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ความสัมพันธ์ระหว่างบุคลิกลักษณะ การยอมรับเทคโนโลยี ทัศนคติและความตั้งใจ 

ในการเป็นเจ้าของธุรกิจส่วนตัวขนาดเล็กผ่านสื่อโซเชียลเน็ตเวิร์กของ 

กลุ่มเจนเนอเรช่ันวาย 

The Relationships among Personality Traits, Technology Acceptance, 

Attitude and Intention to be Social Network Entrepreneur of Generation Y 
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สาขาวิชาการจัดการสื่อสารองค์กร คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน  

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
 

บทคัดย่อ 

 วัตถุประสงค์ของงานวิจัยนี้เพ่ือศึกษาถึงความสัมพันธ์ระหว่างบุคลิกลักษณะ การยอมรับ

เทคโนโลยี ทัศนคติ และความตั้งใจในการเป็นเจ้าของธุรกิจส่วนตัวขนาดเล็กผ่านสื่อโซเชียลเน็ตเวิร์ก 

ซึ่งเป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยมีรูปแบบการวิจัยเชิงส ารวจ (Survey 

Research) 

 กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการศึกษาการค้นคว้าอิสระครั้งนี้ เป็นประชาชนที่มีอายุอยู่ระหว่าง 22-

34 ปี ซึ่งถือได้ว่าอยู่ในกลุ่มเจนเนอเรชั่นวาย เก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างโดยแบบสอบถาม 280 ชุด 

โดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบไม่อาศัยความน่าจะเป็น (Non-probability Sampling) โดยใช้วิธีการ

สุ่มตัวอย่างแบบสะดวก (Convenience Sampling) เนื่องจากมีจ านวนประชากรที่อย่างหนาแน่น

และมีข้อจ ากัดเฉพาะของกลุ่มตัวอย่าง  

 การศึกษาครั้งนี้ได้ตั้งสมมติฐานไว้ 3 ข้อ ซึ่งผลการศึกษามีดังนี้ 

 1. บุคลิกภาพแบบเปิดรับของกลุ่มเจนเนเรชั่นวายมีความสัมพันธ์อย่างมีนัยส าคัญในทางบวก

กับการยอมรับเทคโนโลยีของกลุ่มเจนเนเรชั่นวาย กล่าวคือ กลุ่มตัวอย่างที่ส่วนใหญ่มีบุคลิกภาพแบบ

เปิดรับจะมีการยอมรับเทคโนโลยีมากกว่าบุคลิกภาพแบบอ่ืนๆ  
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 2. การยอมรับเทคโนโลยีของกลุ่มเจนเนเรชั่นวายมีความสัมพันธ์อย่างมีนัยส าคัญในทางบวก

กับทัศนคติที่มีต่อการใช้สื่อโซเชียลเน็ตเวิร์กของกลุ่มเจนเนเรชั่นวาย กล่าวคือ กลุ่มตัวอย่างยิ่งมีการ

ยอมรับเทคโนโลยีมาก จะยิ่งมีทัศนคติที่ดีมากยิ่งข้ึน 

 3. ทัศนคติที่มีต่อการใช้สื่อโซเชียลเน็ตเวิร์กของกลุ่มเจนเนเรชั่นวายมีความสัมพันธ์อย่างมี

นัยส าคัญในทางบวกกับความตั้งใจในการเป็นเจ้าของธุรกิจส่วนตัวขนาดเล็กผ่านสื่อโซเชียลเน็ตเวิร์ก 

กล่าวคือ กลุ่มตัวอย่างยิ่งมีทัศนคติต่อการใช้สื่อซียลเน็ตเวิร์กสูง จะยิ่งมีความตั้งใจในการเป็นเจ้าของ

ธุรกิจส่วนตัวขนาดเล็กผ่านสื่อโซเชียลเน็ตเวิร์ก 

 

ค าส าคัญ : บุคลิกลักษณะ , การยอมรับเทคโนโลยี , ทัศนคติที่มีต่อการใช้สื่อโซเชียลเน็ตเวิร์ก , ความ

ตั้งใจในการเป็นเจ้าของธุรกิจส่วนตัวขนาดเล็กผ่านสื่อโซเชียลเน็ตเวิร์ก, เจนเนอเรชั่นวาย 

 

Abstract  

 The purposes of this researched to study were the relationship between 

Personality Trait, Technology Acceptance, Attitude and Intention to be Social Network 

Entrepreneur. This research was quantitative research that relies on survey. 

 Quantitative research was used to collect the data from Generation Y. A total 

sample was 280. This study employed a survey research with non-probability random 

sampling by convenience sampling method  

 As for 3 hypothesis testing, they can be concluded as follow: 

 1. Openness personality was positively related to technology acceptance of 

Generation Y. Which means, samples who had openness personality is more 

acceptance to technology than other personality.  

  2. Technology Acceptance was positively related to attitude toward social 

network usage of Generation Y. In other words, Generation Y who had the more 

technology acceptance, the more positive attitude toward social network usage they 

had. 
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 3. Attitude toward social network usage was positively related to intention to 

be social network entrepreneur of Generation Y. In other words, Generation Y who had 

the more positive attitude toward social network usage, the more intention to be social 

network entrepreneur they had. 

