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Abstract 
 

The objective of this research is to compare the acceptance of technology and 
application behavior of Grab Taxi and Line Taxi and to study factors affecting the adoption 
of technology and application behavior. Grab Taxis and Line Taxi with the concept of 
applied research from Technology acceptance model. 

Stratified random sampling technique was applied to select 400 application users to 
answer self-reported questionnaire. Data were analyzed by bivariate analysis and Linear 
Regression model analysis.  

Research findings revealed that levels of technology acceptance and usage 
behavior of Grab Taxi application were lower than those of Line Taxi; and factors that 
significantly affected level of technology acceptance and usage behavior of Grab Taxi and 
Line Taxi applications consisted of perceived number of peers, perceived number of cross 
platforms, perceived complementarity, perceived usefulness, perceived ease of use, 
Perceived Security, Attitude towards Application, Injunctive Norm, Descriptive Norm, 
Subjective Norm, Behavior Intention and Usage Behavior  
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บทที่ 1 
บทน ำ 

 
1.1  ควำมส ำคัญ และ ท่ีมำของงำนวิจัย 

 ในยุคปัจจุบันกรุงเทพมหานครถือเป็นเมืองที่มีปัญหาหลักเกี่ยวกับการการคมนาคมเป็นอย่าง
มาก ซึ่งการเดินทางนับเป็นปัจจัยหลักที่ส าคัญในการขับเคลื่อนต่อการใช้ชีวิตประจ าวันภายในสังคม อีก
ทั้งกรุงเทพมหานครยังเป็นศูนย์กลางการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศอีกด้วย การเพ่ิมรูปแบบการ
เดินทางจึงเป็นวิธีการแก้ปัญหาด้านการคมนาคมที่ดีในยุคปัจจุบัน หากเมืองใดมีระบบการคมนาคมที่ดีก็
จะส่งผลให้เมืองนั้นน่าอยู่ไปด้วย ประสิทธิภาพทางเศรษฐกิจพบว่ากรุงเทพมหานครติดอันดับที่ 92 จาก 
100 เมือง เรียกได้ว่าสภาพเมืองของเราก็ส่งผลต่อเศรษฐกิจ และ โอกาสเติบโตของประเทศก็เพ่ิมมากขึ้น
ด้วย  จ านวนประชากรในกรุงเทพมหานคร และ ปริมณฑล มีจ านวนประชากร ดังนี้ 

 
ตำรำงท่ี  1.1  รายงานสถิติจ านวนประชากร ประจ าปี พ.ศ.2561 

ตรำประจ ำ
จังหวัด 

ชื่อจังหวัดอักษรไทย ชื่อจังหวัดอักษรโรมัน จ ำนวนประชำกร (คน) 

 กรุงเทพมหานคร Bangkok 5,676,648 

 นครปฐม Nakhon Pathom 917,053 

 นนทบุรี Nonthaburi 1,246,295 

 ปทุมธานี Pathum Thani 1,146,092 

 สมุทรปราการ Samut Prakan 1,326,608 

 สมุทรสาคร Samut Sakhon 577,964 

ที่มา : กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย 
  
 จากข้อมูลของกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ที่มีผลต่อกรมการขนส่งทางบก
กรุงเทพมหานครซึ่งก าลังอยู่ในระหว่างการพัฒนาด้านการคมนาคมเป็นจ านวนมาก อีกทั้งยังพบว่า
ประชาชนที่ใช้บริการแท็กซี่โดยสารทั่วไปพบปัญหาการให้บริการ จึงท าให้ประชาชนเลือกรูปแบบการ
เดินทางไปยังที่ต่าง ๆ ด้วยการควบคุมผ่านสมาร์ทโฟน ไม่เสี่ยงต่อการถูกปฏิเสธการรับผู้โดยสาร การ
แสดงกิริยาวาจาไม่สุภาพต่อผู้โดยสาร ขับรถประมาทหวาดเสียว ไม่ส่งผู้โดยสารตามที่ตกลง และ ไม่ใช้
มาตรค่าโดยสาร ดังนี้ 
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ตำรำงท่ี  1.2  สถิติข้อร้องเรียนรถแท็กซ่ี 5 อันดับแรกปี 2559 – 2561 
ประเด็นที่มีกำรร้องเรียนมำก

ที่สุด 
ปี 2559 (เรื่อง) ปี 2560 (เรื่อง) ปี 2561 (เรื่อง) 

1. ปฏิเสธไม่รับผู้โดยสาร 18,891 20,876 21,309 
2. แสดงกิริยาวาจาไม่สุภาพ 6,019 7,011 7,162 
3. ขับรถประมาทหวาดเสียว 4,125 5,091 5,706 
4. ไม่ส่งผู้โดยสารตามที่ตกลง 3,808 3,652 3,569 
5. ไม่ใช้มาตรค่าโดยสาร 3,999 4,427 3,803 
รวม 36,842 41,057 41,549 

ที่มา : กรมการขนส่งทางบก กระทรวงคมนาคม 

 จากกรณีปัญหาการใช้บริการแท็กซี่ที่มีเพ่ิมมากขึ้น และ การนิยมใช้สมาร์ทโฟนเป็นที่ยอมรับ
อย่างแพร่หลาย จึงท าให้การเรียกใช้แอพพลิเคชั่นรถยนต์โดยสาร Taxi เป็นที่ยอมรับเป็นอย่างมาก ซึ่ง
ตอบสนองความต้องการของคนยุคใหม่ที่ใช้ประโยชน์กับสื่อออนไลน์ เพ่ือความสะดวกสบาย ปลอดภัย 
ประหยัดเวลา สามารถระบุต าแหน่งจุดหมายปลายทางได้ตามความต้องการ เพ่ือให้รถยนต์โดยสารมารถ
รับได้ สามารถตรวจสอบประวัติคนขับได้อย่างชัดเจน รู้ถึงงบประมาณการเดินทาง จึงเป็นสาเหตุในการ
ยอมรับการใช้งานแอพพลิเคชั่นรถยนต์โดยสาร Taxi ที่เร่งรีบต่อการใช้ชีวิตประจ าวัน ดังนี้ 
 
ตำรำงท่ี  1.3  การยอมรับการใช้งานแอพพลิเคชั่นรถยนต์โดยสาร Taxi 

 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย 
ความจ าเป็นต้องเพ่ิมจ านวนรถโดยสารให้เพียงพอต่อ
ความต้องการของผู้ใช้บริการ 

57.28 42.72 

ความคิดเห็นต่อการใช้เทคโนโลยี 85.44 14.56 
ความคิดเห็นต่อการน ารถโดยสารส่วนตัวมาเป็นรถ
สาธารณะให้ประชาชนเดินทางง่ายขึ้น และ ไม่เ พ่ิม
จ านวนรถบนถนน 

70.31 29.69 

ที่มา : สถาบันวิจัย และ บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (เอยูโพล) 

 Grab Taxi และ Line Taxi คือรูปแบบการเดินทางที่ตอบสนองความต้องการกับสังคมในยุค
ปัจจุบัน ผู้ใช้บริการสามารถเรียกการใช้งานผ่านแอพพลิเคชั่น เพ่ือความสะดวกสบาย การเดินทางที่
ปลอดภัย อีกทั้งไม่ต้องเจอปัญหาการถูกปฏิเสธ เพ่ือความรวดเร็วในการใช้บริการ และ เทคโนโลยีเป็น
องค์ประกอบกับการเปลี่ยนแปลงของบุคคล ในด้านพฤติกรรม ด้านทัศนคติ และ ด้านการใช้งาน
เทคโนโลยี ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินชีวิตของคนในสังคมยุคปัจจุบัน  โดยมีตารางการเปรียบเทียบ
การให้บริการแอพพลิเคชั่นรถยนต์โดยสารแท็กซี่ ดังนี้ 
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ตำรำงท่ี  1.4  ตารางเปรียบเทียบแอพพลิเคชั่น Grab Taxi และ Line Taxi 

แอพพลิเคชั่น Grab Taxi Line Taxi 
กำรก่อตั้ง ปี พ.ศ. 2555 2561 
ค่ำธรรมเนียมกำรเรียกใช้
ค่ำบริกำร 

20 20 

ค่ำโดยสำรเริ่มต้น 0 – 1 กม. 35 35 
กำรช ำระเงิน เงินสด / บัตรเครดิต เงินสด / Line Pay 
ต ำแหน่งปัจจุบันของแท็กซ่ี 
และ แสดงระยะเวลำในกำรรอ 

มี มี 

ค ำติชมหลังจำกกำรใช้บริกำร มี มี 

จุดเด่น 
แอพพลิเคชั่นมีการก่อตั้งมานาน 
มีคนรู้จัก และมีประสบการณ์ใน
การใช้งานกว้าง 

-มีฐานลูกค้าเป็นผู้ใช้บริการ
แอพไลน์แชท  43 ล้านคนทั่ว
ประเทศ และ มีฐานลูกค้าเป็น
ผู้ใช้บริการไลน์แมน 7 แสนคน
ต่อเดือน 
-ในฐานะน้องใหม่ในตลาดที่
ต้องสร้างประสบการณ์ ท าให้มี
โปรโมชั่นดึงดูดสม่ าเสมอ 

จุดด้อย 

เนื่องจากเป็นแอพที่มีมานาน
โปรโมชั่นจึงไม่ค่อยมีมากนัก 
เพราะมองว่าผู้ใช้บริการ ใช้
เพราะความจ าเป็นมากกว่า
โปรโมชั่น 

พ้ืนที่บริการไม่ครอบคลุมเขต
กรุงเทพมหานครทั้งหมด 

ที่มา : marketeeronline 
 

 จากข้อมูลข้างต้นทางผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการยอมรับเทคโนโลยี และ 
พฤติกรรมการใช้แอพพลิเคชั่นแกร็บแท็กซ่ี และ ไลน์แท็กซี่ในเขตกรุงเทพมหานคร และ ปริมณฑล เพื่อ
น าไปใช้เป็นข้อมูลวิเคราะห์การยอมรับของผู้ใช้บริการ ให้ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการอย่าง
แท้จริง 
 

1.2 วัตถุประสงค์ของกำรศึกษำ 

 ผลการศึกษาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ต่องานวิจัย ดังนี้ 

 1.2.1 เพื่อเปรียบเทียบปัจจัยที่มีผลต่อการยอมรับเทคโนโลยี และ พฤติกรรมการใช้แอพพลิเคชั่น 
Grab Taxi และ Line Taxi 
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 1.2.2 เพ่ือศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการยอมรับเทคโนโลยี และ พฤติกรรมการใช้แอพพลิเคชั่น                  
Grab Taxi และ Line Taxi 
 

1.3 ค ำถำมในกำรวิจัย 

 การวิจัยครั้งนี้มุ่งศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการยอมรับเทคโนโลยี และ พฤติกรรมการใช้แอพพลิเคชั่น 
แกร็บแท็กซี่ และ ไลน์แท็กซี่ โดยผู้ท าวิจัยก าหนดค าถามการศึกษา 2 ข้อ ดังนี้ 

 1.3.1 ปัจจัยใดที่มีผลต่อการยอมรับเทคโนโลยี และ พฤติกรรมการใช้แอพพลิเคชั่น แกร็บแท็กซี่ 
และ ไลน์แท็กซี่ 

 1.3.2 แอพพลิเคชั่นใดมีผลต่อการยอมรับเทคโนโลยี และ พฤติกรรมการใช้แอพพลิเคชั่น                     
ที่สูงกว่า หรือ ต่ ากว่า 

 
1.4 ขอบเขตของกำรศึกษำ 

 จากการศึกษาในครั้งนี้มีการก าหนดขอบเขตของการศึกษา ดังนี้ 

 1.4.1 ขอบเขตด้านประชากร 

งานวิจัยนี้ใช้วิธีการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อ
การยอมรับเทคโนโลยี และ พฤติกรรมการใช้แอพพลิเคชั่นรถยนต์โดยสาร Taxi ดังนั้น ผู้วิจัยจึงได้ก าหนด
ขอบเขตของการศึกษาที่จะน ามาใช้ในการวิจัย ศึกษาถึงกลุ่มตัวอย่างที่เลือกใช้บริการแอพพลิเคชั่น
รถยนต์โดยสาร Taxi โดยเลือกใช้การส ารวจด้วยแบบสอบถามที่สร้างขึ้นในการศึกษาพฤติกรรมการใช้
งาน และ การยอมรับของแอพพลิเคชั่นรถยนต์โดยสาร Taxi 

จ านวนประชากรที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ ประชากรที่ใช้แอพพลิเคชั่นรถยนต์โดยสาร Taxi                        
จ านวน 400 คน  

1.4.2 ขอบเขตด้านพ้ืนที่ 

ผู้วิจัยได้ศึกษาใช้ในเก็บรวบรวมข้อมูล คือ กรุงเทพมหานคร และ ปริมณฑล 
 
1.5 ประโยชน์ที่ได้จำกกำรศึกษำ 

 ผลการศึกษาในครั้งนี้มีประโยชน์ต่องานวิจัย ดังนี้ 

 1.5.1 ท าให้ทราบถึงพฤติกรรมการใช้แอพพลิเคชั่นในการเรียกรถยนต์โดยสาร Taxi  

 1.5.2 ท าให้ทราบถึงปัจจัยที่มีผลต่อการยอมรับ และ พฤติกรรมการใช้แอพพลิเคชั่นรถยนต์
โดยสาร Taxi ในการพัฒนา และ ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งาน 

 1.5.3 เพ่ือน าการวิจัยที่ได้เป็นแนวทางในการปรับปรุง อีกทั้งยังใช้ในการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ให้
เหมาะสมกับความต้องการของผู้ใช้งาน 
 



บทที่ 2 
การทบทวนวรรณกรรม 

 
 งานวิจัยนี้ ผู้วิจัยได้ศึกษาค้นคว้าวิจัยข้อมูล เกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกใช้แอพพลิเคชั่น
เรียกรถโดยสาร Taxi ในเขตกรุงเทพมหานคร และ ปริมณฑล เพ่ือน้้ามาใช้ประยุกต์เป็นแนวทางในการ
ศึกษาวิจัย ดังต่อไปนี้ 

 2.1 ข้อมูลที่เก่ียวกับแอพพลิเคชั่น 
 2.2 แนวคิด และ ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 
  2.2.1 แนวคิด และ งานวิจัยเกี่ยวกับประชากรศาสตร์ 
  2.2.2 แนวคิด และ งานวิจัยเกี่ยวกับบริการสาธารณะ 
  2.2.3 แนวคิด และ งานวิจัยเกี่ยวกับความพึงพอใจ 
  2.2.4 แนวคิด และ ทฤษฎีเกี่ยวกับการยอมรับเทคโนโลยี 
 2.3 กรอบแนวความคิดของงานวิจัย 
 2.4 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 2.5 สมมุติฐานของการศึกษา 

 
2.1 ข้อมูลที่เกี่ยวกับแอพพลิเคชั่น 

 Application (แอพพลิเคชั่น) คือ โปรแกรม หรือ ชุดสั่ง ที่ใช้ควบคุมการท้างานของคอมพิวเตอร์
เคลื่อนที่ และ อุปกรณ์ต่อพวงต่าง ๆ เพ่ือให้ท้างานตามค้าสั่ง และ ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ โดย
แอพพลิเคชั่น (Application) จะต้องมีสิ่งที่เรียกว่า ส่วนติดต่อกับผู้ใช้ (User Interface หรือ UI) เพ่ือเป็น
ตัวกลางการใช้งานต่าง ๆ 

 Grab Taxi และ Line Taxi ถือเป็นแอพพลิเคชั่นที่สร้างขึ้นมา เพ่ือตอบสนองความต้องการของ
กลุ่มผู้ใช้บริการรถโดยสาร Taxi สามารถใช้งานในระบบปฏิบัติการ Android , iOS และ Windows 
Phone ปัจจุบันแอพพลิเคชั่นได้พัฒนาอย่างต่อเนี่อง เช่น ช่องทางการติดต่อสื่อสารระหว่างผู้ให้บริการ  
และ ผู้ใช้บริการ การจัดโปรโมชั่นเพ่ือการดึงดูดผู้ใช้บริการ การเพ่ิมช่องทางการช้าระเงินที่หลากหลาย 
การระบุต้าแหน่ง และ เวลาที่ชัดเจน อีกท้ังยังสามารถเปิดรับค้าติชมหลังการใช้บริการ เพ่ือน้ามา

ปรับปรุง และ พัฒนาการให้บริการที่ดีต่อไปยิ่งขึ้น รวมทั้งการสะสมคะแนนในการใช้บริการ เพ่ือเป็น
ส่วนลด และ สิทธิพิเศษอ่ืน ๆ อีกด้วย 
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2.2 แนวคิด และ ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 

 2.2.1 แนวคิด และ งานวิจัยเกี่ยวกับประชากรศาสตร์ 

  ศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2538) ได้ให้ค้าจ้ากัดความว่า หมายถึง ลักษณะทางประชากรศาสตร์
ประกอบด้วย อายุ เพศ ขนาดครอบครัว สถานภาพ รายได้ อาชีพ ระดับการศึกษา องค์ประกอบเหล่านี้
เป็นเกณฑ์ที่นิยมน้ามาใช้ในการแบ่งส่วนการตลาด ลักษณะประชากรศาสตร์เป็นสิ่งที่ส้าคัญ และ สถิติที่
วัดได้ของประชากรที่จะสามารถช่วยก้าหนดตลาดของกลุ่มเป้าหมาย รวมทั้งท้าให้ง่ายต่อการวัดมากกว่า
ตัวแปรทางด้านอ่ืน ๆ ตัวแปรทางด้านประชากรที่ส้าคัญ ประกอบด้วย 

  1. อายุ (Age) หมายถึง อายุของกลุ่มของผู้บริโภคซึ่งมีความสัมพันธ์ต่อการบริโภคสินค้า
หรือบริการที่จะสามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคที่มีอายุแตกต่างกัน นักการตลาดจึงใช้
ประโยชน์จากด้านอายุ เพ่ือเป็นตัวแปรทางด้านประชากรศาสตร์ที่แตกต่างกันของส่วนตลาดได้
ท้าการค้นคว้าหาความต้องการของตลาดส่วนเล็ก (Niche Market) โดยมุ่งความส้าคัญที่ตลาดอายุส่วน
นั้น ๆ 

  2. เพศ (Sex) หมายถึง ตัวแปรทางที่เป็นส่วนในการแบ่งส่วนการตลาดเช่นกัน ดังนั้น
นักการตลาดจึงต้องศึกษาตัวแปรนี้อย่างรอบครอบ เพราะว่าในยุคปัจจุบันนั้นตัวแปรทางด้านเพศมีการ
เปลี่ยนแปลงในพฤติกรรมของการบริโภคไปจากเมื่อก่อน การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวอาจมีสาเหตุจากการที่
ผู้หญิงออกไปท้างานนอกบ้านมากขึ้น 

  3. ลักษณะครอบครัว (Marital Status) หมายถึง ลักษณะของครอบครัวนับว่าเป็น
เป้าหมายที่ส้าคัญของการใช้กลยุทธ์ทางการตลาดมาโดยตลอด และ มีความส้าคัญอย่างยิ่งในส่วนที่
เกี่ยวกับหน่วยของผู้บริโภค นักการตลาดจะสนใจจ้านวน และ ลักษณะของบุคคลในครัวเรือนที่ใช้สินค้า
ใดสินค้าหนึ่งหรือบริการใดบริการหนึ่ง รวมถึงยังใส่ใจในการพิจารณาลักษณะทางประชาการศาสตร์ และ 
โครงสร้างด้านสื่อที่เกี่ยวข้องกับผู้ที่เป็นคนตัดสินใจในครอบครัว เพ่ือที่จะช่วยท้าให้พัฒนากลยุทธ์
การตลาดได้อย่างเหมาะสม 

  4. รายได้ การศึกษา และ อาชีพ ( Income, Education and Occupation) หมายถึง 
ตัวแปรที่ส้าคัญต่อการก้าหนดส่วนของตลาด โดยทั่วไปแล้วนักการตลาดจะสนใจกลุ่มผู้บริโภคที่มีรายได้
สูง แต่อย่างไรก็ตามครอบครัวที่มีรายได้ต่้าเป็นตลาดที่มีขนาดใหญ่ ปัญหาส้าคัญของการแบ่งส่วน
การตลาดโดยยึดถือเกณฑ์รายได้เพียงอย่างเดียวก็คือ รายได้จะเป็นตัวชี้วัดความสามารถของผู้บริโภคใน
การใช้บริการหรือไม่มีความสามารถในการใช้บริการ ในขณะเดียวกันการเลือกใช้บริการ แท้ที่จริงแล้ว
อาจใช้เกณฑ์ รูปแบบการด้ารงชีวิต รสนิยม อาชีพ การศึกษา ฯลฯ เป็นตัวก้าหนดเป้าหมายได้เช่นกัน แม้
รายได้เป็นตัวแปรที่นิยมใช้ แต่นักการตลาดส่วนใหญ่จะเชื่อมโยงเกณฑ์รายได้รวมกับตัวแปรด้านประชา
กรศาสตร์หรืออ่ืน ๆ เพื่อให้สามารถก้าหนดตลาดเป้าหมายให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น 

  จากแนวคิดเกี่ยวกับลักษณะประชากรศาสตร์ ผู้ศึกษาสนใจที่จะศึกษาลักษณะ
ประชากรศาสตร์ด้าน เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ และ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน เนื่องจาก
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เป็นตัวแปรในการแบ่งส่วนตลาดที่ส้าคัญ ซึ่งจะท้าให้ผู้ประกอบธุรกิจสามารถน้าไปใช้ในการก้าหนดตลาด
เป้าหมายขององค์กรได้อย่างเหมาะสม 

 2.2.2 แนวคิด และ งานวิจัยเกี่ยวกับบริการสาธารณะ 

  เทพศักดิ์ บุณยรัตนพันธ์ (2536, หน้า 13) ได้ไห้ความหมายของการให้บริการสาธารณะ
ว่า การที่บุคคลกลุ่มบุคคล หรือ หน่วยงานที่มีอ้านาจหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการสาธารณะ ซึ่ง
อาจจะเป็นของรัฐ หรือ เอกชน มีหน้าที่การส่งต่อการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน โดยมีจุดมุ่งหมาย
เพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชน โดยส่วนรวมการให้บริการสาธารณะที่เป็นระบบ 

  ปริมพร อัมพันธ์ (2548, หน้า 12) กล่าวว่า การให้บริการสาธารณะ เป็นการบริการใน
ฐานะที่เป็นเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่มีอ้านาจกระท้า เพ่ือตอบสนองต่อความต้องการ เพ่ือให้เกิดความ
พอใจ จากความหมายนี้จึงเป็นการพิจารณาการให้บริการประกอบด้วย ผู้ให้บริการ (Providers) และ 
ผู้รับบริการ(Recipients) โดยฝ่ายแรกถือปฏิบัติเป็นหน้าที่ที่ต้องให้บริการ เพ่ือให้ฝ่ายหลังเกิดความพึง
พอใจ 

  มิลเลทท์ (Millett, 1977, p. 29, อ้างถึงใน เทพศักดิ บุญรัตนพันธ์, 2536, หน้า                 
14-15) กล่าวว่าเป้าหมายส้าคัญของการบริการคือ การสร้างความพึงพอใจในบริการแก่ประชาชน โดยมี
หลัก หรือ แนวทางดังนี้ 

  1. การให้บริการอย่างเสมอภาค (Equitable Service) หมายถึง ความยุติธรรมในการ
บริหารงานภาครัฐที่มีฐานที่ว่าทุกคนเท่าเทียมกัน ดังนั้นประชาชนทุกคนจะได้รับการปฏิบัติอย่างเท่า
เทียมกันในแง่มุมของกฎหมายไม่มีการแบ่งแยกกีดกันในการให้บริการ ประชาชนจะได้รับการปฏิบัติใน
ฐานะที่เป็นปัจเจกบุคคลที่ใช้มาตรฐานการให้บริการเดียวกัน 

  2. การให้บริการที่ตรงเวลา (Timely Service) หมายถึง ในการบริการจะต้องมองว่า
การให้บริการสาธารณะจะต้องตรงเวลา ผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานภาครัฐจะถือว่าไม่มีประสิทธิผล 
ถ้าไมม่ีการให้บริการที่ตรงเวลา ซึ่งจะสร้างความไม่พึงพอใจให้แก่ประชาชน 

  3. การให้บริการอย่างเพียงพอ (Ample Service) หมายถึง การให้บริการสาธารณะ
จะต้องมีลักษณะจ้านวนการให้บริการ และ สถานที่ให้บริการอย่างเหมาะสม มิลเลทท์เห็นว่าความเสมอ
ภาค หรือ การตรงเวลาจะไม่มีความหมาย ถ้ามีจ้านวนการให้บริการที่ไม่เพียงพอ และ สถานที่ให้บริการ
สร้างความไม่ยุติธรรมให้เกิดข้ึนแก่ผู้มารับบริการ 

  4. การให้บริการอย่างต่อเนื่อง (Continuous Service) หมายถึง การให้บริการ
สาธารณะที่เป็นไปอย่างสม่้าเสมอ โดยยึดประโยชน์ของสาธารณะเป็นหลัก ไม่ใช่ความพึงพอใจของ
หน่วยงานที่ให้บริการว่าจะให้ หรือ หยุดบริการเมื่อใดก็ได้ 
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  5. การให้บริการอย่างก้าวหน้า (Progressive Service) หมายถึงการให้บริการ
สาธารณะที่มีการปรับปรุงคุณภาพ และ ผลการปฏิบัติงาน อีกนัยหนึ่ง คือการเพิ่มประสิทธิภาพ หรือ 
ความสามารถที่จะท้าหน้าที่ได้มากขึ้น โดยใช้ทรัพยากรเท่าเดิม 

  จากความหมายข้างต้นสามารถสรุปได้ว่าการบริการสาธารณะ คือ กิจกรรมทุกประเภท 
ซึ่งอาจจะเป็นหน่วยงานรัฐ หรือ เอกชน เป็นผู้ด้าเนินการสอดคล้องกับสังคมในยุคปัจจุบัน และ ความ
ต้องการของผู้ใช้บริการในแต่ละเรื่อง เพ่ือตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการ ซึ่งเป็นกระบวนการที่
พัฒนาขึ้นมา และ พร้อมกับการเปลี่ยนแปลงให้เข้ากับยุคสมัยเสมอ 

 2.2.3 แนวคิด และ งานวิจัยเกี่ยวกับความพึงพอใจ 

  ผู้วิจัยได้รวบรวมความหมายของความพึงพอใจของผู้ใช้บริการเพ่ือเป็นแนวทางใน
การศึกษาครั้งนี้ ดังนี้ 

  อุทัยพรรณ สุดใจ (2545, อ้างถึงใน รัชวลี วรวุฒิ, 2548, หน้า 8) กล่าวว่า ความพึง
พอใจ หมายถึง ความรู้สึกหรือทัศนคติของบุคคลที่มีต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง โดยอาจจะเป็นไปในเชิงประเมินค่า
ว่าความรู้สึกหรือทัศนคติต่อสิ่งหนึ่งสิ่งใดนั้นเป็นไปในทางบวกหรือทางลบ 

  Kotler (1997 , อ้างถึงใน วารุณี ตันติวงศ์วาณิช และคณะ , 2545) ได้ให้ความ
หมายความพึงพอใจว่าเป็นความรู้สึกส่วนบุคคลที่เมื่อได้รับสิ่งที่ต้องการหรือความผิดหวัง ซึ่งเกิดจากการ
เปรียบเทียบการรับรู้กับความหวัง ซึ่งมีผลลัพธ์ของสิ่งที่ต้องการ ถ้าการรับรู้ต่อสิ่งที่ต้องการเหมาะสมกับ
ความคาดหวังของลูกค้าก็จะเกิดความพึงพอใจ 
  กิติมา ปรีดีดิลก (2524, อ้างถึงใน วัชร มานุพีรพันธ์, 2552, หน้า 16) กล่าวว่าความพึง
พอใจ คือ ความรู้สึกที่ชอบหรือพอใจที่มีต่อองค์ประกอบหรือสิ่งจูงใจในด้านต่าง ๆ และ สามารถ
ตอบสนองต่อความต้องการได้ 

