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--------------------------------บทคัดย่ อ
ในสภาพสังคมปั จจุบนั เทคโนโลยีน้ นั ได้เข้ามาอํานวยความสะดวกให้แก่ผบู ้ ริ โภคในด้านต่างๆได้เป็ นอย่าง
มาก ซึ่ งแอปพลิ เคชัน Konvy นี้ เป็ นอี กหนึ่ งทางเลื อกให้แก่ ผูบ้ ริ โภคในการเลื อกซื้ อเครื่ องสําอางในรู ปแบบใหม่
งานวิจยั นี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อพัฒนาโมเดลความสัมพันธ์เชิ งสาเหตุของการยอมรับและการใช้เทคโนโลยีที่มีผลต่อ
พฤติกรรมการใช้งานแอปพลิเคชัน Konvy ของประชากรในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล และเพื่อตรวจสอบ
ความสอดคล้องของรู ปแบบความสัมพันธ์เชิ งสาเหตุ ที่พฒ
ั นาขึ้ นกับข้อมู ลเชิ งประจักษ์ จากผูต้ อบแบบสอบถาม
จํา นวนทั้ง สิ้ น 400 คน ได้ม าโดยการสุ่ ม แบบสะดวก (Convenience Sampling) จากผู ้ที่ มี ป ระสบการณ์ ก ารใช้
แอปพลิเคชัน Konvy เครื่ องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบสอบถามออนไลน์แบบมาตรประมาณค่า
7 ระดับ ใช้เ ทคนิ ค การวิ เ คราะห์ โ มเดลสมการโครงสร้ า งโดยใช้โ ปรแกรมสํ า เร็ จ รู ป โมเดลวิ จัย ในภาพรวม
ประกอบด้ ว ย 6 องค์ ป ระกอบ ได้ แ ก่ 1) ความคาดหวัง ในประสิ ทธิ ภ าพการใช้ ง านแอปพลิ เ คชั น Konvy
2) ความคาดหวังในความพยายามใช้งานแอปพลิเคชัน Konvy 3) อิทธิ พลของสังคมต่อการใช้งานแอปพลิเคชัน Konvy
4) สภาพสิ่ ง อํา นวยความสะดวกในการใช้ง านแอปพลิ เ คชัน Konvy 5) พฤติ ก รรมความตั้ง ใจในการใช้ง าน
แอปพลิเคชัน Konvy และ 6) พฤติกรรมการใช้งานแอปพลิเคชัน Konvy ผลการวิเคราะห์รูปแบบความสัมพันธ์เชิ ง
สาเหตุ พบว่า โมเดลมี ความสอดคล้องกับข้อมู ลเชิ งประจักษ์เป็ นอย่างดี โดยมี ค่าสถิ ติ ไค-สแควร์ (2) = 471.53,
องศาอิสระ (df) = 361, CMIN/df = 1.31, GFI = 0.98, AGFI = 0.95, SRMR = 0.04 และ RMSEA = 0.03 มีค่าอิทธิ พล
ทางตรงและทางอ้อมของสัมประสิ ทธิ์ เส้นทางอย่างมี นัยสําคัญทางสถิ ติ ผลจากการวิจยั ในครั้ งนี้ สามารถใช้เป็ น
แนวทางในการพัฒ นาต่ อ ยอดและเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพของเทคโนโลยี แ อปพลิ เ คชัน Konvy สํา หรั บ องค์ก รหรื อ
ผูป้ ระกอบการด้านการขายเครื่ องสําอางผ่านโซเชียลมิเดีย
คําสํ าคัญ: ทฤษฎีการยอมรับและการใช้เทคโนโลยี, พฤติกรรมการใช้แอปพลิเคชัน, โมเดลสมการโครงสร้าง
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ABSTRACT
The present technology is very convenient for consumers in many areas. The Konvy application is an
alternative for consumers to buy cosmetics in new ways by making a list, and select. The objectives of this study
were to develop the causal relationship model of theory acceptance process of technology to mobile application using
behavior for people living in Bangkok metropolitan region and to validate the concordance of the causal model with
empirical data. The sample consisted of 400 people who were selected by convenience sampling of people who have
experience using Konvy application tools and lived in Bangkok Metropolitan region. The online 7 rating scales
questionnaires contain the query measure gauges for measuring six variables: 1) Performance expectancy for use
Konvy application, 2) Effort expectancy for use Konvy application, 3) Social influence for using Konvy application,
4) Facilitating conditions for use Konvy application, 5) Intention for using Konvy application and 6) Using behavior
of Konvy Application. Research finding was that the model is consistent with the empirical data, to a great extent.
From statistic shows the Chi-square statistics goodness of fit test at 471.53, degrees of freedom = 361, CMIN / df =
1.31, GFI = 0.98, AGFI = 0.95, SRMR = 0.04 and RMSEA = 0.03. The variables of model could explain the
variability of mobile application using behavior. The results of this research can be used to guide further developments
and optimization of technology on mobile application solutions for corporate in the future.