Keywords: Personality, Technology acceptance, Attitude in social network usage, 

Intention to be social network entrepreneur, Generation Y 

 

บทน า 

ที่มาและความส าคัญของปัญหา 

 ในยุคของเทคโนโลยีที่มีการพัฒนามากยิ่งขึ้น ท าให้สื่อโซเชียลเน็ตเวิร์กกลายเป็นสิ่งที่มี

อิทธิพลสูงสุดในกลุ่มของผู้บริโภค เนื่องจากสามารถเข้าถึงและติดต่อกันได้อย่างง่ายดาย จึงท าให้กลุ่ม

นักธุรกิจ ผู้ประกอบการหรือองค์กรต่างๆต้องหันมาให้ความส าคัญมากขึ้น เพ่ือตอบสนองความ

ต้องการของคนในสังคม อีกทั้งปัจจุบันคนวัยท างานมีความรู้ความสามารถในเรื่องของเทคโนโลยี สื่อ

โซเชียลเน็ตเวิร์กกันมากขึ้น จึงท าให้เกิดช่องทางในการประกอบธุรกิจที่หลากหลายโดยเฉพาะการ

ประกอบธุรกิจผ่านทางสื่อโซเชียลเน็ตเวิร์กที่ปัจจุบันก าลังได้รับความนิยมอย่างล้นหลาม  

 การท าธุรกิจผ่านทางออนไลน์หรือท าธุรกิจผ่านสื่อโซเชียลเน็ตเวิร์กเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่จะ

สามารถสร้างรายได้อย่างมากมาย จึงเป็นผลให้กลุ่มวัยท างานโดยเฉพาะที่จัดว่าอยู่ในกลุ่มเจนเนอ

เรชั่นวาย เริ่มสนใจและเลือกที่จะท าธุรกิจของตนเองผ่านสื่อโซเชียลเน็ตเวิร์ก เนื่องจากเป็นกลุ่มที่

เติบโตมาท่ามกลางความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี และต้องการที่จะก้าวขึ้นไปเป็นผู้บริหารตั้งแต่อายุยัง

น้อย (กานต์พิชชา เก่งการช่าง, 2556) จึงท าให้เป็นกลุ่มคนที่มีบุคลิกลักษณะที่กล้าเสี่ยง กล้าคิดกล้า

ท า พร้อมที่จะเปิดรับสิ่งใหม่ๆตลอดเวลา จะเห็นว่าแตกต่างจากเจนเนอเรชั่นอ่ืนๆ อย่างไรก็ตาม

เนื่องจากมนุษย์มีพ้ืนฐานที่แตกต่างกันจึงเป็นผลให้เกิดลักษณะเฉพาะของแต่ละคน โดยลักษณะที่

ปรากฏนั้นจะเป็นสิ่งที่อธิบายถึงตัวตนเพ่ือสร้างความแตกต่างจากบุคคลอ่ืนๆ ซึ่งสามารถแบ่ง

บุคลิกลักษณะออกเป็นแต่ละองค์ประกอบได้ทั้งสิ้น 5 องค์ประกอบ (Big Five Personality Traits) 

ได้แก่ แบบหวั่นไหว แบบแสดงตัว แบบเปิดรับ แบบประนีประนอมและแบบมีจิตส านึก ซึ่งแต่ละ

ลักษณะก็จะมีความโดดเด่นที่แตกต่างกันออกไปอยู่ที่ว่าบุคคลใดมีพฤติกรรมหรือลักษณะในรูปแบบใด

มากน้อยกว่ากัน ซึ่งกลุ่มเจนเนอเรชั่นวายจะเป็นกลุ่มคนที่ค่อนข้างมีบุคลิกลักษณะเฉพาะที่ชัดเจน จน
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มักจะท าให้ถูกมองว่าเป็นกลุ่มที่ร่วมงานได้ยาก ไม่มีความอดทนอดกลั้น เบื่องานง่าย จึงท าให้กลุ่มเจน

เนอเรชั่นวายมักจะพยายามมองหาโอกาสใหม่ๆให้ตนเองอยู่เสมอ โดยเฉพาะความต้องการเป็น

เจ้าของธุรกิจ  

 ส าหรับธุรกิจที่อยู่ในความสนใจของกลุ่มเจนเนอเรชั่นวาย มักจะเกี่ยวข้องกับสื่อโซเชียล

เน็ตเวิร์ก เนื่องจากมตี้นทุนที่ค่อนข้างต่ าแต่สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้โดยตรง และรวดเร็ว จึงท า

ให้ได้รับความสนใจเป็นอย่างมากส าหรับในการเริ่มต้นสร้างธุรกิจขนาดเล็ก อีกทั้งการส ารวจ

พฤติกรรมผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศไทย ปี 2558 (Thailand Internet User Profile 2015) ของ

ส านักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สพธอ.) หรือ ETDA (เอ็ตด้า) พบว่า 

กลุ่มเจนเนอเรชั่นวายเป็นกลุ่มที่มีการใช้ชั่วโมงอินเตอร์เน็ตสูงที่สุดเป็นอันดับหนึ่ง และคนส่วนใหญ่

เคยซื้อสินค้าผ่านทางออนไลน์ ซึ่งท าให้เห็นได้ว่าธุรกิจผ่านทางออนไลน์หรือโซเชียลเน็ตเวิร์กค่อนข้าง

ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในยุคนี้ เป็นผลให้กลุ่มเจนเนอเรชั่นวายจึงมีความสนใจในการสร้างธุรกิจ

ออนไลน์ขนาดเล็กเป็นของตนเองมากข้ึน   

 ซึ่งจากความส าคัญดังกล่าว ท าให้ผู้วิจัยมีความสนใจและต้องการศึกษาในเรื่องของ 

“ความสัมพันธ์ระหว่างบุคลิกลักษณะ การยอมรับเทคโนโลยี ทัศนคติและความตั้งใจในการเป็น

เจ้าของธุรกิจส่วนตัวขนาดเล็กผ่านสื่อโซเชียลเน็ตเวิร์กของกลุ่มเจนเนอเรชั่นวาย” โดยต้องการศึกษา

ถึงความตั้งใจในการเป็นเจ้าของธุรกิจส่วนตัวขนาดเล็กของเจนเนอรชั่นวาย โดยเป็นธุรกิจที่ท าผ่านสื่อ

โซเชียลเน็ตเวิร์ก ซึ่งผลที่ได้จะสามารถทราบถึงบุคลิกลักษณะว่าแบบใดที่จะเอ้ือต่อการยอมรับ

เทคโนโลยีซึ่งจะน าไปสู่ผลสุดท้ายคือความตั้งใจที่จะเปิดธุรกิจ รวมถึงสามารถน าผลไปพัฒนาใน

