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--------------------------------บทคัดย่ อ

งานวิจ ัย ครั้ งนี้ มี ว ตั ถุ ประสงค์เ พื่ อ พัฒ นารู ป แบบความสั มพัน ธ์เ ชิ ง สาเหตุ ข องการยอมรั บและการใช้
เทคโนโลยีที่มีผลต่ อ พฤติ ก รรมการบริ โ ภคเกมแบบดิ จิ ทลั ผ่าน PlayStation Store และเพื่อ ตรวจสอบรู ปแบบ
ความสัมพันธ์เ ชิงสาเหตุ ที่พฒ
ั นาขึ้ นกับข้อมูล เชิงประจัก ษ์ แนวคิดตามทฤษฎี ก ารยอมรั บและการใช้เทคโนโลยี
UTAUT (Unified Theory of Acceptance and Use of Technology) ได้ถูกนํามาใช้เป็ นกรอบโมเดลต้นแบบของ
งานวิจยั ในครั้งนี้ โดยมีกลุ่มตัวอย่างเป็ นผูท้ ี่มีประสบการณ์ในการใช้งาน PlayStation Store ในประเทศไทยจํานวน
400 คน ได้มาจากการสุ่ มตัว อย่า งแบบง่ าย (Simple Random Sampling) เครื่ อ งมือ ที่ใ ช้ในการรวบรวมข้อ มูล
ได้แก่ แบบสอบถามออนไลน์แบบมาตรประมาณค่า 7 ระดับ โดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้างและ
ใช้โปรแกรมสําเร็ จรู ปในการวิเคราะห์ขอ้ มูล ซึ่งมีโมเดลวิจยั 6 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) ความคาดหวังถึงประสิ ทธิ ภาพ
ในการใช้งาน 2) ความคาดหวังในความพยายามในการใช้งาน 3) อิทธิพลทางสังคมในการใช้งาน 4) สภาพสิ่ งอํานวย
ความสะดวกในการใช้งาน 5) พฤติกรรมความตั้งใจในการใช้งาน และ 6) พฤติกรรมการใช้งาน ผลการวิจยั ปรากฏว่า
รู ปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของการยอมรับและการใช้เทคโนโลยีที่มีผลต่อพฤติกรรมการบริ โภคเกมแบบดิจิทลั
ผ่าน PlayStation Store บนเครื่ องเล่นวิดีโอเกมของประชากรในประเทศไทยพบว่า โมเดลมีความสอดคล้องกับข้อมูล
เชิงประจักษ์เป็ นอย่างดี โดยมีค่าสถิติไค-สแควร์ (χ2) เท่ากับ 405.429, ค่าองศาอิสระ (df) เท่ากับ 292, ค่า CMIN/DF
เท่ากับ 1.388, ค่า GFI เท่ากับ 0.940, ค่า AGFI เท่ากับ 0.904, ค่า SRMR เท่ากับ 0.075 และ RMSEA เท่ากับ 0.031
พบว่ามีค่าอิทธิพลทางตรงและทางอ้อมของสัมประสิ ทธิ์เส้นทางอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ ประโยชน์ที่ได้จากงานวิจยั
ในครั้งนี้สามารถใช้เป็ นแนวทางในการพัฒนาแอปพลิเคชันและร้านค้าออนไลน์อื่นต่อไป
คําสําคัญ: การบริ โภคเกมแบบดิจิทลั , พฤติกรรมการใช้งาน, ทฤษฏีการยอมรับและการใช้งานเทคโนโลยี,
โมเดลสมการโครงสร้าง
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ABSTRACT

The main objective of this research was to study the Causal relationship model of acceptance and use of
technology which affect the digital game purchasing behavior via the PlayStation Store for the game consoles in
Thailand and to conform with the empirical information was developed. This idea according to the theory of the
acceptance and the using of the technology, UTAUT (Unified Theory of Acceptance and Use of Technology) this
has been brought to use as the prototype model frame of this research. The sample group was the people who had
experienced in the usability of PlayStation Store. This required the purchasing of the games in the form of the
digital downloading in Thailand 400 people provide the information. This would be came from Simple Random
Sampling of people who had experienced in the usability of PlayStation Store. The online questionnaire in the
rating scale for 7 levels were used. The techniques of analyzing the equation model of the structure and the use of
the software package. The model in contained 6 elements such as: 1) Performance Expectancy, 2) Effort
Expectancy, 3) Social Influence, 4) Facilitating Conditions, 5) Behavioral Intention and 6) Use Behavior. The
results is appeared that the model of the Causal relationship model of acceptance and use of technology which
affect the digital game purchasing behavior via the PlayStation Store for the game consoles in Thailand. This is
found that the model has the consistency with the empirical information quite well by this has The Chi-Square
statistic (χ2) = 405.429, the degree of freedom (df) = 292, the CMIN/DF = 1.388, the GFI = 0.940, The AGFI =
0.904, the SRMR = 0.075 and the RMSEA = 0.031, respectively The finding shown that the variables in the model
can explain the variance of the purchasing. It was found that the model had the direct influence and indirect
influence of the route coefficient with the significant statistic. The expected benefits that will receive from the
research were; it can be used as the guideline in the development of similar applications; and online stores.
Keywords: Digital Game Consumption, Use Behavior, UTAUT, Structural Equation Modeling
1. บทนํา

