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บทคัดย่อ 

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1. เพ่ือศึกษากระบวนการยอมรับเทคโนโลยีของผู้ใช้บริการ
รถไฟฟ้าบีทีเอสต่อแอปพลิเคชัน BTS SkyTrain 2. เพ่ือศึกษาข้อมูลด้าน User Experience และ 
User Interface ของแอปพลิเคชัน BTS SkyTrain เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยการสัมภาษณ์เชิงลึก 
ใช้วิธีเลือกกลุ่มตัวอย่างจากการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง โดยกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยคือ 
ผู้ใช้บริการรถไฟฟ้าบีทีเอสที่ใช้งานหรือไม่ใช้งานแอปพลิเคชัน BTS SkyTrain ที่มีคุณสมบัติคือ เพศ
ชายและเพศหญิง อายุ 20-35 ปี ใช้บริการรถไฟฟ้าบีทีเอสอย่างน้อย 5 ครั้งต่อสัปดาห์ และระยะทาง
ในการเดินทางอย่างน้อย 5 สถานี จ านวน 16 คน 

ผลการวิจัยพบว่า จากการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างจ านวน 16 คน มีผู้ใช้บริการแอปพลิเคชัน 
BTS SkyTrain จ านวน 10 คน เนื่องจากเป็นผู้ที่ชอบทดลองใช้เทคโนโลยีใหม่ ๆ แอปพลิเคชันมีความ
สอดคล้องและมีประโยชน์ในการใช้งานในชีวิตประจ าวัน ส่วนผู้ไม่ใช้บริการมีจ านวน 6 คน เนื่องจาก
ไม่มีความจ าเป็นที่ต้องใช้งาน ไม่เห็นถึงประโยชน์ในการใช้งาน เข้าใจผิดเกี่ยวกับการใช้งาน และมี 
Line@ BTS SkyTrain ใช้อยู่แล้ว หากสื่อสารให้ผู้ใช้บริการรถไฟฟ้าบีทีเอสเล็งเห็นถึงประโยชน์ ความ
สะดวก และความแตกต่างของแอปพลิเคชันที่มีการใช้งานที่หลากหลายกว่า Line@ BTS SkyTrain 
ได้ ก็จะสามารถกระตุ้นความสนใจให้อยากดาวน์โหลดแอปพลิเคชันเพิ่มข้ึน ด้านกระบวนการยอมรับ
เทคโนโลยี ผู้ใช้บริการแอปพลิเคชัน BTS SkyTrain จะผ่านกระบวนการยอมรับเทคโนโลยีครบทั้ง 5 
ขั้นตอน ได้แก่ รับรู้ เกิดความสนใจ ประเมินค่าว่ามีประโยชน์ต่อตนเอง ทดลองใช้งาน และเกิดการ
ยอมรับ ส่วนผู้ที่ไม่ใช้บริการจะไม่เกิดกระบวนการยอมรับเทคโนโลยี โดยคุณลักษณะ 3 อันดับแรกที่
กลุ่มตัวอย่างให้ความส าคัญว่าเป็นคุณลักษณะที่ท าให้เกิดยอมรับเทคโนโลยีได้ง่าย คือ 1. ต้องได้
ประโยชน์มากกว่าเดิมเข้ามาแทนที่ 2. สอดคล้องกับวัฒนธรรมในสังคมที่จะรับ และ 3. ไม่มีความ
สลับซับซ้อนมากนัก 

การแบ่งกลุ่มคนในสังคมที่จะยอมรับการแพร่กระจายทางเทคโนโลยี จากกลุ่มตัวอย่าง 10 
คนที่ใช้บริการแอปพลิเคชัน BTS SkyTrain เมื่อน ามาวิเคราะห์ตามลักษณะพฤติกรรมแล้ว สามารถ
แบ่งออกได้เป็น 1. กลุ่มล้ าสมัย จ านวน 2 คน 2. กลุ่มน าสมัย จ านวน 6 คน 3. กลุ่มทันสมัย จ านวน 
2 คน และผลวิจัยในด้าน User Experience (UX) และ User Interface (UI) ของผู้ใช้บริการ



รถไฟฟ้าบีทีเอสที่มีต่อแอปพลิเคชัน BTS SkyTrain พบว่า ตัวแอปพลิเคชันมีฟังก์ชันการใช้งานที่
หลากหลาย แต่แพลตฟอร์มและต าแหน่งการจัดวางปุ่มค าสั่งต่าง ๆ ในการใช้งานแอปพลิเคชัน BTS 
SkyTrain มีความยากง่ายในระดับกลาง เนื่องจากมีทั้งผู้ที่มองว่าหน้าของแอปพลิเคชันนั้นใช้งานยาก 
อีกความเห็นหนึ่งนั้นสามารถใช้งานได้ง่าย ด้านไอคอนหรือสัญลักษณ์และสี สามารถท าความเข้าใจได้
เมื่อเห็น ขนาดตัวอักษรมีขนาดเล็กไป แต่ภาษาที่ใช้มีความเหมาะสมแล้ว อ่านแล้วเข้าใจได้ทันที 
 ข้อเสนอแนะส าหรับปรับปรุงและพัฒนาแอปพลิเคชัน BTS SkyTrain เพ่ือกระตุ้นความสนใจ
ให้อยากดาวน์โหลดแอปพลิเคชันเพิ่มขึ้น คือ พัฒนาให้มีระบบแนะน าวิธีใช้งานส าหรับการเปิดใช้งาน
แอปพลิเคชัน BTS SkyTrain เป็นครั้งแรก และปรับขนาดตัวอักษรในแอปพลิเคชัน BTS SkyTrain 
ให้มีขนาดใหญ่ขึ้น เพ่ือให้เหมาะสมต่อการมองเห็นและการอ่านส าหรับทุกวัย 
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ABSTRACT 
 
 The objective of this research was to 1. Study the Technology Adoption 
Process Model: TAM of users BTS to BTS SkyTrain application 2. Study information 
about User Experience (UX) and User Interface (UI) of BTS SkyTrain applications. The 
research was qualitative, using In-depth interviews and using purposive sampling. The 
sample group in research was users of BTS that use the BTS SkyTrain application or 
do not use the BTS SkyTrain application, qualifications are male and female, aged 20-
35 years, use BTS at least 5 times a week and travel distance at least 5 stations, 16 
people. 
 The results showed that based on interviews with 16 sample groups, there 
are 10 users of the BTS SkyTrain application, because they are people who like to 
experiment with new technologies or innovations, BTS SkyTrain application is 
consistent and useful in daily life. And there are 6 people not use of BTS SkyTrain 
application, because there is no need to use, do not see the benefits of use, 
Misunderstandings about using applications and they use Line@ BTS SkyTrain. 
Communication to users BTS see the benefits, comfort to use and the difference of 
applications that are used more than Line@ BTS SkyTrain, will be able to stimulate 
more interest to downloading. In parts of process of acceptance technologies, users 
of the BTS SkyTrain application will pass all 5 acceptance technological processes 
include awareness, Interest, Evaluation that it is useful to themselves, Trial and 
Adoption Stage. But people do not use the BTS SkyTrain application will not accept 
the technology. The top 3 feature technology that the sample group gives priority 
and make it easy to accept of technology are 1. Relative Advantage 2. Compatibility 
and 3. Complexity. 
  



 Segmentation of people in society to accept the Diffusion of innovation from 
the sample group of 10 users of the BTS SkyTrain application, analyzed according to 
behavioral characteristics can be divided into 1. Innovators has 2 persons 2. Early 
Adopters has 6 persons and 3. Early Majority has 2 persons. Research results User 
Experience (UX) and User Interface (UI) of BTS SkyTrain users to BTS SkyTrain 
application showed that BTS SkyTrain application has a variety of functionalities, but 
Platform and The position of placing orders for various commands in the use of the 
BTS SkyTrain application is difficult at the middle level because there are both those 
who think that the page of the application is difficult to use and easy to use. The 
icons or symbols and colors are easy to understand. The font size is small, but the 
language used is appropriate read and understand immediately. 
 Suggestions for improvement and developing applications to stimulate 
interest in downloading more are developed to have a system to introduce how to 
use for activating the BTS SkyTrain application for the first time and adjust the font 
size in BTS SkyTrain application to be larger for suitable for vision and reading for all 
ages. 
 
Keyword: BTS SkyTrain Application, Diffusion of Innovations Theory, Technology 
Acceptance Model: TAM, User Experience (UX) and User Interface (UI) 
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สต่อแอปพลิเคชัน BTS SkyTrain รวมถึงข้อมูลด้านอื่น ๆ ที่น ามาประกอบการวิเคราะห์ผลการวิจัยที่
ท าให้การค้นคว้าอิสระเล่มนี้มีความสมบูรณ์ และส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี 
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รัชนีพร แก้ววิชิต 



ฉ

สารบัญ 

หน้า 
บทคัดย่อภาษาไทย ฆ 
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ      ง 
กิตติกรรมประกาศ จ 
สารบัญ ฉ 
สารบัญตาราง ซ 
สารบัญภาพ ฌ 
บทที่ 1 บทน า 

 1.1 ที่มาและปัญหาของการวิจัย 1 
 1.2 วัตถุประสงค์ของการวิจัย 6 
 1.3 ขอบเขตการศึกษา 6 
 1.4 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 7 
 1.5 นิยามศัพท์ 7 
 1.6 กรอบแนวคิดของการวิจัย 8 

บทที่ 2 แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
          2.1 แนวคิดเก่ียวกับสื่อใหม่ (New Media) 9 
          2.2 แนวคิดเรื่องโมไบล์แอปพลิเคชัน (Mobile Application) 10 
          2.3 ทฤษฎีการแพร่กระจายนวัตกรรม (Diffusion of Innovations Theory) 11 
          2.4 แนวคิดเรื่องการยอมรับเทคโนโลยี (Adoption and Innovation Theory) 14 
          2.5 ความหมายของ User Experience (UX) และ User Interface (UI) 19 
          2.6 หลักการออกแบบ User Interface Design และการออกแบบหน้าจอ 21 
บทที่ 3 ระเบียบวิธีวิจัย 

 3.1 รูปแบบของการวิจัย 23 
 3.2 ประชากรกลุ่มตัวอย่างและการเลือกตัวอย่าง 23 
 3.3 ขั้นตอนการสร้างเครื่องมือในการวิจัย 24 
 3.4 การทดสอบคุณภาพของเครื่องมือ 25 
 3.5 การจัดท าข้อมูลและวิเคราะห์ผล 25 



ช 

 

สารบัญ (ต่อ) 

 

 หน้า 
บทที่ 4 ผลการวิจัย  
          4.1 ข้อมูลเกี่ยวกับกลุ่มตัวอย่าง 26 
          4.2 ผลการศึกษากระบวนการยอมรับเทคโนโลยีของผู้ใช้บริการรถไฟฟ้าบีทีเอ

สต่อ 
แอปพลิเคชัน BTS SkyTrain 

30 

          4.3 ผลการศึกษาด้าน User Experience และ User Interface ของแอปพลิเค
ชัน BTS SkyTrain 

41 

         4.4 ข้อเสนอแนะ เพื่อปรับปรุง และพัฒนาแอปพลิเคชัน BTS SkyTrain 47 
บทที่ 5 สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ  
          5.1 สรุปผลการศึกษา 49 
          5.2 การอภิปรายผล 53 
          5.3 ข้อเสนอแนะด้านการน าไปใช้ประโยชน์ เพ่ือพัฒนาแผนธุรกิจด้านการสื่อสาร

ในสื่อออนไลน์ และพัฒนาตัวแอปพลิเคชัน BTS SkyTrain 
54 

          5.4 ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยครั้งต่อไป 56 
บรรณานุกรม 58 
ภาคผนวก 62 
ประวัติผู้เขียน 66 
เอกสารข้อตกลงว่าด้วยการอนุญาตให้ใช้สิทธิในรายงานการค้นคว้าอิสระ  
          3.5 การจัดท าข้อมูลและวิเคราะห์ผล 25 

 



ซ 

สารบัญตาราง 

หน้า 
ตารางที่ 1.1: แอปพลิเคชันการขนส่ง การน าทาง การเดินทาง และแผนที่ ที่นิยมใช้และ 

เป็นที่รู้จัก 
4 

ตารางที่ 2.1: แสดงการแบ่งกลุ่มคนในสังคมที่จะยอมรับการแพร่กระจายทางเทคโนโลยี 14 
ตารางที่ 4.1: ข้อมูลของกลุ่มตัวอย่าง 29 
ตารางที่ 4.2: กระบวนการยอมรับเทคโนโลยีของผู้ที่ใช้บริการแอปพลิเคชัน BTS SkyTrain 33 
ตารางที่ 4.3: ผลการเลือกลักษณะของนวัตกรรมที่ยอมรับได้ง่าย 38 
ตารางที่ 4.4: ผลการแบ่งกลุ่มคนในสังคมที่จะยอมรับการแพร่กระจายทางเทคโนโลยี 41 
ตารางที่ 4.5: ผลด้าน User Experience และ User Interfaceของผู้ใช้บริการ BTS      

SkyTrain 
47 



ฌ 

สารบัญภาพ 

หน้า 
ภาพที่ 1.1: ข้อมูลแสดงจ านวนผู้โดยสารเดือนมกราคม-สิงหาคม 2561 1 
ภาพที่ 1.2: จ านวนการเกิดเหตุขัดข้องรถไฟฟ้าบีทีเอส ช่วงเดือนมกราคม-มิถุนายน 2561 2 
ภาพที่ 1.3: แอปพลิเคชัน BTS SkyTrain ในระบบ ios (ซ้าย) และ Android (ขวา) 3 
ภาพที่ 2.1: กิจกรรมต่าง ๆ ที่ผู้ใช้งานใช้ผ่านมือถือ ปี 2018 (Mobile Activities) 11 
ภาพที่ 2.2: ความแตกต่างระหว่าง UX และ UI 20 
ภาพที่ 4.1: ตัวอย่างการเปรียบเทียบการสื่อสารระหว่าง BTS SkyTrain และ rabbit LINE 

Pay 
34 

ภาพที่ 5.1: ตัวอย่างสื่อโฆษณาของ Rabbit LINE Pay 55 
ภาพที่ 5.2: ตัวอย่างสื่อโฆษณาที่บ่งบอกถึงประโยชน์ จุดเด่น หรือฟังก์ชันของ Rabbit 

LINE Pay 
55 

ภาพที่ 5.3: ตัวอย่างระบบแนะน าวิธีใช้งานส าหรับการเปิดใช้งาน Lazada เป็นครั้งแรก 56 



บทที่ 1 
บทน ำ 

1.1 ที่มำและปัญหำของกำรวิจัย 
รถไฟฟ้าบีทีเอส เป็นรถไฟฟ้าสายแรกของประเทศไทย ที่สร้างขึ้นเพ่ือแก้ไขปัญหาการจราจร

ติดขัดในชั่วโมงเร่งด่วน โดยบริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) เปิดให้บริการครั้งแรก
เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2542 เป็นระบบขนส่งมวลชนความจุสูงแบบมาตรฐาน ให้บริการผู้โดยสาร
ได้มากกว่า 1,000 คนต่อขบวน โดยตั้งแต่เดือนมกราคม-สิงหาคม 2561 มียอดผู้โดยสารใช้บริการ
รถไฟฟ้าบีทีเอสรวมกว่า 179 ล้านเที่ยว (BTS GROUP, 2561)  

นอกจากการให้บริการที่ครอบคลุมพ้ืนที่ใจกลางกรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นศูนย์รวมของธุรกิจ 
ย่านที่พักอาศัย และแหล่งช้อปปิ้งชั้นน าแล้ว ยังมีโครงการส่วนต่อขยายส าหรับการให้บริการที่เข้าถึง
ผู้โดยสารได้มากข้ึน โดยปัจจุบันสายสีลมเปิดให้บริการทั้งหมด 12 สถานีและสายสุขุมวิท 23 สถานี 
รวมทั้งสิ้น 35 สถานี 

ภาพที่ 1.1: ข้อมูลแสดงจ านวนผู้โดยสารเดือนมกราคม-สิงหาคม 2561 

ที่มา: BTS GROUP.  (2561).  จ ำนวนผู้โดยสำรที่ใช้บริกำรรถไฟฟ้ำ BTS.  สืบค้นจาก
http://www.btsgroup.co.th/th/investor-relations/bts-ridership 

แม้ว่ารถไฟฟ้าบีทีเอสมีวัตถุประสงค์เพ่ือแก้ไขปัญหาการจราจรติดขัดในชั่วโมงเร่งด่วน แต่ใน
ระยะเวลา 6 เดือนตั้งแต่เดือนมกราคม-มิถุนายน 2561 รถไฟฟ้าบีทีเอสเกิดเหตุขัดข้องไปแล้วจ านวน 
31 ครั้ง (The Standard, 2561) โดยระยะเวลาที่เกิดเหตุขัดข้องนานที่สุดคือ เกือบ 4 ชัว่โมงในช่วง
เช้า จากปกติขัดข้องเฉลี่ย 15-30 นาที (ไทยรัฐออนไลน์, 2561) ส่งผลให้ขบวนรถมีความล่าช้า มี
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ผู้โดยสารตกค้างตามสถานีจ านวนมาก ท าให้ผู้โดยสารที่เป็นนักเรียน นักศึกษา หรือวัยท างานไปถึง
จุดหมายปลายทางช้ากว่าก าหนด 
 
ภาพที่ 1.2: จ านวนการเกิดเหตุขัดข้องรถไฟฟ้าบีทีเอส ช่วงเดือนมกราคม-มิถุนายน 2561 

ที่มา: BTS ขัดข้องก่ีครั้งในปี 2018.  (2561).  สืบค้นจาก https://thestandard.co/bts-skytrain-
 unavailable-bts-skytrain-unavailable/ 
 
 จากกรณีที่เกิดเหตุรถไฟฟ้าบีทีเอสขัดข้องดังกล่าว ทางรถไฟฟ้าบีทีเอสจึงจัดท าแอปพลิเคชัน 
BTS SkyTrain ขึ้น ซึ่งเปิดให้ใช้งานวันแรกเมื่อ 1 สิงหาคม 2561 เพ่ือแก้ไขปัญหา ดาวน์โหลดได้ทั้ง
ในระบบ ios ผ่าน App Store และ Android ผ่าน Play Store เพ่ือเป็นช่องทางในการแจ้งข้อมูล
การให้บริการให้ประชาชนทราบข่าวกรณีเกิดเหตุการณ์เดินรถขัดข้อง และสามารถวางแผนการ
เดินทางได้ โดยใน Play Store มียอดดาวน์โหลดมากกว่า 10,000 ครั้ง 
 
 
 

 
 
 
 
 

https://thestandard.co/bts-skytrain-
https://thestandard.co/bts-skytrain-
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ภาพที่ 1.3: แอปพลิเคชัน BTS SkyTrain ในระบบ ios (ซ้าย) และ Android (ขวา) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที่มา: BTS SkyTrain,  (2561).  สืบค้นจาก https://play.google.com/store/apps/ 
 details?id=com.bts.skytrain&hl=th 
  
 BTS SkyTrain เป็นแอปพลิเคชันส าหรับการเดินทางที่ใช้ค านวณค่าเดินทางโดยสาร พร้อม
แสดงรูปแบบการเดินทางในโหมดต่าง ๆ รวมไปถึงค าแนะน าในการเดินทางในกรณีท่ีต้องการค้นหา
เส้นทาง และมีฟังกช์ันการท างานอ่ืน ๆ จุดเด่นของแอปพลิเคชันคือ สามารถแจ้งเหตุรถไฟฟ้าขัดข้อง 
และแจ้งความหนาแน่นของแต่ละสถานีแบบเรียลไทม์ เพ่ือให้ผู้โดยสารทราบเหตุขัดข้องและการแก้ไข
ปัญหา แอปพลิเคชัน BTS SkyTrain จึงเป็นอีกหนึ่งช่องทางการสื่อสารที่ช่วยอ านวยความสะดวกใน
การเดินทางด้วยรถไฟฟ้าบีทีเอสแก่ผู้ใช้บริการ 
 BTS SkyTrain เป็นแอปพลิเคชันประเภท App Transit คือแอปพลิเคชันที่ใช้วางแผนการ
เดินทางส าหรับระบบขนส่งสาธารณะ สามารถเลือกประเทศท่ีให้บริการได้ ครอบคลุมรถเมล์ BTS 
MRT BRT และ แอร์พอร์ตลิงค์ (ARL) ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล หรือเรียกอีกประเภทว่าเป็น 
แอปพลิเคชันเกี่ยวกับการขนส่ง การน าทาง การเดินทาง แผนที่ ซึ่งก่อนหน้าที่จะมีแอปพลิเคชัน BTS 
SkyTrain ก็มีแอปพลิเคชันอื่นที่มีลักษณะหรือประเภทที่คล้ายกันอยู่แล้ว ในที่นี้ยกตัวอย่าง 
แอปพลิเคชันที่นิยมใช้และเป็นที่รู้จัก โดยมีรายละเอียดที่แตกต่างกันออกไป ดังนี้ 
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ตารางที่ 1.1: แอปพลิเคชันการขนส่ง การน าทาง การเดินทาง และแผนที่ ที่นิยมใช้และเป็นที่รู้จัก 

แอปพลิเคชัน รำยละเอียด 

 
Google Maps 

แอปพลิเคชันที่ช่วยน าทางด้วย GPS บอกเวลาถึงที่หมาย
โดยประมาณ รายงานสภาพการจราจรแบบเรียลไทม์ ประหยัดเวลา
ด้วยการหาเส้นทางใหม่อัตโนมัติตามสภาพการจราจรบนท้องถนนที่
เกิดข้ึนในขณะนั้น ค้นหาจุดแวะพักระหว่างเส้นทาง ค้นหา
ร้านอาหารและร้านค้าท้องถิ่นยอดนิยมได้ทุกย่าน ดูข้อมูลการจราจร 
ขนส่งสาธารณะ และรายละเอียดของสถานที่หลายล้านแห่ง  

Moovit แอปพลิเคชันที่ใช้วางแผนการเดินทางส าหรับระบบขนส่งสาธารณะ 
ช่วยค านวณระยะเวลาเดินทางจากจุดหนึ่งไปยังจุดหนึ่งแบบเรียลไทม์ 
โดยสามารถเลือกประเทศท่ีให้บริการได้ ครอบคลุมรถเมล์, BTS, 
MRT, BRT และ แอร์พอร์ตลิงค์ (ARL) ในประเทศไทย 

Here we go 
 

แอปพลิเคชันที่ท าให้การเดินทางในเมืองเป็นเรื่องง่าย ด้วย
รายละเอียดเส้นทางค าแนะน าแบบแยกต่อแยก ด้วยวิธีเดินทาง
หลากหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นการข่ีจักรยาน รถยนต์ เรียกแท็กซ่ี 
หรือรถประจ าทาง เปรียบเทียบกับเส้นทางตัวเลือกอ่ืน ๆ และเลือก
เส้นทางที่ดีที่สุด สามารถใช้แผนที่แบบออฟไลน์ได้ 

ViaBus 

 

แอปพลิเคชันน าทางและติดตามรถโดยสารประจ าทางภายใน
กรุงเทพฯ และปริมณฑล มีฟีเจอร์ติดตามต าแหน่งรถแบบเรียลไทม์ 
ค้นหาป้ายและเส้นทางการเดินทาง แสดงข้อมูลสายและเส้นทางรถ
โดยสาร ระบุสภาพการจราจร และรองรับการเดินทางการขนส่ง
หลากหลายรูปแบบเช่นรถเมล์ (ขสมก.) รถร่วม BTS, MRT และเรือ 

Bangkok MRT แอปพลิเคชันช่วยวางแผนการเดินทางด้วย MRT มีฟีเจอร์ค้นหา
เส้นทางรถไฟฟ้าทั้งสายสีน้ าเงินและสายสีม่วงได้ง่าย ๆ เพียงเลือกต้น
ทางและปลายทางท่ีคุณต้องการ ค านวณระยะเวลาในการเดินทาง 
และอัตราค่าโดยสาร แสดงข้อมูลทางออกและจุดอ านวยความ
สะดวกต่าง ๆ ภายในสถานี แสดงข้อมูลจุดเชื่อมต่อระบบขนส่งอ่ืน ๆ 
ไม่ว่าจะเป็นมอเตอร์ไซด์รับจ้าง รถเมล์และรถตู้ เช็กและแชร์ข่าวสาร 
โปรโมชันใหม ่ๆ ของ MRT 
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 BTS SkyTrain จึงเป็นแอปพลิเคชันที่ใช้วางแผนการเดินทางส าหรับระบบขนส่งสาธารณะที่
ส าคัญอีกตัวหนึ่ง เนื่องจากเป็นการสื่อสารทางคมนาคมในรูปแบบ Mobile Application ผ่าน
ช่องทางออนไลน์ และมีความสอดคล้องต่อรูปแบบการเดินทาง และการด าเนินชีวิตประจ าวันของคน
ในประเทศไทยที่ใช้บริการรถไฟฟ้าบีทีเอสเป็นหลัก หรือนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่ใช้บริการรถไฟฟ้า
บีทีเอสก็สามารถใช้บริการแอปพลิเคชัน BTS SkyTrain เปน็ตัวช่วยในการค้นหาเส้นทางได้ ซึ่งภายใน
แอปพลิเคชันมีระบบสองภาษาได้แก่ ภาษาไทยและอังกฤษรองรับอยู่แล้ว เพ่ือครอบคลุมและอ านวย
ความสะดวกให้แก่ผู้ใช้บริการทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ 
 เนื่องจาก BTS SkyTrain เป็นแอปพลิเคชันระบบขนส่งมวลชนที่เพ่ิงเปิดให้ใช้บริการ ยังไม่มี
การศึกษาเก่ียวกับแอปพลิเคชันตัวนี้ และรถไฟฟ้าบีทีเอสเป็นระบบขนส่งมวลชนหลักของ
กรุงเทพมหานคร ดังนั้น ผู้วิจัยจึงมีความสนใจศึกษาการรับรู้และการเข้าถึงผู้ใช้งานแอปพลิเคชัน BTS 
SkyTrain เพ่ือทราบถึงมุมมองของผู้ที่ใช้บริการรถไฟฟ้าบีทีเอสที่ทั้งใช้หรือไม่ใช้บริการ และการ
ยอมรับเทคโนโลยีโทรศัพท์มือถือที่ส่งผลต่อการเลือกใช้บริการแอปพลิเคชัน BTS SkyTrain โดย
สามารถน าข้อมูลที่ได้ไปพัฒนาแอปพลิเคชัน BTS SkyTrain ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น หรือปรับปรุงให้
สอดคล้องต่อความต้องการของผู้บริโภคได้อย่างเหมาะสมต่อไป 
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1.2 วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย 
 1.2.1 เพ่ือศึกษากระบวนการยอมรับเทคโนโลยีของผู้ใช้บริการรถไฟฟ้า BTS ต่อ 
แอปพลิเคชัน BTS SkyTrain 
 1.2.2 เพ่ือศึกษาข้อมูลด้าน User Experience และ User Interface ของแอปพลิเคชัน BTS 
SkyTrain ต่อผู้ที่ใช้บริการ 
 
1.3 ขอบเขตกำรศึกษำ 
 ในการศึกษาการรับรู้และการเข้าถึงผู้ใช้งานแอปพลิเคชัน BTS SkyTrain มีขอบเขต
การศึกษาดังนี้   
 1.3.1 ขอบเขตด้านประชากร     
 กลุ่มตัวอย่างที่ผู้วิจัยจะเก็บข้อมูลคือ ผู้ใช้บริการรถไฟฟ้าบีทีเอสที่ใช้งานแอปพลิเคชัน BTS 
SkyTrain หรือไม่ใช้งานแอปพลิเคชัน BTS SkyTrain เพศชายและเพศหญิง อายุ 20-35 ปี เลือกกลุ่ม
ตัวอย่างด้วยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) จ านวน 16 คน 
 1.3.2 ขอบเขตด้านเนื้อหา     
 หัวข้อที่ผู้วิจัยศึกษา ได้แก่ การแพร่กระจายนวัตกรรม (Diffusion of Innovations Theory) 
และกระบวนการยอมรับเทคโนโลยีโทรศัพท์มือถือ (Mobile Technology Acceptance Model: 
MTAM) 
 1.3.3 ขอบเขตด้านสถานที่   
 สถานที่ใช้ในการเก็บข้อมูล คือ ภายในสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสสถานีสยาม และบริเวณ
ศูนย์การค้าต่าง ๆ ที่ใกล้เคียงสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสสถานีสยาม 
 1.3.4 ขอบเขตด้านระยะเวลา    
 ระยะเวลาในการศึกษาครั้งนี้ เริ่มตั้งแต่เดือนตุลาคม 2561 ถึงเดือนเมษายน 2562   
 