Keywords: Unified Theory of Acceptance and Use of Technology, Using Behavior of Application, Structural
Equation Modeling
1. บทนํา
ในสภาพสังคมปั จจุบนั เทคโนโลยีน้ นั ได้เข้ามาอํานวยความสะดวกให้แก่ผบู ้ ริ โภคในด้านต่างๆ ได้เป็ นอย่าง
มากไม่วา่ จะเป็ นด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม โดยเฉพาะปั จจัยด้านพฤติกรรมของผูบ้ ริ โภคที่มีการเปลี่ยนแปลงไป
อย่างรวดเร็ ว นักการตลาดจึงต้องหากลยุทธ์และช่องทางในการทําการตลาดใหม่ๆ เพื่อเข้าถึงผูบ้ ริ โภคให้ผบู ้ ริ โภครับรู ้
ตราสิ น ค้า อย่า งรวดเร็ ว และเกิ ด การซื้ อ สิ น ค้า ในที่ สุ ด หนึ่ งในสิ น ค้า นั้น คื อ เครื่ อ งสํ า อางที่ เ ข้า มามี บ ทบาทใน
ชีวติ ประจําวันของผูบ้ ริ โภคมากขึ้น ตลาดผลิตภัณฑ์เครื่ องสําอางมีความหลากหลายทั้งในเรื่ องของราคาและคุณภาพที่
สามารถตอบสนองความต้องการของผูบ้ ริ โภค โดยผูบ้ ริ โภคยุคใหม่ได้มีทศั นคติและพฤติ กรรมการซื้ อสิ นค้าและ
บริ การที่เปลี่ยนไป กล่าวคือผูบ้ ริ โภคต้องการซื้ อสิ นค้าที่มีความสะดวกสบายมากขึ้น การซื้ อเครื่ องสําอางออนไลน์จึง
เป็ นอี ก หนึ่ งทางเลื อ กที่ ผูบ้ ริ โ ภคนิ ยมใช้งาน เนื่ องจากไม่ ตอ้ งเสี ยเวลาเดิ นทางออกไปซื้ อ ของข้างนอกหรื อ ตาม
ห้างสรรพสิ นค้าต่างๆสามารถเลือกซื้ อผ่านแอปพลิเคชันบนหน้าจอมือถือหรื อคอมพิวเตอร์ ได้ หลังจากนั้นก็สามารถ
รอรับสิ่ งของที่สั่งซื้ อจัดส่ งที่บา้ น ดังนั้นในยุคปั จจุบนั การซื้ อสิ นค้าออนไลน์ถือเป็ นปั จจัยสําคัญของผูบ้ ริ โภคอย่าง
หนึ่ง (พัชรา มโนมัย, 2549) ทั้งนี้จากผลการสํารวจพฤติกรรมการซื้ อสิ นค้าออนไลน์ของมาสเตอร์ ปี พ.ศ. 2553 (จุดพลุ
อี คอมเมิ ร์ซ 7 หมื่ นล้าน แบรนด์หรู มองไกล ห้างใหญ่ออนไลน์ดว้ ย, 2555) พบว่าผูบ้ ริ โภคมี ความนิ ยมในการซื้ อ
เครื่ องสําอางผ่านสื่ อออนไลน์มากเป็ นอันดับที่ 5 หรื อประมาณ 25% ผลิตภัณฑ์กลุ่มเครื่ องสําอางจึงเป็ นกลุ่มผลิตภัณฑ์
ที่มีโอกาสสู งในการเปิ ดช่องทางการจําหน่ายผ่านระบบออนไลน์ ดังนั้น แอปพลิเคชัน Konvy จึงเป็ นอีกหนึ่งทางเลือก
ในการซื้ อเครื่ องสําอางของผูบ้ ริ โภค ที่ได้รวบรวมผลิตภัณฑ์เครื่ องสําอางสกินแคร์ ต่างๆไว้มากมายหลากหลายแบ
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รนด์ เ พื่ อ ให้ ผู ้ บ ริ โภคได้ ต ั ด สิ นใจเลื อ กซื้ อเครื่ องสํ า อางได้ ต ามที่ ต นเองต้ อ งการโดยสามารถซื้ อผ่ า น
แอปพลิเคชัน Konvy บนหน้าจอมือถือหรื อคอมพิวเตอร์ ได้ สร้างความสะดวกสบายในการสั่งซื้ อประหยัดเวลาในการ
เดินทางไปซื้ อเครื่ องสําอางตามห้างสรรพสิ นค้า
ความสะดวกสบายของผูบ้ ริ โภคที่สามารถเลือกเครื่ องสําอางผ่านแอปพลิเคชัน โดยที่ไม่ตอ้ งเสี ยเวลาในการ
เดินทางไปซื้ อเครื่ องสําอางตามซุ ปเปอร์ มาร์ เก็ตหรื อตามห้างสรรพสิ นค้า เพื่อเป็ นการประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายใน
การเดินทาง ซึ่ งแอปพลิเคชัน Konvy ถือเป็ นอีกหนึ่ งช่องทางในการซื้ อเครื่ องสําอางในรู ปแบบใหม่โดยทําการเลือก
ซื้ อเครื่ องสําอางและชําระเงินผ่านโทรศัพท์มือถือ ผลการวิจยั ของบริ ษทั โอสถสภา จํากัด (ยูทิปทุ่ม 100 ล. ขยายฐาน
ลูกค้าดันยอด, 2557) พบว่า กลุ่มหญิ งสาวอายุ 18 ปี ขึ้นไป จะเริ่ มมี ความเป็ นตัวเองมากขึ้น มี อิสระในการแต่งหน้า
และมีการเลือกใช้เครื่ องสําอางมากขึ้น กลุ่มดังกล่าวจึ งต้องการผลิตภัณฑ์เสริ มความงามที่ตอบสนองความต้องการ
ของตัวเองได้ และจากผลงานวิจยั ของ NECTEC (2552 อ้างใน ระพีพรรณ ศรี ศรัณยกุล, 2555) พบว่า ผูใ้ ช้อินเทอร์ เน็ต
ในปี พ.ศ. 2552 มีอายุอยูร่ ะหว่าง 18 – 29 ปี คิดเป็ นร้อยละ 42.2 รองลงมาคือช่วงอายุ ระหว่าง 30 – 39 ปี คิดเป็ นร้อยละ
22.8 และผูม้ ีอายุ 40 ปี ขึ้นไปมีนอ้ ยที่สุด คิดเป็ นร้อยละ 12.7 เท่านั้น
จากเหตุผลข้างต้น ผูว้ ิจยั จึงให้ความสนใจในการพัฒนาโมเดลความสัมพันธ์เชิ งสาเหตุของการยอมรับและ
