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บทคัดย่อภาษาไทย  

ชื่อเรื่อง ปัจจยัที่มีอิทธิพลต่อความตัง้ใจใชแ้อพลิเคชั่นเรียกรถจกัรยานยนตร์บัจา้ง
สาธารณะ 
ของผูใ้ชบ้รกิารกลุม่เจเนอเรชั่นวายในเขตกรุงเทพมหานคร 
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การวิจัยในครัง้นีม้ีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษา ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความตัง้ใจใชแ้อพลิเคชั่น

เรียกรถจกัรยานยนตร์บัจา้งสาธารณะของผูใ้ชบ้รกิารกลุม่เจเนอเรชั่นวายในเขตกรุงเทพมหานคร  โดยใช้
วิธีการด าเนินการวิจยัเชิงผสมผสาน ซึ่งจะน าผลการวิจยัเชิงคณุภาพมาสนบัสนนุผลการวิจยัเชิงปรมิาณ 
กลุม่ตวัอย่าง คือ กลุม่เจเนอเรชั่นวายที่ใช/้เคยใชบ้รกิารแอพลิเคชั่นเรียกรถจกัรยานยนตร์บัจา้งสาธารณะ
ในเขตกรุงเทพมหานคร จ านวน 480 คน ซึ่งใชแ้บบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอ้มลู สถิติ
ที่ใชใ้นการวิเคราะหข์อ้มลู ไดแ้ก่ ค่ารอ้ยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบสมมติฐานดว้ย
สถิติ t-test ,one-way anova และ Multiple Regressions ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ผูใ้ชบ้ริการ
กลุ่มเจเนอเรชั่นวายในเขตกรุงเทพฯ ทีมีลกัษณะดา้นประชากรศาสตร  ์ไดแ้ก่ เพศ อายุ ระดบัการศึกษา
สงูสดุ รายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน และอาชีพแตกต่างกันความตัง้ใจใชแ้อพลิเคชั่นเรียกรถจักรยานยนตร์บัจา้ง
สาธารณะแตกต่างกัน คณุภาพของระบบ ความคาดหวงัประสิทธิภาพ คณุภาพของขอ้มลู และแรงจงูใจ
ด้านความชอบ มีอิทธิพลต่อความตั้งใจใช้แอพลิเคชั่นเรียกรถจักรยานยนต์รับจ้างสาธารณะของ
ผูใ้ชบ้ริการกลุ่ม เจเนอเรชั่นวายในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งสอดคลอ้งกับผูเ้ชี่ยวชาญที่กล่าวว่า คณุภาพ
ของระบบมีอิทธิพลต่อความตัง้ใจใชแ้อพลิเคชั่นเรียกรถจักรยานยนตร์บัจา้งสาธารณะของผูใ้ชบ้ริการ
กลุ่ม เจเนอเรชั่นวายในเขตกรุงเทพมหานคร, ความคาดหวงัประสิทธิภาพมีอิทธิพลต่อความตัง้ใจใชแ้อ
พลิ เคชั่ นเรียกรถจักรยานยนต์รับจ้างสาธารณะของผู้ใช้บริการกลุ่ม  เจเนอเรชั่ นวายในเขต
กรุงเทพมหานคร, คุณภาพของขอ้มูลอิทธิพลต่อความตัง้ใจใชแ้อพลิเคชั่นเรียกรถจักรยานยนตร์บัจา้ง
สาธารณะของผูใ้ชบ้ริการกลุ่ม เจเนอเรชั่นวายในเขตกรุงเทพมหานคร และแรงจูงใจดา้นความชอบมี
อิทธิพลต่อความตัง้ใจใชแ้อพลิเคชั่นเรียกรถจกัรยานยนตร์บัจา้งสาธารณะของผูใ้ชบ้รกิารกลุม่เจเนอเรชั่น
วายในเขตกรุงเทพมหานคร 
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The objective of this research is to investigate factors influencing intentions to use 

ride-hailing applications for Generation Y in the Bangkok metropolitan area. This study was a 
mixed methods research. The qualitative research results would be used as supporting findings 
for the quantitative research results. The sample was 480 Generation Y users with prior 
experience to use ride-hailing applications in the Bangkok metropolitan area. A questionnaire 
was used as a research tool for data collection. The statistics were used to analyze the data 
were percentage, mean, and standard deviation. The hypothesis was tested with a t-test, One-
Way ANOVA and multiple regression. The hypothesis testing results revealed that the 
respondents had different genders, ages, educational levels, average monthly income, and 
occupation and different intentions to use a ride-hailing application. Furthermore, system 
quality, performance expectancy, information quality, and hedonic motivation influenced the 
intention to use ride-hailing application for Generation Y in in the Bangkok metropolitan area. 
The findings were consistent with views of the experts whom provided data through the in-depth 
interviews. They agreed with the same views and system quality influenced the intention to use 
ride-hailing applications for Generation Y in in the Bangkok metropolitan area. Performance 
expectancy influenced intentions to use ride-hailing application for Generation Y in in the 
Bangkok metropolitan area, information quality influenced intentions to use ride-hailing 
applications for Generation Y in in the Bangkok metropolitan area, and hedonic motivation 
influenced the intention to use ride-hailing applications for Generation Y in the Bangkok 
metropolitan area. 
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บทที ่1 
บทน า 

 
ภูมิหลัง 

ปัจจุบนัสงัคมไอที หรือยุคที่มีความกา้วล า้ทางดา้นเทคโนโลยีของเครือข่ายอินเทอรเ์น็ต   
ที่เป็นศูนยร์วมของการเชื่อมโยงโลกในปัจจุบันไปยังโลกแห่งอนาคต ซึ่งเขา้มามีอิทธิพลต่อการ
ด ารงชีวิตของมนษุยม์ากขึน้ ทัง้เศรษฐกิจ สงัคม และเทคโนโลยี ท าใหก้ารใชช้ีวิตของมนษุยส์ะดวก
รวดเร็วมากขึน้ ซึ่งความรวดเร็วมีทัง้ขอ้ดี และขอ้จ ากดั โดยเฉพาะสญัญาณอินเตอรเ์น็ตที่ฉบัไวท า
ใหม้นุษยต์ามโลกไดท้ัน สถานการณก์ารใชง้านอินเตอรเ์น็ตทั่วโลกรวมทัง้ประเทศไทย ประจ าปี    
พ.ศ. 2562 จากผลส ารวจ Global Digital (2019)  พบว่าทั่วโลกมีประชากร 7,876 ล้านคน มี
จ านวนผูใ้ชอิ้นเตอรเ์น็ต 4,388 ลา้นคน จ านวนผูใ้ชโ้ทรศัพทเ์คลื่อนที่ 5,112 ลา้นคน และจ านวน
ผูใ้ชเ้ครือข่ายสงัคมออนไลน ์3,484 ลา้นคน ในจ านวนผูใ้ชเ้ครือข่ายสงัคมออนไลนท์ัง้หมดพบว่ามี
มากถึง 3,256 ลา้นคนที่ใชง้านผ่านโทรศพัทม์ือถือ (marketingoops, 2019) 

ประเทศไทยมีประชากร 69.24 ลา้นคน โดยรอ้ยละ 50 ของจ านวนประชากรทั้งหมด
อาศัยอยู่ในเขตเมือง และมีเบอรโ์ทรศัพทเ์คลื่อนที่ 92.33 ล้านเลขหมาย ซึ่งมีจ านวนมากกว่า
ประชากรไทยทั้งประเทศ นั่นคือ 1 คนจะมีมากกว่า 1 เลขหมาย ซึ่งประชากรไทย 57 ลา้นคน 
สามารถเขา้ถึงอินเตอรเ์น็ต 55 ลา้นคน เป็นกลุ่มที่ใชอิ้นเตอรเ์น็ตผ่านโทรศพัทเ์คลื่อนที่เป็นประจ า 
(Marketingoops.  2019: ออนไลน)์ 

ปัจจุบนัมนุษยใ์ชช้ีวิตอยู่กับโทรศัพทเ์คลื่อนที่ อินเตอรเ์น็ตจึงเป็นส่วนส าคัญที่เขา้มามี
บทบาทในชีวิต นอกจากการติดต่อสื่อสาร การแลกเปลี่ยนขอ้มลูแลว้ ยงัมีแอพลิเคชั่นที่พฒันาเพื่อ
ให้บริการท าธุรกรรมทางการเงิน การสั่งซือ้สินค้าออนไลน์ การสั่งอาหาร การบริการส่งของ 
ตลอดจนการใหบ้ริการเรียกรถจักรยานยนตร์ับจา้ง เพื่อตอบสนองพฤติกรรมของผู้ ใช้บริการที่
เปลี่ยนไปตามเทคโนโลยี โดยเฉพาะกบัคนเมืองที่ตอ้งเรง่รีบแข่งขนักบัเวลา ซึ่งคนกรุงเทพเสียเวลา
ไปกบัการเดินทางอย่างมาก โดยเฉพาะคนที่เดินทางดว้ยรถประจ าทางตอ้งเจอทัง้อากาศรอ้น รวม
ไปถึงมลภาวะต่าง ๆ ส่วนคนที่เดินทางดว้ยส่วนตัวก็ตอ้งเจอกับความวุ่นวาย รถติด คนขับที่ไม่มี
น า้ใจ ซึ่งมักท าใหช้าวเมืองเกิดความเครียดสะสมอย่างมาก ปัญหาดา้นการเดินทาง เป็นปัญหา
หลักของกรุงเทพมหานคร และยิ่งไปกว่านั้น INRIX Global Traffic Scorecard  (INRIX) บริษัท
วัดผลการจราจร และใหบ้ริการเก่ียวกับการจราจร และการขับรถ ไดเ้ผยผลการส ารวจรายงาน
ประเมินสภาพจราจรทั่วโลก หรือ Global Traffic Scorecard ประจ าปี พ.ศ. 2560 ระบวุ่า ประเทศ
ไทยครองแชมป์ประเทศที่มีสภาพการจราจรติดขดัมากที่สดุในโลกเป็นปีที่ 2 ติดต่อกนัจากการจัด
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อนัดบัรวม 38 ประเทศ และใชเ้วลาบนถนนกว่า 56 ชั่วโมงต่อปี ซึ่งลดลงจาก 61 ชั่วโมงในปี พ.ศ. 
2559 ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีการจราจรติดขัดมากที่สุดในโลก ผูใ้ชร้ถตอ้งเสียเวลารถติดบน
ถนนเฉลี่ย 56 ชั่ วโมงต่อปี รองลงมาคือประเทศอินโดนีเซีย 51 ชั่ วโมง โคลัมเบีย 49 ชั่ วโมง 
เวเนซุเอลา 42 ชั่วโมง ขณะที่สหรฐัอเมริกาและรสัเซีย เสียเวลารถติดประมาณ 41 ชั่วโมง ส่วนผล
ส ารวจแบบเฉพาะเจาะจงในแต่ละเมืองพบว่า กรุงเทพมหานคร เป็นเมืองที่รถติดอันดับ 16 ของ
โลก ขึน้แท่นอนัดบั 1 ในเอเชีย และเมื่อส ารวจเฉพาะในประเทศไทยพบว่าเขตลาดกระบงัเสียเวลา
ไปกบัรถติดประมาณ 30 ชั่วโมงต่อปี และจงัหวดัเชียงใหม่ 23 ชั่วโมงต่อปี (BLTBangkok,  2018: 
ออนไลน์) จึงเป็นจุดเริ่มต้นของการสรา้งแอพลิเคชั่นเรียกจักรยานยนต์รับจ้างสาธารณะ เพื่อ
ตอบสนองรูปแบบการด าเนินชีวิตของคนเมืองกรุง ซึ่งรอ้ยละ 45 ของคนไทยที่ใชอิ้นเตอรเ์น็ตใน
การใชเ้ทคโนโลยีสั่งงานดว้ยเสียง, รอ้ยละ 20 ของคนไทยใชอิ้นเตอรเ์น็ตในการใชแ้อพลิเคชั่นเรียก
รถ, รอ้ยละ 46 ของคนไทยที่ใชอิ้นเตอรเ์น็ตในการใชเ้ครื่องมือ Ad-Blocking, รอ้ยละ 36 ของคน
ไทยที่ใชอิ้นเตอรเ์น็ตในการใช ้VPN (Marketingoops.  2019: ออนไลน)์ 

สถาบนัวิจัย และบริการ มหาวิทยาลยัอัสสมัชัญ (เอยูโพล) ร่วมกับ “เก็ท” แอพลิเคชั่น
ส าหรบับริการเรียกรถจกัรยานยนตร์บัจา้ง รบัส่งพสัด ุและรบัส่งอาหาร เผยผลการวิจยัเชิงส ารวจ
ความคิดเห็นในช่วงเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2561 ซึ่งท าขึน้เพื่อส ารวจความคิดเห็น พฤติกรรม และ
ความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการ และผูใ้หบ้ริการในธุรกิจการเรียกรถจกัรยานยนตร์บัจา้ง โดยส ารวจ
กับคนกรุงเทพ ฯ จ านวน 1,234 คน ผลส ารวจพบว่า คนกรุงเทพ ฯ ส่วนใหญ่รอ้ยละ 79 เคยใช้
บรกิารรถจกัรยานยนตร์บัจา้งในการเดินทาง โดยพบว่าผูท้ี่ใชบ้รกิารมากที่สดุจะเป็นผูห้ญิงที่มีอายุ
นอ้ย ซึ่งส่วนใหญ่ใชบ้ริการมากกว่า 1 ครัง้ต่อสปัดาห ์โดยปัญหาที่พบจากการใชบ้ริการคือการรอ
คิวนาน และไม่มีรถจักรยานยนต์รับจ้างในบริเวณใกล้เคียง มีการปฏิเสธผู้โดยสาร และไม่มี
รถจกัรยานยนตร์บัจา้งในช่วงเชา้มืดหรือในช่วงดึก อีกทัง้ผูโ้ดยสารในกรุงเทพ ฯ ตอ้งการให้แกไ้ข
เรื่องความปลอดภยัในการขบัขี่ มารยาทในการใหบ้ริการ และคิดค่าบริการใหม้ีมาตรฐาน ทัง้นีใ้น
ยุคที่เทคโนโลยีที่มีอิทธิพลกับชีวิตประจ าวันของมนุษยม์ากขึน้เรื่อย ๆ จากการส ารวจพบว่าคน
กรุงเทพ ฯ รบัรูว้่ามีการใหบ้ริการแอพลิเคชั่นเรียกรถจักรยานยนตร์บัจา้ง รอ้ยละ 72 แต่กลบัมีคน
กรุงเทพ ฯ จ านวนมากถึงรอ้ยละ 65 ยังไม่เคยใชบ้ริการ (เดลินิวส.์  2562: ออนไลน)์ ซึ่งงานวิจัย
ของ ณภทัรา เกียรติพงษ์ (2558) พบว่ากลุ่มที่ใชบ้ริการแอพลิเคชั่นเรียกรถยนตโ์ดยสารสาธารณะ 
มีช่วงอายุ 21-25 ปี รองลงมามีช่วงอายุ 26-30 ปี และโชติมา ชูกุล (2559) พบว่ากลุ่มที่ใชบ้ริการ
แอพลิเคชั่นเรียกรถยนตโ์ดยสารสาธารณะ มีอายุระหว่าง 30-39 ปี รองลงมามีอายุระหว่าง 20-29 
ปี ซึ่งจดัอยู่ในกลุ่มเจเนอเรชั่นวาย โดย Miller และ Washington (2008) กล่าวว่ากลุ่มเจเนอเรชั่น
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วาย จะเกิดระหว่างปี ค.ศ. 1981- 2000 ทัง้นีก้ลุ่มเจเนอเรชั่นวาย เกิดในยุคที่มีความกา้วหนา้ทาง
เทคโนโลยีอย่างมาก นั่นหมายความว่าคนเหล่านีอ้ยู่ในโลกดิจิทลั (Yellow and O’Donnell. 2009) 
นอกจากนีค้นกลุ่มนีย้ังชอบติดต่อสื่อสารกับเพื่อนตลอดเวลาผ่านเครือข่ายสังคมต่าง ๆ หรือ
อปุกรณท์ี่ทนัสมยัเพื่อเขา้ถึงขอ้ความไดท้นั ซึ่งแสดงใหเ้ห็นว่าคนกลุ่มนีเ้ปิดรบัและมีความชื่นชอบ
ในการใชเ้ทคโนโลยีต่าง ๆ (Herbison and Boseman. 2009) 

Ride-hailing หรือ ธุรกิจที่ใหบ้ริการบนแอพลิเคชั่นเพื่อใชเ้รียกยานพาหนะในเครือข่ายผู้
ใหบ้ริการ เช่น รถยนตส์่วนบุคคล รถแท็กซี่ รถมอเตอรไ์ซค ์ทัง้จ านวนผูข้ับขี่ และผูโ้ดยสาร ในปี 
พ.ศ. 2561 มลูค่าตลาดของ Ride-hailing ในประเทศไทย เท่ากบั 21,000 ลา้นบาท คิดเป็นรอ้ยละ 
6 ของ GDP ภาคขนสง่ทางบกไทย และมีการคาดการณว์่าอตุสาหกรรมขนสง่ทางบกไทยจะเติบโต
ขึน้ประมาณรอ้ยละ 3-5 ต่อปี ท าใหใ้นปี พ.ศ. 2568 มลูค่าตลาดจะเพิ่มสงูถึง 120,000 ลา้นบาท 
คิดเป็นรอ้ยละ 20-25 ของ GDP ภาคขนสง่ทางบกไทย (ศนูยใ์หค้  าปรกึษาและพฒันาผูบ้รหิารทาง
ธุรกิจแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (CONC).  2562: ออนไลน์) จากการเติบโตของตลาด            
แอพลิเคชั่น Ride-hailing ท าใหผู้ป้ระกอบการในประเทศและต่างประเทศเขา้มาแข่งขันจ านวน
มาก ประกอบด้วย Grab, Get และ GoBike โดยมีผู้น าตลาด คือ Grab ซึ่งมียอดดาวน์โหลด
มากกว่า 100,000,000 ณ วันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2562 รองลงมา คือ Get มียอดดาวน์โหลด
มากกว่า 500,000 ณ วันที่  20 สิงหาคม พ.ศ. 2562 และ GoBike มียอดดาวน์โหลดมากกว่า 
100,000 ณ วันที่  31 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 จากการเติบโตของการให้บริการแอพลิเคชั่ น           
Ride-hailing การปรบัเปลี่ยนพฤติกรรมของผูบ้ริโภคที่มีการใชแ้อพลิเคชั่นบนโทรศัพทเ์คลื่อนที่ 
และสภาวะการ แข่งขนัของธุรกิจนี ้ซึ่งท าใหผู้ใ้ชบ้ริการมีทางเลือกมากขึน้ ผูใ้หบ้ริการแอพลิเคชั่น
เรียกรถจกัรยานยนตร์บัจา้งสาธารณะ จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะตอ้งท าการศกึษาอย่างจริงจงั 
เพื่อพิจารณาถึงปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมความตัง้ใจใชแ้อพลิเคชั่นเรียกรถจักรยานยนตร์บัจ้าง
สาธารณะ ซึ่งปัจจัยที่ศึกษานั้น ประกอบด้วย ความคาดหวังประสิทธิภาพ (Performance 
Expectancy) ความคาดหวังในความพยายาม (Effort Expectancy) อิทธิพลทางสังคม (Social 
Influence) สิ่ งอ านวยความสะดวกในการใช้งาน (Facilitating Conditions) แรงจูงใจด้าน
ความชอบ (Hedonic Motivation) มูลค่าราคา (Price Value) และความเคยชิน (Habit) ซึ่งเป็น    
ทฤษฎีรวมของการยอมรบัและการใชเ้ทคโนโลยี (Modified Unified Theory of Acceptance and 
Use of Technology: UTAUT2) เพื่อศึกษาปัจจัยที่ผู ้ใช้บริการใหค้วามส าคัญ เพื่อน าไปพัฒนา   
แอพลิเคชั่น ตลอดจนทฤษฎีตัวแบบความส าเร็จของระบบสารสนเทศ ( Information System 
Success Model) ประกอบด้วย คุณภาพของข้อมูล ( Information quality) คุณภาพของระบบ 
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(System quality) และคุณภาพการบริการ (Service quality) ซึ่งเป็นทฤษฎีที่ได้รับการยอมรับ
อย่างกว้างขวางและถูกน าไปประยุกต์ใช้กันอย่างแพร่หลาย เพื่อศึกษาว่าผู้ใช้งานจะได้รับ
ประโยชน์โดยรวมจากการใช้งานแอพลิเคชั่ น และเป็นปัจจัยที่ส่งผลส าคัญในการพัฒนา               
แอพลิเคชั่นต่อไป 

ดังนั้นผู้วิจัยจึงต้องใช้การศึกษาครั้งนี ้ให้เกิดประโยชน์ต่อธุรกิจแอพลิเคชั่ นเรียก
รถจกัรยานยนตร์บัจา้งสาธารณะ โดยมุ่งศึกษาปัจจยัที่มีอิทธิพลต่อความตัง้ใจใชแ้อพลิเคชั่นเรียก
รถจกัรยานยนตร์บัจา้งสาธารณะของผูใ้ชบ้ริการกลุ่มเจเนอเรชั่นวายในเขตกรุงเทพมหานคร เพื่อ
เป็นแนวทางใหธุ้รกิจที่ใหบ้ริการแอพลิเคชั่นเรียกรถจักรยานยนต ์ทราบถึงสภาพและพฤติกรรม
ความตัง้ใจใชแ้อพลิเคชั่นที่แทจ้ริงของลูกคา้ที่ใชบ้ริการ ตลอดจนสามารถน าผลลพัธ์ที่ไดไ้ปเป็น
แนวทางในการพฒันา และปรบัปรุงใหเ้กิดความตัง้ใจใชบ้ริการจากลกูคา้ รวมถึงใชใ้นการพฒันา
แอพลิเคชั่นใหม่ ๆ ที่จะเปิดใหบ้รกิารในอนาคต 

 
ความมุ่งหมายของการวิจัย 

ในการวิจยัครัง้นี ้ผูว้ิจยัไดต้ัง้ความมุ่งหมายไวด้งันี ้
1. เพื่อศึกษาความแตกต่างของความตั้งใจใช้แอพลิเคชั่นเรียกรถจักรยานยนต์

รบัจา้งสาธารณะ จ าแนกตามลกัษณะประชากรศาสตร ์ประกอบดว้ย เพศ อายุ ระดับการศึกษา 
อาชีพ และรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน 

2. เพื่อศกึษาปัจจยัดา้นความคาดหวงัประสิทธิภาพ ความคาดหวงัในความพยายาม 
อิทธิพลทางสงัคม สิ่งอ านวยความสะดวกในการใชง้าน แรงจงูใจดา้นความชอบ มลูค่าราคา ความ
เคยชิน คุณภาพของขอ้มูล คุณภาพระบบ และคุณภาพการบริการที่มีอิทธิพลต่อความตัง้ใจใช้     
แอพลิเคชั่นเรียกรถจักรยานยนต์รับจ้างสาธารณะของผู้ใช้บริการกลุ่มเจเนอเรชั่นวายในเขต
กรุงเทพมหานคร 
 
ความส าคัญของการวิจัย 

1. ผลของการวิจยัในครัง้นี ้เป็นประโยชนส์  าหรบัผูท้ี่สนใจน าไปเป็นแนวทางในการศึกษา
หรือการท างานที่เก่ียวขอ้ง 

2. ผลของการวิจยัในครัง้นี ้ช่วยใหธุ้รกิจที่ใหบ้ริการแอพลิเคชั่นเรียกรถรบัจา้งสาธารณะ 
ทราบถึงสภาพ และความตัง้ใจใชแ้อพลิเคชั่นที่แทจ้รงิของลกูคา้ที่ใชบ้รกิาร 

3. ผลของการวิจยัในครัง้นี ้ช่วยใหธุ้รกิจหรือองคก์ารอ่ืน ๆ ที่ใหบ้ริการแอพลิเคชั่นเรียก
รถจกัรยานยนตร์บัจา้งสาธารณะ น าผลลพัธท์ี่ไดไ้ปเป็นแนวทางในการพฒันา และปรบัปรุงใหเ้กิด
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ความตัง้ใจใชบ้ริการจากลกูคา้ รวมถึงใชใ้นการพฒันากบัแอพลิเคชั่นใหม่ ๆ ที่จะเปิดใหบ้ริการใน
อนาคต 

 
ขอบเขตของการวิจัย 

ประชากรทีใ่ช้ในการวิจัย 
ประชากรที่ใชใ้นการวิจยัครัง้นี ้คือ กลุ่มเจเนอเรชั่นวายที่เคยใช/้เคยใชบ้ริการแอพลิ

เคชั่นเรียกรถจกัรยานยนตร์บัจา้งสาธารณะ ในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งไม่ทราบจ านวนประชากรที่
แน่นอน 

กลุ่มตัวอย่างทีใ่ช้ในการวิจัย 
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี ้ คือ กลุ่มเจเนอเรชั่นวายที่ ใช้/เคยใช้บริการ               

แอพลิเคชั่นเรียกรถจักรยานยนตร์บัจา้งสาธารณะ ในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งไม่ทราบจ านวน
ประชากรที่แน่นอน ดังนั้นผูว้ิจัยจึงก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใชสู้ตรแบบไม่ทราบจ านวน
ประชากร (กลัยา วานิชยบ์ญัชา; 2545 : อา้งในนายจกัรพงษ ์สื่อประเสรฐิสิทธิ์. 2554) โดยก าหนด
ระดบัค่าความเชื่อมั่นรอ้ยละ 95 และระดบัค่าความคลาดเคลื่อนรอ้ยละ 5 ดงันัน้กลุ่มตวัอย่างได้
เท่ากับ 384.16 คน หรือ 385 คน เพื่อใหไ้ดจ้ านวนกลุ่มตัวอย่างเท่า ๆ กันในแต่ละเขต และเพื่อ
ความสมบรูณข์องขอ้มลู ดงันัน้กลุม่ตวัอย่างที่ใชใ้นงานวิจยันีท้ัง้หมด 480 ตวัอย่าง 

 
ตัวแปรทีศ่ึกษา 

1. ตวัแปรอิสระ (Independent Variables) แบ่งเป็นดงันี ้
1.1 ขอ้มลูประชากรศาสตร ์

1.1.1 เพศ 
1.1.2 อาย ุ
1.1.3 ระดบัการศกึษา 
1.1.4 รายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน 
1.1.5 อาชีพ 

1.2 ความคาดหวงัประสิทธิภาพ (Performance Expectancy) 
1.3 ความคาดหวงัในความพยายาม (Effort Expectancy) 
1.4 อิทธิพลทางสงัคม (Social Influence) 
1.5 สิ่งอ านวยความสะดวกในการใชง้าน (Facilitating Conditions) 
1.6 แรงจงูใจดา้นความชอบ (Hedonic Motivation) 
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1.7 มลูค่าราคา (Price Value) 
1.8 ความเคยชิน (Habit) 
1.9 คณุภาพของขอ้มลู (Information quality) 
1.10 คณุภาพของระบบ (System quality) 
1.11 คณุภาพการบรกิาร (Service quality) 

2. ตัวแปรตาม (Dependent Variable) ได้แก่ ความตั้งใจใช้แอพล ิเคชั่น เรียก
รถจกัรยานยนตร์บัจา้งสาธารณะของผูใ้ชบ้รกิารกลุม่เจเนอเรชั่นวายในเขตกรุงเทพมหานคร 
 
นิยามศัพทเ์ฉพาะ 

1. ความคาดหวังประสิทธิภาพ หมายถึง ความเชื่อของบุคคลที่คาดว่าการใช้                   
แอพลิเคชั่นเรียกรถจกัรยานยนตร์บัจา้งสาธารณะ ท าใหเ้กิดประโยชน ์หรือเกิดประสิทธิภาพในการ
เดินทาง สั่งอาหาร หรือสง่พสัด ุประกอบดว้ย การรบัรูถ้ึงประโยชนจ์ากการใชง้านแอพลิเคชั่นเรียก
รถจักรยานยนต์รับจ้างสาธารณะ ความสามารถของแอพลิเคชั่นที่ บุคคลคาดหวังว่าจะเกิด
ประสิทธิภาพจากการใช้งานแอพลิเคชั่นเรียกรถจักรยานยน์รับจ้างสาธารณะ และช่วยลด
ระยะเวลาในการเดินทางได ้

2. ความคาดหวงัในความพยายาม หมายถึง ความสะดวกในการใชง้านแอพลิเคชั่นเรียก
รถจักรยานยนตร์บัจา้งสาธารณะ ประกอบดว้ย การรบัรูถ้ึงความง่ายหรือความซบัซอ้นในการใช้
งานแอพลิเคชั่นเรียกรถจกัรยานยนตร์บัจา้งสาธารณะ ความง่ายในการท าความเขา้ใจแอพลิเคชั่น 
และระยะเวลาในการเรียนรูแ้อพลิเคชั่น 

3. อิทธิพลทางสังคม หมายถึง เป็นบุคคลที่มีความส าคัญ หรือมีชื่อเสียง หรือบุคคล
ใกลช้ิด เช่น ญาติพี่นอ้ง หรือเพื่อน ซึ่งเป็นส่วนกระตุน้บุคคลเกิดพฤติกรรมในการใช้แอพลิเคชั่น
เรียกรถจกัรยานยนตร์บัจา้งสาธารณะ 

4. สิ่งอ านวยความสะดวกในการใชง้าน หมายถึง สภาพแวดลอ้มที่ส่งเสริมใหเ้กิดการใช้
งาน ตลอดจนดา้นสถานะที่พรอ้มใชแ้ละความเหมาะสมต่อผูใ้ช ้

5. แรงจูงใจดา้นความชอบ หมายถึง ความพึงพอใจที่ไดร้บัจากการใชง้านแอพลิเคชั่น
เรียกรถจกัรยานยนตร์บัจา้งสาธารณะ 

6. มลูค่าราคา หมายถึง การเปรียบเทียบความคุม้ค่าระหว่างค่าใชจ้่ายที่เกิดขึน้ในการใช้
บริการจากแอพลิเคชั่นเรียกรถจักรยานยนตร์บัจา้งสาธารณะ กับประโยชนท์ี่จะไดร้บัจากการใช้
งาน 
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7. ความเคยชิน หมายถึง แนวโนม้ในการแสดงพฤติกรรมแบบอัตโนมติั อนัเนื่องมาจาก
การเรียนรูใ้นอดีต ซึ่งตอ้งอาศยัความจ าและประสบการณเ์ป็นพืน้ฐาน 

8. ประชากรศาสตร์ หมายถึง  ข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้บริการแอพลิ เคชั่ น เรียก
รถจักรยานยนตร์บัจา้งสาธารณะ ประกอบดว้ย เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน 
และอาชีพ 

9. คุณภาพของข้อมูล หมายถึง ความสมบูรณ์ เข้าใจง่าย มีความเป็นส่วนตัว ความ
ปลอดภยัของแอพลิเคชั่นเรียกรถจกัรยานยนตร์บัจา้งสาธารณะ 

10. คุณภาพของระบบ หมายถึง ระบบที่พรอ้มใชง้าน ใชง้านไดอ้ย่างต่อเนื่องเมื่อเขา้สู่
ระบบ และประโยชนใ์ชส้อยของแอพลิเคชั่นเรียกรถจกัรยานยนตร์บัจา้งสาธารณะ 

11. คุณภาพการบริการ หมายถึง สิ่งที่ผูใ้ชบ้ริการสมัผัสไดจ้ากการใชแ้อพลิเคชั่นเรียก
รถจักรยานยนตร์บัจา้งสาธารณะ เช่น การรบัประกัน เอาใจใส่ของผูดู้แลระบบที่เต็มใจใหค้วาม
ช่วยเหลือผู้ใช้ระบบไม่ เข้าใจการใช้งาน ตลอดจนระบบการให้บริการแอพลิเคชั่ นเรียก
รถจกัรยานยนตร์บัจา้งสาธารณะที่สามารถเขา้ถึงไดง้่าย 

12. ความตัง้ใจใชแ้อพลิเคชั่น หมายถึง เจตนาของผูใ้ชบ้ริการที่เคยใชแ้อพลิเคชั่นเรียก
รถจักรยานยนตร์บัจา้งสาธารณะ ซึ่งจะเกิดจากการวิเคราะหด์ว้ยตัวของผูใ้ชบ้ริการ แอพลิเคชั่น
เรียกรถจกัรยานยนตร์บัจา้งสาธารณะ มีความเหมาะสม และตรงต่อความตอ้งการของผูใ้ชบ้รกิาร 
ทัง้นีเ้ป็นผลมาจากการที่ผูใ้ชบ้รกิารรบัรูถ้ึงประโยชนแ์ละคณุค่าที่ไดร้บัจากการใชง้านเบือ้งตน้ แลว้
จึงเกิดความตัง้ใจใชง้าน 

13. เจเนอเรชั่นวาย หมายถึง บุคคลที่ก าเนิดระหว่างปี ค.ศ. 1981-2000 มีอายุช่วง 20-
39 ปี ในปี ค.ศ. 2020  

14. ผู้ใช้บริการ หมายถึง กลุ่มเจเนอเรชั่ นวายที่ เคยใช้บริการแอพลิเคชั่ นเรียก
รถจักรยานยนตร์บัจา้งสาธารณะในเขตกรุงเทพมหานคร เพื่อเดินทาง ส่งพัสดุ ตลอดจนบริการ
สั่งซือ้อาหาร  

15. รถจักรยานยนต์รับจ้างสาธารณะ หมายถึง มอเตอรไ์ซค์รับจ้างขนส่งผู้โดยสาร 
บรกิารสง่พสัด ุตลอดจนบรกิารสั่งซือ้อาหาร เป็นตน้ 
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กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 ตวัแปรอิสระ                                       ตวัแปรตาม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 1 แสดงกรอบแนวคิดในการศึกษาวิจยั 

ขอ้มลูลกัษณะประชากรศาสตร ์

- เพศ 

- อายุ 

- ระดบัการศึกษา 

- รายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน 

- อาชีพ 

 
ความตัง้ใจใชแ้อพลิเคชั่น 

เรียกรถจกัรยานยนตร์บัจา้งสาธารณะ 
ของผูใ้ชบ้รกิารกลุม่เจเนอเรชั่นวาย 

ในเขตกรุงเทพมหานคร 
 

- ความคาดหวงัในความพยายาม   
  (Effort Expectancy) 

- ความคาดหวงัประสิทธิภาพ     
  (Performance Expectancy) 

- อิทธิพลทางสงัคม 
  (Social Influence)  

- สิ่งอ านวยความสะดวกในการใชง้าน 
  (Facilitating Conditions) 

- แรงจงูใจดา้นความชอบ 
  (Hedonic Motivation) 

- มลูค่าราคา 
  (Price Value) 

- ความเคยชิน 
  (Habit) 

(UTAUT 2) 
Venkatesh, Morris, Davis, and Davis (2012) 

 

(UTAUT 2) 
Venkatesh, Morris, Davis, and Davis (2012) 

 

(Information System Success Model) 
DeLone & McLean. (2003) 

- คณุภาพของขอ้มลู 
(Information quality) 

- คณุภาพของระบบ 
(System quality) 

- คณุภาพการบรกิาร 
(Service quality) 
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สมมติฐานในการวิจัย 
1. ผูใ้ชบ้ริการที่มีลักษณะประชากรศาสตรท์ี่ประกอบดว้ย เพศ อายุ ระดับการศึกษา 

รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และอาชีพแตกต่างกัน มีอิทธิพลต่อความตั้งใจใช้แอพลิเคชั่น เรียก
รถจกัรยานยนตร์บัจา้งสาธารณะในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกนั 

2. ความคาดหวังประสิท ธิภาพมี อิทธิพลต่อความตั้ง ใจใช้แ อพล ิเ ค ชั ่น เ รี ยก
รถจกัรยานยนตร์บัจา้งสาธารณะของผูใ้ชบ้รกิารกลุม่เจเนอเรชั่นวายในเขตกรุงเทพมหานคร 

3. ความคาดหวังในความพยายามมีอิทธิพลต่อความตั้งใจใช้แอพลิเคชั่น เรียก
รถจกัรยานยนตร์บัจา้งสาธารณะของผูใ้ชบ้รกิารกลุม่เจเนอเรชั่นวายในเขตกรุงเทพมหานคร 

4. อิทธิพลทางสงัคมมีอิทธิพลต่อความตัง้ใจใช้แอพลิเคชั่นเรียกรถจกัรยานยนตร์บัจา้ง
สาธารณะของผูใ้ชบ้รกิารกลุม่เจเนอเรชั่นวายในเขตกรุงเทพมหานคร 

5. สิ่งอ านวยความสะดวกในการใช้งานมีอิทธิพลต่อความตั้งใจใช้แอพลิเคชั่นเรียก
รถจกัรยานยนตร์บัจา้งสาธารณะของผูใ้ชบ้รกิารกลุม่เจเนอเรชั่นวายในเขตกรุงเทพมหานคร 

6. แรงจูงใจดา้นความชอบมีอิทธิพลต่อความตัง้ใจใช้แอพลิเคชั่นเรียกรถจักรยานยนต์
รบัจา้งสาธารณะของผูใ้ชบ้รกิารกลุม่เจเนอเรชั่นวายในเขตกรุงเทพมหานคร 

7. มูลค่าราคามีอิทธิพลต่อความตั้งใจใช้แอพลิเคชั่น เรียกรถจักรยานยนต์รับจ้าง
สาธารณะของผูใ้ชบ้รกิารกลุม่เจเนอเรชั่นวายในเขตกรุงเทพมหานคร 

8. ความเคยชินมีอิทธิพลต่อความตั้งใจใช้แอพลิเคชั่นเรียกรถจักรยานยนต์รับจ้าง
สาธารณะของผูใ้ชบ้รกิารกลุม่เจเนอเรชั่นวายในเขตกรุงเทพมหานคร 

9. คณุภาพของขอ้มลูมีอิทธิพลต่อความตัง้ใจใช้แอพลิเคชั่นเรียกรถจกัรยานยนตร์บัจา้ง
สาธารณะของผูใ้ชบ้รกิารกลุม่เจเนอเรชั่นวายในเขตกรุงเทพมหานคร 

10. คุณภาพของระบบมีอิทธิพลต่อความตั้งใจใช้แอพลิเคชั่นเรียกรถจักรยานยนต์
รบัจา้งสาธารณะของผูใ้ชบ้รกิารกลุม่เจเนอเรชั่นวายในเขตกรุงเทพมหานคร 

11. คุณภาพการบริการมีอิทธิพลต่อความตั้งใจใช้แอพลิเคชั่นเรียกรถจักรยานยนต์
รบัจา้งสาธารณะของผูใ้ชบ้รกิารกลุม่เจเนอเรชั่นวายในเขตกรุงเทพมหานคร 
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บทที ่2 
เอกสารและงานวิจัยทีเ่ก่ียวข้อง 

 
การศกึษาเรื่อง ปัจจยัที่มีอิทธิพลต่อความตัง้ใจใชแ้อพลิเคชั่นเรียกรถจกัรยานยนตร์บัจา้ง

สาธารณะของผูใ้ชบ้รกิารกลุม่เจเนอเรชั่นวายในเขตกรุงเทพมหานคร ผูว้ิจยัไดท้ าการคน้ควา้ขอ้มลู
แนวคิดทฤษฎี รวมถึงงานวิจยัที่เก่ียวขอ้ง เพื่อใชป้ระกอบในการศกึษา มีดงัต่อไปนี ้

2.1 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัลกัษณะประชากรศาสตร ์
2.2 ทฤษฎีการพัฒนาทฤษฎีรวมของการยอมรับและการใช้เทคโนโลยี  (Modified 

Unified Theory of Acceptance and Use of Technology: UTAUT2) 
2.3 ทฤษฎีเก่ียวกบัความตัง้ใจใช ้(Intention to Ues) 
2.4 ทฤษฎีตวัแบบความส าเรจ็ของระบบสารสนเทศ (Information System Success 

Model) 
2.5 แนวคิดเก่ียวกบัเจเนเรชั่นวาย (Generation Y) 
2.6 งานวิจยัที่เก่ียวขอ้ง 

 
2.1 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับลักษณะประชากรศาสตร ์

ความหมายของประชากรศาสตร ์
ประชากรศาสตร ์(Demography) มาจาก ค าว่า “Demos” หมายถึง ประชาชน ส่วน

ค าว่า “Graphy” หมายถึง รูปแบบในการน าเสนอศิลปะการเขียน การวาด หรือ “Description” ซึ่ง
แปลว่า “รูปลกัษณะ หรือประเภท” ดังนัน้ “Demography” หมายถึง ประชากรศาสตร ์(ชัยวัฒน ์
ปัญจพงษ ์และณรงค ์เทียนสง่, 2521: 2) 

คอทเลอร ์และ อารม์สตรอง (วารุณี ตนัติวงศว์าณิช และคณะ.  2545: 56) กล่าวถึง 
ประชากรศาสตรว์่า เป็นการศึกษาขนาดของประชากรมนุษย ์ซึ่งประกอบดว้ย เพศ อายุ ที่อยู่ 
ตลอดจนขอ้มลูต่าง ๆ 

มนลภัส รตันพันธ์ (2558: 10) ไดอ้ธิบายค าว่าประชากรศาสตรว์่า เป็นการศึกษา
เก่ียวกับประชากร ซึ่งปัจจัยเหล่านี ้มีผลต่อการด าเนินชีวิต ค่านิยม รวมไปถึงพฤติกรรมของ
ผูบ้รโิภคที่มีความแตกต่างกนัออกไปขึน้อยู่กบัปัจจยัต่างๆ ประกอบกนั 

ฐิตาภรณ์  ปานวัชราคม (2561: 13) ได้อธิบายค าว่าประชากรศาสตร์ว่า เป็น
การศึกษาเก่ียวกบัประชากรที่เก่ียวขอ้งกับขนาด โครงสรา้ง การกระจายตวั ความหนาแน่น ถิ่นที่
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อยู่อาศัย และขอ้มูลทางสถิติอ่ืนๆ โดยลักษณะทาง ประชากรศาสตร ์ไดแ้ก่ อายุ เพศ เชือ้ชาติ 
สญัชาติ รายได ้การศกึษา อาชีพ ขนาดครอบครวั ศาสนา และระดบัทางสงัคม 

กล่าวโดยสรุป ประชากรศาสตร ์หมายถึง กระบวนการศึกษาเก่ียวกับประชากรและ
การเปลี่ยนแปลงของประชากร ซึ่งองคป์ระกอบของประชากร ไดแ้ก่ เพศ อายุ รายได ้การศึกษา 
อาชีพ เป็นตน้ 

การแบ่งส่วนตลาดตามลักษณะประชากรศาสตร ์
ศิริวรรณ เสรีรตัน ์และคณะ (2538: 41-42) กล่าวว่าลกัษณะดา้นประชากรศาสตร ์

ประกอบดว้ย เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได ้เป็นเกณฑท์ี่ ไดร้บัความนิยม
อย่างมาก เพื่อใชแ้บ่งกลุม่ตลาดเปา้หมาย ซึ่งจะท าใหท้ราบกลุม่ลกูคา้ที่ชดัเจนขึน้ 

1. อายุ (Age) สามารถใช้ประโยชน์จากการแบ่งแยกอายุของผูบ้ริโภคในการ
วางแผนการตลาด หรือศึกษาพฤติกรรมของผูบ้ริโภค เนื่องจากในช่วงวยัต่าง ๆ มีประสบการณใ์น
ชีวิตที่แตกต่างกนั อีกทัง้ความชอบและรสนิยมยงัแปรเปลี่ยนไปตามช่วงชีวิต 

2. เพศ (Sex) ความแตกต่างของเพศท าใหผู้ ้บริโภคมีความต้องการในการซือ้
สินคา้ มีความจ าเป็นในการบริโภคสินคา้ที่แตกต่างกัน เนื่องจากเพศที่มีความแตกต่างกันย่อมมี
ค่านิยมและมมุมองทางความคิดที่แตกต่างกนั 

3. สถานภาพการสมรส (Marital Status) ในแตกละสถานภาพจะมีรูปแบบการใช้
ชีวิตที่ต่างกนั ท าใหบ้รโิภคหรือใชส้ินคา้ที่ต่างกนั ซึ่งจะมีความสมัพนัธก์บัสถานทางการเงิน 

4. รายได ้การศึกษา และอาชีพ (Income, Education and Occupation) รายได้
จะมีความสมัพนัธก์บัรูปแบบการด ารงชีวิต อาชีพ การศึกษา ซึ่งนกัการตลาดทั่วไปนิยมใชต้วัแปร
ดา้นรายไดร้่วมกบัตวัแปรดา้นประชากรศาสตรต์วัอ่ืน ๆ เช่น อายุ และอาชีพ เป็นตน้ เพื่อใหท้ราบ
กลุม่เปา้หมายที่ชดัเจน  

กล่าวโดยสรุป เพื่ อให้นักการตลาดสามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ จึงตอ้งมีการแบ่งส่วนการตลาด โดยเลือกเกณฑ ์ไดแ้ก่ เกณฑด์า้นภูมิศาสตร ์เกณฑ์
ดา้นลกัษณะ ประชากรศาสตร ์เกณฑด์า้นจิตวิทยา เป็นตน้ ซึ่งการแบ่งสว่นการตลาดที่ง่ายต่อการ
วัดและมีประสิทธิผลมากที่สุดคือการใชเ้กณฑท์างดา้นลักษณะประชากรศาสตร ์ประกอบดว้ย 
อาย ุเพศ อาชีพ รายได ้และระดบัความศกึษา เป็นตน้ 

จากขอ้มูลดังกล่าว ผูว้ิจัยจึงมุ่งเน้นศึกษาลักษณะประชากรศาสตร ์ประกอบดว้ย 
เพศ อายุ ระดบัการศึกษา รายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน และอาชีพ เป็นตวัแปรอิสระ เพื่อรวบรวมลกัษณะ
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ทางประชากรศาสตรข์องผูใ้ชบ้ริการแอพลิเคชั่นเรียกรถจักรยานยนตร์บัจ้างสาธารณะในเขต
กรุงเทพมหานคร ไวเ้ป็นขอ้มลูเบือ้งตน้ส าหรบัผูป้ระกอบการแอพลิเคชั่น Ride-hailing 
 
2.2 ทฤษฎีการพัฒนาทฤษฎีรวมของการยอมรับและการใช้เทคโนโลยี (Modified Unified 
Theory of Acceptance and Use of Technology หรือ UTAUT2) 

ทฤษฎีการพัฒนาทฤษฎีรวมของการยอมรบัและการใชเ้ทคโนโลยี  (Modified Unified 
Theory of Acceptance and Use of Technology หรือ UTAUT2) เป็นทฤษฎีที่ต่อยอดมากจาก
ทฤษฎีการยอมรับและการใช้ เ ทค โน โลยี  (Unified Theory of Acceptance and Use of 
Technology: UTAUT) คิดคน้โดย Venkatesh, Morris, Davis, and Davis (2003) ซึ่งเป็นทฤษฎี
ที่รวมของแบบจ าลองทฤษฎีการยอมรบัและการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ ประกอบดว้ย  8 ทฤษฎี
ดงันี ้  

1. ทฤษฎีการกระท าตามหลกัเหตแุละผล (Theory of Reasoned Action หรือ TRA) 
Ajzen and Fishbein (1980) ได้คิดค้นทฤษฎีการกระท าตามหลักเหตุและผล 

(Theory of Reasoned Action หรือ TRA) ซึ่งเป็นพืน้ฐานส าหรบัการศึกษาพฤติกรรมมนุษยม์าก
ที่สดุ เป็นโมเดลที่ใชอ้ธิบายการยอมรบัเทคโนโลยีที่ถูกพฒันามาจากส่วนที่เก่ียวขอ้งกับสงัคมเชิง
จิตวิทยา ซึ่งพฒันาขึน้เพื่อใชอ้ธิบายพฤติกรรมของบคุคลแต่ละคน โดยมีปัจจยัที่ก าหนดพฤติกรรม
โดยตรงคือความตัง้ใจแสดงพฤติกรรม (Intention Behavior) ซึ่งจะไดร้บัแรงขบัเคลื่อนจากปัจจัย
หลกั 2 ประการ ดังนี ้ทัศนคติเก่ียวกับพฤติกรรม (Attitude toward behavior) หมายถึง ทัศนคติ
เก่ียวกบัพฤติกรรมถูกก าหนดโดยความเชื่อและการประเมินคณุค่าของสิ่งนัน้ จะส่งผลกระทบมาสู่
พฤติกรรมที่ถูกแสดงออกไป บรรทัดฐานของบุคคล (Subjective norms) หมายถึง ความเชื่อเชิง
บรรทัดฐานที่ไดร้บัแรง กดดันจากสังคม เช่น ครอบครวั เพื่อนร่วมงานที่ตอ้งการใหบุ้คคลแสดง
พฤติกรรมอย่างใดอย่างหนึ่ง และความตั้งใจ ( Intention) หมายถึง ความพยายามที่จะแสดง
พฤติกรรมใหต้รงตามความตัง้ใจของตนเองซึ่งอาจสง่ผลดีหรือผลเสียก็เป็นไปได ้ 

2. ทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน (Theory of Planned Behavior หรือ TPB) 
Ajzen and Fishbein (1980) น าพฒันามาจากทฤษฎี TRA มาพฒันาเป็น ทฤษฎี 

TPB เพราะTRA มีขอ้จ ากัด เนื่องจากพฤติกรรมของแต่ละคนมีความลึกซึง้ ละเอียดเกินกว่าที่
บุคคลจะควบคุมได้ ทฤษฎีดังกล่าวจึงถูกปรบัปรุงใหเ้ป็นทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน (Theory of 
Planned Behavior หรือ TPB) โดยมีการเพิ่มการรบัรูถ้ึงการควบคุมพฤติกรรมของแต่ละบุคคลที่
แสดงออกไป เพื่อลดจดุอ่อนของทฤษฎี TRA และสามารถใชศ้กึษาความตัง้ใจและพฤติกรรมอ่ืน ๆ 
อีกทัง้ยงัช่วยสรา้งความเขา้ใจของแต่ละบุคคลในการยอมรบัการใชเ้ทคโนโลยี ทัง้นี ้TPB จะศึกษา
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พฤติกรรมรายบุคคล (Individual behavior) ซึ่งส่งผลมาจากความตั้งใจให้เกิดพฤติกรรม 
(Behavioral intention) ซึ่งปัจจัยที่มีผลต่อความตัง้ใจใหเ้กิดพฤติกรรมนัน้ ประกอบดว้ยทัศนคติ
เก่ียวกบัพฤติกรรม (Attitudes towards the behavior) บรรทดัฐานของบคุคล (Subjective norms) 
และการรบัรูถ้ึงการควบคมุพฤติกรรมของตนเอง (Perceived behavior control)  

3. ทฤษฏีการยอมรับการใช้เทคโนโลยี (Technology Acceptance Model หรือ 
TAM) 

Davis (1989) ผู้คิดค้นทฤษฏีการยอมรับการใช้เทคโนโลยี  (Technology 
Acceptance Model หรือ TAM) เป็นที่นิยมอย่างแพร่หลาย อีกทั้งยังเป็นสิ่งที่ใชว้ัดการยอมรับ
เทคโนโลยี ซึ่งไดม้ีการพฒันามาจากทฤษฎี TRA โดยหลกัการของ TAM ซึ่งจะชีใ้หเ้ห็นถึงปัจจัยที่
ส่งผลต่อความตั้งใจให้เกิดพฤติกรรมการใช้เทคโนโลยี ซึ่งประกอบด้วย 4 ปัจจัยดังนี ้ ตัวแปร
ภายนอก ไดแ้ก่ การรบัรูถ้ึงประโยชนท์ี่ไดร้บัจากเทคโนโลยี (Perceived usefulness หรือ PU) การ
รบัรูถ้ึงความง่ายในการใชง้าน (Perceived ease of Use หรือ PEOU) และทัศนคติที่มีต่อการใช้
งาน (Attitude toward using) ทศันคติที่มีต่อการใชง้าน (Perceived ease of Use ) มีอิทธิพลจาก
การรับรูถ้ึงประโยชน์ที่ได้รับ (Perceived usefulness) และการรับรูถ้ึงความง่ายในการใช้งาน 
(Perceived ease of Use) ส่วนความตัง้ใจใหเ้กิดพฤติกรรมการใชง้าน (Intention to use) ไดร้บั
อิทธิพลจากทัศนคติที่มีต่อการใชง้าน (Attitude toward using) และการรบัรูถ้ึงประโยชนท์ี่ได้รบั
จากเทคโนโลยี (Perceived usefulness) และส่งผลให้เกิดการยอมรับการใช้งานจริงในที่สุด 
(Actual usage)  

4. ตวัแบบจ าลองการใชป้ระโยชนค์อมพิวเตอรส์ว่นบุคคล (Model of PC Utilization: 
MPCU) 

แบบจ าลองการใช้ประโยชน์เครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล (Model of PC 
Utilization หรือ MPCU) พัฒนาทฤษฎีมากจาก The theory of inter-personal behavior ของ 
Triandis (1980) ซึ่งเป็นทฤษฎีพฤติกรรมศาสตรใ์ชศ้ึกษาพฤติกรรมมนุษย ์ซึ่ง Traindis ไดอ้ธิบาย
โมเดล ประกอบดว้ย สิ่งที่ส่งผลกระทบ (Affect) ปัจจัยทางสงัคม (Social factor) ส่งผลถึงความ
ตัง้ใจใหเ้กิดแสดงพฤติกรรม ทัง้นี ้Thompson และคณะ น ามาปรบัใชศ้ึกษาระบบสารสนเทศ เพื่อ
พยากรณก์ารใชเ้ครื่องคอมพิวเตอรส์่วนบุคคล ซึ่งแบบจ าลอง MPCU ควรน ามาใชพ้ยากรณก์าร
ยอมรบัการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศรายบุคคล Thompson และคณะจึงใชแ้บบจ าลอง MPCU เพื่อ
การศกึษาพฤติกรรมการใชเ้ทคโนโลยมีากกว่าศกึษาความตัง้ใจใช ้

หลกัการของ MPCU คือ การใชเ้ครื่องคอมพิวเตอรส์ว่นบคุคลไดร้บัแรงขบัเคลื่อนจาก  
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1) ผลลพัธท์ี่ตามมาในระยะยาว (Long term consequence) 
2) ความเชื่อมั่นในประสิทธิภาพของสารสนเทศของแต่ละบุคคล (Job-fit) 
3) นวตักรรมมีความซบัซอ้นต่อการใชง้าน (Complexity) 
4) ส่งผลต่อความรูส้ึกต่าง ๆ อาทิ ความพึงพอใจ ความประทับใจ เป็นตน้ (Affect 

toward use) 
5) ปัจจยัทางสงัคมที่เป็นความสมัพนัธข์องบุคคล ซึ่งมีอิทธิพลสนบัสนนุใหบุ้คคลเกิด

พฤติกรรมอย่างใดอย่างหนึ่ง (Social factor) 
6) สภาพสิ่งอ านวยความสะดวกในการใชง้าน (Facilitation conditions) เป็นปัจจยัที่

เอือ้อ านวยใหเกิดความง่ายในการใชง้าน ระบบปฏิบติัการที่เก่ียวขอ้งกับอุปกรณ์คอมพิวเตอรท์ี่
สนบัสนนุใหเ้กิดการชง้านสะดวก 

5. ทฤษฎีการเผยแพรน่วตักรรม (Diffusion of Innovation Theory: DOI) 
Rogers (1995) ไดน้ าเสนอทฤษฎีการแพร่กระจายนวัตกรรม เพื่อใชส้  าหรบัใช้

ศกึษาถึงการเผยแพรน่วตักรรมในบริบทต่างๆ โดยสรุปลกัษณะของนวตักรรมที่มีผลต่อการยอมรบั
ไว ้ทัง้สิน้ 5 ประการ คือ 

ประโยชน์ที่จะได้ รับมากขึ้นหรือข้อได้ เปรียบที่ดีกว่า (Relative 
advantage) หมายถึง ผูใ้ชน้วตักรรมทราบว่านวตักรรมนีม้ีประโยชนม์ากว่าสิ่งที่เคยมีมาก่อนยิ่งมี
ความรูส้กึว่ามีประโยชนม์ากโอกาสที่จะยอมรบันวตักรรมเหลา่นัน้ก็มีมากขึน้  

ความยุ่งยากหรือความซับซ้อน (Complexity) หมายถึง ผูใ้ชน้วตักรรมรบัรู ้
ถึงความยากในการใช ้และการใชง้านตอ้งใชเ้วลานานถึงจะยอมรบั แต่หากนวตักรรมใดไม่ซบัซอ้น 
ใชง้านง่าย สะดวกต่อการน าไปใช ้จะท าใหผู้ร้บันวตักรรมเกิดการยอมรบัไดม้ากขึน้  

การสังเกตเห็นได้ (Observability) หมายถึง ผู้ใช้เทคโนโลยีสามารถ
มองเห็นผลของเทคโนโลยีไดง้่าย จะท าใหเ้กิดการยอมรบัไดง้่ายและไว  

ความเข้ากันได้ (Compatibility) หมายถึง ผูใ้ชเ้ทคโนโลยีมองว่า เทคโนโลยี
นัน้เป็นที่นิยม ความตอ้งการหรือประสบการณใ์นอดีตของตน เทคโนโลยีนัน้จะไดร้บัการยอมรบั
ของกลุม่คนที่ยอมรบัเทคโนโลยี 

ผลลัพธท์ีส่ามารถแสดงให้เห็นได้ (Trialability) หมายถึง ผลลพัธท์ี่ไดจ้าก
การใชเ้ทคโนโลยีนัน้ จะตอ้งจบัตอ้งไดแ้ละสามารถถ่ายทอดได ้

6. ทฤษฎีแรงจงูใจ (Motivation Model: MM) 
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Davis, Bagozzi และ Warshaw ได้ทดสอบโมเดลแรงจูงใจ (MM) ของการ
ยอมรบัซึ่งแรงจูงใจทัง้ภายนอกและภายใน พบว่ามีตัวแปรขับเคลื่อนซึ่งส่งผลต่อความตัง้ใจของ
พฤติกรรมการใชง้านเทคโนโลยีดงันี ้

แรงจูงใจภายใน (Intrinsic motivation) คือ การใช้เทคโนโลยีเพราะการ
ตระหนกัความสนกุเพลิดเพลินหรือความชอบสว่นตวัในการใชง้านเทคโนโลยี เพื่อใหไ้ดม้าซึ่ง 

ที่คาดหวงั 
แรงจูงใจภายนอก (Extrinsic motivation) คือ การใชเ้ทคโนโลยีเพราะแรง

สนับสนุนจากการคาดหวังหรือคาดการณ์รางวัลและผลตอบแทนที่ไดจ้ากการใชป้ระโยชนข์อง
เทคโนโลยีไปสูจ่ดุมุ่งหมายท่ีตัง้ไว ้

7. ทฤษฎีปัญญาทางสงัคม (Social Cognitive Theory หรือ SCT) 
Bandure (1986) ทฤษฎีปัญญาทางสงัคม (Social Cognitive Theory) หรือ SCT 

เป็นการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมมนุษย ์ศึกษาความตัง้ใจแสดงพฤติกรรมของแต่ละบุคคล ที่ไดร้บั
แรงขับเคลื่อนจากปัจจัย  ได้แก่  ความคาดหวังในประสิทธิภาพจากผลลัพธ์ (Outcome 
expectation-performance) ผลลัพธ์ที่ ม ากจากความคาดหวั ง ในตั วบุ คคล  (Outcome 
expectation-personal) ผลกระทบที่ท าใหเ้กิดพฤติกรรม (Affect) ความวิตกกังวล (Anxiety) คือ 
ความกงัวล ที่เกิดจากการแสดงพฤติกรรม  

8. ทฤษฎีผสมผสานระหว่าง TAM และ TPB (Combined-TAM-TPB หรือ C-TAM-
TPB) 

Taylor and Todde (1995) เป็นการรวมกนัระหว่าง TAM และ TPB (Combined-
TAM-TPB หรือ C-TAM-TPB) ซึ่งทฤษฎีนีป้รบัมาจากทฤษฎี TAM โดยการผสานกับค่านิยมของ
บุคคลรอบตวัในการแสดงพฤติกรรมและการตระหนักถึงการควบคมุพฤติกรรมของตนเอง ซึ่งการ
รวมกนัระหว่างทฤษฎี TAM และ TPB ท าใหเ้ก็บขอ้มลูไดล้ะเอียดยิ่งขึน้ โดยใชก้ารตระหนกัถึงการ
ควบคมุพฤติกรรมของตนเอง ตลอดจนการชีแ้จงอปุสรรคจากการใช้ เช่น ความสามารถในการใช้
ของตนเอง เป็นตน้ และน าค่านิยมของคนรอบขา้งที่แสดงพฤติกรรมต่าง ๆ ซึ่งทศันคติของบุคคล
เหลา่นัน้มีผลต่อผูใ้ชง้าน  

Venkatesh et al. (2003) น าปัจจยัในทฤษฎีต่าง ๆ มาปรบัใชใ้นการศึกษาปัจจยั
ที่มีผลต่อการยอมรบัและการใชเ้ทคโนโลยี (UTAUT) ซึ่งมี 4 ปัจจัย ประกอบดว้ย ความคาดหวัง
ประสิทธิภาพ (Performance Expectation) ความคาดหวงัในความพยายาม (Effort Expectancy) 
และอิทธิพลทางสงัคม (Social Influence) ซึ่งส่งผลต่อความตัง้ใจแสดงพฤติกรรม และปัจจยัดา้น
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สิ่งอ านวยความสะดวกในการใชง้าน (Facilitating Conditions) ซึ่งสง่ผลโดยตรงต่อพฤติกรรมการ
ใชง้าน อีกทัง้ยงัมีปัจจยัเสรมิ ประกอบดว้ย เพศ (Gender) อาย ุ(Age) ประสบการณ ์(Experience) 
และความสมคัรใจในการใชง้าน (Voluntariness of Use)  

 

 
 

ภาพประกอบ 2 แบบจ าลองการยอมรบัและการใชเ้ทคโนโลยี (UTAUT) 
 

ที่ ม า : Venkatesh et al. ( 2003) A Study on Factors Affecting the Behavioral 
Intention to use Mobile Shopping Fashion Apps in Sweden. p.15-16 

 
ต่อมา Venkatesh et al. (2012) ไดม้ีการพัฒนาใหเ้ป็นทฤษฎี UTAUT 2 พบว่า

ปัจจัยหลักที่ส่งผลต่อความตั้งใจในการแสดงพฤติกรรม คือ ความคาดหวังประสิทธิภาพ 
(Performance Expectancy) ความคาดหวังในความพยายาม (Effort Expectancy) อิทธิพลทาง
สังคม (Social Influence) สิ่ งอ านวยความสะดวกในการใช้งาน (Facilitating Conditions) 
แรงจูงใจด้านความชอบ (Hedonic Motivation) มูลค่าราคา (Price Value) และความเคยชิน 
(Habit) อีกทั้งยังมีตัวแปรเสริม  3 ตัวแปร ประกอบด้วย เพศ (Gender) อายุ  (Age) และ
ประสบการณ์ (Experience)  ดังนั้น Venkatesh et al. (2012) ได้ให้ความหมายแบบจ าลอง 
UTAUT2 ดงันี ้

ความคาดหวังประสิทธิภาพ (Performance Expectation) หมายถึง ความคิด
ของบุคคลที่เชื่อว่าเทคโนโลยีจะช่วยใหเ้กิดประโยชน์ในการด าเนินกิจกรรม ประกอบดว้ย การ
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ตระหนักประโยชน์ในการใช้งาน (Perceived usefulness) มาจากทฤษฎี TAM TAM 2 และ C-
TAM-TPB, แรงจูงใจภายนอก (Extrinsic motivation) มาจากทฤษฎี MM, ประสิทธิภาพของระบบ
ที่เพิ่มศักยภาพในการใชง้านมาจากทฤษฎี MPCU, การเปรียบเทียบประโยชนจ์ากเทคโนโลยีที่
คล้าย ๆ กัน (Relative advantage) มาจากทฤษฎี IDT และผลลัพธ์ที่คาดหวังจากการใช้งาน 
(Outcome expectations) มาจากทฤษฎี SCT  

ความคาดหวังในความพยายาม (Effort Expectation) หมายถึง ความสามารถ
ในการเขา้ใชง้านเทคโนโลยี เช่น การรบัรูค้วามง่ายจากการใชง้าน มาจากทฤษฎี TAM และ TAM 
2, จะเชื่อมโยงกับสิ่งที่ผูใ้ชค้าดว่าแอพลิเคชั่นจะง่ายต่อการท าความเข้าใจ และใชเ้วลาในการ
ทดลองใชไ้ม่นาน 

อิทธิพลทางสังคม (Social Influence) หมายถึง ปัจจยัทางสงัคมซึ่งเป็นบุคคล
ที่มีความส าคญั หรือมีชื่อเสียง หรือบคุคลใกลช้ิด เช่น ญาติพี่นอ้ง หรือเพื่อน ซึ่งเป็นสว่นกระตุน้ให้
พฤติกรรมในการใชแ้อพลิเคชั่นเรียกรถจกัรยานยนตร์บัจา้งสาธารณะ 

สภาพส่ิงอ านวยความสะดวกในการใช้งาน (Facilitating Conditions) 
หมายถึง สิ่งที่เอือ้ใหผู้ใ้ชง้านสามารถใชง้านไดส้ะดวก ทัง้สภาพแวดลอ้มภายในและภายนอก 

แรงจูงใจด้านความชอบ (Hedonic Motivation) หมายถึง ความภูมิใจหรือ
ความพอใจในการใชง้านเทคโนโลยีของผูใ้ช ้

มูลค่าราคา (Price Value) หมายถึง ค่าใชจ้่ายที่บุคคลตอ้งสญูเสียกบัความคุม้
ค่าที่ไดร้บั ที่เกิดขึน้ในการใชเ้ทคโนโลยีกบัประโยชนท์ี่จะไดร้บัจากการใชง้าน 