  จิตตินันท์ เดชะคุปต์ (2539, อ้างถึงใน วัชร มานุพีรพันธ์, 2552, หน้า 17) กล่าวว่า 
ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ เป็นภาวะการแสดงถึงความรู้สึกในทางบวกที่เกิดจากการประเมิน
เปรียบเทียบประสบการณ์การได้รับบริการที่ตรงกับสิ่งที่ลูกค้าคาดหวังหรือดีเกินกว่าความคาดหวังของ
ลูกค้า ในทางตรงกันข้าม ความไม่พึงพอใจ หมายถึง ภาวะการแสดงออกถึงความรู้สึกในทางลบที่เกิดจาก
การประเมินเปรียบเทียบประสบการณ์การได้รับบริการที่ต่้ากว่าความคาดหวังของลูกค้า ทั้งนี้ความพึง
พอใจของลูกค้า (Customer Satisfaction) อาจจะขึ้นอยู่กับประโยชน์หรือคุณค่าที่รับรู้ได้จากการใช้
บริการ เมื่อเทียบกับสิ่งที่ลูกค้าคาดหวัง ซึ่งหากประโยชน์ที่ได้รับจากบริการต่้ากว่าที่ผู้ใช้บริการคาดหวังไว้ 
ผู้ใช้บริการจะรู้สึกไม่พอใจในผลิตภัณฑ์บริการนั้น 

  จากความหมายข้างต้นสามารถสรุปได้ว่าความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ คือ คุณค่าที่
ผู้ใช้บริการได้รับจากความคาดหวังในการใช้บริการ ซึ่งเป็นการเปรียบเทียบระหว่างการรับรู้ในคุณภาพ
ของการให้บริการ กับความคาดหวังของผู้ใช้บริการ ถ้าคุณภาพของการให้บริการเท่ากับหรือมากกว่า
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ความคาดหวังของผู้ใช้บริหาร จะถือว่าเป็นความพึงพอใจ แต่ถ้าคุณภาพของการให้บริการต่้ากว่าความ
คาดหวังผู้ใช้บริการจะไม่พึงพอใจ 

 2.2.4 แนวคิด และ ทฤษฎีเกี่ยวกับการยอมรับเทคโนโลยี 

  ทฤษฎีแบบจ้าลองการยอมรับเทคโนโลยี (Technology Acceptance Model:TAM) ที่
คิดค้นโดย Davis, Bagozzi & Warshaw (1989 อ้างถึงในภัทราวดี วงศ์สุเมธ, 2556)  ถูกพัฒนามาจาก
ทฤษฎีการกระท้าด้วยเหตุผล (Theory of Reasoned Action) ของ Ajzen และ Fishbein เป็น
แบบจ้าลองที่อธิบายเกี่ยวกับการยอมรับการใช้เทคโนโลยีของผู้ใช้งาน โดยเสนอว่าเมื่อผู้ใช้งานได้รับการ
น้าเสนอข้อมูลเกี่ยวกับเทคโนโลยีใหม่ ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเกี่ยวกับการใช้งาน และ ระยะเวลา
ของการใช้งาน หรือ การยอมรับเทคโนโลยี ซึ่งประกอบด้วย 2 ปัจจัย ดังนี้ 

  1) การรับรู้ถึงประโยชน์ที่ได้รับ (Perceived Usefulness) ถูกจ้ากัดความโดย Fred 
Davis ว่าระดับความเชื่อของบุคคลต่อการใช้เทคโนโลยีนั้น ๆ จะช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพในการท้างานของ
ตนได ้

  2) การรับรู้ถึงความง่ายในการใช้งาน (Perceived Ease of Use) Davis ได้ให้ค้าจ้ากัด
ความไว้ว่า ระดับความเชื่อว่าการใช้งานนั้นไม่ต้องการความพยายามในการใช้งาน นั่นคือใช้งานง่าย
นั่นเอง 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 2.1 แบบจ้าลองการยอมรับนวัตกรรมและเทคโนโลยี (The Technology Acceptance Model: 
TAM) โดย Davis (1989) 
 

ตัวแปรภายนอก
External 
Variables 

การรับรูป้ระโยชน ์
Perceived 

Usefulness (PU) 

ทัศนคต ิ
Attitude 
Toward 
Using 

การรับรู้วา่ใช้งานง่าย 
Perceived 

Ease of Use 
(PEOU) 

ความตั้งใจใช้ 
Behavioral 
Intention 
to Use 

ใช้จริง 
Actual System 

Use 
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 ทฤษฎีของ Technology Acceptance Model (TAM) : (Davis, 1989) ดัดแปลง และ ประยุกต์
มาจากทฤษฎีของการกระท้าตามหลักเหตุ และ ผล ซึ่งจะเกี่ยวข้องกับการท้าความเข้าใจ และ การ
พยากรณ์พฤติกรรมของมนุษย์ (Ajzen, 1991, Davis, 1989) 

  1. ตัวแปรภายนอก (External Variables) หมายถึง อิทธิพลของตัวแปรภายนอกที่เข้า
มาสร้างความรับรู้แตกต่างกันไป ซึ่งได้แก่ความเชื่อประสบการณ์ความรู้ ความเข้าใจพฤติกรรมทางสังคม 

  2. การรับรู้ประโยชน์ (Perceived Usefulness หรือ PU) หมายถึง การรับรู้ประโยชน์
ที่เกิดได้จากการใช้เทคโนโลยี ซึ่งสามารถเป็นตัวช่วยในการพัฒนาผลการปฏิบัติงานของแต่ละบุคคล 

  3. การรับรู้ ว่ าใช้ งานง่าย (Perceived  Ease of Use หรือ PEOU) หมายถึง ตัว
ก้าหนดการใช้งานที่ไม่ต้องอาศัยความสามารถ ความช้านาญ  

  4. ทัศนคติ (Attitude Toward Using) หมายถึง ทัศนคติ และ ความสนใจที่จะใช้ระบบ 
  5. ความตั้งใจใช้ (Behavioral Intention to Use) หมายถึง ความตั้งใจ หรือ เจตนาที่
จะใช้เทคโนโลยีนั้น ๆ ซึ่งสามารถวัดได้จากการที่ผู้ใช้สามารถรับรู้ได้ถึงประโยชน์ที่จะได้รับจากการใช้
เทคโนโลยี และ การรับรู้ถึงความง่ายในการใช้เทคโนโลยีการที่ผู้ใช้งานเทคโนโลยีโดยไม่ต้องใช้ความ
พยายามท้าความเข้าใจการใช้งานระบบมากจนเกินไป 

  6. ใช้จริง (Actual System Use) หมายถึง การยอมรับ และ น้าเทคโนโลยีมาใช้จริง ซึ่ง
เป็นผลต่อเนื่องมาจากพฤติกรรมความตั้งใจที่จะน้าเทคโนโลยีมาใช้งานได้จริง 
 

2.3 กรอบแนวความคิดของงานวิจัย 

 จากการศึกษาแนวคิด และ ทฤษฎีต่าง ๆ รวมทั้งงานวิจัยข้างต้น ผู้วิจัยได้น้ามาก้าหนดเป็นกรอบ
แนวคิดของงานวิจัย เพ่ือเป็นแนวทางการศึกษา และ การด้าเนินงานวิจัย เรื่องปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกใช้
แอพพลิเคชั่นเรียกรถโดยสาร Taxi ในเขตกรุงเทพมหานคร และ ปริมณฑล มาเป็นต้นแบบในการศึกษา
วิเคราะห์ข้อมูล เพ่ือให้สามารถมองเห็นถึงความสัมพันธ์ของปัจจัยที่เกี่ยวข้อง และ เพื่อให้สามารถอธิบาย
ถึงปัจจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจ ทั้งนี้ผู้ศึกษายังได้มีการเพ่ิมปัจจัยการรับรู้ถึงความปลอดภัย บรรทัดฐาน
คนในครอบครัว และ เพ่ือน บรรทัดฐานของกลุ่มคนที่ติดต่อสื่อสาร และ บรรทัดฐานของกลุ่มคนอ้างอิง 
เพ่ือให้ครอบคลุมในทุกปัจจัย ดังนี้ 
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โครงสร้างแบบจ าลอง - การยอมรับเทคโนโลยี (TAM + 2S) 
 

 

 
ภาพที่ 2.2  โครงสร้างแบบจ้าลองขยายเพ่ิมเติมความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยใน TAM + 2S 
 

 โครงสร้างแบบจ้าลองการยอมรับเทคโนโลยี (TAM + 2S)  เป็นการศึกษาเปรียบเทียบจาก
การใช้แอพพลิเคชั่นเรียกรถโดยสาร Taxi ในเขตกรุงเทพมหานคร และ ปริมณฑลของ Grab Taxi และ 
Line Taxi 

 1. Perceived Number of Peers หมายถึง การรับรู้จ้านวนของผู้ใช้งาน ซึ่งเป็นตัวก้าหนดการ
รบัรู้ในคุณค่าของแอพพลิเคชั่น และ การเพ่ิมมากข้ึนของจ้านวนการใช้งาน 

 2. Perceived Number of Cross-PF หมายถึง การรับรู้ จ้านวนแพลตฟอร์ม ซึ่ ง เป็นตัว
ก้าหนดการรับรู้ ในความรวดเร็ว และ อ้านวยความสะดวก การวางขอบเขตไว้กว้าง ๆ และ เปิดให้ผู้อ่ืน
สามารถเข้ามาต่อยอดธุรกิจของตนเอง 
 3. Perceived Complement หมายถึง การรับรู้บริการต่าง ๆ ของแอพพลิเคชั่น ซึ่งเป็นตัว
ก้าหนดการรับรู้ ในการใช้งานของแอพพลิเคชั่น เพ่ืออ้านวยความสะดวกสบายมากขึ้น 
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 4. Perceived Ease of Use หมายถึง การรับรู้ความง่ายในการใช้งาน ซึ่งเป็นตัวก้าหนดการรับรู้
ในปริมาณหรือความส้าเร็จที่จะได้รับว่าตรงกับท่ีต้องการหรือไม่ 

 5. Perceived Usefulness หมายถึง การรับรู้ถึ งประโยชน์ที่ เกิดจากการใช้  ซึ่ ง เป็นตัว
ก้าหนดการรับรู้ในแต่ละบุคคลถึงการรับรู้ได้ว่าเทคโนโลยีจะมีส่วนช่วยในการพัฒนาผลงานของตัวเองได้
อย่างไรบ้าง 

 6. Perceived Security หมายถึง การรับรู้ถึงความปลอดภัย ซึ่งเป็นตัวก้าหนดการรับรู้ ในดานค
วามเขาถึงรายละเอียดข้อมูล และ ความสะดวกของการใช้บริการ 

 7. Attitude towards Technology หมายถึง ทัศนคติที่มีต่อการยอมรับเทคโนโลยี ซึ่งเป็นตัว
ก้าหนดการรับรู้ การประเมินความพึงพอใจ หรือ ไม่พึงพอใจที่มีต่อการใช้บริการแอพพลิเคชั่นเรียกรถ
โดยสาร Taxi 

 8. Descriptive Norm หมายถึง บรรทัดฐานคนในครอบครัว และ เพ่ือน ซึ่งเป็นตัวก้าหนดการ
รับรู้ ของผู้ใช้บริการที่มีอิทธิพลต่อการกระจายข้อมูลการใช้งานของแอพพลิเคชั่นเรียกรถโดยสาร Taxi   

 9. Injunctive Norm หมายถึง บรรทัดฐานของกลุ่มคนที่ติดต่อสื่อสาร ซึ่งเป็นตัวก้าหนดการรับรู้ 
ของผู้ใช้บริการที่มีอิทธิพลต่อการกระจายข้อมูลการใช้งานของแอพพลิเคชั่นเรียกรถโดยสาร Taxi   

 10. Subjective Norm หมายถึง บรรทัดฐานของกลุ่มคนอ้างอิง ซึ่งเป็นตัวก้าหนดการรับรู้ ของ
ผู้ใช้บริการที่มีอิทธิพลต่อการกระจายข้อมูลการใช้งานของแอพพลิเคชั่นเรียกรถโดยสาร Taxi   

 11. Behavior Intention หมายถึง พฤติกรรมความตั้งใจที่จะใช้งาน ซึ่งเป็นตัวก้าหนดการรับรู้ 
ถึงความพร้อม และ พฤติกรรมการยอมรับการใช้งานของแอพพลิเคชั่นมากน้อยเพียงใด 

 12. Usage Behavior หมายถึง การใช้งานจริง ซึ่งเป็นตัวก้าหนดการรับรู้ ในส่วนของผู้ใช้บริการ
แอพพลิเคชั่นเรียกรถโดยสาร Taxi ที่มีพฤติกรรมการใช้บริการอย่างไร 
 

2.4 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

 Wang et al. (2003) ไดศ้ึกษาถึงการมุ่งเน้นหาปัจจัยที่ท้าให้ผู้ใช้หรือลูกค้ายอมรับการใช้งาน 
Internet Banking ในประเทศไต้หวันโดยใช้แบบจ้าลอง TAM ในการศึกษาวิจัย มีการน้าปัจจัยใหม่ เข้า
มาใช้นอกเหนือไปจากการรับรู้ถึงประโยชน์ และ การรับรู้ถึงความง่ายในการใช้งานคือ การรับรู้ถึงความ
น่าเชื่อถือ (Perceived Credibility) ซึ่งปัจจัยดังกล่าวจะสะท้อนถึงการรักษาความปลอดภัย และความ
เป็นส่วนตัวในการใช้งาน Internet Banking เข้าไปด้วย เนื่องจาก Wang et al. (2003) เห็นว่า
แบบจ้าลอง TAM ไม่สามารถท่ีจะอธิบายถึงพฤติกรรมของผู้ใช้งานได้อย่างครบถ้วนในเรื่องของเทคโนโลยี
สารสนเทศใหม ่ๆ 



13 

 Ooi & Tan (2016) ได้ศึกษาเรื่องการยอมรับเทคโนโลยีโทรศัพท์มือถือ: ส้ารวจในผู้ใช้บัตรเครดิต
ผ่านสมาร์ทโฟน (Mobile Technology Acceptance Model: An Investigation Using Mobile Users 
to Explore Smartphone Credit Card) โดยการศึกษาครั้ งนี้ เป็นการศึกษาเกี่ยวกับการยอมรับ
เทคโนโลยีโทรศัพท์มือถือ (MTAM) ที่มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมความตั้งใจใช้ ( Intention Use) บัตร
เครดิตผ่านสมาร์ทโฟน โดยมุ่งเน้นศึกษาปัจจัยการรับรู้ความเข้ากันได้ (Perceived Compatibility) การ
รับรู้ประโยชน์จากการใช้งาน (Perceived Usefulness) การรับรู้ความง่ายในการใช้งาน (Perceived 
Ease of Use) การรับรู้ทรัพยากรทางการเงิน (Financial Resource) การรับรู้ความเสี่ยงด้านความ
ปลอดภัย (Perceived Security Risk) และ การรับรู้ความไว้วางใจ (Perceived Trust) ผลการวิจัยสรุป
ได้ว่า การรับรู้ความไว้วางใจ การรับรู้ความเข้ากันได้ และ การรับรู้ประโยชน์จากการใช้งานมี
ความสัมพันธ์ทางตรงเชิงบวกต่อความตั้งใจใช้งานบัตรเครดิตผ่านสมาร์ทโฟน ตามล้าดับ โดยที่การรับรู้
ความเข้ากันได้มีความสัมพันธ์ทางอ้อมเชิงบวกต่อการรับรู้ความง่ายในการใช้งาน และ การรับรู้ประ
ประโยชน์จากการใช้งานบัตรเครดิตผ่านสมาร์ทโฟนตามล้าดับ และ การรับรู้ทรัพยากรทางการเงินมี
ความสัมพันธ์เชิงลบต่อการรับรู้ประโยชน์จากการใช้งานบัตรเครดิตผ่านสมาร์ทโฟน อย่างมีนัยส้าคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 ในขณะที่การรับรู้ความง่ายในการใช้งาน และการรับรู้ความเสี่ยงด้านความปลอดภัย ไม่
มีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อความตั้งใจใช้งานบัตรเครดิตผ่านสมาร์ทโฟน รวมถึงการรับรู้ทรัพยากรทาง
การเงินไม่มีความสัมพันธ์เชิงลบต่อการรับรู้ความง่ายในการใช้งาน และความตั้งใจใช้งานบัตรเครดิตผ่าน
สมาร์ทโฟน 

 Chang (2015) ไดท้าการศึกษาปจจัยที่สงผลตอพฤติกรรมความตั้งใจใชงานธุรกรรมผานอุปกรณ
สื่อสารเคลื่อนที่ การเก็บขอมูลใชแบบสอบถามจากผูตอบแบบสอบถาม 477 คน ของประชากรใน
ประเทศ   ไตหวัน โดยใชแบบจ้าลองการยอมรับเทคโนโลยีผลการวิจัยพบวา ปจจัยที่มีผลตอพฤติกรรม
ความตั้งใจใชงานธุรกรรมผานอุปกรณสื่อสารเคลื่อนที่ของคนไตหวันอายุต่้ากวา 30 ปไดแกการรับรูถึง
ความสนุกสนานเพลิดเพลินในการใชงาน การรับรูความงายในการใชงาน การรับรูประโยชน์ใชงาน และ
การรับรูความเสี่ยง โดยปจจัยการรับรูถึงความสนุกสนานเพลิดเพลินในการใชงาน มีผลตอการตัดสินใจใช
งานธุรกรรมผานอุปกรณสื่อสารเคลื่อนที่ของประชากรในไตหวันมากท่ีสุด 
 นุชจรินทร์ ศรีสุวรรณ์ (2555) ศึกษาถึงพฤติกรรมการใช้งาน และ ปัจจัยที่มีผลในการเลือกใช้
แอพพลิเคชั่นบนโทรศัพท์เคลื่อนที่สมาร์ทโฟน กรณีศึกษา : นักศึกษามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ พบว่า 
ประชากรกลุ่มตัวอย่างเป็นเพศหญิง ช่วงอายุ 24 - 26 ปี ระดับการศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี และ 
ศึกษาอยู่คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 10,001 - 15,000 บาท ส่วนมากเคยมี
ประสบการณ์การใช้งานโทรศัพท์เคลื่อนที่สมาร์ทโฟนมีระยะเวลาในการใช้งาน 1 - 3 ชั่วโมง โดยมี
ค่าใช้จ่ายในการใช้งานโทรศัพท์เคลื่อนที่สมาร์ทโฟนเฉลี่ยต่อเดือน 500 - 1,000 บาท ยี่ห้อโทรศัพท์ที่
นิยมใช้งานคือ Nokia ระบบปฏิบัติการที่นิยมใช้คือ Symbion OS และ มีความถี่ ในการใช้งาน
โทรศัพท์เคลื่อนที่ 2 ครั้งต่อวัน ส่วนมากให้ความส้าคัญกับการเลือกใช้แอพพลิเคชั่นให้ตรงต่อความ
ต้องการ และ ต้องการความสะดวกในการใช้งานแอพพลิเคชั่น ที่สามารถใช้งานได้ทุกที่ทุกเวลา 
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2.5 สมมุติฐานของการศึกษา 

 H1: มุมมองจ้านวนผู้ใช้ มุมการใช้ข้ามแพลตฟอร์ม มุมมองบริการต่าง ๆ ของแอพพลิเคชั่น และ 
มุมมองการใช้ง่าย มีผลต่อมุมมองประโยชน์ของแอพพลิเคชั่น 

 H2: มุมมองการใช้ง่าย มุมมองประโยชน์ และ มุมมองความปลอดภัยของแอพพลิเคชั่นมีผลต่อ
ทัศนคติต่อแอพพลิเคชั่น 

 H3: บรรทัดฐานจากบุคคลใกล้ชิด และ บรรทัดฐานบุคคลที่ติดต่อด้วย ส่งผลต่อบรรทัดฐานของ
สังคมต่อแอพพลิเคชั่น 

 H4: ทัศนคติต่อแอพพลิเคชั่น และ บรรทัดฐานของสังคมต่อแอพพลิเคชั่น ส่งผลต่อความตั้งใจใช้
แอพพลิเคชั่น 

 H5: ความตั้งใจใช้แอพพลิเคชั่น ส่งผลต่อพฤติกรรมการใช้งานแอพพลิเคชั่น 

 

   

 
 
 
 
 



บทที่ 3 
ระเบียบวิธีวิจัย 

 

 งานวิจัยนี้เป็นการใช้ระเบียบวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยใช้วิธีการเก็บ
รวบรวมข้อมูลด้วยแบบสอบถามออนไลน์จากกลุ่มเป้าหมาย เพ่ือศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกใช้
แอพพลิเคชั่นเรียกรถโดยสาร Taxi ในเขตกรุงเทพมหานคร และ ปริมณฑล โดยสอดคล้องกับการพัฒนา
ของเทคโนโลยีของธุรกิจในปัจจุบัน ได้แก่ 1) การรับรู้จ านวนของผู้ใช้งาน 2) การรับรู้จ านวนแพลตฟอร์ม 
3) การรับรู้บริการต่าง ๆ ของแอพพลิเคชั่น 4) การรับรู้ความง่ายในการใช้งาน 5) การรับรู้ถึงประโยชน์ที่
เกิดจากการใช้ 6) การรับรู้ถึงความปลอดภัย 7) ทัศนคติที่มีต่อการยอมรับเทคโนโลยี 8) บรรทัดฐานคน
ในคอบครัว และ เพ่ือน 9) บรรทัดฐานของกลุ่มคนที่ติดต่อสื่อสาร 10) บรรทัดฐานของกลุ่มคนอ้างอิง 11) 
พฤติกรรมความตั้งใจที่จะใช้งาน และ 12) การใช้งานจริง นอกจากนี้ ทางผู้วิจัยได้น าข้อมูลจาก
แบบสอบถามออนไลน์ เพ่ือใช้ในการเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างของการวิจัยใรครั้งนี้สู่การวิเคราะห์ตาม
วัตถุประสงค์ที่ตัง้ไว้ ดังนี้ 
 3.1 กลุ่มตัวอย่าง (Sample) 
  3.1.1 การก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่าง (Sample size) 
  3.1.2 วิธีการสุ่มข้อมูล (Sampling Methods) 
 3.2 เครื่องมือที่ใช้ในงานวิจัย 
 3.3 วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analysis) 
 

3.1  กลุ่มตัวอย่าง (Sample) 

 3.1.1 การก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่าง (Sample size) 

  จากการวิจัยในครั้งนี้เป็นการศึกษากลุ่มตัวอย่างที่มีความถี่ในการใช้แอพพลิเคชั่น ซึ่ง
อาศัยอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร และ ปริมณฑล รวมถึงกลุ่มตัวอย่างที่เคยใช้บริการแอพพลิเคชั่นเรียกรถ
โดยสาร Taxi 

 3.1.2 วิธีการสุ่มข้อมูล (Sampling Methods) 

  การสุ่มข้อมูลจากการวิจัยนี้ ผู้วิจัยเลือกสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบเฉาพเจาะจง หรือ เลือก
การแจกแบบสอบถามเฉพาะกลุ่มตัวอย่างที่มีความถี่ในการใช้แอพพลิเคชั่น ในเขตกรุงเทพมหานคร และ
ปริมณฑล ที่เคยใช้บริการแอพพลิเคชั่นเรียกรถโดยสาร Taxi ของแอพพลิเคชั่น Grab Taxi จ านวน 200 
คน และ ผู้ที่เคยใช้บริการแอพพลิเคชั่นเรียกรถโดยสาร Taxi ของแอพพลิเคชั่น Line Taxi จ านวน 200 
คน รวมทั้งสิ้น 400 คน ผู้วิจัยใช้วิธีสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้นภูมิ (Stratified Sampling) ร่วมกับการสุ่ม
ตัวอย่างแบบง่าย (Simple Random Sampling) โดยท าการแบ่งกลุ่มตามความถี่ในการใช้แอพพลิเคชั่น 
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ของผู้ใช้บริการ โดยสามารถแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม คือ เดือนละ 1-2 ครั้ง, สัปดาห์ละ 1-4 ครั้ง และ 
มากกว่า 5 ครั้งต่อสัปดาห์  ดังนี้ 
 

ตารางท่ี 3.1 จ านวนกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา 

  Grab Taxi Line Taxi รวม 

เดือนละ 1-2 ครั้ง 57 82 139 
 41.01% 58.99% 100.00% 

สัปดาห์ละ 1-4 ครั้ง 76 113 189 
 40.21% 59.79% 100.00% 

มากกว่า 5 ครั้งต่อสัปดาห์ 67 5 72 
  93.06% 6.94% 100.00% 

รวม 200 200 400 
  50.00% 50.00% 100.00% 

 
3.2  เครื่องมือที่ใช้ในงานวิจัย 

 ในการศึกษางานวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยอาศัยเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเพ่ือการศึกษาวิจัย 
คือ แบบสอบถามออนไลน์ เรื่องปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกใช้แอพพลิเคชั่นเรียกรถโดยสาร Taxi ของ
แอพพลิเคชั่น Grab Taxi และ Line Taxi ในเขตกรุงเทพมหานคร และ ปริมณฑล สามารถประเมินวัด
ความเที่ยง Validity และ เชื่อถือได้ Reliability โดยรายละเอียดการออกแบบในแบบสอบถามแบ่งได้เป็น 
3 ตอน ดังนี้ 

 ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพการสมรส การศึกษา 
อาชีพ และ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 

 ตอนที่ 2 ข้อมูลการใช้บริการแอพพลิเคชั่น ได้แก่ ประสบการณ์ในการใช้แอพพลิเคชั่น เวลา
เฉลี่ยที่ใช้บริการแอพพลิเคชั่น ใช้บริการแอพพลิเคชั่นบ่อยแค่ไหน และ วัตถุประสงค์ในการใช้
แอพพลิเคชั่น 
 ตอนที่ 3 ข้อมูลแบบสอบถามเกี่ยวกับความคิดเห็นของผู้ใช้งานแอพพลิเคชั่น Grab Taxi และ 
Line Taxi มีลักษณะเป็นแบบแสดงความคิดเห็น และ เป็นระดับการวัดข้อมูลที่มีความเที่ยงตรง 
(Validity) และ ความเชื่อถือได้ (Reliability) แบ่งออกเป็น 5 ระดับ 
 
 
 



17 

 โดยก าหนดเกณฑ์ของการให้คะแนน ดังนี้ 

   ระดับความคิดเห็น / พึงพอใจ  คะแนน 
   เห็นด้วยอย่างยิ่ง    5 
   เห็นด้วย     4 
   เฉย ๆ      3 
   ไม่เห็นด้วย    2 
   ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง   1 

 ตอนที่ 4 ข้อมูลแบบสอบถามเพ่ือให้แสดงความคิดเห็นที่มีต่อการใช้งานแอพพลิเคชั่น Grab Taxi 
และ Line Taxi จ านวน 12 ข้อ มีลักษณะค าถามปลายเปิด ซึ่ งมีข้อค าถาม และ รายละเอียด                        
ดังตารางที่ 3.2 
 

ตารางที่ 3.2 ข้อค าถามของแบบสอบถามเกี่ยวกับความคิดเห็นที่มีต่อการใช้งานแอพพลิเคชั่น Grab Taxi 
และ Line Taxi 

ตัวแปร ค าถาม 

การรับรู้จ านวนของผู้ใช้งาน  คุณคิดว่าจ านวนแท็กซี่ที่ร่วมกับแอพพลิเคชั่น 
(Perceived Number of Peers)  Grab Taxi และ Line Taxi 

 มีจ านวนมาก 
 มีเพียงพอต่อการเรียกใช้บริการ 
  มีครอบคลุมในทุกพ้ืนที่ให้ท่านเรียกใช้บริการ 
การรับรู้จ านวนแพลตฟอร์ม คุณคิดว่าแอพพลิเคชั่นที่ใช้ร่วมกับ Grab Taxi และ Line Taxi ได้ 
(Perceived Number of Cross - 
Platform) มีจ านวนมาก 
 มีเพียงพอต่อบริการที่ต้องการใช้ร่วม 
  สามารถใช้ร่วมกันได้ง่าย 
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ตารางท่ี 3.2 (ต่อ) 

ตัวแปร ค าถาม 
การรับรู้บริการต่าง ๆ ของ
แอพพลิเคชั่น 

คุณคิดว่าบริการต่าง ๆ ของแอพพลิเคชั่น Grab Taxi และ           
Line Taxi 

(Perceived Complement) สามารถเรียกใช้ได้ไม่ยาก 
 สามารถใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  มีครอบคลุมครบทุกบริการที่เกี่ยวกับแท็กซ่ี 
การรับรู้ความง่ายในการใช้งาน คุณคิดว่าวิธีการใช้แอพพลิเคชั่น Grab Taxi และ Line Taxi 
(Perceived Ease of Use)  สามารถเรียนรู้ได้ง่าย 
 สามารถเข้าใจได้ไม่ยาก 
  มีระบบการเรียกใช้บริการเรียกแท็กซ่ีที่ง่ายต่อการใช้งาน 
การรับรู้ถึงประโยชน์ที่เกิดจากการ
ใช้  

