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อิทธิพลของการแสดงความคิดเห็นในเชิงบวกและเชิงลบบนส�อออนไลนที่มีผลตอความนาเช�อถือ

ของบทความการวิจารณสินคาและความตั้งใจในการซื้อ กรณีศึกษาของตัวแปรกำกับความเช�อมั่น

ในตราสินคาและการแสดงความคิดเห็นบนส�อออนไลน

บทความ

คุณภาพของขอมูลและความนาเช�อถือของแหลงขอมูลที่มีผลตอผูบริโภค

ในการนำขอมูลบนเว็บบอรดไปใชเลือกซื้อสินคาหรือบริการ

และอ�นๆ...

การศึกษาปจจัยที่มีผลตอความตั้งใจในการซื้อสินคาหรือบริการ

ที่มีการโฆษณาผานบัญชีอยางเปนทางการของไลน 

(Line official account) ของผูบริโภค
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ปจจัยที่สงผลตอการตัดสินใจซื้อบัตรโดยสารผานเว็บไซตการบินไทย

บทความ

ปจจัยที่มีผลตอการเลือกใชบัตรเอทีเอ็ม สมารทการด ธนาคารกรุงเทพ:

กรณีศึกษา บัตรบีเฟสต สมารท ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

และอ�นๆ...

องคประกอบของเว็บไซตที่มีผลตอความจงรักภักดีของลูกคาผานการสรางความพึงพอใจของลูกคา: 

กรณีเว็บไซตพาณิชยอิเล็กทรอนิกสแบบธุรกิจสูผูบริโภคในประเทศไทย
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พฤติกรรมการหลีกเลี่ยงภัยคุกคามขอมูลสวนตัว ภายใน Public Cloud

บทความ

แนวทางในการเสริมสรางความตระหนักถึงการปฏิบัติตามระเบียบการรักษาความมั่นคง

ปลอดภัยทางดานสารสนเทศขององคกรในการใชอุปกรณสมารทโฟนสวนบุคคล 

และอ�นๆ...

ปจจัยที่มีผลตอความสำเร็จในการนำ ITIL มาใชในองคกรอยางยั่งยืน 

กรณีศึกษา : บริษัท โกซอฟท (ประเทศไทย) จำกัด
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สมรรถนะที่สำคัญของผูปฏิบัติหนาที่ตัวแทนลูกคาในโครงการพัฒนาซอฟตแวรแบบอไจล 

ที่มีอิทธิพลตอการปฏิบัติงานดานความตองการผูใช

บทความ

ระบบสารสนเทศ เพ�อการบริหารจัดการขอมูลลายมือช�อ

และอ�นๆ...

สภาพการณในการจัดการขยะอิเล็กทรอนิกสของภาครัฐและประชาชน

ในเขตกรุงเทพมหานคร
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บทความวิจยั 
1. อทิธพิลของการแสดงความคดิเหน็ในเชงิบวกและเชงิลบบนสื่อออนไลน์ที่มผีลต่อความน่าเชื่อถอืของบทความการ

วจิารณ์สนิคา้และความตัง้ใจในการซื้อ: กรณีศกึษาของตวัแปรก ากบัความเชื่อมัน่ในตราสนิคา้และการแสดงความ
คดิเหน็บนสือ่ออนไลน์ 
ศวิพงศ ์เรอืงกุล และพฒัน์ธนะ บุญช ู        6 

2. อทิธพิลของบทวจิารณ์ออนไลน์ทีม่ตี่อความตัง้ใจในการเลอืกใชบ้รกิารโรงแรมและทีพ่กัของผูบ้รโิภค 
 รวนีนัท ์จนัทรศ์ริวิฒันา         15 
3. การศกึษาปัจจยัทีม่อีทิธพิลต่อความอยูด่มีสีขุ ดา้นความสมัพนัธก์บัเพือ่นรว่มงานของคนวยัท างานผา่นเวบ็ไซต์

เครอืขา่ยสงัคมออนไลน์ 
นทธนิศร ์คชาชวีะ และลดัดาวลัย ์แกว้กติพิงษ์       29 

4. การศกึษาปัจจยัทีม่ผีลต่อความตัง้ใจในการซือ้สนิคา้หรอืบรกิารทีม่กีารโฆษณาผา่นบญัชอียา่งเป็นทางการของไลน์ 
(Line official account) ของผูบ้รโิภค 

 นชัฐภรณ์ อ่อนแกว้ และนิตยา วงศภ์นินัทว์ฒันา       43 
5. อทิธพิลของเซเลบรติีอ้อนไลน์ในโซเชยีลมเีดยีต่อการตดัสนิใจซือ้ 

ชโรธร สธุรีาภนินัท ์          59 
6. ปัจจยัทีส่ง่ผลต่อทศันคตทิีด่ ีและความตัง้ใจซือ้สนิคา้ทีเ่กีย่วขอ้งกบับุคคลขา้มเพศผา่นการใชง้าน เครอืขา่ยสงัคม

ออนไลน์ Facebook: กรณีศกึษา Fanpage Facebook บนัทกึของ ตุ๊ด 
วนัวสิาข ์โชตปิุญโญ          73 

7. การใชส้ือ่สงัคมออนไลน์ในการสรา้งความสมัพนัธก์บัลกูคา้ของวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดยอ่ม 
ภทัรวรรณ สมประสงค ์และมฑุปายาส ทองมาก       86 

8. คุณภาพของขอ้มลูและความน่าเชื่อถอืของแหล่งขอ้มลูทีม่ผีลต่อผูบ้รโิภคในการน าขอ้มลูบนเวบ็บอร์ดไปใชเ้ลอืกซือ้
สนิคา้หรอืบรกิาร 
บงกชรตัน์ พบถาวร และปัญจราศ ีปุณณชยัยะ       102 

บทความวิจยัอ่ืนๆ 

9. Spornosexual : โอกาสและกลยทุธก์ารตลาด 
กติต ิ สริพิลัลภ          120 

บทวิจารณ์หนังสือ 
10. Cybersecurity and Cyberwar: what everyone needs to know by P.W. Singer and Allan Friedman 

นิตยา วงศภ์นินัทว์ฒันา          137 
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บทบรรณาธิการ 
 
เรยีน ผูอ้่านทุกทา่น 
 
ปัจจุบนัมกีารใชง้าน social media กนัอยา่งกวา้งขวาง ไมว่า่จะเป็นการน ามาใชเ้พื่อ ตดิต่อสือ่สาร การตลาด การศกึษาและ
อื่นๆ นอกจากน้ียงัจะเหน็ไดว้่ามวีจิยัทีเ่กีย่วกบั social media เป็นจ านวนมาก โดยเฉพาะการน า social media มาใช้
ทางการตลาด วารสารฉบบัน้ีมบีทความวจิยัทีน่่าสนใจทีเ่กีย่วกบั social media และบทความวชิาการทีเ่น้นดา้นการตลาด
ซึง่เป็นสาขาหน่ึงทีจ่ดัท าวจิยัเพื่อประยุกตใ์ช ้social media อยา่งมากในระยะหลงั หวงัวา่ผูอ้่านทุกท่านจะได้รบัสาระและ
สามารถน าผลการวจิยัไปปรบัใชใ้หเ้กดิประโยชน์ ตามความเหมาะสมต่อไป 
 

กองบรรณาธกิาร 
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วตัถปุระสงค ์
วารสาร JISB เป็นวารสารทางวชิารปูแบบวารสารอเิลก็ทรอนิกส์ เพื่อเป็นแหล่งเผยแพร่ทางวชิาการและเป็นสื่อกลาง
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเชิงวิชาการของอาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ และนักศึกษาทัง้ภายในและภายนอกคณะ
พาณิชยศาสตรแ์ละการบญัช ีมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์บทความทีร่บัพจิารณาเผยแพรว่ารสารครอบคลุมสาขาเทคโนโลยี
สารสนเทศ ที่เน้นการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อธุรกจิเป็นหลกั ผลงานที่จะน ามาเผยแพร่ในวารสารน้ี ผ่านกระบวนการ 
Peer Review เพื่อใหว้ารสารมคีุณภาพระดบัมาตรฐานสากล สามารถน าไปอ้างองิได ้ประเภทของผลงานที่เผยแพร่
ประกอบดว้ย  
- บทความวจิยั เป็นผลงานทางวชิาการที่ได้รบัการศกึษาค้นควา้ตามระเบยีบวธิวีจิยัด้านเทคโนโลยสีนเทศที่เน้นทาง

ธุรกจิเป็นหลกั 
- บทความการวางแผนดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ เป็นผลงานวชิาการทีไ่ดร้บัการศกึษาคน้ควา้ทีเ่น้นการน าเทคโนโลยี

สารสนเทศมาสรา้งกลยุทธใ์หก้บัองคก์ร 
- บทความดา้นการพฒันาระบบสารสนเทศ เป็นผลงานที่แสดงสิง่ประดษิฐ์ ความก้าวหน้าทางวชิาการ หรอืเสรมิสรา้ง

องคค์วามรูด้า้นเทคโนโลยสีารสนเทศทีเ่น้นทางธุรกจิเป็นหลกั 
- บทความวิชาการ เป็นผลงานที่เรียบเรียงจากเอกสารทางวิชาการ ซึ่งเสนอแนวความคิดหรือความรู้ทัว่ไปด้าน

เทคโนโลยสีารสนเทศทีเ่ป็นประโยชน์กบัธุรกจิ 
- บทวจิารณ์หนังสอื เป็นการน าเสนอและวจิารณ์หนงัสอืทีเ่กีย่วขอ้งกบัเทคโนโลยสีารสนเทศทีเ่น้นทางธุรกจิซึ่งแสดงให้

เหน็ถงึองคค์วามรูใ้หมท่ีน่่าตดิตาม 
 
จงึขอเชญิขวนผูส้นใจจากสถาบนัและหน่วยงานต่างๆ สง่ผลงานดงักล่าวขา้งตน้ มาลงตพีมิพใ์นวารสาร JISB โดยไม่ตอ้ง
เสยีคา่ใชจ้า่ยใดๆ ทัง้สิน้ 
 

การเผยแพร ่
เป็นวารสารอเิลก็ทรอนิกสก์ าหนดการเผยแพร ่ปีละ 4 ฉบบั 
- ฉบบัที ่1 เดอืนมกราคม – มนีาคม  
- ฉบบัที ่2 เดอืนเมษายน – มถุินายน 
- ฉบบัที ่3 เดอืนกรกฎาคม – กนัยายน 
- ฉบบัที ่4 เดอืนตุลาคม – ธนัวาคม 
โดยเผยแพรท่ี ่http://jisb.tbs.tu.ac.th 
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อิทธิพลของการแสดงความคิดเหน็ในเชิงบวกและเชิงลบบนส่ือออนไลน์ท่ีมีผลต่อ 
ความน่าเช่ือถือของบทความการวิจารณ์สินค้าและความตัง้ใจในการซ้ือ:  

กรณีศึกษาของตวัแปรก ากบัความเช่ือมัน่ในตราสินค้า 
และการแสดงความคิดเหน็บนส่ือออนไลน์ 

 
ศิวพงศ ์เรืองกลุ* 

DHL Thailand Express Co., Ltd. 
พฒัน์ธนะ บญุช ู

สาขาวชิาการตลาด คณะพาณิชยศาสตรแ์ละการบญัช ีมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์
 
*Correspondence: pop_1111@hotmail.com  doi: 10.14456/jisb.2015.2 
 
บทคดัย่อ 

ในปัจจุบนัได้มกีารน าเสนอบทความการวจิารณ์จากผู้บรโิภคที่ผ่านประสบการณ์การใช้สนิค้าและรบับรกิารบนสื่อ
ออนไลน์อย่างแพร่หลาย ซึ่งในพืน้ทีข่องเวบ็ไซต์หรอืบลอ็กดงักล่าว จะมสีว่นทีส่ามารถแสดงคดิเหน็ในเชงิบวกและเชงิลบ
จากผูบ้รโิภคที่เขา้มาแสวงหาขอ้มลูได ้โดยขอ้ความการแสดงความคดิเหน็ ดงักล่าวประกอบกบัความเชื่อมัน่ในตราสนิคา้
ของสนิคา้ทีถู่กกลา่วถงึในบทความการวจิารณ์นัน้ๆ จะเป็นสว่นส าคญัในการโน้มน้าวใหเ้กดิการเปลีย่นแปลงทศันคติ ทีอ่าจ
สง่ผลต่อความน่าเชื่อถอืของบทความการวจิารณ์ และการน าขอ้มลูมาใชป้ระกอบการตดัสนิใจซือ้สนิคา้ของผูบ้รโิภคได ้ 

งานวจิยัน้ีเป็นการวจิยัเชงิปรมิาณในรูปแบบของการวจิยัเชงิทดลอง ที่เป็นแบบแผนการทดลองขัน้ต้นประเภท One-
Shot Case Study โดยจะมกีารควบคุมจ านวนและลกัษณะของขอ้ความของการแสดงความคดิเหน็ในเชงิบวกและเชงิลบ 
และจะใชแ้บบสอบถามเป็นเครื่องมอืในการเกบ็รวบรวมขอ้มลู ซึง่ผูว้จิยัไดเ้ลอืกกลุ่มตวัอยา่งเป็นนักศกึษาในระดบัปรญิญา
ตรทีีม่ชีว่งอายรุะหวา่ง 18-23 ปี และเป็นผูใ้ชอ้นิเทอรเ์น็ตภายในเขตกรุงเทพมหานครจ านวน 160 คน โดยขอ้มลูทีไ่ดจ้ะถูก
น ามาวเิคราะหต์ามหลกัสถติวิธิกีารวเิคราะหถ์ดถอยเชงิเสน้เดยีว (Simple Linear Regression Analysis) และการวเิคราะห์
ถดถอยพหุ (Multiple Regression Analysis) 

ผลจากการวจิยัพบว่าการรบัรูค้วามน่าเชื่อถอืของบทความการวจิารณ์สนิค้าบนสื่อออนไลน์และความเชื่อมัน่ในตรา
สนิค้าของสนิค้าที่ถูกกล่าวถึงในบทความการวจิารณ์นัน้ๆ จะส่งผลต่อการตดัสนิใจซื้อของผู้บรโิภค ซึ่งแสดงให้เห็นถึง
ความส าคญัของรูปแบบวธิกีารน าเสนอบทความและความเชื่อมัน่ในตราสนิค้า ที่มบีทบาทส าคญัทางด้านการตลาดเป็น
อย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิง่กบัตลาดในปัจจุบนัที่มตีราสนิค้าต่าง ๆ เกิดขึ้นมากมาย เพื่อรองรบัการตอบสนองความ
ตอ้งการของผูบ้รโิภคในรปูแบบต่างๆ 

 
ค าส าคญั: การแสดงความคดิเหน็บนสือ่ออนไลน์  ความเชื่อมัน่ในตราสนิคา้  ความตัง้ใจซือ้  
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Abstract 

At present, the online review of using products and services posted on the social networking sites was 
widespread. The spaces on websites or blogs provide a lot of information which is both positive and negative 
comments from the customers to consider. Many feedbacks and brand trust of the products given have an impact 
on the perceived trustworthiness of online review and intention to purchase the products. 

This study was the experimental research (One-shot Case Study) which controlled the amount and the 
characteristic of the positive and negative comments. The questionnaire was employed as a tool to collect the 
data. The participants of this study were the 160 university students aged 18-23 who used the internet in 
Bangkok. The data were analyzed by using Simple Linear Regression Analysis and Multiple Regression Analysis 
methods.  

The findings of this study revealed that the perceived trustworthiness of online review and brand trust of the 
products posted on the Internet had effects on the customers’ intention to purchase the products. It was evident 
that the way to present the online review mentioning brand trust played a vital role in the marketing world which 
provided a variety of products to support the customers’ needs. 
 
Keywords: Valence of Online Comment, Brand Trust, Purchase Intention 
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1. บทน า 
ในอดตีก่อนที่อนิเทอรเ์น็ตจะไดร้บัความนิยมนัน้ ขอ้มลูโฆษณาชวนเชื่อจากสื่อต่าง ๆ ดงัเช่น นิตยสาร หนังสอืพมิพ ์

และโทรทศัน์ จะเป็นปัจจยัหลกัที่จะชกัจูงและชี้น าในการซื้อสนิค้าและบรกิารของผู้บรโิภค แต่ส าหรบัในยุคปัจจุบนัที่
อนิเทอรเ์น็ตเขา้มามบีทบาทในการด าเนินชวีติประจ าวนั ท าใหอ้ทิธพิลจากสื่อในรูปแบบดัง้เดมิถูกแทนที่ดว้ยขอ้มลูบนสื่อ
ออนไลน์ ซึ่งสามารถทีจ่ะสง่ต่อหรอืแพร่กระจายขอ้มลูต่างๆ ทีผู่บ้รโิภคสามารถน าไปประกอบการพจิารณาตดัสนิใจซื้อได้
อยา่งงา่ยดายและรวดเรว็ สง่ผลใหพ้ฤตกิรรมการตดัสนิใจซือ้ของผูบ้รโิภค ณ เวลาน้ีจงึถูกเปลีย่นแปลงไป โดยอาจกล่าวได้
วา่ผูบ้รโิภคเริม่ใหค้วามเชื่อถอืกบัสื่อโฆษณาในแบบดัง้เดมิ (Traditional Media) น้อยลง เน่ืองจากผูบ้รโิภคจะน าขอ้มลูที่
ไดร้บัจากการโฆษณามาตรวจสอบความน่าเชื่อถอืกบัขอ้มูลที่ไดร้บัจากบทความการวจิารณ์ (Review) หรอืความคดิเหน็ 
(Comment) จากบลอ็ก (Blog) เวบ็บอรด์ (Web Board) หรอืทางสงัคมออนไลน์ (Social Media) บนสือ่ออนไลน์ ซึ่งจาก
ขอ้มลูสถติขิองแหล่งขา่วประชาชาตธิุรกจิในเดอืนพฤศจกิายน ปีพุทธศกัราช 2556 พบว่าในประเทศไทยมจี านวนผูบ้รโิภค
ที่ค้นหาขอ้มูลก่อนการตดัสนิใจซื้อสนิค้าหรอืบรกิารทัง้หมด 78% และในกลุ่มดงักล่าวมจี านวน 58% ที่เชื่อบทความการ
วจิารณ์ของผูบ้รโิภคทีผ่า่นประสบการณ์การใชส้นิคา้และรบับรกิารบนสือ่ออนไลน์ และมจี านวนผูบ้รโิภค 32% ทีจ่ะน าขอ้มลู
ดงักล่าวไปโพสตบ์อกต่อผูอ้ื่น (ประชาชาตธิุรกจิ, 2556) 

อยา่งไรกต็ามการแสวงหาขอ้มลูผ่านเวบ็ไซต ์หรอืบลอ็กทางการของตราสนิคา้/บรกิารดงักล่าว เป็นเพยีงสว่นหน่ึงของ
พฤตกิรรมการแสวงหาขอ้มลูเพิม่เตมิของผูบ้รโิภคเท่านัน้ เน่ืองจากในปัจจุบนัมกีารน าเสนอเรื่องราว บทความการวจิารณ์
จากผูบ้รโิภคทีผ่า่นประสบการณ์การใชส้นิคา้และรบับรกิารบนสือ่ออนไลน์อยา่งแพรห่ลาย รวมถงึในพืน้ทีข่องเวบ็ไซต ์หรอื
บล็อกเพื่อใช้ในการแสดงบทความการวจิารณ์ของผู้บรโิภคที่ผ่านประสบการณ์การใช้สนิค้าและรบับรกิาร จะมสี่วนของ
ผูบ้รโิภคทีเ่ขา้มาแสวงหาขอ้มลูสามารถแสดงคดิเหน็ของตนเองได ้โดยการแสดงความคดิเหน็ดงักล่าวอาจเป็นความคดิเหน็
ในเชงิบวกและเชงิลบ ซึง่เป็นสว่นส าคญัทีอ่าจโน้มน้าวใหเ้กดิการเปลีย่นแปลงทศันคต ิและอาจสง่ผลต่อความน่าเชื่อถอืของ
บทความการวจิารณ์ และการน าขอ้มูลมาใชใ้นประกอบการตดัสนิใจซื้อหรอืใชส้นิคา้และบรกิารของผูบ้รโิภคได้เน่ืองจาก
ผูบ้รโิภคตระหนกัไดว้า่ขอ้มลูเหลา่น้ี เป็นสิง่ทีม่าจากการแสดงความคดิเหน็ของผูบ้รโิภคดว้ยกนั (Peer to Peer) ซึง่ไมไ่ดม้า
จากผูเ้ชีย่วชาญ นักการตลาด หรอืผูผ้ลติสนิคา้/บรกิารของตราสนิคา้นัน้  ๆ จงึท าใหผู้บ้รโิภคมคีวามยนิดทีีจ่ะเปิดรบัขอ้มลู
ต่าง ๆ โดยปราศจากอคตใิด ๆ รวมถงึการแสดงความคดิเหน็ดงักล่าวยงัเป็นวธิกีารสรา้งความนิยมใหก้บัสนิคา้และบรกิาร
ทัง้ในดา้นบวกและดา้นลบ โดยเป็นหน่ึงในกลยุทธ์ทางด้านการตลาดที่น ามาใชใ้นการโฆษณา ประชาสมัพนัธ์ สนิคา้และ
บรกิารใหก้บัตราสนิคา้ของตนเองอกีดว้ย 

เน่ืองจากความส าคญัของบทความการวิจารณ์ของผู้บริโภคที่ผ่านประสบการณ์การใช้สนิค้าและรบับริการบนสื่อ
ออนไลน์ ประกอบกบัขอ้ความการแสดงความคดิเหน็ในเชงิบวกและเชงิลบทีอ่าจสง่ผลกระทบต่อความน่าเชื่อถอืและความ
ตัง้ใจในการซื้อสนิคา้ของผูบ้รโิภค ท าให้ผูว้จิยัจงึมคีวามสนใจทีจ่ะศกึษาอทิธพิลของการแสดงความคดิเหน็ในเชงิบวกและ
เชงิลบบนสื่อออนไลน์ทีม่ผีลต่อความน่าเชื่อถอืของบทความการวจิารณ์สนิคา้และความตัง้ใจในการซื้อ กรณีศกึษาของตวั
แปรก ากบัความเชื่อมัน่ในตราสนิคา้และการแสดงความคดิเหน็บนสื่อออนไลน์ โดยจะมุ่งเน้นไปที่ความน่าเชื่อถอืของการ
วจิารณ์สนิคา้และความตัง้ใจในการซือ้ของผูบ้รโิภค 
 
2. ทบทวนวรรณกรรม 
2.1 ความสมัพนัธข์องการรบัรู้ความน่าเช่ือถือของบทความการวิจารณ์สินค้ากบัการตัง้ใจซ้ือ 

การรบัรูค้วามน่าเชื่อถอืของขอ้มูลของผูร้บัสาร จะพจิารณาจากแหล่งที่มาและความตัง้ใจในการน าเสนอของผูส้่งสาร 
โดยต้องแสดงให้เหน็ถงึความถูกต้องรวมถงึประโยชน์ของขอ้มูลที่ผู้รบัสารสามารถน าไปใช้ในการด าเนินงานต่างๆ ตาม
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ความตอ้งการของตนเองใหส้ าเรจ็ลุล่วงโดยปราศจากปัญหาใดๆ ได ้เน่ืองจากปัจจยัเหล่าน้ีลว้นสง่ผลกระทบต่อการรบัรูข้อง
ผูร้บัสารทีจ่ะท าใหเ้กดิพฤตกิรรมการตอบสนองในการเปิดรบัขอ้มลูต่างๆ อกีทัง้การรบัรูค้วามน่าเชื่อถอืของขอ้มลูเป็นหน่ึง
ในปัจจยัทีม่คีวามส าคญัทีส่ดุทีม่ผีลต่อการตัง้ใจซือ้ของผูบ้รโิภค (Ohania, 1991) กล่าวคอื หากผูร้บัสารสามารถรบัรูไ้ดถ้งึ
ความน่าเชื่อถอืของขอ้มลูจากผูส้ง่สารแลว้ จะสง่ผลให้เกดิพฤตกิรรมการปฏบิตัติามและใชเ้ป็นทีพ่ึง่พาในการคน้หาขอ้มูล
ต่างๆ เพื่อน ามาช่วยในการพจิารณาการตัง้ใจซือ้สนิคา้/บรกิารในล าดบัถดัไปได ้(Liu and Stout, 1987) และจากเหตุผล
ดงักล่าวทัง้หมดขา้งตน้ ผูว้จิยัจงึเชื่อวา่การรบัรูค้วามน่าเชื่อถอืของบทความการวจิารณ์สนิคา้/บรกิารบนสือ่ออนไลน์ จะมผีล
ต่อพฤตกิรรมในการตดัสนิใจซือ้สนิคา้ทีผ่า่นการวจิารณ์บนสือ่ออนไลน์ โดยมสีมมตฐิานของงานวจิยั คอื 

 
H1: การรบัรู้ความน่าเชือ่ถือของบทความการวจิารณ์สนิค้า/บรกิารบนสือ่ออนไลน์ มคีวามสมัพนัธ์ทางบวกต่อการ

ตดัสนิใจซื้อสนิคา้ทีผ่า่นการวจิารณ์บนสือ่ออนไลน์อยา่งมนียัส าคญั 
 
2.2 ความสมัพนัธข์องความเช่ือมัน่ในตราสินค้ากบัการตัง้ใจซ้ือ 

การสรา้งความเชื่อมัน่ในตราสนิคา้เป็นสว่นส าคญัในกลยุทธข์องการบรหิารตราสนิคา้ ซึ่งเป็นกุญแจส าคญัในการสรา้ง
ความสมัพนัธท์ีเ่กี่ยวขอ้งกบัความรูส้กึของผูบ้รโิภคในระยะยาว และสามารถท าใหต้ราสนิคา้เป็นทีรู่จ้กั และยอมรบัในสงัคม
ได้ รวมถงึความเชื่อมัน่ในตราสนิค้ายงัเป็นหน่ึงในปัจจยัที่จะท าให้ผู้บรโิภคเกดิความจงรกัภกัดกีบัตราสนิค้า และส่งผล
กระทบต่อความตัง้ใจในการซือ้สนิคา้จากตราสนิคา้นัน้ ๆ (BAŞGÖZE and ÖZER, 2012) โดยจากการศกึษาของ Bouhlel 
et al. (2011) พบวา่เมื่อตราสนิคา้ใด ๆ ทีไ่ดร้บัความเชื่อมัน่ไวว้างใจและมกีลยุทธว์ธิกีารโฆษณาสนิคา้ผ่านการสง่ขอ้ความ
ไปยงัโทรศพัทม์อืถอืของผูบ้รโิภคแลว้ จะสง่ผลกระทบต่อความตัง้ใจในการซือ้สนิคา้ของผูบ้รโิภคในเชงิบวกและจะมกีารซือ้
สนิค้าของตราสนิค้าดงักล่าวในท้ายที่สุด ซึ่งนับเป็นการสร้างรายได้ในระยะยาวให้กบัตราสนิค้านัน้ๆ และจากเหตุผล
ดงักล่าวทัง้หมดขา้งตน้ ผูว้จิยัจงึเชื่อวา่ความเชื่อมัน่ในตราสนิคา้ จะมผีลต่อพฤตกิรรมในการตดัสนิใจซือ้สนิคา้ของผูบ้รโิภค 
โดยมสีมมตฐิานของงานวจิยั คอื 

 
H2: ความเชือ่มัน่ในตราสนิคา้ มคีวามสมัพนัธท์างบวกต่อการตดัสนิใจซื้อสนิคา้ของผูบ้รโิภคอยา่งมนียัส าคญั 

 
2.3 การแสดงความคิดเหน็บนส่ือออนไลน์ในการเป็นตวัแปรก ากบัของความสมัพนัธร์ะหว่างความน่าเช่ือถือของ

บทความการวิจารณ์สินค้าและความตัง้ใจในการซ้ือของผูบ้ริโภค 
ความสมัพนัธ์ระหว่างความน่าเชื่อถือของข้อมูลและความตัง้ใจในการซื้อสนิค้า/บรกิารจะมคีวามแตกต่างกนั เมื่อ

ผูบ้รโิภคเปิดรบัขอ้มูลที่มาจากการแสดงความคดิเหน็ในเชงิบวกหรอืเชงิลบจากผู้อื่น โดยที่การแสดงความคดิเหน็ในเชงิ
บวกภายใตบ้ทความการวจิารณ์สนิคา้/บรกิารบนสือ่ออนไลน์ จะสะทอ้นไดถ้งึความน่าเชื่อถือของการวจิารณ์สนิคา้/บรกิาร
นัน้ๆ ซึ่งเป็นปัจจยัหน่ึงที่จะสนับสนุนใหเ้กดิพฤตกิรรมการตัง้ใจซื้อสนิคา้/บรกิารของผูบ้รโิภคเพิม่มากขึน้ ในทางตรงกนั
ขา้มของการแสดงความคดิเหน็ในเชงิลบ จะสง่ผลใหค้วามน่าเชื่อถอืของบทความการวจิารณ์สนิคา้/บรกิารนัน้ๆ ลดลง และ
เป็นสว่นหน่ึงของปัจจยัทีจ่ะท าใหผู้บ้รโิภคแสดงพฤตกิรรมการตัง้ใจซือ้สนิคา้/บรกิารลดน้อยลงเช่นกนั (Dellarocas et al., 
2007) นอกจากน้ี Park และ Lee (2009) พบวา่ลกูคา้มแีนวโน้มจะเชื่อถอืขอ้มลูทีม่าจากการแสดงความคดิเหน็ของผูบ้รโิภค
บนสื่อออนไลน์ในเชงิบวก และมผีลกระทบต่อการตัง้ใจซื้อสนิคา้/บรกิารมากกวา่ข้อมลูทีม่าจากการแสดงความคดิเหน็ของ
ผูบ้รโิภคบนสื่อออนไลน์ในเชงิลบอกีดว้ย และจากเหตุผลดงักล่าวทัง้หมดขา้งตน้ ผูว้จิยัจงึเชื่อวา่การแสดงความคดิเหน็บน
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สือ่ออนไลน์ภายใตก้ารวจิารณ์สนิคา้/บรกิาร จะเป็นตวัแปรก ากบัของความสมัพนัธร์ะหวา่งความน่าเชื่อถอืของบทความการ
วจิารณ์สนิคา้และความตัง้ใจในการซือ้ของผูบ้รโิภค โดยมสีมมตฐิานของงานวจิยั คอื 

 
H3: การแสดงความคดิเหน็บนสือ่ออนไลน์ภายใต้บทความการวจิารณ์สนิคา้/บรกิารในเชงิบวกและเชงิลบ จะเป็นตวั

แปรก ากบัของความสมัพนัธ์ระหว่างความน่าเชือ่ถอืของบทความการวจิารณ์สนิคา้และความตัง้ใจในการซื้อของ
ผูบ้รโิภคอยา่งมนียัส าคญั 

 
2.4 ความเช่ือมัน่ในตราสินค้าในการเป็นตวัแปรก ากบัของความสมัพนัธ์ระหว่างความน่าเช่ือถือของบทความ

การวิจารณ์สินค้าและความตัง้ใจในการซ้ือของผูบ้ริโภค 
เมือ่ผูบ้รโิภคมคีวามเชื่อมัน่จากการสรา้งความสมัพนัธใ์นเชงิบวกกบัตราสนิคา้ใด ๆ แลว้ จะสง่ผลใหผู้บ้รโิภคเกดิความ

ภกัดใีนตราสนิคา้ ซึ่งเป็นสาเหตุหน่ึงของปัจจยัที่สนับสนุนใหผู้บ้รโิภคเกดิการรบัรูค้วามน่าเชื่อถอืจากขอ้มูลที่มาจากตรา
สนิคา้นัน้ๆ และเกดิพฤตกิรรมการตัง้ใจซือ้สนิคา้/บรกิารในทา้ยทีส่ดุ (Doney and Cannon, 1997) อกีทัง้จากการศกึษาของ 
Kim (2012) พบวา่การตัง้ใจซือ้สนิคา้/บรกิารของผูบ้รโิภคจะแปรผนัตรงกบัการรบัรูค้วามน่าเชื่อถอืของขอ้มลูจากตราสนิคา้
ทีต่นเองเชื่อมัน่ กล่าวคอื หากผูบ้รโิภคขาดความเชื่อมัน่ในตราสนิคา้นัน้ๆ แลว้ คงจะเป็นเรื่องยากทีจ่ะแสดงพฤตกิรรมการ
รบัรูค้วามน่าเชื่อถอืของขอ้มลูจากผูบ้รโิภค รวมถงึการโน้มน้าวตนเองวา่ตราสนิคา้ดงักล่าวผลติสนิคา้ที่มคีุณค่าควรแก่การ
ตดัสนิใจซื้อ โดยเฉพาะอย่างยิง่กบัตลาดในปัจจุบนัที่มตีราสนิค้าต่างๆ เกดิขึ้นมากมาย เพื่อรองรบัการตอบสนองความ
ตอ้งการของผูบ้รโิภคในรปูแบบต่างๆ และจากเหตุผลดงักล่าวทัง้หมดขา้งตน้ ผูว้จิยัจงึเชื่อวา่ความเชื่อมัน่ในตราสนิคา้ของ
ผูบ้รโิภค จะเป็นตวัแปรก ากบัของความสมัพนัธร์ะหวา่งความน่าเชื่อถอืของบทความการวจิารณ์สนิคา้และความตัง้ใจในการ
ซือ้ของผูบ้รโิภค โดยมสีมมตฐิานของงานวจิยั คอื 

 
H4: ความเชือ่มัน่ในตราสนิคา้ของผูบ้รโิภค จะเป็นตวัแปรก ากบัทางบวกของความสมัพนัธร์ะหวา่งความน่าเชือ่ถอืของ

บทความการวจิารณ์สนิคา้และความตัง้ใจในการซื้อของผูบ้รโิภคอยา่งมนียัส าคญั 
 

3. วิธีการวิจยั 
3.1 การก าหนดประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 

กลุม่ประชากรทีใ่ชใ้นการวจิยัในครัง้น้ี คอื กลุ่มนิสติจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยัทีก่ าลงัศกึษาอยูใ่นระดบัปรญิญาตรแีละมี
ช่วงอายุระหวา่ง 18-23 ปี ทีเ่ป็นผูใ้ชอ้นิเทอรเ์น็ตภายในเขตกรุงเทพมหานคร จ านวน 160 คน ซึง่ใชว้ธิกีารสุม่ตวัอยา่งโดย
ไม่ใชค้วามน่าจะเป็น (Non-Probability Sampling) ดว้ยการสุ่มแบบบงัเอญิหรอืตามความสะดวก (Convenience 
Sampling) และจะแบ่งกลุ่มตวัอยา่งออกเป็น 2 กลุม่ยอ่ย โดยก าหนดใหก้ลุ่มตวัอยา่งทีอ่่านขอ้ความความคดิเหน็ในเชงิบวก
มจี านวน 80 คน และกลุม่ตวัอยา่งทีอ่่านขอ้ความความคดิเหน็ในเชงิลบมจี านวน 80 คน 
3.2 การเลือกตวัแทนสินค้า 

ผูว้จิยัไดเ้ลอืกโทรศพัทม์อืถอืสมารท์โฟน iPhone 6 จากตราสนิคา้แอปเป้ิลเป็นตวัแทนสนิคา้ทีใ่ชใ้นการวจิยั เน่ืองจาก
เป็นสนิคา้ทีไ่ดร้บัความสนใจจากผู้ใชง้านในประเทศไทยเป็นอย่างมากและมรีาคาอยู่ในระดบัความสามารถที่กลุ่มตวัอย่าง
สามารถตดัสนิใจซือ้ดว้ยตนเองได ้ดงันัน้จงึถอืไดว้่าสนิคา้โทรศพัทม์อืถอืสมารท์โฟน iPhone 6 มคีวามเหมาะสมต่อการ
น ามาใชเ้ป็นตวัแทนของสนิคา้ในการวจิยั 
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3.3 แบบสอบถาม (Questionnaire)  
ผูว้จิยัไดพ้ฒันาแบบสอบถามใหอ้ยู่ในรปูแบบของค าถามปลายปิด (Closed-Ended Questions) แบบมตีวัเลอืกและ

ค าถามปลายเปิด (Open-Ended Questions) ทีใ่หก้ลุ่มตวัอยา่งเป็นผูต้อบแบบสอบถามดว้ยตนเอง (Self-Administered 
Questionnaire) โดยผูว้จิยัไดแ้บง่แบบสอบถามออกเป็น 4 สว่น ดงัน้ี 

สว่นที ่1 แบบสอบถามเพือ่เกบ็ขอ้มลูทางดา้นลกัษณะทางประชากรศาสตร ์อาทเิช่น เพศ อายุ คณะวชิาและการคน้หา
ขอ้มลูเพิม่เตมิจากบทความการวจิารณ์สนิคา้/บรกิารบนสือ่ออนไลน์ เป็นตน้ ซึง่ผูว้จิยัไดก้ าหนดแบบสอบถามใหม้มีาตรการ
ประเมนิแบบ Nominal Scale และ Ordinal Scale 

สว่นที ่2 แบบสอบถามเพื่อเกบ็ขอ้มลูทางดา้นความเชื่อมัน่ในตราสนิคา้ มจี านวนทัง้หมด 11 ขอ้ ซึง่ผูว้จิยัไดด้ดัแปลง
มาจากงานวจิยัของ Gurviez และ Korchia (2003) และ Hong และ Cho (2011) โดยก าหนดแบบสอบถามใหม้มีาตรการ
ประเมนิของลเิคริท์ (Likert’s Rating Scale) ทีม่คีา่คะแนนของชว่งน ้าหนกั 5 ระดบั 

สว่นที ่3 แบบสอบถามเพื่อเกบ็ขอ้มลูทางดา้นการรบัรูค้วามน่าเชื่อถอืของบทความการวจิารณ์สนิคา้ มจี านวนทัง้หมด 
11 ขอ้ ซึง่ผูว้จิยัไดด้ดัแปลงมาจากงานวจิยัของ McKnight, Choudhury และ Kacmar (2002) โดยก าหนดแบบสอบถามให้
มมีาตรการประเมนิของลเิคริท์ (Likert’s Rating Scale) ทีม่คีา่คะแนนของชว่งน ้าหนกั 5 ระดบั  

สว่นที่ 4 แบบสอบถามเพื่อเกบ็ขอ้มลูทางดา้นความตัง้ใจซือ้ มจี านวนทัง้หมด 3 ขอ้ ซึง่ผูว้จิยัไดด้ดัแปลงมาจาก
งานวจิยัของ Kim et al. (2008) โดยก าหนดแบบสอบถามใหม้มีาตรการประเมนิของลเิคริท์ (Likert’s Rating Scale) ทีม่คี่า
คะแนนของชว่งน ้าหนกั 5 ระดบั  
3.4 ส่วนจ าลองสถานการณ์สมมติุ (Scenario)  

ผู้วจิยัได้จ าลองข้อความการแสดงความคดิเห็นในเชิงบวกและเชิงลบเพื่อน ามาใช้ในการวจิยั ซึ่งถูกพฒันามาจาก
ขอ้ความการแสดงความคดิเหน็ต่อบทความการวจิารณ์สนิคา้โทรศพัท์มอืถอืสมารท์โฟน iPhone 6 จรงิในเวบ็ไซต ์
www.pantip.com จ านวนทัง้สิน้ 14 ขอ้ความ โดยจดัเรยีงประเภทของขอ้ความการแสดงความคดิเหน็ออกเป็น 3 สว่น 
เพื่อใหผู้ต้อบแบบสอบถามไดร้บัขอ้มลูจากขอ้ความจ าลองขา้งตน้ที่เป็นไปในทศิทางเดยีวกนั ซึ่งในแต่ละสว่นจะมจี านวน
ขอ้ความการแสดงความคดิเหน็ในเชงิบวกและเชงิลบรวมทัง้สิน้อยา่งละ 7 ขอ้ความ  
3.5 การเกบ็รวบรวมข้อมลู 

งานวจิยัน้ีเป็นการวจิยัเชงิปรมิาณ (Quantitative Research) ในรปูแบบของการวจิยัเชงิทดลอง (Experiment 
Research) ทีเ่ป็นแบบแผนการทดลองขัน้ตน้ (Pre-Experimental Design) ประเภท One-Shot Case Study และใช้
แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเครื่องมอืในการเกบ็รวบรวมขอ้มลู ซึ่งผูว้จิยัไดเ้ลอืกกลุ่มตวัอย่างเป็นนิสติจุฬาลงกรณ์
มหาวทิยาลยัที่ก าลงัศกึษาอยู่ในระดบัปริญญาตรแีละมชี่วงอายุระหว่าง 18-23 ปี ที่เป็นผูใ้ชอ้นิเทอรเ์น็ตภายในเขต
กรงุเทพมหานครจ านวน 160 คนเป็นผูต้อบแบบสอบถามดว้ยตนเอง (Self-Administered Questionnaire) 
3.6 การวิเคราะหข้์อมลู 

(1) อทิธพิลของความน่าเชื่อถอืในบทความการวจิารณ์สนิคา้และความเชื่อมัน่ในตราสนิคา้ทีม่ผีลต่อความตัง้ใจในการ
ซือ้ของผูบ้รโิภค จะใชก้ารวเิคราะหข์อ้มลูตามหลกัสถติวิธิกีารวเิคราะหถ์ดถอยเชงิเสน้เดยีว (Simple Linear 
Regression Analysis) 

(2) อทิธพิลของความเชื่อมัน่ในตราสนิคา้และการแสดงความคดิเหน็บนสือ่ออนไลน์ภายใตบ้ทความการวจิารณ์สนิคา้/
บรกิารในเชงิบวกและเชงิลบ ในการเป็นตวัแปรก ากบัของความสมัพนัธร์ะหว่างความน่าเชื่อถอืของบทความการ
วจิารณ์สนิคา้และความตัง้ใจในการซือ้ของผูบ้รโิภค เป็นสมมุตฐิานทีม่อีทิธริว่ม/ปฏสิมัพนัธ์ (Interaction Effect) 
ท าให้ข้อมูลของแต่ละตวัแปรจึงถูกแปลงเป็นค่า z-scores เพื่อใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลตามหลกัสถิติวิธีการ
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วเิคราะหถ์ดถอยพหุ (Multiple Regression Analysis) ซึง่มกีารแสดงความคดิเหน็บนสือ่ออนไลน์ภายใตบ้ทความ
การวจิารณ์สนิคา้/บรกิารในเชงิบวกและเชงิลบเป็นตวัแปรเชงิกลุ่ม (Categorical Variable) สง่ผลใหก้ารวเิคราะห์
ขอ้มลูของตวัแปรดงักล่าว จงึอยูใ่นรปูแบบของตวัแปรหุ่น (Dummy Variable) โดยก าหนดใหก้ารแสดงความ
คดิเหน็ในเชงิลบมคีา่เป็น 0 และการแสดงความคดิเหน็ในเชงิบวกมคีา่เป็น 1 

 
4. ผลการศึกษา 
4.1 การวิเคราะหข้์อมลูตามหลกัสถิติวิธีการวิเคราะหถ์ดถอยเชิงเส้นเดียว 

ผลการวเิคราะหข์อ้มลูตามหลกัสถติวิธิกีารวเิคราะหถ์ดถอยเชงิเสน้เดยีว (Simple Linear Regression Analysis) เพื่อ
ศกึษาอทิธพิลของความน่าเชื่อถอืในบทความการวจิารณ์สนิคา้และความเชื่อมัน่ในตราสนิคา้ทีม่ผีลต่อความตัง้ใจในการซื้อ
ของผูบ้รโิภค โดยสามารถสรา้งรปูแบบเป็นสมการเชงิเสน้ ไดด้งัน้ี 

 

    y = a + bx1 
โดยที ่ y คอื Purchase Intention 

x1 คอื Perceived Trustworthiness of Online Review / Brand Trust 
 

จากผลการวิเคราะห์สรุปได้ว่า การรบัรู้ความน่าเชื่อถือของบทความการวิจารณ์สินค้า/บริการบนสื่อออนไลน์ มี
ความสมัพนัธท์างบวกต่อการตดัสนิใจซื้อสนิคา้ที่ผ่านการวจิารณ์บนสื่อออนไลน์อย่างมนีัยส าคญัที่ระดบั p = 0.000      
(Sig. < 0.05) โดยการรบัรูค้วามน่าเชื่อถอืของบทความการวจิารณ์สนิคา้/บรกิารบนสือ่ออนไลน์ จะสง่ผลต่อการตดัสนิใจซือ้
ของผูบ้รโิภครอ้ยละ 7.6 (R2 = 0.076) รวมถงึความเชื่อมัน่ในตราสนิคา้ มคีวามสมัพนัธท์างบวกต่อการตดัสินใจซือ้สนิคา้ที่
ผ่านการวจิารณ์บนสือ่ออนไลน์อยา่งมนียัส าคญัทีร่ะดบั p = 0.000 (Sig. < 0.05) เช่นกนั โดยความเชื่อมัน่ในตราสนิคา้ จะ
สง่ผลต่อการตดัสนิใจซือ้ของผูบ้รโิภครอ้ยละ 13.5 (R2 = 0.135) 
4.2 การวิเคราะหข้์อมลูตามหลกัสถิติวิธีการวิเคราะหถ์ดถอยพหแุละอิทธิร่วม/ปฏิสมัพนัธ ์

ผลการวเิคราะหข์อ้มลูตามหลกัสถติวิธิกีารวเิคราะหถ์ดถอยพหุ (Multiple Regression Analysis) และอทิธริ่วม/
ปฏสิมัพนัธ ์(Interaction Effect) เพื่อศกึษาอทิธพิลของความเชื่อมัน่ในตราสนิคา้และอทิธพิลของการแสดงความคดิเหน็ใน
เชงิบวกและเชงิลบในการเป็นตวัแปรก ากบัของความสมัพนัธ์ระหว่างความน่าเชื่อถอืของบทความการวจิารณ์สนิค้าและ
ความตัง้ใจในการซือ้ของผูบ้รโิภค โดยสามารถสรา้งรปูแบบเป็นสมการเชงิเสน้ ไดด้งัน้ี 

 

  y = a + bx1 + cx2 + dx3 + ex1x2 + fx1x3 
โดยที ่ y คอื Purchase Intention 

x1 คอื Perceived Trustworthiness of Online Review 

x2 คอื Brand Trust 

x3 คอื Valence of Online Comment (ตวัแปรหุ่น โดยก าหนดใหค้่า 0 คอื การแสดงความ
คดิเหน็ในเชงิลบและคา่ 1 คอื การแสดงความคดิเหน็ในเชงิบวก) 
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จากผลการวเิคราะห์สรุปได้ว่า ความเชื่อมัน่ในตราสนิค้าของผู้บรโิภคเป็นตวัแปรก ากบัที่ไม่สนับสนุนความสมัพนัธ์
ระหว่างความน่าเชื่อถอืของบทความการวจิารณ์สนิคา้และความตัง้ใจในการซื้อของผูบ้รโิภค โดยมคี่า p = 0.128         
(Sig. < 0.05) รวมถงึการแสดงความคดิเหน็บนสือ่ออนไลน์ภายใตบ้ทความการวจิารณ์สนิคา้/บรกิารในเชงิบวกและเชงิลบ
เป็นตวัแปรก ากบัทีไ่มส่นบัสนุนความสมัพนัธร์ะหวา่งความน่าเชื่อถอืของบทความการวจิารณ์สนิคา้และความตัง้ใจในการซือ้
ของผูบ้รโิภค โดยมคีา่ p = 0.788 (Sig. < 0.05)  
 
5. อภิปรายและสรปุผลการวิจยั 
5.1 การรบัรู้ความน่าเช่ือถือของบทความการวิจารณ์สินค้า/บริการบนส่ือออนไลน์ 

จากผลการวเิคราะหข์อ้มลูพบวา่การรบัรูค้วามน่าเชื่อถอืของบทความการวจิารณ์สนิคา้/บรกิารบนสือ่ออนไลน์ จะสง่ผล
ต่อการตดัสนิใจซือ้สนิคา้/บรกิารของผูบ้รโิภค ทัง้น้ีอาจมสีาเหตุมาจากการน าเสนอของบทความที่มกีารใชภ้าษาและรปูภาพ
ประกอบการบรรยายที่เขา้ใจง่ายและมคีวามทนัสมยัทนัต่อเหตุการณ์ มรีายละเอยีดที่ครอบคลุมและตอบสนองตามความ
ตอ้งการของผูอ้่านไดอ้ย่างครบถว้นสมบูรณ์ รวมถงึเป็นขอ้มลูที่มคีวามถูกต้องและเป็นประโยชน์แก่ผู้อ่านที่สามารถจะน า
ขอ้มลูดงักล่าวไปใชใ้นการพจิารณาประกอบการตดัสนิใจซือ้สนิคา้ตามความตอ้งการของตนเองใหส้ าเรจ็ลุล่วงโดยปราศจาก
ปัญหาใด ๆ ได ้ซึง่จากเหตุผลดงักล่าวทัง้หมดขา้งตน้ จงึสง่ผลใหผู้อ้่านเกดิการรบัรูไ้ดถ้งึความน่าเชื่อถอืของบทความการ
วจิารณ์สนิคา้โทรศพัทม์อืถอืสมารท์โฟน iPhone 6 และแสดงความไวว้างใจในการน าขอ้มลูจากบทความมาพจิารณา
ประกอบการตดัสนิใจซือ้ในทา้ยทีส่ดุ 
5.2 ความเช่ือมัน่ในตราสินค้า 

จากผลการวเิคราะหข์อ้มลูพบวา่ความเชื่อมัน่ในตราสนิคา้ จะสง่ผลต่อการตดัสนิใจซือ้สนิคา้/บรกิารของผูบ้รโิภค แต่จะ
ไมส่ง่ผลต่อความสมัพนัธร์ะหว่างการรบัรูค้วามน่าเชื่อถอืจากการอ่านบทความการวจิารณ์สนิคา้/บรกิารบนสือ่ออนไลน์และ
การตดัสนิใจซือ้สนิค้า/บรกิารของผูบ้รโิภคแต่อยา่งใด แมว้า่ผูบ้รโิภคจะมคีวามเชื่อมัน่ในตราสนิคา้นัน้ๆ หรอืไมก่ต็าม ทัง้น้ี
อาจมสีาเหตุมาจากการเลอืกใชต้วัแทนสนิคา้ คอื โทรศพัทม์อืถอืสมารท์โฟน iPhone 6 ของตราสนิคา้แอปเป้ิลทีม่กีารสรา้ง
ความเชื่อมัน่ในตราสนิคา้ในลกัษณะเชงิบวกใหก้บัผูบ้รโิภคในอดตีต่อเน่ืองมาจนถงึปัจจุบนั ท าใหต้ราสนิคา้ดงักล่าวจงึเป็น
ทีรู่จ้กัและถูกยอมรบัในสงัคมหมูม่าก ดงัจะเหน็ไดจ้ากยอดการขายโทรศพัทม์อืถอืสมารท์โฟน iPhone 6 ทีม่จี านวนสงูถงึ 
10 ลา้นเครื่องภายใน 3 วนัแรกจากการออกจ าหน่าย แมว้า่จะมบีทความการวจิารณ์โทรศพัทม์อืถอืสมารท์โฟน iPhone 6 
ทัง้ในเชงิบวกและเชงิลบเกดิขึน้บนสือ่ออนไลน์อยา่งแพรห่ลายกต็าม 
5.3 การแสดงความคิดเหน็บนส่ือออนไลน์ภายใต้บทความการวิจารณ์สินค้า/บริการในเชิงบวกและเชิงลบ 

จากผลการวเิคราะหข์อ้มลูพบวา่การแสดงความคดิเหน็บนสือ่ออนไลน์ภายใตบ้ทความการวจิารณ์สนิคา้/บรกิาร จะไม่
ส่งผลต่อความสมัพนัธ์ของการรบัรูค้วามน่าเชื่อถอืจากการอ่านบทความการวจิารณ์สนิคา้/บรกิารบนสื่อออนไลน์และการ
ตดัสนิใจซือ้สนิคา้/บรกิารของผูบ้รโิภคแต่อยา่งใด แมว้า่การแสดงความคดิเหน็ดงักล่าวจะเป็นไปในลกัษณะเชงิบวกหรอืเชงิ
ลบกต็าม ทัง้น้ีอาจมสีาเหตุมาจากการเลอืกใชต้วัแทนสนิคา้ คอื โทรศพัทม์อืถอืสมารท์โฟน iPhone 6 ของตราสนิคา้    
แอปเป้ิลทีผู่บ้รโิภคมคีวามคุน้เคยและรูจ้กัเป็นอยา่งดถีงึภาพลกัษณ์ทีแ่สดงใหเ้หน็ถงึวถิกีารด าเนินธุรกจิขององคก์รดงักล่าว
ตัง้แต่ในอดตีต่อเน่ืองมาจนถงึปัจจุบนั ประกอบกบับทความการวจิารณ์สนิคา้โทรศพัทม์อืถอืสมารท์โฟน iPhone 6 ที่
น ามาใชใ้นงานวจิยัน้ี อาจมกีารน าเสนอขอ้มูลที่ครอบคลุมและตอบสนองตามความต้องการของผูอ้่านไดอ้ย่างครบถ้วน    
ท าใหผู้อ้่านอาจเพกิเฉยต่อการเปิดรบัขอ้มลูทีม่าจากการแสดงความคดิเหน็ภายใตบ้ทความการวจิารณ์สนิคา้/บรกิารต่างๆ 
ทัง้ในลกัษณะเชงิบวกและเชงิลบได ้(Ha, 2002) 
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บทคดัย่อ 

การเติบโตของความต้องการข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตในการตดัสนิใจใช้บรกิารด้านธุรกิจท่องเที่ยว ท าให้เกิดความ
ตอ้งการงานวจิยัในดา้นผลกระทบของบทวจิารณ์ออนไลน์ ทีม่คีวามส าคญัในการสรา้งทศันคตแิละความตัง้ใจซือ้สนิคา้ของ
ผู้บรโิภค งานวจิยัชิ้นน้ีใช้กรอบแนวคดิจากแบบจ าลองกระตุ้นและตอบสนอง โดยพฒันาแบบจ าลองเพื่อทดสอบความ
แตกต่างของทศันคตแิละความตัง้ใจเลอืกใชบ้รกิารโรงแรมและทีพ่กัของผูบ้รโิภคก่อนและหลงัอ่านบทวจิารณ์ออนไลน์ 

ผลการศกึษาพบวา่ บทวจิารณ์ออนไลน์เชงิบวกสง่ผลใหผู้บ้รโิภคมทีศันคตทิีด่ตี่อโรงแรม ในทางตรงกนัขา้มบทวจิารณ์
เชงิลบสง่ผลใหผู้บ้รโิภคมทีศันคตทิีไ่มด่ตี่อโรงแรม และบทวจิารณ์ออนไลน์เชงิบวกปรมิาณมากและบทวจิารณ์ออนไลน์เชงิ
ลบปรมิาณมาก/น้อย สามารถเปลีย่นแปลงทศันคตแิละความตัง้ใจในการเลอืกใชบ้รกิารโรงแรมของผูบ้รโิภคได้ 

 
ค าส าคญั: บทวจิารณ์ออนไลน์เชงิบวก/ลบ ปรมิาณของบทวจิารณ์ออนไลน์ ความตัง้ใจเขา้พกัโรงแรม 
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Abstract 

A growing reliance on the Internet as an information source when making choices about tourism products 
raises the need for more research into effect of online reviews as an important on building attitude and purchase 
intention of consumer. Based on SOR Framework (Stimulus-Organism-Response), this study develops a model to 
investigate the different of attitude and purchase intention that influence from pre and post reading online 
reviews.  

Our findings indicate that (1) positive online reviews effect on consumer’s attitude by increasing a positive 
attitude towards Hotel and negative online reviews bring the bad attitude towards Hotel; (2) positive online 
reviews (high) and negative online reviews (low/high) effect on consumer’s attitude can change consumer’s 
attitude towards hotel and purchase intention.  
 
Keywords: Positive/Negative online reviews, Quantity of online reviews, Hotel booking intention 
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1. บทน า  
การทอ่งเทีย่วเป็นอุตสาหกรรมภาคบรกิารทีม่บีทบาทส าคญัในระบบเศรษฐกจิของประเทศไทย เพราะนอกจากจะสรา้ง

รายไดโ้ดยมมีลูค่าเป็นอนัดบัหน่ึงของประเทศแลว้ ยงัเป็นอุตสาหกรรมทีก่่อใหเ้กดิธุรกจิทีเ่กีย่วเน่ืองอกีมากมาย เช่น ธุรกจิ
ทวัรน์ าเทีย่ว โรงแรมและทีพ่กั เป็นต้น ซึ่งก่อใหเ้กดิการลงทุนการจา้งงาน และการกระจายรายไดสู้ท่อ้งถิน่ โดยในแต่ละปี
อุตสาหกรรมการท่องเทีย่วสามารถสรา้งรายไดห้ลายแสนลา้นบาท (WikiWP, 2556) ซึง่ธุรกจิทีม่บีทบาทส าคญัในการ
ขบัเคลื่อนธุรกจิท่องเที่ยวใหเ้ตบิโตไดอ้ย่างดคีอืธุรกจิประเภทโรงแรมและที่พกั  ซึ่งโรงแรมแต่ละแห่งนัน้กม็สีภาพทาง
กายภาพ ราคา และคุณภาพการบริการที่แตกต่างกนั เพื่อให้มัน่ใจว่าจะได้ที่พกัที่เหมาะสมและตรงกบัความต้องการ 
ผูบ้รโิภคจงึตอ้งมกีารหาขอ้มลูของโรงแรมและทีพ่กัในสถานทีท่ีว่างแผนจะไปท่องเทีย่ว  และในปัจจุบนั ผูบ้รโิภคท าการหา
ขอ้มลูจากผูบ้รโิภคทีม่ปีระสบการณ์การใชบ้รกิารโรงแรมและทีพ่กันัน้ๆโดยตรง เช่น บทวจิารณ์ออนไลน์ (Online Review) 
โดยผูบ้รโิภคสามารถน าบทวจิารณ์ออนไลน์นัน้ไปใชป้ระเมนิทางเลอืก หลกีเลีย่งสถานทีท่ีไ่ม่น่าพงึได ้(Gretzel, 2007) ท า
ใหอ้ตัราของผูบ้รโิภคทีอ่่านและศกึษาขอ้มลูจากบทวจิารณ์ออนไลน์ก่อนตดัสนิใจเลอืกใชบ้รกิารโรงแรมและทีพ่กัเพิม่สงูขึน้ 
(Anderson, 2012)  

ในปัจจุบนั ผู้บรโิภคส่วนใหญ่ท าการจองโรงแรมและที่พกัผ่านทางอนิเทอร์เน็ต ซึ่งเวบ็ไซต์อโกด้าเป็นเวบ็ไซต์          
E-Commerce ที่เป็นที่นิยมดา้นโรงแรมและที่พกัอนัดบั 1 ของไทย รวมทัง้มบีทวจิารณ์จากผูบ้รโิภคอื่นที่เคยไปใชบ้รกิาร
โรงแรมและทีพ่กัต่างๆเพื่อเป็นขอ้มลูใหผู้บ้รโิภคทีต่อ้งการเลอืกจองโรงแรมและทีพ่กัใชใ้นการตดัสนิใจ จงึน ามาสูก่ารวจิยั
เรือ่งบทวจิารณ์ออนไลน์ในเวบ็ไซตอ์โกดา้มคีวามส าคญัต่อธุรกจิโรงแรมและทีพ่กัมากน้อยเพียงใด รวมทัง้การทีผู่บ้รโิภคได้
อ่านบทวจิารณ์ในปรมิาณและทศิทางทีต่่างกนัท าใหเ้กดิทศันคตติ่อโรงแรมทีแ่ตกต่างกนัและสง่ผลกระทบต่อความตัง้ใจซื้อ
หรอืไมอ่ยา่งไร 

 

2. ทบทวนวรรณกรรม  
2.1 แนวคิดเก่ียวกบัผูใ้ช้เป็นผูส้ร้างเน้ือหา (User Generated Content: UGC) 

UGC คอืลกัษณะของเน้ือหาทีป่รากฏในอนิเทอรเ์น็ต โดยแหล่งทีม่าของเน้ือหานัน้ๆเกดิจากผูบ้รโิภคเป็นผูส้รา้ง และมี
การปรบัปรุงเน้ือหาอยู่เรื่อยๆ ตามขอ้มลูทีม่กีารเปลีย่นแปลง เช่น Wikipedia, Blog, Facebook เป็นตน้ (ส านักงานพฒันา
ธุรกรรมทางอเิลก็ทรอนิกส ์องคก์ารมหาชน, 2555) โดยรปูแบบของ UGC นัน้มหีลากหลายรปูแบบ เช่น เวบ็บอรด์, ฟอรัม่, 
วกิพิเีดยี ซึง่บทวจิารณ์ออนไลน์เป็น UGC รปูแบบหนึ่งทีผู่บ้รโิภคสรา้งขึน้จากประสบการณ์การใชส้นิคา้ โดยผูบ้รโิภคจะท า
การประเมนิและเสนอบทวจิารณ์เกีย่วกบัสนิคา้นัน้ๆ (Park et al., 2007) เมื่อผูบ้รโิภคอื่นมคีวามสนใจสนิคา้หรอืบรกิารใดๆ 
และไม่มัน่ใจทีจ่ะตดัสนิใจซือ้ จะท าการคน้หาขอ้มลูเกี่ยวกบัสนิคา้และบรกิารนัน้ๆก่อน เพื่อลดความเสีย่งทีจ่ะไดส้นิคา้และ
บรกิารที่ไม่ตรงตามความต้องการหรอืไม่มคีุณภาพ (O'Connor, 2008) และการที่ผูบ้รโิภคมาแบ่งปันประสบการณ์การใช้
สนิคา้และบรกิาร โดยการเขยีนบทวจิารณ์เพื่อเป็นตวัช่วยส าหรบัผูบ้รโิภคทีก่ าลงัจะตดัสนิใจซือ้สนิคา้และบรกิารต่างๆ เช่น 
Agoda.com ซึ่งเวบ็ไซต์ดงักล่าวถอืเป็นเวบ็ไซตท์ีผู่บ้รโิภคนิยมใชบ้รกิารจองโรงแรมและทีพ่กั และยงัมพีืน้ทีบ่รกิารส าหรบั
ให้ผูบ้รโิภคแสดงบทวจิารณ์เกี่ยวกบัสถานที่พกัที่ตนเคยไปใชบ้รกิารมาก่อนหน้า เพื่อเป็นขอ้มูลให้ผูบ้รโิภคอื่นใชใ้นการ
ตดัสนิใจ  

การศกึษาอทิธพิลของบทวจิารณ์ของผูบ้รโิภคในเวบ็ไซต์ Tripadvisor ทีส่ง่ผลต่อผลการด าเนินงานของโรงแรม พบวา่
ผลการด าเนินงานมคีวามสมัพนัธ์โดยตรงกบัจ านวนบทวจิารณ์ ซึ่งสอดคล้องกบัผลการวจิยัของ Ghose และ Ipeirotis 
(2006) ทีพ่บวา่ เมือ่จ านวนบทวจิารณ์เกีย่วกบัโรงแรมมากขึน้ จะท าใหย้อดจองหอ้งพกัมากขึน้ดว้ยเชน่กนั นอกจากน้ี Park 
et al. (2007) พบว่า จ านวนของบทวจิารณ์สามารถสะท้อนถงึความนิยมของสนิค้าได้ และการมบีทวจิารณ์ที่ดตี่อสนิค้า
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จ านวนมากจะสง่ผลใหค้วามตัง้ใจซือ้สนิคา้นัน้ๆเพิม่มากขึน้ แต่ในขณะเดยีวกนั Park and Lee (2008) พบวา่บทวจิารณ์
จ านวนมากนัน้ท าใหผู้บ้รโิภครูส้กึต้องใชเ้วลาอ่านมากเกนิไป จงึใช้วธิอี่านแบบสแกนเพื่อให้ไดรู้แ้นวคดิของผู้อื่นอย่าง
รวดเรว็ ซึง่อาจท าใหพ้ลาดรายละเอยีดส าคญัทีต่อ้งการได ้รวมทัง้อาจสง่ผลใหต้ดัสนิใจผดิพลาดไดม้ากขึน้  
2.2 ทศันคติ (Attitude) 

ทศันคตเิป็นเครื่องมอืทีช่่วงใหผู้บ้รโิภคตดัสนิใจซื้อสนิคา้ไดง้า่ยขึน้ เพราะทศันคตจิะท าใหผู้บ้รโิภคทราบว่าสิง่ใดเป็น
หรอืไมเ่ป็นประโยชน์ต่อตนเอง ทศันคตจิงึเป็นสาเหตุหนึ่งของการเกดิพฤตกิรรมการตดัสนิใจซือ้หรอืไมซ่ื้อสนิคา้และบรกิาร
ของผูบ้รโิภค โดย ทศันคต ิหมายถงึ ความโน้มเอยีงทีบุ่คคลเรยีนรูเ้พื่อใหม้พีฤตกิรรมทีส่อดคลอ้งกบัลกัษณะทีพ่งึพอใจและ
ไมพ่งึพอใจต่อสิง่ใดสิง่หน่ึง นอกจากน้ีทศันคตเิป็นความรูส้กึโน้มเอยีงของจติใจทีม่ตี่อประสบการณ์ทีม่นุษยไ์ดร้บั อาจมาก
หรอืน้อยกไ็ด ้และทศันคตน้ีิจะแสดงออกไดท้างดา้นพฤตกิรรม 2 ลกัษณะ คอื ลกัษณะของความพงึพอใจ เหน็ดว้ยหรอืชอบ 
เรยีกว่า ทศันคตทิางบวก และอกีลกัษณะหน่ึงคอื การแสดงออกทางพฤตกิรรมในลกัษณะไม่พงึพอใจ ไม่ชอบหรอืไม่เหน็
ดว้ย ซึง่เรยีกวา่ทศันคตทิางลบ  

ทศันคตเิป็นสิง่ทีเ่กดิจากการเรยีนรู ้ซึง่สะสมจากประสบการณ์ทัง้ทางตรงและทางออ้มของแต่ละบุคคล ทศันคติจงึเป็น
สิง่ที่เปลี่ยนแปลงไดย้าก แต่สามารถเปลี่ยนแปลงไดจ้ากการไดร้บัประสบการณ์หรอืการเรยีนรูใ้หม่ โดยทศันคตขิอง
ผูบ้รโิภคสามารถเปลีย่นแปลงไดจ้ากเน้ือหาในสาร โดยเน้ือหาในสารทีผู่ร้บัสารไดร้บันัน้ไมเ่พยีงแต่เป็นภาษาเท่านัน้ แต่ยงั
รวมถงึอารมณ์ความรูส้กึทีผู่ส้ง่สารตอ้งการถ่ายทอดมาถงึผูร้บัสารอกีดว้ย (ชชูยั สมทิธไิกร, 2553) 

จากค ากลา่วขา้งตน้จะเหน็ไดว้า่ ทศันคตเิป็นความรูส้กึและทา่ททีีบุ่คคลมตี่อความคดิหรอืสิง่ใดสิง่หน่ึง ซึง่อาจจะเป็นใน
ดา้นบวกหรอืดา้นลบกไ็ด ้และทศันคตมิผีลต่อการตคีวามหมายของสิง่ทีเ่กดิขึน้และมอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมของบุคคล ซึง่บท
วจิารณ์ออนไลน์เชงิบวกและลบท าใหผู้บ้รโิภคมทีศันคตติ่อสนิคา้ต่างกนั และการเกดิทศันคตนิัน้ ผูบ้รโิภคจะน าความรูค้วาม
เขา้ใจและอารมณ์ความรูส้กึเขา้มาใช้พจิารณาบทวจิารณ์ออนไลน์ด้วย (Kim, 2012) โดยบทวจิารณ์เชงิบวกจะท าให้เกดิ
ความตัง้ใจในการเลอืกใชบ้รกิารโรงแรมเพิม่มากขึน้ (Vermeulen and Seegers, 2009) และสดัสว่นของบทวจิารณ์เชงิลบ
ต ่าจะท าใหผู้บ้รโิภคททีศันคตทิีด่ตี่อสนิคา้มากกวา่สดัสว่นของบทวจิารณ์เชงิลบสงู (Lee et al., 2008) นอกจากน้ีบทวจิารณ์
ทีเ่ป็นขอ้ความ รปูภาพและวดีโีออย่างใดอย่างหน่ึงหรอืผสมกนักม็อีทิธพิลต่อการสรา้งทศันคตแิละความตัง้ใจซื้อทีต่่างกนั
ดว้ยเชน่กนั (Jiang, 2013) จงึน าไปสูก่ารตัง้สมมตฐิาน 

 
H1: ทศันคตมิผีลกระทบต่อความตัง้ใจซื้อของผูบ้รโิภคอยา่งมนียัส าคญัทางสถติ ิ

 
ทศันคตเิป็นสิง่ทีม่คีวามคงทน แต่ทศันคตขิองผูบ้รโิภคสามารถเปลีย่นแปลงตามสารทีเ่ปลีย่นแปลงไป ซึ่งผูร้บัสารจะ

ได้รบัทัง้เน้ือหาและอารมณ์ความรู้สกึที่ผู้ส่งสารถ่ายทอดมาในเน้ือหาด้วย และการเปลี่ยนทศันคติมี 2 ชนิด คือ การ
เปลี่ยนแปลงไปในทางเดยีวกนั และการเปลี่ยนแปลงไปคนละทาง ซึ่งบทวจิารณ์ออนไลน์เชงิบวกสง่ผลใหเ้กดิทศันคตทิี่ดี
ตราสนิคา้เพิม่ขึน้ (Lee et al., 2009) นอกจากน้ีปรมิาณของบทวจิารณ์ยงัเป็นตวัชีว้ดัความนิยมของสนิคา้และบรกิาร โดย
ทศันคตขิองผูบ้รโิภคทีม่ตี่อสนิคา้จะเพิม่ขึน้ตามปรมิาณของบทวจิารณ์ (Park et al., 2007) ในการวจิยัครัง้น้ี สารที่น ามา
เป็นปัจจยัทีใ่ชเ้ปลีย่นแปลงทศันคตคิอื บทวจิารณ์ออนไลน์ซึง่แบ่งเป็น 4 กลุม่ คอื บทวจิารณ์เชงิบวกปรมิาณมาก/น้อย และ
บทวจิารณ์เชงิลบปรมิาณมาก/น้อย จงึน าไปสูก่ารตัง้สมมตฐิาน  
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H2: ทศันคตขิองผูบ้รโิภคก่อนและหลงัอ่านบทวจิารณ์ออนไลน์แต่ละกลุ่มมคีวามแตกต่างกนัอยา่งมนียัส าคญัทางสถติิ 
H3: ทศันคตขิองผูบ้รโิภคแต่ละกลุม่หลงัจากทีไ่ดอ้่านบทวจิารณ์ออนไลน์มคีวามแตกต่างกนัอยา่งมนียัส าคญัทางสถติ ิ 

  
2.3 ความตัง้ใจซ้ือ (Purchase Intention) 

ความตัง้ใจซือ้ (Purchase intention) เป็นขัน้ตอนทีเ่กดิขึน้หลงัจากทีผู่บ้รโิภคประเมนิผลทางเลอืกของสนิคา้แลว้ โดยมี
การพจิารณาวา่สนิคา้นัน้จะสามารถตอบสนองต่อความพงึพอใจทีค่าดหวงัของตนเองได ้โดยความตัง้ใจซือ้สูก่ารซือ้นัน้จะมี
อทิธพิลจากปัจจยัดา้นทศันคตขิองบุคคลอื่น ประกอบดว้ย 2 ดา้นคอื ทศันคตดิา้นบวกและทศันคตดิา้นลบ  ซึ่งจะมผีลต่อ
การตดัสนิใจซือ้สนิคา้ของผูผู้บ้รโิภค ดงัภาพที ่1 

 

 
ทีม่า: ปณิศา มจีนิดา (2553) 

ภาพที ่1 กระบวนการตดัสนิใจซือ้ของผูบ้รโิภค 
 

ความตัง้ใจซือ้ (Purchase Intention) หมายถงึ การทีผู่บ้รโิภคพรอ้มจะเลอืกทางเลอืกใดกต็ามทีด่ ีทีส่ดุทีจ่ะสอดคลอ้ง
กบัการแกปั้ญหา และความตัง้ใจซื้อจะน าไปสูก่ารซือ้จรงิ โดยจะมกีารพจิารณาขอ้ด ีคุณภาพ และผลประโยชน์ทัง้หมดของ
สนิคา้ เพื่อท าการเปรยีบเทยีบกนั และสรุปเป็นทางเลอืกทีส่อดคลอ้งกบัความตอ้งการทีเ่กดิขึน้ (ศุภร เสรรีตัน์, 2540) หรอื 
หมายถงึ การที่ผูบ้รโิภคพรอ้มที่จะเลอืกทางเลอืกใดกต็ามทีด่ทีี่สุดที่สอดคลอ้งกบัการแก้ไขปัญหา โดยความตัง้ใจซื้อเป็น
เพยีงโอกาสที่เกิดจากการซื้อจรงิเท่านัน้ การซื้อสนิค้าของผู้บรโิภคไม่ได้ซื้อตวัสนิค้าอย่างเดยีวหากแต่เป็นการซื้ อ
ผลประโยชน์ทีจ่ะไดร้บั จากการซือ้สนิคา้นัน้ดว้ย (ศริวิรรณ เสรรีตัน์และคณะ, 2546) 
2.4 กรอบแนวคิดส่ิงกระตุ้น-การประเมินการรบัรู้-การตอบสนอง (Stimulus-Organism-Response Framework : 

S-O-R Framework)  
S-O-R Framework ประกอบด้วย สิง่กระตุ้น การประเมนิการรบัรู้และการตอบสนอง ที่เป็นการสร้างการเชื่อมโยง

ระหวา่งสิง่กระตุน้ทางกายภาพ และพฤตกิรรมของแต่ละบุคคล ทีม่อีทิธผิลต่อพฤตกิรรมภายในของแต่ละบุคคลในการเขา้
หาหรอืการหลกีเลีย่งต่อสิง่กระตุน้นัน้ๆ โดยพฤตกิรรมภายใน คอื พฤตกิรรมทีอ่ยูภ่ายในจติใจไมส่ามารถเหน็ไดด้ว้ยสายตา 
เชน่ ทศันคต ิความรูส้กึ ความเชื่อ คา่นิยม ทัง้น้ีบุคคลจะแสดงออกพฤตกิรรมแตกต่างกนัไปตามสภาพแวดลอ้ม ซึง่การรบัรู้
สิง่เรา้ทางสงัคมมอีทิธพิลสงูมากต่อพฤตกิรรมของบุคคล ดงัภาพที ่2 
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ภาพที ่2 The Mehrabian-Russell S-O-R Framework 

 
อทิธพิลของ S-O-R Framework ไดร้บัการยอมรบัจากงานวจิยัในอดตีเป็นจ านวนมาก โดยไดน้ าไปศกึษาออกแบบกล

ยุทธใ์นอุตสาหกรรมการคา้ปลกีและอุตสาหกรรมบรกิาร (Bhardwaj et al., 2008) โดย S เป็นตวัแปรอสิระ O เป็นสือ่กลาง 
และ R เป็นตวัแปรตาม ดงัน้ี 

สิง่กระตุ้น (Stimulus) คือสภาพแวดล้อมที่บุคคลพบในช่วงเวลาใดเวลาหน่ึง ซึ่งเป็นตวักระตุ้นภายนอก ที่ท าให้
ผูบ้รโิภคเกดิความตอ้งการสนิคา้ เชน่ ตราสนิคา้ การโฆษณา ราคาสนิคา้ การสือ่สารแบบปากต่อปาก  

การประเมนิการรบัรู ้(Organism) คอืความคดิ ความรูส้กึที่แสดงปฏกิริยิาตอบต่อสิง่กระตุ้น เช่น การมคีวามเชื่อหรอื
ทศันคตทิีม่ตี่อสนิคา้ดขีึน้หรอืแยล่ง 

การตอบสนอง (Response) เป็นการตอบสนองหรอืการตดัสนิใจซือ้ของผูบ้รโิภคเมือ่ผูบ้รโิภคไดพ้จิารณาคุณสมบตัขิอง
สนิคา้แลว้ 