องค์กรเรื่องของการปรับตัวเพ่ือให้สามารถเตรียมรับมือกับกลุ่มเจนเนอเรชั่นวายที่ก าลังเข้ามามี

บทบาทมากยิ่งข้ึนในสังคม 
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาบุคลิกลักษณะของกลุ่มเจนเนอเรชั่นวาย 

2. เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างบุคลิกลักษณะกับการยอมรับเทคโนโลยีของกลุ่มเจนเนอเรชั่นวาย

3. เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการยอมรับเทคโนโลยีกับทัศนคติที่มีต่อการใช้สื่อโซเชียลเน็ตเวิร์ ก 

ของกลุ่มเจนเนอเรชั่นวาย 
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4. เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างทัศนคติที่มีต่อการใช้สื่อโซเชียลเน็ตเวิร์กกับความตั้งใจในการเป็น

เจ้าของธุรกิจส่วนตัวขนาดเล็กผ่านสื่อโซเชียลเน็ตเวิร์กของกลุ่มเจนเนอเรชั่นวาย 

 

 

แนวคิดและทฤษฎี 

ทฤษฎีเกี่ยวกับบุคลิกลักษณะ 5 องค์ประกอบ 

 บุคลิกลักษณะ ถือได้ว่าเป็นลักษณะที่มีการแสดงออกความเป็นลักษณะเฉพาะตัวของแต่ละ

บุคคล ซึ่งศรีเรือน แก้วกังวาล (2551) ได้ให้ค าจ ากัดความของบุคลิกภาพ คือ ลักษณะที่เรียกได้ว่ามี

ความเฉพาะตัวทั้งภายในและภายนอก โดยภายนอกคือส่วนที่มองเห็นได้อย่างชัดเจน และภายในคือ

ส่วนที่มองเห็นได้ยาก  

 อย่างไรก็ตามมีนักจิตวิทยามากมายที่ศึกษาเกี่ยวกับเรื่องของบุคลิกภาพ โดยได้เรียกทฤษฎีนี้

ว่า Big Five Personality ซึ่งทุกคนล้วนแต่มีบุคลิกลักษณะของทั้ง 5 องค์ประกอบ เพียงแต่แตกต่าง

กันออกไปในระดับของความมากน้อยในแต่ละองค์ประกอบ 

 ทฤษฎีบุคลิกภาพ 5 องค์ประกอบ (Howard and Howard, 1995) มีองค์ประกอบดังต่อไปนี้ 

 2.1.1 บุคลิกภาพแบบหวั่นไหว (Neuroticism) เป็นลักษณะของบุคคลที่มีความสามารถใน

การปรับอารมณ์และทนต่อตัวกระตุ้นต่างๆที่ท าให้เกิดอารมณ์เชิงลบ เช่น ความวิตกกังวล, ความ

ท้อแท ้เป็นต้น 

 2.1.2 บุคลิกภาพแบบแสดงตัว (Extraversion) เป็นลักษณะของบุคคลที่สามารถปรับตัวเข้า

หาสังคมและมีความสัมพันธ์กับบุคคลอื่น 

 2.1.3 บุคลิกภาพแบบเปิดรับ (Openness) เป็นลักษณะของบุคคลที่สามารถปรับเปลี่ยน

ความคิด และปฎิบัติตนตามสถานการณ์ต่างๆท่ีเข้ามาได้ เปิดรับสิ่งใหม่ๆให้เข้ามาได้ตลอดเวลา  

 2.1.4 บุคลิกภาพแบบประนีประนอม (Agreeable) เป็นลักษณะของบุคคลที่รับฟัง ยอมรับ

และพยายามที่จะปรับให้ตนเองสอดคล้องกับบุคคลอื่น 

 2.1.5 บุคลิกภาพแบบมีจิตส านึก (Conscientiousness) เป็นลักษณะของบุคคลที่มี

ความสามารถในการบังคับตัวเองให้มีระเบียบ ความรับผิดชอบต่อหน้าที่การงาน ตามเป้าหมายที่ได้ตั้ง

เอาไว้ 
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แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการยอมรับเทคโนโลยี 

 ทฤษฎีการยอมรับเทคโนโลยี หรือ Technology Acceptance Model หรือ TAM ได้ถูก

น าเสนอขึ้นมาโดย Davis (1989) ซึ่งมีการสร้างแบบจ าลองทฤษฎีการยอมรับเทคโนโลยี เพ่ือที่จะ

ท าการศึกษาในเรื่องของปัจจัยที่จะท าให้คนยอมรับเทคโนโลยีและเป็นการคาดการณ์ถึงการน า

เทคโนโลยีนั้นไปใช้ ซึ่งปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการยอมรับเทคโนโลยีจะแสดงให้เห็นจากปัจจัย 2 

ปัจจัย ซึ่งได้แก่ การรับรู้ว่าเทคโนโลยีมีประโยชน์ (Perceived usefulness: PU) และการรับรู้ว่า

เทคโนโลยีมีความง่ายต่อการใช้งาน (Perceived ease of use: PEOU)  กล่าวคือ การตัดสินใจเลือก

ที่จะใช้เทคโนโลยี คนส่วนใหญ่จะตัดสินใจเลือกใช้เมื่อพวกเขารับรู้ว่าเทคโนโลยีที่เขาก าลังจะใช้งาน

นั้นสามารถที่จะสร้างประโยชน์และมีความง่ายต่อการใช้งานไม่ยุ่งยาก และทั้ง2ตัวแปรจะส่งผลต่อ

ทัศนคติในการใช้เทคโนโลยีนั้นๆ และทัศนคติที่เกิดขึ้นจะน าไปสู่แนวโน้มการเกิดพฤติกรรมจนไปถึง

การเกิดพฤติกรรม ซึ่งความเชื่อมโยงของแต่ละตัวแปรสามารถเห็นได้จากแบบจ าลองทฤษฎีการ

ยอมรับเทคโนโลยี ดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 1 แบบจ าลองการยอมรับเทคโนโลยีตามแนวคิดของ.จาก  "User acceptance of computer 

technology: A comparison of two theoretical models", Davis, F. D.; Bagozzi, R. P.; 

Warshaw, P. R.,1989, Management Science 35,p 982-1003. Copyright 1989 by INFORMS. 
  

