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บทคัดย่อ
	 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์	 เพื่อศึกษา	 1)	 การรับรู้ของผู้บริโภคที่มีผลต่อทัศนคติในการซื้อสินค้าหรือบริการออนไลน	์

และ	2)	ศึกษาทัศนคติและบรรทัดฐานของกลุ่มอ้างอิงในการซื้อสินค้าหรือบริการออนไลน์ของผู้บริโภค	ที่มีผลต่อความตั้งใจซื้อ

สินค้าหรือบริการออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟน	 โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง	 ซึ่งเป็นกลุ่มวัย

รุ่นและวัยท�างานตอนต้น	ที่มีอายุ	18-33	ปี	ในจังหวัดนครราชสีมา	จ�านวน	420	คน	น�ามาท�าการวิเคราะห์ด้วยวิธีการวิเคราะห์

เชิงปริมาณ(Quantitative	Analysis)	ได้แก่	ร้อยละ	(Percentage)	ค่าเฉลี่ย	(Mean)	และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	(Standard	

Deviation)	และการวิเคราะห์สมการถดถอยเชิงพหุ	(Multiple	Regression	Analysis)

	 ผลการศกึษาพบว่าปัจจยัการรับรูด้้านความเสีย่ง	มผีลกระทบต่อทศันคตใินการซือ้สนิค้าหรอืบรกิารออนไลน์ของผูบ้รโิภค

มากที่สุด	(B	=	0.359,	Std.	Error	=	0.031)รองลงมา	คือ	ปัจจัยการรับรู้ด้านความเพลิดเพลิน	(B	=	0.176,	Std.	Error	=	0.031)

ปัจจัยการรับรู้ด้านประโยชน์	(B	=	0.131,	Std.	Error	=	0.043)	และปัจจัยการรับรู้ด้านความง่ายในการใช้งาน	(B	=	0.108,	

Std.	Error	=	0.042)	ตามล�าดับ	ด้านปัจจัยทัศนคติในการซื้อสินค้าหรือบริการออนไลน์ของผู้บริโภค	มีผลกระทบต่อความตั้งใจ

ซื้อสินค้าหรือบริการออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนมากที่สุด	(B	=	0.710,	Std.	Error	=	0.060)	รองลงมา	คือ	ปัจจัยบรรทัดฐานของ

กลุ่มอ้างอิงกลุ่มทุติยภูมิ	คือ	บล็อกเกอร์	(B	=0.134,	Std.Error=0.035)	และปัจจัยบรรทัดฐานของกลุ่มอ้างอิงกลุ่มปฐมภูมิ	คือ	

เพื่อนสนิท	(B=0.063,Std.Error	=	0.032)	ตามล�าดับ

ค�ำส�ำคัญ :	ความตั้งใจซื้อ,	สินค้าหรือบริการออนไลน์,	สมาร์ทโฟน	

ABSTRACT
	 This	 research	aimed	to	study	the	consumers’	perceptions	which	affected	attitudes	toward	online	

purchasing	of	goods	or	services,	and	to	study	the	consumers’	attitudes	and	subjective	norms	of	online	

purchasing	of	 goods	or	 services	which	 affected	online	purchase	 intention	of	 goods	or	 services	 through	

smartphones.	 The	 target	 groups	 were	 teenagers	 and	 first	 jobbers	 (18-33	 years	 old)	 who	 lived	 in																														

Nakhonratchasima	 Province.	 Questionnaires	were	 distributed	 to	 420	 samples.	 The	 quantitative	 analysis	

method	that	was	used	to	analyze	the	data	was	based	on	the	commutative	frequency	for	percentage,	mean,	

standard	deviation,	and	multiple	regression	analysis.

	 The	 results	 showed	 that	 the	 perceived	 risks	 had	 the	 greatest	 effects	 on	 the	 attitudes	 of	 online												

purchasing	 of	 goods	 or	 services	 (B	 =	 0.359,	 Std.	 Error	 =	 0.031),	 followed	 by	 the	 perceived	 enjoyment																		

(B	=	0.176,	Std.	Error	=	0.031),	perceived	usefulness	(B	=	0.131,	Std.	Error	=	0.043),	and	perceived	ease	of	

ความตั้งใจซื้อสินค้าหรือบริการออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟน
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use	(B	=	0.108,	Std.	Error	=	0.042),	respectively.	The	attitudes	of	online	purchasing	of	goods	or	services	had	

the	greatest	effects	on	online	purchase	intention	of	goods	or	services	through	smartphones	(B	=	0.710,	Std.	

Error	=	0.060),	followed	by	the	secondary	group	subjective	norms	were	Blogger	(B	=	0.134,	Std.	Error	=	0.035),	

and	primary	group	subjective	norms	were	close	friend	(B	=	0.063,	Std.	Error	=	0.032),	respectively.

Keywords :	purchase	intention,	online	goods	or	service,	smartphone.	