การใช้เทคโนโลยีที่มีผลต่อพฤติกรรมการใช้งานแอปพลิเคชัน Konvy ของประชากรในเขตกรุ งเทพมหานครและ
ปริ มณฑล ซึ่ งจะทําให้ทราบถึ งปั ญหาและปั จจัยต่าง ๆ ที่ ส่งผลต่อพฤติ กรรมของผูบ้ ริ โภค ผลของงานวิจยั จะเป็ น
ประโยชน์ต่อองค์กรธุ รกิจการขายสิ นค้าออนไลน์ ที่จะช่วยวางนโยบาย และกลยุทธ์และงานส่ งเสริ มการขายเพื่อให้
เข้าถึงผูบ้ ริ โภคให้ได้มากที่สุด
2. วัตถุประสงค์ การวิจัย
1. เพื่อพัฒนาโมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของการยอมรับและการใช้เทคโนโลยีที่มีผลต่อพฤติกรรมการ
ใช้งานแอปพลิเคชัน Konvy ของประชากรในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล
2. เพื่อตรวจสอบความสอดคล้องของโมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุที่พฒั นาขึ้นกับข้อมูลเชิงประจักษ์
3. การดําเนินการวิจัย
การศึกษาครั้งนี้เป็ นการวิจยั เชิงสํารวจ (Survey Research)
กรอบแนวคิดในการวิจัย
การวิจยั ครั้ งนี้ ศึกษาจากแนวคิดทฤษฎี การยอมรั บและการใช้เทคโนโลยีของ Venkatesh et al. (2003) ซึ่ ง
แสดงการยอมรับและการใช้เทคโนโลยี ว่าประกอบด้วย ความคาดหวังในประสิ ทธิ ภาพ (Performance expectancy)
ความคาดหวังในความพยายาม (Effort expectancy) และอิทธิ พลของสังคม (Social influence) ส่ วนสภาพสิ่ งอํานวย
ความสะดวกในการใช้งานมีความสัมพันธ์โดยตรงต่อพฤติกรรมการใช้ ซึ่ งเชื่ อมโยงกับ สิ งหะ ฉวีสุข และ สุ นนั ทา
วงศ์จตุรภัทร (2555) ซึ่ งกล่าวว่า การยอมรั บและการใช้เทคโนโลยีเป็ นแนวทางที่ ช่วยให้ผูศ้ ึ กษาและวิเคราะห์ ดา้ น
พฤติกรรมมนุ ษย์ได้ใช้เป็ นทางเลือกสําหรับอธิ บายความตั้งใจ และพยากรณ์พฤติกรรมมนุ ษย์ในการยอมรับการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพยิง่ ขึ้น
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รู ปที่ 1 กรอบแนวคิดตามทฤษฎีการยอมรับและการใช้เทคโนโลยี
(Unified theory of acceptance and use of technology: UTAUT)
ที่มา : Venkatesh et al. (2003)
ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
1. ประชากรของการวิ จัย ครั้ งนี้ ได้แ ก่ ผูอ้ ยู่อ าศัย ในเขตกรุ ง เทพมหานครและปริ ม ณฑลที่ เ คยใช้ง าน
แอปพลิเคชัน Konvy ในซึ่ งไม่ทราบจํานวนประชากรที่แน่นอน
2. ตัว อย่ า งของการวิ จัย ครั้ งนี้ ได้แ ก่ ผู ้อ ยู่ อ าศัย ในเขตกรุ ง เทพมหานครและปริ มณฑลที่ เ คยใช้ ง าน
แอปพลิเคชัน Konvy จํานวน 400 คน ในการกําหนดขนาดตัวอย่างของการวิเคราะห์รูปแบบความสัมพันธ์โครงสร้าง
เชิงสาเหตุแบบมีตวั แปรแฝง (Causal Structural Models with Latent Variable) นงลักษณ์ วิรัชชัย (2542) ได้เสนอไว้วา่
ขนาดตัวอย่างที่เหมาะสมควรจะอยูใ่ นอัตราส่ วน 10-20 ต่อ 1 ตัวแปรสังเกตได้ และตัวอย่างที่นอ้ ยที่สุดที่ยอมรับได้ดู
จากค่าสถิติ Holster ที่ตอ้ งมีค่ามากกว่า 200 จึงจะถือว่ารู ปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุมีความสอดคล้องกลมกลืนกับ
ข้อมู ลเชิ งประจักษ์ ในการศึ กษาครั้ งนี้ มีตวั แปรที่ สังเกตได้ จํานวน 32 ตัวแปรสังเกตได้ ซึ่ งต้องใช้กลุ่มตัวอย่าง
ประมาณ 320 คนเป็ นอย่างน้อยเพื่อป้ องกันความคาดเคลื่อนของข้อมู ล ผูว้ ิจยั จึ งเพิ่มกลุ่มตัวอย่างเป็ นจํานวน 400
ตัวอย่าง ได้มาจากการสุ่ มตัวอย่างแบบสะดวก (Convenience Sampling)
เครื่ องมือทีใ่ ช้ ในการวิจัย
ลักษณะของเครื่ องมือวิจยั เป็ นแบบสอบถามออนไลน์ จํานวน 1 ฉบับ โดยแบ่งเนื้อหาคําถามออกเป็ น 3 ตอน
ดังนี้
ตอนที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม เป็ นแบบตรวจสอบรายการ ได้แก่ เพศ, อายุ, ระยะเวลาในการ
ใช้อินเทอร์ เน็ต และประสบการณ์การใช้แอปพลิเคชัน Konvy
ตอนที่ 2 ปั จจัยที่ มีผลต่อพฤติ กรรมการใช้งานแอปพลิ เคชัน Konvy เป็ นแบบมาตรประมาณค่า 7 ระดับ
ได้แก่