ความเคยชิน (Habit) หมายถึง แนวโนม้ในการแสดงพฤติกรรมแบบอัตโนมัติ 
อนัเนื่องมาจากการเรียนรูใ้นอดีต 
 
2.3 ทฤษฎีเกี่ยวกับความตัง้ใจใช้ (Intention to Ues) 

ความตัง้ใจในการแสดงพฤติกรรม (Behavioral Intention) หรือความตัง้ใจใช ้(Intention 
to Ues) ความพรอ้มของบุคคลในการแสดงพฤติกรรม ซึ่งปัจจัยนีเ้กิดก่อนการแสดงพฤติกรรม 
(Ajzen, 2002) ในแนวคิดทฤษฎี UTAUT Venkatesh et al. (2012) พบว่าปัจจัยแต่ละด้าน ซึ่ง
ประกอบดว้ย ความคาดหวงัในประสิทธิภาพ ความคาดหวงัในความพยายาม อิทธิพลทางสงัคม 
สภาพสิ่งอ านวยความสะดวกในการใชง้าน แรงจูงใจดา้นความชอบ มลูค่าราคา และความเคยชิน 
ซึ่งปัจจัยเหล่านีท้  าใหเ้กิดความตั้งใจในการแสดงพฤติกรรม และส่งผลต่อพฤติกรรมการใชง้าน
แตกต่างกนัออกไป ตามแบบจ าลองการยอมรบัการใชเ้ทคโนโลยีของ (UTAUT2) 
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ภาพประกอบ 3 แบบจ าลองการพฒันาทฤษฎีรวมของการยอมรบัและการใชเ้ทคโนโลยี  
 

ที่ ม า : Venkatesh et al. ( 2012) A Study on Factors Affecting the Behavioral 
Intention to use Mobile Shopping Fashion Apps in Sweden. p.16-17 

 
2.4 ทฤษฎีตัวแบบความส าเร็จของระบบสารสนเทศ (Information System Success 
Model) 

งานวิจัยเก่ียวกับเรื่องความส าเร็จของระบบสารสนเทศที่ได้รับการยอมรับอย่าง
กวา้งขวางและถูกน าไปประยุกตใ์ชก้นัอย่างแพร่หลาย ไดแ้ก่ งานวิจยัของ DeLone และ McLean 
(2003) ซึ่งน าเสนอตัวแบบความส าเร็จของระบบสารสนเทศ โดย DeLone และ McLean นิยาม
ความส าเร็จของการใชร้ะบบสารสนเทศหรือเทคโนโลยีสารสนเทศไวว้่า สามารถวดัไดจ้ากภาวะที่
ผูใ้ชง้านไดร้บัประโยชนโ์ดยรวมจากระบบ ซึ่งเป็นปัจจัยที่ส่งผลส าคัญใหผู้ใ้ชง้านไดร้บัประโยชน์



  19 

โดยรวมจากระบบมีอยู่ 2 ปัจจยั คือ การใชง้านระบบ และ ความพึงพอใจของผูใ้ชง้านระบบ ส่วน
ปัจจยัมีอิทธิพลต่อความตัง้ใจใชง้านระบบ (Intention to use) ยงัขึน้อยู่กบั 3 ปัจจยั ประกอบดว้ย  

1) คุณภาพของขอ้มูล (Information quality) หมายถึง ขอ้มูลสารสนเทศที่ผ่านการ
ประมวลผลจากระบบ ซึ่งสิ่งที่สนับสนุนใหคุ้ณภาพของขอ้มูลสารสนเทศมีคุณค่าและน่าเชื่อถือ 
ไดแ้ก่ 

- ความสมบูรณ์ครบถ้วนของเนื ้อหา (Completeness) คือ ข้อมูลที่ถ่ายทอด 
จะตอ้งเป็นขอ้มูลที่เป็นจริง หรือข่าวสาร (information) ที่ครบถว้น ไม่ขาดตกบกพร่องในส่วนใด
สว่นหนึ่ง เช่น การใหข้อ้มลูในการใชง้านเทคโนโลยี ควรมีวิธีการใชง้านเป็นขัน้ตอน มีความละเอียด
ชดัเจน ใชภ้าษาที่เขา้ใจง่าย เป็นตน้ 

- เขา้ใจง่าย (Ease of Understanding) คือ เนือ้หาหรือขอ้ความต่าง ๆ ที่ผูพ้ฒันา
ระบบสื่อสารไปยังกลุ่มผูบ้ริโภคที่มีเนือ้หาเขา้ใจง่าย ขอ้มูลไม่คลุมเครือหรือยากแก่การท าความ
เขา้ใจ เพราะจะท าใหส้ง่ผลเสียในดา้นภาพลกัษณข์องผูพ้ฒันาระบบ เนื่องจากจะท าใหผู้บ้รโิภคไม่
เขา้ใจแลว้ยงัเกิดขาดความน่าเชื่อถือ (HSIU & GWO, 2014) 

- ขอ้มูลมีความถูกตอ้ง (accuracy) คือ ขอ้มูลที่ผูพ้ัฒนาระบบจะเผยแพร่ตอ้งมี
ความถูกตอ้งสมบูรณ ์เนื่องจากหากน าเสนอขอ้มูลผิดพลาดจะก่อใหเ้กิดความคลาดเคลื่อนหรือ
เขา้ใจผิดในการใหข้อ้มลู อีกทัง้ผูพ้ฒันาระบบจะขาดความน่าเชื่อถือ 

2) คณุภาพของระบบ (System quality) ปัจจยัที่มีอิทธิพลต่อคณุภาพของระบบ และ
ท าใหร้ะบบมีความน่าเชื่อถือ ประกอบดว้ย 

- การใชง้านและเขา้ถึงไดง้่าย (Usefulness) หมายถึง การออกแบบหรือพัฒนา
ระบบเพื่อใหผู้ใ้ชส้ามารถเขา้ถึงง่าย ซึ่งระบบนัน้ตอ้งสามารถสรา้งประโยชน ์และเอือ้อ านวยใหผู้ใ้ช้
สามรถใชง้านง่าย (HSIU & GWO, 2014) 

- เขา้ถึงไดท้กุเวลา (Accessibility) หมายถึง ระบบจะตอ้งมีความพรอ้มในการใช้
งานเสมอเมื่อผู้ใช้ต้องการใช้ อีกทั้งยังต้องสามารถรองรับอุปกรณ์ต่าง ๆ ของผู้ใช้  เช่น มือถือ 
คอมพิวเตอร ์แทบเลต เป็นตน้ (Burda & Teuteberg, 2015) 

- มีความน่าเชื่อถือ (Reliability) หมายถึง ระบบตอ้งน่าเชื่อถือทั้งรูปแบบ และการ
ใหบ้ริการ รวมไปถึงจ านวนผูใ้ชท้ี่เคยใชร้ะบบ แลว้มีการแนะน าหรือบอกต่อผูอ่ื้นใหม้าทดลองใช ้
หรือมีการเขียนแนะน าระบบ (Review) 

3) คณุภาพการบริการ (Service quality) คณุภาพของการใหบ้ริการระบบ ซึ่งการให้
ใหบ้รกิารลกัษณะนีผู้ใ้ชบ้ริการไมส้ามารถจบัตอ้งได ้แต่สามารถรบัรูไ้ดจ้ากความรูส้ึกที่ไดใ้ชบ้ริการ 
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(Etzel, Walker, & Stanton, 2001) คณุภาพการบริการระบบขึน้อยู่กับความคาดหวงัและการรบัรู ้
ของผูใ้ชบ้ริการ ถา้คุณภาพการบริการดีเกิดคาดหวังของผูใ้ชแ้สดงว่าว่าบริการนัน้มีคุณภาพใน
สายตาผู้ใช้ (Parasuraman, Zeithaml, & Berry, 1985) โดย Parasuraman ได้ศึกษาเก่ียวกับ
คณุภาพของการบริการทางเว็บไซต ์อีกทัง้ไดเ้ป็นปัจจยัส าคญัที่มีอิทธิพลโดยตรงต่อกคัณุภาพของ
การใหบ้รกิารของระบบ ไดแ้ก่ 

- การตอบสนอง/โตต้อบ (Responsiveness) หมายถึง เจา้ของระบบหรือผูดู้แล
ระบบสามารถพูดคุยโตต้อบขอ้มูลต่าง ๆ กับผูใ้ชบ้ริการไดโ้ดยตรงทันที  ซึ่งจะมีอิทธิพลต่อการ
ตดัสินใจในคณุภาพการบรกิาร 

- ความปลอดภยั (Privacy) หมายถึง การใหบ้ริการที่ไม่ส่งผลเสีย หรือเป็นความ
เสี่ยง หรือเกิดอนัตรายแก่ผูใ้ชบ้รกิาร เช่น การรกัษาความเป็นสว่นตวัของขอ้มลูผูใ้ชบ้รกิาร เป็นตน้ 

- การออกแบบ (Design) หมายถึง การออกแบบหรือพัฒนาระบบมาใหม้ีความ
โดนเด่น น่าใช ้น่าสนใจ เหมาะสมกับกลุ่มผูใ้ชบ้ริการ  เช่น การใชส้ีสันบะระบบบริการ การวาง
รูปแบบการใชง้านต่าง ๆ ตลอดจนการใชล้วดลาย เป็นตน้ 
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ภาพประกอบ 4 ทฤษฎีตวัแบบความส าเรจ็ของระบบสารสนเทศ 
 

ที่ มา : DeLone & McLean. (2003) Journal of Theoretical and Applied Information 
Technology p.1669 

 
จากการทบทวนวรรณกรรม พบว่าปัจจัยต่าง ๆ ของ UTAUT ซึ่งประกอบด้วย ความ

คาดหวังประสิทธิภาพ (Performance Expectancy) ความคาดหวังในความพยายาม (Effort 
Expectancy) อิทธิพลทางสังคม (Social Influence) สิ่ งอ านวยความสะดวกในการใช้งาน 
(Facilitating Conditions) จะใชก้ารศึกษาเก่ียวกับการยอมรับเทคโนโลยีด้านอ่ืน ๆ ที่ไม่ใช่การ
ยอมรับเทคโนโลยี เ ก่ียวกับแอพลิ เคชั่ น  Ride-hailing  เช่น บริการ เ ก่ียวกับสุขภาพผ่าน
โทรศพัทเ์คลื่อนที่ส  าหรบัผูส้งูอาย ุและบรกิารสง่ขอ้ความและรูปภาพบนโทรศพัทเ์คลื่อนที่ เป็นตน้  

ส่วนทฤษฎี UTAUT2 มีตัวแปรเพิ่มขึ ้นอีก 3 ตัวแปร ประกอบด้วย แรงจูงใจด้าน
ความชอบ (Hedonic Motivation) มูลค่าราคา (Price Value) และความเคยชิน (Habit) โดยเป็น
ทฤษฎีที่ไดร้บัการยอมรบักันอย่างแพร่หลายในการศึกษาเก่ียวกับแอพลิเคชั่น Ride-hailing ซึ่ง
สอดคลอ้งกับ Isradila & Indrawati (2017) ศึกษาเรื่อง การวิเคราะหก์ารยอมรบัเทคโนโลยีของ
ผูใ้ชบ้ริการที่มีต่อเทคโนโลยีการขนส่งออนไลน ์กรณีศึกษา Uber, Grab and Go-Jek ในประเทศ

คณุภาพของขอ้มลู 
(Information quality) 

คณุภาพของระบบ 
(System quality) 

คณุภาพการบรกิาร 
(Service quality) 

ความตัง้ใจใช ้
(Intention to use) 

ความพึงพอใจของผูใ้ชง้านระบบ  
(User Satisfaction) 

ประโยชนร์วม 
(Net Benefits) 

การใช ้
(Use) 
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อินโดนีเซีย ผลการวิจยัพบว่า แรงจงูใจดา้นความชอบ และความเคยชินมีอิทธิพลต่อความตัง้ใจใช้

เทคโนโลยีการขนสง่ออนไลน ์ซึ่งสอดคลอ้งกบั Ramon Palau-Saumell et al. (2019) ศกึษาเรื่อง 

การยอมรบัการใชง้านแอพลิเคชั่นรา้นอาหารบนโทรศัพทเ์คลื่อนที่ของผูใ้ชบ้ริการ และ Siahaan 
and Legowo (2019) ศึกษาเรื่อง ปัจจัยการยอมรับของประชาชนที่มีต่อแอพลิเคชั่นการขนส่ง
ออนไลนใ์นบาตัม ผลการวิจัยพบว่า มูลค่าราคามีอิทธิพลต่อความตัง้ใจใชแ้อพลิเคชั่นการขนส่ง
ออนไลนใ์นบาตมั จะเห็นไดว้่า แรงจงูใจดา้นความชอบ (Hedonic Motivation) มลูค่าราคา (Price 
Value) และความเคยชิน (Habit) เป็นปัจจัยส าคัญที่ใช้ในการศึกษาความตั้งใจใช้แอพลิเคชั่น 
Ride-hailing 

อย่างไรก็ตาม ผูว้ิจยัเพิ่มตวัแปรดา้นคุณภาพของขอ้มลู (Information quality) คณุภาพ
ของระบบ (System quality) และ คุณภาพการบริการ (Service quality) เข้ามาใช้ในการวิจัย 
เนื่องจากในทฤษฎี UTAUT2 ยงัไม่มีการพิจารณาปัจจยัดงักล่าว อีกทัง้ทฤษฎีนีเ้ป็นทฤษฎีที่ไดร้บั
การยอมรบัอย่างกวา้งขวางและถูกน าไปประยุกตใ์ชก้ันอย่างแพร่หลาย เพื่อศึกษาว่าผูใ้ชง้านจะ
ไดร้บัประโยชนโ์ดยรวมจากการใชง้านแอพลิเคชั่น และเป็นปัจจัยที่ส่งผลส าคัญในการพัฒนาแอ
พลิเคชั่น ซึ่งสอดคล้องกับ Siahaan and Legowo (2019) ที่ใช้ทฤษฎีรูปแบบความส าเร็จของ
ระบบขอ้มลู (Information System Success Model) ควบคู่กับทฤษฎี UTAUT2 เพื่อศึกษาปัจจัย
การยอมรบัของประชาชนที่มีต่อแอพลิเคชั่นการขนสง่ออนไลนใ์นบาตมั และ Ultan Sharkey et al. 
(2010) ใช้ทฤษฎีรูปแบบความส าเร็จของระบบข้อมูล เพื่อศึกษาอิทธิพลของคุณภาพที่มีต่อ
ความส าเรจ็ของพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส ์ 
 
2.5 แนวคิดเกี่ยวกับเจเนเรชั่นวาย (Generation Y) 

2.5.1 ความหมายของเจเนอเรชั่นวาย 
Miller และ Washington (2008) ไดใ้หค้วามหมายว่า เจเนอเรชั่นวาย เป็นกลุ่มคนที่

เกิดในช่วงปี ค.ศ. 1981 –2000 ในขณะที่ Solomon (2009) กลา่วว่า เจเนอเรชั่นวาย หรือที่เรียกว่า 
เจนวายเยอร ์(Gen Yers) หมายถึงผูท้ี่เกิดอยู่ในช่วงระหว่างปี ค.ศ. 1984-2002 นอกจากนีย้ังมี
การอธิบายเพิ่มเติมว่า  เจเนอเรชั่นวายนั้นเป็นประชากรที่มีขนาดใหญ่ ซึ่งนักการตลาดให้
ความส าคัญและให้ความสนใจอย่างมาก เพื่อศึกษาพฤติกรรม ท าความเข้าใจ ตลอดจนการ
สื่อสารเพื่อการคา้ (กรมสขุภาพจิต, 2562) 
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2.5.2 ลักษณะของเจเนอเรชั่นวาย 
เจเนอเรชั่นวาย (Generation Y) หรือ มิลเลนเนียล (Millennial) ซึ่งคนกลุ่มนีเ้กิดมา

ในยุคที่เศรษฐกิจก าลงัเติบโตและเฟ่ืองฟู เติบโตมาพรอ้มกบัเทคโนโลยีดิจิตลั (โพสตท์ูเดย,์ 2562) 
ใชอ้ินเตอรเ์น็ตในการด าเนินชีวิตประจ าวัน  การโซเชียลมีเดียก าลังแพร่หลาย คุน้เคยกับการ
สื่อสารออนไลน  ์มีเทคโนโลยีพกพา ท าใหค้นกลุ่มนีม้ีความคุย้เคยดา้นไอทีและการติดต่อสื่อสาร
ออนไลน ์ท าใหม้ีผลต่อการพฒันาธุรกิจเพื่อใหต้อบสนองความตอ้งการของคนยคุดิจิทลั 

Economic Intelligence Center (EIC) ไดว้ิเคราะหค์ุณลกัษณะเด่นของเจเนอเรชั่น
วายไทย ไวว้่า 

1) เจเนอเรชั่นวายไทยเชี่ยวชาญการใชเ้ทคโนโลยี 
การเชี่ยวชาญเทคโนโลยีเป็นประเด็นส าคัญที่ส่งผลให้เกิดคุณลักษณะ 

อ่ืน ๆ ของผูบ้ริโภคกลุ่มนี ้ท าใหเ้ขา้ถึงข้อมูลและทางเลือกต่าง ๆ ไดม้ากกว่าอินเทอรเ์น็ตและ
เทคโนโลยี โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการสื่อสารไรส้ายช่วยให้เจเนอเรชั่นวาย เปิดตัวเองสู่โลก
ภายนอกได้มากกว่าคนกลุ่มเจเนอเรชั่นเอ็กซ์ขึน้ไป ผู้บริโภคกลุ่มนีเ้ติบโตและเคยชินกับการ
คอมพิวเตอรแ์ละอินเทอรเ์น็ต จนท าใหเ้ทคโนโลยีเหล่านีก้ลายเป็นปัจจัยที่ 5 ที่จ  าเป็นต่อการใช้
ชีวิตประจ าวนั 

2) เจเนอเรชั่นวายไทยมีขอ้มลูเพื่อประกอบการตดัสินใจ  
คนกลุ่มนี ้มีความเคยชินกับการใช้เทคโนโลยี  ท าให้คนกลุ่มนี ้ใช้ข้อมูล

ออนไลนม์าพิจารณาเปรียบเทียบ เพื่อไดส้ิ่งที่ดีที่สุด และเลือกที่ตรงกับความตอ้งการของตนเอง
มากที่สดุเช่นกนั 

3) เจเนอเรชั่นวายไทยชอบมีสงัคม  
คนกลุ่มนีช้อบแสดงตวัตนหรือแชรค์วามคิดเห็นตนเองผ่านทางออนไลน ์โดย

ความรูแ้ละขอ้มลูที่คนกลุ่มนีไ้ดร้บัจากสื่อสงัคมออนไลนม์ีอิทธิพลต่อการตดัสินใจของพวกเขา อีก
ทัง้คนกลุ่มนีเ้ติบโตมากบัคอมพิวเตอร ์อินเทอรเ์น็ต และสื่อสงัคมออนไลน ์ซึ่งเป็นพืน้ที่ใหพ้วกเขา
กล้าและชอบแสดงออกทางความคิดและความเป็นตัวตนของตนเอง  รวมไปถึงการแชร์
ประสบการณ์ความรู้ระหว่างกัน คนกลุ่มนี ้จึงเป็นกลุ่มที่มีการสื่อสารข้อมูลผ่านออนไลน์กัน
ตลอดเวลา มีความเชื่อมั่นในตวัเอง ตลอดจนไวต่อเทคโนโลย ี 

ทัง้นี ้คนกลุ่มนีย้ังมีสงัคมออฟไลนอี์กดว้ย เพราะคนกลุ่มนีช้อบเขา้สงัคมเพื่อน 
เรื่องเราที่คนกลุ่มนีพ้ดูคุยหรือแชรข์อ้มลูกันในกลุ่มเพื่อนจะมีอิทธิพลต่อกัน ทัง้ในดา้นพฤติกรรม
การซือ้สินคา้ไปจนถึงการเลือกงาน 
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4) เจเนอเรชั่นวายไทยช่างเลือก  
คนกลุ่มนีใ้ชข้อ้มลูออนไลนเ์พื่อประกอบการตัดสินใจ และเห็นไดจ้ากวิธีการ

ซือ้สินคา้ออนไลนพ์บว่า ผูซ้ือ้กลุ่มนีจ้ะเลือกผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุดใหก้ับตันเอง และตรงกับความ
ตอ้งการของตนเองมากที่สุด ทัง้นีเ้ป็นเพราะการเขา้ถึงแหล่งขอ้มูลจ านวนมากในสงัคมออนไลน์
และออฟไลน ์ท าใหผู้ใ้ชบ้ริการกลุ่มนีม้ีขอ้มลูประกอบการตดัสินใจเลือกซือ้มาก จึงมกัจะพิจารณา
เปรียบเทียบเพื่อเลือกสิ่งที่ดีที่สดุ คนกลุม่นีจ้ึงมีแนวทางในการเลือกมากกว่ากลุม่เจเนอเรชั่นอ่ืน ๆ 

ดงันัน้ การเขา้ใจลกัษณะหรือพฤติกรรมของคนกลุ่มเจเนอเรชั่นวายถือเป็นสิ่งส  าคญั 
เพราะผูใ้ชบ้ริการกลุ่มนี ้ถือค่อนขา้งมีก าลงัซือ้สูง อีกทัง้คนกลุ่มนีย้ังไดร้บัอิทธิพลของเทคโนโลยี 
ท าใหม้ีความตอ้งการและคาดหวงัจากสินคา้และบรกิารสงู Economic Intelligence Center (EIC) 

 

2.6 งานวิจัยทีเ่กี่ยวข้อง 
จากการศึกษาวิจยัเรื่อง ปัจจยัที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมความตัง้ใจในการใชแ้อพลิเคชั่น

เรียกรถจักรยานยนตร์บัจา้งสาธารณะของผูใ้ชบ้ริการในเขตกรุงเทพมหานคร ผูว้ิจัยไดร้วบรวม
ผลงานวิจยั เพื่อน ามาใชป้ระกอบแนวคิดในการศกึษา ดงัต่อไปนี ้

2.6.1 ความคาดหวังประสิทธิภาพมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมความตั้งใจในการใช้ 
พรรณี บุตรยัง (2562) ศึกษาเรื่อง อิทธิพลของทฤษฎีส่วนขยายรวมการยอมรบัการ

ใชเ้ทคโนโลยีและการรบัรูค้วามเสี่ยงต่อความตัง้ใจใชบ้รกิาร True Money Wallet ของประชาชนใน
กรุงเทพมหานคร กลุ่มตวัอย่างที่ใชใ้นการศึกษาคือ ประชาชนที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานครและ
ใช้บริการระบบการช าระเงินของทรูมันนี่วอลเล็ท ช่วงอายุ  ระหว่าง 25-59 ปี จ านวน 400 คน 
ผลการวิจัยเชิงประจักษ์พบว่า ดา้นความคาดหวังในประสิทธิภาพมีอิทธิพลต่อความตัง้ใจใช้
บรกิารทรูมนันี่ วอลเล็ท ที่ระดบันยัส าคญัสถิติ 0.05 

จกัรพนัธ ์ศรียุกตน์ิรนัดร ์ (2560) ศึกษาเรื่อง อิทธิพลเชิงสาเหตขุองประเภทผูบ้ริโภค
เป็นตัวแปรก ากับ และการขยายทฤษฎีรวมของการยอมรบัและการใชเ้ทคโนโลยี 2 (UTAUT 2): 
กรณีศึกษาผูใ้หบ้ริการระบบโทรศัพทเ์คลื่อนที่ในประเทศไทย กลุ่มตัวอย่างที่ใชใ้นการศึกษาคือ 
ผูบ้ริโภคทั้งชายและหญิงที่มีอายุไม่ต ่ากว่า 18 ปี ซึ่งมีภูมิล  าเนาอาศัยอยู่ในประเทศไทยและใช้
โทรศัพทม์ือถือเครือข่ายใดก็ไดห้รือมีโทรศัพทม์ือถือไวค้รอบครอง จ านวน 600 คนพบว่า ความ
คาดหวงัในประสิทธิภาพมีอิทธิพลต่อความตัง้ใจใชบ้ริการระบบโทรศพัทเ์คลื่อนที่ของผูใ้ชบ้ริการท่ี
ใชอ้ยู่ในปัจจบุนั มีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.01 

พิมพพ์รรณ สุวรรณศิริศิลป์ (2559) ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อการยอมรบัและใช้
งานบริการแบบพรอ้มเพย ์กลุ่มตวัอย่างที่ใชใ้นการศึกษาคือ ผูท้ี่เคยใชง้านระบบการโอนเงินและ
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รบัโอนเงินในประเทศไทยและเป็นผูท้ี่เคยใชง้านหรือสนใจใชง้านบริการแบบพรอ้มเพย ์จ านวน 
178 คน ผลการวิจยัเชิงประจกัษ์พบว่า ความคาดหวงัในประสิทธิภาพส่งผลต่อการยอมรบัและใช้
งานบรกิารแบบพรอ้มเพย ์ที่ระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.01 

Ramon Palau-Saumell et al. (2019) ศึกษาเรื่อง การยอมรบัการใชง้านแอพลิเคชั่น
ส าหรับรา้นอาหารบนโทรศัพท์เคลื่อนที่ของผู้ใชบ้ริการ : ทฤษฎี UTAUT2 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ใน
การศึกษาคือ ผู้ใช้แอพลิเคชั่น MARSR ในประเทศสเปน จ านวน 1,200 คน ผลการวิจัยเชิง
ประจักษ์พบว่า ความคาดหวังประสิทธิภาพส่งผลต่อความตั้งใจใช้งานแอพลิเคชั่นส าหรับ
รา้นอาหารบนโทรศพัทเ์คลื่อนที่ ที่ระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.01 

Siahaan and Legowo (2019) ศกึษาเรื่อง ปัจจยัการยอมรบัของประชาชนที่มีต่อแอ
พลิเคชั่นการขนส่งออนไลน์ในบาตัม : การดัดแปลงของแบบจ ารอง  UTAUT2 และรูปแบบ
ความส าเร็จของระบบข้อมูล กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาจ านวน 400 คน ผลการวิจัยเชิง
ประจักษ์พบว่า ความคาดหวังประสิทธิภาพมีอิทธิพลต่อความตั้งใจใช้แอพลิเคชั่นการขนส่ง
ออนไลนใ์นบาตมั 

Isradila and Indrawati (2017) ศึกษาเรื่อง การวิเคราะหก์ารยอมรบัเทคโนโลยีของ
ผูใ้ชบ้ริการที่มีต่อเทคโนโลยีการขนส่งออนไลน ์โดยใชรู้ปแบบ UTAUT2 กรณีศึกษา Uber, Grab 
and Go-Jek ในประเทศอินโดนีเซีย ผลการวิจยัเชิงประจกัษ์พบว่า ความคาดหวงัประสิทธิภาพมี
อิทธิพลต่อความตัง้ใจใชเ้ทคโนโลยีการขนสง่ออนไลนใ์นประเทศอินโดนีเซีย 

Jelena Miadinovic and Hong Xiang (2016) ศกึษาเรื่อง การศกึษาปัจจยัที่มีผลต่อ
พฤติกรรมความตั้งใจใชแ้อพลิเคชั่นชอ้ปป้ิงสินคา้แฟชั่นบนโทรศัพทเ์คลื่อนที่ในประเทศสวีเดน 
จ านวน 110 คน ผลการวิจัยเชิงประจักษ์พบว่า ความคาดหวังประสิทธิภาพมีผลต่อพฤติกรรม
ความตัง้ใจใชแ้อพลิเคชั่นชอ้ปป้ิงสินคา้แฟชั่นบนโทรศพัทเ์คลื่อนที่ในประเทศสวีเดน 

Liping An, Yaqi Han and Lingyun Tong (2016) ศกึษาเรื่อง การศกึษาปัจจยัความ
ตัง้ใจซือ้สินคา้ออนไลนส์ าหรบัผลิตภณัฑเ์กษตรสดตาม UTAUT2 ผลการวิจัยเชิงประจกัษ์พบว่า 
ความคาดหวงัประสิทธิภาพมีผลกระทบเชิงบวกต่อพฤติกรรมความตัง้ใจซือ้สินคา้ออนไลนส์ าหรบั
ผลิตภณัฑเ์กษตรสด ที่ระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.01 

Adelyn Kuan Lai Kit et al. (2014) ศกึษาเรื่อง การพฒันาทฤษฎีรวมของการยอมรบั
และการใชเ้ทคโนโลยีที่มีอิทธิพลต่อความตัง้ใจในการใช้แอพลิเคชั่นในโทรศัพทเ์คลื่อนที่ กลุ่ม
ตัวอย่างที่ใชใ้นการศึกษาคือ กลุ่มวัยรุ่นที่ใชแ้อพลิเคชั่นในโทรศัพทเ์คลื่อนที่ จ านวน 300 คน 
ซึ่งมากจากมหาวิทยาลัยเอกชนที่ใหญ่ที่สุดในรฐัเปรัก ผลการวิจัยเชิงประจักษ์พบว่า ความ
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คาดหวงัประสิทธิภาพมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมความตัง้ใจใชโ้มบายแอพลิเคชั่นในโทรศพัทเ์คลื่อนที่
ในประเทศมาเลเซีย 

2.6.2 ความคาดหวังในความพยายามมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมความตั้งใจในการ
ใช ้

จกัรพนัธ ์ศรียุกตน์ิรนัดร ์ (2560) ศึกษาเรื่อง อิทธิพลเชิงสาเหตขุองประเภทผูบ้ริโภค
เป็นตัวแปรก ากับ และการขยายทฤษฎีรวมของการยอมรบัและการใชเ้ทคโนโลยี 2 (UTAUT 2): 
กรณีศึกษาผูใ้หบ้ริการระบบโทรศัพทเ์คลื่อนที่ในประเทศไทย กลุ่มตัวอย่างที่ใชใ้นการศึกษาคือ 
ผูบ้ริโภคทั้งชายและหญิงที่มีอายุไม่ต ่ากว่า 18 ปี ซึ่งมีภูมิล  าเนาอาศัยอยู่ในประเทศไทยและใช้
โทรศัพทม์ือถือเครือข่ายใดก็ไดห้รือมีโทรศัพทม์ือถือไวค้รอบครอง จ านวน 600 คน พบว่า ความ
คาดหวงัในความพยายามมีอิทธิพลต่อความตัง้ใจใชบ้ริการระบบโทรศพัทเ์คลื่อนที่ของผูใ้ชบ้ริการ
ที่ใชอ้ยู่ในปัจจบุนั ระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.01 

พิมพพ์รรณ สุวรรณศิริศิลป์ (2559) ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อการยอมรบัและใช้
งานบริการแบบพรอ้มเพย ์กลุ่มตวัอย่างที่ใชใ้นการศึกษาคือ ผูท้ี่เคยใชง้านระบบการโอนเงินและ
รบัโอนเงินในประเทศไทยและเป็นผูท้ี่เคยใชง้านหรือสนใจใชง้านบริการแบบพรอ้มเพย ์จ านวน 
178 คน ผลการวิจยัเชิงประจกัษพ์บว่า ความคาดหวงัในความพยายามสง่ผลต่อการยอมรบัและใช้
งานบรกิารแบบพรอ้มเพย ์ที่ระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.01 

Ramon Palau-Saumell et al. (2019) ศึกษาเรื่อง การยอมรบัการใชง้านแอพลิเคชั่น
ส าหรับรา้นอาหารบนโทรศัพท์เคลื่อนที่ของผู้ใชบ้ริการ : ทฤษฎี UTAUT2 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ใน
การศึกษาคือ ผู้ใช้แอพลิเคชั่น MARSR ในประเทศสเปน จ านวน 1,200 คน ผลการวิจัยเชิง
ประจักษ์พบว่า ความคาดหวังในความพยายามส่งผลต่อความตั้งใจใชง้านแอพลิเคชั่นส าหรบั
รา้นอาหารบนโทรศพัทเ์คลื่อนที่ ที่ระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.01  

Siahaan and Legowo (2019) ศกึษาเรื่อง ปัจจยัการยอมรบัของประชาชนที่มีต่อแอ
พลิเคชั่นการขนส่งออนไลน์ในบาตัม : การดัดแปลงของแบบจ ารอง  UTAUT2 และรูปแบบ
ความส าเร็จของระบบข้อมูล กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาจ านวน 400 คน ผลการวิจัยเชิง
ประจักษ์พบว่า ความคาดหวังในความพยายามมีอิทธิพลต่อความตัง้ใจใชแ้อพลิเคชั่นการขนส่ง
ออนไลนใ์นบาตมั 

Liping An, Yaqi Han and Lingyun Tong (2016) ศกึษาเรื่อง การศกึษาปัจจยัความ
ตัง้ใจซือ้สินคา้ออนไลนส์ าหรบัผลิตภณัฑเ์กษตรสดตาม UTAUT2 ผลการวิจัยเชิงประจกัษ์พบว่า 
ความคาดหวังในความพยายาม มีผลกระทบเชิงบวกต่อพฤติกรรมความตัง้ใจซือ้สินคา้ออนไลน์
ส าหรบัผลิตภณัฑเ์กษตรสด ที่ระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.01 
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Norman Shaw & Ksenia Sergueeva (2016) ศึกษา เ รื่ อ ง  ความสะดวกหรื อ
ประโยชนข์องการยอมรบัการท าธุรกิจซือ้ขายออนไลนบ์นโทรศัพทเ์คลื่อนที่ของผูบ้ริโภค จ านวน 
300 คน ผลการวิจัยเชิงประจักษ์พบว่า ความคาดหวังในความพยายามมีอิทธิพลต่อพฤติกรรม
ความตัง้ใจท าธุรกิจซือ้ขายออนไลนบ์นโทรศพัทเ์คลื่อนที่ 

Adelyn Kuan Lai Kit et al. (2014) ศกึษาเรื่อง การพฒันาทฤษฎีรวมของการยอมรบั
และการใชเ้ทคโนโลยีที่มีอิทธิพลต่อความตัง้ใจในการใช้แอพลิเคชั่นในโทรศัพทเ์คลื่อนที่ กลุ่ม
ตัวอย่างที่ใชใ้นการศึกษาคือ กลุ่มวัยรุ่นที่ใชแ้อพลิเคชั่นในโทรศัพทเ์คลื่อนที่ จ านวน 300 คน 
ซึ่งมากจากมหาวิทยาลัยเอกชนที่ใหญ่ที่สุดในรัฐเปรัก ผลการวิจัยเชิงประจักษ์พบว่า  ความ
คาดหวังในความพยายามมี อิทธิพลต่อพฤติกรรมความตั้งใจใช้โมบาย แอพล ิเ คชั ่น ใน
โทรศพัทเ์คลื่อนที่ในประเทศมาเลเซีย 

2.6.3 อิทธิพลทางสังคมมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมความตั้งใจในการใช้ 
พรรณี บุตรยัง (2562) ศึกษาเรื่อง อิทธิพลของทฤษฎีส่วนขยายรวมการยอมรบัการ

ใชเ้ทคโนโลยีและการรบัรูค้วามเสี่ยงต่อความตัง้ใจใชบ้รกิาร True Money Wallet ของประชาชนใน
กรุงเทพมหานคร กลุ่มตวัอย่างที่ใชใ้นการศึกษาคือ ประชาชนที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานครและ
ใช้บริการระบบการช าระเงินของทรูมันนี่วอลเล็ท ช่วงอายุ ระหว่าง 25-59 ปี จ านวน 400 คน 
ผลการวิจ ัยเชิงประจักษ์พบว่า อิทธิพลทางสังคมมีอิทธิพลต่อความตั้งใจใช้บริการทรูมันนี่      
วอลเล็ท ที่ระดบันยัส าคญัสถิติ 0.05 

จกัรพนัธ ์ศรียุกตน์ิรนัดร ์ (2560) ศึกษาเรื่อง อิทธิพลเชิงสาเหตขุองประเภทผูบ้ริโภค
เป็นตัวแปรก ากับ และการขยายทฤษฎีรวมของการยอมรบัและการใชเ้ทคโนโลยี 2 (UTAUT 2): 
กรณีศึกษาผูใ้หบ้ริการระบบโทรศัพทเ์คลื่อนที่ในประเทศไทย กลุ่มตัวอย่างที่ใชใ้นการศึกษาคือ 
ผูบ้ริโภคทั้งชายและหญิงที่มีอายุไม่ต ่ากว่า 18 ปี ซึ่งมีภูมิล  าเนาอาศัยอยู่ในประเทศไทยและใช้
โทรศพัทม์ือถือเครือข่ายใดก็ไดห้รือมีโทรศพัทม์ือถือไวค้รอบครอง จ านวน 600 คนพบว่า อิทธิพล
ของสังคมมีอิทธิพลต่อความตั้งใจใช้บริการระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ของผู้ใช้บริการที่ใช้อยู่ใน
ปัจจบุนั ระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.01 

พิมพพ์รรณ สุวรรณศิริศิลป์ (2559) ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อการยอมรบัและใช้
งานบริการแบบพรอ้มเพย ์กลุ่มตวัอย่างที่ใชใ้นการศึกษาคือ ผูท้ี่เคยใชง้านระบบการโอนเงินและ
รบัโอนเงินในประเทศไทยและเป็นผูท้ี่เคยใชง้านหรือสนใจใชง้านบริการแบบพรอ้มเพย ์จ านวน 
178 คน ผลการวิจัยเชิงประจักษ์พบว่า อิทธิพลทางสงัคมส่งผลต่อการยอมรบัและใชง้านบริการ
แบบพรอ้มเพย ์ที่ระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.01  
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Ramon Palau-Saumell et al. (2019) ศึกษาเรื่อง การยอมรบัการใชง้านแอพลิเคชั่น
ส าหรับรา้นอาหารบนโทรศัพท์เคลื่อนที่ของผู้ใชบ้ริการ: ทฤษฎี UTAUT2 กลุ่มตัวอย่างที่ใชใ้น
การศึกษาคือ ผู้ใช้แอพลิเคชั่น MARSR ในประเทศสเปน จ านวน 1,200 คน ผลการวิจัยเชิง
ประจักษ์พบว่า อิทธิพลทางสังคมส่งผลต่อความตั้งใจใชง้านแอพลิเคชั่นส าหรบัรา้นอาหารบน
โทรศพัทเ์คลื่อนที่ ที่ระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.01 

2.6.4 ส่ิงอ านวยความสะดวกในการใช้งานมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมความตั้งใจใน
การใช้ 

พรรณี บุตรยงั (2562) ศึกษาเรื่อง อิทธิพลของทฤษฎีส่วนขยายรวมการยอมรบัการ
ใชเ้ทคโนโลยีและการรบัรูค้วามเสี่ยงต่อความตัง้ใจใชบ้รกิาร True Money Wallet ของประชาชนใน
กรุงเทพมหานคร กลุ่มตวัอย่างที่ใชใ้นการศึกษาคือ ประชาชนที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานครและ
ใช้บริการระบบการช าระเงินของทรูมันนี่วอลเล็ท ช่วงอายุ ระหว่าง 25-59 ปี จ านวน 400 คน 
ผลการวิจยัเชิงประจกัษ์พบว่า สภาพสิ่งอ านวยความสะดวกในการใชง้านมีอิทธิพลต่อความตัง้ใจ
ใชบ้รกิารทรูมนันี่ วอลเล็ท ที่ระดบันยัส าคญัสถิติ 0.05 

จกัรพนัธ ์ศรียุกตน์ิรนัดร ์(2560) ศึกษาเรื่อง อิทธิพลเชิงสาเหตขุองประเภทผูบ้ริโภค
เป็นตัวแปรก ากับ และการขยายทฤษฎีรวมของการยอมรบัและการใชเ้ทคโนโลยี 2 (UTAUT 2): 
กรณีศึกษาผูใ้หบ้ริการระบบโทรศัพทเ์คลื่อนที่ในประเทศไทย กลุ่มตัวอย่างที่ใชใ้นการศึกษาคือ 
ผูบ้ริโภคทั้งชายและหญิงที่มีอายุไม่ต ่ากว่า 18 ปี ซึ่งมีภูมิล  าเนาอาศัยอยู่ในประเทศไทยและใช้
โทรศพัทม์ือถือเครือข่ายใดก็ไดห้รือมีโทรศพัทม์ือถือไวค้รอบครอง จ านวน 600 คนพบว่า สภาพสิ่ง
อ านวยความสะดวกในการใชง้านมีอิทธิพลต่อความตัง้ใจใชบ้ริการระบบโทรศัพทเ์คลื่อนที่ของ
ผูใ้ชบ้รกิารท่ีใชอ้ยู่ในปัจจบุนั ระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.01 

เฉลิมศักดิ์ บุญประเสริฐ (2560) ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการยอมรบัการใช ้        
แอพลิเคชั่นไลนข์องผูส้งูอายุ กลุ่มตวัอย่างที่ใชใ้นการศึกษาคือ ผูส้งูอายุที่มีอายุตัง้แต่ 60 ปีขึน้ไป 
ซึ่งอาศัยอยู่ในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ จ านวน 394 คน ผลการวิจัยเชิงประจักษ์พบว่า 
ปัจจยัดา้นความสะดวกสบายในการใชแ้อพลิเคชั่นไลนม์ีผลต่อการยอมรบัการใชแ้อพลิเคชั่นไลน์

ของผูส้งูอาย ุ(𝛽 = -.197) ที่ระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 

พิมพพ์รรณ สุวรรณศิริศิลป์ (2559) ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อการยอมรบัและใช้
งานบริการแบบพรอ้มเพย ์กลุ่มตวัอย่างที่ใชใ้นการศึกษาคือ ผูท้ี่เคยใชง้านระบบการโอนเงินและ
รบัโอนเงินในประเทศไทยและเป็นผูท้ี่เคยใชง้านหรือสนใจใชง้านบริการแบบพรอ้มเพย ์จ านวน 
178 คน ผลการวิจัยเชิงประจักษ์พบว่า สภาพสิ่งอ านวยความสะดวกในการใชง้านส่งผลต่อการ
ยอมรบัและใชง้านบรกิารแบบพรอ้มเพย ์ที่ระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.01 
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Liping An, Yaqi Han and Lingyun Tong (2016) ศกึษาเรื่อง การศกึษาปัจจยัความ
ตัง้ใจซือ้สินคา้ออนไลนส์ าหรบัผลิตภณัฑเ์กษตรสดตาม UTAUT2 ผลการวิจัยเชิงประจกัษ์พบว่า 
สิ่งอ านวยความสะดวกในการใช้งานมีผลกระทบเชิงบวกต่อพฤติกรรมความตั้งใจซือ้สินค้า
ออนไลนส์ าหรบัผลิตภณัฑเ์กษตรสด ที่ระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.001 

2.6.5 แรงจูงใจด้านความชอบมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมความตั้งใจในการใช้ 
พรรณี บุตรยัง (2562) ศึกษาเรื่อง อิทธิพลของทฤษฎีส่วนขยายรวมการยอมรบัการ

ใชเ้ทคโนโลยีและการรบัรูค้วามเสี่ยงต่อความตัง้ใจใชบ้รกิาร True Money Wallet ของประชาชนใน
กรุงเทพมหานคร กลุ่มตวัอย่างที่ใชใ้นการศึกษาคือ ประชาชนที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานครและ
ใช้บริการระบบการช าระเงินของทรูมันนี่วอลเล็ท ช่วงอายุ ระหว่าง 25-59 ปี จ านวน 400 คน 
ผลการวิจยัเชิงประจกัษพ์บว่า แรงจงูใจดา้นความบนัเทิง มีอิทธิพลต่อความตัง้ใจใชบ้รกิารทรูมันนี่ 
วอลเล็ท ที่ระดบันยัส าคญัสถิติ 0.05 

เฉลิมศักดิ์ บุญประเสริฐ (2560) ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการยอมรบัการใช ้         
แอพลิเคชั่นไลนข์องผูส้งูอายุ กลุ่มตวัอย่างที่ใชใ้นการศึกษาคือ ผูส้งูอายุที่มีอายุตัง้แต่ 60 ปีขึน้ไป 
ซึ่งอาศัยอยู่ในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ จ านวน 394 คน ผลการวิจัยเชิงประจักษ์พบว่า 
ปัจจัยด้านความชอบในการใช้แอพลิเคชั่นไลน์มีผลต่อการยอมรับการใช้แอพลิเคชั่นไลน์ของ

ผูส้งูอาย ุ(𝛽 = .630) ที่ระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 
พิมพพ์รรณ สุวรรณศิริศิลป์ (2559) ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อการยอมรบัและใช้

งานบริการแบบพรอ้มเพย ์กลุ่มตวัอย่างที่ใชใ้นการศึกษาคือ ผูท้ี่เคยใชง้านระบบการโอนเงินและ
รบัโอนเงินในประเทศไทยและเป็นผูท้ี่เคยใชง้านหรือสนใจใชง้านบริการแบบพรอ้มเพย ์จ านวน 
178 คน ผลการวิจัยเชิงประจักษ์พบว่า แรงจูงใจดา้นความชอบส่งผลต่อการยอมรบัและใชง้าน
บรกิารแบบพรอ้มเพย ์ที่ระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.01 

Ramon Palau-Saumell et al. (2019) ศึกษาเรื่อง การยอมรบัการใชง้านแอพลิเคชั่น
ส าหรับรา้นอาหารบนโทรศัพท์เคลื่อนที่ของผู้ใชบ้ริการ: ทฤษฎี UTAUT2 กลุ่มตัวอย่างที่ใชใ้น
การศึกษาคือ ผู้ใช้แอพลิเคชั่น MARSR ในประเทศสเปน จ านวน 1,200 คน ผลการวิจัยเชิง
ประจกัษ์พบว่า แรงจูงใจดา้นความชอบส่งผลต่อความตัง้ใจใชง้านแอพลิเคชั่นส าหรบัรา้นอาหาร
บนโทรศพัทเ์คลื่อนที่ ที่ระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.01 

Isradila and Indrawati (2017) ศึกษาเรื่อง การวิเคราะหก์ารยอมรบัเทคโนโลยีของ
ผูใ้ชบ้ริการที่มีต่อเทคโนโลยีการขนส่งออนไลน ์โดยใชรู้ปแบบ UTAUT2 กรณีศึกษา Uber, Grab 
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and Go-Jek ในประเทศอินโดนีเซีย ผลการวิจัยเชิงประจักษ์พบว่า แรงจูงใจด้านความชอบมี
อิทธิพลต่อความตัง้ใจใชเ้ทคโนโลยีการขนสง่ออนไลนใ์นประเทศอินโดนีเซีย 

Jelena Miadinovic & Hong Xiang (2016) ศึกษาเรื่อง การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อ
พฤติกรรมความตั้งใจใชแ้อพลิเคชั่นชอ้ปป้ิงสินค้าแฟชั่นบนโทรศัพทเ์คลื่อนที่ในประเทศสวีเดน 
จ านวน 110 คน ผลการวิจัยเชิงประจักษ์พบว่า แรงจูงใจดา้นความชอบมีผลต่อพฤติกรรมความ
ตัง้ใจใชแ้อพลิเคชั่นชอ้ปป้ิงสินคา้แฟชั่นบนโทรศพัทเ์คลื่อนที่ในประเทศสวีเดน 

Liping An, Yaqi Han and Lingyun Tong (2016) ศกึษาเรื่อง การศกึษาปัจจยัความ
ตัง้ใจซือ้สินคา้ออนไลนส์ าหรบัผลิตภณัฑเ์กษตรสดตาม UTAUT2 ผลการวิจัยเชิงประจกัษ์พบว่า 
แรงจูงใจดา้นความชอบมีผลกระทบเชิงบวกต่อพฤติกรรมความตั้งใจซือ้สินคา้ออนไลนส์ าหรบั
ผลิตภณัฑเ์กษตรสด ที่ระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.001 

Norman Shaw and Ksenia Sergueeva (2016) ศึกษาเรื่ อง  ความสะดวกหรือ
ประโยชนข์องการยอมรบัการท าธุรกิจซือ้ขายออนไลนบ์นโทรศัพทเ์คลื่อนที่ของผูบ้ริโภค จ านวน 
300 คน ผลการวิจยัเชิงประจกัษ์พบว่า แรงจูงใจดา้นความชอบมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมความตัง้ใจ
ท าธุรกิจซือ้ขายออนไลนบ์นโทรศพัทเ์คลื่อนที่ 

Adelyn Kuan Lai Kit et al. (2014) ศกึษาเรื่อง การพฒันาทฤษฎีรวมของการยอมรบั
และการใชเ้ทคโนโลยีที่มีอิทธิพลต่อความตั้งใจในการใชแ้อพลิเคชั่นในโทรศัพทเ์คลื่อนที่ กลุ่ม
ตัวอย่างที่ใชใ้นการศึกษาคือ กลุ่มวัยรุ่นที่ใชแ้อพลิเคชั่นในโทรศัพทเ์คลื่อนที่ จ านวน 300 คน ซึ่ง
มากจากมหาวิทยาลยัเอกชนที่ใหญ่ที่สดุในรฐัเปรกั ผลการวิจัยเชิงประจักษ์พบว่า  แรงจูงใจดา้น
ความชอบ มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมความตัง้ใจใชโ้มบายแอพลิเคชั่นในโทรศพัทเ์คลื่อนที่ในประเทศ
มาเลเซีย 

2.6.6 มูลค่าราคามีอิทธิพลต่อพฤติกรรมความตั้งใจในการใช้ 
จกัรพนัธ ์ศรียุกตน์ิรนัดร ์(2560) ศึกษาเรื่อง อิทธิพลเชิงสาเหตขุองประเภทผูบ้ริโภค

เป็นตัวแปรก ากับ และการขยายทฤษฎีรวมของการยอมรบัและการใชเ้ทคโนโลยี 2 (UTAUT 2): 
กรณีศึกษาผูใ้หบ้ริการระบบโทรศัพทเ์คลื่อนที่ในประเทศไทย กลุ่มตัวอย่างที่ใชใ้นการศึกษาคือ 
ผูบ้ริโภคทั้งชายและหญิงที่มีอายุไม่ต ่ากว่า 18 ปี ซึ่งมีภูมิล  าเนาอาศัยอยู่ในประเทศไทยและใช้
โทรศัพทม์ือถือเครือข่ายใดก็ไดห้รือมีโทรศัพทม์ือถือไวค้รอบครอง จ านวน 600 คนพบว่า มูลค่า
ราคามีอิทธิพลต่อความตัง้ใจใชบ้ริการระบบโทรศัพทเ์คลื่อนที่ของผูใ้ชบ้ริการที่ใชอ้ยู่ในปัจจุบัน 
ระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.01 
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Siahaan and Legowo (2019) ศกึษาเรื่อง ปัจจยัการยอมรบัของประชาชนที่มีต่อแอ
พลิเคชั่นการขนส่งออนไลน์ในบาตัม : การดัดแปลงของแบบจ ารอง  UTAUT2 และรูปแบบ
ความส าเร็จของระบบข้อมูล กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาจ านวน 400 คน ผลการวิจัยเชิง
ประจกัษพ์บว่า มลูค่าราคามีอิทธิพลต่อความตัง้ใจใชแ้อพลิเคชั่นการขนสง่ออนไลนใ์นบาตมั 

2.6.7 ความเคยชินมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมความตั้งใจในการใช้ 
พิมพพ์รรณ สุวรรณศิริศิลป์ (2559) ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อการยอมรบัและใช้

งานบริการแบบพรอ้มเพย ์กลุ่มตวัอย่างที่ใชใ้นการศึกษาคือ ผูท้ี่เคยใชง้านระบบการโอนเงินและ
รบัโอนเงินในประเทศไทยและเป็นผูท้ี่เคยใชง้านหรือสนใจใชง้านบริการแบบพรอ้มเพย ์จ านวน 
178 คน ผลการวิจัยเชิงประจักษ์พบว่า ความเคยชินส่งผลต่อการยอมรบัและใชง้านบริการแบบ
พรอ้มเพย ์ที่ระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.01 

Ramon Palau-Saumell et al. (2019) ศึกษาเรื่อง การยอมรบัการใชง้านแอพลิเคชั่น
ส าหรับรา้นอาหารบนโทรศัพท์เคลื่อนที่ของผู้ใชบ้ริการ: ทฤษฎี UTAUT2 กลุ่มตัวอย่างที่ใชใ้น
การศึกษาคือ ผู้ใช้แอพลิเคชั่น MARSR ในประเทศสเปน จ านวน 1,200 คน ผลการวิจัยเชิง
ประจักษ์พบว่า ความเคยชินส่งผลต่อความตั้งใจใช้งานแอพลิเคชั่นส าหรับร้านอาหารบน
โทรศพัทเ์คลื่อนที่ ที่ระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.01 

Isradila and Indrawati (2017) ศึกษาเรื่อง การวิเคราะหก์ารยอมรบัเทคโนโลยีของ
ผูใ้ชบ้ริการที่มีต่อเทคโนโลยีการขนส่งออนไลน ์โดยใชรู้ปแบบ UTAUT2 กรณีศึกษา Uber, Grab 
and Go-Jek ในประเทศอินโดนีเซีย ผลการวิจยัเชิงประจกัษ์พบว่า เคยชินมีอิทธิพลต่อความตัง้ใจ
ใชเ้ทคโนโลยีการขนสง่ออนไลนใ์นประเทศอินโดนีเซีย 

Jelena Miadinovic & Hong Xiang (2016) ศึกษาเรื่อง การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อ
พฤติกรรมความตั้งใจใชแ้อพลิเคชั่ นชอ้ปป้ิงสินคา้แฟชั่นบนโทรศัพทเ์คลื่อนที่ในประเทศสวีเดน 
จ านวน 110 คน ผลการวิจยัเชิงประจกัษพ์บว่า ความเคยชินมีผลต่อพฤติกรรมความตัง้ใจใชแ้อพลิ
เคชั่นชอ้ปป้ิงสินคา้แฟชั่นบนโทรศพัทเ์คลื่อนที่ในประเทศสวีเดน 

Adelyn Kuan Lai Kit et al. (2014) ศกึษาเรื่อง การพฒันาทฤษฎีรวมของการยอมรบั
และการใชเ้ทคโนโลยีที่มีอิทธิพลต่อความตั้งใจในการใชแ้อพลิเคชั่นในโทรศัพทเ์คลื่อนที่ กลุ่ม
ตัวอย่างที่ใชใ้นการศึกษาคือ กลุ่มวัยรุ่นที่ใชแ้อพลิเคชั่นในโทรศัพทเ์คลื่อนที่ จ านวน 300 คน ซึ่ง
มากจากมหาวิทยาลยัเอกชนที่ใหญ่ที่สดุในรฐัเปรกั ผลการวิจยัเชิงประจกัษ์พบว่า ความเคยชิน มี
อิทธิพลต่อพฤติกรรมความตัง้ใจใชโ้มบายแอพลิเคชั่นในโทรศพัทเ์คลื่อนที่ในประเทศมาเลเซีย 
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2.6.8 คุณภาพของข้อมูลมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมความตั้งใจในการใช้ 
Ultan Sharkey et al. (2010) ศกึษาเรื่อง อิทธิพลของคณุภาพที่มีต่อความส าเร็จของ

พาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส :์ เก่ียวกับการทดลองแอพลิเคชั่นทางธุรกิจ โดยใชท้ฤษฎี THE DELONE 
AND MCLEAN IS SUCCESS MODEL. กลุ่มตัวอย่างที่ ใช้ในการศึกษาคือ  นักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาของคณะพาณิชยศาสตร ์มหาวิทยาลัยแห่งชาติไอรแ์ลนด์ (NUI) เมืองกัลเวย์ 
ผลการวิจยัเชิงประจกัษพ์บว่า คณุภาพของขอ้มลูมีอิทธิพลเชิงบวกต่อความตัง้ใจใชง้าน 

2.6.9 คุณภาพของระบบมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมความตั้งใจในการใช้ 
Siahaan and Legowo (2019) ศกึษาเรื่อง ปัจจยัการยอมรบัของประชาชนที่มีต่อแอ

พลิเคชั่นการขนส่งออนไลน์ในบาตัม : การดัดแปลงของแบบจ ารอง  UTAUT2 และรูปแบบ
ความส าเร็จของระบบข้อมูล กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาจ านวน 400 คน ผลการวิจัยเชิง
ประจักษ์พบว่า คุณภาพของระบบมีอิทธิพลต่อความตั้งใจใชแ้อพลิเคชั่นการขนส่งออนไลน์ใน
บาตมั 

Ultan Sharkey et al. (2010) ศกึษาเรื่อง อิทธิพลของคณุภาพที่มีต่อความส าเร็จของ
พาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส:์ เก่ียวกบัการทดลองแอพลิเคชั่นทางธุรกิจ โดยใชท้ฤษฎี The delone and  
Mclean is success model กลุ่มตัวอย่างที่ใชใ้นการศึกษาคือ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของ
คณะพาณิชยศาสตร ์มหาวิทยาลยัแห่งชาติไอรแ์ลนด ์ (NUI) เมืองกลัเวย ์ผลการวิจยัเชิงประจกัษ์
พบว่า คณุภาพของระบบมีอิทธิพลเชิงบวกต่อความตัง้ใจใชง้าน 

2.6.10 คุณภาพการบริการมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมความตั้งใจในการใช้ 
Siahaan and Legowo (2019) ศกึษาเรื่อง ปัจจยัการยอมรบัของประชาชนที่มีต่อแอ

พลิเคชั่นการขนส่งออนไลน์ในบาตัม : การดัดแปลงของแบบจ ารอง  UTAUT2 และรูปแบบ
ความส าเร็จของระบบข้อมูล กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาจ านวน 400 คน ผลการวิจัยเชิง
ประจักษ์พบว่า คุณภาพการบริการมีอิทธิพลต่อความตัง้ใจใชแ้อพลิเคชั่นการขนส่งออนไลนใ์น
บาตมั 
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ตาราง 1 สรุปตวัแปรที่มีอิทธิพลตามทฤษฎีและงานวิจยัที่เก่ียวขอ้ง 
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พิมพพ์รรณ สวุรรณศิริศิลป์ 2559      -  - - - 
จกัรพนัธ ์ศรียกุตน์ิรนัดร ์ 2560        - - - 
เฉลิมศกัด์ิ บญุประเสริฐ 2560 - - -   - - - - - 
พรรณี บตุรยงั 2562  -    - - - - - 
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Ultan Sharkey et al. 2010 - - - - - - -   - 
Adelyn Kuan Lai Kit et al. 2014   - -  -  - - - 
Norman Shaw & Ksenia Sergueeva 2016 -  - -  - - - - - 
Liping An et.al 2016   -   - - - - - 
Jelena Miadinovic & Hong Xiang 2016  - -   -  - - - 
Ramon Palau-Saumell et al. 2019      -  - - - 

Isradila & Indrawati 2017  - - -  -  - - - 

Siahaan and Legowo 2019   - - -  - -   
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บทที ่3 
วิธีด าเนินการวิจัย 

 
ในการวิจัยครั้งนี ้ ใช้วิ ธีการด าเนินการวิจัยเป็นแบบผสมผสาน Mixed-Methods 

Research) ที่ใชท้ัง้วิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative Research) คือเป็นวิจยัที่มุ่งเนน้ขอ้เท็จจริงและ
ข้อสรุปเชิงปริมาณ โดยการใช้ข้อมูลจากแบบสอบถามเป็นเครื่องมือที่เป็นตัวเลข เพื่อยืนยัน
สมมติฐานของการตั้งใจใช้แอพลิเคชั่นเรียกรถจักรยานยนต์รับจ้าง และการวิจัยเชิงคุณภาพ 
(Qualitative Research) เป็นการรวบรวมและสังเคราะหข์้อมูลจากผูใ้ห้ขอ้มูลเป็นหลัก (Key in 
format) ในลกัษณะการสมัภาษณเ์ชิงลึก (in-depth interview) ซึ่งผูว้ิจยัไดด้  าเนินการตามขัน้ตอน
ดงันี ้

1. การก าหนดประชากรและการสุม่กลุม่ตวัอย่าง 
2. การสรา้งเครื่องมือที่ใชใ้นการวิจยัเชิงปรมิาณ 
3. การเก็บรวบรวมขอ้มลูเชิงปรมิาณ 
4. การจดักระท าและวิเคราะหข์อ้มลูเชิงปรมิาณ 
5. สถิติที่ใชใ้นการวิจยัปรมิาณ 
6. การสรา้งเครื่องมือที่ใชใ้นการวิจยัเชิงคณุภาพ 
7. การเก็บรวบรวมขอ้มลูเชิงคณุภาพ 
8. การวิเคราะหข์อ้มลูเชิงคณุภาพ 

 
1. การก าหนดประชากรและการสุ่มกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากรทีใ่ช้ในการวิจัย 
ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยัครัง้นีคื้อ ผูใ้ชบ้รกิารกลุ่มเจเนอเรชั่นวาย เกิดระหว่างปี ค.ศ. 