บทน�ำ
	 ในประเทศไทย	 กระแสความนิยม	 เกี่ยวกับเรื่อง

อินเทอร์เน็ตและโทรศัพท์มือถือได้เพิ่มสูงขึ้นอย่างมากท�าให	้						

ผู ้ประกอบการหันมาให ้ความสนใจเกี่ยวกับช ่องทาง																				

ธุรกิจใหม่น้ี	 รวมถึงการท�าธุรกรรม-พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์	

(E-commerce)	 (ขจร		รุ่งศรีรัตนวงศ์	และคณะ,	2550)	แต่

ด้วยการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและช่องทางการสื่อสาร	

จึงท�าให้ผู้ประกอบการ	รวมถึงนักการตลาดจ�านวนมาก	ยังไม่

สามารถท� าการตลาดดิจิทัล ได ้อย ่ างมีประสิท ธิภาพ																							

(Nstdaacademy,	ออนไลน์,	2014)	

	 ผลการวิจัยของ	Paypal	ซึ่งถูกจัดท�าโดยบริษัทนีลเส็น	

พบว่า	 ในปี	2553	ขนาดของตลาดการซื้อสินค้าออนไลน์ของ

ประเทศไทยมมีลูค่า	14.7	พนัล้านบาท	โดยมจี�านวนผูซ้ือ้สนิค้า

ออนไลน์คนไทยที่มีอายุต้ังแต่	 18	 ปีขึ้นไปถึง	 2.5	 ล้านคน													

มียอดใช้จ่ายเฉลี่ยต่อคนเท่ากับ	 13,181	 บาทต่อปี	 ส่วนการ						

ซ้ือสินค้าผ่านโทรศัพท์มือถือนั้น	 จะมีศักยภาพในการเติบโต

มากขึ้นในอนาคต	(เอกสิทธิ์,	ออนไลน์,	2554)	โดยการตลาด

บนโทรศัพท์มือถือ	 มีการเติบโตอย่างต่อเนื่องในช่วงหลายปีท่ี

ผ่านมา	โดยเฉพาะสมาร์ทโฟน	ด้วยกระแสความนยิมและความ

สามารถในการใช้งานที่หลากหลาย	 สมาร์ทโฟนจึงเป็นที่

ต้องการของผู้บริโภคมากขึ้น	(Park	&	Chen,	2007)	ซึ่งจาก

ข้อมูลของ	 Marketeer.co.th	 (2014)	 เดือนกรกฎาคม													

พ.ศ.2557	 พบว ่าตลาดสมาร ์ทโฟนทั่ ว โลกมีจ�านวน																						

2,600	ล้านเครื่อง	และมีแนวโน้มที่ตลาดสมาร์ทโฟนจะเติบโต

ขึ้นทุกปี

	 อย่างไรก็ตาม	 จากข้อมูลของ	 Buzz	 City	 บริษัท								

โมบายแอดเวอร์ไทซิ่ง	ในเดือนตุลาคม	2556	พบว่าคนไทยไม่

เห็นถึงความจ�าเป็นในการท�าธุรกรรมทางการเงินบนมือถือ	

เนื่องจากความกังวลด้านความปลอดภัย(ศูนย์เทคโนโลยี

อิเล็กทรอนิกส์	 และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ,	 2552	 อ้างถึงใน										

สุพรรณิการ์	 	 สุภพล	 และเพ็ญศรี	 เจริญวานิช,	 2554;															

webmaster	 	 marketeer,	 ออนไลน์,	 2014)	 จากข้อมูล												

ดังกล่าว	นักการตลาดจึงให้ความสนใจถึงความเข้าใจจากการ

รับรู้	 (ธงชัย	 สันติวงษ์,	 2549)	 ซึ่งการรับรู้เป็นปัจจัยหน่ึงของ

ตัวแปรทางด้านความคิด	 (Thought	 	 variables)	 ใน

กระบวนการซ้ือของผู้บริโภคที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อ	

และมีอิทธิพลต่อการก่อตัวของทัศนคติ	 (อดุลย์	 จาตุรงคกุล		

และดลยา	จาตุรงคกุล,	2550)	โดยในการท�าความเข้าใจความ

สัมพันธ์ของทัศนคติกับพฤติกรรม	 มักจะยึดถือแบบจ�าลอง

ความตั้งใจแสดงพฤติกรรมของนักจิตวิทยาสังคม	 Fishbein	

&Ajzen	 (Baker	&	Saren,	 2010)	 ในทฤษฎีการกระท�าด้วย

เหตุผล	 (Theory	 of	 Reasoned	 Action:	 TRA)	 ของ															

Fishbein	 และ	 Ajzen	 อธิบายว่าความตั้งใจในการแสดง

พฤติกรรมขึ้นอยู่กับตัวก�าหนดสองลักษณะ	ได้แก่	ทัศนคติที่มี

ต่อพฤติกรรม	และปัจจัยทางสังคมที่บุคคลจะมีการคล้อยตาม

กลุม่อ้างองิ	โดยท่ีความส�าคญัของปัจจยัท้ังสองอาจแตกต่างกนั

ตามแต่ละบุคคล	 (Wilkie,	 1990)	นอกจากนี้แบบจ�าลองการ

ยอมรบัเทคโนโลย	ี(Technology	Acceptance	Model:	TAM)	

ซึง่พฒันาเพือ่พยากรณ์ความตัง้ใจแสดงพฤตกิรรม	ยงัมตีวัแปร

ที่คล้ายกันกับทฤษฎีการกระท�าด้วยเหตุผล	คือ	ทัศนคติ	ส่งผล

ต่อความตัง้ใจแสดงพฤตกิรรม	โดยนกัวจิยัหลายท่านได้ให้การ

สนับสนุนว่าแบบจ�าลองการยอมรับเทคโนโลยีนี้เหมาะแก่การ

วัดผลในเรื่องของการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์	 (See,	 Khalil	

&Ameen,	 2012)และเป็นตัวแบบที่มีความน่าเชื่อถือส�าหรับ

การท�านายความตั้งใจในการใช้เทคโนโลยีของผู ้บริโภค										

(ณัฐสพันธ์		เผ่าพันธ์,	2552)