เทคโนโลยีในปัจจุบนั ได้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและเป็ นไปอย่างรวดเร็ ว รวมทั้งได้เข้ามามีบทบาทสําคัญ
ในชีวิตประจําวัน ประชากรทัว่ โลกล้วนต้องปรับตัว เพื่อให้สามารถนําประโยชน์จากเทคโนโลยีมาใช้ให้เกิดคุณค่าได้
มากที่สุด เครื่ องเล่นวิดีโอเกม (Console Game) เป็ นอี กหนึ่ งเทคโนโลยีที่มีก ารนํานวัตกรรมใหม่ๆ มาใช้พฒ
ั นาอยู่
ตลอดเวลา ทั้งในเรื่ องของอุปกรณ์ฮาร์ ดแวร์ และซอฟแวร์ เกมเพื่อสร้างความเพลิดเพลินให้กบั ผูบ้ ริ โภคตามยุคสมัย
และมีการแข่ งขันทางด้านการตลาดค่อ นข้างสู ง ในอดี ตที่ผ่านมานั้นซอฟแวร์ เ กมสําหรั บเครื่ อ งเล่ นวิดีโอเกมจะมี
ช่องทางการบริ โภคเพียงแค่ช่องทางเดียว คือการบริ โภคผ่านร้านค้าตัวแทนนําเข้า (Retail Store) เท่านั้น แต่ในปั จจุบนั
ได้มีการนําเทคโนโลยีอินเทอร์ เน็ตและการทําธุ รกรรมทางการเงินออนไลน์ (Online Payment/e-Payment) เข้ามา
พัฒนาระบบเพื่อเพิ่มทางเลือกให้ผบู้ ริ โภคมีความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้ น งานวิจยั เรื่ อง Video Game Sales: Does
Diversity Pay พบว่ายอดจําหน่ายวิดีโอเกมในสหรัฐอเมริ กาช่วงปลายปี พ.ศ.2554 นั้นมีแนวโน้มลดลง ส่ วนหนึ่ งมา
จากผูใ้ ช้งานเริ่ มมีความนิ ยมบริ โภคเกมแบบดิจิทลั (Digital Download) กันมากขึ้น (Helena Wu, 2014) PlayStation
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เป็ นชื่อของเครื่ องเล่นวิดีโอเกมประเภทหนึ่ ง ถูกผลิตขึ้นโดย บริ ษทั Sony Interactive Entertainment ในเครื่ องเล่น
วิดีโอเกมดังกล่าวนี้ประกอบไปด้วยซอฟแวร์ เกมและคอนเทนต์ที่น่าสนใจมากมาย รวมไปถึง PlayStation Store ซึ่ ง
เป็ นร้ านค้าออนไลน์ (Online Store) แหล่ งรวมดิ จิ ทลั เกมและดิ จิทลั คอนเทนต์สําหรั บเครื่ องเล่ นวิดีโอเกมของ
PlayStation โดยเฉพาะ และเป็ นช่องทางที่ช่วยให้ผใู้ ช้งานสามารถบริ โภคหรื อดาวน์โหลดเกมและคอนเทนต์แบบ
ออนไลน์ ได้โดยตรงจากเครื่ องเล่นวิดีโอเกม PlayStation 4, PlayStation 3, PlayStation Vita, PlayStation Portable
ซึ่งสามารถติดตั้งลงในเครื่ องเล่นวิดีโอเกมให้พร้อมใช้งานได้ทนั ที ซึ่ งถือว่าเป็ นอีกช่องทางหนึ่ งที่น่าสนใจเพื่อสร้าง
ความสะดวกสบายและความปลอดภัยให้แก่ผบู้ ริ โภคในยุคปัจจุบนั จากเหตุผลดังกล่าวนี้ ผวู้ ิจยั จึงมีความสนใจที่จ ะ
พัฒนารู ปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของการยอมรับและการใช้เทคโนโลยีที่มีผลต่อพฤติกรรมการบริ โภคเกมแบบ
ดิจิ ทลั ผ่าน PlayStation Store ของประชากรในประเทศไทย โดยเลื อ กใช้แนวคิ ดทฤษฎี ก ารยอมรั บและการใช้
เทคโนโลยี (Venkatesh, V., Morris, M. G., Davis, G, B., & Davis, F. D., 2003) มาประกอบในงานวิจยั เพื่อให้ทราบ
ถึงปั จ จัยต่าง ๆ ที่ส่งผลต่ อพฤติ กรรมการใช้งานและเพื่อ ตอบสนองความต้องการของผูบ้ ริ โภคเกมแบบดิจิ ทลั ใน
ประเทศไทยให้ได้มากที่สุด
2. วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อพัฒนารู ปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของการยอมรับและการใช้เทคโนโลยีที่มีผลต่อพฤติกรรมการ
บริ โภคเกมแบบดิจิทลั ผ่าน PlayStation Store บนเครื่ องเล่นวิดีโอเกมของประชากรในประเทศไทย
2. เพื่อตรวจสอบรู ปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุที่พฒั นาขึ้นกับข้อมูลเชิงประจักษ์
3. การดําเนินการวิจัย
แนวคิดทฤษฎีการยอมรับและการใช้เทคโนโลยีของ Venkatesh, V., Morris, M. G., Davis, G, B., & Davis,
F. D. (2003) ประกอบด้วย ความคาดหวังถึงประสิ ทธิภาพ (Performance Expectancy) ความคาดหวังในความพยายาม
(Effort Expectancy) อิทธิพลของสังคม (Social Influence) มีความสัมพันธ์ทางตรงกับพฤติกรรมความตั้งใจในการใช้
งาน (Behavioral Intention) และสภาพสิ่ งอํานวยความสะดวกในการใช้งาน (Facilitating Conditions) มีความสัมพันธ์
โดยตรงต่อพฤติกรรมการใช้งาน (Use Behavior) (สิ งหะ ฉวีสุข และสุ นนั ทา วงศ์จตุรภัทร; 2555)