ในงานวจิยัครัง้น้ี จะท าการประยกุต์ S-O-R Framework  ในการศกึษาความเชื่อมโยงและความแตกต่างของผลกระทบ
ของบทวจิารณ์ออนไลน์เชงิบวก/ลบ ปรมิาณบทวจิารณ์จ านวนมาก/น้อย ในเวบ็ไซต์อโกดา้ ซึ่งแบ่งเป็น 4 กลุ่ม คอื        
บทวจิารณ์เชงิบวกปรมิาณมาก/น้อย บทวจิารณ์เชงิลบปรมิาณมาก/น้อย (Stimulus) ทีม่ผีลต่อทศันคตทิีม่ตี่อโรงแรมและ   
ทีพ่กั (Organism) และความตัง้ใจในการเลอืกใชบ้รกิารโรงแรมและทีพ่กั (Response) 

จากทีก่ลา่วมาขา้งตน้แสดงใหเ้หน็วา่ ปรมิาณของบทวจิารณ์ออนไลน์เป็นปัจจยัทีท่ าใหผู้บ้รโิภคมคีวามเชื่อมัน่ต่อสนิคา้ 
เน่ืองจากปรมิาณของบทวจิารณ์สามารถสะทอ้นถงึปรมิาณของคนซื้อสนิคา้ จงึเป็นสิง่กระตุน้ใหส้ง่ผลต่อความตัง้ ใจซือ้ของ
ผูบ้รโิภค (Lin et al., 2013) เช่น เวบ็ไซตข์ายหนงัสอื Amazon.com ผูบ้รโิภคสนใจทีจ่ะแสดงบทวจิารณ์ต่อหนงัสอืทีเ่ป็นที่
นิยมเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกนัและกนั เมื่อปรมิาณบทวจิารณ์มจี านวนมากขึ้น จะเป็นแรงผลกัดนัให้
ผูบ้รโิภคสนใจทีจ่ะซือ้หนงัสอืเล่มดงักล่าวมากขึน้ (Chen et al., 2004) นอกจากน้ียงัมงีานวจิยัของ Park and Lee (2008) 
พบว่าปรมิาณของบทวจิารณ์ออนไลน์แสดงถงึความเป็นที่นิยมของสนิค้า และหากมบีทวจิารณ์ที่ดจี านวนมาก จะท าให้
ความตัง้ใจซือ้ของผูบ้รโิภคเพิม่สงูขึน้ จงึน าไปสูก่ารตัง้สมมตฐิาน 

 
H4: บทวจิารณ์ออนไลน์ปรมิาณต่างกนัมผีลกระทบต่อความตัง้ใจซื้อของผูบ้รโิภคอยา่งมนียัส าคญัทางสถติิ 

 
3. วิธีการวิจยั  

ประชากรทีใ่ชใ้นงานวจิยัครัง้น้ี คอื ประชากรทีอ่าศยัอยูใ่นเขตกรุงเทพมหานครอายุระหวา่ง 25-34 ปี เน่ืองจากผลการ
ส ารวจพฤติกรรมผู้ใช้อินเทอร์เน็ตปี 2557 นัน้ ผู้ใช้อินเทอร์เน็ตร้อยละ 44.4 เป็นผู้ที่อาศยัอยู่ในกรุงเทพมหานคร และ
จ านวนผู้ใช้อินเทอร์เน็ตของผู้บริโภคช่วงอายุระหว่าง 25-34 ปี สูงเป็น 2 อันดับแรก(ส านักงานพฒันาธุรกรรมทาง
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อเิลก็ทรอนิกส ์องคก์ารมหาชน, 2557) ประกอบกบัประชากรในกรุงเทพมหานครนิยมเดนิทางไปท่องเทีย่วและพกัผ่อนที่
ต่างจงัหวดั และตอ้งการหาประสบการณ์ใหม่ๆ ในชวีติ (ส านกังานสถติแิหง่ชาต,ิ 2557) 

โดยผู้วจิยัเลอืกเก็บขอ้มูลจากกลุ่มตวัอย่าง ซึ่งเป็นประชากรเพยีงบางส่วน โดยแบ่งกลุ่มตวัอย่างทดลองแบบ 2x2 
factorial design เป็น 4 กลุ่ม ดงัตารางที ่1 กลุ่มละ 40 คน รวม 160 คน ซึง่จ านวนหน่วยตวัอยา่งทีท่ าใหไ้ดผ้ลการทดลอง
ออกมาแม่นย าตอ้งมอีย่างน้อย 25 หน่วยต่อกลุ่มทดลอง (Grant et al., 2013) แต่ผูว้จิยัไดเ้พิม่กลุ่มตวัอย่างเป็นกลุ่มละ 40 
คน เพือ่ใหก้ารวเิคราะหท์างสถติมิคีวามแมน่ย ามากขึน้ 

 
ตารางที ่1 แสดงการแบง่กลุ่มตวัอยา่งแบบ 2x2 factorial design 

ทิศทางของบทวิจารณ์ ปริมาณของบทวิจารณ์ 
บทวจิารณ์เชงิบวก ปรมิาณมาก ปรมิาณน้อย 
บทวจิารณ์เชงิลบ ปรมิาณมาก ปรมิาณน้อย 

 
ผูว้จิยัจะแบง่กลุ่มตวัอยา่งจ านวน 160 คนออกเป็น 4 กลุ่ม โดยแต่ละกลุ่มจะไดเ้หน็รปูภาพและขอ้มลูทัว่ไปของโรงแรม

ทีไ่ดน้ าเสนอในเวบ็ไซตอ์โกดา้ ในลกัษณะทีเ่หมอืนกนั และใหก้ลุ่มตวัอยา่งตอบแบบสอบถามเพื่อวดัทศันคตแิละความตัง้ใจ
เลอืกใชบ้รกิารโรงแรม จากนัน้จะใหก้ลุ่มตวัอย่างแต่ละกลุ่มอ่านบทวจิารณ์ออนไลน์ที่ผูว้จิยัไดป้รบัปรุงจากเวบ็ไซต์อโกดา้ 
ตามลกัษณะทีไ่ดก้ าหนดไว ้ 

กลุม่ที ่1 จ านวน 40 คนไดอ้่านบทวจิารณ์ออนไลน์เชงิบวก จ านวน 3 บทวจิารณ์  
กลุม่ที ่2 จ านวน 40 คนไดอ้่านบทวจิารณ์ออนไลน์เชงิบวก จ านวน 27 บทวจิารณ์  
กลุม่ที ่3 จ านวน 40 คนอ่านบทวจิารณ์ออนไลน์เชงิลบจ านวน 3 บทวจิารณ์และ  
กลุม่ที ่4 จ านวน 40 คนไดอ้่านบทวจิารณ์ออนไลน์เชงิลบ จ านวน 27 บทวจิารณ์  
ซึง่ปรมิาณบทวจิารณ์จ านวนมากหรอืน้อยนัน้อา้งองิจากงานวจิยัของ Park and Lee (2008) ทีม่กีารท า Focus group 

interview จากกลุ่มตวัอย่าง 20 คน ซึ่งกลุ่มตวัอย่างได้ระบุว่าโดยปกติจะอ่าน 5-6 บทวจิารณ์ จ านวน 3 บทวจิารณ์เป็น
จ านวนทีน้่อย และจ านวน 27 บทวจิารณ์เป็นจ านวนทีม่าก  

การวิจยัครัง้น้ี เป็นการวิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ประเภทเชิงทดลอง (Experimental Research)  
แบบแผนการทดลองขัน้ต้น (Pre-Experimental Design) ประเภท One Group Pretest-Posttest Design มุ่งเน้นการ
ด าเนินการทดลองกบักลุ่มทดลองเพยีงกลุ่มเดยีว แต่ด าเนินการสงัเกต (Observation) ผูเ้ขา้ร่วมการทดลองก่อนและหลงั
การทดลอง หลงัจากนัน้จงึน าผลทีไ่ดจ้ากการวดัหรอืการสงัเกตมาเปรยีบเทยีบกนั ว่าแตกต่างกนัหรอืไมอ่ย่างไรและสง่ผล
ต่อตวัแปรตามว่าแตกต่างกนัหรอืไม่อย่างไร โดยท าการเก็บข้อมูลจากกลุ่มตวัอย่างโดยใช้แบบสอบถาม ซึ่งผู้วจิยัได้
รวบรวมค าถามจากงานวจิยัในอดตีและปรบัปรงุใหเ้ขา้กบังานวจิยัในครัง้น้ี ดงัตารางที ่2 
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ตารางที ่2 ค าถามการวจิยั 
ตวัแปร ค าถาม แหล่งท่ีมาของค าถาม 

ทศันคต ิ(Attitude) 
 

1. ฉนัรูส้กึดกีบัโรงแรมนี้  
2. ฉนัชอบโรงแรมนี้  
3. ฉนัคดิวา่โรงแรมนี้เป็นทีน่่าพอใจ  
4. ฉนัคดิวา่โรงแรมนี้น่าเขา้พกั 
5. ฉนัคดิวา่โรงแรมนี้มคีวามน่าสนใจ  

Yu (2014) 
Jiang (2013) 

ความตัง้ใจซือ้ (Purchase 
Intention) 
 

1. ถา้มโีอกาส ฉนัจะเขา้พกัทีโ่รงแรมนี้ 
2. ถา้ฉนัจะเขา้พกัโรงแรม ฉนัจะเลอืกโรงแรมน้ีเป็น
อนัดบัแรก  
3. ฉนัมคีวามตัง้ใจทีจ่ะเขา้พกัทีโ่รงแรมนี้  

Wen (2014) 
 
Wu (2013) 

 

4. ผลการศึกษา  
4.1 การวิเคราะหล์กัษณะกลุ่มตวัอย่างและพฤติกรรมการใช้บทวิจารณ์ในการตดัสินใจจองโรงแรมและท่ีพกั 

 จากการรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถามจากกลุ่มตวัอย่างในช่วงเดือนมนีาคม 2558 โดยใช้แบบสอบถามใน
รปูแบบ Google Document และการแจกแบบสอบถามทีม่หาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์ทา่พระจนัทร ์รวมทัง้สิน้จ านวน 160 ชุด 
และน าขอ้มูลมาสรุปผลพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คดิเป็นอตัราร้อยละ 61.20 ช่วงอายุระหว่าง    
25-29 ปี คิดเป็นอัตราร้อยละ 75.00 ระดับการศึกษาปริญญาตรี คิดเป็นอัตราร้อยละ 74.40 มีอาชีพเป็นพนักงาน
บรษิทัเอกชน คดิเป็นอตัรารอ้ยละ 53.80 มรีายได้ 15,000–30,000 บาทคดิเป็นอตัรารอ้ยละ 68.20 และจองโรงแรมผ่าน
เวบ็ไซตอ์โกดา้ คดิเป็นอตัรารอ้ยละ 68.80 โดยจะอ่านบทวจิารณ์จ านวน 1-3 บทวจิารณ์ และ 4-8 บทวจิารณ์ คดิเป็นอตัรา
รอ้ยละเท่าๆ กนั คอื 28.80 ซึง่จะอ่านบทวจิารณ์จากเวบ็ไซตพ์นัทปิ คดิเป็นอตัรารอ้ยละ 68.10  
4.2 การทดสอบข้อสมมติฐานทางสถิติ 

- การวเิคราะห์สมมตฐิานที ่ 1 โดยใชก้ารวเิคราะหถ์ดถอยอยา่งงา่ย (Simple Regression Analysis) หรอื Linear 
Regression เพื่อศกึษาว่าทศันคตขิองผู้บรโิภคมผีลกระทบต่อความตัง้ใจซื้อของผู้บรโิภคหรอืไม่ ผลการวเิคราะห์พบว่า
ทศันคตมิผีลกระทบต่อความตัง้ใจซือ้ของผูบ้รโิภคถงึรอ้ยละ 91.4 และค่า p = 0.00 แสดงวา่ทศันคตมิผีลกระทบต่อความ
ตัง้ใจซือ้อยา่งมนียัส าคญัทางสถติทิี ่p = 0.05 

- การวเิคราะห์สมมตฐิานที ่2 โดยการเปรยีบเทยีบค่าเฉลีย่ของทศันคตขิองผูบ้รโิภคแต่ละกลุ่มก่อนและหลงัอ่านบท
วจิารณ์ออนไลน์โดยใช ้Paired Samples t-test พบวา่ค่า p ของกลุ่มที ่1–3 นัน้น้อยกวา่ 0.05 และค่า p ของกลุ่มที ่4 
มากกว่า 0.05 จงึสรุปไดว้่าทศันคตขิองผูบ้รโิภคก่อนและหลงัอ่านบทวจิารณ์ออนไลน์ของกลุ่มที ่1-3 มคีวามแตกต่างกนั
อย่างมนีัยส าคญัทางสถติ สว่นทศันคตขิองผูบ้รโิภคก่อนและหลงัอ่านบทวจิารณ์ออนไลน์ของกลุ่มที่ 4 ไม่มคีวามแตกต่าง
กนัอยา่งมนียัส าคญัทางสถติ 

- การวเิคราะหค์วามแปรปรวนหรอืANOVA เพื่อศกึษาความแตกต่างกนัของทศันคตขิองผูบ้รโิภคก่อนและหลงัจากได้
อ่านบทวจิารณ์แลว้ ผลการวเิคราะห์ทศันคตขิองผูบ้รโิภคก่อนอ่านบทวจิารณ์ พบวา่ค่า p = 0.30 แสดงวา่ทศันคตขิอง
ผูบ้รโิภคก่อนอ่านบทวจิารณ์ไม่มคีวามแตกต่างกนัระหว่างกลุ่ม และการวเิคราะห์สมมตฐิานที ่3 ผลการวเิคราะหพ์บว่าค่า   
p = 0.00 แสดงว่าทศันคตขิองผูบ้รโิภคหลงัจากทีไ่ดอ้่านบทวจิารณ์แลว้มคีวามแตกต่างกนัระหว่างกลุ่ม จงึตอ้งท าการ
ทดสอบเป็นรายคูต่่อไปวา่คูใ่ดทีม่คีวามแตกต่างกนัดว้ย Post Hoc Tests : LSD ผลการทดสอบ ดงัตารางที ่3 
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ตารางที ่3 ผลการทดสอบ Post Hoc Tests โดยวธิ ีLSD 
 HN HP LN LP 

HN - แตกต่าง ไมแ่ตกต่าง แตกต่าง 
HP แตกต่าง - แตกต่าง ไมแ่ตกต่าง 
LN ไมแ่ตกต่าง แตกต่าง - แตกต่าง 
LP แตกต่าง ไมแ่ตกต่าง แตกต่าง - 
 

- การวเิคราะห์สมมตฐิานที่ 4 โดยการเปรยีบเทยีบความแตกต่างของความตัง้ใจซื้อระหว่างกลุ่มตวัอย่างที่ไดอ้่าน
ปรมิาณบทวจิารณ์ออนไลน์ต่างกนั โดยใช ้Independent Samples t-test ผลการวเิคราะหพ์บวา่ค่าความแปรปรวนของกลุ่ม 
(Levene's Test for Equality of Variances) ไม่ Sig. ที่  p = 0.05 แสดงว่าความแปรปรวนของกลุ่มเท่ากัน (Equal 
Variances Assumed) ดงันัน้จงึเลอืกค่า Sig. (2-tailed) บรรทดับน คอื p = 0.881 ซึง่หมายถงึบทวจิารณ์ออนไลน์ปรมิาณ
ต่างกนัมผีลกระทบต่อความตัง้ใจซือ้ของผูบ้รโิภคไมแ่ตกต่างกนัอยา่งมนียัส าคญัทางสถติทิี ่p = 0.05 

จากการวเิคราะหข์อ้มลูผ่านโปรแกรม SPSS โดยใชค้ าสัง่ต่างๆขา้งตน้สามารถสรุป ผลการวจิยัตามสมมตฐิานทีต่ ัง้ไว ้
ดงัตารางที ่4 
 

ตารางที ่4 ตารางสรุปผลการวจิยั 
สมมติฐานการวิจยั ผลการวิจยั 

H1: ทศันคตมิผีลกระทบต่อความตัง้ใจซือ้ของผูบ้รโิภคอยา่งมนียัส าคญัทางสถติ ิ สนบัสนุน 
H2: ทศันคตขิองผูบ้รโิภคแต่ละกลุ่มมคีวามแตกต่างกนัอย่างมนีัยส าคญัทางสถติกิ่อนและหลงั
อ่านบทวจิารณ์ออนไลน์ 

สนบัสนุน 

H3: ทศันคตขิองผูบ้รโิภคแต่ละกลุม่หลงัจากทีไ่ดอ้่านบทวจิารณ์ออนไลน์มคีวามแตกต่างกนั
อยา่งมนียัส าคญัทางสถติ ิ 

สนบัสนุน 

H4: บทวจิารณ์ออนไลน์ปรมิาณต่างกนัมผีลกระทบต่อความตัง้ใจซื้อของผู้บรโิภคอย่างมี
นยัส าคญัทางสถติ ิ

ไมส่นบัสนุน 

 
4.3 การอภิปรายผลการวิจยั  

(1) ผลกระทบของทศันคติต่อความตัง้ใจซ้ือของผูบ้ริโภค 
จากการทดสอบสมมตฐิานที ่ 1 ทศันคตมิผีลกระทบต่อความตัง้ใจซือ้ของผูบ้รโิภคอยา่งมนียัส าคญัทางสถติ ิจาก

การทดสอบพบวา่ ค่า p = 0.00 และมคี่าสมัประสทิธิถ์ดถอย (B) = 0.59 ซึง่หมายถงึทศันคตมิผีลกระทบต่อความตัง้ใจซือ้
ของผู้บรโิภค เน่ืองจากทศันคตเิป็นการประเมนิสิง่ใดสิง่หน่ึงว่าสิง่นัน้น่าพอใจหรอืไม่น่าพอใจ และน าไปสู่การแสดงออก
ทางดา้นพฤตกิรรมคอืความตัง้ใจซือ้ของผูบ้รโิภค กล่าวคอื เมื่อผูบ้รโิภคไดอ้่านบทวจิารณ์ออนไลน์ในทศิทางบวก ผูบ้รโิภค
จะรู้สกึดีและพอใจในโรงแรมนัน้ และท าให้เกิดความตัง้ใจในการเลือกจองโรงแรมนัน้ตามมา ในทางตรงกนัข้าม หาก
ผู้บรโิภคได้อ่านบทวจิารณ์ออนไลน์ในทศิทางลบ ผู้บรโิภคจะรูส้กึไม่ดแีละไม่พอใจในโรงแรมนัน้ และท าให้ไม่อยากจอง
โรงแรมนัน้ ซึง่ผลการวจิยัน้ีสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ Lee et al. (2008), Vermeulen and Seegers (2009) และ          
Kim (2012) ทีก่ลา่ววา่ บทวจิารณ์ออนไลน์เชงิบวกบทวจิารณ์ออนไลน์เชงิบวกสง่ผลใหเ้กดิทศันคตทิีด่ตีราสนิคา้ และท าให้
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ผูบ้รโิภคเกดิความตัง้ใจซือ้สนิคา้นัน้ สว่นบทวจิารณ์ออนไลน์เชงิลบสง่ผลใหเ้กดิทศันคตเิชงิลบต่อสนิคา้ และสง่ผลใหค้วาม
ตัง้ใจซือ้ของผูบ้รโิภคลดน้อยลงเชน่กนั 

(2) ความแตกต่างของทศันคติของผูบ้ริโภคแต่ละกลุ่มก่อนและหลงัอ่านบทวิจารณ์ออนไลน์ 
จากการทดสอบสมมติฐานที่ 2 ผู้บรโิภคกลุ่มที่ 1-3 คอื ผู้บรโิภคที่ได้อ่านบทวจิารณ์เชงิบวกปรมิาณมาก และ

ผูบ้รโิภคที่ไดอ้่านบทวจิารณ์เชงิลบปรมิาณมาก/น้อย ค่า p < 0.05 ซึ่งหมายถงึทศันคตขิองผูบ้รโิภคก่อนและหลงัอ่านบท
วจิารณ์ออนไลน์ทัง้ 3 กลุ่มดงักล่าวมคีวามแตกต่างกนัซึ่งสอดคล้องกบัแนวคิดที่กล่าวว่าสารมอีิทธิพลต่อทศันคติของ
ผูบ้รโิภค และสอดคลอ้งกบัแนวคดิการเปลีย่นแปลงทศันคตทิีก่ล่าววา่การเปลีย่นทศันคต ิม ี2 ชนิด คอื การเปลี่ยนแปลงไป
ในทางเดยีวกนั และการเปลีย่นแปลงไปคนละทาง ซึง่ในงานวจิยัน้ีมทีัง้การเปลีย่นแปลงทัง้ 2 ชนิด สว่นผูบ้รโิภคกลุ่มที ่4 ที่
ไดอ้่านบทวจิารณ์เชงิบวกปรมิาณน้อย คา่  p > 0.05 หมายถงึทศันคตขิองผูบ้รโิภคก่อนและหลงัอ่านบทวจิารณ์ออนไลน์ไม่
มคีวามแตกต่างกนั ซึง่ขดัแยง้กบัแนวคดิขา้งตน้ ขอ้ขดัแยง้ดงักล่าวอาจเกดิจากบทวจิารณ์เชงิบวกปรมิาณ 3 บทวจิารณ์นัน้
น้อยเกนิไป จงึยงัไมส่ามารถโน้มน้าวใจของผูบ้รโิภคทีม่ทีศัคตทิีด่อียูแ่ลว้ใหด้มีากขึน้ได้ 

(3) ความแตกต่างของทศันคติของผูบ้ริโภคหลงัจากท่ีได้อ่านบทวิจารณ์ออนไลน์ 
จากการทดสอบสมมตฐิานที ่ 3 ผูบ้รโิภคมคีวามแตกต่างกนัระหวา่งกลุ่ม คอื ค่า p = 0.00 ซึง่สามารถสรุปไดว้า่ 

ทศันคตขิองกลุ่มตวัอยา่งทีอ่่านบทวจิารณ์เชงิบวกแตกต่างกบักลุ่มตวัอยา่งทีอ่่านบทวจิารณ์เชงิลบ ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยั
ของ Vermeulen และ Seegers (2009) ที่พบว่าบทวจิารณ์เชงิบวกและลบส่งผลใหเ้กดิทศันคตทิี่ต่างกนั ส่วนทศันคตขิอง
กลุ่มตวัอย่างที่อ่านบทวจิารณ์เชงิบวกในปรมิาณที่ต่างกนัและบทวจิารณ์เชงิลบในปรมิาณที่ต่างกนัไม่มคีวามแตกต่างกนั
ระหวา่งกลุ่ม ซึง่ขดัแยง้กบัผลการวจิยัในอดตีของ Park et al. (2007) ทีก่ล่าววา่ปรมิาณหรอืจ านวนของบทวจิารณ์สง่ผลต่อ
ความพงึพอใจและทศันคตขิองผูบ้รโิภค ซึ่งขอ้ขดัแยง้น้ีอาจเกดิจากการทีผู่บ้รโิภคไดร้บัขอ้มลูครบถ้วนตามที่ตอ้งการแลว้ 
กลา่วคอื บทวจิารณ์ทีผู่ว้จิยัน ามาใชใ้นแบบสอบถามทัง้จ านวน 3 บทวจิารณ์และ 27 บทวจิารณ์นัน้มขีอ้วจิารณ์ดา้นคุณภาพ
การบรกิาร บรรยากาศโรงแรมและคุณภาพของหอ้งพกัเหมอืนกนั ซึง่เป็นปัจจยัหลกัทีผู่บ้รโิภคใชพ้จิารณาเลอืกจองหอ้งพกั 
(ขวญัหทยั สุขสมณะ, 2545) นอกจากน้ี ผูบ้รโิภคอาจจะใหค้วามส าคญักบัคุณภาพของบทวจิารณ์มากกวา่ปรมิาณของบท
วจิารณ์ (Jiang, 2013) จงึท าใหท้ศันคตติ่อโรงแรมของกลุม่ตวัอยา่งดงักล่าวไมแ่ตกต่างกนัอยา่งมนียัส าคญัทางสถติ ิ

(4) ผลกระทบของปริมาณบทวิจารณ์ออนไลน์ต่างกนัท่ีมีต่อความตัง้ใจซ้ือของผูบ้ริโภค 
จากการทดสอบสมมตฐิานที ่4 ค่า p = 0.88 ซึง่หมายถงึปรมิาณบทวจิารณ์ออนไลน์ต่างกนัมผีลกระทบต่อความ

ตัง้ใจซือ้ไมแ่ตกต่างกนั กลา่วคอื การทีผู่บ้รโิภคไดอ้่านบทวจิารณ์จ านวน 3 หรอื 27 บทวจิารณ์จะเป็นเชงิบวกหรอืลบกต็าม 
ผูบ้รโิภคจะเกดิความเชื่อมัน่ต่อโรงแรมไมแ่ตกต่างกนั ซึง่ขดัแยง้กบังานวจิยัของ Chen et al. (2004) และ Lin et al. (2013) 
ทีก่ลา่ววา่ปรมิาณของบทวจิารณ์ออนไลน์สามารถสรา้งความเชื่อมัน่ใหผู้บ้รโิภคและสะทอ้นถงึปรมิาณของคนซือ้สนิคา้ และ
ท าใหค้วามตัง้ใจซือ้ของผูบ้รโิภคเพิม่สงูขึน้ ซึง่ขอ้ขดัแยง้น้ีสอดคลอ้งกบังานวจิยัของและ Park and Lee (2008) ทีก่ล่าววา่
ปรมิาณของบทวจิารณ์ออนไลน์จ านวนมากเกนิไปจะสง่ผลต่อกระบวนการท าความเขา้ใจของผูบ้รโิภค และธุรกจิประเภท
โรงแรมและทีพ่กัเป็นธุรกจิประเภทบรกิารหรอืเป็นสนิคา้ทีม่คีวามเกีย่วพนัสงู ซึง่ผูบ้รโิภคตอ้งใชเ้วลาในการท าความเขา้ใจ
บทวจิารณ์แต่ละบทวจิารณ์ เพื่อใหไ้ดเ้ขา้พกัในที่พกัทีต่รงความตอ้งกนัของตนเองมากทีสุ่ด นอกจากน้ีผูบ้รโิภคยงัมคีวาม
อ่อนไหวต่อบทวจิารณ์ของผูบ้รโิภคอื่นไดง้า่ย โดยเฉพาะบทวจิารณ์เชงิลบ แมว้่าผูบ้รโิภคจะไดอ้่านบทวจิารณ์เชงิลบเพยีง 
3 บทวจิารณ์ กส็ามารถสง่ผลใหผู้บ้รโิภคไมอ่ยากไปพกัทีส่ถานทีแ่หง่นัน้ 
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5. สรปุผลการวิจยั  
บทวจิารณ์ออนไลน์เป็นสารทีม่อีทิธพิลต่อทศันคติและความตัง้ใจซือ้ของผูบ้รโิภค จากสมมตฐิานที ่1 ในงานวจิยัพบวา่ 

ทัง้บทวจิารณ์เชงิบวก/ลบและปรมิาณมาก/น้อยลว้นมอีทิธพิลในการสรา้งทศันคตทิี่มตี่อโรงแรมและสง่ผลกระทบต่อความ
ตัง้ใจซื้อของผูบ้รโิภค และจากการทดสอบสมมตฐิานที ่2 เมื่อผูบ้รโิภคไดเ้หน็รปูภาพและขอ้มลูทัว่ไปของโรงแรมแลว้เกดิ
ทศันคตทิีด่ตี่อโรงแรม และเมื่อไดอ้่านบทวจิารณ์เชงิบวกจ านวนมากแลว้ ผูบ้รโิภคมทีศันคตติ่อโรงแรมที่ดมีากขึน้ แต่บท
วจิารณ์จ านวนน้อยไม่สามารถท าใหผู้บ้รโิภคมทีศันคตทิีด่ขี ึน้กว่าเดมิได ้แต่เมื่อไดอ้่านบทวจิารณ์เชงิลบปรมิาณมาก /น้อย 
ผู้บริโภคจะเปลี่ยนแปลงทศันคติจากบวกเป็นลบ ซึ่งการทดสอบสมมติฐานที่ 3 พบว่าผู้บริโภคแต่ละกลุ่มมีทศันคติที่
แตกต่างกนัอย่างมนีัยส าคญั โดยทศันคตขิองผูบ้รโิภคทีอ่่านบทวจิารณ์เชงิบวกจะแตกต่างกบัทศันคตขิองผูบ้รโิภคทีอ่่าน
บทวจิารณ์เชงิลบ ขณะทีผู่บ้รโิภค 2 กลุม่ทีอ่่านบทวจิารณ์เชงิบวกปรมิาณมาก/น้อยมทีศันคตทิีไ่มแ่ตกต่างกนั และผูบ้รโิภค 
2 กลุ่มที่อ่านบทวจิารณ์เชงิลบปรมิาณมาก/น้อยมทีศันคตทิี่ไม่แตกต่างกนัเช่นเดยีวกนั และในการทดสอบสมมตฐิานที่ 4 
นัน้ พบว่าปรมิาณบทวจิารณ์ที่แตกต่างกนั ไม่ส่งผลกระทบต่อความตัง้ใจซื้อของผู้บรโิภคอย่างมนีัยส าคญัทางสถิติ ซึ่ง
หมายถงึผูบ้รโิภคทีอ่่านบทวจิารณ์เชงิบวก/ลบจ านวน 3 และ 27 บทวจิารณ์ มคีวามตัง้ใจซือ้ทีไ่มแ่ตกต่างกนั  

จากการทดสอบสมมตฐิานทัง้หมด จงึสรุปไดว้่า บทวจิารณ์ออนไลน์เชงิบวกสง่ผลใหผู้บ้รโิภคมทีศันคตทิีด่ตี่อโรงแรม 
ในทางตรงกนัขา้มบทวจิารณ์เชงิลบส่งผลใหผู้้บรโิภคมทีศันคตทิี่ไม่ดตี่อโรงแรม และบทวจิารณ์ออนไลน์เชงิบวกปรมิาณ
มากและบทวจิารณ์ออนไลน์เชงิลบปรมิาณมาก/น้อย สามารถเปลี่ยนแปลงทศันคตขิองผูบ้รโิภคทีม่ตี่อโรงแรมได ้ซึ่งหาก
ผูบ้รโิภคทศันคตทิีด่ตี่อโรงแรม จะท าใหผู้บ้รโิภคอยากไปพกัทีโ่รงแรมนัน้ และหากผูบ้รโิภคทศันคตทิีไ่ม่ดตี่อโรงแรม กจ็ะ
ท าใหผู้บ้รโิภคอยากไมไ่ปพกัทีโ่รงแรมนัน้ดว้ยเชน่กนั 
5.1 ประโยชน์ของงานวิจยัภาคทฤษฎี 

งานวจิยัน้ีไดน้ ากรอบแนวคดิสิง่กระตุน้-การประเมนิการรบัรู้-การตอบสนอง หรอื S-O-R Framework ซึง่เป็นกรอบ
แนวคดิพืน้ฐานในการแสดงพฤตกิรรมของบุคคลมาประยุกตใ์ช้ เพื่อสรา้งความเชื่อมโยงระหวา่งสิง่กระตุน้ทางกายภาพการ
รบัรู้และพฤติกรรมของแต่ละบุคคล โดยผู้วิจยัได้น าบทวิจารณ์ออนไลน์มาใช้เป็นเครื่องมือกระตุ้น  (S) เพื่อประเมิน        
การรบัรู้ (O) หรอืทศันคติ และประเมนิการตอบสนอง (R) หรอืความตัง้ใจซื้อของผู้บรโิภคซึ่งยงัไม่เคยมกีารน า S-O-R 
Framework ดงักล่าวมาใชศ้กึษาในบรบิทของบทวจิารณ์ออนไลน์ในธุรกจิโรงแรมและทีพ่กัในประเทศไทย 
5.2 ประโยชน์ของงานวิจยัภาคปฏิบติั 

(1) เน่ืองจากบทวจิารณ์ออนไลน์มบีทบาทส าคญัในการเปลี่ยนแปลงทศันคติของผู้บรโิภค โดยเฉพาะบทวจิารณ์    
เชงิลบ ซึ่งจากงานวจิยัจะเหน็ไดว้่าบทวจิารณ์เชงิลบจ านวนมากหรอืน้อย กส็ามารถท าใหผู้บ้รโิภคเปลีย่นแปลงทศันคตติ่อ
โรงแรมทีด่เีป็นทศันคตทิีไ่ม่ดไีด ้ส่วนบทวจิารณ์เชงิบวกนัน้ตอ้งมปีรมิาณมากจงึจะท าใหผู้บ้รโิภคมทีศันคตทิีด่ขี ึน้กว่าเดมิ
ได้ และธุรกิจประเภทบรกิารอย่างโรงแรมและที่พกัน้ี ผู้บรโิภคมคีวามอ่อนไหวต่อบทวจิารณ์ซึ่งเป็นประสบการณ์ของ
ผูบ้รโิภคอื่น ดงันัน้การวางกลยุทธ์ทางการตลาดเพื่อเพิม่จ านวนยอดจองหอ้งพกั โดยการโฆษณาประชาสมัพนัธ์โรงแรม
ผา่นบทวจิารณ์ของผูบ้รโิภคนัน้เป็นกลยทุธท์ีส่ าคญัและจ าเป็น 

(2) จากงานวิจัยพบว่าผู้บริโภคจะอ่านบทวิจารณ์ออนไลน์จากเว็บไซต์พันทิป ดังนัน้ นักการตลาดจึงควรให้
ความส าคญักบับทวจิารณ์ออนไลน์บนเวบ็ไซต์ดงักล่าว โดยผูบ้รหิารอาจแต่งตัง้ใหม้ผีูร้บัผดิชอบคอยแกไ้ขและตอบปัญหา
ของผูบ้รโิภค หรอืหากเกดิขอ้ผดิพลาดซึง่สรา้งความรูส้กึทีไ่มด่แีก่ผูบ้รโิภคแลว้ ทางโรงแรมตอ้งแสดงความรบัผดิชอบ เช่น 
การใหส้่วนลดหรอืบตัรก านัลเมื่อเขา้พกัครัง้ต่อไป เพื่อปรบัปรุงขอ้ผดิพลาดและสรา้งความประทบัใจใหก้บัผูบ้รโิภคต่อไป 
ซึง่จะท าใหธุ้รกจิสามารถแขง่ขนัในอุตสาหกรรมและด าเนินการต่อไปไดอ้ยา่งยัง่ยนื 
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(3) ทศันคตทิีด่ขีองผูบ้รโิภคสามารถเกดิขึน้ไดจ้ากการเหน็ภาพลกัษณ์ภายนอกของโรงแรม แต่กส็ามารถเปลีย่นแปลง
ไดง้่ายจากการไดอ้่านบทวจิารณ์เชงิลบ ดงันัน้ ผูบ้รหิารควรใหค้วามส าคญัในการแก้ไขปัญหาทีเ่กดิจากบทวจิารณ์เชงิลบ
อย่างใกลช้ดิ เช่น มอบหมายหน้าทีใ่หผู้ร้บัผดิชอบคอยตอบปัญหาหรอืคอยอธบิายขอ้ผดิพลาดทีเ่กดิขึน้ใหผู้บ้รโิภคเขา้ใ จ 
พรอ้มทัง้แสดงความรบัผดิชอบ และจะน าบทวจิารณ์ไปปรบัปรุงขอ้ผดิพลาดไม่ใหเ้กดิขึน้อกี เพื่อสรา้งความรูส้กึที่ดใีหผู้ท้ี่
เขยีนบทวจิารณ์และผูบ้รโิภคอื่นทีเ่ขา้มาอ่านบทวจิารณ์ดงักล่าว 

(4) เน่ืองจากบทวจิารณ์ที่พบส่วนใหญ่เป็นบทวจิารณ์ด้านคุณภาพการให้บริการของพนักงาน ความสะอาดของ
หอ้งพกัและสภาพแวดลอ้มของโรงแรม ดงันัน้ ผูบ้รหิารจงึควรก าหนดนโยบายอบรมและปรบัปรงุการบรกิารของพนกังานให้
มคีุณภาพ มคีวามเป็นมอือาชพี มคีวามพรอ้มที่จะบรกิารลูกคา้ตลอดเวลา และตอ้งดูแลรกัษาสภาพแวดลอ้มของโรงแรม
และที่พกัให้สะอาด มีความปลอดภัยในชีวิตและทรพัย์สนิ เพื่อที่จะได้รบับทวิจารณ์ที่ดีและสร้างทศันคติที่ดีต่อผู้อ่าน
ตลอดจนน าไปสูค่วามตัง้ใจในการเลอืกใชบ้รกิารโรงแรมและทีพ่กันัน้ 

(5) เวบ็ไซต์อโกด้าถอืเป็นเวบ็ไซต์ยอดนิยมที่ผู้บรโิภคใช้บรกิารจองโรงแรม และที่พกั แต่จากการวเิคราะห์ขอ้มูล
พบว่า ผูบ้รโิภคส่วนใหญ่ต่างกจ็องโรงแรมและที่พกัผ่านเวบ็ไซต์ดงักล่าว แต่ส่วนใหญ่อ่านบทวจิารณ์ผ่านเวบ็ไซต์พนัทปิ
ทัง้ๆ ทีใ่นเวบ็ไซต์อโกดา้มพีืน้ทีแ่สดงบทวจิารณ์ทีเ่ป็นประสบการณ์ของผูบ้รโิภคอื่นจ านวนมาก ดงันัน้ เวบ็ไซต์  อโกดา้จงึ
ตอ้งท าการศกึษาสาเหตุของปัญหาดงักล่าวและศกึษาความตอ้งการของผูบ้รโิภค เพื่อปรบัปรุงแกไ้ขปัญหาดงักล่าว และท า
ให้สามารถชกัจูงผู้บรโิภคให้เขา้มาอ่านบทวจิารณ์ในเวบ็ไซต์มากขึน้ ตลอดจนน าไปวางแผนด้านกลยุทธ์ทางการตลาด
ต่อไป 

(6) จากการวเิคราะหข์อ้มลูดา้นพฤตกิรรมการใชบ้ทวจิารณ์ในการตดัสนิใจจองโรงแรมและทีพ่กันัน้ ผูบ้รโิภคสว่นใหญ่
อ่านบทวจิารณ์ไมเ่กนิ 8 บทวจิารณ์ ดงันัน้ ทางเวบ็ไซตค์วรแสดงบทวจิารณ์เชงิบวกตามจ านวนดงักล่าวไวใ้นหน้าแรก เพื่อ
เพิม่โอกาสทีผู่บ้รโิภคจะจองโรงแรมและทีพ่กันัน้ๆ 
5.3 ข้อจ ากดังานวิจยั 

(1) กลุ่มตวัอย่างที่ใชใ้นงานวจิยัครัง้น้ีเป็นประชากรที่อาศยัในกรุงเทพมหานครที่มชี่วงอายุระหว่าง 25-34 ปีเท่านัน้ 
ซึ่งผลการวิจยัอาจไม่สามารถใช้กับผู้บริโภคช่วงอายุอื่นและอาศยัในจังหวดัอื่นที่มีความคิด ทศันคติวฒันธรรมและ
สภาพแวดลอ้มทีแ่ตกต่างกนัได ้

(2) ผูต้อบแบบสอบถามอาจมปีระสบการณ์ในการจองโรงแรมและทีพ่กัผ่านอนิเทอรเ์น็ตไม่เท่ากนั เน่ืองจากมกีารเกบ็
ขอ้มลูจากผูบ้รโิภคทีไ่มเ่คยจองโรงแรมและทีพ่กัผา่นอนิเทอรเ์น็ตหรอืเวบ็ไซตอ์โกดา้ดว้ย 

(3) บทวจิารณ์ออนไลน์ที่น ามาเป็นเครื่องมอืในการศกึษาเป็นบทวจิารณ์ที่ปรบัปรุงจากเวบ็ไซต์อโกดา้เท่านัน้ จงึไม่
ครอบคลุมบทวจิารณ์ออนไลน์ของเวบ็ไซตอ์ื่นๆ 
5.4 งานวิจยัต่อเน่ือง 

(1) ในการวิจยัในอนาคตอาจท าการศึกษาอิทธิพลของบทวิจารณ์ออนไลน์ที่มีต่อทศันคติและความตัง้ใจซื้อโดย
เปรยีบเทยีบความแตกต่างจากลกัษณะประชากร เชน่ เพศ ระดบัการศกึษา เป็นตน้ 

(2) ในงานวจิยัน้ีมกีารศกึษาเฉพาะอทิธพิลของบทวจิารณ์ในเวบ็ไซตอ์โกดา้ทีม่ผีลกระทบต่อทศันคตแิละความตัง้ใจซือ้
เท่านัน้ ซึ่งงานวิจยัในอนาคตอาจศึกษาตวัแปรอื่นเพิ่มเติม เช่น ความน่าเชื่อถือของเว็บไซต์ คุณภาพของบทวิจารณ์     
เป็นตน้ 
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บทคดัย่อ 

ความเหงาเกดิจากการรบัรูว้่าไม่เป็นทีต่อ้งการของสงัคมจนท าใหเ้กดิปัญหาในดา้นสุขภาพกายไปจนถงึดา้นจติใจ เมื่อ
ความเหงาเกดิขึน้ในทีท่ างานจะมอีทิธพิลอย่างมากต่อประสทิธภิาพการท างานของพนกังาน ดงันัน้พนักงานทีร่บัรูเ้หงาจาก
การกระท าของเพื่อนร่วมงาน จะรู้สกึเหงามากขึน้กว่าเดิม มีความรู้สกึเชงิลบต่อเพื่อนร่วมงาน และถึงขนาดรู้สกึอยาก
ลาออกจากองคก์ร 

เมื่อเทคโนโลยเีขา้มามบีทบาทมากขึน้ โดยเฉพาะอนิเทอรเ์น็ตและเวบ็ไซต์เครอืข่ายสงัคมออนไลน์ ท าใหก้ารค้นหา
บุคคลทีม่คีวามสนใจหรอืสงัคมเดยีวกนัเป็นเรื่องทีง่่ายดาย รวมถึงการรกัษาความสมัพนัธท์างสงัคมทีม่อียู่แล้วใหด้ยีิง่ขึน้ 
ดงันัน้หากน าประโยชน์ของเวบ็ไซตเ์ครอืข่ายสงัคมออนไลน์มาปรบัใชง้านเพื่อช่วยใหบุ้คคลทีรู่ส้กึเหงามกีารเปิดเผยขอ้มูล
ของตนเองบนเวบ็ไซตเ์ครอืขา่ยสงัคมออนไลน์มากขึน้ จะช่วยใหบุ้คคลคลายความเหงาและเพิม่ทุนทางสงัคม  

โดยผูว้จิยัมคีวามสนใจศกึษาถงึปัจจยัทีส่ง่ผลต่อความอยู่ดมีสีขุ ดา้นความความสมัพนัธก์บัเพื่อนร่วมงานผ่านเวบ็ไซต์
เครอืขา่ยสงัคมออนไลน์ 

จากผลการวจิยัพบว่า เมื่อพนกังานทีรู่ส้กึเหงา หากมกีารเปิดเผยขอ้มูลของตนเองทางออนไลน์มากขึน้ จะท าใหไ้ดร้บั
การสนบัสนุนทางดา้นสงัคมออนไลน์จากเพื่อนร่วมงานและมติรภาพระหว่างเพื่อนร่วมงานทีเ่พิม่ขึน้ สง่ผลใหค้วามอยู่ดมีสีุข 
ดา้นความสมัพนัธก์บัเพื่อนร่วมงานเพิม่มากขึน้ตามไปดว้ย 
 
ค าส าคญั: เวบ็ไซตเ์ครอืขา่ยสงัคมออนไลน์ ความสมัพนัธก์บัเพือ่นร่วมงาน ความเหงา การสนบัสนุนทางดา้นสงัคม

ออนไลน์ 
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Abstract 
Loneliness is a subject that has been accepted in academic as a critical problem in today’s society. A lonely 

worker tends to be dissatisfied with their work. Loneliness, therefore, could affect employee’s performance both 
individually and as a team. In addition, it could cause a negative feeling towards colleagues and an organization. 

Information technology, especially the Internet and social network, has increasingly influenced the society. 
Social network site has become commonly used to find people who share similar interest, to maintain and 
improve social relationships, to meet new people, and to share the information. For example, Facebook provides 
communication tools, such as Wall Post, Message, Comments, and provides information about users, such as 
user status, sexual orientation, culture or politics. Such features could be utilized to help people who feel lonely 
to be more open to the society and feel less lonely. This research, therefore, set to study factors affecting the 
well-being of relationship with co-workers via social network sites. 

The researcher collected data from 315 people, using both paper and online questionnaires. The studied 
group (samples) in this study comprises working people aged between 19 -59 years, both male and female who 
live in Bangkok and its vicinity. 

The findings show a relationship between online self-disclosure, online social support and well-being of the 
relationship with co-workers. This means that a worker who discloses herself more is likely to receive higher 
online support and thus perceive a higher well-being in terms of relationship with co-workers. 

 
Keywords: Social Network Sites, Relationship with co-workers, Loneliness, Online Social Support 
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1. บทน า 
ความเหงาเป็นสิง่ทีส่ะทอ้นสภาวะทางอารมณ์ในเชงิลบทีเ่กดิจากการรบัรูว้่าไม่เป็นทีต่้องการของสงัคมจนสามารถท า

ใหเ้กดิปัญหาในดา้นสขุภาพกายไปจนถงึดา้นจติใจ ทัง้นี้ยงัมงีานวจิยัทีไ่ดศ้กึษาถงึความเหงาในทีท่ างาน พบว่า ความเหงา
ทีเ่กดิขึน้ในที่ท างานนัน้มอีทิธพิลอย่างมากต่อประสทิธภิาพการท างานของพนักงานทัง้งานที่รบัผดิชอบโดยตรงและการ
ท างานร่วมกบัผู้อื่นในทมีท าใหป้ระสทิธภิาพของทมีถูกลดทอนลง และคนเหงาส่วนใหญ่มแีนวโน้มทีจ่ะไม่พงึพอใจในงาน
มากกว่าคนปกต ิ(Chan and Qiu, 2011) ดงันัน้พนกังานทีร่บัรูถ้งึความโดดเดีย่วจากการกระท าของเพื่อนร่วมงาน จะรูส้กึ
เหงามากขึน้กว่าเดมิมคีวามรูส้กึเชงิลบต่อเพื่อนร่วมงาน และถงึขนาดรูส้กึอยากลาออกจากองคก์ร (Ozcelik and Barsade, 
2011) 

จากแนวโน้มของการของการใชอ้นิเทอรเ์น็ตทีม่อีตัราเพิม่ทีส่งูขึน้เรื่อยๆ ท าใหม้กีารใชง้านเวบ็ไซต์เครอืข่ายสงัคมมาก
ขึ้น โดยเหตุผลส่วนใหญ่ที่บุคคลใช้งานเว็บไซต์เครือข่ายสงัคมออนไลน์ก็เพื่อการสื่อสารกบับุคคลอื่น ท าให้เว็บไซต์
เครอืขา่ยสงัคมออนไลน์ถูกใชง้านเพื่อสรา้งความสมัพนัธใ์หม่ (Ellison et al., 2007)  รกัษาความสมัพนัธท์ี่มอียู่แลว้ใหด้ขีึน้ 
(Ross et al., 2009) โดยคนทีรู่ส้กึเหงามกัจะมกีารเปิดเผยขอ้มูลของตนเองบนเวบ็ไซต์เครอืข่ายสงัคมออนไลน์เพราะเมื่อ
เปิดเผยตนเองแลว้จะท าใหร้บัรูถ้งึมติรภาพทีแ่ขง็แกร่งขึน้ ช่วยใหบุ้คคลคลายความเหงาและเพิม่ทุนทางสงัคม แสดงใหเ้หน็
ว่าการเปิดเผยตนเองเป็นสิง่ส าคญัส าหรบัการสรา้งความสมัพนัธส์่วนตวั (Al-Saggaf and Nielsen, 2014) ท าใหบุ้คคลเพิม่
ความพงึพอใจดา้นอารมณ์และเพิม่ความอยู่ดมีสีขุของบุคคลได ้(Kalpidou et al., 2011) 

โดยความอยู่ดมีสีุขนัน้ หมายถงึ สภาพของบุคคลทีม่คีวามสะดวกสบาย สุขภาพด ีหรอืมคีวามสุข  (Dalvandi et al., 
2015) ซึ่งประกอบไปด้วยหลายมิติดงันี้ มติิทางด้านสงัคม มติิทางเศรษฐกจิ และมติิเสรภีาพด้านการเมอืง ส าหรบัด้าน
สงัคมนัน้จะเน้นในเรื่องของความเป็นอยู่ในสงัคมทีด่ขี ึน้ เช่น การมสีุขภาพด ีความพงึพอใจในการงานอาชพีความพงึพอใจ
ในกลุ่มทางสงัคมของตนเอง การมสีมัพนัธภาพของตนกบับุคคลอื่น ความมอีสิรภาพในการตดัสนิใจดว้ยตนเอง เป็นตน้ 

จากประโยชน์ของเวบ็ไซตเ์ครอืขา่ยสงัคมออนไลน์ ท าใหอ้งคก์รน าเวบ็ไซตเ์ครอืขา่ยสงัคมออนไลน์มาปรบัใชใ้นองคก์ร
ทัง้แบบที่เป็นเว็บไซต์เครือข่ายสงัคมออนไลน์จากภายนอก เพื่อสร้างความแขง็แกร่งของความสมัพนัธ์ระหว่างเพื่อน
ร่วมงาน ระหว่างทมีหรอืแผนกอื่นๆสามารถหาคนทีม่คีวามสนใจคลา้ยกนั รวมไปถงึการจดัการและแบ่งปันความรู ้ท าให้
เพื่อนร่วมงานที่อยู่คนละทีส่ามารถมองขา้มเรื่องสถานทีท่ี่ห่างไกลและเริม่ต้นเป็นเพื่อนกนัไดจ้ากเวบ็ไซต์เครอืข่ายสงัคม
ออนไลน์ รวมถึงสามารถใช้ในการสื่อสารระหว่างผู้บงัคบับญัชาและผู้ใต้บงัคบับญัชา เพื่อลดระยะห่างของต าแหน่งที่
แตกต่างกนัไดอ้กีดว้ย (Marcos and Tomoki, 2014) 

จากขา้งต้นจงึน าไปสู่ค าถามวจิยัทีว่่า ปัจจยัใดบา้งทีส่่งผลต่อความอยู่ดมีสีุข ดา้นความสมัพนัธก์บัเพื่อนร่วมงานของ
คนวยัท างานผ่านเวบ็ไซตเ์ครอืขา่ยสงัคมออนไลน์ 

 
2. ทบทวนวรรณกรรม 

ในสว่นนี้จะเป็นการกล่าวถงึทฤษฎแีละงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง ซึง่ประกอบไปดว้ย แนวคดิเกีย่วกบัเวบ็ไซต์เครอืข่ายสงัคม
ออนไลน์ (Social Networking Sites : SNS) แนวคดิและทฤษฎีทีเ่กีย่วกบัคุณภาพชวีติ (Quality of Life) และ Loneliness 
on Social Networking Sites Model รวมถงึงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งกบัปัจจยัทีส่่งผลต่อความอยู่ดมีีสุข ดา้นความสมัพนัธก์บั
เพื่อนร่วมงานของคนวยัท างานมดีงันี้ 

(1) แนวคิดเก่ียวกบัเวบ็ไซตเ์ครอืข่ายสงัคมออนไลน์ (Social Networking Sites: SNS) 
Kim et al. (2009) ใหค้ านิยามของเวบ็ไซต์เครอืข่ายสงัคมว่า เป็นเวบ็ไซต์ทีท่ าใหผู้ค้นสามารถสื่อสารออนไลน์ 

และแชร ์User-created contents (UCCs) คนทีเ่ป็นผูใ้ชง้านอาจจะเป็นผูท้ีเ่ปิดอนิเทอรเ์น็ตหรอืเป็นคนในองคก์ร การสือ่สาร
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อาจจะเป็นเครอืขา่ยของเพื่อนทีอ่อฟไลน์ซึง่อาจกลายมาเป็นเพื่อนกนัในเวบ็ไซต์ออนไลน์ คนรูจ้กัในโลกออนไลน์ หรอืกลุ่ม
ต่างๆทีม่กีารรวมกลุ่มกนัเช่น กลุ่มโรงเรยีน งานอดเิรก ความสนใจ อาชพี และอื่นๆ 

(2) แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวกบัคณุภาพชีวิต (Quality of Life) 
องคก์ารอนามยัโลก (World Health Organization) กล่าวถงึคุณภาพชวีติของแต่ละบุคคลขึน้อยู่กบัสถานะของ

บุคคลในบรบิทของวฒันธรรมและค่านิยมทีบุ่คคลอาศยัอยู่ และมคีวามสมัพนัธก์บัจุดมุ่งหมาย ความคาดหวงั และมาตรฐาน
ทีแ่ต่ละคนก าหนดขึน้ ซึง่สอดคลอ้งกบั Lee et al. (2007) ทีก่ล่าวถงึคุณภาพชวีติเป็นกระบวนการทีพ่จิารณาจากความรู้
ความเขา้ใจ มกีารประเมนิความพงึพอใจของชวีติตามหลกัเกณฑท์ีบุ่คคลเลอืกเอง โดยสงัเกตไดว้่า การพจิารณาความพึง
พอใจของบุคคลขึน้อยู่กบัสถานการณ์ปัจจุบนัเปรยีบเทยีบกบัมาตรฐานของแต่ละบุคคล ดงันัน้คุณภาพชวีติจงึเป็นตวัชีว้ดั
ความพงึพอใจของชวีติโดยรวม 

Kivunike et al. (2011) ไดท้ าการแบ่งตวัชีว้ดัคุณภาพชวีติเป็น 3 ดา้น ดงันี้ 
1. มติโิอกาสทางดา้นสงัคม (Social Opportunities) หมายถงึ การมชีวีติความเป็นอยู่ในสงัคมทีด่ขี ึน้โดยแบ่งเป็น 

4 หวัขอ้ย่อยดงันี้ 
1.1 คุณภาพชวีติดา้นความเป็นอยู่ทางกายภาพ (Physical Well-being) หมายถงึ ลกัษณะทางสุขภาพซึง่

จะเกีย่วขอ้งกบั ความปลอดภยั การมสีขุภาพด ีการมเีวลาพกัผ่อนหย่อนใจ กิจกรรมในชวีติประจ าวนั กจิกรรมสนัทนาการ
ต่าง ๆ อาหารและโภชนาการ ความสามารถในการเคลื่อนไหวของร่างกาย และการดแูลสขุภาพ 

1.2 คุณภาพชวีติดา้นลกัษณะทางอารมณ์ (Emotional Well-being) ดา้นลกัษณะทางอารมณ์จะเกีย่วขอ้ง
กับความพึงพอใจในการงานอาชีพ ที่อยู่อาศัย การช่วยเหลือสนับสนุน ความพึงพอใจในกลุ่มทางสงัคมของตนเอง 
นอกจากนี้ด้านลกัษณะทางอารมณ์ยงัเกี่ยวขอ้งกบัสุขภาพจติมโนภาพแห่งตน การไร้ความเครยีด และความสุขในการ
ด าเนินชวีติ 

1.3 คุณภาพชวีติดา้นสงัคม (Social Well-being) หมายถงึ ภาวะการรบัรูเ้รื่องการมสีมัพนัธภาพของตนกบั
บุคคลอื่นเช่นการอยู่ร่วมกนัอย่างมคีวามสุข มมีติรภาพในการท างาน มสีภาวะแวดลอ้มที่เอื้อต่อการมสีุขภาวะที่ด ีความ
เป็นอยู่ทีด่ดีา้นสงัคมนัน้ไดร้บัอทิธพิลจากทรพัยากรทางสงัคม เช่น ความรกัและความช่วยเหลอืจากเพื่อนและญาตใินเวลาที่
ตอ้งการ  

1.4 คุณภาพชวีติดา้นการพฒันาตนเอง (Personal Development) ดา้นความสามารถในการตดัสนิใจได้
ดว้ยตนเองจะเกีย่วขอ้งกบัความมอีสิรภาพในการตดัสนิใจการควบคุมตนเองและการก าหนดทศิทางการด าเนินชวีติด้วย
ตนเอง 

จากการศกึษาแนวคดิคุณภาพชวีติ (Quality of Life) ทีม่กีารแบ่งตวัชีว้ดัคุณภาพชวีติเป็นหลายดา้น แต่ส าหรบัใน
การศกึษาครัง้นี้จะมุ่งเน้นศกึษาเฉพาะคุณภาพชวีติ ดา้นลกัษณะทางอารมณ์ (Emotional Well-being) ทีเ่กีย่วขอ้งกบัความ
พงึพอใจในงาน ดา้นความสมัพนัธก์บัเพื่อนร่วมงานเท่านัน้ 

(3) Loneliness on Social Networking Sites Model 
เป็นโมเดลทีท่ าการศกึษาการใชง้านเวบ็ไซตส์งัคมออนไลน์ในการลดความเหงาซึง่ความเหงานี้จะสง่ผลถงึความอยู่

ดมีสีุข (Well-being) โดยมกีารส่งแบบสอบถามเพื่อส ารวจกลุ่มตวัอย่างนักเรยีน นักศกึษาประเทศเกาหลจี านวน 265 คน 
พบว่า ความเหงามคีวามสมัพนัธเ์ชงิลบกบัความอยู่ดมีสีุข (Well-being) เนื่องจากคนเหงาจะรูส้กึว่าระดบัของความอยู่ดมีี
สุขอยู่ในระดบัที่ต ่า ความเหงามคีวามสมัพนัธ์เชงิบวกกบัการเปิดเผยตนเอง (Self-disclosure) เพราะคนเหงามกัจะขาด
ทกัษะในการเขา้ร่วมกบัสงัคมแบบออฟไลน์และใชง้านเวบ็ไซต์สงัคมออนไลน์ เพื่อชดเชยความสมัพนัธแ์บบออฟไลน์ทีไ่ม่
ประสบความส าเรจ็  การเปิดเผยตนเอง (Self-disclosure) มคีวามสมัพนัธเ์ชงิบวกกบัแรงสนับสนุนทางดา้นสงัคม (Social  
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Support)  เมื่อคนเหงาเปิดเผยความรูส้กึหรอืขอ้มูลของตนเองแลว้จะต้องการใหเ้พื่อนของพวกเขามกีารตอบสนองหรอื
โตต้อบกลบัมา แรงสนบัสนุนทางดา้นสงัคม (Social Support) มคีวามสมัพนัธเ์ชงิบวกกบัความอยู่ดมีสีุข (Well-being) เมื่อ
มจี านวนของแรงสนบัสนุนทางดา้นสงัคมมากขึน้ย่อมท าใหค้นเหงามคีวามรูส้กึว่าระดบัของความอยู่ดมีสีุขเพิม่สงูขึน้ (Lee 
et al., 2013) 

จากการทบทวนวรรณกรรมรวมถึงศกึษาทฤษฎีและงานวจิยัที่เกี่ยวขอ้ง ท าใหส้ามารถพฒันากรอบแนวคดิของ
ปัจจยัที่มีอทิธิพลต่อความอยู่ดีมีสุข ด้านความสมัพนัธ์กบัเพื่อนร่วมงานของคนวยัท างานผ่ านเว็บไซต์เครือข่ายสงัคม
ออนไลน์ โดยใชโ้มเดล Loneliness on Social Networking Sites เป็นโมเดลต้นแบบในการศกึษาวจิยัครัง้นี้ มกีารเพิม่ตวั
แปรอสิระ 1 ตวั คอื คุณภาพของมติรภาพทางออนไลน์  ท าให้มตีวัแปรอสิระทัง้หมด 4 ตวั คอื ความเหงา (Loneliness) 
การเปิดเผยตนเองทางออนไลน์ (Online Self-Disclosure) แรงสนับสนุนทางดา้นสงัคมออนไลน์ (Online Social Support)  
และคุณภาพของมติรภาพทางออนไลน์ (Quality of Online Friendships) ทีส่่งผลไปยงัตวัแปรตามคอื ความอยู่ดมีสีุข ดา้น
ความสมัพนัธก์บัเพื่อนร่วมงาน (Well-Being Relationship with Co-workers) 

 

 
ภาพที ่1 กรอบแนวคดิงานวจิยั (Conceptual Model) 

 
ผูว้จิยัไดน้ิยามศพัทส์ าหรบัปัจจยัต่างๆ ทีป่รากฎในกรอบแนวคดิงานวจิยั ดงันี้ 
ความเหงา (Loneliness) หมายถึง ความรู้สกึที่เกี่ยวข้องกบัความเหินห่างและแปลกแยกจากคนอื่นในสงัคม ใน

การศกึษานี้ใหห้มายถงึ ความเหงาทีเ่กดิจากเพื่อนร่วมงานในองคก์ร (Ozcelik and Barsade, 2011) 
การเปิดเผยตนเองทางออนไลน์ (Online Self-Disclosure) หมายถงึ การสือ่สารกบัผูอ้ื่นผ่านทางเวบ็ไซต์เครอืข่าย

สงัคมออนไลน์ โดยมกีารใหข้อ้มลูของตนเอง เช่น ความคดิเหน็สว่นตวั ความรูส้กึ และประสบการณ์ (Ko and Kuo, 2009) 
แรงสนับสนุนทางด้านสงัคมออนไลน์ (Online Social Support) หมายถงึ การไดร้บัความรูส้กึหรอืขอ้มลูจากบุคคล

ในโลกออนไลน์ทีร่กัและห่วงใย ท าใหบุ้คคลทีไ่ดร้บัรู้สกึว่าตนเองได้รบัการนับถือและเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มในการสื่อสาร
ดว้ย โดยแรงสนบัสนุนทางสงัคมอาจมาจากคู่สมรส ญาต ิเพื่อน เพื่อนร่วมงาน บุคคลในชุมชน (Kim et al., 2008) 

คณุภาพของมิตรภาพทางออนไลน์ (Quality of Online Friendships) หมายถงึ ระดบัความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคล
ทางออนไลน์ที่ขึ้นอยู่กับความสมัครใจของบุคคล โดยคุณภาพของมิตรภาพสามารถมองได้ในหลายมุมมองมีทัง้การ
ปฏสิมัพนัธ์เชงิบวก เช่น ความใกล้ชดิและความพงึพอใจต่อกนั  และการปฏสิมัพนัธ์เชงิลบ เช่น ความขดัแย้ง การเป็น
ปรปักษ์กนั (Wing, 2008)  
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ความอยู่ดีมีสุข ด้านความสมัพนัธ์กบัเพื่อนร่วมงาน (Well Being -Relationship with Co-workers)  การศกึษา
นี้ได้ใช้ความสมัพนัธ์กบัเพื่อนร่วมงานมาเป็นตวัชีว้ดัความอยู่ดมีสีุข โดยความสมัพนัธ์กบัเพื่อนร่วมงาน หมายถึง การมี
ปฏสิมัพนัธก์นัระหว่างบุคคลสองคนในสถานทีท่ างาน ซึง่มกีารสื่อสารระหว่างกนัเป็นระยะเวลาหนึ่ง (Trefalt, 2013) เช่น 
บุคคลมกีารพดูคุยหรอืแลกเปลีย่นขอ้มลูระหว่างกนั 
 

3. สมมติฐานการวิจยั 
จากการทบทวนวรรณกรรมพบว่ามงีานวจิยัในอดตีทีศ่กึษาเกีย่วกบัการใชง้านเวบ็ไซต์สงัคมออนไลน์หรอือนิเทอรเ์น็ต

เพื่อเพิ่มความอยู่ดีมีสุข ด้านความสมัพันธ์กบัเพื่อนร่วมงานด้วยตัวแปรต่างๆ ที่ส่งผลไปตัวแปรความอยู่ดีมีสุข ด้าน
ความสมัพนัธก์บัเพื่อนร่วมงานดงันี้ 
3.1 ความสมัพนัธร์ะหว่างความเหงากบัการเปิดเผยตนเองทางออนไลน์ 

งานวิจยัของ Bonetti et al. (2011) ศกึษาเรื่อง ความสมัพนัธ์ของความเหงาและความวิตกกงัวลทางสงัคมกบัการ
สื่อสารออนไลน์ของเดก็และวยัรุ่นโดยเกบ็ขอ้มูลจากกลุ่มตวัอย่างนักเรยีนอายุระหว่าง 10–16 ปี จ านวน 626 คน พบว่า  
คนเหงาจะใหค้วามส าคญักบัอนิเทอรเ์น็ตมากเพราะพวกเขาสามารถแสดงความรูส้กึหรอืความคดิและพบการสนทนาทีพ่งึ
พอใจมากกว่าแบบออฟไลน์ คนทีม่คีวามเหงาหรอืวติกกงัวลทางสงัคมมกีารสือ่สารทางออนไลน์และการเปิดเผยตนเองมาก
ขึน้ เกีย่วกบัเรื่องชวีติประจ าวนัของพวกเขา ขอ้มูลสว่นตวั เพราะทกัษะทางสงัคมทีไ่ม่ดพีออาจจะเป็นเหตุผลทีพ่วกเขาชอบ
ทีจ่ะสื่อสารแบบออนไลน์ โดยพวกเขามกีารสื่อสารแบบออนไลน์ดว้ยความถี่ที่สงูเพื่อใหพ้วกเขาไม่รูส้กึเขนิอาย พูดคุยได้
สะดวกสบายและกลา้ทีจ่ะพดูมากขึน้ดงันัน้จงึสามารถตัง้สมมตฐิานไดว้่า 

 
สมมตฐิานที ่1: ความเหงามคีวามสมัพนัธใ์นเชงิบวกกบัการเปิดเผยตนเองทางออนไลน์ 

 
3.2 ความสมัพนัธร์ะหว่างการเปิดเผยตนเองทางออนไลน์กบัแรงสนับสนุนทางด้านสงัคมออนไลน์ 

Lee et al. (2013) ท าการศกึษาเรื่องคนเหงาทีใ่ชเ้วบ็ไซตเ์ครอืขา่ยสงัคมออนไลน์ในบทบาทของการเปิดเผยตนเองและ
แรงสนบัสนุนทางสงัคม ผ่านแบบสอบถามกบักลุ่มตวัอย่างนกัศกึษาเกาหลใีตเ้ป็นผูห้ญงิ 141 คน และผูช้าย 124 คน พบว่า 
มคีวามสมัพนัธเ์ชงิบวกระหว่างการเปิดเผยตนเองกบัแรงสนบัสนุนทางดา้นสงัคม ซึง่ผลลพัธน์ี้แสดงใหเ้หน็ว่า เมื่อคนเหงา
เปิดเผยความรูส้กึ อารมณ์ และขอ้มูลของตนเอง พวกเขาต้องการใหเ้พื่อนมกีารตอบสนองและโต้ตอบกลับมา ตามทฤษฎี
การตอบสนองทางสงัคม (Social response theory) ที่กล่าวว่า การตอบสนองที่ได้รบัของแต่ละบุคคลอาจจะมีผลต่อ
ความสมัพนัธท์ีเ่พิม่ขึน้ในอนาคตดงันัน้จงึสามารถตัง้สมมตฐิานไดว้่า 

 
สมมตฐิานที ่2: การเปิดเผยตนเองทางออนไลน์มคีวามสมัพนัธใ์นเชงิบวกกบัแรงสนบัสนุนทางดา้นสงัคมออนไลน์ 

 
 
 
 
 
 
 



วารสารระบบสารสนเทศดา้นธุรกจิ (JISB) ปีที ่1 ฉบบัที ่1 เดอืน ตุลาคม-ธนัวาคม 2558 หน้า 35 
 

 

3.3 ความสมัพนัธร์ะหว่างการเปิดเผยตนเองทางออนไลน์กบัคณุภาพของมิตรภาพทางออนไลน์ 
จากการศกึษาของ Valkenburg and Peter (2007) ท าการศกึษาเรื่อง ผลกระทบของการสื่อสารออนไลน์กบัความ

เป็นอยู่ดมีสีุขของวยัรุ่น โดยท าแบบสอบถามออนไลน์กบักลุ่มตวัอย่าง วยัรุ่นชาว Dutch อายุ 10-17 ปี จ านวน 1,210 คน 
พบว่า การเปิดเผยตนเอง เช่น สง่ขอ้ความเพื่อตดิต่อกบัเพื่อนสง่ผลทางบวกต่อความอยู่ดมีสีขุ โดยผ่านตวัแปรคุณภาพของ
มติรภาพดงันัน้จงึสามารถตัง้สมมตฐิานไดว้่า 

 
สมมตฐิานที ่3: การเปิดเผยตนเองทางออนไลน์มคีวามสมัพนัธใ์นเชงิบวกกบัคุณภาพของมติรภาพทางออนไลน์ 

 
3.4 ความสมัพนัธร์ะหว่างความเหงากบัความอยู่ดีมีสุข ด้านความสมัพนัธก์บัเพื่อนรว่มงาน 

จากงานวิจัยของ Kim et al. (2009) ท าการศึกษาความเหงาเป็นต้นเหตุของผลกระทบจากปัญหาการใช้งาน
อินเทอร์เน็ต โดยศึกษาความสมัพนัธ์ระหว่างการใช้งานอินเทอร์เน็ตและความอยู่ดีมีสุขทางจิตใจ ผ่านแบบสอบถาม
ออนไลน์กบักลุ่มนกัศกึษาปรญิญาตรจี านวน 635 คน พบว่า บุคคลทีม่คีวามเหงาหรอืไม่ไดม้ทีกัษะทางสงัคมทีด่จีะมกีารใช้
งานอนิเทอรเ์น็ตในระดบัทีส่งู จนท าใหเ้กดิผลกระทบเชงิลบในชวีติจรงิ เช่น ขาดการเขา้ร่วมกจิกรรมอื่นในโรงเรยีนหรอืที่
ท างาน ซึง่ท าใหค้นเหงาเหล่านี้ถูกแยกออกจากกจิกรรมทางสงัคมและท าใหเ้กดิความเหงามากขึน้กว่าเดมิ ส่งผลเชงิลบต่อ
ความอยู่ดมีสีขุทางจติใจดงันัน้จงึสามารถตัง้สมมตฐิานไดว้่า 

 
สมมตฐิานที ่4: ความเหงามคีวามสมัพนัธใ์นเชงิลบกบัความอยู่ดมีสีขุ ดา้นความสมัพนัธก์บัเพือ่นร่วมงาน 

 
3.5 ความสมัพนัธ์ระหว่างแรงสนับสนุนทางด้านสงัคมออนไลน์กบัความอยู่ดีมีสุขด้านความสมัพนัธ์กบัเพื่อน

รว่มงาน 
Liu and Yu (2013) ท าการศกึษาเรื่องการใชง้านเฟซบุ๊กสามารถเพิม่ความอยู่ดมีสีุขเชงิอตัวสิยั โดยใชแ้บบสอบถาม

กบักลุ่มตวัอย่างนกัเรยีนชาวไตห้วนั 355 คน พบว่ามคีวามสมัพนัธเ์ชงิบวกระหว่างแรงสนบัสนุนทางสงัคมและความอยู่ดมีี
สุขเชงิอตัวสิยั ซึง่อาจเป็นเพราะแรงสนับสนุนทางสงัคมช่วยเพิม่อารมณ์ดา้นบวก ท าใหรู้ส้กึว่าตนเองมคีุณค่าและช่วยลด
ความเครยีดได ้ดงันัน้จงึสามารถตัง้สมมตฐิานไดว้่า 

 
สมมตฐิานที ่5: แรงสนบัสนุนทางดา้นสงัคมออนไลน์มคีวามสมัพนัธใ์นเชงิบวกกบัความอยู่ดมีสีขุ ดา้นความสมัพนัธก์บั

เพือ่นร่วมงาน 
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3.6 ความสมัพนัธ์ระหว่างคุณภาพของมิตรภาพทางออนไลน์กบัความอยู่ดีมีสุข ด้านความสมัพนัธ์กบัเพื่อน
รว่มงาน 
Blom et al. (2014) ท าการศกึษาเรื่องการคน้หาเพื่อนออนไลน์ของนักเรยีนทีม่คีวามบกพร่องทางการไดย้นิและความ

อยู่ดมีสีขุ โดยท าการเลอืกกลุ่มตวัอย่างจากนกัเรยีนทีม่คีวามบกพร่องทางการไดย้นิ 113 คน และนักเรยีนทีส่ามารถไดย้นิ
เสยีงปกต ิ109 คน จากประเทศเนเธอรแ์ลนดแ์ละสหรฐัอเมรกิา เพื่อเปรยีบเทยีบคุณภาพของมติรภาพและความเป็นอยู่ทีด่ี
ของกลุ่มตวัอย่างทัง้สองกลุ่มผ่านแบบสอบถามออนไลน์ พบว่ากลุ่มนักเรยีนทีม่คีวามบกพร่องทางการไดย้นิมีคุณภาพของ
มติรภาพและระดบัความอยู่ดมีสีขุคลา้ยกบันกัเรยีนทีส่ามารถไดย้นิเสยีงปกต ิคุณภาพของมติรภาพมคีวามสมัพนัธท์างบวก
กบัความอยู่ดมีสีขุ ท าใหค้วามเหงาลดลงและมคีวามพงึพอใจในชวีติเพิม่ขึน้ ดงันัน้จงึสามารถตัง้สมมตฐิานไดว้่า 

 
สมมตฐิานที ่6: คุณภาพของมติรภาพทางออนไลน์มคีวามสมัพนัธใ์นเชงิบวกกบัความอยู่ดมีสีุข ดา้นความสมัพนัธก์บั

เพือ่นร่วมงาน 
 

4. วิธีการวิจยั 
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลของการศึกษาครัง้นี้คือ  แบบสอบถาม  (Questionnaire) โดยผู้วิจ ัยท า

แบบสอบถามปลายปิด แลว้ใหก้ลุ่มตวัอย่างเป็นผูต้อบแบบสอบถามดว้ยตนเอง (Self-Administered) โดยแบบสอบถามจะ
ประกอบดว้ย 3 สว่น ดงันี้ 

สว่นที ่1 เป็นค าถามเกีย่วกบัการใชง้านเวบ็ไซตเ์ครอืขา่ยสงัคมออนไลน์ เพื่อเป็นการคดักรองกลุ่มตวัอย่างทีเ่คยใชง้าน
เวบ็ไซตเ์ครอืขา่ยสงัคมออนไลน์เท่านัน้  

ส่วนที่ 2 เป็นค าถามเพื่อวัดความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับการการเพิ่มความอยู่ดีมีสุข ด้าน
ความสมัพนัธ์กบัเพื่อนร่วมงานของคนวยัท างานผ่านเวบ็ไซต์เครือข่ายสงัคมออนไลน์ โดยใช้มาตรวดัเป็นแบบลเิคิร์ท 
(Likert Scale) ซึง่เป็นมาตรวดัแบบช่วง (Interval Scale) 

ส่วนที่ 3 เป็นค าถามเกี่ยวกบัขอ้มูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ การศกึษา และอาชพี และ
รายละเอยีดในการใชง้านเวบ็ไซต์เครอืข่ายสงัคมออนไลน์ ไดแ้ก่ ความถี่ในการใชเ้วบ็ไซต์เครอืข่ายสงัคมออนไลน์จ านวน
ครัง้ทีเ่ขา้ใชง้านเวบ็ไซตเ์ครอืขา่ยสงัคมออนไลน์ และระยะเวลาทีใ่ชใ้นการเขา้เวบ็ไซต์เครอืข่ายสงัคมออนไลน์ โดยใชม้าตร
วดันามบญัญตั ิ(Nominal Scale) 

 
5. ผลการศึกษา 

ผลจากการวเิคราะหข์อ้มูลทีไ่ดจ้ากการเกบ็ขอ้มูลจากแบบสอบถามทัง้กระดาษและออนไลน์จากกลุ่มตวัอย่าง จ านวน 
350 ชุด เมื่อคดักรองแล้วเหลอืแบบสอบถามจ านวน 315 ชุด โดยได้ท าการประมวลขอ้มูลและน าเสนอผลการวเิคราะห์
ขอ้มลูเป็นตารางประกอบค าบรรยาย โดยแบ่งเนื้อหาออกเป็น 4 สว่น ดงันี้ 
5.1 ข้อมูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 

