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บทบรรณาธิการ 
 
เรยีน ผูอ้่านทุกท่าน 
 
วารสารฉบบันี้มบีทความทีเ่กีย่วขอ้งกบัการน าระบบสารสนเทศมาใชช้่วยในการด าเนินกจิกรรมขององคก์ร ไม่ว่าจะเป็น
การใชบ้รกิารพรอ้มเพย ์เทรนเนอรอ์อนไลน์ เวบ็ไซตป์ระมลูสนิคา้ออนไลน์ และระบบบรหิารทรพัยากรองคก์ร นอกจาก
ทีก่จิการจะน าระบบสารสนเทศมาช่วยในการด าเนินกจิกรรมต่างๆ แลว้ ยงัน าระบบสารสนเทศมาจดัเกบ็และวเิคราะห์
ขอ้มูลเพื่อน าใชป้ระโยชน์ในการด าเนินธุรกจิต่อไป หวงัว่าผูอ้่านทุกท่านจะไดร้บัสาระและสามารถน าผลการวจิยันี้ไป
ปรบัใชใ้หเ้กดิประโยชน์ ตามความเหมาะสมต่อไป 
 

กองบรรณาธกิาร 
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วตัถปุระสงค ์
วารสาร JISB เป็นวารสารทางวชิารูปแบบวารสารอเิลก็ทรอนิกส์ เพื่อเป็นแหล่งเผยแพร่ทางวชิาการและเป็นสื่อกลาง
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเชิงวิชาการของอาจารย์ นักวิจยั นักวิชาการ และนักศึกษาทัง้ภายในและภายนอกคณะ
พาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ บทความที่รบัพิจารณาเผยแพร่วารสารครอบค ลุมสาขา
เทคโนโลยสีารสนเทศ ทีเ่น้นการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อธุรกจิเป็นหลกั ผลงานทีจ่ะน ามาเผยแพร่ในวารสารน้ี ผ่าน
กระบวนการ Peer Review เพื่อใหว้ารสารมคีุณภาพระดบัมาตรฐานสากล สามารถน าไปอา้งองิได ้ประเภทของผลงาน
ทีเ่ผยแพร่ประกอบดว้ย  
- บทความวจิยั เป็นผลงานทางวชิาการทีไ่ดร้บัการศกึษาคน้ควา้ตามระเบยีบวธิวีจิยัดา้นเทคโนโลยสีนเทศทีเ่น้นทาง

ธุรกจิเป็นหลกั 
- บทความการวางแผนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นผลงานวิชาการที่ได้รับการศึกษาค้นคว้าที่เน้นการน า

เทคโนโลยสีารสนเทศมาสรา้งกลยุทธใ์หก้บัองคก์ร 
- บทความด้านการพัฒนาระบบสารสนเทศ เป็นผลงานที่แสดงสิ่งประดิษฐ์ ความก้าวหน้าทางวิชาการ หรือ

เสรมิสรา้งองคค์วามรูด้า้นเทคโนโลยสีารสนเทศทีเ่น้นทางธุรกจิเป็นหลกั 
- บทความวชิาการ เป็นผลงานที่เรยีบเรยีงจากเอกสารทางวชิาการ ซึ่งเสนอแนวความคิดหรอืความรู้ทัว่ไปด้าน

เทคโนโลยสีารสนเทศทีเ่ป็นประโยชน์กบัธุรกจิ 
- บทวจิารณ์หนังสอื เป็นการน าเสนอและวจิารณ์หนังสอืที่เกี่ยวขอ้งกบัเทคโนโลยสีารสนเทศที่เน้นทางธุรกจิซึ่ง

แสดงใหเ้หน็ถงึองคค์วามรูใ้หม่ทีน่่าตดิตาม 
 
จงึขอเชญิขวนผูส้นใจจากสถาบนัและหน่วยงานต่างๆ ส่งผลงานดงักล่าวขา้งต้น มาลงตพีมิพใ์นวารสาร JISB โดยไม่
ตอ้งเสยีค่าใชจ้่ายใดๆ ทัง้สิน้ 
 

การเผยแพร่ 
เป็นวารสารอเิลก็ทรอนิกสก์ าหนดการเผยแพร่ ปีละ 4 ฉบบั 
- ฉบบัที ่1 เดอืนมกราคม – มนีาคม  
- ฉบบัที ่2 เดอืนเมษายน – มถุินายน 
- ฉบบัที ่3 เดอืนกรกฎาคม – กนัยายน 
- ฉบบัที ่4 เดอืนตุลาคม – ธนัวาคม 
โดยเผยแพร่ที ่http://jisb.tbs.tu.ac.th 
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ปัจจยัด้านตราสินค้าของเวบ็ไซตร์้านค้าออนไลน์ ท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือ
สินค้าออนไลน์ ในบริบทของสภาวะสารสนเทศเกินขีดจ ากดั 

 
นันทวนั โรจน์วชัรเสวี* 

บรษิทั อาโทส ไอท ีโซลชูัน่ส ์แอนด ์เซอรว์สิเซส จ ากดั 
 

*Correspondence: nantawan.rodwatcharasewee@gmail.com doi: 10.14456/jisb.2018.7 
วนัทีร่บับทความ: 24 พ.ค. 2560 วนัแกไ้ขบทความ: 21 ม.ิย. 2560 วนัตอบรบับทความ: 5 ก.ค. 2560 
 
บทคดัย่อ 

งานวจิยันี้มวีตัถุประสงคเ์พื่อศกึษาปัจจยัทีจ่ะส่งผลต่อการรบัรูค้วามเสีย่งจากการซือ้สนิคา้ออนไลน์ ทีส่่งผลต่อการ
ตดัสนิใจซือ้ โดยเลอืกปัจจยัดา้นตราสนิคา้ของเวบ็ไซตร์า้นคา้ออนไลน์ (Website brand) ในบรบิทของการมสีารสนเทศ
เกนิขดีจ ากดั (Information overload) และความไม่เป็นระเบยีบของโครงสรา้งของขอ้มลู (Information disorganization) 
มาเป็นปัจจยัตัง้ต้น โดยท าการวจิยัเชงิส ารวจผ่านแบบสอบถามออนไลน์ทีใ่ชก้ารทดลองจ าลองสถานการณ์ถงึปรมิาณ
สารสนเทศเกินขดีจ ากัดมาเป็นส่วนประกอบในงานวิจยั แล้วส ารวจจากประชากรที่เคยซื้อสินค้าที่จบัต้องได้ผ่าน
เวบ็ไซต์รา้นคา้ออนไลน์มาแลว้อย่างน้อยหนึ่งครัง้ ภายในรอบปีทีผ่่านมา มกีลุ่มตวัอย่างเขา้ร่วมทัง้หมด 243 ตวัอย่าง 
เป็นผูม้ปีระสบการณ์การซือ้ของออนไลน์ 208 ตวัอย่าง แต่ผ่านเกณฑก์ารวดัทีแ่สดงถงึผูท้ดสอบมภีาวะสารสนเทศเกนิ
ขดีจ ากดัมาแล้ว และน ามาใช้จรงิ 175 ตวัอย่าง ผลงานวจิยัชีใ้ห้เหน็ว่า หากเกดิการรบัรูค้วามเสีย่งจากการซื้อสนิค้า
ผ่านเวบ็ไซต์รา้นค้าออนไลน์มมีาก จะส่งผลให้เกดิการตดัสนิใจซื้อสนิคา้ลดลง โดยมปัีจจยัที่ส่งผลเรยีงตามล าดบัคอื 
ตราสนิค้าของเวบ็ไซต์ ร้านค้าออนไลน์ที่มคีวามสมัพนัธ์เชงิลบกบัการรบัรู้ความเสีย่ง ซึ่งจะเน้นด้านการตระหนักถึง
เวบ็ไซต์ (Awareness) มากกว่าด้านภาพลกัษณ์ของเวบ็ไซต์ (Image) ปัจจยัถดัมาคอืปัจจยัทีม่คีวามสมัพนัธเ์ชงิบวก
กบัการรบัรู้ความเสี่ยงคือ สภาวะสารสนเทศเกินขดีจ ากดั และความไม่เป็นระเบียบของข้อมูลบนเว็บไซต์ร้านค้า
ออนไลน์ ซึง่ประโยชน์จากงานวจิยัชิน้น้ีสามารถน าไปเป็นเกณฑใ์นการพจิารณาปรบัปรุงคุณภาพของเวบ็ไซตไ์ดต้รงจดุ 
เพื่อน าไปพฒันาเวบ็ไซต์ใหม้คีวามน่าสนใจ และเขา้ไปอยู่ในใจผูบ้รโิภค จนเกดิความไดเ้ปรยีบเหนือคู่แข่งขนัได ้โดย
ต้องมุ่งเน้นถงึการลดปัจจยัทีจ่ะใหเ้กดิการรบัรูค้วามเสีย่งจากการซือ้สนิคา้ผ่านรา้นคา้ออนไลน์ ซึง่อาจมปัีจจยัอื่นๆ ที่
สง่ผลเพิม่เตมิ นอกเหนือจากปัจจยัในงานวจิยัชิน้น้ีได ้

 
ค าส าคญั: ตราสนิคา้ของเวบ็ไซต์รา้นคา้ออนไลน์ สภาวะสารสนเทศเกนิขดีจ ากดั ความไม่เป็นระเบยีบของขอ้มูลบน   

เวบ็ไซต์รา้นคา้ออนไลน์ การรบัรู้ความเสีย่งจากการซือ้สนิคา้ผ่านเวบ็ไซต์รา้นคา้ออนไลน์ การตดัสนิใจซื้อ
สนิคา้ผ่านเวบ็ไซตร์า้นคา้ออนไลน์  
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Abstract  

The objective of this study is to examine factors influencing how perceived risk impacts online purchase 
intention.  Website branding and information disorganization were examined in the context of information 
overload as basic factors.  Quantitative research by online questionnaire applied experimental data to 
reproduce a scenario of information overload.  Data was collected from 243 samples, 208 of whom had 
purchased goods online during the past year. There were 175 usable samples passing the measurement of 
information overload. Results were that the greater perceived risk of online purchasing, the less purchase 
intention occurred. Website branding was the most significantly negative perceived risk. Customers realized 
that website awareness was more significant than website image in terms of branding. Other factors were 
information overload and information disorganization, which had a positive relationship with perceived risk for 
online purchasing. These findings may be applied to improve quality of retail websites to interest and engage 
customers. Competitive advantage may be gained by reducing factors influencing perceived risk in online 
purchasing. 

 
Keywords:  Website brand, Website awareness, Website image, Information overload, Information 

disorganization, Perceived risk, Purchase intention. 
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1. บทน า 
1.1 ความส าคญัและท่ีมาของปัญหา 

ปัจจุบนัเทคโนโลยทีางด้านการติดต่อสื่อสารถูกพฒันาและมคีวามเจรญิก้าวหน้าขึน้อย่างต่อเนื่อง ผู้คนสามารถ
เขา้ถึงอนิเทอร์เน็ตได้จากทุกที่และทุกเวลา โดยไม่จ าเป็นต้องใช้เครื่องคอมพวิเตอร์ (Computer) หรอืคอมพิวเตอร์
โน้ตบุ๊ก (Notebook) รวมถงึรูปแบบการด าเนินชวีติของผูค้นในสงัคมปัจจุบนัทีเ่ป็นแบบสงัคมทีม่คีวามเร่งรบี ส่งผลให้
การท ากิจกรรมในแต่ละอย่างจึงอยู่ในขอบเขตที่ถูกจ ากัดด้วยเวลาโดยต้องการความรวดเร็ว ดังนัน้การใช้งาน
อนิเทอรเ์น็ตผ่านอุปกรณ์ดจิติอลทัง้โทรศพัท์มือถือ สมาร์ทโฟน (Smart Phone) หรอืคอมพิวเตอร์แทบ็เลต็ (Tablet 
Computer) จงึสามารถตอบโจทยก์ารด าเนินชวีติประจ าวนัของผูค้นในปัจจุบนัไดเ้ป็นอย่างด ีโดยเฉพาะอย่างยิง่ในเรื่อง
ของการซือ้สนิคา้และบรกิารต่างๆ ทีผู่ค้นหนัมาใหค้วามสนใจในช่องทางของสือ่ออนไลน์มากยิง่ขึน้ ไม่ว่าจะเป็นในเรื่อง
ของการรบัขอ้มูลข่าวสาร การค้นหาขอ้มูลสนิค้าหรอืบรกิาร หรอืการสัง่ซื้อสนิค้าหรอืบรกิาร เป็นต้น ทัง้นี้ ผู้บรโิภค
สามารถหาขอ้มลูเปรยีบเทยีบจากแหล่งขอ้มลูอนิเทอรเ์น็ตจากแหล่งต่างๆ เพื่อเป็นขอ้มลูประกอบการตดัสนิใจซือ้ 

จากแหล่งที่ผู้บรโิภคสามารถหาขอ้มูลการใชง้านของผลติภณัฑ์นัน้ๆ ได้ จะเห็นได้ว่า ขอ้มูลอาจมมีากมายจาก
หลายแหล่งบนอนิเทอรเ์น็ต เน่ืองจากการน าเขา้ขอ้มลูไปเป็นขอ้มลูบนสือ่อนิเทอรเ์น็ตนัน้ สามารถท าไดห้ลายช่องทาง
และสรา้งโดยใครกไ็ด ้ท าให้มปีรมิาณขอ้มูลบนสื่ออนิเทอร์เน็ตเป็นจ านวนมาก มทีัง้ขอ้มูลทีเ่ป็นประโยชน์ และไม่เป็น
ประโยชน์ ซึง่อาจส่งผลใหเ้กดิความสบัสนในขอ้มลูได ้อกีทัง้การจดัวางโครงสรา้งของขอ้มลูบนเวบ็ไซต์นัน้กเ็ป็นปัจจยั
หนึ่งในการคน้หาขอ้มูลและเป็นปัจจยัที่ส าคญัในการขายสนิคา้บนอนิเทอรเ์น็ต โดยลูกค้าทีใ่ชง้านรา้นค้าออนไลน์นัน้ 
ตอ้งใชค้วามสามารถไม่เพยีงแต่การเขา้ใจขอ้มลูผลติภณัฑเ์ท่านัน้ แต่ยงัตอ้งเขา้ใจการใชง้านผ่านเวบ็ไซตด์ว้ย โดยการ
จดัระเบยีบข้อมูลบนเวบ็ไซต์นัน้ ก็เป็นสิง่ส าคญัส าหรบัการประมวลผลข้อมูลซึ่งอาจเป็นส่วนที่มผีลต่อคุณภาพการ
ตดัสนิใจได ้นอกจากขอ้มลูบนเวบ็ไซตท์ีถู่กจดัระเบยีบอย่างดแีลว้ ภาพลกัษณ์ ชื่อเสยีงของเวบ็ไซต์ รา้นคา้ออนไลน์ที่
สามารถท าให้ผู้บริโภคเกิดความเชื่อมัน่ไว้วางใจนัน้ เป็นอีกปัจจยัที่ส าคญัในการตัดสนิใจซื้อสนิค้าออนไลน์ หาก
ผูบ้รโิภคเกดิความไม่เชื่อมัน่ จะเกดิความลงัเลต่อผูข้าย โดยปัจจยัชื่อเสยีง ภาพลกัษณ์ และสญัลกัษณ์ทีแ่สดงใหเ้หน็ถงึ
ความน่าเชื่อถอืภายในเวบ็ไซตน์ัน้ เป็นปัจจยัหนึ่งทีส่ง่ผลต่อความไวว้างใจของลกูคา้ในการซือ้สนิคา้ออนไลน์ 
1.2 วตัถปุระสงคข์องการวิจยั 

เพื่อศึกษาปัจจยัที่ส่งผลต่อความเสี่ยงจากการซื้อสนิค้าออนไลน์ ผ่านปัจจยัด้านตราสนิค้าของเว็บไซต์ร้านค้า
ออนไลน์ และ ปัจจัยความไม่เป็นระเบียบของข้อมูลในเว็บไซต์ร้านค้าออนไลน์ ภายใต้บริบทของปัจจัยสภาวะ
สารสนเทศเกนิขดีจ ากดั ทีส่ง่ผลต่อการตดัสนิใจซือ้สนิคา้ผ่านเวบ็ไซตร์า้นคา้ออนไลน์ 

 
2. งานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 

จากงานวจิยัเชิงทดลองของ Soto-Acosta et al. (2014) ที่ได้ศึกษาเกี่ยวกบัการตัดสนิใจซื้อสนิค้าออนไลน์ ใน
แง่มุมของสภาวะเกนิขดีจ ากดัของสารสนเทศ และปัจจยัความเป็นระเบยีบขอ้มลูบนเวบ็ไซตร์า้นคา้ออนไลน์ สมมตฐิาน
จะถูกทดสอบเชงิทดลองจากกลุ่มตวัอย่างที่ถูกหามาแบบสุ่มของลูกคา้ทีม่กีารใช้งานซือ้สนิคา้ออนไลน์ และจากกลุ่ม
ตวัอย่างทีไ่ดม้านัน้ จะคดัเลอืกลูกค้าทีม่กีารตดัสนิใจซื้อของผ่านรา้นคา้ออนไลน์อย่างน้อยหนึ่งครัง้ในรอบปีทีผ่่านมา 
ผูเ้ขา้ร่วมทดลองนัน้จ าเป็นตอ้งมปีระสบการณ์ในการคน้หาขอ้มลูทางอนิเทอรเ์น็ต เพื่อใหม้คีวามสามารถในการพดูคุย
ในหวัขอ้สภาวะสารสนเทศเกนิขดีจ ากดั ความเป็นระเบยีบของขอ้มลูบนเวบ็ไซตไ์ด ้ผลการวจิยัพบว่าสภาวะสารสนเทศ
เกนิขดีจ ากดั และการจดัขอ้มูลบนเวบ็ไซต์รา้นคา้ออนไลน์ไม่ไดส้ง่ผลไปยงัการตดัสนิใจซื้อของลูกคา้โดยตรง แต่ลูกคา้
จะน าปัจจยัเหล่านี้ ไปเป็นขอ้มูลในการประเมินความเสีย่งทัง้ในด้านความน่าเชื่อถือของข้อมูล ความน่าเชื่อถือของ
เวบ็ไซต์ การจดัการขอ้มูลส่วนตวัต่างๆ รวมถงึดา้นการเงนิ การส่งสนิคา้ และการบรกิารหลงัการขาย เพื่อตดัสนิใจซือ้
สนิคา้ผ่านเวบ็ไซตเ์หล่านัน้ และพบว่าประสบการณ์การใชง้านอนิเทอรเ์น็ตของลกูคา้ ไม่สง่ผลกบัปัจจยัใดๆ เลย 
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จากงานวจิยัเชงิทดลองของ Chang and Chen (2008) ไดศ้กึษาเกีย่วกบัปัจจยัในการซือ้สนิคา้ออนไลน์ในมุมมอง
ดา้นคุณภาพเวบ็ไซต์ ภาพลกัษณ์ของเวบ็ไซต์รา้นคา้ออนไลน์ โดยน าปัจจยัดา้นความเชื่อมัน่ และการรบัรูค้วามเสีย่ง
มาเป็นตวักลาง พบว่าปัจจยัดา้นความเชื่อมัน่ของคุณภาพเวบ็ไซต ์ภาพลกัษณ์ของเวบ็ไซต์รา้นคา้ออนไลน์นัน้ ไม่มผีล
ใดๆ กบัการตดัสนิใจซือ้สนิคา้ออนไลน์ แต่ปัจจยัดา้นการรบัรูค้วามเสีย่งสง่ผลต่อการตดัสนิใจซือ้ ในดา้นคุณภาพของ
เว็บไซต์นัน้ กล่าวถึงด้านคุณลกัษณะของเวบ็ไซต์ที่มีความสวยงาม สะดุดตา น่าใช้งาน มีการจดัวางในรูปแบบที่
เหมาะสม และใชง้านไดง้่าย สว่นดา้นภาพลกัษณ์คุณภาพของเวบ็ไซต ์จะกล่าวถงึความน่าเชื่อถอืของเวบ็ไซตน์ัน้ๆ ทีม่ี
ต่อลูกคา้ โดยลกูคา้จะต้องจดจ าได ้ไม่เคยมภีาพลกัษณ์ดา้นลบทีส่ง่ผลต่อเวบ็ไซต ์มรีะบบรกัษาความเป็นส่วนตวัของ
ขอ้มูลลูกคา้ สามารถให้ความปลอดภยัดา้นการช าระเงนิได้ อกีทัง้ยงัมคีุณภาพการให้บรกิารด้านการขนส่ง และการ
บรกิารหลงัการขายทีด่อีกีดว้ย 

งานวจิยัเชงิส ารวจของ Lien et al. (2015) ท าการศกึษาดา้นปัจจยัภาพลกัษณ์ของแบรนด์ ปัจจยัดา้นราคา และ
ความเชื่อมัน่ กบัความตัง้ใจในการจองโรงแรมออนไลน์ในประเทศไต้หวนั โดยผลที่ได้จากการทดลองนัน้กล่าวว่า 
ประเด็นหลักในการจองโรงแรมผ่านช่องทางออนไลน์ของลูกค้า มาจากภาพลักษณ์ของโรงแรมในด้านบวก ซึ่ง
ภาพลกัษณ์นัน้เป็นปัจจยัภายนอกทีล่กูคา้มอง และประเมนิก่อนการตดัสนิใจซือ้ ลูกคา้จะเชื่อมโยงกบัความทรงจ าของ
ตัวเอง เกี่ยวกบัข้อมูลที่ตนเองมีเกี่ยวกบัโรงแรมนัน้ๆว่าไม่มีข้อมูลด้านลบใดๆ และจะมีความตัง้ใจซื้ออีกถ้าเคยมี
ประสบการณ์ทีด่กีบัโรงแรมนัน้ๆ 

งานวจิยัเชงิส ารวจของ Pappas (2016) ไดก้ล่าวถงึกลยุทธท์างการตลาด การรบัรูค้วามเสีย่ง และความเชื่อมัน่ของ
ลกูคา้ในการเกดิพฤตกิรรมการซือ้สนิคา้ออนไลน์ โดยผลการวจิยัไดส้รุปไดว้่า ปัจจยัทีม่คีวามส าคญัทีส่ดุส าหรบัลูกคา้
ในการซือ้สนิคา้นัน้ คอื ภาพลกัษณ์ของผลติภณัฑ ์ซึง่มคีวามส าคญักว่ากจิกรรมการสง่เสรมิทางการตลาด โดยจะเลอืก
ซือ้สนิคา้ผ่านทางเวบ็ไซตร์า้นคา้ออนไลน์ทีล่กูคา้ใหค้วามเชื่อถอืเท่านัน้ เวบ็ไซตน์ัน้จะตอ้งเป็นเวบ็ทีส่ามารถตอบสนอง
ความต้องการของลกูคา้ได ้รูว้่าลกูคา้ตอ้งการอะไร อกีทัง้ยงัมคีวามปลอดภยัในดา้นความเป็นสว่นตวั และดา้นการเงนิ
อกีดว้ย และหากลกูคา้รบัรูถ้งึภาพลกัษณ์ความน่าเชื่อถอืของเวบ็ไซตร์า้นคา้ออนไลน์ และท าการซือ้สนิคา้แลว้ ลกูคา้จะ
มคีวามตัง้ใจกลบัมาซือ้ซ ้า และมกีารแนะน าคนรอบขา้งใหม้าใชง้านดว้ย 

นอกจากนี้ยงัพบว่าการรบัรู้ความเสีย่งและความไว้วางใจมผีลต่อความตัง้ใจซื้อสนิค้าทางอนิเทอร์เน็ต กล่าวคอื
ผูบ้รโิภคยิง่มคีวามไว้วางใจต่อการซื้อสนิคา้ผ่านทางออนไลน์มากเท่าไร กย็ิง่จะมคีวามตัง้ใจซือ้สนิค้ามากขึน้เท่านัน้ 
ทัง้นี้อาจจะเป็นเพราะว่า ความไว้วางใจต่อเวบ็ไซต์ ท าให้ผู้บริโภคเกิดความมัน่ใจต่อขอ้มูลที่ได้รบัจากเวบ็ไซต์ซึ่ง
ผูบ้รโิภคจะน ามาพจิารณาในกระบวนการตดัสนิใจซื้อ นอกจากนี้ ความไว้วางใจในการท าธุรกรรมซื้อสนิค้าผ่านทาง
อนิเทอร์เน็ตจะท าให้ผู้บรโิภคมคีวามมัน่ใจในความปลอดภยัของขอ้มูลและการท าธุรกรรมทางการเงนิ เช่น การจ่าย
ช าระค่าสนิคา้ ซึง่จะสง่ผลต่อแนวโน้มในการเกดิพฤตกิรรมการซือ้ในทีส่ดุ  

การรับรู้ความเสี่ยงในการซื้อสินค้าอินเทอร์เน็ตมีผลต่อความตัง้ใจซื้อ ซึ่งสอดคล้องกับ Broekhuizen and 
Huizingh (2009) ทีพ่บว่าการรบัรูค้วามเสีย่งจะมอีทิธพิลในเชงิลบต่อความตัง้ใจซือ้ ผูบ้รโิภคยิง่มกีารรบัรูค้วามเสีย่ง
เกีย่วกบัการซือ้สนิคา้ทางอนิเทอรเ์น็ตมากเท่าไร ความตัง้ใจซือ้สนิคา้ของผูบ้รโิภคจะลดลงมากเท่านัน้ ความเสีย่งจาก
การซื้อสนิค้าทางอนิเทอร์เน็ตอาจจะเป็นความเสีย่งในด้านการใช้งานของผลิตภัณฑ์ (Performance risk) เนื่องจาก
ผูบ้รโิภคไม่มโีอกาสไดส้มัผสักบัตวัสนิค้าโดยตรง ท าให้ยากต่อการประเมนิก่อนการตดัสนิใจซื้อ หรือความเสีย่งดา้น
การเงนิ (Financial risk) เมื่อผูบ้รโิภคจ่ายเงนิซือ้สนิคา้แลว้ อาจจะไม่ไดร้บัสนิคา้ในทนัทซีึง่ก่อใหเ้กดิความเสีย่งในดา้น
ของความคุม้ค่าเงนิทีจ่่าย ประการสุดทา้ยความเสีย่งในการเปิดเผยขอ้มลูส่วนตวั (Privacy risk) เช่น ขอ้มลูบตัรเครดติ 
ฯลฯ ซึง่ความเสีย่งเหล่านี้ท าใหเ้ป็นการเพิม่ต้นทุนในการทีจ่ะไดส้นิคา้/บรกิารนัน้มาโดยผูบ้รโิภคอาจมองว่าไม่คุม้กบั
สนิคา้/บรกิารทีจ่ะไดม้า จงึสง่ผลใหค้วามตัง้ใจซือ้สนิคา้ลดลง 
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3. กรอบแนวคิดการวิจยัและสมมติฐานการวิจยั 
งานวจิยันี้พฒันากรอบแนวคดิการวจิยัจากงานวจิยัของ Soto-Acosta et al. (2014) ซึง่ศกึษาเกีย่วกบัการตดัสนิใจ

ซือ้สนิคา้ออนไลน์ในแง่มุมของสภาวะสารสนเทศเกนิขดีจ ากดั และปัจจยัความไม่เป็นระเบยีบขอ้มลูบนเวบ็ไซต์รา้นคา้
ออนไลน์ ทีส่่งผลต่อการรบัรูค้วามเสีย่งต่อความตัง้ใจซือ้สนิคา้ออนไลน์ โดยงานวจิยัไดเ้พิม่ตวัแปรดา้นตราสนิคา้ของ
เว็บไซต์ร้านค้าออนไลน์ เข้าไปท าการศึกษาในครัง้นี้ด้วย ท าให้มีตัวแปรอิสระทัง้หมด 4 ตัว คือ ตัวแปรสภาวะ
สารสนเทศเกนิขดีจ ากดั (Information overload) ตวัแปรความไม่เป็นระเบยีบของขอ้มูลบนเวบ็ไซต์ร้านค้าออนไลน์ 
(Information disorganization) ตวัแปรด้านตราสนิค้าของเวบ็ไซต์ร้านค้าออนไลน์ (Website brand) และตวัแปรการ
รบัรู้ความเสีย่งจากการซือ้สนิคา้ผ่านเวบ็ไซต์รา้นค้าออนไลน์ (Perceived risk) โดยมตีวัแปรตามคอื การตดัสนิใจซื้อ
สนิคา้ผ่านเวบ็ไซตร์า้นคา้ออนไลน์ (Purchase Intention) ดงัภาพที ่1 

 

 
ภาพที ่1 กรอบแนวคดิของการศกึษาปัจจยัดา้นตราสนิคา้ทีส่ง่ผลต่อการซือ้สนิคา้ออนไลน์ 

 
จากงานวจิยัของ Jackson and Farzaneh (2012) พบว่า ผูบ้รโิภคหลายคนมปีระสบการณ์ของความรูส้กึทีม่ขีอ้มลู

มากเกนิไป ท าใหเ้ขาใชเ้วลาในการเลอืกนานยิง่ขึน้ ส่งผลใหเ้ขารูส้กึเครยีด แลว้ส่งผลในแง่ลบต่อการตดัสนิใจซื้อของ
พวกเขา เนื่องจากการมสีารสนเทศมากเกนิขดีจ ากดันัน้ ผูบ้รโิภคจะมองเหน็ถึงความเสีย่งว่า พวกเขาจะไม่สามารถ
จดัการกบัปรมิาณขอ้มูลที่มไีด้อย่างมปีระสทิธภิาพ ท าให้เกดิความรูส้กึว่าจะท าการตดัสนิใจไดไ้ม่ด ีแม้ว่าจะยงัไม่มี
ความหมายหรือการตกลงที่แน่ชดัของระดบัสากลของภาวะสารสนเทศเกินขดีจ ากดั แต่งานวจิยัของ Pedro et al. 
(2014) เหน็ดว้ยว่าวรรณกรรมทีอ่า้งถงึนัน้ กล่าวถงึความหมายของความรูส้กึของการมขีอ้มลูทีเ่กนิขดีจ ากดัไดภ้ายใน
เวลาของการประมวลผลทางความคิดของบุคคลเหล่านัน้ โดยความสามารถการประมวลผลข้อมูลจะเพิ่มขึน้ เมื่อผู้
ตดัสนิใจตกอยู่ในสภาวะขอ้มูลปกติ แต่หากตกอยู่ในสภาวะขอ้มูลเกนิขดีจ ากดั จะส่งผลให้เกดิความรูถ้ึงความเสีย่ง
เพิม่ขึน้ เน่ืองจากความสามารถในการประมวลผลขอ้มลูของพวกเขาลดลง (Jacoby et al., 1974) ดงันัน้จงึเป็นทีม่าของ
สมมตฐิานทีว่่า 

 
H1: สภาวะสารสนเทศเกินขดีจ ากัดนัน้ มีความสมัพันธ์เชิงบวกกับการรบัรู้ความเสีย่งจากการซื้อสนิค้าผ่าน

เวบ็ไซตร์า้นคา้ออนไลน์ 
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การจดัวางขอ้มูลบนเวบ็ไซต์ หรอืความไม่เป็นระเบยีบของขอ้มูลบนเวบ็ไซต์ของรา้นค้าออนไลน์นัน้กเ็ป็นปัจจยั
หนึ่งในการคน้หาขอ้มูลและเป็นปัจจยัที่ส าคญัในการขายสนิคา้บนอนิเทอรเ์น็ต โดยลูกค้าทีใ่ชง้านรา้นค้าออนไลน์นัน้ 
ตอ้งใชค้วามสามารถในการเขา้ถงึ ไม่เพยีงแต่การเขา้ใจขอ้มลูผลติภณัฑเ์ท่านัน้ แต่ยงัตอ้งเขา้ใจการใชง้านผ่านเวบ็ไซต์
ดว้ย Yu and Roh (2002) หากการจดัการโครงสรา้งของขอ้มูลไม่มปีระสทิธภิาพ ท าใหผู้ใ้ชง้านรบัรูถ้งึความยากในการ
เขา้ถงึ หรอื ไม่สามารถเขา้ถงึขอ้มูลในสว่นทีต่้องการทัง้ๆ ทีรู่ว้่ามสีว่นนัน้อยู่แลว้ ผูใ้ชง้านจะรูส้กึถงึความเสีย่งจากการ
ใชง้านว่าจะไม่ไดร้บัขอ้มูลทีต่้องการอย่างครบถว้น ดังนัน้ การจดัการ จดัระเบยีบขอ้มูลบนเวบ็ไซต์นัน้ กเ็ป็นสิง่ส าคญั
ส าหรบัการประมวลผลขอ้มลูซึง่อาจเป็นสว่นทีม่ผีลต่อคุณภาพการตดัสนิใจได้ ดงันัน้จงึเป็นทีม่าของสมมตฐิานทีว่่า 

 
H2: ความไม่เป็นระเบยีบของขอ้มูลบนเวบ็ไซตร์า้นคา้ออนไลน์นัน้ มคีวามสมัพนัธเ์ชงิบวกกบัการรบัรูค้วามเสีย่ง

จากการซื้อสนิคา้ผ่านเวบ็ไซตร์า้นคา้ออนไลน์ 
 
จากงานวจิยัของ Chang and Chen (2008) กล่าวถึงด้านภาพลกัษณ์ของเวบ็ไซต์ร้านค้าออนไลน์ ไว้ว่า ขอ้มูล

ภายในนัน้จะถูกดงึมาจากความทรงจ า เช่นความคุน้เคย หรอืประสบการณ์ก่อนหน้า ซึง่ความคดิเหล่านัน้สามารถลด
การรบัรู้ความเสีย่งได้ กรณีตวัอย่าง Amazon.com ลูกค้าจะรูส้กึว่ามีความเสีย่งต ่า เนื่องจากเป็นร้านค้าออนไลน์ที่มี
ชื่อเสยีง เป็นที่รู้จกั ในการศกึษาเกี่ยวกบัการรบัรู้ความเสีย่งของลูกค้านัน้ ค้นพบว่า ลูกค้านัน้ไม่ชอบกระท าการกบั
เว็บไซต์ที่ไม่เป็นที่รู้จกั เพราะกลวัว่าข้อมูล credit card จะถูกน าไปใช้ในทางที่ผิด โดยลูกค้าจะรบัรู้ถึงความเสี่ยง
น้อยลงเมื่อเขาเขา้ใชง้านกบัธุรกจิทีม่ชีื่อเสยีง และเป็นทีรู่จ้กั ดงันัน้จงึเป็นทีม่าของสมมตฐิานทีว่่า 

 
H3: ตราสนิคา้ของเวบ็ไซต์รา้นคา้ออนไลน์นัน้ มคีวามสมัพนัธเ์ชงิลบกบัการรบัรูค้วามเสีย่งจากการซื้อสนิคา้ผ่าน

เวบ็ไซตร์า้นคา้ออนไลน์ 
 
โดยทัว่ไปลูกคา้มกัจะรูส้กึว่าการซือ้สนิคา้ออนไลน์นัน้ มคีวามเสีย่งมากกว่าการซือ้สนิคา้แบบออฟไลน์ เนื่องจาก

อนิเทอรเ์น็ตมคีวามซบัซอ้น เปิดกวา้ง และมคีวามรูส้กึว่าเทคโนโลยนีัน้เป็นสิง่ทีเ่หนือการควบคุมของลกูคา้ โดยมคีวาม
เสีย่งดา้นปัจจยัความเป็นสว่นตวัเป็นปัจจยัทีล่กูคา้มองวา่เป็นความเสีย่งของเขา ในดา้นต่างๆ เช่น ความเสีย่งในการสง่
สนิค้า ความเสีย่งในด้านการจ่ายเงนิ ทัง้ผ่านเครดติการด์ และความเสีย่งจากขอ้มูลต่างๆ ที่ให้ไปยงัเวบ็ไซต์ร้านค้า
ออนไลน์ หรอืแม้กระทัง่ทีม่าของเวบ็ไซต์ซึง่อาจไม่มคีวามน่าเชื่อถอื ท าใหลู้กคา้ไม่เกดิการเลอืกซือ้สนิคา้กบัเวบ็ไซต์
รา้นคา้ออนไลน์นัน้ๆ โดยกล่าวไดว้่า หากลกูคา้รบัรูถ้งึความเสีย่งในปัจจยัดา้นต่างๆ ทีก่ล่าวมาขา้งตน้ จะเป็นสาเหตุให้
ลดความตัง้ใจซือ้สนิคา้กบัเวบ็ไซตร์า้นคา้ออนไลน์นัน้ๆ ลง ดงันัน้จงึเป็นทีม่าของสมมตฐิานทีว่่า 

 
H4: การรบัรู้ความเสีย่งจากการซื้อสนิค้าผ่านเวบ็ไซต์ร้านค้าออนไลน์นัน้ มีความสมัพนัธ์เชงิลบ กบัความ

ตัง้ใจซื้อสนิคา้ผ่านเวบ็ไซตร์า้นคา้ออนไลน์ 
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4. วิธีการวิจยั 
งานวจิยัครัง้นี้ใชก้ารทดลองโดยดดัแปลงขอ้ค าถามจากงานวจิยัในอดตี และเป็นการผสานกนัระหว่าง การวจิยัเชงิ

ทดลอง (Experimental research) มาเป็นเครื่องมอืช่วยในการสรา้งสถานการณ์เพื่อวดัการเกดิสภาวะสารสนเทศเกนิ
ขดีจ ากดั กบัการวจิยัเชงิส ารวจ (Survey research) มาเป็นใชใ้นการทดสอบขอ้สมมตฐิานจากขอ้ค าถามต่างๆ โดยใช้
แบบสอบถามออนไลน์ (Online questionnaire) จากเครื่องมอื Google Doc เป็นเครื่องมอืในการเกบ็ขอ้มูล เริม่ส ารวจ
เกบ็ขอ้มูลงานวจิยัตัง้แต่เดอืนมกราคม 2559 ถงึเดอืนมนีาคม 2559 โดยมกีลุ่มตวัอย่างเป้าหมายเป็นกลุ่มคนผูซ้ึง่เคย
ซือ้สนิคา้ทีจ่บัต้องไดผ้่านเวบ็ไซต์รา้นคา้ออนไลน์มาแลว้อย่างน้อยหนึ่งครัง้ เนื่องจากผูท้ี่มปีระสบการณ์การซือ้สนิค้า
ผ่านเวบ็ไซตร์า้นคา้ออนไลน์นัน้ จะทราบขัน้ตอนและกระบวนการในการซือ้สนิคา้ ทีต่อ้งมกีารรอคอยการสง่สนิคา้มายงั
ผูซ้ือ้ตามทีอ่ยู่ทีไ่ดร้ะบุไว ้ 

การออกแบบการทดลองนัน้ จะใชก้ารสรา้งแบบสอบถามทีแ่บ่งเป็น 5 สว่น คอื  
- สว่นที ่1: ขอ้มูลเกีย่วกบัประสบการณ์การซือ้สนิคา้ผ่านเวบ็ไซต์รา้นคา้ออนไลน์ ทีใ่หร้ะบุเวบ็ไซต์ทีไ่ดท้ าการ

ซือ้สนิคา้ออนไลน์มาภายในระยะเวลาไม่เกนิ 1 ปี ส่วนนี้จะใช้กรองหากลุ่มตวัอย่างที่เป็นเป้าหมายของการ
ทดลอง 

- ส่วนที่ 2: ส่วนของการสร้างสถานการณ์ในเชงิทดลอง โดยสร้างสถานการณ์จ าลองเพื่อแสดงถึงข้อมูลบน
เวบ็ไซต์รา้นคา้ออนไลน์ โดยให้ผูร้่วมทดลองจ าลองตวัเองว่าก าลงัคน้หาขอ้มูลโทรศพัท์เคลื่อนที่อยู่ ซึ่งแบ่ง
ออกเป็น 2 แบบคอื แบบที ่1 จ าลองสถานการณ์สภาวะขอ้มลูเกดิขดีจ ากดั โดยแสดงรายละเอยีดจ าเพาะดา้น
เทคนิคแบบลงรายละเอยีดในรปูแบบตวัอกัษร รูปภาพทีเ่กีย่วขอ้ง และขอ้มลูโดยทัว่ไปของโทรศพัทเ์คลื่อนที ่
และแบบที่ 2 จ าลองสถานการณ์สภาวะขอ้มูลเพยีงบางส่วน โดยแสดงเพยีงขอ้มูลโดยทัว่ไป และรูปภาพที่
เกี่ยวขอ้งของโทรศพัทเ์คลื่อนที่ ซึ่งแบบทดสอบแบบที ่2 นี้ จะใช้ในช่วงการทดสอบกบักลุ่มตวัอย่างน าร่อง
เท่านัน้ 

- ส่วนที ่3: ชุดค าถามของงานวจิยัเชงิส ารวจทีใ่ชใ้นการศกึษาเกีย่วกบัปัจจยัทีค่าดว่าจะส่งผลต่อการตดัสนิใจ
ซือ้สนิคา้ผ่านเวบ็ไซต์รา้นคา้ออนไลน์เพื่อวดัตวัแปรต่างๆทีเ่กีย่วขอ้ง โดยค าถามแต่ละขอ้จะใชม้าตรวดัแบบ 
Likert scale ทีม่มีาตรการวดั 5 ระดบั ตัง้แต่ระดบัคะแนน 5 เหน็ดว้ยอย่างยิง่ ไปจนระดบัคะแนน 1 หมายถงึ 
ไม่เหน็ดว้ย ดงัแสดงในตารางที ่1 

- สว่นที ่4: การใหข้อ้เสนอแนะเกีย่วกบัการซือ้สนิคา้ผ่านเวบ็ไซต์รา้นคา้ออนไลน์จากกลุ่มตวัอย่าง ซึง่สามารถ
ไม่แสดงความคดิเหน็ได ้

- สว่นที ่5: เป็นชุดค าถามทีใ่ชเ้กบ็ขอ้มลูทัว่ไปเกีย่วกบัผูต้อบแบบสอบถาม 
 

5. ผลการวิจยั 
5.1 การทดสอบข้อตกลงเบือ้งต้นทางสถิติ 

ขอ้มลูทีจ่ดัเกบ็จากกลุ่มตวัอย่างถูกน ามาสอบทานขอ้มูลทีข่าดหาย (Missing data) ขอ้มูลสดุโต่ง (Outliners) การ
กระจายแบบปกต ิ(Normal) ความสมัพนัธเ์ชงิเสน้ตรง (Linearity) ภาวะร่วมเสน้ตรงพหุ (Multicollinearity) และภาวะ
ร่วมเส้นตรง (Singularity) พบว่า ไม่มีข้อมูลขาดหาย ข้อมูลมีความสมัพันธ์เชิงเส้นตรง และไม่มีปัญหาภาวะร่วม
เสน้ตรงพหุและภาวะร่วมเสน้ตรง 
5.2 การประเมินความเท่ียงและความตรงของแบบสอบถาม 

งานวจิยันี้ทดสอบความเที่ยงของเครื่องมอื (Reliability) ดว้ยเกณฑ์ค่าสมัประสทิธิข์อง Cronbach’s Alpha ที ่0.7 
ผลการทดสอบพบว่า ปัจจยัต่างๆ มค่ีาประสทิธิข์อง Cronbach’s Alpha สงูกว่า 0.7 เกอืบทัง้หมด ยกเวน้ค าถามที ่1, 3 
และ 7 ของค าถามของตวัแปรสภาวะสารสนเทศเกนิขดี ดงันัน้ ในการทดลองจรงิ จงึท าการตดั 3 ค าถามขา้งตน้ออกไป 
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จากนัน้ท าการทดสอบความตรงของเครื่องมอื (Validity) แลว้พบว่าขอ้ค าถามมนี ้าหนักองคป์ระกอบ (Factor loading) 
ทีเ่หมาะสม คอืมคี่าไม่ต ่ากว่า 0.5 ทุกตวั  

เมื่อท าการวเิคราะหข์อ้มูลจากกลุ่มตวัอย่างน าร่องแลว้ จงึด าเนินการเกบ็แบบสอบถามจรงิ โดยพบว่ามผีูเ้ขา้ร่วม
ตอบแบบสอบถามทัง้สิน้ 243 ชุด เป็นกลุ่มเป้าหมายทีเ่คยมปีระสบการณ์การซือ้สนิคา้ทีจ่บัต้องไดผ้่านรา้นคา้ออนไลน์
ในรอบปีที่ผ่านมาอย่างน้อยหนึ่งครัง้จ านวน 208 ชุด ในจ านวนนี้เมื่อน ามาตรวจสอบค่าความถูกต้องของขอ้มูล และ
พิจารณาถึงค่าข้อมูลสุดโต่งแล้วคดัออกจึงเหลือทัง้สิ้น 200 ชุด จากนัน้ท าการเลือกกลุ่มตัวอย่างที่เหมาะสม โดย
พจิารณาจากค าถามคดักรองด้านการวดัปรมิาณสารสนเทศเกดิขดีจ ากดัว่าผู้ตอบแบบสอบถามไดท้ าการอ่านขอ้มูล
อย่างครบถ้วนหรอืไม่ ดว้ยขอ้ค าถามทีว่่า “ท่านไดอ้่านขอ้มูลผลติภณัฑท์ุกขอ้มลูเกีย่วกบัโทรศพัทเ์คลื่อนที ่ทีแ่สดงอยู่
ในเวบ็ไซต์อย่างถี่ถ้วน” เพื่อให้มเีป็นกลุ่มตวัอย่างที่มปีระสทิธภิาพกบังานวจิยัครัง้นี้ จนเหลอืกลุ่มตวัอย่างที่แท้จรงิ
ทัง้สิน้ 175 ชุด และน ามาทดสอบความเทีย่งโดยการหาค่าสมัประสทิธิข์อง Cronbach’s Alpha โดยตอ้งมคี่าสงูกว่า 0.7 
จากนัน้น าไปตรวจสอบความตรงของแบบสอบถาม โดยใชว้ธิกีารวเิคราะหอ์งคป์ระกอบ (Factor Analysis) โดยต้องมี
ค่าน ้าหนักองค์ประกอบไม่ต ่ากว่า 0.5 และพบว่าตวัแปรทุกตวัมคี่าน ้าหนักองคป์ระกอบสงูกว่า 0.5 ดงัแสดงในตาราง  
ที ่1 
 

ตารางที ่1 แสดงค าถามทีใ่ชใ้นแบบสอบถาม และค่าสมัประสทิธิข์อง Cronbach’s Alpha ของกลุ่มปัจจยั  
และค่าน ้าหนกัองคป์ระกอบของแต่ละค าถาม 

ปัจจยั ข้อค าถาม น ้าหนักองคป์ระกอบ 

สภาวะสารสนเทศเกินขีดจ ากดั (Information Overload)  
Cronbach’s Alpha = 0.705 

Overload1 
มขีอ้มลูเกีย่วกบัโทรศพัทเ์คลื่อนทีม่ากเกนิไปในเวบ็ไซต ์และท่านรูส้กึ
ยากล าบากในการรบัมอืกบัมนั 

0.730 

Overload2 
ท่านรูส้กึถงึความยากในการรบัรูร้ายละเอยีดขอ้มลูผลติภณัฑท์ัง้หมด เนื่องจาก
ในเวบ็ไซตเ์ตม็ไปดว้ยขอ้มลู 

0.695 

Overload3 
ท่านพบว่าท่านตอ้งการขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งกบัผลติภณัฑโ์ทรศพัทเ์คลื่อนที ่เฉพาะ
บางขอ้มลูเท่านัน้ 

0.688 

Overload4 
ท่านพบว่ามขีอ้มลูเกีย่วกบัผลติภณัฑใ์นเวบ็ไซตม์ากและละเอยีดเกนิกว่าจะใช้
เป็นขอ้มลูส าหรบัการตดัสนิใจซือ้ของท่าน 

0.658 

ความไม่เป็นระเบียบของขอ้มลูบนเวบ็ไซตร์า้นค้าออนไลน์ (Information Disorganization) 
Cronbach’s Alpha = 0.768 

Disorganize1 ท่านมกัจะประสบปัญหาว่า ท่านไม่ทราบว่าก าลงัอยู่สว่นไหนของเวบ็ไซต ์ 0.781 

Disorganize2 
ท่านรูส้กึว่า เป็นเรื่องยากมากกบัการท าความเขา้ใจว่าเวบ็ไซตน์ัน้จดัเรยีงขอ้มลู
อย่างไร 

0.776 

Disorganize3 
เมื่อท่านใชง้านบนเวบ็ไซต ์ท่านมกัจะรูส้กึว่า ไม่ทราบว่าควรคลกิจุดไหนเพื่อไป
ยงัหน้าสว่นขอ้มลูทีต่อ้งการ 

0.763 

Disorganize4 
ท่านมกัจะไมท่ราบว่าขอ้มลูทีท่่านตอ้งการอยู่สว่นไหนของเวบ็ไซต ์ทัง้ทีรู่ว้่ามี
ขอ้มลูสว่นทีต่อ้งการอยู่จรงิ 

0.700 
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ตารางที ่1 แสดงค าถามทีใ่ชใ้นแบบสอบถาม และค่าสมัประสทิธิข์อง Cronbach’s Alpha ของกลุ่มปัจจยั  
และค่าน ้าหนกัองคป์ระกอบของแต่ละค าถาม (ต่อ) 

ปัจจยั ข้อค าถาม น ้าหนักองคป์ระกอบ 

ตราสินค้าของเวบ็ไซตร์า้นค้าออนไลน์ (Website Brand) 
Cronbach’s Alpha = 0.720 

Awareness1 เวบ็ไซตท์ีท่่านเลอืกซือ้ เป็นเวบ็ทีม่ชีื่อเสยีงเป็นทีรู่จ้กัในวงการรา้นคา้ออนไลน์ 0.598 
Awareness2 เวบ็ไซตท์ีท่่านเลอืกซือ้เป็นเวบ็ทีท่่านสามารถนึกถงึและจดจ าได้ 0.545 

Awareness3 
ท่านจดจ าเวบ็ไซตท์ีท่่านเลอืกซือ้ไดม้ากกว่าเวบ็ไซตท์ีเ่ป็นรา้นคา้ออนไลน์
ประเภทเดยีวกนั 

0.538 

Image1 
เวบ็ไซตท์ีท่่านจะเลอืกซือ้เป็นเวบ็ทีข่ ึน้ชื่อเรื่องการดแูลลกูคา้และบรกิารหลงัการ
ขาย 
 

0.738 

Image2 
ถา้เปรยีบเทยีบกบัรา้นคา้ออนไลน์ประเภทอื่นๆแลว้ เวบ็ไซตท์ีท่่านจะเลอืกซือ้
เป็นเวบ็ทีม่คีุณภาพดา้นการบรกิาร 

0.695 

Image3 เวบ็ไซตท์ีท่่านจะเลอืกซือ้เป็นเวบ็ของบรษิทัทีม่คีวามเชื่อถอื 0.635 

การรบัรูค้วามเส่ียงจากการซ้ือสินค้าผา่นเวบ็ไซตร์า้นค้าออนไลน์ (Perceive risk) 
Cronbach’s Alpha = 0.815 

Risk1 
ท่านรูส้กึว่าการซือ้สนิคา้ผ่านเวบ็ไซตอ์าจท าใหท้่านไดส้นิคา้ทีไ่ม่ตรงตามความ
ตอ้งการ 

