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บทคัดย่อ 
 

สถานการณ์ปัจจุบันในประเทศไทยและทั่วโลกประสบกับความท้าทายทั้งในส่วนของ
ปัจจ ัยภายนอก อาทิเช ่น สถานการณ์การแพร ่ระบาดของโรคติดเช ื ้อไวร ัสโคโรนา 2019          

(COVID-19) สถานการณ ์ ก าร เปล ี ่ ยนแปลงด ้ าน เทค โน โลย ี ส า รสน เทศอย ่ า ง รวด เ ร็ ว                     
(Digital Disruption) ส่งผลต่อการให้บริการของรัฐที ่ส ่งมอบคุณค่าต่อประชาชนต่อการดํารง
ช ีว ิตประจําว ันก ่อให้เก ิดการร ูปแบบการดํารงช ีว ิตในร ูปแบบใหม่ (New Normal) เป ็นต้น             
การไฟฟ้านครหลวงภายใต้สังกัดกระทรวงมหาดไทยได้พัฒนาแอปพลิเคชัน เอ็มอีเอ สมาร์ท ไลฟ์เพ่ือ
อํานวยความสะดวกในการใช้บริการของการไฟฟ้านครหลวงได้สะดวกมากย่ิงข้ึน 

งานวิจัยฉบับนี ้ได้ศึกษาเกี ่ยวกับปัจจัยที ่ส่งผลต่อการตั ้งใจใช้บริการของรัฐผ่าน       
แอปพลิเคช ัน เอ ็มอ ี เอ สมาร ์ท ไลฟ์โดยประย ุกต ์ใช้ทฤษฎีการยอมร ับและใช ้ เทคโนโลยี           
(Unified theory of acceptance and usage of technology: UTAUT) ร่วมกับปัจจัยด้านความ
เชื ่อมั ่นและปัจจัยด้านความพึงพอใจของผู ้ใช้บริการ โดยมุ ่งเน้นศึกษา 2 ประเด็นคือ ศึกษา
ความสัมพันธ์ระหว่างความคาดหวังในการใช้ความพยายามและความคาดหวังในสมรรถนะที่ส่งผลต่อ
ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ และศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความพึงพอใจของผู้ใช้บริการและ. 
ความเช่ือม่ันท่ีส่งผลต่อการต้ังใจใช้บริการของรัฐ 

จากผลการวิจัยพบว่าปัจจัยด้านความคาดหวังในการใช้ความพยายามและด้านความคาดหวัง
ในสมรรถนะส่งผลต่อความพึงพอใจของผู้ใช้บริการอย่างมีนัยสําคัญ โดยปัจจัยด้านความคาดหวัง 
ในการใช้ความพยายามเป็นปัจจัยที่ส่งผลมากที่สุด สําหรับปัจจัยด้านความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ
และด้านความเชื่อมั่นส่งผลต่อการตั้งใจใช้บริการของรัฐอย่างมีนัยสําคัญ โดยปัจจัยความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บริการเป็นปัจจัยท่ีส่งผลมากท่ีสุด 
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 ABSTRACT 

 

Current business operation challenges range from the Novel Coronavirus 

2019 (COVID-19) pandemic to digital disruption, impacting traditional services. These 

include e-government service aiming to deliver value to citizens. Metropolitan 

Electricity Authority (MEA), a state enterprise of Thailand, modernized traditional 

services by releasing MEA Smart Life application (app), an e-government service. 

This study explored factors affecting intention to use MEA Smart Life app 

e-government service by applying the unified theory of acceptance and use of 

technology (UTAUT). The goals were to examine the relationship between 1) performance 

expectancy and effort expectancy affecting user satisfaction; and 2) user satisfaction 

and trust affecting intention to use e-government services. 

Results were that the most influential factor for user satisfaction was effort 

expectancy and performance expectancy, in decreasing order of significance. Influential 

factors for intention to use included user satisfaction and trust. 
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