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บทคัดย่อ 

การส ารวจทฤษฎนีี้มวีตัถุประสงค์เพ ือ่แสดงให้เห็นถงึการความเหมอืนและความแตกต่างของทฤษฎแีละการตอ่
ยอดองค์ความรู้ของทฤษฎซี ึง่จะท าให้เกดิองคค์วามรู้ใหม่จากทฤษฎทีีพ่ฒันาขึ้นมาหรอืทีเ่รยีกวา่ประโยชนทางทฤษฎี 
ทฤษฎทีีส่ ารวจจะเน้นทฤษฎทีีง่านวจิยัจ านวนมากอ้างองิเพ ือ่อธบิายการซื้อสนิค้าทางออนไลน์ โดยทฤษฎทีีส่ ารวจ
ประกอบด้วย ทฤษฎกีารกระท าด้วยเหตุผล ทฤษฎพีฤตกิรรมตามแผน ทฤษฎกีารแพร่กระจายนวตักรรม ทฤษฎกีาร
ยอมรบัเทคโนโลย ีทฤษฎรีวมของการยอมรบัและการใช้และการใช้เทคโนโลย ีผลของการส ารวจแสดงให้เห็นว่าการซือ้
สนิค้าทางออนไลน์ได้รบัผลมาจากปัจจยัหลกั คอื ลกัษณะของเทคโนโลยทีีน่ ามาใช้ในการขายสนิค้าและลกัษณะของ
ลูกค้าเป็นหลกั 

 
ค าส  าคัญ: ทฤษฎกีารกระท าดว้ยเหตผุล; ทฤษฎพีฤตกิรรมตามแผน; ทฤษฎกีารแพร่กระจายนวตักรรม; ทฤษฎกีาร

ยอมรบัเทคโนโลย;ี ทฤษฎรีวมของการยอมรบัและการใช้และการใช้เทคโนโลย;ี การซื้อสนิคา้ทางออนไลน์ 
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Abstract 

The purpose of this exploring the extension of theories is to explain the similarity and difference among 
theories. The exploratory also shows the contribution of the later theories . In addition, this paper emphasized 
only 5 theories which are cited by many research on online purchase. The five theories are Theory of reasoned 
action (TRA), Theory of planned behavior (TPB), Diffusion innovation theory (DIO), Technology acceptance 
model (TAM), and Unified Theory of Acceptance and Use of Technology (UTAUT). The exploring results 
indicate that the main factors affecting online purchase are characteristics of technology used for selling 
products and the characteristics of customers. 
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1. บทน า 
1.1 ความส าคญัและที่มาของการส ารวจทฤษฎี 

ในการจดัท าวจิยันัน้นักวจิยัจะจดัท าวจิยัตามชุดของกิจกรรมทีเ่รยีกวา่ กระบวนการวจิยั (research process) ซึง่
ชุดของกิจกรรมนี้ ประกอบด้วย (1) ก าหนดวตัถุประสงค์ของการวจิยั ( research objectives) (2) การวางแผนการ
ออกแบบการวจิยั (research design) (3) การวางแผนกลุ่มตวัอย่าง (sample) (4) การจดัเก็บข้อมูล (5) การวเิคราะห์
ข้อมูล และ (6) การสรุปและการจดัท ารายงานวจิยั (Zikmund, 2010) โดยชุดของกิจกรรมนี้จะส่งผลต่อคุณภาพและ
คุณค่าของงานวจิยัทีจ่ดัท านัน้ ซึง่มกัจะอยู่ในรูปของประโยชน์ของงานวจิยัทัง้ภาคทฤษฎแีละภาคปฏบิตั ิ(contribution) 
เม ือ่พจิารณาชุดของกิจกรรมการวจิยัจะพบว่าวจิยัส่วนใหญ่ด าเนินการวจิยัตามชุดของกิจกรรมดงักล่าวอย่างเครง่ครดั 
แต่ยงัมกีิจกรรมย่อยทีส่ าคญักิจกรรมหนึ่งทีอ่าจถูกละเลยในบางงานวจิยั ได้แก่ การกล่าวถงึทฤษฎหีรอืแนวคดิของ
งานวจิยัในอดตีทีเ่ป็นพื้นฐานของงานวจิยัทีจ่ดัท าขึ้นมา 

ตารางที ่1 แสดงจ านวนของงานวจิยัในอดตีทีต่พีมิพ์เป็นภาษาองักฤษจากฐานข้อมูล Ebohost ส าหรบัช่วงเวลา 
2010-2020 โดยสบืค้นจ านวนงานวจิยัในอดตีจากค าทีพ่บในงานวจิยัดา้นธุรกจิเกีย่วกบัการยอมรบั (acceptance) และ
การตดัสนิใจซื้อ (purchase) ประกอบด้วย (1) ทฤษฎกีารกระท าดว้ยเหตุผล (Theory of reasoned action หรอื TRA) 
(2) ทฤษฎีพฤตกิรรมตามแผน (Theory of planned behavior หร ือ TPB) (3) ทฤษฎีการแพร่กระจายนวตักรรม 
(Diffusion innovation theory หร ือ DIO) (4) ทฤษฎีการยอมรบัเทคโนโลยี (Technology acceptance model หรอื 
TAM) และ (5) ทฤษฎรีวมของการยอมรบัและการใช้และการใช้เทคโนโลย ี(Unified Theory of Acceptance and Use 
of Technology หรอื UTAUT) พบว่างานวจิยัในอดตีทีจ่ดัท างานวจิยัเพ ือ่อธบิายหรอืพยากรณ์การซื้อสนิค้าหรอืบรกิาร
ของลูกค้าจะอ้างองิทฤษฎ ี Theory of planned behavior (TPB) เป็นล าดบัทีห่นึ่ง (จ านวน 36,100 งานวจิยั) อ้างองิ
ทฤษฎี Theory acceptance model (TAM) เป็นล าด ับที่สอง (จ านวน 13,116 งานว ิจ ัย) และ Unified theory of 
acceptance and use of technology (UTAUT) (จ านวน 10,131 งานวจิยั) ในขณะทีท่ฤษฎีทัง้สามถูกน ามาอ้างองิ
ส าหรบังานวจิยัในอดตีทีเ่กี่ยวกับการยอมรบัจ านวนมากเช่นกันโดยทฤษฎทีีถู่กอ้างองิถงึเป็นจ านวนมากและอยู่ล าดบั
หนึ่งได้แก่ ทฤษฎ ีTheory of planned behavior (TPB) (จ านวน 27,285 งานวจิยั) แต่เม ือ่พจิารณาทฤษฎทีีม่กีาร
อ้างองิส าหรบังานวจิยัทางด้านธุรกิจ พบว่าทฤษฎทีีถู่กน ามาอ้างองิถงึในงานวจิยัในอดตีจ านวนมากเป็นล าดบัทีห่นึง่
และสองคอื Theory of planned behavior (TPB) (จ านวน 27,333 งานวจิยั) และทฤษฎ ีTheory of reasoned action 
(TRA) (จ านวน 25,279 งานวจิยั) ตามล าดบั 