 ส าหรับการศึกษาในครั้งนี้ ได้น าทฤษฎีการยอมรับเทคโนโลยี (Technology Acceptance 

Model หรือ TAM) มาใช้ในการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ว่าเทคโนโลยีมีประโยชน์, การ

รับรู้ว่าเทคโนโลยีมีความง่ายต่อการใช้งาน, ทัศนคติ และความตั้งใจแสดงพฤติกรรม เนื่องจากผู้ศึกษา

ต้องการวัดตัวแปรในเรื่องของการยอมรับเทคโนโลยีถึงเพียงแค่ตัวแปรความตั้งใจที่จะแสดงพฤติกรรม

เพียงเท่านั้น ไม่ได้ศึกษาถึงพฤติกรรมที่จะเกิดข้ึนจริง 
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แนวคิดทัศนคติ 

 Sharon และ Saul (1996) (อ้างถึงใน ภูรพัฒน์ หาญไกรพงศ์, 2554) ได้จ าแนกองค์ประกอบ

ของทัศนคติ จะแบ่งออกเป็น 3 องค์ประกอบ ได้แก่ 

 1. องค์ประกอบด้านความคิดและความรู้ (Cognitive Component) ในส่วนนี้จะเป็นการ

รับรู้ข้อมูล ความรู้ต่างๆที่ได้รับมา โดยมาจากการสั่งสมประสบการณ์ท่ีเกิดข้ึนกับตนเอง 

 2. องค์ประกอบด้านความรู้สึก (Affective Component) ในส่วนนี้จะเป็นในเรื่องของ

ความรู้สึกของแต่ละบุคคลที่มีต่อสิ่งต่างๆ เป็นความรู้สึกที่ชอบหรือไม่ชอบ ดีหรือไม่ดี เห็นด้วยหรือไม่

เห็นด้วย ซึ่งจะมีความแตกต่างกันออกไปตามลักษณะของแต่ละคน 

 3. องค์ประกอบด้านพฤติกรรม (Behavioral Component) ในส่วนนี้จะเป็นส่วนที่เกี่ยวข้อง

กับพฤติกรรมของบุคคล ซึ่งเป็นผลมาจากความคิด ความรู้และความรู้สึก เป็นการแสดงออกผ่าน

พฤติกรรมด้วยวิธีใดวิธีหนึ่ง เช่น ความตั้งใจในการเปิดธุรกิจส่วนตัวขนาดเล็กผ่านสื่อโซเชียลเน็ตเวิร์ก 

 ในการเกิดทัศนคติของแต่ละบุคคลย่อมมีความแตกต่างกัน จึงส่งผลให้เกิดพฤติกรรมที่

แตกต่างกัน โดยพฤติกรรมต่างๆท่ีเกิดข้ึนสามารถท่ีจะเกิดได้ทั้งด้านบวก ด้านลบ ซึ่งสามารถอธิบายได้

จากประเภทของทัศนคติ ดังนี้ 

 ประเภทของทัศนคติได้แบ่งออกเป็น 3 ประเภทตามที่ดารณี พานทอง (2542) ได้จ าแนกไว้ 

ดังนี้ 

 1. ทัศนคติในทางบวก (Positive Attitude) กล่าวคือ เป็นความรู้สึกที่ดี ความรู้สึกพึงพอใจ 

ความรู้สึกเห็นด้วยต่อสิ่งแวดล้อมหรือสถานการณ์ที่เกิดขึ้น  

 2. ทัศนคติในทางลบ (Negative Attitude) กล่าวคือ เป็นความรู้สึกในทางที่ไม่พอใจ ไม่ดี ไม่

ยอมรับ ไม่เห็นด้วย ต่อสิ่งแวดล้อมหรือสถานการณ์ท่ีเกิดข้ึน  

 3. การไม่แสดงออกทางทัศนคติหรือมีทัศนคติเฉยๆ (Negative Attitude) กล่าวคือ เป็น

ความรู้สึกเฉยๆหรือเป็นกลาง ซึ่งอาจจะเกิดจากการที่ไม่มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องนั้นๆ หรือไม่อยาก

แสดงทัศนคติออกมาเพราะกลัวที่จะเกิดผลเสียตามมา จึงท าให้เราไม่ได้เกิดพฤติกรรมใดๆต่อ

สิ่งแวดล้อมหรือสถานการณ์ท่ีเกิดข้ึน   

 ส าหรับการศึกษาในครั้งนี้ จะเน้นทัศนคติในเรื่ององค์ประกอบด้านความรู้สึก (Affective 

Component) ว่ามีความรู้สึกเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วย กล่าวคือ หากมีความรู้สึกในระดับเห็นด้วย
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อย่างยิ่งหรือเห็นด้วยจะแสดงให้เห็นว่าบุคคลนั้นมีทัศนคติในทางบวกกับการใช้เทคโนโลยี หากไม่เห็น

ด้วยจะจัดว่าอยู่ในทัศนคติทางลบ  

แนวคิดเกี่ยวกับเจนเนอเรชั่นวาย 

 เจนเนอเรชั่นวาย หรือ Generation Y หรือ Why Generation ได้แก่บุคคลที่เกิดอยู่ในช่วงปี

พ.ศ.2523-2540 ซึ่งศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและธุรกิจ ธนาคารไทยพาณิชย์ (2556) ได้สรุปลักษณะเด่นที่

ส าคัญของกลุ่มเจนเนอเรชั่นวาย ดังนี้ กลุม่เจนเนอเรชั่นวายเป็นกลุ่มที่มีความคล่องตัวด้านเทคโนโลยี