	 จากการศกึษาทบทวนงานวจิยัในอดตี	พบว่า	ปัจจยัการ

รับรู้มีผลต่อทัศนคติในการซ้ือสินค้าหรือบริการออนไลน์ของ						

ผู้บริโภค	(Yu,	Ha,	Choi	&	Rho,	2005;	Ahn,	Ryu	&	Han,	

2007;	Ha	&	Stoel,	2008;	Yang,	2012;	Renny,	Guritno	

&Siringoringo,	2013;	Amaro	&	Duarte,	2014)	ทัศนคติ

และบรรทัดฐานของกลุ่มอ้างอิงมีผลต่อความตั้งใจซ้ือสินค้า

หรือบริการออนไลน์	 (ของณัฐสพันธ์	 เผ ่าพันธุ ์ ,	 2549;														

ณัฐสพันธ์	 เผ่าพันธ์,	 2552;	 บงกช	 รัตนปรีดากุล,	 2554;																

สุพรรณิการ์	 สุภพล	 และเพ็ญศรี	 	 เจริญวานิช,	 2554;																	

See,	Khalil	&	Ameen,	2012;	Lu,	Chang	&	Chang,	2014;	

Yang,	2012)
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	 จากข้อมูลและงานวจิยัทีไ่ด้กล่าวมาข้างต้น	ผูว้จิยัจงึให้

ความสนใจทีจ่ะศกึษาปัจจยัการรบัรู	้ทศันคต	ิและอทิธพิลจาก

บรรทัดฐานของกลุ่มอ้างอิงของผู้บริโภคที่เกี่ยวข้องกับการใช้

สมาร์ทโฟนซื้อสินค้าหรือบริการออนไลน์	 ตามทฤษฎีการ	

กระท�าด้วยเหตุผล	 และแบบจ�าลองการยอมรับเทคโนโลยี									

ซึ่งการศึกษาดังกล่าว	จะช่วยให้เข้าใจ	และสามารถตอบสนอง

พฤติกรรมของผู้บริโภคได้ดียิ่งขึ้น	 จึงเป็นที่มาของการศึกษา

ความตั้งใจซ้ือสินค้าหรือบริการออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟน									

โดยก�าหนดพืน้ทีเ่ป้าหมายในการท�าวจัิยในจังหวดันครราชสมีา	

เนื่องจากประชากรในจังหวัดนครราชสีมามีรายได้เฉลี่ยต่อคน

เท่ากับ	95,195	บาทต่อปี	และข้อมลูในปี	พ.ศ.	2556	ประชากร

ในจังหวัดนครราชสีมามีการใช้โทรศัพท์มือถือ	 จ�านวน	

1,839,118	 เคร่ือง	 จากประชากรทั้งหมด	 2,571,257	 คน								

หรือคิดเป็นร้อยละ	 71.5	 ของประชากรทั้งหมดในจังหวัด													

ซึ่งข้อมูลดังกล่าวแสดงถึงก�าลังซื้อของประชากรที่มีศักยภาพ

มากในตลาดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	 และยังมีอัตราการใช้

โทรศัพท์มอืถอืทีส่งูอกีด้วย	(ส�านกังานสถติแิห่งชาต,ิ	ออนไลน์,	

2557)

วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย
	 1.	 เพือ่ศกึษาการรบัรูข้องผูบ้รโิภคทีม่ผีลต่อทัศนคติใน

การซื้อสินค้าหรือบริการออนไลน์

	 2.	 เพื่อศึกษาทัศนคติในการซื้อสินค้าหรือบริการ

ออนไลน์ของผู้บริโภค	 และบรรทัดฐานของกลุ่มอ้างอิงในการ

ซือ้สนิค้าหรอืบรกิารออนไลน์ของผูบ้รโิภคทีมี่ผลต่อความตัง้ใจ

ซื้อสินค้าหรือบริการออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟน

 สมมติฐำนของกำรวิจัย

	 H1:		 การรับรู ้ของผู ้บริโภคมีผลกระทบทางตรงต่อ

ทัศนคติในการซื้อสินค้าหรือบริการออนไลน์

	 H2:		 ทัศนคติในการซื้อสินค้าหรือบริการออนไลน์ของ					

ผู้บริโภค	และบรรทัดฐานของกลุ่มอ้างอิงในการซื้อสินค้าหรือ

บรกิารออนไลน์ของผูบ้รโิภค	มผีลกระทบทางตรงต่อความตัง้ใจ

ซื้อสินค้าหรือบริการออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟน

ประโยชน์ของกำรวิจัย
	 สามารถน�าไปประยุกต์ใช้ได้กับองค์กรของรัฐและ

องค์กรธรุกจิ	โดยปรบัใช้	ในการพฒันาเวบ็ไซต์และแอพพลเิค-

ชั่นบนมือถือขององค์กร	 และท�าการสื่อสารกับผู้บริโภคท่ีเป็น	

กลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อเพ่ิมยอดขายและ		

รายได้	รวมถงึสร้างความสมัพนัธ์อนัดกีบัผูบ้รโิภคให้แก่องค์กร

ภำพที่ 1		 กรอบแนวคิดการวิจัยเรื่องความตั้งใจซื้อสินค้าหรือบริการออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟน
ที่มา	:			 ปรับปรุงจากทฤษฎีการยอมรับเทคโนโลยี	Davis	and	other	(1989)	และทฤษฎีการ
	 	 กระท�าด้วยเหตุผล	Schiffman	&	Kanuk	(2004)

