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ผลการศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบส ารวจส่วนใหญ่เป็นหญิง มีอายุระหว่าง 30 – 39 ปี 
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เดือนที่ผ่านมา 

ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ความคาดหมายด้านความพยายาม อิทธิพลทางสังคม 
เงื่อนไขอ านวยความสะดวก คุณค่าด้านราคาและความตั้งใจในแง่พฤติกรรมมีอิทธิพลทางบวกต่อการ
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ABSTRACT 
 

This research aimed to study Factors Affecting the Use of Mobile App for 
Calling Express Courier Services of Consumers in Bangkok including performance 
expectancy, effort expectancy, social influence ,facilitating conditions, Price 
Value,and behavioral intention of customer in Bangkok by applying quantitative, 
survey research method. Online questionnaire was used as a tool to collect data 
from the sample group of 155 customer in bangkok. Statistical techniques used for 
data analysis were descriptive statistics and the hypotheses were tested by multiple 
regression analysis at .05 significance level.  
 The resutls revelaed that the majority of the sample were female, aged 30-39 
years old with Bachelor’s degree, employees in as private firms with Meanrage 
monthly personal income of  15,000-25,000 baht. The sample-group had used 
mobile app for Calling Express Courier Services  In the past 6 months 
 The results from hypothesis testing find that effort expectancy, social 
influence ,facilitating conditions, Price Value,and behavioral intention posifitively 
affects Mobile App for Calling Express Courier Services use behavior.   
 
Keywords: Use Behavior, Mobile App, Calling Express Courier Services, Behavioral 
Intention 
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ด้วยดี ตลอดจนขอขอบพระคุณคณาจารย์มหาวิทยาลัยกรุงเทพทุกท่านเป็นอย่างสูง 
 ผู้วิจัยขอใช้โอกาสนี้ในการแสดงความกตัญญูต่อทุกคนที่สนับสนุน ให้ก าลังใจและอ านวย
ความสะดวกตลอดหลักสูตร MBA นี้ ดิฉันรู้สึกขอบคุณส าหรับค าแนะน าที่ดี ค าวิจารณ์ที่สร้างสรรค์ล้ า
ค่าและเป็นมิตรในระหว่างการศึกษาตลอดหลักสูตรนี้ 

ขอขอบพระคุณผู้ตอบแบบสอบถามทุกท่านที่ให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม ความ
คิดเห็นอันชาญฉลาดและข้อเสนอแนะทีย่อดเยี่ยม ช่วยส่งผลให้แบบสอบถามมีความน่าเชื่อถือและมี
คุณภาพสูง 

สุดท้ายนี้ ผู้วิจัยขออุทิศความรู้ คุณประโยชน์ และความดีงามจากความส าเร็จทุกประการนี้
ให้แก่ผู้มีพระคุณทุกท่าน 
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บทที่ 1 
บทน า 

 
1.1 ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

ในศตวรรษท่ี 21 ยุคแห่งสังคมสมัยใหม่และวิวัฒนาการของเทคโนโลยี ผู้คนได้รับความ
สะดวกสบายของเทคโนโลยีและการเข้าถึงข้อมูลผ่านการเชื่อมต่อที่ไร้พรมแดนมากข้ึน ส่งผลต่อ
พฤติกรรมของผู้บริโภคท่ีเปลี่ยนไป จึงได้เกิดแนวคิด และธุรกิจใหม่เพ่ิมข้ึน เพ่ือตอบสนองความ
สะดวกสบายของผู้บริโภค การใช้บริการรับ-ส่งสินค้าก็เปลี่ยนแปลงไปเช่นกัน 

จะกล่าวถึงแนวทางการพัฒนาโลจิสติกส์การค้าและภาคบริการของกระทรวงพาณิชย์
ยุทธศาสตร์กระทรวงพาณิชย์ระยะ 20 ปี ก าหนดเป้าหมายการขับเคลื่อนเศรษฐกิจการค้าไทย โดย
การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจการค้าของประเทศ ด้วยการยกระดับความสามารถทางการ
แข่งขัน (Competitiveness) ผ่านการส่งเสริมการสร้างมูลค่า (Value Creation)เพ่ือรองรับและใช้
ประโยชน์จากความเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจภูมิภาคและโลกในอนาคต รวมทั้งแผนงาน/โครงการที่
จะช่วยสนับสนุนผู้ให้บริการโลจิสติกส์ไทยให้สามารถด าเนินธุรกิจได้อย่างเต็มศักยภาพ ตลอดจน
ปัญหา/อุปสรรคต่างๆ ที่เป็นข้อจ ากัดของการด าเนินธุรกิจ เพ่ือประกอบการจัดท าร่างยุทธศาสตร์ภาค
บริการสาขาโลจิสติกส์การค้า โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือผลักดันโลจิสติกส์ให้เป็นสาขาบริการที่มีศักยภาพ
ในการแข่งขัน ส่งเสริมระบบเศรษฐกิจโดยเฉพาะการค้าระหว่างประเทศของไทยให้ขยายตัวมากยิ่งขึ้น 
และสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาอุตสาหกรรมต่อเนื่อง ทั้งนี้ การจัดท าร่างยุทธศาสตร์ภาคบริการ
สาขาโลจิสติกส์ภาคอุตสาหกรรม และภาคบริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นปัจจัยสาคัญท่ีช่วย
สนับสนุนภาคบริการศักยภาพอ่ืนๆ ของไทยให้สามารถด าเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
รวมทั้งจะท าให้ภาคบริการเป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของไทยในอนาคตและบรรลุ
เป้าหมายการเป็นประเทศไทย 4.0 (Office of the National Economic and Social 
Development Board (NESDB), 2019) 

ปริมาณการขนส่งสินค้า ปี 2558 การขนส่งสินค้าทั้งในประเทศและระหว่างประเทศ มีอัตรา
การขยายตัวโดยปริมาณการขนส่งสินค้าในประเทศมีอัตราการขยายตัวร้อยละ 4.2 ในขณะที่ปริมาณ
การขนส่งสินค้าระหว่าง ประเทศมีอัตราการขยายตัวร้อยละ 1.1,สัดส่วนรูปแบบการขนส่งสินค้า
ภายในประเทศทางถนน 80.86%,จ านวนนิติบุคคลธุรกิจขนส่งและโลจิสติกส์ตามภูมิภาค ภาคเหนือ 
1,263 ราย ภาคใต้ 1,543 ราย ภาคตะวันออก 3,152ราย ภาคตะวันตก 504 ราย ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 1,307 ราย ภาคกลาง 5,524 ราย และกรุงเทพมหานคร 8,301 ราย (กระทรวง
คมนาคม, 2561) 
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ภาพที่ 1.1: อัตราการขยายตัวของปริมาณการขนส่งสินค้าทั้งในประเทศและระหว่างประเทศ 
 

 
 
ที่มา:  ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ.  (2560).  รายงานโลจิสติกส์ 
 ของประเทศไทยประจ าปี 2559 THAILAND’S LOGISTICS REPORT 2016.  สืบค้นจาก  
 http://www.nesdb.go.th/ewt_dl_link.php?nid=6854. 

 
ทั้งนี้ กลุ่มธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์ในประเทศไทย มีจ านวนนิติบุคคล ทั้งสิ้น 20,965 ราย 

(ข้อมูล ณ วันที่ 31 มกราคม 2559) โดยมีรายละเอียดตามตารางที่ 1.1 
 
ตารางที่ 1.1: กลุ่มธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์ในประเทศไทย 
 

ธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์ จ านวน (ราย) ร้อยละ 
การขนส่งทางบกและระบบท่อล าเลียง 14,857 71 

ตัวแทนผู้รับจัดการขนส่งสินค้า ตัวแทนออกของ 2,714 13 

การบริหารจัดการเกี่ยวกับสินค้า 1,032 5 
การขนถ่ายสินค้า  804 4 

คลังสินค้า 686 3 

การขนส่งทางน้ า  615 3 
(ตารางมีต่อ) 
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ตารางที่ 1.1 (ต่อ): กลุ่มธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์ในประเทศไทย 
 

ธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์ จ านวน (ราย) ร้อยละ 

การขนส่งทางอากาศ 157 0.5 
อ่ืนๆ 100 0.5 

 
ที่มา:  กองส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจ. (2559). พาณิชย์ฯ หนุนธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์เต็มที่เตรียมส่ง 
 SMEs ขึ้นแท่นมาตรฐาน ISO เน้นสร้างความเป็นมืออาชีพ ขยายเครือข่ายพันธมิตร รองรับ 
 การแข่งขันที่รุนแรงขึ้น.  สืบค้นจาก http://www.dbd.go.th/ewt_news.php?nid=16327 

&filename=index. 
 
ในปี 2558 ต้นทุนโลจิสติกส์ของประเทศไทยมีมูลค่ารวม 1,912.9 พันล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อย

ละ 1.9 จากปี 2557 หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 14.0 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ ณ ราคา
ประจ าปี (GDP at Current Prices) ซึ่งมีมูลค่า 13,672.9 พันล้านบาทปรับลดจากร้อยละ 14.2 ในปี 
2557 โดยต้นทุนโลจิสติกส์ต่อ GDP ปี 2558 ประกอบด้วยต้นทุนค่าขนส่งสินค้า 1,024.2 พันล้าน
บาทหรือร้อยละ 7.5 ต่อ GDP ต้นทุนการเก็บรักษาสินค้าคงคลัง 714.8 พันล้านบาทหรือร้อยละ 5.2 
ต่อ GDP และต้นทุนการบริหารจัดการโลจิสติกส์ 173.9 พันล้านบาท หรือร้อยละ 1.3 ต่อ GDP ทัง้นี้ 
อัตราการขยายตัวของมูลค่าต้นทุนโลจิสติกส์ ตั้งแต่ปี 2555–2558มีแนวโน้มขยายตัวลดลง และอัตรา
การเติบโตของ GDP ขยายตัวลดลงในช่วงปี 2555-2557 ในขณะที่ปี 2558 มีการปรับตัวดีขึ้นตาม 
การฟ้ืนตัวทางเศรษฐกิจ 
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ภาพที่ 1.2: แนวโน้มการขยายตัวของต้นทุนโลจิสติกส์ และผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ ณ ราคา 
 ประจ าปี (GDP) 
 

 
 

ที่มา:  ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ.  (2560).  รายงานโลจิสติกส์ 
 ของประเทศไทยประจ าปี 2559 THAILAND’S LOGISTICS REPORT 2016.  สืบค้นจาก  
 http://www.nesdb.go.th/ewt_dl_link.php?nid=6854. 

 
ประชากร 69.11 ล้านคน ผู้ใช้อินเตอร์ 57 ล้านคน ผู้ใช้มือถือ 55.56 ล้านคน โดยเป็น 

Active Users ส าหรับมือถือ 46 ล้านคน, การใช้งาน Mobile Activities 64%  ส าหรับใช้บริการ 
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ภาพที่ 1.3: จ านวนประชากรและผู้ใช้งานอินเตอร์เน็ต 
 

 
 

ที่มา:  DIGITAL IN 2018: WORLD’S INTERNET USERS PASS THE 4 BILLION MARK.  (2018).   
Retrieved from https://wearesocial.com/blog/2018/01/global-digital-report-
2018. 

 
Device Usage 
98% คนไทยใช้มือถือ  71% เป็นสมาร์ทโฟน  25% เป็น แล็บท็อป หรือ เดสก์ท็อป  12% 

เป็นคอมพิวเตอร์  98% เป็น โทรทัศน์  1% ใช้ดีไวซ์เพื่อการสตรีมมิ่ง คอนเทนต์บนทีวี 
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ภาพที่ 1.4: Device Usage 
 

 
 
ที่มา:  DIGITAL IN 2018: WORLD’S INTERNET USERS PASS THE 4 BILLION MARK.  (2018).   

Retrieved from https://wearesocial.com/blog/2018/01/global-digital-report-
2018. 

 
ในช่วงเวลา 3 – 5 ปีที่ผ่านมา ตลาดขนส่งพัสดุรายย่อยในไทยเติบโตไม่ต่ ากว่า 10 – 20% 

ต่อปี โดยปัจจุบันมีมูลค่ากว่า 20,000 ล้านบาท ปัจจัยส าคัญมาจากการขยายตัวธุรกิจ E-Commerce 
ในรูปแบบค้าปลีกค้าส่ง ที่ในแต่ละปีเติบโตสูงถึง 30% โดยทุกวันนี้มีมูลค่า 700,000 ล้านบาท เมื่อ
การค้าออนไลน์ขยายตัว ส่งผลให้ความต้องการใช้บริการส่งพัสดุย่อยแบบเร่งด่วนมีแนวโน้มสูงขึ้นตาม
ไปด้วย  

การส ารวจยังชี้ให้เห็นว่าคนไทยมีไลฟ์สไตล์ดิจิทัลมากข้ึนเรื่อย ๆ โดยเปลี่ยนวิธีท ากิจกรรม
ต่าง ๆ ที่เคยท าในแบบออฟไลน์มาเป็นออนไลน์มากข้ึน เช่น การจองและซื้อตั๋วโดยสาร การจอง
ห้องพักโรงแรม การฟังเพลง การดูภาพยนตร์ และการบริการรับส่งเอกสารท ากิจกรรมผ่านออนไลน์
(Online) 61.7%  วิธีการแบบดั้งเดิม (Offline) 38.3% 
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ภาพที่ 1.5: การเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัลไลฟ์สไตล์ 
 

 
 
ที่มา:  ETDA. สพธอ.  (2560).  คนไทยใช้เน็ตอย่างไร? ในปี 60.  สืบค้นจาก   
 https://www.etda.or.th/content/thailand-internet-user-profile- 
 2017.html?__hstc=25127141.1bb630f9cde2cb5f07430159d50a3c91.1536105600 
 077.1536105600078.1536105600079.1&__hssc=25127141.1.1536105600080&__h 
 sfp=1773666937. 
 

การเปลี่ยนเปลงด้านเทคโนโลยีได้เข้ามามีบทบาทต่อการพัฒนาแอพพลิเคชั่นต่างๆ บน
โทรศัพท์มือถือ แทบเล็ต การพัฒนาแอพพลิเคชั่นเพื่อใช้สนับสนุนภาพลักษณ์ขององค์กร ในปัจจุบัน
เกือบทุกองค์กรมีแอพพลิเคชั่นเป็นของตัวเอง เพ่ือความสะดวก รวดเร็วในการบริการขององค์กร จึง
ท าให้สร้างความประทับใจให้กับลูกค้าได้ ยิ่งสะดวกมาก รวดเร็วมาก ลดการเดินทางหรือการโทรศัพท์ 
ยิ่งสร้างภาพลักษณ์ขององค์กรได้มาก ท าให้ลูกค้าหันมาใช้บริการองค์กรนั้นๆมากขึ้นอีกด้วย 
โปรแกรมแอพพลิเคชั่นจะช่วยตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค อีกท้ังยังสนับสนุน ให้ผู้ใช้
โทรศัพท์ได้ใช้งานง่ายยิ่งขึ้น Mobile Application เหมาะส าหรับธุรกิจและองค์กรต่างๆในการเข้าถึง
กลุ่มคนรุ่นใหม่ รวมถึงขยายการให้บริการผ่านมือถือ สะดวกง่าย ทุกที่ ทุกเวลา เข้ากับไลฟ์สไตล์ของ
ผู้บริโภค ปัจจุบันมีการพัฒนา Mobile Application ใหม่ๆ มาให้ผู้ใช้ได้น ามาใช้กันอย่างต่อเนื่อง 
และในวงการ Application ก็ยังได้มีการพัฒนาก้าวหน้าขึ้นเรื่อยๆ และไม่มีวี่แววว่าจะหยุดการพัฒนา 
จึงท าให้กลายเป็นสิ่งที่เรียกว่ามีอิทธิพลกับชีวิตคนในยุคนี้ไปแล้ว เพราะ Mobile Application ที่ได้
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สร้างข้ึนมานั้นล้วนเป็นเครื่องมืออ านวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้ได้เป็นอย่างดี ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง การให้
ความบันเทิง การให้ความรู้ บริการ เช่น ข่าวสารที่มีการอัพเดทกันอย่างรวดเร็ว ท างานและแจ้งการ
เตือนต่างๆแบบ Real Time  และยังมีแอพพลิเคชั่นอีกมากมายที่สามารถให้โหลดได้ตามต้องการ 

การใช้โมบายแอพเรียกใช้บริการรับ-ส่งสินค้าด่วน ในปัจจุบันได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก 
เราไม่ต้องเสียเวลาเดินทางไปใช้บริการหน้าร้าน ประหยัดค่าใช้จ่าย ส่งของตรงเวลา รับ ส่ง สินค้าถึง
หน้าบ้าน ราคาสมเหตุสมผล เพียงแค่ใช้บริการผ่านแอพพลิเคชั่นที่บ้าน เป็นสิ่งที่ตอบสนองต่อความ
ต้องการของผู้บริโภคโดยตรง ไปยังสถานที่ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น ส านักงาน, คลังสินค้า, ร้านค้ารายย่อย
และครัวเรือน ทั้งนี้ยังรวมไปถึงลูกค้ารายส าคัญอย่าง บริษัทการค้าระหว่างประเทศ, บริษัทอีคอม
เมิร์ช (E-commerce Company), การขายสินค้าผ่านสื่อโทรทัศน์, หน่วยงานด้านเทคโนโลย,ี บริษัท
โทรคมนาคม, สถาบันการเงิน, โรงเรียน รวมไปถึงร้านค้าขายปลีก โดยให้บริการผ่านโทรศัพท์มือถือ
แบบสมาร์ทโฟน โดยการสั่งการผ่านแอพพลิเคชั่นบนโทรศัพท์มือถือ เพื่อระบุต าแหน่งที่ต้องการให้รับ
และต าแหน่งจุดหมายปลายทาง มีช่องทางการให้บริการหลายรูปแบบ มีการพัฒนาธุรกิจจาก
แบบเดิมๆให้มีความทันสมัยอย่างต่อเนื่อง เหมาะสมกับโลกแห่งเทคโนโลยี เพื่อเพ่ิมความ
สะดวกสบายแก่ผู้ใช้บริการ ผู้ให้บริการที่ค่อนข้างมีบทบาทส าคัญในการใช้โมบายแอพเรียกใช้บริการ
รับ-ส่งสินค้าด่วน อาทิเช่น Lineman, LaLamove, Kerry Logistic เป็นต้น ซึ่งปัจจุบันเข้ามามี
บทบาทต่อการใช้โมบายแอพเรียกบริการรับ-ส่งสินค้าอย่างสูง ท าให้ผู้ใช้บริการสามารถเรียกใช้บริการ
ต่างๆผ่านแอพพลิเคชั่นโทรศัพท์เคลื่อนที่ได้ ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนหรือแห่งหนใดก็ตามในประเทศไทยและ
ระหว่างประเทศ ซึ่งช่องทางเหล่านี้ท าให้เกิดความสะดวกสบายต่อผู้ใช้งานเป็นอย่างมาก มีฟังก์ชั่น
ครอบคลุมการบริการที่หลากหลาย ด้วยระบบความปลอดภัยที่มีประสิทธิภาพ โดยกลุ่มที่นิยมใช้
บริการคาดว่าส่วนใหญ่น่าจะอยู่ในกลุ่มวัยรุ่นและวัยท างาน ด้วยความสะดวกสบายจากการใช้โมบาย
แอพที่เข้าถึงได้ง่ายตอบโจทย์คนรุ่นใหม่ และผู้ที่อาจจะไม่มีเวลามากนักในการใช้บริการผ่านหน้าร้าน 
ด้วยเหตุผลทั้งหมดนี้จึงท าให้ Mobile Application กลายมาเป็นสื่อช่องทางใหม่ที่จะช่วยเชื่อมต่อ
ธุรกิจกับผู้บริโภคเข้าหากัน มีฟังก์ชั่นที่หลากหลาย สามารถตอบโจทย์ธุรกิจ และอ านวยความสะดวก
ให้แก่ผู้บริโภค  
 ดังนั้นการศึกษาเรื่องนี้จะช่วยให้ทราบถึงปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการการใช้โมบายแอพเรียกใช้
บริการรับ-ส่งสินค้าด่วนของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร โดยน าผลลัพธ์ไปพัฒนาและปรับปรุงการ
ให้บริการ โดยค านึงถึงความคาดหมายด้านผลการท างาน ความคาดหมายด้านความพยายาม อิทธิพล
ของสังคม เงื่อนไขการอ านวยความสะดวก คุณค่าด้านราคา อันส่งผลถึงความตั้งใจใช้งานในระยะยาว
ต่อไป 
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1.2 วัตถุประสงค์การวิจัย 
1.2.1 เพ่ือศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความตั้งใจใช้งานโมบายแอพเรียกบริการรับ-ส่งสินค้า

ด่วนของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานครอันได้แก่ ความคาดหมายด้านผลการท างาน ความคาดหมาย
ด้านความพยายามและอิทธิพลของสังคม   
 1.2.2 เพ่ือศึกษาการใช้งาน เงื่อนไขการอ านวยความสะดวก คุณค่าด้านราคาท่ีมีอิทธิพลและ
ความตั้งใจเชิงพฤติกรรมที่มีผลต่อการใช้งานโมบายแอพเรียกบริการรับ-ส่งสินค้าด่วนของผู้บริโภคใน
กรุงเทพมหานคร 
 
1.3 ขอบเขตของการวิจัย 

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการใช้โมบายแอพเรียกบริการรับ-ส่งสนิค้าด่วนของผู้บริโภคใน
กรุงเทพมหานคร มีขอบเขตของการวิจัยดังนี้ 

1.3.1 ขอบเขตด้านประชากร 
ประชากรในการวิจัยนี้คือ ผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร กลุ่มตัวอย่างได้จากการเลือกแบบไม่

เป็นไปตามความน่าจะเป็น  
1.3.2 ขอบเขตด้านตัวแปร  
1) ตัวแปรอิสระ (Independent Variables) 5 ตัวแปร ได้แก่  

ความคาดหมายด้านผลการท างาน (Performance Expectancy) 
ความคาดหมายด้านความพยายาม (Effort Expectancy) 
อิทธิพลของสังคม  (Social Influence)   
เงื่อนไขการอ านวยความสะดวก (Facilitating Conditions) 
คุณค่าด้านราคา (Price Value) 

2) ตัวแปรคั่นกลาง (Mediator Variables) ได้แก่ 
ความตั้งใจเชิงพฤติกรรม (Behavioral Intention) 

