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บทคดัย่อ 

        การวิจยัน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการตดัสนิใจใช้เทคโนโลยีบลอ็กเชน

บริษัทมหาชนที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยโดยใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือ

ในการเกบ็รวบรวมข้อมูลจากประชากรบริษัทมหาชนที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย จาํนวน 335 ราย สถติิเชิงพรรณนาที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ค่าร้อยละ

ค่าเฉล่ียส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและสถติิเชิงอนุมานที่ใช้ทดสอบสมมตฐิานคือการวิเคราะห์การ

ถดถอย 
        ผลการศกึษาพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมีอายุ 30 – 40 ปี มี

การศึกษา ระดบัปริญญาตรี ประสบการณท์าํงาน 11-20 ปี ตาํแหน่งงานระดบัหัวหน้างาน ใน

การทดสอบสมมติฐานผลการวิจัยพบว่าการตัดสนิใจใช้เทคโนโลยีด้านการรับรู้ประโยชน์ มีผลต่อ

การตัดสนิใจใช้เทคโนโลยีบลอ็กเชนมากที่สดุรองลงมาคอื ด้านคุณภาพระบบ ด้านความพึงพอใจ 

และด้านคุณภาพข้อมูล ตามลาํดบั 
 

ABSTRACT  

        This research aims to study factors affecting the decision to use Blockchain 

technology of listed company in the Stock Exchange of Thailand. Using questionnaires as a 

tool to collect data from 335 public listed companies in the Stock Exchange of Thailand. 

Descriptive statistics used in data analysis were percentage, mean, standard deviation. And 

inferential statistics used to test hypotheses is regression analysis. 

        The results of the study showed that most respondents were female, aged between 

30-40 years, with a bachelor's degree education. Work experiences are between 11-20 

years with supervisor level. The data were analyzed using computer program. In the 

hypothesis testing, the results showed that perceived usefulness is the highest affecting on 

decision to use the Blockchain technology, followed by system  

  



บทนาํ 

        ในการทาํงานภายในองค์กรถอืเป็นกระบวนการสาํคัญส่วนหน่ึงของทุกธุรกจิที่จะต้องปฏบิัติ

ในการจัดทาํ ซ่ึงต้องรวบรวม จัดเกบ็เอกสารรายการที่เกี่ยวข้อง ทุกส่วนงาน และพบว่าองค์กร

ธุรกจิต่างมีการนาํระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ( Information Technology) เข้ามาช่วยในการ

บริหารจัดการองค์กรในด้านระบบงานทุกส่วน  เพ่ือวิเคราะห์ผล การจัดสรรข้อมูลให้ถูกต้อง 

รวดเรว็ แม่นยาํ  ซ่ึงจากการนาํระบบสารสนเทศมาช่วยงาน จะช่วยให้ผู้บริหารภายในองค์กรได้รับ

ความสะดวกมากขึ้ นในการนําผลลัพธ์ที่ได้จากข้อมูลสารสนเทศมาใช้เพ่ือการตัดสินใจ ดังน้ัน

หลายองค์กรต่างมีการเลือกใช้เทคโนโลยี เพ่ือเป็นเคร่ืองมือในการเพ่ิมประสทิธภิาพในการทาํงาน

และเพ่ือบริหารจัดการทรัพยากรภายในองค์กรให้เกิดประสิทธิภาพ เช่น การบันทกึข้อมูล  การ

จัดทาํและสรปุผลในรปูแบบรายงานต่างๆ เป็นต้น ก่อให้เกดิความสะดวกในการจัดเกบ็ข้อมูลและ

ง่ายต่อการเรียกใช้ข้อมูลทางสารสนเทศในด้านต่างๆ  

        ด้วยความก้าวหน้าของเทคโนโลยีในปัจจุบัน  เทคโนโลยีบลอ็กเชน จึงเป็นทางเลือกใหม่

สาํหรับธุรกจิทุกภาคส่วน เพราะ บลอ็กเชน เป็นกระบวนการทางเทคโนโลยี ที่กาํหนดขั้นตอนการ

