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บทคัดยอ 

 

รัฐบาลในปจจุบันไดใหความสําคัญในเรื่องของการบริการประชาชนในเร่ืองของ

สาธารณูปโภคพ้ืนฐานใหไดรับความสะดวกสบายและไดรับการบริการท่ีรวดเร็ว ประกอบกับใน

ปจจุบันเทคโนโลยีทางดานการสื่อสารมีความรวดเร็วในการรับสงขอมูลมากยิ่งขึ้น โทรศัพทมือถือเขา

มามีบทบาทในการดํารงชีวิต แอปพลิเคชันบนมือถือจึงเปนเครื่องมือหนึ่งที่ไดรับการพัฒนามากยิ่งขึ้น  

อยางไรก็ตามพบวาประชาชนสนใจใชงานแอปพลิเคชันของหนวยงานที่ใหบริการดานสาธารณูปโภค

ภาครัฐมีจํานวนนอย ดังนั้นงานวิจัยจึงทําการศึกษาปจจัยที่จะทําใหประชาชนมีความตั้งใจท่ีจะใชงาน

แอปพลิเคชันของหนวยงานที่ใหบริการดานสาธารณูปโภคภาครัฐ ทั้งปจจัยทางดานความนาเชื่อถือ

ของรัฐ ปจจัยทางดานความเชื่อเกี่ยวกับกลุมอางอิง ปจจัยทางดานการรับรูประโยชนและการรับรูถึง

ความงายในการใชงานและปจจัยทางดานความสอดคลองกับผูใชงาน 

งานวิจัยนี้เปนงานวิจัยเชิงปริมาณโดยใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือเก็บรวบรวมขอมูล

จากกลุมประชากรประชาชนที่ไมเคยใชงานแอปพลิเคชันของการประปานครหลวงและการไฟฟานคร

หลวงในเขตกรุงเทพมหานคร นนทบุรีและสมุทรปราการ ผูวิจัยวิเคราะหขอมูลจากแบบสอบถามที่

ไดรับตอบกลับจํานวน 235 ชุดดวยสมการถดถอยโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ เ พ่ือหา

ความสัมพันธระหวางปจจัยตางๆ ทั้งตรวจสอบความเท่ียงของเครื่องมือ (Reliability Analysis) 

ตรวจสอบแบบสอบถามโดยการวิเคราะหองคประกอบ (Factor Analysis) และทดสอบสมมติฐาน

ตามแบบจําลองโดยใชการวิเคราะหการถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Regression Analysis)  

ผลของงานวิจัยพบวาปจจัยทางดานความเชื่อเก่ียวกับกลุมอางอิง ปจจัยทางดานการ

รับรูประโยชนและการรับรูถึงความงายในการใชงานและปจจัยทางดานความสอดคลองกับผูใชงาน
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สงผลตอความต้ังใจที่จะใชงานแอปพลิเคชันของหนวยงานที่ใหบริการดานสาธารณูปโภคภาครัฐอยาง

มีนัยสําคัญ โดยความมั่นใจในเทคโนโลยีของหนวยงานมีอิทธิพลในทางลบตอความต้ังใจที่จะใชงาน

แทนทางบวก และปฏิเสธปจจัยความนาเชื่อถือของหนวยงาน 

ประโยชนที่ไดรับจากงานวิจัยนี้ จะเปนประโยชนในการพัฒนาแอปพลิเคชันของทาง

หนวยงานท่ีใหบริการดานสาธารณูปโภคใหเหมาะสมกับความตองการของประชาชนมากยิ่งขึ้ น เพ่ือ

ทําใหประชาชนสนใจมาใชงานและตอบสนองกับนโยบายของรัฐบาลท่ีมุงเนน สงเสริมการบริการ

ใหกับประชาชน รวมทั้งทางหนวยงานจะไดทราบถึงการประชาสัมพันธที่ควรเพ่ิมเติมใหประชาชน

ไดรับรูประโยชนและการมีอยูของแอปพลิเคชันมากขึ้น  

 

คําสําคัญ: หนวยงานที่ใหบริการดานสาธารณูปโภคภาครัฐ แอปพลิเคชันบนโทรศัพทมือถือ 
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 ABSTRACT 

 

The current government has focused on the issue of public service in the 

field of infrastructure to get comfortable and get fast service. With today's technology, 

communication is very fast in traffic even more. Mobile phones play a role in life. 

Mobile application is a tool that has been developed more. However, public interest 

in the Public utility mobile application of the agencies that serve the utilities sector is 

small. This research study the factors that have made public their intention to use the 

application, factors of Trust on e-government, Normative Beliefs, Perceived Usefulness, 

Perceived Ease of use and Compatibility. 

This research is a quantitative research using questionnaires to collect 

demographic information from people who have never used the application of the 

MWA and MEA in Bangkok Nonthaburi and Samut Prakan. The researcher analyze data 

from questionnaires received back 235 samples regression using statistical software to 

determine the relationship between different factors, Reliability Analysis to test the 

precision of tools, Factor Analysis to test the survey, and Multiple Regression Analysis 

to test the hypothesis of the model.  

The result shows that factors of Normative Beliefs, Perceived Usefulness, 

Perceived Ease of use and Compatibility have a direct impact on Intension to use. Trust 
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in Technology influence negatively on intension to use. Perceived Organization Trust 

Worthiness is denied 

Benefits from this research. It is useful in the development of applications 

of the agencies that provide utility services to suit the needs of people. To make 

people interested and active response to the government's policy focus. Promote their 

services to the public more.  
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