3) ตัวแปรตาม (Dependent Variables) ได้แก่ 
การใช้งาน (Use) 

1.3.3 ขอบเขตด้านระยะเวลาที่ศึกษา 
 ระยะเวลาในการศึกษาเริ่มตั้งแต่ 1 ธันวาคม 2560 ถึง 31มีนาคม 2561 รวมเป็นระยะเวลา
ทั้งสิ้น ประมาณ 4 เดือน  
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1.4 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ  
 1.4.1 เพ่ิมเติมองค์ความรู้ทางวิชาการ และผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อ
ความตั้งใจเชิงพฤติกรรม อันได้แก่ (1) ความคาดหมายด้านผลการท างาน (2) ความคาดหมายด้าน
ความพยายาม (3) อิทธิพลของสังคม   
 1.4.2 เพ่ิมเติมองค์ความรู้ทางวิชาการ และผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการ
ใช้งานโมบายแอพ อันได้แก่ (1) ความตั้งใจเชิงพฤติกรรม (2) เงื่อนไขการอ านวยความสะดวก (3) 
คุณค่าด้านราคา 
 1.4.3 เพ่ือเป็นแนวทางให้กับธุรกิจ ที่มีการด าเนินธุรกิจที่คล้ายคลึงกันส าหรับโมบายแอ
พเรียกบริการรับ-ส่งสินค้าด่วน ได้น าไปใช้ในการประเมินและปรับปรุง แก้ไข ด้านต่างๆ ดังนี้ เงื่อนไข
ความคาดหมายด้านผลการท างาน  ความคาดหมายด้านความพยายาม อิทธิพลของสังคม  คุณค่า
ด้านราคา และเงื่อนไขการอ านวยความสะดวกในการใช้งานโมบายแอพเรียกบริการรับ-ส่งสินค้าด่วน
เพ่ือก่อให้เกิดความตั้งใจเชิงพฤติกรรม ซึ่งจะส่งผลให้เกิดการใช้งานระบบมากข้ึน 
 
1.5 ค านิยามค าศัพท์เฉพาะ 
 แอพเพื่อรับ-ส่งสินค้าด่วน( Mobile App for Calling Express Courier Services)
หมายถึง โมบายแอพ (แอพหรือโปรแกรมที่ใช้งานผ่านโทรศัพท์สมาร์ทโฟนต่างๆ) ที่อ านวยความ
สะดวกในการเรียกรับหรือใช้บริการด้านรับ-ส่งสินค้าด่วน 

ความคาดหมายด้านผลการท างาน (Performance Expectancy) หมายถึง การยอมรับ
หรือความเชื่อส่วนบุคคลว่า การใช้งานผ่านโมบายแอพเพ่ือการรับ-ส่งสินค้าด่วนของผู้บริโภค จะส่งผล
ให้การปฏิบัติงาน ดีขึ้น 

ความคาดหมายด้านความพยายาม (Effort Expectancy) หมายถึง ระดับของการกระท า
ที่เกิดขึ้นเพ่ือให้สามารถใช้งานผ่านโมบายแอพเพ่ือการรับ-ส่งสินค้าด่วนได้ หรือการประเมินระดับการ
รับรู้ความยากง่ายในการใช้งานผ่านโมบายแอพเพ่ือการรับ-ส่งสินค้าด่วน 

อิทธิพลของสังคม (Social Influence) หมายถึง การรับรู้หรือความเชื่อส่วนบุคคลว่าคน
รอบข้างจะตอบสนองหรือมีปฏิกิริยาต่อเขาเมื่อเขาใช้งานผ่านโมบายแอพเพ่ือการรับ-ส่งสินค้าด่วน 

เงื่อนไขการอ านวยความสะดวก (Facilitating Conditions) หมายถึง การรับรู้หรือการ
ประเมินสภาพแวดล้อม อุปกรณ์ทางด้านเทคโนโลยี หรืออุปกรณ์ต่างๆ ว่าสามารถที่จะช่วยให้เกิดการ
ใช้งานโมบายแอพเพ่ือการรับ-ส่งสินค้าด่วนได้โดยง่ายหรือสะดวกสบายเมื่อต้องการจะใช้งาน 

คุณค่าด้านราคา (Price Value) หมายถึง ความคุ้มค่าหรือความเห็นว่าต้นทุนค่าใช้จ่าย
ส าหรับการใช้งานผ่านโมบายแอพเพ่ือการรับ-ส่งสินค้าด่วน มีความสมเหตุสมผล 
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ความตั้งใจเชิงพฤติกรรม (Behavioral Intention) หมายถึง ระดับความมุ่งหมายตั้งใจใช้
ผ่านโมบายแอพเพ่ือการรับ-ส่งสินค้าด่วนหรือความมุ่งม่ัน มุ่งหมายหรือตั้งใจน าระบบมาประยุกต์ให้
เกิดประโยชน์ 

การใช้งาน (Use) หมายถึง การมีการกระท าที่เกี่ยวกับการใช้งานผ่านโมบายแอพเพ่ือการ
รับ-ส่งสินค้าด่วน  



บทที่ 2 
วรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้องกับหัวข้อวิจัย 

 
 ในการศึกษาเรื่องปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการใช้โมบายแอพเรียกบริการรับ-ส่งสินค้าด่วน 
ของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร ผู้วิจัยได้ศึกษาค้นคว้าแนวคิดทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องมีดังนี้  
 2.1 แนวคิดเก่ียวกับทฤษฎีการยอมรับและการใช้เทคโนโลยี (The unified theory of 
acceptance and use of technology: UTAUT) 
 2.2 ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับคุณค่าด้านราคา (Price Value) 
 
2.1 ทฤษฎีการยอมรับและการใช้เทคโนโลยี (The unified theory of acceptance and use 
of technology: UTAUT)  
 Venkatesh, Davis & Morris (2003) ได้น าเสนอทฤษฎีจากงานวิจัยมากมายมาใช้เป็น
พ้ืนฐาน ศึกษาเกี่ยวกับทฤษฎีการยอมรับและการใช้เทคโนโลยี(Unified Theory of Acceptance 
and Use of Technology: UTAUT) อธิบายถึงการยอมรับเทคโนโลยีและการใช้เทคโนโลยีของ
ผู้ใช้งาน เป็นทฤษฎีที่มีการพัฒนารูปแบบมาจากทฤษฎีด้านพฤติกรรม ซึ่งเป็นรูปแบบการยอมรับของ
แต่ละบุคคลที่มีการรวบรวมมาจากแบบจ าลองและทฤษฎีที่โดดเด่นของปัจจัยต่างๆรวมกันทั้งสิ้น 8 
ทฤษฎีอันได้แก่  
 1. Theory of Reasoned Action (TRA) ทฤษฎีการกระท าตามหลักเหตุและผล เป็นทฤษฎี
ทีม่ีความเชื่อมโยงกันระหว่างความเชื่อและทัศนคติซึ่งส่งผลต่อพฤติกรรม 
 2. Technology Acceptance Model (TAM) ทฤษฎีการยอมรับเทคโนโลยีของตัวบุคคล
หรือผู้ใช้งานสามารถใช้เป็นตัววัดความส าเร็จส าหรับการพัฒนาการใช้เทคโนโลยีได้ 
 3. Motivational Model (MM) ทฤษฎีที่ใช้ส าหรับงานวิจัยในเรื่องเกี่ยวกับจิตวิทยา เพ่ือใช้
สนับสนุนแรงจูงใจที่สามารถอธิบายถึงการแสดงพฤติกรรม 
 4. Theory of Planned Behavior (TPB) ทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน เป็นแผนของการ
กระท าที่จะบรรลุถึงเป้าหมายทางพฤติกรรม 
 5. Model Combining the Technology Acceptance Model and Theory of 
Planned Behavior (C-TAM-TPB) ทฤษฎีที่เกิดจากการผสมผสานกันระหว่าง TAM กับ TPB เพ่ือ
น ามาใช้ทดสอบงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ ปัจจัยประสบการณ์ ของการใช้ระบบว่ามีอิทธิพลหรือมีผลต่อ
การปรับปรุงและการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศหรือไม่ 
 6. Model of PC Utilization (MPCU) ทฤษฎีที่ใช้วัดการใช้งานในเทคโนโลยีจริงและใช้
คาดการณเ์กี่ยวกับการยอมรับและการใช้เทคโนโลยีของแต่ละบุคคล 
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 7. Innovation Diffusion Theory (IDT) ทฤษฎีพื้นฐานทางสังคมท่ีใช้ในการศึกษาเกี่ยวกับ
ความหลากหลายของปัจจัย ซึ่งจะอธิบายถึงนวัตกรรมและเครื่องมือที่ใช้ อันมีส่วนเกี่ยวข้องกับ
นวัตกรรมในองค์กร 
 8. Social Cognitive Theory (SCT) ทฤษฎีด้านพฤติกรรมของมนุษย์ที่พบว่า การ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของมนุษย์นั้น เกิดจากอิทธิพลจากสิ่งแวดล้อม ปัจจัยส่วนบุคคล และ
คุณสมบัติด้านพฤติกรรมส่วนตัว 
 สรุปผลจากการเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล พบว่ามี 4 ปัจจัยหลักท่ีมีอิทธิพลโดยตรงต่อ
พฤติกรรมความตั้งใจที่จะใช้งานระบบ (Behavioral Intention) และการใช้งานระบบ (Use) คือ 
 1. ความคาดหมายด้านผลการท างาน(Performance Expectancy) คือ ระดับความ 
เชื่อของบุคคล (Venkatesh, et al., 2003) ว่าการใช้ระบบจะเพ่ิมขีดความสามารถของบุคคลนั้นได้ 
หรือจะช่วยให้ประสบผลส าเร็จในการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ 
 2. ความคาดหมายด้านความพยายาม (Effort Expectancy) คือ เป็นความเชื่อของบุคคล 
(Howard, 2017 และ Davis, Bagozzi & Warshaw, 1989) ไม่จ าเป็นต้องใช้ความสามารถหรือ
ความพยายามมากนักในการใช้งาน หรือจัดการองค์ความรู้ ซึ่งมีความหมายเดียวกันกับระดับความ
ง่ายในการมีส่วนร่วมในการใช้ระบบ 
 3. อิทธิพลจากสังคม (Social Influence) คือ ระดับการเข้าใจของแต่ละบุคคลถึง
ความส าคัญที่เชื่อว่าคนรอบข้างมีอิทธิพลต่อตนเองและเชื่อว่าตนเองควรใช้ระบบใหม่ๆ ในการ
ปฏิบัติงาน(R. Howard, 2017) 
 4. เงื่อนไขการอ านวยความสะดวก (Facilitating Conditions) คือ ระดับความเชื่อของ
บุคคลว่า องค์กรและสิ่งอานวยความสะดวก/อุปกรณ์ทางเทคโนโลยีที่มีอยู่ มีส่วนช่วยสนับสนุน
กิจกรรมหรือ การการกระท าของตนเองต่อการใช้ระบบ (Howard, 2017) 
 นอกจากนั้นยังพบว่า พฤติกรรมความตั้งใจที่จะใช้งานระบบ (Behavioral Intention to 
Use the System) ความมุ่งหมายหรือตั้งใจน าระบบมาประยุกต์ให้เกิดประโยชน์ Venkatesh, et al. 
(2003) ความตั้งใจในเชิงพฤติกรรม รวมทั้งปัจจัยด้าน ความคาดหมายด้านการท างาน,ความ
คาดหมายด้านความพยายาม, อิทธิพลทางสังคม, การอ านวยความสะดวกเง่ือนไขและราคา แสดงถึง
พฤติกรรมความตั้งใจในการใช้อินเทอร์เน็ตบนมือถือของผู้บริโภค (Fuksa, 2013) มีอิทธิพลโดยตรง
ต่อพฤติกรรมการใช้ระบบ (Use) ซึ่งพฤติกรรมความตั้งใจที่จะใช้งานระบบได้รับการพัฒนามาจาก
ทฤษฎี TAM (Davis, 1989) ได้ให้ค านิยามไว้ว่าคือแผนส าหรับการใช้งานและพฤติกรรมการใช้ระบบ
หรืออีกนัยหนึ่งเรียกว่า “การใช้งานจริง (Actual Use)” นั้นหมายถึงการวัดการกระท าหรือการปฏิบัติ
ของรายละเอียดการใช้งานระบบงานวิจัยที่ผ่านมาของ Venkatesh, et al. (2003) พบว่าปัจจัยที่
เกี่ยวข้องกับโครงสร้างทางด้านทัศนคติที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมความตั้งใจที่จะใช้งานระบบนั้นส่วน
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ใหญ่จะพบอยู่ใน TRA Model, TPB Model และ MM Model และปัจจัยที่ไม่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรม
ความตั้งใจที่จะใช้งานระบบจะพบอยู่ใน MPCU Model, C-TAM-TPB Model และ SCT Model 
และจากผลการวิจัยทั้งหมด (Venkatesh, et al., 2003) 
 การศึกษาเรื่องนี้ผู้วิจัยจึงเลือกใช้ทฤษฎีการยอมรับและการใช้เทคโนโลยี  (The unified 
theory of acceptance and use of technology: UTAUT)เนื่องจากตัวแปรที่เกี่ยวข้องในกรอบ
ทฤษฎีนั้น มีความส าคัญต่อบริบทข้างต้นต่อการศึกษาครั้งนี้ 
 
ภาพที่ 2.1: ทฤษฎีการยอมรับและการใช้เทคโนโลยี UTAUT  
 

 
 
ทีม่า:  Venkatesh, M.G., Davis, F.D., & Morris, G.B.  (2003).  User acceptance of  
 information technology: Toward a unified view.  MIS Quarterly, 27, 425-478. 
 
2.2 ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับคุณค่าด้านราคา (Price Value) 
 นิยาม และความหมาย 
 Monroe & Cox (2014) ให้ความหมายไว้ว่า คุณค่าด้านราคาคือ สิ่งที่ถูกก าหนดให้เป็นการ
ประเมินของสินค้า หรือบริการ ว่ามีความเหมาะสมเป็นธรรมส าหรับผู้ขายและผู้บริโภค 
 Cai (2015) กล่าวว่า คุณค่าด้านราคา หมายถึง เป็นกระบวนการในการเปรียบเทียบคุณค่าที่
ลูกค้าได้รับจากประสบการณ์ทีเ่คยใช้สินค้า หรือบริการ และจะพิจารณาสินค้ากับราคา และ เทียบกับ
เงินที่เสียไป 
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 Urbany (1997) ให้ความหมายว่า คุณค่าด้านราคาคือ คุณค่าท่ีลูกค้าใช้ในการซื้อสินค้าและ
บริการนั้น มาจากการรับรู้ด้านราคาขายในปัจจุบัน ราคาท่ีผู้ซื้อเคยซื้อในครั้งก่อน และการน้าเสนอ
ราคาของสินค้า และบริการตัวนั้น ๆ 
 Teo (2016) กล่าวว่า สินค้าที่มีคุณภาพสูง ราคาก็จะสูงขึ้น ลูกค้าจะรับรู้ในคุณค่าท่ีรับรู้ด้าน
ราคาที่สูงกว่า ว่าจะได้รับคุณภาพที่ดีกว่า หรือกล่าวได้ว่าลูกค้าพิจารณาคุณภาพสินค้าบนพื้นฐานของ
ราคา 
 Lan, Monroe & Jennifer (2015) ศึกษาเรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างคุณค่าที่รับรู้ด้านราคา
และความไว้เนื้อเชื่อใจของลูกค้า ผลการวิจัยพบว่าคุณค่าด้านราคามีอิทธิพลทางบวกต่อความไว้เนื้อ
เชื่อ โดยราคาที่เป็นธรรมเกี่ยวข้องกับการเปรียบเทียบที่เก่ียวข้องกับมาตรฐานอ้างอิงหรือบรรทัดฐาน 
 Zielk (2008) กล่าวว่า คุณค่าด้านราคามีผลต่อความพึงพอใจของลูกค้าเปรียบเสมือนตัวบ่งชี้
ซึ่งลูกค้าทั่วโลกให้การยอมรับ โดยเฉพาะการที่ราคาแบ่งเป็นหลายช่วงระดับ อาทิเช่น ราคาท่ีคุ้มกับ
คุณค่า ราคาท่ียุติธรรม การน้าเสนอราคาพิเศษ ราคาที่ประกาศ ในสินค้าที่มีราคาสูง 
 Malhotra & Malhotra (2013) ศึกษาเรื่อง อิทธิพลในธุรกิจการสื่อสาร การแข่งขันกับผู้ให้
บริการรายอื่น ๆ ผลการวิจัยพบว่า ความพึงพอใจของลูกค้าเป็นผลมาจากคุณค่าที่รับรู้ด้านราคาขยาย
รูปแบบ UTAUT เดิม โดยการน า UTAUT2 มาใช้ร่วมกับการก าหนดราคาให้กับผู้อ่ืน เพ่ือดึงดูดความ
ต้องการของผู้บริโภค เมื่อผู้บริโภคซื้อผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ผู้บริโภคต้องการส าหรับการเลือกแบรนด์
ที่เฉพาะเจาะจงมากกว่าทางเลือกอ่ืน ๆ จะถูกควบคุมโดยรวมโดยการแลกเปลี่ยนเงินเพ่ือหามูลค่าที่ได้
จากผลิตภัณฑ์  (Burnhamet,  et al., 2003 และ Lichtenstein & Williamson, 2006) 
 ภายใต้แนวคิดนี้ Ba & Pavlou (2002) ยอมรับว่าการประเมินความรู้ความเข้าใจของ
ผู้บริโภคเก่ียวกับความเชื่อเกี่ยวกับราคาเป็นปัจจัยหนึ่งในการติดตามพฤติกรรมอธิบายเพ่ิมเติม
เกี่ยวกับ การแลกเปลี่ยนสินค้าราคาในบริบททางการตลาดแนะน าให้ ลูกค้าคาดหวังมูลค่าที่ได้จาก
ผลิตภัณฑ์ในการแลกของราคาที่พวกเขาเกิดขึ้น การวิเคราะห์ต้นทุนธุรกรรม (Williamson, 1987) 
 ในการศึกษาในปัจจุบัน UTAUT2 (Venkatesh et al., 2012) มีการน าตัวแปรมาใช้เพื่อ
ตรวจสอบความสัมพันธ์หลาย ๆ ครั้งพร้อม ๆ กัน การสร้างความรู้สึก เช่น เงื่อนไขความคาดหมาย
ด้านผลการท างาน,ความคาดหมายด้านความพยายาม ,อิทธิพลทางสังคม ,เงื่อนไขการอ านวยความ
สะดวก,ความชอบ แรงจูงใจ ,ราคา , นิสัย,ความตั้งใจในการท างาน และพฤติกรรมความตั้งใจที่จะใช้
งานระบบ  
 
 
 
 



16 

ภาพที่ 2.2: กรอบแนวคิดเกี่ยวกับคุณค่าด้านราคา 
 

 
 
ที่มา:  Macedo, I.M.  (2017).  Predicting the acceptance and use of information and  
 communication technology by older adults: An empirical examination of the  
 revised UTAUT2.  Computers in Human Behavior, 935-948. 
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ภาพที่ 2.3: กรอบแนวคิดเก่ียวกับคุณค่าด้านราคา  
 

 
 
ที่มา:  Bawack, R.E., & Kala Kamdjoug J.R.  (2017).  Adequacy of UTAUT in clinician  
 adoption of health information systems in developing countries: The case of  
 Cameroon.  Retrieve from https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29195701. 
 