คุณคิดว่าการเลือกใช้แอพพลิเคชั่น Grab Taxi และ Line Taxi 

(Perceived Usefulness)  ช่วยลดปัญหาการเรียกรถแท็กซ่ี 
 ช่วยประหยัดเวลารอรถแท็กซ่ี 
 มีเวลารอรถแท็กซ่ีที่แน่นอน 
  มีความปลอดภัยต่อผู้โดยสาร 

การรับรู้ถึงความปลอดภัย  คุณคิดว่าแอพพลิเคชั่น Grab Taxi และ Line Taxi มีระบบ 
(Perceived Security)  การป้องกันการขโมยข้อมูลของผู้ใช้บริการที่เชื่อถือได้ 
 การยืนยันตัวตนผู้ใช้บริการที่ดี 
 การคัดสรรคนขับรถแท็กซี่ที่ไว้ใจได้ 
  การบันทึกข้อมูลการใช้บริการที่ดี 
ทัศนคติที่มีต่อการยอมรับ การใช้แอพพลิเคชั่น Grab Taxi และ Line Taxi 
เทคโนโลยี เป็นความคิดที่ฉลาด 
(Attitude towards  เป็นความคิดที่ดี 
Technology) มีความคุ้มค่า 
 คุณชอบใช้บริการ Grab Taxi และ Line Taxi 

 

 

 

 



19 

ตารางท่ี 3.2 (ต่อ) 

ตัวแปร ค าถาม 
บรรทัดฐานคนในคอบครัว และ  การใช้แอพพลิเคชั่น Grab Taxi และ Line Taxi 
เพ่ือน ของครอบครัว และ เพ่ือน 
(Descriptive Norm) เพ่ือนของคุณ ส่วนใหญ่แนะน าให้ใช้บริการ Grab Taxi และ 

 Line Taxi 

 
เพ่ือนของคุณ ส่วนใหญ่สนับสนุนให้ใช้บริการ Grab Taxi และ 
Line Taxi 

 
สมาชิกในครอบครัวของคุณ ส่วนใหญ่แนะน าให้ใช้บริการ                 
Grab Taxi และ Line Taxi 

  
สมาชิกในครอบครัวของคุณ ส่วนใหญ่สนับสนุนให้ใช้บริการ   
Grab Taxi และ Line Taxi 

บรรทัดฐานของกลุ่มคนที่  การใช้แอพพลิเคชั่น Grab Taxi และ Line Taxi 
ติดต่อสื่อสาร ของคนที่ติดต่อด้วย และ คนรอบข้าง 
(Injunctive Norm) คนที่คุณติดต่อด้วย ส่วนใหญ่แนะน าให้ใช้บริการ Grab Taxi และ                  

 Line Taxi 

 
คนที่คุณติดต่อด้วย ส่วนใหญ่สนับสนุนให้ใช้บริการ Grab Taxi 
และ Line Taxi 

 
คนที่คุณพบเจอ ส่วนใหญ่แนะน าให้ใช้บริการ Grab Taxi และ 
Line Taxi 

 
คนที่คุณพบเจอ ส่วนใหญ่สนับสนุนให้ใช้บริการ Grab Taxi และ 
Line Taxi 

บรรทัดฐานของกลุ่มคนอ้างอิง  การใช้แอพพลิเคชั่น Grab Taxi และ Line Taxi ของกลุ่มอ้างอิง 
(Subjective Norm) เพ่ือนของคุณ ส่วนใหญ่ใช้บริการ Grab Taxi และ Line Taxi 

 
สมาชิกในครอบครัวของคุณ ส่วนใหญ่ใช้บริการ Grab Taxi และ 
Line Taxi 

 คนที่คุณติดต่อด้วย ส่วนใหญ่ใช้บริการ Grab Taxi และ Line Taxi 
  คนที่คุณพบเจอ ส่วนใหญ่ใช้บริการ Grab Taxi และ Line Taxi 
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ตารางท่ี 3.2 (ต่อ) 

ตัวแปร ค าถาม 
พฤติกรรมความตั้งใจที่จะใช้งาน  ความตั้งใจใช้แอพพลิเคชั่น Grab Taxi และ Line Taxi 
(Behavior Intention)  คุณตั้งใจจะเลือกใช้บริการ Grab Taxi และ Line Taxi 

  
หากต้องเดินทางโดยแท็กซี่ คุณจะใช้บริการ Grab Taxi และ Line 
Taxi 

การใช้งานจริง พฤติกรรมการใช้แอพพลิเคชั่น Grab Taxi และ Line Taxi 
(Usage Behavior) คุณใช้บริการ Grab Taxi และ Line Taxi ทุกครั้งที่เรียกแท็กซี ่
  คุณใช้บริการ Grab Taxi และ Line Taxi เป็นประจ า 

 

3.3  วิธีวิเคราะห์ข้อมูล  

ผู้วิจัยได้ก าหนดค่าสถิติส าหรับการวิเคราะห์ข้อมูลโดยโปรแกรม STATA ดังนี้ 

3.3.1 น าข้อมูลจากแบบสอบถามส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถามมาวิเคราะห์
หาค่าความถ่ี ค่าร้อยละ แล้วน าเสนอในรูปแบบตาราง และ ความเรียง 

3.3.2 น าข้อมูลจากแบบสอบถามส่วนที่ 2 มาท าการวิเคราะห์หาค่าเฉลี่ย ค่าความเบี่ยงเบน
มาตรฐาน t-test F-test Oneway ANOVA และ กราฟเรดาห์ แล้วน าเสนอในรูปแบบตาราง และ ความ
เรียง 

3.3.3 ทดสอบสมมติฐานความสัมพันธ์ของปัจจัยต่าง ๆ ตามกรอบแนวคิด โดยใช้โปรแกรมสถิติ
ส าเร็จรูป STATA วิ เคราะห์แบบจ าลองสมการถดถอยเชิงเส้นตรง (Linear Regression Model 
Analysis) ดังนี้ 

Χ5 = β50 + β51Χ1 + β52Χ2 + β53Χ3 + β54Χ4 + μ5 
  Χ7 = β70 + β74Χ4 + β75Χ5 + β76Χ6 + μ7 
  Χ10 = β100 + β108Χ8 + β109Χ9 + μ10 
  Χ11 = β110 + β117Χ7 + β1110Χ10 + μ11 
  Χ12 = β120 + β1211Χ11 + μ12 
 

โดยที่ 

Χ1 = การรับรู้จ านวนของผู้ใช้งาน (Perceived Number of Peers : PNP) 
Χ2 = การรับรู้จ านวนแพลตฟอร์ม (Perceived Number of Cross - Platform : PNCP) 

Χ3 = การรับรู้บริการต่าง ๆ ของแอพพลิเคชั่น (Perceived Complement : PC) 

Χ4 = การรับรู้ความง่ายในการใช้งาน (Perceived Ease of Use : PEOU) 
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Χ5 = การรับรู้ถึงประโยชน์ที่เกิดจากการใช้ (Perceived Usefulness : PU) 

Χ6 = การรับรู้ถึงความปลอดภัย (Perceived Security : PS) 

Χ7 = ทัศนคติที่มีต่อการยอมรับเทคโนโลยี (Attitude towards Technology : ATT) 

Χ8 = บรรทัดฐานคนในคอบครัว และ เพ่ือน (Descriptive Norm : DNorm) 

Χ9 = บรรทัดฐานของกลุ่มคนที่ติดต่อสื่อสาร (Injunctive Norm : INorm) 

Χ10 = บรรทัดฐานของกลุ่มคนอ้างอิง (Subjective Norm : SNorm) 

Χ11 = พฤติกรรมความตั้งใจที่จะใช้งาน (Behavior Intention : BI) 

Χ12 = การใช้งานจริง (Usage Behavior : UB) 

βij = สัมประสิทธิ์ที่แสดงความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต้น j และ ตัวแปรตาม i 

μ = ค่าความผิดพลาด (Error Term) 
  

 ผู้วิจัยได้วิเคราะห์ข้อค าถามในปัจจัยหลัก 12 ประการ ดังนี้ การรับรู้จ านวนของผู้ใช้งาน 
(Perceived Number of Peers : PNP) การรับรู้จ านวนแพลตฟอร์ม (Perceived Number of Cross - 
Platform : PNCP) การรับรู้บริการต่าง ๆ ของแอพพลิเคชั่น (Perceived Complement : PC) การรับรู้
ความง่ายในการใช้งาน (Perceived Ease of Use : PEOU) การรับรู้ถึงประโยชน์ที่ เกิดจากการใช้ 
(Perceived Usefulness : PU) การรับรู้ถึงความปลอดภัย (Perceived Security : PS) ทัศนคติที่มีต่อ
การยอมรับเทคโนโลยี (Attitude towards Technology : ATT) บรรทัดฐานคนในคอบครัว และ เพ่ือน 
(Descriptive Norm : DNorm) บรรทัดฐานของกลุ่มคนที่ติดต่อสื่อสาร ( Injunctive Norm : INorm) 
บรรทัดฐานของกลุ่มคนอ้างอิง (Subjective Norm : SNorm) พฤติกรรมความตั้ งใจที่จะใช้งาน 
(Behavior Intention : BI) การใช้งานจริง (Usage Behavior : UB) สามารถน ามาใช้ได้ และ วัดค่าตัว
แปรในแต่ละด้านได้ในระดับที่ดีมาก โดยพิจารณาด้วยน้ าหนักของปัจจัย (Factor Loading) ที่สะท้อน
จากค่าของตัวแปรในด้านต่าง ๆ มีนัยส าคัญทางสถิติของทุกองค์ประกอบมากกว่า 0.7 ซึ่งถือว่าตัวแปรมี
ความสัมพันธ์กันมากจึงรวมเป็นองค์ประกอบของปัจจัยเดียวกันได้ 
 เมื่อวิเคราะห์โดยใช้ค่าสัดส่วนของความแปรปรวนรวมของตัวแปรทั้งหมด (Percent Variance) 
พบว่าค่าสัดส่วนของความแปรปรวนรวมของค่ามีมากกว่า 0.7 ซึ่งแสดงให้เห็นว่า ความแปรปรวนของข้อ
ค าถามในปัจจัยดังกล่าวได้ถูกน ามาใช้เป็นการสะท้อนว่าความแปรปรวนของตัวแปรในแต่ละปัจจัยถูก
น ามาใช้ในระดับที่มากพอ เพ่ือทดสอบความเชื่อถือได้จากการสอดคล้องกับของตัวแปรจากค าตอบในการ
สอบถาม (Consistency Reliability) พบว่าค่า Cronbach’s Alpha มีค่ามากกว่า 0.7 จึงสามารถกล่าว
ได้ว่าตัวแปรที่วัดจากแบบสอบถามมีความสอดคล้องกับการตอบค าถามในระดับที่เชื่อถือได้  ดังตารางที่ 
3.3 
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ตารางที่ 3.3 การวิเคราะห์ปัจจัย (Factor Analysis) และ ค่าความเชื่อถือได้ (Cronbach Alpha) ของ
แบบสอบถาม 

  
Factor 

Loading 
%Total 

Variance 
Cronbach 

Alpha 
การรับรู้จ านวนของผู้ใช้งาน Perceived Number of 
Peers  0.784 0.862 
มีจ านวนมาก 0.882   
มีเพียงพอต่อการเรียกใช้บริการ 0.876   
มีครอบคลุมในทุกพ้ืนที่ให้ท่านเรียกใช้บริการ 0.899   
การรับรู้จ านวนแพลตฟอร์ม Perceived Number of Cross 
Platforms 0.805 0.879 
มีจ านวนมาก 0.901   
มีเพียงพอต่อบริการที่ต้องการใช้ร่วม 0.900   
สามารถใช้ร่วมกันได้ง่าย 0.892   

การรับรู้บริการต่าง ๆ ของแอพพลิเคชั่น Perceived 
Complement  0.758 0.840 
สามารถเรียกใช้ได้ไม่ยาก 0.880   
สามารถใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 0.858   
มีครอบคลุมครบทุกบริการที่เกี่ยวกับแท็กซ่ี 0.875   
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ตารางท่ี 3.3 (ต่อ) 

  
Factor 

Loading 
%Total 

Variance 
Cronbach 

Alpha 

การรับรู้ความง่ายในการใช้งาน Perceived Ease of Use  0.677 0.761 
สามารถเรียนรู้ได้ง่าย 0.855   
สามารถเข้าใจได้ไม่ยาก 0.798   
มีระบบการเรียกใช้บริการเรียกแท็กซ่ีที่ง่ายต่อการใช้งาน 0.814   
การรับรู้ถึงประโยชน์ที่เกิดจากการใช้ Perceived 
Usefulness  0.658 0.826 
ช่วยลดปัญหาการเรียกรถแท็กซ่ี 0.793   
ช่วยประหยัดเวลารอรถแท็กซ่ี 0.807   
มีเวลารอรถแท็กซ่ีที่แน่นอน 0.802   
มีความปลอดภัยต่อผู้โดยสาร 0.842   
การรับรู้ถึงความปลอดภัย Perceived Security  0.614 0.788 
การป้องกันการขโมยข้อมูลของผู้ใช้บริการที่เชื่อถือได้ 0.738   
การยืนยันตัวตนผู้ใช้บริการที่ดี 0.768   
การคัดสรรคนขับรถแท็กซี่ที่ไว้ใจได้ 0.818   
การบันทึกข้อมูลการใช้บริการที่ดี 0.807   
ทัศนคติที่มีต่อการยอมรับเทคโนโลยี Attitude towards 
Technology   0.666 0.831 
เป็นความคิดที่ฉลาด 0.775   
เป็นความคิดที่ดี 0.821   
มีความคุ้มค่า 0.845   
คุณชอบใช้บริการแอพพลิเคชั่น 0.822   
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ตารางท่ี 3.3 (ต่อ) 

  
Factor 

Loading 
%Total 

Variance 
Cronbach 

Alpha 

บรรทัดฐานคนในคอบครัว และ เพื่อน Descriptive Norm  0.643 0.814 
 เพ่ือนของคุณ ส่วนใหญ่แนะน าให้ใช้บริการแอพพลิเคชั่น 0.767   
เพ่ือนของคุณ ส่วนใหญ่สนับสนุนให้ใช้บริการแอพพลิเคชั่น 0.769   
สมาชิกในครอบครัวของคุณ ส่วนใหญ่แนะน าให้ใช้บริการ
แอพพลิเคชั่น 0.834   
สมาชิกในครอบครัวของคุณ ส่วนใหญ่สนับสนุนให้ใช้บริการ
แอพพลิเคชั่น 0.836   
บรรทัดฐานของกลุ่มคนที่ติดต่อสื่อสาร Injunctive Norm  0.651 0.820 
คนที่คุณติดต่อด้วย ส่วนใหญ่แนะน าให้ใช้บริการแอพพลิเคชั่น 0.761   
คนที่คุณติดต่อด้วย ส่วนใหญ่สนับสนุนให้ใช้บริการ
แอพพลิเคชั่น 0.817   
คนที่คุณพบเจอ ส่วนใหญ่แนะน าให้ใช้บริการแอพพลิเคชั่น 0.825   
คนที่คุณพบเจอ ส่วนใหญ่สนบัสนุนให้ใช้บริการแอพพลิเคชั่น 0.821   
บรรทัดฐานของกลุ่มอ้างอิง Subjective Norm  0.703 0.859 
เพ่ือนของคุณ ส่วนใหญ่ใช้บริการแอพพลิเคชั่น 0.816   
สมาชิกในครอบครัวของคุณ ส่วนใหญ่ใช้บริการแอพพลิเคชั่น 0.844   
คนที่คุณติดต่อด้วย ส่วนใหญ่ใช้บริการแอพพลิเคชั่น 0.853   
คนที่คุณพบเจอ ส่วนใหญ่ใช้บริการแอพพลิเคชั่น 0.839   
พฤติกรรมความตั้งใจที่จะใช้งาน Behavior Intention  0.840 0.809 
คุณตั้งใจจะเลือกใช้บริการแอพพลิเคชั่น 0.916   
หากต้องเดินทางโดยแท็กซี่ คุณจะใช้บริการแอพพลิเคชั่น 0.916   
การใช้งานจริง Usage Behavior  0.914 0.905 
คุณใช้บริการแอพพลิเคชั่นทุกครั้งที่เรียกแท็กซี่ 0.956   
คุณใช้บริการแอพพลิเคชั่นเป็นประจ า 0.956     

 
จากตารางที่ 3.3 พบว่า ทั้ง 12 ปัจจัย ซึ่งได้แก่  การรับรู้จ านวนของผู้ใช้งาน (Perceived 

Number of Peers : PNP) การรับรู้จ านวนแพลตฟอร์ม (Perceived Number of Cross - Platform : 
PNCP) การรับรู้บริการต่าง ๆ ของแอพพลิเคชั่น (Perceived Complement : PC) การรับรู้ความง่ายใน
การใช้งาน (Perceived Ease of Use : PEOU) การรับรู้ถึงประโยชน์ที่ เกิดจากการใช้ (Perceived 
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Usefulness : PU) การรับรู้ถึงความปลอดภัย (Perceived Security : PS) ทัศนคติที่มีต่อการยอมรับ
เทคโน โลยี  (Attitude towards Technology : ATT) บรรทั ดฐานคนในคอบครั ว  และ  เ พ่ือน 
(Descriptive Norm : DNorm) บรรทัดฐานของกลุ่มคนที่ติดต่อสื่อสาร ( Injunctive Norm : INorm) 
บรรทัดฐานของกลุ่มคนอ้างอิง (Subjective Norm : SNorm) พฤติกรรมความตั้ งใจที่จะใช้งาน 
(Behavior Intention : BI) การใช้งานจริง (Usage Behavior : UB) ทั้งหมดเป็นปัจจัยส าคัญที่ส่งผลต่อ
การการตัดสินใจเลือกใช้แอพพลิเคชั่น Grab Taxi และ Line Taxi โดยจะเห็นจากการค านวณค่าทางสถิติ 
Factor loading และ ค่า  Cronbach’s Alpha ซึ่ งมีค่ ามากกว่ า  0.7 เป็นค่ าทางสถิติที่ แสดงว่ า
แบบสอบถามนี้มีความน่าเชื่อถือในระดับที่สามารถยอมรับได้ จึงสรุปได้ว่าปัจจัยบางปัจจัยมีทั้งส่งผล และ 
ไม่ส่งผลต่อการยอมรับเทคโนโลยี และ พฤติกรรมการใช้แอพพลิเคชั่น Grab Taxi และ Line Taxi ดังนี้ 

 การรับรู้จ านวนของผู้ใช้งาน (Perceived Number of Peers : PNP) มีค่าความเชื่อถือได้อยู่ที่ 
0.862 โดยเรียงล าดับผลการวิเคราะห์ปัจจัยจากมากไปน้อยที่ มีครอบคลุมในทุกพ้ืนที่ให้ท่านเรียกใช้
บริการ 0.899 มีจ านวนมาก 0.882 และ มีเพียงพอต่อการเรียกใช้บริการ 0.876 โดยมีค่าความแปรปรวน
ที่ 0.784 ซึ่งสามารถเป็นการบอกถึงความน่าเชื่อถือได้ 

 การรับรู้จ านวนแพลตฟอร์ม (Perceived Number of Cross - Platform : PNCP) มีค่าความ
เชื่อถือได้อยู่ที่ 0.879 โดยเรียงล าดับผลการวิเคราะห์ปัจจัยจากมากไปน้อยที่ มีจ านวนมาก 0.901 มี
เพียงพอต่อบริการที่ต้องการใช้ร่วม 0.900 และ สามารถใช้ร่วมกันได้ง่าย 0.892 โดยมีค่าความแปรปรวน
ที่ 0.805 ซึ่งสามารถเป็นการบอกถึงความน่าเชื่อถือได้ 

 การรับรู้บริการต่าง ๆ ของแอพพลิเคชั่น (Perceived Complement : PC) มีค่าความเชื่อถือได้
อยู่ที่ 0.840 โดยเรียงล าดับผลการวิเคราะห์ปัจจัยจากมากไปน้อยที่ สามารถเรียกใช้ได้ไม่ยาก 0.880 มี
ครอบคลุมครบทุกบริการที่เกี่ยวกับแท็กซี่ 0.875 และ สามารถใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 0.858 โดยมีค่า
ความแปรปรวนที่ 0.758 ซึ่งสามารถเป็นการบอกถึงความน่าเชื่อถือได้ 

 การรับรู้ความง่ายในการใช้งาน (Perceived Ease of Use : PEOU) มีค่าความเชื่อถือได้อยู่ที่ 
0.761 โดยเรียงล าดับผลการวิเคราะห์ปัจจัยจากมากไปน้อยที่ สามารถเรียนรู้ได้ง่าย 0.855 มีระบบการ
เรียกใช้บริการเรียกแท็กซี่ที่ง่ายต่อการใช้งาน 0.814 และ สามารถเข้าใจได้ไม่ยาก 0.798 โดยมีค่าความ
แปรปรวนที่ 0.677 ซึ่งไม่สามารถเป็นการบอกถึงความน่าเชื่อถือได้ 

 การรับรู้ถึงประโยชน์ที่เกิดจากการใช้ (Perceived Usefulness : PU) มีค่าความเชื่อถือได้อยู่ที่ 
0.826 โดยเรียงล าดับผลการวิเคราะห์ปัจจัยจากมากไปน้อยที่ มีความปลอดภัยต่อผู้โดยสาร 0.842 ช่วย
ประหยัดเวลารอรถแท็กซี่ 0.807 มีเวลารอรถแท็กซี่ที่แน่นอน 0.802 และ ช่วยลดปัญหาการเรียกรถ
แท็กซี่ 0.793 โดยมีค่าความแปรปรวนที่ 0.658 ซึ่งไม่สามารถเป็นการบอกถึงความน่าเชื่อถือได้ 

 การรับรู้ถึงความปลอดภัย (Perceived Security : PS) มีค่าความเชื่อถือได้อยู่ที่ 0.788 โดย
เรียงล าดับผลการวิเคราะห์ปัจจัยจากมากไปน้อยที่ การคัดสรรคนขับรถแท็กซี่ที่ไว้ใจได้ 0.818 การบันทึก
ข้อมูลการใช้บริการที่ดี 0.807 การยืนยันตัวตนผู้ใช้บริการที่ดี 0.768 และ การป้องกันการขโมยข้อมูล
ของผู้ใช้บริการที่เชื่อถือได้ 0.738 โดยมีค่าความแปรปรวนที่ 0.614 ซึ่งไม่สามารถเป็นการบอกถึงความ
น่าเชื่อถือได้ 
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 ทัศนคติที่มีต่อการยอมรับเทคโนโลยี (Attitude towards Technology : ATT) มีค่าความ
เชื่อถือได้อยู่ที่ 0.831 โดยเรียงล าดับผลการวิเคราะห์ปัจจัยจากมากไปน้อยที่ มีความคุ้มค่า 0.845 คุณ
ชอบใช้บริการแอพพลิเคชั่น 0.822 เป็นความคิดที่ดี 0.821 และ เป็นความคิดที่ฉลาด 0.775 โดยมีค่า
ความแปรปรวนที่ 0.666 ซึ่งไม่สามารถเป็นการบอกถึงความน่าเชื่อถือได้ 

 บรรทัดฐานคนในคอบครัว และ เพ่ือน (Descriptive Norm : DNorm) มีค่าความเชื่อถือได้อยู่ที่ 
0.814 โดยเรียงล าดับผลการวิเคราะห์ปัจจัยจากมากไปน้อยที่ สมาชิกในครอบครัวของคุณ ส่วนใหญ่
สนับสนุนให้ใช้บริการแอพพลิเคชั่น 0.836 สมาชิกในครอบครัวของคุณ ส่วนใหญ่แนะน าให้ใช้บริการ
แอพพลิเคชั่น 0.834 เพ่ือนของคุณ ส่วนใหญ่สนับสนุนให้ใช้บริการแอพพลิเคชั่น 0.769 และ เพ่ือนของ
คุณ ส่วนใหญ่แนะน าให้ใช้บริการแอพพลิเคชั่น 0.767 โดยมีค่าความแปรปรวนที่ 0.643 ซึ่งไม่สามารถ
เป็นการบอกถึงความน่าเชื่อถือได้ 

 บรรทัดฐานของกลุ่มคนที่ติดต่อสื่อสาร ( Injunctive Norm : INorm) มีค่าความเชื่อถือได้อยู่ที่ 
0.820 โดยเรียงล าดับผลการวิเคราะห์ปัจจัยจากมากไปน้อยที่ คนที่คุณพบเจอ ส่วนใหญ่แนะน าให้ใช้
บริการแอพพลิเคชั่น 0.825 คนที่คุณพบเจอ ส่วนใหญ่สนับสนุนให้ใช้บริการแอพพลิเคชั่น 0.821 คนที่
คุณติดต่อด้วย ส่วนใหญ่สนับสนุนให้ใช้บริการแอพพลิเคชั่น 0.817 และ คนที่คุณติดต่อด้วย ส่วนใหญ่
แนะน าให้ใช้บริการแอพพลิเคชั่น 0.761 โดยมีค่าความแปรปรวนที่ 0.651 ซึ่งไม่สามารถเป็นการบอกถึง
ความน่าเชื่อถือได้ 

 บรรทัดฐานของกลุ่มคนอ้างอิง (Subjective Norm : SNorm) มีค่าความเชื่อถือได้อยู่ที่ 0.859 
โดยเรียงล าดับผลการวิเคราะห์ปัจจัยจากมากไปน้อยที่  คนที่คุณติดต่อด้วย ส่วนใหญ่ใช้บริการ
แอพพลิเคชั่น 0.853 สมาชิกในครอบครัวของคุณ ส่วนใหญ่ใช้บริการแอพพลิเคชั่น 0.844 คนที่คุณพบ
เจอ ส่วนใหญ่ใช้บริการแอพพลิเคชั่น 0.839 และ เพ่ือนของคุณ ส่วนใหญ่ใช้บริการแอพพลิเคชั่น 0.816 
โดยมีค่าความแปรปรวนที่ 0.703 ซึ่งสามารถเป็นการบอกถึงความน่าเชื่อถือได้ 

 พฤติกรรมความตั้งใจที่จะใช้งาน (Behavior Intention : BI) มีค่าความเชื่อถือได้อยู่ที่ 0.809 
โดยผลการวิเคราะห์ปัจจัยเป็นผลที่เท่า ๆ กันที่ คุณตั้งใจจะเลือกใช้บริการแอพพลิเคชั่น 0.916 และ หาก
ต้องเดินทางโดยแท็กซ่ี คุณจะใช้บริการแอพพลิเคชั่น 0.916 โดยมีค่าความแปรปรวนที่ 0.840 ซึ่งสามารถ
เป็นการบอกถึงความน่าเชื่อถือได้ 

 การใช้งานจริง (Usage Behavior : UB) มีค่าความเชื่อถือได้อยู่ที่ 0.905 โดยผลการวิเคราะห์
ปัจจัยเป็นผลที่เท่า ๆ กันที่ คุณใช้บริการแอพพลิเคชั่นทุกครั้งที่เรียกแท็กซี่ 0.956 และ คุณใช้บริการ
แอพพลิเคชั่นเป็นประจ า 0.956 โดยมีค่าความแปรปรวนที่ 0.914 ซึ่งสามารถเป็นการบอกถึงความ
น่าเชื่อถือได้ 
 
 
 
 
 



บทที่ 4 
ผลการวิจัย 

 

 การวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกใช้แอพพลิเคชั่นโดยสาร Taxi ของแอพพลิเคชั่น                 
Grab Taxi และ Line Taxi ในเขตกรุงเทพมหานคร และ ปริมณฑล โดยผู้วิจัยได้น าเสนอผลการวิเคราะห์
ข้อมูลตามล าดับ ต่อไปนี้ 
 4.1 ลักษณะทางประชากรศาสตร์ของกลุ่มตัวอย่าง และ ข้อมูลที่ได้รับ 
 4.2 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบค่าดัชนี 
 4.3 ผลการประมาณค่าแบบจ าลอง 
 

4.1  ลักษณะทางประชากรศาสตร์ของกลุ่มตัวอย่าง และ ข้อมูลที่ได้รับ 

 4.1.1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

 

ภาพที่  4.1  จ านวน และ ร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามเพศ 
  
 จากภาพที่ 4.1 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงจ านวน 250 คน คิดเป็นร้อยละ 
0.63 และ เป็นเพศชายจ านวน 150 คน คิดเป็นร้อยละ 0.37 
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ภาพที่  4.2  จ านวน และ ร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามอายุ 
 