เป็นพื้นฐาน, เป็นผู้ที่ชอบมีสังคม ผ่านการแชร์ประสบการณ์หรือเรื่องราวที่สนใจผ่านช่องทางออนไลน์

เพ่ือเป็นการแสดงตัวตนที่แตกต่าง, มักจะมีการตัดสินใจเกี่ยวกับข้อมูลต่างๆ โดยใช้ข้อมูลออนไลน์มา

พิจารณาเปรียบเทียบและตรวจสอบให้แน่ใจก่อนการตัดสินใจ , เป็นคนช่างเลือก, มีความรู้ทางด้าน

การเงินแม้อายุยังน้อย 

 ยุคของเจนเนอเรชั่นวายถือได้ว่าเป็นบุคคลที่เกิดมาในยุคที่เทคโนโลยีมีการพัฒนาขึ้นเป็น

อย่างมาก โดยเฉพาะในเรื่องของโซเชียลเน็ตเวิร์ก และเนื่องจากสื่อโซเชียลเน็ตเวิร์กเป็นสื่อที่มีความ

ทันสมัย รวดเร็ว สะดวกในการใช้งาน รวมถึงกลุ่มเจนเนอเรชั่นวายมีความถนัดและช านาญในการใช้

สื่อดังกล่าว จึงเป็นผลให้กลุ่มเจนเนอเรชั่นวายเป็นกลุ่มที่มีการเข้าถึงอินเตอร์เน็ตมากที่สุด โดยมี

แนวโน้มว่าจะมีการเข้าถึงมากยิ่งขึ้นเรื่อยๆในอนาคต  
 

งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

ความสัมพันธ์ของบุคลิกลักษณะและการยอมรับเทคโนโลยี 

 จากการทบทวนงานวิจัย พบว่า ตัวแปรบุคลิกลักษณะมีความสัมพันธ์ต่อการยอมรับ

เทคโนโลยี ซึ่งงานวิจัยของ Naseem, Zaman, Khan and Ibrar (2013) พบว่า บุคลิกลักษณะแบบ

Extraversion, Agreeableness และOpenness ส่งผลต่อการยอมรับเทคโนโลยีที่ยั่งยืนในเชิงบวก 

แต่ในทางตรงกันข้ามบุคลิกลักษณะแบบ Neuroticism and Conscientiousness ส่งผลต่อการ

ยอมรับเทคโนโลยีที่ยั่งยืนในเชิงลบ และ Sriyabhand and John (2014) พบว่าบุคลิกลักษณะแบบ

Extraversion และAgreeableness มีความสัมพันธ์กับการรับรู้ประโยชน์ของเทคโนโลยีในเชิงบวก 

ส่วนบุคลิกลักษณะแบบ Neuroticism และ Conscientiousness มีความสัมพันธ์กับการรับรู้

ประโยชน์ของเทคโนโลยีในเชิงลบ และบุคลิกลักษณะแบบ Openness มีความสัมพันธ์กับการรับรู้

ประโยชน์ของเทคโนโลยีเชิงบวกในระดับปานกลาง 
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ความสัมพันธ์ของการยอมรับเทคโนโลยีและทัศนคติ 

 จากการทบทวนงานวิจัย พบว่า ตัวแปรการยอมรับเทคโนโลยีมีความสัมพันธ์ต่อการเกิด

ทัศนคติในการใช้เทคโนโลยี ซ่ึงงานวิจัยของอรวิสา งามสรรพ์ (2553) พบว่าการรับรู้ถึงประโยชน์และ

การรับรู้ถึงความง่ายของการใช้เทคโนโลยีในการซื้อสินค้าออนไลน์ส่งผลต่อทัศนคติที่มีต่อการซื้อสินค้า

ออนไลน์ในระดับมาก รวมถึงนวชัย อธิปชาติศิริ (2552) พบว่า การที่พนักงานมีการรับรู้ประโยชน์ของ 

E-Booking และการรับรู้ถึงความง่ายของ E-Booking จะมีผลต่อทัศนคติในเชิงบวกของพนักงานที่มี

ต่อระบบ E-Booking 

ความสัมพันธ์ของทัศนคติและความตั้งใจแสดงพฤติกรรม 

 จากการทบทวนงานวิจัย พบว่า ตัวแปรทัศนคติที่มีต่อการใช้เทคโนโลยีมีความสัมพันธ์ต่อ

ความตั้งใจในการแสดงพฤติกรรม ซึ่งงานวิจัยของชยพร ดุละมาลย์ (2552) พบว่าทัศนคติที่ซึ่งเป็นผล

มาจากการรับรู้ประโยชน์ การใช้งานง่าย ความปลอดภัยและความน่าเชื่อถือส่งผลต่อความรู้สึกสนใจ

ในรูปแบบบริการ Careless แต่ปัจจัยด้านบริการและราคาไม่มีผลต่อความรู้สึกสนใจในรูปแบบบริการ 

Cardless นอกจากนี้วิภาวี กล าพบุตร (2553) ยังพบว่าทัศนคติส่งผลทางบวกอย่างมีนัยส าคัญต่อความ

ตั้งใจซื้อสินค้าของเจนเนอรชั่นวาย 
 

วิธีการวิจัย 

 การศึกษาครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ซึ่งมีรูปแบบการวิจัยเชิง

ส ารวจ (Survey Research) โดยใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวม

ข้อมูล โดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบไม่อาศัยความน่าจะเป็น (Non-probability Sampling) และใช้

วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบสะดวก (Convenience Sampling) และใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive 

Statistics) และสถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) ในการวิเคราะห์ข้อมูล โดยจะแบ่งค าถาม

ออกเป็น 5 ส่วน ได้แก่ ค าถามเกี่ยวกับบุคลิกลักษณะซึ่งถูกแปลมาจากการวัดบุคลิกภาพของโกล์ด

