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บทคัดยอ 

 

ปจจุบันนี้มีผูสนใจนวัตกรรมและเทคโนโลยีและผูใชงานคอมพิวเตอรเคลื่อนท่ี อุปกรณ
เคลื่อนที่ขนาดเล็ก อุปกรณที่สวมใสไดเปนจํานวนมากและการซ้ือสินคาผานชองทางออนไลนไดรับ
การยอมรับมากขึ้น ประกอบกับกระแสของธุรกิจกีฬาและอุตสาหกรรมกีฬาในกีฬาระดับโลกมีความ
ชัดเจนและเปนธุรกิจที่ผูคนใหความสนใจเปนอยางสูง ผานรูปแบบ สปอรตแอนดเอ็นเตอรเทนเมนท  
สปอรตมารเก็ตติ้ง และเทรนดกีฬา และมีโอกาสจะเติบโตขึ้นอีกในตลาดในอนาคตสําหรับตลาดใน
ประเทศไทย และพบวาปจจัยหนึ่งท่ีสนับสนุนความสําเร็จของนักกีฬา ทีมกีฬา และสโมสรธุรกิจกีฬา
คือ เครื่องมือการวิเคราะหขอมูลในเชิงการกีฬา ดังนั้นผูวิจัยจึงไดทําการศึกษาความรู ทฤษฎี และ
งานวิจัยดานนี้ โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาเรื่องปจจัยที่เปนอุปสรรคและปจจัยท่ีเปนตัวขับการ
ยอมรับในเครื่องมือการวิเคราะหขอมูลในเชิงการกีฬาในรูปแบบของซอฟตแวรประยุกต อุปกรณที่
สวมใสไดและเทคโนโลยีทางการกีฬา 

งานวิจัยนี้เปนงานวิจัยเชิงปริมาณแบบสํารวจ โดยเก็บขอมูลจากการทําแบบสอบถาม
แบบกระดาษและแบบสอบถามออนไลนกับกลุมตัวอยางประชากรท่ีเปนกีฬานักกีฬาประเภททีมและ
บุคคลท้ังระดับอาชีพและสมัครเลนในเขตกรุงเทพและปริมณฑล โดยมีจํานวนแบบสอบถามที่มีความ
สมบูรณรวมทั้งสิ้นเปนจํานวน 208 ชุด 

ผลการวิเคราะหคุณลักษณะทางประชากรศาสตร จะเห็นไดวากลุมตัวอยางสวนใหญ
เปนเพศชาย มีชวงอายุระหวาง 10 ถึง 19 ป มีระดับการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายและปริญญาตรี
โดยมีประเภทของพฤติกรรมเปนกลุมนักกีฬาสมัครเลน ในกีฬาลักษณะทีมชนิดกีฬาวอลเลยบอล เคย
เลนกีฬามาแลว 5 ปขึ้นไปถึง 10 ป และเปนนักกีฬาท่ีสนใจเรื่องนวัตกรรมและเทคโนโลยี มีความ
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ปจจุบบันนน้ีมีผูสนใจนวัตกรรมแลละเทคคโนโลยีและะผูใชงานคอมพิวเเตตอรเคลื่อ
อนทท่ีขนาดเล็ก อุปกรณทที่สวมใสไดเปนนจํานวนมากและการซ้ือสินคาผานชชองงทางอ
ยอมรับมากขึ้น ปประะกอบกกับกรระแสขอองธุรรกกิจกีฬาและอุตสาหกกรรมมกีฬาในกกีฬาระดั
จนและเเปนธุรรกิจที่ผูคนใหความสสนใจเปนอยยางสูง ผานรูปแบบ สปปอรตแอนดเอ็นเต
รตมาารเก็ตติ้ง และเททรนดกีฬฬาา และมีโอกกาาสจะเติบโตขึึ้นออีกในตลาดในอนาคตสํา
เทศไทย แและพบวาปจจัยหนึ่งที่สนนับสสนุุนความสําเร็จของนักกีฬา ททีมกีฬฬาา และสโม
เคร่ืองมือการววิเคคราะหขอมมูลในเเชชิงการกีีฬา ดังนน้ัันผููวิจัยจึงไไดทํากาารรศึกกษาความรู
วิจัยดานนี้ โดยมีวััตถุประะสงคเพ่ือศึกษษาาเเรรื่องปปจจัยยที่เปนนอุปสรรคและปจจัยที่เป
รับในเครื่องมือการวิเคราะหขอมมูลลในเชิงกกาารกีฬาในนรูปปแบบบของซอฟตแวรประยุก
ใสไดและเทคโนโลยีทางการกีฬฬา

งานวิจัยนี้เปนงานวิจัยเชิงปริมาณแบบสํารวจ โดยเก็บขอมลจากการทําแ
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สนใจในอุปกรณที่สวมใสไดใน 5 คุณสมบัติ จํานวนรวมทุกคุณสมบัติทั้งหมด 361 รายการ มีความ
สนใจในซอฟตแวรประยุกตบนคอมพิวเตอรเคลื่อนที่และอุปกรณเคล่ือนที่ขนาดเล็กใน 4 คุณสมบัติ
การใชงานจํานวนรวมทุกคุณสมบัติทั้งหมด 356 รายการ โดยที่คุณสมบัติดังกลาวรองรับการทํางาน
วิเคราะหขอมูลในเชิงการกีฬา โดยใหความเห็นเพ่ิมเติมวาปญหาหรืออุปสรรคท่ีทําใหไมยอมรับใน
เครื่องมือในการวิเคราะหขอมูลในเชิงการกีฬา มีสาเหตุมาจาก เครื่องมือฯ มีราคาแพง งบประมาณ
หรือรายไดมีจํากัด ขาดความรูในเร่ืองการวิเคราะหขอมูลในเชิงการกีฬา เคร่ืองมือในการวิเคราะห
ขอมูลนั้นยากตอการใชงาน และการสวมใสอุปกรณไมสะดวกและมีปญหาตอการใชงาน  