 จากภาพที่ 4.2 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามเท่า ๆ กัน ดังนี้ กลุ่ม Gen Z มีอายุน้อยกว่า 23 ปี 
จ านวน 100 คน คิดเป็นร้อยละ 0.25 กลุ่ม Gen Y มีอายุระหว่าง 23 - 37 ปี จ านวน 100 คน คิดเป็น
ร้อยละ 0.25 กลุ่ม Gen X มีอายุระหว่าง 38 - 53 ปี จ านวน 100 คน คิดเป็นร้อยละ 0.25 และ กลุ่ม 
Gen BB มีอายุตั้งแต่ 54 ปีขึ้นไป จ านวน 100 คน คิดเป็นร้อยละ 0.25 

 
ภาพที่  4.3  จ านวน และ ร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามสถานภาพ 

 



29 

 จากภาพที่ 4.3 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีสถานภาพโสดจ านวน 187 คน คิดเป็นร้อย
ละ 0.47 รองลงมา สถานภาพสมรสจ านวน 165 คน คิดเป็นร้อยละ 0.41 และ หย่าร้างจ านวน 48 คน 
คิดเป็นร้อยละ 0.12  
 

 

ภาพที่  4.4  จ านวน และ ร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามการศึกษา 
 จากภาพที่ 4.4 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ก าลังศึกษาปริญญาตรี/ปริญญาตรีจ านวน 
231 คน คิดเป็นร้อยละ 0.58 รองลงมา ต่ ากว่าปริญญาตรีจ านวน 152 คน คิดเป็นร้อยละ 0.38 ก าลัง
ศึกษาปริญญาโท / ปริญญาโทจ านวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 0.04 และ สูงกว่าปริญญาโทข้ึนไปจ านวน 2 
คน คิดเป็นร้อยละ -0.01 
 

 
 
ภาพที่  4.5  จ านวน และ ร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามอาชีพ 
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 จากภาพที่ 4.5 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอาชีพรับราชการ / รัฐวิสาหกิจ / พนักงาน
ของรัฐจ านวน 153 คน คิดเป็นร้อยละ 0.38 รองลงมา พนักงานบริษัทเอกชนจ านวน 113 คน คิดเป็น
ร้อยละ 0.28 นิสิต / นักศึกษาจ านวน 97 คน คิดเป็นร้อยละ 0.24 ธุรกิจส่วนตัวจ านวน 21 คน คิดเป็น
ร้อยละ 0.05 รับจ้างทั่วไปจ านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 0.02 ว่างงาน / แม่บ้านจ านวน 7 คน คิดเป็นร้อย
ละ 0.02 และ อ่ืน ๆ จ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 0.01 

 

 
ภาพที่  4.6  จ านวน และ ร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 

 

 จากภาพที่ 4.6 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนอยู่ระหว่าง 15,001 - 
30,000 บาทจ านวน 181 คน คิดเป็นร้อยละ 0.45 รองลงมา รายได้ต่ ากว่า 15,000 บาทจ านวน 131 คน 
คิดเป็นร้อยละ 0.33 รายได้ระหว่าง 30,001 - 50,000 บาทจ านวน 72 คน คิดเป็นร้อยละ 0.18 รายได้
ระหว่าง 50,001 - 100,000 บาทจ านวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 0.04 และ รายได้ระหว่าง 100,001 - 
200,000 บาทจ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 0.00 
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ภาพที่  4.7  จ านวน และ ร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามประสบการณ์การใช้แอพพลิเคชั่น 

 จากภาพที่ 4.7 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีประสบการณ์การใช้แอพพลิเคชั่น 1 - 6 
เดือนจ านวน 172 คน คิดเป็นร้อยละ 0.43 รองลงมา 7 - 12 เดือนจ านวน 148 คน คิดเป็นร้อยละ 0.37 
น้อยกว่า 1 เดือนจ านวน 45 คน คิดเป็นร้อยละ 0.11 และ มากกว่า 1 ปีจ านวน 35 คน คิดเป็นร้อยละ 
0.09 
 

 
 
ภาพที่  4.8  จ านวน และ ร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามเวลาเฉลี่ยที่ใช้งาน 

 จากภาพที่ 4.8 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีเวลาเฉลี่ยที่ใช้งานประมาณ 20 - 30 นาที
จ านวน 219 คน คิดเป็นร้อยละ 0.55 รองลงมา ประมาณ 10 - 20 นาทีจ านวน 121 คน คิดเป็นร้อยละ 
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0.30 มากกว่า 30 นาทีจ านวน 33 คน คิดเป็นร้อยละ 0.08 และ น้อยกว่า 10 นาทีจ านวน 27 คน คิด
เป็นร้อยละ 0.07  

 

 
ภาพที่  4.9  จ านวน และ ร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามความถี่ในการใช้แอพพลิเคชั่น 

 จากภาพที่ 4.9 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความถี่ในการใช้แอพพลิเคชั่นสัปดาห์ละ           
1 - 2 ครั้งจ านวน 189 คน คิดเป็นร้อยละ 0.47 รองลงมา เดือนละ 1 - 2 ครั้งจ านวน 96 คน คิดเป็นร้อย
ละ 0.24 สัปดาห์ละ 3 - 5 ครั้งจ านวน 66 คน คิดเป็นร้อยละ 0.16 น้อยกว่า 1 ครั้งต่อเดือนจ านวน 43 
คน คิดเป็นร้อยละ 0.11 และ มากกว่า 5 ครั้งต่อสัปดาห์จ านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 0.02 

 4.1.2 วัตถุประสงค์ในการใช้งานแอพพลิเคชั่นของผู้ตอบแบบสอบถาม 
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ภาพที่  4.10  จ านวน และ รอ้ยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามการเดินทางไปท างาน 

 จากภาพที่ 4.10 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีวัตถุประสงค์ใช้ในการเดินทางไปท างาน
จ านวน 282 คน คิดเป็นร้อยละ 0.70 และ ไม่ใช้ในการเดินทางไปท างานจ านวน 118 คน คิดเป็นร้อยละ 
0.30 
 

 

ภาพที่  4.11  จ านวน และ รอ้ยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามการเดินทางไปเรียน 

 จากภาพที่ 4.11 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีวัตถุประสงค์ไม่ใช้ในการเดินทางไปเรียน
จ านวน 272 คน คิดเป็นร้อยละ 0.68 และ ใช้ในการเดินทางไปเรียนจ านวน 128 คน คิดเป็นร้อยละ 0.32  
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ภาพที่  4.12  จ านวน และ รอ้ยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามการเดินทางกลับบ้าน 

 จากภาพที่ 4.12 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีวัตถุประสงค์ใช้ในการเดินทางกลับบ้าน
จ านวน 386 คน คิดเป็นร้อยละ 0.96 และ ไม่ใช้ในการเดินทางกลับบ้านจ านวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 
0.04 
 

 
ภาพที่  4.13  จ านวน และ รอ้ยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามการเดินทางไปเที่ยว 

 จากภาพที่ 4.13 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีวัตถุประสงค์ใช้ในการเดินทางไปเที่ยว
จ านวน 377 คน คิดเป็นร้อยละ 0.94 และ ไม่ใช้ในการเดินทางไปเที่ยวจ านวน 23 คน คิดเป็นร้อยละ 
0.06 
 



35 

 
ภาพที่  4.14  จ านวน และ รอ้ยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามการเดินทางอ่ืน ๆ 

 
 จากภาพที่ 4.14 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีวัตถุประสงค์ใช้ในการเดินทาง อ่ืน ๆ 
จ านวน 385 คน คิดเป็นร้อยละ 0.96 และ ไม่ใช้ในการเดินทางอ่ืน ๆ จ านวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 0.04 

 4.1.3 การแจกแจงความถี่ของข้อมูลจากแบบสอบถาม 

 การตอบค าถามจากแบบสอบถาม ในส่วนของตัวแปรที่วัดโดย Likert Scale ว่ากลุ่มตัวอย่าง
แสดงความเห็นโดยส่วนใหญ่ และ ให้ความส าคัญกับปัจจัยต่าง ๆ ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้
แอพพลิเคชั่น Grab Taxi และ Line Taxi โดยพิจารณาจากค าตอบส่วนใหญ่ (Mode) ซึ่งวัดจากร้อยละ
ของค าตอบที่กลุ่มตัวอย่างเลือกตอบมากท่ีสุด ดังตารางที่ 4.1 
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ตารางท่ี  4.1  การแจกแจงความถ่ีของข้อมูลจากแบบสอบถาม 

  1 2 3 4 5 ค่าเฉลี่ย 
การรับรู้จ านวนของผู้ใช้งาน 
Perceived Number of Peers       
มีจ านวนมาก 0 2 125 184 89 3.900 

 0.00% 0.50% 31.25% 46.00% 22.25%  
มีเพียงพอต่อการเรียกใช้บริการ 0 2 83 225 90 4.008 

 0.00% 0.50% 20.75% 56.25% 22.50%  
มีครอบคลุมในทุกพ้ืนที่ให้ท่านเรียกใช้
บริการ 0 3 125 207 65 3.835 

 0.00% 0.75% 31.25% 51.75% 16.25%  
การรับรู้จ านวนแพลตฟอร์ม 
Perceived Number of Cross 
Platforms      
มีจ านวนมาก 0 1 122 170 107 3.958 

 0.00% 0.25% 30.50% 42.50% 26.75%  
มีเพียงพอต่อบริการที่ต้องการใช้ร่วม 0 2 79 200 119 4.090 

 0.00% 0.50% 19.75% 50.00% 29.75%  
สามารถใช้ร่วมกันได้ง่าย 0 2 109 203 86 3.933 

 0.00% 0.50% 27.25% 50.75% 21.50%  
การรับรู้บริการต่าง ๆ ของ
แอพพลิเคชั่น  
Perceived Complement       
สามารถเรียกใช้ได้ไม่ยาก 0 0 61 193 146 4.213 
 0.00% 0.00% 15.25% 48.25% 36.50%  

สามารถใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 0 1 37 217 145 4.265 
 0.00% 0.25% 9.25% 54.25% 36.25%  
มีครอบคลุมครบทุกบริการที่เกี่ยวกับ
แท็กซี่ 0 2 53 234 111 4.135 

 0.00% 0.50% 13.25% 58.50% 27.75%  
การรับรู้ความง่ายในการใช้งาน  
Perceived Ease of Use       
สามารถเรียนรู้ได้ง่าย 0 0 21 185 194 4.433 
 0.00% 0.00% 5.25% 46.25% 48.50%  
สามารถเข้าใจได้ไม่ยาก 0 0 13 199 188 4.438 
 0.00% 0.00% 3.25% 49.75% 47.00%  
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ตารางท่ี  4.1  (ต่อ) 

  1 2 3 4 5 ค่าเฉลี่ย 
มีระบบการเรียกใช้บริการเรียกแท็กซ่ีที่
ง่ายต่อการใช้งาน 0 0 14 226 160 4.365 

 0.00% 0.00% 3.50% 56.50% 40.00%  
การรับรู้ถึงประโยชน์ที่เกิดจากการใช้ 
Perceived Usefulness       
ช่วยลดปัญหาการเรียกรถแท็กซ่ี 0 1 17 153 229 4.525 
 0.00% 0.25% 4.25% 38.25% 57.25%  
ช่วยประหยัดเวลารอรถแท็กซ่ี 0 0 11 161 228 4.543 
 0.00% 0.00% 2.75% 40.25% 57.00%  
มีเวลารอรถแท็กซ่ีที่แน่นอน 0 1 11 192 196 4.458 
 0.00% 0.25% 2.75% 48.00% 49.00%  
มีความปลอดภัยต่อผู้โดยสาร 0 1 11 180 208 4.488 
 0.00% 0.25% 2.75% 45.00% 52.00%  

การรับรู้ถึงความปลอดภัย  
Perceived Security       
การป้องกันการขโมยข้อมูลของ
ผู้ใช้บริการที่เชื่อถือได้ 0 0 21 175 204 4.458 
 0.00% 0.00% 5.25% 43.75% 51.00%  
การยืนยันตัวตนผู้ใช้บริการที่ดี 0 0 12 198 190 4.445 
 0.00% 0.00% 3.00% 49.50% 47.50%  
การคัดสรรคนขับรถแท็กซี่ที่ไว้ใจได้ 1 0 13 231 155 4.348 
 0.25% 0.00% 3.25% 57.75% 38.75%  
การบันทึกข้อมูลการใช้บริการที่ดี 0 1 11 243 145 4.330 
 0.00% 0.25% 2.75% 60.75% 36.25%  
ทัศนคติที่มีต่อการยอมรับเทคโนโลยี 
Attitude towards Technology      
เป็นความคิดที่ฉลาด 1 0 24 159 216 4.473 
 0.25% 0.00% 6.00% 39.75% 54.00%  
เป็นความคิดที่ดี 0 0 18 158 224 4.515 
 0.00% 0.00% 4.50% 39.50% 56.00%  
มีความคุ้มค่า 0 0 18 215 167 4.373 
 0.00% 0.00% 4.50% 53.75% 41.75%  
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ตารางท่ี  4.1  (ต่อ) 

  1 2 3 4 5 ค่าเฉลี่ย 
คุณชอบใช้บริการแอพพลิเคชั่น 0 1 18 217 164 4.360 
 0.00% 0.25% 4.50% 54.25% 41.00%  
บรรทัดฐานคนในคอบครัว และ 
เพื่อน Descriptive Norm       
 เพ่ือนของคุณ ส่วนใหญ่แนะน าให้ใช้
บริการแอพพลิเคชั่น 0 2 14 153 231 4.533 

 0.00% 0.50% 3.50% 38.25% 57.75%  
เพ่ือนของคุณ ส่วนใหญ่สนับสนุนให้
ใช้บริการแอพพลิเคชั่น 0 2 11 163 224 4.523 

 0.00% 0.50% 2.75% 40.75% 56.00%  
สมาชิกในครอบครัวของคุณ ส่วน
ใหญ่แนะน าให้ใช้บริการแอพพลิเคชั่น 0 1 16 220 163 4.363 

 0.00% 0.25% 4.00% 55.00% 40.75%  
สมาชิกในครอบครัวของคุณ ส่วน
ใหญ่สนับสนุนให้ใช้บริการ
แอพพลิเคชั่น 0 0 16 237 147 4.328 

 0.00% 0.00% 4.00% 59.25% 36.75%  
บรรทัดฐานของกลุ่มคนที่
ติดต่อสื่อสาร Injunctive Norm       
คนที่คุณติดต่อด้วย ส่วนใหญ่แนะน า
ให้ใช้บริการแอพพลิเคชั่น 0 1 20 153 226 4.510 

 0.00% 0.25% 5.00% 38.25% 56.50%  
คนที่คุณติดต่อด้วย ส่วนใหญ่
สนับสนุนให้ใช้บริการแอพพลิเคชั่น 0 2 12 164 222 4.515 

 0.00% 0.50% 3.00% 41.00% 55.50%  
คนที่คุณพบเจอ ส่วนใหญ่แนะน าให้
ใช้บริการแอพพลิเคชั่น 0 1 15 207 177 4.400 

 0.00% 0.25% 3.75% 51.75% 44.25%  
คนที่คุณพบเจอ ส่วนใหญ่สนบัสนุน
ให้ใช้บริการแอพพลิเคชั่น 0 1 13 212 174 4.398 

 0.00% 0.25% 3.25% 53.00% 43.50%  
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ตารางท่ี  4.1  (ต่อ) 

  1 2 3 4 5 ค่าเฉลี่ย 
บรรทัดฐานของกลุ่มอ้างอิง  
Subjective Norm       
เพ่ือนของคุณ ส่วนใหญ่ใช้บริการ
แอพพลิเคชั่น 1 0 16 153 230 4.528 
 0.25% 0.00% 4.00% 38.25% 57.50%  
สมาชิกในครอบครัวของคุณ ส่วนใหญ่ใช้
บริการแอพพลิเคชั่น 1 1 10 166 222 4.518 
 0.25% 0.25% 2.50% 41.50% 55.50%  
คนที่คุณติดต่อด้วย ส่วนใหญ่ใช้บริการ
แอพพลิเคชั่น 1 1 13 211 174 4.390 
 0.25% 0.25% 3.25% 52.75% 43.50%  
บรรทัดฐานของกลุ่มอ้างอิง  
Subjective Norm       
เพ่ือนของคุณ ส่วนใหญ่ใช้บริการ
แอพพลิเคชั่น 1 0 16 153 230 4.528 
 0.25% 0.00% 4.00% 38.25% 57.50%  
สมาชิกในครอบครัวของคุณ ส่วนใหญ่ใช้
บริการแอพพลิเคชั่น 1 1 10 166 222 4.518 
 0.25% 0.25% 2.50% 41.50% 55.50%  
คนที่คุณติดต่อด้วย ส่วนใหญ่ใช้บริการ
แอพพลิเคชั่น 1 1 13 211 174 4.390 
 0.25% 0.25% 3.25% 52.75% 43.50%  
คนที่คุณพบเจอ ส่วนใหญ่ใช้บริการ
แอพพลิเคชั่น 1 1 14 214 170 4.378 

 0.25% 0.25% 3.50% 53.50% 42.50%  
พฤติกรรมความตั้งใจที่จะใช้งาน 
Behavior Intention       
คุณตั้งใจจะเลือกใช้บริการแอพพลิเคชั่น 0 0 15 126 259 4.610 
 0.00% 0.00% 3.75% 31.50% 64.75%  
หากต้องเดินทางโดยแท็กซ่ี คุณจะใช้
บริการแอพพลิเคชั่น 0 1 7 136 256 4.618 
 0.00% 0.25% 1.75% 34.00% 64.00%  
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ตารางท่ี  4.1  (ต่อ) 

  1 2 3 4 5 ค่าเฉลี่ย 
การใช้งานจริง Usage Behavior       
คุณใช้บริการแอพพลิเคชั่นทุกครั้งที่เรียก
แท็กซี่ 0 1 15 215 169 4.380 
 0.00% 0.25% 3.75% 53.75% 42.25%  
คุณใช้บริการแอพพลิเคชั่นเป็นประจ า 0 1 11 217 171 4.395 
  0.00% 0.25% 2.75% 54.25% 42.75%   

 

จากตารางที่ 4.1 แสดงถึงจ านวนร้อยละ ค่าเฉลี่ยของระดับคะแนนเต็ม 5 คะแนน ที่แสดงให้เห็น
ถึงความคิดเห็นของผู้ใช้งานที่มีต่อแอพพลิเคชั่น Grab Taxi และ Line Taxi ดังนี้ 

 การรับรู้จ านวนผู้ใช้งาน พบว่ากลุ่มผู้ใช้งานแอพพลิเคชั่น Grab Taxi และ Line Taxi ส่วนใหญ่
แสดงความคิดเห็นในปัจจัยนี้ว่า เห็นด้วยอย่างยิ่งในเรื่องมีเพียงพอต่อการเรียกใช้บริการซึ่งมีค่าเฉลี่ยมาก
ที่สุด 4.008 รองลงมาคือ มีจ านวนมาก 3.900 และ ค่าเฉลี่ยต่ าที่สุดคือ มีครอบคลุมในทุกพ้ืนที่ให้ท่าน
เรียกใช้บริการ 3.835 

 การรับรู้จ านวนแพลตฟอร์ม พบว่ากลุ่มผู้ใช้งานแอพพลิเคชั่น Grab Taxi และ Line Taxi ส่วน
ใหญ่แสดงความคิดเห็นในปัจจัยนี้ว่า เห็นด้วยอย่างยิ่งในเรื่องมีเพียงพอต่อบริการที่ต้องการใช้ร่วมซึ่งมี
ค่าเฉลี่ยมากท่ีสุด 4.090 รองลงมาคือ มีจ านวนมาก 3.958 และ ค่าเฉลี่ยต่ าที่สุดคือ สามารถใช้ร่วมกันได้
ง่าย 3.933 

 การรับรู้บริการต่าง ๆ ของแอพพลิเคชั่น พบว่ากลุ่มผู้ใช้งานแอพพลิเคชั่น Grab Taxi และ Line 
Taxi ส่วนใหญ่แสดงความคิดเห็นในปัจจัยนี้ว่า เห็นด้วยอย่างยิ่งในเรื่องสามารถใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ซึ่งมีค่าเฉลี่ยมากที่สุด 4.265 รองลงมาคือ สามารถเรียกใช้ได้ไม่ยาก 4.213 และ ค่าเฉลี่ยต่ าที่สุดคือ มี
ครอบคลุมครบทุกบริการที่เก่ียวกับแท็กซี่ 4.135 

 การรับรู้ถึงความง่ายในการใช้งาน พบว่ากลุ่มผู้ใช้งานแอพพลิเคชั่น Grab Taxi และ Line Taxi 
ส่วนใหญ่แสดงความคิดเห็นในปัจจัยนี้ว่า เห็นด้วยอย่างยิ่งในเรื่องสามารถเข้าใจได้ไม่ยากซ่ึงมีค่าเฉลี่ยมาก
ที่สุด 4.438 รองลงมาคือ สามารถเรียนรู้ได้ง่าย 4.433 และ ค่าเฉลี่ยต่ าที่สุดคือ มีระบบการเรียกใช้
บริการเรียกแท็กซี่ที่ง่ายต่อการใช้งาน 4.365 

 การรับรู้ถึงประโยชน์ที่เกิดจากการใช้ พบว่ากลุ่มผู้ใช้งานแอพพลิเคชั่น Grab Taxi และ Line 
Taxi ส่วนใหญ่แสดงความคิดเห็นในปัจจัยนี้ว่า เห็นด้วยอย่างยิ่งในเรื่องช่วยประหยัดเวลารอรถแท็กซ่ีซึ่งมี
ค่าเฉลี่ยมากที่สุด 4.543 รองลงมาคือ ช่วยลดปัญหาการเรียกรถแท็กซี่ 4.525 มีความปลอดภัยต่อ
ผู้โดยสาร 4.488 และ ค่าเฉลี่ยต่ าที่สุดคือ มีเวลารอรถแท็กซี่ที่แน่นอน 4.458 
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 การรับรู้ถึงความปลอดภัย พบว่ากลุ่มผู้ใช้งานแอพพลิเคชั่น Grab Taxi และ Line Taxi ส่วน
ใหญ่แสดงความคิดเห็นในปัจจัยนี้ว่า เห็นด้วยอย่างยิ่งในเรื่องการป้องกันการขโมยข้อมูลของผู้ใช้บริการที่
เชื่อถือได้ซึ่งมีค่าเฉลี่ยมากที่สุด 4.458 รองลงมาคือ การยืนยันตัวตนผู้ใช้บริการที่ดี 4.445 การคัดสรร
คนขับรถแท็กซี่ที่ไว้ใจได้ 4.348 และ ค่าเฉลี่ยต่ าที่สุดคือ การบันทึกข้อมูลการใช้บริการที่ดี 4.330 

 ทัศนคติที่มีต่อการยอมรับเทคโนโลยี พบว่ากลุ่มผู้ใช้งานแอพพลิเคชั่น Grab Taxi และ Line 
Taxi ส่วนใหญ่แสดงความคิดเห็นในปัจจัยนี้ว่า เห็นด้วยอย่างยิ่งในเรื่องเป็นความคิดที่ดีซึ่งมีค่าเฉลี่ยมาก
ที่สุด 4.515 รองลงมาคือ เป็นความคิดที่ฉลาด 4.473 มีความคุ้มค่า 4.373 และ ค่าเฉลี่ยต่ าที่สุดคือ คุณ
ชอบใช้บริการแอพพลิเคชั่น 4.360 

 บรรทัดฐานคนในครอบครัว และ เพ่ือน พบว่ากลุ่มผู้ใช้งานแอพพลิเคชั่น Grab Taxi และ Line 
Taxi ส่วนใหญ่แสดงความคิดเห็นในปัจจัยนี้ว่า เห็นด้วยอย่างยิ่งในเรื่องเพ่ือนของคุณ ส่วนใหญ่แนะน าให้
ใช้บริการแอพพลิเคชั่นซึ่งมีค่าเฉลี่ยมากที่สุด 4.533 รองลงมาคือ เพ่ือนของคุณ ส่วนใหญ่สนับสนุนให้ใช้
บริการแอพพลิเคชั่น 4.523 สมาชิกในครอบครัวของคุณ ส่วนใหญ่แนะน าให้ใช้บริการแอพพลิเคชั่น 
4.363 และ ค่าเฉลี่ยต่ าที่สุดคือ สมาชิกในครอบครัวของคุณ ส่วนใหญ่สนับสนุนให้ใช้บริการแอพพลิเคชั่น 
4.328 

 บรรทัดฐานของกลุ่มคนที่ติดต่อสื่อสาร พบว่ากลุ่มผู้ใช้งานแอพพลิเคชั่น Grab Taxi และ Line 
Taxi ส่วนใหญ่แสดงความคิดเห็นในปัจจัยนี้ว่า คนที่คุณติดต่อด้วย ส่วนใหญ่สนับสนุนให้ใช้บริการ
แอพพลิเคชั่นซึ่งมีค่าเฉลี่ยมากท่ีสุด 4.515 รองลงมาคือ คนที่คุณติดต่อด้วย ส่วนใหญ่แนะน าให้ใช้บริการ
แอพพลิเคชั่น 4.510 คนที่คุณพบเจอ ส่วนใหญ่แนะน าให้ใช้บริการแอพพลิเคชั่น 4.400 และ ค่าเฉลี่ยต่ า
ที่สุดคือ คนที่คุณพบเจอ ส่วนใหญ่สนับสนุนให้ใช้บริการแอพพลิเคชั่น 4.398 

 บรรทัดฐานของกลุ่มอ้างอิง พบว่ากลุ่มผู้ใช้งานแอพพลิเคชั่น Grab Taxi และ Line Taxi ส่วน
ใหญ่แสดงความคิดเห็นในปัจจัยนี้ว่า เพ่ือนของคุณ ส่วนใหญ่ใช้บริการแอพพลิเคชั่นซึ่งมีค่าเฉลี่ยมากท่ีสุด 
4.528 รองลงมาคือ สมาชิกในครอบครัวของคุณ ส่วนใหญ่ใช้บริการแอพพลิเคชั่น 4.518 คนที่คุณติดต่อ
ด้วย ส่วนใหญ่ใช้บริการแอพพลิเคชั่น 4.390 และ ค่าเฉลี่ยต่ าที่สุดคือ คนที่คุณพบเจอ ส่วนใหญ่ใช้บริการ
แอพพลิเคชั่น 4.378 

 พฤติกรรมความตั้งใจที่จะใช้งาน พบว่ากลุ่มผู้ใช้งานแอพพลิเคชั่น Grab Taxi และ Line Taxi 
ส่วนใหญ่แสดงความคิดเห็นในปัจจัยนี้ว่า หากต้องเดินทางโดยแท็กซี่ คุณจะใช้บริการแอพพลิเคชั่นซึ่งมี
ค่าเฉลี่ยมากที่สุด 4.618 และ ค่าเฉลี่ยต่ าที่สุดคือ คุณตั้งใจจะเลือกใช้บริการแอพพลิเคชั่น 4.610 

 การใช้งานจริง พบว่ากลุ่มผู้ใช้งานแอพพลิเคชั่น Grab Taxi และ Line Taxi ส่วนใหญ่แสดงความ
คิดเห็นในปัจจัยนี้ว่า คุณใช้บริการแอพพลิเคชั่นเป็นประจ าซึ่งมีค่าเฉลี่ยมากท่ีสุด 4.395 และ ค่าเฉลี่ยต่ า
ที่สุดคือ คุณใช้บริการแอพพลิเคชั่นทุกครั้งที่เรียกแท็กซี่ 4.380 
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4.2  ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบค่าดัชนี 

