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การวิจยั นี้แบ่งขัน้ ตอนการวิจยั ออกเป็ น 2 ระยะ ระยะที่ 1 เพื่อ ศึกษารู ปแบบความสัมพันธ์เชิง
สาเหตุ ของปจั จัยที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการใช้พ าณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของผู้ประกอบการหรือ ผู้จดั การ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) กลุ่มส่งออกสินค้าประเภทแฟชันในประเทศไทยและระยะที
่
่2
เพื่อสร้างคู่มอื การใช้พาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์ของผูป้ ระกอบการฯ ทีไ่ ม่เคยใช้พาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์ให้เริม่ เกิด
ความตัง้ ใจใช้พาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์
โดยการวิจยั ระยะแรก เป็ นการวิจยั เชิงปริมาณ กลุ่มตัวอย่างรวม 345 คน ได้จากการแบบแบ่งชัน้
ภูมติ ามสัดส่วนของประชากร (Proportionate Stratified Random Sampling) แบบสอบถามเป็ นมาตรวัด 5
ระดับ และ 6 ระดับ วิเ คราะห์ข้อ มูล ตามแบบจาลองสมการโครงสร้างเชิงเส้น ผลการวิจยั พบว่ารูปแบบ
ความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงสาเหตุของพฤติกรรมการใช้พาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์มคี วามกลมกลืนกับข้อมูลเชิง
ประจักษ์โดยมีค่า x2 = 18.84, Dƒ = 14 (p-value = 0.17113), GFI = 0.99, RMSEA = 0.032, CFI =
1.00, NNFI = 0.99 ทัง้ นี้พฤติกรรมการใช้พาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์ได้รบั อิทธิพลทางตรงจากการรับรู้
ความสามารถในการควบคุ ม พฤติก รรมการใช้พาณิชย์อิเ ล็กทรอนิ กส์เ พียงตัว แปรเดียว ความตัง้ ใจใช้
พาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์ได้รบั อิทธิพลทางตรงจากตัวแปรการรับรูค้ วามสามารถในการควบคุมพฤติกรรมการ
ใช้พาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์ แรงกดดันจากคู่แข่ง แรงกดดันจากลูกค้า เจตคติต่อการใช้พาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์
และ การรับรูป้ ระโยชน์ด้านการพาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์ อีกทัง้ ได้รบั อิทธพลทางอ้อมจากตัวแปรการคล้อย
ตามกลุ่มอ้างอิง การรับรูค้ วามสามารถในการควบคุมพฤติกรรมการใช้พาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์ และ การรับรู้
ประโยชน์ดา้ นการพาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์ โดยผ่านตัวแปรเจตคติต่อพฤติกรรมการใช้พาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์
และร่วมกันอธิบายความแปรปรวนของความตัง้ ใจใช้พาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์ ได้รอ้ ยละ 40
การวิจยั ระยะที่ 2 เป็ นการวิจยั เชิงคุณภาพ ซึง่ แนวคาถามทีใ่ ช้ได้รบั การพัฒนามาจากผลการวิจยั
ระยะแรก ด าเนิ น การสัม ภาษณ์ เ ชิง คุ ณ ภาพกับ ผู้ป ระกอบการหรือ ผู้จ ัด การ ฯ ที่ม ีค่ า การใช้พ าณิ ช ย์
อิเ ล็ก ทรอนิ ก ส์สูง และต่ า กว่ า ค่ า เฉลี่ย และ ผู้เ ชี่ย วชาญหรือ ผู้ม ีห น้ า ที่ร บั ผิด ชอบเกี่ย วข้อ งโดยต รงกับ
หน่วยงานภาครัฐทีเ่ กีย่ วข้องกับการส่งออกสินค้าและระบบพาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์ ผลวิจยั พบว่าเนื้อหาหลัก
สาหรับสร้างคู่มอื ส่งเสริมการใช้พาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์และมีแนวโน้มส่งเสริมให้ผปู้ ระกอบการ ฯ เกิดความ
ตัง้ ใจใช้พาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์เพิม่ ขึน้ มี 4 ประเด็นหลักได้แก่ 1) เนื้อหาสาหรับสร้างเจตคติเชิงบวก หรือการ
รับรูป้ ระโยชน์ 2) เนื้อหาสาหรับสร้างพฤติกรรมคล้อยตามกลุ่มอ้างอิง 3) เนื้อหาสาหรับสร้างความมันใจใน
่
การใช้งานพาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์ 4) เนื้อหาสาหรับสร้างการรับรูแ้ 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.
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ประกาศคุณูปการ
งานวิจยั ครัง้ นี้สามารถดาเนินการสาเร็จลุล่วงได้ดว้ ยดีเป็ นเพราะผูว้ จิ ยั ได้รบั คาแนะนาและ
ความช่วยเหลือจากบุค คลต่างๆหลายท่านดังต่ อไปนี้ โดยท่านแรก รองศาสตราจารย์ ดร. ดุษ ฎี
โยเหลาที่กรุณาให้คาแนะนาทัง้ ในแง่เนื้อหา วิชาการ และในแง่ทกั ษะการเขียนให้แก่ผู้วจิ ยั ผู้วจิ ยั
รูส้ กึ ภูมใิ จและได้รบั เกียรติอย่างสูงที่ท่านได้กรุณาสละเวลาเป็ นอาจารย์ท่ปี รึกษาและขอขอบคุณ
อาจารย์ ดร.วันเพ็ญ วรวงษ์พงศา อาจารย์ทป่ี รึกษาร่วม ทีส่ ละเวลาส่วนตัวหลายครัง้ เพื่อคอยแนะนา
และช่วยเหลือรุ่นน้ องและขอขอบคุณคณะกรรมการสอบเค้าโครงงานวิจยั ได้แก่ รองศาสตราจารย์
ดร. ดุษ ฎี โยเหลา อาจารย์ อาจารย์ ดร. ยุทธนา ไชยจูกุล อาจารย์ ดร.นาชัย ศุภฤกษ์ชยั สกุ ล
อาจารย์ ดร.วันเพ็ญ วรวงศ์พงศา อาจารย์ ดร.นริสรา พึ่งโพสภ และ อาจารย์ ดร. วรพรรณ เรือง
ผกา ที่กรุณาให้คาปรึกษาแนะนาและแก้ไขข้อบกพร่องในการดาเนินงานวิจยั ให้มคี วามชัดเจนมาก
ยิง่ ขึ้นทาให้ผู้ว ิจยั ได้รบั ประสบการณ์ท่มี คี ุ ณค่าหลากหลายแง่มุมและมีกระบวนการเรียนรู้ท่เี ป็ น
ตรรกะเพิ่มขึ้น นอกจากนี้ขอขอบคุ ณคณาจารย์และเจ้า หน้ าที่ทุกท่านในสถาบันวิจยั พฤติกรรม
ศาสตร์ทใ่ี ห้กาลังใจและอานวยความสะดวกในการดาเนินงานวิจยั มาโดยตลอด
สุ ดท้ายนี้ ขอขอบคุ ณ คุ ณ พ่ อ คุ ณแม่ และญาติพ่นี ้ อ งในครอบครัว ที่ค อยช่ว ยเหลือ ให้
กาลังใจ สนับสนุน และอยูเ่ คียงข้างผูว้ จิ ยั มาโดยตลอด ขอบคุณเพื่อนและรุ่นพีร่ ุ่นน้ องร่วมสถาบันฯที่
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บทที่ 1
บทนำ
ภูมิหลัง
รายได้ของประเทศไทยมาจากการส่งออกเป็ นหลัก โดยมีมลู ค่าการส่งออกเป็ นสัดส่วนถึง
ร้อยละ 57.5 ของ GDP ซึ่งเป็ นรายได้ท่มี าจากต่างประเทศถึงร้อยละ 78 ของรายได้ทงั ้ หมด
แบ่งเป็ นรายได้จาก 1) การส่งออก 2) การท่องเทีย่ ว 3) การลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ (พรศรี
เหล่ารุจสิ วัสดิ ์. 2552) และหากวิเคราะห์ภาพรวมของธุรกิจทัง้ หมดของประเทศไทยในปี 2554 จะ
พบว่ารายรับของประเทศไทยมาจากวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) เป็ นสัดส่วนสูงถึง
ร้อ ยละ 95 ของธุ ร กิจ ทัง้ หมด และมีก ารจ้า งงานกว่ า ร้อ ยละ 50 ของธุ ร กิจ ทัง้ หมด (พงษ์ ศ ัก ดิ ์
ชิวชรัตน์. 2554: สัมภาษณ์) นอกจากนี้ วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมยังมีมลู ค่าการส่งออกไป
ยังต่างประเทศคิดเป็ นร้อยละ 28.40 ของมูลค่าการส่งออกรวมของประเทศ (แผนการส่งเสริม
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมฉบับที่ 3 พ.ศ. 2555-2559. 2554) โดยในปี 2551 มีมลู ค่าส่งออก
177,775 ล้านเหรียญสหรัฐ ปี 2552 มีมูลค่าส่งออก 152,427 ล้านดอล-ล่าร์สหรัฐ และ ปี 2553 มี
มูลค่าส่งออก 195,307 ล้านเหรียญดอลล่าร์สหรัฐ (ธนาคารเพื่อการส่งออกและนาเข้าแห่งประเทศ
ไทย. รายงานการส่งออกปี 2553 และแนวโน้ม. 2553: 2) ในปี 2553 ได้มรี ายงานว่าสินค้าทีก่ าลัง
เป็ นทีน่ ่ าสนใจและมีแนวโน้มจะส่งออกสูงขึน้ คือ อัญมณีและเครื่องประดับ และสินค้าประเภทแฟชัน่
เช่น เครื่องนุ่ งห่ม เครื่องหนัง เครื่องใช้ในการเดินทางและรองเท้า โดยช่วงสามเดือนแรกของ ปี
2553 สินค้าเครื่องหนัง เครื่องใช้ในการเดินทาง และรองเท้ามีอตั ราการขยายตัวลดลงจากช่วงเวลา
เดียวกันของปี 2552 คิดเป็นร้อยละ 0.65 หรือมีมลู ค่าการส่งออก 350.37 ล้านเหรียญสหรัฐ สาหรับ
สินค้าอัญมณีและเครือ่ งประดับมีมลู ค่าการส่งออกสินค้าช่วงเดือนม.ค. – พ.ค. 2553 ขยายตัวลดลง
จากช่วงเดียวกันของปี 2552 อย่างไรก็ตามเมื่อพิจารณาค่าดัชนีความเชื่อมันของผู
่
ป้ ระกอบการภาค
การค้า และบริการด้านยอดจาหน่ ายในปี 2553 พบว่าความเชื่อมันโดยรวมด้
่
านยอดจาหน่ ายของ
ผูป้ ระกอบการมีแนวโน้มปรับตัวในทิศทางที่เพิม่ ขึน้ แต่อยู่ในเกณฑ์ไม่ดเี ท่า ที่ควรเพราะมีความผัน
ผวนตัง้ แต่ไตรมาสที่ 3 ของปี 2553 ถึงไตรมาสที่ 1 ของปี 2554 สาหรับปี 2554 มีมลู ค่าส่งออก
222,580 ล้านเหรียญดอลล่าร์สหรัฐ (สานักพาณิชย์อจิ ติ อล กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ.
รายงานมูลค่าการส่งออก การนาเข้า และดุลการค้าของไทย รายเดือน ปี กราฟ. 2558) โดยการ
ส่งออกสินค้าเครื่องนุ่ งห่มของไทยในเดือนแรกของปี 2554 มีการขยายตัวเพิม่ ขึน้ จากช่วงเวลา
เดียวกันของปี 2553 ร้อยละ 7.46 หรือ มีมูลค่ า 262.34 ล้านเหรียญสหรัฐฯ (สานักงานส่ งเสริม
สินค้าส่งออก, กรมส่งเสริมการส่งออก. 2554: 1) อย่างไรก็ตาม ในไตรมาสที่ 2 ปี 2554 อัตราการ
สังซื
่ อ้ หมวดสิง่ ทอและเครื่องนุ่ งห่มมีการชะลอลงเนื่องจากราคาฝ้ายมีความผันผวนจากเสถียรภาพ
เศรษฐกิจในประเทศซึง่ ทาให้มอี ตั ราเงินเฟ้อ (ธนาคารแห่งประเทศไทย. 2554: 21) ปี 2555 มีมลู ค่า
ส่งออก 229,106 ล้านเหรียญดอลล่าร์สหรัฐ (สานักพาณิชย์อิจติ อล กรมส่งเสริมการค้าระหว่าง
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ประเทศ. รายงานมูลค่าการส่งออก การนาเข้า และดุลการค้าของไทย รายเดือน ปี กราฟ. 2558)
และเมื่อเทียบมูลค่าการส่งออกในปี 2555 กับช่วงเดียวกันของปี 2554 จะเห็นว่าอุตสาหกรรมอัญณี
และเครื่องประดับมีมูลค่าการส่งออกเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 15.19 ในขณะที่กลุ่มเครื่องนุ่ งห่มมีมูลค่าการ
ส่งออกลดลงร้อยละ 9.20 กลุ่มเสือ้ ผ้าสาเร็จรูปมีมลู ค่าการส่งออกลดลงร้อยละ 10.38 กลุ่มสิง่ ทอมี
มูลค่าการส่งออกลดลงร้อยละ 14.74 และกลุ่มผลิตภัณฑ์รองเท้าและเครื่องหนังมีมลู ค่าการส่งออก
ลดลงร้อยละ7.67 (สรุปภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมปี 2555 และแนวโน้ มปี 2556. สานักงาน
เศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม) ต่อมาปี 2556 มีมลู ค่าส่งออก 228,505 ล้านเหรียญ
ดอลล่าร์สหรัฐ ปี 2557 มีมูลค่าส่งออก 227,524 ล้านเหรียญดอลล่าร์สหรัฐ และปี 2558 มีมูลค่า
ส่งออก 214,375 ล้านเหรียญดอลล่าร์สหรัฐ (สานักพาณิชย์อิจติ อล กรมส่งเสริมการค้าระหว่าง
ประเทศ. รายงานมูลค่าการส่งออก การนาเข้า และดุลการค้าของไทยรายเดือน ปี กราฟ. 2558)
ถึงแม้ว่ามูลค่าการส่งออกสินค้าของไทยยังมีความผันผวน แต่กรมส่งเสริมการส่งออกก็
มิได้มองข้ามบทบาทของการส่งออกหากแต่เล็งเห็นถึงความสาคัญของการมุ่งส่งเสริมการเพิม่ ขีด
ความสามารถทางการตลาดระหว่างประเทศ การสร้างภาพลักษณ์ทด่ี ขี องธุรกิจ SMEs และการ
เตรียมความพร้อมให้ผปู้ ระกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมให้เป็ นทีย่ อมรับในระดับสากล
ในที่สุด (มาลี โชคล้าเลิศ. 2554: สัมภาษณ์) ทัง้ นี้ไม่เพียงกรมส่งเสริมการส่งออกเท่านัน้ ที่เข้ามามี
บทบาทในการสนับสนุ นการส่งออกของผูป้ ระกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)
แต่ยงั มีหน่ วยงานสาคัญ อีก หลายแห่งเช่น สานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อ ม
(สสว.) ธนาคารกสิกรไทย สมาคมผูป้ ระกอบการพาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์ไทย ดอทอะไร (Dot Arai)
เว็บบิส (Webiz) และไปรษณียไ์ ทยได้ให้ความร่วมมือกันจัดทา “โครงการธุรกิจไทย Go Online”
(โครงการธุรกิจไทย Go Online. 2554: On-line.) เพื่อให้ความช่วยเหลือผูป้ ระกอบการชาวไทย
50,000 ราย ให้ก้าวเข้าสู่โลกธุรกิจออนไลน์ อีกทัง้ ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการสามารถก้าวเข้าสู่การ
แข่งขันในตลาดได้เพิม่ มากขึน้ โดยการออกนโยบายให้สถาบันการเงินปล่อยเงินทุนให้วสิ าหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อม (SMEs) (พงษ์ศกั ดิ ์ ชิวชรัตน์. 2554: สัมภาษณ์)
สสว. ได้เล็งเห็นเช่นกันว่าวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) เป็ นธุรกิจที่ควร
ได้ร ับ การสนั บ สนุ น ในการเพิ่ม ประสิท ธิภ าพการส่ ง ออกและการผลิต เนื่ อ งจากเป็ น ธุ ร กิจ ที่ม ี
ความสาคัญต่อระบบเศรษฐกิจในการ (1) ช่วยสร้างงาน (2) สร้างเงินตราต่างประเทศ (3) ลดการ
นาเข้าภาษีสนิ ค้าต่างประเทศ (4) เป็ นจุดเริม่ ต้นในการประกอบการธุรกิจ (5) เชื่อมโยงกับกิจการ
ขนาดใหญ่ และภาคการผลิตอื่นๆ (6) เป็นแหล่งพัฒนาทักษะฝีมอื และ (7) สร้างความเข้มแข็งให้กบั
ระบบเศรษฐกิจ (สถิตจิ านวน SMEs ในประเทศไทย. 2554: ออนไลน์)
อย่างไรก็ตาม วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมจานวนมากยังขาดความรู้หรือความ
สามารถด้านการตลาดต่างประเทศ และมักได้รบั ผลกระทบจากความต้องการซื้อของบริโภคที่ไม่
สม่ าเสมอ ทาให้มปี ญั กาด้านการเงินและต้องปิ ดกิจการลงในท้ายสุดซึ่งเท่ากับประเทศไทยจะ
สูญเสียโอกาสต่ างๆที่ได้รบั จากวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมดังที่ได้กล่ าวไว้ก่อนหน้ าด้ว ย
เช่นกัน (นิยาม SMEs. 2013)
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เมือ่ พิจารณาความสาคัญของวิสาหกิจต่างๆ ประกอบกับแนวโน้มการส่งออกดังทีก่ ล่าวไว้ก่อนหน้า
ทาให้ผวู้ จิ ยั เล็งเห็นว่าวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) เป็ นกิจการทีม่ คี วามสาคัญในการ
สร้างงาน สร้างรายได้ และเป็นพืน้ ฐานในการพัฒนาเป็ นธุรกิจขนาดใหญ่ต่อไปในอนาคต โดยเฉพาะ
กลุ่มส่งออกสิง่ ทอและเครื่องนุ่ งห่ม และเครื่องประดับจัดว่าเป็ นอุตสาหกรรมที่มคี วามสาคัญต่อระบบ
เศรษฐกิ จ ไทยและควรได้ ร ับ การสนั บ สนุ น การส่ ง ออกและส่ ง เสริม ให้ ใ ช้ น วัต กรรมในการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการแข่งขันในตลาดโลก (เปิดยุทธศาสตร์ กรมส่งเสิรมอุตสาหกรรม นา SMEs ไทยบุก
อาเซียน. On-line. 2556 และ แผนปฏิบตั ิการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมรายสาขา
อุตสาหกรรมสิง่ ทอและเครื่องนุ่ งห่ม. 2556 และ แผนปฏิบตั กิ ารส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ย่อมรายสาขาอุตสาหกรรมอัญมณีและเครือ่ งประดับ. 2556)
ในขณะที่การใช้พาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์มจี ุดแข็งหลายประการ จากรายงานทางสถิตขิ อง
กรมส่งออกกลับพบว่า มีผปู้ ระกอบการจานวนมากถึง 2,088 รายหรือคิดเป็ นร้อยละ 72 ที่ไม่ใช้
พาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์จากทัง้ หมดรวม 2,892 ราย ในทางกลับกันมีผู้ประกอบการที่ใช้พาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ในการดาเนินธุรกิจทางการค้าเพียง 804 รายหรือคิดเป็ นร้อยละ 27.8 (Thailand
Exporters Directory. On-line. 2554) รายงานตัวเลขดังกล่าวทาให้ผวู้ จิ ยั ให้ความสนใจศึกษาปญั หา
ดังกล่าวในงานวิจยั ครัง้ นี้ อีกทัง้ มีความสนใจสนับสนุ นให้ผู้ประกอบการใช้พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
เพิม่ มากขึน้ เพื่อก่อให้เกิดการสร้างรายได้เข้าประเทศไทย
กลยุทธ์หรือเครื่องมือการแข่งขันการค้ารูปแบบหนึ่งทีเ่ หมาะสมกับกิจการขนาดต่างๆ ทัง้
กิจการขนาดกลาง ขนาดย่อมและขนาดใหญ่คอื การใช้ พาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์ เนื่องจากเป็ นกลยุทธ์
หรือ เครื่อ งมือ ที่มจี ุดแข็ง (Strength) เพราะเป็ นเครื่อ งมือ ที่มคี ่ าใช้จ่ายต่ าทาให้ส ามารถ ประชาสัมพันธ์ได้ง่ายซึง่ ใช้ระยะเวลาในการติดต่อกับลูกค้าน้อยและเข้าถึงลูกค้าทัวโลกได้
่
24 ชม.ทาให้
สามารถสร้างภาพลักษณ์ของบริษัท ได้อย่างรวดเร็ว และช่วยให้ปริมาณมูลค่าการซื้อขายสินค้า /
บริการผ่านการพาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์เพิม่ สูงขึน้ ด้วย (สานักธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์, สานักงาน
ปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร. 2554: 117; โกวิท หงส์งามเจริญ. (2553).
ออนไลน์; กุลฉัตร ฉัตรกุล ณ อยุธยา. 2548: ออนไลน์ ; ภาวุธ พงษ์วทิ ยุภานุ. 2551: ออนไลน์)
ในขณะเดียวกันการพาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์ย่อมมีจุดอ่อน (Weakness) เพราะสินค้าบาง
ประเภทผู้ซ้อื สินค้าอาจต้องการเห็นหรือสัมผัสสินค้าจริงก่อนตัดสินใจซื้อ อีกทัง้ ผู้ซ้อื อาจไม่เชื่อมัน่
และไม่เข้าใจระบบการชาระเงินแบบออนไลน์ทาให้ตอ้ งการชาระเงินแบบวิธดี งั ้ เดิมซึง่ ใช้ระยะเวลาใน
การชาระเงินหรือการรับเงินยาวกว่า รวมทัง้ มีขนั ้ ตอนทีย่ ุ่งยากซับซ้อนกว่าทัง้ สาหรับผูซ้ อ้ื และผูข้ าย
นอกจากจุดอ่อนในมุมของผูซ้ อ้ื ดังทีก่ ล่าวไปนัน้ ก็ยงั มีจุดอ่อนทีผ่ ปู้ ระกอบการฯ มักประสบปญั หาคือ
การขาดบุคคลากรด้านเทคนิคและขาดองค์ความรูด้ า้ นการใช้อนิ เตอร์เน็ตเพื่อดาเนินธุรกิจ (รูล้ กึ เรื่อง
E-Commerce. ออนไลน์. 2551: ภาวุธ พงษ์วทิ ยุภานุ. 2551: ออนไลน์)
สาหรับโอกาส (Opportunities) ทีผ่ ปู้ ระกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมได้รบั
จากการใช้พาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์คอื โอกาสในการขยายฐานลูกค้าเพิม่ ขึน้ อย่างต่อเนื่อง และโอกาส
ในการขายสิน ค้า สูงขึ้น เพราะถึง แม้ท่ีผ่ า นมาจะมีผู้ซ้อื ขายสิน ค้าบริก ารผ่ านระบบการพาณิช ย์

4
อิเล็กทรอนิกส์เพียงร้อยละ 3-4 ของผูใ้ ช้อเิ ตอร์เน็ต แต่พฤติกรรมผูบ้ ริโภคยุคใหม่เริม่ มีการซื้อของ
ออนไลน์ เ พิ่ม มากขึ้น โดยมีส าเหตุ ม าจากความสะดวกในการสัง่ ซื้อ (ส านัก งานปลัด กระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร. 2554: 13)
อย่างไรก็ตาม ผูใ้ ช้พาณิชย์เล็กทรอนิกส์อาจได้รบั ภัยคุกคาม (Threats) จากการทีป่ ระเทศ
เวียดนาม ประเทศมาเลเซีย และประเทศอินเดียได้ให้การสนับสนุ นด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร (Infornation and Communication Technology) อย่างเต็มที่ สืบเนื่องมาจากทัง้ 3
ประเทศต่างเล็งเห็นถึงความสาคัญของการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ในการขับเคลื่ อนเศรษฐกิจของ
ประเทศ ซึง่ อาจส่งผลให้ปริมาณคู่แข่งทางการค้าของประเทศเพิม่ มากขึน้ ได้ ในขณะทีผ่ ปู้ ระกอบการ
ฯ ในประเทศไทยยังคงมิได้รบั การสนับสนุ นช่วยเหลือประเด็นดังกล่าวสูงมากนักและอาจประสบ
ปญั หาด้านการแข่ง ขันธุ รกิจอย่างมีประสิทธิภาพในอนาคตอันใกล้ได้ (สานักงานปลัดกระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร. 2554: 13)
เมื่อพิจารณาสัดส่วนของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่ใช้และไม่ใช้
พาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์ควบคู่กบั แผนการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมฉบับที่ 3 (พ.ศ.
2555-2559) (2554: 31) แผนกลยุทธ์ท่ี 2.7 แผนงานที่ 1 ซึง่ เน้นการสร้างแรงจูงใจและทัศนคติทด่ี ี
ในการเป็ นผู้ประกอบการและการใช้พาณิช ย์อิเ ล็ก ทรอนิกส์ ประกอบกับการทบทวนงานวิจยั ที่
เกี่ยวข้องกับการพาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์ของ หวางและหวาง (2009) คิมและคณะ (2010) ออซคาน
และคานัท (2011) แกรนดอนและคณะ (2009) และ หวาง (2010) พบว่าผู้วจิ ยั มุ่งเน้ นศึกษา
พฤติ ก รรมการใช้ พ าณิ ช ย์อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ข องลู ก ค้ า แต่ ม ิไ ด้ ศึ ก ษาพฤติก รรมการใช้ พ าณิ ช ย์
อิเล็กทรอนิก ส์ของผู้ประกอบการค้า และเมื่อทบทวนงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการใช้
นวัต กรรมหรือ เทคโนโลยีใ หม่ ๆ ดังที่ปรากฎในงานของ อลัมและคณะ (2007) อิฟิ เ นโด (2009)
ชาคีล และอิฮาซ (2012) คาเมลและคณะ (2011) เฮย์เดน (2002) และ พอร์ตเตอร์และดอนธู
(2006) พบว่าผูว้ จิ ยั ให้ความสาคัญในการศึกษาปจั จัยด้านจิตลักษณะเดิมของทฤษฎีพฤติกรรมตาม
แผนเท่านัน้ แต่มไิ ด้ให้ความสาคัญกับปจั จัยทางจิตด้านอื่น และเมื่อทบทวนงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับ
พฤติกรรมการใช้นวัต กรรมหรือเทคโนโลยีใ หม่ ๆ ของคาลิฟ่าและเดวิสนั (2006) และอิฟิเ นโด (
2009) พบว่าผู้วจิ ยั เน้ นศึกษาปจั จัยภายนอกที่มคี วามสัมมพันธ์กบั พฤติกรรมการใช้นวัตกรรมหรือ
เทคโนโลยีใหม่ๆ แต่มไิ ด้เน้นศึกษาปจั จัยด้านจิตลักษณะเดิม อย่างไรก็ตามเมื่อทบทวนงานวิจยั ของ
สมคิด จุปะมะตัง (2555) นภัสวรรณ ไกรสอาด (2553) และเกษม ชาตกุล (2533) ซึ่งศึกษา
เกี่ ย วกับ ป จั จัย ด้ า นแรงจู ง ใจใฝ่ ส ัม ฤทธิก์ ลับ พบว่ า ตัว แปรนี้ เ ป็ น ตัว แปรที่ม ีค วามสัม พัน ธ์ ก ับ
ความสาเร็จในการแสดงพฤติกรรมแต่ผู้วจิ ยั กลับไม่ได้สนใจศึกษาหาความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจ
ใฝ่สมั ฤทธิ ์กับพฤติก รรมการใช้นวัตกรรมหรือ เทคโนโลยีโดยตรง ดังนัน้ จากการทบทวนรูปแบบ
งานวิจยั ที่ผ่านมาจะเห็นได้ว่ายังไม่มกี ารศึกษาใดที่ให้ความสาคัญทัง้ ปจั จัยภายในที่เป็ นตัวแปรใน
ทฤษฎีพฤติกรรมตามแผนและจิตลักษณะเดิมอื่น ๆ และปจั จัยภายนอกที่ความสัมพันธ์หรือมีผลต่อ
พฤติก รรมการใช้พ าณิชย์อิเ ล็ก ทรอนิ กส์กลุ่ ม ผู้ประกอบการวิส าหกิจขนาดกลางและขนาดย่อ ม
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โดยตรงจึงทาให้ผวู้ จิ ยั สนใจศึกษาว่าปจั จัยเชิงสาเหตุใดที่มผี ลต่อการใช้พาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์ของ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
จากแผนยุทธศาสตร์ ฯ ของ สสว. มุ่งเน้ นการสร้างแรงจูงใจและทัศนคติท่ดี ใี นการเป็ น
ผูป้ ระกอบการและการใช้พาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์ หรือให้ความสาคัญต่อการศึกษาเพียงจิตลักษะเดิม
ด้านเจตคติและด้านแรงจูงใจเพียงเท่านัน้ ในขณะทีจ่ ากการทบทวนงานวิจยั ทีผ่ ่านมาพบว่ามีปจั จัย
ด้านอื่นหลายด้านทีเ่ กี่ยวข้องกับพฤติกรรมการใช้พาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์ของผูป้ ระกอบการวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่ อ มซึ่ง อาจเป็ น ป จั จัย ที่เ อื้อ ประโยชน์ ใ นการสร้า งคู่ ม ือ การใช้ พ าณิ ช ย์
อิเล็กทรอนิกส์ของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม โดยในงานวิจยั ของคิม และ
คณะ (2010) และ กุมุสซอยและแคลิเซอร์พบว่าตัว แปรด้านความตัง้ ใจมีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรม
การใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ และในงานวิจยั ของแกรนดอนและคณะ (2009) หวาง (2010) และ ออซคาน
และคานัท (2011) ยังพบว่า ตัวแปรด้านการคล้อยตามกลุ่มอ้างอิงและการรับรูค้ วามสามารถในการ
ควบคุมพฤติกรรมมีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการใช้พาณิ ชย์อเิ ล็กทรอนิกส์ อีกทัง้ ในงานวิจยั ของ
เหวยและซาง (2008); เชง และคณะ (2006) พบว่าการรับรูป้ ระโยชน์และการรับรูค้ วามง่ายมี
ความสัม พันธ์ก ับพฤติก รรมการใช้พ าณิช ย์อิเ ล็ก ทรอนิกส์ และในงานวิจยั โมฮัมมัด และโรเบิร์ต
(2006) และ อับดุล (2012) อธิบายว่า แรงกดดันจากลูกค้าและแรงกดดันจากคู่แข่งมีความสัมพันธ์
ต่อการใช้เทคโนโลยี นอกจากนี้ในงานวิจยั ของ ฮอพพ์และคณะ (2001) และ แธนและโธ (2000) ได้
อธิบายว่าการสนับสนุ นจากรัฐบาลเป็ นปจั จัยที่มคี วามสัมพันธ์กบั การการใช้เทคโนโลยีด้านธุรกิจ
แบบอิเล็กทรอนิกส์ จากผลงานวิจยั ที่กล่าวไปนัน้ ทาให้ผู้วจิ ยั สนใจศึกษาหาความสัมพันธ์ระหว่าง
พฤติกรรมการใช้พาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์ และ การคล้อยตามกลุ่มอ้างอิง การรับรู้ความสามารถใน
การควบคุมพฤติกรรมการใช้พาณิชย์ การรับรู้ประโยชน์ ของการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ การรับรู้
ความง่ายในการใช้การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ การได้รบั แรงกดดันจากลูกค้าและจากคู่แข่ง การ
สนับสนุ นจากรัฐบาล และ ความตัง้ ใจใช้พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อม
ผลจากการศึก ษาที่ไ ด้ ร ับ จากการวิจ ัย เชิง ปริม าณหรือ ตัว แปรที่ม ีค วามสัม พัน ธ์ ต่ อ
พฤติก รรมการใช้พ าณิชย์อิเ ล็ก ทรอนิกส์อ ย่างมีนัยสาคัญ จะถู กนาไปศึกษาหามุมมองเชิงลึกกับ
ผู้ประกอบการวิส าหกิจ ขนาดกลางและขนาดย่อ ม ควบคู่กับมุมมองเพิ่มเติมอื่นที่ได้รบั จากการ
สัมภาษณ์หน่วยงานของภาครัฐโดยวิธวี จิ ยั เชิงคุณภาพเป็นวิธผี สานวิธวี จิ ยั ทีค่ าดว่าจะมีประโยชน์แก่
ผู้ว ิจยั ในการนาผลที่ไ ด้จากการศึก ษาทัง้ หมดไปสังเคราะห์และใช้ประกอบการสร้างคู่มอื การใช้
พาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์ของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ซึง่ เนื้อหาในคู่มอื ฯ จะ
ประกอบด้วยความรู้ ข้อเท็จจริง ตัวอย่างกรณีศกึ ษาของผูท้ ป่ี ระสบความสาเร็จ จากการใช้พาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ และวิธกี ารใช้พาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์
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ควำมมุ่งหมำยของกำรวิ จยั
1. เพื่อศึกษารูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ ของปจั จัยที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการใช้
พาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์ของผู้ประกอบการหรือผู้จดั การวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)
กลุ่มส่งออกสินค้าประเภทแฟชันในประเทศไทย
่
2. เพื่อสร้างคู่มอื การใช้พาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์ของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่ อ ม (SMEs)
กลุ่ ม ส่ ง ออกสิน ค้า ประเภทแฟชัน่ ในประเทศไทยที่ไ ม่ เ คยใช้พ าณิ ช ย์
อิเล็กทรอนิกส์ให้เกิดความตัง้ ใจใช้พาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์

ควำมสำคัญของกำรวิ จยั
1. ผลที่ไ ด้จากการวิจยั จะเป็ นแนวทางส่ งเสริมผู้ประกอบการวิส าหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อมให้เกิดพฤติกรรมการใช้พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ในการดาเนินและแข่งขันธุรกิจ รวมทัง้
ขยายตลาดสู่สากล
2. ได้แนวทางการแก้ปญั หา หรือเตรียมความพร้อมให้แก่ ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อมในการรับมือกับปญั หาอุ ปสรรคต่ างๆ ที่มแี นวโน้ มจะเผชิญในการใช้พาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์
3. ได้ค่มู อื การใช้พาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์ของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ย่อม (SMEs) กลุ่มส่งออกสินค้าประเภทแฟชันในประเทศไทยที
่
ไ่ ม่เคยใช้พาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์ให้
เกิดความตัง้ ใจใช้พาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์

ขอบเขตของกำรวิ จยั
ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง
ประชากรทีใ่ ช้ในการศึกษาเชิงปริมาณครัง้ นี้เป็ นผูป้ ระกอบการหรือผูจ้ ดั การวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อ ม (SMEs) ที่ด าเนิ นธุ ร กิจ ส่ ง ออกสิน ค้า กลุ่ ม แฟชัน่ ในประเทศไทยทัง้ ที่ม ี
ประสบการณ์หรือไม่มปี ระสบการณ์ใช้พาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์จานวน 2,892 ราย แบ่งเป็ นแฟชัน่ 180
ราย เสือ้ ผ้า 1,138 ราย สิง่ ทอ 552 ราย และอัญมณีและเครือ่ งประดับ 1,022 ราย
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาเชิงปริมาณเป็ นผู้ประกอบการหรือผู้จดั การวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อม (SMEs) กลุ่มส่งออกสินค้าประเภทแฟชันในประเทศไทยจ
่
านวน 345 ราย
แบ่งเป็นแฟชัน่ 21 ราย เสือ้ ผ้า 136 ราย สิง่ ทอ 66 ราย และ อัญมณีและเครือ่ งประดับ 122 ราย
ประชากรที่ใ ช้สาหรับการศึกษาเชิงคุ ณภาพคือ ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อมที่มคี ่าการใช้พาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์สูงและต่ ากว่าค่า เฉลีย่ และผูเ้ ชีย่ วชาญหรือผู้มหี น้าที่
รับผิดชอบเกี่ยวข้องโดยตรงกับหน่ วยงานภาครัฐทีเ่ กี่ยวข้องกับการส่งออกสินค้าและระบบพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ได้แก่ผปู้ ระกอบการหรือผูจ้ ดั การวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ทีด่ าเนิน
ธุรกิจส่งออกสินค้ากลุ่มแฟชันในประเทศไทยจ
่
านวน 2,892 ราย
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สาหรับกลุ่มตัวอย่างที่ใช้สาหรับการศึกษาเชิงคุณภาพคือผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อมทีม่ คี ่าการใช้พาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์สูงกว่าค่าเฉลีย่ 1 กลุ่ม และต่ ากว่าค่าเฉลีย่ 1 กลุ่ม
และผู้เชี่ยวชาญหรือผู้มหี น้าที่รบั ผิดชอบเกี่ยวข้องโดยตรงกับหน่ วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับการ
ส่งออกสินค้าและระบบพาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์ได้แก่ ผูป้ ระกอบการหรือผูจ้ ดั การวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม (SMEs) กลุ่มส่งออกสินค้าประเภทแฟชันในประเทศไทยจ
่
านวน 345 ราย

ตัวแปรที่ศึกษำ
1. ตัวแปรอิสระ แบ่งเป็นดังนี้
1.1 เจตคติต่อการใช้พาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์
1.2 การคล้อยตามกลุ่มอ้างอิง
1.3 การรับรูค้ วามสามารถในการควบคุมพฤติกรรมการใช้พาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์
1.4 การรับรูป้ ระโยชน์ดา้ นการพาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์
1.5 การรับรูค้ วามง่ายในการใช้งานการพาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์
1.6 แรงจูงใจใฝส่ มั ฤทธิ ์
1.7 แรงกดดันจากคู่แข่ง
1.8 แรงกดดันจากลูกค้า
1.9 การสนับสนุนจากรัฐบาล
2. ตัวแปรตามได้แก่
2.1 ความตัง้ ใจใช้พาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์
2.2 พฤติกรรมการใช้พาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์

นิ ยำมศัพท์เฉพำะ
1. ผู้ประกอบกำรวิ สำหกิ จขนำดกลำงและขนำดย่อม หมายถึง ผูท้ ่มี อี านาจตัดสินใจ
ในการดาเนินกิจการต่างๆ ของบริษทั ได้แก่ ผูป้ ระกอบการกิจการ หรือผูจ้ ดั การเป็นต้น
2. คู่มือกำรใช้ พำณิ ชย์อิเล็กทรอนิ กส์ของผู้ประกอบกำรวิ สำหกิ จขนำดกลำงและ
ขนำดย่ อม (SMEs) หมายถึง เอกสารที่จดั ทาขึ้นเพื่อแนะนาความรู้ ข้อเท็จจริง และตัวอย่าง
กรณีศกึ ษาของผูท้ ป่ี ระสบความสาเร็จ จากการใช้พาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์
3. วิ สำหกิ จขนำดกลำงและขนำดย่ อม หมายถึง สถานประกอบการหรือ กลุ่มสถาน
ประกอบการที่มมี ลู ค่าขัน้ สูงของสินทรัพย์ถาวรไม่เกิน 100 ล้านบาท และมีจานวนการจ้างงาน 2650 คน
4. พำณิ ชย์อิเล็กทรอนิ กส์ หมายถึง การดาเนินธุรกิจ และการทาธุรกรรมทุกรูปแบบผ่าน
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ทุกรูปแบบ

บทที่ 2
เอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
การศึกษาปจั จัยเชิงสาเหตุ ท่มี คี วามสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการใช้พาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์
ของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดน่ อม (SMEs) กลุ่มส่งออกสินค้าประเภทแฟชันในประเทศไทย
่
ผูว้ จิ ยั ได้ศกึ ษารวบรวมทฤษฏี แนวความคิดและรายงานการวิจยั ที่ เกี่ยวข้องเพื่อใช้เป็ นแนวทางใน
การวิจยั การประมวลเอกสาร และรายงานผลงานวิจยั ทีเ่ กี่ยวข้องกับเรื่องทีผ่ วู้ จิ ยั ศึกษา ทัง้ นี้ประเด็น
ต่างๆ สามารถแบ่งรายละเอียดหลักดังต่อไปนี้
1. ความรูพ้ น้ื ฐานทีเ่ กีย่ วข้องกับ SMEs
1.1 ความหมายและประเภท
1.2 ความสาคัญของ SMEs ต่อระบบเศรษฐกิจ
1.3 SMEs ไทยกับการส่งออก
2. ความรูพ้ น้ื ฐานทีเ่ กีย่ วข้องกับการพาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์ (E-Commerce)
3. ทฤษฎีการยอมรับนวัตกรรม
3.1 พฤติกรรมการยอมรับนวัตกรรม
3.2 ประเภทของผูย้ อมรับนวัตกรรม
3.3 พฤติกรรมการใช้พาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์
3.4 วิธกี ารวัดการยอมรับนวัตกรรม
4. ทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน (Theory of Planned Behavior)
4.1 ความตัง้ ใจแสดงพฤติกรรม
4.2 เจตคติต่อพฤติกรรมของบุคคล
4.3 การคล้อยตามกลุ่มอ้างอิง
4.4 การรับรูค้ วามสามารถในการควบคุมพฤติกรรม
5. ทฤษฎีการยอมรับเทคโนโลยี (TAM)
5.1 การรับรูถ้ งึ ประโยชน์
5.2 การรับรูค้ วามง่ายในการใช้งาน
6. แรงจูงใจใฝส่ มั ฤทธิ ์กับพฤติกรรมการยอมรับนวัตกรรมการพาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์
7. แนวคิดเกีย่ วกับแรงกดดันจากคู่แข่งและลูกค้า
7.1 แรงกดดันจากคู่แข่งทีม่ คี วามสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการใช้พาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์
7.2 แรงกดดันจากลูกค้าทีม่ คี วามสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการใช้พาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์
8. แนวคิดเกีย่ วกับการสนับสนุนจากรัฐบาล
9. นิยามปฏิบตั กิ ารของตัวแปร
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1. ความรู้พืน้ ฐานที่เกี่ยวข้องกับ SMEs
1.1 ความหมายและประเภท
SMEs ย่อมาจากภาษาอังกฤษคาว่า “Small and Medium Enterprises” แปลเป็ น
ภาษาไทยว่า "วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม" ซึ่งสามารถแบ่งประเภทกิจการได้ออกเป็ น 3
กลุ่มกิจการใหญ่ตามคาจากัดความของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมได้แก่
1. กลุ่มกิจการการผลิต (Production Sector) ครอบคลุมการผลิตในภาคเกษตรกรรม
(Agricultural Processing) ภาคอุตสาหกรรม (Manufacturing) และเหมืองแร่ (Mining)
2. กลุ่มกิจการการค้า (Trading Sector) ครอบคลุมการค้าส่ง (Wholesale) และการค้า
ปลีก (Retail)
3. กลุ่มกิจการบริการ (Service Sector)
ถึงแม้ว่ากิจการทัง้ 3 ประเภททีก่ ล่าวไปนัน้ จะมีต้นทุ น รูปแบบการดาเนินธุรกิจ รายได้
หรือ รายจ่า ยจากการดาเนิ นธุ รกิจที่แ ตกต่ า งกัน แต่ กิจ การทัง้ 3 ประเภทยังคงสามารถจ าแนก
ออกเป็ นวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ได้โดยพิจารณาจากมูลค่าชัน้ สูงของสินทรัพย์
ถาวร และจานวนการจ้างงานของกิจการแต่ละประเภท มีรายละเอียดดังตารางด้านล่าง (เทีย่ งธรรม
พลโลก. 2554: ออนไลน์)
ประเภทกิจการ

มูลค่าชัน้ สูงของสินทรัพย์ถาวร

จานวนการจ้างงาน

ขนาดกลาง

ขนาดย่อม

ขนาดกลาง

ขนาดย่อม

1. กิจการการผลิต

<= 200 ล้านบาท

<= 50 ล้านบาท

<= 200 คน

<= 50 คน

2. กิจการบริการ

<= 200 ล้านบาท

<= 50 ล้านบาท

<= 200 คน

<= 50 คน

3. กิจการการค้า

ค้าส่ง<= 100 ล้านบาท

<= 50 ล้านบาท

ค้าส่ง<= 50 คน

ค้าส่ง<= 25 คน

ค้าปลีก<= 60 ล้านบาท

ค้าปลีก<= 30 ล้านบาท

ค้าปลีก<= 30 คน

ค้าปลีก<= 15 คน

จากรายงานสถานการณ์วสิ าหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมปี 2554 และปี 2555 วิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม (Small and Medium Enterprises: SMEs) ทัง้ รูปแบบกิจการการผลิต
กิจการการค้า และกิจการบริการมีจานวนรวมทัง้ สิ้นเท่ากับ 2,634,840 รายหรือร้อยละ 99.6 ของ
วิสาหกิจทัง้ หมดในประเทศ ซึ่งแบ่งเป็ นวิสาหกิจกลุ่มภาคการขายส่ง ขายปลีก การซ่อมแซมยาน
ยนต์มากทีส่ ุด รองลงมาเป็นวิสาหกิจภาคการบริการ และวิสาหกิจภาคการผลิตตามลาดับ
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1.2 ความสาคัญของ SMEs ต่อระบบเศรษฐกิ จ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเป็ นกิจการที่มบี ทบาทสาคัญต่อระบบเศรษฐกิจของ
ประเทศไทยเพราะเป็ นวิสาหกิจที่มสี ายบังคับบัญชาน้อยทาให้มคี วามคล่องตัวในการปรับสภาพให้
เข้ากับสถานการณ์ทวไปของประเทศได้
ั่
อย่างเหมาะสม และขนาดของกิจการทีไ่ ม่ใหญ่มากจึงทาให้
ค่าใช้จ่ายด้านการลงทุนและการใช้เทคโนโลยีการผลิตและการจัดการไม่สูงเกินไป ในขณะเดียวกัน
ั ญา
วิส าหกิจ ขนาดกลางและขนาดย่ อ มยัง คงมีล ัก ษณะโดดเด่ น ด้ว ยการน าองค์ค วามรู้ ภู ม ิป ญ
ศิลปะวัฒนธรรมทีเ่ ป็นเอกลักษณ์ (Identity) และทรัพยากรทีห่ ลากหลายในแต่ละพืน้ ทีม่ าประยุกต์ใช้
เพื่อสร้างมูลค่าเพิม่ ให้แก่สนิ ค้าและมีความสามารถด้านการตอบสนองความต้องการให้แก่กลุ่มลูกค้า
เป้าหมาย (Target Market) และลูกค้าเฉพาะกลุ่ม (Niche Market) ได้อย่างรวดเร็วและมี
ประสิทธิภาพแต่มตี ้นทุนที่ต่ ากว่ากิจการขนาดใหญ่ (วัฒนธรรม ภูมปิ ญั ญา ฐานสร้าง Creative
SMEs. 2554: ออนไลน์) แต่ช่วยรองรับแรงงานจากภาคเกษตรกรรมเมื่อหมดฤดูกาลเพาะปลูก เป็ น
แหล่งรองรับแรงงานทีเ่ ข้ามาใหม่และป้องกันการอพยพของแรงงานเข้ามาหางานทาในเขตกรุงเทพฯ
และปริม ณฑลซึ่ง ช่ ว ยกระจายการกระจุ ก ตัว ของโรงงานกิจ การวิส าหกิจ ในเขตกรุง เทพฯและ
ปริมณฑลไปสู่ภูมภิ าคก่อให้เกิดการพัฒนาความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจทัง้ ในส่วนภูมภิ าคและ
ของประเทศอย่างยังยื
่ นต่อไป นอกจากนี้จากการรายงานสถานการณ์วสิ าหกิจขนาดกลางและขนาด
ย่อมปี 2554 และปี 2555 วิสาหกิจทุกขนาดในประเทศไทยมีการจ้างงานรวมทัง้ สิน้ 13,107,263 คน
ซึง่ การจ้างงานส่วนใหญ่เป็ นการจ้างงานจากวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมมีจานวน 9,885,927
หรือคิดเป็ นร้อยละ 75.4 แบ่งเป็ นการจ้างงานจากวิสาหกิจขนาดกลางจานวน 1,110,050 คน หรือ
ร้อยละ 8.5 และการจ้างงานจากวิสาหกิจขนาดย่อมจานวน 8,775,877 คน หรือร้อยละ 66.9 ซึง่ ทา
ให้วสิ าหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) มีความสาคัญต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศไทยสรุป
ดังต่อไปนี้ (นิยาม SMEs. 2551: ออนไลน์)
1. ช่วยการสร้างงาน
2. สร้างมูลค่าเพิม่
3. สร้างเงินตราต่างประเทศ
4. ช่วยประหยัดเงินตราต่างประเทศโดยการผลิตเพื่อทดแทนการนาเข้าจากต่างประเทศ
5. เป็นจุดเริม่ ต้นในการลงทุนและสร้างเสริมประสบการณ์
6. ช่วยเชื่อมโยงกับกิจกรรมขนาดใหญ่และภาคการผลิตอื่นๆ เช่น ภาคเกษตรกรรม
7. เป็นแหล่งพัฒนาทักษะฝีมอื
1.3 SMEs ไทยกับการส่งออก
ในขณะทีธ่ ุรกิจส่งอออกสินค้าหลายประเภทมีมูลค่าการส่งออกเพิม่ ขึน้ หรือลดลงแตกต่าง
กันไป หรือมีความผันผวนด้านมูลค่าสินค้าที่ส่งออก หากพิจารณาแนวโน้มมูลค่าการส่งออกสินค้า
ประเภทแฟชันตั
่ ง้ แต่ปี 2551-2555 ทีผ่ ่านมาจะพบว่าสินค้าประเภทแฟชันเป็
่ นกลุ่มสินค้าที่น่าสนใจ
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ศึกษาและควรสนับสนุ นให้มศี กั ยภาพในการส่งออกมากขึ้นเพราะเป็ นกลุ่มสินค้าที่มแี นวโน้มการ
ส่งออกในทิศทางที่ดี ยิง่ ไปกว่านัน้ กลุ่มสินค้าประเภทแฟชันจั
่ ดว่าเป็ นอีกหนึ่งธุรกิจที่มแี นวโน้มใน
การขยายธุรกิจการส่งออกไปตลาดบนได้อกี (รายงานสถานการณ์วสิ าหกิจขนาดกลางและขนาด
ย่อมปี 2551 และแนวโน้มปี 2552: ออนไลน์. 2552)
ในขณะที่กรมการค้าต่างประเทศไม่มกี ารจัดกลุ่มสินค้าแฟชันไว้
่ อย่างชัดเจนแต่มกี ารจัด
กลุ่ ม สินค้า ที่ใ กล้เ คียงกับกลุ่ ม แฟชันคื
่ อ กลุ่ มสิ่งทอและเครื่อ งนุ่ งห่ม คล้ายคลึงกับที่ศูน ย์ธุ รกิจ
อุตสาหกรรมจาแนกหมวดหมู่ของอุตสาหกรรมแฟชันเป็
่ นอัญมณีและเครื่องประดับ เครื่องหนังและ
เสือ้ ผ้าสิง่ ทอ และกรมส่งเสิรมการค้าระหว่างประเทศจัดกลุ่มสินค้าแฟชันว่
่ าประกอบไปด้วยกิจการ
สิง่ ทอ เครื่องหนัง เสื้อผ้า และเครื่องประดับอัญมณี ซึ่งผู้วจิ ยั ได้จดั กลุ่มสินค้าที่ส่งออกตามวิธกี าร
ของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศและกรมส่งเสริมการส่งออกเนื่องจากมีการแบ่งกลุ่มสินค้าไว้
อย่างละเอียดและครอบคลุมกลุ่มสินค้าตามทีห่ น่ วยงานอื่นได้จดั กลุ่มไว้ (กรมส่งเสริมการค้าระหว่าง
ประเทศ. On-line. 2554)
ผูส้ ่งออกธุรกิจสิง่ ทอ เครื่องหนัง เสื้อผ้าและเครื่องประดับอัญมณีเป็ นกลุ่มที่ มกี ารส่งออก
สินค้าของตนไปยังต่างประเทศสูงถึงประมาณร้อยละ 50 ของการดาเนินธุรกิจ (รายงานสถานการณ์
วิส าหกิจขนาดกลางและขนาดย่อ มปี 2551 และแนวโน้ มปี 2552: ออนไลน์ . 2552) และมีมูล ค่ า
ส่งออกรวมร้อยละ 9.33 ของการส่งออกทัง้ หมด โดยมีอตั ราการขยายตัวเพิม่ ขึน้ จากช่วงเดียวกันเมื่อ
ปี 2550 ถึงร้อยละ 30.06 (ส่งออกแฟชันไทยรุ
่
่ง โตสวนกระแสเศรษฐกิจ : ออนไลน์ . 2551) จากนัน้
ในช่ว งครึ่งปี แ รกของปี 2553 พบว่าสินค้ากลุ่ มอุ ตสาหกรรมแฟชัน่ ประเภทสินค้าอัญมณีและ
เครื่องประดับไทยมีมลู ค่าการส่งออกสูงขึน้ และเพิม่ ขึน้ จากปี 2552 ถึงร้อยละ 13.8 และร้อยละ 6.4
ของมูลค่ าการส่งออกของสินค้าทุก ประเภทของประเทศไทยตามลาดับ (สินค้าส่ งออกสาคัญ 15
รายการของไทย ม.ค.-มิ.ย.53: ออนไลน์ . 2553) ในช่วงครึ่งปี แรกของปี 2554 มูลค่าส่งออก
สินค้าอัญมณีและเครือ่ งประดับไทยยังคงเป็ นสินค้าทีม่ กี ารขยายตัวเพิม่ จากปี 2553 หรือคิดเป็ นร้อย
ละ 20.8 (โครงสร้างสินค้าส่งออกอัญมณีเครื่องประดับไทย. 2554: ออนไลน์) นอกจากนี้สนิ ค้าใน
กลุ่มอุตสาหกรรมแฟชันอื
่ ่นๆ ทีม่ มี ลู ค่าการส่งออกขยายตัวเพิม่ ขึน้ จากปี 2553 เช่นเดียวกันได้แก่
ผ้าผืนและเส้นด้าย โดยมีมลู ค่าส่งออกเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 29 และเครื่องนุ่ งห่มมีมลู ค่าส่งออกเพิม่ ขึน้ ร้อย
ละ 7.5
อย่างไรก็ตาม ยังคงมีสนิ ค้าในกลุ่มอุตสาหกรรมแฟชันเพี
่ ยงประเภทเดียวที่มมี ูลค่าการ
ส่งออกลดลงจากปี 2553 คือสินค้าเครื่องหนัง เครื่องใช้ในการเดินทาง และรองเท้า ซึง่ มีมลู ค่าการ
ส่งออกลดลงเพียงร้อยละ 0.7 เท่านัน้ (โครงสร้างสินค้าส่งออกเครื่องหนัง เครื่องใช้ในการเดินเทาง
และรองเท้า: ออนไลน์. 2554)
ภาวะชะลอตัวทีเ่ กิดขึน้ คาดว่าอาจเกิดจากปจั จัยภายในประเทศเช่น ปญั หาอุทกภัย ต้นทุน
การผลิตและราคาวัตถุดบิ ที่เพิม่ สูงขึ้น และปจั จัยภายนอกอย่างปญั หาภาวะเศรษฐกิจชะลอตัวใน
ประเทศสหรัฐอเมริกา และยุโรป (สรุปภาวะเศรษฐกิจไทยและภูมภิ าคประจาปี 2553 และแนวโน้ม
เศรษฐกิจปี 2554. ออนไลน์)
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จากการพิจารณาศักยภาพในการแข่งขัน แนวโน้ มในการส่งออกที่เ ติบโตขึ้นของสินค้า
อุตสาหกรรมแฟชัน่ และแนวโน้มการชะลอตัวด้านส่งออกโดยรวมทีผ่ ่านมา ทาให้นักวิจยั ตระหนัก
ถึงความสาคัญของการส่งเสริมการส่งออกสินค้ากลุ่มดังกล่าวให้มศี กั ยภาพมันคง
่ และมีความพร้อม
ความสามารถในการแข่งขันทางตลาดได้อย่างเพียงพอ เพื่อเพิม่ ประสิทธิภาพทางธุรกิจ เพื่อสร้าง
มูลค่าเพิม่ (Added Value) และเพื่อลดขัน้ ตอนของการใช้แรงงานของบุคลากร (Manual Process)
มาเป็ นการใช้แรงงานของเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ (Computerized Process) (ภาวุธ พงษ์วทิ ยานุ .
2551: ออนไลน์ .) ตลอดจนผลักดันให้ผู้ประกอบวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)
ดาเนินการค้าผ่านการพาณิชย์อิเ ล็ก ทรอนิกส์ ถึงแม้ในอนาคตอันใกล้น้ีว ิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อมจะได้รบั ผลกระทบจากการรวมตัวกันเป็ น “ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN)” ในปี
2558 หรือไม่กต็ าม (อุตสาหกรรมสาร. 2554: ออนไลน์)
สามารถสรุปความรูพ้ น้ื ฐานทีเ่ กี่ยวข้องกับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ได้
ว่ามีประเภทกิจการ 3 ประเภทได้แก่ กลุ่มกิจการการผลิต กลุ่มกิจการการค้า และกลุ่มกิจการการ
บริการ กิจการทัง้ 3 สามารถจาแนกเป็ นวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมจากมูลค่าของสินทรัพย์
ถาวร และจานวนการจ้างงาน วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมมีความสาคัญต่อระบบเศรษฐกิจ
ของประเทศไทยทัง้ ในด้านการก่ อ ให้เ กิดรายได้หมุนเวียนในประเทศ และกระจายรายได้ใ ห้แก่
แรงงานในประเทศเพิม่ ขึน้ ทัง้ นี้จากการพิจารณาศักยภาพการแข่งขัน แนวโน้มการส่งออกของสินค้า
และแนวโน้ มด้านการชะลอตัวของสินค้ากลุ่มแฟชัน่ ทาให้นักวิจยั ตระหนักถึงความสาคัญของการ
ส่งเสริมการส่งออกสินค้ากลุ่มแฟชันให้
่ มศี กั ยภาพและ มีประสิทธิภาพทางการแข่ง ขัน ตลอดจน
เตรียมความพร้อมเพื่อก้าวเข้าสู่การเป็นประชาคมเศษฐกิจอาเซียน

2. ความรู้พืน้ ฐานที่เกี่ยวข้องกับการพาณิ ชย์อิเล็กทรอนิ กส์ (E-Commerce)
2.1 ความหมายและประเภท
พาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์ หมายถึงการดาเนินธุรกิจโดยใช้ส่อื อิเล็กทรอนิกส์ ในการกระจาย
การตลาด การขาย การขนส่งผลิตภัณฑ์และบริการโดยใช้ส่อื อิเล็กทรอนิกส์ (โดยสมาคมธุรกิจ
อินเตอร์เน็ตไทย. 2556: ออนไลน์) รวมไปถึงการใช้อเิ ล็กทรอนิกส์ในระบบการสื่อสารด้านการให้
ข้อ มูล เกี่ย วกับ สิน ค้า หรือ บริก ารให้แ ก่ ลู ก ค้า ในขณะเดีย วกัน ก็เ ป็ น ช่ อ งทางส าคัญ ในการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการดาเนินธุรกิจให้แก่องค์กร (ราม ปิยะเกตุ. 2547)
1. พาณิชย์อิเล็ก ทรอนิก ส์ 5 ประเภทสามารถแบ่งออกได้ดงั นี้ (สมาคมผู้ประกอบการ
พาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์ไทย. 2556: ออนไลน์)
1.1 ผูป้ ระกอบการ กับ ผู้บริโภค (B-to-C = Business-to-Consumer) เป็ นการค้า
ระหว่างผูซ้ อ้ื ปลีกและผูค้ า้ หรือผูป้ ระกอบธุรกิจทีด่ าเนินการค้าผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
1.2 ผูป้ ระกอบการ กับ ผูป้ ระกอบการ (B-to-B = Business-to-Business) เป็ นการค้า
ระหว่างผูป้ ระกอบการและผูป้ ระกอบการด้วยกันผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
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1.3 ผูป้ ระกอบการ กับ ภาครัฐ (B-to-G = Business-to-Government) เป็ นการค้า
ระหว่างภาคเอกชนกับภาครัฐ เช่น การจัดซื้อ จัดจ้างของภาครัฐ หรือ ที่เ รียกว่า e-Government
Procurement โดยรัฐ บาลจะท าการซื้อ /จัด จ้างผ่ านระบบอิเ ล็กทรอนิก ส์เ พื่อ ลดค่ าใช้จ่า ยในการ
ดาเนินการจัดซือ้ จัดจ้าง
1.4 ภาครัฐ กับ ประชาชน(G-to-C = Government to Consumer) เป็ นการบริการของ
ภาครัฐให้แก่ประชาชนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เช่นการคานวณและเสียภาษีผ่านอินเทอร์เน็ต การ
ติดต่อการทาทะเบียนต่างๆของกระทรวงมหาดไทย และอื่นๆ
1.5 ผูบ้ ริโภค กับ ผูบ้ ริโภค (C-to-C = Consumer-to-Consumer) เป็ นการค้าระหว่าง
ผู้บ ริโ ภคกับ ผู้บ ริโ ภคด้ว ยกัน โดยผู้ บ ริโ ภคหนึ่ ง จะเป็ น ผู้ ค้า และผู้ บ ริโ ภคอีก ท่ า นจะเป็ น ผู้ ซ้ือ
ยกตัวอย่างเช่นการซือ้ ขายบนอีเบย์ดอทคอม (Ebay.com)
2. การแบ่ ง พาณิ ช ย์ อิ เ ล็ก ทรอนิ ก ส์ เ ป็ น 6 ส่ ว นก็ แ บ่ ง ได้ ด ัง ต่ อ ไปนี้ (สมาคมธุ ร กิ จ
อินเตอร์เน็ตไทย. 2556: ออนไลน์)
2.1 การขายปลีกทางอิเล็กทรอนิกส์หรืออีเทลลิง่ (E-tailing= Electronic Retailing)
หรือร้านค้าเสมือนจริง (Virtual Storefront)
2.2 การวิจยั ตลาดทางอิเล็กทรอนิกส์หรือมาร์เก็ตอีรเี ซิรช์ (Market E-research) คือ
การใช้อนิ เตอร์เน็ตเพื่อทารวิจยั ตลาดลักษณแบบเดียวกับทีส่ านักวิจยั เอแบค-เคเอสซีอนิ เตอร์เนตทา
อยู่ จากการใช้อนิ เตอร์เน็ตนี้ บริษทั ห้างร้านจะสามารถเก็บข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับลูกค้าปจั จุบนั ลูกค้า
ในอนาคตได้จากการลงทะเบียนเข้าใช้เว็บ จากแบบสอบถามและจากการสังซื
่ อ้ สินค้าของลูกค้า การ
วิจยั ตลาดอินเตอร์เนตประเภทีถ่ อื ว่าเป็นส่วนหนึ่งของพาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์
2.4 อินเตอร์เนตอีดไี อ หรือการส่งเอกสารตามมาตรฐานอีดไี อโดยใช้อนิ เตอร์เนต ซึ่ง
ช่วยลดค่าใช้จา่ ยในการดาเนินธุรกิจลงและจัดว่าเป็ นพาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์ประเภทหนึ่ง
2.5 โทรสารและโทรศัพท์อนิ เตอร์เนต การใช้โทรสารและโทรศัพท์ทางไกลผ่านระบบ
อินเตอร์เนตหรือ วีโอไอพี (VoIP= Voice over IP) โดยมีราคาค่าใช้บริการต่ ากว่าการใช้โทรสารและ
โทรศัพท์ธรรมดา
2.6 การซือ้ ขายระหว่างบริษทั กับบริษทั บริษทั ต่างๆ ทีท่ าการติดต่อซื้อขายสินค้ากัน
ผ่านเว็บไซดืในอินเตอร์เน็ต
2.7 ระบบความปลอดภัยในพาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์ ถือว่าเป็ นส่วนสาคัญของพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ ทัง้ นี้ในปจั จุบนั มีการใช้วธิ ตี ่างๆ
3. การแบ่ ง ประเภทของพาณิ ช ย์อิเ ล็ก ทรอนิ ก ส์ต ามประเภทสิน ค้า มี 2 ประเภทดัง นี้
(สมาคมธุรกิจอินเตอร์เน็ตไทย)
3.1 สินค้าดิจติ อล เช่น ซอฟท์แวร์เพลง วิดโี อ หนังสือ ดิจติ อล หรือสินค้าใดๆก็ตามที่
สามารถส่งสินค้าไปยังผูบ้ ริโภคได้ผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์
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3.2 สินค้าที่ไ ม่ใ ช่ดจิ ติ อลเช่น สินค้าหัตถกรรม สินค้าศิล ปชีพ เสื้อผ้า เครื่องนุ่ งห่ม
เครือ่ งหนังเครื่องประดับ เครื่องจักรอุปกรณ์ หรือสินค้าใดๆก็ตามทีต่ ้องส่งสินค้าผ่านทางพัสดุภณ
ั ฑ์
ผ่านไปรษณียห์ รือบริษทั รับส่งพัสดุภณ
ั ฑ์
4. ประโยชน์ของพาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์ (E-Commerce) (สมาคมผู้ประกอบการพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ไทย. 2556: ออนไลน์)
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เป็ นระบบที่มปี ระโยชน์ สาหรับผู้ขาย ผู้ซ้อื และผู้ผลิต ประโยชน์
สาหรับผู้ขายได้แก่ การเพิ่มความสัมพันธ์กบั ลูกค้า การเพิม่ ประสิทธิภาพภายในองค์กร การลด
ภาระสินค้าคงคลัง และ การเพิ่ม สินค้าหรือ บริการใหม่เ ข้าสู่ต ลาด ประโยชน์ สาหรับ ผู้ซ้อื ได้แ ก่
สามารถหาข้อมูลเปรียบเทียบราคาสินค้าหรือบริการ สามารถแลกเปลีย่ นข้อมูลสินค้า และลดต้นทุน
สาหรับพ่อค้าคนกลาง และประโยชน์สาหรับผู้ผลิตได้แก่ การเพิม่ ยอดขาย การเพิม่ ประสิทธิภาพ
ภายในองค์กร และลดเวลาในการจัดซือ้ และส่งสินค้า
สรุป ได้ว่ า พาณิช ย์อิเ ล็ก ทรอนิ ก ส์ หมายถึง การด าเนิ น ธุ ร กรรมใดๆ ก็ต ามผ่ านระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ โดยสินค้าหรือบริการที่ขายให้ผู้ซ้อื สามารถอยู่ในรูปแบบดิจติ ลั และรูปแบบที่ไม่ใช่
ดิจติ ลั เพื่อประชาสัมพันธ์สนิ ค้าและบริการ รวมไปถึงการสื่อสารผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อสังซื
่ อ้
สินค้าและการจ่ายเงิน ระหว่างผูซ้ อ้ื และผูข้ าย ซึง่ การพาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์มปี ระโยชน์สาหรับผูข้ าย
ผูซ้ อ้ื และผูผ้ ลิตในด้านค่าใช้จา่ ยในการบริหารจัดการและการสื่อสาร

3. ทฤษฎีการยอมรับนวัตกรรม
3.1 ความหมายของการยอมรับนวัตกรรม
เอเวอร์เร็ต เอ็ม โรเจอร์ (Everett M. Rogers) กล่าวว่ากระบวนการตัดสินใจยอมรับ
นวัตกรรม เป็ นกระบวนการที่ประกอบด้วยการกระทาหรือการตัดสินใจเกี่ยวกับสิง่ ใดสิง่ หนึ่งอย่าง
ต่อเนื่อง โดยเริม่ จากการทีบ่ ุคคลหนึ่งมีความรูเ้ กี่ยวกับนวัตกรรมหนึ่งเสียก่อน จากนัน้ จึงเริม่ พัฒนา
เจตคติต่อนวัตกรรมนัน้ ขึน้ มาและเข้าสู่ขนั ้ การตัดสินใจยอมรับหรือปฏิเสธนวัตกรรม สุดท้ายจึง
นาไปสู่ขนั ้ ตอนการนานวัตกรรมนัน้ ไปใช้หรือปฏิบตั นิ นเอง
ั่
(Rogers. 2003: 163)
กระบวนการตัดสินใจยอมรับนวัตกรรมไม่ได้เป็ นพฤติกรรมที่เกิดขึน้ ฉับพลันหากแต่เป็ น
พฤติกรรมที่เกิดขึน้ อย่างต่อเนื่องและมีขนั ้ ตอน โดยสามารถแบ่งออกเป็ น 5 ขัน้ ตอนมีรายละเอียด
ดังนี้ (Rogers. 1983: 163-174)
ขัน้ ที่ 1 การรับรูห้ รือการตระหนัก (Awareness Stage) เป็ นขัน้ แรกทีจ่ ะนาไปสู่การยอมรับ
หรือปฏิเสธสิง่ ใหม่ วิธกี ารใหม่ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประกอบอาชีพ หรือกิจกรรมของบุคคลนัน้ โดย
บุ ค คลเริ่ม มีก ารรับ รู้ต่ อ ความคิด ใหม่ ส ิ่ง ใหม่ ห รือ วิธ ีป ฏิบ ัติใ หม่ ๆ ที่เ กิด ขึ้น แต่ ย ัง ไม่ ม ีข้อ มู ล
รายละเอียดหรือไม่มอี งค์ความรูล้ กึ ซึง้ เกีย่ วกับเนื้อหา หรือคุณประโยชน์ของนวัตกรรมนัน้ ๆ จึงทาให้
เกิดความสนใจในลาดับถัดไป
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ขัน้ ที่ 2 สนใจ (Interest Stage) เป็ นขัน้ หลังจากที่บุคคลเริม่ มีความสนใจ และค้นหา
รายละเอียดเกีย่ วกับวิทยาการใหม่ๆ เพิม่ เติม ทาให้มคี วามรูเ้ กี่ยวกับวิธกี ารใหม่ ๆ หรือสิง่ ใหม่ๆ นัน้
มากขึ้น ทัง้ นี้ บุค คลมัก จะมีค วามรู้ส ึก สนใจในนวัต กรรมที่เ ห็นว่ า เกี่ยวโยงกับปญั หาที่บุค คลนั น้
ประสบอยู่หรือความรู้ใหม่นัน้ มีความสัมพันธ์หรือสอดคล้องกับความสนใจของตน อย่างไรก็ตาม
ระดับในการค้นหาข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับนวัตกรรมหนึ่งขึน้ อยู่กบั บุคลิก ภาพ ค่านิยม บรรทัดฐานทาง
สังคม และประสบการณ์ทผ่ี ่านมาของบุคคลนัน้ ด้วย และเมือ่ บุคคลหนึ่งต้องการค้นหาข้อเท็จจริงและ
ข่าวสารเพิ่มขึ้นอาจทาได้โดยการสอบถามจากเพื่อ นผู้มปี ระสบการณ์ ยอมรับหรือ ได้ทดลองน า
นวัตกรรมนัน้ มาปฏิบตั ใิ ช้แล้ว รวมทัง้ เสาะหาความรูจ้ ากบุคคลที่เกี่ยวข้องกับนวัตกรรมนัน้ เพื่อ
สนองตอบความอยากรู้
ขัน้ ที่ 3 ประเมินค่า (Evaluation Stage) ในขัน้ ตอนนี้บุคคลจะมีการไตร่ตรองถึงประโยชน์
ในการลองใช้วธิ กี ารหรือวิทยาการใหม่ๆ ทีบ่ ุคคลจะได้รบั จากการนาไปใช้ว่ามีประโยชน์อย่างไรบ้าง
ขัน้ ตอนนี้เป็นขัน้ ตอนทีม่ คี วามจาเป็นสาหรับบุคคลทีม่ กี ารรับรูว้ ่าการใช้วทิ ยาการใหม่ๆ มีความเสีย่ ง
และไม่แน่ใจถึงผลทีต่ นอาจจะได้รบั ยิง่ ไปกว่านัน้ ขัน้ ตอนนี้เป็ นการสร้างแรงเสริม (Reinforcement)
ให้บุคคลมีความแน่ ใจถึงผลที่ตนอาจจะได้รบั เพิม่ ขึน้ เป็ นการสร้างความรูส้ กึ ทีด่ ตี ่อนวัตกรรม โดย
บุคคลจะพิจารณาว่านวัตกรรมนัน้ จะมีความเหมาะสมให้ผ ลคุ้มค่าได้ก็ต่อ เมื่อบุค คลนัน้ ได้ศึกษา
นวัต กรรมและตัดสินใจนานวัต กรรมมาทดลองใช้ระยะหนึ่ง อย่างไรก็ต าม การตัดสินใจยอมรับ
นวัตกรรมไปทดลองใช้ขน้ึ อยู่กบั ความยากง่ายและข้อจากัดในการนามาปรับใช้เข้ากับสถานการณ์
ของบุคคลหนึ่งว่ามากหรือน้อยอย่างไร
ขัน้ ที่ 4 ทดลอง (Trial Stage) เป็ นขัน้ ตอนทีม่ กี ารนาวิทยาการใหม่มาทดลองใช้เพื่อดูว่า
ผลลัพธ์และประโยชน์ทไ่ี ด้รบั เป็นไปตามทีค่ าดการณ์ไว้ในขัน้ ทีไ่ ด้ประเมิน (Evaluation Stage) ไว้ใน
เบื้องต้นหรือไม่ ซึ่งผลการทดลองมีความสาคัญต่อการตัดสินใจยอมรับหรือปฏิเสธ อย่างไรก็ตาม
บุคคลหนึ่งอาจจะตัดสินใจที่จะทดลองปฏิบตั ิต ามความคิดใหม่ ๆ เพียงบางส่ว นหรือทัง้ หมดก็ได้
เนื่องจากขัน้ การทดลองนี้เป็ นเพียงการยอมรับนวัตกรรมชัวคราวเพื
่
่อดูผลระยะยาวต่อไปว่าควรจะ
ตัดสินใจยอมรับโดยถาวรหรือไม่
ขัน้ ที่ 5 ยอมรับ (Adoption Stage) เป็ นขัน้ ตอนสุดท้ายทีบ่ ุคคลยอมรับวิทยาการใหม่ ๆ
และนาไปใช้ปฏิบตั ใิ นกิจการของตนทัง้ หมด หากบุคคลหนึ่งได้รบั ผลทีน่ ่ าพึงพอใจจากการทดลองใช้
วิทยาการใหม่ บุคคลนัน้ ก็จะยอมรับความคิดเกี่ยวกับนวัตกรรมใหม่ๆ อย่างเต็มที่และมีการขยาย
การปฏิบตั ใิ ช้วทิ ยาการหรือนวัตกรรมใหม่อย่างแพร่หลายและต่อเนื่องจนกระทังนวั
่ ตกรรมดังกล่าว
กลายเป็ นวิธกี ารทีถ่ ูกยึดถือและปฏิบตั ติ ่อไปอย่างถาวรในที่สุดซึง่ นับว่าเป็ นขัน้ ตอนสุดท้ายของการ
เปลีย่ นแปลงพฤติกรรมอย่างถาวร
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3.2 ประเภทของผูย้ อมรับนวัตกรรม
ถึงแม้ว่า ผู้ยอมรับนวัตกรรมแต่ละบุคคลหรือแต่ละกลุ่มจะมีพฤติกรรมหรือระยะเวลาใน
การยอมรับนวัตกรรมแตกต่างกันไปเฉพาะบุคคลหรือเฉพาะกลุ่มและมีบทบาทสาคัญต่อการสร้าง
การเปลี่ยนแปลงทางสังคม แต่บุคคลหนึ่งสามารถอยู่ในสถานะเป็ นผู้ยอมรับหรือปฏิเสธนวัตกรรม
เทคโนโลยีหนึ่งเพียงสถานะใดสถานะหนึ่งเท่านัน้ บุคคลเหล่า นี้จงึ เป็ นตัวบ่งชี้ว่าสังคมนัน้ อาจมีการ
เปลีย่ นแปลงไปได้อย่างรวดเร็ว หรือสังคมใดจะเปลีย่ นแปลงไปอย่างช้า ทัง้ นี้ประเภทของผูย้ อมรับ
นวัตกรรมสามารถแบ่งออกเป็ น 5 กลุ่ม ดังรายละเอียดต่อไปนี้ (ปรเมศวร์ กุมารบุญ . 2552 และ
Rogers. 2003)
1. กลุ่มทีร่ บั นวัตกรรมเป็นกลุ่มแรกในสังคม (Innovators) เป็ นกลุ่มทีถ่ อื ว่าเป็ นผูส้ ร้างหรือ
ผูน้ านวัตกรรมต่างๆ เข้ามาสู่สงั คมและเป็ นกลุ่มทีม่ บี ทบาทต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคมมากทีส่ ุด
แบ่งเป็น 2.5% ของกลุ่มในสังคม
2. กลุ่ ม ผู้น าในการยอมรับ (Early Adopter) เป็ น กลุ่ ม ที่ม ีค วามทัน สมัย ชอบการ
เปลี่ย นแปลง กลุ่ ม ที่ม ีก ารรับ รู้เ กี่ย วกับ นวัต กรรมจากสื่อ ต่ า งๆ จึง ท าให้ส ัง คมมีแ นวโน้ ม และมี
บรรยากาศของการเปลีย่ นแปลงมากขึน้ ยกตัวอย่างเช่น วารสารหรือสื่อบุคคล แบ่งเป็ น 13.5% ของ
กลุ่มในสังคม
3. กลุ่มรับนวัตกรรมเร็วส่วนใหญ่ (Early Majority) เป็ นกลุ่มที่ต้องไตร่ตรองนวัตกรรม
อย่างรอบคอบและรอพิจารณาผลจากการรับนวัตกรรมของ 2 กลุ่มแรก หากได้ผลดีจากการรับ
นวัตกรรมจึงจะยอมรับนวัตกรรม แบ่งเป็น 34% ของกลุ่มในสังคม
4. กลุ่มรับนวัตกรรมเร็วส่ วนหลัง (Late Majority) กลุ่ มนี้ต ัดสินใจยอมรับสิง่ ใหม่ ๆ
ค่อนข้างช้าไม่เชื่อสิง่ ใดง่ายๆ และต้องการความมันใจในระดั
่
บหนึ่งและมักรอจนมันใจว่
่ าคนส่วนใหญ่
ทีย่ อมรับนวัตกรรมได้ประโยชน์จากนวัตกรรมจึงจะตัดสินใจยอมรับนวัตกรรมได้ แบ่งเป็ น 34% ของ
กลุ่มในสังคม
5. กลุ่ ม ล้า หลัง (Laggards) เป็ น กลุ่ ม ที่ไ ม่ช อบการเปลี่ย นแปลง และเคร่ง ครัด ใน
ขนบธรรมเนียมเดิม ถึงแม้จะเห็นว่าคนส่วนใหญ่ท่ยี อมรับนวัตกรรมได้รบั ประโยชน์จากนวัตกรรม
นัน้ แต่กลุ่มล้าหลังยังคงมีเจตคติในเรื่องใดเรื่องหนึ่งอย่างเหนียวแน่ น กลุ่มนี้จะยอมรับนวัตกรรม
ต่อเมือ่ ไม่มที างเลือกอื่นให้แก่ตนเอง
ทัง้ นี้การเปลี่ยนแปลงทางสังคมจะเกิดขึ้นได้ง่ายหรือยากนั ้นขึน้ อยู่กบั ปริมาณคนกลุ่มใด
กลุ่มหนึ่งในสังคมนัน้ กล่ าวคือ หากในสังคมหรือ ประเทศใดที่ต้องการจะเปลี่ยนแปลงหรือพัฒนา
วิธกี าร หรือนวัตกรรมด้านต่างๆ การเปลีย่ นแปลงนัน้ ก็ย่อมเกิดขึน้ ได้ยากหากคนในสังคมส่วนใหญ่
เป็นกลุ่มล้าหลัง
สาหรับในปจั จุบนั นวัตกรรมหนึ่งเกี่ยวกับเทคโนโลยีการสื่อ สารที่เ ริม่ มีแนวโน้ มในการ
แพร่กระจายเพิม่ ขึน้ อย่างมากและได้กลายเป็ นทีต่ ้องการของบุคคลในสังคมค่อนข้างสูงอย่างรวดเร็ว
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คือ นวัตกรรมเกี่ยวกับเทคโนโลยีก ารสื่อสารซึ่งทาให้ผู้ส่งสารหรือผู้รบั สารสามารถโต้ต อบกันได้
(Interactive Communication Technology) แบ่งเป็น 16% ของกลุ่มในสังคม
ลักษณะของผูย้ อมรับนวัตกรรมของบุคคลในสังคมหนึ่ง ๆ ดังทีก่ ล่าวไปนัน้ สามารถจาแนก
โดยใช้มาตราส่วนความไวในการยอมรับนวัตกรรมของโรเจอร์ (Rogers. 1983: 245-250) ในการ
จาแนกด้วยมาตรวัดดังกล่าวอาศัยค่าเฉลีย่ xˉ และค่าเบีย่ งเบนมาตรฐาน (SD) ในการแบ่งประเภท
ของผูย้ อมรับนวัตกรรม พบว่าจานวนผูย้ อมรับนวัตกรรมในช่วงเวลาหนึ่งๆ นัน้ มีการกระจายเป็ นรูป
โค้งปกติ ซึง่ มีรายละเอียดดังรูปภาพประกอบ 1

2.5%

16%

13.5%
34%
X-2SD

X-SD

34%
X

X+SD

ภาพประกอบ 1 การแบ่งประเภทของผูย้ อมรับนวัตกรรมตามเวลาหรือความไวของการยอมรับ
นวัตกรรม
ทีม่ า: Rogers. (2003). Diffusion of Innovation.
ลัก ษณะส่ ว นบุ ค คลและการด าเนิ น ชีว ิต ประจ าวัน ที่แ ตกต่ า งกัน ท าให้เ กิด การยอมรับ
นวัตกรรมโดยกลุ่มผูร้ บั นวัตกรรมแต่ละกลุ่มเป็นประจา นอกจากลักษณะของกลุ่มผูย้ อมรับนวัตกรรม
ทีท่ าให้เกิดการยอมรับนวัตกรรมขึน้ อย่างต่อเนื่องแล้ว แรงขับเคลื่อนอื่นทีก่ ่อให้เกิดการเปลีย่ นแปลง
ได้แก่ (1) ความเจริญก้าวหน้าด้านวิทยาศาสตร์ เช่น ด้านเทคโนโลยี ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้าน
การแพทย์ ด้านการสื่อสารโทรคมนาคม ด้านการศึกษาภาคบังคับ (2) นวัตกรรมในแต่ละอาชีพ เช่น
ทางการเกษตร การอุตสาหกรรม การผลิต การขนส่งสินค้า หน่ วยงานราชการ การแพทย์ การจัด
และการตลาดเป็ นต้น ซึ่งแรงขับเคลื่อนเหล่านี้ทาให้บุคคลต้องมีการรับสิง่ ใหม่ๆ หรือรับนวัตกรรม
ข้ามกลุ่มและข้ามประเทศอยูเ่ สมอ
3.3 พฤติ กรรมการใช้พาณิ ชย์อิเล็กทรอนิ กส์
แดเนียล และคณะ (Daniel; et al. 2002: 259-260) ได้แบ่งลาดับขัน้ ตอนในการนาพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ไปใช้ประกอบกิจกรรมในองค์กรเป็น 4 ขัน้ โดยมีรายละเอียดดังนี้
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1. ขัน้ ตอนการพัฒนา (Developers) บริษทั มีระดับการใช้พาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์ในการ
ด าเนิ น ธุ ร กิ จ ต่ า แต่ ม ีร ะดับ การพัฒ นาใช้ พ าณิ ช ย์ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ สู ง กิ จ ก รรมด้ า นพาณิ ช ย์
อิเล็กทรอนิกส์ท่พี ฒ
ั นาในขัน้ นี้ได้แก่ การพัฒนาจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ขน้ึ เพื่อใช้ส่อื สารกับลูกค้า
และผู้ค้าร่วม การให้ขอ้ มูลเกี่ยวกับสินค้าและบริการของบริษทั ผ่านเว็บไซต์ และการโฆษณาผ่าน
ทางเว็บไซต์ เป็นต้น
2. ขัน้ ตอนติดต่อสื่อสาร (Communicators) บริษทั มีการใช้จดหมายอิเล็กทรอนิกส์เพื่อ
ติดต่อสื่อสารกับลูกค้าและผู้คา้ ร่วมมากขึน้ นอกจากนัน้ ยังใช้จดหมายอิเล็กทรอนิกส์เพื่อสื่อสารกับ
พนักงานอย่างสม่าเสมอ ตลอดจนแลกเปลี่ยนเอกสารและรูปแบบของสินค้าระหว่างลูกค้าและผู้ค้า
ร่วม และค้นหาข้อมูลทางธุรกิจผ่านเว็บไซต์ต่างๆ
3. ขัน้ ตอนการนามาใช้จริง (Web Presence) บริษัททากิจกรรมด้านพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ทุกกิจกรรมในขัน้ ตอนติดต่อสื่อสาร ทัง้ การใช้จดหมายอิเล็กทรอนิกส์เพื่อติดต่อสื่อสาร
กับลูกค้าและผูค้ า้ ร่วม เพื่อสื่อสารกับพนักงาน เพื่อแลกเปลีย่ นเอกสารและรูปแบบของสินค้า ระหว่าง
ลูก ค้า และผู้ค้า ร่ว ม และเพื่อ ค้น หาข้อ มูล ทางธุ รกิจผ่ า นเว็บไซต์ ส าหรับกิจ กรรมด้า นพาณิชย์ท่ี
เพิม่ เติมจากขัน้ ตอนติดต่อสื่อสารในขัน้ ตอนการนามาใช้จริงได้แก่ การรับสังซื
่ ้อสินค้าผ่านระบบ
อิเล็กทรอนิกส์
4. ขัน้ ตอนการดาเนินธุรกิจครบวงจรผ่านเว็บไซต์ (Transactors) บริษทั ทากิจกรรมด้าน
พาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์ทุกกิจกรรมในขัน้ ตอนการนามาใช้จริงทัง้ หมด และมีกจิ กรรมด้านพาณิชย์ท่ี
เพิม่ เติมขึน้ จากขัน้ ตอนการนามาใช้จริงในขัน้ ตอนการดาเนินธุรกิจครบวงจรผ่านเว็บไซต์ได้แก่ การ
รับชาระค่าสินค้าหรือบริการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ และการส่งสินค้ารูปแบบดิจติ ลั ผ่านระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ สรุปขัน้ ตอนการดาเนินธุรกิจครบวงจรผ่านเว็บไซต์ หมายถึงการที่ผปู้ ระกอบการมี
เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์สนิ ค้า มีการใช้อีเมล์ในการสื่อสารทัง้ ภายในและภายนอกบริษัท มีการรับ
สังซื
่ ้อ สินค้า ตลอดจนมีก ารรับชาระค่ าสินค้าผ่ า นระบบอิเ ล็กทรอนิกส์ แต่ ยงั คงไม่มรี ูปแบบการ
ทางานของพนักงานแบบดิจติ ลั และเอกสารบางอย่างยังคงมิได้อยูใ่ นรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ทงั ้ หมด
อย่ า งไรก็ต ามบุ ค คลหนึ่ ง อาจได้ร ับ อิท ธิพ ลจากป จั จัย ที่ท าให้ย อมรับ นวัต กรรมแต่ ล ะ
ประเภทแตกต่างกันทาให้แต่ละบุคคลย่อมมีพฤติกรรมมีข ัน้ ตอนและระดับในการยอมรับนวัตกรรม
แตกต่างกันไป สานักงานพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ (2544) เล็งเห็นถึง
ความแตกต่างด้านพฤติกรรมการยอมรับนวัตกรรมของผูป้ ระกอบไทยและต้องการให้ผปู้ ระกอบการ
ได้รบั การแบ่งปนั ประสบการณ์และประโยชน์ ท่ไี ด้รบั จากการยอมรับพาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์จากผู้ม ี
ประสบการณ์ยอมรับการพาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์จงึ จัดให้มกี ารเผยแพร่กรณีศกึ ษาของผูป้ ระกอบการ
ที่ป ระสบความส าเร็จ ในการด าเนิ น ธุ ร กิจ ขายอัญ มณี แ ละเครื่อ งประดับ แฟชัน่ ผ่ า นพาณิ ช ย์
อิเล็กทรอนิกส์ซ่งึ ได้อธิบายกลยุทธ์การใช้พาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์ในการดาเนิ นกิจการมาใช้ส่อื สาร
ตอบรับกับลูกค้าอย่างสม่าเสมอและรวดเร็ว เช่น การนาเสนอข้อมูลของสินค้าให้ทนั สมัยเสมอ การ
ส่งเสริมสินค้าให้มคี วามน่ าสนใจ การแจ้งให้ลูกค้าทราบอย่างเร็วที่สุ ดว่าได้รบั การชาระค่ าสินค้า
เรียบร้อยแล้วหรือได้มกี ารจัดส่งสินค้าหลังจากได้รบั การชาระค่า สินค้าแล้ว รวมทัง้ ใช้แจ้งระบุวนั ที่

19
คาดว่าลูกค้าจะได้รบั สินค้า หรือแจ้งหมายเลขตรวจสอบสถานะการส่งสินค้า (Tracking number) ให้
ลูกค้าสามารถตรวจสอบสถานะการส่งสินค้าได้
ถึงแม้พฤติกรรมการใช้พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ในการดาเนินธุรกิจของผู้ประกอบการใน
ประเทศไทย และงานวิจยั ของต่างประเทศจะมีความแตกต่างกันบ้างแต่มพี ฤติกรรมการใช้พาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ทค่ี ล้ายคลึงกันเช่น การนาพาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์ไปใช้เพื่อสื่อสารกับลูกค้า เช่น การ
ให้ข้อ มูลของสินค้า การโฆษณาประชาสัมพันธ์ และการสังซื
่ ้อ สินค้าเป็ นต้น ทาให้ผู้ว ิจยั สนใจใช้
ประเด็นดังกล่าวในการสร้างเครือ่ งมือวัดพฤติกรรมการใช้พาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์ในงานวิจยั ครัง้ นี้
ผู้วจิ ยั สรุปพฤติกรรมการใช้พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ว่าเป็ นการดาเนินธุรกิจหรือธุ รกรรม
รูปแบบต่างๆ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์โดยมีลาดับขัน้ ในการนาพาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์ไปใช้ประกอบ
กิจกรรมในองค์กร 4 ขัน้ ได้แก่ (1) ขัน้ ตอนการพัฒนาเป็ นขัน้ การพัฒนาจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ขน้ึ
เพื่อ ใช้ส่ ือ สารกับ ลู ก ค้า และผู้ค้า ร่ ว ม และให้ข้อ มูล สิน ค้า และบริก ารผ่ า นเว็บ ไซต์ (2) ขัน้ ตอน
ติดต่อสื่อสาร มีการแลกเปลี่ยนเอกสารและรูปแบบของสินค้าระหว่างลูกค้าและผู้ค้าร่ วมเพิม่ เติม
ขึ้น มาจากขัน้ ตอนก่ อ นหน้ า (3) ขัน้ ตอนการน ามาใช้ จ ริง มีก ารรับ สัง่ ซื้ อ สิ น ค้ า ผ่ า นระบบ
อิเล็กทรอนิกส์เพิม่ เติมขึน้ และ (4) ขัน้ ตอนการดาเนินธุรกิจครบวงจรผ่านเว็บไซต์ มีการรับชาระค่า
สินค้าหรือบริการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ และการส่งสินค้ารูปแบบดิจติ ลั ผ่ านระบบอิเล็กทรอนิกส์
เพิม่ เติมจากขัน้ ตอนการนามาใช้จริง
3.4 วิ ธีการวัดพฤติ กรรมการใช้ นวัตกรรม
นักวิชาการหลายท่านมีวธิ กี ารวัดการยอมรับนวัตกรรมด้วยวิธกี ารที่แตกต่างกันไปตามที่
ผูว้ จิ ยั มีความสนใจและเห็นว่ามีความเหมาะสมกับจุดมุ่งหมายและข้อจากัดของการวิจยั ในแต่ ละครัง้
อย่างไรก็ต ามการวัดการยอมรับนวัต กรรมแบ่งได้ออกเป็ น 4 วิธ ีหลัก โดยการวัดการยอมรับ
นวัตกรรมแต่ละแบบมีทงั ้ ผลดี ผลเสีย และข้อจากัดในการวัดการยอมรับนวัตกรรมแตกต่างกันไป
สาหรับรายละเอียดเบือ้ งต้นของการวัดในแต่ละรูปแบบมีดงั นี้ (วิชยั เอียดบัว. 2534)
1. มาตราส่วนความไวในการยอมรับนวัตกรรม (Innovativeness Scale) เป็ นการวัดความ
ไวในการยอมรับนวัตกรรมซึง่ มีการวัดค่าในเชิงปริมาณ หรือวัดความไวในการยอมรับนวัตกรรมของ
บุคคลหนึ่งว่ามีมากหรือน้อยเพียงใด โดยสามารถสังเกตความไวในการยอมรับนวัตกรรมได้จากการ
ทีบ่ ุคคลนัน้ มีการยอมรับนวัตกรรมก่อนหรือหลังคนอื่นๆ ที่อยู่ในสังคมเดียวกันของตนเอง โรเจอร์
(Rogers.1958) ซึ่งแบ่งประเภทของผูย้ อมรับนวัตกรรมได้ออกเป็ น 5 ประเภทดังทีไ่ ด้กล่าวไปแล้ว
ก่อนหน้า
2. ศักยภาพในการยอมรับนวัตกรรม (Adoption Quotient) คือการวัดโดยพิจารณาจานวน
นวัตกรรมที่บุคคลหนึ่งจะสามารถรับได้ และที่บุคคลนัน้ สามารถยอมรับได้จริงในแต่ละปี โดยเริม่ วัด
ตัง้ แต่ช่วงเวลาที่นวัตกรรมได้เริม่ แพร่หลายเข้ามาในสังคมเป็ นครัง้ แรก รวมไปถึงช่วงเวลาที่มกี าร
พิจารณานาหลักความสาคัญของนวัตกรรมทีม่ คี วามซับซ้อนเพิม่ ขึน้ มาใช้ในสังคม
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3. อัตราส่วนการยอมรับนวัตกรรม สามารถวัดค่าได้โดยการสอบถามผู้ยอมรับนวัตกรรม
ถึงจานวนปีทบ่ี ุคคลหนึ่งได้ยอมรับนวัตกรรมต่างๆ มาแล้ว จากนัน้ จึงนาข้อมูลทีไ่ ด้จากการสอบถาม
ไปคานวณหาค่าเฉลีย่ โดยหน่วยของค่าเฉลีย่ ทีไ่ ด้มคี ่าเป็นเปอร์เซนต์หรือเปอร์เซนต์เฉลีย่ วิธวี ดั การ
ยอมรับนวัตกรรมดังกล่าวทาให้นกั วิจยั สามารถทราบว่ามีผยู้ อมรับนวัตกรรมปีละกีเ่ ปอร์เซนต์
4. มาตราส่วนการยอมรับนวัตกรรม (Adoption Scale) เป็ นการวัดการยอมรับนวัตกรรม
โดยพิจารณาว่าในช่วงเวลาหนึ่งบุคคลหนึ่งยอมรับนวัตกรรมจานวนมากน้อยเพียงใดเมื่อเทียบกับ
บุคคลอื่นๆ ทีอ่ ยู่ในสังคมเดียวกับบุคคลนัน้ การวัดแบบนี้ไม่ได้ให้ความสาคัญต่อลาดับการยอมรับ
นวัตกรรมก่อนหลังดังเช่นการวัดความไวในการยอมรับนวัตกรรม
จากวิธ ีก ารวัด การยอมรับนวัต กรรมตามที่กล่ าวมานัน้ ผู้ว ิจยั ยังไม่พบว่ ามีก ารวัดการ
ยอมรับนวัตกรรมชนิดใดที่เหมาะสมในการใช้วดั การยอมรับนวัตกรรมได้ตรงตามวัตถุประสงค์ของ
การวิจยั ในครัง้ นี้ เนื่องจากมาตรวัดทัง้ 4 วิธนี นั ้ เป็ นการเน้นวัดผูท้ ย่ี อมรับนวัตกรรมแล้วเท่านัน้ อีก
ทัง้ การวัดการยอมรับนวัตกรรมนัน้ อาจไม่ได้ขน้ึ อยู่กบั ระยะเวลาที่ยอมรับนวัตกรรม ความไวในการ
ยอมรับนวัตกรรม ศักยภาพในการยอมรับนวัตกรรม อัตราการยอมรับนวัตกรรม และมาตราส่วน
การยอมรับนวัตกรรมเพียงเท่านัน้ หากแต่ยงั ขึน้ อยูก่ บั ปจั จัยอื่นด้วย ซึง่ งานวิจยั ครัง้ นี้ผวู้ จิ ยั มุ่งหวังจะ
สร้างแบบวัดการยอมรับนวัตกรรมเน้นเกี่ยวกับการพาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์โดยเฉพาะ
การศึกษาครัง้ นี้ ผู้วจิ ยั ได้นากระบวนการยอมรับนวัตกรรมมาปรับใช้กบั พฤติกรรมการใช้
พาณิ ช ย์อิเ ล็ก ทรอนิ ก ส์เ นื่ อ งจากนวัต กรรมหมายถึง การท าสิ่ง ต่ า งๆ ด้ว ยวิธ ีก ารใหม่ ๆ การ
เปลีย่ นแปลงทางความคิด การผลิต กระบวนการ หรือองค์กรเพื่อให้สงิ่ ต่างๆ เปลีย่ นแปลงไปในทาง
ที่ดีข้นึ (เศรษฐชัย ชัยสนิท . 2553) สิ่งใดสิ่งหนึ่งหรือ เรื่อ งใดเรื่อ งหนึ่งทิ่เ กิดขึ้นในสังคม จาก
ความหมายของนวัตกรรมทาให้ผู้วจิ ยั เห็นว่าการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์จดั เป็ นนวัตกรรมรูปแบบ
หนึ่งเพราะถึงแม้จะมีบุคคลบางจานวนการยอมรับใช้พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์แต่ ยงั คงมีบุค คลอีก
จานวนหนึ่ งที่ไ ม่ใ ช้พ าณิชย์อิเ ล็ก ทรอนิ กส์ใ นการดาเนินธุ รกิจ เพราะเป็ นสิ่ง ที่ใ หม่สาหรับ บุค คล
เหล่านัน้ ดังนัน้ การใช้พาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์จงึ จัดว่าเป็ นนวัตกรรมรูปแบบหนึ่ง และย่อมทาให้เห็น
ว่ากระบวนการยอมรับนวัตกรรมมีความสอดคล้องกับการใช้พาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์เพราะทัง้ คู่เป็ น
การยอมรับสิง่ หนึ่งมาใช้ของบุคคลหนึ่ง
ดังนัน้ เพื่อให้ได้รบั แบบวัดการยอมรับนวัตกรรมฯ ที่มคี วามสอดคล้องกับการใช้พาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ตามจุดมุ่งหมายของงานวิจยั ครัง้ นี้ผู้วจิ ยั ได้เลือกสร้างแบบวัดการยอมรับนวัตกรรม
พาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์ โดยแบบวัดที่ใช้ในงานวิจยั ครัง้ นี้แบ่งเป็ น 2 ด้านหลักคือ (1) แบบวัดความ
ตัง้ ใจใช้พาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์ วัดความตัง้ ใจหรือเจตนาใช้พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์และความตัง้ ใจ
ควบคุมปจั จัยต่างๆ โดยจากกระบวนการตัดสินใจยอมรับนวัตกรรมในขัน้ ทดลองเป็ นขัน้ ทีบ่ ุคคลหนึ่ง
จะตัดสินใจที่จะปฏิบตั ติ ามหรือใช้นวัตกรรมทีค่ าดว่าเป็ นอุปสรรคต่อการยอมรับนวัตกรรมพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ในการดาเนินธุรกิจของผูป้ ระกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม โดยแบบวัด
ความตัง้ ใจใช้พาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์ปรับปรุงมาจาก คริสโปและโบส์ก (Crespo and Bosque. 2008)
และกูมุสซอย และแคลิเซอร์ (Gumussoy; & Calisir. 2009) และ (2) แบบวัดพฤติกรรมการใช้
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พาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์ โดยผูว้ จิ ยั เป็นผูส้ ร้างเครือ่ งมือวัดด้วยตนเอง และเน้นศึกษาพฤติกรรมการใช้
พาณิ ช ย์อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ห รือ การประยุ ก ต์ ใ ช้ พ าณิ ช ย์อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ใ นการด าเนิ น ธุ ร กิ จ ของ
ผูป้ ระกอบการฯ ว่ามากหรือน้อยเพียงใด ซึง่ รายละเอียดของการวัดการยอมรับนวัตกรรมมีดงั นี้
1. การนาพาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์มาใช้เป็ นเครื่องมือในการอานวยความสะดวกด้านการติดต่อสื่อสารและลดเวลาในการติดต่อสื่อสารกับลูกค้า
2. การนาพาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์มาสร้างเป็ นเครือ่ งมือในการประชาสัมพันธ์ไปยังลูกค้า
3. การนาพาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์มาสร้างเป็ นเครือ่ งมือในการขยายกลุ่มลูกค้า
สรุปพฤติกรรมยอมรับนวัตกรรมว่าเป็ นการตอบสนองของบุคคลต่อสิง่ ใหม่ ๆ ที่เกิดขึน้ ณ
ช่วงเวลาหนึ่งทัง้ นี้ขนั ้ ตอนทีน่ าไปสู่พฤติกรรมการใช้พาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์มที งั ้ หมด 5 ขัน้ ตอนโดย
เริม่ จาก (1) การตระหนัก หรือการรับรูว้ ่ามีนวัตกรรมเกิดขึ้นในยุคสมัยแต่ยงั ไม่มคี วามสนใจใน
รายละเอียดของนวัตกรรม (2) สนใจหรือขัน้ ตอนทีบ่ ุคคลมีความสนใจค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับนวัตกรรม
(3) ประเมินค่า หรือขัน้ เปรียบเทียบคุณประโยชน์ คุณโทษ หรือความเสี่ยงที่บุคคลหนึ่งอาจได้รบั
จากการยอมรับหรือไม่ยอมรับนวัตกรรม (4) ทดลองหรือขัน้ ทดลองใช้นวัตกรรมและเทียบผลลัพธ์
จริงที่ได้รบั กับทีค่ าดว่าจะได้รบั จากการยอมรับนวัตกรรม และ (5) ยอมรับ ซึง่ เป็ นขัน้ สุดท้ายของ
กระบวนการยอมรับนวัตกรรมทัง้ นี้บุคคลหนึ่งจะยอมรับนวัตกรรมหรือไม่ขน้ึ อยู่กบั ความพึงพอใจทีม่ ี
ต่อผลลัพธ์ท่ไี ด้รบั จากขัน้ ทดลอง ซึ่งในการศึกษาครัง้ นี้ผู้วจิ ยั มีความสนใจนากระบวนการยอมรับ
นวัตกรรมขัน้ สุดท้ายหรือขัน้ ยอมรับมาสร้างเป็ นตัวแปรตามซึ่งผูว้ จิ ยั เรียกตัวแปรนี้ว่า “พฤติกรรม
การใช้พาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์” เป็นขัน้ ทีผ่ ปู้ ระกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมได้มกี ารใช้
พาณิ ช ย์อิเ ล็ก ทรอนิ ก ส์ ใ นการอ านวยความสะดวกด้ า นการติด ต่ อ สื่อ สารกับ ลู ก ค้ า ด้ า นการ
ประชาสัมพันธ์ และด้านการขยายกลุ่มลูกค้า เช่น การให้ขอ้ มูลเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการให้แก่ลูกค้า
การนาเสนอข้อมูลของสินค้า การแจ้งสถานะการซื้อขายหรือขนส่งสินค้าให้แก่ลูกค้า หรือการตอบ
คาถามลูกค้าเป็ นต้น สาหรับประเภทของผูย้ อมรับนวัตกรรมสามารถสรุปและแบ่งได้ 5 กลุ่ม (1)
กลุ่มผู้บุกเบิก หรือกลุ่มแรกที่นานวัตกรรมเข้าสู่สงั คม (2) กลุ่มผู้นาในการยอมรับเป็ นกลุ่มที่ทาให้
สังคมมีแนวโน้มในการเกิดการเปลีย่ นแปลง (3) กลุ่มบุคคลส่วนใหญ่ทย่ี อมรับก่อนเป็ นกลุ่มทีผ่ ลักดัน
ให้เกิดการเปลีย่ นแปลงขึน้ พร้อมกับกลุ่มคนจานวนมาก (4) กลุ่มบุคคลส่วนใหญ่ทย่ี อมรับทีหลังเป็ น
กลุ่มที่จะยอมรับการเปลี่ยนแปลงต่อเมื่อมีความมันใจในการยอมรั
่
บนวัตกรรมโดยมักยอมรับการ
เปลีย่ นแปลงเมื่อเห็นกลุ่มคนจานวนมากยอมรับนวัตกรรมแล้ว และ (5) กลุ่มพวกล้าหลังเป็ นกลุ่มที่
จะยอมรับนวัตกรรมต่อเมือ่ มีความจาเป็ นต้องใช้นวัตกรรมนัน้ เท่านัน้

4. ทฤษฎีพฤติ กรรมตามแผน (Theory of Planned Behavior)
ทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน (The Theory of Planned Behavior) เป็ นทฤษฎีทไ่ี ด้รบั การ
พัฒนามาจากทฤษฎีการกระทาด้วยเหตุผล (Theory of Reasoned Action) (Ajzen and Fishbein.
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1980:5) ซึง่ ทัง้ สองทฤษฎีมแี นวคิดการทานายและอธิบายการเกิดพฤติกรรมของบุคคลทีค่ ล้ายคลึง
กันซึง่ อธิบายว่าภายใต้ภาวะปกติบุคคลจะคิดใคร่ครวญถึงผลทีจ่ ะได้รบั จากการกระทาของตนก่อน
เสมอจึงจะตัดสินใจกระทาพฤติกรรมใดพฤติกรรมหนึ่ง และก่อนการกระทาพฤติกรรมหนึ่งบุคคลจะมี
เจตนาเกิดขึน้ ก่อนการกระทาซึง่ เรียกเจตนานี้ว่า ความตัง้ ใจแสดงพฤติกรรม (Behavioral Intention)
โดยพฤติก รรมทางสัง คมของบุ ค คลส่ ว นใหญ่ อ ยู่ภ ายใต้ ก ารควบคุ ม ของความตัง้ ใจดัง กล่ า ว
(Volotional Control) (Ajzen and Fishbein. 1980:5)
ไอเซ่นอธิบายว่าบุคคลจะกระทาพฤติกรรมที่ตนมีความสนใจและมีการวางแผนอย่างมี
เหตุผลภายใต้สติสมั ปชัญญะเพื่อให้บรรลุวตั ถุประสงค์ดงั ทีต่ งั ้ ใจ และบุคคลหนึ่งจะพิจารณาผลทีค่ าด
ว่าอาจเกิดจากการกระทาของตนก่อนที่จะกระทาพฤติกรรมนัน้ ๆ ซึ่งพฤติกรรมที่บุคคลจะกระทา
กิจกรรมต่างๆ สาเร็จเกิดจากความตัง้ ใจในการควบคุมปจั จัยทีค่ าดว่าเป็ นอุปสรรคในการแสดงออก
ทางพฤติกรรม ดังนัน้ ความตัง้ ใจจึงเป็นสิง่ กาหนดทีใ่ กล้เคียงกับพฤติกรรมและพฤติกรรมส่วนมากจะ
อยู่ภายใต้การควบคุมของความตัง้ ใจ และหากสามารถทานายความตัง้ ใจของบุคคลได้กจ็ ะสามารถ
ทานายพฤติกรรมได้
อย่า งไรก็ต ามการแสดงพฤติก รรมของแต่ ล ะบุ ค คลอาจไม่ส ามารถเกิด ขึ้นได้จ ริง หาก
พฤติกรรมนัน้ มีความซับซ้อนเกินความสามารถทีบ่ ุคคลหนึ่งจะควบคุมพฤติกรรมต่างๆ ได้ ดังนัน้ ใน
ปี 1991 ไอเซ่น (1991) จึงได้พฒ
ั นาทฤษฎีของตนเองเพิม่ เติมด้วยการเพิม่ ปจั จัยด้านการรับรู้
ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรม โดยได้อธิบายว่าพฤติกรรมของบุคคลหนึ่งสามารถศึกษาได้
ทัง้ ทางตรงและทางอ้อม
ส าหรับการศึก ษาพฤติก รรมทางอ้อ มสามารถศึกษาได้จ ากความตัง้ ใจที่จ ะปฏิบ ัติหรือ
กระทาพฤติกรรมนัน้ โดยความตัง้ ใจที่จะกระทา (Behavioral Intention) จะมีความสัมพันธ์กบั
พฤติกรรมทีแ่ สดงออก (Overt Behavior) โดยบุคคลหนึ่งจะแสดงออกทางพฤติกรรมที่สอดรับกับ
ความตัง้ ใจของบุคคลนัน้
ทัง้ นี้ทฤษฎีการวางแผนพฤติกรรมอธิบายสาเหตุของพฤติกรรมและปจั จัยทีเ่ ป็ นตัวกาหนด
ความตัง้ ใจที่จะกระทาพฤติกรรมเกิดจากปจั จัยหลัก 3 ประการได้แก่ (1) เจตคติต่อพฤติกรรมของ
บุคคล (Attitude toward Behavior) (2) การคล้อยตามกลุ่มอ้างอิง (Subjective Norm) และ (3) การ
รับรู้ความสามารถในการควบคุ มพฤติกรรม (Perceived Control) ซึ่งมีรายละเอียดเบื้อ งต้น
ดังต่อไปนี้ (Ajzen. 1991: 183) ภาพประกอบ 2
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ภาพประกอบ 2 ทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน
ทีม่ า Ajzen. (1991). Organizational Behavior and Human Decision Processes.
P.183.

1. เจตคติต่อพฤติกรรมของบุคคล (Attitude toward Behavior) เป็ นปจั จัยส่วนบุคคล
(Personal Data) เป็ นการประเมินความรู้ส ึกที่มตี ่อการกระทาพฤติกรรมหนึ่งว่ามีทศิ ทางไปใน
ทางบวกหรือทางลบ และการประเมินคุณค่าผลการกระทาพฤติกรรมนัน้ หากบุคคลมีความเชื่อว่า
การทาพฤติกรรมหนึ่งแล้วจะได้รบั ผลทางบวกบุคคลนัน้ ก็จะมีแนวโน้มทีจ่ ะมีเจตคติทด่ี ตี ่อพฤติกรรม
ดังกล่าว ในทางกลับกันหากบุคคลหนึ่งมีความเชื่อว่าการทาพฤติกรรมนัน้ แล้วจะได้รบั ผลทางลบก็
จะมีแนวโน้ มที่จะมีเจตคติท่ไี ม่ดีต่อพฤติกรรมดังกล่าว หรืออธิบายได้ว่าเจตคติต่อพฤติกรรมถู ก
กาหนดได้โดยความเชื่อเกีย่ วกับพฤติกรรมและการประเมินคุณค่าของผลการกระทา โดยถ้าบุคคลมี
ความเชื่อ ว่ าการกระท าพฤติก รรมนัน้ จะน าไปสู่ผ ลการกระทาทางบวกบุ ค คลจะมีเ จตคติท่ีดีต่ อ
พฤติกรรมนัน้
2. การคล้อยตามกลุ่มอ้างอิง (Subjective Norm) เป็ นปจั จัยทางสังคมทีบ่ ุคคลประเมินว่า
กลุ่ ม ผู้ม ีค วามใกล้ชิด หรือ ผู้ม ีค วามส าคัญ ต่ อ บุ ค คลนัน้ มีค วามคิด ว่ า ตนควรหรือ ไม่ ค วรกระท า
พฤติกรรมนัน้ ซึง่ การคล้อยตามกลุ่มอ้างอิงนี้เป็ นผลมาจากปจั จัย 2 ประการได้แก่ (1) ความเชื่อ
เกี่ยวกับความคาดหวังของกลุ่มอ้างอิงในการกระทาพฤติกรรม (Normative Belief) และ (2)
แรงจูงใจทีบ่ ุคคลจะปฏิบตั ติ ามความคาดหวังของการคล้อยตามกลุ่มอ้างอิงในการกระทาพฤติกรรม
(Motivation to Comply with Referent) หากบุคคลใดรับรูว้ ่าบุคคลทีม่ คี วามสาคัญต่อตนเองได้
กระทาพฤติกรรมหนึ่งหรือมีความต้องการให้ตนแสดงพฤติกรรมหนึ่งบุคคลนัน้ ก็มแี นวโน้มทีจ่ ะคล้อย
ตามและกระทาพฤติกรรมดังกล่าวตามด้วยเช่นกัน ซึง่ บุคคลหรือกลุ่มอ้างอิงที่สาคัญของแต่ละเรื่อง
แต่ละบุคคลขึน้ อยูก่ บั ประเด็นหรือพฤติกรรมทีส่ อดคล้องกับกลุ่มอ้างอิงนัน้
3. การรับรูค้ วามสามารถในการควบคุมพฤติกรรม (Perceived Behavior Control) เป็ น
ปจั จัยควบคุม เป็ นการรับรู้ความยากง่ายในการควบคุมตนเองเพื่อ ให้เกิดพฤติกรรมที่ต งั ้ ใจ และ
ความเชื่อเกี่ยวกับปจั จัยเด่นที่สนับสนุ นหรือขัดขวางการแสดงออกทางพฤติกรรมที่อาจเกิดขึน้ ทัง้
จากปจั จัยภายในตัวบุคคล เช่น ข้อมูล ทักษะ ความสามารถ อารมณ์ และการบังคับตนเอง และจาก
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ปจั จัยภายนอกก็ยอ่ มได้เช่น การมีแหล่งสนับสนุ น โอกาส การพึง่ พาทีม่ ตี ่อพฤติกรรม เมื่อบุคคลเชื่อ
ว่าตนไม่มแี หล่งสนับสนุนหรือโอกาสในการกระทาพฤติกรรมบุคคลนัน้ จะไม่ม ีพฤติกรรมตัง้ ใจกระทา
พฤติกรรมทีเ่ กี่ยวข้อง และเมื่อบุคคลมีความเชื่อว่าตนมีความรู้ ความชานาญ มีเวลาหรือมีโอกาสที่
จะกระทาพฤติกรรมหนึ่ง หรือเชื่อว่าหากตกอยู่ภายใต้สถานการณ์หนึ่งๆ ตนก็มคี วามสามารถที่จะ
กระทาและควบคุมพฤติกรรมเพื่อให้ได้รบั ผลของการกระทาได้ดงั ทีต่ ั ง้ ใจ บุคคลนัน้ ก็จะมีแนวโน้มที่
จะกระทาพฤติกรรมนัน้
4.1 ความตัง้ ใจแสดงพฤติ กรรม
ความหมายของความตัง้ ใจแสดงพฤติ กรรม
ความตัง้ ใจ เป็ นการแสดงออกตามเจตคติของบุคคลหนึ่งหรือตามความเชื่อทีบ่ ุคคลหนึ่งมี
ต่อสิง่ ใดสิง่ หนึ่ง เป็ นการแสดงออกที่มคี วามสัมพันธ์กบั องค์ประกอบด้านการกระทา (Behavior)
ทัง้ นี้เมื่อ บุคคลหนึ่งมีค วามเชื่อ ต่อสิ่งใดบุคคลนัน้ จะแสดงอาการหรือ ท่าทางที่มคี วามสัมพันธ์กับ
ความเชื่อของตน (ถวิล ธาราโภชน์ . 2526: 64-65) นอกจากนี้ความตัง้ ใจยังเป็ นความสานึกคิดของ
บุคคลหนึ่งทีม่ คี วามจดจ่อกับสิง่ หนึ่งเหนือสิง่ อื่นๆ (กนกวรรณ เวทศิลป์. 2538) เป็นการตัดสินใจของ
บุคคลนัน้ ทีจ่ ะเลือกหรือกระทาพฤติกรรมหนึ่งโดยมีทศิ ทางของจิตใจทีแ่ น่ วแน่ และมีจุดหมายต่อสิง่ ที่
ตนปรารถนา (ศรัญ ญา คณิ ต ประเสริฐ . 2543) และมีค วามพยายามทุ่ ม เทแน่ ว แน่ ท่ีจ ะกระท า
พฤติกรรมตามทีต่ งั ้ เป้าไว้
นอกจากนี้ไ อเซ่นยังอธิบายไว้ว่าความตัง้ ใจเป็ นตัว บ่งชี้ได้ว่าบุค คลหนึ่งมีการวางแผน
กระทาพฤติกรรมหนึ่งมากหรือน้อยเพียงใด และมีความพยายามทุ่มเทแน่ วแน่ มากน้อยเพียงใดทีจ่ ะ
กระท าพฤติก รรมตามที่ต ัง้ เป้ า ไว้ เมื่อ บุ ค คลหนึ่ ง มีค วามตัง้ ใจแน่ ว แน่ แ ละพยายามที่จ ะกระท า
พฤติกรรมมากก็มคี วามเป็ นไปได้สูงเช่นกันที่บุคคลนัน้ จะแสดงพฤติกรรมออกมาในลักษณะดังที่
ตัง้ ใจไว้ โดยความตัง้ ใจทีจ่ ะกระทานี้จะคงอยูจ่ นกระทังถึ
่ งเวลาและโอกาสทีเ่ หมาะสม บุคคลนัน้ จึงจะ
มีความพร้อมทีจ่ ะแสดงพฤติกรรมออกมาในลักษณะทีเ่ ชื่อมโยงกับความตัง้ ใจของตน อย่างไรก็ตาม
ความตัง้ ใจสามารถนาไปสู่การกระทาพฤติกรรมได้ต่อเมื่อบุคคลนัน้ ได้พจิ ารณาถึงผลของการกระทา
หรือไม่กระทาพฤติกรรมอย่างรอบคอบเสียก่อน (Ajzen; & Fishbein. 1980: 80-91; Salazar. 1991)
ป จั จัย ที่ เ กี่ ย วข้ อ งในการท านายความตั ง้ ใจ
2 ประการได้ แ ก่ ค วามสอดคล้ อ ง
(Correspondence) และ ความคงทีข่ องความตัง้ ใจ (Stability of Intention) (Ajzen and Fishbein.
1980:47-48) ซึง่ มีรายละเอียดดังนี้
1. ความสอดคล้อ ง (Correspondence) ของเกณฑ์ใ นการวัดความตัง้ ใจที่จ ะกระท า
พฤติกรรมและพฤติกรรมทีว่ ดั ควรมีความสอดคล้อง 4 องค์ประกอบคือ (1) การกระทา (Action)
จะต้องกาหนดว่าเป็นการกระทาเดีย่ ว หรือการกระทาแบบกลุ่ม (2) เป้าหมาย (Target) จะต้องมีการ
ก าหนดเป้ า หมายของการกระท า (3) บริบ ท (Context) เป็ น สถานการณ์ ห รือ สถานที่ท่ีเ กิด การ
แสดงออกทางกระทาและ (4) เวลา (Time) ทีจ่ ะแสดงพฤติกรรมหนึ่ง
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2. ความคงที่ของความตัง้ ใจ (Stability of Intention) ในการกระทาทัง้ การกระทา
รายบุคคลหรือการกระทากลุ่มย่อมมีความแตกต่างกันและความตัง้ ใจในการกระทากลุ่มมักมีความ
คงทีแ่ น่นอนมากกว่าการกระทารายบุคคลเนื่องจากเหตุการณ์แทรกซ้อนต่างๆ มีผลทาให้ความตัง้ ใจ
เปลี่ยนแปลงไปได้ตลอดเวลา ดังนัน้ เพื่อ ให้ได้ค วามแม่นยาของการวัดความตัง้ ใจในการกระทา
พฤติกรรมจึงควรตัง้ เงือ่ นไขหรือภาวะแทรกซ้อนทีอ่ าจเกิดขึน้ ในการวัดความตัง้ ใจด้วย
ผู้วจิ ยั สรุปความตัง้ ใจแสดงพฤติกรรม หมายถึง การเอาใจจดจ่อหรือมีความแน่ วแน่ ของ
บุคคลหนึ่งต่อสิง่ หนึ่งสิง่ ใดเหนือสิง่ อื่น ซึ่งความตัง้ ใจกระทาพฤติกรรมใดของบุคคลหนึ่งมักมีความ
สอดคล้องหรือสัมพันธ์กบั เจตคติหรือความเชื่อส่วนบุคคลของบุคคลนัน้ เมื่อใดทีบ่ ุคคลหนึ่งมีความ
ตัง้ ใจกระท าพฤติก รรมด้ว ยจิต ใจที่แ น่ ว แน่ แล้ว บุ ค คลนัน้ จะมีค วามจดจ่อ ต่ อ สิ่ง นัน้ และจะแสดง
พฤติก รรมดัง ที่ต ัง้ ใจต่ อ เมื่อ ถึง เวลาหรือ มีโ อกาสที่เ หมาะสม ส าหรับ ความตัง้ ใจใช้ พ าณิ ช ย์
อิเล็กทรอนิกส์จงึ หมายถึง การเอาใจจดจ่อ หรือมีความแน่ วแน่ ของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อมทีจ่ ะใช้พาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์เมือ่ ถึงเวลาหรือมีโอกาสทีเ่ หมาะสม
วิ ธีการวัดความตัง้ ใจ
คริสโป และโบส์ก (Crespo; & Bosque. 2008) ศึกษาผลกระทบของนวัตกรรมทีม่ ตี ่อการ
ยอมรับพาณิชย์อิเ ล็ก ทรอนิก ส์ ใช้แ บบวัดถามความตัง้ ใจและแนวโน้ ม ในการซื้อ สินค้าผ่ านทาง
อินเตอร์เน็ตในอนาคต มีขอ้ คาถาม 4 ข้อ เช่น ใน 6 เดือนข้างหน้าฉันตัง้ ใจใช้อนิ เตอน์เน็ตสาหรับซือ้
สินค้า ใน 6 เดือนข้างหน้าฉันคาดหวังจะใช้อนิ เตอร์เน็ตสาหรับซือ้ สินค้า ใน 6 เดือนข้างหน้าฉันมี
แนวโน้มจะใช้อนิ เตอร์เน็ต และ ใน 6 เดือนข้างหน้าฉันจะไม่ใช่อนิ เตอร์เน็ตสาหรับซือ้ สินค้า โดยใช้
มาตรวัดแบบลิเคิรท์ สเกล 7 ระดับ โดย 1 หมายถึง ไม่เห็นด้วยอย่างยิง่ และ 7 หมายถึง เห็นด้วย
อย่างยิง่ ซึง่ ตรวจสอบเครือ่ งมือวัดและได้ผลลัพธ์ว่าความตัง้ ใจแสดงพฤติกรรมมีค่าความเชื่อมันทาง
่
โครงสร้างหรือครอนบราคอัลฟ่าเท่ากับ 0.831 กุมุสซอยและแคลิเซอร์ (Gumussoy and Calisir.
2009) ได้ ศึ ก ษาป จั จัย ที่ ม ี ผ ลกระทบต่ อ ระบบการประมู ล ซื้ อ สิ น ค้ า แบบรี เ วอร์ ส ด้ ว ยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (e- Reverse Auction) ใช้แบบวัดทีถ่ ามความตัง้ ใจ หรือการวางแผนใช้ระบบการ
ประมูลซือ้ สินค้าแบบรีเวอร์สด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e- Reverse Auction) ในอนาคต มีขอ้ คาถาม
3 ข้อ เช่น สมมุตวิ ่าฉันสามารถเข้าสู่ระบบการประมูลซือ้ สินค้าแบบรีเวอร์สด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
(e- Reverse Auction) ฉันตัง้ ใจจะใช้ระบบการประมูลซื้อ ฯ สมมุตวิ ่าฉันสามารถเข้าระบบการ
ประมูลซือ้ ฯ ฉันคาดว่าจะใช้ระบบดังกล่าว และ ฉันวางแผนจะใช้ระบบการประมูลซือ้ ฯ ในอนาคต
โดยใช้มาตรวัดแบบลิเคิรท์ สเกล 5 ระดับ โดย 1 หมายถึง ไม่เห็นด้วยอย่างยิง่ และ 5 หมายถึง เห็น
ด้ว ยอย่างยิง่ และตรวจสอบเครื่อ งมือวัดและได้ผ ลลัพธ์ว่าความตัง้ ใจแสดงพฤติกรรมมีค่าความ
เชื่อมันทางโครงสร้
่
างหรือครอนบราคอัลฟ่าเท่ากับ 0.81 ดิชอว์และสตรอง (Dishaw and Strong.
1998) ใช้แบบวัดทีถ่ ามความตัง้ ใจใช้โปรแกรมเครื่องมือดูแลรักษาระบบ มีขอ้ คาถาม 3 ข้อ เช่น ฉัน
อยากใช้โปรแกรมเครื่องมือดูแลรักษาระบบเพื่อ ให้โครงการสาเร็จลงมากกว่าการดูแลระบบด้ว ย
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ตนเอง ฉันตัง้ ใจจะใช้โปรแกรมเครื่องมือดูแลรักษาระบบเพื่อให้โครงการสาเร็จลงมากกว่าการดูแล
ระบบด้วยตนเอง และ เพื่อให้โครงการทีด่ าเนินการอยู่สาเร็จลงฉันคาดว่าจะใช้โปรแกรมเครื่องมือ
ดูแลรักษาระบบมากกว่าการดูแลระบบด้วยตนเอง ใช้มาตรวัดแบบลิเคิรท์ สเกล 7 ระดับ โดย 1
หมายถึง ไม่เห็นด้วยอย่างยิง่ และ 7 หมายถึง เห็นด้วยอย่างยิง่ และตรวจสอบเครื่องมือวัดและได้
ผลลัพธ์ว่าความตัง้ ใจแสดงพฤติกรรมมีค่าความเชื่อมันทางโครงสร้
่
างหรือครอนบราคอัลฟ่าเท่ากับ
0.92 และหวางและหวาง (Wang; & Wang. 2009) ใช้แบบวัดทีถ่ ามความตัง้ ใจใช้ WBLS ในอนาคต
มีขอ้ คาถาม 3 ข้อ คือ ฉันตัง้ ใจจะใช้ระบบการเรียนการสอนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์เพื่อสื่อสารและ
ทาให้นักเรียนมีส่วนร่วมกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการสอนของฉัน ฉันตัง้ ใจจะใช้ระบบการเรียนการ
สอนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์เพิม่ มากขึน้ ในอนาคต และ ฉันจะใช้ระบบการเรียนการสอนผ่านระบบ
อิเล็กทรอนิกส์เพื่อทาให้นักเรียนมีส่วนร่วมกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการสอนของฉัน โดย 1
หมายถึง ไม่เห็นด้วยอย่างยิง่ และ 3 หมายถึง เห็นด้วยอย่างยิง่ ใช้มาตรวัดแบบลิเคิรท์ สเกล 7
ระดับ และตรวจสอบเครื่องมือวัดและได้ผลลัพธ์ว่าความตัง้ ใจแสดงพฤติกรรมมีค่าความเชื่อมันทาง
่
โครงสร้างหรือครอนบราคอัลฟ่าเท่ากับ 0.879 และในงานวิจยั ของเวนทาเกสและคณะ (Ventakesh
et al. 2003) ซึง่ ศึกษาบริษทั และองค์กร 4 แห่งทีก่ าลังประยุกต์ใช้เทคโนโลยีใหม่ โดยเป็ นองค์กรทีม่ ี
ความแตกต่างทางเทคโนโลยี ลักษณะองค์กร ประเภทอุตสาหกรรม หน้าทีอ่ งค์กร และลักษณะการ
ใช้งาน โดยมีกลุ่มตัวอย่างเป็ นผูใ้ ช้งานระบบจานวน 654 ราย ใช้แบบวัดทีถ่ ามฉันตัง้ ใจทีจ่ ะใช้ระบบ
มีขอ้ คาถาม 3 ข้อ เช่น ฉันตัง้ ใจทีจ่ ะใช้ระบบภายในเดือนหน้าหรือเดือนถัดๆไป ฉันคาดไว้ว่าจะใช้
ระบบภายในเดือนหน้าหรือเดือนถัดๆไป และ ฉันวางแผนทีจ่ ะใช้ระบบภายในเดือนหน้าหรือเดือน
ถัดๆไป โดยใช้มาตรวัดแบบลิเ คิร์ทสเกล 3 ระดับ โดย 1 หมายถึง ไม่เ ห็นด้ว ยอย่างยิง่ และ 3
หมายถึง เห็นด้วยอย่างยิง่ ใช้สถิตวิ เิ คราะห์หาค่าความเชื่อมันทางโครงสร้
่
างหรือ ครอนบราคอัลฟ่า
เท่ า กับ 0.81 โดยในงานวิจ ยั ครัง้ นี้ ผู้ว ิจ ยั ปรับ ปรุง ใช้เ ครื่อ งมือ วัด ของ เวนทาเกสและคณะ
(Ventakesh et al. 2003)
ผลงานวิ จยั ที่เกี่ยวข้องกับความตัง้ ใจกับการแสดงออกทางพฤติ กรรม
งานวิจยั ของหวางและหวาง (Wang; & Wang. 2009) ศึกษาการยอมรับระบบการเรียน
การสอนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ของอาจารย์ผู้สอน กลุ่มตัวอย่างเป็ นอาจารย์ประจามหาวิทยาลัย
ทางตอนใต้ของประเทศไต้หวันจานวน 268 รายพบว่า ความตัง้ ใจใช้ระบบการเรียนการสอนผ่าน
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ (WBLS) มีผลกระทบเชิงบวกต่อการใช้ระบบการเรียนการสอนผ่านระบบ
อิเล็กทรอนิกส์จริง (beta=0.75, p<0.05) คิมและคณะ (Kim; et al. 2010) ศึกษาบทบาทของลักษณะ
ทางจิต และป จั จัยทางสัง คมที่ท าให้ใ ช้บริก ารส่ ง ข้อ ความสื่อ ประสม โดยกลุ่ มตัว อย่า งเป็ น ผู้ใ ช้
โทรศัพท์มอื ถือจานวน 1,016 รายซึง่ รายงานว่าความตัง้ ใจใช้บริการส่งข้อความสื่อประสมมีอทิ ธิพล
เชิงบวกต่อพฤติกรรมการใช้บริการส่งข้อความสื่อประสม (coefficient=0.46, p-value<0.01) และ ชู
และคณะ (Chu; et al. 2004) ศึกษาปจั จัยที่ส่งผลต่ อการยอมรับระบบการจัดซื้อจัดจ้างทาง
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อิเล็กทรอนิกส์ กลุ่มตัวอย่างเป็นเจ้าหน้าทีเ่ กีย่ วข้องกับระบบการจัดซือ้ จัดจ้างทางอิเล็ก ทรอนิกส์และ
นักธุรกิจที่สนใจเข้าร่วมเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้างกับหน่ วยงานรัฐบาลจานวน 158 ราย พบว่าความ
ตัง้ ใจใช้ระบบการจัดซือ้ จัดจ้างทางอิเล็กทรอนิกส์มคี วามสัมพันธ์กบั การใช้ระบบการจัดซือ้ จัดจ้างทาง
อิเล็กทรอนิกส์จริง (coefficient=0.31, p-value=0.05) และ กูมุสซอยและแคลิเซอร์ (Gumussoy; &
Calisir. 2009) ศึกษาปจั จัยทีม่ ผี ลกระทบต่อระบบการประมูลซือ้ สินค้าผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ซง่ึ มี
กลุ่มตัวอย่างเป็นผูท้ ม่ี ปี ระสบการณ์ประมูลซือ้ สินค้าผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์จานวน 156 ราย พบว่า
ความตัง้ ใจประมูลซือ้ สินค้าแบบรีเวอร์สด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Reverse Auction) มีผลกระทบ
เชิงบวกต่อการประมูลซื้อสินค้าแบบรีเวอร์สด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์จริง สอดคล้องกับเชน (Chen.
2004) ศึก ษาเกี่ย วกับ การยอมรับ ร้า นค้า เสมือ นจริง ของผู้บ ริโ ภคซึ่ง มีก ลุ่ ม ตัว อย่ า งเป็ น ผู้ม ี
ประสบการณ์ใช้เว็บไซต์ทวไปจ
ั ่ านวน 253 รายพบว่าพฤติกรรมความตัง้ ใจใช้บริการร้านค้าเสมือน
จริงของผูบ้ ริโภคมีผลกระทบเชิงบวกต่อการใช้บริการดังกล่าวจริง (coefficient=1.05, p-value<0.05)
และเฮย์เดน (Heijden. 2002) ซึ่งศึกษาปจั จัยที่มอี ิทธิพลต่ อการใช้งานเว็บไซต์ของผู้บริโภคใน
ประเทศเนเธอร์แ ลนด์ โ ดยมีก ลุ่ ม ตั ว อย่ า งเป็ น ผู้ ใ ช้ ง านเว็บ ไซต์ ท่ีไ ด้ร ับ ความนิ ย มในประเทศ
เนเธอร์แลนด์จานวน 825 รายพบว่าความตัง้ ใจใช้งานเว็บไซต์มอี ทิ ธิพลต่อการใช้งานเว็บไซต์จริง
(beta=0.56, p-value<0.001)
สรุ ป ได้ว่ า ความตัง้ ใจใช้น วัต กรรมหรือ เทคโนโลยีข องบุ ค คลหนึ่ ง มีค วามสัม พัน ธ์กับ
พฤติกรรมการใช้นวัตกรรมหรือเทคโนโลยีต่างๆ และจากการรวบรวมงานวิจยั ทีผ่ ่านมาทาให้ผวู้ จิ ยั
ตัง้ สมมติฐานว่าความตัง้ ใจใช้พ าณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของผู้ประกอบการวิส าหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อมมีอทิ ธิพลเชิงบวกต่อพฤติกรรมการใช้พาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์
4.2 เจตคติ ต่อพฤติ กรรมของบุคคล
ความหมายของเจตคติ
เจตคติ หมายถึง ความโน้มเอียงภายในจิตใจของบุคคลหนึ่งทีแ่ สดงออกมาทางความรูส้ กึ
ชอบหรือไม่ชอบ เป็ นตัวแปรทางจิตวิทยาชนิดหนึ่งที่ยากแก่การสังเกต เป็ นความโน้มเอียงภายใน
จิตใจในการแสดงออกทางพฤติกรรมอย่างใดอย่างหนึ่ง เป็ นเรื่องของความชอบหรือไม่ชอบ ความ
ลาเอียง ความคิดเห็น ความรู้สกึ และเชื่อมันต่
่ อสิง่ ใดสิ่งหนึ่ง รวมทัง้ เป็ นความโน้ มเอียงที่แสดง
ออกมาว่าชอบหรือไม่ชอบต่อสิง่ ต่างๆ เช่น เชื้อชาติ ขนบธรรมเนียม ประเพณี หรือสถาบันต่างๆ
เป็ นต้น (Anastasia. 1976; Ajzen et al. 1975) สอดคล้องกับทีเ่ ธอสโตน (Thurstone. 1974)
อธิบายว่าเจตคติเป็นผลรวมทัง้ หมดเกีย่ วกับความรูส้ กึ ความกลัว หรือความรูส้ กึ ต่างๆ ทีบ่ ุคคลหนึ่ง
สามารถบอกความแตกต่างได้ว่าเห็นด้วย หรือไม่เห็นด้วย ชอบหรือไม่ชอบ เจตคติมลี กั ษณะเป็ น
มโนทัศน์เชิงนามธรรมทัวไปที
่ เ่ กิดจากการสร้างขึน้ เป็นเครือ่ งมือทีแ่ สดงให้เห็นถึงสิง่ ทีบ่ ุคคลหนึ่งคิด
พูด กระทา หรือ เป็ นเครื่อ งมือในการทานายพฤติกรรมที่อ าจเกิดขึ้นในอนาคต (Henderson,
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Morris; & Fitz-Gibbon. 1978) เนื่องด้วยลักษณะทีเ่ ป็ นนามธรรมดังทีก่ ล่าวมานี้เอง ทาให้ผวู้ จิ ยั
สนใจศึกษาตัวแปรเจตคติ
ในงานวิจยั ครัง้ นี้ผวู้ จิ ยั มีความสนใจศึกษาตัวแปรเจตคติทม่ี อี งค์ประกอบเพียงองค์ประกอบ
เดียวคือองค์ประกอบด้านอารมณ์หรือความรูส้ กึ (Affective Component) นัน่ เอง เช่น ความรูส้ กึ
ชอบไม่ชอบ หรือลักษณะการแสดงออกของบุคคลที่มตี ่อเป้าหมายของเจตคติเชิงบวกหรือเชิงลบ
(Thurstone. 1974) เนื่องจากการทบทวนวรรณกรรมและผลงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับการพาณิชย์
อิเ ล็ก ทรอนิ ก ส์ ท่ีผ่ า นมาพบว่ า ตัว แปรด้ า นจิต ที่ใ ช้ ใ นการศึก ษาส่ ว นใหญ่ เ ป็ น เจตคติท่ีม ิไ ด้ ม ี
องค์ป ระกอบของเจตคติดงั ที่ม กั ปรากฎในงานวิจ ยั เชิง พฤติก รรมศาสตร์แ ต่ เ ป็ น การวัดเจตคติ
โดยรวมทีม่ ตี ่อการพาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์ อย่างไรก็ตามในงานวิจยั เชิงการพาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์มกั
ให้ความสาคัญในการศึกษาและเป็ นตัวแปรที่ได้รบั ความนิยมใช้ในการศึกษาหาความสัมพันธ์หรือ
อิทธิพลของตัวแปรทีม่ ตี ่อตัวแปรตามดังทีจ่ ะปรากฎอยูใ่ นงานวิจยั ครัง้ นี้ในลาดับต่อไป
เจตคติ มีลกั ษณะทัวไป
่ ทีส่ าคัญ 5 ประการดังนี้ (ธีรวุฒ ิ เอกะกุล. 2550: 3-5)
1. เรื่องของอารมณ์ (Feeling) อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามเงื่อนไข หรือสถานการณ์ต่างๆ
โดยเฉพาะอย่า งยิ่ง เมื่อ บุ ค คลนัน้ รู้ต ัว หรือ รู้ว่ า มีค นสัง เกต บุ ค คลนัน้ จะมีก ารกระท าที่เ สแสร้ง
แสดงออกหรือปกปิดความรูส้ กึ แท้จริงมิให้ตรงกับความรูส้ กึ ของตน
2. เรื่องเฉพาะตัว (Typical) ความรูส้ กึ ของบุคคลอาจเหมือนกันแต่รปู แบบการแสดงออก
แตกต่างกันไป ในทางตรงข้ามบุคคลอาจมีการแสดงออกทีเ่ หมือนกัน แต่ความรูส้ กึ ต่างกันได้
3. มีทศิ ทาง (Direction) การแสดงออกของความรูส้ กึ สามารถแสดงออกได้ 2 ทิศทางเช่น
ทิศ ทางบวกซึ่งเป็ นทิศ ทางที่ส งั คมปรารถนา และทิศทางลบที่สงั คมไม่ปรารถนา ได้แก่ ซื่อสัต ย์
คดโกง รัก เกลียด ชอบ หรือไม่ชอบ เป็นต้น
4. มีความเข้ม (Intensity) ความรูส้ กึ ของบุคคลอาจเหมือนกันในสถานการณ์เดียวกัน แต่
อาจแตกต่างในระดับของความรูส้ กึ ความเข้มทีบ่ ุคคลรูส้ กึ มากน้อยต่างกัน เช่น รักมาก รักน้อย ชอบ
มาก ชอบน้อย ขยันมาก หรือขยันน้อยเป็นต้น
5. ต้องมีเป้า (Target) ความรูส้ กึ จะเกิดขึน้ ลอยๆ ไม่ได้หากแต่ต้องเป็ นความรูส้ กึ ที่มตี ่อ
เป้าใดเป้าหนึ่งไม่ว่าจะเป็ นบุคคล สิง่ ของ ความตัง้ ใจ หรือสถานการณ์ใด เช่น รักพ่อแม่ หรือขยันเข้า
เรียนหนังสือ เป็นต้น
ประโยชน์ ของการวัดเจตคติ (ชัยยงค์ ขามรัตน์. 2523: 17-18)
1. เพื่อ ทานายพฤติก รรม เนื่อ งด้ว ยเจตคติต่อ สิ่งหนึ่งสิ่งใดของบุค คลเป็ นเครื่อ งแสดง
ความรูส้ กึ ด้านที่ดหี รือไม่ดกี บั สิง่ หนึ่งมากน้อยเพียงใด หรือบุคคลหนึ่งมีความรูส้ กึ ชอบหรือไม่ชอบ
ต่อสิง่ หนึ่งมากน้อยเพียงใด ดังนัน้ เจตคติจงึ เป็นเครือ่ งทานายว่าบุคคลหนึ่งจะมีการกระทาต่อสิง่ หนึ่ง
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ไปในทิศทางใด ฉะนัน้ การทราบเจตคติของบุคคลจึงช่วยให้สามารถทานายการกระทาของบุคคลได้
แม้จะไม่ถูกต้องเสมอไป
2. เพื่อหาทางป้องกัน โดยทัวไปการที
่
บ่ ุคคลมีเจตคติต่อสิง่ หนึ่งสิง่ ใดเป็ นสิทธิส่วนบุคคล
ต่ อ การอยู่ร่ว มกัน ด้ว ยความสงบสุ ข ในสัง คมของบุ ค คลนัน้ เมื่อ แต่ ล ะบุค คลมีเ จตคติต่ อ สิ่ง หนึ่ ง
คล้ายคลึงกัน บุคคลนัน้ จะมีแนวทางให้เกิดความร่วมมือร่วมใจและไม่ก่อให้เกิดการขัดแย้งระหว่าง
กัน
3. เพื่อหาทางแก้ไข หรือหาเจตคติทม่ี คี วามสอดคล้องกันในการป้องกันปญั หา ข้อขัดแย้ง
ในประเด็นต่างๆ ทีอ่ าจเกิดขึน้
4. เพื่อเข้าใจถึงเหตุและผล เจตคติเสมือนสาเหตุภายในทีผ่ ลักดันให้บุคคลหนึ่งแสดงออก
ทางการกระทาหนึ่ง อย่างไรก็ตามสาเหตุภายนอกอาจมีผลกระทบต่อสาเหตุภายในหรือเจตคติของ
บุคคลหนึ่งได้ ดังนัน้ เพื่อให้เข้าใจอิทธิพลของสาเหตุภายนอกทีม่ ตี ่อการกระทาของบุคคลหนึ่งอย่าง
ชัดเจนจึงควรพิจารณาวัดเจตคติของบุคคลหนึ่งทีม่ ตี ่อสาเหตุภายนอกควบคู่กนั ไปด้วย
2.4.2.4 ประเภทของเจตคติ (ปิยะวดี ขวัญศุภฤกษ์. 2543)
เจตคติของแต่ละบุคคล สามารถแบ่งออกได้ 3 ประเภทได้แก่ (1) เจตคติเชิงบวก (2) เจต
คติเชิงลบ และ (3) เจตคติทบ่ี ุคคลไม่แสดงความคิดเห็น โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
1. เจตคติเชิงบวก เป็ นเจตคติท่ชี กั นาให้บุค คลแสดงออก มีค วามรู้สกึ หรืออารมณ์จาก
สภาพจิตใจในด้านดีต่อบุคคลอื่น หรือเรือ่ งราวเรือ่ งใดเรือ่ งหนึ่ง รวมไปถึงหน่วยงานองค์การ สถาบัน
และการดาเนินกิจการขององค์การและอื่นๆ
2. เจตคติเชิงลบ เป็นเจตคติทส่ี ร้างความรูส้ กึ เป็นไปในทางเสื่อมเสีย ไม่ได้รบั ความเชื่อถือ
หรือความไว้วางใจ อาจมีความเคลือบแคลงระแวงสงสัย รวมทัง้ เกลียดชังต่อบุคคลใดบุคคลหนึ่งต่อ
เรื่องราวหรือปญั หาใดปญั หาหนึ่ง หรือต่อหน่ วยงาน องค์การ สถาบันและต่อการดาเนินกิจการของ
องค์การและอื่นๆ
3. เจตคติทบ่ี ุคคลไม่แสดงความคิดเห็น ในเรือ่ งราวหรือปญั หาใดปญั หาหนึ่งหรือต่อบุคคล
หน่วยงาน สถาบัน องค์การและอื่นๆ โดยสิน้ เชิง
เจตคติทงั ้ 3 ประเภทที่กล่าวมานี้ บุคคลหนึ่งอาจจะมีเจตคติใดเพียงประเภทเดียว หรือ
หลายประเภทรวมกันก็ได้ขน้ึ อยู่กบั ความมันคงในเรื
่
่องความเชื่อ ความรูส้ กึ นึกคิด หรือค่านิยมอื่น ๆ
ทีบ่ ุคคลหนึ่งมีต่อบุคคล สิง่ ของ การกระทา หรือสถานการณ์หนึ่งเป็นต้น
การเกิ ดเจตคติ
การเกิดเจตคติทด่ี หี รือไม่ดตี ่อสิง่ ใดสิง่ หนึ่งนัน้ เกิดขึน้ จากปจั จัยหลายประการด้วยกันไม่ว่า
จะเป็ น (1) ปจั จัยด้านแรงจูงใจทางชีวภาพ (Biological Motivation) ซึ่งเป็ นเจตคติท่เี กิดขึน้ เมื่อ
บุคคลใดบุคคลหนึ่งกาลังดาเนินการตอบสนองต่อความต้องการหรือแรงผลักดันทางร่างกาย โดยตัว
บุคคลจะสร้างเจตคติทด่ี ตี ่อบุคคล หรือสิง่ ของทีช่ ่วยให้ตนมีโอกาสตอบสนองความต้องการของตนได้
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เช่น หากผู้บริโภคกาลังหาข้อมูล เกี่ยวกับสินค้าที่ต นต้องการซื้อ เมื่อได้รบั ข้อ ความโฆษณาผ่าน
โทรศัพท์เคลื่อนที่ให้ขอ้ มูลเกี่ยวกับสินค้านัน้ ๆ ก็จะทาให้ผบู้ ริโภคมีเจตคติทด่ี ตี ่อข้อความโฆษณาที่
ได้รบั เป็นต้น (2) ปจั จัยด้านข่าวสารข้อมูล (Information) เนื่องจากเจตคติมพี น้ื ฐานมาจากชนิดและ
ขนาดของข่าวสารที่บุคคลหนึ่งได้รวบรวม และประกอบกับแหล่งที่มาของข่าวสารรูปแบบต่างๆ ที่
เกิดจากกลไกของการเลือกสรรในการมองเห็น และเข้าใจปญั หาต่างๆ (Selective Perception) ทา
ให้บุคคลหนึ่งเลือกรับข้อมูลข่าวสารเพียงบางส่วนและสร้างเป็ นเจตคติข้นึ มา (3) ปจั จัยด้านการ
เกี่ยวข้องกับกลุ่ม (Group Affiliation) เป็ นอีกหนึ่งปจั จัยทีม่ สี ่วนเกี่ยวข้องทาให้เกิดเจตคติต่างๆ
ตามมา (สุพตั รา ใจโปร่ง. 2554) เจตคติบางอย่างอาจมาจากกลุ่มต่างๆ ทีบ่ ุคคลมีความเกี่ยวข้องทัง้
ทางตรงและทางอ้อม เช่นกลุ่มครอบครัว กลุ่มเพื่อนร่วมงาน กลุ่มสังคมต่างๆ โดยกลุ่มเหล่านี้ ไม่
เพียงแต่เป็นแหล่งรวมของค่านิยมต่างๆ แต่ยงั มีการถ่ายทอดข้อมูลให้แก่บุคคลในกลุ่มของตน ซึง่ ทา
ให้กลุ่มสามารถสร้างเจตคติขน้ึ ได้โดยกลุ่มทีส่ าคัญสุด (Primary Group) ในการสร้างเจตคติให้แก่
บุคคลได้แก่ ครอบครัว และกลุ่มเพื่อน (เดโช สวนานนท์. 2512) (4) ปจั จัยด้านประสบการณ์
(Experience) ของคนทีม่ ตี ่อวัตถุสงิ่ ของหรือสถานการณ์เป็ นปจั จัยทีม่ สี ่วนสาคัญทาให้บุคคลต่างๆ ตี
ค่ า ประสบการณ์ ท่ีต นได้ ร ับ และเกิ ด เป็ น เจตคติ ใ นท้ า ยสุ ด ได้ เ ช่ น กัน ซึ่ง หากบุ ค คลนั ้น ๆ มี
ประสบการณ์ท่ดี หี รือไม่ดตี ่อการโฆษณาประชาสัมพันธ์สนิ ค้าหนึ่งก็จะทาให้บุคคลนัน้ เกิดเจตคติ
ต่างๆ ตามมา และ (5) ปจั จัยด้านบุคลิกภาพ (Personality) มีส่วนสาคัญทางอ้อมในการสร้างเจตคติ
ให้กบั ตัวบุคคล (ธงชัย สันติวงษ์ . 2539) อย่างไรก็ตามปจั จัยต่างๆ ของการก่อเจตคติดงั ทีก่ ล่าวมา
ข้างต้นนัน้ ในความเป็ นจริงมิได้มกี ารเรียงลาดับตามความสาคัญเพราะปจั จัยแต่ละด้านเหล่านี้ ตัวใด
จะมีความสาคัญต่อการก่อตัวของเจตคติมากหรือน้อยเพียงใดขึน้ อยู่กบั การพิจารณาสร้างเจตคติต่อ
สิ่ง ของคน หรือ สถานการณ์ ห นึ่ ง มีค วามเกี่ย วข้อ งกับ ป จั จัย ที่ก ล่ า วมาข้า งต้น มากน้ อ ยอย่า งไร
ยกตัวอย่างเช่น เจตคติต่อนาย ก.จะมีทศิ ทางเชิงใดมีความสัมพันธ์กบั ประสบการณ์ (Experient) ที่
นาย ข. ตีค่าปฏิสมั พันธ์ทน่ี าย ข. เคยมีกบั นาย ก. ในอดีต
ผูว้ จิ ยั สรุปเจตคติต่อพฤติกรรมของบุคคลว่าเป็ น เจตคติเป็ นความโน้มเอียงในจิตใจ เป็ น
ความรูส้ กึ ชอบหรือไม่ชอบต่อสิง่ หนึ่งสิง่ ใด หรือต่อสถานการณ์หนึ่ง ๆ โดยในหนึ่งสถานการณ์บุคคล
หนึ่งสามารถมีได้ทงั ้ เจตคติเชิงบวก เจตคติเชิงลบ หรือเจตคติทบ่ี ุคคลไม่แสดงความคิดเห็น หรืออาจ
มีเจตคติเพียงแบบใดแบบหนึ่งก็เป็ นได้ เจตคติมลี กั ษณะสาคัญ 5 ข้อ (1) เป็ นเรื่องของอารมณ์จงึ
เปลี่ยนแปลงไปตามเงื่อนไขที่สอดคล้องกับความรูส้ กึ ที่แท้จริงของบุคคล (2) เป็ นเรื่องเฉพาะตัวซึ่ง
ทาให้บุคคลหนึ่งมีรูปแบบหรือความรูส้ กึ ที่แตกต่างหรือเสมือนบุคคลอื่นได้ (3) มีทศิ ทางที่สงั คม
ปรารถนาหรือไม่ปรารถนา (4) มีความเข้มของความรูส้ กึ มากน้อย และ (5) มีเป้าต่อสิง่ ใดสิง่ หนึ่ง
หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่ง ทัง้ นี้เจตคติมปี ระโยชน์ในการใช้ทานาย ป้องกัน แก้ไข และเข้าใจเหตุและ
ผลของพฤติก รรมบุค คล ส าหรับเจตคติต่ อ พฤติกรรมการใช้พาณิช ย์อิเ ล็กทรอนิกส์จงึ หมายถึง
ความรู้สกึ ชอบหรือไม่ชอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม มีทงั ้ เจตคติเชิงบวก เจตคติเชิงลบ
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วิ ธีการวัดเจตคติ
ออซคาน และคานัท (Ozkan; & Kanat. 2011) ได้ศกึ ษารูปแบบการยอมรับระบบรัฐบาล
อิเล็กทรอนิกส์ในประเทศตุรกี ใช้มาตรวัดแบบ 5 ระดับ โดย 1 หมายถึง ค่าคะแนนทางลบ และ 5
หมายถึง ค่าคะแนนทางบวก และตรวจสอบเครื่องมือวัดและได้ผลลัพธ์ว่าเจตคติมคี ่าความเชื่อมัน่
ทางโครงสร้างหรือครอนบราคอัลฟ่าเท่ากับ 0.90 แกรนดอนและคณะ (Grandon; et al. 2009)
ศึกษาเกี่ยวกับทฤษฎีทใ่ี ช้อธิบายการยอมรับใช้ระบบพาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์ ใช้แบบวัดทีถ่ ามความ
ตัง้ ใจใช้พาณิช ย์อิเ ล็กทรอนิกส์ภายในองค์กรในปี หน้ า มีข้อ คาถาม 4 ข้อ เช่น การใช้พาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ภายในองค์กรในปีหน้าเป็นสิง่ ทีด่ ี การใช้พาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์ภายในองค์กรในปีหน้า
เป็นการกระทาเชิงบวก และ การใช้พาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์ภายในองค์กรในปีหน้าเป็ นการกระทาทีม่ ี
ประสิทธิภาพ เป็นต้น ใช้มาตรวัดแบบลิเคิรท์ สเกล 7 ระดับ โดย 1 หมายถึง เห็นด้วยอย่างยิง่ และ 7
หมายถึง ไม่เห็นด้วยอย่างยิง่ และตรวจสอบเครื่องมือวัดและได้ผลลัพธ์ว่าเจตคติมคี ่าความเชื่อมัน่
ทางโครงสร้างหรือครอนบราคอัลฟ่าเท่ากับ 0.88 คริสโปและโบส์ก (Crespo; & Bosque. 2008)
ศึกษาผลกระทบของนวัตกรรมทีม่ ตี ่อการยอมรับพาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์ ใช้แบบวัดทีถ่ ามความชอบ
ซือ้ สินค้าผ่านทางอินเตอร์เน็ต และเจตคติเชิงบวกต่อความคิดทีจ่ ะซื้อสินค้าผ่านทางอินเตอร์เน็ต มี
ข้อคาถาม 4 ข้อ เช่น ฉันชอบความคิดเกี่ยวกับการใช้อนิ เตอร์เน็ตสาหรับการซือ้ สินค้าใน 6 เดือน
ข้างหน้า การใช้อนิ เตอร์เน็ตสาหรับการซื้อสินค้าใน 6 เดือนข้างหน้าเป็ นความคิดที่ฉลาด การใช้
อินเตอร์เน็ตสาหรับการซือ้ สินค้าใน 6 เดือนข้างหน้าเป็นความคิดทีด่ ี และ การใช้อนิ เตอร์เน็ตสาหรับ
การซือ้ สินค้าใน 6 เดือนข้างหน้าเป็นความคิดเชิงบวก โดยใช้มาตรวัดแบบลิเคิรท์ สเกล 7 ระดับ โดย
1 หมายถึง ไม่เห็นด้วยอย่างยิง่ และ 7 หมายถึง เห็นด้วยอย่างยิง่ และตรวจสอบเครื่องมือวัดและได้
ผลลัพธ์ว่าเจตคติมคี ่าความเชื่อมันทางโครงสร้
่
างหรือครอนบราคอัลฟ่าเท่ากับ 0.943 ช้อยส์และคณะ
(Choi; et al. 2003) ได้ศกึ ษาการยอมรับข่าวสารผ่านอินเตอร์แอ็กทีฟ ทีว ี หรือโทรทัศน์ทส่ี ่อื สารได้
2 ช่อ งทาง มีแ บบวัดที่ถ ามเจตคติท่ีดีต่ อ การใช้อินเตอร์แอ็ก ทีฟทีว ี หรือ โทรทัศ น์ ท่สี ่อื สารได้ 2
ช่องทาง มีขอ้ คาถาม 4 ข้อ คือ การใช้อนิ เตอร์แอ็กทีฟทีว ี หรือโทรทัศน์ทส่ี ่อื สารได้ 2 ช่องทางเป็ น
สิง่ ที่ดี ฉันชอบใช้บริการอินเตอร์แอ็กทีฟทีว ี หรือโทรทัศน์ท่สี ่อื สารได้ 2 ช่องทาง การใช้บริการ
อินเตอร์แอ็กทีฟทีว ี หรือโทรทัศน์ทส่ี ่อื สารได้ 2 ช่องทางเป็นสิง่ ทีน่ ่าสนใจ และ การใช้บริการอินเตอร์
แอ็กทีฟทีว ี หรือโทรทัศน์ทส่ี ่อื สารได้ 2 ช่องทางเป็ นเรื่องน่ ายินดี โดยใช้มาตรวัด แบบลิเคิรท์ สเกล 7
ระดับ โดย 1 หมายถึง ไม่เ ห็น ด้ว ยอย่า งยิง่ และ 7 หมายถึง เห็น ด้ว ยอย่า งยิ่ง และตรวจสอบ
เครื่องมือวัดและได้ผลลัพธ์ว่าเจตคติมคี ่าความเชื่อมันทางโครงสร้
่
างหรือครอน-บราคอัลฟ่าเท่ากับ
0.90 และ หยาง (Yang. 2012)
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ผลงานวิ จยั ที่เกี่ยวข้องกับเจตคติ ต่อพฤติ กรรมการใช้พาณิ ชย์อิเล็กทรอนิ กส์
กับความตัง้ ใจแสดงพฤติ กรรม
คิม และคณะ (Kim; et al. 2010) ได้ศกึ ษาบทบาทของลักษณะทางจิตและปจั จัยทางสังคม
ทีท่ าให้ใช้บริการส่งข้อความสื่อประสม โดยกลุ่มตัวอย่างเป็ นผูใ้ ช้โทรศัพท์มอื ถือจานวน 1,016 ราย
ซึ่งรายงานว่าเจตคติของผู้ใช้บริการมือถือที่มตี ่อบริการส่งข้อความสื่อประสมมีอทิ ธิพลเชิงบวกต่อ
ความตัง้ ใจใช้บริการส่งข้อความสื่อประสม (coefficient=0.35, p-value<0.01) และยังพบในงานวิจยั
ของช๊อยและคณะ (Choi; et al. 2003) ศึกษาการยอมรับข่าวสารผ่านอินเตอร์แอ็กทีฟ ทีว ี หรือ
โทรทัศน์ทส่ี ่อื สารได้ 2 ช่องทาง โดยกลุ่มตัวอย่างเป็ นผูใ้ ช้อนิ เตอร์เน็ตจานวน 2,591 ราย พบว่าเจต
คติต่ออินเตอร์แอ็กทีฟ ทีว ี หรือโทรทัศน์ทส่ี ่อื สารได้ 2 ช่องทางมีผลกระทบต่อความตัง้ ใจใช้โทรทัศน์
ดังกล่าว (coefficients=0.27, p<0.01) อีกทัง้ ในงานวิจยั ของคริสโปและโบส์ก (Crespo; & Bosque.
2008) ซึง่ ศึกษาผลกระทบของนวัตกรรมทีม่ ตี ่อการยอมรับพาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์ โดยกลุ่มตัวอย่าง
เป็ นผูท้ ใ่ี ช้อนิ เตอร์เน็ตในประเทศสเปนจานวน 675 ราย พบว่าเจตคติของบุคคลทีม่ ตี ่อการพาณิชย์
อิเ ล็ก ทรอนิ ก ส์ม ีผ ลกระทบเชิง บวกต่ อ ความตัง้ ใจซื้อ สิน ค้า ผ่ า นระบบอิเ ล็ก ทรอนิ ก ส์ และจาก
การศึกษาของแกรนดอนและคณะ (Grandon; et al. 2009) เกี่ยวกับทฤษฎีทใ่ี ช้อธิบายการยอมรับ
ระบบพาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์ โดยกลุ่มตัวอย่างเป็ นผู้จดั การหรือเจ้าของกิจการวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อมในประเทศชิลจี านวน 1,100 รายพบว่าเจตคติท่มี ตี ่อ การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ม ี
ความสัมพันธ์กบั ความตัง้ ใจใช้พาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์
สรุปได้ว่าเจตคติของบุคคลหนึ่งที่มตี ่อนวัตกรรมหรือเทคโนโลยีมคี วามสัมพันธ์กบั ความ
ตัง้ ใจใช้ น วัต กรรมหรือ เทคโนโลยีนั ้น ๆ และจากการรวบรวมงานวิจ ัย ที่ผ่ า นมาท าให้ ผู้ ว ิจ ัย
ตัง้ สมมติฐ านได้ว่า เจตคติต่ อ การพฤติก รรมการใช้พาณิชย์อิเ ล็ก ทรอนิก ส์ของผู้ป ระกอบการ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมมีอทิ ธิพลเชิงบวกต่อความตัง้ ใจใช้พาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์
ผลงานวิ จยั ที่เกี่ยวข้องกับเจตคติ ต่อพฤติ กรรมการใช้พาณิ ชย์อิเล็กทรอนิ กส์
กับพฤติ กรรมการใช้พาณิ ชย์อิเล็กทรอนิ กส์
ในส่วนของการวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับเจตคติท่อี าจเป็ นสาเหตุของพฤติกรรมการใช้พาณิชย์
อิเ ล็ก ทรอนิก ส์นัน้ ได้มผี ู้ว ิจยั และได้ข้อ ค้นพบหลายประการ เช่น เพคและเมอริสนั ( Peak; &
Morrison. 1958) ได้ศึก ษาเกี่ย วกับ พฤติก รรมการยอมรับ ข่า วสารจากสื่อ สารมวลชนของนิ ส ิต
ภาควิชาจิตวิทยาในมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่ง โดยใช้กลุ่มตัวอย่างจานวน 69 คน ปรากฎว่ากลุ่มนิสติ ที่
มีเจตคติท่ดี ตี ่อข่าวสารหรือความรูใ้ หม่ๆ เป็ นกลุ่มที่รบั ข่าวสารต่างๆ มากกว่านิสติ กลุ่มอื่นๆ ที่ม ี
เจตคติต่อข่าวสารไม่ดี ส่วน นาถ พันธุมนาวิน และคณะ (2518) ได้ศกึ ษาเกี่ยวกับเจตคติทม่ี ตี ่ อการ
ปลูกถัวเหลื
่ องของเกษตรกรทีอ่ าเภอกาแพงแสน จังหวัดนครปฐม ปรากฎว่าเจตคติต่อการปลูกถัว่
เหลือง มีความสัมพันธ์อย่างสูงกับพฤติกรรมการปลูกถัวเหลื
่ องของเกษตรกร กล่าวคือ เกษตรกรที่
มีเจตคติทด่ี ตี ่อการปลูกถัวเหลื
่ องจะเข้าร่วมในโครงการปลูกถัวเหลื
่ องทีท่ างราชการส่ งเสริมให้มขี น้ึ
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และเกษตรกรเหล่านี้เป็ นผู้ท่ที าการปลูกถัวเหลื
่ องอย่างจริงจังด้วย นอกจากนี้แล้ว นพนธ์ สัมมา
(2523) ได้ทาการวิจยั เกี่ยวกับพฤติกรรมการปลูกมันฝรังพั
่ นธุ์ใ หม่ของเกษตรกรในต าบลช่อ แล
จังหวัดเชียงใหม่ จานวน 162 คน ปรากฎว่า เจตคติต่อมันฝรังพั
่ นธุ์ใหม่มคี วามสัมพันธ์อย่างสูงกับ
พฤติกรรมการนามันฝรังพั
่ นธุใ์ หม่มาปลูก กล่าวคือ เกษตรกรทีม่ คี วามรูเ้ กี่ยวกับมันฝรังพั
่ นธุใ์ หม่ดี
และเชื่อมันว่
่ ามันฝรังพั
่ นธุใ์ หม่ให้ผลผลิตสูง เป็นเกษตรกรทีป่ ลูกมันฝรังพั
่ นธุใ์ หม่สงู ด้วย
จากการศึกษาโดย โอลิวรี า และคณะ (Oliveira; et al. 2010) ซึง่ ได้ศกึ ษากลุ่มตัวอย่างที่
เป็ นบริษทั อุตสาหกรรมการสื่อสารโทรคมนาคมและอุตสาหกรรมการท่องเทีย่ วของประเทศในทวีป
ยุโรปรวม 27 ประเทศ และใช้วธี วี เิ คราะห์แบบองค์ประกอบ (Factor Analysis) พบว่า ปจั จัยที่ม ี
อิทธิพลต่อการตัดสินใจยอมรับธุรกิจแบบการพาณิช ย์อิเลกทรอนิกส์ ได้แก่ ปจั จัยด้านเจตคติต่อ
ประโยชน์และข้อจากัดของธุรกิจแบบการพาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์ (R= 0.99) และเหม่ย (Mei. 2008)
ศึกษากลุ่มตัวอย่างซึง่ เป็ นวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมและเป็ นผูผ้ ลิตสินค้าในประเทศจีนรวม
จานวน 94 ราย โดยใช้วธิ วี เิ คราะห์ตวั แบบเส้นทางกาลังสองน้อยที่สุดบางส่วน พบว่า เจตคติต่อ
ต้นทุนในการใช้พาณิชย์อลิ ก็ ทรอนิกส์มผี ลต่อการพฤติกรรมการใช้พาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์ (P= 0.31)
ทีร่ ะดับนัยสาคัญ 0.10 จากการศึกษาของเอเลน่ าและคณะ (Elena et al. 1999) ได้ศกึ ษากลุ่ม
ตัวอย่างจากพนักงานบริษทั เอกชนในประเทศสหรัฐอเมริกาจานวน 268 รายโดยใช้สถิตแิ บบ Partial
Least Square พบว่า เจตคติต่อการยอมรับโปรแกรมวินโดว์ 3.1 (Window 3.1) มีความสัมพันธ์ต่อ
ความตัง้ ใจยอมรับนวัตกรรมของผูท้ ไ่ี ม่เคยใช้โปรแกรมดังกล่าวอย่างมีนัยสาคัญ (r=0.28) และยังพบ
รายงานจากทองและแย็ป (Thong; & Yap. 1995) ว่าเจตคติทด่ี ตี ่อการยอมรับนวัตกรรมส่งผลต่อ
การยอมรับนวัตกรรม
สรุ ป ได้ว่ า เจตคติข องบุ ค คลหนึ่ ง ที่ม ีต่ อ นวัต กรรมหรือ เทคโนโลยีม ีค วามสัม พัน ธ์กับ
พฤติกรรมการยอมรับนวัตกรรมหรือเทคโนโลยีนัน้ ๆ และจากการรวบรวมงานวิจยั ที่ผ่านมาทาให้
ผู้ว ิจยั ตัง้ สมมติฐานได้ว่า เจตคติต่ อพฤติกรรมการใช้พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของผู้ประกอบการ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมมีอทิ ธิพลเชิงบวกต่อพฤติกรรมการใช้พาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์ และ
เจตคติต่อพฤติกรรมการใช้พาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์ของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ย่อมมีอทิ ธิพลต่อพฤติกรรมการใช้พาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์ผ่านความตัง้ ใจใช้พาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์
4.3 การคล้อยตามกลุ่มอ้างอิ ง
บรรทัดฐานทางสังคม
บรรทัดฐานทางสังคม (Social Norm) เป็ นตัวกาหนดความประพฤติหรือกิรยิ าต่างๆ ใน
การดาเนินชีวติ ประจาวันของบุคคลหนึ่ง (ไพฑูรย์ เครือแก้ว. 2513:62) เป็ นข้อตกลงเกี่ยวกับการ
กระทาทีย่ อมรับได้และยอมรับไม่ได้ทส่ี มาชิกของสังคมได้ตกลงใช้ร่วมกัน (Olsen. 1968:59) เป็ น
มาตรฐานการปฏิบตั ติ ามบทบาท และสถานภาพทีบ่ ุคคลมีในการแสดงออกพฤติกรรมต่างๆ (พัทยา
สายหู. 2544) เป็ นแบบแผนของพฤติกรรมที่เป็ นที่คาดหวังของสังคมและถูกคาดหวั งให้สมาชิก
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ปฏิบตั ติ าม (งามพิศ สัตย์สงวน. 2546) เป็ นกฎเกณฑ์ทแ่ี สดงให้บุคคลทราบว่าในสถานการณ์หรือ
เหตุการณ์หนึ่งที่บุคคลหนึ่งเผชิญอยู่ พฤติกรรมใดที่บุคคลนัน้ เหมาะ ไม่เหมาะ หรือไม่ควรกระทา
เพื่อการอยู่รอดในสังคม (สัญญา สัญญาวิวฒ
ั น์ . 2523:83) หรือเป็ นเกณฑ์ในการควบคุมพฤติกรรม
ของแต่ละบุคคลในสังคมให้มแี นวทางในการอยู่ร่วมกันในระยะเวลาหนึ่งของสังคมที่เฉพาะเจาะจง
สังคมหนึ่ง (Schur. 1984)
การรับรูบ้ รรทัดฐานทางสังคมจากบุคคลรอบข้างมีลกั ษณะทีส่ าคัญ 5 ประเด็น (Hackman.
1969) คือ (1) การรับรูบ้ รรทัดฐานทางสังคมจากคนรอบข้างซึ่งเป็ นกฎในการเข้าร่วมเป็ นสมาชิก
ของกลุ่มและช่วยรักษาความเป็ นสมาชิกของกลุ่มไว้ (2) การรับรูบ้ รรทัดฐานทางสังคมจากบุคคล
รอบข้างจะปรับใช้กบั พฤติกรรมของแต่ละบุคคลมากกว่าการปรับความคิดหรือความรูส้ กึ ของแต่ละ
บุคคล เพราะความเห็นพ้องต้องกันของกลุ่มเป็ นสิง่ จาเป็ นในการอยู่ร่วมกัน (3) การรับรูบ้ รรทัดฐาน
ทางสังคมจากบุคคลรอบข้างถูกนามาปรับใช้กบั พฤติกรรมของสมาชิกส่วนใหญ่ในกลุ่มที่เห็นว่ามี
ความสาคัญแต่มใิ ช่พฤติกรรมของบุคคลทัง้ หมดในกลุ่มที่ถูกนามาจัดระเบียบ (4) การรับรู้บรรทัด
ฐานทางสังคมจากบุคคลรอบข้างทีน่ ามาปรับใช้อย่างเท่าเทียมกันสาหรับทุกคน และ (5) การรับรู้
บรรทัดฐานทางสังคมจากบุคคลรอบข้างจะพัฒนาอย่างช้าๆ และเป็ นไปอย่างละเอียดอ่อน อย่างไรก็
ตามการรับรูบ้ รรทัดฐานทางสังคมจากคนรอบข้างอาจถูกสร้างขึน้ อย่างรวดเร็วหากผู้บงั คับบัญชา
หรือผู้ร่วมงานปรารถนาจะมีพฤติกรรมเป็ นที่ยอมรับกันอย่า งชัดเจน (สร้อยตระกูล อรรถมานะ,
2541:185-186 ; โยธิน ศันสนยุทธ; และคณะ: 2533: 341)
การคล้อยตามกลุ่มอ้างอิ ง
การคล้อยตามกลุ่มอ้างอิงเป็นสิง่ แวดล้อมทางสังคมทีม่ อี ทิ ธิพลต่อพฤติกรรมของบุคคล เป็ นการรับรู้
ของบุคคลหนึ่งว่าบุคคลอื่นมีความสาคัญต่อตนมากน้อยเพียงใดและเห็นควรหรือไม่เห็นควรคล้อย
ตามกลุ่มอ้างอิงในการกระทาพฤติกรรมนัน้ มากหรือน้ อยเพียงใด และเป็ นการรับรู้แรงกดดันจาก
สังคมให้บุคคลหนึ่งกระทาหรือไม่กระทาพฤติกรรมหนึ่ง ๆ (Ajzen. 1991:188 ; Ajzen; & Fishbein.
1980: 73-75)
โดยกลุ่มอ้างอิงอาจเป็ นกลุ่มที่บุคคลติดต่อสัมพันธ์ด้วยหรือรูจ้ กั เป็ นการส่วนตัว หรือเป็ น
ลักษณะของปจั เจกบุคคล (Individual) ทีเ่ ป็ นนามธรรมซึง่ เป็ นตัวแทนของรูปแบบพฤติกรรมทีบ่ ุคคล
นัน้ ยึดถือและแสดงพฤติกรรมตามบุคคลหรือกลุ่มบุคคลทีม่ คี วามใกล้ชดิ และมีความสาคัญต่อบุคคล
หนึ่ง (Landis. 1986: 65)
การคล้อยตามกลุ่ มอ้างอิงของบุคคลหนึ่งขึ้นอยู่กบั (1) ความเชื่อที่กลุ่มอ้างอิงมีต่ อการ
กระทาของบุคคลหนึ่ง (Normative Belief) เป็นความเชื่อของบุคคลว่าแต่ละบุคคลทีอ่ ยู่ในกลุ่มอ้างอิง
มีความต้อ งการให้ตนกระทาพฤติกรรมหรือไม่ และ (2) แรงจูงใจที่จะคล้อยตามกลุ่มอ้างอิง
(Motivation of Comply) เป็ นแรงจูงใจหรือการรับรูข้ องบุคคลหนึ่งในการกระทาตามความคาดหวัง
ดังทีก่ ลุ่มอ้างอิงต้องการให้ตนกระทาพฤติกรรมหนึ่งมากเพียงใด (Ajzen & Fishbein. 1980:73-75)
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ผูว้ จิ ยั สรุปความหมายการคล้อยตามกลุ่มอ้างอิงว่าเป็นการรับรูข้ องบุคคลหนึ่งว่าผูท้ ม่ี คี วาม
ใกล้ชดิ หรือมีความสาคัญต่อตนเองมีความต้องการหรือมีความคิดเห็นว่าบุคคลนัน้ ควรหรือไม่ควร
กระทาพฤติกรรมหนึ่ง และทาให้บุคคลดังกล่าวคล้อยตามในการกระทาตามพฤติกรรมนัน้ ซึ่งการ
คล้อยตามกลุ่มอ้างอิงในการใช้พาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์หมายถึง การรับรูข้ องผูป้ ระกอบการวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อมว่าผูท้ ่มี คี วามใกล้ชดิ หรือมีความสาคัญต่อประกอบการฯ มีความต้องการ
หรือมีความเห็นว่าผู้ตอบควรหรือไม่ควรใช้พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ในการดาเนินธุรกิจ และทาให้
คล้อยตามใช้พาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์
วิ ธีการวัดการคล้อยตามกลุ่มอ้างอิ ง
แกรนดอนและคณะ (Grandon; et al. 2009) ศึกษาเกี่ยวกับทฤษฎีทใ่ี ช้อธิบายการยอมรับ
ระบบพาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์ ใช้แบบวัดทีถ่ ามถึงบุคคลทีม่ อี ทิ ธิพลต่อการบริหารองค์กรหรือบุคคลที่
มีความคิดเห็นซึ่งมีประโยชน์ ต่อองค์กรให้บุคคลหนึ่งใช้พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ มีข้อคาถาม 4 ข้อ
เช่น ผู้ท่มี คี วามสาคัญต่อบริษทั ของฉันส่วนใหญ่เห็นว่าฉันควรใช้พาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์ภายในปี
หน้ า ผู้ท่ีม ีอิท ธิพ ลต่ อ การด าเนิ น งานของบริษัท ฉั น ส่ ว นใหญ่ เ ห็น ว่ า บริษัท ฉั น ควรใช้พ าณิ ช ย์
อิเ ล็ก ทรอนิ ก ส์ ภ ายในปี ห น้ า ผู้ ท่ีเ ห็น คุ ณ ค่ า ของบริษัท ฉั น ปรารถนาให้ บ ริษัท ฉั น ใช้ พ าณิ ช ย์
อิเ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ภ ายในปี ห น้ า และ บริษั ท ส่ ว นใหญ่ ท่ีม ีค วามส าคัญ ต่ อ บริษั ท ฉั น ใช้ พ าณิ ช ย์
อิเล็กทรอนิกส์ในการดาเนินงาน โดยใช้มาตรวัดแบบลิเคิรท์ สเกล 7 ระดับ โดย 1 หมายถึง เห็นด้วย
อย่างยิง่ และ 7 หมายถึง ไม่เห็นด้วยอย่างยิง่ และตรวจสอบเครื่องมือวัดและได้ผลลัพธ์ว่าการคล้อย
ตามกลุ่มอ้างอิงมีค่าความเชื่อมันทางโครงสร้
่
างหรือ ครอนบราคอัลฟ่าเท่ากับ 0.90 แพนและมารช์
(Pan; & Marsh. 2010) ศึกษาความตัง้ ใจและการยอมรับอินเตอร์เน็ตของผูใ้ หญ่ในประเทศชิล ี ใช้
แบบวัดที่ถามถึงบุคคลที่มคี วามสาคัญหรืออิทธิพลต่อพฤติกรรมของกลุ่มตัวอย่างและคิดว่าควรใช้
อินเตอร์เ น็ต มีขอ้ คาถาม 2 ข้อ เช่น ผู้ท่มี อี ิทธิพลต่อการแสดงพฤติกรรมของฉันคิดว่าฉันควรใช้
อินเตอร์เน็ต และ ผูท้ ม่ี คี วามสาคัญต่อฉันคิดว่าฉันควรใช้อนิ เตอร์เน็ต ใช้มาตรวัดแบบลิเคิรท์ สเกล 5
ระดับ โดย 1 หมายถึง เห็น ด้ว ยอย่างยิ่ง และ 5 หมายถึง ไม่เ ห็น ด้ว ยอย่า งยิ่ง และตรวจสอบ
เครื่องมือวัดการคล้อยตามกลุ่มอ้างอิงพบว่ามีค่าความเชื่อมันทางโครงสร้
่
างหรือครอนบราคอัลฟ่า
เท่ากับ 0.84 คริสโปและโบส์ก (Crespo; & Bosque. 2008) ศึกษาผลกระทบของนวัตกรรมทีม่ ตี ่อ
การยอมรับ พาณิ ช ย์อิเ ล็ก ทรอนิ ก ส์ ใช้แ บบวัด ที่ถ ามบุ ค คลที่ม ีค วามคิด เห็น หรือ มีอิท ธิพ ล ต่ อ
พฤติกรรมของกลุ่มตัวอย่างในการซื้อสินค้าผ่านทางอินเตอร์เน็ต มีขอ้ คาถาม 4 ข้อ เช่น ผูท้ ่เี ห็น
คุณค่าของความคิดฉันจะเห็นชอบต่อการใช้อนิ เตอร์เน็ตสาหรับซือ้ สินค้าของฉัน ผูท้ ม่ี อี ทิ ธิพลต่อการ
แสดงพฤติก รรมของฉัน คิด ว่าฉันควรใช้อิน เตอร์เ น็ ต สาหรับ การซื้อ สินค้า ฉันถู กคาดหวังให้ใ ช้
อินเตอร์เ น็ต ส าหรับการซื้อสินค้า และผู้ท่มี คี วามสาคัญ ต่ อฉันจะเห็นด้ว ยกับการใช้อินเตอร์เ น็ ต
สาหรับซือ้ สินค้าของฉัน โดยใช้มาตรวัดแบบลิเคิรท์ สเกล 7 ระดับ โดย 1 หมายถึง ไม่เห็นด้วยอย่าง
ยิง่ และ 7 หมายถึง เห็นด้วยอย่างยิง่ และตรวจสอบเครือ่ งมือวัดและได้ผลลัพธ์ว่าการคล้อยตามกลุ่ม

36
อ้างอิงมีค่าความเชื่อมันทางโครงสร้
่
างหรือครอนบราคอัลฟ่าเท่ากับ 0.831 และ หวาง (Hwang.
2010) ได้ทาการศึกษาเรือ่ งอิทธิพลของเพศทีม่ ตี ่อการใช้ระบบพาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์ สร้างแบบวัดที่
ถามถึงสมาชิกในครอบครัวหรือเพื่อนทีค่ ดิ ว่าบุคคลหนึ่งควรซือ้ สินค้าผ่านทางเว็บไซต์ มีขอ้ คาถาม 3
ข้อโดย คนในครอบครัวฉันเช่นพ่อแม่ คิดว่าฉันควรซือ้ สินค้าผ่านทางเว็บไซต์ และ เพื่อนของฉันคิด
ว่าฉันควรซือ้ สินค้าผ่านทางเว็บไซต์ ซึง่ ใช้มาตรวัดแบบลิเคิรท์ สเกล 5 ระดับ โดย 1 หมายถึง ไม่
เห็นด้วยอย่างยิง่ 3 หมายถึง ไม่แน่ใจ และ 5 หมายถึง เห็นด้วยอย่างยิง่ และตรวจสอบเครื่องมือวัด
ผูว้ จิ ยั ได้เลือกใช้วธิ หี าค่าความเชื่อมัน่ โดยหาความคงทีภ่ ายใน และได้ผลลัพธ์ว่าการคล้อยตามกลุ่ม
อ้างอิงมีค่า ICR เท่ากับ 0.7 ในงานวิจยั ครัง้ นี้ผวู้ จิ ยั ปรับปรุงใช้เครื่องมือวัดของ คริสโปและโบส์ก
ควบคู่กบั หวาง (Crespo; & Bosque. 2008 ; Hwang. 2010)
ผลงานวิ จยั ที่เกี่ยวข้องกับการคล้อยตามกลุ่มอ้างอิ งกับความตัง้ ใจแสดงพฤติ กรรม
ผูว้ จิ ยั หลายท่านได้ขอ้ ค้นพบหลายประการที่เกี่ยวข้องกับการคล้อยตามกลุ่มอ้างอิงทีอ่ าจ
เป็ น สาเหตุ ข องพฤติก รรมการใช้พ าณิช ย์อิเ ล็กทรอนิ ก ส์นัน้ เช่ น งานวิจ ยั ของฮอพพ์แ ละคณะ
(Hoppe; et al. 2001) ซึ่งได้ทาการศึกษากลุ่มตัวอย่างประเทศแอฟริกาใต้ซ่งึ เป็ นกลุ่มที่ใช้
อินเตอร์เน็ตจานวน 102 ราย พบว่า ปจั จัยด้านการคล้อยตามกลุ่มอ้างอิงไม่มคี วามสัมพันธ์กบั
พฤติกรรมการใช้พาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์ สอดคล้องกับ ที่ แธนและโธ (Tan; & Teo. 2000) ได้
ทาการศึกษาเชิงประจักษ์เกี่ยวกับผู้ใช้หรือผูท้ ่ไี ม่ใช่อนิ เตอร์เน็ตในประเทศสิงคโปร์ เก็บข้อมูลจาก
กลุ่มตัวอย่างผูใ้ ช้งานอินเตอร์เน็ตในประเทศสิงคโปร์จานวน 454 ราย โดยใช้มาตรวัด 7 ระดับแบบ
ลิเ คิร์ท สเกล และได้ร ายงานไว้ว่ า ป จั จัย ด้า นการคล้อ ยตามกลุ่ ม อ้า งอิง ไม่ ม ีค วามสัม พัน ธ์กับ
พฤติกรรมการใช้พาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์ อีกทัง้ จากการศึกษาของแกรนดอนและคณะ (Grandon et
al. 2009) พบว่าการคล้อยตามกลุ่มอ้างอิงไม่มคี วามสัมพันธ์กบั ความตัง้ ใจใช้พาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์
และ คริสโปและโบส์ก (Crespo; & Bosque. 2008) ศึกษาผลกระทบของนวัตกรรมทีม่ ตี ่อการใช้
พาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์ โดยกลุ่มตัวอย่างเป็ นผูท้ ่ใี ช้อนิ เตอร์เน็ตในประเทศสเปนจานวน 675 ราย
พบว่าการคล้อยตามกลุ่มอ้างอิงไม่มคี วามสัมพันธ์กบั ความตัง้ ใจซื้อสินค้าผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
ในขณะทีค่ มิ และคณะ (Kim; et al. 2008) ได้ศกึ ษาเกี่ยวกับ รูปแบบบทบาทของการคล้อยตามกลุ่ม
อ้างอิงและระบบการทาตั ๋วเครือ่ งบินผ่านระบบการพาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์ โดยใช้กลุ่มตัวอย่างจานวน
40 คนซึ่งเป็ นผู้ท่เี คยมีประสบการณ์ซ้อื ตั ๋วเครื่องบินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ปรากฎว่าการคล้อย
ตามกลุ่ มอ้างอิง มีอิทธิพ ลเชิงบวกต่ อ ความตัง้ ใจใช้ระบบซื้อ ขายตั ๋วเครื่อ งบินผ่านระบบพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ของกลุ่มตัวอย่างอย่างมีนัยสาคัญ (γ=032, p-value<0.01) ส่วนช๊อยท์และจีสเฟล
(Choi; & Geistfeld. 2003) ศึกษาการใช้ระบบชอปปิ้ งอิเล็กทรอนิกส์ ศึกษากลุ่มตัวอย่างที่ม ี
ประสบการณ์ ซ้อื ของผ่านระบบพาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์แบ่งเป็ นกลุ่มตัวอย่างเชื้อชาติเกาหลีจานวน
386 ราย และเชือ้ ชาติสหรัฐอเมริกนั จานวน 369 รายพบว่า การคล้อยตามกลุ่มอ้างอิงของชาวเกาหลี
และชาวอเมริกนั มีอทิ ธิพลเชิงบวกอย่างมีนัยสาคัญต่อความตัง้ ใจซื้อสินค้าผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
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(beta=0.035, p-value<0.001) และจากการศึกษาของแกรนดอนและคณะ (Grandon; et al. 2009)
เกี่ยวกับทฤษฎีท่ใี ช้อธิบายการยอมรับระบบพาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์ โดยกลุ่มตัวอย่างเป็ นผู้จดั การ
หรือเจ้าของกิจการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในประเทศชิลจี านวน 1,100 รายพบว่าการ
คล้อยตามกลุ่มอ้างอิงมีความสัมพันธ์กบั ความตัง้ ใจใช้พาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์
นอกจากนี้จาก
งานวิจยั ของยาฮูบแี ละบาฮานิ (Yaghoubi; & Bahmani. 2010) ซึง่ ได้ศกึ ษาปจั จัยทีม่ ผี ลกระทบต่อ
การยอมรับการทาธุรกรรมทางการเงินระบบอิเล็กทรอนิกส์ กลุ่มตัวอย่างทีใ่ ช้ในการศึกษาเป็ นผูท้ ่ี ม ี
ประสบการณ์ทาธุรกรรมทางการเงินระบบอิเล็กทรอนิกส์จานวน 349 ราย พบว่าการคล้อยตามกลุ่ม
อ้างอิงมีผ ลกระทบเชิงบวกต่อ พฤติกรรมตัง้ ใจใช้บริการธุรกรรมทางการเงินระบบอิเล็กทรอนิกส์
(beta=0.33, t=10.81) อีกทัง้ แพนและมารช์ (Pan; & Marsh. 2010) ศึกษาความตัง้ ใจและการ
ยอมรับอินเตอร์เน็ตของผู้ใหญ่ในประเทศชิล ี สาหรับกลุ่มตัวอย่างที่ศกึ ษาเป็ นบุคคลทัวไปที
่
่มอี ายุ
ระหว่าง 50-81 ปี จานวน 374 ราย พบว่าการคล้อยตามกลุ่มอ้างอิงมีผลกระทบเชิงบวกต่อความ
ตัง้ ใจใช้อนิ เตอร์เน็ต และในงานวิจยั ของคริสโปและโบส์ก (Crespo; & Bosque. 2008) และ หวาง
(Hwang. 2010) ได้ทาการศึกษาเรื่องอิทธิผลของเพศที่มตี ่อการใช้พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ กลุ่ม
ตัวอย่างเป็ นนักศึกษามหาวิทยาลัยต่างๆ ที่ตงั ้ อยู่ทางเหนือของประเทศสหรัฐอเมริกาจานวน 322
รายพบว่ า การคล้ อ ยตามกลุ่ ม อ้ า งอิ ง มีผ ลกระทบต่ อ ความตั ง้ ใจใช้ พ าณิ ช ย์ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์
(coefficients=0.25, p<001) และในงานวิจยั ของกูมุสซอยและแคลิเซอร์ (Gumussoy and Calisir.
2009) ได้ ศึ ก ษาป จั จัย ที่ ม ี ผ ลกระทบต่ อ ระบบการประมู ล ซื้ อ สิ น ค้ า แบบรี เ วอร์ ส ด้ ว ยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (e- Reverse Auction) ซึง่ มีกลุ่มตัวอย่างเป็ นผูท้ ม่ี ปี ระสบการณ์ประมูลซือ้ สินค้าผ่ าน
ระบบอิเล็กทรอนิกส์จานวน 156 รายพบว่าการคล้อยตามกลุ่มอ้างอิงมีผลกระทบเชิงบวกต่อความ
ตัง้ ใจประมูลซือ้ สินค้าแบบรีเวอร์สด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e- Reverse Auction)
สรุ ป ได้ว่ า การคล้อ ยตามกลุ่ ม อ้ า งอิง มีค วามสัม พัน ธ์กับ ความตัง้ ใจใช้น วัต กรรมหรือ
เทคโนโลยี นัน้ ๆ และจากการรวบรวมงานวิจยั ทีผ่ ่านมาทาให้ผู้วจิ ยั ตัง้ สมมติฐานได้ว่า การคล้อย
ตามกลุ่มอ้างอิงของผูป้ ระกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมมีอทิ ธิพลเชิงบวกต่อความตัง้ ใจ
ใช้พาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์
4.4 การรับรู้ความสามารถในการควบคุมพฤติ กรรม
ความหมายของการรับรู้ความสามารถของตน
การรับรูค้ วามสามารถของตน หมายถึง การทีบ่ ุคคลพิจารณาตัดสินว่าภายใต้สถานการณ์
ที่เฉพาะเจาะจงตนเองมีความสามารถในการกระทาพฤติกรรมหนึ่งได้มากหรือน้ อยเพียงใด โดย
บางครัง้ สภาพการณ์อาจมีความไม่ชดั เจน คลุมเครือ มีความแปลกใหม่ ทาให้ไม่สามารถทานายถึง
สิง่ ทีอ่ าจเกิดขึน้ ได้ และสถานการณ์เหล่านัน้ มักทาให้บุคคลเกิดความกังวลในการควบคุมพฤติกรรม
(Bandura. 1986)
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ทัง้ นี้บุคคลหนึ่งจะกระทาพฤติกรรมใดพฤติกรรมหนึ่งขึน้ อยู่กบั ปจั จัย 2 ประการคือ (1)
ความคาดหวังในความสามารถของตน (Efficacy Expectaion) และ (2) ความคาดหวังในผลที่จะ
เกิดขึน้ (Outcome Expectation) กล่าวคือความเชื่อทีบ่ ุคคลหนึ่งได้ประเมินค่าพฤติกรรมทีต่ นเองจะ
กระทา ซึ่งนาไปสู่ผลลัพธ์ดงั ที่บุคคลนัน้ ได้คาดหวังไว้ซ่งึ เป็ นการหวังในผลที่จะเกิดขึน้ เนื่องมาจาก
พฤติกรรมทีต่ นได้กระทานัน่ เอง (Bandura. 1997: 20) นอกจากนี้ แบนดูรายังอธิบายไว้อกี ว่า
(Bandura. 1997: 79-101) การรับรูค้ วามสามารถของบุคคลหนึ่งพัฒนาขึน้ มาจากปจั จัย 4 ข้อได้แก่
1. ประสบการณ์ความสาเร็จจากการกระทาของตน (Enactive Mastery Experience) เป็ น
ป จั จัย ที่ม ีอิท ธิพ ลต่ อ การรับ รู้ค วามสามารถของบุ ค คลหนึ่ ง เพราะประสบการณ์ ใ นการประสบ
ความสาเร็จจากการกระทาของบุคคลหนึ่งเป็ นประสบการณ์ท่บี ุคคลได้รบั ทราบด้วยตนเองโดยตรง
และเป็นข้อมูลทีม่ คี วามเทีย่ งตรงสูง
การทีบ่ ุคคลหนึ่งประสบความสาเร็จในการกระทาต่างๆ หลายครัง้ จะทาให้บุคคลนัน้ มี
การรับรู้ความสามารถของตนเองเพิม่ สูงขึ้น ในทางกลับกันบุคคลที่ ประสบความล้มเหลวจากการ
กระทาของตนเองหลายครัง้ และรับรูว้ ่าเกิดจากการขาดความพยายามที่เพียงพอจนทาให้บุคคลนัน้
ได้รบั บทเรียนให้ใช้ความพยายามในการกระทาพฤติกรรมต่างๆ มากขึน้
2. ประสบการณ์จากการสังเกตผูอ้ ่นื (Vicarious Experience) เป็ นการรับรูป้ ระสบการณ์
ในการประสบความสาเร็จของการกระทาพฤติกรรมต่างๆ ของผูอ้ ่นื ซึง่ การทีบ่ ุคคลหนึ่งได้เห็นผูอ้ ่นื
กระทาพฤติกรรมที่มลี กั ษณะคล้ายคลึงกับการแสดงพฤติกรรมของตนและประสบความสาเร็จจะทา
ให้บุคลนัน้ รับรูค้ วามสามารถของตนเองเพิม่ ขึน้ และปรับการรับรูค้ วามสามารถของตนเองในท้ายสุด
3. การใช้คาพูดจูงใจ (Verbal Persuasion) หมายถึง การทีบ่ ุคคลใดบุคคลหนึ่งใช้ความ
พยายามในการพูดให้ผอู้ ่นื เชื่อว่าบุคคลผูน้ นั ้ มีความสามารถที่จะกระทาพฤติกรรมหนึ่งได้สาเร็จ ซึ่ง
การใช้คาพูดชักจูงจากผู้อ่นื มีส่วนช่วยให้บุคคลมีกาลังใจ มีความเชื่อมันในการกระท
่
าพฤติกรรม
ต่างๆ มากขึน้ ในทางกลับกันหากผูช้ กั จูงพูดในสิง่ ทีเ่ กินความสามารถของผูถ้ ูกชักจูงจะทาให้บุคคลผู้
นัน้ กระทาพฤติกรรมล้มเหลวและขาดความเชื่อมันในการกระท
่
าพฤติกรรมต่างๆ
4. สภาวะทางกายและอารมณ์ (Physiological and Affective States) เป็ นข้อมูลทีม่ ผี ลต่อ
การตัด สิน ความสามารถของตนเองเนื่ อ งจากบางสภาพการณ์ ก ารที่บุ ค คลหนึ่ ง มีก ารรับ รู้
ความสามารถของตนสูงหรือต่ าขึน้ อยู่กบั สภาวะทางกายและอารมณ์ของบุคคลนัน้ เช่นกัน กล่าวคือ
หากบุ ค คลหนึ่ ง ได้ร บั การต าหนิ ใ นขณะที่ต กอยู่ภ ายใต้ส ภาวะเครีย ด วิต กกัง วล ตื่น เต้น หรือ
อ่อนเพลีย บุคคลนัน้ ก็จะมีการรับรูค้ วามสามารถของตนต่า
การรับรู้ความสามารถในการควบคุมพฤติ กรรม
ในปี 1991 ไอเซ่น (Ajzen. 1991:184) ได้อธิบายว่าการรับรูค้ วามสามารถในการควบคุม
พฤติกรรมมีความคล้ายคลึงกับแนวคิดเรื่องการรับรู้ความสามารถของตนของแบนดูราซึ่งให้คา จากัดการรับรูค้ วามสามารถของตนว่าเป็ นการที่บุคคลหนึ่งตัดสินใจว่าตนเองมีความสามารถที่จะ
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จัด การและด าเนิ น การกระท าพฤติก รรมของตนให้บ รรลุ ต ามเป้ าหมายที่ไ ด้ก าหนดไว้ ห รือ ไม่
(Bandura. 1986)
ไอเซ่น (Ajzen. 2002:7) ได้กล่าวเพิม่ เติมว่า การรับรู้ความสามารถในการควบคุ ม
พฤติกรรมมีองค์ประกอบ 2 ประการคือ (1) ความรูส้ กึ ของบุคคลทีม่ ตี ่อการรับรูค้ วามยากหรือความ
ง่ายในการกระทาพฤติกรรมหนึ่ง หรือการรับรูค้ วามสามารถในการกระทาพฤติกรรมนัน้ ๆ (Self
Efficacy) และ (2) ความเชื่อของบุคคลว่าตนสามารถควบคุมพฤติกรรมของตนเองมากหรือน้อย
เพียงใด ความเชื่อว่าการกระทาพฤติกรรมหนึ่ งขึน้ อยู่กบั ตนเองหรือไม่ หรือความเชื่อเกี่ยวกับการมี
หรือ ไม่ ม ีท รัพ ยากรหรือ โอกาสที่จ าเป็ น ในการกระท าพฤติก รรมใดพฤติก รรมหนึ่ ง (Behavior
Controllability)
การรับรูค้ วามสามารถในการควบคุมพฤติกรรมของไอเซ่นและแบนดูร่าแตกต่างกันทีก่ าร
รับรูค้ วามสามารถของตนของแบนดูราเน้นทีป่ จั จัยภายในของบุคคล ในขณะทีก่ ารรับรูค้ วามสามารถ
ในการควบคุมพฤติกรรมของไอเซ่นเน้ นทัง้ ปจั จัยภายใน เช่น ข้อมูล ทักษะ และความสามารถ และ
ปจั จัยภายนอก เช่น โอกาส เงิน และการขึน้ อยูก่ บั ผูอ้ ่นื เป็ นต้น
ผูว้ จิ ยั สรุปเกี่ยวกับการรับรูค้ วามสามารถในการควบคุมพฤติก รรมว่าเป็ นการรับรูว้ ่าบุคคล
หนึ่งเชื่อว่าตนเองสามารถควบคุมบังคับพฤติกรรมของตนเองได้แม้ว่าจะมีปจั จัยต่างๆ ขัดขวางหรือ
สนับสนุ นการกระทาของตนก็ตาม และเชื่อว่าถึงแม้ตนจะอยู่ภายใต้สถานการณ์ใด ตนก็สามารถ
ควบคุมพฤติกรรมของตนให้ได้รบั ผลลัพธ์ดงั ที่ตงั ้ ใจไว้ ซึ่งในการศึ กษาครัง้ นี้ผวู้ จิ ยั ได้มกี ารทบทวน
งานวิจยั และนาตัวแปรอื่น ๆ ที่เป็ นปจั จัยภายนอกมาศึกษาในงานวิจยั นี้ด้วยและทาให้ผู้วจิ ยั สนใจ
ประยุกต์ใช้แนวคิดของไอเซ่นเพราะเป็นแนวคิดทีม่ คี วามสอดคล้องกับการวิจยั ครัง้ นี้มากกว่าแนวคิด
ของแบนดูรา สาหรับการรับรูค้ วามสามารถในการควบคุ มพฤติกรรมการใช้พาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์
หมายถึง การรับรูข้ องผูป้ ระกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมว่าตนมีความสามารถควบคุม
หรือบังคับพฤติกรรมการใช้พาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์ของตนเองได้
วิ ธีการวัดการรับรู้ความสามารถในการควบคุมพฤติ กรรม
ออซคานและคานัท (Ozkan; & Kanat. 2011) ใช้มาตรวัด 5 ระดับ โดย 1 หมายถึง ค่า
คะแนนทางลบ และ 5 หมายถึง ค่าคะแนนทางบวก ตรวจสอบเครื่องมือวัดและได้ผลลัพธ์ว่าการรับรู้
ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรมมีค่าความเชื่อมันทางโครงสร้
่
างหรือครอนบราคอัลฟ่าเท่ากับ
0.87 ช้อยส์และคณะ (Choi; et al. 2003) ใช้แบบวัดทีถ่ ามความสามารถในการศึกษาหาวิธใี ช้และ
การทางานของอินเตอร์แอ็กทีฟทีว ี หรือโทรทัศน์ท่สี ่อื สารได้ 2 ช่องทาง มีขอ้ คาถาม 4 ข้อ เช่น ฉัน
สามารถใช้อนิ เตอร์แอ็กทีฟทีว ี หรือโทรทัศน์ทส่ี ่อื สารได้ 2 ช่องทางโดยไม่ต้องอาศัยความช่วยเหลือ
จากผู้อ่นื การใช้อินเตอร์แอ็กทีฟทีว ี หรือโทรทัศน์ ท่สี ่อื สารได้ 2 ช่องทางทาให้ฉันค้นหารายการ
โทรทัศน์หรือบริการทีช่ อบได้อย่างง่ายดาย ฉันสามารถใช้อนิ เตอร์แอ็กทีฟทีว ี หรือโทรทัศน์ทส่ี ่อื สาร
ได้ 2 ช่อ งทางได้อย่างสมบูรณ์แ บบ และ ฉันสามารถควบคุ มระบบการทางานเกือบทัง้ หมดของ
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อินเตอร์แอ็กทีฟทีว ี หรือโทรทัศน์ทส่ี ่อื สารได้ 2 ช่องทาง ซึง่ ใช้มาตรวัดแบบ ลิเคิรท์ สเกล 7 ระดับ
โดย 1 หมายถึง ไม่เห็นด้วยอย่างยิง่ และ 7 หมายถึง เห็นด้วยอย่างยิง่ และตรวจสอบเครื่องมือวัด
และได้ผลลัพธ์ว่าการรับรู้ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรมมีค่าความเชื่อมันทางโครงสร้
่
าง
หรือครอนบราคอัลฟ่าเท่ากับ 0.87 แกรนดอนและคณะ (Grandon; et al. 2009) ใช้แบบวัดทีถ่ าม
ความสามารถในการควบคุมสถานการณ์เมื่อใช้พาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์ในองค์กร มีขอ้ คาถาม 3 ข้อ
เช่น การใช้พาณิชย์อิเล็ก ทรอนิก ส์ในองค์กรของฉันภายในปี หน้ าจะเป็ นเรื่องง่าย ฉันจะสามารถ
ควบคุ มการใช้พาณิชย์อิเ ล็กทรอนิกส์ใ นองค์กรของฉันภายในปี หน้ า และ ฉันจะสามารถบริหาร
จัดการบริษัทของฉันโดยการใช้พาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์มาในองค์กรภายในปี หน้าได้อย่างง่ายดาย
ใช้มาตรวัดแบบลิเคิรท์ สเกล 7 ระดับโดย 1 หมายถึง เห็นด้วยอย่างยิง่ และ 7 หมายถึง ไม่เห็นด้วยอย่างยิง่ และตรวจสอบเครือ่ งมือวัดและได้ผลลัพธ์ว่าการรับรูค้ วามสามารถในการควบคุมพฤติกรรม
มีค่ า ความเชื่อ มัน่ ทางโครงสร้า งหรือ ครอนบราคอัล ฟ่ า เท่ า กับ 0.70 แบบวัด ของกุ มุส ซอยและ
แคลิเซอร์ (Gumussoy; & Calisir. 2009) เป็ นแบบวัดทีถ่ ามความรู้ ความสามารถ หรือทรัพยากร
ของกลุ่ มตัว อย่างส าหรับการใช้ระบบการประมูล ซื้อ สินค้าแบบรีเ วอร์ส ด้ว ยระบบอิเ ล็กทรอนิกส์
(e- Reverse Auction) มีขอ้ คาถาม 4 ข้อ เช่น ฉันสามารถใช้ระบบการประมูลซือ้ สินค้าแบบรีเวอร์
สด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ฉันมีทรัพยากรที่จาเป็ นสาหรับการใช้ระบบการประมูลซื้อสินค้า แบบ
รีเวอร์สด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ฉันมีความรูท้ จ่ี าเป็ นสาหรับการใช้ระบบการประมูลซื้อสินค้าแบบ
รีเ วอร์ส ด้ว ยระบบอิเ ล็ก ทรอนิก ส์ และ ฉันมีความสามารถที่จะใช้ระบบการประมูล ซื้อสินค้าแบบ
รีเ วอร์ส ด้ว ยระบบอิเ ล็ก ทรอนิ ก ส์ใ ห้เ กิด ประโยชน์ ใช้ม าตรวัด แบบลิเ คิ ร์ท สเกล 5 ระดับ โดย
1 หมายถึง ไม่เห็นด้วยอย่างยิง่ และ 5 หมายถึง เห็นด้วยอย่างยิง่ และตรวจสอบเครื่องมือวัดและได้
ผลลัพธ์ว่าการรับรูค้ วามสามารถในการควบคุมพฤติกรรมมีค่ าความเชื่อมันทางโครงสร้
่
างหรือ ครอน
บราคอัลฟ่าเท่ากับ 0.81 และหยาง (Yang. 2012) ใช้แบบวัดที่ถามความพร้อมด้านความรู้และ
อุปกรณ์ สาหรับใช้ในการซื้อสินค้าผ่านมือถือ มีข้อคาถาม 4 ข้อ เช่น ฉันมีมอื ถือ ที่ส ามารถใช้
อินเตอร์เน็ตเข้าเว็บไซด์สาหรับซือ้ สินค้าผ่านมือถือได้ ฉันมีทรัพยากร โอกาส และความรูส้ าหรับการ
ซื้อ สินค้าผ่านมือ ถือ การซื้อสินค้าผ่านมือถือเป็ นเรื่อ งง่ายสาหรับฉัน และ ฉันมีค วามรู้ท่จี าเป็ น
สาหรับการซื้อสินค้าผ่านมือถือ โดยใช้มาตรวัดแบบลิเคิรท์ สเกล 7 ระดับ โดย 1 หมายถึง ไม่เห็น
ด้วยอย่างยิง่ และ 7 หมายถึง เห็นด้วยอย่างยิง่ และตรวจสอบเครื่องมือวัดและได้ผลลัพธ์ว่าการรับรู้
ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรมมีค่าความเชื่อมันทางโครงสร้
่
างหรือครอนบราคอัลฟ่าเท่ากับ
0.78 ในงานวิจยั ครัง้ นี้ผวู้ จิ ยั ปรับปรุงใช้เครื่องมือวัดของ แกรนดอนและคณะ (Grandon; et al.
2009) กูมสุ ซอยและแคลิเซอร์ (Gumussoy; & Calisir. 2009) และหยาง (Yang. 2012)
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ผลงานวิ จยั ที่เกี่ยวข้องกับการรับรู้ความสามารถในการควบคุมพฤติ กรรม
กับความตัง้ ใจแสดงพฤติ กรรม
กูมสุ ซอยและแคลิเซอร์ (Gumussoy; & Calisir. 2009) ศึกษาปจั จัยทีม่ ผี ลกระทบต่อระบบ
การประมูลซื้อสินค้าผ่านระบบอิเ ล็กทรอนิกส์ซ่งึ มีกลุ่มตัว อย่างเป็ นผู้ท่มี ปี ระสบการณ์ประมูลซื้อ
สินค้าผ่ านระบบอิเ ล็ก ทรอนิก ส์จานวน 156 รายพบว่า การรับรู้ค วามสามารถในการควบคุ ม
พฤติกรรมไม่มผี ลกระทบเชิงบวกต่อความตัง้ ใจประมูลซือ้ สินค้าแบบรีเวอร์สด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
(e- Reverse Auction) สอดคล้องกับที่ ฮังและคณะ (Hung; et al. 2003) ได้ทาการศึกษาเชิง
ประจักษ์เกี่ยวกับปจั จัยสาคัญในการใช้บริการเทคโนโลยีส่อื สารแบบไร้สาย (Wireless Application
Protocol-WAP) และมีกลุ่มตัวอย่างเป็ นลูกค้าบริษทั โทรคมนาคมจานวน 267 รายพบว่าการรับรู้
ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรมไม่มคี วามสัมพันธ์กบั ความตัง้ ใจใช้บริการเทคโนโลยีส่อื สาร
แบบไร้สาย (Wireless Application Protocol) ในขณะที่ ออซคานและคานัท (Ozkan; & Kanat.
2011) ซึง่ ได้ศกึ ษารูปแบบการใช้ระบบรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ในประเทศตุรกีโดยมีกลุ่มตัวอย่างเป็ น
นักศึกษาระดับปริญญาตรีและระดับปริญญาโทของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีตะวันออกกลาง (Middle
East Technical University) ในประเทศตุรกีและเป็ นผู้มปี ระสบการณ์ใช้บริการเว็บไซต์กู้ยมื เพื่อ
การศึกษาจานวน 216 พบว่า การรับรู้ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรมด้านการใช้ระบบ
รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์มอี ทิ ธิพลเชิงบวกต่อความตัง้ ใจใช้ระบบรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (E-government)
(r2=0.26) สอดคล้องกับกูมุสซอยและคณะ (Gumussoy; & Calisir. 2009) ซึง่ ได้ศกึ ษาปจั จัยที่ม ี
ผลกระทบต่ อ ระบบการประมูล ซื้อ สิน ค้า ผ่ า นระบบอิเ ล็ก ทรอนิ ก ส์ซ่ึง มีก ลุ่ ม ตัว อย่ า งเป็ น ผู้ท่ีม ี
ประสบการณ์ประมูลซือ้ สินค้าผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์จานวน 156 ราย พบว่าการรับรูค้ วามสามารถ
ในการควบคุมพฤติกรรมมีอิทธิพลเชิงบวกต่อความตัง้ ใจประมูลซื้อสินค้าแบบรีเวอร์สด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (e- Reverse Auction) และยังพบในงานวิจยั ของช๊อยและคณะ (Choi; et al. 2003)
ซึง่ ได้ศกึ ษาการยอมรับข่าวสารผ่านอินเตอร์แอ็กทีฟทีว ี หรือโทรทัศน์ท่สี ่อื สารได้ 2 ช่องทาง โดย
กลุ่มตัวอย่างเป็ นผู้ใช้อินเตอร์เน็ตจานวน 2,591 ราย พบว่าการรับรูค้ วามสามารถในการควบคุม
พฤติกรรมในการใช้งานอินเตอร์แอ็กทีฟทีว ี หรือโทรทัศน์ทส่ี ่อื สารได้ 2 ช่องทางมีผลกระทบต่อการ
ตัดสินใจใช้โทรทัศน์ดงั กล่าว (coefficients=0.11, p<0.01) อีกทัง้ คิม และคณะ (Kim; et al. 2010)
ศึกษาบทบาทของลักษณะทางจิตและปจั จัยทางสังคมที่ทาให้ใช้บริการส่งข้อความสื่อประสม โดย
กลุ่มตัวอย่างเป็ นผู้ใช้โทรศัพท์มอื ถือจานวน 1,016 ราย รายงานว่าการรับรู้ความสามารถในการ
ควบคุมพฤติกรรมมีอทิ ธิพลเชิงบวกต่อความตัง้ ใจใช้บริการส่งข้อความสื่อประสม (coefficient=0.23,
p-value<0.01) อีกทัง้ ชูและคณะ (Chu; et al. 2004) ได้ทาการศึกษาปจั จัยทีส่ ่งผลต่อการยอมรับ
ระบบการจัดซื้อจัดจ้างทางอิเล็กทรอนิกส์ กลุ่มตัวอย่างเป็ นเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องกับระบบการจัดซื้อ
จัดจ้างทางอิเล็กทรอนิกส์และนักธุรกิจที่สนใจเข้าร่วมเสนอราคาจัดซื้ อจัดจ้างกับหน่ วยงานรัฐบาล
จานวน 158 ราย พบว่าการรับรูค้ วามสามารถในการควบคุมพฤติกรรมมีอทิ ธิพลเชิงบวกต่อความ
ตัง้ ใจใช้ระบบการรับซือ้ อิเล็กทรอนิกส์ (coefficient=0.36, p-value=0.05) และในงานวิจยั ของหยาง
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(Yang. 2012) ซึง่ ศึกษาพฤติกรรมซือ้ สินค้าผ่านระบบโทรศัพท์ม ือถือของผูบ้ ริโภคทีม่ ลี กั ษณะเด่น
ด้านเทคโนโลยีโ ดยมีก ลุ่ ม ตัว อย่า งเป็ นผู้ท่ีใ ช้โ ทรศัพท์ม ือ ถือ จานวน 400 รายพบว่า การรับ รู้
ความสามารถในการควบคุ ม พฤติก รรมมีอิท ธิพ ลเชิง บวกต่ อ ความตัง้ ใจซื้อ สิน ค้า ผ่ า นระบบ
โทรศัพท์มอื ถือ
สรุปได้ว่าบุคคลทีม่ กี ารรับรูค้ วามสามารถในการควบคุ มพฤติกรรมมีแนวโน้มมีความตัง้ ใจ
ในการกระท ากิ จ กรรมที่ต ัง้ เป้ าหมายไว้ และจากการรวบรวมงานวิจ ัย ที่ผ่ า นมาท าให้ ผู้ ว ิจ ัย
ตัง้ สมมติฐานได้ว่า การรับรูค้ วามสามารถในการควบคุมพฤติกรรมการใช้พาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์ของ
ผู้ป ระกอบการวิส าหกิจ ขนาดกลางและขนาดย่อ มมีอิท ธิพ ลเชิง บวกต่ อความตัง้ ใจใช้พ าณิช ย์
อิเล็กทรอนิกส์

5. ทฤษฎีการยอมรับเทคโนโลยี (TAM)
ทฤษฎีการยอมรับเทคโนโลยี (TAM) เป็ นทฤษฎีทไ่ี ด้พฒ
ั นาขยายองค์ความรูต้ ่อจาก TRA
ของไอเซ่นและฟิชบายน์มจี ุดประสงค์เพื่อทานายการยอมรับและการใช้เทคโนโลยีในการทางานโดย
ดาวิส (Davis. 1989) ซึ่งทฤษฎีการยอมรับเทคโนโลยี (TAM) เป็ นหนึ่งในทฤษฎีท่ใี ช้อธิบาย
ความสัมพันธ์ของสาเหตุและผลลัพธ์ของการยอมรับหรือปฏิเสธการใช้เทคโนโลยีใหม่ ๆ (Li, Qi &
Shu, 2008) โดยเดวิส (Davis. 1989) อธิบายว่าทฤษฎีการยอมรับเทคโนโลยีอธิบายว่าเกิดจาก
ปจั จัยหลัก 2 ประการได้แก่ การรับรู้ถงึ ประโยชน์ และ การรับรูค้ วามง่ายในการใช้งาน นอกจากนี้
เดวิสและคณะ (Davis; et al. 1989) ยังได้อธิบายว่าการรับรูป้ ระโยชน์ และการรับรูค้ วามง่ายในการ
ใช้งานว่ามีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการยอมรับคอมพิวเตอร์ และมีความเชื่อมโยงกับเจตคติต่อ
การใช้คอมพิวเตอร์และการใช้งานคอมพิวเตอร์ โดยการรับรูถ้ งึ ประโยชน์ (Perceived Usefulness)
หมายถึง การรับรู้ของผู้ใช้ถึงประโยชน์ ท่ไี ด้รบั จากการนาเทคโนโลยีนัน้ มาใช้ เช่น การช่ว ยลด
ขัน้ ตอนหรือกระบวนการในการทางาน ความรวดเร็วในการทางาน และ การทางานมีระสิทธิภาพ
สูงขึน้ เป็นต้น ในขณะที่ การรับรูค้ วามง่ายในการใช้งาน (Perceived Ease of Use) หมายถึง การ
รับรู้ของผู้ใ ช้ถึงความง่าย ปราศจากความยุ่งยากซับซ้อ นในการใช้งานเทคโนโลยี เจตคติต่ อ
พฤติกรรมหมายถึง (Attitude toward Using) หมายถึงเจตคติของผูใ้ ช้งานทีม่ ตี ่อเทคโนโลยี ซึง่ จะ
นาไปสู่พฤติกรรมที่ม ีต่ อเทคโนโลยีนัน้ ๆ เช่นรู้สกึ ว่าระบบนัน้ ๆ ดีหรือไม่ดี รู้สกึ ชอบหรือไม่ชอบ
ระบบนัน้ ๆ ซึ่งเจตคติท่มี ตี ่อการใช้งานจะได้รบั อิทธิพลมาจากการรับรู้ถึงประโยชน์ และการรับรู้
ความง่ายในการใช้งาน (Davis; et al., 1989; Parveen; & Sulaiman. 2008) ทัง้ นี้ในงานวิจยั ของเด
วิสและคณะ (Davis; et al. 1989) ได้ให้คาจากัดความเจตคติว่าเป็ นความรูส้ กึ เชิงบวกหรือเชิงลบ
ของบุคคลหนึ่งทีม่ ตี ่อการแสดงพฤติกรรมหนึ่ง เช่น การใช้ระบบ ซึง่ สอดคล้องกับทีผ่ วู้ จิ ยั ได้อธิบาย
ก่อนหน้าว่าเจตคติเป็ นผลรวมทัง้ หมดเกี่ยวกับความรูส้ กึ ความกลัว หรือความรูส้ ึ กต่างๆ ที่บุคคล
หนึ่งสามารถบอกความแตกต่างได้ว่าเห็นด้วย หรือไม่เห็นด้วย ชอบหรือไม่ชอบ (Thurstone. 1974)
สุดท้ายความตัง้ ใจใช้เทคโนโลยี (Behavioral Intention) เดวิสและคณะ (Davis; et al. 1989) อธิบาย
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ว่าความตัง้ ใจใช้เทคโนโลยีหนึ่งของบุคคลใดบุคคลหนึ่งได้รบั อิทธิพลมาจากเจตคติทม่ี ตี ่อการใช้งาน
เทคโนโลยีนนั ้ ๆ ของบุคคลดังกล่าว ซึง่ สอดคล้องกับทีผ่ วู้ จิ ยั ได้อธิบายก่อนหน้าว่าเป็ นการแสดงออก
ตามเจตคติของบุคคลหนึ่งหรือตามความเชื่อที่บุคคลหนึ่งมีต่อสิง่ ใดสิง่ หนึ่ง เป็ นการแสดงออกที่ม ี
ความสัมพันธ์กบั องค์ประกอบด้านการกระทา (Behavior) ทัง้ นี้เมื่อบุคคลหนึ่งมีความเชื่อต่อสิง่ ใด
บุคคลนัน้ จะแสดงอาการหรือท่าทางทีม่ คี วามสัมพันธ์กบั ความเชื่อของตน (ถวิล ธาราโภชน์. 2526:
64-65) ดังภาพประกอบ 3

ภาพประกอบ 3 Technology Acceptance Model
ทีม่ า: Davis. (1989). Management Science.
5.1 ทฤษฎีการรับรู้
ความหมายและกระบวนการเกิ ดการรับรู้
“การรับรู/้ กาหนดรู”้ หรือภาษาอังกฤษคาว่า “Perception” มีรากศัพท์มาจากภาษาลาตินว่า
“Perceptio” หรือ “Percipio” แปลว่า การได้มา การเก็บรวบรวม การเข้าใจ หรือการตีความหมาย
เป็นกระบวนการแปลความหมายของสิง่ ทีบ่ ุคคลพบหรือสิง่ ทีเ่ กิดขึน้ ในสภาพแวดล้อมต่างๆ รอบตัว
(Schramm. 1960: 6) เป็นกระบวนการทีใ่ ห้ความสนใจ การเลือกรับ การรวบรวม การจัดระบบ การ
แปลความหมาย และการสร้างความหมายแก่ขอ้ มูลที่บุคคลหนึ่งได้รบั เพื่อให้เข้าใจความหมายของ
สิง่ ต่างๆ ที่เกิดขึ้นในสภาพแวดล้อมนัน้ ๆ (สุรตั น์ ตรีสกุล . 2550: 188) โดยเมื่อใดก็ต ามที่บุคคล
ได้รบั สิง่ เร้าหรือข้อมูลผ่านทางประสาทรับรูท้ งั ้ ห้า สิง่ เร้าหรือข้อมูลเหล่านัน้ จะถูกแปลความหมาย
และเกิดเป็นการรับรู้ (Schramm. 1960: 6)
ขัน้ ตอนของกระบวนการรับรูเ้ ริม่ จากการที่บุคคลหนึ่งอยู่ในภาวะการรูส้ กึ (Conscious)
หรือ มีส ติส มั ปชัญ ญะคิด ตรองเรื่อ งราวต่ า งๆ ได้ เมื่อ บุ ค คลรู้ส ัม ผัส ได้ว่า ก าลัง มีเ หตุ ก ารณ์ ห รือ
สถานการณ์ใดเกิดขึน้ อยูใ่ นช่วงเวลานัน้ แต่ยงั ไม่ทราบแน่ชดั ว่าเกิดสิง่ ใดขึน้ สภาวะ
ดังกล่าวยังไม่เรียกว่า “การรับรู”้ แต่เรียกว่า “การรูส้ กึ สัมผัส” (Sensation) เมื่อใดก็ตามที่
บุคคลนัน้ ได้รบั สิง่ กระตุ้นภายนอกผ่านระบบประสาทสัมผัสทัง้ 5 ได้แก่ ตา หู จมูก ลิน้ และผิวหนัง
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รวมทัง้ สิง่ กระตุ้นภายในจิตใจของตนให้เกิดการตีความหมายของสถานการณ์หรือเหตุการณ์ ทก่ี าลัง
เกิดขึน้ ว่าเป็นสิง่ ใดสภาวะนี้เองเรียกว่า "การรับรู"้ (กฤษณา ศักดิ ์ศรี. 2530) ดังภาพประกอบ 4
/

ภาพประกอบ 4 การรับรู้
ระบบการรับรูข้ องบุคคลเมื่อพบสิง่ เร้าแสดงให้เห็นว่ามนุ ษย์ไม่เพียงมีการรับรูต้ ามสิง่ เร้าที่
ผ่านประสาทสัมผัสทัง้ 5 ของบุคคลเพียงเท่านัน้ แต่บุคคลจะมีการนาสิง่ เร้าเข้ามาสู่ระบบอย่างมี
หลักการดังนี้ (ณรงค์ มณีทอน. 2549: 16-17)
1. กฎแห่งความคล้ายคลึง (Principle of similarity) สิง่ เร้าใดทีม่ ลี กั ษณะ รูปร่าง ขนาด
หรือสีเหมือนกันหรือคล้ายกัน บุคคลมักมีแนวโน้มจะรับรูว้ ่าสิง่ เร้าเหล่านัน้ เป็ นพวกเดียวกัน
2. กฎแห่งความใกล้ชดิ (Principle of Nearness-Proximity) สิง่ เร้าทีม่ อี ยู่ใกล้กนั หรืออยู่
ติดกันบุคคลจะรับรูว้ ่าเป็นพวกเดียวกันหรือกลุ่มเดียวกัน
3. กฎแห่งความสมบูรณ์ (Principle of closure) บุคคลสามารถรับรูถ้ งึ สิง่ ทีไ่ ม่สมบูรณ์หรือ
วัตถุทห่ี ายไปด้วยการเติมภาพหรือวัตถุท่หี ายไปให้กลายเป็ นภาพที่สมบูรณ์และรับรูไ้ ด้ว่าเป็ นภาพ
หรือวัตถุใด
4. กฎแห่งความต่อเนื่อง (Principle of Commonfate-Continuity) บุคคลมักมีแนวโน้มที่
รับรูส้ งิ่ ต่างๆ ทีม่ คี วามต่อเนื่องไปในทิศทางเดียวกัน
สามารถสรุปเกี่ยวกับทฤษฎีการรับรูว้ ่าเป็ นการเก็บรวบรวม ตีความหมายซึง่ เป็ นพื้นฐาน
สาคัญ ของการตอบสนองต่ อ สถานการณ์ หรือ เหตุ การณ์ ของแต่ ละบุค คล โดยการรับรู้จะเกิดขึ้น
แตกต่าง มากหรือน้อยเพียงใดขึน้ อยูก่ บั ปจั จัยทางจิตและอิทธิพลภายนอกทีบ่ ุคคลนัน้ มี
การรับรู้ประโยชน์ ด้านการพาณิ ชย์อิเล็กทรอนิ กส์
การรับรู้ประโยชน์ หมายถึง การที่บุค คลหนึ่งรับรู้ว่าจะได้รบั ประโยชน์ ใ ดบ้างจากการ
ปฏิบตั พิ ฤติกรรมหนึ่ง (Pender. 1996) หรือความเชื่อของบุคคลหนึ่งว่าหากปฏิบตั พิ ฤติกรรมหนึ่ง
แล้วจะทาให้ตนได้รบั ผลตอบแทนเชิงบวกจากการกระทานัน้ (Champion. 1999) เช่น การใช้
เทคโนโลยีระบบใหม่ๆ หรือนวัตกรรมใหม่ๆ จะสามารถช่วยเพิม่ ประสิทธิภาพในการทางาน หรือ
ช่วยเพิม่ ศักยภาพในการแข่งขันได้
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บุคคลที่ใช้พาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์จะมีความเชื่อว่าการใช้พาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์สามารถ
ช่วยกระตุ้นให้ผจู้ ดั การหรือองค์กรดาเนินการทาธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภ าพ และช่วยอานวยความ
สะดวกในการทางาน ในขณะเดียวกันบุคคลทีย่ งั ไม่ใช้การพาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์มกั มีความเชื่อด้าน
ประโยชน์จากการใช้พาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์แตกต่างออกไป (Pearson; et al. 1990) ทัง้ นี้ประโยชน์
ทีบ่ ุคคลจะได้รบั จากการกระทาอาจมีทงั ้ ประโยชน์จากภายในตัวบุคคลเช่น การเพิม่ ความตื่นตัว หรือ
การเพิ่ม ความกระตือ รือ ร้น และประโยชน์ จากภายนอก เช่ น การได้ร บั ผลรางวัล ตอบแทน ซึ่ง
โดยทัวไปแล้
่
วบุคคลหนึ่งมักจะรับรูป้ ระโยชน์จากภายนอกมากกว่าประโยชน์จากภายใน (Pender;
et al. 2002) และผู้ประกอบการทีม่ กี ารรับรูป้ ระโยชน์ของพาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์ ประโยชน์ของ
แอพพลิเคชัน่ หรือนวัตกรรมมักมีความเชื่อว่านวัตกรรมดังกล่าวมีส่วนในการช่วยเพิม่ ประสิทธิผล
เพิม่ ศักยภาพ เพิม่ ประสิทธิภาพ และเพื่อเพิม่ ผลกาไรให้แก่หน่ วยงาน หรือองค์กรของตน (Hart;
et al. 2010) ทาให้ผปู้ ระกอบการ หรือผูจ้ ดั การตัดสินใจใช้พาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์ในท้ายสุด
ผู้ว ิจยั สรุปการรับ รู้ประโยชน์ ด้านการพาณิชย์อิเ ล็ก ทรอนิกส์ว่า หมายถึง การที่บุค คล
รับทราบว่าการใช้พาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์มปี ระโยชน์เพื่อเพิม่ ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการดาเนิน
ธุรกิจ อานวยความสะดวกในการสื่อสาร เพิม่ ผลกาไร หรือเพิ่มยอดขายให้แก่บริษทั หรือองค์กรของ
ตน
วิ ธีการวัดการรับรูป้ ระโยชน์
อลัม และคณะ (Alam; et al. 2007) เก็บข้อมูลจากบริษทั ทีเ่ กี่ยวกับเครื่องใช้ไฟฟ้าหรือ
อุปกรณ์ไฟฟ้าในประเทศมาเลเซียจานวน 194 แห่ง มีขอ้ คาถาม 7 ข้อ โดยใช้มาตรวัดแบบลิเคิรท์ ส
เกล 5 ระดับ โดย 1 หมายถึง ไม่เห็นด้วยอย่างยิง่ และ 5 หมายถึง เห็นด้วยอย่างยิง่ และตรวจสอบ
เครื่องมือวัดได้ผลลัพธ์ว่าการรับรูป้ ระโยชน์ มคี ่าความเชื่อมันทางโครงสร้
่
างหรือครอนบราคอัลฟ่า
เท่ากับ 0.7123 อิฟิเนโด (Ifinedo. 2009) สร้างแบบวัดทีถ่ ามประโยชน์ทไ่ี ด้รบั จากการใช้เทคโนโลยี
ด้านธุรกิจแบบอิเล็กทรอนิกส์ มีขอ้ คาถาม 6 ข้อ เช่น การใช้เทคโนโลยีดา้ นธุรกิจแบบอิเล็กทรอนิกส์
จะช่วยเพิม่ รายได้หรือกาไรให้ธุรกิจฉัน การใช้เทคโนโลยีดา้ นธุรกิจแบบอิเล็กทรอนิกส์จะช่วยเพิม่
ค่าตอบแทนจากการลงทุนให้ธุรกิจฉันในท้ายสุด การใช้เทคโนโลยีด้านธุรกิจแบบอิเล็กทรอนิกส์จะ
ช่วยลดต้นทุนทางตรงและต้นทุนทางอ้อมให้ธุรกิจฉัน การใช้เทคโนโลยีดา้ นธุรกิจแบบอิเล็กทรอนิกส์
จะช่วยปรับปรุงกระบวนการดาเนินธุรกิจของฉัน การใช้เทคโนโลยีดา้ นธุรกิจแบบอิเล็กทรอนิกส์จะ
ช่วยตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ดขี น้ึ และ การใช้เทคโนโลยีดา้ นธุรกิจแบบอิเล็กทรอนิกส์
จะช่วยให้ดาเนินงานกับผูผ้ ลิตสินค้าได้ดขี น้ึ ใช้มาตรวัดแบบลิเคิรท์ สเกล 7 ระดับ โดย 1 หมายถึง
ไม่เ ห็นด้ว ยอย่างยิง่ และ 7 หมายถึง เห็นด้ว ยอย่างยิง่ และตรวจสอบเครื่อ งมือ วัดด้ว ยตัว แบบ
เส้นทางกาลังสองน้อยทีส่ ุดบางส่วน (Partial Least Square) ได้ผลลัพธ์ว่าการรับรูป้ ระโยชน์มคี ่า
ความเชื่อ มันทางโครงสร้
่
างหรือ ครอนบราคอัล ฟ่าเท่ ากับ 0.907 แบบวัดของฮอพพ์ และคณะ
(Hoppe; et al. 2001) เป็ นแบบวัดทีถ่ ามประโยชน์ทไ่ี ด้รบั จากการทาธุรกรรมผ่านทางอินเตอร์เน็ต
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(Internet banking) มีขอ้ คาถาม 6 ข้อ เช่น ธนาคารออนไลน์ทาให้การทาธุรกรรมง่ายขึน้ ธนาคาร
ออนไลน์ทาให้ฉันสามารถควบคุมการเงินของฉันได้ดขี น้ึ ธนาคารออนไลน์ทาให้ฉันสามารถจัดการ
การเงินของฉันได้มปี ระสิทธิภาพมากขึน้ ธนาคารออนไลน์ทาให้ฉันจัดการการเงินของฉันได้อย่าง
สะดวก ธนาคารออนไลน์ทาให้ฉันจัดการการเงินของฉันได้มปี ระสิทธิภาพมากขึ้น และ ฉันพบว่า
ธนาคารออนไลน์มปี ระโยชน์ต่อการจัดการการเงินของฉันซึง่ ใช้มาตรวัดแบบลิเคิรท์ สเกล 7 ระดับ
โดย1 หมายถึง ไม่เห็นด้วยอย่างยิง่ และ 7 หมายถึง เห็นด้วยอย่างยิง่ และตรวจสอบเครื่องมือวัดได้
ผลลัพธ์ว่าการรับรูป้ ระโยชน์มคี ่าความเชื่อมันทางโครงสร้
่
างหรือครอนบราคอัลฟ่าเท่ากับ 0.956 และ
แบบวัดของแธนและโธ (Tan; & Teo. 2000) เป็ นแบบวัดทีถ่ ามประโยชน์ทไ่ี ด้รบั จากการทาธุรกรรม
ผ่านทางอินเตอร์เน็ต (Internet banking) มีขอ้ คาถาม 6 ข้อ ใช้มาตรวัดแบบลิเคิรท์ สเกล 7 ระดับ
โดย 1 หมายถึง ไม่เห็นด้วยอย่างยิง่ และ 7 หมายถึง เห็นด้วยอย่างยิง่ ซึง่ มีขอ้ คาถามคล้ายคลึงกัน
กับข้อคาถามของฮอพพ์ และคณะ ตรวจสอบเครื่องมือวัดได้ผลลัพธ์ว่าการรับรูป้ ระโยชน์มคี ่าความ
เชื่อ มันทางโครงสร้
่
างหรือ ครอนบราคอัล ฟ่ าเท่ ากับ 0.939 ในงานวิจยั ครัง้ นี้ผู้ว ิจยั ปรับปรุงใช้
เครือ่ งมือวัดของ แธน และโธ (Tan; & Teo. 2000) และ ฮอพพ์ และคณะ (Hoppe; et al. 2001)
ผลงานวิ จยั ที่เกี่ยวข้องกับการรับรู้ประโยชน์ กบั ความตัง้ ใจแสดงพฤติ กรรม
จากงานวิจยั ของคาเมลและคณะ (Kamel; et al. 2011) ซึง่ ได้ศกึ ษาปจั จัยทีม่ ผี ลกระทบต่อ
การใช้กล้องถ่ายรูปโทรศัพท์ได้ก่อนการใช้ระบบช้อปปิ้งออนไลน์ในโลกอาหรับ โดยมีกลุ่มตัวอย่าง
เป็ นนักศึกษามหาวิทยาลัยคูเวตจานวน 151 คน โดยใช้การวิเคราะห์การถดถอย (Regression)
พบว่ า การรับ รู้ป ระโยชน์ ม ีผ ลกระทบเชิง บวกต่ อ ความตัง้ ใจใช้ก ล้อ งถ่ า ยรูป โทรศัพ ท์ (β=0.38,
p<0.01) และชาคีล และอิฮาซ (Shakeel; & Ijaz. 2012) ได้ทาการศึกษาการใช้ระบบการเรียนการ
สอนผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ในประเทศกาลังพัฒนา ซึ่งมีกลุ่มตัวอย่างเป็ นนักศึกษามหาวิทยาลัยใน
ประเทศปากีสถานจานวน 250 คน โดยใช้ตวั แบบการวิเคราะห์การถดถอยแบบ OLS และพบว่าการ
รับรูป้ ระโยชน์มอี ทิ ธิพลเชิงบวกต่อความตัง้ ใจใช้ระบบการเรียนการสอนผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ (pvalue=0.004) สอดคล้องกับทีค่ มิ และคณะ (Kim; et al. 2009) ได้ศกึ ษาเกี่ยวกับปจั จัยทีม่ อี ทิ ธิพลต่อ
ความตัง้ ใจใช้บริการรัฐบาลระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-government) ของประชาชนในประเทศมาเลเซีย
จานวน 150 คน ซึง่ มีกลุ่มตัวอย่างเป็ นประชาชนทีอ่ าศัยอยู่ทางเหนือของประเทศมาเลเซีย และใช้
เครื่องมือวัดแบบลิเคิรท์ 5 ระดับ โดยการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ (multiple regression) พบว่าการ
รับรูป้ ระโยชน์มคี วามสัมพันธ์เชิงบวกต่อระดับความตัง้ ใจใช้บริการรัฐบาลระบบอิเล็กทรอนิกส์ (egovernment services) (β=0.58, p<0.01) และเฮย์เดน (Heijden. 2002) ซึง่ ได้ศกึ ษาปจั จัยทีม่ ี
อิทธิพลต่อการใช้งานเว็บไซต์ทวไปในประเทศเนเธอร์
ั่
แลนด์ สาหรับกลุ่มตัวอย่างเป็ น ผูเ้ ข้าเว็บไซต์
ต่างๆ จานวน 825 คน ใช้เครื่องมือวัดแบบลิเคิร์ท 5 ระดับ และจากใช้การวิเคราะห์การถดถอย
พหุคูณ (multiple regression) พบว่าการรับรูป้ ระโยชน์มอี ทิ ธิพลเชิงบวกต่อความตัง้ ใจเข้าเว็บไซต์
(β=0.18, p<0.001) สอดคล้องกับทีเ่ ชาว์และคี (Xiao; & Kee. 2011) ผูว้ จิ ยั ได้ทาการศึกษาเชิง
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ประจักษ์เกี่ยวกับความแตกต่างด้านพฤติกรรมการใช้ระบบพาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์ในการซื้อสินค้า
โดยกลุ่มตัวอย่างเป็ นนักศึกษามหาวิทยาลัยทีม่ ปี ระสบการณ์ใช้อนิ เตอร์เน็ตจานวน 308 คน และใช้
สถิตกิ ารวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้าง (Structural. Equation Modeling: SEM) ซึง่ พบว่าการรับรู้
ประโยชน์ มผี ลกระทบเชิงบวกต่อความตัง้ ใจทาธุรกรรมผ่านระบบออนไลน์ (β=0.368, p<0.01)
พบว่าการรับรูป้ ระโยชน์มผี ลกระทบเชิงบวกต่อความตัง้ ใจใช้ระบบพาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์ของลูกค้า
อย่างมีนัยสาคัญ สอดคล้องกับที่เชงและคณะ (Cheng; & et al. 2006) ได้ศกึ ษาการใช้บริการ
ธุ รกรรมออนไลน์ ใ นประเทศฮ่อ งกง โดยมีกลุ่ มตัว อย่างเป็ นลูกค้าธนาคารในประเทศฮ่อ งกงที่ม ี
ประสบการณ์ทาธุรกรรมออนไลน์จานวน 202 ราย สาหรับเครือ่ งมือวัดเป็ นแบบลิเคิรท์ สเกล 7 ระดับ
และใช้สถิตกิ ารวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้าง (Structural. Equation Modeling: SEM) ซึง่ พบว่า
การรับรูป้ ระโยชน์มคี วามสัมพันธ์เชิงบวกโดยตรงต่อความตัง้ ใจทาธุรกรรมผ่านระบบออนไลน์ของ
ลูกค้า (β=0.35, p<0.05) และหมิง (Ming. 2009) ได้ทาการศึกษาปจั จัยทีม่ อี ทิ ธิพลต่อการใช้ระบบ
การทาธุรกรรมแบบออนไลน์ โดยมีกลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาเป็ นลูกค้าธนาคารในประเทศไต้หวันที่ม ี
ประสบการณ์ทาธุรกรรมออนไลน์รวมจานวน 368 คน โดยใช้เครื่องมือวัดแบบลิเคิรท์ สเกล 7 ระดับ
และใช้สถิตกิ ารวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้าง (Structural. Equation Modeling: SEM) ซึง่ พบว่า
การรับ รู้ป ระโยชน์ ม ีผ ลกระทบเชิง บวกต่ อ ความตัง้ ใจท าธุ ร กรรมผ่ า นระบบออนไลน์ (β=0.32,
p<0.05)
สรุปได้ว่า การรับรูป้ ระโยชน์ดา้ นการพาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์มคี วามสัมพันธ์กบั ความตัง้ ใจ
ใช้นวัตกรรมใหม่ๆ ของบุคคลหนึ่ง ซึง่ จากการรวบรวมงานวิจยั ทีผ่ ่านมาทาให้ผวู้ จิ ยั ตัง้ สมมติฐานว่า
การรับรูป้ ระโยชน์ดา้ นการพาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์ของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ย่อมมีอทิ ธิพลเชิงบวกต่อความตัง้ ใจใช้พาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์
ผลงานวิ จยั ที่เกี่ยวข้องกับการรับรู้ประโยชน์ ด้านการพาณิ ชย์อิเล็กทรอนิ กส์
กับพฤติ กรรมการใช้พาณิ ชย์อิเล็กทรอนิ กส์
ในการศึกษาของแดเนียลและคณะ (Daniel; et al. 2002) รวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง
ที่เป็ นเจ้าของหรือผู้จดั การ SMEs ประกอบด้วยอุตสาหกรรมทุกประเภท เช่น อาหาร ก่อสร้าง
ผลิตภัณฑ์น้ามัน และอื่นๆ ในประเทศอิหร่านทางอีเมล์รวม 1,237 ตัวอย่าง และได้รบั แบบสอบถาม
ฉบับสมบูรณ์สามารถนาไปใช้งานได้รวม 235 ตัวอย่าง พบว่าปจั จัยทีม่ อี ทิ ธิพลต่อการเริม่ พฤติกรรม
การใช้ พ าณิ ช ย์ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ได้ แ ก่ ป จั จัย ด้ า นการรับ รู้ ด้ า นประโยชน์ ใ ช้ ส อย (Perceived
usefulness) อีกทัง้ พอลและคณะ (Paul; et al. 2001) ได้ศกึ ษากลุ่มตัวอย่างซึง่ เป็ นองค์กร บริษทั
หรือ หน่ ว ยงานที่มรี ายได้ไ ม่เ กิน 1,000,000,000 บาท หรือ หนึ่งพันล้านบาท และยังไม่ได้ใ ช้การ
พาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์จานวน 268 ราย ซึง่ ใช้มาตรวัด 7 ระดับแบบลิเคิรท์ สเกล พบว่า ปจั จัยด้าน
การรับ รู้ป ระโยชน์ ม ีค วามสัม พัน ธ์เ ชิง บวกต่ อ พฤติก รรมการใช้พ าณิ ช ย์อิเ ล็ก ทรอนิ ก ส์อ ย่า งมี
นัยสาคัญโดยมีระดับความเชื่อมันที
่ ่ 0.001 (sig=0.109) สอดคล้องกับ อลัมและคณะ (Alam; et al.
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2007) ที่ได้เก็บข้อมูลจากบริษัทที่เกี่ยวกับเครื่องใช้ไฟฟ้าหรืออุ ปกรณ์ไฟฟ้าในประเทศมาเลเซีย
จานวน 194 แห่ง และใช้มาตราส่วนประมาณค่า (Rating
scale) 4 ระดับ พบว่าปจั จัยด้าน
ประโยชน์ ท่ไี ด้รบั จากการใช้พ าณิชย์อิเล็กทรอนิกส์มคี วามสัมพันธ์เ ชิงบวกต่ อ พฤติกรรมการใช้
พาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์และ จากการเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างประเทศแอฟริกาใต้โ ดย ฮอพพ์และ
คณะ(Hoppe et al. 2001) ศึกษากลุ่มตัวอย่างประเทศแอฟริกาใต้ซง่ึ เป็ นกลุ่มทีใ่ ช้อนิ เตอร์เน็ต
จานวน 102 ราย และใช้มาตรวัด 7 ระดับของลิเคิรท์ สเกล พบว่า ปจั จัยด้านประโยชน์ทไ่ี ด้รบั จาก
การใช้พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์มคี วามสัมพันธ์เชิงบวกต่อพฤติกรรมการใช้พาณิช ย์อิเล็กทรอนิกส์
อย่างมีนัยสาคัญ (Beta=0.582, p-value=0.000) เช่นเดียวกับผลงานวิจยั ของ แธนและโธ (Tan; &
Teo. 2000) ซึง่ ได้ทาการเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างผูใ้ ช้งานอินเตอร์เน็ตในประเทศสิงคโปร์จานวน
454 ราย โดยใช้มาตรวัด 7 ระดับแบบลิเคิรท์ สเกล และได้รายงานไว้ว่ า ปจั จัยด้านประโยชน์ทไ่ี ด้รบั
จากการใช้พาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์มคี วามสัมพันธ์เชิงบวกต่อพฤติกรรมการใช้พาณิชย์-อิเล็กทรอนิกส์
อย่างมีนัยสาคัญ (Beta=0.142, p-value=0.006) และ พรีมคูอาร์และคณะ (Premkumar; et al.
1998) ซึ่งได้เก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างที่เป็ นพนัก งานอาวุโสในสถานประกอบการประเภทต่างๆ
และอยู่ในชุมชนท้องถิน่ โซนตะวันออกกลางของประเทศสหรัฐอเมริกาจานวน 78 ตัวอย่าง โดยใช้
มาตร-วัด 5 ระดับแบบลิเ คิร์ทสเกล พบว่าการรับรู้ประโยชน์ ของการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ม ี
ความสัมพันธ์อย่างมีนยั สาคัญต่อพฤติกรรมการใช้พาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์ โดยมีระดับความเชื่อมันที
่ ่
0.01 (sig=0.042)
สรุปได้ว่า การรับรูป้ ระโยชน์ด้านการพาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์มคี วามสัมพันธ์กบั พฤติกรรม
การใช้พาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์ของผูป้ ระกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) กลุ่ม
ผูใ้ ช้อนิ เตอร์เน็ต และพนักงานอาวุโสในสถานประกอบการ และจากการรวบรวมงานวิจยั ทีผ่ ่านมาทา
ให้ผู้วจิ ยั ตัง้ สมมติฐานได้ว่า การรับรู้ประโยชน์ ด้านการพาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์ของผู้ประกอบการ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมมีอทิ ธิพลเชิงบวกต่อพฤติกรรมการใช้พาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์ และ
การรับรูป้ ระโยชน์ดา้ นการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ย่ อ มมีอิ ท ธิ พ ลเชิ ง ต่ อ พฤติ ก รรมการใช้ พ าณิ ช ย์ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ผ่ า นความตัง้ ใจใช้ พ าณิ ช ย์
อิเล็กทรอนิกส์
5.2 ความหมายของการรับรู้ความง่ายในการใช้งาน
การรับรูค้ วามง่ายในการใช้งาน (Perceive Ease of Use) หมายถึงระดับความเชื่อของผูใ้ ช้
ทีค่ าดหวังต่อระบบสารสนเทศทีม่ กี ารพัฒนาขึน้ และเป็ นเป้าหมายจะใช้ ทัง้ นี้ระบบ ฯ ต้องมีความง่าย
ในการเรียนรูท้ จ่ี ะใช้งาน ไม่ตอ้ งใช้ความพยายามในการเข้าใจระบบหรือในการเรียนรูท้ จ่ี ะใช้งานมาก
นัก (Davis. 1989 และ) ความเชื่อว่าจะสามารถใช้งานระบบหนึ่ง ได้อย่างง่ายดาย (เอกพงษ์ ภักดี
สมัย. 2553) ทาให้ผู้วจิ ยั สรุปการรับรู้ความง่ายในการใช้งานว่าเป็ นความเชื่อ ของบุค คลหนึ่งที่
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คาดหวังต่อเทคโนโลยีหนึ่งว่ามีความง่ายในการเรียนรูท้ จ่ี ะสามารถใช้เทคโนโลยีนนั ้ ได้อย่างง่ายโดย
ไม่ตอ้ งใช้ความพยายามอย่างมากในการเรียนรูท้ จ่ี ะใช้เทคโนโลยีนนั ้
ส าหรับ การรับ รู้ ค วามง่ า ยในการใช้ ก ารพาณิ ช ย์ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ หมายถึ ง การที่
ผูป้ ระกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมคาดหวังต่อการพาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์ว่ามีความ
ง่ายในการเรียนรูท้ จ่ี ะสามารถใช้การพาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์ได้อย่างง่ายโดยไม่ต้องใช้ความพยายาม
อย่างมากในการเรียนรูท้ จ่ี ะใช้การพาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์นนั ้
วิ ธีการวัดการรับรูค้ วามง่ายในการใช้งาน
จากวิธวี ดั ของพอร์ตเตอร์และดอนธู (Porter; & Donthu. 2006) ได้ศกึ ษาการใช้ทฤษฎี
การยอมรับเทคโนโลยีอธิบายผลของเจตคติท่มี ตี ่อการใช้อนิ เตอร์เน็ตด้วยบทบาทของลักษณะทาง
ประชากรศาสตร์และข้อจากัดในการรับรูก้ ารเข้าถึงเทคโนโลยี ใช้แบบวัดทีถ่ ามการรับรูค้ วามง่ายใน
การใช้งานมีข้อคาถาม 4 ข้อ เช่น การเรียนรู้การใช้อินเตอร์เน็ตเป็ นเรื่องง่าย การใช้อนิ เตอร์เน็ต
เข้าใจได้ง่าย เป็ นเรื่องง่ายที่จะพัฒนาทักษะการใช้อนิ เตอร์เน็ต และโดยรวมแล้วการใช้อนิ เตอร์เน็ต
เป็นเรือ่ งง่าย โดยใช้มาตรวัดแบบลิเคิรท์ สเกล 5 ระดับ โดย 1 หมายถึง ไม่เห็นด้วยอย่างยิง่ และ 5
หมายถึง เห็นด้วยอย่างยิง่ และตรวจสอบเครื่องมือวัดและได้ผลลัพธ์ว่าการรับรูค้ วามง่ายในการใช้
งานมีค่าความเชื่อมันทางโครงสร้
่
างหรือครอนบราคอัลฟ่าเท่ากับ 0.92 และจากวิธวี ดั ของวลัญช์ ก้าว
สัมพันธ์ (2554) ซึ่งศึกษาปจั จัยที่มผี ลต่ อทัศนคติและการยอมรับการทางานระยะไกล กรณีศกึ ษา
ธนาคารแห่งประเทศไทย ถามการรับรูค้ วามง่ายในการใช้งาน โดยใช้มาตรวัดแบบลิเคิร์ทสเกล 5
ระดับ โดย 1 หมายถึง น้ อ ยที่สุ ด และ 5 หมายถึง มากที่สุ ด และตรวจสอบเครื่อ งมือ วัดและได้
ผลลัพ ธ์ว่าการรับรู้ความง่ายในการใช้ง านมีค่าความเชื่อ มันทางโครงสร้
่
างหรือครอนบราคอัลฟ่ า
เท่ากับ 0.91 รวมทัง้ วิธวี ดั ของอัจฉราวรรณ กองเพชร และคณะ (2555) ทีไ่ ด้ศกึ ษาเรื่องการยอมรับ
และใช้งานระบบ SAP B1: กรณีศกึ ษาการบริหารงานจัดซื้อจัดจ้างในองค์กรไม่แสวงหากาไร ซึง่ มี
กลุ่มตัวอย่างเป็ นบุคลากรทีเ่ ข้าร่วมโครงการติดตัง้ ระบบ SAP B1 ในด้านการจัดซือ้ จัดจ้าง ถามการ
รับรูค้ วามง่ายในการใช้งาน โดยใช้มาตรวัดแบบลิเคิรท์ สเกล 5 ระดับ เมื่อตรวจสอบเครื่องมือวัดและ
ได้ผลลัพธ์ว่าการรับรูค้ วามง่ายในการใช้งานมีค่าความเชื่อมันทางโครงสร้
่
างหรือครอนบราคอัลฟ่า
เท่ากับ 0.93 สอดคล้องกับวิธวี ดั ของหว่องและคณะ (Wong; et al. 2012) ทีศ่ กึ ษาอิทธิพลของเพศ
และประสิทธิภาพการสอนคอมพิวเตอร์ท่มี ตี ่อการยอมรับคอมพิวเตอร์ ในกลุ่มนักเรียนคุรุศาสตร์
เชือ้ ชาติมาเลเซีย ใช้แบบวัดทีถ่ ามการรับรูค้ วามง่ายในการใช้งานข้อคาถาม 3 ข้อ เช่น ฉันสามารถ
ทางานทีฉ่ นั ต้องการทาได้งา่ ยด้วยการใช้คอมพิวเตอร์ ฉันพบว่าคอมพิวเตอร์ใช้ง่าย และ การทางาน
ของฉันโดยมีคอมพิวเตอร์มาเกี่ยวข้องเป็ นเรื่องทีส่ ามารถเข้าใจได้ โดยใช้มาตรวัดแบบลิเคิรท์ สเกล
4 ระดับ โดย 1 หมายถึง ไม่เ ห็นด้ว ยอย่างยิง่ และ 4 หมายถึง เห็นด้วยอย่างยิง่ และตรวจสอบ
เครื่องมือวัดและได้ผลลัพธ์ว่า การรับรูค้ วามง่ายในการใช้งานมีค่าความเชื่อมันทางโครงสร้
่
างหรือ
ครอนบราคอัลฟ่าเท่ากับ 0.97 สอดคล้องกับวิธวี ดั ของเหวยและซาง (Wei; & Zhang. 2008) ซึ่ง
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ศึกษาผลกระทบของความรูด้ ้านอินเตอร์เน็ตต่อความตัง้ ใจใช้อนิ เตอร์เน็ตต่อไป ถามการรับรูค้ วาม
ง่ายในการใช้งานข้อคาถาม 6 ข้อ การเรียนรูก้ ารใช้อนิ เตอร์เน็ตเป็ นเรื่องง่ายสาหรับฉัน ฉันพบว่า
การใช้อนิ เตอร์เน็ตเพื่อทาในสิง่ ทีฉ่ นั ต้องการเป็นเรือ่ งง่าย การทางานของฉันโดยมีระบบอินเตอร์เน็ต
มาเกี่ยวข้องเป็ นเรื่องที่สามารถเข้าใจได้ ฉันพบว่าอินเตอร์เน็ตมีความยืดหยุ่นสาหรับการทางาน
ฉันพบว่าฉันสามารถพัฒนาทักษะในการใช้อินเตอร์เ น็ ต ได้อ ย่างง่าย และฉันพบว่าอินเตอร์เ น็ ต
ใช้ง่า ย โดยใช้มาตรวัด แบบลิเ คิร์ท สเกล 5 ระดับ โดย 1 หมายถึง ไม่เ ห็นด้ว ยอย่างยิ่ง และ 5
หมายถึง เห็นด้วยอย่างยิง่ และตรวจสอบเครื่องมือวัดและได้ผลลัพธ์ว่าการรับรู้ความง่ายในการ
ใช้งานมีค่าความเชื่อมันทางโครงสร้
่
างหรือครอนบราคอัลฟ่าเท่ากับ 0.8 รวมทัง้ วิธวี ดั ของณัฐพร
ทองศรี และเดือนเพ็ญ ธีรวรรณวิวฒ
ั น์ (2555) ที่ศึกษาความตัง้ ใจใช้แท็บเล็ตของครูผู้สอนสังกัด
สานักงานการศึกษาขัน้ พื้นฐานนครศรีธรรมราช เขต 3 ถามการรับรูค้ วามง่ายในการใช้งาน โดยใช้
มาตรวัดแบบลิเคิรท์ สเกล 5 ระดับ 1 หมายถึง น้อยทีส่ ุด ถึง 5 มากทีส่ ุด และตรวจสอบเครื่องมือวัด
และได้ผ ลลัพ ธ์ว่ า การรับ รู้ค วามง่า ยในการใช้ง านมีค่ า ความเชื่อ มันทางโครงสร้
่
า งหรือ ครอนบ
ราคอัลฟ่าเท่ากับ 0.83 และ จากวิธวี ดั ของเชงและคณะ (Cheng; et al. 2006) ซึ่งศึกษาการใช้
บริการธุรกรรมออนไลน์ในประเทศฮ่องกง ใช้แบบวัดทีถ่ ามการรับรูค้ วามง่ายในการใช้ มีขอ้ คาถาม 4
ข้อ เช่น การใช้บริการธุรกรรมออนไลน์ง่ ายสาหรับฉัน ฉันพบว่าการข้องเกี่ยวกับบริการธุรกรรม
ออนไลน์ เ ป็ น เรื่อ งที่ส ามารถเข้าใจได้ชดั เจน ฉันสามารถพัฒนาทักษะในการใช้บ ริการธุ ร กรรม
ออนไลน์ได้อย่างง่าย และ โดยรวมฉันพบว่าบริการธุรกรรมออนไลน์ นัน้ ง่าย โดยใช้มาตรวัดแบบ
ลิเคิรท์ สเกล 7 ระดับ โดย 1 หมายถึง ไม่เห็นด้วยอย่างยิง่ และ 7 หมายถึง เห็นด้วยอย่างยิง่ และ
ตรวจสอบเครื่องมือวัดและได้ผลลัพธ์ว่าการรับรูค้ วามง่ายในการใช้มคี ่าความเชื่อมันทางโครงสร้
่
าง
หรือครอนบราคอัลฟ่าเท่ากับ 0.93 และวิธวี ดั ของหมิง (Ming. 2009) ซึ่งศึกษาปจั จัยทีม่ อี ทิ ธิพลต่อ
การใช้ระบบการทาธุรกรรมระบบธนาคารออนไลน์ ใช้แบบวัดทีถ่ ามการรับรูค้ วามง่ายในการใช้ มีขอ้
คาถาม 3 ข้อ เช่น ฉันคิดว่าการเกี่ยวข้องกับธุรกรรมระบบธนาคารออนไลน์นัน้ ง่าย ฉันคิดว่าการ
เกี่ยวข้องกับการทาธุรกรรมระบบธนาคารออนไลน์ ไม่ต้องมีความพยายามทางจิตใจมากนัก และ
ฉันคิดว่าการทาธุรกรรมระบบธนาคารออนไลน์ เพื่อให้บรรลุการทางานของธนาคารเป็ นเรื่องง่าย
โดยใช้มาตรวัดแบบลิเคิรท์ สเกล 5 ระดับ โดย 1 หมายถึง ไม่เห็นด้วยอย่างยิง่ และ 5 หมายถึง เห็น
ด้ว ยอย่างยิง่ และตรวจสอบเครื่อ งมือ วัดและได้ผ ลลัพธ์ว่าการรับรู้ความง่ายในการใช้มคี ่ าความ
เชื่อมันทางโครงสร้
่
างหรือครอนบราคอัลฟ่า 0.91 สอดคล้องกับวิธวี ดั ของกุมุสซอยและแคลิเซอร์
(Gumussoy; & Calisir. 2009) ที่ได้ศกึ ษาปจั จัยทีม่ ผี ลกระทบต่อระบบการประมูลซื้อสินค้าแบบรี
เวอร์สด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e- Reverse Auction) ใช้แบบวัดทีก่ ารรับรูค้ วามง่ายในการใช้ระบบ
การประมูลซือ้ สินค้าแบบรีเวอร์สด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e- Reverse Auction) ในอนาคต มีขอ้
คาถาม 5 ข้อ เช่น การเรียนรูก้ ารใช้ระบบการประมูลซือ้ สินค้าแบบรีเวอร์สด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
(e- Reverse Auction) เป็ นเรื่องง่ายสาหรับฉัน ฉันพบว่ากระบวนการใช้ระบบการประมูลซื้อสินค้า
แบบรีเวอร์สด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e- Reverse Auction) เป็ นเรื่องที่สามารถเข้าใจได้ชดั เจน
ระบบนาร่องระบบการประมูลซือ้ สินค้าแบบรีเวอร์สด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e- Reverse Auction)
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ง่ายสาหรับฉัน ฉันจะกลายเป็ นผูม้ ที กั ษะในการใช้ระบบการประมูลซือ้ สินค้าแบบรีเวอร์สด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (e- Reverse Auction) เป็ นอย่างดี ได้โดยง่าย และ ฉันพบว่าระบบการประมูลซื้อ
สินค้าแบบรีเวอร์สด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e- Reverse Auction) นัน้ ใช้ง่าย โดยใช้มาตรวัดแบบ
ลิเคิรท์ สเกล 5 ระดับ โดย 1 หมายถึง ไม่เห็นด้วยอย่างยิง่ และ 5 หมายถึง เห็น-ด้วยอย่างยิง่ และ
ตรวจสอบเครื่องมือวัดและได้ผลลัพธ์ว่าความตัง้ ใจแสดงพฤติกรรมมีค่าความ-เชื่อมันทางโครงสร้
่
าง
หรือครอนบราคอัลฟ่าเท่ากับ 0.81 สอดคล้องกับวิธวี ดั ของเชาว์และคี (Xiao and Kee. 2011) โดย
ได้ ท าการศึ ก ษาเชิ ง ประจัก ษ์ เ กี่ ย วกั บ ความแตกต่ า งด้ า นพฤติ ก รรมการใช้ ร ะบบพาณิ ช ย์
อิเล็กทรอนิกส์ในการซื้อสินค้า ใช้แบบวัดที่ถามการรับรูป้ ระโยชน์ โดยใช้มาตรวัดแบบลิเคิรท์ สเกล
5 ระดับ โดย 1 หมายถึง ไม่เ ห็นด้ว ยอย่างยิง่ และ 5 หมายถึง เห็นด้วยอย่างยิง่ และตรวจสอบ
เครือ่ งมือวัดและได้ผลลัพธ์ว่าความตัง้ ใจแสดงพฤติกรรมมีค่าความเชื่อมันทางโครงสร้
่
างหรือครอนบ
ราคอัลฟ่าเท่ากับ 0.84 และ จากวิธวี ดั ของจุรพี ร ทองทะวัย (2555) ทีศ่ กึ ษาปจั จัยด้านคุณภาพการ
ให้บริการทีม่ อี ทิ ธิพลต่อการยอมรับของผูว้ ่าจ้างในวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs): กรณี
ผู้ใ ห้บริก ารด้านการพัฒนาระบบงาน ถามการรับรู้ค วามง่ายในการใช้งาน โดยใช้ มาตรวัดแบบ
ลิเคิรท์ สเกล 5 ระดับ โดย 1 หมายถึง ไม่เห็นด้วยอย่างยิง่ และ 5 หมายถึง เห็นด้วยอย่างยิง่ และ
ตรวจสอบเครื่อ งมือ วัด และได้ผ ลลัพ ธ์ว่ า การรับรู้ค วามง่า ยในการใช้ง านมีค่ า ความเชื่อ มันทาง
่
โครงสร้างหรือครอนบราคอัลฟ่าเท่ากับ 0.72 ในงานวิจยั ครัง้ นี้ผู้วจิ ยั ปรับปรุงใช้เครื่องมือวัดของ
กุมสุ ซอยและแคลิเซอร์ (Gumussoy; & Calisir. 2009)
ผลงานวิ จยั ที่เกี่ยวข้องกับการรับรู้ความง่ายในการใช้งานกับเจตคติ ต่อการใช้
พาณิ ชย์อิเล็กทรอนิ กส์
เชงและคณะ (Cheng; et al. 2006) ได้ศกึ ษาการใช้บริการธุรกรรมออนไลน์ในประเทศ
ฮ่องกง โดยมีกลุ่มตัวอย่างเป็ นลูกค้าธนาคารในประเทศฮ่องกงทีม่ ปี ระสบการณ์ทาธุรกรรมออนไลน์
จานวน 202 ราย สาหรับเครื่องมือวัดเป็ นแบบลิเคิรท์ สเกล 7 ระดับ และใช้สถิตกิ ารวิเคราะห์โมเดล
สมการโครงสร้าง (Structural. Equation Modeling: SEM) ซึง่ พบว่าการรับรูค้ วามง่ายในการใช้ม ี
ความสัมพันธ์เชิงบวกโดยตรงกับเจคติของลูกค้า (β=0.11, p<0.05) สอดคล้องกับพอร์ตเตอร์และ
ดอนธู (Porter; & Donthu. 2006) ซึ่งศึกษาการใช้ทฤษฎีการยอมรับเทคโนโลยีอธิบายผลของ
เจตคติท่มี ีต่ อ การใช้อิน เตอร์เ น็ ต ด้ว ยบทบาทของลัก ษณะทางประชากรศาสตร์แ ละข้อ จากัดใน
การรับรูก้ ารเข้าถึงเทคโนโลยี กลุ่มตัวอย่างเป็ นนักศึกษาปริญญาตรีมหาวิทาลัยรัฐบาลขนาดใหญ่
รวม 539 ราย สาหรับเครื่องมือวัดเป็ นแบบลิเคิรท์ สเกล 5 ระดับ 1 หมายถึง ไม่เห็นด้วยอย่างยิง่ 5
หมายถึง เห็นด้วยอย่างยิง่ และใช้สถิตกิ ารวิเคราะห์เส้นทาง ซึง่ พบว่าบุคคลหนึ่งรับรูว้ ่าอินเตอร์เน็ต
มีประโยชน์มากเท่าไร ซึง่ พบว่าบุคคลหนึ่งรับรูว้ ่าอินเตอร์เน็ตใช้งานง่ายมากเท่าไร บุคคลนัน้ ย่อมมี
เจตคติช่นื ชอบการใช้อนิ เตอร์เน็ตมากเช่นกัน ค่าสหสัมพันธ์ภายในเท่ากับ 0.57 สอดคล้องกับที่
หว่องและคณะ (Wong; et al. 2012) ได้ศกึ ษาอิทธิพลของเพศและประสิทธิภาพการสอน
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คอมพิวเตอร์ท่มี ตี ่อการยอมรับคอมพิวเตอร์ ในกลุ่มนักเรียนคุรุศาสตรเชื้อชาติมาเลเซีย ซึ่งกลุ่ม
ตัวอย่างเป็นนักเรียนคุรศุ าสตร์จากมหาวิทยาลัยการศึกษาซุลตันไอดริสในประเทศมาเลเซียรวม 302
ราย สาหรับเครื่องมือวัดเป็ นแบบลิเคิรท์ สเกล 4 ระดับ 1 หมายถึง ไม่เห็นด้วยอย่างยื่ง ถึง 4 เห็น
ด้วยอย่างยิง่ และสถิตกิ ารวิเคราะห์เส้นทาง ได้ผลลัพธ์ว่าการรับรูค้ วามง่ายในการใช้งานมีอทิ ธิพล
เชิงบวกต่ อ เจตคติต่ อ การใช้ค อมพิว เตอร์ข องนัก เรีย นครุศ าสตร์อ ย่า งมีนัย ส าคัญ (β=0.14)
สอดคล้องกับจุรพี ร ทองทะวัย (2555) ซึ่งทาการศึกษาปจั จัยด้านคุณภาพการให้บริการทีม่ อี ทิ ธิพล
ต่อการยอมรับของผูว้ ่าจ้างในวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs): กรณีผใู้ ห้บริการด้านการ
พัฒนาระบบงาน (Application Development Outsourcing) กลุ่มตัวอย่างเป็ นวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อ ม (SMEs) จานวน 78 ราย สาหรับเครื่องมือวัดเป็ นแบบลิเคิร์ทสเกล 5 ระดับ 1
หมายถึง ไม่เห็นด้วยอย่างยิง่ และ 5 หมายถึง เห็นด้วยอย่างยิง่ สถิตทิ ใ่ี ช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลคือ
การวิเคราะห์ถดถอยเชิงพหุเชิงเส้น ได้ผลลัพธ์ว่าการรับรู้ความง่ายในการใช้บริการภายนอกเพื่อ
พัฒ นาระบบงานมีอิท ธิพ ลต่ อ ทัศ นคติต่ อ การใช้บ ริก ารจากภายนอกเพื่อ พัฒ นาระบบงานมีค่ า
สัมประสิทธิ ์สหสัมพันธ์พหุคูณเป็ น 0.824 อย่างมีนัยสาคัญ สอดคล้องกับที่นพมาศ อัครจันทโชติ
และคณะ (2555) ได้ทาการศึกษาความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของพฤติกรรมการใช้ Facebook ของนิสติ
ปริญญาตรีมหาวิทยาลัยบูรพา กลุ่มตัวอย่างเป็ นนิสติ ปริญญาตรีมหาวิทยาลัยบูรพาที่ลงทะเบียนใน
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2533 จานวน 498 คน ใช้มาตรวัดแบบลิเคิรท์ สเกล 5 ระดับ ใช้สถิติ
วิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ ์สหสัมพันธ์ได้ผลลัพธ์ว่าการรับรูค้ วามง่ายของการใช้มขี นาดอิทธิพลทางตรง
ต่อทัศนคติเท่ากับ 0.38 (p<0.001) สอดคล้องกับ ธันย์ชนก กุณฑี (2553) ที่ศกึ ษาทัศนคติของ
ลูกค้าธนาคาพาณิชย์ท่มี ตี ่ อธุ รกรรมทางการเงินของอินเตอร์เน็ ตแบงก์ก้ิง ในอาเภอปายจังหวัด
แม่ฮ่องสอน มีกลุ่มตัวอย่างจานวน 400 คน ใช้มาตรวัดแบบลิเคิรท์ สเกล 5 ระดับ โดย 1 หมายถึง
ไม่เห็นด้วยอย่างยิง่ และ 5 หมายถึง เห็นด้วยอย่างยิง่ ใช้สถิตกิ ารทดสอบหาค่าเอฟ (f-test) ได้
ผลลัพ ธ์ว่ า การรับ รู้ค วามง่ า ยในการใช้บ ริก ารมีผ ลกระทบเชิง บวกต่ อ ทัศ นคติใ นการใช้บ ริก าร
อินเตอร์เน็ตแบงก์ก้งิ สอดคล้องกับที่บุษรา ประกอบธรรม (2556) ได้ศกึ ษาการยอมรับเครือข่า ย
สังคมออนไลน์ ของนัก ศึกษา:กรณีศึกษา มหาวิทยาลัยกรุงเทพ โดยกลุ่มตัว อย่างเป็ นนักศึกษา
มหาวิท ยาลัย กรุง เทพจ านวน 400 คนใช้ม าตรวัด แบบลิเ คิร์ท สเกล 5 ระดับ โดย 1 หมายถึง
เห็นด้วยน้อยทีส่ ุด และ 5 หมายถึง เห็นด้วยมากทีส่ ุดใช้สถิตวิ เิ คราะห์ความสัมพันธ์ของตัวแปรอิสระ
และตัว แปรตามด้ว นการวิเ คราะห์เ ชิงสาเหตุ ได้ผ ลลัพธ์ว่ าทัศ นคติท่มี ตี ่ อ การใช้เ ครือ ข่ายสังคม
ออนไลน์ ได้รบั อิทธิพลทางตรงจากความง่ายในการใช้งานโดยมีค่าสัมประสิทธิ ์อิทธิพลเท่ากับ 0.30
และในการศึกษาของวลัญช์ ก้าวสัมพันธ์ (2554) ซึง่ ได้ศกึ ษาปจั จัยทีม่ ผี ลต่อทัศนคติและการยอมรับการทางานระยะไกล กรณีศกึ ษาธนาคารแห่งประเทศไทย มีกลุ่มกลุ่มตัวอย่างเป็ นพนักงานธนาคาร
แห่งประเทศไทยทีท่ างานอยู่ในสาขาสานักงานใหญ่ (บางขุนพรหม) จานวนประชากร 2,390 คนใช้
มาตรวัดแบบลิเคิร์ทสเกล 5 ระดับ โดย 1 หมายถึง น้ อยที่สุด และ 5 หมายถึง มากที่สุด ใช้สถิติ
วิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ ์สหสัมพันธ์ระหว่างปจั จัยที่มคี วามสัมพันธ์กบั ตัวแปรตามได้ผลลัพธ์ว่าการ
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รับรูค้ วามง่ายในการใช้มคี วามสัมพันธ์ทางบวกกับทัศนคติทม่ี ตี ่อการใช้ (ATU) อย่างมีนัยสาคัญทาง
สถิติ (r=0.366, sig=0.00)
สรุปได้ว่า การรับรู้ค วามง่ายในการใช้ง านมีค วามสัมพันธ์กับเจตคติต่ อพฤติกรรมของ
บุคคลหนึ่ง และจากการรวบรวมงานวิจยั ทีผ่ ่านมาทาให้ผวู้ จิ ยั ตัง้ สมมติฐานได้ว่า การรับรูค้ วามง่าย
ในการใช้งานการพาณิชย์อิเล็ก ทรอนิกส์ของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมมี
อิทธิพลเชิงบวกต่อเจตคติต่อพฤติกรรมการใช้พาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์
ผลงานวิ จยั ที่เกี่ยวข้องกับการรับรู้ความง่ายในการใช้งานกับการรับรู้ประโยชน์
หมิง (Ming. 2009) ได้ทาการศึกษาปจั จัยทีม่ อี ทิ ธิพลต่อการใช้ระบบการทาธุรกรรมแบบ
ออนไลน์ โดยมีกลุ่มตัวอย่างทีศ่ กึ ษาเป็นลูกค้าธนาคารในประเทศไต้หวันทีม่ ปี ระสบการณ์ทาธุ รกรรม
ออนไลน์รวมจานวน 368 คน โดยใช้เครื่องมือวัดแบบลิเคิรท์ สเกล 7 ระดับ และใช้สถิตกิ ารวิเคราะห์
โมเดลสมการโครงสร้าง (Structural. Equation Modeling: SEM) ซึ่งพบว่าการรับรูค้ วามง่ายใน
การใช้มอี ทิ ธิพลเชิงบวกต่อการรับรูป้ ระโยชน์ระบบธนาคารออนไลน์ PEOU (β=0.68, p<0.01)
สอดคล้องกับทีพ่ อร์ตเตอร์และดอนธู (Porter and Donthu. 2006) ได้ศกึ ษาการใช้ทฤษฎีการยอมรับ
เทคโนโลยีอ ธิ บ ายผลของเจตคติ ท่ี ม ีต่ อ การใช้ อิ น เตอร์ เ น็ ต ด้ ว ยบทบาทของลัก ษณะทาง
ประชากรศาสตร์และข้อจากัดในการรับรูก้ ารเข้าถึงเทคโนโลยี กลุ่มตัวอย่างเป็ นนักศึกษาปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยรัฐบาลขนาดใหญ่รวม 539 ราย สาหรับเครื่องมือวัดเป็ นแบบลิเคิรท์ สเกล 5 ระดับ 1
หมายถึง ไม่เห็นด้วยอย่างยิง่ ถึง 5 เห็นด้วยอย่างยิง่ และใช้สถิตกิ ารวิเคราะห์เส้นทาง ซึ่งพบว่า
บุคคลหนึ่งรับรู้ว่าอินเตอร์เน็ต ใช้งานง่ายมากเท่าไร บุคคนัน้ ย่อ มมีการรับรู้ประโยชน์ ของการใช้
อินเตอร์เน็ตมากเช่นกัน ค่าสหสัมพันธ์ภายในเท่ากับ 0.52 สอดคล้องกับหว่องและคณะ (Wong et
al. 2012) ซึ่งได้ทาการศึกษาอิทธิพลของเพศและประสิทธิภาพการสอนคอมพิวเตอร์ท่มี ตี ่อการ
ยอมรับคอมพิวเตอร์ ในกลุ่มนักเรียนคุรศุ าสตรเชือ้ ชาติมาเลเซีย กลุ่มตัวอย่างเป็ นนักเรียนคุรุศาสตร์
จากมหาวิทยาลัยการศึกษาซุลตันไอดริสในประเทศมาเลเซียรวม 302 ราย สาหรับเครื่องมือวัดเป็ น
แบบลิเคิรท์ สเกล 4 ระดับ 1 หมายถึง ไม่เห็นด้วยอย่างยิง่ ถึง 4 เห็นด้วยอย่างยิง่ และสถิตกิ าร
วิเ คราะห์เ ส้นทาง ได้ผ ลลัพธ์ว่าการรับรู้ความง่ายในการใช้งานมี อิทธิพลเชิงบวกต่ อการรับรู้ ประโยชน์ของนักเรียนครุศาสตร์อย่างมีนัยสาคัญ (β=0.5) สอดคล้องกับทีเ่ หวยและซาง (Wei and
Zhang. 2008) ได้ศกึ ษาผลกระทบของความรูด้ า้ นอินเตอร์เน็ตต่อความตัง้ ใจใช้อนิ เตอร์เน็ตต่อไป
กลุ่มตัวอย่างเป็ นสถาบันศึกษารัฐบาล 4 แห่งในเมืองวูฮาน ประเทศจีน รวม 279 ราย สาหรับ
เครื่องมือวัดเป็ นแบบลิเคิรท์ สเกล 5 ระดับ 1 หมายถึง ไม่เห็นด้วยอย่างยื่ง ถึง 5 เห็นด้วยอย่างยิง่
และใช้สถิตกิ ารวิเคราะห์เส้นทาง ได้ผลลัพธ์ว่าการรับรูค้ วามง่ายในการใช้งานสามารถทานายการ
รับรูป้ ระโยชน์ (β=0.16) สอดคล้องกับณัฐพร ทองศรี และเดือนเพ็ญ ธีรวรรณวิวฒ
ั น์ (2555) ทีศ่ กึ ษา
ความตัง้ ใจใช้แท็บเล็ตของครูผสู้ อนสังกัดสานักงานการศึกษาขัน้ พืน้ ฐานนครศรีธรรมราช เขต 3 :
การประยุกต์ใช้ตวั แบบการยอมรับเทคโนโลยี ซึ่งมีกลุ่มตัวอย่างเป็ นครูผู้สอนระดับประถมศึกษา
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สังกัดสานักงานการศึกษาขัน้ พืน้ ฐานนครศรีธรรมราชเขต 3 จานวน 340 คนสาหรับเครื่องมือวัดเป็ น
แบบลิเคิรท์ สเกล 5 ระดับ 1 หมายถึง น้อยทีส่ ุด ถึง 5 มากทีส่ ุด สถิตทิ ใ่ี ช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลคือ
การวิเคราะห์เส้นทางได้ผลลัพธ์ว่าการรับรู้ความง่ายในการใช้งานมีอิทธิพลต่อการรับรู้ประโยชน์
(β=0.32, p<0.01) สอดคล้องกับจุรพี ร ทองทะวัย (2555) ทีศ่ กึ ษาปจั จัยด้านคุณภาพการให้บริการที่
มีอทิ ธิพลต่อการยอมรับของผูว้ ่าจ้างในวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs): กรณีผใู้ ห้บริการ
ด้านการพัฒนาระบบงาน (Application Development Outsourcing) กลุ่มตัวอย่างเป็ นวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) จานวน 78 ราย สาหรับเครื่องมือวัดเป็ นแบบลิเคิรท์ สเกล 5
ระดับ 1 หมายถึง ไม่เห็นด้วยอย่างยิง่ และ 5 หมายถึง เห็นด้วยอย่างยิง่ สถิตทิ ใ่ี ช้ในการวิเคราะห์
ข้อ มูล คือ การวิเ คราะห์ถ ดถอยเชิงพหุ เ ชิง เส้น ได้ผ ลลัพธ์ว่ า การรับรู้ค วามง่า ยในการใช้บริก าร
ภายนอกเพื่อพัฒนาระบบงานมีอิทธิพลต่อการรับรู้ประโยชน์ ของการใช้บริการจากภายนอกเพื่อ
พัฒนาระบบงานมีค่าสัมประสิทธิ ์สหสัมพันธ์พหุคูณเป็ น 0.589 อย่างมีนัยสาคัญ และในการศึกษา
ของอัจฉราวรรณ กองเพชร และคณะ (2555) ซึง่ ศึกษาเรื่องการยอมรับและใช้งานระบบ SAP B1:
กรณีศกึ ษาการบริหารงานจัดซื้อจัดจ้างในองค์กรไม่แสวงหากาไร ซึ่งมีกลุ่มตัวอย่างเป็ นบุคลากรที่
เข้าร่วมโครงการติดตัง้ ระบบ SAP B1 ในด้านการจัดซือ้ จัดจ้าง จานวน 41 คน ใช้มาตรวัดแบบลิ
เคิรท์ สเกล 5 ระดับ ใช้สถิตวิ เิ คราะห์ถดถอยพหุคูณได้ผลลัพธ์ว่าการรับรูว้ ่าระบบ SAP B1 ง่ายต่อ
การใช้งานส่งผลต่อการรับรูว้ ่าระบบ SAP B1 มีประโยชน์ (β=0.346)
สรุปได้ว่า การรับรูค้ วามง่ายในการใช้งานมีความสัมพันธ์กบั การรับรูป้ ระโยชน์ของบุคคล
หนึ่ง และจากการรวบรวมงานวิจยั ทีผ่ ่านมาทาให้ผวู้ จิ ยั ตัง้ สมมติฐานได้ว่า การรับรูค้ วามง่ายในการ
ใช้งานการพาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์ของผูป้ ระกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมมีอทิ ธิพลเชิง
บวกต่อการรับรูป้ ระโยชน์ของการใช้พาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์
ผลงานวิ จยั ที่เกี่ยวข้องกับการรับรู้ความง่ายในการใช้งานกับความตัง้ ใจแสดง
พฤติ กรรม
จากงานวิจยั ของเชาว์และคี (Xiao; & Kee. 2011) ซึง่ ทาการศึกษาเชิงประจักษ์เกี่ยวกับ
ความแตกต่างด้านพฤติกรรมการใช้ระบบพาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์ในการซือ้ สินค้า โดยกลุ่มตัวอย่าง
เป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยทีม่ ปี ระสบการณ์ใช้อนิ เตอร์เน็ตจานวน 308 คน และใช้สถิตกิ ารวิเคราะห์
โมเดลสมการโครงสร้าง (Structural. Equation Modeling: SEM) ซึง่ พบว่าการรับรูค้ วามง่ายในการ
ใช้มผี ลกระทบเชิงบวกต่ อ ความตัง้ ใจทาธุ รกรรมผ่ านระบบออนไลน์ อ ย่างมีนัยสาคัญ (β=0.134,
p<0.01) สอดคล้องกับเหวยและซาง (Wei; & Zhang. 2008) ที่ศกึ ษาผลกระทบของความรูด้ า้ น
อินเตอร์เน็ตต่อความตัง้ ใจใช้อนิ เตอร์เน็ตต่อไปกลุ่มตัวอย่างเป็ นสถาบันศึกษารัฐบาล 4 แห่งใน
เมืองวูฮาน ประเทศจีน รวม 279 ราย สาหรับเครือ่ งมือวัดเป็นแบบลิเคิรท์ สเกล 5 ระดับ 1 หมายถึง
ไม่เห็นด้วยอย่างยื่ง ถึง 5 เห็นด้วยอย่างยิง่ และใช้สถิตกิ ารวิเคราะห์เส้นทาง ได้ผลลัพธ์ว่าการรับรู้
ความง่ายในการใช้งานสามารถทานายความตัง้ ใจใช้อนิ เตอร์เน็ตต่อไป (β=0.10) สอดคล้องกับทีณ
่ ฐั
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พร ทองศรี และเดือนเพ็ญ ธีรวรรณวิวฒ
ั น์ (2555) ได้ศกึ ษาความตัง้ ใจใช้แท็บเล็ตของครูผสู้ อนสังกัด
สานัก งานการศึก ษาขัน้ พื้นฐานนครศรีธ รรมราช เขต 3: การประยุก ต์ใ ช้ต ัว แบบการยอมรับ
เทคโนโลยี ซึ่งมีกลุ่มตัวอย่างเป็ นครูผสู้ อนระดับประถมศึกษาสังกัดสานักงานการศึกษาขัน้ พื้นฐาน
นครศรีธรรมราชเขต 3 จานวน 340 สาหรับเครื่องมือวัดเป็ นแบบลิเคิรท์ สเกล 5 ระดับ 1 หมายถึง
น้อยทีส่ ุด ถึง 5 มากทีส่ ุด สถิตทิ ใ่ี ช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลคือการวิเคราะห์เส้นทางได้ผลลัพธ์ว่าการ
รับรูค้ วามง่ายในการใช้งานมีอทิ ธิพลต่อความตัง้ ใจ (β=0.22, p<0.01) สอดคล้องกับอัจฉราวรรณ
กองเพชร และคณะ (2555) ซึง่ ได้ศกึ ษาเรื่องการยอมรับและใช้งานระบบ SAP B1: กรณีศกึ ษาการ
บริหารงานจัดซือ้ จัดจ้างในองค์กรไม่แสวงหากาไร ซึง่ มีกลุ่มตัวอย่างเป็ นบุคลากรทีเ่ ข้าร่วมโครงการ
ติดตัง้ ระบบ SAP B1 ในด้านการจัดซือ้ จัดจ้าง จานวน 41 คน ใช้มาตรวัดแบบลิเคิรท์ สเกล 5 ระดับ
ใช้สถิตวิ เิ คราะห์ถดถอยพหุคูณได้ผลลัพธ์ว่าการรับรูว้ ่าระบบ SAP B1 ง่ายต่อการใช้งานส่งผลต่อ
ความตัง้ ใจใช้งานระบบ SAP B1 (β=0.328) สอดคล้องกับทีน่ พมาศ อัครจันทโชติ และคณะ (2555)
ได้ศกึ ษาความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของพฤติกรรมการใช้ Facebook ของนิสติ ปริญญาตรีมหาวิทยาลัย
บูรพา กลุ่มตัว อย่างเป็ นนิสติ ปริญญาตรีมหาวิทยาลัยบูรพาที่ลงทะเบียนในภาคเรียนที่ 2 ปี
การศึกษา 2533 จานวน 498 คน ใช้มาตรวัดแบบลิเคิร์ทสเกล 5 ระดับ ใช้สถิติว ิเคราะห์ค่ า
สัมประสิทธิ ์สหสัมพันธ์ได้ผลลัพธ์ว่าการรับรูค้ วามง่ายของการใช้มขี นาดอิทธิพลทางตรงต่อความ
ตัง้ ใจเชิงพฤติกรรมเท่ากับ 0.17 (p<0.001) และในการศึกษาโดยบุษรา ประกอบธรรม (2556) เรื่อง
การยอมรับเครือข่ายสังคมออนไลน์ของนักศึกษา: กรณีศกึ ษามหาวิทยาลัยกรุงเทพโดยกลุ่มตัวอย่าง
เป็ นนักศึกษามหาวิทยาลัยกรุงเทพจานวน 400 คนใช้มาตรวัดแบบลิเคิร์ทสเกล 5 ระดับ โดย 1
หมายถึง เห็นด้วยน้อยทีส่ ุด และ 5 หมายถึง เห็นด้วยมากทีส่ ุดใช้สถิตวิ เิ คราะห์ความสัมพันธ์ของตัว
แปรอิสระและตัวแปรตามด้วนการวิเคราะห์เชิงสาเหตุได้ผลลัพธ์ว่าความตัง้ ใจใช้เครือข่ายสังคม
ออนไลน์ ได้รบั อิทธิพลทางอ้อ มจากการรับรู้ความง่ายในการใช้งานโดยมีค่าสัมประสิทธิ ์อิทธิพ ล
เท่ากับ 0.29
สรุปได้ว่า การรับรูค้ วามง่ายในการใช้งานมีความสัมพันธ์กบั ความตัง้ ใจแสดงพฤติกรรม
ของบุคคลหนึ่ง และจากการรวบรวมงานวิจยั ทีผ่ ่านมาทาให้ผวู้ จิ ยั ตัง้ สมมติฐานได้ว่า การรับรูค้ วาม
ง่ายในการใช้งานการพาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์ของผูป้ ระกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมมี
อิทธิพลเชิงบวกต่อความตัง้ ใจใช้พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ และ การรับรู้ความง่ายในการใช้งานการ
พาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์ของผูป้ ระกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมมีอทิ ธิพลต่อความตัง้ ใจ
ใช้พาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์ผ่านเจตคติต่อพฤติกรรมการใช้พาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์