สรุปผลการวจิยัทางดา้นประชากรศาสตรไ์ด ้คอื ผูต้อบแบบสอบถามจ านวน 315 คน เป็นเพศหญงิจ านวน 168 คน คดิ
เป็นรอ้ยละ 53.3 และเพศชาย 147 คน คดิเป็นรอ้ยละ 46.7 ส่วนใหญ่อายุ 25-40 ปี จ านวน 162 คน คดิเป็นรอ้ยละ 51.4  
รองลงมาอายุน้อยกว่า 25 ปี จ านวน 85 คน คดิเป็นรอ้ยละ 27.0 อายุ 41-55 ปี จ านวน 47 คน คดิเป็นรอ้ยละ 14.9 และ
อายุมากกว่า55 ปี จ านวน 21 คน คดิเป็นรอ้ยละ 6.7 ตามล าดบั ส่วนใหญ่มรีะดบัการศกึษาระดบัปรญิญาตร ีจ านวน 207
คน คดิเป็นรอ้ยละ 65.7 รองลงมามรีะดบัการศกึษาระดบัปรญิญาโท จ านวน 75 คน คดิเป็นรอ้ยละ 23.8 ระดบัการศกึษา
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ระดบัต ่ากว่าปรญิญาตร ีจ านวน 30 คน คดิเป็นรอ้ยละ 9.5 และระดบัการศกึษาระดบัสงูกว่าปรญิญาโท จ านวน 3 คน คดิ
เป็นรอ้ยละ 1.0 ตามล าดบั ส่วนใหญ่เป็นพนักงานบรษิทั/หา้งรา้นเอกชน จ านวน 184 คน คดิเป็นรอ้ยละ 58.4 รองลงมา
ประกอบธุรกจิสว่นตวั/คา้ขาย จ านวน 57 คน คดิเป็นรอ้ยละ 18.1  รบัราชการ/รฐัวสิาหกจิ 44 คน คดิเป็นรอ้ยละ 14.0 และ
รบัจา้ง/อสิระ 30 คดิเป็นรอ้ยละ 9.5 ตามล าดบั 
5.2 ข้อมูลการใช้งานเวบ็ไซตเ์ครอืข่ายสงัคมออนไลน์ 

สรุปผลการวจิยัดา้นการใชง้านเวบ็ไซตเ์ครอืขา่ยสงัคมออนไลน์ได ้คอื ผูต้อบแบบสอบถามจ านวน 315 คน ส่วนใหญ่มี
ความถีก่ารใชง้านเวบ็ไซตเ์ครอืขา่ยสงัคมออนไลน์เพื่อตดิต่อกบัเพื่อนร่วมงานทุกวนั 152 คน คดิเป็นรอ้ยละ 18.2, 5-6 วนั
ต่อสปัดาหจ์ านวน 72 คน คดิเป็นรอ้ยละ 22.9, 3-4 วนัต่อสปัดาหจ์ านวน 62 คน คดิเป็นรอ้ยละ 19.7 และ 1-2 วนัต่อ
สปัดาหจ์ านวน 29 คน คดิเป็นรอ้ยละ 9.2 ตามล าดบั ส่วนใหญ่มจี านวนครัง้ในการใชง้านเวบ็ไซต์เครอืข่ายสงัคมออนไลน์
เพื่อตดิต่อกบัเพื่อนร่วมงาน 3-5 ครัง้ต่อวนั จ านวน 107 คน คดิเป็นรอ้ยละ34รองลงมา 8 ครัง้ขึน้ไป จ านวน 73 คน คดิเป็น
รอ้ยละ 23.2 1-2 ครัง้ต่อวนั จ านวน 70 คน คดิเป็นรอ้ยละ 22.2 และ 6-8 ครัง้ต่อวนั จ านวน 65 คน คดิเป็นรอ้ยละ 20.6  
ตามล าดบั ส่วนใหญ่มรีะยะเวลาทีใ่ชใ้นการเขา้เว็บไซต์เครอืข่ายสงัคมออนไลน์เพื่อตดิต่อกบัเพื่อนร่วมงาน 10–30 นาท ี
จ านวน 78 คน คดิเป็นรอ้ยละ 24.8  รองลงมา 2 ชัว่โมงขึน้ไปถงึ 3 ชัว่โมง จ านวน 62 คน คดิเป็นรอ้ยละ 23.2 น้อยกว่า 10 
นาท ีซึง่มจี านวนเท่ากบั 1 ชัว่โมงขึน้ไปถงึ 2 ชัว่โมง จ านวน 48 คน คดิเป็นรอ้ยละ 15.2, 3 ชัว่โมงขึน้ไป จ านวน 42 คน 
คดิเป็นรอ้ยละ 13.3 และ 31–60 นาท ีจ านวน 37คน คดิเป็นรอ้ยละ 11.7 ตามล าดบั 
5.3 ผลการวิเคราะหก์ารหาความเท่ียงตรงเชิงโครงสรา้งและผลการวิเคราะหค์วามน่าเช่ือถือของเครือ่งมือ 

งานวจิยันี้ไดต้รวจสอบความเทีย่งตรงของแบบสอบถาม โดยใชว้ธิกีารวเิคราะหอ์งคป์ระกอบ (Factor Analysis)  ซึง่จะ
เลอืกเฉพาะปัจจยัทีม่คี่า Eigenvalue มากกว่า 1 และพจิารณาค่า Factor Loading ของปัจจยัแต่ละตวัทีม่คี่ามากกว่า 0.05
พบว่า มทีัง้หมด 5 ปัจจยัทีส่กดัได ้คอื (1) ความเหงา (ค่า Factor Loading อยู่ในช่วง 0.781–0.886) (2) การเปิดเผยตนเอง
ทางออนไลน์ (ค่า Factor Loading อยู่ในช่วง 0.768 -0.788) (3) แรงสนับสนุนทางดา้นสงัคมออนไลน์(ค่า Factor Loading 
อยู่ในช่วง 0.627-0.766)  (4) คุณภาพของมติรภาพทางออนไลน์ (ค่า Factor Loading อยู่ในช่วง 0.643-0.799)  (5) ความ
พงึพอใจในงาน (ค่า Factor Loading อยู่ในช่วง 0.708-0.832) จากค่า Factor Loading แสดงว่าตวัแปรต่างๆ มคีวาม
เทีย่งตรง 

การวเิคราะหค์วามเชื่อมัน่ ไดท้ดสอบกบัตวัแปรทัง้หมด 5 ตวั โดยน าองคป์ระกอบของปัจจยัมาหาค่าสมัประสทิธิข์อง 
Cronbach’s Alpha พบว่า ค่าสมัประสทิธิข์อง Cronbach’s Alpha ของทุกตวัแปรมคี่ามากกว่า 0.7 ตามเกณฑท์ีก่ าหนดและ
มคี่าเขา้ใกล ้1 แสดงว่า ตวัแปรมคีวามน่าเชื่อถอื และสามารถน าไปทดสอบสมมตฐิานงานวจิยัต่อไปได้ 
5.4 ผลการวิเคราะหก์ารถดถอย (Regression Analysis) 

งานวจิยันี้ไดใ้ชส้ถติวิเิคราะหก์ารถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) และการวเิคราะหก์ารถดถอยอย่าง
ง่าย (Simple Regression Analysis) ใช้ค่า p-value ทีม่คี่าน้อยกว่าหรอืเท่ากบั 0.05 เพื่อก าหนดนัยส าคญัทางสถิต ิ
(Significant level)  โดยผลการวเิคราะหก์ารถดถอยจะแบ่งการวเิคราะหอ์อกเป็น 4 สว่น ดงันี้ 

ส่วนท่ี 1 ความสมัพนัธร์ะหว่างตวัแปรความเหงาท่ีส่งผลต่อการเปิดเผยตนเองทางออนไลน์ จากการวเิคราะห์
ความสมัพนัธร์ะหว่างตวัแปรความเหงาทีส่ง่ผลต่อการเปิดเผยตนเองทางออนไลน์ พบว่า ตวัแปรความเหงา ก าหนดตวัแปร
ตาม คอื การเปิดเผยตนเองทางออนไลน์ ทีร่ะดบันัยส าคญั p = 0.000 ซึง่เป็นไปตามสมมตฐิานทีต่ัง้ไว้ และค่า β = 0.288
แสดงว่า ความเหงามคีวามสมัพนัธเ์ป็นไปในทศิทางเดยีวกนักบัการเปิดเผยตนเองทางออนไลน์ 

ส่วนท่ี 2 ความสมัพนัธร์ะหว่างตวัแปรการเปิดเผยตนเองทางออนไลน์ท่ีส่งผลต่อแรงสนับสนุนทางด้านสงัคม
ออนไลน์  จากการวเิคราะหค์วามสมัพนัธร์ะหว่างตวัแปรการเปิดเผยตนเองทางออนไลน์ทีส่่งผลต่อแรงสนับสนุนทางดา้น
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สงัคมออนไลน์พบว่า ตวัแปรการเปิดเผยตนเองทางออนไลน์ก าหนดตวัแปรตาม คอื แรงสนบัสนุนทางดา้นสงัคมออนไลน์ ที่
ระดบันัยส าคญั p = 0.000 ซึง่เป็นไปตามสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้และค่า β = 0.568 แสดงว่าการเปิดเผยตนเองทางออนไลน์มี
ความสมัพนัธเ์ป็นไปในทศิทางเดยีวกนักบัแรงสนบัสนุนทางดา้นสงัคมออนไลน์ 

ส่วนท่ี 3 ความสมัพนัธ์ระหว่างตวัแปรการเปิดเผยตนเองทางออนไลน์ท่ีส่งผลต่อคณุภาพของมิตรภาพทาง
ออนไลน์ จากการวเิคราะหค์วามสมัพนัธร์ะหว่างตวัแปรการเปิดเผยตนเองทางออนไลน์ทีส่่งผลต่อคุณภาพของมติรภาพ
ทางออนไลน์ พบว่า ตวัแปรการเปิดเผยตนเองทางออนไลน์ ก าหนดตวัแปรตาม คอื คุณภาพของมติรภาพทางออนไลน์ ที่
ระดบันยัส าคญั p = 0.000 ซึง่เป็นไปตามสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้และค่า β = 0.670 แสดงว่า การเปิดเผยตนเองทางออนไลน์มี
ความสมัพนัธเ์ป็นไปในทศิทางเดยีวกนักบัคุณภาพของมติรภาพทางออนไลน์ 

ส่วนท่ี 4 ความสมัพนัธ์ระหว่างความเหงา แรงสนับสนุนทางด้านสงัคมออนไลน์ และคณุภาพของมิตรภาพ
ทางออนไลน์ท่ีส่งผลต่อความอยู่ดีมีสุข ด้านความสมัพนัธก์บัเพื่อนรว่มงาน ตวัแปรอสิระ คอื ความเหงา (p = 0.000)  
แรงสนบัสนุนทางดา้นสงัคมออนไลน์  (p= 0.008) และคุณภาพของมติรภาพทางออนไลน์ (p = 0.000)  มคีวามสมัพนัธก์บั
ตวัแปรตาม คอื ความอยู่ดมีสีขุ ดา้นความสมัพนัธก์บัเพื่อนร่วมงาน อย่างมนีัยส าคญัทางสถติ ิ(Sig. < 0.05)  เมื่อพจิารณา
ค่าสมัประสทิธิก์ารถดถอย β ของความสมัพนัธร์ะหว่างตวัแปรอสิระแต่ละตวักบัตวัแปรตาม จะพบว่า ความเหงากบัความ
อยู่ดมีสีุข มคี่า β = -0.333 แสดงว่า ความเหงามคีวามสมัพนัธ์เป็นไปในทศิทางตรงกนัขา้มกบัความอยู่ดมีสีุข ด้าน
ความสมัพนัธก์บัเพื่อนร่วมงาน ส าหรบัแรงสนับสนุนทางดา้นสงัคมออนไลน์กบัความอยู่ดมีสีุข มคี่า β = 0.170 แสดงว่า 
แรงสนบัสนุนทางดา้นสงัคมออนไลน์มคีวามสมัพนัธเ์ป็นไปในทศิทางเดยีวกนักบัตวัแปรความอยู่ดมีสีุข ดา้นความสมัพนัธ์
กบัเพื่อนร่วมงาน  และคุณภาพของมติรภาพทางออนไลน์กบัความอยู่ดมีสีุข มคี่า β = 0.356 แสดงว่า คุณภาพของ
มติรภาพทางออนไลน์มีความสมัพนัธ์เป็นไปในทิศทางเดียวกนักบัตัวแปรความอยู่ดีมีสุข ด้านความสมัพนัธ์กบัเพื่อน
ร่วมงาน 

 

6. อภิปรายและสรปุผลการวิจยั 
จากผลการศกึษาสามารถสรุปผลการวจิยัตามสมมตฐิานได ้ดงันี้ 

6.1 ความสมัพนัธร์ะหว่างตวัแปรความเหงาท่ีส่งผลต่อการเปิดเผยตนเองทางออนไลน์ 
สมมตฐิานที ่1: ความเหงามคีวามสมัพนัธใ์นเชงิบวกกบัการเปิดเผยตนเองทางออนไลน์อย่างมนีัยส าคญั ซึง่สอดคลอ้ง

กบังานวจิยัของ Bonetti et al. (2011) ทีก่ล่าวว่า คนเหงาจะใหค้วามส าคญักบัอนิเทอรเ์น็ตมากเพราะพวกเขาสามารถแสดง
ความรูส้กึหรอืความคดิและพบการสนทนาทีพ่งึพอใจมากกว่าแบบออฟไลน์ คนทีม่คีวามเหงาหรอืวติกกงัวลทางสงัคมมกีาร
สือ่สารทางออนไลน์และการเปิดเผยตนเองมากขึน้ เกีย่วกบัเรื่องชวีติประจ าวนัของพวกเขา ขอ้มูลส่วนตวั เพราะทกัษะทาง
สงัคมทีไ่ม่ดพีออาจจะเป็นเหตุผลทีพ่วกเขาชอบทีจ่ะสือ่สารแบบออนไลน์ โดยพวกเขามกีารสือ่สารแบบออนไลน์ดว้ยความถี่
ทีส่งูเพื่อใหพ้วกเขาไม่รูส้กึเขนิอาย พดูคุยไดส้ะดวกสบายและกลา้ทีจ่ะพดูมากขึน้ ดงันัน้สมมตฐิานที ่1 ถูกยอมรบั โดยมคี่า
นยัส าคญั Sig. = 0.000 ซึง่มคี่าน้อยกว่า 0.05 
6.2 ความสมัพนัธร์ะหว่างตวัแปรการเปิดเผยตนเองทางออนไลน์ท่ีส่งผลต่อแรงสนับสนุนทางด้านสงัคมออนไลน์  

สมมตฐิานที ่2: การเปิดเผยตนเองทางออนไลน์มคีวามสมัพนัธใ์นเชงิบวกกบัแรงสนบัสนุนทางดา้นสงัคมออนไลน์อย่าง
มนีัยส าคญั ซึ่งสอดคล้องกบังานวิจยัที่กล่าวว่า เมื่อคนเหงาเปิดเผยความรู้สกึ อารมณ์ และขอ้มูลของตนเอง พวกเขา
ต้องการให้เพื่อนมีการตอบสนองและโต้ตอบกลบัมา ตามทฤษฎีการตอบสนองทางสงัคม (Social response theory) ที ่
กล่าวว่า การตอบสนองทีไ่ด้รบัของแต่ละบุคคลอาจจะมผีลต่อความสมัพนัธท์ีเ่พิม่ขึน้ในอนาคต (Lee et al., 2013) ดงันัน้
สมมตฐิานที ่2 ถูกยอมรบั โดยมคี่านยัส าคญั Sig. = 0.000 ซึง่มคี่าน้อยกว่า 0.05 
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6.3 ความสมัพนัธร์ะหว่างตวัแปรการเปิดเผยตนเองทางออนไลน์ท่ีส่งผลต่อ คณุภาพของมิตรภาพทางออนไลน์  
สมมตฐิานที ่3: การเปิดเผยตนเองทางออนไลน์มคีวามสมัพนัธใ์นเชงิบวกกบัคุณภาพของมติรภาพทางออนไลน์อย่างมี

นยัส าคญั ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัทีก่ล่าวว่า การเปิดเผยตนเองจะมบีทบาทส าคญัในการพฒันาและรกัษามติรภาพ เพราะ
บ่งบอกถงึความเชื่อมัน่และไวใ้จระหว่างบุคคลทีม่ปีฏสิมัพนัธก์นั (Valkenburg and Peter, 2007) ดงันัน้สมมตฐิานที ่3 ถูก
ยอมรบั โดยมคี่านยัส าคญั Sig. = 0.000 ซึง่มคี่าน้อยกว่า 0.05 
6.4 ความสมัพนัธร์ะหว่างตวัแปรความเหงาท่ีส่งผลต่อความอยู่ดีมีสุข ด้านความสมัพนัธก์บัเพื่อนรว่มงาน   

สมมติฐานที่ 4: ความเหงามคีวามสมัพนัธ์ในเชงิลบกบัความอยู่ดมีีสุข ด้านความสมัพนัธ์กบัเพื่อนร่วมงานอย่างมี
นยัส าคญั ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ Kim et al. (2009) กล่าวว่า บุคคลทีม่คีวามเหงาหรอืไม่ไดม้ทีกัษะทางสงัคมทีด่จีะมี
การใชง้านอนิเทอรเ์น็ตในระดบัทีส่งู จนท าใหเ้กดิผลกระทบเชงิลบในชวีติจรงิ เช่น ขาดการเขา้ร่วมกจิกรรมอื่นในโรงเรยีน
หรอืทีท่ างาน ซึง่ท าใหค้นเหงาเหล่านี้ถูกแยกออกจากกจิกรรมทางสงัคมและท าใหเ้กดิความเหงามากขึน้กว่าเดมิ ส่งผลเชงิ
ลบต่อความอยู่ดมีสีขุ ดงันัน้สมมตฐิานที ่4 ถูกยอมรบั โดยมคี่านยัส าคญั Sig. = 0.000 ซึง่มคี่าน้อยกว่า 0.05 
6.5 ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรแรงสนับสนุนทางด้านสังคมออนไลน์ท่ีส่งผลต่อความอยู่ ดีมีสุขด้าน

ความสมัพนัธก์บัเพื่อนรว่มงาน 
สมมตฐิานที ่5: แรงสนบัสนุนทางดา้นสงัคมออนไลน์มคีวามสมัพนัธใ์นเชงิบวกกบัความอยู่ดมีสีขุ ดา้นความสมัพนัธก์บั

เพื่อนร่วมงานอย่างมนียัส าคญั ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัทีก่ล่าวว่า การรบัรูแ้รงสนบัสนุนทางสงัคมและส่งผลใหค้วามเครยีด
ลดลง ซึง่ความเครยีดจะสง่ผลต่อสุขภาพร่างกายและจติใจ โดยแรงสนับสนุนทางสงัคมเป็นเครื่องมอืทีช่่วยลดความเครยีด 
ท าใหผู้ท้ีม่แีรงสนบัสนุนทางสงัคมระดบัสงูจะมสีุขภาพและความอยู่ดมีสีุขทีม่ากขึน้ ดงันัน้สมมตฐิานที ่5 ถูกยอมรบั โดยมี
ค่านยัส าคญั Sig. = 0.008 ซึง่มคี่าน้อยกว่า 0.05 
6.6 ความสมัพนัธร์ะหว่างตวัแปรคณุภาพของมิตรภาพทางออนไลน์ท่ีส่งผลต่อ ความอยู่ดีมีสุข ด้านความสมัพนัธ์

กบัเพื่อนรว่มงาน 
สมมตฐิานที ่6: คุณภาพของมติรภาพทางออนไลน์มคีวามสมัพนัธใ์นเชงิบวกกบัความอยู่ดมีสีุข ดา้นความสมัพนัธ์กบั

เพื่อนร่วมงานอย่างมีนัยส าคัญ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ Blom et al. (2014) กล่าวว่า คุณภาพของมิตรภาพมี
ความสมัพนัธ์ทางบวกกบัความอยู่ดีมสีุข ท าให้ความเหงาลดลงและมีความพงึพอใจในชีวติเพิม่ขึ้น และ Wing (2008)  
กล่าวว่าคุณภาพของมติรภาพทีด่จีะแสดงถงึความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคลในระดบัสงูและความพงึพอใจในชวีติทีสู่งเช่นกนั  
ดงันัน้สมมตฐิานที ่6 ถูกยอมรบั โดยมคี่านยัส าคญั Sig. = 0.000 ซึง่มคี่าน้อยกว่า 0.05 

 

7. สรปุผลการวิจยั 
งานวจิยันี้เกดิจากการทีผู่ว้จิยัเหน็ว่า ความเหงาทีเ่กดิขึน้ในทีท่ างานนัน้มอีทิธพิลอย่างมากต่อประสทิธภิาพการท างาน

ของพนกังาน ทัง้งานทีร่บัผดิชอบโดยตรงและการท างานร่วมกบัผูอ้ื่นในทมี ท าใหป้ระสทิธภิาพของทมีถูกลดทอนลง และคน
เหงาสว่นใหญ่มแีนวโน้มทีจ่ะไม่พงึพอใจในงานมากกว่าคนปกต ิดงันัน้พนกังานทีร่บัรูถ้งึความโดดเดีย่วจากการกระท าของ
เพื่อนร่วมงานจะรู้สกึเหงามากขึน้กว่าเดมิมคีวามรู้สกึเชงิลบต่อเพื่อนร่วมงาน และถึงขนาดรูส้กึอยากลาออกจากองค์กร 
ดงันัน้พนกังานทีรู่ส้กึเหงาจงึมกีารใชง้านเวบ็ไซตเ์ครอืขา่ยสงัคมออนไลน์ เพื่อเปิดเผยขอ้มลูของตนเองทางออนไลน์ 

ผู้วิจยัจึงสนใจศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยที่จะส่งผลต่อความอยู่ดีมีสุข ด้านความสมัพนัธ์กับเพื่อนร่วมงานบนเว็บไซต์
เครอืข่ายสงัคมออนไลน์ เพื่อเพิม่ความอยู่ดมีสีุขในดา้นความสมัพนัธก์บัเพื่อนร่วมงานของพนักงานในองค์กร โดยเฉพาะ
พนกังานทีรู่ส้กึเหงาและไม่สามารถเขา้กบัสงัคมในทีท่ างานได้ 
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งานวิจัยชิ้นนี้เป็นงานวิจัยเชิงปริมาณ ได้ท าการเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้แบบสอบถามออนไลน์และ
แบบสอบถามกระดาษ จ านวน 350 คน กลุ่มตวัอย่างมีอายุระหว่าง 19-59 ปี ทัง้เพศชายและหญิงที่อาศยัอยู่ในจงัหวดั
กรุงเทพมหานครและปรมิณฑล โดยต้องเป็นบุคคลทีเ่คยใชง้านเวบ็ไซต์เครอืข่ายสงัคมออนไลน์เท่านัน้ จากนัน้น าขอ้มูลที่
เกบ็รวบรวมมาวเิคราะหท์างสถติ ิมกีารประเมนิความเทีย่งตรงและความน่าเชื่อถอืของเครื่องมอืการจดักลุ่มความสมัพนัธ์
ของตวัแปรดว้ย Factor Analysis การวเิคราะหค์วามสมัพนัธร์ะหว่างตวัแปรอสิระและตวัแปรตามดว้ย Linear Regression 
Analysis รวมทัง้การวเิคราะหค์วามสมัพนัธร์ะหว่างตวัแปรอสิระหลายตวัและตวัแปรตามดว้ย เพื่อน าไปพยากรณ์ค่าของตวั
แปรตามดว้ย Multiple Regression Analysis โดยใชโ้ปรแกรมส าเรจ็รปูทางสถติ ิ

โดยจากผลการวจิยัพบว่า 
1. เมื่อพนกังานทีรู่ส้กึเหงาหรอืขาดทกัษะในการสือ่สารทางสงัคมกบัเพื่อนร่วมงาน เมื่อมกีารพูดคุยหรอืเปิดเผยขอ้มูล

ของตนเองทางออนไลน์มากขึน้ จะท าใหไ้ดร้บัการสนับสนุนทางดา้นสงัคมออนไลน์จากเพื่อนร่วมงานและมติรภาพระหว่าง
เพื่อนร่วมงานทีเ่พิม่ขึน้ สง่ผลใหค้วามพงึพอใจในงาน ดา้นความสมัพนัธก์บัเพื่อนร่วมงานเพิม่มากขึน้ตามไปดว้ย 

2. เมื่อพิจารณาจากค่าสมัประสิทธิถ์ดถอยปรับมาตรฐานปัจจัยที่มีความส าคัญต่อความพึงพอใจในงาน ด้าน
ความสมัพนัธก์บัเพื่อนร่วมงานคอื ปัจจยัคุณภาพของมติรภาพทางออนไลน์เป็นปัจจยัทีม่คีวามส าคญัทีสุ่ด หากมคีุณภาพ
ของมติรภาพทางออนไลน์มากจะสง่ผลใหค้วามพงึพอใจในงานมากขึน้ถดัมาคอื ปัจจยัความเหงา ถ้าหากมคีวามเหงามาก
จะสง่ผลใหค้วามพงึพอใจในงานลดลง สุดทา้ยคอื ปัจจยัแรงสนับสนุนทางดา้นสงัคมออนไลน์มคีวามส าคญัน้อยทีสุ่ดหากมี
แรงสนบัสนุนทางดา้นสงัคมออนไลน์มากจะสง่ผลใหค้วามพงึพอใจในงานมากขึน้ตามไปดว้ย 
7.1 ประโยชน์ของงานวิจยั 

(1) ประโยชน์ของงานวจิยัภาคทฤษฎี ผลของงานวจิยัท าใหเ้กดิการสร้างตวัแบบที่ใชใ้นการอธบิายความสมัพนัธ์
ระหว่างปัจจยัต่างๆทีส่่งผลต่อความอยู่ดมีสีุข ดา้นความสมัพนัธก์บัเพื่อนร่วมงาน ซึง่ใชก้รอบแนวคดิของ  Loneliness on 
Social Networking Sites โดยปัจจยั “คุณภาพของมติรภาพทางออนไลน์” เป็นปัจจยัใหม่ของงานวจิยันี้ และตวัแปรตาม
จากเดมิที่เป็นความพงึพอใจในชวีติโดยรวม แต่ผู้วจิยัได้เปลี่ยนไปใช้มติิความพงึพอใจในงานแทน โดยทดสอบกบักลุ่ม
ตวัอย่างวยัท างาน     

 (2) ประโยชน์ของงานวจิยัภาคปฏบิตั ิงานวจิยันี้สามารถประยุกตใ์ชใ้นระดบัขององคก์รได ้โดยผลการวจิยัท าใหท้ราบ
ว่าการน าเวบ็ไซต์เครอืข่ายสงัคมออนไลน์มาปรบัใช้กบัองค์กรนัน้ ท าให้สามารถสร้างความแขง็แกร่งของความสมัพนัธ์
ระหว่างเพื่อนร่วมงาน ระหว่างทมีหรอืแผนกอื่นๆสามารถหาคนที่มคีวามสนใจคล้ายกนัรวมไปถึงการจดัการและแบ่งปัน
ความรูพ้นกังานสามารถหารอืเกีย่วกบัปัญหาทีเ่กีย่วกบังานหรอืหาคนทีม่คีวามสนใจคลา้ยกนั 

องคก์รควรจะรณรงคใ์หพ้นกังานมปีฏสิมัพนัธก์นัมากขึน้ โดยน าเวบ็ไซตเ์ครอืขา่ยสงัคมออนไลน์มาเป็นตวักลางในการ
สือ่สาร เพื่อใหพ้นกังานทีม่คีวามรูส้กึเหงาหรอืเขา้กบัเพื่อนร่วมงานไม่ไดห้รอืพนกังานทัว่ไปหนัมาใชง้านและเปิดเผยขอ้มูล
ตนเองกบัเพื่อนร่วมงานมากขึน้ โดยส่งเสรมิใหพ้นักงานเปิดเผยหรอืสนทนาขอ้มูลทีเ่กีย่วกบัตนเอง ความรูส้กึของตนเอง 
และประสบการณ์เรื่องงานกบัเพื่อนร่วมงานผ่านเว็บไซต์สงัคมออนไลน์ ท าให้เพิ่มทุนทางสงัคม โดยสามารถแบ่งปัน
เรื่องราวต่างๆ สามารถปรกึษาเพื่อนร่วมงานเกีย่วกับปัญหาหรอืเวลาทีล่ าบากผ่านเวบ็ไซต์สงัคมออนไลน์สามารถพึง่พา
และช่วยเหลอืเรื่องงานได ้สามารถสร้างมติรภาพระหว่างเพื่อนร่วมงาน ความสมัพนัธ์ระหว่างเพื่อนร่วมงานบนเวบ็ไซต์
สงัคมออนไลน์มคีวามสนิทสนมกนั พนักงานสามารถปรกึษาเพื่อนร่วมงานเกีย่วกบัปัญหาหรอืเวลาทีล่ าบากผ่านเวบ็ไซต์
สงัคมออนไลน์ได้ หากพนักงานมีปฏิสมัพนัธ์กนัมากขึ้นก็ย่อมส่งผลดีต่อการท างานและองค์กรด้วย เช่น การร่วมงาน
ระหว่างทมีมปีระสทิธภิาพมากขึน้ เพื่อนร่วมงานให้ความสนับสนุนเรื่องงานต่อกนั ลดอตัราการลาออกเนื่องจากเขา้กบั
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เพื่อนร่วมงานไม่ได้ เพิม่ความพงึพอใจในงาน เป็นต้น อกีทัง้ยงัสามารถน าเวบ็ไซต์เครอืข่ายสงัคมออนไลน์มาใชใ้นการ
สือ่สารระหว่างพนกังานและผูบ้รหิารเพื่อตอบค าถามของพนกังาน สือ่สารขอ้ความหรอืนโยบายถงึพนกังานไดอ้กีดว้ย 
7.2 ข้อจ ากดังานวิจยั 

การเกบ็ขอ้มูลกลุ่มตวัอย่างใชว้ธิกีารเกบ็ขอ้มูลโดยแบบสอบถามออนไลน์และกระดาษ การเกบ็แบบสอบถามโดยวธิี
ดงักล่าว อาจท าให้ผู้วจิยัไม่สามารถจะอธิบาย กรณีผู้ท าแบบสอบถามเกดิความไม่เขา้ใจและมขี้อสงสยัในค าถามนัน้ๆ 
รวมถงึผูต้อบแบบสอบถามแต่ละคนอาจมคีวามรูแ้ละประสบการณ์การใชง้านฟีเจอรข์องเวบ็ไซต์เครอืข่ายสงัคมออนไลน์ไม่
เท่ากนั อาจท าใหแ้บบสอบถามเกดิความคลาดเคลื่อนได ้
7.3 งานวิจยัในอนาคต 

การเกบ็กลุ่มตวัอย่างในงานวจิยันี้ ไดท้ าการเกบ็ขอ้มูลคนวยัท างานทีอ่าศยัอยู่ในเขตกรุงเทพฯและปรมิณฑลเท่านัน้ 
ดงันัน้การวจิยัครัง้ต่อไปอาจตอ้งกระจายแบบสอบถามใหค้รอบคลุมทัว่ประเทศหรอืต่างจงัหวดัมากขึน้ รวมถงึเปลีย่นกลุ่ม
ตวัอย่าง เช่น กลุ่มผูส้งูอายุ โดยใชต้วัแปรตามเป็น ความพงึพอใจชวีติโดยรวม เป็นตน้ 
การศกึษาในครัง้นี้เป็นการท าวจิยัเชงิส ารวจ ซึง่อยู่ในรปูเชงิปรมิาณ ดงันัน้ในอนาคตควรมกีารวจิยัในเชิงคุณภาพ เช่น การ
ท า Focus group หรือ การสมัภาษณ์เจาะลึกเพื่อให้ได้ขอ้มูลที่ละเอยีดมากขึน้เช่น เรื่องการเปิดเผยข้อมูลส่งผลให้
ประสทิธภิาพการท างานในทมีดขีึน้อย่างไร   
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บทคดัย่อ 
งานวจิยัน้ีศกึษาถึงปัจจยัที่มผีลต่อความตัง้ใจในการซื้อสนิค้าหรอืบรกิารผ่านบญัชีอย่างเป็นทางการของไลน์ของ

ผูบ้รโิภคโดยมพีืน้ฐานจากทฤษฎกีารใชป้ระโยชน์และความพงึพอใจ (Uses and Gratifications theory) ซึง่ประกอบดว้ย
ปัจจยัการรบัรูข้อ้มูลข่าวสาร ความบนัเทงิ การรบกวนสรา้งความร าคาญ ความน่าเชื่อถอืผนวกกบัทฤษฎีการกระท าที่มี
เหตุผล (Theory of Reason Action) ทศันคตทิีม่กีารโฆษณาผ่านบญัชอียา่งเป็นทางการของไลน์ ทศันคตทิีม่ตี่อตราสนิคา้ 
และความตัง้ใจในการซื้อสนิคา้หรอืบรกิารผ่านไลน์การวจิยัครัง้น้ีเป็นเชงิปรมิาณ โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเครื่องมอืในการ
เกบ็รวบรวมขอ้มลู กลุ่มตวัอย่างเป็นผูใ้ชง้านโปรแกรมประยุกต์ไลน์ในประเทศไทยเกบ็ขอ้มลูจากกลุ่มตวัอย่างจ านวน 205 
ตวัอย่าง ซึ่งผู้วจิยัได้ตรวจสอบความเที่ยงของเครื่องมอื โดยการทดสอบค่าสมัประสทิธิแ์อลฟาของครอนบาค ตรวจสอบ
ความตรงของเครือ่งมอืโดยการวเิคราะหอ์งคป์ระกอบ และท าการทดสอบสมมตฐิานโดยการวเิคราะหถ์ดถอย ดว้ยโปรแกรม
ส าเรจ็รปูทางสถติ ิ

ผลการวจิยัสรุปไดว้า่ปัจจยัดา้นขอ้มลูขา่วสาร ความบนัเทงิ การรบกวนสรา้งความร าคาญมคีวามสมัพนัธก์บัทศันคตติ่อ
การโฆษณา ในขณะที ่ทศันคตติ่อการโฆษณามคีวามสมัพนัธก์บัทศันคตติ่อตราสนิคา้ และทศันคตติ่อการโฆษณา ทศันคติ
ต่อตราสนิคา้ มคีวามสมัพนัธ์กบัความตัง้ใจในการซื้อสนิคา้หรอืบรกิาร ตามล าดบัจากผลของการวจิยัน้ีจะเป็นแนวทางใน
การโฆษณาผา่นเครอืขา่ยสงัคมออนไลน์ในรปูแบบขอ้ความเพือ่ใหก้ารโฆษณามปีระสทิธภิาพทีด่ตี่อไป 
 
ค าส าคญั: โปรแกรมประยกุตไ์ลน์ บญัชอียา่งเป็นทางการของไลน์ ความตัง้ใจซือ้ การโฆษณาผา่นเครอืขา่ยสงัคมออนไลน์ 
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Abstract 

This research aims to study influential factors on customers’ intention to consume the product or services 
that have been advertised through Line Official Accounts, analyzed through the lens of two theories. This 
research applied Gratification and the theory of Reasoned Action. In addition, this study examines 
informativeness, entertainment, irritation, credibility, attitude toward advertising, attitude toward brand, and 
purchase intention. This study is based on quantitative research, conducted using online and paper 
questionnaires as data collection device. The focus group consisted of 205 Line Application users in Thailand 
who have experience adding at least one Line Official Account to their social network. The reliability of the 
research has been measured using Cornbrach’s alpha and validity analysis. The researcher also used regression 
analysis for hypothesis testing. 

In conclusion, the research suggests that the informativeness, entertainment, irritation and credibility factors 
have the highest influence on consumer attitudes toward advertising, while general attitude toward advertising is 
related to attitude toward brand. In addition, the attitude toward advertising and attitude toward brand are related 
to purchase intention. The result of this research can be considered as a recommendation in favor of advertising 
on social networks, via chat channels, to increase the effectiveness of said advertisement. 

 
Keywords: Line Application, Line official account, Purchase intention, Online Advertising 
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1. บทน า 
ปัจจุบนัเทคโนโลยทีี่พฒันาขึน้ท าใหม้นุษยส์ะดวกตดิต่อสื่อสารกนัไดอ้ย่างรวดเรว็มากขึน้ เทคโนโลยกีารสื่อสารผ่าน

เครอืขา่ยมคีวามส าคญัอยา่งมากเพือ่อ านวยความสะดวกในการตดิต่อสือ่สารระหวา่งกนั ท าใหช้่องวา่งในการสือ่สารระหวา่ง
ผู้ส่งสารและผู้รบัสารมขีนาดเล็กลงด้วยพฒันาการของเทคโนโลยทีี่สามารถติดต่อกนัผ่านเครอืข่ายทุกที่ทุกเวลา ด้วย
อุปกรณ์หลากหลาย เช่น เครื่องคอมพวิเตอร์ แท็บเลต็ รวมถงึที่ใช้งานอย่างมากคอืสมาร์ทโฟนผ่านแอปพลเิคชัน่ท าให้
ผูใ้ชง้านมชี่องทางในการตดิต่อสื่อสารมากกว่าการสนทนาผ่านทางโทรศพัทด์ว้ย “การสนทนาผ่านขอ้ความ” (Chat) บน  
แอปพลเิคชนัทีถู่กพฒันาขึน้พรอ้มกนั โดยแอปพลเิคชัน่การสนทนาทีนิ่ยมในปัจจุบนัคอื Line ทีม่กีารใชง้านมากและเพิม่
จ านวนผูใ้ชง้านมากขึน้เรือ่ยๆกวา่ 500 ลา้นคนทัว่โลก โปรแกรมประยกุตไ์ลน์  (Line Application) ไดเ้ปิดใหบ้รกิารครัง้แรก 
ในวนัที ่23 ม.ิย. 2554 จนเตบิโตแบบกา้วกระโดดกลายเป็นแอพพลเิคชัน่ส าหรบัการสือ่สารทีใ่ชก้นัอยา่งกวา้งขวาง Line มี
ฟังกช์ัน่การใชง้านที ่รองรบัการใชง้านบนโทรศพัทส์มารท์โฟนในระบบ IOS  Androids Window และเครื่องคอมพวิเตอรไ์ด้
อกีดว้ย โดยปัจจุบนั (9 ต.ค. 2557) ไลน์มจี านวนผูใ้ช ้560 ลา้นคนทัว่โลก อนัดบั 1 คอืญี่ปุ่ น 54 ลา้นคน อนัดบั 2 ไทย 33 
ลา้นคน อนัดบั 3 อนิโดนีเซยี 30 ลา้นคน และมยีอดจ านวนผูใ้ชป้ระจ าทุกเดอืน (MAU) ทัง้หมด 170 ลา้นทัว่โลกจากการ
เตบิโตอยา่งรวดเรว็ของ Line ท าใหธุ้รกจิต่างๆเลง็เหน็เครื่องมอืสือ่สารการตลาดยุคใหม ่ทีจ่ะเสรมิความแกรง่ใหก้บัแบรนด์
สนิคา้ ที่ต้องการพืน้ที่ส าหรบัเดก็รุ่นใหม่และคนทนัสมยั นอกจากท าใหเ้กดิการโฆษณาแลว้ นักการตลาดไดใ้ชก้ารตลาด
ผ่านทางโทรศพัทเ์คลื่อนทีใ่น การสรา้งความสมัพนัธ์กบัผูบ้รโิภค (Customer relations) แบรนดต์่างๆสนใจในการท า
การตลาดผา่นโปรแกรมประยกุตไ์ลน์ (Line Application) มากขึน้โดยมชีอ่งทางหลกั 2 ช่องทางคอื 1 Brand Sticker คอืการ
ท าสตกิเกอรเ์พื่อเป็นตวัแทนในการสื่อสารใหผู้บ้รโิภคไดจ้ดจดในตราสนิคา้ได ้และ 2 Official Account คอืบญัชอียา่งเป็น
ทางการของแบรนด์ต่างๆ เพื่อใหท้ราบถึง โปรโมชัน่ ข่าวสารบรกิารที่มขีองแบรนด์ และสรา้งความจงรกัภกัดตี่อแบรนด์
นัน้ๆ เพิม่โอกาสในการสรา้งความไดเ้ปรยีบทางการแขง่ขนัทางการตลาด 

ดงันัน้ผูว้จิยัจงึท าการศกึษาพฤตกิรรมของผูบ้รโิภคทีจ่ะเกดิการซื้อสนิคา้หรอืบรกิาร โดยผ่านทศันคตทิี่มตี่อการ
โฆษณา ทศันคตติ่อตราสนิคา้ว่ามีปัจจยัใดที่ท าใหเ้กดิการซื้อสนิคา้หรอืบรกิารผ่านบญัชอีย่างเป็นทางการของไลน์ (Line 
official account) ของผูบ้รโิภค 

 
2. ทฤษฎี แนวคิด และงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 

งานวจิยัน้ีไดน้ าทฤษฎีการใชป้ระโยชน์และความพงึพอใจ (Uses and Gratifications) ซึ่งอธบิายแรงจูงใจทีท่ าให้
ผู้บรโิภคเขา้ร่วมสื่อหรอืเน้ือหาคอืการตอบสนองความต้องการ และความพงึพอใจ  ทัง้น้ีเวบ็ไซต์ที่ท าให้ผู้ชมรบัรูข้อ้มูล
ข่าวสาร รบัรู้ความบนัเทิง และไม่รบกวนหรือสร้างความร าคาญให้กบัผู้ชม มโีอกาสที่จะสร้างทศันคติที่ดีต่อการเข้าสู่
เวบ็ไซต ์(Katz et al., 1974) ปัจจยัทีเ่ป็นตวัก าหนดทศันคตติ่อการโฆษณาไดแ้ก่ การรบัรูข้อ้มลูขา่วสาร ความบนัเทงิ การ
รบกวนสรา้งความร าคาญ (Eighmey and McCord, 1998; Luo, 2002; Okazaki, 2005) นอกจากน้ียงัมปัีจจยัความ
น่าเชื่อถอืทีเ่ป็นปัจจยัทีส่ าคญัต่อความพงึพอใจต่อทศันคตขิองผูบ้รโิภค ซึง่ขอ้ความทีน่่าเชื่อถอืมคีวามส าคญักบัผู้บรโิภคใน
การตดัสนิวา่บรกิารทีน่่าเชื่อถอืก่อนทีจ่ะมกีารตดิตามขอ้มลู (Choi et al., 2008; Okazaki, 2005) ผนวกกบัทฤษฎีการ
กระท าดว้ยเหตุผล (Theory of Reasoned Action) ซึง่แสดงถงึความสมัพนัธร์ะหวา่งทศันคตแิละพฤตกิรรม เพื่อคาดการณ์
พฤตกิรรมทีเ่จาะจง เชน่ พฤตกิรรมการซือ้ทีเ่กดิขึน้กบัตราสนิคา้ในช่วงเวลาใดเวลาหน่ึง ซึง่จ าเป็นจะตอ้งมกีารพจิารณาถงึ
ทศันคตขิองบุคคลทีม่ตี่อการเกดิพฤตกิรรมนัน้มากกว่าทศันคตทิีม่ตี่อวตัถุ โดยกล่าวว่า โดยปกติมนุษยจ์ะมเีหตุผลและใช้
ขอ้มลูทีต่นมอียูอ่ยา่งเป็นระบบ กลา่วคอื เมือ่บุคคลไดร้บัการเสนอใหท้ าสิง่ใด บุคคลนัน้กจ็ะตอ้งพจิารณาถงึผลทีอ่าจเกดิขึน้
ก่อนทีจ่ะตดัสนิใจวา่จะกระท าหรอืไม ่(Ajzen and Fishbein, 1980 อา้งถงึใน กาญจนภรณ์ ไพศลิป์, 2556) ดงันัน้ผูว้จิยัจงึ
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เลอืกศกึษาปัจจยัของทศันคตติ่อการโฆษณา ทศันคตติ่อตราสนิคา้ และความตัง้ใจซือ้สนิคา้หรอืบรกิาร นอกจากน้ีงานวจิยั
ไดศ้กึษาวรรณกรรมทีเ่กีย่วขอ้งในอดตี โดยมปัีจจยัดงัน้ี 

การรบัรู้ข้อมูลข่าวสาร (Informativeness) คอื ความสามารถของการโฆษณาในการแจ้งทางเลอืกเน้ือหาขอ้มูลที่
โฆษณาไปยงัผูบ้รโิภค ดา้นสนิคา้แก่ผูบ้รโิภค เพือ่ใหเ้กดิการซือ้ดว้ยความพงึพอใจสงูสดุทีส่ามารถท าได ้ขอ้มลูขา่วสารของ
การโฆษณาผา่นทางขอ้ความสัน้ ก าหนดโดยปรมิาณของขอ้มลูทีเ่ป็นประโยชน์ทีผู่บ้รโิภคจะไดร้บัจากสือ่โฆษณา (Ducoffe, 
1996) นอกจากน้ียงัมคีวามสมัพนัธเ์ชงิบวกระหว่างการรบัรูข้อ้มูลขา่วสาร (Informativeness) และทศันคตติ่อการโฆษณา
ผ่านขอ้ความสัน้ (Attitude towards SMS adverting) ดงันัน้ผูส้ง่ขอ้ความจงึใหค้วามส าคญักบัคุณภาพของขอ้มลูทีส่ง่ผ่าน
ขอ้ความสัน้ไปยงัผูบ้รโิภค 

ความบนัเทิง (Entertainment) คอืสิง่ทีท่ าใหเ้กดิความรูส้กึความสนุกสนานเพลดิเพลนิ ความสามารถในการเตมิเตม็
ความตอ้งการดา้นจตินาการ ความสวยงามหรอืความเพลดิเพลนิในดา้นอารมณ์ (Schlosser, 1999; Duccoffe, 1996) อน่ึง
งานวจิยัของ Leung and Cheung (2004) กล่าวว่าการโฆษณาในมอืถอืเมื่ออยูใ่นรปูแบบทีส่นุกสนานจะสามารถดงึดูด
ความสนใจแก่ผูบ้รโิภคท าใหผู้บ้รโิภครูส้กึในเชงิบวกกบัการโฆษณา นอกจากน้ีเพือ่ทีจ่ะดงึดดูลูกคา้ในเกดิความสนใจในการ
โฆษณาบางบรษิทัอาจตอ้งมกีารเลน่เกมเสยีงเรยีกเขา้และของรางวลัใหก้บัลกูคา้ จากผลการวจิยัการโฆษณาขอ้ความสัน้ใน
ประเทศญี่ปุ่ นพบว่า ความบนัเทงิมบีทบาททีส่ าคญัในการยอมรบัการโฆษณาผ่านทางขอ้ความสัน้เน่ืองจากผูบ้รโิภคมองว่า
โทรศพัทม์อืถอืไมไ่ดเ้ป็นเพยีงเครือ่งมอืสือ่สาร แต่อุปกรณ์ความบนัเทงิ (Zabadi et al., 2012) 

การรบกวนสร้างความร าคาญ (Irritation) คอืการทีผู่บ้รโิภครบัรูเ้น้ือหาแลว้เกดิความไม่พอใจ โดยอาจมสีาเหตุมา
จากการจดัองค์ประกอบของโฆษณาที่ไม่เหมาะสม (Ducoffe, 1996) เช่นการแสดงโฆษณาผ่านโทรศพัท์เคลื่อนที่ สรา้ง
ความร าคาญ สรา้งความสบัสน และความวา้วุน่ใจใหก้บัผูใ้ชง้าน ความร าคาญเกดิจากความไมเ่ขา้ ใจ ขอ้ความทีไ่มต่อ้งการ 
หรอืการส่งขอ้ความโดยไม่ได้รบัอนุญาตและบุกรุกความเป็นส่วนตวั มกีารใช้เทคนิคการโฆษณาที่ท าให้เกดิการรบกวน 
รุกราน ดหูมิน่ หรอืการเกดิบดิเบอืนมากเกนิไปจะมอีทิธพิลต่อผูบ้รโิภค (Ducoffe, 1996) ผูบ้รโิภคทีไ่ดร้บัการโฆษณาผ่าน
ทางบรกิารขอ้ความสัน้ (SMS) จะไมรู่ส้กึร าคาญหากผูบ้รโิภคไดร้บัขอ้มลูทีเ่หมาะสม ทีผู่บ้รโิภคสนใจและมคีวามเกีย่วขอ้ง 
(Chowdhury et al., 2006) 

ความน่าเช่ือถือ (Credibility) คอืขอบเขตทีผู่บ้รโิภครบัรูก้ล่าวอา้งเกี่ยวกบัตราสนิคา้ในโฆษณาอย่างซื่อสตัยแ์ละน่า
ไวว้างใจ (MacKenzie and Lutz, 1989)  อน่ึง Vatanparast (2007 as cited in Mauzaffar and Kamran, 2011) กล่าววา่ 
ผูบ้รโิภคทีจ่ะไดร้บับรกิารสง่ขอ้ความสัน้ (SMS advertising) จากบรษิทัทีรู่จ้กัโดยจะไมก่งัวลวา่ขอ้ความเหล่านัน้จะเป็นขยะ
ไปรษณียอ์เิลก็ทรอนิกส ์และผูบ้รโิภคเชื่อวา่การโฆษณาผ่านบรกิารสง่ขอ้ความสัน้ (SMS advertising) จะมอีทิธพิลเชงิบวก
ต่อการรบัรูคุ้ณค่าโฆษณาและต่อการยอมรบัคุณค่าของการบรกิารงานวจิยัในอดตีพบว่าผูช้มตดัสนิความน่าเชื่อถอืของการ
โฆษณาผ่านการรบัรู ้2 แบบ คอื การรบัรูค้วามน่าเชื่อถอืของผูโ้ฆษณา และความน่าเชื่อถอืของโฆษณา (MacKenzie and 
Lutz, 1989) 

ทัศนคติท่ีมีต่อการโฆษณาออนไลน์ (Attitude toward online Advertising) คือการที่ได้เรียนรู้แรงจูงใจที่จะ
ตอบสนองของผูบ้รโิภคอย่างต่อเน่ืองในลกัษณะด ีหรอืไมด่ตี่อทศันคตกิารโฆษณาโดยทัว่ไป โดยความรูส้กึของผูบ้รโิภคที่
จะแสดงออกถงึความชื่นชอบ (Like) หรอืไมช่อบ (Unlike) ของผูบ้รโิภคทีม่ตี่อการโฆษณาผ่านทางออนไลน์ (MacKenzie 
and Lutz, 1989) คุณลกัษณะทีส่ง่ผลต่อการโฆษณาบนมอืถอืคอื ความบนัเทงิ ขอ้มลูขา่วสาร การสรา้งความรบกวนร าคาญ 
และความน่าเชื่อถอื ทศันคตติ่อการโฆษณาออนไลน์สง่ผลต่อความตัง้ใจซือ้สนิคา้หรอืบรกิารหากมกีารสรา้งความน่าเชื่อถอื 
ความบนัเทงิ สรา้งการรบัรูข้อ้มลูขา่วสารทีเ่หมาะสมจะสามารถสรา้งทศันคตทิีด่ ี(Xu, 2007) และก่อใหเ้กดิความตัง้ใจในการ
ซือ้ของผูบ้รโิภค (Intention to purchase) (Tsang et al., 2004)   
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ทศันคติต่อตราสินค้า (Attitude toward the brand) คอืความคดิเหน็ หรอืความเชื่อทีอ่ยูภ่ายใตค้วามรูส้กึนึกคดิของ
มนุษย์ อนัเป็นผลมาจากประสบการณ์และการเรยีนรู้ซึ่งจะเกิดขึ้นกบัสิง่ใดสิง่หน่ึงที่พบเห็นหรอืรู้จกัในลกัษณะของการ
ประเมนิค่าในสิง่นัน้ๆ โดยเมื่อเกดิทศันคตติ่อสิง่ใดแลว้ ความคดิเหน็หรอืความเชื่อที่มตี่อสิง่นัน้จะด ารงอยู่ระยะเวลาหน่ึง 
และจะมแีนวโน้มของพฤติกรรมของมนุษย์ที่มีต่อสิง่นัน้ในทางบวกหรอืลบ (กรปรยีา อาวพทิกัษ์, 2553) งานวจิยัของ 
Goldsmith (2000) ท าการศกึษาเรื่องความสมัพนัธร์ะหวา่งทศันคตติ่อการโฆษณาต่อตราสนิคา้ และเกดิความตัง้ใจซือ้ วา่
เมื่อผูบ้รโิภคมทีศันคตทิีด่ตี่อการโฆษณา จะท าใหผู้บ้รโิภคชอบหรอืสนใจการโฆษณาของสนิคา้หรอืบรกิาร และมแีนวโน้ม
จะมทีศันคตทิีด่ตี่อตราสนิคา้ดว้ย 

ความตัง้ใจในการซ้ือ (Purchase intention) หมายถงึการตดัสนิใจของผูบ้รโิภคในการเลอืกซื้อสนิคา้หรอืบรกิารที่
เกดิจากการทีผู่บ้รโิภคไดป้ระเมนิตราสนิคา้แลว้เกดิความพงึพอใจในสนิคา้และบรกิารนัน้ๆรวมถงึทัศนคตทิีด่ตี่อตราสนิคา้
และบรษิทั (ณฐัรดา โภคาพพิฒัน์, 2553) ทฤษฏคีวามตัง้ใจซือ้ หมายถงึ ความตัง้ใจของผูบ้รโิภคต่อสนิคา้ทีจ่ะการวางแผน
อย่างมสีติของผู้บรโิภคหรอื ความตัง้ใจโดยมคีวามพยายามในการซื้อสนิค้า (Fishbein and Ajzen, 1975; Spears and 
Singh, 2004) งานวจิยัในอดตีพบว่าความตัง้ใจในการซื้อจะเพิม่ขึน้เมื่อผู้บรโิภคแสดงทศันคตทิี่ดใีห้กบัสนิค้าหรอืบรกิาร 
(Gorn, 1982; Ko et al., 2005; Li and Zhang, 2002)  

 
3. กรอบแนวคิดในการวิจยัและสมมติฐานการวิจยั 

จากทฤษฎแีละงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งแสดงใหเ้หน็วา่ การรบัรูข้อ้มลูขา่วสาร ความบนัเทงิ การรบกวนสรา้งความร าคาญ และ
เพิม่ปัจจยัความน่าเชื่อถอื ที่ส่งผลต่อทศันคตติ่อการโฆษณา ซึ่งน ามาจากทฤษฎีการใช้ประโยชน์และความพงึพอใจ (Uses 
and Gratifications) ผนวกกบัทฤษฎกีารกระท าดว้ยเหตุผล (Theory of Reasoned Action) โดยเลอืกศกึษาปัจจยัคอืทศันคติ
ต่อตราโฆษณาส่งผลต่อทศันคตติ่อตราสนิคา้ ทศันคตติ่อตราสนิคา้และทศันคตติ่อตราโฆษณา ส่งผลต่อความความตัง้ใจซื้อ
สนิคา้หรอืบรกิารของผูบ้รโิภค ดงัแสดงในภาพที ่1 

 

 
ภาพที ่1 กรอบแนวคดิความตัง้ใจซือ้สนิคา้หรอืบรกิารของผูบ้รโิภคผา่นบญัชอียา่งเป็นทางการของไลน์ 
 

Bauer and Greyser (1968) ชีใ้หเ้หน็วา่ผูใ้ชส้ือ่ตอ้งพจิารณาความสามารถในการโฆษณาเพื่อใหข้อ้มลูทีผู่ช้มใชเ้ป็น
เหตุผลพืน้ฐานในการยอมรบัโฆษณาของตนเอง ในขณะเดยีวกนั Rotzoll et al. (1989) ถอืไดว้า่การใหข้อ้มลูเป็นสิง่ทีม่ ี
บทบาทส าคญัในการโฆษณา Maddox (1998) เปิดเผยวา่เหตุผลทีส่ าคญัทีส่ดุส าหรบัคนทีจ่ะใชง้านอนิเทอรเ์น็ตตอ้งมกีาร
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รวบรวมขอ้มลูทีห่ลากหลาย งานวจิยัของ Brackett and Carr (2001) กล่าววา่เมื่อผูบ้รโิภคเกดิการรบัรูป้ระโยชน์ของขอ้มลู
ขา่วสารทีส่ง่มาจะสง่ผลต่อทศันคตเิชงิบวกกบัการโฆษณาของผูบ้รโิภคดงันัน้จงึสามารถตัง้สมมตฐิานไดว้า่ 
 

H1: การรบัรูข้อ้มลูขา่วสารของโฆษณามผีลในเชงิบวกต่อทศันคตทิีม่ตี่อการโฆษณาผ่านบญัชอีย่างเป็นทางการของ
ไลน์ (Line official account) 
 

Brackett and Carr (2001) แสดงให้เห็นในทางทฤษฎีความสมัพนัธ์ระหว่างการรบัรู้ของผู้บริโภคของมูลค่าความ
บนัเทงิของการโฆษณาทางอนิเทอรเ์น็ตและทศันคตขิองผูบ้รโิภคทีม่ตี่อการโฆษณาทางอนิเทอรเ์น็ต โมเดลนี้ไดถู้กน ามาใช้
เป็นพืน้ฐานส าหรบัการทดลองสมมตฐิานของความสมัพนัธใ์นการโฆษณาผ่านขอ้ความสัน้ (SMS advertising) หรอืบรบิท
การตลาดบนมอืถอืงานวจิยัอื่นๆไดแ้สดงถงึความสมัพนัธ์เชงิบวกระหว่างความบนัเทงิและทศันคตติ่อการโฆษณาว่า เมื่อ
ผูบ้รโิภครบัรูไ้ดถ้งึความบนัเทงิของเน้ือหา ขา่วสารการโฆษณาจะสง่ผลใหผู้บ้รโิภคเกดิทศันคตทิีด่ตี่อการโฆษณา (Bauer 
et al., 2005; Haghirian et al., 2005; Tsang et al., 2004) ดงันัน้จงึสามารถตัง้สมมตฐิานไดว้า่ 
 

H2: ความบนัเทงิของโฆษณามผีลในเชงิบวกต่อทศันคตทิีม่ตี่อการโฆษณาผ่านบญัชอียา่งเป็นทางการของไลน์  (Line 
official account) 

 
ความสมัพนัธ์ระหว่างการรบัรูข้องผู้บรโิภคของการระคายเคอืงของโฆษณาและทศันคตขิองผู้บรโิภคที่มตี่อโฆษณา

ไดร้บัการสนับสนุนโดยทางทฤษฎทีศันคตแิบบการพฒันาพบว่าการโฆษณาที่สรา้งความรบกวนร าคาญใหก้บัผูบ้รโิภคจะ
สง่ผลกระทบเชงิลบกบัทศัคตติ่อการโฆษณา (Brackett and Carr, 2001) อน่ึง Tsang et al. (2004) ทดสอบความสมัพนัธ์
ระหวา่งทัง้สองโครงสรา้งและพบวา่การรบัรูข้องผูบ้รโิภคของการระคายเคอืงของการโฆษณาทาง SMS เป็นมคีวามสมัพนัธ์
เชงิลบกบัทศันคตขิองผูบ้รโิภคทีม่ตี่อการสง่ SMS โฆษณาสมมตฐิานดงัต่อไปนี้จงึสามารถตัง้สมมตฐิานไดว้า่ 

 
H3: ความรบกวนหรอืสรา้งความร าคาญของโฆษณามผีลในเชงิลบต่อทศันคตทิีม่ตี่อการโฆษณาผ่านบญัชอีย่างเป็น

ทางการของไลน์ (Line official account) 
 
ความน่าเชื่อถอืของการโฆษณาไดร้บัอทิธพิลจากปัจจยัทีแ่ตกต่างกนัโดยเฉพาะอยา่งยิง่ความน่าเชื่อถอืของบรษิทั ผูส้ง่

ขอ้ความขอ้ความ และขอ้ความ (Goldsmith et al., 2000) อน่ึง Marshall and WoonBong (2003) พบวา่ขอ้ความบน
อนิเทอร์เน็ตประสบความส าเรจ็สร้างความน่าเชื่อถือน้อยแต่หากแบรนด์มกีารสื่อสารที่แขง็แกร่งก็จะสามารถท าให้การ
โฆษณาสรา้งความน่าเชื่อถอืไดด้งันัน้จงึสามารถตัง้สมมตฐิานไดว้า่ 
 

H4: ความน่าเชือ่ถอืของโฆษณามผีลในเชงิบวกต่อทศันคตทิีม่ตี่อการโฆษณาผ่านบญัชอีย่างเป็นทางการของไลน์ 
(Line official account) 

 
งานวจิยัในอดตีทีผ่่านมาไดม้กีารจดัการระดบัของการตดิต่อสือ่สารการโฆษณาทางอนิเทอรเ์น็ตทีแ่สดงใหเ้หน็วา่ระดบั

ที่สูงมากของการติดต่อสื่อสารการโฆษณาทางอินเทอร์เน็ตสามารถสร้างทศันคติทางบวกต่อการโฆษณาและตราสนิค้า 
(Cho, 1999; Coyle and Thorson 2001; Macias, 2003; Sundar and Kim 2005) นอกจากน้ี MacKenzie and          
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Lutz (1989) ไดย้นืยนัว่าทศันคตทิีม่ตี่อโฆษณา มอีทิธพิลต่อทศันคตติราสนิคา้โดยตรงและโดยอ้อมผ่านผลกระทบต่อการ
จดจ าตราสนิคา้ดว้ยดงันัน้จงึสรปุสมมตฐิานไดว้า่ 
 

H5: ทศันคตติ่อการโฆษณาผ่านบญัชอียา่งเป็นทางการของไลน์ (Line official account) มผีลในเชงิบวกต่อทศันคตติ่อ
ตราสนิคา้บญัชอียา่งเป็นทางการของไลน์ (Line official account) 

 
รปูแบบของผลกระทบการโฆษณาและแสดงหลกัฐานวา่ทศันคตติ่อการโฆษณาจะมคีวามสมัพนัธโ์ดยตรงกบัความตัง้ใจ

ซื้อทัง้ผลิตภัณฑ์ที่คุ้นเคยและไม่คุ้นเคย  (Cox and Locander, 1987)  อน่ึง Mehta and Purvis (1997) ได้อธิบาย
แบบจ าลองการตอบสนองการโฆษณา เพื่อการวดัประสทิธภิาพในการโฆษณาแสดงใหเ้หน็การเชื่อมโยงระหวา่งทศันคตติ่อ
การโฆษณาและความตัง้ใจซื้ออย่างชดัเจนโดยไดร้ะบุว่า ทศันคตทิีม่ตี่อการโฆษณาหรอืการชอบโฆษณาอาจมอีทิธพิลต่อ
ทศันคตติราสนิคา้และการสนใจซือ้สนิคา้ ผลการวจิยัไดส้รุปว่าทศันคตทิีม่ตี่อการโฆษณาเชื่อมโยงต่อความตัง้ใจในการซื้อ
อยา่งมนียัส าคญั ดงันัน้จงึสรปุสมมตฐิานไดว้า่ 
 

H6:  ทศันคตติ่อการโฆษณามผีลในเชงิบวกต่อความตัง้ใจในการซื้อสนิคา้หรอืบรกิารผ่านบญัชอียา่งเป็นทางการของ
ไลน์ (Line official account) 
 

Spears and Singh (2004) แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างทัศนคติต่อตราสินค้าและการตัง้ใจซื้อสินค้า 
โดยเฉพาะ ได้สนับสนุนความสมัพนัธ์ภายในสองตวัแปรจากกรอบแนวคิดทฤษฎีทศันคติคติที่มตี่อการโฆษณาพบว่า
ทศันคตทิีม่ตีราสนิคา้จะช่วยกระตุน้ความตัง้ใจของผูบ้รโิภคในการตอบสนองการเขา้รว่ม เมื่อผู้บรโิภคสมัผสักบัขอ้ความใน
เชิงพาณิชย์ สิง่นัน้ก็จะเป็นสื่อกลางในการท าให้ผู้บรโิภครู้คิดและมเีจตนคติต่อความตัง้ใจ พฤติกรรมในการซื้อสนิค้า 
นอกจากน้ียงัพบความสมัพนัธ์ระหว่างตราสนิค้าและความตัง้ใจซื้อว่าหากผูบ้รโิภคได้รบัการโฆษณาผ่าน SMS แล้วเกดิ
ทศันคตทิีด่ตี่อการโฆษณากจ็ะท าใหผู้บ้รโิภคเกดิทศันคตทิีด่ตี่อแบรนดด์ว้ย สง่ผลใหผู้บ้รกิารสนใจทีจ่ะซือ้ (Drossos et al., 
2007; Lutz et al., 1986) ดงันัน้จงึสรปุสมมตฐิานไดว้า่ 

 
H7: ทศันคตติ่อตราสนิคา้มผีลในเชงิบวกต่อความตัง้ใจในการซื้อสนิคา้หรอืบรกิารผา่นบญัชอียา่งเป็นทางการของไลน์ 

(Line official account) 
 

4. วิธีการวิจยั 
งานวจิยัน้ีจดัเกบ็ขอ้มลูผูใ้ชง้านโปรแกรมประยุกต์ไลน์และมกีารเพิม่บญัชอียา่งเป็นทางการของไลน์เป็นเพื่อน จ านวน 

205 คน โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมอื อน่ึงก่อนการจดัเก็บขอ้มูลจากกลุ่มตวัอย่าง งานวจิยัน้ีได้น าแบบสอบถามที่
พฒันามาจากงานวจิยัในอดตี (ประกอบดว้ย Goldsmith et al., 2000; Hong and Cho, 2011; Mehta and Purvis, 1995; 
ชนิกานต์ ประชานุกูล, 2556) ไปทดสอบกบักลุ่มตวัอย่างจ านวน 30 คน ผลการทดสอบพบวา่ขอ้มลูมกีารกระจายซึง่ผูว้จิยั
ไดป้รบัขอ้ความในค าถามทีก่ระจายจากกลุ่มใหเ้หมาะสม ต่อจากนัน้จงึน าแบบสอบถามทีป่รบัแกไ้ปจดัเกบ็ขอ้มลูจากกลุ่ม
ตวัอยา่งจรงิ 
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5. ผลการวิจยั 
5.1 การทดสอบข้อตกลงเบือ้งต้นทางสถิติ 

ข้อมูลที่จ ัดเก็บจากกลุ่มตัวอย่างถูกน าไปทดสอบข้อมูลขาดหาย (Missing data) และข้อมูลสุดโต่ง (Outliers) 
นอกจากน้ียงัทดสอบวา่ขอ้มลูมกีารกระจายแบบปกต ิ(Normal) มคีวามสมัพนัธเ์ชงิเสน้ตรง (Linearity) มภีาวะร่วมเสน้ตรง
พหุ (Multicollinearity) และมภีาวะรว่มเสน้ตรง (Singularity) หรอืไม ่ผลการทดสอบพบวา่ขอ้มลูไมม่ปัีญหาดา้นขอ้มลูขาด
หาย ขอ้มลูสุดโต่ง และขอ้มลูมกีารกระจายเป็นแบบปกต ิมคีวามสมัพนัธ์เชงิเสน้ตรงและไม่มปัีญหาภาวะร่วมเสน้ตรงพหุ
และภาวะรว่มเสน้ตรง ดงักล่าว 

งานวจิยัน้ีไดท้ดสอบความเชื่อถอืไดข้องแบบสอบถาม โดยใชก้ารวเิคราะหค์่าสมัประสทิธิอ์ลัฟาของครอนบาชพบวา่ทุก
ตวัแปรมคี่ามากกวา่ 0.7 จงึถอืวา่มคีวามเชื่อถอืไดส้ าหรบังานวจิยัแบบ Basic research (Hair et al., 1998) นอกจากน้ียงั
ไดท้ดสอบความตรงของแบบสอบถาม ดว้ยการวเิคราะหอ์งคป์ระกอบ (Factor analysis) โดยใชเ้กณฑท์ีข่อ้ค าถามทีจ่บักลุ่ม
กนัเป็นแต่ละตวัแปรต้องมคี่า Factor loading ไม่น้อยกว่า 0.5 ผลการวเิคราะห์องค์ประกอบได้จ านวนปัจจยัทัง้หมด 7 
องคป์ระกอบ (ดงัแสดงในตารางที ่1) 
 

ตารางที ่1 ปัจจยัทีไ่ดจ้ากการวเิคราะหอ์งคป์ระกอบ 

ปัจจยั 
Factor 

Loading 
ปัจจยั 1 : การรบัรู้ข้อมลูข่าวสาร (% of variance = 16.276, α = 0.862) 
ทา่นคดิวา่ขอ้มลูการโฆษณาจาก Line official account เป็นขอ้มลูทีท่นัสมยัทนัต่อเหตุการณ์ 

 
0.823 

ทา่นคดิวา่ขอ้มลูการโฆษณาจาก Line official account มคีวามเหมาะสม สัน้ กระชบัไดใ้จความ 0.756 
ทา่นคดิวา่ขอ้มลูการโฆษณาจาก Line Official Account บอกถงึรายละเอยีดทีส่ าคญัของสนิคา้หรอืบรกิารที่
โฆษณา 

0.781 

ทา่นคดิวา่ขอ้มลูการโฆษณาจาก Line Official Account ชว่ยใหคุ้ณมขีอ้มลูประกอบการตดัสนิใจซือ้สนิคา้ 
หรอืบรกิารมากขึน้ 

0.720 

ปัจจยั 2 : ความบนัเทิง (% of variance = 35.800, α = 0.856) 
ทา่นคดิวา่ขอ้มลูการโฆษณาจาก Line official account เป็นขอ้มลูทีท่นัสมยัทนัต่อเหตุการณ์ 

0.723 

ทา่นคดิวา่ขอ้มลูการโฆษณาจาก Line official account มคีวามเหมาะสม สัน้ กระชบัไดใ้จความ 0.835 
ทา่นคดิวา่ขอ้มลูการโฆษณาจาก Line Official Account บอกถงึรายละเอยีดทีส่ าคญัของสนิคา้หรอืบรกิารที่
โฆษณา 

0.771 
 

ทา่นคดิวา่ขอ้มลูการโฆษณาจาก Line Official Account ชว่ยใหคุ้ณมขีอ้มลูประกอบการตดัสนิใจซือ้สนิคา้ 
หรอืบรกิารมากขึน้ 

0.849 
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ตารางที ่1 ปัจจยัทีไ่ดจ้ากการวเิคราะหอ์งคป์ระกอบ (ต่อ) 

ปัจจยั 
Factor 

Loading 
ปัจจยั 3 : การรบกวนสร้างความร าคาญ (% of variance = 6.995, α = 0.828) 
ทา่นคดิวา่การสง่ขอ้ความการโฆษณาบ่อยๆจาก Line Official Account ท าใหท้า่นเกดิความร าคาญ 

 
0.854 

ทา่นคดิวา่การสง่ขอ้ความโฆษณาบ่อยๆจาก Line Official Account ท าใหท้า่นไมอ่ยากอ่านโฆษณานัน้ 0.886 
ทา่นคดิวา่การสง่ขอ้ความโฆษณาบ่อยๆจาก Line Official Account ท าใหคุ้ณรูส้กึวา่เป็นการละเมดิความ
เป็นสว่นตวัของทา่น 

0.808 

ปัจจยั 4 : ความน่าเช่ือถือ (% of variance = 11.939, α = 0.810) 
ทา่นคดิวา่การโฆษณาผา่น Line official account มคีวามถกูตอ้ง น่าเชื่อถอืได ้

 
0.726 

ทา่นคดิวา่การโฆษณาจาก Line official account มคีวามเกีย่วขอ้งกบัผลติภณัฑห์รอืบรกิารของแบรนด์
นัน้ๆ 

0.764 

ทา่นคดิวา่การโฆษณาจาก Line Official Account มคีวามน่าเชื่อถอืสอดคลอ้งกบัขอ้มลูการโฆษณาจาก
แหลง่อื่น เชน่ จากเวบ็ไซตข์องแบรนดเ์อง หรอื facebook fan page ฯลฯ 

0.811 
 

ทา่นสามารถน าสว่นลด โปรโมชัน่ต่างๆ จากการโฆษณาจาก Line official Account มาเป็นหลกัฐานเพือ่รบั
สทิธพิเิศษต่างๆได ้(เชน่ เพือ่รบัสว่นลดจากการเพิม่เป็นเพือ่น โปรโมชัน่ประจ าเดอืน หรอืการรว่มสนุกชงิ
รางวลัต่างๆ) 

0.747 

ปัจจยั 5 : ทศันคติต่อการโฆษณา (% of variance = 68.774, α = 0.769) 
ทา่นชอบทีจ่ะไดร้บัขอ้ความการโฆษณา โปรโมชัน่สนิคา้ รวมไปถงึการรว่มสนุกชงิรางวลั ผา่น Line Official 
Account 

 
0.766 

ทา่นสนใจเมือ่มกีารโฆษณา โปรโมชัน่ สว่นลดต่างๆ จาก Line official account 0.882 
ทา่นคดิวา่การโฆษณาผา่น Line Official Account เป็นสิง่ทีม่ปีระโยชน์ (ท าใหคุ้ณรูโ้ปรโมชัน่ต่างๆทีม่ ีเชน่ 
โปรโมชัน่สายการบนิต่างๆ โปรโมชัน่ลดแลกแจกแถมต่างๆ) 

0.836 

ปัจจยั 6 : ทศันคติต่อตราสินค้า (% of variance = 64.003, α = 0.885) 
ทา่นคดิวา่ตราสนิคา้ควรมกีารโฆษณาผา่น Line Official Account 

 
0.834 

ทา่นพอใจกบัตราสนิคา้มกีารโฆษณาผา่น Line Official Account 0.820 
ทา่นคดิวา่ตราสนิคา้ทีม่กีารโฆษณาผา่น Line Official Account น่าสนใจกวา่ตราสนิคา้ทีไ่มม่กีารโฆษณา
ผา่น Line Official Account 

0.832 
 

การโฆษณาผา่น Line Official Account ท าใหท้า่นรูส้กึชื่นชอบตราสนิคา้มากขึน้ 0.821 
หลงัจากทีท่า่นเพิม่ตราสนิคา้เป็นเพือ่นท าใหท้า่นรูส้กึดตี่อแบรนดน์ัน้มากขึน้ แมไ้มไ่ดอ้่านขอ้ความอยูเ่สมอ 0.779 
ทา่นคดิวา่การโฆษณาผา่น Line Official Account ท าใหท้า่นคุน้เคยกบัตราสนิคา้มากขึน้ 0.707 
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ตารางที ่1 ปัจจยัทีไ่ดจ้ากการวเิคราะหอ์งคป์ระกอบ (ต่อ) 

ปัจจยั 
Factor 

Loading 
ปัจจยั 7 : ความตัง้ใจในการซ้ือสินค้าหรือบริการ (% of variance = 69.856, α = 0.856) 
เมือ่ทา่นไดร้บัการโฆษณาสนิคา้หรอืบรกิาร (โปรโมชัน่ต่างๆ) ผา่นทาง Line Official Account ทา่นสนใจที่
จะไปซือ้สนิคา้หรอืบรกิารนัน้ 

 
0.874 

 
ทา่นมคีวามตัง้ใจทีจ่ะกลบัไปซือ้สนิคา้หรอืบรกิารทีม่กีารโฆษณาผา่น Line Official Account อกีหากมี
โปรโมชัน่ หรอืคปูองสว่นลดต่างๆ 

0.845 
 

ทา่นคดิวา่สนิคา้ทีม่กีารโฆษณาผา่น Line Official Account ดนู่าสนใจเชญิชวนใหซ้ือ้หา 0.835 
ในอนาคตทา่นมโีอกาสทีจ่ะซือ้สนิคา้หรอืบรกิาร ทีม่กีารโฆษณาจาก Line Official Account 0.816 

 
อน่ึงผลการวเิคราะหข์อ้มูลทัว่ไปเกี่ยวกบัผูต้อบแบบสอบถามของกลุ่มตวัอย่างสว่นใหญ่เป็นเพศหญงิ (69.3%) มอีายุ

ระหวา่ง 18-23 ปี (49.5%) มากทีส่ดุ รองลงมามอีายุระหวา่ง 24-29 ปี (35.1%) ระดบัการศกึษาสว่นใหญ่ก าลงัศกึษาระดบั
ปริญญาตรี (73.2%) รองลงมาระดบัสูงกว่าปริญญาตรี (73.2%) และมีสถานะเป็นนักเรียน/ศึกษามากที่สุด (46.3%) 
รองลงมาเป็นพนกังานบรษิทั (27.8%) 
5.2 การวิเคราะหผ์ลการวิจยั 

การทดสอบสมมตฐิานการวจิยัในครัง้น้ี ผูว้จิยัใชว้ธิวีเิคราะหก์ารถดถอยเชงิเสน้เดยีว (Simple linear regression) และ
การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Multiple regression) โดยใช้ค่า p-value ที่น้อยกว่าหรือเท่ากบั 0.05 เป็นตวัก าหนด
นยัส าคญัทางสถติ ิโดยแบง่การวเิคราะหอ์อกเป็น 3 สว่น ตามกรอบแนวคดิการวจิยัดงัน้ี 

ส่วนท่ี 1 ผลการวเิคราะห์การถดถอยแสดงใหเ้หน็ว่าตวัแปรอสิระคอืการรบัรูข้อ้มลูขา่วสาร ความบนัเทงิ การรบกวน
สรา้งความร าคาญและ ความน่าเชื่อถอื (Credibility) ตวัแปรตามคอืทศันคตทิีม่ตี่อการโฆษณา ทีร่ะดบันยัส าคญั p = 0.000 
(F4,200 = 42.205) ซึง่สามารถอธบิายความผนัแปรของตวัแปรตามไดร้อ้ยละ 45.8 (R2 = 0.458) เมื่อวเิคราะหใ์นรายละเอยีด
ของตวัแปรอสิระแต่ละตวัแปรจะพบ ว่าตวัแปรการรบัรูข้อ้มูลข่าวสารตวัแปรความบนัเทงิ ตวัแปรการรบกวนสรา้งความ
ร าคาญและ ตวัแปรความน่าเชื่อถอื (Credibility) เป็นตวัก าหนดทศันคตทิี่มตี่อการโฆษณาทีร่ะดบันยัส าคญั p = 0.002, 
0.000, 0.019 และ 0.000 ตามล าดบั (ตารางที ่2 และ 3) ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ Bauer and Greyser (1968), 
Brackett and Carr (2001), Chowdhury et al. (2006) และ MacKenzie and Lutz (1989) ทีช่ีใ้หเ้หน็ถงึความส าคญัของ
ขอ้มูลต่อการโฆษณา ความบนัเทิง การรบกวนสร้างความร าคาญ และ ความน่าเชื่อถือว่า ผู้ใช้บรโิภคจะสนใจยอมรบั
โฆษณากต็่อเมื่อผูบ้รโิภคไดร้บัขอ้มลูทีเ่พยีงพอ หากผูบ้รโิภคเกดิรบัรูค้วามบนัเทงิ ไม่เกดิความร าคาญ มคีวามน่าเชื่อถอื
ของการโฆษณากจ็ะเกดิทศันคตทิีด่ตี่อการโฆษณา เมื่อผูบ้รโิภครบัรูไ้ดถ้งึความบนัเทงิของเน้ือหา ขา่วสารการโฆษณาจะ
สง่ผลใหผู้บ้รโิภคเกดิทศันคตทิีด่ตี่อการโฆษณา 
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ตารางที ่2 ผลการวเิคราะหก์ารถดถอย (Regression) ของการรบัรูข้อ้มลูขา่วสาร ความบนัเทงิ  
การรบกวนสรา้งความร าคาญ และความน่าเชื่อถอื กบัทศันคตติ่อการโฆษณา 

Model Sum of 
Squares 

Df Mean Square F Sig. 

