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บทคัดย่อ

ง

านวิจัยนี้เป็นการวิเคราะห์แบบจาลองเชิงโครงสร้างมีวัตถุประสงค์ดังนี้ (1) เพื่อสารวจรูปแบบ
การดาเนินชีวิต และ การยอมรับแช็ตบอทในการสื่อสารการตลาดของดิจิทัลเนทีฟไทย (2) เพื่อพัฒนา
แบบจาลองเชิงโครงสร้างการยอมรับแช็ตบอทในการสื่อสารการตลาดของดิจิทัลเนทีฟไทย และ (3) เพื่อ
ตรวจสอบความกลมกลืนของแบบจาลองเชิงโครงสร้างการยอมรับแช็ตบอทในการสื่อสารการตลาดของ
ดิจิ ทั ล เนที ฟ ไทยที่ ผู้ วิ จั ย พัฒ นาขึ้ น กั บ ข้ อ มู ล เชิ งประจั ก ษ์ ศึ ก ษาด้ ว ยวิ ธี ก ารวิ จั ย เชิ งปริ ม าณ โดยใช้
แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล จากกลุ่มตัวอย่างซึ่งเป็นดิจิทัลเนทีฟไทย ที่มีอายุ
ระหว่ า ง 15-24 ปี จานวน 150 ราย สถิติ ที่ ใช้ ใ นการวิ เ คราะห์ ข้ อมู ล ได้ แก่ การวิเ คราะห์ส ถิ ติเ ชิ ง
พรรณนา วิเคราะห์องค์ประกอบ และ การวิเคราะห์แบบจาลองเชิงโครงสร้าง ผลการวิจัยที่สาคัญสรุปได้
ดังนี้
1) ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสารวจ เพื่อจัดรูปแบบการดาเนินชีวิตสามารถจัดรูปแบบ
การดาเนินชีวิตของดิจิทัลเนทีฟไทยได้เป็น 5 กลุ่ม คือ (1) กลุ่ม “แนบสนิทโลกดิจิทัล ” (2) กลุ่ม
“กระตือรือร้น สนใจรอบด้าน” (3) กลุ่ม “รู้ใช้เทคโนโลยีเท่าที่จาเป็น” (4) กลุ่ม “เปิดกว้างทางความคิด
ไม่ยึดติดเทคโนโลยี” และ (5) กลุ่ม “ผูกติดชีวิตออฟไลน์”
2) ผลการวิเคราะห์แบบจาลองเชิงโครงสร้าง พบว่า แบบจาลองที่พัฒนาขึ้นมีความสอดคล้อง
กับข้อมูลเชิงประจักษ์อยู่ในเกณฑ์ที่ยอมรับได้ โดยมีค่าสถิติผ่านเกณฑ์ความสอดคล้อง 8 ดัชนี ดังนี้ ChiSquare/df = 1.913, RMR =.027, NFI = .877, IFI = .937, TLI = .923, CFI =.936 , PNFI = .723
และ RMSEA = .078 จึงสามารถสรุปได้ว่าแบบจาลองที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นนั้นมีความสอดคล้องกับข้อมูล
เชิงประจักษ์ เป็นไปตามสมมติฐานที่กาหนดไว้
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Abstract
This research is aimed to develop and
validate a structural equation model towards the
following objectives: (1) to explore Thai Digital
Natives’ Lifestyles and their adoption of chat bot
in marketing communication, (2) to develop a
structural equation model for the adoption of chat
bot in marketing communication of Thai Digital
Natives, and (3) to test the congruence or the fit of
the constructed structural equation model with
the empirical evidence. The study is conducted
by quantitative research using questionnaires in
collecting data from 150 Thai Digital Natives aged
15-24 years old. Statistical analysis composes of
descriptive statistics, factor analysis, and structural
equation model. The findings are as follow:
1) From exploratory factor analysis,
Lifestyles of Thai Digital Natives are classified into
five groups: (1) digital addiction, (2) digital
enthusiasm and versatility, (3) digital optimal
literacy, (4) digital openness and flexibility, and (5)
digital attachment with offline.
2) From Structural Equation Model, the
developed model is congruent with empirical data
by the acceptable criteria of eight congruence
indices: Chi-Square/df = 1.913, RMR = .027, NFI =
.877, IFI = .937, TLI = .923, CFI = .936, PNFI = .723,
and RMSEA = .078. The developed model by the
researcher is thus congruent with empirical data as
specified in the hypothesis.
Keywords: Chat Bot, Digital Natives, Marketing
Communication

ที่มำและควำมสำคัญ
เทคโนโลยีต่าง ๆ ในปัจจุบันได้พัฒนารุดหน้าไป
อย่ างรวดเร็ ว อี ก ทั้ งทวี ประสิ ทธิ ภาพมากยิ่ งขึ้ นเรื่ อย ๆ
โดยเฉ พาะเทคโนโ ลยี ปั ญญ าประดิ ษฐ์ ( Artificial
Intelligence) ที่มีความฉลาดล้าหน้า จนเป็นที่ประจักษ์ถึง
ศักยภาพในการขบคิดใกล้เคียงกับมนุษย์มากขึ้นเรื่อย ๆ จน
มีค าถามถึ งการมี อยู่ ของปัญญาประดิ ษฐ์ ไปต่ าง ๆ นานา
บ้างอาจเกิ ดข้อสงสัยว่ า ปัญญาประดิ ษฐ์ จะเข้ามาแทนที่

หรื อเข้ามาเติ มเต็ มการทางานของมนุษย์กั นแน่ แต่ ไม่ ว่ า
คาตอบจะเป็นเช่นไร ในขณะนี้ปัญญาประดิษฐ์ก็ได้รับการ
พัฒนาอย่างต่อเนื่อง และถูกนาไปประยุกต์ใช้ในหลากหลาย
ภารกิจเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของมนุษย์ในด้านต่าง ๆ
ปัจจุบันนี้ปัญญาประดิษฐ์ได้รับการพัฒนา และ
น ามาใช้ ใ นภาคธุ ร กิ จ มากขึ้ น หนึ่ ง ในตั ว อย่ า งของ
ปัญญาประดิษฐ์ที่มีความใกล้ชิดกับผู้คนและกาลังเป็นที่พูด
ถึงทุกวันนี้ คือ แช็ตบอท (Chat bot) ซึ่งเป็นโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ที่ถูกพัฒนาให้สามารถโต้ตอบและมีปฏิสัมพันธ์
กั บมนุ ษย์ ได้ ผ่ านทั้ งตั วอั กษรหรื อเสี ยงพู ด เสมื อนการ
สนทนาระหว่ า งมนุ ษ ย์ จ ริ ง ๆ แช็ ต บอทได้ ถู ก น ามา
ประยุกต์ใช้เป็นผู้ช่วยของมนุษย์ในการตอบคาถาม นาเสนอ
สินค้าและบริการ ตลอดจนเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ซึ่ง
แช็ตบอทนี้ก็มีความสามารถในการสื่อสารตอบโต้ กับผู้ใช้
หรือลูกค้าได้หลายรูปแบบ ทั้งข้อความ รูปภาพ วิดีโอ เช่น
(1) แช็ ต บอทท าหน้ า ที่ ต อบค าถามข้ อ สงสั ย เกี่ ย วกั บ
ผลิตภัณฑ์เบื้องต้น ทดแทนศูนย์บริการข้อมูลลูกค้า ดังที่
ผลิตภัณฑ์ โออิชิ สร้าง “เนโกะ” เพื่อช่วยตอบคาถามเรื่อง
ของกิจกรรมรณรงค์ทางการตลาดชื่อ “โออิชิ โอทั้งคู่ ยูเลือก
ได้” (2) แช็ตบอททาหน้าที่รับคาสั่งซื้อ ดังเช่นกรณี โดมิโน
พิ ซซ่ าได้ พั ฒนาแช็ ตบอทบนเฟสบุ๊ คให้ ผู้ บริ โภคสามารถ
สั่งพิซซ่าผ่านแช็ตได้ โดยแช็ตบอทของโดมิโนพิซซ่านั้นจะ
ถูกสอนให้รู้จักแนวโน้มต่าง ๆ และข่าวสารที่เป็นที่พูดถึงใน
ขณะนั้น เพื่อที่จะสามารถพู ดคุยกับผู้บริโภคได้ และช่ว ย
สร้างประสบการณ์ที่แปลกใหม่ได้ (3) แช็ตบอททาหน้าเป็น
ผู้ให้คาแนะนา ดังเช่น กรณีของ H&M ที่ใช้แช็ตบอททา
หน้าที่ผู้ให้คาแนะนาเกี่ยวกับแฟชั่นในการแต่งตัว และนา
ผู้ใช้ไปยังหน้าเว็บไซต์ร้านค้าออนไลน์เพื่อทาการซื้อสินค้า
โดยแช็ตบอทจะทาการเรียนรู้คุณลักษณะของผู้บริโภค เช่น
เพศ อายุ รู ปแบบการแต่ งตั ว เพื่ อที่ จะแนะน าสิ นค้ าที่ มี
จานวนมากให้ได้อย่างเหมาะสม เป็นต้น
ปัจจุบันธุรกิจต่าง ๆ ต้องเผชิญความท้าทายจาก
ผู้ บ ริ โภคยุ ค ดิ จิ ทั ล ที่ มั กมี พ ฤติ ก รรมค้ นหาข้ อ มู ลอย่ า ง
เข้มข้นรอบด้านก่อนตัดสินใจซื้อ อีกทั้งมีความอดทนในการ
รอค าตอบน้ อ ย เมื่ อ ต้ อ งการข้ อ มู ล หรื อ ต้ อ งการทราบ
รายละเอียดใด ๆ ก็คาดหวังจะได้รับคาตอบจากผู้ให้บริการ
ในทันที ดังนั้นนักสื่อสารการตลาดจึงต้องหมั่นทบทวนและ
เพิ่มพูนศักยภาพในการคาตอบให้ทันต่อความต้องการของ
ผู้ บ ริ โ ภคอยู่ เ สมอ ในเวลาที่ ผู้ บ ริ โ ภคต้ อ งการ เพราะ
ไม่ เ ช่ น นั้ น แล้ ว ความล่ า ช้ า ของค าตอบ อาจกลายเป็ น
แรงผลักดันให้ผู้บริโภคพร้อมจะ เปลี่ยนแบรนด์ทันที เพื่อให้
สอดรับกับความต้องการของผู้บริโภค แช็ตบอทจึงกลายเป็น
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เครื่องมือสื่อสารการตลาดที่สาคัญ ที่สามารถให้คาตอบกับ
ผู้บริโภคได้ทุกเวลาที่ผู้บริโภคต้องการข้อมูล เข้ามาเสริมการ
ทางานของมนุษย์ให้มีประสิทธิภาพสูงยิ่งขึ้นในการให้บริการ
อย่ างไรก็ ดี แช็ ตบอทนั้ นนั บเป็ นนวั ตกรรมที่ เพิ่ งถู กน ามา
ประยุ ก ต์ ใ ช้ ใ นการสื่ อ สารการตลาด ท่ า มกลางความ
ประหวั่นว่าปัญญาประดิษฐ์ในรูปแบบเช่นนี้จะมาแทนที่การ
ทางานของมนุษย์ อีกทั้งผู้ใช้อาจมีคาถามถึงความแม่นยา
ถูกต้องของผลลัพธ์จากการประมวลผลของแช็ตบอทในการ
ตอบคาถาม ผู้วิจัยจึงเกิดข้อสงสัยที่ว่าเมื่อแช็ตบอทซึ่งเป็น
ปั ญญาประดิ ษฐ์ ได้ ถู กน ามาใช้ เพื่ อเสริ มการท างานของ
มนุษย์ในการสื่อสารการตลาดนั้น จะได้รับการยอมรับจาก
ผู้บริโภคในยุคปัจจุบันอย่างไรบ้าง อีกทั้งมีปัจจัยใดบ้างที่มี
อิทธิพลต่อการยอมรับเทคโนโลยีการสื่อสารดังกล่าวให้เข้า
มาอยู่ในเส้นทางการบริโภคของผู้คนในปัจจุบัน
กลุ่มผู้บริโภคกลุ่มสาคัญที่ขณะนี้ได้รับความสนใจ
ในฐานะกลุ่มที่คาดว่ามีความคุ้นเคยกับเทคโนโลยีมากกว่า
ผู้บริโภคกลุ่มอื่น คือ ผู้ใช้เทคโนโลยีอายุน้อย ผู้ซึ่งเกิดหรือ
เติ บ โตในยุ ค เทคโนโลยี ดิ จิ ทั ล อี ก ทั้ งคุ้ น เคยกั บ การใช้
คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ดิจิทัล และอินเทอร์เน็ตตั้งแต่อายุ
ยังน้อย มีความกระตือรือร้นในการสื่อสาร พร้อมที่จะมีส่วน
ร่วมในการสื่อสารแบ่งปันเรื่องราวประสบการณ์เกี่ยวกับตรา
สินค้าที่ตนเองประสบพบเจอไปยังเครือข่ายของตนเองใน
โลกออนไลน์ ปั จ จุ บั น ผู้ บ ริ โ ภคกลุ่ ม นี้ ถู ก เรี ย กขานว่ า
ดิจิทัลเนทีฟ (Digital Native) ซึ่งเป็นกลุ่มที่มีรูปแบบการ
ด าเนิ น ชี วิ ต ผู ก พั น กั บ เทคโนโลยี เติ บ โตมาพร้ อ มกั บ
เทคโนโลยีการสื่อสารและอุปกรณ์ดิจิทัลต่าง ๆ มีแนวโน้ม
เป็นกลุ่มผู้ริเริ่ม (Innovator) ที่จะเปิดรับเทคโนโลยีก่อนคน
กลุ่มอื่น ๆ ด้วยมีค่านิยมกล้าได้กล้าเสีย ชอบลองของแปลก
ใหม่ ที่มีความคาดหวังว่าเทคโนโลยีเป็นส่วนหนึ่งในชีวิต แต่
ถึงกระนั้นก็อาจมีความเป็นไปได้ที่จะมีกลุ่มดิจิทัลเนทีฟส่วน
หนึ่งที่มีความผูกพันใกล้ชิดกับเทคโนโลยีการสื่อสารยุคใหม่
น้อย จึงเป็นที่น่าสนใจศึกษาว่า คนรุ่นใหม่กลุ่มนี้ ซึ่งอาจมี
ระดับความผูกพันกับเทคโนโลยีดิจิทัลแตกต่างกันไป จะมี
ทิศทางการยอมรับการใช้แช็ตบอทเพื่อการสื่อสารการตลาด
เป็นเช่นไร
ในโลกอนาคตอันใกล้ปัญญาประดิษฐ์จะเข้ามามี
บทบาทในชีวิตของผู้คนในมิติต่าง ๆ อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้
ปัญญาประดิ ษฐ์ จะกลายเป็ นสิ่ งส าคั ญส าหรั บนักการสื่ อ
สารตราสิ น ค้ า ต่ า ง ๆ ที่ ค วรท าความเข้ า ใจว่ า จะใช้
ปั ญ ญาประดิ ษ ฐ์ เ ช่ น ไรในการสื่ อ สารการตลาดให้ เ กิ ด
ประโยชน์สูงสุด ดังนั้นงานวิจัยนี้จึงมุ่งหวังสร้างแบบจาลอง
เชิงโครงสร้างที่แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร

ต่าง ๆ เพื่ ออธิ บายถึงการยอมรับแช็ ทบอตซึ่งเป็ นหนึ่ งใน
ระบบปัญญาประดิษฐ์ที่ใกล้ตัวผู้บริโภคมากที่สุดระบบหนึ่ง
ในปัจจุบัน โดยผู้วิจัยมุ่งย้อนรอยหาสาเหตุของความสัมพันธ์
เพื่ อการพั ฒนาและตรวจสอบความตรงของแบบจ าลอง
สมการโครงสร้ า งการยอมรั บ แช็ ต บอทในการสื่ อ สาร
การตลาดของดิ จิ ทั ล เนที ฟ ไทย ซึ่ งเป็ น แบบจ าลองเชิ ง
โครงสร้างที่ผู้วิจัยสังเคราะห์จากแนวคิด แบบจาลองการ
ยอมรับเทคโนโลยี (Technology Acceptance Model –
TAM) และงานวิจัยเกี่ยวกับการยอมรับเทคโนโลยีในบริบท
สังคมไทย เนื่องแช็ ตบอทถือเป็นนวั ตกรรมที่ใหม่ สาหรั บ
สังคมไทย การค้นคว้าวิจัยในเรื่องนี้คาดว่าจะเป็นประโยชน์
ต่อการพัฒนาความเข้าใจองค์ประกอบที่มีอิทธิพลต่อการ
ยอมรับแช็ตบอท ซึ่งเป็นปัญญาประดิษฐ์ที่นามาใช้ในการ
สื่อสารการตลาดในประเทศไทยว่าเป็นไปเช่นไรในปัจจุบัน
การทราบความคิดเห็นในมุมมองของผู้ใช้เกี่ยวกับแช็ตบอท
นี้ จะสามารถช่วยให้ผู้ประกอบการ นักพัฒนาซอฟต์แวร์
หรือหน่วยงานที่เกี่ ยวข้อง สามารถน าข้อมูลที่ได้จากการ
วิ จั ย นี้ ไ ปใช้ เ พื่ อ ปรั บ ปรุ ง และพั ฒ นาแช็ ต บอทให้ มี
ความสามารถตอบสนองได้ตรงตามความต้องการของผู้ใช้
ได้มากขึ้น ซึ่งจะส่งผลให้เกิดการยอมรับเทคโนโลยีดังกล่าว
อย่างกว้างขวางต่อไป

วัตถุประสงค์กำรวิจัย
1. เพื่อสารวจรูปแบบการด าเนินชีวิ ต และ การ
ยอมรับแช็ตบอทในการสื่อสารการตลาดของดิจิทัลเนทีฟไทย
2. เพื่ อ พั ฒ นาแบบจ าลองเชิ ง โครงสร้ า งการ
ยอมรับแช็ตบอทในการสื่อสารการตลาดของดิจิทัลเนทีฟไทย
3. เพื่อตรวจสอบความกลมกลืนของแบบจาลอง
เชิงโครงสร้างการยอมรับแช็ตบอทในการสื่อสารการตลาด
ของดิจิทัลเนทีฟไทยที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นกับข้อมูลเชิงประจักษ์

ขอบเขตกำรวิจัย
มีรายละเอียดของขอบเขตการวิจัย ดังนี้
1. ขอบเขตด้านประชากร และกลุ่มตัวอย่าง ผู้วิจัย
ก าหนดประชากรในการวิ จั ย คื อ ดิ จิ ทั ล เนที ฟไทย อั น
หมายถึง กลุ่มเยาวชนผู้มีอายุระหว่าง 15-24 ปี (ITU, 2013)
เนื่องจากเป็นกลุ่มประชากรที่มี ความคล่ องทางเทคโนโลยี
ดิ จิ ทั ล อี กทั้ งมี แนวโน้ มเป็ นกลุ่ มไวต่ อการรั บนวั ตกรรม
ตลอดจนเป็ นกลุ่ มเป้ าหมายที่ นั กการตลาดให้ ความสนใจ
โดยการกาหนดช่วงอายุของประชากรในการวิ จัยนี้ ผู้ วิจั ย
อ้ างอิ งจากการนิ ยามของสหภาพโทรคมนาคมระหว่ า ง
ประเทศ (International Telecommunication Union
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หรือ ITU) ที่ใช้อายุเป็นเกณฑ์ในการชี้วัดกาหนดนิยามเชิง
ปฏิบัติการอย่างเป็นสากลของคาว่า “ดิจิทัลเนทีฟ” ว่าเป็น
เด็กและเยาวชนที่มีอายุ 15 – 24 ปี โดยในบริบทสังคมไทยมี
ผู้ประยุกต์ใช้เกณฑ์ดังกล่าวมากาหนดช่วงอายุของประชากร
ในการวิจัยที่เป็ นดิจิทัลเนทีฟ เช่น ศุภกร จู ฑะพล (2559)
ณิศรา ศรีพลอยรุ่ง และปาริชาต สถาปิตานนท์ (2560) และ
Chawaporn Dhamanitayakul (2019) เป็นต้น
2. ขอบเขตด้ านปั ญญาประดิ ษฐ์ ในการสื่ อ สาร
กา ร ต ล า ด ผู้ วิ จั ย ก า ห นด เ กณ ฑ์ ในกา ร คั ด เ ลื อก
ปั ญ ญาประดิ ษ ฐ์ ใ นการสื่ อ สารการตลาดมาศึ ก ษาแบบ
เจาะจง คือ (1) ต้องเป็นเทคโนโลยี การสื่อสารที่ผู้บริโภค
สามารถเข้ าถึงได้จากอุ ปกรณ์ ของตนเองที่ มีอยู่ แล้ ว เช่ น
โทรศัพท์มือถือ แทบเล็ต หรือ เครื่องคอมพิวเตอร์ เป็นต้น
และ (2) เป็นเทคโนโลยีที่ถูกนามาใช้เป็นเครื่องมือสื่อสาร
การตลาดในปัจจุบั นอย่ างกว้ างขวาง จากเกณฑ์ ดังกล่ าว
สามารถคัดเลือกปัญญาประดิษฐ์ในการสื่อสารการตลาดมา
ศึ ก ษา คื อ แช็ ต บอท ซึ่ งหมายถึ ง โปรแกรมสนทนาที่
พั ฒนาขึ้ นเพื่ อจ าลองบทสนทนาของมนุ ษย์ ให้ สามารถ
สื่อสารกับมนุษย์ผ่านทางเสียงหรือข้อความแบบทันที อีกทั้ง
เทคโนโลยีดั งกล่ าวเป็ นที่สนใจของนั กการตลาด และถู ก
นามาประยุกต์ใช้งานสื่อสารการตลาดในหลากหลายธุรกิจ
อย่างกว้างขว้าง
3. ขอบเขตด้านตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย ในการวิจัย
นี้ ผู้วิ จัยกาหนดตัวแปรในการศึ กษาไว้ 2 กลุ่ม เพื่อสร้าง
และทดสอบแบบจ าลองเชิ งโครงสร้าง ประกอบด้ วย (1)
ตัวแปรแฝง (Latent Variable) จานวน 5 ตัวแปร โดย
แบ่งเป็นตัวแปรแฝงภายนอก และตัวแปรแฝงภายใน (2) ตัว
แปรสังเกตได้ (Observed Variable) จานวน 19 ตัวแปร
แบ่งเป็น
3.1 ตัวแปรแฝงภายนอก (Exogenous Latent
Variable) คือ ตัวแปรแฝงที่ไม่ได้รับอิทธิพลจากตัวแปรอื่น
ใด โดยตัวแปรแฝงภายนอกของแบบจาลองในการวิจัยครั้งนี้
มีทั้งสิ้น 1 ตัวแปร คือ รูปแบบการดาเนินชีวิตของดิจิทัล เนทีฟ สามารถวัดได้จาก (1) กิจกรรม (2) ความสนใจ และ
(3) ความคิดเห็น (Plummer, 1974)
3.2 ตัวแปรแฝงภายใน (Endogenous Latent
Variable) คือ ตัวแปรที่ได้รับอิทธิพลจากตัวแปรอื่น โดยตัว
แปรแฝงภายในของแบบจาลองในการวิจัยครั้งนี้มีทั้งสิ้น 4
ตัวแปร ดังนี้
(1) การรับรู้ประโยชน์ (Perceived Usefulness
หรือ PU) สามารถวัดได้จากตัวแปรสังเกต จานวน 5 ตัว
แปร (ประยุกต์จาก Fishbein & Ajzen, 1975 / Moore &

Benbasat, 1991/ Venkatesh and Davis, 2000) ดังนี้
(1.1) การคล้อยตามกลุ่มอ้างอิง (1.2) ภาพลักษณ์ที่เกิดจาก
การใช้แช็ ตบอท (1.3) การเพิ่ม ประสิ ทธิภาพการสื่ อสาร
การตลาด (1.4) ผลลัพธ์ที่สามารถสังเกตเห็นได้ และ (1.5)
ความพอใจในผลลัพธ์ที่ได้
(2) การรับรู้ความง่ายในการใช้งาน (Perceived
Ease of Use หรือ PE) สามารถวัดได้จากตัวแปรสังเกต
จานวน 5 ตัวแปร (ประยุกต์จาก Compeau & Higgins,
1995 / Venkatesh, Morris, Davis, & Davis, 2003/
Venkatesh and Davis, 2000) ดังนี้ (2.1) การรับรู้
ความสามารถด้านเทคโนโลยีของตนเอง (2.2) การรับรู้ถึง
ปัจจัยควบคุมจากภายนอก (2.3) ความวิตกต่อการใช้งาน
แช็ ตบอท (2.4) ความสนุ กสนานความเพลิ ดเพลิ นที่ ใช้
แช็ตบอท (2.5) การใช้ประโยชน์ได้ตามวัตถุประสงค์
(3 ) ค ว า ม ตั้ ง ใ จ ที่ จ ะ ใช้ งา น ( Behavioral
Intention หรือ BI) สามารถวัดได้จากตัวแปรสังเกต จานวน
2 ตัวแปร (ประยุกต์จาก Bhattacherjee, 2011 / Chang,
2013/ ปัณณวิช สนิทนราทร, 2560) ดังนี้ (3.1) ความ
เป็นไปได้ในการใช้งานแช็ตบอท และ (3.2) การแนะนา
บอกต่อ
(4) การใช้ งานจริ ง (Actual Use หรื อ AU)
สามารถวั ด ได้ จ ากตั ว แปรสั ง เกต จ านวน 2 ตั ว แปร
(ประยุกต์จาก พัชนี เชยจรรยา,2559 / บัญชา หมั่นกิจการ,
2560) ดังนี้ (4.1) แช็ตบอทของประเภทธุรกิจที่เคยใช้งาน
(4.2) วัตถุประสงค์ในการใช้งานแช็ตบอท

สมมติฐำนกำรวิจัย
แบบจาลองเชิงโครงสร้างการยอมรับแช็ตบอทใน
การสื่อสารการตลาดของดิจิทัลเนทีฟไทยมีความสอดคล้อง
กับข้อมูลเชิงประจักษ์

นิยำมศัพท์เชิงปฏิบัติกำร
1. แบบจาลองเชิงโครงสร้างการยอมรับแช็ตบอท
ในการสื่อสารการตลาดของดิจิทัลเนทีฟไทย หมายถึง ภาพ
จาลองที่แสดงความสัมพันธ์เชิงสาเหตุระหว่างปัจจัยต่าง ๆ
ที่มีอิทธิพลต่อการยอมรับแช็ตบอทในการสื่อสารการตลาด
ของดิจิทัลเนทีฟไทย
2. รูปแบบการใช้ชีวิต หมายถึง ลั กษณะการใช้
ชีวิตของดิจิทัลเนทีฟไทยที่มีแบบแผน ซึ่งเป็นผลสะท้อนมา
จาก 3 องค์ประกอบ คือ การจัดสรรเวลาและทรัพยากรใน
การทากิ จกรรม ความสนใจ และความคิดเห็นของบุ คคล
(Plummer, 1974) ซึ่งงานวิจัยครั้งนี้ยึดตัวชี้วัดตามแบบ
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แผน AIOs ประกอบไปด้วยการศึกษา (1) กิจกรรม (2)
ความสนใจ และ (3) ความคิดเห็น
3. แช็ ทบอทในการสื่ อสารการตลาด หมายถึ ง
การพั ฒนาระบบคอมพิ วเตอร์ ให้ มี พฤติ กรรมเลี ยนแบบ
มนุ ษย์ ส่ วนหนึ่ งถู กพั ฒนาขึ้ นมาให้ มี บทบาทในการตอบ
กลั บการสนทนาด้ วยตั วอั กษรแบบอั ตโนมั ติ เสมื อนการ
โต้ ต อบของคนจริ ง ๆ โดยงานวิ จั ย ครั้ งนี้ เลื อ กวั ด การ
ยอมรับแช็ตบอทที่นามาใช้ในสื่อสังคมออนไลน์ คือ เฟซบุ๊ก
เมสเซนเจอร์ (Facebook Messenger) และ ไลน์ (LINE)
4. การยอมรับแช็ตบอทในการสื่อสารการตลาด
หมายถึ ง การที่ แ ต่ ล ะบุ คคลพิ จ ารณาตั ด สิ น ใจเกี่ ยวกั บ
แช็ตบอทในการสื่อสารการตลาดในฐานะเทคโนโลยีใหม่ที่
เกิดขึ้น ผ่านขั้นตอนต่าง ๆ ตั้งแต่การรับรู้ว่ามีแช็ตบอทใน
การสื่ อ สารการตลาด การเกิ ด ทั ศ นคติ อั น น าไปสู่ ก าร
ตั ด สิ น ใจยอมรั บ หรื อ ปฏิ เ สธแช็ ต บอทในการสื่ อ สาร
การตลาดในที่ สุ ด โดยงานวิ จั ยครั้ งนี้ ใช้ แบบจ าลองการ
ยอมรับเทคโนโลยี (Davis, 1989) เป็นเครื่องมือในการวัด
การยอมรั บแช็ ตบอทในการสื่ อสารการตลาดของแต่ ละ
บุ ค คล ซึ่ งประกอบด้ ว ย 4 ตั ว แปร ได้ แก่ (1) การรั บ รู้
ประโยชน์ (2) การรับรู้ความง่ายในการใช้งาน (3) ความ
ตั้งใจที่จะใช้งาน และ (4) การใช้งานจริง

แนวคิด ทฤษฎีและงำนวิจัยที่เกี่ยวข้อง
งานวิ จั ย นี้ ผู้ วิ จั ย ได้ ศึ ก ษาแนวคิ ด ทฤษฎี
ตลอดจนงานวิ จั ยที่ เกี่ ยวข้ องกั บรู ปแบบการด าเนิ นชี วิ ต
ดิจิทัลเนทีฟ และการยอมรับเทคโนโลยีการสื่อสารการตลาด
มีรายละเอียดโดยสังเขป ดังนี้
1. แนวคิดเกี่ยวกับรูปแบบกำรดำเนินชีวิตดิจิทัลเนทีฟ
งานวิ จั ยนี้ ผู้ วิ จั ยจึ งมุ่ งความสนใจไปที่ ตั วแปร
รูปแบบการดาเนินชีวิต ซึ่งเป็นตัวแปรที่ Mitchell (1993
อ้า งใน กาญจนา แก้ว เทพ, 2552) จากมหาวิท ยาลัย
สแตนฟอร์ ด ที่ ไ ด้ เ สนอตั ว แปรดั งกล่ า วไว้ ส าหรั บ การ
วิเคราะห์เพื่อความเข้าใจผู้รับสาร เพราะเมื่อเราสามารถทา
ความเข้าใจกับรูปแบบการดาเนินชีวิตได้ ก็มีโอกาสจะเกิด
ความเข้าใจได้ว่าเหตุใดผู้คนจึงแสดงออกและมีแบบแผนของ
การกระท าไปเช่ นนั้ น โดยผู้ วิ จัยได้ ศึ กษาการวัดลั กษณะ
รูปแบบการดาเนินชีวิตแบบ AIOs (Activities Interests
and Opinions) ของ Plummer (1974) ที่อธิบายถึงแบบ
แผนในการดาเนินชีวิตของบุคคลว่า เป็นผลสะท้อนมาจาก
การจั ดสรรเวลาและทรั พยากรในการท ากิ จกรรม ความ
สนใจ และความคิดเห็นของบุคคล ซึ่งประกอบไปด้วยตัว

