและพัฒนา Application ท าให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้งาน
และส่งผลให้สามารถตอบสนองวัตถุประสงค์ในการใช้งาน Application ของผู้ใช้งานได้ดียิ่งขึ้น 
 2. การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาเฉพาะผู้ใช้งาน Application WeTV ในประเทศไทยเท่านั้น ใน
การวิจัย ครั้งต่อไป ควรมีการขยายขอบเขตการศึกษาให้กระชับและครอบคลุมมากขึ้น เช่น การศึกษา
ผู้ใช้งาน Application WeTV ในจังหวัดกรุงเทพมหานครและเขตปริมณฑล เพื่อให้ทราบถึงความพึงพอใจใน
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การใช้งาน Application WeTV ในกลุ่มคนเมือง ซึ่งมีความเป็นไปได้ว่าจะเป็นผู้ใช้งานเป็นอันดับต้นๆของ
ประเทศ 
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