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บทคัดย่อ 
 
   ปัจจุบันการเติบโดตของอุปกรณ์สื่อสารต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น สมาร์ทโฟน (Smartphone) 
และ แท็บเล็ต (Tablet) รวมถึงการเติบโตของระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงมีมากขึ้น ท าให้
การส่งข้อมูลขนาดใหญ่ผ่านระบบอินเตอร์เน็ตนั้นสามารถท าได้ง่ายมากยิ่งขึ้น และความนิยมในการ
เข้าถึงข้อมูลผ่านทางอุปกรณ์สื่อสารที่มากขึ้นด้วยนั้น ส่งผลให้การให้บริการพ้ืนที่จัดเก็บข้อมูลกลุ่ม
เมฆจึงเป็นวิธีการเก็บข้อมูลที่ก าลังได้รับความนิยมและมีการใช้งานเพ่ิมขึ้นเรื่อย ๆ ดังนั้น ผู้ให้บริการ
จึงจ าเป็นต้องทราบถึงพฤติกรรมการใช้บริการและความต้องการของผู้ใช้งานเพ่ือที่จะสามารถพัฒนา
และน าเสนอบริการได้ตรงตามความต้องการของผู้ใช้งานได้มากยิ่งขึ้น  
   การศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการพ้ืนที่จัดเก็บข้อมูลกลุ่มเมฆ 
มีวัตถุประสงค์เพ่ือ ส ารวจปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการพ้ืนที่จัดเก็บข้อมูลกลุ่มเมฆ ( ปัจจัย
ด้านความคาดหวังเกี่ยวกับผลลัพธ์ และ การเห็นคุณค่าของ Cloud storage ปัจจัยด้านการตลาด 
ปัจจัยด้านจริยธรรม ปัจจัยด้านสมรรถภาพทางคอมพิวเตอร์ ปัจจัยด้านความสามารถในการสร้าง
โอกาสทางธุรกิจ และ ความสามารถในการใช้งานหากมีเวลามากพอ ปัจจัยด้านการขอความช่วยเหลือ
เมื่อเจอปัญหาจากการใช้งาน ปัจจัยด้านการรับรู้ประสิทธิภาพของการเรียนรู้ และ ปัจจัยด้าน
ความสามารถในการสร้างโอกาสทางธุรกิจ และ โอกาสในการเรียนรู้สิ่งใหม่ ) โดยการวิจัยครั้งนี้เป็น
การวิจัยเชิงส ารวจ (Survey method) โดยประชากรที่ศึกษา คือ กลุ่มคนวัยท างาน ซึ่งท างานอยู่
ภายในเขตกรุงเทพและปริมณฑล ซึ่งมีประสบการณ์และไม่มีประสบการณ์ในการใช้บริการพ้ืนที่
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จัดเก็บข้อมูลกลุ่มเมฆ โดยท าการส ารวจผ่านแบบสอบถาม และได้รับข้อมูลกลับที่มีความสมบูรณ์
ทั้งสิ้น 395 ชุด ซึ่งเครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาคือแบบสอบถาม และ สถิติเชิงอ้างอิง ที่ใช้ในการทดสอบ
สมมติฐานที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 คือ การทดสอบสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน (Pearson’s 
Correlation Coefficient) การทดสอบด้วย KMO and Bartlett’s Test และ การวิเคราะห์ถดถอย
เชิงพหุ (Multiple Regression) 
   ผลการศึกษาสรุปได้ว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชขาย อายุระหว่าง 20 – 
30 ปี มีระดับการศึกษาส่วนใหญ่อยู่ที่ระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า อาชีพส่วนใหญ่เป็นพนักงาน
บริษัทเอกชน รายได้มากกว่า 50,000 บาท มีการใช้บริการ GoogleDrive มากที่สุด โดยมี
ประสบการณ์การใช้งานอยู่ระหว่าง 1 - 3 ปี มากที่สุด ซึ่งจากการทดสอบสมมติฐานพบว่า 
ปัจจัยด้านความคาดหวังเกี่ยวกับผลลัพธ์ และการเห็นคุณค่าของ Cloud storage ปัจจัยด้าน
การตลาด ปัจจัยด้านจริยธรรม ปัจจัยด้านสมรรถภาพทางคอมพิวเตอร์ ปัจจัยด้านความสามารถใน
การสร้างโอกาสทางธุรกิจ และความสามารถในการใช้งานหากมีเวลามากพอ ปัจจัยด้านการขอความ
ช่วยเหลือเมื่อเจอปัญหาจากการใช้งาน ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการพ้ืนที่จัดเก็บข้อมูลกลุ่ม
เมฆ ในขณะที่ปัจจัยปัจจัยด้านการรับรู้ประสิทธิภาพของการเรียนรู้ และ ปัจจัยด้านความสามารถใน
การสร้างโอกาสทางธุรกิจ และโอกาสในการเรียนรู้สิ่งใหม่ ไม่ส่งผลต่อการเลือกใช้บริการพ้ืนที่จัดเก็บ
ข้อมูลกลุ่มเมฆ 
 
ค าส าคัญ: บริการพื้นท่ีจัดเก็บข้อมูลกลุ่มเมฆ Cloud Storage การยอมรับนวัตกรรม 
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ABSTRACT 
 
   The growth of varied mobile devices, such as smartphone, tablet and high-
speed internet that enhance the ease of transferring the big amount of data.  The 
popular way of accessing data is the accessing via mobile devices. Thus, Cloud service 
provider is necessary required the insight information about users’ behavior and need. 
The insight information brings better Cloud services to meet the users’ need.  
   Research focuses on affecting factors of decision of use Cloud storage 
services.  The objectives of this study are to analyze (1)  Outcome Expectancy and 
perceived of cloud storage value (2) Technology Marketing (3) Ethical Tendencies (4) 
Computer Self-efficacy (5)  Entrepreneurial inclination and usable when enough time. 
( 6)  Ask for help when found problem ( 7)  Perceived Learning Effectiveness ( 8) 
Opportunity for learning.  This research was conducted by using questionnaires of 395 
respondents who have experience and non- experience and work in Central Business 
District of Bangkok Metropolitan Region by purposive sampling.  The statistics used for 
this research includes descriptive statistics and inferential statistics used for hypothesis 
testing ( Pearson’ s Correlation Coefficient, KMO and Bartlett’ s Test and Multiple 
Regression). 
   The results found that most of respondents are males, aged between 20 
– 30 years; most of them graduated in bachelor’s degree. Most of them work as private 
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organization officers and using Google Drive as could storage.  Most of respondents 
have experience as 1 –  3 years.  According to hypothesis testing, it was found that 
factors including (1)  Outcome Expectancy and perceived of cloud storage value (2) 
Technology Marketing ( 3)  Ethical Tendencies ( 4)  Computer Self- efficacy ( 5) 
Entrepreneurial inclination and usable when enough time. (6) Ask for help when found 
problem significantly affect to decision to use cloud storage services.  On the other 
hand, no evidence was found that (7) Perceived Learning Effectiveness (8) Opportunity 
for learning have significant affect to decision to use cloud storage services.   
 
Keyword: Cloud Storage services, Cloud Storage, Adoption of Technological 
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กิตติกรรมประกาศ 
 
   งานวิจัยฉบับนี้สามารถประสบความส าเร็จและลุล่วงไปได้ด้วยดี เพราะได้ความ
อนุเคราะห์จาก รองศาสตราจารย์ ดร นภดล ร่มโพธิ์ อาจารย์ที่ปรึกษา ที่ได้กรุณาสละเวลาอันมีค่า
เป็นที่ปรึกษา ให้ปรึกษา และ ข้อเสนอแนะต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการศึกษาวิจัย และ รอง
ศาสตราจารย์ ดร มนวิกา ผดุงสิทธิ์ ที่ได้ให้เกียรติเป็นกรรมการ ซึ่งได้ให้ข้อเสนอแนะและเพ่ิมเติม 
ส่งผลให้งานวิจัยฉบับนี้มีความสมบูรณ์มากยิ่งข้ึน 
   นอกจากนี้ผู้วิจัยขอขอบพระคุณคณาจารย์ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ทุกท่าน ที่ได้ให้
องค์ความรู้ในแต่ละด้าน เพ่ือให้ผู้วิจัยสามารถที่ท างานวิจัยฉบับนี้ให้ส าเร็จได้ ขอขอบพระคุณผู้ตอบ
แบบสอบถามทุกท่านที่ได้สละเวลาในการตอบแบบสอบถาม รวมถึงการให้การสนับสนุนเป็นอย่างดี
จาก ครอบครัว รุ่นพี่ รุ่นน้อง เพ่ือร่วมชั้นเรียน เพ่ือนร่วมงาน คณะท างานของบริษัทซีพีเอฟ ไอที เซน
เตอร์ จ ากัด ตลอดจนเจ้าหน้าที่โครงการ หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตคณะพาณิชยศาสตร์และ
การบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ทุกท่าน ซึ่งทุกท่านดังกล่าวนี้ช่วยให้การสนับสนุนส่งผลให้งานวิจัย
ฉบับนี้ส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี 
   อนึ่ง ผู้วิจัยหวังเป็นอย่างยิ่งว่า งานวิจัยฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบการและผู้ที่
มีส่วนเกี่ยวข้องกับบริการประเภทพ้ืนที่จัดเก็บข้อมูลกลุ่มเมฆ ตลอดจนบุคคลอ่ืน ๆ ที่สนใจในธุรกิจ
บริการนี้ หากงานวิจัยฉบับนี้มีข้อบกพร่องประการใด ผู้วิจัยต้องขออภัยมา ณ ที่นี้ 
 
 

นายนพดล ติรเดชาฤทธิ์   
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บทที่ 1 
บทน า 

 
1.1 ที่มาและความส าคัญของปัญหา 
  
   ในสภาวะโลกปัจจุบันนี้ เทคโนโลยีสารสนเทศได้ถูกพัฒนาขึ้นอย่างต่อเนื่อง และได้มี
การน ามาปรับใช้กับการทานในชีวิตประจ าวัน ไม่ว่าจะเป็นด้านการพัฒนาองค์กร ด้านการศึกษา ด้าน
สังคมและเศรษฐกิจ อีกทั้งด้วยด้านการเรียนรู้ในปัจจุบันนั้นไม่มีขอบเขต ต้องมีการศึกษาหาความรู้
หรือข้อมูลเพิ่มเติมจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ ดังนั้น อินเตอร์เน็ต (Internet) จึงเป็นส่วนส าคัญอย่างยิ่งใน
การช่วยตอบสนองต่อการค้นหาและสืบค้นข้อมูลจากแหล่งข้อมูลใด ๆ 
   อินเตอร์เน็ต ( Internet) เป็นค าย่อจากค าว่า International Network ซึ่งหมายถึง 
ระบบคอมพิวเตอร์ที่มีเครือข่ายกลุ่มใหญ่ซึ่งเชื่อมโยงระบบคอมพิวเตอร์ทั่วโลกเข้าไว้ด้วยกัน เพ่ือ
ตอบสนองต่อการติดต่อสื่อสารและการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกัน ซึ่งการใช้งานอินเตอร์เน็ตนี้ จะ
ช่วยให้การติดต่อสื่อสารระหว่างระบบคอมพิวเตอร์ที่มีความแตกต่างกันไม่ว่าจะเป็นด้าน ฮาร์ดแวร์
(Hardware)  ซอฟต์แวร์ (Software) และ ด้านทรัพยากรภายในคอมพิวเตอร์อ่ืน ๆ สามารถเชื่อมโยง
และติดต่อถึงกันและกันได้ และ ประโยชน์ที่ส าคัญของอินเตอร์เน็ตนั้น คือ การช่วยให้การรับส่งข้อมูล
ระหว่างกันจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่งเป็นไปได้อย่างราบรื่นอีกทั้งเรื่องของระยะทางก็สามารถ
ตอบสนองต่อปัญหานี้ได้ และ ในด้านประเภทของข้อมูลที่ใช้ในการรับส่งนั้น ก็สามารถรับส่งได้ใน
หลากหลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็น ข้อความ รูปภาพ ข้อความเสียง และ สื่อใด ๆ ก็สามารถรับส่งได้ 
   หากพูดถึงลักษณะการท างานของอินเตอร์เน็ตเพ่ือให้เข้าใจได้ง่ายขึ้น ขอยกตัวอย่าง
เปรียบเทียบ อินเตอร์เน็ตเสมือนเป็นใยแมงมุม ซึ่งมีเส้นใยเสมือนเป็นเส้นทางการเชื่อมต่อระหว่างจุด
ใด ๆ บนเครือข่าย ซึ่งแต่ละจุดสามารถเชื่อมโยงถึงกันและกันได้ด้วยหลากหลายเส้นทาง โดยไม่
จ าเป็นต้องติดต่อสื่อสารกันด้วยเส้นทางเดิม อาจมีการปรับเปลี่ยนเส้นทางให้สามารถติดต่อสื่อสารให้
เร็วที่สุดได้ (Hitechsky, 2013)  
    ด้วยการพัฒนาของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ก้าวไกล และ พัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
หนึ่งตัวอย่างที่เห็นได้อย่างเด่นชัดนั่นคือ การประยุกต์ และ พัฒนาในระดับแพลตฟอร์ม(Platform)  
โดยการท างานร่วมกันของหลากหลายแพลตฟอร์มเข้าด้วยกันด้วยการประมวลผลที่เรียกว่า การ
ประมวลผลกลุ่มเมฆ(Cloud computing) ซึ่งคือการน าคอมพิวเตอร์จ านวนมหาศาลมาเชื่อมโยงเข้า
ด้วยกัน เพื่อให้บริการแก่ผู้ใช้บริการ โดยที่ผู้ใช้บริการไม่จ าเป็นต้องรับรู้หรือสนใจว่าภายใน Cloud 
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computing นั้นประกอบไปด้วยอะไรบ้าง หรือด าเนินการอย่างไร ใช้งานอย่างไร เพราะผู้ใช้บริการ
สามารถที่จะระบุสิ่งที่ต้องการใช้งานไปยังระบบได้เลย ซึ่งระบบจะจัดสรรทรัพยากรให้ตามความ
ต้องการของผู้ใช้บริการ ซึ่ง Cloud computing ยังสามารถรองรับการท างานที่ซับซ้อนของอุปกรณ์
เคลื่อนที่ได้ อาทิเช่น มือถือ(Mobile) สมาร์ทโฟน(Smartphone) ต่าง ๆ  
   ในปัจจุบันการให้บริการพ้ืนที่เก็บข้อมูลบนกลุ่มเมฆหรือที่เรียกอีกชื่อหนึ่งว่า Cloud 
storage services ก าลังเป็นที่นิยมเป็นอย่างมากส าหรับกลุ่มคนท างานในหลากหลายอาชีพ ทั้งนี้ด้วย
หลายปัจจัยที่สนับสนุนการท างานให้มีความสะดวกมากยิ่งขึ้น เช่น ปัจจัยการเพ่ิมขึ้นของการใช้งาน
โทรศัพท์เคลื่อนที่(Smartphone) ซึ่งส่งผลให้การเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลหรือข้อมูลที่ใช้ระหว่างการ
ท างาน สามารถท าได้โดยง่ายขึ้น ทั้งนี้ด้วยปัจจัยสนับสนุนด้านอินเตอร์เน็ตในปัจจุบันที่มีความเร็วสูง 
สามารถช่วยส่งเสริมการท างานให้เสมือนว่า การปรับปรุง แก้ไขงานต่าง ๆ เสมือนท าพร้อมกัน ท าให้
การใช้งานพ้ืนที่จัดเก็บข้อมูลด้วยเทคโนโลยีกลุ่มเมฆ(Cloud storage) จึงเป็นที่นิยมอย่างแพร่หลาย 
ในปัจจุบันนี้ 
   ส าหรับพ้ืนที่จัดเก็บข้อมูลบนกลุ่มเมฆ(Cloud storage) นั้น การท างานโดยหลักคือเป็น
พ้ืนที่จัดเก็บข้อมูลดิจิตอล (Digital information) โดยผ่านทาช่องทางอินเตอร์เน็ต ซึ่งมีความโดดเด่น
ที่การถ่ายโอนข้อมูลหรือที่เรียกอีกชื่อหนึ่งว่าการ Synchronized Data คือการปรับปรุงข้อมูลที่มีทั้ง
จากต้นทางและปลายทางบนพ้ืนที่จัดเก็บข้อมูลให้เหมือนกันโดยใช้อินเตอร์เน็ตเป็นสื่อกลางในการ
ส่งผ่านข้อมูล ซึ่งหากมีการแก้ไขข้อมูลบนอุปกรณ์ใดอุปกรณ์หนึ่ง ในทุก ๆ อุปกรณ์ที่มีข้อมูลเดียวกัน
อยู่นั้น จะสามารถเห็น และ ใช้งานข้อมูลที่เหมือนกันได้ในทันที นอกจากนี้ ผู้ให้บริการยังมีส่วนบริการ
เสริมให้กับผู้ใช้บริการนั่นคือ แอพพลิเคชั่นเสริม ที่สามารถเรียกดูหรือแก้ไขข้อมูลที่อยู่บนพ้ืนที่เก็บ
ข้อมูลบนกลุ่มเมฆได้อีกด้วย 
   อีกทั้งในปัจจุบัน ปัจจัยสนับสนุนหนึ่งที่ท าให้การให้บริการพ้ืนที่เก็บข้อมูลบนกลุ่มเมฆ
เป็นที่นิยมอย่างมากคือ การเติบโตอย่างรวดเร็วของการใช้งานโทรศัพท์เคลื่อนที่(Smartphone) และ
แท็บเล็ต (Tablet) รวมถึงการที่มีระบบอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงที่ท าให้การรับส่งข้อมูลที่มีขนาด
มหาศาลท าได้อย่างรวดเร็วมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ได้มีการส ารวจจากส านักงานสถิติแห่งชาติ ว่าด้วยหัวข้อ
การใช้คอมพิวเตอร์ อินเตอร์เน็ต และโทรศัพท์มือถือ ในช่วงระยะเวลา 5 ปี ระหว่างปี 2555 – 2559 
พบว่า ผู้ใช้คอมพิวเตอร์ลดลงจาก ร้อยละ 33.7 (จ านวน 21.2 ล้านคน) เป็นร้อยละ 32.2 (จ านวน 
20.2 ล้านคน) ในทางกลับกันผู้ใช้งานอินเตอร์เน็ตเพ่ิมขึ้นจากร้อยละ 26.5 (จ านวน 16.6 ล้านคน) 
เป็นร้อยละ 47.5 (จ านวน 29.8 ล้านคน) และ ผู้ใช้โทรศัพท์มอืถือทุกประเภทเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 70.2 
(จ านวน 44.1 ล้านคน) เป็นร้อยละ 81.4 (จ านวน 51.1 ล้านคน) และผู้ใช้โทรศัพท์มือถือแบบ 
Smartphone เพ่ิมขึ้นจากร้อยละ 8.0 (จ านวน 5.0 ล้านคน) เป็นร้อยละ 50.5 (จ านวน 31.7 ล้าน
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คน) (ส านักงานสถิติแห่งชาติ, 2559) ซึ่งจากผลสถิติการส ารวจนี้ท าให้เห็นได้ว่า ปัจจัยสนับสนุนด้าน
การใช้งานอินเตอร์เน็ตในรูปแบบและอุปกรณ์ต่าง ๆ มีการขยายตัวและเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
   ด้วยปัจจัยทางเทคโนโลยีสารสนเทศในปัจจุบันนี้ จึงได้เกิดการให้บริการรูปแบบที่
เรียกว่า การให้บริการพ้ืนที่เก็บข้อมูลบนกลุ่มเมฆ(Cloud storage) ขึ้น ซึ่งผู้ให้บริการรูปแบบนี้ ณ 
ปัจจุบัน ได้น าแนวคิดการให้บริการ และ การสร้างรายได้แบบฟรีเมียม(Freemium) มาใช้ในการ
ให้บริการ ซึ่งแนวคิดนี้จุดประสงค์หลักคือ เป็นการสร้างฐานผู้ใช้บริการให้เพ่ิมข้ึนอย่างรวดเร็วด้วยการ
ให้บริการฟรีในระยะเริ่มต้น โดยหลักการจะเน้นที่การให้บริการกับผู้ที่ไม่เคยใช้บริการมาก่อน ให้เกิด
การทดลองใช้ ซึ่งแนวคิดนี้สามารถเพ่ิมฐานผู้ใช้บริการได้อย่างรวดเร็ว ประกอบกับสามารถสร้าง
รายได้จากการใช้บริการเสริมที่ทางผู้ให้บริการจัดเตรียมไว้ โดยที่การให้บริการเสริมนั้นจะมีค่าใช้จ่าย  
แต่ในทางกลับกันพบว่า การให้บริการในรูปแบบนี้นั้นสามารถเริ่มต้นตามหรือลอกเลียนแบบกลยุทธ์
ได้โดยง่าย จึงเป็นสาเหตุที่ท าให้พบว่า ผู้ใช้บริการมีการเปลี่ยนการใช้บริการจากแห่งหนึ่งไปยังอีกแห่ง
หนึ่งโดยง่ายเช่นกัน (Kim and Son, 2009) เนื่องจากความง่ายในการเปลี่ยนและการตัดสินใจ
เนื่องจากแห่งใหม่ไม่มีค่าใช้จ่าย(Kenneth Salas, 2015)  
   ด้วยเหตุนี้จึงเป็นสาเหตุให้ทางผู้ให้บริการจ าเป็นต้องเข้าใจพฤติกรรมของผู้ใช้บริการ 
เพ่ือน าเสนอบริการในรูปแบบใหม่ ที่สามารถตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้บริการได้อย่าง
ครบถ้วน และ ด้วยเหตุนี้ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาถึงปัจจัยที่ส่งผลต่อการเลือกใช้บริการพ้ืนที่จัดเก็บ
ข้อมูลบนกลุ่มเมฆ(Cloud storage) เพ่ือช่วยให้ผู้ให้บริการสามารถพัฒนาการให้บริการให้ไปใน
ทิศทางท่ีตรงกับความต้องการของผู้ใช้บริการมากท่ีสุด 
 
1.2 ค าถามวิจัย 
 
   1.การรับรู้ประโยชน์ของการใช้งาน ความสอดคล้องตอ่ความคาดหวัง และ ผลประโยชน์
เชิงเปรียบเทียบส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการพื้นท่ีจัดเก็บข้อมูลบนกลุ่มเมฆหรือไม่ 
   2.ความพึงพอใจจากการใช้บริการ และ การรับรู้ประโยชน์จากการใช้บริการ ส่งผลต่อ
การตัดสินใจเลือกใช้บริการพื้นท่ีจัดเก็บข้อมูลบนกลุ่มเมฆอย่างไร  
 
1.3 วัตถุประสงค์ของงานวิจัย 
 
   1.เพ่ือศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการพ้ืนที่จัดเก็บข้อมูลบนกลุ่มเมฆ 
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   2.เพ่ือศึกษารูปแบบในการใช้บริการพ้ืนที่จัดเก็บข้อมูลบนกลุ่มเมฆ โดยเน้นที่พฤติกรรม
การใช้บริการ เพ่ือช่วยให้ผู้ให้บริการสามารถเข้าใจถึงความต้องการของผู้ใช้บริการและสามารถพัฒนา
บริการให้ตรงกับความต้องการของผู้ใช้บริการได้มากท่ีสุด 
 
1.4 ขอบเขตงานวิจัย 
 
   งานวิจัยนี้ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการพ้ืนที่จัดเก็บข้อมูลบนกลุ่ม
เมฆ โดยจะท าการเก็บข้อมูลตัวอย่าง ทั้งจากผู้ที่เคยใช้บริการและผู้ที่ก าลังใช้บริการ รวมถึงผู้ที่ก าลัง
ตัดสินใจที่จะใช้บริการพ้ืนที่จัดเก็บข้อมูลบนกลุ่มเมฆ เพ่ือน ามาวิเคราะห์ด้วยปัจจัยต่าง ๆ  
 
1.5 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 
   ผลจากการวิจัยนี้จะช่วยให้ทราบว่า ปัจจัยใดบ้างที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการ
พ้ืนที่จัดเก็บข้องมูลบนกลุ่มเมฆจากกลุ่มตัวอย่าง เพ่ือให้ผู้ให้บริการสามารถน าข้อมูลไปประกอบการ
ตัดสินใจเพ่ือพัฒนาหรือปรับปรุงบริการในปัจจุบันเพ่ือประยุกต์เป็นกลยุทธ์ในการแข่งขันส าหรับ
สภาวะปัจจุบันนี้ 
 
1.6 นิยามศัพท์ 
 
   Cloud computing หมายถึง การประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ โดยการให้บริการทาง
อินเตอร์เน็ต โดยการวบรวมทรัพยากรต่าง ๆ ที่จ าเป็นต่อการใช้งานมาเชื่อมโยงกัน โดยการใช้
ทรัพยากรทั้งหมดร่วมกันกับผู้ใช้บริการรายอ่ืน ซึ่งกระบวนการท างานต่าง ๆ จะอิงกับความต้องการ
ของผู้ใช้งาน (Mell & Gance, 2011) 
   Internet หมายถึง เครือข่ายคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ ที่มีการเชื่อมโยงเครือข่ายที่มีความ
หลากหลายของคอมพิวเตอร์ที่แตกต่างกันทั้งขนาดและต่างสถาปัตยกรรม ให้สามารถเชื่อมโยงและ
ติดต่อกันได้ทั่วโลก (ศรัณย์ ยุวรรณะ, 2554) 
   Synchronized Data คือกระบวนการที่ท าให้ข้อมูลทั้งต้นทางและปลายทางมีความ
เสมือนเป็นแหล่งข้อมูลเดียวกัน รวมถึงการปรับปรุงแก้ไขต่าง ๆ สามารถท าได้ในทันทีโดยผ่าน
ช่องทางที่ผู้ให้บริการได้จัดเตรียมให้ผ่านอินเตอร์เน็ต 
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บทที่ 2 
บททบทวนวรรณกรรม 