ตัวแปรตั้งต้น	
(Antecedents)

ตัวแปรอิสระ	
(Independent	Variables)

ตัวแปรตาม	
(Dependent	Variables)

	 การรับรู้

ด้านประโยชน์

ด้านความง่ายในการใช้งาน

ด้านความเพลิดเพลิน

ด้านความเสี่ยง

ทศันคติในการซ้ือสนิค้าหรอืบรกิารออนไลน์

บรรทัดฐานของกลุ่มอ้างอิงในการซื้อสินค้า	
	 	 	 	 หรือบริการออนไลน์
	 กลุ่มปฐมภูมิ
	 	 -		ครอบครัว
	 	 -		เพื่อน
	 	 -		เพื่อนสนิท
	 กลุ่มทุติยภูมิ
	 	 -		ผู้เชี่ยวชาญ
	 	 -		บุคคลที่มีชื่อเสียง
	 	 -		บล็อกเกอร์
	 	 -		สมาชิกในชุมชนออนไลน์

H
1

ความตั้งใจซื้อ

สินค้าหรือบริการออนไลน์

ผ่านสมาร์ทโฟน
H

2

กรอบแนวคิดในกำรวิจัย
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วิธีด�ำเนินกำรวิจัย
	 การวิจัยครั้งนี้	 ผู ้วิจัยได้ก�าหนดวิธีด�าเนินการวิจัย									

ตามล�าดับขั้นตอนการศึกษา	ออกเป็น	2	ขั้นตอน	ดังนี้

	 ขั้นตอนที่	1	ศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้อง	ก�าหนดประชากร

เป้าหมาย	ขนาดกลุ่มตัวอย่าง	และตรวจสอบความถูกต้องของ

เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล

	 วิธีด�าเนินการวิจัยในขั้นที่	 1	 เป็นระเบียบวิธีวิจัยแบบ

การวิจัยเชิงปริมาณ	 (Quantitative	 Research)	 โดยศึกษา

เอกสารที่เกี่ยวข้อง	 และใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการ

เก็บรวบรวมข้อมูล	โดยมีรายละเอียด	ดังนี้

	 ประชากรเป้าหมาย	คือ	กลุ่มวัยรุ่นและกลุ่มวัยท�างาน

ตอนต้น	 ที่มีอายุ	 18-33	 ปีและใช้สมาร์ทโฟน	 ในจังหวัด

นครราชสีมา	 เนื่องจากการซ้ือสินค้าออนไลน์	 กลุ ่มลูกค้า									

ส่วนใหญ่จะเป็นวัยรุ่นและวัยท�างาน	(ศิโสภา	อุทิศสัมพันธ์กุล,	

2557)	ซึ่งสอดคล้องกับเจเนอเรชั่นวาย	(Generation	Y)	หรือ

กลุ่ม	 Gen-Y	 (Millennials)	 โดยคนกลุ่มนี้ถือเป็น	 “Digital	

Natives”	 ซึ่งเมื่อคน	 Gen-Y	 เติบโตขึ้น	 อาจจะเป็นกลุ่มผู้ใช้

บริการทางการเงินและซือ้สนิค้าผ่านช่องทางออนไลน์มากกว่า

กลุ่มอื่นๆ	(อุไรพร		ชลสิริรุ่งสกุล,	2554)	

	 งานวิจัยนี้ได้ท�าการก�าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างในกรณี

ไม่ทราบจ�านวนประชากร	 ของคอแครน	 (Cochran,	 1997							

อ้างถึงในธีรวุฒิ	 เอกะกุล,	 2543)	 จากการค�านวณขนาดกลุ่ม

ตัวอย่าง	 ได้จ�านวน	 384	 คน	 ซึ่งผู้วิจัยเลือกเก็บข้อมูลกลุ่ม

ตัวอย่างจ�านวน	 420	 คน	 เพื่อป้องกันปัญหาจากการเก็บ

แบบสอบถาม	เครือ่งมอืทีใ่ช้ในการวจัิยคร้ังน้ี	เป็นแบบสอบถาม

เกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม	 ได้แก่	 เพศ	 อายุ	

ระดบัการศกึษา	อาชพี	รายได้เฉลีย่ต่อเดือน	และแบบสอบถาม

ชนิดมาตราส่วนประมาณค่า	(Rating	scale)	มี	5	ระดับ	

	 ท�าการสุ่มตัวอย่าง	 โดยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบอาศัย

ความน่าจะเป็น	 (Probability	 Sampling)	 ด้วยวิธีการ																	

สุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้นภูมิ	(Stratified	Random	Sampling)	

เป็นการเลือกตวัอย่างโดยแบ่งประชากรออกเป็นกลุม่	พจิารณา

ตามกลุ่มวัยรุ่น	และกลุ่มวัยท�างานตอนต้น	ซึ่งแต่ละกลุ่มจะมี

ลักษณะเหมือนกันภายในกลุ่ม	เก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม	