แปรด้านจิตวิทยาซึ่งมุ่งความสาคัญที่กิจกรรม ความสนใจ
และความคิ ดเห็ น โดยผู้ วิ จั ยได้ น าแนวคิ ดดั งกล่ าวมาใช้
ประกอบการกาหนดเป็นตัวแปรในการวัดรูปแบบการดาเนิน
ชีวิต ผสานกับแนวคิดของ Zur and Zur (2011) ที่อธิบาย
ถึง คุณลักษณะของดิจิทัลเนทีฟที่มีรูปแบบการดาเนินชีวิต
สัมพันธ์กับการเปิดรับและใช้งานเครือข่ายสังคมออนไลน์ ที่
สามารถแบ่ งออกเป็ น 3 กลุ่ ม ย่ อ ย คื อ (1) ผู้ หลบเลี่ ย ง
(Avoiders) ซึ่งเป็นกลุ่มเกิดมาในยุคดิจิทัล แต่ไม่มีความรู้สึก
ใกล้ชิดกับเทคโนโลยีดิจิทัล ภาพรวมมิได้เพลิดเพลินกับการ
ใช้ สื่ อ สั ง คมออนไลน์ มี ร ะดั บ ความผู ก พั น ใกล้ ชิ ด กั บ
เทคโนโลยี ก ารสื่ อ สารยุ คใหม่ น้ อ ย (2) ผู้ ใช้ น้ อ ย
(Minimalists) ซึ่งเป็นกลุ่มที่ตระหนักว่าเทคโนโลยีคือส่วน
หนึ่งของโลกปัจจุบัน แต่ พยายามผูกพันกั บเทคโนโลยีให้
น้อยที่สุด จะใช้เทคโนโลยีก็ต่อเมื่อจาเป็นจริง ๆ และ (3) ผู้
มีส่วนร่วมที่กระตือรือร้น (Enthusiastic Participants) เป็น
กลุ่มที่เป็นคนส่วนใหญ่ของกลุ่มดิจิทัลเนทีฟที่เพลิดเพลิน
และผู กพันกั บการใช้เทคโนโลยีการสื่อสารสมั ยใหม่ ไปใน
กิจกรรมการใช้ชีวิตประจาวัน ด้านการศึกษารูปแบบการ
ดาเนินชีวิตดิจิทัลเนทีฟในบริบทสังคมไทย มีงานวิจัยของ
ศุภกร จูฑะพล (2559) ที่วิเคราะห์พบ รูปแบบการดาเนิน
ชี วิ ตของกลุ่ มดิ จิ ทั ลเนที ฟไทย 7 กลุ่ ม ประกอบด้ วย (1)
กลุ่ม The Participant คือ กลุ่มที่ต้องการการมีส่วนร่วม
หรือการมีปฏิสัมพันธ์สูง (2) กลุ่ม The Libertarian จัดเป็น
กลุ่มหัวเสรีที่มีทัศนคติต่อการดาเนินชีวิตด้านเสรีภาพ (3)
กลุ่ม The Initiator เป็นกลุ่มที่มีลักษณะของผู้ริเริ่มสิ่งใหม่ๆ
เป็นผู้นาเทรนด์ของสังคม (4) กลุ่ม The Adapter เป็นกลุ่ม
นั กดั ด แปลงที่ ต้ องการการมี ส่ วนร่ วมในการสร้ างสรรค์
ดัดแปลงสินค้าหรือบริการที่ตนเองเลือกซื้อให้ตอบสนอง
ตามความต้องการเฉพาะตน (5) กลุ่ม The Investigator เป็น
กลุ่มจอมสืบที่มีความสามารถในการคัดกรองข้อมูลข่าวสาร
มักตรวจสอบข้อมูลจากหลายแหล่งรอบด้าน (6) กลุ่ม The
Traveler เป็นกลุ่มนักเดินทางที่ไม่ชอบการผูกมัดระยะยาว
ไม่กลัวหากต้องเปลี่ยนงานหรือเปลี่ยนสถานที่เรียน และ (7)
กลุ่ม The Freelancer เป็นกลุ่มคนที่รักอิสระในการเรียน
หรือการทางาน ไม่ต้องการถูกจากัดด้วยพื้นที่ เวลา และกฎ
ข้อบังคับ
นอกจากนี้ ผู้ วิ จั ยได้ น าผลการวิ เคราะ ห์
องค์ ป ระกอบรู ป แบบการด าเนิ น ชี วิ ต จากงานวิ จั ย ของ
สิทธิพันธ์ ทนันไชย (2555) และ ชัย ฉายวิวัฒน์ (2554) ซึ่ง
ศึกษารูปแบบการดาเนินชีวิต ควบคู่ไปกับการสารวจการ
ยอมรับนวัตกรรมแอพพลิเคชั่น และ การซื้อสินค้าเสมือน
ในกลุ่มตัวอย่างในเขตกรุงเทพฯ ที่ มีช่วงอายุใกล้ เคียงกั บ

วารสารการประชาสัมพันธ์และการโฆษณา ปีที่ 11 ฉบับที่ 1 2563 …99

งานวิจัยนี้ เพื่อเป็นแนวทางในการกาหนดวิธีการวิเคราะห์
องค์ประกอบรูปแบบการดาเนินชีวิตด้วย
จากการศึกษาแนวคิดและงานวิจัยข้างต้น ผู้วิจัย
ได้ น ามาเป็ นแนวทางสร้ างมาตรวั ดลั กษณะรู ปแบบการ
ดาเนินชีวิตแบบ AIOs เป็น 3 ตัวแปร ได้แก่ การใช้เวลาหรือ
การท ากิ จ กรรม ความชอบหรื อความสนใจ และความ
คิดเห็นของดิจิทัลเนทีฟที่มีต่อสิ่งต่าง ๆ โดยใช้มาตราส่วน
ประมาณค่า แบ่งคะแนนออกเป็น 5 ระดับ เมื่ อได้ ข้อมู ล
มาแล้ วผู้ วิ จั ยจะได้ น ามาวิ เ คราะห์ องค์ ประกอบ (Factor
Analysis) เพื่อจัดกลุ่มรูปแบบการดาเนินชีวิตของดิจิทัลเนทีฟต่อไป
2. แนวคิ ด เกี่ ย วกั บ การยอมรั บ เทคโนโลยี
สารสนเทศ : งานวิจัยนี้สนใจศึกษาเทคโนโลยีการสื่อสาร
การตลาด คือ แช็ตบอท โดยมุ่งวัดการยอมรับเทคโนโลยี
ดั งกล่ า วในกลุ่ ม ดิ จิ ทั ล เนที ฟ ไปตามทฤษฎี ก ารยอมรั บ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งเป็นแบบจาลองที่สามารถนามาใช้
ในการทานายการใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และมี
การนามาใช้ในงานศึกษาการยอมรับเทคโนโลยีการสื่อสาร
อย่างแพร่หลาย โดยงานวิจัยนี้เลือกประยุกต์ใช้แบบจาลอง
TAM2 ของ Venkatesh and Davis และ TAM3 ที่เสนอ
โดย Venkatesh and Bala (Chuttur, 2009) มาประยุกต์ใช้
เพื่ อ ก าหนดตั ว แปรในแบบจ าลอง ตลอดจนก าหนด
องค์ ป ระกอบในการวั ด ค่ า ของตั ว แปรแฝงการรั บ รู้ ถึ ง
ประโยชน์ และ การรับรู้ถึงความง่ายในการใช้งาน
โดยองค์ประกอบของแบบจ าลองประกอบด้วย
ปัจจัยต่าง ๆ ซึ่งเป็นปัจจัยหลักที่มีอิทธิพลโดยตรงต่อการ
ยอมรับเทคโนโลยีในที่นี้ Davis et al (1989) ได้ให้คานิยาม
ของปัจจัยต่าง ๆ ไว้ดังนี้
(1) ตั วแปรภายนอก (External Variables)
หมายถึ ง ตั วแปรที่ ส่ งผลต่ อตั วแปรอื่ น ๆ เป็ นตั ว แปรที่
กระตุ้ นผู้ ใ ช้ งาน เช่ น ปั จ จั ยทางประชากร รู ปแบบการ
ดาเนินชีวิต ความเชื่อ ความรู้ ความเข้าใจ ซึ่งล้วนแต่เป็น

คุณลักษณะที่มีอิทธิพลทั้งทางตรง และทางอ้อมแก่ตัวแปร
อื่น ๆ ซึ่งในงานวิจัยนี้เลือกทดสอบตัวแปรรูปแบบการดาเนิน
ชี วิ ต เพื่ อต่ อยอดผลการวิ จั ยของ ชนั ญญา เภกะนั นทน์
(2556) พัชนี เชยจรรยา (2559) ที่วิเคราะห์พบอิทธิพลของ
รูปแบบการดาเนินชีวิตที่มีต่อการยอมรับเทคโนโลยี
(2) ตัวแปรแฝงภายใน (Endogenous Variable)
หมายถึง ตัวแปรในแบบจาลองที่ได้รับอิทธิพลจากตัวแปร
ตัวอื่น งานวิจัยนี้ประกอบด้วย
(2.1) การรับรู้ถึ งประโยชน์ หมายถึ ง ระดั บ
ของการรับรู้ว่าเทคโนโลยีที่นามาใช้จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ
ในงานของตน ซึ่งสามารถสรุปได้ว่า การรับรู้ถึงประโยชน์มี
อิทธิพลอย่างมากต่อการยอมรับเทคโนโลยี
(2.2) การรั บ รู้ ถึ ง ความง่ า ยในการใช้ ง าน
หมายถึง ระดับของการรับรู้ว่าเทคโนโลยีที่ใช้จะมีความง่าย
ในการใช้ งาน สามารถใช้ งานได้โดยไม่ต้ องใช้ความมานะ
พยายาม และมีการศึ กษาจ านวนมาก พบว่ า การรั บรู้ ถึ ง
ความง่ายในการใช้งานมีอิ ทธิ พลต่ อการรั บรู้ถึ งประโยชน์
ด้วย ทั้งนี้ในการศึกษาบางชิ้นงาน พบว่า การรับรู้ถึงความ
ง่ายในการใช้งานมีอิทธิพลโดยตรงต่อการใช้งานของผู้ใช้อีก
ด้วย (Davis, 1989)
(2.3) ความตั้งใจที่จะใช้งาน หมายถึง ความ
ตั้งใจของผู้ ใช้ งานที่มี ต่ อเทคโนโลยี นั้ น ๆ โดยความตั้ งใจ
ดังกล่าว จะได้รับอิทธิพลจากการรับรู้ถึงประโยชน์ การรับรู้
ถึงความง่าย และทัศนคติที่มีต่อเทคโนโลยี
(2.4) การใช้ งานจริ ง หมายถึ ง การยอมรั บ
และการใช้เทคโนโลยี ซึ่งในงานวิจัยนี้หมายถึง การยอมรับ
หรือการใช้แช็ตบอทของดิจิทัลเนทีฟไทย
จากการทบทวนวรรณกรรมผู้วิจัยได้กาหนดตั ว
แปรที่นามาเชื่อมโยงกลายเป็นแบบจาลองเชิงโครงสร้างการ
ยอมรั บ แช็ ต บอทเพื่ อ ด าเนิ น การทดสอบกั บ ข้ อ มู ล เชิ ง
ประจักษ์ต่อไป
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กรอบแนวคิดในกำรวิจัย
การรับรู้ประโยชน์
ในการใช้งาน

รูปแบบการใช้ชวี ิตของ
ดิจิทัลเนทีฟ

ความตั้งใจที่
จะใช้งาน

การใช้งานจริง

การรับรู้ความง่าย
ในการใช้งาน

ระเบียบวิธีวิจัย
งานวิ จั ย นี้ เ ป็ น การวิ จั ย เชิ ง ปริ ม าณ โดยมี
แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล และ
ให้กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้ตอบแบบสอบถามด้วยตนเอง แล้วนา
ผลการเก็บข้อมูลมาวิเคราะห์ เพื่อหาข้อสรุปตามแนวทาง
ของวัตถุประสงค์การวิจัย ผู้วิจัยกาหนดประชากรในการ
วิจัย คือ ดิจิทัลเนทีฟไทย อันหมายถึง กลุ่มเยาวชนอายุ
15-24 ปี (ITU ,2013) ที่อาศัยในเขตกรุงเทพมหานคร
สาหรั บการกาหนดขนาดตัวอย่างนั้ น ผู้วิ จัยใช้
เกณฑ์จานวนที่เพียงพอต่ อการวิ เคราะห์ แบบจาลองเชิ ง
โครงสร้าง ในงานวิ จัยนี้ที่ จ านวน 150 คน ซึ่งเป็นขนาด
ตั วอย่ างที่ มี ความใกล้ เ คี ยงกั บงานวิ จั ยของ Venkatesh
และ Davis (2000) ที่กาหนดขนาดตัวอย่างสาหรับการวัด
ประสิ ท ธิ ผลของแบบจ าลองการยอมรั บเทคโนโลยี ไว้ ที่
จานวน 156 คน ผู้วิจัยได้กาหนดขนาดตัวอย่างโดยอาศัย
หลักเกณฑ์ของ Hair et. al. (2010) ทีอ่ ธิบายว่า การกาหนด
กลุ่ ม ตั ว อย่ า งขั้ น ต่ าในการวิ เ คราะห์ แ บบจ าลองเชิ ง
โครงสร้างให้เป็นไปตามกฎแห่งความชัดเจน (Rule of
Thump) ซึ่งอธิบายว่ากลุ่มตัวอย่างขั้นต่าควรอยู่ที่ระหว่าง
150 – 250 คน โดยที่ผ่านมามีงานวิจัยที่ใช้เกณฑ์ของ Hair
ในการก าหนดขนาดตั วอย่ าง เช่ น (1) พั ชนี เชยจรรยา
(2559) (2) บั ญชา หมั่ นกิ จการ (2560) ธนดล ยิ้ มถนอม
(2557) เป็นต้น
การสุ่มตัวอย่างในการวิจัยนี้ ผู้วิจัยใช้วิธีการสุ่ม
ตั ว อย่ า งแบบหลายขั้ น ตอน เพื่ อ สุ่ ม กลุ่ ม ตั ว อย่ า งตาม
คุณสมบัติ ที่เหมาะสมกับวัตถุประสงค์ของการวิ จัย โดย
ผสมผสานวิธีการสุ่มทั้งแบบไม่อาศัยความน่าจะเป็น และ
น่าจะเป็นได้ แบ่งออกเป็น 4 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนที่ 1 การ