 
2.1 แนวคิดที่เกี่ยวข้อง 
 

2.1.1 แนวคิดของการให้บริการระบบการประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ 
    Cloud computing หมายถึง ระบบการประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ ซึ่งเป็น
ลักษณะของการให้บริการรูปแบบหนึ่งแก่ผู้ใช้บริการคอมพิวเตอร์ผ่านระบบเครื่องข่ายอินเตอร์เน็ต 
โดยผู้ให้บริการจะท าการจัดสรรทรัพยากรที่มีอยู่ให้ผู้ที่ต้องการใช้งาน ซึ่งระบบประมวลผลแบบกลุ่ม
เมฆนั้น เป็นลักษณะการให้บริการที่พัฒนาขึ้นมาจากแนวคิดการให้บริการการท างานแบบเสมือน 
(Virtualization) โดยผู้ใช้บริการไม่จ าเป็นต้องรับรู้หรือเข้าใจการท างานเชิงเทคนิคของโครงสร้าง
พ้ืนฐาน และ หลักการท างานของระบบประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ (Mell and Grance, 2011) 
    ระบบการประมวลผลแบบกลุ่มเมฆในปัจจุบันนั้น มีความหลากหลายทั้งรูปแบบ
ในทางปฏิบัติและรูปแบบการให้บริการ ด้วยเหตุนี้ค าจ ากัดความของบริการจึงมีความแตกต่างกัน
ออกไปตามแต่มุมมองของบุคคล อาทิเช่น (Forrester) ได้ให้ค านิยามว่า การประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ
คือ กลุ่มของโครงสร้างพ้ืนฐานที่มีความสามารถในการบริกหารจัดการและสามารถขยายตัวได้เป็น
อย่างมากและมีการเก็บค่าบริการตามการใช้งานโดยที่มีขีดความสามารถในการรองรับโปรแกรมต่าง 
ๆ ได้อย่างเหมาะสม (Gartner) ได้ให้ค านิยามว่า ระบบประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ คือ รูปแบบของการ
ประมวลผลจากโครงสร้างทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศขนาดใหญ่ที่สามารถขยายตัวได้ และน าเสนอ
รูปแบบการให้บริการในแบบต่าง ๆ ให้กับลูกค้าผ่านเครือข่ายทางอินเตอร์เน็ต และ อีกหนึ่งค านิยามที่
ใช้อย่างแพร่หลายซึ่งเป็นค านิยามจากสถาบันมาตรฐานและเทคโนโลยีแห่งชาติของสหรัฐอเมริกา 
(NIST) ได้ให้ค านิยามว่า การประมวลผลแบบกลุ่มเมฆคือตัวแบบของเทคโนโลยีสารสนเทศในการใช้
งานบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ตที่มุ่งเน้นในเรื่องของการขยายตัวได้อย่างยืดหยุ่น และ สามารถปรับ
ขนาดได้ตามความต้องการของผู้ใช้บริการ ซึ่งจากข้อสรุปจากทั้ง 3 นิยามนี้ มีความสอดคล้องกันคือ 
ความสามารถในการขยายตัวได้ของระบบ และ มีความยืดหยุ่นตามความต้องการของผู้ใช้บริการซึ่งใช้
บริการผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตโดยที่สามารถรองรับการท างานของโปรแกรมต่าง  ๆ ได้อย่าง
ครอบคลุมซึ่งมีการคิดค่าบริการตามการใช้งานจริง 
    รูปแบบและลักษณะของระบบการประมวลผลแบบกลุ่มเมฆที่ให้บริการพ้ืนฐาน 
แบ่งออกเป็น 3 ลักษณะดังต่อไปนี้ 
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    1.Software as a service (SaaS) คือการให้บริการ Cloud computing ใน
รูปแบบของซอฟต์แวร์หรือแอพพลิเคชั่น โดยที่ผู้ใช้บริการไม่ต้องติดตั้งโปรแกรมใด  ๆ ที่เครื่อง
คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล ตัวอย่างส าหรับประเภทนี้เช่น การให้บริการ Email การให้บริการพ้ืนที่
จัดเก็บข้อมูล (Cloud storage) เป็นต้น 
    2.Platform as a service (PaaS) คือการให้บริการ Cloud computing ใน
รูปแบบของแพลตฟอร์มซึ่งใช้ในการรองรับการท างานของแอพพลิ เคชั่น โดยผู้ใช้บริการสามารถปรับ
การใช้งานของแอพพลิเคชั่นที่ใช้ได้ด้วยตนเอง อีกทั้งยังสามารถติดตั้งโปรแกรมต่าง  ๆ ที่ต้องการใช้
งานลงในแพลตฟอร์มได้อีกด้วย 
    3. Infrastructure as a service ( IaaS) คือการให้บริการโครงสร้าง พ้ืนฐาน
ส าหรับใช้ในการประมวลผล เช่น การจัดการในส่วนของ พ้ืนที่จัดเก็บข้อมูล ความเร็วในการ
ประมวลผลของระบบ ซึ่งผู้ใช้บริการสามารถระบุความต้องการได้ท้ังหมด 
    ซึ่งรูปแบบการให้บริการที่กล่าวมาข้างต้นนั้นเป็น 3 รูปแบบหลัก ๆ ของการ
ประมวลผลแบบกลุ่มเมฆซึ่งในอนาคตอาจมีรูปแบบอ่ืน ๆ เกิดขึ้นอีกตามความสอดคล้องกับ
กระบวนการทางธุรกิจที่จะเกิดขึ้นอีกในอนาคต 

2.1.2 แนวคิดการให้บริการพื้นที่เก็บข้อมูลบนกลุ่มเมฆ (Clod storage) 
    บริการพ้ืนที่จัดเก็บข้อมูลบนกลุ่มเมฆจัดเป็นหนึ่งการให้บริการในรูแบบ 
Software as a service (SaaS) คือ การให้บริการ Cloud computing ในรูปแบบของซอฟต์แวร์
หรือแอพพลิเคชั่น โดยที่ผู้ใช้บริการไม่ต้องติดตั้งโปรแกรมใด ๆ ที่เครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล ซึ่ง
ผู้ใช้บริการสามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างสะดวกและง่ายดายผ่านช่องทางอินเตอร์เน็ต ทั้งนี้ ในผู้
ให้บริการแต่ละรายจะมีบริการเสริมที่แตกต่างกันออกไป อาทิเช่น การให้บริการพ้ืนที่จัดเก็บข้อมูลบน
กลุ่มเมฆของ Google หรือที่เรียกว่า GoogleDrive จะมีบริการเสริมที่เรียกว่า Google Docs ซึ่งใช้
ในการปรับปรุงแก้ไขเอกสารต่าง ๆ ผ่านช่องทางอินเตอร์เน็ตและสามารถจัดเก็บบนพ้ืนที่จัดเก็บบน
กลุ่มเมฆได้ในทันที ซึ่งนับว่าเป็นการให้บริการที่อ านวยความสะดวกให้กับผู้ใช้บริการเป็นอย่างมาก 
    ผู้ใช้บริการพ้ืนที่จัดเก็บข้อมูลบนกลุ่มเมฆสามารถเข้าถึงบริการต่าง ๆ  ได้
หลากหลายรูปแบบ อาทิเช่น การเข้าถึงข้อมูลผ่านทางเว็บบราวเซอร์ (Web browser) หรือการติดตั้ง
โปรแกรมประยุกต์ที่ทางผู้บริการได้พัฒนาขึ้นเพ่ืออ านวยความสะดวกในการเข้าถึงข้อมูล ไม่ว่าจะเป็น
บนคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล โดรศัพท์มือถือ หรือ แทบเล็ต เป็นต้น ทั้งนี้ยังมีลักษณะเด่นอีกอย่างหนึ่ง
ของพ้ืนที่จัดเก็บข้อมูลบนกลุ่มเมฆคือการท าให้ข้อมูลมีความสอดคล้องหรือมีความเหมือนกันด้วย
กระบวนการ Synchronization ซึ่งกระบวนการนี้จะท าให้ทุก ๆ อุปกรณ์ท่ีเข้าถึงข้อมูลได้นั้น สามารถ
เข้าถึงข้อมูลที่เหมือนกันได้  
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    ในปัจจุบันการให้บริการในรูปแบบพ้ืนที่จัดเก็บข้อมูลบนกลุ่มเมฆนั้น มีจ านวนผู้
ให้บริการมากราย ซึ่งรายใหญ่ ๆ ที่เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายและมีผู้ใช้บริการมากเป็นอันดับต้น ๆ 
ของโลกนั้นมีดังนี้ 
    1.GoogleDrive เป็นบริการของ Google ซึ่งมีการเริ่มต้นการให้บริการเสริมโดย
เริ่มจาก Google Docs ภายหลังได้มีการให้บริการเสริมอีกหลากหลาย เช่น Google Excels Google 
Presentation โดยผู้ใช้บริการในรูปแบบฟรีเมี่ยม (Freemium) จะได้รับบริการทั้งหมดรวมถึงได้รับ
พ้ืนที่จัดเก็บข้อมูลส่วนตัวจ านวนเริ่มต้น 5GB  
    2.OneDrive เป็นบริการของ Microsoft แต่เดิม Microsoft ให้บริการในรูปแบบ
ของ SkyDrive โดยมีการผูกบริการไว้กับระบบ Windows Live ซึ่งต่อมา Windows Live มีการใช้
บริการที่น้อยลงและในที่สุดได้มีการเปลี่ยนระบบการให้บริการอยู่ในรูปแบบของ OneDrive อีกทั้ง
ผู้ใช้บริการยังสามารถติดตั้งโปรแกรมบริการของทาง Microsoft ไว้ที่คอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์
เคลื่อนที่ส่วนบุคคลเพ่ือให้สามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างสะดวกมากขึ้น ซึ่งผู้ใช้บริการจะได้รับพ้ืนที่
จัดเก็บเริ่มต้นอยู่ที่ 15GB  
    3.Dropbox เป็นบริการของบริษัท Dropbox ซึ่งเป็นบริษัทที่ให้บริการพ้ืนที่
จัดเก็บข้อมูลบนกลุ่มเมฆเพียงอย่างเดียวโดยที่ได้มีการให้บริการด้านโปรแกรมประยุกต์ในทุกรูปแบบ
ขออุปกรณ์ซึ่งจัดว่าเป็นผู้ให้บริการรายต้น ๆ ของบริการประเภทนี้ จึงท าให้ Dropbox มีเชื่อเสียงเป็น
อย่างมากในการให้บริการประเภทนี้ โดยที่ผู้ใช้บริการจะได้รับพ้ืนที่จัดเก็บข้อมูลเริ่มต้นที่ 2GB และ
หากผู้ใช้บริการท าตามข้อก าหนดที่ทางบริษัทได้จัดท าขึ้นไว้ ก็จะได้รับพ้ืนที่จัดเก็บข้อมูลเพ่ิมเติมเป็น 
5GB 
     4.iCloud Drive เป็นบริการของ Apple ซึ่งโดยดั้งเดิมมีการให้บริการในรูปแบบ
ของ iOS หลังจากนั้นบริษัทเล็งเห็นว่า มีผู้ใช้บริการผ่านทางอุปกรณ์เคลื่อนที่ ไม่ว่าจะเป็น iPhone 
iPad และ อุปกรณ์อ่ืน ๆ ของทางบริษัทอีกมากมาย บริษัทจึงได้จัดให้บริการพ้ืนที่จัดเก็บข้อมูลบน
กลุ่มเมฆของตนเองขึ้นเพ่ืออ านวยความสะดวก และ เพ่ิมความง่ายในการเก็บข้อมูลให้กับผู้ใช้บริการ 
แต่ ณ ปัจจุบันยังจัดว่ามีข้อเสียอยู่ที่สามารถให้บริการได้เฉพาะผู้ใช้บริการผ่านอุปกรณ์ของ Apple 
เท่านั้น 
    ผู้บริการพ้ืนที่จัดเก็บข้อมูลบนกลุ่มเมฆได้น าตัวแบบการสร้างรายได้แบบฟรีเมี่ยม
เข้ามาใช้ซึ่งหมายถึง บริการหนึ่ง ๆ จะเปิดให้ใช้บริการโดยไม่มีค่าใช้จ่าย แต่จะมีข้อจ ากัดภายใต้
ข้อก าหนดของผู้ให้บริการ ซึ่งจะมีอีกหนึ่งรูปแบบที่ให้บริการคือการเสียค่าใช้จ่าย ซึ่งผู้ใช้บริการที่
ยินยอมเสียค่าใช้จ่ายจะได้ใช้บริการที่มากกว่ารายอ่ืน ๆ ที่ใช้บริการแบบฟรี อาทิเช่น เรื่องพ้ืนที่การ
จัดเก็บที่เพ่ิมข้ึน เรื่องความเร็วในการเข้าถึงข้อมูล เป็นต้น  
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ตารางที่ 2.1  
 
เปรียบเทียบการให้บริการพื้นท่ีเก็บข้อมูลกลุ่มเมฆท้ังแบบที่มีค่าใช้จ่ายและไม่มีค่าใช้จ่าย 

ผู้
ให้บริการ 

แบบไม่มี
ค่าใช้จ่าย 

แบบมีค่าใช้จ่าย 

พื้นที่ (GB) พื้นที่ (GB) ราคาต่อเดือน(บาท) บาท/GB/เดือน 

Google 
Drive 

5 

100 64.87 0.649 

1,000 325.67 0.326 
10,000 3259.67 0.326 

OneDrive 15 

50 65.00 1.300 

100 130.00 1.300 
200 260.00 1.300 

Dropbox 2 
100 268.95 2.690 
200 540.62 2.703 

500 1355.62 2.711 

iCloud 5 
10 54.33 5.433 
20 108.67 5.433 

50 271.67 5.433 

 
2.1.3 ความสอดคล้องกับความคาดหวัง 

    Anderson and Sullivan (1993) ได้น าเสนอปัจจัยความสอดคล้องกับความ
คาดหวังในรูปแบบของความรู้สึกของผู้บริโภคก่อนการใช้สินค้า และ บริการ ซึ่งหลังจากได้ทดลอง
แล้วพบว่าหากมีความสอดคล้องกับความคาดหวังแล้ว ก็จะท าให้เกิดความพึงพอใจและมีแนวโน้มที่จะ
ใช้บริการนั้นซ้ า ต่อมา Bhattacherjee (2001b) ได้น าทฤษฎีนี้ไปศึกษาถึงความตั้งใจใช้บริการ
ธนาคารออนไลน์อย่างต่อเนื่อง พบวาปัจจัยความสอดคล้องกับความคาดหวัง ไม่เพียงจะท าให้เกิด
ความพึงพอใจเท่านั้น ยังท าให้เกิดการรับรู้อีกว่ามีประโยชน์มากน้อยเพียงใด และ นอกจากนี้พบว่ายัง
มีงานวิจัยในอดีตอีกหลายงานวิจัยที่ได้น าทฤษฎีนี้ไปศึกษาความสอดคล้องกับความคาดหวังในบริการ
ต่าง ๆ (Chea and Luo, 2007; Hung et al., 2007; Lin et al., 2009; Chen et al., 2010; Shiau 
et al., 2011; Chou et al., 2012) 
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2.1.4 การรับรู้ความเพลิดเพลิน 
    ความสนุกสนาน และ ความเพลิดเพลินในการใช้ระบบนั้นเป็นปัจจัยส าคัญอย่าง
ยิ่งต่อกระบวนการตัดสินใจใช้ซ้ า โดยเฉพาะการสร้างประสบการณ์ที่มีความเพลิดเพลินให้กับ
ผู้ใช้บริการนี้ จะเป็นการกระตุ้นทัศนคติที่ดีต่อการให้บริการ และ จะท าให้ผู้ใช้บริการมีระดับความพึง
พอใจสูงตามไปด้วย (Kim and Min, 2015) ซึ่งความเพลิดเพลินนี้คือ ระดับความสนุกสนานที่เกิดขึ้น
จากกิจกรรมหนึ่งๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับการท างาน เช่น ความสนุกสนานจากการแชร์รูปภาพระหว่าง
กลุ่ม หรือความรู้สึกพึงพอใจในการใช้งานกับทุก ๆ อุปกรณ์ ความพึงพอใจในความสะดวกและคาม
ทันสมัย เป็นต้น 
    นอกจากนี้ยังได้มีการน าไปศึกษาในบริการอ่ืน ๆ อาทิเช่น การให้บริการข้อความ
สั้นบนโทรศัพท์มือถือ (Lu et al., 2010) พบว่าผู้ใช้บริการส่งข้อความสั้นบนโทรศัพท์มือถือนั้นจะมี
การใช้งานที่มากขึ้นหรือความถี่เพ่ิมขึ้นในการใช้งาน นอกจากการรับรู้ประโยชน์แล้ว การรับรู้ถึงความ
เพลิดเพลินในการรับส่ง และ การพิมพ์ข้อความนับว่าเป็นปัจจัยหนึ่งที่เก่ียวข้องอีกด้วย 

2.1.5 ความพึงพอใจในบริการ 
    ปัจจัยหลัก ๆ ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการ คือ ความพึงพอใจในบริการ
นั้น ๆ โดยความพึงพอใจที่เกิดขึ้นสามารถเกิดขึ้นได้ทั้งก่อน และ หลังการใช้บริการ ซึ่งเมื่อผู้ใช้บริการ
เกิดความพึงพอใจหลังจากการใช้บริการแล้ว ก็จะส่งผลไปสู่ความจงรักภักดีในการให้บริการนั้น  ๆ 
(Fisher, 2001) โดยความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่มีต่อระบบสารสนเทศ เป็นการประเมินระหว่าง
ความคาดหวังก่อนที่จะใช้บริการกับการรับรู้ประโยชน์ภายหลังการใช้บริการ (Liao et al., 2007) 
    ซึ่งจากตัวแบบความตั้งใจที่จะใช้งานอย่างต่อเนื่อง ส าหรับบริการช าระค่าบริการ
ออนไลน์นั้นพบว่า ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่ได้รับจากการรับบริการเพียงอย่างเดียวนั้น ไม่เพียง
จะท าให้เกิดการใช้งานต่อเนื่อง แต่อาจจะส่งผลให้เกิดการหยุดใช้งานด้วย กล่าวคือ ในการใช้บริการ
นั้น หากเกิดความไม่พึงพอใจ ถึงแม้จะรับรู้ประโยชน์ก็ตาม อาจจะเกิดการเลิกใช้งานก็เป็นได้ 
(Bhattacherjee, 2001b) 

2.1.6 การขยายการใช้งาน 
    การขยายการใช้งานของการใช้งานตามคุณสมบัติของระบบมีมากข้ึนเพ่ือให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ (Saga and Zmud, 1993) ตัวอย่างเช่น การใช้โทรศัพท์มือถือในการติดต่อสื่อสารและ
การใช้งานรับส่ง Email ผ่านโทรศัพท์มือถือ เป็นต้น ซึ่งลักษณะของการขยายการใช้งานแต่ละรูปแบบ
นั้นจะมีลักษณะแตกต่างกันออกไปตามคุณสมบัติของเทคโนโลยีนั้น ๆ ซึ่งส าหรับบริการพ้ืนที่จัดเก็บ
ข้อมูลบนกลุ่มเมฆนั้น การใช้งานมิใช่เพียงการจัดเก็บข้อมูลเท่านั้น ยังมีการขยายการใช้งานไปถึงการ
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รับส่งไฟล์ข้อมูลที่จัดเก็บ รวมถึงการเข้าถึงข้อมูลร่วมกันกับผู้อ่ืนเพ่ือท าการแก้ไขหรือปรับปรุง หรือ
การใช้พื้นท่ีจัดเก็บข้อมูลบนกลุ่มเมฆในการจัดเก็บข้อมูลส ารองการสูญหายของข้อมูล เป็นต้น 

2.1.7 การใช้งานเชิงบูรณาการ 
    การใช้งานเชิงบูรณาการ คือ การใช้คุณสมบัติในการเชื่อมโยงงานต่าง ๆ เพ่ือให้
บรรลุเป้าหมายที่คาดหวังไว้ (Kim and Gupta, 2014) เช่น เมื่อผู้ใช้โทรศัพท์มือถือต้องการค้นหา
ต าแหน่งหรือสถานที่ที่ต้องการ จะใช้วิธีการใช้งานโปรแกรมร่วมกับระบบก าหนดต าแหน่งบนโลกเพ่ือ
ค้นหาตามต าแหน่งบนแผนที่ (Oakley and Palvia, 2012) เป็นต้น ส าหรับบริการพ้ืนที่จัดเก็บข้อมูล
บนกลุ่มเมฆแบบบูรณาการเช่น การใช้งานร่วมกับการถ่ายภาพด้วยมือถือเพ่ือท าการจัดเก็บบนพ้ืนที่
จัดเก็บข้อมูลบนกลุ่มเมฆแบบอัตโนมัติ และ การท างานร่วมกับเครือข่ายสังคม(Social Network) ต่าง 
ๆ เป็นต้น 
 
2.2 ทฤษฎีและตัวแบบที่เกี่ยวข้อง  
 

2.2.1 ทฤษฎีแบบจ าลองการยอมรับนวัตกรรมและเทคโนโลยี (TAM) 
    A Technology Acceptance Model (TAM) หรือ แบบจ าลองการยอมรับ
นวัตกรรม และ เทคโนโลยีเป็นทฤษฎีการยอมรับที่สามารถเป็นตัวชี้วัดความส าเร็จของการใช้
เทคโนโลยี พัฒนาเป็นแบบจ าลองเพ่ือใช้ในการศึกษาเกี่ยวกับการยอมรับการใช้ระบบสารสนเทศ 
(Davis, 2012) A Technology Acceptance Model (TAM) สามารถใช้พยากรณ์การยอมรับการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ ภายหลังมีข้อโต้แย้งว่า TAM มีข้อจ ากัดบางประการจึง
ขาดความสมบูรณ์ส าหรับความต้องการใหม่ ๆ ที่เกิดขึ้น (สิงหะ ฉวีสุข และ สุนันทา วงศ์จตุรภัทร, 
2555) กล่าวคือ ปัจจัยที่ส่งผลให้เกิดการใช้งานจริง มีเพียงความตั้งใจแสดงพฤติกรรมการใช้เท่านั้น 
จึงน าไปสู่การพัฒนา และ ขยายแบบจ าลอง TAM เพ่ิมเติม โดยการเพ่ิมปัจจัยที่คาดว่าจะเกี่ยวข้องเข้า
ไป เพ่ือน ามาศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความตั้งใจในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งประกอบไปด้วย
ปัจจัยหลักดงันี้  
    1.ตัวแปรภายนอก (External variables) 
    2.การรับรู้ ถึ งประโยชน์ที่ ได้ รับจากเทคโนโลยีสารสนเทศ ( Perceived 
Usefulness ) 
    3. การรับรู้ว่าเป็นระบบที่ง่ายต่อการใช้งาน (Perceived Ease of Use) 
    4. ทัศนคติที่มีต่อการใช้งาน (Attitude Toward Using) 

    ซึ่งจากปัจจัยทั้งหมดที่กล่าวมาสามารถสร้างเป็นแบบจ าลองได้ดังภาพที่ 2.1 
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ภาพที่ 2.1 แบบจ าลอง TAM 
 
    การรับรู้ว่าเป็นระบบที่ง่ายต่อการใช้งาน เป็นปัจจัยที่ก าหนดปริมาณการวัดด้าน
ความส าเร็จที่ได้รับว่าตรงตามความคาดหวังหรือไม่ ซึ่งเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อการรับรู้ประโยชน์ที่ได้รับ
จากเทคโนโลยีสารสนเทศ จากผลการวิจัยที่ผ่านมาแสดงให้เห็นถึงความจ าเป็นที่จะต้องเพ่ิมตัวแปรอ่ืน 
ๆ ในแบบจ าลอง TAM เพ่ือสร้างความเข้าใจถึงวิธีการอธิบายเรื่องการยอมรับเทคโนโลยีได้ชัดเจนมาก
ยิ่งขึ้น จึงได้เกิดการน าไปสู่การพัฒนาแบบจ าลอง TAM 2 (สิงหะ ฉวีสุข และ สุนันทา วงศ์จตุรภัทร, 
2555) 

2.2.2 แบบจ าลองการยอมรับนวัตกรรมเทคโนโลยี (TAM2) 
    Enhanced Technology Acceptance Model ห รื อ  TAM2 น า เ สนอ โ ด ย 
Venkatesh และ Davis ซึ่งพัฒนาจากแบบจ าลอง TAM เพ่ือช่วยให้สามารถพยากรณ์พฤติกรรมการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น โดยการปรับปรุงตัวแปรภายนอก โดยสามารถแบ่ง
ออกเป็น 2 กระบวนการ ดังนี้ 
    1.กระบวนการของอิทธิพลจากสังคม(Social Influence Process) ประกอบไป
ด้วย บรรทัดฐานของบุคคลที่อยู่โดยรอบการแสดงพฤติกรรม(Subjective Norm) ความสมัครใจ
(Voluntariness) ภาพลักษณ์(Image) 
    2.กระบวนการใช้ปัญญา(Cognitive Instrumental Process) ประกอบไปด้วย 
ความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับงาน(Job Relevance) คุณภาพของผลลัพธ์(Output Quality) ผลลัพธ์ที่
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สามารถแสดงให้เห็นได้ก่อน(Results Demonstrability) การรับรู้ว่าเป็นระบบที่ง่ายต่อการใช้งาน
(Perceived Ease of Use) 
  ดังนั้นทฤษฎีแบบจ าลอง TAM2 จะประสบความส าเร็จก็ต่อเมื่อมีการประยุกต์ใช้งานจริง 
และ ในการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศควรให้มีความง่ายต่อการใช้งานและควรสื่อถึงประโยชน์
ที่ผู้ใช้งานจะได้รับ (สิงหะ ฉวีสุข และสุนันทา วงศ์จตุรภัคร, 2555)   

2.2.3 ทฤษฎีความส าเร็จในการใช้ระบบสารสนเทศ DeLone และ McLean 
    ทฤษฎีความส าเร็จในการใช้ระบบสารสนเทศ ถูกพัฒนาขึ้นโดย DeLone และ 
McLean ในปี 1992 ซึ่งในทฤษฎีจะแบ่งปัจจัยที่เก่ียวข้องออกเป็นแต่ละด้านดังนี้ 
    1.ด้านคุณภาพของระบบ คือ การประเมินคุณภาพของระบบสารสนเทศ และ
กระบวนการท างานภายในระบบ 
    2.ด้านคุณภาพสารสนเทศ คือ การวัดคุณภาพของข้อมูลที่ ได้จากระบบ
สารสนเทศ 
    3.ด้านการใช้งาน คือ การประเมินการใช้งานข้อมูลจากระบบสารสนเทศ 
    4.ด้านความพึงพอใจของผู้ใช้งาน คือการวัดความพึงพอใจหรือการตอบสนอง
ของผู้ใช้งาน 
    5.ด้านผลกระทบรายบุคคล คือ การวัดผลกระทบจากระบบสารสนเทศที่มีต่อ
ผู้ใช้งาน 
    6.ด้านผลกระทบต่อองค์กร คือ การวัดผลกระทบจากระบบสารสนเทศที่มีต่อ
ผลงานองค์กร 
    ซึ่งจากปัจจัยทั้งหมดที่กล่าวมานี้ สามารถน ามาพัฒนาเป็นโมเดลแห่งความส าเร็จ
ในการใช้ระบบสารสนเทศของ DeLone และ McLene ได้ดังภาพ 2.2 
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ภาพที่ 2.2 โมเดลแห่งความส าเร็จในการใช้ระบบสารสนเทศของ DeLone และ McLene 
 

2.2.4 ทฤษฎีปัญญาทางสังคม (Social Cognitive Theory) 
    ทฤษฎีปัญญาทางสังคม (Social Cognitive Theory) ถูกคิดข้ึนโดยศาสตราจารย์ 
Bandura จากมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด (Stanford) สหรัฐอเมริกา Bandura มีความเชื่อว่า การ
เรียนรู้ของมนุษย์โดนส่วนใหญ่เป็นการเรียนรู้จากการสังเกต และ ลอกเลียนแบบ (Bandura, 1963) 
การสังเกตดังกล่าวมานี้จึงถูกเรียกว่า การเรียนรู้โดยการสังเกต และ การลอกเลียนแบบ 
    ศาสตราจารย์ Bandura ได้กล่าวว่า พฤติกรรมของมนุษย์มีปฏิสัมพันธ์กับปัจจัย
หลักดังนี้ ปัจจัยทางปัญญาและปัจจัยส่วนบุคคล (Personal Factor) อิทธิพลจากสภาพแวดล้อม 
(Environmental Influences) ซึ่งทั้งนี้ ศาสตราจารย์ Bandura ยังได้กล่าวว่า ความแตกต่างระหว่าง
การเรียนรู้กับการกระท า เป็นสิ่งส าคัญมาก เพราะคนเราอาจจะเรียนรู้อะไรหลายอย่างซึ่งอาจจะไม่
แสดงออกมา เช่น การเรียนรู้ว่าการพูดจากับผู้ที่อาวุโสกว่าต้องใช้กริยามารยาทที่อ่อนน้อม แต่ในทาง
ปฏิบัตินั้นมนุษย์อาจจะไม่ปฏิบัติตามก็ได้ 
    นอกจากนี้ Bandura ยังเชื่ออีกว่า การเรียนรู้ของมนุษย์โดยส่วนมาก เป็นการ
เรียนรู้ด้วยการสังเกตหรือการได้มาจากการเลียนแบบจากตัวแบบ โดยที่ตัวแบบนั้นอาจจะเป็นมนุษย์
หือสิ่งมีชีวิตอ่ืน ๆ หรือตัวแบบในลักษณะของสัญลักษณ์ ในปี 1986 ทฤษฎีนี้ได้ถูกน ามาวิเคราะห์อีก
ครั้ง โดย Bandura ได้ให้ความสนใจกับกลไกของการบังคับตนเองเพ่ือเอาชนะแรงจูงใจ  และ 
พฤติกรรมของตนเอง ซึ่งมุมมองของบุคคลที่เกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพของตนเองนั้น จะส่งผลต่อ
ทางเลือกอย่างมีนัยส าคัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งมีผลต่อแรงจูงใจ และ ความอดทนเมื่อต้องเจอกับ
อุปสรรคและความไม่เท่าเทียม 
    ดังนั้น ทฤษฎีปัญญาทางสังคม (Social Cognitive Theory) จัดว่าเป็นทฤษฎีที่
ใช้ในการศึกษาการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของมนุษย์ ซึ่งสามารถอธิบายได้ว่า ความตั้งใจแสดง
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พฤติกรรมของแต่ละบุคคลจะได้รับแรงผลักดันหรือแรงขับเคลื่อนจากความเชื่อมั่นของผู้ใช้ และความ
คาดหวังในผลลัพธ์ของการท างาน 
 