2.1 ความคาดหวังในประสิ ทธิ ภาพที่มีผลต่อพฤติกรรมการใช้งานแอปพลิเคชัน Konvy จํานวน 5 ข้อ
2.2 ความคาดหวังในความพยายามที่มีผลต่อพฤติกรรมการใช้งานแอปพลิเคชัน Konvy จํานวน 5 ข้อ
2.3 อิทธิ พลของสังคมในการใช้งานแอปพลิเคชัน Konvy จํานวน 5 ข้อ
2.4 สภาพสิ่ งอํานวยความสะดวกในการใช้งานแอปพลิเคชัน Konvy จํานวน 5 ข้อ
โดยกําหนดเกณฑ์การพิจารณา ดังนี้
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ค่าเฉลี่ย 6.51-7.00 หมายถึง มีความคิดเห็นต่อการใช้แอปพลิเคชันอยูใ่ นระดับมากที่สุด
ค่าเฉลี่ย 5.51-6.50 หมายถึง มีความคิดเห็นต่อการใช้แอปพลิเคชันอยูใ่ นระดับมาก
ค่าเฉลี่ย 4.41-5.50 หมายถึง มีความคิดเห็นต่อการใช้แอปพลิเคชันอยูใ่ นระดับค่อนข้างมาก
ค่าเฉลี่ย 3.51-4.50 หมายถึง มีความคิดเห็นต่อการใช้แอปพลิเคชันอยูใ่ นระดับปานกลาง
ค่าเฉลี่ย 2.51-3.50 หมายถึง มีความคิดเห็นต่อการใช้แอปพลิเคชันอยูใ่ นระดับค่อนข้างน้อย
ค่าเฉลี่ย 1.51-2.50 หมายถึง มีความคิดเห็นต่อการใช้แอปพลิเคชันอยูใ่ นระดับน้อย
ค่าเฉลี่ย 1.00-1.50 หมายถึง มีความคิดเห็นต่อการใช้แอปพลิเคชันอยูใ่ นระดับน้อยที่สุด
ตอนที่ 3 พฤติกรรมการใช้งานแอปพลิเคชัน Konvy เป็ นแบบมาตรประมาณค่า 7 ระดับ ได้แก่
3.1 พฤติกรรมความตั้งใจในการใช้งานแอปพลิเคชัน Konvy จํานวน 5 ข้อ
3.2 พฤติกรรมการใช้งานแอปพลิเคชัน Konvy จํานวน 5 ข้อ
โดยกําหนดเกณฑ์การพิจารณา ดังนี้
ค่าเฉลี่ย 6.51-7.00 หมายถึง มีพฤติกรรมการใช้งานแอปพลิเคชันอยูใ่ นระดับมากที่สุด
ค่าเฉลี่ย 5.51-6.50 หมายถึง มีพฤติกรรมการใช้งานแอปพลิเคชันอยูใ่ นระดับมาก
ค่าเฉลี่ย 4.41-5.50 หมายถึง มีพฤติกรรมการใช้งานแอปพลิเคชันอยูใ่ นระดับค่อนข้างมาก
ค่าเฉลี่ย 3.51-4.50 หมายถึง มีพฤติกรรมการใช้งานแอปพลิเคชันอยูใ่ นระดับปานกลาง
ค่าเฉลี่ย 2.51-3.50 หมายถึง มีพฤติกรรมการใช้งานแอปพลิเคชันอยูใ่ นระดับค่อนข้างน้อย
ค่าเฉลี่ย 1.51-2.50 หมายถึง มีพฤติกรรมการใช้งานแอปพลิเคชันอยูใ่ นระดับน้อย
ค่าเฉลี่ย 1.00-1.50 หมายถึง มีพฤติกรรมการใช้งานแอปพลิเคชันอยูใ่ นระดับน้อยที่สุด
การหาคุณภาพเครื่ องมือ
1.1 ความตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) หาค่าความสอดคล้องระหว่างข้อคําถามกับวัตถุประสงค์ (Index
of Item Objective Congruence : IOC) โดยใช้ผลการพิจารณาของผูเ้ ชี่ ยวชาญจํานวน 3 คน พบว่าทุ กข้อคําถามมี ค่า
ดัชนีความสอดคล้องตั้งแต่ 0.67 – 1.00 และได้ปรับปรุ งข้อคําถามตามคําแนะนําของผูเ้ ชี่ยวชาญให้สมบูรณ์ยงิ่ ขึ้น
1.2 ความเชื่ อมัน่ (Reliability) โดยทดลองใช้ (Try Out) กับกลุ่มตัวอย่างผูอ้ ยูอ่ าศัยในเขตกรุ งเทพมหานคร
และปริ มณฑลที่มีประสบการณ์ การใช้งานแอปพลิเคชัน Konvy จํานวน 30 คน แล้วคํานวณหาค่าความเชื่อมัน่ โดยวิธี
ของครอนบาค (Cronbach’s Alpha) พบว่าค่าความเชื่อมัน่ ของแบบสอบถามทั้งฉบับ เท่ากับ 0.94 โดยพิจารณาเกณฑ์
ค่าความเชื่อมัน่ ไม่ควรตํ่ากว่า 0.70 (ชไมพร กาญจนกิจสกุล, 2555) ซึ่ งสอดคล้องกับเกณฑ์คุณภาพของเครื่ องมือ
วิธีการรวบรวมข้ อมูล
ผูว้ ิจยั ได้ดาํ เนิ นการเก็บข้อมูลโดยวิธีการเผยแพร่ แบบสอบถามออนไลน์ (Online Questionnaires) จากผูอ้ ยู่
อาศัยในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑลที่มีประสบการณ์การใช้งานแอปพลิเคชัน Konvy ในช่วงเดือนเมษายน พฤษภาคม พ.ศ. 2560 ระยะเวลาในการเก็บแบบสอบถามทั้งสิ้ น 4 สัปดาห์ มี ผูต้ อบแบบสอบถามจํานวน 401 คน
หลังจากนั้นผูว้ ิจยั ได้ทาํ การคัดเลือกแบบสอบถามที่มีความสมบูรณ์ได้จาํ นวนผูต้ อบแบบสอบถามทั้งหมด 380 คน
จากนั้นนําไปวิเคราะห์ขอ้ มูลทางสถิติต่อไป
การวิเคราะห์ ข้อมูล
ผูว้ จิ ยั ได้นาํ ข้อมูลที่ได้จากกลุ่มตัวอย่างมาทําการวิเคราะห์ขอ้ มูลตามขั้นตอน ดังนี้
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1.1 สถิติเชิ งบรรยาย (Descriptive Statistics) ใช้วิเคราะห์ความถี่ (Frequency) ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย
(Mean) และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
1.2 สถิติเชิงอนุ มาน (Inferential Statistics) ใช้วิเคราะห์ความสัมพันธ์เชิ งสาเหตุเพื่อหาเส้นทางอิทธิ พลเชิ ง
สาเหตุของตัวแปร หาขนาดอิทธิ พล และทิศทางว่าเป็ นอย่างไรจากแนวคิดและทฤษฎีที่ผวู ้ ิจยั ใช้อา้ งอิง มีการทดสอบ
ความสอดคล้องกลมกลืนระหว่างโมเดลสมมติฐานกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ค่าสถิติ Chi-square P-value มากกว่า .05,
CMIN/df น้อยกว่า 2, GFI มากว่า .90, AGFI มากกว่า .90 และ RMSEA น้อยกว่า .05 ซึ่ งสอดคล้องกับสถิ ติการ
วิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้าง (กัลยา วานิชย์บญั ชา, 2556)
4. ผลการวิจัย
ข้อมูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม พบว่า ส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิ ง จํานวน 317 คน คิดเป็ นร้ อยละ 79.2
และเป็ นเพศชาย จํานวน 83 คน คิดเป็ นร้อยละ 20.8 มีช่วงอายุเฉลี่ย 25 ปี คิดเป็ นร้อยละ 18.3 ระยะเวลาใช้อินเทอร์ เน็ต
5-6 ชัว่ โมง คิดเป็ นร้อยละ 33.8 มีประสบการณ์การใช้งานแอปพลิเคชัน น้อยกว่า 6 เดือน คิดเป็ นร้อยละ 42.8
1. พฤติกรรมการใช้งานแอปพลิเคชัน Konvy ของประชากรในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล แสดง
ดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 แสดงค่าเฉลี่ ย ส่ วนเบี่ ยงเบนมาตรฐาน ของโมเดลความสัมพันธ์ เชิ งสาเหตุ ของการยอมรั บและการใช้
เทคโนโลยีที่มีผลต่อพฤติ กรรมการใช้แอปพลิ เคชัน Konvy ของประชากรในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล
จําแนกตามรายด้าน
ส่ วนเบี่ยงเบน
ค่ าเฉลีย่
รายด้ าน
มาตรฐาน
ความหมาย
(M)
(S.D.)
4.90
1.25
ค่อนข้างมาก
ความคาดหวังในประสิ ทธิ ภาพในการใช้งานแอปพลิเคชัน
ความคาดหวังในความพยายามในการใช้งานแอปพลิเคชัน
อิทธิ พลของสังคมในการใช้งานแอปพลิเคชัน
สภาพสิ่ งอํานวยความสะดวกในการใช้งานแอปพลิเคชัน
พฤติกรรมความตั้งใจในการใช้งานแอปพลิเคชัน
พฤติกรรมการใช้งานแอปพลิเคชัน

4.98
4.59
4.92
4.86
4.61

1.09
1.39
1.11
1.12
1.20

ค่อนข้างมาก
ค่อนข้างมาก
ค่อนข้างมาก
ค่อนข้างมาก
ค่อนข้างมาก

จากตารางที่ 1 พบว่า ความคิดเห็ นของผูอ้ ยู่อาศัยในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล เมื่ อพิจารณาเป็ นรายด้าน
เรี ยงลําดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย ดังนี้ ความคาดหวังในความพยายามในการใช้งานแอปพลิเคชัน มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด
(M = 4.98, S.D.= 1.09) รองลงมา ได้แก่ สภาพสิ่ งอํานวยความสะดวกในการใช้งานแอปพลิเคชัน (M =4.92, S.D.=
1.11) และน้อยที่สุด ได้แก่ อิทธิ พลของสังคมในการใช้งานแอปพลิเคชัน (M = 4.59, S.D.= 1.39)
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2. ผลจากการพัฒ นาโมเดลความสั ม พัน ธ์ เ ชิ ง สาเหตุ ข องการยอมรั บ และการใช้เ ทคโนโลยี ที่ มี ผ ลต่ อ
พฤติ กรรมการใช้งานแอปพลิ เคชัน Konvy ของประชากรในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล ผูว้ ิจัยได้ศึ ก ษา
เอกสาร และงานวิจัยที่ เกี่ ยวข้อง โดยใช้แนวคิ ดเกี่ ยวกับทฤษฎี การยอมรั บและการใช้เทคโนโลยี (UTAUT) ของ
Venkatesh et al. (2003) แสดงดังรู ปที่ 2

รู ปที่ 2 ผลการพัฒนาโมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของการยอมรับและการใช้เทคโนโลยีที่มีผลต่อ
พฤติกรรมการใช้งานแอปพลิเคชัน Konvy
3. ผลจากการวิเคราะห์ ความสัมพันธ์ เชิ งสาเหตุ โดยใช้วิธีการวิเคราะห์ เทคนิ คสมการโครงสร้ างเพื่อหา
เส้นทางอิทธิ พลเชิงสาเหตุของตัวแปร โดยการทดสอบความสอดคล้องกลมกลืนระหว่างโมเดลสมมติฐานกับข้อมูล
เชิงประจักษ์เป็ นอย่างดี ดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 แสดงผลการตรวจสอบความสอดคล้องและความกลมกลืนของโมเดลความสัมพันธ์เชิ งสาเหตุของการยอมรับ