Regression 54.991 4 13.748 42.205 0.000* 
Residual 65.147 200 0.326   
Total 120.138 204    
* p <0.05 
 

ตารางที ่3 ผลการวเิคราะหก์ารถดถอยแบบปกต ิ(Coefficients) ของการรบัรูข้อ้มลูขา่วสาร ความบนัเทงิ  
การรบกวนสรา้งความร าคาญ และความน่าเชื่อถอื กบัทศันคตติ่อการโฆษณา 

ตวัแปร 
ค่าสมัประสิทธ์ิถดถอย 

(B) 
ค่าสมัประสิทธ์ิถดถอยปรบัมาตรฐาน 

(Beta) 
t Sig. 

คา่คงที ่ 0.682   1.884 0.061 
Information 0.250 0.218 3.115 0.002 
entertainment 0.273 0.289 4.636 0.000* 
irritation -0.117 -0.128 -2.356 0.019 
credibility 0.363 0.304 4.881 0.000* 
* p <0.05 R = 0.677, R2 = 0.458, SE = 0.57073 

 
ส่วนท่ี 2 ผลการวเิคราะหก์ารถดถอยแสดงใหเ้หน็วา่ตวัแปรอสิระคอืทศันคตทิีม่ตี่อการโฆษณา ตวัแปรตามคอืทศันคติ

ต่อตราสนิคา้ ทีร่ะดบันยัส าคญั p = 0.000 (F1,203 = 67.871) ซึง่สามารถอธบิายความผนัแปรของตวัแปรตามได้ รอ้ยละ 
25.1 (R2 = 0.251) เมือ่วเิคราะหใ์นรายละเอยีดของตวัแปรอสิระ จะพบวา่ตวัแปรทศันคตทิีม่ตี่อการโฆษณา เป็นตวัก าหนด
ทศันคตติ่อตราสนิคา้ (Attitude toward the brand) ทีร่ะดบันยัส าคญั p = 0.000 (ตารางที ่4 และ 5) ซึง่สอดคลอ้งกบั
งานวจิยัของ Drossos et al. (2007), Lutz et al. (1983) และ Saadeghvaziri et al. (2013) ทีว่า่ความสมัพนัธต์รงระหวา่งทศัคติ
ของผูบ้รโิภค เป็นหน่ึงในปัจจยัทีส่ าคญัทีส่ง่ผลกระทบต่อผูบ้รโิภค เมื่อผูบ้รโิภคเกดิทศันคตติ่อการโฆษณาจะเกดิทศันตติ่อแบ
รนดด์ว้ย 
 

ตารางที ่4 ผลการวเิคราะหก์ารถดถอย (Regression) ของทศันคตติ่อการโฆษณากบัทศันคตติ่อตราสนิคา้ 

Model Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 

Regression 29.938 1 29.938 67.871 0.000* 
Residual 89.542 203 0.441   
Total 119.48 204    
* p <0.05         
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ตารางที ่5 ผลการวเิคราะหก์ารถดถอยแบบปกต ิ(Coefficients) ของทศันคตติ่อการโฆษณากบัทศันคตติ่อตราสนิคา้ 

ตวัแปร ค่าสมัประสิทธ์ิถดถอย (B) 
ค่าสมัประสิทธ์ิถดถอยปรบัมาตรฐาน 

(Beta) 
t Sig. 

คา่คงที ่ 1.558   7.171 0.000 
Attitudead 0.499 0.501 8.238 0.000* 
* p <0.05 R = 0.501, R2 = 0.251, SE = 0.66415 
 

ส่วนท่ี 3 ผลการวเิคราะหก์ารถดถอยแสดงใหเ้หน็วา่ตวัแปรอสิระคอืทศันคตทิีม่ตี่อการโฆษณา ทศันคตติ่อตราสนิคา้ตวั
แปรตามคอืความตัง้ใจในการซือ้สนิคา้หรอืบรกิาร ทีร่ะดบันยัส าคญั p = 0.000 (F2,202 = 178.487) ซึง่สามารถอธบิายความ
ผนัแปรของตวัแปรตามไดร้อ้ยละ 63.9 (R2 = 0.639) เมื่อวเิคราะหใ์นรายละเอยีดของตวัแปรอสิระ จะพบวา่ตวัแปรทศันคติ
ทีม่ตี่อการโฆษณา และ ทศันคตติ่อตราสนิคา้ (Attitude toward the brand) เป็นตวัก าหนด ความตัง้ใจในการซือ้ ทีร่ะดบั
นยัส าคญั p = 0.000 (ตารางที ่6 และ 7) ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ Cox and Locander 
(1987), Xu (2007) และ Tsang et al. (2004) ทีว่่าทศันคตติ่อการโฆษณาออนไลน์สง่ผลต่อความตัง้ใจซื้อและ       
Drossos et al. (2007), Spears and Singh (2004) และ Lutz et al. (1986) ทีว่า่ทศันคตทิีม่ตีราสนิคา้จะช่วยกระตุน้ความ
ตัง้ใจของผูบ้รโิภคในการตอบสนองการเขา้รว่มสง่ผลใหผู้บ้รกิารสนใจทีจ่ะซือ้สนิคา้หรอืบรกิาร 

 
ตารางที ่6 ผลการวเิคราะหก์ารถดถอย (Regression) ของทศันคตติ่อการโฆษณา ทศันคตติ่อตราสนิคา้กบั 

ความตัง้ใจในการซือ้สนิคา้หรอืบรกิาร 

Model Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 

Regression 67.557 2 33.778 178.487 0.000* 
Residual 38.228 202 0.189     
Total 105.785 204       
* p <0.05 
 

ตารางที ่7 ผลการวเิคราะหก์ารถดถอยแบบปกต ิ(Coefficients) ของทศันคตติ่อการโฆษณา ทศันคตติ่อตราสนิคา้กบั  
ความตัง้ใจในการซือ้สนิคา้หรอืบรกิาร 

ตวัแปร ค่าสมัประสิทธ์ิถดถอย (B) ค่าสมัประสิทธ์ิถดถอยปรบั
มาตรฐาน (Beta) 

t Sig. 

คา่คงที ่ 0.498  3.126 0.002 
Attitudead 0.420 0.448 9.169 0.000* 
Attitudeb 0.446 0.474 9.712 0.000* 
* p <0.05 R = 0.799, R2 = 0.639, SE = 0.43503 
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6. อภิปรายและสรปุผลการวิจยั 
งานวจิยัน้ีพฒันากรอบแนวคดิความตัง้ใจในการซือ้สนิคา้หรอืบรกิารผ่าน Line official Account จากทฤษฎทีฤษฎกีาร

กระท าทีม่เีหตุผล (Theory of Reason Action) และไดผ้นวกปัจจยัดา้นขอ้มลูขา่วสาร ความบนัเทงิ การรบกวนสรา้งความ
ร าคาญ จากทฤษฎกีารใชป้ระโยชน์และความพงึพอใจ (Use and Gratifications Theory) โดยทีผู่ว้จิยัไดเ้พิม่ปัจจยัดา้น
ความน่าเชื่อถอืต่อยอดจากงานวจิยัในอดตีทีผ่่านมาซึง่เมื่อน ามาศกึษากพ็บว่าปัจจยัดา้นความน่าเชื่อถอืมคี่าความสมัพนัธ์
กบัทศันคตทิีม่ตี่อการโฆษณาค่อนขา้งสงู ดงันัน้อาจกล่าวไดว้า่ผูบ้รโิภคจะเกดิการซื้อสนิคา้หรอืบรกิารผ่านบญัชอีย่างเป็น
ทางการของไลน์ (Line official Account) ตอ้งมปัีจจยัการรบัรูข้อ้มลูขา่วสาร ความบนัเทงิ การรบกวนสรา้งความร าคาญ 
และความน่าเชื่อถอื 

เมื่อพจิารณาผลของการวจิยัแสดงใหเ้ป็นวา่ผูบ้รโิภคจะเกดิความตัง้ใจซือ้กต็่อเมื่อเกดิทศันคตทิีด่ตี่อตราสนิคา้และการ
โฆษณา ซึ่งปัจจยัที่มอีทิธพิลต่อการโฆษณาคอืการใหข้อ้มูลข่าวสารที่ดแีก่ผูบ้รโิภค ทัง้น้ียงัต้องมปัีจจยัดา้นความบนัเทงิ
เพื่อใหผู้บ้รโิภคไดเ้กดิความเพลดิเพลนิในการอ่านโฆษณา รวมไปถงึปัจจยัดา้นการสรา้งความรบกวนร าคาญกเ็ป็นปัจจยัที่
ส าคญัคอืตอ้งไม่ท าใหผู้บ้รโิภครูส้กึว่าการโฆษณาสรา้งความรบกวนร าคาญ และสุดทา้ยคอืตอ้งมกีารสรา้งความน่าเชื่อถอื
ใหก้บัผูบ้รโิภคเพือ่ใหผู้บ้รโิภคเกดิทศันคตทิีด่ ีและท าใหเ้กดิแนวโน้มทีอ่ยากจะซือ้สนิคา้หรอืบรกิารได ้ทัง้น้ีหากการโฆษณา
มกีารตระหนกัถงึปัจจยัดงักล่าวกจ็ะท าใหเ้ป็นประโยชน์ในดา้นธุรกจิอยา่งมากกล่าวคอืผูป้ระกอบการไดท้ราบถงึช่องทางใน
การประชาสมัพนัธก์ารตลาดผ่าน Line official Account ใหป้ระสบความส าเรจ็ ท าใหผู้บ้รโิภคเกดิความตัง้ใจในการซื้อ
สนิคา้หรอืบรกิารจากการโฆษณาในเครอืขา่ยสงัคม ทราบถงึแนวทางการวางแผนโฆษณาทีส่อดคลอ้งกบัพฤตกิรรมของผูใ้ช้
บญัชอียา่งเป็นทางการของไลน์ (Line official account) ในการสรา้งปฏสิมัพนัธไ์ปยงัผูบ้รโิภคใหเ้กดิประสทิธผิลอกีดว้ย 

การศกึษาปัจจยัที่มผีลต่อความตัง้ใจในการซื้อสนิค้าหรอืบรกิารที่มกีารโฆษณาผ่านบญัชอีย่างเป็นทางการของไลน์ 
(Line official account) ของผูบ้รโิภค พบวา่ค่า R-Square ทีบ่่งบอกนยัแห่งความสมัพนัธข์อง Attitude toward advertising 
ยงัไม่สูงมากนักอาจเป็นเพราะปัจจยัที่น ามาศกึษายงัไม่เพยีงพอต่อดงันัน้หากงานวจิยัที่จะศกึษาต่อไปน่าจะต้องศกึษา
ปัจจยัเพิม่เตมิปัจจยัอื่นๆ เพื่อมาทศันคตติ่อการโฆษณา อกีทัง้ยงัมปัีจจยัอื่นทีเ่กีย่วกบัทฤษฎกีารใชป้ระโยชน์และความพงึ
พอใจที่งานวจิยัน้ียงัไม่ไดน้ ามาศกึษาก็สามารถศกึษาเพิม่เตมิได้ผลจากสถติคิ่าของสถติแิสดงให้เหน็ว่าปัจจยัดา้นความ
น่าเชื่อถอืมคีวามสมัพนัธต์่อทศันคตติ่อการโฆษณาในระดบัทีค่่อนของสงู ซึง่แสดงใหเ้หน็วา่ปัจจยัทีค่่อนขา้งมคีวามสมัพนัธ์
ของระหว่างสองตัวแปรน้ี ดงันัน้งานวิจยัต่อเน่ืองควรให้ความส าคญักับตัวแปรด้านความน่าเชื่อถือโดยพิจารณาใน
รายละเอยีดวา่ปัจจยัดา้นความน่าเชื่อถอืควรจะมอีงคป์ระกอบใดบา้ง หรอืสามารถศกึษาตวัแปรดา้นความน่าเชื่อถอืเชงิลกึ
ในงานวจิยัเชงิคุณภาพได ้
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บทคดัย่อ 

ปัจจุบนัโซเชยีลมเีดยีนัน้มคีวามส าคญั และมกีารน าเอาสื่อโซเชยีลมเีดยีต่างๆ มาใช้ในการเพิม่ประสทิธภิาพในการ
ประชาสมัพนัธ์แก่ผู้บรโิภคโดยมเีซเลบรติี้ออนไลน์เป็นสื่อกลาง อกีทัง้ยงัได้รบัความสนใจเป็นอย่างมากในประเทศไทย 
ผูบ้รโิภคเชื่อในค าแนะน าหรอืขอ้มูลที่มาจากเซเลบรติี้ออนไลน์ผ่านทางโซเชยีลมเีดยีมากกว่ าจากบรษิัท จากงานวจิยัใน
อดตีแสดงใหเ้หน็ว่าผูบ้รโิภคมกัหาขอ้มูลหรอืค าแนะน าเกีย่วกบัตวัสนิคา้ก่อนการท าการตดัสนิใจซือ้  แต่ในประเทศไทยมี
การศกึษาเกีย่วกบัอทิธพิลของเซเลบรติี้ออนไลน์ต่อการตดัสนิใจซื้อนัน้น้อยมาก ในขณะทีธุ่รกจิต่างๆ หนัมาใชว้ธินีี้ในการ
สือ่สารกบัผูบ้รโิภค ดงันัน้งานวจิยันี้จงึท าการศกึษาปัจจยัทัง้ 6 ปัจจยั ไดแ้ก่ การรบัรูข้า่วสาร การรบัรูค้วามบนัเทงิ ความมี
ชื่อเสยีงของเซเลบรติีอ้อนไลน์ ความน่าเชื่อถอืของเซเลบรติีอ้อนไลน์ การรบัรูป้ระโยชน์ของค าแนะน าของเซเลบรติีอ้อนไลน์ 
และการทศันคตต่ิอเซเลบรติีอ้อนไลน์ สง่ผลต่อการตดัสนิใจซือ้ของผูบ้รโิภค 

งานวิจยันี้เป็นวจิยัเชงิปรมิาณ ด้วยการเก็บขอ้มูลจากแบบสอบถามออนไลน์จ านวน 400 ชุด จากผลการวเิคราะห์
ขอ้มลูทางสถติพบว่าการรบัรูข้า่วสารและความบนัเทงิก่อใหเ้กดิทศันคตทิีด่ต่ีอเซเลบรติี้ออนไลน์ อกีทัง้ความมชีื่อเสยีงของ
เซเลบริตี้ออนไลน์ ความน่าเชื่อถือของเซเลบริตี้ออนไลน์การรับรู้ประโยชน์ของค าแนะน าของเซเลบริตี้ออนไลน์ มี
ความสมัพนัธต่์อทศันคตต่ิอเซเลบรติีอ้อนไลน์ และสง่ผลใหเ้กดิพฤตกิรรมการตัง้ใจซือ้ตามทีไ่ดร้บัค าแนะน าซึง่ผลการศกึษา
นี้สามารถน าไปใชป้ระโยชน์ใหก้บัองคก์รเพื่อวางแผนกลยุทธท์างการตลาดไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ 
 
ค าส าคญั: เซเลบรติีอ้อนไลน์ โซเชยีลมเีดยี บลอ็คเกอร ์ค าแนะน า 
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Abstract 
Nowadays, social media has been significantly used broadly to gain the efficiency in advertising. Using a 

celebrity online for advertising a product has become a trend in Thailand. Consumers trust recommendation from 
online source. There customers tend to believe the information from celebrities’ online via social media rather 
than from the company. Many studies have found that consumer often seek for the information about their 
interested products from internet before making decision to buy products. However, there were few studies about 
relationship between celebrities’ online and consumer’s purchase intention in Thailand. While there is increasing 
in using celebrities online to communicate with consumer. Therefore, the purpose of this research is to study 
relationship of six factors namely informativeness, entertainment, celebrities’ online reputation, celebrities’ online 
trustworthiness, perceived usefulness of recommendation and attitude toward celebrities’ online have influence on 
purchase intention. 

This study is a quantitative research which used questionnaire to collect data from 400 samples. The simple 
regression and multiple regression analysis were conducted to analyses the data. The results revealed that 
entertainment and informativeness had affected attitude toward celebrities’ online. Moreover, the findings showed 
that celebrities’ online reputation, celebrities’ online trustworthiness, perceived usefulness of recommendation had 
significant influential effect on attitude toward celebrities’ online and purchase intention. This result will be benefit 
to enterprise which they are developing marketing strategies. 
 
Keywords: Celebrities’ online, Social media, Blogger, Recommendation 
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1. บทน า  
ปัจจุบนัเทคโนโลยนีับเป็นสิง่ที่มคีวามส าคญัต่อการด ารงชวีติรองลงมาจากปัจจยั 4 ประกอบดว้ย อาหาร ทีอ่ยู่อาศยั 

เครื่องนุ่งห่ม และยารักษาโรค อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ อินเทอร์เน็ตก็เป็นส่วนหนึ่งในเทคโนโลยีที่ท าให้การท างานมี
ประสทิธภิาพทีด่ขี ึน้และสามารถตดิต่อสือ่สารไดส้ะดวก รวมไปถงึการท าธุรกจิอนิเทอรเ์น็ตไดก้ลายเป็นช่องทางใหม่ทีท่ าให้
เกดิการเปลีย่นแปลงในกระบวนการซือ้สนิคา้ (See et al., 2012)  

จากการที่อตัราการใช้งานโซเชยีลมเีดยีในประเทศไทยที่เพิม่ขึน้นัน้ โซเชยีลมเีดยีกลายเป็นเครื่องมอืที่ส าหรบัการ
แบ่งปันขอ้มูลและความรูร้่วมกนั นอกจากนี้จากการที่ผูบ้รโิภคใหค้วามส าคัญกบัผลการประเมนิจากผูใ้ชค้นอื่น การแสดง
เกีย่วกบัรายละเอยีดในเวบ็ไซตข์องเซเลบรติีอ้อนไลน์จงึมคีวามส าคญัต่อการตดัสนิใจซือ้ของผูบ้รโิภค เซเลบรติี้ออนไลน์จะ
เป็นผู้น าทางความคิดเกี่ยวกบัผลติภณัฑ์นัน้ๆ ท าให้ทศันคติที่มต่ีอสนิค้าแบบเดมิเปลี่ยนไป (Wu and Lee, 2012) โดย
ปัจจัยที่มีผลต่อการแบ่งปันข้อมูลและความรู้ในเครือข่ายสังคมออนไลน์ คือ ความน่าเชื่อถือของเซเลบริตี้ออนไลน์ 
ความสมัพนัธท์างสงัคมของเซเลบรติี้ออนไลน์ และความสมัพนัธซ์ึง่กนัและกนัในทีน่ี้หมายถงึการพฒันาความสมัพนัธด์ว้ย
การแลกเปลี่ยนความรู้กบัผู้อื่นโดยปัจจยัทัง้สามมผีลเชงิบวกกบัพฤติกรรมของการแบ่งปันความรู้ร่วมกนัของเซเลบริตี้
ออนไลน์และผู้บรโิภค อนึ่งวตัถุประสงค์ของการศกึษาคอื พิจารณาว่าปัจจยัด้านการรบัรู้ข่าวสาร การรบัรู้ความบนัเทิง 
ความมชีื่อเสยีงของเซเลบรติีอ้อนไลน์ ความน่าเชื่อถอืของเซเลบรติีอ้อนไลน์ การรบัรูถ้งึประโยชน์ของค าแนะน าของเซเลบ
รติีอ้อนไลน์ และทศันคตต่ิอเซเลบรติี้ออนไลน์ ส่งผลต่อการตดัสนิใจซือ้ของผูบ้รโิภคทีเ่ซเลบรติี้ออนไลน์ใหค้ าแนะน า โดย
ขอบเขตของการศกึษานี้คอื ผู้ใช้อนิเทอร์เน็ตในช่วงอายุ 18-35 ปี เนื่องจากผลส ารวจของส านักงานสถิติแห่งชาติพบว่า
ในช่วงอายุนี้มกีารใชอ้นิเทอรเ์น็ตทีส่งูทีส่ดุ 
 

2. ทฤษฎีและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 
ทฤษฎีการใช้ประโยชน์และความพึงพอใจอธิบายถึงความต้องการทางจิตใจในการ เลือกใช้สื่อเพื่อตอบสนองความ

ต้องการ (Rubin, 1994) อนึ่ง Kartz et al. (1974) กล่าวว่าผูใ้ชส้ื่อจะเลอืกสื่อทีต่อบสนองความต้องการของตนซึง่สื่อนัน้จะ
เป็นตัวก าหนดพฤติกรรมของผู้ใช้สื่ออีกขัน้หนึ่งจึงกล่าวได้ว่าการเลือกใช้สื่ออินเทอร์เน็ตจะมีจิตใจและพฤติกรรมเป็น
ตวัก าหนดปัจจยัในดา้นต่างๆ  

ทฤษฎพีฤตกิรรมตามแผนอธบิายการแสดงพฤตกิรรมของมนุษยเ์กดิจากการชีน้ าโดยความเชื่อ 3 ประการ ไดแ้ก่ ความ
เชื่อเกีย่วกบัพฤตกิรรม ความเชื่อเกีย่วกบักลุ่มอา้งองิและความเชื่อเกี่ยวกบัความสามารถในการควบคุม ซึง่ความเชื่อแต่ละ
ตวัจะส่งผลต่อตวัแปรต่างๆ (Ajzen, 1991) ดงันี้ ทศันคติทีม่ต่ีอพฤตกิรรมแต่ละความเชื่อจะเชื่อมโยงกบัพฤตกิรรมทีแ่สดง
ออกมาทัง้ในทางทีด่แีละไม่ด ีถ้ามแีนวโน้มเกดิทศันคตทิางบวกกจ็ะเกดิเจตนาหรอืตัง้ใจทีจ่ะน าไปสู่การแสดงพฤตกิรรมนัน้
ออกมา การคล้อยตามกลุ่มอ้างองิเป็นการคล้อยตามพฤติกรรมของบุคคลที่มีและน าไปสู่การแสดงพฤติกรรมตามบุคคล
เหล่านัน้ 

การรบัรู้ข่าวสาร คอื การทราบถึงแหล่งขอ้มูลข่าวสารซึ่งเต็มไปด้วยข้อมูลที่มปีระโยชน์เพื่อตอบสนองความต้องการ 
(Chen and Wells, 1999) ขอ้มลูทีม่คีุณภาพมอีทิธพิลโดยตรงต่อการรบัรูข้องผูบ้รโิภคต่อสนิคา้สิง่นี้จงึเป็นการสรา้งทศันคติ
ของผูบ้รโิภคผ่านขอ้มลูทีน่ าเสนอผ่านทางเวบ็ไซต ์(Haq, 2009)  
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ความบนัเทิง คือ ความสามารถในการตอบสนองความต้องการต่างๆของผู้บริโภคด้านความเพลิดเพลิน ความ
สนุกสนานหรอื เป็นการปลดปล่อยอารมณ์ (Ducoffe, 1996) ความบนัเทงิที่เพิม่ขึน้จะส่งผลต่อทศันคติของผู้บรโิภคได้ 
(Huang, 2008) จากงานวจิยัของ Lim and Ting (2012) ความสนุกสนานเพลดิเพลนิเป็นสว่นส าคญัทีท่ าใหเ้กดิทศันคตทิีด่ ี

ทศันคต ิคอื การแสดงออกถงึเจตคต ิว่าพอใจหรอืไม่พอใจต่อบุคคล สิง่ของ สถานที ่เป็นการแสดงถงึความรูส้กึภายใน
ทีส่ะทอ้นถงึความโน้มเอยีงต่อบางสิง่ (Hsu et al., 2013) ทศันคตเิป็นปัจจยัทีส่ าคญัทีก่่อใหเ้กดิความตัง้ใจของพฤตกิรรม 
ในสว่นของงานวจิยันี้จะวดัถงึความชอบหรอืไม่ชอบในตวัเซเลบรติีอ้อนไลน์ของผูบ้รโิภค 

ความมชีื่อเสยีงของเซเลบรติี้ออนไลน์ คอื การเป็นทีรู่จ้กัหรอืไดร้บัการบอกต่อจากผูอ้ื่นถงึความซื่อตรงของเซเลบรติี้
ออนไลน์ เซเลบรติี้ออนไลน์ที่มกีารสร้างปฏสิมัพนัธ์กบัผู้เขา้ชมในเวบ็ไซต์หรือโซเชียลมเีดียอย่างสม ่าเสมอและเป็นไป
ในทางทีด่กีจ็ะสามารถเพิม่ชื่อเสยีงของตนเองทีส่่งอทิธพิลต่อพฤตกิรรมการซือ้ของผูบ้รโิภค (Hung and Li, 2007) ในส่วน
ของงานวจิยันี้จะวดัจากการทีผู่บ้รโิภครบัรูห้รอืรูจ้กัเซเลบรติี้ออนไลน์จากสื่อต่าง ๆ ดา้นความซื่อสัตย ์ทกัษะความช านาญ
ในเรื่องทีน่ าเสนอ 

ความน่าเชื่อถอื หมายถงึ ความเชื่อใจ ไวว้างใจ มัน่ใจ รวมไปถงึบุคคลทีไ่วใ้จได ้ความน่าเชื่อถอืเป็นสิง่ทีส่ าคญัทีท่ าให้
ผูบ้รโิภคมัน่ใจในค าแนะน าหรอืในขอ้มูลทีไ่ดร้บั (Chai et al., 2011) และเมื่อผูบ้รโิภคมคีวามมัน่ใจว่าเซเลบรติี้ออนไลน์ ที่
แบ่งปันขอ้มูลหรอืค าแนะน านัน้มคีวามน่าเชื่อถอืกจ็ะท าใหก้ารพจิารณาในขอ้แนะน าทีเ่ขยีนมากขึน้  (Chu and Kamal, 
2008)  

การรบัรู้ประโยชน์ของค าแนะน า คอื การที่ผู้บรโิภครู้สกึว่าการน าค าแนะน าไปใช้แล้วเกิดผลที่ดี ซึ่งค าแนะน าของ     
เซเลบรติี้ออนไลน์มอี านาจทางการตลาดในการเขา้ถงึผูบ้รโิภค (Hsu et al., 2013) การรวบรวมขอ้มูลทีไ่ดจ้ากค าแนะน า
ของเซเลบรติี้ออนไลน์หรอืผู้ที่มคีวามรู้เกี่ยวกบัด้านที่น าเสนอนัน้จะท าให้ผู้บริโภครู้สกึว่าได้รบัขอ้มูลที่มีประโยชน์และ
น่าเชื่อถอื (Lee et al., 2014)  

ความตัง้ใจซือ้ หมายถงึ การท าธุรกรรมบางอย่างหลงัการประเมนิในตวัสนิคา้ทีเ่ป็นผลมาจากปฏกิริยิาทางอารมณ์กบั
ทศันคตทิีน่ าไปสูพ่ฤตกิรรม (Wu and Lee, 2012) หรอืการวางแผนพยายามในการซือ้สนิคา้ (Lu et al., 2014) ความตัง้ใจ
ซือ้ของผู้บรโิภคสามารถท านายพฤตกิรรมการซือ้ทีเ่กดิขึน้จรงิ ดงันัน้ความตัง้ใจซือ้จงึมกัเป็นตวัแปรส าคญัในการท านาย
พฤตกิรรมทีเ่กดิขึน้จรงิในอนาคต (Morwitz and Schmittlein, 1992)  
 

3. กรอบแนวคิดและสมมติฐานการวิจยั  
จากงานวจิยัในอดตีที่กล่าวมาขา้งต้นแสดงให้เห็นว่าการรบัรู้ความบนัเทงิและการรบัรู้ข่าวสารส่งผลต่อทศันคติต่อ      

เซเลบรติีอ้อนไลน์ ความมชีื่อเสยีงของเซเลบรติีอ้อนไลน์สง่ผลต่อความน่าเชื่อถอืของเซเลบรติี้ออนไลน์ความน่าเชื่อถอืของ
เซเลบรติี้ออนไลน์ส่งผลต่อการรบัรู้ประโยชน์ของค าแนะน าของเซเลบรติี้ออนไลน์ การรบัรู้ประโยชน์ของค าแนะน าของ    
เซเลบรติีอ้อนไลน์ สง่ผลต่อทศันคตต่ิอเซเลบรติีอ้อนไลน์ และทัง้สองตวัแปรนี้สง่ผลต่อการตัง้ใจซือ้ทีเ่ซเลบรติีอ้อนไลน์ไดใ้ห้
ค าแนะน า ซึง่ตวัแปรใหม่ในงานวจิยันี้คอื ‚ความมชีื่อเสยีงของเซเลบรติีอ้อนไลน์‛ ดงัแสดงในภาพที ่1 
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ภาพที ่1 กรอบการวจิยั 

 
การรบัรู้ความบนัเทิงเป็นปัจจยัหลกัที่ก่อให้เกิดทศันคติและพฤติกรรม (Ducoffe, 1996) อาจกล่าวอีกนัยหนึ่งได้ว่า

ผูบ้รโิภคจะสามารถพฒันาทศันคตใินดา้นความชอบถ้าเวบ็ไซต์สามารถตอบสนองใหใ้นดา้นความบนัเทงิแก่ผูเ้ขา้ชม (Lim 
and Ting, 2012) สือ่ใดสามารถสรา้งความบนัเทงิกจ็ะน าไปสู่ขอ้ไดเ้ปรยีบทีผู่บ้รโิภคจะเกดิแรงจูงใจในการเขา้มาเยีย่มชม
บ่อยครัง้ (Lou, 2002) ดงันัน้จงึสามารถตัง้สมมตฐิานไดว้่า 

 
H1: การรบัรูค้วามบนัเทงิสง่ผลดา้นบวกต่อทศันคตต่ิอเซเลบรติี้ออนไลน์ 

 
ผูบ้รโิภคทีไ่ดร้บัขอ้มลูขา่วสารเกีย่วกบัสนิคา้หรอืบรกิารทีม่ปีระโยชน์และสามารถเตมิเตม็ดา้นความต้องการขอ้มูลของ

ผูบ้รโิภคไดจ้ะสง่ผลใหเ้กดิทศันคตทิางดา้นบวก (Lim and Ting, 2012) นอกจากนี้เซเลบรติี้ออนไลน์ทีใ่หข้อ้มูลข่าวสารทีม่ี
ประโยชน์จะสามารถดงึดดูผูบ้รโิภคไดแ้ละก่อใหเ้กดิการปลกูฝังทศันคตทิีม่ต่ีอเซเลบรติี้โดยการใหข้อ้มูลข่าวสารทีเ่ป็นทีน่่า
พอใจ (Hsu et al., 2014) ดงันัน้จงึสามารถตัง้สมมตฐิานไดว้่า 

 
H2: การรบัรูข้า่วสารสง่ผลดา้นบวกต่อทศันคตทิีม่กีบัเซเลบรติี้ออนไลน์ 

 
ความมชีื่อเสยีงของเซเลบรติี้ออนไลน์มผีลต่อการรบัรูข้องผูบ้รโิภคทีเ่ขา้มาดูเกีย่วกบัสนิคา้ในโซเชยีลมเีดยีในระดบัที่

แตกต่างกนั (Hsu et al., 2013) ถ้าเซเลบรติี้ออนไลน์ทีม่ผีูต้ดิตามหรอืผูช้ื่นชอบเป็นจ านวนมากจะมแีนวโน้มทีจ่ะดงึดูดให้
ผูบ้รโิภคเกดิความสนใจ เกดิความรูส้กึน่าเชื่อถอืและก่อใหเ้กดิความสามารถในการชกัจูง (Jimé nez and Mendoza, 2013) 
ดงันัน้จงึสามารถตัง้สมมตฐิานไดว้่า 

 
H3: ความมชีือ่เสยีงของเซเลบรติี้ออนไลน์สง่ผลดา้นบวกต่อความน่าเชือ่ถอืของเซเลบรติี้ออนไลน์ 
 
เมื่อผูบ้รโิภคแน่ใจว่าเซเลบรติีอ้อนไลน์มคีวามน่าเชื่อถอืผูบ้รโิภคจะละทิง้ความสงสยัในขอ้มลูหรอืค าแนะน าและยอมรบั

ในข้อมูลนัน้อย่างไม่เคลือบแคลงใจ (Chu and Kamal, 2008) นอกจากนี้ผู้บริโภคเกิดความเชื่อถือในตัวของเซเลบริตี้



วารสารระบบสารสนเทศดา้นธุรกจิ (JISB) ปีที ่1 ฉบบัที ่1 เดอืน ตุลาคม-ธนัวาคม 2558 หน้า 64 

 

 

ออนไลน์ จะรู้สกึว่าข้อมูลค าแนะน าที่ได้รบันัน้มปีระโยชน์ (Hsu et al., 2014) ซึ่งรวมไปถึงการมีความเชี่ยวชาญหรอืมี
ประสบการณ์ในเรื่องทีน่ าเสนอดว้ย (Wei and Li, 2013) ดงันัน้จงึสามารถตัง้สมมตฐิานไดว้่า 

 
H4: ความน่าเชือ่ถอืของเซเลบรติี้ออนไลน์สง่ผลดา้นบวกต่อการรบัรูป้ระโยชน์ของค าแนะน าของเซเลบรติี้ออนไลน์ 

 
ผูบ้รโิภคจะรวบรวมขอ้มูลและค าแนะน าที่ได้รบัจากเซเลบรติี้ออนไลน์ในชุมชนเครอืข่ายทางสงัคมหรอืตามโซเชยีล

มเีดยี (Wu and Lee, 2012) ซึง่เมื่อผูบ้รโิภคไดร้บัรูข้อ้มลูหรอืผลตอบรบัในค าแนะน าทีเ่ป็นประโยชน์จะเกดิความนับถอืใน
ตวัของเซเลบรติีอ้อนไลน์และรูส้กึชมเชยในความรูค้วามสามารถ ประสบการณ์รวมไปถงึทกัษะของผูใ้หค้ าแนะน า  (Hsu et 
al., 2014) และการที่ผู้บริโภครู้สกึว่าค าแนะน าที่ได้รบันัน้มาจากผู้ที่มีความเชี่ยวชาญ สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้จะ
น าไปสูก่ารเกดิทศันคตทิีด่ ี(Wei and Li, 2013) ดงันัน้จงึสามารถตัง้สมมตฐิานไดว้่า 

 
H5: การรบัรูป้ระโยชน์ของค าแนะน าของเซเลบรติี้ออนไลน์สง่ผลดา้นบวกต่อทศันคตทิีม่กีบัเซเลบรติี้ออนไลน์ 

 
โดยปกตใินกระบวนการซือ้จะประกอบไปดว้ยขอ้มูลสนิคา้พืน้ฐาน การหาขอ้มูล และการประเมนิตวัเลอืกในการซือ้ซึง่

ค าแนะน าจากเซเลบรติี้ออนไลน์จะส่งผลต่อกระบวนการดงักล่าว นอกจากนัน้ค าแนะน ายงัเป็นส่วนส าคญัในการหาขอ้มูล
ของสนิค้า (Hsu et al., 2013) และเมื่อผู้บรโิภคมคีวามรู้เกี่ยวกบัผลิตภัณฑ์หรือเขา้ใจในสนิค้านัน้ๆ ส่งผลให้เกิดความ
น่าเชื่อถอืในสนิคา้และการตัง้ใจซือ้ทีเ่พิม่ขึน้ การรวบรวมขอ้มลูหรอืค าแนะน าทีไ่ดร้บัจากชุมชนเครอืข่ายสงัคมและโซเชยีล
มเีดยีทีม่อีทิธพิลทางบวกจะท าใหท้ศันคตต่ิอสนิคา้เปลีย่นไปและยงัเป็นการกระตุน้ความตัง้ใจซือ้ (Lee et al., 2014) ดงันัน้
จงึสามารถตัง้สมมตฐิานไดว้่า 

 
H6: การรบัรู้ประโยชน์ของค าแนะน าของเซเลบริตี้ออนไลน์ส่งผลด้านบวกต่อการตัง้ใจซื้อทีเ่ซเลบรติี้ออนไลน์ให้

ค าแนะน า 
 

ทศันคตเิป็นตวัแปรส าคญัในการเกดิพฤตกิรรมความตัง้ใจของผูใ้ชง้านดว้ยเหตุนี้จงึสามารถกล่าวเป็นนยัไดว้่าการท าให้
ผูใ้ชม้ทีศันคตทิางบวกทีเ่พิม่ขึน้จะสง่ผลใหเ้กดิพฤตกิรรมความตัง้ใจทีส่งูขึน้ (Hsu et al., 2013) ถ้าลูกคา้มทีศันคตเิชงิบวก
กบัผลติภณัฑท์ าใหเ้กดิความตอ้งการของสนิคา้ทีม่ากขึน้และก่อใหเ้กดิการตัง้ใจซือ้ (Wu and Lee, 2012) ดงันัน้จงึสามารถ
ตัง้สมมตฐิานไดว้่า 

 
H7: ทศันคตต่ิอเซเลบรติี้ออนไลน์สง่ผลทางบวกต่อการตัง้ใจซื้อทีเ่ซเลบรติี้ออนไลน์ใหค้ าแนะน า 

 

4. วิธีการวิจยั 
งานวจิยันี้จดัเกบ็ขอ้มูลจากผู้ใช้อนิเทอร์เน็ตที่มอีายุระหว่าง 18-35 ปี ซึ่งเป็นกลุ่มนักเรยีนนักศกึษา และกลุ่มคนวยั

ท างาน จ านวน 400 คน ผ่านทางลงิคข์องแบบสอบถามออนไลน์ทีส่่งไปยงักลุ่มตวัอย่างทาง E-mail และ Facebook อนึ่ง
ก่อนการจดัเกบ็ขอ้มลูจากกลุ่มตวัอย่าง งานวจิยันี้ไดน้ าแบบสอบถามทีพ่ฒันามาจากงานวจิยัในอดตี (ประกอบดว้ย Hsu et 
al., 2014; Hsu et al., 2013; Ducoffe, 1996; Wei and Li 2013) ไปทดสอบกบักลุ่มตวัอย่างจ านวน 40 คน ผลในการ
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ทดสอบพบว่าข้อมูลมีการกระจายซึ่งผู้วิจ ัยได้ท าการปรับเปลี่ยนข้อความในค าถามที่กระจายจากกลุ่มให้เหมาะสม 
ต่อจากนัน้จงึน าแบบสอบถามไปจดัเกบ็ขอ้มลูจากกลุ่มตวัอย่างจรงิ 
 

5. ผลการวิจยั 
5.1 การทดสอบข้อตกลงเบือ้งต้นทางสถิติ 

ขอ้มลูทีจ่ดัเกบ็จากกลุ่มตวัอย่างถูกน าไปทดสอบขอ้มูลขาดหายและขอ้มูลสุดโต่ง นอกจากนี้ยงัทดสอบว่าขอ้มูลมกีาร
กระจายแบบปกติ มคีวามสมัพนัธเ์ชงิเสน้ตรง มภีาวะร่วมเสน้ตรงพหุ และมภีาวะร่วมเสน้ตรงหรอืไม่ ผลจากการทดสอบ
พบว่าไม่มขีอ้มลูใดทีข่าดหายไปแต่พบว่ามขีอ้มูลทีแ่ตกต่างจากกลุ่ม อย่างเหน็ไดช้ดัจงึท าการตดักลุ่มตวัอย่างออกจ านวน 
40 ชุดและผลของการทดสอบขอ้ตกลงเบือ้งต้นทางสถติพิบว่าการกระจายตวัของขอ้มูลเป็นแบบปกติ มคีวามสมัพนัธเ์ชงิ
เสน้ตรงและไม่มภีาวะร่วมเสน้ตรงพหุและภาวะร่วมเสน้ตรงดงักล่าว 

นอกจากนี้งานวจิยัไดท้ดสอบความน่าเชื่อถอืของแบบสอบถาม โดยพจิารณาจากค่าสมัประสทิธิค์รอนบคัแอลฟาทีส่งูที่
สดุแต่ไม่น้อยกว่า 0.7 จงึถอืว่ามคีวามน่าเชื่อถอืไดส้ าหรบังานวจิยั (Wu and Lee, 2012) นอกจากนี้ยงัไดท้ดสอบความตรง
ของแบบสอบถามด้วยการวเิคราะหอ์งคป์ระกอบโดยใชเ้กณฑข์อ้ค าถามจบักลุ่มกนัเป็นแต่ละตวัแปรต้องมคี่า น ้าหนักตวั
ประกอบไม่น้อยกว่า 0.5 ผลการวเิคราะหอ์งคป์ระกอบไดจ้ านวนทัง้หมด 7 องคป์ระกอบ ประกอบดว้ยการรบัรูข้่าวสาร การ
รบัรู้ความบนัเทิง ความมีชื่อเสยีงของเซเลบรติี้ออนไลน์ ความน่าเชื่อถือของเซเลบรติี้ออนไลน์ การรบัรู้ประโยชน์ของ
ค าแนะน าของเซเลบรติีอ้อนไลน์ ทศันคตต่ิอเซเลบรติีอ้อนไลน์ และความตัง้ใจซือ้ทีเ่ซเลบรติีอ้อนไลน์ใหค้ าแนะน า (ตารางที ่
1 แสดงปัจจยัทีไ่ดจ้ากการวเิคราะหอ์งคป์ระกอบของงานวจิยันี้) 

 
ตารางที ่1 ปัจจยัทีไ่ดจ้ากการวเิคราะหอ์งคป์ระกอบ 

ปัจจยั 
Factor 

Loading 
ปัจจยัท่ี 1 การรบัรูข้่าวสาร Variance = 62.133% Cronbach’s alpha = .847 
ฉนัสามารถรบัรูข้อ้มลูไดม้ากมายตามทีต่อ้งการจากโซเชยีลมเีดยีหรอืชมุชมเครอืขา่ยสงัคม 

 
.830 

ฉนัสามารถรบัรูข้อ้มลูไดอ้ย่างง่ายดายจากชุมชมเครอืขา่ยสงัคม .824 
ฉนัสามารถรูถ้งึแหล่งขอ้มลูทีต่อ้งการไดอ้ย่างสะดวกสบาย .795 
ฉนัสามารถรบัรูข้อ้มลูขา่วสารทีต่อ้งการจากโซเชยีลมเีดยีทีเ่ซเลบรติีอ้อนไลน์โพสไว ้ .795 
ขอ้มลูทีไ่ดจ้ากโซเชยีลมเีดยีทีเ่ซเลบรติีอ้อนไลน์โพสไวเ้พยีงพอส าหรบัการตดัสนิใจของฉนั .689 
ปัจจยัท่ี 2 การรบัรูค้วามบนัเทิง Variance = 78.592% Cronbach’s alpha = .931 
ฉนัรูส้กึตื่นเตน้เมื่อไดช้มเซเลบรติีอ้อนไลน์รวีวิสนิคา้ 

 
.906 

ฉนัรูส้กึสนุกสนานเมื่อไดช้มสิง่ทีเ่ซเลบรติีอ้อนไลน์รวีวิสนิคา้ .903 
ฉนัรูส้กึเพลดิเพลนิเมื่อไดช้มเซเลบรติีอ้อนไลน์รวีวิสนิคา้ .884 
ฉนัประทบัใจกบัความบนัเทงิทีไ่ดร้บัจากการชมเซเลบรติีอ้อนไลน์ .883 
การชมเซเลบรติีอ้อนไลน์ท าใหฉ้นัยิม้ได ้ .856 
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ตารางที ่1 ปัจจยัทีไ่ดจ้ากการวเิคราะหอ์งคป์ระกอบ (ต่อ) 

ปัจจยั 
Factor 

Loading 
ปัจจยัท่ี 3 ความมีช่ือเสียงของเซเลบริต้ีออนไลน์ Variance = 70.296% Cronbach’s alpha = .786 
เซเลบรติีอ้อนไลน์มคีวามถนดัในเรื่องทีน่ าเสนอจนเป็นทีรู่จ้กัของบุคคลทัว่ไป 

 
.882 

เซเลบรติีอ้อนไลน์มเีอกลกัษณ์เฉพาะในการรวีวิสนิคา้/บรกิาร .824 
ผูใ้ชส้ือ่โซเชยีลรูจ้กัเซเลบรติีอ้อนไลน์ .808 
ปัจจยัท่ี 4 ความน่าเช่ือถือของเซเลบริต้ีออนไลน์ Variance = 71.045% Cronbach’s alpha = .897 
เซเลบรติีอ้อนไลน์มคีวามจรงิใจในการน าเสนอ 

 
.869 

เซเลบรติีอ้อนไลน์เป็นคนทีน่่าไวว้างใจได ้ .860 
ฉนัคดิว่าค าแนะน าเซเลบรติีอ้อนไลน์เป็นความจรงิ .855 
เซเลบรติีอ้อนไลน์มคีวามเชีย่วชาญในเรื่องทีน่ าเสนอ .843 
เซเลบรติีอ้อนไลน์มทีกัษะในเรื่องทีน่ าเสนอ .785 
ปัจจยัท่ี 5 การรบัรูป้ระโยชน์ของค าแนะน าของเซเลบริต้ีออนไลน์ Variance = 55.850% Cronbach’s 
alpha = .801 
เซเลบรติีอ้อนไลน์ใหค้ าแนะน าทีส่ามารถน าไปปฏบิตัติามไดจ้รงิ/พสิจูน์ไดจ้รงิ 

 
.799 

เซเลบรติีอ้อนไลน์แบ่งปันประสบการณ์ทีม่ากมายของเขา/เธอกบัฉนั .798 
ฉนัยอมรบัในค าแนะน าของเซเลบรติีอ้อนไลน์ .761 
ค าแนะน าของเซเลบรติีอ้อนไลน์มผีลต่อการตดัสนิใจ .714 

เซเลบรติีอ้อนไลน์ใหค้ าแนะน าทีม่คีวามสมเหตุสมผล .655 

ปัจจยัท่ี 6 ทศันคติต่อเซเลบริต้ีออนไลน์ Variance = 72.946% Cronbach’s alpha = .874 
ฉนัชื่นชอบลกัษณะเฉพาะของเซเลบรติีอ้อนไลน์ 

 
.895 

ฉนัรูส้กึชอบทีจ่ะชมเซเลบรติีอ้อนไลน์ท าการรวีวิสนิคา้หรอืหาขอ้มลูทีไ่ดเ้ขยีนเอาไวใ้นโซเชยีลมเีดยี .868 

ฉนัมเีซเลบรติีอ้อนไลน์ทีช่ื่นชอบ .847 

ฉนัรูส้กึว่าการเลกิชมเซเลบรติีอ้อนไลน์ท าการรวีวิสนิคา้เป็นเรื่องยาก .805 

ปัจจยัท่ี 7 การตัง้ใจซ้ือท่ีได้รบัค าแนะน าจากเซเลบริต้ีออนไลน์ Variance = 56.785% Cronbach’s 
alpha = .807 
ฉนัจะซือ้สนิคา้ทีเ่ซเลบรติีไ้ดใ้หค้ าแนะน าในครัง้ถดัไป 

 
 

.793 
มคีวามเป็นไปไดท้ีฉ่นัจะซือ้สนิคา้ทีไ่ดร้บัค าแนะน า .764 

ฉนัอยากลองสนิคา้นัน้ภายหลงัจากทีเ่ซเลบรติีอ้อนไลน์ไดแ้นะน าในสนิคา้ .748 

ถา้มคีวามจ าเป็นฉนัจะซือ้สนิคา้ทีเ่ซเลบรติีไ้ดใ้หค้ าแนะน า .747 

ฉนัจะพจิารณาซือ้สนิคา้ทีเ่ซเลบรติีใ้หค้ าแนะน า .714 
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อนึ่งผลของการวิเคราะห์ข้อมูลทัว่ไปเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถามของของกลุ่มตัวอย่า งที่เหลือพบว่า ผู้ตอบ
แบบสอบถามเป็นเพศหญงิมากกว่าเพศชาย 52.40% ระดบัการศกึษาของผูต้อบแบบสอบถามอยู่ในระดบัปรญิญาตรขีึน้ไป 
จ านวน 93% ซึ่งกลุ่มตัวอย่างที่มอีาชีพพนักงานบริษัทเอกชน ขา้ราชการ/พนักงานรฐัวสิาหกจิ เป็นกลุ่มที่มกีารเขา้ชม     
เซเลบรติีอ้อนไลน์มากถงึ 69%  
5.2 การวิเคราะหผ์ลการวิจยั 

การทดสอบสมมตฐิานการวจิยัในครัง้นี้ ผูว้จิยัใชว้ธิวีเิคราะหก์ารถดถอยเชงิเสน้เดยีว  และการวเิคราะหถ์ดถอยพหุคูณ 
โดยใชค้่า p-value ทีน้่อยกว่าหรอืเท่ากบั 0.05 เป็นตวัก าหนดนยัส าคญัทางสถติโิดยแบ่งการวเิคราะหอ์อกเป็น 4 สว่น ดงันี้ 

สว่นที ่1 ผลการวเิคราะหก์ารถดถอยพหุคูณแสดงใหเ้หน็ว่าตวัแปรอสิระไดแ้ก่ การรบัรูค้วามบนัเทงิ การรบัรูข้่าวสาร  
และการรับรู้ประโยชน์ของค าแนะน าของเซเลบริตี้ออนไลน์  ก าหนดตัวแปรตาม ทัศนคติต่อเซเลบริตี้ออนไลน์ที ่        
F(3,356) = 314.003 (p = 0.000) ซึง่สามารถอธบิายความผนัแปรของตวัแปรตามไดร้อ้ยละ 72.6% (R2 = 0.726) เมื่อ
วเิคราะหใ์นรายละเอยีดของตวัแปรอสิระพบว่า การรบัรูค้วามบนัเทงิ การรบัรูข้่าวสาร และการรบัรูป้ระโยชน์ของค าแนะน า
ของเซเลบรติี้ออนไลน์ เป็นตวัก าหนดตวัแปรตาม ทศันคตต่ิอเซเลบรติี้ออนไลน์ทีร่ะดบันัยส าคญั p = 0.049, p = 0.000 
และ  p = 0.000 (ตารางที ่2 และ 3 แสดง Regression model ของสว่นที ่1 และ coefficients ของตวัแปรตามล าดบั) 
 

ตารางที ่2  Regression model ของกลุ่มตวัแปรอสิระไดแ้ก ่การรบัรูค้วามบนัเทงิ การรบัรูข้า่วสาร   
และการรบัรูป้ระโยชน์ของค าแนะน าของเซเลบรติีอ้อนไลน์ มคีวามสมัพนัธก์บัตวัแปรทศันคตต่ิอเซเลบรติีอ้อนไลน์ 

Model Sum of Squares df Mean 
Square 

F Sig. 

Regression 186.654 3 62.218 314.003 0.000* 
Residual 70.539 356 0.198   

Total 257.194 359    
หมายเหตุ * p < 0.05 
 

ตารางที ่3 Coefficients ของปัจจยัทีม่ผีลต่อทศันคตต่ิอเซเลบรติีอ้อนไลน์ 
ตวัแปร ค่าสมัประสิทธ์ิถดถอย 

(B) 
ค่าสมัประสิทธ์ิถดถอย
ปรบัมาตรฐาน (Beta) 

t Sig. 

ค่าคงที ่ 0.062  0.540 0.590 
INF 0.106 0.096 1.971 0.049* 
ENT 0.372 0.424 10.038 0.000* 
PU 0.496 0.417 9.168 0.000* 

หมายเหตุ * p < 0.05  R = 0.852, R2 = 0.726, SE = 0.44513 
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การรบัรูค้วามบนัเทงิส่งผลดา้นบวกต่อทศันคติต่อเซเลบรติี้ออนไลน์ ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ Lim and Ting, 
(2012) ทีก่ล่าวว่า การทีส่ามารถเตมิเตม็ความบนัเทงิใหแ้ก่ผูบ้รโิภคได ้ท าใหเ้กดิพฤตกิรรมการท าซ ้า ซึง่ในทีน่ี้หมายถงึการ
เขา้ชม และน าไปสูก่ารเกดิทศันคตทิีด่ ี   

การรบัรูข้่าวสารส่งผลดา้นบวกต่อทศันคตทิีม่กีบัเซเลบรติี้ออนไลน์ ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว้ กล่าวคอื เมื่อ
ผูบ้รโิภคสามารถรบัรูถ้งึแหล่งข่าวสารขอ้มูลหรอืค าแนะน า เพื่อน ามาประกอบการตดัสนิใจ จะท าใหผู้บ้รโิภครูส้กึพงึพอใจ 
ประกอบกบังานวจิยัของ Alam et al., (2008) ทีแ่สดงว่าขอ้มูลหรอืค าแนะน าทีเ่ซเลบรติี้ออนไลน์ไดโ้พสหรอืรวีวิไวน้ัน้มี
ประโยชน์เพยีงพอ จะท าใหท้ศันคตทิีม่ต่ีอเซเลบรติีอ้อนไลน์ดขีึน้  

การรบัรูป้ระโยชน์ของค าแนะน าของเซเลบรติีอ้อนไลน์ส่งผลดา้นบวกต่อทศันคตทิีม่กีบัเซเลบรติี้ออนไลน์ กล่าวคอื ใน
แหล่งขอ้มลูหรอืค าแนะน าทีเ่ซเลบรติีอ้อนไลน์ไดโ้พสไวโ้ซเชยีลมเีดยี มคี าแนะน าทีม่าจากผูท้ีม่ปีระสบการณ์ตรง ผูบ้รโิภค
จะรูส้กึถงึประโยชน์และเหน็ดว้ย (Jimé nez and Mendoza, 2013) ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัทีน่ าเสนอว่า ค าแนะน าทีม่าจาก
ผูท้ีเ่ชีย่วชาญหรอืมปีระสบการณ์ นัน้สามารถน าไปใชไ้ประโยชน์และก่อใหเ้กดิทศันคตทิีด่กีบัเซเลบรติี้ทีน่ าเสนอ (Wei and 
Li, 2013) 

ส่วนที ่2 ผลการวเิคราะห์การถดถอยเชงิเสน้เดยีวแสดงใหเ้หน็ว่าตวัแปรอสิระความมชีื่อเสยีงของเซเลบรติี้ออนไลน์ 
ก าหนดตวัแปรตาม ความน่าเชื่อถอืของเซเลบรติี้ออนไลน์ที ่F(1,358) = 350.846 (p = 0.000) ซึง่สามารถอธบิายความ     
ผนัแปรของตวัแปรตามไดร้อ้ยละ 49.5%  (R2 = 0.495) เมื่อวเิคราะหใ์นรายละเอยีดของตวัแปรอสิระพบว่า ความมชีื่อเสยีง
ของเซเลบรติี้ออนไลน์ก าหนดตวัแปรตาม ความน่าเชื่อถอืของเซเลบรติี้ออนไลน์ทีร่ะดบันัยส าคญั p = 0.000 (ตารางที ่4 
และ 5 แสดง Regression model ของสว่นที ่2 และ coefficients ของตวัแปร) 
 

ตารางที ่4  Regression model ของกลุ่มตวัแปรอสิระความมชีื่อเสยีงของเซเลบรติีอ้อนไลน์ มคีวามสมัพนัธก์บั 
ตวัแปรความน่าเชื่อถอืของเซเลบรติีอ้อนไลน์ 

Model Sum of Squares df Mean 
Square 

F Sig. 

Regression 115.756 1 115.756 350.846 0.000* 
Residual 118.116 358 0.330   

Total 233.872 359    
หมายเหตุ * p < 0.05 

 
ตารางที ่5 Coefficients ของปัจจยัทีม่ผีลต่อความน่าเชื่อถอืของเซเลบรติีอ้อนไลน์ 

ตวัแปร ค่าสมัประสิทธ์ิ
ถดถอย (B) 

ค่าสมัประสิทธ์ิ
ถดถอยปรบั

มาตรฐาน (Beta) 

t Sig. 

ค่าคงที ่ 0.640  4.603 0.000 
RPT 0.705 0.704 18.731 0.000* 

หมายเหตุ * p < 0.05  R = 0.704, R2 = 0.495, SE = 0.57440 
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ความมีชื่อเสียงของเซเลบริตี้ออนไลน์ส่งผลด้านบวกต่อความน่าเชื่อถือของเซเลบริตี้ออนไลน์ ซึ่งสอดคล้องกับ
สมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้เนื่องจากถ้าเซเลบรติี้ออนไลน์ทีม่ผีูต้ดิตามชมหรอืชื่นชอบเป็นจ านวนมาก จะก่อใหเ้กดิความน่าเชื่อถือ 
ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัในอดตีทีก่ล่าวว่า ความมชีื่อเสยีงมผีลต่อการรบัรูท้ีต่่างกนั  (Hsu et al., 2013) และถ้าเซเลบรติี้
ออนไลน์ทีม่ผีูช้ ื่นชอบมากจะก่อใหเ้กดิความน่าเชื่อถอื สามารถโน้มน้าวใหผู้บ้รโิภคคลอ้ยตามได ้(Jimé nez and Mendoza, 
2013)  

ส่วนที ่3 ผลการวเิคราะห์การถดถอยเชงิเสน้เดยีวแสดงใหเ้หน็ว่าตวัแปรอสิระความน่าเชื่อถอืของเซเลบรติี้ออนไลน์  
ก าหนดตวัแปรตาม การรบัรูป้ระโยชน์ของค าแนะน าของเซเลบรติี้ออนไลน์ที ่F(1,358) = 391.312 (p = 0.000) ซึง่สามารถ
อธบิายความผนัแปรของตวัแปรตามได้ร้อยละ 52.2% (R2 = 0.522) เมื่อวเิคราะห์ในรายละเอยีดของตวัแปรอสิระพบว่า 
ความน่าเชื่อถือของเซเลบรติี้ออนไลน์ก าหนดตวัแปรตาม การรบัรูป้ระโยชน์ของค าแนะน าของเซเลบรติี้ออนไลน์ที่ระดบั
นยัส าคญั p = 0.000 (ตารางที ่6 และ 7 แสดง Regression model ของสว่นที ่3 และ coefficients ของตวัแปร) 
 

ตารางที ่6  Regression model ของกลุ่มตวัแปรอสิระ ความน่าเชื่อถอืของเซเลบรติีอ้อนไลน์มคีวามสมัพนัธก์บั 
ตวัแปรการรบัรูป้ระโยชน์ของค าแนะน าของเซเลบรติีอ้อนไลน์ 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
Regression 95.114 1 95.114 391.312 0.000* 
Residual 87.017 358 0.243   

Total 182.131 359    
 

ตารางที ่7 Coefficients ของปัจจยัทีม่ผีลต่อการรบัรูป้ระโยชน์ของค าแนะน าของเซเลบรติีอ้อนไลน์ 
ตวัแปร ค่าสมัประสิทธ์ิ

ถดถอย (B) 
ค่าสมัประสิทธ์ิ
ถดถอยปรบั

มาตรฐาน (Beta) 

t Sig. 

ค่าคงที ่ 1.157  10.940 0.000 
TR 0.638 0.723 19.782 0.000* 

หมายเหตุ * p < 0.05 R = 0.723, R2 = 0.522, SE = 0.49301 
 
ความน่าเชื่อถือของเซเลบรติี้ออนไลน์ส่งผลดา้นบวกต่อการรบัรู้ประโยชน์ของค าแนะน าของเซเลบรติี้ออนไลน์ อาจ

กล่าวไดว้่าความน่าเชื่อถอืเป็นปัจจยัทีส่ง่ผลต่อการรบัรูป้ระโยชน์ของค าแนะน าของเซเลบรติีอ้อนไลน์ เนื่องจากถ้าผูบ้รโิภค
มคีวามเชื่อถอืแลว้จะไม่เกดิความสงสยัในขอ้มลูหรอืค าแนะน าจากเซเลบรติีอ้อนไลน์ อกีทัง้ความน่าเชื่อถอืนัน้รวมถงึความ
เชีย่วชาญดว้ย และการเจาะลกึในขอ้มูล การมคีวามรู้ประสบการณ์ในสิง่ทีน่ าเสนอ  ตามงานวจิยัของ Wei and Li (2013) 
ประกอบกบังานวจิยัของ Chu and Kamal (2008) แสดงใหเ้หน็ว่าผูบ้รโิภคจะยอมรบัในค าแนะน าถ้าเกดิความเชื่อถอืใน
บุคคลนัน้ 

ส่วนที ่4 ผลการวเิคราะหก์ารถดถอยพหุคูณแสดงใหเ้หน็ว่าตวัแปรอสิระไดแ้ก่ ทศันคตต่ิอเซเลบรติี้ออนไลน์และการ
รบัรู้ประโยชน์ของค าแนะน าของเซเลบรติี้ออนไลน์ ก าหนดตวัแปรตาม การตัง้ใจซื้อทีเ่ซเลบรติี้ออนไลน์ใหค้ าแนะน าที ่
F(2,357) = 255.326 (p = 0.000) ซึง่สามารถอธบิายความผนัแปรของตวัแปรตามไดร้อ้ยละ 58.9% (R2 = 0.589) เมื่อ
วเิคราะห์ในรายละเอียดของตัวแปรอิสระพบว่า ทศันคติต่อเซเลบริตี้ออนไลน์และการรบัรู้ประโยชน์ของค าแนะน าของ      
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เซเลบรติีอ้อนไลน์ ก าหนดตวัแปรตาม การตัง้ใจซือ้ทีเ่ซเลบรติีอ้อนไลน์ใหค้ าแนะน าทีร่ะดบันยัส าคญั p = 0.000, p = 0.000 
และ p = 0.000 (ตารางที ่8 และ 9 แสดง Regression modelของสว่นที4่ และ coefficients ของตวัแปรตามล าดบั) 
 

ตารางที ่8  Regression model ของกลุ่มตวัแปรอสิระ ทศันคตต่ิอเซเลบรติีอ้อนไลน์และการรบัรูป้ระโยชน์ของ 
ค าแนะน าของเซเลบรติีอ้อนไลน์ มคีวามสมัพนัธก์บัตวัแปรการตัง้ใจซือ้ทีเ่ซเลบรติีอ้อนไลน์ใหค้ าแนะน า 

Model Sum of Squares df Mean 
Square 

F Sig. 

Regression 105.878 2 52.939 255.326 0.000* 
Residual 74.020 357 0.207   

Total 179.898 359    
หมายเหตุ * p < 0.05 
 

ตารางที ่9 Coefficients ของปัจจยัทีม่ผีลต่อการตัง้ใจซือ้ทีเ่ซเลบรติีอ้อนไลน์ใหค้ าแนะน า 
ตวัแปร ค่าสมัประสิทธ์ิ

ถดถอย (B) 
ค่าสมัประสิทธ์ิถดถอยปรบั

มาตรฐาน (Beta) 
t Sig. 

ค่าคงที ่ 0.892  8.046 0.000 
PU 0.348 0.351 6.459 0.000* 
ATT 0.386 0.462 8.503 0.000* 

หมายเหตุ * p < 0.05 R = 0.767, R2 = 0.589, SE = 0.45534 
 

การรับรู้ประโยชน์ของค าแนะน าของเซเลบริตี้ออนไลน์ส่งผลด้านบวกต่อต่อการตัง้ใจซื้อที่เซเลบริตี้ออนไลน์ให้
ค าแนะน าอย่างมนีัยส าคญั กล่าวคอื ผูบ้รโิภคสนใจในประโยชน์ของค าแนะน าในตวัสนิคา้และบรกิาร และถ้าค าแนะน านัน้
มาจากผูเ้ชีย่วชาญจะท าใหผู้บ้รโิภคเกดิการคลอ้ยตามในการตดัสนิใจซือ้สนิคา้ทีไ่ดร้บัค าแนะน า ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยั 
Lee et al., (2014) การได้รับค าแนะน าจากผู้เชี่ยวชาญมีผลที่ท าให้ผู้บริโภคเกิดการรับรู้ถึงประโยชน์และเชื่อถือใน
ค าแนะน า อกีทัง้ยงัสง่ผลต่อการตัง้ใจซือ้ทีเ่พิม่ขึน้ 

ทศันคติต่อเซเลบรติี้ออนไลน์ส่งผลทางบวกต่อการตัง้ใจซือ้ทีเ่ซเลบรติี้ออนไลน์ใหค้ าแนะน า กล่าวคอื เมื่อผูบ้รโิภคมี
ความชอบในตวัของเซเลบรติีอ้อนไลน์ กจ็ะเกดิทศันคตทิี่ดต่ีอเซเลบรติีค้นนัน้ ท าใหเ้กดิความสนใจขอ้มลูหรอืค าแนะน าทีไ่ด้
น าเสนอและมแีนวทางทีอ่าจเกดิความตัง้ใจซือ้สนิคา้ ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ Hsu et al., (2013) และ Wu and Lee 
(2012) ทีก่ล่าวว่าทศันคตใินเชงิบวกก่อใหเ้กดิพฤตกิรรมการตัง้ใจซือ้ทีส่งูขึน้ 
 

6. สรปุผลการวิจยั 
ผลการวจิยัแสดงให้เหน็ว่าผูบ้รโิภคตดัสนิในซือ้สนิคา้ตามทีไ่ดร้บัค าแนะน าจากเซเลบรติี้ออนไลน์เมื่อเกดิทศันคตทิี่ดี

ต่อเซเลบรติี้ออนไลน์ เนื่องจากผู้บริโภคเห็นว่าเซเลบริตี้มีการให้ค าแนะน าที่เป็นประโยชน์ มคีวามเชี่ยวชาญในเรื่องที่
น าเสนอ มคีวามน่าเชื่อถอื รวมไปถงึมชีื่อเสยีงและเป็นทีรู่จ้กัของบุคคลทัว่ไป โดยทัง้นี้ในการน าเสนอของเซเลบรติีอ้อนไลน์
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นัน้ตอ้งมขีา่วสารทีท่นัสมยั มแีนวความคดิสรา้งสรรคใ์นการน าเสนอเพื่อใหเ้กดิความเป็นเอกลกัษณ์รวมไปถงึสามารถสรา้ง
ความบนัเทงิใหแ้ก่ผูบ้รโิภคได ้

งานวจิยันี้อธบิายถงึอทิธพิลของเซเลบรติี้ออนไลน์ในโซเชยีลมเีดยีต่อการตดัสนิใจซือ้ของผูบ้รโิภค โดยการน าทฤษฎี
การใชป้ระโยชน์และความพงึพอใจมาผนวกเขา้กบัทฤษฎพีฤตกิรรมตามแผน ซึง่งานวจิยันี้ไดแ้สดงใหเ้หน็ว่านอกเหนือจาก
ปัจจยัทีก่ าหนดในทฤษฎขีา้งตน้แลว้ยงัตอ้งมปัีจจยัดา้น ‚ความมชีื่อเสยีงของเซเลบรติีอ้อนไลน์‛ ทีข่ยายต่อมาจากการคลอ้ย
ตามกลุ่มอา้งองิ (Subjective norm) ทีน่ าไปสูก่ารเกดิพฤตกิรรม 

ผลของงานวจิยัสามารถน าไปประยุกตใ์ชใ้นแง่ธุรกจิได ้โดยองคก์รเลอืกใชเ้ซเลบรติีอ้อนไลน์มชีื่อเสยีง ไดร้บัความนิยม
มผีูต้ดิตามหรอืชื่นชอบเป็นจ านวนมากในการการประชาสมัพนัธส์นิคา้หรอืเป็นสือ่ทางการตลาดจงึจะก่อใหเ้กดิความ 
น่าเชื่อถอืและผูบ้รโิภคกม็แีนวโน้มทีจ่ะคลอ้ยตามในการประชาสมัพนัธแ์ละน าไปสูค่วามตัง้ใจซือ้ได้ 

นอกจากนี้ผูป้ระกอบการควรสรา้งความแตกต่าง เนื่องจากในปัจจุบนันัน้เซเลบรติี้ออนไลน์เป็นเครื่องมอืทางการตลาด
ทีไ่ดร้บัความนิยมเป็นอย่างมาก หลายธุรกจิหนัมาใช้เซเลบรติี้ออนไลน์เป็นสื่อกลางระหว่างสนิค้ากบัผูบ้รโิภค ดงันัน้ควร
เลอืกเซเลบรติี้ออนไลน์ทีม่ชีื่อเสยีง มคีวามน่าเชื่อถอื เชีย่วชาญในเรื่องทีน่ าเสนอ สามารถน าเสนอในขอ้มูลเชงิลกึไดเ้พื่อ
ชีใ้หเ้หน็ถงึประโยชน์ในการแนะน า อกีทัง้ยงัต้องสรา้งความบนัเทงิเพื่อก่อใหเ้กดิทศันคตทิีด่ต่ีอเซเลบรติี้ออนไลน์ น าไปสู่
พฤตกิรรมการตัง้ใจซือ้  นอกจากนี้ยงัตอ้งมกีารน าเสนออย่างสรา้งสรรคแ์ละเป็นเอกลกัษณ์เพื่อทีท่ าใหอ้งคก์รสามารถสรา้ง
ความแตกต่างและท าการตลาดไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ 

งานวิจัยฉบับนี้  เลือกศึกษาเฉพาะกลุ่มตัวอย่างที่มีอายุระหว่าง 18-35 ปี ซึ่งช่วงอายุดังกล่าวเป็นช่วงของยุค 
Generation Y กล่าวคอื เป็นผูท้ีเ่กดิในพ.ศ. 2524-2537 ซึ่งในช่วงยุคนี้จะเป็นทีเ่ทคโนโลยเีขา้มามบีทบาท ท าให้กลุ่ม
ตวัอย่างสนใจและมคีวามสามารถในการใช้เทคโนโลยเีพื่ออ านวยความสะดวก ดงันัน้กลุ่มตวัอย่างในงานวจิยันี้อาจไม่
สามารถน าไปอ้างองิกบัผู้บรโิภคทุกยุคได้อย่างกว้างขวาง เนื่องจากในแต่ละช่วงอายุกจ็ะมคีวามแตกต่างกนัหลายด้าน    
ทัง้ในดา้นความคดิ ค่านิยม ลกัษณะนิสยั ตลอดจนพฤตกิรรมต่างๆ จงึเป็นขอ้จ ากดัในการน าผลงานวจิยัไปใชโ้ดยทัว่ไป  

จากการศึกษาถึงอิทธพิลของเซเลบริตี้ออนไลน์ในโซเชียลมีเดียต่อการตดัสนิใจซื้อนัน้พบว่าถ้าผู้บรโิภคเกิดความ
บนัเทงิจากการรบัชมเซเลบรติี้ออนไลน์จะท าใหเ้กดิทัศนคตทิีด่แีละก่อใหเ้กดิพฤตกิรรมการตัง้ใจซือ้ตามทีไ่ดร้บัค าแนะน า 
ดงันัน้ในอนาคตหากมีผู้ที่ต้องการศึกษาเกี่ยวกับประเด็นอิทธิพลของเซเลบริตี้ออนไลน์ในโซเชียลมีเดียส่งผลต่อการ
ตดัสนิใจซือ้ อาจศกึษาถงึปัจจยัทีก่่อใหเ้กดิการรบัรูค้วามบนัเทงิ โดยมกีารจดัท าการสมัภาษณ์เชงิลกึ (Focus Group) เพื่อ
น างานวจิยัไปต่อยอดความรู ้
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บทคดัย่อ 

ในปัจจุบนัม ีFanpage Facebook ทีเ่จา้ของเพจเป็นกะเทยและก าลงัเป็นทีรู่จ้กั มชีื่อว่า “บนัทกึของ ตุ๊ด” และมกีารตพีมิพ์
เป็นหนังสอืชื่อบนัทกึของ ตุ๊ด ดว้ย ท าใหผู้ต้ดิตามไดร้บัรูมุ้มมองและมคีวามใกลช้ดิกนักบักะเทยผ่านเครอืข่ายสงัคมออนไลน์
ไดม้ากขึน้ อาจท าใหเ้กดิการปรบัเปลีย่นทศันคต ิอนัน าไปสู่การลดการตตีราและการเลอืกปฏบิตัิ งานวจิยันี้ศกึษาถงึปัจจยัที่
ส่งผลต่อทัศนคติที่ดี และความตัง้ใจซื้อสินค้าที่เกี่ยวข้องกบับุคคลข้ามเพศ ผ่านการใช้งานเครือข่ายสงัคมออนไลน์ 
Facebook ซึง่มพีืน้ฐานการศกึษาจากทฤษฎกีารกระท าดว้ยเหตุผล (TRA) ร่วมกบังานวจิยัในอดตีเกีย่วกบัรูปแบบการ
ปฏสิมัพนัธ์ในโลกออนไลน์ โดยงานวจิยันี้เป็นเชงิปรมิาณ ใชแ้บบสอบถามออนไลน์และแบบเอกสารเป็นเครื่องมอืในการ
รวบรวมขอ้มลู โดยกลุ่มตวัอย่างเป็นบุคคลทีเ่ป็นผูต้ดิตาม Fanpage Facebook บนัทกึของ ตุ๊ด เท่านัน้ เกบ็ขอ้มูลจากกลุ่ม
ตวัอย่างจ านวน 201 คน 

ซึง่ผลการวจิยัสรุปไดว้่า (1) การแสดงผลหน้ากระดานขอ้ความบนเครอืข่ายสงัคมออนไลน์ Facebook ส่งผลเชงิบวก
กบัการปฏสิมัพนัธท์างสงัคมกึง่ความจรงิมากกว่าความคลา้ยคลงึ (2) การปฏสิมัพนัธท์างสงัคมกึง่ความจรงิส่งผลเชงิบวก
กบัการมทีศันคตทิีด่ต่ีอบุคคลขา้มเพศมากกว่าการเลยีนแบบตวัตน (3) ความคลา้ยคลงึส่งผลเชงิบวกกบัการเลยีนแบบ
ตวัตน (4) การมทีศันคตทิีด่ต่ีอบุคคลขา้มเพศมสี่งผลเชงิบวกกบัความตัง้ใจซื้อ จากผลของการวจิยันี้จะเป็นแนวทางใหก้บั
บุคคลขา้มเพศในการท าการตลาดขายสนิคา้ผ่านเครอืขา่ยสงัคมออนไลน์ Facebook รวมไปถงึการพฒันาความสมัพนัธท์ีจ่ะ
สง่ผลใหเ้กดิทศันคตทิีด่กีบับุคคลขา้มเพศและความตัง้ใจซือ้สนิคา้ต่อไป  
 
ค าส าคญั: ทศันคต ิความตัง้ใจซือ้ บุคคลขา้มเพศ 
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Abstract 

The social media currently has one famous Facebook page that disseminate the stories and viewpoints of 
transgender persons in order to gain more understanding and acceptance from the public and hopefully lead to 
the declining of all those discriminations they are dealing with. The page, called “Buntuek Kong Tood” or “The 
Lady Boy’s Diary”, has reflected the life stories and experiences of page, “a lady boy”. This owner has also 
published 2 books using the same name and aiming for the same goal. This research is to study factors that 
influence the positive attitudes and purchase intention towards transgender products. This research was based 
on Theory of Reasoned Action (TRA) that study social media (i.e. Facebook) usage pattern of the sample group 
together with the study of previous researches that examine online interaction patterns. This research is a 
quantitative research which uses an online survey in conjunction with paper survey as a tool to gather information 
from the 201 persons who follow the Facebook page mentioned above.  