รูปที่ 1 กรอบแนวคิดตามทฤษฎี UTAUT (Unified theory of acceptance and use of technology)
ที่มา: Venkatest et al. (2003)
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ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
1. ประชากรของงานวิจยั ในครั้งนี้ ได้แก่ ผูท้ ี่มีประสบการณ์ในการใช้งาน PlayStation Store เพื่อบริ โภคเกม
แบบดิจิทลั บนเครื่ องเล่นวิดีโอเกมของประชากรในประเทศไทย ซึ่งไม่ทราบจํานวนประชากรที่แน่นอน
2. กลุ่มตัวอย่างสําหรับการทําการวิจยั ในครั้งนี้ ได้แก่ ผูท้ ี่มีประสบการณ์ในการใช้งาน PlayStation Store
เพื่อบริ โภคเกมแบบดิจิทลั บนเครื่ องเล่นวิดีโอเกมของประชากรในประเทศไทย จํานวน 400 คน ใช้การกําหนดขนาด
ตัวอย่างของการวิเคราะห์รูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุแบบมีตวั แปรแฝง (Causal Structural Models with Latent
Variable) นงลักษณ์ วิรัชชัย (2542) ได้เสนอว่าขนาดตัวอย่างที่เหมาะสมควรจะอยู่ในอัตราส่ วน 10-20 ต่อ 1 ตัวแปร
สังเกตได้ และตัว อย่างที่น้อ ยที่สุ ดที่ยอมรั บได้ส ามารถดูจากค่าสถิติ Holster ที่ตอ้ งมีค่ ามากกว่า 200 จึ งจะถือ ว่า
รู ปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุมีความสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ มีตวั แปรที่สังเกตได้ จํานวน 29 ตัว
แปร ต้องใช้กลุ่มตัวอย่างประมาณ 290 คนเป็ นอย่างน้อย เพื่อป้ องกันความคาดเคลื่อนของข้อมูล ผูท้ าํ การวิจยั จึงได้
เพิ่มกลุ่มตัวอย่างเป็ นจํานวน 400 คน ได้มาจากการสุ่ มตัวอย่างแบบง่าย (Simple Random Sampling)
เครื่องมือทีใ่ ช้ ในการวิจัย
ลักษณะของเครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั เป็ นแบบสอบถามออนไลน์ผ่าน Online Forms by. Google โดยแบ่ง
เนื้อหาคําถาม ออกเป็ น 3 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 ผลวิเ คราะห์ ข ้อมูล ทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม ได้แก่ ที่อ ยู่อ าศัย, เพศ, อายุ, การเชื่ อ มต่ อ
อินเทอร์เน็ตเพื่อใช้งาน, ประสบการณ์ในการใช้งาน, อุปกรณ์ที่ใช้งาน และช่องทางการชําระเงิน
ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยการยอมรับและการใช้เทคโนโลยีที่มีผลต่อพฤติกรรมการบริ โภคเกม
แบบดิจิทลั ผ่าน PlayStation Store บนเครื่ องเล่นวิดีโอเกมของประชากรในประเทศไทย แบ่งเป็ น 4 ด้าน ดังนี้
1) ด้านความคาดหวังถึงประสิ ทธิภาพในการใช้งาน จํานวน 5 ข้อ
2) ด้านความคาดหวังในความพยายามในการใช้งาน จํานวน 5 ข้อ
3) ด้านอิทธิพลของสังคมในการใช้งาน จํานวน 5 ข้อ
4) ด้านสภาพสิ่ งอํานวยความสะดวกในการใช้งาน จํานวน 5 ข้อ
เกณฑ์การวัดและแปลความหมายคะแนน ดังนี้
ค่าเฉลี่ย 6.51-7.00 หมายถึง มีความคิดเห็นต่อการใช้งานอยูใ่ นระดับมากที่สุด
ค่าเฉลี่ย 5.51-6.50 หมายถึง มีความคิดเห็นต่อการใช้งานอยูใ่ นระดับมาก
ค่าเฉลี่ย 4.51-5.50 หมายถึง มีความคิดเห็นต่อการใช้งานอยูใ่ นระดับค่อนข้างมาก
ค่าเฉลี่ย 3.51-4.50 หมายถึง มีความคิดเห็นต่อการใช้งานอยูใ่ นระดับปานกลาง
ค่าเฉลี่ย 2.51-3.50 หมายถึง มีความคิดเห็นต่อการใช้งานอยูใ่ นระดับค่อนข้างน้อย
ค่าเฉลี่ย 1.51-2.50 หมายถึง มีความคิดเห็นต่อการใช้งานอยูใ่ นระดับน้อย
ค่าเฉลี่ย 1.00-1.50 หมายถึง มีความคิดเห็นต่อการใช้งานอยูใ่ นระดับน้อยที่สุด
ตอนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับการใช้งาน PlayStation Store เพื่อบริ โภคเกมแบบดิจิทลั บนเครื่ องเล่นวิดีโอ
เกมของประชากรในประเทศไทย แบ่งเป็ น 2 ด้าน ดังนี้
1) ด้านพฤติกรรมความตั้งใจในการใช้งาน จํานวน 5 ข้อ
2) ด้านพฤติกรรมการใช้งาน จํานวน 5 ข้อ