1.4 ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 
 1.4.1 ผลจากการศึกษาในครั้งนี้จะเป็นประโยชน์ให้แก่ผู้ให้บริการแอปพลิเคชัน BTS 
SkyTrain ทราบถึงการรับรู้และการเข้าถึงผู้บริโภคต่อการใช้งานแอปพลิเคชัน BTS SkyTrain 
เพ่ือที่จะน าไปพัฒนาต่อยอดและเพ่ือตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้อย่างมีประสิทธิภาพมาก
ขึ้น 
 1.4.2 เพ่ือเป็นแนวทางให้กับแอปพลิเคชันด้านระบบขนส่งมวลชน หรือแอปพลิเคชันที่
ใกล้เคียงอ่ืน ๆ สามารถน าผลการวิจัยไปประยุกต์ใช้ในด้านการยอมรับเทคโนโลยีมือถือให้เหมาะสม
กับผู้ใช้งาน เพ่ือให้เกิดการรับรู้และการเข้าถึงแก่ผู้ใช้งาน 
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1.5 นิยำมศัพท์ 
 โมไบล์แอปพลิเคชัน (Mobile Application) หมายถึง ซอฟตแวร หรือโปรแกรมท่ีออกแบบ
เพ่ือใช้งานส าหรับอุปกรณ์พกพาโดยเฉพาะ เช่น สมารตโฟน แท็บเล็ต  เป็นต้น โดยผู้ใช้งานสามารถ 
ดาวนโหลดผ่านช่องทางการดาวนโหลดในแต่ละระบบปฏิบัติการ ซึ่งมีทั้งแบบดาวนโหลดฟรี และเสีย
ค่าใช้จ่าย 
 การยอมรับเทคโนโลยีโทรศัพท์มือถือ (Mobile Technology Acceptance Model) 
หมายถึง ความตั้งใจของผู้ใช้งานแอปพลิเคชัน BTS SkyTrain โดยมีการท าความเข้าใจในเทคโนโลยี 
และยอมรับเทคโนโลยีโทรศัพท์มือถือ  
 ส่วนต่อประสานผู้ใช้ (User Interface หรือ UI) คือ ส่วนติดต่อระหว่างผู้ใช้กับระบบ เพ่ือ
รองรับการน าข้อมูลหรือค าสั่งเข้าไปสู่ระบบ ตลอดจนน าเสนอสารสนเทศกลับมายังผู้ใช้ โดยการ
ออกแบบ User Interface จะพิจารณาประสิทธิภาพในการโต้ตอบระหว่างผู้ใช้กับระบบเป็นหลัก เช่น 
ความยากง่ายในการเรียนรู้การโต้ตอบกับระบบของผู้ใช้งาน 
 ประสบการณ์ผู้ใช้ (User Experience หรือ UX)  คือประสบการณ์ท่ีบุคคลหนึ่งคนได้สร้าง
ขึ้นหลังจากได้ปฏิสัมพันธ์ (Interact) กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งไม่ว่าจะเป็นทางกายภาพ เช่น รถ สถานที่
ท่องเที่ยว คอมพิวเตอร์ บริการ หรือ ดิจิทัล เช่น เว็บไซต์ แอปพลิเคชัน 
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1.6 กรอบแนวคิดของกำรวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กระบวนกำรกำรยอมรับเทคโนโลยี 
(Adoption and Innovation Theory)   
- ขั้นที่ 1 รับรู้ (Awareness Stage) 
- ขั้นที่ 2 สนใจ (Interest Stage) 
- ขั้นที่ 3 ประเมินค่า (Evaluation Stage) 
- ขั้นที่ 4 ทดลอง (Trial Stage) 
- ขั้นที่ 5 ยอมรับ (Adoption Stage) 

การรับรู้และการ
เข้าถึงผู้ใช้งาน 
แอปพลิเคชัน 
BTS SkyTrain 

กำรแพร่กระจำยนวัตกรรม (Diffusion of 
Innovations Theory) 
นวัตกรรมที่ยอมรับได้ง่ายควรจะต้องมีลักษณะ 5 
ประการ 
- ได้ประโยชน์มากกว่าเดิมที่เข้ามาแทนที่ (Relative 
Advantage)  
- มีสอดคล้องกับวัฒนธรรมในสังคมท่ีจะรับ 
(Compatibility) 
- ไม่มีความสลับซับซ้อนมากนัก (Complexity)  
- สามารถแบ่งทดลองครั้งละน้อยได้ (Trial ability) 
- สามารถมองเห็นหรือเข้าใจได้ง่าย (Observe ability) 

กำรแบ่งกลุ่มคนในสังคมที่จะยอมรับกำรแพร่กระจำย
ทำงเทคโนโลยี 
- กลุ่มล้ าสมัย (Pioneer หรือ Innovators) 
- กลุ่มน าสมัย (Early Adopters) 
- กลุ่มทันสมัย (Early Majority) 
- กลุ่มตามสมัย (Late Majority) 
- กลุ่มขอบสมัย (Laggards) 
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บทที่ 2 
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

ในการศึกษาวิจัย เรื่อง การรับรู้และการเข้าถึงผู้ใช้งานแอปพลิเคชัน BTS SkyTrain นั้น 
ผู้วิจัยไดศึกษาแนวคิด และทฤษฎี เพ่ือเป็นพื้นฐานในการวิจัย ดังนี้  

2.1 แนวคิดเก่ียวกับสื่อใหม่ (New Media) 
2.2 แนวคิดเรื่องโมไบล์แอปพลิเคชัน (Mobile Application) 
2.3 ทฤษฎีการแพร่กระจายนวัตกรรม (Diffusion of Innovations Theory) 
2.4 แนวคิดเรื่องการยอมรับเทคโนโลยี (Adoption and Innovation Theory) 
2.5 ความหมายของ User Experience (UX) และ User Interface (UI) 
2.6 หลักการออกแบบ User Interface Design และการออกแบบหน้าจอ 

2.1 แนวคิดเกี่ยวกับสื่อใหม่ (New Media) 
2.1.1 ความหมายของสื่อใหม่ 
สื่อใหม่ (New media) หมายถึง สื่อที่เอ้ือให้ผู้ส่งสารและผู้รับสารท าหน้าที่ส่งสารและรับสาร

ได้พร้อมกันเป็นการสื่อสารสองทาง และสื่อยังท าหน้าที่ส่งสารได้หลายอย่างรวมกัน คือ ภาพ เสียง 
และข้อความไปพร้อมกัน โดยรวมเอาเทคโนโลยีของสื่อดั้งเดิม เข้ากับความก้าวหน้าของระบบ
เทคโนโลยีสัมพันธ์ ท าให้สื่อสามารถสื่อสารได้สองทางผ่านทางระบบเครือข่าย และมีศักยภาพเป็นสื่อ
แบบประสม (Multimedia) ปัจจุบันสื่อใหม่พัฒนาขึ้นหลากหลายที่เป็นที่รู้จักและนิยมกันมากขึ้น 
(Burnett, R. And Marshall D. P., 2003, P. 40-41) 

กาญจนา แก้วเทพ และนิคม ชัยขุนพล (2555) ได้ให้ค าอธิบายถึง สื่อใหม ่(New media) ไว้
ว่า เป็นสื่อในรูปแบบดิจิทัลที่มีความหลากหลายของสื่อในตัวเอง และมีความสามารถในการ
ปฏิสัมพันธ์กับผู้ใช้ เพ่ือใช้ส่งข้อมูลข่าวสารไปยังกลุ่มเป้าหมายทั้งเฉพาะบุคคลและเครือข่ายอื่น ๆ 
ทั้งนี้สื่อใหม่มีคุณลักษณะหลายประการที่ผิดแผกแตกต่างไปจากสื่อในรูปแบบเดิมจึงเป็นเหตุผลส าคัญ
ประการหนึ่งที่ท าให้สื่อใหม่เองปรับฐานะเป็น “วัตถุแห่งการศึกษา” สื่อใหม่จึงนับว่าเป็น นวัตกรรม 
(Innovation) 

จากนิยามข้างต้นสรุปได้ว่า สื่อใหม่ (New Media) หมายถึง สื่อที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลง
ทางเทคโนโลยีจากระบบอนาล็อก หรือสื่อดั้งเดิม มาเป็นระบบดิจิทัล ท าหน้าที่ส่งสารได้หลายอย่าง
รวมกัน คือ ภาพ เสียง และข้อความไปพร้อมกัน เช่น Internet Website E-Book E-mail 
Application เป็นต้น 
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2.2 แนวคิดเรื่องโมไบล์แอปพลิเคชัน (Mobile Application) 
 2.2.1 ความหมายและนิยามของโมบายแอปพลิเคชัน 
 โมไบล์แอปพลิเคชัน (Mobile Application) เป็นการพัฒนาโปรแกรมท่ีใช้งานบน
โทรศัพท์มือถือหรือแท็บเล็ต เพ่ือช่วยตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งาน อีกทั้งยังสนับสนุนการ
ท างานให้ผู้ใช้สามารถใช้งานได้สะดวกยิ่งขึ้น ปัจจุบันโทรศัพท์มือถือหรือสมาร์ตโฟน มีหลาย
ระบบปฏิบัติการที่พัฒนาออกมาเพ่ือรองรับการใช้งานมากขึ้น จึงท าให้มีการพัฒนาแอปพลิเคชันเพื่อ
การใช้งานบนสมาร์ตโฟนเป็นอย่างมาก เช่น เกม โปรแกรมแปลภาษา และโปรแกรมสนทนาต่าง ๆ 
เป็นต้น 

สุชาดา พลาชัยภิรมย์ศิล (2554) กล่าวว่า โมไบล์แอปพลิเคชัน (Mobile Application) คือ
ระบบการท างานบนอุปกรณ์มือถือเคลื่อนที่แบบพกพา จะท าหน้าที่ปฏิบัติการที่แตกต่างกันไป เช่น 
ระบบการท างาน Windows Mobile พัฒนามาจากบริษัทชั้นน าของโลกอย่างบริษัทไมโครซอฟท
ระบบการท างาน iPhone OS พัฒนาจากบริษัทที่มียอดขายสมาร์ตโฟนสูงอย่าง Apple เพราะการใช้
งานที่แตกต่างกันมีผลท าให้ผู้ผลิตแอปพลิเคชันพัฒนาอย่างต่อเนื่องเป็นจ านวนมาก เช่น กลุ่มเกม 
กลุ่ม Social Media เป็นต้น 
 โมไบล์แอปพลิเคชัน จึงเป็นโปรแกรมบนโทรศัพท์มือถือหรือแท็บเล็ตที่พัฒนาและออกแบบ
มาเพ่ือตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ให้สามารถใช้งานแอปพลิเคชันบนโทรศัพท์มือถือหรือแท็บเล็ต
ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และใช้งานโทรศัพท์มือถือได้อย่างมีประสิทธิภาพเพ่ิมมากข้ึน 
 Hootsuite และ Wearesocial (Marketing Oops, 2561) ได้เผยสถิติการใช้งานดิจิทัลของ
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในเดือนมกราคม 2018 โดยหนึ่งในประเทศที่ท าการส ารวจคือ ประเทศไทย 
และทางผู้วิจัยศึกษาในเรื่องการใช้งานแอปพลิเคชัน BTS SkyTrain จึงสนใจสถิติในหัวข้อ ‘Mobile 
Activities กิจกรรมต่าง ๆ ที่ผู้ใช้งานใช้ผ่านมือถือ’ ซึ่งเล็งเห็นว่ามีการใช้บริการ Mobile Map สูงถึง 
64% สอดคล้องกับประเภทของแอปพลิเคชัน BTS SkyTrain ที่จัดอยู่ในประเภทของ App Transit 
หรือแอปพลิเคชันที่ใช้วางแผนการเดินทางส าหรับระบบขนส่งสาธารณะ 
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ภาพที่ 2.1: กิจกรรมต่าง ๆ ที่ผู้ใช้งานใช้ผ่านมือถือ ปี 2018 (Mobile Activities) 
 
 
  
 
 
 
 
 
ที่มา: Marketing Oops.  (2561).  เจาะลึกพฤติกรรมการใช้อินเตอร์เน็ตของ คนไทย ม.ค. 2018 
 แบบละเอียดยิบ.  สืบค้นจาก https://www.marketingoops.com/reports/behaviors/ 
 thailand-digital-in-2018/ 
 
2.3 ทฤษฎีการแพร่กระจายนวัตกรรม (Diffusion of Innovations Theory) 
 2.3.1 ความหมายของนวัตกรรม 
 นวัตกรรม (Innovation) หรือ สิ่งใหม่ท่ีจะแพร่กระจายไปสู่สังคม โดยนวัตกรรมที่จะ
แพร่กระจายและเป็นที่ยอมรับของคนในสังคมนั้น โดยทั่วไปประกอบด้วยส่วนส าคัญ 2 ส่วน คือ ส่วน
ที่เป็นความคิดและส่วนที่เป็นวัตถุ นวัตกรรมใดจะถูกยอมรับหรือไม่นั้น นอกจากจะเกี่ยวกับตัวผู้รับ 
ระบบสังคมและรับการสื่อสารแล้ว ตัวของนวัตกรรมเองก็มีความส าคัญ 
 ศิริวรรณ สรีรัตน์ (ศิริวรรณ สรีรัตน์, 2537) กล่าวว่า นวัตกรรม (Innovation) คือ
กระบวนการซึ่งเกิดความคิดสร้างสรรค์ และเปลี่ยนแปลงความคิดนั้นเป็นผลิตภัณฑ์ บริการ และวิธี
ด าเนินงาน 
 Kotler (1994) กล่าวว่า นวัตกรรม (Innovation) หมายถึง สินค้า บริการ หรือความคิดใด ๆ 
ซึ่งเป็นที่รับรู้โดยบุคคลว่าเป็นสิ่งใหม่ ความคิดอาจมีประวัติที่ยาวนาน แต่เป็นนวัตกรรมส าหรับบุคคล
ที่ซึ่งมองว่าเป็นสิ่งใหม่ 
 นวัตกรรมที่ยอมรับได้ง่ายควรจะต้องมีลักษณะ 5 ประการ 
 1) ได้ประโยชน์มากกว่าเดิมที่เข้ามาแทนที่ (Relative Advantage)  
 2) มีสอดคล้องกับวัฒนธรรมในสังคมที่จะรับ (Compatibility) 
 3) ไม่มีความสลับซับซ้อนมากนัก (Complexity)  
 4) สามารถแบ่งทดลองครั้งละน้อยได้ (Trial ability)  
 5) สามารถมองเห็นหรือเข้าใจได้ง่าย (Observe ability) 
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 นวัตกรรม จึงเป็นสิ่งที่คนในสังคมมองเห็นว่าเป็นสิ่งใหม่ ไม่ว่าจะออกมาในรูปแบบความคิด 
สร้างสรรค์ เทคโนโลยี ผลิตภณัฑ์ สินค้า หรือการบริการ โดยนวัตกรรมเหล่านั้นต้องมีลักษณะที่
สามารถใช้งานได้ง่าย มีความสะดวกมากข้ึนจากสิ่งเดิม มีประโยชน์ต่อการใช้งาน และมีความ
สอดคล้องหรือตอบสนองต่อการด าเนินชีวิตและวัฒนธรรมของสังคมนั้น ๆ ซึ่งแอปพลิเคชัน BTS 
SkyTrain มีรูปแบบการใช้งานที่ตรงกับคุณลักษณะอย่างหนึ่งคือ มีความสอดคล้องกับการใช้
ชีวิตประจ าวันของคนในประเทศไทยที่ใช้บริการรถไฟฟ้าบีทีเอส เป็นหลัก หรือนักท่องเที่ยว
ชาวต่างชาติที่ใช้บริการรถไฟฟ้าบีทีเอส เพ่ือท่องเที่ยวตามสถานที่ต่าง ๆ จึงมีความเป็นไปได้ว่า 
แอปพลิเคชัน BTS SkyTrain อาจจะเป็นนวัตกรรมที่ยอมรับได้ง่ายแก่ผู้บริโภค 
 2.3.2 ทฤษฎีการแพร่กระจายนวัตกรรม (Diffusion of Innovation) 
 เอเวอร์เรตต์ โรเจอร์ (Everett M. Rogers, 1995) เป็นบุคคลที่คิดค้นและได้พิสูจน์ทฤษฎี
การแพร่กระจายนวัตกรรม (Diffusion of Innovation Theory) โดยทฤษฎีนี้เน้นความเชื่อว่า การ
เปลี่ยนแปลงสังคมและวัฒนธรรมเกิดข้ึนจากการแพร่กระจายของสิ่งใหม่ ๆ จากสังคมหนึ่งไปยังอีก
สังคมหนึ่งและสังคมนั้นรับเข้าไปใช้ สิ่งใหม่ ๆ นี้คือ นวัตกรรม ซึ่งเป็นทั้งความรู้ ความคิด เทคนิค
วิธีการ และเทคโนโลยีใหม่ ๆ 

เอเวอร์เรตต์ โรเจอร์ (Everett M. Rogers, 1995) ได้น าเสนอทฤษฎีการแพร่กระจายของ
นวัตกรรม (Diffusion of Innovation) โดยแบ่งกลุ่มคนในสังคมท่ีจะยอมรับการแพร่กระจายทาง
เทคโนโลยีออกเป็น 5 กลุ่ม ได้แก่ 
 1) กลุ่มล้ าสมัย (Pioneer หรือ Innovators) คนกลุ่มนี้มีอยู่ประมาณ 2.5% ของประชากร
ทั้งหมด เป็นกลุ่มแนวหน้าที่ยอมรับและใช้นวัตกรรมใหม่ มีแรงกระตุ้นจากความใหม่ของสินค้าหรือ
บริการ เพราะมันท้าทาย ตอบสนองความต้องทางจิตวิทยาด้านอารมณ์ลึก ๆ ในการเป็นผู้น า มีความ
โดดเด่นไม่เหมือนใคร หรือตอบความอยากทดลอง ชอบอะไรใหม่ ๆ เกิดประสบการณ์ใหม่ก่อนใคร 
เห็นอะไรใหม่ที่อยู่ในความสนใจก็ตอบสนองทันที ราคาอาจจะไม่ใช่ปัจจัยหลักในการตัดสินใจซื้อ แต่
กลับเป็นเงื่อนไขของความใหม่ที่พวกเขาเห็นคุณค่าและอยากเป็นเจ้าของ 
 2) กลุ่มน าสมัย (Early Adopters) คนกลุ่มนี้มีประมาณ 12.5% ของประชากรทั้งหมด เป็น
กลุ่มท่ีสองที่จะเปิดรับและเริ่มใช้สิ่งประดิษฐ์ใหม่ที่เพ่ิงน าออกสู่ตลาด คนกลุ่มนี้อาจจะมีแรงกระตุ้นต่อ
สินค้าหรือบริการใหม่ไม่เท่ากับกลุ่มล้ าสมัย แต่พวกเขาก็เป็นกลุ่มแรก ๆ เช่นกันที่พร้อมจะเริ่มต้น 
ยอมจ่ายค่าสินค้าในราคาท่ีแพง เพื่อค้นหาประสบการณ์ใช้สินค้าใหม่ ๆ ชื่นชมกับตัวแรกในความเป็น
คนกลุ่มแรก ๆ ที่ได้ใช้ของใหม่ ไปไหนมาไหนมีคนมอง 
 3) กลุ่มทันสมัย (Early Majority) กลุ่มคนกลุ่มนี้มีอยู่ประมาณ 34% ของประชากรทั้งหมด 
คนกลุ่มนี้เป็นกลุ่มคนที่เปิดใจรับของใหม่ได้รวดเร็ว เมื่อเห็นว่ามีคนเริ่มใช้งานสิ่งประดิษฐ์ใหม่กันอย่าง
จริงจังมากขึ้น แม้จะไม่ได้ประสบการณ์ใหม่ถอดด้าม แต่ก็เป็นประสบการณ์ใช้ที่พวกเขารู้สึกปลอดภัย 
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เพราะการที่ได้มีคนลองใช้มาแล้ว และชี้ให้เห็นว่าสิ่งประดิษฐ์ใหม่นั้นมีคุณค่า ท าให้ชีวิตของพวกเขาดี
ขึ้น เมื่อมีผลลัพธ์ที่เป็นบวก กลุ่มคนกลุ่มนี้ก็จะใช้สินค้าตามในทันที เรียกว่าคนกลุ่มนี้เป็นกองทัพหลัก
ของกลุ่มผู้ใช้งานสิ่งประดิษฐ์ใหม่ เมื่อรวมกับกลุ่มถัดไปก็จะเป็นฐานผู้ใช้ที่ใหญ่และกว้างที่สุดของกลุ่ม
ประชากรทั้งหมด (Main Stream) นั่นเอง 

4) กลุ่มตามสมัย (Late Majority) คนกลุ่มนี้มีอยู่ประมาณ 34% เป็นกลุ่มกลางขบวน และ
เกือบท้ายขบวนของกลุ่มประชากรในการใช้สินค้า เมื่อสิ่งประดิษฐ์ได้รับการยอมรับในคนกลุ่มใหญ่ 
คนกลุ่มนี้ก็จะไม่รั้งรอที่จะร่วมเป็นผู้บริโภคด้วย เพราะเม่ือเวลาผ่านไปมีคนใช้เพ่ิมมากข้ึน ตลาดก็จะมี
คู่แข่งเพ่ิมขึ้น และราคาสินค้าก็จะถูกลง ในขณะที่ประสิทธิภาพก็เพ่ิมมากข้ึนกว่าแต่เดิม เรียกกันว่าอยู่
ในระดับท่ีคุ้มค่าคุ้มราคานั่นเอง เมื่อราคาจับต้องได้ง่ายขึ้น การกระจายสินค้ามีความทั่วถึงมากขึ้น คน
กลุ่มนี้ก็จะสามารถตอบสนองความต้องการของตัวเอง และความต้องการมีตัวตนในสังคมได้ง่ายขึ้น 
 5) กลุ่มขอบสมัย (Laggards) กลุ่มคนขอบสมัยนั้นมีประมาณ 16% ของประชากรทั้งหมด 
คนกลุ่มนี้เป็นกลุ่มสุดท้ายของประชากรที่จะเปิดรับสิ่งประดิษฐ์ เนื่องจากปัจจัยเหตุหลายประการ 
เช่น อาจก าลังซื้อมีไม่พอในตอนแรก ไม่รู้สึกถึงคุณค่าและมองไม่เห็นคุณค่าในการใช้งาน ขาด
สมรรถภาพในการใช้งานในช่วงเริ่มต้น เช่น สิ่งประดิษฐ์ช่วงแรกมีความซับซ้อน แต่ต่อมามีการใช้งาน
ที่ง่ายข้ึน ท้ายที่สุดอาจจะเกิดจาการที่โดนสังคมบังคับให้ใช้ เช่น การซื้อหรือจองสินค้าหลายชนิดใน
ปัจจุบันเป็นการซื้อหรือจองผ่านอินเทอร์เน็ตกันอย่างแพร่หลาย กลุ่มที่คุ้นเคยอยู่กับการรับออเดอร์
ทางแฟกซ์ จึงถูกบีบให้หันมาใช้งานออนไลน์ เป็นต้น 
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ตารางที่ 2.1: แสดงการแบ่งกลุ่มคนในสังคมที่จะยอมรับการแพร่กระจายทางเทคโนโลยี 

  
2.4 แนวคิดเรื่องการยอมรับเทคโนโลยี (Adoption and Innovation Theory) 
 2.4.1 ความหมายของเทคโนโลยี  
 Heinich, Molenda และ Russell (1993) กล่าวว่าเทคโนโลยี หมายถึง สิ่งที่มนุษย์ 
พัฒนาขึ้นเพ่ือช่วยในการท างานหรือแก้ปัญหาต่าง ๆ เช่น อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องจักร วัสดุ หรือ 
แม้กระทั่งท่ีไม่ได้เป็นสิ่งของที่จับต้องได้ เช่น กระบวนการต่าง ๆ  
 ณิชาอร เพ็งเจริญ (2553) กล่าวว่า เทคโนโลยี หมายถึงความเจริญในด้านต่าง ๆ ที่ปรากฏให้
เห็นอยู่ในปัจจุบัน เป็นผลมาจากการศึกษา ค้นคว้า ทดลอง ประดิษฐ์คิดค้นสิ่งต่าง ๆ โดยอาศัยความรู้
ทางวิทยาศาสตร์ เมื่อศึกษาค้นพบและทดลองใช้ได้ผลแล้ว ก็น าออกเผยแพร่ใช้ในกิจการด้านต่าง ๆ 
ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพัฒนาคุณภาพ และประสิทธิภาพในกิจการต่าง ๆ เหล่านั้น   
 สรุปได้ว่า เทคโนโลยี หมายถึง สิ่งที่มนุษย์พัฒนาขึ้นโดย อาศัยความรู้ทางวิทยาศาสตร์ เพ่ือ
น ามาช่วยในการท างานหรือแก้ปัญหาต่าง ๆ เช่น อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องจักร รวมไปถึงระบบหรือ
กระบวนการต่าง ๆ 

