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ท่ีมาและความส าคญั 

 ปัจจุบนัมีการน าเอาเทคโนโลยีสารสนเทศเขา้มาใช้งานเพื่อพฒันาระบบการท างานกนั
อย่างแพร่หลาย  ระบบอินเตอร์เน็ตเป็นเทคโนโลยีสารสนเทศอีกชนิดหน่ึงท่ีสามารถท าให้
ประสิทธิภาพในการท างานขององค์กรเพิ่มข้ึน ทั้งในดา้นของการลดตน้ทุนในการท าธุรกรรมของ
ธุรกิจ  ลดตน้ทุนในการบริหารงาน รวมถึงการเป็นช่องทางในการท าการตลาดให้กบัองคก์ร อีกทั้ง
ตน้ทุนการของใชง้านมีแนวโนม้ท่ีลดลง ในขณะท่ีการใชง้านอินเตอร์เน็ตนั้นมีการใชง้านเพิ่มสูงข้ึน 
และ เน่ืองจากในขณะน้ีโลกอินเตอร์เน็ตก าลงัอยูใ่นยคุกลางหรือยคุปลาย ๆ ของ web 2.0   จึงท าใหมี้
การพฒันารูปแบบการให้บริการในลกัษณะของ Social Networking Service (SNS) ออกมา
มากมาย  SNS เป็นบริการผ่านเวบ็ไซตท่ี์เป็นจุดโยงระหวา่งบุคคลแต่ละคนท่ีมีเครือข่ายสังคมของ
ตวัเองผ่านเน็ตเวิร์คอินเทอร์เน็ต รวมทั้งเช่ือมโยงบริการต่างๆ เช่น อีเมล เมสเซ็นเจอร์ เวบ็บอร์ด 
บลอ็ก ฯลฯ เขา้ดว้ยกนั 



ท่ีมาและความส าคญั 

รูปท่ี 2 จ  านวนผูใ้ชง้าน Social media แต่ละประเภท 
ท่ีมา : https://wiki.smu.edu.sg/digitalmediaasia/Image:DM-Export-WSources.png 



ทบทวนวรรณกรรม 
Social Network Service (SNS)  
  หมายถึง สังคมท่ีอยู่บนการติดต่อส่ือสารผา่นอินเตอร์เน็ต อาจเรียกอีกอยา่งหน่ึงว่า Virtual Community 
โดยสมาชิกในกลุ่มไม่จ าเป็นตอ้งมีความสมัพนัธ์อยา่งแน่นแฟ้น แต่มีหวัขอ้ความสนใจร่วมกนั มีบทสนทนาท่ีแสดงถึง
แนวทางความคิดในเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงร่วมกนั  ตวัอยา่งเช่น กระทูต้ามเวบ็บอร์ดต่างๆ นัน่ถือเป็น Community ท่ีสมาชิก
อาจไม่รู้จกักนัจริงๆ อยูใ่นสถานะของคนแปลกหนา้ต่อกนัโดย Turnover ของการเป็นสมาชิก อาจจะอยูใ่นระดบัสูง  
(ท่ีมา : ศูนยก์ลางความรู้แห่งชาติ) 
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 จากผลการวจิยัของ Won  Kim ท่ีไดท้ าการศึกษาในหวัขอ้เร่ือง การใชง้านเครือข่ายสงัคม พบวา่ 
ในภาคของธุรกิจนั้น หน่วยงานมีการน าเครือข่ายสงัคมในดา้น  
- การตลาด และการจดัการเร่ืองลูกคา้สมัพนัธ์  
- การจดัตั้งกลุ่มสมาชิก 
 
ประโยชน์ของการน าเครือข่ายสังคมมาใช้งาน 
-  ลดปัญหาท่ีจะเกิดข้ึนระหวา่งผูรั้บบริการและหน่วยงานท่ีใหบ้ริการ 
-  ประชาสมัพนัธ์ธุรกิจ 