เบอร์กจ านวน 50 ข้อ, ค าถามเกี่ยวกับการยอมรับเทคโนโลยีและทัศนคติซึ่งปรับปรุงและพัฒนาจาก

แบบสอบถามของพงศ์ศิริ ทองค า (2556), อรวิสา งามสรรพ์ (2553) และชยพร ดุละอุมาลย์ (2552) 

จ านวน8 ข้อและ 5 ข้อ ตามล าดับ, ค าถามเกี่ยวกับความตั้งใจปรับปรุงและพัฒนาจากแบบสอบถาม

ของพงศ์ศิริ ทองค า (2556), อรวิสา งามสรรพ์ (2553), ชยพร ดุละอุมาลย์ (2552), พิศุทธิ์ อุปถัมภ์ 

(2556) และวิภาวี กล าพบุตร (2553) จ านวน 3 ข้อและค าถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไป ซึ่งเก็บข้อมูลจาก
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ประชาชนทั้งหญิงและชาย ที่มีอายุ 22-34 ปี จ านวน 280 คน ระหว่างเดือนพฤษภาคม-มิถุนายน 

พ.ศ.2559  
 

ผลการวิจัย 

ข้อมูลประชากรศาสตร์  

 จากการศึกษาข้อมูลลักษณะทางประชากรศาสตร์ ผลการศึกษาปรากฏ พบว่า กลุ่มตัวอย่าง

ส่วนใหญ่ร้อยละ 62.1 เป็นเพศหญิง , มีอายุอยู่ระหว่าง 26-30 ปี คิดเป็นร้อยละ 41.8, ระดับ

การศึกษาจะอยู่ในระดับปริญญาตรีมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 75.4, อาชีพส่วนใหญ่เป็นพนักงาน

บริษัท/เอกชน คิดเป็นร้อยละ 62.1 ซึ่งมีอายุงานอยู่ระหว่าง 2-5 ปี มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 51.4, 

รายได้ต่อเดือนอยู่ระหว่าง 20,001 – 30,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 36.8 และจ านวนชั่วโมงที่ใช้

อินเตอร์เน็ตโดยเฉลี่ยต่อวันส่วนใหญ่อยู่ระหว่าง 1-4 ชั่วโมงต่อวัน คิดเป็นร้อยละ 39.6 

ข้ออมูลบุคลิกลักษณะ 

 จากการศึกษาข้อมูลในเรื่องของบุคลิกลักษณะของกลุ่มตัวอย่าง โดยแบ่งระดับการพิจารณา

เป็น 3 ระดับ คือ ระดับต่ า (1.00-2.60) ระดับปานกลาง (2.61-3.40) และระดับสูง (3.41-5.00) ซึ่ง

ผลการศึกษาปรากฏว่า ค่าเฉลี่ยโดยรวมของบุคลิกภาพที่อยู่ในระดับสูง ได้แก่ บุคลิกภาพแบบ

ประนีประนอม (M = 3.95, SD = 0.43), บุคลิกภาพแบบมีจิตส านึก (M = 3.77, SD = 0.55) และ

บุคลิกภาพแบบเปิดรับ (M = 3.61, SD = 0.45) และค่าเฉลี่ยโดยรวมของบุคลิกภาพที่อยู่ในระดับ

ปานกลาง ได้แก่ บุคลิกภาพแบบหวั่นไหว (M = 3.13, SD = 0.66) และบุคลิกภาพแบบแสดงตัว  

(M = 3.12, SD = 0.63) 

ข้อมูลการยอมรับเทคโนโลยี 

 การศึกษาการยอมรับเทคโนโลยีของกลุ่มตัวอย่าง ผลการศึกษาปรากฏว่าโดยรวมกลุ่ม

ตัวอย่างมีการยอมรับเทคโนโลยีในระดับเห็นด้วยอย่างยิ่ง (M = 4.37, SD = 0.42) โดยจะแบ่ง

ออกเป็น2 ปัจจัย ได้แก่ การรับรู้ว่าเทคโนโลยีมีประโยชน์อยู่ในระดับเห็นด้วยอย่างยิ่ง (M = 4.46,  

SD = 0.48) และการรับรู้ว่าเทคโนโลยีใช้งานง่ายในระดับเห็นด้วยอย่างยิ่ง (M = 4.29, SD = 0.46) 

ข้อมูลทัศนคติเกี่ยวกับการยอมรับเทคโนโลยี 
 การศึกษาทัศนคติเก่ียวกับการยอมรับเทคโนโลยีของกลุ่มตัวอย่าง ผลการศึกษาปรากฏว่า 
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โดยรวมกลุ่มตัวอย่างมีทัศนคติเกี่ยวกับการยอมรับเทคโนโลยีในระดับเห็นด้วยอย่างยิ่ง (M = 4.39, 

SD = 0.46) 

ข้อมูลความตั้งใจในการเป็นเจ้าของธุรกิจส่วนตัวขนาดเล็กผ่านสื่อโซเชียลเน็ตเวิร์ก 
 การศึกษาความตั้งใจในการเป็นเจ้าของธุรกิจส่วนตัวขนาดเล็กผ่านสื่อโซเชียลเน็ตเวิร์กของ
กลุ่มตัวอย่าง ผลการศึกษาปรากฏว่า โดยรวมกลุ่มตัวอย่างมีความตั้งใจในการเป็นเจ้าของธุรกิจส่วนตัว
ขนาดเล็กผ่านสื่อโซเชียลเน็ตเวิร์ก อยู่ในระดับเห็นด้วย (M = 3.94, SD = 0.65) 
ผลการทดสอบสมมติฐาน 
 ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า บุคลิกลักษณะ การยอมรับเทคโนโลยี ทัศนคติและความ

ตั้งใจในการเป็นเจ้าของธุรกิจส่วนตัวขนาดเล็กผ่านสื่อโซเชียลเน็ตเวิร์กของกลุ่มเจนเนอเรชั่นวายมี

ความสัมพันธ์กัน ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานทั้ง 3 ข้อ ดังนี้ 