1981- 2000 (Miller & Washington, 2008) มีอายุ ระหว่ า ง  20-39 ปี  ที่ ใ ช้ / เ คยใช้บ ริ ก า ร                    
แอพลิเคชั่นเรียกรถจักรยานยนตร์บัจา้งสาธารณะ ในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งไม่ทราบจ านวน
ประชากรที่แน่นอน เนื่องจาก ณภทัรา เกียรติพงษ์ (2558: 44) พบว่าผูท้ี่มีประสบการณใ์นการใช้
แอพลิเคชั่นเรียกรถยนตโ์ดยสารมากที่สดุ มีอายุระหว่าง 21-25 ปี รองลงมามีอายุระหว่าง 26-30 
ปี และโชติมา ชูกุล (2559: 35) พบว่าผูท้ี่ใชบ้ริการแอพลิเคชั่นเรียกรถยนตโ์ดยสารในเขตกรุงเทพ
และปรมิณฑลมากที่สดุ มีอายรุะหว่าง 30-39 ปี รองลงมามีอายรุะหว่าง 20-29 ปี 
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กลุ่มตัวอย่าง 
กลุม่ตวัอย่างที่ใชใ้นการวิจยัครัง้นีคื้อ คือ ผูใ้ชบ้รกิารกลุม่เจเนอเรชั่นวาย เกิดระหว่าง

ปี ค.ศ. 1981- 2000 (Miller & Washington, 2008) มีอายุระหว่าง 20-39 ปี ที่ใช้/เคยใช้บริการ    
แอพลิเคชั่นเรียกรถจักรยานยนตร์บัจา้งสาธารณะ ในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งไม่ทราบจ านวน
ประชากรที่แน่นอน ดังนั้นผูว้ิจัยจึงก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใชสู้ตรแบบไม่ทราบจ านวน
ประชากร (กลัยา วานิชยบ์ญัชา; 2545 : อา้งในนายจกัรพงษ ์สื่อประเสรฐิสิทธิ์. 2554) โดยก าหนด
ระดบัค่าความเชื่อมั่นรอ้ยละ 95 และระดบัค่าความคลาดเคลื่อนรอ้ยละ 5 โดยใชส้ตูรดงันี ้

 

N = 
𝑧2(𝑝𝑞)

𝑒2  
 

แทนค่า  n  = ขนาดของกลุม่ตวัอย่าง 
 E  = ระดบัความคลาดเคลื่อน เท่ากบั 0.05 
 z  = ค่ามาตราฐานซึ่ขึน้อยู่กบัระดบัความเชื่อมั่น 
 p  = สดัสว่นประชากรท่ีสนใจศกึษาเท่ากบั 50% = 0.5 
 q  = 1-p 

 แทนค่าในสตูร 
 

  n = 
(1.96)2(0.5)(0.5)

0.052  
  n = 384.16 หรือ 385 ตวัอย่าง 
 

ดังนั้นจะไดก้ลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครัง้นี ้เท่ากับ 385 ตัวอย่าง เพื่อใหไ้ดจ้ านวนกลุ่ม
ตวัอย่างเท่าๆกนัในแต่ละเขต และเพื่อความสมบูรณข์องขอ้มลู ดงันัน้กลุม่ตวัอย่างที่ใชใ้นงานวิจยั
นีท้ัง้หมด 480 ตวัอย่าง 

การเลือกกลุ่มตัวอย่างทีใ่ช้ในการวิจัย 
ใชก้ารสุม่กลุม่ตวัอย่างแบบมีขัน้ตอนซึ่งมีรายละเอียดดงันี ้

ขั้นตอนที่ 1 วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple Random Sampling) ดว้ย
วิธีการจบัสลาก (Lottery Method) โดยแบ่งเขตตามที่ตัง้ของพืน้ที่ในจงัหวดักรุงเทพมหานคร ไดแ้ก่ 
เขตชัน้ใน เขตชัน้กลาง และเขตชัน้นอก ดงันี ้(ศนูยข์อ้มลูกรุงเทพมหานคร.  2562:  ออนไลน)์ 
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1. เขตชัน้ใน มีทัง้หมด 21 เขต ประกอบดว้ย เขตพระนคร เขตปอ้มปราบศตัรู
พ่าย เขตสมัพนัธวงศ ์เขตปทุมวนั เขตบางรกั เขตยานนาวา เขตสาทร เขตบางคอแหลม เขตดสุิต       
เขตบางซื่อ เขตพญาไท เขตราชเทวี เขตห้วยขวาง เขตคลองเตย เขตจตุจักร เขตธนบุรี                   
เขตคลองสาน เขตบางกอกนอ้ย เขตบางกอกใหญ่ เขตดินแดง และเขตวฒันา โดยจบัสลากเลือก 
10 เขต ไดเ้ขตคลองเตย เขตปทุมวนั เขตพระนคร เขตสาธร เขตจตจุกัร เขตดสุิต เขตพญาไท เขต
ราชเทวี เขตบางรกั และเขตวฒันา 

2. เขตชั้นกลาง มีทั้งหมด 18 เขต ประกอบดว้ย เขตพระโขนง เขตประเวศ             
เขตบางเขน เขตบางกะปิ เขตลาดพรา้ว เขตบึงกุ่ม เขตบางพลัด เขตภาษีเจริญ เขตจอมทอง       
เขตราษฎรบ์ูรณะ เขตสวนหลวง เขตบางนา เขตทุ่งครุ เขตบางแค เขตวงัทองหลาง เขตคนันายาว 
เขตสะพานสงู และเขตสายไหม โดยจบัสลากเลือก 9 เขต ไดเ้ขตบางเขน เขตภาษีเจริญ เขตบาง
กะปิ เขตบางแค เขตพระโขนง เขตบางนา เขตคนันายาว เขตประเวศ และเขตลาดพรา้ว 

3. เขตชั้นนอก มีทั้งหมด 11 เขต ประกอบด้วย เขตมีนบุรี เขตดอนเมือง               
เขตหนองจอก เขตลาดกระบัง เขตตลิ่งชัน เขตหนองแขม เขตบางขุนเทียน เขตหลักสี่                    
เขตคลองสามวา เขตบางบอน และเขตทวีวัฒนา โดยจับสลากเลือก 5 เขต ไดเ้ขตทวีวัฒนา เขต
หลกัสี่ เขตบางขนุเทียน เขตลาดกระบงั และเขตมีนบรุี 

ขั้นตอนที่ 2 วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เจาะจง
ไปที่อาคารส านกังาน ศนูยก์ารคา้/หา้งสรรพสินคา้ และมหาวิทยาลยัที่ตัง้อยู่ในเขตที่จับสลากได ้
เนื่องจากกลุม่เจเนอเรชั่นวาย จะเป็นกลุม่ที่อยู่ในช่วงวยัรุน่และวยัท างาน  

ขั้นตอนที่ 3 การสุ่มตัวอย่างแบบสะดวก (Convenience Sampling) โดย
ด าเนินการแจกแบบสอบถามไดจ้ัดเตรียมไว ้จ านวน 480 ชุดใหค้รบ โดยมีระยะเวลาในการเก็บ
รวบรวมขอ้มลูจากกลุ่มตวัอย่าง ตัง้แต่เดือนกุมภาพนัธ ์– เมษายน พ.ศ. 2564 หากไม่สามารถเก็บ
ตวัอย่างไดค้รบตามก าหนดจะขยายระยะเวลาในการเก็บรวบรวมขอ้มลูจากกลุ่มตัวอย่างออกไป
จนกว่าจะเก็บไดค้รบตามจ านวนที่ก าหนด 
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ตาราง 2 จ านวนการเก็บขอ้มลูกลุม่ตวัอย่างที่ใชใ้นการวิจยั 
 

เขตพืน้ที่ 

ข้ันตอนที ่1 
สุม่แบบง่าย 

ดว้ยวิธีการจบัสลาก 

ข้ันตอนที ่2 
เลือกแบบเจาะจง 

ข้ันตอนที ่3 
สุม่ตวัอย่าง
ตามสะดวก 

1. เขตช้ันใน 
(จาก 21 เขต   สุ่ม 
10 เขต) 

1. สาทร  
2. คลองเตย 
3. พญาไท  
4. บางรกั  
5. วฒันา  
6. ปทมุวนั  
7. ราชเทวี  
8. จตจุกัร 
9. ดสุิต  
10. พระนคร 

1. อาคารสาธรซิตี ้ทาวเวอร ์
2. อาคารเอฟวายไอ เซ็นเตอร ์
3. อาคารพญาไท 
4. อาคารสาทรสแควร ์
5. ศนูยก์ารคา้เทอมินอล21 
6. Siam Center 
7. ศนูยก์ารคา้แพลตินั่มฯ 
8. มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์
9. มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนสนุนัทา 
10. มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 

2. เขตช้ันกลาง 
(จาก 18 เขต   สุ่ม 
9 เขต) 

1. ลาดพรา้ว  
2. พระโขนง 
3. บางนา   
4. คนันายาว 
5. บางแค  
6. ประเวศ  
7. บางกะปิ   
8. ภาษีเจรญิ   
9. บางเขน 

1. อาคารรุง่โรจนพ์ฒันา 
2. ทรู ดิจิทลั พารค์ 
3. อาคารบางนาทาวเวอร ์
4. ศนูยก์ารคา้แฟชั่นไอสแ์ลนด ์
5. The Mall บางแค 
6. ศนูยก์ารคา้ซีคอนศรีนครนิทร ์
7. สถาบนับณัฑิตพฒันบรหิารศาสตร ์
8. มหาวิทยาลยัสยาม 
9. มหาวิทยาลยัเกรกิ 

20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 

3. เขตช้ันนอก 
(จาก 11 เขต สุม่ 5 
เขต) 

1. มีนบรุี   
2. บางขนุเทียน   
3. ทวีวฒันา   
4. หลกัสี่   
5. ลาดกระบงั 

1. อาคารเบทเตอรเ์วย ์
2. ศนูยก์ารคา้เซ็นทรลัพลาซา พระราม 2 
3. เดอะ พาซิโอ พารค์ กาญจนาภิเษก 
4. มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์
5. สถาบัน เทคโนโลยีพระจอม เกล้า  
เจา้คณุทหารลาดกระบงั 

20 
20 
20 
20 
20 

 
รวม 480 
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2. การสร้างเคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัยเชิงปริมาณ 
แบบสอบถามนัน้ผูว้ิจัยไดพ้ฒันาแบบสอบถามตามแนวค าถามการวิจัย เพื่อการศึกษา

ถึงปัจจยัที่มีผลต่อความตัง้ใจใชแ้อพลิเคชั่นเรียกรถจกัรยานยนตร์บัจา้งสาธารณะของผูใ้ชบ้ริการ
กลุ่มเจเนอเรชั่นวาย ในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งแบบสอบถามดัดแปลงมาจาก Adelyn Kuan Lai 
Kit et al. (2014, pp. 73-75), Jelena Miadinovic and Hong Xiang (2016, pp. 66-68), จกัรพงษ ์
สื่อประเสริฐสิทธิ์ (2554, pp. 199-201), พิมพ์พรรณ สุวรรณศิริศิลป์ (2559, pp 76-78) โดย
แบ่งเป็น 4 สว่น ดงันี ้

ส่วนที่ 1 ค าถามเก่ียวกับการคัดกรองการใชง้านแอพลิเคชั่นเรียกรถจักรยานยนต์
รบัจา้งสาธารณะของผูใ้ชบ้ริการกลุ่มเจเนอเรชั่นวายในเขตกรุงเทพมหานคร โดยที่แบบสอบถามมี
ลกัษณะเป็นแบบสอบถามปลายปิด ใหผู้ต้อบแบบสอบถามเลือกตอบ (Multiple-chice) 

1. ท่าน ใช/้เคยใช ้แอพลิเคชั่นเรียกรถจักรยานยนตร์บัจา้งสาธารณะ เพื่อการ
เดินทาง ส่งพสัด ุหรือสั่งอาหารหรือไม่ โดยใชร้ะดับการวัดขอ้มูลเป็นแบบนามบญัญัติ (Nominal 
scale) ประกอบดว้ย ดงันี ้

1.1 เคย 
1.2 ไม่เคย 

2. ท่านอายุระหว่าง 20-39 ปี ใช่หรือไม่ โดยใชร้ะดับการวัดขอ้มูลเป็นแบบนาม
บญัญัติ (Nominal scale) ประกอบดว้ย ดงันี ้

2.1 ใช่ 
2.2 ไม่ใช่ 

3. ท่าน ใช/้เคยใช ้แอพลิเคชั่นเรียกรถจักรยานยนตร์บัจา้งสาธารณะใด โดยใช้
ระดบัการวดัขอ้มลูเป็นแบบนามบญัญัติ (Nominal scale) ประกอบดว้ย ดงันี ้

1.1 Grab 
1.2 GET 
1.3 GoBike 
1.4 อ่ืนๆโปรดระบ.ุ.................. 

ส่วนที่  2 แบบสอบถามเก่ียวกับข้อมูลลักษณะลักษณะประชากรศาสตร์ของ
ผูใ้ชบ้รกิารกลุม่เจเนอเรชั่นวายที่ใชบ้ริการแอพลิเคชั่นเรียกรถจกัรยานยนตร์บัจา้งสาธารณะ ไดแ้ก่ 
เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน และอาชีพ โดยที่แบบสอบถามมีลักษณะเป็น
แบบสอบถามปลายปิด ใหผู้ต้อบแบบสอบถามเลือกตอบ (Multiple-chice) 
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1. เพศ โดยใช้ระดับการวัดข้อมูลเป็นแบบนามบัญญัติ (Nominal scale) 
ประกอบดว้ย 

1.1 ชาย 
1.2 หญิง 

2. อายุ ใช้ระดับการวัดข้อมูลประเภทมาตราเรียงล าดับ (Ordinal scale) 
ประกอบดว้ยดงันี ้

2.1 20-24 ปี 
2.2 25-29 ปี 
2.3 30-34 ปี 
2.4 35-39 ปี 

3. ระดับการศึกษา ใชร้ะดับการวัดข้อมูลประเภทมาตราเรียงล าดับ (Ordinal 
scale) ซึ่งการวิจยัในครัง้นีแ้บ่งออกเป็น 3 ระดบั ดงันี ้

3.1 นอ้ยกว่าปรญิญาตรี 
3.2 ระดบัปรญิญาตรีหรือเทียบเท่า 
3.3 สงูกว่าปรญิญาตร ี

4. รายได้ต่อเดือน ใช้ระดับการวัดข้อมูลประเภทมาตราเรียงล าดับ (Ordinal 
scale) 

4.1 ต ่ากว่าหรือเท่ากบั 10,000 บาท 
4.2 10,001-20,000 บาท 
4.3 20,001-30,000 บาท 
4.4 30,001 บาทขึน้ไป 

5. อาชีพ ใช้ระดับการวัดข้อมูลประเภทนามบัญญัติ (Nominal scale) ซึ่งการ
วิจยัในครัง้นีแ้บ่งออกเป็น 5 อาชีพ ดงันี ้

5.1 นกัเรียน/ นิสิต/ นกัศกึษา 
5.2 ขา้ราชการ/รฐัวิสาหกิจ 
5.3 พนกังานเอกชน 
5.4 ธุรกิจสว่นตวั 
5.5 พ่อบา้น/ แม่บา้น 
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ส่วนที่ 3 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกับปัจจัยที่มีผลต่อความตัง้ใจใชแ้อพลิเคชั่นเรียก
รถจกัรยานยนตร์บัจา้งสาธารณะของผูใ้ชบ้ริการกลุ่มเจเนอเรชั่นวายในเขตกรุงเทพมหานคร โดย
ใชค้ าถามแบบปลายปิด (Close-ended question) ซึ่งค าถามแบ่งออกเป็น 7 ดา้น ประกอบดว้ย 

1) ด้านความคาดหวังประสิทธิภาพ มี 4 ขอ้ค าถาม โดยประยกุตข์อ้ค าถามมา
จาก (พิมพพ์รรณ สวุรรณศิรศิิลป์, 2559) และ (Adelyn Kuan Lai Kit et al., 2014) 

โดยเป็นแบบสอบถามแบบ Likert’s scale ซึ่งเป็นระดบัการวดัขอ้มลูประเภท
อนัตรภาคหรือมาตราช่วง (Interval scale) มี 5 ระดบั ดงันี ้

5 คะแนน หมายถึง เห็นดว้ยอย่างยิ่ง 
4 คะแนน หมายถึง เห็นดว้ย 
3 คะแนน หมายถึง เห็นดว้ยปานกลาง 
2 คะแนน หมายถึง ไม่เห็นดว้ย 
1 คะแนน หมายถึง ไม่เห็นดว้ยอย่างยิ่ง 

การค านวณใหค้ะแนนเฉลี่ยในแต่ละระดบัชัน้ โดยใชส้ตูรค านวณ ดงัต่อไปนี  ้

 อนัตรภาคชัน้  =
คะแนนสงูสดุ − คะแนนต ่าสดุ

จ านวนชัน้
 

    = 
5−1

5
 

    = 0.8 
จากเกณฑด์งักล่าวสามารถแปลความหมายค่าเฉลี่ยของระดบัความคิดเห็นของปัจจยัที่

มีอิทธิพลต่อความตัง้ใจใชแ้อพลิเคชั่นเรียกรถจักรยานยนตร์บัจา้งสาธารณะของผูใ้ชบ้ริการกลุ่ม     
เจเนอเรชั่นวายในเขตกรุงเทพมหานคร สามารถแปลความหมายของค่าคะแนนได้ดังนี ้Best 
(1981) 

คะแนนค่าเฉลี่ย 4.21 – 5.00 หมายถึง ผูใ้ชบ้ริการมีความคิดเห็นต่อความคาดหวัง
ประสิทธิภาพ อยู่ในระดบัเห็นดว้ยอย่างยิ่ง 

คะแนนค่าเฉลี่ย 3.41 – 4.20 หมายถึง ผูใ้ชบ้ริการมีความคิดเห็นต่อความคาดหวัง
ประสิทธิภาพ อยู่ในระดบัเห็นดว้ย 

คะแนนค่าเฉลี่ย 2.61 – 3.40 หมายถึง ผูใ้ชบ้ริการมีความคิดเห็นต่อความคาดหวัง
ประสิทธิภาพ อยู่ในระดบัเห็นดว้ยปานกลาง 

คะแนนค่าเฉลี่ย 1.81 – 2.60 หมายถึง ผูใ้ชบ้ริการมีความคิดเห็นต่อความคาดหวัง
ประสิทธิภาพ อยู่ในระดบัไม่เห็นดว้ย 
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คะแนนค่าเฉลี่ย 1.00 – 1.80 หมายถึง ผูใ้ชบ้ริการมีความคิดเห็นต่อความคาดหวัง
ประสิทธิภาพ อยู่ในระดบัไม่เห็นดว้ยอย่างยิ่ง 

2) ด้านความคาดหวังในความพยายาม มี 6 ขอ้ค าถาม โดยประยกุตข์อ้ค าถามมา
จาก (พิมพพ์รรณ สุวรรณศิริศิลป์, 2559) (จักรพงษ์ สื่อประเสริฐสิทธิ์, 2554) (Adelyn Kuan Lai 
Kit et al., 2014) และ (Jelena Miadinovic and Hong Xiang, 2016) 

โดยเป็นแบบสอบถามแบบ Likert’s scale ซึ่งเป็นระดับการวัดขอ้มูลประเภทอันตร
ภาคหรือมาตราช่วง (Interval scale) มี 5 ระดบั ดงันี ้

5 คะแนน หมายถึง เห็นดว้ยอย่างยิ่ง 
4 คะแนน หมายถึง เห็นดว้ย 
3 คะแนน หมายถึง เห็นดว้ยปานกลาง 
2 คะแนน หมายถึง ไม่เห็นดว้ย 
1 คะแนน หมายถึง ไม่เห็นดว้ยอย่างยิ่ง 

การค านวณใหค้ะแนนเฉลี่ยในแต่ละระดบัชัน้ โดยใชส้ตูรค านวณ ดงัต่อไปนี ้

 อนัตรภาคชัน้  =
คะแนนสงูสดุ − คะแนนต ่าสดุ

จ านวนชัน้
 

    = 
5−1

5
 

    = 0.8 
จากเกณฑด์ังกล่าวสามารถแปลความหมายค่าเฉลี่ยของของระดับความคิดเห็นของ

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความตั้งใจใช้แอพลิเคชั่นเรียกรถจักรยานยนต์รับจ้างสาธารณะของ
ผูใ้ชบ้ริการกลุ่มเจเนอเรชั่นวายในเขตกรุงเทพมหานคร สามารถแปลความหมายของค่าคะแนนได้
ดงันี ้Best (1981) 

คะแนนค่าเฉลี่ย 4.21 – 5.00 หมายถึง ผูใ้ชบ้รกิารมีความคิดเห็นต่อความคาดหวงัใน
ความพยายาม อยู่ในระดบัเห็นดว้ยอย่างยิ่ง 

คะแนนค่าเฉลี่ย 3.41 – 4.20 หมายถึง ผูใ้ชบ้รกิารมีความคิดเห็นต่อความคาดหวงัใน
ความพยายาม อยู่ในระดบัเห็นดว้ย 

คะแนนค่าเฉลี่ย 2.61 – 3.40 หมายถึง ผูใ้ชบ้รกิารมีความคิดเห็นต่อความคาดหวงัใน
ความพยายาม อยู่ในระดบัเห็นดว้ยปานกลาง 

คะแนนค่าเฉลี่ย 1.81 – 2.60 หมายถึง ผูใ้ชบ้รกิารมีความคิดเห็นต่อความคาดหวงัใน
ความพยายาม อยู่ในระดบัไม่เห็นดว้ย 
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คะแนนค่าเฉลี่ย 1.00 – 1.80 หมายถึง ผูใ้ชบ้รกิารมีความคิดเห็นต่อความคาดหวงัใน
ความพยายาม อยู่ในระดบัไม่เห็นดว้ยอย่างยิ่ง 

3) ด้านอิทธิพลทางสังคม  มี  4 ข้อค าถาม โดยประยุกต์ข้อค าถามมาจาก                      
(พิมพพ์รรณ สวุรรณศิรศิิลป์, 2559) และ (จกัรพงษ ์สื่อประเสรฐิสิทธิ์, 2554) 

โดยเป็นแบบสอบถามแบบ Likert’s scale ซึ่งเป็นระดับการวัดขอ้มูลประเภทอันตร
ภาคหรือมาตราช่วง (Interval scale) มี 5 ระดบั ดงันี ้

5 คะแนน หมายถึง เห็นดว้ยอย่างยิ่ง 
4 คะแนน หมายถึง เห็นดว้ย 
3 คะแนน หมายถึง เห็นดว้ยปานกลาง 
2 คะแนน หมายถึง ไม่เห็นดว้ย 
1 คะแนน หมายถึง ไม่เห็นดว้ยอย่างยิ่ง 

การค านวณใหค้ะแนนเฉลี่ยในแต่ละระดบัชัน้ โดยใชส้ตูรค านวณ ดงัต่อไปนี ้  

 อนัตรภาคชัน้  =
คะแนนสงูสดุ − คะแนนต ่าสดุ

จ านวนชัน้
 

    = 
5−1

5
 

    = 0.8 
จากเกณฑด์งักล่าวสามารถแปลความหมายค่าเฉลี่ยของระดบัความคิดเห็นของปัจจยัที่

มีอิทธิพลต่อความตัง้ใจใชแ้อพลิเคชั่นเรียกรถจกัรยานยนตร์บัจา้งสาธารณะของผูใ้ชบ้รกิารกลุ่มเจ
เนอเรชั่นวายในเขตกรุงเทพมหานคร สามารถแปลความหมายของค่าคะแนนไดด้งันี ้Best (1981) 

คะแนนค่าเฉลี่ย 4.21 – 5.00 หมายถึง ผู้ใช้บริการมีความคิดเห็นต่ออิทธิพลทาง
สงัคม อยู่ในระดบัเห็นดว้ยอย่างยิ่ง 

คะแนนค่าเฉลี่ย 3.41 – 4.20 หมายถึง ผู้ใช้บริการมีความคิดเห็นต่ออิทธิพลทาง
สงัคม อยู่ในระดบัเห็นดว้ย 

คะแนนค่าเฉลี่ย 2.61 – 3.40 หมายถึง ผู้ใช้บริการมีความคิดเห็นต่ออิทธิพลทาง
สงัคม อยู่ในระดบัเห็นดว้ยปานกลาง 

คะแนนค่าเฉลี่ย 1.81 – 2.60 หมายถึง ผู้ใช้บริการมีความคิดเห็นต่ออิทธิพลทาง
สงัคม อยู่ในระดบัไม่เห็นดว้ย 

คะแนนค่าเฉลี่ย 1.00 – 1.80 หมายถึง ผู้ใช้บริการมีความคิดเห็นต่ออิทธิพลทาง
สงัคม อยู่ในระดบัไม่เห็นดว้ยอย่างยิ่ง 
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4) ดา้นสิ่งอ านวยความสะดวกในการใชง้าน มี 5 ขอ้ค าถาม โดยประยุกตข์อ้ค าถาม
มาจาก (พิมพพ์รรณ สุวรรณศิริศิลป์, 2559) (จักรพงษ์ สื่อประเสริฐสิทธิ์, 2554) (Adelyn Kuan 
Lai Kit et al., 2014) และ (Jelena Miadinovic and Hong Xiang, 2016) 

โดยเป็นแบบสอบถามแบบ Likert’s scale ซึ่งเป็นระดับการวัดขอ้มูลประเภทอันตร
ภาคหรือมาตราช่วง (Interval scale) มี 5 ระดบั ดงันี ้

5 คะแนน หมายถึง เห็นดว้ยอย่างยิ่ง 
4 คะแนน หมายถึง เห็นดว้ย 
3 คะแนน หมายถึง เห็นดว้ยปานกลาง 
2 คะแนน หมายถึง ไม่เห็นดว้ย 
1 คะแนน หมายถึง ไม่เห็นดว้ยอย่างยิ่ง 

การค านวณใหค้ะแนนเฉลี่ยในแต่ละระดบัชัน้ โดยใชส้ตูรค านวณ ดงัต่อไปนี ้  

 อนัตรภาคชัน้  =
คะแนนสงูสดุ − คะแนนต ่าสดุ

จ านวนชัน้
 

    = 
5−1

5
 

    = 0.8 
จากเกณฑด์งักล่าวสามารถแปลความหมายค่าเฉลี่ยของระดบัความคิดเห็นของปัจจยัที่

มีอิทธิพลต่อความตัง้ใจใชแ้อพลิเคชั่นเรียกรถจักรยานยนตร์บัจา้งสาธารณะของผูใ้ชบ้ริการกลุ่ม    
เจเนอเรชั่นวายในเขตกรุงเทพมหานคร สามารถแปลความหมายของค่าคะแนนได้ดังนี ้Best 
(1981) 

คะแนนค่าเฉลี่ย 4.21 – 5.00 หมายถึง ผูใ้ชบ้รกิารใหค้วามส าคญัต่อสิ่งอ านวยความ
สะดวกในการใชง้าน อยู่ในระดบัเห็นดว้ยอย่างยิ่ง 

คะแนนค่าเฉลี่ย 3.41 – 4.20 หมายถึง ผูใ้ชบ้ริการมีความคิดเห็นต่อสิ่งอ านวยความ
สะดวกในการใชง้าน อยู่ในระดบัเห็นดว้ย 

คะแนนค่าเฉลี่ย 2.61 – 3.40 หมายถึง ผูใ้ชบ้ริการมีความคิดเห็นต่อสิ่งอ านวยความ
สะดวกในการใชง้าน อยู่ในระดบัเห็นดว้ยปานกลาง 

คะแนนค่าเฉลี่ย 1.81 – 2.60 หมายถึง ผูใ้ชบ้ริการมีความคิดเห็นต่อสิ่งอ านวยความ
สะดวกในการใชง้าน อยู่ในระดบัไม่เห็นดว้ย 

คะแนนค่าเฉลี่ย 1.00 – 1.80 หมายถึง ผูใ้ชบ้ริการมีความคิดเห็นต่อสิ่งอ านวยความ
สะดวกในการใชง้าน อยู่ในระดบัไม่เห็นดว้ยอย่างยิ่ง 
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5) ด้านแรงจูงใจด้านความชอบ มี 5 ข้อค าถาม โดยประยุกต์ข้อค าถามมาจาก           
(Adelyn Kuan Lai Kit et al., 2014) และ (Jelena Miadinovic and Hong Xiang, 2016) 

โดยเป็นแบบสอบถามแบบ Likert’s scale ซึ่งเป็นระดับการวัดข้อมูลประเภทอันตร
ภาคหรือมาตราช่วง (Interval scale) มี 5 ระดบั ดงันี ้

5 คะแนน หมายถึง เห็นดว้ยอย่างยิ่ง 
4 คะแนน หมายถึง เห็นดว้ย 
3 คะแนน หมายถึง เห็นดว้ยปานกลาง 
2 คะแนน หมายถึง ไม่เห็นดว้ย 
1 คะแนน หมายถึง ไม่เห็นดว้ยอย่างยิ่ง 

การค านวณใหค้ะแนนเฉลี่ยในแต่ละระดบัชัน้ โดยใชส้ตูรค านวณ ดงัต่อไปนี ้  

 อนัตรภาคชัน้  =
คะแนนสงูสดุ − คะแนนต ่าสดุ

จ านวนชัน้
 

    = 
5−1

5
 

    = 0.8 
จากเกณฑด์งักล่าวสามารถแปลความหมายค่าเฉลี่ยของระดบัความคิดเห็นของปัจจยัที่

มีอิทธิพลต่อความตัง้ใจใชแ้อพลิเคชั่นเรียกรถจักรยานยนตร์บัจา้งสาธารณะของผูใ้ชบ้ริการกลุ่ม   
เจเนอเรชั่นวายในเขตกรุงเทพมหานคร สามารถแปลความหมายของค่าคะแนนได้ดังนี ้Best 
(1981) 

คะแนนค่าเฉลี่ย 4.21 – 5.00 หมายถึง ผูใ้ชบ้ริการมีความคิดเห็นต่อแรงจูงใจดา้น
ความชอบ อยู่ในระดบัเห็นดว้ยอย่างยิ่ง 

คะแนนค่าเฉลี่ย 3.41 – 4.20 หมายถึง ผูใ้ชบ้ริการมีความคิดเห็นต่อแรงจูงใจดา้น
ความชอบ อยู่ในระดบัเห็นดว้ย 

คะแนนค่าเฉลี่ย 2.61 – 3.40 หมายถึง ผูใ้ชบ้ริการมีความคิดเห็นต่อแรงจูงใจดา้น
ความชอบ อยู่ในระดบัเห็นดว้ยปานกลาง 

คะแนนค่าเฉลี่ย 1.81 – 2.60 หมายถึง ผูใ้ชบ้ริการมีความคิดเห็นต่อแรงจูงใจดา้น
ความชอบ อยู่ในระดบัไม่เห็นดว้ย 

คะแนนค่าเฉลี่ย 1.00 – 1.80 หมายถึง ผูใ้ชบ้ริการมีความคิดเห็นต่อแรงจูงใจดา้น
ความชอบ อยู่ในระดบัไม่เห็นดว้ยอย่างยิ่ง 
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6) ดา้นมลูค่าราคา มี 4 ขอ้ค าถาม โดยประยกุตข์อ้ค าถามมาจาก (Adelyn Kuan Lai 
Kit et al., 2014) และ (Jelena Miadinovic and Hong Xiang, 2016) 

โดยเป็นแบบสอบถามแบบ Likert’s scale ซึ่งเป็นระดับการวัดขอ้มูลประเภทอันตร
ภาคหรือมาตราช่วง (Interval scale) มี 5 ระดบั ดงันี ้

5 คะแนน หมายถึง เห็นดว้ยอย่างยิ่ง 
4 คะแนน หมายถึง เห็นดว้ย 
3 คะแนน หมายถึง เห็นดว้ยปานกลาง 
2 คะแนน หมายถึง ไม่เห็นดว้ย 
1 คะแนน หมายถึง ไม่เห็นดว้ยอย่างยิ่ง 

การค านวณใหค้ะแนนเฉลี่ยในแต่ละระดบัชัน้ โดยใชส้ตูรค านวณ ดงัต่อไปนี ้  

 อนัตรภาคชัน้  =
คะแนนสงูสดุ − คะแนนต ่าสดุ

จ านวนชัน้
 

    = 
5−1

5
 

    = 0.8 
จากเกณฑด์งักล่าวสามารถแปลความหมายค่าเฉลี่ยของระดบัความคิดเห็นของปัจจยัที่

มีอิทธิพลต่อความตัง้ใจใชแ้อพลิเคชั่นเรียกรถจักรยานยนตร์บัจา้งสาธารณะของผูใ้ชบ้ริการกลุ่ม    
เจเนอเรชั่นวายในเขตกรุงเทพมหานคร สามารถแปลความหมายของค่าคะแนนได้ดังนี ้Best 
(1981) 

คะแนนค่าเฉลี่ย 4.21 – 5.00 หมายถึง ผูใ้ชบ้ริการมีความคิดเห็นต่อมูลค่าราคา อยู่
ในระดบัเห็นดว้ยอย่างยิ่ง 

คะแนนค่าเฉลี่ย 3.41 – 4.20 หมายถึง ผูใ้ชบ้ริการมีความคิดเห็นต่อมลูค่าราคา อยู่
ในระดบัเห็นดว้ย 

คะแนนค่าเฉลี่ย 2.61 – 3.40 หมายถึง ผูใ้ชบ้ริการมีความคิดเห็นต่อมูลค่าราคา อยู่
ในระดบัเห็นดว้ยปานกลาง 

คะแนนค่าเฉลี่ย 1.81 – 2.60 หมายถึง ผูใ้ชบ้ริการมีความคิดเห็นต่อมูลค่าราคา อยู่
ในระดบัไม่เห็นดว้ย 

คะแนนค่าเฉลี่ย 1.00 – 1.80 หมายถึง ผูใ้ชบ้ริการมีความคิดเห็นต่อมูลค่าราคา อยู่
ในระดบัไม่เห็นดว้ยอย่างยิ่ง 

 



  46 

7) ดา้นความเคยชิน มี 5 ขอ้ค าถาม โดยประยุกต์ข้อค าถามมาจาก (พิมพพ์รรณ 
สวุรรณศิรศิิลป์, 2559) และ (Adelyn Kuan Lai Kit et al., 2014) 

โดยเป็นแบบสอบถามแบบ Likert’s scale ซึ่งเป็นระดับการวัดขอ้มูลประเภทอันตร
ภาคหรือมาตราช่วง (Interval scale) มี 5 ระดบั ดงันี ้

5 คะแนน หมายถึง เห็นดว้ยอย่างยิ่ง 
4 คะแนน หมายถึง เห็นดว้ย 
3 คะแนน หมายถึง เห็นดว้ยปานกลาง 
2 คะแนน หมายถึง ไม่เห็นดว้ย 
1 คะแนน หมายถึง ไม่เห็นดว้ยอย่างยิ่ง 

การค านวณใหค้ะแนนเฉลี่ยในแต่ละระดบัชัน้ โดยใชส้ตูรค านวณ ดงัต่อไปนี ้  

 อนัตรภาคชัน้  =
คะแนนสงูสดุ − คะแนนต ่าสดุ

จ านวนชัน้
 

    = 
5−1

5
 

    = 0.8 
จากเกณฑด์ังกล่าวสามารถแปลความหมายค่าเฉลี่ยของระดับความคิดเห็นของ

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความตั้งใจใช้แอพลิเคชั่นเรียกรถจักรยานยนต์รับจ้างสาธารณะของ
ผูใ้ชบ้ริการกลุ่มเจเนอเรชั่นวายในเขตกรุงเทพมหานคร สามารถแปลความหมายของค่าคะแนนได้
ดงันี ้Best (1981) 

คะแนนค่าเฉลี่ย 4.21 – 5.00 หมายถึง ผูใ้ชบ้รกิารมีความคิดเห็นต่อความเคยชิน 
อยู่ในระดบัเห็นดว้ยอย่างยิ่ง 

คะแนนค่าเฉลี่ย 3.41 – 4.20 หมายถึง ผูใ้ชบ้รกิารมีความคิดเห็นต่อความเคยชิน
อยู่ในระดบัเห็นดว้ย 

คะแนนค่าเฉลี่ย 2.61 – 3.40 หมายถึง ผูใ้ชบ้รกิารมีความคิดเห็นต่อความเคยชิน
อยู่ในระดบัเห็นดว้ยปานกลาง 

คะแนนค่าเฉลี่ย 1.81 – 2.60 หมายถึง ผูใ้ชบ้รกิารมีความคิดเห็นต่อความเคยชิน
อยู่ในระดบัไม่เห็นดว้ย 

คะแนนค่าเฉลี่ย 1.00 – 1.80 หมายถึง ผูใ้ชบ้รกิารมีความคิดเห็นต่อความเคยชิน
อยู่ในระดบัไม่เห็นดว้ยอย่างยิ่ง 
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8) ดา้นคุณภาพของขอ้มูล มี 5 ขอ้ค าถาม โดยประยุกตข์อ้ค าถามมาจาก ณัฐชยา  
รกัประกอบกิจ (2558); ศภุสิรา คณุรตัน (2561); เตชะพิทย ์ผลาวงศ ์(2558) 

โดยเป็นแบบสอบถามแบบ Likert’s scale ซึ่งเป็นระดับการวัดขอ้มูลประเภทอันตร
ภาคหรือมาตราช่วง (Interval scale) มี 5 ระดบั ดงันี ้

5 คะแนน หมายถึง เห็นดว้ยอย่างยิ่ง 
4 คะแนน หมายถึง เห็นดว้ย 
3 คะแนน หมายถึง เห็นดว้ยปานกลาง 
2 คะแนน หมายถึง ไม่เห็นดว้ย 
1 คะแนน หมายถึง ไม่เห็นดว้ยอย่างยิ่ง 

การค านวณใหค้ะแนนเฉลี่ยในแต่ละระดบัชัน้ โดยใชส้ตูรค านวณ ดงัต่อไปนี ้  

 อนัตรภาคชัน้  =
คะแนนสงูสดุ − คะแนนต ่าสดุ

จ านวนชัน้
 

    = 
5−1

5
 

    = 0.8 
จากเกณฑด์งักล่าวสามารถแปลความหมายค่าเฉลี่ยของระดบัความคิดเห็นของปัจจยัที่

มีอิทธิพลต่อความตัง้ใจใชแ้อพลิเคชั่นเรียกรถจักรยานยนตร์บัจา้งสาธารณะของผูใ้ชบ้ริการกลุ่ม    
เจเนอเรชั่นวายในเขตกรุงเทพมหานคร สามารถแปลความหมายของค่าคะแนนได้ดังนี ้Best 
(1981) 

คะแนนค่าเฉลี่ย 4.21 – 5.00 หมายถึง ผูใ้ชบ้ริการมีความคิดเห็นต่อคุณภาพของ
ขอ้มลู อยู่ในระดบัเห็นดว้ยอย่างยิ่ง 

คะแนนค่าเฉลี่ย 3.41 – 4.20 หมายถึง ผูใ้ชบ้ริการมีความคิดเห็นต่อคุณภาพของ
ขอ้มลู  อยู่ในระดบัเห็นดว้ย 

คะแนนค่าเฉลี่ย 2.61 – 3.40 หมายถึง ผูใ้ชบ้ริการมีความคิดเห็นต่อคุณภาพของ
ขอ้มลู  อยู่ในระดบัเห็นดว้ยปานกลาง 

คะแนนค่าเฉลี่ย 1.81 – 2.60 หมายถึง ผูใ้ชบ้ริการมีความคิดเห็นต่อคุณภาพของ
ขอ้มลู  อยู่ในระดบัไม่เห็นดว้ย 

คะแนนค่าเฉลี่ย 1.00 – 1.80 หมายถึง ผูใ้ชบ้ริการมีความคิดเห็นต่อคุณภาพของ
ขอ้มลู  อยู่ในระดบัไม่เห็นดว้ยอย่างยิ่ง 
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9) คุณภาพของระบบมี 5 ข้อค าถาม โดยประยุกต์ข้อค าถามมาจาก ณัฐชยา รัก
ประกอบกิจ (2558); ศภุสิรา คณุรตัน (2561); ญาณิศา พลอยชมุ (2557) 

โดยเป็นแบบสอบถามแบบ Likert’s scale ซึ่งเป็น ระดบัการวดัขอ้มลูประเภทอันตร
ภาคหรือมาตราช่วง (Interval scale) มี 5 ระดบั ดงันี ้

5 คะแนน หมายถึง เห็นดว้ยอย่างยิ่ง 
4 คะแนน หมายถึง เห็นดว้ย 
3 คะแนน หมายถึง เห็นดว้ยปานกลาง 
2 คะแนน หมายถึง ไม่เห็นดว้ย 
1 คะแนน หมายถึง ไม่เห็นดว้ยอย่างยิ่ง 

การค านวณใหค้ะแนนเฉลี่ยในแต่ละระดบัชัน้ โดยใชส้ตูรค านวณ ดงัต่อไปนี ้  

 อนัตรภาคชัน้  =
คะแนนสงูสดุ − คะแนนต ่าสดุ

จ านวนชัน้
 

    = 
5−1

5
 

    = 0.8 
จากเกณฑด์งักล่าวสามารถแปลความหมายค่าเฉลี่ยของระดบัความคิดเห็นของปัจจยัที่

มีอิทธิพลต่อความตัง้ใจใชแ้อพลิเคชั่นเรียกรถจักรยานยนตร์บัจา้งสาธารณะของผูใ้ชบ้ริการกลุ่ม    
เจเนอเรชั่นวายในเขตกรุงเทพมหานคร สามารถแปลความหมายของค่าคะแนนได้ดังนี ้Best 
(1981) 

คะแนนค่าเฉลี่ย 4.21 – 5.00 หมายถึง ผูใ้ชบ้ริการมีความคิดเห็นต่อคุณภาพของ
ระบบอยู่ในระดบัเห็นดว้ยอย่างยิ่ง 

คะแนนค่าเฉลี่ย 3.41 – 4.20 หมายถึง ผูใ้ชบ้ริการมีความคิดเห็นต่อคุณภาพของ
ระบบอยู่ในระดบัเห็นดว้ย 

คะแนนค่าเฉลี่ย 2.61 – 3.40 หมายถึง ผูใ้ชบ้ริการมีความคิดเห็นต่อคุณภาพของ
ระบบอยู่ในระดบัเห็นดว้ยปานกลาง 

คะแนนค่าเฉลี่ย 1.81 – 2.60 หมายถึง ผูใ้ชบ้ริการมีความคิดเห็นต่อคุณภาพของ
ระบบอยู่ในระดบัไม่เห็นดว้ย 

คะแนนค่าเฉลี่ย 1.00 – 1.80 หมายถึง ผูใ้ชบ้ริการมีความคิดเห็นต่อคุณภาพของ
ระบบอยู่ในระดบัไม่เห็นดว้ยอย่างยิ่ง 
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10) คุณภาพการบริการมี 4 ขอ้ค าถาม โดยประยุกตข์อ้ค าถามมาจาก ปพน เลิศชาคร 
(2559); สรุติั กอบการุณ (2557); ศภุสิรา คณุรตัน (2561) 

โดยเป็นแบบสอบถามแบบ Likert’s scale ซึ่งเป็นระดบัการวัดขอ้มูลประเภทอันตรภาค
หรือมาตราช่วง (Interval scale) มี 5 ระดบั ดงันี ้

5 คะแนน หมายถึง เห็นดว้ยอย่างยิ่ง 
4 คะแนน หมายถึง เห็นดว้ย 
3 คะแนน หมายถึง เห็นดว้ยปานกลาง 
2 คะแนน หมายถึง ไม่เห็นดว้ย 
1 คะแนน หมายถึง ไม่เห็นดว้ยอย่างยิ่ง 

การค านวณใหค้ะแนนเฉลี่ยในแต่ละระดบัชัน้ โดยใชส้ตูรค านวณ ดงัต่อไปนี ้  

 อนัตรภาคชัน้  =
คะแนนสงูสดุ − คะแนนต ่าสดุ

จ านวนชัน้
 

    = 
5−1

5
 

    = 0.8 
จากเกณฑด์งักล่าวสามารถแปลความหมายค่าเฉลี่ยของระดบัความคิดเห็นของปัจจยัที่

มีอิทธิพลต่อความตัง้ใจใชแ้อพลิเคชั่นเรียกรถจักรยานยนตร์บัจา้งสาธารณะของผูใ้ชบ้ริการกลุ่ม   
เจเนอเรชั่นวายในเขตกรุงเทพมหานคร สามารถแปลความหมายของค่าคะแนนได้ดังนี ้Best 
(1981) 

คะแนนค่าเฉลี่ย 4.21 – 5.00 หมายถึง ผูใ้ชบ้ริการมีความคิดเห็นต่อคุณภาพการ
บรกิารอยู่ในระดบัเห็นดว้ยอย่างยิ่ง 

คะแนนค่าเฉลี่ย 3.41 – 4.20 หมายถึง ผูใ้ชบ้ริการมีความคิดเห็นต่อคุณภาพการ
บรกิารอยู่ในระดบัเห็นดว้ย 

คะแนนค่าเฉลี่ย 2.61 – 3.40 หมายถึง ผูใ้ชบ้ริการมีความคิดเห็นต่อคุณภาพการ
บรกิารอยู่ในระดบัเห็นดว้ยปานกลาง 

คะแนนค่าเฉลี่ย 1.81 – 2.60 หมายถึง ผูใ้ชบ้ริการมีความคิดเห็นต่อคุณภาพการ
บรกิารอยู่ในระดบัไม่เห็นดว้ย 

คะแนนค่าเฉลี่ย 1.00 – 1.80 หมายถึง ผูใ้ชบ้ริการมีความคิดเห็นต่อคุณภาพการ
บรกิารอยู่ในระดบัไม่เห็นดว้ยอย่างยิ่ง 
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ส่วนที่ 5 แบบสอบถามเก่ียวกับความตั้งใจใช้แอพลิเคชั่นเรียกรถจักรยานยนต์
รบัจา้งสาธารณะของผูใ้ชบ้ริการกลุ่มเจเนอเรชั่นวายในเขตกรุงเทพมหานคร โดยที่ใชค้  าถามแบบ
ปลายปิด (Close-ended question) ปัจจัยดา้นความตั้งใจใช้แอพลิเคชั่นเรียกรถจักรยานยนต์
รบัจา้งสาธารณะ ประกอบดว้ย 6 ขอ้ค าถาม โดยประยกุตข์อ้ค าถามมาจาก (จกัรพงษ ์สื่อประเสรฐิ
สิทธิ์, 2554) และ(Jelena Miadinovic and Hong Xiang, 2016) เป็นแบบสอบถามแบบ Likert’s 
scale ซึ่งเป็นระดับการวัดขอ้มูลประเภทอันตรภาคหรือมาตราช่วง ( Interval scale) มี 5 ระดับ 
ดงันี ้ 

5 คะแนน หมายถึง เห็นดว้ยอย่างยิ่ง 
4 คะแนน หมายถึง เห็นดว้ย 
3 คะแนน หมายถึง เห็นดว้ยปานกลาง 
2 คะแนน หมายถึง ไม่เห็นดว้ย 
1 คะแนน หมายถึง ไม่เห็นดว้ยอย่างยิ่ง 

การค านวณใหค้ะแนนเฉลี่ยในแต่ละระดบัชัน้ โดยใชส้ตูรค านวณ ดงัต่อไปนี ้  

 อนัตรภาคชัน้  =
คะแนนสงูสดุ − คะแนนต ่าสดุ

จ านวนชัน้
 

    = 
5−1

5
 

    = 0.8 
จากเกณฑด์ังกล่าวสามารถแปลความหมายค่าเฉลี่ยของระดับความคิดเห็นของความ

ตัง้ใจใชแ้อพลิเคชั่นเรียกรถจักรยานยนตร์บัจา้งสาธารณะของผูใ้ชบ้ริการกลุ่มเจเนอเรชั่นวายใน
เขตกรุงเทพมหานคร สามารถแปลความหมายของค่าคะแนนไดด้งันี ้Best (1981) 

คะแนนค่าเฉลี่ย 4.21 – 5.00 หมายถึง ผูใ้ชบ้ริการมีความคิดเห็นต่อความตัง้ใจใช้       
แอพลิเคชั่นเรียกรถจกัรยานยนตร์บัจา้งสาธารณะ อยู่ในระดบัเห็นดว้ยอย่างยิ่ง 

คะแนนค่าเฉลี่ย 3.41 – 4.20 หมายถึง ผูใ้ชบ้ริการมีความคิดเห็นต่อความตัง้ใจใช้       
แอพลิเคชั่นเรียกรถจกัรยานยนตร์บัจา้งสาธารณะ อยู่ในระดบัเห็นดว้ย 

คะแนนค่าเฉลี่ย 2.61 – 3.40 หมายถึง ผูใ้ชบ้ริการมีความคิดเห็นต่อความตัง้ใจใช ้      
แอพลิเคชั่นเรียกรถจกัรยานยนตร์บัจา้งสาธารณะ อยู่ในระดบัเห็นดว้ยปานกลาง 

คะแนนค่าเฉลี่ย 1.81 – 2.60 หมายถึง ผูใ้ชบ้ริการมีความคิดเห็นต่อความตัง้ใจใช ้       
แอพลิเคชั่นเรียกรถจกัรยานยนตร์บัจา้งสาธารณะ อยู่ในระดบัไม่เห็นดว้ย 
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คะแนนค่าเฉลี่ย 1.00 – 1.80 หมายถึง ผูใ้ชบ้ริการมีความคิดเห็นต่อความตัง้ใจใช ้       
แอพลิเคชั่นเรียกรถจกัรยานยนตร์บัจา้งสาธารณะ อยู่ในระดบัไม่เห็นดว้ยอย่างยิ่ง 
 

3. การเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงปริมาณ 
การวิจัยในครัง้นีเ้ป็นการวิจัยเป็นแบบผสมผสาน (Mixed-Methods Research) ที่ใชท้ัง้

การวิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative Research) และการวิจยัเชิงคณุภาพ (Qualitative Research) 
เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความตัง้ใจใช้แอพลิเคชั่นเรียกรถจักรยานยนตร์บัจา้งสาธารณะของ
ผูใ้ชบ้ริการกลุ่มเจเนอเรชั่นวายในเขตกรุงเทพมหานคร โดยการเก็บรวบรวมขอ้มูลเชิงปริมาณ มี
แหลง่ขอ้มลูดงันี ้

1. ขอ้มลูปฐมภมูิ (Primary data) เป็นขอ้มลูที่ผูว้ิจยัศกึษาจากการตอบแบบสอบถาม
ของผูใ้ชบ้ริการกลุ่มเจเนอเรชั่นวายที่ใช้แอพลิเคชั่นเรียกรถจกัรยานยนตร์บัจา้งสาธารณะในเขต
กรุงเทพมหานคร จ านวน 480 คน 

2. ขอ้มลูทุติยภูมิ (Secondary data) เป็นขอ้มลูที่ใชป้ระกอบการท าวิจยั ผูว้ิจยัไดท้ า
การเก็บรวบรวมขอ้มลูจากหนงัสือ เอกสาร และงานวิจยัที่เก่ียวขอ้ง 
 
4. การจัดกระท าและวิเคราะหข์้อมูลเชิงปริมาณ 

การจัดกระท าข้อมูล 
เมื่อได้บอกสอบถามคืนกลับมาแล้ว ผู้วิจัยจะน าแบบสอบถามที่รวบรวมได้มา

ด าเนินการต่อไปนี ้
- การตรวจแก้ไขข้อมูล (Editing) ผูว้ิจัยจะน าแบบสอบถามที่ได้รับทั้งหมดมา

ตรวจแกค้วามถกูตอ้งและความสมบรูณข์องแบบสอบถาม เพื่อคดัแบบสอบถามที่ไม่สมบรูณอ์อก 
- การลงรหัส (Coding) ผู้วิจัยจะน าแบบสอบถามฉบับที่มีความถูกต้องและ

สมบรูณเ์รียบรอ้ยแลว้ มาลงรหสัตามที่ก าหนดรหัสไวใ้นแต่ละสว่นของแบบสอบถาม 
- การลงขอ้มลู (Data Entry) น าแบบสอบถามที่ลงรหสัเรียบรอ้ยแลว้ มาบนัทกึลง

ในคอมพิวเตอร ์โดยใชโ้ปรแกรมสถิติส าเรจ็รูป  
- การตรวจสอบข้อมูล  (Data Cleaning) น าข้อมูลทั้งหมดที่บันทึกลงใน

คอมพิวเตอรม์าตรวจสอบรายขอ้ เพื่อแกไ้ขความผิดพลาดที่อาจเกิดขึน้ระหว่างการลงขอ้มลู 
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การวิเคราะหข์้อมูล 
ผูว้ิจัยน าขอ้มูลที่ถูกตอ้งสมบูรณ์แลว้ไปประมวลผล (Data Processing) เพื่อใชใ้น

การวิเคราะหข์อ้มลูต่างๆต่อไปนี ้
1. การวิเคราะหข์อ้มลูโดยใชส้ถิติเชิงพรรณนา (Descriptive statistics) ไดแ้ก่ 

- ขอ้มลูเก่ียวกบัลกัษณะทางประชากรศาสตรข์องผูต้อบแบบสอบถาม ไดแ้ก่ 
เพศ อายุ ระดบัการศึกษา รายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน และอาชีพ จากแบบสอบถามส่วนที่ 1 น ามาแจก
แจงความถ่ี (Frequency) และแสดงผลเป็นค่ารอ้ยละ (Percentage) 

- ข้อมูลเ ก่ียวกับปัจจัยที่มี อิทธิพลต่อความตั้งใจใช้แ อพลิเคชั่ น เรียก
รถจักรยานยนตร์บัจา้งสาธารณะ จากแบบสอบถามส่วนที่ 2 น ามาหาค่าเฉลี่ย (Mean) และค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

2. การวิเคราะหข์อ้มลูโดยใชส้ถิติเชิงอนมุาน (Inferential statistics) ไดแ้ก่ 
- การทดสอบสมมติฐานข้อที่  1 คือ ผู้ใช้บริการที่มีลักษณะทางด้าน

ประชากรศาสตรท์ี่ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และอาชีพ
แตกต่างกัน มีอิทธิพลต่อความตัง้ใจใชแ้อพลิเคชั่นเรียกรถจักรยานยนตร์บัจา้งสาธารณะในเขต
กรุงเทพมหานครแตกต่างกัน การวิเคราะหโ์ดยใชส้ถิติ One-way ANOVA ซึ่งเป็นการวิเคราะห์
ความแปรปรวนทางเดียว เพื่อทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยที่มากกว่า 2 กลุ่ม ไดแ้ก่ อายุ 
ระดับการศึกษา รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และอาชีพ และใช้การวิเคราะห์โดยใช้สถิติ t-test 
(Independent t-test) เพื่อทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ย 2 กลุม่ที่เป็นอิสระต่อกนั ไดแ้ก่ เพศ  

- การทดสอบสมมติฐานขอ้ที่ 2 คือ ความคาดหวงัประสิทธิภาพมีอิทธิพลต่อ
ความตัง้ใจใชแ้อพลิเคชั่นเรียกรถจกัรยานยนตร์บัจา้งสาธารณะของผูใ้ชบ้ริการกลุม่เจเนอเรชั่นวาย
ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยใชค่้าสถิติการถดถอยเชิงพหุคณู (Multiple Regression)  

- การทดสอบสมมติฐานขอ้ที่ 3 คือ ความคาดหวงัในความพยายามมีอิทธิพล
ต่อความตัง้ใจใชแ้อพลิเคชั่นเรียกรถจกัรยานยนตร์บัจา้งสาธารณะของผูใ้ชบ้ริการกลุม่เจเนอเรชั่น
วายในเขตกรุงเทพมหานคร โดยใชค่้าสถิติการถดถอยเชิงพหคุณู (Multiple Regression)  

- การทดสอบสมมตฐิานขอ้ที่ 4 คือ อิทธิพลทางสงัคมมีอิทธิพลต่อความตัง้ใจ
ใช ้แอพลิเคชั่นเรียกรถจักรยานยนตร์บัจา้งสาธารณะของผูใ้ชบ้ริการกลุ่มเจเนอเรชั่นวายในเขต
กรุงเทพมหานคร โดยใชค่้าสถิติการถดถอยเชิงพหุคณู (Multiple Regression)  

- การทดสอบสมมติฐานขอ้ที่ 5 คือ สิ่งอ านวยความสะดวกในการใชง้านมี
อิทธิพลต่อความตั้งใจใชแ้อพลิเคชั่นเรียกรถจักรยานยนตร์บัจา้งสาธารณะของผูใ้ชบ้ริการกลุ่ม     
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เจเนอเรชั่ นวายในเขตกรุงเทพมหานคร โดยใช้ค่าสถิติการถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple 
Regression)  

- การทดสอบสมมติฐานข้อที่ 6 คือ แรงจูงใจด้านความชอบมีอิทธิพลต่อ
ความตัง้ใจใชแ้อพลิเคชั่นเรียกรถจกัรยานยนตร์บัจา้งสาธารณะของผูใ้ชบ้ริการกลุม่เจเนอเรชั่นวาย
ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยใชค่้าสถิติการถดถอยเชิงพหุคณู (Multiple Regression)  

- การทดสอบสมมติฐานขอ้ที่ 7 คือ มูลค่าราคามีอิทธิพลต่อความตั้งใจใช้          
แอพลิเคชั่นเรียกรถจักรยานยนต์รับจ้างสาธารณะของผู้ใช้บริการกลุ่มเจเนอเรชั่นวายในเขต
กรุงเทพมหานคร โดยใชค่้าสถิติการถดถอยเชิงพหุคณู (Multiple Regression)  

- การทดสอบสมมติฐานขอ้ที่ 8 คือ ความเคยชินมีอิทธิพลต่อความตัง้ใจใช ้        
แอพลิเคชั่นเรียกรถจักรยานยนต์รับจ้างสาธารณะของผู้ใช้บริการกลุ่มเจเนอเรชั่นวายในเขต
กรุงเทพมหานคร โดยใชค่้าสถิติการถดถอยเชิงพหุคณู (Multiple Regression)  

- การทดสอบสมมติฐานข้อที่ 9 คือ คุณภาพของข้อมูลมีอิทธิพลต่อความ
ตัง้ใจใชแ้อพลิเคชั่นเรียกรถจักรยานยนตร์บัจา้งสาธารณะของผูใ้ชบ้ริการกลุ่มเจเนอเรชั่นวายใน
เขตกรุงเทพมหานคร โดยใชค่้าสถิติการถดถอยเชิงพหคุณู (Multiple Regression)  

- การทดสอบสมมติฐานขอ้ที่ 10 คือ คุณภาพของระบบมีอิทธิพลต่อความ
ตัง้ใจใชแ้อพลิเคชั่นเรียกรถจักรยานยนตร์บัจา้งสาธารณะของผูใ้ชบ้ริการกลุ่มเจเนอเรชั่นวายใน
เขตกรุงเทพมหานคร โดยใชค่้าสถิติการถดถอยเชิงพหคุณู (Multiple Regression)  

- การทดสอบสมมติฐานข้อที่ 11 คือ คุณภาพของการบริการมีอิทธิพลต่อ
ความตัง้ใจใชแ้อพลิเคชั่นเรียกรถจกัรยานยนตร์บัจา้งสาธารณะของผูใ้ชบ้ริการกลุม่เจเนอเรชั่นวาย
ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยใชค่้าสถิติการถดถอยเชิงพหุคณู (Multiple Regression) 
 
5. สถิติทีใ่ช้ในการวิเคราะหข์้อมูล 

1.  สถิ ติเชิงพรรณนา (Descriptive statistics) เป็นการอธิบายลักษณะข้อมูลกลุ่ม
ตวัอย่าง ไดแ้ก่ 

1.1 ค่าร้อยละ (Percentage) เพื่ อใช้อธิบายลักษณะข้อมูลกลุ่มตัวอย่างใน
แบบสอบถามตอนที่ 1 โดยใชสู้ตรดังนี ้(อภินันท ์จันตานี. 2538: 75 อา้งถึงใน อัปษรศรี ม่วงคง. 
2552: 90) 
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P  = 
𝑓(100)

𝑛
 

 
เมื่อ P แทน ค่ารอ้ยละ (Percentage) 

 f แทน ค่าความถ่ีที่ตอ้งการแปลงเป็นรอ้ยละ 
 n แทน ขนาดของกลุม่ตวัอย่าง 

1.2 ค่าเฉลี่ย (Mean) เพื่อใชอ้ธิบายลกัษณะขอ้มลูกลุม่ตวัอย่างในแบบสอบถามส่วน
ที่ 1 ซึ่งเป็นค่ากลางที่นิยมใชก้ันมากที่สุดใชไ้ด้กับข้อมูลสเกลแบบช่วงและสเกลอัตราส่วน ถ้า

ก าหนดให ้𝑋𝑖  = ค่าขอ้มลูของหน่วยที่ 1 (กลัยา วาณิชยบ์ญัชา. 2558: 47-48) 
 

�̅� = 
∑ 𝑋𝑖𝑛

𝑖=1

𝑛
 

 

เมื่อ �̅� แทน ค่าเฉลี่ย 

 ∑x แทน ผลรวมของคะแนนทัง้หมด 
 n แทน ขนาดของกลุม่ตวัอย่าง 

1.3 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) เพื่อใช้อธิบายลักษณะข้อมูล
กลุ่มตัวอย่างในแบบสอบถามส่วนที่ 2 โดยใช้สูตรดังนี ้ (ชูศรี วงศ์รัตนะ. 2541:165 อ้างถึงใน      
อปัษรศรี ม่วงคง. 2552: 91) 

 

S.D. = √
𝒏∑𝒙𝟐−(∑𝒙𝟐)

𝒏(𝒏−𝟏)
 

 
เมื่อ S.D.  แทน ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

∑𝑥2 แทน ผลรวมของคะแนนทัง้หมดยกก าลงัสอง 

(∑𝑥2) แทน ผลรวมของคะแนนแต่ละตวัยกก าลงัสอง 
n แทน ขนาดของกลุม่ตวัอย่าง 
 

2. สถิติส  าหรับการวิเคราะห์คุณภาพแบบสอบถาม ใช้การทดสอบความเชื่อมั่น 

(Reliability) ของแบบสอบถามดว้ยวิธีหาค่าสัมประสิทธิ์อัลฟ่า (∝ - Coefficient) ของครอนบัค 
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(Cronbach) โดยใชส้ตูรดงันี ้(กลัยา วานิชยบ์ญัชา. 2546: 449 อา้งถึงใน อปัษรศรี ม่วงคง. 2552: 
91) 

 

∝ = 
𝑘𝑐𝑜𝑣 𝑎𝑟𝑖𝑎𝑛𝑐𝑒̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅/𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑛𝑐𝑒̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅

1+(𝑘−1)𝑐𝑜𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑛𝑐𝑒̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅/ 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑛𝑐𝑒̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅
 

 

เมื่อ     ∝ แทน ค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามทัง้ฉบบั 
k แทน จ านวนค าถาม  

𝑐𝑜𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑛𝑐𝑒̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ แทน ค่าเฉลี่ยของค่าแปรปรวนระหว่างค าถามต่างๆ 

𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑛𝑐𝑒̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅  แทน ค่าเฉลี่ยของค่าความแปรปรวนของค าถาม 
 

3. สถิติเชิงอนมุาน (Inferential statistics) เพื่อทดสอบสมมติฐานต่างๆ ไดแ้ก่ 
3.1 Independent t-test เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของกลุ่ม

ตวัอย่าง 2 กลุม่ที่เป็นอิสระต่อกนั โดยใชส้ตูร ดงันี ้(กลัยา วานิชยบ์ญัชา. 2558:107-109) 

กรณีค่าความแปรปรวนของประชากรเท่ากนั 𝜎1
2 =  𝜎2

2 
 

t = 
�̅�1− �̅�2

√
1

𝑛1
+ 

1

𝑛2

𝑆𝑝
 

 
สถิติทดสอบ t มีองศาอิสระ 𝑛1 + 𝑛2 -2 

โดยที่  𝑋1
̅̅ ̅ = ค่าเฉลี่ยตวัอย่างกลุม่ที่ i ; i=1,2 

 𝑆𝑝  = ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานตวัอย่างรวมจากตวัอย่างทัง้ 2 กลุม่ 

 𝑛𝑖  = ขนาดตวัอย่างของกลุม่ที่ i 

กรณีที่ค่าความแปรปรวนของทัง้ 2 กลุม่ไม่เท่ากนั  𝜎1
2 ≠  𝜎2

2 
 

t = 
�̅�1− �̅�2

√
𝑆1

2

𝑛1
+ 

𝑆1
2

𝑛1

 

 
 



  56 

โดยสถิติทดสอบ t มีองศาอิสระ = v 
 

v = 
[

𝑆1
2

𝑛1
 + 

𝑆1
2

𝑛1
]

2

[
𝑆1

2

𝑛1
]

2

𝑛1−1
 + 

[
𝑆2

2

𝑛2
]

2

𝑛2−1

 

 
3.2 One-way Analysis of Variance เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ย

ของกลุ่มตัวอย่างมากกว่า 2 กลุ่มที่เป็นอิสระต่อกัน ในการทดสอบสมมติฐานขอ้ที่ 1 ไดแ้ก่ อายุ 
ระดบัการศกึษา รายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน และอาชีพ แบ่งออกเป็น 

- F-Test ส าหรับกรณีความแปรปรวนของและกลุ่มไม่แตกต่างกัน โดยใช้สูตร 
ดงันี ้(กลัยา วา นิชยบ์ญัชา. 2543: 312-313 อา้งถึงใน อปัษรศรี ม่วงคง. 2552: 93)  

 

F = 
𝑀𝑆(ℎ)

𝑀𝑆(𝑤)
 

 
เมื่อ    F แทน ค่าการแจกแจที่ใชพ้ิจารณาใน F-distribution 

  𝑀𝑆(ℎ) แทน ความแปรปรวนระหว่างกลุม่ 

 𝑀𝑆(𝑤) แทน ความแปรปรวนระหว่างกลุม่ 
โดยที่ df        แทน ชัน้ของความเป็นอิสระระหว่างกลุม่ (k-1)  

  ภายในกลุม่ (n-k) 
เมื่อ      k แทน ขนาดของกลุม่ตวัอย่าง 

       n  แทน ขนาดของสมาชิกทัง้หมด 
 

กรณีผลการทดสอบพบว่ามีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ตอ้งท าการ
ตรวจสอบความแตกต่างรายคู่ เพื่อดวู่ามีคู่ใดบา้งที่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.05 หรือ ระดับความเชื่อมั่น 95% โดยใช้สูตรตามวิธี Least Significant Difference (LSD)    
(กลัยา วานชิยบ์ญัชา . 2545: 332-333 อา้งถึงใน อปัษรศรี ม่วงคง. 2552: 94) 
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LSD = √𝑀𝑆𝐸 [
1

𝑛𝑖
+

1

𝑛𝑗
]

𝑡1−∝/2,𝑛−𝑘

 

 
โดยที่ 𝑛𝑖 ≠ 𝑛𝑗และ n=n-k 

เมื่อ          LSD      แทน ค่าผลต่างนยัส าคญัที่ค  านวณไดส้  าหรบักลุม่ตวัอย่าง 
            กลุม่ที่ i และ j 
  𝑡1−∝/2,𝑛−𝑘       แทน ค่าที่ใชพ้ิจารณาแจกแจงแบบ t-Test ที่ระดบัความ 
                                  เชื่อมั่น 95% และชัน้ของความเป็นอิสระภายในกลุม่ 
       MSE แทน ค่าความแปรปรวนภายในกลุม่ 

        𝑛𝑖  แทน จ านวนของกลุม่ i 

        𝑛𝑗  แทน จ านวนของกลุม่ j 

- Brown-Forsythe ส าหรบักรณีความแปรปรวนของแต่ละกลุม่แตกต่างกนั 
โดยใชส้ตูร ดงันี ้

 

𝑀𝑆𝑤′   =   
∑(1−

𝑛1
𝑁

)𝑆𝑖
2

𝑘−1
 

 

เมื่อ      𝑀𝑆𝑤′ แทน ค่าการแจกแจงที่ใชพ้ิจารณาใน Brown-Forsythe 
  k แทน จ านวนกลุม่ของตวัอย่าง 
  ni แทน จ านวนตวัอย่างของกลุ่ม i 
  N แทน ขนาดของประชากร 

  𝑆𝑖
2 แทน ค่าความแปรปรวนของกลุม่ตวัอย่างที่ i 

กรณีผลการทดสอบพบว่ามีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ต้องท าการ
ตรวจสอบรายคู่ เพื่อดวู่ามีคู่ใดบา้งที่แตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 หรือ ระดบั
ความเชื่อมั่น 95% โดยใชสู้ตรตามวิธี Dunnett’s T3 (กัลยา วานิชยบ์ญัชา. 2545: 332-333 อา้ง
ถึงใน อปัษรศรี ม่วงคง. 2552: 94) 

 

t    =  
�̅�𝑖− �̅�𝑗

𝑀𝑆(𝑤)(
1

𝑛𝑖
+ 

1

𝑛𝑗
)
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 เมื่อ t แทน ค่าการแจกแจงที่ใชพ้ิจารณาใน t-distribution 

  𝑀𝑆(𝑤) แทน ค่าประมาณของความแปรปรวนภายในกลุม่(Mean  
 Square within group) ส าหรบั Brown-Forsythe 

 �̅�𝑖  แทน ค่าเฉลี่ยของกลุม่ตวัอย่างที่ i 

 �̅�𝑗  แทน ค่าเฉลี่ยของกลุม่ตวัอย่างที่ j 

 𝑛𝑖  แทน ขนาดของกลุม่ตวัอย่างกลุม่ที่ i 

 𝑛𝑗  แทน ขนาดของกลุม่ตวัอย่างกลุม่ที่ j 
 
3.3 การวิ เคราะห์ความถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Linear Regression) จาก

สมการแสดงการความสมัพนัธร์ะหว่างตวัแปรตาม (Y) และตวัแปรอิสระ (X) ของประชากรจะเห็น
ว่า กลุ่มตวัแปรอิสระ (∝ + 𝛽𝑖𝑋1 + 𝛽2𝑋2+. . +𝛽𝑘𝑋𝑘) สามารถอธิบายการ เปลี่ยนแปลงค่าของ
ตัวแปรตามไดส้่วนหนึ่ง ในส่วนของการเปลี่ยนแปลงที่ไม่สามารถอธิบายไดน้ี ้ เรียกว่า ค่าความ

คาดเคลื่อนในการพยากรณ ์(Error : ) การวิเคราะหเ์ชิงถดถอยแบบพหุคณูจะเป็น การพยากรณ์

หาค่าสมัประสิทธิ์  และ 1 จากค่าสถิติ a และ b ที่ไดจ้ากการค านวณโดยกลุ่มตัวอย่าง โดย
หลกัการวิเคราะห ์คือ ค่าสมัประสิทธิ์ท่ีค  านวณไดจ้ะตอ้งเป็นค่าสมัประสิทธิ์ท่ีท าใหส้มการดงักล่าว
มีค่าความคาดเคลื่อนก าลงัสองรวมกนันอ้ยที่สดุ (Ordinary Least Square : OLS) 