2.2.5 ทฤษฎีความสอดคล้องกับความคาดหวัง (Expectation Confirmation  
Theory) 
    ทฤษฎีความสอดคล้องกับความคาดหวัง (Expectation Confirmation Theory
) เป็นการศึกษาถึงความพึงพอใจและพฤติกรรมการซื้อซ้ า (Olive, 1980) โดยทฤษฎีนี้กล่าวว่า 
พฤติกรรมของผู้บริโภคนั้นจะเกิดขึ้นเป็นระยะ ๆ โดยในระยะแรกผู้บริโภคจะคาดหวังในบริการก่อนที่
จะท าการใช้บริการ จากนั้น ผู้บริโภคจะเกิดการเรียนรู้เกี่ยวกับประสิทธิภาพของบริการนั้น ๆ หลังจาก
ที่ได้ทดลองใช้บริการมาระยะหนึ่ง ระยะที่สองผู้ใช้บริการจะมีการประเมินถึงความพึงพอใจจากการใช้
บริการ และ จะมีการวิเคราะห์และประมวลผลการเปรียบเทียบจากการใช้บริการจริงกับสิ่งที่คาดหวัง
ไว้ในระยะแรก ซึ่งความพึงพอใจนี้จะส่งผลให้ผู้ใช้บริการเกิดความรู้สึกหรือความตั้งใจที่จะใช้ซ้ า 
ในทางกลับกันผลลัพธ์ที่ได้ก็อาจจะส่งผลให้เกิดการตัดสินใจเลิกใช้บริการและบอกต่อ 
 

 
 

ภาพที่ 2.3 ตัวแบบทฤษฎีความสอดคล้องกับคามคาดหวัง (Expectation Confirmation Theory) 
 
    ทฤษฎีความสอดคล้องกับความคาดหวังได้ถูกน าไปใช้ในการศึกษาความพึงพอใจ
ของผู้ใช้บริการ และ การตัดสินใจใช้ซ้ าอย่างแพร่หลาย อาทิเช่น การศึกษาพฤติกรรมการซื้อซ้ ากล้อง
ถ่ายภาพเคลื่อนไหว (Spreng and Mackoy, 1996) การศึกษาความพึงพอใจ และ การใช้บริการซ้ า
ของบริการด้านการท่องเที่ยว (Pritchard and Howard, 2015) เป็นต้น 
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2.2.6 ตัวแบบความตั้งใจที่จะใช้งานอย่างต่อเนื่อง (A Post Acceptance Model  
of IS Continuance) 
    จากทฤษฎีความสอดคล้องกับคาดหวังที่ได้กล่าวมาข้างต้นนั้น ซึ่งเน้นศึกษา
เกี่ยวกับสินค้า และ บริการที่มีค่าใช้จ่ายหรือเป็นการศึกษาเกี่ยวกับการขายสินค้า และ การให้บริการ 
ทั้งนี้ อาจจะยังไม่ครอบคลุมไปยังการให้บริการที่ไม่เน้นที่ผลตอบรับด้านค่าใช้จ่าย แต่เน้นจ านวนการ
ใช้บริการ ดังนั้น Bhattacherjee ได้น าเสนอตัวแบบความตั้งใจที่จะใช้งานอย่างต่อเนื่อง (PAM) เพ่ือ
เป็นการศึกษาถึงความตั้งใจที่จะใช้งานต่อไปหลังจากที่ได้ใช้บริการนั้น  ๆ แล้ว โดยมีพ้ืนฐานมาจาก
ทฤษฎีความสอดคล้องกับความคาดหวัง มาศึกษาเพ่ิมเติมจนได้ตัวแบบใหม่ที่จะวิเคราะห์ความ
สอดคล้องกับความคาดหวังทั้งก่อนใช้บริการ และ หลังใช้บริการ ท าให้ตัวแบบนี้มีความยืดหยุ่นและ
เหมาะสมมากยิ่งขึ้น 
    จากการศึกษาพฤติกรรมผู้ใช้บริการการช าระค่าบริการออนไลน์ (Payment 
online) ผู้ใช้บริการมีความตั้งใจที่จะใช้งานต่อ เนื่องมาจากปัจจัยดังนี้ ผู้ใช้งานรับรู้ว่ามีประโยชน์จาก
การใช้บริการช าระค่าบริการออนไลน์ ความพึงพอใจในการใช้บริการ ซึ่งเป็นไปตามทฤษฎีความ
สอดคล้องกับความคาดหวัง และ จากการศึกษานี้ยังพบอีกว่า ปัจจัยด้านความพึงพอใจนี้จะเป็น
ตัวก าหนดพฤติกรรมการใช้งานระบบอีกคือ ผู้ใช้บริการจะหยุดใช้บริการหากเกิดความไม่พอใจในการ
ใช้บริการถึงแม้ว่าจะรับรู้ประโยชน์จากการใช้บริการก็ตาม ซึ่งสามารถแสดงตัวแบบได้ดังภาพ 2.4 
 

 
 

ภาพที่ 2.4 ตัวแบบความตั้งใจที่จะใช้งานอย่างต่อเนื่อง 
 
    โดยสรุปแล้วตัวแบบความตั้งใจที่จะใช้งานอย่างต่อเนื่อง มีปัจจัยที่เกี่ยวข้องคือ 
การรับรู้ประโยชน์(Perceived Usefulness) ความสอดคล้องกับความคาดหวัง (Confirmation) และ
ความพึงพอใจในการใช้บริการ(Satisfaction) 
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2.2.7 การใช้งานเพิ่มเติมส่วนที่จ าเป็นในการใช้เทคโนโลยี (IS Infusion) 
    ในการด าเนินงานด้านระบบสารสนเทศนั้นจะมีลักษณะการใช้งานเป็นขั้นตอน
ดังนี้ การเริ่มด าเนินการ การใช้งานระบบ การปรับตัว การยอมรับระบบ การใช้จนเป็นกิจวัตร และ
การเพ่ิมเติมส่วนที่จ าเป็นต่อการใช้งาน (Kwon and Zmud, 1987) โดยเฉพาะในขั้นตอนการใช้เป็น
กิจวัตร และ การเพ่ิมเติมส่วนจ าเป็นนั้น เป็นลักษณะการใช้งานระบบที่ไม่ใช่การใช้งานทั่ว ๆ ไป การ
ใช้งานเป็นกิจวัตรจะสะท้อนให้เห็นถึงระดับการใช้งานบ่อย ๆ จนเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมใน
ชีวิตประจ าวัน (Schwarz, 2003) แม้ว่าแนวคิดนี้จะเป็นแนวคิดของระดับองค์กร แต่การศึกษาโดย
ส่วนใหญ่เป็นการศึกษารายบุคคลจึงเป็นเหตุผลให้สามารถน าแนวคิดนี้ไปประยุกต์ใช้กับบุคคลทั่วไปได้ 
 

 
 

ภาพที่ 2.5 ตัวแบบกระบวนการด าเนินงานระบบสารสนเทศ 
ที่มา : Kwon and Zmud (1987) 
 
    งานวิจัยโดยส่วนใหญ่ที่ศึกษาถึงการยอมรับระบบภายหลังการใช้งาน จะเน้นที่
การศึกษาและพยากรณ์เพ่ือเพ่ิมปริมาณการใช้งานหรือเพ่ิมจ านวนผู้ใช้งาน หรือปัจจัยที่ท าให้เกิดการ
ใช้งานอย่างต่อเนื่อง (Liao et al., 2007; Lai and Cui, 2014; Park et al., 2014) จากการศึกษา
โดย Premkumar et al. (1994) พบว่า พฤติกรรมการยอมรับระบบหลังการใช้งานมี 3 ระดับคือ เมื่อ
ผู้ใช้งานมีการใช้งานมาระดับหนึ่งแล้ว จะเกิดการเรียนรู้เพ่ือใช้งานตามคุณลักษณะต่าง ๆ ส่วนบุคคล 
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หลังจากนั้นจะมีการเรียนรู้เพ่ิมเติมเพ่ือน ามาประยุกต์ใช้ในการท างาน และจะท าการหาความรู้
เพ่ิมเติมเพ่ือประยุกต์ใช้ในด้านอื่น ๆ 
    ระดับการใช้งานเพ่ิมเติมส่วนจ าเป็น หมายถึง การใช้งานที่ผู้ใช้งานมีการใช้งาน
เชิงลึก นอกจากนี้ยังมีงานวิจัยที่แสดงให้เห็นว่า การใช้งานเป็นกิจวัตร และ การขยายการใช้งานนั้น 
เป็นขั้นตอนของการยอมรับระบบภายหลังการใช้งาน และ สองขั้นตอนนี้จะเกิดขึ้นพร้อมกัน (Kwon 
and Zmud, 1987) ลักษณะการใช้งานส่วนเพ่ิมได้จ าแนกเป็น 3 ลักษณะ คือ การขยายการใช้งาน 
การใช้งานเชิงบูรณาการ และการใช้งานแบบมีนวัตกรรม ดังภาพที่ 2.6 โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการใช้
บริการในระดับบุคคลนั้น เมื่อมีการใช้งานเป็นประจ าแล้ว ประสบการณ์ที่ได้รักจากการใช้บริการ จะ
ท าให้เกิดการดัดแปลงและปรับใช้เทคโนโลยีนั้น ๆ มากยิ่งขึ้น ซึ่งน าไปสู่การเรียนรู้วิธีการและ
นวัตกรรมใหม่ที่จะใช้ประโยชน์จากระบบสารสนเทศเพ่ือศักยภาพอย่างเต็มที่ (Wang and Hsiesh, 
2006) 
 

 
 

ภาพที่ 2.6 ระดับการใช้งานเพ่ิมเติมในส่วนจ าเป็น 
ที่มา : Sag and Zmud (1993) 
 
    ระดับการใช้งานเพ่ิมเติมในส่วนจ าเป็น ส าหรับบริการพ้ืนที่จัดเก็บข้อมูลบนกลุ่ม
เมฆนั้น จะหมายถึงลักษณะการใช้บริการที่ครอบคลุมทุกลักษณะและคุณสมบัติของการให้บริการ เช่น 
บริการ Google Drive ผู้ใช้บริการไม่เพียงแค่จัดเก็บข้อมูลเท่านั้น แต่ยังมีการใช้ร่วมกับ Google 
Docs เพ่ือปรับแก้ไขข้อมูลในรูปแบบของเอกสาร การใช้งานร่วมกับ Google Presentation เพ่ือใช้
ในการเตรียมข้อมูลเพ่ือน าเสนอ นอกจากนี้ ผู้ใช้บริการยังมีการเรียนรู้และการปรับวิธีการใช้งานใหม่ๆ 
เช่น การท าเป็นที่จัดเก็บข้อมูลส่วนกลางที่ใช้ร่วมกันของการท างานกลุ่มเพ่ือเป็นการรวบรวมไว้ในจุด
เดียวกัน 
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2.3 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 
   Ratten (2013) ได้ศึกษาเรื่องระบบประมวลผลกลุ่มเมฆ โดยมุ่งสนใจไปที่เรื่องของ
ทัศนคติทางสังคมของจรรยาบรรณ ผู้ประกอบการ เทคโนโลยีทางการตลาด สมรรถภาพทาง
คอมพิวเตอร์ และ ความคาดหวังเกี่ยวกับผลลัพธ์ที่ส่งผลต่อความตั้งใจเชิงพฤติกรรม ซึ่งเป็นงานวิจัย
ของมหาวิทยาลัย  La Trobe เมืองเมลเบิร์น ประเทศออสเตรเลีย โดยท าการศึกษาแนวคิด และ 
ทฤษฎีรวมถึงงานวิจัยที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ โดยผู้ท าการวิจัย มีวัตถุประสงค์หลักคือ เพ่ือส ารวจพฤติกรรม
ด้านความตั้งใจใช้  Cloud Computing โดยสอดคล้องกับทฤษฎีปัญญาทางสังคม(Social Cognitive 
Theory) มีการแจกแบบสอบถาม เพ่ือทดสอบหากลุ่มตัวอย่างกับกลุ่มนักศึกษาที่มีความเข้าใจในเรื่อง
เทคโนโลยีได้อย่างรวดเร็ว โดยมีปัจจัยที่ท าการศึกษา คือ ศักยภาพการเป็นผู้ประกอบการ 
จรรยาบรรณ เทคโนโลยีสารสนเทศทางการตลาด สมรรถภาพทางคอมพิวเตอร์ และ ความคาดหวัง
เกี่ยวกับผลลัพธ์ ที่ส่งผลต่อความตั้งใจด้านพฤติกรรม และ ประสิทธิภาพการเรียนรู้ ผลการศึกษา
พบว่า ด้านจรรยาบรรณ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศทางการตลาด และ ด้านการเป็นผู้ประกอบการมี
ความสัมพันธ์กับความตั้งใจด้านพฤติกรรมการใช้ระบบประมวลผลกลุ่มเมฆ ซึ่งจากการศึกษาวิเคราะห์
ทางสถิติพบว่า ทฤษฎีปัญญาทางสังคม (Social Cognitive Theory) สามารถเข้าใจความรู้สึกทั้ง
ภายใน และ ภายนอกได้ ส่งผลให้ความตั้งใจของแต่ละบุคคลน าระบบประมวลผลกลุ่มเมฆมาใช้เป็น
เครื่องมือในการเรียนรู้ งานวิจัยชิ้นนี้สนับสนุนการเรียนรู้ที่ตอบสนองทางด้านเทคโนโลยีการศึกษา
และ การประยุกต์ด้านการตลาด ทฤษฎีปัญญาทางสังคม (Social Cognitive Theory) กับการระบบ
ประมวลผลกลุ่มเมฆ ซึ่งจะเน้นความส าคัญของการเรียนรู้แต่ละบุคคล เกี่ยวกับการใช้นวัตกรรม และ 
การน ามาใช้กับการศึกษาเพ่ือพัฒนาความก้าวหน้าให้สูงขึ้น 
   จากการศึกษางานวิจัยของ Ratten (2013) ได้ผลลัพธ์ต่องานวิจัยนี้ว่า มีทฤษฎีปัญญา
ทางสังคม (Social Cognitive Theory) ที่สามารถเชื่อมโยงกับกรอบแนวคิดของทุกปัจจัยที่ส่งผลต่อ
ความตั้งใจด้านพฤติกรรม ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างการยอมรับนวัตกรรมทางเทคโนโลยี
ที่มีอิทธิพลต่อความตั้งใจด้านพฤติกรรม โดยมีตัวแปรอิสระ คือ 1.ด้านสมรรถภาพทางคอมพิวเตอร์ 2. 
ด้านความสามารถสร้างโอกาสทางธุรกิจ 3. ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศทางการตลาด 4. ด้านการรับรู้
ประสิทธิภาพการเรียนรู้ 5. ด้านจรรยาบรรณ 6. ด้านความคาดหวังด้านผลลัพธ์ 
 

2.3.1 ปัจจัยด้านสมรรถภาพทางการใช้คอมพิวเตอร์ 
    ด้านสมรรถภาพทางคอมพิวเตอร์มีอิทธิพลต่อความตั้งใจด้านพฤติกรรม เป็นไป
ตามงานวิจัยของ Ratten (2013) ซึ่งผลการวิจัยพบว่า ผู้ใช้บริการระบบส่วนใหญ่จะไม่มีการเรียนรู้ใด 
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ๆ ก่อนที่จะใช้บริการ แต่จะมีการใช้หรือทดลองใช้เมื่อได้รับการแนะน าหรือมีสื่อการสอนให้เกิดการ
เรียนรู้เบื้องต้น แต่หากไม่มีการแนะน าใด ๆ เพ่ือเพ่ิมความสามารถในการใช้งานระบบก่อนหน้าการ
ทดลองใช้งานจริง อาจส่งผลให้ไม่เกิดการทดลองใช้งานเลย และ งานวิจัยของ ดนุวศิน เจริญ (2551) 
ซึ่งได้ท าการศึกษาเรื่องปัญหาของความเหลื่อมล้ า ในการเข้าถึงคอมพิวเตอร์ และ เทคโนโลยี
สารสนเทศ ความแตกต่างระหว่างผู้ที่มีโอกาสและสามารถใช้คอมพิวเตอร์ และ เทคโนโลยีสารสนเทศ
ได้ และ ผู้ที่ไม่มีหรือขาดโอกาส ด้วยมีแนวคิดว่าความไม่เท่าเทียมดังกล่าวมานี้นั้นสามารถน าไปสู่
ความได้เปรียบ และ เสียเปรียบในการใช้งานได้ ซึ่งพบว่าผู้ใช้งานระบบสารสนเทศโดยส่วนใหญ่นั้นจะ
เป็นกลุ่มคนที่มีการศึกษา และ เป็นกลุ่มคนที่มีการใช้งานอินเตอร์เน็ตท าให้สามารถเรียนรู้การใช้งาน
สารสนเทศได้ทั้งจากสื่อต่าง ๆ และ จากการเรียนรู้ด้วยตนเอง ส่วนปัจจัยด้านกายภาพนั้น เป็นปัญหา
หลักในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร โดยเฉพาะผู้พิการทางสายตา ไม่สามารถใช้คอมพิวเตอร์  และ
อินเตอร์เน็ตได้เหมือนคนปกติท่ัวไป ท าให้เสียเปรียบในเรื่องของการรับรู้ข้อมูลและข่าวสาร 

2.3.2 ปัจจัยทางด้านความสามารถในการสร้างโอกาสทางธุรกิจ 
    ด้านความสามารถในการสร้างโอกาสทางธุรกิจนั้นมีอิทธิพลต่อความตั้งใจด้าน
พฤติกรรม เป็นไปตามงานวิจัยของ ปรารถนา หลีกภัย (2556) ซึ่งสรุปว่าการมุ่งเน้นความเป็น
ผู้ประกอบการจะมีความคิดริเริ่มในการสร้างสรรค์ผลงานมีการคิดค้นสิ่งใหม่ด้วยตนเองซึ่งส่งผลต่อ
นวัตกรรมที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน โดยที่ในงานวิจัยฉบับนี้สามารถช่วยอธิบายเกี่ยวกับการน านวัตกรรมที่
เกิดข้ึนในปัจจุบัน มาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาและวางแผนการด าเนินธุรกิจ และ การค้นหาโอกาสทาง
ธุรกิจ เพ่ือให้องค์กรสามารถเพ่ิมโอกาสในการแข่งขันในตลาดได้เพ่ิมมากขึ้น ทั้งนี้ยังมีงานส ารวจความ
พร้อมใช้งานระบบบนกลุ่มเมฆในประเทศไทย (ธนชาติ นุ่มนนท์, 2557) ซึ่งสรุปได้ว่า องค์กรต่าง ๆ ใน
ประเทศไทยมีความพร้อมที่จะปรับตัวกับระบบบนกลุ่มเมฆเพ่ิมมาขึ้น สาเหตุเพราะต้องการควบคุมใน
เรื่องค่าใช้จ่ายขององค์กร และ ขยายตัวระบบสารสนเทศตามการเติบโตของธุรกิจ รวมถึงต้องการ
ควบคุมความเสถียร และ ลดปัญหาเรื่องความมั่นคงปลอดภัยจากการขาดบุคคลากรที่เชี่ยวชาญใน
การดูแลระบบ 
    อีกหนึ่งงานวิจัยที่สามารถอ้างอิงได้ถึงการสร้างโอกาสทางธุรกิจ เช่นงานวิจัยของ 
คัทลียา เพชรเจริญรัตน์ และ กมล เกียรติเรืองกมลา (2555) ซึ่งได้ท าการวิจัยศึกษาปัจจัยที่มี
ความสัมพันธ์กับปัจจัยการยอมรับ และ การใช้ระบบอินทราเน็ตใหม่ ที่มีรูปแบบการท างานบน
พ้ืนฐานของเทคโนโลยีระบบประมวลผลกลุ่มเมฆ โดยวัตถุประสงค์เพ่ือน าผลการวิจัยไปพิจารณา
แนวทางปรับปรุง และ พัฒนาให้เกิดประสิทธิภาพ และ เกิดการยอมรับการใช้งานอย่างแพร่หลาย
ภายในองค์กร โดยที่ผู้ใช้บริการระบบมีความคาดหวังว่าถึงประโยชน์ที่จะได้รับ และ คาดหวังว่า
เทคโนโลยีใหม่จะช่วยสนับสนุนการท างานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
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2.3.3 ปัจจัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศทางการตลาด 
    ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศทางการตลาดมีอิทธิพลต่อความตั้งใจด้านพฤติกรรม
เป็นไปตามงานวิจัยของ ปรารถนา หลีกภัย (2556) ซึ่งจากผลงานวิจัยนี้พบว่า การมุ่งเน้นทางการ
ตลาดมีผลเชิงบวกต่อความสามารถทางนวัตกรรม และ ท าให้เกิดการรับรู้ และ รู้จักเทคโนโลยีใหม่ๆ 
จนไปถึงการประยุกต์ใช้กับกิจกรรมทางธุรกิจในองค์กร ซึ่งการใช้ความสามารถด้านการตลาดนั้น 
ส่งผลให้สามารถวิเคราะห์ข้อมูลข่าวสารของลูกค้ารวมไปถึงคู่แข่งได้ ทั้งนี้ยังมีการศึกษาเพ่ิมเติมถึง
ปัจจัยที่ส่งเสริมด้านการตลาดในมุมมองของผู้บริโภคทางด้านการหาโอกาสในการแข่งขันทางธุรกิจได้
ด้วยการโฆษณาถึงระบบสารสนเทศขององค์กรที่มีประสิทธิภาพ และ มีความปลอดภัย ดังตัวอย่าง
งานวิจัยที่การศึกษาเพ่ิมเติมถึงปัจจัยที่ส่งเสริมด้านการตลาดในมุมมองของผู้บริโภคทางด้านการหา
โอกาสในการแข่งขันทางธุรกิจได้ด้วยการโฆษณาถึงระบบสารสนเทศขององค์กรที่มีประสิทธิภาพ และ 
มีความปลอดภัยของ Forrester Consulting (2011) ซึ่งสรุปผลออกมาได้ว่า ในปัจจุบันส าหรับ
องค์กรต่าง ๆ ในประเทศไทยก็คงหนีไม่พ้นที่จะต้องประยุกต์ใช้โครงสร้างระบบแบบกลุ่มเมฆ เพ่ือ
ตอบสนองต่อความต้องการที่มากขึ้นของธุรกิจ ซึ่งบริษัทส่วนใหญ่ในเมืองไทยกว่า 39 เปอร์เซ็นต์ระบุ
ถึงแนวโน้มที่เพ่ิมขึ้นส าหรับการน าเอาระบบประมวลผลกลุ่มเมฆมาใช้งานร่วมกันเพ่ือลดความเสี่ยงใน
เรื่องของการเก็บรักษาความปลอดภัยข้อมูลรวมถึงเพ่ิมความสามารถในการควบคุมระบบการท างานที่
ใช้งานภายในองคก์ร 

2.3.4 ปัจจัยการรับรู้เกี่ยวกับประสิทธิภาพในการเรียนรู้ 
    ด้านการรับรู้ประสิทธิภาพการเรียนรู้มีอิทธิพลต่อความตั้งใจด้านพฤติกรรม 
เป็นไปตามงานวิจัยของ ปรารถนา หลีกภัย (2556) ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาปัจจัยด้านการน า
ความสามารถทางนวัตกรรม และ ศึกษาผลของความสามารถทางนวัตกรรมที่มีต่อผลการด าเนินงาน
ขององค์กร ซ่ึงจากผลการวิจัยพบว่าการมุ่งเน้นการเรียนรู้มีผลเชิงบวกต่อความสามารถทางนวัตกรรม 
ด้วยเหตุผลทั้งหมดนี้จึงสามารถสรุปได้ว่าการมุ่งเน้นการเรียนรู้ส่งผลต่อระดับของการสนับสนุน
บุคคลากรในองค์กรให้คิดนอกกรอบ จึงส่งผลให้เกิดผลโดยตรงต่อระดับความส าคัญของการเรียนรู้ใน
องค์กร ทรัพยากร และ เครื่องมือที่พร้อมในการเรียนรู้มีผลต่อความมุ่งมั่นในการเรียนรู้ การสร้าง
วิสัยทัศน์ การเปิดใจกว้าง และ การแบ่งปันความรู้ภายในองค์กร เปิดโอกาสได้ฝึกฝนพัฒนาให้เห็น
คุณค่า และ เข้าใจความสามารถในการแข่งขันได้ดียิ่งขึ้น ทั้งนี้ยังมีงานวิจัยอ่ืนที่ศึกษาเกี่ยวกับ
ประสิทธิภาพการเรียนรู้ของผู้ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาทิเช่น งานวิจัยศึกษาเรื่องปัจจัยที่มีผล
ต่อทัศนคติ และ ความตั้งใจใช้บริการระบบจัดเก็บข้อมูลบนก้อนเมฆของกลุ่มคนวัยท างานในเขต
กรุงเทพมหานคร (ศิริวรรณ คร้ามกลาง, 2557) การวิจัยได้ศึกษาถึงปัจจัยที่มีผลต่อทัศนคติ และ 
ความตั้งใจใช้บริการระบบจัดเก็บข้อมูลบนก้อนเมฆของกลุ่มคนวัยท างานในเขตกรุงเทพมหานคร โดย
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การแจกแบบสอบถามจ านวน 400 คน อยู่ในช่วงอายุ 21-60 ปี ผลการวิจัยพบว่าปัจจัยที่เกี่ยวข้อง 
คือ ด้านความสะดวก และ มิติด้านประโยชน์ของการใช้บริการ มิติด้านความรู้  และ ทักษะมิติด้าน
ความสะดวกในการใช้บริการ มิติด้านความเสถียรของระบบ ทั้งหมดที่กล่าวมานี้ มีอิทธิพลบอกต่อ
ความตั้งใจใช้บริการระบบจัดเก็บข้อมูลบนกลุ่มเมฆ 

2.3.5 ปัจจัยทางด้านจรรยาบรรณ 
    ด้านจริยธรรมมีอิทธิพลต่อความตั้งใจด้านพฤติกรรม เป็นไปตามงานวิจัยของ 
ธวัชชัย เอ่ียมไพโรจน์ (2552) ซึ่งได้ศึกษาเรื่องการใช้โอเพนซอร์ส (Open Source) ในการพัฒนา
ระบบ ซึ่งจากผลงานวิจัยพบว่า ในมุมของผู้พัฒนาระบบสนใจที่จะใช้โอเพนซอร์สในการพัฒนาระบบ
ด้วยเหตุผล อาทิเช่น สามารถพัฒนาต่อได้โดยไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ทางกฎหมาย สามารถพัฒนาต่อเพ่ือ
เป็นระบบของตนเอง และ ยังสามารถเผยแพร่ต่อได้ สามารถพัฒนาไปจนถึงการควบคุมการเข้าถึงซึ่ง
ระบบที่ได้พัฒนาขึ้นโดยผู้พัฒนาเองถึงแม้ว่าโอเพนซอร์สนั้นจะเปิดกว้างให้กับการเข้าถึงทุกส่วนของ
ระบบในระยะเริ่มต้น ทั้งนี้ยังพบพฤติกรรมที่ไม่พึงปรารถนาอันมีสาเหตุมาจากความภาคภูมิใจใน
ความสามารถของตนเอง ดังนั้นสังคมวัฒนธรรมไทยในปัจจุบันขาดการให้ความส าคัญเรื่องจริยธรรม
และ จรรยาบรรณต่ออาชีพ จึงท าให้เกิดการละเมิดสิทธิเกิดข้ึนบ่อยครั้ง 