ทาํธุรกรรมโดยอตัโนมัติไว้ล่วงหน้า โดยไม่ต้องอาศัยตัวกลาง บลอ็กเชน จะมีลักษณะการทาํงาน

เป็นระบบการเกบ็ข้อมูลแบบเครือข่ายแบบกระจายมีความปลอดภัยสงูเน่ืองจากผู้ใช้งานในระบบ

ทุกคนจะมีข้อมูลชุดเดียวกันทั้งหมดเกบ็ไว้ที่แต่ละผู้ใช้งานหากจะทาํลายข้อมูลต้องทาํลายข้อมูล

ทุกชุดที่เกบ็อยู่กับผู้ใช้แต่ละคนซ่ึงเป็นไปได้ยากมากโดยข้อมูลที่เกิดขึ้ นจะถูกเกบ็เป็นลําดับ

ก่อนหลังตามการเกิดขึ้นของข้อมูลเกบ็ต่อกนัไปเร่ือยๆในลักษณะของเชน (Chain) และเม่ือ

ข้อมูลถูกจัดเกบ็เป็นชุดๆตามการจัดการของระบบกจ็ะเกดิเป็นบลอ็ก (Block) ต่อกนัไปเร่ือยๆ

จนกลายเป็นบล็อกเชน  ต่อมาการพัฒนาเทคโนโลยีบล็อกเชน ซ่ึงเป็นยุคของ Dapp หรือ 

Decentralized application โดยมีแนวคิดเกี่ยวกบั บลอ็กเชน เพ่ือสร้างกระบวนการแบบกระจาย

ศูนย์ที่เป็นอิสระ ที่ต้องมีการกาํหนดกฎการทาํธุรกรรมของกลุ่มกันเองและดาํเนินการด้วยความ

เป็นอิสระ ในรูปแบบธุรกรรมอัตโนมัติ ซ่ึงถือเป็นการเปิดประตูไปสู่อุตสาหกรรมอื่นๆ อีก

มากมาย โดยผู้ประกอบการสามารถนาํ มาสร้าง Application ที่แก้ปัญหาในชีวิตจริงได้จะมีส่วน

ช่วยในการปรับปรุงและแก้ไขปัญหาด้านความโปร่งใสรวมถึงการตรวจสอบการทาํงานระหว่าง

กระบวนการต่างๆ 

        จากที่กล่าวมาจะเหน็ได้ว่าการนาํเทคโนโลยีบลอ็กเชนมาใช้ในธุรกจิทาํให้เพ่ิมประสทิธภิาพ

ในการทาํงาน ได้อย่างมากมาย ทั้งในด้านข้อมูล ด้านระบบงาน และยังสร้างรูปโฉมทางธุรกจิใหม่

ได้จริงตามลักษณะและคุณสมบัติของเทคโนโลยีบล็อกเชน การนําเทคโนโลยีบล็อกเชนมา



ประยุกต์ใช้กับธุรกจิน้ัน ไม่ได้แปลว่า ผู้บริหารจะต้องปฏวัิติระบบเทคโนโลยี หรือ รูปแบบธุรกิจ

ของคุณใหม่ทั้งหมดเสมอไป แต่สิ่งที่ต้องทาํคือปรับทัศนคติของผู้ใช้งาน ธุรกิจต้องสามารถนาํ 

บลอ็กเชน มาใช้งานได้อย่างเหมาะสม โดยคาํนึงถงึประโยชน์และคุณค่าทางธุรกจิในอนาคต 

 

วตัถุประสงคข์องการศึกษา 

        เพ่ือศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสนิใจใช้เทคโนโลยีบลอ็กเชนบริษัทมหาชนที่จดทะเบียน

ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

 

 แนวคิด และทฤษฎีเกีย่วกบัการยอมรบัเทคโนโลยี 

        ทฤษฎีการยอมรับเทคโนโลยี (Technology Acceptance Model: TAM) (Bagozzi et al., 

1992: Davis et al., 1989) เป็นทฤษฎีที่ได้พัฒนาต่อจากทฤษฎีการกระทาํด้วยเหตุผล (Theory 

of Reasoned Action: TRA) ของ Fishbein and Ajzen (1957) ซ่ึงมีงานวิจัยนาํไปใช้กนัอย่าง