2.3 สมมติฐาน 
 H1. ความคาดหมายด้านผลการท างาน(PE) มีอิทธิพลในด้านบวกอย่างมีนัยส าคัญต่อความ
ตั้งใจในเชิงพฤติกรรม (BI) ของการใช้โมบายแอพเรียกบริการรับ-ส่งสินค้าด่วนของผู้บริโภคใน
กรุงเทพมหานคร 
 H2. ความคาดหมายด้านความพยายาม (EE) มีอิทธิพลในด้านบวกอย่างมีนัยส าคัญต่อความ
ตั้งใจในเชิงพฤติกรรม (BI) การใช้โมบายแอพเรียกบริการรับ-ส่งสินค้าด่วนของผู้บริโภคใน
กรุงเทพมหานคร 
 H3. อิทธิพลทางสังคม (SI) มีอิทธิพลในด้านบวกอย่างมีนัยส าคัญต่อความตั้งใจในเชิง
พฤติกรรม (BI) ของการใช้โมบายแอพเรียกบริการรับ-ส่งสนิค้าด่วนของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร 
 H4. เงื่อนไขการอ านวยความสะดวก (FC) มีอิทธิพลในด้านบวกอย่างมีนัยส าคัญต่อการใช้
งานระบบ (Use) การใช้โมบายแอพเรียกบริการรับ-ส่งสินค้าด่วนของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร 
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 H5. คุณค่าด้านราคา (PV)มีอิทธิพลในด้านบวกอย่างมีนัยส าคัญต่อการใช้งาน (Use) ของการ
ใช้โมบายแอพเรียกบริการรับ-ส่งสินค้าด่วนของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร 
 H6. ความตั้งใจเชิงพฤติกรรม (BI) มีอิทธิพลในด้านบวกอย่างมีนัยส าคัญต่อการใช้งานระบบ 
(Use) ของการใช้โมบายแอพเรียกบริการรับ-ส่งสินค้าด่วนของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร 
 
2.4 กรอบแนวความคิดการวิจัย 
 
ภาพที่ 2.4: กรอบแนวความคิดการวิจัย อ้างอิงหลักพ้ืนฐานของโมเดล UTAUT  
 

 
 
ทีม่า:  Venkatesh, M.G., Davis, F.D., & Morris, G.B.  (2003).  User acceptance of  
 information technology: Toward a unified view.  MIS Quarterly, 27, 425-478. 
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บทที่ 3 
วิธีด าเนินงานวิจัย 

 
3.1 ประเภทของงานวิจัย 
 การศึกษาเรื่อง “ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการใช้โมบายแอพเรียกบริการรับ-ส่งสินค้าด่วนของ
ผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร” เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยมีรูปแบบการ
วิจัยเชิงส ารวจ (Survey Research) ที่ใช้แบบสอบถามออนไลน์ เป็นเครื่องมือรวบรวมข้อมูล โดยผล
ที่ได้จากการศึกษาในครั้งนี้ จะท าให้ทราบถึงปัจจัยที่มีผลต่อการใช้งานแอพผ่านโทรศัพท์มือถือ
เคลื่อนที่ และสามารถน าไปใช้ในการสนับสนุน ปรับปรุง รูปแบบของแอพพิเคชั่นโมบายเพ่ือตอบรับ
ความต้องการของผู้ใช้งานได้ตรงตามวัตถุประสงค์ 
 
3.2 ประชากร และการเลือกตัวอย่าง 
 ประชากรที่ใช้ในการวิจัย 
 ผู้ใช้งานโมมายแอพเรียกบริการรับ-ส่งสินค้าด่วนของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานครโดยทราบ
จ านวนที่แน่นอน 
 การเลือกกลุ่มตัวอย่าง 
 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้มาจากวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบตามสะดวก (Convenience 
Sampling) จากผู้ใช้งานผู้ใช้งานโมมายแอพเรียกบริการรับ-ส่งสินค้าด่วน โดยใช้แบบสอบถามรูปแบบ
ออนไลน์เพ่ืออ านวยความสะดวกแก่ผู้ตอบแบบสอบถามสามารถเลือกท าในช่วงเวลาที่ตนสะดวกได้
และเนื่องจากผู้ใช้งานโมมายแอพเรียกบริการรับ-ส่งสินค้าด่วน มีจ านวนของประชากรที่แน่นอน กลุ่ม
ตัวอย่างที่จะใช้ในการวิจัยครั้ง ได้ก าหนดเพ่ือให้ใช้ได้ทั้งกรณีการวิเคราะห์สหสัมพันธ์และการ
วิเคราะห์ถดถอย เพราะเป็นการวิเคราะห์ ต่อเนื่อง โดยมีเกณฑ์ในการก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง
แตกต่างจากสถิติพาราเมตริกชนิดอื่น ดังนี้ Hair, Anderson, Tatham & Black (2010) ให้วิธีการ
และเกณฑใ์นการก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง ส าหรับการวิเคราะห์ถดถอย ไว้ 2 ข้อ โดยที่ขนาดกลุ่ม
ตัวอย่าง คือ จ านวนที่มากกว่าเมื่อใช้เกณฑ์ทัง้ 2 ข้อ คือ 1) กลุ่มตัวอย่างต้องมีไม่ต่ ากว่า 100 คน 
และ 2) กลุ่มตัวอย่างต้องมีจ านวนประมาณ 10-20 คน ต่อจ านวนตัวแปรต้น 1 ตัวแปร (นงลักษณ์ 
วิรัชชัย, 2553, หน้า 161) 
 ในกรณีที่นักวิจัยต้องการวิเคราะห์ถดถอยเมื่อมีตัวแปรต้น 6 ตัวแปร ตามเกณฑ์ข้อ 1) กลุ่ม 
ตัวอย่างต้องงมีขนาดไม่ ต่ ากว่า 100 คน และตามเกณฑ์ข้อ 2) กลุ่มตัวอย่างต้องมีขนาด = (6 ตัว
แปร) X (20 คน) = 120 คน ดังนั้น ขนาดกลุ่มตัวอย่างที่ควรใช้คือ 120 คน แต่เพ่ือความสะดวกในกา
การเก็บข้อมูลและความแม่นย าของผลวิจัยมากข้ึน ผู้วิจัยจึงก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างเป็น 155 
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คน 
 
3.3 นิยามเชิงปฏิบัติการ 
 ความคาดหมายด้านผลการท างาน (Performance Expectancy) หมายถึง การยอมรับ
หรือความเชื่อส่วนบุคคลว่า การใช้งานผ่านโมบายแอพเพ่ือการรับ-ส่งสินค้าด่วนของผู้บริโภค จะส่งผล
ให้การปฏิบัติงานดีขึ้น ประกอบไปด้วยข้อค าถาม 3 ข้อดังนี้ 
 1. การใช้โมบายแอพเรียกบริการรับ-ส่งสินค้าด่วน  จะท าให้คุณประหยัดเวลามากข้ึน 
 2. การใช้โมบายแอพเรียกบริการรับ-ส่งสินค้าด่วนจะท าให้คุณส่งสินค้าได้สะดวกและรวดเร็ว
ขึ้น  
 3. การใช้โมบายแอพเรียกบริการรับ-ส่งสินค้าด่วนจะท าให้คุณส่งของได้ตรงตามเวลาที่   
ต้องการ 
 ความคาดหมายด้านความพยายาม (Effort Expectancy) ) หมายถึง ระดับของการกระท า
ที่เกิดขึ้นเพ่ือให้สามารถใช้งานผ่านโมบายแอพเพ่ือการรับ-ส่งสินค้าด่วนได้ หรือการประเมินระดับการ
รับรู้ความยากง่ายในการใช้งานผ่านโมบายแอพเพ่ือการรับ-ส่งสินค้าด่วน ประกอบไปด้วยข้อค าถาม 4 
ข้อ ดังนี้ 
 1. การใช้โมบายแอพเรียกบริการรับ-ส่งสินค้าด่วน เป็นเรื่องง่ายส าหรับคุณ 
 2. เป็นเรื่องง่ายส าหรับคุณท่ีจะเกิดความช านาญในการใช้โมบายแอพเรียกบริการรับ-ส่ง
สินค้าด่วน  
 3. คุณคาดหวังว่าการใช้โมบายแอพเรียกบริการรับ-ส่งสินค้าด่วน จะมีความชัดเจนและ
สามารถเข้าใจได้ง่าย 
 4. การใช้โมบายแอพเรียกบริการรับ-ส่งสินค้าด่วน จะช่วยคุณให้สามารถบริหารจัดการคิว
จัดส่งของให้กับลูกค้าได้ง่ายขึ้น 
 อิทธิพลทางสังคม (Social Influence) หมายถึง การรับรู้หรือความเชื่อส่วนบุคคลว่าคนรอบ
ข้างจะตอบสนองหรือมีปฏิกิริยาต่อเขาเมื่อเขาใช้งานผ่านโมบายแอพเพ่ือการรับ-ส่งสินค้าด่วน 
ประกอบไปด้วยข้อค าถาม 3 ข้อ ดังนี้ 
 1. ถ้าบุคคลส าคัญของคุณใช้โมบายแอพเรียกบริการรับ-ส่งสินค้าด่วนจะส่งผลให้คุณตั้งใจจะ
ใช้งานด้วย 
 2. คุณคิดว่าคุณควรใช้โมบายแอพเรียกบริการรับ-ส่งสินค้าด่วนเนื่องจากผู้ที่มีอิทธิพลต่อคุณ 
หรือ เพื่อน ของคุณใช้งานอยู่ 
 3. คุณคิดว่าในอนาคตการใช้โมบายแอพเรียกบริการรับ-ส่งสินค้าด่วนจะมีการพัฒนาระบบให้
ทันสมัยและเหมาะสมกับผู้ใช้งานอยู่เสมอ 
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 เงื่อนไขการอ านวยความสะดวก  (Facilitating Conditions) หมายถึง การรับรู้หรือการ
ประเมินสภาพแวดล้อม อุปกรณ์ทางด้านเทคโนโลยี หรืออุปกรณ์ต่างๆ ว่าสามารถที่จะช่วยให้เกิดการ
ใช้งานโมบายแอพเพ่ือการรับ-ส่งสินค้าด่วนได้โดยง่ายหรือสะดวกสบายเมื่อต้องการจะใช้งาน  
ประกอบไปด้วยข้อค าถาม 3 ข้อ ดังนี้ 
 1. คุณมีคนรู้จักท่ีสามารถช่วยเหลือคุณได้เมื่อประสบปัญหาด้านการใช้โมบายแอพเรียก
บริการรับ-ส่งสินค้าด่วน 
 2. เงื่อนไขและขั้นตอนการใช้งานโมบายแอพเรียกบริการรับ-ส่งสินค้าด่วนเข้าใจง่าย 
 3. คุณคิดว่าการใช้งานโมบายแอพเรียกบริการรับ-ส่งสินค้าด่วนเข้ากันได้กับเทคโนโลยีอ่ืน ๆ 
ที่คุณใช้งานอยู่ 
 คุณค่าด้านราคา (Price Value) หมายถึง หมายถึง ความคุ้มค่าหรือความเห็นว่าต้นทุน
ค่าใช้จ่ายส าหรับการใช้งานผ่านโมบายแอพเพ่ือการรับ-ส่งสินค้าด่วน มีความสมเหตุสมผล  ประกอบ
ไปด้วยข้อค าถาม 3 ข้อ ดังนี้ 
 1. คุณคิดว่าการใช้งานโมบายแอพเรียกบริการรับ-ส่งสินค้าด่วนราคามีความเหมาะสม 
 2. คุณคิดว่าการใช้งานโมบายแอพเรียกบริการรับ-ส่งสินค้าด่วนในแง่ของราคามีความคุ้มค่า 
 3. คุณคิดว่าการใช้งานโมบายแอพเรียกบริการรับ-ส่งสินค้าด่วนไม่แพงนักโดยค านึงถึงด้าน
คุณภาพการบริการ  
 ความตั้งใจในเชิงพฤติกรรม (Behavioral Intention) หมายถึง ระดับความมุ่งหมายตั้งใจใช้
ผ่านโมบายแอพเพ่ือการรับ-ส่งสินค้าด่วนหรือความมุ่งม่ัน มุ่งหมายหรือตั้งใจน าระบบมาประยุกต์ให้
เกิดประโยชน์ ประกอบไปด้วยข้อค าถาม 3 ข้อ ดังนี้ 
 1. คุณวางแผนที่จะใช้โมบายแอพบริการรับ-ส่งสินค้าด่วน  
 2. คุณคาดการณ์ว่าคุณจะใช้โมบายแอพเรียกบริการรับ-ส่งสินค้าด่วน ในอนาคตอันใกล้นี้ 
 3. ในกิจธุระถัดไปด้านการรับ-ส่งสินค้า คุณตั้งใจจะใช้โมบายแอพเรียกบริการรับ-ส่งสินค้า
ด่วน 
 การใช้งานระบบ (Use) หมายถึง การมีการกระท าที่เก่ียวกับการใช้งานผ่านโมบายแอพเพ่ือ
การรับ-ส่งสินค้าด่วน  ประกอบไปด้วยข้อค าถาม 4 ข้อ ดังนี้ 
 1. คุณใช้โมบายแอพเรียกบริการรับ-ส่งสินค้าด่วนบ่อยครั้งในการด าเนินชีวิต 
 2. ในระหว่างทางเลือกต่างๆ การใช้โมบายแอพเรียกบริการรับ-ส่งสินค้าด่วน เป็นทางเลือก
หลักของคุณ 
 3. ในรอบ 3 เดือนที่ผ่านมาคุณใช้โมบายแอพเรียกบริการรับ-ส่งสินค้าด่วน 
 4. เมื่อต้องการรับ-ส่งสินค้า โมบายแอพเรียกบริการรับ-ส่งสินค้าด่วนเป็นทางเลือกแรกของ
คุณ 
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3.4 เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา 
 การวิจัยครั้งนี้ใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) มีลักษณะเป็นค าถามเชิงโครงสร้าง 
(Structured question) เป็นเครื่องมือส าหรับการเก็บรวมรวมข้อมูล และมีขั้นตอนในการออกแบบ
เครื่องมือในการวิจัย ซึ่งแบบสอบถามได้ออกแบบจากการทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
โดยเครื่องมือในการวิจัยประกอบด้วย 3 ส่วน คือ 
 ส่วนที่ 1 ข้อค าถามเพ่ือการคัดกรองประชากรกลุ่มเป้าหมาย จ านวน 1 ข้อ คือ 
 ในรอบ 6 เดือนที่ผ่านมา ท่านเคยใช้/ได้ใช้โมบายแอพเพ่ือรับ-ส่งสินค้าด่วนกี่ครั้ง 
 ส่วนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลส่วนตัวผู้ใช้งานโมบายแอพเพ่ือรับ-ส่งสินค้าด่วน ซ่ึง
เป็นข้อมูลทั่วไปด้านประชากรศาสตร์ จ านวน 6 ข้อ ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา 
อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน โดยมีค าถามแบบเป็นตัวเลือกเพียงค าตอบเดียว 
 ส่วนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับความคิดเห็นที่มีต่อการใช้งานระบบโมบายแอพเพ่ือรับ-สง่
สินค้าด่วน มีลักษณะเป็นมาตรวัดลิเคิร์ท (Likert Scale) 5 ระดับ จ านวน 23 ข้อ แบ่งออกเป็นแต่ละ
ปัจจัย ดังนี้ 

1) ความคาดหมายด้านผลการท างาน (Performance Expectancy) จ านวน 3 ข้อ 
2) ความคาดหมายด้านความพยายาม (Effort Expectancy) จ านวน 4 ข้อ 
3) อิทธิพลทางสังคม (Social Influence) จ านวน 3 ข้อ 
4) เงื่อนไขการอ านวยความสะดวก (Facilitating Conditions) จ านวน 3 ข้อ 
5) ความตั้งใจในแง่พฤติกรรม (Behavioral Intention) จ านวน 3 ข้อ 
6) คุณค่าด้านราคา (Price Value) จ านวน 3 ข้อ 
7) การใช้งานระบบ (Use) จ านวน 4 ข้อ 

 โดยมีรายละเอียดการให้คะแนน คือ ระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับเห็นด้วยอย่างยิ่ง เห็นด้วย 
เฉยๆ ไม่เห็นด้วย และไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง แทนค่าด้วยคะแนน 5, 4, 3, 2 และ 1 ตามล าดับ ทั้งนี้ข้อ
ค าถามในแต่ละปัจจัยมาจากงานวิจัยที่เกี่ยวข้องตามตารางที่ 3.1 
 
 
 
 
 



23 

ตารางที่ 3.1: รายละเอียดของตัวแปรและข้อค าถาม  
 

ตัวแปร 
มิติ/องค์ 
ประกอบ  

รายละเอียด Items/ข้อค าถาม ชื่อโมเดล/สเกล และช่ืออ้างอิง (นาม : ปี) 

Performance 
Expectancy 
ความคาดหมาย
ด้านผลการ
ท างาน 

 
PE1 

การใช้โมบายแอพเรียกบริการรับ-ส่งสินค้าด่วน  จะท าให้
คุณประหยัดเวลามากขึ้น 

Yeoh Sok Foon et al.(2011) 

 
PE2 

การใช้โมบายแอพเรียกบริการรับ-ส่งสินค้าด่วนจะท าให้คุณ
ส่งสินค้าได้สะดวกและรวดเร็วขึ้น  

Ruth Madigan et al.(2016)   

 
PE3 

การใช้โมบายแอพเรียกบริการรับ-ส่งสินค้าด่วนจะท าให้คุณ
ส่งของได้ตรงตามเวลาที่ต้องการ 

R. Madigan et al.(2017) 

Effort 
Expectancy 
ความคาดหมาย
ด้านความ
พยายาม 

 
EE1 

การใช้โมบายแอพเรียกบริการรับ-ส่งสินค้าด่วน เป็นเรื่องง่าย
ส าหรับคุณ 

Yeoh Sok Foon et al.(2011) 

 
EE2 

เป็นเรื่องง่ายส าหรับคุณที่จะเกิดความช านาญในการใช้โม
บายแอพเรียกบริการรับ-ส่งสินค้าด่วน 

R. Madigan et al.(2017) 

 
EE3 

คุณคาดหวังว่าการใช้โมบายแอพเรียกบริการรับ-ส่งสินค้า
ด่วน จะมีความชัดเจนและสามารถเข้าใจได้ง่าย 

Ruth Madigan et al. (2016)   

(ตารางมีต่อ) 
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ตารางที่ 3.1 (ต่อ): รายละเอียดของตัวแปรและข้อค าถาม 
 

ตัวแปร 
มิติ/องค์ 
ประกอบ  

รายละเอียด Items/ข้อค าถาม ชื่อโมเดล/สเกล และช่ืออ้างอิง (นาม : ปี) 

 
  

EE4 
การใช้โมบายแอพเรียกบริการรับ-ส่งสินค้าด่วน จะช่วยคุณให้
สามารถบริหารจัดการคิวจัดส่งของให้กับลูกค้าได้ง่ายขึ้น 

Venkatesh et al., (2003) 

Social 
Influence 
อิทธิพลทางสังคม 

  
SI1 

ถ้าบุคคลส าคัญของคุณใช้โมบายแอพเรียกบริการรับ-ส่งสินค้า
ด่วนจะส่งผลให้คุณตั้งใจจะใช้งานด้วย 

Ruth Madigan et al.(2016)   

  
SI2 

คุณคิดว่าคุณควรใช้โมบายแอพเรียกบริการรับ-ส่งสินค้าด่วนนื่
องจากผู้ที่มีอิทธิพลต่อคุณ หรือ เพื่อน ของคุณใช้งานอยู่ 

R. Madigan et al.(2017) 

  
SI3 

คุณคิดว่าในอนาคตการใช้โมบายแอพเรียกบริการรับ-ส่งสินค้า
ด่วนจะมีการพัฒนาระบบให้ทันสมัยและเหมาะสมกับผู้ใช้งาน
อยู่เสมอ 

R.S. Abrahao et al. (2016) 

Facilitating 
Conditions   

FC1 
คุณมีคนรู้จักที่สามารถช่วยเหลือคุณได้เม่ือประสบปัญหาด้าน
การใช้โมบายแอพเรียกบริการรับ-ส่งสินค้าด่วน 

R. Madigan et al.(2017) 

เงื่อนไขการอ านวย
ความสะดวก   

FC2 
เงื่อนไขและขั้นตอนการใช้งานโมบายแอพเรียกบริการรับ-ส่ง
สินค้าด่วนเข้าใจง่าย 

Yeoh Sok Foon et al.(2011) 

(ตารางมีต่อ) 
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ตารางที่ 3.1 (ต่อ): รายละเอียดของตัวแปรและข้อค าถาม 
 

ตัวแปร 
มิติ/องค์ 
ประกอบ  

รายละเอียด Items/ข้อค าถาม ชื่อโมเดล/สเกล และช่ืออ้างอิง (นาม : ปี) 

    
FC3 

คุณคิดว่าการใช้งานโมบายแอพเรียกบริการรับ-ส่งสินค้า
ด่วนเข้ากันได้กับเทคโนโลยีอ่ืน ๆ ท่ีคุณใช้งานอยู่ 

I.M. Macedo(2017) 

Price Value 
คุณค่าด้านราคา 

 
PV1 

คุณคิดว่าการใช้งานโมบายแอพเรียกบริการรับ-ส่งสินค้า
ด่วนราคามีความเหมาะสม 

Y.K. Dwivedi et al. (2016) 

 
PV2 

คุณคิดว่าการใช้งานโมบายแอพเรียกบริการรับ-ส่งสินค้า
ด่วนในแง่ของราคามีความคุ้มค่า 

I.M. Macedo (2017) 

 
PV3 

คุณคิดว่าการใช้งานโมบายแอพเรียกบริการรับ-ส่งสินค้า
ด่วนไม่แพงนักโดยค านึงถึงด้านคุณภาพการบริการ 

R.E. Bawack, J.R. Kala Kamdjoug(2018) 

Behavioral 
Intention 
ความตั้งใจในแง่
พฤติกรรม 

 
BI1 คุณวางแผนที่จะใช้โมบายแอพบริการรับ-ส่งสินค้าด่วน Rizky Septiani  et al.(2017) 

 BI2 
คุณคาดการณ์ว่าคุณจะใช้โมบายแอพเรียกบริการรับ-ส่ง
สินค้าด่วน ในอนาคตอันใกล้นี้ 

R. Madigan et al.(2017) 

(ตารางมีต่อ) 
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ตารางที่ 3.1 (ต่อ): รายละเอียดของตัวแปรและข้อค าถาม 
 

ตัวแปร 
มิติ/องค์ 
ประกอบ  

รายละเอียด Items/ข้อค าถาม ชื่อโมเดล/สเกล และช่ืออ้างอิง (นาม : ปี) 

  
BI3 

ในกิจธุระถัดไปด้านการรับ-ส่งสินค้า คุณตั้งใจจะใช้โม
บายแอพเรียกบริการรับ-ส่งสินค้าด่วน 

Y.K. Dwivedi et al. (2016) 

Use  
การใช้งานระบบ 

 
Use1 

คุณใช้โมบายแอพเรียกบริการรับ-ส่งสินค้าด่วนบ่อยครั้ง
ในการด าเนนิชีวิต 

M.F.Y. Cheung, W.M.(2017) 

 
Use2 

ในระหว่างทางเลือกต่างๆ การใช้โมบายแอพเรียกบริการ
รับ-ส่งสินค้าด่วน เป็นทางเลือกหลักของคุณ 

Kholoud Al-Qeisi and Ahmed 
Hegazy(2015) 

 
Use3 

ในรอบ 3 เดือนที่ผ่านมาคุณใช้โมบายแอพเรียกบริการ
รับ-ส่งสินค้าด่วน 

Venkatesh et al.(2012) 

 
Use4 

เมื่อต้องการรับ-ส่งสินค้า โมบายแอพเรียกบริการรับ-ส่ง
สินค้าด่วนเป็นทางเลือกแรกของคุณ 