ซึง่มกีารหาประสทิธภิาพของเครือ่งมอืด้วยการหาค่าความเท่ียง

ตรงของแบบสอบถาม	 (Validity)	 หรือค่าสอดคล้องระหว่าง	

ข้อค�าถามกับวัตถุประสงค์หรือเนื้อหา	(Index	of	Item										

Objective	Congruence	:	IOC)	 โดยค่าคะแนนที่ได้	 อยู่

ระหว่าง	 0.67-1.00	 ซึ่งมากกว่าเกณฑ์ต้ังแต่	 0.50	 ข้ึนไป														

(สุรพงษ์	 	 คงสัตย์	 และธีรชาติ	 	 ธรรมวงค์,	 2551)	 	 ต่อมาได้

ท�าการวิเคราะห์หาความน่าเช่ือถือ	 (Reliability)	 ของ

แบบสอบถาม	 จากการน�าแบบสอบถามท่ีแก้ไขปรับปรุง

เรยีบร้อยแล้วไปทดสอบขัน้ต้นกบักลุม่ตวัอย่าง	จ�านวน	30	คน	

ด้วยสูตรสัมประสิทธิ์แอลฟ่าของครอนบาค	 Cronbach’s		

alpha	coefficient)	ได้ค่าอยู่ระหว่าง	0.70-	0.90	ซึ่งเป็นไป

ตามเกณฑ์	 คือ	 มีค่าเอลฟ่า	 (a)	 ประมาณ	 0.70	 ขึ้นไป														

(ยทุธ		ไกยวรรณ์,	2546)	จงึถือว่าเป็นเครือ่งมอืในการเกบ็ข้อมลู

ที่มีความน่าเช่ือถือ	 และน�ามาวิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีการ										

เชงิปรมิาณ	ด้วยค่าสถิตเิชงิพรรณนา	(Descriptive	Statistics)	

ได้แก่	ค่าร้อยละ	ค่าเฉลี่ย	และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	และใช้

ค่าสถิติอ้างอิง	 (Inferential	 Statistics)	 ในการทดสอบ

สมมติฐาน	โดยการวิเคราะห์สมการถดถอยเชิงพหุ	(Multiple	

Regression	Analysis)

	 ขั้นตอนที่	2	ศึกษาข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง

	 ผู้ให้ข้อมูล	 คือ	 กลุ่มตัวอย่างโดยแบ่งกลุ่มตามวิธีการ

แบบโควต้า	(Quota)	เป็นกลุ่มวัยรุ่น	ช่วงอายุ	18-22	ปี	เก็บ

ข้อมูลจากนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาที่มีอายุ	18	ปี	จากโรงเรียน	

5	 แห่ง	 และนักศึกษาชั้นปีที่	 1-4	 จากมหาวิทยาลัย	 4	 แห่ง	

จ�านวน	 225	 คน	 และกลุ ่มวัยท�างานตอนต้น	 ช่วงอาย	ุ																

22-33	ปี	เก็บข้อมูลตามกลุ่มอาชีพ	ได้แก่	รับจ้างทั่วไป	ธุรกิจ

ส่วนตวั	รบัราชการ/รฐัวสิาหกจิ	พนกังานหน่วยงานเอกชน	และ

อาชีพอื่นๆ	จ�านวน	225	คน	ในจังหวัดนครราชสีมา

ผลกำรวิจัย
      สรุปผลกำรวิจัยได้ดังนี้

	 	 	 	 	 ผลการวิจัย	 พบว่ากลุ่มตัวอย่าง	 เป็นเพศชาย	 จ�านวน												

178	คน	หรือร้อยละ	42.4	และเป็นเพศหญิง	จ�านวน	242	คน	

หรือร้อยละ	57.6	ส่วนใหญ่มีอายุ	18-21	ปี	จ�านวน	139	คน	

หรือร้อยละ	 33.1	 มีระดับการศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตร	ี				

มากที่สุด	จ�านวน	256	คน	หรือร้อยละ	61.0	โดยส่วนใหญ่เป็น

นักเรียนหรือนักศึกษา	 จ�านวน	 200	 คน	 หรือร้อยละ	 47.6									

และมีรายได้เฉลี่ยต่อคนต่อเดือนต�่ากว่า	10,000	บาท	จ�านวน	

194	คน	หรือร้อยละ	46.2

						 ผลการทดสอบสมมติฐานสมมติฐานท่ี	 1	 โดยการใช้

สมการถดถอยเชิงพหุ	(Multiple	Regression	Analysis)	สรุป

ผลได้ตามตารางที่	1	และสมการที่	1
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	 ผลการวิจัยสามารถสรุปตามวัตถปุระสงค์ของการศึกษา

ได้ดังต่อไปนี้

	 1.	 การรับรู้ของผู้บริโภคที่มีผลต่อทัศนคติในการซ้ือ

สินค้าหรือบริการออนไลน์

	 	 จากผลการวิเคราะห์ข้อมูล	 พบว่า	 ปัจจัยการรับรู้

ด้านความเสีย่ง	มผีลกระทบทางตรงต่อทศันคติในการซือ้สนิค้า

หรือบริการออนไลน์ของผู ้บริโภคมากท่ีสุด	 (B=0.359,												

Std.	 Error=0.031)	 รองลงมาคือ	 ปัจจัยการรับรู้ด้านความ

ตำรำงที่ 1	ผลการวิเคราะห์สมการถดถอยเชิงพหุของปัจจัยการรับรู้ของผู้บริโภคที่มีผลต่อทัศนคติในการซื้อสินค้าหรือ

	 	 บริการออนไลน์

  ปัจจัยกำรรับรู้ ค่ำสัมประสิทธิ์ถดถอย (B) Std. Error Sig.