แพร่หลาย และมีปัจจัยใหม่ๆที่ถูกคิดขึ้นเพ่ือเพ่ิมความเหมาะสมในการนาํไปประยุกต์ใช้กบัวิจัย

แต่ละช้ินแบบจาํลองการยอมรับเทคโนโลยีน้ัน  จะเน้นการศึกษาเกี่ยวกบัปัจจัยต่างๆที่ส่งผลต่อ

การยอมรับหรือการตัดสินใจที่จะใช้เทคโนโลยีใหม่ซ่ึงปัจจัยหลักที่ส่งผลโดยตรงต่อการยอมรับ

เทคโนโลยีของผู้ใช้ ได้แก่ การรับรู้ประโยชน์ (Perceived usefulness) และการรับรู้ความง่ายใน

การใช้งาน (Perceived Ease of Use)  โดยปัจจัยที่มีอทิธพิลต่อการตัดสนิใจใช้เทคโนโลยี มีทั้งสิ้น

มี 4 ปัจจัยได้แก่ คุณภาพของข้อมูล (Information quality)  คุณภาพของระบบ (System 

Quality) การรับรู้ประโยชน์ (User satisfaction) ความพึงพอใจของผู้ใช้ (User satisfaction)  ซ่ึง

มีอทิธพิลต่อการตัดสนิใจใช้ระบบเทคโนโลยี  

        นอกจากน้ีผู้วิจัยได้ศึกษาทฤษฎีแบบจาํลองความสาํเรจ็ของระบบสารสนเทศ (IS Success 

Model) ถูกออกแบบโดย (Delone & mcLean, (2003) เพ่ือใช้ประเมินประสทิธผิล ความสาํเรจ็

ของระบบสารสนเทศ เป็นการศึกษาเพ่ือให้เข้าใจอย่างละเอยีดถงึความสาํเรจ็ของระบบสารสนเทศ

โดยการระบุความสัมพันธ์ระหว่างตัวช้ีวัดสาํคัญ 6 เร่ือง ได้แก่ คุณภาพของข้อมูล (Information 

quality) คุณภาพของระบบ (System quality) คุณภาพของสารสนเทศ (Information quality) 

การใช้ระบบหรือความตั้งใจที่จะใช้ (System use/usage intentions) ความพึงพอใจของผู้ใช้ 

(User satisfaction) และ ประโยชน์สทุธ ิ(Net system benefit)   

        ทั้งสองทฤษฎีมีความสมัพันธ์กบังานวิจัยน้ี ผู้ทาํวิจัยจึงปรับใช้องค์ประกอบที่สาํคัญเพ่ือหา

ความสมัพันธ ์และการตัดสนิใจใช้ระบบเทคโนโลยีบลอ็กเชน 

 

 

 



ขอบเขตของการศึกษา 

        การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้เทคโนโลยีบลอ็กเชนบริษัทมหาชนที่จดทะเบียน

ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจะศึกษาความสาํคัญของคุณภาพของข้อมูล คุณภาพของ

ระบบการรับรู้ประโยชน์ และความพึงพอใจที่มีต่อการตัดสนิใจใช้ระบบเทคโนโลยีจากประชากร

ของบริษัทมหาชนที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งหมด 20 บริษัทโดยไม่

จาํกดัประเภทของรปูแบบธุรกจิ และระยะเวลาในการประกอบการธุรกจิ 

 

การเลือกกลุ่มตวัอย่าง 

        วิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่าง ผู้วิจัยจะใช้วิธีการเลือกตัวอย่างแบบ Random เฉพาะกลุ่ม

ประชากรผู้ที่เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจใช้ระบบเทคโนโลยีบล็อกเชนของบริษัทมหาชนที่จด

ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจะเลือกแบบสุ่ม ทาํให้ได้ข้อมูลหลากหลาย และ

เพียงพอต่อการวิเคราะห์ข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างดังกล่าว 

        ขนาดของตัวอย่าง ผู้ทาํวิจัยใช้สูตรของ Taro Yamane ในการคาํนวณกรณีที่มีประชากร

จาํนวนแน่นอน (Finite population) เม่ือระดับความคลาดเคล่ือนเท่ากบั 0.05 (Yamane, 1970: 

580-581)  

 

เครือ่งมือสาํหรบัการวิจยั 

        สาํหรับเคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัยจะเลือกใช้แบบสอบถามเพ่ือเกบ็รวบรวมข้อมูลผู้จัดทาํการ

วิจัยได้ศึกษาค้นคว้าและรวบรวมข้อมูลแบบทุติยภูมิที่ได้จากเอกสารอิเล็กทรอนิกส์บทความ 

หนังสือเอกสารงานวิจัยวิทยานิพนธ์และ เว็บไซต์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยนํามาซ่ึงความ

ครอบคลุมตรงกบัวัตถุประสงค์และขอบเขตของการจัดทาํวิจัยในการเกบ็ข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง

ผู้จัดทาํวิจัยได้เลือกใช้การจัดเกบ็ข้อมูลผ่านแบบสอบถามอเิลก็ทรอนิกส ์(Google forms) ทางสื่อ 

สงัคมออนไลน์ (Social networks) ให้กบักลุ่มประชากรที่ทาํงานในบริษัทมหาชนที่จดทะเบียนใน

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยโดยแบบสอบถามจะมีการแบ่งข้อมูลออกเป็นจาํนวน 6 ส่วน 

ดังน้ี  

        ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม (General information) 

        ส่วนที่ 2 ปัจจัยด้านคุณภาพของข้อมูล (Information quality) 

        ส่วนที่ 3 ปัจจัยด้านคุณภาพของระบบ (System quality) 

        ส่วนที่ 4 ปัจจัยด้านการรับรู้ประโยชน์ (Perceived usefulness) 

        ส่วนที่ 5 ปัจจัยด้านความพึงพอใจของผู้ใช้ (User satisfaction) 

        ส่วนที่ 6 ปัจจัยด้านการตัดสนิใจใช้ (Decision to use) 

 



วิธีการเก็บรวบรวมขอ้มูล 

        แหล่งข้อมูลทุติยภมิู (Secondary Data) ผู้ทาํวิจัยจะทาํการศึกษาข้อมูลเกี่ยวกบัระบบ

เทคโนโลยีบล็อกเชน จากบทความ หนังสือเอกสารงานวิจัยวิทยานิพนธ์และเวบ็ไซต์ต่าง ๆ ที่

เกี่ยวข้องแหล่งข้อมูลปฐมภมิู (Primary Data) ได้จากการแจกแบบสอบถามให้กลุ่มตัวอย่างโดย

กาํหนดกลุ่มตัวอย่าง 311 ตัวอย่างเม่ือผู้วิจัยได้รวบรวมแบบสอบถามได้ทั้งหมดแล้วทาํการ

ตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณข์องแบบสอบถามเพ่ือทาํการวิเคราะห์ข้อมูลตามขั้นตอนต่อไ  

        1.  ผู้ทาํวิจัยจัดทาํแบบสอบถามโดยใช้เคร่ืองมือ Google formในการสร้างแบบสอบถาม

รปูแบบอเิลก็ทรอนิกส ์และสร้างสแควร์โค้ด (QR code) เพ่ือให้การเกบ็ข้อมูลสะดวกและรวดเรว็

มากขึ้น 

        2.  แบบสอบถามจะแจกจ่ายโดยการแชร์ผ่านอุปกรณ์อิเลก็ทรอนิกส์โดยเครือข่ายสังคม 

(Social networks) รวมถึงการสมัภาษณ์โดยตรง และแจกสแควร์โค้ดเพ่ือให้กลุ่มตัวอย่างจากทั้ง 