สุ่ ม แบบเจาะจง โดยผู้ วิ จั ย จะพิ จ ารณาเลื อ กเก็ บข้ อ มู ล
เฉพาะผู้มีประสบการณ์การใช้งานแอปพลิเคชันไลน์และ
เฟซบุ๊กเมสเซนเจอร์ เพราะเป็นสื่อสังคมออนไลน์ที่รองรับ
การใช้ งานแช็ ตบอท โดยผู้ วิ จั ยอาศั ยค าถามคั ดกรองใน
แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างที่มี
คุณสมบัติสอดคล้องไปตามวัตถุประสงค์การวิจัย ขั้นตอนที่
2 การสุ่มแบบอย่างง่าย ผู้วิจัยได้แบ่งกลุ่มตัวอย่างออกเป็น
กลุ่ ม ๆ ตามเขตการปกครองในกรุ งเทพมหานคร ซึ่ งมี
ทั้งหมด 50 เขต และใช้วิธีการจับฉลากเลือก 5 เขต ดังนี้
(1) เขตบางกะปิ (2) เขตดอนเมือง (3) เขตปทุมวัน (4) เขต
ลาดพร้าว และ (5) เขตจตุจักร ขั้นตอนที่ 3 การสุ่มแบบ
ก าหนดจ านวนตั ว อย่ า ง เมื่ อ ได้ สุ่ ม อย่ า งง่ ายได้ เขตการ
ปกครองแล้ว ผู้วิ จัยก็ จะก าหนดจ านวนกลุ่ มตัวอย่างที่ มี
คุณสมบัติ ตรงกั บวั ตถุ ประสงค์ การวิ จัยในแต่ ละพื้นที่ ใน
จานวนเท่า ๆ กัน คือ เขตละ 30 คน และ ขั้นตอนที่ 4 การ
สุ่มแบบบังเอิญ โดยผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลจากตัวอย่างใน
พื้นที่แต่ละเขตที่สุ่มได้ข้างต้น ตามสถานที่ต่าง ๆ ที่คาดว่า
น่าจะพบกลุ่มเป้าหมายในการวิจัย จากนั้นดาเนินการเก็บ
ข้อมูลจนได้กลุ่มตัวอย่างครบตามจานวนที่กาหนดไว้ โดย
ผู้วิจัยจะเลือกหน่วยตัวอย่างที่สามารถให้ข้อมูลได้ แต่ทั้งนี้
ต้ อ งเป็ น ประชากรที่ ส นใจศึ ก ษาตามที่ ผู้ วิ จั ย ก าหนด
คุณสมบัติของตัวอย่างที่ต้องการไว้
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ แบบสอบถาม
โดยเป็ นค าถามปลายปิ ด ประกอบไปด้ วยค าถามที่ เป็ น
ค าถามปลายปิ ด ที่ มี ค าตอบให้ เ ลื อ กจ านวน 3 ตอน
ประกอบด้วย
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ตอนที่ 1 คาถามเกี่ยวกับข้อมูลส่วนตัวของผู้ตอบ
แบบสอบถาม เป็นคาถามเกี่ยวกั บลักษณะประชากรของ
ผู้ ตอบแบบสอบถาม ประกอบไปด้ วยข้ อค าถามจ านวน
5 ข้อ
ตอนที่ 2 คาถามเกี่ยวกับรูปแบบการดาเนินชีวิต
เป็นคาถามเกี่ยวกับ (1) การจัดสรรเวลาเพื่อทากิจกรรม
ต่าง ๆ (2) สิ่ งที่ ให้ความส าคั ญและความสนใจ และ (3)
ความคิ ด เห็ น ของดิ จิ ทั ล เนที ฟ ต่ อ ประเด็ น ต่ าง ๆ
ประกอบด้ ว ยข้ อ ค าถามจ านวน 45 ข้ อ โดยข้ อ ค าถาม
ประยุกต์จากแนวคิด การวัดแบบแผนในการดาเนินชีวิต
ของบุคคลของ Plummer (1974) รวมทั้งประยุกต์ข้ อ
คาถามจากแบบสอบถามในงานวิจัยเกี่ยวกับการวัดรูปแบบ
การดาเนินชีวิตของ พัชนี เชยจรรยา (2559) และ ชนัญญา
เภกะนันทน์ (2556)
ต อ น ที่ 3 ค า ถ า ม เ กี่ ย ว กั บ ก า ร ย อ ม รั บ
แช็ตบอทในการสื่อสารการตลาด โดยประยุกต์ข้อคาถาม
จากแนวคิด แบบจาลองการยอมรับเทคโนโลยีของ Davis
ประกอบด้วย คาถามเกี่ยวกับ (1) การรับรู้ ถึงประโยชน์
(2) การรับรู้ถึงความง่ายในการใช้งาน (3) ความตั้งใจที่จะ
ใช้งาน และ (4) การใช้งานจริง รวมทั้งประยุกต์ข้อคาถาม
จากแบบสอบถามในงานวิจัยเกี่ยวกับการวัดการยอมรับ
เทคโนโลยีในบริบทสังคมไทยของ สุมาลี มั่นแย้ม (2560)
บัญชา หมั่นกิจการ (2560) ฐาวรา หวังสมบูรณ์ดี (2553)
และ ปัณณวิช สนิทนราทร (2560) ประกอบด้วยข้อคาถาม
เกี่ ยวกั บ 14 ตั ว แปรสั งเกตได้ ผู้ วิ จั ยก าหนดข้ อ ค าถาม
สาหรับวัดค่าแต่ละตัวแปรสังเกตได้ ตัวแปรละ 3 ข้อ ซึ่ง
สอดคล้องกับเกณฑ์ขั้นต้นสาหรับการวิเคราะห์แบบจาลอง
เชิงโครงสร้าง (สังวรณ์ งัดกระโทก, 2557) รวมมีข้อคาถาม
ในตอนที่ 3 ทั้งสิ้นจานวน 42 ข้อ
ผู้วิจัยได้ทาการทดสอบความเที่ยงตรง และความ
น่าเชื่อถือของแบบสอบถาม โดยผู้วิจัยได้นาแบบสอบถาม
พร้อมรายละเอียดเกี่ยวกับหัวข้อวิจัย วัตถุประสงค์ของการ
วิ จั ย กรอบแนวคิ ด การวิ จั ย มอบให้ ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ เ ป็ น ผู้
ตรวจสอบความเกี่ยวข้องของเนื้อหา และความเหมาะสม
ของการใช้ภาษา โดยพิจารณาความสอดคล้องและความ
เหมาะสมของข้อคาถามเป็นรายข้อ ส่วนการทดสอบความ
น่าเชื่อถือนั้น ผู้วิจัยนาแบบสอบถามไปทดสอบกับกลุ่มที่มี
คุณสมบัติใกล้เคียงกับกลุ่มตัวอย่าง จานวน 30 คน เพื่อนา
คาตอบที่ ได้ มาหาค่าความน่ าเชื่ อถื อได้ ในแบบสอบถาม
แบบมาตราส่วนประเมินค่าประกอบด้วยชุดคาถามในตอน
ที่ 2 และ 3 โดยใช้ Cronbach’s Alpha กาหนดให้ค่าที่
ยอมรั บ ได้ ต้ อ งมากกว่ า 0.7 ผลการตรวจสอบพบว่ า

แบบสอบถามมีความน่าเชื่อถืออยู่ในระดับที่เหมาะสม คือ
(1) รู ปแบบการด าเนิ นชี วิ ต มี ค่ าความน่ าเชื่ อถื อเท่ ากั บ
.906 และ (2) การยอมรับแช็ตบอทในการสื่อสารการตลาด
มีค่าความน่าเชื่อถือเท่ากับ .955
การวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัยนี้ ผู้วิจัยใช้สถิติเชิง
พรรณนาในการพรรณนาข้อมูลที่รวบรวมมาได้ แสดงเป็น
ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยอธิบาย
ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับกลุ่มตัวอย่าง และใช้สถิติเชิงอนุมาน
ในการวิ เคราะห์ ข้ อมู ล ประกอบด้ วย (1) การวิ เคราะห์
องค์ประกอบเชิงสารวจ (Exploratory Factor Analysis)
เพื่ อ วิ เ คราะห์ หาความสั มพั นธ์ ระหว่ า งตั วแปรกิ จกรรม
ความสนใจ และความคิดเห็น จัดทาเป็นรูปแบบการดาเนิน
ชีวิตของดิจิทัลเนทีฟ (2) การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อตรวจสอบ
ความสอดคล้ อ งของแบบจ าลองเชิ ง โครงสร้ า งการ
ยอมรับแช็ตบอทในการสื่อสารการตลาดของดิจิทัลเนทีฟ
ไทยกับข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยผู้วิจัยใช้สถิติการวิเคราะห์
แบบจาลองเชิงโครงสร้าง (Structural Equation Model)
โดยประมาณค่ า พารามิ เ ตอร์ ข องแบบจ าลองด้ ว ยวิ ธี
Maximum Likelihood Estimates และใช้ค่าดัชนีต่าง ๆ
เป็ น ค่ า สถิ ติ ใ นการตรวจสอบความสอดคล้ อ งระหว่ า ง
แบบจาลองกับข้อมูลเชิงประจั กษ์ โดยใช้เกณฑ์ดัชนีตาม
ข้ อ สรุ ป ที่ ผู้ วิ จั ย ได้ ท บทวนมาจากแนวคิ ด ของ กั ล ยา
วานิชบัญชา (2557) ยุทธ ไกยวรรณ์ (2556) สังวรณ์ งัด
กระโทก (2557) รวมทั้งสิ้น 12 ดัชนี แต่ในที่นี้ ผู้วิจัยได้ใช้
เกณฑ์ ก ารตรวจสอบความสอดคล้ อ ง คื อ ผ่ า นเกณฑ์
มากกว่า 3 เกณฑ์ของค่าดัชนีการวัดจากทั้งหมด 12 ดัชนี
จึงถือว่ามีความสอดคล้องระหว่างแบบจาลองกับข้อมูลเชิง
ประจักษ์ (สังวรณ์ งัดกระโทก, 2557)

ผลกำรวิจัย
จากผลการวิจัยสามารถสรุปและนาเสนอผลการ
วิเคราะห์ข้อมูล ได้ดังนี้
ส่วนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐาน
ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างครบ
ตามเงื่อนไขที่กาหนด และได้ตรวจสอบแบบสอบถามการ
วิ จั ย ที่ ไ ด้ มี ก ารตอบข้ อ มู ล ครบถ้ ว นสมบู ร ณ์ ทุ ก ชุ ด เพื่ อ
ป้องกันข้อมูลขาดหาย (Missing Data) พบว่า ข้อมูลมีการ
บันทึกครบถ้วนทุกตัวแปร
การตรวจสอบการแจกแจงปกติ โ ดยผู้ วิ จั ย
พิจารณาจากความเบ้ (Skewness) และความโด่ง (Kurtosis)
พบว่า ค่าความเบ้อยู่ระหว่าง -.650 ถึง 0.349 และ ค่าความ
โด่ง -0.389 ถึง 1.92 ซึ่งอยู่ระหว่าง -2 ถึง +2 สามารถสรุป
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ได้ว่าตัวแปรแฝงทุกตัวมีการแจกแจงปกติเป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐาน (Tabachnick and Fidell, 2007)
การตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรสังเกต
ได้ และตรวจสอบภาวะเส้ น ตรง โดยพิ จ ารณาจากค่ า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ ซึ่งผลการวิเคราะห์พบว่ามี ค่าอยู่
ระหว่าง .383 - .760 ซึ่งต่ากว่า .80 (Stevens, J. 2002
/Hair et.al, 2010) นอกจากนี้ ผู้วิจัยตรวจสอบค่าความ
แปรปรวนของค่ าประมาณสั มประสิ ทธิ์ ของพารามิ เตอร์
(Variance Inflation Factor: VIF) ซึ่งเป็นค่าที่จะสะท้อนให้
เห็ นถึ งอิ ทธิ พลร่ วมของตั วแปรท านาย ผลการวิ เคราะห์
พบว่า มีค่าอยู่ระหว่าง 1.421 – 2.935 ซึ่งค่า VIF ที่ได้น้อย
กว่า 10 และอยู่ใกล้ 1 (Stevens, J. 2002) ส่วนค่าการยอมรับ
(Tolerance) ซึ่งเป็นค่าความแปรปรวนในตัวแปรทานายแต่
ละตัวที่ไม่สามารถอธิบายได้ด้วยตัวแปรทานายอื่น ๆ ผล
การวิเคราะห์พบว่า มีค่าอยู่ระหว่าง .341- .704 ซึ่งถ้าค่า
Tolerance เข้าใกล้ 1 แสดงว่าตัวแปรเป็นอิสระจากกัน
สามารถวิเคราะห์ถดถอยต่อไปได้ (Stevens, J. 2002) จาก
ผลวิเคราะห์สามารถสรุปได้ว่า ตัวแปรสังเกตทุกตัวแปรไม่มี
ปัญหาภาวะร่วมกันของเส้นตรง (Multicollinearity)
ส่วนที่ 2 ผลการวิ เคราะห์ข้ อมูลเชิงพรรณนา
ผู้วิจัยนาเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล จาแนกตามตัวแปร
ต่าง ๆ ดังนี้
1.1 ด้ ำ นลั ก ษณะทำงประชำกรของกลุ่ ม
ตัวอย่าง พบว่า กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียน/นักศึกษาทั้งหมด
มีจานวนเพศหญิงมากกว่าเพศชายเล็กน้อย (ร้อยละ 50.70
และ ร้อยละ 49.30) ส่วนใหญ่มีอายุ 20 ปี (ร้อยละ 17.30)
รองลงมามีอายุ 22 ปี (ร้อยละ 15.30) และ อายุ 24 ปี
(ร้ อยละ 13.30) โดยล าดั บ เกื อบทั้ งหมดก าลั งศึ ก ษาใน
ระดับปริญญาตรี (ร้อยละ 83.30) กว่าครึ่งมีรายได้เฉลี่ยต่อ
เดือนน้อยกว่า หรือเท่ากับ 15,000 บาท (ร้อยละ 66.00)
ถัดมามีรายได้เฉลี่ย 15,001-20,000 บาท (ร้อยละ 24.00)
1.2 ด้ำนรูปแบบกำรดำเนินชีวิต ซึ่งวัดโดย
อาศั ยแนวคิ ด AIOs เป็ น กรอบในการก าหนดตั วแปร
สรุปผลการวิเคราะห์ได้ ดังนี้ (1) ตัวแปรกิจกรรม พบว่า
ภาพรวมกลุ่ ม ตั ว อย่ างท ากิ จ กรรมต่ า ง ๆ ค่ อ นข้ างบ่ อ ย
(ค่าเฉลี่ยที่ 3.60 และ ค่า S.D. ที่ 0.57) โดยส่วนใหญ่สนใจ
ชมคลิ ปหรื อฟั งเพลงผ่ านแอปพลิ เคชั่ น อยู่ ในระดั บ บ่ อย
มากที่สุด (ค่าเฉลี่ยที่ 4.54 และ ค่า S.D. ที่ 0.69) รองลงมา
สนใจใช้ สื่ อ สั ง คมออนไลน์ ป ระเภทต่ า ง ๆ อยู่ บ่ อ ย ๆ
(ค่าเฉลี่ยที่ 4.40 และ ค่า S.D. ที่ 0.77) และ ชมภาพยนตร์
ผ่านแอปพลิเคชั่นค่อนข้างบ่อย (ค่าเฉลี่ยที่ 4.07 และ ค่า