B.Sumak, A.Sorgo(2016) 
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3.5 การทดสอบเครื่องมือ 
 ผู้วิจัยท าการตรวจสอบความถูกต้องของเครื่องมือวิจัยโดยท าการทดสอบความตรงเชิงเนื้อหา
และความเที่ยง ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
 3.5.1 ความตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity)  
 การตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหาเป็นการวัดคุณภาพของเครื่องมือที่สร้างขึ้นกับ
องค์ประกอบที่ ต้องการวัดอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งเครื่องมือแต่ละชนิดมีจุดมุ่งหมายเฉพาะตัว ดังนั้น
เครื่องมือที่มีความตรงในจุดมุ่งหมายหนึ่งได้ โดยไม่จ าเป็นจะต้องครอบคลุมจุดมุ่งหมายทั้งหมด การ
ตรวจสอบนั้นจะพิจารณาทีละข้อว่ามีลักษณะข้อความเป็นอย่างไร และทุกข้อมีคุณภาพตามเกณฑ์ใน
แต่ละแบบการประเมินนั้น ๆ หรือไม่ (Wainer & Braun, 1988) 
 เป็นความตรงที่เกี่ยวกับการวิเคราะห์ตรวจสอบเนื้อหาของเครื่องมือว่าเนื้อหาของข้อค าถาม
วัดได้ตรงตามเนื้อหาของตัวแปรที่ต้องการวัดหรือไม่ โดยการแต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญในศาสตร์นั้น ๆ 
พิจารณาว่าเครื่องมือนั้นมีความ ครบถ้วนสมบูรณ์ถูกต้องตามนิยามเชิงปฏิบัติการในกรอบขอบเขตท่ี
ต้องการวัดหรือไม่ (Gable, 1986)  
 เพ่ือท าการตรวจสอบความตรงเชิง เนื้อหา โดยการน านิยามเชิงทฤษฎีนิยามเชิงปฏิบัติการ 
และโครงสร้างการสร้างข้อค าถามควบคู่กับ เครื่องมือให้ผู้เชี่ยวชาญพิจารณาความสอดคล้อง
ผู้เชี่ยวชาญกรอกผลการพิจารณา ความสอดคล้อง ระหว่างประเด็นที่ต้องการวัดกับข้อค าถามที่สร้าง
ขึ้นดัชนีที่ใช้แสดงค่าความสอดคล้องเรียกว่าดัชนี ความสอดคล้องระหว่างข้อค าถาม และวัตถุประสงค์ 
(Item-Objective Congruence Index-IOC) โดยผู้เชี่ยวชาญต้องประเมินด้วยคะแนน 3 ระดับ คือ  
 ให้คะแนน +1 ถ้าแน่ใจว่าข้อค าถามนั้น สอดคล้อง กับนิยามของตัวแปรที่ก าหนด  
 ให้คะแนน 0 ถ้าไม่แน่ใจว่าข้อค าถามนั้น สอดคล้อง กับนิยามของตัวแปรที่ก าหนด  
 ให้คะแนน -1 ถ้าแน่ใจว่าข้อค าถามนั้น ไม่สอดคล้อง กับนิยามของตัวแปรที่ก าหนด  
 หลังจากนั้นน าผลของผู้เชี่ยวชาญแต่ละท่านมารวมกัน เพ่ือค านวณจากดัชนีความสอดคล้องฯ
ซึ่งมีสูตร ค านวณดังนี้ (Rovinelli & Hambleton, 1977) 
 

  IOC= 
    

  
  

 

 Σ R = ผลรวมของคะแนนตามความเห็นของผู้เชี่ยวชาญในแต่ละข้อค าถาม 
 n = จ านวนผู้เชี่ยวชาญทั้งหมด  

ความสอดคล้องกันเป็นตัวบ่งชี้ความแปรปรวนร่วมกันระหว่างตัวแปร และโครงสร้าง  
 ซึ่งความถูกต้องนี้วัดจากค่าเฉลี่ยและเกณฑ์ท่ียอมรับได้จะต้องสูงกว่า 0.50 (Fornell & 
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Larcker, 1981) จึงน ามาเป็นเกณฑ์การประเมิน ดังนี้ 
 1) ข้อค าถามที่มีค่า IOC ตั้งแต่ 0.50-1.00 มีค่าความตรงผ่านเกณฑ์สามารถน าไปใช้ในการ 
ทดสอบก่อนการใช้งานได้  
 2) ข้อค าถามที่มีค่า IOC น้อยกว่า 0.50 ไม่ผ่านเกณฑ์ต้องปรับปรุงแก้ไข  
ผลจากการท า IOC นี้ ผู้ทรงคุณวุฒิทั้ง 3 ท่านโดยอาจารย์ที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญอีก  2 ท่านได้ค่า 
IOC  มากกว่า 0.5 ทุกข้อและไม่มีความคิดเห็นให้ปรับแก้ไข จึงสรุปว่าเครื่องมือวัดมีคุณภาพความตรง
เชิงเนื้อหาที่สามารถน าไปใช้เก็บข้อมูลได้ (รายละเอียดอยู่ในภาคผนวก ข) 
 ส่วนที่ 1 ข้อค าถามเพ่ือการคัดกรองประชากรกลุ่มเป้าหมาย : ผ่าน 
 ส่วนที่ 2 เกี่ยวกับข้อมูลส่วนตัวผู้ใช้โมบายแอพเรียกบริการรับ-ส่งสินค้าด่วน: ผ่าน 
 ส่วนที่ 3 เกี่ยวกับความคิดเห็นที่มีต่อการใช้โมบายแอพเรียกบริการรับ-ส่งสินค้าด่วน: ผ่าน 
 3.5.2 การตรวจสอบความเที่ยง (Reliability) 
 ผลการวิเคราะห์ความเที่ยงของแต่ละตัวแปรได้ค่าตามมาตรฐานที่ก าหนด คือ สัมประสิทธิ์
แอลฟาฯ มีค่ามากกว่า .7 และค่าอ านาจจ าแนกรายข้อมีค่ามากกว่า .3 โดยมีรายละเอียดผลการ
วิเคราะห์ค่าความเที่ยงดังตารางที่ 3.2 ค่าในตารางเป็นค่าที่ได้จากการทดสอบเก็บข้อมูลจาก 155 ชุด  
 
ตารางที่ 3.2: ผลการวิเคราะห์ค่าความเที่ยง (Reliability) ของมาตรวัด 
 

มิติหรือตัวแปร 
จ านวน
ตัวช้ีวัด 

ตัวช้ีวัด 
Corrected Item-
Total Correlation 

ค่าสัมประสิทธิ์
แอลฟา 

ความคาดหมายด้าน
ผลการท างาน 

3 PE1 .679 .839 
 PE2 .747  
 PE3 .686  

ความคาดหมายด้าน
ความพยายาม 

4 EE1 .829 .904 
 EE2 .880  
 EE3 .712  
 EE4 .732  

อิทธิพลทางสังคม 3 SI1 .677 .818 
 SI2 .738  
 SI3 .607  

(ตารางมีต่อ) 
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ตารางที่ 3.2 (ต่อ): ผลการวิเคราะห์ค่าความเที่ยง (Reliability) ของมาตรวัด 
 

มิติหรือตัวแปร 
จ านวน
ตัวช้ีวัด 

ตัวช้ีวัด 
Corrected Item-
Total Correlation 

ค่าสัมประสิทธิ์
แอลฟา 

เงื่อนไขการอ านวย
ความสะดวก 

3 FC1 .738 .867 
 FC2 .795  
 FC3 .837  

คุณค่าด้านราคา 3 PV1 .763 .880 
 PV2 .769  
 PV3 .787  

ความตั้งใจใช้ในแง่
พฤติกรรม 

3 BI1 .709 .895 
 BI2 .836  
 BI3 .844  

การใช้งานระบบ 4 Use1 .840 .924 
 Use2 .806  
 Use3 .845  
 Use4 .833  

 
 จากข้างต้นสรุปได้ว่า ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาฯ มีค่าอยู่ระหว่าง .732 ถึง .919 และค่าอ านาจ
จ าแนกรายข้อมีค่าอยู่ระหว่าง .607 ถึง .880 ถือว่า แบบสอบถามมีความน่าเชื่อถือ เพราะค่า
สัมประสิทธิ์แอลฟาฯ (Cronbach’s Alpha) ของทุกตัวแปรมีค่าเท่ากับ .70 หรือมากกว่า ซึ่งค่า
สัมประสิทธิ์แอลฟาฯ .70 ถือเป็นที่ยอมรับได้ในมาตรวัดระดับต านาน (Lance, 2006) ดังนั้น 
แบบสอบถามนี้จึงมีความน่าเชื่อถือเพียงพอที่จะน ามาใช้เก็บรวบรวมข้อมูล 
 
3.6 วิธีการเก็บข้อมูล 
 การเก็บรวบรวมข้อมูลในครั้งนี้ผู้วิจัยวางแผนท าการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเองโดยใช้
แบบสอบถามรูปแบบออนไลน์ของกูเก้ิล และส่งลิงค์ของแบบสอบถามนั้นไปยังกลุ่มผู้ใช้งานโมมายแอ
พเรียกบริการรับ-ส่งสินค้าด่วนของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร 
 
 



30 

3.7 ขั้นตอนการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 รายละเอียดของขั้นตอนการเก็บรวบรวมข้อมูลมีดังต่อไปนี้ 
 ขั้นตอนที่ 1 จัดท าร่างแบบสอบถามเพ่ือการตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา 
 ขั้นตอนที่ 2 ส่งร่างแบบสอบถามฯ ให้ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบและสรุปผลค่าความเที่ยงตรง 
(Validity) โดยการวิเคราะห์ดัชนีความสอดคล้อง (Index of Item Objective Congruence : IOC) 
ของแบบสอบถาม 
 ขั้นตอนที่ 3  ทดสอบกับกลุ่มตัวอย่าง 30 คน 
 ขั้นตอนที่ 4  สรุปผลการตรวจสอบความเชื่อมั่นโดยค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค
(Cronbach’s Alpha) ของกลุ่มตัวอย่างให้อาจารย์ที่ปรึกษา  
 ขั้นตอนที่ 5  ท าการรวบรวมเก็บแบบสอบถาม 155 ชุด และประเมินจ านวนแบบสอบถามที่
ได้กลับมาจากผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด พร้อมตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ของค าตอบใน
แบบสอบถามที่ได้รับ 
 
3.8 วิธีการทางสถิติ 
 ผู้วิจัยก าหนดสถิติส าหรับใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามแบ่งออกเป็น 2 ส่วน 
ดังนี้ 
 1) การวิเคราะห์สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics Analysis) ที่เป็นสถิติพื้นฐาน
ส าหรับใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลประกอบด้วย ค่าความถ่ี (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ของ
แบบสอบถามในส่วนที่ 2 คือ ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม และค่าเฉลี่ย (Mean) และค่า
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) เพ่ืออธิบายข้อมูลการยอมรับในส่วนต่อมา ส าหรับ
การแปลความหมายจากค่าเฉลี่ยผู้วิจัยจึงเลือกใช้เกณฑ์มาตราส่วนประมาณค่า (rating scale)  
5 ระดับ ตามวิธีของลิเคิร์ท (Likert) เป็นระดับการประเมิน โดย ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ (2541) 
ได้กล่าวไว้ดังต่อไปนี้ 
 
  คะแนนเฉลี่ย     แปลความหมาย 
  1.00 – 1.49     ระดับต่ ามาก 
  1.50 – 2.49     ระดับต่ า 
  2.50 – 3.49     ระดับกลาง 
  3.50 – 4.49     ระดับสูง 
  4.50 – 5.00     ระดับสูงมาก  
 



31 

 2) การวิเคราะห์สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics Analysis) เป็นสถิติท่ีใช้ทดสอบ
สมมติฐาน เพื่อค้นหาความสัมพันธ์เชิงสาเหตุการยอมรับการใช้โมบายแอพเรียกบริการรับ-ส่งสินค้า
ด่วน ได้แก่ การวิเคราะห์การถดถอยพหุฯ (Multiple Regression Analysis) โดยมีตัวแปร ได้แก่ 
ความคาดหมายด้านผลการท างาน (Performance Expectancy) ความคาดหมายด้านความพยายาม 
(Effort Expectancy) อิทธิพลทางสังคม (Social Influence) เงื่อนไขการอ านวยความสะดวก 
(Facilitating Conditions) คณุค่าด้านราคา (Price Value) ความตั้งใจในแง่พฤติกรรม (Behavioral 
Intention) และการใช้งานระบบ (Use)  
 
 



บทที่ 4 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 
4.1 ข้อมูลผู้ตอบแบบสอบถาม 

จากการเก็บรวบรวมข้อมูลแบบสอบถามในรูปแบบออนไลน์ จากผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด 
156 คน มาวิเคราะห์ข้อมูล ผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และ
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ดังนี้ 
 4.1.1 ข้อมูลผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามเพศ 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามเพศ มีดังนี้ 
 
ตารางที่ 4.1: จ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามเพศ 
 

เพศ จ านวน ร้อยละ 
ชาย 42 27.10 
หญิง 113 72.90 
รวม 155 100.00 

 
 จากตารางที่ 4.1 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 113 คน คิดเป็น  
ร้อยละ 72.90 และเป็นเพศชาย จ านวน 42 คน คิดเป็นร้อยละ 27.10 
 

4.1.2 ข้อมูลผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามอายุ 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามอายุ มีดังนี้ 
 

ตารางที่ 4.2: จ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามอายุ 
 

อายุ จ านวน ร้อยละ 

ต่ ากว่า 20 ปี 1 .65 
20 - 29 ปี 43 27.74 
30 - 39 ปี 98 63.22 

(ตารางมีต่อ) 
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ตารางที่ 4.2 (ต่อ): จ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามอายุ 
 

อายุ จ านวน ร้อยละ 

40 - 49 ปี 12 7.74 
50 - 59 ปี 1 .65 
มากกว่า 60 ปี 0 0 
รวม 155 100.00 

 
จากตารางที่ 4.2 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 30 – 39 ปี จ านวน 98 

คน คิดเป็นร้อยละ 63.22 รองลงมา มีอายุ 20 - 29 ปี จ านวน 43 คน คิดเป็นร้อยละ 27.74 อายุ 40 
- 49 ปี จ านวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 7.74 อายุต่ าว่า 20 ปี จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ .65 อายุ 
50-59 ปี จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ .65 ตามล าดับ และไม่มีผู้ตอบแบบสอบถามที่มีอายุมากกว่า 
60 ปี ขึ้นไป 
 

4.1.3 ข้อมูลผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามสถานะ 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามสถานะ มีดังนี้ 

 
ตารางที่ 4.3: จ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามสถานะ 
 

สถานะ จ านวน ร้อยละ 
โสด 99 63.87 
สมรส/แต่งงาน/อยู่กินร่วมกัน 55 35.48 
อย่า หรือ แยกกันอยู่ 
 

1 .65 

รวม 155 100.00 

 
จากตารางที่ 4.3 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีสถานะโสด จ านวน 99 คน คิดเป็น

ร้อยละ 63.87 รองลงมาสถานะสมรส/แต่งงาน/อยู่กินร่วมกัน จ านวน 55 คน คิดเป็นร้อยละ 35.48 
และหย่าหรือแยกกันอยู่ จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ .65 ตามล าดับ 
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 4.1.4 ข้อมูลผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามการศึกษา 
 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามการศึกษา มีดังนี้ 
 
ตารางที่ 4.4: จ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามการศึกษา 
 

การศึกษา จ านวน ร้อยละ 

ต่ ากว่าปริญญาตรี 7 4.52 
ปริญญาตรี 127 81.93 
สูงกว่าปริญญาตรี 21 13.55 

รวม 155 100.00 
 
จากตารางที่ 4.4 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีระดับการศึกษาปริญญาตรี จ านวน 

127 คน คิดเป็นร้อยละ 81.93 รองลงมามีระดับการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี จ านวน 21 คน คิดเป็น
ร้อยละ 13.55 และมีระดับการศึกษาต่ ากว่าปริญญาตรี จ านวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 4.52 ตามล าดับ 
 
 4.1.5 ข้อมูลผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามอาชีพ 
 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามอาชีพ มีดังนี้ 
 
ตารางที่ 4.5: จ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามอาชีพ 
 

อาชีพ จ านวน ร้อยละ 

นักเรียน /นักศึกษา 2 1.29 
เจ้าของธุรกิจ/ผู้ประกอบการที่จดทะเบียนพาณิชย์ 14 9.03 
พนักงานเอกชน 104 67.10 
ข้าราชการ /พนักงานรัฐ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 6 3.87 
ค้าขายทั่วไป/ฟรีแลนด์ 28 18.06 
อ่ืน ๆ 1 .65 

รวม 155 100.00 
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จากตารางที ่4.5 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอาชีพพนักงานเอกชน จ านวน 104 
คน คิดเป็นร้อยละ 67.10 รองลงมาเป็นค้าขายทั่วไป/ฟรีแลนด์ จ านวน 28 คน คิดเป็นร้อยละ 18.06
เจ้าของธุรกิจ/ผู้ประกอบการที่จดทะเบียนพาณิชย์จ านวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 9.03 มีอาชีพ
ข้าราชการ /พนักงานรัฐ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ จ านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 3.87 มีนักเรียน /
นักศึกษาจ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 1.29 และอาชีพอ่ืนๆ จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ .65 
ตามล าดับ 
 4.1.6 ข้อมูลผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามเงินเดือน 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามเงินเดือน มีดังนี้ 
 
ตารางที่ 4.6: จ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามเงินเดือน 
 

เงินเดือน จ านวน ร้อยละ 

ไม่เกิน 15,000 บาท 9 5.81 
15,001 – 25,000 บาท 55 35.48 
25,001 – 35,000 บาท 51 32.90 
35,001 - 45,000 บาท 23 14.84 
45,001 - 55,000 บาท 10 6.45 
 55,001 บาท ขึ้นไป 7 4.52 

รวม 155 100.00 

 
จากตารางที่ 4.6 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีรายได้ 15,001- 25,000 บาท 

จ านวน 55 คน คิดเป็นร้อยละ 35.48 รองลงมามีรายได้ 25,001 – 35,000 บาท จ านวน 51 คน คิด
เป็นร้อยละ 32.90  รายได้ 35,001 – 45,000 บาท จ านวน 23 คน คิดเป็นร้อยละ 14.84 รายได้ 
45,001 – 55,000 บาท จ านวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 6.45 รายได้ไม่เกิน 15,000 บาท จ านวน 9 
คน คิดเป็นร้อยละ 5.81 และรายได้ 55,001 บาท ขึ้นไป จ านวน 7คน คิดเป็นร้อยละ 4.52 
ตามล าดับ 
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4.2 ความคิดเห็นที่มีต่อการใช้โมบายแอพเพื่อการรับ-ส่งสินค้าด่วนของผู้บริโภคใน
กรุงเทพมหานคร 
 4.2.1 ความคิดเห็นของผู้ใช้งานที่มีต่อความคาดหมายด้านผลการท างาน 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากการสอบถามเกี่ยวกับความคิดเห็นของผู้ใช้งานโมบายแอพเพ่ือการ
รับ-ส่งสินค้าด่วนที่มีต่อความคาดหมายด้านผลการท างาน ปรากฏผลดังตารางที่ 4.7 

 
ตารางที่ 4.7: แสดงค่าเฉลี่ย (MEAN) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับความคิดเห็นของ 
  ผู้ใช้งานโมบายแอพเพ่ือการรับ-ส่งสินค้าด่วนที่มีต่อความคาดหมายด้านผลการท างาน  
  (n=155) 
 

ตัวแปร/ ปัจจัย ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
แปล

ความหมาย 

ความคาดหมายด้านผลการท างาน (PE) 
1. การใช้โมบายแอพเรียกบริการรับ-ส่งสินค้า
ด่วน  จะท าให้คุณประหยัดเวลามากข้ึน 

4.24 .748 ระดับสูง 

2. การใช้โมบายแอพเรียกบริการรับ-ส่งสินค้า
ด่วนจะท าให้คุณส่งสินค้าได้สะดวกและรวดเร็ว
ขึ้น 

4.26 .692 ระดับสูง 

3. การใช้โมบายแอพเรียกบริการรับ-ส่งสินค้า
ด่วนจะท าให้คุณส่งของได้ตรงตามเวลาที่ต้องการ 

4.01 .664 ระดับสูง 

รวม 4.17 .610 ระดับสูง 
 
จากตารางที่ 4.7 ระดับความคิดเห็นของผู้ใช้งานโมบายแอพเพ่ือการรับ-ส่งสินค้าด่วนที่มีต่อ

ความคาดหมายด้านผลการท างาน (PE) มีค่าเฉลี่ยรวม 4.17 และมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานรวม .610 
แปลความหมายได้ว่า อยู่ในระดับสูง 
  
 4.2.2 ความคิดเห็นของผู้ใช้งานที่มีต่อความคาดหมายด้านความพยายาม 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากการสอบถามเกี่ยวกับความคิดเห็นของผู้ใช้โมบายแอพเพ่ือการรับ-
ส่งสินค้าด่วนที่มีต่อความคาดหมายด้านความพยายาม ปรากฏผลดังตารางที่ 4.8 
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ตารางที่ 4.8: แสดงค่าเฉลี่ย (MEAN) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับความคิดเห็นของ 
  ผู้ใช้งานโมบายแอพเพ่ือการรับ-ส่งสินค้าด่วนที่มีต่อความคาดหมายด้านความพยายาม 
  (n=155) 
 

ตัวแปร/ ปัจจัย ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
แปล

ความหมาย 

ด้านความคาดหมายด้านความพยายาม (EE) 
1. การใช้โมบายแอพเรียกบริการรับ-ส่งสินค้าด่วน 
เป็นเรื่องง่ายส าหรับคุณ 

4.13 .770 ระดับสูง 

2. เป็นเรื่องง่ายส าหรับคุณท่ีจะเกิดความช านาญใน
การใช้โมบายแอพเรียกบริการรับ-ส่งสินค้าด่วน 

4.08 .781 ระดับสูง 

3. คุณคาดหวังว่าการใช้โมบายแอพเรียกบริการ
รับ-ส่งสินค้าดว่น จะมีความชัดเจนและสามารถ
เข้าใจได้ง่าย 

4.21 .712 ระดับสูง 

4. การใช้โมบายแอพเรียกบริการรับ-ส่งสินค้าด่วน 
จะช่วยคุณให้สามารถบริหารจัดการคิวจัดส่งของ
ให้กับลูกค้าได้ง่ายขึ้น 

4.10 .828 ระดับสูง 

รวม 4.13 .682 ระดับสูง 

 
จากตารางที่ 4.8 ระดับความคิดเห็นของผู้ใช้งานโมบายแอพเพ่ือการรับ-ส่งสินค้าด่วนที่มีต่อ

ความคาดหมายด้านความพยายาม (EE)มีค่าเฉลี่ยรวม 4.13 และมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานรวม .682
แปลความหมายได้ว่า อยู่ในระดับสูง 
 
 4.3.3 ความคิดเห็นของผู้ใช้งานที่มีต่ออิทธิพลทางสังคม 
 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากการสอบถามเกี่ยวกับความคิดเห็นของผู้ใช้งานโมบายแอพเพ่ือการ
รับ-ส่งสินค้าด่วนที่มีต่ออิทธิพลทางสังคม ปรากฏผลดังตารางที่ 4.9 
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ตารางที่ 4.9: แสดงค่าเฉลี่ย (MEAN) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับความคิดเห็นของ 
  ผู้ใช้งานโมบายแอพเพ่ือการรับ-ส่งสินค้าด่วนที่มีต่ออิทธิพลทางสังคม (n=155) 
 