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แบบสอบถามแบบมาตรประมาณค่า (Rating Scale) โดยกําหนดระดับพฤติกรรมออกเป็ น 7 ระดับ
เกณฑ์การวัดและแปลความหมายคะแนน ดังนี้
ค่าเฉลี่ย 6.51-7.00 หมายถึง มีพฤติกรรมการใช้งานอยูใ่ นระดับมากที่สุด
ค่าเฉลี่ย 5.51-6.50 หมายถึง มีพฤติกรรมการใช้งานอยูใ่ นระดับมาก
ค่าเฉลี่ย 4.51-5.50 หมายถึง มีพฤติกรรมการใช้งานอยูใ่ นระดับค่อนข้างมาก
ค่าเฉลี่ย 3.51-4.50 หมายถึง มีพฤติกรรมการใช้งานอยูใ่ นระดับปานกลาง
ค่าเฉลี่ย 2.51-3.50 หมายถึง มีพฤติกรรมการใช้งานอยูใ่ นระดับค่อนข้างน้อย
ค่าเฉลี่ย 1.51-2.50 หมายถึง มีพฤติกรรมการใช้งานอยูใ่ นระดับน้อย
ค่าเฉลี่ย 1.00-1.50 หมายถึง มีพฤติกรรมการใช้งานอยูใ่ นระดับน้อยที่สุด
การหาคุณภาพเครื่องมือ
1. ความตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) หาค่าความสอดคล้องระหว่างข้อคําถามกับวัตถุประสงค์ (Index
of Item Objective Congruence: IOC) โดยใช้ผลการพิจารณาของผูเ้ ชี่ยวชาญ จํานวน 3 คน พบว่าทุกข้อคําถามมีค่า
IOC ตั้งแต่ 0.67 – 1.00 และปรับปรุ งข้อคําถามตามคําแนะนําของผูเ้ ชี่ยวชาญให้มีความสมบูรณ์ยง่ิ ขึ้น
2. การตรวจสอบความเชื่อมัน่ (Reliability) โดยทดลองใช้ (Try Out) กับกลุ่มตัวอย่างที่มีประสบการณ์ใน
การใช้งาน PlayStation Store เพื่อบริ โภคเกมแบบดิจิทลั ในประเทศไทย จํานวน 30 คน แล้วคํานวณหาค่าความเชื่อมัน่
โดยวิธีของ ครอนบาค (Cronbach’s Alpha) พบว่า ค่าความเชื่อมัน่ ของแบบสอบถามทั้งฉบับเท่ากับ 0.90
วิธกี ารเก็บรวบรวมข้ อมูล
ผูท้ าํ การวิจยั ได้ทาํ การเก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามออนไลน์ (Online Questionnaire) จากกลุ่มตัวอย่างที่มี
ประสบการณ์ในการใช้งาน PlayStation Store เพื่อบริ โภคเกมแบบดิจิทลั (Digital Download) ในประเทศไทย ใน
ระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ – 31 มีนาคม พ.ศ.2561 มีผตู้ อบแบบสอบถามจํานวน 411 คน หลังจากนั้นผูว้ ิจยั ได้ทาํ การ
คัดเลือกแบบสอบถามที่มีความสมบูรณ์ได้จาํ นวนผูต้ อบแบบสอบถามทั้งหมด 400 คน จากนั้นนําไปวิเคราะห์ขอ้ มูล
ทางสถิติต่อไป
การวิเคราะห์ ข้อมูล
ผูท้ าํ การวิจยั นําข้อมูลที่ได้จากตัวอย่างมาทําการวิเคราะห์ขอ้ มูลตามลําดับดังนี้
1. สถิติเชิงบรรยาย (Descriptive Statistics) ใช้วิเคราะห์ความถี่ (Frequency) ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย
(Mean) และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
2. สถิติเชิงอนุ มาน (Inferential Statistics) ใช้วิเคราะห์ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุเพื่อหาเส้นทางอิทธิ พลเชิง
สาเหตุของตัวแปรหาขนาดอิทธิพล และทิศทางว่าเป็ นอย่างไรจากแนวคิดและทฤษฎีที่ผวู้ ิจยั ใช้อา้ งอิง มีการทดสอบ
ความสอดคล้องกลมกลืนระหว่างโมเดลสมมติฐานกับข้อมูลเชิงประจักษ์ มีค่าสถิติ Chi-square P-value มากกว่า .05,
CMIN/DF น้อยกว่า 2.00, GFI ตั้งแต่ .90 ขึ้นไป, AGFI ตั้งแต่ 0.90 ขึ้นไป และ RMSEA น้อยกว่า .08 ซึ่งสอดคล้องกับ
สถิติวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้าง (กริ ช แรงสูงเนิน, 2554)
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4. ผลการวิจัย
ข้อมูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม พบว่า ส่ ว นใหญ่เป็ นเพศชาย จํานวน 287 คน คิดเป็ นร้อยละ 71.75
ส่ วนใหญ่เป็ นคนที่มีอายุมากกว่า 25 ปี จํานวน 312 คน คิดเป็ นร้อยละ 78 ส่ วนใหญ่เป็ นคนที่มีระยะเวลาในการใช้
อินเทอร์ เน็ต 1-2 วันต่อสัปดาห์ จํานวน 264 คน คิดเป็ นร้อ ยละ 66 ส่ ว นใหญ่เ ป็ นคนมีประสบการณ์ในการใช้งาน
PlayStation Store มากกว่า 1 ปี จํานวน 215 คน คิดเป็ นร้อยละ 53.75 ส่ วนใหญ่เป็ นคนที่มีเครื่ องเกม PlayStation 4