นอกจากการค้นหาจ านวนงานวจิยัในอดตีของ 4 ทฤษฎข้ีางต้นแล้ว คณะผู้วจิยัยงัไดค้้นหาจ านวนงานวจิยัในอดตี
ที่อ้างอิงทฤษฎ ีDiffusion of Innovation Theory (DOI) เนื่องจากทฤษฎนีี้ มคีวามเกี่ยวข้องกับทฤษฎีทัง้  4 ทฤษฎี
ข้างต้นด้วยค าวา่ business และ purchase พบว่า มจี านวนงานวจิยัในอดตีทีอ้่างองิทฤษฎ ีDOI จ านวน 8,834 งานวจิยั 
 

ตารางที่ 1 จ านวนของงานวิจยัในอดีตที่ตีพิมพ์เป็นภาษาองักฤษจากฐานข้อมูล Ebohost 
ส าหรบัปี 2010-2020 

ค  าท่ีใช้ในการสืบคน้จ านวนงานวิจยัในอดีต 

Theory of reasoned action 
(TRA) 

Theory of planned behavior (TPB) Theory acceptance model 
(TAM) 

Unified theory of acceptance and 
use of technology 

(UTAUT) 

Business Business 
Adoption 

Business 
Purchase 

Business Business 
Adoption 

Business 
Purchase 

Business Business 
Adoption 

Business 
Purchase 

Business Business 
Adoption 

Business 
Purchase 

25,279 4,825 9,019 27,333 27,285 36,100 5,263 4,614 13,116 2,438 1,989 10,131 
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ตวัอย่างงานวจิยัทีน่ าทฤษฎ ี5 ทฤษฎข้ีางต้นเพ ือ่อธบิายการซื้อสนิคา้ออนไลน์ มดีงันี้  
(1) ตวัอย่างงานวจิยัทีอ้่างองิทฤษฎ ีTRA เช่น งานวจิยัการซื้อสนิค้าบนเว็บของ Gentry and Calantone (2002) 

งานว ิจยัการซื้อสนิค้าบนอนิเทอร์เน็ตของ George (2004) และงานวจิยัการซื้อของช าทางออนไลน์ของ 
Hansen et al. (2004) เป็นต้น 

(2) ตวัอย่างงานวจิยัทีอ้่างองิทฤษฎ ี TPB เช่น งานวจิยัการซื้อเสื้อผ้าบนอนิเทอร์เน็ตของ Yoh et al. (2003) 
งานวจิยัเปรยีบเทยีบการซื้อของช าบนอนิเทอร์เน็ตของทฤษฎ ี TRA และ TPB ของ Hansen et al. (2004) 
และงานวจิยัความต ัง้ใจซื้อเคร ือ่งส าอางค์ฮาลาลของ Ngah et al. (2021) เป็นต้น 

(3) ตวัอย่างงานวจิยัทีอ้่างองิทฤษฎ ีDOI เช่น งานวจิยัเกี่ยวกับลูกค้าออนไลน์ของ Chen et al. (2002) งานวจิยั
เกมออนไลน์ของ Cheng et al. (2004) และงานวจิยัเกี่ยวกับรา้นคา้ออนไลน์ของ Blake et al. (2005) เป็นตน้ 

(4) ต ัวอย่างงานวจิยัทีอ้่างองิทฤษฎี TAM เช่น งานว ิจยัการซื้อสินค้าออนไลน์ของ Gefen (2003) งานวจิยั
อ ินเทอร์เน็ตแบงค์กิ้งของ Chan and Lu (2004) และงานวจิยัความต ัง้ใจซื้อสินค้าทางออนไลน์ซ ้าของ          
Li (2016) เป็นต้น 

(5) ตวัอย่างงานวจิยัทีอ้่างองิทฤษฎ ีUTAUT ได้แก่ งานวจิยัการซื้อต ัว๋สายการบนิทีใ่ห้บรกิารเทีย่วบนิราคาถูก
ของ Escobar-Rodriguez and Carvajal-Trujillo (2014) งานว ิจยัความต ัง้ใจซื้อสินค้าออนไลน์ของชาว
เว ียดนามของ Thu-Trang (2020) และงานวจิยัการซื้อบร ิการท่องเที่ยวในประเทศฟิจทิางออนไลน์ของ 
Sharma et al. (2021) เป็นต้น 

1.2 วตัถปุระสงค์ของการส ารวจทฤษฎี 
จากข้อมูลจ านวนงานวจิยัในอดตีข้างต้นท าให้คณะผู้วจิยัต้องการส ารวจการต่อยอดทฤษฏเีกี่ยวกับการยอมรบั

เทคโนโลยทีีน่ ามาใช้พยากรณ์การซื้อสนิค้าทางออนไลน์ โดยการส ารวจนี้จะแสดงให้เห็นถงึความเหมอืนและความ
แตกต่างของทฤษฎแีละการตอ่ยอดองค์ความรูข้องทฤษฎซี ึง่จะท าให้เกิดองคค์วามรู้ใหมจ่ากทฤษฎทีีพ่ฒันาขึ้นมาหรอืที่
เรยีกว่าประโยชนทางทฤษฎ ีซึง่คาดวา่จะเป็นประโยชน์ตอ่นักวจิยัรุ่นใหม่ทีต่อ้งการจดัท าวจิยัเพ ือ่น าไปเป็นแนวทางใน
การพฒันากรอบการวจิยัทีแ่สดงให้เห็นถงึการตอ่ยอดงานวจิยัของตนจากทฤษฎหีรอืแนวคดิของงานวจิยัในอดตีต่อไป 