สมการถดถอยเชิงพหคุณูของประชากร 
 

Y= ∝ + 𝛽𝑖𝑋1 + 𝛽2𝑋2+. . +𝛽𝑘𝑋𝑘 + 𝜀 

 

 สมการถดถอยเชิงพหคุณูของกลุม่ตวัอย่าง 
 

Y= 𝑎 + 𝑏1𝑋1 + 𝑏2𝑋2+. . +𝑏𝑘𝑋𝑘 

 
 โดยที่  X คือ ตวัแปรอิสระ  
   Y คือ ตวัแปรตาม  
   K คือ จา้นวนตวัแปรอิสระ 

เมื่อ  และ a เป็นจุดตดัแกน Y ของสมการถดถอย หรือ ค่าของ Y เมื่อใหต้วัแปร อิสระ
ทัง้หมดมีค่าเท่ากบัศนูย ์
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ส่วน  และ b เป็นสัมประสิทธิ์ถดถอย (Partial regression coefficient) ของตัว แปร
อิสระแต่ละตัว ซึ่งหมายถึง อัตราการเปลี่ยนแปลงของตัวแปร ตาม (Y) เมื่อตัวแปรอิสระนั้น 
เปลี่ยนไป 1 หน่วย โดยตวัแปรอิสระตวัอ่ืนมีค่าคงที่ 

โดยท่ีค่าสมัประสิทธิ์ a และ b สามารถค านวณไดจ้ากสตูรดงันี ้
 

a = 𝑌 − 𝑏1𝑋1 − 𝑏2𝑋2−. . . . −𝑏𝑘𝑋𝑘 

 

𝑏𝑖 =  
∑ 𝑋𝑖𝑌𝑖 − ∑ 𝑋𝑖 ∑ 𝑌𝑖

𝑛 ∑ 𝑋𝑖
2 − (∑ 𝑋𝑖)

2  

การวิเคราะหเ์ชิงถดถอยเชิงพหคุณูมีเงื่อนไขที่ส  าคญั คือ  
1. ความผิดพลาด (error) ตอ้งเป็นตวัแปรสุม่ และมีการแจกแจงแบบโคง้ปกติ 
2. ความแปรปรวนของตวัแปรตาม (Y) ในทกุค่าของตวัแปรอิสระ (X) จะตอ้งเท่ากนั 
3. ค่าความผิดพลาดของตวัแปรตาม (Y) แต่ละค่าเป็นอิสระกนั 
4. ตวัแปรอิสระที่น าามาวิเคราะหจ์ะตอ้งเป็นอิสระกนั 

 
6. การสร้างเคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัยเชิงคุณภาพ 

การวิจัยเชิงคุณภาพเป็นการวิจัยที่ผู ้วิจัยท าการศึกษาเพื่อน าข้อมูลมายืนยันการ
ตรวจสอบผลการศึกษาวิจัยเชิงปริมาณ ดว้ยการสัมภาษณ์เชิงลึกแก่ผูใ้หข้อ้มูล และน าผลการ
สมัภาษณม์าสงัเคราะหเ์นือ้หา เพื่อน ามาประยุกตใ์ชใ้นการวิเคราะหข์อ้มูลต่อไปนี ้โดยขั้นตอน
ดงันี ้ 

ขัน้ที่ 1 พฒันาแบบสมัภาษณต์ามกรอบแนวคิด โดยการออกแบบการสมัภาษณเ์ป็น
แบบเปิดกวา้งกึ่งโครงสรา้ง (semi structure interview) 

ขัน้ที่ 2 ก าหนดผูใ้หข้อ้มูล ประกอบดว้ย ผูบ้ริหารในองคก์ารธุรกิจที่ประกอบธุรกิจ 
Ride-hailing คณาจารยผ์ูท้รงคุณวุฒิที่มีความรูค้วามเชี่ยวชาญดา้นการตลาดและธุรกิจดิจิทัล 
และผูข้ับขี่รถจักรยานยนตร์บัจา้งสาธารณะเขา้ร่วมระบบแอพลิเคชั่น Ride-hailing รวมทัง้สิน้ 6 
ท่าน ซึ่งสอดคลอ้งกบั Jill Collis and Roger Hussey (2009) ที่ไดน้ าเสนอว่าการสมัภาษณเ์พื่อน า
ขอ้มลูมาใชใ้นการวิเคราะหเ์ชิงคณุภาพ ควรสมัภาษณ์ผูใ้หข้อ้มลูจ านวนไม่นอ้ยกว่า 5 ราย เพื่อให้
ไดข้อ้มลูที่เหมาะสม โดยแบ่งกลุม่ผูใ้หข้อ้มลูออกเป็น 3 กลุม่ คือ  

1) ผู้บริหารในองค์การธุรกิจที่ประกอบธุรกิจ Ride-hailing ที่มีประสบการณ์
ท างาน 3 ปีขึน้ไปในธุรกิจ Ride-hailing จ านวน 2 ท่าน  
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2) คณาจารยผ์ูท้รงคุณวุฒิที่มีความรูค้วามเชี่ยวชาญดา้นการตลาดและธุรกิจ
ดิจิทลั ซึ่งมีงานวิจยัหรือสนใจเก่ียวกบัแอพลิเคชั่น จ านวน 2 ท่าน  

3) ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้างสาธารณะที่เข้าร่วมระบบแอพลิเคชั่น Ride-
hailing ที่มีอายงุาน 1 ปีขึน้ไป จ านวน 2 ท่าน 

เครื่องมือที่ใชใ้นการวิจยัเป็นการสมัภาษณเ์ชิงลึก (in-depth interview) โดยประเด็น
การสมัภาษณต์รงตามประเด็นของค าถามในการวิจยัในครัง้นี ้ประกอบดว้ย 

สว่นที่ 1 ขอ้มลูสว่นบคุคลของผูใ้หส้มัภาษณ ์
สว่นที่ 2 ค าถามที่เก่ียวขอ้งกบัการศกึษาวิจยั ตามสมมติฐานการวิจยั 

ขั้นที่ 3 จัดท าหนังสือขอความอนุเคราะหส์ัมภาษณ์ โดยจะจัดท าหนังสือขอความ
อนุเคราะหจ์ากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เพื่อขออนุญาตเขา้สัมภาษณ์
พรอ้มทัง้แนบประเด็นที่จะขอสมัภาษณ ์และตารางเวลาที่ไดท้ าการนดัหมาย โดยไดข้ออนุญาตท า
การบนัทึกเสียงระหว่างการสมัภาษณเ์พื่อเก็บขอ้มลู ถา้ผูใ้หส้มัภาษณไ์ม่อนุญาตใหบ้นัทึกเสียงก็
จะเปลี่ยนเป็นวิธีการจดบนัทึก เพื่อน าขอ้มลูที่ไดจ้ากการสมัภาษณห์รือการจดบนัทึกมาประมวล
ความคิดเห็น 

ขัน้ที่ 4 สรุปผลการศกึษาจากการวิจยัเชิงคณุภาพ 
 
7. การเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพ 

ผู้วิจัยจะท าการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์จากกลุ่มตัวอย่าง จ านวน  
6 ตัวอย่าง ซึ่งต้องเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ในการประกอบธุรกิจ Ride-hailing อีกทั้งยังมีความ
เชี่ยวชาญดา้นการตลาดและธุรกิจดิจิทลั ตลอดจนตอ้งมีความใกลช้ิดกบัผูใ้ชบ้รกิาร ประกอบดว้ย 
ผูบ้ริหารในองคก์ารธุรกิจที่ประกอบธุรกิจ Ride-hailing, คณาจารยผ์ูท้รงคุณวุฒิที่มีความรูค้วาม
เชี่ยวชาญดา้นการตลาดและธุรกิจดิจิทลั และผูข้บัขี่รถจกัรยานยนตร์บัจา้งสาธารณะเขา้รว่มระบบ
แอพลิเคชั่น Ride-hailing ซึ่งเก็บรวบรวมขอ้มลูในช่วงเดือนกมุภาพนัธ ์ถึง เมษายน พ.ศ. 2564 

 
8. การสังเคราะหข์้อมูลเชิงคุณภาพ  

ในการศึกษาวิจัยในครั้งนี ้ใช้การสังเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ ซึ่งผู้วิจัยจะท าการ
สังเคราะหข์อ้มูลที่ไดจ้ากการสัมภาษณ์เป็นรายบุคคลดว้ยตนเอง และจะใชว้ิธีการบันทึกเสียง
ระหว่างสมัภาษณ ์หากผูใ้หส้มัภาษณไ์ม่อนญุาตใหบ้นัทึกเสียงจะเปลี่ยนเป็นวิธีการจดบนัทึก เพื่อ
น าข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์หรือการจดบันทึกมาประมวลความคิดเห็น เพื่อให้ได้ข้อมูลที่
ครบถว้นสมบูรณ ์และผูว้ิจัยจะไดน้ าเสนอการสงัเคราะหข์อ้มูลในประเด็นต่าง ๆ ในลกัษณะการ
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พรรณนาเชิงวิเคราะห์ (Analytical Description) และจะเลือกน าเสนอข้อมูลเฉพาะเรื่องที่
ท าการศกึษาเท่านัน้ ซึ่งในสว่นของการอภิปรายผลหลงัจากการวิจยั เพื่อน าขอ้มลูที่ไดม้าสนบัสนุน
ผลการวิจยัเชิงปรมิาณในล าดบัถดัไป 
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บทที ่4 
ผลการวิเคราะหข์้อมูล 

 
การศึกษาวิจยัครัง้นี ้เป็นการศึกษา “ปัจจยัที่มีอิทธิพลต่อความตัง้ใจใชแ้อพลิเคชั่นเรียก

รถจักรยานยนตร์บัจา้งสาธารณะ ของผูใ้ชบ้ริการกลุ่มเจเนอเรชั่นวายในเขตกรุงเทพมหานคร ” 
ผูว้ิจยัไดท้ าการเก็บรวบรวมขอ้มลูจากกลุ่มตัวอย่างจ านวน 480 คน และน าเสนอผลการวิเคราะห์
ข้อมูลและการแปลความหมายของการวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อให้เกิดความเข้าใจในการสื่อสาร
ความหมายที่ตรงกนั  ผูว้ิจยัจึงก าหนดสญัลกัษณแ์ละอกัษรย่อในการวิเคราะหข์อ้มลู ดงันี ้
 
สัญลักษณท์ี่ใช้ในการวิเคราะหข์้อมูล 

n  แทน ขนาดกลุม่ตวัอย่าง 

  แทน ค่าเฉลี่ยของกลุม่ตวัอย่าง (Mean) 
SD  แทน ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
t       แทน  ค่าสถิติที่ใชพ้ิจารณาใน t-distribution 
F  แทน ค่าสถิติที่ใชพ้ิจารณาใน F-distribution 
Prob.(p)  แทน ความน่าจะเป็นส าหรบับอกนยัส าคญัทางสถิติ 
df  แทน  ชัน้ของความเป็นอิสระ (degree of freedom) 
SS  แทน ผลรวมของก าลงัสอง (Sum of Squares) 
MS  แทน ค่าเฉลี่ยของผลรวมก าลงัสอง (Means of Squares) 
r    แทน ค่าสมัประสิทธิ์สหสมัพนัธ ์
B  แทน ค่าสมัประสิทธก์ารถดถอย (Unstandaraized) 

β  แทน ค่าสมัประสิทธก์ารถดถอยมาตรฐาน (Standaraized) 
H0        แทน สมมติฐานหลกั (Null Hypothesis) 
H1  แทน สมมติฐานรอง (Alternative Hypothesis) 
*            แทน  ค่าความแตกต่างอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 
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การเสนอผลการวิเคราะหข์้อมูล 
การวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยได้น าเสนอตามความมุ่งหมายของการวิจัย โดยแบ่งการ

น าเสนอออกเป็น 2 สว่นตามล าดบั ดงันี ้
ส่วนที่ 1 ผลการวิเคราะหข์อ้มลูเชิงพรรณนา ประกอบดว้ย ความถ่ี รอ้ยละ ค่าเฉลี่ย 

และสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยแบ่งผลการวิเคราะหอ์อกเป็น 
ตอนที่ 1 การวิเคราะหข์อ้มูลเก่ียวกับลักษณะทางประชากรศาสตรข์องผู้ตอบ

แบบสอบถาม ไดแ้ก่ เพศ อาย ุระดบัการศกึษาสงูสดุ รายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน และอาชีพ 
ตอนที่ 2 การวิเคราะหข์อ้มูลเก่ียวกับปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความตัง้ใจใช้แอพลิ

เคชั่น ฯ 
ตอนที่ 3 การวิเคราะหข์อ้มลูเก่ียวกบัความตัง้ใจใชแ้อพลิเคชั่นแอพลิเคชั่นเรียก

รถจกัรยานยนตร์บัจา้งสาธารณะ 
ส่วนที ่2 การวิเคราะหข์อ้มลูเชิงอนมุาน เพื่อทดสอบสมมติฐาน จ านวน 11 ขอ้ ดงันี ้

สมมติฐานข้อที่  1 ผู้ใช้บริการที่มีลักษณะทางด้านประชากรศาสตร์ที่
ประกอบดว้ย เพศ อายุ ระดบัการศึกษา รายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน และอาชีพแตกต่างกนั มีอิทธิพลต่อ
ความตัง้ใจใชแ้อพลิเคชั่นเรียกรถจกัรยานยนตร์บัจา้งสาธารณะในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกนั 

สมมติฐานข้อที่ 2 ความคาดหวงัประสิทธิภาพมีอิทธิพลต่อความตัง้ใจใชแ้อพลิ
เคชั่ นเรียกรถจักรยานยนต์รับจ้างสาธารณะของผู้ใช้บริการกลุ่มเจเนอเรชั่ นวายในเขต
กรุงเทพมหานคร 

สมมติฐานข้อที ่3 ความคาดหวงัในความพยายามมีอิทธิพลต่อความตัง้ใจใชแ้อ
พลิเคชั่นเรียกรถจักรยานยนต์รับจ้างสาธารณะของผู้ใช้บริการกลุ่มเจเนอเร ชั่นวายในเขต
กรุงเทพมหานคร 

สมมติฐานข้อที ่4 อิทธิพลทางสงัคมมีอิทธิพลต่อความตัง้ใจใชแ้อพลิเคชั่นเรียก
รถจกัรยานยนตร์บัจา้งสาธารณะของผูใ้ชบ้รกิารกลุม่เจเนอเรชั่นวายในเขตกรุงเทพมหานคร 

สมมติฐานข้อที่ 5 สิ่งอ านวยความสะดวกในการใชง้านมีอิทธิพลต่อความตัง้ใจ
ใชแ้อพลิเคชั่นเรียกรถจักรยานยนตร์บัจา้งสาธารณะของผู้ใชบ้ริการกลุ่มเจเนอเรชั่นวายในเขต
กรุงเทพมหานคร 

สมมติฐานข้อที่  6 แรงจูงใจด้านความชอบมีอิทธิพลต่อความตั้งใจใช้                 
แอพลิเคชั่นเรียกรถจักรยานยนต์รับจ้างสาธารณะของผู้ใช้บริการกลุ่มเจเนอเรชั่นวายในเขต
กรุงเทพมหานคร 
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สมมติฐานข้อที่ 7 มูลค่าราคามีอิทธิพลต่อความตั้งใจใช้แอพลิเคชั่นเรียก
รถจกัรยานยนตร์บัจา้งสาธารณะของผูใ้ชบ้รกิารกลุม่เจเนอเรชั่นวายในเขตกรุงเทพมหานคร 

สมมติฐานข้อที่ 8 ความเคยชินมีอิทธิพลต่อความตั้งใจใช้แอพลิเคชั่นเรียก
รถจกัรยานยนตร์บัจา้งสาธารณะของผูใ้ชบ้รกิารกลุม่เจเนอเรชั่นวายในเขตกรุงเทพมหานคร 

สมมติฐานข้อที่ 9 คุณภาพของขอ้มูลมีอิทธิพลต่อความตั้งใจใช้แอพลิเคชั่น
เรียกรถจกัรยานยนตร์บัจา้งสาธารณะของผูใ้ชบ้ริการกลุม่เจเนอเรชั่นวายในเขตกรุงเทพมหานคร 

สมมติฐานข้อที่ 10 คุณภาพของระบบมีอิทธิพลต่อความตัง้ใจใชแ้อพลิเคชั่น
เรียกรถจกัรยานยนตร์บัจา้งสาธารณะของผูใ้ชบ้ริการกลุม่เจเนอเรชั่นวายในเขตกรุงเทพมหานคร 

สมมติฐานข้อที่ 11 คุณภาพการบริการมีอิทธิพลต่อความตัง้ใจใชแ้อพลิเคชั่น
เรียกรถจกัรยานยนตร์บัจา้งสาธารณะของผูใ้ชบ้ริการกลุม่เจเนอเรชั่นวายในเขตกรุงเทพมหานคร 
 
ผลการวิเคราะหข์้อมูลเชิงพรรณนา 

ส่วนที ่1 ผลการวเิคราะหข์อ้มลูเชิงพรรณนา ประกอบดว้ย ความถ่ี รอ้ยละ ค่าเฉลี่ย และ
สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยผลการวิเคราะหแ์บ่งออกเป็น 

ตอนที่ 1 การวิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกับลักษณะทางประชากรศาสตรข์องผู้ตอบ
แบบสอบถาม ไดแ้ก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษาสูงสุด รายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน และอาชีพ โดยการ
น าเสนอขอ้มลูในรูปแบบของความถ่ีและรอ้ยละ ดงัรายละเอียดต่อไปนี ้
 
ตาราง 3 แสดงจ านวนและรอ้ยละขอ้มลูเก่ียวกบัลกัษณะทางประชากรศาสตร ์จ าแนกตามเพศ 
 

ลักษณะประชากรศาสตร ์ จ านวน(คน) ร้อยละ 
เพศ 
       ชาย 155 32.29 
       หญิง 325 67.71 
                                รวม 480 100.00 

 
จากตาราง 3 แสดงผลการวิเคราะหข์้อมูลเก่ียวกับลักษณะประชากรศาสตรท์ี่ใช้เป็น

ตวัอย่างในการวิจัยครัง้นี ้480 คน จ าแนกตามเพศ พบว่าผูใ้ชบ้ริการในกลุ่มเจเนอเรชั่นวาย ส่วน
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ใหญ่เป็นเพศหญิง มีจ านวน 325 คน คิดเป็นรอ้ยละ 67.71 รองลงมา คือ เพศชาย มีจ านวน 155 
คน คิดเป็นรอ้ยละ 32.29 
 
ตาราง 4 แสดงจ านวนและรอ้ยละขอ้มลูเก่ียวกบัลกัษณะทางประชากรศาสตร ์จ าแนกตามอายุ 
 
ลักษณะประชากรศาสตร ์ จ านวน(คน) ร้อยละ 
อายุ 
    20-24 ปี 181 37.71 
    25-29 ปี 191 39.79 
    30-34 ปี 70 14.58 
    35-39 ปี 38 7.92 

รวม 480 100.00 

 
จากตาราง 4 แสดงผลการวิเคราะหข์้อมูลเก่ียวกับลักษณะประชากรศาสตรท์ี่ใช้เป็น

ตวัอย่างในการวิจัยครัง้นี ้480 คน จ าแนกตามอายุ พบว่าผูใ้ชบ้ริการในกลุ่มเจเนอเรชั่นวาย ส่วน
ใหญ่อาย ุ25-29 ปี จ านวน 191 คน คิดเป็นรอ้ยละ 39.79 รองลงมา คือ อาย ุ20-24 ปี จ านวน 181 
คน คิดเป็นรอ้ยละ 37.71 อายุ 30-34 ปี จ านวน 70 คน คิดเป็นรอ้ยละ 14.58 และอายุ 35-39 ปี 
จ านวน 38 คน คิดเป็นรอ้ยละ 7.92 ตามล าดบั 
 
ตาราง 5 แสดงจ านวนและรอ้ยละขอ้มลูเก่ียวกบัลกัษณะทางประชากรศาสตร ์จ าแนกตามระดบั
การศึกษา 
 

ลักษณะประชากรศาสตร ์ จ านวน(คน) ร้อยละ 
ระดับการศึกษา 
    นอ้ยกว่าปรญิญาตรี 117 24.37 

    ระดบัปรญิญาตรีหรือเทียบเท่า 297 61.88 

    สงูกว่าปรญิญาตรี 66 13.75 

                                รวม 480 100.00 
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จากตาราง 5 แสดงผลการวิเคราะหข์้อมูลเก่ียวกับลักษณะประชากรศาสตรท์ี่ใช้เป็น
ตวัอย่างในการวิจยัครัง้นี ้480 คน จ าแนกตามระดบัการศกึษา พบว่าผูใ้ชบ้รกิารในกลุม่เจเนอเรชั่น
วาย ส่วนใหญ่มีระดบัการศึกษาในระดบัปริญญาตรีหรือเทียบเท่า จ านวน 297 คน คิดเป็นรอ้ยละ 
61.88 รองลงมา คือ น้อยกว่าปริญญาตรี จ านวน 117 คน คิดเป็นร้อยละ 24.37 และสูงกว่า
ปรญิญาตรี จ านวน 66 คน คิดเป็นรอ้ยละ 13.75 ตามล าดบั 

 
ตาราง 6 แสดงจ านวนและรอ้ยละขอ้มลูเก่ียวกบัลกัษณะทางประชากรศาสตร ์จ าแนกตามรายได้
เฉลี่ยต่อเดือน 
 

ลักษณะประชากรศาสตร ์ จ านวน(คน) ร้อยละ 
รายได้เฉล่ียต่อเดือน 
    ต ่ากว่าหรือเท่ากบั 10,000 บาท 130 27.08 

    10,001-20,000 บาท 203 42.29 

    20,001-30,000 บาท 122 25.42 

    30,001 บาทขึน้ไป 25 5.21 

                                รวม 480 100.00 

 

จากตาราง 6 แสดงผลการวิเคราะหข์้อมูลเก่ียวกับลักษณะประชากรศาสตรท์ี่ใช้เป็น
ตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี ้480 คน จ าแนกตามรายได้เฉลี่ยต่อเดือน พบว่าผู้ใช้บริการในกลุ่ม         
เจเนอเรชั่นวาย สว่นใหญ่มีรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน 10,001-20,000 บาท จ านวน 203 คน คิดเป็นรอ้ย
ละ 42.29 รองลงมา คือ ต ่ากว่าหรือเท่ากับ 10,000 บาท จ านวน 130 คน คิดเป็นรอ้ยละ 27.08 
รายได ้20,001-30,000 บาท จ านวน 122 คน คิดเป็นรอ้ยละ 25.42 และรายได ้30,001 บาทขึน้ไป 
จ านวน 25 คน คิดเป็นรอ้ยละ 5.21 ตามล าดบั 
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ตาราง 7 แสดงจ านวนและรอ้ยละขอ้มลูเก่ียวกบัลกัษณะทางประชากรศาสตร ์จ าแนกตามอาชีพ 
 

ลักษณะประชากรศาสตร ์ จ านวน(คน) ร้อยละ 
อาชีพ 
    นกัเรียน/ นิสิต/ นกัศึกษา 161 33.54 

    ขา้ราชการ/รฐัวิสาหกิจ 66 13.75 

    พนกังานเอกชน 221 46.04 

    ธุรกิจส่วนตวั 25 5.21 

    พ่อบา้น/ แม่บา้น 7 1.46 

                                รวม 480 100.00 

 
จากตาราง 7 แสดงผลการวิเคราะหข์้อมูลเก่ียวกับลักษณะประชากรศาสตรท์ี่ใช้เป็น

ตวัอย่างในการวิจยัครัง้นี ้480 คน จ าแนกตามอาชีพ พบว่าผูใ้ชบ้รกิารในกลุม่เจเนอเรชั่นวาย สว่น
ใหญ่เป็นพนักงานเอกชน จ านวน 221 คน คิดเป็นรอ้ยละ 46.04 รองลงมา คือ นักเรียน/ นิสิต/ 
นักศึกษา จ านวน 161 คน คิดเป็นรอ้ยละ 33.54 ขา้ราชการ/รฐัวิสาหกิจ จ านวน 66 คน คิดเป็น
รอ้ยละ 13.75 ธุรกิจส่วนตัว จ านวน 25 คน คิดเป็นรอ้ยละ 5.21 และพ่อบา้น/ แม่บา้น จ านวน 7 
คน คิดเป็นรอ้ยละ 1.46 ตามล าดบั 

 
ตาราง 8 แสดงจ านวนและรอ้ยละขอ้มลูเก่ียวกบัการ ใช/้เคยใช ้แอพลิเคชั่นเรียกรถจกัรยานยนต์
รบัจา้งสาธารณะ ของผูใ้ชบ้ริการกลุม่เจเนอเรชั่นวายในเขตกรุงเทพมหานคร 
 

ลักษณะประชากรศาสตร ์ จ านวน(คน) ร้อยละ 
    Grab 437 61.72 
    GET 165 23.31 
    Gobike 80 11.30 
    อ่ืน ๆ  26 3.67 

รวม 708 100 
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จากตาราง 8 แสดงผลการวิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกับการ ใช้/เคยใช้ แอพลิเคชั่นเรียก
รถจักรยานยนต์รับจ้างสาธารณะ ของผูใ้ชบ้ริการกลุ่มเจเนอเรชั่นวายในเขตกรุงเทพมหานคร  
พบว่า ส่วนใหญ่ ใช/้เคยใช ้   แอพลิเคชั่น Grab จ านวน 437 คน คิดเป็นรอ้ยละ 61.72 รองลงมา
เป็นแอพลิเคชั่น GET จ านวน 165 คน คิดเป็นรอ้ยละ 23.31 และแอพลิเคชั่น Gobike จ านวน 80 
คน คิดเป็นรอ้ยละ 11.30 ตามล าดับ โดย แอพลิเคชั่นอ่ืน ๆ ไดแ้ก่ Foodpanda, Lalamove และ 
LINE MAN 

ตอนที่ 2 การวิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกับปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความตั้งใจใชแ้อพลิเคชั่ น   
เรียกรถจกัรยานยนตร์บัจา้งสาธารณะ 

ในการศึกษาส่วนนี ้ผูว้ิจัยไดท้ าการศึกษาขอ้มูลเก่ียวกับปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความ
ตัง้ใจใชแ้อพลิเคชั่นเรียกรถจักรยานยนตร์บัจา้งสาธารณะ ของผูใ้ชบ้ริการกลุ่มเจเนอเรชั่นวายใน
เขตกรุงเทพมหานคร จ าแนกตาม ความคาดหวังประสิทธิภาพ (Performance Expectancy) 
ความคาดหวังในความพยายาม  (Effort Expectancy) อิทธิพลทางสงัคม (Social Influence) สิ่ง
อ านวยความสะดวกในการใชง้าน (Facilitating Conditions) แรงจูงใจดา้นความชอบ (Hedonic 
Motivation) มูลค่าราคา (Price Value) ความเคยชิน (Habit) คุณภาพของข้อมูล (Information 
quality) คุณภาพของระบบ (System quality) และคุณภาพการบริการ (Service quality) โดย
ขอ้มูลส่วนนี ้ผูว้ิจัยไดท้ าการวิเคราะหแ์ละน าเสนอในรูปของค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation) ของกลุม่ตวัอย่างซึ่งมีรายละเอียด ดงันี ้
 
ตาราง 9 แสดงค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน จ าแนกตาม ความคาดหวงัประสิทธิภาพ 
 

ความคาดหวังประสิทธิภาพ �̅� SD 
ระดับ 

ความคิดเหน็ 
แอพลิเคชั่นเรียกรถจกัรยานยนตร์บัจา้งสาธารณะ.....    

1. ช่วยใหท้่านเดินทางสะดวกสบายมากขึน้ 4.45 .54 เห็นดว้ยอย่างยิ่ง 
2. มีรถเขา้รว่มจ านวนมาก 4.45 .64 เห็นดว้ยอย่างยิ่ง 
3. ไวต่อการตอบสนองในการเรียกใชบ้ริการ 4.55 .61 เห็นดว้ยอย่างยิ่ง 
4. รบั-สง่สินคา้ไดส้ะดวก 4.59 .58 เห็นดว้ยอย่างยิ่ง 
                                รวม 4.54 .48 เหน็ด้วยอย่างย่ิง 
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จากตาราง 9 พบว่า เมื่อพิจารณาในภาพรวมของระดบัความคิดเห็นของผูใ้ชบ้ริการกลุม่          
เจเนอเรชั่นวายในเขตกรุงเทพมหานคร เก่ียวกับความคาดหวังประสิทธิภาพในการใช้งานใน
ภาพรวม มีระดับความคิดเห็นกับความคาดหวังประสิทธิภาพในการใชง้าน อยู่ในระดับเห็นดว้ย
อย่างยิ่ง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.54 และมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) เท่ากับ .48 หมายความว่า 
ผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นที่สอดคลอ้งกนั  

เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ความคาดหวังประสิทธิภาพในการใช้งาน ในเรื่อง           
แอพลิเคชั่ นเรียกรถจักรยานยนต์รับจ้างสาธารณะรับ -ส่งสินค้าได้สะดวก  จะท าให้ผู ้ตอบ
แบบสอบถามมีความคิดเห็นกับความคาดหวังประสิทธิภาพอยู่ในระดับเห็นดว้ยอย่างยิ่ง โดยมี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.59 และมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) เท่ากับ .58 หมายความว่า ผู้ตอบ
แบบสอบถามมีความคิดเห็นที่สอดคลอ้งกัน รองลงมา คือ ความคาดหวังประสิทธิภาพในการใช้
งาน ในเรื่องแอพลิเคชั่นเรียกรถจักรยานยนตร์บัจา้งสาธารณะไวต่อการตอบสนองในการเรียกใช้
บรกิาร จะท าใหผู้ต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นกบัความคาดหวงัประสิทธิภาพอยู่ในระดับเห็น
ด้วยอย่างยิ่ง  โดยมี ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.55 และมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) เท่ากับ .61 
หมายความว่า ผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นที่สอดคลอ้งกัน  ล าดับที่ 3 คือ ความคาดหวัง
ประสิทธิภาพในการใชง้าน ในเรื่องแอพลิเคชั่นเรียกรถจกัรยานยนตร์บัจา้งสาธารณะช่วยใหท้่าน
เดินทางสะดวกสบายมากขึน้ และมีรถเขา้ร่วมจ านวนมาก จะท าใหผู้ต้อบแบบสอบถามมีความ
คิดเห็นกบัความคาดหวงัประสิทธิภาพอยู่ในระดบัเห็นดว้ยอย่างยิ่ง โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.45 และ
มีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) เท่ากบั .54 และ .64 หมายความว่า ผูต้อบแบบสอบถามทัง้ 2 ขอ้ มี
ความคิดเห็นที่สอดคลอ้งกนั ตามล าดบั 
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ตาราง 10 แสดงค่าเฉลี่ยและค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน จ าแนกตาม ความคาดหวงัในความพยายาม 
 

ความคาดหวังในความพยายาม �̅� SD 
ระดับ 

ความคิดเหน็ 
ท่านคิดว่าแอพลิเคชั่นเรียกรถจกัรยานยนตร์บัจา้ง
สาธารณะท าใหท้่าน.... 

   

1. ใชง้านไดง้่าย 4.66 .57 เห็นดว้ยอย่างยิ่ง 
2. ดาวนโ์หลดและติดตัง้ไดง้่าย 4.57 .58 เห็นดว้ยอย่างยิ่ง 
3. ลงทะเบียนใชบ้รกิารแอพลิเคชั่น ฯ ดว้ยตนเองได ้ 4.53 .63 เห็นดว้ยอย่างยิ่ง 
4. ใชง้านแอพลิเคชั่น ฯ ไดอ้ย่างถกูตอ้ง 4.50 .61 เห็นดว้ยอย่างยิ่ง 
5. ใช้ได้อย่างคล่องแคล่วจากการทดลองใช้งาน            
ไม่เกิน   5 ครัง้ 

4.34 .78 เห็นดว้ยอย่างยิ่ง 

6. จดจ าวิธีใชง้านแอพลิเคชั่นไดเ้ป็นอย่างดี 4.51 .62 เห็นดว้ยอย่างยิ่ง 
                                รวม 4.52 .51 เหน็ด้วยอย่างย่ิง 

 
จากตาราง 10 พบว่า เมื่อพิจารณาในภาพรวมของระดับความคิดเห็นของผูใ้ชบ้ริการ

กลุ่มเจเนอเรชั่นวายในเขตกรุงเทพมหานคร เก่ียวกับความคาดหวังในความพยายามใชง้านใน
ภาพรวม มีระดับความคิดเห็นกับความคาดหวังในความพยายามในการใชง้าน อยู่ในระดับเห็น
ดว้ยอย่างยิ่ง มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.52 และมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) เท่ากบั .51 หมายความว่า 
ผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นที่สอดคลอ้งกนั 

เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ความคาดหวังในความพยายามใช้งาน ในเรื่องผู้ตอบ
แบบสอบถามคิดว่าแอพลิเคชั่นเรียกรถจกัรยานยนตร์บัจา้งสาธารณะ ท าใหต้นเองใชง้านไดง้่าย  
จะท าใหผู้ต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นกบัความคาดหวงัในความพยายามใชง้านอยู่ในระดับ
เห็นด้วยอย่างยิ่ง โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.66 และมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) เท่ากับ .57 
หมายความว่า ผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นที่สอดคลอ้งกนั รองลงมา คือ ความคาดหวงัใน
ความพยายามใชง้าน ในเรื่อง ผูต้อบแบบสอบถามคิดว่าแอพลิเคชั่นเรียกรถจกัรยานยนตร์บัจา้ง
สาธารณะ ท าใหต้นเองดาวนโ์หลดและติดตัง้ไดง้่าย จะท าใหผู้ต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็น
กบัความคาดหวงัในความพยายามใชง้านอยู่ในระดบัเห็นดว้ยอย่างยิ่ง โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.57 
และมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) เท่ากบั .58 หมายความว่า ผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นที่
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สอดคลอ้งกัน ล าดับที่ 3 คือ ความคาดหวังในความพยายามใชง้าน ในเรื่องผูต้อบแบบสอบถาม
คิดว่าแอพลิเคชั่นเรียกรถจักรยานยนต์รับจ้างสาธารณะ ท าให้ตนเองลงทะเบียนใช้บริการ             
แอพลิเคชั่นเรียกรถจักรยานยนตร์บัจา้งสาธารณะ ดว้ยตนเองได ้จะท าใหผู้ต้อบแบบสอบถามมี
ความคิดเห็นกบัความคาดหวงัในความพยายามใชง้านอยู่ในระดบัเห็นดว้ยอย่างยิ่ง โดยมีค่าเฉลี่ย
เท่ากบั 4.53 และมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) เท่ากบั .63 หมายความว่า ผูต้อบแบบสอบถามมี
ความคิดเห็นที่สอดคลอ้งกนั ล าดบัที่ 4 คือ ความคาดหวงัในความพยายามใชง้าน ในเรื่องผูก้รอก
แบบสอบถามคิดว่าแอพลิเคชั่นเรียกรถจกัรยานยนตร์บัจา้งสาธารณะ ท าใหต้นเองจดจ าวิธีใชง้าน
แอพลิเคชั่นเรียกรถจักรยานยนตร์บัจา้งสาธารณะไดเ้ป็นอย่างดี จะท าใหผู้ต้อบแบบสอบถามมี
ความคิดเห็นกบัความคาดหวงัในความพยายามใชง้านอยู่ในระดบัเห็นดว้ยอย่างยิ่ง โดยมีค่าเฉลี่ย
เท่ากบั 4.51 และมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) เท่ากบั .62 หมายความว่า ผูต้อบแบบสอบถามมี
ความคิดเห็นที่สอดคลอ้งกนั ล าดบัที่ 5 คือ ความคาดหวงัในความพยายามใชง้าน ในเรื่องผู้ตอบ
แบบสอบถามคิดว่าแอพลิเคชั่นเรียกรถจักรยานยนต์รับจ้างสาธารณะ ท าให้ตนเอง ใช้งาน           
แอพลิเคชั่นเรียกรถจักรยานยนตร์บัจา้งสาธารณะไดอ้ย่างถูกตอ้ง จะท าใหผู้ต้อบแบบสอบถามมี
ความคิดเห็นกบัความคาดหวงัในความพยายามใชง้านอยู่ในระดบัเห็นดว้ยอย่างยิ่ง โดยมีค่าเฉลี่ย
เท่ากบั 4.50 และมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) เท่ากบั .61 หมายความว่า ผูต้อบแบบสอบถามมี
ความคิดเห็นที่สอดคลอ้งกัน และล าดับที่ 6 คือ ความคาดหวังในความพยายามใชง้าน ในเรื่อง
ผูต้อบแบบสอบถามคิดว่าแอพลิเคชั่นเรียกรถจักรยานยนตร์บัจา้งสาธารณะ ท าใหต้นเองใชไ้ด้
อย่างคลอ่งแคล่ว จากการทดลองใชง้านไม่เกิน 5 ครัง้ จะท าใหผู้ต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็น
กบัความคาดหวงัในความพยายามใชง้านอยู่ในระดบัเห็นดว้ยอย่างยิ่ง โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.34 
และมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) เท่ากบั .78 หมายความว่า ผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นที่
สอดคลอ้งกนั ตามล าดบั 
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ตาราง 11 แสดงค่าเฉลี่ยและค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน จ าแนกตาม อิทธิพลทางสงัคม 
 

อิทธิพลทางสังคม x̅ SD 
ระดับ 

ควาคิดเหน็ 
ท่านจะใชแ้อพลิเคชั่นเรียกรถจกัรยานยนตร์บัจา้ง
สาธารณะก็ต่อเมื่อ..... 

   

1. แอพลิเคชั่นนัน้มีชื่อเสียงและเป็นที่รูจ้กั 4.46 .63 เห็นดว้ยอย่างยิ่ง 
2. ญาติพี่นอ้งแนะน าใหท้่านใช ้ 3.80 1.15 เห็นดว้ย 
3. เพื่อนแนะน าใหท้่านใช ้ 4.10 .91 เห็นดว้ย 
4. บคุคลที่มีชื่อเสียงเป็นสว่นกระตุน้ใหท้่านใช ้ 3.59 1.26 เห็นดว้ย 
                                รวม 3.99 .82 เหน็ด้วย 

 
จากตาราง 11 พบว่า เมื่อพิจารณาในภาพรวมของระดับความคิดเห็นของผูใ้ชบ้ริการ

กลุ่มเจเนอเรชั่นวายในเขตกรุงเทพมหานครเก่ียวกับอิทธิพลทางสงัคมในภาพรวม มีระดับความ
คิดเห็นกับอิทธิพลทางสังคม อยู่ในระดับเห็นด้วย มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.99 และมีค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (SD) เท่ากบั .82หมายความว่า ผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นที่สอดคลอ้งกนั 

เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า อิทธิพลทางสังคม ในเรื่อง ผู้ตอบแบบสอบถามจะใช้             
แอพลิเคชั่นเรียกรถจกัรยานยนตร์บัจา้งสาธารณะก็ต่อเมื่อแอพลิเคชั่นเรียกรถจกัรยานยนตร์บัจา้ง
สาธารณะนัน้มีชื่อเสียงและเป็นที่รูจ้กั จะท าใหผู้ต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นกับอิทธิพลทาง
สงัคมอยู่ในระดับเห็นดว้ยอย่างยิ่งโดยมีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.46 และมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) 
เท่ากับ .63 หมายความว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นที่สอดคล้องกัน รองลงมา คือ 
อิทธิพลทางสังคม ในเรื่อง ผู้ตอบแบบสอบถามจะใช้แอพลิเคชั่นเรียกรถจักรยานยนต์รับจ้าง
สาธารณะก็ต่อเมื่อเพื่อนแนะน าใหท้่านใช้ จะท าใหผู้ต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นกบัอิทธิพล
ทางสังคมอยู่ในระดับเห็นด้วย โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.10 และมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) 
เท่ากับ .91 หมายความว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นที่สอดคล้องกัน ล าดับที่ 3 คือ 
อิทธิพลทางสังคม ในเรื่องผู้ตอบแบบสอบถามจะใช้แอพลิเคชั่นเรียกรถจักรยานยนต์รับจ้าง
สาธารณะก็ต่อเมื่อญาติพี่น้องแนะน าใหท้่านใช้ จะท าใหผู้ต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นกับ
อิทธิพลทางสังคมอยู่ในระดับเห็นดว้ย โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.80 และมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(SD) เท่ากบั 1.15 หมายความว่า ผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นที่ไม่สอดคลอ้งกนั และล าดบั
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ที่ 4 คือ อิทธิพลทางสังคม ในเรื่องผู้ตอบแบบสอบถามจะใชแ้อพลิเคชั่นเรียกรถจักรยานยนต์
รบัจา้งสาธารณะก็ต่อเมื่อบคุคลที่มีชื่อเสียงเป็นสว่นกระตุน้ใหท้่านใช ้จะท าใหผู้ต้อบแบบสอบถาม
มีความคิดเห็นกับอิทธิพลทางสังคมอยู่ในระดับเห็นด้วย โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.59 และมีค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) เท่ากับ 1.26 หมายความว่า ผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นที่ไม่
สอดคลอ้งกนั ตามล าดบั 
 

ตาราง 12 แสดงค่าเฉลี่ยและค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน จ าแนกตาม สิ่งอ านวยความสะดวกในการใช้
งาน 
 

ส่ิงอ านวยความสะดวกในการใช้งาน �̅� SD 
ระดับ 

ความคิดเหน็ 
1. ท่านสามารถติดต่อสอบถามผูใ้หบ้รกิารไดเ้มื่อพบปัญหา 3.88 1.03 เห็นดว้ย 
2. มีคู่มือวิธีใชง้านอย่างชดัเจน เขา้ใจง่าย 4.38 .69 เห็นดว้ยอย่างยิ่ง 
3. สามารถรองรบัการใชง้านในอปุกรณท์ี่ท่านใชง้านอยู่ 4.56 1.83 เห็นดว้ยอย่างยิ่ง 
4. สามารถช าระเงินไดห้ลายช่องทาง 4.50 .62 เห็นดว้ยอย่างยิ่ง 
5. มีบรกิารสง่สินคา้ถึงที่ (หอ้ง) 4.31 .75 เห็นดว้ยอย่างยิ่ง 
                                รวม 4.33 .63 เหน็ด้วยอย่างย่ิง 

 
จากตาราง 12 พบว่า เมื่อพิจารณาในภาพรวมของระดับความคิดเห็นของผูใ้ชบ้ริการ

กลุ่มเจเนอเรชั่นวายในเขตกรุงเทพมหานครเก่ียวกับสิ่งอ านวยความสะดวกในการใช้งานใน
ภาพรวม มีระดบัความคิดเห็นกบัสิ่งอ านวยความสะดวกในการใชง้านอยู่ในระดบัเห็นดว้ยอย่างยิ่ง 
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.33 และมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) เท่ากับ .63 หมายความว่า ผู้ตอบ
แบบสอบถามมีความคิดเห็นที่สอดคลอ้งกนั 

เมื่อพิจารณารายขอ้ พบว่า สิ่งอ านวยความสะดวกในการใชง้าน ในเรื่องสามารถรองรบั
การใชง้านในอุปกรณท์ี่ท่านใชง้านอยู่ จะท าใหผู้ต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นกับสิ่งอ านวย
ความสะดวกในการใช้งานอยู่ในระดับเห็นด้วยอย่างยิ่ง โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.56 และมีค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) เท่ากับ 1.83 หมายความว่า ผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นที่ไม่
สอดคลอ้งกัน รองลงมา คือ สิ่งอ านวยความสะดวกในการใชง้าน ในเรื่อง สามารถช าระเงินได้
หลายช่องทาง จะท าใหผู้ต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นกบัสิ่งอ านวยความสะดวกในการใชง้าน
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อยู่ในระดบัเห็นดว้ยอย่างยิ่ง โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.50 และมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) เท่ากบั 
.62 หมายความว่า ผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นที่สอดคลอ้งกัน ล าดับที่ 3 คือ สิ่งอ านวย
ความสะดวกในการใช้งาน ในเรื่องมีคู่มือวิธีใช้งานอย่างชัดเจน เข้าใจง่ าย จะท าให้ผู ้ตอบ
แบบสอบถามมีความคิดเห็นกับสิ่งอ านวยความสะดวกในการใชง้านอยู่ในระดบัเห็นดว้ยอย่างยิ่ง 
โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.38 และมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) เท่ากับ .69 หมายความว่า ผูต้อบ
แบบสอบถามมีความคิดเห็นที่สอดคลอ้งกัน ล าดับที่ 4 คือ สิ่งอ านวยความสะดวกในการใชง้าน 
ในเรื่องมีบริการส่งสินคา้ถึงที่ (หอ้ง) จะท าใหผู้ต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นกับสิ่งอ านวย
ความสะดวกในการใช้งานอยู่ในระดับเห็นด้วยอย่างยิ่ง โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.31 และมีค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) เท่ากับ .75 หมายความว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นที่
สอดคลอ้งกนั และล าดบัที่ 5 คือ สิ่งอ านวยความสะดวกในการใชง้าน ในเรื่องผูต้อบแบบสอบถาม
สามารถติดต่อสอบถามผูใ้หบ้ริการไดเ้มื่อพบปัญหา จะท าใหผู้ต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็น
กบัสิ่งอ านวยความสะดวกในการใชง้านอยู่ในระดับเห็นดว้ย โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.88 และมีค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) เท่ากับ 1.03 หมายความว่า ผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นที่ไม่
สอดคลอ้งกนั ตามล าดบั 
 
ตาราง 13 แสดงค่าเฉลี่ยและค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน จ าแนกตาม แรงจงูใจดา้นความชอบ 
 

แรงจูงใจด้านความชอบ �̅� SD 
ระดับ 

ความคิดเหน็ 
1. ท่านมีความสุขในการแชร์สถานที่ ที่ ท่ านอยู่ ผ่ าน              
แอพลิเคชั่นใหก้บัผูอ่ื้นทราบ 

3.88 1.05 เห็นดว้ย 

2. ท่านชอบเ ดินทางโดยใช้รถจักรยานยนต์รับจ้า ง
สาธารณะ 

3.97 .98 เห็นดว้ย 

3. ท่านชอบใช้แอพลิ เคชั่ น  ฯ  มากกว่ าการรอเรี ยก 
รถจกัรยานยนตร์บัจา้งสาธารณะ 

3.93 .90 เห็นดว้ย 

4. ท่านชอบใชบ้ริการสั่งอาหารแบบ Delivery 4.43 .66 เห็นดว้ยอย่างยิ่ง 
5. ท่ า น ส นุ ก กั บ ก า ร ใ ช้ บ ริ ก า ร แ อพ ลิ เ ค ชั่ น เ รี ย ก
รถจกัรยานยนตร์บัจา้งสาธารณะ 

3.91 .93 เห็นดว้ย 

                                รวม 4.02 .63 เหน็ด้วย 
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จากตาราง 13 พบว่า เมื่อพิจารณาในภาพรวมของระดับความคิดเห็นของผูใ้ชบ้ริการ
กลุ่ม เจเนอเรชั่นวายในเขตกรุงเทพมหานครเก่ียวกับแรงจูงใจดา้นความชอบในการใชง้านใน
ภาพรวม มีระดับความคิดเห็นกับแรงจูงใจดา้นความชอบในการใชง้านอยู่ในระดับเห็นดว้ย มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.02 และมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) เท่ากับ .63 หมายความว่า ผู้ตอบ
แบบสอบถามมีความคิดเห็นที่สอดคลอ้งกนั 

เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า แรงจูงใจด้านความชอบในการใช้งาน ในเรื่องผู้ตอบ
แบบสอบถามชอบใชบ้ริการสั่งอาหารแบบ Delivery จะท าใหผู้ต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็น
กับแรงจูงใจดา้นความชอบในการใชง้านอยู่ในระดับเห็นดว้ยอย่างยิ่ง โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.43 
และมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) เท่ากบั .66 หมายความว่า ผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นที่
สอดคลอ้งกัน รองลงมา คือ แรงจูงใจดา้นความชอบในการใชง้าน ในเรื่อง ผูต้อบแบบสอบถาม
ชอบเดินทางโดยใชร้ถจกัรยานยนตร์บัจา้งสาธารณะ จะท าใหผู้ต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็น
กบัแรงจูงใจดา้นความชอบในการใชง้านอยู่ในระดบัเห็นดว้ย โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.97 และมีค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) เท่ากับ .98 หมายความว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นที่
สอดคลอ้งกัน ล าดับที่ 3 คือ แรงจูงใจดา้นความชอบในการใชง้าน ในเรื่อง ผู้ตอบแบบสอบถาม
ชอบใช้แอพลิเคชั่น ฯ มากกว่าการรอเรียกรถจักยานยนต์รับจ้างสาธารณะ  จะท าให้ผู ้ตอบ
แบบสอบถามมีความคิดเห็นกับแรงจูงใจดา้นความชอบในการใชง้านอยู่ในระดับเห็นดว้ย โดยมี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.93 และมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) เท่ากับ .90 หมายความว่า ผู้ตอบ
แบบสอบถามมีความคิดเห็นที่สอดคลอ้งกนั ล าดบัที่ 4 คือ แรงจูงใจดา้นความชอบในการใชง้าน 
ในเรื่อง ผู้ตอบแบบสอบถามสนุกกับการใช้บริการแอพลิเคชั่นเรียกรถจักรยานยนต์รับจ้าง
สาธารณะ จะท าใหผู้ต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นกบัแรงจงูใจดา้นความชอบในการใชง้านอยู่
ในระดับเห็นด้วย โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.91 และมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD)  เท่ากับ .93 
หมายความว่า ผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นที่สอดคลอ้งกนั และล าดบัที่ 5 คือ แรงจงูใจดา้น
ความชอบในการใชง้าน ในเรื่อง ผูต้อบแบบสอบถามมีความสุขในการแชรส์ถานที่ที่ท่านอยู่ผ่าน   
แอพลิเคชั่นให้กับผู้อ่ืนทราบ  จะท าให้ผู ้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นกับแรงจูงใจด้าน
ความชอบในการใช้งานอยู่ ในระดับเห็นด้วย โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.88 และมีค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (SD) เท่ากบั 1.05 หมายความว่า ผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นที่ไม่สอดคลอ้งกนั 
ตามล าดบั 
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ตาราง 14 แสดงค่าเฉลี่ยและค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน จ าแนกตาม มลูค่าราคา 
 

มูลค่าราคา �̅� SD 
ระดับ 

ความคิดเหน็ 
1. ค่าบริการมีความเหมาะสมเมื่อเทียบกับบริการที่ได้
จากการใชแ้อพลิเคชั่นฯ 

3.98 .82 เห็นดว้ย 

2. ท่านยินดีจ่ายค่าบริการที่มากกว่าเพื่อแลกกับความ
สะดวกสบาย 

4.20 .76 เห็นดว้ยอย่างยิ่ง 

3. ค่าบริการแอพลิเคชั่นเรียกรถจักรยานยนต์รับจ้าง
สาธารณะมีความสมเหตสุมผล 

3.98 .87 เห็นดว้ย 

4. แอพลิเคชั่นเรียกรถจกัรยานยนตร์บัจา้งสาธารณะมี
ความคุม้ค่า 

4.01 .80 เห็นดว้ย 

                                รวม 4.04 .62 เหน็ด้วย 

 
จากตาราง 14 พบว่า เมื่อพิจารณาในภาพรวมของระดับความคิดเห็นของผูใ้ชบ้ริการ

กลุ่มเจเนอเรชั่นวายในเขตกรุงเทพมหานครเก่ียวกับมลูค่าราคาในภาพรวม มีระดบัความคิดเห็น
กับมูลค่าราคาอยู่ในระดับเห็นด้วย มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.04 และมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) 
เท่ากบั .63 หมายความว่า ผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นที่สอดคลอ้งกนั 

เมื่อพิจารณารายขอ้ พบว่า มลูค่าราคา ในเรื่อง ผูต้อบแบบสอบถามยินดีจ่ายค่าบริการที่
มากกว่าเพื่อแลกกบัความสะดวกสบาย จะท าใหผู้ต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นกบัมลูค่าราคา
ในการใชง้านอยู่ในระดบัเห็นดว้ยอย่างยิ่ง โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.20 และมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(SD) เท่ากบั .76 หมายความว่า ผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นที่สอดคลอ้งกัน  รองลงมา คือ 
มูลค่าราคา ในเรื่อง แอพลิเคชั่นเรียกรถจักรยานยนต์รบัจา้งสาธารณะมีความคุม้ค่า  จะท าให้
ผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นกบัมลูค่าราคาในการใชง้านอยู่ในระดบัเห็นดว้ย โดยมีค่าเฉลี่ย 
เท่ากบั 4.01 และมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) เท่ากบั .80 หมายความว่า ผูต้อบแบบสอบถามมี
ความคิดเห็นที่สอดคลอ้งกัน ล าดบัที่ 3 มลูค่าราคา ในเรื่อง ค่าบริการมีความเหมาะสมเมื่อเทียบ
กับบริการที่ได้จากการใช้แอพลิเคชั่นเรียกรถจักรยานยนต์รับจ้างสาธารณะ  และค่าบริการ            
แอพลิเคชั่ นเรียกรถจักรยานยนต์รับจ้างสาธารณะมีความสมเหตุสมผล  จะท าให้ผู ้ตอบ
แบบสอบถามมีความคิดเห็นกบัมลูค่าราคาในการใชง้านอยู่ในระดบัเห็นดว้ย โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 
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4.01 และ 3.98 และมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) เท่ากับ .80 และ .87 หมายความว่า ผู้ตอบ
แบบสอบถามทัง้ 2 ขอ้ มีความคิดเห็นที่สอดคลอ้งกนั ตามล าดบั 
 
ตาราง 15 แสดงค่าเฉลี่ยและค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน จ าแนกตาม ความเคยชิน 
 

ความเคยชิน �̅� SD 
ระดับ 

ความคิดเหน็ 
1. ท่านสามารถหาแอพลิเคชั่นในมือถือไดภ้ายในไม่ก่ี
วินาที 

4.49 .61 เห็นดว้ยอย่างยิ่ง 

2. ท่านจะใช้แอพลิเคชั่นเรียกรถจักรยานยนต์รับจา้ง
สาธารณะทกุครัง้ที่ตอ้งการเดินทาง 

3.61 .96 เห็นดว้ย 

3. ท่านจะใช้แอพลิเคชั่นเรียกรถจักรยานยนต์รับจา้ง
สาธารณะทกุครัง้ที่ตอ้งการสั่งอาหาร 

4.29 .71 เห็นดว้ยอย่างยิ่ง 

4. ท่านจะใช้แอพลิเคชั่นเรียกรถจักรยานยนต์รับจา้ง
สาธารณะทกุครัง้ที่ตอ้งการสง่สินคา้/สง่ของ 

3.75 1.00 เห็นดว้ย 

5. การใชบ้รกิารแอพลิเคชั่นเรียกรถจกัรยานยนตร์บัจา้ง
สาธารณะกลายเป็นเรื่องธรรมดาของท่านไปแลว้ 

4.42 1.96 เห็นดว้ยอย่างยิ่ง 

                                รวม 4.11 .67 เหน็ด้วย 

 
จากตาราง 15 พบว่า เมื่อพิจารณาในภาพรวมของระดับความคิดเห็นของผูใ้ชบ้ริการ

กลุ่มเจเนอเรชั่นวายในเขตกรุงเทพมหานครเก่ียวกบัความเคยชินในการใชง้านในภาพรวม มีระดบั
ความคิดเห็นกับความเคยชินในการใชง้านอยู่ในระดับเห็นดว้ย มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.11 และมีค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) เท่ากับ .67 หมายความว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นที่
สอดคลอ้งกนั 

เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ความเคยชินในการใช้งาน ในเรื่อง ผู้ตอบแบบสอบถาม
สามารถหาแอพลิเคชั่นเรียกรถจักรยานยนตร์บัจา้งสาธารณะในมือถือไดภ้ายในไม่ก่ีวินาที  จะท า
ใหผู้ต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นกับความเคยชินในการใชง้านอยู่ในระดับเห็นดว้ยอย่างยิ่ง
โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.49 และมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) เท่ากับ .61 หมายความว่า ผูต้อบ
แบบสอบถามมีความคิดเห็นที่สอดคลอ้งกนั รองลงมา คือ ความเคยชินในการใชง้าน ในเรื่อง การ
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ใชบ้ริการแอพลิเคชั่นเรียกรถจักรยานยนตร์บัจา้งสาธารณะกลายเป็นเรื่องธรรมดาของตนเองไป
แลว้ จะท าใหผู้ต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นกบัความเคยชินในการใชง้านอยู่ในระดบัเห็นดว้ย
อย่างยิ่ง โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.42 และมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) เท่ากบั 1.96 หมายความว่า 
ผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นที่ไม่สอดคลอ้งกนั ล าดบัที่ 3 ความเคยชินในการใชง้าน ในเรื่อง
ผูต้อบแบบสอบถามจะใชแ้อพลิเคชั่นเรียกรถจักรยานยนตร์บัจา้งสาธารณะทุกครัง้ที่ตอ้งการสั่ง
อาหาร จะท าใหผู้ต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นกับความเคยชินในการใชง้านอยู่ในระดับเห็น
ดว้ยอย่างยิ่ง โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.29 และมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) เท่ากบั .71 หมายความ
ว่า ผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นที่สอดคลอ้งกัน ล าดับที่ 4 ความเคยชินในการใชง้าน ใน
เรื่องผูต้อบแบบสอบถามจะใชแ้อพลิเคชั่นเรียกรถจกัรยานยนตร์บัจา้งสาธารณะทุกครัง้ที่ตอ้งการ
ส่งสินคา้/ส่งของ จะท าใหผู้ต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นกับความเคยชินในการใชง้านอยู่ใน
ระดับเห็นด้วย โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.75 และมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) เท่ากับ 1.00 
หมายความว่า ผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นที่ไม่สอดคลอ้งกนั และล าดบัที่ 5 ความเคยชิน
ในการใชง้าน ในเรื่องผูต้อบแบบสอบถามจะใชแ้อพลิเคชั่นเรียกรถจกัรยานยนตร์บัจา้งสาธารณะ
ทกุครัง้ที่ตอ้งการเดินทาง จะท าใหผู้ต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นกบัความเคยชินในการใชง้าน
อยู่ในระดับเห็นดว้ย โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.61 และมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) เท่ากับ .96 
หมายความว่า ผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นที่สอดคลอ้งกนั ตามล าดบั 
 
ตาราง 16 แสดงค่าเฉลี่ยและค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน จ าแนกตาม คณุภาพของขอ้มลู 
 

คุณภาพของข้อมูล �̅� SD 
ระดับ 

ความคิดเหน็ 
ขอ้มลูในแอพลิเคชั่นเรียกรถจกัรยานยนตร์บัจา้ง
สาธารณะ.... 