0.882 

Risk2 
ท่านรูส้กึว่าเวบ็ไซตอ์าจขโมยขอ้มลูดา้นการเงนิทีท่่านใชใ้นการซือ้สนิคา้ผ่าน
เวบ็ไซตไ์ป หรอืท าขอ้มลูหลุดไป 

0.789 

Risk3 
ท่านรูส้กึว่าเวบ็ไซตอ์าจจะสง่ของล่าชา้ หรอือาจไมไ่ดร้บัสนิคา้หลงัจากท าการ
ซือ้สนิคา้ผ่านเวบ็ไซต ์

0.717 

Risk4 
ท่านรูส้กึว่าเวบ็ไซตอ์าจจะใหบ้รกิารหลงัการขายทีไ่ม่ด ีหรอืไม่เหมาะสม
เท่าทีค่วร 

0.705 

ความตัง้ใจซ้ือสินค้าผา่นเวบ็ไซตร์า้นค้าออนไลน์ (Purchase Intention) 
Cronbach’s Alpha = 0.753 

Intention1 ท่านมคีวามตัง้ใจจะด าเนินการสัง่ซือ้สนิคา้ จากเวบ็ไซตท์ีท่่านเลอืก 0.858 

Intention2 ในอนาคต ท่านมคีวามตัง้ใจซือ้สนิคา้ผ่านเวบ็ไซตท์ีท่า่นเลอืก 0.792 

Intention3 ท่านมคีวามรูส้กึว่าจะท ารายการสัง่ซือ้ผ่านเวบ็ไซตใ์นอนาคตอนัใกลน้ี้ 0.761 

Intention4 
ท่านจะซือ้สนิคา้ผ่านทางเวบ็ไซต ์ และอาจจะกลบัมาซือ้สนิคา้จากเวบ็เดมิใหม่
อกีครัง้ 

0.575 
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5.3 ลกัษณะทางประชากรศาตรข์องกลุ่มตวัอย่าง 
จากการเกบ็แบบสอบถาม พบว่า กลุ่มตวัอย่างทัง้หมด 175 คน เป็นกลุ่มตวัอย่างทีเ่ป็นผู้หญิงรอ้ยละ 56.57 ซึ่ง

มากกว่าผูช้ายทีม่รีอ้ยละ 43.43 โดยเป็นกลุ่มตวัอย่างทีม่ชี่วงอายุ 26 - 30 ปี คดิเป็นสดัสว่นรอ้ยละ 55.43 รองลงมาคอื
ช่วงอายุ 31 - 35 ปี ทีม่สีดัส่วนรอ้ยละ 21.14 ถดัมาเป็นช่วงอายุ 21-25 ปี ช่วงอายุ 35 ปีขึน้ไป และต ่ากว่า 20 ปี คดิ
เป็นสดัสว่นรอ้ยละ 16.43, 4.00 และ 3.00 ตามล าดบั  

ในจ านวนกลุ่มตัวอย่างทัง้ 175 คนนัน้ เมื่อจ าแนกตามระดับการศึกษาสูงสุดแล้ว พบว่าเป็นกว่าครึ่งมีระดับ
การศกึษาสงูสดุทีร่ะดบัปรญิญาตรถีงึรอ้ยละ 53.71 รองลงมาเป็นการศกึษาระดบัปรญิญาโทรอ้ยละ 42.29 ระดบัสงูกว่า
ปรญิญาโท และน้อยกว่าปรญิญาตรคีดิเป็นรอ้ยละ 2.29 และ 1.71 ตามล าดบั 

เมื่อพจิารณาถงึอาชพีของกลุ่มตวัอย่าง พบว่ามจี านวนรอ้ยละ 73.14 เป็นพนักงานบรษิัทเอกชน ประกอบอาชพี 
ขา้ราชการ/พนักงานรฐัวสิาหกจิ กบัเป็นเจา้ของกจิการรอ้ยละ 7.43 เป็นผู้รบัจา้งอสิระและมอีาชพีว่างงาน ซึ่งคดิเป็น
รอ้ยละ 3.43 และ 1.14 ตามล าดบั โดยในกลุ่มตวัอย่างทีไ่ดเ้กบ็มานัน้ มรีายไดต่้อเดอืนมากกว่า 50,000 บาทมากทีสุ่ด 
ซึง่มจี านวนรอ้ยละ 27.43 จากนัน้จะอยู่ในช่วงทีใ่กลเ้คยีงกนัคอื กลุ่ม 20,001 – 30,000 บาท กลุ่ม 30,001 – 40,000 
บาท กลุ่ม 40,001 – 50,000 บาท และกลุ่มทีร่ายไดต้ ่ากว่า 20,000 บาท คดิเป็นรอ้ยละ 21.14, 16, 18.86 และ 16.57 
ตามล าดบั 

ในดา้นขอ้มูลความถีใ่นการซือ้สนิคา้ผ่านเวบ็ไซต์รา้นคา้ออนไลน์ของกลุ่มตวัอย่างทีเ่กบ็ขอ้มูลมานัน้ พบว่า มกีาร
ซือ้สนิคา้ผ่านเวบ็ไซต์รา้นคา้ออนไลน์สนิคา้ 1 - 2 ครัง้ต่อเดอืน มากทีสุ่ด คอืรอ้ยละ 46.29 รองลงมาจะซือ้น้อยกว่า 1 
ครัง้ต่อเดอืน จ านวนรอ้ยละ 38.29 และความถี่ในการซื้อสนิค้าตัง้แต่ 3 ครัง้ขึน้ไปต่อเดอืน เป็นจ านวนรอ้ยละ 15.43 
ส าหรบัเวบ็ไซต์ที่กลุ่มตวัอย่างมปีระสบการณ์ในการซื้อสนิค้าที่จบัต้องได้มาแล้วภายในรอบหนึ่งปีที่ผ่านมาแล้วนัน้ 
จ านวนตามล าดบัคอืเวบ็ไซต ์Lazada เวบ็ไซต ์Itruemart เวบ็ไซต ์Weloveshopping เวบ็ไซต ์Ebay เวบ็ไซต ์Shopee 
เวบ็ไซต์ aliexpress และเว็บไซต์ amazon และเว็บไซต์อื่นๆ โดยจะเห็นได้ว่าเว็บไซต์ที่เป็นที่นิยมในการซื้อสนิค้า
ออนไลน์นัน้ เป็นเวบ็ไซตท์ีม่ชีื่อเสยีง สามารถจดจ าได ้และมคีลงัสนิคา้อยู่ทีป่ระเทศทีก่ลุ่มตวัอย่างอาศยั  

ในดา้นค าแนะน าทีก่ลุ่มตวัอย่างบางสว่น ใน 175 คนไดก้ล่าวถงึนัน้ สามารถสรุปความไดค้อื ควรใหข้อ้มูลมคีวาม
กระชบั มีเฉพาะส่วนขอ้มูลที่มีความส าคญั จ าเป็นส าหรบัข้อมูลสนิค้านัน้ๆ โดยปรมิาณข้อมูลไม่ควรมีมากเกนิไป 
เน่ืองจากจะท าใหล้กูคา้ไม่อ่าน และไม่ควรมน้ีอยจนเกนิไป เพราะลกูคา้เขา้เวบ็ไซต์มา บางทเีพื่อหาขอ้มลูประกอบการ
ตดัสนิใจซือ้ โดยเน้ือหาทีแ่สดงนัน้ ควรเป็นเนื้อหาทีม่ผีลต่อการตดัสนิใจในการเลอืกซือ้ผลติภณัฑ ์เช่น ราคา โปรโมชัน่ 
รายละเอยีดการรบัประกนั หรอืจุดเด่นทีส่นิคา้อื่นไม่ม ีเป็นต้น อกีทัง้ยงัมคี าแนะน าเกีย่วกบัการแสดงผลของขอ้มลูไวว้่า 
ขนาดและรปูแบบของตวัอกัษรมผีลต่อการรบัรูข้อ้มลู และไม่ควรแสดงขอ้มลูทุกรายการในหวัขอ้เดยีวกนั ควรมกีารเบ่ง
ข้อมูลออกเป็นแต่ละหวัข้อ เพื่อให้เกิดความง่ายต่อการอ่าน หรอื อาจมีการซ่อนรายละเอียดของข้อความไว้ หาก
ตอ้งการดรูายละเอยีด ใหท้ าการกดทีปุ่่ ม แสดงขอ้มลูทีต่อ้งการ เพื่อใหเ้กดิความเป็นระเบยีบ และอ่านไดง้่ายขึน้ อกีทัง้
ยงัควรมกีารรวีวิขอ้มูลของสนิคา้ควบคู่ไปบนเวบ็ไซต์ดว้ย ทัง้นี้เวบ็ไซต์รา้นคา้ออนไลน์ควรมรีะบบจดจ าลูกคา้ เพื่อให้
ลูกค้าสามารถซื้อสนิค้าได้อย่างรวดเร็ว ไม่ต้องท าการกรอกข้อมูลมากกมายก็ท าการซื้อสนิค้าได้แล้ว โดยร้านค้า
ออนไลน์ควรจะมุ่งเน้นบรกิารหลงัการขายทีด่ ีและการมคีุณภาพการบรกิารด ีเพื่อเป็นจุดดงึดูดใหล้กูคา้กลบัมาใชง้าน
และท าการซือ้สนิคา้ผ่านเวบ็ไซตอ์กีในครัง้ถดัไป 

 
5.4 การทดสอบสมมติฐานการวิจยั 

งานวิจยันี้ใช้การวิเคราะห์ความถดถอยเชิงเส้นอย่างง่าย (Simple linear regression analysis) เพื่อวิเคราะห์
ความสมัพนัธท์ีอ่ยู่ในรูปเชงิเสน้ ระหว่าง 2 ตวัแปร และวเิคราะหค์วามสมัพนัธร์ะหว่างตวัแปรหลายตวัดว้ยเทคนิคการ
วเิคราะห์ความถดถอยพหุคูณ (Multiple regression analysis) ส าหรบัการอธิบายความสมัพันธ์เมื่อมีตัวแปรอิสระ
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มากกว่า 1 ตวัทีส่ามารถสง่อทิธพิลต่อตวัแปรตาม 1 ตวั โดยในงานวจิยัชิน้น้ี ใชค้่า p-value ทีน้่อยกว่าหรอืเท่ากบั 0.05 
เป็นตวัก าหนดนยัส าคญัทางสถติ ิ(Significant level) ดงัแสดงในภาพที ่2 

 

 
ภาพที ่2 สรุปผลการวเิคราะหค์วามสมัพนัธข์องทัง้กรอบการทดลอง 

 
ตารางที ่2 ผลการวเิคราะหก์ารถดถอยแบบปกต ิ(Coefficients) ของทัง้กรอบการทดลอง 

สมมติฐาน ความสมัพนัธ ์ B SE T Un Std. Coef p-value 

H1 (+) IO -> PR 0.229 0.229 3.225 0.067 0.002 
H2 (+) ID -> PR 0.175 0.175 2.455 0.059 0.015 
H3 (-) WB -> PR -0.218 -0.218 -3.078 0.100 0.002 
H4 (-) PR -> PI -0.156 0.058 -2.073 -0.121 0.040 
 
จากการวเิคราะหก์ารถดถอย (Regression analysis) ผูว้จิยัสามารถสรุปสมมตฐิานของงานวจิยัดงันี้  
5.4.1 ความสมัพนัธ์ระหว่างสภาวะสารสนเทศเกินขีดจ ากดั (Information overload) กบัการรบัรู้ความ

เส่ียงจากการซ้ือสินค้าผา่นเวบ็ไซตร์า้นค้าออนไลน์ (Perceive risk) 
ผลการวเิคราะหท์างสถติแิสดงใหเ้หน็ว่าสภาวะสารสนเทศเกนิขดีจ ากดั (Information overload) ส่งผลต่อการรบัรู้

ความเสีย่งจากการซื้อสนิคา้ผ่านเวบ็ไซต์รา้นคา้ออนไลน์ (Perceive risk) ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ Jackson and 
Farzaneh (2012)  ทีก่ล่าวว่า หากผูใ้ชง้านรูส้กึถงึปรมิาณขอ้มลูทีเ่ยอะเกนิไปจะส่งผลใหเ้ขารูส้กึเครยีด และมสีง่ผลต่อ
การรบัรูถ้งึความเสีย่งทีจ่ะเกดิขึน้ และเกดิการกระทบต่อการความตัง้ใจซือ้ของพวกเขา ซึง่เป็นไปตามสมมตฐิานที่ 1 
คอืสภาวะสารสนเทศเกนิขดีจ ากดั มคีวามสมัพนัธเ์ชงิบวกกบัการรบัรูค้วามเสีย่งจากการซือ้สนิคา้ผ่านเวบ็ไซต์รา้นคา้
ออนไลน์ 

5.4.2 ความสมัพนัธ์ระหว่างความไม่เป็นระเบียบของข้อมูลบนเวบ็ไซต์ร้านค้าออนไลน์ (Information 
disorganization) กบัการรบัรูค้วามเส่ียงจากการซ้ือสินค้าผา่นเวบ็ไซตร์า้นค้าออนไลน์ (Perceive risk) 

ผลการวเิคราะห์ทางสถติแิสดงให้เหน็ว่าความไม่เป็นระเบยีบของขอ้มูลบนเวบ็ไซต์รา้นค้าออนไลน์ ( Information 
disorganization)  ส่งผลต่อการรบัรู้ความเสี่ยงจากการซื้อสินค้าผ่านเว็บไซต์ร้านค้าออนไลน์ (Perceive risk) ซึ่ง
สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ Yu and Roh (2002) ทีก่ล่าวถงึการจดัระเบยีบขอ้มลูบนเวบ็ไซตน์ัน้ เป็นสิง่ส าคญัทีใ่ชใ้นการ
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ประมวลผลขอ้มูลทีม่ผีลต่อคุณภาพการตดัสนิใจ ซึ่งเป็นไปตามสมมตฐิานที่ 2 คอืความไม่เป็นระเบยีบของขอ้มูลบน
เวบ็ไซตร์า้นคา้ออนไลน์ มคีวามสมัพนัธเ์ชงิบวกกบัการรบัรูค้วามเสีย่งจากการซือ้สนิคา้ผ่านเวบ็ไซตร์า้นคา้ออนไลน์ 

5.4.3 ความสมัพนัธ์ระหว่างตราสินค้าของเวบ็ไซต์ร้านค้าออนไลน์ (Website brand) กบัการรบัรู้ความ
เส่ียงจากการซ้ือสินค้าผา่นเวบ็ไซตร์า้นค้าออนไลน์ (Perceive risk) 

ผลการวเิคราะห์ทางสถิติแสดงให้เหน็ว่าความสมัพนัธ์ระหว่างตราสนิค้าของเวบ็ไซต์ร้านค้าออนไลน์ (Website 
brand) ส่งผลต่อการรบัรู้ความเสีย่งจากการซื้อสนิค้าผ่านเวบ็ไซต์ร้านค้าออนไลน์ (Perceive risk) ซึ่งสอดคล้องกบั
งานวิจัยของ Chang and Chen (2008) ที่ได้ศึกษาผู้ใช้งานถึงการรบัรู้ความเสี่ยงจากการใช้งานเว็บไซต์ร้านค้า
ออนไลน์ หากเป็นเวบ็ไซต์ที่มีชื่อเสยีง เป็นที่รู้จกั จะเกิดการรบัรู้ความเสี่ยงน้อย ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ 3 คือ    
ตราสนิคา้ของเวบ็ไซตร์า้นคา้ออนไลน์มคีวามสมัพนัธเ์ชงิลบกบัการรบัรูค้วามเสีย่งจากการซือ้สนิคา้ผ่านเวบ็ไซตร์า้นคา้
ออนไลน์ 

5.4.4 ความสมัพนัธ์ระหว่างการรบัรู้ความเส่ียงจากการซ้ือสินค้าผ่านเวบ็ไซตร์้านค้าออนไลน์ (Perceive 
risk) กบัการตดัสินใจซ้ือสินค้าผา่นเวบ็ไซตร์า้นค้าออนไลน์ (Purchase Intention) 

ผลการวิเคราะห์ทางสถิติแสดงให้เห็นว่าการรับรู้ความเสี่ยงจากการซื้อสินค้าผ่านเว็บไซต์ร้านค้าออนไลน์ 
(Perceive risk) ส่งผลต่อการตดัสนิใจซือ้สนิคา้ผ่านเวบ็ไซต์รา้นคา้ออนไลน์ (Purchase Intention) โดยผูใ้ชง้านจะรูส้กึ
ว่าการซือ้สนิคา้ผ่านรา้นคา้ออนไลน์ จะมคีวามเสีย่งมากกว่ารา้นคา้แบบออฟไลน์ ซึง่เป็นไปตามสมมตฐิานที ่3 คอืการ
รบัรู้ความเสี่ยงจากการซื้อสนิค้าผ่านเวบ็ไซต์ร้านค้าออนไลน์ มีความสมัพันธ์เชิงลบ กบัความตัง้ใจซื้อสนิค้าผ่าน
เวบ็ไซตร์า้นคา้ออนไลน์ 

 
6. สรปุผลการวิจยั 
6.1 อภิปรายผลการวิจยั 

งานวจิยัในครัง้นี้ มวีตัถุประสงค์เพื่อศกึษาถึงปัจจยัที่มผีลต่อการตดัสนิใจซื้อสนิค้าผ่านเวบ็ไซต์รา้นคา้ออนไลน์ 
โดยไดพ้ฒันากรอบแนวคดิในการวจิยัมาจากงานวจิยัในอดตีของ ของ Chang and Chen (2008) ทีก่ล่าวถงึปัจจยัดา้น
สารสนเทศเกนิขดีจ ากดั ปัจจยัดา้นความไม่เป็นระเบยีบของขอ้มูลบนเวบ็ไซต์รา้นคา้ออนไลน์ และปัจจยัดา้นการรบัรู้
ความเสีย่ง ทีส่ง่ผลต่อการตดัสนิใจซือ้สนิคา้ผ่านเวบ็ไซตร์า้นคา้ออนไลน์ โดยในงานวจิยัชิน้น้ี เพิม่การศกึษาในสว่นของ
ปัจจยัดา้นตราสนิคา้ของเวบ็ไซตร์า้นคา้ออนไลน์ (Website brand) ทีก่ล่าวถงึ 2 ดา้น คอื ดา้นการตระหนักถงึเวบ็ไซต์
รา้นคา้ และภาพลกัษณ์ของเวบ็ไซตร์า้นคา้ มาเป็นสว่นหนึ่งในกรอบการศกึษาครัง้นี้ 

หลงัจากเกบ็ขอ้มลูกลุ่มตวัอย่างแลว้ท าการวเิคราะห ์สามารถสรุปในแต่ละปัจจยัไดด้งันี้ 
- สภาวะสารสนเทศเกินขีดจ ากดั (Information overload) 
การเลอืกซือ้สนิคา้บนเวบ็ไซต์รา้นคา้ออนไลน์นัน้ หากมกีารน าเสนอขอ้มูลรายละเอยีดทีผู่ใ้ชง้านรบัรูถ้งึปรมิาณที่

มาก มคีวามละเอยีดเกนิกว่าสิง่ทีผู่ใ้ชง้านอยากทราบ จะท าใหผู้ใ้ชง้านรูส้กึถงึความยากล าบากในการจดัการกบัขอ้มูล 
ท าใหไ้ม่มปีระสทิธภิาพในการรบัรูข้อ้มลูทัง้หมด และท าใหผู้ใ้ชง้านไม่สนใจอ่านขอ้มลูทีน่ าเสนอนัน้ๆ เน่ืองจากเวบ็ไซต์
นัน้เต็มไปด้วยขอ้มูล ส่งผลให้ผู้ใชง้านเกดิความรูส้กึถงึความเสีย่งในการกระท าการกบัเวบ็ไซต์ร้านค้าออนไลน์นัน้ๆ 
แลว้สง่ผลกระทบใหไ้ม่เกดิการตดัสนิใจซือ้สนิคา้ในเวบ็ไซตร์า้นคา้ออนไลน์นัน้ดว้ย 

- ความไม่เป็นระเบียบของข้อมูลบนเวบ็ไซตร์า้นค้าออนไลน์ (Information disorganization) 
หากผูเ้ขา้ใชง้านเวบ็ไซต์รูส้กึก าลงัหลงทางในการหาขอ้มูลบนเวบ็ไซต์ ไม่สามารถรบัรูไ้ดว้่าก าลงัอยู่ส่วนไหนของ

เวบ็ไซต ์รวมถงึไม่ทราบว่าควรคลกิไปยงัจุดไหน เพื่อใหเ้วบ็ไซตพ์าไปในสว่นของขอ้มลูทีต่อ้งการแลว้ จะท าใหผู้ใ้ชง้าน
รูส้กึถงึความยากในการใชง้านเวบ็ไซตเ์น่ืองจากไมเ่ขา้ใจว่า ในเวบ็ไซตร์า้นคา้ออนไลน์นัน้มกีารจดัเรยีงโครงสรา้งขอ้มลู
อย่างไร แลว้จะส่งผลให้ผูใ้ชง้านไม่ท าความตัง้ใจซือ้สนิค้าผ่านเวบ็ไซต์รา้นค้าออนไลน์นัน้ๆ เน่ืองจาก มคีวามรูส้กึถึง



วารสารระบบสารสนเทศดา้นธุรกจิ (JISB) ปีที ่4 ฉบบัที ่2 เดอืน เมษายน – มถุินายน 2561 หน้า 18 

 

ความเสีย่งของเวบ็ไซต์รา้นคา้ออนไลน์ทีแ่สดงถงึความไม่เป็นระเบยีบในการแสดงขอ้มูลสนิคา้ ท าให้เกดิความสบัสน
ขึน้ 

- ตราสินค้าของเวบ็ไซตร์า้นค้าออนไลน์ (Website brand) 
ดา้นตราสนิคา้ของเวบ็ไซตร์า้นคา้ออนไลน์นัน้ ในการศกึษาพบว่าการตระหนักถงึเวบ็ไซต ์(Website awareness) 

และภาพลกัษณ์ของเวบ็ไซต์ (Website image) นัน้ ส่งผลเชงิบวกกบัการรบัรู้ความเสีย่งในการซื้อสนิค้าผ่านเวบ็ไซต ์
แลว้ส่งผลให้เกดิการตดัสนิใจซื้อในที่สุด ซึง่ผูใ้ช้งานนัน้จะเลอืกใช้บรกิารกบัเวบ็ไซต์ที่มีชื่อเสยีงเป็นที่รูจ้กั เวบ็ไซต์ที่
พวกเขานึกถงึและจดจ าได ้มาเป็นล าดบัแรก หากเป็นเวบ็ไซต์ที่มภีาพลกัษณ์ที่ด ีมชีื่อเสยีงดา้นการดูแลลูกค้า และมี
การบรกิารทีด่น่ีาเชื่อถอืแลว้ ยิง่จะสง่ผลใหเ้กดิความตัง้ใจซือ้สนิคา้ผ่านเวบ็ไซตร์า้นคา้ออนไลน์นัน้ๆ  

- การรบัรูค้วามเส่ียงจากการซ้ือสินค้าผา่นเวบ็ไซตร์า้นค้าออนไลน์ (Perceive risk) 
การจะซื้อสนิคา้ผ่านเวบ็ไซต์รา้นค้าออนไลน์นัน้ ผู้ใช้งานจะมกีารประเมนิความเสีย่งที่พวกเขาคาดว่าจะเกดิขึน้

ก่อน เช่น ความเสีย่งของขอ้มลูดา้นการเงนิ ความเสีย่งจากการไดส้นิคา้ไม่ตรงตามทีต่้องการ ความเสีย่งจากการไม่ได้
รบัสนิค้า หรอืกระทัง่ความรู้สกึถึงการบริการหลงัการขายที่อาจไม่เป็นไปตามที่ต้องการ เป็นต้น โดยความเสีย่งที่
ผู้ใช้งานประเมินขึ้นนี้ จะส่งผลให้ผู้ใช้งานไม่เกิดความตัง้ใจซื้อสนิค้าผ่านเว็บไซต์นัน้ๆ เนื่องจากรบัรู้ถึงความไม่
ปลอดภยั 
6.2 ข้อเสนอแนะในเชิงปฏิบติั 

จากผลการวจิยัจะเหน็ไดว้่าปัจจยัดา้นการรบัรูค้วามเสีย่งจากประสบการณ์การซือ้สนิคา้ออนไลน์ ปัจจยัดา้นสภาวะ
สารสนเทศเกนิขดีจ ากดั ปัจจยัดา้นความไม่เป็นระเบยีบของขอ้มลูบนเวบ็ไซตร์า้นคา้ออนไลน์ และปัจจยัดา้นตราสนิคา้
ของเว็บไซต์ร้านค้าออนไลน์นัน้ มีส่วนในการเพิ่มหรือลดความตัง้ใจซื้อสินค้าผ่านเว็บไซต์ร้านค้าออนไลน์ โดย
ผลงานวจิยัชี้ให้เห็นว่า ล าดบัความส าคญัของการลดความเสี่ยงที่มีความส าคญัที่สุด นัน่คอืการสร้างตราสนิค้าของ
เวบ็ไซต์รา้นคา้ออนไลน์ (Website brand) ใหม้ชีื่อเสยีงเป็นทีรู่จ้กั และมคีวามน่าเชื่อถอื โดยมุ่งเน้นไปทางดา้นการให้
ความส าคญักบัการสร้างการตระหนักถึงเวบ็ไซต์ร้านค้าออนไลน์ (Website awareness) ให้เป็นที่รู้จกักนัในวงกว้าง 
โดยให้ลูกคา้เกดิการนึกถึง จดจ าได้ โดยจะเป็นเวบ็ไซต์แรกที่ลูกคา้นึกถึงเมื่อเกดิความต้องการซื้อมาเป็นอนัดบัแรก 
ควบคู่กบัสรา้งภาพลกัษณ์ (Website image) ทีด่ที ัง้ในดา้นการดูแลลูกคา้ การบรกิารทีด่มีคีุณภาพ และการบรกิารหลงั
การขายใหเ้วบ็ไซตร์า้นคา้ออนไลน์ทีม่คีวามน่าเชื่อถอืมากยิง่ขึน้ 

ปัจจัยที่ควรให้ความส าคัญอนัดับที่สองคือ ปัจจยัด้านปริมาณสารสนเทศ ซึ่งการมีปริมาณสารสนเท ศที่เกิน
ขีดจ ากัด เกินความจ าเป็นของลูกค้านัน้ จะส่งผลในเชิงลบกับการตัดสินใจซื้อ เนื่องจากท าให้ลูกค้าไม่สามารถ
ประมวลผลขอ้มูลไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ อกีทัง้ปัจจยัดา้นความไม่เป็นระเบยีบของโครงสรา้งขอ้มูลบนเวบ็ไซต์ กเ็ป็น
อกีสาเหตุหนึ่งที่มผีลกระทบต่อการตดัสนิใจซื้อของลูกค้าเช่นกนั หากลูกค้าเกดิความรู้สกึยากในการเขา้ถึงขอ้มูลที่
ตอ้งการ โดยทราบว่ามสีว่นของขอ้มูลทีต่้องการอยู่บนเวบ็ไซต์นี้ แต่ไม่สามารถหาขอ้มูลเหล่านัน้เจอได ้จะท าใหส้ง่ผล
ในแง่ลบกบัเวบ็ไซต ์และกระทบต่อการตดัสนิใจซือ้ในทีส่ดุ 
6.3 ข้อเสนอแนะส าหรบังานวิจยัต่อเน่ือง 

เน่ืองจากในแบบสอบถามขณะท าการทดลอง ในสว่นของขอ้มลูทีใ่ชเ้ป็นตวัอย่างนัน้ เป็นขอ้มลูโทรศพัทม์อืถอื ทีบ่่ง
บอกรายละเอยีดทางดา้นเทคนิคไวค้่อนขา้งมาก ประกอบกบักลุ่มตวัอย่างส่วนมากเป็นบุคคลที่ท างานในสายไอท ีที่
คุน้เคยกบัการอ่านรายละเอยีดขอ้มูลดา้นเทคนิคอยู่แลว้ ท าให้ผูต้อบแบบสอบถามรูส้กึเฉยๆ กบัปรมิาณขอ้มูลและไม่
รูส้กึว่าปรมิาณขอ้มูลทีก่ าลงัอ่านอยู่นัน้มมีากหรอืน้อยเกนิไป ทัง้นี้หากมกีารวจิยัในลกัษณะเช่นนี้อกี แนะน าให้มกีาร
แบ่งกลุ่มตวัอย่าง เพื่อกรองพืน้ฐานความรูข้องผูต้อบแบบสอบถาม  

นอกเหนือจากตวัแปรปัจจยัในงานวจิยัชิ้นนี้แล้ว อาจมปัีจจยัอื่นๆที่อาจส่งผลต่อการรบัรูค้วามเสีย่งจากการซื้อ
สนิคา้ออนไลน์ได ้จากผลการทดลองพบว่าค่า R Square เท่ากบั 0.152 ซึง่สามารถอธบิายถงึความผนัแปรของตวัแปร
ไดร้อ้ยละ 15.2 กล่าวคอื ยงัสามารถมปัีจจยัอื่นๆทีส่่งผลต่อความตัง้ใจซือ้สนิคา้ผ่านเวบ็ไซต์รา้นคา้ออนไลน์ไดอ้กีรอ้ย
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ละ 84.8 ซึง่ค่อนขา้งกวา้ง โดยศกึษาปัจจยัอื่นๆทีเ่กีย่วขอ้งกบัการซือ้ขายเพิม่เตมิเช่น ปัจจยัดา้นราคา ปัจจยัดา้นการ
ส่งเสรมิการขายทางการตลาด ปัจจยัดา้นความสวยงามของเวบ็ไซต์ ปัจจยัดา้นเวลาที่เขา้ใช้งาน หรอืปัจจยัอื่นๆ มา
วเิคราะห ์ทีอ่าจสง่ผลใหค้่า R Square เพิม่ขึน้ และท าใหผ้ลงานวจิยัเกดิความแตกต่างออกไปได ้
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บทคดัย่อ  

งานวจิยันี้มวีตัถุประสงค์เพื่อศกึษาปัจจยัที่ส่งผลต่อความตัง้ใจใช้งานระบบการเงนิพรอ้มเพย์ซึ่งเป็นงานวจิยัเชงิ
ปรมิาณ โดยศกึษากบักลุ่มตวัอย่างทีใ่ชบ้รกิารพรอ้มเพยห์รอืผูท้ี่ตัง้ใจจะเปิดใช้บรกิารพรอ้มเพย ์ทัง้ในปัจจุบนัและใน
อนาคต จ านวน 221 กลุ่มตวัอย่าง ดว้ยวธิแีจกแบบสอบถามทัง้รูปแบบกระดาษและอเิลก็ทรอนิกส ์ผลการวจิยัพบว่า 
ความพรอ้มด้านเทคโนโลย ีความเชื่อมัน่ในรฐับาลอเิลก็ทรอนิกส ์การรบัรูค้วามเสีย่ง อทิธพิลทางสงัคม และอทิธพิล
ของสือ่สง่ผลต่อความตัง้ใจใชบ้รกิารพรอ้มเพย ์นอกจากนี้ปัจจยัความมัน่ใจในเทคโนโลยขีองระบบ และความน่าเชื่อถอื
ของหน่วยงานยงัสง่ผลต่อความตัง้ใจใชบ้รกิารพรอ้มเพยเ์ช่นกนั กล่าวโดยสรุปไดว้่าหากประชาชนมคีวามพรอ้มในการ
ใชเ้ทคโนโลยใีหม่ๆ และมคีวามเชื่อมัน่ในรฐับาล รวมทัง้การรบัรูค้วามเสีย่งทีน้่อย ประกอบกบัไดร้บัอทิธพิลจากคนรอบ
ขา้งและสื่อต่างๆ จะท าให้ประชาชนนัน้ไว้วางใจและใช้บรกิารพร้อมเพย์ หรอืรวมถึงบรกิารอเิลก็ทรอนิกส์อื่นๆ ของ
รฐับาล 
 
ค าส าคญั: ความพรอ้มดา้นเทคโนโลย ีความมัน่ใจในเทคโนโลยขีองระบบ ความน่าเชื่อถอืของหน่วยงาน ความกงัวล

เกี่ยวกบัความเป็นส่วนตัว ความเชื่อมัน่ในรฐับาลอิเล็กทรอนิกส์ การรบัรู้ความเสี่ยง อิทธพิลทางสงัคม 
อทิธพิลของสือ่ ความตัง้ใจใชง้าน 
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Abstract  

The purpose of this research is to examine the factors that affect the use of Prompt Pay financial system. 
The quantitative research method. The data has been collected by both online and offline questionnaires. 
There were samples of 221 respondents consisting of people who have been using the system and those 
who are intended to use the service or potentially interested to try it in the future. The results revealed that all 
the above-mentioned factors have significant effects on the intention to use Prompt Pay services.  With 
technology readiness, confidence in government, the perceived risk, peers, and media influences, users will 
trust and use Prompt Pay services and even considered to use other electronic services from the 
government. 

 
Keywords: Technology readiness, Trust in technology, Perceived organizational trust worthiness, Privacy 

concerns, Trust on e-Government, Perceived risk, Social influence, Media influence, Intention to 
use 
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1. บทน า 
1.1 ความส าคญัและท่ีมาของปัญหา 

ในปัจจุบนัประเทศไทยเป็นประเทศทีใ่ชเ้งนิสดในการท าธุรกรรมในปรมิาณมาก ซึง่การใชเ้งนิสดนัน้จ าเป็นต้องมี
กระบวนการการผลติธนบตัร และมีต้นทุนการบรหิารจดัการมาก ตัง้แต่ค่าพิมพ์ธนบตัร ค่าขนย้าย เป็นต้น ดงันัน้ 
ประเทศไทยจงึจ าเป็นตอ้งขยบัไปใชร้ะบบเงนิอเิลก็ทรอนิกสม์ากขึน้ (ศุภนีวรรณ จตูระกลู, 2559) ประกอบกบัปัจจุบนัน้ี
เทคโนโลยเีขา้มามบีทบาทในชวีติประจ าวนัมากขึน้ รวมทัง้ยอมรบัการท าธุรกรรมทางการเงนิผ่านระบบอเิลก็ทรอนิกส ์
ทัง้จากอุปกรณ์เคลื่อนที ่การช าระค่าบรกิาร การโอนจ่ายเงนิ การสัง่ซือ้สนิคา้และบรกิาร รวมทัง้การลงทุนซือ้หุน้ หรอื
ตราสารผ่านโปรแกรมประยุกต ์(Mobile apps) ตลอดจนอตัราการเขา้ถงึ อุปกรณ์อเิลก็ทรอนิกส ์และอนิเทอรเ์น็ตทีเ่พิม่
มากขึน้ ซึง่ผูใ้ชบ้รกิารสามารถเขา้ถงึบรกิารเหล่าน้ีได ้อย่างง่ายดาย (จนัจริา วลิาศร,ี 2557) 

พรอ้มเพย ์(Prompt Pay) เป็นทางเลอืกใหม่ทีเ่พิม่ความสะดวกในการรบัเงนิและโอนเงนิดว้ยค่าธรรมเนียมทีถู่ก
กว่าบรกิารโอนเงนิขา้มธนาคารแบบเดมิ โดยใช้หมายเลขโทรศพัทเ์คลื่อนที ่และเลขประจ าตวัประชาชนทีผู่ร้บัโอนได้
ลงทะเบยีนไวก้บัสถาบนัการเงนิ ซึง่จะท าใหก้ารโอนเงนิระหว่างประชาชนดว้ยกนัหรอืระหว่างประชาชนกบัภาคธุรกจิ
สะดวกมากขึน้ ในขณะที่ท าให้การจ่ายเงนิระหว่างภาครฐัและประชาชนมคีวามถูกต้องตรงตวัผู้รบัมากขึน้ เพื่อเพิ่ม
ทางเลอืกและความสะดวกในการโอนและรบัเงินใหป้ระชาชน และช่วยลดความเสีย่งในการถอืเงนิสดทีอ่าจสญูหาย ลด
ภาระและตน้ทุนในการบรหิารจดัการและพมิพธ์นบตัรของประเทศ  ในระยะต่อไปรฐับาลจะดแูลประชาชนดา้นสวสัดกิาร
โดยจ่ายเงนิผ่านช่องทางพรอ้มเพยด์ว้ย ท าใหป้ระชาชนไดร้บัเงนิรวดเรว็และทัว่ถงึ (National e-Payment, 2559)  

จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องพบว่ามีการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการของภาครฐั เช่น 
แอปพลเิคชัน่ หรอืเวบ็ไซตข์องหน่วยงานภาครฐั แต่ยงัไม่ครอบคลุมเกีย่วกบัระบบการเงนิแบบอเิลก็ทรอนิกสท์ีร่ฐัเป็นผู้
ให้บริการ ดังนัน้ ผู้วิจ ัยจึงสนใจที่จะศึกษาปัจจยัที่ส่งผลต่อความตัง้ใจใช้งานระบบการเงินอิเล็กทรอนิกส์ โดยมี
หน่วยงานรฐัเป็นผูใ้หบ้รกิาร  
1.2 วตัถปุระสงคข์องการวิจยั 

งานวิจยันี้มีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาถึงปัจจยัต่าง ๆ ที่ส่งผลต่อความความตัง้ใจในการใช้งานระบบพร้อมเพย์ 
ประกอบดว้ย ความพรอ้มดา้นเทคโนโลยี ความเชื่อมัน่ในรฐับาลอเิลก็ทรอนิกส์ การรบัรูค้วามเสีย่ง อทิธพิลทางสงัคม 
อทิธพิลของสื่อ และความมัน่ใจในเทคโนโลยขีองระบบ ความน่าเชื่อถือของหน่วยงาน ความกงัวลเกี่ยวกบัความเป็น
สว่นตวัทีส่่งผลต่อความตัง้ใจทีจ่ะใชบ้รกิารพรอ้มเพย ์ผ่านความเชื่อมัน่ในรฐับาลอเิลก็ทรอนิกส ์รวมทัง้ความเชื่อมัน่ใน
รฐับาลอเิลก็ทรอนิกส ์ความกงัวลเกีย่วกบัความเป็นสว่นตวั ทีส่่งผลต่อความตัง้ใจทีจ่ะใชบ้รกิารพรอ้มเพยผ์่านการรบัรู้
ความเสีย่ง 

 
2. งานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 

จากการศกึษางานวจิยัในอดตีสามารถสรุปปัจจยัทีเ่กีย่วขอ้งกบัการศกึษาไดด้งันี้ 
ความพร้อมด้านเทคโนโลยี (Technology Readiness) เป็นตัวชี้ว ัดความรู้สึกทางจิตวิทยาเกี่ยวกับระดับ

แนวโน้มของการเปิดใจยอมรบัและน าเทคโนโลยใีหม่ๆ มาใช ้(Parasuraman & Colby, 2014)  ประกอบดว้ย 
- การมองโลกในแง่ดีเก่ียวกบัเทคโนโลยี (Optimism) หมายถงึ ความเชื่อในเชงิบวกของบุคคลว่าเทคโนโลยี

สามารถควบคุมได ้มคีวามยดืหยุ่น มคีวามสะดวก และมปีระสทิธภิาพในการใชง้าน ทีจ่ะส่งผลใหก้ารท างาน
ในชวีติประจ าวนัมปีระสทิธภิาพมากขึน้ 
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- ความมีนวตักรรม (Innovativeness) หมายถึง แนวโน้มที่บุคคลหนึ่งจะเป็นผู้บุกเบิกทางด้านเทคโนโลย ี
และเป็นคนรเิริม่การใชเ้ทคโนโลยใีหม่ ๆ อกีทัง้ยงัเป็นผูน้ าทางความคดิเกีย่วกบัเทคโนโลยี 

- ความรู้สึกไม่สบายใจในการใช้งานเทคโนโลยี (Discomfort) หมายถึง การที่ผูใ้ช้งานรูส้กึว่าตนเองขาด
ความสามารถในการควบคุมเทคโนโลยี รวมทัง้มีความรู้สกึว่าถูกเทคโนโลยีคุกคาม และถูกครอบง าโดย
เทคโนโลย ี

- ความรู้สึกไม่มัน่คงปลอดภยั (Insecurity) หมายถงึ ความรูส้กึทีไ่ม่เชื่อมัน่ในความสามารถ และความถูก
ตอ้งในการท างานของเทคโนโลย ีท าใหเ้กดิความกงัวลถงึผลลพัธใ์นทางลบทีอ่าจเกดิขึน้ 

ความมัน่ใจในเทคโนโลยีของระบบ (Trust in Technology) หมายถึง ความมัน่ใจถึงคุณภาพเทคโนโลยีที่
ระบบพร้อมเพย์น ามาใช้ให้บริการ ที่มีความถูกต้อง รวดเร็ว และสามารถเชื่อถือได้ (Bélanger & Carter, 2008; 
Colesca, 2009) 

ความน่าเช่ือถือของหน่วยงาน (Perceived Organizational Trust Worthiness) หมายถึง ความมัน่ใจของ
ประชาชนที่มีต่อหน่วยงานที่ก ากับดูแลบริการพร้อมเพย์ โดยมีพื้นฐานจากการรบัรู้ในความมีประสทิธิภาพของ
หน่วยงาน มคีวามน่าเชื่อถือ มชีื่อเสยีงที่ด ีมมีาตรฐานในการท างาน และมผีลงานในการบรกิารเพื่อตอบสนองความ
ตอ้งการของประชาชน (Meijer, 2014; Colesca, 2009) 

ความกงัวลเก่ียวกบัความเป็นส่วนตวั (Privacy Concerns) หมายถงึ มุมมองของบุคคลต่อความเป็นธรรมที่
ไดร้บัเกีย่วกบัสทิธใินการควบคุมขอ้มูลส่วนบุคคล รวมถงึสทิธใินการปกป้องความเป็นส่วนตวัของตนเอง ในดา้นของ
ภาวะสว่นตวัของขอ้มลู (Malhotra et al., 2004; Colesca, 2009) 

ความเช่ือมัน่ในรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (Trust on e-Government) หมายถึง ความเชื่อมัน่ในบริการ
อิเล็กทรอนิกส์ของรฐับาล ที่ร ัฐบาลเป็นผู้รบัผิดชอบจะสามารถดูแลให้บริการด้านเทคโนโลยีมีประสิทธิภาพ ซึง
ประชาชนมคีวามเชื่อมัน่และคาดหวงัว่าบริการอเิลก็ทรอนิกสท์ีใ่ช้จะไม่ส่งผลเสยี และรฐับาลจะไม่กระท าในลกัษณะที่
เป็นอนัตรายต่อประชาชนที่ใช้บรกิารอเิลก็ทรอนิกสน์ัน้ จงึจะสามารถสรา้งความมัน่ใจให้แก่ประชาชนได ้(Colesca, 
2009) 

การรบัรูค้วามเส่ียง (Perceived Risk) หมายถงึ การรบัรูค้วามเป็นไปไดท้ีอ่าจจะเกิดการสญูเสยีทีเ่ป็นผลมาจาก
การตดัสนิใจ หรอืการรบัรูถ้งึผลเสยีทีอ่าจจะเกดิขึน้ตามมา หากมกีารตดัสนิใจเปิดเผยขอ้มูลในการท าธุรกรรม (Dinev 
& Hart, 2006) 

อิทธิพลทางสงัคม (Social Influence) หมายถงึ การกระท าหรอืพฤตกิรรมของบุคคลหรอืกลุ่มคนทีม่ผีลต่อการ
ตดัสนิใจของบุคคลอื่น (Kim et al., 2009; Hong et al., 2008) 

อิทธิพลของส่ือ (Media Influence) หมายถงึ การประชาสมัพนัธท์างช่องทางต่าง ๆ เช่น ทางโทรทศัน์ วทิยุหรอื 
เวบ็ไซต์ เป็นต้น เพื่อกระตุ้นให้ประชาชนเกดิการรบัรู ้และสนใจเกี่ยวกบับรกิารที่เผยแพร่ ซึ่งการเผยแพร่ขอ้มูลที่ดี
ย่อมจะสง่ผลต่อพฤตกิรรมในการตดัสนิใจ (Venkatesh & Brown, 2001; Hong et al., 2008) 

ความตัง้ใจใช้งาน (Intention to use) หมายถงึ เจตนาของผูใ้ชใ้นการใชง้านและวางแผนทีจ่ะใชง้านระบบพรอ้ม
เพย ์(Prompt Pay) (Chen & Li, 2010; Delone & McLean, 2003) 

 
 
 
 
 
 
 



วารสารระบบสารสนเทศดา้นธุรกจิ (JISB) ปีที ่4 ฉบบัที ่2 เดอืน เมษายน – มถุินายน 2561 หน้า 25 

3. กรอบแนวคิดการวิจยัและสมมติฐานการวิจยั 
จากการทบทวนวรรณกรรม จงึสามารถน ามาพฒันากรอบแนวคดิในการวจิยัปัจจยัทีส่ง่ผลใหเ้กดิความตัง้ใจในการ

ใชง้าน ซึง่เป็นการบรูณาการกรอบแนวคดิจากงานวจิยัในอดตีทีไ่ดร้บัอทิธพิลมาจากตวัแปร ซึง่ประกอบดว้ย 
แนวความคดิความพรอ้มดา้นเทคโนโลย ีความมัน่ใจในเทคโนโลยขีองระบบ ความน่าเชื่อถอืของหน่วยงาน ความกงัวล
เกีย่วกบัความเป็นสว่นตวั ความเชื่อมัน่ในรฐับาลอเิลก็ทรอนิกส ์การรบัรูค้วามเสีย่ง อทิธพิลทางสงัคมและอทิธพิลของ
สือ่ โดยแสดงเป็นกรอบแนวคดิของงานวจิยัดงัแสดงในภาพที ่1 

 

 
ภาพที ่1 กรอบแนวคดิการวจิยัความตัง้ใจทีจ่ะใชบ้รกิารพรอ้มเพย ์

 
ความพรอ้มทางเทคโนโลย ีซึง่ประกอบไปดว้ยการมองโลกในแง่ดเีกีย่วกบัเทคโนโลยใีนแง่ด ีความสนใจนวตักรรม

เทคโนโลย ีความรูส้กึไม่สบายใจในการใชง้านเทคโนโลย ีและความรูส้กึไม่มัน่คงปลอดภยัในการใชง้านเทคโนโลยนีัน้
ถูกพฒันามาเพื่อวดัระดบัความพร้อมของบุคคลส าหรบัความตัง้ใจในการใช้เทคโนโลยใีหม่ ๆ ว่ามแีนวโน้มที่จะใช้
หรอืไม่ใช ้หรอืตัง้ใจจะใชแ้ต่กก็งัวลถงึผลลพัธท์ีอ่าจจะตามมา (Parasuraman & Colby, 2014) จากการศกึษางานวจิยั
ในอดตีพบว่าความพรอ้มดา้นเทคโนโลยนีัน้ส่งผลเชงิบวกต่อความตัง้ใจในการใชง้านเทคโนโลย ี(Elliott et al., 2013) 
สอดคลอ้งกบัผลงานวจิยัเทคโนโลย ีself-service ซึง่พบว่าความพรอ้มดา้นเทคโนโลยนีัน้มอีทิธพิลต่อความตัง้ใจใชง้าน
เทคโนโลยเีช่นกนั (Lin & Hsieh, 2007) ดงันัน้จงึสามารถตัง้สมมตฐิานไดว้่า 

 
H1: ความพรอ้มดา้นเทคโนโลยสีง่ผลทางบวกต่อความตัง้ใจใชง้าน 

 
การจะก่อใหเ้กดิความเชื่อมัน่ต่อเทคโนโลยขีองภาครฐัไดน้ัน้ เกดิจากการทีป่ระชาชนสามารถรบัรูไ้ดว้่าหน่วยงาน

ของรฐัที่ให้บรกิารนัน้มเีทคโนโลยทีี่ทนัสมยั ซึ่งความเชื่อมัน่ของประชาชนจะเกดิขึน้กต่็อเมื่อ บรกิารของภาครฐันัน้
ถูกต้อง เชื่อถอืได ้และสามรถใหบ้รกิารการท าธุรกรรมไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ (Bélanger & Carter, 2008) สอดคลอ้ง
กบังานวจิยัทีบ่อกถงึ การทีร่ะบบสามารถใหบ้รกิารไดต้ลอดเวลานัน้ จะส่งผลใหผู้ใ้ชบ้รกิารมคีวามเชื่อมัน่ (Schlosser, 
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White & Lloyd, 2006) นอกจากนี้ภาครฐัยงัต้องท าให้ประชาชนให้ความไว้วางใจ ด้วยการบ ารุงรกัษาขอ้มูลในระบบ
บรกิารของรฐัว่าสามารถใหบ้รกิารไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพอยู่เสมอ (Wang, 2008) ซึง่ความเชื่อมัน่ต่อระบบเทคโนโลยทีี่
ทนัสมยัและมีประสทิธิภาพนัน้ จะสร้างความเชื่อมัน่ให้กบัภาครฐัที่ให้บรกิารด้านเทคโนโลยีใหม่ ๆ กบัประชาชน 
(Colesca, 2009) ดงันัน้จงึสามารถตัง้สมมตฐิานไดว้่า 

 
H2: ความมัน่ใจในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของหน่วยงานส่งผลทางบวกต่อความเชือ่มัน่ในรัฐบาล

อเิลก็ทรอนิกส ์
 

การทีห่น่วยงานของรฐัมภีาพลกัษณ์ความน่าเชือ่ถอื และมชีื่อเสยีงทีด่ ีสง่ผลใหป้ระชาชนเกดิการยอมรบัในชือ่เสยีง 
และเชื่อมัน่ในการให้บรกิารของหน่วยงาน ซึ่งพบว่าภาครฐัที่มกีารด าเนินงานบรกิารที่ด ีท าให้ประชาชนเชื่อถือและ
ยอมรบั (Ristig, 2009) รวมทัง้การที่ประชาชนนัน้จะยอมรบั และเชื่อมัน่ในบรกิารใหม่ๆ ที่รฐับาลมีส่วนร่วมในการ
ให้บรกิารนัน้ มีส่วนมาจากการที่ประชาชนไว้ใจในหน่วยงานของภาครฐั รวมทัง้ส่งผลไปถึงความเชื่อมัน่ในรฐับาล
อเิลก็ทรอนิกสด์ว้ย (Colesca, 2009) ดงันัน้จงึสามารถตัง้สมมตฐิานไดว้่า 
 

H3: ความน่าเชือ่ถอืของหน่วยงานสง่ผลทางบวกต่อความเชือ่มัน่ในรฐับาลอเิลก็ทรอนิกส ์
 
ความกงัวลเกี่ยวกบัภาวะความเป็นส่วนตวันัน้ เป็นผลมาจากการทีป่ระชาชนไม่สามารถควบคุมให้การใช้ขอ้มูล

สว่นบุคคลนัน้ถูกจ ากดัการใชข้อ้มลูได ้ดงันัน้ความกงัวลเกีย่วกบัขอ้มูลสว่นตวัจงึสง่ผลกระทบกบัความเชื่อมัน่ไวว้างใจ
ในผูใ้หบ้รกิารโดยภาครฐั เพราะประชาชนไม่สามารถควบคุมได ้(Colesca, 2009) ซึง่แสดงใหเ้หน็ว่าผูใ้ชง้านนัน้มคีวาม
กงัวลเกีย่วกบัวธิกีารน าขอ้มลูไปใชแ้ละการเขา้ถงึขอ้มลูจากบุคคลทีส่ามโดยไม่ไดร้บัการอนุญาต (Milne, 2000) ดงันัน้
จงึสามารถตัง้สมมตฐิานไดว้่า 