This research concluded that (1) Facebook Exposure yield more positive effect to Parasocial Interaction than 
Similarity, (2) Parasocial Interaction yield more positive effect to positive attitude toward transgender persons than 
Identification, (3) Similarity yield positive effect to Identification, and (4) positive attitude towards transgender 
persons yield positive effect to purchase intention. The result of this study could be used by transgender persons 
to market their products via online social media (e.g. Facebook) as well as to develop relationship that formulate 
good attitude and finally increase intention to purchase products from them.  
 
Keywords: Attitude, Purchase Intention, Transgender 
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1. บทน า 
ปัจจุบนันี้แม้บทบาทของการแสดงในสงัคมไทยของบุคคลขา้มเพศ โดยเฉพาะกะเทยได้รบัการยอมรบัมากขึน้ แต่กย็งัถูก

เลอืกปฏบิตัแิละกดีกนัทางสงัคม เช่น การประกอบอาชพี ดงันัน้จงึมกีารส่งต่อขอ้มูลรวมถงึการสื่อสารเชงิบวกในวงกวา้งเรื่องวถิี
ชวีติและตวัตนของกะเทยผ่าน Fanpage Facebook ทีก่ าลงัเป็นทีรู่จ้กั มชีื่อว่า “บนัทกึของ ตุ๊ด” และมกีารตพีมิพเ์ป็นหนังสอืชื่อ
บนัทกึของ ตุ๊ด ดว้ย ท าใหผู้ต้ดิตามไดร้บัรูมุ้มมองและมคีวามใกลช้ดิกนักบักะเทยผ่านเครอืขา่ยสงัคมออนไลน์ไดม้ากขึน้ โดยการ
เปิดเผยตวัตนนี้จะพฒันาไปสู่การมคีวามเชื่อใจ ความใกลช้ดิ และความรูส้กึสนิทสนมกบัตวับุคคล (Blackburn, 2011) เพื่อท าให้
เกดิการปรบัเปลีย่นทศันคต ิอนัน าไปสูก่ารลดการตตีราและการเลอืกปฏบิตัิ 

ผูว้จิยัจงึตอ้งการศกึษาว่าการตดิต่อสื่อสารรบัรูข้อ้มูลเกีย่วกบักะเทยผ่านเครอืข่ายสงัคมออนไลน์ Facebook ของผูเ้ขา้ชม 
Fanpage Facebook ทีม่ชีื่อว่า“บนัทกึของ ตุ๊ด” สง่ผลใหเ้กดิทศันคตทิีด่กีบักะเทยหรอืไม่ และการมทีศัคตทิีด่กีบักะเทยจะส่งผล
ให้เกดิความตัง้ใจซื้อสนิค้าหรอืไม่ รวมทัง้น าผลการวิจยัที่ได้ไปใช้เป็นกรณีศกึษาในอนาคตต่อไป โดยงานวจิยันี้จะส ารวจ
เฉพาะกลุ่มผูใ้ชบ้รกิารผ่านสงัคมออนไลน์ทีเ่ป็นผูต้ดิตาม Fanpage Facebook บนัทกึของตุ๊ดและจะเกบ็รวบรวมขอ้มูลกลุ่ม
ตวัอย่างดว้ยแบบสอบถามออนไลน์และแบบเอกสารควบคู่กนั  

 
2. ทฤษฏีและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 

งานวจิยันี้มกีารน าทฤษฏมีาปรบัใชห้ลายทฤษฏ ี โดยทฤษฏแีรกคอื การเปิดรบัข่าวสาร (Media Exposure) ทีก่ล่าวว่า
บุคคลทีเ่ปิดรบัขา่วสารมาก ย่อมมหีตูากวา้งไกล มคีวามรูค้วามเขา้ใจในสภาพแวดลอ้มและเป็นคนทนัสมยัและทนัต่อเหตุการณ์
กว่าบุคคลทีเ่ปิดรบัข่าวสารน้อย (Atkin, 1973) ซึง่จะน าไปสู่การสื่อสารปฏสิมัพนัธ์ รวมถงึอ้างองิทฤษฎกีารเรยีนรูข้องกลุ่ม
เกสตลัท ์ทีเ่น้นการเรยีนรูท้ีส่่วนรวมมากกว่าส่วนย่อยและมองภาพในองค์รวมแลว้จดักลุ่มสิง่ทีค่ลา้ยคลงึกนั ทฤษฏต่ีอไป คอื 
ทฤษฎเีกีย่วกบัปฏสิมัพนัธท์างสงัคมกึง่ความจรงิ (Parasocial Interaction) เป็นการสื่อสารทีเ่ปรยีบเสมอืนการสรา้งจนิตนาการ 
โดยผูช้มเชื่อว่าตวัแสดงในละครโทรทศัน์มตีวัตนเหมอืนคนอื่นๆทีพ่บเจอแบบเป็นตวัตนจรงิๆ (Rubin and Perse, 1987) เป็น
เหมอืนการส่งต่อขอ้มูลทางเดยีวจากบุคคลหนึ่งไปยงับุคคลอื่น (Giles, 2002) ซึง่เมื่อมกีารตดิต่อสื่อสารจะเกดิทศันคต ิทฤษฏี
สุดทา้ยทีป่รบัใชค้อื การกระท าตามหลกัเหตุและผล (Theory of Reasoned Action) ซึง่กล่าวว่าบุคคลจะกระท าพฤตกิรรมใด
ย่อมมีเหตุผล มีการใช้ข้อมูลที่มอียู่แล้วอย่างเป็นระบบรวมทัง้มกีารคิดพิจารณาที่ดเีพื่อตัดสนิใจที่จะกระท าหรอืไม่กระท า
พฤตกิรรมนัน้ (Fishbein and Ajzen, 1975) โดยงานวจิยันี้ไดท้ าการศกึษาจากงานวจิยัในอดตี โดยมทีัง้หมด 6 ปัจจยั 
ดงัต่อไปนี้  

การแสดงผลหน้ากระดานข้อความบนเครือข่ายสงัคมออนไลน์ Facebook (Facebook Exposure) หมายถงึ ขอ้มูล
ข่าวสารทีเ่ฟซบุ๊กเลอืกมาแสดงทีห่น้ากระดานขอ้ความของเจา้ของบญัชผีูใ้ช้ (Blackburn, 2011) ว่าจะมโีพสต์ใดบา้ง ทีจ่ะถูก
แสดงทีห่น้ากระดานขอ้ความของเจา้ของบญัชผีูใ้ช ้ซึง่ไดจ้ากการค านวณคะแนนของแต่ละโพสต์ผ่านกจิกรรมทุกอย่างทีโ่พสต์บน 
Facebook นัน่คอื ทุกขอ้ความ รูป วดีโิอ มคี่าคะแนนประจ าตวั (ธนกร ชาล,ี 2557) ซึง่ Blackburn (2001) ไดท้ าการวจิยัทีศ่กึษา
ถึงปัจจยันี้ที่ส่งผลต่อการปฏิสมัพนัธ์ทางสงัคมกึ่งความจรงิและการเลยีนแบบตวัตน และพบว่าบุคคลจะมกีารปฏสิมัพนัธ์ทาง
สงัคมกึง่ความจรงิอย่างมากเมื่อมกีารเปิดรบัขา่วสารในระดบัสงู (Laken, 2009) 

ความคล้ายคลึง (Similarity) หมายถึง กระบวนการเรยีนรู้ในการประเมนิสิง่หนึ่งว่ามลีกัษณะโดยรวมเหมือนกนักบั
ตนเองในด้านต่างๆ (Hoffner and Cantor, 1991) รวมถึงการใช้มุมมองตัวเองในการต้องตัดสนิใจอะไรเกี่ยวกับ 
ตวันกัแสดง (Cohen, 2001) โดย Berlo (1960) ไดก้ล่าวว่าผูส้่งสารและผูร้บัสารจะต้องคลา้ยคลงึกนั หากทัง้สองฝ่ายไม่มคีวาม
คลา้ยคลงึกนั การสือ่สารกจ็ะไม่สามารถเกดิขึน้ได ้ดงันัน้เมื่อมคีวามคลา้ยคลงึกนัจะมคีวามสมัพนัธก์บัการการปฏสิมัพนัธท์าง
สงัคมกึง่ความจรงิซึง่เป็นการสือ่สารรปูแบบหนึ่งบนเครอืขา่ยสงัคมออนไลน์ 
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การปฏิสมัพนัธ์ทางสงัคมก่ึงความจริง (Parasocial Interaction) หมายถงึ การสื่อสารทีผู่ต้ดิตามเพจสรา้งจนิตนาการ 
และมคีวามรูส้กึว่ารูจ้กัและเขา้ใจเจา้ของเพจในแบบใกล้ชดิเหมอืนเป็นเพื่อนในโลกความเป็นจรงิ แต่เป็นความรูส้กึเพยีงฝ่าย
เดยีวของผูต้ดิตามเพจทีม่ใีหก้บัเจา้ของเพจ (Giles, 2002) โดย พรีภา สุวรรณโชต ิ (2551) ไดท้ าการศกึษาเรื่อง การสื่อสาร
ปฏสิมัพนัธ์ทางสงัคมกึ่งความจรงิ และการเรยีนรู้คุณค่าทางบวกจากศลิปินนักร้องเกาหลขีองกลุ่มแฟนคลบั พบว่าระดบัการ
เปิดรบัขา่วสารมคีวามสมัพนัธเ์ชงิบวกกบัระดบัการมปีฏสิมัพนัธท์างสงัคมกึง่ความจรงิ การมปีฏสิมัพนัธท์างสงัคมกึง่ความจรงิ
มคีวามสมัพนัธเ์ชงิบวกกบัระดบัการเรยีนรุคุ้ณค่าทางบวก และระดบัการเปิดรบัข่าวสารมคีวามสมัพนัธเ์ชงิบวกกบัระดบัการ
เรยีนรูคุ้ณค่าทางบวก 

การเลียนแบบตัวตน (Identification) หมายถึง การที่ผู้ติดตามเพจมีพฤติกรรมท าตามในด้านลกัษณะท่าทาง 
ทศันคต ิและค่านิยมตามรูปแบบเจา้ของเพจโดยจะมคีวามรูส้กึร่วมไปกบัเจา้ของเพจในแต่ละเหตุการณ์ดว้ย (Cohen, 2001) ซึง่
รปูแบบการสือ่สารทีใ่ชน้ัน้สง่ผลต่อประสบการณ์ทีม่ต่ีอสื่อสงัคมออนไลน์จากมุมมองของผูอ้ื่นส่งผลใหเ้กดิการปรบัพฤตกิรรมและ
ทศันคตทิางสงัคม (Erikson, 1968) ดงันัน้การเลยีนแบบตวัตนจงึมคีวามสมัพนัธก์บัเรื่องของทศันคต ิ

ทศันคติท่ีดีต่อบุคคลข้ามเพศ (Positive attitudes toward transgender) หมายถงึ สภาวะทางจติใจของผูต้ดิตามเพจที่
แสดงถงึการพรอ้มตอบสนองในทางบวกเกีย่วกบัขอ้มลูเรื่องความหลากหลายทางเพศ โดยทศันคตเิป็นสว่นหนึ่งของการเรยีนรูท้ีจ่ะ
น าไปสูก่ารเกดิปัจจยัประการแรกคอืปัจจยัทีอ่ยู่ภายในตวับุคคล (Internal Variables) หรอืปัจจยัพืน้ฐาน (Basic Determinants) ซึง่
เป็นปัจจยัทีม่ผีลต่อการตดัสนิใจซือ้ของผูบ้รโิภคโดยตรง (ศุภร เสรรีตัน์, 2540) 

ความตัง้ใจซ้ือสินค้า (Purchase Intention) หมายถงึ แรงจงูใจของบุคคลในเชงิของการวางแผนเพื่อทีจ่ะพยายามเลอืกซือ้
สนิคา้ โดยการประเมนิคุณลกัษณะประโยชน์ของสนิคา้ว่ามกีารตอบสนองความต้องการของผูบ้รโิภคไดม้ากน้อยเพยีงใด โดย
เกดิจากทศันคต ิความมัน่ใจ และความไวว้างใจของผูบ้รโิภคต่อความตัง้ใจซือ้สนิคา้จากตราสนิคา้นัน้ๆ (Spear and Singh, 
2004)  

 
3. กรอบแนวคิดการวิจยัและสมมติฐานการวิจยั 

จากการศกึษาแนวคดิ ทฤษฎ ีและงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งในอดตี โดยไดเ้พิม่ปัจจยัความคลา้ยคลงึและความตัง้ใจซือ้เขา้ไปใน
กรอบการวจิยัในอดตี  ท าใหส้ามารถก าหนดปัจจยัทีม่ผีลต่อความตัง้ใจซือ้สนิคา้ทีเ่กีย่วขอ้งกบับุคคลขา้มเพศผ่านการใชง้าน
เครอืขา่ยสงัคมออนไลน์ Facebook ไดต้ามกรอบแนวคดิ ดงัแสดงในภาพที ่1 
 

 
ภาพที ่1 แสดงกรอบแนวคดิเกีย่วกบัปัจจยัทีส่ง่ผลต่อทศันคตทิีด่ ีและความตัง้ใจซือ้สนิคา้ 
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จากทฤษฎีการเรยีนรู้ของกลุ่มเกสตลัท์ ที่มแีนวคดิว่าการเรยีนรู้เกดิจากการมองเป็นภาพรวม มีการจดัการสิง่เร้า ขอ้มูล
ต่างๆทีเ่ขา้มาใหร้วมกนัก่อนแลว้จงึพจิารณาส่วนย่อยต่อไป และรบัรูใ้นสิง่ทีค่ลา้ยคลงึกนัเพื่อจดัเขา้กลุ่มเดยีวกนั ซึง่จะเกดิขึน้
จากประสบการณ์และการเรยีนรู ้(จรีาภา เตง็ไตรรตัน์และคณะ, 2547) ดงันัน้จงึสามารถตัง้สมมตฐิานไดด้งันี้  
 

H1 : ความคลา้ยคลงึสง่ผลทางบวกต่อการปฏสิมัพนัธท์างสงัคมกึง่ความจรงิ 
 

การทีบุ่คคลมกีารใชง้าน Facebook บ่อยครัง้ บุคคลมกีารใหข้อ้เสนอแนะ แสดงความคดิเหน็และใหก้ารสนับสนุนใหเ้จา้ของ
เพจ บนัทึกของ ตุ๊ด กระท าพฤติกรรมต่างๆที่เห็นว่าเหมาะสม โดยความรู้สึกดังกล่าวเกิดขึ้นจากการได้เข้าไปดู Fanpage 
Facebook บนัทกึของ ตุ๊ด อย่างต่อเนื่อง ซึง่มลีกัษณะความสมัพนัธท์ีเ่กดิขึน้ฝ่ายเดยีวและขาดการตอบสนอง แต่รูส้กึว่ารูจ้กัและ
เขา้ใจเจา้ของเพจนัน้เป็นอย่างด ี(Isotalus, 1995) ดงันัน้จงึสามารถตัง้สมมตฐิานไดด้งันี้ 
 

H2 : การแสดงผลหน้ากระดานขอ้ความบนเครอืข่ายสงัคมออนไลน์ Facebook ส่งผลทางบวกต่อการปฏสิมัพนัธท์าง
สงัคมกึง่ความจรงิ 

 
จากการทีบุ่คคลมกีารใชง้าน Facebook บ่อยครัง้ และไดเ้หน็สถานะอย่างสม ่าเสมอมกีารสง่ขอ้ความพดูคุยและลกัษณะ

ท่าทางรวมถึงสถานที่ไปเที่ยวของเจ้าของเพจ บนัทึกของ ตุ๊ด ซึ่งอาจท าให้เกดิความผูกพนัและคดิไปว่าตนเองอยากมี
ชื่อเสยีงแบบเจา้ของเพจ บนัทกึของ ตุ๊ด และอาจมคีวามพยายามเลยีนแบบการแต่งกาย ทรงผม รวมไปถงึพฤตกิรรมต่างๆ
ดว้ย (Sarabol and Singhal, 1998) ดงันัน้จงึสามารถตัง้สมมตฐิานไดด้งันี้ 
 

H3: การแสดงผลหน้ากระดานขอ้ความบนเครอืขา่ยสงัคมออนไลน์ Facebook สง่ผลทางบวกต่อการเลยีนแบบตวัตน 
 

จากการทีบุ่คคลมปีฏสิมัพนัธท์างสงัคมกึง่ความจรงิเกดิขึน้เป็นประจ า จะท าใหเ้กดิการเรยีนรูคุ้ณค่าทางบวกจากเจา้ของ
เพจ บนัทกึของ ตุ๊ด มกีารสรา้งความสมัพนัธแ์ละรบัรูส้ ิง่ดีๆ ทีถู่กน าเสนอ (พรีภา สุวรรณโชต,ิ 2551) ดงันัน้จงึสามารถ
ตัง้สมมตฐิานไดด้งันี้ 
 

H4: การปฏสิมัพนัธท์างสงัคมกึง่ความจรงิสง่ผลทางบวกต่อทศันคตทิีด่ต่ีอบุคคลขา้มเพศ 
 

เมื่อบุคคลมกีารเลยีนแบบตวัตนจะลมืความเป็นตวัตนของตวัเองและจนิตนาการว่าตนเองกลายเป็นบุคคลต้นแบบเช่น
เจา้ของเพจบนัทกึของตุ๊ดชัว่คราวจะมองเหตุการณ์ต่างๆ ดว้ยมุมมองเดยีวกนัและมุ่งไปยงัจุดมุ่งหมายเดยีวกนั (Cohen, 
2001) ท าใหม้คีวามรูส้กึร่วมทัง้ดา้นร่างกายและจติใจไปในทางทีด่ต่ีอเจา้ของเพจบนัทกึของ ตุ๊ด ทีเ่ป็นบุคคลขา้มเพศ ดงันัน้
จงึสามารถตัง้สมมตฐิานไดด้งันี้ 
 

H5: การเลยีนแบบตวัตนสง่ผลทางบวกต่อทศันคตทิีด่ต่ีอบุคคลขา้มเพศ 
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ทศันคติเป็นส่วนหนึ่งของการเรยีนรู้ที่จะน าไปสู่การเกิดปัจจยัที่มผีลต่อการตดัสนิใจซื้อของผู้บรโิภคโดยตรง (ศุภร     
เสรรีตัน์, 2540) ดงันัน้จงึสามารถตัง้สมมตฐิานไดด้งันี้ 
 

H6: ทศันคตทิีด่ต่ีอบุคคลขา้มเพศสง่ผลทางบวกต่อความตัง้ใจซื้อสนิคา้ 
 

4. วิธีการวิจยั 
วจิยันี้เป็นวจิยัเชงิปรมิาณ (Quantitative Research) ซึง่จดัเกบ็ขอ้มลูจากกลุ่มผูต้ดิตาม Fanpage Facebook บนัทกึของ 

ตุ๊ดจ านวน 201 ตวัอย่าง เพื่อลดความคาดเคลื่อนและสรา้งความเชื่อมัน่ในการเกบ็ขอ้มูลของงานวจิยันี้ จงึใชข้นาดกลุ่ม
ตวัอย่างไม่ต ่ากว่า 200 ตวัอย่าง     

งานวจิยันี้ไดม้กีารทดสอบแบบสอบถามกบักลุ่มตวัอย่างจ านวน 3 ครัง้ เพื่อน าขอ้มูลทีไ่ดไ้ปสกดัปัจจยั ผลของการสกดั
ปัจจยัพบว่ามขีอ้ค าถามไม่จบักลุ่มในตวัแปรเดยีวกนั จงึมกีารตดัขอ้ค าถามออกจ านวน 1 ขอ้ในส่วนของปัจจยัการแสดงผล
หน้ากระดานขอ้ความบนเครอืขา่ยสงัคมออนไลน์ Facebook และทดสอบแบบสอบถามอกีครัง้ อนึ่งขอ้ค าถามในแบบสอบถาม
นี้มาจากงานวจิยัในอดตี (ประกอบดว้ย Blackburn, 2011; Hoffner and Cantor, 1991; Walch et al., 2012; Kim et al., 
2008) ต่อจากนัน้จงึแจกแบบสอบถามโดยการสง่ URL ทางสือ่สงัคมออนไลน์ และแจกแบบสอบถามในรปูแบบเอกสารคู่กนั 

 
5. ผลการวิจยั 
5.1 การทดสอบข้อตกลงเบือ้งต้นทางสถิติ 

ขอ้มลูทีจ่ดัเกบ็จ านวน 201 ชุด ถูกน ามาสอบทานขอ้มลูก่อนการประมวลผล ซึง่พบว่าไม่มขีอ้มลูใดทีข่าดหาย ส่วนการ
สอบทานการกระจายตวัของขอ้มลู (Frequencies) พบว่ามกีารกระจายแบบปกต ิ(Normal) มคีวามสมัพนัธเ์ชงิเสน้ตรง และ
ไม่มปัีญหาภาวะร่วมเสน้ตรงพหุและภาวะร่วมเสน้ตรง 

กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ทีต่อบแบบสอบถามเป็นเพศหญงิ 155 คน มอีายุระหว่าง 23-30 ปีมากทีสุ่ด รองลงมามอีายุ
ระหว่าง 31-38 ปี ความถี่ในการใชบ้รกิาร Facebook ส่วนใหญ่มากกว่า 20 ครัง้ต่อสปัดาห ์ และมรีะดบัการศกึษาระดบั
ปรญิญาตรมีากทีส่ดุ รองลงมาคอืสงูกว่าปรญิญาตร ีตามล าดบั  

ผูว้จิยัได้ใชค่้าสมัประสทิธิค์รอนแบคแอลฟา (Cronbach’s alpha) เป็นเกณฑใ์นการตรวจสอบความเชื่อถือได้ทาง
เครื่องมอืในการวจิยั โดยงานวจิยัน้ีใชเ้กณฑค่์าสมัประสทิธิแ์อลฟาทีส่งูทีส่ดุ แต่ไม่น้อยกว่า 0.7 ซึง่ถอืเป็นเกณฑท์ีเ่หมาะสม
ส าหรบังานวจิยั Basic Research (Aoki and Downes, 2003) ในการวดัความเชื่อมัน่ในความสม ่าเสมอหรอืความคงทีข่อง
ค าถามในแบบสอบถาม 

งานวจิยันี้ใชก้ารวเิคราะหอ์งคป์ระกอบตวัแปร (Factor Analysis) เป็นเกณฑใ์นการตดัสนิจ านวนปัจจยัทางสถติ ิโดยใช้
ค่า Eigen ทีส่งูกว่า 1 และก าหนดค่า Factor Loadings ของตวัวดัในปัจจยัต้องมคี่าสงูกว่า 0.5 (Hair et al., 2010) จากผล
การวเิคราะห์พบว่าทุกตวัแปรมคี่าสงูกว่า 0.5 และเกาะกลุ่มกนัจงึไม่ตดัตวัแปรใดออก ผลการวเิคราะหอ์งคป์ระกอบได้
จ านวนปัจจยัทัง้หมด 6 องคป์ระกอบ (ดงัแสดงในตารางที ่1) 
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ตารางที ่1 ปัจจยัทีไ่ดจ้ากการวเิคราะหอ์งคป์ระกอบ 

ปัจจยั 
Factor 

Loading 
ปัจจยั 1: ความคลา้ยคลึง (% of variance = 15.071, α = 0.821) 
ท่านรูส้กึว่าท่านมมีุมมองต่อเหตุการณ์ต่างๆ ในรปูแบบเฮฮาปนตลกเหมอืนกบัเจา้ของเพจบนัทกึของตุ๊ด 

 
0.823 

ท่านมแีนวความคดิต่างๆ เกีย่วกบัเหตุการณ์ต่างๆ ทีพ่บเจอในชวีติเหมอืนกบัเจา้ของเพจบนัทกึของตุ๊ด 0.814 
ท่านรูส้กึว่าเนื้อหาของเจา้ของเพจบนัทกึของตุ๊ดสอดคลอ้งกบัเหตุการณ์ทีพ่บเจอในชวีติของตนเอง 0.812 
ปัจจยั 2: การแสดงผลหน้ากระดานข้อความบนเครอืข่ายสงัคมออนไลน์ Facebook (% of variance 
= 55.881, α = 0.839) 
ท่านเหน็การอพัเดทสถานะใหมข่อง Fanpage Facebook บนัทกึของตุ๊ดบนหน้ากระดานขอ้ความของท่าน 
(New feed) บ่อยครัง้ 

 
 

0.882 

ท่านเขา้ถงึหน้าบญัชผีูใ้ช ้Fanpage Facebook บนัทกึของตุ๊ดบอ่ยครัง้ 0.785 
ท่านใชเ้วลากบัการตัง้ใจอ่านขอ้มลูทีถู่กอพัเดทจาก Fanpage Facebook บนัทกึของตุ๊ดบนหน้ากระดาน
ขอ้ความของท่าน (New feed) 

0.681 

ท่านไดร้บัขอ้มลูขา่วสารจาก Fanpage Facebook บนัทกึของตุ๊ด 0.753 
ปัจจยั 3: การปฏิสมัพนัธท์างสงัคมก่ึงความจริง (% of variance = 51.092, α = 0.848) 
เจา้ของเพจบนัทกึของตุ๊ดเขา้ใจถงึสิง่ต่างๆ ทีท่่านตอ้งการทราบ 

 
0.831 

ท่านเหน็ว่าเจา้ของเพจบนัทกึของตุ๊ดเป็นเหมอืนเพื่อนของท่านจรงิๆ 0.790 

ท่านคดิว่าหากเจา้ของเพจบนัทกึของตุ๊ดไปออกรายการทวี ีท่านจะดรูายการนัน้ 0.776 

ท่านรูส้กึเสมอืนไดอ้ยู่กบัใครสกัคนทีท่่านรูจ้กัด ีเมื่อไดอ้่านขอ้มลูต่างๆ ในเพจบนัทกึของตุ๊ด 0.767 

ปัจจยั 4: การเลียนแบบตวัตน (% of variance = 14.789, α = 0.786) 
ท่านมคีวามตอ้งการทีจ่ะเปลีย่นแปลงตนเองใหเ้ป็นแบบทีเ่จา้ของเพจบนัทกึของตุ๊ดเป็น 

 
0.835 

ท่านสนบัสนุนในทุกๆ สิง่ทีเ่จา้ของเพจบนัทกึของตุ๊ดใหก้ารสนบัสนุน 0.741 

ท่านอยากจะมอีารมณ์และแนวความคดิทีเ่หมอืนเจา้ของเพจบนัทกึของตุ๊ดมากกว่านี้ 0.709 

ท่านมกัจะมคีวามเชื่อในสิง่ต่างๆ เหมอืนกบัทีเ่จา้ของเพจบนัทกึของตุ๊ดเชื่อ 0.679 

ปัจจยั 5: การมีทศันคติท่ีดีต่อบุคคลข้ามเพศ (% of variance = 66.638, α = 0.863) 
ท่านคดิว่ากะเทยเป็นสว่นหนึ่งทีจ่ะชว่ยพฒันาสงัคมได ้

 
0.852 

ท่านคดิว่ากะเทยควรไดร้บัการยอมรบัอย่างเท่าเทยีมกนัในสงัคม 0.846 

ท่านคดิว่าเป็นเรื่องทีด่ถีา้สงัคมยอมรบักะเทยว่าเป็นคนปกต ิ 0.818 

ท่านสนุกสนานทีจ่ะเขา้ร่วมงานทีก่ะเทยเป็นผูจ้ดังาน 0.809 

ท่านอยากจะมเีพื่อนเป็นกะเทย 0.754 
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ตารางที ่1 ปัจจยัทีไ่ดจ้ากการวเิคราะหอ์งคป์ระกอบ (ต่อ) 
ปัจจยั Factor 

Loading 
ปัจจยั 6: ความตัง้ใจซ้ือสินค้า (% of variance = 87.134, α = 0.950) 
ท่านมคีวามตัง้ใจจะซือ้หนงัสอืบนัทกึของตุ๊ดเป็นหนงัสอืเล่มถดัไป 

 
0.963 

ท่านมคีวามตัง้ใจจะซือ้หนงัสอืบนัทกึของตุ๊ดภายใน 3 เดอืนขา้งหน้า 0.935 
ท่านคดิว่าจากการทีท่่านตดิตามเพจบนัทกึของตุ๊ดท าใหท้่านมแีนวโน้มจะซือ้หนงัสอืบนัทกึของตุ๊ด 0.932 
ท่านคดิว่าเมื่อเพจบนัทกึของตุ๊ดแจง้ว่ามกีารจดัพมิพเ์ป็นหนงัสอื ท่านสนใจจะซือ้หนงัสอืบนัทกึของตุ๊ด 0.904 

 
5.2 การวิเคราะหผ์ลการวิจยั 

การทดสอบสมมติฐานการวจิยัในครัง้นี้ ผูว้จิยัใช้สถติิการวเิคราะห์การถดถอยเชงิเสน้อย่างง่าย (Simple Linear 
Regression Analysis) และวธิกีารวเิคราะหก์ารถดถอยเชงิพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) โดยแบ่งการวเิคราะห์
ออกเป็น 4 สว่น ตามลกัษณะของกรอบแนวคดิวจิยั ดงัต่อไปนี้ 

ส่วนท่ี 1 ผลการวเิคราะหก์ารถดถอยพหุคณูแสดงใหเ้หน็ว่าตวัแปรอสิระก าหนดตวัแปรตาม ทีร่ะดบันัยส าคญั p =  0.000 
(F2,198 = 64.680) ซึง่สามารถอธบิายความผนัแปรของตวัแปรตามคอืการปฏสิมัพนัธท์างสงัคมกึง่ความจรงิไดร้อ้ยละ 39.50 (R2 
= 0.395) เมื่อวเิคราะหใ์นรายละเอยีดของตวัแปรอสิระจะพบว่าตวัแปรการแสดงผลหน้ากระดานขอ้ความบนเครอืข่ายสงัคม
ออนไลน์ Facebook และความคลา้ยคลงึ เป็นตวัก าหนดการปฏสิมัพนัธท์างสงัคมกึง่ความจรงิทีร่ะดบันัยส าคญั p = 0.000 และ 
0.001 ตามล าดบั (ดงัแสดงในตารางที ่2-3) ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ Berlo (1960) ทีก่ล่าวว่าผูส้่งสารและผูร้บัสารจะต้อง
คลา้ยคลงึกนั หากทัง้สองฝ่ายไม่มคีวามคลา้ยคลงึกนั การสื่อสารกจ็ะไม่สามารถเกดิขึน้ได ้ และงานวจิยัของ Rubin and   
Perse (1987) ทีก่ล่าวว่าเมื่อผูช้มไดร้บัข่าวสารอย่างต่อเนื่อง จะเชื่อว่าตวับุคคลต้นแบบมตีวัตนเหมอืนคนอื่นๆ ทีพ่บเจอแบบ
เป็นตวัตนจรงิๆ และเป็นเหมอืนเพื่อนในชวีติจรงิ 

 
ตารางที ่2 ค่าสถติกิารวเิคราะหก์ารถดถอย (Regression) ของความสมัพนัธร์ะหว่างตวัแปรการแสดงผลหน้ากระดาน

ขอ้ความบนเครอืขา่ยสงัคมออนไลน์ Facebook ความคลา้ยคลงึ และการปฏสิมัพนัธท์างสงัคมกึง่ความจรงิ 

Model 
Sum of 
Squares 

df 
Mean 

Square 
F Sig. 

Regression 47.211 2 23.606 64.680 0.000* 
Residual 72.262 198 0.365   
Total 119.473 200    

* p<0.05 
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ตารางที ่3 ผลการวเิคราะหก์ารถดถอยปกต ิของความสมัพนัธร์ะหว่างตวัแปรการแสดงผลหน้ากระดาน 
ขอ้ความบนเครอืขา่ยสงัคมออนไลน์ Facebook  ความคลา้ยคลงึ และการปฏสิมัพนัธท์างสงัคมกึง่ความจรงิ 

Model 
Unstandardized 

Coefficients 
Standardized 
Coefficients t Sig. 

B Beta 
ค่าคงที ่ 1.401  6.614 0.000 
Facebook Exposure 0.382 0.434 6.020 0.000* 
similarity 0.238 0.255 3.535 0.001* 

* p<0.05 
R = 0.629 , R2 = 0.395 , SE = 0.60412 

 
ส่วนท่ี 2 ผลการวเิคราะหส์มการถดถอยเชงิเสน้เดยีวแสดงใหเ้หน็ว่าตวัแปรอสิระคอืการแสดงผลหน้ากระดานขอ้ความ

บนเครอืข่ายสงัคมออนไลน์ Facebook ก าหนดตวัแปรตามคอืการเลยีนแบบตวัตน ทีร่ะดบันัยส าคญั p =  0.000 (F1,199 = 
24.670) ซึง่สามารถอธบิายความผนัแปรของตวัแปรตามไดร้อ้ยละ 11 (R2 = 0.110) เมื่อวเิคราะหใ์นรายละเอยีดของตวัแปร
อสิระ จะพบว่าการแสดงผลหน้ากระดานขอ้ความบนเครอืข่ายสงัคมออนไลน์ Facebook เป็นตวัก าหนดการเลยีนแบบ
ตวัตน ทีร่ะดบันัยส าคญั p = 0.000 (ดงัแสดงในตารางที ่4-5) ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ Blackburn (2011) ทีม่ผีลการ
วเิคราะหก์ารวจิยัพบว่าเมื่อมกีารใชง้านเครอืข่ายสงัคมออนไลน์ Facebook บ่อยครัง้ จะซมึซบัลกัษณะต่างๆและเกดิการ
เลยีนแบบตวัตนได ้
 

ตารางที ่4 ค่าสถติกิารวเิคราะหก์ารถดถอย (Regression) ของความสมัพนัธร์ะหว่างตวัแปรการแสดงผลหน้ากระดาน
ขอ้ความบนเครอืขา่ยสงัคมออนไลน์ Facebook และการเลยีนแบบตวัตน 

Model 
Sum of 
Squares 

df 
Mean 

Square 
F Sig. 

Regression 12.484 1 12.484 24.670 0.000* 
Residual 100.701 199 0.506   
Total 113.185 200    

* p<0.05 
 

ตารางที ่5 ผลการวเิคราะหก์ารถดถอยปกต ิของความสมัพนัธร์ะหว่างตวัแปรการแสดงผลหน้ากระดาน 
ขอ้ความบนเครอืขา่ยสงัคมออนไลน์ Facebook และการเลยีนแบบตวัตน 

Model 
Unstandardized 

Coefficients 
Standardized 
Coefficients t Sig. 

B Beta 
ค่าคงที ่ 2.229  10.499 .000* 
Facebook Exposure 0.284 0.332 4.967 .000* 

* p<0.05 
R = 0.332 , R2 = 0.110 , SE = 0.71136 
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ส่วนท่ี 3 ผลการวเิคราะหก์ารถดถอยพหุคูณแสดงใหเ้หน็ว่าตวัแปรอสิระก าหนดตวัแปรตาม ทีร่ะดบันัยส าคญั p = 0.000 
(F2,198 = 23.158) ซึง่สามารถอธบิายความผนัแปรของตวัแปรตามคอืการมทีศันคติทีด่ต่ีอบุคคลขา้มเพศไดร้อ้ยละ 19 (R2 = 
0.190) เมื่อวเิคราะห์ในรายละเอยีดของตวัแปรอสิระจะพบว่าตวัแปรการปฏสิมัพนัธ์ทางสงัคมกึ่งความจรงิ และการเลยีนแบบ
ตวัตน เป็นตวัก าหนดการมทีศันคตทิีด่ต่ีอบุคคลขา้มเพศ ทีร่ะดบันัยส าคญั p = 0.000 และ 0.040 ตามล าดบั (ดงัแสดงในตารางที ่
6-7) ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ Giles (2002) ทีก่ล่าวว่าเมื่อมกีารปฏสิมัพนัธท์างสงัคมกึง่ความจรงิ ผูช้มจะมคีวามเชื่อว่า
นักแสดงสื่อสารกบัตนเองโดยตรง ซึง่เป็นความรูส้กึทีผู่กพนัลกึซึง้และตวัผูช้มมคีวามพงึพอใจ และงานวจิยัของ Loudon (1993) 
ซึง่พบว่าพฤตกิรรมมอีทิธพิลต่อการแสดงออกของบุคคล 
 

ตารางที ่6 ค่าสถติกิารวเิคราะหก์ารถดถอย (Regression) ของความสมัพนัธร์ะหว่างตวัแปรการปฏสิมัพนัธท์างสงัคม 
กึง่ความจรงิ การเลยีนแบบตวัตน และการมทีศันคตทิีด่ต่ีอบุคคลขา้มเพศ 

Model 
Sum of 
Squares 

df Mean Square F Sig. 

Regression 14.331 2 7.166 23.158 0.000* 
Residual 61.267 198 0.309   
Total 75.598 200    

* p<0.05 
 
ตารางที ่7 ผลการวเิคราะหก์ารถดถอยปกต ิของความสมัพนัธร์ะหว่างตวัแปรการปฏสิมัพนัธท์างสงัคมกึง่ความจรงิ การ

เลยีนแบบตวัตน และการมทีศันคตทิีด่ต่ีอบุคคลขา้มเพศ 

Model 
Unstandardized 

Coefficients 
Standardized 
Coefficients t Sig. 

B Beta 
ค่าคงที ่ 3.164  15.251 0.000 
Parasocial 0.260 0.326 4.243 0.000* 
Identification 0.130 0.159 2.071 0.040* 

* p<0.05 
R = 0.435 , R2 = 0.190 , SE = 0.55626 
 

ส่วนท่ี 4 ผลการวเิคราะหก์ารถดถอยเชงิเสน้เดยีวแสดงใหเ้หน็ว่าตวัแปรอสิระคอืการมทีศันคตทิีด่ต่ีอบุคคลขา้มเพศ ก าหนด
ตวัแปรตามคอืความตัง้ใจซือ้สนิคา้ ทีร่ะดบันัยส าคญั p =  0.000 (F1,199 = 21.273) ดงัแสดงในตารางที ่4.24 ซึง่สามารถอธบิาย
ความผนัแปรของตวัแปรตามไดร้อ้ยละ 9.70  (R2 = 0.097) เมื่อวเิคราะหใ์นรายละเอยีดของตวัแปรอสิระ จะพบว่าการมทีศันคตทิีด่ี
ต่อบุคคลขา้มเพศ เป็นตวัก าหนดความตัง้ใจซือ้สนิคา้ ทีร่ะดบันัยส าคญั p = 0.000 (ดงัแสดงในตารางที ่8-9) ซึง่สอดคลอ้งกบั
งานวจิยัของ Eagly and Chaiken (1993) และ Yilmaz (2011) อธบิายว่า ความตัง้ใจซือ้คอืแรงจงูใจของบุคคลในเชงิของการวางแผน
เพื่อทีจ่ะพยายามเลอืกซือ้สนิคา้ ซึง่ความตัง้ใจซือ้ดงักล่าวสามารถน าขอ้มลูไปวเิคราะหแ์ละใชใ้นการท านายพฤตกิรรมของผูบ้รโิภค
ทีม่คีวามใกลเ้คยีงกบัความเป็นจรงิมากทีส่ดุอกีดว้ย 
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ตารางที ่8 ค่าสถติกิารวเิคราะหก์ารถดถอย (Regression) ของความสมัพนัธร์ะหว่างตวัแปรการมทีศันคตทิีด่ต่ีอ 
บุคคลขา้มเพศ และความตัง้ใจซือ้สนิคา้ 

Model 
Sum of 
Squares 

df Mean Square F Sig. 

Regression 25.510 1 25.510 21.273 0.000* 
Residual 238.638 199 1.199   
Total 264.148 200    

* p<0.05 
 

ตารางที ่9 ผลการวเิคราะหก์ารถดถอยปกตขิองความสมัพนัธร์ะหว่างตวัแปรการมทีศันคตทิีด่ต่ีอบุคคลขา้มเพศ 
และความตัง้ใจซือ้สนิคา้ 

Model 
Unstandardized 

Coefficients 
Standardized 
Coefficients t Sig. 

B Beta 
ค่าคงที ่ 0.638  1.105 0.271 
PositiveAttitude 0.581 0.311 4.612 .000* 

* p<0.05 
R = 0.311 , R2 = 0.097 , SE = 1.09507 
 
6. สรปุผลการวิจยั 

งานวจิยันี้ไดข้ยายความเขา้ใจทฤษฎีการกระท าที่มเีหตุผล (Theory of Reason Action) และจากการทบทวน
วรรณกรรมและงานวจิยัในอดตีทีเ่กีย่วขอ้งแสดงใหเ้หน็ว่า รปูแบบการปฏสิมัพนัธบ์นเครอืขา่ยออนไลน์และทศันคตสิง่ผลต่อ
ความตัง้ใจซือ้สนิคา้ นอกจากนี้ยงัศกึษาเรื่องความคลา้ยคลงึทีส่ง่ผลต่อการปฏสิมัพนัธท์างสงัคมกึง่ความจรงิอกีดว้ย ซึง่เป็น
ปัจจยัใหม่ของงานวจิยันี้ดว้ย 

ผลการวจิยัแสดงใหเ้หน็ว่าลกัษณะทางประชากรศาสตรส์่วนใหญ่เป็นเพศหญงิ มอีายุระหว่าง 23-30 ปี ส่วนใหญ่มี
ระดบัการศกึษาระดบัปรญิญาตรี และมใีชบ้รกิาร Facebook มากกว่า 20 ครัง้ต่อสปัดาห์ โดยปัจจยัการแสดงผลหน้า
กระดานขอ้ความบนเครอืข่ายสงัคมออนไลน์ Facebook มผีลต่อการปฏสิมัพนัธ์ทางสงัคมกึ่งความจรงิมากกว่าความ
คล้ายคลงึ และการปฏสิมัพนัธ์ทางสงัคมกึ่งความจริงมผีลต่อทศันคติที่ดต่ีอบุคคลขา้มเพศมากกว่าการเลียนแบบตวัตน 
นอกจากนี้ยงัพบว่าทศันคติทีด่ต่ีอบุคคลขา้มเพศมผีลต่อความตัง้ใจซื้อสนิคา้  โดยเมื่อพจิารณาจากความตัง้ใจซือ้สนิคา้ที่
เกีย่วกบับุคคลขา้มเพศ คอื หนังสอืบนัทึกของ ตุ๊ด นัน้ แสดงใหเ้หน็ว่าบุคคลทีใ่ชง้าน Facebook เป็นประจ า การแสดงผล
หน้ากระดานขอ้ความบนเครอืข่ายสงัคมออนไลน์ Facebook มผีลต่อการปฏสิมัพนัธท์างสงัคมกึง่ความจรงิ โดยเมื่อมกีาร
ปฏสิมัพนัธท์างสงัคมกึง่ความจรงิจะส่งผลต่อทศันคตทิีด่ต่ีอบุคคลขา้มเพศ และทศันคติทีด่ต่ีอบุคคลขา้มเพศมผีลต่อความ
ตัง้ใจซือ้สนิคา้ หากบุคคลขา้มเพศตอ้งการสือ่สารเพื่อท าการตลาดขายสนิคา้ผ่านเครอืข่ายสงัคมออนไลน์ Facebook ควรมี
การปฏสิมัพนัธก์บัผูต้ดิตามใหบ้่อยครัง้เพื่อสรา้งความสมัพนัธท์ีด่ ีโดยอาจเจาะไปทีก่ลุ่มบุคคลทีใ่ชง้าน Facebook และเขา้
มามปีฏสิมัพนัธใ์นเพจอย่างต่อเนื่อง เพราะเป็นการสร้างความสมัพนัธท์ี่ดมีแีนวโน้มทีจ่ะมทีศันคติทีด่แีละความตัง้ใจซื้อ
สนิคา้  
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อน่ึงงานวจิยันี้ผูว้จิยัไดท้ าการศกึษาปัจจยัทีเ่ป็นลกัษณะเฉพาะของการใชง้าน Facebook เท่านัน้ ดงันัน้ผลทีไ่ดอ้าจจะ
ไม่สามารถน าไปใช้อ้างอิงกบัเครือข่ายสงัคมออนไลน์ประเภทอื่น และศึกษากลุ่มตวัอย่างเฉพาะผู้ที่ติดตาม Fanpage 
Facebook บนัทกึของ ตุ๊ด เท่านัน้ โดยกลุ่มตวัอย่างส่วนมากเป็นเพศหญงิมากกว่าเพศชาย ซึง่เพศหญงิมกัจะแสดงความ
คดิเหน็หรอืมอีารมณ์ร่วมไปกบัสิง่ต่างๆ ดกีว่าเพศชายจงึอาจส่งผลทางบวกใหม้ทีศันคตทิีด่ไีด ้ดงันัน้จงึน าไปสู่การวจิยัใน
อนาคตเกีย่วกบับุคคลทัว่ไปทีไ่ม่ไดต้ดิตาม Fanpage Facebook บนัทกึของ ตุ๊ด หรอืศกึษาเกีย่วกบับุคคลขา้มเพศทีไ่ม่ใช่
เพจดงักล่าว เป็นตน้ และพบว่าตวัแปรดา้นรูปแบบการปฏสิมัพนัธบ์นเครอืข่ายออนไลน์ Facebook มผีลต่อทศันคตทิีด่ใีน
ระดบัที่ไม่สงูมากนัก และตวัแปรด้านทศันคติที่ดมีผีลต่อความตัง้ใจกอ็ยู่ในระดบัค่อนขา้งต ่า เนื่องจากอาจมตีวัแปรอื่นที่
ส่งผลมากกว่า ดงันัน้งานวจิยัต่อเนื่องควรศกึษาว่ามตีวัแปรใดบ้างทีส่่งผลต่อทศันคติที่ดขีองบุคคลในการตัง้ใจซือ้สนิค้า 
นอกจากนี้ควรศกึษาถงึความสมัพนัธร์ะหว่างปัจจยัต่างๆ ดว้ย 
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บทคดัย่อ 

ปัจจุบนัคงจะปฏิเสธไม่ได้ว่า สื่อสงัคมออนไลน์ได้เข้ามามีบทบาทในการด าเนินธุรกิจเป็นอย่างมาก ประกอบกบั
พฤติกรรมการยอมรบัสื่อออนไลน์ของผู้บรโิภคที่เพิม่ขึ้น ท าให้องค์กรต่างๆรวมถึงวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
(SMEs) หนัมาใชส้ือ่สงัคมออนไลน์เพือ่เป็นชอ่งทางการในสือ่สารกบัลกูคา้มากขึน้ อยา่งไรกด็ ีงานวจิยัในอดตีสว่นใหญ่เน้น
การศกึษาเกี่ยวกบัวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในแง่ของการพาณิชย์อิเลก็ทรอนิกส์ นอกจากน้ียงัมงีานวจิยัอื่นที่
ศกึษาถงึปัจจยัทีม่อีทิธพิลต่อการน าสือ่สงัคมออนไลน์มาใชก้บัวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดยอ่ม แต่สว่นใหญ่เป็นงานวจิยั
ทีศ่กึษาในสภาพแวดลอ้มของต่างประเทศ ส าหรบัประเทศไทย การสรา้งความสมัพนัธ์กบัลูกคา้บนสื่อสงัคมออนไลน์เป็น
แนวคดิทีค่่อนขา้งใหม ่และการเกบ็ขอ้มลูจากวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดยอ่มในประเทศไทยทีใ่ชส้ือ่สงัคมออนไลน์ท าได้
อยา่งจ ากดั ผูว้จิยัจงึเลง็เหน็ถงึความน่าสนใจ และความส าคญัของการศกึษาปัจจยัทีส่ง่ผลต่อการน าสือ่สงัคมออนไลน์มาใช้
ในวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดยอ่ม เพือ่ขยายองคค์วามรูเ้กีย่วกบัสือ่สงัคมออนไลน์กบัวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดยอ่ม
ในประเทศไทย และต่อยอดงานวจิยัที่มอียู่อย่างจ ากดั ปัจจยัที่สนใจศกึษา ได้แก่ การรบัรู้ประโยชน์ในการ ใช้สื่อสงัคม
ออนไลน์ การรบัรูถ้งึความงา่ยในการใชง้าน แรงกดดนัจากการแขง่ขนัในธุรกจิ ความพรอ้มใชง้านของทรพัยากรสนับสนุน 
และประสบการณ์ในการใชส้ือ่สงัคมออนไลน์ของบุคลากร รวมถงึศกึษาถงึประโยชน์ทีไ่ดร้บัจากการใชส้ือ่สงัคมออนไลน์เพื่อ
สรา้งความสมัพนัธ์กบัลูกค้า ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รบัประกอบด้วยการตระหนักรบัรูถ้งึตรายี่ห้อ การเพิม่ยอดขายและ
ขยายฐานลูกค้า การประหยดัต้นทุน และความเขา้ใจในพฤติกรรมของลูกค้าและปรบัปรุงกระบวนการสื่อสารกบัลูกค้า      
สือ่สงัคมออนไลน์ทีศ่กึษาในงานวจิยัน้ี ไดแ้ก่ เฟซบุ๊กเฟซบุ๊ก ทวติเตอร ์ยทููป และไลน์ งานวจิยัน้ีเป็นงานวจิยัเชงิส ารวจโดย
ใช้แบบสอบถาม ผลการวิจยัพบว่า ประสบการณ์ในการใช้สื่อสงัคมออนไลน์เป็นปัจจยัที่มีอิทธิพลต่อการน าสื่อสงัคม
ออนไลน์มาใชม้ากทีส่ดุ ขณะทีก่ารรบัรูค้วามงา่ยในการใชส้ื่อสงัคมออนไลน์ไม่สง่ผลต่อการน าสื่อสงัคมออนไลน์มาใช ้ส่ วน
ดา้นประโยชน์ทีไ่ดร้บัจากการใชส้ือ่สงัคมออนไลน์พบวา่ ประโยชน์ดา้นการเพิม่ยอดขายและขยายฐานลกูคา้เป็นประโยชน์ที่
ไดร้บัจากการใชส้ือ่สงัคมออนไลน์ของวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดยอ่มมากทีส่ดุ 
 
ค าส าคญั: สือ่สงัคมออนไลน์ วสิาหกจิขนาดกลางและขนาดยอ่ม การสรา้งความสมัพนัธก์บัลกูคา้ 
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Abstract 

Currently, social media plays an important role in businesses and is likely to continue growing from the 
consumers’ habit of online media consumption. Social media enables an organization to use it as a 
communication channel to customers. In this field of study, we found that most of researches about SMEs in 
Thailand focusing on the e-commerce adoption. There is some studies exploring the adoption of social media 
and SMEs. However, these researches in Thailand are still limited. Furthermore, using social media for customer 
relationship management is quite a new concept in Thailand. Thus, our objectives are to study factors affecting 
the social media adoption in Thai SMEs organizations. Those factors are perceived usefulness, perceived ease of 
use, perceived competitive pressure, resource availability, and experiences of social media uses. Benefits of 
social media usage which are also included in this study are the increase of brand awareness, the increase of 
sales and expand markets, cost savings, and the understanding and improving customer communications. Social 
media covered in this study are Facebook, Twitter, YouTube, and Line. This study applies questionnaires as the 
research instrument. Results show that the experience of social media usage is the most influential factor 
affecting the social media adoption for managing customer relationships. Perceived ease of use factor does not 
affect the use of social media in the Thai SMEs. Considering the benefits of social media uses, social media 
uses relate to the benefits of increasing sales and expanding customers the most. 
 
Keywords: Social Media, SMEs, Customer Relationships 
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1. บทน า 
วสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม (Small and Medium Enterprises: SMEs) เป็นภาคส่วนทีม่คีวามส าคญัต่อ

เศรษฐกจิของประเทศ (Esselar et. al., 2007) เน่ืองจากมปีรมิาณการจา้งงาน และมมีลูค่าทางเศรษฐกจิในสดัสว่นทีส่งู 
ส่งผลต่อผลติภณัฑ์มวลรวมภายในประเทศ และถอืเป็นภาคส่วนส าคญัที่ขบัเคลื่อนเศรษฐกจิของประเทศไทย ทัง้น้ีปัจจยั
ทางด้านเทคโนโลยสีารสนเทศถือได้ว่า เป็นปัจจยัเกื้อหนุนที่จ าเป็นในการเสรมิสร้างความสามารถในการแข่งขนัให้แก่
วสิาหกจิขนาดกลางและขนาดยอ่มของไทย สือ่สงัคมออนไลน์เป็นเครื่องมอืหน่ึงทีไ่ดร้บัความนิยมมากในปัจจุบนั เน่ืองจาก
ความสามารถในการช่วยเพิม่ศกัยภาพใหก้บัธุรกจิในหลายดา้น และไดร้บัการยอมรบัวา่ ช่วยเพิม่ยอดขาย ประหยดัตน้ทุน 
เขา้ถงึไดง้า่ย และไมต่อ้งการการลงทุนในระบบสารสนเทศและเทคโนโลยสีารสนเทศทีส่นบัสนุนมากนกั (Derham et al., 
2011)  

การพฒันาสูยุ่คของเวบ็ 2.0 สรา้งกระแสความนิยมในการใชส้ือ่สงัคมออนไลน์ (Social Media) ซึง่เป็นชุมชนทีม่กีาร
ตดิต่อสือ่สารกนัอยา่งมปีระสทิธภิาพ และชว่ยเพิม่โอกาสทางธุรกจิได ้จนพฒันามาสูแ่นวคดิการสรา้งความสมัพนัธก์บัลกูคา้
บนสือ่สงัคมออนไลน์ (Social Customer Relationship Management: SCRM) ทีช่่วยใหล้กูคา้สามารถเขา้ถงึองคก์รได้
สะดวกยิง่ขึน้ แตกต่างจากการบรหิารความสมัพนัธก์บัลกูคา้แบบเดมิมขีอ้จ ากดัมากกวา่ เพราะเป็นการสือ่สารทางเดยีวจาก
องค์กรสู่ลูกค้าในช่วงเวลาที่จ ากดั แต่การบรหิารความสมัพนัธ์กบัลูกค้าบนสื่อสงัคมออนไลน์สนับสนุนการรบัฟังความ
คดิเหน็จากลูกคา้แบบทนัท ีจงึช่วยใหอ้งคก์รทราบถงึผลตอบรบัจากลูกคา้ในเวลาอนัรวดเรว็ ซึ่งเป็นสิง่ส าคญัทีช่่วยในการ
พฒันาสนิคา้หรอืบรกิาร 

การศกึษาการใช้สื่อสงัคมออนไลน์ในการสรา้งความสมัพนัธ์กบัลูกคา้ส าหรบัวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อมของ
ไทย ทัง้ในแงข่องปัจจยัทีม่อีทิธพิล หรอืผลลพัธจ์ากการสรา้งความสมัพนัธก์บัลูกคา้บนสื่อสงัคมออนไลน์จงึเป็นประเดน็ที่
น่าสนใจ จากการทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกบัการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศในบรบิทของวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม 
ผู้วิจ ัยพบว่า ส่วนใหญ่เป็นงานวิจัยที่ศึกษาเน้นด้านการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Commerce) เช่น งานวิจัยของ 
Sutanonpaiboon and Pearson (2006) ทีศ่กึษาการยอมรบัการใชพ้าณิชยอ์เิลก็ทรอนิกสข์องวสิาหกจิขนาดกลางและขนาด
ยอ่มผ่านมุมมองของผูจ้ดัการหรอืเจา้ของกจิการในประเทศไทย เป็นตน้ ประกอบกบัการสรา้งความสมัพนัธก์บัลูกคา้บนสื่อ
สงัคมออนไลน์เป็นแนวคดิทีค่่อนขา้งใหม่ และในประเทศไทยการเกบ็ขอ้มลูจากวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อมทีใ่ชส้ื่อ
สงัคมออนไลน์ยงัมอียูอ่ยา่งจ ากดั 

ดงันัน้งานวจิยัน้ีจงึสนใจที่จะศกึษาปัจจยัที่มผีลอทิธพิลต่อการใชส้ื่อสงัคมออนไลน์ในการสรา้งความสมัพนัธก์บัลูกคา้
ของวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อมในประเทศไทย นอกจากน้ียงัพจิารณาถงึประโยชน์ทีว่สิาหกจิขนาดกลางและขนาด
ยอ่มไดร้บัจากการใชส้ือ่สงัคมออนไลน์ใน 4 ดา้น ประกอบดว้ย การตระหนกัรบัรูถ้งึตรายีห่อ้ การเพิม่ยอดขายและการขยาย
ตลาด การลดตน้ทุน การเขา้ใจในพฤตกิรรมของลกูคา้และการปรบัปรุงกระบวนการสือ่สารกบัลกูคา้ ทีน่ าไปสูค่วามสามารถ
ในการแขง่ขนัทีย่ ัง่ยนื ดว้ยการประยุกตท์ฤษฎแีบบจ าลองการยอมรบัเทคโนโลย ี(Technology Acceptance Model) ไดแ้ก่ 
ปัจจยัการรบัรูป้ระโยชน์ (Perceived Usefulness) และการรบัรูค้วามงา่ยในการใชง้าน (Perceived Ease of Use) (Davis, 
1989) ร่วมกบัปัจจยัอื่นๆ จากการทบทวนวรรณกรรม ไดแ้ก่ แรงกดดนัจากการแขง่ขนัในธุรกจิ (Perceived Competitive 
Pressure) ความพรอ้มใชง้านของทรพัยากร (Resource Availability) และประสบการณ์ในการใชส้ือ่สงัคมออนไลน์ (Social 
Media Experience) ของบุคลากรระดบัผูจ้ดัการขึน้ไปหรอืผูท้ีม่สีว่นเกีย่วข้องในการน าสื่อสงัคมออนไลน์มาใช้ เพื่อน า
ผลการวจิยัใชเ้ป็นขอ้มลูในการสง่เสรมิการใชส้ื่อสงัคมออนไลน์ทีส่นับสนุนการแขง่ขนัไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพของวสิาหกจิ
ขนาดกลางและขนาดยอ่มของไทยส าหรบัหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งต่อไป 
 



วารสารระบบสารสนเทศดา้นธุรกจิ (JISB) ปีที ่1 ฉบบัที ่1 เดอืน ตุลาคม-ธนัวาคม 2558 หน้า 89 
 

 

2. ทบทวนวรรณกรรม 
2.1 ทฤษฎีการยอมรบัการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ (Technology Acceptance Model) 

งานวจิยัดา้นการยอมรบัเทคโนโลยสีารสนเทศเป็นการศกึษาในเชงิพฤตกิรรม เพื่ออธบิายถงึเหตุผลของแต่ละบุคคลใน
การยอมรบัเทคโนโลยสีารสนเทศใหม ่(Venkatesh and Davis, 2000 อา้งถงึใน สงิหะ ฉวสีขุ และ สนุนัทา วงศจ์ตุรภทัร, 
2555) งานวจิยัน้ีไดน้ าทฤษฎแีบบจ าลองการยอมรบัเทคโนโลยมีาใชเ้ป็นแนวทางในการศกึษาวจิยั อนัประกอบดว้ยปัจจยัที่
ส าคญั 2 ปัจจยั ไดแ้ก่ การรบัรูป้ระโยชน์ และการรบัรูถ้งึความง่ายในการใชง้านการรบัรูป้ระโยชน์หมายถงึ ระดบัที่บุคคล
เชื่อว่าการใชง้านระบบนัน้จะช่วยเพิม่ประสทิธภิาพงานของแต่ละบุคคล (Davis, 1989) การทีผู่ใ้ชส้ามารถรบัรูป้ระโยชน์ 
หมายถงึ ผูใ้ชส้ามารถตระหนกัไดว้า่ ไดร้บัประโยชน์อะไรจากการใชง้านระบบนัน้ หรอืรบัรูไ้ดว้า่เทคโนโลยสีารสนเทศนั ้นมี
สว่นช่วยเพิม่ประสทิธภิาพการปฏบิตังิานไดอ้ยา่งไร (สงิหะ ฉวสีขุ และสนุนัทา วงศจ์ตุรภทัร, 2555) ดงันัน้เมื่อผูใ้ชร้บัรูถ้งึ
ประโยชน์ทีไ่ดร้บัจากเทคโนโลยนีัน้แลว้ จะสง่ผลต่อความตัง้ใจใชเ้ทคโนโลย ี(Schultz and Slevin, 1975 อา้งถงึใน ณฐัพร 
ทองศร,ี 2555) การรบัรูถ้งึความงา่ยในการใชง้านหมายถงึ ความคาดหวงัต่อเทคโนโลยทีีจ่ะใชว้า่เป็นระบบทีใ่ชง้า่ย ซึ่ง
เทคโนโลยหีรอืระบบสารสนเทศทีใ่ชง้านงา่ยและไมซ่บัซอ้นกจ็ะไดร้บัการยอมรบัจากผูใ้ช ้จงึสง่ผลโดยตรงต่อความตัง้ใจใน
การใชห้รอืพฤตกิรรมการใชเ้ทคโนโลยนีัน้ในทีส่ดุ 

2.1.1 การรบัรู้ประโยชน์ (Perceived Usefulness)  
การรบัรู้ประโยชน์ หมายถึง ระดบัที่บุคคลเชื่อว่าการใช้งานระบบนัน้จะช่วยเพิม่ประสทิธภิาพงานของแต่ละ

บุคคล (Davis 1989) การทีผู่ใ้ชส้ามารถรบัรูป้ระโยชน์ หมายถงึ ผูใ้ชส้ามารถตระหนกัไดว้า่ไดร้บัประโยชน์อะไรจากการใช้
งานระบบนัน้อยู่ หรอืรบัรูไ้ด้ว่าเทคโนโลยสีารสนเทศนัน้มสี่วนช่วยพฒันาประสทิธภิาพการปฏบิตังิานได้อย่างไร (สงิหะ   
ฉวสีขุ และสนุนัทา วงศจ์ตุรภทัร, 2555) ดงันัน้เมื่อผูใ้ชร้บัรูถ้งึประโยชน์ทีไ่ดร้บัจากเทคโนโลยนีัน้แลว้ จะสง่ผลต่อความ
ตัง้ใจใชเ้ทคโนโลย ี(Schultz and Slevin, 1975 อา้งถงึใน ณฐัพร ทองศร,ี 2555) 

2.1.2 การรบัรู้ถึงความง่ายในการใช้งาน (Perceived Ease of Use) 
การรบัรูถ้งึความงา่ยในการใชง้าน หมายถงึ ระดบัทีผู่ใ้ชค้าดหวงัต่อเทคโนโลยทีีจ่ะใชว้า่เป็นระบบทีง่า่ยต่อการ

ใชง้าน โดยเป็นปัจจยัที่ก าหนดความส าเรจ็ที่ไดร้บัว่าตรงกบัความต้องการหรอืสิง่ที่คาดหวงัไวห้รอืไม่ ซึ่งเทคโนโลยหีรอื
ระบบทีใ่ชง้านงา่ยและไมซ่บัซอ้นกจ็ะไดร้บัการยอมรบัจากผูใ้ชง้าน สง่ผลโดยตรงต่อพฤตกิรรมการยอมรบัหรอืความตัง้ใจที่
จะใช้เทคโนโลยนีัน้ในที่สุด ในงานวจิยัน้ีความง่ายในการใช้งานหมายถึง ระดบัการรบัรู้ถึงความง่ายในการใช้สื่อสงัคม
ออนไลน์ของแต่ละบุคคล 
2.2 แนวคิดการบริหารความสมัพนัธก์บัลกูค้า (Customer Relationship Management: CRM)  

วริะพงศ ์จนัทรส์นาม และคณะ (2552) กล่าวถงึการบรหิารความสมัพนัธ์กบัลูกคา้ว่า คอืการบูรณาการเครื่องมอืทาง
ธุรกจิอเิลก็ทรอนิกส ์และกระบวนการการใหบ้รกิารลกูคา้ในการขายและการสนบัสนุนการใหบ้รกิารลกูคา้อยา่งสมบรูณ์แบบ
เพือ่ใหเ้กดิความเขา้ใจและรบัรูท้ีด่ ีโดยสรุปอาจกล่าวไดว้า่การบรหิารความสมัพนัธก์บัลกูคา้ หมายถงึกลยุทธท์างการตลาด 
หรอืแนวทางการปฏิบตัิที่องค์กรปฏิบตัิต่อลูกค้าและอาจรวมถึงผู้จดัจ าหน่าย เพื่อให้เกิดการตอบสนองและเกิดความ
ประทบัใจจนน าไปสู่ความสมัพนัธ์ที่ดตี่อกนัยิง่ขึน้ นอกจากน้ียงัรวมไปถงึการศกึษาพฤตกิรรมของลูกคา้เพื่ อน าไปพฒันา
กระบวนการตอบสนองความตอ้งการทีเ่หมาะสมแก่ลกูคา้แต่ละกลุ่มอกีดว้ย  
2.3 แนวคิดเก่ียวกบัส่ือสงัคมออนไลน์ (Social Media) 

ความหมายของสื่อสงัคมออนไลน์ได้มีผู้ให้ค านิยามไว้ในงานวิจยัหลายฉบบั โดยงานวิจยัในยุคแรกของสื่อสงัคม
ออนไลน์ Michaelidou et al. (2011) ไดอ้า้งถงึงานวจิยัของ Anderson et al. (1994) และงานวจิยัของ Pitt et al. (2006) 
ซึ่งกล่าวว่าสื่อสงัคมออนไลน์มรีากฐานมาจากค าว่า “สงัคมวทิยา” (Sociology) ที่เกิดในบรบิทของธุรกิจ อ้างอิงถึงการ
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เชื่อมต่อกนัทางความสมัพนัธท์างธุรกจิมากกว่า 2 กลุ่ม โดยการแลกเปลีย่นขอ้มลูเกดิขึน้ระหวา่งหุน้สว่นทางธุรกจิ สว่นใน
บรบิทดา้นการคา้พบว่าสือ่สงัคมออนไลน์ใหผ้ลประโยชน์แก่ธุรกจิอยา่งมนีัยส าคญั ทัง้น้ีรวมถงึการท าใหเ้กดิมลูค่าเพิม่ทาง
เศรษฐกจิขององคก์ร (Stephen and Toubia, 2010) Copp and Ivy (2001) กล่าววา่สื่อสงัคมออนไลน์มคีวามส าคญัต่อการ
อยู่รอดขององค์กรขนาดเล็ก โดยสามารถใช้เป็นเครื่องมอืในการแข่งขนักบัองค์กรที่มีขนาดใหญ่กว่า โดยการจดัแบ่ง
ประเภทของสือ่สงัคมออนไลน์ (หนงัสอืพมิพก์รงุเทพธุรกจิ, 2554) สามารถออกเป็นหลายประเภท ไดแ้ก่  

- ประเภทสือ่สิง่พมิพ ์(Publish) เชน่ สารานุกรมออนไลน์ (Wikipedia), บลอ็ก (Blog)  
- ประเภทสือ่แลกเปลีย่น (Share) เชน่ ยทูปู (YouTube), ฟลกิ (Flickr), สไลดแ์ชร ์(SlideShare)  
- ประเภทสือ่สนทนา (Discuss) เชน่ สไกป์ (Skype), กเูกิล้ ทอลค์ (Google Talk)  
- ประเภทเครอืขา่ยสงัคมออนไลน์ (Social Network) เชน่ เฟซบุ๊ค (Facebook), ทวติเตอร ์(Twitter)  
- ประเภทบรกิารสง่ขอ้ความ (SMS/Voice, Instant Messaging) เชน่ ไลน์ (Line), สไกป์ (Skype) 

โดยในงานวจิยัฉบบันี้จะศกึษาวจิยัถงึสื่อสงัคมออนไลน์ ซึ่งไดแ้ก่ เฟซบุ๊ค ทวติเตอร ์ยทููป และไลน์ เน่ืองจากเป็น
สื่อสงัคมออนไลน์ทีไ่ดร้บัความนิยมมากทีสุ่ดในประเทศไทย เพื่อเกบ็ขอ้มลูในการใชเ้ครอืขา่ยสงัคมออนไลน์เหล่าน้ีในการ
สรา้งความสมัพนัธก์บัลูกคา้ โดยเฟซบุ๊ค มผีูใ้ชใ้นประเทศไทยประมาณ 26 ลา้นคน รองลงมา ไดแ้ก่ แอพพลเิคชัน่ไลน์ ใน
ประเทศไทยมผีูใ้ชม้ากกว่า 24 ลา้นราย มากเป็นอนัดบัที่ 2 รองจากประเทศญี่ปุ่ น ทวติเตอร ์4.5 ล้านคน และยูทูป 2.98 
ลา้นคน 

2.3.1 การบริหารความสมัพนัธ์กบัลูกค้าบนส่ือสงัคมออนไลน์ (Social Customer Relationship 
Management) 
การบรหิารความสมัพนัธก์บัลกูคา้บนสือ่สงัคมออนไลน์มแีนวคดิมาจากการบรหิารลูกคา้สมัพนัธแ์บบดัง้เดมิ ซึ่ง

มุง่เน้นแนวคดิเกีย่วกบัระบบงานทีช่่วยสง่เสรมิดา้นการขาย การตลาด การวเิคราะห ์และการบรูณาการขอ้มลูต่างๆ จงึเกดิ
แนวคดิการบรหิารความสมัพนัธก์บัลูกคา้บนสื่อสงัคมออนไลน์ ซึ่งถอืไดว้่าเป็นกลยุทธท์ี่ส าคญัอกีอย่างหน่ึงขององค์กรใน
ปัจจุบนั โดยมแีรงผลกัดนัจากระบบสารสนเทศและเทคโนโลยซีึง่ถูกออกแบบมาเพือ่สรา้งความสมัพนัธก์บัลกูคา้ ในการทีจ่ะ
ก่อให้เกิดความร่วมมอืและเกิดการสื่อสารระหว่างกนั ท า ให้เกิดผลประโยชน์และคุณค่าร่วมกนัในแง่ของความเชื่อใจ
ตลอดจนความโปรง่ใสของสภาพแวดลอ้มในการด าเนินธุรกจิ (Choudhury and Harrigan, 2014) การสรา้งความสมัพนัธก์บั
ลูกคา้บนสื่อสงัคมออนไลน์ช่วยเพิม่ประสทิธภิาพการบรหิารความสมัพนัธ์กบัลูกค้าแบบดัง้เดมิ ท าให้เกดิการสื่ อสารและ
แลกเปลี่ยนข้อมูลกันอย่างรวดเร็ว ตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างถูกต้องตรงกลุ่มเป้าหมาย และสร้าง
ความสมัพนัธท์ีม่ปีระสทิธภิาพมากยิง่ขึน้ (Mosadegh and Behboudi, 2011)  
2.4 แรงกดดนัจากการแข่งขนัในธรุกิจ (Perceived Competitive Pressure) 

แรงกดดนัจากการแขง่ขนัในธุรกจิเกดิจากสภาพแวดลอ้มทางการแขง่ขนัในอุตสาหกรรมซึง่ถอืวา่เป็นสภาพแวดลอ้มที่
อยูใ่กลช้ดิและมอีทิธพิลต่อองคก์รมากทีส่ดุ (Karagiannopoulos et al., 2005) เน่ืองจากสภาวะการแขง่ขนัทางธุรกจิท าให้
ธุรกจิต่างๆต้องปรบัตวัเน่ืองจากสนิค้าและบรกิารต้องพฒันาเพื่อให้ตอบสนองความต้องการของตลาดที่เปลี่ยนแปลงไป 
ประกอบกบัการเพิม่ขึน้ของเวบ็ไซต์ทางธุรกจิอย่างต่อเน่ือง ท าให้เกดิช่องทางการตลาดขนาดใหญ่ที่สามารถเขา้ถงึกลุ่ม
ผู้บริโภคเป้าหมายได้อย่างรวดเร็ว ไร้ขีดจ ากัดทัง้ในเรื่องของเวลาและสถานที่ นอกจากน้ียังมี งานวิจัยที่กล่าวถึง
สภาพแวดลอ้มในการแขง่ขนั และความกดดนัในธุรกจิ ว่ามสี่วนผลกัดนัใหบ้รษิทัน าเทคโนโลยสีารสนเทศมาใชใ้นองค์กร 
เน่ืองจากมุมมองดา้นความส าเรจ็ของการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศในองคก์รท าใหเ้กดิความตอ้งการใชร้ะบบนัน้ๆ จนท าให้
เกดิความไดเ้ปรยีบเหนือคูแ่ขง่ขนัในทีส่ดุ (Caldeira and Ward, 2002; Ihlström et al., 2002; Parveen, 2012) 
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2.5 ความพร้อมใช้งานของทรพัยากร (Resource Availability) 
ความพรอ้มใชง้านของทรพัยากรในงานวจิยัน้ี หมายถงึ ความพรอ้มขององคก์ร ในการมทีรพัยากรทีเ่อือ้อ านวยต่อการ

ใชส้ือ่สงัคมออนไลน์ไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นฮารด์แวร ์ซอฟตแ์วร ์บุคลากร และเครอืขา่ยอนิเทอรเ์น็ต เพื่อ
รองรบัการใชส้ือ่สงัคมออนไลน์ งานวจิยัใกลเ้คยีง เชน่ งานวจิยัของ Caldeira and Ward (2003) ศกึษาถงึทฤษฎมีุมมองบน
พืน้ฐานทรพัยากร (Resource-Based Theory) เพื่อพจิารณาถงึความส าเรจ็ในการน าระบบสารสนเทศมาใชใ้นองคก์ร 
SMEs ไดเ้สนอวา่ปัจจยัสภาพแวดลอ้มภายในองคก์ร ไดแ้ก่ ปัจจยัความเพยีงพอของทรพัยากรในองคก์ร มอีทิธพิลต่อการ
น าระบบสารสนเทศมาใชใ้นองคก์ร 
2.6 ประสบการณ์ในการใช้ส่ือสงัคมออนไลน์ (Social Media Experience) 

ประสบการณ์ในการใชส้ือ่สงัคมออนไลน์ (Social Media Experience) ในงานวจิยัฉบบันี้หมายถงึ ความคุน้เคยกบัการ
ใชง้านเวบ็ไซต์สื่อสงัคมออนไลน์ของผูต้อบแบบสอบถามซึ่งไดค้อื บุคลากรตัง้แต่ระดบัผูจ้ดัการขึน้ไปทีม่สี่วนเกี่ยวขอ้งใน
การน าสื่อสงัคมออนไลน์มาใช้ หรอืก าหนดนโยบายด้านการใช้สื่อสงัคมออนไลน์ ได้แก่ เฟซบุ๊ค (Facebook) ทวติเตอร ์
(Twitter) ยูทูป (Youtube) และไลน์ (Line) ในดา้นทกัษะการใชง้าน การคน้หาขอ้มูล การแบ่งปันขอ้มูล เป็นต้น เน่ืองจาก
ประสบการณ์ของบุคลากรสง่ผลกระทบต่อการน าระบบสารสนเทศนัน้มาใช ้กล่าวคอืหากบุคลากรเหล่าน้ีมปีระสบการณ์ใน
การใชง้านมาก่อนกจ็ะส่งผลกระทบเชงิบวกต่อการยอมรบัระบบสารสนเทศหรอืโปรแกรมประยุกต์ที่จะน ามาใช้ในองค์กร
ดว้ย (Ghobakhloo, 2012) 
 