เป็ นจํานวน 318 คน คิดเป็ นร้อยละ 79.5 และส่ วนใหญ่เป็ นคนที่ใช้บตั รเติมเงิน PlayStation Network Prepaid Card
จํานวน 254 คน คิดเป็ นร้อยละ 63.5
1. พฤติกรรมการใช้งาน PlayStation Store เพื่อบริ โภคเกมแบบดิจิทลั บนเครื่ องเล่นวิดีโอเกมของประชากร
ในประเทศไทย ดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 แสดงค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของพฤติกรรมการใช้งาน PlayStation Store เพื่อบริ โภคเกมแบบ
ดิจิทลั บนเครื่ องเล่นวิดีโอเกมของประชากรในประเทศไทย จําแนกตามรายด้าน
รายด้ าน
ค่าเฉลีย่ (M) ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD)
ความหมาย
ด้านคาดหวังถึงประสิ ทธิภาพในการใช้งาน
6.02
0.93
มาก
ด้านความคาดหวังในความพยายาม
5.73
0.90
มาก
ในการใช้งาน
ด้านอิทธิพลทางสังคมในการใช้งาน
6.11
0.94
มาก
ด้านสภาพสิ่ งอํานวยความสะดวก
5.88
0.96
มาก
ในการใช้งาน
ด้านพฤติกรรมความตั้งใจในการใช้งาน
4.80
1.44
ค่อนข้างมาก
ด้านพฤติกรรมการใช้งาน
5.16
1.26
ค่อนข้างมาก
5.61
1.07
มาก
รวม
จากตารางที่ 1 พบว่า พฤติกรรมการใช้งาน PlayStation Store เพื่อบริ โภคเกมแบบดิจิทลั บนเครื่ องเล่นวิดีโอ
เกมของประชากรในประเทศไทย แบบรายด้านเรี ยงลําดับจากมากไปหาน้อย ปรากฏว่า ด้านอิทธิ พลทางสังคมในการ
ใช้งานอยู่ในระดับมาก (M = 6.11, SD = 0.94) รองลงมาได้แก่ ด้านคาดหวังถึงประสิ ทธิ ภาพในการใช้งาน อยูใ่ น
ระดับมาก (M = 6.02, SD = 0.93) และน้อ ยที่สุ ดได้แก่ ด้านพฤติก รรมความตั้งใจในการใช้งาน อยู่ในระดับ
ค่อนข้างมาก (M = 4.80, SD = 1.44)
2. ผลจากการวิเ คราะห์ รูปแบบความสัมพันธ์เ ชิงสาเหตุ ของการยอมรับและการใช้เ ทคโนโลยีที่มีผลต่ อ
พฤติกรรมการบริ โภคเกมแบบดิจิทลั ผ่าน PlayStation Store บนเครื่ องเล่นวิดีโอเกมของประชากรในประเทศไทย จาก
ข้อมูลเชิงประจักษ์เพื่อหาเส้นทางอิทธิ พลเชิงสาเหตุของตัวแปร โดยการทดสอบความสอดคล้องกลมกลืนระหว่าง
โมเดลสมมติฐานกับข้อมูลเชิงประจักษ์เป็ นอย่างดี ดังตารางที่ 2
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ตารางที่ 2 แสดงผลการตรวจสอบความสอดคล้องและความกลมกลืนของรู ปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของการ
ยอมรับและการใช้เทคโนโลยีที่มีผลต่อพฤติกรรมการบริ โภคเกมแบบดิจิทลั ผ่าน PlayStation Store บนเครื่ องเล่ น
วิดีโอเกมของประชากรในประเทศไทยจากข้อมูลเชิงประจักษ์
ค่าสถิติ
เกณฑ์
ค่าที่ได้
ความหมาย
1. ค่า CMIN/df
< 2.00
405.429 / 292 = 1.388
ผ่านเกณฑ์
2. ค่า GFI
≥ .90 (เข้าใกล้ 1.00)
.940
ผ่านเกณฑ์
3. ค่า AGFI
≥ .90 (เข้าใกล้ 1.00)
.904
ผ่านเกณฑ์
4. ค่า CFI
≥ .90 (เข้าใกล้ 1.00)
.977
ผ่านเกณฑ์
5. ค่า RMSEA
< .08 (เข้าใกล้ 0)
.031
ผ่านเกณฑ์
6. ค่า Standardized RMR
< .08 (เข้าใกล้ 0)
.075
ผ่านเกณฑ์
7. ค่า RMR
< .08 (เข้าใกล้ 0)
.075
ผ่านเกณฑ์
8. ค่า HOELTER
> 200
346
ผ่านเกณฑ์
จากตารางที่ 2 พบว่า ค่าไค-สแควร์ สัมพัทธ์ CMIN/df = 1.388 มีค่าน้อยกว่า 2.00 ค่าดัชนี ตรวจสอบความ
กลมกลืน GFI = 0.940, AGFI = 0.904, CFI = 0.977 มีค่าตั้งแต่ 0.90 ขึ้นไปและค่าความคลาดเคลื่อนของการประมาณ
ค่า SRMR = 0.075, RMSEA = 0.031 มีค่าน้อยกว่า 0.80 ซึ่งเมื่อพิจารณาเปรี ยบเทียบกับเกณฑ์ประเมินความสอดคล้อง
และความกลมกลืนของโมเดล พบว่าผ่านเกณฑ์ทุกค่า สรุ ปได้ว่ารู ปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของการยอมรับและ
การใช้เทคโนโลยีที่มีผลต่อพฤติกรรมการบริ โภคเกมแบบดิจิทลั ผ่าน PlayStation Store บนเครื่ องเล่นวิดีโอเกมของ
ประชากรในประเทศไทย สอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์เป็ นอย่างดี