	 การรับรู้ด้านประโยชน์	(P1)	 0.131	 0.043	 0.002*

	 การรับรู้ด้านความง่ายในการใช้งาน	(P2)	 0.108	 0.042	 0.011*

	 การรับรู้ด้านความเพลิดเพลิน	(P3)	 0.176	 0.031	 0.000*

	 การรับรู้ด้านความเสี่ยง	(P4)	 0.359	 0.031	 0.000*

				Adj	R2	=	0.524									F	=	116.283								Sig.	=	0.000

				*	มีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	0.05

				ที่มา	:	จากผลการส�ารวจ	พ.ศ.	2558	และการค�านวณ

ตำรำงที่ 2 ผลการวิเคราะห์สมการถดถอยเชิงพหุของปัจจัยทัศนคติในการซื้อสินค้าหรือบริการออนไลน์ของผู้บริโภค	และ		

	 	 บรรทัดฐานของกลุ่มอ้างอิงในการซื้อสินค้าหรือบริการออนไลน์ของผู้บริโภคที่มีผลต่อความตั้งใจซื้อสินค้าหรือ

	 	 บริการออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟน

 ปัจจัยทัศนคติ และปัจจัยบรรทัดฐำนของกลุ่มอ้ำงอิง ค่ำสัมประสิทธิ์ถดถอย (B) Std. Error Sig.

ปัจจัยทัศนคติ                                            

	 ทัศนคติในการซื้อสินค้าหรือบริการออนไลน์ของผู้บริโภค	(A)	 0.710	 0.060	 0.000*

ปัจจัยบรรทัดฐานของกลุ่มอ้างอิง																																												

	 กลุ่มปฐมภูมิ

	 	 เพื่อนสนิท	(Ref
1.3
)	 	 0.063	 0.032	 0.047*

	 กลุ่มทุติยภูมิ

	 	 บล็อกเกอร์	(Ref
2.3
)	 	 0.134	 0.035	 0.000*

Adj	R2	=	0.384										F	=	88.132									Sig.	=	0.000

*	มีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	0.05

ที่มา	:	จากผลการส�ารวจ	พ.ศ.	2558	และการค�านวณ

เพลดิเพลนิ		(B=0.176,	Std.Error=0.031)	ปัจจยัการรับรู้ด้าน

ประโยชน์	(B=0.131,	Std.Error=0.043)	และปัจจัยการรับรู้

ด้านความง่ายในการใช้งาน	 (B=0.108,	 Std.Error=0.042)					

ตามล�าดับ

	 2.	 ทัศนคติในการซ้ือสินค้าหรือบริการออนไลน์ของ							

ผู้บริโภค	และบรรทัดฐานของกลุ่มอ้างอิงในการซื้อสินค้าหรือ

บรกิารออนไลน์ของผูบ้รโิภค	ทีม่ผีลต่อความตัง้ใจซือ้สินค้าหรือ

บริการออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟน

	 ผลการทดสอบสมมติฐานสมมติฐานที่	 2	 โดยการใช้

สมการถดถอยเชิงพหุ	 (Multiple	 Regression	 Analysis)									

สรุปผลได้ตาม	ตารางที่	2
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	 	 จากผลการวเิคราะห์ข้อมลู	พบว่า	ปัจจยัทัศนคตใิน

การซือ้สนิค้าหรือบรกิารออนไลน์ของผูบ้รโิภค	มผีลกระทบทาง

ตรงต่อความตัง้ใจซือ้สนิค้าหรือบริการออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟน

มากที่สุด	(B=0.710,	Std.	Error=0.060)	รองลงมา	คือ	ปัจจัย

บรรทดัฐานกลุม่อ้างอิงกลุม่ทติุยภมู	ิคือ	บลอ็กเกอร์	(B=0.134,	

Std.	Error=0.035)	และปัจจยับรรทดัฐานของกลุม่อ้างองิกลุม่

ปฐมภูมิ	 คือ	 เพ่ือนสนิท	 (B=0.063,	 Std.	 Error	 =	 0.032)										

ตามล�าดับ

อภิปรำยผล
	 จากผลการศกึษา	ปัจจยัด้านการรบัรูท้ีม่ผีลกระทบทาง

ตรงต่อทัศนคติในการซื้อสินค้าหรือบริการออนไลน์	 ได้แก่	

ปัจจัยการรับรู ้ด้านความเสี่ยง	 ปัจจัยการรับรู ้ด ้านความ

เพลิดเพลิน	 ปัจจัยการรับรู้ด้านประโยชน์	 และปัจจัยการรับรู้

ด้านความง่ายในการใช้งาน	ตามล�าดับ	สอดคล้องกับงานวิจัย

ของณัฐสพันธ์	 เผ่าพันธ์	 (2552)	 ที่พบว่า	 การรับรู้ของผู้ใช้

อินเทอร์เน็ตในด้านความง่ายต่อการใช้งาน	 และการรับรู้ด้าน

ประโยชน์	 มีผลเชิงบวกต่อทัศนคติในการซ้ือสินค้าออนไลน	์

และปัจจัย	 3	 ปัจจัย	 ได้แก่	 ทัศนคติต่อการซื้อสินค้าออนไลน์	

การคล้อยตามกลุ่มอ้างอิง	 และความน่าเชื่อถือของเว็บไซต	์									

มีผลกระทบเชิงบวกต่อความต้ังใจในการซื้อสินค้าออนไลน์

อย่างมีนัยส�าคัญ	 Yu,	 Ha,	 Choi	 &	 Rho	 (2005)	 ที่พบว่า											

การรับรู้ด้านความเพลิดเพลิน	 เป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อทัศนคติ