3. กรอบแนวคิดการวิจยัและสมมติฐาน  
3.1 กรอบแนวคิดการวิจยั 

 ภาพที ่1 แสดงใหเ้หน็วา่ การรบัรูป้ระโยชน์ การรบัรูถ้งึความงา่ยในการใชง้าน แรงกดดนัจากการแขง่ขนัในธุรกจิ 
ความพรอ้มใชง้านของทรพัยากร ประสบการณ์ในการใชส้ือ่สงัคมออนไลน์ สง่ผลต่อ การรบัรูป้ระโยชน์ในการสง่เสรมิ
ความสมัพนัธก์บัลกูคา้ ผา่นทางการใชส้ือ่สงัคมเพือ่สง่เสรมิความสมัพนัธก์บัลกูคา้ 
 

 
ภาพที ่1 แสดงกรอบแนวคดิในการวจิยั 
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3.2 สมมติฐานการวิจยั 
3.2.1 ความสมัพนัธ์ระหว่างการรบัรู้ประโยชน์ในการใช้ส่ือสงัคมออนไลน์กบัการใช้ส่ือสงัคมออนไลน์เพ่ือ

สร้างความสมัพนัธก์บัลกูค้าของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
งานวจิยัของ Li et al. (2011) พบวา่ วสิาหกจิขนาดกลางและขนาดยอ่มทีใ่ชอ้นิเทอรเ์น็ตเป็นช่องทางในการ

จ าหน่ายสนิคา้อยู่แลว้หรอืเคยรบัรูถ้งึประโยชน์ของอนิเทอรเ์น็ตทีม่ตี่อธุรกจิ วสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อมเหล่านัน้มี
แนวโน้มทีจ่ะใชอ้นิเทอรเ์น็ตเป็นช่องทางในการจ าหน่ายสนิคา้ต่อไปมากกว่ากลุ่มที่ยงัไม่ เคยใชม้าก่อน ดงันัน้ จงึน าเสนอ
สมมตฐิานทีว่า่ 

 
สมมตฐิานที ่1 การรบัรูป้ระโยชน์ในการใชส้ือ่สงัคมออนไลน์มคีวามสมัพนัธเ์ชงิบวกต่อการใชส้ือ่สงัคมออนไลน์

เพือ่สรา้งความสมัพนัธก์บัลกูคา้ของวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดยอ่ม 
 

3.2.2 ความสมัพนัธ์ระหว่างการรบัรู้ความง่ายในการใช้ส่ือสงัคมออนไลน์กบัการใช้ส่ือสงัคมออนไลน์เพ่ือ
สร้างความสมัพนัธก์บัลกูค้าของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
ระบบทีใ่ชง้านงา่ยไม่ซบัซอ้นสง่ผลต่อความตัง้ใจในการแสดงพฤตกิรรมการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศหรอืระบบ

สารสนเทศ ซึ่งจะส่งผลให้เกดิการยอมรบัเทคโนโลยสีารสนเทศหรอืระบบสารสนเทศนัน้ในที่สุด (Davis, 1989; 
Sutanonpaiboon and Pearson, 2008) หากการใชง้านมคีวามซบัซ้อนกจ็ะท าใหใ้ชป้ระโยชน์จากระบบไดน้้อยลง 
นอกจากน้ีผูท้ีเ่พิง่เริม่ใชโ้ปรแกรมประยุกตจ์ะใหค้วามส าคญักบัความงา่ยของการใชง้าน เพราะฉะนัน้จ าเป็นอยา่งยิง่ทีต่อ้งมี
การออกแบบระบบเพื่อใหง้า่ยต่อการใชง้านของผูใ้ช ้ตลอดจนเพื่อสรา้งทศันคตทิีด่แีละสง่ผลต่อความพงึพอใจในเทคโนโลยี
นัน้ๆ ดงันัน้จงึน าเสนอสมมตฐิานทีว่า่ 

  
สมมตฐิานที ่2 การรบัรูค้วามงา่ยในการใชส้ือ่สงัคมออนไลน์มคีวามสมัพนัธเ์ชงิบวกต่อการใชส้ือ่สงัคมออนไลน์

เพือ่สรา้งความสมัพนัธก์บัลกูคา้ของวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดยอ่ม 
 
3.2.3 ความสัมพนัธ์ระหว่างแรงกดดันจากการแข่งขันในธุรกิจกับการใช้ส่ือสังคมออนไลน์เพ่ือสร้าง

ความสมัพนัธก์บัลูกค้าของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
แรงกดดันจากการแข่งขนัในธุรกิจเกิดจากสภาพแวดล้อมทางการแข่งขนัในอุตสาหกรรมซึ่งถือว่าเป็น

สภาพแวดลอ้มทีอ่ยูใ่กลช้ดิและมอีทิธพิลต่อองคก์รมากทีส่ดุ (Karagiannopoulos et al., 2005) เน่ืองจากสภาวะการแขง่ขนั
ทางธุรกจิท าใหธุ้รกจิต่างๆ ตอ้งปรบัตวั และพฒันาสนิคา้หรอืบรกิารอยา่งต่อเน่ือง เพื่อตอบสนองความตอ้งการของตลาดที่
เปลี่ยนแปลงไป นอกจากน้ีพฤติกรรมผู้บรโิภคที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเรว็ ท าให้องค์กรต้องปรบัตวัมขี้อมูล และมกีาร
บรหิารจดัการสารสนเทศทีด่ ี(Chin et al., 2012) งานวจิยัของ Bharadwaj (2000) กลา่ววา่ การทีอ่งคก์รสามารถปรบัตวัรบั
แรงกดดนัจากการแข่งขนัระหว่างองค์กรที่สูงขึ้นด้วยการเตรยีมความพร้อมด้านเทคโนโลยใีห้สามารถรบัมอืกบัความ
เปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลานัน้ จะท าให้องค์กรมคีวามสามารถในการแข่งขนั และทกัษะทางด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ
เพิม่ขึน้ 

งานวจิยัในอดตียงัระบุว่า ระดบัความรุนแรงของการแข่งขนัในอุตสาหกรรมส่งผลกระทบต่อการน าพาณิชย์
อเิลก็ทรอนิกสม์าใช ้(Kaynak et al., 2005) นอกจากน้ียงัมงีานวจิยัทีก่ล่าวถงึสภาพแวดลอ้มในการแขง่ขนัและความกดดนั
ทางธุรกจิว่า มสี่วนผลกัดนัใหบ้รษิทัน าเทคโนโลยสีารสนเทศมาใชใ้นองค์กร เน่ืองจากมุมมองดา้นความส าเรจ็จากการใช้
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เทคโนโลยสีารสนเทศในองค์กรท าใหเ้กดิความตอ้งการใชร้ะบบนัน้ๆ เพื่อท าใหเ้กดิความไดเ้ปรยีบเหนือคู่แข่งขนัในที่สุด 
(Caldeira and Ward, 2002; Ihlström et al., 2002; Parveen, 2012) ดงันัน้ จงึน าเสนอสมมตฐิานทีว่า่ 

 
สมมตฐิานที ่3 แรงกดดนัจากการแข่งขนัในธุรกจิส่งผลกระทบเชงิบวกต่อการใช้สือ่สงัคมออนไลน์เพือ่สรา้ง

ความสมัพนัธก์บัลกูคา้ของวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดยอ่ม 
 

3.2.4 ความสัมพันธ์ระหว่างความพร้อมใช้งานของทรัพยากรกับการใช้ส่ือสังคมออนไลน์เพ่ือสร้าง
ความสมัพนัธก์บัลกูค้าของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 

ความพรอ้มใช้งานของทรพัยากร หมายถงึ ความพรอ้มขององค์กรในด้านการมทีรพัยากรที่เอื้ออ านวยต่อการใช้สื่อ
สงัคมออนไลน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพประกอบด้วย ความพร้อมด้านฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ บุ คลากร และเครือข่าย
อนิเทอรเ์น็ต งานวจิยัในอดตี เช่น งานวจิยัของ Caldeira และ Ward (2003) ไดศ้กึษาถงึทฤษฎมีุมมองบนพืน้ฐาน
ทรพัยากร (Resource-Based View Theory) เพื่อพจิารณาถงึความส าเรจ็ในการน าระบบสารสนเทศมาใชใ้นวสิาหกจิขนาด
กลางและขนาดยอ่ม นกัวจิยัไดเ้สนอวา่ ปัจจยัสภาพแวดลอ้มภายในองคก์ร อาท ิความเพยีงพอของทรพัยากร มอีทิธพิลต่อ
การน าระบบสารสนเทศมาใชใ้นองคก์ร นอกจากน้ีความพรอ้มใชง้านของทรพัยากรไดถู้กกล่าวถงึในแบบจ าลองบรูณาการ
การยอมรบัและการใชเ้ทคโนโลยขีอง Venkatesh et al. (2003) ทีเ่ป็นการศกึษาพฤตกิรรมการใชเ้ทคโนโลยทีีไ่ดร้บัแรงขบั
จากความตัง้ใจแสดงพฤตกิรรม Venkatesh กล่าววา่ สภาพสิง่อ านวยความสะดวกในการใชง้านสง่ผลกระทบต่อพฤตกิรรม
การใชง้านของแต่ละบุคคล การทบทวนวรรณกรรมด้านการยอมรบัเทคโนโลยขีองวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อมยงั
สนับสนุนว่า ความพร้อมของทรพัยากรด้านระบบสารสนเทศส่งผลกระทบเชงิบวกท าให้องค์กรรวมทัง้บุคลากรเกิดการ
ยอมรบัเทคโนโลยแีละการน าเทคโนโลยมีาใชจ้รงิในองคก์ร (Wilson et al., 2002; Hashim, 2007; Tan et al., 2010; 
Ghobakhloo, 2012; Caldeira and Ward, 2002) ดงันัน้ จงึน าเสนอสมมตฐิานทีว่า่ 

 
สมมตฐิานที ่4 ความพร้อมใช้งานของทรพัยากรส่งผลกระทบเชงิบวกต่อการใช้สือ่สงัคมออนไลน์เพือ่สร้าง

ความสมัพนัธก์บัลกูคา้ของวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดยอ่ม 
 

3.2.5 ความสมัพนัธ์ระหว่างประสบการณ์ในการใช้ส่ือสงัคมออนไลน์กบัการใช้ส่ือสงัคมออนไลน์เพ่ือสร้าง
ความสมัพนัธก์บัลกูค้าของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 

ประสบการณ์ในการใชส้ือ่สงัคมออนไลน์หมายถงึ ความคุน้เคยกบัการใชง้านสือ่สงัคมออนไลน์ของผูต้อบแบบสอบถาม 
ได้แก่ การใช้เฟซบุ๊ก ทวิตเตอร์ ยูทูป และไลน์ ในด้านทกัษะการใช้งาน การค้นหาข้อมูล การแบ่งปันข้อมูล เป็นต้น 
เน่ืองจากประสบการณ์ของบุคลากรส่งผลกระทบต่อการน าระบบสารสนเทศมาใช้ กล่าวคือหากบุคลากรผู้เกี่ยวข้องมี
ประสบการณ์ในการใช้งานมาก่อน ก็จะส่งผลกระทบเชิงบวกต่อการยอมรบัระบบสารสนเทศหรอืโปรแกรมประยุกต์ที่
น ามาใชใ้นองคก์ร (Ghobakhloo, 2012) ประสบการณ์ในการใชส้ือ่สงัคมออนไลน์สว่นหน่ึงมพีืน้ฐานมาจากความคุน้เคยใน
การใชร้ะบบสารสนเทศของบุคลากรในองคก์ร Kaynak et al. (2005) กล่าววา่ ประสบการณ์ในการใชส้ือ่สงัคมออนไลน์มา
จากระยะเวลาทีแ่ต่ละบุคคลเคยใชส้ือ่สงัคมออนไลน์นัน้มาก่อน ผลการวจิยัชีใ้หเ้หน็วา่ วสิาหกจิขนาดกลางและขนาดยอ่มที่
มปีระสบการณ์ในการใชส้ื่อสงัคมออนไลน์เป็นปัจจยักระตุ้นใหอ้งค์กรใชส้ื่อสงัคมออนไลน์ต่อไปในอนาคต นอกจากน้ีจาก
การส ารวจการยอมรบัสื่อสงัคมออนไลน์ของวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อมในประเทศไอรแ์ลนดพ์บวา่ การยอมรบัการ
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ใช้สื่อสงัคมออนไลน์จะแตกต่างกนัออกไปในแต่ละบรบิทขององค์กร และระดบัความสามารถด้านระบบสารสนเทศของ
บุคลากรในองคก์รนัน้ (Durkin et al., 2013) ดงันัน้ จงึน าเสนอสมมตฐิานทีว่า่ 

 
สมมตฐิานที ่5 ประสบการณ์ในการใชส้ือ่สงัคมออนไลน์ส่งผลกระทบเชงิบวกต่อการใชส้ือ่สงัคมออนไลน์เพือ่

สรา้งความสมัพนัธก์บัลกูคา้ของวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดยอ่ม 
 

3.2.6 ความสมัพนัธร์ะหว่างการใช้ส่ือสงัคมออนไลน์ในการสร้างความสมัพนัธก์บัลูกค้ากบัประโยชน์ท่ีได้รบั
จากการใช้ส่ือสงัคมออนไลน์ 
การทบทวนวรรณกรรมชี้ให้เห็นประโยชน์หลกัที่ธุรกิจได้รบัจากการใช้สื่อสงัคมออนไลน์ประกอบด้วย การ

ตระหนักรบัรู้ถึงการมอียู่ของตรายี่ห้อ การเพิม่ยอดขายและการขยายตลาด การลดต้นทุน และการเกิดความเข้าใจใน
พฤตกิรรมของลกูคา้จนน าไปสูก่ารปรบัปรงุกระบวนการสือ่สารกบัลกูคา้ส าหรบัการตระหนกัรบัรูถ้งึการมอียูข่องตรายีห่อ้นัน้
มีงานวิจัยที่กล่าวว่า การใช้สื่อสงัคมออนไลน์ท าให้ลูกค้าจดจ า และรบัรู้ว่ามีตราสินค้านัน้อยู่ในตลาดได้มากยิ่งขึ้น 
(Logofatu, 2012; Derham et al., 2011) ส าหรบัการเพิม่ยอดขายและการขยายตลาดจากการใชส้ือ่สงัคมออนไลน์นัน้ 
เน่ืองจากสือ่สงัคมออนไลน์เขา้ถงึกลุ่มลกูคา้ไดห้ลากหลาย ทุกทีทุ่กเวลา องคก์รจงึสามารถเพิม่ยอดขายจากการใชส้ือ่สงัคม
ออนไลน์เพื่อตดิต่อกบัลกูคา้ได ้(Abeysinghe and YaquobAlsobhi, 2013; Rodriguez et al., 2012) สือ่สงัคมออนไลน์ยงั
สง่ผลต่อการลดตน้ทุน เช่น การลดตน้ทุนการท าการตลาดเมื่อเปรยีบเทยีบกบัการใชแ้นวทางการท าการตลาดแบบดัง้เดมิ 
(Harris et al, 2009) นอกจากน้ี Derham et al. (2011) พบวา่ การใชส้ือ่สงัคมออนไลน์ช่วยใหอ้งคก์รลดตน้ทุนไดจ้รงิ 
ส าหรบัความเขา้ใจในพฤตกิรรมของลูกคา้และการปรบัปรุงกระบวนการสื่อสารกบัลูกคา้พบว่า การก้าวเขา้สูยุ่คทีผู่บ้รโิภค
เป็นใหญ่ ท าใหอ้งคก์รต่างๆ ตอ้งปรบัตวัตอบสนองต่อความตอ้งการของลกูคา้ทีเ่ปลีย่นแปลงอยา่งรวดเรว็ องคก์รตอ้งทราบ
ความต้องการเชงิลกึของลูกค้า (Insights) เน่ืองจากผู้บรโิภคมทีางเลือกในการตดัสนิใจมากมาย เพราะสามารถหาขอ้มูล
ดว้ยตวัเองไดง้า่ยจากสือ่สงัคมออนไลน์ (พรพจน์ เวยีงสรุนิทร์, 2554) ดงันัน้ จงึน าเสนอสมมตฐิานทีว่า่ 

 
สมมตฐิานที ่6 การใชส้ือ่สงัคมออนไลน์ในการสรา้งความสมัพนัธก์บัลกูคา้สง่ผลกระทบเชงิบวกต่อประโยชน์ที ่

ไดร้บัจากการใชส้ือ่สงัคมออนไลน์ 
 

4. วิธีการวิจยั 
4.1 ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 

กลุ่มตวัอย่างในการศกึษาวจิยัครัง้น้ีคอื องคก์ร SMEs ซึง่ผูว้จิยัไดเ้กบ็ขอ้มลูตามนิยาม SMEs ของพรบ.สง่เสรมิ
วสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อมโดยใชเ้กณฑ์การจา้งงาน และมูลค่าสนิทรพัยถ์าวรเป็นเกณฑ์ในการจ าแนกขนาดของ
องค์กร ทัง้น้ีผู้ที่ตอบแบบสอบถามได้แก่ บุคลากรตัง้แต่ระดบัผู้จดัการขึ้นไป หรอืผู้ที่มสี่วนเกี่ยวขอ้งในการน าสื่อสงัคม
ออนไลน์มาใชใ้นองคก์ร การค านวณกลุ่มตวัอยา่งใชก้ฎอยา่งงา่ยส าหรบัการวเิคราะหข์อ้มลูซึง่ควรมจี านวนตวัอย่าง 15-20 
เท่าของ ตวัแปร (สวุมิล ตริกานนัท์, 2553) ส าหรบังานวจิยัฉบบันี้มตีวัแปรทัง้สิน้ 10 ตวัแปร จงึก าหนดขนาดตวัอย่างใน
งานวจิยัเท่ากบั 200 องคก์ร โดยพบวา่มกีารใชส้ือ่สงัคมออนไลน์ในการสรา้งความสมัพนัธก์บัลกูคา้ทัง้สิน้ 179 องคก์ร จาก
กลุม่ตวัอยา่งทัง้สิน้ 199 ตวัอยา่ง 
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4.2 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั 
ผูว้จิยัใชว้ธิกีารสง่แบบสอบถามแบบการสุม่ตามสะดวกทางออนไลน์ สง่ผ่านทางสื่อสงัคมออนไลน์ใหแ้ก่องคก์ร SMEs 

โดยแชรผ์า่นแฟนเพจทีเ่กีย่วขอ้ง นอกจากน้ียงัเน้นการแจกแบบสอบถามโดยตรงแก่ผูป้ระกอบการตามงานแสดงสนิคา้ โดย
ขอ้ค าถามได้มาจากงานวจิยัใกล้เคียง เช่น ปัจจยัการตระหนักรบัรู้ถึงการมอียู่ของตรายี่ห้อ ข้อค าถามได้แก่ สื่อสงัคม
ออนไลน์ช่วยใหส้นิคา้และบรกิารของท่านเป็นที่รูจ้กัในหมู่ลูกคา้มากยิง่ขึน้ สื่อสงัคมออนไลน์ช่วยใหอ้งค์กรของท่านเป็นที่
รูจ้กัในแวดวงธุรกจิมากยิง่ขึน้ สือ่สงัคมออนไลน์ชว่ยใหอ้งคก์รของทา่นเกดิความน่าเชื่อถอืและเป็นทีย่อมรบัในหมูล่กูคา้มาก
ยิง่ขึ้น และลูกค้าสามารถจดจ าสนิค้าหรือบริการของท่านได้มากยิ่งขึ้นจากการใช้สื่อสงัคมออนไลน์ ข้อค าถ ามเหล่าน้ี
ดดัแปลงมาจากงานวจิยัของ Rodriguez and Krishnan (2012) ทีศ่กึษาวจิยัอทิธพิลของสื่อสงัคมออนไลน์ที่มตี่อ
ประสทิธภิาพของยอดขายของธุรกจิ เป็นตน้ 

แบบสอบถามในงานวจิยัแบ่งออกเป็น 3 สว่น สว่นที ่1 เป็นค าถามเกีย่วกบัขอ้มลูเบือ้งตน้ขององคก์รเพื่อคดักรองการ
ใชส้ือ่สงัคมออนไลน์ และวดัความถีใ่นการใชง้านสื่อสงัคมออนไลน์ต่อสปัดาห ์ตลอดจนวดัปัจจยัดา้นประสบการณ์ในการใช้
สือ่สงัคมออนไลน์ดว้ย โดยการใหต้อบค าถามเป็นระยะเวลาในการใชส้ือ่สงัคมออนไลน์แต่ละประเภท สว่นที ่2 วดัขอ้มลูเป็น
มาตรประมาณค่า 5 ระดบัใหผู้ต้อบแสดงความคดิเหน็ โดยระดบั 1 หมายถงึ ไม่เหน็ดว้ยอยา่งยิง่ และระดบั 5 หมายถงึ 
เหน็ดว้ยอย่างยิง่ และสว่นที่ 3 เป็นขอ้มลูสว่นบุคคลและองคก์รของผูต้อบแบบสอบถาม ทัง้น้ีเกบ็ขอ้มลูไดท้ัง้สิน้ 179 
องคก์ร 

 
5. ผลการศึกษา   

งานวจิยัน้ีมกีารตรวจสอบความถูกตอ้งของเน้ือหา (Content Validity) และความเชื่อถอืได ้(Reliability) ของเครื่องมอื
โดยน าแบบสอบถามในงานวจิยัปรกึษาผูเ้ชีย่วชาญและปรบัแก ้จนไดข้อ้ค าถามทีถู่กตอ้งสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคข์องการ
ศกึษาวจิยั มกีารท าการทดสอบเบือ้งตน้กบักลุ่มตวัอยา่งจ านวน 30 ตวัอย่าง ท าการวเิคราะหอ์งคป์ระกอบ (Factor 
Analysis) และตรวจสอบค่าสมัประสทิธิแ์อลฟาของครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient) ในเบือ้งตน้ หลงัเกบ็ขอ้มลู
จากกลุ่มตวัอยา่งไดท้ัง้สิน้ 199 องคก์ร คดักรองเหลอืองคก์รทีใ่ชส้ื่อสงัคมออนไลน์ในการสรา้งความสมัพนัธก์บัลูกคา้ทัง้สิน้ 
179 องคก์ร ผูว้จิยัจงึไดน้ าขอ้ค าถามมาท าการการวเิคราะหอ์งคป์ระกอบอกีครัง้ ดงัแสดงในตารางที ่1 เพื่อจบักลุ่มตวัแปรที่
มคีวามสมัพนัธก์นัอยูภ่ายใตแ้นวคดิขององคป์ระกอบเดยีวกัน ไวใ้นกลุ่มเดยีวกนั โดยการหมุนแกนแบบ Varimax และ
พจิารณาดว้ยเกณฑก์ารวเิคราะหอ์งคป์ระกอบซึง่เป็นวธิทีางสถติ ิทีจ่ะจบักลุ่มตวัแปรทีม่คีวามสมัพนัธก์นัไวใ้นกลุ่มเดยีวกนั 
โดยตวัแปรภายในองคป์ระกอบเดยีวกนัจะมคีวามสมัพนัธก์นัสงู ในทางตรงกนัขา้มตวัแปรทีต่่างองคป์ระกอบจะสมัพนัธก์นั
น้อย และท าการทดสอบความเชื่อถอืไดด้ว้ยสมัประสทิธิแ์อลฟาของครอนบาค ผลการวจิยัพบว่า ค่าสมัประสทิธิค์รอนบาค
แอลฟาของทุกองคป์ระกอบหรอืปัจจยัมคี่ามากกว่า 0.6 ซึ่งถอืว่าอยู่ในเกณฑท์ี่ยอมรบัไดใ้นการท าวจิยัเชงิส ารวจ เพื่อ
น าไปใชใ้นการวเิคราะหถ์ดถอยพหุคณู และการวเิคราะหถ์ดถอยอยา่งงา่ยในขัน้ตอนถดัไป 
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ตารางที ่1 แสดงคา่สมัประสทิธิค์รอนบาคแอลฟาของปัจจยัต่างๆ 
ปัจจยั Cronbach's Alpha 

การรบัรูป้ระโยชน์ในการใชส้ือ่สงัคมออนไลน์ (PU) 0.776 
การรบัรูถ้งึความงา่ยในการใชส้ือ่สงัคมออนไลน์ (PEOU) 0.705 
แรงกดดนัจากการแขง่ขนัในธุรกจิ (PCOM) 0.737 
ความพรอ้มใชง้านของทรพัยากร (RA) 0.716 
การตระหนกัรบัรูถ้งึการมอียูข่องตรายีห่อ้ (AWA) 0.752 
การเพิม่ยอดขายและขยายฐานลกูคา้ (ISAM) 0.724 
การประหยดัตน้ทุน (COS) 0.655 
การเกดิความเขา้ใจในพฤตกิรรมของลกูคา้และการปรบัปรงุกระบวนการสือ่สารกบัลกูคา้ 
(UND) 

0.729 

 
ผลการวเิคราะหถ์ดถอยพหุคณู และวธิกีารวเิคราะหถ์ดถอยอยา่งงา่ยเพื่อวเิคราะหร์ปูแบบความสมัพนัธร์ะหวา่งตวัแปร

อสิระและตวัแปรตามในรปูแบบของสมการเพือ่ทีจ่ะน าไปประมาณคา่หรอืพยากรณ์คา่ของตวัแปรตามเป็นดงัต่อไปน้ี 
5.1 ผลการวิเคราะหปั์จจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจใช้ส่ือสงัคมออนไลน์ 

จากการวเิคราะหถ์ดถอยพหุคณูพบว่าตวัแปรอสิระ สามารถอธบิายความผนัแปรของการตดัสนิใจใชส้ือ่สงัคมออนไลน์
ได ้48.6% และความสมัพนัธร์ะหว่างตวัแปรอสิระแต่ละตวักบัตวัแปรตามจะเหน็ไดว้่า ณ ระดบัความเชื่อมัน่ 95% ตวัแปร
อสิระเหล่านัน้มผีลต่อการตดัสนิใจใชส้ื่อสงัคมออนไลน์ขององคก์ร SMEs ยกเวน้ตวัแปรการรบัรูถ้งึความงา่ยในการใชส้ื่อ
สงัคมออนไลน์ ซึง่มคี่า P-Value มากกว่า 0.05 แสดงใหเ้หน็ว่าปัจจยัน้ีไมม่คีวามสมัพนัธก์บัการตดัสนิใจใชส้ือ่สงัคม
ออนไลน์ในการสรา้งความสมัพนัธ์กบัลูกคา้ขององค์กร SMEs โดยสามารถสรุปไดว้่าประสบการณ์ในการใชส้ื่อสงัคม
ออนไลน์ เป็นปัจจยัทีม่อีทิธพิลในการน าสือ่สงัคมออนไลน์มาใชม้ากทีส่ดุ มคี่า Beta เท่ากบั 0.254 รองมาไดแ้ก่ปัจจยัความ
พรอ้มใชง้านของทรพัยากร มคี่า Beta เท่ากบั 0.220 ปัจจยัแรงกดดนัจากการแข่งขนัในธุรกจิ มคี่า Beta เท่ากบั 0.207 
และปัจจยัการรบัรูป้ระโยชน์ทีไ่ดร้บัจากการใชส้ือ่สงัคมออนไลน์ มคี่า Beta เท่ากบั 0.169 ตามล าดบั ในขณะทีต่วัแปรอสิระ
การรบัรูค้วามงา่ยในการใชส้ือ่สงัคมออนไลน์ไมส่ง่ผลต่อการน าสือ่สงัคมออนไลน์มาใชใ้นองคก์ร 
5.2 ผลการวิเคราะหป์ระโยชน์จากการใช้ส่ือสงัคมออนไลน์ของ SMEs 

ผลการวเิคราะหส์มการถดถอยอยา่งงา่ยพบวา่การใชส้ือ่สงัคมออนไลน์ขององคก์ร SMEs เป็นตวัแปรอสิระทีส่ามารถ
ก าหนดปัจจยัประโยชน์ที่ไดร้บัจากการใชง้านสื่อสงัคมออนไลน์ได ้31% และผลจากการทดสอบสมมตฐิานสามารถสรุปได้
วา่ ณ ระดบัความเชื่อมัน่ 95% การใชง้านสื่อสงัคมออนไลน์สามารถเป็นตวัก าหนดตวัแปรประโยชน์ทีไ่ดร้บัจากการใชง้าน
สือ่สงัคมออนไลน์โดยมคีา่ Beta เท่ากบั 0.559 
5.3 ผลการวิเคราะหผ์ลกระทบของประโยชน์ท่ีได้รบัจากการใช้ส่ือสงัคมออนไลน์ของ SMEs  

เมื่อพจิารณาผลการวเิคราะห์สมการถดถอยอย่างง่าย ของปัจจยัประโยชน์ที่ได้รบัจากการใช้สื่อสงัคมออนไลน์ของ 
SMEs สามารถอธบิายไดว้า่การใชส้ือ่สงัคมออนไลน์ขององคก์ร SMEs มคีวามสมัพนัธก์บัประโยชน์ทีไ่ดร้บัจากการใชส้ื่อ
สงัคมออนไลน์ในทุกๆ ดา้น (ค่า P-Value < 0.05 ณ ระดบัความเชื่อมัน่ 95%) โดยปัจจยัการเพิม่ยอดขายและขยายฐาน
ลกูคา้เป็นปัจจยัทีม่คีวามสมัพนัธก์บัการใชส้ือ่สงัคมออนไลน์ของ SMEs มากทีส่ดุ มคี่า Beta เท่ากบั 0.435 รองลงมาไดแ้ก่
ปัจจยัความเขา้ใจในพฤตกิรรมของลกูคา้และการปรบัปรุงกระบวนการสือ่สารกบัลกูคา้ มคี่า Beta เท่ากบั 0.412 ปัจจยัการ
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ตระหนักรบัรูถ้งึการมอียูข่องตรายีห่อ้ มคี่า Beta เท่ากบั 0.394 และปัจจยัการประหยดัตน้ทุน มคี่า Beta เท่ากบั 0.363 
ตามล าดบั โดยแต่ละปัจจยัประโยชน์ทีไ่ดร้บัจากการใชส้ือ่สงัคมออนไลน์นัน้ มคีา่เฉลีย่ของแต่ละตวัวดัสงูสดุดงัตารางที ่2 

 
ตารางที ่2 แสดงคา่สมัประสทิธิก์ารถดถอยมาตรฐานส าหรบัปัจจยัประโยชน์ทีไ่ดร้บัจากการใชส้ือ่สงัคมออนไลน์ 

ประโยชน์ท่ีได้รบัจากการใช้ส่ือสงัคมออนไลน์ Beta 
การตระหนกัรบัรูถ้งึการมอียูข่องตรายีห่อ้ 0.394 
การเพิม่ยอดขายและขยายฐานลกูคา้ 0.435 
การประหยดัตน้ทุน 0.363 
การเกดิความเขา้ใจในพฤตกิรรมของลกูคา้และการปรบัปรงุกระบวนการสือ่สารกบัลกูคา้ 0.412 
  

เมือ่พจิารณาถงึประโยชน์ทีไ่ดร้บัจากการใชส้ือ่สงัคมออนไลน์ในแต่ละดา้นในรายละเอยีดพบวา่ ปัจจยัการตระหนกัรบัรู้
ถงึการมอียู่ของตรายีห่อ้นัน้ วสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อมสว่นใหญ่เหน็ถงึประโยชน์ในดา้นน้ีเน่ืองจากช่วยใหอ้งคก์ร
เกดิความน่าเชื่อถอืและเป็นทีย่อมรบัในหมูล่กูคา้มากยิง่ขึน้ (Mean = 4.45) สว่นปัจจยัดา้นการเพิม่ยอดขายและขยายฐาน
ลกูคา้เป็นวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดยอ่มเหน็จากการช่วยเพิม่ยอดขายใหแ้ก่ธุรกจิมากทีส่ดุ (Mean = 4.42) ส าหรบั
ปัจจยัการประหยดัต้นทุนพบว่า การน าสื่อสงัคมออนไลน์มาใชส้ามารถช่วยประหยดัต้นทุนได้จรงิ เน่ืองจากมตี้นทุนการ
ประชาสมัพนัธอ์งคก์รทีต่ ่ากว่าการประชาสมัพนัธ์ดว้ยวธิอีื่น เช่น ลงโฆษณาในหนังสอืพมิพ ์การโฆษณาทางวทิยุ เป็นต้น 
(Mean = 4.52) และปัจจยัความเขา้ใจในพฤตกิรรมของลกูคา้และการปรบัปรุงกระบวนการสือ่สารกบัลกูคา้ วสิาหกจิขนาด
กลางและขนาดย่อมเหน็ว่า สื่อสงัคมออนไลน์ท าใหเ้กดิการแบ่งปันขอ้มลูทีม่ปีระโยชน์กบัทัง้ตวัองคก์รและลูกคา้ ตลอดจน
เป็นชอ่งทางในการรบัฟังความคดิเหน็ต่างๆ ของลกูคา้ไดเ้ป็นอยา่งด ี(Mean = 4.5) 

 

6. อภิปรายและสรปุผลการวิจยั 
 จากการเกบ็ขอ้มลูการใชส้ือ่สงัคมออนไลน์ของ SMEs พบวา่เฟซบุ๊คเป็นสือ่สงัคมออนไลน์ทีไ่ดร้บัความนิยมมากทีส่ดุ

โดยทุกองคก์รมเีฟซบุ๊คในการตดิต่อกบัลกูคา้นอกจากน้ีจากผลการวจิยัยงัแสดงใหเ้หน็วา่ ตวัแปรอสิระการรบัรูป้ระโยชน์ที่
ไดร้บัจากการใชส้ือ่สงัคมออนไลน์ แรงกดดนัจากการแขง่ขนัในธุรกจิ ความพรอ้มใชง้านของทรพัยากร และประสบการณ์ใน
การใชส้ื่อสงัคมออนไลน์ ส่งผลต่อการน าสื่อสงัคมออนไลน์มาใชใ้นการสรา้งความสมัพนัธ์กบัลูกคา้ของวสิาหกจิขนาดลาง
และขนาดยอ่ม โดยประสบการณ์ในการใชส้ือ่สงัคมออนไลน์ เป็นปัจจยัทีม่อีทิธพิลในการน าสือ่สงัคมออนไลน์มาใชม้ากทีส่ดุ 
รองมาไดแ้ก่ความพรอ้มใชง้านของทรพัยากร แรงกดดนัจากการแขง่ขนัในธุรกจิ และการรบัรูป้ระโยชน์ทีไ่ดร้บัจากการใชส้ือ่
สงัคมออนไลน์ ตามล าดบั ในขณะที่ตวัแปรอสิระการรบัรูค้วามง่ายในการใชส้ื่อสงัคมออนไลน์ไม่ส่งผลต่อการน าสื่อสงัคม
ออนไลน์มาใชใ้นองคก์ร  

เมื่อพจิารณาถงึประโยชน์ที ่SMEs ไดร้บัจากการใชส้ือ่สงัคมออนไลน์ พบวา่การน าสือ่สงัคมออนไลน์มาใชใ้นการสรา้ง
ความสมัพนัธก์บัลูกคา้ มคีวามสมัพนัธก์บัประโยชน์ทีไ่ดร้บัจากการใชส้ื่อสงัคมออนไลน์ โดยปัจจยัเพิม่ยอดขายและขยาย
ฐานลกูคา้เป็นปัจจยัทีม่คีวามสมัพนัธก์บัการใชส้ือ่สงัคมออนไลน์ของ SMEs มากทีส่ดุ รองลงมาไดแ้ก่ปัจจยัความเขา้ใจใน
พฤตกิรรมของลูกค้าและการปรบัปรุงกระบวนการสื่อสารกบัลูกค้า ปัจจยัการตระหนักรบัรู้ถงึการมอียู่ของตรายี่ห้อ และ
ปัจจยัการประหยดัตน้ทุน แสดงใหเ้หน็วา่สือ่สงัคมออนไลน์ชว่ยเพิม่ยอดขายและขยายฐานลกูคา้ใหแ้ก่ SMEs ไดจ้รงิ 
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6.1 ข้อจ ากดังานวิจยั 
ผลของงานวิจัยท าให้เกิดการสร้างกรอบแนวคิดการวิจัยที่ท าให้เกิดการบูรณาการแนวคิดมุมมอง ที่ใช้อธิบาย

ความสมัพนัธร์ะหวา่งปัจจยัทีม่อีทิธพิลในการใชส้ือ่สงัคมออนไลน์ของ SMEs ในประเทศไทย อกีทัง้ผลของงานวจิยัสามารถ
น าไปใชเ้ป็นแนวทางในการศกึษาเพิม่เตมิ ในการต่อยอดงานวจิยัทีเ่กีย่วกบัการใชส้ือ่สงัคมออนไลน์ของ SMEs ในอนาคต 
เช่น การศกึษาเพิม่เตมิปัจจยัอื่นๆ ทีม่อีทิธพิลต่อการใชส้ือ่สงัคมออนไลน์ของ SMEs ตลอดจนศกึษาถงึประโยชน์ในดา้น
อื่นๆ ทีไ่ดร้บัจากการใชส้ื่อสงัคมออนไลน์ เพื่อสามารถน าไปใชเ้ป็นแนวทางส าหรบัองคก์รต่างๆ ในการทีจ่ะสง่เสรมิใหเ้กดิ
การใชง้านสือ่สงัคมออนไลน์ทีเ่กดิประโยชน์สงูสดุ นอกจากน้ีประโยชน์ของงานวจิยัเชงิปฏบิตัพิบวา่จากผลการวจิยัแสดงให้
เหน็ว่าปัจจยัทัง้ 4 สง่ผลต่อการน าสื่อสงัคมออนไลน์มาใชแ้ตกต่างกนัโดย ประสบการณ์ในการใชส้ื่อสงัคมออนไลน์เป็นตวั
แปรอสิระทีส่ง่ผลต่อการน าสือ่สงัคมออนไลน์มาใชม้ากทีส่ดุ เพราะฉะนัน้ภาคสว่นทีเ่กีย่วขอ้งในการสง่เสรมิความสามารถใน
การแข่งขนัของวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม เช่น ส านักงานสง่เสรมิวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ควร
น าไปประยุกตใ์ชใ้นการสง่เสรมิใหอ้งคก์รเหล่าน้ีเกดิความคุน้เคยกบัการใชส้ื่อสงัคมออนไลน์ ซึง่อาจท าไดโ้ดยการจดัอบรม
การใชส้ื่อสงัคมออนไลน์เพื่อใหเ้กดิประสทิธภิาพในประกอบธุรกจิสงูสุด และหากพจิารณาถงึปัจจัยดา้นความพรอ้มใชง้าน
ของทรพัยากร จะพบวา่องคก์ร SMEs มคีวามพรอ้มในดา้นบุคลากรที่มทีกัษะในการใชส้ือ่สงัคมออนไลน์ ในขณะทีค่วาม
พร้อมด้านเครอืข่ายอินเทอร์เน็ตในการใช้งานสื่อสงัคมออนไลน์เป็นปัจจยัที่ควรค านึงถึงมากขึ้น โดยทัง้น้ีหน่วยงานที่
เกี่ยวขอ้งควรสง่เสรมิใหม้กีารเขา้ถงึอนิเทอรเ์นตไดอ้ย่างสะดวกสบายมากยิง่ขึน้เพื่อใหง้า่ยต่อการใชง้านสื่อสงัคมออนไลน์
เพื่อตดิต่อสือ่สารกบัลูกคา้ นอกจากน้ีปัจจยัแรงกดดนัจากการแขง่ขนัในธุรกจิ กเ็ป็นอกีปัจจยัหน่ึงทีค่วร ใหค้วามส าคญัโดย
การใหค้วามรูแ้ก่ SMEs ในการทีจ่ะใชส้ือ่สงัคมออนไลน์ ซึง่เป็นสือ่ทีเ่ขา้ถงึไดจ้ากทัว่โลก เพื่อใหเ้กดิความสามารถในการ
แขง่ขนัทดัเทยีมกบัผูป้ระกอบการจากต่างประเทศ โดยก าหนดทศิทางในการช่วยเหลอื สง่เสรมิ และสนบัสนุน SMEs เพื่อ
พฒันาทกัษะการใช้สื่อสงัคมออนไลน์  เน่ืองจากผู้ประกอบการนัน้พจิารณาได้ว่าการใช้สื่อสงัคมออนไลน์มสี่วนช่วยเพิม่
ความไดเ้ปรยีบในการท าธุรกจิมากกวา่การไมใ่ชส้ือ่สงัคมออนไลน์ 
6.2 งานวิจยัในอนาคต 

งานวจิยัต่อเน่ืองในอนาคตอาจศกึษาองคก์ร SMEs ทีอ่ยู่ในอุตสาหกรรมเดยีวกนั หรอือาจศกึษาเพิม่เตมิถงึสื่อสงัคม
ออนไลน์ประเภทอื่นๆ ทีไ่ดร้บัความนิยมในประเทศไทย เชน่ อนิสตาแกรม (Instagram) เป็นตน้ หรอืศกึษาเชงิเปรยีบเทยีบ
รปูแบบการใชเ้ครอืขา่ยสงัคมออนไลน์ประเภทอื่นๆ เพื่อวตัถุประสงคอ์ื่นนอกจากการสรา้งความสมัพนัธก์บัลกูคา้ เช่น การ
ใชส้ื่อสงัคมออนไลน์ในการตดิต่อกบัซพัพลายเออร ์หรอืในกลุ่มธุรกจิประเภทเดยีวกนั เป็นตน้ นอกจากน้ียงัสามารถศกึษา
ถงึปัจจยัอื่นๆเพิม่เตมิ ทีส่ง่ผลให ้ SMEs ในประเทศไทยหนัมาใชส้ื่อสงัคมออนไลน์ในการสรา้งประโยชน์แก่ธุรกจิ เช่น 
ปัจจยัดา้นคุณภาพของขอ้มลูจากสือ่สงัคมออนไลน์ ความปลอดภยัในการใชง้านสือ่สงัคมออนไลน์ เป็นตน้ 
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บทคดัย่อ 
งานวจิยันี้เป็นงานวจิยัเชงิปรมิาณทีม่วีตัถุประสงคเ์พื่อศกึษาอทิธพิลของคุณภาพของขอ้คดิเหน็และความน่าเชื่อถือ

ของแหล่งขอ้คดิเหน็บนเวบ็บอรด์ทีม่ผีลต่อผู้บรโิภคในการน าขอ้มูลจากขอ้คดิเหน็เหล่านัน้ไปใชเ้ลอืกซือ้สนิคา้หรอืบรกิาร 
โดยพฒันากรอบการวจิยัจากการน าปัจจยัทศันคติต่อขอ้มูลจากขอ้คดิเหน็มาผสานกบัปัจจยัด้านคุณภาพของขอ้คดิเหน็  
ความน่าเชื่อถอืของแหล่งขอ้คดิเหน็ การรบัรูป้ระโยชน์ของขอ้มูลจากขอ้คดิเหน็ และการน าขอ้มูลจากขอ้คดิเหน็ไปใชเ้ลอืก
สนิคา้และบรกิารของทฤษฏกีารยอมรบัข่าวสาร (Information Adoption Model หรอื IAM) และเกบ็ขอ้มูลจากกลุ่มตวัอย่าง
จ านวน 234 คนทีเ่ป็นคนไทยทีม่อีายุตัง้แต่ 15 ปี ขึน้ไป ทุกเพศทุกวยัทีเ่คยใชง้านเวบ็บอรด์ไทยในฐานะผูร้บัขอ้มูลและน า
ขอ้มูลที่ได้จากข้อคิดเหน็ไปใช้พจิารณาซื้อสนิค้าและบรกิาร  โดยใช้แบบสอบถามออนไลน์ที่วางลิงค์บนเว็บไซต์จบีนั
ดอทคอม  

จากการตรวจสอบความน่าเชื่อถอืโดยใชค่้าสมัประสทิธิค์รอนบาคแอลฟาและการวเิคราะหอ์งคป์ระกอบ พบว่าตวัแปรที่
ใชใ้นการวจิยัมคีวามน่าเชื่อถอืและโมเดลการวดัของตวัแปร มคีวามสอดคลอ้งกบัทฤษฏี ผลการวจิยัพบว่า คุณภาพของ
ขอ้คดิเหน็เป็นปัจจยัส าคญัทีส่ง่ผลทางตรงต่อการรบัรูป้ระโยชน์ของขอ้มลูจากขอ้คดิเหน็ และยงัส่งผลทางออ้มผ่านทางการ
รบัรู้ประโยชน์ของข้อมูลจากข้อคิดเห็นไปยงัการน าข้อมูลจากข้อคิดเห็นไปใช้พิจารณาเลือกซื้อสินค้าและบริการ ซึ่ง
องค์ประกอบทีส่ะทอ้นคุณภาพของขอ้คดิเหน็มากทีสุ่ดคอื ความครบถ้วนของขอ้คดิเหน็ รองลงมาคอื ความทนัสมยัของ
ขอ้คดิเหน็ รูปแบบการน าเสนอและความถูกต้องของขอ้คิดเห็น ตามล าดบั นอกจากนี้การรบัรู้ประโยชน์ของขอ้มูลจาก
ขอ้คดิเห็นยงัส่งผลทางตรงและทางอ้อมผ่านทางทศันคติต่อขอ้มูลจากขอ้คดิเหน็ไปยงัการน าขอ้มูลจากขอ้คดิเหน็ไปใช้
พจิารณาเลอืกซือ้สนิคา้และบรกิาร 

การศกึษาวจิยันี้นอกจากจะเป็นการต่อยอดทฤษฏกีารยอมรบัข่าวสาร (Information Adoption Model หรอื IAM) แลว้ 
ผูท้ีต่อ้งการโฆษณาผ่านทางเวบ็บอรด์ยงัสามารถน าผลวจิยัไปเป็นแนวทางในการท าโฆษณาผ่านขอ้คดิเหน็บนเวบ็บอรด์ได ้
โดยการใหค้วามส าคญักบั 1) คุณภาพของขอ้คดิเหน็ทีต่อ้งมเีน้ือหาทีค่รบถว้น  ทนัสมยั ถูกตอ้ง และน าเสนอดว้ยรูปแบบที่
เหมาะสม 2) ความน่าเชื่อถอืของแหล่งขอ้คดิเหน็ ทัง้ความน่าเชื่อถอืของเวบ็บอรด์และความน่าเชื่อถอืของผูเ้ขยีนขอ้คดิเหน็  
 
ค าส าคญั: ทฤษฏกีารยอมรบัข่าวสาร คุณภาพของขอ้คดิเหน็ ความน่าเชื่อถอืของเวบ็บอรด์ ความน่าเชื่อถอืของผูเ้ขยีน

ข้อคิดเห็น การรบัรู้ประโยชน์ของข้อมูลจากข้อคิดเห็น ทศันคติต่อข้อมูลจากข้อคิดเห็น การน าข้อมูลจาก
ขอ้คดิเหน็ไปใชใ้นการเลอืกเกีย่วกบัสนิคา้หรอืบรกิาร   
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Abstract 

The purpose of this quantitative research aims to study the argument quality on web board and the credibility 
of its source that influence consumers to purchase goods and services by bringing the factor of attitude toward 
information combined with the factors of source credibility, the perceived of Information usefulness and 
information adoption on purchasing goods and services in information adoption model theory (or IAM). The data 
were collected from 234 Thai people, both male and female, aged from 15 years and above who had used web 
board as an information recipient obtained from arguments for considering purchasing of goods and services, 
using an online questionnaire by placing a link of the questionnaire on Jeban.com website.  

The results from reliability testing using the Cronbach's alpha coefficient and Factor Analysis show that the 
measurement of the variables used in this research is reliable and consistent with the theory. The research result 
shows that the argument quality is a key factor which directly affects the perceived of Information usefulness also 
affects indirectly through the Information usefulness to information adoption on purchasing goods and services. 
The component which mostly reflects argument quality is the completeness, followed by currency, format and 
accuracy of argument. In addition, Information usefulness affects directly and indirectly through attitude toward 
information to the Information adoption on purchasing goods and services.  

Besides IAM extension, those who wish to advertise through web board might be able to use this research 
result as a guideline for making advisement through web board by giving priority to 1) argument quality, which 
contains the completeness, currency and accuracy of content and presents in the proper format, 2) the credibility 
of its source, both web board credibility and the sender credibility. 
 
Keywords: Information Adoption Model, Argument Quality, Web board Credibility, Credibility of Argument 

Sender, Information Usefulness, Attitude toward Information of Argument, Information Adoption 
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1. บทน า  
ในปัจจุบนัสงัคมไดก้า้วเขา้สูยุ่คการตดิต่อสือ่สาร มเีทคโนโลยทีีม่กีา้วหน้าและพฒันาอย่างรวดเรว็  ผูค้นสามารถเขา้ถงึ

และแลกเปลี่ยนข้อมูลทางสื่อออนไลน์ได้อย่างอิสระ สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้ทุกที่ทุกเวลาผ่านช่องทางของ
อนิเทอรเ์น็ต มกีารคาดการณ์ไวว้่า ภายในปี 2017 จะมยีอดผูใ้ชง้านอนิเทอรเ์น็ตทัว่โลกมากขึน้คดิเป็นสดัส่วนมากกว่า 
48% ของประชากรทัว่โลก ซึง่สง่ผลใหแ้นวโน้มของปรมิาณฐานขอ้มลูขา่วสารมมีากขึน้ (Hettick, 2011) และภายในปี 2015 
จะมฐีานขอ้มลูบนอนิเทอรเ์น็ตทัว่โลกจะมปีรมิาณเพิม่มากขึน้ถงึระดบัทีเ่รยีกว่า “Zettabyte”  ซึง่มขีนาดเท่ากบั 1,000 ลา้น
ลา้นไบต ์(Indvik, 2011) อย่างไรกต็ามจ านวนขอ้มลูมหาศาลเหล่านี้ไม่ใช่ขอ้มูลทัง้หมดทีม่ปีระโยชน์และสามารถเชื่อถอืได ้
เนื่องจากไม่ได้มกีารก ากบัดูแลและควบคุมคุณภาพของเนื้อหาขอ้มูลที่อยู่บนอนิเทอร์เน็ต ผู้คนทัว่ไปสามารถเขยีนและ
แบ่งปันบทความโดยไม่มกีารกลัน่กรองความถูกต้องของขอ้มูล ก่อนทีจ่ะเผยแพร่ออกสู่สาธารณะ ท าใหม้ขีอ้มูลทีบ่ดิเบอืน
ของผูแ้สวงหาประโยชน์จากขอ้มลูขา่วสาร  

เวบ็บอรด์สาธารณะเป็นแหล่งขอ้มูลอกีแหล่งหนึ่งทีใ่ชเ้พื่อแลกเปลีย่นขอ้มูลข่าวสารตลอดจนความคดิเหน็ของผูค้นใน
สงัคม จนกลายเป็นพืน้ทีห่นึ่งทีเ่ชื่อว่าทุกคนสามารถแสดงความคดิได้อย่างอสิระ หลายปีมานี้เวบ็บอร์ดได้กลายเป็นสื่อที่
ส าคญัที่ท าให้เกดิกระแสต่างๆ เช่น กระแสในวงการบนัเทงิและภาพยนตร ์รวมทัง้กระแสของสนิค้าและผลติภณัฑต่์างๆ 
เป็นตน้ หลายองคก์รจงึใชเ้วบ็บอรด์เป็นเครื่องมอืทางการตลาด (ประชาชาตธิุรกจิ, 2551)  

ปัจจุบนัก่อนทีผู่บ้รโิภคจะตดัสนิใจเลอืกซือ้สนิคา้หรอืบรกิาร มกัจะคน้หาขอ้มูลเกีย่วกบัสนิคา้หรอืบรกิารดงักล่าวจาก
อนิเทอรเ์น็ตก่อนทีจ่ะตดัสนิใจซือ้หรอืใชบ้รกิาร พฤตกิรรมเหล่าน้ี ท าใหเ้วบ็บอรด์กลายเป็นแหล่งขอ้มูลทีส่ าคญั ซึง่ถือไดว้่า
เป็นสือ่ทีม่อีทิธพิลต่อการตดัสนิใจซือ้ของผูบ้รโิภค  แต่จากทีก่ล่าวขา้งต้นแลว้ว่า ขอ้มูลในอนิเทอรเ์น็ตมทีัง้ทีน่่าเชื่อถอืและ
ไม่น่าเชื่อถอื ขอ้มลูบนเวบ็บอรด์กเ็ช่นกนั ดงันัน้จงึเกดิค าถามว่า คุณภาพของขอ้มลูอย่างไรในเวบ็บอรด์ทีส่่งผลต่อการรบัรู้
ถงึประโยชน์ของขอ้มูลของผูบ้รโิภคทีส่่งผลต่อการตดัสนิใจซือ้สนิคา้หรอืบรกิาร รวมถงึความน่าเชื่อถอืของแหล่งขอ้มูลใน
เวบ็บอรด์จะมอีทิธพิลต่อการรบัรูป้ระโยชน์ในขอ้มลูหรอืไม่ในทศิทางใด 

 
2. ทฤษฎีและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 
2.1 ทฤษฎีการยอมรบัข่าวสาร (Information Adoption Model theory หรอื IAM)  

IAM ถูกพฒันาขึน้จากการผสานทฤษฏกีารยอมรบัการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ (Technology Acceptance Model 
หรอื TAM) และแบบความน่าจะเป็นในการคดิไตร่ตรอง (Elaboration Likelihood Model หรอื ELM) โดยทฤษฎ ีIAM ได้
วเิคราะหต์วัแปรอสิระของการรบัรูป้ระโยชน์ของขา่วสารหรอืขอ้คดิเหน็ต่างๆ ภายใต้เงื่อนไขทีแ่ตกต่างกนัและระดบัความรู้
พืน้ฐานเกีย่วกบัขอ้มลูขา่วสารของผูร้บัสารทีน่ าไปสูแ่นวทางในการคดิทีแ่ตกต่าง 2 แนวทาง แนวทางแรกเป็นการคดิโดยใช้
หลกัการของเหตุและผลเป็นหลกั กล่าวคอืผูร้บัสารจะเป็นผูท้ีม่ทีกัษะความรูเ้กี่ยวกบัเนื้อหา จงึพจิารณาการรบัรูป้ระโยชน์
ของขอ้มลูขา่วสารจากคุณภาพและขอ้เทจ็จรงิของข่าวสารหรอืขอ้คดิเหน็ต่างๆ แต่ในแนวทางทีส่องเป็นการใชอ้ารมณ์และ
ความรูส้กึในการประมวลผลขอ้มลูเป็นหลกั กล่าวคอืผูร้บัสารเป็นผูไ้ม่มทีกัษะความรูเ้กีย่วกบัข่าวสารหรอืขอ้คดิเหน็ทีไ่ดร้บั  
จงึพจิารณาการรบัรูป้ระโยชน์ของขอ้มลูขา่วสารจากความน่าเชื่อถอืของแหล่งขา่วสารหรอืแหล่งขอ้คดิเหน็นัน้ๆ  แต่ไม่ว่าจะ
เป็นแนวทางใด เมื่อผู้ใช้งานรบัรู้ว่าข่าวสารหรอืข้อคิดเห็นเหล่านัน้มีประโยชน์ ผู้ใช้งานกจ็ะน าขอ้มูลในข่าวสารหรือใน
ขอ้คดิเหน็นัน้ๆไปใชใ้นกจิกรรมต่างๆ (Susssman and Siegal, 2003) 
2.2 คณุภาพและข้อเทจ็จริงของข่าวสารหรอืข้อคิดเหน็ (Argument Quality)  

งานวจิยัในอดตีพบว่า องคป์ระกอบของคุณภาพและขอ้เทจ็จรงิของข่าวสารหรอืขอ้คดิเหน็ต่างๆ  ตามทฤษฎ ีIAM ที่
สง่ผลต่อการรบัรูป้ระโยชน์ของขา่วสารหรอืขอ้คดิเหน็ต่างๆ ซึง่น าไปสู่การน าขอ้มูลในข่าวสารหรอืในขอ้คดิเหน็เหล่านัน้ไป
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ใชใ้นกจิกรรมต่างๆ  ไดแ้ก่  ความครบถว้นของขอ้คดิเหน็ (Completeness) (Wixom and Todd, 2005; Shen et al., 2013; 
รุจเิรข รศัมจีาตุรงค์, 2554)  ความถูกต้องของขอ้คดิเหน็ (Accuracy) (Wixom and Todd, 2005; รุจเิรข รศัมจีาตุรงค์, 
2554) ความทนัสมยัของขอ้คดิเหน็ (Currency) (Wixom and Todd, 2005; Cheung, 2014)  และรูปแบบการน าเสนอ
ขอ้คดิเหน็ (Format) (Wixom and Todd, 2005; Shen et al., 2013) โดยความครบถ้วนของข้อคิดเหน็ หมายถึง
ความรูส้กึของผูใ้ชท้ีม่ต่ีอขอ้คดิเหน็ว่ามคีวามครอบคลุมรอบดา้น (Shen et al., 2013) มหีวัขอ้และรายละเอยีดทีจ่ าเป็น
ครบถ้วน (Wixom and Todd, 2005) มกีารลงลกึถงึในรายละเอยีดต่างๆ (รุจเิรข รศัมจีาตุรงค์, 2554) ความถกูต้องของ
ข้อคิดเหน็ หมายถึงการรบัรูข้องผูใ้ชว้่าขอ้คดิเหน็ไม่มคีวามผดิพลาด มคีวามแม่นย าตรงตามความเป็นจรงิ มคีวามเป็น
กลางปราศจากอคต ิ(รุจเิรข รศัมจีาตุรงค์, 2554; Wixom and Todd, 2005) ถูกต้องตรงตามวตัถุประสงค์ เขยีนดว้ยภาษา
เขยีนทีส่ละสลวยและไม่มกีารพมิพผ์ดิพลาดเพื่อใหเ้กดิความน่าเชื่อถอื (ชนิตวปิ์ยา แสงเยน็พนัธุ์, 2554) ความทนัสมยั
ของข้อคิดเหน็ หมายถงึ การรบัรูข้องผูใ้ชว้่าขอ้คดิเหน็มเีนื้อหาเป็นปัจจุบนั มกีารปรบัปรุงแกไ้ขตามระยะเวลาอย่าง
สม ่าเสมอ (Wixom and Todd, 2005; Cheung, 2014) และรปูแบบการน าเสนอข้อคิดเหน็ หมายถงึความรูส้กึของผูใ้ชว้่า 
ขอ้คดิเหน็มกีารน าเสนอทีด่เีหมาะสมกบัเนื้อหา (Wixom and Todd, 2005; Shen et al., 2013) ทัง้การจดัวางองคป์ระกอบ
ของเนื้อหา การอ้างอิง รูปแบบของการเขียน และการใช้สื่อ เช่น เสียง รูปภาพ รูปภาพเคลื่อนไหว หรือ วิดีโอ เป็น
ส่วนประกอบ (ชนิตวปิ์ยา แสงเยน็พนัธุ์, 2554) ซึง่สื่อทีน่ ามาประกอบควรมคีวามสมดุลระหว่างขอ้ความและสื่อทีน่ ามา
ประกอบ และมคีวามเหมาะสมกบัวตัถุประสงคใ์นการน าเสนอ จงึจะเป็นการน าเสนอทีด่ ี(รุจเิรข รศัมจีาตุรงค,์ 2554) 

ความครบถ้วนของข้อคิดเหน็ สง่ผลใหผู้ร้บัขอ้มูลรูส้กึว่าขอ้มูลจากขอ้คดิเหน็ทีไ่ดร้บัมคีุณภาพ (Wixom and Todd, 
2005)  Shen et al. (2013) พบว่าขอ้มูลบนเวบ็ไซต์วกิพีเีดยีทีม่เีนื้อหาครอบคลุมเรื่องทีน่ักเรยีนต้องการอย่างครบถ้วน 
สง่ผลใหน้กัเรยีนเกดิการรบัรูป้ระโยชน์ว่าขอ้มูลเหล่านัน้สามารถน าไปใช้ในการพฒันาประสทิธภิาพในการเรยีนของตนได ้
สอดคลอ้งกบั Susssman and Siegal (2003) ทีพ่บว่าความครบถว้นของค าแนะน าเป็นหนึ่งในมติขิองคุณภาพค าแนะน าที่
ส่งผลใหเ้กดิการรบัรูป้ระโยชน์จากค าแนะน าดงักล่าว และรุจเิรข รศัมจีาตุรงค ์ (2554) ทีศ่กึษาเกีย่วกบัพฤตกิรรมการใช้
ขอ้มลูขา่วสารในเวบ็ไซตด์า้นเครื่องส าอางแลว้พบว่า การให้เนื้อหาทีม่รีายละเอยีดอย่างครบถ้วนเกีย่วขอ้งกบัผลติภณัฑ์มี
ผลต่อความน่าเชื่อถอืของขอ้มลู ว่าขอ้มลูนัน้มคีุณภาพทีส่ามารถน าไปใชป้ระโยชน์ได ้

ความถกูต้องของข้อคิดเหน็ สง่ผลต่อความเชื่อถอืในคุณภาพของขอ้คดิเหน็ การใหข้อ้คิดเหน็ทีถู่กต้อง มคีวามเป็น
กลาง ช่วยใหผู้ร้บัขอ้คดิเหน็สามารถน าขอ้คิดเหน็นัน้ไปช่วยในการตดัสนิใจได้ (ชนิตวปิ์ยา แสงเยน็พนัธุ์, 2554) ความ
ถูกต้องของข้อคดิเหน็จงึเป็นเกณฑ์ๆหนึ่งที่ใช้ในการประเมนิคุณภาพของข้อคดิเห็น (Wixom and Todd, 2005)  
Susssman and Siegal (2003) พบว่าคุณภาพของขอ้คดิเหน็ทีด่จีะส่งผลต่อรบัรูป้ระโยชน์ของขอ้คดิเหน็ ว่าขอ้คดิเหน็
สามารถน าไปช่วยในการพฒันาประสทิธภิาพในการท างานหรอืการตดัสนิใจได้  

ความทันสมยัของข้อคิดเห็น ส่งผลต่อความน่าเชื่อถือของข้อมูลและคุณภาพของข้อคิดเห็นที่สามารถน าไปใช้
ประโยชน์ได้  โดยความทนัสมยัของข้อคดิเหน็พจิารณาได้จากวนัที่ที่เขยีนขอ้คดิเหน็หรอืวนัที่ปรบัปรุงขอ้คดิเหน็ล่าสุด   
(รุจิเรข รศัมีจาตุรงค์, 2554)  ชนิตว์ปิยา แสงเย็นพนัธุ์ (2554) พบว่าผู้รบัสารจะเชื่อว่าข้อคิดเห็นมีประโยชน์สามารถ
น าไปใชใ้นการพจิารณาเลอืกสนิคา้หรอืบรกิารได ้ กต่็อเมื่อขอ้คดิเหน็มกีารปรบัปรุงใหม้คีวามทนัสมัย ตรงตามความเป็น
จรงิในปัจจุบนั เช่นเดยีวกบั Cheung (2014) ทีพ่บว่าความทนัสมยัของขอ้คดิเหน็ส่งผลต่อการรบัรูป้ระโยชน์จากขอ้มูลที่
ปรากฏในขอ้คดิเหน็ทีใ่ชส้ือ่สารกนับนสือ่อเิลก็ทรอนิกสแ์บบปากต่อปาก 

รปูแบบการน าเสนอข้อคิดเหน็ ทัง้ในรูปแบบของการเขยีนเป็นขอ้ความ การใชเ้สยีง รูปภาพ หรอืวดีโีอทีเ่หมาะสม
เพื่อประกอบขอ้คดิเหน็  จะท าใหข้อ้คดิเหน็นัน้เกดิความน่าสนใจและท าใหผู้ท้ีอ่่านขอ้คดิเหน็เหล่านัน้สามารถเขา้ใจเนื้อหา
ไดด้ยีิง่ขึน้ ซึง่ท าใหเ้กดิการรบัรูป้ระโยชน์จากขอ้มูลเหล่านัน้ (รุจเิรข รศัมจีาตุรงค,์ 2554 และชนิตวปิ์ยา แสงเยน็พนัธุ์, 
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2554) สอดคลอ้งกบั Shen et al. (2013) ทีพ่บว่ารูปแบบการน าเสนอขอ้มูลของเวบ็ไซต์วกิพิเีดยีส่งผลใหน้ักเรยีนเกดิการ
รบัรูป้ระโยชน์จากขอ้มูลเหล่านัน้เพื่อน าไปใชใ้นการพฒันาประสทิธภิาพในการเรยีนของตน และ Liu and Park (2014) ที่
พบว่า ขอ้คดิเหน็ทีส่ามารถอ่านและท าความเขา้ใจในเนื้อหาไดง้่าย จะท าให้ผูบ้รโิภคเกดิการรบัรู้ว่าขอ้มูลจากขอ้คดิเหน็
เหล่านัน้มปีระโยชน์ 
2.3 ความน่าเช่ือถือของแหล่งข่าวสารหรอืแหล่งข้อคิดเหน็ (Argument Source Credibility) 

งานวจิยัในอดตีพบว่า ทัง้ความน่าเชื่อถอืของเวบ็บอรด์( Web board Credibility) และความน่าเชื่อถอืของผู้ทีเ่ขยีน
ขอ้คดิเหน็ (Sender Credibility) มผีลต่อความน่าเชื่อถอืของแหล่งข่าวสารหรอืแหล่งขอ้คดิเหน็ต่างๆ บนเวบ็บอรด์ โดย
ความน่าเช่ือถือของเวบ็บอรด์ หมายถงึความรูส้กึไวว้างใจของผูร้บัขอ้คดิเหน็ทีม่ต่ีอเวบ็บอรด์นัน้ๆว่าขอ้มูลบนเวบ็บอรด์
มคีุณภาพสามารถเชื่อถอืได ้(Cheung, Lee and Rajohn, 2008; Cheung, 2014; รุจเิรข รศัมจีาตุรงค์, 2554) และความ
น่าเช่ือถือของผู้ท่ีเขียนข้อคิดเหน็หรือืผู้ทีส่่งสาร หมายถงึความไว้วางใจของผูร้บัขอ้คดิเหน็ที่มต่ีอผู้เขยีนขอ้คดิเหน็ว่า
สามารถใหข้อ้มลูทีถู่กตอ้งตรงตามความเป็นจรงิ  โดยผูส้ง่สารไดแ้ก่ผูเ้ขยีนบทความและขอ้คดิเหน็ต่างๆ บนเวบ็บอรด์หรอื
กระดานขา่ว (Shen et al., 2013; Dou, Walden, กรุณา จนีถนอม, 2551) 

ความน่าเชือ่ถือของเวบ็บอรด์ เป็นหนึ่งในปัจจยัทีส่ง่ผลกระทบต่อความน่าเชื่อของผูบ้รโิภคในการรบัรูป้ระโยชน์ของ
ขอ้มลูจากขอ้คดิเหน็  โดยเวบ็บอรด์ทีน่่าเชื่อถอืควรสรา้งจากองคก์รหรอืบุคคลทีม่คีวามน่าเชื่อถอืและมกีารตรวจสอบหรอื
คดักรองขอ้คดิเหน็อย่างสม ่าเสมอ (กรุณา จนีถนอม, 2551) รุจเิรข รศัมจีาตุรงค ์(2554) พบว่าความน่าเชื่อถอืต่อขอ้คดิเหน็
เกีย่วกบัสนิค้าประเภทเดยีวกนัจะมคีวามแตกต่างกนั  ถ้าขอ้คดิเหน็ดงักล่าวปรากฏอยู่บนเวบ็บอร์ดทีม่คีวามน่าเชื่อถือที่
แตกต่างกนั โดยขอ้คดิเหน็ในการแนะน าสนิคา้บนเวบ็บอรด์ของเจา้ของผลติภณัฑจ์ะมคีวามน่าเชื่อถอืน้อยกว่าขอ้คดิเหน็
บนเวบ็บอรด์ทีเ่กดิจากบุคคลอื่นทีเ่คยใชผ้ลติภณัฑน์ัน้ เช่นเดยีวกบั Cheung (2014) ทีพ่บว่าผูบ้รโิภคจ านวนมากทีใ่ชง้าน
อินเทอร์เน็ตและมีความเกี่ยวข้องกับบทความบนอินเทอร์เน็ต จะรับรู้ถึงประโยชน์ของข้อมูลในข้อคิดเห็น ก็ต่อเมื่อ
ขอ้คดิเหน็เหล่านัน้อยู่บนเวบ็บอรด์หรอืเวบ็ไซตท์ีม่คีวามน่าเชื่อถอื   

ความน่าเชือ่ถือของผู้เขียนข้อคิดเหน็ ทีแ่ตกต่างกนัมาจากความแตกต่างของผูเ้ขยีนขอ้คดิเหน็หรอืผูส้่งสารแต่ละ
คน เช่น ความน่าเชื่อถอื ความเชีย่วชาญ บทบาทในสงัคม สมัพนัธภาพกบัผูส้ง่สารและลกัษณะทางประชากรศาสตร ์ ความ
น่าเชื่อถอืของผูส้่งสารสามารถท าให้เกดิการโน้มน้าวจนก่อใหเ้กดิการเปลีย่นแปลงความคดิเหน็ ค่านิยมตลอดจนอารมณ์
และการกระท าของผูร้บัสารได ้(อดุลย ์จาตุรงค์, 2520, น. 45-50)  Zhang, Ye, Law and Li (2010) ศกึษาพบว่าผู้บรโิภค
จะน าขอ้มลูจากขอ้คดิเหน็ของลกูคา้ทีไ่ปใชบ้รกิารจรงิไปใชใ้นการเลอืกรา้นอาหารมากกว่าขอ้มลูจากขอ้คดิเหน็ของนกัเขยีน
บทความ  เช่นเดยีวกบั Dou, Walden, Lee and Lee (2012) ทีศ่กึษาพบว่ากลุ่มตวัอย่างใหค้วามเชื่อถอืกบัวดีโีอทีถู่กสรา้ง
และเผยแพร่โดยผู้ใช้งานจริงว่าสามารถน าข้อมูลไปใช้ประโยชน์ได้มากกว่าวีดีโอที่ถูกสร้างและเผยแพร่โดยเจ้าของ
ผลติภณัฑน์ัน้ๆ ซึง่สอดคลอ้งกบัการคน้พบของ Li, Huang, Tan and Wei (2013) ทีก่ลุ่มตวัอย่างเลอืกทีจ่ะยอมรบัขอ้มูล
จากขอ้คดิเหน็จากผูแ้สดงความคดิเหน็ทีเ่ป็นผูใ้ชง้านจรงิมากกวา่จากผู้เชีย่วชาญในการตดัสนิใจซือ้สนิคา้  นอกจากนี้กรุณา 
จนีถนอม (2551) ยงัพบว่าการระบุชื่อผูน้ าเสนอบทความจะส่งผลต่อความน่าเชื่อถอืของขอ้มูลและท าใหก้ลุ่มตวัอย่างเกดิ
การรบัรูถ้งึประโยชน์ของขอ้มูลเหล่านัน้ เช่นเดยีวกบั Shen et al. (2013) ทีพ่บว่า ความน่าเชื่อของผู้ทีเ่ขยีนบทความบน
เวบ็ไซตว์กิพิเีดยีท าใหน้กัเรยีนเกดิการรบัรูป้ระโยชน์จากขอ้มลูในบทความเหล่านัน้ต่างกนั  
2.4 การรบัรูป้ระโยชน์ของข้อมูลจากข้อคิดเหน็ (Information Usefulness)  

การรบัรูป้ระโยชน์ของขอ้มลู หมายถงึความรูส้กึของผูร้บัสารว่าสามารถน าขอ้มูลไปช่วยสนับสนุนการตดัสนิใจไดด้ขีึน้ 
(Cheung et al., 2008; Cheung, 2014) รวมถงึการรบัรูว้่าสามารถน าขอ้มลูนัน้ไปพฒันาศกัยภาพการปฏบิตังิาน (Shen et 
al., 2013) หรอืประสทิธภิาพตามวตัถุประสงคท์ีต่อ้งการ(Susssman and Siegal, 2003) ไดด้ยีิง่ขึน้  Cheung et al. (2008)  
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พบว่าเมื่อผูบ้รโิภคอ่านขอ้คดิเหน็เกีย่วกบัรา้นอาหารแลว้พบว่าขอ้มูลทีไ่ดร้ับจากขอ้คดิเหน็เหล่านัน้มปีระโยชน์ทีจ่ะน าไป
ช่วยในการตัดสินใจเลือกร้านอาหารได้  ก็จะเกิดการตัง้ใจที่จะน าข้อมูลจากข้อคิดเห็นเหล่านัน้ไปใช้พิจารณาเลือก
รา้นอาหาร เช่นเดยีวกบัการศกึษาของ Shen et al. (2013) และ Cheung (2014)  ทีพ่บว่าการรบัรูป้ระโยชน์ของขอ้มูล
สง่ผลต่อการยอมรบัขอ้มลูเพื่อน าไปใชพ้จิารณาเลอืกสนิคา้และบรกิาร   
2.5 ทศันคติต่อข้อมูลจากข้อคิดเหน็ (Attitude toward information)  

ทศันคตเิป็นกลุ่มของความเชื่อต่างๆ ทีเ่กี่ยวกบัวตัถุหรอืสถานการณ์ซึ่งมผีลต่อการโน้มน้าวให้บุคคลแสดงปฏกิริยิา
โตต้อบในทางใดทางหนึ่ง ประสบการณ์ทีแ่ตกต่างกนั ท าใหค้วามคดิหรอืความรูส้กึต่อสิง่ๆ หนึ่งแตกต่างกนั ทศันคตขิองแต่
ละบุคคลต่อเรื่องๆ หนึ่ง จงึอาจแตกต่างกนัไป ทศันคตทิางบวกจะเป็นสิง่ทีท่ าใหบุ้คคลแสดงปฏิกริยิาในดา้นที่ดต่ีอบุคคล 
วตัถุ สถานการณ์และเรื่องราวต่างๆ ซึง่เป็นพืน้ฐานทีด่ทีีส่่งผลต่อการยอมรบั ซึง่ตรงขา้มกบัทศันคตทิางดา้นลบ ส่วน
ทศันคตนิิ่งเฉยเป็นการทีบุ่คคลไม่มคีวามคดิเหน็ต่อสิง่นัน้ (Schiffman and Kanuk, 1983)  ดงันัน้เมื่อกล่าวถงึทศันคตต่ิอ
ขอ้มลู จงึหมายถงึ มุมมองความรูส้กึต่อขอ้มลูซึง่อาจจะดหีรอื ไม่ด ีชอบหรอืไม่ชอบ โดยความรูส้กึหรอืมุมมองดงักล่าว อาจ
ไม่ถูกต้องตรงกบัความเป็นจรงิ แต่จะส่งผลต่อพฤตกิรรม (ปารวรี ์บุษบาศรี, 2555; Liang, Ekinci, Occhiocupo and 
Whyatt, 2013)  