และการใช้เทคโนโลยีที่มีผลต่อพฤติกรรมการใช้งานแอปพลิเคชัน Konvy จากข้อมูลเชิงประจักษ์ที่อยูใ่ นรู ปของคะแนนดิบ
ค่ าสถิติ
เกณฑ์
ค่ าทีไ่ ด้
ความหมาย
1.ค่า CMIN/df
< 2.00
471.53/361=1.31
ผ่านเกณฑ์
2. ค่า GFI
> .90 (เข้าใกล้ 1)
0.98
ผ่านเกณฑ์
3. ค่า AGFI
> .90 (เข้าใกล้ 1)
0.95
ผ่านเกณฑ์
4. ค่า CFI
> .90 (เข้าใกล้ 1)
0.98
ผ่านเกณฑ์
5. ค่า RMSEA
< .05 (เข้าใกล้ 0)
0.03
ผ่านเกณฑ์
6. ค่า Standardized RMR
< .05 (เข้าใกล้ 0)
0.04
ผ่านเกณฑ์
7. ค่า HOELTER
> 200 ของกลุ่มตัวอย่าง
344
ผ่านเกณฑ์
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รู ปที่ 3 ผลจากการวิเคราะห์โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของการยอมรับและการใช้เทคโนโลยีที่มีผลต่อ
พฤติกรรมการใช้งานแอปพลิเคชัน Konvy

ตารางที่ 3 แสดงค่าอิทธิ พลทางตรง อิทธิ พลทางอ้อม และอิทธิ พลรวมที่มีผลต่อพฤติกรรมการใช้งานแอปพลิเคชัน
Konvy ของประชากรในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล
ตัวแปร
ตัวแปรแฝงภายใน
พฤติกรรมความตั้งใจ พฤติกรรมการใช้ งาน
หมายเหตุ
ในการใช้ งาน (BI)
แอปพลิเคชัน (UB)
ตัวแปรแฝงภายนอก
อิทธิพล อิทธิพล อิทธิพล อิทธิพล อิทธิพล อิทธิพล
ทางตรง ทางอ้ อม รวม ทางตรง ทางอ้ อม รวม
ความคาดหวังถึงประสิ ทธิ ภาพ (PE)
-0.22
-0.22
0.81 0.81
สนับสนุน
ความคาดหวังในความง่ายในการใช้งาน(EE) 0.21*** - 0.21*** 1.24 1.24
สนับสนุน
อิทธิ พลทางสังคม (SI)
1.08
1.08
2.11 2.11
สนับสนุน
สภาพสิ่ งอํานวยความสะดวกในการใช้งาน
0.08
0.08
สนับสนุน
(FC)
พฤติกรรมความตั้งใจในการใช้งาน (BI)
- 1.03*** - 1.03*** สนับสนุน
หมายเหตุ: ***p ≤ 0.01
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5. การอภิปรายผลและข้ อเสนอแนะ
การศึกษาวิจยั เรื่ องโมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของการยอมรับและการใช้เทคโนโลยีที่มีผลต่อพฤติกรรม
การใช้งานแอปพลิเคชัน Konvy ของประชากรในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑลมีวตั ถุประสงค์เพื่อพัฒนาโมเดล
ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของการยอมรับและการใช้เทคโนโลยีที่มีผลต่อพฤติกรรมการใช้งานแอปพลิชนั Konvy ของ
ประชากรในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑลและเพื่อตรวจสอบความสอดคล้องของโมเดลความสัมพันธ์ เชิ ง
สาเหตุที่พฒั นาขึ้นกับข้อมูลเชิงประจักษ์
โมเดลความสั ม พัน ธ์ เ ชิ ง สาเหตุ ข องการยอมรั บ และการใช้เ ทคโนโลยีที่ มี ผ ลต่ อ พฤติ ก รรมการใช้ง าน
แอปพลิเคชัน Konvy ของประชากรในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑลมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิ งประจักษ์
เป็ นอย่างดี พบว่า ความคาดหวังในความง่ายในการใช้งานมี อิทธิ พลทางอ้อมผ่านพฤติ กรรมความตั้งใจในการใช้
แอปพลิเคชันส่ งผลต่อพฤติกรรมการใช้งานแอปพลิเคชัน Konvy เนื่ องมาจากผูใ้ ช้คิดว่าแอปพลิเคชัน Konvy มีระบบ
ที่ ไม่ซ้ าํ ซ้อน มี ข้ นั ตอนอธิ บายการใช้งานไว้อย่างชัดเจน สามารถเรี ยนรู ้การใช้งานได้ง่าย ทํารายการทุกขั้นตอนได้
อย่างรวดเร็ ว สอดคล้องกับงานวิจยั ของ ณตชา โตศุกลวรรณ์ (2554) ศึกษาการใช้คอมพิวเตอร์ สาํ หรับธุรกิจ SMEs ใน
หัวข้อความเร็ วของระบบเทคโนโลยีอินเทอร์ เน็ตเป็ นสิ่ งที่ มีความสําคัญมาก สามารถเพิ่มคุ ณค่าให้กบั สิ นค้าและ
บริ การได้ ในส่ วนของ สภาพสิ่ งอํานวยความสะดวกในการใช้งานมีอิทธิ พลทางต่อพฤติกรรมการใช้งานแอปพลิเคชัน
เนื่ องมาจากผูใ้ ช้งานมีความพร้อมของอุปกรณ์เชื่อมต่อในการใช้งานแอปพลิเคชัน Konvy ได้ตลอดเวลา สามารถทํา
รายการในหน้าจอแสดงผลบนโทรศัพท์มือถือที่เล็ก โดยไม่มีอุปสรรคในการใช้งาน และมีความรู ้ทางเทคโนโลยีมาก