และพฤติกรรมความตั้งใจต่อพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้

โทรทัศน์เป็นส่ือในการปฏิสัมพันธ์	 (t-commerce)	 Ahn,								

Ryu	 &	 Han	 (2007)	 ที่พบว่า	 ปัจจัยด้านความเพลิดเพลิน											

มบีทบาทส�าคญัต่อทัศนคตแิละพฤตกิรรมความตัง้ใจในการใช้

เว็บไซต์ค้าปลีกออนไลน	์ นอกจากน้ียังพบว่า	 ในด้านคุณภาพ

ของเวบ็ไซต์	มผีลต่อการรบัรูด้้านความง่ายในการใช้งาน	ความ

เพลิดเพลิน	 และการรับรู ้ด้านประโยชน์	 อย่างมีนัยส�าคัญ

ส�าหรับธุรกิจค้าปลีกออนไลน์อีกด้วย	Ha	&	Stoel	(2008)	ที่

พบว่าคุณภาพในการซื้อสินค้าออนไลน์	 มีผลต่อการรับรู้ด้าน

ประโยชน์	การรับรู้ด้านความไว้วางใจ	และการรับรู้ด้านความ

เพลิดเพลิน	 ซึ่งส่งผลต่อทัศนคติของผู้บริโภคในการซื้อสินค้า

ออนไลน์	Yang	(2012)	ทีพ่บว่า	การรบัรูค้วามเพลดิเพลนิ	และ

การรับรู้ด้านประโยชน์เป็นปัจจัยที่มีผลกระทบทางบวกต่อ

ทัศนคติในการยอมรับการซื้อสินค้าผ่านมือถือ	และผลกระทบ

ของบรรทัดฐานกลุ่มอ้างอิงยังมีผลต่อความต้ังใจในการซื้อ

สินค้าผ่านมือถืออีกทั้งยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ	 Renny,	

Guritno	 &	 Siringoringo	 (2013)	 ที่พบว่า	 การรับรู้ด้าน

ประโยชน์	การรับรู้ความง่ายในการใช้งาน	และความไว้วางใจ

มอีทิธพิลทางบวกต่อทศันคตใินการซือ้ตัว๋สายการบนิออนไลน์	

และ	Amaro	&	Duarte	(2014)	ที่พบว่า	ความตั้งใจซื้อบริการ

ท่องเที่ยวผ่านทางออนไลน์ส่วนใหญ่เป็นไปตามทัศนคติและ

พฤติกรรมการรับรู้	 ซึ่งเป็นตัวท�านายความตั้งใจตามทฤษฎี

การกระท�าด้วยเหตุผล	และแบบจ�าลองการยอมรับเทคโนโลยี

นอกจากนีก้ารรบัรูท่ี้เกีย่วข้องกบัการรบัรูด้้านประโยชน์การรบั

รูค้วามง่ายในการใช้งาน	ยงัเป็นตวัท�านายทีส่�าคัญของทศันคติ

ท่ีมีต่อการซ้ือสินค้าออนไลน์	 และผลการศึกษายังสนับสนุน

บทบาทที่ส�าคัญของการรับรู ้ความเสี่ยงในการซ้ือบริการ										

ท่องเที่ยวผ่านทางออนไลน์อีกด้วย

	 จากผลการศึกษา	 ปัจจัยทัศนคติในการซ้ือสินค้าหรือ

บริการออนไลน์ของผู้บริโภคท่ีมีผลกระทบทางตรงต่อความ

ตั้งใจซื้อสินค้าหรือบริการออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟน	สอดคล้อง

กับผลการศึกษาของณัฐสพันธ์	 เผ่าพันธ์	 (2552)	ที่ได้กล่าวไป

ข้างต้น	งานวิจัยของ	บงกช	รัตนปรีดากุล	(2554)	ที่พบว่ากลุ่ม

ตวัอย่างท่ีเป็นวยัท�างานตอนต้นมรีะดบัของทัศนคติท่ีมอีทิธพิล

ต่อพฤติกรรมการซื้อสินค้าและบริการออนไลน์โดยรวมอยู่ใน

ระดับสูง	 และงานวิจัยของสุพรรณิการ์	 สุภพล	 และเพ็ญศร	ี

เจรญิวานชิ	(2554)	ท่ีพบว่าตวัแปรทัศนคติในการซือ้ผลติภณัฑ์

ทางอินเทอร์เน็ต	 มีอิทธิพลต่อความตั้งใจซื้อผลิตภัณฑ	์												

ทางอินเทอร์เน็ตของผู้บริโภคชาวไทย	 และการศึกษาของ										

Lu,	Chang	&	Chang	(2014)	ทีพ่บว่าเมือ่ผลติภณัฑ์ถูกแนะน�า

ในบล็อก	 ผู้บริโภคจะมีทัศนคติด้านบวกต่อโพสแนะน�าสินค้า

หรือบริการท่ีมีผู้อุปถัมภ์นั้น	 ซึ่งส่งผลต่อความตั้งใจซื้อของ										

ผู้บริโภคอีกด้วย

	 ส�าหรับปัจจัยบรรทัดฐานของกลุ่มอ้างอิง	 ที่มีผลต่อ

ความตั้งใจซื้อ	 ตามผลการวิจัยเรื่องความตั้งใจซื้อสินค้าหรือ

บริการออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟน	 ปัจจัยบรรทัดฐานของกลุ่ม