S.D. ที่ 0.98) โดยลาดับ (2) ตัวแปรความสนใจ พบว่า
ภาพรวมกลุ่มตัวอย่างสนใจเรื่องราวต่าง ๆ ในระดับมาก
(ค่าเฉลี่ยที่ 3.68 และ ค่า S.D. ที่ 0.58) โดยให้ความสนใจ
อุ ปกรณ์ หรื อเทคโนโลยี ใ หม่ ๆ เช่ น โทรศั พท์ รุ่ น ใหม่ ๆ
แอปพลิ เ คชั่ น ใหม่ ๆ มากที่ สุ ด อยู่ ใ นระดั บ สนใจมาก
(ค่าเฉลี่ยที่ 4.01 และ ค่า S.D. ที่ 0.86) รองลงมา สนใจ
เรื่องที่สร้างประสบการณ์แปลกใหม่ ที่ตื่นเต้น และท้าทาย
ในระดับสนใจมาก (ค่าเฉลี่ยที่ 3.95 และ ค่า S.D. ที่ 0.75)
และ สนใจการดูแลสมาชิกในครอบครัว และเพื่อน ๆ ใน
ระดับสนใจมากเช่นกัน (ค่าเฉลี่ยที่ 3.91 และ ค่า S.D. ที่
0.81) โดยลาดับ (3) ตัวแปรความคิดเห็น พบว่า ภาพรวม
กลุ่มตัวอย่างมีความเห็นด้วย ต่อประเด็นต่าง ๆ ที่สอบถาม
(ค่าเฉลี่ยที่ 3.85 และ ค่า S.D. ที่ 0.48) โดยเห็นด้วยเป็น
อย่างยิ่งว่า เทคโนโลยี เป็นเสมื อนดาบสองคม มากที่สุ ด
(ค่าเฉลี่ยที่ 4.31 และ ค่า S.D. ที่ 0.76) รองลงมาเห็นด้วย
เป็นอย่างยิ่งเช่นเดียวกันว่า การพบปะพูดคุยกันแบบเห็น
หน้าค่าตาสร้ างความเข้ าใจได้ดี กว่าการส่ งข้อความด้วย
โทรศัพท์สมาร์ทโฟน (ค่าเฉลี่ยที่ 4.24 และ ค่า S.D. ที่ 0.79)
และ เห็ นด้วยว่ า ความตื่ นเต้ น ท้าทาย นั้ นช่วยให้ รู้ สึ กมี
ชีวิตชีวามากขึ้น (ค่าเฉลี่ยที่ 4.19 และ ค่า S.D. ที่ 0.70)
โดยลาดับ
ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเพื่อจัดรูปแบบการ
ดาเนินชีวิตพบค่า Kaiser-Meyer-Olkin (KOM) ได้ .814 ซึ่ง
มากกว่ า .5 และเข้ าสู่ 1 ถือว่ าอยู่ ในระดับดี และผลการ
วิเคราะห์ Bartlett’s Test พบค่าการแจกแจงโดยประมาณ
แบบ Chi-Square อยู่ที่ 3359.159 ได้ค่า Significance =
.000 แสดงว่าตัวแปรทั้งหมดมีความสัมพันธ์กัน จึงพอสรุป
ได้ ว่ า ข้ อ มู ล ที่ มี อ ยู่ เ หมาะสมที่ จ ะใช้ ก ารวิ เ คราะห์
องค์ประกอบต่อไปได้ ซึ่งผลการวิเคราะห์แสดงค่า Factor
Loading เมื่อมีการหมุนแกนปัจจัยโดยวิธี Varimax จะ
พบว่ า สามารถจั ด กลุ่ ม ตั ว แปรทั้ ง 45 ตั ว แปร ได้ 5
องค์ ประกอบ สามารถแบ่ งรู ปแบบการด าเนิ นชี วิ ตของ
ดิจิทัลเนทีฟได้ ดังนี้
(1) กลุ่มดิจิทัลเนทีฟแบบ “แนบสนิทโลกดิจิทัล”
เป็นกลุ่มที่มักทากิจกรรมต่าง ๆ โดยเฉพาะกิจกรรมด้าน
ความบันเทิง เช่น ท่องเว็บไซต์ ฟังเพลง ชมภาพยนตร์ เล่น
เกมส์ ช้อปปิ้งผ่านโลกออนไลน์ และให้ความสนใจสินค้า
หรือ เทคโนโลยีใหม่ ๆ แต่อย่างไรก็ดี คนกลุ่มนี้ก็ยังไม่ได้
ละทิ้งความสนใจและกิจกรรมในโลกออฟไลน์เสียทีเดียว
ยังคงทากิจกรรมกับกลุ่มเพื่อน ชมภาพยนตร์ และซื้อของ
ตามห้างสรรพสินค้าร่วมไปกับกิจกรรมออนไลน์ด้วย โดย
ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบ พบว่า รูปแบบการดาเนิน
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ชีวิตกลุ่มนี้มีค่า Factor Loading จาก 10 ตัวแปรใน
องค์ประกอบ อยู่ระหว่าง .452 - .674
(2) กลุ่มดิจิทัลเนทีฟแบบ “กระตือรือร้น สนใจ
รอบด้าน” เป็นกลุ่ มที่สนใจในเรื่องต่างๆ หลากหลาย ทั้ ง
เรื่องด้านสุขภาพ ครอบครัว บ้านเมือง เทคโนโลยี ศาสนา
ความเชื่อ นับได้ว่าเป็นกลุ่มผู้รับสารที่มีความกระตือรือร้น
สนใจข้อมูลหลากหลายเรื่อง โดยอาศัยสื่อสังคมออนไลน์
ติดตามข่ าวสารความเคลื่อนไหว รวมทั้งเข้าไปร่ วมแสดง
ความคิดเห็นในเว็บไซต์ต่อประเด็นต่าง ๆ ที่สนใจ โดยผล
การวิเคราะห์องค์ประกอบ พบว่า รูปแบบการดาเนินชีวิต
กลุ่มนี้มีค่า Factor Loading จาก 13 ตัวแปรในองค์ประกอบ
อยู่ระหว่าง .418 - .747
(3) กลุ่มดิจิทัลเนทีฟแบบ “รู้ใช้เทคโนโลยีเท่าที่
จ าเป็ น ” เป็ น กลุ่ ม ที่ แ ม้ จ ะตระหนั ก ถึ ง ประโยชน์ แ ละ
ประสิทธิภาพของเทคโนโลยี แต่คนกลุ่มนี้ก็ยังเห็นว่าการ
ใช้เ ทคโนโลยีนั้ นควรใช้เ ท่าที่ จาเป็น ดั งนั้น คนกลุ่ม นี้จึ ง
เลื อ กที่ จ ะสอบถามเส้ น ทางกั บ ผู้ ค นที่ พ บเจอแทนที่ จ ะ
พึ่งพาระบบแผนที่ออนไลน์ ตลอดจนเลือกซื้อสินค้าจาก
ร้า นค้ าออฟไลน์ ก่ อนที่จ ะเลื อกซื้อ สิ นค้ าผ่ านทางระบบ
ออนไลน์ โดยผลการวิ เ คราะห์ อ งค์ ป ระกอบ พบว่ า
รูปแบบการดาเนินชีวิตกลุ่มนี้มีค่า Factor Loading จาก
6 ตัวแปรในองค์ประกอบ อยู่ระหว่าง .568 - .724
(4) กลุ่ ม ดิ จิ ทั ล เนที ฟ แบบ “เปิ ด กว้ า งทาง
ความคิด ไม่ยึดติดเทคโนโลยี” เป็นกลุ่มที่มีคุณลักษณะที่
พร้อมในการปรับตัว เป็นกลุ่มที่เปิดใจกว้างสาหรับการ
เปลี่ยนแปลง ด้วยเพราะชอบในความท้าทาย และคิดว่า
การเป็ น ผู้ น าเทรนด์ ด้ า นต่ า ง ๆ ช่ ว ยท าให้ ต นเองนั้ น มี
คุณค่า นอกจากนี้คนกลุ่มนี้ มีมุมมองที่ว่า เทคโนโลยีนั้ น
เป็นเสมือนดาบสองคม อีกทั้งเห็นว่าการมีปฏิสัมพันธ์แบบ
เห็นหน้าคาดตาส่งผลดีต่อการสร้างความเข้าใจ โดยผลการ
วิเคราะห์องค์ประกอบ พบว่า รูปแบบการดาเนินชีวิตกลุ่ม
นี้มีค่า Factor Loading จาก 10 ตัวแปรในองค์ประกอบ อยู่
ระหว่าง .512 – .656
(5) กลุ่มดิจิทัลเนทีฟแบบ“ผูกติดชีวิตออฟไลน์”
เป็นกลุ่มที่ให้ความสาคัญกับกิจกรรมออฟไลน์เป็นหลัก
โดยให้ความสนใจกิจกรรมเกี่ยวกับสุขภาพ เช่น ออกกาลัง
กาย เล่น กีฬา แอโรบิก ตลอดจนสนใจในกิจ กรรมด้า น
เศรษฐกิจที่สร้างรายได้ ส่วนด้านความบันเทิงนั้นก็จะเลือก
ชมรายการหรือฟังเพลง จากจอโทรทัศน์ หรือ เครื่องรับ
ฟังวิทยุ และด้านการพักผ่อนหย่อนใจคนกลุ่มนี้จะเลือกไป
ท่ อ งเที่ ย วในหรื อ ต่ า งประเทศ โดยผลการวิ เ คราะห์
องค์ประกอบ พบว่า รูปแบบการดาเนิน ชีวิตกลุ่มนี้มีค่า

Factor Loading จาก 6 ตัวแปรในองค์ประกอบ อยู่
ระหว่าง .321 – .679
1.3 ด้านการยอมรับแช็ตบอทในการสื่อสาร
การตลาด ซึ่ งท าการวั ด โดยใช้ แ บบจ าลองการยอมรั บ
เทคโนโลยีเป็นกรอบในการกาหนดตัวแปร สรุปผลการ
วิเคราะห์โดยภาพรวม พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็น
ต่อการยอมรับแช็ตบอทในการสื่อสารการตลาดในระดับ
มาก (ค่าเฉลี่ยที่ 3.67) มีรายละเอียดการวิเคราะห์จาแนก
ตามตัวแปร ดังนี้
(1) ตั ว แปรการรั บ รู้ ถึ ง ประโยชน์ พบว่ า
ภาพรวมกลุ่ ม ตั ว อย่ า งมี ค วามคิ ด เห็ น ต่ อ การรั บ รู้ ถึ ง
ประโยชน์ในระดับเห็นด้วย (ค่าเฉลี่ยที่ 3.70 และ ค่า S.D.
ที่ 0.55) ด้านที่กลุ่มตัวอย่างเห็นด้วยมากกว่าด้านอื่น ๆ คือ
การเพิ่ มประสิ ทธิ ภ าพการสื่ อสารการตลาด (ค่ าเฉลี่ ย ที่
3.76 และ ค่า S.D. ที่ 0.61) รองลงมาคือ ด้านภาพลักษณ์
ที่เกิดจากการใช้แช็ตบอท (ค่าเฉลี่ยที่ 3.74 และ ค่า S.D. ที่
0.67) และ ด้านความพอใจในผลลัพธ์ที่ได้ (ค่าเฉลี่ยที่ 3.73
และ ค่า S.D. ที่ 0.63)
(2) ตั วแปรการรั บรู้ ถึ งความง่ ายในการใช้ งาน
พบว่า ภาพรวมกลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นต่อการรับรู้ถึง
ความง่ายในการใช้งานในระดับเห็นด้วย (ค่าเฉลี่ยที่ 3.71
และ ค่า S.D. ที่ 0.59) ด้านที่กลุ่มตัวอย่างเห็นด้วยมากกว่า
ด้านอื่น ๆ คือ ด้านการรับรู้ปัจจัยสนับสนุนจากภายนอก
(ค่าเฉลี่ยที่ 3.87 และ ค่า S.D. ที่ 0.65) รองลงมาคือ ด้าน
การรับรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยีของตนเอง (ค่าเฉลี่ยที่
3.79 และ ค่า S.D. ที่ 0.67) และ ด้านความสนุกสนาน
ความเพลิดเพลินที่ใช้แช็ตบอท (ค่าเฉลี่ยที่ 3.66 และ ค่า
S.D. ที่ 0.68)
(3) ตัวแปรความตั้งใจที่จะใช้งาน พบว่า ภาพรวม
กลุ่ มตั วอย่างมี ความคิดเห็ นต่อความตั้งใจที่จะใช้งานใน
ระดับเห็นด้วย (ค่าเฉลี่ยที่ 3.58 และ ค่า S.D. ที่ 0.67)
ด้านที่ กลุ่มตั วอย่ างเห็นด้ วยมากกว่าด้ านอื่ น ๆ คื อ การ
แนะนาบอกต่อ (ค่าเฉลี่ยที่ 3.60 และ ค่า S.D. ที่ 0.72) ถัด
มาคือ ด้านความเป็นไปได้ในการใช้งานแช็ตบอท (ค่าเฉลี่ย
ที่ 3.57 และ ค่า S.D. ที่ 0.70)
(4) ตัวแปรการใช้งานจริง พบว่า ภาพรวมกลุ่ม
ตัวอย่างมีความคิดเห็นต่อการใช้งานแช็ตบอทในระดับเห็น
ด้วย (ค่าเฉลี่ยที่ 3.57 และ ค่า S.D. ที่ 0.67) ด้านที่กลุ่ม
ตัวอย่างเห็นด้วยมากกว่าด้านอื่น ๆ คือ วัตถุประสงค์ใน
การใช้งาน (ค่าเฉลี่ยที่ 3.61 และ ค่า S.D. ที่ 0.71 ) ถัดมา
คือ ด้านแช็ตบอทของประเภทธุรกิจที่ใช้ งาน (ค่าเฉลี่ยที่
3.53 และ ค่า S.D. ที่ 0.72)
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ส่ วนที่ 3

ผลการวิ เคราะห์ แบบจ าลองเชิ ง

โครงสร้าง
ผู้วิจัยดาเนินโดยแบ่งการวิเคราะห์แบบจาลองเชิง
โครงสร้างออกเป็น 2 ส่วน คือ (1) วิเคราะห์แบบจาลองการ
วัด (Measurement Model) ด้วยการวิเคราะห์องค์ประกอบ
เชิงยืนยัน (Confirmatory Factor Analysis) (2) วิเคราะห์
แบบจาลองเชิงโครงสร้าง (Structural Model) เพื่อยืนยัน
ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรแฝงที่เป็นตัวแปรอิสระ กับตัว
แปรแฝงที่เป็นตัวแปรตาม ด้วยการวิเคราะห์เส้นทาง (Path
Analysis) ไปตามที่ แบบจาลองเชิ งโครงสร้ างที่พั ฒนาขึ้ น
เทียบเคียงความสอดคล้องกับข้อมู ลเชิงประจั กษ์ ผลการ
วิเคราะห์ ดังนี้
(1) วิเคราะห์แบบจาลองการวัด (Measurement
Model) ในขั้นตอนนี้ผู้วิจัยได้ทดสอบความสัมพันธ์ระหว่าง
ตัวแปรสังเกตได้ 19 ตัวแปร กับตัวแปรแฝง 5 ตัวแปร เพื่อ
ตรวจสอบว่า ตัวแปรสังเกตได้อยู่ภายใต้ตัวแปรแฝงเดียวกัน
หรือไม่ ประกอบด้วยแบบจาลองการวัด 5 แบบจาลอง ดังนี้
(1) รูปแบบการดาเนินชีวิต (LS) (2) การรับรู้ถึงประโยชน์
(PU) (3) การรับรู้ถึงความง่ายในการใช้งาน (PE) (4) ความ
ตั้งใจที่จะใช้งาน (BI) และ (5) การใช้งานจริง (AU) จากการ
ทดสอบความกลมกลืนของแบบจาลองการวัดกับข้อมูลเชิง
ประจั กษ์ ด้ วยค่ าดั ชนี ที่ บ่ งชี้ ความสอดคล้ องจ านวน 12
ดัชนี ผลการวิเคราะห์พบว่า ค่า Chi-Square มีนัยสาคัญ

ทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งหมายความว่าแบบจาลองไม่มีความ
กลมกลืน แต่อย่างไรก็ตามเนื่องจากค่าดัชนีดังกล่าวนั้นมี
ความอ่ อ นไหวต่ อขนาดของกลุ่ ม ตั วอย่ า ง ดั งนั้ นจึ งควร
พิจารณาผลวิเคราะห์จากค่าดัชนีอื่น ๆ ประกอบด้วย ดังนั้น
เมื่อพิจารณาผลการทดสอบแบบจาลองการวัดจากค่าดัชนี
อื่ น ๆ แล้ ว พบว่ า มี ค่ า สถิ ติ ที่ ผ่ า นเกณฑ์ บ่ ง ชี้ ถึ ง ความ
กลมกลืน จานวน 8 ดัชนี ดังนี้ ดัชนี Chi-Square/df =
1.517, ดัชนี RMR = .026, ดัชนี NFI = .909 , ดัชนี IFI =
.967 , ดัชนี TLI = .956, ดัชนี CFI = .966 , ดัชนี PNFI =
.697 และ ดัชนี RMSEA = .059 จึงสามารถสรุปได้ว่า โดย
ภาพรวมสามารถยอมรั บได้ ว่าแบบจ าลองการวั ดมี ความ
สอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์
นอกจากนี้ ผู้ วิ จั ยตรวจสอบความเที่ ยงตรงเชิ ง
โครงสร้ างด้ วยการวิ เคราะห์องค์ประกอบเชิ งยืนยั น เมื่ อ
พิจารณาค่าน้าหนักองค์ประกอบ (Factor Loading) พบว่า
ผ่านเกณฑ์ที่กาหนดทุกค่า คือ แต่ละตัวแปรสังเกตได้ต้องมี
ค่าน้ าหนั กองค์ประกอบ ตั้ งแต่ 0.3 ตั วแปรแฝงต้ องมี ค่ า
ความผันแปรที่สกัดได้เฉลี่ย (Average Variance Extracted:
AVE) ตั้งแต่ 0.5 (Hair, et al., 2010 และ ยุทธ ไกยวรรณ์
,2556) และค่ า ความเที่ ย งรวมของแต่ ล ะตั วแปรแฝง
(Composite Reliability: CR) ต้องมีค่าตั้งแต่ 0.6 (Hair, et
al., 2010 และ ยุทธ ไกยวรรณ์, 2556) มีผลการวิเคราะห์
ดังนี้