2.3.6 ปัจจัยทางด้านความคาดหวัง 
    ด้านความคาดหวังเกี่ยวกับผลลัพธ์มีอิทธิพลต่อความตั้งใจเชิงพฤติกรรม เป็นไป
ตามงานวิจัยของ คัทลียา เพชรเจริญรัตน์ และ กมล เกียรติเรืองกมลา (2555) ซึ่งได้อธิบายไว้ว่า 
ผู้ใช้งานระบบจะต้องมีความเข้าใจในประโยชน์ของระบบนั้น ๆ ก่อน ไม่ว่าจะเป็นด้าน ประโยชน์ที่จะ
ได้รับจากการใช้งาน สิ่งที่ระบบสามารถช่วยในด้านการอ านวยความสะดวก ซึ่งเป็นที่มาของการ
กระตุ้นให้เกิดการใช้งาน และ การใช้ซ้ าไปจนถึงการบอกต่อได้ และ เมื่อผู้ใช้หรือผู้ที่ก าหลังตัดสินใจ
จะใช้บริการรับรู้ได้ถึงประโยชน์ของระบบนั้น ๆ แล้ว จะส่งผลให้เกิดการใช้งานได้ ทั้งนี้ยังพบว่ามี
งานวิจัยอ่ืนที่วิจัยเกี่ยวกับความคาดหวังจากการใช้งานระบบสารสนเทศบนกลุ่มเมฆ จะเน้นศึกษา
ทางด้านการรับรู้ประโยชน์จากการใช้ระบบซึ่งเป็นผลที่เกิดจากความคาดหวังในการทดลองใช้งาน 
อาทิเช่น งานวิจัยของกนกวรรณ อัจฉริยะชาญวณิช (2557) ได้ศึกษาเรื่องปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความ
ตั้งใจใช้ e-Learning บน  Cloud Computing โดยท าการศึกษาแนวคิดและทฤษฎีรวมถึงงานวิจัย
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยมีแบบจ าลองเพ่ือวิเคราะห์ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความตั้งใจใช้  e-Learning บน
ระบบการประมวลผลกลุ่มเมฆ ซึ่งผลจากงานวิจัยนี้สรุปได้ว่า การที่ผู้ใช้งานรับรู้ถึงประโยชน์ของระบบ
แล้วนั้น จะส่งผลให้เกิดการทดลองใช้งาน และ เมื่อใช้งานไประยะเวลาหนึ่ง จะเกิดความคาดหวังใน
การได้รับประโยชน์จากระบบ ซึ่งหากได้ผลลัพธ์จากระบบตามที่คาดหวังไว้แล้ว จะเกิดการใช้ซ้ า  และ 
บอกต่อจนไปถงึเปลี่ยนวิธีการใช้งานไปจากเดิมโดยทันที  
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    อีกหนึ่งงานวิจัยที่สามารถอ้างอิงได้ถึงความคาดหวังของผู้ใช้งาน คือ งานวิจัย
ศึกษาเรื่องปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความตั้งใจใช้ซอฟต์แวร์บริการโครงการบนกลุ่มเมฆในองค์กรเอกชน 
(มณีวรรณ ศุภติมันโร, สุพิชญา จั่นโพล้ง ละ กนกวรรณ อัจฉริยะชาญวณิช, 2557) การวิจัยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือเสนอแบบจ าลองการยอมรับเทคโนโลยี TAM2 บางส่วนมาใช้ในการวิเคราะห์ปัจจัยที่
มีอิทธิพลต่อความตั้งใจใช้ซอฟต์แวร์บริการโครงการบนกลุ่มเมฆ ซึ่งได้แก่ การรับรู้ถึงประโยชน์ในการ
ใช้งาน การรับรู้ถึงความง่ายในการใช้งาน และ มีอีกปัจจัยหนึ่งที่เกิดจากการศึกษา ได้แก่ ปัจจัยการ
ท างานร่วมกัน การใช้งานระบบบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ โดยมีผู้ตอบแบบสอบถาม 331 คน จากการน า
ข้อมูลมาวิเคราะห์ด้วยวิธีการถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) พบว่าปัจจัยที่มี
อิทธิพลต่อความตั้งใจใช้ซอฟต์แวร์บริการโครงการบนกลุ่มเมฆในองค์กร คือ การรับรู้ถึงประโยชน์ใน
การใช้งาน การท างานร่วมกัน และ การใช้งานบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ 
 
2.4 กรอบแนวคิดการวิจัย 
 
   ทฤษฎีปัญญาทางสังคม (Social Cognitive Theory) ได้ถูกน ามาใช้เป็นทฤษฎีของ
งานวิจัยนี้ ซึ่งทฤษฎีนี้สามารถท าให้มั่นใจได้ว่าความเหมาะสม และ ความคาดหวังของผู้ใช้บริการนั้น
เหมาะแก่การยอมรับนวัตกรรมทางเทคโนโลยีรวมถึงการให้บริการระบบบนกลุ่มเมฆ (Cloud 
Computing) ทั้งปัจจัยสภาพแวดล้อมภายในและปัจจัยสภาพแวดล้อมภายนอกที่มีผลต่อความพึง
พอใจต่อการเรียนรู้ ทั้งนี้ความคาดหวังและทัศนคติของบุคคลเป็นส่วนหนึ่งของสภาพแวดล้อมทาง
สังคม (McCormick & Martinko, 2004) และ สามารถเชื่อมโยงกับปัจจัยต่าง ๆ ได้ดังนี้ สมรรถภาพ
ทางคอมพิวเตอร์ ความสามารถสร้างโอกาสทางธุรกิจ เทคโนโลยีสารสนเทศทางการตลาด การรับรู้
ประสิทธิภาพการเรียนรู้ จรรยาบรรณ และความคาดหวังเกี่ยวกับผลลัพธ์ ส่วนทฤษฎีการยอมรับ
นวัตกรรมทางเทคโนโลยีจะใช้ในการวิเคราะห์ระดับบุคคล ได้แก่ ด้านสมรรถภาพทางคอมพิวเตอร์ 
การรับรู้ประสิทธิภาพการเรียนรู้ และ ความคาดหวังเกี่ยวกับผลลัพธ์ โดยทฤษฎีปัญญาทางสังคมจะ
วิเคราะห์ทั้งระดับบุคคลและระดับองค์กร (Hameed, Counsell & Swift, 2012) 
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ภาพที่ 2.7 กรอบการวิจัย 
 
2.5 สมมติฐานการวิจัย 
   
   สมมติฐานที่ 1 ปัจจัยด้านสมรรถภาพทางการใช้คอมพิวเตอร์ส่งผลต่อการตัดสินใจ
เลือกใช้บริการพ้ืนที่จัดเก็บข้อมูลบนกลุ่มเมฆ 
   สมมติฐานที่ 2 ปัจจัยทางด้านความสามารถในการสร้างโอกาสทางธุรกิจส่งผลต่อการ
ตัดสินใจเลือกใช้บริการพ้ืนที่จัดเก็บข้อมูลบนกลุ่มเมฆ 
   สมมติฐานที่ 3 ปัจจัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศทางการตลาดส่งผลต่อการตัดสินใจ
เลือกใช้บริการพ้ืนที่จัดเก็บข้อมูลบนกลุ่มเมฆ 
   สมมติฐานที่ 4 ปัจจัยการรับรู้เกี่ยวกับประสิทธิภาพในการเรียนรู้ ส่งผลต่อการตัดสินใจ
เลือกใช้บริการพ้ืนที่จัดเก็บข้อมูลบนกลุ่มเมฆ 
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   สมมติฐานที่ 5 ปัจจัยทางด้านจรรยาบรรณส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการพ้ืนที่
จัดเก็บข้อมูลบนกลุ่มเมฆ 
   สมมติฐานที่ 6 ปัจจัยทางด้านความคาดหวังเกี่ยวกับผลลัพธ์ส่งผลต่อการตัดสินใจ
เลือกใช้บริการพ้ืนที่จัดเก็บข้อมูลบนกลุ่มเมฆ  
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บทที่ 3 
วิธีการวิจัย 

  
   งานวิจัยฉบับนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) เป็นการวิจัยเชิง
ส ารวจ (Survey Research) โดยใช้แบบสอบถามในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มเป้าหมาย เพ่ือ
ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการพื้นท่ีจัดเก็บข้อมูลบนกลุ่มเมฆ โดยน าข้อมูลที่ได้จาก
การส ารวจมาท าการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วยโปรแกรมส าเร็จรูป ซึ่งผู้วิจัยได้จัดท าแบบสอบถาม
โดยมีแนวทางจากการศึกษาทฤษฎี และ แนวคิดรวมถึงงานวิจัยที่เกี่ยวข้องในส่วนของการทบทวน
วรรณกรรม และ ได้ก าหนดรูปแบบของวิธีการด าเนินการวิจัยตามขั้นตอน รายละเอียดดังต่อไปนี้ 
   3.1 ระเบียบวิธีวิจัย 
   3.2 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
   3.3 ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษา 
   3.4 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
   3.5 การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
   3.6 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
   3.7 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 
3.1 ระเบียบวิธีวิจัย 
  
   การศึกษาการวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงเชิงปริมาณ (Quantitative Research) เป็น
การวิจัยเชิงส ารวจ (Survey Research) การตัดสินใจเลือกใช้บริการพ้ืนที่จัดเก็บข้อมูลบนกลุ่มเมฆ 
โดยพิจารณาปัจจัยที่มีอิทธิพล ได้แก่ ปัจจัยด้านสมรรถภาพทางการใช้คอมพิวเตอร์ ปัจจัยทางด้าน
ความสามารถในการสร้างโอกาสทางธุรกิจ ปัจจัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศทางการตลาด ปัจจัยการ
รับรู้เกี่ยวกับประสิทธิภาพในการเรียนรู้ ปัจจัยทางด้านจรรยาบรรณ ปัจจัยทางด้านความคาดหวัง
เกี่ยวกับผลลัพธ์ 
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3.2 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
  
   กลุ่มประชากรที่ท าการศึกษา คือ กลุ่มคนวัยท างานทั้งเอกชน และ รัฐบาล ในเขตพ้ืนที่
เศรษฐกิจของกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ที่มีการใช้พ้ืนที่จัดเก็บบนกลุ่มเมฆ จ านวนกลุ่มตัวอย่าง
ที่ทางผู้วิจัยได้ท าการเก็บข้อมูลเพ่ือประกอบการท าวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยค านวณจากจ านวนตัวแปร
อิสระทั้งหมดซึ่งเท่ากับ 6 ตัวแปร มีค าถามประกอบการท าวิจัยทั้งสิ้น 31 ข้อค าถาม โดยที่ก าหนดให้
จ านวนข้อมูลหรือผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมดมากกว่า 10 เท่าของจ านวนองค์ประกอบของตัวแปร
อิสระแตะละตัว ซึ่งจะได้ว่าจ านวนกลุ่มตัวอย่างจะต้องมากกว่า 310 ตัวอย่าง แต่ทั้งนี้เพ่ือป้องกัน
ความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นจากการตอบแบบสอบถามไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ และ เพ่ือให้ผลที่ได้มีความ
แม่นย าในการวิเคราะห์สมมติฐาน ผู้วิจัยได้จัดท าแบบสอบถามสาหรับงานวิจัยครั้งนี้เพ่ิมขึ้นเป็น 395 
ตัวอย่าง 
 
3.3 ตัวแปรที่ใช้ศึกษา 
  
   ตัวแปรที่ใช้ศึกษางานวิจัยครั้งนี้ ประกอบไปด้วย ตัวแปรอิสระและตัวแปรตาม ซึ่งมี
รายละเอียดดังนี้ 
 

3.3.1 ตัวแปรอิสระ 
    1.ปัจจัยด้านสมรรถภาพทางการใช้คอมพิวเตอร์  
    2.ปัจจัยทางด้านความสามารถในการสร้างโอกาสทางธุรกิจ  
    3.ปัจจัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศทางการตลาด  
    4.ปัจจัยการรับรู้เกี่ยวกับประสิทธิภาพในการเรียนรู้  
    5.ปัจจัยทางด้านจรรยาบรรณ  
    6.ปัจจัยทางด้านความคาดหวังเก่ียวกับผลลัพธ์ 

3.3.2 ตัวแปรตาม 
    1.ความตัง้ใจด้านพฤติกรรมในการเลือกใช้บริการพ้ืนที่จัดเก็บข้อมูลบนกลุ่มเมฆ 
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3.4 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
  
   เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเพ่ือการศึกษาวิจัยครั้งนี้ คือ แบบสอบถาม เรื่อง 
ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการพ้ืนที่จัดเก็บข้อมูลบนกลุ่มเมฆ ซึ่งผู้วิจัยสร้างขึ้นจากการ
ทบทวนวรรณกรรมที่เก่ียวข้องโดยแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้ 
   ส่วนที่ 1 ความคิดเห็นต่อการยอมรับนวัตกรรมทางเทคโนโลยี และ ความตั้งใจด้าน
พฤติกรรมการใช้งานพ้ืนที่จัดเก็บข้อมูลบนกลุ่มเมฆ โดยมีลักษณะเป็นค าถามปลายปิด ซึ่ ง
ประกอบด้วยค าตอบย่อยที่แบ่งเป็น 5 ระดับ โดยใช้มาตรวัดประมาณค่า (Rating Scale) และ ให้
คะแนนแต่ละระดับตั้งแต่ค่าคะแนนน้อยที่สุด คือ 1 ถึงค่าคะแนนมากที่สุด คือ 5 

ระดับคะแนนค าถาม                               ระดับความเห็น 
5                                              เห็นด้วยมากที่สุด  
4                                              เห็นด้วยมาก  
3                                              เห็นด้วยปานกลาง  
2                                              เห็นด้วยน้อย  
1                                              เห็นด้วยน้อยที่สุด  

โดยก าหนดเกณฑ์การแปลความหมายของค่าเฉลี่ยจากการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้ 
ระดับคะแนนเฉลี่ย                                 ความหมาย 

4.21 – 5.00                                      เห็นด้วยมากที่สุด  
3.41 – 4.20                                      เห็นด้วยมาก  
2.61 – 3.40                                      เห็นด้วยปานกลาง  
1.81 – 2.60                                      เห็นด้วยน้อย  
1.00 – 1.80                                      เห็นด้วยน้อยที่สุด  

   ส่วนที่ 2 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ 
ประสบการณ์ใช้งาน โดยมีลักษณะค าถามเป็นค าถามปลายปิดแบบให้เลือกค าตอบ 
 
3.5 การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
   
   เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ แบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นเอง โดยมีขั้นตอนการ
สร้างดังต่อไปนี้ 
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   1. ศึกษาทฤษฎี หลักการ แนวความคิด จากเอกสาร ต ารา หนังสือ เว็บไซต์ และ
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการสัมภาษณ์ผู้ที่เกี่ยวข้อง (Expert Interview) เพ่ือเป็นแนวทางในการ
สร้างแบบสอบถาม โดยขอค าแนะน าจากผู้เชี่ยวชาญ 
   2. ตรวจสอบความเที่ยงตรงของเนื้อหา (Content Validity) ของแบบสอบถามโดยน า
แบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น ให้ผู้เชี่ยวชาญด้านงานวิจัยวิจารณ์  และ ให้ข้อเสนอแนะ และ น าไป
ปรับปรุงแก้ไขอีกครั้ง 
   3. น าแบบสอบถามที่ได้ปรับปรุงแก้ไขแล้วไปทดลองกับกลุ่มตัวอย่าง (Pilot Test) และ
ปรับปรุงเนื้อหาในส่วนที่ผู้ตอบแบบสอบถามไม่เข้าใจและความหมายไม่ชัดเจน 
 
3.6 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
  
   การวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงส ารวจ (Survey Method) การตัดสินใจใช้บริการพ้ืนที่
จัดเก็บข้อมูลบนกลุ่มเมฆ โดยเก็บข้อมูลที่ท าการศึกษาจากข้อมูลปฐมภูมิ  (Primary Data) ซึ่งเป็น
ข้อมูลที่ผู้วิจัยได้จากการเก็บรวบรวมจากการตอบแบบสอบถาม โดยผู้วิจัยได้มีการเก็บรวบรวมข้อมูล
จากกลุ่มตัวอย่างด้วยตนเอง พร้อมทั้งชี้แจงวัตถุประสงค์ และ  ขอความร่วมมือจากผู้ตอบ
แบบสอบถาม 
 
3.7 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 
   หลังจากรวบรวมแบบสอบถามที่ได้การตอบรับครบถ้วนแล้ว ประมวลผลผ่านวิธีการ 
ทางสถิติ โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติเพ่ือวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้ 
 

3.7.1 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) 
    ใช้การแจกแจงความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย(Mean) 
ในการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรม และ ประสบการณ์ในการตัดสินใจใช้บริการพ้ืนที่จัดเก็บ
ข้อมูลบนกลุ่มเมฆของกลุ่มคนวัยท างาน และ ข้อมูลลักษณะประชากรศาสตร์ของผู้ตอบแบบสอบถาม 

3.7.2 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงอนุมาน (Inferential Statistic) 
    1.การวิเคราะห์ปัจจัย (Factor Analysis) ในการจัดกลุ่มตัวแปรที่มีความสัมพันธ์
กันไว้เป็นปัจจัยตัวเดียวกัน เพ่ือให้สื่อความหมายตัวแปรได้อย่างครอบคลุม 
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    2.การวิเคราะห์สมการถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Linear Regression)เพ่ือ
ทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระ ได้แก่ ปัจจัยด้านสมรรถภาพทางการใช้คอมพิวเตอร์ ปัจจัย
ทางด้านความสามารถในการสร้างโอกาสทางธุรกิจ ปัจจัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศทางการตลาด 
ปัจจัยการรับรู้เกี่ยวกับประสิทธิภาพในการเรียนรู้ ปัจจัยทางด้านจรรยาบรรณ ปัจจัยทางด้านความ
คาดหวังเกี่ยวกับผลลัพธ์ กับตัวแปรตามคือ ความตั้งใจด้านพฤติกรรมในการเลือกใช้บริการพ้ืนที่
จัดเก็บข้อมูลบนกลุ่มเมฆที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 95% โดยทดสอบว่า ปัจจัยด้านสมรรถภาพ
ทางการใช้คอมพิวเตอร์ ปัจจัยทางด้านความสามารถในการสร้างโอกาสทางธุรกิจ  ปัจจัยด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศทางการตลาด ปัจจัยการรับรู้เกี่ยวกับประสิทธิภาพในการเรียนรู้ ปัจจัยทางด้าน
จรรยาบรรณ ปัจจัยทางด้านความคาดหวังเกี่ยวกับผลลัพธ์ มีอิทธิพลต่อปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจ
เลือกใช้บริการพ้ืนที่จัดเก็บข้อมูลบนกลุ่มเมฆของกลุ่มตัวอย่างหรือไม ่
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บทที่ 4 
ผลการวิจัยและอภิปรายผล 

 
   จากการเก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่างซึ่งเป็นกลุ่มคนวัยท างานทั้ง
เอกชนและรัฐบาล ในเขตพ้ืนที่เศรษฐกิจของกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ที่มีการใช้พ้ืนที่จัดเก็บบน
กลุ่มเมฆ เพ่ือศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการพ้ืนที่จัดเก็บข้อมูลบนกลุ่มเมฆ ผู้วิจัย
ได้น าข้อมูลที่ได้จากกลุ่มตัวอย่างดังกล่าวมาประมวลผลและวิเคราะห์โดยใช้เครื่องมือทางสถิติ ซึ่ง
สามารถแบ่งผลจากการวิเคราะห์ดังต่อไปนี้ 
   4.1 ขอ้มูลลักษณะทางประชากรศาสตร์ของผู้ตอบแบบสอบถาม 
   4.2 ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรม และ ประสบการณ์ในการตัดสินใจใช้บริการพ้ืนที่จัดเก็บ
ข้อมูลบนกลุ่มเมฆ ของผู้ตอบแบบสอบถาม 
   4.3 คะแนนเฉลี่ย และ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความคิดเห็นต่อตัววัดของตัว
แปรอิสระท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการพ้ืนที่จัดเก็บข้อมูลบนกลุ่มเมฆและตัวแปรตาม 
   4.4 การวิเคราะห์ปัจจัย 
    1.การวิเคราะหค์วามเหมาะสมตัวแปรอิสระโดยการใช้วิธีการวิเคราะห์ปัจจัย 
    2.การก าหนดกลุ่มปจัจัย (Factor Analysis) 
   4.5 การวิเคราะห์สมการถดถอยเชิงเส้น (Linear Regression Analysis) เพ่ือศึกษา
ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการพ้ืนที่จัดเก็บข้อมูลบนกลุ่มเมฆ ของกลุ่มคนวัยท างานทั้ง
เอกชนและรัฐบาล ในเขตพ้ืนที่เศรษฐกิจของกรุงเทพมหานคร และ ปริมณฑล 
 
4.1 ข้อมูลลักษณะทางประชากรศาสตร์ของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 
   การเก็บข้อมูลส าหรับงานวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ท าการสร้างแบบสอบถามชนิดออนไลน์ 
และท าการกระจายหรือแจกแบบสอบถามให้กับผู้ตอบแบบสอบถาม ทั้งช่องทางสาธารณะ และ
ช่องทางเฉพาะเจาะจง(การแจกด้วยการสื่อสารแบบส่วนบุคคล) โดยที่การตอบแบบสอบถามครั้งนี้จะ
เจาะจงไปที่รายละเอียดของค าตอบที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อของงานวิจัยซึ่งคือ ปัจจัยที่ส่งผลต่อการ
ตัดสินใจเลือกใช้บริการพ้ืนที่จัดเก็บข้อมูลบนกลุ่มเมฆ โดยระยะเวลาที่ผู้วิจัยก าหนดในการเก็บ
รวบรวมแบบสอบถามคือระยะเวลา 1 เดือนโดยประมาณ (ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ 2560 ถึงเดือน
มีนาคม 2560) โดยผู้วิจัยได้รับแบบสอบถามทั้งสิ้นจ านวน 452 ชุด ซึ่งทางผู้วิจัยได้ตัดแบบสอบถามที่



Ref. code: 25595802030683HSORef. code: 25595802030683HSORef. code: 25595802030683HSORef. code: 25595802030683HSO

31 

 

เลือกค าตอบว่า “ไม่ได้อยู่ในกรุงเทพฯ และปริมณฑล” จ านวน 57 ชุดออก เนื่องจากต้องการผู้ตอบ
แบบสอบถามที่อาศัย หรือท างานในกรุงเทพฯ และปริมณฑล ที่มีประสบการณ์ในการใช้บริการพ้ืนที่
จัดเก็บข้อมูลบนกลุ่มเมฆ เท่านั้น โดยผู้วิจัยได้รับแบบสอบถามที่มีความสมบูรณ์ทั้งสิ้นจ านวน 395 ชุด 
โดยมีลักษณะทางประชากรศาสตร์ของกลุ่มตัวอย่าง ดังนี้ 
 
ตาราง 4.1  

 
ลักษณะประชากรศาสตร์ของกลุ่มตัวอย่าง 

ลักษณะทางประชากรศาสตร์ จ านวน (คน) ร้อยละ 

1. เพศ    

ชาย 319 80.8 
หญิง 76 19.2 

 395 100 

2. อายุ   
ต่ ากว่า 20 ปี 11 2.8 

20 – 30 ปี 243 61.5 

31 – 40 ปี 102 25.8 
41 – 50 ปี 39 9.9 

 395 100 
3. รายได้ต่อเดือน   

ต่ ากว่า 10,000 บาท 15 3.8 

10,000 – 20,000 บาท 78 19.7 
20,001 – 30,000 บาท 82 20.8 

30,001 – 40,000 บาท 76 19.2 

40,001 – 50,000 บาท 49 12.4 
มากกว่า 50,000 บาท 95 24.1 

 395 100 
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ตาราง 4.1  

 
ลักษณประชากรศาสตร์ของกลุ่มตัวอย่าง(ต่อ) 
ลักษณะทางประชากรศาสตร์ จ านวน (คน) ร้อยละ 

4. ระดับการศึกษา   
ต่ ากว่าปริญญาตรี 38 9.6 

ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า 256 64.8 

ปริญญาโท หรือเทียบเท่า 97 24.6 
สูงกว่าปริญญาโท 4 1.0 

 395 100 

5. อาชีพ   
ข้าราชการ 10 2.5 

ธุรกิจส่วนตัว 33 8.4 

นักเรียน / นักศึกษา 34 8.6 
พนักงานบริษัทเอกชน 270 68.4 

รัฐวิสาหกิจ 30 7.6 
อ่ืน ๆ 18 4.6 

 395 100 

 
   จากตาราง 4.1 พบว่า ลักษณะทางประชากรศาสตร์ของกลุ่มตัวอย่าง สามารถแบ่ง
ออกเป็นเพศชาย ร้อยละ 80.8 เพศหญิง ร้อยละ 19.2 โดยส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 20 – 30 ปี ซึ่งคิด
เป็นร้อยละ 61.5 ของจ านวนผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด รายได้ของผู้ตอบแบบสอบถามเมื่อท าการ
แบ่งกลุ่มมีจ านวนที่ใกล้เคียงกันซึ่งโดยส่วนใหญ่จะแบ่งได้ 4 กลุ่ม ใหญ่ดังนี้ รายได้ 10,000 – 20,000 
บาท ร้อยละ 19.7 รายได้ 20,001 – 30,000 บาท ร้อยละ 20.8 รายได้ 30,001 – 40,000 บาท ร้อย
ละ 19.2  และ รายได้มากกว่า 50,000 บาท ร้อยละ 24.1 ซึ่งเป็นกลุ่มที่มีจ านวนมากท่ีสุด อาชีพส่วน
ใหญ่ของผู้ตอบแบบสอบถาม คือ พนักงานบริษัท เอกชน คิดเป็น ร้อยละ 68.4 จากผู้ ตอบ
แบบสอบถามทั้งหมด 
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4.2 ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมและประสบการณ์ในการตัดสินใจใช้บริการพื้นที่จัดเก็บข้อมูลบนกลุ่ม
เมฆ ของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 

 
ภาพที่ 4.1 ใช้บริการหรือเคยใช้บริการ CLOUD STORAGE ของผู้ให้บริการรายใดมากที่สุด 
 

 
ภาพที่ 4.2 ประสบการณ์ในการใช้บริการพื้นท่ีจัดเก็บข้อมูลบนกลุ่มเมฆ (Cloud Storage) 
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   จากภาพที่ 4.1 ผู้ใช้บริการหรือเคยใช้บริการส่วนใหญ่เลือกใช้บริการพ้ืนที่จัดเก็บข้อมูล
กลุ่มเมฆจากผู้ให้บริการ GoogleDrive มากที่สุด โดยคิดเป็นร้อยละ 69 จากทั้งหมด รองลงมาคือ 
DropBox คิดเป็นร้อยละ 18 OneDrive คิดเป็นร้อยละ 8 และ iCloud คิดเป็นร้อยละ 5 ตามล าดับ 
   จากภาพที่ 4.2 ประสบการณ์ในการใช้บริการพ้ืนที่จัดเก็บข้อมูลบนกลุ่มเมฆส่วนใหญ่ใช้
บริการ 1- 3 ปี โดยคิดเป็น ร้อยละ 40 รองลงมาคือ 3 – 5 ปี โดยคิดเป็น ร้อยละ 31 มากกว่า 5 ปี 
คิดเป็น ร้อยละ 27 และ น้อยกว่า 1 ปี คิดเป็น ร้อยละ 2 ตามล าดับ 
 
4.3 คะแนนเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความคิดเห็นต่อตัววัดของตัวแปรอิสระที่มี
อิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการพื้นที่จัดเก็บข้อมูลบนกลุ่มเมฆและตัวแปรตาม 
 
   ข้อมูลซึ่งได้จากการตอบแบบสอบถามของผู้ตอบแบบสอบถามนั้นมีจ านวนทั้งสิ้น 395 
ชุด สามารถสรุปค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปัจจัยด้านสมรรถภาพทางการใช้
คอมพิวเตอร์ ปัจจัยทางด้านความสามารถในการสร้างโอกาสทางธุรกิจ ปัจจัยด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศทางการตลาด ปัจจัยการรับรู้ เกี่ยวกับประสิทธิภาพในการเรียนรู้  ปัจจัยทางด้าน
จรรยาบรรณ ปัจจัยทางด้านความคาดหวังเกี่ยวกับผลลัพธ์  ที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการพ้ืนที่
จัดเก็บข้อมูลบนกลุ่มเมฆ ดังนี้ 
 