 การจ าแนกกลุ่มตัวอย่าง โดยจ าแนกตามลักษณะทางประชากรศาสตร์หรือลักษณะส่วนบุคคล
ของกลุ่มตัวอย่าง เช่น (เพศ อายุ สถานภาพ การศึกษา อาชีพ รายได้) และ จ าแนกตามพฤติกรรมของ
กลุ่มตัวอย่าง เช่น (พฤติกรรมการใช้บริการ วัตถุประสงค์ในการใช้บริการ) และ แสดงค่าเฉลี่ยของตัวแปร
ปัจจัยต่าง ๆ ที่แตกต่างกัน ที่ค านวณได้จากแบบสอบถามออนไลน์ตามลักษณะต่าง ๆ ของกลุ่มตัวอย่าง 
พร้อมทั้งค่าสถิติ (t-Test หรือ F-Test) ที่เปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ย ดังตารางที่ 4.2 การ
วิเคราะห์ตัวแปรจ าแนกตามลักษณะทางประชากรศาสตร์ 
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ตารางท่ี  4.2  การวิเคราะห์ตัวแปรจ าแนกตามลักษณะทางประชากรศาสตร์
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ตารางท่ี  4.2  (ต่อ) 
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จากตารางที่ 4.2 พบว่า ผลการวิเคราะห์ข้อมูลของกลุ่มตัวอย่างมีผู้ใช้งานแอพพลิเคชั่น Grab 
Taxi จ านวน 200 คน และ ผู้ใช้งานแอพพลิเคชั่น Line Taxi จ านวน 200 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง 
จ านวน 250 คน เพศชาย 150 คน มีอายุต่ ากว่า 23 ปี ถึง 54 ปี ขึ้นไปเท่า ๆ กัน มีสถานภาพโสด มี
การศึกษาอยู่ระดับปริญญาตรี ประกอบอาชีพรับราชการ/รัฐวิสาหกิจ/พนักงานของรัฐ มีรายได้เฉลี่ยต่อ
เดือน ประมาณ 15,001 – 30,000 บาท ส าหรับพฤติกรรมการใช้แอพพลิเคชั่น Grab Taxi และ Line 
Taxi ส่วนใหญ่มีประสบการณ์ในการใช้แอพพลิเคชั่นใช้มา 1-6 เดือนแล้ว เวลาเฉลี่ยที่ใช้ในการรอรถ
แท็กซี่ ประมาณ 20 - 30 นาที ความถี่ในการใช้แอพพลิเคชั่นสัปดาห์ละ 1-4 ครั้ง ส่วนใหญ่ค่าเฉลี่ย
วัตถุประสงค์ในการเดินทางที่มากคือ มีวัตถุประสงค์ในการเดินทางไปท างาน มีวัตถุประสงค์ในการ
เดินทางกลับบ้าน มีวัตถุประสงค์ในการเดินทางไปเที่ยว มีวัตถุประสงค์ในการเดินทางอ่ืน ๆ และ ค่าเฉลี่ย
วัตถุประสงค์ในการเดินทางที่ต่ าคือ ไม่มีวัตถุประสงค์ในการเดินทางไปเรียน เมื่อน าข้อมูลมาวิเคราะห์ตัว
แปรจ าแนกตามลักษณะทางประชากรศาสตร์ด้วยสถิติเชิงปริมาณ t-test และ F-test พบว่าค่าเฉลี่ยของ
ตัวแปรทุกตัวจ าแนก สรุปได้ดังนี้ 

 กลุ่มผู้ใช้งานแอพพลิเคชั่น Grab Taxi และ Line Taxi การรับรู้จ านวนของผู้ใช้งาน (Perceived 
Number of Peers : PNP) การรับรู้จ านวนแพลตฟอร์ม (Perceived Number of Cross - Platform : 
PNCP) การรับรู้บริการต่าง ๆ ของแอพพลิเคชั่น (Perceived Complement : PC) การรับรู้ความง่ายใน
การใช้งาน (Perceived Ease of Use : PEOU) การรับรู้ถึงประโยชน์ที่ เกิดจากการใช้ (Perceived 
Usefulness : PU) การรับรู้ถึงความปลอดภัย (Perceived Security : PS) ทัศนคติที่มีต่อการยอมรับ
เทคโน โลยี  (Attitude towards Technology : ATT) บรรทั ดฐานคนในคอบครั ว  และ  เ พ่ือน 
(Descriptive Norm : DNorm) บรรทัดฐานของกลุ่มคนที่ติดต่อสื่อสาร ( Injunctive Norm : INorm) 
บรรทัดฐานของกลุ่มคนอ้างอิง (Subjective Norm : SNorm) พฤติกรรมความตั้ งใจที่จะใช้งาน 
(Behavior Intention : BI) การใช้ งานจริ ง  (Usage Behavior : UB) แตกต่างกันพบว่า  ผู้ ใช้ งาน
แอพพลิเคชั่น Grab Taxi มีบรรทัดฐานของกลุ่มคนอ้างอิงมีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ 0.85 รองลงมาคือ 
พฤติกรรมความตั้งใจที่จะใช้งาน 0.83 บรรทัดฐานของกลุ่มคนที่ติดต่อสื่อสาร และ การใช้งานจริงใน
ระดับที่เท่ากัน 0.80 การรับรู้ถึงประโยชน์ที่เกิดจากการใช้ และ บรรทัดฐานคนในคอบครัว และ เพ่ือนใน
ระดับที่เท่ากัน 0.77 ทัศนคติที่มีต่อการยอมรับเทคโนโลยี 0.74 การรับรู้ถึงความปลอดภัย 0.71 การรับรู้
ความง่ายในการใช้งาน 0.69 การรับรู้จ านวนของผู้ใช้งาน 0.65 การรับรู้บริการต่าง ๆ ของแอพพลิเคชั่น 
0.63 และ ค่าเฉลี่ยต่ าที่สุดคือ การรับรู้จ านวนแพลตฟอร์ม 0.55 ผู้ใช้งานแอพพลิเคชั่น Line Taxi มี
บรรทัดฐานของกลุ่มคนอ้างอิงมีค่าเฉลี่ยมากที่สุด 0.87 รองลงมาคือ พฤติกรรมความตั้งใจที่จะใช้งาน 
0.86 การรับรู้ถึงประโยชน์ที่เกิดจากการใช้ และ บรรทัดฐานของกลุ่มคนที่ติดต่อสื่อสาร 0.83 บรรทัดฐาน
คนในคอบครัว และ เพ่ือน 0.77 ทัศนคติที่มีต่อการยอมรับเทคโนโลยี 0.75 การรับรู้ความง่ายในการใช้
งาน และ การใช้งานจริง 0.72 การรับรู้ถึงความปลอดภัย 0.70 การรับรู้บริการต่าง ๆ ของแอพพลิเคชั่น 
0.69 การรับรู้จ านวนของผู้ใช้งาน 0.63 และ ค่าเฉลี่ยต่ าที่สุดคือ การรับรู้จ านวนแพลตฟอร์ม 0.60 

 กลุ่มผู้ใช้งานแอพพลิเคชั่น Grab Taxi และ Line Taxi ที่มีเพศต่างกัน พบว่าเพศชายมีบรรทัด
ฐานของกลุ่มคนอ้างอิงมีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ 0.85 รองลงมาคือ บรรทัดฐานของกลุ่มคนที่ติดต่อสื่อสาร 
0.82 พฤติกรรมความตั้งใจที่จะใช้งาน 0.81 การรับรู้ถึงประโยชน์ที่เกิดจากการใช้ 0.79 บรรทัดฐานคนใน
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คอบครัว และ เพ่ือน 0.76 ทัศนคติที่มีต่อการยอมรับเทคโนโลยี และ การใช้งานจริง 0.72 การรับรู้ถึง
ความปลอดภัย 0.70 การรับรู้ความง่ายในการใช้งาน 0.69 การรับรู้บริการต่าง ๆ ของแอพพลิเคชั่น 0.66 
การรับรู้จ านวนของผู้ใช้งาน 0.64 และ ค่าเฉลี่ยต่ าที่สุดคือ การรับรู้จ านวนแพลตฟอร์ม 0.56 พบว่า เพศ
หญิงมีบรรทัดฐานของกลุ่มคนอ้างอิง และ พฤติกรรมความตั้งใจที่จะใช้งาน มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ 0.87 
รองลงมาคือ บรรทัดฐานของกลุ่มคนที่ติดต่อสื่อสาร 0.82 การรับรู้ถึงประโยชน์ที่เกิดจากการใช้ 0.81 
บรรทัดฐานคนในคอบครัว และ เพ่ือน และ การใช้งานจริง 0.78 ทัศนคติที่มีต่อการยอมรับเทคโนโลยี 
0.76 การรับรู้ความง่ายในการใช้งาน และ การรับรู้ถึงความปลอดภัย 0.71 การรับรู้บริการต่าง ๆ ของ
แอพพลิเคชั่น 0.67 การรับรู้จ านวนของผู้ใช้งาน 0.64 และ ค่าเฉลี่ยต่ าที่สุดคือ การรับรู้จ านวน
แพลตฟอร์ม 0.58 

 กลุ่มผู้ใช้งานแอพพลิเคชั่น Grab Taxi และ Line Taxi ที่มีอายุต่างกัน พบว่า กลุ่ม Gen Z มี
บรรทัดฐานของกลุ่มคนอ้างอิง และ พฤติกรรมความตั้งใจที่จะใช้งานมีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ 0.88 
รองลงมาคือ บรรทัดฐานของกลุ่มคนที่ติดต่อสื่อสาร 0.85 การใช้งานจริง 0.84 การรับรู้ถึงประโยชน์ที่เกิด
จากการใช้ และ บรรทัดฐานคนในคอบครัว และ เพ่ือน 0.80 การรับรู้ถึงความปลอดภัย และ ทัศนคติที่มี
ต่อการยอมรับเทคโนโลยี 0.73 การรับรู้ความง่ายในการใช้งาน 0.72 การรับรู้บริการต่าง ๆ ของ
แอพพลิเคชั่น 0.67 การรับรู้จ านวนของผู้ใช้งาน 0.62 และ ค่าเฉลี่ยต่ าที่สุดคือ การรับรู้จ านวน
แพลตฟอร์ม 0.55 พบว่า กลุ่ม Gen Y มีบรรทัดฐานของกลุ่มคนอ้างอิง มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ 0.82 
รองลงมาคือ การรับรู้ถึงประโยชน์ที่เกิดจากการใช้ 0.80 พฤติกรรมความตั้งใจที่จะใช้งาน 0.78 บรรทัด
ฐานของกลุ่มคนที่ติดต่อสื่อสาร 0.75 บรรทัดฐานคนในคอบครัว และ เพ่ือน 0.72 ทัศนคติที่มีต่อการ
ยอมรับเทคโนโลยี 0.70 การรับรู้บริการต่าง ๆ ของแอพพลิเคชั่น และ การรับรู้ความง่ายในการใช้งาน 
0.69 การใช้งานจริง 0.66 การรับรู้ถึงความปลอดภัย 0.65 และ ค่าเฉลี่ยต่ าที่สุดคือ การรับรู้จ านวน
แพลตฟอร์ม 0.61 พบว่า กลุ่ม Gen X มีบรรทัดฐานของกลุ่มคนอ้างอิง มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ 0.88 
รองลงมาคือ พฤติกรรมความตั้งใจที่จะใช้งาน 0.86 บรรทัดฐานของกลุ่มคนที่ติดต่อสื่อสาร 0.84 การรับรู้
ถึงประโยชน์ที่เกิดจากการใช้ 0.82 บรรทัดฐานคนในคอบครัว และ เพ่ือน 0.79 ทัศนคติที่มีต่อการ
ยอมรับเทคโนโลยี 0.77 การใช้งานจริง 0.75 การรับรู้ความง่ายในการใช้งาน และ การรับรู้ถึงความ
ปลอดภัย 0.73 การรับรู้บริการต่าง ๆ ของแอพพลิเคชั่น 0.62 การรับรู้จ านวนของผู้ใช้งาน 0.60 และ 
ค่าเฉลี่ยต่ าที่สุดคือ การรับรู้จ านวนแพลตฟอร์ม 0.54 พบว่า กลุ่ม Gen BB มีบรรทัดฐานของกลุ่มคน
อ้างอิง มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ 0.88 รองลงมาคือ พฤติกรรมความตั้งใจที่จะใช้งาน 0.86 บรรทัดฐานของ
กลุ่มคนที่ติดต่อสื่อสาร 0.83 การรับรู้ถึงประโยชน์ที่เกิดจากการใช้ 0.79 ทัศนคติที่มีต่อการยอมรับ
เทคโนโลยี 0.78 บรรทัดฐานคนในคอบครัว และ เพ่ือน 0.77 การใช้งานจริง 0.76 การรับรู้ถึงความ
ปลอดภัย 0.70 การรับรู้จ านวนของผู้ใช้งาน และ การรับรู้ความง่ายในการใช้งาน 0.68 การรับรู้บริการ
ต่าง ๆ ของแอพพลิเคชั่น 0.67 และ ค่าเฉลี่ยต่ าที่สุดคือ การรับรู้จ านวนแพลตฟอร์ม 0.59 

 กลุ่มผู้ใช้งานแอพพลิเคชั่น Grab Taxi และ Line Taxi ที่มีสถานภาพต่างกัน พบว่า สถานภาพ
โสดมีบรรทัดฐานของกลุ่มคนอ้างอิง มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ 0.85 รองลงมาคือ พฤติกรรมความตั้งใจที่จะ
ใช้งาน 0.83 บรรทัดฐานของกลุ่มคนที่ติดต่อสื่อสาร 0.81 การรับรู้ถึงประโยชน์ที่เกิดจากการใช้ 0.79 
บรรทัดฐานคนในคอบครัว และ เพ่ือน และ การใช้งานจริง 0.76 ทัศนคติที่มีต่อการยอมรับเทคโนโลยี 



47 

0.72 การรับรู้ความง่ายในการใช้งาน 0.70 การรับรู้ถึงความปลอดภัย 0.69 การรับรู้บริการต่าง ๆ ของ
แอพพลิเคชั่น 0.68 การรับรู้จ านวนของผู้ใช้งาน 0.64 และ ค่าเฉลี่ยต่ าที่สุดคือ การรับรู้จ านวน
แพลตฟอร์ม 0.58 พบว่า สถานภาพสมรสมีบรรทัดฐานของกลุ่มคนอ้างอิง มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ 0.87 
รองลงมาคือ พฤติกรรมความตั้งใจที่จะใช้งาน 0.86 บรรทัดฐานของกลุ่มคนที่ติดต่อสื่อสาร 0.83 การรับรู้
ถึงประโยชน์ที่เกิดจากการใช้ 0.81 ทัศนคติที่มีต่อการยอมรับเทคโนโลยี และ บรรทัดฐานคนในคอบครัว 
และ เพ่ือน 0.78 การใช้งานจริง 0.75 การรับรู้ถึงความปลอดภัย 0.72 การรับรู้ความง่ายในการใช้งาน 
0.70 การรับรู้บริการต่าง ๆ ของแอพพลิเคชั่น 0.63 การรับรู้จ านวนของผู้ใช้งาน 0.62 และ ค่าเฉลี่ยต่ า
ที่สุดคือ การรับรู้จ านวนแพลตฟอร์ม 0.57 พบว่า สถานภาพหย่าร้างมีบรรทัดฐานของกลุ่มคนอ้างอิง มี
ค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ 0.88 รองลงมาคือ พฤติกรรมความตั้งใจที่จะใช้งาน 0.86 บรรทัดฐานของกลุ่มคนที่
ติดต่อสื่อสาร 0.84 การรับรู้ถึงประโยชน์ที่เกิดจากการใช้ 0.81 บรรทัดฐานคนในคอบครัว และ เพ่ือน 
0.77 ทัศนคติที่มีต่อการยอมรับเทคโนโลยี และ การใช้งานจริง 0.76 การรับรู้ความง่ายในการใช้งาน 
0.75 การรับรู้ถึงความปลอดภัย 0.70 การรับรู้จ านวนของผู้ใช้งาน และ การรับรู้บริการต่าง ๆ ของ
แอพพลิเคชั่น 0.69 และ ค่าเฉลี่ยต่ าที่สุดคือ การรับรู้จ านวนแพลตฟอร์ม 0.58 

 กลุ่มผู้ใช้งานแอพพลิเคชั่น Grab Taxi และ Line Taxi ที่มีการศึกษาต่างกัน พบว่า การศึกษา
ระดับต่ ากว่าปริญญาตรี มีบรรทัดฐานของกลุ่มคนอ้างอิง มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ 0.84 รองลงมาคือ 
พฤติกรรมความตั้งใจที่จะใช้งาน 0.82 บรรทัดฐานของกลุ่มคนที่ติดต่อสื่อสาร 0.80 การรับรู้ถึงประโยชน์
ที่เกิดจากการใช้ 0.77 บรรทัดฐานคนในคอบครัว และ เพ่ือน 0.74 ทัศนคติที่มีต่อการยอมรับเทคโนโลยี 
0.72 การใช้งานจริง 0.70 การรับรู้จ านวนของผู้ใช้งาน การรับรู้บริการต่าง ๆ ของแอพพลิเคชั่น และ การ
รับรู้ความง่ายในการใช้งาน 0.67 การรับรู้ถึงความปลอดภัย 0.66 และ ค่าเฉลี่ยต่ าที่สุดคือ การรับรู้
จ านวนแพลตฟอร์ม 0.61 พบว่า ก าลังศึกษาปริญญาตรี/ปริญญาตรี มีบรรทัดฐานของกลุ่มคนอ้างอิง มี
ค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ 0.87 รองลงมาคือ พฤติกรรมความตั้งใจที่จะใช้งาน 0.86 บรรทัดฐานของกลุ่มคนที่
ติดต่อสื่อสาร 0.83 การรับรู้ถึงประโยชน์ที่เกิดจากการใช้ 0.82 บรรทัดฐานคนในคอบครัว และ เพ่ือน 
และ การใช้งานจริง 0.79 ทัศนคติที่มีต่อการยอมรับเทคโนโลยี 0.76 การรับรู้ถึงความปลอดภัย 0.73 การ
รับรู้ความง่ายในการใช้งาน 0.72 การรับรู้บริการต่าง ๆ ของแอพพลิเคชั่น 0.65 การรับรู้จ านวนของ
ผู้ใช้งาน 0.62 และ ค่าเฉลี่ยต่ าที่สุดคือ การรับรู้จ านวนแพลตฟอร์ม 0.55 พบว่า ก าลังศึกษาปริญญาโท/
ปริญญาโท มีการรับรู้ถึงประโยชน์ที่เกิดจากการใช้ มีค่าเฉลี่ยมากท่ีสุดคือ 0.91 รองลงมาคือ บรรทัดฐาน
ของกลุ่มคนอ้างอิง 0.89 พฤติกรรมความตั้งใจที่จะใช้งาน 0.87 บรรทัดฐานคนในคอบครัว และ เพ่ือน 
0.85 ทัศนคติที่มีต่อการยอมรับเทคโนโลยี และ บรรทัดฐานของกลุ่มคนที่ติดต่อสื่อสาร 0.82 การรับรู้
ความง่ายในการใช้งาน 0.81 การรับรู้ถึงความปลอดภัย และ การใช้งานจริง 0.76 การรับรู้บริการต่าง ๆ 
ของแอพพลิเคชั่น 0.70 การรับรู้จ านวนของผู้ใช้งาน 0.62 และ ค่าเฉลี่ยต่ าที่สุดคือ การรับรู้จ านวน
แพลตฟอร์ม 0.61 พบว่า ก าลังศึกษาสูงกว่าปริญญาโทขึ้นไป มีการรับรู้จ านวนของผู้ใช้งาน และ บรรทัด
ฐานของกลุ่มคนอ้างอิง มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ 0.84 รองลงมาคือ การใช้งานจริง 0.80 การรับรู้ถึง
ประโยชน์ที่ เกิดจากการใช้  0.74 การรับรู้จ านวนแพลตฟอร์ม 0.73 การรับรู้บริการต่าง ๆ ของ
แอพพลิเคชั่น 0.72 บรรทัดฐานคนในคอบครัว และ เพ่ือน และ พฤติกรรมความตั้งใจที่จะใช้งาน 0.70 
การรับรู้ความง่ายในการใช้งาน 0.67 บรรทัดฐานของกลุ่มคนที่ติดต่อสื่อสาร 0.63 ทัศนคติที่มีต่อการ
ยอมรับเทคโนโลยี 0.62 และ ค่าเฉลี่ยต่ าที่สุดคือ การรับรู้ถึงความปลอดภัย 0.53 
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 กลุ่มผู้ใช้งานแอพพลิเคชั่น Grab Taxi และ Line Taxi ที่มีอาชีพต่างกัน พบว่า นิสิต/นักศึกษา มี
บรรทัดฐานของกลุ่มคนอ้างอิง และ พฤติกรรมความตั้งใจที่จะใช้งาน มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ 0.87 
รองลงมาคือ บรรทัดฐานของกลุ่มคนที่ติดต่อสื่อสาร และ การใช้งานจริง 0.84 บรรทัดฐานคนในคอบครัว 
และ เพ่ือน 0.80 การรับรู้ถึงประโยชน์ที่เกิดจากการใช้ 0.79 การรับรู้ถึงความปลอดภัย 0.73 การรับรู้
ความง่ายในการใช้งาน และ ทัศนคติที่มีต่อการยอมรับเทคโนโลยี 0.72 การรับรู้บริการต่าง ๆ ของ
แอพพลิเคชั่น 0.67 การรับรู้จ านวนของผู้ใช้งาน 0.60 และ ค่าเฉลี่ยต่ าที่สุดคือ การรับรู้จ านวน
แพลตฟอร์ม 0.53 พบว่า รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ/พนักงานของรัฐ มีบรรทัดฐานของกลุ่มคนอ้างอิง มี
ค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ 0.87 รองลงมาคือ พฤติกรรมความตั้งใจที่จะใช้งาน 0.86 บรรทัดฐานของกลุ่มคนที่
ติดต่อสื่อสาร 0.82 การรับรู้ถึงประโยชน์ที่เกิดจากการใช้ 0.81 ทัศนคติที่มีต่อการยอมรับเทคโนโลยี และ 
บรรทัดฐานคนในคอบครัว และ เพ่ือน 0.77 การรับรู้ความง่ายในการใช้งาน 0.72 การใช้งานจริง 0.71 
การรับรู้ถึงความปลอดภัย 0.69 การรับรู้บริการต่าง ๆ ของแอพพลิเคชั่น 0.68 การรับรู้จ านวนของ
ผู้ใช้งาน 0.65 และ ค่าเฉลี่ยต่ าที่สุดคือ การรับรู้จ านวนแพลตฟอร์ม 0.60 พบว่า พนักงานบริษัทเอกชน มี
บรรทัดฐานของกลุ่มคนอ้างอิง มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ 0.84 รองลงมาคือ พฤติกรรมความตั้งใจที่จะใช้งาน 
0.81 บรรทัดฐานของกลุ่มคนที่ติดต่อสื่อสาร 0.79 การรับรู้ถึงประโยชน์ที่เกิดจากการใช้ 0.78 บรรทัด
ฐานคนในคอบครัว และ เพ่ือน 0.74 ทัศนคติที่มีต่อการยอมรับเทคโนโลยี และ การใช้งานจริง 0.73 การ
รับรู้ถึงความปลอดภัย 0.68 การรับรู้ความง่ายในการใช้งาน 0.65 การรับรู้จ านวนของผู้ใช้งาน 0.64 การ
รับรู้บริการต่าง ๆ ของแอพพลิเคชั่น 0.62 และ ค่าเฉลี่ยต่ าที่สุดคือ การรับรู้จ านวนแพลตฟอร์ม 0.55 
พบว่า ธุรกิจส่วนตัว มีบรรทัดฐานของกลุ่มคนอ้างอิง มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ 0.86 รองลงมาคือ การรับรู้
ถึงประโยชน์ที่เกิดจากการใช้ บรรทัดฐานของกลุ่มคนที่ติดต่อสื่อสาร และ พฤติกรรมความตั้งใจที่จะใช้
งาน 0.82 การใช้งานจริง 0.78 บรรทัดฐานคนในคอบครัว และ เพ่ือน 0.75 การรับรู้ความง่ายในการใช้
งาน 0.74 ทัศนคติที่มีต่อการยอมรับเทคโนโลยี 0.73 การรับรู้ถึงความปลอดภัย 0.69 การรับรู้บริการต่าง 
ๆ ของแอพพลิเคชั่น 0.62 การรับรู้จ านวนแพลตฟอร์ม 0.59 และ ค่าเฉลี่ยต่ าที่สุดคือ การรับรู้จ านวนของ
ผู้ใช้งาน 0.56 พบว่า รับจ้างทั่วไป มีบรรทัดฐานของกลุ่มคนที่ติดต่อสื่อสาร มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ 0.94 
รองลงมาคือ พฤติกรรมความตั้งใจที่จะใช้งาน 0.90 การรับรู้ถึงประโยชน์ที่เกิดจากการใช้ และ บรรทัด
ฐานของกลุ่มคนอ้างอิง 0.88 การใช้งานจริง 0.83 ทัศนคติที่มีต่อการยอมรับเทคโนโลยี และ บรรทัดฐาน
คนในคอบครัว และ เพ่ือน 0.82 การรับรู้ถึงความปลอดภัย 0.79 การรับรู้ความง่ายในการใช้งาน 0.75 
การรับรู้จ านวนของผู้ใช้งาน 0.74 การรับรู้บริการต่าง ๆ ของแอพพลิเคชั่น 0.72 และ ค่าเฉลี่ยต่ าที่สุดคือ 
การรับรู้จ านวนแพลตฟอร์ม 0.67 พบว่า ว่างงาน/แม่บ้าน มีการรับรู้จ านวนของผู้ใช้งาน และ บรรทัดฐาน
ของกลุ่มคนที่ติดต่อสื่อสาร มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ 0.98 รองลงมาคือ การรับรู้ถึงประโยชน์ที่เกิดจากการ
ใช้ ทัศนคติที่มีต่อการยอมรับเทคโนโลยี บรรทัดฐานคนในคอบครัว และ เพ่ือน บรรทัดฐานของกลุ่มคน
อ้างอิง และ พฤติกรรมความตั้งใจที่จะใช้งาน 0.97 การรับรู้จ านวนแพลตฟอร์ม และ การรับรู้ถึงความ
ปลอดภัย 0.96 การรับรู้ความง่ายในการใช้งาน 0.95 และ ค่าเฉลี่ยต่ าที่สุดคือ การรับรู้บริการต่าง ๆ ของ
แอพพลิเคชั่น และ การใช้งานจริง 0.94 พบว่า อื่น ๆ มีบรรทัดฐานของกลุ่มคนอ้างอิง มีค่าเฉลี่ยมากท่ีสุด
คือ 0.79 รองลงมาคือ การรับรู้บริการต่าง ๆ ของแอพพลิเคชั่น 0.76 การรับรู้ถึงประโยชน์ที่เกิดจากการ
ใช้ 0.70 บรรทัดฐานของกลุ่มคนที่ติดต่อสื่อสาร 0.69 บรรทัดฐานคนในคอบครัว และ เพ่ือน 0.67 การ
รับรู้ความง่ายในการใช้งาน 0.61 การรับรู้จ านวนของผู้ใช้งาน และ การใช้งานจริง 0.60 ทัศนคติที่มีต่อ
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การยอมรับเทคโนโลยี 0.59 การรับรู้จ านวนแพลตฟอร์ม 0.58 การรับรู้ถึงความปลอดภัย 0.55 และ 
ค่าเฉลี่ยต่ าที่สุดคือ พฤติกรรมความตั้งใจที่จะใช้งาน 0.47 