ตำรำง 1 ผลการวิเคราะห์ความเทีย่ งตรงเชิงโครงสร้าง
นำหนักองค์ประกอบ
ตัวแปรแฝง
รูปแบบการดาเนินชีวิต
.544 - .790
การรับรู้ถึงประโยชน์
.763 - .948
การรับรู้ถึงความง่ายในการใช้งาน
.685 - .889
ความตั้งใจที่จะใช้งาน
.863-.884
การใช้งานจริง
.867-.872
ผลการตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิ งโครงสร้าง
(Construct Validity) ของแบบจาลองการวัด พบว่า ตัว
แปรแฝงมีค่า Factor Loading สูง อยู่ระหว่าง .544 - .948
และมี นั ย ส าคั ญ ทางสถิ ติ และมี ค่ า ความเชื่ อ ถื อ ได้
(Composite Reliability) สู งกว่ า 0.6 คื อ อยู่ ใ นช่ ว ง
(.810 - .939) แสดงว่าตัวแปรแฝงในทุกหมวดสามารถใช้
วัดความน่าเชื่อถือในหมวดของตนเองได้ เมื่อพิจารณาค่า
ความผั นแปรที่ สกั ดได้ เฉลี่ ย AVE (Average Variance
Extract) พบว่า มีค่าอยู่ในช่วง 0.5 - .763 แสดงให้เห็นว่า
ในแต่ละหมวดนั้น ตัวแปรแฝงสามารถสะท้อนไปสู่ตัวชี้วัด

CR
.810
.939
.902
.866
.861

AVE
.466
.755
.651
.763
.756

α
.972
.947
.947
.908
.885

ได้ดี และตัวชี้วัดนั้นก็สามารถอธิบายตัวแปรแฝงได้ดี (ค่า
AVE ต้องมากกว่า หรือเท่ากับ 0.5) ส่วนค่าสัมประสิทธิ์
แอลฟ่าของครอนบัค (Cronbach’s Alpha) พบว่า มีค่าอยู่
ในช่วง .885-.972 แสดงให้เห็นว่าในแต่ละหมวดนั้นมีความ
น่าเชื่อถือสามารถใช้วัดความน่าเชื่อถือในหมวดของตนเอง
ได้ (ค่า α ต้องมากกว่า หรือเท่ากับ 0.8)
(2) การวิ เ คราะห์ แ บบจ าลองเชิ ง โครงสร้ า ง
(Structural Model) ผู้วิจัยได้ทดสอบความสัมพันธ์ของตัว
แปรทุกตัวในแบบจาลองเชิงโครงสร้างการยอมรับแช็ตบอท
ในการสื่อสารการตลาดของดิจิทัลเนทีฟไทย เพื่อตรวจสอบ
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ว่า แบบจาลองมีความสอดคล้องกลมกลืนของแบบจาลอง
กับข้อมูลเชิงประจักษ์ หรือไม่อย่างไร ตัวแปรแต่ละตัวมี
อิทธิพลทางตรงและหรือทางอ้อมอย่างไร
ผลการวิเคราะห์ ความสอดคล้องกลมกลื นของ
แบบจาลองกับข้อมูลเชิงประจักษ์ด้วยค่าดัชนีที่บ่งชี้ความ
สอดคล้ อ งจ านวน 12 ดั ช นี พบว่ า ภายหลั ง การปรั บ
โครงสร้างแบบจาลองโดยวิธีการเชื่อมลูกศรสองหัวระหว่าง
ค่ า ความคลาดเคลื่ อ นของตั ว แปรตามที่ ค่ า ดั ช นี ป รั บ
แบบจาลองแนะนาให้ปรับ จนค่าสถิติภาพรวมอยู่ในเกณฑ์

ที่ยอมรั บได้ โดยมี ค่ าสถิ ติ ผ่านเกณฑ์ ความสอดคล้ อง 8
ดัชนี ดังนี้ ดัชนี Chi-Square/df = 1.913, ดัชนี RMR
=.027, ดัชนี NFI = .877, ดัชนี IFI = .937, ดัชนี TLI =
.923, ดัชนี CFI = .936, ดัชนี PNFI = .723 และ ดัชนี
RMSEA = .078 จึ ง สามารถสรุ ป ได้ ว่ า แบบจ าลองที่
ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นนั้นมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์
เป็นไปตามสมมติฐานที่กาหนดไว้ ปรากฏรายละเอียดใน
แผนภาพ ดังต่อไปนี้

แผนภำพที่ 2 แสดงค่าสัมประสิทธิ์เส้นทาง (Path Coefficients) ของแบบจาลองเชิงโครงสร้างการยอมรับแช็ตบอทในการ
สื่อสารการตลาดของดิจิทัลเนทีฟไทย

Chi-Square = 269.716, Chi-Square/df = 1.913, RMR=.027, NFI= .877, IFI= .937,
TLI = .923, CFI=.936 , PNFI=.723, RMSEA=.078
หมายเหตุ
* หมายถึง นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
** หมายถึง นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
คือ เส้นแสดงค่าสัมประสิทธิอ์ ิทธิพลที่ไม่มีนัยสาคัญทางสถิติ

จากแผนภาพข้างต้น สามารถแสดงความสัมพันธ์เชิงสาเหตุระหว่างตัวแปรแฝงในแบบจาลองได้ดังตารางต่อไปนี้
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ตำรำงที่ 2 ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของตัวแปรในแบบจาลองฯ
สัมประสิทธิ์
C.R.
สรุปผล
ลำดับที่ คู่ควำมสัมพันธ์เชิงสำเหตุ
S.E.
เส้นทำง
t–values
ควำมสัมพันธ์
LS ----> PE
.552
.127
5.636**
มีอิทธิพลเชิงบวก
1
LS ----> PU
.066
.092
.884
ไม่มีอิทธิพล
2
PE ----> PU
.734
.076
9.164**
มีอิทธิพลเชิงบวก
3
PE ----> BI
.536
.109
4.648**
มีอิทธิพลเชิงบวก
5
PU ----> BI
.297
.117
2.527*
มีอิทธิพลเชิงบวก
6
BI ----> AU
.718
.088
8.126**
มีอิทธิพลเชิงบวก
7
หมายเหตุ: * หมายถึง นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (1.960 ≤ t–value < 2.576)
** หมายถึง นัยสาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .01 (t–value ≥ 2.576)
ค่า R2 ของตัวแปรในแบบจาลอง มีดังนี้ (1) PU = .60, (2) PE = .30 , (3) BI = .62 , (4) AU = .52
จากตารางที่ 2 พบว่า รูปแบบการดาเนินชีวิต
(LS) มีอิทธิพลเชิงบวกต่อความง่ายในการใช้งาน (PE)
ส่วนความง่ายในการใช้งาน (PE) ก็มีอิทธิพลเชิงบวกต่อการ
รับรู้ประโยชน์ (PU) และความตั้งใจที่จะใช้งาน (BI) และ

ความตั้งใจที่จะใช้งาน (BI) มีอิทธิพลเชิงบวกต่อการใช้งาน
จริง (AU) ทั้ง 5 คู่ความสัมพันธ์ดังกล่าวล้วนมีอิทธิพลอย่าง
มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และ .05 โดยลาดับ

ตำรำงที่ 3 ตารางแสดงผลการวิเคราะห์อิทธิพลทางตรง อิทธิพลทางอ้อม และอิทธิพลรวมของตัวแปรต่าง ๆ ใน
แบบจาลองฯ
ตัวแปรทำนำย
ตัวแปรตำม
R2
อิทธิพล
LS
PE
PU
BI
PE
.30
DE
.552**
IE
TE
.552**
PU
.60
DE
.066
.734**
IE
.405**
TE
.471
.734**
BI
.62
DE
.536**
.297*
IE
.436**
.218**
TE
.436**
.754**
.297*
AU
.65
DE
.718**
IE
.313**
.541**
.213**
TE
.313**
.541**
.213**
.718**
Chi-Square = 269.716, Chi-Square/df = 1.913, RMR=.027, NFI= .877, IFI= .937,
TLI = .923 CFI=.936 , PNFI=.723, RMSEA=.078
หมายเหตุ : DE = Direct Effect, IE = Indirect Effect, TE = Total Effect
* หมายถึง นัยสาคัญทางสถิติทรี่ ะดับ .05 (1.960 ≤ t–value < 2.576)
** หมายถึง นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (t–value ≥ 2.576)
จากตารางที่ 3 พบว่า (1) รูปแบบการดาเนินชีวิต
(PE) (.552) และมีอิทธิพลทางอ้อมเชิงบวกต่อการรับรู้
(LS) มีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกต่อความง่ายในการใช้งาน
ประโยชน์ (PU) (.405) ความตั้ งใจที่ จะใช้ งาน (BI) (.436)
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และ การใช้งานจริง (AU) (.313) (2) ความง่ายในการใช้งาน
(PE) ก็มีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกต่อการรับรู้ประโยชน์ (PU)
(.734) กับ ความตั้งใจที่จะใช้งาน (BI) (.536) และมีอิทธิพล
ทางอ้อมเชิงบวกต่อการใช้งานจริง (AU) (.541) (3) การรับรู้
ประโยชน์ (PU) มีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกความตั้งใจที่จะใช้
งาน (BI) (.297) และ มีอิทธิพลทางอ้อมเชิงบวกต่อใช้งาน
จริง (AU) (.213) (4) ความตั้งใจที่จะใช้งาน (BI) มีอิทธิพล
ทางตรงเชิงบวกต่อการใช้งานจริง (AU) (.718)

กำรอภิปรำยผล
1) รูปแบบกำรดำเนินชีวิตของดิจิทัลเนทีฟ
จากผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสารวจเพื่อ
จัดกลุ่มดิจิทัลเนทีฟไทย พบคุณลักษณะรูปแบบการดาเนิน
ชีวิตดิจิทัลเนทีฟใน 5 รูปแบบ ดังนี้
1.1) กลุ่ม“แนบสนิทโลกดิจิทัล” ดิจิทัลเนทีฟ
กลุ่ ม นี้ มี คุ ณ ลั ก ษณะใกล้ เ คี ย งกั บ กลุ่ ม “ผู้ มี ส่ ว นร่ ว มที่
กระตือรือร้น” (Enthusiastic participants) (Zur and Zur,
2011) และ กลุ่ม The Participant (ศุภกร จูฑะพล, 2559)
ซึ่ งเป็ นกลุ่ มที่ มี แนวโน้ มผู กพั นใกล้ ชิ ดกั บเทคโนโลยี การ
สื่ อ สารมากกว่ า กลุ่ ม อื่ น ๆ พวกเขาสนุ กและเติ บ โตกั บ
เทคโนโลยี และอุ ปกรณ์ ดิ จิ ทั ลต่ าง ๆ ข้ อค้ นพบดั งกล่ าว
ใกล้เคียงกับผลวิจัยของ Hahn and Puybaraud (2012) ที่
ระบุ ว่ า กลุ่ มดิ จิ ทั ล เนที ฟ มี รู ป แบบการด าเนิ น ชี วิ ต แบบ
ออนไลน์อยู่เสมอ นอกจากนี้ยังพบว่า ภาพรวมคนกลุ่มนี้มัก
ใช้เทคโนโลยีการสื่อสารเพื่อติดต่ อกับสังคมเพื่อนฝูง เพื่อ
ความบันเทิง ชมวีดิโอ รายการบันเทิงต่าง ๆ ส่วนด้านการ
บริ โ ภคนั้ น คนกลุ่ ม นี้ ช อบช้ อ ปปิ้ ง /ซื้ อ ของออนไลน์
สอดคล้ อ งกั บ ข้ อ ค้ น พบของ ศุ ภ กร จู ฑ ะพล (2559) ที่
อธิบายว่า ดิจิทัลเนทีฟกลุ่มนี้จะคาดหวังความเพลิดเพลิน
จากการใช้สินค้าและบริการ อีกทั้ง กลุ่มดิจิทัลเนทีฟ หรือ
กลุ่ ม เน็ ต เจเนอเรชั่ น นี้ มั ก มี ค วามคาดหวั งที่ จ ะเปลี่ ย น
ลองใช้สินค้าใหม่ ๆ ต้องการอะไรที่ดีที่สุดหรืออะไรที่ใหม่
ที่สุดเสมอ (Tapscott, 2009)
1.2) กลุ่ ม “กระตื อ รื อ ร้ น สนใจรอบด้ า น”
ดิจิทัลเนทีฟกลุ่มนี้ เป็นกลุ่มที่ไม่ได้กระตือรือร้นที่จะพึ่งพา
แต่เพียงเทคโนโลยีเพื่อเชื่อมต่อกับผู้คนเท่านั้น ทว่าคนกลุ่ม
นี้ มี แ นวโน้ ม กระตื อ รื อ ร้ น ที่ จ ะสนใจเรื่ อ งรอบตั ว ที่
หลากหลายด้ วยผ่ า นการเรี ยนรู้ จากกิ จกรรมต่ าง ๆ ข้ อ
ค้นพบนี้ช่วยขยายภาพของดิจิทั ลเนทีฟที่เดิ มมั กถูกมอง
เป็นภาพแบบฉบับว่า เป็นผู้ที่พึ่งพาแต่เพียงเทคโนโลยีการ
สื่อสารในการเข้าถึงข้อมูล และใช้ในการติดต่อสื่อสารกับ
ผู้อื่ นเท่ านั้ น แต่ผลวิจั ยแสดงให้เห็ นว่ า ส่ วนหนึ่งดิ จิทั ล -