จากงานวจิยัทฤษฏบีรูณาการความพงึพอใจของผูใ้ชง้านและการยอมรบัเทคโนโลย ี(Integration of User Satisfaction 
and Technology Acceptance Theory) ของ Wixom and Todd (2005) พบว่าทศันคตขิองผูบ้รโิภคส่งผลต่อความตัง้ใจ
ของผูบ้รโิภค  เช่น ทศันคตขิองผูท้ีเ่ลอืกโรงแรมในช่วงวนัหยุดทีม่ต่ีอขอ้มลูทีไ่ดร้บัเกีย่วกบัโรงแรม จะสง่ผลต่อความตัง้ใจที่
จะน าขอ้มลูนัน้ไปใชพ้จิารณาเลอืกโรงแรมในช่วงวนัหยุด (Purnawirawan, Pelsmacker and Den, 2012) ทศันคตทิางบวก
ของนักท่องเทีย่วทีม่ต่ีอการสื่อสารแบบปากต่อปากผ่านทางอเิลก็ทรอนิกส์ส่งผลท าให้เกดิความตัง้ใจในการใช้การสื่อสาร
แบบปากต่อปากผ่านทางสื่ออเิลก็ทรอนิกส ์ (Liang et al., 2013)  ผูบ้รโิภคทีม่คีวามพงึพอใจซึง่เป็นทศันคตทิางบวกต่อ
ขอ้มลูทีไ่ดร้บัจากการอ่านขอ้คดิเหน็ เกีย่วกบัเครื่องส าอาง จะสง่ผลใหผู้บ้รโิภคเกดิความตัง้ใจในการน าขอ้มลูจากขอ้คดิเหน็
เหล่านัน้ไปใชพ้จิารณาเลอืกซือ้เครื่องส าอาง (Chen et al., 2014)    
2.6 การยอมรบัขอ้มูลจากขอ้คิดเหน็ไปใช้ในการเลือกเก่ียวกบัสินค้าหรอืบริการ (Information Adoption)  

การยอมรบัขอ้มลูจากขอ้คดิเหน็ไปใชใ้นการเลอืกสนิคา้และบรกิาร หมายถงึ กระบวนการทีผู่ร้บัสารมคีวามตัง้ใจจะน า
ขอ้มลูทีไ่ดจ้ากขอ้คดิเหน็ไปใชใ้นการเลอืกซือ้สนิคา้และบรกิาร (Shen et al., 2013) หรอื เป็นระดบัทีผู่ร้บัสารประมวลผล
จากความรูส้กึตนเพื่อวางแผนทีจ่ะซือ้สนิคา้และบรกิารทีต่นเองสนใจ (Cheung, 2014) 
จากการศกึษาของ Cheung et al. (2008) โดยใชก้รอบทฤษฏ ีIAM ถงึการยอมรบัความคดิเหน็ของลกูคา้บนสงัคมออนไลน์
เกีย่วกบัการตัง้ใจในการน าขอ้มูลทีไ่ดจ้ากการแสดงความคดิเหน็ของสงัคมออนไลน์เกีย่วกบัรา้นอาหารในฮ่องกงไปใชใ้น
การตัดสนิใจเลือกใช้บรกิารพบว่า การยอมรบัขอ้มูลจะเกดิได้จากการที่ผู้รบัสารรบัรู้ถึงประโยชน์ของข้อมูลที่ได้รบัจาก
ขอ้คดิเหน็ โดยการรบัรูป้ระโยชน์เกดิจากความครบถว้นและการเขา้ถงึขอ้มลูไดง้่าย ซึง่สอดคลอ้งกบัการศกึษาของ Shen et 
al. (2013) ทีศ่กึษาปัจจยัในการยอมรบัขอ้มลูจากเวบ็ไซตว์กิพิเีดยีของนกัเรยีน และการศกึษาของ Cheung (2013) ทีศ่กึษา
อทิธพิลของ eWOM (Electronic Word-of-Mouth) ต่อการยอมรบัขอ้มลูของผูบ้รโิภคบนสงัคมออนไลน์ 
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3. กรอบแนวคิดการวิจยัและสมมติฐาน 
3.1 กรอบแนวคิดการวิจยั 

จากการทบทวนวรรณกรรมและทฤษฏทีีเ่กีย่วขอ้งดงักล่าวขา้งต้นท าใหไ้ดก้รอบการวจิยัดงัแสดงในภาพที ่1  โดยตวั
แปรแฝงแต่ละตวัทีแ่สดงในภาพมคีวามหมายดงัในตารางที ่1 และมสีมมตฐิานว่ามคีวามสมัพนัธก์นัดงันี้  

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที ่1 กรอบการวจิยั 

 
3.2 สมมติฐานในการวิจยั 

3.2.1 ความสมัพนัธร์ะหว่างคณุภาพของข้อคิดเหน็กบัการรบัรูป้ระโยชน์ของข้อมูลจากข้อคิดเหน็ 
ส าหรับผู้รบัสารที่มีทักษะความรู้เกี่ยวกับข้อมูลหรือเนื้อหาต่างๆ ที่ปรากฏในข้อคิดเห็นบนเว็บบอร์ด จะ

พจิารณาการรบัรูป้ระโยชน์ของขอ้มูลข่าวสารจากคุณภาพของข่าวสารหรอืขอ้คดิเหน็ต่างๆ เหล่านัน้ (Susssman and 
Siegal, 2003) โดยขอ้คดิเหน็ทีม่เีนื้อหาหรอืขอ้มูลทีม่รีายละเอยีดครบถ้วนครอบคลุมเรื่องทีผู่ร้บัสารต้องการ (Susssman 
and Siegal, 2003 ; Wixom and Todd, 2005; Shen et al., 2013)  มคีวามถูกต้องเป็นกลาง (Susssman and Siegal, 
2003 ; Wixom and Todd, 2005; ชนิตวปิ์ยา แสงเยน็พนัธุ,์ 2554) ทนัสมยั ไดร้บัการปรบัปรุงใหเ้ป็นปัจจุบนัตามระยะเวลา
ทีเ่หมาะสมอย่างสม ่าเสมอ (Wixom and Todd, 2005; รุจเิรข รศัมจีาตุรงค์, 2554; ชนิตวปิ์ยา แสงเยน็พนัธุ์, 2554; 
Cheung, 2014) จะท าใหผู้้รบัสารเชื่อว่าจะสามารถใชป้ระโยชน์จากขอ้มูลดงักล่าวไปช่วยในการตดัสนิใจ  (ชนิตว์ปิยา     
แสงเยน็พนัธุ์, 2554) และพฒันาศกัยภาพในการท างาน (Susssman and Siegal, 2003) หรอืประสทิธภิาพการท างานได ้
(Shen et al., 2013)  นอกจากนี้ขอ้คดิเหน็ทีถู่กน าเสนอในรูปแบบทีเ่หมาะสม (Wixom and Todd, 2005) กบัพืน้ฐานของ
ผูร้บัสาร เช่น มภีาพ เสยีง หรอืวดิโีอประกอบ จะช่วยใหผู้ร้บัสารเขา้ใจในเนื้อหาหรอืขอ้มูลทีป่รากฏในขอ้คดิเหน็ไดด้ยีิง่ขึน้ 
(รุจเิรข รศัมจีาตุรงค,์ 2554) ท าใหเ้หน็ถงึประโยชน์ของขอ้มลูดงักล่าวไดด้ยีิง่ขึน้ ดงันัน้จงึน าไปสูส่มมุตฐิานที ่1 
  

H1: คุณภาพของขอ้คดิเหน็ ซึง่ประกอบดว้ย ความครบถ้วนของขอ้คดิเหน็ ความถูกต้องของขอ้คดิเหน็ ความ
ทันสมัยของข้อคิดเห็น และรูปแบบการน าเสนอ ส่งผลเชิงบวกต่อการรับรู้ประโยชน์ของข้อมูลจาก
ขอ้คดิเหน็ 

 

 

H1 (+) 

H4 (+) 

 

 

 
H6 (+) 

H5 

(+) 

H2 

(+) 

 

ความครบถ้วนของ

ข้อคิดเห็น 

ความถูกต้องของ

ข้อคิดเห็น 

ความทันสมัยของ

ข้อคิดเห็น 

รูปแบบการน าเสนอ 
 

ทัศนคติต่อข้อมูล

จากข้อคิดเห็น 

 
ความน่าเชื่อถือของ           

ผู้เขียนข้อคิดเห็น 

 คุณภาพของ

ข้อคิดเห็น 

 
การรับรู้ประโยชน์

ของข้อมูลจาก

ข้อคิดเห็น 

การยอมรับข้อมูลจาก

ข้อคิดเห็นไปใช้ในการเลือก

ซื้อสินค้าหรือบริการ 

ความน่าเชื่อถือของ

เว็บบอร์ด 

H3 (+) 
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3.2.2 ความสมัพนัธร์ะหว่างความน่าเช่ือถือของเวบ็บอรด์กบัการรบัรูป้ระโยชน์ของข้อมูลจากข้อคิดเหน็ 
ส าหรบัผูร้บัสารทีไ่ม่มทีกัษะความรูเ้กีย่วกบัข่าวสารหรอืขอ้คดิเหน็ทีไ่ดร้บั ผูร้บัสารจะรบัรูป้ระโยชน์ของขอ้มูล

ข่าวสารโดยพจิารณาจากความน่าเชื่อถอืของแหล่งข่าวสารหรอืแหล่งขอ้คดิเหน็นัน้ๆ (Susssman and Siegal, 2003) ซึง่
ความน่าเชื่อถอืน้ีอาจมาจากความน่าเชื่อถอืของเวบ็บอรด์ และความน่าเชื่อถอืของผูท้ีเ่ขยีนขอ้คดิเหน็นัน้ๆ ความน่าเชื่อถอื
ต่อขอ้คดิเหน็เกีย่วกบัสนิคา้ประเภทเดยีวกนัจากคนละเวบ็บอรด์มคีวามแตกต่างกนั โดยความน่าเชื่อถอืต่อขอ้คดิเหน็ในการ
แนะน าสนิคา้จากเจา้ของผลิตภณัฑจ์ะมน้ีอยกว่าความน่าเชื่อถอืต่อขอ้คดิเหน็จากเวบ็บอรด์ทีเ่กดิจากบุคคลอื่น เนื่องจาก
เวบ็ทีส่รา้งจากเจา้ของสนิคา้อาจจะใหข้อ้คดิเหน็ทีไ่ม่ตรงตามความเป็นจรงิ คดักรองแต่เฉพาะส่วนดขีองสนิคา้เพื่อ เป็นการ
โฆษณาสนิคา้ ซึง่แตกต่างจากเวบ็ทีส่รา้งจากบุคคลอื่นทีไ่ม่มสี่วนไดส้่วนเสยีกบัสนิค้านัน้ (รุจเิรข รศัมจีาตุรงค์, 2554) 
ดงันัน้การทีผู่บ้รโิภคจะรบัรูถ้งึประโยชน์ของขอ้มลูจากขอ้คดิเหน็ไดก้ต่็อเมื่อขอ้คดิเหน็เหล่านัน้อยู่บนเวบ็บอรด์หรอืเวบ็ไซต์
ทีผู่บ้รโิภคเชื่อว่ามคีวามน่าเชื่อถอื จงึน าไปสูส่มมุตฐิานที ่2  
  

H2: ความน่าเชือ่ถอืของเวบ็บอรด์สง่ผลเชงิบวกต่อการรบัรูป้ระโยชน์ของขอ้มลูจากขอ้คดิเหน็ 
 

3.2.3 ความสัมพนัธ์ระหว่างความน่าเช่ือถือของผู้เขียนข้อคิดเห็นกับการรบัรู้ประโยชน์ของข้อมูลจาก
ข้อคิดเหน็ 
ความน่าเชื่อถือของผู้บรโิภคที่มต่ีอผู้เขยีนขอ้คดิเหน็หรอืค าแนะน ายงัเกดิจากความเชี่ยวชาญและบทบาทใน

สงัคมของผูท้ีเ่ขยีนขอ้คดิเหน็ (อดุลย ์จาตุรงค,์ 2546) เช่น ในการแนะน าสนิคา้ ขอ้คดิเหน็ทีถู่กสรา้งจากบุคคลอื่นทีไ่ม่ใช้
เจ้าของสนิค้านัน้จะมคีวามน่าเชื่อถือมากกว่าข้อคิดเห็นที่ถูกสร้างจากเจ้าของสนิค้า เพราะเชื่อว่าบุคคลอื่นจะแสดง
ขอ้คดิเหน็ทีถู่กต้องตรงตามความเป็นจรงิของสนิค้าซึง่ต่างจากเจา้ของสนิคา้ จงึท าใหผู้บ้รโิภคสามารถน าค าแนะน าจาก
ขอ้คดิเหน็เหล่านัน้ไปช่วยในการตดัสนิใจได้ (Dou et al., 2012) ดงันัน้การทีผู่บ้รโิภคจะรูส้กึว่าขอ้มูลจากขอ้คดิเหน็จะมี
ประโยชน์สามารถน าไปใชไ้ด ้กต่็อเมื่อผูท้ีเ่ขยีนหรอืผูท้ีแ่สดงขอ้คดิเหน็นัน้มคีวามน่าเชื่อถอื จงึน าไปสูส่มมุตฐิานที ่3  

 
H3: ความน่าเชือ่ถอืของผูเ้ขยีนขอ้คดิเหน็ สง่ผลเชงิบวกต่อการรบัรูป้ระโยชน์ของขอ้มูลจากขอ้คดิเหน็ 

 
3.2.4 ความสมัพนัธร์ะหว่างการรบัรูป้ระโยชน์ของข้อมูลจากข้อคิดเหน็กบัทศันคติต่อข้อมูลจากข้อคิดเหน็ 

การที่ผู้บริโภครบัรู้ว่าข้อมูลในข้อคิดเห็นนัน้มีประโยชน์ ท าให้ผู้บริโภคเกิดอารมณ์ ความรู้สึกที่ดี มีความ        
พงึพอใจกบัขอ้มลูทีไ่ดร้บั และมทีศันคตใินทางบวกต่อขอ้มูลจากขอ้คดิเหน็เหล่านัน้ (Purnawirawan et al., 2012; Wixom 
and Todd, 2005) จงึน าไปสูส่มมุตฐิานที ่4 
  

H4: การรบัรูป้ระโยชน์ของขอ้มลูจากขอ้คดิเหน็ สง่ผลเชงิบวกต่อทศันคตต่ิอของขอ้มลูจากขอ้คดิเหน็  
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3.2.5 ความสมัพนัธ์ระหว่างการรบัรู้ประโยชน์ของข้อมูลจากข้อคิดเหน็กบัการยอมรบัข้อมูลจากข้อคิดเหน็
ไปใช้ในการเลือกซ้ือสินค้าหรอืบริการ 
การรบัรู้ประโยชน์ของขอ้มูลจากขอ้คิดเหน็เป็นความรู้สกึของผู้บรโิภคที่มต่ีอขอ้มูลจากขอ้คิดเห็นที่ได้รบัว่า

สามารถน ามาช่วยพฒันาศกัยภาพหรอืประสทิธภิาพตามวตัถุประสงค์ทีต่้องการได ้(Susssman and Siegal, 2003) หรอื
น าไปช่วยในการตดัสนิใจเลอืกสนิคา้หรอืบรกิารได ้กจ็ะท าใหเ้กดิการตัง้ใจทีจ่ะน าขอ้มลูจากขอ้คดิเหน็เหล่านัน้ไปใชง้านจรงิ 
(Cheung et al., 2008)  จงึน าไปสูส่มมุตฐิานที ่5 
  

H5: การรบัรูป้ระโยชน์ของขอ้มลูจากขอ้คดิเหน็ สง่ผลเชงิบวกต่อการยอมรบัขอ้มลูจากขอ้คดิเหน็ไปใชใ้นการ
เลอืกซื้อสนิคา้หรอืบรกิาร  

  
3.2.6 ความสมัพนัธร์ะหว่างทศันคติต่อข้อมูลจากข้อคิดเหน็กบัการยอมรบัข้อมูลจากข้อคิดเหน็ไปใช้ในการ

เลือกซ้ือสินค้าหรอืบริการ 
ทศันคติทางบวกซึ่งเป็นความชอบและความพงึพอใจที่เป็นปฏกิิรยิาในทางที่ดใีนการแสดงออกของผู้บรโิภค  

เป็นพืน้ฐานทีด่ใีนการยอมรบัความคดิเหน็หรอืขอ้คดิเหน็ใหม ่(Schiffman and Kanuk, 1983)  ดงันัน้เมื่อผูบ้รโิภคเกดิความ
พงึพอใจต่อขอ้มลูทีไ่ดร้บัจากการอ่านขอ้คดิเหน็ กจ็ะท าใหเ้กดิความตัง้ใจในการน าขอ้มลูจากขอ้คดิเหน็เหล่านัน้ไปใชใ้นการ
เลอืกซือ้สนิคา้และบรกิาร จงึน าไปสูส่มมุตฐิานที่ 6 

 
H6: ทศันคตต่ิอของขอ้มลูจากขอ้คดิเหน็ สง่ผลเชงิบวกต่อการยอมรบัขอ้มลูจากขอ้คดิเหน็ไปใชใ้นเกีย่วกบัสนิคา้

หรอืบรกิาร 
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ตารางที ่1 ชื่อและนิยามตวัแปรทีป่รากฏในกรอบการวจิยั 
ตวัแปร/ช่ือตวัแปร นิยาม 

คุณภาพของขอ้คดิเหน็ 
(Argument Quality หรอื AQ) 

 
 

- ความครบถว้นของขอ้คดิเหน็ 
(Completeness - AQCom) 

        

ความรูส้กึของผูบ้รโิภคว่าขอ้คดิเหน็บนเวบ็บอรด์มเีน้ือหาครอบคลุมและให้
รายละเอยีดทีเ่จาะลกึเกีย่วกบัสนิคา้และบรกิารทีผู่บ้รโิภคตอ้งการ (Wixom and Todd, 
2005; Shen et al., 2013; รุจเิรข รศัมจีาตุรงค,์ 2554)  

- ความถูกตอ้งของขอ้คดิเหน็ 
(Accuracy - AQAcc) 
 

ความรูส้กึของผูบ้รโิภคว่าขอ้คดิเหน็บนเวบ็บอรด์เกีย่วกบัสนิคา้และบรกิารทีผู่บ้รโิภค
ตอ้งการมเีน้ือหาทีเ่ป็นไปตามความเป็นจรงิ มคีวามเป็นกลางปราศจากอคต ิไมม่ี
ความผดิพลาด (Wixom and Todd, 2005; รุจเิรข รศัมจีาตุรงค,์ 2554) 

- ความทนัสมยัของขอ้คดิเหน็ 
(Currency - AQCur)  
 

ความรูส้กึของผูบ้รโิภคว่าขอ้คดิเหน็บนเวบ็บอรด์ เกีย่วกบัสนิคา้และบรกิารทีผู่บ้รโิภค
ตอ้งการมคีวามเป็นปัจจบุนั มกีารปรบัปรุงตามระยะเวลาอย่างสม ่าเสมอรวมถงึมกีาร
ระบุวนัทีเ่ขยีนขอ้ความหรอืปรบัปรุงล่าสดุ (Wixom and Todd, 2005; Cheung, 2014; 
กรุณา จนีถนอม, 2551; รุจเิรข รศัมจีาตุรงค,์ 2554) 

- รปูแบบการน าเสนอ  
      (Format - AQFor) 

 
 

ความรูส้กึของผูบ้รโิภคว่าขอ้คดิเหน็บนเวบ็บอรด์เกีย่วกบัสนิคา้และบรกิารทีผู่บ้รโิภค
ตอ้งการมคีวามสมดุลและเหมาะสมระหว่างรปูแบบการเขยีนและการใชส้ือ่ประกอบ 
เช่น เสยีง รปูภาพ รปูภาพเคลื่อนไหว หรอื วดิโีอ (Wixom and Todd, 2005; Shen 
et al., 2013; ชนิตวปิ์ยา แสงเยน็พนัธุ,์ 2554; รุจเิรข รศัมจีาตุรงค,์ 2554) 

ความน่าเชื่อถอืของเวบ็บอรด์  
(Web board Credibility - 
SCWeb) 
 

ความรูส้กึทีผู่ร้บัขอ้มลูจากขอ้คดิเหน็ไวว้างใจเวบ็บอรด์ทีผู่บ้รโิภคใชใ้นการหาขอ้มลูว่า
มมีาตรฐานและเกดิจากองคก์รหรอืบุคคลทีส่รา้งเวบ็บอรด์นัน้มคีวามน่าเชื่อถอื
สามารถตรวจสอบได ้(Cheung, 2014; กรุณา จนีถนอม, 2551; รุจเิรข รศัมจีาตุรงค,์ 
2554) 

ความน่าเชื่อถอืของผูส้ง่สาร  
(Sender Credibility - SCSen) 
 

ความรูส้กึของผูบ้รโิภคต่อผูเ้ขยีนขอ้คดิเหน็หรอืบทความบนเวบ็บอรด์ว่ามคีวามรู้
เชีย่วชาญในเนื้อหาทีเ่ขยีน และมคีวามเป็นกลางปราศจากอคตใินการใหข้อ้มลู
เกีย่วกบัสนิคา้และบรกิารทีผู่บ้รโิภคตอ้งการ รวมถงึการระบขุอ้มลูเกีย่วกบัผูเ้ขยีน
บทความหรอืขอ้คดิเหน็ (Shen et al., 2013; Dou, Walden, Lee and Lee, 2012; 
กรุณา จนีถนอม, 2551) 

การรบัรูป้ระโยชน์ของขอ้คดิเหน็  
(Information Usefulness - INU) 
 

ความรูส้กึของผูบ้รโิภคว่าขอ้คดิเหน็สามารถช่วยใหก้ารซือ้สนิคา้และบรกิารประสบ
ความส าเรจ็รวมถงึชว่ยสนบัสนุนการตดัสนิใจในการพจิารณาเลอืกสนิคา้และบรกิารที่
ผูบ้รโิภคตอ้งการไดด้ขีึน้ (Wixom and Todd, 2005; Cheung et al., 2008; Cheung, 
2014) 
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ตารางที ่1 ชื่อและนิยามตวัแปรทีป่รากฏในกรอบการวจิยั (ต่อ) 
ตวัแปร/ช่ือตวัแปร นิยาม 

ทศันคตต่ิอขอ้คดิเหน็  
(Attitude toward information - 
ATT) 
 

ความคดิเหน็หรอืความเชื่อของผูบ้รโิภคทีม่ต่ีอขอ้คดิเหน็ในทางทีจ่ะยอมรบัหรอื
ปฏเิสธ เหน็ดว้ยหรอืไม่เหน็ดว้ย ชอบหรอืไม่ เกีย่วกบัสนิคา้และบรกิารทีน่ าเสนอบน
เวบ็บอรด์ ซึง่ความรูส้กึดงักล่าวจะสง่ผลต่อการแสดงออกเชงิพฤตกิรรมของผูบ้รโิภค 
(ปารวรี ์บุษบาศร,ี 2555; Wixom and Todd, 2005; Liang et al., 2013) 

การยอมรบัขอ้มลูจากขอ้คดิเหน็
ไปใชใ้นการเลอืกซือ้สนิคา้และ
บรกิาร 
(Information Adoption - INA) 

การทีผู่บ้รโิภคมคีวามตัง้ใจหรอืวางแผนทีจ่ะน าขอ้มูลจากเวบ็บอรด์ไปใชซ้ือ้สนิคา้และ
บรกิารทีผู่บ้รโิภคตอ้งการ (Shen et al., 2013; Cheung, 2014) 
 

  
4. วิธีการวิจยั  

งานวจิยัเชงิปรมิาณ (Quantitative Research) นี้ใชรู้ปแบบของการส ารวจ(Survey Research Method) จากกลุ่ม
ตวัอย่างจ านวน 234 คนทีเ่ป็นคนไทยทีม่อีายุตัง้แต่ 15 ปี ขึน้ไปและเป็นผูท้ีเ่คยใชง้านเวบ็บอรด์ไทยในฐานะผูร้บัขอ้มูลและ
น าข้อมูลที่ได้จากข้อคิดเห็นไปใช้ในการพิจารณาซื้อสินค้าและบริการ  โดยใช้แบบสอบถามออนไลน์ (Online 
Questionnaire) ทีว่างลงิคบ์นเวบ็ไซตจ์บีนัดอทคอม เป็นเครื่องมอืในการเกบ็รวบรวมขอ้มูล และน าขอ้มูลทีไ่ด้มาตรวจสอบ
ความน่าเชื่อถอืโดยใชค่้าสมัประสทิธิอ์ลัฟาของครอนบาค (Cronbach’s alpha) มากกว่าหรอืเท่ากบั 0.7 (Nunnally, 1978)  
ทดสอบความตรงหรอืความเทีย่งโดยใชก้ารวเิคราะหอ์งคป์ระกอบเชงิส ารวจ (Exploratory Factor Analysis) เพื่อจดักลุ่มตวั
แปร และใชก้ารวเิคราะหอ์งคป์ระกอบเชงิยนืยนั (Confirmatory Factor Analysis) เพื่อใหม้ัน่ใจว่าตวัแปรสงัเกตไดส้ามารถ
เป็นตวัแทนตวัแปรแฝงได้ จากนัน้จงึน ามาวเิคราะห์ตวัแบบสมการโครงสรา้ง (Structural Equation) ด้วยการวเิคราะห์
เสน้ทาง (Path Analysis) เพื่อวเิคราะหอ์ทิธพิลระหว่างตวัแปรทางตรงและทางออ้มของตวัแปรในการทดสอบสมมตฐิานโดย
ใชค้่าสถติ ิChi square test (x2) มากกว่า 0.05 (Hair et al., 2006) ค่าความแตกต่างระหว่าง Chi square และ degree of 
freedom น้อยกว่า 2 (Tabachnick and Fidell, 2007) GFI มากกว่า 0.90 (Tanaka and Huba, 1985) NFI มากกว่า 0.90 
(Hair et al., 2006) CFI มากกว่า 0.96 (Hu and Bentler, 1999) Root Mean Square Error of Approximation (RMSEA) 
น้อยกว่า 0.06 (สภุมาศ องัสโุชตแิละคณะ, 2552) และ RMR น้อยกว่า 0.08 (สภุมาศ องัสโุชตแิละคณะ, 2552) 
 

5. ผลการวิจยั 
 5.1 ลกัษณะทางประชากรและพฤติกรรมการใช้งานเวบ็บอรด์ของกลุ่มตวัอยา่ง  

กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง การศกึษาอยู่ในระดบัปรญิญาตรมีากที่สุด รายได้อยู่ในช่วงระหว่าง 20,001 - 
25,000 บาท ประกอบอาชพีพนักงานบรษิัทหรอืลูกจ้าง  ใช้งานเวบ็บอร์ดเพื่อติดตามอ่านขอ้คดิเหน็ข่าวสารหรอืหา
ขอ้คดิเหน็เพื่อประกอบการตดัสนิใจมากทีส่ดุ ใชเ้วลามากกว่า 4 วนัในการเขา้ใชง้านเวบ็บอรด์ภายใน 1 สปัดาห ์เวบ็บอรด์
ที่นึกถึงและนิยมเข้าใช้มากที่สุดเป็นล าดับแรกเมื่อต้องการหาข้อมูลในการพิจารณาเลือกซื้อสินค้าและบริการ คือ 
Pantip.com 
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5.2 การตรวจสอบเครือ่งมือ 
ผลการตรวจสอบความน่าเชื่อถือของขอ้ค าถาม/ตวัแปรสงัเกตได้ และทดสอบความเทีย่งตรงของขอ้ค าถาม/ตวัแปร

สงัเกตไดด้้วยการวเิคราะหอ์งคป์ระกอบพบว่า คงเหลอืตวัแปรสงัเกตไดท้ี่น่าเชื่อถอืและมคีวามเทีย่งตรงที่สามารถใชเ้ป็น
ตวัแทนตวัแปรแฝง 9 กลุ่มตามกรอบการวจิยัได ้ดงัแสดงในตารางที ่2 โดยค่าสมัประสทิธิ ์ครอนแบคแอลฟาของแต่ละกลุ่ม
ตวัแปรอยู่ระหว่าง 0.772 – 0.856 และค่าน ้าหนกัองคป์ระกอบของแต่ละตวัแปรในแต่ละกลุ่มอยู่ระหว่าง 0.532-0.912  
 

ตารางที ่2 แสดงค่าเฉลีย่ ค่าเบีย่งเบนมาตรฐาน น ้าหนกัองคป์ระกอบและค่าสมัประสทิธิ ์ครอนแบคแอลฟา 
ของตวัแปรทัง้หมด 

องคป์ระกอบข้อค าถาม ค่าเฉล่ีย ค่า
เบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

น ้าหนัก
องคป์ระกอบ 

1. ความครบถ้วนของข้อคิดเหน็ (AQCom: Conbach’s Alpha = 0.856)   
ขอ้คดิเหน็ในเวบ็บอรด์ใหข้อ้มลูทีค่รบถว้นเกีย่วกบัสนิคา้และบรกิารทีท่่าน
ตอ้งการ  

3.72 0.712 0.681 

ขอ้คดิเหน็ในเวบ็บอรด์ใหข้อ้มลูทัง้หมดทีจ่ าเป็นเกีย่วกบัสนิคา้และบรกิารทีท่่าน
ตอ้งการ  

3.67 0.715 0.736 

ขอ้คดิเหน็ในเวบ็บอรด์สามารถใหข้อ้มลูครอบคลุมในเรื่องสนิคา้และบรกิารทีท่่าน
ตอ้งการ  

3.67 0.733 0.690 

ขอ้คดิเหน็ในเวบ็บอรด์มรีายละเอยีดทีส่มบรูณ์เกีย่วกบัสนิคา้และบรกิาร
ครอบคลุมเนื้อหาตามทีท่่านตอ้งการ  

3.62 0.754 0.754 

2.ความถกูต้องของข้อคิดเหน็ (AQAcc: Conbach’s Alpha = 0.821)   
ขอ้คดิเหน็เกีย่วกบัสนิคา้และบรกิารบนเวบ็บอรด์มคีวามผดิพลาดเพยีงเลก็น้อย  3.18 0.795 0.621 
ขอ้คดิเหน็ในเวบ็บอรด์ใหข้อ้มลูเกีย่วกบัสนิคา้และบรกิารตรงตามความเป็นจรงิ  3.26 0.833 0.542 
ขอ้คดิเหน็เกีย่วกบัสนิคา้และบรกิารบนเวบ็บอรด์มคีวามเทีย่งตรง ปราศจากอคต ิ
ไม่ชีเ้ฉพาะไปทางใดทางหนึ่ง  

3.00 0.909 0.783 

ขอ้คดิเหน็เกีย่วกบัสนิคา้และบรกิารบนเวบ็บอรด์เป็นกลาง มคีวามตรงไปตรงมา  2.99 0.945 0.868 
3.ความทนัสมยัของขอ้คิดเหน็ (AQCur: Conbach’s Alpha = 0.814)   
ขอ้คดิเหน็เกีย่วกบัสนิคา้และบรกิารในเวบ็บอรด์มคีวามเป็นปัจจบุนั  3.62 0.988 0.672 
ขอ้คดิเหน็ในเวบ็บอรด์ใหข้อ้มลูล่าสดุเกีย่วกบัสนิคา้และบรกิารทีท่่านตอ้งการ  3.88 0.770 0.869 
ขอ้คดิเหน็เกีย่วกบัสนิคา้และบรกิารบนเวบ็บอรด์มคีวามทนัสมยั   3.90 0.754 0.839 
4.รปูแบบการน าเสนอ (AQFor: Conbach’s Alpha = 0.836)   
เวบ็บอรด์มกีารจดัวางเนื้อหาทีท่ าใหอ้่านเขา้ใจไดง้่าย  3.74 0.844 0.912 
รปูแบบการน าเสนอขอ้คดิเหน็ในเวบ็บอรด์มกีารจดักลุ่มหวัขอ้ทีท่ าใหเ้ขา้ใจได้
ง่าย  

3.73 0.832 0.777 
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ตารางที ่2 แสดงค่าเฉลีย่ ค่าเบีย่งเบนมาตรฐาน น ้าหนกัองคป์ระกอบและค่าสมัประสทิธิ ์ครอนแบคแอลฟา 
ของตวัแปรทัง้หมด (ต่อ) 

องคป์ระกอบข้อค าถาม ค่าเฉล่ีย ค่า
เบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

น ้าหนัก
องคป์ระกอบ 

5.ความน่าเช่ือถือของเวบ็บอรด์ (SCWeb: Conbach’s Alpha = 0.840)   
ท่านสามารถตรวจสอบความน่าเชื่อถอืขององคก์รหรอืบุคคลทีส่รา้งเวบ็บอรด์ที่
ใหข้อ้คดิเหน็เกีย่วกบัสนิคา้และบรกิารทีท่่านตอ้งการได้  

3.42 0.940 0.656 

ท่านมคีวามไวว้างใจในเวบ็บอรด์ทีใ่หข้อ้คดิเหน็เกีย่วกบัสนิคา้และบรกิาร  3.51 0.791 0.766 
ท่านมคีวามเชื่อถอืในเวบ็บอรด์ทีใ่หข้อ้คดิเหน็เกีย่วกบัสนิคา้และบรกิารทีท่่าน
ตอ้งการ  

3.57 0.777 0.835 

ท่านความเชื่อถอืต่อองคก์รหรอืบุคคลทีใ่หบ้รกิารเวบ็บอรด์ท่านระบุ  3.53 0.780 0.704 
6.ความน่าเช่ือถือของผูเ้ขียนข้อคิดเหน็ (SCSen: Conbach’s Alpha = 0.832)   
ผูเ้ขยีนขอ้คดิเหน็เกีย่วกบัสนิคา้และบรกิารบนเวบ็บอรด์มคีวามรูเ้กีย่วกบัเรื่องที่
เขยีน  

3.35 0.809 0.801 

ผูเ้ขยีนขอ้คดิเหน็เกีย่วกบัสนิคา้และบรกิารบนเวบ็บอรด์มคีวามเชีย่วชาญเฉพาะ
ทางเกีย่วกบัเรื่องทีเ่ขยีน 

3.31 0.804 0.897 

ผูเ้ขยีนขอ้คดิเหน็เกีย่วกบัสนิคา้และบรกิารบนเวบ็บอรด์เป็นผูท้ีส่ามารถใหค้วาม
ไวว้างใจได ้ 

3.27 0.805 0.703 

7. การรบัรูป้ระโยชน์ของข้อมลูจากขอ้คิดเหน็ (INU: Conbach’s Alpha = 0.852)   
ขอ้มลูเกีย่วกบัสนิคา้และบรกิารทีไ่ดร้บัจากขอ้คดิเหน็บนเวบ็บอรด์ท าใหท้่าน
ตดัสนิใจไดถู้กตอ้งยิง่ขึน้  

3.57 0.798 0.569 

ขอ้มลูเกีย่วกบัสนิคา้และบรกิารทีไ่ดร้บัจากขอ้คดิเหน็บนเวบ็บอรด์ช่วยใหท้่าน
ตดัสนิใจไดอ้ย่างมปีระสทิธผิล  

3.56 0.815 0.532 

ขอ้มลูเกีย่วกบัสนิคา้และบรกิารทีไ่ดร้บัจากขอ้คดิเหน็บนเวบ็บอรด์ท าใหท้่าน
เขา้ใจในตวัสนิคา้และบรกิารมากยิง่ขึน้  

3.65 0.855 0.692 

ขอ้มลูเกีย่วกบัสนิคา้และบรกิารทีไ่ดร้บัจากขอ้คดิเหน็บนเวบ็บอรด์มปีระโยชน์ต่อ
ท่านในการพจิารณาเลอืกซือ้สนิคา้และบรกิาร  

3.55 0.886 0.729 
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ตารางที ่2 แสดงค่าเฉลีย่ ค่าเบีย่งเบนมาตรฐาน น ้าหนกัองคป์ระกอบและค่าสมัประสทิธิ ์ครอนแบคแอลฟา 
ของตวัแปรทัง้หมด (ต่อ) 

องคป์ระกอบข้อค าถาม ค่าเฉล่ีย ค่า
เบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

น ้าหนัก
องคป์ระกอบ 

8. ทศันคติต่อข้อมลูจากข้อคิดเหน็ (ATT: Conbach’s Alpha = 0.772)   
ขอ้มลูทีท่่านไดร้บัจากขอ้คดิเหน็เกีย่วกบัสนิคา้และบรกิารบนเวบ็บอรด์ ท าให้
ท่านรูส้กึว่าท่านไดป้ระสบการณ์ทีด่ ี 

3.48 0.853 0.579 

ท่านมทีศันคตทิีด่ต่ีอขอ้มลูทีไ่ดร้บัจากขอ้คดิเหน็เกีย่วกบัสนิคา้และบรกิารบน
เวบ็บอรด์  

3.46 0.822 0.660 

ท่านรูส้กึว่าขอ้มลูทีไ่ดร้บัจากขอ้คดิเหน็เกีย่วกบัสนิคา้และบรกิารบนเวบ็บอรด์ให้
คุณค่ากบัท่าน  

3.67 0.865 0.604 

ท่านเหน็ดว้ยกบัค าแนะน าจากขอ้คดิเหน็เกีย่วกบัสนิคา้และบรกิารบนเวบ็บอรด์  3.61 0.738 0.551 
9.การน าขอ้มูลจากขอ้คิดเหน็ไปใช้เลือกสินค้าและบริการ (INA: Conbach’s Alpha = 0.841)   
ท่านมคีวามตัง้ใจทีจ่ะซือ้สนิคา้และบรกิารตามค าแนะน าจากขอ้คดิเหน็บนเวบ็
บอรด์  

3.67 0.720 0.809 

ภายหลงัจากอ่านค าแนะน าจากขอ้คดิเหน็เกีย่วกบัสนิคา้และบรกิารบนเวบ็บอรด์ 
ท่านมคีวามตัง้ใจทีจ่ะซือ้สนิคา้และบรกิารทีท่่านสนใจในระยะเวลาอนัใกล้ 

3.64 0.789 0.835 

ท่านมคีวามตัง้ใจซือ้สนิคา้และบรกิารภายหลงัจากทีท่่านหาขอ้มลูจากขอ้คดิเหน็
บนเวบ็บอรด์แลว้  

3.65 0.777 0.862 

ท่านวางแผนทีจ่ะซือ้สนิคา้และบรกิารตามค าแนะน าทีไ่ดจ้ากขอ้คดิเหน็บนเวบ็
บอรด์  

3.47 0.822 0.790 

 
5.3 การวิเคราะหก์รอบการวิจยั 

ผลจากการวเิคราะห์โมเดลแบบสมการโครงสร้างด้วยโปรแกรม AMOS ในการพิจารณาความกลมกลืนพบว่า
แบบจ าลองสมการโครงสรา้งดงัแสดงในภาพที ่2 มสีอดคลอ้งกบัขอ้มูลประจกัษ์อยู่ในระดบัด ี(Good fit) โดยไดค้่าสถติ ิChi 
square test (x2) = 412.214 ค่าความแตกต่างระหว่าง Chi square และ degree of freedom = 0.918 P-value= 0.893 
Root Mean Square Error of Approximation (RMSEA) = 0.000 GFI = 0.911 AGFI = 0.882 CFI = 1.000 RMSEA = 
0.000 RMR = 0.030 
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* มนียัส าคญัทางสถติทิี ่p<0.05        ** มนียัส าคญัทางสถติทิีท่ี ่p<0.001        ค่าในวงเลบ็คอื ค่า t-value 

ภาพที ่2 แบบจ าลองสมการโครงสรา้งทีม่สีอดคลอ้งกบัขอ้มลูประจกัษ์ 
 

ผลการทดสอบสมมตฐิานการวเิคราะหอ์ทิธพิลของตวัแปรในโมเดลสมการโครงสรา้งของปัจจยัคุณภาพของขอ้มูลและ
ความน่าเชื่อถอืของแหล่งขอ้มลูทีม่ผีลต่อผูบ้รโิภคในการน าขอ้มูลบนเวบ็บอรด์ไปใชเ้ลอืกซือ้สนิคา้หรอืบรกิาร พบว่าขอ้มูล
เชงิประจกัษ์สนบัสนุนสมมตฐิาน 1 และ 4 อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.001** และสนบัสนุนสมมตฐิานที ่2, 3, 5 และ 
6  อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05* โดยปัจจยัคุณภาพของขอ้คดิเหน็ (ซึง่ประกอบดว้ยความครบถ้วนของขอ้คดิเหน็ 
ความถูกตอ้งของขอ้คดิเหน็ ความทนัสมยัของขอ้คดิเหน็ และรปูแบบการน าเสนอ) ความน่าเชื่อถอืของเวบ็บอรด์และความ
น่าเชื่อถอืของผูเ้ขยีนขอ้คดิเหน็สามารถอธบิายการแปรผนัของปัจจยัการรบัรูป้ระโยชน์ของขอ้มูลจากขอ้คดิเหน็ได ้85.1% 
ปัจจยัการรบัรู้ประโยชน์ของขอ้มูลจากขอ้คดิเหน็อธบิายการแปรผนัของปัจจยัทศันคติต่อขอ้มูลจากขอ้คดิเหน็ได้ 76.5% 
ปัจจยัการรบัรู้ประโยชน์ของข้อมูลจากขอ้คดิเหน็และทศันคติต่อขอ้มูลจากขอ้คดิเหน็ร่วมอธบิายการแปรผนัของการน า
ขอ้มลูจากขอ้คดิเหน็ไปใชเ้ลอืกสนิคา้และบรกิารได ้57.4%  

เมื่อพจิารณาค่าอทิธพิลโดยรวม (Total Effect) พบว่าการน าขอ้มูลจากขอ้คดิเหน็ไปใชเ้ลอืกสนิค้าและบรกิารไดร้บั
อทิธพิลจากการรบัรูป้ระโยชน์ของขอ้มูลจากขอ้คดิเหน็มากทีส่ดุ ดว้ยค่าสมัประสทิธิก์ารถดถอยทีป่รบัมาตรฐานแลว้เท่ากบั 
0.721 โดยการรบัรู้ประโยชน์ของข้อมูลจากข้อคิดเห็นได้รบัอิทธิพลได้รบัอิทธิพลจากคุณภาพของข้อคิดเห็นมากที่สุด 
รองลงมาคอืคุณภาพของผูเ้ขยีนขอ้คดิเหน็ดว้ยค่าสมัประสทิธิก์ารถดถอยทีป่รบัมาตรฐานแล้วเท่ากบั 0.629 และ 0.326 
ตามล าดบั โดยทศันคตต่ิอขอ้มลูจากขอ้คดิเหน็มอีทิธพิลเพยีงทางตรงเทา่นัน้ (Direct Effect) ต่อการน าขอ้มลูจากขอ้คดิเหน็
ไปใชเ้ลอืกสนิคา้และบรกิารดว้ยค่าสมัประสทิธิก์ารถดถอยทีป่รบัมาตรฐานแลว้เท่ากบั 0.479 แต่ปัจจยัการรบัรูป้ระโยชน์
ของขอ้มูลจากขอ้คดิเหน็ นอกจากจะมอีทิธพิลทางตรงต่อการน าขอ้มูลจากขอ้คดิเหน็ไปใชเ้ลอืกสนิคา้และบรกิารทางตรง
ดว้ยค่าสมัประสทิธิก์ารถดถอยทีป่รบัมาตรฐานแลว้เท่ากบั 0.301 ยงัมอีทิธพิลทางออ้ม (Indirect Effect) ผ่านทางปัจจยั
ทศันคติต่อขอ้มูลจากขอ้คดิเหน็ด้วยค่าสมัประสทิธิก์ารถดถอยที่ปรบัมาตรฐานแล้วเท่ากบั 0.419 ส่วนคุณภาพของ
ขอ้คดิเหน็ ความน่าเชื่อถอืของเวบ็บอรด์และความน่าเชื่อถอืของผูเ้ขยีนขอ้คดิเหน็สง่ผลทัง้ทางตรงต่อการรบัรูป้ระโยชน์ของ
ขอ้มลูจากขอ้คดิเหน็ ดว้ยค่าสมัประสทิธิก์ารถดถอยทีป่รบัมาตรฐานแลว้เท่ากบั 0.629 0.122 และ 0.326 ตามล าดบัและมี
อทิธพิลทางออ้มต่อการน าขอ้มูลจากขอ้คดิเหน็ไปใชเ้ลอืกสนิคา้และบรกิารผ่านการรบัรูป้ระโยชน์ของขอ้มูลจากขอ้คดิเหน็
ดว้ยค่าสมัประสทิธิก์ารถดถอยทีป่รบัมาตรฐานแลว้เท่ากบั 0.453 0.088 และ 0.253 ตามล าดบั  
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6. อภิปรายและสรปุผลการวิจยั 
คุณภาพของขอ้คดิเหน็ถอืว่าเป็นปัจจยัทีส่ าคญัอย่างมากต่อการน าขอ้มลูจากขอ้คดิเหน็ไปใชใ้นการเลอืกเกีย่วกบัสนิคา้

หรอืบรกิาร เพราะนอกจากจะส่งผลทางตรงต่อการรบัรูป้ระโยชน์ของขอ้มูลจากขอ้คดิเหน็แลว้ ยงัส่งผลทางออ้มผ่านทาง
ทศันคตต่ิอขอ้มลูจากขอ้คดิเหน็ไปยงัปัจจยัการน าขอ้มูลจากขอ้คดิเหน็ไปใชใ้นการเลอืกเกีย่วกบัสนิคา้หรอืบรกิาร ซึง่ตวัที่
สะท้อนคุณภาพของขอ้คดิเหน็มากที่สุดคือ ความครบถ้วนของความคดิเหน็ รองลงมาคือ ความทนัสมยัของข้อคดิเห็น 
รูปแบบการน าเสนอและความถูกต้องของขอ้คดิเหน็ ตามล าดบั ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัในอดตีของ Wixom and Todd 
(2005) Shen et al. (2013) และ Chen et al. (2014) ดงันัน้จงึสามารถสรุปไดว้่าคุณภาพของขอ้คดิเหน็ซึง่ประกอบดว้ย 
ความครบถว้นของความคดิเหน็ ความทนัสมยัของขอ้คดิเหน็ รปูแบบการน าเสนอและความถูกตอ้งของขอ้คดิเหน็ ส่งผลต่อ
การรบัรูป้ระโยชน์ของขอ้มลูจากขอ้คดิเหน็  และทัง้ความน่าเชื่อถอืของเวบ็บอรด์และความน่าเชื่อถอืของผูเ้ขยีนขอ้คดิเหน็
สง่ผลอย่างมนียัส าคญัต่อการรบัรูป้ระโยชน์ของขอ้มลูจากขอ้คดิเหน็ โดยความน่าเชื่อถอืของผูเ้ขยีนขอ้คดิเหน็มอีทิธพิลต่อ
การรบัรูป้ระโยชน์ของขอ้มูลจากขอ้คดิเหน็มากกว่าความน่าเชื่อถอืของเวบ็บอรด์ นอกจากนัน้ยงัพบว่าการรบัรูป้ระโยชน์
ของขอ้มลูจากขอ้คดิเหน็สง่ผลทางตรงและทางออ้มผ่านทางทศันคตต่ิอของขอ้มลูจากขอ้คดิเหน็ไปยงัการยอมรบัขอ้มูลจาก
ขอ้คดิเหน็ไปใชใ้นเกีย่วกบัสนิคา้หรอืบรกิาร ซึง่สนบัสนุนงานของ Wixom and Todd (2005) รวมถงึทศันคตขิองขอ้มูลจาก
ขอ้คดิเหน็ยงัสง่ผลทางตรงต่อการการยอมรบัขอ้มลูจากขอ้คดิเหน็ไปใชใ้นเกีย่วกบัสนิคา้หรอืบรกิาร เมื่อผูบ้รโิภคมคีวามพงึ
พอใจต่อขอ้มูลทีไ่ดร้บัจากขอ้คดิเหน็จะส่งผลใหผู้้บรโิภคมแีนวโน้มที่น าขอ้มูลทีไ่ด้เหล่านัน้ไปใช้ในการพจิารณาเลอืกซื้อ
สนิคา้และบรกิาร ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ Shen et al. (2013) 
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บทคดัย่อ 

ผูบ้รโิภคมกีารเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเรว็ นักการตลาดต้องปรบัตวัใหท้นั เพราะการเปลีย่นแปลงน ามาสู่โอกาสใหม่ๆ 
ของการน าเสนอสนิคา้หรอืบรกิาร และกลยุทธ์การตลาด ใหส้อดรบัความต้องการและวถิีชวีติของผูบ้รโิภค บทความนี้จงึ
น าเสนอกลุ่มผูช้ายกลุ่มหนึ่งที ่สนใจในการออกก าลงักาย เพื่อใหม้กีลา้มเนื้อทีแ่ขง็แรง สวยงาม ซึง่นักการตลาดเรยีกผูช้าย
กลุ่มนี้ว่า “Spornosexual” เน่ืองจากเป็นเรื่องใหม่ จงึไม่ค่อยปรากฎเป็นทฤษฎกีารตลาด พบแต่บทความและบทสมัภาษณ์ 
ในการเขยีนบทความจงึไดท้ าวจิยัเพิม่เตมิ เพื่อเป็นแนวทางในการน าเสนอโอกาส และกลยุทธก์ารตลาดทีเ่หมาะสมกบัคน
กลุ่มนี้ โดยเน้ือหาจะประกอบดว้ย ค าจ ากดัความของ Spornosexual วถิชีวีติ และความในใจของคนกลุ่มนี้ ผลติภณัฑ ์และ
กลยุทธก์ารตลาด ทีเ่หมาะสมกบัพฤตกิรรมของเขา 
 
ค าส าคญั: การออกก าลงักายของผูช้าย กลยุทธท์างการตลาด Spornosexual 
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Abstract 

Consumers have changed drastically. Marketers need to adapt themselves to fast-changing business 
environments. Changes bring in new opportunities for marketers to offer new products/services and marketing 
strategies that are in line with the needs and lifestyles of consumers. This paper seeks to address the need of a 
group of male consumers which is interested in exercising to build strong and beautiful muscles, the so-called 
“Spornosexual” by marketers. Because the current topic is relatively new and there is limited marketing literature, 
additional research has been conducted to assess market opportunities and provide insights on how to formulate 
suitable marketing strategies for this group of consumers. The paper begins with the definition of spornosexual, 
followed by the description of their lifestyles and product interests. The paper concludes with the recommended 
marketing strategies suitable for the behaviors of this group of consumers. 
 
Keywords: Men’s exercises, Marketing strategy, Spornosexual 
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1. บทน า  
ความรกัสวยรกังามเป็นสิง่ปรารถนาของมนุษยท์ุกเพศ  ทุกวยั มากน้อยขึน้อยู่กบัแต่ละบุคคล เพศชายกเ็ป็นเพศทีร่กั

สวยรกังามไม่แพเ้พศหญงิ เพยีงแต่ค่านิยมในแต่ละสงัคมท าใหก้ารแสดงออกไดไ้ม่เท่ากนั เมื่อเพศชายกลา้แสดงออกมาก
ขึน้ โอกาสทางการตลาดกต็ามมา จากกลุ่มสนิคา้ทีไ่ม่เคยมเีพศชายเป็นกลุ่มเป้าหมายกไ็ดม้กีารแบ่งสนิค้าส าหรบัเพศชาย
ใหเ้หน็อย่างชดัเจน เช่น เครื่องส าอาง เสือ้ผา้ เครื่องแต่งตวั เป็นตน้ งานวจิยันี้จดัท าขึน้เพื่อแสดงใหเ้หน็ว่าผูช้ายกลุ่มใหม่ที่
เรยีกว่า “Spornosexual” เป็นกลุ่มทีท่ าใหเ้กดิโอกาสทางการตลาดมากมาย   

จากการส ารวจพฤตกิรรมการเล่นกฬีาหรอืออกก าลงักายของประชากรและสุขภาพจติ พ.ศ. 2554 โดยส านักงานสถติิ
แห่งชาต ิกระทรวงเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร พบว่า ประชากรอายุ 11 ปีขึน้ไปทัง้สิน้ 57.7 ลา้นคนมผีูท้ีเ่ล่นกฬีา
หรอืออก าลงักาย 15.1 ลา้นคน (รอ้ยละ 26.1) โดยผูช้ายมอีตัราการเล่นกฬีาและการออกก าลงักายในปี 2554 รอ้ยละ 27.4 
มากกว่าเพศหญงิ และพบว่ากรุงเทพมหานครมอีตัราการเล่นกฬีาหรอืออกก าลงักาย (รอ้ยละ 31.5) สงูกว่าภาคอื่นๆ ดงั
แสดงในตามตารางที ่1 

 
ตารางที ่1 รอ้ยละของจ านวนประชาการทีเ่ล่นกฬีาหรอืออกก าลงักายของกลุ่มทีม่อีายุ 11 ปีขึน้ไป 

เพศและภาค อตัราการเล่นกีฬาหรอืออกก าลงักายของประชากร 
2547 2550 2554 

เพศ:    
ชาย 32.8 32.7 27.4 
หญงิ 25.4 26.7 25.0 
ภาค:    
กรุงเทพมหานคร 33.5 33.4 31.5 
กลาง 24.3 24.3 22.0 
เหนือ 29.9 28.3 28.8 
ตะวนัออกเฉียงเหนือ 28.5 29.7 24.5 
ใต ้ 33.5 37.4 29.9 
ทีม่า: ส านกังานสถติแิห่งชาต ิกระทรวงเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร (2555) 
 

นอกจากนี้ผลการส ารวจยงัแสดงใหเ้หน็ว่าผูท้ีเ่ล่นกฬีาหรอืออกก าลงักาย 15.1 ลา้นคน รอ้ยละ 34.7 เป็นผูท้ีเ่ล่นกฬีา ที่
เหลอืรอ้ยละ 65.3 คอืผูท้ีอ่อกก าลงักายดว้ยวธิต่ีางๆ เช่น เดนิ วิง่ การใชอุ้ปกรณ์ประกอบ เป็นต้น โดยการออกก าลงักาย
ดว้ยการเดนิมสีดัสว่นสงูสดุ คอื รอ้ยละ 20.0 รองลงมาคอืการวิง่ รอ้ยละ 18.5 และการใชอุ้ปกรณ์ออกก าลงักายต่างๆ รอ้ย
ละ 14.4 ทีเ่หลอื รอ้ยละ 12.4 เป็นการออกก าลงักายดว้ยวธิกีารอื่นๆ เช่น การเตน้ เล่นโยคะ เป็นตน้ ดงัแสดงในตารางที ่2 
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ตารางที ่2 รอ้ยละของประชากรอายุ 11 ปีขึน้ไปทีเ่ล่นกฬีาหรอือกก าลงักายจ านวนตามประเภทของการเล่นกฬีา 
หรอืออกก าลงักาย (ปี 2554) 

ประเภท รอ้ยละ 
เล่นกีฬา 34.7 
ออกก าลงักายด้วยวิธีอ่ืนๆ:  
- เดนิ 20.0 
- วิง่ 18.5 
- การออกก าลงักายโดยใช้เครื่องออกก าลงักาย เช่น การ
เดนิบนเครื่องเดนิ เป้นตน้ 

14.4 

- เตน้ 6.6 
- โยคะ 2.0 
- อื่นๆ เช่น ร าไมพ้ลอง ไทเกก็ เป็นตน้ 3.8 
ทีม่า: ส านกังานสถติแิห่งชาต ิกระทรวงเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร (2555) 

 
อนึ่งข้อมูลจากการส ารวจยงัแสดงให้เห็นว่า เหตุผลของการเล่นกีฬาหรือออกก าลงักาย เพราะต้องการให้ร่างกาย

แขง็แรง (รอ้ยละ 74.6) และเหตุผลอื่นๆ (รอ้ยละ 23.6) เช่น มคีนชวนหรอืมปัีญหาสุขภาพหรอืต้องการลดนํ้าหนัก เป็นต้น 
(ส านกังานสถติแิห่งชาต ิกระทรวงเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร, 2555) จากขอ้มลูขา้งตน้แสดงใหเ้หน็ว่าประชากรมี
การออกก าลงักายมากขึน้โดยเฉพาะผูช้าย แมว้่าปี 2554 จะมจี านวนผูช้ายทีอ่อกก าลงักายน้อยลงเมื่อเทยีบกบัปีก่อนหน้า 
แต่อาจจะมีสาเหตุมาจากในปีดงักล่าวประเทศไทยประสบปัญหาน ้าท่วม ส่วนเหตุผลของการออกก าลงักายเนื่องจาก
ต้องการให้ร่างกายแขง็แรงและดูด ีจงึเป็นที่มาของค าถามการวจิยัว่า การทีผู่้ชายหนัมาออกก าลงักายมากขึน้จะสามารถ
น ามาก าหนดกลยุทธก์ารตลาด ใหส้อดรบัความตอ้งการและวถิชีวีติของผูช้ายทีอ่อกก าลงักายไดอ้ย่างไร 

 
2. ทฤษฎีและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง  

ในสว่นนี้จะกล่าวถงึการจดัแบ่งกลุ่มผูช้าย ทฤษฎเีกีย่วกบัเพศ และงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง ดงันี้ 
2.1 การแบ่งกลุ่มผูช้าย 

นิตยสาร Positioning ฉบบัเดอืนมนีาคม 2553 ไดแ้บ่งกลุ่มผูช้าย โดยพจิารณาจากวถิชีวีติ (Lifestyle) ออกเป็น 4 กลุ่ม
ใหญ่ดงันี้ 

(1) Metrosexual ผูใ้ชค้ านี้เป็นคนแรกคอื Mark Simpson นกัหนงัสอืพมิพแ์ละคอลมันิสตช์าวองักฤษไดเ้ขยีนบทความ
ชื่อ “Here come the mirror man” ตพีมิพใ์นหนังสอืพมิพ ์The Independent เมื่อวนัที ่19 กนัยายน 2537 อธบิายว่าหนุ่ม
กลุ่มนี้เป็นคนทีม่ฐีานะด ี ใหค้วามสนใจเรื่องความสวยความงามเป็นพเิศษ ต้องดูดตีัง้แต่หวัจรดเทา้ ทัง้ทรงผม หน้าตา 
ผวิพรรณ รปูร่าง และการแต่งตวั ในตอนแรกๆ ค านี้ใชอ้ธบิายหนุ่มทีเ่ป็นชายแท้ 100% แต่ต่อมาศพัทค์ านี้ The American 
Dialect Society ไดน้ิยามว่ามาจากค า 2 ค า คอื Metropolitan ทีม่คีวามหมายถงึเมอืง ซึง่กค็อืคนเมอืงนัน่เอง อกีค าหนึ่งก็
คอืค าว่า “Sexual” เป็นศพัทท์ีม่าจากค าว่า “Heterosexual” ซึง่หมายถงึผูช้ายทีช่ื่นชอบเพศตรงขา้ม จงึเป็นกลุ่มคนทีส่นใจ
เรื่องความสวยงามของตวัเองเป็นพเิศษ โดยสรุปค าว่า “Metrosexual” ทีถู่กน ามานิยามเพื่อพจิารณาโอกาสทางการตลาด 
หมายถงึ “ชายแทห้รอืไม่แทก้ต็าม อาศยัอยู่ในเมอืง ดูแลตวัเองให ้“ดูด”ี ตัง้แต่หวัจรดเท้า เป็นคนทนัสมยั ไม่กลวัการ
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เปลีย่นแปลง มอีาชพีทีม่ ัน่คง มรีายไดส้งู ชอบชอ้ปป้ิง” ตวัอย่างผูช้าย Metrosexual ทีเ่หน็ไดช้ดัคอืเดวทิ เบคแฮม นัก
ฟุตบอลชื่อดงั ผูส้รา้งกระแสเรื่องการแฟชัน่การแต่งตวัอยู่ตลอดเวลา 

(2) Ubersexual เป็นกลุ่มคนทีค่ลา้ยกบั Metrosexual ทีแ่มนขึน้ เป็นคนทีทุ่กอย่างตอ้ง “สมบรูณ์แบบ” (Perfectionist) 
เน้นความส าเรจ็ในการศกึษา และหน้าทีก่ารงาน มากกว่าการแต่งตวั ตวัอย่างผูช้ายกลุ่มนี้คอื บารกั โอบาม่า ชุดแต่งตวั
อย่างเป็นทางการตอ้งเป็นชุดสทูทีด่ดู ีจอรจ์ คลนูียท์ีม่คี่านิยมของการใชช้วีติทีม่คีวามสมบูรณ์แบบและมคีุณภาพ เขาเลอืก
ซือ้คฤหาสน์รมิทะเลสาป เพื่อใหก้ารพกัอาศยัของเขาสมบรูณ์แบบทีส่ดุ 

(3) Retrosexual หรอืเรยีกอกีชื่อคอื Macho Man คอืผูช้ายทีไ่ม่สนใจเรื่องการแต่งตวัว่าต้องทนัสมยั ดูด ีพวกเขามี
สไตลข์องตวัเอง ไม่ชอบเสรมิแต่ง บางรายอาจดดูบิๆ เถื่อนๆ ไวห้นวดเครา ท าตวัใกลเ้คยีงกบัธรรมชาต ิไม่ใชเ้ครื่องส าอาง
เช่น ครมี หรอืโลชัน่ ชอบใสเ่ชิต้เก่าๆ กางเกงยนีส ์สไตลค์ลา้ยๆ กบัพระเอกในภาพยนตรค์าวบอย 

(4) Hybridsexual การแต่งตวัและการใชช้วีติเป็นส่วนผสมระหว่าง Metrosexual กบั Retrosexual เป็นกลุ่มทีเ่พิง่เกดิ
ใหม่ในอนิเดยี มกันิยมไวผ้มยาว หนวดเครายาว แต่ดแูลผวิพรรณ แต่งกายดทีนัสมยั 

(5) Spornosexual เมื่อปี 2557 Mark Simpson ผูเ้คยบญัญตัิศพัท์ค าว่า “Metrosexual” เป็นผูบ้ญัญตัิค าว่า 
“Spormosexual” โดยเขาได้พูดเป็นเชงิเปรยีบเปรยว่า “หมดยุคของ Metrosexual แล้ว” หรอืกล่าวอกีนัยหนึ่งว่า 
“Metrosexual ไดต้ายไปแลว้ เป็นการเกดิใหม่ของ Spornosexual” ค าเปรยีบเปรยของเขาตอ้งการจะบอกว่า ผูช้ายทีส่ าอาง
ไดเ้ปลีย่นวถิชีวีติไปแลว้ (Mark, 2014) อน่ึง Mark ไดใ้หค้วามหมายของค าว่า “Spornosexual” หมายถงึ “ผูช้ายทีอ่ยากดูด ี
หมกมุ่นกบัรปูร่างของตวัเอง ใหค้วามส าคญักบัรปูลกัษณ์อย่างมาก  จงึมวีนิยัในการออกก าลงักาย ดแูลเรื่องอาหาร ภูมใิจที่
ไดโ้ชวค์วามสวยงามของรูปร่าง เพื่อเรยีกรอ้งความสนใจจากผูอ้ื่น มโีอกาสกจ็ะถ่ายรูปตวัเองแลว้หาสถานทีโ่ชว ์เช่น บน
เฟสบุ๊ค หรอื อนิสตาแกรม” หรอือาจกล่าวไดว้่า “Spornosexual” ประกอบดว้ยค า 3 ค าคอื 

 Sport: กฬีาหรอืการออกก าลงักาย เพื่อใหด้ดู ีผูช้ายกลุ่มนี้จะศกึษาวธิกีารออกก าลงักายอย่างถูกต้อง ปฏบิตัิ
อย่างเขม้งวด 

 Porn: สถานทีห่รอืสือ่ต่างๆ ทีใ่ชเ้ป็นพืน้ทีส่ าหรบัโชวส์รรีะทีผู่ช้ายคดิว่าอวดแลว้สามารถเรยีกรอ้งความสนใจ
โดยเฉพาะทางเพศได ้ต่อมาค านี้จงึถูกใชใ้นความหมายถงึ “เพศ” ดว้ย 

 Metrosexual: หนุ่มตามค าจดัความขา้งตน้  
จากขอ้ความขา้งตน้ นกัวจิยัไดก้ าหนดนิยามของค าว่า “Spornosexual” โดยพจิารณาการเปลีย่นไปของผูบ้รโิภค

ซึง่เป็นปัจจยัในการพจิารณา “โอกาสทางการตลาด” และ “การก าหนดกลยุทธก์ารตลาด” ของไทยดงันี้ 
 “Spornosexual หมายถงึ กลุ่มชายอายุระหว่าง 18-35 ปี ก าลงัศกึษาและท างาน มรีายไดร้ะดบัปานกลางค่อนขา้ง

สงูถงึระดบัสงู ทีใ่หค้วามส าคญักบัรูปร่างของตนเอง จงึออกก าลงักายอย่างถูกวธิแีละสม ่าเสมอ มคีวามภูมใิจกบัรูปร่างทีด่ ี
จงึอยากใหผู้ค้นชมเชย บางรายจงึชอบถ่ายรปูโชวส์รรีะท่อนบน มวีถิชีวีติแบบคนเมอืง” 
2.2 ทฤษฎีท่ีเก่ียวกบัเพศ 

2.2.1 แนวคดิเรื่องเพศสภาวะ (Sex) 
แต่เดิมการแบ่งแยก ความแตกต่างของมนุษย์ ใช้เกณฑ์ด้านความแตกต่างทางสรีระ ซึ่งเป็นลกัษณะทาง

กายภาพ (Kilmartin, 2007) หรอืทีเ่รยีกว่าเพศสภาพ (sex) เป็นการแบ่งโดยใชพ้ืน้ฐานความรูท้างดา้นชวีวทิยา แบ่งมนุษย์
ไดเ้ป็น 2 เพศ คอื เพศชาย (Male) และเพศหญงิ (Female) (Eaqly, 1999) และมกัเป็นทีร่บัรูว้่าเพศชายเป็นเพศทีแ่ขง็แรง 
ไม่ค่อยสนใจเรื่องการแต่งตวั ไม่มพีฤตกิรรมเหมอืนเพศหญงิ ดงันัน้ผูช้ายจงึมกักงัวลและอายที่จะถูกมองว่ามพีฤตกิรรม
คลา้ยเพศหญงิ (Peoples, 2001)  
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2.2.2 แนวคดิเรื่องเพศสภาพ (Gender) 
บทบาทของเพศชายและหญงิในแต่ละสงัคมไม่เหมอืนกนั ขึน้อยู่กบัหลายปัจจยั เช่น การเรยีนรู ้ปฏสิมัพนัธท์าง

สงัคม และวฒันธรรมทางโครงสรา้งสงัคม เพศชายอาจไม่จ าเป็นต้องแขง็แกร่งหรอืเป็นผู้น า ตามแนวคดิเรื่องเพศสภาวะ  
จงึไดม้กีารนิยามบทบาททีแ่ต่ละเพศแสดงออกว่าเป็น เพศสภาพ (gender) ซึง่ค านี้มผีูน้ิยามไวห้ลายคน เช่น Corrigan 
(1997), Connell (2002) ซึง่พอจะสรุปไดว้่า เพศสภาพ หมายถงึ เพศทีถู่กแบ่งโดยพจิารณาจากวธิคีดิ บทบาท พฤตกิรรม 
และวถิกีารด าเนินชวีติ เพศสภาพจะแบ่งเพศออกเป็น “ความเป็นชาย” (Masculine) และความเป็นหญงิ (Feminine) ซึง่เป็น
การพจิารณาจาก “ลกัษณะของบุคคล”มากกว่า สญัลกัษณ์ที่แสดงความเป็นเพศทางร่างกาย ดงันัน้ ผู้ที่มอีวยัวะที่แสดง
ความเป็นเพศชาย (Male) แต่มลีกัษณะการแสดงออกบางอย่างแบบหญงิ จงึก าหนดไดว้่าลกัษณะนัน้มเีพศสภาพเป็นหญงิ 
(Feminity) ในทางกลบักนัเพศหญงิอาจมพีฤตกิรรมบางอย่างทีแ่สดงออกมเีพศสภาพเป็นชาย (Maseulinity) (Eaqly, 1999) 

2.2.3 ความเป็นชาย (Masculinity) และการบรโิภค (Consumption)  
ปัจจยัหนึ่งทีแ่สดงความเป็นชาย คอื รปูร่างทีเ่ตม็ไปดว้ยกลา้มเน้ือ ความมกี าลงั (Gauntlett, 2002) อ านาจหรอื

ความดเีลศิ (Connell, 1995) และผูท้ีม่กีลา้มเนื้อทีแ่ขง็แรง สวยงามเป็นสิง่ดงึดูดความสนใจและกระตุ้นใหเ้กดิอารมณ์ทาง
เพศ (Halprin,1995) ดงันัน้ผูช้ายสมยัใหม่จงึใหค้วามส าคญักบัการออกก าลงักาย ยอมทุ่มเทก าลงัทรพัย ์และเวลาในการ
ออกก าลงักาย ทางดา้นบทบาท (Role) ความเป็นชายมกัมลีกัษณะของความเป็นอสิระ (Independent) ความมัน่ใจในตนเอง 
(self-confidence) แขง็แรง (Strength) จรงิจงั (assertive) มอีทิธพิลเหนือผูอ้ื่น (dominance) และมคีวามทะเยอทะยาน 
(ambition) ในขณะบทบาทของความเป็นหญงิมกัมลีกัษณะ มอีารมณ์ (emotion) สภุาพ (gentle) เป็นผูต้าม (dependent) ขี้
ประจบ (affectionate) ยอมท าตาม (yielding) และเชื่อคนง่าย (gullible) 

ทางดา้นการบรโิภค (Consumption) เน่ืองจากความสวยงามของรปูร่างและกลา้มเนื้อเป็นสิง่ทีผู่ช้ายใชเ้ป็นทาง
สรา้งแรงดงึดดู และน าไปสู่อ านาจการต่อรองทีด่ ีและท าใหเ้กดิความไม่เท่าเทยีมกนัในสงัคม  ผูช้ายจ านวนมากจงึต้องการ
บรโิภคสนิคา้และบรกิารต่างๆ เพื่อดแูลรกัษาร่างกายใหด้ดู ีเป็นทีส่นใจของเพศตรงขา้ม และเป็นทีย่อมรบัของสงัคม เพราะ
เมื่อร่างกายดดูกีจ็ะเป็น “ทุนทางกายภาพ” (physical capital) เพราะสามารถเปลีย่นเป็นทุนรูปแบบอื่นเพื่อเพิม่ความมัง่คัง่
ใหแ้ก่ตนเอง 
2.3 การทบทวนวรรณกรรม 

ผูว้จิยัไดท้บทวนวรรณกรรมเกีย่วกบัโอกาสทางการตลาดและกลยุทธก์ารตลาดของคนกลุ่ม Sporno พบว่าคนกลุ่มนี้
โดยเฉพาะหนุ่ม Sporno ท าใหเ้กดิโอกาสทางการตลาดของสนิคา้และบรกิารหลายประเภทดงันี้ 

(1) ธุรกจิสถานออกก าลงักาย  (Fitness Center) 
จากงานวจิยัพบว่าคนกลุ่มนี้ออกก าลงักายในสถานออกก าลงักาย 94% โดยทีว่ตัถุประสงคเ์พื่อใหร้ปูร่างดขีึน้ 59% 

และ 56% ใชเ้วลาในการออกก าลงักาย 24 ครัง้ต่อสปัดาห ์ ซึง่เปรยีบเสมอืนกจิกรรมทีต่้องกระท าเป็นประจ า นอกจากนี้
มูลค่าตลาดของธุรกจิออกก าลงักาย ในประเทศไทย ปี พ.ศ. 2554  ซึง่รายงานโดย The IHRSA Global Report 2014 
พบว่ามมีลูค่า 5,700 บาท และนาย ฐนกฤตย ์สรุกจิบวร ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร บรษิทั ว ีฟิตเนส จ ากดั ใหส้มัภาษณ์ใน
หนงัสอืพมิพฐ์านเศรษฐกจิ วนัที ่8-10 มกราคม พ.ศ.2558  คาดว่า ปี 2558 ธุรกจินี้จะมกีารขยายตวัเพิม่ขึน้ 30% โดยจะมี
แบรนดใ์หม่จากทัง้ตะวนัตกและเอเชยีอกี 2-3 แบรนดเ์ขา้มาแขง่ขนั 

ธุรกจิออกก าลงักายปัจจุบนัมรีปูแบบในการด าเนินงาน 4 ลกัษณะ คอื 
1) สถานทีใ่หบ้รกิารในโรงแรม เพื่อบรกิารแก่แขกของโรงแรมและขายสมาชกิกบับุคคลทัว่ไป 
2) สถานที่ให้บรกิารที่กลุ่มสมาคมหรอืชมรมตัง้ขึน้ เพื่อให้บรกิารแก่สมาชกิของสมาคมหรอืชมรม เช่น โปโล

คลบั  สปอรต์คลบั 
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3) สถานทีใ่หบ้รกิารโดยธุรกจิทีพ่กัอาศยั เช่น  สถานทีอ่อกก าลงักายของคอนโดมเินียม 
4) สถานทีใ่หบ้รกิารทีจ่ดัตัง้ขึน้โดยเอกชนทัว่ไป เช่น Fitness First, Virgin Active   

 
รายไดห้ลกัของธุรกจินี้คอื ค่าสมาชกิ กลยุทธห์ลกั คอื การมอีุปกรณ์ทีค่รบ มเีทรนเนอรจ์ดัโปรแกรมการออกก าลงั

กายและสอนใหแ้ก่สมาชกิ ท าเลทีต่ัง้สะดวกในการเดนิทาง  บางแห่งเช่น โรงแรมอนันตราใหบ้รกิารซกัรดีเสือ้ ผา้ ชุดออก
ก าลงักายใหแ้ก่สมาชกิ และบรกิารน ้า ชา กาแฟและผลไมต้ลอดวนั กลยุทธก์ารแข่งขนัทีใ่ช ้คอื การสรา้งความแตกต่าง  
บางแห่งแตกต่างดว้ยประเภทของอุปกรณ์ เช่น เวอรจ์ิน้แอกทฟี มทีีปี่นหน้าผา มทีีใ่หน้อนพกัผ่อน เป็นตน้ 

(2) ธุรกจิอุปกรณ์การออกก าลงักายและกฬีา 
รายงานจากนิตยสารมารเ์กต็เทยีร์ ฉบบัเดอืนมนีาคม พ.ศ. 2558 คาดว่าปัจจุบนัตลาดอุปกรณ์กฬีา มมีูลค่าถงึ 

22,000 ลา้นบาท โดยแบ่งเป็น รองเท้ากฬีา 60% และอุปกรณ์กฬีาต่างๆ 40% เป็นตลาดกรุงเทพ 50% และตลาด
ต่างจงัหวดั 50% 

ธุรกจินี้เป็นธุรกจิทีเ่ตบิโตตามความตอ้งการการออกก าลงักายของคนและการเปิดใหบ้รกิารของสถานบรกิาร การ
แข่งขนัในธุรกจินี้คอื การพฒันาสนิคา้ให้ทนัสมยั  ปัจจุบนัเครื่องเล่นแต่ละชนิดมกีารออกแบบเครื่องออกก าลงัเฉพาะส่วน
ตามความต้องการของการพฒันากลา้มเนื้อในแต่ละส่วน เช่น ส าหรบัพฒันากลา้มเนื้อบ่า ไหล่ กล้าม แขนดา้นหน้า  
ดา้นหลงั อก หลงั ขา เป็นต้น ไดม้กีารน าเทคโนโลยมีาเป็นส่วนประกอบ เช่น มกีารประมวลผลหลงัการออกก าลงักาย  
สามารถดทูวีใีนระหว่างออกก าลงักาย เป็นตน้ 

(3) ธุรกจิอาหาร 
หนุ่ม Sporno  จะมคีวามรูใ้นเรื่องอาหารเป็นอย่างดจีะทานอาหารตามวตัถุประสงคข์องการ 

ออกก าลงักายในขณะนัน้บางรายจะเพิ่มน ้าหนักก่อนกจ็ะทานอาหารเพิ่มน ้าหนัก  แต่ส่วนใหญ่จะเลือกทานอาหารที่มี
ประโยชน์ต่อการพฒันากลา้มเน้ือ เช่น โปรตนี  บางรายจะท าอาหารทานเองจงึเลอืกซือ้วตัถุดบิดว้ยตวัเอง 
 ธุรกจิอาหารที่ถูกพสิูจน์แลว้ว่า “ด ีมปีระโยชน์”  จงึเป็นอกีธุรกจิหนึ่งทีม่แีนวโน้มจะเจรญิเติบโตตามจ านวนของ
หนุ่ม Sporno ทีเ่พิม่ขึน้ เช่น รา้นอาหารทีเ่สนอเมนูทีเ่ป็นประโยชน์ต่อสุขภาพ รา้นอาหารทีเ่ลอืกใชว้ตัถุดบิจากแหล่งที่
ปลอดภยั เช่น เนื้อสตัวท์ีป่ลอดสารเร่งเนื้อแดง ผกัผลไมอ้อรแ์กนิค จงึเป็นโอกาสของรา้นอาหารที่มจีุดยนืเป็นรา้นทีเ่น้น
สุขภาพ รา้นประเภทนี้นอกจากเป็นรา้นทีก่ลุ่มคนรกัสุขภาพชื่นชอบแลว้ยงัเป็นรา้นทีต่้องการของหนุ่ม Sporno ดว้ย จาก
ความสนใจในเรื่องอาหารหนุ่ม Sporno หลายรายพฒันาเป็นธุรกจิ ดาราบางคนผลติและจ าหน่าย “อาหารคลนี” สง่ตามบา้น  
บางคนผลติ “โปรตนีบาร”์ จ าหน่าย ซึง่ช่องทางการจ าหน่ายสว่นใหญ่จะผ่านทาง Social Network 