กลุ่มคนใน
สังคม 

% พฤติกรรม บุคลิกลักษณะ 

Innovators 2.5 
ต้องเป็นคน
แรก 

ผู้ที่ชอบเสี่ยง มีความรู้ เป็นนักประดิษฐ์หรือมีความ
รอบรู้เทคโนโลยี 

Early 
adopters 

13.5 
ชอบ
ของใหม่ 

ชอบเป็นผู้น า ได้รับความนิยมทางสังคม มีการศึกษา 
ชอบความใหม่ 

Early 
majority 

34 อยากมีบ้าง เป็นคนรอบคอบ ชอบแบบสบาย ๆ ไม่เป็นทางการ 

Late 
majority 

34 จ าเป็นต้องมี เป็นคนช่างสงสัย หัวโบราณ ฐานะไม่ดี 

Laggards 16 
ก็ดี
เหมือนกัน 

รับฟงัข้อมูลจากคนรอบข้าง เช่น เพ่ือนหรือญาติ 
และกลัวการเป็นหนึ่ง 
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2.4.2 ความหมายและนิยามของการยอมรับเทคโนโลยี (Adoption and Innovation 
Theory) 
 เกวรินทร์ ละเอียดดีนันท์ และนิตนา ฐานิตธนกร (เกวรินทร์ ละเอียดดีนันท์ และนิตนา  
ฐานิตธนกร, 2559) ได้กล่าวถึงการยอมรับเทคโนโลยีว่า เป็นพฤติกรรมของผู้ใช้ที่ท าความเข้าใจใน
เทคโนโลยี และตระหนักถึงการน าเทคโนโลยีมาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง หรือกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง 
จึงตัดสินใจยอมรับเทคโนโลยีนั้นไปประยุกต์ใช้   
 Park & Kim (Park & Kim, 2014) ได้กล่าวถึงการยอมรับเทคโนโลยีว่า เป็นระดับความเชื่อ
ว่าการใช้เทคโนโลยีใหม่จะเพ่ิมประสิทธิภาพในการท างานของบุคคลได้ โดยที่ผู้ใช้ไม่ต้องใช้ความ
พยายามมากในการเรียนรู้ โดยที่การรับรู้ความง่ายในการใช้งาน และการรับรู้ประโยชน์จากการใช้งาน
นั้นจะส่งผลต่อพฤติกรรมการยอมรับการใช้งานเทคโนโลยี   
 Camarero, Antón & Rodríguez (Camarero, Antón & Rodríguez, 2013) ได้กล่าวถึง
การยอมรับเทคโนโลยีว่า เป็นการอธิบายถึงการยอมรับและตั้งใจใช้เทคโนโลยีใหม่ของบุคคล ซึ่งเกิด
จากรับรู้ถึงความง่าย และประโยชน์ที่ได้รับจากการใช้งาน โดยบุคคลสามารถเรียนรู้การใช้งาน
เทคโนโลยีใหม่ได้ด้วยตนเอง   
 2.4.3 ลักษณะของการยอมรับเทคโนโลยี 
 การยอมรับของผู้บริโภคท่ีมีต่อนวัตกรรมและเทคโนโลยี (Adoption and Innovation 
Theory) เรียกว่า กระบวนการยอมรับ ซึ่งกล่าวถึงพฤติกรรมของบุคคลที่แสดงออกถึงการยอมรับ 
และน าไปปฏิบัติ โดยแบ่งเป็น 5 ขั้นตอน (Roger & Shoemaker, 1978)   
 ขั้นที่ 1 รับรู้ (Awareness Stage) เป็นขั้นแรกท่ีน าไปสู่การยอมรับ หรือปฏิเสธวิธีการใหม่ ๆ 
(นวัตกรรม) ที่เกี่ยวข้องกับการประกอบอาชีพ หรือกิจกรรมของบุคคลนั้น ซึ่งยังไม่มีความรู้ลึกซึ้ง
เกี่ยวกับเนื้อหาหรือคุณประโยชน์ของนวัตกรรมนั้น ๆ ท าให้เกิดความอยากรู้และแก้ปัญหาที่ตนเองมี
อยู่   
 ขั้นที่ 2 สนใจ (Interest Stage) เป็นขั้นที่เริ่มมีความสนใจหารายละเอียดเกี่ยวกับวิทยาการ 
ใหม่ ๆ เพิ่มเติม ท าให้ได้ความรู้เกี่ยวกับวิธีการใหม่ ๆ มากข้ึน ทั้งนี้ข้ึนอยู่กับบุคลิกภาพ ค่านิยม 
ตลอดจนบรรทัดฐานทางสังคม หรือประสบการณ์ของบุคคลนั้น 
 ขั้นที่ 3 ประเมินค่า (Evaluation Stage) เป็นขั้นที่จะได้ไตร่ตรองถึงประโยชน์ในการลองใช้
วิทยาการใหม่ ๆ โดยมีการเปรียบเทียบข้อดีและข้อเสีย และประโยชน์ที่ตนจะได้รับ โดยทั่วไปมักจะ
คิดว่าเป็นเรื่องเสี่ยง และไม่แน่ใจถึงผลที่จะได้รับ ในขั้นนี้จึงต้องมีการสร้างแรงผลักดัน 
(Reinforcement) เพ่ือให้เกิดความแน่ใจถึงคุณค่า รวมถึงประโยชน์ที่จะได้รับจากการใช้วิทยาการ
ใหม่   
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 ขั้นที่ 4 ทดลอง (Trial Stage) เป็นขั้นที่เริ่มทดลองกับคนบางส่วนก่อนเพื่อตรวจสอบผลลัพธ์ 
โดยใช้วิธีการใหม่ให้เข้ากับสถานการณ์ในขณะนั้น ซึ่งผลการทดลองจะมีความส าคัญต่อการตัดสินใจที่
จะปฏิเสธหรือยอมรับต่อไป   
 ขั้นที่ 5 ยอมรับ (Adoption Stage) เป็นขั้นที่ปฏิบัติน าไปใช้จริง ซึ่งบุคคลยอมรับวิทยาการ 
ใหม่ ๆ ว่าเป็นประโยชน์ในสิ่งนั้นแล้ว 
 ในกรณีศึกษาของผู้วิจัย แอปพลิเคชัน BTS SkyTrain ใช้วิธีการจูงใจให้เกิดการยอมรับในขั้น
แรกคือ สร้างรับรู้ โดยจัดท าสื่อโฆษณาและโปรโมทแอปพลิเคชันผ่านช่องทางต่าง ๆ  ด้านสื่อออนไลน์ 
ได้แก่ Youtube Facebook Twitter และ Line ทั้งในรูปแบบข้อความ ภาพ และสื่อวิดีโอ ส่วนด้าน
สื่อออฟไลน์ ได้แก่ ป้ายโฆษณา ณ จุดจ าหน่ายตั๋วโดยสาร ป้ายโฆษณาในสถานี ป้ายโฆษณาบนชาน
ชาลารอขบวนรถ และวิดีโอโฆษณาในขบวนรถไฟฟ้า โดยจุดเด่นคือมีลิงก์หรือคิวร์อาร์โค้ดให้กด 
ดาวน์โหลดหรือสแกนได้ทันที เพ่ือครอบคลุมให้ทั้งผู้ที่ใช้บริการอยู่ในสถานีรถไฟฟ้าหรืออยู่สถานที่อ่ืน
เห็นสื่อทั้งด้านออนไลน์-ออฟไลน์ และสะดวกต่อการตัดสินใจที่จะดาวน์โหลดใช้บริการทันทีจากลิงก์
หรือคิวอาร์โค้ดทีม่ีพร้อมให้แก่ผู้บริโภค 
 2.4.4 องค์ประกอบของแบบจ าลองการยอมรับเทคโนโลยี  
 แบบจ าลองการยอมรับเทคโนโลยีคิดค้นโดย Davis (Technology Acceptance Model: 
TAM) (Davis,1989 อ้างใน Zhang, Nyheim & Mattila, 2014) เป็นทฤษฎีที่นิยมใช้กันแพร่หลายใน
การวัดความส าเร็จของการใช้เทคโนโลยี และน ามาใช้อธิบายพฤติกรรมของผู้ใช้งานเทคโนโลยีอย่าง
กว้างขวาง โดยมีวัตถุประสงค์ของการใช้แบบจ าลอง เพื่ออธิบายถึงปัจจัยที่มีผลต่อการยอมรับ หรือ
การตัดสินใจใช้เทคโนโลยีใหม่ส าหรับพยากรณ์การใช้งานระบบสารสนเทศ 

องค์ประกอบของแบบจ าลองการยอมรับเทคโนโลยีมี 5 ข้อ คือ 1) การรับรู้ประโยชน์ในการ
ใช้งาน (Perceived Usefulness) 2) การรับรู้ถึงความง่ายในการใช้งาน (Perceived Ease of Use) 
3) ทัศนคติท่ีมีต่อการใช้งาน (Attitude toward Using) 4) ความตั้งใจในการใช้งาน (Behavioral 
Intention) และ 5) การใช้งานจริง (Actual Use) 

การใช้งานเทคโนโลยีหรือแอปพลิเคชันต่าง ๆ สองปัจจัยพื้นฐานที่ส่งผลให้เกิดการยอมรับ
เทคโนโลยีคือ การรับรู้ประโยชน์ในการใช้งาน (Perceived Usefulness) และความง่ายในการใช้งาน 
(Perceived Ease of Use)  คือการที่ผู้ใช้เชื่อว่าประโยชน์ของเทคโนโลยีจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ
ให้กับการท างาน หรือการใช้ชีวิตประจ าวันของตนเองได้ โดยเทคโนโลยีนั้นใช้งานได้ง่าย ซ่ึงมี
ความสัมพันธ์โดยตรงกับทัศนคติท่ีมีต่อการใช้งาน (Attitude toward Using) และพฤติกรรมของผู้ใช้
ต่อไป เนื่องจากความคิดเห็นหรือทัศนคตขิองผู้ใช้งานที่มีต่อเทคโนโลยีนั้น ๆ จะส่งผลต่อความตั้งใจใน
การใช้งานเทคโนโลยี (Behavioral Intention) น าไปสู่การตัดสินใจใช้งานจริง (Actual Use) นั่นก็คือ
การที่ผู้ใช้ยอมรับเทคโนโลยีแล้ว และน าเทคโนโลยีมาใช้จริงในชีวิต 
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 Ooi & Tan (Ooi & Tan, 2016) ได้ท าการพัฒนาแบบจ าลองการยอมรับเทคโนโลยี
โทรศัพท์มือถือ ซึ่งพัฒนามาจากแบบจ าลองการยอมรับเทคโนโลยี (Technology Acceptance 
Model: TAM) เพ่ือให้ครอบคลุมการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับพฤติกรรมของผู้ใช้โทรศัพท์มือถือโดยเฉพาะ 
เรียกว่า แบบจ าลองการยอมรับเทคโนโลยีโทรศัพท์มือถือ (Mobile Technology Acceptance 
Model: MTAM) มีทั้งสิ้น 6 ปัจจัย ได้แก่  
 1. การรับรู้ความเข้ากันได้ (Perceived Compatibility) คือ ปัจจัยที่ก าหนดการรับรู้ว่า
เทคโนโลยีมีศักยภาพสอดคล้องกับความต้องการ และรูปแบบพฤติกรรมในการใช้งานเทคโนโลยี   
 2. การรับรู้ประโยชน์จากการใช้งาน (Perceived Usefulness) คือ ปัจจัยที่ก าหนดการรับรู้
ในแต่ละบุคคลว่าเทคโนโลยีสารสนเทศมีส่วนช่วยพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน และเป็นปัจจัยที่
ส่งผลโดยตรงต่อความตั้งใจแสดงพฤติกรรมการใช้ 

3. การรับรู้ความง่ายในการใช้งาน (Perceived Ease of Use) คือ ปัจจัยที่ส่งผลต่อการรับรู้
ถึงประโยชน์ที่ได้รับจากเทคโนโลยีสารสนเทศ หากผู้ใช้ไม่ต้องใช้ความพยายามมากในการใช้งาน ผู้ใช้
จะรับรู้ว่าเทคโนโลยีนั้นสามารถน ามาใช้งานได้ง่าย และส่งผลให้มีการน าเทคโนโลยีมาใช้จริง    
 4. การรับรู้ทรัพยากรทางการเงิน (Perceived Financial Resource) คือ ปัจจัยที่ท าให้
ผู้บริโภครับรู้ถึงทรัพยากรทางด้านการเงิน และยอมรับการท าธุรกรรมที่จะเกิดขึ้นเมื่อใช้เทคโนโลยีใน
การท าธุรกรรม   
 5. การรับรู้ความเสี่ยงด้านความปลอดภัย (Perceived Security Risk) คือ ปัจจัยที่ท าให้
ผู้บริโภครับรู้ความปลอดภัยที่เกี่ยวข้องกับการท าธุรกรรมด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งอาจเป็นความ
เสี่ยงในการสูญเสียข้อมูลที่เป็นความลับ หรือข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้อาจถูกเปิดเผยเมื่อมีการท า
ธุรกรรมเกิดข้ึน   
 6. การรับรู้ความไว้วางใจ (Perceived Trust) คือ ปัจจัยที่ส่งผลต่อการรับรู้ความน่าเชื่อถือ
ของผู้บริโภคท่ีมีต่อการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยี 
 สรุปได้ว่า แบบจ าลองการยอมรับเทคโนโลยีและแบบจ าลองการยอมรับเทคโนโลยี
โทรศัพท์มือถือ มีองค์ประกอบหรือปัจจัยที่สอดคล้องกันและสามารถใช้ร่วมกันได้ โดย 2 ปัจจัยหลัก
คือการรับรู้ถึงความง่ายและประโยชน์ในการใช้งานเทคโนโลยีนั้น หากผู้บริโภครับรู้ถึง 2 ปัจจัยนี้แล้ว 
ปัจจัยอื่น ๆ ก็จะเป็นตัววัดที่ตามมาว่าผู้บริโภคจะตัดสินใจที่จะยอมรับเทคโนโลยีนั้นต่อหรือไม่ ได้แก่ 
การรับรู้ถึงทรัพยากรทางการเงิน เช่น ค่าใช้จ่ายที่ต้องเสียให้แก่เทคโนโลยีนั้นคุ้มค่าต่อการลงทุน
หรือไม่ การรับรู้ด้านความปลอดภัย เช่น เทคโนโลยีหรือแอปพลิเคชันต้องมีการเข้าถึงข้อมูลส่วนตัว
หรือไม่ และการรับรู้ความไว้วางใจว่าเทคโนโลยีนั้นมีความน่าเชื่อถือในการใช้งานหรือไม่ น ามาสู่การ
เปลี่ยนแปลงทัศนคติของผู้บริโภคท่ีจะยอมรับเทคโนโลยีและมีความตั้งใจที่จะใช้เทคโนโลยีนั้นจริงใน
ชีวิตประจ าวัน 
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 ในกรณีศึกษาของผู้วิจัย วิเคราะห์เบื้องต้นได้ว่าตัวแอปพลิเคชัน BTS SkyTrain มีปัจจัยที่
ตรงกันบางประการคือ 1. มีประโยชน์ในการใช้งาน เพราะสามารถแจ้งเหตุรถไฟฟ้าขัดข้อง และแจ้ง
ความหนาแน่นของแต่ละสถานีแบบเรียลไทม์ เพ่ือให้ผู้ใช้บริการทราบเหตุขัดข้องและการแก้ไขปัญหา
ได้ก่อนที่จะเดินทางไปใช้บริการจริงที่สถานี 2. การรับรู้ถึงทรัพยากรทางการเงิน คือสามารถ 
ดาวน์โหลดได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย และ 3. การรับรู้ด้านความปลอดภัย คือสามารถใช้งานได้โดยไม่ต้อง
เข้ารหัสหรือล็อกอิน จึงมีความเป็นไปได้ที่แอปพลิเคชัน BTS SkyTrain จะได้รับการยอมรับและ
สามารถเข้าถึงผู้บริโภคได้ง่าย 
 งานวิจัยอีกชิ้นที่มีความสอดคล้องกับแบบจ าลองการยอมรับเทคโนโลยี คืองานวิจัยของ Kim, 
Tao, Shin & Kim (Kim, Tao, Shin, & Kim, 2010) ซ่ึงศึกษาถึงปัจจัยที่ส่งผลต่อการยอมรับบริการ
ข้อความสั้น (Short Message Service) หรือ SMS โดยน าแบบจ าลองการยอมรับเทคโนโลยีมาเป็น
ต้นแบบในการศึกษา และเพ่ิมเติมปัจจัยที่คาดว่าจะส่งผลต่อการยอมรับ SMS ของคนเกาหลี มีตัว
แปรอิสระที่ใช้ในการศึกษารวม 8 ตัวแปรประกอบด้วยตัวแปรที่น ามาจากแบบจ าลองการยอมรับ
เทคโนโลยีจ านวน 2 ตัวแปร ได้แก่ การรับรู้ประโยชน์ในการใช้งาน (Perceived Usefulness) และ
การรับรู้ความง่ายในการใช้งาน (Perceived Ease of Use) และตัวแปรที่เพ่ิมเติมเข้าไป 6 ตัวแปร 
ดังนี้  
 1) ความสะดวกในการใช้ (Interface Convenience) หมายถึง การที่ผู้ใช้เชื่อว่าเทคโนโลยี
ใช้งานได้ง่าย และมีประสิทธิภาพในการปฏิสัมพันธ์กับผู้ใช้  
 2) ความสามารถในการควบคุมการใช้งาน (Context Controllability) หมายถึง การที่ผู้ใช้
สามารถก าหนดและควบคุมการใช้งานเทคโนโลยีให้เหมาะสมกับสถานการณ์ได้ ส่งผลให้เพ่ิมการรับรู้
ประโยชน์และความง่ายในการใช้งาน  
 3) การได้รับความคุ้มค่าทางการเงิน (Perceived Monetary Value) หมายถึง การได้รับ
ประโยชน์จากการใช้เทคโนโลยีมากกว่าค่าใช้จ่ายที่เสียไป  
 4) ความสนุกสนานที่ได้รับ (Perceived Enjoyment) หมายถึง การที่ผู้ใช้เชื่อว่ากิจกรรมใน
การใช้เทคโนโลยีจะได้รับความสนุกสนาน นอกเหนือจากประโยชน์ในการใช้งาน  
 5) ปัจจัยทางสังคม (Social Factor) หมายถึง การที่ผู้ใช้ต้องการใช้เทคโนโลยีตามบุคคลอ่ืน 
เพ่ือจะได้มีส่วนร่วมในสังคมมากข้ึน  
 6) ความครบถ้วนด้านมีเดีย (Media Richness) หมายถึง การน าเทคโนโลยีมาใช้ให้เกิด
ความสามารถในการส่งหรือสื่อสารข้อมูลได้อย่างครบถ้วน ท าให้การสื่อสารระหว่างกันเป็นไปอย่าง
ง่ายขึ้น 
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จากงานวิจัยข้างต้น ท าให้ผู้วิจัยเห็นถึงปัจจัยและความส าคัญอีกอย่างหนึ่งที่ส่งผลต่อการ
ยอมรับเทคโนโลยีและแอปพลิเคชัน นั่นก็คือ User Experience (UX) และ User Interface (UI) 
ประสบการณ์ของผู้ใช้บริการและการออกแบบแพลตฟอร์มต่าง ๆ เพื่อติดต่อกับผู้ใช้งาน ที่ต้องใช้งาน
ได้ง่าย สะดวก รวมถึงมีดีไซน์ที่มีสีสันสวยงาม ทันสมัย เห็นแล้วดูน่าใช้งาน หรือมีความเป็นมิตร 
(Friendly) ต่อผู้ใช้งาน ท าให้ผู้ใช้มีประสบการณ์ท่ีดี มีความสนุกในการใช้งาน หรือประทับใจตั้งแต่
ครั้งที่ใช้ 
 
2.5 ความหมายของ User Experience (UX) และ User Interface (UI) 
 2.5.1 ความหมายของ User Experience (UX) และ User Interface (UI) 
 1) User Experience (UX) = User + Experience คือ ความคาดหวังผลลัพธ์ที่อยากได้
จากการแก้ปัญหา จะเป็นความง่าย ความสนุก ความหรูหรา หรืออะไรก็ได้ ซึ่งมันขึ้นอยู่กับบริบทที่
เกิดข้ึนขณะที่เจอปัญหา บวกประสบการณ์ที่เคยเจอในอดีตเป็นอย่างไร เช่น เคยใช้แอปพลิเคชันโอน
เงินที่ใช้ QR Code หากจะท าแอปพลิเคชันใหม่ให้คนที่เคยใช้ก็ต้องปรับการที่ต้องกดนั่นกดนี่ให้
น้อยลง และท างานหรือสั่งการได้เร็วขึ้น เช่น Apple Pay หรือ Google Pay 
 2) User Interface (UI) = User + Interface เป็นการออกแบบแพลตฟอร์มต่าง ๆ ที่ธุรกิจ
ท าไว้เพ่ือติดต่อกับผู้ใช้ เช่น เว็บไซต์ แอปพลิเคชัน เกม ฯลฯ โดยที่ดีไซน์ต้องสวยงาม ชัดเจน และ
เป็นรูปธรรม ส าหรับให้นักพัฒนาแอปพลิเคชัน หรือโปรแกรมเมอร์น าไปใช้ต่อยอดได้ทันที ที่ส าคัญ
การออกแบบนั้นต้องโดดเด่นแต่เข้าใจง่าย ไม่ล าบาก ไม่ต้องมาเรียนรู้วิธีใช้งานที่ยุ่งยากจนเกินไป 
 
ภาพที่ 2.2: ความแตกต่างระหว่าง UX และ UI 
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 2.5.2 User Interface Design 
 User Interface Design หรือ Human-Computer Interaction คือ การออกแบบส่วนต่อ
ประสานระหว่างผู้ใช้กับคอมพิวเตอร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ใช้งานได้ง่าย ใช้ทักษะส่วนบุคคลน้อย 
มีการฝึกอบรมการใช้งาน นอกจากนี้ การออกแบบส่วนต่อประสานที่ดีจะท าให้งานที่ส าเร็จออกมาดี 
ใช้งานไดง้่าย เรียนรู้ได้ง่าย เมื่อได้ผลงานออกมาดีก็จะสามารถแข่งขันกับซอฟต์แวร์อ่ืน ๆ ในตลาดได้ 
ดังที่ Jacob Nielsen ผู้เชี่ยวชาญในการออกแบบ Web Usability ได้กล่าวว่า “Bad usability 
equal no customers.” ไม่มีใครอยากใช้ระบบซอฟต์แวร์ที่ใช้งานยาก เพราะเมื่อใช้งานยาก ก็จะไม่
มีคนอยากจะใช้ 

2.5.3 ประเภท Icon ที่ใช้ในการสื่อสาร  
 Graphics User Interfaces (GUI): การออกแบบภาพสัญลักษณ์ (Symbol Design) 
 1) Pictograph คือภาษาภาพ ใช้ภาพสื่อความหมายได้โดยไม่ต้องมีตัวอักษรอธิบาย มี
ลักษณะเรียบง่ายและเป็นสากล เช่น ป้ายจราจร ป้ายบอกทิศทางตามสถานที่ต่าง ๆ 
 
  
 

 
 
 
2)  Symbol คือ สัญลักษณ์ที่ไม่มีตัวอักษรในการสื่อความหมาย ส่วนใหญ่จะใช้เป็น

สัญลักษณ์องค์กร สถาบัน บริษัท 
 
 
 

 
3) Letter Mark คือภาพสัญลักษณ์ที่ใช้ตัวอักษรในการสื่อความหมาย อาจจะหยิบชื่อหรือ

สโลแกนมาท าการดัดแปลงตัวอักษรต่าง ๆ นิยมใช้กันเป็นเครื่องหมายการค้าของบริษัทโดยทั่วไป 
เพราะท าให้คนจดจ าได้ง่าย และท าให้ชื่อเหล่านี้ติดตลาด 
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 4) Logo คือภาพสัญลักษณ์ที่เป็นตัวอักษรอ่านออกเสียงเป็นค า หรือประโยคได้ ส่วนใหญ่จะ
เป็นชื่อสินค้าหรือบริษัท 
 

 
 

  
 5) Combination Mark คือภาพสัญลักษณ์ที่มีการผสมผสานระหว่างภาพและตัวอักษ เพ่ือ
สื่อความหมายตามท่ีนักออกแบบวางไว้ 
 

  
 

 
 
2.6 หลักการออกแบบ User Interface Design และการออกแบบหน้าจอ 
 2.6.1 Universal Usability การออกแบบส่วนต่อประสาน 
 การออกแบบ User Interface Design หรือการออกแบบส่วนต่อประสาน ที่ใช้แสดงผลแก่
ผู้ใช้งาน ควรค านึงถึงหลัก 8 ข้อ ดังนี้ 
 1) ความหลากหลายของผู้ใช้งาน ทั้งด้านกายภาพและสภาพแวดล้อม  
 2) ความแตกต่างของบุคลิกผู้ใช้งาน 
 3) ความแตกต่างของสติปัญญาและความสามารถในการรับรู้  
 4) ความหลากหลายทางเชื้อชาติและวัฒนธรรม  
 5) ผู้ใช้งานที่ไร้ความสามารถหรือพิการ  
 6) อายุของผู้ใช้งาน  
 7) การออกแบบส าหรับเด็ก เด็กต้องการการออกแบบที่แตกต่างจากจากผู้ใหญ่ ต้องมีการเร้า
ความสนใจสูง  
 8) การปรับให้เข้ากับซอฟท์แวร์และฮาร์ดแวร์ที่มีอยู่ ป้องกันการเกดิปัญหาความเข้ากันไม่ได้
ของระบบ 
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Mobile Application หรือแอปพลิเคชันส าหรับโทรศัพท์มือถือ ควรออกแบบขึ้นเพ่ืออ านวย
ความสะดวกให้แก่ผู้ใช้ได้อย่างรวดเร็ว และเรียบง่าย โดยตัวโปรแกรมจะช่วยตอบสนองความต้องการ
ของผู้บริโภค และสนับสนุนให้ใช้โทรศัพท์ได้ง่ายขึ้น ซ่ึงหน้าตาและแพลตฟอร์มของตัวแอปพลิเคชัน
ถือเป็นปัจจัยหนึ่งที่ช่วยตัดสินใจว่าผู้บริโภคจะใช้บริการต่อหรือไม่ เพราะหากมีหน้าตาหรือแพลม
ฟอร์มในการใช้งานที่ยุ่งยาก ซับซ้อน รวมถึงตัวโลโก้ ไอคอน สี ขนาดตัวอักษร หรือภาษาที่ใช้ยากแก่
การท าความเข้าใจ ก็จะส่งผลให้ผู้บริโภคมองหาแอปพลิเคชันตัวอ่ืนที่ใช้งานได้ง่ายกว่า เพ่ือตอบสนอง
ต่อการใช้งานที่สะดวกและคล่องแคล่วต่อการใช้งานจริงในชีวิต 



บทที่ 3 
ระเบียบวิธีวิจัย 

การวิจัยเรื่อง การรับรู้และการเข้าถึงผู้ใช้งานแอปพลิเคชัน BTS SkyTrain มีจุดประสงค์เพ่ือ
ศึกษาการยอมรับเทคโนโลยีของผู้ใช้บริการรถไฟฟ้าบีทีเอสต่อแอปพลิเคชัน BTS SkyTrain โดยผู้วิจัย
ได้ด าเนินการศึกษาวิธีการด าเนินการวิจัยเป็นหัวข้อ ดังนี้ 

3.1 รูปแบบของการวิจัย 
3.2 ประชากรกลุ่มตัวอย่างและการเลือกตัวอย่าง 
3.3 ขั้นตอนการสร้างเครื่องมือในการวิจัย 
3.4 การทดสอบคุณภาพของเครื่องมือ 
3.5 การจัดท าข้อมูลและวิเคราะห์ผล 

3.1 รูปแบบของการวิจัย 
เป็นการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) เก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์ ด้วย

การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) เป็นวิธีในการเก็บข้อมูล เนื่องจากเป็นวิธีที่เหมาะสมกับ
การศึกษา สอบถามข้อมูล และท าความเข้าใจเกี่ยวกับความคิดเห็น มุมมอง ปัจจัยในการยอมรับ 
รวมถึงพฤติกรรมในการใช้แอปพลิเคชัน BTS SkyTrain และน าข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ไป
วิเคราะห์ สรุปผลข้อมูลตามกรอบแนวคิดและวัตถุประสงค์ของการวิจัยที่ได้วางไว้ 

3.2 ประชากรกลุ่มตัวอย่างและการเลือกตัวอย่าง 
3.2.1 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ 
ผู้วิจัยใช้วิธีเลือกกลุ่มตัวอย่างจากการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดย

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยคือ ผู้ใช้บริการรถไฟฟ้าบีทีเอสที่ใช้งานแอปพลิเคชัน BTS SkyTrain 
หรือไม่ใช้งานแอปพลิเคชัน BTS SkyTrain ทีม่ีคุณสมบัติคือ เพศชายและเพศหญิง มีอายุระหว่าง  
20-35 ปี ใช้บริการรถไฟฟ้าบีทีเอสอย่างน้อย 7 ครั้งต่อสัปดาห์ และระยะทางในการเดินทางอย่าง
น้อย 5 สถานี (โดยนับจากสถานีถัดไปจากสถานีที่ผู้ใช้บริการอยู่ จนถึงสถานีที่เป็นจุดหมายปลายทาง
เช่น ใช้บริการจากสถานีวุฒากาศ สถานีถัดไปคือสถานีตลาดพลู นับเป็นสถานีที่ 1 ไปจนถึงสถานี
สะพานตากสิน นับเป็นสถานีที่ 5) จ านวน 16 คน แบ่งเป็นเพศชาย 8 คน และเพศหญิง 8 คน



24 
 

 3.2.3 กลุ่มผู้ให้วิจัย 
เพศชายและเพศหญิง จ านวน 16 คน ได้แก่ นามสมมุติดังต่อไปนี้ 
 3.2.3.1 เพศหญิงจ านวน 8 คน 