 กลุ่มผู้ใช้งานแอพพลิเคชั่น Grab Taxi และ Line Taxi พบว่ารายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่ ากว่า 15,000 
บาท มีบรรทัดฐานของกลุ่มคนอ้างอิง และ การใช้งานจริง มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ 0.85 รองลงมาคือ 
บรรทัดฐานของกลุ่มคนที่ติดต่อสื่อสาร 0.81 การรับรู้ถึงประโยชน์ที่เกิดจากการใช้ 0.78 บรรทัดฐานคน
ในคอบครัว และ เพ่ือน และ การใช้งานจริง 0.77 ทัศนคติที่มีต่อการยอมรับเทคโนโลยี 0.72 การรับรู้
ความง่ายในการใช้งาน 0.71 การรับรู้ถึงความปลอดภัย 0.70 การรับรู้บริการต่าง ๆ ของแอพพลิเคชั่น 
0.66 การรับรู้จ านวนของผู้ใช้งาน 0.62 และ ค่าเฉลี่ยต่ าที่สุดคือ การรับรู้จ านวนแพลตฟอร์ม 0.55 พบว่า
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 15,001 – 30,000 บาท มีบรรทัดฐานของกลุ่มคนอ้างอิง มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ 
0.86 รองลงมาคือ พฤติกรรมความตั้งใจที่จะใช้งาน 0.84 บรรทัดฐานของกลุ่มคนที่ติดต่อสื่อสาร 0.81 
การรับรู้ถึงประโยชน์ที่เกิดจากการใช้ 0.80 บรรทัดฐานคนในคอบครัว และ เพ่ือน 0.77 ทัศนคติที่มีต่อ
การยอมรับเทคโนโลยี และ การใช้งานจริง 0.75 การรับรู้ถึงความปลอดภัย 0.70 การรับรู้ความง่ายใน
การใช้งาน 0.69 การรับรู้จ านวนของผู้ใช้งาน และ การรับรู้บริการต่าง ๆ ของแอพพลิเคชั่น 0.65 และ 
ค่าเฉลี่ยต่ าที่สุดคือ การรับรู้จ านวนแพลตฟอร์ม 0.58 พบว่ารายได้เฉลี่ยต่อเดือน 30,001 – 50,000 บาท
มีบรรทัดฐานของกลุ่มคนอ้างอิง มีค่าเฉลี่ยมากท่ีสุดคือ 0.89 รองลงมาคือ การรับรู้ถึงประโยชน์ที่เกิดจาก
การใช้ และ พฤติกรรมความตั้งใจที่จะใช้งาน 0.85 บรรทัดฐานของกลุ่มคนที่ติดต่อสื่อสาร 0.84 บรรทัด
ฐานคนในคอบครัว และ เพ่ือน 0.79 ทัศนคติที่มีต่อการยอมรับเทคโนโลยี 0.78 การรับรู้ความง่ายในการ
ใช้งาน และ การใช้งานจริง 0.75 การรับรู้ถึงความปลอดภัย 0.73 การรับรู้บริการต่าง ๆ ของแอพพลิเคชั่น 
0.68 การรับรู้จ านวนของผู้ใช้งาน 0.63 และ ค่าเฉลี่ยต่ าที่สุดคือ การรับรู้จ านวนแพลตฟอร์ม 0.57 พบว่า
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 50,001 - 100,000 บาท มีบรรทัดฐานของกลุ่มคนอ้างอิง มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ 
0.88 รองลงมาคือ บรรทัดฐานของกลุ่มคนที่ติดต่อสื่อสาร 0.86 พฤติกรรมความตั้งใจที่จะใช้งาน 0.85 
การรับรู้ถึงประโยชน์ที่เกิดจากการใช้ ทัศนคติที่มีต่อการยอมรับเทคโนโลยี และ บรรทัดฐานคนในคอบ
ครัว และ เพ่ือน 0.78 การรับรู้จ านวนของผู้ใช้งาน การรับรู้จ านวนแพลตฟอร์ม และ การรับรู้บริการต่าง 
ๆ ของแอพพลิเคชั่น 0.70 การรับรู้ถึงความปลอดภัย และ การใช้งานจริง 0.68 และ ค่าเฉลี่ยต่ าที่สุดคือ 
การรับรู้ความง่ายในการใช้งาน 0.67 พบว่ารายได้เฉลี่ยต่อเดือน 100,001 - 200,000 บาท มีการรับรู้
จ านวนแพลตฟอร์ม การรับรู้บริการต่าง ๆ ของแอพพลิเคชั่น การรับรู้ความง่ายในการใช้งาน พฤติกรรม
ความตั้งใจที่จะใช้งาน และ การใช้งานจริง มีค่าเฉลี่ยมากท่ีสุดคือ 1.00 รองลงมาคือ การรับรู้จ านวนของ
ผู้ใช้งาน 0.78 บรรทัดฐานของกลุ่มคนอ้างอิง 0.75 บรรทัดฐานของกลุ่มคนที่ติดต่อสื่อสาร 0.67 การรับรู้
ถึงประโยชน์ที่เกิดจากการใช้ และ บรรทัดฐานคนในคอบครัว และ เพื่อน 0.60 ทัศนคติที่มีต่อการยอมรับ
เทคโนโลยี 0.56 และ ค่าเฉลี่ยต่ าที่สุดคือ การรับรู้ถึงความปลอดภัย 0.51 

 กลุ่มผู้ใช้งานแอพพลิเคชั่น Grab Taxi และ Line Taxi ที่มีประสบการณ์การใช้ต่างกัน พบว่า 
น้อยกว่า 1 เดือน มีบรรทัดฐานของกลุ่มคนอ้างอิง มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ 0.77 รองลงมาคือ การรับรู้
จ านวนของผู้ใช้งาน 0.71 บรรทัดฐานของกลุ่มคนที่ติดต่อสื่อสาร 0.70 การรับรู้ถึงประโยชน์ที่เกิดจากการ
ใช้ และ พฤติกรรมความตั้งใจที่จะใช้งาน 0.68 การรับรู้บริการต่าง ๆ ของแอพพลิเคชั่น 0.66 บรรทัดฐาน
คนในคอบครัว และ เพ่ือน และ การใช้งานจริง 0.64 การรับรู้จ านวนแพลตฟอร์ม 0.62 การรับรู้ความ
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ง่ายในการใช้งาน และ ทัศนคติที่มีต่อการยอมรับเทคโนโลยี 0.59 และ ค่าเฉลี่ยต่ าที่สุดคือ การรับรู้ถึง
ความปลอดภัย 0.58 พบว่า ใช้มา 1-6 เดือนแล้ว มีบรรทัดฐานของกลุ่มคนอ้างอิง มีค่าเฉลี่ยมากท่ีสุดคือ 
0.88 รองลงมาคือ พฤติกรรมความตั้งใจที่จะใช้งาน 0.87 การรับรู้ถึงประโยชน์ที่เกิดจากการใช้ และ 
บรรทัดฐานของกลุ่มคนที่ติดต่อสื่อสาร 0.83 บรรทัดฐานคนในคอบครัว และ เพ่ือน 0.78 ทัศนคติที่มีต่อ
การยอมรับเทคโนโลยี 0.76 การใช้งานจริง 0.74 การรับรู้ความง่ายในการใช้งาน 0.72 การรับรู้ถึงความ
ปลอดภัย 0.71 การรับรู้บริการต่าง ๆ ของแอพพลิเคชั่น 0.67 การรับรู้จ านวนของผู้ใช้งาน 0.62 และ 
ค่าเฉลี่ยต่ าที่สุดคือ การรับรู้จ านวนแพลตฟอร์ม 0.58 พบว่า ใช้มา 7-12 เดือนแล้ว มีบรรทัดฐานของกลุ่ม
คนอ้างอิง มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ 0.87 รองลงมาคือ พฤติกรรมความตั้งใจที่จะใช้งาน 0.86 บรรทัดฐาน
ของกลุ่มคนที่ติดต่อสื่อสาร 0.82 การรับรู้ถึงประโยชน์ที่เกิดจากการใช้ และ บรรทัดฐานคนในคอบครัว 
และ เพ่ือน 0.80 การใช้งานจริง 0.79 ทัศนคติที่มีต่อการยอมรับเทคโนโลยี 0.77 การรับรู้ถึงความ
ปลอดภัย 0.72 การรับรู้ความง่ายในการใช้งาน 0.71 การรับรู้บริการต่าง ๆ ของแอพพลิเคชั่น 0.65 การ
รับรู้จ านวนของผู้ใช้งาน 0.62 และ ค่าเฉลี่ยต่ าที่สุดคือ การรับรู้จ านวนแพลตฟอร์ม 0.54 พบว่า ใช้มา
มากกว่า 1 ปี มีพฤติกรรมความตั้งใจที่จะใช้งาน มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ 0.89 รองลงมาคือ บรรทัดฐาน
ของกลุ่มคนที่ติดต่อสื่อสาร 0.87 บรรทัดฐานของกลุ่มคนอ้างอิง 0.86 การใช้งานจริง 0.83 ทัศนคติท่ีมีต่อ
การยอมรับเทคโนโลยี 0.80 การรับรู้ถึงประโยชน์ที่เกิดจากการใช้ 0.79 บรรทัดฐานคนในคอบครัว และ 
เพ่ือน 0.78 การรับรู้ความง่ายในการใช้งาน 0.77 การรับรู้ถึงความปลอดภัย 0.75 การรับรู้จ านวนของ
ผู้ใช้งาน 0.72 การรับรู้บริการต่าง ๆ ของแอพพลิเคชั่น 0.66 และ ค่าเฉลี่ยต่ าที่สุดคือ การรับรู้จ านวน
แพลตฟอร์ม 0.63  

 กลุ่มผู้ใช้งานแอพพลิเคชั่น Grab Taxi และ Line Taxi ที่มีเวลาเฉลี่ยที่ใช้ต่างกัน พบว่า น้อยกว่า 
10 นาที มีบรรทัดฐานของกลุ่มคนอ้างอิง มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ 0.79 รองลงมาคือ การรับรู้จ านวนของ
ผู้ใช้งาน 0.74 บรรทัดฐานของกลุ่มคนที่ติดต่อสื่อสาร 0.72 พฤติกรรมความตั้งใจที่จะใช้งาน และ การใช้
งานจริง 0.70 การรับรู้บริการต่าง ๆ ของแอพพลิเคชั่น 0.66 การรับรู้จ านวนแพลตฟอร์ม และ บรรทัด
ฐานคนในคอบครัว และ เพ่ือน 0.65 การรับรู้ถึงประโยชน์ที่เกิดจากการใช้  0.64 การรับรู้ถึงความ
ปลอดภัย 0.61 การรับรู้ความง่ายในการใช้งาน 0.60 และ ค่าเฉลี่ยต่ าที่สุดคือ ทัศนคติที่มีต่อการยอมรับ
เทคโนโลยี 0.59 พบว่า ประมาณ 10-20 นาที มีบรรทัดฐานของกลุ่มคนอ้างอิง มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ 
0.85 รองลงมาคือ พฤติกรรมความตั้งใจที่จะใช้งาน 0.83 การรับรู้ถึงประโยชน์ที่เกิดจากการใช้ 0.81 
บรรทัดฐานของกลุ่มคนที่ติดต่อสื่อสาร 0.80 ทัศนคติที่มีต่อการยอมรับเทคโนโลยี และ บรรทัดฐานคนใน
คอบครัว และ เพ่ือน 0.75 การรับรู้บริการต่าง ๆ ของแอพพลิเคชั่น การรับรู้ความง่ายในการใช้งาน และ 
การใช้งานจริง 0.71 การรับรู้ถึงความปลอดภัย 0.70 การรับรู้จ านวนของผู้ใช้งาน 0.64 และ ค่าเฉลี่ยต่ า
ที่สุดคือ การรับรู้จ านวนแพลตฟอร์ม 0.61 พบว่า ประมาณ 20-30 นาที มีบรรทัดฐานของกลุ่มคนอ้างอิง 
มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ 0.87 รองลงมาคือ พฤติกรรมความตั้งใจที่จะใช้งาน 0.86 บรรทัดฐานของกลุ่มคน
ที่ติดต่อสื่อสาร 0.84 การรับรู้ถึงประโยชน์ที่เกิดจากการใช้ 0.81 บรรทัดฐานคนในคอบครัว และ เพ่ือน 
0.79 การใช้งานจริง 0.77 ทัศนคติที่มีต่อการยอมรับเทคโนโลยี 0.76 การรับรู้ความง่ายในการใช้งาน 
0.71 การรับรู้ถึงความปลอดภัย 0.70 การรับรู้บริการต่าง ๆ ของแอพพลิเคชั่น 0.66 การรับรู้จ านวนของ
ผู้ใช้งาน 0.63 และ ค่าเฉลี่ยต่ าที่สุดคือ การรับรู้จ านวนแพลตฟอร์ม 0.57 พบว่า มากกว่า 30 นาที มี
พฤติกรรมความตั้งใจที่จะใช้งาน มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ 0.91 รองลงมาคือ บรรทัดฐานของกลุ่มคนอ้างอิง 
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0.90 การใช้งานจริง 0.89 บรรทัดฐานคนในคอบครัว และ เพ่ือน และ บรรทัดฐานของกลุ่มคนที่
ติดต่อสื่อสาร 0.84 การรับรู้ถึงประโยชน์ที่เกิดจากการใช้ 0.83 ทัศนคติที่มีต่อการยอมรับเทคโนโลยี 0.81 
การรับรู้ถึงความปลอดภัย 0.79 การรับรู้ความง่ายในการใช้งาน 0.71 การรับรู้จ านวนของผู้ใช้งาน 0.61 
การรับรู้บริการต่าง ๆ ของแอพพลิเคชั่น 0.52 และ ค่าเฉลี่ยต่ าที่สุดคือ การรับรู้จ านวนแพลตฟอร์ม 0.44 

 กลุ่มผู้ใช้งานแอพพลิเคชั่น Grab Taxi และ Line Taxi ที่มีความถี่ในการใช้ต่างกัน พบว่า เดือน
ละ 1-2 ครั้ง มีบรรทัดฐานของกลุ่มคนอ้างอิง มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ 0.82 รองลงมาคือ พฤติกรรมความ
ตั้งใจที่จะใช้งาน 0.80 การรับรู้ถึงประโยชน์ที่เกิดจากการใช้ และ บรรทัดฐานของกลุ่มคนที่ติดต่อสื่อสาร 
0.77 บรรทัดฐานคนในครอบครัว และ เพ่ือน 0.72 การรับรู้บริการต่าง ๆ ของแอพพลิเคชั่น 0.71 
ทัศนคติท่ีมีต่อการยอมรับเทคโนโลยี 0.70 การรับรู้ความง่ายในการใช้งาน และ การใช้งานจริง 0.69 การ
รับรู้จ านวนของผู้ใช้งาน 0.67 การรับรู้ถึงความปลอดภัย 0.65 และ ค่าเฉลี่ยต่ าที่สุดคือ การรับรู้จ านวน
แพลตฟอร์ม 0.63 พบว่า เดือนละ 1-2 ครั้ง มีพฤติกรรมความตั้งใจที่จะใช้งาน มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ 
0.86 รองลงมาคือ บรรทัดฐานของกลุ่มคนอ้างอิง 0.85 การรับรู้ถึงประโยชน์ที่เกิดจากการใช้ 0.82 
บรรทัดฐานของกลุ่มคนที่ติดต่อสื่อสาร 0.80 บรรทัดฐานคนในคอบครัว และ เพ่ือน 0.76 ทัศนคติที่มีต่อ
การยอมรับเทคโนโลยี 0.75 การรับรู้บริการต่าง ๆ ของแอพพลิเคชั่น 0.73 การรับรู้ความง่ายในการใช้
งาน 0.72 การใช้งานจริง 0.71 การรับรู้ถึงความปลอดภัย 0.68 การรับรู้จ านวนของผู้ใช้งาน 0.65 และ 
ค่าเฉลี่ยต่ าที่สุดคือ การรับรู้จ านวนแพลตฟอร์ม 0.64 พบว่า สัปดาห์ละ 1-4 ครั้ง มีบรรทัดฐานของกลุ่ม
คนอ้างอิง มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ 0.88 รองลงมาคือ พฤติกรรมความตั้งใจที่จะใช้งาน 0.86 บรรทัดฐาน
ของกลุ่มคนที่ติดต่อสื่อสาร 0.84 การรับรู้ถึงประโยชน์ที่เกิดจากการใช้ 0.81 บรรทัดฐานคนในคอบครัว 
และ เพ่ือน 0.79 ทัศนคติที่มีต่อการยอมรับเทคโนโลยี 0.78 การใช้งานจริง 0.76 การรับรู้ถึงความ
ปลอดภัย 0.72 การรับรู้ความง่ายในการใช้งาน 0.70 การรับรู้บริการต่าง ๆ ของแอพพลิเคชั่น 0.64 การ
รับรู้จ านวนของผู้ใช้งาน 0.62 และ ค่าเฉลี่ยต่ าที่สุดคือ การรับรู้จ านวนแพลตฟอร์ม 0.55 พบว่า มากกว่า 
5 ครั้งต่อสัปดาห์ มีบรรทัดฐานของกลุ่มคนอ้างอิง และ พฤติกรรมความตั้งใจที่จะใช้งาน มีค่าเฉลี่ยมาก
ที่สุดคือ 0.89 รองลงมาคือ การใช้งานจริง 0.87 บรรทัดฐานของกลุ่มคนที่ติดต่อสื่อสาร 0.84 บรรทัดฐาน
คนในคอบครัว และ เพ่ือน 0.82 การรับรู้ถึงประโยชน์ที่เกิดจากการใช้ 0.81 การรับรู้ถึงความปลอดภัย 
0.77 การรับรู้ความง่ายในการใช้งาน และ ทัศนคติท่ีมีต่อการยอมรับเทคโนโลยี 0.76 การรับรู้จ านวนของ
ผู้ใช้งาน และ การรับรู้บริการต่าง ๆ ของแอพพลิเคชั่น 0.63 และ ค่าเฉลี่ยต่ าที่สุดคือ การรับรู้จ านวน
แพลตฟอร์ม 0.53  

 กลุ่มผู้ใช้งานแอพพลิเคชั่น Grab Taxi และ Line Taxi มีวัตถุประสงค์ในการเดินทางไปท างาน
ต่างกัน พบว่า จ าเป็นต่อการเดินทางไปท างาน มีบรรทัดฐานของกลุ่มคนอ้างอิง มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ 
0.86 รองลงมาคือ พฤติกรรมความตั้งใจที่จะใช้งาน 0.84 การรับรู้ถึงประโยชน์ที่เกิดจากการใช้ และ
บรรทัดฐานของกลุ่มคนที่ติดต่อสื่อสาร 0.81  ทัศนคติที่มีต่อการยอมรับเทคโนโลยี และ บรรทัดฐานคน
ในคอบครัว และ เพ่ือน 0.76 การใช้งานจริง 0.73 การรับรู้ความง่ายในการใช้งาน และ การรับรู้ถึงความ
ปลอดภัย 0.70 การรับรู้จ านวนของผู้ใช้งาน และ การรับรู้บริการต่าง ๆ ของแอพพลิเคชั่น 0.66 และ 
ค่าเฉลี่ยต่ าที่สุดคือ การรับรู้จ านวนแพลตฟอร์ม 0.59 พบว่า ไม่จ าเป็นต่อการเดินทางไปท างาน มีบรรทัด
ฐานของกลุ่มคนอ้างอิง มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ 0.87 รองลงมาคือ พฤติกรรมความตั้งใจที่จะใช้งาน 0.86 
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บรรทัดฐานของกลุ่มคนที่ติดต่อสื่อสาร 0.83 การใช้งานจริง 0.81 การรับรู้ถึงประโยชน์ที่เกิดจากการใช้ 
และ บรรทัดฐานคนในคอบครัว และ เพ่ือน 0.79 การรับรู้ความง่ายในการใช้งาน การรับรู้ถึงความ
ปลอดภัย และ ทัศนคติที่มีต่อการยอมรับเทคโนโลยี 0.72 การรับรู้บริการต่าง ๆ ของแอพพลิเคชั่น 0.67
การรับรู้จ านวนของผู้ใช้งาน 0.59  และ ค่าเฉลี่ยต่ าที่สุดคือ การรับรู้จ านวนแพลตฟอร์ม 0.54 

 กลุ่มผู้ใช้งานแอพพลิเคชั่น Grab Taxi และ Line Taxi มีวัตถุประสงค์ในการเดินทางไปเรียน
ต่างกัน พบว่า จ าเป็นต่อการเดินทางไปเรียน มีบรรทัดฐานของกลุ่มคนอ้างอิง มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ 0.87 
รองลงมาคือ พฤติกรรมความตั้งใจที่จะใช้งาน 0.86 บรรทัดฐานของกลุ่มคนที่ติดต่อสื่อสาร และ การใช้
งานจริง 0.83 การรับรู้ถึงประโยชน์ที่เกิดจากการใช้ 0.81 บรรทัดฐานคนในคอบครัว และ เพ่ือน 0.80 
การรับรู้ความง่ายในการใช้งาน 0.75 การรับรู้ถึงความปลอดภัย และ ทัศนคติที่มีต่อการยอมรับเทคโนโลยี 
0.74 การรับรู้บริการต่าง ๆ ของแอพพลิเคชั่น 0.69 การรับรู้จ านวนของผู้ใช้งาน 0.65 และ ค่าเฉลี่ยต่ า
ที่สุดคือ การรับรู้จ านวนแพลตฟอร์ม 0.58 พบว่า ไมจ่ าเป็นต่อการเดินทางไปเรียน มีบรรทัดฐานของกลุ่ม
คนอ้างอิง มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ 0.86 รองลงมาคือ พฤติกรรมความตั้งใจที่จะใช้งาน 0.84 บรรทัดฐาน
ของกลุ่มคนที่ติดต่อสื่อสาร 0.81 การรับรู้ถึงประโยชน์ที่เกิดจากการใช้ 0.79 บรรทัดฐานคนในคอบครัว 
และ เพ่ือน 0.76 ทัศนคติที่มีต่อการยอมรับเทคโนโลยี 0.75 การใช้งานจริง 0.72 การรับรู้ความง่ายใน
การใช้งาน และ การรับรู้ถึงความปลอดภัย 0.69 การรับรู้บริการต่าง ๆ ของแอพพลิเคชั่น 0.65 การรับรู้
จ านวนของผู้ใช้งาน 0.63 และ ค่าเฉลี่ยต่ าที่สุดคือ การรับรู้จ านวนแพลตฟอร์ม 0.57 

 กลุ่มผู้ใช้งานแอพพลิเคชั่น Grab Taxi และ Line Taxi มีวัตถุประสงค์ในการเดินทางกลับบ้าน
ต่างกัน พบว่า จ าเป็นต่อการเดินทางกลับบ้าน มีบรรทัดฐานของกลุ่มคนอ้างอิง มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ 
0.87 รองลงมาคือ พฤติกรรมความตั้งใจที่จะใช้งาน 0.86 บรรทัดฐานของกลุ่มคนที่ติดต่อสื่อสาร 0.83 
การรับรู้ถึงประโยชน์ที่เกิดจากการใช้ 0.81 บรรทัดฐานคนในคอบครัว และ เพ่ือน 0.78 การใช้งานจริง 
0.77 ทัศนคติที่มีต่อการยอมรับเทคโนโลยี 0.76 การรับรู้ความง่ายในการใช้งาน และ การรับรู้ถึงความ
ปลอดภัย 0.71 การรับรู้บริการต่าง ๆ ของแอพพลิเคชั่น 0.67 การรับรู้จ านวนของผู้ใช้งาน 0.64 และ 
ค่าเฉลี่ยต่ าที่สุดคือ การรับรู้จ านวนแพลตฟอร์ม 0.58 พบว่า ไม่จ าเป็นต่อการเดินทางกลับบ้าน มีบรรทัด
ฐานของกลุ่มคนอ้างอิง มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ 0.62 รองลงมาคือ การรับรู้ถึงประโยชน์ที่เกิดจากการใช้ 
0.58 พฤติกรรมความตั้งใจที่จะใช้งาน 0.57 การรับรู้จ านวนของผู้ใช้งาน และ บรรทัดฐานของกลุ่มคนที่
ติดต่อสื่อสาร 0.51 การรับรู้บริการต่าง ๆ ของแอพพลิเคชั่น และ การรับรู้ความง่ายในการใช้งาน 0.49 
ทัศนคติที่มีต่อการยอมรับเทคโนโลยี 0.46 การรับรู้จ านวนแพลตฟอร์ม การรับรู้ถึงความปลอดภัย และ 
การใช้งานจริง 0.44 และ ค่าเฉลี่ยต่ าที่สุดคือ บรรทัดฐานคนในคอบครัว และ เพ่ือน 0.43 

 กลุ่มผู้ใช้งานแอพพลิเคชั่น Grab Taxi และ Line Taxi มีวัตถุประสงค์ในการเดินทางไปเที่ยว
ต่างกัน พบว่า จ าเป็นต่อการเดินทางไปเที่ยว มีบรรทัดฐานของกลุ่มคนอ้างอิง มีค่าเฉลี่ยมากท่ีสุดคือ 0.87 
รองลงมาคือ พฤติกรรมความตั้งใจที่จะใช้งาน 0.86 บรรทัดฐานของกลุ่มคนที่ติดต่อสื่อสาร 0.83 การรับรู้
ถึงประโยชน์ที่เกิดจากการใช้ 0.81 บรรทัดฐานคนในคอบครัว และ เพ่ือน 0.79 การใช้งานจริง 0.77 
ทัศนคติที่มีต่อการยอมรับเทคโนโลยี 0.76 การรับรู้ความง่ายในการใช้งาน 0.72 การรับรู้ถึงความ
ปลอดภัย 0.71 การรับรู้บริการต่าง ๆ ของแอพพลิเคชั่น 0.67 การรับรู้จ านวนของผู้ใช้งาน 0.64 และ 
ค่าเฉลี่ยต่ าที่สุดคือ การรับรู้จ านวนแพลตฟอร์ม 0.58 พบว่า ไม่จ าเป็นต่อการเดินทางไปเที่ยว มีบรรทัด
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ฐานของกลุ่มคนอ้างอิง มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ 0.73 รองลงมาคือ การรับรู้จ านวนของผู้ใช้งาน 0.65 
บรรทัดฐานของกลุ่มคนที่ติดต่อสื่อสาร 0.63 พฤติกรรมความตั้งใจที่จะใช้งาน 0.60 การรับรู้ถึงประโยชน์
ที่เกิดจากการใช้ 0.59 การรับรู้บริการต่าง ๆ ของแอพพลิเคชั่น 0.58 การใช้งานจริง 0.56 บรรทัดฐานคน
ในคอบครัว และ เพ่ือน 0.55 ทัศนคติที่มีต่อการยอมรับเทคโนโลยี 0.54 การรับรู้จ านวนแพลตฟอร์ม 
0.52 และ ค่าเฉลี่ยต่ าที่สุดคือ การรับรู้ความง่ายในการใช้งาน และ การรับรู้ถึงความปลอดภัย 0.50 

 กลุ่มผู้ใช้งานแอพพลิเคชั่น Grab Taxi และ Line Taxi มีวัตถุประสงค์ในการเดินทางอ่ืน ๆ 
ต่างกัน พบว่า จ าเป็นต่อการเดินทางอ่ืน ๆ มีบรรทัดฐานของกลุ่มคนอ้างอิง มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ 0.87 
รองลงมาคือ พฤติกรรมความตั้งใจที่จะใช้งาน 0.86 บรรทัดฐานของกลุ่มคนที่ติดต่อสื่อสาร 0.83 การรับรู้
ถึงประโยชน์ที่เกิดจากการใช้ 0.81 บรรทัดฐานคนในคอบครัว และ เพ่ือน 0.78 การใช้งานจริง 0.76 
ทัศนคติที่มีต่อการยอมรับเทคโนโลยี  0.75 การรับรู้ความง่ายในการใช้งาน และ การรับรู้ถึงความ
ปลอดภัย 0.71 การรับรู้บริการต่าง ๆ ของแอพพลิเคชั่น 0.67 การรับรู้จ านวนของผู้ใช้งาน 0.64 และ 
ค่าเฉลี่ยต่ าที่สุดคือ การรับรู้จ านวนแพลตฟอร์ม 0.58 พบว่า ไม่จ าเป็นต่อการเดินทางอ่ืน ๆ มีบรรทัดฐาน
ของกลุ่มคนอ้างอิง มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ 0.67 รองลงมาคือ พฤติกรรมความตั้งใจที่จะใช้งาน 0.60 การ
รับรู้ถึงประโยชน์ที่เกิดจากการใช้ 0.59 บรรทัดฐานของกลุ่มคนที่ติดต่อสื่อสาร 0.57 การใช้งานจริง 0.56 
การรับรู้บริการต่าง ๆ ของแอพพลิเคชั่น 0.54 การรับรู้จ านวนของผู้ใช้งาน และ ทัศนคติที่มีต่อการ
ยอมรับเทคโนโลยี 0.53 การรับรู้ความง่ายในการใช้งาน 0.52 บรรทัดฐานคนในคอบครัว และ เพ่ือน 
0.51 การรับรู้จ านวนแพลตฟอร์ม 0.47 และ ค่าเฉลี่ยต่ าที่สุดคือ การรับรู้ถึงความปลอดภัย 0.42  

 

       
 