ตัวแปร/ ปัจจัย ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
แปล

ความหมาย 

ด้านอิทธิพลทางสังคม (SI) 
1. ถ้าบุคคลส าคัญของคุณใช้โมบายแอพเรียก
บริการรับ-ส่งสินค้าด่วนจะส่งผลให้คุณตั้งใจจะ
ใช้งานด้วย 

3.86 .817 ระดับสูง 

2. คุณคิดว่าคุณควรใช้โมบายแอพเรียกบริการ
รับ-ส่งสินค้าด่วนนื่องจากผู้ที่มีอิทธิพลต่อคุณ 
หรือ เพื่อน ของคุณใช้งานอยู่ 

3.74 .861 ระดับสูง 

3. คุณคิดว่าในอนาคตการใช้โมบายแอพเรียก
บริการรับ-ส่งสินค้าด่วนจะมีการพัฒนาระบบ
ให้ทันสมัยและเหมาะสมกับผู้ใช้งานอยู่เสมอ 

4.36 .755 ระดับสูง 

รวม 3.98 .695 ระดับสงู 

 
จากตารางที่ 4.9 ระดับความคิดเห็นของผู้ใช้งานโมบายแอพเพ่ือการรับ-ส่งสินค้าด่วนที่มีต่อ

อิทธิพลทางสังคม (SI) มีค่าเฉลี่ยรวม 3.98 และมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานรวม .695 แปลความหมายได้
ว่า อยู่ในระดับสูง 

 
 4.3.4 ความคิดเห็นของผู้ใช้งานที่มีต่อเงื่อนไขการอ านวยความสะดวก 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากการสอบถามเกี่ยวกับความคิดเห็นของผู้ใช้งานโมบายแอพเพ่ือการ
รับ-ส่งสินค้าด่วนที่มีต่อเงื่อนไขการอ านวยความสะดวก ปรากฏผลดังตารางที่ 4.10 
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ตารางที่ 4.10: แสดงค่าเฉลี่ย (MEAN) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับความคิดเห็นของ 
   ผู้ใช้งานโมบายแอพเพ่ือการรับ-ส่งสินค้าด่วนที่มีต่อเงื่อนไขการอ านวยความสะดวก  
   (n=155) 
 

ตัวแปร/ ปัจจัย ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
แปล

ความหมาย 

ด้านเงื่อนไขการอ านวยความสะดวก (FC) 
1. คุณมีคนรู้จักท่ีสามารถช่วยเหลือคุณได้เมื่อ
ประสบปัญหาด้านการใช้โมบายแอพเรียกบริการ
รับ-ส่งสินค้าด่วน 

3.62 1.147 ระดับสูง 

2. เงื่อนไขและขั้นตอนการใช้งานโมบายแอพเรียก
บริการรับ-ส่งสินค้าด่วนเข้าใจง่าย 

3.95 .735 ระดับสูง 

3. คุณคิดว่าการใช้งานโมบายแอพเรียกบริการรับ-
ส่งสินค้าด่วนเข้ากันได้กับเทคโนโลยีอ่ืน ๆ ที่คุณใช้
งานอยู่ 

4.03 .742 ระดับสูง 

รวม 3.87 .798 ระดับสูง 

 
จากตารางที่ 4.10 ระดับความคิดเห็นของผู้ใช้งานโมบายแอพเพ่ือการรับ-ส่งสินค้าด่วนที่มีต่อ

เงื่อนไขการอ านวยความสะดวก (FC) มีค่าเฉลี่ยรวม 3.87 และมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานรวม .798 แปล
ความหมายได้ว่า อยู่ในระดับสูง  

 
 4.3.5 ความคิดเห็นของผู้ใช้งานที่มีต่อคุณค่าด้านราคา 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากการสอบถามเกี่ยวกับความคิดเห็นของผู้ใช้งานโมบายแอพเพ่ือการ
รับ-ส่งสินค้าด่วนที่มีต่อคุณค่าด้านราคา ปรากฏผลดังตารางที่ 4.11 
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ตารางที่ 4.11: แสดงค่าเฉลี่ย (MEAN) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับความคิดเห็นของ 
   ผู้ใช้งานโมบายแอพเพ่ือการรับ-ส่งสินค้าด่วนที่มีต่อคุณค่าด้านราคา (n=155) 
 

ตัวแปร/ ปัจจัย ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
แปล

ความหมาย 

ด้านคุณค่าดา้นราคา (PV) 
1. คุณคิดว่าการใช้งานโมบายแอพเรียกบริการรับ-
ส่งสินค้าด่วนราคามีความเหมาะสม 

3.90 .754 ระดับสูง 

2. คุณคิดว่าการใช้งานโมบายแอพเรียกบริการรับ-
ส่งสินค้าด่วนในแง่ของราคามีความคุ้มค่า 

4.12 .738 ระดับสูง 

3. คุณคิดว่าการใช้งานโมบายแอพเรียกบริการรับ-
ส่งสินค้าด่วนไม่แพงนักโดยค านึงถึงด้านคุณภาพ
การบริการ 

4.08 .875 ระดับสูง 

รวม 4.03 .710 ระดับสูง 
 
จากตารางที่ 4.11 ระดับความคิดเห็นของผู้ใช้งานโมบายแอพเพ่ือการรับ-ส่งสินค้าด่วนที่มีต่อ

คุณค่าด้านราคา (PV) มีค่าเฉลี่ยรวม 4.03 และมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานรวม .710 แปลความหมายได้
ว่า อยู่ในระดับสูง 

 
 4.3.6 ความคิดเห็นของผู้ใช้งานที่มีต่อความตั้งใจในเชิงพฤติกรรม 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากการสอบถามเกี่ยวกับความคิดเห็นของผู้ใช้งานโมบายแอพเพ่ือการ
รับ-ส่งสินค้าด่วนที่มีต่อความตั้งใจในเชิงพฤติกรรม ปรากฏผลดังตารางที่ 4.12 
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ตารางที่ 4.12: แสดงค่าเฉลี่ย (MEAN) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับความคิดเห็นของ  
   ผู้ใช้งานโมบายแอพเพ่ือการรับ-ส่งสินค้าด่วนที่มีต่อความตั้งใจในเชิงพฤติกรรม  
   (n=155) 
 

ตัวแปร/ ปัจจัย ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
แปล

ความหมาย 

ด้านความตั้งใจในเชิงพฤติกรรม (BI) 
1. คุณวางแผนที่จะใช้โมบายแอพบริการรับ-ส่ง
สินค้าด่วน  

3.93 .807 ระดับสูง 

2. คุณคาดการณ์ว่าคุณจะใช้โมบายแอพเรียก
บริการรับ-ส่งสินค้าด่วน ในอนาคตอันใกล้นี้ 

4.01 .894 ระดับสูง 

3. ในกิจธุระถัดไปด้านการรับ-ส่งสินค้า คุณตั้งใจ
จะใช้โมบายแอพเรียกบริการรับ-ส่งสินค้าด่วน 

3.95 .907 ระดับสูง 

รวม 3.96 .790 ระดับสูง 
 
จากตารางที่ 4.12 ระดับความคิดเห็นของผู้ใช้งานโมบายแอพเพ่ือการรับ-ส่งสินค้าด่วนที่มีต่อ

ความตั้งใจในเชิงพฤติกรรม (BI) มีค่าเฉลี่ยรวม 3.96 และมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานรวม .790 แปล
ความหมายได้ว่า อยู่ในระดับสูง  
 
 4.3.7 ความคิดเห็นของผู้ใช้งานที่มีต่อการใช้งานระบบ 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากการสอบถามเกี่ยวกับความคิดเห็นของผู้ใช้งานโมบายแอพเพ่ือการ
รับ-ส่งสินค้าด่วนที่มีต่อการใช้งานระบบ ปรากฏผลดังตารางที่ 4.13 
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ตารางที่ 4.13: แสดงค่าเฉลี่ย (MEAN) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับความคิดเห็นของ 
   ผู้ใช้งานโมบายแอพเพ่ือการรับ-ส่งสินค้าด่วนที่มีต่อการใช้งานระบบ (n=155) 
 

ตัวแปร/ ปัจจัย ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
แปล

ความหมาย 

ด้านการใช้งานระบบ (Use) 
1. คุณใช้โมบายแอพเรียกบริการรับ-ส่งสินค้า
ด่วนบ่อยครั้งในการด าเนินชีวิต 

3.57 1.156 ระดับสูง 

2. ในระหว่างทางเลือกต่างๆ การใช้โมบายแอ
พเรียกบริการรับ-ส่งสินค้าด่วน เป็นทางเลือก
หลักของคุณ 

3.82 .963 ระดับสูง 

3. ในรอบ 3 เดือนที่ผ่านมาคุณใช้โมบายแอ
พเรียกบริการรับ-ส่งสินค้าด่วน 

3.59 1.194 ระดับสูง 

4. เมื่อต้องการรับ-ส่งสินค้า โมบายแอพเรียก
บริการรับ-ส่งสินค้าด่วนเป็นทางเลือกแรกของ
คุณ 

3.89 .930 ระดับสูง 

รวม 3.71 .962 ระดับสูง 

 
จากตารางที่ 4.13 ระดับความคิดเห็นของผู้ใช้งานโมบายแอพเพ่ือการรับ-ส่งสินค้าด่วนที่มีต่อ

การใช้งานระบบ (Use) มีค่าเฉลี่ยรวม 3.71 และมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานรวม .962 แปลความหมายได้
ว่า อยู่ในระดับสูง 

 
4.3 การตรวจสอบภาวะร่วมเส้นตรงพหุ (Multicollinearity) 

ภาวะร่วมเส้นตรงพหุ หมายถึง สภาวะที่เกิดขึ้นเมื่อตัวแปรอิสระสองตัว หรือมากกว่าใน
สมการถดถอยมีความสัมพันธ์กัน (“Collins English Dictionary”, 2014) 

เกณฑ์ในการวัดค่าตัวแปรอิสระแต่ละคู่มีภาวะร่วมเส้นตรงพหุหรือไม่ ให้ดูค่าTolerance 
ควรมีค่ามากกว่า 0.1 ค่า VIF ควรมีค่าน้อยกว่า 10 (Hair, et al., 2006, pp.230, 233) 

Hair, et al. (2006) กล่าวว่า ตัวแปรที่มีค่า Tolerance ต่ ากว่า 0.1 หรือมีค่า VIF สูงกว่า 
10.0 แสดงให้เห็นค่าสหสัมพันธ์ (Correlation) ที่มากกว่า 0.9 กับตัวแปรอื่น ๆ บ่งบอกถึงการมี
สหสัมพันธ์กันเองมากเกินไป ซึ่งจะเกิดเป็นปัญหา Multicollinearity 
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 4.3.1 การตรวจสอบภาวะร่วมเส้นตรงพหุ โดยการวิเคราะห์ถดถอยพหุเม่ือความตั้งใจใน
เชิงพฤติกรรม (BI) เป็นตัวแปรตาม 
 
ตารางที่ 4.14: การตรวจสอบภาวะร่วมเส้นตรงพหุ เมื่อความตั้งใจใช้ในเชิงพฤติกรรม (BI) เป็นตัวแปร 
   ตาม 
 

ตัวแปร Tolerance VIF 

PE .366 2.732 
EE .339 2.954 
SI .482 2.076 

 
จากตารางที่ 4.14  ผลการตรวจสอบภาวะร่วมเส้นตรงพหุพบว่า ค่า Tolerance ของตัวแปร 

ความคาดหมายด้านผลการท างาน (PE) คาดหวังด้านความพยายาม (EE) และอิทธิพลทางสังคม (SI) 
แสดงให้เห็นว่าค่า Tolerance ของตัวแปรมีค่าไม่ใกล้ศูนย์ 0 และ ค่า VIF มีค่าน้อยกว่า 10 ทุกตัว 
ฉะนั้นสรุปได้ว่าตัวแปรอิสระทุกตัวไม่มีระดับความสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน เป็นตัวแปรที่มีความอิสระต่อ
กัน และระดับความสัมพันธ์ของตัวแปรอิสระทุกตัวไม่ก่อให้เกิดปัญหา Multicollinearity 
 
 4.3.2 การตรวจสอบภาวะร่วมเส้นตรงพหุ โดยการวิเคราะห์ถดถอยพหุเม่ือการใช้งาน
ระบบ (Use) เป็นตัวแปรตาม 
 
ตารางที่ 4.15: การตรวจสอบภาวะร่วมเส้นตรงพหุ เมื่อการใช้งานระบบ (Use) เป็นตัวแปรตาม 
 

ตัวแปร Tolerance VIF 

FC .282 3.545 
PV .470 2.129 
BI 186 5.382 

 
จากตารางที่ 4.15  ผลการตรวจสอบภาวะร่วมเส้นตรงพหุพบว่า ค่า Tolerance ของตัว

แปร เงื่อนไขการอ านวยความสะดวก (FC) คุณค่าด้านราคา (PV) และความตั้งใจในเชิงพฤติกรรม (BI) 
สามารถวิเคราะห์ได้ว่าค่า Tolerance และ ค่า VIF ของตัวแปรมีค่าไม่ใกล้ศูนย์ 0 และ ค่า VIF มีค่า
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น้อยกว่า 10 ทุกตัว ฉะนั้นสรุปได้ว่าตัวแปรอิสระทุกตัวไม่มีระดับความสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน เป็นตัว
แปรที่มีความอิสระต่อกัน และระดับความสัมพันธ์ของตัวแปรอิสระทุกตัวไม่ก่อให้เกิดปัญหา 
Multicollinearity 

 
4.4 การทดสอบสมมติฐาน 

ในงานวิจัยนี้เลือกใช้การทดสอบสมมติฐานด้วย วิธีิวิเคราะห์การถดถอยพหุ (Multiple 
Regression Analysis) โดยมีสมมติฐานการวิจัยทั้งหมด 6 สมมติฐาน ก าหนดให้มีตัวแปรอิสระ 5 ตัว
แปร และตัวแปรคั่นกลาง 1 ตัวแปร ดังต่อไปนี้ 1. ความคาดหมายด้านผลการท างาน (PE) 2. ความ
คาดหมายด้านความพยายาม (EE) 3. อิทธิพลทางสังคม (SE) 4. เงื่อนไขการอ านวยความสะดวก (FC) 
5. คุณค่าด้านราคา (PV) 6. ความตั้งใจในเชิงพฤติกรรม (BI) ซึ่งได้ส่งผลลัพธ์ด้านบวกต่อ การใช้งาน
ระบบ (Use ) โมบายแอพเรียกบริการรับ-ส่งสินค้าด่วนของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร ดังผลการ
ทดสอบสมมติฐานที่แสดงในตารางที่ 4.16 
 
ตารางที่ 4.16: ความสัมพันธ์ (การส่งผล) ระหว่าง 1. ความคาดหมายด้านผลการท างาน (PE) 2.  
   ความคาดหมายด้านความพยายาม (EE) 3. อิทธิพลทางสังคม (SI) มีผลต่อความตั้งใจ 
   ในเชิงพฤติกรรม (Use) 
 
 ( H1, H2, และ H3 )    (วิธีการถดถอยเชิงพหุ) 

ตัวแปรอิสระ B Beta t Sig 
PE .011 .009 .096 .924 
EE .635 .548** 5.864 .000 
SI .276 .243** 3.105 .002 

Adjusted R2 = .545, F = 62.503, p = .000 
 
 ผลการศึกษาตามตารางที่ 4.16 แสดงให้เห็นว่า ตัวแปรต้นส่งผลต่อความตั้งใจในเชิง
พฤติกรรม (BI) คิดเป็นร้อยละ 54.5 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .050 นอกจากนี้เมื่อพิจารณา
ความสัมพันธ์ของแต่ละตัวแปรเป็นรายประเภทพบว่า ความคาดหมายด้านผลการท างาน (PE) ไม่มี
นัยส าคัญต่อความตั้งใจในเชิงพฤติกรรม ส่วนความคาดหมายด้านความพยายาม (EE) และอิทธิพล
ทางสังคม (SI) ส่งผลต่อความตั้งใจในเชิงพฤติกรรม (BI) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .000 โดยที่
ความคาดหมายด้านความพยายาม (EE)  ส่งผลต่อความตั้งใจในเชิงพฤติกรรม (BI) มากที่สุด 
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 เมื่อพิจารณาประกอบกับความสัมพันธ์แบบมีทิศทางพบว่า ความคาดหมายด้านความ
พยายาม (EE)  และด้านอิทธิพลทางสังคม (SI) ส่งผลต่อความตั้งใจในเชิงพฤติกรรม (BI) ในทิศทาง
เดียวกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ p < .050 
 ผลการศึกษาดังกล่าว ไม่สอดคล้องกับสมมติฐานที่ 1 กล่าวคือ : ความคาดหมายด้านผลการ
ท างาน (PE) ไม่ได้มีอิทธิพลในด้านบวกอย่างมีนัยส าคัญต่อความตั้งใจในเชิงพฤติกรรม (BI) ของการใช้
โมบายแอพเรียกบริการรับ-ส่งสินค้าด่วนของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร ส่วนสมมติฐานที่ 2 และ 3 
มีความสอดคล้อง กล่าวคือ ความคาดหมายด้านความพยายาม (EE) มีอิทธิพลในด้านบวกอย่างมี
นัยส าคัญต่อความตั้งใจในเชิงพฤติกรรม (BI) ของผู้ใช้โมบายแอพเรียกบริการรับ-ส่งสินค้าด่วนของ
ผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร และสมมติฐานที่ 3: อิทธิพลทางสังคม (SI) มีอิทธิพลในด้านบวกอย่างมี
นัยส าคัญต่อความตั้งใจในเชิงพฤติกรรม (BI) ของการใช้โมบายแอพเรียกบริการรับ-ส่งสนิค้าด่วนของ
ผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร  
 
ตารางที่ 4.17: ความสัมพันธ์ (การส่งผล) ระหว่าง 1. เงื่อนไขการอ านวยความสะดวก (FC) 2. คุณค่า 
   ด้านราคา 3.ความตั้งใจในเชิงพฤติกรรม มีผลต่อการใช้งานระบบ (Use)  
 

(H4, H5 และ H6 )   (วิธีการถดถอยเชิงพหุ) 

ตัวแปรอิสระ B Beta t Sig 
FC .597 .496** 6.232 .000 
PV .238 .176** 2.850 .005 
BI .334 .275** 2.805 .006 

Adjusted R2 = .725, F = 136.590, p = .000  
 
 ผลการศึกษาตามตารางที่ 4.17 แสดงให้เห็นว่าตัวแปรต้นส่งผลต่อการใช้งานระบบ (UB) คิด
เป็นร้อยละ 72.5 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .000 นอกจากนี้เมื่อพิจารณาความสัมพันธ์ของแต่
ละตัวแปรเป็นรายประเภทพบว่า เงื่อนไขการอ านวยความสะดวก (FC) คุณค่าด้านราคา (PV) และ
ความตั้งใจในเชิงพฤติกรรม (BI) ส่งผลต่อการใช้งานระบบ (Use)อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
.000 โดยที่เงื่อนไขการอ านวยความสะดวก (FC) ส่งผลต่อการใช้งานระบบ (Use) มากที่สุด 
 เมื่อพิจารณาประกอบกับความสัมพันธ์แบบมีทิศทางพบว่า เงื่อนไขการอ านวยความสะดวก 
(FC) คุณค่าด้านราคา (PV) และความตั้งใจในเชิงพฤติกรรม (BI) ส่งผลต่อการใช้งานระบบ (Use) ใน
ทิศทางเดียวกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ p < .050 
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ผลการศึกษาดังกล่าว สอดคล้องกับสมมติฐานที่ 4: เงื่อนไขการอ านวยความสะดวก (FC) มี
อิทธิพลในด้านบวกอย่างมีนัยส าคัญต่อการใช้งานระบบ (Use) การใช้โมบายแอพเรียกบริการรับ-ส่ง
สินค้าด่วนของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร  สมมติฐานที่ 5: คุณค่าด้านราคา (PV)มีอิทธิพลในด้าน
บวกอย่างมีนัยส าคัญต่อการใช้งาน (Use) ของการใช้โมบายแอพเรียกบริการรับ-ส่งสินค้าด่วนของ
ผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร สมมติฐานที่ 6: ความตั้งใจเชิงพฤติกรรม (BI) มีอิทธิพลในด้านบวกอย่าง
มีนัยส าคัญต่อการใช้งานระบบ (Use) ของการใช้โมบายแอพเรียกบริการรับ-ส่งสินค้าด่วนของ
ผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร 

 
ตารางที่ 4.18: สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 
 

สมมติฐาน ผลการทดสอบสมมติฐาน 
สมมติฐานที่ 1: ความคาดหมายด้านผลการท างาน (PE) มี
อิทธิพลในด้านบวกอย่างมีนัยส าคัญต่อความตั้งใจในเชิง
พฤติกรรม (BI) ของการใช้โมบายแอพเรียกบริการรับ-ส่งสนิค้า
ด่วนของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร 

ไม่สอดคล้อง 

สมมติฐานที่ 2: ความคาดหมายด้านความพยายาม (EE) มี
อิทธิพลในด้านบวกอย่างมีนัยส าคัญต่อความตั้งใจในเชิง
พฤติกรรม (BI) การใช้โมบายแอพเรียกบริการรับ-ส่งสินค้าด่วน
ของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร 

สอดคล้อง 

สมมติฐานที่ 3: อิทธิพลทางสังคม (SI) มีอิทธิพลในด้านบวก
อย่างมีนัยส าคัญต่อความตั้งใจในเชิงพฤติกรรม (BI) ของการใช้
โมบายแอพเรียกบริการรับ-ส่งสินค้าด่วนของผู้บริโภคใน
กรุงเทพมหานคร 

สอดคล้อง 

สมมติฐานที่ 4: เงื่อนไขการอ านวยความสะดวก (FC) มีอิทธิพล
ในด้านบวกอย่างมีนัยส าคัญต่อการใช้งานระบบ (Use) การใช้โม
บายแอพเรียกบริการรับ-ส่งสนิค้าด่วนของผู้บริโภคใน
กรุงเทพมหานคร 

สอดคล้อง 

(ตารางมีต่อ) 
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ตารางที่ 4.18 (ต่อ): สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 
 