   

1. ใชภ้าษาที่เขา้ใจไดง้่าย 4.53 .60 เห็นดว้ยอย่างยิ่ง 
2. มีความชดัเจนไม่คลมุเครือ 4.50 .61 เห็นดว้ยอย่างยิ่ง 
3. ตรงความเป็นจรงิ 4.47 .62 เห็นดว้ยอย่างยิ่ง 
4. มีความเป็นปัจจบุนัและทนัสมยั เช่น โลเคชั่นเพื่อระบุ
ต าแหน่งในการจดัสง่ 

4.58 .63 เห็นดว้ยอย่างยิ่ง 

                                รวม 4.52 .54 เหน็ด้วยอย่างย่ิง 
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จากตาราง 16 พบว่า เมื่อพิจารณาในภาพรวมของระดับความคิดเห็นของผูใ้ชบ้ริการ
กลุม่เจเนอเรชั่นวายในเขตกรุงเทพมหานครเก่ียวกบัคณุภาพของขอ้มลูในการใชง้านในภาพรวม มี
ระดับความคิดเห็นกับคุณภาพของข้อมูลในการใชง้านอยู่ในระดับเห็นด้วยอย่างยิ่ง มีค่าเฉลี่ย
เท่ากบั 4.52 และมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) เท่ากบั .54 หมายความว่า ผูต้อบแบบสอบถามมี
ความคิดเห็นที่สอดคลอ้งกนั 

เมื่อพิจารณารายขอ้ พบว่า คณุภาพของขอ้มลูในการใชง้าน ในเรื่อง ขอ้มลูในแอพลิเคชั่น
เรียกรถจักรยานยนต์รับจ้างสาธารณะมีความเป็นปัจจุบันและทันสมัย เช่น โลเคชั่นเพื่อระบุ
ต าแหน่งในการจดัส่ง จะท าใหผู้ต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นกับคุณภาพของขอ้มลูในการใช้
งานอยู่ในระดับเห็นดว้ยอย่างยิ่ง โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.58 และมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) 
เท่ากับ .63 หมายความว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นที่สอดคล้องกัน  รองลงมา คือ 
คุณภาพของข้อมูลในการใช้งาน ในเรื่อง ข้อมูลในแอพลิเคชั่นเรียกรถจักรยานยนต์รับจ้าง
สาธารณะใชภ้าษาที่เขา้ใจไดง้่าย จะท าใหผู้ต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นกับคุณภาพของ
ขอ้มูลในการใชง้านอยู่ในระดับเห็นดว้ยอย่างยิ่ง โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.53 และมีค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (SD) เท่ากับ .60 หมายความว่า ผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นที่สอดคล้องกัน 
ล าดับที่ 3 คุณภาพของขอ้มูลในการใชง้าน ในเรื่อง  ขอ้มูลในแอพลิเคชั่นเรียกรถจักรยานยนต์
รับจ้างสาธารณะมีความชัดเจนไม่คลุมเครือ  จะท าให้ผู ้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นกับ
คณุภาพของขอ้มลูในการใชง้านอยู่ในระดบัเห็นดว้ยอย่างยิ่ง โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.50 และมีค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) เท่ากับ .61 หมายความว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นที่
สอดคลอ้งกัน และล าดับที่ 4 คุณภาพของขอ้มูลในการใชง้าน ในเรื่อง ขอ้มูลในแอพลิเคชั่นเรียก
รถจกัรยานยนตร์บัจา้งสาธารณะตรงความเป็นจรงิ จะท าใหผู้ต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นกบั
คณุภาพของขอ้มลูในการใชง้านอยู่ในระดบัเห็นดว้ยอย่างยิ่ง โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.47 และมีค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) เท่ากับ .62 หมายความว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นที่
สอดคลอ้งกนั ตามล าดบั 
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ตาราง 17 แสดงค่าเฉลี่ยและค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน จ าแนกตาม คณุภาพของระบบ 
 

คุณภาพของระบบ 𝑥 SD 
ระดับ 

ความคิดเหน็ 
1. แอพลิเคชั่นเรียกรถจกัรยานยนตร์บัจา้งสาธารณะ มี
การรกัษาความเป็นส่วนตวั 

4.17 .89 เห็นดว้ย 

2. สภาพของแอพลิเคชั่นเรียกรถจกัรยานยนตร์บัจา้ง
สาธารณะ พรอ้มใชง้านไดเ้สมอ 

4.38 .68 เห็นดว้ยอย่างยิ่ง 

3. ท่านไม่พบขอ้ผิดพลาดใดๆ เมื่อใชง้านแอพลิเคชั่น
เรียกรถจกัรยานยนตร์บัจา้งสาธารณะ 

4.19 .86 เห็นดว้ย 

4. ท่านสามารถใชง้านแอพลิเคชั่นเรียกรถจกัรยานยนต์
รบัจา้งสาธารณะ ไดท้กุช่วงเวลาที่ตอ้งการ 

4.44 .65 เห็นดว้ยอย่างยิ่ง 

5. ท่านสามารถใชง้านแอพลิเคชั่นเรียกรถจกัรยานยนต์
รบัจา้งสาธารณะไดอ้ย่างต่อเนื่องตลอดเวลาหลงัจาก
การเขา้สูร่ะบบ 

4.47 .63 เห็นดว้ยอย่างยิ่ง 

                                รวม 4.33 .64 เหน็ด้วยอย่างย่ิง 

 
จากตาราง 17 พบว่า เมื่อพิจารณาในภาพรวมของระดับความคิดเห็นของผูใ้ชบ้ริการ

กลุ่มเจเนอเรชั่นวายในเขตกรุงเทพมหานครเก่ียวกับคุณภาพของระบบในภาพรวม มีระดบัความ
คิดเห็นกับคุณภาพของระบบอยู่ในระดับเห็นด้วยอย่างยิ่ง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.33 และมีค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) เท่ากับ .64 หมายความว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นที่
สอดคลอ้งกนั 

เมื่อพิจารณารายขอ้ พบว่า คุณภาพของระบบ ในเรื่อง ผูต้อบแบบสอบถามสามารถใช้
งานแอพลิเคชั่นเรียกรถจกัรยานยนตร์บัจา้งสาธารณะ ไดอ้ย่างต่อเนื่องตลอดเวลาหลงัจากการเขา้
สู่ระบบ จะท าใหผู้ต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นกับคุณภาพของระบบอยู่ในระดับเห็นด้วย
อย่างยิ่ง โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.47 และมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) เท่ากบั .63 หมายความว่า 
ผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นที่สอดคลอ้งกนั รองลงมา คือ คณุภาพของระบบ ในเรื่องผูต้อบ
แบบสอบถามสามารถใชง้านแอพลิเคชั่นเรียกรถจกัรยานยนตร์บัจา้งสาธารณะ ไดทุ้กช่วงเวลาที่
ตอ้งการ จะท าใหผู้ต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นกับคุณภาพของระบบอยู่ในระดับเห็นด้วย
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อย่างยิ่ง โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.44 และมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) เท่ากบั .65 หมายความว่า 
ผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นที่สอดคลอ้งกนั ล าดบัที่ 3 คือ คณุภาพของระบบ ในเรื่อง สภาพ
ของแอพลิเคชั่นเรียกรถจักรยานยนต์รับจ้างสาธารณะ พรอ้มใช้งานได้เสมอ  จะท าให้ผู ้ตอบ
แบบสอบถามมีความคิดเห็นกับคุณภาพของระบบอยู่ในระดับเห็นดว้ยอย่างยิ่ง โดยมีค่าเฉลี่ย
เท่ากบั 4.38 และมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) เท่ากบั .68 หมายความว่า ผูต้อบแบบสอบถามมี
ความคิดเห็นที่สอดคลอ้งกนั ล าดบัที่ 4 คือ คณุภาพของระบบ ในเรื่อง ผูต้อบแบบสอบถามไม่พบ
ขอ้ผิดพลาดใดๆ เมื่อใชง้านแอพลิเคชั่นเรียกรถจักรยานยนต์รบัจา้งสาธารณะ  จะท าใหผู้ ้ตอบ
แบบสอบถามมีความคิดเห็นกบัคณุภาพของระบบอยู่ในระดบัเห็นดว้ย โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.19 
และมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) เท่ากบั .86 หมายความว่า ผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นที่
สอดคล้องกัน และล าดับที่ 5 คือ คุณภาพของระบบ ในเรื่องแอพลิเคชั่นเรียกรถจักรยานยนต์
รบัจา้งสาธารณะ มีการรกัษาความเป็นส่วนตัว  จะท าใหผู้ต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นกับ
คุณภาพของระบบอยู่ในระดับเห็นดว้ย โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.17 และมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(SD) เท่ากบั .89 หมายความว่า ผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นที่สอดคลอ้งกนั ตามล าดบั 
 

ตาราง 18 แสดงค่าเฉลี่ยและค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน จ าแนกตาม คณุภาพการบรกิาร 
 

คุณภาพการบริการ �̅� SD 
ระดับความ
คิดเหน็ 

1. การสง่มอบสินคา้และบรกิารใหต้รงตามที่ก าหนดไว ้ 4.18 .82 เห็นดว้ย 
2. แอพลิเคชั่นเรียกรถจักรยานยนตร์ับจ้างสาธารณะ 
สามารถส่งมอบสินค้าและบริการได้ในระยะเวลาที่
เหมาะสม 

4.27 .69 เห็นดว้ยอย่างยิ่ง 

3. มีช่องทางในการติดต่อขอความช่วยเหลือ กรณีที่เกิด
ปัญหาจากการใชง้านแอพลิเคชั่นเรียกรถจักรยานยนต์
รบัจา้งสาธารณะ 

4.22 .87 เห็นดว้ยอย่างยิ่ง 

                                รวม 4.22 .65 เหน็ด้วยอย่างย่ิง 

 
จากตาราง 18 พบว่า เมื่อพิจารณาในภาพรวมของระดับความคิดเห็นของผูใ้ชบ้ริการ

กลุ่มเจเนอเรชั่นวายในเขตกรุงเทพมหานครเก่ียวกบัคณุภาพการบริการในภาพรวม มีระดบัความ
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คิดเห็นกับคุณภาพการบริการอยู่ในระดับเห็นด้วยอย่างยิ่ง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.22 และมีค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) เท่ากับ .65 หมายความว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นที่
สอดคลอ้งกนั 

เมื่อพิจารณารายขอ้ พบว่า คณุภาพการบริการ ในเรื่อง แอพลิเคชั่นเรียกรถจกัรยานยนต์
รบัจา้งสาธารณะ สามารถส่งมอบสินคา้และบริการไดใ้นระยะเวลาที่เหมาะสม  จะท าใหผู้ต้อบ
แบบสอบถามมีความคิดเห็นกับคุณภาพการบริการอยู่ในระดับเห็นดว้ยอย่างยิ่ง โดยมีค่าเฉลี่ย
เท่ากบั 4.27 และมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) เท่ากบั .69 หมายความว่า ผูต้อบแบบสอบถามมี
ความคิดเห็นที่สอดคลอ้งกนั รองลงมา คือ คณุภาพการบริการ  ในเรื่อง มีช่องทางในการติดต่อขอ
ความช่วยเหลือ กรณีที่เกิดปัญหาจากการใชง้านแอพลิเคชั่นเรียกรถจกัรยานยนตร์บัจา้งสาธารณะ 
ท าใหผู้ต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นกบัคณุภาพการบริการอยู่ในระดบัเห็นดว้ยอย่างยิ่ง โดยมี
ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.22 และมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) เท่ากับ .87 หมายความว่า ผู้ตอบ
แบบสอบถามมีความคิดเห็นที่สอดคลอ้งกนั และล าดบัที่ 3 คณุภาพการบรกิาร ในเรื่องการสง่มอบ
สินคา้และบริการใหต้รงตามที่ก าหนดไว้ ท าใหผู้ต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นกบัคณุภาพการ
บริการอยู่ในระดับเห็นดว้ย โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.18 และมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) เท่ากับ 
.82 หมายความว่า ผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นที่สอดคลอ้งกนั ตามล าดบั 

ตอนที่ 3 การวิเคราะหข์อ้มูลเก่ียวกับความตั้งใจใชแ้อพลิเคชั่นเรียกรถจักรยานยนต์
รบัจา้งสาธารณะ 

ในการศึกษาส่วนนี ้ผูว้ิจยัไดท้ าการศึกษาขอ้มลูเก่ียวกับการวิเคราะหข์อ้มลูเก่ียวกับ
ความตัง้ใจใชแ้อพลิเคชั่นเรียกรถจักรยานยนตร์บัจา้งสาธารณะ ของผูใ้ชบ้ริการกลุ่มเจเนอเรชั่น
วายในเขตกรุงเทพมหานคร โดยข้อมูลส่วนนี ้ผู ้วิจัยได้ท าการวิเคราะหแ์ละน าเสนอในรูปของ
ค่าเฉลี่ยและค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ของกลุม่ตวัอย่างซึ่งมีรายละเอียด ดงันี ้
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ตาราง 19 แสดงค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน  ของความตั้งใจใช้แอพลิเคชั่ น เรียก
รถจกัรยานยตร์บัจา้งสาธารณะ 
 

ความตั้งใจใช้แอพลิเคชั่น ฯ 𝑥 SD 
ระดับ 

ความคิดเหน็ 
1. ท่านยินดีที่จะใชง้านแอพลิเคชั่นเรียกรถจกัรยานยนต์
รบัจา้งสาธารณะอย่างเต็มใจ 

4.31 .65 เห็นดว้ยอย่างยิ่ง 

2. ท่ านคาดว่ า จ ะ ใ ช้  หรื อ ใ ช้แ อพลิ เ คชั่ น เ รี ย ก
รถจกัรยานยนตร์บัจา้งสาธารณะต่อไปในอนาคต 

4.36 .66 เห็นดว้ยอย่างยิ่ง 

3. ท่านมีความตั้งใจที่จะใช้ หรือใช้แอพลิเคชั่นเรียก
รถจกัรยานยนตร์บัจา้งสาธารณะต่อไปในอนาคต 

4.28 .72 เห็นดว้ยอย่างยิ่ง 

4. ท่านวางแผนที่ จะใช้บริการแอพลิ เคชั่ น เ รี ยก
รถจกัรยานยนตร์บัจา้งสาธารณะอย่างต่อเนื่อง 

4.23 .77 เห็นดว้ยอย่างยิ่ง 

5. ท่ านจะพยายามใช้บริ ก ารแอพลิ เ คชั่ น เ รี ย ก
รถจกัรยานยนตร์บัจา้งสาธารณะเสมอ 

4.16 .82 เห็นดว้ย 

                                รวม 4.27 .61 เหน็ด้วยอย่างย่ิง 

 
จากตาราง 19 พบว่า เมื่อพิจารณาในภาพรวมของระดับความคิดเห็นของผูใ้ชบ้ริการ

กลุม่เจเนอเรชั่นวายในเขตกรุงเทพมหานครเก่ียวกบัความตัง้ใจใชแ้อพลิเคชั่นเรียกรถจกัรยานยนต์
รับจ้างสาธารณะในภาพรวม อยู่ในระดับเห็นด้วยอย่างยิ่ง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.27 และมีค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) เท่ากับ .61 หมายความว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นที่
สอดคลอ้งกนั 

เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ความตั้งใจใช้แอพลิเคชั่นเรียกรถจักรยานยนต์รับจ้าง
สาธารณะ ในเรื่อง ผูต้อบแบบสอบถามคาดว่าจะใช ้หรือใชแ้อพลิเคชั่นเรียกรถจกัรยานยนตร์บัจา้ง
สาธารณะต่อไปในอนาคต  จะท าให้ผู ้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นกับความตั้งใจใช้               
แอพลิเคชั่นเรียกรถจักรยานยนตร์บัจา้งสาธารณะ อยู่ ในระดับเห็นดว้ยอย่างยิ่ง โดยมีค่าเฉลี่ย
เท่ากบั 4.36 และมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) เท่ากบั .66 หมายความว่า ผูต้อบแบบสอบถามมี
ความคิดเห็นที่สอดคลอ้งกนั รองลงมา คือ ความตัง้ใจใช้แอพลิเคชั่นเรียกรถจักรยานยนตร์บัจา้ง
สาธารณะ ในเรื่อง ผูต้อบแบบสอบถามยินดีที่จะใชง้านแอพลิเคชั่นเรียกรถจักรยานยนตร์บัจ้าง
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สาธารณะอย่างเต็มใจ จะท าใหผู้ต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นกับความตัง้ใจใชแ้อพลิเคชั่น
เรียกรถจักรยานยนตร์บัจา้งสาธารณะ อยู่ในระดับเห็นดว้ยอย่างยิ่ง โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.31 
และมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) เท่ากบั .65 หมายความว่า ผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นที่
สอดคลอ้งกัน ล าดับที่ 3 คือ ความตัง้ใจใชแ้อพลิเคชั่นเรียกรถจักรยานยนตร์บัจา้งสาธารณะ  ใน
เรื่องผู้ตอบแบบสอบถามมีความตั้งใจที่จะใช้ หรือใช้แอพลิเคชั่นเรียกรถจักรยานยนต์รับจ้าง
สาธารณะต่อไปในอนาคต  จะท าให้ผู ้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นกับความตั้งใจใช้                
แอพลิเคชั่นเรียกรถจักรยานยนตร์บัจา้งสาธารณะ อยู่ ในระดับเห็นดว้ยอย่างยิ่ง โดยมีค่าเฉลี่ย
เท่ากบั 4.28 และมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) เท่ากบั .72 หมายความว่า ผูต้อบแบบสอบถามมี
ความคิดเห็นที่สอดคลอ้งกัน ล าดบัที่ 4 คือ ความตัง้ใจใชแ้อพลิเคชั่นเรียกรถจกัรยานยนตร์บัจา้ง
สาธารณะ ในเรื่องผูต้อบแบบสอบถามวางแผนที่จะใชบ้ริการแอพลิเคชั่นเรียกรถจักรยานยนต์
รับจ้างสาธารณะอย่างต่อเนื่อง จะท าให้ผู ้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นกับความตั้งใจใช้        
แอพลิเคชั่นเรียกรถจักรยานยนตร์บัจา้งสาธารณะ อยู่ ในระดับเห็นดว้ยอย่างยิ่ง โดยมีค่าเฉลี่ย
เท่ากบั 4.23 และมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) เท่ากบั .77 หมายความว่า ผูต้อบแบบสอบถามมี
ความคิดเห็นที่สอดคลอ้งกัน และล าดับที่ 5 คือ ความตั้งใจใชแ้อพลิเคชั่นเรียกรถจักรยานยนต์
รับจ้างสาธารณะ  ในเรื่องผู้ตอบแบบสอบถามจะพยายามใช้บริการแอพลิ เคชั่ น เรี ยก
รถจกัรยานยนตร์บัจา้งสาธารณะเสมอ จะท าใหผู้ต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นกบัความตัง้ใจ
ใชแ้อพลิเคชั่นเรียกรถจักรยานยนต์รบัจา้งสาธารณะ อยู่ในระดับเห็นดว้ย โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
4.16 และมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) เท่ากับ .82 หมายความว่า ผูต้อบแบบสอบถามมีความ
คิดเห็นที่สอดคลอ้งกนั ตามล าดบั 
 

ผลการวิเคราะหข์้อมูลเชิงอนุมาน 
ส่วนที ่2 การวิเคราะหข์อ้มลูเชิงอนมุาน เพื่อทดสอบสมมติฐาน จ านวน 10 ขอ้ ดงันี ้

สมมติฐานข้อที่ 1 ผูใ้ชบ้ริการที่มีลกัษณะทางดา้นประชากรศาสตรท์ี่ประกอบดว้ย 
เพศ อายุ ระดบัการศึกษา รายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน และอาชีพแตกต่างกนั มีอิทธิพลต่อความตัง้ใจใช้
แอพลิเคชั่นเรียกรถจกัรยานยนตร์บัจา้งสาธารณะในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกนั 

สมมติฐานข้อ 1.1 : ผูใ้ชบ้ริการกลุ่มเจเนอเรชั่นวายในเขตกรุงเทพมหานครที่มีเพศ
แตกต่างกัน มีความตั้งใจใชแ้อพลิเคชั่นเรียกรถจักรยานยนตร์ับจ้างสาธารณะแตกต่างกัน ซึ่ง
สามารถเขียนสมมติฐานทางสถิติได ้ดงันี ้
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H0  ผูใ้ชบ้ริการกลุ่มเจเนอเรชั่นวายในเขตกรุงเทพมหานครที่มีเพศแตกต่างกนั มี
ความตัง้ใจใชแ้อพลิเคชั่นเรียกรถจกัรยานยนตร์บัจา้งสาธารณะ ไม่แตกต่างกนั 

H1 ผูใ้ชบ้ริการกลุ่มเจเนอเรชั่นวายในเขตกรุงเทพมหานครที่มีเพศแตกต่างกัน มี
ความตัง้ใจใชแ้อพลิเคชั่นเรียกรถจกัรยานยนตร์บัจา้งสาธารณะ แตกต่างกนั 

สมมติฐานข้อ 1.2 : ผูใ้ชบ้ริการกลุ่มเจเนอเรชั่นวายในเขตกรุงเทพมหานครที่มีอายุ
แตกต่างกัน มีความตั้งใจใชแ้อพลิเคชั่นเรียกรถจักรยานยนตร์ับจ้างสาธารณะแตกต่างกัน ซึ่ง
สามารถเขียนสมมติฐานทางสถิติได ้ดงันี ้

H0  ผูใ้ชบ้ริการกลุ่มเจเนอเรชั่นวายในเขตกรุงเทพมหานครที่มีอายุแตกต่างกนั มี
ความตัง้ใจใชแ้อพลิเคชั่นเรียกรถจกัรยานยนตร์บัจา้งสาธารณะ ไม่แตกต่างกนั 

H1 ผูใ้ชบ้ริการกลุ่มเจเนอเรชั่นวายในเขตกรุงเทพมหานครที่มีอายุแตกต่างกนั มี
ความตัง้ใจใชแ้อพลิเคชั่นเรียกรถจกัรยานยนตร์บัจา้งสาธารณะ แตกต่างกนั 

สมมติฐานข้อ 1.3 : ผูใ้ชบ้รกิารกลุม่เจเนอเรชั่นวายในเขตกรุงเทพมหานครที่มีระดบั
การศึกษาสูงสุดแตกต่างกัน มีความตั้งใจใชแ้อพลิเคชั่นเรียกรถจักรยานยนตร์บัจา้งสาธารณะ
แตกต่างกนั ซึ่งสามารถเขียนสมมติฐานทางสถิติได ้ดงันี ้

H0  ผูใ้ชบ้ริการกลุ่มเจเนอเรชั่นวายในเขตกรุงเทพมหานครที่มีระดับการศึกษา
สงูสดุแตกต่างกนั มีความตัง้ใจใชแ้อพลิเคชั่นเรียกรถจกัรยานยนตร์บัจา้งสาธารณะ ไม่แตกต่างกนั 

H1 ผูใ้ชบ้ริการกลุ่มเจเนอเรชั่นวายในเขตกรุงเทพมหานครที่มีระดับการศึกษา
สงูสดุแตกต่างกนั มีความตัง้ใจใชแ้อพลิเคชั่นเรียกรถจกัรยานยนตร์บัจา้งสาธารณะ แตกต่างกนั 

สมมติฐานข้อ 1.4 : ผู้ใช้บริการกลุ่มเจเนอเรชั่นวายในเขตกรุงเทพมหานครที่มี
รายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกนั มีความตัง้ใจใชแ้อพลิเคชั่นเรียกรถจกัรยานยนตร์บัจา้งสาธารณะ
แตกต่างกนั ซึ่งสามารถเขียนสมมติฐานทางสถิติได ้ดงันี ้

H0  ผูใ้ชบ้ริการกลุ่มเจเนอเรชั่นวายในเขตกรุงเทพมหานครที่มีรายไดเ้ฉลี่ยต่อ
เดือนแตกต่างกนั มีความตัง้ใจใชแ้อพลิเคชั่นเรียกรถจกัรยานยนตร์บัจา้งสาธารณะ ไม่แตกต่างกนั 

H1 ผู้ใช้บริการกลุ่มเจเนอเรชั่นวายในเขตกรุงเทพมหานครที่มีรายได้เฉลี่ยต่อ
เดือนแตกต่างกนั มีความตัง้ใจใชแ้อพลิเคชั่นเรียกรถจกัรยานยนตร์บัจา้งสาธารณะ แตกต่างกนั 

สมมติฐานข้อ 1.5 : ผู้ใช้บริการกลุ่มเจเนอเรชั่นวายในเขตกรุงเทพมหานครที่มี
อาชีพแตกต่างกนั มีความตัง้ใจใชแ้อพลิเคชั่นเรียกรถจกัรยานยนตร์บัจา้งสาธารณะแตกต่างกนั ซึ่ง
สามารถเขียนสมมติฐานทางสถิติได ้ดงันี ้
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H0  ผูใ้ชบ้ริการกลุ่มเจเนอเรชั่นวายในเขตกรุงเทพมหานครที่มีอาชีพแตกต่างกัน 
มีความตัง้ใจใชแ้อพลิเคชั่นเรียกรถจกัรยานยนตร์บัจา้งสาธารณะ ไม่แตกต่างกนั 

H1 ผูใ้ชบ้รกิารกลุม่เจเนอเรชั่นวายในเขตกรุงเทพมหานครที่มีอาชีพแตกต่างกนั มี
ความตัง้ใจใชแ้อพลิเคชั่นเรียกรถจกัรยานยนตร์บัจา้งสาธารณะ แตกต่างกนั 

สมมติฐานข้อที่ 2 ความคาดหวังประสิทธิภาพมีอิทธิพลต่อความตั้งใจใช้แอพลิ
เคชั่ นเรียกรถจักรยานยนต์รับจ้างสาธารณะของผู้ใช้บริการกลุ่มเจเนอเรชั่ นวายในเขต
กรุงเทพมหานคร 

H0 : ความคาดหวังประสิทธิภาพ ไม่มีอิทธิพลต่อความตัง้ใจใชแ้อพลิเคชั่นเรียก
รถจกัรยานยนตร์บัจา้งสาธารณะของผูใ้ชบ้รกิารกลุม่เจเนอเรชั่นวายในเขตกรุงเทพมหานคร 

H1 : ความคาดหวังประสิทธิภาพ มีอิทธิพลต่อความตั้งใจใช้แอพลิเคชั่นเรียก
รถจกัรยานยนตร์บัจา้งสาธารณะของผูใ้ชบ้รกิารกลุม่เจเนอเรชั่นวายในเขตกรุงเทพมหานคร 

สมมติฐานข้อที่ 3 ความคาดหวังในความพยายามมีอิทธิพลต่อความตั้งใจใช้                 
แอพลิเคชั่นเรียกรถจักรยานยนต์รับจ้างสาธารณะของผู้ใช้บริการกลุ่มเจเนอเรชั่ นวายในเขต
กรุงเทพมหานคร 

H0 : ความคาดหวังในความพยายาม ไม่มีอิทธิพลต่อความตัง้ใจใชแ้อพลิเคชั่น
เรียกรถจกัรยานยนตร์บัจา้งสาธารณะของผูใ้ชบ้ริการกลุม่เจเนอเรชั่นวายในเขตกรุงเทพมหานคร 

H1 : ความคาดหวงัในความพยายาม มีอิทธิพลต่อความตัง้ใจใชแ้อพลิเคชั่นเรียก
รถจกัรยานยนตร์บัจา้งสาธารณะของผูใ้ชบ้รกิารกลุม่เจเนอเรชั่นวายในเขตกรุงเทพมหานคร 

สมมติฐานข้อที่ 4 อิทธิพลทางสังคมมีอิทธิพลต่อความตั้งใจใชแ้อพลิเคชั่นเรียก
รถจกัรยานยนตร์บัจา้งสาธารณะของผูใ้ชบ้รกิารกลุม่เจเนอเรชั่นวายในเขตกรุงเทพมหานคร 

H0 : อิท ธิพลทางสังคม ไม่มี อิท ธิพลต่อความตั้ง ใจใช้แอพลิ เคชั่ น เ รี ยก
รถจกัรยานยนตร์บัจา้งสาธารณะของผูใ้ชบ้รกิารกลุม่เจเนอเรชั่นวายในเขตกรุงเทพมหานคร 

H1 : อิท ธิพลทางสังคม  มี อิท ธิพล ต่อความตั้ ง ใจ ใช้แอพลิ เ คชั่ น เ รี ยก
รถจกัรยานยนตร์บัจา้งสาธารณะของผูใ้ชบ้รกิารกลุม่เจเนอเรชั่นวายในเขตกรุงเทพมหานคร 

สมมติฐานข้อที่ 5 สิ่งอ านวยความสะดวกในการใชง้านมีอิทธิพลต่อความตัง้ใจใช ้         
แอพลิเคชั่นเรียกรถจักรยานยนต์รับจ้างสาธารณะของผู้ใช้บริการกลุ่มเจเนอเรชั่นวายในเขต
กรุงเทพมหานคร 
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H0 : สิ่งอ านวยความสะดวกในการใชง้าน ไม่มีอิทธิพลต่อความตั้งใจใชแ้อพลิ
เคชั่ นเรียกรถจักรยานยนต์รับจ้างสาธารณะของผู้ใช้บริการกลุ่มเจเนอเร ชั่ นวายในเขต
กรุงเทพมหานคร 

H1 : สิ่งอ านวยความสะดวกในการใชง้าน มีอิทธิพลต่อความตัง้ใจใชแ้อพลิเคชั่น
เรียกรถจกัรยานยนตร์บัจา้งสาธารณะของผูใ้ชบ้ริการกลุม่เจเนอเรชั่นวายในเขตกรุงเทพมหานคร 

สมมติฐานข้อที่ 6 แรงจูงใจดา้นความชอบมีอิทธิพลต่อความตัง้ใจใชแ้อพลิเคชั่น
เรียกรถจกัรยานยนตร์บัจา้งสาธารณะของผูใ้ชบ้ริการกลุม่เจเนอเรชั่นวายในเขตกรุงเทพมหานคร 

H0 : แรงจูงใจด้านความชอบ ไม่มีอิทธิพลต่อความตั้งใจใช้แอพลิเคชั่นเรียก
รถจกัรยานยนตร์บัจา้งสาธารณะของผูใ้ชบ้รกิารกลุม่เจเนอเรชั่นวายในเขตกรุงเทพมหานคร 

H1 : แรงจูงใจด้านความชอบ มีอิทธิพลต่อความตั้งใจใช้แอพลิเคชั่ นเรียก
รถจกัรยานยนตร์บัจา้งสาธารณะของผูใ้ชบ้รกิารกลุม่เจเนอเรชั่นวายในเขตกรุงเทพมหานคร 

สมมติฐานข้อที่  7 มูลค่าราคามี อิทธิพลต่อความตั้งใจใช้แอพลิเคชั่ นเรียก
รถจกัรยานยนตร์บัจา้งสาธารณะของผูใ้ชบ้รกิารกลุม่เจเนอเรชั่นวายในเขตกรุงเทพมหานคร 

H0 : มูลค่าราคา ไม่มีอิทธิพลต่อความตัง้ใจใชแ้อพลิเคชั่นเรียกรถจักรยานยนต์
รบัจา้งสาธารณะของผูใ้ชบ้รกิารกลุม่เจเนอเรชั่นวายในเขตกรุงเทพมหานคร 

H1 : มูลค่าราคา มีอิทธิพลต่อความตั้งใจใช้แอพลิเคชั่นเรียกรถจักรยานยนต์
รบัจา้งสาธารณะของผูใ้ชบ้รกิารกลุม่เจเนอเรชั่นวายในเขตกรุงเทพมหานคร 

สมมติฐานข้อที่  8 ความเคยชินมีอิทธิพลต่อความตั้งใจใช้แอพลิเคชั่ นเรียก
รถจกัรยานยนตร์บัจา้งสาธารณะของผูใ้ชบ้รกิารกลุม่เจเนอเรชั่นวายในเขตกรุงเทพมหานคร 

H0 : ความเคยชิน ไม่มีอิทธิพลต่อความตัง้ใจใชแ้อพลิเคชั่นเรียกรถจกัรยานยนต์
รบัจา้งสาธารณะของผูใ้ชบ้รกิารกลุม่เจเนอเรชั่นวายในเขตกรุงเทพมหานคร 

H1 : ความเคยชิน มีอิทธิพลต่อความตั้งใจใชแ้อพลิเคชั่นเรียกรถจักรยานยนต์
รบัจา้งสาธารณะของผูใ้ชบ้รกิารกลุม่เจเนอเรชั่นวายในเขตกรุงเทพมหานคร 

สมมติฐานข้อที่ 9 คุณภาพของขอ้มูลมีอิทธิพลต่อความตัง้ใจใชแ้อพลิเคชั่นเรียก
รถจกัรยานยนตร์บัจา้งสาธารณะของผูใ้ชบ้รกิารกลุม่เจเนอเรชั่นวายในเขตกรุงเทพมหานคร 

H0 : คุณภาพของข้อมูล ไม่มี อิทธิพลต่อความตั้ง ใจใช้แอพลิ เคชั่ น เรี ยก
รถจกัรยานยนตร์บัจา้งสาธารณะของผูใ้ชบ้รกิารกลุม่เจเนอเรชั่นวายในเขตกรุงเทพมหานคร 

H1 : คุณภาพของข้อมูล  มี อิท ธิพล ต่อความตั้ ง ใจ ใช้แอพลิ เคชั่ น เ รี ยก
รถจกัรยานยนตร์บัจา้งสาธารณะของผูใ้ชบ้รกิารกลุม่เจเนอเรชั่นวายในเขตกรุงเทพมหานคร 
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สมมติฐานข้อที่ 10 คณุภาพของระบบมีอิทธิพลต่อความตัง้ใจใชแ้อพลิเคชั่นเรียก
รถจกัรยานยนตร์บัจา้งสาธารณะของผูใ้ชบ้รกิารกลุม่เจเนอเรชั่นวายในเขตกรุงเทพมหานคร 

H0 : คุณภาพของระบบ ไม่มี อิทธิพลต่อความตั้งใจใช้แอพลิ เคชั่ น เรี ยก
รถจกัรยานยนตร์บัจา้งสาธารณะของผูใ้ชบ้รกิารกลุม่เจเนอเรชั่นวายในเขตกรุงเทพมหานคร 

H1 : คุณภาพของระบบ มี อิท ธิพล ต่อความตั้ ง ใจ ใช้แอพลิ เ คชั่ น เ รี ยก
รถจกัรยานยนตร์บัจา้งสาธารณะของผูใ้ชบ้รกิารกลุม่เจเนอเรชั่นวายในเขตกรุงเทพมหานคร 

สมมติฐานข้อที่ 11 คณุภาพการบริการมีอิทธิพลต่อความตัง้ใจใชแ้อพลิเคชั่นเรียก
รถจกัรยานยนตร์บัจา้งสาธารณะของผูใ้ชบ้รกิารกลุม่เจเนอเรชั่นวายในเขตกรุงเทพมหานคร 

H0 : คุณภาพการบริการ ไม่มี อิทธิพลต่อความตั้งใจใช้แอพลิ เคชั่ นเรียก
รถจกัรยานยนตร์บัจา้งสาธารณะของผูใ้ชบ้รกิารกลุม่เจเนอเรชั่นวายในเขตกรุงเทพมหานคร 

H1 : คุณภาพการบริการ  มี อิท ธิพลต่อความตั้ง ใจ ใช้แอพลิ เคชั่ น เ รี ยก
รถจกัรยานยนตร์บัจา้งสาธารณะของผูใ้ชบ้รกิารกลุม่เจเนอเรชั่นวายในเขตกรุงเทพมหานคร 

สมมติฐานข้อที่ 1 ผูใ้ชบ้ริการที่มีลกัษณะทางดา้นประชากรศาสตรท์ี่ประกอบดว้ย 
เพศ อายุ ระดบัการศึกษา รายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน และอาชีพแตกต่างกนั มีอิทธิพลต่อความตัง้ใจใช้
แอพลิเคชั่นเรียกรถจกัรยานยนตร์บัจา้งสาธารณะในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกนั 

สมมติฐานข้อ 1.1 : ผูใ้ชบ้ริการกลุ่มเจเนอเรชั่นวายในเขตกรุงเทพมหานครที่มีเพศ
แตกต่างกัน มีความตั้งใจใชแ้อพลิเคชั่นเรียกรถจักรยานยนตร์ับจ้างสาธารณะแตกต่างกัน ซึ่ง
สามารถเขียนสมมติฐานทางสถิติได ้ดงันี ้

H0  ผูใ้ชบ้ริการกลุ่มเจเนอเรชั่นวายในเขตกรุงเทพมหานครที่มีเพศแตกต่างกนั มี
ความตัง้ใจใช ้แอพลิเคชั่นเรียกรถจกัรยานยนตร์บัจา้งสาธารณะ ไม่แตกต่างกนั 

H1 ผูใ้ชบ้ริการกลุ่มเจเนอเรชั่นวายในเขตกรุงเทพมหานครที่มีเพศแตกต่างกัน มี
ความตัง้ใจใชแ้อพลิเคชั่นเรียกรถจกัรยานยนตร์บัจา้งสาธารณะ แตกต่างกนั 

ส าหรบัสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห ์ผูว้ิจัยใชก้ารทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ย
ระหว่างประชากรสองกลุ่ม โดยผูต้อบแบบสอบถามทัง้สองกลุ่มเป็นอิสระจากกัน (Independent 
sample t-test) ใชร้ะดบัความเชื่อมั่น 95% ดงันัน้จะปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) ก็ต่อเมื่อค่าระดบั
นยัส าคญัทางสถิติมีค่านอ้ยกว่า .05 

ส าหรบัสถิติที่ใชใ้นการวิเคราะหใ์นขัน้แรกจะท าการทดสอบความแตกต่างระหว่าง
ความแปรปรวนของกลุ่มเพศทั้ง 2 กลุ่มโดยใชส้ถิติ Levene’s test ซึ่งจากผลการทดสอบพบว่า 
ความแปรปรวนของทั้ง 2 กลุ่มไม่แตกต่างกัน (ค่า Sig. มีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ .05) จะใชว้ิธี 
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Equal Variances Assumed ส าหรบัผลการทดสอบความแตกต่างของความตัง้ใจใชแ้อพลิเคชั่น
เรียกรถจักรยานยนตร์บัจา้งสาธารณะของกลุ่มเพศทั้ง 2 กลุ่ม แต่หากผลการทดสอบพบว่าค่า
ความแปรปรวนของทัง้ 2 กลุม่แตกต่างกนั (ค่า Sig. มีค่านอ้ยกว่า .05) จะใชว้ิธี Equal Variances 
not Assumed 
 
ตาราง 20 แสดงผลการวิ เคราะห์ค่าความแปรปรวนของความตั้งใจใช้แอพลิเคชั่ นเรียก
รถจักรยานยนต์รับจ้างสาธารณะ ของผูใ้ชบ้ริการกลุ่มเจเนอเรชั่นวายในเขตกรุงเทพมหานคร 
จ าแนกตาม เพศ 
 

ความตั้งใจใช้แอพลิเคชั่น ฯ 
Levene’s test for Equality of Variances 

F Sig. 

ความตัง้ใจใชแ้อพลิเคชั่นเรียกรถจกัรยานยนต์
รบัจา้งสาธารณะ 

1.835 .176 

 
จากตาราง 20 ผลการทดสอบค่าความแปรปรวนของความตั้งใจใชแ้อพลิเคชั่นเรียก

รถจักรยานยนต์รับจ้างสาธารณะ ของผูใ้ชบ้ริการกลุ่มเจเนอเรชั่นวายในเขตกรุงเทพมหานคร 
จ าแนกตามเพศ โดยใช ้Levene’s test พบว่า 

ความตั้งใจใชแ้อพลิเคชั่นเรียกรถจักรยานยนตร์ับจา้งสาธารณะ ของผูใ้ชบ้ริการกลุ่ม       
เจเนอเรชั่นวายในเขตกรุงเทพมหานคร มีค่า Sig. เท่ากบั .176 ซึ่งมีค่ามากกว่า .05 แสดงว่าความ
แปรปรวนของเพศทัง้ 2 กลุ่มไม่แตกต่างกัน จึงใชว้ิธี t-test ในกรณี Equal Variances Assumed 
ดงัตาราง 21 
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ตาราง 21 แสดงผลการวิเคราะหค์วามแตกต่างของความตัง้ใจใชแ้อพลิเคชั่นเรียกรถจกัรยานยนต์
รบัจา้งสาธารณะ ของผูใ้ชบ้ริการกลุม่เจเนอเรชั่นวายในเขตกรุงเทพมหานคร จ าแนกตามเพศ 
 

ความตั้งใจใช้แอพลิเคชั่น ฯ 
เพศ t-test for Equality of Means 

N  SD t df Sig 
ความตัง้ใจใชแ้อพลิเคชั่นเรียก
รถจกัรยานยนตร์บัจา้ง
สาธารณะ 

ชาย 155 4.25 .567 -.456 478 .649 
หญิง 325 4.28 .643    

 
จากตาราง 21 ผลการวิเคราะห์ความแตกต่างของความตั้งใจใช้แอพลิเคชั่นเรียก

รถจกัรยานยนตร์บัจา้งสาธารณะ ของผูใ้ชบ้ริการในเขตกรุงเทพมหานคร จ าแนกตามเพศ โดยใช้
สถิติทดสอบ Independent sample t-test พบว่า ความตัง้ใจใชแ้อพลิเคชั่นเรียกรถจักรยานยนต์
รบัจา้งสาธารณะ ของผูใ้ชบ้ริการกลุ่มเจเนอเรชั่นวายในเขตกรุงเทพมหานคร มีค่า Sig. เท่ากับ 
.649 ซึ่งมีค่ามากกว่า .05 นั่นคือ ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) 
หมายความว่า ผูใ้ชบ้รกิารกลุ่มเจเนอเรชั่นวายในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีเพศแตกต่างกนั มีความ
ตั้งใจใชแ้อพลิเคชั่นเรียกรถจักรยานยนตร์ับจา้งสาธารณะ ไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่สอดคล้องกับ
สมมติฐานที่ตัง้ไว ้

 
สมมติฐานข้อ 1.2 : ผูใ้ชบ้ริการกลุ่มเจเนอเรชั่นวายในเขตกรุงเทพมหานครที่มีอายุ

แตกต่างกัน มีความตั้งใจใชแ้อพลิเคชั่นเรียกรถจักรยานยนตร์ับจ้างสาธารณะแตกต่างกัน ซึ่ง
สามารถเขียนสมมติฐานทางสถิติได ้ดงันี ้

H0  ผู้ใช้บริการกลุ่มเจเนอเรชั่นวายในเขตกรุงเทพมหานครที่มีอายุแตกต่างกัน มี
ความตัง้ใจใชแ้อพลิเคชั่นเรียกรถจกัรยานยนตร์บัจา้งสาธารณะ ไม่แตกต่างกนั 

H1 ผูใ้ชบ้รกิารกลุม่เจเนอเรชั่นวายในเขตกรุงเทพมหานครที่มีอายุแตกต่างกนั มีความ
ตัง้ใจใชแ้อพลิเคชั่นเรียกรถจกัรยานยนตร์บัจา้งสาธารณะ แตกต่างกนั 

ส าหรบัสถิติที่ใชใ้นการวิเคราะหใ์นขัน้แรกจะท าการทดสอบความแตกต่างระหว่างความ
แปรปรวนของกลุม่อายุโดยใชส้ถิติ Levene Statistic ซึ่งหากผลการทดสอบพบว่ากลุม่อายมุีความ
แปรปรวนไม่แตกต่างกนัทุกกลุ่ม (ค่า Sig. มีค่ามากกว่าหรือเท่ากบั .05) ก็จะใชค่้าสถิติ F-test ใน
การทดสอบความแตกต่างของความตัง้ใจใชแ้อพลิเคชั่นเรียกรถจกัรยานยนตร์บัจา้งสาธารณะของ
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กลุม่อาย ุแต่หากผลการทดสอบพบว่า กลุม่อายมุีค่าความแปรปรวนแตกต่างกนัอย่างนอ้ย 2 กลุม่ 
(ค่า Sig. มีค่าน้อยกว่า .05) ก็จะใชค่้าสถิติ Brown-Forsythe ในการทดสอบความแตกต่างของ
ความตัง้ใจใชแ้อพลิเคชั่นเรียกรถจักรยานยนตร์บัจา้งสาธารณะของกลุ่มอายุ ซึ่งผลการทดสอบ
ความแตกต่างระหว่างความแปรปรวนของกลุม่อาย ุโดยใชส้ถิติ Levene Statistic ดงัตาราง 22 

 
ตาราง 22 แสดงผลการวิ เคราะห์ค่าความแปรปรวนของความตั้งใจใช้แอพลิเคชั่ นเ รียก
รถจักรยานยนต์รับจ้างสาธารณะ ของผูใ้ชบ้ริการกลุ่มเจเนอเรชั่นวายในเขตกรุงเทพมหานคร 
จ าแนกตาม อาย ุ
 

 Levene Statistic df1 df2 Sig. 
ความตัง้ใจใชแ้อพลิเคชั่นเรียกรถจกัรยานยนต์
รบัจา้งสาธารณะ 

2.54 3 476 .055 

 
จากตาราง 22 ผลการวิเคราะหค่์าความแปรปรวนของความตั้งใจใชแ้อพลิเคชั่นเรียก

รถจักรยานยนต์รับจ้างสาธารณะ ของผูใ้ชบ้ริการกลุ่มเจเนอเรชั่นวายในเขตกรุงเทพมหานคร 
จ าแนกตามอายุ  โดยใช้ Levene’s Statistic test พบว่า  ความตั้ง ใจใช้แอพลิ เคชั่ น เ รี ยก
รถจกัรยานยนตร์บัจา้งสาธารณะ ของผูใ้ช้บริการกลุ่มเจเนอเรชั่นวายในเขตกรุงเทพมหานคร มีค่า 
Sig. เท่ากบั .055 ซึ่งมีค่ามากกว่า .05 ตอ้งทดสอบสมมติฐานโดยใชส้ถิติ F-test ดงัตาราง 23 
 
ตาราง 23 แสดงผลการทดสอบความแตกต่างของความตัง้ใจใชแ้อพลิเคชั่นเรียกรถจักรยานยนต์
รบัจา้งสาธารณะของผูใ้ชบ้ริการกลุ่มเจเนอเรชั่นวายในเขตกรุงเทพมหานคร จ าแนกตามอายุ โดย
ใช ้F-test 
 

ความตั้งใจใช้แอพลิเคชั่น ฯ 
แหล่งความ
แปรปรวน 

SS df MS F Sig. 

ความตัง้ใจใชแ้อพลิเคชั่นเรียก
รถจกัรยานยนตร์บัจา้งสาธารณะ 

ระหว่างกลุม่ 4.19 3 1.39 3.697 .012 
ภายในกลุม่ 179.88 476 .378   
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จากตาราง 23 ผลการทดสอบความแตกต่างของความตั้งใจใช้แอพลิเคชั่ นเรียก
รถจักรยานยนต์รับจ้างสาธารณะของผู้ใช้บริการกลุ่มเจเนอเรชั่นวายในเขตกรุงเทพมหานคร 
จ าแนกตามอายุ พบว่า ความตั้งใจใช้แอพลิเคชั่นเรียกรถจักรยานยนต์รับจ้างสาธารณะของ
ผูใ้ชบ้รกิารกลุม่เจเนอเรชั่นวายในเขตกรุงเทพมหานคร มีค่า Sig. เท่ากบั .012 ซึ่งมีค่านอ้ยกว่า .05 
นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) และยอมรบัสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า ผูใ้ชบ้รกิารกลุ่ม
เจเนอเรชั่นวายในเขตกรุงเทพมหานครที่มีอายุแตกต่างกัน มีความตั้งใจใช้แอพลิเคชั่นเรียก
รถจกัรยานยนตร์บัจา้งสาธารณะ แตกต่างกนั ซึ่งสอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว ้และน าไปทดสอบ
ความแตกต่างรายคู่ โดยวิธีทดสอบแบบ Least Significant Difference (LSD) ดงัตาราง 24 
 
ตาราง 24 แสดงผลการทดสอบความแตกต่างของความตัง้ใจใชแ้อพลิเคชั่นเรียกรถจักรยานยนต์
รบัจา้งสาธารณะของผูใ้ชบ้รกิารกลุม่เจเนอเรชั่นวายในเขตกรุงเทพมหานคร จ าแนกตามอายุ 
 

ช่วงอาย ุ  
ช่วงอาย ุ

20-24 ปี 25-29 ปี 30-34 ปี 35-39 ปี 
20-24 ปี 4.16 - -.159* 

(.012) 
-.257* 
(.003) 

-.092 
(.401)   

25-29 ปี 4.32 - - -.097 
(.258) 

.067 
(.535)     

30-34 ปี 4.42 - - - .164 
(.184)      

35-39 ปี 4.25 - - - - 

* มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 
 

จากตาราง 24 ผลการทดสอบความแตกต่างของความตั้งใจใช้แอพลิเคชั่ นเรียก
รถจักรยานยนต์รับจ้างสาธารณะของผู้ใช้บริการกลุ่มเจเนอเรชั่นวายในเขตกรุงเทพมหานคร 
จ าแนกตามอาย ุพบว่า 

ผูต้อบแบบสอบถามที่มีอายุ 20-24 ปี กับ 25-29 ปี มีค่า Sig. เท่ากับ .012 ซึ่งมีค่านอ้ย
กว่า .05 หมายความว่า ผูต้อบแบบสอบถามที่มีอายุ 20-24 ปี มีความตั้งใจใชแ้อพลิเคชั่นเรียก
รถจักรยานยนต์รับจ้างสาธารณะ แตกต่างกับผู้ตอบแบบสอบถามที่มีอายุ 25-29 ปี อย่างมี
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นยัส าคญัที่ระดับ .05 โดยผูต้อบแบบสอบถามที่มีอายุ 20-24 ปี มีความตัง้ใจใชแ้อพลิเคชั่นเรียก
รถจกัรยานยนตร์บัจา้งสาธารณะเฉลี่ยนอ้ยกว่าผูต้อบแบบสอบถามที่มีอาย ุ25-29 ปี โดยมีผลต่าง
ค่าเฉลี่ย .159 

ผูต้อบแบบสอบถามที่มีอายุ 20-24 ปี กับ 30-34 ปี มีค่า Sig. เท่ากับ .003 ซึ่งมีค่านอ้ย
กว่า .05 หมายความว่า ผูต้อบแบบสอบถามที่มีอายุ 20-24 ปี มีความตั้งใจใชแ้อพลิเคชั่นเรียก
รถจักรยานยนต์รับจ้างสาธารณะ แตกต่างกับผู้ตอบแบบสอบถามที่มีอายุ 30-34 ปี อย่างมี
นยัส าคญัที่ระดับ .05 โดยผูต้อบแบบสอบถามที่มีอายุ 20-24 ปี มีความตัง้ใจใชแ้อพลิเคชั่นเรียก
รถจกัรยานยนตร์บัจา้งสาธารณะเฉลี่ยนอ้ยกว่าผูต้อบแบบสอบถามที่มีอาย ุ30-34 ปี โดยมีผลต่าง
ค่าเฉลี่ย .257 

สว่นคู่อ่ืน ๆ ไม่พบความแตกต่าง 
สมมติฐานข้อ 1.3 : ผูใ้ชบ้ริการกลุ่มเจเนอเรชั่นวายในเขตกรุงเทพมหานครที่มีระดับ

การศึกษาสูงสุดแตกต่างกัน มีความตั้งใจใชแ้อพลิเคชั่นเรียกรถจักรยานยนตร์บัจา้งสาธารณะ
แตกต่างกนั ซึ่งสามารถเขียนสมมติฐานทางสถิติได ้ดงันี ้

H0  ผูใ้ชบ้ริการกลุ่มเจเนอเรชั่นวายในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีระดบัการศึกษาสงูสดุ
แตกต่างกนั มีความตัง้ใจใชแ้อพลิเคชั่นเรียกรถจกัรยานยนตร์บัจา้งสาธารณะ ไม่แตกต่างกนั 

H1 ผูใ้ชบ้ริการกลุ่มเจเนอเรชั่นวายในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีระดบัการศึกษาสูงสุด
แตกต่างกนั มีความตัง้ใจใชแ้อพลิเคชั่นเรียกรถจกัรยานยนตร์บัจา้งสาธารณะ แตกต่างกนั 

ส าหรบัสถิติที่ใชใ้นการวิเคราะหใ์นขัน้แรกจะท าการทดสอบความแตกต่างระหว่างความ
แปรปรวนของกลุ่มระดับการศึกษาสูงสุด โดยใชส้ถิติ Levene Statistic ซึ่งหากผลการทดสอบ
พบว่ากลุ่มระดับการศึกษาสูงสุดมีความแปรปรวนไม่แตกต่างกันทุกกลุ่ม  (ค่า Sig. มีค่ามากกว่า
หรือเท่ากบั .05) ก็จะใชค่้าสถิติ F-test ในการทดสอบความแตกต่างของความตัง้ใจใชแ้อพลิเคชั่น
เรียกรถจกัรยานยนตร์บัจา้งสาธารณะของกลุ่มระดบัการศกึษาสงูสดุ แต่หากผลการทดสอบพบว่า 
กลุ่มระดับการศึกษาสูงสุดมีค่าความแปรปรวนแตกต่างกันอย่างนอ้ย 2 กลุ่ม (ค่า Sig. มีค่านอ้ย
กว่า .05) ก็จะใช้ค่าสถิติ Brown-Forsythe ในการทดสอบความแตกต่างของความตั้งใจใช้            
แอพลิเคชั่นเรียกรถจักรยานยนต์รับจ้างสาธารณะของกลุ่มระดับการศึกษาสูงสุด ซึ่งผลการ
ทดสอบความแตกต่างระหว่างความแปรปรวนของกลุม่ระดบัการศึกษาสงูสดุ โดยใชส้ถิติ Levene 
Statistic ดงัตาราง 24 
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ตาราง 25 แสดงผลการวิ เคราะห์ค่าความแปรปรวนของความตั้งใจใช้แอพลิเคชั่ นเรียก
รถจักรยานยนต์รับจ้างสาธารณะของผู้ใช้บริการกลุ่มเจเนอเรชั่นวายในเขตกรุงเทพมหานคร 
จ าแนกตาม ระดบัการศกึษาสงูสดุ 
 

 Levene Statistic df1 df2 Sig. 
ความตัง้ใจใชแ้อพลิเคชั่นเรียกรถจกัรยานยนต์
รบัจา้งสาธารณะ 

.01 2 477 .983 

 
จากตาราง 25 ผลการวิเคราะหค่์าความแปรปรวนของความตั้งใจใชแ้อพลิเคชั่นเรียก

รถจักรยานยนต์รับจ้างสาธารณะ ของผูใ้ชบ้ริการกลุ่มเจเนอเรชั่นวายในเขตกรุงเทพมหานคร 
จ าแนกตามระดบัการศกึษาสงูสดุ โดยใช ้Levene’s Statistic test พบว่า ความตัง้ใจใชแ้อพลิเคชั่น
เรียกรถจกัรยานยนตร์บัจา้งสาธารณะ ของผูใ้ชบ้ริการกลุ่มเจเนอเรชั่นวายในเขตกรุงเทพมหานคร 
มีค่า Sig. เท่ากบั .983 ซึ่งมีค่ามากกว่า .05 ตอ้งทดสอบสมมติฐานโดยใชส้ถิติ F-test ดงัตาราง 25 
 
ตาราง 26 แสดงผลการทดสอบความแตกต่างของความตัง้ใจใชแ้อพลิเคชั่นเรียกรถจักรยานยนต์
รบัจา้งสาธารณะของผูใ้ชบ้ริการกลุ่มเจเนอเรชั่นวายในเขตกรุงเทพมหานคร จ าแนกตามระดับ
การศกึษาสงูสดุ โดยใช ้F-test 
 

ความตั้งใจใช้แอพลิเคชั่น ฯ 
แหล่งความ
แปรปรวน 

SS df MS F Sig. 

ความตัง้ใจใชแ้อพลิเคชั่นเรียก
รถจกัรยานยนตร์บัจา้งสาธารณะ 

ระหว่างกลุม่ 4.50 2 2.25 5.988 .003 
ภายในกลุม่ 179.57 477 .376   

 
จากตาราง 26 ผลการทดสอบความแตกต่างของความตั้งใจใช้แอพลิเคชั่ นเรียก

รถจักรยานยนต์รับจ้างสาธารณะของผู้ใช้บริการกลุ่มเจเนอเรชั่นวายในเขตกรุงเทพมหานคร 
จ าแนกตามระดับการศึกษาสูงสุด พบว่า ความตัง้ใจใชแ้อพลิเคชั่นเรียกรถจักรยานยนตร์บัจ้าง
สาธารณะของผูใ้ชบ้ริการกลุ่มเจเนอเรชั่นวายในเขตกรุงเทพมหานคร มีค่า Sig. เท่ากบั .003 ซึ่งมี
ค่านอ้ยกว่า .05 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) และยอมรบัสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า 
ผูใ้ชบ้ริการกลุ่มเจเนอเรชั่นวายในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีระดับการศึกษาสูงสุดแตกต่างกัน มี
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ความตั้งใจใชแ้อพลิเคชั่นเรียกรถจักรยานยนตร์ับจา้งสาธารณะ แตกต่างกัน ซึ่งสอดคลอ้งกับ
สมมติฐานที่ตัง้ไว ้และน าไปทดสอบความแตกต่างรายคู่ โดยวิธีทดสอบแบบ Least Significant 
Difference (LSD) ดงัตาราง 27 

 
ตาราง 27 แสดงผลการทดสอบความแตกต่างของความตัง้ใจใชแ้อพลิเคชั่นเรียกรถจกัรยานยนต์
รบัจา้งสาธารณะของผูใ้ชบ้ริการกลุม่เจเนอเรชั่นวายในเขตกรุงเทพมหานคร จ าแนกตามระดบั
การศึกษาสงูสดุ 
 

ระดับการศึกษา
สูงสุด 

 ระดับการศึกษาสูงสุด 
น้อยกว่า
ปริญญาตรี 

ระดับปริญญาตรี
หรือเทียบเท่า 

สูงกว่า 
ปริญญาตรี 

น้อยกว่า 
ปริญญาตรี 

4.20 - -.045 
(.495) 

-.308* 
(.001) 

  
ระดับปริญญาตรี
หรือเทียบเท่า 

4.24 - - -.262* 
(.002) 

    
สูงกว่าปริญญาตรี 4.51 - - - 

* มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 
 

จากตาราง 27 ผลการทดสอบความแตกต่างของความตั้งใจใช้แอพลิเคชั่ นเรียก
รถจักรยานยนต์รับจ้างสาธารณะของผู้ใช้บริการกลุ่มเจเนอเรชั่นวายในเขตกรุงเทพมหานคร 
จ าแนกตามระดบัการศกึษาสงูสดุ พบว่า 

ผูต้อบแบบสอบถามที่มีระดบัการศกึษา นอ้ยกว่าปรญิญาตรี กบั สงูกว่าปรญิญาตรี มีค่า 
Sig. เท่ากับ .001 ซึ่งมีค่าน้อยกว่า .05 หมายความว่า ผูต้อบแบบสอบถามที่มีระดับการศึกษา 
นอ้ยกว่าปรญิญาตรี มีความตัง้ใจใชแ้อพลิเคชั่นเรียกรถจกัรยานยนตร์บัจา้งสาธารณะแตกต่างกบั
ผูต้อบแบบสอบถามที่มีระดบัการศกึษาสงูกว่าปริญญาตรี อย่างมีนยัส าคญัที่ระดบั .05 โดยผูต้อบ
แบบสอบถามที่มีระดับการศึกษาน้อยกว่าปริญญาตรี  มีความตั้งใจใช้แอพลิเคชั่ นเรียก
รถจักรยานยนตร์บัจา้งสาธารณะ เฉลี่ยนอ้ยกว่าผูต้อบแบบสอบถามที่มีระดับการศึกษาสูงกว่า
ปรญิญาตร ีโดยมีผลต่างค่าเฉลี่ย .308 
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ผู้ตอบแบบสอบถามที่มีระดับการศึกษา ระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า กับ สูงกว่า
ปริญญาตรี มีค่า Sig. เท่ากับ .002 ซึ่งมีค่านอ้ยกว่า .05 หมายความว่า ผูต้อบแบบสอบถามที่มี
ระดบัการศึกษา ระดบัปริญญาตรีหรือเทียบเท่า มีความตัง้ใจใชแ้อพลิเคชั่นเรียกรถจกัรยานยนต์
รบัจา้งสาธารณะแตกต่างกับผูต้อบแบบสอบถามที่มีระดับการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี อย่างมี
นยัส าคญัที่ระดบั .05 โดยผูต้อบแบบสอบถามที่มีระดบัการศึกษา ระดบัปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 
มีความตั้งใจใช้แอพลิเคชั่ นเรียกรถจักรยานยนต์รับจ้างสาธารณะ เฉลี่ยน้อยกว่าผู้ตอบ
แบบสอบถามที่มีระดบัการศกึษาสงูกว่าปรญิญาตรี โดยมีผลต่างค่าเฉลี่ย .262 

สว่นคู่อ่ืน ๆ ไม่พบความแตกต่าง 
 

สมมติฐานข้อ 1.4 : ผูใ้ชบ้ริการกลุ่มเจเนอเรชั่นวายในเขตกรุงเทพมหานครที่มีรายได้
เฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกัน มีความตั้งใจใช้แอพลิเคชั่นเรียกรถจักรยานยนต์รับจ้างสาธารณะ
แตกต่างกนั ซึ่งสามารถเขียนสมมติฐานทางสถิติได ้ดงันี ้

H0  ผูใ้ชบ้ริการกลุ่มเจเนอเรชั่นวายในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน
แตกต่างกนั มีความตัง้ใจใชแ้อพลิเคชั่นเรียกรถจกัรยานยนตร์บัจา้งสาธารณะ ไม่แตกต่างกนั 

H1 ผูใ้ชบ้ริการกลุ่มเจเนอเรชั่นวายในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน
แตกต่างกนั มีความตัง้ใจใชแ้อพลิเคชั่นเรียกรถจกัรยานยนตร์บัจา้งสาธารณะ แตกต่างกนั 

ส าหรบัสถิติที่ใชใ้นการวิเคราะหใ์นขัน้แรกจะท าการทดสอบความแตกต่างระหว่างความ
แปรปรวนของกลุม่รายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน โดยใชส้ถิติ Levene Statistic ซึ่งหากผลการทดสอบพบว่า
กลุ่มรายได้เฉลี่ยต่อเดือนมีความแปรปรวนไม่แตกต่างกันทุกกลุ่ม  (ค่า Sig. มีค่ามากกว่าหรือ
เท่ากบั .05) ก็จะใชค่้าสถิติ F-test ในการทดสอบความแตกต่างของความตัง้ใจใชแ้อพลิเคชั่นเรียก
รถจกัรยานยนตร์บัจา้งสาธารณะของกลุ่มรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน แต่หากผลการทดสอบพบว่า กลุ่ม
รายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือนมีค่าความแปรปรวนแตกต่างกนัอย่างนอ้ย 2 กลุม่ (ค่า Sig. มีค่านอ้ยกว่า .05) 
ก็จะใชค่้าสถิติ Brown-Forsythe ในการทดสอบความแตกต่างของความตัง้ใจใชแ้อพลิเคชั่นเรียก
รถจกัรยานยนตร์บัจา้งสาธารณะของกลุ่มระดบัการศึกษาสงูสุด ซึ่งผลการทดสอบความแตกต่าง
ระหว่างความแปรปรวนของกลุม่รายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน โดยใชส้ถิติ Levene Statistic ดงัตาราง 28 
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ตาราง 28 แสดงผลการวิ เคราะห์ค่าความแปรปรวนของความตั้งใจใช้แอพลิเคชั่ นเรียก
รถจักรยานยนต์รับจ้างสาธารณะ ของผูใ้ชบ้ริการกลุ่มเจเนอเรชั่นวายในเขตกรุงเทพมหานคร 
จ าแนกตาม รายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน 
 

 Levene Statistic df1 df2 Sig. 
ความตัง้ใจใชแ้อพลิเคชั่นเรียกรถจกัรยานยนต์
รบัจา้งสาธารณะ 

2.63 3 476 .049 

 
ตาราง 28 ผลการวิเคราะห์ค่าความแปรปรวนของความตั้งใจใช้แอพลิเคชั่นเรียก

รถจักรยานยนต์รับจ้างสาธารณะ ของผูใ้ชบ้ริการกลุ่มเจเนอเรชั่นวายในเขตกรุงเทพมหานคร 
จ าแนกตามรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน โดยใช ้Levene’s Statistic test พบว่า ความตัง้ใจใชแ้อพลิเคชั่น
เรียกรถจกัรยานยนตร์บัจา้งสาธารณะ ของผูใ้ชบ้ริการกลุ่มเจเนอเรชั่นวายในเขตกรุงเทพมหานคร 
มีค่า Sig. เท่ากบั .049 ซึ่งมีค่านอ้ยกว่า .05 ตอ้งทดสอบสมมติฐาน โดยใชส้ถิติ Brown-Forsythe 
ดงัตาราง 29 
 
ตาราง 29 แสดงผลการทดสอบความแตกต่างของความตัง้ใจใชแ้อพลิเคชั่นเรียกรถจักรยานยนต์
รบัจา้งสาธารณะ ของผูใ้ชบ้ริการกลุ่มเจเนอเรชั่นวายในเขตกรุงเทพมหานคร จ าแนกตามรายได้
เฉลี่ยต่อเดือน โดยใช ้Brown-Forsythe 
 

ความตั้งใจใช้แอพลิเคชั่น 
แหล่งความ
แปรปรวน 

Statistic df1 df2 Sig. 

ความตัง้ใจใชแ้อพลิเคชั่นเรียก
รถจกัรยานยนตร์บัจา้งสาธารณะ 

Brown-
Forsythe 

5.964 3 140.18 .001 

 
ตาราง  29 ผลการทดสอบความแตกต่างของความตั้ง ใจใช้แอพลิ เคชั่ น เ รี ยก

รถจักรยานยนต์รับจ้างสาธารณะ ของผูใ้ชบ้ริการกลุ่มเจเนอเรชั่นวายในเขตกรุงเทพมหานคร 
จ าแนกตามรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน พบว่า ความตั้งใจใชแ้อพลิเคชั่นเรียกรถจักรยานยนตร์บัจ้าง
สาธารณะ ของผูใ้ชบ้ริการกลุ่มเจเนอเรชั่นวายในเขตกรุงเทพมหานคร มีค่า Sig. เท่ากบั .001 ซึ่งมี
ค่านอ้ยกว่า .05 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) และยอมรบัสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า 
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ผูใ้ชบ้รกิารกลุม่เจเนอเรชั่นวายในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกนั มีความ
ตัง้ใจใชแ้อพลิเคชั่นเรียกรถจกัรยานยนตร์บัจา้งสาธารณะ แตกต่างกนั ซึ่งสอดคลอ้งกบัสมมติฐาน
ที่ตัง้ไว ้ดงันัน้จึงท าการทดสอบ Dunnett’s T3 เพื่อทดสอบรายคู่ ดงัตาราง 30 
 
ตาราง 30 แสดงผลการทดสอบความแตกต่างของความตัง้ใจใชแ้อพลิเคชั่นเรียกรถจักรยานยนต์
รบัจา้งสาธารณะของผูใ้ชบ้ริการในกลุ่มเจเนอเรชั่นวายเขตกรุงเทพมหานคร จ าแนกตามรายได้
เฉลี่ยต่อเดือน 
 

รายได้เฉล่ียต่อ
เดือน  

รายได้เฉล่ียต่อเดือน 
ต ่ากว่าหรือ
เท่ากับ 

10,000 บาท 

10,001-
20,000 บาท 

20,001-
30,000 บาท 

30,001 
บาทขึน้ไป 

ต ่ากว่าหรือเท่ากับ 
10,000 บาท 

4.10 - -.298* 
(.000) 

-.150 
(.230) 

-.188 
(.758)  

10,001-20,000 บาท 4.40 - - .174 
(.133) 

.110 
    (.970) 

20,001-30,000 บาท 4.24 - - - .037 
     (1.000) 

30,001 บาทขึน้ไป 4.28 - - - - 

* มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 
 

ตาราง 30 การทดสอบความแตกต่างของความตัง้ใจใชแ้อพลิเคชั่นเรียกรถจกัรยานยนต์
รบัจา้งสาธารณะของผูใ้ชบ้ริการในกลุ่มเจเนอเรชั่นวายเขตกรุงเทพมหานคร จ าแนกตามรายได้
เฉลี่ยต่อเดือน พบว่า 

ผูต้อบแบบสอบถามที่มีรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือนต ่ากว่าหรือเท่ากบั 10,000 บาท กบั 10,001-
20,000 บาท มีค่า Sig. เท่ากบั .000 ซึ่งมีค่านอ้ยกว่า .05 หมายความว่า ผูต้อบแบบสอบถามที่มี
รายได้เฉลี่ยต่อเดือนต ่ ากว่าหรือเท่ากับ 10,000 บาท มีความตั้งใจใช้แอพลิ เคชั่ นเรียก
รถจักรยานยนต์รับจ้างสาธารณะ แตกต่างกับผู้ตอบแบบสอบถามที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 
10,001-20,000 บาท อย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ .05 โดยผูต้อบแบบสอบถามที่มีรายไดเ้ฉลี่ยต่อ
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เดือนต ่ากว่าหรือเท่ากับ 10,000 บาท มีความตั้งใจใช้แอพลิเคชั่นเรียกรถจักรยานยนตร์ับจ้าง
สาธารณะเฉลี่ยนอ้ยกว่าผูต้อบแบบสอบถามที่มีรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน 10,001-20,000 บาท โดยมี
ผลต่างค่าเฉลี่ย .298 

สว่นคู่อ่ืน ๆ ไม่พบความแตกต่าง 
สมมติฐานข้อ 1.5 : ผูใ้ชบ้ริการกลุ่มเจเนอเรชั่นวายในเขตกรุงเทพมหานครที่มีอาชีพ

แตกต่างกัน มีความตั้งใจใชแ้อพลิเคชั่นเรียกรถจักรยานยนตร์ับจ้างสาธารณะแตกต่างกัน ซึ่ง
สามารถเขียนสมมติฐานทางสถิติได ้ดงันี ้

H0  ผูใ้ชบ้ริการกลุ่มเจเนอเรชั่นวายในเขตกรุงเทพมหานครที่มีอาชีพแตกต่างกัน มี
ความตัง้ใจใชแ้อพลิเคชั่นเรียกรถจกัรยานยนตร์บัจา้งสาธารณะ ไม่แตกต่างกนั 

H1 ผูใ้ชบ้ริการกลุ่มเจเนอเรชั่นวายในเขตกรุงเทพมหานครที่มีอาชีพแตกต่างกัน มี
ความตัง้ใจใชแ้อพลิเคชั่นเรียกรถจกัรยานยนตร์บัจา้งสาธารณะ แตกต่างกนั 

ส าหรบัสถิติที่ใชใ้นการวิเคราะหใ์นขัน้แรกจะท าการทดสอบความแตกต่างระหว่างความ
แปรปรวนของกลุ่มอาชีพ โดยใชส้ถิติ Levene Statistic ซึ่งหากผลการทดสอบพบว่ากลุ่มอาชีพมี
ความแปรปรวนไม่แตกต่างกันทุกกลุ่ม (ค่า Sig. มีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ .05) ก็จะใช้ค่าสถิติ       
F-test ในการทดสอบความแตกต่างของความตั้งใจใชแ้อพลิเคชั่นเรียกรถจักรยานยนตร์ับจ้าง
สาธารณะของกลุม่อาชีพ แต่หากผลการทดสอบพบว่า กลุม่อาชีพมีค่าความแปรปรวนแตกต่างกนั
อย่างน้อย 2 กลุ่ม (ค่า Sig. มีค่าน้อยกว่า .05) ก็จะใชค่้าสถิติ Brown-Forsythe ในการทดสอบ
ความแตกต่างของความตัง้ใจใชแ้อพลิเคชั่นเรียกรถจกัรยานยนตร์บัจา้งสาธารณะของกลุ่มอาชีพ
ซึ่งผลการทดสอบความแตกต่างระหว่างความแปรปรวนของกลุ่มอาชีพ โดยใช้สถิติ Levene 
Statistic ดงัตาราง 31 
 
ตาราง 31 แสดงผลการวิ เคราะห์ค่าความแปรปรวนของความตั้งใจใช้แอพลิเคชั่ นเรียก
รถจักรยานยนต์รับจ้างสาธารณะ ของผูใ้ชบ้ริการกลุ่มเจเนอเรชั่นวายในเขตกรุงเทพมหานคร 
จ าแนกตามอาชีพ 
 

 Levene Statistic df1 df2 Sig. 
ความตัง้ใจใชแ้อพลิเคชั่นเรียกรถจกัรยานยนต์
รบัจา้งสาธารณะ 

4.35 4 475 .002 
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ตาราง 31 ผลการวิเคราะห์ค่าความแปรปรวนของความตั้งใจใช้แอพลิเคชั่นเรียก
รถจักรยานยนตร์บัจา้งสาธารณะ ของผูใ้ชบ้ริการกลุ่มเจเนอเรชั่นวาย ในเขตกรุงเทพมหานคร 
จ าแนกตามอาชีพ พบว่า ความตั้งใจใชแ้อพลิเคชั่นเรียกรถจักรยานยนตร์บัจา้งสาธารณะ ของ
ผูใ้ชบ้รกิารกลุม่เจเนอเรชั่นวายในเขตกรุงเทพมหานคร มีค่า Sig. เท่ากบั .002 ซึ่งมีค่านอ้ยกว่า .05 
ตอ้งทดสอบสมมติฐาน โดยใชส้ถิติ Brown-Forsythe ดงัตาราง 32 
 
ตาราง 32 แสดงผลการทดสอบความแตกต่างของความตัง้ใจใชแ้อพลิเคชั่นเรียกรถจักรยานยนต์
รบัจา้งสาธารณะ ของผูใ้ชบ้ริการกลุ่มเจเนอเรชั่นวายในเขตกรุงเทพมหานคร จ าแนกตามอาชีพ
โดยใช ้Brown-Forsythe 
 

ความตั้งใจใช้แอพลิเคชั่น 
แหล่งความ
แปรปรวน 

Statistic df1 df2 Sig. 

ความตัง้ใจใชแ้อพลิเคชั่นเรียก
รถจกัรยานยนตร์บัจา้งสาธารณะ 

Brown-
Forsythe 

12.686 4 115.00 .000 

 
จากตาราง 32 ผลการทดสอบความแตกต่างของความตั้งใจใช้แอพลิเคชั่ นเรียก

รถจักรยานยนต์รับจ้างสาธารณะ ของผูใ้ชบ้ริการกลุ่มเจเนอเรชั่นวายในเขตกรุงเทพมหานคร 
จ าแนกตามอาชีพ พบว่า ความตั้งใจใชแ้อพลิเคชั่นเรียกรถจักรยานยนตร์บัจา้งสาธารณะ ของ
ผูใ้ชบ้รกิารกลุม่เจเนอเรชั่นวายในเขตกรุงเทพมหานคร มีค่า Sig. เท่ากบั .000 ซึ่งมีค่านอ้ยกว่า .05 
นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) และยอมสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า ผูใ้ชบ้ริการกลุม่เจ
เนอเรชั่นวายในเขตกรุงเทพมหานครที่มีอาชีพแตกต่างกัน มีความตั้งใจใช้แอพลิเคชั่นเรียก
รถจกัรยานยนตร์บัจา้งสาธารณะ แตกต่างกนั ซึ่งสอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว ้ดงันัน้จึงท าการ
ทดสอบ Dunnett’s T3 เพื่อทดสอบรายคู่ ดงัตาราง 33 
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ตาราง 33 แสดงผลการทดสอบความแตกต่างของความตัง้ใจใชแ้อพลิเคชั่นเรียกรถจักรยานยนต์
รบัจา้งสาธารณะ ของผูใ้ชบ้รกิารกลุม่เจเนอเรชั่นวายในเขตกรุงเทพมหานคร จ าแนกตามอาชีพ 
 

อาชีพ  อาชีพ 
นักเรียน/ 
นิสิต/ 

นักศึกษา 

ข้าราชการ/
รัฐวิสาหกิจ 

พนักงาน
เอกชน 

ธุรกิจ
ส่วนตัว 

พ่อบ้าน/ 
แม่บ้าน 

นักเรียน/ นิสิต/ 
นักศึกษา 

4.10 - -.540* 
(.000) 

-.187* 
(.046) 

.044 
(1.000) 

-.520 
(.136) 

ข้าราชการ/
รัฐวิสาหกิจ 

4.64 - - .352* 
(.000) 

.584* 
(.002) 

.019 
(1.000) 

พนักงานเอกชน 4.29 - - - .231 -.332 
    (.580) (.492) 

ธุรกิจส่วนตัว 4.06 - - - - -.564 
     (.140) 

พ่อบ้าน/ แม่บ้าน 4.62 - - - - - 

* มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 
 

ตาราง  33 ผลการทดสอบความแตกต่างของความตั้ง ใจใช้แอพลิ เคชั่ น เ รี ยก
รถจักรยานยนต์รับจ้างสาธารณะของผู้ใช้บริการกลุ่มเจเนอเรชั่นวายในเขตกรุงเทพมหานคร 
จ าแนกตามอาชีพ พบว่า 

ผูต้อบแบบสอบถามที่เป็นนกัเรียน/ นิสิต/ นกัศกึษา กบั ขา้ราชการ/รฐัวิสาหกิจ มีค่า Sig. 
เท่ากับ .000 ซึ่งมีค่าน้อยกว่า .05 หมายความว่า ผู้ตอบแบบสอบถามที่เป็นนักเรียน / นิสิต/ 
นักศึกษา มีความตั้งใจใชแ้อพลิเคชั่นเรียกรถจักรยานยนตร์บัจา้งสาธารณะ แตกต่างกับผูต้อบ
แบบสอบถามที่เป็นขา้ราชการ/รฐัวิสาหกิจ อย่างมีนยัส าคญัที่ระดบั .05 โดยผูต้อบแบบสอบถามที่
เป็นนักเรียน/ นิสิต/ นักศึกษา มีความตัง้ใจใชแ้อพลิเคชั่นเรียกรถจักรยานยนตร์บัจา้งสาธารณะ 
เฉลี่ยนอ้ยกว่าผูต้อบแบบสอบถามที่เป็นขา้ราชการ/รฐัวิสาหกิจ โดยมีผลต่างค่าเฉลี่ย .540 

ผู้ตอบแบบสอบถามที่เป็นนักเรียน / นิสิต/ นักศึกษา กับ พนักงานเอกชน มีค่า Sig. 
เท่ากับ .046 ซึ่งมีค่าน้อยกว่า .05 หมายความว่า ผู้ตอบแบบสอบถามที่เป็นนักเรียน / นิสิต/ 
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นักศึกษา มีความตั้งใจใชแ้อพลิเคชั่นเรียกรถจักรยานยนตร์บัจา้งสาธารณะ แตกต่างกับผูต้อบ
แบบสอบถามที่เป็นพนักงานเอกชน อย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ .05 โดยผูต้อบแบบสอบถามที่เป็น
นกัเรียน/ นิสิต/ นกัศึกษา มีความตัง้ใจใชแ้อพลิเคชั่นเรียกรถจกัรยานยนตร์บัจา้งสาธารณะ เฉลี่ย
นอ้ยกว่าผูต้อบแบบสอบถามที่เป็นพนกังานเอกชน โดยมีผลต่างค่าเฉลี่ย .187 

ผูต้อบแบบสอบถามที่เป็นขา้ราชการ/รฐัวิสาหกิจ กบั พนกังานเอกชน มีค่า Sig. เท่ากบั 
.000 ซึ่งมีค่านอ้ยกว่า .05 หมายความว่า ผูต้อบแบบสอบถามที่เป็นขา้ราชการ/รฐัวิสาหกิจ มีความ
ตัง้ใจใชแ้อพลิเคชั่นเรียกรถจักรยานยนตร์บัจา้งสาธารณะ แตกต่างกบัผูต้อบแบบสอบถามที่เป็น
พนกังานเอกชน อย่างมีนยัส าคญัที่ระดบั .05 โดยผูต้อบแบบสอบถามที่เป็นขา้ราชการ/รฐัวิสาหกิจ 
มีความตั้งใจใช้แอพลิเคชั่ นเรียกรถจักรยานยนต์รับจ้างสาธารณะ เฉลี่ยน้อยกว่าผู้ตอบ
แบบสอบถามที่เป็นพนกังานเอกชน โดยมีผลต่างค่าเฉลี่ย .352 

ผูต้อบแบบสอบถามที่เป็นขา้ราชการ/รฐัวิสาหกิจ กับ ธุรกิจส่วนตัว มีค่า Sig. เท่ากับ 
.002 ซึ่งมีค่านอ้ยกว่า .05 หมายความว่า ผูต้อบแบบสอบถามที่เป็นขา้ราชการ/รฐัวิสาหกิจ มีความ
ตั้งใจใชแ้อพลิเคชั่นเรียกรถจักรยานยนตร์บัจา้งสาธารณะ แตกต่างกับผูต้อบแบบสอบถามที่มี
ธุรกิจสว่นตวั อย่างมีนยัส าคญัที่ระดบั .05 โดยผูต้อบแบบสอบถามที่เป็นขา้ราชการ/รฐัวิสาหกิจ มี
ความตัง้ใจใชแ้อพลิเคชั่นเรียกรถจกัรยานยนตร์บัจา้งสาธารณะ เฉลี่ยนอ้ยกว่าผูต้อบแบบสอบถาม
ที่มีธุรกิจสว่นตวั โดยมีผลต่างค่าเฉลี่ย .587 

สว่นคู่อ่ืน ๆ ไม่พบความแตกต่าง 
 

สมมติฐานข้อ 2-11 : 
สมมติฐานข้อที่  2 ความคาดหวังประสิทธิภาพมี อิทธิพลต่อความตั้งใจใช้                  

แอพลิเคชั่นเรียกรถจักรยานยนต์รับจ้างสาธารณะของผู้ใช้บริการกลุ่มเจเนอเรชั่นวายในเขต
กรุงเทพมหานคร 

H0 : ความคาดหวังประสิทธิภาพ ไม่มีอิทธิพลต่อความตัง้ใจใชแ้อพลิเคชั่นเรียก
รถจกัรยานยนตร์บัจา้งสาธารณะของผูใ้ชบ้รกิารกลุม่เจเนอเรชั่นวายในเขตกรุงเทพมหานคร 

H1 : ความคาดหวังประสิทธิภาพ มีอิทธิพลต่อความตั้งใจใช้แอพลิเคชั่นเรียก
รถจกัรยานยนตร์บัจา้งสาธารณะของผูใ้ชบ้รกิารกลุม่เจเนอเรชั่นวายในเขตกรุงเทพมหานคร 

สมมติฐานข้อที่ 3 ความคาดหวังในความพยายามมีอิทธิพลต่อความตั้งใจใช้        
แอพลิเคชั่นเรียกรถจักรยานยนต์รับจ้างสาธารณะของผู้ใช้บริการกลุ่มเจเนอเรชั่นวายในเขต
กรุงเทพมหานคร 
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H0 : ความคาดหวังในความพยายาม ไม่มีอิทธิพลต่อความตัง้ใจใชแ้อพลิเคชั่น
เรียกรถจกัรยานยนตร์บัจา้งสาธารณะของผูใ้ชบ้ริการกลุม่เจเนอเรชั่นวายในเขตกรุงเทพมหานคร 

H1 : ความคาดหวงัในความพยายาม มีอิทธิพลต่อความตัง้ใจใชแ้อพลิเคชั่นเรียก
รถจกัรยานยนตร์บัจา้งสาธารณะของผูใ้ชบ้รกิารกลุม่เจเนอเรชั่นวายในเขตกรุงเทพมหานคร 

สมมติฐานข้อที่ 4 อิทธิพลทางสังคมมีอิทธิพลต่อความตั้งใจใชแ้อพลิเคชั่นเรียก
รถจกัรยานยนตร์บัจา้งสาธารณะของผูใ้ชบ้รกิารกลุม่เจเนอเรชั่นวายในเขตกรุงเทพมหานคร 

H0 : อิท ธิพลทางสังคม ไม่มี อิท ธิพลต่อความตั้ง ใจใช้แอพลิ เคชั่ น เ รี ยก
รถจกัรยานยนตร์บัจา้งสาธารณะของผูใ้ชบ้รกิารกลุม่เจเนอเรชั่นวายในเขตกรุงเทพมหานคร 

H1 : อิท ธิพลทางสังคม  มี อิท ธิพล ต่อความตั้ ง ใจ ใช้แอพลิ เ คชั่ น เ รี ยก
รถจกัรยานยนตร์บัจา้งสาธารณะของผูใ้ชบ้รกิารกลุม่เจเนอเรชั่นวายในเขตกรุงเทพมหานคร 

สมมติฐานข้อที่ 5 สิ่งอ านวยความสะดวกในการใชง้านมีอิทธิพลต่อความตัง้ใจใช้
แอพลิเคชั่นเรียกรถจักรยานยนต์รับจ้างสาธารณะของผู้ใช้บริการกลุ่มเจเนอเรชั่นวายในเขต
กรุงเทพมหานคร 

H0 : สิ่งอ านวยความสะดวกในการใชง้าน ไม่มีอิทธิพลต่อความตั้งใจใชแ้อพลิ
เคชั่ นเรียกรถจักรยานยนต์รับจ้างสาธารณะของผู้ใช้บริการกลุ่มเจเนอเรชั่ นวายในเ ขต
กรุงเทพมหานคร 

H1 : สิ่งอ านวยความสะดวกในการใชง้าน มีอิทธิพลต่อความตัง้ใจใชแ้อพลิเคชั่น
เรียกรถจกัรยานยนตร์บัจา้งสาธารณะของผูใ้ชบ้ริการกลุม่เจเนอเรชั่นวายในเขตกรุงเทพมหานคร 

สมมติฐานข้อที่ 6 แรงจูงใจดา้นความชอบมีอิทธิพลต่อความตัง้ใจใชแ้อพลิเคชั่น
เรียกรถจกัรยานยนตร์บัจา้งสาธารณะของผูใ้ชบ้ริการกลุม่เจเนอเรชั่นวายในเขตกรุงเทพมหานคร 

H0 : แรงจูงใจด้านความชอบ ไม่มีอิทธิพลต่อความตั้งใจใช้แอพลิเคชั่นเรียก
รถจกัรยานยนตร์บัจา้งสาธารณะของผูใ้ชบ้รกิารกลุม่เจเนอเรชั่นวายในเขตกรุงเทพมหานคร 

H1 : แรงจูงใจด้านความชอบ มีอิทธิพลต่อความตั้งใจใช้แอพลิเคชั่ นเรียก
รถจกัรยานยนตร์บัจา้งสาธารณะของผูใ้ชบ้รกิารกลุม่เจเนอเรชั่นวายในเขตกรุงเทพมหานคร 

สมมติฐานข้อที่  7 มูลค่าราคามี อิทธิพลต่อความตั้งใจใช้แอพลิเคชั่ นเรียก
รถจกัรยานยนตร์บัจา้งสาธารณะของผูใ้ชบ้รกิารกลุม่เจเนอเรชั่นวายในเขตกรุงเทพมหานคร 

H0 : มูลค่าราคา ไม่มีอิทธิพลต่อความตัง้ใจใชแ้อพลิเคชั่นเรียกรถจักรยานยนต์
รบัจา้งสาธารณะของผูใ้ชบ้รกิารกลุม่เจเนอเรชั่นวายในเขตกรุงเทพมหานคร 
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H1 : มูลค่าราคา มีอิทธิพลต่อความตั้งใจใช้แอพลิเคชั่นเรียกรถจักรยานยนต์
รบัจา้งสาธารณะของผูใ้ชบ้รกิารกลุม่เจเนอเรชั่นวายในเขตกรุงเทพมหานคร 

สมมติฐานข้อที่  8 ความเคยชินมีอิทธิพลต่อความตั้งใจใช้แอพลิเคชั่ นเรียก
รถจกัรยานยนตร์บัจา้งสาธารณะของผูใ้ชบ้รกิารกลุม่เจเนอเรชั่นวายในเขตกรุงเทพมหานคร 

H0 : ความเคยชิน ไม่มีอิทธิพลต่อความตัง้ใจใชแ้อพลิเคชั่นเรียกรถจกัรยานยนต์
รบัจา้งสาธารณะของผูใ้ชบ้รกิารกลุม่เจเนอเรชั่นวายในเขตกรุงเทพมหานคร 

H1 : ความเคยชิน มีอิทธิพลต่อความตั้งใจใชแ้อพลิเคชั่นเรียกรถจักรยานยนต์
รบัจา้งสาธารณะของผูใ้ชบ้รกิารกลุม่เจเนอเรชั่นวายในเขตกรุงเทพมหานคร 

สมมติฐานข้อที่ 9 คุณภาพของขอ้มูลมีอิทธิพลต่อความตัง้ใจใชแ้อพลิเคชั่นเรียก
รถจกัรยานยนตร์บัจา้งสาธารณะของผูใ้ชบ้รกิารกลุม่เจเนอเรชั่นวายในเขตกรุงเทพมหานคร 

H0 : คุณภาพของข้อมูล ไม่มี อิทธิพลต่อความตั้ง ใจใช้แอพลิ เคชั่ น เรี ยก
รถจกัรยานยนตร์บัจา้งสาธารณะของผูใ้ชบ้รกิารกลุม่เจเนอเรชั่นวายในเขตกรุงเทพมหานคร 

H1 : คุณภาพของข้อมูล  มี อิท ธิพล ต่อความตั้ ง ใจ ใช้แอพลิ เคชั่ น เ รี ยก
รถจกัรยานยนตร์บัจา้งสาธารณะของผูใ้ชบ้รกิารกลุม่เจเนอเรชั่นวายในเขตกรุงเทพมหานคร 

สมมติฐานข้อที่ 10 คณุภาพของระบบมีอิทธิพลต่อความตัง้ใจใชแ้อพลิเคชั่นเรียก
รถจกัรยานยนตร์บัจา้งสาธารณะของผูใ้ชบ้รกิารกลุม่เจเนอเรชั่นวายในเขตกรุงเทพมหานคร 

H0 : คุณภาพของระบบ ไม่มี อิทธิพลต่อความตั้งใจใช้แอพลิ เคชั่ น เรี ยก
รถจกัรยานยนตร์บัจา้งสาธารณะของผูใ้ชบ้รกิารกลุม่เจเนอเรชั่นวายในเขตกรุงเทพมหานคร 

H1 : คุณภาพของระบบ มี อิท ธิพล ต่อความตั้ ง ใจ ใช้แอพลิ เ คชั่ น เ รี ยก
รถจกัรยานยนตร์บัจา้งสาธารณะของผูใ้ชบ้รกิารกลุม่เจเนอเรชั่นวายในเขตกรุงเทพมหานคร 

สมมติฐานข้อที่ 11 คณุภาพการบริการมีอิทธิพลต่อความตัง้ใจใชแ้อพลิเคชั่นเรียก
รถจกัรยานยนตร์บัจา้งสาธารณะของผูใ้ชบ้รกิารกลุม่เจเนอเรชั่นวายในเขตกรุงเทพมหานคร 

H0 : คุณภาพการบริการ ไม่มี อิทธิพลต่อความตั้งใจใช้แอพลิ เคชั่ นเรียก
รถจกัรยานยนตร์บัจา้งสาธารณะของผูใ้ชบ้รกิารกลุม่เจเนอเรชั่นวายในเขตกรุงเทพมหานคร 

H1 : คุณภาพการบริการ  มี อิท ธิพลต่อความตั้ง ใจ ใช้แอพลิ เคชั่ น เ รี ยก
รถจกัรยานยนตร์บัจา้งสาธารณะของผูใ้ชบ้รกิารกลุม่เจเนอเรชั่นวายในเขตกรุงเทพมหานคร 

ส าหรบัสถิติที่ใช้ในการทดสอบสมมุติฐาน คือ การวิเคราะห์ความถดถอยพหุคูณ  
(Multiple Regression Analysis) โดยเลือกตวัแปรอิสระเขา้สมการถดถอยดว้ยเทคนิค Enter โดย
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ใชร้ะดบัความเชื่อมั่นที่ 95% ดงันัน้จะปฏิเสธสมมติุฐานหลกั (H0) และยอมรบัสมมติุฐานรอง (H1) 
ก็ต่อเมื่อค่า Sig. มีค่านอ้ยกว่า 0.05 ซึ่งผลการทดสอบแสดงดงัตาราง 34 
 
ตาราง 34 แสดงตัวแปรที่ใชใ้นการทดสอบสมมติฐานดว้ยวิธีการวิเคราะหค์วามถดถอยพหุคูณ 
(Multiple Regression Analysis) 
 

Model Variables Entered 

Variables 

Removed Method 

1 SUM.SerQ 

SUM.PV, 

SUM.H 

SUM.SI 

SUM.FC 

SUM.HM 

SUM.EE 

SUM.IQ 

SUM.PE 

SUM.SQb 

. Enter 

a. Dependent Variable: SUM.Intention 

b. All requested variables entered. 

 
จากตาราง 34 ตวัแปรที่น ามาใชศ้กึษา ไดแ้ก่ 

1. ตวัแปรอิสระ คือ  ความคาดหวงัประสิทธิภาพ (Performance Expectancy: PE)  
ความคาดหวงัในความพยายาม (Effort Expectancy: EE) 
อิทธิพลทางสงัคม(Social Influence: SI) 
สิ่งอ านวยความสะดวกในการใชง้าน (Facilitating Conditions: FC) 
แรงจงูใจดา้นความชอบ (Hedonic Motivation: HM) 
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มลูค่าราคา (Price Value: PV) 
ความเคยชิน (Habit: H) 
คณุภาพของขอ้มลู (Information quality: IQ) 
คณุภาพของระบบ (System quality: SQ) 
คณุภาพการบรกิาร (Service quality: SerQ) 

2. ตวัแปรตาม คือ  ความตัง้ใจใชแ้อพลิเคชั่นเรียกรถจกัรยานยนตร์บัจา้งสาธารณะ 
 
ตาราง 35 สรุปตวัแบบความสมัพนัธข์องตวัแปรท่ีเขา้สมการความถดถอยเชิงพหุ 
 

Mod

el 
R 𝑅2 Adjusted 𝑅2 

S.E. of the 

Estimate 
Durbin-Watson 

1 .705a .497 .486 .444 1.950 

a. Predictors: (Constant), SUM.SerQ, SUM.PV, SUM.H, SUM.SI, SUM.FC, 

SUM.HM, SUM.EE, SUM.IQ, SUM.PE, SUM.SQ 

b. Dependent Variable: SUM.Intention 

 
จากตาราง 35 พบว่า ค่าสมัประสิทธิ์สมัพันธ์ของตัวแปรท่ีเขา้สมการ มีความสมัพันธ์ท่ี

ระดับ 0.705 ตัวแปรอิสระสามารถน ามาพยากรณค์วามตัง้ใจใชแ้อพลิเคชั่นเรียกรถจักรยายนต์
รบัจา้งสาธารณะไดท้ี่ระดบัรอ้ยละ 49.7 (ค่า R Square เท่ากบั 0.497) เป็นไปตามค าแนะน าของ 
Cohen, J. (1992) ที่ได้ให้ค าแนะน าค่า R Square ต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ค่าความคลาด
เคลื่อนมาตรฐานของการประมาณ เท่ากับ 0.444 ค่าสถิติความเป็นอิสระต่อกันของค่า
คลาดเคลื่อน (Durbin-Watson) เท่ากบั 1.950 
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ตาราง 36 ค่าความแปรปรวนร่วมตัวแปรที่มีความสัมพันธ์กับความตั้งใจใช้แอพลิเคชั่นเรียก
รถจกัรยานยนตร์บัจา้งสาธารณะ (ANOVA) 
 

Model 
Sum of 

Squares 
df 

Mean 

Square 
F Sig. 

1 Regressio

n 

91.484 10 9.148 46.337 .000b 

Residual 92.595 469 .197   

Total 184.080 479    

a. Dependent Variable: SUM.Intention 

b. Predictors: (Constant), SUM.SerQ, SUM.PV, SUM.H, SUM.SI, SUM.FC, 

SUM.HM, SUM.EE, SUM.IQ, SUM.PE, SUM.SQ 

 
จากตาราง 36 ผลการวิเคราะหค่์าความแปรปรวนร่วม (ANOVA) พบว่า มีตวัแปรอิสระ

อย่างนอ้ย 1 ตวัในสมการถดถอย สามารถใชท้ านายความตัง้ใจใชแ้อพลิเคชั่นเรียกรถจกัรยานยนต์
รบัจา้งสาธารณะไดอ้ย่างมีนัยส าคัญ โดยมีค่า Sig. เท่ากับ 0.000 โดยใชส้ถิติทดสอบ F-test ที่
ระดับนัยส าคัญ 0.05 เมื่อน าตัวแปรเข้าสมการ ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนร่วมด้วยสถิติ
ทดสอบ F-test มีค่าเท่ากบั 46.337 ค่าเฉลี่ยก าลงัสองเท่ากบั 9.148 ค่า Sig. เท่ากบั 0.000 ที่ระดบั
ความเชื่อมั่นรอ้ยละ 99 
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ตาราง 37 ค่าสมัประสิทธิ์สมัพนัธข์องตวัแปรท่ีเขา้สมการความถดถอยเชิงพหุ 
 

การยอมรับและการใช้

เทคโนโลยี UTAUT2 

ความตัง้ใจใช้แอพลเิคชั่น 

เรียกรถจักรยานยนตรั์บจ้างสาธารณะ 
Collinearity Statistics 

 B Beta t Sig. Tolerance VIF 

ค่าคงที่ (Constant) .496  2.296** .022   

ความคาดหวงัประสิทธิภาพ (X2) .194 .152 2.646*** .008 0.323 3.093 

ความคาดหวงัในความพยายาม 

(X3) 

-.027 -.023 -.384n.s. .701 0.306 3.271 

อิทธิพลทางสงัคม (X4) -.043 -.057 -1.238n.s. .216 0.502 1.990 

ส่ิงอ านวยความสะดวกในการใช้

งาน (X5) 

.085 .087 1.861n.s. .063 0.494 2.025 

แรงจงูใจดา้นความชอบ (X6) .116 .119 2.504** .013 0.476 2.102 

มลูค่าราคา (X7) .071 .071  1.765n.s. .078 0.663 1.507 

ความเคยชิน (X8) .000 .000  -.011n.s. .991 0.612 1.634 

คณุภาพของขอ้มลู (X9) .143 .126 2.062** .040 0.288 3.477 

คณุภาพของระบบ (X10) .353 .368 5.330*** .000 0.225 4.438 

คณุภาพการบรกิาร (X11) -.025 -.026  -.523n.s. .601 0.422 2.372 

a. Dependent Variable: SUM.Intention 
Note: *** = p-value ≤ 0.01 (t ≥ 2.58), **= p-value ≤ 0.05 (t ≥ 1.96), ns = not-significant. 
 

จากตาราง 37 ค่า Variance Inflation (VIF) เป็นไปตามค าแนะน าของ Marko Sarstedt, 
Christian M. Ringle, and Joseph F. Hair (2017). ที่ใหค้  าแนะน า ค่า VIF ตอ้งนอ้ยกว่า 5 แสดง
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ว่าตัวแปรอิสระทั้ง 10 ตัวนีไ้ม่มีปัญหา Multicollinearity และค่า Tolerance จะตอ้งไม่น้อยกว่า 
.05 จากตารางพบว่า ไม่มีตัวแปรอิสระใดมีค่า Tolerance นอ้ยกว่า .05 แสดงว่าไม่มีปัญหาเรื่อง 
Multicollinearity แสดงว่าตัวแปรทุกตัวมีอิสระต่อกัน  จากการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์ความ
ถดถอย ทดสอบความสมัพนัธร์ะหว่างตวัแปรอิสระและตวัแปรตามของสมการถดถอย ดว้ยสถิติ T-
test ที่ระดบัความเชื่อมั่น 95% พบว่า  

ความคาดหวังประสิทธิภาพ (X2) มี อิทธิพลต่อความตั้งใจใช้แอพลิเคชั่ น เรียก

รถจักรยานยนต์รับจ้างสาธารณะ  มีค่าสัมประสิทธิ์ความถดถอยมาตรฐานเท่ากับ 0.194                  
(t = 2.646 Sig = 0.008) ซึ่งมีอิทธิพลต่อตวัแปรตามเชิงบวก ระดบัความเชื่อมั่นรอ้ยละ 95 

แรงจงูใจดา้นความชอบ (X6) มีอิทธิพลต่อความตัง้ใจใชแ้อพลิเคชั่นเรียกรถจกัรยานยนต์

รบัจา้งสาธารณะ มีค่าสมัประสิทธิ์ความถดถอยมาตรฐานเท่ากบั 0.116 (t = 2.504 Sig = 0.013) 
ซึ่งมีอิทธิพลต่อตวัแปรตามเชิงบวก ระดบัความเชื่อมั่นรอ้ยละ 95 

คุณภาพของข้อมูล (X9) มีอิทธิพลต่อความตั้งใจใช้แอพลิเคชั่นเรียกรถจักรยานยนต์

รบัจา้งสาธารณะ มีค่าสมัประสิทธิ์ความถดถอยมาตรฐานเท่ากบั 0.143 (t = 2.062 Sig = 0.040) 
ซึ่งมีอิทธิพลต่อตวัแปรตามเชิงบวก ระดบัความเชื่อมั่นรอ้ยละ 99  

คุณภาพของระบบ (X10) มีอิทธิพลต่อความตั้งใจใชแ้อพลิเคชั่นเรียกรถจักรยานยนต์

รบัจา้งสาธารณะ มีค่าสมัประสิทธิ์ความถดถอยมาตรฐานเท่ากบั 0.353 (t = 5.330 Sig = 0.000) 
ซึ่งมีอิทธิพลต่อตวัแปรตามเชิงบวก ระดบัความเชื่อมั่นรอ้ยละ 99  

ปัจจัยที่เหลือ ประกอบดว้ย ความคาดหวังในความพยายาม  (X3), อิทธิพลทางสังคม 

(X4), สิ่งอ านวยความสะดวกในการใชง้าน (X5), มลูค่าราคา (X7), ความเคยชิน (X8) และคณุภาพ

การบริการ (X11) ข้อมูลเชิงประจักษ์พบว่า ไม่มีอิทธิพลต่อความตั้งใจใช้แอพลิเคชั่ นเรียก

รถจกัรยานยนตร์บัจา้งสาธารณะของผูใ้ชบ้รกิารในเขตกรุงเทพมหานคร 
สามารถสรุปสมการไดด้งันี ้

y = ความตัง้ใจใชแ้อพลิเคชั่นเรียกรถจกัรยานยนตร์บัจา้งสาธารณะ 
X = ความคาดหวังประสิทธิภาพ แรงจูงใจดา้นความชอบ คุณภาพของขอ้มูล และ

คณุภาพของระบบ 

สมการ y = 0.496 + (0.194 X2) + (0.116 X6) + (0.143 X9) + (0.353 X10) 
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จากผลการวิจยัพบว่า ตวัแปรที่มีอิทธิพลสงูสุด ไดแ้ก่ คณุภาพของระบบ  เนื่องจากมีค่า 
Beta สูงที่สุดเท่ากับ 0.368 รองลงมาคือ ความคาดหวังประสิทธิภาพมีค่า Beta เท่ากับ 0.152 
คณุภาพของขอ้มลูมีค่า Beta เท่ากบั 0.126 และแรงจูงใจดา้นความชอบมีค่า Beta เท่ากบั 0.119 
ตามล าดบั 
 
สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 
 
ตาราง 38 แสดงผลการทดสอบสมมติฐาน 
 

สมมติฐานการวิจัย 
ผลการทดสอบ
สมมติฐาน 

H1 ผูใ้ชบ้ริการที่มีลักษณะทางดา้นประชากรศาสตรท์ี่ประกอบดว้ย เพศ 

อาย ุระดบัการศกึษา รายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน และอาชีพแตกต่างกนั มีอิทธิพล
ต่อความตัง้ใจใช ้แอพลิเคชั่นเรียกรถจักรยานยนตร์บัจา้งสาธารณะในเขต
กรุงเทพมหานครแตกต่างกนั 

 

       ผูใ้ชบ้รกิารกลุม่เจเนอเรชั่นวายในเขตกรุงเทพมหานครที่มีเพศแตกต่าง
กัน มีความตั้งใจใช้แอพลิเคชั่นเรียกรถจักรยานยนต์รับจ้างสาธารณะ
แตกต่างกนั 

ไม่สนบัสนนุ 

       ผูใ้ชบ้รกิารกลุม่เจเนอเรชั่นวายในเขตกรุงเทพมหานครที่มีอายแุตกต่าง
กัน มีความตั้งใจใช้แอพลิเคชั่นเรียกรถจักรยานยนต์รับจ้างสาธารณะ
แตกต่างกนั 

สนบัสนนุ 

       ผู้ใช้บริการกลุ่มเจเนอเรชั่นวายในเขตกรุงเทพมหานครที่มี ระดับ
การศึกษาแตกต่างกัน มีความตั้งใจใช้แอพลิเคชั่นเรียกรถจักรยานยนต์
รบัจา้งสาธารณะแตกต่างกนั 

สนบัสนนุ 

       ผูใ้ชบ้ริการกลุ่มเจเนอเรชั่นวายในเขตกรุงเทพมหานครที่มีรายไดเ้ฉลี่ย
ต่อเดือนแตกต่างกัน มีความตั้งใจใช้แอพลิเคชั่นเรียกรถจักรยานยนต์
รบัจา้งสาธารณะแตกต่างกนั 

สนบัสนนุ 
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ตาราง 38 (ต่อ) 
 

สมมติฐานการวิจัย 
ผลการทดสอบ
สมมติฐาน 

       ผู้ใช้บริการกลุ่มเจเนอเรชั่นวายในเขตกรุงเทพมหานครที่มี อาชีพ
แตกต่างกัน มีความตั้งใจใช้แอพลิเคชั่นเรียกรถจักรยานยนต์รับจ้าง
สาธารณะแตกต่างกนั 

สนบัสนนุ 

H2 ความคาดหวงัประสิทธิภาพมีอิทธิพลต่อความตัง้ใจใชแ้อพลิเคชั่นเรียก

รถจกัรยานยนตร์บัจา้งสาธารณะของผูใ้ชบ้ริการกลุ่มเจเนอเรชั่นวายในเขต
กรุงเทพมหานคร 

สนบัสนนุ 

H3 ความคาดหวงัในความพยายามมีอิทธิพลต่อความตัง้ใจใชแ้อพลิเคชั่น

เรียกรถจักรยานยนตร์บัจา้งสาธารณะของผูใ้ช้บริการกลุ่มเจเนอเรชั่นวาย
ในเขตกรุงเทพมหานคร 

ไม่สนบัสนนุ 

H4 อิท ธิพลทางสังคมมี อิทธิพลต่อความตั้ง ใจใช้แอพลิ เคชั่ น เรียก

รถจกัรยานยนตร์บัจา้งสาธารณะของผูใ้ชบ้ริการกลุ่มเจเนอเรชั่นวายในเขต
กรุงเทพมหานคร 

ไม่สนบัสนนุ 

H5 สิ่งอ านวยความสะดวกในการใชง้านมีอิทธิพลต่อความตัง้ใจใชแ้อพลิ

เคชั่นเรียกรถจกัรยานยนตร์บัจา้งสาธารณะของผูใ้ชบ้ริการกลุ่มเจเนอเรชั่น
วายในเขตกรุงเทพมหานคร 

ไม่สนบัสนนุ 

H6 แรงจูงใจด้านความชอบมีอิทธิพลต่อความตั้งใจใช้แอพลิเคชั่นเรียก

รถจกัรยานยนตร์บัจา้งสาธารณะของผูใ้ชบ้ริการกลุ่มเจเนอเรชั่นวายในเขต
กรุงเทพมหานคร 

สนบัสนนุ  

H7  มลูค่าราคามีอิทธิพลต่อความตัง้ใจใชแ้อพลิเคชั่นเรียกรถจกัรยานยนต์

รับ จ้า ง ส าธ า รณะของผู้ ใ ช้บ ริ ก า รกลุ่ ม เ จ เ นอ เ ร ชั่ น ว าย ใ น เ ขต
กรุงเทพมหานคร 

ไม่สนบัสนนุ 
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ตาราง 38 (ต่อ) 
 

สมมติฐานการวิจัย 
ผลการทดสอบ
สมมติฐาน 

H8 ความเคยชินมีอิทธิพลต่อความตัง้ใจใชแ้อพลิเคชั่นเรียกรถจักรยานยนต์

รบัจา้งสาธารณะของผูใ้ชบ้รกิารกลุม่เจเนอเรชั่นวายในเขตกรุงเทพมหานคร 

ไม่สนบัสนนุ 

H9 คุณภาพของข้อมูลมี อิท ธิพลต่อความตั้ง ใจใช้แอพลิ เคชั่ น เรียก

รถจักรยานยนตร์บัจา้งสาธารณะของผูใ้ชบ้ริการกลุ่มเจเนอเรชั่นวายในเขต
กรุงเทพมหานคร 

สนบัสนนุ 

H10 คุณภาพของระบบมี อิทธิพลต่อความตั้ง ใจใช้แอพลิ เคชั่ น เรี ยก

รถจักรยานยนตร์บัจา้งสาธารณะของผูใ้ชบ้ริการกลุ่มเจเนอเรชั่นวายในเขต
กรุงเทพมหานคร 

สนบัสนนุ 

H11 คุณภาพการบริการมี อิทธิพลต่อความตั้งใจใช้แอพลิ เคชั่ น เรียก

รถจักรยานยนตร์บัจา้งสาธารณะของผูใ้ชบ้ริการกลุ่มเจเนอเรชั่นวายในเขต
กรุงเทพมหานคร 

ไม่สนบัสนนุ 

 
ผลการวิจัยเชิงคุณภาพ 

การวิจัยเชิงคุณภาพ ผู้วิจัยใช้วิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก( In-Depth Interview) แบบกึ่ง
โครงสรา้ง โดยน าผลการวิจยัเชิงคณุภาพมายืนยนั และสนบัสนนุการวิจยัเชิงปรมิาณ โดยแบ่งกลุ่ม
ผู้ให้ข้อมูลออกเป็น 3 กลุ่ม คือ 1) ผู้บริหารในองค์การธุรกิจที่ประกอบธุรกิจ Ride-hailing 2) 
คณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านการตลาดและธุรกิจดิจิทัล  3) ผู้ขับขี่
รถจกัรยานยนตร์บัจา้งสาธารณะที่เขา้รว่มระบบแอพลิเคชั่น Ride-hailing 

กลุ่มผู้ให้สัมภาษณ ์
การวิจยัครัง้นี ้ผูว้ิจยัคดัเลือกกลุ่มผูใ้หส้มัภาษณอ์อกเป็น 2 กลุ่ม คือ คือ 1) ผูบ้ริหาร

ในองคก์ารธุรกิจที่ประกอบธุรกิจ Ride-hailing ที่มีประสบการณท์ างาน 3 ปีขึน้ไปในธุรกิจ Ride-
hailing จ านวน 2 ท่าน 2) คณาจารยผ์ูท้รงคุณวุฒิที่มีความรูค้วามเชี่ยวชาญดา้นการตลาดและ
ธุรกิจดิจิทลั ซึ่งมีงานวิจยัหรือสนใจเก่ียวกับแอพลิเคชั่น จ านวน 2 ท่าน 3) ผูข้บัขี่รถจกัรยานยนต์
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รบัจา้งสาธารณะที่เขา้ร่วมระบบ แอพลิเคชั่น Ride-hailing ที่มีอายุงาน 1 ปีขึน้ไป จ านวน 2 ท่าน 
ดงันี ้

1. คณุชนกชนม ์ธรรมชาติ Business Development Analyst Lead  
บรษิัท ลาลามฟู (ประเทศไทย) จ ากดั 

2. คณุธนกฤต นาคจ าศีล Quality Assistant Analyst 
บรษิัท แกรบ็แท็กซี่ (ประเทศไทย) จ ากดั 

3. ผศ.ดร. สลิตตา สารบิตุร อาจ า ร ย์ส า ข าก า ร ตล า ด  คณะบริ ห า ร ธุ ร กิ จ 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลธัญบรุี 

4. ดร. ณฏัฐยศ สรุยิเสนีย ์ อาจารยห์วัหนา้สาขา ธุรกิจดิจิทลั มหาวิทยาลยัรงัสิต 
5. คณุสมเกียรติ สงัขว์ิเศษ Line Man Rider บริษัท ไลนแ์มน (ประเทศไทย) จ ากดั 
6. คณุทยากร คลา้ยภู่ Grab Rider บรษิัท แกรบ็แท็กซี่ (ประเทศไทย) จ ากดั 

 
ผลการสัมภาษณ ์

สมมติฐานข้อที่ 1 ผูใ้ชบ้ริการที่มีลกัษณะทางดา้นประชากรศาสตรท์ี่ประกอบดว้ย เพศ 
อายุ ระดับการศึกษา รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และอาชีพแตกต่างกัน มีอิทธิพลต่อความตั้งใจใช้         
แอพลิเคชั่นเรียกรถจกัรยานยนตร์บัจา้งสาธารณะในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกนั 

ผู้ใช้บริการกลุ่มเจเนอเรชั่นวายในเขตกรุงเทพมหานครที่มีเพศแตกต่างกัน มี
ความตั้งใจใช้แอพลิเคชั่นเรียกรถจักรยานยนต์รับจ้างสาธารณะแตกต่างกัน ผลการ
สมัภาษณเ์ชิงลกึจากผูใ้หข้อ้มลู 6 ท่าน พบว่า  

ผู้ให้ข้อมูลเพียง 1 ท่าน มีความคิดเห็นว่า ผู้ใช้บริการกลุ่มเจเนอเรชั่ นวายในเขต
กรุงเทพมหานครที่มีเพศแตกต่างกัน มีความตั้งใจใช้แอพลิเคชั่นเรียกรถจักรยานยนต์รับจ้าง
สาธารณะแตกต่างกนั โดยผูใ้หข้อ้มลูใหเ้หตผุลสนบัสนนุดงันี ้

ผูห้ญิงอาจมีการตัง้ใจใชม้ากกว่าผูช้าย เพราะผูห้ญิงอาจจะตอ้งการความสะดวกสบาย
มากกว่า ไม่ตอ้งออกไปตากแดด หรือเสียเวลาในการต่อแถวซือ้สินคา้  

ผูใ้หข้อ้มูล 5 ท่าน มีความเห็นที่สอดคลอ้งและเป็นไปในทิศทางเดียวกันว่า ผูใ้ชบ้ริการ
กลุ่มเจเนอเรชั่นวายในเขตกรุงเทพมหานครที่มีเพศแตกต่างกัน มีความตัง้ใจใชแ้อพลิเคชั่นเรียก
รถจกัรยานยนตร์บัจา้งสาธารณะไม่แตกต่างกนั โดยทัง้ 5 ท่าน ใหเ้หตผุลสนบัสนนุดงัต่อไปนี ้

ทกุเพศตอ้งการความสะดวกสบายอยู่แลว้ สว่นตวัมองว่าเรื่องเพศไม่เก่ียว 
ในปัจจบุนัคิดว่าผูช้ายและผูห้ญิงจะเผชิญไม่ต่างกนั ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเวลา ทกุคนจะ

มีกรอบเวลาที่ไม่แตกต่างกัน เช่น 1) เวลาพกักลางวันที่ค่อนขา้งจ ากัด 2) สภาวะการแพร่ระบาด
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ของเชือ้ไวรสัของ Covid-19 3) การจราจรซึ่งเป็นสภาพแวดลอ้มภายนอกที่เผชิญไม่ต่างกนั ดงันัน้
จึงมองว่าความตัง้ใจใชแ้อพลิเคชั่นเรียกรถจกัรยานยนตร์บัจา้งสาธารณะของผูช้ายและผูห้ญิงไม่
แตกต่างกนั 

ผูห้ญิงเนน้ความสะดวก แต่อาจไม่ไดค้  านึงถึงน า้หนกัของการสง่ของโดยใชจ้กัรยานยนต์
รบัจา้ง ผูช้ายจะค านึงถึงรายละเอียดเหลา่นีม้ากกว่า 

จากประสบการณข์องผูใ้หข้อ้มลูสงัเกตว่า ผูท้ี่ใชบ้ริการจะมีทัง้ผูช้ายและผูห้ญิงปริมาณ
เท่า ๆ กนั เพราะผูใ้ชบ้รกิารอาจตอ้งการความสะดวกสบาย ไม่ตอ้งเสียเวลา เสียค่าเดินทางในการ
ออกเดินทางไปซือ้เอง 

ปัจจุบันผู้ชายกับผู้หญิงมีความสามารถในการใช้งานแอพิเคชั่น ฯ ไม่ต่างกัน อีกทั้ง         
แอพลิเคชั่นเรียกรถจักรยานยนตร์บัจา้งสาธารณะสรา้งมาเพื่อตอบสนองความตอ้งการทุกเพศ 
โดยเฉพาะในสถานการณแ์พรร่ะบาดของเชือ้ไวรสั Covid-19 ผูใ้ชบ้ริการหนัมาใชบ้ริการสั่งอาหาร
ผ่านแอพลิเคชั่น ฯ มากขึน้ 

ผู้ใช้บริการกลุ่มเจเนอเรชั่นวายในเขตกรุงเทพมหานครที่มีอายุแตกต่างกัน มี
ความตั้งใจใช้แอพลิเคชั่นเรียกรถจักรยานยนต์รับจ้างสาธารณะแตกต่างกัน ผลการ
สมัภาษณเ์ชิงลกึจากผูใ้หข้อ้มลู 6 ท่าน พบว่า  

ผูใ้หข้อ้มลูถึง 5 ท่าน มีความเห็นที่สอดคลอ้งและเป็นไปในทิศทางเดียวกนัว่า ผูใ้ชบ้รกิาร
กลุ่มเจเนอเรชั่นวายในเขตกรุงเทพมหานครที่มีอายุแตกต่างกัน มีความตัง้ใจใชแ้อพลิเคชั่นเรียก
รถจกัรยานยนตร์บัจา้งสาธารณะแตกต่างกนั โดยทัง้ 5 ท่าน ใหเ้หตผุลสนบัสนนุดงัต่อไปนี ้

เพราะดว้ยเจเนอเรชั่นของแต่ละช่วงวัย เจเนอเรชั่นวายตอนตน้ จะเติบโตมาพรอ้มกับ
เทคโนโลยีก็จะเข้าถึงง่ายกว่า ในขณะที่กลุ่มเจเนอเรชั่นวายตอนปลาย อาจจะเข้าถึงหรือใช้
เทคโนโลยีเหลา่นีน้อ้ยกว่า 

ผูท้ี่มีอายนุอ้ยจะมีความรวดเรว็ในการใชเ้ทคโนโลยีมากกว่า 
ด้วยเรทราคาของการใช้แอพลิเคชั่นเรียกรถจักรยานยนต์รับจ้างสาธารณะมีราคา

ค่อนข้างสูง เพราะถ้าเป็นเจเนอเรชั่นวายตอนต้น วัตถุประสงค์ของการใช้แอพลิเคชั่นเรียก
รถจักรยานยนต์รับจ้างสาธารณะน่าจะเป็นการสั่ งอาหาร แต่การเรียก Messenger หรือ
รถจักรยานยนตร์บัจา้งสาธารณะน่าจะใชบ้ริการไม่มากนัก แต่ถา้เป็นเจเนอเรชั่นวายตอนปลาย 
น่าจะมีวตัถุประสงคท์ี่หลากหลายขึน้ เช่น การใช ้Messenger ส่งของส าหรบัผูท้ี่ท  าธุรกิจออนไลน ์
ซึ่งอาจจะมีการส่งด่วน เพราะฉะนั้นคิดว่าช่วงอายุจะแตกต่างกัน ผูอ้ายุน้อยจะเลือกใชบ้ริการ 
Food Delivery และจะเลือกใชบ้ริการแต่ละค่ายแตกต่างกนั เพราะขึน้อยู่กบัราคาที่บวกเพิ่ม และ
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จากประสบการณท์ี่ผูใ้หข้อ้มลูสมัผสักลุ่มเจเนอเรชั่นวาย จะเลือกค่าบริการที่ต  ่าที่สุด เนื่องจากมี
ขอ้จ ากดัในเรื่องของค่าใชจ้่าย และดว้ยภาระงานอาจจะไม่ไดม้ากจนตอ้งการความเรง่ด่วน 

กลุ่มเจเนอเรชั่นวายตอนตน้ ถึง เจเนอเรชั่นวายตอนกลางจะเนน้ความสะดวก อีกทัง้ยงั
เรียนรูเ้รว็ มีประสบการณแ์ละความเชี่ยวชาญมากกว่ากลุม่เจเนอเรชั่นวายตอนปลาย 

จากประสบการณข์องผูใ้หข้อ้มลูที่ใหบ้ริการลกูคา้ สงัเกตไดจ้ากส่วนใหญ่ผูใ้ชบ้ริการจะ
เป็นวยัท างาน ที่เป็นพนกังาน Office มากกว่านกัเรียน/นกัศกึษา 

ผู้ให้ข้อมูลเพียง 1 ท่าน มีความคิดเห็นว่า ผู้ใช้บริการกลุ่มเจเนอเรชั่นวายในเขต
กรุงเทพมหานครที่มีอายุแตกต่างกัน มีความตั้งใจใช้แอพลิเคชั่นเรียกรถจักรยานยนต์รับจ้าง
สาธารณะไม่แตกต่างกนั โดยผูใ้หข้อ้มลูใหเ้หตผุลสนบัสนนุดงันี ้

ในช่วงการแพร่ระบาดของเชือ้ไวรสั Covid-19 ท าใหผู้ใ้ชบ้ริการทุกวัยตอ้งปรบัตัว และ
จากประสบการณข์องผูใ้หข้อ้มลูที่ใหบ้ริการลกูคา้ จะสงัเกตไดจ้ากในปัจจุบนันีจ้ะมีผูใ้ชบ้ริการทัง้
กลุม่วยัรุน่ วยัท างาน และวยัผูใ้หญ่ แต่สว่นใหญ่จะเป็นวยัท างาน อายปุระมาณ 30 ปีตน้ ๆ ที่จะใช้
บรกิารมากที่สดุ 

 
ผู้ใช้บริการกลุ่มเจเนอเรชั่นวายในเขตกรุงเทพมหานครทีม่ีระดับการศึกษาสูงสุด

แตกต่างกัน มีความตั้งใจใช้แอพลิเคชั่นเรียกรถจักรยานยนตรั์บจ้างสาธารณะแตกต่างกัน 
ผลการสมัภาษณเ์ชิงลกึจากผูใ้หข้อ้มลู 6 ท่าน พบว่า  

ผูใ้หข้อ้มลูถึง 4 ท่าน มีความเห็นที่สอดคลอ้งและเป็นไปในทิศทางเดียวกนัว่า ผูใ้ชบ้รกิาร
กลุ่มเจเนอเรชั่นวายในเขตกรุงเทพมหานครที่มีระดับการศึกษาสงูสุดแตกต่างกนั มีความตัง้ใจใช้
แอพลิเคชั่นเรียกรถจกัรยานยนตร์บัจา้งสาธารณะแตกต่างกนั โดยทัง้ 4 ท่าน ใหเ้หตผุลสนบัสนุน
ดงัต่อไปนี ้ 

การศึกษาถือเป็นพืน้ฐานของการใชห้รือการยอมรบัการใชเ้ทคโนโลยีของผูใ้ชบ้ริการ ผูท้ี่
มีการศกึษาสงูจะเรียนรูก้ารใชง้านและมีความตัง้ใจใชม้ากกว่าผูท้ี่มีการศกึษานอ้ย 

ผูท้ี่มีการศกึษาสงูจะมีความสามารถในการใชง้านที่มากกว่าผูท้ี่มีการศกึษานอ้ย 
ผูท้ี่มีระดบัการศึกษาสงูจะมีความรู ้มีประสบการณ ์หรือเขา้ถึงแอพลิเคชั่นนีม้ากกว่าผูท้ี่

มีการศกึษานอ้ย  
ผูท้ี่มีการศกึษานอ้ยจะเขา้ถึงและเรียนรูช้า้กว่าผูท้ี่มีการศกึษามาก 

ผูใ้หข้อ้มูล 2 ท่าน มีความเห็นที่สอดคลอ้งและเป็นไปในทิศทางเดียวกันว่า ผูใ้ชบ้ริการ
กลุ่มเจเนอเรชั่นวายในเขตกรุงเทพมหานครที่มีระดับการศึกษาสงูสุดแตกต่างกนั มีความตัง้ใจใช้
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แอพลิเคชั่นเรียกรถจักรยานยนต์รับจ้างสาธารณะไม่แตกต่างกัน  โดยทั้ง 2 ท่าน ให้เหตุผล
สนบัสนนุดงัต่อไปนี ้ 

ปัจจุบนันีแ้อพลิเคชั่นเรียกรถจักรยานยนตร์บัจา้งสาธารณะมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
เพื่อใหง้่ายต่อการใชง้าน ดังนัน้ไม่ว่าจะเป็นผูท้ี่มีการศึกษานอ้ยหรือผูท้ี่มีการศึกษาสูงจะมีความ
ตัง้ใจใชท้ี่ไม่แตกต่างกนั 

ผูท้ี่สามารถรับรูเ้ทคโนโลยีส  าหรับแอพลิเคชั่นเรียกรถจักรยานยนต์รับจ้างสาธารณะ
ประเภทนีไ้ดร้วดเรว็ ขึน้อยู่กบัประสบการณแ์ละวตัถุประสงค ์ไม่เก่ียวกบัระดบัการศกึษา 

ผู้ใช้บริการกลุ่มเจเนอเรชั่นวายในเขตกรุงเทพมหานครที่มีรายได้เฉล่ียต่อเดือน
แตกต่างกัน มีความตั้งใจใช้แอพลิเคชั่นเรียกรถจักรยานยนตรั์บจ้างสาธารณะแตกต่างกัน 
ผลการสัมภาษณ์เชิงลึกจากผู้ให้ข้อมูล 6 ท่าน มีความเห็นที่สอดคล้องและเป็นไปในทิศทาง
เดียวกนัว่า ผูใ้ชบ้รกิารกลุม่เจเนอเรชั่นวายในเขตกรุงเทพมหานครที่มีรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือนแตกต่าง
กัน มีความตัง้ใจใชแ้อพลิเคชั่นเรียกรถจกัรยานยนตร์บัจา้งสาธารณะแตกต่างกัน  โดยทัง้ 6 ท่าน 
ใหเ้หตผุลสนบัสนนุดงัต่อไปนี ้ 

ผูท้ี่มีรายไดม้ากจะมีความตั้งใจใชแ้อพลิเคชั่นเรียกรถจักรยานยนตร์ับจา้งสาธารณะ
มากกว่าผูท้ี่มีรายไดน้อ้ย เนื่องจากการมีรายไดม้ากจะซือ้ความสะดวกสบายในการด าเนินชีวิตได้
มากกว่า โดยที่ไม่กงัวลเรื่องค่าใชจ้่าย 

ผูท้ี่มีรายไดม้ากการตัดสินใจซือ้จะสั้น ท าใหเ้กิดความตั้งใจใชม้ากกว่าผูม้ีรายไดน้อ้ย 
เนื่องจากคนที่มีรายไดน้อ้ยจะค านึงถึงค่าใชจ้่ายมากกว่าความสะดวกสบาย 

แอพลิเคชั่นเรียกรถจักรยานยนต์รับจ้างสาธารณะจะมีการบวกราคาตามระยะทาง 
เพราะฉะนัน้ผูใ้ชบ้รกิารตอ้งพิจารณาอยู่แลว้ ผูท้ี่มีรายไดน้อ้ยจะมีขอ้จ ากดัดา้นงบประมาณ 

ผูท้ี่มีรายไดน้อ้ยจะระมัดระวังในการใชจ้่ายมากกว่าผูท้ี่มีรายไดม้าก อีกทัง้ผูท้ี่มีรายได้
มากจะใชแ้อพลิเคชั่นเรียกรถจกัรยานยนตร์บัจา้งสาธารณะผูกกบับตัรเครดิต ในขณะที่ผูท้ี่มีรายได้
นอ้ยจะใชเ้ก็บเงินปลายทาง 

ผูท้ี่มีรายไดน้้อยจะไม่ไดใ้หค้วามส าคัญกับการสั่งอาหารผ่านแอพลิเคชั่น เพราะหาก
เทียบเรื่องราคาอาหารที่สั่งผ่านแอพลิเคชั่นเรียกรถจกัรยานยนตร์บัจา้งสาธารณะกบัราคาอาหารที่
ซือ้จากหนา้รา้นโดยตรง การสั่งผ่านแอพลิเคชั่นเรียกรถจกัรยานยนตร์บัจา้งสาธารณะมีราคาแพง
กว่า ดงันัน้ผูใ้ชบ้รกิารท่ีมีรายไดน้อ้ยอาจจะมองว่าไม่จ าเป็นและไม่คุม้ค่า 

ผูท้ี่มีรายไดม้ากจะตัง้ใจใชบ้ริการแอพลิเคชั่นเรียกรถจักรยานยนตร์บัจา้งสาธารณะเพื่อ
ซือ้ความสะดวกสบาย แต่ผูท้ี่มีรายไดน้อ้ยจะมองว่าไม่จ าเป็น 
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ผู้ใช้บริการกลุ่มเจเนอเรชั่นวายในเขตกรุงเทพมหานครที่มีอาชีพแตกต่างกัน มี
ความตั้งใจใช้แอพลิเคชั่นเรียกรถจักรยานยนต์รับจ้างสาธารณะแตกต่างกัน ผลการ
สมัภาษณเ์ชิงลกึจากผูใ้หข้อ้มลู 6 ท่าน พบว่า 

ผูใ้หข้อ้มลูถึง 4 ท่าน มีความเห็นที่สอดคลอ้งและเป็นไปในทิศทางเดียวกนัว่า ผูใ้ชบ้รกิาร
กลุ่มเจเนอเรชั่นวายในเขตกรุงเทพมหานครที่มีอาชีพแตกต่างกนั มีความตัง้ใจใชแ้อพลิเคชั่นเรียก
รถจกัรยานยนตร์บัจา้งสาธารณะแตกต่างกนั โดยทัง้ 4 ท่าน ใหเ้หตผุลสนบัสนนุดงัต่อไปนี ้ 

กลุ่มนักศึกษาจะเป็นกลุ่มที่ก้าวทันเทคโนโลยี รกัความสะดวกสบาย ตลอดจนกลุ่มวัย
ท างาน โดยเฉพาะกลุ่มที่เป็นพนักงานบริษัทที่มีเวลาในการพกัรบัประทานอาหารกลางวันจ ากดั 
ไม่มี เวลาออกไปซื ้ออาหารด้วยตนเอง อาจะใช้บริการสั่ งซื ้ออาหารผ่านแอพลิเคชั่ น เรียก
รถจกัรยานยนตร์บัจา้งสาธารณะ 

บางอาชีพ เช่น พนกังาน Office ที่ตอ้งการความเร่งด่วนอาจใชบ้ริการแค่สั่งอาหาร บาง
อาชีพอาจตอ้งใช ้Messenger กรณีผูท้ี่ท  าธุรกิจออนไลนแ์ลว้ลกูคา้ตอ้งการสินคา้ด่วน  

แต่ละอาชีพจะมีความตอ้งการใชแ้ตกต่างกัน เช่น งานเลขานุการ หรืองานที่ตอ้งคอย
รบัส่งเอกสาร อาจใชบ้ริการ Messenger เพื่อความรวดเร็วในการส่งเอกสาร หรือพนกังาน Office 
ที่ตอ้งการความเรง่ด่วนในการใชบ้ริการสั่งอาหาร 

จากประสบการณข์องผูใ้หข้อ้มูลจะสงัเกตว่า ส่วนใหญ่จะเป็นวัยท างาน อายุประมาณ 
25-30 ปีตน้ ๆ ที่เป็นพนกังาน Office อาจเป็นเพราะตอ้งการความสะดวกรวดเรว็  

ผูใ้หข้อ้มลู 2 ท่าน มีความคิดเห็นที่สอดคลอ้งและเป็นไปในทิศทางเดียวกนัว่า ผูใ้ชบ้รกิาร
กลุ่มเจเนอเรชั่นวายในเขตกรุงเทพมหานครที่มีอาชีพแตกต่างกนั มีความตัง้ใจใชแ้อพลิเคชั่นเรียก
รถจกัรยานยนตร์บัจา้งสาธารณะไม่แตกต่างกนั โดยทัง้ 2 ท่าน ใหเ้หตผุลสนบัสนนุดงัต่อไปนี ้

ทุกอาชีพ หากอยู่ในสภาวะฉุกเฉิน หรือตอ้งการความเร่งด่วน อาจมีความจ าเป็นและมี
ความตัง้ใจใชแ้อพลิเคชั่นเรียกรถจกัรยานยนตร์บัจา้งสาธารณะ 

แอพลิเคชั่ นเรียกรถจักรยานยนต์รับจ้างสาธารณะสร้างมาเพื่อตอบสนองความ
สะดวกสบายของทุกอาชีพ จะเห็นไดว้่าสถานการณ์แพร่ระบาดของเชือ้ไวรสั Covid-19 หลาย
อาชีพต้องกักตัวอยู่บ้าน และมีความจ าเป็นต้องใช้บริการสั่ งอาหารผ่านแอพลิเคชั่ น เรียก
รถจกัรยานยนตร์บัจา้งสาธารณะ ดงันัน้อาชีพที่แตกต่างกนั ความตัง้ใจใชไ้ม่แตกต่างกนั 
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สมมติฐานข้อที่ 2 ความคาดหวังประสิทธิภาพมีอิทธิพลต่อความตั้งใจใช้          
แอพลิเคชั่นเรียกรถจักรยานยนตรั์บจ้างสาธารณะของผู้ใช้บริการกลุ่มเจเนอเรชั่นวายใน
เขตกรุงเทพมหานคร  

ผลการสมัภาษณเ์ชิงลกึจากผูใ้หข้อ้มลูทัง้ 6 ท่าน มีความเห็นที่สอดคลอ้งและเป็นไป
ในทิศทางเดียวกนัว่าปัจจยัดา้นความคาดหวงัประสิทธิภาพมีอิทธิพลต่อความตัง้ใจใชแ้อพลิเคชั่น
เรียกรถจกัรยานยนตร์บัจา้งสาธารณะของผูใ้ชบ้ริการกลุ่มเจเนอเรชั่นวายในเขตกรุงเทพมหานคร 
โดยทัง้ 6 ท่าน ใหเ้หตผุลสนบัสนนุดงัต่อไปนี ้ 

หากแอพลิเคชั่นเรียกรถจกัรยานยนตร์บัจา้งสาธารณะสามารถตอบสนองความตอ้งการ
ของผูใ้ชง้านได ้เช่น ไวต่อการตอบสนองในการเรียกใชบ้ริการ รบั-ส่งสินคา้สะดวก ซึ่งเป็นส่วนเติม
เต็มใหก้ารใชช้ีวิตของผูใ้ชบ้รกิารง่ายขึน้ จะสง่ผลต่อความตัง้ใจใชง้าน 

แอพลิเคชั่นเรียกรถจักรยานยนตร์บัจา้งสาธารณะจะช่วยอ านวยความสะดวกในการใช้
บรกิาร เช่น หากอยู่ในสถานที่ที่ไม่มีรถจกัรยานยนตร์บัจา้งสาธารณะ แอพลิเคชั่นเหล่านีจ้ะช่วยให้
ผูใ้ชบ้ริการเรียกรถจกัรยานยนตรร์บัจา้งได ้และหากแอพลิเคชั่นนัน้สามารถตอบสนองผูใ้ชบ้ริการ
ไดท้นัที จะเกิดความตัง้ใจใชต้ลอดจนเกิดพฤติกรรมการใชใ้นระยะยาว 

แอพลิเคชั่นเรียกรถจกัรยานยนตร์บัจา้งสาธารณะช่วยใหป้ระหยดัเวลากว่าการออกไปซือ้
สินคา้เอง หรือเรียกรถจักรยานยนตร์บัจา้งเอง ถา้มีความจ าเป็นตอ้งความเร่งด่วน โดยเฉพาะถา้
เปรียบเทียบกับต่างจังหวัด คิดว่ากรุงเทพมหานครมีอิทธิพลมากกว่า เพราะผูใ้ชบ้ริการต้องการ
ความเร่งด่วน แอพลิเคชั่นเรียกรถจกัรยานยนตร์บัจา้งสาธารณะสามารถตอบสนองความตอ้งการ
ได ้

ช่วยให้มีช่องทางในการอ านวยความสะดวกมากขึ ้น ดังนั้นแอพลิ เคชั่ น เรี ยก
รถจกัรยานยนตร์บัจา้งสาธารณะยิ่งก่อใหเ้กิดความสะดวกมากขึน้ ผูใ้ชบ้ริการย่อมยิ่งใชง้านมาก
ขึน้เช่นกนั 

จากที่ มีการระบาดของ Covid-19 หลายคนหันมาใช้บริการแอพลิ เคชั่ น เ รี ยก
รถจักรยานยนตร์ับจ้างสาธารณะ เพื่อสั่งอาหารมากขึน้ เพราะตอ้งกักตัว การ ใชบ้ริการ Food 
Delivery จึงเขา้มามีบทบาทและสรา้งประโยชนใ์หผู้ใ้ชบ้รกิารมากขึน้ 

ลกูคา้ตัง้ใจใชแ้อพลิเคชั่นเรียกรถจกัรยานยนตร์บัจา้งสาธารณะเพื่ออ านวยความสะดวก
อยู่แลว้ ดงันัน้ลกูคา้จะคาดหวงัว่าแอพลิเคชั่น ฯ จะตอบโจทยค์วามตอ้งการของลกูคา้ไดเ้ช่นกนั 
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สมมติฐานข้อที่ 3 ความคาดหวังในความพยายามมีอิทธิพลต่อความตั้งใจใช้แอ
พลิเคชั่นเรียกรถจักรยานยนตรั์บจ้างสาธารณะของผู้ใช้บริการกลุ่มเจเนอเรชั่นวายในเขต
กรุงเทพมหานคร  

ผลการสมัภาษณเ์ชิงลกึจากผูใ้หข้อ้มลูทัง้ 6 ท่าน มีความเห็นที่สอดคลอ้งและเป็นไป
ในทิศทางเดียวกันว่าปัจจัยด้านความคาดหวังในความพยายามมีอิทธิพลต่อความตั้งใจใช้           
แอพลิเคชั่นเรียกรถจักรยานยนต์รับจ้างสาธารณะของผู้ใช้บริการกลุ่มเจเนอเรชั่นวายในเขต
กรุงเทพมหานคร โดยทัง้ 6 ท่าน ใหเ้หตผุลสนบัสนนุดงัต่อไปนี ้ 

หากแอพลิเคชั่นที่ง่ายต่อการเรียนรู ้ง่ายต่อการใชง้าน จะท าใหผู้ใ้ชบ้ริการเกิดความ
ตัง้ใจใชง้านแอพลิเคชั่นเองสรา้งมาใหง้่ายต่อการใชง้านอยู่แลว้ ดงันัน้จะก่อใหเ้กิดความตัง้ใจใช  ้

สงัเกตจากแอพลิเคชั่นเรียกรถจกัรยานยนตร์บัจา้งสาธารณะก็มีการปรบัปรุงอยู่เรื่อย 
ๆ คิดวา่แอพลิเคชั่น ฯ น่าจะมีการปรบัตวัใหง้่ายต่อพฤติกรรมการใชง้านของผูบ้ริโภคอยู่แลว้ 

มุมมองของผู้พัฒนากับผู้ใช้บริการอาจจะไม่เท่ากัน แต่ถ้ามีการท างานของ              
แอพลิเคชั่นที่ชดัเจน ง่ายต่อการเรียนรู ้จะมีผลต่อความตัง้ใจใชแ้น่นอน 

ถา้แอพลิเคชั่นมีความง่ายต่อการเรียนรูใ้นการใชง้าน จะท าใหผู้ใ้ชบ้ริการเกิดความ
ตัง้ใจใช ้โดยเฉพาะผูท้ี่ทดลองใชค้รัง้แรก 

แอพลิเคชั่นเรียกรถจกัรยานยนตร์บัจา้งสาธารณะท าออกมาใหใ้ชง้านง่ายอยู่แลว้ ถา้
ลูกค้าได้ใช้งานแอพลิเคชั่นเรียกรถจักรยานยนต์รับจ้างสาธารณะครั้งแรก แอพลิเคชั่นเรียก
รถจกัรยานยนตร์บัจา้งสาธารณะจะมีวิธีท าแต่ละขัน้ตอนบอกชัดเจน ลกูคา้สามารถทดลองใชไ้ด้
ดว้ยตนเอง เมื่อแอพลิเคชั่นเรียกรถจักรยานยนตร์บัจา้งสาธารณะใชง้านง่ายจะท าใหเ้กิดความ
ตัง้ใจใช ้

สมมติฐานข้อที่ 4 อิทธิพลทางสังคมมีอิทธิพลต่อความตั้งใจใช้แอพลิเคชั่นเรียก
รถจักรยานยนต์รับจ้างสาธารณะของผู้ ใช้บ ริการกลุ่มเจเนอเรชั่ นวายในเขต
กรุงเทพมหานคร  

ผลการสมัภาษณเ์ชิงลกึจากผูใ้หข้อ้มลูทัง้ 6 ท่าน มีความเห็นที่สอดคลอ้งและเป็นไป
ในทิศทางเดียวกันว่า ปัจจัยดา้นอิทธิพลทางสังคมมีอิทธิพลต่อความตั้งใจใชแ้อพลิเคชั่นเรียก
รถจกัรยานยนตร์บัจา้งสาธารณะของผูใ้ชบ้ริการกลุ่มเจเนอเรชั่นวายในเขตกรุงเทพมหานคร โดย
ทัง้ 6 ท่าน ใหเ้หตผุลสนบัสนนุดงัต่อไปนี ้

การบอกต่อ การแนะน าจากคนใกลต้วั เช่น เพื่อน ญาติพี่นอ้ง จะน่าเชื่อถือว่าซึ่ง
จะมีผลต่อความตัง้ใจใชง้าน 
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คนใกลต้วั เช่น คนในครอบครวั เป็นกลุม่แรกที่ท าใหผู้ใ้ชบ้ริการเกิดความตัง้ใจใช ้
เพราะคนใกลต้วัจะแนะน าบอก หรือใชต้ามกนัเอง 

กลุ่มคนใกล้ชิด เช่น ญาติพี่น้อง เพื่อน เพื่อนร่วมงาน มีผลต่อการตั้งใช้ของ
ผู้ใช้บริการแอพลิเคชั่ นเรียกรถจักรยานยนต์รับจ้างสาธารณะกลุ่มเจเนอเรชั่ นวายในเขต
กรุงเทพมหานคร 

กลุ่มที่เป็นคนใกลช้ิดจะมีผลต่อความตัง้ใจใช ้เพราะกลุ่มคนใกลช้ิดจะมีอิทธิพล
ในการใหค้ าแนะน าการใชง้าน เป็นตน้ 

คนใกลต้วั เช่น เพื่อน พี่นอ้ง อาจจะแนะน าบอกต่อกนั ซึ่งการแนะน าจากคนใกล้
ตวัแบบนีผู้ใ้ชจ้ะเชื่อถือมากว่า 

การเริ่มใชค้รัง้แรกจะเริ่มตน้จากคนใกลต้วั เช่น เพื่อน พี่นอ้ง ที่แนะน าการใชง้าน 
จึงมองว่าคนกลุม่นีจ้ะท าใหเ้กิดความตัง้ใจใช ้

สมมติฐานข้อที ่5 ส่ิงอ านวยความสะดวกในการใช้งานมีอิทธิพลต่อความตั้งใจใช้
แอพลิเคชั่นเรียกรถจักรยานยนตรั์บจ้างสาธารณะของผู้ใช้บริการกลุ่มเจเนอเรชั่นวายใน
เขตกรุงเทพมหานคร  

ผลการสมัภาษณเ์ชิงลกึจากผูใ้หข้อ้มลูทั้ง 6 ท่าน มีความเห็นที่สอดคลอ้งและเป็นไป
ในทิศทางเดียวกนัว่า ปัจจยัดา้นสิ่งอ านวยความสะดวกในการใชง้านมีอิทธิพลต่อความตัง้ใจใชแ้อ
พลิเคชั่นเรียกรถจักรยานยนต์รับจ้างสาธารณะของผู้ใช้บริการกลุ่มเจเนอเรชั่นวายในเขต
กรุงเทพมหานคร โดยทัง้ 6 ท่าน ใหเ้หตผุลสนบัสนนุดงัต่อไปนี ้

หากกล่าวถึงการเปิดช่องทางการช าระเงิน ไม่ว่าจะเป็นการช าระผ่าน True 
Wallet แลว้เป็นสิ่งที่ผูใ้ชง้านมีอยู่ อาจจะเป็นสว่นหนึ่งที่ท าใหเ้กิดความตอ้งใจใชง้าน สว่นคู่มือการ
ใชง้านทุกแอพลิเคชั่นตอ้งมีอยู่แลว้ เพราะเป็นกฎของการสรา้งแอพลิเคชั่น ซึ่งผูใ้ชง้านจะอ่าน
หรือไม่ขึน้อยู่กบัผูใ้ชเ้อง แต่แอพลิเคชั่นตอ้งมีขัน้ตอนบอกการใชง้านต่าง ๆ 

การช าระเงินที่หลายช่องทาง หรือการแชรโ์ลเคชั่นที่แม่นย า จะท าใหเ้กิดความ
สะดวก และเกิดความตัง้ใจในการใชง้าน 

ผูใ้ชบ้ริการเองก็มีนิสัยในการเปรียบเทียบอยู่แลว้ ดังนัน้ผูใ้ชบ้ริการจะประเมิน
ทางเลือกอยู่แลว้ว่าช่องทางไหนเหมาะกบัตนเองที่สดุ 

โดยเฉพาะความสะดวกในการช าระเงิน แต่ในส่วนของคู่มือการใช้งาน                
แอพลิเคชั่นเรียกรถจักรยานยนตร์บัจา้งสาธารณะเป็นแค่แนวทางในการใชง้าน เพราะขึน้อยู่กับ
ประสบการณใ์นการใชง้านและขึน้อยู่กบัการแอพลิเคชั่น ฯ ออกแบบมาใหส้อดคลอ้งกบัการใชง้าน
ขนาดไหน 
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ถ้าแอพลิเคชั่นใดที่อ  านวยความสะดวกใหผู้ใ้ชบ้ริการไดม้ากสุด เช่น มีวิธีการ
ช าระเงินไดห้ลายช่องทาง หรือมีค าแนะน าการใชส้  าหรบัผูใ้ชม้ือใหม่ จะท าใหเ้กิดความตัง้ใจใช้
และเกิดความประทบัใจ 

แอพลิเคชั่น ฯ จะมีการอ านวยความสะดวกในการใชง้านใหล้กูคา้อยู่แลว้ เช่น มี
วิธีการช าระเงินที่หลากหลาย มีวิธีการสอนใชง้านกรณีที่ลกูคา้ใชค้รัง้แรก มีการอพัเดทแอพลิเคชั่น 
ฯ ตลอดเวลา เพื่ออ านวยความสะดวกใหล้กูคา้ จึงมองว่าจะท าใหเ้กิดความตัง้ใจใช ้

สมมติฐานข้อที ่6 แรงจูงใจด้านความชอบมีอิทธิพลต่อความตั้งใจใช้แอพลิเคชั่น
เรียกรถจักรยานยนต์รับจ้างสาธารณะของผู้ใช้บริการกลุ่มเจเนอเรชั่นวายในเขต
กรุงเทพมหานคร  

ผลการสมัภาษณเ์ชิงลกึจากผูใ้หข้อ้มลูทัง้ 6 ท่าน มีความเห็นที่สอดคลอ้งและเป็นไป
ในทิศทางเดียวกันว่า ปัจจัยดา้นแรงจูงใจดา้นความชอบมีอิทธิพลต่อความตั้งใจใชแ้อพลิเคชั่น
เรียกรถจกัรยานยนตร์บัจา้งสาธารณะของผูใ้ชบ้ริการกลุ่มเจเนอเรชั่นวายในเขตกรุงเทพมหานคร 
โดยทัง้ 6 ท่าน ใหเ้หตผุลสนบัสนนุดงัต่อไปนี ้

ผูใ้หข้อ้มลูมองว่าเป็นเรื่องของพฤติกรรมผูใ้ชง้าน หากมีความชอบในการใชห้รือ
เรียนรู้เทคโนโลยีอยู่แล้ว จะส่งผลต่อความตั้งใจใช้แอพลิเคชั่น เรียกรถจักรยานยนต์รับจ้าง
สาธารณะ 

แอพลิเคชั่นเรียกรถจักรยานยนตร์บัจา้งสาธารณะที่ช่วยใหผู้ใ้ชบ้ริการมีความ
สะดวกสบายจะใหผู้บ้ริการเกิดความชอบ ตลอดจนการมีกลยุทธ์ต่าง ๆ เพื่อจูงใจใหผู้บ้ริโภคเกิด
ความชอบ เช่น มีการสะสมเหรียญเพื่อเป็นสว่นลด ซึ่งสิ่งเหลา่นีอ้าจท าใหเ้กิดความตัง้ใจใช  ้

หากผูใ้ชบ้ริการมีความชอบในการใช้แอพลิเคชั่นเรียกรถจักรยานยนตร์ับจ้าง
สาธารณะต่าง ๆ ในชีวิตประจ าวันอยู่แล้วย่อมมีผลต่อความตั้งใจใช้แอพลิเคชั่ นเรียก
รถจกัรยานยนตร์บัจา้งสาธารณะดว้ยเช่นกนั 

หากมีความชอบในเรื่องของตราสินคา้ ก็จะมองขา้มเหตผุล เช่น Grab ใชพ้รีเซน
เตอร ์คือ BNK48 ดงันัน้กลุ่มคนที่ชอบ BNK48 ก็จะชอบ Grab ดว้ย ถา้รูว้่ากลุ่มเป้าหมายเป็นใคร 
ใหน้ าความชอบของกลุ่มคนเหล่านัน้มา เพราะแอพลิเคชั่น ฯ ตอ้งการใหผู้ ้ใชบ้ริการแค่มาทดลอง
ใชใ้หเ้ป็น BNK48 จึงเป็นสิ่งที่ดงึใหก้ลุม่เปา้หมายมาทดลองใช ้

ถ้าผู้ใช้บริการเป็นคนที่ชอบใช้แอพลิเคชั่ นหรือชอบการใช้เทคโนโลยีใร
ชีวิตประจ าวนัอยู่แลว้ อาจจะท าใหเ้กิดความตัง้ใจใชแ้อพลิเคชั่นเรียกรถจกัรยานยนตร์บัจา้ง 

ถา้ผูใ้ชบ้รกิารชอบใชเ้ทคโนโลยีหรือแอพลิเคชั่นต่าง ๆ อยู่แลว้ ก็อาจจะท าใหเ้กิด
ความตัง้ใจใชแ้อพลิเคชั่นเรียกรถจกัรยานยนตร์บัจา้งสาธารณะไดง้่าย 
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สมมติฐานข้อที่ 7 มูลค่าราคามีอิทธิพลต่อความตั้งใจใช้แอพลิเคชั่นเรียก
รถจักรยานยนต์รับจ้างสาธารณะของผู้ ใช้บ ริการกลุ่มเจเนอเรชั่ นวายในเขต
กรุงเทพมหานคร  

ผลการสมัภาษณเ์ชิงลกึจากผูใ้หข้อ้มลูทัง้ 6 ท่าน มีความเห็นที่สอดคลอ้งและเป็นไป
ในทิศทางเดียวกันว่า ปัจจัยด้านมูลค่าราคามีอิทธิพลต่อความตั้งใจใช้แอพลิเคชั่ นเรียก
รถจกัรยานยนตร์บัจา้งสาธารณะของผูใ้ชบ้ริการกลุ่มเจเนอเรชั่นวายในเขตกรุงเทพมหานคร โดย
ทัง้ 6 ท่าน ใหเ้หตผุลสนบัสนนุดงัต่อไปนี ้

ผู้บริโภคจะท าการเปรียบเทียบราคา หากแอพลิเคชั่นใดให้ราคาที่ถูกกว่า 
ผูบ้รโิภคจะเลือกใชบ้รกิารแอพลิเคชั่นนัน้ หลกั ๆ คือแข่งขนักนัดา้นราคา 

หากประโยชนท์ี่ไดร้บัคุม้ค่ากบัราคาค่าบรกิารจะท าใหเ้กิดความตัง้ใจใช ้
เป็นสิ่งที่ผูใ้ชบ้ริการประเมินอยู่แลว้ และแน่นอนว่าผูใ้ชบ้ริการจะเลือกใชบ้ริการที่

ตนเองเห็นว่าเหมาะสมที่สดุ 
ถา้ประโยชนท์ี่ไดร้บัมากกว่าราคา ย่อมมีผลต่อความตัง้ใจใช ้
ผูใ้ชบ้ริการจะเลือกใชแ้อพลิเคชั่นที่ค่าส่งถูกที่สุด ดังนัน้มองว่ามูลค่าราคามีผล

ต่อความตัง้ใจใช ้
เป็นสิ่งที่ลูกคา้ตอ้งพิจารณาก่อนใชบ้ริการอยู่แลว้ หากราคาค่าบริการไม่แพง 

คุม้ค่ากบัสิ่งที่ลกูคา้ไดร้บั จะเกิดความตัง้ใจใช ้
สมมติฐานข้อที่ 8 ความเคยชินมีอิทธิพลต่อความตั้งใจใช้แอพลิเคชั่นเรียก

รถจักรยานยนต์รับจ้างสาธารณะของผู้ ใช้บ ริการกลุ่มเจเนอเรชั่ นวายในเขต
กรุงเทพมหานคร  

ผลการสมัภาษณเ์ชิงลกึจากผูใ้หข้อ้มลูทัง้ 6 ท่าน มีความเห็นที่สอดคลอ้งและเป็นไป
ในทิศทางเดียวกันว่า ปัจจัยด้านความเคยชินมีอิทธิพลต่อความตั้งใจใช้แอพลิเคชั่นเรียก
รถจกัรยานยนตร์บัจา้งสาธารณะของผูใ้ชบ้ริการกลุ่มเจเนอเรชั่นวายในเขตกรุงเทพมหานคร โดย
ทัง้ 6 ท่าน ใหเ้หตผุลสนบัสนนุดงัต่อไปนี ้

แอพลิเคชั่นเรียกรถจักรยานยนตร์บัจา้งสาธารณะแต่ละบริษัทมีลกัษณะการใชง้าน
คล้ายกัน ดังนั้นเมื่อเกิดความเคยชิน คาดว่าผู้บริโภคจะเกิดความตั้งใจใช้แอพลิเคชั่นเรียก
รถจักรยานยนต์รับจ้างสาธารณะอ่ืน ๆ เพราะมีประสบการณ์จากการใช้แอพลิเคชั่ นเรียก
รถจกัรยานยนตร์บัจา้งสาธารณะอ่ืน และเกิดความเคยชินแลว้ 

ถา้มีความคุน้เคยในการใชแ้อพลิเคชั่นเรียกรถจกัรยานยนตร์บัจา้งสาธารณะย่อมก่อ
เกิดความตัง้ใจใช ้
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สงัเกตจากวิธีการออกแบบแอพลิเคชั่นเรียกรถจกัรยานยนตร์บัจา้งสาธารณะ แต่ละ
ค่ายจะไม่ค่อยแตกต่างกัน ผูใ้หข้้อมูลมองว่าผูใ้ชบ้ริการชินกับแบบไหน การออกแบบในแต่ละ      
แอพลิเคชั่นเรียกรถจกัรยานยนตร์บัจา้งสาธารณะจะสรา้งมาไม่ต่างกนั 

หากผูใ้ชบ้ริการคุน้เคยกับการใชแ้อพลิเคชั่นในชีวิตประจ าวันอยู่แลว้ อาจส่งผลต่อ
ความตัง้ใจใช ้

หากผูใ้ชบ้ริการเคยชินกบัการใชแ้อพลิเคชั่นอ่ืน ๆ คาดว่าน่าจะมีผลต่อความตัง้ใจใช้
แอพลิเคชั่นเรียกรถจกัรยานยนตร์บัจา้งสาธารณะดว้ยเช่นกนั 

ลูกคา้จะคุน้เคยกับการใชแ้อพลิเคชั่นต่าง ๆ อยู่แลว้ เช่น ใชแ้อพลิเคชั่นสั่งสินคา้ใช้
แอพลิเคชั่นในการจ่ายเงินหรือโอนเงิน จึงเห็นว่าเมื่อลูกค้ามีความคุ้ยเคยหรือชินกับการใช้              
แอพลิเคชั่นเหล่านี ้แล้ว จะท าให้เกิดความตั้งใจใช้แอพลิเคชั่นเรียกรถจักรยานยนต์รับจ้าง
สาธารณะ 

สมมติฐานข้อที ่9 คุณภาพของข้อมูลมีอิทธิพลต่อความตั้งใจใช้แอพลิเคชั่นเรียก
รถจักรยานยนต์รับจ้างสาธารณะของผู้ ใช้บ ริการกลุ่มเจเนอเรชั่ นวายในเขต
กรุงเทพมหานคร  

ผลการสมัภาษณเ์ชิงลกึจากผูใ้หข้อ้มลูทัง้ 6 ท่าน มีความเห็นที่สอดคลอ้งและเป็นไป
ในทิศทางเดียวกันว่า ปัจจัยดา้นคุณภาพของขอ้มูลมีอิทธิพลต่อความตั้งใจใชแ้อพลิเคชั่นเรียก
รถจักรยานยนต์รับจ้างสาธารณะของผู้ใช้บริการกลุ่มเจเนอเรชั่นวายในเขตกรุงเทพมหานคร 
กรุงเทพมหานคร โดยทัง้ 6 ท่าน ใหเ้หตผุลสนบัสนนุดงัต่อไปนี ้

หากแอพลิเคชั่นเรียกรถจักรยานยนตร์บัจา้งสาธารณะใหข้อ้มลูชดัเจน ไม่คลมุเครือ
จะมีผลต่อความตัง้ใจใชง้าน 

แอพลิเคชั่นเรียกรถจักรยานยนต์รับจ้างสาธารณะจะสร้างข้อมูลมาชัดเจน ไม่
คลมุเครืออยู่แลว้ ดงันัน้จะเกิดความตัง้ใจใช ้

หากขอ้มลูในแอพลิเคชั่นเรียกรถจักรยานยนตร์บัจา้งสาธารณะชดัเจน ไม่คลมุเครือ 
จะมีผลต่อความตัง้ใจใชแ้อพลิเคชั่นเรียกรถจกัรยานยนตร์บัจา้งสาธารณะ 

หากขอ้มลูในแอพลิเคชั่นเรียกรถจกัรยานยนตร์บัจา้งสาธารณะไม่ละเอียด ไม่ชดัเจน 
ผูใ้ชบ้รกิารอาจไม่พงึพอใจ โดยเฉพาะหากมีรายงานติดตามผลไดจ้ะเป็นผลดี 

ถ้าแอพลิเคชั่นเรียกรถจักรยานยนตร์ับจา้งสาธารณะมีข้อมูลในเมนูค าสั่งชัดเจน 
เขา้ใจง่าย ผูใ้ชบ้รกิารอาจเกิดการตัง้ใจใชแ้ละเกิดความพงึพอใจ 
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หากขอ้มลูในแอพลิเคชั่นเรียกรถจกัรยานยนตร์บัจา้งสาธารณะผิดพลาด ลกูคา้จะไม่
เชื่อถือ ซึ่งแน่นอนว่าแอพลิเคชั่นเรียกรถจักรยานยนตร์บัจา้งสาธารณะที่ออกแบบมามีขอ้มูลที่
ถกูตอ้ง ชดัเจนอยู่แลว้ ซึ่งจะท าใหเ้กิดความตัง้ใจใช ้

สมมติฐานข้อที่ 10 คุณภาพของระบบมีอิทธิพลต่อความตั้งใจใช้แอพลิเคชั่น
เรียกรถจักรยานยนต์รับจ้างสาธารณะของผู้ใช้บริการกลุ่มเจเนอเรชั่นวายในเขต
กรุงเทพมหานคร  

ผลการสมัภาษณเ์ชิงลกึจากผูใ้หข้อ้มลูทัง้ 6 ท่าน มีความเห็นที่สอดคลอ้งและเป็นไป
ในทิศทางเดียวกันว่า ปัจจัยดา้นคุณภาพของระบบมีอิทธิพลต่อความตั้งใจใชแ้อพลิเคชั่นเรียก
รถจกัรยานยนตร์บัจา้งสาธารณะของผูใ้ชบ้ริการกลุ่มเจเนอเรชั่นวายในเขตกรุงเทพมหานคร โดย
ทัง้ 6 ท่าน ใหเ้หตผุลสนบัสนนุดงัต่อไปนี ้

หากแอพลิเคชั่นเรียกรถจักรยานยนตร์บัจา้งสาธารณะชา้ไป 1-2 วินาที เช่น แอพลิ
เคชั่นเรียกรถจกัรยานยนตร์บัจา้งสาธารณะบางค่ายมีค่าขนส่งที่ราคาถูกมาก แต่ระบบชา้ อาจท า
ใหผู้ใ้ชบ้ริการเปลี่ยนไปใชแ้อพลิเคชั่นเรียกรถจกัรยานยนตร์บัจา้งสาธารณะอ่ืน ดงันัน้แอพลิเคชั่น 
เรียกรถจกัรยานยนตร์บัจา้งสาธารณะที่มีสภาพพรอ้มในการใชง้านจะมีผลต่อความตัง้ใจใชง้านแอ
พลิเคชั่นเรียกรถจกัรยานยนตร์บัจา้งอยู่แลว้ 

ผูใ้หข้อ้มลูมองว่าทกุแอพลิเคชั่นเรียกรถจกัรยานยนตร์บัจา้งสาธารณะสรา้งระบบที่มี
ประสิทธิภาพ พร้อมใช้งานอยู่แล้ว และหากระบบแอพลิเคชั่น เรียกรถจักรยานยนต์รับจ้าง
สาธารณะมีความเสถียรจะสง่ผลต่อความตัง้ใจใช ้

ผูใ้หข้อ้มลูมองว่าถา้แอพลิเคชั่นเรียกรถจกัรยานยนตร์บัจา้งสาธารณะมีความพรอ้ม
ในการใชง้าน เช่น Log in แลว้ สามารถใชไ้ดอ้ย่างต่อเนื่อง จะมีผลต่อความตัง้ใจใช ้

แอพลิเคชั่นเรียกรถจักรยานยนตร์บัจา้งสาธารณะตอ้งมีความรวดเร็ว และมีความ
เสถียรภาพทกุครัง้เมื่อผูใ้ชบ้รกิารเขา้สูร่ะบบ 

ถ้าแอพลิเคชั่นไม่เกิดปัญหา เช่น เขา้ระบบแลว้แอพลิเคชั่นคา้ง หรือสะดุด อาจะ
สง่ผลต่อความตัง้ใจใช ้

ก่อนโหลดแอพลิเคชั่นเรียกรถจกัรยานยนตร์บัจา้งสาธารณะในระบบปฏิบติัการต่าง 
ๆ จะมีรีวิวหรือเรทติง้การใหค้ะแนนของแอพลิเคชั่นนัน้จากผูท้ี่เคยใช ้ดัง้นัน้จึงเห็นว่าแอพลิเคชั่น
เรียกรถจกัรยานยนตร์บัจา้งสาธารณะที่มีใชง้านไดไ้ม่สะดดุ ไม่คา้ง จะท าใหเ้กิดการตัง้ใจใช ้
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สมมติฐานข้อที่ 11 คุณภาพการบริการมีอิทธิพลต่อความตั้งใจใช้แอพลิเคชั่น
เรียกรถจักรยานยนต์รับจ้างสาธารณะของผู้ใช้บริการกลุ่มเจเนอเรชั่นวายในเขต
กรุงเทพมหานคร  

ผลการสมัภาษณเ์ชิงลกึจากผูใ้หข้อ้มลูทัง้ 6 ท่าน มีความเห็นที่สอดคลอ้งและเป็นไป
ในทิศทางเดียวกันว่า ปัจจัยดา้นคุณภาพการบริการมีอิทธิพลต่อความตัง้ใจใชแ้อพลิเคชั่นเรียก
รถจกัรยานยนตร์บัจา้งสาธารณะของผูใ้ชบ้ริการกลุ่มเจเนอเรชั่นวายในเขตกรุงเทพมหานคร โดย
ทัง้ 6 ท่าน ใหเ้หตผุลสนบัสนนุดงัต่อไปนี ้

หากผูท้ี่ใชง้านใชไ้ม่เป็นหรือใช้ครัง้แรก อาจจะไดร้บัการให้ความช่วยเหลือจากผู้
ใหบ้ริการ ซึ่งถ้าหากผูใ้ชเ้ขา้ถึงความช่วยเหลือเหล่านั้น หรือสามารถติดต่อสอบถามไดง้่ าย จะ
สง่ผลต่อความตัง้ใจใชง้านแอพลิเคชั่น 

โดยเฉพาะการตอบกลบัขอ้รอ้งเรียน หรือแกปั้ญหาใหผู้ใ้ชบ้ริการไดท้ันที เช่น กรณี
ลูกคา้ลืมเอกสารส าคัญไวใ้น Grab Taxi แอพลิเคชั่นจะมีแชทเพื่อใหลู้กคา้แจง้ปัญหา และจะมี
ระบบติดตามเอกสารส าคัญใหลู้กค้าทันที ซึ่งเหล่านีจ้ะท าใหเ้กิดความตั้งใจใช ้ตลอดจนสรา้ง
ความเชื่อมั่นใหแ้อพลิเคชั่นเรียกรถจกัรยานยนตร์บัจา้งสาธารณะ 

โดยเฉพาะการสง่มอบสินคา้ตรงตามเวลาที่ก าหนด จะมีผลต่อความตัง้ใจใช ้
ถา้มีบริการการติดต่อขอความช่วยเหลือกรณีที่เกิดปัญหาจากการใชง้าน จะมีผลต่อ

ความตัง้ใจใชข้องผูใ้ชบ้รกิาร ซึ่งเป็นเรื่องธรรมดาของงานบรกิารอยู่แลว้ 
หากผูใ้ชง้านตอ้งการขอความช่วยเหลือกรณีที่แอพลิเคชั่นมีปัญหาจากการใชง้าน 

หากมีสามารถติดต่อศนูยบ์รกิารไดท้นัทีผูใ้ชบ้รกิารอาจเกิดความตัง้ใจใช ้
กรณีที่ลูกคา้พบปัญหาการใชง้าน หรือปัญหาในการสั่งสินคา้ จ าเป็นตอ้งสามารถ

ติดต่อผู้ให้บริการได้ทันที หากแอพลิเคชั่นเรียกรถจักรยานยนต์รับจ้างสาธารณะใด สามารถ
ใหบ้รกิารลกูคา้ดา้นนีไ้ด ้คาดว่าจะเกิดความตัง้ใจใช ้
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ผลการวิเคราะหเ์ชิงเปรียบเทยีบ 
การวิจยัเรื่อง ปัจจยัที่มีอิทธิพลต่อความตัง้ใจใชแ้อพลิเคชั่นเรียกรถจักรยานยนตร์บัจา้ง

สาธารณะ ของผูใ้ชบ้ริการกลุ่มเจเนอเรชั่นวายในเขตกรุงเทพมหานคร  เป็นการศึกษาวิจัยแบบ
ผสมผสาน (mixed-methods research) ผลที่ได้จากการวิเคราะห์เชิงปริมาณ (quantitative 
research) และเชิงคณุภาพ (qualitative research) เปรียบเทียบผลการวิเคราะหไ์ด ้ดงันี ้

 
ตาราง 40 ผลการวิเคราะหเ์ชิงเปรียบเทียบ 
 

สมมติฐานการวิจัย (hypothesis) 
ผลการวิเคราะห ์

การวิจัย
เชิงปริมาณ 

การวิจัยเชิง
คุณภาพ 

H1 ผู้ ใ ช้บริการที่ มี ลักษณะทางด้านประชากรศาสตร์ที่

ประกอบดว้ย เพศ อายุ ระดับการศึกษาสุงสุด รายไดเ้ฉลี่ยต่อ
เดือน และอาชีพแตกต่างกัน มีอิทธิพลต่อความตั้งใจใชแ้อพลิ
เ ค ชั่ น เ รี ย ก ร ถจั ก ร ย านยนต์ รับ จ้ า ง ส า ธ า รณะ ใน เ ขต
กรุงเทพมหานครแตกต่างกนั 

  

       ผูใ้ชบ้ริการกลุ่มเจเนอเรชั่นวายในเขตกรุงเทพมหานครที่มี
เพศแตกต่างกนั มีความตัง้ใจใชแ้อพลิเคชั่นเรียกรถจกัรยานยนต์
รบัจา้งสาธารณะแตกต่างกนั 

ไม่สนบัสนนุ ไม่สนบัสนนุ 

       ผูใ้ชบ้ริการกลุ่มเจเนอเรชั่นวายในเขตกรุงเทพมหานครที่มี
อายแุตกต่างกนั มีความตัง้ใจใชแ้อพลิเคชั่นเรียกรถจกัรยานยนต์
รบัจา้งสาธารณะแตกต่างกนั 

สนบัสนนุ สนบัสนนุ 

       ผูใ้ชบ้ริการกลุ่มเจเนอเรชั่นวายในเขตกรุงเทพมหานครที่มี
ระดับการศึกษาสุงสุดแตกต่างกัน มีความตั้งใจใชแ้อพลิเคชั่น
เรียกรถจกัรยานยนตร์บัจา้งสาธารณะแตกต่างกนั 

สนบัสนนุ สนบัสนนุ 

       ผูใ้ชบ้ริการกลุ่มเจเนอเรชั่นวายในเขตกรุงเทพมหานครที่มี
รายได้เฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกัน มีความตั้งใจใช้แอพลิเคชั่น
เรียกรถจกัรยานยนตร์บัจา้งสาธารณะแตกต่างกนั 

สนบัสนนุ สนบัสนนุ 
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ตาราง 40 (ต่อ) 
 

สมมติฐานการวิจัย (hypothesis) 
ผลการวิเคราะห ์

การวิจัย
เชิงปริมาณ 

การวิจัยเชิง
คุณภาพ 

       ผูใ้ชบ้ริการกลุ่มเจเนอเรชั่นวายในเขตกรุงเทพมหานครที่มี
อ าชี พ แตก ต่ า ง กัน  มี ค ว ามตั้ ง ใ จ ใ ช้ แ อพลิ เ คชั่ น เ รี ย ก
รถจกัรยานยนตร์บัจา้งสาธารณะแตกต่างกนั 

สนบัสนนุ สนบัสนนุ 

H2 ความคาดหวงัประสิทธิภาพมีอิทธิพลต่อความตัง้ใจใชแ้อพลิ

เคชั่นเรียกรถจกัรยานยนตร์บัจา้งสาธารณะของผูใ้ชบ้ริการกลุ่ม
เจเนอเรชั่นวายในเขตกรุงเทพมหานคร 

สนบัสนนุ สนบัสนนุ 

H3 ความคาดหวังในความพยายามมีอิทธิพลต่อความตั้งใจใช้

แอพลิเคชั่นเรียกรถจกัรยานยนตร์บัจา้งสาธารณะของผูใ้ชบ้ริการ
กลุม่เจเนอเรชั่นวายในเขตกรุงเทพมหานคร 

ไม่สนบัสนนุ สนบัสนนุ 

H4 อิทธิพลทางสงัคมมีอิทธิพลต่อความตัง้ใจใชแ้อพลิเคชั่นเรียก

รถจกัรยานยนตร์บัจา้งสาธารณะของผูใ้ชบ้ริการกลุ่มเจเนอเรชั่น
วายในเขตกรุงเทพมหานคร 

ไม่สนบัสนนุ สนบัสนนุ 

H5 สิ่งอ านวยความสะดวกในการใชง้านมีอิทธิพลต่อความตัง้ใจ

ใช้แอพลิเคชั่ นเรียกรถจักรยานยนต์รับจ้างสาธารณะของ
ผูใ้ชบ้รกิารกลุม่เจเนอเรชั่นวายในเขตกรุงเทพมหานคร 

ไม่สนบัสนนุ สนบัสนนุ 

H6 แรงจูงใจด้านความชอบมีอิทธิพลต่อความตั้งใจใช้แอพลิ

เคชั่นเรียกรถจกัรยานยนตร์บัจา้งสาธารณะของผูใ้ชบ้ริการกลุ่ม
เจเนอเรชั่นวายในเขตกรุงเทพมหานคร 

สนบัสนนุ สนบัสนนุ 

H7 มูลค่าราคามีอิทธิพลต่อความตั้งใจใช้แอพลิเคชั่ นเรียก

รถจกัรยานยนตร์บัจา้งสาธารณะของผูใ้ชบ้ริการกลุ่มเจเนอเรชั่น
วายในเขตกรุงเทพมหานคร 

ไม่สนบัสนนุ สนบัสนนุ 
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ตาราง 40 (ต่อ) 
 

สมมติฐานการวิจัย (hypothesis) 
ผลการวิเคราะห ์

การวิจัยเชิง
ปริมาณ 

การวิจัยเชิง
คุณภาพ 

H8 ความเคยชินมีอิทธิพลต่อความตั้งใจใช้แอพลิเคชั่นเรียก

รถจกัรยานยนตร์บัจา้งสาธารณะของผูใ้ชบ้ริการกลุ่มเจเนอเรชั่น
วายในเขตกรุงเทพมหานคร 

ไม่สนบัสนนุ สนบัสนนุ 

H9 คุณภาพของข้อมูลมีอิทธิพลต่อความตั้งใจใช้แอพลิเคชั่น

เรียกรถจกัรยานยนตร์บัจา้งสาธารณะของผูใ้ชบ้ริการกลุ่มเจเนอ
เรชั่นวายในเขตกรุงเทพมหานคร 

สนบัสนนุ สนบัสนนุ 

H10 คุณภาพของระบบมีอิทธิพลต่อความตั้งใจใช้แอพลิเคชั่น

เรียกรถจกัรยานยนตร์บัจา้งสาธารณะของผูใ้ชบ้ริการกลุ่มเจเนอ
เรชั่นวายในเขตกรุงเทพมหานคร 

สนบัสนนุ สนบัสนนุ 

H11 คุณภาพการบริการมีอิทธิพลต่อความตั้งใจใชแ้อพลิเคชั่น

เรียกรถจกัรยานยนตร์บัจา้งสาธารณะของผูใ้ชบ้ริการกลุ่มเจเนอ
เรชั่นวายในเขตกรุงเทพมหานคร 

ไม่สนบัสนนุ สนบัสนนุ 
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บทที ่5 
สรุปผล อภปิรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
สรุปผลการวิจัย 

H1: ผูใ้ชบ้ริการที่มีลักษณะทางด้านประชากรศาสตรท์ี่ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับ

การศกึษาสงูสดุ รายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน และอาชีพแตกต่างกนั มีอิทธิพลต่อความตัง้ใจใชแ้อพลิเคชั่น
เรียกรถจกัรยานยนตร์บัจา้งสาธารณะในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกนั  โดยแบ่งเป็นสมมติฐาน
ย่อย ดงันี ้

ผู้ใช้บริการกลุ่มเจเนอเรชั่นวายในเขตกรุงเทพมหานครที่มีเพศแตกต่างกัน มี
ความตั้งใจใช้แอพลิเคชั่นเรียกรถจักรยานยนตรั์บจ้างสาธารณะแตกต่างกัน 
 
ผลการวิจัยเชิงปริมาณ  

ผูใ้ชบ้ริการกลุ่มเจเนอเรชั่นวายในเขตกรุงเทพมหานครที่มีเพศแตกต่างกัน มีความตัง้ใจ
ใชแ้อพลิเคชั่นเรียกรถจกัรยานยนตร์บัจา้งสาธารณะไม่แตกต่างกนั 

ผลการวิจัยเชิงคุณภาพ  
ผู้ให้ข้อมูลเห็นมีความคิดเห็นไปในทิศทางเดียวกันถึง 5 ท่านจาก 6 ท่าน ว่า

ผูใ้ชบ้ริการกลุ่มเจเนอเรชั่นวายในเขตกรุงเทพมหานครที่มีเพศแตกต่างกัน มีความตัง้ใจใชแ้อพลิ
เคชั่นเรียกรถจกัรยานยนตร์บัจา้งสาธารณะไม่แตกต่างกนั เนื่องจากในปัจจบุนัผูช้ายและผูห้ญิงจะ
เผชิญสภาพแวดล้อมที่ไม่แตกต่างกัน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเวลา ทุกคนจะมีกรอบเวลาที่ ไม่
แตกต่างกัน เช่น 1) เวลาพกักลางวันที่ค่อนขา้งจ ากัด 2) สภาวะการแพร่ระบาดของเชือ้ไวรสัของ 
Covid-19 3) การจราจรซึ่งเป็นสภาพแวดลอ้มภายนอกที่เผชิญไม่ต่างกัน ดังนัน้จึงมองว่าความ
ตัง้ใจใชแ้อพลิเคชั่นเรียกรถจกัรยานยนตร์บัจา้งสาธารณะของผูช้ายและผูห้ญิงไม่แตกต่างกัน  

ส่วนอีก 1 ท่านไดใ้หเ้หตุผลที่แตกต่างกันว่า ผูใ้ชบ้ริการกลุ่มเจเนอเรชั่นวายที่มีเพศ
แตกต่างกัน มีความตั้งใจใช้แอพลิ เคชั่ นเรียกรถจักรยานยนต์รับจ้างสาธารณะในเขต
กรุงเทพมหานครแตกต่างกัน เนื่องจากผู้หญิงจะมีความตั้งใจใช้มากกว่าผู้ชาย เพราะผู้หญิง
อาจจะตอ้งการความสะดวกสบายมากกว่า ไม่ตอ้งออกไปตากแดด หรือเสียเวลาในการต่อแถวซือ้
สินคา้ 
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ผู้ใช้บริการกลุ่มเจเนอเรชั่นวายในเขตกรุงเทพมหานครที่มีอายุแตกต่างกัน มี
ความตั้งใจใช้แอพลิเคชั่นเรียกรถจักรยานยนตรั์บจ้างสาธารณะแตกต่างกัน 

ผลการวิจัยเชิงปริมาณ  
ผูใ้ชบ้ริการกลุ่มเจเนอเรชั่นวายในเขตกรุงเทพมหานครที่มีอายุแตกต่างกัน มีความ

ตัง้ใจใชแ้อพลิเคชั่นเรียกรถจกัรยานยนตร์บัจา้งสาธารณะแตกต่างกนั 
 

ผลการวิจัยเชิงคุณภาพ  
ผูใ้หข้อ้มูลเห็นมีความคิดเห็นไปในทิศทางเดียวกันถึง 5 ท่านจาก 6 ท่าน ว่าผูใ้ชบ้ริการ

กลุ่มเจเนอเรชั่นวายในเขตกรุงเทพมหานครที่มีอายุแตกต่างกัน มีความตัง้ใจใชแ้อพลิเคชั่นเรียก
รถจักรยานยนต์รับจ้างสาธารณะแตกต่างกัน  เนื่องจากด้วยเจเนอเรชั่นของแต่ละช่วงวัย 
เจเนอเรชั่นวายตอนตน้ถึงตอนกลาง จะเติบโตมาพรอ้มกับเทคโนโลยีก็จะเขา้ถึงง่าย และรวดเร็ว
กว่า ในขณะที่กลุม่เจเนอเรชั่นวายตอนปลาย อาจจะเขา้ถึงหรือใชเ้ทคโนโลยีเหลา่นีน้อ้ยกว่า อีกทัง้
ดว้ยราคาค่าบริการของการใชแ้อพลิเคชั่นเรียกรถจกัรยานยนตร์บัจา้งสาธารณะมีราคาค่อนขา้งสงู 
เพราะถ้าเป็นเจเนอเรชั่นวายตอนตน้ วัตถุประสงคข์องการใชแ้อพลิเคชั่นเรียกรถจักรยานยนต์
รบัจา้งสาธารณะน่าจะเป็นการสั่งอาหาร แต่การเรียก Messenger หรือรถจักรยานยนตร์บัจา้ง
สาธารณะน่าจะใชบ้ริการไม่มากนัก แต่ถา้เป็นเจเนอเรชั่นวายตอนปลาย น่าจะมีวัตถุประสงคท์ี่
หลากหลายขึน้ เช่น การใช ้Messenger สง่ของส าหรบัผูท้ี่ท  าธุรกิจออนไลน ์ซึ่งอาจจะมีการสง่ด่วน 
เพราะฉะนั้นคิดว่าช่วงอายุจะแตกต่างกัน ผูอ้ายุน้อยจะเลือกใชบ้ริการ Food Delivery และจะ
เลือกใชบ้ริการแต่ละค่ายแตกต่างกนั เพราะขึน้อยู่กบัราคาที่บวกเพิ่ม และจากประสบการณท์ี่ผูใ้ห้
ขอ้มูลสัมผัสกลุ่มเจเนอเรชั่นวาย จะเลือกค่าบริการที่ต  ่าที่สุด เนื่องจากมีข้อจ ากัดในเรื่องของ
ค่าใชจ้่าย และดว้ยภาระงานอาจจะไม่ไดม้ากจนตอ้งการความเร่งด่วน  และจากประสบการณข์อง
ผูใ้หข้อ้มูลที่ใหบ้ริการลูกคา้ สงัเกตไดจ้ากส่วนใหญ่ผูใ้ชบ้ริการจะเป็นวัยท างาน ที่เป็นพนักงาน 
Office มากกว่านกัเรียน/นกัศกึษา 

ส่วนอีก 1 ท่านได้ให้เหตุผลที่แตกต่างกันว่า ผู้ใช้บริการกลุ่มเจเนอเรชั่นวายในเขต
กรุงเทพมหานครที่มีอายุแตกต่างกัน มีความตั้งใจใช้แอพลิเคชั่นเรียกรถจักรยานยนต์รับจ้าง
สาธารณะไม่แตกต่างกนั เนื่องจากในช่วงการแพร่ระบาดของเชือ้ไวรสั Covid-19 ท าใหผู้ใ้ชบ้ริการ
ทุกวัยต้องปรับตัว และจากประสบการณ์ของผูใ้ห้ข้อมูลที่ให้บริการลูกค้า จะสังเกตได้จากใน
ปัจจบุนันีจ้ะมีผูใ้ชบ้รกิารทัง้กลุม่วยัรุ่น วยัท างาน และวยัผูใ้หญ่ แต่สว่นใหญ่จะเป็นวยัท างาน อายุ
ประมาณ 30 ปีตน้ ๆ ที่จะใชบ้รกิารมากที่สดุ 
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ผู้ใช้บริการกลุ่มเจเนอเรชั่นวายในเขตกรุงเทพมหานครทีม่ีระดับการศึกษาสูงสุด
แตกต่างกัน มีความตั้งใจใช้แอพลิเคชั่นเรียกรถจักรยานยนตรั์บจ้างสาธารณะแตกต่างกัน 

ผลการวิจัยเชิงปริมาณ 
ผูใ้ชบ้ริการกลุ่มเจเนอเรชั่นวายในเขตกรุงเทพมหานครที่มี ระดับการศึกษาสูงสุด

แตกต่างกนั มีความตัง้ใจใชแ้อพลิเคชั่นเรียกรถจกัรยานยนตร์บัจา้งสาธารณะแตกต่างกนั 
ผลการวิจัยเชิงคุณภาพ  

ผู้ให้ข้อมูลเห็นมีความคิดเห็นไปในทิศทางเดียวกันถึง 4 ท่าน จาก 6 ท่านว่า 
ผูใ้ชบ้ริการกลุ่มเจเนอเรชั่นวายในเขตกรุงเทพมหานครที่มี ระดับการศึกษาสูงสุดแตกต่างกัน มี
ความตัง้ใจใชแ้อพลิเคชั่นเรียกรถจกัรยานยนตร์บัจา้งสาธารณะแตกต่างกนั เนื่องจากการศกึษาถือ
เป็นพืน้ฐานของการใชห้รือการยอมรบัการใชเ้ทคโนโลยีของผูใ้ชบ้ริการ ผูท้ี่มีการศึกษาสงูจะเรียนรู้
การใชง้าน มีความสามารถในการใชง้าน มีประสบการณ ์หรือเขา้ถึงแอพลิเคชั่นนี ้ตลอดจนจะมี
ความตัง้ใจใชม้ากกว่าผูท้ี่มีการศกึษานอ้ย 

ส่วนอีก 2 ท่านไดใ้หเ้หตุผลที่แตกต่างกันว่า ผูใ้ชบ้ริการกลุ่มเจเนอเรชั่นวายในเขต
กรุงเทพมหานครที่มี ระดับการศึกษาสูงสุดแตกต่างกัน มีความตั้งใจใช้แอพลิเคชั่ นเรียก
รถจักรยานยนตร์บัจา้งสาธารณะไม่แตกต่างกัน เนื่องจากปัจจุบนันีแ้อพลิเคชั่น ฯ มีการพัฒนา
อย่างต่อเนื่องเพื่อใหง้่ายต่อการใชง้าน ดงันัน้ไม่ว่าจะเป็นผูท้ี่มีการศึกษานอ้ยหรือผูท้ี่มีการศึกษา
สูงจะมีความตั้งใจใช้ที่ไม่แตกต่างกัน อีกทั้งผู้ที่สามารถรับรู ้เทคโนโลยีส  าหรับแอพลิเคชั่น ฯ 
ประเภทนีไ้ดร้วดเรว็ ขึน้อยู่กบัประสบการณแ์ละวตัถุประสงค ์ไม่เก่ียวกบัระดบัการศกึษา 

ผู้ใช้บริการกลุ่มเจเนอเรชั่นวายในเขตกรุงเทพมหานครที่มีรายได้เฉล่ียต่อเดือน
แตกต่างกัน มีความตั้งใจใช้แอพลิเคชั่นเรียกรถจักรยานยนตรั์บจ้างสาธารณะแตกต่างกัน 

ผลการวิจัยเชิงปริมาณ 
ผู้ใช้บริการกลุ่มเจเนอเรชั่นวายในเขตกรุงเทพมหานครที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน

แตกต่างกนั มีความตัง้ใจใชแ้อพลิเคชั่นเรียกรถจกัรยานยนตร์บัจา้งสาธารณะแตกต่างกนั 
ผลการวิจัยเชิงคุณภาพ  

ผู้ให้ข้อมูลเห็นมีความคิดเห็นไปในทิศทางเดียวกันทั้ง 6 ท่านว่า ผู้ใช้บริการกลุ่ม       
เจเนอเรชั่นวายในเขตกรุงเทพมหานครที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกัน  มีความตั้งใจใช้          
แอพลิเคชั่นเรียกรถจักรยานยนตร์บัจา้งสาธารณะแตกต่างกัน เนื่องจากผูท้ี่มีรายไดม้ากจะมีการ
การตัดสินใจซือ้จะสัน้ เพื่อซือ้ความสะดวกสบายในการด าเนินชีวิตโดยที่ไม่กังวลเรื่องค่าใชจ้่าย 
และผูท้ี่มีรายไดม้ากจะใชแ้อพลิเคชั่นเรียกรถจักรยานยนต์รบัจา้งสาธารณะผูกกับบัตร เครดิต 
ในขณะที่ผู ้ที่มีรายได้น้อยจะใช้เก็บเงินปลายทาง  เพราะผู้ที่มีรายได้น้อยจะมีข้อจ ากัดด้าน
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งบประมาณ อีกทัง้ผูท้ี่มีรายไดน้อ้ยจะไม่ไดใ้หค้วามส าคัญกับการสั่งอาหารผ่านแอพลิเคชั่นมาก
นัก เพราะหากเทียบเรื่องราคาอาหารที่สั่งผ่านแอพลิเคชั่นเรียกรถจกัรยานยนตร์บัจ้างสาธารณะ
กับราคาอาหารที่ซือ้จากหน้ารา้นโดยตรง การสั่งผ่านแอพลิเคชั่นเรียกรถจักรยานยนตร์ับจ้าง
สาธารณะมีราคาแพงกว่า ดงันัน้ผูใ้ชบ้รกิารท่ีมีรายไดน้อ้ยอาจจะมองว่าไม่จ าเป็นและไม่คุม้ค่า 

ผู้ใช้บริการกลุ่มเจเนอเรชั่นวายในเขตกรุงเทพมหานครที่มีอาชีพแตกต่างกัน มี
ความตั้งใจใช้แอพลิเคชั่นเรียกรถจักรยานยนตรั์บจ้างสาธารณะแตกต่างกัน 

ผลการวิจัยเชิงปริมาณ 
ผูใ้ชบ้ริการกลุ่มเจเนอเรชั่นวายในเขตกรุงเทพมหานครที่มีอาชีพแตกต่างกนั มีความ

ตัง้ใจใชแ้อพลิเคชั่นเรียกรถจกัรยานยนตร์บัจา้งสาธารณะแตกต่างกนั 
ผลการวิจัยเชิงคุณภาพ  

ผู้ให้ข้อมูลเห็นมีความคิดเห็นไปในทิศทางเดียวกันถึง 4 ท่าน จาก 6 ท่านว่า 
ผูใ้ชบ้ริการกลุ่มเจเนอเรชั่นวายในเขตกรุงเทพมหานครที่มีอาชีพแตกต่างกนั มีความตัง้ใจใชแ้อพลิ
เคชั่นเรียกรถจกัรยานยนตร์บัจา้งสาธารณะแตกต่างกนั เนื่องจากแต่ละอาชีพจะมีความตอ้งการใช้
แตกต่างกนั เช่น งานเลขานุการ หรืองานที่ตอ้งคอยรบัส่งเอกสาร อาจใชบ้ริการ Messenger เพื่อ
ความรวดเร็วในการส่งเอกสาร  กลุ่มนักศึกษาจะเป็นกลุ่มที่ก้าวทันเทคโนโลยี  รักความ
สะดวกสบายอาจจะใชบ้ริการสั่งซือ้อาหารผ่านแอพลิเคชั่นเรียกรถจกัรยานยนตร์บัจา้งสาธารณะ
และกลุ่มวัยท างานโดยเฉพาะกลุ่มที่เป็นพนักงานบริษัทที่มีเวลาในการพักรับประทานอาหาร
กลางวนัจ ากดั ไม่มีเวลาออกไปซือ้อาหารดว้ยตนเอง อาจจะใชบ้รกิารสั่งซือ้อาหารผ่านแอพลิเคชั่น
เรียกรถจกัรยานยนตร์บัจา้งสาธารณะ และจากประสบการณข์องผูใ้หข้อ้มลูเองจะสงัเกตว่า ส่วน
ใหญ่จะเป็นวัยท างาน อายุประมาณ 25-30 ปีตน้ ๆ ที่เป็นพนักงานบริษัทอาจเป็นเพราะตอ้งการ
ความสะดวกรวดเรว็ 

ส่วนอีก 2 ท่านไดใ้หเ้หตุผลที่แตกต่างกันว่า ผูใ้ชบ้ริการกลุ่มเจเนอเรชั่นวายในเขต
กรุงเทพมหานครที่มีอาชีพแตกต่างกัน มีความตั้งใจใชแ้อพลิเคชั่นเรียกรถจักรยานยนตร์บัจา้ง
สาธารณะไม่แตกต่างกนั เนื่องจากแอพลิเคชั่น ฯ สรา้งมาเพื่อตอบสนองความสะดวกสบายของทุก
อาชีพ ในแต่ละอาชีพหากอยู่ในสภาวะฉกุเฉิน  หรือตอ้งการความเรง่ด่วน อาจมีความจ าเป็นและมี
ความตัง้ใจใชแ้อพลิเคชั่นเรียกรถจกัรยานยนตร์บัจา้งสาธารณะ อีกทัง้ดว้ยสถานการณแ์พรร่ะบาด
ของเชือ้ไวรสั Covid-19 หลายอาชีพตอ้งกกัตวัอยู่บา้น และมีความจ าเป็นตอ้งใช้บริการสั่งอาหาร
ผ่านแอพลิเคชั่นเรียกรถจกัรยานยนตร์บัจา้งสาธารณะ ดงันัน้อาชีพที่แตกต่างกนั ความตัง้ใจใชไ้ม่
แตกต่างกนั 
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H2: ความคาดหวังประสิทธิภาพมีอิทธิพลต่อความตั้งใจใช้แอพลิเคชั่นเรียก

รถจักรยานยนต์รับจ้างสาธารณะของผู้ ใช้บ ริการกลุ่มเจเนอเรชั่ นวายในเขต
กรุงเทพมหานคร 

ผลการวิจัยเชิงปริมาณ 
ความคาดหวังประสิท ธิภาพ มี อิท ธิพลต่อความตั้ง ใจใช้แอพลิ เคชั่ น เรียก

รถจกัรยานยนตร์บัจา้งสาธารณะของผูใ้ชบ้รกิารกลุม่เจเนอเรชั่นวายในเขตกรุงเทพมหานคร 
ผลการวิจัยเชิงคุณภาพ  

ผู้ให้ข้อมูลเห็นมีความคิดเห็นไปในทิศทางเดียวกันทั้ง 6 ท่านว่า ความคาดหวัง
ประสิทธิภาพ มีอิทธิพลต่อความตัง้ใจใชแ้อพลิเคชั่นเรียกรถจักรยานยนตร์บัจา้งสาธารณะของ
ผู้ใช้บริการกลุ่มเจเนอเรชั่ นวายในเขตกรุงเทพมหานคร เนื่องจากหากแอพลิเคชั่ นเรียก
รถจกัรยานยนตร์บัจา้งสาธารณะสามารถตอบสนองความตอ้งการของผูใ้ชง้านได ้เช่น ไวต่อการ
ตอบสนองในการเรียกใชบ้ริการ รบั-ส่งสินคา้สะดวก ซึ่งเป็นส่วนเติมเต็มและอ านวยความสะดวก
ในการใชช้ีวิตของผูใ้ชบ้รกิารง่ายขึน้ จะส่งผลต่อความตัง้ใจใชง้าน 

 

H3: ความคาดหวังในความพยายามมีอิทธิพลต่อความตั้งใจใช้แอพลิเคชั่นเรียก

รถจักรยานยนต์รับจ้างสาธารณะของผู้ ใช้บ ริการกลุ่มเจเนอเรชั่ นวายในเขต
กรุงเทพมหานคร 

ผลการวิจัยเชิงปริมาณ 
ความคาดหวังในความพยายาม ไม่มีอิทธิพลต่อความตั้งใจใช้แอพลิเคชั่นเรียก

รถจกัรยานยนตร์บัจา้งสาธารณะของผูใ้ชบ้รกิารกลุม่เจเนอเรชั่นวายในเขตกรุงเทพมหานคร 
ผลการวิจัยเชิงคุณภาพ 

ผูใ้หข้อ้มูลเห็นมีความคิดเห็นไปในทิศทางเดียวกันทั้ง 6 ท่านว่า ความคาดหวังใน
ความพยายาม มีอิทธิพลต่อความตัง้ใจใชแ้อพลิเคชั่นเรียกรถจักรยานยนตร์บัจา้งสาธารณะของ
ผูใ้ชบ้ริการกลุ่มเจเนอเรชั่นวายในเขตกรุงเทพมหานคร เนื่องจากแอพลิเคชั่นเรียกรถจกัรยานยนต์
รบัจา้งสาธารณะพฒันาออกมาใหใ้ชง้านง่ายอยู่แลว้ หากลกูคา้ไดใ้ชง้านแอพลิเคชั่น ฯ ครัง้แรกแอ
พลิเคชั่นเรียกรถจกัรยานยนตร์บัจา้งสาธารณะ จะมีวิธีท าแต่ละขัน้ตอนบอกชดัเจน ลกูคา้สามารถ
ทดลองใชไ้ดด้ว้ยตนเอง ดงันัน้หากแอพลิเคชั่นเรียกรถจกัรยานยนตร์บัจา้งสาธารณะที่ง่ายต่อการ
เรียนรู ้ง่ายต่อการใชง้าน จะท าใหผู้ใ้ชบ้รกิารเกิดความตัง้ใจใชง้าน 
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H4: อิ ทธิพลทาง สั งคมมี อิ ทธิพลต่ อความตั้ ง ใจ ใช้ แอพ ลิ เ คชั่ น เ รี ยก

รถจักรยานยนต์รับจ้างสาธารณะของผู้ ใช้บ ริการกลุ่มเจเนอเรชั่ นวายในเขต
กรุงเทพมหานคร 

ผลการวิจัยเชิงปริมาณ 
อิทธิพลทางสังคม ไม่มีอิทธิพลต่อความตั้งใจใชแ้อพลิเคชั่นเรียกรถจักรยานยนต์

รบัจา้งสาธารณะของผูใ้ชบ้รกิารกลุม่เจเนอเรชั่นวายในเขตกรุงเทพมหานคร 
ผลการวิจัยเชิงคุณภาพ 

ผูใ้หข้อ้มลูเห็นมีความคิดเห็นไปในทิศทางเดียวกนัทัง้ 6 ท่านว่า อิทธิพลทางสงัคม มี
อิทธิพลต่อความตัง้ใจใชแ้อพลิเคชั่นเรียกรถจักรยานยนตร์บัจา้งสาธารณะของผูใ้ชบ้ริการกลุ่มเจ
เนอเรชั่นวายในเขตกรุงเทพมหานคร เนื่องจากการเริ่มใชค้รัง้แรกจะเริ่มตน้จากคนใกลต้ัว เช่น 
เพื่อน ญาติพี่นอ้ง ซึ่งเป็นกลุ่มที่ผูใ้ชม้ีความเชื่อถือ และเป็นกลุ่มแรกที่ท าใหผู้ใ้ชบ้ริการเกิดความ
ตัง้ใจใช ้ 
 

H5: ส่ิงอ านวยความสะดวกในการใช้งานมีอิทธิพลต่อความตั้งใจใช้แอพลิเคชั่น

เรียกรถจักรยานยนต์รับจ้างสาธารณะของผู้ใช้บริการกลุ่มเจเนอเรชั่นวายในเขต
กรุงเทพมหานคร 

ผลการวิจัยเชิงปริมาณ 
สิ่งอ านวยความสะดวกในการใชง้าน ไม่มีอิทธิพลต่อความตัง้ใจใชแ้อพลิเคชั่นเรียก

รถจกัรยานยนตร์บัจา้งสาธารณะของผูใ้ชบ้รกิารกลุม่เจเนอเรชั่นวายในเขตกรุงเทพมหานคร 
ผลการวิจัยเชิงคุณภาพ 

ผู้ให้ข้อมูลเห็นมีความคิดเห็นไปในทิศทางเดียวกันทั้ง 6 ท่านว่า สิ่งอ านวยความ
สะดวกในการใชง้าน มีอิทธิพลต่อความตัง้ใจใชแ้อพลิเคชั่นเรียกรถจกัรยานยนตร์บัจา้งสาธารณะ
ของผูใ้ชบ้ริการกลุ่ม เจเนอเรชั่นวายในเขตกรุงเทพมหานคร เนื่องจากผูใ้ชบ้ริการมีนิสัยในการ
เปรียบเทียบ ดงันัน้ผูใ้ชบ้รกิารจะประเมินทางเลือกว่าช่องทางไหนเหมาะกบัตนเองที่สดุ หากแอพลิ
เคชั่นใดที่อ  านวยความสะดวกใหผู้ใ้ชบ้รกิารไดม้ากสดุ  โดยเฉพาะความสะดวกในการช าระเงินที่มี
วิธีการช าระเงินที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นการช าระผ่าน True Wallet แลว้หากเป็นสิ่งที่ผูใ้ชง้านมี
อยู่ อาจจะเป็นส่วนหนึ่งที่ท าใหเ้กิดความตัง้ใจใชง้าน  ตลอดจนการแชรโ์ลเคชั่นที่แม่นย า จะท าให้
เกิดความสะดวกซึ่งจะน ามาซึ่งความตัง้ใจใช ้
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H6: แรงจูงใจด้านความชอบมีอิทธิพลต่อความตั้งใจใช้แอพลิเคชั่นเรียก

รถจักรยานยนต์รับจ้างสาธารณะของผู้ ใช้บ ริการกลุ่มเจเนอเรชั่ นวายในเขต
กรุงเทพมหานคร 

ผลการวิจัยเชิงปริมาณ 
แรงจูงใจดา้นความชอบ มีอิทธิพลต่อความตัง้ใจใชแ้อพลิเคชั่นเรียกรถจกัรยานยนต์

รบัจา้งสาธารณะของผูใ้ชบ้รกิารกลุม่เจเนอเรชั่นวายในเขตกรุงเทพมหานคร 
ผลการวิจัยเชิงคุณภาพ 

ผู้ให้ข้อมูลเห็นมีความคิดเห็นไปในทิศทางเดียวกันทั้ง 6 ท่านว่า แรงจูงใจด้าน
ความชอบ มีอิทธิพลต่อความตั้งใจใช้แอพลิเคชั่นเรียกรถจักรยานยนต์รับจ้างสาธารณะของ
ผูใ้ชบ้ริการกลุ่มเจเนอเรชั่นวายในเขตกรุงเทพมหานคร  เนื่องจากผูใ้หข้อ้มูลมองว่าเป็นเรื่องของ
พฤติกรรมผูใ้ชง้าน หากผูใ้ชบ้ริการมีความชอบในการใชห้รือชอบเรียนรูเ้ทคโนโลยี มีความชอบใน
การใช้แอพลิเคชั่น ฯ ต่าง ๆ ในชีวิตประจ าวันย่อมมีผลต่อความตั้งใจใช้แอพลิเคชั่นเรียก
รถจักรยานยนตร์บัจา้งสาธารณะดว้ยเช่นกัน อีกทัง้หากผูใ้ชบ้ริการมีความชอบในเรื่องของตรา
สินคา้ ผูใ้ชบ้ริการจะมองขา้มเหตุผล เช่น Grab ใชพ้รีเซนเตอร ์คือ BNK48 ดังนัน้กลุ่มคนที่ชอบ 
BNK48 จะชอบ Grab ด้วย ดังนั้นถ้ารูว้่ากลุ่มเป้าหมายเป็นใคร ให้น าความชอบของกลุ่มคน
เหลา่นัน้มา เพราะแอพลิเคชั่น ฯ ตอ้งการใหผู้ใ้ชบ้รกิารแค่มาทดลองใชใ้หเ้ป็น  
 

H7: มูลค่าราคามีอิทธิพลต่อความตั้งใจใช้แอพลิเคชั่นเรียกรถจักรยานยนต์

รับจ้างสาธารณะของผู้ใช้บริการกลุ่มเจเนอเรชั่นวายในเขตกรุงเทพมหานคร 
ผลการวิจัยเชิงปริมาณ 

มูลค่าราคา ไม่มีอิทธิพลต่อความตั้งใจใชแ้อพลิเคชั่นเรียกรถจักรยานยนตร์บัจา้ง
สาธารณะของผูใ้ชบ้รกิารกลุม่เจเนอเรชั่นวายในเขตกรุงเทพมหานคร 

ผลการวิจัยเชิงคุณภาพ 
ผูใ้หข้อ้มลูเห็นมีความคิดเห็นไปในทิศทางเดียวกนัทัง้ 6 ท่านว่า มลูค่าราคามีอิทธิพล

ต่อความตัง้ใจใชแ้อพลิเคชั่นเรียกรถจกัรยานยนตร์บัจา้งสาธารณะของผูใ้ชบ้ริการกลุม่เจเนอเรชั่น
วายในเขตกรุงเทพมหานคร เนื่องจากเป็นสิ่งที่ผูใ้ชบ้ริการตอ้งพิจารณาก่อนใชบ้ริการอยู่แลว้ ซึ่ง
ผูใ้ชบ้ริการจะท าการเปรียบเทียบราคา หากแอพลิเคชั่นใดใหร้าคาที่ถูกกว่า หรือผูใ้ชบ้ริการรูส้ึกว่า
ประโยชนท์ี่ไดร้บัคุม้ค่ากบัราคาค่าบริการจะท าใหเ้กิดความตัง้ใจใช ้
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H8: ความเคยชินมีอิทธิพลต่อความตั้งใจใช้แอพลิเคชั่นเรียกรถจักรยานยนต์

รับจ้างสาธารณะของผู้ใช้บริการกลุ่มเจเนอเรชั่นวายในเขตกรุงเทพมหานคร 
ผลการวิจัยเชิงปริมาณ 

ความเคยชิน ไม่มีอิทธิพลต่อความตัง้ใจใชแ้อพลิเคชั่นเรียกรถจักรยานยนตร์บัจ้าง
สาธารณะของผูใ้ชบ้รกิารกลุม่เจเนอเรชั่นวายในเขตกรุงเทพมหานคร 

ผลการวิจัยเชิงคุณภาพ 
ผู้ให้ข้อมูลเห็นมีความคิดเห็นไปในทิศทางเดียวกันทั้ง 6 ท่านว่า ความเคยชินมี

อิทธิพลต่อความตัง้ใจใชแ้อพลิเคชั่นเรียกรถจักรยานยนตร์บัจา้งสาธารณะของผูใ้ชบ้ริการกลุ่มเจ
เนอเรชั่นวายในเขตกรุงเทพมหานคร เนื่องจากผูใ้ชบ้รกิารจะคุน้เคยกบัการใชแ้อพลิเคชั่นต่าง ๆ อยู่
แลว้ เช่น ใชแ้อพลิเคชั่นสั่งซือ้สินคา้ ใชแ้อพลิเคชั่นในการจ่ายเงินหรือโอนเงิน อีกทัง้การออกแบบ
แอพลิเคชั่นเรียกรถจกัรยานยนต์รบัจา้งสาธารณะของแต่ละบริษัท จะมีการออกแบบใหม้ีลกัษณะ
การใชง้านคลา้ยกนั เมื่อลกูคา้มีความคุน้เคยหรือชินกบัการใชแ้อพลิเคชั่นเหล่านีแ้ลว้ จะท าใหเ้กิด
ความตัง้ใจใชแ้อพลิเคชั่นเรียกรถจกัรยานยนตร์บัจา้งสาธารณะ  

 

H9: คุณภาพของข้อมู ลมี อิ ทธิพลต่อความตั้ ง ใจ ใช้ แอพ ลิ เคชั่ น เ รี ยก

รถจักรยานยนต์รับจ้างสาธารณะของผู้ ใช้บ ริการกลุ่มเจเนอเรชั่ นวายในเขต
กรุงเทพมหานคร 

ผลการวิจัยเชิงปริมาณ 
คณุภาพของขอ้มลูมีอิทธิพลต่อความตัง้ใจใชแ้อพลิเคชั่นเรียกรถจกัรยานยนตร์บัจา้ง

สาธารณะของผูใ้ชบ้รกิารกลุม่เจเนอเรชั่นวายในเขตกรุงเทพมหานคร 
ผลการวิจัยเชิงคุณภาพ 

ผูใ้หข้อ้มลูเห็นมีความคิดเห็นไปในทิศทางเดียวกนัทัง้ 6 ท่านว่า คณุภาพของขอ้มลูมี
อิทธิพลต่อความตั้งใจใชแ้อพลิเคชั่นเรียกรถจักรยานยนตร์บัจา้งสาธารณะของผูใ้ชบ้ริการกลุ่ม      
เจเนอเรชั่นวายในเขตกรุงเทพมหานคร เนื่องจากหากแอพลิเคชั่นเรียกรถจักรยานยนตร์ับจ้าง
สาธารณะมีข้อมูลในเมนูค าสั่งชัดเจน เข้าใจง่าย ไม่คลุมเครือ จะท าให้เกิดความน่าเชื่อถือ 
ผูใ้ชบ้ริการอาจเกิดการตัง้ใจใชแ้ละเกิดความพึงพอใจ โดยเฉพาะหากมีรายงานติดตามผลไดจ้ะ
เป็นผลด ี
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H10: คุณภาพของระบบมีอิทธิพลต่อความตั้ ง ใจ ใช้ แอพลิ เคชั่ น เ รียก

รถจักรยานยนต์รับจ้างสาธารณะของผู้ ใช้บ ริการกลุ่มเจเนอเรชั่ นวายในเขต
กรุงเทพมหานคร 

ผลการวิจัยเชิงปริมาณ 
คณุภาพของระบบมีอิทธิพลต่อความตัง้ใจใชแ้อพลิเคชั่นเรียกรถจกัรยานยนตร์บัจา้ง

สาธารณะของผูใ้ชบ้รกิารกลุม่เจเนอเรชั่นวายในเขตกรุงเทพมหานคร 
ผลการวิจัยเชิงคุณภาพ 

ผูใ้หข้อ้มลูเห็นมีความคิดเห็นไปในทิศทางเดียวกนัทัง้ 6 ท่านว่า คณุภาพของระบบมี
อิทธิพลต่อความตั้งใจใชแ้อพลิเคชั่นเรียกรถจักรยานยนตร์บัจา้งสาธารณะของผูใ้ชบ้ริการกลุ่ม      
เจเนอเรชั่นวายในเขตกรุงเทพมหานคร เนื่องจากหากระบบแอพลิเคชั่นเรียกรถจกัรยานยนตร์บัจา้ง
สาธารณะ มีความรวดเร็วและความเสถียรภาพทุกครัง้เมื่อผูใ้ชบ้ริการเขา้สู่ระบบจะมีผลต่อความ
ตัง้ใจใชง้าน 
 

H11: คุณภาพการบริการมีอิทธิพลต่อความตั้ ง ใจใช้แอพลิ เคชั่ น เ รียก

รถจักรยานยนต์รับจ้างสาธารณะของผู้ ใช้บ ริการกลุ่มเจเนอเรชั่ นวายในเขต
กรุงเทพมหานคร 

ผลการวิจัยเชิงปริมาณ 
คุณภาพการบริการ ไม่มีอิทธิพลต่อความตัง้ใจใชแ้อพลิเคชั่นเรียกรถจักรยานยนต์

รบัจา้งสาธารณะของผูใ้ชบ้รกิารกลุม่เจเนอเรชั่นวายในเขตกรุงเทพมหานคร 
ผลการวิจัยเชิงคุณภาพ 

ผูใ้หข้อ้มลูเห็นมีความคิดเห็นไปในทิศทางเดียวกนัทัง้ 6 ท่านว่า คณุภาพการบรกิารมี
อิทธิพลต่อความตัง้ใจใชแ้อพลิเคชั่นเรียกรถจักรยานยนตร์บัจา้งสาธารณะของผูใ้ชบ้ริการกลุ่มเจ
เนอเรชั่นวายในเขตกรุงเทพมหานคร เนื่องจากกรณีที่ลูกคา้พบปัญหาการใชง้าน หรือปัญหาใน
การสั่งสินคา้ จ าเป็นตอ้งสามารถติดต่อผูใ้หบ้ริการไดท้ันที ตลอดจนมีการส่งมอบสินคา้ตรงตาม
เวลาที่ก าหนด ซึ่งหากแอพลิเคชั่นเรียกรถจักรยานยนตร์บัจา้งสาธารณะนั้น สามารถใหบ้ริการ 
ต่าง ๆ เหลา่นีไ้ด ้จะท าใหผู้ใ้ชบ้รกิารเกิดความตัง้ใจใชแ้ละจะช่วยสรา้งความเชื่อมั่นแก่แอพลิเคชั่น
เรียกรถจกัรยานยนตร์บัจา้งสาธารณะนัน้เป็นอย่างดี 
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อภปิรายผลการวิจัย 
ผู้ใช้บริการที่มีลักษณะทางด้านประชากรศาสตรท์ี่ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับ

การศึกษา รายได้เฉล่ียต่อเดือน และอาชีพแตกต่างกัน มีอิทธิพลต่อความตั้งใจใช้แอพลิ
เคชั่นเรียกรถจักรยานยนตรั์บจ้างสาธารณะในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกัน  

ผูใ้ชบ้ริการกลุ่มเจเนอเรชั่นวายในเขตกรุงเทพมหานครที่มีเพศแตกต่างกัน มีความ
ตัง้ใจใชแ้อพลิเคชั่นเรียกรถจักรยานยนตร์บัจา้งสาธารณะแตกต่างกัน  เนื่องจากผลการวิจัยเชิง
ปริมาณพบว่า ผูใ้ชบ้ริการกลุ่มเจเนอเรชั่นวายในเขตกรุงเทพมหานครที่มีเพศแตกต่างกัน มีความ
ตั้งใจใชแ้อพลิเคชั่นเรียกรถจักรยานยนตร์บัจา้งสาธารณะไม่แตกต่างกัน ซึ่งสอดคลอ้งกับผูใ้ห้
ขอ้มลูเชิงลึกถึง 5 ท่าน ใน 6 ท่าน ที่ไดใ้หก้ารสมัภาษณเ์ชิงลกึไปในทิศทางเดียวกนั ที่สนบัสนุนว่า
แอพลิเคชั่นเรียกรถจกัรยานยนตร์บัจา้งสาธารณะสรา้งมาเพื่อตอบสนองความตอ้งการของทุกเพศ 
จะเห็นไดช้ดัเจนจากสถานการณแ์พร่ระบาดของเชือ้ไวรสั Covid-19 ผูใ้ชบ้รกิารหนัมาใชบ้ริการสั่ง
อาหารผ่าน แอพลิเคชั่นเรียกรถจักรยานยนตร์บัจา้งสาธารณะมากขึน้ (ส านกังานพัฒนาธุรกรรม
ทางอิเล็กทรอนิกส์ (ETDA). 2563: ออนไลน์) เพราะต้องกักตัวอยู่บ้าน และต้องการความ
สะดวกสบายในการซือ้สินคา้ เพื่ออ านวยความสะดวกในชีวิตประจ าวนั และสอดคลอ้งกบังานวิจยั
ของ สิรสิดุา รอดทอง (2556)  

ผูใ้ชบ้ริการกลุ่มเจเนอเรชั่นวายในเขตกรุงเทพมหานครที่มีอายุแตกต่างกัน มีความ
ตัง้ใจใชแ้อพลิเคชั่นเรียกรถจักรยานยนตร์ับจา้งสาธารณะแตกต่างกัน เนื่องจากผลการวิจัยเชิง
ปริมาณพบว่าผูใ้ชบ้ริการกลุ่มเจเนอเรชั่นวายที่มีอายุ 20-24 ปี มีความตัง้ใจใชแ้อพลิเคชั่นเรียก
รถจักรยานยนตร์บัจา้งสาธารณะเฉลี่ยนอ้ยกว่าผูใ้ชบ้ริการกลุ่มเจเนอเรชั่นวายที่มีอายุ  25-29 ปี
และ อายุ 30-34 ปี ซึ่งสอดคลอ้งกับผูใ้หข้อ้มูลเชิงลึก ถึง 5 ท่าน ใน 6 ท่าน ที่ไดใ้หก้ารสมัภาษณ์
เชิงลึกไปในทิศทางเดียวกนั ที่สนบัสนุนว่า แต่ละช่วงอายุในกลุ่มเจเนอเรชั่นวาย จะมีรูปแบบการ
ใชช้ีวิตที่แตกต่างกนั อาย ุ20-24 ปี ซึ่งเป็นวยัเรียนและเป็นวยัที่เริ่มท างาน เป็นกลุม่เจเนอเรชั่นวาย
ตอนต้น รักความสะดวกสบาย ชอบความรวดเร็ว ในขณะที่อายุ 25-34 ปี เป็นวัยท างานที่มี
ตอ้งการความสะดวก รวดเรว็ ไม่ว่าจะเป็นการเดินทาง การสั่งอาหาร หรือการสง่พสัด ุเป็นตน้  

ผูใ้ชบ้ริการกลุ่มเจเนอเรชั่นวายในเขตกรุงเทพมหานครที่มีระดับการศึกษาสูงสุด
แตกต่างกัน มีความตั้งใจใช้แอพลิเคชั่นเรียกรถจักรยานยนต์รับจ้างสาธารณะแตกต่างกัน 
เนื่องจากผลการวิจยัเชิงปริมาณพบว่า ผูใ้ชบ้รกิารกลุม่เจเนอเรชั่นวายที่มีระดบัการศกึษานอ้ยกว่า
ปริญญาตรีและระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า มีความตัง้ใจใชแ้อพลิเคชั่นเรียกรถจักรยานยนต์
รบัจา้งสาธารณะเฉลี่ยนอ้ยกว่าผูใ้ชบ้ริการกลุ่มเจเนอเรชั่นวายที่มีระดบัการศึกษาสงูกว่าปริญญา
ตรี ซึ่งสอดคลอ้งกับผูใ้หข้อ้มูลเชิงลึก 4 ท่าน ใน 6 ท่าน ที่ไดใ้หก้ารสมัภาษณเ์ชิงลึกไปในทิศทาง
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เดียวกนัที่สนบัสนุนว่า ผูใ้ชบ้รกิารท่ีมีระดบัการศกึษาต ่ากว่าปรญิญาตรี ที่เป็นกลุม่เจเนอเรชั่นวาย
ตอนตน้ จะเรียนรูก้ารใชง้าน มีความสามารถในการใชง้าน หรือสามารถเขา้ถึงแอพลิเคชั่นเรียก
รถจกัรยานยนตร์บัจา้งสาธารณะมากกว่าผูม้ีระดบัการศึกษาสงู  

ผู้ใช้บริการกลุ่มเจเนอเรชั่นวายในเขตกรุงเทพมหานครที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน
แตกต่างกัน มีความตั้งใจใช้แอพลิเคชั่นเรียกรถจักรยานยนต์รับจ้างสาธารณะแตกต่างกัน 
เนื่องจากผลการวิจัยเชิงปริมาณพบว่าผูใ้ชบ้ริการกลุ่มเจเนอเรชั่นวายที่มีรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือนต ่า
กว่าหรือเท่ากับ 10,000 บาท มีความตัง้ใจใชแ้อพลิเคชั่นเรียกรถจักรยานยนตร์บัจา้งสาธารณะ
เฉลี่ยนอ้ยกว่าผูท้ี่มีรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน 10,001-20,000 บาท ซึ่งสอดคลอ้งกบัผูใ้หข้อ้มลูเชิงลึกทัง้ 
6 ท่าน ที่ได้ให้การสัมภาษณ์เชิงลึกไปในทิศทางเดียวกัน  ที่สนับสนุนว่าผู้ที่มีรายได้มากจะมี
ความสามารถในการซือ้ความสะดวกสบายในการด าเนินชีวิตโดยที่ไม่กงัวลเรื่องค่าใชจ้่าย แต่ดว้ย
รูปแบบการใชช้ีวิตของผูท้ี่มีรายไดน้อ้ยที่เป็นกลุ่มเจเนอเรชั่นวาย จะเป็นกลุ่มที่หลงไหลกบัการใช้
ชีวิต ชอบกิน ชอบเที่ยว ชอบเล่น ถึงแมร้ายไดจ้ะไม่มาก แต่คนคนกลุ่มนีม้องว่าความสขุในการใช้
ชีวิตส าคญักว่า  

ผูใ้ชบ้ริการกลุ่มเจเนอเรชั่นวายในเขตกรุงเทพมหานครที่มีอาชีพแตกต่างกนั มีความ
ตัง้ใจใชแ้อพลิเคชั่นเรียกรถจักรยานยนตร์บัจา้งสาธารณะแตกต่างกัน เนื่องจากผลการวิจัยเชิง
ปริมาณพบว่า ผู้ใช้บริการกลุ่มเจเนอเรชั่นวายที่เป็นข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ มีความตั้งใจใช้           
แอพลิเคชั่นเรียกรถจกัรยานยนตร์บัจา้งสาธารณะเฉลี่ยนอ้ยกว่าผูใ้ชบ้ริการกลุ่มเจเนอเรชั่นวายที่
เป็นพนกังานเอกชน และธุรกิจส่วนตวั ซึ่งสอดคลอ้งกบัผูใ้หข้อ้มลูเชิงลึก 4 ท่าน ใน 6 ท่าน ที่ไดใ้ห้
การสัมภาษณ์เชิงลึกไปในทิศทางเดียวกัน ที่สนับสนุนว่า ผูท้ี่ท  าธุรกิจออนไลนท์ี่ลูกคา้ตอ้งการ
สินคา้ด่วน หรือพนักงานเอกชนที่ตอ้งคอยรบัส่งเอกสาร อาจตอ้งใชบ้ริการส่งพัสดุด่วน ซึ่งแต่ละ
อาชีพจะมีความตอ้งการใชแ้ตกต่างกนั  

คุณภาพของระบบมี อิ ทธิ พลต่ อคว ามตั้ ง ใจ ใช้ แอพ ลิ เคชั่ น เ รี ยก
รถจักรยานยนต์รับจ้างสาธารณะของผู้ ใช้บ ริการกลุ่มเจเนอเรชั่ นวายในเขต
กรุงเทพมหานคร  สอดคล้องกับงานวิจัยของ (Siahaan & Legowo, 2019, p. 1673) และ
สอดคล้องกับงานวิจัยของ (Ultan & Thomaw, 2010, p. 11) เนื่องจากคุณภาพของระบบจะ
เก่ียวเนื่องถึงความเหมาะสมกับการใชง้าน ความพรอ้มใชง้าน ใชง้านง่าย ความน่าเชื่อถือ ความ
รวดเร็วในการตอบสนอง และประโยชน์ใช้สอยของแอพลิเคชั่นเรียกรถจักรยานยนต์รับจ้าง
สาธารณะ เป็นตน้ หากผูด้แูลระบบสามารถตอบสนองความตอ้งการเหลา่นีไ้ด ้ย่อมเกิดความตัง้ใจ
ใช ้อีกทัง้ผูใ้ชบ้ริการกลุ่มเจเนอเรชั่นวายมีนิสยัช่างเลือก มกัใชเ้งินไปกบัประสบการณไ์ปกบัความ
หลงใหลส่วนตัว ไม่ว่าจะเป็น การกิน การท่องเที่ยว การเล่น ซึ่งพฤติกรรมเหล่านีม้ีผลกระทบต่อ



  142 

ธุรกิจที่ใหบ้ริการแอพลิเคชั่นเรียกรถจักรยานยนตร์บัจา้ง เพราะหากพัฒนาคุณภาพระบบใหถู้ก
จริตผูใ้ชก้ลุ่มเจเนอเรชั่นวาย ย่อมก่อใหเ้กิดความตัง้ใจใช้ ซึ่งสอดคลอ้งกับผูใ้หข้อ้มูลเชิงลึกทัง้ 6 
ท่าน ที่ไดใ้หก้ารสมัภาษณเ์ชิงลกึไปในทิศทางเดียวกนั 

ความคาดหวังประสิทธิภาพมีอิทธิพลต่อความตั้งใจใช้แอพลิเคชั่นเรียก
รถจักรยานยนต์รับจ้างสาธารณะของผู้ ใช้บ ริการกลุ่มเจเนอเรชั่ นวายในเขต
กรุงเทพมหานคร  สอดคล้องกับงานวิจัยของ (Ramon Palau-Saumell et al., 2019, p. 15) 
(Mangapul & Nilo, 2019, p. 1673) และสอดคล้องกับงานวิจัยของ (Liping An et al., 2016, 
p.305) เนื่องจากผู้ใช้บริการคาดว่าการใช้แอพลิเคชั่นเรียกรถจักรยานยนต์รับจ้างสาธารณะ  
สามารถช่วยก่อใหเ้กิดประโยชนใ์นการใชง้าน เช่น การเดินทาง การสั่งอาหาร ตลอดจนการสง่พสัด ุ
โดยเฉพาะสถานการณใ์นปัจจุบนัที่มีการระบาดของเชือ้ไวรสั Covid-19 หลายคนหนัมาใชบ้ริการ
แอพลิเคชั่นเรียกรถจักรยานยนตร์บัจา้งสาธารณะ เพราะตอ้งกักตัวอยู่บา้น การใชบ้ริการ Food 
Delivery จึงสรา้งประโยชนใ์หผู้ใ้ชบ้ริการมากขึน้ ในขณะเดียวกนัผูใ้ชบ้ริการย่อมมีความคาดหวัง
ประสิทธิภาพการใชง้าน ซึ่งสอดคลอ้งกบัผูใ้หข้อ้มลูเชิงลึกทัง้ 6 ท่าน ที่ไดใ้หก้ารสมัภาษณเ์ชิงลึก
ไปในทิศทางเดียวกนั 

คุณภาพของข้ อมู ลมี อิ ทธิพลต่ อความตั้ ง ใจ ใช้ แอพ ลิ เคชั่ น เ รี ยก
รถจักรยานยนต์รับจ้างสาธารณะของผู้ ใช้บ ริการกลุ่มเจเนอเรชั่ นวายในเขต
กรุงเทพมหานคร  สอดคล้องกับงานวิจัยของ (Ultan & Thomaw 2010, p. 11) เนื่องจาก
ผูใ้ชบ้ริการกลุ่มเจเนอเรชั่นวายมีมาตรฐานสงู มีขอ้มลูจากแหล่งต่างๆ เพื่อประกอบการตัดสินใจ 
จึงท าใหก้ลุ่มเจเนอเรชั่นวายนัน้มีนิสยัช่างเลือก หรือเลือกสิ่งที่ดีที่สุดใหต้ัวเองเท่านัน้ ดังนัน้หาก
ผูด้แูลระบบสามารถตอบสนองความตอ้งการดา้นคณุภาพของขอ้มลู ไม่ว่าจะเป็นความเขา้ใจง่าย
ของขอ้มลู ตลอดจนการปอ้งกนัความเป็นสว่นตวัเก่ียวกบัขอ้มลูของผูใ้ชบ้ริการบนแอพลิเคชั่นเรียก
รถจกัรยานยนตร์บัจา้งสาธารณะย่อมก่อใหเ้กิดความตัง้ใจใช้ ซึ่งสอดคลอ้งกบัผูใ้หข้อ้มลูเชิงลกึทัง้ 
6 ท่าน ที่ไดใ้หก้ารสมัภาษณเ์ชิงลกึไปในทิศทางเดียวกนั 

แรงจูงใจด้านความชอบมีอิทธิพลต่อความตั้ งใจใช้แอพลิเคชั่นเ รียก
รถจักรยานยนต์รับจ้างสาธารณะของผู้ ใช้บ ริการกลุ่มเจเนอเรชั่ นวายในเขต
กรุงเทพมหานคร  สอดคล้องกับงานวิจัยของ  (Ramon Palau-Saumell et al., 2019, p. 15)  
(Isradila & Indrawati, 2017, p. 1482) (Jelena & Hong, 2016, p. 46) (Liping An et al., 2016, 
p.305)  (Norman & Ksenia, 2016, p. 14) (Adelyn Kuan Lai Kit et al., 2014, pp.50-51)  และ
สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ (พิมพพ์รรณ สวุรรณศิริศิลป์, 2559, น. 59) เนื่องจากผูใ้ชบ้ริการกลุม่เจ
เนอเรชั่นวาย เป็นกลุ่มวัยรุ่นยุคใหม่ มีความมั่นใจในตัวเองสูง มีความคิดเป็นตัวของตัวเอง ชอบ
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สะดวก รวดเร็ว อีกทั้งผูใ้ชบ้ริการกลุ่มนีช้อบใชแ้อพลิเคชั่นหรือชอบการใชเ้ทคโนโลยีในในการ
ด าเนินชีวิตประจ าวนั สว่นใหญ่มกัใชช้ีวิตสมัพนัธก์บัเทคโนโลยี แอพลิเคชั่น สื่อสารสงัคมออนไลน ์
เสพติดกบัการบริโภคขอ้มลูผ่านอินเตอรเ์น็ตและโซเชียลมีเดีย ซึ่งสอดคลอ้งกบัผูใ้หข้อ้มลูเชิงลึกทัง้ 
6 ท่าน ที่ไดใ้หก้ารสมัภาษณเ์ชิงลกึไปในทิศทางเดียวกนั 

ความคาดหวังในความพยายาม ไม่มีอิทธิพลต่อความตั้งใจใช้แอพลิเคชั่น
เรียกรถจักรยานยนต์รับจ้างสาธารณะของผู้ใช้บริการกลุ่มเจเนอเรชั่นวายในเขต
กรุงเทพมหานคร  แต่สอดคล้องกับงานวิจัย (Isradila & Indrawati, 2017, p. 1481) และ
สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ (Jelena & Hong, 2016, p. 46) เนื่องจากผูใ้ชบ้ริการกลุ่มเจนเนอเรชั่น
วายเป็นกลุ่มคนที่โตมาพรอ้มกับยุคเทคโนโลยี เพียบพรอ้มทัง้อุปกรณ ์IT และอินเทอรเ์น็ตเขา้ถึง
ข้อมูลต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็ว ด้วยสภาพแวดล้อมของผู้ใช้บริการกลุ่มนี ้ที่ เกิดมาท่ามกลาง
เทคโนโลยีท าให้ผู ้ใช้บริการกลุ่มนี ้ มีความสามารถด้านการใช้เทคโนโลยีไม่ว่าจะใช้ท างาน
ติดต่อสื่อสาร อีกทัง้ยงัสามารถการรบัรูค้วามง่ายในการใชง้าน ทัง้ในดา้นความซบัซอ้นในการใช้   
แอพลิเคชั่นเรียกรถจกัรยานยนตร์บัจา้งสาธารณะ ความง่ายในการท าความเขา้ใจ หรือระยะเวลา
ในการเรียนรูแ้อพลิเคชั่นค่อนอย่างรวดเรว็ 

อิทธิพลทางสังคม ไม่มีอิทธิพลต่อความตั้ งใจใช้แอพลิเคชั่ น เ รียก
รถจักรยานยนต์รับจ้างสาธารณะของผู้ ใช้บ ริการกลุ่มเจเนอเรชั่ นวายในเขต
กรุงเทพมหานคร แต่สอดคลอ้งกับงานวิจัยของ (Jelena & Hong, 2016, p. 46) (Liping An et 
al., 2016, p.305) (Norman & Ksenia, 2016, p. 14) และสอดคล้องกับงานวิจัยของ (Adelyn 
Kuan Lai Kit et al., 2014, pp.50-51) เนื่องจากผูใ้ชบ้รกิารกลุ่มเจเนอเรชั่นวาย เป็นกลุ่มวยัรุ่นยคุ
ใหม่ มีความมั่นใจในตวัเองสงู มีความคิดเป็นตวัของตวัเอง  ชอบสะดวก รวดเร็ว แอพลิเคชั่นเรียก
รถจกัรยานยนตร์บัจา้งสาธารณะเป็นสิ่งที่ผูใ้ชบ้ริการกลุ่มนีก้ลา้ลองใช ้เนื่องจากเป็นกลุ่มที่ไว ต่อ
เทคโนโลยีใหม่ ๆ อีกทัง้เป็นกลุ่มที่เติบโตมาพรอ้มกบัอินเทอรเ์น็ต ใหค้วามส าคญักบัขอ้มลูบนโลก
ออนไลน ์แต่ในขณะเดียวกนัการใหค้วามส าคญักบัสงัคมรอบขา้งก็นอ้ยลง  

ส่ิงอ านวยความสะดวกในการใช้งาน ไม่มีอิทธิพลต่อความตั้งใจใช้แอพลิ
เคชั่นเรียกรถจักรยานยนตรั์บจ้างสาธารณะของผู้ใช้บริการกลุ่มเจเนอเรชั่นวายในเขต
กรุงเทพมหานคร  แต่สอดคล้องกับงานวิจัยของ (Norman & Ksenia, 2016, p. 14) และ
สอดคลอ้งกับงานวิจัยของ (Adelyn Kuan Lai Kit et al., 2014, pp.50-51) เนื่องจากพืน้ฐานของ
แอพลิเคชั่นเรียกรถจักรยานยนตร์บัจา้งสาธารณะต่าง ๆ ย่อมมีขั้นตอนการใชง้าน เพื่ออ านวย
ความสะดวกใหผู้ใ้ชง้านครัง้แรกเกิด ตลอดจนในยุคปัจจุบนัมีสื่อต่าง ๆ เช่น Youtube ที่แนะน า
วิธีการใช้งานแอพลิเคชั่น อีกทั้งแอพลิเคชั่นเรียกรถจักรยานยนต์รับจ้างสาธารณะยังรองรับ
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ระบบปฏิบัติการต่าง ๆ ซึ่งเป็นคุณสมบัติพืน้ฐาน อีกทั้งด้วยความสามารถในการใช้งานของ
ผูใ้ชบ้ริการกลุ่มเจเนเรชั่นวาย ซึ่งเป็นกลุ่มที่มีความมั่นใจในตวัเองสงู มีความคิดเป็นตวัของตวัเอง  
และเป็นกลุ่มที่มีความสามารถในการเขา้ถึงสื่อออนไลน ์ซึ่งผูใ้ชบ้ริการกลุ่มนีจ้ะมีสภาพแวดลอ้มที่
ช่วยสง่เสรมิหรืออ านวยความสะดวกใหเ้กิดการใชง้าน 

มูลค่าราคา ไม่มีอิทธิพลต่อความตั้งใจใช้แอพลิเคชั่นเรียกรถจักรยานยนต์
รับจ้างสาธารณะของผู้ใช้บริการกลุ่มเจเนอเรชั่นวายในเขตกรุงเทพมหานคร แต่สอดคลอ้ง
กับงานวิจัยของ (Jelena & Hong, 2016, p. 46) และสอดคลอ้งกับงานวิจัยของ (Adelyn Kuan 
Lai Kit et al., 2014, pp.50-51) เนื่องจากกลุ่มเจเนอเรชั่นวายมักนิยมติดต่อสื่อสารระหว่างกัน
ค่อนขา้งบ่อย หากเกิดความประทับใจในผลิตภณัฑช์นิดใดชนิดหนึ่งแลว้ มกัจะบอกกนัแบบปาก
ต่อปากก าลงัซือ้สงูที่ อีกทัง้ยงัเป็นกลุ่มที่มีก าลงัซือ้สงู มีรายไดม้ั่นคง กลา้ตดัสินใจ มีความคิดเป็น
ของตัวเอง และพรอ้มเปิดรบัสิ่งใหม่อยู่เสมอ ไม่เก่ียงเรื่องราคาสินคา้หรือค่าบริการ แมว้่ามูลค่า
ราคาเป็นปัจจยัที่มีความส าคญั แต่ก็มองว่าความสขุส าคญักว่า 

ความเคยชิน ไม่มีอิทธิพลต่อความตั้งใจใช้แอพลิเคชั่นเรียกรถจักรยานยนต์
รับจ้างสาธารณะของผู้ใช้บริการกลุ่มเจเนอเรชั่นวายในเขตกรุงเทพมหานคร แต่สอดคลอ้ง
กบังานวิจยัของ (จกัรพนัธ ์ศรียุกตน์ิรนัดร,์ 2560, น. 49) เนื่องจากปัจจุบนัมีการพฒันาเทคโนโลยี
อย่างกา้วกระโดดในหลายดา้น รวมถึงสิ่งที่จะนับไดว้่าเขา้ไปเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจ าวัน ใน
การท ากิจกรรมต่าง ๆ ของอีกหลาย ๆ กลุ่ม เห็นในจากตัวเลขปริมาณที่ใชใ้นการซือ้สินคา้ผ่าน       
E-Commerce ตลอดจนการช าระเงินผ่าน E-Payment ซึ่งเป็นสิ่งที่ตอ้งใชเ้ทคโนโลยีในชีวิตเกือบ
ทกุวนั แต่ในขณะเดียวกนั ยงัคงมีอีกกลุม่เจเนอเรชั่นวายอีกกลุม่ที่ไม่สามารถเขา้เทคโนโลยีเหล่านี ้
เลย แมก้ลุ่มเจเนอเรชั่นวายจะเป็นวยัที่เกิดมาพรอ้มเทคโนโลยี แต่ดว้ยสงัคมที่ยงัคงมีความเลื่อม
ล า้ทางด้านเทคโนโลยี จะท าให้มีกลุ่มเจเนอเรชั่นวายบางกลุ่มที่ยังตามหลังเทคโนโลยี ขาด
ประสบการณ ์หรือขาดความเคยชินในการใชเ้ทคโนโลยีเหลา่นี ้ซึ่งเป็นกลุม่ที่ไม่มีรายได ้ 

คุณภาพการบริการมีอิทธิพลต่อความตั้งใจใช้แอพลิเคชั่นเรียกรถจักรยานยนต์
รับจ้างสาธารณะของผู้ใช้บริการกลุ่มเจเนอเรชั่นวายในเขตกรุงเทพมหานคร 

คุณภาพการบริการ ไม่มีอิทธิพลต่อความตัง้ใจใช้แอพลิเคชั่นเรียกรถจักรยานยนต์
รบัจา้งสาธารณะของผูใ้ชบ้ริการกลุ่มเจเนอเรชั่นวายในเขตกรุงเทพมหานคร แต่สอดคลอ้งกับ
งานวิจยัของ (Markun Hanjaya et al., 2019, p. 194) เนื่องจากปัจจยัที่ผูใ้ชบ้รกิารกลุม่เจเนอเรชั่น
วาย คาดหวังจากการใช้บริการแอพลิเคชั่นเรียกรถจักรยานยนต์รับจ้างสาธารณะ คือ ความ
สมบูรณแ์ละเขา้ใจง่ายของขอ้มลู การป้องกนัความเป็นส่วนตวัของขอ้มลูของผูใ้ชบ้ริการบนแอพลิ
เคชั่นเรียกรถจักรยานยนตร์บัจา้งสาธารณะ ตลอดจนคุณภาพของระบบเก่ียวกับความพรอ้มใช้
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งาน ใชง้านง่าย ความน่าเชื่อถือ และความรวดเร็วในการตอบสนองการใช้งานมากกว่าคุณภาพ
การบรกิาร 

  
ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป 
1. การวิจัยในครั้งนี ้เ ป็นการศึกษาเฉพาะความตั้ง ใจใช้แอพลิ เคชั่ น เรียก

รถจักรยานยนต์รับจ้างสาธารณะ ควรมีการศึกษาพฤติกรรมผู้ใช้บริการแอพลิเคชั่นเรียก
รถจกัรยานยนตร์บัจา้งสาธารณะเพิ่มเติมดว้ย เนื่องจากพฤติกรรมผูบ้รโิภคเปลี่ยนแปลงตลอด  

2. การวิจัยในครั้งนี ้เ ป็นการศึกษาเฉพาะความตั้ง ใจใช้แอพลิ เคชั่ น เรียก
รถจักรยานยนตร์บัจา้งสาธารณะ ควรมีการศึกษาในเชิงเปรียบเทียบการตัดสินใจใชแ้อพลิเคชั่น
เรียกรถจกัรยานยนตร์บัจา้งแต่ละแบรนด ์เพื่อใหผู้พ้ฒันาระบบสามารถพฒันาใหต้อบสนองความ
ตอ้งการของผูใ้ชบ้รกิารกลุม่เจเนอเรชั่นวาย 

3. การวิจัยในครั้งนี ้เ ป็นการศึกษาเฉพาะความตั้ง ใจใช้แอพลิ เคชั่ น เรียก
รถจักรยานยนต์รับจ้างสาธารณะ ควรมีการศึกษาความสนใจในการใช้งานแอพลิเคชั่นเรียก
รถจกัรยานยนตร์บัจา้งสาธารณะของผูใ้ชบ้รกิารที่สงูวยักว่ากลุม่เจเนอเรชั่นวาย 

 
ข้อเสนอแนะเชิงบริหารจัดการ 

นกัการตลาดสามารถน าผลการวิจยัไปประยกุตใ์ชใ้นการบรหิารจดัการดงันี ้
1. เนื่องจากผู้ใช้บริการกลุ่มเจเนอเรชั่นวายที่มีอายุ  20-24 ปี มีความตั้งใจใช้            

แอพลิเคชั่นเรียกรถจกัรยานยนตร์บัจา้งสาธารณะเฉลี่ยนอ้ยกว่าผูใ้ชบ้รกิารกลุ่มเจเนอเรชั่นวายที่มี
อาย ุ25-29 ปีและ อาย ุ30-34 ปี ดงันัน้นกัการตลาด ควรท าการสื่อสารการตลาดหรือจดัโปรแกรม
การสง่เสรมิการขายส าหรบัผูใ้ชบ้รกิารกลุม่นี ้

2. ผูป้ระกอบการคาดหวงัว่าอิทธิพลทางสงัคม มีอิทธิพลต่อความตัง้ใจใชแ้อพลิเคชั่น
เรียกรถจกัรยานยนตร์บัจา้งสาธารณะ ซึ่งขอ้มลูที่เป็นจริงพบว่า อิทธิพลทางสงัคม ไม่มีอิทธิพลต่อ
ความตัง้ใจใชแ้อพลิเคชั่นเรียกรถจกัรยานยนตร์บัจา้งสาธารณะ ดงันัน้ผูป้ระกอบการควรพิจารณา
ถึงความจ าเป็นในการใชอิ้ทธิพลทางสงัคม เช่น คนใกลช้ิดของผูใ้ชบ้รกิาร หรือบคุคลที่มีชื่อเสียง  

3. ผูป้ระกอบการคาดหวงัว่า มลูค่าราคามีอิทธิพลต่อความตัง้ใจใชแ้อพลิเคชั่นเรียก
รถจกัรยานยนตร์บัจา้งสาธารณะ ซึ่งขอ้มลูที่เป็นจริงพบว่า มลูค่าราคาไม่มีอิทธิพลต่อความตัง้ใจ
ใชแ้อพลิเคชั่นเรียกรถจกัรยานยนตร์บัจา้งสาธารณะ ดงันัน้ผูป้ระกอบการควรพิจารณาอีกครัง้ว่า
ถึงแมผู้ใ้ชบ้ริการกลุ่มเจเนอเรชั่นวายรบัรูว้่า มูลค่าราคาเป็นปัจจัยที่มีความส าคัญ แต่ก็มองว่า
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ความสขุส าคญักว่า ดงันัน้หากพฒันาการใหบ้ริการที่ตอบสนองไลฟ์สไตลผ์ูใ้ชบ้ริการกลุ่มนี ้ธุรกิจ
นัน้ย่อมมีความไดเ้ปรียบ 
 
ข้อเสนอแนะเชิงวิชาการ 

1. นกัวิชาการสามารถน าทฤษฎีตวัแบบความส าเร็จของระบบสารสนเทศ (Information 
System Success Model) ไปศึกษาความตัง้ใจใช้ หรือความตัง้ใจซือ้ ซึ่งทฤษฎีนีย้ังไม่แพร่หลาย
ในประเทศไทย 

2. ทฤษฎีตัวแบบความส าเร็จของระบบสารสนเทศ (Information System Success 
Model) นอกจากจะใชศ้ึกษาความตัง้ในใชแ้อพลิเคชั่นแลว้ ยงัสามารถน าไปศึกษาความตัง้ใจใช้
บรกิารเว็ปไซตไ์ด ้
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แบบสอบถามเพือ่การวิจัย 

เร่ือง ปัจจัยทีม่ีอิทธิพลต่อความตั้งใจใช้แอพลิเคชั่นเรียกรถจักรยานยนตรั์บจ้าง
สาธารณะ 

ของผู้ใช้บริการกลุ่มเจเนอเรชั่นวายในเขตกรุงเทพมหานคร 
……………………………………………………………………………………………………… 
ค าชีแ้จง 
 แบบสอบถามนีจ้ัดท าขึน้เพื่อเป็นส่วนประกอบหนึ่งของการท าปริญญานิพนธ์ของนิสิต
ปริญญาโท หลกัสูตรบริหารมหาธุรกิจบณัฑิต สาขาวิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม  
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ โดยมีวัตถุประสงคเ์พื่อศึกษาเรื่อง “ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความ
ตั้งใจใช้แอพลิเคชั่นเรียกรถจักรยานยนตรั์บจ้างสาธารณะของผู้ใช้บริการกลุ่มเจเนอ
เรชั่นวายในเขตกรุงเทพมหานคร” 
 ค าตอบของท่านจะมีคณุค่าส าหรบังานวิจยั โดยขอ้มลูของท่านจะถกูเก็บเป็นความลบั จะ
น าเสนอผลการวิเคราะหข์อ้มลูในภาพรวมเท่านัน้ ผูจ้ดัท าขอขอบพระคณุเป็นอย่างสงูส าหรบัความ
กรุณาและความพยายามสละเวลาอนัมีค่าของท่านในการตอบแบบสอบถามครัง้นี ้
 แบบสอบถามประกอบดว้ย 4 สว่น ดงันี ้
 สว่นที่ 1 ค าถามเก่ียวกบัการคดักรองการใชง้านแอพลิเคชั่นฯ 
 สว่นที่ 2 ค าถามเก่ียวกบัลกัษณะประชากรศาสตร ์ 
 สว่นที่ 3 ค าถามเก่ียวกบัปัจจยัที่มีผลต่อความตัง้ใจใชแ้อพลิเคชั่นฯ 
 สว่นที่ 4 ค าถามเก่ียวกบัความตัง้ใจใชแ้อพลิเคชั่นฯ  
 

ผูว้ิจยั 
นางสาวศรนรนิทร ์หลีฮวด 
สาขาวิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจเพื่อสงัคม 
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
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ส่วนที่ 1: ค าถามเก่ียวกับการคัดกรองการใช้งานแอพลิเคชั่นเรียกรถจักรยานยนต์รับจ้าง
สาธารณะ 
ค าชีแ้จง โปรดท าเครื่องหมาย ✓ ลงในช่องว่าง ที่ตรงกบัความเป็นจรงิของท่านมากที่สดุ 
1. ท่าน ใช/้เคยใช ้แอพลิเคชั่นเรียกรถจกัรยานยนตร์บัจา้งสาธารณะ เพื่อการเดินทาง สง่พสัด ุหรือ

สั่งอาหารหรือไม่ 
  1. เคย  2. ไม่เคย 

2. ท่านอายรุะหว่าง 20-39 ปี ใช่หรือไม่ 
  1. ใช่   2. ไม่ใช่ 
3. ท่าน ใช/้เคยใช ้แอพลิเคชั่นเรียกรถจกัรยานยนตร์บัจา้งสาธารณะใด ตอบได้มากกกว่า 1 ข้อ 
 1. Grab   2. GET 

 3. GoBike  4. อ่ืนๆโปรดระบ.ุ........................ 
 

ส่วนที ่2: ขอ้มลูลกัษณะประชากรศาสตร ์
ค าชีแ้จง โปรดท าเครื่องหมาย ✓ ลงในช่องว่าง ที่ตรงกบัความเป็นจรงิของท่านมากที่สดุ 
1. เพศ 
 1. ชาย  2. หญิง 

2. อาย ุ 
 1. 20-24 ปี  2. 25-29 ปี 
 3. 30-34 ปี  4. 35-39 ปี 

3. ระดบัการศกึษาสงูสดุ 
 1. นอ้ยกว่าปรญิญาตรี  2. ระดบัปรญิญาตรีหรือเทียบเท่า 
 3. สงูกว่าปรญิญาตรี 

4. รายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน 
 1. ต ่ากว่าหรือเท่ากบั 10,000 บาท  2. 10,001-20,000 บาท    
 3. 20,001-30,000 บาท  4. 30,001 บาทขึน้ไป 

5. อาชีพ 
 1. นกัเรียน/ นิสิต/ นกัศกึษา  2. ขา้ราชการ/รฐัวิสาหกิจ 
 3. พนกังานเอกชน  4. ธุรกิจสว่นตวั 
 5. พ่อบา้น/ แม่บา้น  
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ส่วนที่ 3: ขอ้มูลเก่ียวกับปัจจัยที่มีผลต่อความตั้งใจใชแ้อพลิเคชั่นเรียกรถจักรยานยนตร์บัจา้ง
สาธารณะ 
ค าชีแ้จง กรุณาท าเรื่องหมาย ✓ ลงในช่องที่ตรงกบัความคิดเห็นของท่านมากที่สดุ 

ปัจจัยทีม่ีผลต่อความตั้งใจใช้ 
แอพลิเคชั่นฯ 

ระดับความคิดเหน็ 
เหน็ด้วย
อย่างย่ิง 

เหน็
ด้วย 

เหน็ด้วย
ปานกลาง 

ไม่เหน็
ด้วย 

ไม่เหน็ด้วย
อย่างย่ิง 

5 4 3 2 1 
ความคาดหวังประสิทธิภาพ (Performance Expectancy) 
แอพลิเคชั่นเรียกรถจกัรยานยนตร์บัจา้งสาธารณะ..... 
1. ช่วยให้ท่านเดินทางสะดวกสบาย

มากขึน้ 
     

2. มีรถเขา้รว่มจ านวนมาก      
3. ไวต่อการตอบสนองในการเรียกใช้

บรกิาร 
     

4. รบั-สง่สินคา้ไดส้ะดวก      
ความคาดหวังในความพยายาม (Effort Expectancy) 
ท่านคิดว่าแอพลิเคชั่นเรียกรถจกัรยานยนตร์บัจา้งสาธารณะท าใหท้่าน.... 
1. ใชง้านไดง้่าย      
2. ดาวนโ์หลดและติดตัง้ไดง้่าย      
3. ลงทะเบียนใช้บริการแอพลิเคชั่นฯ

ดว้ยตนเองได ้
     

4. ใชง้านแอพลิเคชั่นไดอ้ย่างถกูตอ้ง      
5. ใช้ได้อย่ างคล่องแคล่วจากการ

ท ด ล อ ง ใ ช้ ง า น  
ไม่เกิน 5 ครัง้ 

     

6. จดจ าวิธีการใช้งานแอพลิเคชั่ นได้
เป็นอย่างดี 

 
  

     

ปัจจัยทีม่ีผลต่อความตั้งใจใช้ ระดับความคิดเหน็ 
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แอพลิเคชั่นฯ เหน็ด้วย
อย่างย่ิง 

เหน็
ด้วย 

เหน็ด้วย
ปานกลาง 

ไม่เหน็
ด้วย 

ไม่เหน็ด้วย
อย่างย่ิง 

5 4 3 2 1 
อิทธิพลทางสังคม (Social Influence) 
ท่านจะใชแ้อพลิเคชั่นเรียกรถจกัรยานยนตร์บัจา้งสาธารณะก็ต่อเมื่อ..... 
1. แอพลิเคชั่นนั้นมีชื่อเสียงและเป็นที่

รูจ้กั 
     

2. ญาติพี่นอ้งแนะน าใหท้่านใช ้      
3. เพื่อนแนะน าใหท้่านใช ้      
4. บุคคลที่มีชื่อเสียงเป็นส่วนกระตุน้ให้

ท่านใช ้
     

ส่ิงอ านวยความสะดวกในการใช้งาน (Facilitating Conditions) 
1. ท่านสามารถติดต่อสอบถามผู้ให้

บรกิารไดเ้มื่อพบปัญหา 
     

2. มีคู่มือวิธีใชง้านอย่างชัดเจน เขา้ใจ
ง่าย 

     

3. สามารถรองรบัการใชง้านในอปุกรณ์
ที่ท่านใชง้านอยู่ 

     

4. สามารถช าระเงินไดห้ลายช่องทาง      
5. มีบรกิารสง่สินคา้ถึงที่ (หอ้ง)      
แรงจูงใจด้านความชอบ (Hedonic Motivation) 
1. ท่านมีความสุขในการแชรส์ถานที่ที่

ท่านอยู่ผ่านแอพลิเคชั่นให้กับผู้อ่ืน
ทราบ 

     

2. ท่ า น ช อ บ เ ดิ น ท า ง โ ด ย ใ ช้
รถจกัรยานยนตร์บัจา้งสาธารณะ 

     

3. ท่านชอบใช้แอพลิเคชั่นฯมากกว่า
การรอเรียกรถจักยานยนต์รับจ้าง
สาธารณะ 

     

ปัจจัยทีม่ีผลต่อความตั้งใจใช้ ระดับความคิดเหน็ 
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แอพลิเคชั่นฯ เหน็ด้วย
อย่างย่ิง 

เหน็
ด้วย 

เหน็ด้วย
ปานกลาง 

ไม่เหน็
ด้วย 

ไม่เหน็ด้วย
อย่างย่ิง 

5 4 3 2 1 
4. ท่านชอบใช้บริการสั่ งอาหารแบบ 

Delivery 
     

5. ท่านสนุกกับการใช้บริการแอพลิ
เคชั่นเรียกรถจักรยานยนต์รับจ้าง
สาธารณะ 

     

มูลค่าราคา (Price Value) 
1. ค่าบริการมีความเหมาะสมเมื่อเทียบ

กบับริการที่ไดจ้ากการใชแ้อพลิเคชั่น
ฯ 

     

2. ท่านยินดีจ่ายค่าบริการที่มากกว่า
เพื่อแลกกบัความสะดวกสบาย 

     

3. ค่าบริการแอพลิเคชั่นเรียก
รถจกัรยานยนตร์บัจา้งสาธารณะมี
ความสมเหตสุมผล 

     

4. แอพลิ เคชั่ น เรียกรถจักรยานยนต์
รบัจา้งสาธารณะมีความคุม้ค่า 

     

ความเคยชิน (Habit) 

1. ท่านสามารถหาแอพลิเคชั่นในมือถือ
ไดภ้ายในไม่ก่ีวินาที 

     

2. ท่ า น จ ะ ใ ช้ แ อ พ ลิ เ ค ชั่ น เ รี ย ก

รถจักรยานยนตร์บัจา้งสาธารณะทุก
ครัง้ที่ตอ้งการเดินทาง 

     

3. ท่ า น จ ะ ใ ช้ แ อ พ ลิ เ ค ชั่ น เ รี ย ก

รถจักรยานยนตร์บัจา้งสาธารณะทุก
ครัง้ที่ตอ้งการสั่งอาหาร 
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ปัจจัยทีม่ีผลต่อความตั้งใจใช้ 
แอพลิเคชั่นฯ 

ระดับความคิดเหน็ 
เหน็ด้วย
อย่างย่ิง 

เหน็
ด้วย 

เหน็ด้วย
ปานกลาง 

ไม่เหน็
ด้วย 

ไม่เหน็ด้วย
อย่างย่ิง 

5 4 3 2 1 
4. ท่ า น จ ะ ใ ช้ แ อ พ ลิ เ ค ชั่ น เ รี ย ก

รถจกัรยานยนตร์บัจา้งสาธารณะทุก
ครัง้ที่ตอ้งการสง่สินคา้/สง่ของ 

     

5. การ ใช้บ ริ ก า ร แอพลิ เ คชั่ น เ รี ย ก
รถจักรยานยนต์รับจ้างสาธารณะ
กลายเป็นเรื่องธรรมดาของท่านไป
แลว้ 

     

คุณภาพของข้อมูล (Information quality) 
ขอ้มลูในแอพลิเคชั่นเรียกรถจกัรยานยนตร์บัจา้งสาธารณะ..... 
1. ใชภ้าษาที่เขา้ใจไดง้่าย      
2. มีความชดัเจนไม่คลมุเครือ      
3. ตรงความเป็นจรงิ      
4. มีความเป็นปัจจุบันและทันสมัย 

เช่น โลเคชั่นเพื่อระบุต าแหน่งใน
การจดัสง่ 

     

คุณภาพของระบบ (System quality) 
1. แอพลิเคชั่นเรียกรถจักรยานยนต์

รบัจา้งสาธารณะ มีการรกัษาความ
เป็นสว่นตวั 

     

2. ส ภ าพ ข อ ง แ อพ ลิ เ ค ชั่ น เ รี ย ก
รถจักรยานยนต์รับจ้างสาธารณะ 
พรอ้มใชง้านไดเ้สมอ 

     

3. ท่านไม่พบขอ้ผิดพลาดใดๆ เมื่อใช้
ง า น  แ อ พ ลิ เ ค ชั่ น เ รี ย ก
รถจกัรยานยนตร์บัจา้งสาธารณะ 
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ปัจจัยทีม่ีผลต่อความตั้งใจใช้ 
แอพลิเคชั่นฯ 

ระดับความคิดเหน็ 
เหน็ด้วย
อย่างย่ิง 

เหน็
ด้วย 

เหน็ด้วย
ปานกลาง 

ไม่เหน็
ด้วย 

ไม่เหน็ด้วย
อย่างย่ิง 

5 4 3 2 1 
คุณภาพของระบบ (System quality) 
4. ท่านสามารถใช้งานแอพลิเคชั่ น

เ รี ย ก ร ถจั ก ร ย านยนต์ รับ จ้ า ง
สาธารณะ ไดท้กุช่วงเวลาที่ตอ้งการ 

     

5. ท่านสามารถใช้งานแอพลิเคชั่ น
เ รี ย ก ร ถจั ก ร ย านยนต์ รับ จ้ า ง
ส า ธ า รณะ  ไ ด้ อ ย่ า ง ต่ อ เ นื่ อ ง
ตลอดเวลาหลงัจากการเขา้สูร่ะบบ 

     

คุณภาพการบริการ (Service quality) 
1. การส่งมอบสินคา้และบริการใหต้รง

ตามที่ก าหนดไว ้
     

2. แอพลิเคชั่นเรียกรถจักรยานยนต์
รับจ้างสาธารณะ สามารถส่งมอบ
สินคา้และบริการไดใ้นระยะเวลาที่
เหมาะสม 

     

3. มีช่องทางในการติดต่อขอความ
ช่วยเหลือ กรณีที่เกิดปัญหาจากการ
ใ ช้ ง า น แ อ พ ลิ เ ค ชั่ น เ รี ย ก
รถจกัรยานยนตร์บัจา้งสาธารณะ 
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ส่วนที ่4: ขอ้มลูเก่ียวกบัความตัง้ใจใชแ้อพลิเคชั่นเรียกรถจกัรยานยนตร์บัจา้งสาธารณะ 
ค าชีแ้จง กรุณาท าเรื่องหมาย ✓ ลงในช่องที่ตรงกบัความคิดเห็นของท่านมากที่สดุ 

ความตั้งใจใช้แอพลิเคชั่นฯ 

ระดับความคิดเหน็ 
เหน็ด้วย
อย่างย่ิง 

เหน็
ด้วย  

เหน็ด้วย 
ปานกลาง 

ไม ่
เหน็ด้วย 

ไม่เหน็ด้วย
อย่างย่ิง 

5 4 3 2 1 
1. ท่านยินดีที่จะใช้งานแอพลิ เคชั่ น

เ รี ย ก ร ถ จั ก ร ย า น ย น ต์ รั บ จ้ า ง
สาธารณะอย่างเต็มใจ 

     

2. ท่านคาดว่าจะใช ้หรือใชแ้อพลิเคชั่น
เ รี ย ก ร ถ จั ก ร ย า น ย น ต์ รั บ จ้ า ง
สาธารณะต่อไปในอนาคต 

     

3. ท่านมีความตั้งใจที่จะใช ้หรือใช้แอ
พลิเคชั่นเรียกรถจกัรยานยนตร์บัจา้ง
สาธารณะต่อไปในอนาคต 

     

4. ท่านวางแผนที่จะใช้บริการแอพลิ
เคชั่นเรียกรถจักรยานยนต์รับจ้าง
สาธารณะอย่างต่อเนื่อง 

     

5. ท่านจะพยายามใช้บริการแอพลิ
เคชั่นเรียกรถจักรยานยนต์รับจ้าง
สาธารณะเสมอ 
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แบบสัมภาษณเ์พือ่การวิจัย 

เร่ือง ปัจจัยทีม่ีอิทธิพลต่อความตั้งใจใช้แอพลิเคชั่นเรียกรถจักรยานยนตรั์บจ้าง
สาธารณะ 

ของผู้ใช้บริการกลุ่มเจเนอเรชั่นวายในเขตกรุงเทพมหานคร 
……………………………………………………………………………………………………… 
ค าชีแ้จง 
 แบบสัมภาษณ์จัดท าขึน้เพื่อเป็นส่วนประกอบหนึ่งของการท าปริญญานิพนธ์ของนิสิต
ปริญญาโท หลกัสตูรบริหารธุรกิจบณัฑิต สาขาวิชาการตลาด ภาควิชาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยั
ศรีนครนิทรวิโรฒ โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาเรื่อง “ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความตั้งใจใช้แอพลิ
เคชั่นเรียกรถจักรยานยนตรั์บจ้างสาธารณะของผู้ใช้บริการกลุ่มเจเนอเรชั่นวายในเขต
กรุงเทพมหานคร” 
 ค าตอบของท่านจะมีคณุค่าส าหรบังานวิจยั โดยขอ้มลูของท่านจะถกูเก็บเป็นความลบั จะ
น าเสนอผลการวิเคราะหข์อ้มลูในภาพรวมเท่านัน้ ผูจ้ดัท าขอขอบพระคณุเป็นอย่างสงูส าหรบัความ
กรุณาและความพยายามสละเวลาอนัมีค่าของท่านในการตอบแบบสมัภาษณค์รัง้นี ้
 แบบสมัภาษณป์ระกอบดว้ย 3 สว่น ดงันี ้
 สว่นที่ 1 ขอ้มลูทั่วไปของผูใ้หส้มัภาษณ ์
 สว่นที่ 2 ขอ้มลูเก่ียวกบัปัจจยัดา้นลกัษณะประชากรศาสตรข์องผูใ้ชบ้ริการฯ 
 สว่นที่ 3 ขอ้มลูเก่ียวกบัปัจจยัที่มีผลต่อความตัง้ใจใชแ้อพลิเคชั่นฯ 
 
 
  ผูว้ิจยั 
  นางสาวศรนรนิทร ์หลีฮวด 
  สาขาวิชาการตลาด คณะบรหิารธุรกิจเพื่อสงัคม 
  มหาวิทยาลยัศรีนครนิทรวิโรฒ 
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ส่วนที ่1: ขอ้มลูทั่วไปของผูใ้หส้มัภาษณ ์

4. ชื่อ-สกลุ ........................................................................................................... 
5. อาชีพ ........................................................................................................... 
6. ต าแหน่ง ........................................................................................................... 
7. บรษิัท/มหาวิทยาลยั……………………………………………………………………………... 
8. อายงุาน ……………………………………………………………………………… 

 
ส่วนที ่2: ขอ้มลูเก่ียวกบัปัจจยัดา้นลกัษณะประชากรศาสตรข์องผูใ้ชบ้รกิาร 

1. ท่านคิดว่าผู้ หญิงกับผู้ชาย มีความตั้งใจใช้แอพลิเคชั่นเรียกรถจักรยานยนต์รับจ้าง
สาธารณะแตกต่างกนัหรือไม่ เพราะอะไร 

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................
ท่านคิดว่า ผูใ้ชบ้ริการที่มีอายุมากกับอายุนอ้ย มีความตัง้ใจใชแ้อพลิเคชั่น เรียกรถจกัรยานยนต์
รบัจา้งสาธารณะแตกต่างกนัหรือไม่ เพราะอะไร 
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
ท่านคิดว่า ผู้ใช้บริการที่มีการศึกษาสูงกับผู้ใช้บริการที่มีการศึกษาน้อย มีความตั้งใจใช ้
แอพลิเคชั่นเรียกรถจกัรยานยนตร์บัจา้งสาธารณะแตกต่างกนัหรือไม่ เพราะอะไร 
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................. 
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2. ท่านคิดว่า ผูใ้ชบ้ริการที่มีรายไดม้ากกับผูใ้ชบ้ริการที่มีรายไดน้อ้ย มีความตัง้ใจใชแ้อพลิ
เคชั่นเรียกรถจกัรยานยนตร์บัจา้งสาธารณะแตกต่างกนัหรือไม่ เพราะอะไร 

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................. 
3. ท่านคิดว่า อาชีพแต่ละอาชีพ มีความตั้งใจใช้แอพลิเคชั่นเรียกรถจักรยานยนตร์ับจ้าง

สาธารณะแตกต่างกนัหรือไม่ เพราะอะไร 
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
 
ส่วนที่ 3: ขอ้มูลเก่ียวกับปัจจัยที่มีผลต่อความตั้งใจใชแ้อพลิเคชั่นเรียกรถจักรยานยนตร์บัจ้าง
สาธารณะ 

ด้านความคาดหวังประสิทธิภาพ (Performance Expectancy) 
1. ท่านคิดว่าแอพลิเคชั่นเรียกรถจักรยานยนตร์บัจา้งสาธารณะ ช่วยก่อใหป้ระโยชนใ์นการ

ด าเนินชีวิตประจ าวนัของผูใ้ชบ้รกิารกลุม่วยัรุน่-วยัท างานในกรุงเทพฯหรือไม่ เพราะเหตใุด 
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................. 

ด้านความคาดหวังในความพยายาม (Effort Expectancy) 
2. ท่านคิดว่าการใชง้านแอพลิเคชั่นเรียกรถจกัรยานยนตร์บัจา้งสาธารณะ มีความง่ายต่อการ

เรียนรูก้ารใชง้าน และสะดวกในการเขา้ใชง้านหรือไม่ เพราะเหตใุด 
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................. 
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ด้านอิทธิพลทางสังคม (Social Influence) 
3. ท่านคิดว่า คนใกลช้ิด (เช่น ครอบครวั เพื่อน) มีผลท าใหผู้ใ้ชบ้รกิารกลุม่วยัรุน่-วยัท างาน มี

ความตัง้ใจใชแ้อพลิเคชั่นเรียกรถจกัรยานยนตร์บัจา้งสาธารณะหรือไม่ เพราะเหตใุด 
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................. 
ด้านส่ิงอ านวยความสะดวกในการใช้งาน (Facilitating Conditions) 

4. ท่านคิดว่า สิ่งอ านวยความสะดวกของแอพลิเคชั่นเรียกรถจกัรยานยนตร์บัจา้งสาธารณะ 
(เช่น สามารถรองรบักบัอปุกรณข์องผูใ้ช้, มีคู่มือการใชง้าน, ช าระเงินไดห้ลายช่องทาง) มี
ผลต่อความตัง้ใจใชแ้อพลิเคชั่นเรียกรถจักรยานยนตร์บัจา้งสาธารณะหรือไม่ เพราะเหตุ
ใด 

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................. 
ด้านแรงจูงใจด้านความชอบ (Hedonic Motivation) 

5. ท่านคิดว่า ความชอบหรือความพึงพอใจที่ไดร้ับจากการใชง้านแอพลิเคชั่น มีผลต่อความ
ตัง้ใจใชแ้อพลิเคชั่นเรียกรถจักรยานยนตร์บัจา้งสาธารณะของผูใ้ชบ้ริการกลุ่มวัยรุ่น-วัย
ท างาน หรือไม่ เพราะเหตใุด 

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................. 
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ด้านมูลค่าราคา (Price Value) 
6. เมื่อเปรียบเทียบระหว่าง ค่าบริการกบัประโยชนท์ี่ไดร้บั ท่านคิดว่าสิ่งเหล่านีม้ีผลต่อความ

ตัง้ใจใชแ้อพลิเคชั่นเรียกรถจกัรยานยนตร์บัจา้งสาธารณะหรือไม่ เพราะเหตใุด 
...................................................................................................................................... ........
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................. 
ด้านความเคยชิน (Habit) 

7. ท่านคิดว่า ความคุน้เคยในการใชแ้อพลิเคชั่นต่าง ๆ ของผูใ้ชบ้ริการกลุ่มวยัรุ่น -วัยท างาน 
มีผลต่อความตัง้ใจใชแ้อพลิเคชั่นเรียกรถจกัรยานยนตร์บัจา้งสาธารณะหรือไม่ เพราะเหตุ
ใด 

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................. 
ด้านคุณภาพของข้อมูล (Information quality) 

8. ท่านเห็นดว้ยหรือไม่ว่า ขอ้มูลในแอพลิเคชั่นเรียกรถจักรยานยนตร์บัจา้งสาธารณะที่มี
ความชดัเจน ไม่คลมุเครือ จะมีผลต่อความตัง้ใจใชง้าน เพราะเหตใุด 

............................................................................................................................................. .

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................. 
คุณภาพของระบบ (System quality) 

9. ท่านเห็นดว้ยหรือไม่ว่า แอพลิเคชั่นเรียกรถจกัรยานยนตร์บัจา้งสาธารณะที่มีสภาพพรอ้ม
ใชง้านเสมอ จะมีผลต่อความตัง้ใจใชง้าน เพราะเหตใุด  

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................. 
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คุณภาพการบริการ (Service quality) 
10. ท่านเห็นดว้ยหรือไม่ว่า แอพลิเคชั่นเรียกรถจักรยานยนตร์บัจา้งสาธารณะที่มีช่องทางใน

การติดต่อขอความช่วยเหลือกรณีที่เกิดปัญหาจากการใชง้าน จะมีผลต่อความตัง้ใจใช้ 
เพราะเหตใุด 

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................. 
 

11. นอกจาก 10 ปัจจัยนี ้ท่านคิดว่ามีปัจจัยใดอีกหรือไม่ ที่มีอิทธิพลต่อความตัง้ใจใชแ้อพลิ
เคชั่นเรียกรถจักรยานยนต์รับจ้างสาธารณะของผู้ใช้บริการกลุ่มวัยรุ่น-วัยท างานใน
กรุงเทพฯ 

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................
..........................................................................................................................................  

12. ท่านคิดว่า หากจะศกึษาเรื่องนีใ้นอนาคต ควรศกึษาปัจจยัใดบา้ง 
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................. 

 
 



 

ประวัติผู้เขียน 
 

ประวัติผู้เขียน 
 

ชื่อ-สกุล นางสาวศรนรนิทร ์หลีฮวด 
วัน เดือน ปี เกิด 6 กมุภาพนัธ ์พ.ศ. 2534 
สถานทีเ่กิด จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 
วุฒกิารศึกษา พ.ศ. 2552-2555   

บรหิารธุรกิจบณัฑิต (การตลาด)   
จาก คณะบรหิารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ   
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลสวุรรณภมูิ  
พ.ศ. 2562  
บรหิารธุรกิจมหาบณัฑิต (การตลาด)  
จาก คณะบรหิารธุรกิจเพื่อสงัคม มหาวิทยาลยัศรีนครนิทรวิโรฒ 

ทีอ่ยู่ปัจจุบัน บา้นเลขที่ 3/33 หมู่ 3 ถนนเทพารกัษ ์กม.9 ซอยแกว้สมัพนัธ ์ต าบลบาง
พลีใหญ่ อ าเภอบางพลี จงัหวดัสมทุรปราการ 10540   
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