 
H4: ความกงัวลเกีย่วกบัความเป็นสว่นตวัสง่ผลทางลบต่อความเชือ่มัน่ในรฐับาลอเิลก็ทรอนิกส์ 
 
รฐับาลอเิลก็ทรอนิกส ์คือ ภาพลกัษณ์ของรฐับาลในเรื่องการให้บรกิารเกี่ยวกบัเทคโนโลย ีการท าธุรกรรม และ

ระบบการให้บริการทางอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ ของภาครฐั เพื่อสร้างความเชื่อมัน่ให้กับประชาชนในการใช้บริการ 
สอดคล้องกบังานวจิยัที่ศกึษาการใชง้านระบบการใหบ้รกิารขอ้มูลของภาครฐั โดยมุ่งเน้นไปทีปั่จจยั 2 ตวัดว้ยกนัคอื
กระทรวงเทคโนโลยทีี่สามารถให้ความเชื่อมัน่ในการให้บรกิารด้านขอ้มูลกบัประชาชน และนโยบายของรฐับาลด้าน
เทคโนโลยทีีป่ระชาชนรบัรูไ้ดถ้งึความปลอดภยัในการใชง้านระบบการใหบ้รกิารภาครฐั พบว่าปัจจยัทัง้สองตวัเป็นตวัที่
ท าใหป้ระชาชนเกดิความตัง้ใจในการใชง้านเทคโนโลย ี(Avgerou, 2006) รวมทัง้งานวจิยั ทีบ่่งชีว้่าประชาชนทีม่คีวาม
เชื่อมัน่ต่อรฐับาลอเิลก็ทรอนิกส ์จะสง่ผลใหเ้กดิการใชง้านบรกิารดา้นเทคโนโลยขีองรฐับาล (Colesca, 2009) ดงันัน้จงึ
สามารถตัง้สมมตฐิานไดว้่า 

 
H5: ความเชือ่มัน่ในรฐับาลอเิลก็ทรอนิกสส์ง่ผลทางบวกต่อความตัง้ใจใชง้าน 
 
การรบัรูค้วามเสีย่ง คอื การรบัรูค้วามเป็นไปไดท้ีอ่าจจะเกดิความสญูเสยี ซึง่มคีวามสมัพนัธโ์ดยตรงกบัความกงัวล

เกีย่วกบัภาวะสว่นตวั (Dinev & Hart, 2006) จากการศกึษางานวจิยัทีผ่่านมาเกีย่วกบัการท าธุรกรรมออนไลน์นัน้แสดง
ใหเ้หน็ถงึความสมัพนัธร์ะหว่างการรบัรูค้วามเสีย่งและความกงัวลเกี่ยวกบัภาวะส่วนตวัไดอ้ย่างชดัเจน (Dinev et al., 
2006) ดงันัน้จงึสามารถตัง้สมมตฐิานไดว้่า 
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H6: ความกงัวลเกีย่วกบัความเป็นสว่นตวัสง่ผลทางบวกต่อการรบัรูค้วามเสีย่ง 
 
ความเชื่อมัน่ในรฐับาลอเิลก็ทรอนิกส ์เกดิมาจากความไวว้างใจของประชาชน ซึง่เมื่อประชาชนนัน้มคีวามไวว้างใจ

ในรฐับาล จะสง่ผลใหค้วามกงัวลทีเ่กดิจากการรบัรู้ว่าอาจเกดิผลกระทบทางลบต่อตวัเองนัน้ลดน้อยลง สอดคลอ้งกบัผล
การศกึษาเกีย่วกบัความกงัวลเกีย่วกบัภาวะสว่นตวัของผูใ้ชง้านอนิเทอรเ์น็ตทีค่วามเชื่อมัน่นัน้ส่งผลทางลบต่อการรบัรู้
ความเสีย่งของผูใ้ชง้านทางอนิเตอรเ์น็ต (Malhotra et al., 2004) ดงันัน้จงึสามารถตัง้สมมตฐิานไดว้่า 

 
H7: ความเชือ่มัน่ในรฐับาลอเิลก็ทรอนิกสส์ง่ผลทางลบต่อการรบัรูค้วามเสีย่ง 
 
การรบัรูค้วามเสีย่งส่งผลทางลบต่อความตัง้ใจในการใช้งานระบบ เพราะเมื่อผู้ใช้งานรบัรู้ว่ามีความเป็นไปได้ที่

อาจจะเกดิความผดิพลาดและส่งผลเสยีที่เกดิขึน้จากการตดัสนิใจใช้งานระบบ หรอืการรบัรูถ้ึงผลเสยีที่จะเกดิตามมา
ตามมาหากขอ้มลูสว่นตวัถูกเปิดเผย สอดคลอ้งกบัผลการศกึษาผลกระทบของความเสีย่งและสิง่จงูใจทีม่อีทิธพิลต่อการ
ยนิยอมเปิดเผยขอ้มูลผ่านการท าธุรกรรมออนไลน์โดยพบว่าการรบัรูค้วามเสีย่งนัน้เป็นหนึ่งในปัจจยัที่ผู้ท าธุรกรรม
ออนไลน์ใชใ้นการตดัสนิใจทีจ่ะเปิดเผยขอ้มูล (Dinev & Hart, 2006) รวมทัง้งานวจิยัที่ศกึษาถงึความสมัพนัธร์ะหว่าง
การรบัรูค้วามเสีย่งและการยนิยอมเปิดเผยขอ้มลูส่วนบุคคลพบว่าการรบัรูค้วามเสีย่งทีม่ากขึน้นัน้จะท าใหม้กีารยนิยอม
เปิดเผยขอ้มลูสว่นบุคคลลดลง (Malhotra et al., 2004) ดงันัน้จงึสามารถตัง้สมมตฐิานไดว้่า 

 
H8: การรบัรูค้วามเสีย่งสง่ผลทางลบต่อความตัง้ใจใชง้าน 
 
อทิธพิลทางสงัคมนัน้เกดิจากการที่มนุษยอ์ยู่ร่วมกนัเป็นสงัคม เมื่อบุคคลไดร้บัรู ้และเขา้ใจถงึพฤตกิรรม รวมทัง้

เห็นดีเห็นงามด้วยและไม่มีการต่อต้านจากกลุ่มบุคคลหรือสงัคมที่มีอิทธิพลต่อตนเอง จะส่งผลให้บุคคลนัน้กระท า
พฤตกิรรมทีเ่หมอืนกนั หรอืมแีนวโน้มทีจ่ะท าพฤตกิรรมนัน้ๆ สอดคลอ้งกบังานวจิยั ทีศ่กึษากลุ่มผูบ้รโิภคทีใ่ชบ้รกิาร
ขอ้มูลผ่านอุปกรณ์ไร้สาย โดยอธิบายความสมัพันธ์ของอิทธพิลทางสงัคมที่มีผลต่อความเชื่อของบุคคลว่าหากคน
รอบตวั เช่น เพื่อนร่วมงานหรอืบุคคลในครอบครวัเหน็ดว้ยกบัตนทีจ่ะใชบ้รกิารขอ้มลูผ่านอุปกรณ์ไรส้ายจะสง่ผลใหผู้ใ้ช้
อนุมานไดว้่าการใชบ้รกิารนัน้จะก่อใหเ้กดิประโยชน์กบัตนเอง (Hong et al., 2008) ดงันัน้จงึสามารถตัง้สมมตฐิานไดว้่า 

 
H9: อทิธพิลทางสงัคมสง่ผลทางบวกต่อความตัง้ใจใชง้าน 
 
อทิธพิลของสื่อนัน้สามารถท าไดโ้ดยผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น ทางโทรทศัน์ วทิยุ เวบ็ไซต์ หรอืทางหนังสอืพมิพ ์

จากงานวจิยัในอดตีพบว่าอิทธพิลของสื่อนัน้ส่งผลในทางอ้อม ต่อความตัง้ใจใช้งานอย่างมีนัยส าคญั สอดคล้องกบั
งานวจิยัของ Campbell and Keller (2003) ทีพ่บว่า อทิธพิลของสือ่เป็นปัจจยัส าคญัทีท่ าใหพ้ฤตกิรรมการตดัสนิใจของ
ผูบ้รโิภคเปลี่ยนแปลงไป รวมทัง้ข่าวสาร และขอ้มูลจากแหล่งต่าง ๆ มผีลต่อพฤติกรรมการตดัสนิใจซื้อของผูบ้รโิภค
อย่างมนียัส าคญั (Venkatesh & Brown, 2001) ดงันัน้จงึสามารถตัง้สมมตฐิานไดว้่า 

 
H10: อทิธพิลของสือ่สง่ผลทางบวกต่อความตัง้ใจใชง้าน 
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4. วิธีการวิจยั 
งานวจิยันี้จดัเกบ็ขอ้มูลจากกลุ่มตวัอย่างทัง้ในหน่วยงานภาครฐั พนักงานรฐัวสิาหกจิ และบุคคลทัว่ไป โดยผูท้ีท่ า

แบบสอบถามดงักล่าวคอื ประชาชนทัว่ไปที่ใช้บรกิารพรอ้มเพย ์(Prompt pay) ในปัจจุบนั และผู้ที่มคีวามตัง้ใจจะใช้
บรกิารพรอ้มเพยใ์นอนาคต จ านวน 160 กลุ่มตวัอย่าง โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเครื่องมอืทัง้ในรปูแบบของกระดาษและ
อเิลก็ทรอนิกส ์ซึง่ก่อนการจดัเกบ็ขอ้มลูจากกลุ่มตวัอยา่งดงักล่าว งานวจิยันี้ไดน้ าแบบสอบถามทีพ่ฒันามาจากงานวจิยั
ในอดีต ไปทดสอบกับกลุ่มตัวอย่างจ านวน 20 คนเพื่อวิเคราะห์แบบสอบถามเบื้องต้นและปรบัปรุงข้อค าถามใน
แบบสอบถามใหม้คีวามเหมาะสมแลว้จงึท าการเกบ็ขอ้มูลจรงิ ซึง่สามารถเกบ็ไดจ้รงิ จ านวน 221 กลุ่มตวัอย่าง แลว้จงึ
ไดน้ าแบบสอบถามทัง้หมดมาประมวลผลขอ้มลูเพื่อหาค่าทางสถติิ 

 
5. ผลการวิจยั 
5.1 การทดสอบข้อตกลงเบือ้งต้นทางสถิติ 

ขอ้มูลที่จดัเก็บจากกลุ่มตวัอย่างถูกน าไปทดสอบขอ้มูลขาดหาย (Missing data) ข้อมูลสุดโต่ง (Outliners) การ
กระจายแบบปกติ (Normal) ความสมัพนัธเ์ชงิเสน้ตรง (Linearity) ภาวะร่วมเสน้ตรงพหุ (Multicollinearity) และภาวะ
ร่วมเส้นตรง (Singularity) ซึ่งจากการทดสอบพบว่า ข้อมูลไม่มีส่วนใดขาดหาย ไม่มีปัญหาด้านข้อมูลสุดโต่ง มี
ความสมัพนัธเ์ชงิเสน้ตรง และไม่มปัีญหาภาวะร่วมเสน้ตรงพหุและภาวะร่วมเสน้ตรง ซึง่ถอืว่าผ่านเกณฑต์ามทีก่ าหนด
ทัง้หมด แต่อย่างไรก็ตาม มีเพียงบางตัวแปรเท่านัน้ที่ไม่ได้มีการกระจายแบบปกติ แต่มีความเบ้ต่างจากเกณฑ์
มาตรฐานไม่มากนกั ทางผูว้จิยัจงึยงัคงใชข้อ้มลูดงักล่าววเิคราะหข์อ้มลูทางสถติต่ิอไป 
5.2 การประเมินความเท่ียงและความตรงของแบบสอบถาม 

งานวจิยันี้ทดสอบความเชื่อถอืไดข้องแบบสอบถาม โดยใชก้ารทดสอบความเทีย่งของแบบสอบถาม (Reliability) 
จากการวเิคราะหค่์าสมัประสทิธิ ์Cronbach’s Alpha ทีม่คี่ามากกว่า 0.70 ซึง่ถอืว่ามคีวามเชื่อถอืไดส้ าหรบังานวจิยัแบบ 
Basic research และได้ทดสอบความตรงของแบบสอบถาม (Validity) ด้วยการวิเคราะห์องค์ประกอบ (Factor 
Analysis) โดยตอ้งมคี่าน้าหนกัองคป์ระกอบ (Factor Loading) มากกว่า 0.5 ดงัแสดงค่าสถติขิองแต่ละขอ้ค าถามทีผ่่าน
เกณฑต์ามตารางที ่1 
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ตารางที ่1 ค่าเฉลีย่ ค่าเบีย่งเบนมาตรฐาน น ้าหนกัองคป์ระกอบ และค่าสมัประสทิธิแ์อลฟาของคอนบราค 
ของตวัแปรทัง้หมด 

ปัจจยั ค่าเฉล่ีย 
ค่าเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

น ้าหนัก
องคป์ระกอบ 

ปัจจยั 1: ความพร้อมด้านเทคโนโลยี (Technology Readiness) - การมองโลกในแง่ดีเก่ียวกับเทคโนโลยี 
(Optimism) (% of variance = 73.298, Cronbach’s alpha = 0.816) 
ท่านคดิว่าการใชเ้ทคโนโลยจีะน าไปสูคุ่ณภาพชวีติทีด่ขี ึน้ 4.53 0.560 0.821 
ท่ านคิดว่ าก ารใช้ เท ค โน โลยีท า ให้ท่ านสาม ารถควบคุ ม
ชีวิตประจ าวนัได้มากขึ้น เช่น ท่านน าเทคโนโลยีมาช่วยจดัการ
ตารางงาน ท าใหม้ปีระสทิธภิาพในการท างานสงูขึน้ 

4.44 0.611 0.907 

ท่านคดิว่าเทคโนโลยชี่วยให้ท่านมีอสิระในการใช้ชีวติและท างาน
ไดม้ากขึน้ 

4.42 0.639 0.838 

ปัจจยั 1: ความพรอ้มด้านเทคโนโลยี (Technology Readiness) - ความมีนวตักรรม (Innovativeness)  
(% of variance = 65.321, Cronbach’s alpha = 0.732) 
คนอื่นๆ มกัขอใหท้่านแนะน าเกีย่วกบัเทคโนโลยใีหม่ๆ 3.84 0.757 0.808 
ท่านมกัเป็นคนแรกๆ ทีไ่ดท้ดลองใชเ้ทคโนโลยใีหม่ๆ 3.76 0.687 0.838 
ท่านสามารถเรียนรู้และใช้เทคโนโลยีได้โดยไม่ต้องขอความ
ช่วยเหลอืจากผูอ้ื่น 

3.86 0.734 0.777 

ปัจจยั 1: ความพรอ้มดา้นเทคโนโลยี (Technology Readiness) - ความมีนวตักรรม (Innovativeness) 
(% of variance = 62.810, Cronbach’s alpha = 0.700) 
ท่านไม่สามารถควบคุมเทคโนโลยีใหม่ ๆ ให้เป็นไปตามที่ท่าน
ตอ้งการได ้

2.75 0.883 0.703 

ท่านมีความรู้สึกว่าท่านถูกเทคโนโลยีคุกคาม เช่น หากท่านไม่
สามารถใช้งานเทคโนโลยีได้ จะท าให้ท่านรู้สึกล้าหลังทางด้าน
เทคโนโลยกีว่าคนอื่นๆ 

2.58 0.887 0.872 

ท่านคดิว่าท่านถูกครอบง าโดยเทคโนโลย ีเช่น ท่านถูกบงัคบัใหใ้ช้
เทคโนโลยใีหม่ๆ 

2.62 0.831 0.794 
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ตารางที ่1 ค่าเฉลีย่ ค่าเบีย่งเบนมาตรฐาน น้าหนกัองคป์ระกอบ และค่าสมัประสทิธิแ์อลฟาของคอนบราค 
ของตวัแปรทัง้หมด (ต่อ) 

ปัจจยั ค่าเฉล่ีย 
ค่าเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

น ้าหนัก
องคป์ระกอบ 

ปัจจยั 1: ความพรอ้มด้านเทคโนโลยี (Technology Readiness) - ความรูสึ้กไม่มัน่คงปลอดภยั (Insecurity) 
(% of variance = 63.677, Cronbach’s alpha = 0.712) 
เมื่อต้องท าธุรกรรม ท่านชอบที่จะติดต่อกับคนมากกว่าเครื่อง
คอมพวิเตอร ์

2.68 0.696 0.707 

ท่านรูส้กึไม่มัน่ใจกบัการท าธุรกรรมดว้ยระบบอเิลก็ทรอนิกสท์ีไ่ม่มี
การยนืยนัเป็นลายลกัษณ์อกัษร เช่น ลายเซน็ 

2.88 0.707 0.861 

ท่านรูส้กึไม่ปลอดภยั เมื่อตอ้งท าธุรกรรมทางการเงนิออนไลน์ 2.87 0.701 0.818 
ปัจจยั 2: ความมัน่ใจในเทคโนโลยีของระบบ (Trust in Technology) (% of variance = 86.174, Cronbach’s 
alpha = 0.918) 
ท่านเชื่อว่าเทคโนโลยทีีส่นบัสนุนระบบพรอ้มเพย ์เชื่อถอืได ้ 3.71 0.850 0.942 
ท่านเชื่อว่าเทคโนโลยีที่สนับสนุนระบบพร้อมเพย์ นี้มีความ
ถูกตอ้ง และรวดเรว็ในการใหบ้รกิาร 

3.86 0.853 0.938 

ท่านมีความมัน่ใจในคุณภาพของเทคโนโลยทีี่หน่วยงานของรฐั
ใหบ้รกิารระบบพรอ้มเพย ์

3.59 0.980 0.904 

ปัจจยั 3: ความน่าเช่ือถือของหน่วยงาน (Perceived Organizational Trust Worthiness) (% of variance = 
81.301, Cronbach’s alpha = 0.884) 
ความมัน่ใจของท่านในหน่วยงานทีก่ ากบัดูแลระบบพรอ้มเพย ์จะ
เพิ่มขึ้นจากการให้บริการที่มีคุณภาพ และชื่อเสียงที่ดีของ
หน่วยงาน 

3.84 0.938 0.880 

การมมีาตรฐานเป็นที่ยอมรบั ท าให้ท่านรูส้กึมัน่ใจในระบบพรอ้ม
เพย ์

3.95 0.867 0.922 

ท่านมคีวามรูส้กึเชื่อมัน่ในธนาคารแห่งประเทศไทยทีเ่ป็นผูก้ ากบั
ดแูลระบบพรอ้มเพย ์ 

3.80 0.889 0.903 

ปัจจยั 4: ความกังวลเก่ียวกบัความเป็นส่วนตัว (Privacy Concerns) (% of variance = 89.623, Cronbach’s 
alpha = 0.961) 
ท่านคิดว่าข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอาจถูกเปิดเผยให้แก่บุคคล 
หรอืหน่วยงาน โดยไม่ไดร้บัความยนิยอมจากท่าน 

3.46 1.121 0.943 

ท่านคดิว่าอาจมผีูท้ีไ่ม่ไดร้บัอนุญาตจากรฐั 
เขา้ถงึขอ้มลูสว่นบุคคลของท่าน 

3.46 1.081 0.957 

ท่านคิดว่าข้อมูลการใช้งานระบบพร้อมเพย์ของท่านอาจจะถูก
น าไปใชแ้สวงหาผลประโยชน์โดยรฐัโดยไม่ไดร้บัอนุญาต 

3.41 1.167 0.950 

ขอ้มลูของท่านอาจถูกขโมยขณะทีท่่านใชบ้รกิารระบบพรอ้มเพย์ 3.22 1.147 0.937 
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ตารางที ่1 ค่าเฉลีย่ ค่าเบีย่งเบนมาตรฐาน น้าหนกัองคป์ระกอบ และค่าสมัประสทิธิแ์อลฟาของคอนบราค 
ของตวัแปรทัง้หมด (ต่อ) 

ปัจจยั ค่าเฉล่ีย 
ค่าเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

น ้าหนัก
องคป์ระกอบ 

ปัจจัย  5: ความเช่ือมัน่ ในรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์  (Trust on e-Government) (%  of variance = 80.732, 
Cronbach’s alpha = 0.881) 
ท่านมัน่ใจว่าบรกิารอเิลก็ทรอนิกสท์ี่ท่านใชบ้รกิารจะไม่ส่งผลเสยี
ต่อท่าน 

3.64 0.765 0.905 

ท่านคิดว่ารฐับาลจะไม่กระท าการในลกัษณะที่เป็นอันตรายต่อ
ท่าน เมื่อท่านใชบ้รกิารอเิลก็ทรอนิกสข์องรฐับาล 

3.71 0.741 0.873 

ท่านมคีวามรูส้กึมัน่ใจในการใชบ้รกิารอเิลก็ทรอนิกสข์องรฐับาล 3.61 0.761 0.917 
ปัจจยั 6: การรบัรูค้วามเส่ียง (Perceived Risk) (% of variance = 82.239, Cronbach’s alpha = 0.926) 
ท่านคดิว่าการโอนเงนิผ่านระบบพรอ้มเพยน์ัน้ อาจไม่ปลอดภยั 2.84 0.968 0.841 
ท่านคิดว่าข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในระบบพร้อมเพย์ อาจ
ก่อใหเ้กดิความเสยีหายต่อท่าน 

2.98 0.904 0.938 

ท่านคดิว่าบญัชพีร้อมเพย์ของท่าน อาจถูกน าไปใช้โดยไม่ได้รบั
อนุญาต 

2.99 1.019 0.899 

ท่านคดิว่าการใชง้านระบบพรอ้มเพย ์อาจก่อใหเ้กดิผลเสยีต่อท่าน 2.83 0.935 0.945 
ปัจจยั 7: อิทธิพลทางสงัคม (Social Influence) (% of variance = 87.491, Cronbach’s alpha = 0.928) 
บุคคลรอบข้างที่มีความส าคัญกับท่าน (เช่น ครอบครวั เพื่อน 
ญาตพิีน้่อง เพื่อนร่วมงาน) ใชพ้รอ้มเพย ์

3.33 1.086 0.914 

บุคคลรอบขา้งทีม่คีวามส าคญักบัท่าน คดิว่าท่านควรใชพ้รอ้มเพย ์ 3.19 1.119 0.961 
บุคคลรอบขา้งทีม่คีวามส าคญักบัท่าน แนะน าท่านว่า ท่านต้องใช้   
พรอ้มเพย ์

3.08 1.138 0.930 
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ตารางที ่1 ค่าเฉลีย่ ค่าเบีย่งเบนมาตรฐาน น้าหนกัองคป์ระกอบและค่าสมัประสทิธิแ์อลฟาของคอนบราค 
ของตวัแปรทัง้หมด (ต่อ) 

ปัจจยั ค่าเฉล่ีย 
ค่าเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

น ้าหนัก
องคป์ระกอบ 

ปัจจยั 8: อิทธิพลของส่ือ (Media Influence) (% of variance = 89.186, Cronbach’s alpha = 0.939) 
ท่านเชื่อว่าการไดเ้หน็การโฆษณาพรอ้มเพยท์างสื่อต่างๆ กระตุ้น
ใหเ้กดิการรบัรูข้อ้มลูเกีย่วกบัพรอ้มเพย ์

3.40 0.985 0.953 

ท่านเชื่อว่าการไดเ้หน็การโฆษณาพรอ้มเพยท์างสื่อต่างๆ กระตุ้น
ใหเ้กดิความรูส้กึสนใจเกีย่วกบัพรอ้มเพย ์

3.41 0.999 0.957 

ท่านเชื่อว่าการไดเ้หน็การโฆษณาพรอ้มเพยท์างสื่อต่างๆ กระตุ้น
ใหเ้กดิความรูส้กึอยากใชพ้รอ้มเพย ์

3.29 1.030 0.922 

ปัจจยั 9: ความตัง้ใจใช้งาน (Intention to use) (% of variance = 82.965, Cronbach’s alpha = 0.896) 
ท่านมคีวามตัง้ใจจะทดลองใชพ้รอ้มเพย ์(ภายในปีนี้) 3.91 1.080 0.941 
ท่านวางแผนจะใชพ้รอ้มเพยใ์นอนาคต (ภายในปีนี้ หรอืปีหน้า) 3.91 0.989 0.894 
พรอ้มเพยเ์ป็นสิง่ทีท่่านเลอืกใชเ้มื่อตอ้งการโอนเงนิ 3.77 1.123 0.896 

 
5.3 ลกัษณะทางประชากรศาสตรข์องกลุ่มตวัอยา่ง 

กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย (รอ้ยละ 58.10) ช่วงอายุเฉลี่ยต ่ากว่า 20 ปีขึน้ไป โดยช่วง
อายุทีต่อบแบบสอบถามมากทีส่ดุ คอื ช่วงอายุ 26 – 30 ปี (รอ้ยละ 39.40) มรีะดบัการศกึษาสงูสดุอยู่ในระดบัปรญิญา
ตร ี(รอ้ยละ 53.10) ซึง่ส่วนใหญ่ประกอบอาชพี รบัราชการและรฐัวสิาหกจิ (รอ้ยละ 69.40) โดยมรีะดบัรายไดต่้อเดอืน
อยู่ในช่วงระหว่าง 20,000 – 30,000 บาท มากที่สุด (รอ้ยละ 35.60) และส่วนมากเป็นผูท้ี่เคยใช้ธุรกรรมทางการเงนิ
ออนไลน์ (รอ้ยละ 92.50) 
5.4 การทดสอบสมมติฐานการวิจยั 

งานวิจัยนี้ทดสอบสมมติฐานการวิจัยจากกรอบแนวคิดการวิจัยด้วยการวิเคราะห์การถดถอยแบบเชิงชัน้ 
(Hierarchical regression) ผลลพัธท์ีไ่ดแ้สดงในภาพที ่3 และตารางที ่2 โดยใชค้่า p-value ทีน้่อยกว่าหรอืเท่ากบั 0.05 
เป็นตวัก าหนดนัยส าคญัทางสถติ ิซึง่แสดงคะแนนมาตรฐาน (Standardized Score) โดยสามารถวเิคราะหผ์ลทางสถติิ
ไดด้งันี้ 

5.4.1 ความเช่ือมัน่ในรฐับาลอิเลก็ทรอนิกส์ (Trust on e-Government) ผลทางสถิติแสดงให้เห็นว่า ความ
มัน่ใจในเทคโนโลยขีองระบบ (Trust in Technology) ความน่าเชื่อถอืของหน่วยงาน (Perceived Organizational Trust 
Worthiness) และความกังวลเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว (Privacy Concerns) ส่งอิทธิพลต่อความเชื่อมัน่ในรฐับาล
อเิลก็ทรอนิกส ์โดยมีความผนัแปรของตัวแปรตามเท่ากบัร้อยละ 60.9 (R2 = 0.609) รายละเอยีดของอทิธพิลแต่ละ
ปัจจยัมดีงันี้ 

 5.4.1.1 ความมัน่ใจในเทคโนโลยีของระบบ (Trust in Technology) สง่อทิธพิลทางตรงต่อความเชื่อมัน่ใน
รฐับาลอเิลก็ทรอนิกส ์ที่ค่าสมัประสทิธิอ์ทิธพิลเท่ากบั 0.499 อย่างมนีัยส าคญัทางสถิตทิี่ระดบั 0.05 ซึง่สอดคลอ้งกบั
สมมติฐานการวจิยัที่ 2 ที่กล่าวว่า ความมัน่ใจในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของหน่วยงานส่งผลทางบวกต่อความ
เชื่อมัน่ในรฐับาลอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ Colesca (2009) ที่กล่าวว่าความเชื่อมัน่ต่อระบบ
เทคโนโลยทีี่ทนัสมยัและมีประสทิธภิาพนัน้ จะสรา้งความเชื่อมัน่ให้กบัภาครัฐที่ให้บรกิารด้านเทคโนโลยใีหม่ๆ แก่
ประชาชน 
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 5.4.1.2 ความน่าเช่ือถือของหน่วยงาน (Perceived Organizational Trust Worthiness) ส่งอิทธิพล
ทางตรงต่อความเชื่อมัน่ในรฐับาลอเิลก็ทรอนิกส ์ที่ค่าสมัประสทิธิอ์ทิธพิลเท่ากบั 0.280 อย่างมนีัยส าคญัทางสถิติที่
ระดบั 0.05 ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานการวจิยัที ่3 ที่กล่าวว่า ความน่าเชื่อถือของหน่วยงานส่งผลทางบวกต่อความ
เชื่อมัน่ในรฐับาลอิเลก็ทรอนิกส์ ซึ่งสอดคล้องกบังานวิจยัของ Colesca (2009) และ Ristig (2009) ที่กล่าวว่าการที่
ประชาชนนัน้จะยอมรบั และเชื่อมัน่ในบริการใหม่ๆ ที่รฐับาลมีส่วนร่วมในการให้บริการนัน้ มีส่วนมาจากการที่
ประชาชนไวใ้จในหน่วยงานของภาครฐั รวมทัง้สง่ผลไปถงึความเชื่อมัน่ในรฐับาลอเิลก็ทรอนิกสด์ว้ย 

 5.4.1.3 ความกงัวลเก่ียวกบัความเป็นส่วนตวั (Privacy Concerns) สง่อทิธพิลทางตรงต่อความเชื่อมัน่ใน
รฐับาลอเิลก็ทรอนิกส ์ทีค่่าสมัประสทิธิอ์ทิธพิลเท่ากบั -0.113 อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 ซึง่สอดคลอ้งกบั
สมมติฐานการวิจัยที่ 4 ที่กล่าวว่าความกังวลเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวส่งผลทางลบต่อความเชื่อมัน่ในรฐับาล
อเิลก็ทรอนิกส ์ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ Colesca (2009) และ Milne (2000) ทีก่ล่าวว่าการทีป่ระชาชนไม่สามารถ
ควบคุมใหก้ารใชข้อ้มูลส่วนบุคคลนัน้ถูกจ ากดัการใชข้อ้มูลได ้ดงันัน้ความกงัวลเกีย่วกบัขอ้มูลส่วนตวัจงึส่งผลกระทบ
กบัความเชื่อมัน่ไวว้างใจในผูใ้หบ้รกิารโดยภาครฐั เพราะประชาชนไม่สามารถควบคุมได ้รวมทัง้ประชาชนมคีวามกงัวล
เกีย่วกบัวธิกีารน าขอ้มลูไปใชแ้ละการเขา้ถงึขอ้มลูจากบุคคลทีส่ามโดยไม่ไดร้บัการอนุญาต 

5.4.2 การรบัรู้ความเส่ียง (Perceived Risk) ผลทางสถิติแสดงให้เห็นว่า ความมัน่ใจในเทคโนโลยีของระบบ 
(Trust in Technology) ความน่าเชื่อถือของหน่วยงาน (Perceived Organizational Trust Worthiness) ความกังวล
เกี่ยวกบัความเป็นส่วนตวั (Privacy Concerns) และความเชื่อมัน่ในรฐับาลอเิลก็ทรอนิกส ์(Trust on e-Government) 
สง่อทิธพิลต่อการรบัรูค้วามเสีย่ง โดยมคีวามผนัแปรของตวัแปรตามเท่ากบัรอ้ยละ 55.3 (R2 = 0.553) รายละเอยีดของ
อทิธพิลแต่ละปัจจยัมดีงันี้ 

 5.4.2.1 ความกงัวลเก่ียวกบัความเป็นส่วนตวั (Privacy Concerns) ส่งอทิธพิลทางตรงต่อการรบัรูค้วาม
เสีย่ง ทีค่่าสมัประสทิธิอ์ทิธพิลเท่ากบั 0.686 อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานการวจิยั
ที ่6 ทีก่ล่าวว่าความกงัวลเกีย่วกบัความเป็นส่วนตวัส่งผลทางบวกต่อการรบัรูค้วามเสีย่ง ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ 
Dinev and Hart (2006) และ Dinev et al. (2006) ทีก่ล่าวว่าการรบัรูค้วามเสีย่งคอืการรบัรูค้วามเป็นไปไดท้ีอ่าจจะเกดิ
ความสูญเสยี ซึ่งมคีวามสมัพันธ์โดยตรงกับความกงัวลเกี่ยวกบัภาวะส่วนตัว และจากการศกึษางานวจิยัที่ผ่านมา
เกี่ยวกบัการท าธุรกรรมออนไลน์นัน้แสดงให้เหน็ถึงความสมัพนัธ์ระหว่างการรบัรู้ความเสีย่งและความกงัวลเกี่ยวกบั
ภาวะสว่นตวัไดอ้ย่างชดัเจน 

 5.4.2.2 ความเช่ือมัน่ในรฐับาลอิเลก็ทรอนิกส ์(Trust on e-Government) ส่งอทิธพิลทางตรงต่อการรบัรู้
ความเสีย่ง ที่ค่าสมัประสทิธิอ์ทิธพิลเท่ากบั -0.119 อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิาน
การวิจยัที่ 7 ที่กล่าวว่าความเชื่อมัน่ในรฐับาลอิเล็กทรอนิกส์ส่งผลทางลบต่อการรบัรู้ความเสี่ยง ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวจิยัของ Malhotra et al. (2004) ที่กล่าวว่าความเชื่อมัน่ในรฐับาลอเิลก็ทรอนิกส์ เกดิมาจากความไว้วางใจของ
ประชาชน ซึง่เมื่อประชาชนนัน้มคีวามไวว้างใจในรฐับาล จะส่งผลใหค้วามกงัวลทีเ่กดิจากการรบัรูว้่าอาจเกดิผลกระทบ
ทางลบต่อตวัเองนัน้ลดน้อยลง 

 5.4.2.3 ความมัน่ใจในเทคโนโลยีของระบบ (Trust in Technology) สง่อทิธพิลทางออ้มผ่านความเชื่อมัน่
ในรฐับาลอเิลก็ทรอนิกส ์ทีค่่าสมัประสทิธิอ์ทิธพิลเท่ากบั -0.059 อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 

 5.4.2.4 ความน่าเช่ือถือของหน่วยงาน (Perceived Organizational Trust Worthiness) ส่งอิทธิพล
ทางออ้มผ่านความเชื่อมัน่ในรฐับาลอเิลก็ทรอนิกส ์ทีค่่าสมัประสทิธิอ์ทิธพิลเท่ากบั -0.033 อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิี่
ระดบั 0.05 

 5.4.2.5 ความกงัวลเก่ียวกบัความเป็นส่วนตวั (Privacy Concerns) สง่อทิธพิลทางออ้มผ่านความเชื่อมัน่
ในรฐับาลอิเลก็ทรอนิกส์ และการรบัรู้ความเสี่ยง ที่ค่าสมัประสทิธิอ์ทิธพิลเท่ากบั 0.013 อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่
ระดบั 0.05 
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5.4.3 ความตัง้ใจใช้งาน (Intention to use Prompt Pay) ผลทางสถิติแสดงให้เห็นว่า ความพร้อมด้าน
เทคโนโลย ี(Technology Readiness)  ความมัน่ใจในเทคโนโลยขีองระบบ (Trust in Technology) ความน่าเชื่อถอืของ
หน่วยงาน (Perceived Organizational Trust Worthiness) ความกงัวลเกีย่วกบัความเป็นสว่นตวั (Privacy Concerns) 
ความเชื่อมัน่ในรฐับาลอเิลก็ทรอนิกส ์(Trust on e-Government) การรบัรูค้วามเสีย่ง (Perceived Risk) อิทธพิลทาง
สงัคม (Social Influence) และอทิธพิลของสื่อ (Media Influence) ส่งอทิธพิลต่อความตัง้ใจใชง้าน โดยมคีวามผนัแปร
ของตวัแปรตามเท่ากบัรอ้ยละ 43.8 (R2 = 0.438) รายละเอยีดของอทิธพิลแต่ละปัจจยัมดีงันี้ 

 5.4.3.1 ความพร้อมด้านเทคโนโลยี (Technology Readiness) ส่งอทิธพิลทางตรงต่อความตัง้ใจใชง้าน ที่
ค่าสมัประสทิธิอ์ทิธพิลเท่ากบั 0.145 อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานการวจิยัที ่1 ที่
กล่าวว่าความพรอ้มด้านเทคโนโลยสี่งผลทางบวกต่อความตัง้ใจใช้งาน ซึ่งสอดคล้องกบังานวจิยัของ Parasuraman 
and Colby (2014), Elliott et al. (2013), Lin and Hsieh (2007) ที่กล่าวว่าบุคคลที่มคีวามพรอ้มด้านเทคโนโลยนีัน้มี
แนวโน้มทีจ่ะใชเ้ทคโนโลยใีหม่ๆ และความพรอ้มดา้นเทคโนโลยนีัน้มอีทิธพิลต่อความตัง้ใจใชง้านเทคโนโลยี 

 5.4.3.2 ความเช่ือมัน่ในรฐับาลอิเลก็ทรอนิกส์ (Trust on e-Government) ส่งอทิธพิลทางตรงต่อความ
ตัง้ใจใชง้าน ทีค่่าสมัประสทิธิอ์ทิธพิลเท่ากบั 0.235 อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิาน
การวิจัยที่ 5 ที่กล่าวว่าความเชื่อมัน่ในรฐับาลอิเล็กทรอนิกส์ส่งผลทางบวกต่อความตัง้ใจใช้งาน ซึ่งสอดคล้อง กับ
งานวจิยัของ Avgerou (2006) และ Colesca (2009) ทีก่ล่าวว่า รฐับาลอเิลก็ทรอนิกส ์คอืภาพลกัษณ์ของรฐับาลในเรื่อง
การให้บริการเกี่ยวกับเทคโนโลยี และระบบการให้บริการทางอิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ เพื่อสร้างความเชื่อมัน่ให้กับ
ประชาชน โดยความเชื่อมัน่เกดิจาก กระทรวงเทคโนโลยทีี่สามารถใหค้วามเชื่อมัน่ในการใหบ้รกิารแก่ประชาชน และ
นโยบายของรฐับาลดา้นเทคโนโลยทีีป่ระชาชนรบัรูไ้ดถ้งึความปลอดภยัในการใชง้านระบบการใหบ้รกิารภาครฐั จงึท า
ใหป้ระชาชนทีม่คีวามเชื่อมัน่ต่อรฐับาลอเิลก็ทรอนิกส ์เกดิการใชง้านบรกิารดา้นเทคโนโลยขีองรฐับาล 

 5.4.3.3 การรบัรู้ความเส่ียง (Perceived Risk) ส่งอิทธพิลทางตรงต่อความตัง้ใจใช้งาน ที่ค่าสมัประสทิธิ ์
อทิธพิลเท่ากบั -0.170 อย่างมนีัยส าคญัทางสถิติทีร่ะดบั 0.05 ซึ่งสอดคลอ้งกบัสมมตฐิานการวจิยัที ่8 ที่กล่าวว่าการ
รบัรูค้วามเสีย่งสง่ผลทางลบต่อความตัง้ใจใชง้าน ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ Malhotra et al. (2004) และ Dinev and 
Hart (2006) ที่กล่าวว่าการรบัรูค้วามเสีย่งส่งผลทางลบต่อความตัง้ใจในการใชง้านระบบ เพราะเมื่อผูใ้ชง้าน รบัรูว้่ามี
ความเป็นไปไดท้ีอ่าจจะเกดิความผดิพลาดและสง่ผลเสยีทีเ่กดิขึน้จากการตดัสนิใจใชง้านระบบ หรอืการรบัรูถ้งึผลเสยีที่
จะเกดิตามมาหากขอ้มูลส่วนตวัถูกเปิดเผย ซึ่งการรบัรู้ความเสีย่งว่าขอ้มูลส่วนบุคคลอาจถูกเปิดเผยนัน้ท าให้ความ
ตัง้ใจทีจ่ะท าธุรกรรมออนไลน์ลดลง 

 5.4.3.4 อิทธิพลทางสงัคม (Social Influence) ส่งอทิธพิลทางตรงต่อความตัง้ใจใช้งาน ที่ค่าสมัประสิทธิ ์
อทิธพิลเท่ากบั 0.258 อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานการวจิยัที ่9 ทีก่ล่าวว่าอทิธพิล
ทางสงัคมส่งผลทางบวกต่อความตัง้ใจใชง้าน ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ Hong et al. (2008) ทีก่ล่าวว่าอทิธพิลทาง
สงัคมนัน้เกดิจากการทีม่นุษยอ์ยู่ร่วมกนัเป็นสงัคม เมื่อบุคคลไดร้บัรู ้และเขา้ใจถงึพฤตกิรรม รวมทัง้เหน็ดเีหน็งามดว้ย
และไม่มกีารต่อต้านจากกลุ่มบุคคลหรอืสงัคมทีม่อีทิธพิลต่อตนเอง จะส่งผลใหบุ้คคลนัน้กระท าพฤตกิรรมทีเ่หมอืนกนั 
หรอืมแีนวโน้มทีจ่ะท าพฤตกิรรมนัน้ๆ 

 5.4.3.5 อิทธิพลของส่ือ (Media Influence) สง่อทิธพิลทางตรงต่อความตัง้ใจใชง้าน ทีค่่าสมัประสทิธิอ์ทิธพิล
เท่ากบั 0.292 อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานการวจิยัที ่10 ทีก่ล่าวว่าอทิธพิลของสือ่
สง่ผลทางบวกต่อความตัง้ใจใชง้าน ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ Venkatesh and Brown (2001) และ Campbell and 
Keller (2003)  ที่กล่าวว่าสื่อเป็นปัจจยัส าคัญที่ท าให้พฤติกรรมการตัดสนิใจของผู้บรโิภคเปลี่ยนแปลงไป รวมทัง้
ขา่วสาร และขอ้มลูจากแหล่งต่าง ๆ มผีลต่อพฤตกิรรมการตดัสนิใจซือ้ของผูบ้รโิภคอย่างมนียัส าคญั 

 5.4.3.6 ความมัน่ใจในเทคโนโลยีของระบบ (Trust in Technology) สง่อทิธพิลทางออ้มผ่านความเชื่อมัน่
ในรฐับาลอเิลก็ทรอนิกส ์ทีค่่าสมัประสทิธิอ์ทิธพิลเท่ากบั 0.117 อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 
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 5.4.3.7 ความน่าเช่ือถือของหน่วยงาน (Perceived Organizational Trust Worthiness) ส่งอิทธิพล
ทางออ้มผ่านความเชื่อมัน่ในรฐับาลอเิลก็ทรอนิกส ์ทีค่่าสมัประสทิธิอ์ทิธพิลเท่ากบั 0.065 อย่างมนีัยส าคญัทางสถติิที่
ระดบั 0.05 

 5.4.3.8 ความกงัวลเก่ียวกบัความเป็นส่วนตวั (Privacy Concerns) สง่อทิธพิลทางออ้มผ่านความเชื่อมัน่
ในรฐับาลอเิลก็ทรอนิกส ์และการรบัรูค้วามเสีย่ง ที่ค่าสมัประสทิธิอ์ทิธพิลเท่ากบั -0.143 อย่างมนีัยส าคญัทางสถิติที่
ระดบั 0.05 

 5.4.3.9 ความเช่ือมัน่ในรฐับาลอิเลก็ทรอนิกส์ (Trust on e-Government) ส่งอทิธพิลทางอ้อมผ่านการ
รบัรูค้วามเสีย่ง ทีค่่าสมัประสทิธิอ์ทิธพิลเท่ากบั 0.020 อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 

 

 
ภาพที ่3 ผลการวเิคราะหก์รอบแนวคดิการวจิยัความตัง้ใจทีจ่ะใชบ้รกิารพรอ้มเพย ์
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6. สรปุผลการวิจยั 
6.1 อภิปรายผลการวิจยั 

จากผลการวเิคราะหท์างสถติพิบว่าประชากรทีต่อบแบบสอบถามประกอบดว้ย เพศชาย (รอ้ยละ 41.9) เพศหญิง 
(รอ้ยละ 58.1) อายุระหว่าง 21-45 ปี (รอ้ยละ 89.4) ระดบัการศกึษาปรญิญาตร ีและปรญิญาโท (รอ้ยละ 97.5) อาชพีรบั
ราชการ (รอ้ยละ 69.4) รายไดต่้อเดอืน 10,000 – 40,000 บาท (รอ้ยละ 76.3) และเคยท าธุรกรรมทางการเงนิออนไลน์ 
เช่น การโอนเงนิ เชค็ยอดเงนิในบญัช ีหรอืจองตัว๋เครื่องบนิ ดว้ย แอปพลเิคชัน่ บน สมารท์โฟน หรอืแทบ็เลต็ เป็นต้น 
(รอ้ยละ 92.5) โดยผลการวจิยัแสดงให้เหน็ว่าความตัง้ใจที่จะใช้บรกิารพรอ้มเพยน์ัน้ได้รบัอทิธพิลทางตรงจาก ความ
พรอ้มดา้นเทคโนโลย ีความเชื่อมัน่ในรฐับาลอเิลก็ทรอนิกส ์การรบัรูค้วามเสีย่ง อทิธพิลทางสงัคม และอทิธพิลของสื่อ 
และได้รบัอทิธพิลทางอ้อมจาก ความมัน่ใจในเทคโนโลยขีองระบบ และความน่าเชื่อถือของหน่วยงาน ซึ่งสรุปได้ว่า
ความตัง้ใจที่จะใช้บรกิารพรอ้มเพย์นัน้เกดิขึน้จากประชาชนเชื่อว่าเทคโนโลยทีี่สนับสนุนระบบพรอ้มเพย ์มคีวามถูก
ต้อง รวดเรว็ เชื่อถือได้ และหน่วยงานที่ก ากบัดูแลระบบพร้อมเพย์นัน้มชีื่อเสยีงที่ด ีมมีาตรฐานเป็นที่ยอมรบัท าให้
ประชาชนรูส้กึมัน่ใจ รวมทัง้ประชาชนมคีวามเชื่อมัน่ในบรกิารอเิลก็ทรอนิกสข์องรฐับาล ว่าจะไม่ท าอนัตรายต่อผูใ้ชง้าน 
ประกอบกบัประชาชนนัน้ไดร้บัอทิธพิลจากบุคคลรอบขา้ง เช่น ครอบครวั เพื่อน ญาตพิีน้่อง เพื่อนร่วมงาน ทีส่นับสนุน
ใหใ้ชง้านพรอ้มเพย ์รวมถงึการไดเ้หน็โฆษณาทางสือ่ต่าง ๆ ทีก่ระตุน้ใหเ้กดิการรบัรูเ้กีย่วกบัพรอ้มเพยด์ว้ย 
6.2 ข้อเสนอแนะในเชิงปฏิบติั 

หน่วยงานและผู้ที่เกี่ยวขอ้งกบัการให้บรกิารพรอ้มเพย์สามารถน าขอ้มูลที่ได้จากการศกึษาวจิยัไปเป็นแนวทาง
ส าหรบัปรบัปรุง พฒันา และประชาสมัพนัธแ์นวทางการใชบ้รกิารพรอ้มเพย ์ดงันี้ 

(1) หน่วยงานและผู้ที่เกี่ยวข้องต้องท าให้ประชาชนรู้สกึว่าการใช้พร้อมเพย์นัน้จะน าไปสู่คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 
สามารถควบคุมชวีติประจ าวนัไดม้ากขึน้ รวมทัง้ช่วยใหม้อีสิระในการใชช้วีติและท างานไดม้ากขึน้ 

(2) หน่วยงานและผูท้ีเ่กีย่วขอ้งต้องแสดงใหป้ระชาชนเชื่อว่าเทคโนโลยขีองระบบพรอ้มเพยเ์ชื่อถอืได ้มคีวามถูก
ตอ้ง และรวดเรว็ในการใหบ้รกิาร 

(3) หน่วยงานทีก่ ากบัดูแลพรอ้มเพยต์อ้งสรา้งความเชื่อมัน่ใหก้บัระบบพรอ้มเพย ์เพราะผูใ้ชบ้รกิารจะเพิม่ขึน้จาก 
ชื่อเสยีงทีด่ ีคุณภาพ และการมมีาตรฐานเป็นทีย่อมรบั  

(4) หน่วยงานและผูท้ีเ่กีย่วขอ้งตอ้งลดความกงัวลเกีย่วกบัความเป็นสว่นตวัของประชาชนในเรื่องของ ความกงัวล
ทีข่อ้มูลส่วนตวัอาจถูกเปิดเผย หรอืถูกขโมย จากหน่วยงานหรอืผูไ้ม่ไดร้บัอนุญาต รวมทัง้สรา้งความเชื่อมัน่ว่าขอ้มูล
สว่นตวัจะไม่ถูกน าไปใชแ้สวงหาผลประโยชน์โดยรฐั และจะไม่ก่อใหเ้กดิความเสยีหายต่อผูใ้ชร้ะบบพรอ้มเพย์ 

(5) หน่วยงานและผูท้ีเ่กีย่วขอ้งต้องประชาสมัพนัธผ์่านสื่อสงัคมออนไลน์ หรอืสื่อโฆษณาต่างๆ เป็นการกระตุน้ให้
เกดิการรบัรูข้อ้มูลเกีย่วกบัพรอ้มเพย ์เพื่อใหเ้กดิความสนใจและอยากใชง้านพรอ้มเพย ์และเลอืกใชบ้รกิารพรอ้มเพย์
เป็นทางเลอืกในการโอนเงนิมากขึน้ 
6.3 ข้อเสนอแนะส าหรบังานวิจยัต่อเน่ือง 

ผูว้จิยัขอเสนอแนะงานวจิยัต่อเนื่อง ดงัต่อไปนี้ 
(1) เน่ืองจากการศกึษาวจิยันี้ผูต้อบแบบสอบถามรอ้ยละ 99.4 เป็นวยัท างาน ดงันัน้การวจิยัต่อเนื่องจงึควรศกึษา

กลุ่มอื่นที่ไม่ใช่วยัท างาน ว่ามีปัจจยัอะไรบ้างที่ส่งเสรมิการใช้บรกิารอเิลก็ทรอนิกสข์องภาครฐั ซึ่งกลุ่มตัวอย่างนัน้
อาจจะเป็นนกัเรยีน นกัศกึษา หรอืกลุ่มผูส้งูอายุ ทีเ่กษยีณจากการท างานแลว้ เป็นตน้ เนื่องจากในอนาคตกลุ่มผูส้งูอายุ
จะมจี านวนมากขึน้ เพราะสงัคมไทยก าลงักา้วเขา้สู่สงัคมผูส้งูอายุอย่างรวดเรว็ ในปี พ.ศ. 2548 ประเทศไทยมผีูส้งูอายุ
ประมาณรอ้ยละ 10 ของประชากรทัง้หมด แต่ในอกี 30 ปีขา้งหน้า ผูส้งูอายุจะเพิม่เป็นรอ้ยละ 25 ของประชากรทัง้หมด 
และกลุ่มผูส้งูอายุมแีนวโน้มทีจ่ะเขา้มาใชบ้รกิารพรอ้มเพยม์ากขึน้ จงึควรศกึษาว่ามปัีจจยัอะไรบา้งทีท่ าใหก้ลุ่มผูส้งูอายุ
ใชบ้รกิารพรอ้มเพย ์
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(2) การวจิยัครัง้นี้พบว่าปัจจยัความมัน่ใจในเทคโนโลยขีองระบบส่งอทิธพิลทางตรงต่อความเชื่อมัน่ในรฐับาล
อเิลก็ทรอนิกส ์ที่ค่าสมัประสทิธิอ์ทิธพิลเท่ากบั 0.499 และมคีวามผนัแปรของตวัแปรตาม (R2) เท่ากบัร้อยละ 60.9 
(R2= 0.609) ซึง่มคี่าค่อนขา้งสงู จงึควรศกึษาว่าปัจจยัใดบา้งทีส่่งผลต่อการตระหนักถงึความความมัน่ใจในเทคโนโลยี
ของระบบ 

(3) การวจิยัครัง้นี้พบว่าปัจจยัความกงัวลเกีย่วกบัความเป็นส่วนตวัสง่อทิธพิลทางตรงต่อการรบัรูค้วามเสีย่ง ทีค่่า
สมัประสทิธิอ์ทิธพิลเท่ากบั 0.686 และมคีวามผนัแปรของตวัแปรตาม (R2) เท่ากบัร้อยละ 55.3 (R2= 0.553) ซึ่งมคี่า
ค่อนขา้งสงู จงึควรศกึษาว่าปัจจยัใดบา้งทีส่ง่ผลต่อการตระหนกัถงึความความกงัวลเกีย่วกบัความเป็นสว่นตวั 
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บทคดัย่อ 

งานวิจยันี้มีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจยัที่มีผลต่อการตัดสนิใจกลบัมาใช้บรกิารซ ้าของผู้ใช้บรกิารเทรนเนอร์
ออนไลน์บนเฟซบุ๊ก ซึ่งเป็นงานวิจยัเชิงปริมาณ และการประยุกต์ใช้ทฤษฎีการกระท าเชิงเหตุผล แบบจ าลองการ
ยอมรบัเทคโนโลยี แนวคดิเกี่ยวกบัความไว้วางใจ แนวคดิเกี่ยวกบัการตระหนักถึงการแนะน า แนวคดิเกี่ยวกบัการ
กลบัมาใช้บริการซ ้า มาเป็นแนวทางในการสร้างกรอบแนวคิดการวิจยั  โดยท าการศึกษากลุ่มประชากรเป็นผู้ที่มี
ประสบการณ์การใช้บรกิารเทรนเนอรอ์อนไลน์บนเฟซบุ๊ก จ านวน 149 กลุ่มตวัอย่าง ดว้ยวธิกีารแจกแบบสอบถามใน
รูปแบบอเิลก็ทรอนิกส ์ผลการวจิยัพบว่า การรบัรูถ้งึประโยชน์ที่เกดิจากบรกิารเทรนเนอรอ์อนไลน์ ความไวว้างใจใน
ผูส้อน การตระหนักถึงการแนะน า ทศันคติต่อการใช้บรกิารเทรนเนอรอ์อนไลน์ การคลอ้ยตามกลุ่มอา้งองิ ส่งอทิธพิล
ทางตรงต่อความตัง้ใจทีจ่ะใชบ้รกิารเทรนเนอรอ์อนไลน์และยงัส่งอทิธพิลทางออ้มต่อการกลบัมาใชบ้รกิารเทรนเนอร์
ออนไลน์ซ ้า ทัง้นี้การรบัรูถ้งึประโยชน์ทีเ่กดิจากบรกิารเทรนเนอรอ์อนไลน์ ส่งอทิธพิลทางอ้อมผ่านทศันคตต่ิอการใช้
บรกิารเทรนเนอรอ์อนไลน์ไปยงัความตัง้ใจทีจ่ะใชบ้รกิารเทรนเนอรอ์อนไลน์ ซึง่จากการวจิยันี้ท าใหท้ราบถงึปัจจยัที่มี
ผลต่อการตดัสนิใจกลบัมาใชบ้รกิารซ ้าของผูใ้ชบ้รกิารเทรนเนอรอ์อนไลน์บนเฟซบุ๊ก เพื่อใหผู้ป้ระกอบธุรกจิเทรนเนอร์
ออนไลน์มุ่งเน้นและใหค้วามส าคญัต่อปัจจยันัน้ๆ มากยิง่ขึน้ และน าไปใชใ้นการปรบัปรุงเพื่อใหธุ้รกจิมคีวามยัง่ยนื  
 
ค าส าคญั: การกลบัมาใชบ้รกิารเทรนเนอรอ์อนไลน์ซ ้า การกลบัมาใชบ้รกิารเทรนเนอรอ์อนไลน์ซ ้า เทรนเนอรอ์อนไลน์ 
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Abstract 

The objective of this study is to examine the factors influencing the decision to repurchase online 
personal trainer. This research is quantitative research. The study was collected from 149 Thai participants, 
who has experience with online personal trainer via Facebook. Data was gathered by online questionnaires 
and computed with statistical software to determine the direct and indirect effect relationships. According to 
the results, this research found that factors - Perceived Usefulness, Trust, Recommendation Consciousness, 
Attitude Towards Using, Subjective Norm - are directly affect to Behavioral Intention to Use and also 
indirectly affects to Repurchase. In addition, Perceived Usefulness - is indirectly affected to Attitude Towards 
Using. Online personal trainers will benefit from the results of this research. The trainers should pay attention 
to factors influencing the decision to repurchase the training. 
 