 ได้แก่นามสมมุติ A-B-C-D-E-F-G-H 
 3.2.3.2 เพศชายจ านวน 8 คน 

 ได้แก่นามสมมุติ ก-ข-ค-ง-จ-ฉ-อ-ฮ 
ในการเก็บขอ้มูลส่วนนี้ ผู้วิจัยขอใช้นามสมมุติเพ่ือเป็นการปกปิดข้อมูลส่วนตัวของผู้ให้

สัมภาษณ์ โดยจะแทนผู้ใช้บริการรถไฟฟ้าบีทีเอสที่ใช้งานแอปพลิเคชัน BTS SkyTrain หรือไม่ใช้งาน
แอปพลิเคชัน BTS SkyTrain เพศหญิงด้วยอักษรภาษาอังกฤษ (A-H) และเพศชายด้วยอักษร
ภาษาไทย (ก-ฮ) 
 
3.3 ขั้นตอนการสร้างเครื่องมือในการวิจัย 

3.3.1 ค าถามในการสัมภาษณ์ เป็นเครื่องมือที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นเองจากการศึกษาทฤษฎี และ
แนวคิด มาสร้างเป็นค าถามให้ครอบคลุมตามวัตถุประสงค์การวิจัย โดยเป็นลักษณะของค าถาม
ปลายเปิด ซึ่งก่อนจะน าค าถามไปใช้สัมภาษณ์จริง ผู้วิจัยได้มีการส่งให้อาจารย์ที่ปรึกษาตรวจสอบ
ความถูกต้องก่อน และได้น าค าถามไปให้บุคคลอ่ืนลองอ่านว่ามีความเข้าใจความหมายของค าถามตรง
กับความหมายที่ผู้วิจัยต้องการถามหรือสื่อออกไป โดยโครงสร้างค าถามในการสัมภาษณ์ออกเป็น 2 
ส่วน ได้แก่ 

ส่วนที่ 1 แนวค าถามเกี่ยวกับกระบวนการในการยอมรับเทคโนโลยีของผู้ใช้บริการรถไฟฟ้า 
BTS ในการใช้แอปพลิเคชัน BTS SkyTrain 

ส่วนที่ 2 แนวค าถามเกี่ยวกับ User Experience (UX) และ User Interface (UI) ของ
ผู้ใช้บริการรถไฟฟ้า BTS ที่มีต่อแอปพลิเคชัน BTS SkyTrain 

3.3.2 ผู้วิจัยได้ศึกษาความรู้ด้านระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ จรรยาบรรณของนักวิจัย วิธีการ
เก็บรวบรวมข้อมูล และการขอค าปรึกษาจากอาจารย์ที่ปรึกษาในการวิจัยเชิงคุณภาพ เพ่ือให้เข้าใจใน
ระเบียบวิธีการวิจัย น าไปสู่การศึกษาที่ถูกต้องและครอบคลุมประเด็นท่ีต้องการศึกษา 

3.3.3 ผู้วิจัยได้ศึกษาทฤษฎีการแพร่กระจายนวัตกรรม แนวคิดการยอมรับเทคโนโลยี
โทรศัพท์มือถือ เรื่อง User Experience (UX) และ User Interface (UI) เพ่ือสะท้อนมุมองของ
ผู้ใช้บริการ และจากงานวิจัยที่เก่ียวข้องที่มีมาก่อนหน้านี้ เช่น ปัจจัยที่ส่งผลให้ผู้บริโภคตดัสินใจใช้
แอปพลิเคชันอูเบอร์ อีท (Uber Eats) เพ่ือบริการรับส่งอาหาร (Food Delivery) 
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3.4 การทดสอบคุณภาพของเครื่องมือ 
ผู้วิจัยจะได้น าแบบสัมภาษณ์ที่สร้างข้ึนไปตรวจสอบความถูกต้องด้านเนื้อหา (Content 

Validity) โดยให้อาจารย์ที่ปรึกษาพิจารณา ตรวจสอบความเหมาะสมของภาษาที่ใช้ และความ
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการวิจัย และน าไปแก้ไขก่อนน าไปเก็บข้อมูลจริง 
 
3.5 การจัดท าข้อมูลและวิเคราะห์ผล 

ในการวิเคราะห์ข้อมูลของการวิจัยครั้งนี้ ภายหลังจากการเก็บข้อมูลครบถ้วนตาม
วัตถุประสงค์ ผู้วิจัยได้น าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์เชิงคุณภาพ (Qualitative Research) เนื่องจากเป็น
การศึกษาเพ่ือให้ได้ข้อมูลในเชิงลึก (Intensive) ถึงกระบวนการยอมรับของผู้ใช้รถไฟฟ้าบีทีเอสต่อ
แอปพลิเคชัน BTS SkyTrain และการใช้งานแอปพลิเคชัน BTS SkyTrain โดยผู้วิจัยได้น าการ
สัมภาษณ์ของผู้เข้าร่วมสัมภาษณ์ทั้งหมด 15 คน ที่บันทึกเสียงไว้มาถอดเทปสัมภาษณ์ เพ่ือสรุปและ
ค้นหาประเด็นที่เก่ียวข้อง พร้อมน าเสนอตามล าดับหัวข้อที่ก าหนดจากกรอบแนวคิดการวิจัย โดยใช้
รูปแบบการวิเคราะห์และสรุปข้อมูลเชิงพรรณนา (Descriptive Analysis) ซ่ึงผู้วิจัยได้แบ่งเนื้อหาที่
สนใจศึกษาออกเป็นหัวข้อ เพ่ือให้ง่ายต่อการแยกประเด็น และหาผลสรุปของการวิจัย โดยเลือกข้อมูล
หรือประเด็นที่ส าคัญน ามาตีความ เพ่ือให้ตรงตามวัตถุประสงค์งานวิจัย 



บทที่ 4 
ผลการวิจัย 

การศึกษาเรื่อง การรับรู้และการเข้าถึงผู้ใช้งานแอปพลิเคชัน BTS SkyTrain มีจุดประสงค์
เพ่ือศึกษาการยอมรับเทคโนโลยีของผู้ใช้บริการรถไฟฟ้าบีทีเอส และศึกษาข้อมูลด้าน User 
Experience และ User Interface ต่อแอปพลิเคชัน BTS SkyTrai ผู้วิจัยใช้ระเบียบวิธีการวิจัยเชิง
คุณภาพ (Qualitative Research) ด้วยวิธีสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-depth Interviews) โดยแบ่ง
การน าเสนอออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ 

ส่วนที่ 1 ศึกษากระบวนการยอมรับเทคโนโลยีของผู้ใช้บริการรถไฟฟ้าบีทีเอส ต่อแอปพลิเค
ชัน BTS SkyTrain 

ส่วนที่ 2 ศึกษาข้อมูลด้าน User Experience และ User Interface ของแอปพลิเคชัน BTS 
SkyTrain 

4.1 ข้อมูลเกี่ยวกับกลุ่มตัวอย่าง 
ผู้ให้ข้อมูลหลักคือ ผู้ที่ใช้บริการรถไฟฟ้าบีทีเอสที่ใช้หรือไม่ใช้งานแอปพลิเคชัน BTS 

SkyTrain เพศชายและหญิง อายุ 20-35 ปี จ านวน 16 คน โดยผู้วิจัยขออนุญาตใช้นามสมมุติแทนชื่อ
จริงของผู้ให้ข้อมูล แบ่งเป็นเพศชาย 8 คน ได้แก่นามสมมุติ ก-ข-ค-ง-จ-ฉ-ฮ และเพศหญิง 8 คน 
ได้แก่นามสมมุติ A-B-C-D-E-F-G-H 

จากการสัมภาษณ์พบว่า ในจ านวนกลุ่มตัวอย่าง 16 คน มีทั้งผู้ที่ใช้และไม่ใช้บริการ 
แอปพลิเคชัน BTS SkyTrain สรุปผลได้ ดังนี้ 

4.1.1 จ านวนผู้ที่ใช้และไม่ใช้แอปพลิเคชัน BTS SkyTrain 
4.1.1.1 ผู้ที่ ใช้ แอปพลิเคชัน BTS SkyTrain มีจ านวน 10 คน ได้แก่ 

เพศหญิง จ านวน 6 คน คือ A B C D E และ F 
เพศชาย จ านวน 4 คน คือ ก ข ค และ ง 

4.1.1.2 ผู้ที่ ไม่ใช้ แอปพลิเคชัน BTS SkyTrain มีจ านวน 6 คน ได้แก่ 
เพศหญิง จ านวน 2 คน คือ G และ H  
เพศชาย จ านวน 4 คน คือ จ ฉ อ และ ฮ 
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4.1.2 สาเหตุของผู้ใช้รถไฟฟ้าบีทีเอสทีเ่ลือกใช้หรือไม่ใช้บริการแอปพลิเคชัน BTS SkyTrain 
4.1.2.1 สาเหตุของผู้ที่ ใช้ บริการแอปพลิเคชัน BTS SkyTrain จ านวน 10 คน แบ่ง

ออกได้เป็น 4 สาเหตุหลัก ได้แก่ 
 1. เป็นผู้ที่ชอบทดลองใช้เทคโนโลยีหรือนวัตกรรมใหม่ ๆ จ านวน 2 คน 

“เห็นว่าน่าสนใจ อีกอย่างเราเป็นคนชอบดาวน์โหลดแอปฯ ใหม่ ๆ มา
ลองใช้ จึงดาวน์โหลดมาใช้งานดู” (ก, การสื่อสารส่วนบุคคล, 10 มกราคม 2562) 

“เราชอบติดตามข่าวพวกเทคโนโลยี หรือพวกแอปฯ ต่าง ๆ ที่ออกมาใหม่ 
พอเห็นข่าวว่ามีแอปฯ บีทีเอส ก็คิดว่าเออน่าลองใช้ดูนะ ยังไงเราก็ใช้บีทีเอสอยู่แล้วด้วย เลยลองโหลด
มาเล่นดู” (ค, การสื่อสารส่วนบุคคล, 10 มกราคม 2562) 

2. ตัวแอปพลิเคชันมีความสอดคล้องกับการใช้ชีวิตประจ าวัน จ านวน 3 คน 
“ใช้รถไฟฟ้าไปท างานเป็นประจ าอยู่แล้ว เห็นว่ามีแอปฯ ของบีทีเอสเอง จึง

สนใจดาวน์โหลดมาใช้ดู ใช้แล้วมันก็ช่วยให้เราตรวจเช็กสถานการณ์ท่ีไม่ปกติเวลารถไฟฟ้าเสียได้” (ข, 
การสื่อสารส่วนบุคคล, 10 มกราคม 2562) 

“เวลาเราไปท างานเราก็ใช้รถไฟฟ้าไปตามสถานีต่าง ๆ เป็นส่วนใหญ่ เห็น
ป้ายตัวแอปฯ จากป้ายแผนที่รถไฟฟ้า มันมีเป็นคิวร์อาร์โค้ดอยู่ ก็ดูน่าสนใจดี คิดว่าโหลดมาแล้วดูแผน
ที่ได้ในมือถือ แล้วก็เห็นว่ามีแจ้งเตือนระบบรถไฟฟ้าเสียได้ด้วย” (ง, การสื่อสารส่วนบุคคล, 27 
มกราคม 2562) 

“ก็คิดว่าเราเองก็ใช้บีทีเอสอยู่ทุกวัน ถ้ามันเป็นแอปฯ แจ้งเตือนเกี่ยวกับ 
บีทีเอสมันก็น่าจะช่วยให้เราดูข้อมูลอะไรต่าง ๆ ได้สะดวกขึ้น แล้วเพ่ือนที่ท างานก็แนะน า จึงอยาก
ลองโหลดมาใช้ดูก่อน” (E, การสื่อสารส่วนบุคคล, 9 กุมภาพันธ์ 2562) 

3. เห็นถึงประโยชน์ในการใช้งาน จ านวน 3 คน 
“มันก็เหมือนเป็นข่าวสารที่เราติดตามทุกวัน เพราะบางครั้งอย่างที่เราเห็น

บีทีเอสเนี่ยก็ติดขัดบ้าง หรือขัดข้องบ้าง เขาก็แจ้งมาในแอปฯ แล้วก็ดูอีกได้ว่าเราจะเดินทางจาก
จุดหมายนี้ไปตรงอีกจุดหมายหนึ่งต้องเดินทางอย่างไร” (C, การสื่อสารส่วนบุคคล, 11 มกราคม 
2562) 

“เห็นตัวแอปฯ จากป้ายโปสเตอร์ในสถานี ลองโหลดมาใช้ดู ใช้แล้วก็คิดว่า
ตัวแอปฯ มันช่วยให้เราวางแผนการเดินทางได้ มีค่าใช้จ่ายเท่าไร ใช้เวลาเท่าไรจากจุดเอไปจุดบี” (D, 
การสื่อสารส่วนบุคคล, 9 กุมภาพันธ์ 2562) 

 “เราเห็นจากสื่อบนบีทีเอสว่ามันสามารถแจ้งเตือนการเดินรถแบบ
เรียลไทม์ได้ จึงสนใจดาวน์โหลดดู แล้วจากที่ลองใช้มามันก็สะดวกดี ดูความหนาแน่นของคนบนสถานี
ได้อีกด้วย” (F, การสื่อสารส่วนบุคคล, 9 กุมภาพันธ์ 2562) 
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4. ต้องการบางสิ่งเพื่อใช้ตรวจสอบสถานการณ์ให้บริการของรถไฟฟ้า 
บีทีเอสว่าปกติหรือมีเหตุขัดข้องหรือไม่ จ านวน 2 คน 

“ตอนที่คิดจะดาวน์โหลดคือช่วงที่บีทีเอสมันล่าช้า เลยคิดว่ามันมีตัวช่วย
อะไรเราไหมที่จะเช็กได้ว่าที่ไหนมันคนเยอะ ก็เลยโหลดแอปฯ นี้มา” (A, การสื่อสารส่วนบุคคล, 11 
มกราคม 2562) 

“มันจะมีช่วงหนึ่งที่บีทีเอสมันเสียและค้างบ่อยมาก บางครั้งเราก็รีบ เราก็
คิดว่าท าไมมันค้างนาน รถเสียรึเปล่าหรืออย่างไร เห็นว่าแอปฯ นี้มันแจ้งเตือนการเดินรถได้เวลามี
ปัญหา เลยโหลดมาใช้ดู” (B, การสื่อสารส่วนบุคคล, 11 มกราคม 2562) 

4.1.2.2 สาเหตุของผู้ที่ ไม่ใช้ บริการแอปพลิเคชัน BTS SkyTrain จ านวน 6 คน 
สามารถแบ่งออกได้เป็น 4 สาเหตุหลัก คือ 

1. ไม่เห็นถึงความจ าเป็นที่จะต้องใช้งาน จ านวน 2 คน 
“คิดว่าไม่จ าเป็นต้องใช้แอปฯ เพราะว่าสถานีไม่ได้มีมากมายขนาดต้องใช้

แอปฯ ดู เราสามารถดูแผนที่และจ าได้เลย แล้วก็ข้อมูลส่วนใหญ่ถามพนักงานตอนนั้นเลยจะง่ายกว่า” 
(ฉ, การสื่อสารส่วนบุคคล, 27 มกราคม 2562) 

“เพราะเรารู้สึกว่า เราไม่ได้จะเสิร์ชค้นหาเส้นทางไปไหน เพราะว่าท างาน
เราก็ลงอยู่สถานีเดียว ก็เลยยังไม่คิดจะโหลด” (ฮ, การสื่อสารส่วนบุคคล, 23 มกราคม 2562) 

2. ไม่เห็นถึงประโยชน์ในการใช้งาน จ านวน 2 คน 
“เพราะเราไม่รู้ว่าแอปฯ ตัวนี้ให้อะไรเราได้บ้าง โหลดมาก็ไม่รู้จะใช้อะไรได้

บ้าง” (จ, การสื่อสารส่วนบุคคล, 23 มกราคม 2562) 
“เคยเห็นสื่อโฆษณาหรือรูปตัวแอปฯ ตามสถานีอยู่บ้าง แต่ก็ไม่เห็นมีบอก

ว่าตัวแอปฯ มันจะท าอะไรได้บ้าง มีแต่คิวอาร์โค้ดแปะตามป้ายสถานี เลยไม่คิดท่ีจะดาวน์โหลดมาใช้ 
โหลดมาแล้วก็ไม่รู้จะใช้อย่างไรด้วย” (อ, การสื่อสารส่วนบุคคล, 23 มกราคม 2562) 

3. เข้าใจผิดเกีย่วกับการใช้งาน จ านวน 1 คน 
“จากตอนข่าวที่ได้ยิน อ่านรีวิวมันใช้ได้แค่ในสถานีว่าแบบรถจะมาหรือยัง 

เลยรู้สึกว่าไม่ต้องโหลดมาใช้ก็ได้ เพราะอย่างไรเราก็ต้องไปรออยู่ดี” (H, การสื่อสารส่วนบุคคล, 27 
มกราคม 2562) 

4. ติดตามข่าวสารจาก Line@ ของรถไฟฟ้าบีทีเอสที่มีอยู่แล้ว จ านวน 1 
คน 

“เบื้องต้นมีไลน์ของบีทีเอสอยู่แล้ว ตอบโจทย์ในเรื่องของการแจ้งเตือนอยู่
แล้ว เลยคิดว่าไม่จ าเป็นต้องดาวน์โหลด” (G, การสื่อสารส่วนบุคคล, 18 มกราคม 2562) 
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 จาก 4 สาเหตุดังกล่าว ผู้วิจัยวิเคราะห์ได้ว่า การสื่อสารให้ผู้ใช้บริการรถไฟฟ้าบีทีเอสเห็นถึง
ความส าคัญ ประโยชน์ จุดเด่น ความสะดวกที่ได้จะรับจากการใช้งานแบบออนไลน์บนสมาร์ทโฟนได้
ทุกที่ทุกเวลา และความรวดเร็ว ทันต่อเหตุการณ์ จากการแจ้งเตือนเรียลไทม์ยามที่รถไฟฟ้าบีทีเอส
เกิดการขัดข้อง ผู้ใช้บริการสามารถวางแผนเดินทางไปใช้ระบบขนส่งสาธารณะได้อย่างทันท่วงที คือ
คีย์แมสเซจส าคัญที่จะต้องสื่อสารออกไปให้ชัดเจน เนื่องจากตัวแอปพลิเคชัน BTS SkyTrain ได้ 
เปรียบในส่วนที่เป็นแอปพลิเคชันด้านการขนส่งมวลชนที่ทางรถไฟฟ้าบีทีเอสเป็นผู้ผลิตและเปิดให้ 
บริการขึ้นเอง ท าให้เป็นแอปพลิเคชันเดียวที่ให้ข้อมูลต่าง ๆ เกี่ยวกับรถไฟฟ้าบีทีเอสได้อย่างครบถ้วน
และน่าเชื่อถือ BTS SkyTrain จึงเป็นอีกแอปพลิเคชันหนึ่งที่ผู้วิจัยเห็นว่าหากท าการโปรโมทสื่อสารให้
ผู้ใช้บริการรถไฟฟ้าเล็งเห็นถึงประโยชน์ และความแตกต่างของแอปพลิเคชันที่มีการใช้งานที่มากกว่า 
Line@ BTS ได้ ก็จะสามารถกระตุ้นความสนใจให้อยากดาวน์โหลดแอปพลิเคชันมาใช้เพ่ิมข้ึน 
 
ตารางที่ 4.1: ข้อมูลของกลุ่มตัวอย่าง 

กลุ่มตัวอย่าง (นามสมมุติ) ข้อมูลการใช้งานแอปพลิเคชัน BTS SkyTrain 
ก เพศชาย ใช้บริการ BTS SkyTrain 

ข เพศชาย ใช้บริการ BTS SkyTrain 

ค เพศชาย ใช้บริการ BTS SkyTrain 
ง เพศชาย ใช้บริการ BTS SkyTrain 

จ เพศชาย ไม่ใช้บริการ BTS SkyTrain 

ฉ เพศชาย ไม่ใช้บริการ BTS SkyTrain 
ฮ เพศชาย ไม่ใช้บริการ BTS SkyTrain 

อ เพศชาย ไม่ใช้บริการ BTS SkyTrain 
A เพศหญิง ใช้บริการ BTS SkyTrain 

B เพศหญิง ใช้บริการ BTS SkyTrain 

C เพศหญิง ใช้บริการ BTS SkyTrain 
D เพศหญิง ใช้บริการ BTS SkyTrain 

E เพศหญิง ใช้บริการ BTS SkyTrain 

F เพศหญิง ใช้บริการ BTS SkyTrain 
G เพศหญิง ไม่ใช้บริการ BTS SkyTrain 

H เพศหญิง ไม่ใช้บริการ BTS SkyTrain 

รวม 15 คน จ านวนผู้ที่ใช้ 10 คน และผู้ที่ไม่ใช้ 6 คน 
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4.2 ผลการศึกษากระบวนการยอมรับเทคโนโลยีของผู้ใช้บริการรถไฟฟ้าบีทีเอสต่อแอปพลิเคชัน 
BTS SkyTrain 

ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการยอมรับเทคโนโลยีโทรศัพท์มือถือ (Mobile Technology 
Acceptance Model: MTAM) ลักษณะของนวัตกรรมที่ยอมรับได้ง่าย และการแบ่งกลุ่มคนในสังคม
ที่จะยอมรับการแพร่กระจายทางเทคโนโลยี ซึ่งผู้วิจัยน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากผลการ
สัมภาษณ์ของผู้ใช้บริการรถไฟฟ้าบีทีเอสที่มีต่อแอปพลิเคชัน BTS SkyTrain ได้ดังนี้ 

4.2.1 กระบวนการยอมรับเทคโนโลยี (Adoption and Innovation Theory) 
กระบวนการยอมรับเทคโนโลยี (Adoption and Innovation Theory) ของผู้บริโภคท่ีมีต่อ

นวัตกรรม เทคโนโลยี หรือแอปพลิเคชันใดอย่างหนึ่ง คือการกล่าวถึงพฤติกรรมของบุคคลที่แสดงออก
ว่ามีการยอมรับเทคโนโลยีนั้น ๆ และตัดสินใจน าไปปฏิบัติใช้ แบ่งออกได้ 5 ขั้นตอน  ได้แก่ ขั้นที่ 1 
รับรู้ (Awareness Stage) ขั้นที่ 2 สนใจ (Interest Stage) ขั้นที่ 3 ประเมินค่า (Evaluation Stage) 
ขั้นที่ 4 ทดลอง (Trial Stage) และข้ันที่ 5 ยอมรับ (Adoption Stage) 
  4.2.1.1 กระบวนการยอมรับเทคโนโลยีของผู้ที่ ใช้ บริการแอปพลิเคชัน BTS 
SkyTrain  

จากข้อมูลการสัมภาษณ์ผู้ที่ใช้บริการแอปพลิเคชัน BTS SkyTrain จ านวน 10 คน 
สามารถแบ่งกระบวนการยอมรับเทคโนโลยีออกได้เป็น 2 รูปแบบ 
  รูปแบบการยอมรับเทคโนโลยีแบบที่ 1 ผู้ที่ใช้บริการแอปพลิเคชัน BTS SkyTrain มี
กระบวนการในการยอมรับเทคโนโลยีคือ เริ่มจากการรับรู้ว่ารถไฟฟ้าบีทีเอสเปิดให้บริการ 
แอปพลิเคชันที่ชื่อว่า BTS SkyTrain จากสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ในสถานีรถไฟฟ้าเป็นหลัก และ
รับรู้จากเพ่ือนทีม่าแนะน าให้ใช้ (ข้ันที่ 1 รับรู้) โดยเห็นว่าแอปพลิเคชันนี้มีความเกี่ยวข้องกับตนเอง
จากการที่ตนเองใช้รถไฟฟ้าบีทีเอสในการเดินทางเป็นประจ า จึงเกิดความสนใจที่จะใช้บริการ 
แอปพลิเคชัน (ข้ันที่ 2 สนใจ) และเห็นจากสื่อโฆษณาว่ามันสามารถแจ้งเตือนสถานะการให้บริการ
รถไฟฟ้าบีทีเอสได้แบบเรียลไทม์ได้ เพราะก็มีช่วงหนึ่งตนเองก็พบกับปัญหารถไฟฟ้าบีทีเอสท างาน
ติดขัดอยู่บ่อยครั้ง ท าให้ต้องการอะไรบางอย่างมาแก้ไขปัญหาในข้อนี้ (ขั้นที่ 3 ประเมินค่า) เมื่อเห็น
ถึงประโยชน์ในด้านการแจ้งเตือนดังกล่าวจึงอยากลองดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน BTS SkyTrain มาใช้ 
(ข้ันที่ 4 ทดลองใช้) ซึ่งจากการใช้บริการ ตนเห็นถึงประโยชน์ของตัวแอปพลิเคชันที่สามารถใช้งานได้
จริงในชีวิตประจ าวัน จึงตัดสินใจใช้บริการแอปพลิเคชัน BTS SkyTrain ต่อไปจนถึงปัจจุบัน (ขั้นที่ 5 
ยอมรับ) 
  “เห็นป้ายโฆษณาบนบีทีเอส (ขั้นตอนที่ 1) แล้วก็มีคิวอาร์โค้ดให้สแกนได้เลย 
(ข้ันตอนที่ 2) เห็นมีเขียนว่าเช็กสถานะรถเรียลไทม์ได้ (ข้ันตอนที่ 3) เลยลองโหลดมาใช้ดู (ข้ันตอนที่ 
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4) วันหนึ่งมันก็มีข้อความแจ้งรถเสียขึ้นมา ก็เห็นว่ามีแจ้งเตือนมาจริง เลยคิดว่ามีโหลดติดไว้ในมือถือก็
ดีเหมือนกัน (ข้ันตอนที่ 5)” (F, การสื่อสารส่วนบุคคล, 9 กุมภาพันธ์ 2562) 
  “ตอนที่คิดจะดาวน์โหลดคือช่วงที่บีทีเอสมันล่าช้า เลยคิดว่ามันมีตัวช่วยอะไรเรา
ไหมที่จะเช็กได้ว่าที่ไหนมันคนเยอะ หรือเช็กว่ารถมันยังวิ่งรถได้ปกติหรือเปล่า แล้วเราก็เห็นจากสื่อ
โฆษณาในรถว่ามีแอปฯ นี้ (ข้ันตอนที่ 1 และ 2) แล้วมันมีแจ้งเตือนระบบรถไฟฟ้าแบบเรียลไทม์ด้วย 
(ข้ันตอนที่ 3) ก็เลยโหลดแอปฯ นี้มา จากนั้นก็ใช้มาใช้เรื่อย ๆ ไว้ดูแจ้งเตือน (ขั้นที่ 4 และ 5)” (A, 
การสื่อสารส่วนบุคคล, 11 มกราคม 2562) 
  “แอปฯนี้เรารู้จักมาจากท่ีเพ่ือนที่ท างานด้วยกันแนะน ามาว่า (ข้ันที่ 1) บีทีเอสมันมี
บริการแจ้งเตือนรถไฟฟ้าเสียด้วยแอปฯ นี้แล้วนะ เราเองก็ใช้รถไฟฟ้าเหมือนกัน (ข้ันที่ 2) เวลารถเสีย
เราก็อยากรู้เหมือนกันว่ามันเสียจากอะไร แล้วถ้าแอปฯ นี้มันแจ้งเตือนได้ ก็สนใจ (ข้ันที่ 3) และ 
ดาวน์โหลดมาใช้จนถึงตอนนี้ค่ะ (ขั้นที่ 4 และ 5)” (E, การสื่อสารส่วนบุคคล, 9 กุมภาพันธ์ 2562) 
  “ตอนแรกก็ไม่ได้ใช้นะ เราก็เคยเห็นป้ายโฆษณาตัวแอปฯ อยู่บ้างตามในสถานี (ขั้น
ที่ 1) แต่มีเพ่ือนมาบอกให้ลองใช้ดูสิ บีทีเอสมันมีแอปฯ ออกมาใหม่นะ มันมีเรื่องแจ้งเตือนรถเสียได้
ด้วย (ข้ันที่ 2 และ 3) เราก็โอเคลองดู (ขั้นที่ 4) ตอนแรกก็ไม่เห็นมีแจ้งเตือนอะไร แต่วันนึงมันก็มีแจ้ง
รถเสีย เราก็อ๋อเข้าใจว่ามันแจ้งแค่ตอนรถเสีย ถ้าไม่แจ้งคือปกติดี จากนั้นก็เลยมีแอปฯ นี้ไว้ เผื่อวัน
ไหนรถเสียก็จะได้รู้ (ขั้นที่ 5)” (D, การสื่อสารส่วนบุคคล, 9 กุมภาพันธ์ 2562) 
  “เห็นป้ายตัวแอปฯ จากป้ายแผนที่รถไฟฟ้า มันมีเป็นคิวร์อาร์โค้ดอยู่ (ข้ันที่ 1) เลย
คิดว่าโหลดมาแล้วเราก็เอาไว้ดูแผนที่ในมือถือได้ (ข้ันที่ 2) เพราะเราใช้บีทีเอสบ่อย ใช้ไปท างาน 
เดินทางไปตามสถานีต่าง ๆ (ขั้นที่ 3) ก็เลยสแกนจากป้ายนั้นแล้วโหลดมาใช้งาน ลองเล่นไปก็เห็นว่า
มันมีบริการอ่ืน ๆ ด้วย ก็เลยใช้ต่อไป (ขั้นที่ 4 และ 5)” (ง, การสื่อสารส่วนบุคคล, 27 มกราคม 
2562) 

