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บทคัดย่ อ
งานวิจัยนีศึกษาถึงปั จจัยที ส่งผลต่อความตังใจในการใช้ งานบริ การระบุตําแหน่ง
(LBS) ซึ งได้ ศึ ก ษ ามาจาก ทฤษ ฎี การยอมรั บ และการใช้ เทคโนโลยี Unified Theory of
Acceptance and Use of Technology (UTAUT) ทฤษฎี การแพร่กระจายนวัตกรรม Diffusion of
Innovation Theory (DOI) ในประเด็ น ของนวัต กรรมส่ ว นบุ ค คล และการตระหนั ก ถึ ง ความ
ปลอดภัย ในข้ อ มูล ส่ ว นตัว โดยในงานวิจัย นี จะเป็ น การศึก ษาวิจัย เชิ ง ปริ ม าณ (Quantitative
Research) ในลักษณะการวิจยั เชิงสํารวจ โดยใช้ แบบสอบถามในการรวบรวมข้ อมูล
กลุ่มตัวอย่างของงานวิจยั นี ได้ แก่ผ้ ทู ีเคยใช้ งาน Mobile Application ประเภท LBS
ทีอาศัยอยู่ในกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล ซึงประกอบด้ วย จังหวัดนครปฐม จังหวัดนนทบุรี
จังหวัดปทุมธานี จังหวัดสมุทรปราการ และจังหวัดสมุทรสาคร
ผลการวิจยั พบว่า ปั จจัยทีส่งผลโดยตรงต่อความคาดหวังเรื องความพยายามในการ
ใช้ ประกอบด้ วย ปั จจัยอิทธิพลทางสังคม และปั จจัยนวัตกรรมส่วนบุคคล สําหรับปั จจัยทีส่งผล
โดยตรงต่อ ความคาดหวัง ต่อ ประโยชน์ ที ได้ รับ ประกอบด้ วย ปั จ จัย ความคาดหวัง เรื องความ
พยายามในการใช้ ปั จจัยอิทธิพลทางสังคม และปั จจัยนวัตกรรมส่วนบุคคล สําหรับปั จจัยทีส่งผล
โดยตรงต่อความตังใจที จะใช้ งานบริ ก ารระบุตําแหน่ง ประกอบด้ วย ปั จ จัยความคาดหวัง ต่อ
ประโยชน์ทีได้ รับ ปั จจัยความคาดหวังเรื องความพยายามในการใช้ ปั จจัยอิทธิพลทางสังคม และ
ปั จจัยนวัตกรรมส่วนบุคคล โดยทีปั จจัยนวัตกรรมส่วนบุคคล เป็ นปั จจัยทีส่งผลต่อความคาดหวัง
เรื องความพยายามในการใช้ ความคาดหวังต่อประโยชน์ทีได้ รับ และความตังใจทีจะใช้ งานบริการ
ระบุตําแหน่ง มากทีสุด อธิบายได้ ว่า บริ การระบุตําแหน่ง (LBS) ยังถือว่าเป็ นเทคโนโลยีใหม่และ
การแพร่ ก ระจายของเทคโนโลยี ยัง อยู่ในขันเริ มแรก ดัง นันผู้มี ระดับ นวัตกรรมส่วนบุค คลสูง มี
แนวโน้ มทีใช้ เทคโนโลยีใหม่ๆมากกว่าและรวดเร็ วกว่าคนอืนๆ ซึงจะก่อให้ เกิดการเรี ยนรู้การใช้ งาน
ประโยชน์ทีได้ รับ และความตังใจทีจะใช้ งานบริการระบุตําแหน่ง (LBS)
งานวิจยั นีมีประโยชน์ในทางปฏิบตั ิ กล่าวคือ ได้ ทราบถึงปั จจัยในด้ านต่างๆทีสําคัญ
ทีส่งผลต่อความต่อความตังใจทีจะใช้ งานบริ การระบุตําแหน่ง (LBS) รวมไปถึงข้ อเสนอแนะจาก
ผู้ตอบแบบสอบถามที ให้ ความสํ าคัญ ในเรื องความปลอดภัยในการใช้ ง าน นอกจากนันพบว่า
ผู้ใช้ งานส่วนใหญ่ยงั ไม่ทราบถึงประโยชน์ทางด้ านเศรษฐกิจทีจะได้ รับ ดังนันผู้ประกอบการหรื อ
ร้ านค้ าควรมีการประชาสัมพันธ์ให้ เกิดการใช้ งาน รวมไปถึงการทําการตลาดในบริ การระบุตําแหน่ง
(LBS) ให้ มากยิงขึน
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Abstract
This research studies the factors affecting intention to use location-based
service (LBS), drawing upon the three IS theories, namely Unified Theory of Acceptance
and Use of Technology ( UTAUT) , Diffusion of Innovation Theory ( DOI) and Privacy
Concern. Survey approach is adopted, and questionnaires are used as a data collection
tool.
The samples of this research are Location-based Mobile Application users,
living in Bangkok Metropolitan Area, including Bangkok, Nakhon Pathom, Nonthaburi,
Pathum Thani, Samut Prakan and Samut Sakhon.
The results show that factors that Social Influence and Personal
Innovativeness directly affect the Effort Expectancy, and Effort Expectancy, Social
Influence and Personal Innovativeness directly affect the Performance Expectancy.
Factors that directly affect the Intention to use LBS are Performance Expectancy, Effort
Expectancy, Social Influence and Personal Innovativeness. The results also show that
Personal Innovativeness is the most influential factor affecting Effort Expectancy,
Performance Expectancy and Intention to use LBS. It may well be that the locationbased service ( LBS) is a relatively new technology and its adoption is still in its early
stages; therefore, the higher the personal innovativeness one has, the more likely it is
that he or she adopt a new technology faster than those who have less personal
innovativeness.
In practice, this research reveals various factors affecting an intention to use
LBS. Furthermore, it highlights two main barriers to an intention to use LBS; they are
concerns on security and privacy issues and a lack of perceived benefits. Therefore,
commercial users could attract more LBS users by promoting their offers via the LBS
services and highlighting additional benefits one will gain from using the services.
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