ตารางที่ 4.2 
 
แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานตัววัดของตัวแปรอิสระ 

ปัจจัย ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
การแปลค่า 

1. ด้านสมรรถภาพทางคอมพิวเตอร์ 
1.1หากท่านมีเพียงคู่มือหรือสื่อการเรียนรู้  
แนะน าการใช้งาน จะท าให้ท่านสามารถใช้งาน
ได ้

4.29 0.908 เห็นด้วยมากที่สุด 

1.2 หากท่านมีใคร ใช้งานให้ดูเป็นตัวอย่าง 
ท่านจะสามารถใช้งานตามได้ 

4.49 0.699 เห็นด้วยมากที่สุด 
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ตารางที่ 4.2 
 
แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานตัววัดของตัวแปรอิสระ(ต่อ) 

ปัจจัย ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
การแปลค่า 

1. ด้านสมรรถภาพทางคอมพิวเตอร์(ต่อ) 
1.3 หากท่านมีเครื่องมือการช่วยเหลือที่เข้าถึง
ได้ง่าย เช่น Website หรือ Google จะท าให้
ท่านใช้งานได ้

4.45 0.705 เห็นด้วยมากที่สุด 

1.4 หากท่านเจอทางตัน เช่น ใช้งานไม่เป็น
หรือใช้งานไม่ได้ ท่านจะขอความช่วยเหลือจาก
คนอ่ืน 

4.07 0.988 เห็นด้วยมาก 

1.5 หากท่านมีเวลามากพอ ท่านจะสามารถใช้
งานได้ด้วยตนเอง 

4.57 0.584 เห็นด้วยมากที่สุด 

2. ด้านความสามารถในการสร้างโอกาสทางธุรกิจ 
2.1 ท่านให้ความส าคัญกับบริหารงานและการ
จัดการที่เป็นระเบียบและลดความเสี่ยง 

4.39 0.706 เห็นด้วยมากที่สุด 

2.2 ท่านมักจะพูดถึงโอกาส มากกว่าพูดถึง
ปัญหา 

3.95 0.837 เห็นด้วยมาก 

2.3 ท่านจะด าเนินการตามแผนที่วางไว้ ก็
ต่อเมื่อท่านมั่นใจว่ามันจะส าเร็จ 

4.22 0.673 เห็นด้วยมากที่สุด 

2.4 เมื่อต้องจัดการกับปัญหา ท่านมักแก้ไข
ปัญหาด้วยแนวทางที่สร้างสรรค์มากกว่าการ
แก้ปัญหาด้วยวิธีการเดิม ๆ 

4.19 0.761 เห็นด้วยมาก 

2.5 ท่านชอบคิดและพัฒนากลยุทธ์การตลาด
แบบสร้างสรรค์  แม้ว่ ากลยุทธ์นั้นอาจจะ
ล้มเหลว 

4.13 0.809 เห็นด้วยมาก 

2.6 ท่านเชื่อมั่นว่าความเปลี่ยนแปลงในตลาด
จะสร้างโอกาสที่ดีให้กับท่านได้ 

4.32 0.734 เห็นด้วยมากที่สุด 
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ตารางที่ 4.2 
 
แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานตัววัดของตัวแปรอิสระ(ต่อ) 

ปัจจัย ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
การแปลค่า 

3. ด้านการตลาด 
3.1 โฆษณาทางอินเทอร์เน็ตที่เกี่ยวกับเรื่อง 
Cloud Storage มีผลต่อการโน้มน้าวให้ท่าน
ทดลองใช้ 

3.89 0.980 เห็นด้วยมาก 

3.2 ท่านมักไม่สนใจโฆษณาทางอินเทอร์เน็ตที่
เกี่ยวกับเรื่อง Cloud Storage 

3.88 1.041 เห็นด้วยมาก 

3.3 นิตยสารและโฆษณาทางอินเทอร์เน็ตที่
เกี่ยวกับเรื่อง Cloud Storageท าให้ท่านสนใจ
ในบริการนี้ 

3.84 1.052 เห็นด้วยมาก 

3.4 ท่านไม่สนใจโฆษณาทางอินเทอร์ เน็ต
เกี่ยวกับ Cloud Storage 

3.80 1.029 เห็นด้วยมาก 

3.5 โฆษณาเกี่ยวกับ Cloud Storage สามารถ
ดึงดูดความสนใจของท่านได้ 

3.61 1.003 เห็นด้วยมาก 

4. ด้านการรับรู้ประสิทธิภาพของการเรียนรู้ 
4.1 Cloud Storage เปิดโอกาสให้ท่านฝึกฝน
การเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ๆ 

4.08 0.895 เห็นด้วยมาก 

4.2 มีทรัพยากรและเครื่องมือที่พร้อมในการ
เรียนรู้เกี่ยวกับ Cloud Storage 

4.13 0.860 เห็นด้วยมาก 

4.3 ท่านได้เรียนรู้พื้นฐานของ Cloud Storage 4.16 0.879 เห็นด้วยมาก 
4.4 ท่านเข้าใจองค์ประกอบพ้ืนฐานของ 
Cloud Storage เป็นอย่างด ี

4.07 0.891 เห็นด้วยมาก 

4.5 ท่านเห็นคุณค่ า เกี่ ยวกับสิ่ งที่  Cloud 
Storage สามารถท าได้ 

4.40 0.685 เห็นด้วยมากที่สุด 
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ตารางที่ 4.2 

 
แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานตัววัดของตัวแปรอิสระ(ต่อ) 

ปัจจัย ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
การแปลค่า 

5. ด้านจริยธรรม 
5.1 ท่านไม่เห็นด้วย Website ที่ปลอมแปลง
เครื่องหมายการค้าบน Cloud Storage เพ่ือ
เพ่ิมยอดขายโดยไม่ได้รับอนุญาต 

4.61 0.709 เห็นด้วยมากที่สุด 

5.2 ท่านไม่เห็นด้วยกับการสร้างข้อมูลที่ไม่
ถูกต้องบน cloud storage เ พ่ือให้ เกิดการ
กระจายเผยแพร่ 

4.48 0.791 เห็นด้วยมากที่สุด 

5.3 ท่านไม่เห็นด้วยกับคนที่สร้าง Virus บังคับ
ให้ผู้ใช้ cloud storage ต้องลงทะเบียนเพื่อเข้า
สู่โปรแกรมท่ีเขาจัดสร้างขึ้น 

4.70 0.575 เห็นด้วยมากที่สุด 

5.4 ท่านไม่เห็นด้วยกับบุคคล Download ไฟล์ 
cloud storage เผยแพร่ไปให้แก่เพ่ือนฝูงเพ่ือ
ใช้ฟร ี

4.09 0.877 เห็นด้วยมาก 

5.5 ท่านไม่เห็นด้วยหากโปรแกรม มีการตรวจ
พบข้อผิดพลาด แต่ไม่มีการรายงานข้อผิดพลาด
เพ่ือการจัดการบริหาร 

4.31 0.839 เห็นด้วยมากที่สุด 

6. ด้านความคาดหวังเก่ียวกับผลลัพธ์ 

6.1 ความสะดวกสบาย 4.62 0.586 เห็นด้วยมากที่สุด 
6.2 มีรูปแบบการใช้งานที่หลากหลาย 4.49 0.635 เห็นด้วยมากที่สุด 

6.3 ง่ายต่อการใช้งาน 4.67 0.609 เห็นด้วยมากที่สุด 

6.4 คุณภาพในการบริการ 4.57 0.631 เห็นด้วยมากที่สุด 
 
   จากตารางที่ 4.2 เมื่อพิจารณาปัจจัยย่อยทั้ง 31 ปัจจัย พบว่า ปัจจัยที่มีค่าเฉลี่ยของ
ระดับความคิดเห็นสูงสุด 6 อันดับแรก โดยเรียงล าดับจากมากไปน้อย มีดังต่อไปนี้ ปัจจัยด้านความ
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คาดหวังเกี่ยวกับผลลัพธ์ ในเรื่องประโยชน์จากการใช้งาน (มีค่าเฉลี่ย 4.72 : เห็นด้วยมากที่สุด) ปัจจัย
ด้านความจริยธรรม ในเรื่องไม่เห็นด้วยกับคนที่สร้าง Virus บังคับผู้ใช้งาน Cloud storage (มีค่าเฉลี่ย 
4.70 : เห็นด้วยมากที่สุด) ปัจจัยด้านความคาดหวังเกี่ยวกับผลลัพธ์ ในเรื่องง่ายต่อการใช้งาน (มี
ค่าเฉลี่ย 4.67 : เห็นด้วยมากที่สุด) ปัจจัยด้านความคาดหวังเกี่ยวกับผลลัพธ์ ในเรื่องความ
สะดวกสบาย (มีค่าเฉลี่ย 4.62 : เห็นด้วยมากที่สุด) ปัจจัยด้านความคาดหวังเกี่ยวกับผลลัพธ์ ในเรื่อง
คุณภาพการให้บริการ (มีค่าเฉลี่ย 4.57 : เห็นด้วยมากที่สุด) ปัจจัยด้านสมรรถภาพทางคอมพิวเตอร์ 
ในเรื่อง หากมีเวลามากพอ จะสามารถใช้งานได้ด้วยตนเอง (มีค่าเฉลี่ย 4.57 : เห็นด้วยมากที่สุด) 
ตามล าดับ 
   นอกจากการพิจารณาจากหัวข้อปัจจัยโดยรวมแล้ว ยังสามารถพิจารณาปัจจัยโดย
จ าแนกออกเป็นรายละเอียดโดยย่อยได้ดังนี้ 
   ปัจจัยด้านสมรรถภาพทางคอมพิวเตอร์ กลุ่มตัวอย่างมีค่าเฉลี่ยระดับความคิดเห็นใน
เรื่อง หากมีเวลามากพอ จะสามารถใช้งานได้ด้วยตนเอง (มีค่าเฉลี่ย 4.57 : เห็นด้วยมากที่สุด) 
รองลงมา คือ หากมใีครให้ค าแนะน า หรือใช้งานให้ดูเป็นตัวอย่าง ท่านจะสามารถใช้งานได้ (มีค่าเฉลี่ย 
4.49 : เห็นด้วยมากที่สุด) 
   ปัจจัยด้านความสามารถในการสร้างโอกาสทางธุรกิจ กลุ่มตัวอย่างมีค่าเฉลี่ยระดับความ
คิดเห็นในเรื่อง ให้ความส าคัญกับบริหารงานและการจัดการที่เป็นระเบียบและลดความเสี่ยง (มี
ค่าเฉลี่ย 4.39 : เห็นด้วยมากที่สุด) รองลงมา คือ ท่านเชื่อมั่นว่าความเปลี่ยนแปลงในตลาดจะสร้าง
โอกาสที่ดีให้กับท่านได้ (มีค่าเฉลี่ย 4.32 : เห็นด้วยมากที่สุด) 
   ปัจจัยด้านการตลาด กลุ่มตัวอย่างมีค่าเฉลี่ยระดับความคิดเห็นในเรื่อง โฆษณาทาง
อินเทอร์เน็ตที่เกี่ยวกับเรื่อง Cloud Storage มีผลต่อการโน้มน้าวให้ท่านทดลองใช้ (มีค่าเฉลี่ย 3.89 : 
เห็นด้วยมาก) รองลงมา คือ ท่านมักไม่สนใจโฆษณาทางอินเทอร์เน็ตที่เกี่ยวกับเรื่อง Cloud Storage 
(มีค่าเฉลี่ย 3.88 : เห็นด้วยมาก) 
   ปัจจัยด้านการรับรู้ประสิทธิภาพของการเรียนรู้ กลุ่มตัวอย่างมีค่าเฉลี่ยระดับความ
คิดเห็นในเรื่อง คุณค่าเกี่ยวกับสิ่งที่ Cloud Storage สามารถท าได้ (มีค่าเฉลี่ย 4.40 : เห็นด้วยมาก
ที่สุด) รองลงมา คือ ได้เรียนรู้พื้นฐานของ Cloud Storage (มีค่าเฉลี่ย 4.16 : เห็นด้วยมาก) 
   ปัจจัยด้านจริยธรรม กลุ่มตัวอย่างมีค่าเฉลี่ยระดับความคิดเห็นในเรื่อง ไม่เห็นด้วยกับคน
ที่สร้าง Virus บังคับให้ผู้ใช้ cloud storage ต้องลงทะเบียนเพ่ือเข้าสู่โปรแกรมที่เขาจัดสร้างขึ้น (มี
ค่าเฉลี่ย 4.70 : เห็นด้วยมากที่สุด) รองลงมา คือ ไม่เห็นด้วย Website ที่ปลอมแปลงเครื่องหมาย
การค้าบน Cloud Storage เพ่ือเพ่ิมยอดขายโดยไม่ได้รับอนุญาต (มีค่าเฉลี่ย 4.61 : เห็นด้วยมาก
ที่สุด) 
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   ปัจจัยด้านความคาดหวังเกี่ยวกับผลลัพธ์ กลุ่มตัวอย่างมีค่าเฉลี่ยระดับความคิดเห็นใน
เรื่อง ประโยชน์จากการใช้งาน (มีค่าเฉลี่ย 4.72 : เห็นด้วยมากที่สุด) รองลงมา คือ ง่ายต่อการใช้งาน 
(มีค่าเฉลี่ย 4.67 : เห็นด้วยมากที่สุด) 
 
ตารางที่ 4.3 
 
ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับการตัดสินใจใช้บริการ 

ปัจจัย ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
การแปลค่า 

ความน่าจะเป็นที่ท่านจะใช้บริการ Cloud 
Storage 

4.63 0.710 เห็นด้วยมากที่สุด 

 
   จากตารางที่ 4.3 พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีระดับความน่าจะเป็นในการตัดสินใจใช้บริการ
พ้ืนที่จัดเก็บข้อมูลกลุ่มเมฆ อยู่ในระดับที่ เห็นด้วยมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.63 
 
4.4 การวิเคราะห์ปัจจัย 
  
   จากการทบทวนวรรณกรรมได้มีการก าหนดปัจจัยอิสระส าหรับงานวิจัยนี้ทั้งหมด 6 
ปัจจัยและน ามาวิเคราะห์สหสัมพันธ์ (Correlation) เพ่ือพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระ
จ านวน 31 ตัวแปร ที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 ผลที่ได้พบว่า มีคู่ตัวแปรอิสระหลายตัวที่มีความสัมพันธ์
กันอย่างมีนัยส าคัญ ซึ่งความสัมพันธ์ดังกล่าวนั้น มีอิทธิพลต่อการวิเคราะห์สมการถดถอยเชิงเส้น 
(Regression Analysis) ดังนั้น เพ่ือให้ได้ผลการวิเคราะห์ที่มีความถูกต้องมากยิ่งขึ้น ผู้ท าการวิจัยจึง
ได้น าตัวแปรอิสระทั้งหมดมาท าการทดสอบหาความเหมาะสมของตัวแปรอีกครั้ง โดยใช้วิธีการสกัด
ความเหมือนกันระหว่างตัวแปรแต่ละตัว และน ามาจัดกลุ่มปัจจัยใหม่ ด้วยวิธี KMO (Kaiser-Meyer-
Olkin) และ Bartlett’s Test of Spherricity 
 

4.4.1 การวิเคราะห์ความเหมาะสมของตัวแปรอิสระโดยการใช้วิธีการวิเคราะห์ 
ปัจจัย 
    ผู้ท าการวิจัยเลือกใช้เครื่องมือ KMO (Kaiser-Meyer-Olkin) ในการทดสอบ
ความเหมาะสมของตัวแปรอิสระเพ่ือต้องการทราบว่า ตัวแปรอิสระมีความเหมาะสมที่จะใช้วิธีสกัด
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ปัจจัยหรือไม่ โดยระดับค่า KMO ที่ยอมรับได้นั้นจะต้องอยู่ระหว่าง 0.5 – 1 ซึ่งสามารถแสดงได้ว่า 
ข้อมูลมีความเหมาะสมในการใช้วิธีวิเคราะห์ปัจจัย และได้ใช้วิธี Bartlett’s Test of Spherricity ใน

การทดสอบว่าตัวแปรต่าง ๆมีความสัมพันธ์ระหว่างกันหรือไม่ โดยการก าหนด α = 0.05 และ
ตั้งสมมติฐาน ดังนี้ 
    H0: ตัวแปรไม่มีความสัมพันธ์ระหว่างกัน 
    H1: ตัวแปรมีความสัมพันธ์ระหว่างกัน 
 
ตารางที่ 4.4 
 
KMO และ Bartlett’s Test ของตัวแปรอิสระ 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. 0.810 

Bartlett's Test of 
Sphericity 

Approx. Chi-Square 9042.068 

df 465 

Sig. 0.000 

 
    จากตารางที่ 4.4 พบว่ามีค่า KMO เท่ากับ 0.733 ซึ่งอยู่ระหว่าง 0.5 – 1 แสดง
ว่าข้อมูลที่ได้ท าการรวบรวมมานั้น มีความเหมาะสมที่จะน าไปใช้วิเคราะห์ปัจจัยในระดับดีมาก และ 
จากการทดสอบ Bartlett’s Test of Sphericity พบว่าค่า Chi-Square = 9042.068 และมีค่า Sig 
0.000 ซึ่งน้อยกว่าค่าระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 ดังนั้น จึงสามารถปฏิเสธ H0 และ สรุปได้ว่า ตัว
แปรอิสระท้ัง 31 ตัวแปร มีความสัมพันธ์กัน ซึ่งมีความเหมาะสมที่จะใช่วิธีการวิเคราะห์ปัจจัยต่อไป 

4.4.2 การก าหนดกลุ่มปัจจัย (Factor Analysis) 
    เมื่อพบว่า ตัวแปรอิสระทั้งหมดจ านวน 31 ตัวแปร มีความเหมาะสมที่จะใช้
วิธีการวิเคราะห์ปัจจัย (Factor Analysis) ผู้ท าการวิจัยได้ท าการจัดกลุ่มตัวแปรด้วยวิธีหมุนแกน
ปัจจัยแบบ Varimax ซึ่งพบว่า สามารถสกัดปัจจัย (Extraction) แบบ Principle Component 
Analysis (PCA) ออกได้เท่ากับ 8 ปัจจัย ที่สามารถอธิบายค่าความแปรปรวนของตัวแปรทั้งหมดได้
เท่ากับร้อยละ 72.98 (รายละเอียดแสดงในภาพผนวก ข) ทั้งนี้ผู้ท าการวิจัยได้ท าการก าหนดกลุ่ม
ปัจจัยใหม่ ซึ่งพิจารณาเปรียบเทียบกับการแบ่งกลุ่มปัจจัยเดิมตามการทบทวนวรรณกรรม 
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ตารางที่ 4.5 

 
เปรียบเทียบปัจจัยเดิมที่ได้จากการทบทวนวรรณกรรมกับปัจจัยใหม่ที่ได้จากการวิเคราะห์ปัจจัย 

ปัจจัยเดิมที่ได้จากการทบทวนวรรณกรรม ปัจจัยใหม่จากการวิเคราะห์ปัจจัย 

1. ด้านสมรรถภาพทางคอมพิวเตอร์ 1. ด้านความคาดหวังเกี่ยวกับผลลัพธ์  และ
การเห็นคุณค่าของ Cloud storage 

1.1 หากท่านมีเพียงคู่มือหรือสื่อการเรียนรู้  
แนะน าการใช้งาน จะท าให้ท่านสามารถใช้งาน
ได ้

1.1 ง่ายต่อการใช้งาน 

1.2 หากท่านมีใคร ใช้งานให้ดูเป็นตัวอย่าง ท่าน
จะสามารถใช้งานตามได้ 

1.2 ความสะดวกสบาย 

1.3 หากท่านมีเครื่องมือการช่วยเหลือที่เข้าถึง
ได้ง่าย เช่น Website หรือ Google จะท าให้
ท่านใช้งานได ้

1.3 คุณภาพในการบริการ 

1.4 หากท่านเจอทางตัน เช่น ใช้งานไม่เป็นหรือ
ใช้งานไม่ได้ ท่านจะขอความช่วยเหลือจากคน
อ่ืน 

1.4 ประโยชน์จากการใช้งาน 

1.5 หากท่านมีเวลามากพอ ท่านจะสามารถใช้
งานได้ด้วยตนเอง 

1 .5  ท่ าน เห็ นคุณค่ า เกี่ ย วกับสิ่ งที่  Cloud 
Storage สามารถท าได ้

2. ด้านความสามารถในการสร้างโอกาสทาง
ธุรกิจ 

2. ด้านการตลาด 

2.1 ท่านให้ความส าคัญกับบริหารงานและการ
จัดการที่เป็นระเบียบและลดความเสี่ยง 

2.1 โฆษณาเกี่ยวกับ Cloud Storage สามารถ
ดึงดูดความสนใจของท่านได้ 

2.2 ท่านมักจะพูดถึงโอกาส มากกว่าพูดถึง
ปัญหา 

2.2 ท่านไม่สนใจโฆษณาทางทางสื่อใดๆเกี่ยวกับ 
Cloud Storage 

2.3 ท่านจะด าเนินการตามแผนที่วางไว้ ก็
ต่อเมื่อท่านมั่นใจว่ามันจะส าเร็จ 

2.3 ท่านมักไม่สนใจโฆษณาทางอินเทอร์เน็ตที่
เกี่ยวกับเรื่อง Cloud Storage 
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ตารางที่ 4.5 
 
เปรียบเทียบปัจจัยเดิมที่ได้จากการทบทวนวรรณกรรมกับปัจจัยใหม่ที่ได้จากการวิเคราะห์ปัจจัย(ต่อ) 

ปัจจัยเดิมที่ได้จากการทบทวนวรรณกรรม ปัจจัยใหม่จากการวิเคราะห์ปัจจัย 

2.4 เมื่อต้องจัดการกับปัญหา ท่านมักแก้ไข
ปัญหาด้วยแนวทางที่สร้างสรรค์มากกว่าการ
แก้ปัญหาด้วยวิธีการเดิม ๆ 

2.4 นิตยสารและโฆษณาทางอินเทอร์เน็ตที่
เกี่ยวกับเรื่อง Cloud Storageท าให้ท่านสนใจ
ในบริการนี้ 

2.5 ท่านชอบคิดและพัฒนากลยุทธ์การตลาด
แบบสร้างสรรค์ แม้ว่ากลยุทธ์นั้นอาจจะล้มเหลว 

2.5 โฆษณาทางอินเทอร์เน็ตที่เกี่ยวกับเรื่อง 
Cloud Storage มีผลต่อการโน้มน้าวให้ท่าน
ทดลองใช้ 

2.6 ท่านเชื่อมั่นว่าความเปลี่ยนแปลงในตลาด
จะสร้างโอกาสที่ดใีห้กับท่านได ้

3. ด้านจริยธรรม 

3. ด้านการตลาด 3.1 ท่านไม่เห็นด้วย Website ที่ปลอมแปลง
เครื่องหมายการค้าบน Cloud Storage เพ่ือ
เพ่ิมยอดขายโดยไม่ได้รับอนุญาต 

3.1 โฆษณาทางอินเทอร์เน็ตที่เกี่ยวกับเรื่อง 
Cloud Storage มีผลต่อการโน้มน้าวให้ท่าน
ทดลองใช้ 

3.2 ท่านไม่เห็นด้วยกับคนที่สร้าง Virus บังคับ
ให้ผู้ใช้ cloud storage ต้องลงทะเบียนเพ่ือเข้า
สู่โปรแกรมท่ีเขาจัดสร้างขึ้น 

3.2 ท่านมักไม่สนใจโฆษณาทางอินเทอร์เน็ตที่
เกี่ยวกับเรื่อง Cloud Storage 

3.3 ท่านไม่เห็นด้วยกับการสร้างข้อมูลที่ ไม่
ถูกต้องบน cloud storage เ พ่ือให้ เกิดการ
กระจายเผยแพร่ 

3.3 นิตยสารและโฆษณาทางอินเทอร์เน็ตที่
เกี่ยวกับเรื่อง Cloud Storageท าให้ท่านสนใจ
ในบริการนี้ 

3.4 ท่านไม่เห็นด้วยกับบุคคล Download ไฟล์ 
cloud storage เผยแพร่ไปให้แก่เพ่ือนฝูงเพ่ือ
ใช้ฟรี 

3.4 ท่านไม่สนใจโฆษณาทางทางสื่อใดๆเกี่ยวกับ 
Cloud Storage 

3.5 ท่านไม่เห็นด้วยหากโปรแกรม มีการตรวจ
พบข้อผิดพลาด แต่ไม่มีการรายงานข้อผิดพลาด
เพ่ือการจัดการบริหาร 

3.5 โฆษณาเกี่ยวกับ Cloud Storage สามารถ
ดึงดูดความสนใจของท่านได้ 

4. ด้านสมรรถภาพทางคอมพิวเตอร์ 
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ตารางที่ 4.5 
 
เปรียบเทียบปัจจัยเดิมที่ได้จากการทบทวนวรรณกรรมกับปัจจัยใหม่ที่ได้จากการวิเคราะห์ปัจจัย(ต่อ) 

ปัจจัยเดิมที่ได้จากการทบทวนวรรณกรรม ปัจจัยใหม่จากการวิเคราะห์ปัจจัย 
4. ด้านการรับรู้ประสิทธิภาพของการเรียนรู้ 4.1 หากท่านมีเครื่องมือการช่วยเหลือที่เข้าถึง

ได้ง่าย เช่น Website หรือ Google จะท าให้
ท่านใช้งานได ้

4.1 Cloud Storage เปิดโอกาสให้ท่านฝึกฝน
การเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ๆ 

4.2 หากท่านมีเพียงคู่มือหรือสื่อการเรียนรู้  
แนะน าการใช้งาน จะท าให้ท่านสามารถใช้งาน
ได้ 

4.2 มีทรัพยากรและเครื่องมือที่พร้อมในการ
เรียนรู้เกี่ยวกับ Cloud Storage 

4.3 หากท่านมีใคร ใช้งานให้ดูเป็นตัวอย่าง ท่าน
จะสามารถใช้งานตามได้ 

4.3 ท่านได้เรียนรู้พื้นฐานของ Cloud Storage 5. ด้านการรับรู้ประสิทธิภาพของการเรียนรู้ 

4.4 ท่านเข้าใจองค์ประกอบพ้ืนฐานของ Cloud 
Storage เป็นอย่างด ี

5.1 ท่านเข้าใจองค์ประกอบพ้ืนฐานของ Cloud 
Storage เป็นอย่างด ี

4 .5  ท่ าน เห็ นคุณค่ า เกี่ ย วกับสิ่ งที่  Cloud 
Storage สามารถท าได้ 

5.2 มีทรัพยากรและเครื่องมือที่พร้อมในการ
เรียนรู้เกี่ยวกับ Cloud Storage 

5. ด้านจริยธรรม 5.3 ท่านได้เรียนรู้พื้นฐานของ Cloud Storage 

5.1 ท่านไม่เห็นด้วย Website ที่ปลอมแปลง
เครื่องหมายการค้าบน Cloud Storage เพ่ือ
เพ่ิมยอดขายโดยไม่ได้รับอนุญาต 

6. ด้านการวางแผนการพัฒนากลยุทธ์ส าหรับ
โอกาสทางธุรกิจ และความสามารถในการใช้
งานหากมีเวลามากพอ 

5.2 ท่านไม่เห็นด้วยกับการสร้างข้อมูลที่ ไม่
ถูกต้องบน cloud storage เ พ่ือให้ เกิดการ
กระจายเผยแพร่ 

6.1 ท่านจะด าเนินการตามแผนที่วางไว้ ก็
ต่อเมื่อท่านมั่นใจว่ามันจะส าเร็จ 

5.3 ท่านไม่เห็นด้วยกับคนที่สร้าง Virus บังคับ
ให้ผู้ใช้ cloud storage ต้องลงทะเบียนเพ่ือเข้า
สู่โปรแกรมท่ีเขาจัดสร้างขึ้น 