อ้างอิงกลุ่มปฐมภูมิ	คือ	เพื่อนสนิท	สอดคล้องกับผลการศึกษา

ของบงกช	รัตนปรีดากุล	(2554)	ที่พบว่าเพื่อนสนิท	เป็นหนึ่ง

ในปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อสินค้าและบริการ

ออนไลน์ของกลุม่ตวัอย่าง	แต่ไม่สอดคล้องกบัผลการศกึษาจาก

งานวิจัยในคร้ังนี้	 ท่ีพบว่ากลุ ่มตัวอย่างได้รับอิทธิพลจาก

บรรทดัฐานของกลุม่อ้างองิ	คอื	บลอ็กเกอร์	มากทีส่ดุ	เนือ่งจาก

บงกช	รัตนปรีดากุล	(2554)	พบว่ากลุ่มตัวอย่างได้รับอิทธิพล

ในการซ้ือสินค้าและบริการออนไลน์จากบรรทัดฐานของกลุ่ม

อ้างอิง	 คือ	 สมาชิกในชุมชนออนไลน์	 มากท่ีสุด	 และปัจจัย

บรรทัดฐานของกลุ่มอ้างอิงกลุ ่มทุติยภูมิ	 คือ	 บล็อกเกอร์	

สอดคล้องกบัผลการศึกษาของ	See,	Khalil	&	Ameen	(2012)	

และผลการศึกษาของ	Lu,	Chang	&	Chang	(2014)
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ข้อเสนอแนะ
 ข้อเสนอแนะจำกงำนวิจัย

	 1.	 นักการตลาดสามารถน�าข้อมูลที่ได้จากการศึกษา	

ไปปรับใช้เพื่อวางแผนทางด้านการตลาดกับลูกค้าเป้าหมาย	

ปรับปรุงเว็บไซต์	หรือแอพพลิเคชั่นขององค์กร	ให้สามารถใช้

งานได้บนสมาร์ทโฟน	โดยให้ความส�าคญักบัประเดน็ด้านความ

เสี่ยงมากที่สุด	เช่น	สร้างระบบรักษาความปลอดภัยของข้อมูล

ทีด่	ีและท�าการสือ่สารเพือ่สร้างความมัน่ใจในระบบรกัษาความ

ปลอดภัยของข้อมูลที่ดีแก่ลูกค้า	 รองลงมา	 คือ	 ประเด็นด้าน

ความเพลิดเพลิน	 ประเด็นด้านประโยชน์	 และประเด็นด้าน

ความง่ายในการใช้งาน	ตามล�าดับ	

	 2.	 นกัการตลาดสามารถส่งเสริมการตลาดการจ�าหน่าย

สินค้าหรือบริการออนไลน์	 ผ่านเพื่อนสนิทและบล็อกเกอร	์								

ซ่ึงผู้บริโภคให้ความส�าคัญมากที่สุด	 ผ่านช่องทางต่างๆ	 เช่น	

เครือข่ายสังคมออนไลน์	 (Social	 Networking)	 และชุมชน

แบรนด์ออนไลน์	(Online	Brand	Community)	เพือ่ลดต้นทนุ

ในการท�าการสือ่สารเพือ่เข้าถงึผูบ้รโิภคเป้าหมาย	และเพิม่ราย

ได้ให้แก่องค์กร

 ข้อเสนอแนะจำกผู้วิจัย

	 1.	 ควรน�าปัจจัยบรรทัดฐานของกลุ ่มอ้างอิงของ														

ผูบ้รโิภค	ได้แก่	ครอบครวั	เพือ่น	ผูเ้ชีย่วชาญ	บคุคลทีม่ชีือ่เสยีง	

และสมาชิกในชุมชนออนไลน์	 ไปศึกษาต่อ	 เพ่ือให้ทราบถึง

สาเหตทุีปั่จจยัดงักล่าวไม่มอีทิธพิลต่อความตัง้ใจซือ้สนิค้าหรอื

บริการออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนของผู้บริโภค

	 2.	 ควรท�าการวิจัยความตั้งใจซื้อสินค้าหรือบริการ

ออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนจากแหล่งซื้อสินค้าหรือบริการ										

ช่องทางอืน่	และประเภทของธรุกจิหรอืประเภทของสนิค้าหรอื

บริการที่เฉพาะเจาะจง

	 3.	 ควรท�าการวจิยัพฤตกิรรมการซือ้สนิค้าหรอืบรกิาร

ออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟน	เพื่อท�าความเข้าใจถึงพฤติกรรมจริง

ของผู้บริโภคที่เกิดขึ้นหลังจากความตั้งใจ

	 4.	 ควรน�าแบบจ�าลองการศึกษาอื่นๆ	 มาปรับใช้เพ่ือ

ศึกษาปัจจัยต่างๆ	 ที่มีผลต่อความตั้งใจซื้อสินค้าหรือบริการ

ออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟน	

กิตติกรรมประกำศ
	 งานวิจยัครัง้นีส้�าเรจ็ลลุ่วงไปได้ด้วยความกรณุาอย่างยิง่

ของอาจารย์ที่ปรึกษา	 รองศาสตราจารย์	 ดร.ขวัญกมล												

ดอนขวา	 คณาจารย์สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการคณะ													

ผู้เชี่ยวชาญทุกท่าน	 ตลอดจนครอบครัว	 ที่คอยสนับสนุนและ

ให้ก�าลังใจ	 ให้ค�าปรึกษาและช่วยเหลือ	 จนงานวิจัยนี้ส�าเร็จ

ลุล่วงได้อย่างสมบูรณ์	 จึงขอกราบขอบพระคุณทุกท่านเป็น

อย่างสูงไว้	ณ	โอกาสนี้	
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