Keywords: Repurchase, Behavioural Intention to use, Online personal trainer 
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1. บทน า 
1.1 ความส าคญัและท่ีมาของปัญหา 

ในปัจจุบันการดูแลรกัษาสุขภาพทัง้จากการออกก าลงักายและการควบคุมโภชนาการก าลงัได้รบัความนิยม 
เน่ืองจากโรคภยัไขเ้จบ็ทีม่คีวามรุนแรงมากขึน้ การออกก าลงักายจงึเป็นทางออกทีจ่ะช่วยบรรเทาความเจบ็ป่วยลงได ้
โดยจากการส ารวจของส านักงานสถิติแห่งชาติ พบว่าคนไทยส่วนใหญ่นิยมใช้บรเิวณบา้นเป็นสถานที่ออกก าลงักาย 
และเหตุผลที่คนส่วนใหญ่ออกก าลงักายเพราะต้องการให้ร่างกายแขง็แรง เหตุผลรองลงมาคอืออกก าลงักายเพราะมี
ปัญหาด้านสุขภาพ และต้องการลดน ้าหนัก และจากผลส ารวจยงับอกถึงเหตุผลที่คนส่วนใหญ่ไม่ออกก าลงักายเป็น
เพราะว่าไม่มเีวลา (ส านักงานสถิติแห่งชาติ, 2554) นอกจากการออกก าลงักายจะช่วยให้สุขภาพดแีล้ว ควรจะมกีาร
ควบคุมโภชนาการควบคูไ่ปดว้ย เพราะถงึแมว้่าจะออกก าลงักาย แต่ถา้ยงัรบัประทานอาหารทีไ่มม่ปีระโยชน์ต่อร่างกาย 
เช่น อาหารฟาสต์ฟูด น ้าอดัลม การออกก าลงักายอย่างเดยีวคงไม่ไดป้ระสทิธภิาพ และจากการส ารวจพฤตกิรรมของ
ผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศไทยในปี 2559 พบว่า จ านวนชัว่โมงในการใช้อินเทอร์เน็ตผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที่และ
คอมพวิเตอร ์โดยเฉลีย่อยู่ที ่6.4 ชัว่โมงต่อวนั โดยใชอ้นิเทอรเ์น็ตเพื่อพูดคุยผ่านเครอืข่ายสงัคมออนไลน์ รอ้ยละ 96.1 
ซึง่สื่อสงัคมออนไลน์ที่ไดร้บัความนิยม ได้แก่ เฟซบุ๊ก รอ้ยละ 94.8 และไลน์ ร้อยละ 94.6 นอกจากจะใช้อนิเทอรเ์น็ต
เพื่อพดูคุยแลว้ ยงัมกีารใชเ้พื่อคน้หาขอ้มลู รอ้ยละ 79.7 (ส านกังานพฒันาธุรกรรมทางอเิลก็ทรอนิกส์, 2559) ซึง่แสดง
ให้เหน็ว่าอนิเทอรเ์น็ตเขา้มาส่วนช่วยให้ชวีติของมนุษยส์ะดวกสบายมากยิง่ขึน้ทัง้จากการติดต่อสื่อสารผ่านสื่อสงัคม
ออนไลน์ การสบืคน้หาขอ้มูลต่าง ๆ เช่น การออกก าลงักาย และโภชนาการ จากขอ้จ ากดัในดา้นเวลาทัง้จากการออก
ก าลงักายและการควบคุมโภชนาการ ท าให้คนมองหาช่องทางที่จะสามารถออกก าลงักายจากที่ใดกไ็ด้ โดยที่ไม่ต้อง
เสยีเวลาเดินทางไปยงัสถานที่ออกก าลงักาย และมีการควบคุมโภชนาการไปด้วยพร้อมกนั โดยเลือกที่จะปรกึษา
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน หากต้องการปรึกษาเรื่องการออกก าลังกาย ต้องปรึกษาผู้ฝึกสอนส่วนบุคคล (Personal 
Trainer) ซึง่มหีน้าทีค่วบคุมดแูลโปรแกรมออกก าลงักาย โปรแกรมอาหาร ซึง่ในปัจจุบนันี้ไดม้กีารน าสือ่สงัคมออนไลน์
มาใช้เป็นช่องทางในการให้ค าปรึกษาด้านการออกก าลงักายและการควบคุมโภชนาการ เกิดเป็นธุรกิจ เทรนเนอร์
ออนไลน์ขึน้มา 

ธุรกิจเทรนเนอร์ออนไลน์ เป็นธุรกิจการดูแลสุขภาพจากการออกก าลงักาย และการควบคุมโภชนาการ โดยผู้
ฝึกสอนสามารถวางแผน ตดิตามความคบืหน้า พรอ้มทัง้ปรบัเปลีย่นตารางการออกก าลงักายและรบัประทานอาหารให้
เหมาะสมกบัสภาพร่างกายของแต่ละบุคคล ซึ่งธุรกจิเทรนเนอรอ์อนไลน์นี้สามารถตดิต่อสื่อสารกนัจากที่ใดกไ็ด้ เช่น 
ลูกค้าอยากจะเฟซไทม์ (FaceTime) หรอืสไกป์ (Skype) โดยส่วนใหญ่ผู้ฝึกสอนจะติดต่อกบัลูกค้าผ่านทางเวบ็ไซต ์
แอปพลเิคชนัของบรษิทัทีใ่หบ้รกิารเทรนเนอรอ์อนไลน์ หรอืตดิต่อผ่านช่องทางสือ่สงัคมออนไลน์ เช่น กลุ่มเฟซบุ๊ก หรอื
ไลน์ เท่านัน้ ซึง่ผูฝึ้กสอนกบัลูกคา้ไม่จ าเป็นตอ้งพบหน้ากนักส็ามารถใชบ้รกิารได ้ 

จากการสมัภาษณ์ของผูก้่อตัง้บรษิทั Planforfit ซึง่เป็นผูใ้หบ้รกิารเทรนเนอรอ์อนไลน์ในประเทศไทยเกีย่วกบัขอ้มลู
แนวโน้มตลาดธุรกจิเทรนเนอร์ออนไลน์ในประเทศไทย พบว่าจากการให้บรกิารเทรนเนอร์ออนไลน์มาประมาณ 1 ปี 
อตัราการเตบิโตอยู่ที่รอ้ยละ 30 ต่อเดอืน (มตชินทวี,ี 2560) และมผีูใ้ชบ้รกิารทัง้หมดจ านวน 4,000 คน ซึ่งในจ านวน 
4,000 คน มผีู้ใช้บรกิารที่จ่ายเงนิลงทะเบยีนเพื่อต่ออายุการใช้บรกิารจ านวน 1,600 คน คดิเป็นรอ้ยละ 40 เหตุผลที่
ผูใ้ชบ้รกิารไม่ต่ออายุการใช้บรกิาร เนื่องจากภายในระยะเวลาที่ใชบ้รกิารเทรนเนอรอ์อนไลน์ผู้ใช้บรกิารสามารถออก
ก าลงักายไดต้ามเป้าหมายทีว่างไว ้และคดิว่าไดร้บัความรูเ้พยีงพอทีจ่ะสามารถออกก าลงักายและควบคุมโภชนาการได้
ดว้ยตนเอง สง่ผลใหผู้ใ้ชบ้รกิารไม่ต่ออายุการใชบ้รกิาร (สมารท์เอสเอม็อทีวี,ี 2560)  

ผูว้จิยัจงึมคีวามสนใจทีจ่ะศกึษาปัจจยัทีม่ผีลต่อการตดัสนิใจกลบัมาใชบ้รกิารซ ้าของผูใ้ชบ้รกิารเทรนเนอรอ์อนไลน์ 
โดยศกึษาจากกลุ่มเป้าหมายผูท้ีม่ปีระสบการณ์การใชบ้รกิารเทรนเนอรอ์อนไลน์บนเฟซบุ๊ก 
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1.2 วตัถปุระสงคข์องการวิจยั 
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาถึงปัจจัยที่มีผลต่อปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจกลับมาใช้บริการซ ้าของ

ผูใ้ช้บรกิารเทรนเนอรอ์อนไลน์บนเฟซบุ๊ก ซึง่ประกอบด้วย การรบัรูถ้ึงประโยชน์ที่เกดิจากบรกิารเทรนเนอรอ์อนไลน์ 
ความไวว้างใจในผู้สอน การตระหนักถึงการแนะน า ทศันคติต่อการใช้บรกิารเทรนเนอร์ออนไลน์ การคลอ้ยตามกลุ่ม
อา้งองิ ความตัง้ใจทีจ่ะใชบ้รกิารเทรนเนอรอ์อนไลน์ ปัจจยัเหล่านี้สง่ผลต่อการกลบัมาใชบ้รกิารเทรนเนอรอ์อนไลน์ซ ้า 

 
2. งานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 

จากการศกึษางานวจิยัในอดตีสามารถสรุปปัจจยัทีเ่กีย่วขอ้งกบัการศกึษาไดด้งันี้ 
การรบัรู้ถึงประโยชน์ท่ีเกิดจากบริการเทรนเนอร์ออนไลน์ (Perceived Usefulness) หมายถึง การที่

ผูใ้ชบ้รกิารรบัรูว้่าเทคโนโลยชี่วยเพิม่ประสทิธภิาพในการใชบ้รกิารเทรนเนอรอ์อนไลน์ (Davis, 1989) เช่น เทรนเนอร์
ออนไลน์ช่วยเพิม่ประสทิธภิาพในการออกก าลงักาย ผูใ้ชส้ามารถออกก าลงักายไดทุ้กทีทุ่กเวลา ช่วยประหยดัค่าใชจ้่าย
ในการเดนิทางเพื่อไปออกก าลงักาย และผูใ้ชส้ามารถถามค าถามและรบัค าแนะน าเพิม่เตมิจากผูใ้หบ้รกิารไดต้ลอดเวลา 
เป็นตน้ (Jones, 2017) 

ความไว้วางใจในผู้สอน (Trust) หมายถึง การทีผู่ใ้ชบ้รกิารรูส้กึเชื่อถอื เชื่อมัน่ในตวัผูส้อน ผูใ้ชบ้รกิารสามารถ
รบัรู้ถึงความซื่อสตัย์ ความพร้อมในการให้บริการ และมีความรู้สกึมัน่ใจต่อการบรกิาร (McKnight, Cummings & 
Chervany, 1998; Bourdeau, 2005) 

การตระหนักถึงการแนะน า (Recommendation Consciousness) หมายถึง การให้ความส าคัญในความ
คดิเหน็และค าแนะน าของบุคคลอื่นจากสือ่ต่าง ๆ เช่น การบอกต่อแบบปากต่อปากทางอนิเทอรเ์น็ต (e-WOM) การรวีวิ
สนิคา้ (Product Review) เป็นตน้ (Park, 2007) 

ทัศนคติต่อการใช้บริการเทรนเนอรอ์อนไลน์ (Attitude Towards Using) หมายถึง ความรู้สกึนึกคิดของ
ผูใ้ชบ้รกิารที่มต่ีอการใช้บรกิารเทรนเนอรอ์อนไลน์  ซึ่งแสดงออกมาในรูปแบบของความพอใจหรอืไม่พอใจต่อการใช้
บรกิารเทรนเนอร์ออนไลน์ (Fishbein & Ajzen, 1975; Finlay, Trafimow & Villarreal, 2002; Psouni, Chasandra & 
Theodorakis, 2016) 

การคล้อยตามกลุ่มอ้างอิง (Subjective Norm) หมายถึง การรบัรู้ของแต่ละบุคคลที่ให้ความส าคญักบัความ
คดิเหน็ของกลุ่มคนในสงัคม เช่น เพื่อน สมาชกิในครอบครวั เพื่อนร่วมงาน เป็นต้น ซึง่การคลอ้ยตามกลุ่มอา้งองิขึน้อยู่
กบัระดบัความเชื่อ ความคาดหวงั และความส าคญัของกลุ่มอา้งองิ โดยบุคคลจะรบัรู ้เขา้ใจพฤตกิรรม และมแีนวโน้มที่
จะแสดงพฤตกิรรมตามกลุ่มอา้งองินัน้ (Rimal & Real, 2003) 

ความตัง้ใจท่ีจะใช้บริการเทรนเนอรอ์อนไลน์ (Behavioural Intention to Use) หมายถึง เจตนาหรอืความ
พรอ้มทีจ่ะแสดงพฤตกิรรมใดพฤตกิรรมหนึ่ง ซึง่เป็นความตัง้ใจของบุคคลทีจ่ะใชบ้รกิารเทรนเนอรอ์อนไลน์ โดยพรอ้มที่
จะแสดงออกอย่างสม ่าเสมอ (Masrom, 2007; Elmorshidy et al., 2015) 

การกลบัมาใช้บริการเทรนเนอรอ์อนไลน์ซ า้ (Repurchase) หมายถงึ การทีล่กูคา้ใชบ้รกิารเทรนเนอรอ์อนไลน์
บนเฟซบุ๊ก และกลบัมาใชบ้รกิารซ ้าอกีครัง้ในอนาคต (Taylor & Baker, 1994; Kim et al., 2013) 
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3. กรอบแนวคิดการวิจยัและสมมติฐานการวิจยั 
การวจิยันี้ได้ประยุกต์ใชท้ฤษฎีการกระท าเชงิเหตุผล และแบบจ าลองการยอมรบัเทคโนโลย ีประกอบดว้ยปัจจยั

การรบัรูถ้ึงประโยชน์ทีเ่กดิจากบรกิารเทรนเนอรอ์อนไลน์ ทศันคตต่ิอการใชบ้รกิารเทรนเนอรอ์อนไลน์ การคลอ้ยตาม
กลุ่มอ้างองิ และความตัง้ใจที่จะใช้บรกิารเทรนเนอรอ์อนไลน์ กบัปัจจยัใหม่อกี 3 ปัจจยัซึ่งงานวจิยันี้เพิม่เข้ามา คือ 
ความไวว้างใจในผูส้อน การตระหนักถงึการแนะน า และการกลบัมาใช้บรกิารเทรนเนอรอ์อนไลน์ซ ้า  เพื่อใชเ้ป็นกรอบ
การศกึษาเพื่อหาค าตอบของการวจิยั ดงัแสดงในภาพที ่1  

 

 
ภาพที ่1 กรอบแนวคดิปัจจยัทีม่ผีลต่อการตดัสนิใจกลบัมาใชบ้รกิารซ ้าของผูใ้ชบ้รกิารเทรนเนอรอ์อนไลน์บนเฟซบุ๊ก 

 
Hsu, Yu and Wu (2014) ไดศ้กึษาถงึความตัง้ใจในการใชเ้ครอืขา่ยสงัคมออนไลน์อย่างต่อเนื่อง พบว่าการรบัรูถ้งึ

ประโยชน์จากการใชส้ื่อสงัคมออนไลน์มผีลทางบวกต่อทศันคตทิีม่ต่ีอการใชส้ื่อสงัคมออนไลน์ นอกจากนี้งานวจิยัของ  
Masrom (2007) ได้ศกึษาถึงปัจจยัที่มีผลต่อการใช้เทคโนโลย ีe-Learning โดยใช้แบบจ าลองการยอมรบัเทคโนโลย ี
พบว่าการรบัรูถ้งึประโยชน์ของเทคโนโลย ีe-Learning มผีลต่อทศันคตต่ิอการใชง้าน จงึสามารถตัง้สมมตฐิานไดด้งันี้ 
 

H1: การรบัรูถ้งึประโยชน์ทีเ่กดิจากบรกิารเทรนเนอรอ์อนไลน์สง่ผลทางบวกต่อทศันคตต่ิอการใชบ้รกิารเทรนเนอร์
ออนไลน์ 

 
Davis (1989) ใหค้วามหมายการรบัรูถ้งึประโยชน์ทีเ่กดิจากการใชง้านว่า การทีผู่ใ้ชบ้รกิารรบัรูว้่าเทคโนโลยชี่วย

เพิ่มประสิทธิภาพในการใช้งาน ซึ่งบริการเทรนเนอร์ออนไลน์ จะช่วยเพิ่มประสทิธิภาพการออกก าลังกายให้กับ
ผูใ้ชบ้รกิาร โดยผูใ้ชบ้รกิารสามารถออกก าลงักายไดทุ้กทีทุ่กเวลา และยงัช่วยใหท้ราบถงึวธิกีารออกก าลงักายและหลกั
โภชนาการทีถู่กตอ้งเหมาะสมแก่ร่างกายของแต่ละบุคคล (Jones, 2017) สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ Hsu et al. (2014) 
ทีศ่กึษาถงึความตัง้ใจในการใชเ้ครอืขา่ยสงัคมออนไลน์อย่างต่อเนื่อง พบว่าการรบัรูถ้งึประโยชน์จากการใชง้านสือ่สงัคม
ออนไลน์มผีลต่อความตัง้ใจในการใชง้าน นอกจากนี้งานวจิยั Elmorshidy et al. (2015) พบว่าการบัรูถ้งึประโยชน์จาก
การใชง้าน Live Customer Support Chat มผีลเชงิบวกต่อความตัง้ใจในการใชง้าน จงึสามารถตัง้สมมตฐิานไดด้งันี้ 

 
H2: การรบัรูถ้งึประโยชน์ทีเ่กดิจากบรกิารเทรนเนอรอ์อนไลน์สง่ผลทางบวกต่อความตัง้ใจทีจ่ะใชบ้รกิารเทรนเนอร์

ออนไลน์ 
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Bourdeau (2005) กล่าวว่า ความไวว้างใจมคีวามส าคญัต่อการสรา้งความมัน่ใจใหก้บัลูกคา้ ท าใหลู้กคา้รบัรูว้่าผู้
ใหบ้รกิารมคีวามซื่อสตัย ์มคีวามพรอ้มในการใหบ้รกิาร ส่งผลใหผู้ใ้ชบ้รกิารเกดิความไวว้างใจ มคีวามมัน่ใจในบรกิาร 
(มีนา อ่องบางน้อย, 2553) โดยมีงานวิจยัพบว่าความไว้วางใจส่งผลเชิงบวกต่อความความตัง้ใจในการซื้อสินค้า
ออนไลน์ (Quang & Trang, 2016; Mazzini, Rohani & Salwana, 2016) ซึ่งในงานวิจัยนี้การบริการเทรนเนอร์
ออนไลน์มกีารใหบ้รกิารผ่านช่องทางออนไลน์เช่นเดยีวกบัการซือ้สนิคา้ออนไลน์ จงึสามารถตัง้สมมตฐิานไดด้งันี้ 
 

H3: ความไวว้างใจในผูส้อนสง่ผลทางบวกต่อความตัง้ใจทีจ่ะใชบ้รกิารเทรนเนอรอ์อนไลน์ 

 
Park (2007) ได้ให้ความหมายการตระหนักถึงการแนะน าว่า การตดัสนิใจซื้อสนิค้าและบรกิารโดยอาศยัความ

คดิเหน็ และค าแนะน าจากผูน้ าทางความคดิ โดยมกีารหาขอ้มูล ความคดิเหน็และค าแนะน าก่อนการตดัสนิใจซือ้สนิคา้
และบรกิาร ทัง้จากการบอกแบบปากต่อปากทางอนิเทอร์เน็ต และการรวีวิสนิค้า โดยมงีานวจิยัพบว่าการรบัรู้ความ
คดิเหน็จากผูอ้ื่นเป็นปัจจยัทีส่ง่ผลต่อความตัง้ใจในการซือ้สนิคา้ของผูบ้รโิภค (Li & Zhan, 2011; Burger, 2014; Zhang 
et al., 2014) นอกจากนี้งานวจิยัของ ระพีพรรณ ตนะทิพย์ (2559) พบว่าการตระหนักถึงการแนะน าส่งผลต่อการ
ตดัสนิใจซือ้สนิคา้แฟชัน่จากเวบ็ไซตข์องประเทศจนี จงึสามารถตัง้สมมตฐิานไดด้งันี้ 
 

H4: การตระหนกัถงึการแนะน าสง่ผลทางบวกต่อความตัง้ใจทีจ่ะใชบ้รกิารเทรนเนอรอ์อนไลน์ 
 

Finlay et al. (2002)  ไ ด้ ศึ ก ษ า ถึ ง ก า ร ท า น า ย พ ฤ ติ ก ร ร ม ก า ร อ อ ก ก า ลั ง ก า ย จ า ก ทั ศ น ค ต ิ 
การคล้อยตามกลุ่มอ้างองิ และพฤติกรรมอื่น ๆ พบว่าทศันคติมอีทิธพิลเชิงบวกต่อความตัง้ใจในการออกก าลงักาย 
นอกจากนี้งานวจิยัของ Psouni et al. (2016) พบว่าทศันคตเิป็นปัจจยัทีส่ าคญัต่อการท านายพฤตกิรรมการออกก าลงั
กายและการรบัประทานอาหารเพื่อสขุภาพ จงึสามารถตัง้สมมตฐิานไดด้งันี้ 
 

H5: ทศันคตต่ิอการใชบ้รกิารเทรนเนอรอ์อนไลน์สง่ผลทางบวกต่อความตัง้ใจทีจ่ะใชบ้รกิารเทรนเนอรอ์อนไลน์ 
 

Taylor and Todd (1995) กล่าวว่า การคล้อยตามกลุ่มอ้างองิ คือ การรบัรู้ของแต่ละบุคคลที่ให้ความส าคญักบั
ความคดิเหน็ของกลุ่มคนในสงัคม เช่น เพื่อน สมาชกิในครอบครวั เพื่อนร่วมงาน เป็นต้น โดยมงีานวจิยัพบว่าบุคคลที่
คลอ้ยตามกลุ่มอา้งองิในระดบัสงูจะสง่ผลใหเ้กดิความตัง้ใจทีจ่ะแสดงพฤตกิรรมนัน้สงูตามไปดว้ย และจากงานวจิยัทีม่ี
อทิธพิลต่อความตัง้ใจในการออกก าลงักาย (Finlay et al., 2002) พบว่าการคลอ้ยตามกลุ่มอา้งองิมอีทิธพิลเชงิบวกต่อ
ความตัง้ใจในการออกก าลงักาย นอกจากนี้งานวจิยัของ Xie et al. (2011) พบว่าการคลอ้ยตามกลุ่มอา้งองิมผีลเชงิบวก
ต่อความตัง้ใจในการซื้อสนิค้าออนไลน์ โดยก่อนการตัดสนิใจซื้อสนิค้าจะมีการน าข้อมูลที่ได้รบัจากกลุ่มอ้างอิงมา
พจิารณาเพื่อประกอบการตดัสนิใจ (Sin et al., 2012; Lim et al., 2016) ซึง่ในงานวจิยันี้การบรกิารเทรนเนอรอ์อนไลน์ 
มกีารใหบ้รกิารผ่านช่องทางออนไลน์เช่นเดยีวกบัการขายสนิคา้ออนไลน์ จงึสามารถตัง้สมมตฐิานไดด้งันี้ 
 

H6: การคลอ้ยตามกลุ่มอา้งองิสง่ผลทางบวกต่อความตัง้ใจทีจ่ะใชบ้รกิารเทรนเนอรอ์อนไลน์ 
 
Kim et al. (2013) ได้ศึกษาถึงปัจจัยที่ลูกค้ากลับไปใช้บริการร้านอาหารเพื่อสุขภาพซ ้า ได้แก่ การรับรู้ว่า

ร้านอาหารท าให้มีสุขภาพที่ดี การมีคุณค่า ความพึงพอใจ และความตัง้ใจที่จะกลบัไปใช้บรกิาร และงานวจิยัของ 
Anderson, Fornell and Lechmann (1994) ทีก่ล่าวว่า การกลบัมาใชบ้รกิารซ ้าจะขึน้อยู่กบัการให้บรกิารครัง้แรกของ
ผูบ้รโิภค หากผูบ้รโิภคเกดิความพงึพอใจในครัง้แรกที่ใชบ้รกิารจะส่งผลใหเ้กดิความจงรกัภกัด ีซึ่งผูบ้รโิภคเหล่านี้จะ

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0167923614002097?#!
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เป็นผู้ที่ท าก าไรและสรา้งความเจรญิเติบโตให้กบัองค์กรโดยผ่านการซื้อที่เพิม่มากขึน้ ซึง่ในงานวจิยันี้กเ็ช่นเดยีว กนั 
เมื่อผูใ้ชบ้รกิารมคีวามตัง้ใจทีจ่ะใชบ้รกิารเทรนเนอรอ์อนไลน์ จะส่งผลใหผู้บ้รโิภคกลบัมาใชบ้รกิารเทรนเนอรอ์อนไลน์
ซ ้าอกีครัง้ จงึสามารถตัง้สมมตฐิานไดด้งันี้ 
 

H7: ความตัง้ใจทีจ่ะใชบ้รกิารเทรนเนอรอ์อนไลน์สง่ผลทางบวกต่อการกลบัมาใชบ้รกิารเทรนเนอรอ์อนไลน์ซ ้า 
 
4. วิธีการวิจยั 

งานวจิยันี้จดัเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างได้แก่ ผู้ที่มีประสบการณ์การใช้บรกิารเทรนเนอร์ออนไลน์บนเฟซบุ๊ก 
จ านวน 149 กลุ่มตวัอย่าง ดว้ยแบบสอบถามในรปูแบบอเิลก็ทรอนิกส ์ซึ่งสรา้งขึน้มาจากการคน้ควา้ขอ้มลูทางเอกสาร
และงานวจิยัที่เกีย่วขอ้ง (ประกอบดว้ย Davis, 1989; Jones, 2017; Bourdeau, 2005; McKnight et al., 1998; Park, 
2007; Psouni et al., 2016; Finlay et al., 2002; Rimal & Real, 2003; Masrom, 2007; Elmorshidy et al., 2015; 
Taylor & Baker, 1994; Kim et al., 2013) ไปทดสอบกับกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 20 คน เพื่อวิเคราะห์แบบสอบถาม
เบือ้งต้นและปรบัปรุงขอ้ค าถามในแบบสอบถามใหม้คีวามเหมาะสมก่อนน าไปจดัเกบ็ขอ้มลูจรงิ โดยแจกแบบสอบถาม
อเิลก็ทรอนิกสผ์่านสื่อสงัคมออนไลน์ ตามเวบ็เพจเฟซบุ๊กทีใ่ห้บรกิารเทรนเนอรอ์อนไลน์ และเริม่จดัส่งแบบสอบถาม
ตัง้แต่ตน้เดอืนตุลาคมจนถงึสิน้เดอืนตุลาคม พ.ศ. 2560  
 
5. ผลการวิจยั 
5.1 การทดสอบข้อตกลงเบือ้งต้นทางสถิติ 

ข้อมูลที่จ ัดเก็บจากกลุ่มตัวอย่างถูกน าไปทดสอบข้อมูลขาดหาย  (Missing data) ข้อมูลสุดโต่ง (Outliners)  
การกระจายแบบปกติ (Normal) ความสมัพนัธ์เชงิเสน้ตรง (Linearity) ภาวะร่วมเสน้ตรงพหุ (Multicollinearity) และ
ภาวะร่วมเสน้ตรง (Singularity) ซึง่จากการทดสอบพบว่า ขอ้มลูไม่มสีว่นใดขาดหาย มคีวามสมัพนัธเ์ชงิเสน้ตรง และไม่
มปัีญหาภาวะร่วมเสน้ตรงพหุและภาวะร่วมเสน้ตรง ซึง่ถอืว่าผ่านเกณฑต์ามทีก่ าหนดทัง้หมด มเีพยีงบางตวัแปรเท่านัน้
ทีไ่ม่ได้มกีารกระจายแบบปกติ โดยมกีารกระจายขอ้มูลแบบเบซ้้าย แต่มคีวามเบต่้างจากเกณฑ์มาตรฐานไม่มากนัก 
ทางผูว้จิยัจงึยงัคงใชข้อ้มลูดงักล่าววเิคราะหข์อ้มลูทางสถติต่ิอไป 
5.2 การประเมินความเท่ียงและความตรงของแบบสอบถาม 

งานวจิยันี้ทดสอบความเชื่อถอืไดข้องแบบสอบถาม โดยใชก้ารทดสอบความเทีย่งของแบบสอบถาม (Reliability) 
จากการวเิคราะห์ค่าสมัประสทิธิ ์แ์อลฟาครอนบาค (Cronbach’s Alpha) ทีม่คี่ามากกว่า 0.7 ซึง่ถอืว่ามคีวามเชื่อถอืได้
ส าหรับงานวิจัยแบบ  Basic research และได้ทดสอบความตรงของแบบสอบถาม  (Validity) ด้วยการวิเคราะห์
องค์ประกอบ (Factor Analysis) โดยต้องมคี่าน ้าหนักองค์ประกอบ (Factor Loading) มากกว่า 0.5 ดงัแสดงค่าสถิติ
ของแต่ละขอ้ค าถามทีผ่่านเกณฑต์ามตารางที ่1 
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ตารางที ่1 ค่าเฉลีย่ ค่าเบีย่งเบนมาตรฐาน น ้าหนกัองคป์ระกอบและค่าสมัประสทิธิแ์อลฟาของครอนบาค 
ของตวัแปรทัง้หมด 

ปัจจยั ค่าเฉล่ีย 
ค่าเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

น ้าหนัก
องคป์ระกอบ 

ปัจจยัท่ี 1: การรบัรูถึ้งประโยชน์ท่ีเกิดจากบริการเทรนเนอรอ์อนไลน์ (% of variance = 69.795, Cronbach’s 
alpha = 0.854) 
บรกิารเทรนเนอร์ออนไลน์ช่วยเพิ่มประสทิธิภาพในการออกก าลงักาย 
เช่น ท่านสามารถออกก าลงักายไดทุ้กทีทุ่กเวลา เป็นตน้ 

3.77 0.833 0.885 

บรกิารเทรนเนอรอ์อนไลน์ช่วยใหท้ราบวธิกีารออกก าลงักายทีถู่กตอ้ง  4.01 0.818 0.824 
บรกิารเทรนเนอรอ์อนไลน์ช่วยใหท้ราบถงึหลกัโภชนาการทีเ่หมาะสมกบั
ร่างกาย 

4.09 0.800 0.848 

บรกิารเทรนเนอรอ์อนไลน์ช่วยประหยดัค่าใชจ้่ายในการเดนิทางเพื่อไป
ออกก าลงักาย 

3.62 0.866 0.781 

ปัจจยัท่ี 2: ความไว้วางใจในผูส้อน (% of variance = 65.520, Cronbach’s alpha = 0.823) 
ท่านเชื่อว่าผู้สอนมีความรู้ความเชี่ยวชาญในด้านการออกก าลังกาย  
เช่น ผูส้อนมใีบรบัรองมาตรฐาน Personal Trainer เป็นตน้ 

3.97 0.885 0.752 

ท่านเชื่อว่าผู้สอนมีความน่าเชื่อถือ เช่น ผู้สอนให้ค าปรกึษา ดูแลอย่าง
สม ่าเสมอ เป็นตน้ 

4.03 0.922 0.853 

ท่านเชื่อว่าผูส้อนมคีวามซื่อสตัย ์เช่น ผูส้อนไม่น าขอ้มูลส่วนตวัของท่าน
ไปเผยแพร่ก่อนไดร้บัอนุญาต เป็นตน้ 

3.85 0.792 0.785 

ท่านเชื่อว่าผูส้อนยนิดใีหบ้รกิารเมื่อท่านตอ้งการค าปรกึษา 3.99 0.959 0.844 
ปัจจยัท่ี 3: การตระหนักถึงการแนะน า (% of variance = 78.578, Cronbach’s alpha = 0.863) 
ท่านให้ความส าคัญกับการบอกต่อแบบปากต่อปากทางอินเทอร์เน็ต  
(e-WOM) ทีเ่กีย่วกบับรกิารเทรนเนอรอ์อนไลน์ 

3.76 0.759 0.873 

ท่านให้ความส าคัญกับการอ่านรีวิวจากผู้ที่เคยใช้บริการเทรนเนอร์
ออนไลน์ เช่น ท่านอ่านรีวิวเปรียบเทียบระหว่างก่อนและหลังการใช้
บรกิารเทรนเนอรอ์อนไลน์ เป็นตน้ 

4.09 0.888 0.915 

ท่านให้ความส าคัญกับความคิดเห็นในแง่ลบของผู้ที่เคยใช้บริการ
เทรนเนอรอ์อนไลน์ 

3.79 0.793 0.870 

ปัจจยัท่ี 4: ทศันคติต่อการใช้บริการเทรนเนอรอ์อนไลน์ (% of variance = 70.997, Cronbach’s alpha = 0.861) 
ท่านคิดว่าบริการเทรนเนอร์ออนไลน์บนเฟซบุ๊ กท าให้ชี วิตท่ าน
เปลีย่นแปลงไปในทางทีด่ขี ึน้ 

4.10 0.786 0.813 

ท่านคิดว่าบรกิารเทรนเนอร์ออนไลน์บนเฟซบุ๊กได้ผลลพัธ์เป็นไปตาม
เป้าหมายทีต่ัง้ไว ้เช่น น ้าหนกัลด เป็นตน้ 

3.96 0.829 0.807 
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ตารางที ่1 ค่าเฉลีย่ ค่าเบีย่งเบนมาตรฐาน น ้าหนกัองคป์ระกอบและค่าสมัประสทิธิแ์อลฟาของครอนบาค 
ของตวัแปรทัง้หมด (ต่อ) 

ปัจจยั ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

น ้าหนัก
องคป์ระกอบ 

ปัจจยัท่ี 4: ทศันคติต่อการใช้บริการเทรนเนอรอ์อนไลน์ (ต่อ) (% of variance = 70.997, Cronbach’s alpha = 
0.861) 
ท่านมปีระสบการณ์ทีด่กีบับรกิารเทรนเนอรอ์อนไลน์บนเฟซบุ๊ก 3.90 0.742 0.891 
ท่านมคีวามพงึพอใจต่อบรกิารเทรนเนอรอ์อนไลน์บนเฟซบุ๊ก 4.05 0.756 0.856 
ปัจจยัท่ี 5: การคลอ้ยตามกลุม่อ้างอิง (% of variance = 56.722, Cronbach’s alpha = 0.745) 
ท่านให้ความส าคัญกับความคิดเห็นของเพื่อนของท่านต่อบริการ
เทรนเนอรอ์อนไลน์ 

3.84 0.814 0.752 

ท่านให้ความส าคญักบัความคดิเหน็ของบุคคลในครอบครวัของท่านต่อ
บรกิารเทรนเนอรอ์อนไลน์ 

3.34 0.732 0.757 

ท่านใหค้วามส าคญักบัความคดิเหน็ของเพื่อนร่วมงานของท่านต่อบรกิาร
เทรนเนอรอ์อนไลน์ 

3.34 0.859 0.813 

ท่านให้ความส าคญักบัความคดิเหน็ของบุคคลที่ท่านชื่นชอบต่อบรกิาร
เทรนเนอรอ์อนไลน์ 

3.36 0.745 0.685 

ปัจจยัท่ี 6: ความตัง้ใจท่ีจะใช้บริการเทรนเนอรอ์อนไลน์ (% of variance = 79.731, Cronbach’s alpha = 0.870) 
ท่านตัง้ใจทีจ่ะใชบ้รกิารเทรนเนอรอ์อนไลน์บนเฟซบุ๊ก 3.91 0.830 0.910 
ท่านตัง้ใจทีจ่ะใชบ้รกิารเทรนเนอรอ์อนไลน์ ภายใน 3 เดอืนขา้งหน้า 3.21 0.983 0.900 
ท่านตัง้ใจทีจ่ะใชบ้รกิารเทรนเนอรอ์อนไลน์แทนการจา้งผูฝึ้กสอนสว่นตวั 
(Personal Trainer) ในฟิตเนส 

3.33 0.866 0.868 

ปัจจยัท่ี 7: การกลบัมาใช้บริการเทรนเนอรอ์อนไลน์ซ า้ (% of variance = 86.064, Cronbach’s alpha = 0.917) 
ท่านจะกลบัมาใชบ้รกิารเทรนเนอรอ์อนไลน์ซ ้าอย่างแน่นอน 3.79 0.970 0.925 
ท่านจะกลบัมาใชบ้รกิารเทรนเนอรอ์อนไลน์อกีครัง้ในอนาคตอนัใกล ้ 3.48 1.024 0.925 
ท่านจะใชบ้รกิารเทรนเนอรอ์อนไลน์อย่างต่อเนื่องสม ่าเสมอ 3.10 0.876 0.933 
 
5.3 ลกัษณะทางประชากรศาสตรข์องกลุ่มตวัอย่าง 

กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง (ร้อยละ 69.8) อายุของกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่อยู่ระหว่าง  26-30 ปี  
(รอ้ยละ 43.0) ระดบัการศกึษาส่วนใหญ่อยู่ในระดบัปรญิญาตร ี(รอ้ยละ 74.5) มอีาชพีเป็นพนักงานบรษิัทเอกชนมาก
ที่สุด (ร้อยละ 42.3) มีรายได้ต่อเดือนอยู่ในช่วง 30,001–40,000 บาท (ร้อยละ 34.9) โดยมีปริมาณการใช้บริการ
เทรนเนอรอ์อนไลน์ 1-2 คอรส์ (รอ้ยละ 68.5) ระยะเวลาในการใชบ้รกิารเทรนเนอรอ์อนไลน์ต่อคอรส์ 1 เดอืนมากทีสุ่ด 
(ร้อยละ 34.9) ค่าใช้จ่ายในการใช้บริการเทรนเนอร์ออนไลน์ต่อคอร์สอยู่ในช่วง 2,001-3,000 บาท (ร้อยละ 43.6)  
การต่ออายุการใชบ้รกิารเทรนเนอรอ์อนไลน์ ส่วนใหญ่กลุ่มตวัอย่างจะเลอืกใช้บรกิารผูฝึ้กสอนคนเดมิ (รอ้ยละ 55.7) 
และจุดประสงคใ์นการใชบ้รกิารเทรนเนอรอ์อนไลน์เพื่อลดน ้าหนกัมากทีส่ดุ (รอ้ยละ 38.4) 
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5.4 การทดสอบสมมติฐานการวิจยั 
งานวิจัยนี้ทดสอบสมมติฐานการวิจัยจากกรอบแนวคิดการวิจัยด้วยการวิเคราะห์การถดถอยแบบเชิงชัน้ 

(Hierarchical regression) ผลลพัธท์ีไ่ดแ้สดงในภาพที ่2 และตารางที ่2 โดยใชค้่า p-value ทีน้่อยกว่าหรอืเท่ากบั 0.05 
เป็นตวัก าหนดนัยส าคญัทางสถติิ ซึง่แสดงคะแนนมาตรฐาน (Standardized Score) โดยสามารถวเิคราะหผ์ลทางสถติิ
ไดด้งันี้ 

5.4.1 ผลการวิเคราะหต์วัแปรอิสระท่ีส่งผลถึงทศันคติต่อการใช้บริการเทรนเนอรอ์อนไลน์ จากผลทางสถติิ
แสดงใหเ้หน็ว่า การรบัรูถ้งึประโยชน์ทีเ่กดิจากบรกิารเทรนเนอรอ์อนไลน์ มค่ีาสมัประสทิธิอ์ทิธพิลเท่ากบั 0.733 และมี
ความผนัแปรของตวัแปรตามเท่ากบัรอ้ยละ 53.8 (R2 = 0.538) ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานการวจิยัที่ 1 ทีก่ล่าวว่าการ
รบัรูถ้งึประโยชน์ทีเ่กดิจากบรกิารเทรนเนอรอ์อนไลน์สง่ผลทางบวกต่อทศันคตต่ิอการใชบ้รกิารเทรนเนอรอ์อนไลน์ ซึง่
สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ Hsu et al. (2014) และ Masrom (2007) ทีก่ล่าวว่า การรบัรูป้ระโยชน์ของเทคโนโลยนีัน้ช่วย
เพิม่ประสทิธภิาพในการใช้งาน เมื่อบุคคลรบัรู้ถึงประโยชน์จากเทคโนโลยจีะส่งผลต่อทศันคติในการใช้งานและเกิด
ความตัง้ใจในการใชง้าน 

5.4.2 ผลการวิเคราะหต์วัแปรอิสระท่ีส่งผลถึงความตัง้ใจท่ีจะใช้บริการเทรนเนอรอ์อนไลน์ จากผลทางสถติิ
แสดงใหเ้หน็ว่า การรบัรูถ้งึประโยชน์ทีเ่กดิจากบรกิารเทรนเนอรอ์อนไลน์ ความไวว้างใจในผูส้อน การตระหนักถงึการ
แนะน า ทศันคติต่อการใชบ้รกิารเทรนเนอรอ์อนไลน์ และการคลอ้ยตามกลุ่มอา้งองิ ส่งผลต่อความตัง้ใจทีจ่ะใชบ้รกิาร
เทรนเนอร์ออนไลน์ โดยมีความผนัแปรของตวัแปรตามเท่ากบัร้อยละ 76.4 (R2 = 0.764) ซึ่งมีรายละเอียดในแต่ละ
ปัจจยัดงันี้ 

5.4.2.1 การรบัรู้ถึงประโยชน์ท่ีเกิดจากบริการเทรนเนอรอ์อนไลน์ ส่งผลทางตรงต่อความตัง้ใจทีจ่ะใช้
บรกิารเทรนเนอร์ออนไลน์ ที่ค่าสมัประสทิธิอ์ิทธพิลเท่ากบั 0.467 อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.000 และส่ง
อิทธิพลทางอ้อมผ่านทัศนคติต่อการใช้บริการเทรนเนอร์ออนไลน์ มีค่าสมัประสทิธิอ์ิทธิพลเท่ากับ 0.129 อย่างมี
นัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.000 ซึ่งสอดคล้องกบัสมมติฐานการวิจยัที่ 2 ที่กล่าวว่าการรบัรู้ถึงประโยชน์ที่เกดิจาก
บรกิารเทรนเนอรอ์อนไลน์ส่งผลทางบวกต่อความตัง้ใจทีจ่ะใชบ้รกิารเทรนเนอรอ์อนไลน์ ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ 
Jones (2017) และ Davis (1989) ทีก่ล่าวว่า การทีผู่ใ้ชบ้รกิารรบัรูว้่าเทคโนโลยชี่วยเพิม่ประสทิธภิาพในการใชง้าน ซึง่
บรกิารเทรนเนอร์ออนไลน์จะช่วยเพิ่มประสทิธภิาพการออกก าลงักายให้กบัผู้ใช้บรกิาร โดยผู้ใช้บรกิารสามารถออก
ก าลงักายไดทุ้กทีทุ่กเวลา และยงัช่วยใหท้ราบถงึวธิกีารออกก าลงักายและหลกัโภชนาการทีถ่กูตอ้งเหมาะสมแก่ร่างกาย
ของแต่ละบุคคล โดยการรบัรูถ้งึประโยชน์จากการใชง้านเทคโนโลยมีผีลเชงิบวกต่อทศันคตใินการใชง้านและความตัง้ใจ
ในการใชง้าน 

5.4.2.2 ความไว้วางใจในผู้สอน ส่งผลทางตรงต่อความตัง้ใจที่จะใช้บริการเทรนเนอร์ออนไลน์ ที่ค่า
สมัประสทิธิอ์ทิธพิลเท่ากบั 0.231 อย่างมนีัยส าคญัทางสถิตทิี่ระดบั 0.000 ซึง่สอดคล้องกบัสมมตฐิานการวจิยัที่ 3 ที่
กล่าวว่าความไวว้างใจในผูส้อนส่งผลทางบวกต่อความตัง้ใจทีจ่ะใชบ้รกิารเทรนเนอรอ์อนไลน์ ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยั
ของ Bourdeau (2005) และ McKnight et al. (1998) ทีก่ล่าวว่า การสรา้งความมัน่ใจใหก้บัลูกคา้ ท าใหลู้กคา้รบัรูว้่าผู้
ใหบ้รกิารมคีวามซื่อสตัย ์น่าเชื่อถอื และมคีวามพรอ้มในการใหบ้รกิาร จะสง่ผลใหผู้ใ้ชบ้รกิารเกดิความไวว้างใจ มคีวาม
มัน่ใจในบรกิารมากยิง่ขึน้ ซึง่ความไวว้างใจนี้จะสง่ผลต่อความตัง้ใจในการใชบ้รกิาร 

5.4.2.3 การตระหนักถึงการแนะน า ส่งผลทางตรงต่อความตัง้ใจที่จะใช้บรกิารเทรนเนอรอ์อนไลน์ ที่ค่า
สมัประสทิธิอ์ทิธพิลเท่ากบั 0.218 อย่างมนีัยส าคญัทางสถิตทิี่ระดบั 0.000 ซึง่สอดคล้องกบัสมมตฐิานการวจิยัที่ 4 ที่
กล่าวว่าการตระหนักถึงการแนะน าส่งผลทางบวกต่อความตัง้ใจที่จะใช้บรกิารเทรนเนอรอ์อนไลน์ ซึ่งสอดคล้องกบั
งานวจิยัของ Park (2007) ที่กล่าวว่า ผู้ใช้บรกิารมกัจะค้นหาขอ้มูล ความคดิเหน็และค าแนะน าก่อนการตดัสนิใจซื้อ
สนิคา้และบรกิาร ทัง้จากการบอกต่อแบบปากต่อปาก ทางอนิเทอรเ์น็ต และจากการรวีวิสนิคา้และบรกิาร โดยการรบัรู้
ความคดิเหน็จากผูอ้ื่นน้ีจะสง่ผลต่อความตัง้ใจในการซือ้สนิคา้และบรกิาร 
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5.4.2.4 ทัศนคติต่อการใช้บริการเทรนเนอร์ออนไลน์ ส่งผลทางตรงต่อความตัง้ใจที่จะใช้บริการ
เทรนเนอรอ์อนไลน์ ที่ค่าสมัประสทิธิอ์ทิธพิลเท่ากบั 0.176 อย่างมนีัยส าคญัทางสถิติทีร่ะดบั 0.009 ซึ่งสอดคล้องกบั
สมมตฐิานการวจิยัที ่5 ทีก่ล่าวว่าทศันคตต่ิอการใชบ้รกิารเทรนเนอรอ์อนไลน์สง่ผลทางบวกต่อความตัง้ใจทีจ่ะใชบ้รกิาร
เทรนเนอร์ออนไลน์ ซึ่งสอดคล้องกบังานวิจยัของ Psouni et al. (2016) และ Finlay et al. (2002) ที่กล่าวว่า หาก
บุคคลมคีวามเชื่อและทศันคตใินเชงิบวกต่อการออกก าลงักายและการรบัประทานอาหารเพื่อสุขภาพแลว้นัน้ จะส่งผล
ต่อความตัง้ใจในการออกก าลงักายและการรบัประทานอาหาร 