สมมติฐาน ผลการทดสอบสมมติฐาน 

สมมติฐานที่ 5: คุณค่าด้านราคา (PV)มีอิทธิพลในด้านบวกอย่าง
มีนัยส าคัญต่อการใช้งาน (Use) ของการใช้โมบายแอพเรียก
บริการรับ-ส่งสินค้าด่วนของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร 

สอดคล้อง 

สมมติฐานที่ 6: ความตั้งใจเชิงพฤติกรรม (BI) มีอิทธิพลในด้าน
บวกอย่างมีนัยส าคัญต่อการใช้งานระบบ (Use) ของการใช้โม
บายแอพเรียกบริการรับ-ส่งสนิค้าด่วนของผู้บริโภคใน
กรุงเทพมหานคร 

สอดคล้อง 

 



บทที่ 5 
สรุปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
 การศีกษาเรื่องปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการใช้โมบายแอพเรียกบริการรับ-ส่งสินค้าด่วนของ
ผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร ได้มีการสรุปผลการวิจัยแยกตามหัวข้อต่างๆดังนี้ 
 5.1 สรุปผลการวิจัย 
 5.2 การอภิปรายผลการวิจัย 
 5.3 ข้อเสนอแนะการวิจัย 
 5.4 ข้อเสนอแนะการวิจัยครั้งต่อไป 
 
5.1 สรุปผลการวิจัย 
 ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง 
 กลุ่มตัวอย่างในครั้งนี้ ส่วนใหญ่ เพศหญิง มีอายุระหว่าง 30 – 39 ปี สถานภาพโสด จบการ
การศึกษาระดับปริญญาตรี มีอาชีพพนักงานเอกชน กลุ่มใหญ่ที่สุดมี รายได้ 15,001-25,000 บาทข้ึน
ไป  
 กลุ่มประชากรตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถามมีระดับความคิดเห็นต่อเความคาดหมายด้านผล
การท างาน (PE) อยู่ระดับสูง ด้านความคาดหมายด้านความพยายาม (EE) อยู่ระดับสูง ด้านอิทธิพล
ทางสังคม (SI) อยู่ระดับสูง ด้านเงื่อนไขการอ านวยความสะดวก (FC) อยู่ระดับสูง ด้านคุณค่าด้าน
ราคา (PV) อยู่ระดับสูง ด้านความตั้งใจในเชิงพฤติกรรม (BI) อยู่ระดับสูง และด้านการใช้งานระบบ 
(UB) อยู่ระดับสูง 
 ส่วนที่ 2 การสรุปผลตามวัตถุประสงค์การวิจัย 
 ผู้วิจัยสรุปผลการวิจัยโดยเรียงตามล าดับของวัตถุประสงค์การวิจัยที่สอดคล้องกับสมมติฐาน
วิจัยดังต่อไปนี้ 
 วัตถุประสงค์ที่ 1 ดังนี้ เพ่ือศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความตั้งใจใช้งานโมบายแอพเรียก
บริการรับ-ส่งสินค้าด่วนของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานครอันได้แก่ ความคาดหมายด้านผลการท างาน 
ความคาดหมายด้านความพยายามและอิทธิพลของสังคม   
 จากการวิเคราะห์พบว่า ความคาดหมายด้านความพยายามและอิทธพพลของสังคมมีอิทธิพล
เชิงบวกและมีนัยส าคัญต่อความตั้งใจใช้งาน 
  1.1 เพ่ือศึกษาการใช้งาน เงื่อนไขการอ านวยความสะดวก คุณค่าด้านราคาที่มีอิทธิพล
และความตั้งใจเชิงพฤติกรรมที่มีผลต่อการใช้งานโมบายแอพเรียกบริการรับ-ส่งสินค้าด่วนของ
ผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร 
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จากการวิเคราะห์พบว่า เงื่อนไขการอ านวยความสะดวก คุณค่าด้านราคาท่ีมีอิทธิพลและความตั้งใจ
เชิงพฤติกรรมมีอิทธิพลเชิงบวกและมีนัยส าคัญต่อความต่อการใช้งาน 
 
5.2 อภิปรายผล 
 การวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการใช้โมบายแอพเรียกบริการรับ-ส่งสินค้าด่วนของ
ผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร ผู้วิจัยน าผลการวิจัยส่วนสาระส าคัญมาอภิปรายผลวิจัยได้ดังนี้ 
 ผลการตรวจสอบสมมติฐานพบว่า เกิดการสนับสนุนสมมติฐานรวม 6 ข้อ คือ H1 H2 H3 H4 
H5 และ H6 โดยอภิปรายแต่ละส่วนได้ว่า  
 คาดหมายด้านผลการท างาน (EE) ไมม่ีอิทธิพลในด้านบวกอย่างมีนัยส าคัญต่อความตั้งใจใน
เชิงพฤติกรรม (BI) ของการใช้โมบายแอพเรียกบริการรับ-ส่งสินค้าด่วนของผู้บริโภคใน
กรุงเทพมหานคร อภิปรายได้ว่าผู้ใช้บริการไม่ได้เชื่อมั่นว่าการใช้โมบายแอพเรียกบริการรับ-ส่งสินค้า
ด่วนจะท าให้สามารถส่งสินค้าได้สะดวกรวดเร็ว ไม่ผิดพลาดได้มากกว่าวิธีดั้งเดิมท่ีใช้อยู่ เนื่องจากส่วน
ของการบริการพ้ืนฐานคือการส่งยังคงใช้บุคลากรและระบบในแบบดิม การใช้โมบายแอพอ านวยความ
สะดวกมากขึ้นส าหรับการเรียกใช้เท่านั้น ผลการวิจัยจึงไม่สอดคล้องกับผลวิจัย (Venkatesh, et al., 
2003) การใช้ระบบจะเพ่ิมขีดความสามารถของบุคคลนั้นได้ หรือจะช่วยให้ประสบผลส าเร็จในการ
ปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ 
 ความคาดหมายด้านความพยายาม (EE) มีอิทธิพลในด้านบวกอย่างมีนัยส าคัญต่อความตั้งใจ
ในเชิงพฤติกรรม (BI) ของการใช้โมบายแอพเรียกบริการรับ-ส่งสินค้าด่วนของผู้บริโภคใน
กรุงเทพมหานคร โดยมีค่าสัมประสิทธิ์ถดถอยเท่ากับ .635 สอดคล้องกับผลวิจัย Howard. (2017); 
Elli (2011) และ Tai & Ku (2013) ตามทฤษฎีของ Venkatesh, et al. (2003) หมายถึง ไม่
จ าเป็นต้องใช้ความสามารถหรือความพยายามมากนักในการใช้งาน หรือจัดการองค์ความรู้ ซึ่งมี
ความหมายเดียวกันกับระดับความง่ายในการมีส่วนร่วมในการใช้ระบบ 
 อิทธิพลทางสังคม (SI) มีอิทธิพลในด้านบวกอย่างมีนัยส าคัญต่อความตั้งใจในเชิงพฤติกรรม 
(BI) ของการใช้โมบายแอพเรียกบริการรับ-ส่งสินค้าด่วนของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร โดยมีค่า
สัมประสิทธิ์ถดถอยเท่ากับ .276 สอดคล้องกับผลวิจัย มีอิทธิพลต่อตนเองและเชื่อว่าตนเองควรใช้
ระบบใหม่ๆ ในการปฏิบัติงาน(Howard, 2017) 
 ความตั้งใจในเชิงพฤติกรรม (BI) มีอิทธิพลในด้านบวกอย่างมีนัยส าคัญต่อการใช้งานระบบ 
(UB) ของการใช้โมบายแอพเรียกบริการรับ-ส่งสินค้าด่วนของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร โดยมีค่า
สัมประสิทธิ์ถดถอยเท่ากับ .334 สอดคล้องกับผลวิจัย Kabra, et al. (2017); Dwivedi, et al. 
(2017) และ Escobar-Rodriguez, et al. (2014) หมายถึง เมื่อผู้ใช้งานมีระดับความต้องการใช้งาน
ระบบอย่างมากจะส่งผลดีต่อความถี่และระยะเวลาในการใช้งานโมบายแอพรับ-ส่งิสินค้าด่วนที่จะเพ่ิม
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สูงขึ้น 
 เงื่อนไขการอ านวยความสะดวก (FC) มีมีอิทธิพลในด้านบวกอย่างมีนัยส าคัญต่อการใช้งาน
ระบบ (Use) ของการใช้โมบายแอพเรียกบริการรับ-ส่งสินค้าด่วนของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร 
โดยมีค่าสัมประสิทธิ์ถดถอยเท่ากับ .597 สอดคล้องกับผลวิจัย Venkatesh, et al. (2003) หมายถึง 
ขอบเขตท่ีบุคคลเชื่อว่าองค์กรและโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคนิคมีอยู่เพื่อสนับสนุนการใช้ระบบ 
 คุณค่าด้านราคา (PV)มีอิทธิพลในด้านบวกอย่างมีนัยส าคัญต่อการใช้งาน (Use) ของการ
ใช้โมบายแอพเรียกบริการรับ-ส่งสินค้าด่วนของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร มีค่าสัมประสิทธิ์
ถดถอยเท่ากับ .238 สอดคล้องกับผลวิจัย การแลกเปลี่ยนสินค้าราคาในบริบททางการตลาด
แนะน าให้ ลูกค้าคาดหวังมูลค่าที่ได้จากผลิตภัณฑ์ในการแลกของราคาที่พวกเขาเกิดขึ้น การ
วิเคราะห์ต้นทุนธุรกรรม (Williamson, 1987) 
 
5.3 ข้อเสนอแนะการวิจัย 
 จากผลการวิจัยที่พบว่าความคาดหมายด้านความพยายามในการใช้มีอิทธิพลทางบวกมาก
ที่สุดต่อความตั้งใจเชิงพฤติกรรมและเง่ือนไขการอ านวยความสะดวกมีอิทธิพลทางบวกมากท่ีสุดต่อ
การใช้งานระบบ ผู้พัฒนาโมบายแอพเพ่ือเรียกบริการรับ-ส่งสินค้าด่วนจึงควรมุ่งพัฒนาในสองด้านนี้
กล่าวคือ มุ่งเน้นการออกแบบให้ใช้งานง่าย ลดขั้นตอนการใช้ระบบให้เหลือน้อยที่สุด มีค าแนะน าที่
ชัดเจนมีการตอบสนองทั้งผ่านระบบในโมบายแอพและบุคคลได้รวดเร็ว เพื่อสนับสนุนให้ผู้ใช้โมบาย
แอพใช้ความพยายามเพียงเล็กน้อยในการเรียนรู้และการใช้งาน แก้ปัญหาได้รวดเร็ว รวมทั้งควร
ออกแบบให้เข้ากับระบบหรือเทคโนโลยีที่ผู้ใช้ใช้อยู่ เช่น มีแอพส าหรับทุกระบบปฏิบัติการ ทุก
แพลตฟอร์มทั้งโทรศัพท์หรือแท็บเล็ตและโน้ตบุ๊กคอมพิวเตอร์ 
 
5.4 ข้อเสนอแนะการวิจัยครั้งต่อไป 
 งานวิจัยนี้ความคาดหมายด้านผลการท างานไม่ส่งผลต่อความตั้งใจเชิงพฤติกรรมซึ่งเกิดจาก
การวัดผลการท างานแบบภาพรวมการบริการทั้งส่วนที่เป็นโมบายแอพและบริการกายภาพจริงคือการ
ส่งท าให้การประเมินไม่ได้เจาะจงไปที่การออกแบบโมบายแอพแต่เพียงอย่างเดียว การวิจัยครั้งต่อไป
หากตอ้งการศึกษาในส่วนที่เป็นการใช้ระบบสารสนเทศ ควรท าการประเมินเฉพาะส่วนมากกว่าจะให้
ท าการประเมินไปในบริการพื้นฐาน และควรท าการศึกษาวิจัยการใช้โมบายแอพเพ่ืออ านวยความ
สะดวกในการบริการอ่ืนๆ เช่น การเรียกบริการรถโดยสาร เพ่ือน าผลมาเปรียบเทียบกับผลการศึกษา
ครั้งนี้ 



51 

บรรณานุกรม 
 
กองส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจ.  (2559).  พาณิชย์ฯ หนุนธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์เต็มที่เตรียมส่ง 

SMEs ขึ้นแท่นมาตรฐาน ISO เน้นสร้างความเป็นมืออาชีพ ขยายเครือข่ายพันธมิตร รองรับ 
การแข่งขันที่รนุแรงขึ้น.  สืบค้นจาก http://www.dbd.go.th/ewt_news.php?nid= 
16327&filename=index. 

นงลักษณ์ วิรัชชัย.  (2553).  ชุดวิชา 21701 การวิจัยหลักสูตรและการเรยีนการสอน หน่วยที่ 7  
 การศึกษาวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง และหน่วยที่ 10 สถิติวิเคราะห์เชิงปริมาณ: สถิติบรรยาย 

 และสถิติพาราเมตริก หลักสตูรปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาหลักสูตรและการสอน 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.  กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. 

ศิริวรรณ เสรีรตัน์ และศุภร เสรีรัตน์.  (2541).  พฤติกรรมผู้บริโภค.  กรุงเทพฯ: วิสิทธิ์พัฒนา. 
ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ.  (2560).  รายงานโลจิสติกส์ของ 
 ประเทศไทยประจ าปี 2559 THAILAND’S LOGISTICS REPORT 2016.  สืบค้นจาก  
 http://www.nesdb.go.th/ewt_dl_link.php?nid=6854. 
Alalwan, A.A., Dwivedi, Y.K., & Rana, N.P.  (2017). Factors influencing adoption of 
 mobile banking by Jordanian bank customers: Extending UTAUT2 with trust. 
 International Journal of Information Management, 37(3), 99-110. 
Bawack, R.E., & Kala Kamdjoug J.R.  (2017).  Adequacy of UTAUT in clinician adoption  
 of health information systems in developing countries: The case of  
 Cameroon.  Retrieve from https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29195701. 
Collins English Dictionary Complete and Unabridged edition: Over 700,000 words and  
 phrases.  (2014).  Glasgow: HarperCollins.  
Davis, F.D., Bagozzi, R.P., & Warshaw, P.R.  (1989).  User acceptance of computer 
 technology: A comparison of two theoretical models.  Management Science, 
 35, 982–1003. 
DIGITAL IN 2018: WORLD’S INTERNET USERS PASS THE 4 BILLION MARK.  (2018).   
 Retrieved from https://wearesocial.com/blog/2018/01/global-digital-report- 
 2018. 
Dwivedi, Y.K., Rana, N.P., Janssen, M., Lal, B., Williams, M.D., & Clement, M.  (2017).   
 An empirical validation of a unified model of electronic government  
 adoption (UMEGA).  Government Information Quarterly. 



52 

ETDA. สพธอ.  (2560).  คนไทยใช้เน็ตอย่างไร? ในปี 60.  สืบค้นจาก   
 https://www.etda.or.th/content/thailand-internet-user-profile-
2017.html?__hstc=25127141.1bb630f9cde2cb5f07430159d50a3c91.153610560
0077.1536105600078.1536105600079.1&__hssc=25127141.1.1536105600080&_
_hsfp=1773666937. 

Hair, J.F.Jr., Anderson, R., Tatham, R., & Black, W.  (2006).  Multivariate data analysis,  
 USA: Pearson Education. 
Kabra, G., Ramesh, A., Akhtar, P., & Dash, M.K.  (2017).  Understanding behavioural 
 intention to use information technology: Insights from humanitarian 
 practitioners.  Telematics and Informatics, 34(7), 1250-1261. 
Kholoud, A.-Q., Hegazy, A.  (2015).  Consumer Online Behaviour: A perspective  
 on Internet Banking Usage in Three Non-western Countries.  Procedia  
 Economics and Finance, 386-390. 
Lance, C.E., Butts, M.M., & Michels, L.C.  (2006).  The sources of four commonly  
 reported cutoff criteria: What did they really say?.  Organizational research  
 methods, 9(2), 202-220. 
Lee, M.C.  (2009).  Factors influencing the adoption of internet banking: An integration  
 of TAM and TPB with perceived risk and perceived benefit.  Electronic  
 commerce research and applications, 8(3), 130-141. 
Macedo, I.M.  (2017).  Predicting the acceptance and use of information and  
 communication technology by older adults: An empirical examination of the  
 revised UTAUT2.  Computers in Human Behavior, 935-948. 
Madigan, R., Louw, T., Dziennus, M., Graindorge, M., & Merat, N.  (2016).  Acceptance  
 of Automated Road Transport Systems (ARTS): An Adaptation of the UTAUT  
 Model Transportation Research Procedia, 2217-2226. 
Madigan, R., Louw, T., Wilbrink, M., Schieben, A., & Merat, N.  (2017).  What influences  
 the decision to use automated public transport? Using UTAUT to understand  
 public acceptance of automated road transport systems.  Traffic Psychology  
 and Behaviour,  55-64. 
 
 



53 

Millissa, F.Y., & Cheung, W.M.  (2017).  The influence of the propensity to trust on  
 mobile users' attitudes toward in-app advertisements: An extension of the  
 theory of planned behavior.  Computers in Human Behavior, 102-111. 
Šumak, B., & Šorgo, A.  (2016).  The acceptance and use of interactive  
 whiteboards among teachers: Differences in UTAUT determinants between  
 pre- and post-adopters.  Computers in Human Behavior, 602-620. 
Venkatesh, M.G., & Davis, F.D.  (2000).  A theoretical extension of the technology  
 acceptance model: Four longitudinal field studies.  Management Science,  
 46(2), 186-204.  
Venkatesh, M.G., Davis, F.D., & Morris, G.B.  (2003).  User acceptance of information  
 technology: Toward a unified view.  MIS Quarterly, 27, 425-478. 
Wang, C.-Y., Lee, H.-C., Wu, L.-W., & Liu, C.-C.  (2017).  Quality dimensions in online  
 communities influence purchase intentions,  Management Decision, 55(9),  
 1984-1998. 
Yogesh, K., Dwivedi, M.. Akhter, S., Antonis, C., Simintiras, B.L., & Vishanth, W.  (2016).   
 A generalised adoption model for services: A cross-country  comparison of  
 mobile health (m-health).  Government Information Quarterly,  174-187. 
 



54 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



55 

ภาคผนวก ก: การทดสอบหาค่าความเที่ยง (Reliability) ของแบบสอบถาม 
 

 
ร่างแบบสอบถามเพื่อการตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา  

ชื่อโครงการวิจัย  “ปัจจัยทีม่ีอิทธิพลต่อการใช้โมบายแอพเรียกบริการรับ-ส่งสนิค้าด่วนของ
ผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร” 

Factors Affecting the Use of Mobile App for Calling Express Courier Services of 
Consumers in Bangkok 

ค ำชี้แจง  
1. แบบสอบถำมฉบับนี้มุ่งให้ได้ผลกำรตรวจสอบควำมเที่ยงตรง (Validity) โดยกำรวิเครำะห์

ดัชนีควำมสอดคล้อง (Index of Item Objective Congruence : IOC) ของแบบสอบถำมและ
พัฒนำแก้ไขตำมข้อเสนอแนะของผู้เช่ียวชำญ เพื่อปรับปรุงแบบสอบถำมให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นก่อนน ำไปใช้
เก็บรวบรวมข้อมูล 

2. แบบสอบถำมฉบับนี้มีทั้งหมด 8 ส่วน คือ 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนตัวผู้ตอบแบบสอบถำม 
ส่วนที่ 2 ควำมคำดหมำยด้ำนประสิทธิภำพ (Performance Expectancy) 
ส่วนที่ 3 ควำมคำดหมำยด้ำนควำมพยำยำม (Effort Expectancy) 
ส่วนที่ 4 อิทธิพลทำงสังคม (Social Influence) 
ส่วนที่ 5 เงื่อนไขกำรอ ำนวยควำมสะดวก (Facilitating Conditions) 
ส่วนที่ 6 คุณค่ำด้ำนรำคำ (Price Value) 
ส่วนที่ 7 ควำมตั้งใจเชิงพฤติกรรม (Behavioral Intention) 
ส่วนที่ 8 กำรใช้งำนระบบ (Use Behavior) 
3. ขอควำมกรุณำท่ำนผู้ทรงคุณวุฒ/ิผู้เชี่ยวชำญ ช่วยพิจำรณำร่ำงแบบสอบถำมส่วนที่ 2-8 

ว่ำมีควำมสอดคล้องกับตัวแปรในนิยำมศัพทข์องกำรวิจัยเรื่องนี้หรือไม่ ด้วยกำรให้คะแนนในแต่ละข้อ
ค ำถำมในระบบ IOC โดยกำรท ำเครื่องหมำย  ลงในช่องว่ำงทำงขวำ 

เกณฑ์กำรให้คะแนนในระบบ IOC  
ให้ 1 คะแนน เมื่อแน่ใจว่ำข้อนั้นมีเนื้อหำที่สอดคล้องกับตัวแปรที่ต้องกำรศึกษำ 
ให้ 0 คะแนน เมื่อไม่แน่ใจว่ำข้อนั้นมีเนื้อหำที่สอดคล้องกับตัวแปรที่ต้องกำรศึกษำ 
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ให้ -1 คะแนน เมื่อแน่ใจว่ำข้อนั้นมีเนื้อหำไม่สอดคล้องกับตัวแปรที่ต้องกำรศึกษำ 
4. ผู้วิจัยขอควำมกรุณำท่ำนผู้ทรงคุณวุฒ/ิผู้เชี่ยวชำญ ให้ข้อเสนอแนะหรือควำมคิดเห็น

เพิ่มเติมในประเด็นที่ยังไม่สมบูรณ์ โดยกำรเขียนข้อเสนอแนะไว้ท้ำยข้อควำมนั้น ๆ  
 

      ผู้วิจัยขอขอบพระคุณในควำมกรุณำของท่ำนมำ ณ โอกำสน้ี 
 
 

(นำงสำววรรณำ แซ่ตั๊น) 
นักศึกษำปริญญำโทสำขำบรหิำรธุรกิจ มหำวิทยำลัยกรุงเทพ 

 
ค ำนิยำม 

 ควำมคำดหมำยด้ำนผลกำรท ำงำน (Performance Expectancy) หมำยถึง กำรยอมรับ
หรือควำมเชื่อส่วนบุคคลว่ำ กำรใช้งำนผ่ำนโมบำยแอพเพื่อกำรรับ-ส่งสนิค้ำด่วนของผู้บริโภค จะส่งผล
ให้กำรปฏิบัติงำน ดีขึ้น 