335 รายเฉพาะบุคคลกรที่ทาํงานในบริษัทมหาชนที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ

ไทยตอบแบบสอบถาม 

 

วิธีวิเคราะหข์อ้มูล 

        ผู้ทาํวิจัยประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าสถติิต่าง ๆ ดังน้ี 

        1.  สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive statistics) ซ่ึงจะได้ค่าทางสถิติจากข้อมูลที่ผู้วิจัยได้

รวบรวมผ่านแบบสอบถาม โดยการประมวลผลข้อมูลของการวิจัยน้ีจะให้วิธีการหาค่าความถี่ 

(Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard 

Deviation) 

        2.  สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics)  คือการนาํข้อมูลที่ได้จากกลุ่มตัวอย่าง นาํไป

สรปุผลเพ่ือใช้ในการทดสอบสมมติฐาน (Hypothesis Testing) ต่างๆที่ได้ตั้งไว้ 

        ใช้วิธกีารวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้นตรง (Simple Linear Regression Analysis) เพ่ือ

วิเคราะห์ความสมัพันธร์ะหว่างตัวแปรต้นและตัวแปรตามที่มีอย่าง ละ 1 ตัว 

 

การอภิปรายผล 

        จากผลวิจัยในคร้ังน้ี ช่วยทาํให้ทราบถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้องและมีผลต่อการตัดสนิใจใช้ระบบ

เทคโนโลยีบลอ็กเชน ในมุมมองทศันคติของประชรกรในบริษัทมหาชนที่จดทะเบียนในตลาด

หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยอภิปรายในประเดน็ต่างๆได้ดังต่อไปน้ี  

        จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลในด้านคุณภาพของข้อมูล (Information Quality) ในมุมมอง

ของประชากรบริษัทมหาชนที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทั้งหมด 3 ด้าน 

ได้แก่ ข้อมูลมีความถูกต้อง (Accurate) มีความเป็นปัจจุบัน (Up-to-date)  และชัดเจน (Clear) 



พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามเหน็ด้วยมากที่สดุว่า ความถูกต้อง ความเป็นปัจจุบัน และความชัดเจน

น้ันมีผลต่อการรับรู้ประโยชน์ และการตัดสินในการใช้ระบบเทคโนโลยีบลอ็กเชน นอกจากน้ี 

ข้อมูลที่มีความถูกต้อง เป็นปัจจุบัน และมีความชัดเจน ยังมีผลต่อความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบ

เทคโนโลยีบลอ็กเชน   และปัจจัยด้านคุณภาพของข้อมูลอกี 3 ปัจจัย ได้แก่ ข้อมูลที่ได้จากระบบ

เทคโนโลยีบล็อกเชนมีความชัดเจน  มีความครบถ้วน และเป็นปัจจุบันจะทาํให้ผู้ใช้ตัดสินใจ

เลือกใช้ระบบเทคโนโลยีบลอ็กเชน ซ่ึงสอดคล้องกบังานวิจัยของ Rai et al. (2002) ทาํการศึกษา

ปัจจัยความสาํเรจ็ในระบบสารสนเทศของนักศึกษาที่มหาวิทยาลัย พบว่าคุณภาพของระบบและ

คุณภาพของข้อมูลเป็นตัววัดความพึงพอใจ โดยให้คุณภาพของระบบเป็นการวัดความง่ายในการ

ใช้ระบบและให้คาํนิยามว่าเป็นระดบัที่ระบบเป็นมิตรกบัผู้ใช้ กค็ือสมารถใช้ได้ง่าย สะดวก และวัด

คุณภาพของข้อมูลจากเน้ือหา ความถูกต้องและรปูแบบ ดังน้ัน คุณภาพของข้อมูล ในแง่ของความ

ถูกต้อง ความชัดเจน และความเป็นปัจจุบันจึงมีความสาํคัญอย่างมากต่อการตัดสนิใจใช้ระบบ

เทคโนโลยีบลอ็กเชน ในมุมมองของประชากรบริษัทมหาชนที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย   

        จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลในด้านคุณภาพของระบบ (System Quality) ในมุมมองของ

ประชากรบริษัทมหาชนที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทั้งหมด 2 ด้าน ได้แก่ 

ระบบใช้งานง่าย (Easy to use) และระบบสามารถสั่งการได้ตามที่ผู้ใช้ต้องการ (Can do what 

user would like to do) พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามเหน็ด้วยมากที่สดุว่าระบบที่ใช้งานง่าย และ

สามารถสั่งการได้ตามที่ผู้ใช้ต้องการน้ันมีผลต่อการรับรู้ประโยชน์ ความพึงพอใจของผู้ใช้ รวมถึง

การตัดสินในใช้ระบบเทคโนโลยีบลอ็กเชน สามารถสรุปได้ว่าคุณภาพของระบบมีผลต่อการ

ตัดสนิใจใช้ระบบเทคโนโลยีบลอ็กเชน  ดังน้ันสามารถสรุปได้ว่า คุณภาพของระบบเทคโนโลยี

บลอ็กเชนที่ใช้งานง่ายไม่ ซับซ้อน จะทาํให้ผู้ใช้งานรับรู้ถึงประโยชน์ของระบบเทคโนโลยี  และ

ระบบเทคโนโลยีบลอ็กเชน ที่สามารถสั่งงานให้ทาํตามที่ผู้ใช้ต้องการได้ จะทาํให้ผู้ใช้มีความพึง

พอใจในระบบเทคโนโลยี  และระบบเทคโนโลยีบลอ็กเชน ใช้งานง่าย ไม่ซับซ้อน จะทาํให้ผู้ใช้

ตัดสนิใจใช้ระบบเทคโนโลยี  ซ่ึงสอดคล้องกบังานวิจัยของ Rai et al. (2002) ทาํการศึกษาปัจจัย

ความสาํเรจ็ในระบบสารสนเทศของนักศึกษาที่มหาวิทยาลัย พบว่าคุณภาพของระบบและคุณภาพ

ของข้อมูลเป็นตัววัดความพึงพอใจ โดยให้คุณภาพของระบบเป็นการวัดความง่ายในการใช้ระบบ

และให้คาํนิยามว่าเป็นระดับที่ระบบเป็นมิตรกบัผู้ใช้ กค็ือสมารถใช้ได้ง่าย สะดวก และวัดคุณภาพ

ของข้อมูลจากเน้ือหา ความถูกต้องและรปูแบบ  



        จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลในด้านการรับรู้ประโยชน์ (Perceived Usefulness) ในมุมมอง

ของประชากรบริษัทมหาชนที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทั้งหมด 5 ด้าน 

ได้แก่ ระบบสามารถเพ่ิมประสทิธภิาพการทาํงานโดยรวม (Improve overall performance) ระบบ

สามารถช่วยให้ทาํงานได้มากขึ้น (Increaseproductivity) ระบบช่วยเสริมให้ทาํงานได้อย่างมี

ประสทิธผิล (Enhance effectiveness) ระบบช่วยให้งานทุกส่วนมีความรวดเรว็ สะดวกมากขึ้น (Is 

faster, more convenient) และระบบทาํให้สามารถเรียกรายงานต่างๆได้รวดเรว็ (Easy to 

obtaining reports) พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามเหน็ด้วยมากที่สดุว่าระบบที่สามารถเรียกรายงาน

ต่างๆได้รวดเร็วขึ้ นจะมีพลต่อการตัดสินใจใช้ระบบเทคโนโลยีบล็อกเชน รองลงมาระบบที่มี

ความสามารถเพ่ิมประสทิธิภาพการทาํงานโดยรวม ช่วยให้ทาํงานได้มากขึ้น และมีประสทิธิภาพ

สงูขึ้น และช่วยลดกระบวนการในการทาํงาน มีผลต่อการตัดสนิใจใช้ระบบเทคโนโลยีบลอ็กเชน 

ดังน้ันสามารถสรุปได้ว่า การรับรู้ประโยชน์มีผลต่อการตัดสนิใจใช้ระบบเทคโนโลยี ประสทิธภิาพ