5.4.2.5 การคล้อยตามกลุ่มอ้างอิง ส่งผลทางตรงต่อความตัง้ใจที่จะใช้บรกิารเทรนเนอร์ออนไลน์ ที่ค่า
สมัประสทิธิอ์ทิธพิลเท่ากบั 0.101 อย่างมนีัยส าคญัทางสถิตทิี่ระดบั 0.039 ซึง่สอดคล้องกบัสมมตฐิานการวจิยัที่ 6 ที่
กล่าวว่าการคล้อยตามกลุ่มอ้างอิงส่งผลทางบวกต่อความตัง้ใจที่จะใช้บริการเทรนเนอร์ออนไลน์ ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวจิยัของ Xie et al. (2011) และ Rimal and Real (2003) ที่กล่าวว่า การคล้อยตามกลุ่มอ้างอิงเป็นที่ยอมรบักนั
อย่างกวา้งขวางในการทบทวนวรรณกรรมทีเ่กีย่วขอ้งกบัความตัง้ใจในการแสดงออกถงึพฤตกิรรมในการใชบ้รกิาร เมื่อ
ผูใ้ชบ้รกิารไดเ้หน็หรอืรบัรูว้่าบุคคลรอบขา้งหรอืผูม้คีวามใกลช้ดิใชบ้รกิาร ผูใ้ชบ้รกิารกม็แีนวโน้มทีใ่ชบ้รกิารตามดว้ย  

5.4.3 ผลการวิเคราะหต์วัแปรอิสระท่ีส่งผลถึงการกลบัมาใช้บริการเทรนเนอรอ์อนไลน์ซ า้ จากผลทางสถติิ
แสดงใหเ้หน็ว่า ความตัง้ใจทีจ่ะใชบ้รกิารเทรนเนอรอ์อนไลน์ การรบัรูถ้งึประโยชน์ทีเ่กดิจากบรกิารเทรนเนอรอ์อนไลน์ 
ความไวว้างใจในผูส้อน การตระหนกัถงึการแนะน า ทศันคตต่ิอการใชบ้รกิารเทรนเนอรอ์อนไลน์ และการคลอ้ยตามกลุ่ม
อา้งองิ สง่อทิธพิลต่อการกลบัมาใชบ้รกิารเทรนเนอรอ์อนไลน์ซ ้า โดยมคีวามผนัแปรของตวัแปรตามเท่ากบัรอ้ยละ 74.0 
(R2 = 0.740) ซึง่มรีายละเอยีดในแต่ละปัจจยัดงันี้ 

5.4.3.1 ความตัง้ใจท่ีจะใช้บริการเทรนเนอรอ์อนไลน์ ส่งผลทางตรงต่อการกลบัมาใชบ้รกิารเทรนเนอร์
ออนไลน์ซ ้า ทีค่่าสมัประสทิธิอ์ทิธพิลเท่ากบั 0.860 อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.000 ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิาน
การวจิยัที ่7 ทีก่ล่าวว่าความตัง้ใจที่จะใช้บรกิารเทรนเนอร์ออนไลน์ส่งผลทางบวกต่อการกลบัมาใช้บรกิารเทรนเนอร์
อ อ น ไ ล น์ ซ ้ า  ซึ่ ง ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ  Kim et al.  ( 2013)  แ ล ะ  Anderson et al. ( 1994)  ที่ ก ล่ า ว ว่ า  
การกลบัมาใชบ้รกิารซ ้าจะขึน้อยู่กบัการใหบ้รกิารครัง้แรกของผูบ้รโิภค หากผูบ้รโิภคเกดิความพงึพอใจในครัง้แรกทีใ่ช้
บรกิารจะสง่ผลใหเ้กดิความตัง้ใจทีจ่ะกลบัไปใชบ้รกิารซ ้าอกีครัง้ 

5.4.3.2 การรบัรูถึ้งประโยชน์ท่ีเกิดจากบริการเทรนเนอรอ์อนไลน์ สง่อทิธพิลทางออ้มผ่านความตัง้ใจที่
จะใชบ้รกิารเทรนเนอรอ์อนไลน์ ทีค่่าสมัประสทิธิอ์ทิธพิลเท่ากบั 0.291 อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 

5.4.3.3 ความไว้วางใจในผู้สอน ส่งอิทธพิลทางอ้อมผ่านความตัง้ใจที่จะใช้บรกิารเทรนเนอร์ออนไลน์  
ทีค่่าสมัประสทิธิอ์ทิธพิลเท่ากบั 0.199 อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 

5.4.3.4 การตระหนักถึงการแนะน า ส่งอทิธพิลทางออ้มผ่านความตัง้ใจทีจ่ะใชบ้รกิารเทรนเนอรอ์อนไลน์  
ทีค่่าสมัประสทิธิอ์ทิธพิลเท่ากบั 0.187 อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 

5.4.3.5 ทศันคติต่อการใช้บริการเทรนเนอรอ์อนไลน์ ส่งอทิธพิลทางออ้มผ่านความตัง้ใจทีจ่ะใชบ้รกิาร
เทรนเนอรอ์อนไลน์ ทีค่่าสมัประสทิธิอ์ทิธพิลเท่ากบั 0.151 อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 

5.4.3.6 การคล้อยตามกลุ่มอ้างอิง ส่งอทิธิพลทางอ้อมผ่านความตัง้ใจที่จะใช้บรกิารเทรนเนอร์ออนไลน์  
ทีค่่าสมัประสทิธิอ์ทิธพิลเท่ากบั 0.087 อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 
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ภาพที ่2 ผลการวเิคราะหก์รอบแนวคดิการวจิยัการตดัสนิใจกลบัมาใชบ้รกิารซ ้าของผูใ้ชบ้รกิาร 

เทรนเนอรอ์อนไลน์บนเฟซบุ๊ก 
 

ตารางที ่2 ค่าสมัประสทิธิอ์ทิธพิลทางตรง ทางออ้ม และอทิธพิลโดยรวมของตวัแปรแฝงในกรอบแนวคดิการวจิยั  
(แสดงเป็นคะแนนมาตรฐาน) 

ตวัแปรตาม R2 อิทธิพล 
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การกลบัมาใช้บริการ
เทรนเนอรอ์อนไลน์ซ า้  

0.740 

ทางตรง 0.860* - - - - - 

ทางออ้ม - 0.291* 0.199* 0.187* 0.151* 0.087* 

โดยรวม 0.860* 0.291* 0.199* 0.187* 0.151* 0.087* 

ความตัง้ใจท่ีจะใช้
บริการเทรนเนอร์
ออนไลน์  

0.764 

ทางตรง - 0.338* 0.231* 0.218* 0.176* 0.101* 

ทางออ้ม - 0.129* - - - - 

โดยรวม -  0.467*  0.231* 0.218* 0.176* 0.101* 

ทศันคติต่อการใช้
บริการเทรนเนอร์
ออนไลน์  

0.538 

ทางตรง - 0.733* - - - - 

ทางออ้ม - - - - - - 

โดยรวม - 0.733* - - - - 
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6. สรปุผลการวิจยั 
6.1 อภิปรายผลการวิจยั 

ผลการวเิคราะหข์อ้มลูพบว่า ตวัแปรการรบัรูถ้งึประโยชน์ทีเ่กดิจากบรกิารเทรนเนอรอ์อนไลน์มอีทิธพิลต่อทศันคติ
ต่อการใชบ้รกิารเทรนเนอรอ์อนไลน์ในเชงิบวก ส่วนตวัแปรทีม่อีทิธพิลต่อความตัง้ใจทีจ่ะใชบ้รกิารเทรนเนอรอ์อนไลน์
มากทีสุ่ด คอื ตวัแปรการรบัรูถ้งึประโยชน์ทีเ่กดิจากบรกิารเทรนเนอรอ์อนไลน์ ตวัแปรความไวว้างใจในผูส้อน ตวัแปร
การตระหนักถงึการแนะน า ตวัแปรทศันคตต่ิอการใชบ้รกิารเทรนเนอรอ์อนไลน์ และตวัแปรการคลอ้ยตามกลุ่มอา้งองิ 
ตามล าดับ ส่วนตัวแปรความตัง้ใจที่จะใช้บริการเทรนเนอร์ออนไลน์มีอิทธิพลต่อการกลบัมาใช้บริการเทรนเนอร์
ออนไลน์ซ ้าในเชงิบวก  
6.2 ข้อเสนอแนะในเชิงปฏิบติั 

ผลของงานวจิยัท าใหท้ราบถงึปัจจยัทีม่ผีลต่อการตดัสนิใจกลบัมาใชบ้รกิารซ ้าของผูใ้ชบ้รกิารเทรนเนอรอ์อนไลน์
บนเฟซบุ๊ก เพื่อใหผู้ป้ระกอบธุรกจิเทรนเนอรอ์อนไลน์มุ่งเน้นและใหค้วามส าคญัต่อปัจจยันัน้ ๆ มากยิง่ขึน้ และน าไปใช้
ในการปรบัปรุงเพื่อใหธุ้รกจิมคีวามยัง่ยนื ไดด้งันี้ 

(1) ผูใ้หบ้รกิารควรสรา้งความไวว้างใจในตวัผูส้อนใหผู้ใ้ชบ้รกิารรบัรูแ้ละรูส้กึไดว้่าผูส้อนมคีวามรู ้ความเชีย่วชาญ
ในด้านการออกก าลังกาย เช่น มีใบรบัรองมาตรฐาน Personal Trainer เป็นต้น นอกจากนี้ผู้สอนควรสร้างความ
น่าเชื่อถอื โดยการดูแลให้ค าปรกึษาผู้ใชบ้รกิารอย่างสม ่าเสมอ และผูส้อนควรมคีวามซื่อสตัย ์ไม่น าขอ้มูลส่วนตวัของ
ผู้ใช้บรกิารไปเผยแพร่ก่อนได้รบัอนุญาต และยนิดใีห้บรกิารเมื่อผู้ใช้บรกิารต้องการค าปรกึษา ซึ่งความไว้วางใจใน
ผูส้อนจะสง่ผลใหผู้ใ้ชบ้รกิารเกดิความตัง้ใจทีจ่ะใชบ้รกิารเทรนเนอรอ์อนไลน์และกลบัมาใชบ้รกิารเทรนเนอรอ์อนไลน์ซ ้า 

(2) ผูใ้หบ้รกิารสามารถน าผลการวจิยัทีพ่บว่า ผูใ้ชบ้รกิารใหค้วามส าคญักบัการบอกต่อแบบปากต่อปาก การรวีวิ
บรกิารจากผู้ที่เคยใช้บรกิารและให้ความส าคญักบัความคดิเหน็ในแง่ลบของผู้ที่เคยใช้บรกิาร ฉะนัน้หากผู้ให้บรกิาร
สามารถสรา้งความพงึพอใจใหแ้ก่ผูใ้ชบ้รกิารได ้ผูใ้ชบ้รกิารเหล่านี้จะน าไปบอกต่อแบบปากต่อปากหรอืมกีารเขยีนรวีวิ
บรกิารจากประสบการณ์การใช้บรกิารในเชงิบวก ทัง้นี้หากผู้ใช้บรกิารได้รบัการบรกิารที่ไม่ประทบัใจ ผู้ใช้บรกิารจะ
น าไปบอกต่อกนัในเชงิลบ ท าให้ผู้ที่รบัฟังหรือพบเหน็การรวีวิน าขอ้มูลที่ได้รบัรู้ไปประกอบการตดัสนิใจก่อนที่จะใช้
บรกิาร 

(3) ผูใ้หบ้รกิารควรสรา้งทศันคตทิีด่ใีหผู้ใ้ชบ้รกิารรบัรูไ้ด ้ทัง้จากการสรา้งประสบการณ์ทีด่ใีหแ้ก่ผูใ้ชบ้รกิาร ท าให้
ผูใ้ช้บรกิารรบัรู้ถงึการเปลีย่นแปลงในชวีติที่ดขี ึน้ และท าใหเ้หน็ว่าการใช้บรกิารเทรนเนอรอ์อนไลน์นัน้สามารถท าให้
ผู้ใช้บริการประสบความส าเรจ็ตามเป้าหมายที่ตัง้ไว้ได้ เช่น น ้าหนักลด กล้ามเนื้อกระชบั เป็นต้น ซึ่งจะส่งผลให้
ผูใ้ชบ้รกิารเกดิความตัง้ใจทีจ่ะใชบ้รกิารเทรนเนอรอ์อนไลน์และกลบัมาใชบ้รกิารเทรนเนอรอ์อนไลน์ซ ้า 
6.3 ข้อเสนอแนะส าหรบังานวิจยัต่อเน่ือง 

เพื่อเป็นประโยชน์ในดา้นการสรา้งองคค์วามรูใ้หม่ ทางผูว้จิยัจงึขอเสนอแนะการท าวจิยัครัง้ต่อไป ดงัต่อไปนี้ 
(1) การวจิยัครัง้น้ี พบว่า ปัจจยัทัศนคติต่อการใช้บริการเทรนเนอร์ออนไลน์ มีค่าสมัประสทิธิอ์ิทธิพลเท่ากับ 

0.176 และมคีวามผนัแปรของตวัแปรตาม (R2) ระหว่างการรบัรูป้ระโยชน์ทีเ่กดิจากบรกิารเทรนเนอรอ์อนไลน์ทีส่่งผล
อทิธพิลทางตรงต่อทศันคตต่ิอการใชบ้รกิารเทรนเนอรอ์อนไลน์มคี่าค่อนขา้งน้อย ซึง่เท่ากบัรอ้ยละ 53.8 (R2 = 0.538) 
จงึควรศกึษาว่ามปัีจจยัเพิม่เตมิใดบา้งทีส่ง่ผลต่อปัจจยัทศันคตต่ิอการใชบ้รกิารเทรนเนอรอ์อนไลน์ 

(2) การวจิยัครัง้นี้ พบว่า ปัจจยัการตระหนักถงึการแนะน าส่งผลทางตรงต่อความตัง้ใจทีจ่ะใชบ้รกิารเทรนเนอร์
ออนไลน์ มค่ีาสมัประสทิธิอ์ทิธพิลเท่ากบั 0.218 ซึง่มคี่าค่อนขา้งน้อย จงึควรศกึษาว่าปัจจยัเพิม่เตมิใดบ้างที่ส่งผลต่อ
การตระหนกัถงึการแนะน า 
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บทคดัย่อ 

งานวจิยันี้มีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจยัที่ส่งผลต่อการเลือกวธิีการติดตัง้ระบบการวางแผนทรพัยากรองค์กร 
(Enterprise Resource Planning หรอี ERP) ขององค์กรในประเทศไทย ระหว่างการติดตัง้ระบบตามมาตรฐานของ 
ERP Package (Standard ERP) ดว้ยการปรบัเปลีย่นกระบวนการทางธุรกจิ กบัการตดิตัง้ระบบดว้ยการปรบัแต่งระบบ 
(Customized ERP) ใหเ้ขา้กบักระบวนการทางธุรกจิขององคก์ร งานวจิยันี้เป็นงานวจิยัเชงิคุณภาพ โดยจดัเกบ็ขอ้มูล
จาก 6 ผู้รับผิดชอบโครงการติดตัง้ระบบ ERP ของแต่ละองค์กร จ านวน 3 องค์กรด้วยวิธีการสมัภาษณ์เชิงลึก 
ผลการวจิยัพบว่า ปัจจยัทีส่ง่ผลต่อการตดัสนิใจเลอืกวธิกีารตดิตัง้ระบบการวางแผนทรพัยากรองคก์รนัน้ สามารถแบ่ง
ไดเ้ป็น 2 กรณี คอื กรณีทีห่นึ่ง ปัจจยัทีส่ง่ผลต่อการตดิตัง้ระบบตามมาตรฐานของ ERP Package ไดแ้ก่ การตดัสนิใจ
ของผูบ้รหิารระดบัสงู นโยบายองคก์ร และความยดืหยุ่นหรอืขอ้จ ากดัของระบบ ERP สว่นกรณีทีส่อง ปัจจยัทีส่ง่ผลต่อ
การติดตัง้ระบบด้วยการปรบัแต่งระบบ ไดแ้ก่ การตดัสนิใจของผูบ้รหิารระดบัสงู งบประมาณ นโยบายองค์กร ความ
ยดืหยุ่นหรอืขอ้จ ากดัของระบบ ERP การปรบัเปลีย่นกระบวนการทางธุรกจิ ผูใ้ชง้าน และ ประสทิธภิาพการท างานของ
ระบบเดมิ ขอ้แนะน าส าหรบังานวจิยัต่อเน่ืองคอื เนื่องจากหนึ่งในองค์กรที่เขา้ไปเกบ็ขอ้มูลที่เลอืกใชก้ารตดิตัง้ระบบ
ดว้ยการดว้ยการปรบัแต่งระบบทีเ่ป็นองคก์รทีม่ขีนาดใหญ่และมงีบประมาณมาก จงึควรเขา้ไปศกึษาองคก์รที่มขีนาด
เลก็กว่าและมงีบประมาณทีจ่ ากดัในการตดิตัง้ระบบดว้ยการปรบัแต่งระบบ เพื่อจะไดปั้จจยัอื่นๆ เพิม่มากขึน้ 
 
ค าส าคญั: การเลอืกวธิกีารตดิตัง้ระบบ ERP การตดิตัง้ระบบตามมาตรฐานของ ERP Package การตดิตัง้ระบบด้วย

การปรบัแต่งระบบ 
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Abstract 

The purpose of this study is to identify factors affecting two types of decisions for implementing 
Enterprise Resource Planning (ERP) in Thailand. These two types of decisions are standard ERP package 
(adjusting business processes in accordance with business processes inside ERP system) and customized 
ERP system (modifying business processes inside ERP system to accommodate each business process). 
This research is a qualitative research. Data has been collected from six ERP project managements in three 
companies by depth interview. The results of this study are as follows: (1) The factors affecting decisions for 
standard ERP package are the decisions from top management, corporate policies and the flexibility or 
limitations of standard ERP package. (2) The factors affecting decisions for customized ERP system are the 
decisions from top management, budgets, corporate policies, the flexibility or limitations of standard ERP 
package, business process reengineering, user involvement, and performance of legacy system. One of case 
studies that was implemented by customized ERP is the big company with high budget. Future research may 
study a smaller size company with limited budget that implements customized ERP so that more factors 
affecting decisions for customized ERP package could be identified. 

 
Keywords: ERP implementation, Standard ERP Package, Customized ERP 
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1. บทน า 
1.1 ความส าคญัและท่ีมาของปัญหา 

ปัจจุบนัการน าเทคโนโลยสีารสนเทศมาใชเ้ป็นปัจจยัหนึ่งในการปรบัปรุงการท างานของธุรกจิ ทัง้ขนาดใหญ่ ขนาด
กลาง หรอืแมแ้ต่องคก์รขนาดเลก็ ดว้ยความเชื่อว่าเทคโนโลยทีีท่นัสมยัจะเป็นเครื่องมอืเพื่อเพิม่ประสทิธภิาพดา้นการ
ขายและการบรกิารเพื่อตอบสนองความต้องการลูกค้าและได้ผลก าไรที่เพิ่มมากขึ้น  เนื่องจากประเทศไทยนิยมใช้
เทคโนโลยโีดยดูแนวโน้มและทศิทางการใช้งานของต่างประเทศเป็นหลกั จงึมกีารน าเอาซอฟต์แวรป์ระเภทเอน็เตอร์
ไพรส์ โซลูชัน่ (Enterprise Solution) มาใช้ในองค์กรธุรกิจเพิ่มมากขึ้น โดยมองว่าซอฟต์แวร์ประเภทนี้จะสามารถ
ตอบสนองความต้องการขององค์กรได้ และระบบการวางแผนทรพัยากรองค์กร (Enterprise Resource Planning: 
ERP) คือ เครื่องมือหนึ่งที่น ามาสู่การจดัการที่จะเกิดมูลค่าสูงสุด (Value Chain) ในองค์กร (หนึ่งฤทัย ต่อสุวรรณ , 
2550)  โดยใชก้ารตดิตัง้ซอฟต์แวรเ์พื่อเชื่อมโยงขอ้มูลของแผนกต่าง ๆ ภายในองคก์รทัง้หมดเขา้ไวด้ว้ยกนั (Shehab 
et al., 2004) ดงันัน้ทุกหน่วยงานในองคก์รจะสามารถเขา้ถงึขอ้มูลทีถู่กจดัเกบ็ในฐานขอ้มูลเดยีวกนั ท าใหม้มีาตรฐาน
และส่วนงานที่น าขอ้มูลไปใช้ จะไดข้อ้มูลทีม่ปีระโยชน์เพื่อการวเิคราะหต่์อไปได้ แต่การน าเอาซอฟต์แวร ์ERP มาใช้
งานจะต้องมกีารศกึษาหลายๆ ดา้นก่อนการตดิตัง้ ไม่ว่าจะเป็นดา้นกระบวนการทางธุรกจิขององคก์ร ดา้นงบประมาณ 
และดา้นบุคลากรในองคก์ร เพราะในการตดิตัง้ระบบการวางแผนทรพัยากรองคก์รจะสามารถเกดิปัญหาและอุปสรรคดงั
บทความของนิตยสาร CIO Magazine ที่ได้สรุปปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ของการตดิตัง้ระบบการวางแผนทรพัยากร
องคก์ร คอื ค่าใชจ้่ายทีส่งูกว่าระบบสารสนเทศอื่น องคก์รอาจตอ้งมกีารเปลีย่นแปลงโครงสรา้งองคก์รเพื่อรองรบักบัการ
ท างานของระบบใหม่ องคก์รอาจตอ้งมกีารปรบัเปลีย่นกระบวนการทางธุรกจิ (Business Process) และปัญหาดา้นการ
บ ารุงรกัษาในอนาคต เป็นตน้ 

นอกจากนี้ผู้วิจ ัยได้ส ารวจงานวิจัยย้อนหลัง 5 ปี (ปี 2010 - 2015) ของ 2 ฐานข้อมูล คือ ฐานข้อมูล ABI - 
INFORM และ ฐานข้อมูล EBSCO ซึ่งเป็นฐานข้อมูลระดบันานาชาติที่รวบรวมวารสารทางวิชาการที่เป็นไปตาม
หลกัเกณฑท์ี ่ก.พ.อ. ก าหนดและเป็นฐานขอ้มลูใหญ่ทีม่งีานวจิยัทีเ่กีย่วกบัธุรกจิ โดยเฉพาะในฐานขอ้มูล EBSCO จะมี
การรวบรวมงานวจิยัทีม่อียู่ในฐานขอ้มลูอื่น เช่น ScienceDirect ซึง่ฐานขอ้มลูนี้ บางครัง้สามารถโหลดเอกสารไดเ้ฉพาะ
บทคัดย่อเท่านัน้ ดงันัน้ผู้วิจยัจึงมองว่าข้อมูลที่ได้จากฐานข้อมูล ABI – INFORM และฐานข้อมูล EBSCO มีความ
เพยีงพอในการหาขอ้มูลงานวจิยัดา้นระบบ ERP โดยสามารถสรุปงานวจิยัที่เกีย่วขอ้งกบัการตดิตัง้ระบบ ERP ไดด้งั
ตารางที ่1 

 
ตารางที ่1 สรุปงานวจิยัจากฐานขอ้มลู ABI – INFORM และ EBSCO ระหว่างปี 2010 – 2015 

หวัข้อ ฐานข้อมูล 
ABI – 

INFORM 

ฐานข้อมูล 
EBSCOT 

รวม 

ERP Implementation Process 6 งานวจิยั - 6 งานวจิยั 
ERP Post – Implementation 1 งานวจิยั 4 งานวจิยั 5 งานวจิยั 
ERP Critical Success Factors 10 งานวจิยั 13 งานวจิยั 23 งานวจิยั 
ERP Implementation - Failed 1 งานวจิยั 2 งานวจิยั 3 งานวจิยั 
ERP Risk Management 1 งานวจิยั 1 งานวจิยั 2 งานวจิยั 
ERP Benefit 1 งานวจิยั - 1 งานวจิยั 
รวม 20 งานวิจยั 20 งานวิจยั 40 งานวิจยั 
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จากตารางที ่1 มงีานวจิยัจ านวนมากทีเ่กีย่วกบัการตดิตัง้ระบบ ERP แต่ในทีน่ี้จะกล่าวถงึงานวจิยัจ านวนทัง้หมด     
40 งานวจิยัของฐานขอ้มูล ABI - INFORM และ ฐานขอ้มูล EBSCO โดยไม่ซ ้ากนั พบว่างานวจิยั ERP ส่วนใหญ่เน้น
ไปดา้นการหาปัจจยัความส าเรจ็และปัจจยัความลม้เหลวในการตดิตัง้ระบบ ERP ทีม่จี านวนรวมกนัถงึ 26 งานวจิยัจาก
ทัง้หมด 40 งานวิจัย และพบงานวิจยัจ านวน 6 งานวิจยัที่เกี่ยวกับกระบวนการติดตัง้ระบบ ERP และงานวิจัยที่
เกี่ยวกบัภายหลงัการติดตัง้ระบบ ERP (ERP Post-Implementation) มีจ านวนน้อยเพียง 5 งานวิจยั และยงัไม่พบ
งานวจิยัทีเ่กี่ยวกบัปัจจยัในการเลอืกวธิกีารตดิตัง้ระบบ ERP ท าให้ผูว้จิยัมคีวามสนใจที่จะศกึษางานวจิยัส่วนนี้ที่เป็น
การตดัสนิใจก่อนเริม่กระบวนการตดิตัง้ระบบ ERP หรอื ERP Pre-Implementation โดยก่อนเริม่การตดิตัง้ระบบ ERP 
ทางองคก์รจะต้องท าการตดัสนิใจเลอืกวธิกีารตดิตัง้ระบบ ERP โดยสามารถแบ่งไดเ้ป็น 2 แบบ (Umble et al., 2002) 
คอื การตดิตัง้ระบบตามมาตรฐานของ ERP Package ดว้ยการปรบัเปลีย่นกระบวนการทางธุรกจิ (Business Process 
Re-engineering: BPR) ขององค์กรให้เขา้กบัระบบ ERP ซึ่งแบบนี้จะส่งผลต่อบุคลากรในองคก์รทีจ่ะต้องมกีารเรยีนรู้
การท างานใหม่  หรอื การตดิตัง้ระบบดว้ยการปรบัแต่งระบบ  (Customized ERP) ใหเ้ขา้กบักระบวนการทางธุรกจิของ
องคก์ร โดยแบบนี้จะยดึกระบวนการท างานขององคก์รเป็นหลกั ซึง่จะไม่เขา้ไปเปลีย่นแปลงกระบวนการท างาน อกีทัง้
เพื่อใหไ้ดก้รอบงานวจิยัส าหรบัการเลอืกวธิกีารติดตัง้ระบบวางแผนทรพัยากรองคก์รและเป็นแนวทางในการตดัสนิใจ
เลอืกวธิกีารตดิตัง้ระบบวางแผนทรพัยากรองคก์ร ส าหรบัองคก์รอื่นๆ ในประเทศไทยต่อไป 
1.2 วตัถปุระสงคข์องการวิจยั 

งานวจิยันี้มวีตัถุประสงคเ์พื่อศกึษาหาปัจจยัทีส่ง่ผลต่อการตดัสนิใจเลอืกว่าจะตดิตัง้ระบบตามมาตรฐานของ ERP 
Package (Standard ERP) ด้วยการปรบัเปลี่ยนกระบวนการทางธุรกจิขององค์กรให้เขา้กบัระบบวางแผนทรพัยากร
องคก์ร หรอืการตดิตัง้ระบบดว้ยการปรบัแต่งระบบ (Customized ERP) ใหเ้ขา้กบักระบวนการทางธุรกจิขององคก์ร ใน
การน าเทคโนโลยีสารสนเทศการวางแผนทรพัยากรองค์กร (Enterprise Resource Planning) มาใช้กับองค์กรใน
ประเทศไทยและเพื่อใหไ้ดก้รอบงานวจิยัส าหรบัการเลอืกวธิกีารตดิตัง้ระบบวางแผนทรพัยากรองคก์รและเป็นแนวทาง
ในการตดัสนิใจเลอืกวธิกีารตดิตัง้ระบบวางแผนทรพัยากรองคก์ร ส าหรบัองคก์รอื่นๆ ในประเทศไทยต่อไป 

 
2. งานวิจยัท่ีเก่ียวข้องและข้อมลูการสมัภาษณ์เบือ้งต้น 
2.1 งานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัระบบการวางแผนทรพัยากรองคก์ร 

งานวจิยัที่เกี่ยวกบัระบบ ERP ส่วนมาก จะเป็นการอธบิายการติดตัง้ระบบ ERP ในองค์กรใดองค์กรหนึ่ง โดย
ค าถามของงานวจิยั คอื อะไรเป็นปัจจยัที่ส่งผลต่อความส าเรจ็ในการตดิตัง้ระบบ หรอืการติดตัง้ระบบ ERP มคีวาม
คุม้ค่ากบัค่าใชจ้่ายหรอืเวลาหรอืไม่ การตดิตัง้ระบบ ERP นัน้เหมอืนกนัหรอืไม่ในกรณีทีอ่งคก์รหรอืวฒันธรรมองคก์ร
ต่างกนั หรอืแม้กระทัง้การติดตัง้ระบบ ERP จะส่งผลกระทบต่อองค์กรหรอืบุคลากรในองค์กรอย่างไร ด้วยค าถาม
งานวจิยัเหล่านี้ ท าให้งานวจิยัที่เกี่ยวกบัระบบ ERP มกีารพฒันาขึน้เรื่อยๆ โดย Grabski และ Leech และ Schmidt 
(2011) ไดส้รุปประเภทของงานวจิยัทีเ่กีย่วกบัระบบ ERP เป็น 3 เรื่อง ดงัภาพที ่1 
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ภาพที ่1 ประเภทของงานวจิยัทีเ่กีย่วกบัระบบ ERP 
 
ส่วนมากหนึ่งในสามของโครงการติดตัง้ระบบ ERP ทัว่โลกจะไม่ประสบผลส าเร็จ เนื่องจากหลายๆ ปัจจัย 

(Sirigindi, 2000) โดยปัจจยัหลกัที่ก่อใหเ้กดิความลม้เหลวคอืการมุ่งเน้นไปทีก่ารตดิตัง้ระบบ ERP เพื่อใหก้ารท างาน
เป็นไปอย่างอตัโนมตั ิทีม่มีนุษยเ์กีย่วขอ้งน้อยทีส่ดุ แทนทีจ่ะเน้นไปทีก่ารจดัการดา้นการเปลีย่นแปลงกระบวนการทาง
ธุรกิจ ซึ่งมีความส าคญัต่อการอยู่รอดขององค์กรมากที่สุด และอกีสาเหตุคือ มีการปรบัเปลี่ยนตัวระบบ ERP มาก
เกนิไป จนระบบเกดิความไม่เป็นมาตรฐาน เพราะฉะนัน้แล้ว องคก์รควรที่จะมคีวามระมดัระวงัในการน าระบบ ERP 
เขา้มาตดิตัง้ให้มากทีสุ่ด โดยสามารถแสดงรายละเอยีดขององคป์ระกอบของปัจจยัทีส่่งผลต่อความส าเรจ็และปัจจยัที่
สง่ผลต่อความลม้เหลวในการตดิตัง้ระบบ ERP ดงัตารางที ่2 

 
ตารางที ่2 ตารางเปรยีบเทยีบปัจจยัทีส่ง่ผลต่อความส าเรจ็และความลม้เหลวของการตดิตัง้ 

ระบบวางแผนทรพัยากรองคก์ร 
รายการ สาเหตขุองความส าเรจ็ สาเหตขุองความลม้เหลว 

การสนบัสนุนจากผูบ้รหิารระดบัสงู สนบัสนุน ไม่ค่อยสนบัสนุน 
การเปลี่ยนแปลงกระบวนการทาง
ธุรกจิ 

เปลีย่นแปลงอย่างเหมาะสม ไม่มคีุณภาพ 

การบรหิารจดัการโครงการ ผูร้บัผดิชอบโครงการมคีวามสามารถ
และมปีระสทิธภิาพ 
โครงการมตีารางทีเ่หมาะสม 

ผู้ รั บ ผิ ด ช อ บ โค ร ง ก า ร ที่ ไ ม่ มี
ประสทิธภิาพ 
โครงการมีก าหนดการหรือตารางที่
มากเกนิไป 
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ตารางที ่2 ตารางเปรยีบเทยีบปัจจยัทีส่ง่ผลต่อความส าเรจ็และความลม้เหลวของการตดิตัง้ 
ระบบวางแผนทรพัยากรองคก์ร (ต่อ) 

รายการ สาเหตขุองความส าเรจ็ สาเหตขุองความลม้เหลว 
การใหค้วามรูแ้ละการฝึกอบรม มกีารอธบิายอย่างชดัเจนจนผู้ใช้งาน

สามารถมองเห็นภาพรวมของระบบ
ได ้

การฝึกอบรบและให้ความรูท้ี่ไม่ด ีท า
ให้ผู้ใช้งานมองเห็นภาพรวมของ
ระบบไม่ชดัเจน ส่งผลใหใ้ชง้านระบบ
ไม่มปีระสทิธภิาพ 

การบรหิารจดัการการเปลีย่นแปลง มีการจัดการอย่ างมีระบบ โดยมี
ผูบ้รหิารเขา้มาช่วย 

ไม่มกีารจดัการการเปลีย่นแปลง 

ทมีงานทีด่แูลโครงการ ทมีงานเป็นทมีเดมิทีดู่แลตัง้แต่ต้นจน
จบโครงการ 

มีการเข้า -ออกของทีมงานที่บ่อย
เกนิไป 

การสือ่สาร มีความชัดเจนและไปในแนวทาง
เดยีวกนั 

มกีารถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกบัระบบ
ไม่ด ี

แผนทางธุกจิและวสิยัทศัขององคก์ร มคีวามชดัเจน ไม่ชดัเจนหรอืเปลีย่นแปลงตลอดเวลา 
ผูใ้ชง้านระบบ ผูใ้ชง้านยอมรบั ผูใ้ชง้านต่อตา้น 
โครงสรา้งทางไอท ี มี โ ค ร ง ส ร้ า ง ที่ ดี  ง่ า ย ต่ อ ก า ร

เปลีย่นแปลง 
มโีครงสรา้งทีไ่ม่ด ีเปลีย่นแปลงยาก 

ผูต้ดิตัง้ระบบ มปีระสบการณ์และมปีระสทิธภิาพ ป ร ะ ส บ ก า ร ณ์ น้ อ ย แ ล ะ ไ ม่ มี
ประสทิธภิาพ 

การก าหนดค่าซอฟแวร์ การแก้ไข
ปัญหาที่เกิดกับระบบ การทดสอบ
ระบบ 

มกีารจดัการทีด่ ี การทดสอบระบบมคีุณภาพต ่า 

การปรบัแกห้รอืเปลีย่นแปลงระบบ ท าการเปลี่ยนแปลงเฉพาะส่วนที่
ตอ้งการ 

มกีารเปลีย่นแปลงระบบมากเกนิไป 

การจดัการต่อเหตุการณ์ที่จะเกดิโดย
คาดไม่ถงึ 

มกีารจดัการความเสีย่งทีจ่ะเกดิขึน้ เกดิปัญหากบัระบบจากความคาดไม่
ถงึ 

ประสทิธภิาพของระบบ ระบบมคีวามสอดคลอ้งกนั ระบบทีไ่ม่เหมาะสมและไม่สอดคลอ้ง
กนั 

 
2.2 ข้อมูลการสมัภาษณ์เบือ้งต้น 

ผูว้จิยัไดท้ าการเกบ็รวบรวมขอ้มูลจากผูเ้ชีย่วชาญในการตดิตัง้ระบบ ERP เพื่อน ามาจดัท ากรอบวจิยัเบือ้งต้นโดย
การจดักลุ่มนี้เป็นไปตามเกณฑก์ารประเมนิมลูค่าปัจจุบนัและวธิปีฏบิตักิาร (Valuation Standards and practices) ของ
มาเลเซยี (Fernandez, 1996)  ในระดบัที ่1 ของการปฏบิตักิารประเมนิมูลค่าหรอืประสบการณ์จะอยู่ระหว่าง 3 - 5 ปี 
จ านวน 4 คน ต่อมาระดับที่ 2 จะต้องมีประสบการณ์ 6 – 10 ปี จ านวน 2 คน และในขนาดที่ระดับที่ 3 จะต้องมี
ประสบการณ์มากกว่า 15 ปี จ านวน 1 คน โดยสอบถามถึงปัจจยัอะไรที่จะส่งผลต่อการตดัสนิใจเลอืกใช้วธิกีารติดตัง้
ระบบตามมาตรฐานของ ERP Package ด้วยการปรบัเปลีย่นกระบวนการทางธุรกจิขององคก์รใหเ้ขา้กบัระบบ ERP 
หรอืการตดิตัง้ระบบดว้ยการปรบัแต่งระบบ (Customized ERP) ใหเ้ขา้กบักระบวนการทางธุรกจิขององคก์ร ท าใหไ้ด้
ขอ้สรุปดงัตารางที ่3 
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ตารางที ่3 ตารางสรุปการสมัภาษณ์ผูเ้ชีย่วชาญดา้นการตดิตัง้ระบบ ERP  

ระดบัของ
ผูเ้ช่ียวชาญ 

คนท่ี ประสบการณ์ 

การ
ตดัสินใจ
ของ

ผูบ้ริหาร
ระดบัสูง 

งบประมาณ 
นโยบาย
บริษทั 

ความ
ยืดหยุ่น
หรอื

ข้อจ ากดั
ของ

มาตรฐาน
ระบบ 
ERP  

ผลกระทบ
ต่อการ
ท างาน 

ประ
สิทธิ 
ภาพ
การ

ท างาน
ของ
ระบบ
เดิม 

1 ก. 3 ปี  X   X  
1 ข. 3 ปี X X  X   
1 ค. 5 ปี X X   X  
1 ง. 5 ปี X X   X  
2 จ. 8 ปี  X   X X 
2 ฉ. 10 ปี  X  X X  
3 ช. 16 ปี  X X X X X 

 
การตดัสินใจของผู้บริหารระดบัสูง กล่าวคอื ผู้บรหิารระดบัสูงถือเป็นบุคคลส าคญัที่สุดในองค์กรและเป็นผู้ที่

สามารถออกความเหน็เป็นเดด็ขาดในเรื่องส าคญัต่าง ๆ  รวมทัง้การตดัสนิใจในการติดตัง้ระบบเทคโนโลยใีหม่ๆ ว่า
ตอ้งการทีจ่ะท าการตดิตัง้แบบไหน ในองคก์รทีม่ผีูบ้รหิารหลายคน ถงึแมว้่าจะมสีทิธใินการตดัสนิใจ (Buonano et al., 
2005; Shah et al., 2011) ทางองคก์รกจ็ะต้องมกีารจดัประชุมเพื่อหาขอ้สรุปในแต่ละโครงงาน แต่ส าหรบัองคก์รเลก็ๆ 
กจ็ะมผีูม้อี านาจสทิธขิาดเพยีงคนเดยีว  

งบประมาณ  กล่าวคือ กรณีที่บริษัทมีงบประมาณจ ากัด บริษัทจะไม่สามารถท าการปรับเปลี่ยนที่ระบบ 
(Customizing ERP) ตามความต้องการของผูใ้ชง้านได ้เน่ืองจากในการปรบัเปลีย่นระบบ ERP จะมคี่าใชจ้่ายทีส่งูกว่า
ระบบมาตรฐานของ ERP Package จงึควรท าการประชุมเพื่อค านวณว่าควรทีจ่ะท าการปรบัเปลีย่นโมดูลใดของระบบ 
ERP บ้าง เพื่อให้ส่งผลดีต่อองค์กรมากที่สุด หรอือาจตัดสินใจเลือกติดตัง้ตามมาตรฐานของระบบ ERP และปรบั
กระบวนการท างานของบรษิัทให้เขา้กบัระบบ ERP มากกว่า แต่ถ้าบรษิัทมงีบประมาณจ านวนมากกจ็ะสามารถเลอืก
ตดิตัง้ระบบ ERP แบบใดกไ็ดแ้ต่ตอ้งตดัสนิใจควบคู่ไปกบัปัจจยัตวัอื่นๆ ดว้ย (Mukkamala, 2013) 

นโยบายบริษัท กล่าวคอื เป็นอกีปัจจยัที่ผู้บรหิารควรที่จะพจิารณา เพื่อใชใ้นการตดัสนิใจติดตัง้ระบบ ERP ซึ่ง
ควรสอดคลอ้งกบันโยบายของบรษิทั เช่น กรณีทีส่ านักงานใหญ่ปรบัเปลีย่นระบบ ERP เป็นแบบใด สาขากค็วรทีจ่ะใช้
วธิกีารตดิตัง้ระบบ ERP แบบเดยีวกนัดว้ย เพื่อใหก้ารท างานสอดคลอ้งและเชื่อมต่อกนัได ้

ความยืดหยุ่นหรอืข้อจ ากดัของมาตรฐานระบบ ERP กล่าวคอื นอกจากพจิารณาจากปัจจยัดงักล่าวขา้งตน้ ยงั
จะพจิารณาจากระบบ ERP โมดลูนัน้ๆ ว่าจะสามารถท าการปรบัเปลีย่นไดม้ากน้อยแค่ไหน ถา้ปรบัแลว้จะใหร้ะบบเกดิ
ปัญหาหรอืเพิม่ความยุ่งยากในการท างาน กจ็ะไม่ท าการปรบัเปลี่ยนระบบ ERP แต่ไปเน้นให้ปรบักระบวนการทาง
ธุรกจิขององคก์รใหเ้ขา้กบัระบบ ERP (Buonano et al., 2005) 

ผลกระทบต่อการท างาน กล่าวคอื ไม่ว่าจะเป็นการติดตัง้ตามระบบ ERP Package ตามมาตรฐานหรอืท าการ 
Customize ERP Package ต่างก็ต้องมีการเปลี่ยนแปลงกระบวนการท างานให้เขา้กบัระบบ แต่จะเปลี่ยนแปลงมาก
หรอืน้อยจะขึน้อยู่กบั Package ทีท่างองคก์รเลอืกใช ้ในกรณีที่องคก์รใช้ตามมาตรฐานของระบบ ERP Package นัน้
จะต้องปรบัเปลีย่นที่กระบวนการทางธุรกจิ ขององค์กรให้เขา้กบัมาตรฐานของระบบแทน ซึ่งจะเกดิการเปลีย่นแปลง
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หลายๆ ด้าน เช่น ถ้ามกีารปรบัเปลีย่นกระบวนการทางธุรกจิ (Business Process Change หรอื Business Process 
Re-engineering)  ขององคก์ร แลว้ จะเกดิการเปลี่ยนแปลงมากหรอืน้อย อย่างไรแลว้ยงัต้องค านึงถงึบุคลากรภายใน
องคก์รดว้ย ว่าสามารถยอมรบักระบวนการท างานใหม่ (User Acceptant) หรอืเกดิการต่อต้านจากบุคลากรในองคก์ร 
(User Resistant) เนื่องจากมหีลายกรณีศกึษาทีท่ าการตดิตัง้ระบบ ERP มกีารเปลีย่นแปลงกระบวนการทางธุรกจิ แต่
ทางบุคลากรภายในองค์กรไม่ยอมรบักบักระบวนการทางธุรกิจหรือกระบวนการท างานใหม่ จึงส่งผลให้เกิดความ
ลม้เหลวในการตดิตัง้ระบบ (Gargeya & Brady, 2005) 

ประสิทธิภาพการท างานของระบบเดิม กล่าวคือ ต้องมีการพิจารณาว่าการติดตัง้ระบบ ERP แบบไหนที่
เหมาะสมกบัองคก์รมากทีส่ดุ เมื่อท าการตดิตัง้เสรจ็แลว้ กระบวนการทางธุรกจิควรทีจ่ะช่วยลดเวลาการท างาน ง่ายต่อ
การตรวจสอบ และ เพิม่ทัง้ดา้นประสทิธภิาพและประสทิธผิลของการท างาน (Mukkamala, 2013) 
 
3. กรอบแนวคิดการวิจยัเบื้องต้นและค าถามการวิจยั 

จากขอ้มลูของผูเ้ชีย่วชาญในการตดิตัง้ระบบ ERP ทัง้ 7 ท่าน ท าใหท้ราบว่า ในการเลอืกวธิกีารตดิตัง้ระบบ ERP 
ควรค านึงถึงทัง้หมด 6 องค์ประกอบ คอื (1) การตดัสนิใจของผู้บรหิารระดบัสูง เนื่องจากผู้บรหิารระดบัสูงเป็นผู้ที่มี
อ านาจเดด็ขาดในการตดัสนิใจเลอืกเทคโนโลยสีารสนเทศเขา้มาใชภ้ายในองคก์ร (2) งบประมาณ (3) นโยบายองคก์ร 
(4) ความยดืหยุ่นหรอืขอ้จ ากดัของมาตรฐานระบบ ERP กรณีทีอ่งคก์รตอ้งการการตดิตัง้ระบบตามมาตรฐานของ ERP 
Package พบว่าบางโมดลูอาจจะมคีวามยดืหยุ่นหรอืสามารถท างานสอดคลอ้งกบักระบวนการท างานเดมิ แต่บางโมดูล
อาจจะมขีอ้จ ากดัในการท างานทีไ่ม่ตรงกนั ท าให้ต้องมีการปรบัแต่งระบบ (Customized ERP) หรอืปรบักระบวนการ
ท างานขององคก์รได ้(5) ผลกระทบต่อการท างานขององคก์ร ในกรณีทีต่้องมกีารเปลีย่นแปลงกระบวนการท างานเดมิ
หรอืมกีารปรบัเปลีย่นกระบวนการท างานใหม่ (Business Process Re-engineering: BPR) โดยการปรบักระบวนการ
ท างานน้ี ถอืเป็นการปรบัการท างานของบุคลากรในองคก์รใหเ้ขา้กบัการตดิตัง้ระบบตามมาตรฐานของ ERP Package 
แต่ในการปรบักระบวนการท างานนัน้เป็นเรื่องที่เกี่ยวขอ้งกบัทุกคนในองค์กร ซึ่งอาจจะส่งผลให้บุคลากรในองค์กร
ยอมรบัหรือต่อต้านการใช้เทคโนโลยีใหม่ได้ และองค์ประกอบสุดท้าย (6) ประสทิธภิาพการท างานของระบบเดิม 
เน่ืองจาก โครงสรา้งทางไอทขีองระบบเดมิของบางองคก์รอาจจะมคีวามซบัซอ้นมาก ท าใหไ้ม่สามารถตดิตัง้ระบบตาม
มาตรฐานของ ERP Package และองคก์รตอ้งเลอืกตดิตัง้ระบบดว้ยการปรบัแต่งระบบแทน ดงัภาพที ่2 
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ภาพที ่2 กรอบงานวจิยัเบือ้งตน้ 

 
จากขอ้มลูของงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งและขอ้มลูการสมัภาษณ์เบือ้งตน้งานวจิยันี้จงึตัง้ค าถามการวจิยัไดด้งันี้ 
ค าถามงานวิจัยที่ 1: ปัจจัยใดที่น ามาประกอบการตัดสินใจเลือกวิธีการติดตัง้ระบบ ERP ระหว่างวิธีการ

ปรบัเปลี่ยน ERP Package ให้เข้ากับกระบวนการทางธุรกิจขององค์กรและวิธีการติดตัง้ตามมาตรฐานของ ERP 
Package โดยท าการปรบัเปลีย่นกระบวนการทางธุรกจิขององคก์รใหเ้ขา้กบัระบบ ERP 

ค าถามงานวจิยัที ่2: ปัจจยัใดบา้งทีท่างผูบ้รหิารใหน้ ้าหนกัหรอืความส าคญักบัปัจจยันัน้เป็นอนัดบัแรกๆ 
 
4. วิธีการวิจยั 

งานวิจัยนี้ เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพ โดยท าการสมัภาษณ์เชิงลึกผู้ร ับผิดชอบโครงการติดตัง้ระบบวางแผน
ทรพัยากรองคก์รจ านวน 6 ราย จากทัง้สิน้ 3 องคก์รกรณีศกึษา โดยคดัเลอืกกรณีศกึษาจากความสะดวกและความง่าย
ในการเขา้ไปขอขอ้มูล ซึง่ผูว้จิยัไดต้ดิต่อกบับุคลากรในองคก์รดงักล่าวและไดข้ออนุญาตเขา้ไปหาขอ้มูลในการท างาน
วจิยั อกีทัง้ไดท้ าการเลอืกกรณีศกึษาทีม่คีวามแตกต่างกนัในการเลอืกวธิกีารตดิตัง้ระบบ ERP ดงันี้ตารางที ่4 
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ตารางที ่4 รายละเอยีดกรณีศกึษาส าหรบังานวจิยั 
 ลกัษณะขององคก์ร การติดตัง้ระบบ 

ERP 
วิธีการติดตัง้ระบบ 

ERP 
ผูใ้ห้สมัภาษณ์ 

Firm A เป็นองคก์รทีใ่หบ้รกิารดา้นบรหิาร
จดัการท่าอากาศยาน รวมถงึมี
การวางแผนพฒันาท่าอากาศยาน 
และปรบัปรุงท่าอากาศยาน ใหอ้ยู่
ในระดบัมาตรฐานสากล และมี
ศกัยภาพสามารถรองรบัความ
ตอ้งการของลกูคา้ได ้

ERP SAP  
ECC 6.0 

การตดิตัง้ระบบดว้ย
การปรบัแต่งระบบ 
(Customized ERP) 

(1) ผูอ้ านวยการสว่น
ระบบบรหิารจดัการ
องคก์ร จ านวน 1 คน 
(2) เจา้หน้าทีว่เิคราะห์
ระบบงานคอมพวิเตอร ์6 
สว่นระบบบรหิารจดัการ
องคก์ร ฝ่ายระบบ
สารสนเทศ จ านวน 1 คน 

Firm B เป็นองคก์รทีพ่ฒันาธุรกจิปศุสตัว์
มาอย่างต่อเนื่อง รวมทัง้ด าเนิน
ธุรกจิผลติและจ าหน่ายอุปกรณ์
ฟารม์และบรกิารใหค้ าปรกึษา
ดา้นการตดิตัง้อุปกรณ์ฟารม์และ
เครื่องมอืในการเลีย้งสตัวค์รบ
วงจร 

SAP ERP on 
HANA 

การตดิตัง้ระบบตาม   
แบบมาตรฐานของ 
ERP Package 
(Standard ERP) 

(1) ผูจ้ดัการแผนกอาวโุส 
การจดัการระบบ จ านวน 
1 คน 
(2) เจา้หน้าทีอ่าวุโสงาน
วเิคราะหร์ะบบงาน
คอมพวิเตอร ์จ านวน 1 
คน 

Firm C เป็นธุรกจิทีใ่หบ้รกิารดา้นสายการ
บนิโดยมเีสน้ทางบนิทัง้ในประเทศ
ไทยและต่างประเทศ 

SAP ERP on 
HANA 

การตดิตัง้ระบบตาม   
แบบมาตรฐานของ 
ERP Package 
(Standard ERP) 

(1) ผูอ้ านวยการอาวโุส 
ฝ่ายเทคโนโลยี
สารสนเทศองคก์ร 
จ านวน 1 คน 
(2) ผูอ้ านวยการแผนก
โครงสรา้งพืน้ฐาน
เทคโนโลยสีารสนเทศ 
จ านวน 1 คน 

 
5. ผลการวิจยั 
5.1 การประเมินความตรงของการวิจยั 

งานวจิยันี้ได้น ากลยุทธ์ในการท าให้การวจิยัเชงิคุณภาพมคีวามตรงโดยก าหนดค าส าคญัเพื่อใช้ในการวเิคราะห์
ขอ้มูลที่ไดจ้ากการสมัภาษณ์ เช่น ค่าใชจ้่ายเกีย่วกบัระบบ เป็นต้น การอา้งองิค าพูดของผูร้่วมวจิยัโดยตรงในรายงาน
วจิยั น าขอ้สรุปทีน่กัวจิยัจดัท าขึน้ไปสนทนากบัผูเ้ขา้ร่วมการวจิยัเพื่อสอบยนัความถูกตอ้งของการตคีวามของนกัวจิยั  
5.2 การวิเคราะหผ์ลส าหรบัค าถามการวิจยั 

งานวิจัยนี้น าข้อมูลที่ได้จากการสมัภาษณ์เชิงลึกจากผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้องกับการติดตัง้ระบบ ERP มา
วเิคราะหผ์ลการวจิยั สามารถแยกตามปัจจยัต่างๆ ดงันี้ 
5.2.1 การตดัสินใจของผูบ้ริหารระดบัสูง 

ขอ้มลูทีไ่ดจ้ากการสมัภาษณ์ผูท้ีเ่กีย่วขอ้งกบัการตดิตัง้ระบบทัง้ 3 กรณีศกึษามคีวามเหน็ตรงกนัว่าความคดิเหน็
ของผูบ้รหิารระดบัสงูจะสง่ผลต่อการตดัสนิใจเลอืกวธิกีารตดิตัง้ระบบ เพราะผูบ้รหิารคอืผูท้ีต่ดัสนิใจในทุกๆ เรื่องของ
โครงการ โดยค านึงถงึปัจจยัอื่นๆ ใหส้อดคลอ้งกนัดว้ย ดงัค ากล่าวทีว่่า 
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“ความคดิเหน็ของผูบ้รหิารระดบัสงูมผีลต่อการตดัสนิใจเลอืกวธิกีารตดิตัง้ระบบเป็นอนัดบัแรก เพราะ
ถ้าผู้บรหิารก าหนดนโยบายมาเลย เช่น บอกมาเลยว่าต้องการแบบไหน เช่นผู้บรหิารตัดสนิใจให้
ตดิตัง้แบบ Customize กโ็อเค ผูใ้ชง้านกใ็หข้อ้มูลทีเ่ป็นกระบวนการท างานในปัจจุบนั แต่ถา้ผูบ้รหิาร
ตดัสนิใจให้ติดตัง้แบบ Standard ผู้บรหิารจะต้องให้ความช่วยเหลอืโดยการปรบัปรุงกระบวนการ
ท างานหรอืนโยบายของบรษิัทให้สอดคล้องกบัมาตรฐานของระบบ ERP ซึ่งจะเป็นเรื่องใหญ่มาก 
เช่น ผูบ้รหิารมนีโยบายให้ใช้กระดาษใหน้้อยที่สุด แต่ในกระบวนการท างานจะต้องท าการเซน็ต์ชื่อ
จรงิ หา้มใช ้E-signature ผูบ้รหิารกค็วรทีจ่ะตอ้งเขา้มาช่วยปรบันโยบายขององคก์รว่าสามารถใช ้E-
signature ได้” เจ้าหน้าทีว่ิเคราะห์ระบบงานคอมพิวเตอร์ 6 ส่วนระบบบริหารจดัการองค์กร ฝ่าย
ระบบสารสนเทศ จาก Firm A 
 
“ความคิดเห็นของผู้บรหิารระดบัสูงมีผลต่อการตัดสนิใจเลือกวิธีการติดตัง้ระบบแน่ๆ เพราะทาง
องคก์รเรา ทางผูบ้รหิารไดม้กีารก าหนดมาเลยว่าจะต้องตดิตัง้ตามแบบ Standard และความคดิเหน็
ของผูบ้รหิารระดบัสงูกเ็ป็นปัจจยัหลกัดว้ย แต่บางสว่นจะไดค้ าแนะน ามาจาก Consults ดว้ย คอืทาง 
Consults กอ็ยากให้ติดตัง้ตาม Standard ก่อน แต่มนักต็้องมีการ Customized บางส่วน กต็้องไป
มองอกีว่าตรงตามผลดา้นกฎหมายไหม หรอืมผีลกระทบกบัคนส่วนใหญ่ไหม ผู้บรหิารกต็้องมองที่
สว่นนี้ดว้ย” ผูจ้ดัการแผนกอาวุโส การจดัการระบบ จาก Firm B 
 
“ความคดิเหน็ของผูบ้รหิารระดบัสูงมสี่วนต่อการตดัสนิใจเลอืกวธิกีารติดตัง้ระบบนะ เพราะว่าเคา้ก็
ต้องคดิแลว้กใ็ห้หน่วยงานทีน่ าเสนอว่าจะ Customized อะไรบา้งพรอ้มขอเหตุผล โดยทา้ยสุดกจ็ะดู
เรื่องความจ าเป็นและค่าใช้จ่าย” ผู้อ านวยการแผนกโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ จาก 
Firm C 
 
สว่นปัจจยัทีท่างผูบ้รหิารระดบัสงูของโครงการค านึงถงึในการเลอืกวธิกีารตดิตัง้ระบบ ERP นัน้ Firm 
A คอื นโยบายและความต้องการใช้งานระบบ Firm B คอื นโยบายและความสะดวกในการใช้งาน
ระบบ Firm C คอื นโยบาย ความปลอดภยั ระยะเวลาและงบประมาณ ดงัค ากล่าวทีว่่า 
 
“นโยบายคอืสิง่ส าคญัในการเลอืกวธิกีารตดิตัง้ระบบ เพราะเราจะตอ้งไม่ท าอะไรทีข่ดัต่อนโยบายของ
องคก์ร และอกีสิง่ทีต่้องค านึง คอื ความต้องการของผูใ้ชง้านระบบ เพราะถ้าตดิตัง้ระบบออกมาแลว้
ผูใ้ชง้านไม่ใช้ หรอืต่อต้าน กเ็ป็นอกีเหตุผลทีก่่อใหก้ารตดิตัง้ลม้เหลวได ้เพราะท าระบบมาแลว้ไม่มี
ผู้ใช้งาน” เจ้าหน้าทีว่เิคราะห์ระบบงานคอมพิวเตอร์ 6 ส่วนระบบบรหิารจดัการองค์กร ฝ่ายระบบ
สารสนเทศ จาก Firm A 
 
“ทางองคก์รจะค านึงถงึนโยบายเป็นสิง่แรก อย่างโครงการน้ีมกีารก าหนดนโยบายมาเลยว่าตอ้งตดิตัง้
ตามแบบ Standard ERP เรากต็้องท าตามนโยบายนัน้ สิง่ที่ค านึงถดัมาคอื ความสะดวกในการใช้
งาน เช่น ถ้าตดิตัง้ตาม Standard ERP ท าใหร้ปูแบบรายงานหรอืฟอรม์ต่างๆ ออกมาไม่ตรงกบัการ
ใช้งาน ก็จะต้องมีการท า Customized ERP ให้ตรงความต้องการในการใช้งาน” ผู้จ ัดการแผนก
อาวุโส การจดัการระบบ จาก Firm B 
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“ผู้บรหิารระดบัสูงมกีารก าหนดนโยบายในการติดตัง้อนัดบัแรก คือ จะต้องท าการติดตัง้ตามแบบ 
Standard ERP แต่สามารถ Customized ได ้แต่ต้องน้อยทีสุ่ด สิง่ถดัมาด้วยความทีเ่ราท าเรื่องสาย
การบนิ เพราะฉะนัน้สิง่ส าคญัถดัมาคอืเรื่องความปลอดภยั เช่น ถา้ท าการ Customized แลว้ จะช่วย
เพิม่ความปลอดภยัของผูโ้ดยสารมากขึน้ กจ็ะตดัสนิใจท า แต่ในการท า Customized นัน้ต้องอยู่ใน
ระยะเวลาและงบประมาณที่ตัง้ไว”้ ผูอ้ านวยการแผนกโครงสรา้งพื้นฐานเทคโนโลยสีารสนเทศ จาก 
Firm C  

5.2.2 งบประมาณ 
จากขอ้มูลการสมัภาษณ์ขา้งต้นพบว่า กรณีศกึษา Firm A คดิว่างบประมาณส่งผลต่อการตดัสนิใจเลอืกวธิกีาร

ตดิตัง้ระบบขององคก์ร เพราะองคก์รต้องการตดิตัง้ระบบดว้ยการปรบัแต่งระบบ (Customized ERP) เน่ืองจากองคก์ร
ตอ้งการใหร้ะบบสามารถท างานไดต้รงความตอ้งการของผูใ้ชง้านระบบมากทีส่ดุ ฉะนัน้ในสว่นทีต่อ้งการปรบัแต่งระบบ
จะต้องค านึงถงึงบประมาณขององคก์รดว้ยว่าสามารถท าการปรบัแต่งระบบไดม้ากน้อยเพยีงใด ถงึแมว้่าจะเป็นองคก์ร
ขนาดใหญ่และมกีารจดัสรรงบประมาณไวแ้ลว้ แต่ถา้ตอ้งท าการปรบัแต่งระบบจ านวนมากเกนิไป อาจจะส่งผลใหใ้ชง้บ
สงูขึน้ อกีทัง้ระยะเวลาตดิตัง้ของโครงการกเ็พิม่ขึน้ดว้ย ส่วนกรณีศกึษา Firm B และ Firm C มกีารก าหนดมาแลว้ว่า
ตอ้งการตดิตัง้ระบบตามมาตรฐานของ ERP Package (Standard ERP) เพราะฉะนัน้ทัง้ 2 องคก์รจงึคดิว่างบประมาณ
ไม่มผีลต่อการตดัสนิใจของผูบ้รหิารระดบัสงูในการเลอืกวธิกีารตดิตัง้ระบบ ERP เช่น กรณีศกึษา Firm C ตอนแรกทาง
องคก์รต้องการทีจ่ะตดิตัง้โมดูล HR แต่เนื่องจากต้องท าการปรบัแต่งระบบทีม่ากเกนิไป จงึพจิารณาไม่ตดิตัง้ในส่วนนี้ 
แต่ใชร้ะบบทีท่างองคก์รพฒันาขึน้มาแทน ดงัค ากล่าวทีว่่า 

 
“งบประมาณมผีลต่อการตดัสนิใจของผูบ้รหิารระดบัสงูแต่ไม่ค่อยมาก คอืถ้าตอนเริม่โครงการมกีาร
ตัง้งบประมาณแพงไปกจ็ะยอ้นไปดูนโยบายองคก์ร เช่น องคก์รอาจจะมนีโยบายจ ากดัแค่ไหน ถ้า
จ ากดัมากกอ็าจจะต้องตดิตัง้ตาม Standard ERP เพื่อใหส้ามารถตดิตัง้ระบบไดต้ามงบทีจ่ ากดั ซึง่
งบประมาณทีอ่นุมตัิ จะต้องสอดคลอ้งกบัขอบเขตโครงการ” ผูอ้ านวยการส่วนระบบบรหิารจดัการ
องคก์ร จาก Firm A 
 
“งบประมาณจะไม่มผีลต่อความคดิเหน็ของผู้บรหิารเลย เพราะเราก าหนดเลอืกใชแ้บบ Standard 
มนัใช้ต้นทุนถูกสุดและใข้งบน้อยอยู่แล้ว เพราะฉะนัน้เราจึงไม่สนใจเรื่องงบประมาณ ” ผู้จดัการ
แผนกอาวุโส การจดัการระบบ จาก Firm B 
 
“งบประมาณไม่มผีลต่อการเลอืกวธิตีิดตัง้ของผู้บรหิารระดบัสูง เนื่องจากที่นี่ผู้บรหิารก าหนดต้อง
ติดตัง้ตาม Standard ERP Package ที่มีค่าใช้จ่ายต ่า แต่ถ้าส่วนไหนต้องท า Customized ERP 
เยอะ เช่น HR ทางองค์กรก็จะใช้ระบบของทางองค์กรเอง เพราะฉะนัน้โครงการติดตัง้กจ็ะอยู่ใน
งบประมาณทีผู่บ้รหิารก าหนดไว้” ผูอ้ านวยการแผนกโครงสรา้งพื้นฐานเทคโนโลยสีารสนเทศ จาก 
Firm C 

5.2.3 นโยบายของบริษทั 
จากขอ้มูลการสมัภาษณ์ขา้งต้นพบว่า นโยบายของบรษิทัถอืเป็นปัจจยัส าคญัในการตดัสนิใจเลอืกวธิกีารตดิตัง้

ระบบ เพราะผูบ้รหิารระดบัสงูจะต้องค านึงถงึนโยบายขององคก์ร เพื่อเป็นแนวทางในการตดิตัง้ระบบ ซึง่บางองคก์รก็
จะมกีารก าหนดว่าตอ้งการจะตดิตัง้ตามวธิใีด ดงัค ากล่าวทีว่่า 
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“นโยบายของบรษิทัมผีลต่อความคดิเหน็ของผูบ้รหิารระดบัสงูในการตดัสนิใจเลอืกวธิตีดิตัง้ เน่ืองจาก
นโยบายจะก าหนดทศิทางการด าเนินการ และผู้ปฏบิตัิกจ็ะพยายามด าเนินการให้เป็นไปไดก้ต็้องท า
ตามนัน้ แต่นโยบายควรมคีวามยัง่ยนืไปจนสิน้สุดโครงการ คอื ในกรณีที่องค์กรมกีารเปลี่ยนแปลง
ผูบ้รหิารบ่อยๆ ผูบ้รหิารไม่ควรจะมมีุมมองทีต่่างกนั เช่น ผูบ้รหิารคนนี้มองว่าควรตดิตัง้ตามมาตรฐาน 
แต่พอเปลี่ยนผู้บรหิารอกีคนกลบัมองว่าควรติดตัง้แบบ Customize ก็จะส่งผลให้นโยบายเกิดการ
เปลีย่นไปเปลีย่นมา ซึง่อาจจะเป็นผลใหก้ารตดิตัง้ลม้เหลวได ้เพื่อความส าเรจ็ของโครงการ จงึควรที่
จะมองไปในมุมเดยีวกนัตัง้แต่ต้นจนสิน้สดุโครงการ” ผูอ้ านวยการสว่นระบบบรหิารจดัการองคก์ร จาก 
Firm A 

 
“นโยบายบรษิทัมสีว่นส าคญัแน่นอน องคก์รเราตอ้งท าตามนโยบายทีม่กีารก าหนดมาจากผูบ้รหิารเป็น
อย่างอนัดบัแรก” เจา้หน้าทีอ่าวุโสงานวเิคราะหร์ะบบงานคอมพวิเตอร ์จาก Firm B 
 
“นโยบายบรษิทัมผีลต่อความคดิเหน็ของผูบ้รหิารระดบัสงู เพราะทางผูบ้รหิารจะก าหนดว่าต้องตดิตัง้
ตาม Standard ERP Package นัน้คอืสิง่ทีด่ทีีส่ดุ เพราะถา้มกีาร Customized จะส่งผลใหม้รีะยะเวลา
และค่าใชจ้่ายทีเ่พิม่ขึน้ดว้ย” ผูอ้ านวยการแผนกโครงสรา้งพื้นฐานเทคโนโลยสีารสนเทศ จาก Firm C 

5.2.4 ความยืดหยุ่นหรอืข้อจ ากดัของมาตรฐานระบบ ERP 
จากข้อมูลการสัมภาษณ์ข้างต้นพบว่าความยืดหยุ่นหรือข้อจ ากัดของมาตรฐานระบบ ERP มีผลต่อการ

เปลีย่นแปลงการท างานแบบเดมิ ท าให้ผูใ้ชง้านจะตอ้งปรบัตวัเขา้หาระบบ เช่น อาจมขี ัน้ตอนการท างานเพิม่ขึน้ แต่ถ้า
เป็นการตดิตัง้ระบบดว้ยการปรบัแต่งระบบ (Customized ERP) การท างานขององคก์รกจ็ะเป็นไปตามเดมิ แต่ไม่ควรที่
จะท าการปรบัแต่งระบบมากเกนิไป ดงัค ากล่าวทีว่่า 

 
“มผีลต่อคอืถ้าระบบเดมิใช้แบบ Standard แลว้ผู้ใช้ไม่พอใจเนื่องจากไม่สามารถท างานบางอย่างให้
ตรงใจผู้ใช้ได้ พอตอนที่จะติดตัง้ระบบใหม่ เรากจ็ะต้องท าการ Customized ERP ให้ตรงกบัความ
ตอ้งการของผูใ้ชม้ากทีส่ดุ แต่จะตอ้งไม่ท าการ Customized มากเกนิไป” เจา้หน้าทีว่เิคราะหร์ะบบงาน
คอมพวิเตอร ์6 สว่นระบบบรหิารจดัการองคก์ร ฝ่ายระบบสารสนเทศ จาก Firm A 
 
“มผีลให้การท างานเปลี่ยนไป เช่น ตามเดิมเค้าอาจจะใช้งานแค่ 3 หน้าจอ แต่พอติดตัง้ตาม ERP 
Standard แลว้ จรงิๆการท างานอาจจะไม่ใช่แค่ 3 หน้าจอ แต่กลายเป็น 10 หน้าจอ เพราะขอ้มลูเยอะ
มากแต่ขอ้มูลภายหลงัจะเอาไปใช้ได้ง่าย คนกต็้องปรบัเปลี่ยนวธิกีารท างาน” ผู้จดัการแผนกอาวุโส 
การจดัการระบบ จาก Firm B 
 
“ส่งผลให้คนต้องปรบัเข้ากบัระบบ เพราะทางองค์กรต้องการติดตัง้ตาม Standard ERP Package 
เพราะฉะนัน้จะตอ้งท าการเปลีย่นการท างานใหเ้ขา้กบัระบบใหม่” ผูอ้ านวยการแผนกโครงสรา้งพื้นฐาน
เทคโนโลยสีารสนเทศ จาก Firm C 
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5.2.5 การปรบัเปล่ียนกระบวนการทางธรุกิจ  
จากข้อมูลการสัมภาษณ์ข้างต้นพบว่าการปรับเปลี่ยนกระบวนการทางธุรกิจ  (Business Process Re-

engineering) มผีลแต่น้อยมาก ซึ่งอาจท าให้ผู้ใช้งานเกดิการยอมรบั แต่กจ็ะไม่ได้แสดงออกอะไรที่ชดัเจนว่ายอมรบั 
และในทางกลบักนัส าหรบัการต่อต้าน จะแสดงออกชดัเจนกว่า โดยถ้าเป็นองค์กรที่มรีะบบเก่าและบุคลากรภายใน
องค์กรมีความต้องการให้มีการเปลี่ยนแปลงเพื่อให้การท างานดีขึ้น บุคลากรในองค์กรนัน้ก็จะยอมรับต่อการ
เปลีย่นแปลง และพยายามทีจ่ะเรยีนรูก้ารท างานใหม่เหมอืนกรณีศกึษา Firm C แต่ถ้าเป็นองคก์รทีบุ่คลากรไม่ยอมรบั 
มกีารต่อต้าน องค์กรจะต้องท าการบรหิารการจดัการองค์กร (Change Management) เขา้มาช่วยให้ความเขา้ใจดว้ย
การสื่อสารแก่ทุกคนในองคก์ร อกีทัง้ผูบ้รหิารระดบัสงูจะเป็นคนส าคญัทีจ่ะตอ้งเขา้มามสีว่นร่วมในสว่นนี้ เพื่อใหอ้งคก์ร
สามารถตดิตัง้ระบบไดอ้ย่างราบรื่น ดงัค ากล่าวทีว่่า 

 
“การปรบัเปลีย่นกระบวนการทางธุรกจิมผีลใหเ้กดิการต่อต้านจากผูใ้ชง้านระบบ ดงันัน้องคก์รจงึควรที่
จะมนีโยบายของผูบ้รหิารมาก ากบัในเรื่องการเปลีย่นแปลงกระบวนการท างานใหเ้ขา้กบัระบบ ซึง่เรื่อง 
Change Management เป็นสิง่ส าคญัที่ควรจะค านึงถึง โดยที่นโยบายต้องชดัเจนและครอบคลุมการ
ท างานทุกขัน้ตอน เพื่อใหผู้ใ้ชง้านเขา้ใจถงึความจ าเป็นของการตดิตัง้ระบบใหม่และยอมรบัเทคโนโลยี
ใหม่ทีจ่ะน ามาใชใ้นองคก์รได”้ ผูอ้ านวยการสว่นระบบบรหิารจดัการองคก์ร จาก Firm A 
 
“การปรบัเปลีย่นกระบวนการทางธุรกจิมผีลใหเ้กดิความไม่เขา้ใจและต่อต้านได ้เน่ืองจากเราเน้นตาม 
Standard ERP คนจึงต้องปรบัเข้าหาระบบ เรามีการปรบัเรื่องคนกับ process จึงต้องมีคนเข้าไป
สือ่สารเรื่อยๆ มกีจิกรรมใหเ้กดิความเขา้ใจ ทีน่ี้เรามทีมี change management เขา้มาช่วยสือ่สารและ
ใหค้วามรู ้มผีูบ้รหิารเขา้ไปพูด มกีารท า workshop รวมทัง้มกีารส่งขอ้มลูเป็นเอกสาร เป็นสือ่สิง่พมิพ ์
อเีมล ์ทุกๆ เดอืน เพื่อใหไ้ม่เกดิการต่อตา้น” ผูจ้ดัการแผนกอาวุโส การจดัการระบบ จาก Firm B 
 
“การปรบัเปลี่ยนกระบวนการทางธุรกจิส่งผลให้เกดิการต่อต้านของผู้ใชง้านระบบ แต่ส าหรบัองค์กร
ของเราถือว่าส่งผลน้อยมาก พนักงานทุกคนมคีวามรู้สกึอยากจะเปลีย่น ต้องการระบบใหม่เขา้มาใช ้
บุคลากรหลายๆ คนในองค์กรจงึยอมรบัและต้องการที่จะเปลีย่นแปลง คดิว่าเพราะตอนนัน้องค์กรมี
การท า Change Management เช่น การรณรงคแ์ละสอนงานอย่างมาก ผูบ้รหิารทุกคนพยายามเขา้มา
สื่อสาร ท าความเขา้ใจ และให้ก าลงัใจแก่พนักงานในองค์กร หลกัคอื ทางผู้บรหิารโครงการมกีารใช้
งานจริงพนักงานดูว่าช่วยให้การท างานราบลื่นและรวดเร็วอย่างไร” ผู้อ านวยการอาวุโส ฝ่าย
เทคโนโลยสีารสนเทศองคก์ร จาก Firm C 

5.2.6 การยอมรบัหรอืการต่อต้านของผูใ้ช้งานระบบ 
จากขอ้มูลการสมัภาษณ์ขา้งต้นพบว่ามเีพยีง Firm A เท่านัน้ ทีค่ดิว่าการยอมรบัการใชง้านหรอืการต่อต้านจาก

ผูใ้ชง้านระบบส่งผลต่อการตดัสนิใจเลอืกวธิกีารตดิตัง้ เนื่องจากกรณีศกึษา Firm A ใหค้วามส าคญักบัการตดิตัง้ระบบ
โดยยดึความต้องการของผู้ใชง้านระบบเป็นหลกั แต่กรณีศกึษา Firm B และ Firm C นัน้เหน็ว่าส่วนนี้ไม่มีผลต่อการ
ตดัสนิใจเลอืกวธิกีารตดิตัง้ เพราะทัง้ 2 องคก์รมนีโยบายก าหนดว่าจะตอ้งตดิตัง้ตามแบบ Standard ERP เท่านัน้ โดย
เลอืกการปรบัแต่งระบบ ใหน้้อยทีสุ่ด ถงึแมว้่าในช่วงแรกผูใ้ชง้านจะต่อตา้น แต่องคก์รกม็กีารเตรยีมความพรอ้มและมี
การวางแผนจดัการดา้นการเปลีย่นแปลง เมื่อใชง้านไปเรื่อยๆ ผูใ้ชง้านอาจเกดิความเคยชนิหรอืสามารถเรยีนรูง้านไดด้ ี
กจ็ะสง่ผลใหก้ารต่อตา้นนัน้ลดลงได ้ดงัค ากล่าวว่า 
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“การยอมรับการใช้งานหรือการต่อต้านจากผู้ใช้งานระบบเป็นสิ่งส าคัญ เพราะทางองค์กรให้
ความส าคัญกับผู้ใช้งานระบบ โดยระบบใหม่จะต้องตอบความต้องการของผู้ใช้งานได้มากที่สุด 
เพราะฉะนัน้องค์กรจะต้องท าทุกทางเพื่อให้ผู้ใช้งานระบบยอมรบัและไม่เกดิการต่อต้าน ” เจา้หน้าที ่
วเิคราะหร์ะบบงานคอมพวิเตอร ์6 สว่นระบบบรหิารจดัการองคก์ร ฝ่ายระบบสารสนเทศ จาก Firm A 
 
“การยอมรบัการใช้งานหรอืการต่อต้านจากผู้ใช้งานระบบไม่ส่งผลต่อการตดัสนิใจเลอืกวธิกีารติดตัง้ 
เนื่องจากทางผู้บริหารท าการก าหนดมาเลย ว่าต้องท าการติดตัง้ระบบตามแบบ Standard ERP 
Package แต่ส่วนใหญ่พนักงานจะไม่ต่อต้าน เนื่องจากเรามีการท า Change Management และ
ผู้บริหารท าการให้นโยบายและท าความเข้าใจว่าองค์กรต้องมีการเปลี่ยนแปลง โดยจะมีการท า
จดหมายให้ขอ้มูลทุกๆ เดอืน และทางผู้บรหิารได้ลงมาให้ความรู้แก่พนักงานระดบัล่างตลอดเวลา ” 
เจา้หน้าทีอ่าวุโสงานวเิคราะหร์ะบบงานคอมพวิเตอร ์จาก Firm B 
“การยอมรบัการใช้งานหรอืการต่อต้านจากผู้ใช้งานระบบไม่มผีลต่อการตดัสนิใจเลอืกวธิกีารติดตัง้ 
เน่ืองจากพนักงานภายในองคก์รต้องการจะเปลีย่นแปลงอยู่แลว้ ในตอนแรกๆ กจ็ะมบี่นบา้ง ว่าระบบ
ใชง้านยาก ว่าเหนื่อย แต่ทุกคนกใ็หค้วามร่วมมอืในการเปลีย่นแปลง ตัง้แต่ระดบัผูบ้รหิารระดบัสงูจน
พนกังานระดบัล่างขององคก์ร และทางผูบ้รหิารได้น าเรื่อง Change Management เขา้มาช่วยดว้ย จงึ
ท าให้องค์กรไม่มปัีญหาในเรื่องการต่อต้านจากพนักงานเอง ” ผูอ้ านวยการแผนกโครงสร้างพื้นฐาน
เทคโนโลยสีารสนเทศ จาก Firm C 

5.2.7 ประสิทธิภาพการท างานของระบบเดิม 
จากขอ้มูลการสมัภาษณ์ขา้งต้นพบว่าแค่ Firm A เท่านัน้ ที่เหน็ว่าประสทิธภิาพการท างานของระบบเดมิส่งผล

ต่อการตดัสนิใจเลอืกวธิกีารตดิตัง้ระบบ เพราะระบบเดมิของ Firm A นัน้หลายๆ สว่นงานไม่เชื่อมโยงกนัและไม่ตรงกบั
การใชง้าน ท าใหต้้องมกีารติดตัง้ระบบใหม่ เพื่อใหต้รงกบัความต้องการของผูใ้ชง้านมากที่สุด แต่กรณีศึกษา Firm B 
และ Firm C จะไม่มีผล เนื่องจากทัง้ 2 องค์กรมีนโยบายก าหนดมาว่าจะต้องติดตัง้ระบบตามมาตรฐานของ ERP 
Package เท่านัน้ ดงัค ากล่าวว่า 

 
“ประสทิธภิาพการท างานของระบบเดมิมผีลต่อการตดัสนิใจเลอืกวธิกีารตดิตัง้ เช่นระบบเดมิทีใ่ชง้าน
อยู่ตามแบบมาตรฐานนัน้ตอนออกรายงานมาจะได้ขอ้มูลที่ไม่ครบถ้วน ท าให้ต้องมีการตรวจสอบ
รายงานอกีครัง้ ซึง่เกดิเป็นการท างานทีซ่ ้าซอ้นขึน้ ดงันัน้ทางองคก์รตอ้งไปใชโ้ปรแกรมอื่นทีส่ามารถ
ออกรายงานไดค้รบถว้นและถูกตอ้ง พอเป็นยงังีใ้นการทีจ่ะตดิตัง้ระบบใหม่จงึต้องมกีาร Customize 
ส่วนนัน้ใหส้ามารถออกรายงานไดอ้ย่างครบถ้วน” เจา้หน้าทีว่เิคราะหร์ะบบงานคอมพวิเตอร ์6 ส่วน
ระบบบรหิารจดัการองคก์ร ฝ่ายระบบสารสนเทศ จาก Firm A 
 
“ประสทิธภิาพการท างานของระบบเดมิไม่มผีลต่อการตดัสนิใจเลอืกวธิกีารติดตัง้ระบบ เพราะทาง
ผูบ้รหิารก าหนดมาเลยว่าต้องตดิตัง้ตามวธิแีบบไหน โดยค านึงถงึนโยบายองคก์รเป็นหลกั” ผูจ้ดัการ
แผนกอาวุโส การจดัการระบบ จาก Firm B 
 
“ประสิทธิภาพการท างานของระบบเดิมไม่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกวิธีการติดตัง้ระบบ เพราะ
พนักงานต้องการจะเปลี่ยนอยู่แล้ว เนื่องจากระบบเดิมจะเก่าและไม่ทนัสมยั ” ผู้อ านวยการแผนก
โครงสรา้งพื้นฐานเทคโนโลยสีารสนเทศ จาก Firm C 
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จากการวเิคราะห์บทสมัภาษณ์ผูร้บัผดิชอบดูแลโครงการตดิตัง้ระบบ ERP ของแต่ละองคก์ร ทัง้ Firm A, Firm B 
และ Firm C ท าใหไ้ดค้ าตอบค าถามงานวจิยัดงันี้ 

ค าถามงานวิจัยท่ี 1: ปัจจัยใดที่น ามาประกอบการตัดสินใจเลือกวิธีการติดตัง้ระบบ ERP ระหว่างวิธีการ
ปรบัเปลี่ยน ERP Package ให้เข้ากับกระบวนการทางธุรกิจขององค์กรและวิธีการติดตัง้ตามมาตรฐานของ ERP 
Package โดยท าการปรบัเปลีย่นกระบวนการทางธุรกจิขององคก์รใหเ้ขา้กบัระบบ ERP โดยสามารถแบ่งค าตอบนี้ได้
เป็น 2 สว่น คอื  

(1) องคก์รท่ีต้องการติดตัง้ระบบ ERP ตามแบบวิธีการติดตัง้ระบบด้วยการปรบัแต่งระบบ (Customized 
ERP) 

 องคก์รทีม่กีารตดิตัง้ตามแบบวธิกีารตดิตัง้ระบบดว้ยการปรบัแต่งระบบ (Customized ERP) เช่น กรณีศกึษา 
Firm A เหน็ว่าทุกปัจจยัทีก่ล่าวมาขา้งต้น ลว้นส่งผลต่อการตดัสนิใจเลอืกวธิกีารตดิตัง้ระบบ ERP โดยทีปั่จจยัหลกัคอื 
ความคดิเหน็ของผูบ้รหิารระดบัสงู ซึง่จะตอ้งค านึงถงึงบประมาณและนโยบายองคก์ร เพื่อท าการตดัสนิใจเลอืกวธิตีดิตัง้ 
เน่ืองจากเป็นวธิกีารตดิตัง้ทีม่คี่าใชจ้่ายค่อนขา้งมากและตอ้งดนูโยบายขององคก์รเพื่อใหก้ารตดิตัง้สอดคลอ้งกนั อกีทัง้ 
ความยดืหยุ่นและขอ้จ ากดัของระบบ ERP ยงัไม่สามารถตอบความต้องการการใชง้านระบบได ้จงึตอ้งท าการปรบัแต่ง
ระบบ (Customized ERP) และในบางส่วนงานทีไ่ม่สามารถท าการปรบัแต่งระบบ เพราะอาจจะไปกระทบกบัส่วนงาน
อื่น ดงันัน้ผูใ้ชง้านระบบจะตอ้งท าการปรบักระบวนการท างานใหส้อดคลอ้งกนั แต่ในการปรบันี้อาจจะท าใหผู้ใ้ชง้านเกดิ
ความยอมรบัหรอืต่อตา้นในการใชง้านระบบ กรณีทีผู่ใ้ชง้านต่อตา้นระบบ องคก์รจะตอ้งมกีารท าแผนการบรหิารจดัการ
การเปลี่ยนแปลง (Change Management) ให้ดีๆ และอีกปัจจัยที่ส่งผลต่อการเลือกวิธีการติดตั ้งระบบ คือ 
ประสทิธภิาพการท างานของระบบเดมิที่ไม่สามารถท างานใหเ้สรจ็สิน้ไดเ้องและจะต้องไปท างานร่วมกบัระบบอื่น แต่
ระบบใหม่ทีน่ ามาติดตัง้ ท าให้ลดขัน้ตอนการท างานเหล่านี้ได้ และยงัไดต้รงความต้องการของผูใ้ช้งานระบบอกีด้วย   
ดงัภาพที ่3 

 

 
ภาพที ่3 กรอบงานวจิยัส าหรบัการตดิตัง้ระบบดว้ยการปรบัแต่งระบบ (Customized ERP) 
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 (2) องคก์รท่ีต้องการติดตัง้ระบบ ERP ตามแบบวิธีการติดตัง้ระบบตามมาตรฐานของ ERP Package 
(Standard ERP) 

 โดยองคก์รที่ต้องการตดิตัง้ระบบตามวธินีี้ พจิารณาว่ามปัีจจยัเพยีง 3 ปัจจยัเท่านัน้ทีส่่งผลต่อการตดัสนิใจ
ตดิตัง้ระบบ คอื ความคดิเหน็ของผูบ้รหิารระดบัสงู นโยบายของบรษิทั และ ความยดืหยุ่นหรอืขอ้จ ากดัของมาตรฐาน
ของ ERP ดงัภาพที ่4 

 
ภาพที ่4 กรอบงานวจิยัส าหรบัการตดิตัง้ระบบตามมาตรฐานของ ERP Package 

 
ค าถามงานวิจยัท่ี 2: ปัจจยัใดบา้งทีท่างผูบ้รหิารใหน้ ้าหนกัหรอืความส าคญักบัปัจจยันัน้เป็นอนัดบัแรกๆ 
จากทัง้ 3 กรณีศกึษา พบว่านโยบายองคก์รคอื ปัจจยัหลกัทีใ่ชพ้จิารณาในการเลอืกวธิกีารตดิตัง้ระบบ ERP โดย

สามารถสรุป ไดด้งัตารางที ่5 
 

ตารางที ่5 ปัจจยัทีท่างผูบ้รหิารใหน้ ้าหนกัหรอืความส าคญัในการตดิตัง้ระบบ ERP ของแต่ละองคก์ร 
ปัจจยั Firm A Firm B Firm C 

ปัจจยัใดบา้งทีท่างผูบ้รหิารใหน้ ้าหนกัหรอื
ความส าคญักบัปัจจยันัน้เป็นอนัดบัแรกๆ 

นโยบายองคก์ร นโยบายองคก์ร นโยบายองคก์ร 
ความตอ้งการใช้

งานระบบ 
ความสะดวกใน
การใชง้าน 

- 

- - ความปลอดภยั 

- - 
ระยะเวลาในการ

ตดิตัง้ 
- - งบประมาณ 
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6. สรปุผลการวิจยั 
6.1 อภิปรายผลการวิจยั 

การศกึษาครัง้นี้มุ่งเน้นใหท้ราบถึงปัจจยัที่ส่งผลต่อการเลอืกวธิกีารติดตัง้ระบบ ERP ระหว่างวธิกีารติดตัง้ระบบ
ดว้ยการปรบัแต่งระบบและวธิกีารตดิตัง้ระบบตามมาตรฐานของ ERP Package ดว้ยการปรบัเปลีย่นกระบวนการทาง
ธุรกจิขององคก์รใหเ้ขา้กบัระบบ ERP ขององคก์รในประเทศไทย จากการวเิคราะหบ์ทสมัภาษณ์เชงิลกึจากผูร้บัผดิชอบ
ดแูลโครงการตดิตัง้ระบบ ERP ของ 3 องคก์รมดีงันี้ 

(1) ปัจจยังบประมาณ นโยบายบรษิทั การตดัสนิใจของผูบ้รหิารระดบัสงู และประสทิธภิาพการท างานของระบบ
เดมิจะส่งผลโดยตรงต่อการเลอืกวธิกีารตดิตัง้ระบบดว้ยการปรบัแต่งระบบ ส่วนปัจจยัความยดืหยุ่นหรอืขอ้จ ากดัของ
มาตรฐานระบบ ERP จะส่งผลต่อการเลอืกวธิกีารติดตัง้ระบบด้วยการปรบัแต่งระบบผ่านทางปัจจยัการปรบัเปลี่ยน
กระบวนการท างานและผูใ้ชร้ะบบงานยอมรบัหรอืต่อตา้น 

(2) ปัจจยันโยบายบรษิัท การตดัสนิใจของผูบ้รหิารระดบัสงู และความยดืหยุ่นหรอืขอ้จ ากดัของมาตรฐานระบบ 
ERP จะส่งผลต่อการเลอืกวธิกีารตดิตัง้ระบบตามมาตรฐานของ ERP Package ดว้ยการปรบัเปลีย่นกระบวนการทาง
ธุรกจิขององคก์รใหเ้ขา้กบัระบบ ERP ขององคก์ร 
6.2 ข้อเสนอแนะในเชิงปฏิบติั 

กรณีที่ผู้เกี่ยวขอ้งกบัการติดตัง้ระบบ ERP เลอืกวธิกีารติดตัง้ระบบ ERP ด้วยการปรบัแต่งระบบนัน้ นอกจาก
จะต้องค านึงถงึปัจจยันโยบายบรษิทั การตดัสนิใจของผู้บรหิารระดบัสงู และความยดืหยุ่นหรอืขอ้จ ากดัของมาตรฐาน
ระบบ ERP แล้ว ยงัต้องค านึงถึงงบประมาณ การปรบัเปลี่ยนกระบวนการท างานซึ่งจะส่งผลต่อผู้ใช้งานระบบว่าจะ
ยอมรบัหรอืต่อตา้น และประสทิธภิาพการท างานของระบบเดมิดว้ยเช่นกนั โดยปัจจยัทีผู่ท้ ีเ่กีย่วขอ้งกบัการตดิตัง้ระบบ
ควรใหค้วามส าคญัเป็นล าดบัแรกคอื นโยบายบรษิทั 
6.4 ข้อเสนอแนะส าหรบังานวิจยัต่อเน่ือง 

เน่ืองจากผูร้บัผดิชอบโครงการตดิตัง้ระบบวางแผนทรพัยากรองคก์รจ านวน 6 ราย จาก 3 องคก์รมปีระสบการณ์
ในการเขา้ร่วมติดตัง้ระบบที่แตกต่างกนั กล่าวคือ บางท่านจะเขา้ร่วมตัง้แต่เริม่โครงการ ในขณะที่บางท่านเขา้ร่วม
ภายหลงัทีเ่ริม่ด าเนินการตดิตัง้ระบบแล้ว นอกจากนี้องคก์รจ านวน 2 องค์กรเป็นองคก์รด้านการบนิท าใหปั้จจยัทีไ่ด้
อาจจ ากดัเฉพาะส าหรบัองคก์รนี้เป็นหลกั ดงันัน้งานวจิยัต่อเน่ืองอาจท าการศกึษาเพิม่เตมิส าหรบัองคก์รทีม่ลีกัษณะที่
แตกต่างจากกรณีศกึษาของงานวจิยันี้ 
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บทคดัย่อ  

งานวจิยันี้มวีตัถุประสงค์เพื่อศกึษาปัจจยัที่ส่งผลต่อความจงรกัภกัดขีองผู้ประมูลสนิค้าออนไลน์ที่มีต่อเวบ็ไซต์
ประมลูออนไลน์ ซึง่เป็นงานวจิยัเชงิปรมิาณ โดยพฒันาจากกรอบงานวจิยัเดมิในอดตีดา้นความจงรกัภกัดขีองผูป้ระมูล 
โดยรวบรวมขอ้มูลจากผู้ที่เคยเขา้ร่วมประมูลสนิค้าออนไลน์ผ่านทางเวบ็ไซต์ประมูล จ านวน 191 คน ด้วยการแจก
แบบสอบถามอเิลก็ทรอนิกสผ์่านทางสือ่สงัคมออนไลน์ และน าขอ้มลูทีไ่ดม้าประมวลผลดว้ยโปรแกรมส าเรจ็รูปทางสถติ ิ
เพื่อวิเคราะห์ความสมัพันธ์ระหว่างตัวแปรต้นและตัวแปรตาม ผลการวิจยัพบว่า ประสทิธิผลของตัวแทนประมูล 
ประสทิธผิลของการเสนอรายการที่ประมูล อทิธพิลของเครอืข่ายสงัคม และความหลากหลายของสนิค้า ส่งอทิธพิล
ทางตรงต่อการรบัรูป้ระโยชน์จากการประมลู นอกจากนี้อทิธพิลของเครอืขา่ยสงัคม และความหลากหลายของสนิคา้ ยงั
สง่อทิธพิลทางตรงต่อการรบัรูค้วามเพลดิเพลนิจากการประมูล รวมถงึลกัษณะของเวบ็ไซต ์และคุณภาพของสนิคา้ ส่ง
อทิธพิลทางตรงต่อความไวว้างใจ ซึง่การรบัรูป้ระโยชน์จากการประมูล การรบัรูค้วามเพลดิเพลนิจากการประมูล และ
ความไวว้างใจ ส่งอทิธพิลทางตรงต่อความภกัดต่ีอเวบ็ไซต์ ขณะทีป่ระสทิธผิลของการเสนอรายการทีป่ระมูล   ความ
หลากหลายของสนิคา้ ลกัษณะของเวบ็ไซต์ และคุณภาพของสนิคา้ สง่อทิธพิลทางออ้มต่อความจงรกัภกัดต่ีอเวบ็ไซต์
ประมลูออนไลน์ อย่างไรกต็ามผลงานวจิยัพบว่า อทิธพิลของเครอืขา่ยสงัคมไม่สนบัสนุนสมมตฐิานการวจิยั ซึง่อาจเกดิ
จากจ านวนของผูเ้ขา้ร่วมประมูลยงัมจี านวนไม่สูงมากนัก ประกอบกบัเวบ็ไซต์ประมูลยงัไม่สามารถตอบสนองความ
ต้องการของผูเ้ขา้ร่วมประมูลไดด้เีพยีงพอ นอกจากนี้ยงัพบว่าอทิธพิลทางสงัคม ไม่ส่งอทิธพิลต่อความจงรกัภกัดต่ีอ
เวบ็ไซต์ประมูลออนไลน์ ซึ่งอาจเนื่องมาจากกลุ่มผู้ร่วมตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่อยู่ในยุคของ Generation X ซึ่งมี
ความเป็นตัวของตัวเองสูง และไม่สนใจความคิดเห็นของคนอื่นมากนัก ประโยชน์ที่ได้จากงานวิจัยนี้ท าให้
ผูป้ระกอบการหรอืเจา้ของกจิการประมูล หรอืขายสนิคา้ออนไลน์ตระหนักถงึสิง่ทีส่ าคญัซึ่งจะส่งผลใหผู้เ้ขา้ใชเ้วบ็ไซต์
หรอืเขา้ร่วมประมูลเกดิความจงรกัภกัดต่ีอเวบ็ไซต์ เพื่อความก้าวหน้าและมัน่คงทางธุรกจิ งานวจิยันี้ ศกึษาเพยีงช่อง
ทางการประมูลผ่านเวบ็ไซตป์ระมูลออนไลน์เท่านัน้ ซึง่ปัจจุบนัมชี่องทางในสงัคมออนไลน์อกีมากมาย จงึขอเสนอแนะ
งานวจิยัต่อเนื่องในอนาคตใหศ้กึษาในช่องทางอื่นๆ เพิม่เตมิ 

 
ค าส าคญั: ประมลูออนไลน์ คามจงรกัภกัดต่ีอเวบ็ไซต ์เวบ็ไซต ์
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Abstract  

The objective of this study is to examine the factors influencing online auctioneer's loyalty to the online 
auction site.  This research is a quantitative research developing from the previous research by collecting 
information from 191 people who have participated in online auctions through the auction sites, with 
distributing electronic questionnaires via social media. Then the data was processed with statistical software, 
in order to analyze the relationship between the independent variables and dependent variables.  The 
research found that the effectiveness of the bidding agent, watch the Item (WTI), network effect and product 
diversity directly influence the perceived bidding utility.  In addition, the influence of social networking and 
product diversity are also directly influences the perceived bidding enjoyment, including website characteristic 
and product quality are directly influence on trust. The perceived bidding utility, enjoyment from the auction 
and trust are directly influence loyalty to the site.  The effectiveness of WTI, product diversity, website 
characteristic and product quality Influence indirectly on online auction site's loyalty. However, the research 
found that, network effect does not support the research hypothesis. This may be due to the lack of bidders 
number and the auction site also fails to meet the needs of the bidders well enough. In addition, network 
effect does not influence online auction site's loyalty. This may be due to the majority of respondents are in 
the X generation, which has highly self-assured and does not care much about others opinions. The benefits 
of this research are to make entrepreneurs, business owners auction or sell online products realize the 
important attribute, which influence in visitors number to the site or bidder's loyalty for business progress and 
sustainability.  This research study through the online auction site only.  Nowadays, there are more social 
channels online. Therefore, we would like to propose the future research to study in other channels. 
 
Keywords: Online auction, Website loyalty, Website 
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1. บทน า 
1.1 ความส าคญัและท่ีมาของปัญหา 

การประมูลสนิค้าออนไลน์ (Online Auction) เป็นรูปแบบหนึ่งในธุรกจิพาณิชย์อเิลก็ทรอนิกส ์ ซึง่เอือ้ใหผู้้บรโิภค
สามารถเขา้ถงึสนิคา้ไดอ้ย่างสะดวก รวดเรว็ ทุกที ่ทุกเวลาตลอด 24 ชัว่โมง เช่นเดยีวกบัพาณิชยอ์เิลก็ทรอนิกสท์ัว่ไป 
แต่จะมจีุดเด่นแตกต่างตรงที่สามารถสรา้งจุดเปลี่ยนในเรื่องของราคาสนิค้า โดยผูบ้รโิภคและผู้ขายสามารถซื้อขาย
สนิค้านัน้ๆ ได้ในราคาที่ทัง้ 2 ฝ่ายพึงพอใจ ซึ่งราคาเริม่ต้นของสนิค้าที่ประมูลนัน้จะต ่ากว่าตลาดทัว่ไป การประมูล
สนิคา้ออนไลน์จงึเป็นอกีทางเลอืกหนึ่งทีผู่บ้รโิภคคน้หาสนิคา้และบรกิารทีต่อ้งการ ซึง่ธุรกจิการประมลูออนไลน์เริม่เป็น
ทีน่ิยมในประเทศไทยในช่วงหลงัวกิฤตติม้ย ากุง้ ทีเ่ศรษฐกจิเกดิฟองสบู่แตก ประมาณปี 2540 สง่ผลใหม้ผีูน้ าสนิคา้ของ
ตนเองมาเขา้ตลาดประมูลเป็นจ านวนมาก และการประมูลนี้กลบัมานิยมอกีครัง้ในปี 2543 ในรูปแบบของการประมูล
ออนไลน์ (ปฐม อนิทโรดม, 2543) แต่จากการส ารวจเวบ็ไซต์ประมูลของประเทศไทยพบว่ามเีวบ็ไซต์ประมูลที่หยุด
ใหบ้รกิาร เช่น www.bidclover.com หรอื บางเวบ็ไซต ์มผีูต้ดิตามบนเฟซบุ๊ก (Facebook) จ านวนน้อยมากและไม่มกีาร
เคลื่อนไหว หรอืการเข้าร่วมประมูลสนิค้าบนเวบ็ไซต์นัน้ เช่น www.pramool.com หรอื www.bidryder.com เป็นต้น 
ขณะทีบ่างเวบ็ไซต์ยงัมกีารเคลื่อนไหว และมผีู้ตดิตามบนเฟซบุ๊กมากกว่าสามลา้นคน งานวจิยันี้จงึต้องการศกึษาถึง
ปัจจยัทีท่ าใหผู้บ้รโิภคมคีวามจงรกัภกัดต่ีอการประมลูออนไลน์ผ่านทางเวบ็ไซต ์ 
1.2 วตัถปุระสงคข์องการวิจยั 

งานวจิยันี้มวีตัถุประสงค์เพื่อศกึษาถงึปัจจยัที่ส่งผลต่อความจงรกัภกัดต่ีอเวบ็ไซต์ประมูลออนไลน์ ประกอบดว้ย 
ประสิทธิผลของตัวแทนประมูล ประสิทธิผลของการเสนอรายการที่ประมูล อิทธิพลของเครือข่ายสังคม ความ
หลากหลายของสนิค้า อทิธพิลทางสงัคม ลกัษณะของเวบ็ไซต์ คุณภาพของสนิคา้ การรบัรูป้ระโยชน์จากการประมูล 
การรบัรูค้วามเพลดิเพลนิจาการประมลู และความไวว้างใจ 

 
2. งานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 

จากการศกึษางานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งสามารถสรุปปัจจยัทีเ่กีย่วกบัการศกึษาไดด้งันี้ 
ประสิทธิผลของตวัแทนประมูล (Effectiveness of bidding agent) หมายถึง เวบ็ไซต์ประมูลออนไลน์ที่ท าให้

ผู้เขา้ร่วมประมูลสามารถประมูลได้อย่างสะดวกและประหยดัเวลา ด้วยการเสนอราคาสูงสุดที่ตนเองยอมรบัได้ทิ้งไว ้
โดยระบบจะท าการประมูลอตัโนมตัิตามขอ้ก าหนดของทางเวบ็ไซต์ประมูล จนกว่าจะถึงจ านวนเงนิสงูสุดทีผู่้เขา้ร่วม
ประมลูตัง้ราคาไว ้(Cui et al., 2016) 

ประสิทธิผลของการเสนอรายการท่ีประมูล (Effectiveness of WTI) หมายถึง ระบบสามารถให้ผู้เข้าร่วม
ประมูลเหน็สนิคา้และราคาประมูลทีต่นเองสนใจไดอ้ย่างต่อเนื่องไดโ้ดยไม่จ าเป็นต้องเขา้ร่วมประมูล และไม่ตอ้งเขา้ไป
เลอืกดูทลีะรายการ โดยทางเวบ็ไซต์ได้น าเทคโนโลยทีี่ติดตามน าเสนอสนิค้าและราคาการประมูลที่ผู้เขา้ร่วมประมูล
สนใจบนหน้าเวบ็ไซตเ์ขา้มาใช ้ซึง่ระบบนี้จะมกีารปรบัปรุงเวลาและราคาในการประมูลสนิคา้ทีแ่สดงผลบนเวบ็ไซตต์าม
เวลาจรงิ (Cui et al., 2016) 

อิทธิพลของเครอืข่ายสงัคม (Network effect) หมายถงึ การทีเ่วบ็ไซตม์จี านวนของผูเ้ขา้ร่วมประมลูเพิม่ขึน้เป็น
จ านวนมาก โดยยิง่มผีูใ้ชจ้ านวนมาก ยิง่ส่งผลใหเ้กดิการยอมรบั เกดิความนิยม และกระจายเครอืขา่ยความนิยมนี้ต่อ
ออกไปเป็นวงกวา้ง (Cameron & Galloway 2005; Cui et al., 2016) 

ความหลากหลายของสินค้า (Product diversity) หมายถึงลักษณะของสินค้าไม่ว่าจะเป็นรูปร่าง ขนาด 
คุณภาพ หรอืราคาทีห่ลากหลาย ซึง่เป็นขอ้ก าหนดที่แตกต่างกนัของสนิค้าแต่ละชนิด เพื่อน าไปใชใ้นวตัถุประสงค์ที่
แตกต่างกนั ท าใหผู้เ้ขา้ร่วมประมูลมตีวัเลอืกทีห่ลากหลาย ซึง่สามารถตอบสนองความต้องการของผูเ้ขา้ร่วมประมูลได้
มากขึน้ (Ogden & Ogden, 2005; Schoute, 2011; Cui et al., 2016) 
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อิทธิพลทางสังคม (Social Influence) หมายถึง การปรากฏตัวหรือการกระท าของบุคคลอื่นในสงัคม เช่น 
ครอบครวั เพื่อน วฒันธรรม เป็นต้น ทีก่ระทบต่อการเปลีย่นแปลงทางพฤตกิรรม หรอืการตดัสนิใจของบุคคลหนึ่ง  เกดิ
ความสมัพันธ์ที่เชื่อมโยงทางอารมณ์ เข้าใจว่าตนเองเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มสงัคมนี้ (Cialdini & Goldstein, 2004; 
Algesheimer et al., 2005; Chen et al., 2014; Ruiz-Mafe et al., 2014) 

ลกัษณะของเวบ็ไซต์ (Website characteristic) หมายถงึ ขอ้มูลที่แสดงผลบนเวบ็ไซต์ ทัง้ภาพ ตวัอกัษร การ
จดัวางองค์ประกอบของเวบ็ไซต์ การเชื่อมโยงหน้าเวบ็ไซต์ ที่มคีวามสวยงาม ไม่ซบัซ้อน รวมถึงมคีวามปลอดภยัใน
การใชง้าน ซึง่ส่งผลถงึการรบัรูข้องผูบ้รโิภค โดยจะมลีกัษณะเฉพาะทีแ่ตกต่างกนัไปในแต่ละเวบ็ไซต์ (Flavián et al., 
2006; Ganguly et al., 2009; ศุภากร ชนิวุฒ,ิ 2558) 

คุณภาพของสินค้า (Product quality) หมายถึง การที่ผู้บรโิภครบัรู้ถึงลกัษณะของสนิค้า เช่น รูปลกัษณ์ของ
สนิคา้ ซึง่เป็นลกัษณะภายนอก และการใชป้ระโยชน์ของสนิคา้ซึง่เป็นลกัษณะภายใน เป็นตน้ โดยทัง้ลกัษณะภายนอก
และลักษณะภายในของสินค้าเหล่านี้สามารถตอบสนองภายใต้ความคาดหวังของผู้บริโภคได้ (United Nations 
Industrial development, 2006; Wells et al., 2011; Ziaullah et al., 2006) 

การรบัรู้ประโยชน์จากการประมูล (Perceived bidding utility) หมายถึง การรับรู้ถึงประสิทธิภาพ และ
คุณภาพ ที่สามารถตอบสนองความต้องการของผู้เขา้ร่วมประมูลจากการใชเ้วบ็ไซต์ประมูลได ้รวมถงึการทีผู่เ้ขา้ร่วม
ประมลูรบัรูถ้งึความน่าเชื่อถอืของเวบ็ไซตป์ระมลู (Cui et al., 2016) 

การรบัรู้ความเพลิดเพลินจากการประมูล (Perceived bidding enjoyment) หมายถึง การรบัรูถ้ึงความพึง
พอใจ ความสนุกสนาน รวมถงึความสขุในการเขา้ใชเ้วบ็ไซตป์ระมลูของผูเ้ขา้ร่วมประมลู (Cui et al., 2016) 

ความไว้วางใจ (Online Trust) หมายถึง การสร้างความมัน่ใจในขอ้มูลและเติมเต็มความต้องการของผู้เขา้ใช้
เวบ็ไซตไ์ด ้และการสรา้งความสมัพนัธท์ีด่ทีางออนไลน์ต่อผูเ้ขา้ใชเ้วบ็ไซตใ์นระยะยาวโดยไม่เปลีย่นใจไปใชเ้วบ็ไซตอ์ื่น 
(ชนิดา พฒันกติตวิรกุล, 2553; ชชัพงศ ์ตัง้มณี, 2559; Ruiz-Mafe et al., 2014; ศุภากร ชนิวุฒ,ิ 2558) 

ความจงรกัภกัดีต่อเวบ็ไซต์ประมูลออนไลน์ (E-loyalty to Online Auction Website) หมายถึง ความตัง้ใจ
ของผูเ้ขา้ร่วมประมลูทีจ่ะเขา้ใชเ้วบ็ไซตน์ี้ โดยมแีนวโน้มทีจ่ะกลบัมาเขา้ใชเ้วบ็ไซตน์ี้อกีในอนาคต ไม่เปลีย่นใจไปใชง้าน
เวบ็ไซตอ์ื่น (Flavian et al., 2006; Cui et al., 2016; Safari et al., 2016) 

 
3. กรอบแนวคิดการวิจยัและสมมติฐานการวิจยั 

งานวจิยันี้ ไดศ้กึษางานวจิยัในอดตีทีเ่กีย่วขอ้ง ประกอบดว้ยปัจจยัดา้น ประสทิธผิลของการเสนอรายการทีป่ระมูล 
อทิธพิลของเครอืข่ายสงัคม ความหลากหลายของสนิคา้ ประสทิธผิลของตวัแทนประมูล และการรบัรูค้วามเพลดิเพลนิ
จากการประมูล และความจงรกัภักดีต่อเว็บไซต์ประมูลออนไลน์ โดยผ่านแบบจ าลอง S-O-R ที่แสดงถึงปฏิกิริยา
ทางดา้นความคดิและอารมณ์ของผูใ้ชท้ีม่ต่ีอเวบ็ไซต์ กบัปัจจยัเพิม่เตมิอกี 4 ปัจจยั ไดแ้ก่ อทิธพิลทางสงัคม ลกัษณะ
ของเวบ็ไซต ์คุณภาพของสนิคา้ และความไวว้างใจ เพื่อใชเ้ป็นกรอบในการศกึษาวจิยันี้ ดงัภาพที ่1 
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ภาพที ่1 กรอบแนวคดิการวจิยั 

 
จากงานวจิยัของ Cui et al. (2016) พบว่า เทคโนโลยทีีเ่กีย่วขอ้งกบัการบรกิารบนเวบ็ไซต์ประมลู ม ี2 เทคโนโลยี

ส าคัญคือ ตัวแทนประมูล (bidding agent) และ การเสนอรายการประมูล (Watch the Item) ซึ่งส่งผลโดยตรงต่อ
ประสทิธภิาพในการเสนอราคาของผูเ้ขา้ร่วมประมูล โดยเป็นตวัช่วยในการลดภาระในการท าความเขา้ใจวธิกีารประมูล
ออนไลน์ และเพิม่โอกาสในการชนะการประมลูใหแ้ก่ผูเ้ขา้ร่วมประมลู (Cui et al., 2016) ดงันัน้จงึสามารถตัง้สมมตฐิาน
ไดว้่า 

 
H1:  ประสทิธผิลของตวัแทนประมลูสง่ผลทางบวกต่อการรบัรูป้ระโยชน์จากการประมลู  
H2: ประสทิธผิลของการเสนอรายการทีป่ระมลูสง่ผลทางบวกต่อการรบัรูผ้ลประโยชน์จากการประมลู 
 
 
 
 
 
 



วารสารระบบสารสนเทศดา้นธุรกจิ (JISB) ปีที ่4 ฉบบัที ่2 เดอืน เมษายน – มถุินายน 2561 หน้า 79 

อทิธพิลของเครอืข่ายสงัคมสงัคมของเวบ็ไซต์ประมูลออนไลน์ จะช่วยใหเ้วบ็ไซต์ได้รบัความนิยมและการยอมรบั
อย่างกว้างขวาง (Cui et al., 2016) เช่น เว็บไซต์อีเบย์ที่ดึงดูดให้มีผู้ชื่นชอบมากขึ้นเพราะมีผู้ใช้เป็นจ านวนมาก 
(Cameron & Galloway, 2005) ถอืเป็นสิง่กระตุ้นส าคญัที่ส่งผลต่อการรบัรูข้องผูบ้รโิภค ทัง้ยงัช่วยเพิม่มูลค่าโดยรวม
ของเวบ็ไซต์ และครอบง าการแขง่ขนัในตลาดไดอ้ย่างรวดเรว็ (Aggarwal & Yu, 2012) ดงันัน้จงึสามารถตัง้สมมตฐิาน
ไดว้่า 

 
H3: อทิธพิลของเครอืขา่ยสงัคมสง่ผลทางบวกต่อการรบัรูป้ระโยชน์จากการประมลู 
 
อทิธพิลของเครอืข่ายสงัคมขึน้อยู่กบัจ านวนของผูใ้ชอ้อนไลน์ น าไปสูบ่รรทดัฐานและการปรากฎตวัในสงัคมทีเ่พิม่

มากขึ้น ส่งผลกระทบต่อความพึงพอใจในการเสนอราคาของผู้เข้าร่วมประมูล (Cui et al., 2016) ด้วยอิทธิพลของ
เครอืขา่ยสงัคมจากการทีม่ผีูเ้ขา้ร่วมประมูลเพิม่มากขึน้ ท าใหผู้เ้ขา้ร่วมประมูลมปีฏสิมัพนัธ ์การแขง่ขนั การร่วมมอืกนั
ในกลุ่มของผูเ้ขา้ร่วมประมลู ทัง้ยงัมคีวามสนุกมากยิง่ขึน้ (Cui et al., 2016) ดงันัน้จงึสามารถตัง้สมมตฐิานไดว้่า 

 
H4: อทิธพิลของเครอืขา่ยสงัคมสง่ผลทางบวกต่อการรบัรูค้วามเพลดิเพลนิจากการประมลู 
 
ตัวเลือกของสนิค้าที่หลากหลาย เป็นการเพิ่มการรบัรู้ประโยชน์ของเว็บไซต์ประมูล (Cui et al., 2016) ความ

หลากหลายของสนิคา้จงึเป็นตวักลางส าคญัในการสรา้งตราสนิคา้ของเวบ็ไซต ์(Wang et al., 2002) นอกจากนี้ยงัพบว่า 
รา้นหนังสอืออนไลน์ทีม่สีนิคา้หลากหลายสามารถเพิม่ความสะดวกสบายใหแ้ก่ผูบ้รโิภคได ้(Cui et al., 2016) ดงันัน้จงึ
สามารถตัง้สมมตฐิานไดว้่า 

 
H5: ความหลากหลายของสนิคา้สง่ผลทางบวกต่อการรบัรูป้ระโยชน์จากการประมลู 

 
ความหลากหลายของสนิคา้ เกีย่วขอ้งกบัปฏกิรยิาทางอารมณ์ของผูเ้ขา้ร่วมประมูล โดยความหลากหลายทีส่งูขึน้

จะน าไปสูก่ารเปรยีบเทยีบและแขง่ขนัทีรุ่นแรงระหว่างผลติภณัฑ ์(Anderson & Renault, 1999 as cited in Cui et al., 
2016) ซึง่เป็นการเพิม่ความพงึพอใจในการประมลูออนไลน์ (Cui et al., 2016) ดงันัน้จงึสามารถตัง้สมมตฐิานไดว้่า 

 
H6: ความหลากหลายของสนิคา้สง่ผลทางบวกต่อความเพลดิเพลนิจากการประมลู 
 
อทิธพิลของเครอืขา่ยสงัคมสง่ผลกระทบโดยตรงต่อพฤตกิรรม (Cui et al., 2016) โดยพบว่า อทิธพิลของเครอืขา่ย

สงัคมเป็นตวัขบัเคลื่อนส าคญัในการยอมรบัระบบสารสนเทศทีเ่ชื่อมโยงระหว่างองคก์รทีเ่ป็นมาตรฐานเปิด (Cui et al., 
2016) นอกจากน้ียงัส่งผลกระทบในทางบวกต่อผูข้ายในการใชเ้วบ็ไซต์ประมลูออนไลน์ (Shen & Chiou, 2010) ดงันัน้
จงึสามารถตัง้สมมตฐิานไดว้่า 

 
H7: อทิธพิลของเครอืขา่ยสงัคมสง่ผลทางบวกต่อความจงรกัภกัดต่ีอเวบ็ไซตป์ระมลูออนไลน์ 
 
 
 
 



วารสารระบบสารสนเทศดา้นธุรกจิ (JISB) ปีที ่4 ฉบบัที ่2 เดอืน เมษายน – มถุินายน 2561 หน้า 80 

ความสะดวกในการซือ้และความหลากหลายของสนิคา้ทีส่ามารถตอบสนองความต้องการของลูกคา้ได ้สง่ผลให้มี
โอกาสทีจ่ะมคีวามจงรกัภกัดมีากยิง่ขึน้ (Anderson & Renault, 1999) นอกจากนี้ยงัพบว่า ความกวา้งของการเลอืกใช้
ผลติภัณฑ์ มีผลกระทบในทางบวกต่อความจงรกัภักดทีางอิเลก็ทรอนิกส์ (Cyr, 2008 as cited in Cui et al., 2016) 
ดงันัน้จงึสามารถตัง้สมมตฐิานไดว้่า 

 
H8: ความหลากหลายของสนิคา้สง่ผลทางบวกต่อความจงรกัภกัดต่ีอเวบ็ไซตป์ระมลูออนไลน์ 
 
จากทฤษฎกีารยอมรบัและการใชง้านเทคโนโลย ี(UTAUT) มงีานวจิยัมากมายทีพ่บว่าอทิธพิลทางสงัคมเป็นปัจจยั

ทีก่ าหนดพฤตกิรรมของผูบ้รโิภค ไม่ว่าจะเป็นความภกัดต่ีอบรกิารทางอนิเทอรเ์น็ต (Schuster et al., 2015) ความภกัดี
ต่อบรษิทัสายการบนิ (Ruiz-Mafe et al., 2014) และความภกัดต่ีอบรกิารของโทรศพัทม์อืถอื (Ruiz Mafe et al., 2014) 
เป็นต้น นอกจากนี้งานวิจยัของ Ruiz-Mafe et al. (2016) ยงัพบว่าการปรากฎตัวทางสงัคม บรรทดัฐานทางสงัคม 
ทศันคติ ซึ่งเป็นอทิธพิลทางสงัคม ช่วยเพิ่มอารมณ์ทางบวกของคนในชุมชนท่องเที่ยวออนไลน์ ทัง้ยงัส่งผลกระทบ
โดยตรงต่อความจงรกัภกัดทีีม่ต่ีอชุมชนการท่องเทีย่วออนไลน์ ดงันัน้จงึสามารถตัง้สมมตฐิานไดว้่า 

 
H9: อทิธพิลทางสงัคมสง่ผลทางบวกต่อความจงรกัภกัดต่ีอเวบ็ไซตป์ระมลูออนไลน์ 

 
ลกัษณะของเวบ็ไซต์เป็นปัจจยัส าคญัที่ก าหนดความน่าเชื่อถือของเวบ็ไซต์ ซึ่งความแขง็แกร่งของตราสนิค้า งบ

ลงทุนจากบุคคลที่สาม และความเป็นมติรของผู้ใช้ทีม่ต่ีอเวบ็ไซต์ มผีลมาจากความไวว้างใจในเวบ็ไซต์ (Shankar et 
al., 2002) เวบ็ไซต์ที่น่าเชื่อถือนัน้จะต้องให้ขอ้มูลอย่างซื่อสตัยแ์ละถูกต้อง (Seckler et al., 2015) นอกจากนี้ในดา้น
ของการท างานทางเทคนิค และรปูแบบของเวบ็ไซตท์ีม่คีวามคลา้ยคลงึกนักบัเวบ็อื่น ๆ ยงัช่วยลดความไม่ไวว้างใจของ
ผูใ้ชล้งได ้(Ou & Sia, 2010) ดงันัน้จงึสามารถตัง้สมมตฐิานไดว้่า 

 
H10: ลกัษณะของเวบ็ไซตส์ง่ผลทางบวกต่อความไวว้างใจ 
 
คุณภาพของสนิค้าเป็นตัวขบัเคลื่อนพื้นฐานของพฤติกรรมผู้ซื้อทัง้สนิค้าและบริการ (Steward, 2009) เพราะ

คุณภาพของสนิคา้เป็นตวัแปรทีส่่งผลถงึสมรรถนะ ความทนทาน ความพอด ีและความสมบรูณ์ รวมถงึความน่าเชื่อถอื
ในดา้นอื่นๆ (Maeyer & Estelami, 2011) และพบว่าขอ้มูลคุณภาพของผลติภณัฑท์ีส่ ื่อสารไปยงัผูบ้รโิภคอาจส่งผลต่อ
ความเชื่อมัน่ของผูบ้รโิภคอย่างมนียัส าคญั ดงันัน้จงึสามารถตัง้สมมตฐิานไดว้่า 

 
H11: คุณภาพของสนิคา้สง่ผลทางบวกต่อความไวว้างใจ 
 
ความไว้วางใจ น าไปสู่ความจงรกัภักดีหรอืความมุ่งมัน่ เพราะความไว้วางใจสร้างความสมัพันธ์ที่มีมูลค่าสูง

(Salehnia et al., 2014) นอกจากนี้ ความไว้วางใจยงัส่งผลต่อความตัง้ใจในการซื้อสนิค้าหรอืบรกิารของผู้บรโิภคที่
เพิม่ขึน้ (Bilgihan, 2016) ซึง่จากงานวจิยัพบว่า ผูบ้รโิภคทีม่คีวามเชื่อถอืต่อบรษิทันัน้ มแีนวโน้มทีจ่ะเขา้ใชเ้วบ็ไซต ์ทัง้
เพื่อการเขา้ใชเ้วบ็ไซต์ซ ้า และเพื่อการซือ้สนิคา้ และยิง่ผูบ้รโิภคเชื่อมัน่ในบรษิทัมากเท่าไหร่ ยิง่มแีนวโน้มทีจ่ะด ารงค์
ความสมัพนัธท์ีม่ต่ีอเวบ็ไซตต่์อไปเรื่อยๆ (Bilgihan, 2016) ดงันัน้จงึสามารถตัง้สมมตฐิานไดว้่า 

 
H12: ความไวว้างใจสง่ผลทางบวกต่อความจงรกัภกัดต่ีอเวบ็ไซตป์ระมลูออนไลน์ 
 



วารสารระบบสารสนเทศดา้นธุรกจิ (JISB) ปีที ่4 ฉบบัที ่2 เดอืน เมษายน – มถุินายน 2561 หน้า 81 

การรบัรูถ้ึงประโยชน์ในตราสนิคา้นัน้ เชื่อว่ามอีทิธพิลต่อการซือ้ของลูกคา้ (Na et al., 2007) ซึง่ในกรอบแนวคดิ       
S-O-R ความสมัพนัธ์นี้จดัอยู่ในกลุ่มของ O หรอืความรูค้วามเขา้ใจและปฏกิริยิาทางอารมณ์ (Cui et al., 2016) โดย
การรับรู้ถึงประโยชน์จากการประมูลเป็นปฏิกริยาทางความคิด (Parboteeah et al., 2009 as cited in Cui et al., 
2016) จากงานวจิยัของ Flavián et al. (2006) พบว่า การรบัรู้ถึงประโยชน์หรอืความสามารถของเวบ็ไซต์มอีทิธพิล
อย่างมากต่อความภกัดขีองเวบ็ไซต ์นอกจากนี้การไดร้บัประโยชน์จากการใหบ้รกิารออนไลน์ (E-Service) ยงัสง่ผลใน
ทางบวกต่อความภกัดขีองลกูผูบ้รโิภคดว้ย ดงันัน้จงึสามารถตัง้สมมตฐิานไดว้่า 

 
H13: การรบัรูป้ระโยชน์จากการประมลูสง่ผลทางบวกต่อความจงรกัภกัดต่ีอเวบ็ไซตป์ระมลูออนไลน์ 
 
การตอบสนองความพงึพอใจโดยรวมของผูบ้รโิภคน าไปสู่ความจงรกัภกัดต่ีอเวบ็ไซต์ ซึ่งในกรอบแนวคดิ S-O-R 

ความสมัพนัธน์ี้จดัอยู่ในกลุ่มของ O เช่นเดยีวกบัการรบัรูถ้งึประโยชน์ แต่การรบัรู้ถงึความชอบหรอืความเพลดิเพลนินี้
เป็นปฏกิริยิาทางอารมณ์ (Parboteeah et al., 2009 as cited in Cui et al., 2016) จากกรณีศกึษาในรา้นค้าออนไลน์
พบว่า การกระตุ้นความพึงพอใจหรือความเพลิดเพลินของลูกค้าในรูปแบบออนไลน์ส่งผลต่อความภักดีทาง
อเิลก็ทรอนิกสห์รอืทางเวบ็ไซต์ (Cyr et al., 2007) นอกจากนี้ ความพงึพอใจในการเสนอราคาของผูบ้รโิภคทีม่ต่ีอตรา
สนิคา้หรอืเวบ็ไซตน์ัน้เพิม่ความตัง้ใจในการซือ้ผลติภณัฑข์องตราสนิคา้ ซึง่เป็นการเพิม่ความภกัดขีองผูบ้รโิภค (Na et 
al., 2007 as cited in Cui et al., 2016) ดงันัน้จงึสามารถตัง้สมมตฐิานไดว้่า 

 
H14: การรบัรูค้วามเพลดิเพลนิจากการประมลูสง่ผลทางบวกต่อความจงรกัภกัดต่ีอเวบ็ไซตป์ระมลูออนไลน์  
  

4. วิธีการวิจยั 
งานวิจัยนี้ศึกษาถึงปัจจยัที่ส่งผลกระทบต่อความจงรกัภักดีต่อเว็บไซต์ประมูลออนไลน์ในประเทศไทย โดย

ประชากรทีใ่ช้คอืผูท้ี่มปีระสบการณ์ในการเขา้ร่วมประมูลสนิค้าออนไลน์ผ่านเวบ็ไซต์ประมูลของประเทศไทย  จ านวน 
190 คน ดว้ยแบบสอบถามอเิลก็ทรอนิกส ์ซึง่ศกึษาและดดัแปลงมาจากงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง (ประกอบดว้ย Cui et al., 
2016; Schoute, 2011; Chen et al., 2014; Ruiz-Mafe et al., 2014; ศุภากร ชินวุฒิ , 2558; Wells et al., 2011; 
Ziaullah et al., 2006; Flavian et al., 2006) โดยเริม่ส่งตัง้แต่ต้นเดือน มิถุนายน 2560 จนถึงต้นเดือน กรกฎาคม 
2560 รวมระยะเวลาประมาณ 1 เดอืน 

 

5. ผลการวิจยั 
5.1 การทดสอบข้อตกลงเบือ้งต้นทางสถิติ 

งานวิจัยนี้ได้ท าการตรวจสอบเบื้องต้นและประมวลผลด้วยโปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ เพื่อหาค่าสถิติ และ
วเิคราะหข์อ้มลู ดว้ยการทดสอบขอ้มูลทีข่าดหาย (Missing data) พบว่าไม่มขีอ้มูลทีข่าดหาย การทดสอบการกระจาย
ตวัของขอ้มูลแบบปรกติ (Normal) พยว่ามีเพียงบางตวัเท่านัน้ที่มีความเบ้ต่างจากมาตรฐานไม่มากนัก ผู้วจิยัจงึใช้
ขอ้มลูในการวเิคราะหต่์อไป  
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5.2 การประเมินความเท่ียงและความตรงของแบบสอบถาม 
งานวจิยันี้ไดท้ดสอบความเชื่อถอืไดข้องแบบสอบถาม ดว้ยการทดสอบความเทีย่งของแบบสอบถาม (Reliability) 

จากค่าสมัประสทิธิแ์อลฟาของครอนบราซ (Cronbach’s alpha) ทีม่คี่าไม่ต ่ากว่า 0.7 ซึง่ถอืเป็นเกณฑท์ีเ่หมาะสม (Cui 
et al., 2016) และทดสอบความตรงของแบบสอบถาม (Validity) ดว้ยการวเิคราะหอ์งคป์ระกอบ (Factor analysis) โดย
ตอ้งมคี่า Factor loading ไม่ต ่ากว่า 0.5 (Cui et al., 2016) สถติขิองแต่ละขอ้ค าถามผ่านเกณฑท์ัง้หมด ดงัตารางที ่1 
 

ตารางที ่1 ค่าเฉลีย่ ค่าเบีย่งเบนมาตรฐาน น ้าหนกัองคป์ระกอบ และ 
ค่าสมัประสทิธิแ์อลฟาของครอนบราซของตวัแปรทัง้หมด 

ปัจจยัท่ี ค่าเฉล่ีย 
ค่าเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

น ้าหนัก
องคป์ระกอบ 

ปัจจยัท่ี 1: ประสิทธิผลของตวัแทนประมูล (% of variance = 61.885, Cronbach’s alpha = 0.791) 
ฉนัคดิว่าเครื่องมอืทีช่ว่ยในการเสนอราคาประมลูบนเวบ็ไซต์
ช่วยใหฉ้นัสามารถประหยดัเวลาในการประมลูได ้

3.921 0.6642 0.844 

ฉนัคดิว่าเครื่องมอืทีช่ว่ยในการเสนอราคาประมลูบนเวบ็ไซต์
สามารถใชง้านไดจ้รงิ 

3.775 0.6461 0.781 

ฉนัคดิว่าเครื่องมอืทีช่ว่ยในการเสนอราคาประมลูบนเวบ็ไซต์
ช่วยอ านวยความสะดวกในการประมลูบนเวบ็ไซตไ์ดด้ขีึน้ 

3.832 0.6830 0.770 

ฉนัคดิว่าเครื่องมอืทีช่ว่ยในการประมลูบนเวบ็ไซตช์ว่ยใหฉ้นั
สามารถเสนอราคาไดต้ามตอ้งการ 

3.901 0.7367 0.748 

ปัจจยัท่ี 2: ประสิทธิผลของการเสนอรายการท่ีประมูล (% of variance = 67.898, Cronbach’s alpha = 
0.840) 
ฉนัคดิว่าฟังกช์นัทีช่่วยเสนอรายการทีป่ระมลูบนเวบ็ไซต ์
แสดงขอ้มลูราคาทีเ่ป็นปัจจุบนั 

3.827 0.7654 0.855 

ฉนัคดิว่าฟังกช์นัทีช่่วยเสนอรายการทีป่ระมลูบนเวบ็ไซต ์
แสดงราคาทีเ่ชื่อถอืได ้

3.749 0.7676 0.853 

ฉนัคดิว่าฟังกช์นัทีช่่วยเสนอรายการทีป่ระมลูบนเวบ็ไซต ์
ช่วยอ านวยความสะดวกในการประมลูบนเวบ็ไซตไ์ดด้ขีึน้ 

3.979 0.7536 0.814 
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ตารางที ่1 ค่าเฉลีย่ ค่าเบีย่งเบนมาตรฐาน น ้าหนกัองคป์ระกอบ และ 
ค่าสมัประสทิธิแ์อลฟาของครอนบราซของตวัแปรทัง้หมด (ต่อ) 

ปัจจยั ค่าเฉล่ีย 
ค่าเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

น ้าหนัก
องคป์ระกอบ 

ปัจจยัท่ี 2: ประสิทธิผลของการเสนอรายการท่ีประมูล (% of variance = 67.898, Cronbach’s alpha = 
0.840) 
ฉนัคดิว่าฟังกช์นัทีช่่วยเสนอรายการทีป่ระมลูบนเวบ็ไซต ์
ช่วยใหฉ้นัสามารถเสนอราคาไดต้ามตอ้งการ 

3.942 0.7690 0.736 

ปัจจยัท่ี 3: อิทธิพลของเครอืขา่ยสงัคม (% of variance = 65.046, Cronbach’s alpha = 0.731) 
ฉนัจะเขา้รว่มประมลูกบัเวบ็ไซตท์ีม่ผีูเ้ขา้รว่มประมลูเป็นจ านวน
มาก 

3.393 0.7017 0.821 

ฉนัจะแนะน าใหค้นอื่นเขา้ร่วมประมลูกบัเวบ็ไซตท์ีม่ผีูเ้ขา้ร่วม
ประมลูเป็นจ านวนมาก 

3.236 0.6743 0.807 

ฉนัเหน็คุณค่าของเวบ็ไซตป์ระมลู เมื่อเวบ็ไซตม์ผีูเ้ขา้รว่ม
ประมลูเป็นจ านวนมาก 

3.387 0.7083 0.791 

ปัจจยัท่ี 4: ความหลากหลายของสินค้า (% of variance = 66.571, Cronbach’s alpha = 0.744) 
เวบ็ไซตป์ระมลูนี้มสีนิคา้หลากหลายประเภท 3.822 0.7397 0.890 
เวบ็ไซตป์ระมลูนี้มจี านวนสนิคา้ทีเ่พยีงพอต่อความตอ้งการ 
ของผูเ้ขา้รว่มประมลู 

3.581 0.7487 0.857 

เวบ็ไซตป์ระมลูนี้มตีวัเลอืกของสนิคา้ทีต่อบสนองความตอ้งการ
ของฉนัได ้

3.817 0.7560 0.685 

ปัจจยัท่ี 5: อิทธิพลทางสงัคม (% of variance = 57.943, Cronbach’s alpha = 0.757) 
ครอบครวัของฉนัคดิว่าฉนัควรเขา้ร่วมประมลูบนเวบ็ไซต์
ประมลูนี้ 

2.827 1.1455 0.837 

เพื่อนของฉนัคดิว่าฉนัควรเขา้รว่มประมลูบนเวบ็ไซตป์ระมลูนี้ 3.021 1.0154 0.812 
ฉนัเหน็การแสดงความคดิเหน็ทีม่ต่ีอเวบ็ไซตป์ระมลูนี้ในทางทีด่ ี 3.670 0.7888 0.712 
ขอ้ความจากสือ่มวลชน ไม่ว่าจะเป็นบทความ หรอืโฆษณาจาก
แหล่งต่าง ๆ ท าใหฉ้นัเขา้ร่วมประมลูบนเวบ็ไซตน์ี้ 

3.387 0.9661 0.672 

ปัจจยัท่ี 6: ลกัษณะของเวบ็ไซต ์(% of variance = 67.590, Cronbach’s alpha = 0.837) 
เวบ็ไซตป์ระมลูนี้ใหข้อ้มลูของสนิคา้ทีถู่กตอ้ง เช่น ราคา 
วธิกีารใชง้าน เป็นตน้ 

3.953 0.8162 0.872 
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ตารางที ่1 ค่าเฉลีย่ ค่าเบีย่งเบนมาตรฐาน น ้าหนกัองคป์ระกอบ และ 
ค่าสมัประสทิธิแ์อลฟาของครอนบราซของตวัแปรทัง้หมด (ต่อ) 

ปัจจยั ค่าเฉล่ีย 
ค่าเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

น ้าหนัก
องคป์ระกอบ 

ปัจจยัท่ี 6: ลกัษณะของเวบ็ไซต ์(% of variance = 67.590, Cronbach’s alpha = 0.837) 
เวบ็ไซตป์ระมลูนี้สามารถใชง้านไดง้่าย 4.162 0.7181 0.840 
เวบ็ไซตป์ระมลูนี้ มเีมนูการใชง้านอย่างชดัเจน เพื่อใหผู้ใ้ช้
สามารถเขา้ใชห้น้าอื่นได ้

4.047 0.7629 0.787 

เวบ็ไซตป์ระมลูมรีปูแบบการจดัวางพืน้ที ่รปูภาพ ตวัอกัษร 
และสทีีใ่ชด้งึดดูความสนใจ 

3.948 0.7996 0.786 

ปัจจยัท่ี 7: คณุภาพของสินค้า (% of variance = 84.417, Cronbach’s alpha = 0.908) 
ฉนัรบัรูว้่าสนิคา้ของเวบ็ไซตป์ระมลูนี้มคีวามทนทาน 3.247 1.0206 0.931 
ฉนัรบัรูว้่าสนิคา้ของเวบ็ไซตป์ระมลูนี้ถูกเลอืกสรรมาอย่างด ี 3.131 1.0201 0.921 
ฉนัรบัรูว้่าสนิคา้ของเวบ็ไซตป์ระมลูนี้มคีุณภาพสงู 3.162 1.0208 0.904 
ปัจจยัท่ี 8: ความไว้วางใจ (% of variance = 81.440, Cronbach’s alpha = 0.886) 
การใชง้านเวบ็ไซตป์ระมลูนี้สามารถตอบสนองความตอ้งการ
ของฉนัได ้

3.775 0.7723 0.921 

การใชง้านเวบ็ไซตป์ระมลูนี้ท าใหฉ้นัรูส้กึมคีวามสขุ 3.738 0.7844 0.915 
ฉนัคดิถูกแลว้ทีเ่ขา้มาใชง้านเวบ็ไซตป์ระมลูนี้ 3.681 0.8192 0.870 
ปัจจยัท่ี 9: การรบัรูป้ระโยชน์จากการประมูล (% of variance = 75.702, Cronbach’s alpha = 0.838) 
ฉนัคดิว่าเวบ็ไซตป์ระมลูนี้สามารถช่วยเหลอืฉนัได ้ 3.948 0.7591 0.894 
ฉันคิดว่าการประมูลบนเว็บไซต์นี้ท าให้ฉันสะดวกสบายมาก
ยิง่ขึน้ 

3.927 0.8491 0.859 

ฉนัคดิว่าเวบ็ไซตป์ระมลูนี้มกีารตอบสนองของเวบ็ไซตท์ีต่รงต่อ
ความตอ้งการของฉนั 

3.764 0.8473 0.857 

ปัจจยัท่ี 10: การรบัรูค้วามเพลิดเพลินจากการประมูล (% of variance = 83.668, Cronbach’s alpha = 
0.902) 
เวบ็ไซตป์ระมลูนี้ท าใหฉ้นัรูส้กึด ี 3.749 0.8704 0.927 
ฉนัมแีต่ความทรงจ าทีด่ ีเมื่อฉนัคดิถงึเวบ็ไซตป์ระมลูนี้ 3.482 0.9110 0.925 
เวบ็ไซตป์ระมลูนี้ใหค้วามสขุแก่ฉนั 3.539 0.8443 0.892 

 
 
 
 
 
 
 
 



วารสารระบบสารสนเทศดา้นธุรกจิ (JISB) ปีที ่4 ฉบบัที ่2 เดอืน เมษายน – มถุินายน 2561 หน้า 85 

ตารางที ่1 ค่าเฉลีย่ ค่าเบีย่งเบนมาตรฐาน น ้าหนกัองคป์ระกอบและ 
ค่าสมัประสทิธิแ์อลฟาของครอนบราซของตวัแปรทัง้หมด (ต่อ) 

ปัจจยั ค่าเฉล่ีย 
ค่าเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

น ้าหนัก
องคป์ระกอบ 

ปัจจยัท่ี 11: ความจงรกัภกัดีต่อเวบ็ไซตป์ระมูลออนไลน์ (% of variance = 75.083, Cronbach’s alpha = 
0.831) 
ฉนัจะนึกถงึเวบ็ไซตน์ี้เป็นเวบ็ไซตแ์รกเมื่อตอ้งการประมลูสนิคา้
ออนไลน์ 

3.817 0.7900 0.929 

ฉนัจะพดูกบับุคคลอื่นถงึเวบ็ไซตน์ี้ในทางทีด่ ี 3.539 0.8190 0.921 
ฉนัจะแนะน าเวบ็ไซตป์ระมลูนี้แก่ผูอ้ื่น 3.492 0.9562 0.736 

 
5.3 ลกัษณะทางประชากรศาสตรข์องกลุ่มตวัอยา่ง 

กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ เป็นเพศหญิง (ร้อยละ 70.16) อยู่ในช่วงอายุระหว่าง 31-40 ปี (ร้อยละ 45.40) ระดับ
การศึกษาปรญิญาตร ี(ร้อยละ 49.74)  รายได้อยู่ที่ระหว่าง 20,000 – 30,000 บาท (ร้อยละ 36.13) ประกอบอาชีพ
พนกังานบรษิทัเอกชน (รอ้ยละ 41.12) 
5.4 การทดสอบสมมติฐานการวิจยั 

งานวจิยันี้วเิคราะหข์อ้มูลดว้ยสถติิการวเิคราะห์การถดถอยแบบเชงิชัน้ (Hierarchical regression) ได้ผลลพัธด์งั
ภาพที่ 2 และ ตารางที่ 2 ซึ่งแสดงคะแนนมาตรฐาน (Standardized score) โดยได้ใช้ p-value ที่มีค่าน้อยกว่าหรือ
เท่ากบั 0.05 เป็นตวัก าหนดนยัส าคญัทางสถติ ซึง่สามารถวเิคราะหผ์ลทางสถติไิดด้งันี้ 

5.4.1 การรบัรูป้ระโยชน์จากการประมูล ผลทางสถติแิสดงใหเ้หน็ว่า ประสทิธผิลของตวัแทนประมลู ประสทิธผิล
ของการเสนอรายการทีป่ระมูล อทิธพิลของเครอืข่ายสงัคม และความหลากหลายของสนิคา้ สง่อทิธพิลทางตรงต่อการ
รบัรู้ประโยชน์จากการประมูล โดยมคีวามผนัแปรของตวัแปรตามเท่ากบัรอ้ยละ 35.6 (R2 = 0.356) ซึ่งมรีายละเอยีด
ดงันี้  

5.4.1.1 ประสิทธิผลของตวัแทนประมูล สง่อทิธพิลทางตรงต่อการรบัรูป้ระโยชน์จากการประมูล ทีค่่าสมั
ประสทิธอิทิธพิลเท่ากบั 0.141 อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานในการวจิยัที ่1 ทีต่ัง้ไว้
ว่า ประสทิธผิลของตวัแทนประมูลส่งผลทางบวกต่อการรบัรูป้ระโยชน์จากการประมูล และสอดคล้องกบังานวจิยัของ 
Cui et al. (2016) ที่กล่าวไว้ว่า ตวัแทนประมูล (bidding agent) ส่งผลโดยตรงต่อประสทิธภิาพในการเสนอราคาของ
ผูเ้ขา้ร่วมประมูล โดยตวัแทนประมูลเป็นตวัช่วยในการลดภาระในการท าความเขา้ใจวธิกีารประมูลออนไลน์ และเพิม่
โอกาสในการชนะการประมลูใหแ้ก่ผูเ้ขา้ร่วมประมลู 

5.4.1.2 ประสิทธิผลของการเสนอรายการท่ีประมูล ส่งอทิธพิลทางตรงต่อการรบัรู้ประโยชน์จากการ
ประมลู ทีค่่าสมัประสทิธอิทิธพิลเท่ากบั 0.383 อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานในการ
วจิยัที ่2 ทีต่ัง้ไวว้่าประสทิธผิลของการเสนอรายการทีป่ระมลูสง่ผลทางบวกต่อการรบัรูผ้ลประโยชน์จากการประมลู และ
สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ Cui et al. (2016) ทีก่ล่าวไวว้่า การเสนอรายการประมูล (Watch the Item) ส่งผลโดยตรง
ต่อประสทิธภิาพในการเสนอราคาของผูเ้ขา้ร่วมประมลู โดยการเสนอรายการทีป่ระมูลเป็นตวัช่วยในการลดภาระในการ
ท าความเข้าใจวธิีการประมูลออนไลน์ และเพิ่มโอกาสในการชนะการประมูลให้แก่ผู้เขา้ร่วมประมูลเช่นเดียวกนักบั
ประสทิธผิลของตวัแทนประมลู 

5.4.1.3 อิทธิพลของเครือข่ายสงัคม สง่อทิธพิลทางตรงต่อการรบัรูป้ระโยชน์จากการประมูล ทีค่่าสมัประ
สทิธอิทิธพิลเท่ากบั 0.149 อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05  ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานในการวจิยัที ่3 ทีต่ัง้ไวว้่า
อทิธพิลของเครอืขา่ยสงัคมสง่ผลทางบวกต่อการรบัรูป้ระโยชน์จากการประมลู และสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ Cui et al. 
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(2016) ทีก่ล่าวว่า อทิธพิลของเครอืข่ายสงัคมของเวบ็ไซต์ประมูลออนไลน์ จะช่วยใหเ้วบ็ไซต์ไดร้บัความนิยมและการ
ยอมรบัอย่างกวา้งขวาง และดงึดดูใหม้ผีูใ้ชม้ากยิง่ขึน้ ทัง้ยงัเป็นสิง่กระตุน้ส าคญัทีส่ง่ผลต่อการรบัรูข้องผูบ้รโิภค 

5.4.1.4 ความหลากหลายของสินค้า สง่อทิธพิลทางตรงต่อการรบัรูป้ระโยชน์จากการประมูล ทีค่่าสมัประ
สทิธอิทิธพิลเท่ากบั 0.197 อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานในการวจิยัที ่5 ทีต่ัง้ไวว้่า 
ความหลากหลายของสนิคา้ส่งผลทางบวกต่อการรบัรูป้ระโยชน์จากการประมูล และสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ Cui et 
al. (2016) ทีก่ล่าวไวว้่า การสรา้งความสะดวกสบายใหแ้ก่ผูเ้ขา้ร่วมประมูล โดยมตีวัเลอืกของสนิคา้ทีห่ลากหลาย เป็น
การเพิม่การรบัรูป้ระโยชน์ของเวบ็ไซตป์ระมลู 

5.4.2 การรบัรู้ความเพลิดเพลินจากการประมูล ผลทางสถติิแสดงใหเ้หน็ว่า อทิธพิลของเครอืข่ายสงัคม และ
ความหลากหลายของสนิคา้ ส่งอทิธพิลทางตรงต่อการรบัรูค้วามเพลดิเพลนิจากการประมูล โดยมคีวามผนัแปรของตวั
แปรตามเท่ากบัรอ้ยละ 17.7 (R2 = 0.177) ซึง่มรีายละเอยีดดงันี้ 

5.4.2.1 อิทธิพลของเครอืข่ายสงัคม สง่อทิธพิลทางตรงต่อการรบัรูค้วามเพลดิเพลนิจากการประมลู ทีค่่า 
สมัประสทิธอิทิธพิลเท่ากบั 0.279 อย่างมนีัยส าคญัทางสถิตทิี่ระดบั 0.05  ซึง่สอดคล้องกบัสมมติฐานในการวจิยัที่ 4 
ที่ตัง้ไว้ว่า อิทธพิลของเครอืข่ายสงัคมส่งผลทางบวกต่อการรบัรู้ความเพลดิเพลนิจากการประมูล และสอดคล้องกบั
งานวจิยัของ Cui et al. (2016) ที่กล่าวไว้ว่า อทิธพิลของเครอืข่ายสงัคมส่งผลกระทบต่อความพึงพอใจในการเสนอ
ราคาของผูเ้ขา้ร่วมประมูล ท าใหผู้เ้ขา้ร่วมประมูลมปีฏสิมัพนัธ ์การแข่งขนั การร่วมมอืกนัในกลุ่มของผูเ้ขา้ร่วมประมูล 
ทัง้ยงัมคีวามสนุกมากยิง่ขึน้ 

5.4.2.2 ความหลากหลายของสินค้า สง่อทิธพิลทางตรงต่อการรบัรูค้วามเพลดิเพลนิจากการประมลู ทีค่่า 
สมัประสทิธอิทิธพิลเท่ากบั 0.143 อย่างมนีัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 ซึ่งสอดคล้องกบัสมมติฐานในการวจิยัที่ 6 
ทีต่ัง้ไวว้่า ความหลากหลายของสนิคา้สง่ผลทางบวกต่อความเพลดิเพลินจากการประมลู และสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ 
Anderson and Renault (1999) และ Cui et al. (2016) ที่กล่าวไว้ว่า ความหลากหลายของสินค้า เกี่ยวข้องกับ
ปฏกิรยิาทางอารมณ์ของผูเ้ขา้ร่วมประมูล โดยความหลากหลายทีส่งูขึน้จะน าไปสูก่ารเปรยีบเทยีบและแข่งขนัทีรุ่นแรง
ระหว่างผลติภณัฑ ์ซึง่เป็นการเพิม่ความพงึพอใจในการประมลูออนไลน์ 

5.4.3 ความไว้วางใจ ผลทางสถติแิสดงใหเ้หน็ว่า ลกัษณะของเวบ็ไซต ์และคุณภาพของสนิคา้ สง่อทิธพิลทางตรง
ต่อความไวว้างใจโดยมคีวามผนัแปรของตวัแปรตามเท่ากบัรอ้ยละ 50.7 (R2 = 0.507) ซึง่มรีายละเอยีดดงันี้ 

5.4.3.1 ลกัษณะของเวบ็ไซต์ ส่งอทิธพิลทางตรงต่อความไวว้างใจ ทีค่่าสมัประสทิธอิทิธพิลเท่ากบั 0.240 
อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานในการวจิยัที ่10 ทีต่ัง้ไวว้่าลกัษณะของเวบ็ไซต์สง่ผล
ทางบวกต่อความไวว้างใจ และสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ Seckler et al. (2015) และ Ou & Sia (2010) ทีก่ล่าวไวว้่า 
ลกัษณะของเวบ็ไซต์เป็นปัจจยัส าคญัที่ก าหนดความน่าเชื่อถอืของเวบ็ไซต์ ซึ่งความแขง็แกร่งของตราสนิค้า มผีลมา
จากความไว้วางใจในเวบ็ไซต์ โดยเวบ็ไซต์ที่น่าเชื่อถือจะต้องให้ข้อมูลอย่างซื่อสตัย์และถูกต้อง รวมถึงรูปแบบของ
เวบ็ไซตท์ีม่คีวามคลา้ยคลงึกนักบัเวบ็อื่นๆ ยงัช่วยลดความไม่ไวว้างใจของผูใ้ชล้งไดอ้กีดว้ย 

5.4.3.2 คุณภาพของสินค้า ส่งอทิธพิลทางตรงต่อความไว้วางใจ ที่ค่าสมัประสทิธอิทิธพิลเท่ากบั 0.590 
อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานในการวจิยัที ่11 ทีต่ัง้ไวว้่า คุณภาพของสนิคา้ส่งผล
ทางบวกต่อความไว้วางใจ และสอดคล้องกบังานวิจยัของ Steward (2009)  และ Maeyer and Estelami (2011) ที่
กล่าวไวว้่า คุณภาพของสนิคา้เป็นตวัขบัเคลื่อนพื้นฐานของพฤตกิรรมผูซ้ือ้ทัง้สนิคา้และบรกิาร เน่ืองจากคุณภาพของ
สนิคา้เป็นตวัแปรทีส่ง่ผลถงึสมรรถนะ ความทนทาน ความพอด ีและความสมบรูณ์ รวมถงึความน่าเชื่อถอืในดา้นอื่นๆ  
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5.4.4 ความจงรกัภกัดีต่อเวบ็ไซต์ประมูลออนไลน์ ผลทางสถิติแสดงให้เห็นว่า การรบัรู้ประโยชน์จากการ
ประมูล การรบัรูค้วามเพลดิเพลนิจากการประมูล อทิธพิลของเครอืข่ายสงัคม ความหลากหลายของสนิคา้ และความ
ไว้วางใจ ส่งอิทธิพลทางตรงต่อความภักดีต่อเวบ็ไซต์ โดยมีความผนัแปรของตัวแปรตามเท่ากบัร้อยละ 64 (R2 = 
0.640) แต่อทิธพิลทางสงัคม ไม่สง่อทิธพิลทางตรงต่อความภกัดต่ีอเวบ็ไซต ์ซึง่มรีายละเอยีดดงันี้  

5.4.4.1 การรบัรู้ประโยชน์จากการประมูล ส่งอิทธิพลทางตรงต่อความจงรกัภักดีต่อเว็บไซต์ประมูล
ออนไลน์ ทีค่่าสมัประสทิธอิทิธพิลเท่ากบั 0.168 อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิี่ระดบั 0.05 ซึ่งสอดคลอ้งกบัสมมตฐิานใน
การวจิยัที ่13 ทีต่ัง้ไวว้่า การรบัรูป้ระโยชน์จากการประมลูสง่ผลทางบวกต่อความจงรกัภกัดต่ีอเวบ็ไซตป์ระมลูออนไลน์ 
และสอดคล้องกับงานวิจัยของ Flavian et al. (2006) และ Cui et al. (2016) ที่พบว่า การรับรู้ถึงประโยชน์หรือ
ความสามารถของเวบ็ไซตเ์ป็นปฏกิรยิาทางความคดิทีม่อีทิธพิลอย่างมากต่อความภกัดขีองเวบ็ไซต์ 

5.4.4.2 การรบัรู้ความเพลิดเพลินจากการประมูล ส่งอิทธิพลทางตรงต่อความจงรกัภักดต่ีอเวบ็ไซต์
ประมูลออนไลน์ ที่ค่าสมัประสิทธิอิทธิพลเท่ากับ 0.306 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับ
สมมติฐานในการวจิยัที่ 14 ที่ตัง้ไว้ว่า การรบัรูค้วามเพลดิเพลนิจากการประมูลส่งผลทางบวกต่อความจงรกัภกัดต่ีอ
เว็บไซต์ประมูลออนไลน์ และสอดคล้องกบังานวิจยัของ Cyr et al. (2007) และ Cui et al. (2016) กล่าวไว้ว่า การ
กระตุน้ความ พงึพอใจหรอืความเพลดิเพลนิของลกูคา้ในรปูแบบออนไลน์สง่ผลต่อความภกัดทีางอเิลก็ทรอนิกสห์รอืทาง
เวบ็ไซต ์นอกจากนี้ ความเพลดิเพลนิในการเสนอราคาของผูบ้รโิภคทีม่ต่ีอตราสนิคา้หรอืเวบ็ไซตน์ัน้ยงัเพิม่ความตัง้ใจ
ในการซือ้ผลติภณัฑข์องตราสนิคา้ ซึง่เป็นการเพิม่ความภกัดขีองผูบ้รโิภคอกีดว้ย 

5.4.4.3 อิทธิพลของเครือข่ายสงัคม ส่งอทิธพิลทางตรงต่อความจงรกัภกัดต่ีอเวบ็ไซตป์ระมูลออนไลน์ ที่
ค่าสมัประสทิธอิทิธพิลเท่ากบั -0.101 อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 จากการวเิคราะหข์อ้มลูพบว่า อทิธพิลของ
เครอืข่ายสงัคมไม่สนับสนุนสมมติฐานในการวจิยัที่ 7 ที่ตัง้ไว้ว่าอทิธิพลของเครอืข่ายสงัคมส่งผลทางบวกต่อความ
จงรกัภักดีต่อเว็บไซต์ประมูลออนไลน์ เน่ืองจากค่าสมัประสทิธิอ์ิทธิพลมีเครื่องหมายลบ ซึ่งมีทิศทางตรงข้ามกับ
สมมตฐิานการวจิยัทีต่ัง้ไว ้อาจเนื่องมาจากผูเ้ขา้ใชเ้วบ็ไซตป์ระมลูยงัมจี านวนไมส่งูมากนกั ประกอบกบักระแสตอบกลบั
จากการเขา้ใช้เวบ็ไซต์ประมูลเป็นไปในทศิทางที่ไม่ด ีเช่น สนิคา้ไม่มคีุณภาพ ได้รบัสนิค้าล่าช้า หรอืทางเวบ็ไซต์ไม่
สามารถตอบสนองความตอ้งการของลกูคา้ไดท้นัท่วงท ีเป็นตน้  

5.4.4.4 ความหลากหลายของสินค้า ส่งอทิธพิลทางตรงต่อความจงรกัภกัดต่ีอเวบ็ไซต์ประมูลออนไลน์ ที่
ค่าสมัประสทิธอิทิธพิลเท่ากบั 0.139 อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานในการวจิยัที ่8 
ทีต่ัง้ไวว้่าความหลากหลายของสนิคา้ส่งผลทางบวกต่อความจงรกัภกัดต่ีอเวบ็ไซต์ประมูลออนไลน์ และสอดคลอ้งกบั
งานวิจัยของ Anderson and Renault (1999) และ Cyr (2008) ที่กล่าวไว้ว่า ความสะดวกในการซื้อและความ
หลากหลายของสนิคา้ทีส่ามารถตอบสนองความตอ้งการของลกูคา้ได ้สง่ผลใหม้โีอกาสทีจ่ะมคีวามจงรกัภกัดมีากยิง่ขึน้  

5.4.4.5 ความไว้วางใจ สง่อทิธพิลทางตรงต่อความจงรกัภกัดต่ีอเวบ็ไซต์ประมูลออนไลน์ ทีค่่าสมัประสทิธิ
อทิธพิลเท่ากบั 0.441 อย่างมนีัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 ซึ่งสอดคล้องกบัสมมติฐานในการวจิยัที่ 12 ที่ตัง้ไว้ว่า 
ความไว้วางใจส่งผลทางบวกต่อความจงรกัภกัดต่ีอเวบ็ไซต์ประมูลออนไลน์ และสอดคล้องกบังานวจิยัของ Bilgihan 
(2016) ทีก่ล่าวไวว้่า ความไวว้างใจ น าไปสูค่วามจงรกัภกัดหีรอืความมุ่งมัน่ในการใชเ้วบ็ไซตต่์อไป ยิง่ผูบ้รโิภคมคีวาม
ไวว้างใจในเวบ็ไซตม์ากเท่าไหร่ ยิง่มแีนวโน้มทีจ่ะด ารงความสมัพนัธ์ทีม่ต่ีอเวบ็ไซตน์ัน้ต่อไปเรื่อยๆ 

5.4.4.6 อิทธิพลทางสงัคม ไม่ส่งอทิธพิลทางตรงต่อความจงรกัภกัดต่ีอเวบ็ไซต์ประมูลออนไลน์ อย่างมี
นัยส าคญัทางสถติิที่ระดบั p < 0.05  ซึ่งไม่สอดคล้องกบัสมมติฐานในการวจิยัที่ 9 ที่ตัง้ไว้ว่าอทิธพิลทางสงัคมส่งผล
ทางบวกต่อความจงรกัภกัดต่ีอเวบ็ไซต์ประมูลออนไลน์ อาจเนื่องมาจากผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มอีายุอยู่ทีช่่วง 
31-40 ปี และ 41-50 ปี ตามล าดบั ซึง่เป็นกลุ่ม Gen X ที่เกดิในช่วงปี ค.ศ. 1965-1979 (อายุ 22-52 ปี) ซึง่สอดคลอ้ง
กบังานวจิยัของ Krishen et al. (2016) ทีพ่บว่า หนึ่งในลกัษณะของกลุ่มบุคคลใน Gen X คอืการเป็นตวัของตวัเอง พูด 



วารสารระบบสารสนเทศดา้นธุรกจิ (JISB) ปีที ่4 ฉบบัที ่2 เดอืน เมษายน – มถุินายน 2561 หน้า 88 

หรอืแสดงออกในสิง่ทีต่นเองตอ้งการโดยไมไ่ดส้นใจว่าคนอื่นจะคดิอย่างไร มกัจะหาวธิกีาร หรอืสิง่ใหม่ๆ เพื่อตอบสนอง
ความตอ้งการของตนเอง ดงันัน้อทิธพิลทางสงัคมจงึไมส่ง่ผลต่อความจงรกัภกัดต่ีอเวบ็ไซตป์ระมลูออนไลน์ในงานวจิยันี้ 

 

 
 

ภาพที ่2 ผลการวเิคราะหก์รอบแนวคดิการวจิยัความจงรกัภกัดขีองผูป้ระมลูสนิคา้ออนไลน์ทีม่ต่ีอเวบ็ไซต ์
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6. สรปุผลการวิจยั 
6.1 อภิปรายผลการวิจยั 

จากการวเิคราะหข์อ้มลูทางสถติพิบว่า ปัจจยัทีส่่งผลต่อความจงรกัภกัดขีองผูป้ระมลูสนิคา้ออนไลน์ทีม่ต่ีอเวบ็ไซต์
ที่สงูที่สุดคอื ความไว้วางใจ ซึ่งมีผลมาจากลกัษณะของเวบ็ไซต์ และคุณภาพของสนิค้า รองลงมาคอื การรบัรูค้วาม
เพลดิเพลนิจากการประมูล การรบัรูป้ระโยชน์จากการประมูล และความหลากหลายของสนิคา้ ตามล าดบั ซึ่งสามารถ
สรุปผลการวจิยัของแต่ละปัจจยัไดด้งันี้ 

(1) ปัจจยัดา้นประสทิธผิลของตวัแทนประมูล และปัจจยัด้านประสทิธผิลของการเสนอรายการที่ประมูล ซึ่งเป็น
ปัจจยัด้านเทคโนโลยขีองเวบ็ไซต์นัน้ส่งผลต่อการรบัรูป้ระโยชน์จากการประมูล โดยเทคโนโลยนีี้จะเป็นตวัที่ช่วยลด
ภาระในการประมลู รวมถงึช่วยเพิม่โอกาสในการชนะใหแ้ก่ผูเ้ขา้ร่วมประมลูออนไลน์อกีดว้ย 

(2) ปัจจยัด้านอทิธพิลของเครอืข่ายสงัคม ส่งผลต่อการรบัรูป้ระโยชน์จากการประมูล การรบัรูค้วามเพลดิเพลนิ
จากการประมูล โดยจะเป็นส่วนที่ช่วยให้เว็บไซต์เป็นที่รู้จกัอย่างกว้างขวาง สร้างเครอืข่ายจากการร่วมมือกนัของ
ผูเ้ขา้ร่วมประมลู ท าใหผู้เ้ขา้ร่วมประมูลมปีฏสิมัพนัธก์นัและเกดิความสนุกมากยิง่ขึน้ แต่ปัจจยัดา้นอทิธพิลทางสงัคมนี้
ไม่ส่งผลต่อความจงรกัภกัดต่ีอเวบ็ไซต์ประมูลออนไลน์ เน่ืองจากกระแสตอบรบัของเวบ็ไซต์ประมูลในประเทศไทยนัน้
ค่อนขา้งไปในทางลบ ผูเ้ขา้ร่วมประมลูจงึไม่เกดิความภกัด ี

(3) ปัจจยัดา้นความหลากหลายของสนิคา้ทีส่่งผลต่อการรบัรูป้ระโยชน์จากการประมูล การรบัรูค้วามเพลดิเพลนิ
จากการประมลู และความจงรกัภกัดต่ีอเวบ็ไซตป์ระมลูออนไลน์ เน่ืองจากเป็นการสรา้งความสะดวกจากการมตีวัเลอืกที่
หลากหลายในการประมูลสนิคา้ใหแ้ก่ผูป้ระมูล รวมถงึน าไปสูก่ารแขง่ขนัระหว่างผลติภณัฑซ์ึง่ก่อใหเ้กดิความพงึพอใจ
ของผูเ้ขา้ร่วมประมูล และการตอบสนองความต้องการทีห่ลากหลายของผูเ้ขา้ร่วมประมูลไดน้ัน้ ท าใหผู้เ้ขา้ร่วมประมูล
เกดิความจงรกัภกัดต่ีอเวบ็ไซตม์ากยิง่ขึน้ 

(4) ปัจจยัด้านอิทธิพลทางสงัคมไม่ส่งผลต่อความจงรกัภักดีต่อเวบ็ไซต์ประมูลออนไลน์ โดยในปัจจุบนัมกีาร
กล่าวถงึเวบ็ไซต์ประมลูออนไลน์ในทางที่ดแีละไม่ด ีไม่ว่าจะเป็นบทความ ขอ้คดิเหน็ หรอืการพูดคุยกนั ซึง่โน้มน้าวใจ
ไดไ้ม่ยาก แต่เน่ืองจากผูร้่วมตอบแบบสอบถามในงานวจิยันี้สว่นใหญ่อยู่ในช่วง Generation X ซึง่มลีกัษณะนิสยัทีเ่ป็น
ตวัของตวัเอง ไม่สนใจความคดิเหน็ของบุคคลอื่นมากนัก และมกัหาวธิกีารหรอืสิง่ใหม่ๆ เพื่อตอบสนองความต้องการ
ของตนเอง ปัจจยัดา้นอทิธพิลทางสงัคมจงึไม่สง่ผลต่อความจงรกัภกัดต่ีอเวบ็ไซตป์ระมลูออนไลน์ 

(5) ปัจจยัดา้นลกัษณะของเวบ็ไซตส์ง่ผลต่อความไวว้างใจ โดยลกัษณะของเวบ็ไซตท์ีใ่ชง้านง่าย มขีอ้มลูทีถู่กตอ้ง 
น่าเชื่อถอื จะท าใหผู้เ้ขา้ร่วมประมูลเกดิความไวว้างใจมากยิง่ขึน้ 

(6) ปัจจยัด้านคุณภาพของสนิค้าส่งผลต่อความไว้วางใจ โดยคุณภาพของสนิค้าจากเวบ็ไซต์ที่มคีวามแขง็แรง 
ทนทาน ใชง้านได้ดจีรงิตามขอ้มูลทีใ่หไ้ว ้จะท าให้ผูเ้ขา้ร่วมประมูลมคีวามไวว้างใจทีจ่ะเขา้ร่วมประมูลต่อเวบ็ไซต์นัน้
มากขึน้ 

(7) ปัจจยัด้านการรบัรู้ประโยชน์จากการประมูลส่งผลต่อความจงรกัภักดต่ีอเว็บไซต์ประมูลออนไลน์ โดยเมื่อ
ผูเ้ขา้ร่วมประมลูรบัรูถ้งึความสามารถของเวบ็ไซต ์และประโยชน์ทีจ่ะไดร้บัจากเวบ็ไซต ์จงึมคีวามจงรกัภกัดต่ีอเวบ็ไซต์
มากยิง่ขึน้ 

(8) ปัจจยัดา้นการรบัรูค้วามเพลดิเพลนิจากการประมูลส่งผลต่อความจงรกัภกัดต่ีอเวบ็ไซต์ประมูลออนไลน์ โดย
เมื่อผูป้ระมูลออนไลน์มคีวามเพลดิเพลนิ และความพงึพอใจต่อเวบ็ไซต์นัน้ จะท าใหเ้กดิความตัง้ใจในการประมูลมาก
ยิง่ขึน้ และก่อเกดิเป็นความจงรกัภกัดต่ีอเวบ็ไซต์ 

(9) ปัจจยัด้านความไว้วางใจส่งผลอย่างมากต่อความจงรักภักดต่ีอเวบ็ไซต์ประมูลออนไลน์ โดยเมื่อผู้เข้าร่วม
ประมลูเกดิความไวว้างใจ ซึง่เป็นการสรา้งความสมัพนัธร์ะหว่างเวบ็ไซตก์บัผูเ้ขา้ร่วมประมลู ยิง่ผูเ้ขา้ร่วมประมลูมคีวาม
เชื่อมัน่ ไวว้างใจมากเท่าไหร่ กจ็ะยิง่ด ารงความสมัพนัธ์ต่อไปอย่างยืดยาวจนเกิดเป็นความภักดต่ีอ เวบ็ไซต์ประมูล
สนิคา้ออนไลน์ 
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6.2 ข้อเสนอแนะในเชิงปฏิบติั  
ผูป้ระกอบการหรอืเจา้ของเวบ็ไซต์ประมูลสนิคา้ออนไลน์ ควรปรบัปรุงเวบ็ไซต์เพื่อใหต้อบสนองต่อความต้องการ

ของผูเ้ขา้ร่วมประมลูไดด้ยีิง่ขึน้ ดงันี้ 
(1) เวบ็ไซต์ประมูลสนิคา้ออนไลน์ ต้องมเีครื่องมอือตัโนมตัสิ าหรบัช่วยเหลอืผูป้ระมูลใหส้ามารถป้อนขอ้มูลราคา

สงูสุดทีผู่เ้ขา้ร่วมประมูลตอ้งการ พรอ้มทัง้แสดงราคาประมูลทีเ่ป็นปัจจุบนั เพื่ออ านวยความสะดวกแก่ผูเ้ขา้ร่วมประมูล
ใหไ้ดส้นิคา้ประมลูภายใตร้าคาทีพ่งึพอใจ  

(2) เวบ็ไซต์ประมูลสนิคา้ออนไลน์ ต้องมสีนิคา้ที่หลากหลาย ทัง้ประเภท ขนาด และคุณภาพ เพื่อเพิม่ทางเลอืก
ใหแ้ก่ผูเ้ขา้ร่วมประมลู รวมถงึสรา้งความสะดวกสบายในการประมลูสนิคา้ทีต่อ้งการอกีดว้ย 

(3) เวบ็ไซต์ประมูลสนิค้าออนไลน์ ต้องมลีกัษณะเป็นมติรกบัผู้ประมูล โดยมีการจดัวางองค์ประกอบของหน้า
เวบ็ไซต์ทีส่วยงาม สามารถเขา้ใจไดง้่าย สะดวกต่อการใชง้าน รวมถงึขอ้มูลบนเวบ็ไซตต์้องครบถ้วน ถูกตอ้ง และเป็น
ปัจจุบนั เพื่อใหผู้เ้ขา้ร่วมประมลูสามารถใชเ้วบ็ไซตไ์ดอ้ย่างราบรื่น  

(4) คุณภาพของสนิค้าบนเวบ็ไซต์ประมูลสนิค้าออนไลน์ ต้องมีความเป็นมาตรฐาน สามารถใช้งานได้จรงิเต็ม
ประสทิธภิาพตามขอ้มูลทีใ่หไ้วบ้นเวบ็ไซต์ เพื่อให้ผูใ้ช้เกดิความพงึพอใจ และมคีวามไวว้างใจในการประมูลสนิคา้บน
เวบ็ไซตต่์อไป 
6.3 ข้อเสนอแนะส าหรบังานวิจยัต่อเน่ือง 

ทางผูว้จิยัขอเสนอแนะประเดน็ต่าง ๆ ทีส่ามารถเป็นแนวทางในการศกึษาต่อในอนาคตได ้ดงันี้ 
(1) เน่ืองจากผูต้อบแบบสอบถามสว่นใหญ่ มคีวามถีใ่นการเขา้ร่วมประมลูสนิคา้ผ่านทางเวบ็ไซต์น้อยกว่า 1 ครัง้

ต่อเดอืน ซึง่หมายถงึมคีวามถี่ในการเขา้ร่วมประมลูทีต่ ่ามาก อาจมกีารประมูลเพยีง 3-4 ครัง้ต่อปี ผูต้อบแบบสอบถาม
จงึอาจใหค้ าตอบทีค่ลาดเคลื่อนเน่ืองจากลมืเลอืน หรอืสบัสนกบัเวบ็ไซตอ์ื่น 

(2) งานวิจัยนี้ศึกษาเพียงเว็บไซต์ที่ประมูลสินค้าออนไลน์เท่านัน้ แต่ปัจจุบันมีช่องทางการประมูลในสงัคม
ออนไลน์มากมาย ไม่ว่าจะเป็น เฟซบุ๊ก อินสตาแกรม หรอืแม้แต่ไลน์ เป็นต้น ซึ่งผู้วจิยัสามารถศึกษาช่องทางการ
ประมลูอื่นๆ ต่อไปในอนาคตได ้

(3) การวจิยัในครัง้นี้พบว่า ปัจจยัอิทธิพลทางสงัคม และปัจจยัอทิธพิลของเครอืข่ายสงัคม ไม่สนับสนุนปัจจยั
ความจงรกัภักดีต่อเว็บไซต์ประมูลออนไลน์ ซึ่งจากการศึกษางานวิจยัในอดีตพบว่าให้ข้อสรุปที่สนับสนุน และไม่
สนบัสนุนความสมัพนัธด์งักล่าว หากจะศกึษางานวจิยันี้ต่อเน่ืองในอนาคต ควรศกึษางานวจิยัในปัจจยัของอทิธพิลทาง
สงัคมอกีครัง้ เพื่อใหไ้ดข้อ้สรุปทีช่ดัเจน 
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Title: Hands-on Ethical Hacking and Network 
Defense  
Author: Michael T. Simpon  
Edition: 2006 
Publisher: Thomson Course Technology  
Number of pages: 464 
 
หนังสอื Hands-on Ethical Hacking and Network 
Defense เป็นหนังสอืที่กล่าวถึงวธิกีารและเครื่องมอื
ส าหรบัใช้ในการ Hack ระบบสารสนเทศโดยเน้นที่
ระบบเครอืข่ายคอมพวิเตอรเ์ป็นหลกั และจะเน้นทีก่าร 
Hack ระบบสารสนเทศโดยเจา้หน้าทีข่องกจิการซึง่มี
เป้าหมายเพื่อสอบทานว่าระบบสารสนเทศขององคก์ร
มจีุดอ่อนที่ส่วนใด เพื่อจะได้จดัการติดตัง้การควบคุม
ต่อไป 

หนังสอืเล่มนี้จะแบ่งเนื้อหาเป็นบทๆ โดยกล่าวถงึภาพรวมของการ Hack ระบบสารสนเทศโดยเจา้หน้าทีข่องกจิการ 
ความรูเ้บือ้งตน้เกีย่วกบั TCP/IP และการโจมตรีะบบเครอืข่าย เช่น ไวรสั DoS และ Keyloggers เป็นต้น ส่วนบทอื่นๆ 
จะเกีย่วขอ้งกบัวธิกีารและเครื่องมอืทีใ่ชใ้นการ Hack ระบบสารสนเทศ โดยสรุปดงันี้ 
(1)  การท า footprinting ซึ่งเป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลขององค์กร เช่น โปรแกรมประยุกต์และที่ตัง้ของระบบ

สารสนเทศ เป็นตน้ 
(2) การ scanning ซึง่อาจท าโดยใชโ้ปรแกรม เช่น Nessus เป็นตน้ เพื่อคน้หาช่องโหว่ และช่องทางเขา้ออกเพื่อเขา้ไป

ท าอนัตรายระบบสารสนเทศได ้
(3) การท า enumeration เป็นการส ารวจผู้ใช ้ชื่อเครื่อง ทรพัยากรในระบบเครอืข่ายและบรกิารต่างๆ ที่ระบบเปิด

ใหบ้รกิารซึง่ผูโ้จมตสีามารถใชบ้รกิารทีเ่ปิดอยู่นัน้ท าอนัตรายระบบสารสนเทศขององคก์รได ้
(4) การคน้หาขอ้ผดิพลาดหรอืการสอบทานการควบคุมต่างๆ  
(5) การเขา้ถงึเป้าหมาย เช่น ขโมยขอ้มลูดว้ยวธิต่ีางๆ เป็นตน้ นอกจากนี้ยงัรวมถงึการปรบัปรุงขอ้มูลของผูใ้ชเ้พื่อให้

ไดร้บัสทิธมิากขึน้และการซ่อนขอ้มลูต่างๆ เพื่อใหส้ามารถกลบัเขา้มาในระบบในครัง้ต่อไปไดอ้กี 
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ค ำแนะน ำในกำรส่งผลงำนเผยแพร่ 
หลกัเกณฑโ์ดยทัว่ไป 
1. เป็นบทความวจิยั บทความการวางแผนดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ บทความดา้นการพฒันาระบบสารสนเทศ 

บทความวชิาการหรอืบทวจิารณ์หนงัสอื ทีเ่น้นการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อธุรกจิเป็นหลกั 
2. เป็นบทความวจิยั บทความการวางแผนดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ บทความดา้นการพฒันาระบบสารสนเทศ 

บทความวชิาการหรอืบทวจิารณ์หนงัสอื ท่ีไม่เคยตีพิมพเ์ผยแพรท่ี่ใดมำก่อนและไม่อยู่ระหวำ่งกำรพิจำรณำ
ของวำรสำรอ่ืน หำกตรวจพบว่ำมีกำรตีพิมพซ์ ำ้ซ้อน ถือเป็นควำมรบัผิดชอบของผูเ้ขียนแต่เพียงผูเ้ดียว 

3. ไม่มคี่าใชจ้่ายใดๆ ส าหรบัผูส้ง่บทความวจิยั บทความการวางแผนดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ บทความดา้นการ
พฒันาระบบสารสนเทศ บทความวชิาการหรอืบทวจิารณ์หนงัสอื  

4. เป็นบทความวจิยั บทความการวางแผนดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ บทความดา้นการพฒันาระบบสารสนเทศ 
บทความวชิาการหรอืบทวจิารณ์หนงัสอืจะไดร้บัการเผยแพรใ่นวารสาร JISB ต่อเมื่อไดผ้่านกระบวนการประเมนิ
โดยผูท้รงคุณวุฒทิีแ่ต่งตัง้ขึน้ 

 
หลกัเกณฑก์ำรประเมินบทควำมเพือ่กำรตอบรบัตีพิมพ ์
1. ผูส้นใจเสนอบทความสามารถจดัส่งบทความผ่านทางเวบ็ไซดว์ารสาร http://jisb.tbs.tu.ac.th 
2. กองบรรณาธกิารจะพจิารณาบทความเบือ้งตน้ถงึความสอดคลอ้งของบทความทีจ่ดัสง่มาว่าตรงกบัวตัถุประสงค์

ของวารสารหรอืไม่ ถา้ไม่ตรงจะแจง้กลบัการพจิารณา 
3. ถา้บทความมเีน้ือหาสอดคลอ้งกบัวารสาร กองบรรณาธกิารจะพจิารณาความถูกตอ้งของรปูแบบการเตรยีมขอ้มลู

ตน้ฉบบัว่าตรงตามรปูแบบทีก่ าหนดในวารสาหรอืไม่ ถา้ไมต่รงจะแจง้กลบัการพจิารณา 
4. สง่บทความใหผู้ท้รงคุณวุฒเิพื่อประเมนิบทความ เมื่อผลการประเมนิผ่านหรอืไม่ผ่านหรอืมกีารแกไ้ขจะแจง้ให้

ผูเ้ขยีนทราบ เมื่อบทความไดร้บัการตพีมิพ ์ผูเ้ขยีนจะไดร้บัการแจง้กลบัรบัรองการตพีมิพ ์พรอ้มทัง้แจง้วนัทีจ่ะ
สามารถ download วารสารทีไ่ดต้พีมิพบ์นเวบ็ไซดต่์อไป 

 
กำรส่งบทควำม 
ผูท้ีป่ระสงคจ์ะสง่บทความกบัวารสารระบบสารสนเทศดา้นธุรกจิ กรุณาสง่ไฟลต์น้ฉบบับทความที ่
http://jisb.tbs.tu.ac.th 
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ค ำแนะน ำในกำรเตรียมต้นฉบบัภำษำไทย/ภำษำองักฤษ 
เพื่อใหก้ารตพีมิพผ์ลงานเป็นไปอย่างถูกตอ้งและรวดเรว็ใหผู้เ้ขยีนปฏบิตัติามรายละเอยีดดงันี้ 
1. ตน้ฉบบัควรพมิพด์ว้ยกระดาษ A4 พมิพห์น้าเดยีว และพมิพด์ว้ย Microsoft Word เน้ือหาจดัพมิพเ์ป็นแบบ

ธรรมดา 
2. รปูแบบ ขนาดและชนิดของตวัอกัษร 

- บทความภาษาไทยใช ้BrowalliaUPC สว่นบทความภาษาองักฤษใช ้Time news roman 
- การตัง้หน้ากระดาษ บน ล่าง ซา้ย และขวา อย่างละ 1 นิ้ว ช่องหา่งก่อนและหลงับรรทดั 0 pt และระหว่าง

บรรทดัเป็น At least และ page size เป็น A4 (8.27” x 11.69”) 
3. ตารางตอ้งมชีื่อตารางก ากบับนตาราง และภาพตอ้งมชีื่อภาพก ากบัใตภ้าพ พรอ้มทัง้ใหห้มายเลขเรยีงล าดบัส าหรบั

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

รปูแบบกำรพิมพบ์ทควำม 
1. ตน้ฉบับภาษาไทย ใชแ้บบอกัษร BrowalliaUPC เน้ือหาขนาด 14 ตลอดทัง้บทความ สว่นตนัฉบบัภาษาองักฤษ 

ใชแ้บบอกัษร Time news roman เน้ือหาขนาด 12 ตลอดทัง้บทความ ตน้ฉบบัควรพมิพด์ว้ยกระดาษ A4 พมิพ์
หน้าเดยีว และพมิพด์ว้ย Microsoft Word เน้ือหาจดัพมิพเ์ป็นแบบธรรมดา พมิพใ์หห้่างจากขอบทุกดา้น 1 นิ้วและ
ใสเ่ลขก ากบัทุกหน้าทีมุ่มขวาบนของกระดาษทุกหน้า  

2. ประเภทขอ้ความ ขนาดและชนดิของตวัอกัษร 
 
ประเภทขอ้ควำม ขนำด ชนิด 
ชื่อเรื่อง (ภาษาไทย) 20 (จดักึง่กลางหน้ากระดาษ) ตวัหนา 
ชื่อผูเ้ขยีน (ภาษาไทย) (กรณีมผีูเ้ขยีน
มากกว่าหนึ่งคนใหเ้รยีงชื่อในบรรทดั
ถดัไป)  

16 (จดักึง่กลางหน้ากระดาษ) ตวัหนา 

หน่วยงานทีส่งักดัของผูเ้ขยีน 
(ภาษาไทย) 

14 (จดักึง่กลางหน้ากระดาษ) ตวัธรรมดา 

* Correspondence: 14 (ชดิซา้ย) ตวัหนา 
email ของนกัวจิยัหลกั (จดัวาง
ต่อทา้ย correspondence:) 

14 (ชดิซา้ย)  ตวัธรรมดา 

เน้ือหากติตกิรรมประกาศ 
(ภาษาไทย)(ถา้ม)ี 

14 (ชดิซา้ย) ตวัธรรมดา 

บทคดัย่อ 16 (จดัชดิซา้ยหน้ากระดาษ) ตวัหนา 
เน้ือหาบทคดัย่อ (ภาษาไทย)  14 (จดัชดิซา้ยและชดิขวา

หน้ากระดาษ) 
ตวัธรรมดา 

ค าส าคญั: (ภาษาไทย) (ไม่เกนิ 5 ค า) 14 (ชดิซา้ย) ตวัธรรมดา 
ชื่อเรื่อง (ภาษาองักฤษ) 20 (จดักึง่กลางหน้ากระดาษ) ตวัหนา 
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ประเภทขอ้ควำม ขนำด ชนิด 
ชื่อผูเ้ขยีน (ภาษาองักฤษ) (กรณีมี
ผูเ้ขยีนมากกว่าหนึ่งคนใหเ้รยีงชือ่ใน
บรรทดัถดัไป)  

16 (จดักึง่กลางหน้ากระดาษ) ตวัหนา 

หน่วยงานทีส่งักดัของผูเ้ขยีน 
(ภาษาองักฤษ) 

14 (จดักึง่กลางหน้ากระดาษ) ตวัธรรมดา 

* Correspondence: 14 (ชดิซา้ย) ตวัหนา 
email ของนกัวจิยัหลกั (จดัวาง
ต่อทา้ย correspondence:) 

14 (ชดิซา้ย)  ตวัธรรมดา 

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

หน้ากระดาษ) 
ตวัธรรมดา 

Keywords: (ภาษาองักฤษ) (ไมเ่กนิ 5 
ค า) 

14 (ชดิซา้ย) ตวัธรรมดา 

หวัขอ้ใหญ่ (ใสห่มายเลขเรยีงล าดบั) 16 (ชดิซา้ย) ตวัหนา 
หวัขอ้ย่อย (ใสห่มายเลขย่อย
เรยีงล าดบัตามหวัขอ้ใหญ่) 

14 (ชดิซา้ย) ตวัหนา 

เน้ือหาภายใตห้วัขอ้ 14 (จดัชดิซา้ยและชดิขวา
หน้ากระดาษ) 

ตวัธรรมดา 

 
3. องคป์ระกอบของเน้ือหาในบทความวจิยั ความยาวตน้ฉบบั 10-15 หน้า ล าดบัหวัขอ้บทความมดีงันี้ 

- ชื่อบทความวจิยั ไมย่าวเกนิไปแต่ครอบคลุมสาระทัง้เรื่อง มทีัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษ 
- ชื่อผูเ้ขยีน ภาษาไทยและภาษาองักฤษ  
- หน่วยงานทีส่งักดัของผูเ้ขยีน ภาษาไทยและภาษาองักฤษ 
- บทคดัย่อ และ Abstract  
- เน้ือหาบทคดัย่อ ภาษาไทยและภาษาองักฤษ เป็นการสรุปสาระส าคญัของเรื่องความยาวประมาณ 150-200 

ค า มทีัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษ ทา้ยภาษาองักฤษใหใ้ส ่e-mail ของ corresponding author กรณีมชีื่อ
ผูเ้ขยีนหลายคน 

- ค าส าคญั (ไม่เกนิ 5 ค า) ภาษาไทยและภาษาองักฤษ ใหใ้สใ่ตเ้น้ือหาบทคดัย่อ และ Abstract 
- เน้ือหาของบทความวจิยั 

- 1. บทน า กล่าวถงึเหตุผล ความจ าเป็นทีจ่ดัท าวจิยั วตัถุประสงคข์องการวจิยัและค าถามการวจิยั 
- 2. ทฤษฎแีละงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง  
- 3. กรอบแนวคกิารวจิยัและสมมตฐิานการวจิยั (กรณีงานวจิยัเชงิคุณภาพสามารถปรบัเปลีย่นใหเ้หมาะสม

กบังานวจิยัทีจ่ดัท า) 
- 4. วธิกีารวจิยั 
- 5. ผลการวจิยั  
- 6. สรุปผลการวจิยั กล่าวถงึบทสรุปการวจิยั การประยุกตใ์ชง้านวจิยัในเชงิธุรกจิ ขอ้จ ากดัและวจิยัใน

อนาคต 
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- บรรณานุกรม (ตามรปูแบบการอา้งองิขา้งล่าง) 
- ภาคผนวก (ถา้ม)ี 
กรณีทีบ่ทความมหีวัขอ้ย่อย ใหใ้สห่มายเลข X.X เรยีงล าดบักนัไป ไม่ควรมหีวัขอ้ย่อยเกนิ 3 ล าดบัย่อย เช่น 

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

หวัขอ้บทความมดีงันี้ 
- ชื่อบทความ ไม่ยาวเกนิไปแต่ครอบคลุมสาระทัง้เรื่อง มทีัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษ 
- ชื่อผูเ้ขยีน ภาษาไทยและภาษาองักฤษ  
- หน่วยงานทีส่งักดัของผูเ้ขยีน ภาษาไทยและภาษาองักฤษ 
- บทคดัย่อ และ Abstract  
- เน้ือหาบทคดัย่อ ภาษาไทยและภาษาองักฤษ เป็นการสรุปสาระส าคญัของเรื่องความยาวประมาณ 150-200 

ค า มทีัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษ ทา้ยภาษาองักฤษใหใ้ส ่e-mail ของ corresponding author กรณีมชีื่อ
ผูเ้ขยีนหลายคน 

- ค าส าคญั (ไม่เกนิ 5 ค า) ภาษาไทยและภาษาองักฤษ ใหใ้สใ่ตเ้น้ือหาบทคดัย่อ และ Abstract 
- เน้ือหาของบทความ 

- 1. บทน า กล่าวถงึเหตุผลและความจ าเป็นทีจ่ดัท าแผนดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ 
- 2. ภาพรวมองคก์ร  
- 3. การวเิคราะหอ์งคก์ร 
- 4. แผนกลยุทธท์ีเ่สนอแนะ 
- 5. สรุปผลแผนดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ  
- บรรณานุกรม (ตามรปูแบบการอา้งองิขา้งล่าง) 
- ภาคผนวก (ถา้ม)ี 
กรณีทีบ่ทความมหีวัขอ้ย่อย ใหใ้สห่มายเลข X.X เรยีงล าดบักนัไป ไม่ควรมหีวัขอ้ย่อยเกนิ 3 ล าดบัย่อย เช่น 

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

บทความมดีงันี้ 
- ชื่อบทความ ไม่ยาวเกนิไปแต่ครอบคลุมสาระทัง้เรื่อง มทีัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษ 
- ชื่อผูเ้ขยีน ภาษาไทยและภาษาองักฤษ  
- หน่วยงานทีส่งักดัของผูเ้ขยีน ภาษาไทยและภาษาองักฤษ 
- บทคดัย่อ และ Abstract  
- เน้ือหาบทคดัย่อ ภาษาไทยและภาษาองักฤษ เป็นการสรุปสาระส าคญัของเรื่องความยาวประมาณ 150-200 

ค า มทีัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษ ทา้ยภาษาองักฤษใหใ้ส ่e-mail ของ corresponding author กรณีมชีื่อ
ผูเ้ขยีนหลายคน 

- ค าส าคญั (ไม่เกนิ 5 ค า) ภาษาไทยและภาษาองักฤษ ใหใ้สใ่ตเ้น้ือหาบทคดัย่อ และ Abstract 
- เน้ือหาของบทความ 

- 1. บทน า กล่าวถงึเหตุผลและความจ าเป็นในการพฒันาระบบสารสเทศ 
- 2. ขอบเขตการท างานของระบบสารสนเทศ 
- 3. สถาปัตยกรรมของระบบทีพ่ฒันา 
- 4. สรุปผลระบบสารสนเทศ กล่าวถงึประโยชน์ของระบบทีพ่ฒันา 
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- บรรณานุกรม (ตามรปูแบบการอา้งองิขา้งล่าง) 
- ภาคผนวก (ถา้ม)ี 
กรณีทีบ่ทความมหีวัขอ้ย่อย ใหใ้สห่มายเลข X.X เรยีงล าดบักนัไป ไม่ควรมหีวัขอ้ย่อยเกนิ 3 ล าดบัย่อย เช่น 

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

ล าดบัหวัขอ้บทความมดีงันี้ 
- ชื่อเรื่องไมย่าวเกนิไปแต่ครอบคลุมสาระทัง้เรื่อง มทีัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษ 
- ชื่อผูเ้ขยีนและชื่อหน่วยงานหรอืสถาบนัทีส่งักดัเป็นภาษาไทยและภาษาองักฤษ ชื่อผูเ้ขยีนไม่ตอ้งใสต่ าแหน่ง

วชิาการ 
- บทคดัย่อ และ Abstract  
- บทคดัย่อ เป็นการสรุปสาระส าคญัของเรื่องความยาวประมาณ 150-200 ค า มทีัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษ 

ทา้ยภาษาองักฤษใหใ้ส ่e-mail ของ corresponding author กรณีมชีื่อผูเ้ขยีนหลายคน 
- เน้ือหาของบทความ (บทความทีเ่ป็นงานแปลหรอืเรยีบเรยีงตอ้งบอกแหล่งทีม่าอย่างละเอยีด) 
- การอา้งองิในเนื้อเรื่องใชต้ามรปูแบบขา้งล่าง (ถา้ม)ี 

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

 

รปูแบบกำรอ้ำงอิง 
1. กำรอ้ำงอิงแบบแทรกในเน้ือหำ 

เป็นกำรระบุแหล่งอ้ำงอิงแบบย่อซ่ึงกำรอ้ำงอิงจะแยกพิจำรณำเป็น 2 กรณี ดงัน้ี 
กรณีท่ี 1 ขอ้ความที่ผู้เขยีนคดัลอกมาจากขอ้เขยีนหรอืค าพูดของผู้อื่น เพื่อใช้ประกอบเนื้อเรื่องในวจิยั ต้องใส่

เครื่องหมายอญัประกาศ (Quotations) คู่ไวด้ว้ย เช่น "…………………." พรอ้มกบัอา้งองิแหล่งทีม่าของขอ้ความ ซึง่มี
รปูแบบ ดงันี้ 

- ผูแ้ต่งคนเดียว ใหร้ะบุชื่อต่อดว้ยชื่อสกุลของผูแ้ต่ง ต่อดว้ยเครื่องหมายจุลภาค ปีทีพ่มิพ ์เครื่องหมายจุลภาค 
เลขที่หน้าอ้างอิง ส าหรบัเอกสารภาษาไทย ให้ระบุชื่อและนามสกุลของผู้แต่ง ส าหรบัเอกสารภาษาองักฤษ ให้ระบุ
นามสกุลของผูแ้ต่ง เช่น (นงลกัษณ์ วริชัชยั, 2542, น. 3) หรอื (Weber, 1999, p. 234) 

- ผูแ้ต่งสองคน ใหร้ะบุชื่อและชื่อสกุลของผูแ้ต่งทัง้ 2 คน ทุกครัง้ทีม่กีารอา้งโดยใชค้ าว่า “และ” ส าหรบัเอกสาร
ภาษาไทย  หรอื  “and”  เชื่อมชื่อสกุลของผู้แต่งส าหรบัเอกสารภาษา ต่างประเทศ เช่น (ผ่องพรรณ ตรยัมงคลกูล และ
สภุาพ ฉตัราภรณ์, 2545, น. 4-8) หรอื (Franz and Robey, 1984, p. 250) 

- ผู้แต่งสำมคนขึ้นไป  การอา้งถงึทุกๆ  ครัง้ใหร้ะบุชื่อและชื่อสกุลของผูแ้ต่งคนแรก แลว้ตามดว้ย  “และคณะ” 
ส าหรบัเอกสารภาษาไทย และระบุเฉพาะชื่อสกุลของผูแ้ต่งคนแรก แลว้ตามดว้ย “et al.” ส าหรบัเอกสารภาษาองักฤษ 
เช่น (สรุพงษ์ โสธนะเสถยีร และคณะ, 2545, น. 9-14) หรอื (Alexander et al., 2003, p. 154) 

- ผู้แต่งท่ีเป็นสถำบัน  ชื่อสถาบันที่อ้าง  ระบุชื่อเต็มทุกครัง้   เช่น  (มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, คณะ
พาณิชยศาสตรแ์ละการบญัช,ี 2535, น. 12-23) 
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- ผู้แต่งคนเดียวเขียนเอกสำรหลำยเล่ม แต่ละเล่มพิมพ์ต่ำงปีกนั และต้องกำรอ้ำงถึง พร้อมกนั  ให้
เรยีงล าดบัเอกสารหลายเรื่องนัน้ไวต้ามล าดบัของปีทีพ่มิพ์  โดยใชเ้ครื่องหมาย  ;  คัน่ เช่น (สุวมิล ว่องวาณิช, 2553, น. 
22; 2554, น. 90) หรอื (Benbasat, 1998, p. 283; 1999, p. 78) 

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

- ผู้แต่งหลำยคน เอกสำรหลำยเรื่อง และต้องกำรอ้ำงอิงถึงพร้อมๆ กนั ใหร้ะบุชื่อผูแ้ต่งเรยีง ตามล าดบั
อกัษรคัน่ด้วยเครื่องหมาย ; ส าหรบัเอกสารภาษาไทยและ ใหร้ะบุชื่อสกุลของผูแ้ต่งเรยีงตามล าดบั  อกัษรคัน่ด้วย
เครื่องหมาย ; ส าหรบัเอกสารภาษาองักฤษ เช่น (ผ่องพรรณ ตรยัมงคลกลู และสภุาพ ฉตัราภรณ์, 2545, น. 10; สวุมิล 
ว่องวาณิช, 2553, น. 45-50) หรอื (Weber et al., 1999, p. 180; Benbasat, 1998, p. 120) 

กรณีท่ี 2 ขอ้ความทีผู่เ้ขยีนประมวลมาจากขอ้เขยีนหรอืค าพดูของผูอ้ื่นเพื่อใชป้ระกอบเนื้อเรื่อง 
ในงานวจิยั ใหอ้า้งองิแหล่งทีม่าของขอ้มลูทีป่ระมวลมาโดยไม่ตอ้งใสเ่ครื่องหมายอญัประกาศคู่ ระหว่างขอ้ความ แต่ให้
อา้งองิแหล่งทีม่าของขอ้ความซึง่มรีปูแบบเช่นเดยีวกบักรณีที ่1 โดยไม่ตอ้งใสเ่ลขหน้าทีอ่า้งองิ   

กรณีอ่ืนๆ กรณีทีไ่ม่ไดอ้่านบทความทีอ่า้งองิในบทความทีอ่่าน ใหร้ะบุชื่อผูแ้ต่งแลว้ตามดว้ย อา้งถงึใน    )กรณีเป็น
บทความภาษาไทย) สชุาต ิประสทิธิ ารฐัสนิธุ ์(2554 อา้งถงึใน สรุพงษ์ โสธนะเสถยีร, 2554) หรอื as cited in เช่น (Yin, 
1998, as cited in Benbasat, 2002). 
2. กำรอ้ำงอิงในบรรณำนุกรม 

กรณีหนังสือ มรีปูแบบ ดงันี้  
ชื่อ ชื่อสกุลผู้แต่ง (กรณีหนังสือภาษาไทย). (ปีที่พิมพ์). ชือ่หนังสือและล ำดับที ่(ตัวเอียง).  สถานที่พิมพ์: 

ส านกัพมิพห์รอืโรงพมิพ,์. 
ชื่อสกุล, ชื่อ (อกัษรตวัแรกของชื่อตามดว้ยจุด) ผู้แต่ง (กรณีหนังสอืภาษาองักฤษ). (ปีที่พมิพ)์. ชือ่หนังสอืและ

ล ำดบัที ่(ตวัเอยีง). สถานทีพ่มิพ:์ ส านกัพมิพห์รอืโรงพมิพ์,. 
ตวัอย่าง 
สชุาต ิประสทิธิ ารฐัสนิธุ.์ (2544). ระเบยีบวธิกีำรวจิยัทำงสงัคมศำสตร.์ กรุงเทพฯ: บรษิทัเฟ่ืองฟ้า พริน้ติง้ จ ากดั. 
Weber, R. (1999). Information Systems Control and Audit. New Jersy: Prentice Hall. 
 
กรณีบทควำมในวำรสำร มรีปูแบบ ดงันี้  
ชื่อ ชื่อสกุลผูแ้ต่ง (กรณีวารสารภาษาไทย). (ปีทีพ่มิพ)์. ชื่อบทความ. ชือ่วำรสำร (ตวัเอยีง), ฉบบัที ่(เล่มที)่, หน้า.  
ชื่อสกุล, ชื่อ (อกัษรตวัแรกของชื่อตามดว้ยจุด) ผูแ้ต่ง (กรณีวารสารภาษาองักฤษ). (ปีทีพ่มิพ)์. ชื่อบทความ. ชือ่

วำรสำร (ตวัเอยีง), ฉบบัที ่(เล่มที)่, หน้า. 
ตวัอย่าง 
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. 
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กรณีข้อมูลจำก 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. 
ตวัอย่าง 
วัจนา รัตนวร. (2548). ความล้มเหลวของสถาบันการเงิน. ดึงข้อมูลวันที่ 17 มีนาคม 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. 
 
ในกรณีทีไ่ม่มชีื่อผูเ้ขยีนบทความ และไม่มปีีใหอ้า้งองิดงัตวัอย่างขา้งล่าง 
GVU’s 8th WWW user survey. (n.d.). Retrieved September 19, 2001, from 

http://www.cc.gatech.edu/gvu/user _surveys/survey-1997-10/. 
 
กรณีข้อมูลจำกสมัมนำทำงวิชำกำร มีรปูแบบ ดงัน้ี  
ชื่อ ชื่อสกุลผูแ้ต่ง (กรณีบทความภาษาไทย). (ปีทีพ่มิพ)์. ชื่อบทความ. ชือ่สมัมนำทำงวชิำกำร (ตวัเอยีง), สถานที,่ 

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

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

National Academy of Sciences, USA, 89-102. 
 

กรณีข้อมูลจำกวิทยำนิพนธ ์มีรปูแบบ ดงัน้ี  
ชื่อ ชื่อสกุลผู้แต่ง (กรณีบทความภาษาไทย). (ปีทีพ่มิพ)์. ชือ่เรือ่งวทิยำนิพนธ ์(ตวัเอยีง). วทิยานิพนธท์ีย่งัไม่ได้

ตพีมิพ,์ ชื่อมหาวทิยาลยั.  
ชื่อสกุล, ชื่อ (อกัษรตวัแรกของชื่อตามด้วยจุด) ผูแ้ต่ง (กรณีบทความภาษาองักฤษ). (ปีทีพ่มิพ)์. ชือ่เรือ่ง

วทิยำนิพนธ ์(ตวัเอยีง). Unpublished doctoral dissertation, ชื่อมหาวทิยาลยั. 
ตวัอย่าง 
Ross, D. F. (1990). Unconscious transference and mistaken identity: When a witness misidentifies a 

familiar but innocent person from a lineup. Unpublished doctoral dissertation, Cornell University, NY. 
 
กรณีข้อมูลจำกหนังสือรวมบทควำม มีรปูแบบ ดงัน้ี  
ชื่อ ชื่อสกุลผู้แต่ง (กรณีบทความภาษาไทย). (ปีที่พิมพ์). ชื่อบทความ. ใน ชื่อ ชื่อสกุลของบรรณาธิการ 

(บรรณาธกิาร), ชื่อหนงัสอืรวมบทความ (หน้า). ส านกัพมิพ.์  
ชื่อสกุล, ชื่อ (อกัษรตวัแรกของชื่อตามดว้ยจุด) ผูแ้ต่ง (กรณีบทความภาษาองักฤษ). (ปีทีพ่มิพ)์. In ชื่อ (อกัษรตวั

แรกของชื่อตามดว้ยจุด) ชื่อสกุล (Ed.), ชื่อหนงัสอืรวมบทความ (หน้า). ส านกัพมิพ.์ 
ตวัอย่าง 
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Benbasat, I. (1984). An Analysis of Research Methodologies. In F. Warren McFarlan (Ed.), The 
Information Systems Research Challenge (pp. 47-85). Boston: Harvard Business School Press. 

 
กรณีข้อมูลจำกสมัมนำ มีรปูแบบ ดงัน้ี  
ชื่อ ชื่อสกุลผูแ้ต่ง (กรณีบทความภาษาไทย). (ปีทีพ่มิพ)์. ชือ่บทควำม. ชือ่สมัมนำ, สถำนที,่ ครัง้ที ่(ตวัเอยีง), หน้า.  
ชื่อสกุล, ชื่อ (อกัษรตวัแรกของชื่อตามดว้ยจุด) ผูแ้ต่ง (กรณีบทความภาษาองักฤษ). (ปีทีพ่มิพ)์. ชื่อบทความ. ชือ่

สมัมนำ, สถำนที,่ ครัง้ที ่(ตวัเอยีง), หน้า. 
ตวัอย่าง 
Franz, C. R. and Robey, D. (1984). An Investigation of User-Led System Design: Rational and Political 

Perspectives. Proceedings of the National Academy of Sciences, USA, 89, 1372-1375. 
 
กรณีข้อมูลจำกงำนแปล มีรปูแบบ ดงัน้ี  
ชื่อ ชื่อสกุลผูแ้ต่ง (กรณีบทความภาษาไทย). (ปีทีพ่มิพ)์. ชือ่บทควำม (ตวัเอยีง) (ชื่อ ชื่อสกุลผูแ้ปล, ผูแ้ปล). 

ส านกัพมิพ.์ (ตน้ฉบบัตพีมิพใ์นปี ปีทีต่พีมิพ.์)  
ชื่อสกุล, ชื่อ (อกัษรตวัแรกของชื่อตามดว้ยจุด) ผูแ้ต่ง (กรณีบทความภาษาองักฤษ). (ปีทีพ่มิพ)์. ชือ่บทควำม (ตวั

เอยีง) (ชื่อ (อกัษรตวัแรกของชื่อตามดว้ยจุด) ชื่อสกุล, Trans.). ส านักพมิพ.์ (Original work published ปีที่
ตพีมิพ.์) 

ตวัอย่าง 
Freud, S. (1970). An outline of psychoanalysis (J. Strachey, Trans.). New York: Norton. (Original work 

published 1940.) 
 
กรณีข้อมูลจำกบทสมัภำษณ์ มีรปูแบบ ดงัน้ี  
ชื่อ ชื่อสกุลผูแ้ต่ง (กรณีบทความภาษาไทย). (ปีทีพ่มิพ)์. [สมัภาษณ์ ชื่อ-ชื่อสกุลผูส้มัภาษณ์, ต าแหน่ง]. ชือ่

บทควำม (ตวัเอยีง), ฉบบัที,่ หน้า.  
ชื่อสกุล, ชื่อ (อกัษรตวัแรกของชื่อตามดว้ยจุด) ผูแ้ต่ง (กรณีบทความภาษาองักฤษ). (ปีทีพ่มิพ)์. [ Interview with 

ชื่อ-ชื่อสกุลผูส้มัภาษณ์, ต าแหน่ง]. ชือ่บทควำม (ตวัเอยีง), ฉบบัที,่ หน้า. 
ตวัอย่าง 
Weber, R. (2003). [Interview with Robert Yin, author of Case study research]. MIS Quarterly, 21(10), 211-

216. 
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