ทบทวนวรรณกรรม 

การตลาด 
 การเสนอผลิตภณัฑห์รือบริการเพ่ือตอบสนองความตอ้งการต่อลูกคา้เพ่ือให้เกิดความพึงพอใจใน
สินคา้หรือบริการนั้น  
 ธุรกิจการบริการนั้นส่ิงท่ีมีความส าคญัเป็นล าดบัตน้ ๆ คือ การส่ือสารทางการตลาด การส่ือสาร
ทางการตลาดของธุรกิจบริการ จะมีบทบาทส าคญัหลายประการคือ การให้ขอ้มูลท่ีจ าเป็นต่าง  ๆ แก่ลูกคา้, การ
ให้ความรู้เก่ียวกบัผลิตภณัฑ์, ชกัจูงให้ลูกคา้ตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์ และ ช่วยเตือนความจ าแก่ลูกคา้ โดยการ
ส่ือสารจะช่วยท าใหลู้กคา้เขา้ใจถึงบริการไดอ้ยา่งเป็นรูปธรรมมากยิง่ข้ึน  
 

Social network marketing  
 การน าเทคโนโลยีทางดา้นเครือข่ายสงัคมมาผนวกเขา้กบัการท าการตลาด ซ่ึงจะไดก้ลยทุธ์ในการ
ท าการตลาดในอีกรูปแบบหน่ึง ท่ีสามารถให้บริการในดา้นการติดต่อส่ือสารและรับทราบความเคล่ือนไหวต่าง 
ๆ ไดต้ลอด 24 ชัว่โมง  
 



 การใชเ้ครือข่ายสงัคมในการท าการตลาดของธุรกิจ
บริการแต่ละประเภทนั้น มีลกัษณะการใชง้านเช่น 
- ธุรกจิโรงแรมและรีสอร์ท 

 เนน้การใชง้านดา้นการประชาสมัพนัธ์โปรโมชัน่ของ
แต่ละเทศกาล และใชใ้นการแนะน าสถานท่ี ๆ ท่องเท่ียวหรือ
สถานท่ีท่ีมีความน่าสนใจบริเวณใกลเ้คียงกบัจุดท่ีตั้งของ
โรงแรมหรือรีสอร์ท 
 

- ธุรกจิร้านอาหารและเคร่ืองดืม่  
         เนน้การใชง้านในการดา้นการประชาสมัพนัธ์

โปรโมชัน่ หรือ ส่วนลด ต่าง ๆ และ     น าเสนอกิจกรรมร่วม
สนุกเพื่อรับของรางวลั  

ทบทวนวรรณกรรม 
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ทฤษฎกีารยอมรับเทคโนโลยี 
Enhanced Technology Acceptance Model (TAM2)  
 ทฤษฏีการยอมรับเทคโนโลยนีั้น จะท าการวดัจากปัจจยัทางดา้น การรู้ถึงความง่ายในการ
ใชง้าน (perceived ease of use) และ  การรับรู้ถึงประโยชน์ในการใชง้าน (perceived usefulness)ซ่ึงตวั
แปรในการวดัเหล่าน้ี จะมีผลใหเ้กิดการยอมรับและเกิดการน าเทคโนโลยมีาใชง้านจริง (behavioral 
intentions to use ) 
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รูปท่ี 3    Enhanced Technology Acceptance Model (TAM2) by Venkatesh and  Davis in 2000.  
ท่ีมา : Perceived usefulness, perceived ease of use, and user acceptance of information technology". 
  MIS  Quarterly, 13, 319 -340. 
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Perceived usefulness (PU)  
 หมายถึง การรับรู้ถึงประโยชน์ท่ีเกิดจาการใชง้าน ซ่ึงตวัแปรท่ีจะส่งผลต่อการรับรู้ถึงประโยชน์ในการ
ใชง้านนั้น สามารถวดัไดจ้ากการคลอ้ยตามบุคคลรอบขา้ง (Subjective  norm), ภาพลกัษณ์ทางสงัคม (Image), และ 
การรับรู้ถึงความง่ายในการใชง้าน(Perceived ease of  use)  
Perceived ease of use (PEOU)  
 หมายถึง การรับรู้ถึงความง่ายในการใชง้าน ในดา้นของความง่ายในการใชง้านนั้นซ่ึงจากการท่ี
เทคโนโลยนีั้นง่ายต่อการน ามาใชง้าน ไม่ตอ้งอาศยัความรู้ความสามารถในการใชง้านมากนกั 
Behavioral intentions to use (BI)  
 หมายถึง เจตนาในการใชง้านเทคโนโลยขีององคก์รนั้น ๆ ซ่ึงสามารถวดัไดจ้าก การท่ีผูใ้ชส้ามารถ
รับรู้ไดถึ้งประโยชน์ท่ีเกิดจากการใชง้านเทคโนโลย ี, การท่ีผูใ้ชง้านเทคโนโลยนีั้น สามารถใชง้านระบบไดโ้ดยไม่
ตอ้งใชค้วามพยามยามในการเขา้ใจการใชง้านระบบมากจนเกินไป  