การทาํงานโดยรวมของผู้ใช้ดีขึ้ นเม่ือใช้ระบบเทคโนโลยีบล็อกเชน ผู้ใช้ทาํงานได้มากขึ้ นในเชิง

ปริมาณเม่ือใช้ระบบเทคโนโลยีบลอ็กเชน ผู้ใช้งานทาํงานได้มีประสิทธิผลมากขึ้ นเม่ือใช้ระบบ

เทคโนโลยีบลอ็กเชน และผู้ใช้สามารถเรียกรายงานต่างๆได้รวดเรว็ขึ้นเม่ือใช้ระบบเทคโนโลยี

บล็อกเชน ซ่ึงปัจจัยทั้ง 4 มีผลต่อการตัดสินใจใช้ระบบเทคโนโลยีบล็อกเชน ซ่ึงสอดคล้องกับ

งานวิจัยของ T. Pikkarainen, K. Pikkarainen, Karjaluoto, and pahnila (2004) ได้ศึกษาถงึการ

ยอมรับเทคโนโลยี (TAM) Online Banking ของกลุ่มลูกค้าของธนาคารในประเทศ Finland ใช้

ทฤษฎีแบบจาํลองการยอมรับเทคโนโลยี (TAM) โดยใช้ปัจจัย การรับรู้ถึงประโยชน์ที่ได้รับ  การ

รับรู้ ถึงความง่ายในการใช้งาน การรับรู้ ถึงความเพลิดเพลินในการใช้บริการ ปริมาณของข้อมูล

ข่าวสารเกี่ยวกับบริการ ความปลอดภัย และความเป็นส่วนตัวในการใช้บริการ คุณภาพของการ

เช่ือมต่ออนิเทอร์เนต็  พบว่าปัจจัยทั้งหมดส่งผลต่อการยอมรับ Online Banking 

        จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลในด้านความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบ (User Satisfaction) ใน

มุมมองของประชากรบริษัทมหาชนที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งหมด 2 

ด้าน ได้แก่ ระบบตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ได้ดี (Fulfilling user’s needs) และ

ประสทิธภิาพโดยรวมสร้างความพึงพอใจให้แก่ผู้ใช้ (Satisfied in overall system) พบว่าผู้ตอบ

แบบสอบถามเหน็ด้วยมาก ว่าระบบตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ได้ดี และมีประสิทธิภาพ

โดยรวมดี มีผลต่อการตัดสนิใจใช้ระบบเทคโนโลยีบลอ็กเชน ผู้วิจัยสามารถสรุปได้ว่าความพึง

พอใจของผู้ใช้มีผลต่อการตัดสนิใจใช้ระบบเทคโนโลยีบลอ็กเชน ปัจจัยด้านความพึงพอใจของผู้ใช้ 

ได้แก่ เม่ือระบบเทคโนโลยีบลอ็กเชนสามารถตอบสนองการทาํงานของผู้ใช้ได้ทาํให้มีความพึง



พอใจ และตัดสนิใจใช้ระบบเทคโนโลยี รวมถึงเม่ือผู้ใช้มีความพึงพอใจต่อภาพรวมในการใช้งาน

ระบบเทคโนโลยีบลอ็กเชน ผู้ใช้จะตัดสนิใจใช้งานระบบดังกล่าว  ซ่ึงสอดคล้องกบังานวิจัยของ 

Rana, Nripendra; Dwivedi, Yogesh; and Williams, Michael, (2014) ที่ศึกษาการวัดผลความ

ตั้งใจใช้และความพึงพอใจต่อระบบสาํนักงานเขตแบบอเิลก็ทรอนิกส ์ โดยศึกษาการผสมผสาน

แบบจาํของความสาํเรจ็ของเทคโนโลยีสารสนเทศ (IS Success Model) ของ DeLone และ 

McLean’s (1992, 2003) และ Seddon’s (1997) กบัแบบจาํลองการยอมรับเทคโนโลยี 

(Technology Acceptance Model) ในด้านการรับรู้ประโยชน์ของ Davis (1989) 