 1. บุคลิกลักษณะของกลุ่มเจนเนอเรชั่นวายมีความสัมพันธ์กับการยอมรับเทคโนโลยีของกลุ่ม

เจนเนอเรชั่นวาย  

 2. การยอมรับเทคโนโลยีของกลุ่มเจนเนเรชั่นวายมีความสัมพันธ์กับทัศนคติที่มีต่อการใช้สื่อ

โซเชียลเน็ตเวิร์กของกลุ่มเจนเนเรชั่นวาย  

 3.ทัศนคติที่มีต่อการใช้สื่อโซเชียลเน็ตเวิร์กของกลุ่มเจนเนเรชั่นวายมีความสัมพันธ์กับความ

ตั้งใจในการเป็นเจ้าของธุรกิจส่วนตัวขนาดเล็กผ่านสื่อโซเชียลเน็ตเวิร์ก 

 

อภิปรายผล 

1. บุคลิกลักษณะของกลุ่มเจนเนอเรชั่นวายมีความสัมพันธ์กับการยอมรับเทคโนโลยีของกลุ่มเจนเนอ

เรชั่นวาย  

  จากผลการศึกษาพบว่าบุคลิกลักษณะแบบเปิดรับมีความสัมพันธ์อย่างมีนัยส าคัญในทางบวก

กับการรับรู้ว่าสื่อโซเชียลเน็ตเวิร์กมีประโยชน์ในการใช้งานและการรับรู้ว่าสื่อโซเชียลเน็ตเวิร์กมีความ

ง่ายต่อการใช้งาน  ซึ่ งสอดคล้องกับ  Naseem, Zaman, Khan & Ibrar (2013) ก็ ได้กล่าวว่ า 

บุคลิกภาพแบบเปิดรับมักจะเป็นบุคคลที่มีความยืดหยุ่น และชอบที่จะท าสิ่งใหม่ๆขึ้นมา จึงส่งผลให้

เกิดการยอมรับเทคโนโลยี ส่วนบุคลิกภาพแบบหวั่นไหว , แบบแสดงตัว, แบบประนีประนอม และ

แบบมีจิตส านึกที่พบว่าไม่มีความสัมพันธ์นั้น จากงานวิจัยของสุทธดา ชูวงษ์ (2553) และงานวิจัยของ

ทัศนีย์ อัญมณีเจริญ (2550) ที่พบว่า บุคลิกภาพเหล่านี้ชื่นชอบที่จะท างานร่วมกับบุคคลอ่ืนๆมากกว่า
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การใช้เทคโนโลยีมาช่วยในการท างาน และมีความต้องการที่จะท างานตามบริษัทมากกว่าการยอมรับ

สื่อโซเชียลเน็ตเวิร์กในการเปิดธุรกิจส่วนตัว 

2. การยอมรับเทคโนโลยีของกลุ่มเจนเนเรชั่นวายมีความสัมพันธ์กับทัศนคติที่มีต่อการใช้สื่อโซเชียล

เน็ตเวิร์กของกลุ่มเจนเนเรชั่นวาย  

 จากผลการศึกษาพบว่าทั้งการรับรู้ว่าสื่อโซเชียลเน็ตเวิร์กมีประโยชน์ในการใช้งานและการ

รับรู้ว่าสื่อโซเชียลเน็ตเวิร์กมีความง่ายต่อการใช้งานมีความสัมพันธ์อย่างมีนัยส าคัญในทางบวกกับ

ทัศนคติที่มีต่อการใช้สื่อโซเชียลเน็ตเวิร์ก ซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎีการยอมรับเทคโนโลยี หรือ TAM 

ของ Davis (1989) ที่กล่าวว่าปัจจัย 2 ปัจจัย ซึ่งได้แก่ การรับรู้ว่าเทคโนโลยีมีประโยชน์ (Perceived 

usefulness: PU) และการรับรู้ว่าเทคโนโลยีมีความง่ายต่อการใช้งาน (Perceived ease of use: 

PEOU)  จะเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อทัศนคติของแต่ละบุคคลว่ามีจะความรู้สึกอย่างไร เป็นไปในทิศ

ทางบวกหรือทางลบต่อสิ่งเหล่านั้น นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับงานวิจัยของอรวิสา งามสรรพ์ (2553) 

พบว่า เมื่อบุคคลรับรู้ถึงประโยชน์และรับรู้ถึงความง่ายของการใช้เทคโนโลยีในการซื้อสินค้าออนไลน์ 

จะส่งผลต่อทัศนคติที่มีต่อการซื้อสินค้าออนไลน์ในระดับมาก 

3. ทัศนคติที่มีต่อการใช้สื่อโซเชียลเน็ตเวิร์กของกลุ่มเจนเนเรชั่นวายมีความสัมพันธ์กับความตั้งใจใน

การเป็นเจ้าของธุรกิจส่วนตัวขนาดเล็กผ่านสื่อโซเชียลเน็ตเวิร์ก 

 จากผลการศึกษาพบว่าทัศนคติที่มีต่อการใช้สื่อโซเชียลเน็ตเวิร์กของกลุ่มเจนเนเรชั่นวายมี

ความสัมพันธ์อย่างมีนัยส าคัญในทางบวกกับความตั้งใจในการเป็นเจ้าของธุรกิจส่วนตัวขนาดเล็กผ่าน

สื่อโซเชียลเน็ตเวิร์ก ซึ่งมีความสอดคล้องกับภูรพัฒน์ หาญไกรพงศ์ (2554) ที่กล่าวว่า เมื่อบุคคลมี

ความคิดหรือความรู้ในเรื่องใดๆจะสามารถส่งผลต่อความรู้สึกในสิ่งนั้นๆและส่งผลต่อมาให้เกิดความ

ตั้งใจในการแสดงพฤติกรรม โดยบุคคลเมื่อมีทัศนคติทางด้านบวกก็จะยิ่งเกิดพฤติกรรมมากยิ่งขึ้น  