 
 

ทบทวนวรรณกรรม 

ผลงาน เร่ือง Perceived usefulness  Perceived ease  
of use 

Behavioral Intention 

Fan-Yun Pai, 
Kai Huang 
 

ทศันคติต่อการใชง้านระบบ
สารสนเทศในดา้นการดูแล
สุขภาพ  
 

- คุณภาพของระบบ 
- คุณภาพของการบริการ 
- คุณภาพของขอ้มูล 

 
 

- คุณภาพของระบบ 
- คุณภาพของการบริการ 
- คุณภาพของขอ้มูล 
 

- การรับรู้ถึงประโยชนใ์น
การใชง้าน 

- การรับรู้ถึงความง่ายใน
การใชง้าน 

Chang และ
คณะ 

การใชง้านระบบการยืน่ภาษี
ผา่นทางอินเตอร์เน็ต 

- คุณภาพของระบบ  
- คุณภาพของขอ้มูล 

คุณภาพของระบบ  
 

- การรับรู้ถึงประโยชนใ์น
การใชง้าน 

- การรับรู้ถึงความง่ายใน
การใชง้าน 

Davis F.D.  Enhanced Technology 
Acceptance Model (TAM2)  

- การคลอ้ยตามบุคคลอ่ืน 
- ภาพลกัษณ์ทางสังคม 
- การรับรู้ถึงความง่ายใน
การใชง้าน 

- - การรับรู้ถึงประโยชนใ์น
การใชง้าน 

- การรับรู้ถึงความง่ายใน
การใชง้าน 

- การคลอ้ยตามบุคคลอ่ืน 



กรอบแนวคดิงานวจิยั 

รูปท่ี 4  กรอบแนวคิดงานวิจยั 



วธิีด าเนินงานวจิยั 

 การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงส ารวจ ประชากรในการศึกษาเป็นหน่วยงานหรือองคก์รท่ีมีการใชง้าน 
เครือข่ายสงัคม เป็นเคร่ืองมือในการท าการตลาด ซ่ึงจากการเกบ็ขอ้มูลออนไลน์ในระยะเวลา 4 เดือน เร่ิมตั้งแต่เดือนกรฏา-
คมจนถึงเดือน ตุลาคม 2555 มีจ านวนหน่วยงานเขา้มาร่วมตอบแบบสอบถามทั้งหมด   123 หน่วยงาน  
 ส าหรับขอ้ค าถามในแบบสอบถาม จะประกอบดว้ย 3 ส่วน คือ 
ส่วนท่ี 1 เป็นขอ้มูลทัว่ไปของหน่วยงาน เช่น ประเภทของธุรกิจ, ขนาดของหน่วยงาน, ลกัษณะของกลุ่มเป้าหมาย และ    
 เครือข่ายสงัคมท่ีหน่วยงานเลือกใชง้าน  เป็นตน้ 
ส่วนท่ี 2 เป็นขอ้ค าถามเก่ียวกบัตวัแปร 8 เร่ืองไดแ้ก่ การคลอ้ยตามบุคคลรอบขา้ง, ภาพลกัษณ์ของหน่วยงาน,  คุณภาพของ
 ขอ้มูล, คุณภาพดา้นการบริการ, คุณภาพของระบบ, การรับรู้ถึงประโยชน์ในการใชง้าน, การรับรู้ถึงความง่าย
ใน การใชง้าน, และ เจตนาในการใชง้านเทคโนโลย ี  
 โดยมีค าตอบเป็นแบบเลือกตอบจากมาตรวดั 5 ระดบั ระดบัท่ี 1 หมายถึง เห็นดว้ยนอ้ยท่ีสุด และระดบัท่ี 5 
 หมายถึง เห็นดว้ยมากท่ีสุด 
ส่วนท่ี 3 ขอ้เสนอแนะ  
ขั้นตอนการวเิคราะห์ผลข้อมูล 
 ส าหรับการวิเคราะห์การวิเคราะห์ขอ้มูลใชก้ารวิเคราะห์โมเดลสมการเชิงโครงสร้าง เพ่ือหาค่าความสมัพนัธ์
ของตวัแปร ดว้ยโปรแกรม Lisrel 8.80 (Student version) 
 



สรุปผลขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 
จ านวน ร้อยละ 

1. ประเภทของหน่วยงาน 

- โรงแรม 
- ร้านอาหารและเคร่ืองด่ืม 
- รีสอร์ท 

54 
55 
14 

43.90 
44.71 
11.38 

 2. เป็นหน่วยงานท่ีมีสาขาหรือไม่มีสาขา 
     -     มี 
     -     ไม่มี 

 
82 
41 

 
66.66 
33.3 

3. ขนาดของหน่วยงาน 

- ขนาดเล็ก (พนกังาน 1-50 คน) 
- ขนาดกลาง (พนกังาน 51-200 คน) 
- ขนาดใหญ่ (พนกังาน 201 คนข้ึนไป) 

55 
20 
48 

44.44 
16.67 
38.89 

4. ลกัษณะของกลุ่มเป้าหมาย ทั้งกลุ่มลูกคา้รายเก่า และ กลุ่ม
ลูกคา้รายใหม่ 

100 

5. Social network marketing ท่ีหน่วยงานเลือกใชใ้นปัจจุบนั (ตอบไดม้ากกวา่ 1) 

- Facebook 
- Twitter 
- YouTube 
- Hi 5 

123 
55 
41 
13 

100 
44.71 
33.33 
10.57 

 



ผลการตรวจสอบความสอดคลอ้ง 
ของรูปแบบความสมัพนัธ์โครงสร้างเชิงเส้น  

ดชันี เกณฑ ์
ผลการพิจารณารูปแบบ 

ค่าสถิติ ผลการพิจารณา 

Chi - square / df ≤ 3 1.20 ผา่นเกณฑ ์

P-value > 0.05 0.31 ผา่นเกณฑ ์

GFI > 0.90 0.99 ผา่นเกณฑ ์

AGFI > 0.80 0.91 ผา่นเกณฑ ์

RMSEA < 0.5 0.041 ผา่นเกณฑ ์

NFI ≥0.90 1.00 ผา่นเกณฑ ์

NNFI ≥0.90 0.99 ผา่นเกณฑ ์

CFI ≥ 0.90 1.00 ผา่นเกณฑ ์

ผลการพิจารณาค่าความสอดคลอ้งของโมเดลกบัขอ้มูลเชิงประจกัษ ์(Goodness of fit statistic) มีรายละเอียดดงัน้ี 



ผลการวเิคราะห ์

รูปท่ี 5  ผลการวิเคราะห์ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการยอมรับการใชง้านการตลาดเครือข่ายเพ่ือการโฆษณา ของธุรกิจ
บริการในประเทศไทย 



ผลการวเิคราะห ์

ตัวแปรต้น ตัวแปรตาม ระดับความสัมพนัธ์ ระดับนัยส าคญัทางสถติิ 

Subjective norm Perceive Usefulness 0.50 0.05 

Image Perceive Usefulness 0.36 0.01 

Service quality Perceive Usefulness -0.34 0.05 

System quality Perceive  ease of use 0.40 0.01 

Perceive  ease of use Perceive Usefulness 0.61 0.01 

Perceive Usefulness Behavior Intention 0.51 0.01 

Perceive  ease of use Behavior Intention 0.28 0.01 

Subjective norm Behavior Intention 0.19 0.01 

ตารางแสดง ความสมัพนัธ์ระหวา่งตวัแปรเพ่ือยนืยนัแนวความคิดตามทฤษฎีการยอมรับการใชง้านเทคโนโลย ี2  



