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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, 



วารสารระบบสารสนเทศดา้นธุรกจิ (JISB) ปีที ่1 ฉบบัที ่1 เดอืน ตุลาคม-ธนัวาคม 2558 หน้า 106 

 

  

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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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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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) 
 
บรรณานุกรม  
กรุณา จนีถนอม. (2551). การรบัรูค้วามส าคญัของปัจจยัทีม่อีทิธพิลต่อความน่าเชื่อถอืของเวบ็ไซต์สุขภาพ . การคน้ควา้

อสิระการศกึษามหาบณัฑติ, จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั. กรุงเทพมหานคร. 
ชนิตวปิ์ยา แสงเยน็พนัธุ์. (2554). ผลของขอ้มูลจากสื่อออนไลน์ทีม่ผีลต่อการตดัสนิใจของนักท่องเทีย่วไทย . การคน้ควา้

อสิระการศกึษามหาบณัฑติ, จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั. กรุงเทพมหานคร. 
ปารวรี ์บุษบาศร.ี (2555). ความตระหนักรูแ้ละทศันคตขิองผูบ้รหิารและพนักงานต่อการประชาสมัพนัธภ์ายในของบรษิทั 

จดัการและพฒันาทรพัยากรน้าภาคตะวนัออก จ ากดั (มหาชน). การค้นคว้าอสิระการศกึษาบณัฑติ, มหาวทิยาลยั
หอการคา้ไทย. 

ประชาชาตธิุรกจิ. (2551). เวบ็บอรด์สาธารณะอสิระทางความคดิหรอืสรา้งกระแส.ดงึขอ้มูลวนัที ่26 มถุินายน 2557, จาก 
http://www.oknation.net/blog/print.php?id=206665. 

รุจเิรข รศัมจีาตุรงค์. (2554). ความน่าเชื่อถือของการแนะน าผลติภณัฑเ์ครื่องส าอางในเวบ็ไซต์ดา้นเครื่องส าอาง . การ
คน้ควา้อสิระการศกึษามหาบณัฑติ, จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั. กรุงเทพมหานคร. 

สุภมาศ องัศุโชติ, สมถวลิ วจิติรวรรณา, และรชันีกูล ภิญโญภา นุวฒัน์. (2552). สถิติวเิคราะห์ส าหรบัการวจิยัทาง
สงัคมศาสตรแ์ละพฤตกิรรมศาสตรเ์ทคนิคการใชโ้ปรแกรม LISREL (ครัง้ที ่1). กรุงเทพฯ: มสิชนั มเีดยี. 

อดุลย ์จาตุรงค์. (2546). การบรหิารการตลาดกลยุทธแ์ละยุทธวธิ ี= Marketing management  strategies and tactics 
ฉบบัมาตรฐาน. กรุงเทพฯ: โรงพมิพม์หาวทิยาลยัธรรมศาสตร.์ 

Chen, C. W., Chen, W. C., and Chen, W. K. (2014). Understanding the Effects of Ewom on Cosmetic Consumer 
Behavioral Intention. International Journal of Electronic Commerce Studies, 5(1), 97-102. 



วารสารระบบสารสนเทศดา้นธุรกจิ (JISB) ปีที ่1 ฉบบัที ่1 เดอืน ตุลาคม-ธนัวาคม 2558 หน้า 118 

 

  

Cheung, C. M. K., Lee, M. K. O., and Rabjohn, N. (2008). The impact of electronic word‐of‐mouth. Internet 
Research, 18(3), 229-247. 

Cheung, R. (2014). The Influence of Electronic Word-of-Mouth on Information Adoption in Online Customer 
Communities. Global Economic Review, 43(1), 42-57. 

Dou, X., Walden, J. A., Lee, S., and Lee, J. Y. (2012). Does source matter? Examining source effects in online 
product reviews. Computers in Human Behavior, 28(5), 1555-1563. 

Hair, Jr., J. F., Black, W. C., Babin, B. J., Anderson, R. E., and Tatham, R. L. (2006). Multivariate Data Analysis 
(6th Ed.). Upper Saddle River, New Jersey: Pearson Prentice Hall. 

Hettick, L. (2011, June 9). Cisco study projects 3.6 billion Internet users by 2017. Retrieved June 20, 2014, from 
http://www.networkworld.com/article/2166825/uc-voip/cisco-study-projects-3-6-billion-internet-users-by-
2017.html. 

Hu, L.T., and Bentler, P.M. (1999), "Cutoff Criteria for Fit Indexes in Covariance Structure Analysis: Conventional 
Criteria Versus New Alternatives. A Multidisciplinary Journal, 6 (1), 1-55. 

Indvik, L. (2011). Global Internet Traffic Expected to Quadruple by 2015. Retrieved June 20, 2014, from 
http://mashable.com/2011/06/09/global-internet-traffic-infographic/. 

Li, M., Huang, L., Tan, C., and Wei, K. (2013). Helpfulness of Online Product Reviews as Seen by Consumers: 
Source and Content Features. International Journal of Electronic Commerce, 17(4), 101-136. 

Liang, S. W. J., Ekinci, Y., Occhiocupo, N., and Whyatt, G. (2013). Antecedents of travellers' electronic word-of-
mouth communication. Journal of Marketing Management, 29(5-6), 584-606. 

Liu, Z., and Park, S. (2014). What makes a useful online review? Implication for travel product websites. Tourism 
Management, 47, 140-151. 

Nunnally, J. C. (1978). Psychometric Theory, 2nd ed. New York: McGraw-Hill. 
Purnawirawan, N., Pelsmacker, P., and Dens, N. (2012). Balance and Sequence in Online Reviews: How 

Perceived Usefulness Affects Attitudes and Intentions. Journal of Interactive Marketing, 26(4), 244-255. 
Schiffman, L. G., and Kanuk, L. L. (1983). Consumer behavior by Leon G. Schiffman and Leslie Lazar Kanukz 

(2nd Ed.). Englewood Cliffs, New Jersey: Pearson Prentice Hall. 
Shen, X. L., Cheung, C. M. K., and Lee, M. K. O. (2013). What leads students to adopt information from 

Wikipedia? An empirical investigation into the role of trust and information usefulness. British Journal of 
Educational Technology, 44(3), 502-517. 

Susssman, S. W., and Siegal, W. S. (2003). Informational Influence in Organizations: An Integrated Approach to 
Knowledge Adoption. Information Systems Research, 14(1), 47-65. 

Tabachnick, B. G., and Fidell, L. S. (2007), Using Multivariate Statistics (5th ed.). New York: Allyn and Bacon. 
Tanaka, J. S., and Huba, G. J. (1985). A fit index for covariance structure models under arbitrary GLS estimation. 

British Journal of Mathematical and Statistical Psychology, 38, 197–201. 
Wixom, B. H., and Todd, P. A. (2005). A Theoretical Integration of User Satisfaction and Technology Acceptance. 

Information Systems Research, 16(1), 85-102. 



วารสารระบบสารสนเทศดา้นธุรกจิ (JISB) ปีที ่1 ฉบบัที ่1 เดอืน ตุลาคม-ธนัวาคม 2558 หน้า 119 

 

  

Zhang, Z., Ye, Q., Law, R., and Li, Y. (2010). The impact of e-word-of-mouth on the online popularity of 
restaurants: A comparison of consumer reviews and editor reviews. International Journal of Hospitality 
Management., 2(10), 16-32. 

 