 

ขอ้เสนอแนะ 

        จากการศึกษาวิจัยเร่ือง ปัจจัยการตัดสินใจใช้เทคโนโลยีบลอ็กเชนบริษัทมหาชนที่จด

ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พบว่า การตัดสนิใจใช้เทคโนโลยีบลอ็กเชน ด้าน

คุณภาพของข้อมูล ด้านคุณภาพของระบบ ด้านการรับรู้ประโยชน์ ด้านความพึงพอใจของผู้ใช้ มี

ผลต่อการตัดสินใจใช้เทคโนโลยีบลอ็กเชน มากที่สดุทุกด้าน ดังน้ัน กลุ่มบริษัทต่างๆควรให้

ความสาํคัญกบัปัจจัยด้านเหล่าน้ี โดยมุ่งเน้นการนาํเทคโนโลยีบลอ็กเชนมาปรับใช้งานเพ่ือความ

สะดวกสบาย รวดเรว็ในการทาํงาน ทาํงานได้ปริมาณมากขึ้น และเพ่ือให้งานมีคุณภาพมากย่ิงขึ้น 

        สาํหรับการวิจัยในคร้ังน้ี ผู้วิจัยขอนาํเสนอข้อเสนอแนะเพ่ือการวิจัยคร้ังต่อไปดังน้ีจากการ

ศึกษาวิจัยเร่ือง ปัจจัยการตัดสินใจใช้เทคโนโลยีบลอ็กเชนบริษัทมหาชนที่จดทะเบียนในตลาด

หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ผู้วิจัยได้ทาํการศึกษากลุ่มตัวอย่างเฉพาะบริษัทมหาชนที่จดทะเบียน

ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเพียงกลุ่มเดียวเท่าน้ัน ดังน้ัน ในการศึกษาคร้ังต่อไปผู้สนใจ

ควรศึกษากลุ่มอื่น ได้แก่ กลุ่ม SME และบริษัทจาํกดั  เป็นต้น เพราะกลุ่มดังกล่าวมีขนาดใหญ่

และมีกลุ่มประชากรมาก ซ่ึงจะได้นาํข้อมูลจากการวิจัยจากกลุ่มอื่น มาวิเคราะห์เพ่ือทราบถึงปัจจัย

อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับความแตกต่างกันหรือเหมือนกันของกลุ่มประชากรบริษัทมหาชนที่จด

ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพ่ือให้ทางกลุ่มบริษัทอื่น มีข้อมูลทศิทางในการ

ตัดสนิใจนาํเทคโนโลยีบลอ็กเชนมาใช้ในบริษัท และรู้ถึงกระบวนการความคิดเหน็ความต้องการ

ของประชากรในบริษัท คือด้านคุณภาพของข้อมูล  คุณภาพของระบบ การรับรู้ประโยชน์ ความพึง

พอใจของผู้ใช้ และนาํไปสู่การตัดสนิใจในการใช้ง่ายมากขึ้น นอกจากน้ีผู้สนใจควรศึกษาถึงปัจจัย

อื่นๆ ที่ส่งผลต่อการตัดสนิใจใช้เทคโนโลยีบลอ็กเชน โดยใช้ตัวแปรอื่นๆ ที่คาดว่า เป็นปัจจัย

สาํคัญที่ส่งผลการตัดสินใจใช้เทคโนโลยีบลอ็กเชนได้แก่ ด้านทศันิคติต่อเทคโนโลยีบลอ็กเชน  

ด้านความสนใจในเทคโนโลยีบลอ็กเชน  เป็นต้น เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่มีประสทิธภิาพเกดิประโยชน์



สูงสุดต่อการตัดสินใจใช้ของบริษัท และผู้เขียน และเพ่ือให้ทราบถึงว่ามีความแตกต่างหรือ

สอดคล้องจากที่นาํเสนอในงานวิจัย 
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