ภาพที่ 4.15 กราฟเรดาร์จ าแนกตามแอพพลิเคชั่น และ ความถี่ในการใช้แอพพลิเคชั่น 

จากภาพที่ 4.15 พบว่า แอพพลิเคชั่น Line Taxi มีจ านวนผู้ใช้งานมากกว่าแอพพลิเคชั่น Grab 
Taxi และ ผู้ใช้งานแอพพลิเคชั่น Line Taxi มีการรับรู้จ านวนแพลตฟอร์ม การรับรู้บริการต่าง ๆ ของ
แอพพลิเคชั่น การรับรู้ความง่ายในการใช้งาน การรับรู้ถึงประโยชน์ที่ เกิดจากการใช้ ทัศนคติที่มีต่อการ
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ยอมรับเทคโนโลยี บรรทัดฐานของกลุ่มคนที่ติดต่อสื่อสาร บรรทัดฐานของกลุ่มคนอ้างอิง และ พฤติกรรม
ความตั้งใจที่จะใช้งาน สูงกว่าผู้ใช้งานแอพพลิเคชั่น Grab Taxi มีบรรทัดฐานคนในคอบครัว และ เพ่ือน 
เท่า ๆ กันของผู้ใช้งานแอพพลิเคชั่น Grab Taxi มีการรับรู้จ านวนของผู้ใช้งาน การรับรู้ถึงความปลอดภัย 
และ การใช้งานจริง ต่ ากว่าผู้ใช้งานแอพพลิเคชั่น Grab Taxi และ กลุ่มความถี่ในการใช้แอพพลิเคชั่น 
พบว่าทั้ง 12 ปัจจัย มากกว่า 5 ครั้งต่อสัปดาห์ สูงที่สุด และ รองลงมา คือ เดือนละ 1 -2 ครั้ง และ 
สัปดาห์ละ 1-4 ครั้ง เท่า ๆ กัน 

 

4.3 ผลการประมาณค่าแบบจ าลอง 

 ผลการประมาณค่าแบบจ าลองสมการถดถอยเชิงเส้นตรง เพื่อวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อ
การยอมรับ และ พฤติกรรมการใช้แอพพลิเคชั่นจากแบบสอบถาม พบว่ามีเครื่องหมาย  และ ค่า
สัมประสิทธิ์มีทั้งส่งผล และ ไม่ส่งผลต่อแอพพลิเคชั่น ซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎีแบบจ าลองการยอมรับ
เทคโนโลยี และ ผลกระทบเครือข่ายภายนอก (TAM Network Externality) ตัวแปรอิสระทุกตัวสามารถ
ใช้ร่วมกับตัวแปรตามได้อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ค่าสัมประสิทธิ์ R-Squares มีค่ามากกว่า 0.5 
โดยแสดงผลไว้ดังตารางที่ 4.3 และ ภาพที่ 4.16 

ตารางท่ี 4.3 การวิเคราะห์แบบจ าลองสมการถดถอยเชิงเส้นตรง 

 x5 x7 x10 x11 x12 
x1 0.0600     
x2 0.0160     
x3 0.0609     
x4 0.4064*** 0.0995**    
x5  0.3885***    
x6  0.3247***    
x7    0.2991***  
x8   0.3216***   
x9   0.2755***   
x10    0.5911***  
x11     0.6671*** 
Constant 0.4256*** 0.1371*** 0.3896*** 0.1128** 0.1912*** 
N 400.0000 400.0000 400.0000 400.0000 400.0000 
rss 8.9165 10.3280 2.6739 10.0505 11.3568 
F 52.9558 100.4659 258.3646 116.1592 248.4613 
r2 0.3491 0.4322 0.5655 0.3692 0.3843 
r2_a 0.3425 0.4279 0.5633 0.3660 0.3828 

* p < .1, ** p < .05, *** p < .01 
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ภาพที่ 4.16 ผลการประมาณค่าแบบจ าลองสมการถดถอยเชิงเส้นตรงตามกรอบแนวคิดของงานวิจัย 
  

จากภาพที่ 4.16 พบว่ามีตัวแปรที่มีผลกระทบต่อปัจจัยที่ มีผลต่อการยอมรับเทคโนโลยี และ 
พฤติกรรมการใช้แอพพลิเคชั่น โดยแยกวิเคราะห์แต่ละปัจจัยดังต่อไปนี้ 

 มุมมองจ านวนผู้ใช้แอพพลิเคชั่น Grab Taxi และ Line Taxi พบว่าผู้ใช้งานแอพพลิเคชั่นมี
มุมมองจ านวนผู้ใช้ ทีม่ีผลกระทบต่อมุมมองประโยชน์ของแอพพลิเคชั่น อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ และ มี
ค่าสัมประสิทธิ์ไม่แตกต่าง หรือไม่ส่งผลต่อแอพพลิเคชั่น โดยส่งผลกระทบต่อมุมมองประโยชน์ของ
แอพพลิเคชั่น 0.0600 

 มุมการใช้ข้ามแพลตฟอร์มของแอพพลิเคชั่น Grab Taxi และ Line Taxi พบว่าผู้ ใช้งาน
แอพพลิเคชั่นมีมุมการใช้ข้ามแพลตฟอร์ม ที่มีผลกระทบต่อมุมมองประโยชน์ของแอพพลิเคชั่น อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ และ มีค่าสัมประสิทธิ์ไม่แตกต่าง หรือไม่ส่งผลต่อแอพพลิเคชั่น โดยส่งผลกระทบต่อ
มุมมองประโยชน์ของแอพพลิเคชั่น 0.0160 
 มุมมองบริการต่าง ๆ ของแอพพลิเคชั่น Grab Taxi และ Line Taxi พบว่าผู้ใช้งานแอพพลิเคชั่น
มีมุมมองบริการต่าง ๆ ของแอพพลิเคชั่น ที่มีผลกระทบต่อมุมมองประโยชน์ของแอพพลิเคชั่น อย่างมี
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นัยส าคัญทางสถิติ และ มีค่าสัมประสิทธิ์ไม่แตกต่าง หรือไม่ส่งผลต่อแอพพลิเคชั่น โดยส่งผลกระทบต่อ
มุมมองประโยชน์ของแอพพลิเคชั่น 0.0609 

 มุมมองการใช้ง่ายของแอพพลิเคชั่น Grab Taxi และ Line Taxi พบว่าผู้ใช้งานแอพพลิเคชั่นมี
มุมมองการใช้ง่ายของแอพพลิเคชั่น ที่มีผลกระทบต่อมุมมองประโยชน์ของแอพพลิเคชั่น และ ทัศนคติต่อ
แอพพลิเคชั่น อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ และ มีค่าสัมประสิทธิ์ เป็นบวก โดยส่งผลกระทบต่อมุมมอง
ประโยชน์ของแอพพลิเคชั่น 0.4064 และ ทัศนคติต่อแอพพลิเคชั่น 0.0995 

 มุมมองประโยชน์ของแอพพลิเคชั่น Grab Taxi และ Line Taxi พบว่าผู้ใช้งานแอพพลิเคชั่นมี
มุมมองประโยชน์ของแอพพลิเคชั่น ที่มีผลกระทบต่อทัศนคติต่อแอพพลิเคชั่น อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
และ มีค่าสัมประสิทธิ์เป็นบวก โดยส่งผลกระทบต่อทัศนคติต่อแอพพลิเคชั่น 0.3885 

 มุมมองความปลอดภัยของแอพพลิเคชั่น Grab Taxi และ Line Taxi พบว่าผู้ใช้งานแอพพลิเคชั่น
มีมุมมองความปลอดภัยของแอพพลิเคชั่น ที่มีผลกระทบต่อทัศนคติต่อแอพพลิเคชั่น อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติ และ มีค่าสัมประสิทธิ์เป็นบวก โดยส่งผลกระทบต่อทัศนคติต่อแอพพลิเคชั่น 0.3247 

 ทัศนคติต่อแอพพลิเคชั่น Grab Taxi และ Line Taxi พบว่าผู้ใช้งานแอพพลิเคชั่นมีทัศนคติต่อ
แอพพลิเคชั่น ที่มีผลกระทบต่อความตั้งใจใช้แอพพลิเคชั่น  อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ และ มีค่า
สัมประสิทธิ์เป็นบวก โดยส่งผลกระทบต่อทัศนคติต่อแอพพลิเคชั่น 0.2991 

 บรรทัดฐานจากบุคคลใกล้ชิด พบว่าผู้ใช้งานแอพพลิเคชั่นมีบรรทัดฐานจากบุคคลใกล้ชิด ที่มี
ผลกระทบต่อบรรทัดฐานของสังคมต่อแอพพลิเคชั่น อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ และ มีค่าสัมประสิทธิ์เป็น
บวก โดยส่งผลกระทบต่อทัศนคติต่อแอพพลิเคชั่น 0.3216 

 บรรทัดฐานบุคคลที่ติดต่อด้วย พบว่าผู้ใช้งานแอพพลิเคชั่นมีบรรทัดฐานบุคคลที่ติดต่อด้วย ที่มี
ผลกระทบต่อบรรทัดฐานของสังคมต่อแอพพลิเคชั่น อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ และ มีค่าสัมประสิทธิ์เป็น
บวก โดยส่งผลกระทบต่อทัศนคติต่อแอพพลิเคชั่น 0.2755 

 บรรทัดฐานของสังคมต่อแอพพลิเคชั่น พบว่าผู้ใช้งานแอพพลิเคชั่นมีบรรทัดฐานของสั งคมต่อ
แอพพลิเคชั่น ที่มีผลกระทบต่อความตั้งใจใช้แอพพลิเคชั่น อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ และ มีค่า
สัมประสิทธิ์เป็นบวก โดยส่งผลกระทบต่อทัศนคติต่อแอพพลิเคชั่น 0.5911 
 ความตั้งใจใช้แอพพลิเคชั่น พบว่าผู้ใช้งานแอพพลิเคชั่นมีความตั้งใจใช้แอพพลิเคชั่น  ที่มี
ผลกระทบต่อพฤติกรรมการใช้งานแอพพลิเคชั่น อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ และ มีค่าสัมประสิทธิ์เป็นบวก 
โดยส่งผลกระทบต่อทัศนคติต่อแอพพลิเคชั่น 0.6671 

 สรุปได้ว่าปัจจัยที่มีผลต่อการยอมรับเทคโนโลยี และ พฤติกรรมการใช้แอพพลิเคชั่น Grab Taxi 
และ Line Taxi เกิดจากมุมมองจ านวนผู้ใช้ มุมมองการใช้ข้ามแพลตฟอร์ม มุมมองบริการต่าง ๆ ของ
แอพพลิเคชั่นมุมมองการใช้ง่าย มุมมองประโยชน์ของแอพพลิเคชั่น มุมมองความปลอดภัยของ
แอพพลิเคชั่น ทัศนคติต่อแอพพลิเคชั่น บรรทัดฐานจากบุคคลใกล้ชิด บรรทัดฐานบุคคลที่ติดต่อด้วย 
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บรรทัดฐานของสังคมต่อแอพพลิเคชั่น ความตั้ง ใจใช้แอพพลิเคชั่น และ พฤติกรรมการใช้งาน
แอพพลิเคชั่น ซึ่งสอดคล้องกับกรอบแนวคิด TAM Network Externality ตามท่ีสมมติฐานที่ตั้งไว้ ดังนี้ 

สมมติฐานข้อที่ H1: มุมมองจ านวนผู้ใช้ มุมการใช้ข้ามแพลตฟอร์ม มุมมองบริการต่าง ๆ ของ
แอพพลิเคชั่น และ มุมมองการใช้ง่าย มีผลต่อมุมมองประโยชน์ของแอพพลิเคชั่น 

 จากผลการวิจัย พบว่า มุมมองจ านวนผู้ใช้ มุมการใช้ข้ามแพลตฟอร์ม มุมมองบริการต่าง ๆ ของ
แอพพลิเคชั่น และ มุมมองการใช้ง่าย มีผลต่อมุมมองประโยชน์ของแอพพลิเคชั่น  อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.01 มีค่าสัมประสิทธิ์ไม่แตกต่าง หรือไม่ส่งผลต่อแอพพลิเคชั่น 

 สมมติฐานข้อที่ H2: มุมมองการใช้ง่าย มุมมองประโยชน์ และ มุมมองความปลอดภัยของ
แอพพลิเคชั่นมีผลต่อทัศนคติต่อแอพพลิเคชั่น 

 จากผลการวิจัย พบว่า มุมมองการใช้ง่าย มุมมองประโยชน์ และ มุมมองความปลอดภัยของ
แอพพลิเคชั่นมีผลต่อทัศนคติต่อแอพพลิเคชั่น อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 มีค่าสัมประสิทธิ์
เป็นบวก หรือมีผลต่อแอพพลิเคชั่น 

 สมมติฐานข้อที่ H3: บรรทัดฐานจากบุคคลใกล้ชิด และ บรรทัดฐานบุคคลที่ติดต่อด้วย ส่งผลต่อ
บรรทัดฐานของสังคมต่อแอพพลิเคชั่น 

 จากผลการวิจัย พบว่า บรรทัดฐานจากบุคคลใกล้ชิด และ บรรทัดฐานบุคคลที่ติดต่อด้วย ส่งผล
ต่อบรรทัดฐานของสังคมต่อแอพพลิเคชั่น อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 มีค่าสัมประสิทธิ์เป็น
บวก หรือมีผลต่อแอพพลิเคชั่น 

 สมมติฐานข้อที่ H4: ทัศนคติต่อแอพพลิเคชั่น และ บรรทัดฐานของสังคมต่อแอพพลิเคชั่น ส่งผล
ต่อความตั้งใจใช้แอพพลิเคชั่น 
 จากผลการวิจัย พบว่า ทัศนคติต่อแอพพลิเคชั่น และ บรรทัดฐานของสังคมต่อแอพพลิเคชั่น 
ส่งผลต่อความตั้งใจใช้แอพพลิเคชั่น อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 มีค่าสัมประสิทธิ์เป็นบวก 
หรือมีผลต่อแอพพลิเคชั่น 

 สมมติฐานข้อที่ H5: ความตั้งใจใช้แอพพลิเคชั่น ส่งผลต่อพฤติกรรมการใช้งานแอพพลิเคชั่น 

 จากผลการวิจัย พบว่า ความตั้งใจใช้แอพพลิเคชั่น ส่งผลต่อพฤติกรรมการใช้งานแอพพลิเคชั่น  
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 มีค่าสัมประสิทธิ์เป็นบวก หรือมีผลต่อแอพพลิเคชั่น 
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ตารางท่ี 4.4 การวิเคราะห์แบบจ าลองสมการถดถอยเชิงเส้นตรง Grab Taxi 

 x5 x7 x10 x11 x12 
x1 0.3021***     
x2 -0.0793     
x3 -0.0493     
x4 0.4028*** 0.0517    
x5  0.3440***    
x6  0.3994***    
x7    0.3384***  
x8   0.3388***   
x9   0.3048***   
x10    0.6066***  
x11     0.9048*** 
Constant 0.3720*** 0.1567*** 0.3496*** 0.0643 0.0412 
N 200.0000 200.0000 200.0000 200.0000 200.0000 
rss 3.6626 5.8359 1.2951 4.9752 3.9031 
F 34.0426 47.7646 178.4117 75.3597 364.7209 
r2 0.4112 0.4223 0.6443 0.4335 0.6481 
r2_a 0.3991 0.4135 0.6407 0.4277 0.6464 

* p < .1, ** p < .05, *** p < .01 
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ภาพที่ 4.17 ผลการประมาณค่าแบบจ าลองสมการถดถอยเชิงเส้นตรง Grab Taxi 
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ตารางท่ี 4.5 การวิเคราะห์แบบจ าลองสมการถดถอยเชิงเส้นตรง Line Taxi 

 x5 x7 x10 x11 x12 
x1 -0.0334     
x2 0.0303     
x3 0.1548**     
x4 0.4074*** 0.1491**    
x5  0.4143***    
x6  0.2602***    
x7    0.2526***  
x8   0.2928***   
x9   0.2374***   
x10    0.5610***  
x11     0.4067*** 
Constant 0.4309*** 0.1200** 0.4469*** 0.1802** 0.3666*** 
N 200.0000 200.0000 200.0000 200.0000 200.0000 
rss 4.7567 4.4034 1.3455 5.0122 5.5459 
F 24.6761 54.5026 83.4795 40.7794 41.8446 
r2 0.3361 0.4548 0.4587 0.2928 0.1745 
r2_a 0.3224 0.4465 0.4532 0.2856 0.1703 

* p < .1, ** p < .05, *** p < .01 
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ภาพที่ 4.18 ผลการประมาณค่าแบบจ าลองสมการถดถอยเชิงเส้นตรง Line Taxi 
 
 จากภาพที่ 4.17 และ ภาพที่ 4.18 พบว่า กลุ่มตัวอย่างผู้ใช้แอพพลิเคชั่น Grab Taxi มีจ านวน 
200 คน และ แอพพลิเคชั่น Line Taxi จ านวน 200 คน มีค่าสัมประสิทธิ์มีทั้งส่งผล และ ไม่ส่งผลต่อ
แอพพลิเคชั่น ตัวแปรอิสระทุกตัวสามารถใช้ร่วมกับตัวแปรตามได้อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 

 การรับรู้จ านวนของผู้ใช้งาน ส่งผลต่อการรับรู้ถึงประโยชน์ที่เกิดจากการใช้งานของแอพพลิเคชั่น                 
Grab Taxi มีค่าสัมประสิทธิ์ความสัมพันธ์เท่ากับ 0.3021 แอพพลิเคชั่น Line Taxi มีค่าสัมประสิทธิ์
ความสัมพันธ์ เท่ากับ -0.0334 ซึ่ งแอพพลิ เคชั่น Grab Taxi มีการรับรู้ จ านวนผู้ ใช้ งานมากกว่า
แอพพลิเคชั่น Line Taxi  

 การรับรู้จ านวนแพลตฟอร์ม ส่งผลต่อการรับรู้ถึงประโยชน์ที่เกิดจากการใช้งานของแอพพลิเคชั่น         
Grab Taxi มีค่าสัมประสิทธิ์ความสัมพันธ์เท่ากับ -0.0793 แอพพลิเคชั่น Line Taxi มีค่าสัมประสิทธิ์
ความสัมพันธ์เท่ากับ 0.0303 ซึ่งแอพพลิเคชั่น Grab Taxi มีการรับรู้จ านวนแพลตฟอร์มน้อยกว่า
แอพพลิเคชั่น Line Taxi 
 การรับรู้บริการต่าง ๆ ของแอพพลิเคชั่น ส่งผลต่อการรับรู้ถึงประโยชน์ที่เกิดจากการใช้งานของ
แอพพลิเคชั่น Grab Taxi มีค่าสัมประสิทธิ์ความสัมพันธ์เท่ากับ -0.0493 แอพพลิเคชั่น Line Taxi มีค่า

 



62 

สัมประสิทธิ์ความสัมพันธ์เท่ากับ 0.1548 ซึ่งแอพพลิเคชั่น Grab Taxi มีการรับรู้บริการต่าง ๆ ของ
แอพพลิเคชั่นน้อยกว่าแอพพลิเคชั่น Line Taxi 

 การรับรู้ความง่ายในการใช้งาน ส่งผลต่อการรับรู้ถึงประโยชน์ที่เกิดจากการใช้งาน และ ทัศนคติ
ที่มีต่อการยอมรับเทคโนโลยีของแอพพลิเคชั่น Grab Taxi โดยส่งผลต่อการรับรู้ถึงประโยชน์ที่เกิดจาก
การใช้งานมีค่าสัมประสิทธิ์ความสัมพันธ์เท่ากับ 0.4028 และ ส่งผลต่อทัศนคติที่มีต่อการยอมรับ
เทคโนโลยีมีค่าสัมประสิทธิ์ความสัมพันธ์เท่ากับ 0.0517 แอพพลิเคชั่น Line Taxi ส่งผลต่อการรับรู้ถึง
ประโยชน์ที่เกิดจากการใช้งานมีค่าสัมประสิทธิ์ความสัมพันธ์เท่ากับ 0.4074 และ ส่งผลต่อทัศนคติที่มีต่อ
การยอมรับเทคโนโลยีมีค่าสัมประสิทธิ์ความสัมพันธ์เท่ากับ 0.1491 ซึ่งแอพพลิเคชั่น Grab Taxi มีการ
รับรู้ความง่ายในการใช้งานน้อยกว่าแอพพลิเคชั่น Line Taxi 

 การรับรู้ถึงประโยชน์ที่เกิดจากการใช้ ส่งผลต่อทัศนคติที่มีต่อการยอมรับเทคโนโลยีแอพพลิเคชั่น 
Grab Taxi มีค่าสัมประสิทธิ์ความสัมพันธ์เท่ากับ 0.4143 แอพพลิเคชั่น Line Taxi มีค่าสัมประสิทธิ์
ความสัมพันธ์เท่ากับ 0.3440 ซึ่งแอพพลิเคชั่น Grab Taxi มีการรับรู้ถึงประโยชน์ที่เกิดจากการใช้งาน
มากกว่าแอพพลิเคชั่น Line Taxi 

 การรับรู้ถึงความปลอดภัย ส่งผลต่อทัศนคติที่มีต่อการยอมรับเทคโนโลยีแอพพลิเคชั่น Grab 
Taxi มีค่าสัมประสิทธิ์ความสัมพันธ์ เท่ากับ 0.2602 แอพพลิ เคชั่น Line Taxi มีค่าสัมประสิทธิ์
ความสัมพันธ์เท่ากับ 0.3994 ซึ่งแอพพลิเคชั่น Grab Taxi มีการรับรู้ถึงความปลอดภัยน้อยกว่า
แอพพลิเคชั่น Line Taxi 

 ทัศนคติที่มีต่อการยอมรับเทคโนโลยีแอพพลิเคชั่น ส่งผลต่อพฤติกรรมความตั้งใจที่จะใช้งานของ
แอพพลิเคชั่น Grab Taxi มีค่าสัมประสิทธิ์ความสัมพันธ์เท่ากับ 0.2526 แอพพลิเคชั่น Line Taxi มีค่า
สัมประสิทธิ์ความสัมพันธ์เท่ากับ 0.3384 ซึ่งแอพพลิเคชั่น Grab Taxi มีทัศนคติที่มีต่อการยอมรับ
เทคโนโลยีแอพพลิเคชั่นน้อยกว่าแอพพลิเคชั่น Line Taxi 

 บรรทัดฐานคนในคอบครัว และ เพ่ือน ส่งผลต่อบรรทัดฐานของกลุ่มคนอ้างอิงของแอพพลิเคชั่น 
Grab Taxi มีค่าสัมประสิทธิ์ความสัมพันธ์เท่ากับ 0.2928 แอพพลิเคชั่น Line Taxi มีค่าสัมประสิทธิ์
ความสัมพันธ์เท่ากับ 0.3388 ซึ่งแอพพลิเคชั่น Grab Taxi มีบรรทัดฐานคนในคอบครัว และ เพ่ือน น้อย
กว่าแอพพลิเคชั่น Line Taxi 

 บรรทัดฐานของกลุ่มคนที่ติดต่อสื่อสาร ส่งผลต่อบรรทัดฐานของกลุ่มคนอ้างอิงของแอพพลิเคชั่น 
Grab Taxi มีค่าสัมประสิทธิ์ความสัมพันธ์เท่ากับ 0.2374 แอพพลิเคชั่น Line Taxi มีค่าสัมประสิทธิ์
ความสัมพันธ์เท่ากับ 0.3048 ซึ่งแอพพลิเคชั่น Grab Taxi มีบรรทัดฐานของกลุ่มคนที่ติดต่อสื่อสาร น้อย
กว่าแอพพลิเคชั่น Line Taxi 

 บรรทัดฐานของกลุ่มคนอ้างอิง ส่งผลต่อพฤติกรรมความตั้งใจที่จะใช้งานของแอพพลิเคชั่น         
Grab Taxi มีค่าสัมประสิทธิ์ความสัมพันธ์เท่ากับ 0.5610 แอพพลิเคชั่น Line Taxi มีค่าสัมประสิทธิ์
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ความสัมพันธ์เท่ากับ 0.6066 ซึ่งแอพพลิเคชั่น Grab Taxi มีบรรทัดฐานของกลุ่มคนอ้างอิงน้อยกว่า
แอพพลิเคชั่น Line Taxi 

 พฤติกรรมความตั้งใจที่จะใช้งาน ส่งผลต่อการใช้งานจริงของแอพพลิเคชั่น Grab Taxi มีค่า
สัมประสิทธิ์ความสัมพันธ์เท่ากับ 0.4067 แอพพลิเคชั่น Line Taxi มีค่าสัมประสิทธิ์ความสัมพันธ์เท่ากับ 
0.9048 ซึ่งแอพพลิเคชั่น Grab Taxi มีพฤติกรรมความตั้งใจที่จะใช้งาน และ ใช้งานจริงน้อยกว่า
แอพพลิเคชั่น Line Taxi 

 สรุปได้ว่า แอพพลิเคชั่น Grab Taxi มีปัจจัยที่มีค่าสัมประสิทธิ์มากกว่า แอพพลิเคชั่น Line Taxi 
ดังนี้  การรับรู้จ านวนของผู้ใช้งาน และ การรับรู้ถึงประโยชน์ที่เกิดจากการใช้ แอพพลิเคชั่น Line Taxi มี
ปัจจัยที่มีค่าสัมประสิทธิ์มากกว่า แอพพลิเคชั่น Grab Taxi ดังนี้ การรับรู้จ านวนแพลตฟอร์ม การรับรู้
บริการต่าง ๆ ของแอพพลิเคชั่น การรับรู้ความง่ายในการใช้งาน การรับรู้ถึงความปลอดภัย ทัศนคติท่ีมีต่อ
การยอมรับเทคโนโลยี บรรทัดฐานคนในคอบครัว และ เพ่ือน บรรทัดฐานของกลุ่มคนที่ติดต่อสื่อสาร  
บรรทัดฐานของกลุ่มคนอ้างอิง พฤติกรรมความตั้งใจที่จะใช้งาน และ การใช้งานจริง แสดงให้เห็นว่าการ
ยอมรับเทคโนโลยี และ พฤติกรรมการใช้แอพพลิเคชั่น Grab Taxi น้อยกว่าแอพพลิเคชั่น Line Taxi ใน
ระดับหนึ่ง และทุกปัจจัยมีนัยส าคัญทางสถิติ 

 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 

บทที่ 5 
สรุป อภิปรายผลการศึกษาวิจัย และ ข้อเสนอแนะ 

 

5.1 สรุปผลการวิจัย 

 จากผลการศึกษางานวิจัยในครั้งนี้ การศึกษาพฤติกรรมการใช้งานแอพพลิเคชั่นรถยนต์โดยสาร 
Taxi ของผู้ใช้งานในปัจจุบัน และ การศึกษาปัจจัยการยอมรับเลือกใช้บริการแอพพลิเคชั่นรถยนต์โดยสาร 
Taxi สามารถบอกได้ถึงความถี่ในการใช้แอพพลิเคชั่น ที่จะเป็นตัวก าหนดการยอมรับ และ การใช้
เทคโนโลยีในยุคปัจจุบันได้ เนื่องจากความถี่ในการใช้แอพพลิเคชั่นท าให้พฤติกรรมการยอมรับเลือกใช้
บริการแอพพลิเคชั่นรถยนต์โดยสาร Taxi เป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ช่วยอ านวยความสะดวก สบาย ต่อการ
เดินทางในยุคปัจจุบัน 
 

