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บทคัดยอ
ปจจุบันการเติบโตของอุปกรณโมบายชนิดตางๆ เชน สมารทโฟน (Smartphone) และ
แท็บเล็ ต (Tablet) อีกทั้งการเชื่อมตออินเทอรเน็ ตความเร็วสูงทําใหการถายโอนขอมูลขนาดใหญ
สามารถทําไดงายมากยิ่งขึ้น บริการพื้นที่เก็บขอมูลบนกลุมเมฆก็เปนอีกหนึ่งบริการที่กําลังไดรับความ
นิยมอยางแพรห ลายโดยผู ใชงานอินเทอรเน็ต ทั้งการใชงานสว นบุ คคลและใชงานในลั กษณะของ
องคกร อยางไรก็ตามผูใหบริการจําเปนจะตองทราบถึงพฤติกรรมของผูใชบริการเพื่อที่จะสามารถ
พัฒนาและนําเสนอบริการที่ดียิ่งขึ้น อีกทั้งยังชวยลดคาใชจายในการพัฒ นาสวนที่ไมไดเปนไปตาม
ความตองการของผูใชบริการอยางแทจริง
งานวิจัยนี้จึงศึกษาพฤติกรรมการใชบริการพื้นที่เก็บขอมูลบนกลุมเมฆ โดยพัฒนากรอบ
แนวคิด มาจากแนวคิดหลั ก 3 ดานคือ ตัวแบบความตั้ งใจที่จะใชงานอยางตอเนื่อง ตัวแบบคูของ
ปรากฏการณ การยอมรับระบบภายหลังการใชงานและการใชงานเพิ่มเติมส วนที่จําเป น ในการใช
เทคโนโลยี วัตถุประสงคของงานวิจัยนี้คือ เพี่อศึกษาปจจัย ทางตรงและทางออมที่สงผลตอความพึง
พอใจและพฤติกรรมภายหลังการใชบริการพื้นที่เก็บขอมูลบนกลุมเมฆ (Post-adoption behaviors)
กลุมตัวอยางคือผูที่เคยและ/หรือกําลังใชบริการพื้นที่เก็บขอมูลบนกลุมเมฆจากผูใหบริการอยางนอย
2 รายผานทางออนไลน ผูตอบแบบสอบถามที่ตรงตามเงื่อนไขมีทั้งสิ้น 382 ตัวอยาง การวิเคราะหผล
ทางสถิติและการอธิบายความสัมพันธของตัวแปรแฝงตามสมมติฐานโดยใชแบบจําลองสมการเชิง
โครงสราง (Structural Equation Model: SEM) ดวยโปรแกรมประยุกต SmartPLS
ผลการวิจัยสรุปไดวาปจจัยที่สงผลทางตรงตอความพึงพอใจในบริการพื้นที่เก็บขอมูลบน
กลุ มเมฆสู งสุ ดคือการรับรูความเพลิ ดเพลิ น รองลงมาคือการรับ รูป ระโยชน สว นปจจัยดานความ
สอดคลองกับความคาดหวังและการรับรูผลประโยชนเชิงเปรียบเทียบสงผลทางตรงตอความพึงพอใจ
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ใกลเคียงกัน นอกจากนี้ผลโดยรวมอันเกิดจากปจจัยทางออมในสองลักษณะคือที่สงจากปจจัยความ
สอดคลองกับความคาดหวังผานการรับรูประโยชน และสงผานการรับรูความเพลิดเพลินไปยังความพึง
พอใจมีผลกระทบตอความพึงพอใจนอยกวาปจจัยที่สงผลทางตรง โดยที่ปจจัยดานความสอดคลองกับ
ความคาดหวังยังสงผลทางตรงตอ การรับรูประโยชนสูงกวาการรับรูความเพลิดเพลิน สวนปจจัยดา น
การใชงานเพิ่มเติมสวนที่จําเปน (IS Infusion) ประกอบไปดวยการพิจารณา 3 ดานไดแกการขยาย
การใชงาน การใชงานเชิงบูรณาการและการใชงานแบบมีนวัตกรรม ปจจัยที่สงผลทางตรงสูงสุดตอ
การขยายการใชงานคือการรับรูประโยชน รองลงมาคือความพึงพอใจ ในขณะที่ปจจัยที่สงผลทางตรง
สูงสุดตอการใชงานเชิงบู รณาการคือ ความพึงพอใจและรองลงมาคือการรับ รูประโยชน แตมีเพีย ง
ปจจัยเดียวที่สงทางตรงผลตอการใชงานแบบมีนวัตกรรมคือปจจัยการรับรูประโยชน
ผลการวิจัยนี้ไมเพียงเพิ่มความเขาใจเกี่ยวกับการรับรูของผูใชบริการพื้นที่เก็บขอมูลบน
กลุ มเมฆ แตยังแสดงให เห็ นถึงรูปแบบของพฤติกรรมในการใชบริการในลักษณะตางๆ อันจะเป น
แนวทางใหผูใหบริการสามารถพัฒนาตอยอดบริการเพื่อตอบสนองตอความตองการของผูใชบริการ
ซึ่งจะเปนสวนสําคัญในการเพิ่มจํานวนผูใชงานและรักษาฐานผูใชบริการ
คําสําคัญ: บริการพื้นที่เก็บขอมูลบนกลุมเมฆ การยอมรับระบบภายหลั งการใชงาน การใชงาน
เพิ่มเติมสวนที่จําเปนในการใชเทคโนโลยี การวิเคราะหสมการโมเดลเชิงโครงสรางแบบ
กําลังสองนอยสุดบางสวน ความพึงพอใจในบริการพื้นที่เก็บขอมูลบนกลุมเมฆ
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ABSTRACT
The growth of varied mobile devices, such as smartphone and tablet,
and high-speed Internet enhance the ease of transferring huge amount of data.
Cloud storage services (CS) is one of popular online services used in contexts of
individual and job activities. Service provider, however, need to have insights about
the service behaviors of users. The insights help them provide better services and
will, finally, reduce service development costs.
This study focus on analyzing post-adoption user behavior with CS. A
proposed conceptual model is based on three main models, namely, a postacceptance model of information system (IS) continuance, dual model of postadoption phenomena, and IS-infusion. The objectives of this study are to analyze (1)
the direct factors and indirect factors, which influence users’ satisfaction and (2) the
users’ post-adoption behaviors with respect to CS. Respondents are people who
have used or used CS deliveried by at least two different providers. Valid
respondents are 382. Data processing and hypothesis testing are done with Structural
Equation Model (SEM) by using SmartPLS.

(4)
Results were that factors, which have high direct effect on user
satisfaction (SAT), are perceived enjoyment (ENJ) and perceived usefulness (PU),
respectively. Confirmation factor and perceived relative benefits (PRB) factor have
almost the same level of direct effect on SAT. Direct effect factors influence SAT
higher than indirect effect factors. In term of direct effect, Confirmation (CON) factor
has direct effect higher than ENJ.
IS Infision factor is consisted of (1) Extend use (EXT) (2) Integrative use
(INT) and (3) Emergent use (EMR). Results show that all indirect effect factors less
influence IS Infusion than direct effect factors. High direct effect factors influence EXT
are PU and SAT, respectively. High direct effect factors influence INT are SAT and PU,
respectively. Only one direct effect factor influence EMR is PU.
These findings demonstrated the understanding about user behavior with
CS, and show varied behaviors. These understandings provide service development
suggestions for service providers, help them increase number of service users and
maintain their customers share.
Keywords: Cloud storage services, post-adoption behaviors, IS-infusion, PLS-SEM,
User satisfaction