“ก็เคยเห็นสื่อโฆษณาจากทั้งในขบวนรถ แล้วก็ตรงท่ียืนรอรถ (ข้ันที่ 1) เห็นโฆษณา
ว่ามันมีแจ้งเตือนรถเสีย ซึ่งเป็นสิ่งที่เราคิดว่าตรงนี้น่าสนใจดี เพราะบีทีเอสมันก็มักจะชอบค้างอยู่บ่อย 
ๆ (ข้ันที่ 2 และ3) เลยดาวน์โหลดมาใช้งานดู (ข้ันที่ 4) และคิดว่าตัวแอปฯ ช่วยอ านวยความสะดวก
เราได้ (ข้ันที่ 5)” (B, การสื่อสารส่วนบุคคล, 11 มกราคม 2562) 

 
รูปแบบการยอมรับเทคโนโลยีแบบที่ 2 ผู้ที่ใช้บริการแอปพลิเคชัน BTS SkyTrain มี

กระบวนการในการยอมรับเทคโนโลยีคือ เริ่มจากการรับรู้ว่ารถไฟฟ้าบีทีเอสเปิดให้บริการ 
แอปพลิเคชันที่ชื่อว่า BTS SkyTrain จากสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ในสถานีรถไฟฟ้า (ขั้นที่ 1 รับรู้) 
โดยเห็นว่าแอปพลิเคชันนี้มีความเกี่ยวข้องกับตนเองจากการที่ตนเองใช้รถไฟฟ้าบีทีเอสในการเดินทาง
เป็นประจ า จึงเกิดความสนใจที่จะใช้บริการแอปพลิเคชัน (ขั้นที่ 2 สนใจ) และดาวน์โหลด 
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แอปพลิเคชันนี้มาใช้ (ข้ันที่ 4 ทดลองใช้) หลังจากได้ใช้แล้วเห็นถึงประโยชน์ของแอปพลิเคชันในด้าน
ต่าง ๆ เช่น การแจ้งเตือนสถานะการให้บริการรถไฟฟ้าบีทีเอส การค านวณอัตราค่าโดยสาร (ข้ันที่ 3 
ประเมินค่า) ซึ่งจากการใช้บริการตนจึงเห็นว่าตัวแอปพลิเคชันช่วยอ านวยความสะดวก และมี
ประโยชน์ ใช้งานได้จริงในชีวิตประจ าวัน จึงตัดสินใจใช้บริการแอปพลิเคชัน BTS SkyTrain ต่อไป
จนถึงปัจจุบัน (ข้ันที่ 5 ยอมรับ) 
  “เห็นโฆษณาว่าบีทีเอสมีแอปฯ ให้บริการเป็นของตัวเองแล้วก็คิดว่าน่าสนใจ (ข้ันที่ 
1 และ 2) ลองแล้วคิดว่าตัวแอปฯ มันช่วยให้เราวางแผนการเดินทางได้นะ ค านวณค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางได้ว่าแต่ละเดือนมีค่าใช้จ่ายเท่าไร หรือใช้เวลาเท่าไรจากจุดเอไปจุดบี มันก็มีความสะดวกต่อ
เรา (ข้ันที่ 4 และ 3) เรากเ็ลยใช้ต่อไปเรื่อย ๆ (ข้ันที่ 5)” (ก, การสื่อสารส่วนบุคคล, 10 มกราคม 
2562) 
 “เราเห็นจากสื่อบนบีทีเอส (ข้ันที่ 1) ว่ามันสามารถแจ้งเตือนการเดินรถแบบ
เรียลไทม์ได้ เราเองก็ใช้บีทีเอสไปท างาน (ขั้นที่ 2) จึงสนใจดาวน์โหลดดู  แล้วจากที่ลองใช้มามันก็
สะดวกดี (ข้ันที่ 4 และ 3) ดูความหนาแน่นของคนบนสถานีได้อีกด้วย (ข้ันที่ 5)” (ข, การสื่อสารส่วน
บุคคล, 10 มกราคม 2562)  
 “เห็นว่ามีแอปฯของบีทีเอสเอง (ข้ันที่ 1) แล้วเราใช้รถไฟฟ้าไปท างานเป็นประจ าอยู่
แล้ว จึงสนใจ (ข้ันที่ 2) ดาวน์โหลดมาใช้ดู ใช้แล้วมันก็ช่วยให้เราตรวจเช็กสถานการณ์ที่ไม่ปกติเวลา
รถไฟฟ้าเสียได้ ขั้นที่ 4 และ 3) ก็เป็นประโยชน์ต่อตัวเราเองดีค่ะ ก็ใช้ต่อไปได้ (ข้ันที่ 5)” (ค, การ
สื่อสารส่วนบุคคล, 10 มกราคม 2562)  
 “เห็นจากสื่อโฆษณาจากจอทีวีในขบวนรถ ว่ามันมีบริการนั่นนี่ ก็เลยลองโหลดมาใช้
งานดู (ข้ันที่ 1 และ 2) ใช้ดูแล้วมันมีแจ้งเตือนรถเสีย ติดขัด ก็ค านวณค่าโดยสารได้ ดูแผนที่รถไฟฟ้า
ได้เลยจากในมือถือ ไม่ต้องไปเดินดูตามป้าย แจ้งเตือนมันก็จะแจ้งเตือนเฉพาะเวลาเสีย (ข้ันที่ 4 และ 
3) ถ้าปกติดีก็ไม่มีแจ้งอะไร รวม ๆ ก็ใช้งานได้ดีตามท่ีเราต้องการ (ข้ันที่ 5)” (C, การสื่อสารส่วน
บุคคล, 11 มกราคม 2562) 
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ตารางที่ 4.2: กระบวนการยอมรับเทคโนโลยีของผู้ที่ใช้บริการแอปพลิเคชัน BTS SkyTrain 

รูปแบบ ขั้นที่ 1 ขั้นที่ 2 ขั้นที่ 3 ขั้นที่ 4 ขั้นที่ 5 
รูปแบบการ
ยอมรับ
เทคโนโลยี
แบบที่ 1 

รับรู้ว่ามี 
แอปพลิเคชัน 

เกิดความ
สนใจ 
ใช้บริการ 

ประเมินว่ามี
ประโยชน์ต่อ
ตนเอง 

ทดลองใช้งาน เกิดการ
ยอมรับ 

รูปแบบการ
ยอมรับ
เทคโนโลยี
แบบที่ 2 

รับรู้ว่ามี 
แอปพลิเคชัน 

เกิดความ
สนใจ 
ใช้บริการ 

ทดลองใช้งาน ใช้แล้ว
ประเมินว่ามี
ประโยชน์ต่อ
ตนเอง 

เกิดการ
ยอมรับ 

 
4.2.1.2 ผู้ที่ ไม่ใช้ บริการแอปพลิเคชัน BTS SkyTrain จะไม่ผ่านกระบวนการ

ยอมรับเทคโนโลยี โดยจะแค่รับรู้ว่ามี BTS SkyTrain จากสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ในสถานีรถไฟฟ้า 
ข่าวการเปิดให้ใช้บริการแอปพลิเคชัน BTS SkyTrain วันแรกตามสื่ออนไลน์ หรือรับรู้จากการที่เพ่ือน
มาแนะน า และแม้ว่าตนเองจะใช้บริการรถไฟฟ้าบีทีเอสอยู่เป็นประจ า แต่ก็ไม่ได้สนใจที่จะดาวน์โหลด
มาใช้งาน จึงส่งผลให้ไม่เกิดการยอมรับเทคโนโลยี เนื่องจาก 1. ไม่เห็นถึงความจ าเป็นที่จะต้องใช้ 
เพราะข้อมูลที่ต้องการรู้สามารถดูได้จากสื่อในสถานีหรือถามจากพนักงานได้ 2. ไม่เห็นถึงประโยชน์ใน
การใช้งานในชีวิตประจ าวัน รวมถึงสื่อโฆษณาตามสถานีไม่ได้บอกถึงประโยชน์ที่ชัดเจนว่าดาวน์โหลด
มาแล้วจะใช้งานอะไรได้บ้าง 3. ไม่ต้องการดาวน์โหลดมาให้ซ้ ากับตัว Line@ ที่มีบริการแจ้งเตือน
ข่าวสารเหมือนกัน จึงคิดว่าตัวแอปพลิเคชันไม่มีความแตกต่างกับตัว Line@ ของ BTS ที่มีอยู่แล้ว  
4. ไม่รู้วิธีการใช้งาน เพราะในสื่อโฆษณาไม่มีบอกข้ันตอนการใช้งาน เมื่อเทียบกับสื่อโฆษณาของ Line 
ทีบ่อกวิธีการใช้งานอย่างชัดเจน 

“เพราะเราไม่รู้ว่าแอปฯ ตัวนี้ให้อะไรเราได้บ้าง โหลดมาก็ไม่รู้จะใช้อะไรได้บ้าง” (จ, 
การสื่อสารส่วนบุคคล, 23 มกราคม 2562) 

 “คิดว่าไม่จ าเป็นต้องใช้แอปฯ เพราะว่าสถานีไม่ได้มีมากมายขนาดต้องใช้แอปฯ ดู 
เราสามารถดูแผนที่และจ าได้เลย แล้วก็ข้อมูลส่วนใหญ่ถามพนักงานตอนนั้นเลยจะง่ายกว่า” (ฉ, การ
สื่อสารส่วนบุคคล, 27 มกราคม 2562) 

“เคยเห็นสื่อโฆษณาหรือรูปตัวแอปฯ ตามสถานีอยู่บ้าง แต่ก็ไม่เห็นมีบอกว่าตัว 
แอปฯ มันจะท าอะไรได้บ้าง มีแต่คิวอาร์โค้ดแปะตามป้ายสถานี เลยไม่คิดที่จะดาวน์โหลดมาใช้ โหลด
มาแล้วก็ไม่รู้จะใช้อย่างไรด้วย” (อ, การสื่อสารส่วนบุคคล, 23 มกราคม 2562)  
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“เพราะเรารู้สึกว่า เราไม่ได้จะเสิร์ชค้นหาเส้นทางไปไหน เพราะว่าท างานเราก็ลงอยู่
สถานีเดียว ก็เลยยังไม่คิดจะโหลด” (ฮ, การสื่อสารส่วนบุคคล, 23 มกราคม 2562) 

“จากตอนข่าวที่ได้ยิน อ่านรีวิวมันใช้ได้แค่ในสถานีว่าแบบรถจะมาหรือยัง เลยรู้สึก
ว่าไม่ต้องโหลดมาใช้ก็ได้ เพราะอย่างไรเราก็ต้องไปรออยู่ดี” (H, การสื่อสารส่วนบุคคล, 27 มกราคม 
2562) 

“เบื้องต้นมีไลน์ของบีทีเอสอยู่แล้ว ตอบโจทย์ในเรื่องของการแจ้งเตือนอยู่แล้ว เลย
คิดว่าแอปพลิเคชันไม่จ าเป็นต้องดาวน์โหลด” (G, การสื่อสารส่วนบุคคล, 18 มกราคม 2562) 
  จากข้อมูลของผู้ที่ไม่ใช้บริการแอปพลิเคชัน BTS SkyTrain แสดงให้เห็นได้ว่า 
สาเหตุที่ท าให้ผู้ใช้บริการรถไฟฟ้าบีทีเอสไมเ่กิดความสนใจที่จะดาวน์โหลดมาใช้งาน เกิดจากการที่ไม่
สื่อสารหรือให้ข้อมูลในสิ่งที่ผู้ใช้บริการรถไฟฟ้าบีทีเอสต้องการทราบหรือควรรู้ เพ่ือกระตุ้นหรือจูงใจ
ให้เกิดความสนใจ เช่น ประโยชน์ในการใช้งาน วิธีการใช้งาน จุดเด่น สิ่งที่แตกต่างจาก Line@ ของ 
BTS หรือความสะดวกที่ผู้ใช้สามารถหาข้อมูลเกี่ยวกับบริการของรถไฟฟ้าบีทีเอสได้เลยจาก BTS 
SkyTrain ทุกที่ทุกเวลา โดยไม่ต้องรอไปสอบถามจากพนักงานหรือดูข้อมูลจากป้ายเมื่อถึงสถานี ซ่ึง
เมื่อเปรียบเทียบกับการสื่อสารของ rabbit LINE Pay แล้ว ผู้ใช้บริการรถไฟฟ้าบีทีเอสจะจดจ าการ
สื่อสารหรือการโฆษณาของ rabbit LINE Pay ได้มากกว่า เนื่องจากมีการบอกประโยชน์ในการใช้งาน
เป็นข้อ ๆ อย่างชัดเจน และบอกข้ันตอนในการใช้งาน 
 
ภาพที่ 4.1: ตัวอย่างการเปรียบเทียบการสื่อสารระหว่าง BTS SkyTrain และ rabbit LINE Pay 

                         BTS SkyTrain                                           rabbit LINE Pay 
 
สรุปได้ว่า ผู้ที่ใช้บริการแอปพลิเคชัน BTS SkyTrain ผ่านกระบวนการยอมรับเทคโนโลยีครบ

ทั้ง 5 ขั้นตอน โดยสามารถสลับขั้นตอนได้ คือ เกิดการรับรู้ว่ามี BTS SkyTrain จากสื่อโฆษณาต่าง ๆ  
และเกิดความสนใจ เนื่องจากตนเองก็ใช้บริการรถไฟฟ้าบีทีเอสเป็นประจ า ซึ่งประเมินค่าแล้วว่า 
แอปพลิเคชันนี้มีประโยชน์ต่อตนเอง จึงดาวน์โหลดมาทดลองใช้งาน หลังจากใช้งานเห็นว่าสามารถ
ช่วยอ านวยความสะดวก และมีประโยชน์สามารถใช้งานได้จริงในชีวิตประจ าวัน น าไปสู่การยอมรับ 
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คือการใช้บริการมาจนถึงปัจจุบัน ส่วนผู้ที่ไม่ใช้บริการแอปพลิเคชัน BTS SkyTrain จะไม่ผ่าน
กระบวนการยอมรับเทคโนโลยี เพียงแคเ่กิดการรับรู้ว่ามี BTS SkyTrain จากสื่อโฆษณาต่าง ๆ แต่ไม่
เกิดความสนใจที่จะดาวน์โหลดมาใช้ โดยมองว่าไม่มีประโยชน์และไม่มีความจ าเป็นที่จะต้อง 
ดาวน์โหลดมาใช้บริการ จึงท าให้ไม่เกิดการยอมรับเทคโนโลยี 

4.2.2 ลักษณะของนวัตกรรมที่ผู้ใช้บริการรถไฟฟ้า BTS เลือกว่าเป็นลักษณะของ 
แอปพลิเคชันที่จะยอมรับได้ง่าย 

หลักทฤษฎีการแพร่กระจายนวัตกรรม (Diffusion of Innovations Theory) กล่าวว่า 
นวัตกรรมที่ยอมรับได้ง่ายควรจะต้องมีลักษณะ 5 ประการได้แก่ ได้ประโยชน์มากกว่าเดิมที่เข้ามา
แทนที่ (Relative Advantage) มีสอดคล้องกับวัฒนธรรมในสังคมที่จะรับ (Compatibility) ไม่มี
ความสลับซับซ้อนมากนัก (Complexity)  สามารถแบ่งทดลองครั้งละน้อยได้ (Trial ability) และ
สามารถมองเห็นหรือเข้าใจได้ง่าย (Observe ability) ซึ่งได้ผลสรุปมาดังนี้ 

4.2.2.1 ผลวิจัยจากผู้ใช้บริการรถไฟฟ้าบีทีเอสที่ ใช้ บริการแอปพลิเคชัน BTS 
SkyTrain 

จากการสัมภาษณ์ผู้ที่ใช้บริการแอปพลิเคชัน BTS SkyTrain จ านวน 10 คน พบว่า 
3 อันดับแรกท่ีคนกลุ่มนี้เลือกว่าคุณสมบัติหรือลักษณะของนวัตกรรมดังต่อไปนี้คือลักษณะของ 
แอปพลิเคชันที่จะยอมรับได้ง่าย ได้แก่ 

1. ได้ประโยชน์มากกว่าเดิมที่เข้ามาแทนที่ (Relative Advantage) จ านวน 
5 คน เนื่องจากการจะโหลดแอปพลิเคชันมาใช้ต้องให้ประโยชน์ และช่วยอ านวยความสะดวกใน
ชีวิตประจ าวัน หากไม่มีประโยชน์ในการใช้งานแล้วก็มีเปอร์เซ็นต์สูงที่จะไม่ใช้งานต่อและลบทิ้ง 
   “ประโยชน์ที่ได้รับครับ เพราะว่าเราโหลดมาเราก็อยากที่จะใช้งานใช้
ประโยชน์จากมันได้ ให้แอปฯ ช่วยท าให้ชีวิตเราง่ายขึ้น” (ก, การสื่อสารส่วนบุคคล, 10 มกราคม 
2562) 
   “ประโยชน์ที่ได้รับค่ะ ก็อารมณ์คล้าย ๆ เวลาเราโหลดแอปฯ แต่งหน้ามา  
แอปฯ แรกมีฟังก์ชันครบหมด ถ่ายหน้าสดก็แต่งเติมปากตาได้ แต่อีกแอป ฯ มีแค่โหมดปรับโทนสี  
เอฟเฟ็กต์ภาพ มันก็ไม่ได้ใช้ประโยชน์ในส่วนที่เราต้องการ เราก็จะเลือกใช้แอปฯ แรก และลบแอปฯ 
ออก เพราะเราไม่ได้ใช้งานอะไร” (A, การสื่อสารส่วนบุคคล, 11 มกราคม 2562) 
   “ประโยชน์ที่ได้รับ แอปฯ ในมือถือเราโหลดมาก็เพ่ือที่จะใช้ประโยชน์หรือ
ใช้เพื่ออะไรสักอย่างที่เราต้องการ อย่างแอปฯ บีทีเอส ที่เราโหลดมาก็เพราะอยากรู้ว่าวันนี้รถไฟฟ้ายัง
เดินรถได้ปกติไหม ถ้าแอปฯ ไม่มีการแจ้งเตือนแบบนี้ที่เราต้องการ เราอาจจะไม่โหลดก็ได้” (B, การ
สื่อสารส่วนบุคคล, 11 มกราคม 2562) 
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“เลือกประโยชน์ที่ได้รับค่ะ เพราะถ้าจะโหลดแอปฯ มาสักแอปฯ มันก็ต้อง
มีไว้ใช้งานอะไรได้สักอย่างหนึ่ง หรือเอาไว้ค้นหาข้อมูลอะไรให้เราได้” (C, การสื่อสารส่วนบุคคล, 11 
มกราคม 2562)  

“ประโยชน์ที่ได้รับค่ะ เพราะว่าการจะมีแอปฯ เราควรจะใช้มัน ถ้ามันไม่มี
ประโยชน์ก็คงลบทิ้ง” (D, การสื่อสารส่วนบุคคล, 9 กุมภาพันธ์ 2562) 
   2. สอดคล้องกับวัฒนธรรมในสังคมท่ีจะรับ (Compatibility) จ านวน 3 คน 
เนื่องจากแอปพลิเคที่ใช้สามารถรับรองการใช้งาน และอ านวยความสะดวกให้ตรงกับพฤติกรรมการใช้
ชีวิตประจ าวันได้ 
   “มีความสอดคล้องและเข้ากันได้กับการใช้งานในสังคมครับ เพราะแอปฯ 
มันก็น่าจะออกแบบมาเพ่ือรองรับพฤติกรรมการใช้งานของเราในชีวิตประจ าวันได้” (ข, การสื่อสาร
ส่วนบุคคล, 10 มกราคม 2562) 

“เลือกความสอดคล้องและเข้ากับการใช้งานในสังคมครับ เพราะถ้าแอปฯ 
มันสอดคล้องหรือรองรับกับการใช้งานในชีวิตประจ าวันของเราได้ มันก็คงช่วยอ านวยความสะดวก
ให้กับเราได้ดี” (F, การสื่อสารส่วนบุคคล, 9 กุมภาพันธ์ 2562) 
   “มีความสอดคล้องและเข้ากันได้กับการใช้งานในสังคมค่ะ เพราะเราก็โหลด
แอปฯ มาเพ่ือตอบโจทย์และอ านวยความสะดวกให้เรา อย่างไลน์แมนเราก็โหลดไว้สั่งข้าวมาส่ง เราไม่
ต้องไปรอคิวเอง หรืออย่างแอปฯ ช้อปปิ้งแบล็ก ก็เป็นแอปฯ ที่จะให้เราได้ตังค์คืนส่วนหนึ่งเวลาเราซื้อ
ตั๋วเครื่องบิน หรือซื้ออะไรก็ตามท่ีร่วมรายการ ซึ่งมันก็ตรงกับพฤติกรรมเรา อย่างแอปฯ บีทีเอสโหลด
มาก็ไว้ใช้ดูข้อมูลข่าวสารของรถไฟฟ้า” (E, การสื่อสารส่วนบุคคล, 9 กุมภาพันธ์ 2562) 

3. ไม่มีความสลับซับซ้อนมากนัก (Complexity) จ านวน 2 คน เนื่องจาก
ต้องการแอปพลิเคชันที่ใช้งานได้ง่าย สะดวก รวดเร็ว และสามารถเห็นต าแหน่งปุ่มกดเพ่ือใช้ค้นหาได้
อย่างชัดเจน หากแอปพลิเคชันที่ใช้มีลักษณะตรงข้ามกับท่ีกล่าวมาก็จะลบทิ้ง 

“การใช้งานไม่สลับซับซ้อน เพราะถ้าใช้ง่าย สะดวกก็จะใช้ แต่ถ้าใช้แล้ว
ต้องกดปุ่มนี่ปุ่มนั่น ไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหน เราก็จะเบื่อ ไม่อยากใช้ แล้วเราก็จะลบ”  (ค, การสื่อสารส่วน
บุคคล, 10 มกราคม 2562) 

“การใช้งานไม่สลับซับซ้อนครับ เพราะอย่างเวลาที่เราเร่งรีบ เปิดแอปฯ มา
ปุ๊บก็กดใช้ได้เลย แบบกดปุ่มได้ง่าย เร็วรวด ไม่ต้องกดเข้าใช้งานอะไรให้มันหลายขั้นตอน” (ง, การ
สื่อสารส่วนบุคคล, 27 มกราคม 2562) 
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 4.2.2.2 ผลวิจัยจากผู้ใช้บริการรถไฟฟ้าบีทีเอสที่ ไม่ใช้ บริการแอปพลิเคชัน BTS SkyTrain
 จากการสัมภาษณ์ผู้ที่ไมใ่ช้บริการแอปพลิเคชัน BTS SkyTrain จ านวน 6 คน พบว่า 3 
อันดับแรกที่คนกลุ่มนี้เลือกว่าคุณสมบัติหรือลักษณะของนวัตกรรมดังต่อไปนี้คือลักษณะของ 
แอปพลิเคชันที่จะยอมรับได้ง่าย ได้แก่ 

1. ไม่มีความสลับซับซ้อนมากนัก (Complexity) จ านวน 3 คน เนื่องจาก
ต้องการแอปพลิเคชันที่ใช้งานได้ง่าย สะดวก รวดเร็ว และสามารถเห็นต าแหน่งปุ่มกดเพ่ือใช้ค้นหาได้
อย่างชัดเจน หากแอปพลิเคชันที่ใช้มีลักษณะตรงข้ามกับท่ีกล่าวมาก็จะลบทิ้ง 

“เลือกไมม่ีความสลับซับซ้อน เพราะถ้าเราใช้แอปฯ ตัวใดตัวหนึ่ง ถ้ามันใช้
งานง่าย สะดวก มันก็ท าให้เราอยากใช้งานต่อ อย่างเวลาต้องการค้นหา ปุ่มค้นหาอยู่ตรงนี้ ปุ่มเลือก
ไปบีทีเอสอยู่ตรงนั้น ปุ่มข่าวสารอยู่ตรงนี้ มันไม่ได้ค้นหายาก แต่เม่ือโหลดแอปฯ มา ถ้าเราอยาก
ค้นหาข่าวสารข้อมูลแบบรถไฟฟ้าเต็มไหม ถ้าค้นหาไม่เจอ ในเวลาที่เราต้องการตอนนั้นเราก็จะ
หงุดหงิดและไม่อยากใช้” (ฉ, การสื่อสารส่วนบุคคล, 27 มกราคม 2562)  

“เลือกการใช้งานได้ง่าย ไม่มีความซับช้อนครับ อย่างเช่นว่ามันเป็นแอปฯ 
แผนที่ การเดินทาง ถ้าเป็นนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวกรุงเทพฯ แล้วไม่รู้เส้นทางมาก่อน มันก็ควรเป็น
อะไรที่กดใช้ได้ง่าย เข้าใจได้ง่ายทันที เป็นสากล” (ฮ, การสื่อสารส่วนบุคคล, 23 มกราคม 2562) 

“ใช้งานได้ง่ายน่าจะดีที่สุด คิดว่าแอปพลิเคชันควรจะใช้ได้กับคนทุกเพศทุก
วัย ผู้ใหญ่บางคนไม่มีเวลามาเรียนรู้ การที่เขาเข้าไปในเทคโนโลยีก็ยากแล้ว อะไรที่ใช้ได้ง่าย เปิดมา
ปุ๊บเห็นปุ่มกดได้เลย เห็นแล้วเข้าใจ ใช้ได้ทุกเพศทุกวัย เข้าถึงได้ง่ายที่สุดคือดีที่สุดแล้ว (H, การสื่อสาร
ส่วนบุคคล, 27 มกราคม 2562) 

2. ได้ประโยชน์มากกว่าเดิมที่เข้ามาแทนที่ (Relative Advantage) จ านวน 
2 คน เนื่องจากการจะโหลดแอปพลิเคชันมาใช้ต้องให้ประโยชน์ ไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบ
สาระประโยชน์ ความบันเทิง หรือช่วยอ านวยความสะดวกในชีวิตประจ าวันได้ 

“ถ้าจะโหลดแอปฯ มาสักตัว คงดูที่ประโยชน์ในการใช้งาน เพราะถ้าเราจะ
โหลดอะไรมา เราก็อยากจะใช้งานใช้ประโยชน์แอปฯ ตัวนั้น อย่างกูเกิ้ลแปลภาษาง้ี เวลาแปลคือมันก็
ไม่ค่อยโอเค เราจึงอยากได้อะไรที่ดูน่าเชื่อถือว่า เราก็เลยไปหาโหลดแอปฯ แปลภาษามาเพ่ิมไว้ในมือ
ถือ แต่ถ้าแอปฯ มันแปลไม่โอเคอีก เราเจอแอปฯ ที่แปลได้ดีกว่า ตรงกว่า เราก็จะลบอันที่เราไม่ใช้
งานทิ้ง” (อ, การสื่อสารส่วนบุคคล, 23 มกราคม 2562) 