6.2 ท่านชอบคิดและพัฒนากลยุทธ์การตลาด
แบบสร้างสรรค์ แม้ว่ากลยุทธ์นั้นอาจจะล้มเหลว 
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ตารางที่ 4.5 
 
เปรียบเทียบปัจจัยเดิมที่ได้จากการทบทวนวรรณกรรมกับปัจจัยใหม่ที่ได้จากการวิเคราะห์ปัจจัย(ต่อ) 

ปัจจัยเดิมที่ได้จากการทบทวนวรรณกรรม ปัจจัยใหม่จากการวิเคราะห์ปัจจัย 
5.4 ท่านไม่เห็นด้วยกับบุคคล Download ไฟล์ 
cloud storage เผยแพร่ไปให้แก่เพ่ือนฝูงเพ่ือ
ใช้ฟร ี

6.3 ท่านเชื่อมั่นว่าความเปลี่ยนแปลงในตลาดจะ
สร้างโอกาสที่ดีให้กับท่านได้ 

5.5 ท่านไม่เห็นด้วยหากโปรแกรม มีการตรวจ
พบข้อผิดพลาด แต่ไม่มีการรายงานข้อผิดพลาด
เพ่ือการจัดการบริหาร 

6.4 หากท่านมีเวลามากพอ ท่านจะสามารถใช้
งานได้ด้วยตนเอง 

6. ด้านความคาดหวังเกี่ยวกับผลลัพธ์ 7. ด้านความสามารถในการสร้างโอกาสทาง
ธุรกิจ และโอกาสในการเรียนรู้สิ่งใหม่ 

6.1 ความสะดวกสบาย 7.1 ท่านมักจะพูดถึงโอกาส มากกว่าพูดถึง
ปัญหา 

6.2 มีรูปแบบการใช้งานที่หลากหลาย 7.2 เมื่อต้องจัดการกับปัญหา ท่านมักแก้ไข
ปัญหาด้วยแนวทางที่สร้างสรรค์มากกว่าการ
แก้ปัญหาด้วยวิธีการเดิม ๆ 

6.3 ง่ายต่อการใช้งาน 7.3 Cloud Storage เปิดโอกาสให้ท่านฝึกฝน
การเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ๆ 

6.4 คุณภาพในการบริการ 7.4 ท่านให้ความส าคัญกับบริหารงานและการ
จัดการที่เป็นระเบียบและลดความเสี่ยง 

6.5 ประโยชน์จากการใช้งาน 8. ด้านการขอความช่วยเหลือเม่ือเจอปัญหา
จากการใช้งาน 

 8.1 หากท่านเจอทางตัน เช่น ใช้งานไม่เป็นหรือ
ใช้งานไม่ได้ ท่านจะขอความช่วยเหลือจากคน
อ่ืน 
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    จากการวิเคราะห์ปัจจัย ท าให้ได้ซึ่งปัจจัยที่เกิดจากการรวมกลุ่มปัจจัยใหม่ทั้งสิ้น 
8 ปัจจัย ท าให้ผู้ท าการวิจัยต้องท าการปรับเปลี่ยนสมมติฐานงานวิจัย เพ่ือให้สอดคล้องกับผลที่ได้จาก
การจัดกลุ่มปัจจัยใหม่ ดังนี้ 
    สมมติฐานที่ 1 ปัจจัยด้านความคาดหวังเก่ียวกับผลลัพธ์ และ การเห็นคุณค่าของ 
Cloud storage ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการพื้นท่ีจัดเก็บข้อมูลกลุ่มเมฆ 
    สมมติฐานที่ 2 ปัจจัยด้านการตลาดส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการพ้ืนที่
จัดเก็บข้อมูลกลุ่มเมฆ 
    สมมติฐานที่ 3 ปัจจัยด้านจริยธรรมส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการพ้ืนที่
จัดเก็บข้อมูลกลุ่มเมฆ 
    สมมติฐานที่ 4 ปัจจัยด้านสมรรถภาพทางคอมพิวเตอร์ส่งผลต่อการตัดสินใจ
เลือกใช้บริการพ้ืนที่จัดเก็บข้อมูลกลุ่มเมฆ 
    สมมติฐานที่ 5 ปัจจัยด้านการรับรู้ประสิทธิภาพของการเรียนรู้ส่งผลต่อการ
ตัดสินใจเลือกใช้บริการพ้ืนที่จัดเก็บข้อมูลกลุ่มเมฆ 
    สมมติฐานที่ 6 ปัจจัยด้านความสามารถในการสร้างโอกาสทางธุรกิจ  และ
ความสามารถในการใช้งานหากมีเวลามากพอส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการพ้ืนที่จัดเก็บข้อมูล
กลุ่มเมฆ 
    สมมติฐานที่ 7 ปัจจัยด้านความสามารถในการสร้างโอกาสทางธุรกิจ และโอกาส
ในการเรียนรู้สิ่งใหมส่่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการพื้นท่ีจัดเก็บข้อมูลกลุ่มเมฆ 
    สมมติฐานที่ 8 ปัจจัยด้านการขอความช่วยเหลือเมื่อเจอปัญหาจากการใช้งาน
ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการพื้นท่ีจัดเก็บข้อมูลกลุ่มเมฆ 

4.4.3 การวิเคราะห์สมการถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Linear Regression) 
    ผู้วิจัยใช้การวิเคราะห์สมการถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Linear Regression) 
ในรปูแบบของ Enter Multiple Regression เพ่ือวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยทั้ง 8 ปัจจัย 
กับการตัดสินใจเลือกใช้บริการพ้ืนที่จัดเก็บข้อมูลกลุ่มเมฆ โดยใช้ข้อมูลที่ได้จากการตอบแบบสอบถาม
ที่ได้ท าการตรวจสอบความสมบูรณ์ครบถ้วนแล้วทั้ง 395 ชุดข้อมูล และก าหนดระดับนัยส าคัญที่ 0.05 
ไปวิเคราะห์สมการถดถอยเชิงพหุคูณโดยวิธี All Enter 
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ตารางที่ 4.6 
 
ตัวแบบที่ได้จาการวิเคราะห์สมการถดถอยเชิงพหุคูณ (Model Summary) 

Model R R Square 
Adjusted R 

Square 
Std. Error of the 

Estimate 

1 0.552 0.305 0.290 0.598 

 
    จากตารางที่ 4.6 พบว่า ค่าสัมประสิทธิ์การท านาย (R Square) ซึ่งแสดงอิทธิพล
ของตัวแปรอิสระที่มีต่อตัวแปรตาม มีค่าเท่ากับ 0.305 ซึ่งหมายความว่าตัวแปรทั้ง 8 ปัจจัยสามารถ
อธิบายการตัดสินใจเลือกใช้บริการพ้ืนที่จัดเก็บข้อมูลกลุ่มเมฆได้ร้อยละ 30.5 ส่วนที่เหลือร้อยละ 
69.5 เกิดจากอิทธิพลจากปัจจัยอื่น ๆ 
 
ตารางที่ 4.7 
 
ผลการวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุคูณของตัวแบบ (ANOVA) 

Model 
Sum of 
Squares 

df 
Mean 

Square 
F Sig. 

1 

Regression 60.534 8 7.567 21.163 0.000 

Residual 138.013 386 0.358     

Total 198.547 394       

 
    สมมติฐานในการวิเคราะห์ผลจากตารางท่ี 4.7 คือ 
    H0: ปัจจัยที่ได้จากการวิเคราะห์ปัจจัยทั้ง  8 ปัจจัยไม่ส่งผลต่อการตัดสินใจ
เลือกใช้บริการพ้ืนที่จัดเก็บข้อมูลกลุ่มเมฆ 
    H1: มีอย่างน้อย 1 ปัจจัยที่ได้จากการวิเคราะห์ปัจจัยส่งผลต่อการตัดสินใจ
เลือกใช้บริการพ้ืนที่จัดเก็บข้อมูลกลุ่มเมฆอย่างมีนัยส าคัญ 
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    ผลที่ได้จากทดสอบตามตารางที่ 4.7 พบว่าได้ค่า Sig. เท่ากับ 0.000 ซึ่งน้อยกว่า
ระดับนัยส าคัญที่ 0.05 จึงปฏิเสธ H0 ซึ่งหมายความว่า มีอย่างน้อย 1 ปัจจัยที่ได้จากการวิเคราะห์
ปัจจัยส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการพื้นท่ีจัดเก็บข้อมูลกลุ่มเมฆอย่างมีนัยส าคัญ 
ตารางที่ 4.8 
 
ผลการวิเคราะห์เชิงพหุคูณของปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการพ้ืนที่จัดเก็บข้อมูลกลุ่มเมฆ 

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig. 
B 

Std. 
Error 

Beta 

(Constant) 4.625 0.030   153.735 0.000 

ปัจจัยด้านความคาดหวังเกี่ยวกับ
ผลลัพธ์ และการเห็นคุณค่าของ 
Cloud storage 

0.267 0.30 0.376 8.861 0.000 

ปัจจัยด้านการตลาด 0.074 0.030 0.105 2.473 0.014 

ปัจจัยด้านจริยธรรม 0.147 0.030 0.207 4.875 0.000 

ปั จ จั ย ด้ า นสมร รถภ า พ ท า ง
คอมพิวเตอร์ 

0.205 0.030 0.289 6.799 0.000 

ปัจจัยด้านการรับรู้ประสิทธิภาพ
ของการเรียนรู้ 

0.029 0.030 0.041 0.974 0.331 

ปัจจัยด้านความสามารถในการ
สร้ า ง โอกาสทางธุ รกิ จ  และ
ความสามารถในการใช้งานหากมี
เวลามากพอ 

0.065 0.030 0.091 2.150 0.032 

ปัจจัยด้านความสามารถในการ
สร้างโอกาสทางธุรกิจ และโอกาส
ในการเรียนรู้สิ่งใหม่ 

-0.033 0.030 -0.047 -1.101 0.271 

ปัจจัยด้านการขอความช่วยเหลือ
เมื่อเจอปัญหาจากการใช้งาน 

-0.085 0.030 -0.119 -2.811 0.005 



Ref. code: 25595802030683HSORef. code: 25595802030683HSORef. code: 25595802030683HSORef. code: 25595802030683HSO

48 

 

    จากตารางที่ 4.8 เมื่อพิจารณาค่า Sig. สามารถสรุปได้ว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อการ
ตัดสินใจเลือกใช้บริการพ้ืนที่จัดเก็บข้อมูลกลุ่มเมฆอย่างมีนัยส าคัญที่ 0.05 มีจ านวน 6 ปัจจัย ได้แก่ 
ปัจจัยด้านความคาดหวังเกี่ยวกับผลลัพธ์ และ การเห็นคุณค่าของ Cloud storage ปัจจัยด้าน
การตลาด ปัจจัยด้านจริยธรรม ปัจจัยด้านสมรรถภาพทางคอมพิวเตอร์ ปัจจัยด้านความสามารถใน
การสร้างโอกาสทางธุรกิจ และความสามารถในการใช้งานหากมีเวลามากพอ ปัจจัยด้านการขอความ
ช่วยเหลือเมื่อเจอปัญหาจากการใช้งาน โดยผลที่ได้จากการวิเคราะห์สมการถดถอยเชิงพหุคูณ 
สามารถตอบสมมติฐานงานวิจัยแต่ละสมมติฐาน ได้ดังนี้ 
    สมมติฐานที่ 1 ปัจจัยด้านความคาดหวังเก่ียวกับผลลัพธ์ และ การเห็นคุณค่าของ 
Cloud storage ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการพื้นท่ีจัดเก็บข้อมูลกลุ่มเมฆ 
    จากผลการวิจัยพบว่า ค่าสถิติ T-Test มีค่า Sig. เท่ากับ 0.000 ซึ่งน้อยกว่าระดับ
นัยส าคัญที่ 0.05 จึงสามารถสรุปได้ว่า “ยอมรับสมมติฐาน” ซึ่งสามารถอธิบายได้ว่า ปัจจัยด้านความ
คาดหวังเกี่ยวกับผลลัพธ์ และ การเห็นคุณค่าของ Cloud Storage ส่งผลเชิงบวกต่อการตัดสินใจ
เลือกใช้บริการพ้ืนที่จัดเก็บข้อมูลกลุ่มเมฆ ทั้งในด้านความง่ายต่อการใช้งาน ความสะดวกสบายในการ
ใช้งาน คุณภาพการให้บริการของผู้ให้บริการ การรับรู้ถึงประโยชน์จากการใช้งาน และ การเห็นคุณค่า
ของ Cloud Storage ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ คัทลียา เพชรเจริญรัตน์ และ กมล เกียรติเรือง
กมลา (2555) ซึ่งได้อธิบายไว้ว่า ผู้ใช้งานระบบจะต้องมีความเข้าใจในประโยชน์ของระบบนั้น ๆ ก่อน 
ไม่ว่าจะเป็นด้าน ประโยชน์ที่จะได้รับจากการใช้งาน สิ่งที่ระบบสามารถช่วยในด้านการอ านวยความ
สะดวก ซึ่งเป็นที่มาของการกระตุ้นให้เกิดการใช้งาน และการใช้ซ้ าไปจนถึงการบอกต่อ ได้ และ เมื่อ
ผู้ใช้หรือผู้ที่ก าลังตัดสินใจจะใช้บริการรับรู้ได้ถึงประโยชน์ของระบบนั้น ๆ แล้ว จะส่งผลให้เกิดการใช้
งานได้ เช่นเดียวกับงานวิจัยของ กนกวรรณ อัจฉริยะชาญวณิช (2557) ซึ่งได้ศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพล
ต่อการตัดสินใจใช้บริการ E-learning ซึ่งผลจากงานวิจัยนี้สรุปได้ว่า การที่ผู้ใช้งานรับรู้ถึงประโยชน์
ของระบบแล้วนั้น จะส่งผลให้เกิดการทดลองใช้งาน และ เมื่อใช้งานไประยะเวลาหนึ่ง จะเกิดความ
คาดหวังในการได้รับประโยชน์จากระบบ ซึ่งหากได้ผลลัพธ์จากระบบตามที่คาดหวังไว้แล้ว จะเกิดการ
ใช้ซ้ าและบอกต่อ จนไปถึงเปลี่ยนวิธีการใช้งานไปจากเดิมโดยทันที    
    สมมติฐานที่ 2 ปัจจัยด้านการตลาดส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการพ้ืนที่
จัดเก็บข้อมูลกลุ่มเมฆ 
    จากผลการวิจัยพบว่า ค่าสถิติ T-Test มีค่า Sig. เท่ากับ 0.014 ซึ่งน้อยกว่าระดับ
นัยส าคัญที่ 0.05 จึงสามารถสรุปได้ว่า “ยอมรับสมมติฐาน” ซึ่งสามารถอธิบายได้ว่า ปัจจัยด้าน
การตลาดส่งผลเชิงบวกต่อการตัดสินใจใช้บริการพ้ืนที่จัดเก็บข้อมูลกลุ่มเมฆ ทั้งในด้านการดึงดูดความ
สนใจจากสื่อโฆษณา การรู้จัก Cloud Storage จากสื่อทั่วไป การรับรู้จากโฆษณาทางอินเตอร์เน็ต 
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การรับรู้จากบทความต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับ Cloud Storage และ การได้เห็นโฆษณาใด ๆ ซึ่งเกี่ยวกับ 
Cloud Storage ปัจจัยดังที่กล่าวมานี้มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการพ้ืนที่จัดเก็บข้อมูลกลุ่มเมฆ
ทั้งสิ้น ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ปรารถนา หลีกภัย (2556) ซึ่งจากผลงานวิจัยนี้พบว่า การมุ่งเน้น
ทางการตลาดมีผลเชิงบวกต่อความสามารถทางนวัตกรรม และ ท าให้เกิดการรับรู้ และ รู้จักเทคโนโลยี
ใหม่ ๆ จนไปถึงการประยุกต์ใช้กับกิจกรรมทางธุรกิจในองค์กร ซึ่งการใช้ความสามารถด้านการตลาด
นั้น ส่งผลให้สามารถวิเคราะห์ข้อมูลข่าวสารของลูกค้ารวมไปถึงคู่แข่งได้ อีกทั้งยังมีงานวิจัยที่
การศึกษาเพ่ิมเติมถึงปัจจัยที่ส่งเสริมด้านการตลาดในมุมมองของผู้บริโภคทางด้านการหาโอกาสใน
การแข่งขันทางธุรกิจได้ด้วยการโฆษณาถึงระบบสารสนเทศขององค์กรที่มีประสิทธิภาพ และ มีความ
ปลอดภัยของ Forrester Consulting (2011) ซึ่งสรุปผลออกมาได้ว่า ในปัจจุบันส าหรับองค์กรต่าง ๆ
ในประเทศไทยก็คงหนีไม่พ้นที่จะต้องประยุกต์ใช้โครงสร้างระบบแบบกลุ่มเมฆ เพ่ือตอบสนองต่อ
ความต้องการที่มากขึ้นของธุรกิจ และ ในมุมมองของผู้บริโภคนั้นมีความสนใจในเรื่องความปลอดภัย
ของข้อมูลรวมไปถึงความสามารถในการควบคุมการท างานได้ของระบบซึ่งสิ่งเหล่านี้สามารถสื่อสารให้
ผู้บริโภครับรู้และรับทราบได้จากสื่อต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นสื่อทางอินเตอร์เน็ต บทความทางเทคโนโลยี 
    สมมติฐานที่ 3 ปัจจัยด้านจริยธรรมส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการพ้ืนที่
จัดเก็บข้อมูลกลุ่มเมฆ 
    จากผลการวิจัยพบว่า ค่าสถิติ T-Test มีค่า Sig. เท่ากับ 0.000 ซึ่งน้อยกว่าระดับ
นัยส าคัญที่ 0.05 จึงสามารถสรุปได้ว่า “ยอมรับสมมติฐาน” ซึ่งสามารถอธิบายได้ว่า ปัจจัยด้าน
จริยธรรมส่งผลเชิงบวกต่อการตัดสินใจใช้บริการพ้ืนที่จัดเก็บข้อมูลกลุ่มเมฆ ทั้งในด้านการป้องกันการ
ปลอมแปลงข้อมูลบน Cloud storage เพ่ือเพ่ิมยอดขาย การมีระบบป้องกันสิ่งปลอมแปลงอาทิเช่น 
Virus ในระบบ Cloud Storage การป้องกันการสร้างข้อมูลเท็จบนระบบ Cloud Storage การ
ควบคุมมิให้เกิดการ Download ข้อมูลใด ๆ เพ่ือการเผยแพร่แบบไม่ควบคุม และ ระบบต้องมีการ
แจ้งทันทีเมื่อมีข้อผิดพลาดเกิดขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ธวัชชัย เอ่ียมไพโรจน์ (2552) ซึ่งได้
ศึกษาเรื่องการใช้โอเพนซอร์ส (Open Source) ในการพัฒนาระบบ ซึ่งจากผลงานวิจัยพบว่า ในมุม
ของผู้พัฒนาระบบสนใจที่จะใช้โอเพนซอร์สในการพัฒนาระบบด้วยเหตุผล อาทิเช่น สามารถพัฒนา
ต่อได้โดยไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ทางกฎหมาย สามารถพัฒนาต่อเพ่ือเป็นระบบของตนเอง และ ยังสามารถ
เผยแพร่ต่อได้ สามารถพัฒนาไปจนถึงการควบคุมการเข้าถึงซึ่งระบบที่ได้พัฒนาขึ้นโดยผู้พัฒนาเอง
ถึงแม้ว่าโอเพนซอร์สนั้นจะเปิดกว้างให้กับการเข้าถึงทุกส่วนของระบบในระยะเริ่มต้น และ  ยังมี
ผลการวิจัยในมุมมองของผู้ใช้งานระบบซึ่งพัฒนาจากโอเพนซอร์ส โดยที่ผู้ใช้งานระบบทราบดีว่าระบบ
ซึ่งพัฒนาโดยโอเพนซอร์สนั้น ทางผู้พัฒนาสามารถประยุกต์ทุกส่วนงานได้โดยไม่มีข้อจ ากัดทาง
กฎหมาย ดังนั้นหากผู้ใช้งานยินดีที่จะใช้ระบบซึ่งพัฒนาขึ้นแล้วจะต้องยอมรับในความเสี่ยงใด ๆ ที่จะ
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เกิดขึ้นจากการใช้งานทั้งหมด จึงเป็นเหตุผลที่สามารถสรุปจากงานวิจัยนี้ได้ว่าในมุมมองของผู้ใช้งาน
จะมีความตระหนักในเรื่องต่าง ๆ อาทิเช่น โปรแกรมปลอมแปลมในระบบ การดักจับข้อมูลส าคัญส่วน
บุคคลเพื่อประโยชน์ของผู้พัฒนาระบบ การเผยแพร่ข้อมูลส่วนบุคคลโดยมิได้รับอนุญาต เป็นต้น 
    สมมติฐานที่ 4 ปัจจัยด้านสมรรถภาพทางคอมพิวเตอร์ส่งผลต่อการตัดสินใจ
เลือกใช้บริการพ้ืนที่จัดเก็บข้อมูลกลุ่มเมฆ 
    จากผลการวิจัยพบว่า ค่าสถิติ T-Test มีค่า Sig. เท่ากับ 0.000 ซึ่งน้อยกว่าระดับ
นัยส าคัญที่ 0.05 จึงสามารถสรุปได้ว่า “ยอมรับสมมติฐาน” ซึ่งสามารถอธิบายได้ว่า ปัจจัยด้าน
สมรรถภาพทางคอมพิวเตอร์ส่งผลเชิงบวกต่อการตัดสินใจใช้บริการพ้ืนที่จัดเก็บข้อมูลกลุ่มเมฆ ทั้งใน
ด้านการมีเครื่องมือช่วยเหลือในการเข้าถึง Cloud storage การมีคู่มือหรือสื่อการเรียนรู้ในการใช้งาน 
การมีผู้แนะน าหรือผู้ใช้งานให้ดูเป็นตัวอย่าง ซึ่งสอดคล้องกับงานวิ จัยของ Ratten (2013) ซึ่ง
ผลการวิจัยพบว่า ผู้ใช้บริการระบบส่วนใหญ่จะไม่มีการเรียนรู้ใด ๆ ก่อนที่จะใช้บริการ แต่จะมีการใช้
หรือทดลองใช้เมื่อได้รับการแนะน าหรือมีสื่อการสอนให้เกิดการเรียนรู้เบื้องต้น แต่หากไม่มีการแนะน า
ใด ๆ เพ่ือเพ่ิมความสามารถในการใช้งานระบบก่อนหน้าการทดลองใช้งานจริง อาจส่งผลให้ไม่เกิดการ
ทดลองใช้งานเลย อีกทั้งยังมีงานวิจัยของ ดนุวศิน เจริญ (2551) ซึ่งได้ท าการศึกษาเรื่องปัญหาของ
ความเหลื่อมล้ าในการเข้าถึงคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ความแตกต่างระหว่างผู้ที่มีโอกาส
และสามารถใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศได้ และ ผู้ที่ไม่มีหรือขาดโอกาส ด้วยมีแนวคิด
ว่าความไม่เท่าเทียมดังกล่าวมานี้นั้นสามารถน าไปสู่ความได้เปรียบและเสียเปรียบในการใช้งานได้ ซึ่ง
พบว่าผู้ใช้งานระบบสารสนเทศโดยส่วนใหญ่นั้นจะเป็นกลุ่มคนที่มีการศึกษา และ เป็นกลุ่มคนที่มีการ
ใช้งานอินเตอร์เน็ตท าให้สามารถเรียนรู้การใช้งานสารสนเทศได้ทั้งจากสื่อต่าง ๆ และ จากการเรียนรู้
ด้วยตนเอง ส่วนปัจจัยด้านกายภาพนั้น เป็นปัญหาหลักในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร โดยเฉพาะผู้พิการ
ทางสายตา ไม่สามารถใช้คอมพิวเตอร์ และ อินเตอร์เน็ตได้เหมือนคนปกติทั่วไป ท าให้เสียเปรียบใน
เรื่องของการรับรู้ข้อมูล และ ข่าวสาร 
    สมมติฐานที่ 5 ปัจจัยด้านการรับรู้ประสิทธิภาพของการเรียนรู้ส่งผลต่อการ
ตัดสินใจเลือกใช้บริการพ้ืนที่จัดเก็บข้อมูลกลุ่มเมฆ 
    จากผลการวิจัยพบว่า ค่าสถิติ T-Test มีค่า Sig. เท่ากับ 0.331 ซ่ึงมากกว่าระดับ
นัยส าคัญที่ 0.05 จึงสามารถสรุปได้ว่า “ปฏิเสธสมมติฐาน” ซึ่งสามารถอธิบายได้ว่า ปัจจัยด้าน
สมรรถภาพทางคอมพิวเตอร์ไม่ส่งต่อการตัดสินใจใช้บริการพ้ืนที่จัดเก็บข้อมูลกลุ่มเมฆ เนื่องจากใน
ปัจจุบันระบบพื้นที่จัดเก็บข้อมูลกลุ่มเมฆ เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายด้วยมีการใช้งานมาหลายปี  ดังนั้น
จึงเป็นเหตุผลที่ผู้ตอบแบบสอบถามจะรู้จักถึงการใช้งาน และ ประโยชน์โดยเบื้องต้น ทั้งนี้ผู้ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นผู้ที่อยู่ในวัยท างาน การใช้งานพ้ืนที่จัดเก็บข้อมูลกลุ่มเมฆจึงเป็นสิ่งที่อยู่ใน
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ชีวิตประจ าวันอยู่แล้ว ในส่วนของทรัพยากร และ เครื่องมือพ้ืนฐานของระบบจึงเป็นที่รู้จักและไม่เกิด
ความแตกต่างส าหรับแต่ละผู้ให้บริการ รวมไปถึงการเข้าใจในพ้ืนฐานโครงสร้างของระบบนั้นไม่เป็น
สิ่งจ าเป็นหรือสิ่งที่ผู้ใช้งานต้องการที่จะทราบเนื่องจากเป็นที่ทราบดีว่าใช้งานพ้ืนที่จัดเก็บข้อมูลกลุ่ม
เมฆด้วยจุดประสงค์จัดเก็บข้อมูล ส่งต่อข้อมูล ซึ่งเป็นกิจกรรมปกติประจ าวันของกลุ่มคนวัยท างาน 
    สมมติฐานที่ 6 ปัจจัยด้านการวางแผนการพัฒนากลยุทธ์ส าหรับโอกาสทางธุรกิจ 
และความสามารถในการใช้งานหากมีเวลามากพอส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการพ้ืนที่จัดเก็บ
ข้อมูลกลุ่มเมฆ  
    จากผลการวิจัยพบว่า ค่าสถิติ T-Test มีค่า Sig. เท่ากับ 0.032 ซึ่งน้อยกว่าระดับ
นัยส าคัญที่ 0.05 จึงสามารถสรุปได้ว่า “ยอมรับสมมติฐาน” ซึ่งสามารถอธิบายได้ว่า ปัจจัยด้านการ
วางแผนการพัฒนากลยุทธ์ส าหรับโอกาสทางธุรกิจ และ ความสามารถในการใช้งานหากมีเวลามากพอ
ส่งผลเชิงบวกต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการพ้ืนที่จัดเก็บข้อมูลกลุ่มเมฆ ทั้งในด้านการด าเนินการตาม
แผนที่วางไว้ด้วยเทคโนโลยี การพัฒนากลยุทธ์ใหม่ ๆ ด้วยเทคโนโลยี เชื่อมั่นว่าการเปลี่ยนแปลงทาง
เทคโนโลยีจะสร้างโอกาสที่ดีทางธุรกิจได้ และ จ านวนเวลาที่มากพอในการศึกษาเทคโนโลยี  ซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ ปรารถนา หลีกภัย (2556) ซึ่งสรุปว่าการมุ่งเน้นความเป็นผู้ประกอบการจะ
มีความคิดริเริ่มในการสร้างสรรค์ผลงานมีการคิดค้นสิ่งใหม่ด้วยตนเองซึ่งส่งผลต่อนวัตกรรมที่เกิดขึ้น
ในปัจจุบัน โดยที่ในงานวิจัยฉบับนี้สามารถช่วยอธิบายเกี่ยวกับการน านวัตกรรมที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน 
มาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาและวางแผนการด าเนินธุรกิจ และ การค้นหาโอกาสทางธุรกิจ เพ่ือให้
องค์กรสามารถเพ่ิมโอกาสในการแข่งขันในตลาดได้เพ่ิมมากขึ้น เช่นเดียวกับผลจากงานวิจัยของ 
คัทลียา เพชรเจริญรัตน์ และ กมล เกียรติเรืองกมลา (2555) ซึ่งได้ท าการวิจัยศึกษาปัจจัยที่มี
ความสัมพันธ์กับปัจจัยการยอมรับ และ การใช้ระบบอินทราเน็ตใหม่ ที่มีรูปแบบการท างานบน
พ้ืนฐานของเทคโนโลยีระบบประมวลผลกลุ่มเมฆ โดยวัตถุประสงค์เพ่ือน าผลการวิจัยไปพิจารณา
แนวทางปรับปรุงและพัฒนาให้เกิดประสิทธิภาพและเกิดการยอมรับการใช้งานอย่างแพร่หลายภายใน
องค์กร โดยที่ผู้ใช้บริการระบบมีความคาดหวังว่าถึงประโยชน์ที่จะได้รับ และ คาดหวังว่าเทคโนโลยี
ใหม่จะช่วยสนับสนุนการท างานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
    สมมติฐานที่ 7 ปัจจัยด้านความสามารถในการสร้างโอกาสทางธุรกิจ และ โอกาส
ในการเรียนรู้สิ่งใหมส่่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการพื้นท่ีจัดเก็บข้อมูลกลุ่มเมฆ 
    จากผลการวิจัยพบว่า ค่าสถิติ T-Test มีค่า Sig. เท่ากับ 0.271 ซึ่งมากกว่าระดับ
นัยส าคัญที่ 0.05 จึงสามารถสรุปได้ว่า “ปฏิเสธสมมติฐาน” ซึ่งสามารถอธิบายได้ว่า ปัจจัยด้านการ
วางแผนการพัฒนากลยุทธ์ส าหรับโอกาสทางธุรกิจ และ ความสามารถในการใช้งานหากมีเวลามากพอ
ไม่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการพ้ืนที่จัดเก็บข้อมูลกลุ่มเมฆ ทั้งในด้านการค้นหาวิธีการ
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แก้ปัญหาจากโอกาสที่ได้รับจากเทคโนโลยี การฝึกฝนการเรียนรู้จากเทคโนโลยี การบริหารงานเพื่อลด
ความเสี่ยงโดยอาศัยปัจจัยทางเทคโนโลยี ซึ่งจากผลการวิจัยพบว่า ส าหรับการตัดสินใจใช้บริการพ้ืนที่
จัดเก็บข้อมูลกลุ่มเมฆนั้น ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เห็นว่า เทคโนโลยีประเภทนี้เป็นเพียงพ้ืนที่
จัดเก็บข้อมูลและส่วนที่ใช้ในการกระจายหรือแชร์ผลงานให้ผู้ อ่ืน อาจจะไม่ได้คาดหวังหรือมองถึง
ประโยชน์จากการเรียนรู้ และ โอกาสในการเพ่ิมประสิทธิภาพในการแก้ปัญหาจากเทคโนโลยีประเภท
นี้ รวมถึงการพิจารณาไปถึงด้านการลดความเสี่ยง ผู้ใช้บริการส่วนใหญ่เล็งเห็นว่าการใช้บริการ
เทคโนโลยีประเภทนี้ยังมีความเสี่ยงเกิดขึ้นอยู่เนื่องจากใช้งานผ่านอินเตอร์เน็ต 
    สมมติฐานที่ 8 ปัจจัยด้านการขอความช่วยเหลือเมื่อเจอปัญหาจากการใช้งาน
ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการพื้นท่ีจัดเก็บข้อมูลกลุ่มเมฆ 
    จากผลการวิจัยพบว่า ค่าสถิติ T-Test มีค่า Sig. เท่ากับ 0.005 ซึ่งน้อยกว่าระดับ
นัยส าคัญที่ 0.05 จึงสามารถสรุปได้ว่า “ยอมรับสมมติฐาน” ซึ่งสามารถอธิบายได้ว่า ปัจจัยด้านการ
ขอความช่วยเหลือเมื่อเจอปัญหาจากการใช้งานส่งผลเชิงลบต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการพ้ืนที่
จัดเก็บข้อมูลกลุ่มเมฆ ในด้านการได้รับการช่วยเหลือเมื่อเจอปัญหาการใช้งานเทคโนโลยี ซึ่งจากการ
วิจัยครั้งนี้พบว่า ผู้ใช้บริการส่วนใหญ่มองว่าการจะตัดสินใจใช้บริการเทคโนโลยีใด ๆ หรือการที่จะใช้
บริการเทคโนโลยีใด ๆ ต่อไปนั้น จะมีการพิจารณาที่ปัญหาการใช้งานเป็นส าคัญ เช่น หากพบว่า การ
ใช้งานเทคโนโลยีเดิมนั้นพบปัญหาใด ๆ ก็ตามท าให้เกิดการรบกวนทางความรู้สึกหรือขัดแย้งกับการ
ท างาน อาจส่งผลให้เกิดการเลิกใช้งานได้ ท านองเดียวกัน หากมีเทคโนโลยีแบบเดิมแต่เป็นของผู้
ให้บริการรายอ่ืน ๆ ด้วยทัศนคติที่มีต่อเทคโนโลยีประเภทเดียวกันไปแล้วนั้น อาจส่งผลให้ไม่เกิดการ
ทดลองใช้งานได ้  
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บทที่ 5 
สรุปผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ 