รู ปที่ 2 รู ปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของการยอมรับและการใช้เทคโนโลยีที่มีผลต่อพฤติกรรมการบริ โภคเกมแบบ
ดิจิทลั ผ่าน PlayStation Store บนเครื่ องเล่นวิดีโอเกมของประชากรในประเทศไทย
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จากรู ปที่ 2 รู ปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของการยอมรับและการใช้เทคโนโลยีที่มีผลต่อพฤติกรรมการ
บริ โภคเกมแบบดิจิทลั ผ่าน PlayStation Store บนเครื่ องเล่นวิดีโอเกมของประชากรในประเทศไทย พบว่า พฤติกรรม
การใช้งาน PlayStation Store ได้รับอิทธิ พลทางตรงจากพฤติกรรมความตั้งใจในการใช้งาน มีขนาดอิทธิ พลเท่ากับ
0.90 อย่างมีนัยสําคัญ ทางสถิติที่ระดับ 0.001 และสภาพสิ่ งอํานวยความสะดวกในการใช้งาน PlayStation Store
มีขนาดอิทธิพลเท่ากับ -0.06 นอกจากนี้ พฤติกรรมความตั้งใจในการใช้งาน PlayStation Store ได้รับอิทธิ พลทางตรง
จากความคาดหวังในประสิ ทธิภาพการใช้งาน PlayStation Store ที่มีขนาดอิทธิพลเท่ากับ -0.16 ความคาดหวังในความ
พยายามใช้งาน PlayStation Store ที่มีขนาดอิทธิพลเท่ากับ 0.42 อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001 และอิทธิ พล
ทางสังคมในการใช้งาน PlayStation Store ที่มีขนาดอิทธิพลเท่ากับ -0.05
ตารางที่ 3 รู ปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของการยอมรับและการใช้เทคโนโลยีที่มีผลต่อพฤติกรรมการบริ โภคเกม
แบบดิจิทลั ผ่าน PlayStation Store บนเครื่ องเล่นวิดีโอเกมของประชากรในประเทศไทย
ตัวแปร