เนทีฟมิได้ดาดิ่งอยู่แต่เพียงโลกออนไลน์หรือสนใจแต่เรื่อง
ออนไลน์เท่านั้น หากแต่สนใจเรื่องราวต่าง ๆ ที่หลากหลาย
ทั้งสุขภาพ ครอบครัว เพื่อนฝูง เป็นต้น
1.3) กลุ่ม “รู้ใช้เทคโนโลยีเท่าที่จาเป็น” ดิจิทัลเนที ฟกลุ่ ม นี้ มี คุ ณลั กษณะใกล้ เคี ยงกั บกลุ่ ม “ผู้ ใช้ น้ อย”
(Minimalists) (Zur and Zur, 2011) ซึ่งเป็นกลุ่มที่มีแนวโน้ม
เลือกใช้เทคโนโลยีการสื่อสารเท่าที่จาเป็น พวกเขาจะซื้อ
สิ นค้ าออนไลน์ ก็ ต่ อ เมื่ อไม่ สามารถหาซื้ อได้ จากร้ านค้ า
นอกจากนี้พวกเขามักสอบถามเส้นทางจากผู้คน มากกว่า
การสืบค้นเส้นทางจาก Google Maps แต่อย่างไรก็ตาม
ดิ จิ ทั ล เนที ฟ กลุ่ ม นี้ ก็ ต ระหนั ก ว่ าเทคโนโลยี ต่ า ง ๆ
มีส่วนสาคัญที่ทาให้คุณภาพชีวิตดีขึ้น
1.4) กลุ่ ม “เปิ ด กว้ า งทางความคิ ด ไม่ ยึ ด ติ ด
เทคโนโลยี” ดิจิทัลเนทีฟกลุ่มนี้มีคุณลักษณะใกล้เคียงกับ
กลุ่ม The Libertarian (ศุภกร จูฑะพล, 2559) ซึ่งมีลักษณะ
เป็ น กลุ่ ม ที่ มี จิ ต ใจกว้ า งขวางมี แ นวโน้ ม ยอมรั บ ความ
หลากหลายในสั งคมใกล้ เคี ยงกั บแนวคิ ดของ Tapscott
(2009) ที่กล่าวว่า กลุ่มเน็ตเจเนอเรชั่นเป็นกลุ่มที่ยอมรับ
ความคิ ด เห็ น ของผู้ อื่ น นอกจากนี้ ง านวิ จั ย นี้ ยั ง พบว่ า
ดิจิทัลเนทีฟกลุ่มนี้ยังชื่นชอบความท้าทาย และคุ้นเคยกับ
เปลี่ยนแปลง สอดคล้องกับข้อสังเกตของ Tapscott (2009)
ที่พบว่า กลุ่มเน็ตเจเนอเรชั่นเป็นกลุ่มที่คุ้นเคยกับนวัตกรรม
เนื่ องจากเติ บโตมากั บวัฒนธรรมของสิ่ งประดิ ษฐ์ ที่ มี การ
เปลี่ยนแปลงรวดเร็ว อีกทั้งเป็นกลุ่มที่ตระหนักว่าเทคโนโลยี
การสื่อสารเป็นดังเหรียญสองด้านที่มีทั้งคุณและโทษ
1.5) กลุ่ม “ผูกติดชีวิตออฟไลน์ ” ดิจิทัลเนทีฟ
กลุ่มนี้มีคุณลักษณะใกล้เคียงกับกลุ่ม “ผู้หลบเลี่ยง” (Zur
and Zur, 2011) ที่มีแนวโน้มให้ความสนใจเทคโนโลยีการ
สื่ อ สารน้ อ ย ชอบที่ จ ะอ่ า นหนั งสื อ เงี ย บ ๆ ใช้ เ วลาท า
กิจกรรมร่วมกับสมาชิกในครอบครัว พวกเขามักเลือกชม
รายการหรือฟังเพลงจากจอโทรทัศน์หรือเครื่องรับฟังวิทยุ
ดิจิทัลเนทีฟกลุ่มนี้มีคุณลักษณะที่ต่างไปจากข้อค้นพบของ
ศุภกร จูฑะพล (2559) และ Hahn, and Puybaraud
(2012) ที่ ต่างพบว่ า ดิจิ ทั ลเนที ฟนั้ นมั กคิ ดว่ า หากอยู่ ใน
สถานการณ์ที่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตไม่ได้ กลุ่มของตนจะรู้สึก
ว่ามีบางอย่างในชีวิตขาดหายไป
จากผลการวิจัยรูปแบบการดาเนินชีวิตข้างต้น ไม่
เพียงแสดงให้เห็ นถึงคุณลั กษณะของดิ จิทัลเนที ฟไทยที่ มี
ความแตกต่างในเชิงกลุ่มเท่านั้น แต่ยังมีนัยยะสะท้อนถึง
ระดับความผู กพันระหว่างดิจิทั ลเนที ฟไทยแต่ละกลุ่ มกั บ
เทคโนโลยีการสื่อสารที่มีระดับความแตกต่างไล่เรียงกันไป
โดยลาดับ จากกลุ่มที่มีความผูกพันใกล้ชิดแบบกลุ่ม“แนบ
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สนิทโลกดิจิทัล” จนถึงมีความผูกพันน้อยแบบกลุ่ม “ผูกติด
ชีวิตออฟไลน์” อาจสรุปได้ว่า ความเป็นดิจิทัลเนทีฟไทยไม่
อาจมองเป็นกลุ่มก้อนเดียวแบบเหมารวมว่า เป็นผู้ที่มีความ
ผูกติดการใช้ชีวิตไว้กับเทคโนโลยี การสื่ อสารแบบตายตั ว
หากแต่ว่ามีคุณลักษณะแบ่งแยกย่อยออกเป็นกลุ่มๆ ตาม
ความสนใจ กิ จ กรรม และความคิ ด เห็ น สอดคล้ อ งกั บ
แนวคิดของ Zur and Zur (2011) ที่เชื่อว่า ภายในกลุ่ม
ดิจิทัลเนทีฟไม่ได้มีลักษณะเหมือนกันทุกประการ แต่ยั งมี
คุณลักษณะที่หลากหลายสามารถจาแนกไปตามคุณลักษณะ
ทางจิ ตวิ ทยา ผลวิ จั ยนี้ จึ งช่ วยเน้ นย้ าให้ เห็ นว่ า มี ความ
เป็นไปได้ที่ดิจิทัล-เนทีฟไทยจะมีความแตกต่างกันไปตาม
รูปแบบการดาเนินชีวิต มากกว่าจะมีคุณลักษณะเป็นภาพ
แบบฉบับแบบใดแบบหนึ่งตายตัว
2) แบบจำลองเชิงโครงสร้ำง
จากผลการวิ เคราะห์ แบบจ าลองเชิ งโครงสร้ าง
พบว่า แบบจาลองการยอมรับแช็ตบอทที่พัฒนาขึ้นมีความ
สอดคล้ องกั บข้ อมู ลเชิ งประจั กษ์ เป็ นไปตามสมมติ ฐาน
งานวิจัยที่กาหนดไว้ โดยมีค่าสถิติผ่านเกณฑ์ดัชนีบ่งชี้ความ
สอดคล้ องความกลมกลื น จ านวน 8 ดั ชนี เมื่ อวิ เคราะห์
ความสั มพั นธ์ ระหว่ างตั วแปรแฝงในแบบจ าลองด้ วยการ
วิเคราะห์แบบจาลองเชิงโครงสร้าง มีผลวิจัยที่น่าสนใจดังนี้
2.1) รูปแบบการดาเนินชีวิตของดิจิทัลเนทีฟไทย
ผลการวิเคราะห์พบว่า รูปแบบการดาเนินชีวิตของดิจิทัล เนทีฟไทย (LS) มีอิทธิพลทางอ้อมเชิงบวกต่อการใช้งานจริง
(AU) โดยผ่านตัวแปร การรับรู้ความง่ายในการใช้งาน (PE)
และ ความตั้งใจที่จะใช้งาน (BI) มีค่าอิทธิพลเท่ากับ .313
อาจกล่าวได้ว่า ผลการทดสอบแบบจาลองสมมติฐานซึ่งถูก
พัฒนาขึ้นจากแบบจาลองการยอมรับเทคโนโลยีนี้ สามารถ
นามาอภิปรายเทียบเคียงได้กับแบบจาลองเชิงโครงสร้างการ
ยอมรับแช็ตบอทในการสื่ อสารการตลาดของดิจิทัลเนทีฟ
ไทยได้ว่า รูปแบบการใช้ชีวิตของดิจิทัลเนทีฟ ซึ่งประกอบไป
ด้วยรูปแบบการดาเนินชีวิต 5 รูปแบบนั้น เป็นตัวแปรเชิง
สาเหตุที่มีอิทธิพลเชิงบวกต่อการใช้งานแช็ตบอท โดยจะส่ง
อิทธิพลทางตรงต่อการรับรู้ถึงความง่ายในการใช้งาน และ
ส่งผ่านอิทธิพลนั้นโดยอ้อมไปสู่ตัวแปรความตั้งใจที่จะใช้งาน
และ ตัวแปรการใช้งานจริง
จากผลการวิ จั ย ที่ พ บความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า ง
รูปแบบการดาเนินชีวิตกับการยอมรับแช็ตบอทนี้สอดคล้อง
กั บ ผลวิ จั ย ของ พั ช นี เชยจรรยา (2559) ที่ ศึ ก ษา
แบบจาลองเชิงโครงสร้างการยอมรับเทคโนโลยีการสื่อสาร
โดยพัฒนาแบบจาลองสมการโครงสร้างจากการสังเคราะห์

แนวคิดการยอมรับเทคโนโลยี โดยเพิ่มเติมตัวแปรรูปแบบ
การดาเนินชีวิตเข้าไปในแบบจาลองเช่นเดียวกับงานวิจัยนี้
ซึ่งผลการวิเคราะห์สมการเชิงโครงสร้างพบความสัมพันธ์
ระหว่างรูปแบบการดาเนินชีวิตกับการยอมรับเทคโนโลยี
การสื่อสารเช่นเดียวกัน อีกทั้งสอดคล้องกับข้อค้นพบของ
ชนัญญา เภกะนันทน์ (2556) ที่พบว่า รูปแบบการดาเนิน
ชีวิตมีความสัมพันธ์ในเชิงบวกกับการยอมนวัตกรรมเช่นกัน
นอกจากนี้ ใ นบริ บ ทต่ า งประเทศก็ พ บความสั ม พั น ธ์ ใ น
ลักษณะเดียวกันดังเช่น ผลวิจัยของ Shu-Chu Sarrina Li
(2015) ที่พบว่า รูปแบบการดาเนินชีวิตมีบทบาทสาคัญใน
การท านายการยอมรั บ เทคโนโลยี คื อ โน้ ตบุ๊ ก เน็ ตบุ๊ ก
แท็บเล็ต Wii Kinect และวิดีโอดิจิทัล ได้อย่างมีนัยสาคัญ
ทางสถิติ
2.2) การรั บ รู้ ถึ ง ความง่ า ยในการใช้ ง าน
แช็ตบอท ผลการวิจัยพบว่า ตัวแปรการรับรู้ถึงความง่ายใน
การใช้งานส่งอิทธิพลทางตรงเชิงบวกต่อตัวแปรการรับรู้
ประโยชน์ ซึ่งเป็นไปตามแบบจาลองการยอมรับเทคโนโลยี
อีกทั้งสอดคล้ องกับผลการวิจั ยของ บัญชา หมั่ นกิ จการ
(2560) ที่พบอิทธิพลทางตรงของตัวแปรดังกล่าว จากผล
การวิ เ คราะห์ แ บบจ าลองเชิ ง โครงสร้ า งของปั จ จั ย ที่ มี
อิทธิพลต่อการยอมรับเทคโนโลยีระบบการชาระเงินแบบ
อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ภ าครั ฐ และ ณิ ศ รา ศรี พ ลอยรุ่ ง และ
ปาริชาต สถาปิตานนท์ (2560) ที่พบอิทธิพลระหว่างคู่ตัว
แปรดังกล่าวเช่นกัน จากผลการวิเคราะห์แบบจาลองเชิง
โครงสร้างของปัจจัยที่มีต่อทัศนคติและพฤติกรรมการใช้สื่อ
ดิจิทัลเพื่อการจัดการการท่องเที่ยว
นอกจากนี้ ผ ลการวิ จั ย นี้ ยั งพบว่ า การรั บ รู้ ถึ ง
ความง่ายในการใช้งาน เป็นตัวแปรคั่นกลางสาคัญที่ส่งผ่าน
อิทธิพลเชิงบวกของรูปแบบการดาเนินชีวิตไปยังตัวแปร
ความตั้ ง ใจที่ จ ะใช้ ง าน และตั ว แปรการใช้ ง านจริ ง ใน
แบบจาลอง ทั้งนี้เมื่อพิจารณาที่ส่วนประกอบทั้ง 5 ด้าน
ของตั วแปรการรั บรู้ ถึ งความง่ ายในการใช้ งาน ซึ่ งผู้ วิ จั ย
ประยุ ก ต์ ส่ ว นประกอบมาจากผลงานวิ จั ย ต่ า ง ๆ และ
แบบจาลองการยอมรับเทคโนโลยีโมเดลที่ 3 (TAM 3) ของ
Venkatesh and Davis (Chuttur, 2009) พบว่า กลุ่ม
ตัวอย่างมีความคิดเห็นต่อการรับรู้ว่ามีปัจจัยสนับสนุนจาก
ภายนอกเพื่ อการใช้ งานแช็ ตบอทมากที่ สุ ด สู งกว่ าด้ า น
อื่น ๆ นอกจากนี้ผลวิจัยยังพบอีกว่า ด้านการรับรู้ถึงความ
ง่ายในการใช้งาน โดยภาพรวมกลุ่มตัวอย่างเห็นว่า ตนเอง
สามารถใช้งานแช็ตบอทได้อย่างง่ายดาย มีความวิตกกังวล
ในการใช้งานน้อย อีกทั้งรู้สึกเพลิดเพลินเมื่อใช้งาน และคิด
ว่าจะสามารถใช้งานให้เป็นประโยชน์ได้ตามวัตถุประสงค์
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การที่ตัวแปรการรับรู้ถึงความง่ายในการใช้งาน เป็นตัวแปร
คั่นกลางที่สัมพันธ์กับรูปแบบการดาเนินชีวิต อาจเพราะ
การแช็ตเพื่อส่งข้อความนั้นเป็นคุณลักษณะด้านพฤติกรรม
การสื่อสารผ่านสื่อดิจิทัลที่ดิจิทัลเนทีฟคุ้นเคย ด้วยเพราะ
คนกลุ่มนี้มักชอบการติดต่อผ่านข้อความ การแช็ตเฟซบุ๊ก
และ เกมออนไลน์ อยู่ แ ล้ ว ก็ เ ป็ นได้ (Prensky, 2001a;
Rosen, 2010, as cited in Zur & Zur, 2011)
ดั งปรากฏผลส ารวจจ านวนชั่ ว โมงการใช้ งาน
อินเทอร์เน็ตโดยเฉลี่ยต่อวัน รายกิจกรรมการใช้งาน พบว่า
โดยเฉลี่ ย คนไทยการใช้ แ อปพลิ เ คชั น เพื่ อ พู ด คุ ย เช่ น
เฟซบุ๊ ก เมสเซนเจอร์ และ ไลน์ เฉลี่ ยอยู่ ที่ 2 ชม. ต่ อวั น
(สพธอ. ,2561) สอดคล้องกับ Rogers and Shoemaker
(1971) ที่อธิบายคุณลักษณะของนวัตกรรมที่มีอิทธิพลต่อ
การยอมรับไว้ว่า นวัตกรรมที่จะได้รับการยอมรับนั้นต้อง
(1) มีความเข้ากันได้กับค่านิยมที่เป็นอยู่ เข้ากันได้กับความ
เชื่ อ ทางสั ง คมและวั ฒ นธรรม ทั ศ นคติ ความคิ ด หรื อ
ประสบการณ์เกี่ยวกับนวัตกรรมในอดีต ตลอดจนความ
ต้องการของตน (2) ด้านความสลับซับซ้อนของนวัตกรรม
กล่าวคือ นวัตกรรมใดที่มี ความสลับซับซ้อน ยากต่อการ
เข้าใจและการใช้งาน นวัตกรรมนั้นก็จะได้รับการยอมรับช้า
ดังนั้นอาจสรุปได้ว่า ด้วยคุณลักษณะของแช็ตบอทซึ่งเป็น
ระบบปั ญญาประดิ ษฐ์ ใ นชี วิ ตประจ าวั นที่ ใ ช้ งานง่ ายไม่
สลับซับซ้อน อีกทั้งเข้ ากั นได้กั บรู ปแบบการด าเนินชีวิ ต
ส่งผลให้ตัวแปรการรับรู้ถึงความง่ายในการใช้งานทาหน้าที่
เป็นตัวแปรที่ส่งผ่านอิทธิพล และมีอิทธิพลต่อตัวแปรอื่น ๆ
ในแบบจาลองอย่างมีนัยสาคัญ
2.3) การรั บรู้ ประโยชน์ ในการใช้ งานแช็ ตบอท
จากผลวิเคราะห์เส้นทางอิทธิพลระหว่างตัวแปร ถึงแม้ไม่พบ
อิทธิพลทางตรงของตัวแปรรูปแบบการดาเนินชีวิตที่มีต่อตัว
แปรการรับรู้ประโยชน์ แต่พบอิทธิพลโดยอ้อมของตัวแปร
รูปแบบการดาเนินชีวิตที่มีต่อตัวแปรดังกล่าวซึ่งส่งผ่านตัว
แปรการรับรู้ถึงความง่ายในการใช้งาน อีกทั้งตัวแปรดังกล่าว
ยังได้รับอิทธิพลทางตรงจากตัวแปรการรับรู้ถึงความง่ายใน
การใช้งานอีกด้วย จากผลการวิจัยดังกล่าว ผู้วิจัยมีข้อสังเกต
ว่า การไม่ ปรากฏอิทธิ พลทางตรงของรูปแบบการดาเนิ น
ชีวิตต่อการรับรู้ประโยชน์ในการใช้งานนั้น อาจด้วยเพราะ
ในบริบทการแสวงหาข้อมูลประกอบการตัดสินใจซื้อสินค้า
และบริการด้วยเทคโนโลยีแช็ตบอทเช่นนี้ ถึงแม้ผู้ใช้งานซึ่ง
เป็นดิจิทัลเนทีฟจะตระหนักถึงคุณค่าของเทคโนโลยีดิจิทัล
ต่าง ๆ ว่ามีประโยชน์นานาประการ แต่หากเทคโนโลยีนั้น
ต้องใช้ความพยายามทางด้านร่างกายหรือจิตใจอย่างมากใน
การใช้งาน ก็อาจมีความเป็นไปได้ว่าโอกาสในการยอมรับ