“คิดว่าการเลือกโหลดแอปฯ มาสักตัวเราจะเลือกจากประโยชน์ที่ได้รับนะ 
อย่างแต่ละแอปฯ มันก็จะมีหมวดที่ต่างกัน มันก็ต้องมีประโยชน์อะไรสักด้านหนึ่งให้เราได้ อย่างแอปฯ 
เกมนี่ก็ถือว่าเป็นประโยชน์นะ ให้ความบันเทิง สาระบันเทิงแบบฝึกภาษาอังกฤษได้งี้ หรือแอปฯ แต่ง
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รูป มันก็ท าให้ภาพเราสวยกว่าเดิม ภาพมืด ก็ปรับสว่างได้” (G, การสื่อสารส่วนบุคคล, 18 มกราคม 
2562) 

3. สามารถแบ่งทดลองครั้งละน้อยได้ (Trial ability) จ านวน 1 คน 
เนื่องจากต้องการทดลองใช้ดูก่อนว่าแอปพลิเคชันที่ดาวน์โหลดมามีประโยชน์ต่อการใช้งานหรือไม่ 
เพ่ือประเมินและตัดสินใจว่าควรจะใช้งานต่อหรือลบทิ้ง 

“สามารถทดลองใช้ก่อนได้ เพราะถ้าได้ใช้งานดูก่อน เราจะรู้ว่าแอปฯ นี้มี
ประโยชน์กับเราอย่างไรในชีวิต” (จ, การสื่อสารส่วนบุคคล, 23 มกราคม 2562) 
 
ตารางที่ 4.3: ผลการเลือกลักษณะของนวัตกรรมทีย่อมรับได้ง่าย 

ลักษณะของ
นวัตกรรม 

การสื่อสารส่วนบุคคล จ านวน 16 คน 

ก ข ค ง จ ฉ อ ฮ A B C D E F G H 
1. ได้
ประโยชน์
มากกว่าเดิม 

✓      ✓  ✓ ✓ ✓ ✓   ✓  

2. 
สอดคล้อง
กับ
วัฒนธรรม
ในสังคมที่จะ
รับ  

 ✓           ✓ ✓   

3. ไม่มีความ
สลับซบัซ้อน
มากนัก  

  ✓ ✓  ✓  ✓        ✓ 

4. สามารถ
แบ่งทดลอง
คร้ังละน้อย
ได้  

    ✓            

5. สามารถ
มองเห็นหรือ
เข้าใจได้ง่าย  
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 จากตารางสรุปได้ว่า 3 ล าดับแรกของลักษณะของนวัตกรรมที่ยอมรับได้ง่ายที่ผู้ใช้จะให้
ความส าคัญ คือ อันดับ 1 ได้ประโยชน์มากกว่าเดิมที่เข้ามาแทนท่ี (Relative Advantage) จ านวน
ทั้งหมด 8 คน อันดับ 2 ไม่มีความสลับซับซ้อนมากนัก (Complexity) จ านวน 5 คน และอันดับ 3 มี
ความสอดคล้องกับวัฒนธรรมในสังคมท่ีจะรับ (Compatibility) จ านวน 3 คน 
 4.2.3 การแบ่งกลุ่มคนในสังคมที่จะยอมรับการแพร่กระจายทางเทคโนโลยี 

การแบ่งกลุ่มคนในสังคมที่จะยอมรับการแพร่กระจายทางเทคโนโลยี เอเวอร์เรตต์ โรเจอร์ 
(Everett M. Rogers, 1995) ได้น าเสนอทฤษฎีการแพร่กระจายของนวัตกรรม (Diffusion of 
Innovation) แบ่งกลุ่มคนในสังคมท่ีจะยอมรับการแพร่กระจายทางเทคโนโลยีออกเป็น 5 กลุ่ม ได้แก่ 
กลุ่มล้ าสมัย (Pioneer หรือ Innovators) กลุ่มน าสมัย (Early Adopters) กลุ่มทันสมัย (Early 
Majority) กลุ่มตามสมัย (Late Majority) และกลุ่มขอบสมัย (Laggards) โดยผู้วิจัยน าเฉพาะข้อมูล
จากการสัมภาษณ์ ผู้ที่ใช้แอปพลิเคชัน BTS SkyTrain จ านวน 10 คน มาวิเคราะห์พฤติกรรมการ
เลือกดาวน์โหลดหรือใช้บริการแอปพลิเคชัน แล้วแยกเข้าตามประเภทกลุ่มคนในสังคมที่จะยอมรับ
การแพร่กระจายทางเทคโนโลยี 

วิธีและเกณฑ์ในการวิเคราะห์และแยกประเภทกลุ่มคนที่ใช้คือ  
1. วิเคราะห์จากพฤติกรรม และเหตุผลในการเลือกดาวน์โหลดแอปพลิเคชันของแต่ละคน 

แยกออกเป็นข้อ ๆ เช่น คนที่ 1 เลือกเพราะความสนใจด้านไอทีเป็นทุนเดิม ชอบลองของใหม่ ๆ เห็น
แอปพลิเคชันออกใหม่ก็ลองใช้ทันที คนที่ 2 เลือกเพราะใช้งานรถไฟฟ้าบีทีเอสเป็นประจ า เห็นว่ามี
แอปพลิเคชันออกมา และมีประโยชน์ที่ใช้งานได้ จึงสนใจดาวน์โหลด  

2. น าพฤติกรรมของแต่คน แต่ละข้อ มาเทียบวัดกับลักษณะของแต่ละกลุ่มคนในสังคมที่จะ
ยอมรับการแพร่กระจายทางเทคโนโลยี (ตามทฤษฎีในบทที่ 2)  

3. หากเทียบวัดแล้ว มีลักษณะที่ตรงกัน 2 ข้อขึ้นไป หรือมีจุดที่ตรงกันกับกลุ่มคนในสังคม
กลุ่มใดมากท่ีสุด จะจัดให้อยู่ในกลุ่มนั้น โดยสรุปผลได้ดังนี้ 

4.2.3.1 กลุ่มล้ าสมัย (Pioneer หรือ Innovators) มีจ านวน 2 คน ได้แก่ ก และ ค 
“เห็นว่าน่าสนใจ อีกอย่างเราเป็นคนชอบดาวน์โหลดแอปฯ ใหม่ ๆ มาลองใช้ จึง

ดาวน์โหลดมาใช้งานดู” (ก, การสื่อสารส่วนบุคคล, 10 มกราคม 2562) 
“เราชอบติดตามข่าวพวกเทคโนโลยี หรือพวกแอปฯ ต่าง ๆ ที่ออกมาใหม่ พอเห็น

ข่าวว่ามีแอปฯ บีทีเอส ก็คิดว่าเออน่าลองใช้ดูนะ ยังไงเราก็ใช้บีทีเอสอยู่แล้วด้วย เลยลองโหลดมาเล่น
ดู” (ค, การสื่อสารส่วนบุคคล, 10 มกราคม 2562) 
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 4.2.3.2 กลุ่มน าสมัย (Early Adopters) มีจ านวน 6 คน ได้แก่ ข ง B D E และ F 
“ใช้รถไฟฟ้าไปท างานเป็นประจ าอยู่แล้ว เห็นว่ามีแอปฯ บีทีเอสเอง จึงสนใจ 

ดาวน์โหลดมาใช้ดู ใช้แล้วมันก็ช่วยให้เราตรวจเช็กสถานการณ์ที่ไม่ปกติเวลารถไฟฟ้าเสียได้” (ข, การ
สื่อสารส่วนบุคคล, 10 มกราคม 2562) 

“เวลาเราไปท างานเราก็ใช้รถไฟฟ้าเป็นส่วนใหญ่ เห็นโฆษณาในขบวนแล้วก็ดู
น่าสนใจดี เพราะมันมีแจ้งเตือนระบบรถไฟฟ้าเสียได้ด้วย” (ง, การสื่อสารส่วนบุคคล, 27 มกราคม 
2562) 

“เห็นว่าแอปฯ นี้มันแจ้งเตือนการเดินรถได้เวลามีปัญหา เลยโหลดมาใช้ดู” (B, การ
สื่อสารส่วนบุคคล, 11 มกราคม 2562) 

 “เห็นตัวแอปฯ จากป้ายโปสเตอร์ในสถานี ลองโหลดมาใช้ดู ใช้แล้วก็คิดว่าตัวแอปฯ 
มันช่วยให้เราวางแผนการเดินทางได้ มีค่าใช้จ่ายเท่าไร ใช้เวลาเท่าไรจากจุดเอไปจุดบี” (D, การ
สื่อสารส่วนบุคคล, 9 กุมภาพันธ์ 2562) 

“ก็คิดว่าเราเองก็ใช้บีทีเอสอยู่ทุกวัน ถ้ามันเป็นแอปฯ แจ้งเตือนเกี่ยวกับบีทีเอสมันก็
น่าจะช่วยให้เราดูข้อมูลอะไรต่าง ๆ ได้สะดวกข้ึน จึงอยากลองโหลดมาใช้ดูก่อน” (E, การสื่อสารส่วน
บุคคล, 9 กุมภาพันธ์ 2562) 

 “เราเห็นจากสื่อบนบีทีเอสว่ามันสามารถแจ้งเตือนการเดินรถแบบเรียลไทม์ได้ จึง
สนใจดาวน์โหลดดู แล้วจากที่ลองใช้มามันก็สะดวกดี ดูความหนาแน่นของคนบนสถานีได้อีกด้วย” (F, 
การสื่อสารส่วนบุคคล, 9 กุมภาพันธ์ 2562) 

 4.2.3.3 กลุ่มทันสมัย (Early Majority) มีจ านวน 2 คน ได้แก่ A และ C 
“ตอนที่คิดจะดาวน์โหลดคือช่วงที่บีทีเอสมันล่าช้า เลยคิดว่ามันมีตัวช่วยอะไรเรา

ไหมที่จะเช็กได้ว่าที่ไหนมันคนเยอะ ก็เลยโหลดแอปฯ นี้มา” (A, การสื่อสารส่วนบุคคล, 11 มกราคม 
2562) 

“มันก็เหมือนเป็นข่าวสารที่เราติดตามทุกวัน เพราะบางครั้งอย่างที่เราเห็นบีทีเอส
เนี่ยก็ติดขัดบ้าง หรือขัดข้องบ้าง เขาก็แจ้งมาในแอปฯ ดูได้ว่าจะเดินทางจากจุดหมายนี้ไปตรงอีก
จุดหมายหนึ่งต้องเดินทางอย่างไร” (C, การสื่อสารส่วนบุคคล, 11 มกราคม 2562) 
 สรุปได้ว่า จากผู้ที่ใช้บริการแอปพลิเคชัน BTS SkyTrain จ านวน 10 คน เรียงล าดับการ
แบ่งกลุ่มคนออกได้เป็น อันดับหนึ่ง กลุ่มน าสมัย (Early Adopters) จ านวน 6 คน อันดับสองและ
อันดับสามมีจ านวนเท่ากันคือกลุ่มละ 2 คน ได้แก่ กลุ่มล้ าสมัย (Pioneer หรือ Innovators) และ
กลุ่มทันสมัย (Early Majority) 
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ตารางที่ 4.4: ผลการแบ่งกลุ่มคนในสังคมที่จะยอมรับการแพร่กระจายทางเทคโนโลยี 

ประเภท
กลุ่มคน 

ผู้ที่ใช้บริการแอปพลิเคชัน BTS SkyTrain จ านวน 10 คน 
ก ข ค ง A B C D E F 

1. กลุ่มล้ า
สมัย  

✓  ✓        

2. กลุ่มน า
สมัย  

 ✓  ✓  ✓  ✓ ✓ ✓ 

3. กลุ่ม
ทันสมัย  

    ✓  ✓    

4. กลุ่มตาม
สมัย 

          

5. กลุ่มขอบ
สมัย  

          

 
4.3 ผลการศึกษาด้าน User Experience และ User Interface ของแอปพลิเคชัน BTS 
SkyTrain 
 4.3.1 การศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับ User Experience (UX) และ User Interface (UI) ของ
ผู้ใช้บริการรถไฟฟ้าบีทีเอสที่มีต่อแอปพลิเคชัน BTS SkyTrain  
 ศึกษาถึงความคิดเห็นของผู้ใช้บริการรถไฟฟ้า BTS ที่ใช้งานแอปพลิเคชัน BTS SkyTrain 
หรือไม่ใช้งานแอปพลิเคชัน BTS SkyTrain ต่อหน้าตา ต าแหน่งปุ่มกด ความยาก-ง่ายในการใช้งาน 
ตัวอักษรที่ใช้ และรายละเอียดต่าง ๆ ภายในแอปพลิเคชัน BTS SkyTrain โดยผู้วิจัยได้ท าการ
สัมภาษณ์ทั้งผู้ที่ใช้บริการและไม่ใช้บริการแอปพลิเคชัน BTS SkyTrain ซึ่งในส่วนของผู้ที่ไม่ใช้ 
แอปพลิเคชัน ผู้วิจัยได้ให้ทดลองใช้งานแอปพลิเคชัน BTS SkyTrain ก่อนการสัมภาษณ์ ซึ่งสรุปผลได้
ดังนี้ 

 4.3.1.1 ความคิดเห็นของผู้ที่ ใช้งาน แอปพลิเคชัน BTS SkyTrain จ านวน 10 คน 
ได้ผลสรุปของแต่ละด้าน ดังนี้ 
  1. ด้านหน้าตาของแอปพลิเคชัน พบว่า มีจ านวน 6 คน มีความเห็นว่าหน้าตาของ 
แอปพลิเคชันมีความเหมาะสม และง่ายต่อการใช้งาน เนื่องจากเปิดมาแล้วเจอเป็นหน้าแผนที่เส้นทาง
รถไฟฟ้าบีทีเอสเลย ซึ่งเป็นสิ่งที่เคยเห็นได้บ่อยบนสถานีรถไฟฟ้า จึงสามารถเข้าใจได้ในทันที แต่อีก
จ านวน 4 คน มีความเห็นว่าหน้าตาของแอปพลิเคชันไม่มีความเหมาะสมและยากต่อการใช้งาน 
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เนื่องจากเปิดมาแล้วเจอเป็นหน้าแผนที่เส้นทางรถไฟฟ้าบีทีเอส แล้วไม่รู้ว่าต้องกดหรือต้องท าอย่างไร
ต่อ ต้องใช้เวลาในการศึกษาท าความเข้าใจ 

“ง่ายมาก ๆ เพราะเป็นหน้าแรกเลย สามารถกดค้นหาสถานีได้เลย” (ก, การสื่อสาร
ส่วนบุคคล, 10 มกราคม 2562)  
  “ก็เหมาะสมในระดับหนึ่ง มันก็เล่นง่าย แต่รายละเอียดมันบอกไม่ได้ชัดเจนมาก” (ง, 
การสื่อสารส่วนบุคคล, 27 มกราคม 2562) 
  “เหมาะสมนะคะ ดูใช้ง่ายดี” (C, การสื่อสารส่วนบุคคล, 11 มกราคม 2562) 
  “หน้าตาของแอปฯ เปิดมาก็เจอแผนที่เลย ซึ่งเราก็เข้าใจอยู่แล้ว เหมือนออกแบบมา
ให้คล้ายกับสิ่งที่มีอยู่ในสถานีที่เราเคยเห็น เลยคิดว่ามีความเหมาะสมดีแล้ว เห็นก็รู้ว่าเป็นแอปฯ  
บีทีเอส อะไรแบบนี้” (D, การสื่อสารส่วนบุคคล, 9 กุมภาพันธ์ 2562) 
  “จริง ๆ มันใช้ง่ายนะคะ เพราะอย่างตอนแรกท่ีโหลดมามันก็จะขึ้นเป็นสองฝ่ายให้
เรา เป็นเส้นสีลมกับสุขุมวิท” (E, การสื่อสารส่วนบุคคล, 9 กุมภาพันธ์ 2562) 

 “มันก็เหมาะสมดี ไม่ได้ใช้งานยากอะไรนัก” (F, การสื่อสารส่วนบุคคล, 9 กุมภาพันธ์ 
2562) 

“มันยังดูไม่ค่อยไหลลื่นเท่าไหร่ หน้าตามันดูไม่รูว้่าตรงนี้กดได้ไหม เราจะรู้ได้ก็ต้อง
มั่ว ๆ ลองกดดู” (ข, การสื่อสารส่วนบุคคล, 10 มกราคม 2562) 
  “ค่อนข้างใช้ยากนิดหนึ่ง มันดูงง ๆ มันขึ้นมาเหมือนแผนการเดินรถไฟฟ้าขึ้นมา
ทั้งหมด เราก็แบบแล้วต้องกดไงต่อ ต้องเลื่อนตาลงมาข้างล่างก็อ๋อ เหมือนเขายังจัดท าตัวแอปฯ ยังไม่
ค่อยเข้าถึงง่ายเท่าไหร่ ต้องใช้เวลาศึกษา ดูงง ๆ ใช้ไม่เป็น” (ค, การสื่อสารส่วนบุคคล, 10 มกราคม 
2562) 
  “รูปแบบของแอปฯ ก็อาจดูงง ๆ นิดหนึ่ง เราก็เล่นไม่ค่อยเก่ง ต้องกดมั่ว ๆ ไปก่อน 
แล้วถ้ามันกดได้ถูกเราก็จะรู้เองว่าต้องกดตรงไหนอย่างไร แค่ต้องใช้เวลาศึกษากับมันหน่อยค่ะ” (A, 
การสื่อสารส่วนบุคคล, 11 มกราคม 2562)  
  “รูปแบบของแอปฯ มันดูทื่อ ๆ ไปหน่อย คือเปิดมาเจอแผนที่เลย แล้วเราท าอะไร
กับมันได้บ้าง มันไม่มีปุ่มที่ชัดเจนเหมือนปุ่มแถบด้านล่างที่เราเห็นชัด ๆ ยิ่งกดค านวณค่าโดยสารยิ่ง
ยาก ต้องซูมจอแล้วกด” (B, การสื่อสารส่วนบุคคล, 11 มกราคม 2562) 
  2. ด้านต าแหน่งปุ่มกด พบว่า มีจ านวน 5 คน มีความเห็นว่าต าแหน่งปุ่มกดมีความ
เหมาะสม และง่ายต่อการกดใช้งาน เนื่องจากปุ่มกดเรียงอยู่ด้านล่างในแถบเดียวกันในหน้าแรก ท าให้
สังเกตเห็นได้ง่าย แต่อีกจ านวน 5 คน มีความเห็นว่าต าแหน่งปุ่มกดดูไม่เด่น ไมช่ัดเจน สีของไอคอน
และแถบปุ่มกดกลืนไปกับสีพื้นหลังในแอปพลิเคชัน และบางปุ่มดูไม่รู้ว่าสามารถกดใช้งานได้ 
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  “กดง่ายนะ เพราะปุ่มก็อยู่โชว์หน้าแรกเรียงอยู่แถบด้านล่างเลย สามารถกดค้นหา
สถานีได้เลย” (ก, การสื่อสารส่วนบุคคล, 10 มกราคม 2562) (ค, การสื่อสารส่วนบุคคล, 10 มกราคม 
2562) 
  “ก็กดได้ถนัดมือดีนะคะ ด้วยที่มันอยู่แถบล่าง นิ้วโป้งเราก็กดได้เลย” (C, การ
สื่อสารส่วนบุคคล, 11 มกราคม 2562) 
  “คิดว่าเหมาะสมดีแล้ว ปุ่มอยู่บริเวณเดียวกันหมด มีไอคอนกับข้อความก ากับอยู่
ชัดเจน” (D, การสื่อสารส่วนบุคคล, 9 กุมภาพันธ์ 2562) 
  “ก็สะดวกนะคะ ก็สามารถกดปุ่มอะไรได้เข้าใจง่ายดี” (E, การสื่อสารส่วนบุคคล, 9 
กุมภาพันธ์ 2562) 
  “กดง่ายนะคะ ปุ่มอยู่แถบด้านล่าง ก็กดได้ถนัดดี” (F, การสื่อสารส่วนบุคคล, 9 
กุมภาพันธ์ 2562) 
  “กดยากครับ เหมือนปุ่มสีมันกลืนกันไปหมดเลย” (ก, การสื่อสารส่วนบุคคล, 10 
มกราคม 2562) 

“การจัดวางต าแหน่งมันค่อนข้างล าบาก ไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่” (ข, การสื่อสารส่วน
บุคคล, 10 มกราคม 2562) 
   “ต าแหน่งของปุ่ม มันจะมีปุ่มบางอันที่ไม่รู้ว่าเป็นปุ่มด้วย ถ้าไม่กดโดนก็ไม่รู้ว่ากด
ได้” (ง, การสื่อสารส่วนบุคคล, 27 มกราคม 2562) 
  “คิดว่าการจัดวางปุ่มก็ยังมีความยาก แล้วก็ไม่เด่นชัด พวกแถบด้านล่างที่ส าคัญ ๆ 
ควรจะเด่นชัดมากกว่านี้ เหมือนท าให้เราเข้ามาแล้วแบบ อ้าว นี่แผนการเดินรถไฟฟ้าเหรอ ไม่มีอย่าง
อ่ืนให้ดูเหรอ ต้องเลื่อนตาลงมาข้างล่าง เพราะว่าไอคอนค่อนข้างกลมกลืนกับสี มันเป็นสีขาวหมดเลย
ข้างล่าง” (A, การสื่อสารส่วนบุคคล, 11 มกราคม 2562) 
  “การกดบางอย่างยังไม่ชัดเจน แล้วเราอาจไม่ใช่คนที่เล่นแอปฯ หรือโซเชียลมีเดีย
เก่ง เราต้องมาคอยลองกดดูตรงนั้นตรงนี้ก่อน” (B, การสื่อสารส่วนบุคคล, 11 มกราคม 2562) 
  3. ด้านไอคอนหรือสัญลักษณ์ และสีที่ใช้ พบว่า จ านวนทั้ง 10 คน มีความเห็นว่า
ไอคอนหรือสัญลักษณ์ และสีที่ใช้ง่ายต่อการท าความเข้าใจ เนื่องจากใช้สีที่มีความหมายเป็นสากล 
เช่น สีแดง หมายถึงความหนาแน่นของผู้โดยสารอยู่ในระดับหนาแน่นมาก สีเหลือง ความหนาแน่น
ของผู้โดยสารอยู่ในระดับปานกลาง และสีเขียว ความหนาแน่นของผู้โดยสารอยู่ในระดับน้อย ส่วน
ไอคอนที่ใช้ส่วนมากจะเป็นไอคอนเดียวกับที่ใช้บนสถานรรถไฟฟ้าบีทีเอส ท าให้เกิดความเข้าใจใน
ความหมายที่ตรงกัน 
  “ง่าย สื่อสารได้ดี เข้าใจง่าย เห็นแล้วไม่งง” (ก, การสื่อสารส่วนบุคคล, 10 มกราคม 
2562) 
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  “ก็ปกตินะครับ เพราะมันก็ใช้สี สัญลักษณ์ที่มาจากรถไฟฟ้าบีทีเอสอยู่แล้วที่มีตาม
ป้ายในสถานี เห็นแล้วก็เข้าใจ” (ข, การสื่อสารส่วนบุคคล, 10 มกราคม 2562) 
  “ถือว่าค่อนข้างเข้าใจได้ง่าย เพราะอย่างสีที่ใช้ก็คล้าย ๆ ไฟจราจร เป็นสีสากลที่เรา
เข้าใจ” (ค, การสื่อสารส่วนบุคคล, 10 มกราคม 2562) 
  “ไม่ยากนะครับ มันดูปกติ ใช้ได้ปกติ ไม่ได้มีความยุ่งยากในการใช้ ดูสัญลักษณ์แล้วก็
เข้าใจได้” (ง, การสื่อสารส่วนบุคคล, 27 มกราคม 2562) 
  “สีเขียวอันนี้แปลว่าบนชานชาลานี้คนไม่เยอะนะ ถ้าสีแดงคือคนเยอะ ถ้าสีเหลืองก็
จะคนเยอะนิดหน่อย เขาใช้สีและสัญลักษณ์ให้เข้าใจง่าย เหมือนมันเป็นสีสากล คล้าย ๆ กูเก้ิลแมพที่
ถ้าเป็นสีฟ้าก็คือโล่งหมด สีแดงคือรถติด มันใกล้เคียงกันก็เลยเข้าใจง่าย” (A, การสื่อสารส่วนบุคคล, 
11 มกราคม 2562) 
  “ถ้าเราเห็นเป็นสัญลักษณ์ เราจะลองกดดู แล้วเราก็สามารถท าความเข้าใจได้เลย” 
(B, การสื่อสารส่วนบุคคล, 11 มกราคม 2562) 
   “เข้าใจได้นะ เพราะว่าเราก็ใช้บีทีเอสอยู่แล้ว เราก็รู้ว่าสีหรือสัญลักษณ์สื่ออะไร ให้
ความหมายอย่างไร” (C, การสื่อสารส่วนบุคคล, 11 มกราคม 2562) 
  “เห็นแล้วเข้าใจนะคะ เพราะไอคอนที่ใช้รูปมันก็สื่อความหมายที่ดูออกหรือสามารถ
เดาได้ แล้วอย่างอคอนปุ่มก็มีข้อความก ากับ เลยดูได้ไม่ยาก” (D, การสื่อสารส่วนบุคคล, 9 กุมภาพันธ์ 
2562) 
  “ก็เห็นแล้วเข้าใจได้ง่ายอยู่นะ เพราะไอคอนมันก็ไม่ได้ดูยากอะไร รูปแผนที่ก็เห็น
บ่อย ๆ อยู่แล้ว สีเขียวก็เดาได้ง่ายว่าปกติ สะดวก ถ้าติดขัดก็คงเปลี่ยนเป็นสีแดง ตามหลักสากล” (E, 
การสื่อสารส่วนบุคคล, 9 กุมภาพันธ์ 2562) 

“เข้าใจได้ง่าย เพราะส่วนมากก็จะเป็นแนวที่ใช้บนรถไฟฟ้าอยู่แล้ว มันก็คล้ายธีม
เดียวกัน” (F, การสื่อสารส่วนบุคคล, 9 กุมภาพันธ์ 2562) 
  4. ด้านขนาดตัวอักษร และแบบของตัวอักษร พบว่า มีจ านวน 6 คน มีความเห็นว่า
ขนาดของตัวอักษรเล็กไป โดยเฉพาะในแผนที่เส้นทางรถฟ้าบีทีเอสที่อาจต้องซูมเพ่ือให้เห็นได้ชัดเจน 
แต่อีกจ านวน 4 คน มีความเห็นว่าขนาดตัวอักษรเหมาะสมดีแล้ว สามารถอ่านได้ไม่ติดขัดอะไร 
  “เรื่องตัวหนังสือ ควรโตนิดหนึ่ง” (ก, การสื่อสารส่วนบุคคล, 10 มกราคม 2562) 
  “ตัวอักษรก็อาจจะเล็กไปนิด แต่ก็พออ่านได้” (ข, การสื่อสารส่วนบุคคล, 10 
มกราคม 2562) 
  “มันเล็กไปนิดหนึ่ง” (A, การสื่อสารส่วนบุคคล, 11 มกราคม 2562) 

“ก็ยังถือว่าเล็กไปนะคะ ส าหรับเรา เรายังเห็น แต่ถ้าส าหรับคนที่อายุเยอะมากกว่า
นี้น่าจะล าบาก เพราะตัวค่อนข้างเล็ก” (B, การสื่อสารส่วนบุคคล, 11 มกราคม 2562) 
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  “ตัวอักษรคิดว่าเล็กไปค่ะ โดยเฉพาะแผนที่ที่ต้องซูมเอาหน่อย” (C, การสื่อสารส่วน
บุคคล, 11 มกราคม 2562) 