ตัวแปรแฝงภายใน

ตัวแปรแฝงภายนอก

พฤติกรรมความตั้งใจ
พฤติกรรมการใช้ งาน (USE)
ในการใช้ งาน (BE)
อิทธิพล อิทธิพล อิทธิพล อิทธิพล อิทธิพล อิทธิพล
ทางตรง ทางอ้ อม รวม ทางตรง ทางอ้ อม
รวม

หมายเหตุ

ความคาดหวังถึงประสิ ทธิ ภาพ (PE)

-0.16

-

-0.16

-

-0.14***

-0.14***

สนับสนุน

ความคาดหวังในความพยายามการใช้งาน (EF)

0.42**

-

0.42**

-

0.38***

0.38***

สนับสนุน

อิทธิ พลทางสังคม (SC)

-0.30

-

-0.30

-

-0.27***

-0.27***

สนับสนุน

สภาพสิ่ งอํานวยความสะดวกในการใช้งาน (FC)

-

-

-

-0.06

-

-0.06

ไม่สนับสนุน

พฤติกรรมความตั้งใจในการใช้งาน (BE)

-

-

-

0.90***

-

0.90***

สนับสนุน

หมายเหตุ : ***p ≤ 0.001

จากตารางที่ 3 พบว่าพฤติกรรมการใช้งานได้รับอิทธิ พลทางตรงมากที่สุดจากพฤติกรรมความตั้งใจในการ
ใช้งานมีขนาดอิทธิพลเท่ากับ 0.90 อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ 0.001 และได้รับพฤติกรรมทางอ้อมจากความคาดหวัง
ในความพยายามการใช้งาน ความคาดหวังถึงประสิ ทธิ ภาพในการใช้งาน และอิทธิ พลทางสังคม มีขนาดอิทธิ พล
เท่ากับ 0.38, -0.14 และ -0.27 ตามลําดับอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001
5. การอภิปรายผล
ผลการวิจยั ครั้งนี้ผวู้ ิจยั ได้อภิปรายผลการวิจยั ตามวัตถุประสงค์ พบว่า รู ปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของ
การยอมรับและการใช้เทคโนโลยีที่มีผลต่อพฤติกรรมการบริ โภคเกมแบบดิจิทลั ผ่าน PlayStation Store บนเครื่ องเล่น
วิดีโอเกมของประชากรในประเทศไทย มีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์เป็ นอย่างดี โดยพฤติกรรมความตั้งใจ
ในการใช้งาน มีอิทธิพลทางตรงต่อพฤติกรรมการใช้งาน เนื่องจากพฤติกรรมความตั้งใจในการใช้งานเป็ นปั จจัยสําคัญ
ที่นาํ ไปสู่พฤติกรรมการใช้งาน โดยมีความสอดคล้องตามทฤษฎี Venkatesh et al. (2003) ซึ่งได้กล่าวไว้ว่า อิทธิพลต่อ
พฤติกรรมการใช้เทคโนโลยี ประกอบด้วยปัจจัย 4 องค์ประกอบได้แก่ ความคาดหวังถึงประสิ ทธิ ภาพ ความคาดหวัง
ในความพยายาม อิทธิพลทางสังคม และสภาพสิ่ งอํานวยความสะดวกในการใช้งาน ซึ่ งในส่ วนของสภาพสิ่ งอํานวย
วันพฤหัสบดีท ี ่ ๑๖ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๑
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ความสะดวกในการใช้บริ การมีอิทธิ พลทางตรงต่อพฤติกรรมการบริ โภคเกมแบบดิจิทลั ผ่าน PlayStation Store บน
เครื่ องเล่นวิดีโอเกม เนื่องมาจากผูใ้ ช้งานมีอุปกรณ์ในการสามารถเชื่อมต่ออินเทอร์ เน็ตและบริ โภคเกมแบบออนไลน์
ได้ตามต้องการ รวมถึงความสะดวกในการใช้งานเพื่อหาข้อมูลเกม ได้แก่ ชื่อเกม แนวเกม ขนาดไฟล์เกม ราคาเกม
อันดับความนิ ยมของเกม อีกทั้งยังสามารถดาวโหลดและติดตั้งลงในเครื่ องเล่นวิดีโอเกมได้ทนั ที ซึ่ งสอดคล้องกับ
งานวิจยั ของพศกร ผ่องเนตรพานิช และกฤษณา วิสมิตะนันทน์ (2558) ศึกษาปั จจัยที่มีผลต่อความตั้งใจซื้ อบริ การฟัง
เพลงออนไลน์ของผูใ้ ช้สมาร์ทโฟนในประเทศไทย พบว่า ปัจจัยด้านประโยชน์ที่ผใู้ ช้ได้รับจากแอปพลิเคชันฟังเพลง
ออนไลน์อย่างชัดเจน เช่น ความสะดวกรวดเร็ วในการใช้งาน จํานวนเพลง แนวเพลงที่มีให้เลือกฟัง และข้อมูลเพลง
ทําให้ผใู้ ช้งานสามารถตัดสิ นใจเลือกเพลงที่ตอ้ งการฟั งได้ดีข้ ึ นเมื่อเทียบกับบริ ก ารในอดีต และในส่ ว นของความ
คาดหวังถึงประสิ ทธิ ภาพการใช้งาน มีอิทธิ พลทางอ้อมผ่านพฤติ กรรมความตั้งใจ ส่ งผลต่ อพฤติ กรรมการใช้งาน
PlayStation Store เนื่องจากว่าผูใ้ ช้งานรับรู้ถึงคุณภาพของระบบการชําระเงินของผูใ้ ห้บริ การทําให้เกิดการยอมรับและ
รู้สึ ก ความปลอดภัยในการบริ โภคเกมแบบดิจิ ทลั ผ่าน PlayStation Store บนเครื่ อ งเล่ นวิดีโอเกมของตนเอง ซึ่ ง
สอดคล้อ งกับงานวิจ ัยของ ธี รพัฒน์ จันษร (2556) ได้ศึก ษาเรื่ อง การวิเคราะห์ ปัจจัยการยอมรั บบริ ก ารชําระเงิ น
อิเล็กทรอนิกส์ของคนไทยด้วยวิธีการ UTAUT ซึ่ งพบว่า ปั จจัยที่จะส่ งผลต่อการยอมรับการใช้งาน คือคุณภาพของ
ระบบและความปลอดภัยในการใช้งานซึ่ งผูใ้ ห้บริ การควรสร้างความเชื่อมัน่ ให้กบั ผูใ้ ช้งาน อีกทั้งในส่ วนของความ
คาดหวังในความพยายามการใช้งาน มีอิทธิพลทางอ้อมผ่านพฤติกรรมความตั้งใจในการใช้งาน ซึ่งส่ งผลต่อพฤติกรรม
การใช้งาน PlayStation Store เนื่องมาจากผูใ้ ช้งานคิดว่า PlayStation Store มีระบบในการเชื่อมต่ออินเทอร์ เน็ตหลาย
ช่องทาง มีข้ นั ตอนการใช้งานง่ ายไม่ซับซ้อ น สามารถทํารายการและดาวโหลดเกมได้อ ย่างรวดเร็ วตามที่ผใู้ ช้งาน