ผลการทดสอบสมมตฐิานงานวจิยั 

สมมติฐานงานวิจยั ผลการทดสอบ 

H1   การคลอ้ยตามบุคคลรอบขา้งมีผลกระทบทางบวกต่อการรับรู้ถึงประโยชน์ในการใชง้าน 
H2   การคลอ้ยตามบุคคลรอบขา้งมีผลกระทบทางบวกต่อเจตนาเชิงพฤติกรรมท่ีจะใชง้าน 
H3  ภาพลกัษณ์ของหน่วยงานมีผลกระทบทางบวกต่อการรับรู้ถึงประโยชน์ในการในการ 
H4   คุณภาพของขอ้มูลมีผลกระทบทางบวกต่อการรับรู้ถึงประโยชน์ในการใชง้าน 
H5   คุณภาพของการใหบ้ริการมีผลกระทบทางบวกต่อการรับรู้ถึงประโยชน์ในการใชง้าน 
H6   คุณภาพของระบบมีผลกระทบทางบวกต่อการรับรู้ถึงความง่ายในการใชง้าน 
H7   การรับถึงความง่ายในการใชง้านมีผลกระทบทางบวกต่อการรับรู้ถึงประโยชน์ในการใชง้าน 
H8   การรับรู้ถึงประโยชน์ในการใชง้านมีผลกระทบทางบวกต่อเจตนาเชิงพฤติกรรมท่ีจะใชง้าน 
H9   การรับรู้ถึงความง่ายในการใชง้านมีผลกระทบทางบวกต่อเจตนาเชิงพฤติกรรมท่ีจะใชง้าน 

สนบัสนุน 
สนบัสนุน 
สนบัสนุน 
ไม่สนบัสนุน 
สนบัสนุน 
สนบัสนุน 
สนบัสนุน 
สนบัสนุน 
สนบัสนุน 
  



บทสรปุและขอ้เสนอแนะ 
 

ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการเลือกใชง้านการตลาดเครือข่ายสงัคมเพื่อการโฆษณาของธุรกิจบริการ มีดงัน้ี   
1) การรับรู้ถึงความง่ายในการใชง้าน ซ่ึงเกิดจากปัจจยัท่ีเก่ียวกบัดา้นคุณภาพของระบบ  
2) การรับรู้ถึงประโยชน์ ซ่ึงเกิดจากปัจจยัท่ีเก่ียวกบัดา้นการคลอ้ยตามบุคคลรอบขา้ง, ภาพลกัษณ์ของ

หน่วยงาน,  คุณภาพดา้นการบริการ, และการรับรู้ความง่ายของการใชง้าน  
3) ปัจจยัท่ีส่งผลต่อเจตนาเชิงพฤติกรรมท่ีจะใชง้าน คือ การคลอ้ยตามบุคคลรอบขา้ง,  ปัจจยัท่ีเก่ียวกบั

ดา้นการรับรู้ถึงประโยชน์ และ ปัจจยัดา้นการรับรู้ถึงความง่ายในการใชง้าน 
 

 ส าหรับการท าวจิยัในคร้ังต่อไปนั้น ควรท าการศึกษาการยอมรับการใชง้านการตลาดเครือข่าย
สงัคมในกลุ่มตวัอยา่งท่ีมีความแตกต่างทางดา้นลกัษณะของประเภทธุรกิจ ซ่ึงจะท าใหส้ามารถ
เปรียบเทียบหาปัจจยัท่ีมีความแตกต่างระหวา่งแต่ละประเภทธุรกิจได ้
 