พอที่จะเข้าใช้งาน อีกทั้งผูใ้ ช้ยงั คิดว่าการสั่งเครื่ องสําอางผ่านแอปพลิเคชัน Konvy ง่ายกว่าการออกไปซื้ อเครื่ องสําอาง
เองตามห้างสรรพสิ นค้า สอดคล้องกับงานวิจยั ของ วัชราภรณ์ เจี ยงของ (2559) ศึกษาปั จจัยที่ มีผลต่อการเลื อกซื้ อ
สิ นค้าออนไลน์ โดยมุ่งเน้นปั จจัยด้านช่องทางการรับสิ นค้า พบว่าในด้านการตรวจสอบการจัดส่ งได้ ลูกค้ามี ความ
พึงพอใจถึงร้อยละ 60 เป็ นการให้บริ การที่สามารถตอบสนองความต้องการของผูซ้ ้ื อที่สุด นอกจากนี้ ความคาดหวัง
ในประสิ ท ธิ ภ าพมี อิ ท ธิ พ ลทางอ้อ มผ่ า นพฤติ ก รรมความตั้ง ใจในการใช้ง านส่ ง ผลต่ อ พฤติ ก รรมการใช้ ง าน
แอปพลิเคชัน Konvy เนื่ องมาจากผูใ้ ช้ตระหนักถึงคุณประโยชน์ของแอปพลิเคชัน Konvy ที่ช่วยประหยัดเวลาในการ
สั่งซื้ อเครื่ องสําอางมากกว่าการไปซื้ อเครื่ องสําอางเอง ประหยัดค่าใช้จ่าย และยังปลอดภัย ไม่เสี่ ยงต่อการเดิ นทาง
ออกไปซื้ อเครื่ องสําอางเองตามห้างสรรพสิ นค้าต่างๆอีกด้วย สอดคล้องกับงานวิจยั ของ กรี ฑาพล ปั นทวังกูร (2552)
ศึกษาทัศนคติและพฤติกรรมการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าผ่านเครื อข่ายอินเตอร์ เน็ต พบว่าราคาสิ นค้าที่ ต่าํ กว่ามีผลในเชิ ง
บวกต่อพฤติ กรรมการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าและบริ การ อี กทั้ง พฤติ กรรมความตั้งใจในการใช้งานมี อิทธิ ทางตรงต่อ
พฤติ กรรมการใช้งานแอปพลิ เคชัน Konvy เนื่ องมาจากผูใ้ ช้งานตระหนักถึ งความสะดวก รวดเร็ ว อี กทั้งสามารถ
ตรวจสอบราคาเครื่ องสําอาง สอดคล้องกับทฤษฎี การยอมรั บและการใช้เทคโนโลยีของ Venkatesh et al (2003) ที่
กล่าวไว้ว่า อิทธิ พลต่อพฤติกรรมการใช้เทคโนโลยี ประกอบด้วย 4 ปั จจัยหลัก คือ ความคาดหวังในประสิ ทธิ ภาพ
ความคาดหวังในความพยายาม อิทธิ พลทางสังคม และสภาพสิ่ งอํานวยความสะดวกในการใช้งาน สุ ดท้าย อิทธิ พล
ของสังคมมีอิทธิ พลทางอ้อมผ่านพฤติกรรมความตั้งใจในการใช้งานส่ งผลต่อพฤติกรรมการใช้งานผ่านแอปพลิเคชัน
Konvy เนื่ องมาจาก ผูใ้ ช้งานรู ้สึกว่าการสั่งซื้ อเครื่ องสําอางผ่านแอปพลิเคชัน Konvy ช่วยเสริ มสร้างภาพลักษณ์วา่ เป็ น
คนทันสมัยและทันต่อเทคโนโลยี สอดคล้องกับงานวิจยั ของวรพร เมืองธนชัยและสุ มามาลย์ ปานคํา (2559) ได้ศึกษา
รู ปแบบความสัมพันธ์เชิ งสาเหตุของการยอมรั บการใช้เทคโนโลยีที่มีผลต่อพฤติ กรรมการใช้ M-Commerce ของ
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ประชากรในเขตกรุ ง เทพมหานครและปริ ม ณฑล พบว่าช่ วยให้ผูใ้ ช้ง านมี ค วามรู ้ ค วามเข้า ใจในสื่ อ โฆษณาและ
เทคโนโลยีทาํ ให้มีผลต่อครอบครัวในการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้า
จากผลการวิจยั ในครั้งนี้สามารถใช้เป็ นแนวทางในการพัฒนาปรับปรุ งเครื่ องมือในการใช้งานแอปพลิเคชัน
Konvy โดยมุ่ ง เน้ น การออกแบบและพัฒ นาแอปพลิ เ คชั น ในการสั่ ง ซื้ อเครื่ องสํ า อางของประชากรในเขต
กรุ งเทพมหานครและปริ มณฑลให้ง่ายต่อการใช้งานเพื่อเข้าถึงกลุ่มผูใ้ ช้งานมากยิง่ ขึ้น
6. บทสรุ ปและข้ อเสนอแนะ
การวิ จัย ครั้ งนี้ มี ว ตั ถุ ป ระสงค์ เพื่ อ พัฒ นาโมเดลความสั ม พัน ธ์ เ ชิ ง สาเหตุ ข องการยอมรั บ และการใช้
เทคโนโลยีที่มีผลต่อพฤติกรรมการใช้งานแอปพลิเคชัน Konvy ของประชากรในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล
และเพื่อตรวจสอบความสอดคล้องของโมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุที่พฒั นาขึ้นกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ผลการวิจยั นี้
ชี้ ให้เห็ นว่าพฤติกรรมความตั้งใจในการใช้งานแอปพลิเคชัน Konvy เป็ นปั จจัยหลักที่ มีผลต่อพฤติกรรมการใช้งาน
แอปพลิ เ คชันแอปพลิ เคชัน Konvy โดยมี ปั จ จัยเสริ มได้แก่ ความคาดหวังในความง่ ายในมี อิ ทธิ พลทางอ้อมผ่าน
พฤติกรรมความตั้งใจในการใช้แอปพลิเคชันส่ งผลต่อพฤติกรรมการใช้งานแอปพลิเคชัน Konvy ดังนั้นผูป้ ระกอบการ