 
   การวิจัยเรื่องปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการพ้ืนที่จัดเก็บข้อมูบกลุ่มเมฆ มี
วัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาปัจจัยดังต่อไปนี้ 
   1. ปัจจัยด้านสมรรถภาพทางการใช้คอมพิวเตอร์  
   2. ปัจจัยทางด้านความสามารถในการสร้างโอกาสทางธุรกิจ  
   3. ปัจจัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศทางการตลาด  
   4. ปัจจัยการรับรู้เกี่ยวกับประสิทธิภาพในการเรียนรู้  
   5. ปัจจัยทางด้านจรรยาบรรณ  
   6. ปัจจัยทางด้านความคาดหวังเก่ียวกับผลลัพธ์ 
   ซึ่งหลังจากที่ได้ท าการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง และ เก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง
ผ่านทางแบบสอบถามออนไลน์ จากนั้นน ามาวิเคราะห์ด้วยข้อมูลทางสถิติ สามารถสรุปผลการ
วิเคราะห์ได้ดังนี้ 
 
5.1 สรุปผลการวิจัย 
 

5.1.1 ข้อมูลลักษณะประชากรศาสตร์ของกลุ่มตัวอย่าง 
    ลักษณะทางประชากรศาสตร์ของกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด จ านวน 395 ตัวอย่าง มี
อัตราส่วนเพศชายมากกว่าเพศหญิง โดยคิดเป็นร้อยละ 80.8 และ 19.2 ตามล าดับ โดยส่วนใหญ่มี
อายุอยู่ในช่วงระหว่าง 20 – 30 ปี คิดเป็นร้อยละ 61.5 ของทั้งหมด และ มีระดับการศึกษาปริญญา
ตรีหรือเทียบเท่าคิดเป็นร้อยละ 64.8 จากทั้งหมด ส่วนใหญ่มีอาชีพเป็นพนักงานบริษัทเอกชน คิดเป็น
ร้อยละ 68.4 และ รายได้เฉลี่ยต่อเดือนมากกว่า 50,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 24.1 จากทั้งหมด 

5.1.2 พฤติกรรมในการตัดสินใจใช้บริการพื้นที่จัดเก็บข้อมูลกลุ่มเมฆของกลุ่ม 
ตัวอย่าง 
    จากผลการวิจัยสามารถสรุปได้ว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เลือกใช้บริการพ้ืนที่
จัดเก็บข้อมูลกลุ่มเมฆของผู้ให้บริการ GoogleDrive รองลงมาคือ DropBox โดยคิดเป็นร้อยละ 69.0 

กับ 18.0 ตามล าดับ ซึ่งมีประสบการณ์ในการใช้บริการมากที่สุดอยู่ที่ 1 – 3 ปี รองลงมาคือ มากกว่า 
5 ปี โดยคิดเป็นร้อยละ 40.0 กับ 27.0 ตามล าดับ 
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5.1.3 ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการพื้นที่จัดเก็บข้อมูลกลุ่มเมฆ 
    จากผลการวิจัย ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการพ้ืนที่จัดเก็บข้อมูล
กลุ่มเมฆ มีทั้งสิ้น 6 ปัจจัย โดยเรียงล าดับจากค่าสัมประสิทธิ์ของสมการการถดถอย ( Beta 
Coefficient) จากมากไปหาน้อย ได้ดังนี้ 1. ปัจจัยด้านความคาดหวังเกี่ยวกับผลลัพธ์ และ การเห็น
คุณค่าของ Cloud Storage 2. ปัจจัยด้านสมรรถภาพทางคอมพิวเตอร์ 3. ปัจจัยด้านจริยธรรม 4. 
ปัจจัยด้านการขอความช่วยเหลือเมื่อเจอปัญหา 5. ปัจจัยด้านการตลาด 6.ปัจจัยด้านการวางแผนการ
พัฒนากลยุทธ์ส าหรับโอกาสทางธุรกิจ และ ความสามารถในการใช้งานหากมีเวลามากพอในขณะที่
ปัจจัยด้านการรับรู้ประสิทธิภาพของการเรียนรู้ ปัจจัยด้านความสามารถในการสร้างโอกาสทางธุรกิจ 
และ โอกาสในการเรียนรู้สิ่งใหม่ ไม่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการพ้ืนที่จัดเก็บข้อมูลกลุ่มเมฆ 
โดยตัวแบบที่ได้จากการวิเคราะห์สมการถดถอยเชิงพหุคูณ สามารถน ามาอธิบายความสัมพันธ์ของ
ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการพ้ืนที่จัดเก็บข้อมูลกลุ่มเมฆได้ร้อยละ 30.5 ซึ่งสามารถ
อธิบายเพิ่มเติมได้ดังนี้ 
    1. ปัจจัยด้านความคาดหวังเกี่ยวกับผลลัพธ์ และ การเห็นคุณค่าของ Cloud 
Storage ส่งผลเชิงบวกต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการพื้นท่ีจัดเก็บข้อมูลกลุ่มเมฆมากท่ีสุด ซึ่งประกอบ
ไปด้วย ด้านความง่ายต่อการใช้งาน ความสะดวกสบายในการใช้งาน คุณภาพการให้บริการของผู้
ให้บริการ การรับรู้ถึงประโยชน์จากการใช้งาน และ การเห็นคุณค่าของ Cloud Storage เนื่องจากใน
การเลือกใช้งานเทคโนโลยีใด ๆ นั้น ส าหรับผู้ใช้งานจะคาดหวังถึงสิ่งที่ตนเองต้องการเป็นส าคัญ เช่น 
จะเลือกใช้ก็ต่อเมื่อสิ่งนั้นสามารถช่วยอ านวยความสะดวกสบายให้กับตนเองได้ อาทิเช่น การเลือกใช้
พ้ืนที่จัดเก็บข้อมูลบนกลุ่มเมฆช่วยให้ผู้ใช้งานไม่ต้องพกพาอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลเคลื่อนที่ สามารถที่จะ
เรียกใช้งานข้อมูลได้จากทุกแห่งผ่านทางอินเตอร์เน็ต 
    2. ปัจจัยด้านสมรรถภาพทางคอมพิวเตอร์ ส่งผลเชิงบวกต่อการตัดสินใจเลือกใช้
บริการพ้ืนที่จัดเก็บข้อมูลกลุ่มเมฆเป็นล าดับรองลงมา ซึ่งประกอบไปด้วย ด้านการมีเครื่องมือ
ช่วยเหลือในการเข้าถึง Cloud storage การมีคู่มือหรือสื่อการเรียนรู้ในการใช้งาน การมีผู้แนะน าหรือ
ผู้ใช้งานให้ดูเป็นตัวอย่าง เป็นต้น เนื่องจาก ในการเลือกใช้งานเทคโนโลยีใด ๆ นั้น ด้านความสามารถ
พ้ืนฐานทางการใช้งานย่อมเป็นปัจจัยหลักท่ีจะส่งผลโดยตรงต่อการเลือกใช้งาน เช่น หากเป็นผู้ที่ไม่ได้
มีความสนใจในเทคโนโลยีแต่ดั้งเดิม แต่มีความจ าเป็นต้องใช้ด้วยเรื่องของงานที่ท า การมีคู่มือหรือมีผู้
แนะน าย่อมเป็นสิ่งที่ต้องการมากที่สุด หากมีสิ่งนี่เกิดขึ้นจะท าให้บุคคลเหล่านี้ตัดสินใจใช้งานได้ง่าย
มากยิ่งขึ้น ซึ่งต่างกันกับผู้ที่แสดงหาเทคโนโลยีแต่ดั้งเดิมอยู่แล้ว บุคคลเหล่านี้จะไม่คาดหวังการสอน
ใช้งานด้วยสื่อต่าง ๆ แต่ในทางกลับกันจะสนใจไปที่ความสามารถของเทคโนโลยีรวมไปถึงเครื่องมือ
อ านวยความสะดวกต่าง ๆ ที่มีให้ ซึ่งหากมีสิ่งเหล่านี้ ก็จะส่งผลให้ตัดสินใจใช้งานได้ง่ายมากยิ่งข้ึน 
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    3. ปัจจัยด้านจริยธรรม ส่งผลเชิงบวกต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการพ้ืนที่จัดเก็บ
ข้อมูลกลุ่มเมฆเป็นล าดับถัดมา ซึ่งประกอบไปด้วย ด้านการป้องกันการปลอมแปลงข้อมูลบน Cloud 
storage เพ่ือเพ่ิมยอดขาย การมีระบบป้องกันสิ่งปลอมแปลงอาทิเช่น Virus ในระบบ Cloud 
Storage การป้องกันการสร้างข้อมูลเท็จบนระบบ Cloud Storage การควบคุมมิให้ เกิดการ 
Download ข้อมูลใด ๆ เพ่ือการเผยแพร่แบบไม่ควบคุม และ ระบบต้องมีการแจ้งทันทีเมื่อมี
ข้อผิดพลาดเกิดขึ้น เป็นต้น เนื่องจากในปัจจุบันข้อมูลส่วนบุคคลต่าง ๆ ที่มีการจัดเก็บนั้นมี
ความส าคัญต่อบุคคลเหล่านั้นทั้งสิ้น ไม่ว่าจะเป็น ข้อมูลชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ หรือข้อมูล
ธุรกรรมทางการเงิน ถ้าผู้ให้บริการด้านพ้ืนที่จัดเก็บข้อมูลกลุ่มเมฆ สามารถแสดงหรือท าให้ผู้ใช้งาน
ทราบได้ถึงคุณสมบัติพิเศษด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศแล้วนั้น จะส่งผลบอกต่อการตัดสินใจ
ใช้งานมากยิ่งขึ้น เนื่องด้วยเพราะ ผู้ใช้งานจะมองว่าความลับของข้อมูลของตนเป็นสิ่งที่ส าคัญ ในทาง
กลับกัน หากมีข่าวหรือสิ่งใด ๆ ที่แสดงให้ทราบหรือเห็นได้ว่า ระบบที่ใช้งานอยู่นั้น ไม่มีความ
ปลอดภัยเพียงพอก็จะส่งผลเชิงลบต่อการเลือกใช้งานได้ในทันทีเช่นกัน 
    4. ปัจจัยด้านการขอความช่วยเหลือเมื่อเจอปัญหา ส่งผลเชิงลบต่อการตัดสินใจ
เลือกใช้บริการพ้ืนที่จัดเก็บข้อมูลกลุ่มเมฆเป็นล าดับถัดมา ซึ่งประกอบไปด้วย ด้านการได้รับการ
ช่วยเหลือเมื่อเจอปัญหาการใช้งานเทคโนโลยี เนื่องจากปัจจุบัน การใช้งานระบบใด ๆ ก็ตามย่อมมีสิ่ง
ที่เรียกว่าปัญหาจากการใช้งานเกิดขึ้นอยู่เสมอ ซึ่งส าหรับปัญหาที่เกิดขึ้นหรือปัญหาที่ผู้ใช้งานประสบ
นั้น หากพบว่า การใช้งานเทคโนโลยีเดิมนั้นพบปัญหาใด ๆ ก็ตามท าให้เกิดการรบกวนทางความรู้สึก
หรือขัดแย้งกับการท างาน อาจส่งผลให้เกิดการเลิกใช้งานได้ ท านองเดียวกัน หากมีเทคโนโลยี
แบบเดิมแต่เป็นของผู้ให้บริการรายอ่ืน ๆ ด้วยทัศนคติที่มีต่อเทคโนโลยีประเภทเดียวกันไปแล้วนั้น 
อาจส่งผลให้ไม่เกิดการทดลองใช้งานได้ ในทางกลับกัน หากผู้ให้บริการจัดท าบริการให้สามารถใช้งาน
ได้โดยง่าย และเกิดปัญหาการใช้งานน้อยที่สุด เช่นการตอบรับปัญหาที่ผู้ใช้งานเจอ และ น ามาปรับแก้
ไข ก็จะลดโอกาสการเลิกใช้งาน และ เพ่ิมโอกาสการใช้งานที่มากข้ึนได ้
    5. ปัจจัยด้านการตลาด ส่งผลเชิงบวกต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการพ้ืนที่จัดเก็บ
ข้อมูลกลุ่มเมฆเป็นล าดับถัดมา ซึ่งประกอบไปด้วย ด้านการดึงดูดความสนใจจากสื่อโฆษณา การรู้จัก 
Cloud Storage จากสื่อทั่วไป การรับรู้จากโฆษณาทางอินเตอร์เน็ต การรับรู้จากบทความต่าง ๆที่
เกี่ยวกับ Cloud Storage และ การได้เห็นโฆษณาใด ๆ ซึ่งเกี่ยวกับ Cloud Storage ซึ่งปัจจัยดังที่
กล่าวมานี้มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการพ้ืนที่จัดเก็บข้อมูลกลุ่มเมฆทั้งสิ้น เนื่องจาก ปัจจุบันการ
ท าให้ผู้ใช้งานรับรู้ หรือรู้จักเทคโนโลยีใหม่ ๆ ได้นั้น จ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องท าการสื่อสารให้รับทราบ
ได้ จากหลายช่องทางไม่ว่าจะเป็น สื่อโฆษณา อินเตอร์เน็ต หรือ บทความทางวิชาการใด ๆ โดย
อาจจะมีการสอดแทรกเทคโนโลยีเข้าไปในแต่ละช่องทางของสื่อที่กล่าวมานี้ เช่น การท าโฆษณา และ 
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มีการท าเทคโนโลยีเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของโฆษณาโดยท าให้เห็นว่าสิ่งนี้ช่วยน าประโยชน์สู่ตัวละครใน
โฆษณาอย่างไรบ้าง การสื่อเช่นนี้ให้ผู้ใช้งานได้รับทราบ จะช่วยให้เกิดการทดลองใช้ และ การบอกต่อ
ได ้
    6. ปัจจัยด้านการวางแผนการพัฒนากลยุทธ์ส าหรับโอกาสทางธุรกิจ และ
ความสามารถในการใช้งานหากมีเวลามากพอ ส่งผลเชิงบวกต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการพ้ืนที่
จัดเก็บข้อมูลกลุ่มเมฆเป็นล าดับถัดมา ซึ่งประกอบไปด้วย ด้านการด าเนินการตามแผนที่วางไว้ด้วย
เทคโนโลยี การพัฒนากลยุทธ์ใหม่ ๆ ด้วยเทคโนโลยี เชื่อมั่นว่าการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีจะสร้าง
โอกาสที่ดีทางธุรกิจได้ และ จ านวนเวลาที่มากพอในการศึกษาเทคโนโลยี เนื่องจาก ปัจจุบันองค์กร
ธุรกิจย่อมต้องมีการค้นหาสิ่งใหม่ ๆ ที่จะช่วยให้ธุรกิจมีความได้เปรียบต่อคู่แข่ง ดังนั้นเทคโนโลยีใหม่ 
ๆ นั้น จะเป็นสิ่งหนึ่งที่จะช่วยให้เกิดการพัฒนาใหม่ ๆ ในองค์กรได้ และ สิ่งเหล่านี้จะเป็นตัวน าพาให้
เกิดโอกาสทางธุรกิจได้ อาทิเช่น ในการด าเนินธุรกิจด้านการขาย ซึ่งต้องมีการกระจายการขายไปยัง
ต่างสถานที่ ต้องมีการเดินทาง หากมีเทคโนโลยีที่ช่วยตอบสนองต่อกลยุทธ์เหล่านี้ ย่อมเกิดการ
ทดลองใช้จนไปถึงการน าเทคโนโลยีเหล่านั้นมาเป็นส่วนหนึ่งในกระบวนการทางธุรกิจได้ 
 
5.2 ข้อเสนอแนะส าหรับผู้ประกอบการ 
 
   จากผลการวิจัยท าให้เราทราบถึงปัจจัยต่าง ๆ ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการ
พ้ืนที่จัดเก็บข้อมูลกลุ่มเมฆ และ พฤติกรรมการตัดสินใจเลือกใช้บริการพ้ืนที่จัดเก็บข้อมูลกลุ่มเมฆของ
ผู้ให้บริการแต่ละราย ซึ่งสามารถช่วยให้ผู้ประกอบการ น าผลการวิจัยไปประกอบการตัดสินใจ พัฒนา
กลยุทธ์การแข่งขันทางการตลาด และ สามารถพัฒนาหรือปรับปรุงบริการเพ่ือตอบสนองความ
ต้องการของผู้ใช้งานได้อย่างถูกต้อง ผู้วิจัยขอสรุปข้อเสนอแนะต่อผู้ประกอบการตามปัจจัยที่มีผลต่อ
การตัดสินใจเลือกใช้บริการพ้ืนที่จัดเก็บข้อมูลกลุ่มเมฆ ได้ดังนี้ 
 

5.2.1 ปัจจัยด้านความคาดหวังเกี่ยวกับผลลัพธ์ และ การเห็นคุณค่าของ Cloud  
Storage  
    ผู้ประกอบการควรให้ความส าคัญมากที่สุด ในด้านความง่ายต่อการใช้งาน ความ
สะดวกสบายในการใช้งาน คุณภาพการให้บริการของผู้ให้บริการ การรับรู้ถึงประโยชน์จากการใช้งาน 
และ การเห็นคุณค่าของ Cloud Storage เช่น การจัดท าเทคโนโลยีให้ง่ายต่อการใช้งาน หรือการ
พัฒนา คิดค้น และ ออกแบบ รูปแบบการใช้งานให้ง่าย และ สะดวกสบายมากยิ่งขึ้น อาทิเช่น การจะ
ใช้งานเทคโนโลยีใด ๆ ก็ตาม ผู้ใช้งานไม่นิยมเลือกใช้ระบบที่ต้องมีการตั้งค่าใด ๆ ด้วยตนเอง แต่จะ
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เลือกใช้งานระบบที่เพียงแค่กดปุ่มเดียวก็สามารถใช้งานได้ รวมถึงหน้าตาของระบบที่ดูสบายตา
น่าสนใจ น่าทดลอง รวมถึงคุณภาพการให้บริการ เช่น ด้านความรวดเร็วในการเข้าถึงข้อมูล การอับ
โหลด การดาวน์โหลดข้อมูลที่ท าการจัดเก็บไว้ ต้องสามารถท าได้ในทันที และ มีความรวดเร็วในระดับ
ที่ตอบสนองต่อความต้องการได้อย่างทันท่วงที จนไปถึงการท าให้ผู้ใช้งานได้ทราบถึงคุณค่า หรือ
คุณประโยชน์ที่โดดเด่นของระบบและบริการที่ทางผู้ประกอบการได้จัดสรรให้ 

5.2.2 ปัจจัยด้านสมรรถภาพทางคอมพิวเตอร์  
    ผู้ประกอบการควรให้ความส าคัญกับด้านนี้ไม่น้อยไปกว่าปัจจัยแรก เนื่องจาก
ความสามารถในการใช้งานคอมพิวเตอร์ของแต่ละคนนั้นมีไม่เท่ากัน ดังนั้น ส าหรับผู้ที่ด้อย
ความสามารถในส่วนนี้ ณ ปัจจุบันมีจ านวนไม่น้อย ดังนั้นเพ่ือให้เกิดความได้เปรียบในการดึงดูด
ผู้ใช้งานให้เกิดการทดลองใช้ ผู้ประกอบการควรค านึงถึงระบบหรือสื่อการเรียนการสอนว่าด้วยเรื่อง
การท าให้เข้าใจและสามารถใช้งานระบบได้ หากผู้ใช้งานพบว่า สื่อที่ผู้ประกอบการพัฒนาขึ้นมานั้น 
สามารถท าให้ลดความด้อยด้านความสามารถการใช้เทคโนโลยีได้แล้ว การที่จะท าให้เกิดการทดลองใช้ 
และ ใช้งานต่อไปย่อมเป็นเรื่องที่ไม่ยาก 

5.2.3 ปัจจัยด้านจริยธรรม  
    ผู้ประกอบการควรให้ความส าคัญกับด้านนี้เช่นกัน เนื่องด้วยในการใช้งานพ้ืนที่
จัดเก็บข้อมูลบนกลุ่มเมฆนั้น ผู้ใช้งานจะมีความกังวลเนื่องจากข้อมูลที่ได้ท าการฝากไว้นั้น ผู้ใช้งานจะ
เข้าใจว่า ผู้ให้บริการสามารถเห็น และ รับรู้ได้เช่นกัน ดังนั้น ผู้ประกอบการควรที่จะพัฒนารูปแบบ
การสร้างความน่าเชื่อถือทั้งระหว่างผู้ให้บริการกับผู้ใช้งาน และ ผู้ให้บริการกับภายนอก เช่น การมี 
สัญญาเชิงการรักษาความลับข้อมูล และ การไม่ละเมิดสิทธิส่วนบุคคลทางข้อมูล รวมถึงการจัดท า
มาตรฐานต่าง ๆ ทางด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศที่เป็นสากล อาทิเช่น มาตรฐาน ISO27001 
มาตรฐาน PCIDSS และ มาตรฐานด้าน Cyber security เพ่ือให้เกิดความวางใจได้ว่าการใช้งานนั้น
ปลอดภัยในระดับสูงที่สุด 

5.2.4 ปัจจัยด้านการขอความช่วยเหลือเมื่อเจอปัญหา  
    ผู้ประกอบการควรให้ความส าคัญกับด้านนี้เช่นกัน เนื่องจาก ในการใช้งานระบบ
ใด ๆ ก็ตามจะต้องมีปัญหาจากการใช้งานเกิดขึ้นอย่างแน่นอน ซึ่งอาจจะเกิดจากความผิดพลาดของ
ระบบ หรือความผิดพลาดของบุคคลเอง แต่ทั้งนี้ผู้ประกอบการจะเพิกเฉยมิได้ ต้องมีการตอบรับ
ปัญหา และ ปรับปรุงแก้ไขบริการโดยเร็ว เพ่ือเป็นการป้องกันการเลิกใช้บริการของผู้ใช้งาน และ เป็น
การเพ่ิมโอกาสการใช้งานให้กับผู้ใช้บริการรายใหม่ ๆ ได้เพ่ิมขึ้น เช่น การเปิดช่องทางการแจ้งปัญหา
การใช้งานให้กับผู้ใช้งานสามารถแจ้งปัญหาได้ โดยมีการให้สิทธิพิเศษส าหรับผู้ที่พบเจอปัญหา  จะ
ส่งผลให้มีโอกาสทราบถึงปัญหาได้อย่างรวดเร็ว และ แก้ไขได้ทันท่วงท ี
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5.2.5 ปัจจัยด้านการตลาด  
    ผู้ประกอบการควรให้ความส าคัญกับด้านนี้เช่นกัน เนื่องจาก การจะท าให้ผู้ใช้งาน
รู้จัก และ สามารถเข้าถึงระบบที่ให้บริการได้นั้น การท าการตลาด อาทิเช่น การโฆษณา การสร้ างสื่อ
ต่าง ๆ เพื่อเป็นการสื่อสารทั้งทางตรง และ ทางอ้อมให้ผู้ใช้งานได้รู้จัก และ รับทราบได้นั้น จ าเป็นต้อง
มีการวางแผนด้านการตลาดเป็นอย่างดี เช่น การจ าลองสถานการณ์ปัญหาในชีวิตประจ าวันในสื่อ
โฆษณา ให้ผู้ใช้งานได้เห็น และ เข้าใจได้ว่าปัญหาเหล่านั้นที่จ าลองขึ้นเป็นปัญหาหนึ่งที่ผู้ใช้งานพบเจอ 
จากนั้นจึงเสนอเทคโนโลยีที่ให้บริการเข้าไปเป็นตัวแก้ไข การท าเช่นนี้จะส่งผลทางอ้อมให้ผู้ใช้งานได้
เป็นอย่างดี และ เป็นการเสนอโดยวงกว้างได้อีกด้วย 