บทคดัยอ่ 

 การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการยอมรับการใชง้านการตลาดเครือข่ายสังคม เพ่ือการ
โฆษณาของธุรกิจบริการในประเทศไทย โดยไดข้ยายโมเดลการยอมรับการใชง้านเทคโนโลยี 2 เพื่อตรวจสอบ
เจตนาเชิงพฤติกรรมของหน่วยงานท่ีเลือกใชง้านการตลาดเครือข่ายสังคม การศึกษาคร้ังน้ีเป็นการศึกษาเชิง
ส ารวจ โดยกลุ่มตวัอยา่งคือ หน่วยงานท่ีมีการใชง้านการตลาดเครือข่ายสังคมในการท าโฆษณา ประชาสัมพนัธ์ 
เก็บขอ้มูลโดยรวบรวมขอ้มูลจากการตอบแบบสอบถามของหน่วยงานท่ีสมคัรใจเขา้ร่วมกบังานวิจยั  การ
วิเคราะห์ขอ้มูลใชก้ารวิเคราะห์โมเดลสมการเชิงโครงสร้าง เพื่อหาค่าความสัมพนัธ์ของตวัแปร ผลการวิจยั
พบวา่ ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการเลือกใชง้านการตลาดเครือข่ายสังคมเพื่อการโฆษณา มีดงัน้ี   
1) การรับรู้ถึงความง่ายในการใชง้าน ซ่ึงเกิดจากปัจจยัท่ีเก่ียวกบัดา้นคุณภาพของระบบ  
2) การรับรู้ถึงประโยชน์ ซ่ึงเกิดจากปัจจยัท่ีเก่ียวกบัดา้นการคลอ้ยตามบุคคลรอบขา้ง, ภาพลกัษณ์ของ

หน่วยงาน,  คุณภาพดา้นการบริการ, และการรับรู้ความง่ายของการใชง้าน  
3) ปัจจยัท่ีส่งผลต่อเจตนาเชิงพฤติกรรมท่ีจะใชง้าน คือ การคลอ้ยตามบุคคลรอบขา้ง,  ปัจจยัท่ีเก่ียวกบัดา้น

การรับรู้ถึงประโยชน์ และ ปัจจยัดา้นการรับรู้ถึงความง่ายในการใชง้าน 
 



วิจารณ์วรรณกรรม 

Information System success model(IS success model)   
 ทฤษฎีทางดา้นความส าเร็จในการน าระบบเทคโนโลยรีะบบสารสนเทศเขา้มาใชง้าน ซ่ึง
ทฤษฎีน้ีน าเสนอโดย DeLone และ McLean [4] ในทฤษฏีน้ีจะเป็นการน าปัจจยัท่ีเก่ียวกบัคุณภาพของ
ขอ้มูล (Information quality) , คุณภาพดา้นการบริการ (Service quality) และ คุณภาพของระบบ 
(System quality) เขา้มาวดัในดา้นความส าเร็จของการน าระบบเทคโนโลยรีะบบสารสนเทศเขา้มาใช้
งาน 



 

   
 

Figure           Updated Information Systems Success Model DeLone& McLean in 2003 

วิจารณ์วรรณกรรม 

http://www.fsc.yorku.ca/york/istheory/wiki/index.php/Image:D&M2002.jpg


สมมตฐิานงานวจิยั 

สมมติฐานของการวจิยั 
H1   การคลอ้ยตามบุคคลรอบขา้งมีผลกระทบทางบวกต่อการรับรู้ถึงประโยชน์ในการใชง้าน 
H2   การคลอ้ยตามบุคคลรอบขา้งมีผลกระทบทางบวกต่อเจตนาเชิงพฤติกรรมท่ีจะใชง้าน 
H3   ภาพลกัษณ์ของหน่วยงานมีผลกระทบทางบวกต่อการรับรู้ถึงประโยชน์ในการในการ 
H4   คุณภาพของขอ้มูลมีผลกระทบทางบวกต่อการรับรู้ถึงประโยชน์ในการใชง้านใชง้าน 
H5   คุณภาพของการใหบ้ริการมีผลกระทบทางบวกต่อการรับรู้ถึงประโยชน์ในการใชง้าน 
H6   คุณภาพของระบบมีผลกระทบทางบวกต่อการรับรู้ถึงความง่ายในการใชง้าน 
H7   การรับถึงความง่ายในการใชง้านมีผลกระทบทางบวกต่อการรับรู้ถึงประโยชน์ในการใชง้าน 
H8   การรับรู้ถึงประโยชน์ในการใชง้านมีผลกระทบทางบวกต่อเจตนาเชิงพฤติกรรมท่ีจะใชง้าน 
H9   การรับรู้ถึงความง่ายในการใชง้านมีผลกระทบทางบวกต่อเจตนาเชิงพฤติกรรมท่ีจะใชง้าน 