 
2. ทฤษฎีเก่ียวกบัการยอมรบัเทคโนโลยีสารสนเทศ 

จากการศึกษาทฤษฎขีองงานวจิยัทีเ่กี่ยวกับการยอมรบัเทคโนโลยทีีน่ ามาใช้พยากรณ์การซื้อสนิค้าทางออนไลน์
พบว่า งานวจิยัจ านวนมากจะอ้างองิทฤษฎทีีเ่กี่ยวข้องจ านวน 5 ทฤษฎดี้วยกันคอื (1) ทฤษฎกีารกระท าด้วยเหตผุล 
(Theory of reasoned action หร ือ TRA) พัฒนาโดย Fishbein and Ajzen (1975) (2) ทฤษฎีพฤตกิรรมตามแผน 
(Theory of planned behavior หรอื TPB) พฒันาโดย Ajzen (1985) (3) ทฤษฎกีารแพร่กระจายนวตักรรม (Diffusion 
innovation theory หรอื DIO) พฒันาโดย Rogers (1995) (4) ทฤษฎกีารยอมรบัเทคโนโลย ี(Technology acceptance 
model หร ือ TAM) พัฒนาโดย Davis (1989) และ (5) ทฤษฎีรวมของการยอมรบัและการใช้และการใช้เทคโนโลย ี
(Unified Theory of Acceptance and Use of Technology หรอื UTAUT) พฒันาโดย Venkatech et al. (2003) แมว้า่
ทฤษฎดีงักล่าวข้างต้นบางทฤษฎจีะมกีารปรบัปรงุเพ ือ่สามารถอธบิายปรากฏการณ์ในปัจจบุนั เช่น ทฤษฎ ีUTAUT ทีม่ ี
การปรบัปรุงเป็น ทฤษฎ ีUTAUT2 เป็นต้น เม ือ่พจิารณาในรายละเอยีดพบวา่ ทฤษฎ ีUTAUT2 เป็นทฤษฎทีีพ่ฒันาจาก
ทฤษฎเีดมิทีพ่ฒันาขึ้นในคร ัง้แรก บทความนี้จะแสดงการต่อยอดทฤษฎทีีเ่กี่ยวข้องกับการยอมรบัเทคโนโลย ีโดยจะ
พจิารณาเฉพาะทฤษฎทีีเ่ป็นต้นแบบซึง่มกีารเผยแพร่ในบทความวจิยัเท่านัน้ ภาพที ่1 แสดงพฒันาการของการต่อยอด
ทฤษฎทีีเ่กี่ยวข้องกับการยอมรบัเทคโนโลยทีีน่ ามาพยากรณ์การซื้อสนิค้าทางออนไลน์ ดงัมรีายละเอยีดดงันี้  
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ภาพที่ 1 การต่อยอดทฤษฎีทีเ่ก่ียวข้องกบัการยอมรบัเทคโนโลยทีี่น ามาพยากรณ์การซ้ือสินค้า  

ทางออนไลน์ (ต่อ) 
 
2.1 ทฤษฎีการกระท  าด้วยเหตุผล 

ทฤษฎกีารกระท าด้วยเหตุผล หรอื ทฤษฎ ีTRA เป็นทฤษฎทีีพ่ฒันาโดย Fishbein และ Ajzen ในปี 1975 เม ือ่
ศึกษาจากเอกสารทีม่กีารเผยแพร่ พบว่านักวจิยัทัง้สองมกีารเผยแพร่แนวคดิทีเ่กี่ยวกบัทศันคต ิความเชือ่ ความต ัง้ใจ
ในการแสดงพฤตกิรรมและพฤตกิรรม มาต ัง้แต่ปี 1963 ถงึ 1974 และได้เผยแพร่ทฤษฎ ีTRA ในปี 1975 ซึง่กล่าววา่ 
ทศันคตทิีม่ตี่อพฤตกิรรม (Attitude toward behavior) และบรรทดัฐานของบุคคลทีอ่ยู่โดยรอบการแสดงพฤตกิรรม 
(Subjective norm) ส่งผลต่อพฤตกิรรม (Behavior) ผ่านความต ัง้ใจในการแสดงพฤตกิรรม (Behavioral intention) โดย
ทศันคตทิีม่ตี่อพฤตกิรรม คอื ความรู้สกึของบุคคลทัง้ด้านบวกและด้านลบทีเ่กี่ยวกับพฤตกิรรม ส่วนบรรทดัฐานของ
บุคคลทีอ่ยู่โดยรอบการแสดงพฤตกิรรม หมายถงึ การทีบุ่คคลรอบข้างบุคคลมคีวามส าคญัต่อพฤตกิรรมของบุคคลนัน้ 
เน่ืองจากปัจจยัทศันคตติอ่พฤตกิรรมและบรรทดัฐานของบุคคลทีอ่ยู่โดยรอบการแสดงพฤตกิรรมนัน้เป็นปัจจยัทีม่คีวาม
เล ือ่มล ้ากัน นอกจากนี้  TRA ยงัไม่ได้มข้ีอจ ากัดของการแสดงพฤตกิรรม โดย TRA กล่าวว่าบุคคลจะท าพฤตกิรรมได้
อย่างเสรไีม่มข้ีอจ ากัด แต่ในความเป็นจรงิแล้วในการแสดงพฤตกิรรมใดๆ ของบุคคลจะถูกจ ากดัด้วย ความสามารถ 
ระยะเวลา สภาพแวดล้อมหรอืองค์กร และการกระท าทีไ่ม่รู้สกึตวั ดงันัน้จงึต้องมกีารปรบัปรุงทฤษฎ ี TPB เพ ือ่ให้
สามารถอธบิายปรากฏการณ์นี้ตอ่ไป 
2.2 ทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน 

เน่ืองจากทฤษฎ ี TRA มข้ีอจ ากัดเกี่ยวกับการแสดงพฤตกิรรมโดยอสิระดงักล่าวข้างต้น ในปี 1985 Ajzen จงึ
ปรบัปรุงทฤษฎ ีTRA โดยน าเสนอทฤษฎพีฤตกิรรมตามแผน หรอื TPB ซ ึง่เป็นทฤษฎทีีต่่อยอดจากทฤษฎ ีTRA ด้วย
การเพิม่ปัจจยั การรบัรู้ถงึการควบคุมพฤตกิรรมของตนเองในการแสดงพฤตกิรรมใดๆ (Perceived behavior control) 
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และความสมัพนัธ์ระหว่างปัจจยัทัง้สามหรอืกล่าวอกีนัยหนึ่งคอืการส่งผลกระทบซึง่กันและกัน (ประกอบด้วย ปัจจยั
ทศันคตทิีม่ตี่อพฤตกิรรม ปัจจยับรรทดัฐานของบุคคลทีอ่ยู่โดยรอบการแสดงพฤตกิรรม และปัจจยัการรบัรู้ถงึการ
ควบคุมพฤตกิรรมของตนเองในการแสดงพฤตกิรรมใดๆ) โดยปัจจยัการรบัรู้ถงึการควบคมุพฤตกิรรมของตนเองในการ
แสดงพฤตกิรรมใดๆ ทีเ่พ ิม่เข้ามาใหม่นี้  นอกจากจะส่งผลทางตรงตอ่พฤตกิรรมแล้วยังส่งผลทางอ้อมผา่นความต ัง้ใจใน
การแสดงพฤตกิรรม นอกจากนี้ทฤษฎ ีTPB ยงัขยายค านิยามของปัจจยัทศันคตทิีม่ตี่อพฤตกิรรม รวมทัง้ความรู้สกึของ
บุคคลทัง้ทางบวกและลบ โดยความรู้สกึของบุคคลนี้จะได้รบัการประเมนิผลทีต่ามมาจากการกระท าพฤตกิรรมนัน้ดว้ย 
ส่วนบรรทดัฐานของบุคคลทีอ่ยู่โดยรอบการแสดงพฤตกิรรม นอกจากความหมายด ัง้เดมิตามทฤษฎ ี TRA แล้ว ยงั
รวมถงึการทีบุ่คคลจะกระท าตามสิง่ทีบุ่คคลรอบข้างกระท าก็ต่อเม ือ่ได้ประเมนิถงึผลทีจ่ะตามมาหรอืแรงจูงใจด้วย 
ดงันัน้การรบัรู้ถงึการควบคมุพฤตกิรรมของตนเองในการแสดงพฤตกิรรมใดๆ จงึหมายถงึ การรบัรู้ถงึความยากล าบาก
ในการแสดงพฤตกิรรม เช่น การใช้ความพยายามเพือ่ท าพฤตกิรรมนัน้ เป็นต้น 
2.3 ทฤษฎีการแพร่กระจายนวตักรรม  

ทฤษฎกีารแพร่กระจายนวตักรรม หรอื DOI เป็นทฤษฎทีีพ่ฒันาโดย Rogers ในปี 1983 จากการศึกษาเอกสารทีม่ ี
การเผยแพร่ พบว่า Rogers เร ิม่พฒันาทฤษฎนีี้ต ัง้แตปี่ 1962 และขยายความทฤษฎนีี้ เร ือ่ยมาจนถงึปี 1995 โดยทฤษฎ ี
DOI กล่าวว่าบุคคลจะมรีะดบัการยอมรบันวตักรรมใหม่ๆ ทีแ่ตกต่างกันในลกัษณะของการกระจายแบบมาตรฐาน 
(normal distribution) ซึ่งสามารถแบ่งการยอมรบันวตักรรมใหม่ๆ ออกเป็น 5 ส่วนคอื (OnDigitalMarketing.com, 
2021) 

(1) ผู้บุกเบกิ (Innovators) เป็นบุคคลกลุ่มแรกทีย่อมรบันวตักรรมใหม่ มกัเป็นบุคคลทีม่อีายุน้อย ยอมรบัความ
เสีย่ง ชอบความท้าทายและขอบทดลอง มกัเป็นบุคคลทีม่คีวามรู้สูงและเป็นทีรู่จ้กัอย่างมากในสงัคม  

(2) ผู้น ากระแส (Early adopters) เป็นบุคคลทีเ่ป็นผู้น าด้านนวตักรรม มกัเป็นบุคคลทีม่อีายุน้อย เป็นทีรู่้จกัใน
สงัคมและมคีวามรูสู้ง พร้อมทีจ่ะซื้อสนิค้าทีเ่ป็นนวตักรรมใหม ่

(3) ผู้น าทีอ่ยู่ในกระแส (Early majority) เป็นบุคคลทีม่แีนวโน้มทีจ่ะซื้อนวตักรรใหม่ซ ึง่เป็นทีรู่้จกั มกัจะยอมรบั
นวตักรรมช้ากว่าสองกลุม่แรก โดยบุคคลกลุ่มนี้จะระมดัระวงัในการตดัสนิใจเกีย่วกบันวตักรรมใหม่ๆ  

(4) ผู้ตามกระแส (Late majority) เป็นบุคคลทีจ่ะไมย่อมรบันวตักรรมทีอ่อกใหม่ทนัทแีต่ใช้เวลาระยะหนึ่ง โดยจะ
รอให้มกีารยอมรบันวตักรรมจ านวนหนึ่งก่อน โดยการรบันวตักรรมนัน้เพ ือ่ไม่ให้ตกกระแส 

(5) ผู้ล้าหลงั (Laggards) เป็นบุคคลกลุ่มสุดท้ายทีไ่ม่ตอ้งการความเสีย่งจากนวตักรรม มกัจะรอจนกว่านวตักรรม
จะตกรุ่นและมคีนใช้ก่อนหน้าจ านวนมาก มกัเป็นกลุ่มผู้สูงอายุและไม่มคีวามรู้เกีย่วกบันวตักรรมนัน้ๆ 

 
นอกจากนี้  Rogers (1983) ได้เสนอตวัวดั 5 ประเภททีส่ามารถน าไปใช้ในการวดัการยอมรบัระบบสารสนเทศ

ใหม่ๆ ตวัวดัเหล่าน้ีประกอบดว้ย 
(1) การได้เปรยีบโดยเปรยีบเทยีบ (Relative advantage) คอื ระดบัทีก่ารใช้งานระบบใหมถู่กรบัรู้ว่าดกีวา่การใช้

งานระบบเก่า 
(2) การเข้ากันได้ (Compatibility) คอื ระดบัทีผู่้ใช้งานระบบใหม่ เห็นว่าระบบใหม่มคีวามคล้ายคลงึ (consistent) 

หรอืเป็นไปในแนวเดยีวกบัความต้องการและประสบการณ์ทีผู่ใ้ช้มอียู่ 
(3) ความซบัซ้อน (Complexity) คอื ระดบัทีผู่้ใช้งานระบบใหม ่เห็นว่าระบบใหมย่ากตอ่การใช้งาน 
(4) ความสามารถในการสงัเกตการณ์ (Observability) คอื ระดบัทีผู่อ้ ืน่สามารถเห็นถงึผลลพัธข์องระบบใหมไ่ด ้
(5) ความสามารถในการทดลองได ้(Trialability) คอื ระดบัทีร่ะบบใหม่ยอมให้ผู้ใช้งานระบบทดลองใช้ระบบก่อนที่

จะตดัสนิใจยอมรบัหรอืไม่ยอมรบัระบบ 
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ในปี 1991 Moore and Benbasat ได้น าเสนอแนวทางในการพฒันาเคร ือ่งมอืทีใ่ช้วดัการยอมรบัระบบงาน PWS 
ด้วยการน าตวัวดั 5 ประเภทของ Rogers ดงักล่าวข้างตน้ และยงัได้ขยายตวัวดัออกเป็น 8 ประเภท ได้แก่ การใช้โดย
สมคัรใจ ภาพลกัษณ์ ความได้เปรยีบโดยเปรยีบเทยีบ การเข้ากันได้ ความง่ายของการใช้งาน ความสามารถในการ
ทดลองได้ ความสามารถในการเห็นตวัอย่างของผลลพัธ์ และความสามารถในการมองเห็น โดยปัจจยัทีเ่พ ิม่เข้ามาจาก
ตวัวดัของ Rogers คอื การใช้โดยสมคัรใจ ภาพลกัษณ์ และความสามารถในการมองเห็น ทัง้นี้  Moore and Benbasat 
ได้พฒันาและน าเสนอเคร ือ่งมอืทีใ่ช้วดัการยอมรบัเทคโนโลยสีารสนเทศทีม่คีณุสมบตัดิา้น ความเทีย่ง (reliability) และ
ความตรงของการวดั (validity) ดงัตารางที ่2 
 

ตารางที่ 2 ปัจจยัการยอมรบัเทคโนโลยีสารสนเทศและค าถามส าหรบัวดัค่าปัจจยั 
ปัจจยั ค าถามส าหรบัวดัค่าปจัจยั 

การใช้โดยสมคัรใจ 1. ผู้บงัคบับญัชาต้องการให้ฉนัใช้ PWS 
2. ฉันสมคัรใจทีจ่ะใช้ PWS 
*3.ผู้บงัคบับญัชาไม่ได้บงัคบัให้ฉันใช้ PWS 
*4.แม้ว่าการใช้ PWS จะเป็นประโยชน์ แต่ไม่มกีาร

บงัคบัใช้ PWS ในงานของฉัน 
การได้เปรยีบโดยเปรยีบเทยีบ *1.การใช้ PWS ช่วยให้ฉันท างานเสร็จอย่างรวดเรว็ 

*2.การใช้ PWS ช่วยปรบัปรุงคุณภาพของงานทีฉ่นัท า 
*3.การใช้ PWS ช่วยให้ฉันท างานไดง้่ายขึ้น 
4. ข้อเสยีของการใช้ PWS มน้ีอยกว่าข้อดขีองการใช้ 

PWS 
5. การใช้ PWS จะปรบัปรุงผลการปฏบิตังิานของฉัน 
6. โดยรวมแล้ว ฉันพบวา่การใช้ PWS ก่อให้เกิด

ประโยชน์ต่องานของฉัน 
*7.การใช้ PWS ส่งเสรมิประสทิธผิลของการท างานของ

ฉัน 
*8.การใช้ PWS ท าให้ฉันควบคมุการท างานของฉนัได้

อย่างด ี
9. การใช้ PWS เพ ิม่ผลผลติของงานของฉัน 
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ตารางที่ 2 ปัจจยัการยอมรบัเทคโนโลยีสารสนเทศและค าถามส าหรบัวดัค่าปัจจยั (ต่อ) 
ปัจจยั ค าถามส าหรบัวดัค่าปจัจยั 

การเข้ากันได้ *1.การใช้ PWS มลีกัษณะทีเ่ข้ากนัได้กบังานทัง้หมดที่
ฉันท า 

2. การใช้ PWS มลีกัษณะทีเ่ข้ากนัได้กบัสถานการณ์
ปัจจุบนัของฉัน 

*3.ฉันคดิว่าการใช้ PWS มคีวามสอดคล้องกับวธิกีารที่
ฉันชอบใช้ในการท างาน 

*4.การใช้ PWS มคีวามสอดคล้องกับรูปแบบการท างาน
ของฉัน 

ภาพลกัษณ์ 1. การใช้ PWS ช่วยเพิม่ภาพลกัษณ์ของฉันในองค์กร 
2. เน่ืองจากฉันใช้ PWS คนอืน่ๆ ในองคก์รจงึมองวา่ฉนั

เป็นพนักงานทีม่คีุณคา่ 
*3.ในองค์ของฉัน คนทีใ่ช้ PWS จะไดร้บัการยอมรบั

มากกว่าคนทีไ่มไ่ดใ้ช้ PWS 
*4.ในองค์ของฉัน คนทีใ่ช้ PWS จะไดร้บัเกยีรตปิระวตั ิ

สูง 
*5.สญัลกัษณ์ขององคก์รของฉันคอืการม ีPWS 

ความง่ายของการใช้งาน 1. ฉันเชือ่ว่าการใช้ PWS นัน้ยุ่งยาก 
2. ฉันสามารถจดจ าวธิกีารปฏบิตังิานไดง้่ายขึ้น เม ือ่ฉัน

ใช้ PWS 
3. ฉันต้องใช้ความพยายามอย่างมากในการใช้งาน 

PWS 
4. ฉันผดิหวงัทีใ่ช้ PWS 
*5.การตดิต่อกบั PWS นัน้มคีวามชดัเจนและเข้าใจได ้
*6.ฉันเชือ่ว่าเป็นการง่ายทีจ่ะใช้ PWS ท าในสิง่ทีฉ่นั

ต้องการท า 
*7.โดยรวมฉันเชือ่ว่า PWS นัน้ง่ายตอ่การใช้ 
*8.การเรยีนรู้ทีจ่ะใช้งาน PWS นัน้ง่ายส าหรบัฉัน 

ความสามารถในการเห็นตวัอย่างของผลลพัธ์ *1.ฉันสามารถทีจ่ะอธบิายผลลพัธ์ทีไ่ดม้าจากการใช้ 
PWS ให้คนอืน่ๆ ทราบ 

*2.ฉันเชือ่ว่าฉันสามารถอธบิายให้คนอืน่ๆ ทราบถงึผลที่
ตามมาจากการใช้ PWS 

*3.ส าหรบัฉันผลลพัธ์ทีไ่ดม้าจากการใช้ PWS มคีวาม
เด่นชดั 

*4.เป็นการยากทีจ่ะอธบิายว่าท าไมการใช้ PWS จงึม ี
หรอืไม่มปีระโยชน์ 
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ตารางที่ 2 ปัจจยัการยอมรบัเทคโนโลยีสารสนเทศและค าถามส าหรบัวดัค่าปัจจยั (ต่อ) 
ปัจจยั ค าถามส าหรบัวดัค่าปจัจยั 

ความสามารถในการมองเห็น 1. ฉันสามารถเห็นว่าใครท าอะไรอยู่กบั PWS 
*2.ในทีท่ างานของฉันจะม ีPWS ต ัง้อยู่บนโตะ๊ท างานอยู่

หลายแห่ง 
3. ฉันเห็นว่ามกีารใช้ PWS ภายนอกองค์กร 
*4.เป็นการยากทีจ่ะมองเห็น PWS อย่างชดัเจนใน

องค์กรของฉัน 
5. ฉันจะสงัเกตเห็นคนอืน่ๆ ในองคก์รของฉนัใช้ PWS 

ได้ง่าย 
ความสามารถในการทดลองได ้ 1. ฉันมโีอกาสอย่างมากในการทดลองใช้โปรแกรมตา่งๆ 

บน PWS 
2. ฉันทราบว่าฉันควรทีจ่ะไปทีไ่หนเพือ่ทดลองใช้ PWS 

ต่างๆ 
3. ม ีPWS ทีฉ่ันสามารถใช้ทดลองโปรแกรมตา่งๆ 
*4.ก่อนทีจ่ะตดัสนิใจวา่จะใช้โปรแกรมใดบน PWS ฉัน

สามารถทีจ่ะทดลองโปรแกรมเหล่านัน้ได ้
*5.ฉันได้รบัอนุญาตให้ทดลองใช้ PWS เป็นเวลานาน

พอสมควรทีจ่ะทราบว่า PWS สามารถท าอะไรไดบ้้าง 
หมายเหตุ: (1) * หมายถงึ กรณีทีต่้องการใช้สเกลวดัอย่างย่อ ให้ใช้รายการนี้ ในการวดัตวัวดัปัจจยั 
 (2) กรณีทีต่้องการใช้ค าถามข้างตน้เพ ือ่วดัค่าปัจจยัให้แทน PWS ด้วยเทคโนโลยสีารสนเทศทีต่อ้งการวดั

ค่า 
 
2.4 ทฤษฎีการยอมรบัเทคโนโลยี 

ทฤษฎกีารยอมรบัเทคโนโลย ีหรอื TAM เป็นทฤษฎทีีพ่ฒันาโดย Davis ในปี 1989 จากการศกึษาเอกสารทีม่กีาร
เผยแพร่ พบว่า Davis เร ิม่พฒันาทฤษฎนีี้ต ัง้แต่ปี 1985 ทฤษฎ ีTAM ได้ประยุกต์ใช้ทฤษฎ ีTRA กับระบบสารสนเทศ 
และเน้นพฤตกิรรมการใช้ระบบสารสนทศเป็นหลกั เน่ืองจากทฤษฎ ีTRA ไม่ได้กล่าวถงึพฤตกิรรมว่าเป็นการกระท า
อย่างใดโดยเฉพาะเจาะจง ทฤษฎ ีTAM ได้ปรบัเปลีย่นปัจจยัทศันคตทิีม่ตี่อพฤตกิรรมและบรรทดัฐานของบุคคลทีอ่ยู่
โดยรอบการแสดงพฤตกิรรมเป็นปัจจยัการรบัรู้ประโยชน์ (Perceived usefulness) และการรบัรู้ความง่ายต่อการใช้ 
(Perceived ease of use) ทฤษฎ ีTAM กล่าววา่ ปัจจยัการรบัรู้ความงา่ยต่อการใช้งาน ส่งผลตอ่การใช้งานผา่นการรบัรู้
ประโยชน์และความต ัง้ใจในการใช้งาน และการรบัรู้ความง่ายตอ่การใช้งาน ส่งผลตอ่การใช้งานผ่านความต ัง้ใจในการใช้
งาน ทัง้นี้  TAM มข้ีอจ ากัดเกี่ยวกับพฤตกิรรมเช่นเดยีวกบั TRA กล่าวคอื บุคคลจะใช้งานระบบสารสนเทศได้อย่างเสร ี
ไม่มข้ีอจ ากัด 
2.5 ทฤษฎีรวมของการยอมรบัและการใช้และการใช้เทคโนโลย ี

ทฤษฎรีวมของการยอมรบัและการใช้และการใช้เทคโนโลย ี หรอื UTAUT น าเสนอโดย Venkatesh et al. ในปี 
2003 ทฤษฎนีี้พฒันามาจาก 8 ทฤษฎ ีได้แก่ (1) The theory of reasoned action (TRA)  (2) The theory of planned 
behavior (TPB)  (3) The technology acceptance model (TAM)  (4) The model of PC utilization (MPCU)  (5) The 
diffusion of innovation theory (DOI) (6) The motivational model (MM) (7) The social cognitive theory (SCT) และ 
(8 )  A model combining the technology acceptance model and the theory of planned behavior (C-TAM-TPB) 
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โดยทฤษฎ ีUTAUT กล่าวว่า ปัจจยัความคาดหวงัในประสทิธภิาพ (Performance expectancy) ความคาดหวงัในความ
พยายาม (Effort expectancy) และอิทธพิลของสังคม (Social influence) ส่งผลต่อปัจจยัความต ัง้ใจในการแสดง
พฤตกิรรม (Behavioral intention) ซึง่จะส่งผลต่อพฤตกิรรมการใช้ (Use behavior) อกีต่อหนึ่ง ส่วนสภาพสิง่อ านวย
ความสะดวก (Facilitating conditions) ส่งผลโดยตรงต่อพฤตกิรรมการใช้อกีตอ่หนึ่ง โดยความสมัพนัธ์ข้างต้นจะมตีวั
ปรบัค่า (Modulator) ประกอบด้วยเพศ (Gender) อายุ (Age) ประสบการณ์ (Experience) และความสมคัรใจในการใช้
งาน (Voluntariness of use) โดยเพศจะปร ับค่าความสัมพนัธ์ระหว่าง ความคาดหวงัในประประสทิธภิาพ ความ
คาดหวงัในความพยายาม และอทิธพิลทางสงัคม กับความต ัง้ใจในการแสดงพฤตกิรรม ส่วนอายุนอกจากจะปรบัคา่
ความสมัพนัธ์ระหว่างปัจจยัเช่นเดยีวกับเพศแล้ว ยงัปรบัค่าความสมัพนัธ์ระหว่างสภาพสิง่อ านวยความสะดวก กับ
พฤตกิรรมการใช้ ในขณะทีป่ระสบการณ์ จะปรบัคา่ความสมัพนัธ์ระหว่าง ความคาดหวงัในความพยายาม และอทิธพิล
ทางสงัคม กับความต ัง้ใจในการแสดงพฤตกิรรม รวมทัง้ยงัปรบัค่าความสมัพนัธ์ระหว่างสภาพสิง่อ านวยความสะดวก 
กับพฤตกิรรมการใช้ นอกจากนี้ความสมคัรใจในการใช้งาน จะปรบัค่าความสมัพนัธ์ระหว่าง อทิธพิลของสงัคมกบัความ
ต ัง้ใจในการแสดงพฤตกิรรม เน่ืองจากทฤษฎ ีUTAUT เป็นทฤษฎทีีพ่ฒันามาจากทฤษฎก่ีอนหน้าจ านวนมาก ดงันัน้ใน
ทีน่ี้จะกล่าวถงึค านิยามของปัจจยัและทีม่า ดงันี้ 

2.1.1 ความคาดหวงัในประสิทธิภาพ หมายถงึ ความเชือ่ของบุคคลทีม่ตี่อระบบวา่จะช่วยให้บรรลุผลประโยชน์
ได้ ซึ่งสอดคล้องกับปัจจยัการรบัรู้ประโยชน์ที่ได้รบัจากเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่กล่าวไว้ในทฤษฎี Technology 
acceptance model โดยความคาดหวงัในประสทิธภิาพ ประกอบด้วย 5 ตวัชี้วดั คอื การรบัรู้ประโยชน์ (Perceived 
usefulness) ความสามารถของระบบ (Job-fit) แรงจูงใจภายนอก (Extrinsic motivation) ความคาดหวงัในผลลพัธ์ 
(Outcome expectations) และความไดเ้ปรยีบโดยเปรยีบเทยีบ (Relative advantage) ดงัแสดงในตารางที ่3 
 

ตารางที่ 3 ค านิยามของความคาดหวงัในประสิทธิภาพของทฤษฎี UTAUT 
ปัจจยั ค านิยาม ที่มา 

ความคาดหวงัในประสทิธภิาพ 
(1) การรบัรู้ประโยชน์ ความเชือ่ว่าระบบจะช่วยให้การปฏบิตังิานม ี

ประสทิธภิาพเพิม่ขึ้น 
Davis (1989) 

(2) ความสามารถของระบบ   ความสามารถของระบบทีจ่ะช่วยเพิม่ประสทิธภิาพ
ในการท างาน 

Thompson et al. (1991) 

(3) แรงจูงใจภายนอก   การรบัรู้ว่าระบบจะเอื้อให้ไดร้บัรางวลัหรอืหลกีเล ีย่ง
การลงโทษ 

Davis et al. (1992) 

(4) ความคาดหวงัในผลลพัธ ์ ความมุ่งหวงัว่าผลลพัธ์ทีเ่กดิขึ้นจากการปฏบิตังิาน
จะเป็นไปตามทีต่นคดิไว้ 

Compeau and Higgins 
(1995); Compeau et al. 
(1999) 

(5) ความได้เปรยีบโดย
เปรยีบเทยีบ 

ระดบัทีก่ารใช้งานระบบใหมถู่กรบัรูว้่าดกีว่าการใช้
งานระบบเก่า 

Rogers (1983); Moore 
and Benbasat (1991) 

 
2.1.2 ความคาดหวงัในความพยายาม หมายถงึ ความคาดหวงัทีม่ตีอ่ระบบวา่ ตนไม่ต้องใช้ความพยายามใดๆ

ในการใช้งานระบบ ซึง่สอดคล้องกับค านิยามของปัจจยัการรบัรู้ความง่ายในการใช้งานทีก่ล่าวไวใ้นทฤษฎ ีTechnology 
acceptance model โดยความคาดหวงัในความพยายามประกอบด้วย 3 ต ัวชี้วดั ค ือ การรบัรู้ความง่ายต่อการใช้ 
(Perceived ease of use) ความซบัซ้อนของนวตักรรม (Complexity) และความง่ายของการใช้งาน (Ease of use) ดงั
แสดงในตารางที ่4 
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ตารางที่ 4 ค านิยามของความคาดหวงัในความพยายามของทฤษฎี UTAUT 

ปัจจยั ค านิยาม ที่มา 
ความคาดหวงัในความพยายาม 
(1) การรบัรู้ความง่ายตอ่การใช้ ความเชือ่ว่าระบบนัน้ง่ายตอ่การใช้งาน Davis (1989)                           
(2) ความซบัซ้อนของระบบ การรบัรู้ว่าระบบยากตอ่การเข้าใจและใช้งาน Thompson et al. (1991) 
(3) ความซบัซ้อนหรอืความ
ง่ายของการใช้งาน 

ระดบัทีผู่้ใช้งานระบบใหม่ เห็นว่าระบบใหม่ยากต่อ
การใช้งาน 

Rogers (1983); Moore 
and Benbasat (1991) 

 
2.1.3 อิทธิพลของสงัคม หมายถงึ การรบัรู้ของบุคคลว่าบุคคลทีม่คีวามส าคญัต่อตนต้องการให้ท าหรอืไม่ท า

อะไร ซึง่สอดคล้องกับค านิยามของปัจจยับรรทดัฐานของบุคคลทีอ่ยู่โดยรอบการแสดงพฤตกิรรมทีก่ล่าวไว้ในทฤษฎ ี
Theory of Planned behavior (TPB) โดยอทิธพิลของสงัคมประกอบด้วย 1 ตวัชี้วดั คอื บรรทดัฐานของบุคคลทีอ่ยู่
โดยรอบการแสดงพฤตกิรรม (Subjective norm) ดงัแสดงในตารางที ่5 
 

ตารางที่ 5 ค านิยามของอิทธิพลของสงัคมของทฤษฎี UTAUT 
ปัจจยั ค านิยาม ที่มา 

อทิธพิลของสงัคม 
บรรทดัฐานของบุคคลทีอ่ยู่
โดยรอบการแสดงพฤตกิรรม 

การรบัรู้พฤตกิรรมของบุคคลทีม่อีทิธพิลตอ่ตวัเอง Ajzen (1991); Davis et 
al. (1989); Fishbein and 
Azjen (1975); Mathieson 
(1991); Taylor and Todd 
(1995a,1995b) 

 
2.1.4 สภาพส่ิงอ านวยความสะดวกในการใช้งาน หมายถงึ ความเชือ่ของแต่ละบุคคลว่าโครงสร้างพ ื้นฐานที่

องค์กรมจีะช่วยส่งเสรมิหรอือ านวยความสะดวกให้เกิดการใช้งานได ้ซ ึง่สอดคล้องกับค านิยามของปัจจยัการรบัรู้ถงึการ
ควบคุมพฤตกิรรมของตนเองในการแสดงพฤตกิรรมใดๆ ทีก่ล่าวไว้ในทฤษฎ ีTheory of planned behavior โดยสภาพ
สิง่อ านวยความสะดวกในการใช้งาน ประกอบดว้ย 3 ตวัชี้วดั คอื การรบัรู้การควบคมุพฤตกิรรมของตนเองในการแสดง
พฤตกิรรมใดๆ (Perceived behavioral control) สภาพสิง่อ านวยความสะดวก (Facilitating conditions) และการเข้ากนั
ได้ (Compatibility) ดงัแสดงในตารางที ่6 
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ตารางที่ 6 ค านิยามของสภาพส่ิงอ านวยความสะดวกในการใช้งานของทฤษฎี UTAUT 
ปัจจยั ค านิยาม ที่มา 

สภาพสิง่อ านวยความสะดวกในการใช้งาน 
(1) การรบัรู้ถงึการควบคมุ
พฤตกิรรมของตนเองในการ
แสดงพฤตกิรรมใดๆ 

การรบัรู้ถงึการควบคมุปัจจยัภายในและภายนอก 
รวมถงึการรบัรู้ถงึข้อจ ากดัของตวัผูใ้ช้ระบบและสิง่
ต่างๆ โดยรอบ 

Ajzen (1991); Taylor and 
Todd (1995a,1995b) 

(2) สภาพสิง่อ านวยความ
สะดวก 

ปัจจยัทางด้านสภาพแวดล้อมทีช่่วยอ านวยความ
สะดวกแก่ผูใ้ช้ 

Thompson et al. (1991) 

(3) การเข้ากันได้ ระดบัทีผู่้ใช้งานระบบใหม่ เห็นว่าระบบใหม่มคีวาม
คล้ายคลงึหรอืเป็นไปในแนวเดยีวกบัความต้องการ
และประสบการณ์ทีผู่ใ้ช้มอียู่ 

Rogers (1983); Moore 
and Benbasat (1991) 

 
2.1.5 ความตัง้ใจในการแสดงพฤติกรรม หมายถงึ ความน่าจะเป็นทีบุ่คคลจะแสดงพฤตกิรรมบางอย่าง โดย

พฤตกิรรมจะถูกก าหนดจากความต ัง้ใจทีจ่ะแสดงพฤตกิรรมนัน้ ตวัอย่างความต ัง้ใจในการแสดงพฤตกิรรมส าหรบัการ
ซื้อสนิค้าออนไลน์ เม ือ่ผู้ซ ื้อรบัรู้ว่าการซื้อของออนไลน์ดหีรอืไมด่ ีมปีระโยชน์มากน้อยเพยีงใด ผู้ซ ื้อจะแสดงพฤตกิรรม
ออกมาในลกัษณะของการใช้หรอืไม่ใช้ระบบงานการซื้อสนิค้าออนไลน์  

2.1.6 พฤติกรรมการใช้ หมายถงึ การทีบุ่คคลเต็มใจ สมคัรใจทีจ่ะใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ ซึง่มกัจะแสดงในรปู
ของความถ ีใ่นการใช้งาน 

 
6. บทสรุป 

จากชุดของความสมัพนัธ์ทีแ่สดงให้เห็นถงึความเกีย่วข้องกนัของปัจจยัต่างๆ จากเอกสารทีม่กีารเผยแพรเ่กีย่วกบั
ทฤษฎ ี5 ทฤษฎซี ึง่นักวจิยัจ านวนมากอ้างองิเพ ือ่อธบิายพฤตกิรรมการซื้อสนิค้าทางออนไลน์ของลูกค้า โดยทฤษฎี
เหล่าน้ีประกอบด้วย (1) ทฤษฎกีารกระท าด้วยเหตุผล (Theory of reasoned action หรอื TRA) (2) ทฤษฎพีฤตกิรรม
ตามแผน (Theory of planned behavior หร ือ TPB) (3) ทฤษฎีการแพร่กระจายนวตักรรม (Diffusion innovation 
theory หรอื DIO) (4) ทฤษฎกีารยอมรบัเทคโนโลย ี(Technology acceptance model หรอื TAM) และ (5) ทฤษฎรีวม
ของการยอมรบัและการใช้และการใช้เทคโนโลยี (Unified Theory of Acceptance and Use of Technology หรอื 
UTAUT)  

การแสดงให้เห็นถงึความเชือ่มโยงของทฤษฎตี่างๆ ช่วยให้นักวจิยัทราบถงึทีม่าของทฤษฎตี่างๆ ซึง่มพี ื้นฐานมา
จากทฤษฎใีนอดตี นอกจากนี้ยงัแสดงให้เห็นถงึปัจจยัและค าถามส าหรบัวดัคา่ปัจจยัทีม่กีารพฒันาขึ้นมาจากงานวจิยัใน
อดตี นอกจากนี้การศึกษาขัน้ตอนในการท าวจิยัในรายละเอยีดของงานวจิยัของ Moore and Benbasat (1991) จะช่วย
ให้นักวจิยัทราบถงึวธิกีารจดัสร้างค าถามส าหรบัวดัคา่ปัจจยัซึง่นักวจิยัทีอ้่างองิทฤษฎนีัน้ๆ ในงานของตนสามารถน าข้อ
ค าถามไปใช้ในการวดัค่าปัจจยัทีไ่ด้รบัการพสูิจน์ความตรงและความเทีย่งของปัจจยัอย่างเหมาะสมท าให้ผลการวจิยั
เชือ่ถอืได้สูง 

ผู้สนใจสามารถสบืค้นทฤษฎอีืน่เพ ือ่ศกึษาถงึการต่อยอดทฤษฎเีพือ่ให้วจิยัทีจ่ะจดัท าต่อไปในอนาคตแสดงให้เห็น
ถงึ contribution ทางการวจิยัอย่างเหมาะสมตอ่ไป ตวัอย่างทีน่่าสนใจทีจ่ะศึกษาการต่อยอดทฤษฎ ีคอื ทฤษฎรีูปแบบ
ความส าเร็จของระบบสารสนเทศ ( Information System Success Model) โดย DeLone and McLean (2003) ซึง่
กล่าวถงึปัจจยัความพงึพอใจทีส่่งผลต่อการซื้อสนิค้าออนไลน์ เช่น งานวจิยัของ Voss et al. (2010) และ Luo et al. 
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(2012) เป็นต้น รวมถงึทฤษฎตี้นทุนธุรกรรม (Transaction cost of economic) ทีถู่กน ามาอธบิายว่าความคดิเห็นของ
ลูกค้าทางออนไลน์ส่งผลต่อการซือ้สนิคา้หรอืไม่ของ Mudambi and Schuff (2010) 
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