5.2.6 ปัจจัยด้านการวางแผนการพัฒนากลยุทธ์ส าหรับโอกาสทางธุรกิจ และ 
ความสามารถในการใช้งานหากมีเวลามากพอ  
    ผู้ประกอบการควรให้ความส าคัญกับด้านนี้เช่นกัน เนื่องจากปัจจุบันไม่เพียง
ผู้ใช้งานรายบุคคล ยังมีองค์กรต่าง ๆ ซึ่งมีพนักงานรวมถึงกระบวนการทางธุรกิจเป็นจ านวนมาก 
ดังนั้นถ้าผู้ประกอบการสามารถสื่อได้ว่า เทคโนโลยีที่ให้บริการนั้น สามารถช่วยตอบสนองทางธุรกิจ
ให้กับองค์กรได้ ก็จะเกิดการใช้งานได้เช่นกัน และ ยังเป็นการใช้งานที่มีโอกาสต่อเนื่องสูงมาก 
เนื่องจากองค์กรต่าง ๆ ก่อนที่จะน าเทคโนโลยีใด ๆ เข้าสู่กระบวนการในองค์กร ย่อมต้องมีการ
ตรวจสอบและทดสอบถึงประโยชน์อย่างละเอียด และ หากผ่านการทดสอบแล้วนั้น สิ่งเหล่านี้ก็จะ
กลายเป็นส่วนหนึ่งขององค์กรได้ในทันทีเช่นกัน ซึ่งเมื่อสิ่งเหล่านี้เข้าสู่องค์กรแล้วการจะเปลี่ยนหรือ
ยกเลิกการใช้งานจะเป็นสิ่งที่ยากกว่ามาก 
 
5.3 ข้อจ ากัดงานวิจัย 
 
   1. งานวิจัยในครั้ งนี้  ผู้ วิจัยได้ท าการเก็บรวบรวมข้อมูลของกลุ่ มตัวอย่างผ่าน
แบบสอบถามออนไลน์เท่านั้น ท าให้กลุ่มประชากรไม่กระจายตัวเท่าที่ควร ซึ่งอาจท าให้เกิดความ
คลาดเคลื่อนในการน าไปอ้างอิงกับกลุ่มประชากรทั้งหมด นอกจากนี้ กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีอายุ 20-
30 ปี คิดเป็นร้อยละ 61.5 และ มีระดับการศึกษาสูงสุดคือปริญญาตรีหรือเทียบเท่า คิดเป็นร้อยละ 
64.8 ดังนั้น ผลการวิเคราะห์ของงานวิจัยในครั้งนี้จึงไม่สามารถเป็นตัวแทนค าตอบของคนทุกช่วงอายุ  
และ ทุกกลุ่มระดับการศึกษาได้ 
   2. ผู้วิจัยใช้ระยะเวลาในการเก็บข้อมูลในระยะสั้น โดยมีระยะเวลาการเก็บข้อมูลเพียง 1 
เดือน คือ กุมภาพันธ์ 2560 ถึง มีนาคม 2560 ผู้ที่จะน าข้อมูลงานวิจัยชุดนี้ไปท าการศึกษาต่อควร
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ระมัดระวังเรื่องการน าข้อมูลลักษณะทางประชากรศาสตร์และข้อมูลสถิติต่าง  ๆ ไปประยุกต์ใช้ 
เนื่องจากข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามระยะเวลาได้ 
 
5.4 ข้อเสนอแนะงานวิจัยต่อเนื่อง 
 
   1. เพ่ือให้ได้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการตัดสินใจเลือกใช้บริการพ้ืนที่จัดเก็บข้อมูลกลุ่มเมฆ 
ควรท าการศึกษาและวิจัยเชิงคุณภาพ  (Qualitative Research) เช่น การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-
depth Interview) การสนทนากลุ่ม (Focus Group) ควบคู่ไปกับการแจกแบบสอบถาม เพ่ือให้ได้
ข้อมูลที่มีความเฉพาะเจาะจงและมีความละเอียดมากยิ่งขึ้น  สามารถน าไปวิเคราะห์ และ น า
ผลการวิจัยไปใช้ในการพัฒนาบริการต่าง ๆ เพ่ือตอบสนองความต้องการผู้ใช้งานไดอ้ย่างแท้จริง 
   2. ควรมีการเก็บรวบรวมข้อมูลจากช่องทางอ่ืน ๆ นอกเหนือจากการแจกแบบสอบถาม
ออนไลน์เพียงอย่างเดียว เพ่ือให้ได้ข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างที่มีความหลากหลาย และสามารถน าไป
ขยายผลเพ่ืออธิบายข้อมูลการตัดสินใจเลือกใช้บริการได้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น 
   3. ควรมีการศึกษาเพ่ิมเติม เกี่ยวกับพฤติกรรมที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการ
พ้ืนที่จัดเก็บข้อมูลกลุ่มเมฆมากขึ้น ท าเพ่ือให้สามารถน าข้อมูลไปวิเคราะห์ และ ใช้ผลการวิจัยไป
ประกอบการวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาด และ ขยายฐานลูกค้าได้ต่อไปในอนาคต 
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ภาคผนวก ก 
แบบสอบถาม 

เรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการพื้นที่จัดเก็บข้อมูลกลุม่เมฆ 
 
ค าชี้แจ้ง 
 
   แบบสอบถามนี้เป็นส่วนหนึ่งของวิชาค้นคว้าอิสระ หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 
คณะพาณิชศาสตร์และกาบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาปัจจัยที่ส่งผล
ต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการพ้ืนที่จัดเก็บข้อมูลบนกลุ่มเมฆของประชากรในเขตกรุงเทพฯและ
ปริมณฑล 
   แบบสอบถามแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้  
   ส่วนที ่1 ค าถามคัดกรอง 
   ส่วนที่ 2 ข้อมูลความคิดเห็นต่อการยอมรับนวัตกรรมทางเทคโนโลยีและความตั้งใจด้าน
พฤติกรรมการใช้งานพื้นที่จัดเก็บข้อมูลบนกลุ่มเมฆ 
   ส่วนที่ 3 ข้อมูลด้านประชากรศาสตร์ของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ส่วนที ่1 ค าถามคัดกรอง  

ค าชี้แจง กรุณาท าเครื่องหมาย () ลงในช่อง  ที่ตรงกับข้อมูลของท่าน 
1. ท่านก าลังใช้บริการหรือเคยใช้บริการ Cloud Storage หรือไม ่ 

 ก าลังใช้บริการ 

 เคยใช้บริการ  

 ไม่เคยใช้บริการ (ข้ามไปท าส่วนที่ 2) 
2. ท่านก าลังใช้บริการหรือเคยใช้บริการ Cloud Storage ของผู้ให้บริการรายใด 

 DropBox   Google Drive 

 OneDrive   iCloud 

 อ่ืน ๆ โปรดระบุ................... 
3. ประสบการณ์ของท่านในการใช้บริการพ้ืนที่จัดเก็บข้อมูลบนกลุ่มเมฆ (Cloud storage)  

 น้อยกว่า 1 ปี   1-3 ปี 

 3-5 ปี   มากกว่า 5 ปี   
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ส่วนที ่2 ข้อมูลความคิดเห็นต่อการยอมรับนวัตกรรมทางเทคโนโลยีและความตั้งใจด้านพฤติกรรมการ
ใช้งานพื้นที่จัดเก็บข้อมูลบนกลุ่มเมฆ  
ค าชี้แจง ให้ท่านเลือกประเมินจากประสบการณ์ในการใช้บริการ Cloud Storage แล้วตอบตาม
ความเห็นของท่านว่าเห็นด้วยกับข้อความต่อไปนี้มากน้อยเพียงใด โดยท าเครื่องหมาย (√) ลงในช่องที่
ตรงกับความเห็นของท่านมากท่ีสุด 

การยอมรับนวัตกรรมทาง
เทคโนโลยี 

ระดับความเห็น 

5 
 

4 
 

3 
 

2 
 

1 
 

ประเมินไม่ได้ 

ด้านสมรรถภาพทางคอมพิวเตอร์ 

1. หากท่านมีเพียงคู่มือหรือ
สื่อการเรียนรู้ แนะน าการใช้
งาน จะท าให้ท่านสามารถใช้
งานได ้

      

2. หากท่านมีใคร ใช้งานให้ดู
เป็นตัวอย่าง ท่านจะสามารถ
ใช้งานตามได ้

      

3. หากท่านมีเครื่องมือการ
ช่วยเหลือที่เข้าถึงได้ง่าย เช่น 
Website หรือ Google จะท า
ให้ท่านใช้งานได ้

      

4. หากท่านเจอทางตัน เช่น 
ใช้งานไม่เป็นหรือใช้งานไม่ได้ 
ท่านจะขอความช่วยเหลือจาก
คนอ่ืน 

      

5.  หากท่านมี เวลามากพอ 
ท่านจะสามารถใช้งานได้ด้วย
ตนเอง 
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การยอมรับนวัตกรรมทาง
เทคโนโลยี 

ระดับความเห็น 

5 
 

4 
 

3 
 

2 
 

1 
 

ประเมินไม่ได้ 

ด้านความสามารถในการสร้างโอกาสทางธุรกิจ 
1.  ท่ านให้ความส าคัญกับ
บริหารงานและการจัดการที่
เป็นระเบียบและลดความ
เสี่ยง 

      

2. ท่านมักจะพูดถึงโอกาส 
มากกว่าพูดถึงปัญหา 

      

3. ท่านจะด าเนินการตามแผน
ที่วางไว้ ก็ต่อเมื่อท่านมั่นใจว่า
มันจะส าเร็จ 

      

4. เมื่อต้องจัดการกับปัญหา 
ท่ า นมั ก แก้ ไ ข ปั ญ ห า ด้ ว ย
แนวทางที่สร้างสรรค์มากกว่า
การแก้ปัญหาด้วยวิธีการเดิม 
ๆ 

      

5. ท่านชอบคิดและพัฒนากล
ยุทธ์การตลาดแบบสร้างสรรค์ 
แ ม้ ว่ า ก ล ยุ ท ธ์ นั้ น อ า จ จ ะ
ล้มเหลว 

      

6 .  ท่ า น เ ชื่ อ มั่ น ว่ า ค ว า ม
เปลี่ยนแปลงในตลาดจะสร้าง
โอกาสที่ดีให้กับท่าน 
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การยอมรับนวัตกรรมทาง
เทคโนโลยี 

ระดับความเห็น 

5 
 

4 
 

3 
 

2 
 

1 
 

ประเมินไม่ได้ 

ด้านการตลาด 
1. โฆษณาทางอินเทอร์เน็ตที่
เกี่ยวกับเรื่อง Cloud Storage 
มีผลต่อการโน้มน้าวให้ท่าน
ทดลองใช้ 

      

2. ท่านมักไม่สนใจโฆษณาทาง
อินเทอร์เน็ตที่เกี่ยวกับเรื่อง 
Cloud Storage 

      

3. นิตยสารและโฆษณาทาง
อินเทอร์เน็ตที่เกี่ยวกับเรื่อง 
Cloud Storageท า ใ ห้ ท่ า น
สนใจในบริการนี้ 

      

4. ท่านไม่สนใจโฆษณาทาง
อินเทอร์เน็ตเกี่ยวกับ Cloud 
Storage 

      

5.  โฆษณาเกี่ ยวกับ  Cloud 
Storage สามารถดึงดูดความ
สนใจของท่านได้ 
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การยอมรับนวัตกรรมทาง
เทคโนโลยี 

ระดับความเห็น 

5 
 

4 
 

3 
 

2 
 

1 
 

ประเมินไม่ได้ 

ด้านการรับรู้ประสิทธิภาพของการเรียนรู้ 
1 .  Cloud Storage เ ปิ ด
โ อกาส ให้ ท่ านฝึ กฝน ก า ร
เรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ๆ 

      

2. มีทรัพยากรและเครื่องมือที่
พร้อมในการเรียนรู้เกี่ยวกับ 
Cloud Storage 

      

3. ท่านได้เรียนรู้พ้ืนฐานของ 
Cloud Storage 

      

4. ท่านเข้าใจองค์ประกอบ
พ้ืนฐานของ Cloud Storage 
เป็นอย่างด ี

      

5. ท่านเห็นคุณค่าเกี่ยวกับสิ่ง
ที่  Cloud Storage สามารถ
ท าได ้
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การยอมรับนวัตกรรมทาง
เทคโนโลยี 

ระดับความเห็น 

5 
 

4 
 

3 
 

2 
 

1 
 

ประเมินไม่ได้ 

ด้านจริยธรรม 
1. ท่านไมเ่ห็นด้วย Website 
ที่ปลอมแปลงเครื่องหมาย
การค้าบน Cloud Storage 
เพ่ือเพ่ิมยอดขายโดยไม่ได้รับ
อนุญาต 

      

2. ท่านไมเ่ห็นด้วยกับการ
สร้างข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง บน  
cloud storage เพ่ือให้เกิด
การกระจายเผยแพร่ 

      

3. ท่านไมเ่ห็นด้วยกับคนที่
สร้าง Virus บังคับให้ผู้ใช้ 
cloud storage ต้อง
ลงทะเบียนเพ่ือเข้าสู่โปรแกรม
ที่เขาจัดสร้างขึ้น 

      

4. ท่านไมเ่ห็นด้วยกับบุคคล 
Download ไฟล์ cloud 
storage เผยแพร่ไปให้แก่
เพ่ือนฝูงเพ่ือใช้ฟรี 

      

5. ท่านไมเ่ห็นด้วยหาก
โปรแกรม มีการตรวจพบ
ข้อผิดพลาด แต่ไม่มีการ
รายงานข้อผิดพลาดเพ่ือการ
จัดการบริหาร 
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ค าชี้แจ้ง : กรุณาท าเครื่องหมาย (√) ลงในช่อง โดยท่านคาดหวังอะไรเกี่ยวกับ Cloud Storage 

ข้อ 
 

ระดับคะแนนความคิดเห็น 
 

5 4 3 2 1 

ด้านความคาดหวังเกี่ยวกับผลลัพธ์ 

1. สะดวกสบายมาก      ไม่สะดวกสบาย 
2. 

มีรูปแบบการใช้งานที่
หลากหลาย 

    
 ไม่มีรูปแบบการ

ใช้งานที่
หลากหลาย 

3. 
ง่ายต่อการใช้งาน     

 ไม่ง่ายต่อการใช้
งาน 

4. คุณภาพการบริการที่ดี
มาก 

    
 คุณภาพการ

บริการที่แย่ 
5. ประโยชน์จากการใช้

งานสูงมาก 
    

 ประโยชน์จากการ
ใช้งานน้อยมาก 

 
ค าชี้แจ้ง : กรุณาท าเครื่องหมาย (√) ลงในช่อง โดยให้คะแนนความน่าจะเป็นที่ท่านจะใช้บริการ 
Cloud Storage 

ข้อ 
 

ระดับคะแนนความคิดเห็น 
 

5 4 3 2 1 

ด้านความคาดหวังเกี่ยวกับผลลัพธ์ 

1. 
จะทดลองใช้งานหรือ  
จะยังคงใช้งานต่อไป 

    
 จะไม่ทดลองใช้งาน 

หรือ จะยกเลิกใช้
งาน 
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ส่วนที ่3 ข้อมูลด้านประชากรศาสตร์ของผู้ตอบแบบสอบถาม  
ค าชี้แจง กรุณาท าเครื่องหมาย ()  ลงในช่องที่ตรงกับข้อมูลส่วนตัวของท่านมากที่สุด  
(เลือกตอบเพียง 1 ข้อ)  
1. ท่านผู้ตอบแบบสอบถามเคยใช้บริการพื้นท่ีจัดเก็บข้อมูลบนกลุ่มเมฆ (Cloud storage) ใช่หรือไม่ 

 ใช่   ไม่ใช่ (จบแบบสอบถาม) 
2. ท่านผู้ตอบแบบสอบถาม ศึกษา ท างาน หรืออาศัยอยู่ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล ใช่หรือไม่  

 ใช่   ไม่ใช่ (จบแบบสอบถาม) 
3. เพศ   

 ชาย   หญิง 
4. อายุ 

 ต่ ากว่า 20 ปี   20-30 ปี 

 31-40 ปี   41-50 ปี 

 มากกว่า 50 ปี  
5. รายได้ต่อเดือน 

 ต่ ากว่า 10,000 บาท   10,000 – 20,000 บาท 

 20,001 – 30,000 บาท   30,001 – 40,000 บาท 

 40,001 – 50,000 บาท   มากกว่า 50,000 บาท ขึ้นไป 
6. ระดับการศึกษา 

 ต่ ากว่าปริญญาตรี   ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า 

 ปริญญาโท หรือเทียบเท่า   สูงกว่าปริญญาโท 

7. อาชีพ 

 นักเรียน/ นักศึกษา   ข้าราชการ 

 รัฐวิสาหกิจ   พนักงานบริษัทเอกชน 

 ธุรกิจส่วนตัว   อ่ืน ๆ โปรดระบุ 
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ภาคผนวก ข 
รายละเอียดผลการวิเคราะห์จากโปรแกรมส าเร็จรูป 

 
ตารางที่ ข.1 
 
จ านวนปัจจัยที่สกัดได้จากการวิเคราะห์ปัจจัยและค่าความแปรปรวนของตัวแปรอิสระที่สามารถ
อธิบายได ้

Total Variance Explained 

Com
pone

nt 

Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared 
Loadings 

Rotation Sums of Squared 
Loadings 

Total % of 
Variance 

Cumulati
ve % 

Total % of 
Varianc

e 

Cumul
ative 
% 

Total % of 
Varianc

e 

Cumulati
ve % 

1 10.750 34.676 34.676 10.750 34.676 34.676 4.355 14.049 14.049 

2 2.779 8.965 43.641 2.779 8.965 43.641 3.308 10.672 24.721 

3 2.068 6.671 50.312 2.068 6.671 50.312 3.193 10.299 35.020 

4 1.774 5.722 56.035 1.774 5.722 56.035 3.124 10.078 45.097 

5 1.540 4.967 61.002 1.540 4.967 61.002 2.617 8.440 53.538 

6 1.463 4.718 65.720 1.463 4.718 65.720 2.389 7.706 61.244 

7 1.236 3.988 69.708 1.236 3.988 69.708 2.279 7.352 68.596 

8 1.013 3.268 72.976 1.013 3.268 72.976 1.358 4.380 72.976 

9 .867 2.797 75.772             

10 .825 2.660 78.432             

11 .808 2.606 81.038             

12 .687 2.216 83.254             

13 .639 2.062 85.316             

14 .550 1.775 87.091             

15 .528 1.702 88.793             

16 .433 1.395 90.188             

17 .377 1.216 91.404             

18 .354 1.142 92.547             

19 .325 1.048 93.595             

20 .297 .960 94.554             
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ตารางที่ ข.1 
 
จ านวนปัจจัยที่สกัดได้จากการวิเคราะห์ปัจจัยและค่าความแปรปรวนของตัวแปรอิสระที่สามารถ
อธิบายได(้ต่อ) 

Total Variance Explained 

Com
pon
ent 

Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared 
Loadings 

Rotation Sums of Squared 
Loadings 

Total % of 
Variance 

Cumulati
ve % 

Total % of 
Varianc

e 

Cumul
ative 
% 

Total % of 
Varianc

e 

Cumulati
ve % 

21 .286 .922 95.476             

22 .224 .722 96.198             

23 .206 .664 96.861             

24 .168 .543 97.405             

25 .166 .535 97.940             

26 .152 .490 98.430             

27 .125 .405 98.835             

28 .116 .376 99.211             

29 .093 .299 99.510             

30 .081 .261 99.771             

31 .071 .229 100.000             
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ตารางที่ ข.2 
 
ปัจจัยที่ได้จากการวิเคราะห์และหมุนแกนแล้ว (Rotated Component Matrix) 

Rotated Component Matrix 
 

Component 
1 2 3 4 5 6 7 8 

ง่ายต่อการใช้งาน .823        

ความสะดวกสบาย .812        

คุณภาพในการบริการ .772        

ประโยชน์จากการใช้งาน .748        

ท่านเห็นคุณค่าเกี่ยวกับสิ่ งที่  
Cloud Storage สามารถท าได้ 

.680        

โฆษณาเกี่ยวกับ Cloud Storage 
สามารถดึงดูดความสนใจของ
ท่านได้ 

 .849       

ท่านไม่สนใจโฆษณาทางทางสื่อ
ใด ๆ เกี่ยวกับ Cloud Storage 
 

 .744       

ท่านมักไม่สนใจโฆษณาทาง
อินเทอร์ เน็ตที่ เกี่ ยวกับ เ รื่ อ ง 
Cloud Storage 
 

 .694       

นิ ต ย ส า ร แ ล ะ โ ฆ ษ ณ า ท า ง
อินเทอร์ เน็ตที่ เกี่ ยวกับ เ รื่ อ ง 
Cloud Storageท าให้ท่านสนใจ
ในบริการนี ้
 

.300 .668       

โ ฆ ษณ า ทา งอิ น เ ทอร์ เ น็ ตที่
เกี่ยวกับเรื่อง Cloud Storage มี
ผลต่อการโน้มน้าวให้ท่านทดลอง
ใช้ 
 

 .575   .503    
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ตารางที่ ข.2 
 
ปัจจัยที่ได้จากการวิเคราะห์และหมุนแกนแล้ว (Rotated Component Matrix)(ต่อ) 

Rotated Component Matrix 
 

Component 
1 2 3 4 5 6 7 8 

ท่ าน ไ ม่ เ ห็ นด้ ว ย  Website ที่
ปลอมแปลงเครื่องหมายการค้า
บน  Cloud Storage เ พื่ อ เ พิ่ ม
ยอดขายโดยไม่ได้รับอนุญาต 
 

  .809      

ท่านไม่ เห็นด้วยกับคนที่สร้าง 
Virus บั ง คั บ ใ ห้ ผู้ ใ ช้  cloud 
storage ต้องลงทะเบียนเพื่อเข้า
สู่โปรแกรมที่เขาจัดสร้างขึ้น 
 

.390  .732 .322     

ท่านไม่ เห็นด้วยกับการสร้าง
ข้อมูลที่ ไม่ ถูกต้องบน cloud 
storage เพื่อให้เกิดการกระจาย
เผยแพร่ 
 

  .645  .302    

ท่ า น ไ ม่ เ ห็ น ด้ ว ย กั บ บุ ค ค ล 
Download ไ ฟ ล์  cloud 
storage เผยแพร่ไปให้แก่เพื่อน
ฝูงเพื่อใช้ฟรี 
 

  .576      

ท่านไม่เห็นด้วยหากโปรแกรม มี
การตรวจพบข้อผิดพลาด แต่ไมม่ี
การรายงานข้อผิดพลาดเพื่อการ
จัดการบริหาร 
 

 .354 .568      
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ตารางที่ ข.2 

 
ปัจจัยที่ได้จากการวิเคราะห์และหมุนแกนแล้ว (Rotated Component Matrix)(ต่อ) 

Rotated Component Matrix 
 

Component 

1 2 3 4 5 6 7 8 
ห า ก ท่ า น มี เ ค รื่ อ ง มื อ ก า ร
ช่วยเหลือที่ เข้าถึงได้ ง่าย เช่น 
Website หรือ Google จะท าให้
ท่านใช้งานได้ 
 

   .804     

หากท่านมีเพียงคู่มือหรือสื่อการ
เรียนรู้ แนะน าการใช้งาน จะท า
ให้ท่านสามารถใช้งานได้ 
 

   .756 .319    

หากท่านมีใคร ใช้งานให้ดูเป็น
ตัวอย่าง ท่านจะสามารถใช้งาน
ตามได้ 
 

   .737     

ท่านเข้าใจองค์ประกอบพื้นฐาน
ของ Cloud Storage เป็นอย่าง
ด ี
 

    .784    

มีทรัพยากรและ เครื่ อ งมือที่
พร้อมในการเรียนรู้ เกี่ยวกับ 
Cloud Storage 
 

   .345 .664    

ท่านได้เรียนรู้พื้นฐานของ Cloud 
Storage 
 

   .468 .606    
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ตารางที่ ข.2 
 
ปัจจัยที่ได้จากการวิเคราะห์และหมุนแกนแล้ว (Rotated Component Matrix)(ต่อ) 

Rotated Component Matrix 
 

Component 
1 2 3 4 5 6 7 8 

ท่านจะด าเนินการตามแผนท่ีวาง
ไว้ ก็ต่อเมื่อท่านมั่นใจว่ามันจะ
ส าเร็จ 
 

     .727   

ท่านชอบคิดและพัฒนากลยุทธ์
การตลาดแบบสร้างสรรค์ แม้ว่า
กลยุทธ์นั้นอาจจะล้มเหลว 
 

     .716   

ท่านเชื่อมั่นว่าความเปลี่ยนแปลง
ในตลาดจะสร้างโอกาสที่ดีให้กับ
ท่านได้ 
 

 .310  .314  .548 .315  

หากท่านมีเวลามากพอ ท่านจะ
สามารถใช้งานได้ด้วยตนเอง 
 

   .489  .547  .367 

ท่านมักจะพูดถึงโอกาส มากกว่า
พูดถึงปัญหา 
 

      .784  

เมื่อต้องจัดการกับปัญหา ท่าน
มักแก้ไขปัญหาด้วยแนวทางที่
สร้างสรรค์มากกว่าการแก้ปัญหา
ด้วยวิธีการเดิม ๆ 
 

  .303    .631  

Cloud Storage เปิดโอกาสให้
ท่านฝึกฝนการเรียนรู้เทคโนโลยี
ใหม่ๆ 
 

    .350 .382 .506  



Ref. code: 25595802030683HSORef. code: 25595802030683HSORef. code: 25595802030683HSORef. code: 25595802030683HSO

77 
 

 

ตารางที่ ข.2 
 
ปัจจัยที่ได้จากการวิเคราะห์และหมุนแกนแล้ว (Rotated Component Matrix)(ต่อ) 

Rotated Component Matrix 
 

Component 
1 2 3 4 5 6 7 8 

ท่ า น ใ ห้ ค ว า ม ส า คั ญ กั บ
บริหารงานและการจัดการที่เป็น
ระเบียบและลดความเสี่ยง 
 

.449   .321   .469  

หากท่านเจอทางตัน เช่น ใช้งาน
ไม่เป็นหรือใช้งานไม่ได้ ท่านจะ
ขอความช่วยเหลือจากคนอ่ืน 
 

 .318      .784 
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ประวัติผู้เขียน 
 
ชื่อ นายนพดล ติรเดชาฤทธิ์ 
วันเดือนปีเกิด 
วุฒิการศึกษา 

13 มิถุนายน พ.ศ.2532 
ปีการศึกษา 2554: วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต 
(สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์)  
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง 

ต าแหน่ง ที่ปรึกษาด้านความมั่นคงปลอดภัยเทคโนโลยี
สารสนเทศ (ISO27001) 
บริษัท เอซีอินโฟเทค จ ากัด (มหาชน) 

  
ประสบการณ์ท างาน 2559 - ปัจจุบัน: ที่ปรึกษาด้านความมั่นคงปลอดภัย

เทคโนโลยีสารสนเทศ (ISO27001) 
บริษัท เอซีอินโฟเทค จ ากัด (มหาชน) 

  
 
 
    