(4) อาหารเสรมิ และ วติามนิ 
ขอ้มลูจากยโูรมอนิเตอร ์ผลติภณัฑก์ลุ่มวติามนิและอาหารเสรมิ ปี พ.ศ.2556 มมีลูค่าถงึ 39,347.9 ลา้นบาท และมี

อตัราการเตบิโตอย่างต่อเนื่องราว 5% ต่อปี จะเหน็ไดว้่าเวยโ์ปรตนี เป็นอาหารเสรมิหลกัทีห่นุ่ม Sporno นิยมรบัประทาน 
ตลาดจงึโตอย่างต่อเนื่อง และท าใหย้อดขายของอาหารเสรมิและวติามนิอื่นๆ เตบิโตตามไปดว้ย นอกจากนี้ยงัรวมถึง
วติามนิเพื่อช่วยเพิม่สมรรถภาพทางเพศ กเ็ป็นอกีหนึ่งผลติภณัฑท์ีเ่ป็นโอกาสทางการตลาด เนื่องจากปัจจุบนัชายไทยมี
ปัญหาเรื่องความเสือ่มสมรรถภาพทางเพศมากขึน้ 

(5) เครื่องดื่ม 
ตลาดเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพเป็นอีกตลาดหนึ่งที่มีศกัยภาพสูง มีอตัราการเติบโตอย่างรวดเรว็เพราะรูปแบบที่

สะดวกส าหรบัผูช้าย ซึง่อาจท าในรูปของ Functional drink กาแฟ หรอืเครื่องดื่มชนิดต่างๆ ตวัอย่างเช่นกาแฟของเนเจอร์
กฟิ เครื่องดื่มแมนซัม่ ทีพ่ฒันามาเพื่อตลาดผูช้ายโดยเฉพาะ ขอ้มลูจากหนงัสอืพมิพก์รุงเทพธรุกจิรายงานว่าตลาดเครื่องดืม่
เพื่อสขุภาพเมื่อปีพ.ศ. 2556 มมีลูค่าถงึ 5800ลา้นบาท และมยีอดขายเตบิโตไม่น้อยกว่า 10% 
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(6) สนิคา้ทดแทนมือ้อาหารหลกั 
หมายถงึสนิคา้ทีร่บัประทานเพื่อทดแทนอาหารหลกัมือ้ใดมือ้หนึ่ง (Meal replacement) มใิช่อาหารเสรมิทีท่าน

ควบคู่กบัอาหารมื้อหลกั เป็นอกีสนิคา้หนึ่งทีม่แีนวโน้มการเจรญิเติบโตพรอ้มๆกระแสของการออกก าลงักาย โดยสนิค้า
เหล่านี้ต้องมสีารอาหารครบ ควบคุมแคลอรี ่ช่วยเสรมิสรา้งกลา้มเนื้อ ลดไขมนัส่วนเกนิ ควบคุมน ้าหนัก และ ถ้าสามารถ
ช่วยดแูลผวิพรรณดว้ย จะสอดคลอ้งกบัความต้องการของ หนุ่ม Sporno มาก โดยต้องผลติในรูปแบบทีพ่กพาง่าย สะดวก
ในการน าไปรบัประทานในทีต่่างๆ ส่วนใหญ่จงึผลติเป็นแท่ง หรอื อาจผลติเป็นน ้าเพื่อใหท้านง่าย เช่น จากขอ้มูลของยูโร
มอนิเตอร ์พบว่า เมื่อปี พศ. 2556 สนิคา้ทดแทนอาหารมือ้หลกัมมีูลค่าตลาด 3,963.2 ลา้นบาท และมอีตัราการเตบิโตมา
จากอดตีไม่ต ่ากว่าปีละ 10%  

(7) ตลาดเสือ้ผา้ 
เมื่อหนุ่ม Sporno ตอ้งการโชวร์ปูร่าง การออกแบบเสือ้ผา้กต็อ้งเปลีย่นไป  เสือ้ผา้ทีร่ดัรูป หรอืพอดตีวัใส่แลว้เหน็

รูปร่างเหน็กล้าม  หน้าอกชดัเจนจงึเป็นสนิคา้ทีม่โีอกาสเตบิโต  แต่ทัง้นี้ต้องเน้นเนื้อผา้  การออกแบบและฝีมอืทีป่ระณีต  
เพราะหนุ่ม Sporno เป็นกลุ่มทีช่อบคน้หาขอ้มลูมคีวามรู ้ ดงันัน้ เสือ้ผา้ทุกประเภททัง้ใสท่ างาน ใสเ่พื่อเขา้สงัคม ใสว่นัหยุด 
จงึตอ้งค านึงถงึปัจจยัเหล่านี้  รวมถงึเป็นโอกาสของเสือ้แขนกุด  เสือ้กลา้มซึง่ใสแ่ลว้ท าใหเ้หน็รปูร่างทีด่ี นอกจากนี้ชุดชัน้ใน
และกางเกงว่ายน ้ากต็้องเน้นการออกแบบทีส่ามารถโชวเ์รอืนร่างได้ เช่น การออกแบบกางเกงว่ายน ้าใหเ้อวต ่าเพื่อโชวซ์กิ
แพคไดเ้ตม็ที่ การเสรมิเป้ากางเกงว่ายน ้า เป็นต้น ชุดชัน้ในกต็้องออกแบบให้เมื่อใส่เสือ้ผา้ทีก่ระชบัแลว้ไดโ้ชวห์ุ่นที่ดี  
แนวโน้มตอ้งผลติเป็นชุดชัน้ในและกางเกงว่ายน ้าแฟชัน่ เพื่อตอบสนองคนกลุ่มนี้ 

(8) ชุดออกก าลงักายและอุปกรณ์อื่นๆ 
เน่ืองจากหนุ่ม Sporno ออกก าลงักายตามสถานออกก าลงักาย ชุดทีใ่สอ่อกก าลงัควรเป็น 

ชุดทีเ่หมาะสมกบัการออกก าลงักายแต่ละประเภท และต้องเน้นเนื้อผา้และการออกแบบทีด่ี เพราะเปรยีบเสมอืนการเขา้
สงัคมอย่างหนึ่ง การทีอ่อกก าลงักายเกอืบจะทุกวนัท าใหเ้ป็นการเพิม่ “จ านวน” ชุดทีใ่ช ้  
 นอกจากเสือ้ผา้แลว้ตลาดของอุปกรณ์อื่นๆ ทีใ่ชใ้นการออกก าลงักาย กจ็ะมกีารเตบิโตเพิม่ขึน้ดว้ย เช่น ถุงมอื
ส าหรบัการยกน ้าหนัก ถุงเทา้ รองเทา้ทีเ่หมาะสมกบักฬีาแต่ละประเภท เครื่องมอืเพื่อบนัทกึสถติกิารออกก าลังกาย เช่น 
จ านวนกา้วของการวิง่ การเต้นของหวัใจ รวมถงึจ านวนแคลอรีท่ีเ่ผาผลาญ ซึง่อาจท าเป็นสนิคา้ไดห้ลายรูปแบบ เช่น สาย
รดัขอ้มอื นาฬกิา เป็นตน้ 

(9) ธุรกจิใหค้ าปรกึษาและการสอนการออกก าลงักาย 
ผูท้ีต่อ้งการพฒันากลา้มเน้ือในแต่ละสว่นของร่างกายต้องมคีวามรูอ้ย่างลกึซึง้ จงึท าใหเ้กดิธุรกจิอกีมากมาย อาทิ

เช่น 
- ธุรกจิใหค้ าปรกึษา อาจเป็นบุคคลต่อบุคคล หรอืเป็นบุคคลต่อกลุ่มคน เนื่องจากแต่ละคนจะมสีรรีะและ

ขอ้จ ากดัสว่นตวัต่างกนั จงึตอ้งการค าปรกึษาใหต้รงกบัความตอ้งการของตวัเองมากทีส่ดุ 
- ธุรกจิสอนการออกก าลงักาย บางคนมคีวามรูแ้ต่กงัวลว่าจะท าถูกต้องหรอืไม่? หรอือาจไม่มรีะเบยีบวนิัย

เพยีงพอ จงึว่าจา้งเทรนเนอรส์่วนบุคคล ท าการจดัโปรแกรมการออกก าลงักาย สอนและควบคุมดูแลให้การ
ออกก าลงักายเป็นไปตามโปรแกรม ธุรกจินี้เป็นอกีธุรกจิหนึ่งทีน่่าสนใจ โดยเทรนเนอรจ์ะอ านวยความสะดวก
แก่ผูว้่าจ้างโดยเดนิทางไปสอนยงัสถานทีท่ีผู่ว้่าจา้งออกก าลงักาย ซึง่ถ้าดูแลแลว้ได้ผล กจ็ะเกดิการบอกต่อ 
นอกจากนี้เทรนเนอรย์งัสามารถเพิ่มธุรกจิได้ดว้ยการจ าหน่ายอาหาร อาหารเสรมิ ตลอดจนอุปกรณ์และ
เครื่องใชส้ว่นตวัในการออกก าลงักาย หรอืแมก้ระทัง่สนิคา้อื่นๆ ทีผู่อ้อกก าลงักายตอ้งการ 
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(10)  เครื่องส าอางส าหรบัผูช้าย 
ตัง้แต่กระแสของ “หนุ่มส าอาง” หรอื “Metrosexual” ธุรกจิเครื่องส าอางได้ผลติสนิค้าเพื่อผู้ชาย (for men) 

โดยเฉพาะ และมอีตัราการเตบิโตอย่างต่อเนื่อง เมื่อมกีลุ่ม Sporno ซึง่อาจพฒันามาจากกลุ่ม Metro หรอืเป็นผูช้ายกลุ่ม
ใหม่กต็าม  ทศันคตทิีต่อ้งการใหต้วัเอง “ดดู”ี หรอืเป็น “วตัถุทางเพศ” ท าใหผู้ช้ายหนัมาสนใจดูแล “ความหล่อ” มากขึน้ จงึ
เป็นโอกาสทีด่ขีองสนิคา้ช่วยดูแลผวิพรรณ เช่น ช่วยกระชบัรูขุมขน หน้ากระจ่างใส ลดรอยเหีย่วย่น เป็นต้น นอกจากนี้
ขอ้มลูจากยโูรมอนิเตอร ์ปี พ.ศ. 2556 สนิคา้กลุ่มผลติภณัฑข์องใชก้บัร่างกาย และความสวยงามส าหรบัเพศชายมมีูลค่าสงู
ถงึ 10,258.9 ลา้นบาท และมอีตัราการเตบิโตอย่างต่อเนื่องไม่น้อยกว่าปีละ 10% 

(11) สถานเสรมิความงาม 
เพื่อเสรมิความหล่อใหส้มบูรณ์แบบ หนุ่ม Sporno  หลายคนเลอืกเขา้สถานเสรมิความงามซึง่ดูแลไดค้รบวงจร

ตัง้แต่การรกัษาสวิ ลดน ้าหนกั สรา้งซกิแพค ดแูลผวิพรรณ โดยดแูลตัง้แต่หน้าจรดปลายเทา้ ท าเป็น One Stop Shopping 
(12) ธุรกจิพฒันาบุคลกิภาพ 

เมื่อร่างกายดูดแีล้ว อกีธุรกจิหนึ่งซึ่งน่าจะเป็นโอกาสทีด่ ีคอืธุรกจิดูแลบุคลกิภาพ โดยดูแลตัง้แต่ทรงผม การ
แต่งตวั เสือ้ผา้ รองเทา้ เครื่องประดบั ตลอดจนการเลอืกใชน้ ้าหอม มารยาทการเขา้สงัคม การพดูจา การรบัประทานอาหาร  
การออกงาน เพราะหนุ่ม Sporno เป็นหนุ่มวยัท างานต้องเขา้สงัคมพบปะผู้คน บุคลกิภาพจึงเป็นส่วนส าคญัต่อ
ความกา้วหน้าในวชิาชพี 

(13) ธุรกจิจดัหางาน 
เมื่อร่างกายดดูกีจ็ะมโีอกาสทีจ่ะท างานดีๆ   แต่โอกาสนัน้จะมาถงึหรอืไม่  ขึน้อยู่กบัหนุ่มคนนัน้อยู่ในสงัคมใด  ถ้า

อยู่ในสงัคมทีเ่อือ้ต่องานดีๆ  หรอื อยู่ในสงัคมทีม่โีอกาสไดง้านด ีแต่รูจ้กัคนน้อยกไ็ม่สามารถควา้โอกาสนัน้ได ้ ดงันัน้ จงึเป็น
โอกาสในการจดัหางานทีเ่หมาะสมหรอืตรงกบัความต้องการ เช่น อาชพีในวงการบนัเทงิ การเป็นพรเีซน็เตอร์ การไดโ้ชว์
รปูร่างในงานและโอกาสทีเ่หมาะสมจะท าใหเ้ป็นทีรู่จ้กั บางรายโชวร์ูปร่างโพสทล์งอนิสตาแกรมกจ็ะมแีมวมองมาทาบทาม
หางานให ้ ซึง่ถา้ท าเป็นธุรกจิกจ็ะมคีวามน่าเชื่อถอื และมโีอกาสหางานไดก้วา้งขวางขึน้ ซึง่สามารถจดัหาใหท้ัง้งานประจ า
และงานอดเิรก 

(14) ธุรกจิใหค้วามรู ้
เน่ืองจากหนุ่ม Sporno  เป็นกลุ่มคนทีแ่สวงหาความรู ้ จงึท าใหเ้ป็นโอกาสของธุรกจิทีเ่ป็นแหล่งความรู(้Content) 

ทีต่รงกบัความตอ้งการของเขา เช่น ความรูเ้กีย่วกบัการออกก าลงักาย อาหาร อาหารเสรมิ การแต่งกาย การดูแลผวิพรรณ  
การเขา้สงัคม เป็นตน้ ซึง่อาจท าไดห้ลายรูปแบบ เช่น นิตยสารเฉพาะกลุ่ม เฉพาะเรื่อง สื่อออนไลน์ต่างๆ ทีน่ าเสนอขอ้มูล
ต่างๆ รวมถงึการจดัท า application ต่างๆ เช่น วดิโีอใหค้วามรูเ้รื่องการสรา้งซกิแพค การดูแลผวิพรรณ การแต่งกาย 
มารยาททางสงัคม เป็นตน้ 
 
4. วิธีการวิจยั 

นกัวจิยัไดก้ าหนดใหน้ักศกึษาในวชิา บธ. 737 การจดัการผลติภณัฑแ์ละตรายีห่อ้ ภาคการศกึษาที่ 1 ปีการศกึษา 
2557 ท าการศกึษาคนกลุ่ม Spornosexual ดว้ยการวจิยัแบบส ารวจโดยการใชแ้บบสอบถาม และการสมัภาษณ์เชงิลกึ (In-
Depth  Interview)  หลงัจากนัน้นกัวจิยัไดจ้ดักลุ่มผูร้่วมวจิยัโดยแบ่งตามอาชพี คอื อาจารยม์หาวทิยาลยั  คนท างาน นิสติ 
นักศึกษา ซึ่งเป็นคนกลุ่มใหญ่ที่อยู่ในค าจ ากดัความของ Spornosexual นอกจากนี้ยงัศกึษาข้อมูลของคนกลุ่มนี้จากสื่อ 
Social Media ทีค่นกลุ่มนี้ใช ้(Netnography) คอื Facebook,  Instagram และ Twitter  และสมัภาษณ์เชงิลกึเพิม่เตมิ โดย
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ศกึษาจาก 3 กลุ่ม คอื นกัศกึษามหาวทิยาลยั 8 คน พนกังานบรษิทัเอกชน 10 คน อาจารยม์หาวทิยาลยั 2 คน โดยท าการ
วจิยัในระหว่างเดอืนมกราคม – มนีาคม 2558 

 

5. ผลการวิจยั  
จากการศกึษาจากบทความต่างๆ และการสมัภาษณ์เชงิลกึกบัผูเ้ล่นกลา้ม สามารถแบ่งผูช้าย Sporno แบ่งเป็น 3 กลุ่ม

ดงันี้ 
(1) กลา้มใหญ่คลา้ยนักเพาะกาย พวกนี้สรรีะใกล้ๆ  นักเพาะกายแลว้ ไม่ไดม้แีต่กลา้มส่วนทอ้งทีเ่รยีกว่า “ซกิแพค” 

(Sixpack) แต่ทุกส่วนในร่างกายต้องดูด ีจงึออกก าลงัเฉพาะส่วน ออกก าลงักายอย่างน้อย 5 วนัต่อสปัดาห์ ออก
ก าลงักายในแต่ละวนัต่างกนัเพื่อพฒันากลา้มเนื้อแต่ละส่วน มรีะยะเวลาและขัน้ตอนในการพฒันากลา้มเนื้ออย่าง
ชดัเจน มรีปูร่างคลา้ยๆ นกัเพาะกายแต่ดดูกีว่า 

(2) กลา้มสวยมซีกิแพค กลุ่มนี้เล่นเพื่อให ้บ่า ไหล่ แขน อก ดูแน่น กระชบั มซีกิแพค ออกก าลงักาย 3-5 วนัต่อ
สปัดาห ์

(3) กลา้มสวยไม่มซีกิแพค คลา้ยๆ กบักลุ่มที ่2 แต่ไม่ไดต้้องการมซีกิแพค หรอืก าลงัพฒันาเป็นกลุ่มที่ 2 ออกก าลงั
กาย 3-5 วนั แต่ไม่ไดเ้น้นซกิแพค 

จากขอ้มูลที่ได้จากแบบสอบถามและการสมัภาษณ์เชงิลกึกบัผู้ชาย Sporno พบว่าวถิชีวีติ (Lifestyle) ของหนุ่ม 
Sporno  จะแตกต่างจากหนุ่มทัว่ไปทัง้กจิกรรม (Activity)  ความสนใจ (Interest)  และความคดิเหน็ (Opinion)  เนื่องจาก
พวกเขาเน้นความส าคญัทีร่ปูร่างที ่“ดดู”ี  ดงันัน้บางรายถงึกบั  “หมกมุ่น”  กบัตวัเอง คอืใชเ้วลาในแต่ละวนัสว่นใหญ่กบัการ
ดูแลตวัเอง ต่อไปจะเป็นขอ้มูลทีไ่ดจ้ากการสมัภาษณ์เชงิลกึซึ่งแยกตาม พฤตกิรรม (Behavior) และความในใจ (Insight) 
ของผูช้าย Spornosexual ดงันี้ 

(1) การออกก าลงักาย 
จากการวจิยัพบว่า  ส่วนใหญ่ใชเ้วลาในการออกก าลงักาย 2-3 ครัง้ต่อสปัดาห์ และ 4-5 ครัง้ต่อสปัดาห์ บางราย

ออกก าลงักายทุกวนั ระยะเวลาทีใ่ชใ้นการออกก าลงักายเฉลีย่ครัง้ละ 2 ชัว่โมง รายทีต่้องการดูดทีุกส่วนจะเล่นเพื่อพฒันา
กลา้มเน้ือวนัละสว่น รายทีเ่อาจรงิเอาจงัมากจะมขี ัน้ตอนการออกก าลงักายตามทฤษฎ ี 

 สว่นใหญ่ตอ้งการหุ่นทีด่ ีแต่มบีางรายทีอ่อกก าลงักายเพราะตวัเองไม่แขง็แรง หรอืมญีาตเิสยีชวีติดว้ยโรคภยัไข้
เจบ็จงึตอ้งการแขง็แรง เมื่อออกก าลงักายไปเรื่อยๆ จงึมคีวามตอ้งการทีจ่ะ “หุ่นด”ี ผลทีต่ามมาของการมรีปูร่างด ีคอื “ความ
ภูมใิจ” ดงัค ากล่าวทีว่่า 

“แต่ละวนัจะเล่นแต่ละสว่น เพราะกลา้มเน้ือแต่ละส่วนใช.้....เล่นไม่เหมอืนกนั และไดพ้กักลา้มเนื้อส่วนทีไ่ม่ไดเ้ล่น
ดว้ย” 

     พนกังานบรษิทัเอกชน อายุ 24 ปี 
“ทีเ่ล่นเพราะสขุภาพไม่ค่อยแขง็แรง” 
     นกัศกึษามหาวทิยาลยั อายุ 21 ปี 
“มญีาตเิสยีชวีติก่อนวยัอนัควร เลยหนัมาดแูลตวัเอง” 
     พนกังานบรษิทัเอกชน อายุ 24 ปี 

(2) แรงจงูใจและความรูส้กึจากการออกก าลงักาย 
สว่นใหญ่ตอ้งการ “หุ่นด”ี เพราะจะน าไปสูก่ารไดม้าซึง่ผลประโยชน์หลายดา้น เช่น เป็นทีด่งึดดูเพศตรงขา้ม เป็นที่

สนใจของสงัคม มคีวามภูมใิจเพราะเป็นสิง่ทีแ่สดงถงึ “ความส าเรจ็” ซึง่ตอ้งลงมอืท าเองเงนิไม่สามารถซือ้ได ้ดงัค ากล่าวทีว่่า 
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“เหน็ Jacob Black จากหนงัเรื่องทไวไลท ์พอเขาถอดเสือ้ เดนิออกมาจากสระน ้า โหเท่หม์าก” 
พนกังานบรษิทัเอกชน อายุ 31 ปี 

“ไม่อยากอว้น ไม่อยากเป็นโรค แรงบนัดาลใจคอื spider man” 
     พนกังานบรษิทัเอกชน อายุ 26 ปี 
“เน่ืองจากเป็นภูมแิพจ้งึตอ้งออกก าลงักาย” 
     พนกังานบรษิทัเอกชน อายุ 23 ปี 
 “รูส้กึเท่หม์ากทีไ่ปไหนๆ มคีนมอง  รูส้กึว่าเราดกีว่าคนอื่น”   
     อาจารยม์หาวทิยาลยั อายุ 35 ปี 
“เวลาไปตามผบับาร์ ชอบมทีัง้ผู้หญิงและสาวประเภทสองมาคุย มาขอไลน์อยากติดต่อ  ท าให้มัน่ใจอยากเล่น

ต่อไปเรื่อยๆ ” 
     นกัศกึษามหาวทิยาลยั อายุ 19 ปี 
 “รปูร่างดน่ีาภูมใิจกว่าหน้าตาด ี หน้าตาท าง่ายศลัยกรรมช่วยได ้รปูร่างเราตอ้งท าเอง”   
     พนกังานบรษิทัเอกชน อายุ 26 ปี 
“แรงบนัดาลใจส าคญัเลยเวลาเหน็นายแบบ ดารา มซีกิแพค แลว้รูส้กึอจิฉา  อยากเป็นแบบนัน้บา้ง” 
     พนกังานบรษิทัเอกชน อายุ 27 ปี 
“เล่นเสรจ็เน้ือแน่น  ถ่ายเซลฟ่ีจะไดภ้าพทีด่ทีีส่ดุ”  
     นกัศกึษามหาวทิยาลยั อายุ 20 ปี 
“พอเราฟิตหุ่นจนเป็นแบบนัน้ไดก้อ็ยากโชว ์ เวลาสอ่งกระจกแลว้ภูมใิจ มนัเหมอืนชนะใจตวัเอง” 
     พนกังานบรษิทัเอกชน อายุ 32 ปี 

(3) อาหารและอาหารเสรมิ 
 หนุ่ม Sporno ส่วนใหญ่มคีวามรูเ้รื่องอาหารค่อนขา้งด ีจะเลอืกรบัประทานอาหารตามทีต่ัง้วตัถุประสงคไ์ว ้ เช่น 
การเลอืกทานอาหารที่มโีปรตีนสูง ลดคาร์โบไฮเดรท เพื่อเสรมิสรา้งกลา้มเนื้อ และควบคุมน ้าหนัก ส่วนใหญ่รบัประทาน
วติามนิ หรอือาหารเสรมิเพื่อเสรมิสร้างกล้ามเนื้อ ช่วยเผาผลาญไขมนั และบ ารุงร่ายกายอื่นๆ บางรายที่ต้องอยู่ในช่วง
ตอ้งการเพิม่น ้าหนกัเพื่อมกี าลงัทีจ่ะออกก าลงักาย กจ็ะทานพวกคารโ์บไฮเดรทและทานวนัละหลายมือ้ ดงัค ากล่าวทีว่่า 
 “เน้นโปรตนีจากเนื้อสตัว ์อกไก่ตอ้งโด๊ปเลย” 
      นกัศกึษามหาวทิยาลยั อายุ 19 ปี 
 “กนิโปรตนีเพื่อเสรมิสรา้งกลา้มเน้ือ  เสรมิดว้ยวติามนิทัว่ไป เช่น วติามนิซ ี วติามนิบ”ี 
      พนกังานบรษิทัเอกชน อายุ 23 ปี 

(4) การแต่งกาย 
 หนุ่ม Sporno จะไม่เน้นว่าเสือ้ผา้จะต้องเป็นแบรนดเ์นม ต้องการเสือ้ผา้ทีใ่ส่แลว้ท าใหเ้หน็ว่าเป็นคนมรีูปร่างด ี 
บางรายจะใสเ่สือ้ไซคเ์ลก็กว่าทีค่วรเป็นเพราะตอ้งการเน้นมดักลา้มทีแ่ขน ไหล่ อก เช่น เสือ้ยดึรดัรูป เสือ้แขนกุด เสือ้กลา้ม  
ส่วนใหญ่แต่งกายดว้ยสแีละรูปแบบพืน้ๆ เช่น เสือ้ยดืกางเกงยนีสส์เีรยีบๆ กค็ดิว่า “ดูด”ี แลว้ การแต่งกายไปท างานก็
เช่นกนัจะเน้นเสือ้ทีพ่อดตีวัเพื่อใหเ้หน็รปูร่างทีด่ ีดงัค ากล่าวทีว่่า 
 “เสือ้ผา้เขา้รปูดแูลว้ว่า สเีรยีบแบบเรยีบๆ ง่ายๆ เน้นการตดัเยบ็ทีป่ระณีต ไม่จ าเป็นตอ้งแบรนดเ์นม” 
      พนกังานบรษิทัเอกชน อายุ 26 ปี 
 “เสือ้กลา้มซไิดโ้ชวห์ุ่น” 
      นกัศกึษามหาวทิยาลยั อายุ 20 ปี 
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 “ใสเ่สือ้ไซสเ์ลก็กว่าปกตไิดเ้หน็กลา้ม  เสือ้กลา้มนี่ชอบเลย” 
      พนกังานบรษิทัเอกชน อายุ 28 ปี 

(5) ผวิพรรณ 
 เน่ืองจากตอ้งการเป็นคน “ดดู”ี  หนุ่ม Sporno จะใชเ้ครื่องส าอางเพื่อดแูลผวิพรรณ  โดยเฉพาะบรเิวณใบหน้า  ถ้า
เป็นสวิจะรบีรกัษา บางรายเลเซอรเ์พื่อใหส้วิหายเรว็ สว่นใหญ่มกัจะซือ้ผลติภณัฑบ์ ารุงผวิพืน้ฐาน เช่น โฟมลา้งหน้า โลชัน่  
ครมีกนัแดด และสกนิแครต่์างๆ บางรายใชค้รมีบ ารุงเยอะเท่ากบัผูห้ญงิ บางรายมคีวามรูเ้รื่องการดแูลผวิพรรณดเีท่าผูห้ญงิ 
ดงัค ากล่าวทีว่่า 
 “ผมเลอืกโฟมลา้งหน้าทีม่คี า PM ทีม่าตรฐาน  เป็นคนผวิแหง้ตอ้งใชส้ตูรผวิแหง้เท่านัน้” 
      อาจารยม์หาวทิยาลยั อายุ 32 ปี 

(6) สนิคา้ทีย่งัไม่ตอบสนอง 
 จากการวจิยัโดยใชว้ธิกีารสมัภาษณ์เชงิลกึรายบุคคล (In-depth Interview) พบว่า สนิคา้ทีว่างจ าหน่ายในประเทศ
ไทยมบีางสว่นยงัไม่ตอบสองความตอ้งการ หนุ่ม Sporno ดงัค ากล่าวทีว่่า 
 “อยากไดเ้ครื่องดื่มทีเ่สรมิสรา้งกลา้มเน้ือ” 
      นกัศกึษา มหาวทิยาลยั อายุ 17 ปี 
 
 “นอกจากโปรตนีทีเ่สรมิสรา้งกลา้มแลว้ อยากใหม้ผีลติภณัฑบ์ ารุงร่างกาย เช่น จากปลาทะเลน ้าลกึ” 
      พนกังานบรษิทัเอกชน อายุ 23 ปี 
 “อยากไดเ้น้ือไก่ทีป่ลอดภยั ไม่ฉีดสารเร่งเนื้อ” 
      พนกังานบรษิทัเอกชน อายุ 23 ปี 
 “หาเสือ้ผา้ล าบาก บางยีห่อ้รดัรูปเกนิไป ไม่งัน้ต้องใส่ตวัใหญ่ไปเลยกอ็ดโชว ์ตอนนี้มยีีห่อ้เดยีวคอื Under Armor 
แต่ตอ้งสัง่ซือ้ออนไลน์เท่านัน้” 
      พนกังานบรษิทัเอกชน อายุ 26 ปี 
 “วติามนิเมอืงไทยสูเ้มอืงนอกไม่ไดฮ้ะ ถงึแมห้าไม่ยากแลว้ แต่มใีห้เลอืกน้อยกว่า ทีเ่มอืงนอกแมแ้ต่นมยงัใส่เวย์
โปรตนีเลยครบั” 
      พนกังานบรษิทัเอกชน อายุ 23 ปี 
 “ชุดชัน้ในมไีม่กีย่ ีห่อ้ทีใ่สแ่ลว้ชอบ” 
      พนกังานบรษิทัเอกชน อายุ 25 ปี 
 “ชุดชัน้ในตอ้งมดีไีซน์ ใสแ่ลว้พอดตีวัเน้นรูปร่าง เวลาถ่ายรปูแลว้เท่หด์”ี 
      นกัศกึษาอายุ 19 ปี 

(7) สือ่ทีเ่ขา้ถงึ 
 หนุ่ม Sporno ใชเ้วลาทัง้วนักบั social media ผ่านโทรศพัทเ์คลื่อนที่ ตัง้แต่ตื่นนอน เดนิทาง ท างาน รบัประทาน  
สงัสรรค ์ดงันัน้สือ่หลกัทีเ่ขา้ถงึพวกเขาคอื Social Media โดยผ่านทางเฟซบุ๊ก อนิสตาแกรม ทวติเตอร ์บลอ็ก เวบ็ไซต ์และ
แอพพลเิคชนัอื่นๆ ดงัค ากล่าวทีว่่า 

“ตื่นนอนเชค็เฟซบุ๊กก่อนเลยคบั” 
     นกัศกึษา มหาวทิยาลยั อายุ 19  ปี 
“เวลาเรยีนหนงัสอืกเ้ล่นเฟซบุ๊ก ทวติเตอร”์ 
     นกัศกึษา มหาวทิยาลยั อายุ 19  ปี 
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“ชอบเล่นทวติเตอรเ์พื่อตดิตามขา่วสาร เรว็ทนัใจด”ี 
     พนกังานบรษิทัเอกชน อายุ 32 ปี 
“เลกิเล่นเหรอคบั ตอนนอนครบั” 
     พนกังานบรษิทัเอกชน อายุ 25 ปี 
     

6. สรปุผลการวิจยั  
หนุ่ม Sporno เป็นหนุ่มทีใ่หค้วามส าคญักบัเรอืนร่างของตวัเองมากกว่าหนุ่มกลุ่มอื่นๆ คุณค่า (Value)  ของเขาทีม่ต่ีอ

สนิคา้  หรอืบรกิารจะเกีย่วขอ้งกบัการท าใหเ้ขามรีปูร่างทีด่ ี เขาเป็นคนทีม่ีความมุ่งมัน่ มคีวามพยายามและความอดทนสงู  
เขาเป็นคนทีส่ามารถชนะใจตนเอง จงึเป็นโอกาสของสนิคา้และบรกิารทีจ่ะชว่ยใหเ้ขาบรรลุวตัถุประสงคไ์ด ้สนิคา้หรอืบรกิาร
จงึตอ้งผ่านการคน้ควา้วจิยัหรอืมหีลกัฐานปรากฎ แน่ชดัถงึความนิยมของผูบ้รโิภค  นักการตลาดต้องพฒันาแบรนด์ใหเ้ป็น  
“แบรนดท์ีน่่าเชื่อถอื” การสือ่สารควรเน้นทีอ่อนไลน์โดยผ่านโทรศพัทเ์คลื่อนทีเ่ป็นส่วนใหญ่  จากการทีเ่ขาอยู่กนัเป็นสงัคม
จงึควรเน้นการสรา้งปฏสิมัพนัธร์ะหว่างแบรนคก์บักลุ่มผูบ้รโิภค และทีส่ าคญัอย่าหยุดนิ่งกบัการพฒันาสนิคา้หรอืสร้างสรรค์
กิจกรรมทางการตลาดใหม่ๆ อยู่เสมอ จากบททบทวนวรรณกรรมและการสมัภาษณ์เชิงลึกกบัหนุ่ม Sporno นักวิจัย
เสนอแนะว่าผูด้ าเนินธุรกจิสามารถก าหนดกลยุทธก์ารตลาดไดด้งันี้ 

(1) กลยุทธก์ารสรา้งแบรนค ์
เนื่องจากหนุ่ม Sporno เป็นหนุ่มทีม่คีวามรู้ แสวงหาความรู้เพิม่เตมิอย่างสม ่าเสมอ เป็นผูม้แีบบแผนในการ

ด ารงชวีติ  สนิคา้หรอืบรกิารทีน่ าเสนอจะตอ้งแบรนคท์ีม่บีุคลกิ ดงันี้    
- เป็นแบรนค ์“ทีน่่าเชื่อถอื” (Trusted brand) ต้องมเีหตุผลทีจ่ะท าใหเ้ชื่อถอืหรอืเป็นแบรนดท์ีเ่ป็นทีย่อมรบัใน

กลุ่มทีเ่ขาอยู่หรอืมหีลกัฐานยนืยนัคุณประโยชน์ (reason to believe) ที่พสิจูน์ได้ เช่น วตัถุดบิหรอื
ส่วนประกอบ (attributes) ทีพ่สิูจน์ได้ว่ามคีุณสมบตัิตามที่กล่าวอ้าง การได้รบัการพสิูจน์จากสถาบนัที่
เกีย่วขอ้ง หรอืการชนะรางวลัจากสถาบนัทีม่ชีื่อเสยีงต่างๆ หรอืด าเนินการโดยบุคคลหรอืองคก์รทีม่ชีื่อเสยีง
ดา้นนัน้ 

- เป็นแบรนดท์ีม่นีวตักรรม (Innovation) หรอืความคดิสรา้งสรรค ์(Creativity) เพราะหนุ่ม Sporno คุน้เคยกบั
การใช ้social media จงึคุน้เคยกบัการเปลีย่นแปลงสิง่ทีเ่ป็นนวตักรรมหรอืความคดิสรา้งสรรค ์

- เป็นแบรนด์ที่มีภาพลกัษณ์ของการเป็น “คนดี” ไม่มีประวตัิเสยีหาย เพราะเมื่อมีเรื่องเสยีหายจะถูก
แพร่กระจายในโลกของ social media อย่างรวดเรว็และจะสง่ผลท าลาย “ความน่าเชื่อถอื” ของคุณประโยชน์ที่
กล่าวอา้ง 

(2) กลยุทธก์ารสือ่สารการตลาด 
 เนื่องจากหนุ่ม Sporno เป็นคนท างานในเมอืง กจิกรรมในแต่ละวนั เช่น การเดนิทาง การท างาน การด ารงชวีติ
แบบคนเมอืง  การสือ่สารการตลาดจงึตอ้งใหส้อดคลอ้งกบัวถิชีวีติ  (lifestyle) ของเขา 

- การเลอืกสื่อ (Media): มุ่งเน้นทีส่ื่อ “ออนไลน์” โดยเฉพาะผ่านทาง “โทรศพัทเ์คลื่อนที่” จากการรายงานของ 
Zocial  inc. พบว่าคนไทยใชโ้ทรศพัทม์อืถอืในการใชอ้นิเทอรเ์นตมากกว่าทุกเครื่องมอื การมคีนยนืยนัการใช้
หรอืมผีูรู้แ้นะน า (Blogger) จะเพิม่ความน่าเชื่อถอื อย่างไรกต็ามอาจใชส้ือ่ “แบบดัง้เดมิ” (Traditional Media)  
เพื่อสรา้ง “ความรูจ้กัในแบรนด”์ (Brand Awareness)  ในวงกวา้งเป็นสือ่ประกอบดว้ย 
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- เนื้อหา (Message) ต้องสอดคล้องกบั “ความในใจ” (Insight) ของเขา ไม่ว่าจะเป็นการด ารงชวีติ ค าพูด 
(Copy) ทีต่รงกบัความรูส้กึของเขา เช่น ภาพของการเป็นจุดเด่นกว่าใครในกลุ่มเพื่อน การมคีนมาขอไลน์ 
หรอืค าพดูทีเ่กีย่วกบัการชมเชย การ “ดดู”ี ของเขา การแสดงถงึความส าเรจ็ทีไ่ดท้ าดว้ยตวัเอง เป็นตน้ 

- พรเีซนเตอร์จะต้องสะท้อนบุคลกิของเขา การมซีกิแพค็ การมกีล้าม การมรีูปร่างที่ด ีซึ่งอาจเป็นคนทัว่ไป 
(Testimonial) หรอืกลุ่มอา้งองิทีเ่ป็นคนทีม่ชีื่อเสยีงทีเ่ขาชื่นชอบ จากการสงัเกตใน เฟสบุ๊ค พบว่า หนุ่ม 
Sporno จะกดไลค ์facebook ของคนทีม่รีปูร่างด ีมกีลา้ม มซีกิแพค ทัง้ต่างประเทศและไทย บุคคลเหล่านี้จะ
เป็นแบบอย่าง (Idol) ของเขา แต่การเลอืกพรเีซนเตอร ์ตอ้งเลอืกใหม้บีุคลกิตรงกบับุคลกิของแบรนด ์(Brand  
Personality) การใชบุ้คคลธรรมดาทีหุ่่นดเีป็นพรเีซน็เตอร ์(Testimonial) กเ็หมาะสม 

- ขอ้ความหลกั (Key Message) ตอ้งเป็นขอ้ความทีม่ผีลกระทบ (Impact) โดยตรงกบัเขาเป็นขอ้ความทีส่ือ่สาร
ถงึความภูมใิจ หรอืผลประโยชน์จากการเป็นคนทีรู่ปร่างด ีและควรเป็นขอ้ความทีพ่ฒันามาจากการก าหนด
ต าแหน่งของแบรนด ์(Brand Positioning)  

- การน าเสนอ (Execution) ท าได้หลายรูปแบบ เพราะหนุ่ม Sporno กเ็หมอืนกบัหนุ่มกรุงทัว่ๆ ไป แต่ถ้า
น าเสนอเป็นผลจากการพสิจูน์ไดเ้พิม่ความน่าเชื่อถอืมากขึน้ 

- การจดักจิกรรมทางการตลาด (Event) จะตอ้งจดัท าเพื่อเสรมิสรา้งความรูค้วามเขา้ใจและความน่าเชื่อถอื 
(3) กลยุทธช์่องทางการจดัจ าหน่าย 

 เนื่องจากหนุ่ม Sporno เป็นกลุ่มคนทีคุ่น้เคยและใชง้าน Social  Media  มาก ช่องทางทีเ่หมาะสมคอืช่องทางนี้  
การท าเป็นธุรกจิอคีอมเมริช์ขายผ่านเวบ็ไซค ์ผ่านเฟสบุ๊ค หรอือนิสตาแกรม จะเป็นช่องทางทีเ่หมาะสมในการเริม่ต้นธุรกจิ 
เพราะใช้เงินลงทุนน้อย  อีกช่องทางหนึ่งคือ การเปิดร้านตามห้างสรรพสนิค้าสมยัใหม่ ซึ่งเป็นสถานที่ที่หนุ่ม Sporno 
คุน้เคยกบัการใชช้วีติของเขา 

(4) กลยุทธก์ารสรา้งความสมัพนัธก์บัผูบ้รโิภค (CRM) 
 เน่ืองจากหนุ่ม Sporno เป็นนกัแสวงหาขอ้มลู  ดงันัน้โอกาสในการเปลีย่นใจไปใชส้นิคา้อื่นจะมมีากกว่า  คนกลุ่ม
อื่นจงึควรใกลช้ดิกบัเขา และเขา้ใจเขาอย่างลกึซึง้ ต้องหมัน่ท ากจิกรรมการตลาดอย่างสม ่าเสมอ (Brand Activation)  
เพื่อใหเ้ขามปีฏสิมัพนัธท์ีด่กีบัแบรนดอ์ย่างต่อเนื่อง  การสรา้งความสมัพนัธม์วีตัถุประสงค ์ดงันี้ 

 - การห่วงใย (Care) เช่น การให้ผลประโยชน์ในวนัเกดิ การเปิดช่องทางให้เขาได้สอบถามความรู้และการ
บรกิาร 

- ผลประโยชน์ (Benefit) เช่น การใหผ้ลประโยชน์พเิศษแก่สมาชกิ 
- ประสบการณ์ทีด่กีบัแบรนด ์(Brand Experience) ดว้ยการท ากจิกรรมทางการตลาดเพื่อใหเ้ขาไดคุ้น้เคยกบั

แบรนด ์เขา้ใจแบรนด ์และเกดิทศันคตทิีด่กีบัแบรนด์ 
 
ข้อจ ากดัของการวิจยั 

1. การวจิยัโดยการสมัภาษณ์เชงิลกึครัง้นี้เป็นการวจิยัจากคนทีม่อีายุระหว่าง 17-35 ปี จ านวน 20 คน เนื่องจาก
ตอ้งการสอบถามเฉพาะกลุ่ม นกัศกึษา และคนท างาน ผลการวจิยัจงึอาจไม่ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายทีม่อีายุน้อย  ซึง่กค็อื
นกัเรยีนมธัยม ซึง่เป็นกลุ่มทีใ่หค้วามสนใจกบัรปูร่างของตวัเองเช่นกนั และไม่ครอบคลุมถงึผูม้อีายุเกนิ 35 ปี ซึง่ปัจจุบนัคน
อายุมากกว่านี้กย็งัดดู ีเน่ืองจากมทีศันคตขิองการดแูลใหด้ดูเีช่นกนั ดงันัน้ผูส้นใจทีจ่ะท าวจิยัต่อ อาจขยายขอบเขตของอายุ
ใหก้วา้งกว่านี้ 

2. เน่ืองจากเป็นการวจิยัเชงิคุณภาพ การน าผลวจิยัอาจตอ้งค านึงถงึจ านวนของกลุ่มตวัอย่างดว้ย 
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3. งานวิจยัเป็นวจิยัเชงิประยุกต์ (Applied Research) จงึสอบถามและสงัเกตเฉพาะประเด็นที่จะน าไปสู่การ
ประยุกตใ์ชใ้นทางการตลาดเท่านัน้ 
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หนงัสอื Cybersecurity and cyberwar: what everyone 
needs to know นับเป็นหนังสอืทีด่เีล่มหน่ึงทีม่คีวาม
ทนัสมยัซึง่แสดงใหเ้หน็วา่เทคโนโลยใีหม่ๆ  ประสบกบัช่อง
โหว่ใหม่ๆ อะไรบ้าง รวมถึงความจ าเป็นในการท าความ
เข้าใจ วิเคราะห์และจัดการกับความเสี่ยง นอกจากน้ี
ผูเ้ขยีนยงัตอบค าถามดงัน้ี (1) บุคคลสามารถเชื่อถอืในไซ
เบอรส์เปซ (cyberspace) ไดอ้ยา่งไร (2) ท าไมบุคคลจงึ
ไม่สามารถสร้างอินเทอร์เน็ตใหม่หรืออินเทอร์เน็ตที่มี
ความมัน่คงปลอดภัยมากกว่าเดิมได้ และ (3) บุคคล
สามารถปกป้องตนเองและอนิเทอรเ์น็ตไดอ้ยา่งไร 

 
หนงัสอืเล่มน้ียงักล่าวถงึวอรม์ (worm) ทีช่ื่อวา่ Stuxnet พรอ้มทัง้อธบิายวา่อนิเทอรเ์น็ตท างานอยา่งไรในแงข่อง

ผูใ้ช้งาน โดยไม่ใช้ค าที่เป็นเทคนิคมากนัก นอกจากน้ียงักล่าวถงึประเดน็ที่ เอกชนและหน่วยงานรฐับาลเผชญิในปัจจุบนั
ไดแ้ก่ ความจ าเป็นในการจดัหาทรพัยากรที่มทีกัษะดา้นศาสตรค์อมพวิเตอรแ์ละความมัน่คงดา้นไซเบอร ์ (cybersecurity) 
นิยามที่เหมาะสมของความมัน่คงด้านไซเบอร์ ความจ าเป็นที่ต้องท าร่วมกนัระหว่างหน่วยงานรฐับาลและเอกชนในการ
แบ่งปันขอ้มลูเกี่ยวกบัความมัน่คงทีม่ชี่องโหว่ (security breach) และวธิกีารทีใ่ชใ้นการโจมตแีละวธิกีารจดัการเพื่อท าให้
ความมัน่คงทีม่ชีอ่งโหวล่ดน้อยลง โดยเอกชนตอ้งเชื่อมัน่วา่หน่วยงานรฐับาลจะไมเ่ปิดเผยขอ้มลูเกีย่วกบัความมัน่คงทีม่ชี่อง
โหวแ่ละอุบตักิารทีเ่กดิขึน้ (incident) กบัระบบคอมพวิเตอรข์องเอกชน การแบ่งปันขอ้มลูนี้ถา้ยิง่มมีากกจ็ะยิง่ท าใหก้าร
ด าเนินการใหค้วามมัน่คงปลอดภยัของสาธารณูปโภคของรฐับาลมคีวามแขง็แกรง่มากยิง่ขึน้  อน่ึงผูเ้ขยีนไดย้กตวัอยา่งการ
ทีร่ฐัสภาอเมรกิา (US Congress) ยงัละเลยการออกพระราชบญัญตัิเพื่อท าใหค้วามมัน่คงปลอดภยัของสาธารณูปโภค
เขม้แขง็ แต่มไิดก้ลา่ววา่เหตุผลทีม่กีารละเลยการออกพระราชบญัญตัดิงักล่าว อยา่งไรกต็ามรฐัสภาอเมรกิาไดอ้อกกฎหมาย 
US Executive Order 13636 ซึง่นบัเป็นกา้วแรกในการปกป้องสาธารณูโภคของเครอืขา่ยอยา่งมสีาระส าคญั 
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ค ำแนะน ำในกำรส่งผลงำนเผยแพร ่
หลกัเกณฑโ์ดยทัว่ไป 
1. เป็นบทความวจิยั บทความการวางแผนดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ บทความดา้นการพฒันาระบบสารสนเทศ บทความ

วชิาการหรอืบทวจิารณ์หนงัสอื ทีเ่น้นการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศเพือ่ธุรกจิเป็นหลกั 
2. เป็นบทความวจิยั บทความการวางแผนดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ บทความดา้นการพฒันาระบบสารสนเทศ บทความ

วชิาการหรอืบทวจิารณ์หนงัสอื ท่ีไม่เคยตีพิมพเ์ผยแพร่ท่ีใดมำก่อนและไม่อยู่ระหว่ำงกำรพิจำรณำของวำรสำร
อ่ืน หำกตรวจพบว่ำมีกำรตีพิมพซ์ ำ้ซ้อน ถือเป็นควำมรบัผิดชอบของผูเ้ขียนแต่เพียงผู้เดียว 

3. ไมม่คีา่ใชจ้า่ยใดๆ ส าหรบัผูส้ง่บทความวจิยั บทความการวางแผนดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ บทความดา้นการพฒันา
ระบบสารสนเทศ บทความวชิาการหรอืบทวจิารณ์หนงัสอื  

4. เป็นบทความวจิยั บทความการวางแผนดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ บทความดา้นการพฒันาระบบสารสนเทศ บทความ
วชิาการหรอืบทวจิารณ์หนงัสอืจะไดร้บัการเผยแพรใ่นวารสาร JISB ต่อเมือ่ไดผ้า่นกระบวนการประเมนิโดย
ผูท้รงคุณวฒุทิีแ่ต่งตัง้ขึน้ 

 
หลกัเกณฑก์ำรประเมินบทควำมเพ่ือกำรตอบรบัตีพิมพ ์
1. ผูส้นใจเสนอบทความสามารถจดัสง่บทความผา่นทางเวบ็ไซดว์ารสาร http://jisb.tbs.tu.ac.th 
2. กองบรรณาธกิารจะพจิารณาบทความเบือ้งตน้ถงึความสอดคลอ้งของบทความทีจ่ดัสง่มาวา่ตรงกบัวตัถุประสงคข์อง

วารสารหรอืไม ่ถา้ไมต่รงจะแจง้กลบัการพจิารณา 
3. ถา้บทความมเีน้ือหาสอดคลอ้งกบัวารสาร กองบรรณาธกิารจะพจิารณาความถกูตอ้งของรปูแบบการเตรยีมขอ้มลู

ตน้ฉบบัวา่ตรงตามรปูแบบทีก่ าหนดในวารสาหรอืไม ่ถา้ไมต่รงจะแจง้กลบัการพจิารณา 
4. สง่บทความใหผู้ท้รงคุณวฒุเิพือ่ประเมนิบทความ เมือ่ผลการประเมนิผา่นหรอืไมผ่า่นหรอืมกีารแกไ้ขจะแจง้ใหผู้เ้ขยีน

ทราบ เมือ่บทความไดร้บัการตพีมิพ ์ผูเ้ขยีนจะไดร้บัการแจง้กลบัรบัรองการตพีมิพ ์พรอ้มทัง้แจง้วนัทีจ่ะสามารถ 
download วารสารทีไ่ดต้พีมิพบ์นเวบ็ไซดต์่อไป 

 
กำรส่งบทควำม 
ผูท้ีป่ระสงคจะสง่บทความกบัวารสารระบบสารสนเทศดา้นธุรกจิ กรณุาสง่ไฟลต์น้ฉบบับทความที ่http://jisb.tbs.tu.ac.th 
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ค ำแนะน ำในกำรเตรียมต้นฉบบัภำษำไทย/ภำษำองักฤษ 
เพือ่ใหก้ารตพีมิพผ์ลงานเป็นไปอยา่งถูกตอ้งและรวดเรว็ใหผู้เ้ขยีนปฏบิตัติามรายละเอยีดดงัน้ี 
1. ตน้ฉบบัควรพมิพด์ว้ยกระดาษ A4 พมิพห์น้าเดยีว และพมิพด์ว้ย Microsoft Word เน้ือหาจดัพมิพเ์ป็นแบบธรรมดา 
2. รปูแบบ ขนาดและชนิดของตวัอกัษร 

- บทความภาษาไทยใช ้BrowalliaUPC สว่นบทความภาษาองักฤษใช ้Time news roman 
- การตัง้หน้ากระดาษ บน ลา่ง ซา้ย และขวา อยา่งละ 1 น้ิว ชอ่งหา่งก่อนและหลงับรรทดั 0 pt และระหวา่งบรรทดั

เป็น At least และ page size เป็น letter (8.5” x 11”) 
3. ตารางตอ้งมชีื่อตารางก ากบับนตาราง และภาพตอ้งมชีื่อภาพก ากบัใตภ้าพ พรอ้มทัง้ใหห้มายเลขเรยีงล าดบัส าหรบั

ตารางและภาพ และใหอ้ยูใ่นเน้ือหา (ภาพใหจ้ดัท าเป็น .jpeg แลว้น ามา insert ในบทความ) 
 

รปูแบบกำรพิมพบ์ทควำม 
1. ตน้ฉบับภาษาไทย ใชแ้บบอกัษร BrowalliaUPC เน้ือหาขนาด 14 ตลอดทัง้บทความ สว่นตนัฉบบัภาษาองักฤษ ใช้

แบบอกัษร Time news roman เน้ือหาขนาด 12 ตลอดทัง้บทความ ตน้ฉบบัควรพมิพด์ว้ยกระดาษ A4 พมิพห์น้าเดยีว 
และพมิพด์ว้ย Microsoft Word เน้ือหาจดัพมิพเ์ป็นแบบธรรมดา พมิพใ์หห้า่งจากขอบทุกดา้น 1 น้ิวและใสเ่ลขก ากบั
ทุกหน้าทีม่มุขวาบนของกระดาษทุกหน้า  

2. ประเภทขอ้ความ ขนาดและชนิดของตวัอกัษร 
 
ประเภทข้อควำม ขนำด ชนิด 
ชื่อเรือ่ง (ภาษาไทย) 18 (จดักึง่กลางหน้ากระดาษ) ตวัหนา 
ชื่อผูเ้ขยีน (ภาษาไทย) (กรณีมผีูเ้ขยีน
มากกวา่หนึ่งคนใหเ้รยีงชื่อในบรรทดั
ถดัไป)  

16 (จดักึง่กลางหน้ากระดาษ) ตวัหนา 

หน่วยงานทีส่งักดัของผูเ้ขยีน 
(ภาษาไทย) 

14 (จดักึง่กลางหน้ากระดาษ) ตวัธรรมดา 

* Correspondence: 14 (ชดิซา้ย) ตวัหนา 
email ของนกัวจิยัหลกั (จดัวางต่อทา้ย 
correspondence:) 

14 (ชดิซา้ย)  ตวัธรรมดา 

เน้ือหากติตกิรรมประกาศ (ภาษาไทย)
(ถา้ม)ี 

14 (ชดิซา้ย) ตวัธรรมดา 

บทคดัยอ่ 16 (จดัชดิซา้ยหน้ากระดาษ) ตวัหนา 
เน้ือหาบทคดัยอ่ (ภาษาไทย)  14 (จดัชดิซา้ยและชดิขวา

หน้ากระดาษ) 
ตวัธรรมดา 

ค าส าคญั: (ภาษาไทย) (ไมเ่กนิ 5 ค า) 14 (ชดิซา้ย) ตวัธรรมดา 
ชื่อเรือ่ง (ภาษาองักฤษ) 18 (จดักึง่กลางหน้ากระดาษ) ตวัหนา 
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ประเภทข้อควำม ขนำด ชนิด 
ชื่อผูเ้ขยีน (ภาษาองักฤษ) (กรณีมี
ผูเ้ขยีนมากกวา่หนึ่งคนใหเ้รยีงชื่อใน
บรรทดัถดัไป)  

16 (จดักึง่กลางหน้ากระดาษ) ตวัหนา 

หน่วยงานทีส่งักดัของผูเ้ขยีน 
(ภาษาองักฤษ) 

14 (จดักึง่กลางหน้ากระดาษ) ตวัธรรมดา 

* Correspondence: 14 (ชดิซา้ย) ตวัหนา 
email ของนกัวจิยัหลกั (จดัวางต่อทา้ย 
correspondence:) 

14 (ชดิซา้ย)  ตวัธรรมดา 

Acknowledgement: (ถา้ม)ี 14 (ชดิซา้ย) ตวัธรรมดา 
Abstract 16 (จดัชดิซา้ยหน้ากระดาษ) ตวัหนา 
เน้ือหาบทคดัยอ่ (ภาษาองักฤษ)  14 (จดัชดิซา้ยและชดิขวา

หน้ากระดาษ) 
ตวัธรรมดา 

Keywords: (ภาษาองักฤษ) (ไมเ่กนิ 5 
ค า) 

14 (ชดิซา้ย) ตวัธรรมดา 

หวัขอ้ใหญ่ (ใสห่มายเลขเรยีงล าดบั) 16 (ชดิซา้ย) ตวัหนา 
หวัขอ้ยอ่ย (ใสห่มายเลขยอ่ย
เรยีงล าดบัตามหวัขอ้ใหญ่) 

14 (ชดิซา้ย) ตวัหนา 

เน้ือหาภายใตห้วัขอ้ 14 (จดัชดิซา้ยและชดิขวา
หน้ากระดาษ) 

ตวัธรรมดา 

 
3. องคป์ระกอบของเน้ือหาในบทความวจิยั ความยาวตน้ฉบบั 10-15 หน้า ล าดบัหวัขอ้บทความมดีงัน้ี 

- ชื่อบทความวจิยั ไมย่าวเกนิไปแต่ครอบคลุมสาระทัง้เรือ่ง มทีัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษ 
- ชื่อผูเ้ขยีน ภาษาไทยและภาษาองักฤษ  
- หน่วยงานทีส่งักดัของผูเ้ขยีน ภาษาไทยและภาษาองักฤษ 
- บทคดัยอ่ และ Abstract  
- เน้ือหาบทคดัยอ่ ภาษาไทยและภาษาองักฤษ เป็นการสรปุสาระส าคญัของเรื่องความยาวประมาณ 150-200 ค า มี

ทัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษ ทา้ยภาษาองักฤษใหใ้ส ่e-mail ของ corresponding author กรณีมชีื่อผูเ้ขยีน
หลายคน 

- ค าส าคญั (ไมเ่กนิ 5 ค า) ภาษาไทยและภาษาองักฤษ ใหใ้สใ่ตเ้น้ือหาบทคดัยอ่ และ Abstract 
- เน้ือหาของบทความวจิยั 

- 1. บทน า กลา่วถงึเหตุผล ความจ าเป็นทีจ่ดัท าวจิยั วตัถุประสงคข์องการวจิยัและค าถามการวจิยั 
- 2. ทฤษฎแีละงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง  
- 3. กรอบแนวคกิารวจิยัและสมมตฐิานการวจิยั (กรณีงานวจิยัเชงิคุณภาพสามารถปรบัเปลีย่นใหเ้หมาะสมกบั

งานวจิยัทีจ่ดัท า) 
- 4. วธิกีารวจิยั 
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- 5. ผลการวจิยั  
- 6. สรุปผลการวจิยั กลา่วถงึบทสรปุการวจิยั การประยกุตใ์ชง้านวจิยัในเชงิธุรกจิ ขอ้จ ากดัและวจิยัในอนาคต 
- บรรณานุกรม (ตามรปูแบบการอา้งองิขา้งล่าง) 
- ภาคผนวก (ถา้ม)ี 
กรณีทีบ่ทความมหีวัขอ้ยอ่ย ใหใ้สห่มายเลข X.X เรยีงล าดบักนัไป ไมค่วรมหีวัขอ้ยอ่ยเกนิ 3 ล าดบัยอ่ย เชน่ 

X.X.X เป็นตน้ 
4. องคป์ระกอบของเน้ือหาในบทความการวางแผนดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ ความยาวตน้ฉบบั 10-15 หน้า ล าดบัหวัขอ้

บทความมดีงัน้ี 
- ชื่อบทความ ไมย่าวเกนิไปแต่ครอบคลุมสาระทัง้เรือ่ง มทีัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษ 
- ชื่อผูเ้ขยีน ภาษาไทยและภาษาองักฤษ  
- หน่วยงานทีส่งักดัของผูเ้ขยีน ภาษาไทยและภาษาองักฤษ 
- บทคดัยอ่ และ Abstract  
- เน้ือหาบทคดัยอ่ ภาษาไทยและภาษาองักฤษ เป็นการสรปุสาระส าคญัของเรื่องความยาวประมาณ 150-200 ค า มี

ทัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษ ทา้ยภาษาองักฤษใหใ้ส ่e-mail ของ corresponding author กรณีมชีื่อผูเ้ขยีน
หลายคน 

- ค าส าคญั (ไมเ่กนิ 5 ค า) ภาษาไทยและภาษาองักฤษ ใหใ้สใ่ตเ้น้ือหาบทคดัยอ่ และ Abstract 
- เน้ือหาของบทความ 

- 1. บทน า กลา่วถงึเหตุผลและความจ าเป็นทีจ่ดัท าแผนดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ 
- 2. ภาพรวมองคก์ร  
- 3. การวเิคราะหอ์งคก์ร 
- 4. แผนกลยทุธท์ีเ่สนอแนะ 
- 5. สรุปผลแผนดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ  
- บรรณานุกรม (ตามรปูแบบการอา้งองิขา้งล่าง) 
- ภาคผนวก (ถา้ม)ี 
กรณีทีบ่ทความมหีวัขอ้ยอ่ย ใหใ้สห่มายเลข X.X เรยีงล าดบักนัไป ไมค่วรมหีวัขอ้ยอ่ยเกนิ 3 ล าดบัยอ่ย เชน่ 

X.X.X เป็นตน้ 
5. องคป์ระกอบของเน้ือหาในบทความการพฒันาระบบสารสนเทศ ความยาวตน้ฉบบั 10-15 หน้า ล าดบัหวัขอ้บทความมี

ดงัน้ี 
- ชื่อบทความ ไมย่าวเกนิไปแต่ครอบคลุมสาระทัง้เรือ่ง มทีัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษ 
- ชื่อผูเ้ขยีน ภาษาไทยและภาษาองักฤษ  
- หน่วยงานทีส่งักดัของผูเ้ขยีน ภาษาไทยและภาษาองักฤษ 
- บทคดัยอ่ และ Abstract  
- เน้ือหาบทคดัยอ่ ภาษาไทยและภาษาองักฤษ เป็นการสรปุสาระส าคญัของเรื่องความยาวประมาณ 150-200 ค า มี

ทัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษ ทา้ยภาษาองักฤษใหใ้ส ่e-mail ของ corresponding author กรณีมชีื่อผูเ้ขยีน
หลายคน 

- ค าส าคญั (ไมเ่กนิ 5 ค า) ภาษาไทยและภาษาองักฤษ ใหใ้สใ่ตเ้น้ือหาบทคดัยอ่ และ Abstract 
- เน้ือหาของบทความ 
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- 1. บทน า กลา่วถงึเหตุผลและความจ าเป็นในการพฒันาระบบสารสเทศ 
- 2. ขอบเขตการท างานของระบบสารสนเทศ 
- 3. สถาปัตยกรรมของระบบทีพ่ฒันา 
- 4. สรุปผลระบบสารสนเทศ กลา่วถงึประโยชน์ของระบบทีพ่ฒันา 
- บรรณานุกรม (ตามรปูแบบการอา้งองิขา้งล่าง) 
- ภาคผนวก (ถา้ม)ี 
กรณีทีบ่ทความมหีวัขอ้ยอ่ย ใหใ้สห่มายเลข X.X เรยีงล าดบักนัไป ไมค่วรมหีวัขอ้ยอ่ยเกนิ 3 ล าดบัยอ่ย เชน่ 

X.X.X เป็นตน้ 
6. องคป์ระกอบของเน้ือหาในบทความวชิาการและบทความเกีย่วกบังานสรา้งสรรค ์ความยาวตน้ฉบบั 10-15 หน้า ล าดบั

หวัขอ้บทความมดีงัน้ี 
- ชื่อเรือ่งไมย่าวเกนิไปแต่ครอบคลุมสาระทัง้เรือ่ง มทีัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษ 
- ชื่อผูเ้ขยีนและชื่อหน่วยงานหรอืสถาบนัทีส่งักดัเป็นภาษาไทยและภาษาองักฤษ ชื่อผูเ้ขยีนไมต่อ้งใสต่ าแหน่ง

วชิาการ 
- บทคดัยอ่ และ Abstract  
- บทคดัยอ่ เป็นการสรปุสาระส าคญัของเรือ่งความยาวประมาณ 150-200 ค า มทีัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษ ทา้ย

ภาษาองักฤษใหใ้ส ่e-mail ของ corresponding author กรณีมชีื่อผูเ้ขยีนหลายคน 
- เน้ือหาของบทความ (บทความทีเ่ป็นงานแปลหรอืเรยีบเรยีงตอ้งบอกแหล่งทีม่าอยา่งละเอยีด) 
- การอา้งองิในเน้ือเรือ่งใชต้ามรปูแบบขา้งล่าง (ถา้ม)ี 

7. องคป์ระกอบของเน้ือหาในบทวจิารณ์หนงัสอื ความยาวตน้ฉบบั 2-4 หน้า ล าดบัหวัขอ้บทความมดีงัน้ี 
- ชื่อหนงัสอืทีว่จิารณ์ 
- ชื่อผูเ้ขยีนหนงัสอืทีว่จิารณ์และส านกัพมิพ์ 
- ชื่อผูว้จิารณ์และชื่อหน่วยงานหรอืสถาบนัทีส่งักดัเป็นภาษาไทย 
- เน้ือหาบทวจิารณ์หนงัสอื (กระชบัและไดใ้จความ) 

 

รปูแบบกำรอ้ำงอิง 
1. กำรอ้ำงอิงแบบแทรกในเน้ือหำ 

เป็นกำรระบุแหล่งอ้ำงอิงแบบย่อซ่ึงกำรอ้ำงอิงจะแยกพิจำรณำเป็น 2 กรณี ดงัน้ี 
กรณีท่ี 1 ข้อความที่ผู้เขียนคดัลอกมาจากข้อเขียนหรือค าพูดของผู้อื่น เพื่อใช้ประกอบเน้ือเรื่องในวิจยั ต้องใส่

เครื่องหมายอญัประกาศ (Quotations) คู่ไว้ด้วย เช่น "…………………." พร้อมกบัอ้างอิงแหล่งที่มาของข้อความ ซึ่งมี
รปูแบบ ดงัน้ี 

- ผู้แต่งคนเดียว ให้ระบุชื่อต่อด้วยชื่อสกุลของผู้แต่ง ต่อด้วยเครื่องหมายจุลภาค ปีที่พมิพ์ เครื่องหมายจุลภาค 
เลขทีห่น้าอา้งองิ ส าหรบัเอกสารภาษาไทย ใหร้ะบุชื่อและนามสกุลของผูแ้ต่ง ส าหรบัเอกสารภาษาองักฤษ ใหร้ะบุนามสกุล
ของผูแ้ต่ง เชน่ (นงลกัษณ์ วริชัชยั, 2542, น. 3) หรอื (Weber, 1999, p. 234) 

- ผู้แต่งสองคน ใหร้ะบุชื่อและชื่อสกุลของผูแ้ต่งทัง้ 2 คน ทุกครัง้ทีม่กีารอา้งโดยใชค้ าวา่ “และ” ส าหรบัเอกสาร
ภาษาไทย  หรอื  “and”  เชื่อมชื่อสกุลของผูแ้ต่งส าหรบัเอกสารภาษา ต่างประเทศ เช่น (ผ่องพรรณ ตรยัมงคลกูล และสุภาพ 
ฉตัราภรณ์, 2545, น. 4-8) หรอื (Franz and Robey, 1984, p. 250) 
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- ผู้แต่งสำมคนขึ้นไป  การอ้างถึงทุกๆ  ครัง้ให้ระบุชื่อและชื่อสกุลของผู้แต่งคนแรก แล้วตามด้วย  “และคณะ” 
ส าหรบัเอกสารภาษาไทย  และระบุเฉพาะชื่อสกุลของผูแ้ต่งคนแรก แลว้ตามดว้ย “et al.” ส าหรบัเอกสารภาษาองักฤษ เช่น 
(สรุพงษ์ โสธนะเสถยีร และคณะ, 2545, น. 9-14) หรอื (Alexander et al., 2003, p. 154) 

- ผู้แต่งท่ีเป็นสถำบนั  ชื่อสถาบนัทีอ่า้ง  ระบุชื่อเตม็ทุกครัง้  เช่น  (มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์, คณะพาณิชยศาสตร์
และการบญัช,ี 2535, น. 12-23) 

- ผู้แต่งคนเดียวเขียนเอกสำรหลำยเล่ม แต่ละเล่มพิมพ์ต่ำงปีกัน และต้องกำรอ้ำงถึง พร้อมกัน  ให้
เรยีงล าดบัเอกสารหลายเรื่องนัน้ไวต้ามล าดบัของปีทีพ่มิพ์  โดยใชเ้ครื่องหมาย  ;  คัน่ เช่น (สวุมิล วอ่งวาณิช, 2553, น. 22; 
2554, น. 90) หรอื (Benbasat, 1998, p. 283; 1999, p. 78) 

- ผู้แต่งคนเดียวเขียนเอกสำรหลำยเล่ม พิมพปี์ซ ้ำกนั ให้ใช้อกัษรตวัแรกของชื่อเรื่อง เช่น ก ข ค ง เป็นต้น 
ตามหลงัปีส าหรบัเอกสารภาษาไทยและใชต้วัอกัษรตวัแรกของชื่อเรื่อง เช่น a b c d  เป็นตน้  ตามหลงัปีส าหรบั  เอกสาร
ภาษาต่างประเทศ เชน่ (ศุภกจิ วงศว์วิฒัน์นนุกจิ,  2550ก, น.  22),  (ศุภกจิ  วงศว์วิฒัน์นนุกจิ,  2550ข,  น.  22),  (Yin,  1998a, 
p. 5-9) หรอื (Yin, 1998b, p. 31-40) 

- ผู้แต่งหลำยคน เอกสำรหลำยเร่ือง และต้องกำรอ้ำงอิงถึงพร้อมๆ กนั ใหร้ะบุชื่อผูแ้ต่งเรยีง ตามล าดบัอกัษร
คัน่ดว้ยเครื่องหมาย ; ส าหรบัเอกสารภาษาไทยและ ใหร้ะบุชื่อสกุลของผูแ้ต่งเรยีงตามล าดบั  อกัษรคัน่ดว้ยเครื่องหมาย  ; 
ส าหรบัเอกสารภาษาองักฤษ เช่น  (ผ่องพรรณ  ตรยัมงคลกูล  และสภุาพ  ฉตัราภรณ์,  2545,  น.  10;  สวุมิล  วอ่งวาณิช,  2553, 
น. 45-50) หรอื (Weber et al., 1999, p. 180; Benbasat, 1998, p. 120) 

กรณีท่ี 2 ขอ้ความทีผู่เ้ขยีนประมวลมาจากขอ้เขยีนหรอืค าพดูของผูอ้ื่นเพือ่ใชป้ระกอบเน้ือเรือ่ง 
ในงานวจิยั ให้อ้างองิแหล่งที่มาของขอ้มูลที่ประมวลมาโดยไม่ต้องใส่เครื่องหมายอญัประกาศคู่ ระหว่างขอ้ความ แต่ให้
อา้งองิแหลง่ทีม่าของขอ้ความซึง่มรีปูแบบเชน่เดยีวกบักรณีที ่1 โดยไม่ตอ้งใสเ่ลขหน้าทีอ่า้งองิ   

กรณีอ่ืนๆ กรณีที่ไม่ได้อ่านบทความที่อ้างอิงในบทความที่อ่าน ให้ระบุชื่อผู้แต่งแล้วตามด้วย อ้างถงึใน    )กรณีเป็น
บทความภาษาไทย) สชุาต ิประสทิธิ ารฐัสนิธุ ์(2554 อา้งถงึใน สุรพงษ์ โสธนะเสถยีร, 2554) หรอื as cited in เช่น (Yin, 
1998, as cited in Benbasat, 2002). 
2. กำรอ้ำงอิงในบรรณำนุกรม 

กรณีหนังสือ มรีปูแบบ ดงัน้ี  
ชื่อ ชื่อสกุลผูแ้ต่ง (กรณีหนังสอืภาษาไทย). (ปีที่พมิพ)์. ชือ่หนังสอืและล ำดบัที ่(ตวัเอยีง). สถานที่พมิพ:์ ส านักพมิพ์

หรอืโรงพมิพ,์. 
ชื่อสกุล, ชื่อ (อกัษรตวัแรกของชื่อตามดว้ยจุด) ผูแ้ต่ง (กรณีหนงัสอืภาษาองักฤษ). (ปีทีพ่มิพ)์. ชือ่หนงัสอืและล ำดบัที ่

(ตวัเอยีง). สถานทีพ่มิพ:์ ส านกัพมิพห์รอืโรงพมิพ,์. 
ตวัอยา่ง 
สชุาต ิประสทิธิ ารฐัสนิธุ.์ (2544). ระเบยีบวธิกีำรวจิยัทำงสงัคมศำสตร.์ กรงุเทพฯ: บรษิทัเฟ่ืองฟ้า พริน้ติง้ จ ากดั. 
Weber, R. (1999). Information Systems Control and Audit. New Jersy: Prentice Hall. 
 
 
 
 
 



วารสารระบบสารสนเทศดา้นธุรกจิ (JISB) ปีที ่1 ฉบบัที ่1 เดอืน ตุลาคม-ธนัวาคม 2558 หน้า 144 
 

 

กรณีบทควำมในวำรสำร มรีปูแบบ ดงัน้ี  
ชื่อ ชื่อสกุลผูแ้ต่ง (กรณีวารสารภาษาไทย). (ปีทีพ่มิพ)์. ชื่อบทความ. ชือ่วำรสำร (ตวัเอยีง), ฉบบัที ่(เลม่ที)่, หน้า.  
ชื่อสกุล, ชื่อ (อกัษรตวัแรกของชื่อตามดว้ยจุด) ผูแ้ต่ง (กรณีวารสารภาษาองักฤษ). (ปีทีพ่มิพ)์. ชื่อบทความ. ชือ่

วำรสำร (ตวัเอยีง), ฉบบัที ่(เลม่ที)่, หน้า. 
ตวัอยา่ง 
วจันา รตันวร. (2548). ความลม้เหลวของสถาบนัการเงนิ. บรหิำรธุรกจิ, 12 (1), 50-55. 
Benbasat, I., Goldstein, D. K. and Mead, M. (1987). The Case Research Strategy in Studies of Information 

Systems. MIS Quarterly, 37(10), 369-386. 
 
กรณีข้อมลูจำก Internet มีรปูแบบ ดงัน้ี  
ชื่อ ชื่อสกุลผูแ้ต่ง (กรณีบทความภาษาไทย). (ปีทีพ่มิพ)์. ชื่อบทความ. วนัเดอืนปีทีด่งึขอ้มลู, ชื่อ Web address.  
ชื่อสกุล, ชื่อ (อกัษรตวัแรกของชื่อตามดว้ยจุด) ผูแ้ต่ง (กรณีบทความภาษาองักฤษ). (ปีทีพ่มิพ)์. ชื่อบทความ. 

Retrieved month date, year, from http://Web address. 
ตวัอยา่ง 
วจันา รตันวร. (2548). ความลม้เหลวของสถาบนัการเงนิ. ดงึขอ้มลูวนัที ่17 มนีาคม 2550, จาก www.bus.tu.ac.th. 
Grace Fleming. (2007). Choosing a Strong Research Topic. Retrieved January 12, 2009, from 

http://homeworktips.about.com/od/researchandreference/a/topic.htm. 
 
ในกรณีทีไ่มม่ชีื่อผูเ้ขยีนบทความ และไมม่ปีีใหอ้า้งองิดงัตวัอยา่งขา้งล่าง 
GVU’s 8th WWW user survey. (n.d.). Retrieved September 19, 2001, from http://www.cc.gatech.edu/gvu/user 

_surveys/survey-1997-10/. 
 
กรณีข้อมลูจำกสมัมนำทำงวิชำกำร มีรปูแบบ ดงัน้ี  
ชื่อ ชื่อสกุลผูแ้ต่ง (กรณีบทความภาษาไทย). (ปีทีพ่มิพ)์. ชื่อบทความ. ชือ่สมัมนำทำงวชิำกำร (ตวัเอยีง), สถานที,่ 

หน้า.  
ชื่อสกุล, ชื่อ (อกัษรตวัแรกของชื่อตามดว้ยจุด) ผูแ้ต่ง (กรณีบทความภาษาองักฤษ). (ปีทีพ่มิพ)์. ชื่อบทความ. ชือ่

สมัมนำทำงวชิำกำร (ตวัเอยีง), สถานที,่ หน้า. 
ตวัอยา่ง 
Bonoma, T. V. (1983). A Case Study in Case Research: Marketing Implementation. Proceedings of the 

National Academy of Sciences, USA, 89-102. 
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กรณีข้อมลูจำกวิทยำนิพนธ ์มีรปูแบบ ดงัน้ี  
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