ที่คิดจะพัฒนาแอปพลิเคชันในขายเครื่ องสําอางจะต้องคํานึ งถึงการทําให้ผใู ้ ช้งานสามารถเข้าใจและง่ายต่อการใช้งาน
แอปพลิเคชัน รวมถึงควรมุ่งเน้นพัฒนาและปรับปรุ งวิธีการขายสิ นค้า เพื่อให้ผบู ้ ริ โภคมีความเชื่อมัน่ ในการซื้ อสิ นค้า
ออนไลน์ การวิจยั ครั้งต่อไปควรศึกษาตัวแปรอื่นๆ ที่มีผลต่อพฤติกรรมการใช้งานแอปพลิเคชัน เพื่อนํามาวิเคราะห์
กลยุทธ์ทางการตลาดในการพัฒนาด้านการออกแบบแอปพลิเคชันให้ตรงกับความต้องการของผูบ้ ริ โภคต่อไป
กิตติกรรมประกาศ
บทความฉบับนี้ สําเร็ จลงได้ดว้ ยความกรุ ณาช่ วยเหลื อ แนะนําอย่างดี ยิ่งจาก ดร.สุ มามาลย์ ปานคํา และ
ผศ.ดร.สมชาย เล็กเจริ ญ ที่ได้ให้คาํ แนะนําข้อคิดเห็นถึงประเด็นต่างๆ ในการศึกษาและชี้แนวทางในการแก้ปัญหาการ
ค้นคว้าหาข้อมูล รวมทั้งตรวจสอบแก้ไขข้อบกพร่ องให้มีความสมบูรณ์ ด้วยความเอาใจใส่ ซึ่ งนับเป็ นส่ วนสําคัญใน
ความสําเร็ จครั้งนี้ และเป็ นประโยชน์อย่างยิ่งในการปรับปรุ งคุณภาพงานวิจยั ขอขอบพระคุณผูเ้ ชี่ยวชาญทุกท่านที่ได้
เสี ยสละเวลาอันมีค่าเพื่อตรวจสอบเครื่ องมือวิจยั
เอกสารอ้ างอิง
กรี ฑา ปั นทวังกูร. (2552). ทัศนคติและพฤติกรรมการตัดสิ นใจซื ้อสิ นค้ าผ่ านเครื อข่ ายอินเทอร์ เน็ตของ
ผู้บริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร, บริ หารธุรกิจมหาบัณฑิต(การจัดการ), มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ.
กริ ช แรงสู งเนิน. (2554). การวิเคราะห์ ปัจจัยด้ วย SPSS AMOS เพื่อการวิจัย. ซี เอ็ดยูเคชัน. กรุ งเทพฯ: ซี เอ็ดยูเคชัน่ .
กัลยา วานิชย์บญั ชา. (2556). การวิเคราะห์ สมการโครงสร้ าง (SEM) ด้ วย AMOS. กรุ งเทพฯ: ห้างหุน้ ส่ วนจํากัด
สามลดา.
จุดพลุ อีคอมเมิร์ซ 7 หมื่นล้าน แบรนด์หรู มองไกล ห้างใหญ่ออนไลน์ดว้ ย (2555). พฤติกรรมการซื้ อเครื่ องสําอาง
ผ่านเว็บไซต์เฟซบุ๊ค ของนักศึกษาหญิง ในเขตกรุ งเทพมหานคร. นิเทศศาสตร์ มหาบัณฑิต สาขาวิชาการ
สื่ อสารเชิงกลยุทธ์ มหาวิทยาลัยกรุ งเทพ

วันพฤหัสบดีที ่ ๑๗ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๐

หน้า 220

จัดโดย บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรังสิต

การประชุมนําเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา
ครัง้ ที่ ๑๒ ปี การศึกษา ๒๕๖๐

ณตชา โตศุกลวรรณ์. (2554). เรื่ องการใช้คอมพิวเตอร์ สาํ หรับธุรกิจ SMEs. www.smithnat.com.
พัชรา มโนมัย. (2549). การเลือกซื ้อเครื่ องสําอางออนไลน์ ของผู้บริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร. สาขาวิชา
การประกอบ คณะการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร.
วชัราภรณ์ เจียงของ. (2559). ปั จจัยที่มีผลต่อการเลือกซื้ อสิ นค้าออนไลน์. ชลบุรี, มหาวิทยาลัยบูรพา.
วรพร เมืองธนชัย และสุ มามาลย์ ปานคํา. (2559). รู ปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของการยอมรับการใช้เทคโนโลยี
ที่มีผลต่อพฤติกรรมการใช้ M-Commerce ของประชากรในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล. ในการ
ประชุมวิชาการระดับชาติราชมงคลสุ รินทร์ วิชาการ ครั้ งที่ 8. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
วิทยาเขตสุ รินทร์ , 360-366.
สิ งหะ ฉวีสุข และสุ นนั ทา วงศ์จตุรภัทร. (2555). ทฤษฎีการยอมรั บการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ. ปริ ญญาโท, สถาบัน
พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง.
Venkatesh, V. , Morris, M. G., Davis, G. B., & Davis, F.D. (2003). User acceptance of information technology:
toward a unified view. MIS Quarterly, 27(3), 425–478.

วันพฤหัสบดีที ่ ๑๗ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๐

หน้า 221

จัดโดย บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรังสิต

