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การวิจยั นี3แบ่งขัน3 ตอนการวิจยั ออกเป็ น 9 ระยะ ระยะที+ ; เพื+อ ศึกษารู ปแบบความสัมพันธ์เชิง
สาเหตุ ของปจั จัยที+เกี+ยวข้องกับพฤติกรรมการใช้พ าณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของผู้ประกอบการหรือ ผู้จดั การ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) กลุ่มส่งออกสินค้าประเภทแฟชันในประเทศไทยและระยะที
+
+9
เพื+อสร้างคู่มอื การใช้พาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์ของผูป้ ระกอบการฯ ทีไ+ ม่เคยใช้พาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์ให้เริม+ เกิด
ความตัง3 ใจใช้พาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์
โดยการวิจยั ระยะแรก เป็ นการวิจยั เชิงปริมาณ กลุ่มตัวอย่างรวม FGH คน ได้จากการแบบแบ่งชัน3
ภูมติ ามสัดส่วนของประชากร (Proportionate Stratified Random Sampling) แบบสอบถามเป็ นมาตรวัด H
ระดับ และ J ระดับ วิเ คราะห์ข้อ มูล ตามแบบจําลองสมการโครงสร้างเชิงเส้น ผลการวิจยั พบว่ารูปแบบ
ความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงสาเหตุของพฤติกรรมการใช้พาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์มคี วามกลมกลืนกับข้อมูลเชิง
ประจักษ์โดยมีค่า x9 = ;N.NG, Dƒ = ;G (p-value = T.;U;;F), GFI = T.YY, RMSEA = T.TF9, CFI =
;.TT, NNFI = T.YY ทัง3 นี3พฤติกรรมการใช้พาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์ได้รบั อิทธิพลทางตรงจากการรับรู้
ความสามารถในการควบคุ ม พฤติกรรมการใช้พาณิชย์อิเ ล็ก ทรอนิ ก ส์เ พียงตัว แปรเดีย ว ความตัง3 ใจใช้
พาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์ได้รบั อิทธิพลทางตรงจากตัวแปรการรับรูค้ วามสามารถในการควบคุมพฤติกรรมการ
ใช้พาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์ แรงกดดันจากคู่แข่ง แรงกดดันจากลูกค้า เจตคติต่อการใช้พาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์
และ การรับรูป้ ระโยชน์ด้านการพาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์ อีกทัง3 ได้รบั อิทธพลทางอ้อมจากตัวแปรการคล้อย
ตามกลุ่มอ้างอิง การรับรูค้ วามสามารถในการควบคุมพฤติกรรมการใช้พาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์ และ การรับรู้
ประโยชน์ดา้ นการพาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์ โดยผ่านตัวแปรเจตคติต่อพฤติกรรมการใช้พาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์
และร่วมกันอธิบายความแปรปรวนของความตัง3 ใจใช้พาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์ ได้รอ้ ยละ GT
การวิจยั ระยะที+ 9 เป็ นการวิจยั เชิงคุณภาพ ซึง+ แนวคําถามทีใ+ ช้ได้รบั การพัฒนามาจากผลการวิจยั
ระยะแรก ดํ า เนิ น การสัม ภาษณ์ เ ชิง คุ ณ ภาพกับ ผู้ป ระกอบการหรือ ผู้จ ัด การ ฯ ที+ม ีค่ า การใช้พ าณิ ช ย์
อิเ ล็ก ทรอนิ ก ส์สูง และตํ+ า กว่ า ค่ า เฉลี+ย และ ผู้เ ชี+ย วชาญหรือ ผู้ม ีห น้ า ที+ร บั ผิด ชอบเกี+ย วข้อ งโดยต รงกับ
หน่วยงานภาครัฐทีเ+ กีย+ วข้องกับการส่งออกสินค้าและระบบพาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์ ผลวิจยั พบว่าเนื3อหาหลัก
สําหรับสร้างคู่มอื ส่งเสริมการใช้พาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์และมีแนวโน้มส่งเสริมให้ผปู้ ระกอบการ ฯ เกิดความ
ตัง3 ใจใช้พาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์เพิม+ ขึน3 มี G ประเด็นหลักได้แก่ ;) เนื3อหาสําหรับสร้างเจตคติเชิงบวก หรือการ
รับรูป้ ระโยชน์ 9) เนื3อหาสําหรับสร้างพฤติกรรมคล้อยตามกลุ่มอ้างอิง F) เนื3อหาสําหรับสร้างความมันใจใน
+
การใช้งานพาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์ G) เนื3อหาสําหรับสร้างการรับรูแ้ รงกดดันจากลูกค้า
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There were two research phases applied in this study. The first phase aimed to explore
the model of casual factors that correlate with e-commerce using behavior among SME exporters
of fashion categories in Thailand. The second phase was a proposed to promote e-commerce
using manual for SMEs who have never used e-commerce or have never had the intention to use
e-commerce.
The first phase had a quantitative research sample size of three hundred and forty five
participants, using proportionate stratified random sampling with five rating scales and six rating
scales adopted for use in this study. Structure Equation Model was applied and it was found that
the model of casual factors correlated with e-commerce using behavior in line with the empirical
data x2 = 18.84, Dƒ = 14 (p-value = 0.17113), GFI = 0.99, RMSEA = 0.032, CFI = 1.00, NNFI =
0.99. Perceived behavior was the sole factor that had direct effect to e-commerce using behavior.
Intention to use e-commerce, perceived behavioral control, competitive pressure, customer
pressure, attitude toward the use of e-commerce and the perceived benefits with regard to ecommerce use had a direct effect regarding intentions to use e-commerce. Subjective norms,
perceived behavioral control and the perceived benefits of e-commerce use had an indirect effect
to intention to use e-commerce through attitudes toward e-commerce use and could explain 40
percent of variance in terms of intention to use e-commerce.
The second phase consisted of qualitative research and the question guide used was
developed from the research results obtained in the first phase. The owners or managers of SMEs
that used e-commerce with above and below average scores were interviewed and the government
employees responsible for exports or e-commerce systems were also interviewed. The results
showed that specific contents for creating e-commerce using manuals which could possibly
encourage SMEs owners and their intentions use e-commerce could be categorized into four main
areas which are (1) contents for creating positive attitudes regarding the perceived benefits of ecommerce (2) contents for building subjective norms (3) content for creating perceived behavioral
controls in using e-commerce and (4) content for building perceived customer pressure.