การแปลความหมาย 

 
การแปลความหมายของค่าสถิติพ้ืนฐานต่าง ๆ มีดงัต่อไปน้ี 
 ค่าสหสมัพนัธ์ระหวา่งองคป์ระกอบ แปลความหมายใน 2 ลกัษณะดงัน้ี [3] 
 
1.1 ความสัมพนัธ์ทางบวก ใช้เกณฑ์ดงันี ้
0.00 - 0.20 หมายถึง  มีความสมัพนัธ์ไปในทิศทางเดียวกนันอ้ยท่ีสุด 
0.21 - 0.40 หมายถึง มีความสมัพนัธ์ไปในทิศทางเดียวกนันอ้ย 
0.41 - 0.60 หมายถึง มีความสมัพนัธ์ไปในทิศทางเดียวกนัปานกลาง 
0.61 - 0.80 หมายถึง มีความสมัพนัธ์ไปในทิศทางเดียวกนัมาก 
0.81 - 1.00 หมายถึง มีความสมัพนัธ์ไปในทิศทางเดียวกนัมากท่ีสุด 
  
1.2 ความสัมพนัธ์ทางตรงกนัข้าม ใช้เกณฑ์ดงันี ้
0.00 -  (-0.20) หมายถึง มีความสมัพนัธ์ในทิศทางตรงกนัขา้ม นอ้ยท่ีสุด 
0.21 - (-0.40) หมายถึง มีความสมัพนัธ์ในทิศทางตรงกนัขา้ม นอ้ย 
0.41 - (-0.60) หมายถึง มีความสมัพนัธ์ในทิศทางตรงกนัขา้ม ปานกลาง 
0.61 - (-0.80) หมายถึง มีความสมัพนัธ์ในทิศทางตรงกนัขา้ม มาก 
0.81 - (-1.00) หมายถึง มีความสมัพนัธ์ในทิศทางตรงกนัขา้ม มากท่ีสุด 



T-value 



Estimates 



ทบทวนวรรณกรรม 
 

ตัวแปร ความหมาย 

Subjective norms การคลอ้ยตามอิทธิพลของคนรอบขา้ง ซ่ึงเป็นการรับรู้วา่คนในสงัคมนั้นมีผลต่อการใช้
งานหรือไม่ใชง้านส่ิงต่าง ๆ ซ่ึงการตดัสินใจนั้นข้ึนอยูก่บัสภาพแวดลอ้มของกลุ่มคน
รอบขา้ง เช่น ครอบครัว เพ่ือน เพ่ือนร่วมงาน ผูบ้งัคบับญัชา  

Image ระดบัของการใชน้วตักรรมซ่ึงส่งผลในเร่ืองของการส่งเสริมภาพลกัษณ์ทางสงัคม 

Information quality คุณภาพของขอ้มูลท่ีองคก์รจะใหบ้ริการผา่นรูปแบบต่างๆ  

System quality คุณภาพการท างานของระบบ เช่น ระยะเวลาในการเขา้ถึงขอ้มูล, การประเมินผลการใช้
งานระบบ เป็นตน้  

Service quality  คุณภาพของการบริการซ่ึงเกิดข้ึนจากการความสะดวกของการท่ีผูใ้ชจ้ะเขา้มาใชบ้ริการ
ไดทุ้กท่ี ทุกเวลา 



รูปท่ี1 แนวโนม้การใชง้านเครือข่ายสังคมในประเทศไทย 
ท่ีมา : https://wiki.smu.edu.sg/digitalmediaasia/Image:DM-Export-WSources.png 

Source:  google.com (2012) 

ท่ีมาและความส าคญั 