“ตัวอักษรมันไม่ค่อยใหญ่ ต้องเพ่งนิดหนึ่ง” (F, การสื่อสารส่วนบุคคล, 9 กุมภาพันธ์ 
2562) 
  “อ่านง่าย โทนสีของตัวอักษร การจัดวางก็ดี ท าให้อ่านและเข้าใจได้ง่าย” (ค, การ
สื่อสารส่วนบุคคล, 10 มกราคม 2562) 
  “อ่านง่ายครับ” (ง, การสื่อสารส่วนบุคคล, 27 มกราคม 2562) 
  “ก็โอเคนะค่ะ ดูแล้วก็อ่านง่าย ชัดเจนดี” (D, การสื่อสารส่วนบุคคล, 9 กุมภาพันธ์ 
2562) 
  “อ่านได้ค่ะ ไม่ติดอะไร” (E, การสื่อสารส่วนบุคคล, 9 กุมภาพันธ์ 2562) 
  5. ด้านการใช้ภาษา พบว่า จ านวนทั้ง 10 คน มีความเห็นว่าภาษาและประโยคที่ใช้มี
ความเหมาะสมดีแล้ว อ่านแล้วสามารถเข้าใจได้ในทันที 
  “ก็เข้าใจได้อยู่ครับ” (ก, การสื่อสารส่วนบุคคล, 10 มกราคม 2562) 

“เข้าใจได้ทันที กระชับ อ่านง่าย” (ข, การสื่อสารส่วนบุคคล, 10 มกราคม 2562) 
  “เข้าใจได้ชัดเจนครับ” (ค, การสื่อสารส่วนบุคคล, 10 มกราคม 2562) 
  “เข้าใจได้ทันทีครับ” (ง, การสื่อสารส่วนบุคคล, 27 มกราคม 2562) 
  “มองว่าก็โอเคนะ อ่านแล้วเข้าใจได้” (A, การสื่อสารส่วนบุคคล, 11 มกราคม 
2562) 
  “เข้าใจได้ค่ะ เพราะระบุมาให้ชัดเจนอยู่แล้ว” (B, การสื่อสารส่วนบุคคล, 11 
มกราคม 2562) 
  “เข้าใจได้ค่ะ” (C, การสื่อสารส่วนบุคคล, 11 มกราคม 2562) 

“เหมาะสมดีแล้วค่ะ อ่านแล้วเข้าใจ” (D, การสื่อสารส่วนบุคคล, 9 กุมภาพันธ์ 
2562) 

“เข้าใจได้ทันทีค่ะ” (E, การสื่อสารส่วนบุคคล, 9 กุมภาพันธ์ 2562) 
“อ่านแล้วเข้าใจเลย ไม่สงสัยอะไร” (F, การสื่อสารส่วนบุคคล, 9 กุมภาพันธ์ 2562) 

  6. ด้านความหลากหลายในการใช้งาน พบว่า จ านวนทั้ง 10 คน มีความเห็นว่า
ฟังก์ชันภายในแอปพลิเคชันมีความหลากหลาย ครอบคลุมทั้งในด้านใช้งานและการให้ข้อมูลเกี่ยวกับ
รถไฟฟ้าบีทีเอสดีแล้ว แต่มีความต้องการให้เพ่ิมเติมในเรื่องการลิงก์ข้อมูลของบัตรแรบบิทกับตัวแอป
พลิเคชันให้ใช้งานร่วมกันได้ เช่น สามารถเติมเงิน เติมเที่ยว หรือตรวจสอบยอดคงเหลือภายในบัตรได้ 
  “ส าหรับเรามีความหลายหลาก แต่ยังไม่ครบองค์ประกอบเท่าไร ยังขาดพวกลิงก์
ข้อมูลจากบัตรแรทบิท ที่ต้องไปเช็กอีกแอปฯ หนึ่ง อยากให้แท็กกิ้งตัวต าเหน่งรถได้ว่าอยู่ไหน เหมือน
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ตัวของ ViaBus จะดีมาก แต่เท่านี้ก็ถือว่าดีมากแล้ว อาจสามารถพัฒนาต่อได้ในอนาคต” (ก, การ
สื่อสารส่วนบุคคล, 10 มกราคม 2562) 
  “ก็มีบริการหลากหลายให้เลือกใช้นะครับ เพราะใช้จริง ๆ ก็มีอยู่ไม่กี่ปุ่ม” (ข, การ
สื่อสารส่วนบุคคล, 10 มกราคม 2562) 

“คิดว่าตัวแอปฯ ท ามาครอบคลุมดีแล้ว ตอนนี้ยังไม่ได้อยากให้มีเพ่ิมอะไร” (ค, การ
สื่อสารส่วนบุคคล, 10 มกราคม 2562) 

“มีฟังก์ชันการใช้งานเยอะดีนะครับ มีตอบค าถามชิงรางวัลด้วยในบางช่วง เพราะ
เปิดมามันก็จะขึ้นแจ้งเตือนให้เข้าร่วม” (ง, การสื่อสารส่วนบุคคล, 27 มกราคม 2562) 

 “หลากหลายไหม มันก็เป็นรูปแบบการเดินทางด้วยรถไฟฟ้าโดยเฉพาะ ก็ถือว่า
ครบถ้วนดีในข้อมูลเรื่องรถไฟฟ้าค่ะ” (A, การสื่อสารส่วนบุคคล, 11 มกราคม 2562) 

 “ก็หลากหลายนะคะ เพราะตอนนี้ยังไม่รู้ว่าอยากให้มันเพ่ิมตรงไหน ที่ใช้มาตอนนี้
ปัญหาที่อยากรู้ เราดูในแอปฯ มันก็มี ตอนนี้เลยยังไม่คิดว่ามันไม่ตอบโจทย์อะไรเรา ส าหรับเรามัน
ตอบโจทย์ค่ะ” (B, การสื่อสารส่วนบุคคล, 11 มกราคม 2562) 

“ถือว่าครบถ้วนดีนะ เพราะจะใช้ค านวณเวลา หรือค่าใช้จ่ายก็มีให้ ดูแผนที่ผ่าน 
แอปฯ ได้เลยด้วย ปกติเราอาจต้องเดินไปหาดูตามป้าย” (C, การสื่อสารส่วนบุคคล, 11 มกราคม 
2562) 
  “หลากหลายดีค่ะ คิดว่าบางอันก็ดูไม่ค่อยได้ใช้งานจริงด้วยซ้ า อย่างระบบ AR น า
ทาง อันนี้เคยไปลองเล่นดู ก็ดูเก๋ดี แต่เดินลงมาดูป้ายอาจจะไวกว่า” (D, การสื่อสารส่วนบุคคล, 9 
กุมภาพันธ์ 2562) 
  “คิดว่ามีให้เลือกใช้งานหลากหลายนะคะ ขาดแค่ท าให้มันลิงก์กับบัตรได้เหมือนพวก
แรบบิทไลน์เพย์ ถ้ามันลิงก์ด้วยกันได้ ก็น่าจะท าให้มันดูเป็นบริการที่ครบวงจรของรถไฟฟ้าเองเลย 
จริง ๆ” (E, การสื่อสารส่วนบุคคล, 9 กุมภาพันธ์ 2562) 

“หลากหลายดีค่ะ ก็ตอบโจทย์ครบทุกความต้องการของเราดีค่ะ” (F, การสื่อสาร
ส่วนบุคคล, 9 กุมภาพันธ์ 2562) 
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ตารางที่ 4.5: ผลด้าน User Experience และ User Interfaceของผู้ใช้บริการ BTS SkyTrain 

หัวข้อ ความคิดเห็นจากผู้ที่ใช้บริการแอปพลิเคชัน BTS SkyTrain 
จ านวน 10 คน 

1. ด้านหน้าตาของแอปพลิเค
ชัน 

เหมาะสม ไม่เหมาะสม 

2. ด้านต าแหน่งปุ่มกด 6 4 

3. ด้านไอคอนหรือสัญลักษณ์ 
และสีที่ใช้ 

5 5 

4. ด้านขนาดตัวอักษร และ
แบบของตัวอักษร 

10  

5. ด้านการใช้ภาษา 4 6 

6. ด้านความหลากหลายใน
การใช้งาน 

10  

 
จากตารางสรุปได้ว่า มี 3 ด้านที่ผู้ที่ใช้และไม่ใช้บริการแอปพลิเคชัน BTS SkyTrain จ านวน 

16 คน ลงความเห็นเดียวกันว่ามีการออกแบบที่ดีและใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพคือ การออกแบบ
ไอคอนหรือสัญลักษณ์ และสีที่ใช้ การใช้ภาษา และฟังก์ชันที่ใช้งานได้หลากหลาย และมี 2 ด้านที่ควร
ปรับปรุงแก้ไข คือ ต าแหน่งปุ่มกด ที่กดใช้งานได้ยาก ไม่เด่นชัด และขนาดตัวอักษรที่เล็กไป เนื่องจาก
มีคะแนนความเห็นว่าไม่เหมาะสมที่มากกว่า 
 
4.4 ข้อเสนอแนะ เพื่อปรับปรุง และพัฒนาแอปพลิเคชัน BTS SkyTrain 
 ผู้วิจัยได้ท าการสรุปข้อเสนอแนะ และความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างทั้ง 16 คน ที่ต้องการให้ 
แอปพลิเคชัน BTS SkyTrain น าไปปรับปรุงและพัฒนาต่อ ดังนี้ 
  4.4.1 โปรโมท หรือท าการสื่อสาร โฆษณาประชาสัมพันธ์ตามช่องทางออนไลน์ เช่น 
Facebook และออฟไลน์ เช่น โทรทัศน์ เพ่ิมมากขึ้น 
  4.4.2 จัดท าและออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์ในสถานี หรือบนชานชาลาให้มีความ 
โดดเด่น สะดุดตามากข้ึน เช่น การโฆษณาบนขบวนรถไฟฟ้า (Train Body) การตั้งบูธ หรือ Pop Up 
เหมือน Rabbit LINE Pay ที่ทุกคนจดจ าได้ในครั้งแรกท่ีเห็น 
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  4.4.3 จัดท าสื่อโฆษณา หรือสื่อประชาสัมพันธ์ที่บ่งบอกถึงประโยชน์ จุดเด่น หรือ
ฟังก์ชันของแอปพลิเคชัน BTS SkyTrain ที่ชัดเจน เพ่ือกระตุ้นให้ผู้ใช้บริการรถไฟฟ้าบีทีเอสเห็นถึง
ประโยชน์ของที่ช่วยอ านวยความสะดวกในการเดินทางด้วยรถไฟฟ้าบีทีเอสในชีวิตประจ าวันได้ 
  4.4.4 สามารถลิงก์ระบบของบัตรแรทบิทกับตัวแอปพลิเคชัน BTS SkyTrain เพ่ือใช้
เช็กยอดเงินในบัตรได้   
  4.4.5 มี Pop Up หรือระบบแนะน าวิธีใช้งานส าหรับการเปิดใช้งานครั้งแรก 
  4.4.6 จัดท าขนาดตัวอักษรในแอปพลิเคชัน BTS SkyTrain ให้มีขนาดที่เหมาะสม
กับทุกเพศทุกวัย และใช้แบบอักษรที่มีความทันสมัย อ่านง่าย 
 

 



บทที่ 5 
สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

ในบทนี้ผู้วิจัยจะน ำเสนอผลสรุปกำรวิจัย กำรอภิปรำยผล และข้อเสนอแนะหน่วยงำนที่
เกี่ยวข้อง จำกกำรวิจัยเรื่อง กำรรับรู้และกำรเข้ำถึงผู้ใช้งำนแอปพลิเคชัน BTS SkyTrain โดยมี
วัตถุประสงค์ดังนี้ 

1. เพ่ือศึกษำกระบวนกำรยอมรับเทคโนโลยีของผู้ใช้บริกำรรถไฟฟ้ำบีทีเอสต่อแอปพลิเคชัน
BTS SkyTrain 

2. เพ่ือศึกษำข้อมูลด้ำน User Experience และ User Interface ของผู้ใช้บริกำรรถไฟฟ้ำบี
ทีเอสต่อแอปพลิเคชัน BTS SkyTrain 

ผู้วิจัยใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคณุภำพ (Qualitative Research) เพ่ือสรุปผลกำรวิจัย เก็บ
ข้อมูลด้วยกำรสัมภำษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) กับผู้ใช้บริกำรรถไฟฟ้ำบีทีเอสที่ใช้งำนหรือไม่
ใช้งำน 
แอปพลิเคชัน BTS SkyTrain เพศชำยและเพศหญิง อำยุ 20-35 ปี โดยมีคุณสมบัติคือใช้บริกำร
รถไฟฟ้ำ 
บีทีเอส อย่ำงน้อย 5 วันต่อสัปดำห์ จ ำนวน 16 คน โดยมีประเด็นค ำถำมตำมที่ก ำหนดในวัตถุประสงค์ 

5.1 สรุปผลการศึกษา 
สรุปผลกำรวิจัยได้ดังนี้ 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลของกลุ่มตัวอย่ำงที่สัมภำษณ์  
จำกผลกำรสัมภำษณ์พบว่ำ ในจ ำนวนผู้ให้สัมภำษณ์ 16 คน โดยแบ่งออกเป็นเพศชำย 8 คน 

และเพศหญิง 8 คน  
1) จ ำนวนผู้ที่ ใช้ บริกำรแอปพลิเคชัน BTS SkyTrain มีจ ำนวน 10 คน ได้แก่ เพศชำย 4 คน

และเพศหญิง 6 คน สำเหตุที่ใช้บริกำรคือ เป็นผู้ที่ชอบทดลองใช้เทคโนโลยีใหม่ ๆ อยู่เป็นทุนเดิม ใช้
บริกำรรถไฟฟ้ำบีทีเอสอยู่เป็นประจ ำ จึงเล็งเห็นถึงประโยชน์ในกำรใช้งำนแอปพลิเคชัน BTS 
SkyTrain ในชีวิตประจ ำวัน และตัวแอปพลิเคชันสำมำรถตอบโจทย์ควำมต้องกำรที่ผู้ใช้บริกำร
รถไฟฟ้ำต้องกำรทรำบกำรแจ้งเตือนสถำนะกำรเดินรถไฟฟ้ำบีทีเอสว่ำยังให้บริกำรตำมปกติหรือมี
เหตุขัดข้อง เพื่อที่จะสำมำรถวำงแผนกำรเดินทำงล่วงหน้ำได้ 

2) ผู้ที่ ไม่ใช้ บริกำรแอปพลิเคชัน BTS SkyTrain มีจ ำนวน 6 คน ได้แก่ เพศชำย 4 คน และ
เพศหญิง 3 คน สำเหตุที่ไม่ใช้บริกำรคือ ไม่เห็นถึงควำมจ ำเป็นและประโยชน์ในกำรใช้งำน เนื่องจำก
สื่อโฆษณำตำมสถำนีไม่ได้บอกถึงประโยชน์ที่ชัดเจนว่ำดำวน์โหลดมำแล้วจะใช้งำนอะไรได้บ้ำง หรือใน
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บำงคนที่มี Line@ BTS SkyTrain อยู่แล้ว ก็ไม่ต้องกำรดำวน์โหลดมำให้ซ้ ำกับตัว Line@ อีก เพรำะมี
บริกำรแจ้งเตือนข่ำวสำรเหมือนกัน รวมถึงมีควำมเข้ำใจผิดว่ำสำมำรถใช้บริกำรตัวแอปพลิเคชันได้
เฉพำะในสถำนีเท่ำนั้น จึงคิดว่ำถ้ำใช้ได้แค่เฉพำะในสถำนีก็ไม่จ ำเป็นต้องดำวน์โหลดไว้ และอีกสำเหตุ
คือ ไม่รู้วิธีกำรใช้งำน เพรำะในสื่อโฆษณำไม่มีบอกข้ันตอนกำรใช้งำน เมื่อเทียบกับสื่อโฆษณำของ 
Line ที่บอกวิธีกำรใช้งำนอย่ำงชัดเจน 
  
 ส่วนที่ 2 ศึกษำกระบวนกำรในกำรยอมรับเทคโนโลยีในกำรใช้แอปพลิเคชัน BTS SkyTrain  
สำมำรถแบ่งหัวข้อกำรศึกษำออกเป็น 4 หัวข้อ ดังนี้ 
 หัวข้อที่ 1 กำรเปรียบเทียบกระบวนกำรยอมรับเทคโนโลยี (Adoption and Innovation 
Theory) ของผู้ที่ใช้และผู้ที่ไม่ใช้บริกำรแอปพลิเคชัน BTS SkyTrain 

1) ผู้ที่ใช้บริกำรแอปพลิเคชัน BTS SkyTrain ผ่ำนกระบวนกำรยอมรับเทคโนโลยีครบทั้ง 5 
ขั้นตอน คือ เกิดกำรรับรู้ว่ำมีแอปพลิเคชัน BTS SkyTrain จำกสื่อโฆษณำต่ำง ๆ (ข้ันที่ 1 รับรู้)  และ
เกิดควำมสนใจ เนื่องจำกตนเองก็ใช้บริกำรรถไฟฟ้ำ BTS อยู่เป็นประจ ำ (ข้ันที่ 2 สนใจ) ซึ่งประเมิน
ค่ำแล้วว่ำแอปพลิเคชันนี้มีประโยชน์ต่อตนเอง (ข้ันที่ 3 ประเมินค่ำ) จึงดำวน์โหลดมำทดลองใช้งำน 
(ข้ันที่ 4 ทดลอง) หลังจำกใช้งำนเห็นว่ำสำมำรถช่วยอ ำนวยควำมสะดวก และมีประโยชน์สำมำรถใช้
งำนได้จริงในชีวิตประจ ำวัน น ำไปสู่กำรยอมรับแอปพลิเคชัน BTS SkyTrain ที่เลือกใช้บริกำรมำจนถึง
ปัจจุบัน (ข้ันที่ 5 ยอมรับ) 

2) ผู้ที่ไม่ใช้บริกำรแอปพลิเคชัน BTS SkyTrain จะไม่เกิดกระบวนกำรยอมรับเทคโนโลยี 
เนื่องจำกคนกลุ่มนี้จะเพียงแค่เกิดกำรรับรู้ว่ำมีแอปพลิเคชัน BTS SkyTrain จำกสื่อโฆษณำต่ำง ๆ  
แต่ไม่เกิดควำมสนใจที่จะดำวน์โหลดมำใช้ โดยมองว่ำแอปพลิเคชันนี้ไม่มีประโยชน์และไม่มีควำม
จ ำเป็นที่จะต้องดำวน์โหลดมำใช้บริกำร ส่งผลให้ไม่เกิดกำรทดลองใช้บริกำร และไมเ่กิดกำรยอมรับ
แอปพลิเคชัน BTS SkyTrain 

หัวข้อที่ 2 ลักษณะของนวัตกรรมที่ผู้ใช้บริกำรรถไฟฟ้ำบีทีเอสเลือกว่ำเป็นลักษณะของ 
แอปพลิเคชันที่จะยอมรับได้ง่ำย 
 หลักทฤษฎีกำรแพร่กระจำยนวัตกรรม (Diffusion of Innovations Theory) กล่ำวว่ำ 
นวัตกรรมที่ยอมรับได้ง่ำยควรจะต้องมีลักษณะ 5 ประกำรได้แก่ ได้ประโยชน์มำกกว่ำเดิมที่เข้ำมำ
แทนที่ (Relative Advantage) มีสอดคล้องกับวัฒนธรรมในสังคมที่จะรับ (Compatibility) หรือ
เทคโนโลยีต้องเข้ำกันได้ (Compatible) ไม่มีควำมสลับซับซ้อนมำกนัก (Complexity)  สำมำรถแบ่ง
ทดลองครั้งละน้อยได้ (Trial ability) และสำมำรถมองเห็นหรือเข้ำใจได้ง่ำย (Observe ability) จำก
กำรสัมภำษณ์กลุ่มตัวอย่ำงจ ำนวน 16 คน พบว่ำมี 3 ลักษณะของนวัตกรรมที่กลุ่มตัวอย่ำงให้
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ควำมส ำคัญ และท ำให้ผู้ใช้บริกำรเกิดยอมรับได้ง่ำยจนน ำไปสู่กำรเลือกใช้บริกำรแอปพลิเคชันต่ำง ๆ 
บนสมำร์ตโฟน มีดังนี้ 
 1) ได้ประโยชน์มำกกว่ำเดิมที่เข้ำมำแทนที่ (Relative Advantage) จ ำนวนทั้งหมด 8 คน 
 2) ไม่มีควำมสลับซับซ้อนมำกนัก (Complexity) จ ำนวน 5 คน 
 3) มีควำมสอดคล้องกับวัฒนธรรมในสังคมที่จะรับ (Compatibility) จ ำนวน 3 คน 
 สรุปได้ว่ำ 3 ล ำดับแรกของลักษณะของนวัตกรรมที่ยอมรับได้ง่ำยที่ผู้ใช้จะให้ควำมส ำคัญ คือ 
อันดับ 1 ได้ประโยชน์มำกกว่ำเดิมที่เข้ำมำแทนที่ (Relative Advantage) อันดับ 2 ไม่มีควำม
สลับซับซ้อนมำกนัก (Complexity) และอันดับ 3 มีควำมสอดคล้องกับวัฒนธรรมในสังคมที่จะรับ 
(Compatibility)  

หัวข้อที่ 3 ศึกษำทฤษฎีกำรแพร่กระจำยนวัตกรรม (Diffusion of Innovation) ในเรื่องกำร
แบ่งกลุ่มคนในสังคมที่จะยอมรับกำรแพร่กระจำยทำงเทคโนโลยี 
 เอเวอร์เรตต์ โรเจอร์ (Everett M. Rogers, 1995) กล่ำวถึงทฤษฎีกำรแพร่กระจำยของ
นวัตกรรม (Diffusion of Innovation) โดยแบ่งกลุ่มคนในสังคมท่ีจะยอมรับกำรแพร่กระจำยทำง
เทคโนโลยีออกเป็น 5 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มล้ ำสมัย (Pioneer หรือ Innovators) กลุ่มน ำสมัย (Early 
Adopters) กลุ่มทันสมัย (Early Majority) กลุ่มตำมสมัย (Late Majority) และกลุ่มขอบสมัย 
(Laggards) โดยผู้วิจัยได้วิเครำะห์และแบ่งประเภทของผู้ที่ใช้บริกำรแอปพลิเคชัน BTS SkyTrain  
จ ำนวน 10 คน ตำมพฤติกรรมในกำรเลือกดำวน์โหลดหรือใช้บริกำร 
แอปพลิเคชัน ดังนี้ 

1) กลุ่มล้ ำสมัย (Pioneer หรือ Innovators) มีจ ำนวน 2 คน 
 2) กลุ่มน ำสมัย (Early Adopters) มีจ ำนวน 6 คน  

  3) กลุ่มทันสมัย (Early Majority) มีจ ำนวน 2 คน 
 สรุปได้ว่ำ จำกผู้ที่ใช้บริกำรแอปพลิเคชัน BTS SkyTrain จ ำนวน 10 คน เรียงล ำดับกำร
แบ่งกลุ่มคนออกได้เป็น อันดับหนึ่ง กลุ่มน ำสมัย (Early Adopters) จ ำนวน 6 คน อันดับสองและ
อันดับสำมมีจ ำนวนเท่ำกันคือกลุ่มละ 2 คน ได้แก่ กลุ่มล้ ำสมัย (Pioneer หรือ Innovators) และ
กลุ่มทันสมัย (Early Majority) 
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ส่วนที่ 3 ศึกษำเกี่ยวกับ User Experience (UX) และ User Interface (UI) ของผู้ใช้บริกำร
รถไฟฟ้ำบีทีเอสที่มีต่อแอปพลิเคชัน BTS SkyTrain 
 ผู้วิจัยได้ท ำกำรสัมภำษณ์ท้ังผู้ที่ใช้บริกำรแอปพลิเคชัน BTS SkyTrain จ ำนวน 10 คน ได้ผล
กำรศึกษำ ดังนี้ 
 1) ด้ำนหน้ำตำของแอปพลิเคชัน BTS SkyTrain ผู้ใช้บริกำรรถไฟฟ้ำบีทีเอสมองแตกต่ำงกัน
เป็น2 ควำมเห็น กลุ่มหนึ่งมองว่ำหน้ำตำของแอปพลิเคชัน BTS SkyTrain มีควำมเหมำะสม ง่ำยต่อ
กำรใช้ งำน และอีกกลุ่มมองว่ำมีควำมยำกต่อกำรใช้งำน โดยมีอัตรำส่วน 6:4 จำกกลุ่มตัวอย่ำงจ ำนวน 
10 คน 
 2) ด้ำนต ำแหน่งกำรจัดวำงปุ่มค ำสั่งต่ำง ๆ ผู้ใช้บริกำรรถไฟฟ้ำบีทีเอสมองแตกต่ำงกันเป็น 2 
ควำมเห็น กลุ่มหนึ่งมองว่ำต ำแหน่งกำรจัดวำงปุ่มค ำสั่งต่ำง ๆ ในแอปพลิเคชัน BTS SkyTrain มีควำม 
สะดวก และง่ำยต่อกำรกดใช้งำน และอีกกลุ่มมองว่ำต ำแหน่งกำรจัดวำงปุ่มค ำสั่งต่ำง ๆ มีควำมยำก
ต่อ กำรกดใช้งำน โดยมีอัตรำส่วน 5:5 จำกกลุ่มตัวอย่ำงจ ำนวน 10 คน 
 3) ด้ำนไอคอน หรือสัญลักษณ์ และสีที่ใช้ กลุ่มตัวอย่ำงจ ำนวน 10 คน มีควำมเห็นตรงกันว่ำ 
ไอคอน หรือสัญลักษณ์ และสีที่ใช้ในแอปพลิเคชัน BTS SkyTrain มีควำมง่ำยต่อกำรท ำควำมเข้ำใจ 
 4) ด้ำนตัวอักษรที่ใช้ ผู้ใช้บริกำรรถไฟฟ้ำบีทีเอสมองแตกต่ำงกันเป็น 2 กลุ่มหนึ่งมองว่ำตัว 
อักษรที่ใช้มีควำมเหมำะสม ง่ำยต่อกำรอ่ำน และอีกกลุ่มมองว่ำตัวอักษรที่ใช้มีขนำดเล็กไป โดยมี 
อัตรำส่วน 4:6 จำกกลุ่มตัวอย่ำงจ ำนวน 10 คน 
 5) ด้ำนภำษำท่ีใช้ กลุ่มตัวอย่ำงจ ำนวน 10 คน มีควำมเห็นตรงกันว่ำภำษำท่ีใช้ใน 
แอปพลิเคชัน BTS SkyTrain มีควำมเหมำะสม อ่ำนแล้วสำมำรถเข้ำใจได้ทันที 
 6) ด้ำนควำมหลำกหลำยในกำรใช้งำน กลุ่มตัวอย่ำงจ ำนวน 10 คน มีควำมเห็นตรงกันว่ำ 
แอปพลิเคชัน BTS SkyTrain มีฟังก์ชันกำรใช้งำนที่หลำกหลำยดีแล้ว รวมถึงด้ำนกำรให้ข้อมูล
เกี่ยวกับ รถไฟฟ้ำบีทีเอส เช่น โปรโมชัน กำรแจ้งหรือประชำสัมพันธ์ข่ำวสำร ก็ช่วยให้ข้อมูลในกำร
ค้นหำได้ครบ ถ้วนดี เพียงแต่ต้องกำรให้เพิ่มเติมในแง่กำรลิงก์ระบบให้เชื่อมต่อกับบัตรแรทบิท เพื่อ
เช็กยอดกำรใช้งำน บัตรได้ และสำมำรถแท็กกิ้งต ำเหน่งรถได้ว่ำอยู่ไหน เหมือนกับแอปพลิเคชัน 
ViaBus 
 สรุปได้ว่ำ มี 3 ด้ำนที่ผู้ที่ใช้และไม่ใช้บริกำรแอปพลิเคชัน BTS SkyTrain จ ำนวน 10 คน ลง 
ควำมเห็นเดียวกันว่ำมีกำรออกแบบที่ดีและใช้งำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ คือ 1. กำรออกแบบไอคอน
หรือสัญลักษณ์ และสีที่ใช้ มองเห็นแล้วสำมำรถเข้ำใจได้ 2. กำรใช้ภำษำท่ีเหมำะสม อ่ำนแล้วเข้ำใจได้
ทันที 3. มีฟังก์ชันที่ใช้งำนได้หลำกหลำย ครอบคลุมควำมต้องกำรของผู้ใช้บริกำรรถไฟฟ้ำบีทีเอส ส่วน
ด้ำนทีค่วรปรับปรุงและแก้ไขมี 2 ด้ำนคือ ต ำแหน่งปุ่มกด ที่กดใช้งำนได้ยำก ไม่เด่นชัด และขนำด
ตัวอักษรที่เล็กไป 
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5.2 การอภิปรายผล 
 1) จำกผลกำรสัมภำษณ์กลุ่มตัวอย่ำงจ ำนวน 16 คน มีจ ำนวนผู้ที่ใช้บริกำรแอปพลิเคชัน BTS 
SkyTrain จ ำนวน 10 คน เนื่องจำกเป็นผู้ที่ชอบทดลองใช้เทคโนโลยีหรือนวัตกรรมใหม่ ๆ อยู่เป็น
ทุนเดิม รวมถึงเล็งเห็นถึงประโยชน์ในกำรใช้งำนในชีวิตประจ ำวัน และมีผู้ที่ไม่ใช้บริกำรแอปพลิเคชัน 
BTS SkyTrain จ ำนวน 6 คน เนื่องจำกไม่เห็นถึงควำมจ ำเป็นที่ต้องใช้บริกำร และไม่เห็นถึงประโยชน์
ในกำรใช้งำนในชีวิตประจ ำวัน 
 2) จำกกำรเปรียบเทียบกระบวนกำรยอมรับเทคโนโลยี (Adoption and Innovation 
Theory) ของผู้ที่ใช้และผู้ที่ไม่ใช้บริกำรแอปพลิเคชัน BTS SkyTrain ท ำให้ผู้วิจัยสรุปได้ว่ำ หำก
ต้องกำรให้ผู้บริโภคเกิดกำรยอมรับเทคโนโลยี จะต้องท ำให้ผู้บริโภคเกิดกระบวนกำรยอมรับให้ครบทั้ง 
5 ขั้นตอน คือ ขั้นที่ 1 รับรู้ (Awareness Stage) ขั้นที่ 2 สนใจ (Interest Stage) ขั้นที่ 3 ประเมินค่ำ 
(Evaluation Stage) ขั้นที่ 4 ทดลอง (Trial Stage) และข้ันที่ 5 ยอมรับ (Adoption Stage) โดยไม่
จ ำเป็นต้องเรียงตำมข้ันตอนที่ถูกต้อง เพรำะแม้จะผู้บริโภคจะเกิดกระบวนกำรแบบสลับขั้นตอน 
ผลลัพธ์สุดท้ำยคือผู้บริโภคเกิดกำรยอมรับเทคโนโลยีเช่นกัน แต่หำกผู้บริโภคไม่เกิดควำมสนใจที่จะใช้
เทคโนโลยีหรือแอปพลิเคชันเลยตั้งแต่แรก เพียงแค่รับรู้ว่ำมีเทคโนโลยีใหม่เกิดขึ้น เช่น นำย ฮ และ 
นำง Z รับรู้ว่ำมีแอปพลิเคชัน BTS SkyTrain แต่ไม่สนใจที่จะใช้บริกำร เนื่องจำกมีไลน์รถไฟฟ้ำบีทีเอ
สอยู่แล้ว คิดว่ำไม่ต้องมีแอปพลิเคชันอีกก็ได้ เมื่อไม่เกิดกำรทดลองใช้ ส่งผลให้ไม่เกิดกำรยอมรับแอป
พลิเคชันไปด้วย อย่ำงน้อยผู้ผลิตควรท ำให้ผู้บริโภคอยู่ในขั้นตอนขั้นที่ 3 ประเมินค่ำ (Evaluation 
Stage) เพรำะหำกผู้บริโภคเห็นถึงควำมสะดวกและประโยชน์ที่จะได้รับจำกกำรใช้บริกำรแล้ว ก็จะมี
โอกำสที่ผู้บริโภคจะทดลองใช้บริกำรก่อน ส่งผลให้โอกำสที่จะเกิดกำรยอมรับมีเพ่ิมข้ึนตำมเช่นกัน 
และอำจยอมรับเทคโนโลยีนั้น ๆ มำใช้ในชีวิตประจ ำวันได้ในที่สุด 