ผลการวิเคราะหทางสถิติเกี่ยวกับปจจัยที่เปนอุปสรรคและตัวขับการยอมรับในเครื่องมือ
การวิเคราะหขอมูลในเชิงการกีฬาพบวา ผูใชงานจะมีความตั้ งใจในการใชงานเครื่องมือในการ
วิเคราะหขอมูลขึ้นกับอิทธิพลทางตรงหรือตัวขับในปจจัย  อุปสรรคดานความเส่ียง การรับรูถึง
ประโยชนที่จะไดรับจากเคร่ืองมือการวิเคราะหขอมูลในเชิงกีฬา ทัศนคติตอพฤติกรรม การคลอยตาม
กลุมอางอิง และการรับรูความสามารถในการควบคุมพฤติกรรม และยังพบวาปจจัยอุปสรรคการใชงาน 
อุปสรรคดานมูลคา อุปสรรคจากการใชงานแบบด้ังเดิม อุปสรรคจากภาพลักษณ อุปสรรคคาใชจาย 
และการรับรูวาเครื่องมือการวิเคราะหขอมูลในเชิงกีฬาเปนระบบท่ีงายตอการใชงาน ไมไดสงผลเชิง
บวกตอการยอมรับการใชงานเครื่องมือการวิเคราะหขอมูลในเชิงการกีฬา 
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ผลการวิเคราะหทางสถิติเกี่ยยวกับปจจจัยที่เปนอุปสรรคและตัวขับการยอมรับ

วิเคราะหขอมูลในเชิงการกีฬาพบวา ผููใชชงงานจจะมีความตตั้ งใจในการใชงานเคร่ื
ราะหขอมูลขึ้นกับอิทธิพลทางตตรงหรือตัวขับในปจจจัย อุปสรรคคดานความเส่ียง
โยชนที่จะไดรับจากเคร่ืองมือการวิเคราะหขอมูลในเชิงกีฬฬา ทัศนคติตออพฤฤติกรรม ก
อางอิง และกาารรับรูความสสามารถในการควบคุมพฤติกรรม และะยังงพบววาปจจจัยอุปสร
รรคดดานมูลคา อุปปสรรคจากการใชงานแบบดั้งเดิม อุปสสรรคจากภาพลักษษณ อุปสร
การรรับบรูวาเครื่องมือการรววิเคราะหขอมููลในเชิงกีฬาเปนระบบท่ีีงายตอการรใใชงงาน ไม
ตอการยอมรับกาารใชชงานนเคร่ือองมอือการวิเครราะหขอมูลในเชิงการรกีฬฬา

าคัญญ:: การวิเคราะหขออมูลในเชชิงงกการกีฬา, ออุปปสรรรค, ตวัขขัับั
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 ABSTRACT 

 

Nowadays, innovation and technology’s interested persons and the users 

of mobile computer, portable and wearable device and online shopping is trusted and 

numbers of them increased more than the past days versus the rise of sports business, 

and sports industry in the world of sports is self-explanatory and on focus form 

business and sports fans through sport & entertainment, sport marketing and sport 

trend. Sports will drive the opportunity for new market and business in Thailand and 

a key factor that motivate the professional sports athletes, team sports and sports 

club to achieve their goals and to be success in their business is powering by the sport-
analytic tools. So the researcher like to learn knowledge of analytic, theories and 

literatures for empirical about barriers and drivers of adoption of sport-analytic tools 

in the scope of software application, wearable and sport technology. 
The research is quantitative research as a survey. Questionnaire and online 

questionnaire is used for information gathering with the group of samples of sport 

athletes both individual and team sports including amateur and professional level in 

the area of Bangkok and perimeter. This sample groups consisted of 208 users. 
The results of population in this study, almost is male with aged between 

10 to 19 years old, studying in secondary school and bachelor degree grade, in 
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individual type, indoor volleyball sport, with sport experience between 5 – 10 years, 

innovation and technology interested person and they are interesting in the wearable 

technology device with 5 core features and functions for the total of all functions is 

361 items and in software application on mobile computer and portable device with 

4 core features and functions for total of all functions is 356 items and those features 

and functions is the usage of sport-analytic tools supported. The samples suggest their 

barriers and problem that is the price of tools is expensive, the income and budget is 

limited, lack of knowledge about sport-analytic tools, difficult of use, wearable is 

problem and not fit with their sport activities. 
The results of statistic analysis on this study of barriers and drives of 

adoption of sport-analytic tools is founded that the users will have behavior intension 

to use sport-analytic tools depended on direct influencing or the drivers in the factor 

of risk barrier, perceived usefulness, attitude toward using, subjective norm and 

perceived behavioral controlled. In additional, the factors of usage barrier, value 

barrier, traditional barrier, image barrier, perceived cost barrier and perceived ease of 

use have no positive affect behavior intension to use sport-analytic tools. 
  

Keywords: Sports Analytics, Barriers, Drives 
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