5.2 การอภิปรายผล 

 จากผลการศึกษาพบว่า ข้อมูลของผู้ตอบแบบสอบถามออนไลน์กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีผู้ใช้งาน
แอพพลิเคชั่น Grab Taxi ต่ ากว่า แอพพลิเคชั่น Line Taxi เนื่องจากแอพพลิเคชั่น Line Taxi มีฐาน
ลูกค้าเป็นผู้ใช้บริการแอพพลิเคชั่นแชท 43 ล้านคน ทั่วประเทศ และ มีฐานลูกค้าเป็นผู้ใช้บริการไลน์แมน 
7 แสนคนต่อเดือน ในฐานะน้องใหม่ในตลาดที่ต้องสร้างประสบการณ์ ท าให้มีโปรโมชั่นดึงดูดสม่ าเสมอ 
ทั้งนี้ยังสามารถน าข้อมูลความถี่ในการใช้แอพพลิเคชั่นจากผลการวิจัยมาวิเคราะห์ได้ด้วย ซึ่งสามารถเห็น
ได้ว่าความถี่ในการใช้แอพพลิเคชั่นเป็นตัวก าหนดพฤติกรรมการยอมรับเทคโนโลยี ผู้ใช้งานแอพพลิเคชั่น 
Line Taxi มีการรับรู้จ านวนแพลตฟอร์ม การรับรู้บริการต่าง ๆ ของแอพพลิเคชั่น การรับรู้ความง่ายใน
การใช้งาน การรับรู้ถึงประโยชน์ที่เกิดจากการใช้ ทัศนคติที่มีต่อการยอมรับเทคโนโลยี บรรทัดฐานของ
กลุ่มคนที่ติดต่อสื่อสาร บรรทัดฐานของกลุ่มคนอ้างอิง และ พฤติกรรมความตั้งใจที่จะใช้งาน สูงกว่า
ผู้ใช้งานแอพพลิเคชั่น Grab Taxi มีบรรทัดฐานคนในคอบครัว และ เพ่ือน เท่า ๆ กันของผู้ใช้งาน
แอพพลิเคชั่น Grab Taxi มีการรับรู้จ านวนของผู้ใช้งาน การรับรู้ถึงความปลอดภัย และ การใช้งานจริง 
ต่ ากว่าผู้ใช้งานแอพพลิเคชั่น Grab Taxi และ กลุ่มความถี่ในการใช้แอพพลิเคชั่น พบว่าทั้ง 12 ปัจจัย 
มากกว่า 5 ครั้งต่อสัปดาห์ สูงที่สุด และ รองลงมา คือ เดือนละ 1-2 ครั้ง และ สัปดาห์ละ 1-4 ครั้ง เท่า ๆ 
กัน สอดคล้องตามแนวคิดและทฤษฎีแบบจ าลองการยอมรับเทคโนโลยี (Technology Acceptance 
Model:TAM) ที่คิดค้นโดย Davis, Bagozzi & Warshaw (1989 อ้างในภัทราวดี วงศ์สุเมธ, 2556)  ถูก
พัฒนามาจากทฤษฎีการกระท าด้วยเหตุผล (Theory of Reasoned Action) ของ Ajzen และ Fishbein 
กล่าวถึง ซึ่งประกอบด้วย 2 ปัจจัย ได้แก่ การรับรู้ถึงประโยชน์ที่ได้รับ การรับรู้ถึงความง่ายในการใช้งาน 
ส่งผลให้เกิดงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง Ooi & Tan (2016) ได้ศึกษาเรื่องการยอมรับเทคโนโลยีโทรศัพท์มือถือ: 
ส า ร ว จ ในผู้ ใ ช้ บั ต ร เ ค รดิ ต ผ่ า นสมา ร์ ท โ ฟน  ( Mobile Technology Acceptance Model: An 
Investigation Using Mobile Users to Explore Smartphone Credit Card) โดยการศึกษาครั้งนี้เป็น
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การศึกษาเกี่ยวกับการยอมรับเทคโนโลยีโทรศัพท์มือถือ (MTAM) ที่มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมความ
ตั้งใจใช้ (Intention Use) บัตรเครดิตผ่านสมาร์ทโฟน โดยมุ่งเน้นศึกษาปัจจัยการรับรู้ความเข้ากันได้ 
(Perceived Compatibility) การรับรู้ประโยชน์จากการใช้งาน (Perceived Usefulness) การรับรู้ความ
ง่ายในการใช้งาน (Perceived Ease of Use) การรับรู้ทรัพยากรทางการเงิน (Financial Resource) การ
รับรู้ความเสี่ยงด้านความปลอดภัย (Perceived Security Risk) และ การรับรู้ความไว้วางใจ (Perceived 
Trust) สอดคล้องกับ นุชจรินทร์ ศรีสุวรรณ์ (2555) ศึกษาถึงพฤติกรรมการใช้งาน และ ปัจจัยที่มีผลใน
การเลือกใช้แอพพลิเคชั่นบนโทรศัพท์เคลื่อนที่สมาร์ทโฟน กรณีศึกษา : นักศึกษามหาวิทยาลัยธุรกิจ
บัณฑิตย์ พบว่า ประชากรกลุ่มตัวอย่างเป็นเพศหญิง ช่วงอายุ 24 - 26 ปี ระดับการศึกษาอยู่ในระดับ
ปริญญาตรี และ ศึกษาอยู่คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 10 ,001 - 15,000 บาท 
ส่วนมากเคยมีประสบการณ์การใช้งานโทรศัพท์เคลื่อนที่สมาร์ทโฟนมีระยะเวลาในการใช้งาน 1 - 3 
ชั่วโมง โดยมีค่าใช้จ่ายในการใช้งานโทรศัพท์เคลื่อนที่สมาร์ทโฟนเฉลี่ยต่อเดือน 500 - 1,000 บาท ยี่ห้อ
โทรศัพท์ที่นิยมใช้งานคือ Nokia ระบบปฏิบัติการที่นิยมใช้คือ Symbion OS และ มีความถ่ีในการใช้งาน
โทรศัพท์เคลื่อนที่ 2 ครั้งต่อวัน ส่วนมากให้ความส าคัญกับการเลือกใช้แอพพลิเคชั่นให้ตรงต่อความ
ต้องการ และ ต้องการความสะดวกในการใช้งานแอพพลิเคชั่น ที่สามารถใช้งานได้ทุกที่ทุกเวลา 
สอดคล้องกับ Chang (2015) ไดท าการศึกษาปจจัยที่สงผลตอพฤติกรรมความตั้งใจใชงานธุรกรรม ผาน
อุปกรณสื่อสารเคลื่อนที่ การเก็บขอมูลใชแบบสอบถามจากผูตอบแบบสอบถาม 477 คน ของประชากร
ในประเทศ ไตหวัน โดยใชแบบจ าลองการยอมรับเทคโนโลยีผลการวิจัยพบวา ปจจัยที่มีผล      ต
อพฤติกรรมความตั้งใจใชงานธุรกรรมผานอุปกรณสื่อสารเคลื่อนที่ของคนไตหวันอายุต่ ากวา 30 ปไดแก
การรับรูถึงความสนุกสนานเพลิดเพลินในการใชงาน การรับรูความงายในการใชงาน การรับรูประโยชน์ใช
งาน และการรับรูความเสี่ยง โดยปจจัยการรับรูถึงความสนุกสนานเพลิดเพลินในการใชงาน มีผลตอการ
ตัดสินใจใชงานธุรกรรมผานอุปกรณสื่อสารเคลื่อนที่ของประชากรในไตหวันมากที่สุด และ สอดคล้องกับ 
Wang et al. (2003) ไดศึกษาถึงการมุงเนนหาปจจัยที่ท าใหผูใชหรือลูกคายอมรับการใชงาน Internet 
Banking ในประเทศไตหวันโดยใชแบบจ าลอง TAM ในการศึกษาวิจัย มีการน าปจจัยใหมเขามาใช
นอกเหนือไปจากการรับรูถึงประโยชน และการรับรูถึงความงายในการใชงานคือ การรับรูถึงความ         
นาเชื่อถือ (Perceived Credibility) ซึ่งปจจัยดังกลาวจะสะทอนถึงการรักษาความปลอดภัย และความ   
เปนสวนตัวในการใชงาน Internet Banking เขาไปดวย เนื่องจาก Wang et al. (2003) เห็น               ว
าแบบจ าลอง TAM ไมสามารถที่จะอธิบายถึงพฤติกรรมของผู ใชงานไดอยางครบถวนในเรื่องของ
เทคโนโลยีสารสนเทศใหม ๆ 
 

5.3 ขอ้เสนอแนะจากการศึกษา 

 5.3.1 ข้อเสนอแนะจากงานวิจัย 

 จากผลการวิจัยพบว่าผู้ใช้แอพพลิเคชั่น Grab Taxi มีระดับความน่าเชื่อถือการยอมรับเทคโนโลยี 
และ พฤติกรรมการใช้แอพพลิเคชั่นในระดับที่ ต่ ากว่า ผู้ใช้แอพพลิเคชั่น Line Taxi อีกทั้งยังสามารถระบุ
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ได้ว่าความถี่ในการใช้แอพพลิเคชั่น จะเป็นตัวก าหนดพฤติกรรมการยอมรับ และ การใช้เทคโนโลยีในยุค
ปัจจุบันได ้

 5.3.2 ข้อเสนอแนะงานวิจัยในอนาคต 

 การศึกษางานวิจัยในครั้งนี้ควรมีการขยายขอบเขตงานวิจัยให้กว้างมากขึ้น เนื่องจากการ
ให้บริการทางแอพพลิเคชั่นรถยนต์โดยสาร Taxi มีขอบเขตการให้บริการอีกหลายจังหวัด อีกทั้งยัง
สามารถน าเป็นแนวทางการเก็บรวบรวมข้อมูลการศึกษางานวิจัยในอนาคตเพ่ิมมากข้ึนอีกด้วย 
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แบบสอบถามเพื่อการวิจัย 

ปัจจัยที่ส่งผลต่อการยอมรับเทคโนโลยี และ พฤติกรรมการใช้แอพพลิเคช่ัน Grab Taxi 
และ Line Taxi 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ค าชี้แจง 

 แบบสอบถามนี้สร้างขึ้นเพ่ือใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเพ่ือศึกษาระดับการยอมรับเทคโนโลยี
ของผู้ใช้แอพพลิเคชั่น Grab Taxi และ Line Taxi เพ่ือเป็นส่วนหนึ่งของการท าวิจัยในการศึกษาหลักสูตร
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ โดยในส่วนของแบบสอบถาม
แบ่งออกเป็น 3 ตอน 

 

  ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  

  ตอนที่ 2 ข้อมูลการใช้บริการแอพพลิเคชั่น Grab Taxi และ Line Taxi 

  ตอนที่ 3 การยอมรับเทคโนโลยีการใช้แอพพลิเคชั่น Grab Taxi และ Line Taxi 

 

 โปรดท าเครื่องหมาย ✓ ลงใน      ⃞ ⃞ ตามความเป็นจริงลงในค าตอบแต่ละค าตอบ ข้อมูลที่ได้รับ
จากท่านจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการปรับปรุง และ เสริมสร้างในการพัฒนาแอพพลิเคชั่นของ
หน่วยงาน ข้อมูลที่ท่านได้ให้กับผู้วิจัยในครั้งนี้จะไม่มีผลกระทบใด ๆ กับตัวท่านทั้งสิ้น 
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แบบสอบถามเพื่อการวิจัย 

เรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกใช้แอพพลิเคชั่น Grab Taxi 

ค าชี้แจง โปรดท าเครื่องหมาย ✓ ลงใน      ⃞ ตามความเป็นจริงในช่องว่างให้สมบูรณ์ 

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

 1. เพศ 

  □ ชาย  
  □ หญิง 

 2. อายุ 

  □ น้อยกว่า 23 ปี 

  □ 23 – 37 ปี 

  □ 38 – 53 ปี 

  □ ตั้งแต่ 54 ปีขึ้นไป 

 3. สถานภาพการสมรส 

  □ โสด 

  □ สมรส 

  □ หย่าร้าง 

 4. การศึกษา 

  □ ต่ ากว่าปริญญาตรี 

  □ ก าลังศึกษาปริญญาตรี/ปริญญาตรี 

  □ ก าลังศึกษาปริญญาโท/ปริญญาโท 

  □ สูงกว่าปริญญาโทขึ้นไป 

  

 

 5. อาชีพ 

  □ นิสิต/นักศึกษา 

  □ รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ/พนักงานของรัฐ 
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  □ พนักงานบริษัทเอกชน 

  □ ธุรกิจส่วนตัว 

  □ รับจ้างทั่วไป 

  □ ว่างงาน/แม่บ้าน 

  □ อ่ืน ๆ 

 6. รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 

  □ ต่ ากว่า 15,000 บาท 

  □ 15,001 – 30,000 บาท 

  □ 30,001 – 50,000 บาท 

  □ 50,001 – 100,000 บาท 

  □ 100,001 – 200,001 บาท 

  □ 200,000 บาทข้ึนไป 

 

ตอนที่ 2 ข้อมูลการใช้แอพพลิเคชั่น Grab Taxi 

 7. ท่านมีประสบการณ์ในการใช้แอพพลิเคชั่น Grab Taxi มานานเพียงไร 

  □ น้อยกว่า 1 เดือน 

   □ ใช้มา 1-6 เดือนแล้ว 

  □ ใช้มา 7-12 เดือนแล้ว 

  □ มากกว่า 1 ป ี

 8. เวลาเฉลี่ยที่ใช้ในการรอรถแท็กซ่ีจาก Grab Taxi 

  □  น้อยกว่า 10 นาที 

   □ ประมาณ 10-20 นาท ี

  □ ประมาณ 20-30 นาท ี

   □  มากกว่า 30 นาท ี

 9. ท่านใช้บริการแอพพลิเคชั่น Grab Taxi บ่อยแค่ไหน (ความถี่ในการใช้แอพพลิเคชั่น) 

  □ เดือนละ 1-2 ครั้ง 

   □ สัปดาห์ละ 1-4 ครั้ง 
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  □ มากกว่า 5 ครั้งต่อสัปดาห์ 

 10. ท่านใช้แอพพลิเคชั่น Grab Taxi เพื่อเรียกแท็กซ่ี เพื่อวัตถุประสงค์ใดมากที่สุด 

      ใช่   ไม่ใช่ 

  1. ไปท างาน   □   □ 

  2. ไปเรียน   □   □ 

  3. กลับบ้าน   □   □ 

  4. ไปเที่ยว   □   □ 

  5. อ่ืน ๆ    □   □ 

 

ตอนที่ 3  การยอมรับเทคโนโลยีแอพพลิเคชั่น Grab Taxi 

ค าชี้แจง โปรดท าเครื่องหมาย ✓ ลงในช่องที่ตรงกับความเข้าใจของท่านมากที่สุดเพียงช่องเดียวในแต่
  ละระดับที่ตรงกับสภาพความเป็นจริง 

  ระดับความคิดเห็น 5 หมายถึง  เห็นด้วยอย่างยิ่ง 

  ระดับความคิดเห็น 4 หมายถึง  เห็นด้วย 

  ระดับความคิดเห็น 3 หมายถึง  เฉยๆ 

  ระดับความคิดเห็น 2 หมายถึง  ไม่เห็นด้วย 

  ระดับความคิดเห็น 1 หมายถึง  ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง 
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5 4 3 2 1

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย

อย่างย่ิง อย่างย่ิง

มจี ำนวนมำก

มเีพียงพอต่อกำรเรียกใช้บริกำร

มคีรอบคลุมในทุกพ้ืนท่ีให้ท่ำนเรียกใช้บริกำร

มจี ำนวนมำก

มเีพียงพอต่อบริกำรท่ีต้องกำรใช้ร่วม

สำมำรถใช้ร่วมกันได้ง่ำย

สำมำรถเรียกใช้ได้ไมย่ำก

สำมำรถใช้ได้อย่ำงมปีระสิทธิภำพ

มคีรอบคลุมครบทุกบริกำรท่ีเก่ียวกับแท็กซ่ี

สำมำรถเรียนรู้ได้ง่ำย

สำมำรถเข้ำใจได้ไมย่ำก

มรีะบบกำรเรียกใช้บริกำรเรียกแท็กซ่ีท่ีง่ำยต่อกำรใช้งำน

ช่วยลดปัญหำกำรเรียกรถแท็กซ่ี

ช่วยประหดเวลำรอรถแท็กซ่ี

มเีวลำรอรถแท็กซ่ีท่ีแน่นอน

มคีวำมปลอดภัยต่อผู้โดยสำร

ประเด็นค าถาม

12. คุณคิดว่าแอพพลิเคช่ันท่ีใช้ร่วมกับ Grab Taxi ได้

13. คุณคิดว่าบริการต่างๆ ของแอพพลิเคช่ัน Grab Taxi

14. คุณคิดว่าวิธีการใช้แอพพลิเคช่ัน Grab Taxi

15. คุณคิดว่าการเลือกใช้แอพพลิเคช่ัน Grab Taxi

ระดับความคิดเห็น

เห็นด้วย เฉย ๆ ไม่เห็นด้วย

11. คุณคิดว่าจ านวนแท็กซ่ีท่ีร่วมกับแอพพลิเคช่ัน Grab Taxi
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5 4 3 2 1

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย

อย่างย่ิง อย่างย่ิง

กำรป้องกันกำรขโมยข้อมลูของผู้ใช้บริกำรท่ีเชื่อถือได้

กำรยืนยันตัวตนผู้ใช้บริกำรท่ีดี

กำรคัดสรรคนขับรถแท็กซ่ีท่ีไว้ใจได้

กำรบันทึกข้อมลูกำรใช้บริกำรท่ีดี

เป็นควำมคิดท่ีฉลำด

เป็นควำมคิดท่ีดี

มคีวำมคุ้มค่ำ

คุณชอบใช้บริกำร GrabTaxi

เพ่ือนของคุณ ส่วนใหญ่แนะน ำให้ใช้บริกำร GrabTaxi

เพ่ือนของคุณ ส่วนใหญ่สนับสนุนให้ใช้บริกำร GrabTaxi

สมำชิกในครอบครัวของคุณ ส่วนใหญ่แนะน ำให้ใช้

บริกำร GrabTaxi

สมำชิกในครอบครัวของคุณ ส่วนใหญ่สนับสนุนให้ใช้

บริกำร GrabTaxi

ระดับความคิดเห็น

ประเด็นค าถาม

เห็นด้วย เฉย ๆ ไม่เห็นด้วย

18. บรรทัดฐานคนในคอบครัว และ เพ่ือน

16. คุณคิดว่าแอพพลิเคช่ัน Grab Taxi มีระบบ

17. การใช้แอพพลิเคช่ัน Grab Taxi
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5 4 3 2 1

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย

อย่างย่ิง อย่างย่ิง

คนท่ีคุณติดต่อด้วย ส่วนใหญ่แนะน ำให้ใช้บริกำร

GrabTaxi

คนท่ีคุณติดต่อด้วย ส่วนใหญ่สนับสนุนให้ใช้บริกำร

GrabTaxi

คนท่ีคุณพบเจอ ส่วนใหญ่แนะน ำให้ใช้บริกำร GrabTaxi

คนท่ีคุณพบเจอ ส่วนใหญ่สนับสนุนให้ใช้บริกำร

GrabTaxi

เพ่ือนของคุณ ส่วนใหญ่ใช้บริกำร GrabTaxi

สมำชิกในครอบครัวของคุณ ส่วนใหญ่ใช้บริกำร

GrabTaxi

คนท่ีคุณติดต่อด้วย ส่วนใหญ่ใช้บริกำร GrabTaxi

คนท่ีคุณพบเจอ ส่วนใหญ่ใช้บริกำร GrabTaxi

คุณต้ังใจจะเลือกใช้บริกำร GrabTaxi

หำกต้องเดินทำงโดยแท๊กซ่ี คุณจะใช้บริกำร GrabTaxi

คุณใช้บริกำร Grab Taxi ทุกคร้ังท่ีเรียกแท็กซ่ี

คุณใช้บริกำร GrabTaxi เป็นประจ ำ

ประเด็นค าถาม

ระดับความคิดเห็น

เห็นด้วย เฉย ๆ ไม่เห็นด้วย

21. ความต้ังใจใช้

22. พฤติกรรมการใช้

19. บรรทัดฐานของกลุ่มคนท่ีติดต่อส่ือสาร

20. บรรทัดฐานของกลุ่มอ้างอิง
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แบบสอบถามเพื่อการวิจัย 

เรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกใช้แอพพลิเคชั่น Line Taxi 

ค าชี้แจง โปรดท าเครื่องหมาย ✓ ลงใน      ⃞ ตามความเป็นจริงในช่องว่างให้สมบูรณ์ 

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

 1. เพศ 

  □ ชาย  

  □ หญิง 

 2. อายุ 

  □ น้อยกว่า 23 ปี 

  □ 23 – 37 ปี 

  □ 38 – 53 ปี 

  □ ตั้งแต่ 54 ปีขึ้นไป 

 3. สถานภาพการสมรส 

  □ โสด 

  □ สมรส 

  □ หย่าร้าง 

 4. การศึกษา 

  □ ต่ ากว่าปริญญาตรี 

  □ ก าลังศึกษาปริญญาตรี/ปริญญาตรี 

  □ ก าลังศึกษาปริญญาโท/ปริญญาโท 

  □ สูงกว่าปริญญาโทขึ้นไป 

 5. อาชีพ 

  □ นิสิต/นักศึกษา 

  □ รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ/พนักงานของรัฐ 

  □ พนักงานบริษัทเอกชน 

  □ ธุรกิจส่วนตัว 
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  □ รับจ้างทั่วไป 

  □ ว่างงาน/แม่บ้าน 

  □ อ่ืน ๆ 

 6. รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 

  □ ต่ ากว่า 15,000 บาท 

  □ 15,001 – 30,000 บาท 

  □ 30,001 – 50,000 บาท 

  □ 50,001 – 100,000 บาท 

  □ 100,001 – 200,001 บาท 

  □ 200,000 บาทขึ้นไป 

 

 

ตอนที่ 2 ข้อมูลการใช้แอพพลิเคชั่น Line Taxi 

 7. ท่านมีประสบการณ์ในการใช้แอพพลิเคชั่น Line Taxi มานานเพียงไร 

  □ น้อยกว่า 1 เดือน 

   □ ใช้มา 1-6 เดือนแล้ว 

  □ ใช้มา 7-12 เดือนแล้ว 

  □ มากกว่า 1 ปี 

 8. เวลาเฉลี่ยที่ใช้ในการรอรถแท็กซ่ีจาก Line Taxi 

  □ น้อยกว่า 10 นาที 

   □ ประมาณ 10-20 นาที 

  □ ประมาณ 20-30 นาที 

   □ มากกว่า 30 นาที 

 9. ท่านใช้บริการแอพพลิเคชั่น Line Taxi บ่อยแค่ไหน (ความถี่ในการใช้แอพพลิเคชั่น) 

   □ เดือนละ 1-2 ครั้ง 

  □ สัปดาห์ละ 1-4 ครั้ง 
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  □ มากกว่า 5 ครั้งต่อสัปดาห์ 

 10. ท่านใช้แอพพลิเคชั่น Line Taxi เพื่อเรียกแท็กซี่ เพื่อวัตถุประสงค์ใดมากที่สุด 

      ใช่   ไม่ใช่ 

  1. ไปท างาน   □   □ 

  2. ไปเรียน   □   □ 

  3. กลับบ้าน   □   □ 

  4. ไปเที่ยว   □   □ 

  5. อ่ืน ๆ    □   □ 

 

ตอนที่ 3  การยอมรับเทคโนโลยีแอพพลิเคชั่น Line Taxi 

ค าชี้แจง โปรดท าเครื่องหมาย ✓ ลงในช่องที่ตรงกับความเข้าใจของท่านมากที่สุดเพียงช่องเดียวในแต่
  ละระดับที่ตรงกับสภาพความเป็นจริง 

  ระดับความคิดเห็น 5 หมายถึง  เห็นด้วยอย่างยิ่ง 

  ระดับความคิดเห็น 4 หมายถึง  เห็นด้วย 

  ระดับความคิดเห็น 3 หมายถึง  เฉยๆ 

  ระดับความคิดเห็น 2 หมายถึง  ไม่เห็นด้วย 

  ระดับความคิดเห็น 1 หมายถึง  ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง 
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5 4 3 2 1

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย

อย่างย่ิง อย่างย่ิง

มจี ำนวนมำก

มเีพียงพอต่อกำรเรียกใช้บริกำร

มคีรอบคลุมในทุกพ้ืนท่ีให้ท่ำนเรียกใช้บริกำร

มจี ำนวนมำก

มเีพียงพอต่อบริกำรท่ีต้องกำรใช้ร่วม

สำมำรถใช้ร่วมกันได้ง่ำย

สำมำรถเรียกใช้ได้ไมย่ำก

สำมำรถใช้ได้อย่ำงมปีระสิทธิภำพ

มคีรอบคลุมครบทุกบริกำรท่ีเก่ียวกับแท็กซ่ี

สำมำรถเรียนรู้ได้ง่ำย

สำมำรถเข้ำใจได้ไมย่ำก

มรีะบบกำรเรียกใช้บริกำรเรียกแท็กซ่ีท่ีง่ำยต่อกำรใช้งำน

ช่วยลดปัญหำกำรเรียกรถแท็กซ่ี

ช่วยประหดเวลำรอรถแท็กซ่ี

มเีวลำรอรถแท็กซ่ีท่ีแน่นอน

มคีวำมปลอดภัยต่อผู้โดยสำร

ประเด็นค าถาม

12. คุณคิดว่าแอพพลิเคช่ันท่ีใช้ร่วมกับ Line Taxi ได้

13. คุณคิดว่าบริการต่างๆ ของแอพพลิเคช่ัน Line Taxi

14. คุณคิดว่าวิธีการใช้แอพพลิเคช่ัน Line Taxi

15. คุณคิดว่าการเลือกใช้แอพพลิเคช่ัน Line Taxi

ระดับความคิดเห็น

เห็นด้วย เฉย ๆ ไม่เห็นด้วย

11. คุณคิดว่าจ านวนแท็กซ่ีท่ีร่วมกับแอพพลิเคช่ัน Line Taxi
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5 4 3 2 1

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย

อย่างย่ิง อย่างย่ิง

กำรป้องกันกำรขโมยข้อมลูของผู้ใช้บริกำรท่ีเชื่อถือได้

กำรยืนยันตัวตนผู้ใช้บริกำรท่ีดี

กำรคัดสรรคนขับรถแท็กซ่ีท่ีไว้ใจได้

กำรบันทึกข้อมลูกำรใช้บริกำรท่ีดี

เป็นควำมคิดท่ีฉลำด

เป็นควำมคิดท่ีดี

มคีวำมคุ้มค่ำ

คุณชอบใช้บริกำร Line Taxi

เพ่ือนของคุณ ส่วนใหญ่แนะน ำให้ใช้บริกำร Line Taxi

เพ่ือนของคุณ ส่วนใหญ่สนับสนุนให้ใช้บริกำร Line Taxi

สมำชิกในครอบครัวของคุณ ส่วนใหญ่แนะน ำให้ใช้

บริกำร Line Taxi

สมำชิกในครอบครัวของคุณ ส่วนใหญ่สนับสนุนให้ใช้

บริกำร Line Taxi

ระดับความคิดเห็น

ประเด็นค าถาม

เห็นด้วย เฉย ๆ ไม่เห็นด้วย

18. บรรทัดฐานคนในคอบครัว และ เพ่ือน

16. คุณคิดว่าแอพพลิเคช่ัน Line Taxi มีระบบ

17. การใช้แอพพลิเคช่ัน Line Taxi
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5 4 3 2 1

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย

อย่างย่ิง อย่างย่ิง

คนท่ีคุณติดต่อด้วย ส่วนใหญ่แนะน ำให้ใช้บริกำร

Line Taxi

คนท่ีคุณติดต่อด้วย ส่วนใหญ่สนับสนุนให้ใช้บริกำร

Line Taxi

คนท่ีคุณพบเจอ ส่วนใหญ่แนะน ำให้ใช้บริกำร Line Taxi

คนท่ีคุณพบเจอ ส่วนใหญ่สนับสนุนให้ใช้บริกำร

Line Taxi

เพ่ือนของคุณ ส่วนใหญ่ใช้บริกำร Line Taxi

สมำชิกในครอบครัวของคุณ ส่วนใหญ่ใช้บริกำร

Line Taxi

คนท่ีคุณติดต่อด้วย ส่วนใหญ่ใช้บริกำร Line Taxi

คนท่ีคุณพบเจอ ส่วนใหญ่ใช้บริกำร Line Taxi

คุณต้ังใจจะเลือกใช้บริกำร Line Taxi

หำกต้องเดินทำงโดยแท๊กซ่ี คุณจะใช้บริกำร Line Taxi

คุณใช้บริกำร Line Taxi ทุกคร้ังท่ีเรียกแท็กซ่ี

คุณใช้บริกำร Line Taxi เป็นประจ ำ

ประเด็นค าถาม

ระดับความคิดเห็น

เห็นด้วย เฉย ๆ ไม่เห็นด้วย

21. ความต้ังใจใช้

22. พฤติกรรมการใช้

19. บรรทัดฐานของกลุ่มคนท่ีติดต่อส่ือสาร

20. บรรทัดฐานของกลุ่มอ้างอิง
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ประวัติผู้วิจัย 

 

ชื่อ – สกุล   นางสาวกนกวรรณ   แก้วเกิด 
วัน เดือน ปีเกิด   11 เมษายน พ.ศ. 2537 
สถานที่เกิด   โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรุงเทพมหานคร 
ที่อยู่ปัจจุบัน   36 ซอยสุขสวัสดิ์52 เขตราษฎร์บูรณะ แขวงราษฎร์บูรณะ  
    กรุงเทพมหานคร 10140 
สถานที่ท างาน   บริษัท ไปรษณีย์ไทย จ ากัด 
ประวัติการศึกษา  
 พ.ศ. 2543 – 2548 โรงเรียนบูรณะศึกษา 
 พ.ศ. 2549 – 2551 โรงเรียนสตรีวัดอัปสรสวรรค์ 
 พ.ศ. 2552 – 2554 วิทยาลัยพณิชยการเชตุพน 
 พ.ศ. 2555 – 2558 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 
ประสบการณ์ท างาน  
 พ.ศ. 2559 – ปัจจุบัน บริษัท ไปรษณีย์ไทย จ ากัด 
 

 