รวมถึงสอดคล้องกับดารณี พานทอง (2542) ที่ได้กล่าวว่าการท่ีบุคคลมีทัศนคติไปในทิศทางบวกแสดง

ว่าบุคคลนั้นเกิดความรู้สึกที่ดี เกิดความพึงพอใจ และเห็นด้วยต่อสิ่งต่างๆเหล่านั้น  จึงเกิดเป็น

พฤติกรรมที่จะแสดงออกมา ดังนั้นถ้ากลุ่มเจนเนอเรชั่นวายมีทัศนคติที่เห็นด้วยกับการใช้สื่อโซเชียล

เน็ตเวิร์ก ก็จะส่งผลให้เกิดความตั้งใจในการเป็นเจ้าของธุรกิจส่วนตัวขนาดเล็กผ่านสื่อโซเชียลเน็ตเวิร์ก 
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สรุปและข้อเสนอแนะ 

 จากการวิจัยพบว่าบุคลิกลักษณะ การยอมรับเทคโนโลยี ทัศนคติและความตั้งใจในการเป็น

เจ้าของธุรกิจส่วนตัวขนาดเล็กผ่านสื่อโซเชียลเน็ตเวิร์กของกลุ่มเจนเนอเรชั่นวายมีความสัมพันธ์กัน

และมีความสัมพันธ์ไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่งมีความสอดคล้องไปกับแนวคิดทฤษฎีต่างๆ อีกทั้งยัง

สอดคล้องกับงานวิจัยที่เกี่ยวข้องด้วย 

 ส าหรับการวิจัยยังพบว่ามีข้อจ ากัดในเรื่องของกลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาเพียงแค่กลุ่มเจนเนอเรชั่น

วายที่มีอายุระหว่าง 22-34 ปีเท่านั้น รวมถึงตัวแปรในเรื่องของการยอมรับเทคโนโลยีที่ศึกษาตาม

โมเดลของ TAM ถึงเพียงแค่ตัวแปรความตั้งใจเพียงเท่านั้น  

 ในส่วนของการน าการวิจัยไปประยุกต์ใช้เพ่ิมเติมนั้น ควรจะศึกษากับกลุ่มคนเจนเนอเรชั่น

อ่ืนๆ เช่น เจนเนอเรชั่นเอ๊กซ์หรือเจนเนอเรชั่นซี เพ่ือสามารถน ามาวิเคราะห์เปรียบเทียบผลให้

น่าเชื่อถือมากยิ่งขึ้น อีกทั้งส าหรับผู้ที่สนใจในเรื่องของการยอมรับเทคโนโลยี ควรท าการศึกษาต่อ

เพ่ิมเติมในส่วนของพฤติกรรมที่เกิดขึ้นจริง เพ่ือเป็นการศึกษาถึงความสัมพันธ์ให้ครบตามโมเดลของ

ทฤษฎีการยอมรับเทคโนโลยี (TAM) ซึ่งจะสามารถทราบถึงการเข้ามามีบทบาทของสื่อหรือเทคโนโลยี

ในชีวิตประจ าวันมากยิ่งขึ้น รวมถึงศึกษาปัจจัยอ่ืนๆเพ่ิมเติม โดยน าทฤษฎี TAM2 มาปรับใช้ให้

เหมาะสม เนื่องจากจะมีตัวแปรอื่นๆที่สามารถน ามาใช้เพ่ือเพ่ิมความน่าเชื่อถือของงานวิจัย 
   

กิตติกรรมประกาศ 

 การค้นคว้าอิสระเล่มนี้ส าเร็จได้ด้วยความอนุเคราะห์จากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิกานดา  

พรสกุลวานิช กรรมการและอาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ ผู้ที่คอยให้ค าปรึกษา ให้ค าแนะน า 

และให้แนวทางในการประกอบการศึกษาการค้นคว้าอิสระในครั้งนี้ ตลอดจนคอยตรวจทานและคอย

เสนอแนะสิ่งที่เหมาะสมเพ่ือน าไปแก้ไขในส่วนที่บกพร่องเพ่ือท าให้การศึกษาสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นด้วย

ความตั้งใจและเต็มใจ ขอขอบพระคุณอาจารย์เป็นอย่างสูงที่ได้สละเวลามาเป็นที่ปรึกษาคอยถ่ายทอด

ความรู้ จนการศึกษาการค้นคว้าอิสระส าเร็จและสมบูรณ์ได้ในที่สุด และขอขอบพระคุณรอง

ศาสตราจารย์กิติมา สุรสนธิ ประธานกรรมการสอบการค้นคว้าอิสระ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.

อัจฉรา ปัณฑรานุวงศ์ กรรมการสอบการค้นคว้าอิสระ ที่ได้สละเวลามาให้ค าแนะน า รวมถึงข้อมูลที่มี

ประโยชน์มากมายเพ่ือเพ่ิมความสมบูรณ์ให้แก่การศึกษาในครั้งนี้มากยิ่งขึ้น 
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 ขอบคุณจากใจจริงส าหรับคุณวราศรี อัจฉริยะเดชา, คุณสวรินทร์ เนื่องค ามา และคุณกรภัทร์ 

อิสริยะเสรีกุล ที่สร้างแรงผลักดันและคอยให้ก าลังใจตลอดระยะเวลาการศึกษาปริญญาโทและการ

ท าการค้นคว้าอิสระ อีกท้ังยังคอยให้ค าปรึกษา แสดงความห่วงใยและช่วยเหลือกันและกันเสมอ 

 และขอขอบพระคุณคุณพ่อเทียรสิริและคุณแม่มณีรัตน์ ธีระชาติแพทย์ รวมถึงน้องมทและ

น้องสร ที่สนับสนุนในการศึกษาระดับปริญญาโทครั้งนี้เป็นอย่างมาก และเป็นก าลังใจที่ส าคัญที่สุดใน

การเรียนและการท าการค้นคว้าอิสระให้ส าเร็จไปได้ด้วยดี 
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