เทคโนโลยีนั้นจะลดน้อยลง เพราะผู้ใช้งานกลุ่มนี้มีแนวโน้ม
ชอบความสะดวกสบาย ไม่ยุ่งยาก ดังปรากฏในผลการวิจัย
ของ วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล (CMMU) ที่
พบว่า GEN Z หรือ ผู้มีอายุตั้งแต่ 10-24 ปีนั้น แม้พวกเขา
จะมีพฤติกรรมที่ซับซ้อน แต่ก็ชอบความสะดวกสบาย การ
พัฒนาสินค้าหรือบริการสาหรับ GEN Z ต้องเน้นการใช้งาน
ได้ง่าย ๆ เพื่อประสบการณ์ที่ดีในการใช้งาน (วิทยาลัยการ
จัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล, 2562) อาจกล่าวได้ว่า ตัวแปร
ความง่ายในการใช้งานนี้เป็นหนึ่งในปัจจัยที่มีบทบาทสาคัญ
ต่อการยอมรับเทคโนโลยีการสื่อสารการตลาด ภายใต้บริบท
การแสวงหาข้ อมู ลประกอบการตั ด สิ น ใจซื้ อ สิ น ค้ า และ
บริการของผู้บริโภคกลุ่มนี้
นอกจากนี้ตัวแปรการรับรู้ประโยชน์ได้ส่งอิทธิพล
ทางตรงเชิงบวกต่อตัวแปรความตั้งใจที่จะใช้งาน สอดคล้อง
กับผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรในงานวิจัย
ของ สุมาลี มั่นแย้ม (2560) ที่ศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่ อ
ความตั้ งใจใช้ แอปพลิ เคชั นผู้ ช่ วยส่ วนตั ว ซึ่ งพบ
ความสั มพันธ์ ระหว่างการรั บรู้ประโยชน์ที่ ได้ รับกั บความ
ตั้ งใจใช้ แ อปพลิ เ คชั น ผู้ ช่ ว ย เช่ น เดี ย วกั บ งานวิ จั ย ของ
ปัณณวิช สนิทนราทร (2560) ที่พบว่า การรับรู้ประโยชน์ใน
การใช้งานมีอิทธิพลทางตรงไปยังความตั้งใจใช้งานระบบ
มิวสิคสตรีมมิ่ง และงานวิจัยของ บัญชา หมั่นกิจการ (2560)
ที่พบอิทธิพลทางตรงของตัวแปรการรับรู้ประโยชน์ที่มีต่อ
ความตั้งใจเชิงพฤติกรรมในการใช้งานเทคโนโลยีระบบการ
ชาระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ
ในการวั ดตั วแปรการรั บรู้ ประโยชน์ นั้ น ผู้ วิ จั ย
ประยุกต์ส่วนประกอบในการวัดตั วแปรทั้ง 5 ด้านมาจาก
ผลงานวิจัยต่าง ๆ และแบบจาลองการยอมรับเทคโนโลยี
โมเดลที่ 2 (TAM 2) ของ (Chuttur, 2009) พบว่า ภาพรวม
จากการส ารวจกลุ่ ม ตั ว อย่ า งจะรั บ รู้ ถึ ง ประโยชน์ ข อง
แช็ ต บอทในระดั บ มาก โดยรั บ รู้ ว่ า แช็ ต บอทช่ ว ยเพิ่ ม
ประสิทธิภาพการสื่อสารการตลาด อีกทั้งเข้ามาช่วยสร้าง
ภาพลักษณ์ที่ดีต่อผู้ใช้ และ กลุ่มตัวอย่ างมีความพอใจใน
ผลลัพธ์ที่เป็นประโยชน์จากการใช้งานในระดับมาก
2.4) ความตั้งใจที่จะใช้งานตัวแปรความตั้งใจที่
จะใช้งาน มีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกต่อตัวแปรการใช้งาน
จริง อีกทั้งทาหน้าที่เป็นตัวแปรคั่นกลางรับเอาอิทธิพลจาก
ตัวแปรอื่น ๆ ส่งผ่านไปยังตัวแปรการใช้งานจริง ผลวิจัยนี้
สอดคล้องกับผลการวิเคราะห์เส้นทางของงานวิจัย บัญชา
หมั่นกิจการ (2560) ที่พบอิทธิพลระหว่างตัวแปรคู่ดังกล่าว
เช่นเดียวกัน
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อาจกล่ า วโดยสรุ ป ได้ ว่ า แบบจ าลองเชิ ง
โครงสร้างการยอมรับแช็ตบอทในการสื่อสารการตลาดของ
ดิจิทัลเนทีฟไทยที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นนั้นมีความสอดคล้องกับ
ข้อมูลเชิงประจักษ์ ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรสอดคล้อง
ไปแบบจ าลองการยอมรั บ เทคโนโลยี แต่ มี ข้ อ ค้ น พบ
เพิ่มเติมที่ช่วยให้เห็นถึงบทบาทสาคัญของตัวแปรรูปแบบ
การดาเนินชีวิตของดิจิทัลเนทีฟไทยที่เข้ามาร่วมอธิบายการ
ยอมรับแช็ตบอทในการสื่อสารการตลาด จากผลการวิจัยที่
กล่ า วมาแล้ ว นั้ น ได้ ข้ อ ค้ น ที่ น าไปสู่ ก ารพั ฒ นาปรั บ ปรุ ง
แบบจาลองการยอมรับเทคโนโลยีสารสนเทศให้สมบูรณ์
ครบถ้วนสามารถอธิบายถึงความสัมพันธ์ของตัวแปรต่าง ๆ
ในการยอมรับเทคโนโลยีให้สอดคล้องกับเทคโนโลยีและ
ผู้คนที่เปลี่ยนแปลงไปในปัจจุบัน

ข้อเสนอแนะในกำรนำผลกำรวิจัยไป
ประยุกต์ใช้
1) จากผลการวิ จั ยที่ พบว่ า รู ปแบบการด าเนิ น
ชีวิตเป็นตัวแปรที่มีอิทธิพลสามารถอธิบายการยอมรับการ
นาแช็ตบอทมาใช้เพื่อการสื่อสารการตลาดได้นั้น สะท้อนให้
เห็นว่าในการทาความเข้าใจพฤติกรรมผู้บริโภคในปัจจุบัน
นั้น หากนักการตลาดและนักสื่อสารการตลาดจะอาศัยเพียง
ปัจจัยด้านลักษณะทางประชากรมาเป็นปัจจัยที่อธิบายถึง
ความเป็นไปในพฤติกรรมของกลุ่มเป้าหมายก็อาจจะได้ข้อ
ค้ นพบที่ ยั งไม่ มี ความครอบคลุ มครบถ้ วน ดั งนั้ น ในการ
แบ่ ง กลุ่ ม เป้ า หมายทางการตลาด หรื อ การก าหนด
กลุ่ มเป้ าหมายในการสื่ อสารการตลาด จึ งควรน าปั จจั ย
รูปแบบการดาเนินชีวิตเข้ามาคิดคานวณรวมกับปัจจัยอื่น ๆ
ด้วย เพื่อสร้างข้อสรุปที่มีความแม่นยา อันจะนาไปสู่การวาง
แผนการสื่อสารการตลาดทีม่ ีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นต่อไป
2) จากผลการวิ จั ย ท าให้ ท ราบว่ า ปั จ จั ย ที่ มี
น้าหนักในการอธิบายความตั้งใจที่จะใช้งาน คือ ความง่ายใน
การใช้ งาน ซึ่ งมี ค่ าสั ม ประสิ ทธิ์ เ ส้ นทางสู งกว่ าการรั บ รู้
ประโยชน์ของแช็ตบอท ผลวิจัยชี้ให้เห็นว่าหากอาศัยเพียง
การสื่อสารที่ บอกเล่าถึงคุณ ประโยชน์ ที่กลุ่มเป้าหมายจะ
ได้รับจากเครื่องมือสื่อสารการตลาดที่เป็นเทคโนโลยีใหม่นั้น
อาจไม่มี น้ าหนั กเพียงพอที่ จะท าให้ กลุ่มเป้ าหมายเปิ ดใจ
ยอมรับเทคโนโลยีเหล่านั้นได้ ดังนั้นในการสื่อสารเกี่ยวกับ
เทคโนโลยีการสื่อสารการตลาดที่ธุรกิจเลือกนามาใช้ จึงควร
คานึงถึงการสื่อสารเกี่ยวกับคุณสมบัติของเทคโนโลยีในด้าน
อื่น ๆ ด้วย โดยการนาเสนอเทคโนโลยีควรคานึงถึง คือ (1)
ความเข้ากันได้ระหว่างเทคโนโลยีการสื่อสารเหล่านั้นกั บ
ค่านิยม เชื่อทางสังคม วัฒนธรรม ทัศนคติ ความคิด ของ

กลุ่มเป้าหมาย และ (2) ควรเป็นเทคโนโลยีที่ใช้งานง่ายไม่
ความสลั บซั บซ้ อนจนยากที่ จะใช้ งาน อี ก ทั้ งนั ก สื่ อ สาร
การตลาดควรประสานงานอย่างใกล้ชิดกับผู้ที่รั บผิดชอบ
ดูแลด้านการพัฒนาเทคโนโลยี เพื่อให้มั่นใจได้ว่าเครื่องมือ
สื่อสารการตลาดใหม่เหล่านั้น สามารถใช้งานได้อย่างราบรื่น
ด้ วยระบบปฏิ บั ติ การ และอุ ปกรณ์ ที่ กลุ่ มเป้ าหมายมี อยู่
เพราะมิฉะนั้นแล้ว การสื่อสารการตลาดผ่านเทคโนโลยีการ
สื่ อ สารใหม่ ๆ เหล่ า นั้ น ก็ อ าจไม่ เ ป็ น ที่ ย อมรั บ จาก
กลุ่มเป้าหมายได้
3) การพั ฒ นาแบบจ าลองเชิ ง โครงสร้ า งเพื่ อ
อธิบายการยอมรับแช็ตบอทในการสื่อสารการตลาดในครั้งนี้
ได้ข้อค้นพบที่สนับสนุนแบบจาลองการยอมรับเทคโนโลยี
ซึ่ งอธิ บายถึ งตั วแปรและความสั มพั นธ์ ระหว่ างตั วแปรที่
ร่วมกันอธิ บายยอมรั บการใช้งานแช็ ตบอทในการสื่อสาร
การตลาด นอกจากนี้ยังได้ข้อค้นพบเพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวแปร
อิ สระ คื อ รู ปแบบการด าเนิ นชี วิ ต ที่ เข้ ามามี อิ ทธิ พลทั้ ง
ทางตรงและทางอ้ อ มต่ อ ตั ว แปรต่ า ง ๆ ในแบบจ าลอง
ผลการวิจัยได้แสดงให้เห็นว่า บทบาทหน้าที่ของเทคโนโลยี
นั้นมีผลต่อรูปแบบอิ ทธิพลระหว่ างตัวแปรในแบบจาลอง
กล่าวคือ หากเป็นเทคโนโลยีโดยทั่วไปที่มีส่วนสาคัญต่อการ
ด าเนิ น ชี วิ ต เช่ น เทคโนโลยี ร ะบบการช าระเงิ น แบบ
อิเล็กทรอนิกส์จะพบว่า ตัวแปรการรับรู้ประโยชน์มีอิทธิพล
ต่ อความตั้ งใจที่ จะใช้ งานสู งกว่ าความง่ ายในการใช้ งาน
(บัญชา หมั่นกิจการ, 2560 / สุมาลี มั่นแย้ม, 2560) แต่หาก
เป็นเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการได้มาซึ่งข้อมูลในที่นี้ คือ
ข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าและบริการที่จะได้รับจากการใช้งาน
แช็ตบอท กลับพบว่า ความง่ายในการใช้งานมีความสัมพันธ์
กับความตั้งใจที่จะใช้งานสูงกว่าการรับรู้ประโยชน์ ดังนั้น
อาจกล่าวได้ว่า แม้แบบจาลองที่พัฒนาจะเป็นไปตามทฤษฎี
แต่ทว่าเมื่อพิจารณาในรายละเอียดแล้วพบว่า มีความเป็นไป
ได้ที่ความสัมพันธ์ของตัวแปรในแบบจาลองจะเปลี่ยนแปลง
ไปตามแต่บทบาทหน้าที่ของเทคโนโลยีนั้น ๆ ดังนั้นในการ
สร้างการยอมรับเทคโนโลยีใด ๆ ควรคานึงถึงบทบาทหน้าที่
ของเทคโนโลยีต่อผู้ใช้งานร่วมด้วย
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ข้อเสนอแนะสำหรับงำนวิจัยในอนำคต
ผู้ วิ จั ย มี ข้ อ เสนอแนะส าหรั บ ประเด็ น ในการ
ศึกษาวิจัยครั้งต่อไป ดังนี้
1) การวิ จั ยครั้ งนี้ ผู้ วิ จั ยเน้ นศึ กษาอิ ทธิ พลของ
ปัจจัยภายนอกตามแนวความคิดเรื่อง การยอมรับเทคโนโลยี
ประกอบกับผลงานวิจัยที่ผ่านมา ทั้งนี้อาจมีความเป็นไปได้
ที่ จ ะมี ตั ว แปรอื่ น ๆ ที่ อ าจมี อิ ท ธิ พ ลต่ อ การยอมรั บ
เทคโนโลยี โดยเฉพาะอย่างยิ่งเทคโนโลยี ด้านการสื่ อสาร
การตลาด เช่น ปัจจัยด้านการตลาด ปัจจัยด้านการสื่อสาร
เป็ นต้ น ดั งนั้ นส าหรั บการวิ จั ยในอนาคตผู้ ที่ สนใจ อาจ
เพิ่มเติมตัวแปรที่คาดว่าจะเป็นปัจจัยสาคัญที่สามารถร่วม
อธิบายการยอมรับเทคโนโลยีการสื่อสารการตลาดเข้ามาใน
แบบจาลองเพื่ อให้แบบจาลองที่พัฒนามีประสิทธิ ภาพใน
การอธิบายปรากฏการณ์ได้อย่างครอบคลุมยิ่งขึ้น
2) การวิ จั ย ครั้ ง นี้ ผู้ วิ จั ย มุ่ ง ศึ ก ษาการยอมรั บ
แช็ตบอทในการสื่อสารการตลาดของดิจิทัลเนทีฟไทย แต่
อย่างไรก็ดีการสื่อสารการตลาดในปัจจุบันพบว่า นักสื่อสาร
การตลาดได้นาเอาเทคโนโลยีการสื่อสารที่หลากหลายมาใช้

เพื่ อ การสื่ อ สารคุ ณ ค่ า ตราสิ น ค้ า ไปสู่ ผู้ บ ริ โ ภค เช่ น
เทคโนโลยี Augmented reality หรื อ AR เทคโนโลยี
Virtual Reality หรือ VR เป็นต้น ดังนั้นสาหรับการวิจัย
ในอนาคตผู้ ที่ ส นใจอาจเพิ่ ม เติ ม ศึ ก ษาแบบจ าลองเชิ ง
โครงการการยอมรับเทคโนโลยีต่าง ๆ ที่ถูกนามาใช้ในการ
สื่ อ สารการตลาดเพิ่ ม เติ ม เพื่ อ จะน าไปสู่ ก ารพั ฒ นา
แบบจ าลองการยอมรั บ เทคโนโลยี ในบริ บ ทการสื่ อ สาร
การตลาดที่มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้นต่อไป
3) งานวิ จั ย นี้ ศึ ก ษาในบริ บทของกลุ่ มดิ จิ ทั ล เนทีฟไทยว่าตอบสนองต่อเทคโนโลยีการสื่อสารตลาดเช่น
ไรบ้าง แต่อย่างไรก็ดีกลุ่มเป้าหมายในการสื่อสารการตลาด
ย่ อ มมี ห ลากหลายไปตามกลุ่ ม ผู้ บ ริ โ ภคของสิ น ค้ า และ
บริการประเภทต่าง ๆ ดังนั้น การวิจัยในอนาคตสามารถนา
กรอบแนวความคิดนี้ ไปใช้ศึกษาวิจัยต่อยอด เพื่ออธิบาย
ถึงทิศทางการยอมรับเทคโนโลยีการสื่อสารการตลาดของ
กลุ่มผู้บริโภคกลุ่มอื่น ๆ ที่เป็นกลุ่มเป้าหมายที่มีศักยภาพ
ต่อธุรกิจประเภทต่าง ๆ เพิ่มเติมต่อไป
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