ต้องการ สอดคล้องกับงานวิจยั ของ ณตชา โตศุกลวรรณ์ (2554) ศึกษาการใช้คอมพิวเตอร์ สําหรับธุ รกิจ SMEs ใน
หัวข้อความเร็ วของระบบเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตเป็ นสิ่ งที่มีความสําคัญที่สุด ซึ่ งสามารถนําไปพัฒนาและเพิ่มคุณค่า
ให้กบั การบริ การได้ สุ ดท้าย ในส่ วนของ อิทธิพลทางสังคม มีอิทธิพลทางอ้อมผ่านพฤติกรรมความตั้งใจในการใช้งาน
ส่ งผลต่ อ พฤติ ก รรมการใช้งาน PlayStation Store เนื่ อ งมาจากผูใ้ ช้งานรู้ สึ ก ว่า การบริ โภคเกมแบบดิ จิ ทลั ผ่า น
PlayStation Store สามารถดาวโหลดเกมจากเครื่ องเล่นวิดีโอเกมของตนเองได้โดยตรงตามต้องการ ทําให้ผใู้ ช้งานร่ วม
เล่นเกมได้ทนั เวลาอย่างรวดเร็ ว ส่ งผลให้สามารถพูดคุยหรื อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการเล่นเกมกับผูเ้ ล่นคนอื่น
ได้ทนั ที ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจยั ของภานุ วฒั น์ กองราช (2554) ได้ศึกษาพฤติกรรมการใช้เครื อข่ายสังคมออนไลน์
ของวัยรุ่ นในประเทศไทย พบว่าอิ ทธิ พลทางสังคมมีบทบาทในการเกิ ดพฤติ ก รรมการใช้บริ ก ารเครื อ ข่ ายสังคม
ออนไลน์ ซึ่งทําให้เกิดการยอมรับและทดลองเข้าไปมีส่วนร่ วมหรื อแลกเปลี่ยนข้อมูลกัน
จากผลการวิ จ ัย ในครั้ งนี้ สามารถใช้เ ป็ นแนวทางในการพัฒนาปรั บปรุ ง แอปพลิ เ คชัน ประเภทร้ านค้า
ออนไลน์สําหรับบริ โภคสิ นค้าในรู ปแบบของดิ จิทลั เกมหรื อ ดิจิ ทลั คอนเทนต์ต่างๆ โดยมุ่งเน้นการออกแบบและ
พัฒนาแอปพลิเคชัน่ ในการบริ โภคเกมแบบออนไลน์ในประเทศไทยให้ง่ายต่อการใช้งานเพื่อตอบสนองความต้องการ
ของผูบ้ ริ โภคให้ได้มากที่สุด
6. บทสรุปและข้ อเสนอแนะ
1. บทสรุป
การวิจยั ในครั้งนี้มีวตั ถุประสงค์เพื่อพัฒนารู ปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของการยอมรับและการใช้งาน
เทคโนโลยีที่มผี ลต่อพฤติกรรมการบริ โภคแบบดิจิทลั ผ่าน PlayStation Store ในประเทศไทยและเพื่อตรวจสอบความ
วันพฤหัสบดีท ี ่ ๑๖ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๑
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สอดคล้อ งของรู ป แบบความสั มพัน ธ์เ ชิ งสาเหตุ ที่ พฒ
ั นาขึ้ น กับ ข้อ มูล เชิ ง ประจัก ษ์ จากผลการวิ จ ัยชี้ ให้ เ ห็ น ถึ ง
พฤติกรรมความตั้งใจในการใช้งานเป็ นปัจจัยหลักที่มีอิทธิพลส่ งผลต่อพฤติกรรมการใช้งานโดยตรงและยังมีอิทธิ พล
ทางอ้อ มเป็ นปั จจัยเสริ มให้เ กิดพฤติ กรรมดังกล่ าวอันเกิดจากความคาดหวังในประสิ ทธิ ภาพในการใช้งาน,ความ
คาดหวังในความพยายามและสภาพสิ่ งอํานวยความสะดวกในการใช้งานซึ่ งถือว่าเป็ นพฤติกรรมการยอมรับและการ
ใช้เทคโนโลยีอย่างชัดเจน ดังนั้นจากผลการวิจยั ในครั้งนี้สามารถใช้เป็ นแนวทางในการพัฒนาปรับปรุ งแอปพลิเคชัน่
ประเภทร้ านค้าออนไลน์สําหรับบริ โภคสิ นค้าในรู ปแบบของดิจิ ทลั คอนเทนต์ต่างๆ โดยมุ่งเน้นการออกแบบและ
พัฒนาแอปพลิเคชัน่ ในการบริ โภคเกมแบบออนไลน์ในประเทศไทยให้ง่ายต่อการใช้งานเพื่อตอบสนองความต้องการ
ของผูบ้ ริ โภคให้ได้มากที่สุด
2. ข้ อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะสําหรับการนําผลการวิจยั ไปประยุกต์ใช้
1. ผูพ้ ฒั นาแอปพลิเคชันประเภทร้านค้าออนไลน์สําหรับผูบ้ ริ โภคสิ นค้าในรู ปแบบดิจิทลั คอนเทนต์ต่างๆ
ควรหมัน่ ตรวจสอบประสิ ทธิภาพในการใช้งานเพื่อตอบสนองความต้องการของผูบ้ ริ โภคให้มากยิง่ ขึ้น
2. ผูพ้ ฒั นาแอปพลิเคชันประเภทร้านค้าออนไลน์สําหรับผูบ้ ริ โภคสิ นค้าในรู ปแบบดิจิทลั คอนเทนต์ต่างๆ
ควรคํานึงความสะดวกสบายในการใช้งานให้ง่ายและไม่ซบั ซ้อนจนเกินไป
ข้อเสนอแนะสําหรับการวิจยั ในอนาคต
ควรศึกษาปัจจัยหรื อตัวแปรอื่นๆที่มีผลต่อพฤติกรรมการใช้งานเพื่อนําไปพัฒนาแอปพลิเคชันหรื อร้านค้า
ออนไลน์ให้มีประสิ ทธิภาพในการใช้งานและตอบสนองความต้องการของผูบ้ ริ โภคมากยิง่ ขึ้นต่อไป
กิตติกรรมประกาศ
งานวิจ ัยฉบับนี้ สําเร็ จลุล่ วงได้ดว้ ยความกรุ ณาจาก ผศ.ดร.สมชาย เล็กเจริ ญ อาจารย์ที่ปรึ กษาการค้นคว้า
อิส ระ รวมถึ ง ดร.สุ มามาลย์ ปานคํา และ ผศ.ดร. สุ ทธิ ศกั ดิ์ จันทวงษ์โส คณาจารย์วิทยาลัยนวัตกรรมดิ จิทลั และ
เทคโนโลยีส ารสนเทศ มหาวิท ยาลัยรั ง สิ ต ซึ่ ง ได้ให้ค วามรู้ ก ารชี้ แนะแนวทางการศึก ษา ตรวจทานและแก้ไ ข
ข้อบกพร่ องในงาน ตลอดจนการให้คาํ ปรึ กษาซึ่งเป็ นประโยชน์ในการวิจยั จนงานวิจยั ครั้งนี้ มีความสมบูรณ์ครบถ้วน
สําเร็ จได้ดว้ ยดี ผูว้ ิจยั จึงขอกราบขอบพระคุณเป็ นอย่างสูง มาไว้ ณ โอกาสนี้
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