 ควำมคำดหมำยด้ำนควำมพยำยำม (Effort Expectancy) หมำยถึง ระดับของกำรกระท ำ
ที่เกิดขึ้นเพ่ือให้สำมำรถใช้งำนผ่ำนโมบำยแอพเพ่ือกำรรับ-ส่งสินค้ำด่วนได้ หรือกำรประเมินระดับกำร
รับรู้ควำมยำกง่ำยในกำรใช้งำนผ่ำนโมบำยแอพเพื่อกำรรับ-ส่งสินค้ำด่วน 

 อิทธิพลของสังคม (Social Influence) หมำยถึง กำรรับรู้หรือควำมเช่ือส่วนบุคคลว่ำคน
รอบข้ำงจะตอบสนองหรือมีปฏิกิริยำต่อเขำเมื่อเขำใช้งำนผ่ำนโมบำยแอพเพื่อกำรรับ-สง่สินค้ำด่วน 

 เงื่อนไขกำรอ ำนวยควำมสะดวก (Facilitating Conditions) หมำยถึง กำรรับรู้หรือกำร
ประเมินสภำพแวดล้อม อุปกรณ์ทำงด้ำนเทคโนโลยี หรืออปุกรณ์ต่ำงๆ ว่ำสำมำรถที่จะช่วยให้เกิดกำร
ใช้งำนโมบำยแอพเพ่ือกำรรับ-ส่งสินค้ำด่วนได้โดยง่ำยหรือสะดวกสบำยเมื่อต้องกำรจะใช้งำน 

 คุณค่ำด้ำนรำคำ (Price Value) หมำยถึง ควำมคุ้มค่ำหรือควำมเห็นว่ำต้นทุนค่ำใช้จ่ำย
ส ำหรับกำรใช้งำนผ่ำนโมบำยแอพเพ่ือกำรรับ-ส่งสินค้ำด่วน มีควำมสมเหตุสมผล 

 ควำมต้ังใจเชิงพฤติกรรม (Behavioral Intention) หมำยถึง ระดับควำมมุ่งหมำยตั้งใจใช้
ผ่ำนโมบำยแอพเพ่ือกำรรับ-ส่งสินค้ำด่วนหรือควำมมุ่งมั่น มุ่งหมำยหรือตั้งใจน ำระบบมำประยุกต์ให้
เกิดประโยชน์ 

 การใช้งาน (Use Behavioral) หมำยถึง กำรมีกำรกระท ำที่เกี่ยวกับกำรใช้งำนผ่ำนโม
บำยแอพเพื่อกำรรับ-ส่งสินค้ำด่วน  
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ค ำถำมเพ่ือกำรคัดกรองคุณสมบัติ 
0.ในรอบ 6 เดือนที่ผ่ำนมำ ทำ่นเคยใช้/ได้ใชโ้มบำยแอพเพื่อรับ-ส่งสินคำ้ด่วนกี่ครั้ง 
 ( ) ไม่ได้ใช้เลยในรอบ 6  เดือนที่ผ่ำนมำ (จบกำรสัมภำษณ์) 

- 2 ครัง้   -4 ครั้ง 
 3) 5-6 ครั้ง    4) 7-10 ครั้ง 
 5) 11 ครั้งขึ้นไป 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคล 
ค ำชี้แจง: โปรดท ำเครื่องหมำย  ลงใน  ที่ตรงกับขอ้มูลของท่ำนมำกที่สุด 
1.เพศ 
           1) ชำย               2) หญิง 
2.อำย ุ

ต่ ำกว่ำ 20 ปี             – 29 ปี 
– 39 ปี    – 49 ปี 
– 59 ปี    ปีขึน้ไป 

3.สถำนะภำพ 
โสด     สมรส/แต่งงำน/อยู่กินร่วมกัน 
หย่ำ หรอื แยกกันอยู ่

4.ระดับกำรศึกษำ 
ต่ ำกว่ำปริญญำตรี    ปริญญำตรี 
สูงกว่ำปริญญำตร ี

5.อำชีพ 
 1) นักเรียน/นักศึกษำ     2) เจ้ำของธุรกิจ/ผู้ประอบกำรที่จดทะเบียน

พำณิช์ 
 3) พนักงำนเอกชน    4) ข้ำรำชกำร/พนักงำนรัฐ/พนักงำน

รัฐวิสำหกิจ 
 5) ค้ำขำยทั่วไป/ฟรีแลนซ ์   6) รับจ้ำงทัว่ไป 
 7) อื่น ๆ (โปรดระบุ) .......................... 

6.รำยได้เฉลี่ยต่อเดือน 
 1) ไม่เกิน 15,000 บำท    2) 15,001 – 25,000 บำท 
 3) 25,001 – 35,000 บำท    4) 35,001 – 45,000 บำท 
 5) 45,001 - 55,000 บำท    6) 55,001 บำท ขึ้นไป 



58 

ส่วนที่ 2 
ค ำชี้แจงส ำหรับผู้ตอบแบบสอบถำม : โปรดท ำเครื่องหมำย   ลงในช่องว่ำงที่ท่ำนเห็นว่ำตรงกับ
ควำมคิดเห็นของท่ำนมำกที่สุดเพียงช่องเดียว โดยมีควำมหมำยหรือข้อบ่งช้ีในกำรเลือกดังนี้ 
5 หมำยถึง ท่ำนเห็นด้วยอย่ำงยิ่ง 
4 หมำยถึง ท่ำนเห็นด้วย 
3 หมำยถึง ท่ำนมีควำมคิดเห็นกลำงๆ /เฉยๆ 
2 หมำยถึง ท่ำนไม่เห็นด้วย 
1 หมำยถึง ท่ำนไม่เห็นด้วยอย่ำงยิ่ง 
ค ำชี้แจงส ำหรับผู้เชี่ยวชำญ  : โปรดพิจำรณำว่ำข้อควำมต่ำง ๆ ว่ำมีควำมสอดคล้องกับตัวแปรที่จะวัด
หรือไม่ โปรดตอบโดยท ำเครื่องหมำย   ลงในผลกำรพจิำรณำ 
-1 หมำยถึง ไม่สอดคล้อง   0 หมำยถึง ไมแ่น่ใจ  +1 หมำยถึง สอดคล้อง 

ข้อค าถาม ระดับความ
คิดเห็น 

ผลการพิจารณา ข้อเสนอแนะ 

เห็นด้วย             เหน็ด้วย 
น้อยที่สุด            มากที่สุด -1 0 +1 

ความคาดหมายด้านผลการท างาน (Performance Expectancy) 

1. กำรใช้โมบำยแอพเรียก
บริกำรรับ-ส่งสนิค้ำด่วน  จะท ำ
ให้คุณประหยดัเวลำมำกขึ้น 

         

2. กำรใช้โมบำยแอพเรียก
บริกำรรับ-ส่งสนิค้ำด่วนจะท ำ
ให้คุณส่งสินค้ำได้สะดวกและ
รวดเร็วขึ้น 

         

3. กำรใช้โมบำยแอพเรียก
บริกำรรับ-ส่งสนิค้ำด่วนจะท ำ
ให้คุณส่งของได้ตรงตำมเวลำที่
ต้องกำร 
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ส่วนที่ 3 
ค ำชี้แจงส ำหรับผู้ตอบแบบสอบถำม : โปรดท ำเครื่องหมำย   ลงในช่องว่ำงที่ท่ำนเห็นว่ำตรงกับ
ควำมคิดเห็นของท่ำนมำกที่สุดเพียงช่องเดียว โดยมีควำมหมำยหรือข้อบ่งชี้ในกำรเลือกดังนี้ 
5 หมำยถึง ท่ำนเห็นด้วยอย่ำงยิ่ง 
4 หมำยถึง ท่ำนเห็นด้วย 
3 หมำยถึง ท่ำนมีควำมคิดเห็นกลำงๆ /เฉยๆ 
2 หมำยถึง ท่ำนไม่เห็นด้วย 
1 หมำยถึง ท่ำนไม่เห็นด้วยอย่ำงยิ่ง 
ค ำชี้แจงส ำหรับผู้เชี่ยวชำญ  : โปรดพิจำรณำว่ำข้อควำมต่ำง ๆ ว่ำมีควำมสอดคล้องกับตัวแปรที่จะวัด
หรือไม่ โปรดตอบโดยท ำเครื่องหมำย   ลงในผลกำรพจิำรณำ 
-1 หมำยถึง ไม่สอดคล้อง   0 หมำยถึง ไมแ่น่ใจ  +1 หมำยถึง สอดคล้อง 

ข้อค าถาม ระดับความคิดเห็น ผลการพิจารณา ข้อเสนอแนะ 
เห็นด้วย             เหน็ด้วย 
น้อยที่สุด             มากท่ีสุด 

-1 0 +1 

ความคาดหมายด้านความพยายาม (Effort Expectancy) 

1. กำรใช้โมบำยแอพเรียกบริกำร
รับ-ส่งสินค้ำดว่น เป็นเรื่องง่ำย
ส ำหรับคุณ 

         

2. เป็นเรื่องง่ำยส ำหรับคุณที่จะ
เกิดควำมช ำนำญในกำรใช้โมบำย
แอพเรียกบริกำรรับ-ส่งสินค้ำด่วน  

         

3. คุณคำดหวังว่ำกำรใช้โมบำย
แอพเรียกบริกำรรับ-ส่งสินค้ำด่วน 
จะมีควำมชัดเจนและสำมำรถ
เข้ำใจได้ง่ำย 

         

4. กำรใช้โมบำยแอพเรียกบริกำร
รับ-ส่งสินค้ำดว่น จะช่วยคุณให้
สำมำรถบริหำรจัดกำรคิวจัดส่ง
ของให้กับลูกคำ้ได้ง่ำยขึ้น 
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ส่วนที่ 4 
ค ำชี้แจงส ำหรับผู้ตอบแบบสอบถำม : โปรดท ำเครื่องหมำย   ลงในช่องว่ำงที่ท่ำนเห็นว่ำตรงกับ
ควำมคิดเห็นของท่ำนมำกที่สุดเพียงช่องเดียว โดยมีควำมหมำยหรือข้อบ่งช้ีในกำรเลือกดังนี้ 
5 หมำยถึง ท่ำนเห็นด้วยอย่ำงยิ่ง 
4 หมำยถึง ท่ำนเห็นด้วย 
3 หมำยถึง ท่ำนมีควำมคิดเห็นกลำงๆ /เฉยๆ 
2 หมำยถึง ท่ำนไม่เห็นด้วย 
1 หมำยถึง ท่ำนไม่เห็นด้วยอย่ำงยิ่ง 
ค ำชี้แจงส ำหรับผู้เชี่ยวชำญ  : โปรดพิจำรณำว่ำข้อควำมต่ำงๆ ว่ำมีควำมสอดคล้องกับตัวแปรที่จะวัด
หรือไม่ โปรดตอบโดยท ำเครื่องหมำย   ลงในผลกำรพจิำรณำ 
-1 หมำยถึง ไม่สอดคล้อง   0 หมำยถึง ไมแ่น่ใจ  +1 หมำยถึง สอดคล้อง 

ข้อค าถาม ระดับความคิดเห็น ผลการพิจารณา ข้อเสนอแนะ 
เห็นด้วย            เห็นด้วย 
น้อยที่สุด           มากที่สุด -1 

 
0 
 

+1 
 

อิทธิพลของสังคม (Social Influence) 

1. ถ้ำบุคคลส ำคญัของคุณใช้โม
บำยแอพเรียกบริกำรรับ-ส่ง
สินค้ำด่วนจะส่งผลให้คุณตั้งใจ
จะใช้งำนด้วย 

         

2. คุณคิดว่ำคุณควรใช้โมบำยแอ
พเรียกบริกำรรับ-ส่งสินค้ำด่วนนื่
องจำกผู้ที่มีอิทธิพลต่อคุณ หรือ 
เพื่อน ของคุณใช้งำนอยู่ 

         

3. คุณคิดว่ำในอนำคตกำรใช้โม
บำยแอพเรียกบริกำรรับ-ส่ง
สินค้ำด่วนจะมีกำรพัฒนำระบบ
ให้ทันสมัยและเหมำะสมกับ
ผู้ใช้งำนอยู่เสมอ 
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ส่วนที่ 5 
ค ำชี้แจงส ำหรับผู้ตอบแบบสอบถำม : โปรดท ำเครื่องหมำย   ลงในช่องว่ำงที่ท่ำนเห็นว่ำตรงกับ
ควำมคิดเห็นของท่ำนมำกที่สุดเพียงช่องเดียว โดยมีควำมหมำยหรือข้อบ่งช้ีในกำรเลือกดังนี้ 
5 หมำยถึง ท่ำนเห็นด้วยอย่ำงยิ่ง 
4 หมำยถึง ท่ำนเห็นด้วย 
3 หมำยถึง ท่ำนมีควำมคิดเห็นกลำงๆ /เฉยๆ 
2 หมำยถึง ท่ำนไม่เห็นด้วย 
1 หมำยถึง ท่ำนไม่เห็นด้วยอย่ำงยิ่ง 
ค ำชี้แจงส ำหรับผู้เชี่ยวชำญ  : โปรดพิจำรณำว่ำข้อควำมต่ำงๆ ว่ำมีควำมสอดคล้องกับตัวแปรที่จะวัด
หรือไม่ โปรดตอบโดยท ำเครื่องหมำย   ลงในผลกำรพจิำรณำ 
-1 หมำยถึง ไม่สอดคล้อง   0 หมำยถึง ไมแ่น่ใจ  +1 หมำยถึง สอดคล้อง 

ข้อค าถาม ระดับความคิดเห็น ผลการพิจารณา ข้อเสนอแนะ 
เห็นด้วย               เห็นด้วย 
น้อยที่สุด              มากที่สุด -1 0 +1 

เงื่อนไขการอ านวยความสะดวก (Facilitating Conditions)  

1. คุณมีคนรู้จักทีส่ำมำรถ
ช่วยเหลือคุณได้เมื่อประสบ
ปัญหำด้ำนกำรใช้โมบำยแอ
พเรียกบริกำรรับ-ส่งสินค้ำด่วน 

         

2. เงื่อนไขและขั้นตอนกำรใช้
งำนโมบำยแอพเรียกบริกำรรับ-
ส่งสินค้ำด่วนเข้ำใจง่ำย 

         

3. คุณคิดว่ำกำรใช้งำนโมบำย
แอพเรียกบริกำรรับ-ส่งสินค้ำ
ด่วนเข้ำกันได้กับเทคโนโลยีอื่น 
ๆ ทีคุ่ณใช้งำนอยู ่
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ส่วนที่ 6  
ค ำชี้แจงส ำหรับผู้ตอบแบบสอบถำม : โปรดท ำเครื่องหมำย   ลงในช่องว่ำงที่ท่ำนเห็นว่ำตรงกับ
ควำมคิดเห็นของท่ำนมำกที่สุดเพียงช่องเดียว โดยมีควำมหมำยหรือข้อบ่งช้ีในกำรเลือกดังนี้ 
5 หมำยถึง ท่ำนเห็นด้วยอย่ำงยิ่ง 
4 หมำยถึง ท่ำนเห็นด้วย 
3 หมำยถึง ท่ำนมีควำมคิดเห็นกลำงๆ /เฉยๆ 
2 หมำยถึง ท่ำนไม่เห็นด้วย 
1 หมำยถึง ท่ำนไม่เห็นด้วยอย่ำงยิ่ง 
ค ำชี้แจงส ำหรับผู้เชี่ยวชำญ  : โปรดพิจำรณำว่ำข้อควำมต่ำงๆ ว่ำมีควำมสอดคล้องกับตัวแปรที่จะวัด
หรือไม่ โปรดตอบโดยท ำเครื่องหมำย   ลงในผลกำรพจิำรณำ 
-1 หมำยถึง ไม่สอดคล้อง   0 หมำยถึง ไมแ่น่ใจ  +1 หมำยถึง สอดคล้อง 

ข้อค าถาม ระดับความคิดเห็น ผลการพิจารณา ข้อเสนอแนะ 
เห็นด้วย               เห็นด้วย 
น้อยที่สุด              มากที่สุด -1 0 +1 

คุณคา่ด้านราคา (Price Value) 

1. คุณคิดว่ำกำรใช้โมบำยแอ
พเรียกบริกำรรับ-ส่งสินค้ำด่วน 
รำคำมีควำมเหมำะสม 

         

2. คุณคดิวำกำรใช้โมบำยแอ
พเรียกบริกำรรับ-ส่งสินค้ำด่วน ใน
แง่ของรำคำมีควำมคุ้มค่ำ 

         

3. คุณคิดว่ำกำรใชโ้มบำยแอ
พเรียกบริกำรรับ-ส่งสินค้ำด่วน ไม่
แพงมำกนักโดยค ำนึงถึงด้ำน
คุณภำพบริกำร 
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ส่วนที่ 7 
ค ำชี้แจงส ำหรับผู้ตอบแบบสอบถำม : โปรดท ำเครื่องหมำย   ลงในช่องว่ำงที่ท่ำนเห็นว่ำตรงกับ
ควำมคิดเห็นของท่ำนมำกที่สุดเพียงช่องเดียว โดยมีควำมหมำยหรือข้อบ่งช้ีในกำรเลือกดังนี้ 
5 หมำยถึง ท่ำนเห็นด้วยอย่ำงยิ่ง 
4 หมำยถึง ท่ำนเห็นด้วย 
3 หมำยถึง ท่ำนมีควำมคิดเห็นกลำงๆ /เฉยๆ 
2 หมำยถึง ท่ำนไม่เห็นด้วย 
1 หมำยถึง ท่ำนไม่เห็นด้วยอย่ำงยิ่ง 
ค ำชี้แจงส ำหรับผู้เชี่ยวชำญ  : โปรดพิจำรณำว่ำข้อควำมต่ำงๆ ว่ำมีควำมสอดคล้องกับตัวแปรที่จะวัด
หรือไม่ โปรดตอบโดยท ำเครื่องหมำย   ลงในผลกำรพจิำรณำ 
-1 หมำยถึง ไม่สอดคล้อง   0 หมำยถึง ไมแ่น่ใจ  +1 หมำยถึง สอดคล้อง 

ข้อค าถาม ระดับความคิดเห็น ผลการพิจารณา ข้อเสนอแนะ 
เห็นด้วย               เห็นด้วย 
น้อยที่สุด             มากท่ีสุด -1 0 +1 

ความตั้งใจเชิงพฤติกรรม (Behavioral Intention) 

1. คุณวำงแผนที่จะใช้โมบำยแอ
พบริกำรรับ-ส่งสินค้ำด่วน  

         

2.คุณคำดกำรณ์ว่ำคุณจะใช้โมบำย
แอพเรียกบริกำรรับ-ส่งสินค้ำด่วน 
ในอนำคตอันใกล้นี ้

         

3. ในกิจธุระถดัไปด้ำนกำรรับ-ส่ง
สินค้ำ คุณตั้งใจจะใช้โมบำยแอ
พเรียกบริกำรรับ-ส่งสินค้ำด่วน 
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ส่วนที่ 8 
ค ำชี้แจงส ำหรับผู้ตอบแบบสอบถำม : โปรดท ำเครื่องหมำย   ลงในช่องว่ำงที่ท่ำนเห็นว่ำตรงกับ
ควำมคิดเห็นของท่ำนมำกที่สุดเพียงช่องเดียว โดยมีควำมหมำยหรือข้อบ่งช้ีในกำรเลือกดังนี้ 
5 หมำยถึง ท่ำนเห็นด้วยอย่ำงยิ่ง 
4 หมำยถึง ท่ำนเห็นด้วย 
3 หมำยถึง ท่ำนมีควำมคิดเห็นกลำงๆ /เฉยๆ 
2 หมำยถึง ท่ำนไม่เห็นด้วย 
1 หมำยถึง ท่ำนไม่เห็นด้วยอย่ำงยิ่ง 
ค ำชี้แจงส ำหรับผู้เชี่ยวชำญ  : โปรดพิจำรณำว่ำข้อควำมต่ำงๆ ว่ำมีควำมสอดคล้องกับตัวแปรที่จะวัด
หรือไม่ โปรดตอบโดยท ำเครื่องหมำย   ลงในผลกำรพจิำรณำ 
-1 หมำยถึง ไม่สอดคล้อง   0 หมำยถึง ไมแ่น่ใจ  +1 หมำยถึง สอดคล้อง 

ข้อค าถาม ระดับความคิดเห็น ผลการพิจารณา ข้อเสนอแนะ 
เห็นด้วย                เห็นด้วย 
น้อยที่สุด               มากที่สุด -1 0 +1 

การใช้งาน(Use Behavioral) 

1. คุณใช้โมบำยแอพเรียก
บริกำรรับ-ส่งสนิค้ำด่วน
บ่อยครั้งในกำรด ำเนินชีวิต 

         

2. ในระหว่ำงทำงเลือกต่ำงๆ 
กำรใช้โมบำยแอพเรียกบริกำร
รับ-ส่งสินค้ำดว่น เป็นทำงเลือก
หลักของคุณ 

         

3. ในรอบ 3 เดือนที่ผ่ำนมำคุณ
ใช้โมบำยแอพเรียกบริกำรรับ-
ส่งสินค้ำด่วน 

         

4. เมื่อต้องกำรรับ-ส่งสินค้ำ  
โมบำยแอพเรียกบริกำรรับ-ส่ง
สินค้ำด่วนเป็นทำงเลือกแรก
ของคุณ 

         

“ขอขอบพระคุณทุกท่านทีใ่ห้ความร่วมมอื” 
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ลงชื่อผู้ทรงคุณวุฒ ิ
 

......................................................... 
(.........................................................) 
ต ำแหน่ง............................................................ 
วันที่......... เดือน........................... พ.ศ............ 
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การทดสอบหาค่าความเที่ยง(Reliability) 
จำกกำรตรวจสอบโดยผู้ทรงคุณวุฒิ 3 ท่ำน ดังนี ้
ชื่อผู้ทรงคณุวุฒ ิ ต าแหน่ง สถานที่ท างาน 