3) ผู้ใช้บริกำรรถไฟฟ้ำบีทีเอสจะเกิดกำรยอมรับและตัดสินใจใช้แอปพลิเคชัน BTS SkyTrain 
หรือแอปพลิเคชันใด ๆ บนสมำร์ตโฟน เนื่องจำกแอปพลิเคชันนั้นมีคุณสมบัติอย่ำงน้อย 1 อย่ำงจำก
คุณสมบัติ 3 อันดับ ดังนี้ 1. ได้ประโยชน์มำกกว่ำเดิมที่เข้ำมำแทนที่ (Relative Advantage) 2. ไม่มี
ควำมสลับซับซ้อนมำกนัก (Complexity) หรือใช้งำนได้ง่ำย และ 3. มีควำมสอดคล้องกับวัฒนธรรม
ในสังคมท่ีจะรับ (Compatibility) หรือตัวแอปพลิเคชันมีควำมสอดคล้องต่อกำรใช้งำนใน
ชีวิตประจ ำวันของผู้ใช้งำน 

4) กำรสื่อสำรหรือให้ข้อมูลในสิ่งที่ผู้ใช้บริกำรรถไฟฟ้ำบีทีเอสต้องกำรทรำบหรือควรรู้ เป็นสิ่ง
ส ำคัญที่ต้องค ำนึงถึงเป็นอันดับแรก เพรำะเป็นสิ่งที่ท ำให้ผู้ใช้บริกำรรถไฟฟ้ำบีทีเอสรับรู้ว่ำ 
แอปพลิเคชัน BTS SkyTrain คืออะไร มีประโยชน์และวิธีกำรใช้งำนอย่ำงไร เพ่ือกระตุ้นหรือจูงใจให้
เกิดควำมสนใจ และเห็นถึงควำมส ำคัญว่ำท ำไมจึงควรดำวน์โหลดมำใช้งำน เช่น จุดเด่นของตัว 
แอปพลิเคชัน สิ่งที่แตกต่ำงจำก Line@ ของ BTS หรือควำมสะดวกท่ีผู้ใช้สำมำรถหำข้อมูลเกี่ยวกับ
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บริกำรของรถไฟฟ้ำบีทีเอสได้เลยจำกแอปพลิเคชันทุกท่ีทุกเวลำ โดยไม่ต้องรอไปสอบถำมจำก
พนักงำนหรือดูข้อมูลจำกป้ำยเมื่อถึงสถำนี 
 5) จำกผลกำรวิจัยพบว่ำ กำรศึกษำเรื่องกำรรับรู้และกำรเข้ำถึงผู้ใช้งำนแอปพลิเคชัน BTS 
SkyTrain มีควำมสอดคล้องกับวิจัยที่มีหัวข้อเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี นวัตกรรม หรือแอปพลิเคชันใน
ส่วนของแนวคิดเรื่องกำรยอมรับเทคโนโลยีของ Rogers ที่ผู้บริโภคจะให้ควำมส ำคัญในเรื่องประโยชน์
ที่ได้จำกกำรใช้งำน และมีระบบกำรใช้งำนที่ง่ำย ไม่ยุ่งยำกซับซ้อน เป็น 2 ปัจจัยแรกที่จะท ำให้เกิด
กำรยอมรับเทคโนโลยี นวัตกรรม หรือเลือกดำวน์โหลดแอปพลิเคชันใด ๆ มำใช้ในชีวิตประจ ำวัน ซ่ึง
สอดคล้องกับปัจจัยในแบบจ ำลองกำรยอมรับเทคโนโลยีโทรศัพท์มือถือ (Mobile Technology 
Acceptance Model: MTAM) และลักษณะของนวัตกรรมที่ยอมรับได้ง่ำย  โดยผลกำรวิจัยมีส่วนที่
แตกต่ำงจำกวิจัยเล่มอื่นในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกันคือ ผู้วิจัยมีกำรศึกษำเพ่ิมเติมในส่วนของ User 
Experience (UX) และ User Interface (UI) ซึ่งพบว่ำ ผู้บริโภคจะเลือกใช้แอปพลิเคชันใด 
แอปพลิเคชันหนึ่งต่อเมื่อหน้ำตำหรือระบบของแอปพลิเคชันมีใช้งำนได้ง่ำย หรือมีควำม Friendly กับ
ผู้ใช้ ประกอบกับต้องมีกำรออกแบบหน้ำตำที่สวยงำม ทันสมัย น่ำใช้งำน และตอบสนองต่อกำรกดใช้
งำนได้หรือค้นหำข้อมูลที่ต้องกำรได้อย่ำงรวดเร็ว และยังศึกษำเพ่ิมเติมในเรื่องกำรแบ่งกลุ่มคนใน
สังคมท่ีจะยอมรับกำรแพร่กระจำยทำงเทคโนโลยี จำกทฤษฎีกำรแพร่กระจำยของนวัตกรรม 
(Diffusion of Innovation) กำรศึกษำเรื่องนี้จะท ำให้รู้ว่ำกำรที่จะสร้ำงเทคโนโลยี นวัตกรรม หรือ
แอปพลิเคชันใด ๆ ออกมำนั้น ต้องตั้งจุดประสงค์ว่ำสร้ำงหรือออกแบบมำเพ่ือรองรับกำรใช้งำนใน
กลุ่มคนประเภทไหน เนื่องจำกแต่ละกลุ่มมีบุคลิกและลักษณะนิสัยที่แตกต่ำงกัน โดยเฉพำะในกลุ่มที่ 
5 กลุ่มขอบสมัย (Laggards) ที่จะเปิดรับเทคโนโลยีใหม่ ๆ เป็นกลุ่มสุดท้ำย หรือเกิดกำรยอมรับ
เทคโนโลยีใหม่ได้ยำก กำรที่จะท ำให้คนกลุ่มนี้สนใจเทคโนโลยีใหม่ได้ จะต้องท ำให้เห็นถึงควำมจ ำเป็น 
ประโยชน์ที่ได้รับ หรือกำรอ ำนวยควำมสะดวกของเทคโนโลยีนั้น ๆ อย่ำงชัดเจน เพื่อให้คนกลุ่มนี้เห็น
ถึงควำมส ำคัญที่จะต้องใช้เทคโนโลยีในชีวิต 
 
5.3 ข้อเสนอแนะด้านการน าไปใช้ประโยชน์ เพื่อพัฒนาแผนธุรกิจด้านการสื่อสารในสือ่ออนไลน์ 
และพัฒนาตัวแอปพลิเคชัน BTS SkyTrain 
 1) ควรท ำกำรโปรโมทหรือท ำกำรสื่อสำร โฆษณำ หรือประชำสัมพันธ์ตำมช่องทำงสื่อ
ออนไลน์ เช่น Facebook และออฟไลน์ เช่น โทรทัศน์ เพ่ิมมำกขึ้นและมีควำมถี่ในกำรโปรโมทอย่ำง
ต่อเนื่องอย่ำงน้อย 3-4 สัปดำห์ เพ่ือสร้ำงกำรรับรู้ได้ในวงกว้ำง และสร้ำงกำรจดจ ำแก่ผู้บริโภค 
 2) ในกำรโปรโมทหรือท ำกำรสื่อสำร โฆษณำ หรือประชำสัมพันธ์ทำงออฟไลน์ภำยในสถำนี 
ควรจัดท ำและออกแบบสื่อประชำสัมพันธ์ให้มีควำมโดดเด่น สะดุดตำมำกข้ึน ด้วยกำรท ำโฆษณำบน
ขบวนรถไฟฟ้ำ (Train Body) โดยกำรแร็ปทั้งขบวนรถให้เป็น Ads มีสัญลักษณ์หรือโทนสีที่ใช้ใน 
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แอปพลิเคชัน BTS SkyTrain เหมือน Rabbit LINE Pay ที่ออกแบบให้ภำยนอกและภำยในขบวน
รถไฟฟ้ำมีสีเขียว มีคำแรกเตอร์ไลน์ สร้ำงกำรจดจ ำและกระตุ้นให้ผู้ใช้บริกำรอยำกถ่ำยรูปแชร์ต่อลง
สื่อออนไลน์ อีกวิธีหนึ่งคือกำรตั้งบูธ หรือ Pop Up เหมือน Rabbit LINE Pay เช่นกัน โดยจัดท ำและ
ตั้งไว้ในสถำนีบริเวณบันไดทำงลงจำกชั้นชำนชำลำด้ำนบน เพ่ือให้ทุกคนที่ลงจำกขบวนจดจ ำได้ในครั้ง
แรกท่ีเห็น เนื่องจำกเมื่อถำมถึงแอปพลิเคชัน BTS SkyTrain คนส่วนใหญ่จะนึกถึง Ads ของ Rabbit 
LINE Pay มำกกว่ำ 
 
ภำพที่ 5.1: ตัวอย่ำงสื่อโฆษณำของ Rabbit LINE Pay 
  

 
 
 
 
 
 
3) จัดท ำสื่อโฆษณำหรือสื่อประชำสัมพันธ์ที่บ่งบอกถึงประโยชน์ จุดเด่น หรือฟังก์ชันของ 

แอปพลิเคชัน BTS SkyTrain ให้ชัดเจน เพ่ือกระตุ้นให้ผู้ใช้บริกำรรถไฟฟ้ำบีทีเอส เห็นถึงประโยชน์ 
ทีจ่ะเข้ำไปช่วยอ ำนวยควำมสะดวกในกำรเดินทำงด้วยรถไฟฟ้ำบีทีเอสในชีวิตประจ ำวันได้ 
 
ภำพที่ 5.2: ตัวอย่ำงสื่อโฆษณำที่บ่งบอกถึงประโยชน์ จุดเด่น หรือฟังก์ชันของ Rabbit LINE Pay 
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 4) พัฒนำระบบให้สำมำรถลิงก์ระบบของบัตรแรทบิทผูกเข้ำกับตัวแอปพลิเคชัน BTS 
SkyTrain ให้เช็กยอดเงินในบัตรได้ เพ่ืออ ำนวยควำมสะดวกให้แก่ผู้ใช้บริกำรมำกข้ึน ตอบสนองต่อ
ควำมต้องกำรของผู้ใช้บริกำรทีเ่ห็นด้วยกับกำรลิงก์ระบบดังกล่ำวจำกกำรเก็บข้อมูล และเป็นกำรเพ่ิม
คุณค่ำประโยชน์ให้แก่ตัวแอปพลิเคชันอีกด้วย 
 5) พัฒนำให้มีระบบแนะน ำวิธีใช้งำนส ำหรับกำรเปิดใช้งำนแอปพลิเคชัน BTS SkyTrain เป็น
ครั้งแรก หรือมี Pop up แนะน ำกำรใช้งำนเด้งขึ้นทุกครั้ง โดยมีตัวเลือกให้ผู้ใช้บริกำรปิดกำรแจ้ง
เตือนได้เอง เมื่อไม่ต้องกำรให้มีระบบแนะน ำวิธีกำรใช้งำนอีกต่อไป 
 
ภำพที่ 5.3: ตัวอย่ำงระบบแนะน ำวิธีใช้งำนส ำหรับกำรเปิดใช้งำน Lazada เป็นครั้งแรก 
  
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
6) ปรับขนำดตัวอักษรในแอปพลิเคชัน BTS SkyTrain ให้มีขนำดใหญ่ขึ้น และใช้แบบอักษร

ที่มีควำมทันสมัย อ่ำนง่ำย เพื่อให้เหมำะสมต่อกำรมองเห็นและกำรอ่ำนส ำหรับทุกวัย 
 
5.4 ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยครั้งต่อไป 
 กำรวิจัยครั้งต่อไปควรศึกษำเรื่องควำมต้องกำรของผู้ใช้บริกำรรถไฟฟ้ำบีทีเอสที่มีต่อกำรกับ
เลือกใช้บริกำรจำกแอปพลิเคชัน BTS SkyTrain ว่ำส่วนใหญ่ผู้ใช้บริกำรใช้ประโยชน์อะไรจำก 
แอปพลิเคชัน BTS SkyTrain เพ่ือให้สำมำรถท ำกำรสื่อสำรได้ตรงจุดประสงค์กับควำมต้องกำรของ
ผู้ใช้บริกำรรถไฟฟ้ำบีทีเอส เช่น กำรสื่อสำรในรูปแบบ QUESTION & OPINION CONTENT ที่ก ำลัง
เป็นที่นิยมในกำรสร้ำงคอนเทนต์ในเฟซบุ๊กแฟนเพจ เพรำะท ำให้เห็นถึงควำมคิดเห็นของผู้บริโภคต่อ
สินค้ำหรือบริกำร หรือวิเครำะห์ว่ำจะสำมำรถโปรโมท สื่อสำรให้เห็นถึงจุดเด่นของแอปพลิเคชันด้วย
วิธีกำรใดได้บ้ำง ให้แตกต่ำงจำก Rabbit LINE Pay ที่ถูกพูดถึงมำกกว่ำ เนื่องจำกแอปพลิเคชัน BTS 
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SkyTrain เป็นแอปพลิเคชันส ำหรับรถไฟฟ้ำบีทีเอสโดยเฉพำะที่เพ่ิงเปิดให้บริกำรเมื่อเดือนสิงหำคม 
2562 จึงยังสำมำรถพัฒนำระบบให้ตอบโจทย์แก่ผู้ใช้บริกำรรถไฟฟ้ำบีทีเอสได้ อีกท้ังจะมีกำรเปิด
เส้นทำงสถำนีใหม่ ๆ ซึ่งจุดนี้จะเป็นตัวชูควำมส ำคัญของแอปพลิเคชันว่ำใช้ส ำหรับรถไฟฟ้ำบีทีเอส
โดยเฉพำะมำกยิ่งขึ้น และมีควำมน่ำเชื่อถือกว่ำแอปพลิเคชันอื่น ท ำให้ผลที่ได้จำกกำรศึกษำอำจมี
ควำมแตกต่ำงจำกทีน่ ำเสนอในงำนวิจัยครั้งนี้ 
 ผู้ที่สนใจและต้องกำรศึกษำเพ่ิมเติม ควรท ำกำรส ำรวจถึงควำมต้องกำรของผู้ใช้บริกำรอีกครั้ง 
เนื่องจำกควำมต้องกำรของผู้บริกำรสำมำรถเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลำ เพ่ือให้สำมำรถตอบสนอง
ควำมต้องกำรของผู้ใช้บริกำรได้อย่ำงถูกต้องและท ำให้ทรำบถึงแนวโน้มในกำรพัฒนำแอปพลิเคชัน 
BTS SkyTrain ให้ดียิ่งขึ้นในอนำคต 
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ค าถามสัมภาษณ์ความคิดเห็นของผู้ที่ใช้บริการรถไฟฟ้าบีทีเอสต่อแอปพลิเคชัน BTS SkyTrain 
 

ทางผู้วิจัยใคร่ขอความร่วมมือจากผู้ให้สัมภาษณ์ ในการให้ข้อมูลที่ตรงกับสภาพความเป็นจริง
มากที่สุด โดยที่ข้อมูลทั้งหมดของท่านจะถูกเก็บเป็นความลับ และใช้เพ่ือประโยชน์ทางการศึกษา
เท่านั้น ขอขอบพระคุณทุกท่านที่กรุณาสละเวลาในการให้สัมภาษณ์มา ณ โอกาสนี้ 
 
ค าถามเบื้องต้น 
1. คุณรู้จักแอปพลิเคชัน BTS SkyTrain หรือไม่ 
2. คุณเคยเห็นสื่อโฆษณาหรือการโปรโมทของแอปพลิเคชัน BTS SkyTrain หรือไม่ เคยเห็นจาก
ช่องทางใดบ้าง 
3. คุณคิดว่าจุดที่ใช้ตั้งสื่อโฆษณาหรือโปรโมทมีความเหมาะสม และช่วยให้คุณสนใจที่จะดาวน์โหลด
หรอืไม่ เพราะอะไร 
4. คุณใช้หรือเคยใช้แอปพลิเคชัน BTS SkyTrain หรือไม่ 
 
ส่วนที่ 1 แนวค าถามเก่ียวกับมุมมองในการยอมรับเทคโนโลยีโทรศัพท์มือถือในการใช้แอปพลิเคชัน 
BTS SkyTrain 
 
1) ค าถามส าหรับผู้ที่ใช้แอปพลิเคชัน BTS SkyTrain 
1. ท าไมคุณจึงเลือกใช้บริการแอปพลิเคชัน BTS SkyTrain 
2. ใช้แล้วเป็นอย่างไรบ้าง 
3. คุณคิดว่าแอปพลิเคชัน BTS SkyTrain มีข้อดี - ข้อเสียอย่างไรบ้าง 
4. มีความยาก - ง่าย ในการใช้งานอย่างไรบ้าง 
5. คุณใช้ระยะเวลาในการท าความเข้าใจในตัวแอปพลิเคชัน BTS SkyTrain นานเท่าใด จึงสามารถใช้
งานได้คล่อง 
6. คุณใช้บริการในเรื่องใดมากที่สุด เช่น ใช้ดูการให้บริการรถไฟฟ้า BTS แบบเรียลไทม์ ใช้ค านวณ
เวลาในการเดินทาง ใช้ตรวจสอบเส้นทางการเดินรถ 
7. ฟังก์ชันในแอปพลิเคชัน BTS SkyTrain มีความหลากหลายเพียงพอต่อการใช้งานหรือไม่ 
8. แอปพลิเคชัน BTS SkyTrain ถูกออกแบบมาตรงต่อความต้องการในการใช้งานในชีวิตประจ าวัน
ของคุณหรือไม่ 
9. แอปพลิเคชัน BTS SkyTrain มีประโยชน์ต่อการใช้งานของคุณอย่างไรบ้าง 
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10. แอปพลิเคชัน BTS SkyTrain ช่วยให้คุณเดินทางด้วยรถไฟฟ้า BTS ได้ง่ายหรือสะดวกขึ้นหรือไม่ 
อย่างไร 
11. คุณจะใช้บริการต่อหรือไม่ เพราะอะไร 
12. คุณอยากให้มีการปรับปรุงหรือมีอะไรเพิ่มเติมในแอปพลิเคชัน BTS SkyTrain อีกบ้างไหม 
13. คุณจะแนะน าแอปพลิเคชัน BTS SkyTrain ให้ผู้อื่นลองใช้งานหรือไม่ เพราะอะไร 
14. ในความคิดของคุณ หากต้องการจะโปรโมทหรือสื่อสารตัวแอปพลิเคชัน BTS SkyTrain ให้เป็นที่
รู้จัก และให้คนเห็นแล้วสนใจที่จะดาวน์โหลดมาใช้ คุณคิดว่าควรสื่อสารด้วยวิธีใดและช่องทางใดบ้าง 
 
2) ค าถามส าหรับผู้ที่ไม่ใช้แอปพลิเคชัน BTS SkyTrain 
1. เหตุใดคุณจึงไม่ใช้บริการแอปพลิเคชัน BTS SkyTrain 
2. คุณรู้จักแอปพลิเคชันที่เกี่ยวกับการเดินทางหรือแผนที่ตัวใดบ้าง 
3. ปัจจุบันคุณใช้บริการแอปพลิเคชันที่เกี่ยวกับการเดินทางหรือแผนหรือไม่ ใช้ตัวใดอยู่ 
4. ท าไมจึงเลือกใช้แอปพลิเคชันนั้น (ค าตอบในข้อ 3) 
5. ถ้าคุณคิดจะเปลี่ยน หรือต้องการดาวน์โหลดแอปพลิเคชันการเดินทางมาใช้ หรือมีคนมาแนะน า 
คุณจะลองจะใช้บริการแอปพลิเคชัน BTS SkyTrain หรือไม่ เพราะอะไร 
6. ในความคิดของคุณ หากต้องการจะโปรโมทหรือสื่อสารตัวแอปพลิเคชัน BTS SkyTrain ให้เป็นที่
รู้จัก และให้คนเห็นแล้วสนใจที่จะดาวน์โหลดมาใช้ คุณคิดว่าควรสื่อสารด้วยวิธีใดและช่องทางใดบ้าง 
 
ส่วนที่ 2 แนวค าถามเก่ียวกับ User Experience (UX) และ User Interface (UI) ของผู้ใช้บริการ
รถไฟฟ้า BTS ที่มีต่อแอปพลิเคชัน BTS SkyTrain 
 
1) ค าถามส าหรับผู้ที่ใช้แอปพลิเคชัน BTS SkyTrain 
1. คุณคิดว่าหน้าตาหรือแพลตฟอร์มของแอปพลิเคชัน BTS SkyTrain มีความเหมาะสมต่อการใช้งาน
หรือไม่ 
2. แพลตฟอร์มของแอปพลิเคชันมีความง่ายต่อการใช้งานหรือไม่ 
3. การจัดวางปุ่มค าสั่งต่าง ๆ ง่ายต่อการกดใช้หรือค้นหาหรือไม่ 
4. ไอคอน หรือสัญลักษณ์ และสีที่ใช้ มีความง่ายต่อการเข้าใจความหมายหรือไม่ 
5. ตัวอักษรที่ใช้อ่านยากหรือง่ายส าหรับคุณ 
6. ภาษาท่ีใช้ คุณอ่านแล้วสามารถเข้าใจได้ทันทีหรือไม่ 
7. จากคุณสมบัติทั้ง 5 คุณสมบัติต่อไปนี้ คุณสมบัติใดที่ท าให้คุณเลือกใช้บริการแอปพลิเคชัน BTS 
SkyTrain 
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- ประโยชน์ที่ได้รับ 
- มีความสอดคล้องและเข้ากันได้กับการใช้งานในสังคม 
- การใช้งานไม่สลับซับซ้อน 
- ทดลองใช้ก่อนได้ 
- มองเห็นและเข้าใจได้ง่าย 
 
2) ค าถามส าหรับผู้ที่ไม่ใช้แอปพลิเคชัน BTS SkyTrain 
1. แพลตฟอร์มหรือหน้าตาของแอปพลิเคชันมีผลต่อการเลือกใช้บริการของคุณหรือไม่ อย่างไร 
2. (เปิดแอปพลิเคชัน BTS SkyTrain ให้ดู) คุณคิดว่าหน้าตาหรือแพลตฟอร์มของแอปพลิเคชัน BTS 
SkyTrain มีความเหมาะสมต่อการใช้งานหรือไม่ อย่างไร 
3. คุณคิดว่า ไอคอน หรือสัญลักษณ์ และสีที่ใช้ มีความง่ายต่อการเข้าใจความหมายหรือไม่ 
4. การจัดวางปุ่มค าสั่งต่าง ๆ ง่ายต่อการกดใช้หรือค้นหาหรือไม่ 
5. ตัวอักษรที่ใช้อ่านยากหรือง่ายส าหรับคุณ 
6. ภาษาท่ีใช้ คุณอ่านแล้วสามารถเข้าใจได้ทันทีหรือไม่ 
7. จากคุณสมบัติทั้ง 5 คุณสมบัติต่อไปนี้ คุณสมบัติใดที่ท าให้คุณเลือกใช้บริการแอปพลิเคชัน 
- ประโยชน์ที่ได้รับ 
- มีความสอดคล้องและเข้ากันได้กับการใช้งานในสังคม 
- การใช้งานไม่สลับซับซ้อน 
- ทดลองใช้ก่อนได้ 
- มองเห็นและเข้าใจได้ง่าย 
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      - ส าเร็จการศึกษาระดับประถมศึกษา โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง 
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