ดร. อุบลวรรณ สุวรรณภูสิทธิ ์ รองผู้อ ำนวยกำรสถำบันวิจัย
และพัฒนำ 

มหำวิทยำลัยรำชภัฎสุรินทร์ 

ดร. นพันษกรณ์ ไวยวุฒิธนำภูม ิ ผู้อ ำนวยกำรศูนย์บ่มเพำะและ
เร่งรัดนวัตกรรม ศูนย์กลำง
นวัตกรรมแห่งจุฬำลงกรณ์
มหำวิทยำลัย (CU 
Innovation Hub) 

จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย 

ผศ.ดร. ศรัณยพงศ์ เที่ยงธรรม อำจำรย์คณะบริหำรธุรกิจและ
นักกำรตลำด 

มหำวิทยำลัยกรุงเทพ 

 
อ้ำงอิงเกณ์กำรให้คะแนนในระบบ IOC 
ให้ 1 คะแนน เมื่อแน่ใจว่ำข้อนั้นมีเนื้อหำสอดคล้องกับตัวแปรที่ต้องกำรศึกษำ 
ให้ 0 คะแนน เมื่อไม่แน่ใจว่ำข้อนั้นมีเนือ้หำที่สอดคล้องกับตัวแปรที่ต้องกำรศึกษำ 
ให้ -1 คะแนน เมื่อแน่ใจว่ำข้อนั้นมีเนื้อหำที่ไม่สอดคล้องกับตัวแปรที่ต้องกำรศึกษำ 
หลังจำกนั้นน ำผลของผู้ทรงคณุวุฒิแต่ละท่ำนมำรวมกัน เพื่อค ำนวณจำกดัชนีควำมสอดคล้อง
ฯซึ่งมีสูตรค ำนวณดังนี้ 

 
ΣR = ผลรวมของคะแนนตำมควำมเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิในแต่ละข้อค ำถำม 
n = จ ำนวนผู้ทรงคุณวุฒิทั้งหมด  
เกณฑ์ในกำรหำค่ำควำมสอดคล้องระหว่ำงข้อค ำถำมกับนิยำมกำรวัดตัวแปรที่ก ำหนด 
1. ข้อค ำถำมที่มีค่ำ IOC ตั้งแต่ 0.50 - 1.00 มีค่ำควำมตรงผ่ำนเกณ์สำมำรถน ำไปใช้ในกำร
ทดสอบก่อนกำรใช้งำนได้ 
2. ข้อค ำถำมที่มีค่ำ IOC น้อยกว่ำ 0.50 ไม่ผ่ำนเกณฑ์ต้องปรับปรุงแก้ไข 
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ผลคะแนน IOC ตามความเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิในแต่ละข้อค าถาม 

ข้อที่ 

ผู้เชี่ยวชาญ 
SUM(x) SUM(x)/n IOC 

1 2 3 

PE 1 1 1 1 3 3/3 1.0 

  2 1 1 1 3 3/3 1.0 

  3 1 1 1 3 3/3 1.0 

EE 4 1 0 1 2 2/3 0.7 

  5 0 1 1 2 2/3 0.7 

  6 1 1 1 3 3/3 1.0 
  7 0 1 1 2 2/3 0.7 

SI 8 1 1 1 3 3/3 1.0 

  9 1 1 1 3 3/3 1.0 

  10 1 0 1 2 2/3 0.7 

FC 11 0 1 1 2 2/3 0.7 

  12 0 1 1 2 2/3 0.7 

  13 1 1 1 3 3/3 1.0 

PV 14 0 1 1 2 2/3 0.7 

  15 0 1 1 2 2/3 0.7 

  16 1 1 1 3 3/3 1.0 
BI 17 1 1 1 3 3/3 1.0 

  18 1 1 1 3 3/3 1.0 

  19 1 1 1 3 3/3 1.0 

UB 20 1 1 1 3 3/3 1.0 

 21 1 0 1 2 2/3 0.7 

 22 1 1 1 3 3/3 1.0 

 23 0 1 1 2 2/3      0.7 
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ผลการตรวจสอบความเชื่อมัน่โดยค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s 
Alpha) 

วิธีกำรหำค่ำสัมประสิทธิ์แอลฟำของครอนบำค (Cronbach’s Alpha) ซึ่งควรมีค่ำ 0.70 ขึ้น
ไป และค่ำอ ำนำจจ ำแนกรำยข้อของแต่ละข้อค ำถำม (Corrected Item-Total Correlation) ต้องมี
ค่ำ 0.3 ขึ้นไป โดยกำรตรวจสอบควำมเที่ยงผู้วิจัยได้ตรวจสอบควำมเที่ยงทั้งข้อมูลทดลองใช้ (n = 61) 
 

ผลการตรวจสอบความเที่ยงของแต่ละตัวแปร 
1. ควำมคำดหมำยด้ำนประสิทธิภำพ (Performance Expectancy) 

Case Processing Summary 

 N % 

Cases 

Valid 61 100.0 

Excludeda 0 0.0 

Total 61 100.0 

a. Listwise deletion based on all 
variables in the procedure. 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of 
Items 

.833 3 
 

Item-Total Statistics 

 Scale Mean if 
Item Deleted 

Scale 
Variance if 

Item Deleted 

Corrected 
Item-Total 
Correlation 

Cronbach's 
Alpha if Item 

Deleted 

PE1 8.18 1.749 .717 .765 
PE2 8.03 2.132 .764 .706 
PE3 8.33 2.457 .635 .828 
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2. ควำมคำดหมำยด้ำนควำมพยำยำม (Effort Expectancy) 
Case Processing Summary 

 N % 

Cases 

Valid 61 100.0 

Excludeda 0 0 

Total 61 100.0 

a. Listwise deletion based on all 
variables in the procedure. 

 
Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.929 4 

 
Item-Total Statistics 

 Scale Mean if 
Item Deleted 

Scale 
Variance if 

Item Deleted 

Corrected 
Item-Total 
Correlation 

Cronbach's 
Alpha if Item 

Deleted 

EE1 12.26 5.030 .884 .891 
EE2 12.21 5.070 .860 .899 
EE3 12.18 5.450 .825 .912 
EE4 12.23 5.280 .774 .928 
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3. อิทธิพลทำงสังคม (Social Influence) 
Case Processing Summary 

 N % 

Cases 

Valid 61 100.0 

Excludeda 0 0 

Total 61 100.0 

a. Listwise deletion based on all 
variables in the procedure. 

 
Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.798 3 

 
Item-Total Statistics 

 Scale Mean if 
Item Deleted 

Scale 
Variance if 

Item Deleted 

Corrected 
Item-Total 
Correlation 

Cronbach's 
Alpha if Item 

Deleted 

SI1 8.07 2.062 .660 .706 
SI2 8.18 1.950 .698 .665 
SI3 7.56 2.284 .574 .794 
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4. เงื่อนไขกำรอ ำนวยควำมสะดวก (Facilitating Conditions) 
Case Processing Summary 

 N % 

Cases 

Valid 61 100.0 

Excludeda 0 0 

Total 61 100.0 

a. Listwise deletion based on all 
variables in the procedure. 

 
Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.841 3 

 
Item-Total Statistics 

 Scale Mean if 
Item Deleted 

Scale 
Variance if 

Item Deleted 

Corrected 
Item-Total 
Correlation 

Cronbach's 
Alpha if Item 

Deleted 

FC1 7.89 1.603 .651 .869 
FC2 7.67 1.991 .735 .760 
FC3 7.59 1.946 .777 .724 
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5. คุณค่ำด้ำนรำคำ 
Case Processing Summary 

 N % 

Cases 

Valid 61 100.0 

Excludeda 0 0 

Total 100 100.0 

a. Listwise deletion based on all 
variables in the procedure. 

 
Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.891 3 

 
Item-Total Statistics 

 Scale Mean if 
Item Deleted 

Scale 
Variance if 

Item Deleted 

Corrected 
Item-Total 
Correlation 

Cronbach's 
Alpha if Item 

Deleted 

PV1 7.90 2.257 .774 .857 
PV2 7.66 2.330 .792 .845 
PV3 7.75 1.922 .809 .833 
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6. ควำมต้ังใจในแง่พฤติกรรม (Behavioral Intention) 
Case Processing Summary 

 N % 

Cases 

Valid 61 100.0 

Excludeda 0 0 

Total 61 100.0 

a. Listwise deletion based on all 
variables in the procedure. 

 
Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.877 3 

 
Item-Total Statistics 

 Scale Mean if 
Item Deleted 

Scale 
Variance if 

Item Deleted 

Corrected 
Item-Total 
Correlation 

Cronbach's 
Alpha if Item 

Deleted 

BI1 7.70 3.078 .645 .924 
BI2 7.70 2.311 .823 .769 
BI3 7.70 2.278 .842 .751 
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7. กำรใช้งำนระบบ (Use Behavior) 
Case Processing Summary 

 N % 

Cases 

Valid 61 100.0 

Excludeda 0 0 

Total 61 100.0 

a. Listwise deletion based on all 
variables in the procedure. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.915 4 

Item-Total Statistics 

 Scale Mean if 
Item Deleted 

Scale 
Variance if 

Item Deleted 

Corrected 
Item-Total 
Correlation 

Cronbach's 
Alpha if Item 

Deleted 

UB1 11.02 7.150 .867 .867 
UB2 10.90 7.657 .797 .892 
UB3 11.02 6.750 .801 .896 
UB4 10.69 8.185 .783 .900 
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ภาคผนวก ข : แบบสอบถามการวิจัย 
 

 
ปัจจัยที่มีอิทธพิลต่อการใช้โมบายแอพเรียกบริการรับ-ส่งสินค้าด่วน 

ของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร 
Factors Affecting the Use of Mobile App for Calling Express Courier Services  

of Consumers in Bangkok 
นิยำม 
แอพเพ่ือรับ-ส่งสินค้ำด่วน หมำยถึง โมบำยแอพ (แอพหรอืโปรแกรมที่ใช้งำนผ่ำนโทรศัพท์สมำร์ทโฟน
ต่ำงๆ) ที่อ ำนวยควำมสะดวกในกำรเรียกรับหรือใช้บริกำรด้ำนรับ-ส่งสินค้ำด่วน ได้แก ่Lineman, 
LaLa Move, Kerry Logistics 
 

ค ำชี้แจง  
ส่วนที่ 1 ข้อค ำถำมเพื่อกำรคัดกรองประชำกรกลุ่มเป้ำหมำย 1 ข้อ 
ส่วนที่ 2 แบบสอบถำมเกี่ยวกับข้อมูลส่วนตัวผู้ใช้โมบำยแอพเรียกบริกำรรับ-ส่งสินค้ำด่วน 
ของผู้บริโภคในกรุงเทพมหำนคร 6 ข้อ  
ส่วนที่ 3 แบบสอบถำมเกี่ยวกับควำมคิดเห็นที่มีต่อกำรใช้โมบำยแอพเรียกบริกำรรับ-ส่งสินค้ำ
ด่วนของผู้บริโภคในกรุงเทพมหำนคร 23 ขอ้ 
 

      ผู้วิจัยขอขอบพระคุณในควำมกรุณำของท่ำนมำ ณ โอกำสนี้ 
 

นำงสำววรรณำ แซ่ตั๊น (ผู้วิจยั) 
นักศึกษำปริญญำโทสำขำบรหิำรธุรกิจ มหำวิทยำลัยกรุงเทพ 
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ส่วนที่ 1: ค ำถำมเพ่ือกำรคัดกรองประชำกรกลุ่มเป้ำหมำย 
โปรดท ำเครื่องหมำย  ลงใน  ที่ตรงกับข้อมูลของท่ำนมำกที่สุด 
ในรอบ 6 เดือนที่ผ่ำนมำ ท่ำนเคยใช้/ได้ใช้โมบำยแอพเพ่ือรับ-ส่งสินค้ำดว่นกี่ครั้ง 
 ( ) ไม่ได้ใช้เลยในรอบ 6  เดือนที่ผ่ำนมำ (จบกำรสัมภำษณ์) 

- 2 ครัง้   -4 ครั้ง 
 3) 5-6 ครั้ง    4) 7-10 ครั้ง 
 5) 11 ครั้งขึ้นไป 

 
ส่วนที่ 2: แบบสอบถำมเกี่ยวกับข้อมูลส่วนตัวผู้ใช้โมบำยแอพเรียกบริกำรรับ-ส่งสินค้ำด่วน 
ของผู้บริโภคในกรุงเทพมหำนคร  
โปรดท ำเครื่องหมำย  ลงใน  ที่ตรงกับข้อมูลของท่ำนมำกที่สุด 
1.เพศ 

 1) ชำย      2) หญิง 
2.อำย ุ

ต่ ำกว่ำ 20 ปี                – 29 ปี 
– 39 ปี       – 49 ปี 
– 59 ปี       ปีขึ้นไป 

3.สถำนะภำพ 
โสด     สมรส/แต่งงำน/อยู่กินร่วมกัน 
หย่ำ หรอื แยกกันอยู ่

4.ระดับกำรศึกษำ 
ต่ ำกว่ำปริญญำตรี    ปริญญำตรี 
สูงกว่ำปริญญำตร ี

5.อำชีพ 
 1) นักเรียน/นักศึกษำ     2) เจ้ำของธุรกิจ/ผู้ประอบกำรที่จดทะเบียน

พำณิช์ 
 3) พนักงำนเอกชน    4) ข้ำรำชกำร/พนักงำนรัฐ/พนักงำน

รัฐวิสำหกิจ 
 5) ค้ำขำยทั่วไป/ฟรีแลนซ ์   6) รับจ้ำงทัว่ไป 
 7) อื่น ๆ (โปรดระบุ) .......................... 
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6.รำยได้เฉลี่ยต่อเดือน 
 1) ไม่เกิน 15,000 บำท    2) 15,001 – 25,000 บำท 
 3) 25,001 – 35,000 บำท    4) 35,001 – 45,000 บำท 
 5) 45,001 - 55,000 บำท    6) 55,001 บำท ขึ้นไป 

 
ส่วนที่ 3 แบบสอบถำมเกี่ยวกับควำมคิดเห็นที่มีต่อกำรใช้โมบำยแอพเรียกบริกำรรับ-ส่งสินค้ำด่วน
ของผู้บริโภคในกรุงเทพมหำนคร 
ค ำถำมทั้งหมดอ้ำงอิงตำรำงในภำคผนวก ก* ส่วนข้อค ำถำมที่ได้ปรับปรุงจำกร่ำงแบบสอบถำม มีดัง
ตำรำงข้ำงล่ำงนี้ 
ค ำชี้แจงส ำหรับผู้ตอบแบบสอบถำม: โปรดท ำเครื่องหมำย ลงในช่องว่ำงที่ท่ำนเห็นว่ำตรงกับควำม
คิดเห็นของท่ำนมำกที่สุดเพียงช่องเดียว โดยมีควำมหมำยหรือข้อบ่งช้ีในกำรเลือกดังนี้ 
5 หมำยถึง ท่ำนเห็นด้วยอย่ำงยิ่ง  
4 หมำยถึง ท่ำนเห็นด้วย  
3 หมำยถึง ท่ำนมีควำมคิดเห็นกลำงๆ /เฉยๆ 
2 หมำยถึง ท่ำนไม่เห็นด้วย  
และ 1 หมำยถงึ ท่ำนไม่เห็นด้วยอย่ำงยิ่ง 

ข้อค าถาม ระดับความคิดเห็น ผลการพิจารณา ข้อเสนอแนะ 
เห็นด้วย               เห็นด้วย 
น้อยที่สุด              มากที่สุด -1 0 +1 

ความคาดหมายด้านผลการท างาน (Performance Expectancy) 

1. กำรใช้โมบำยแอพเรียกบริกำร
รับ-ส่งสินค้ำดว่น  จะท ำให้คณุ
ประหยัดเวลำมำกขึ้น 

         

2. กำรใช้โมบำยแอพเรียกบริกำร
รับ-ส่งสินค้ำดว่นจะท ำให้คุณส่ง
สินค้ำได้สะดวกและรวดเร็วขึ้น 

         

3. กำรใช้โมบำยแอพเรียกบริกำร
รับ-ส่งสินค้ำดว่นจะท ำให้คุณส่ง
ของได้ตรงตำมเวลำที่ต้องกำร 
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ข้อค าถาม ระดับความคิดเห็น ผลการพิจารณา ข้อเสนอแนะ 
เห็นด้วย                เห็นด้วย 
น้อยที่สุด              มากที่สุด 

-1 0 +1 

ความคาดหมายด้านความพยายาม (Effort Expectancy) 

1. กำรใช้โมบำยแอพเรียก
บริกำรรับ-ส่งสนิค้ำด่วน เป็น
เรื่องง่ำยส ำหรับคุณ 

         

2. เป็นเรื่องง่ำยส ำหรับคุณที่จะ
เกิดควำมช ำนำญในกำรใช้โม
บำยแอพเรียกบริกำรรับ-ส่ง
สินค้ำด่วน  

         

3. คุณคำดหวังว่ำกำรใช้โมบำย
แอพเรียกบริกำรรับ-ส่งสินค้ำ
ด่วน จะมีควำมชัดเจนและ
สำมำรถเข้ำใจได้ง่ำย 

         

4. กำรใช้โมบำยแอพเรียก
บริกำรรับ-ส่งสนิค้ำด่วน จะช่วย
คุณให้สำมำรถบริหำรจัดกำรคิว
จัดส่งของให้กับลูกค้ำได้ง่ำยขึ้น 
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ข้อค าถาม ระดับความคิดเห็น ผลการพิจารณา ข้อเสนอแนะ 
เห็นด้วย               เห็นด้วย 
น้อยที่สุด              มากท่ีสุด -1 0 +1 

อิทธิพลของสังคม (Social Influence) 

1. ถ้ำบุคคลส ำคญัของคุณใช้โม
บำยแอพเรียกบริกำรรับ-ส่ง
สินค้ำด่วนจะส่งผลให้คุณตั้งใจ
จะใช้งำนด้วย 

         

2. คุณคิดว่ำคุณควรใช้โมบำย
แอพเรียกบริกำรรับ-ส่งสินค้ำ
ด่วนนื่องจำกผู้ที่มีอิทธิพลต่อ
คุณ หรือ เพื่อน ของคุณใช้งำน
อยู ่

         

3. คุณคิดว่ำในอนำคตกำรใช้โม
บำยแอพเรียกบริกำรรับ-ส่ง
สินค้ำด่วนจะมีกำรพัฒนำระบบ
ให้ทันสมัยและเหมำะสมกับ
ผู้ใช้งำนอยู่เสมอ 
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ข้อค าถาม ระดับความคิดเห็น ผลการพิจารณา ข้อเสนอแนะ 
เห็นด้วย                เห็นด้วย 
น้อยที่สุด               มากที่สุด -1 

 
0 
 

+1 
 

เงื่อนไขการอ านวยความสะดวก (Facilitating Conditions)  

4. คุณมีคนรู้จักทีส่ำมำรถ
ช่วยเหลือคุณได้เมื่อประสบ
ปัญหำด้ำนกำรใช้โมบำยแอ
พเรียกบริกำรรับ-ส่งสินค้ำด่วน 

         

5. เงื่อนไขและขั้นตอนกำรใช้
งำนโมบำยแอพเรียกบริกำรรับ-
ส่งสินค้ำด่วนเข้ำใจง่ำย 

         

6. คุณคิดว่ำกำรใช้งำนโมบำย
แอพเรียกบริกำรรับ-ส่งสินค้ำ
ด่วนเข้ำกันได้กับเทคโนโลยีอื่น 
ๆ ทีคุ่ณใช้งำนอยู ่
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ข้อค าถาม ระดับความคิดเห็น ผลการพิจารณา ข้อเสนอแนะ 
เห็นด้วย               เห็นด้วย 
น้อยที่สุด              มากท่ีสุด -1 

 
0 
 

+1 
 

คุณคา่ด้านราคา (Price Value) 

1. คุณคิดว่ำกำรใช้โม
บำยแอพเรียกบริกำรรับ-
ส่งสินค้ำด่วน รำคำมีควำม
เหมำะสม 

         

2. คุณคดิวำกำรใช้โม
บำยแอพเรียกบริกำรรับ-
ส่งสินค้ำด่วน ในแง่ของ
รำคำมีควำมคุ้มค่ำ 

         

3. คุณคิดว่ำกำรใชโ้ม
บำยแอพเรียกบริกำรรับ-
ส่งสินค้ำด่วน ไม่แพงมำก
นักโดยค ำนึงถึงด้ำน
คุณภำพบริกำร 
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ข้อค าถาม ระดับความคิดเห็น ผลการพิจารณา ข้อเสนอแนะ 
เห็นด้วย                เห็นด้วย 
น้อยที่สุด              มากท่ีสุด -1 

 
0 
 

+1 
 

ความตั้งใจเชิงพฤติกรรม (Behavioral Intention) 

1.คุณวำงแผนที่จะใช้โม
บำยแอพบริกำรรับ-ส่ง
สินค้ำด่วน  

         

2.คุณคำดกำรณ์ว่ำคุณจะ
ใช้โมบำยแอพเรียกบริกำร
รับ-ส่งสินค้ำดว่น ใน
อนำคตอันใกล้นี ้

         

3. ในกิจธุระถดัไปด้ำนกำร
รับ-ส่งสินค้ำ คณุตั้งใจจะ
ใช้โมบำยแอพเรียกบริกำร
รับ-ส่งสินค้ำดว่น 
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ข้อค าถาม ระดับความคิดเห็น ผลการพิจารณา ข้อเสนอแนะ 
เห็นด้วย                เห็นด้วย 
น้อยที่สุด               มากที่สุด -1 

 
0 
 

+1 
 

การใช้งาน(Use Behavioral) 

1. คุณใช้โมบำยแอพเรียก
บริกำรรับ-ส่งสนิค้ำด่วน
บ่อยครั้งในกำรด ำเนินชีวิต 

         

2. ในระหว่ำงทำงเลือกต่ำงๆ 
กำรใช้โมบำยแอพเรียก
บริกำรรับ-ส่งสนิค้ำด่วน เป็น
ทำงเลือกหลักของคุณ 

         

3. ในรอบ 3 เดือนที่ผ่ำนมำ
คุณใช้โมบำยแอพเรียก
บริกำรรับ-ส่งสนิค้ำด่วน 

         

4. เมื่อต้องกำรรับ-ส่งสินค้ำ  
โมบำยแอพเรียกบริกำรรับ-
ส่งสินค้ำด่วนเป็นทำงเลือก
แรกของคุณ 

         

 

“ขอขอบพระคุณทุกท่านทีใ่ห้ความร่วมมอื” 
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