6. แรงจูงใจใฝ่ สมั ฤทธิ์ กบั พฤติ กรรมการใช้การพาณิ ชย์อิเล็กทรอนิ กส์
6.1 ทฤษฎีความต้องการความสาเร็จของแมคคลีแลนด์ (McClelland)
ในช่วงปี ค.ศ. 1940s นักจิตวิทยาเดวิด แมคคลีแลนด์ (David McClelland) ได้ทาการ
ทดลองโดยใช้แบบทดสอบการรับรูข้ องบุคคล (Thematic Apperception Test: TAT) มีวตั ถุประสงค์
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เพื่อวัดความต้องการของมนุ ษย์ แบบทดสอบTAT เป็ นเครื่องมือวัดผลความต้องการโดยให้บุคคล
เขียนเรื่องราวเกี่ยวกับสิง่ ทีเ่ ขาเห็น จากภาพต่างๆ ทีถ่ ูกนามาเสนอ (McClelland et al. 1949) แมค
คลีแลนด์ได้สรุปไว้ว่าคุณลักษณะของบุคคลหนึ่งมีความต้องการ 3 ประการและเชื่อว่าความต้องการ
เหล่านัน้ เป็ นสิง่ สาคัญในการทีจ่ ะเข้าใจถึงพฤติกรรมของบุคคลโดยมีรายละเอียดดังนี้ (McClelland.
1965)
1. แรงจูงใจใฝ่อานาจ (Need of Power) หมายถึง บุคคลทัวไปที
่ ม่ แี รงจูงใฝ่อานาจสูง มี
ความสามารถ มีอิท ธิพ ลในการควบคุ ม เหนื อ ผู้อ่ืน เป็ น บุ ค คลที่ม ีรู ป แบบการแสดงออกตาม
แรงผลักดันของตาแหน่งหน้าทีแ่ ละอานาจในการดาเนินงานของตน เป็ นบุคคลทีต่ ้องการมีอานาจใน
การควบคุมผูอ้ ่นื เป็นบุคคลทีช่ อบสถานการณ์ทม่ี กี ารแข่งขันเพื่อการได้มาซึง่ ตาแหน่ งทีเ่ กี่ยวข้องกับ
เกียรติยศ มีความสนุกสนานกับการเผชิญหน้ากับบุคคลอื่น ๆ และมักพูดตามความรูส้ กึ ทีแ่ ท้จริงของ
ตน เป็นบุคคลทีต่ ้องการเป็ นผูด้ าเนินการทีเ่ ป็ นศูนย์กลางและมีความต้องการความทะเยอทะยานใน
การดารงชีวติ (McClelland. 1995)
ความต้องการอานาจมี 2 แบบ คือ (1) บุคคลที่มคี วามต้องการอานาจส่วนบุคคลสูง
ต้องการที่จะครอบงาบุคคลอื่นเพื่อที่จะแสดงความสามารถในการใช้อานาจ และคาดหวังให้ผู้อ่นื
กระทาตามและจงรักภักดีต่อตนเองแทนความจงรักภักดีต่อองค์การ และ (2) บุคคลทีม่ คี วามต้องการ
อานาจต่อสถาบันสูงมีความต้องการตรงข้ามกับบุคคลที่มคี วามต้องการอานาจส่วนบุคคลสูง เป็ น
บุคคลทีม่ คี วามมุง่ มันในการท
่
างานร่วมกับบุคคลอื่นเพื่อแก้ปญั หาและส่งเสริมเป้าหมายขององค์การ
บุคคลเหล่านี้ชอบทางานให้สาเร็จตามวิถที างขององค์การ เต็มใจเสียสละผลประโยชน์ส่วนตัวเพื่อ
ผลประโยชน์ขององค์การ
2. แรงจูงใจใฝ่สมั พันธ์ (Need of Affiliation) หมายถึง บุคคลทีม่ บี ุคลิกส่วนบุคคลในด้าน
การเข้าสังคม เป็ นบุค คลที่พยายามสร้างความสัมพันธ์กบั บุคคลอื่นและกลุ่ มคนทัวไป
่ บุคคลที่ม ี
แรงจูงใจใฝ่สมั พันธ์มกั ต้องการสร้างมิตรภาพกับบุคคลที่อยู่ในสภาพแวดล้อมเดียวกับตน มีความ
ตัง้ ใจสูงในการทาให้ผู้อ่นื ยอมรับ และต้องการได้รบั ความรักอย่างถาวรจากในสังคม ซึ่งทาให้มกั
ได้รบั แรงผลักดันจากความรักและความเชื่อมัน่ และจากการได้รบั การยอมรับจากสังคมของบุคคล
นัน้
3. แรงจูงใจใฝ่สมั ฤทธิ ์ (Need of Achievement) หมายถึง บุคคลทีม่ คี วามต้องการประสบ
ความสาเร็จในการดาเนินงานตามเป้าหมายที่ได้ตงั ้ ไว้ในระดับปานกลาง โดยเป้าหมายที่ตงั ้ ไว้มกั
เป็ นงานทีค่ ่อนข้างมีความยากในการดาเนินงาน บุคคลที่มแี รงจูงใจใฝ่สมั ฤทธิ ์มักได้รบั แรงผลักดัน
จากความท้าทายในการดาเนินงานและมีความกล้าเผชิญต่อความพ่ายแพ้ เป็ นบุคคลที่มกั คานวณ
วิเคราะห์ความเสีย่ งต่างๆ ทีต่ นอาจได้รบั จากการดาเนินงานหนึ่งงานใดและจะตัดสินใจยอมรับความ
เสี่ยงในการดาเนินงานที่เล็งเห็นว่ามีแนวโน้ มที่จะประสบความสาเร็จ ดังนัน้ บุคคลที่มแี รงจูงใจใฝ่
สัมฤทธิ ์สูงมักเป็ นบุคคลที่มคี วามต้องการประสบความสาเร็จในการดาเนินงานหรือกล้าที่จะเผชิญ
ความล้มเหลวสูง
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งานวิจยั เรื่องความต้องการความสาเร็จแมคคลีแลนด์ (McClelland. 1961: 121-126)
พบว่า ผู้ท่ปี ระสบความสาเร็จสูงมีลกั ษณะแตกต่างกับบุคคลทัวไป
่ โดยบุคคลเหล่านี้มกั มีลกั ษณะ
ดังนี้
1. มีความรับผิดชอบสูง มักแสวงหาโอกาสเพื่อให้ได้รบั โอกาสในการรับผิดชอบและแก้ไข
ปญั หา หรือมีความปรารถนาจะกระทาสิง่ ต่างๆ ให้ดขี น้ึ กว่าเดิมอยูเ่ สมอ
2. มีเป้าหมายระดับกลาง เพราะหากไม่ประสบผลสาเร็จแล้วจะรูส้ กึ ไม่สบายใจทาให้บุคคล
ลักษณะดังนี้ไม่ตงั ้ เป้าหมายไว้สงู เกินไปเพื่อลดความเสีย่ งและให้ความเชื่อมันในความส
่
าเร็จสูง
3. ต้องการได้รบั ข้อมูลกลับทีท่ นั การณ์เกี่ยวกับงานของตนว่าสาเร็จหรือล้มเหลว เพื่อการ
ตัดสินใจของตนในการทางานครัง้ ต่อไป
4. ต้ อ งการท างานร่ ว มกั บ ผู้ ท่ี ม ีค วามสามารถ เพื่ อ ที่ เ ขาจะได้ พ ยายามปรับ ปรุ ง
ความสามารถของเขาให้ทดั เทียมผู้ท่มี คี วามสามารถ ความรูส้ กึ เช่นนี้จ ะเป็ นแรงจูงใจให้เกิดความ
มานะทีจ่ ะประสบความสาเร็จทีส่ งู ต่อไป
อย่างไรก็ตาม จากการสังเกตของแมคคลีแลนด์พบว่าความต้องการในระดับที่เหนือกว่า
ความต้องการพื้นฐานของบุคคลทัวไปมั
่
กเป็ นแรงจูงใจใฝ่อานาจและแรงจูงใจใฝ่สมั ฤทธิ ์มากกว่า
แรงจูงใจใฝส่ มั พันธ์ ยิง่ ไปกว่านัน้ แมคคลีแลนด์พบว่านักธุรกิจ นักวิทยาศาสตร์ และผูเ้ ชีย่ วชาญ เป็ น
บุคคลทีม่ คี ่าเฉลีย่ แรงจูงใจใฝ่สมั ฤทธิ ์ทีจ่ ะประสบความสาเร็จเหนือกว่าบุคคลทัวไป
่ บุคคลเหล่านี้ไม่
ต้ อ งการเพีย งผลก าไรในการด าเนิ น งานเท่ า นั ้น เพราะผลก าไรเป็ น เพีย งเครื่อ งมือ ที่ใ ช้ ว ัด
ความสามารถในการดาเนินงานของตนเท่านัน้ ในทางกลับกันสิง่ ที่บุคคลเหล่านี้ต้องการคือ ความ
ต้องการทีจ่ ะทางานให้ดที ส่ี ุดและทาให้สาเร็จผลตามทีต่ งั ้ ใจไว้ และประสบความสาเร็จในกิจกรรมที่
ตนได้กระทานัน่ เองและเมื่อทาอะไรสาเร็จได้กจ็ ะเป็ นแรงกระตุ้นให้ทางานอื่นสาเร็จต่อไป ยิง่ ไปกว่า
นัน้ บุคคลเหล่านี้มกั มีความปรารถนาที่จะดาเนินงานโดยปราศจากความรูส้ กึ ระหว่างบุคคลเพื่อให้
ได้รบั ผลลัพธ์ประสบความสาเร็จตามทีต่ งั ้ เป้าหมายไว้ (McClelland. 1962)
6.2 อิ ทธิ พลของแรงจูงใจใฝ่ สมั ฤทธิ์
แรงจูงใจใฝ่สมั ฤทธิ ์เป็ นปจั จัยทีส่ นับสนุ นหรือผลักดันให้กลุ่มคนทีไ่ ม่ประสบความสาเร็จใน
การดาเนิ นงานได้รบั แรงผลัก ดันจากแรงจูงใจใฝ่สมั ฤทธิ ์ให้มกี ระบวนการคิด และกระทากิจกรรม
ต่างๆ เพื่อให้ประสบความสาเร็จในการดาเนินงาน (McClelland. 1962) สอดคล้องกับทีล่ อ็ ค และ
เลแธม (Locke; & Latham. 1994) อธิบายว่าบุคคลทีม่ แี รงจูงใจใฝ่สมั ฤทธิ ์เชื่อว่าตนสามารถควบคุม
ผลลัพธ์ทเ่ี กิดจากการกระทาของตนได้ และทาให้มคี วามเชื่อมันต่
่ อเป้าหมายทีต่ นตัง้ ไว้ อีกทัง้ นาวาอิ
และแจน (Nawai; & Jan. 2007) ยังได้ระบุว่าผูก้ ่อตัง้ บริษทั ทีป่ ระสบความสาเร็จมักเป็ นบุคคลที่ม ี
แรงจู ง ใจใฝ่ ส ัม ฤทธิส์ ู ง หรือ มีค วามกระตื อ รือ ร้ น ที่จ ะพัฒ นาตนเอง ทัง้ นี้ จ ากการศึก ษาของ
แมคคลีแลนด์ประกอบกับผลงานวิจยั ทีเ่ กี่ยวกับแรงจูงใจด้านต่างๆ ของผูป้ ระกอบการแสดงให้เห็น
ว่าแรงจูงใจใฝ่สมั ฤทธิ ์เป็ นปจั จัยทีผ่ ลักดันความสาเร็จของผูป้ ระกอบการอย่างเด่นชัด (Sibin et al.
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2007) สอดคล้องกับ อารุน คูมาร์ (2011) ศึกษาแรงจูงใจใฝ่สมั ฤทธิ ์จากงานวิจยั อื่นทีผ่ ่านมาและได้
อธิบายว่าแรงจูงใจหลัก ที่ค าดว่าน่ าจะมีค วามสัมพันธ์ต่ อ การดาเนิน ธุ รกิจของผู้ป ระกอบการใน
งานวิจยั ครัง้ นี้คอื แรงจูงใจใฝส่ มั ฤทธิ ์เท่านัน้ ทาให้ผวู้ จิ ยั มีความสนใจศึกษาด้านแรงจูงใจใฝ่สมั ฤทธิ ์ใน
งานวิจยั ครัง้ นี้
6.3 ลักษณะของผูท้ ี่มีแรงจูงใจใฝ่ สมั ฤทธิ์
แรงจูง ใจใฝ่ส ัมฤทธิ ์ เป็ นลัก ษณะส าคัญ ภายในบุ ค คลที่ผ ลัก ดันให้เ กิด ความพากเพีย ร
พยายามทีจ่ ะทางานกระทังส
่ าเร็จลงด้วยมาตรฐานทีด่ เี ยีย่ ม บุคคลที่มลี กั ษณะแรงจูงใจใฝ่สมั ฤทธิ ์มี
ลัก ษณะดัง นี้ (1) รับรู้เ หตุ ก ารณ์ ต่ างๆ ในเชิงของการท างานให้สาเร็จมิใ ช่ ใ นเชิงของการรักษา
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล หรือ เชิงการใช้อานาจบังคับ (2) เมื่อ มีปญั หาบุคคลที่มแี รงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ ์จะยอมรับและหาทางแก้ไข ในทางตรงข้ามบุคคลที่มแี รงจูงใจใฝ่สมั ฤทธิ ์น้ อยจะไม่ยอมรับ
ปญั หาและปล่อยให้เวลาเป็ นตัวแก้ปญั หา (3) กาหนดเป้าหมายของงานในระดับปานกลาง โดย
เหมาะสมกับความสามารถของตน (4) เมื่อมีอุปสรรคแก้ปญั หาอย่างมีระบบ และ
(5) เมื่องาน
สาเร็จ บุคคลทีม่ แี รงจูงใจใฝ่สมั ฤทธิ ์สูงจะเกิดความสุข ความพอใจในงานที่สาเร็จลุล่วงแต่บุคคลที่ม ี
แรงจูงใจใฝ่สมั ฤทธิ ์ต่ าจะรอการชมเชย หรือรางวัลจากผูอ้ ่นื เมื่อทางานได้สาเร็จ (ดวงเดือน พันธุมนาวิน. 2547)
ผู้วจิ ยั สรุปแรงจูง ใจใฝ่สมั ฤทธิ ์ หมายถึง แรงผลักดันให้บุคคลหนึ่งมีค วามคิด ความเชื่อ
ความพยายามพากเพียร หรือกระทาพฤติกรรมใดพฤติกรรมหนึ่ง รวมทัง้ การพยายามนาพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในการดาเนินธุรกิจดังเป้าหมายทีต่ งั ้ ไว้
6.4 วิ ธีการวัดแรงจูงใจใฝ่ สมั ฤทธิ์
องอาจ นัยพัฒน์ และนันท์นภัส พลเตมา (2555) วัดแรงจูงใจใฝ่สมั ฤทธิ ์ต่อการปฏิบตั งิ าน
ในวิชาชีพครู โดยวัดแรงบันดาลใจในการปฎบัติหน้ าที่ของครู ความมานะพยายามในการปฏิบตั ิ
หน้าทีข่ องครู และความมุ่งมันในการปฏิ
่
บ ตั หิ น้าทีข่ องครู จานวน 25 ข้อ เป็ นมาตรวัดแบบลิเคิรท์ 5
ระดับ โดย 1 หมายถึง น้อยที่สุด และ 5 หมายถึง มากที่สุด พบค่าความเชื่อมันที
่ ่ 0.919
ตรวจสอบเครื่องมือวัดได้ผลลัพธ์ว่าแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ ์มีค่าความเชื่อมันเท่
่ ากับ 0.919 และ
แบบวัดของวิชยั เอียดบัว (2534) เป็นแบบวัดทีถ่ ามเกีย่ วกับความมุง่ มันในการท
่
างาน ความสามารถ
ของตนในการอดทนทางานให้สาเร็จ การรูจ้ กั กาหนดเป้าหมายในการทางานเป็ นต้น แบบสอบถามมี
จานวน 20 ข้อ เช่น เมื่อทางานใดๆ ข้าพเจ้าจะทุ่มเทความพยายามให้กบั งานนัน้ ข้าพเจ้าชอบ
ทางานที่ต้อ งใข้ค วามรับผิดชอบสูง เมื่อ เริม่ ต้นทาสิ่งใด ข้าพเจ้าจะพยายามทาจนกระทังส
่ าเร็จ
ข้าพเจ้ามัก จะทางานมากกว่าที่ไ ด้ต งั ้ ใจเอาไว้ และ เมื่อ ข้าพเจ้าพบว่า งานที่กาลังทาอยู่นัน้ ยาก
ข้าพเจ้าจะเลิกทาทันที เป็นต้น โดยใช้มาตรวัดแบบลิเคิรท์ 6 ระดับ โดย 1 หมายถึง ไม่จริงเลย และ
6 หมายถึง จริงที่สุด และตรวจสอบเครื่องมือวัดได้ผลลัพธ์ว่าแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ ์มีค่าสัมประสิทธิ ์
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อัลฟ่าเท่ากับ 0.84 พิชามญชุ์ โตโฉมงาม (2552) วัดแรงจูงใจใฝ่สมั ฤทธิ ์ต่อพฤติกรรมป้องกันโรค
เอดส์ มีขอ้ คาถาม 5 ข้อ ยกตัวอย่างเช่น ฉันไม่เคยทางานได้สาเร็จด้วยตนเอง ถ้าฉันทางานไม่ดี จะ
เลิกทันที ฉันมักทางานไม่เสร็จทันเวลาที่กาหนด และ ฉันสามารถทางานติดต่อกันเป็ นเวลานานได้
เป็ นต้น โดยใช้มาตรวัดแบบลิเคิรท์ 4 ระดับ โดย 1 หมายถึง เห็นด้วยอย่างยิง่ และ 4 หมายถึง ไม่
เห็นด้วยอย่างยิง่ ตรวจสอบเครื่องมือวัดได้ผลลัพธ์ว่าแรงจูงใจใฝ่สมั ฤทธิ ์มีค่าความเชื่อมันเท่
่ ากับ
0.917 และแบบวัดของเกษม ชาตกุล (2533) เป็ นแบบวัดจิตลักษณะในจิตใจของบุคคลซึง่ สามารถ
ผลักดันให้บุคคลดังกล่าวมีพฤติกรรมมุ่งสู่ความสัมฤทธิ ์ผลของงานให้เป็ นไปดังเป้าหมาย ข้อคาถาม
แบ่งเป็ น 2 แบบคือข้อความทางบวกและข้อความทางลบ มีขอ้ คาถามทัง้ หมด 10 ข้อ เช่น ในการ
ท างานที่ต้อ งท าร่ ว มกับ คนอื่น ๆ คนที่ท่ า นจะไว้ใ จได้ม ีแ ต่ เ พื่อ นและญาติเ ท่ า นั น้ คนที่ป ระสบ
ความสาเร็จในการทางาน ก็เพราะคนนัน้ เป็ นคนที่ “โชคดี” ท่านรูส้ กึ ว่าท่านปล่อยเวลาให้ผ่านไปได้
โดยไม่ได้ใช้เวลาให้เกิดประโยชน์อย่างที่ควรเป็ น และ แม้ว่าท่านจะไปอยู่ท่อี ่นื ที่พบแต่คนแปลก
หน้า ท่านก็จะไปเพราะท่านเห็นว่าจะประสบความสาเร็จในงานได้ เป็ นต้น การให้คะแนนมี 3 ระดับ
1 หมายถึง เห็นด้วย 2 หมายถึง ไม่แน่ ใจ และ 3 หมายถึง ไม่เห็นด้วย ตรวจสอบเครื่องมือวัดได้
ผลลัพธ์ว่าแรงจูงใจใฝ่สมั ฤทธิ ์มีค่าความเชื่อมันที
่ ่ 0.69 และ นพนธ์ สัมมา (2523) ถามเกี่ยวกับการ
แก้ปญั หาทางการเกษตร 4 ด้านคือการยอมรับปญั หา การแก้ปญั หาโดยพึ่งตนเอง การแก้ปญั หา
ด้วยวิธแี ปลกใหม่ และการแก้ปญั หาโดยหวังผลทีเ่ ป็ นถาวร มีทงั ้ หมด 6 ข้อคาถาม เช่น ถ้าเครื่องสูบ
น้ าของท่านเสียในขณะสูบน้ าเข้านาเพื่อเตรียมที่สาหรับต้นกล้าท่านจะทาอย่างไร ปญั หานี้เคยเกิด
ขึ้นกับท่ า นไหม ถ้ าไม่เ คย ปญั หาเช่ นนี้ อ าจเกิด ขึ้น ได้ไ หม ถ้ามีปญั หาอย่างนี้ เ กิด ขึ้นท่ านจะท า
อย่างไร เพื่อนบ้านของท่านมีรถมอเตอร์ไซด์ไว้สาหรับใช้เวลาจะไปไหนมาไหน และบางครัง้ ก็ใช้
บรรทุกสิง่ ของไปขายหรือซื้อของจากตลาดเพื่อนามาใช้ในบ้านเป็ นครัง้ คราว สมมุตวิ ่าท่านยังไม่ม ี
รถมอเตอร์ไซด์ แต่มคี วามต้องการที่จะมีใช้บ้างท่านจะทาอย่างไร ปญั หานี้เคยเกิดขึน้ กับท่านไหม
ถ้าไม่เ คยพบ ปญั หาเช่นนี้อ าจเกิด ขึ้นได้ไ หม ถ้ามีปญั หาอย่างนี้เ กิด ขึ้นท่ านจะทาอย่างไร และ
ถ้าท่านได้รบั เลือกให้เป็ นประธานหรือหัวหน้าต่อจากคนเก่าในการสร้างพระอุโบสถ (โบสถ์) แต่
ชาวบ้านในหมู่บา้ นของท่านมีรายได้น้อยมากซึ่งไม่พอที่จะสร้างโบสถ์ท่านจะทาอย่างไรจึงจะทาให้
โบสถ์ท่สี ร้างค้างอยู่หลายปี นัน้ สาเร็จลงได้ ปญั หานี้เคยเกิดขึน้ กับท่านไหม ถ้าไม่เคยปญั หาเช่นนี้
อาจเกิดขึน้ ได้ไหม ถ้ามีปญั หาอย่างนี้เกิดขึน้ ท่านจะทาอย่างไร เป็ นต้น โดยมีเกณฑ์การให้คะแนน
ระหว่ าง 1-7 โดย 1 แสดงแรงจูง ใจใฝ่ ส ัมฤทธิต์ ่ ามาก ส่ ว น 7 แสดงแรงจูง ใจใฝ่ส ัม ฤทธิ ์สู ง มาก
ตรวจสอบเครื่องมือวัดได้ผลลัพธ์ว่าแรงจูงใจใฝ่สมั ฤทธิ ์มีค่าความน่ าเชื่อถือ 0.86 สาหรับวิธวี ดั ของ
สมคิด จุปะมะตัง (2555) ซึง่ ศึกษาปจั จัยทีม่ คี วามสัมพันธ์กบั เจตคติต่อวิชาเกษตรของนักเรียนช่วง
ชัน้ ที่ 2 สังกัดสานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาอุดรธานี เขต 4 ถามแรงจูงใจใฝ่สมั ฤทธิ ์ โดยใช้มาตรวัด
แบบลิเคิรท์ สเกล 5 ระดับ โดย 1 หมายถึง ไม่เห็นด้วยอย่างยิง่ และ 5 หมายถึง เห็นด้วยอย่างยิง่
มีความสอดคล้องกับวิธวี ดั ของนภัสวรรณ ไกรสอาด (2553) ที่ศกึ ษาปจั จัยที่มคี วามสัมพันธ์กบั
เจตคติต่อการเรียนเกษตรของนักเรียนช่วงชัน้ ที่ 3 สังกัดสานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษากาฬสินธุ์ เขต
1 ถามแรงจูงใจใฝ่สมั ฤทธิ ์ โดยใช้มาตรวัดแบบลิเคิร์ทสเกล 5 ระดับ โดย 1 หมายถึง ไม่เห็นด้วย
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อย่างยิง่ และ 5 หมายถึง เห็นด้วยอย่างยิง่ ในงานวิจยั ครัง้ นี้ผวู้ จิ ยั ปรับปรุงหรือใช้เครื่องมือวัดของ
วิชยั เอียดบัว และ พิชามญชุ์ โตโฉมงาม (2552)
6.5 ผลงานวิ จยั ที่ เกี่ยวข้ องกับแรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ์ กับเจตคติ ต่อพฤติ กรรมการใช้
พาณิ ชย์อิเล็กทรอนิ กส์
จากการทบทวนวรรณกรรณพบว่ามีงานวิจยั หลายเรื่อ งที่อ ธิบายความสัมพันธ์ระหว่าง
แรงจูงใจและเจตคติต่อพฤติกรรม อย่างไรก็ตามนักวิจยั พบว่ามีงานวิจยั เพียง 2 เรื่องที่อธิบาย
ความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจใฝ่สมั ฤทธิ ์และเจตคติต่อพฤติกรรม โดยมีงานวิจยั ของสมคิด จุปะมะ
ตัง (2555) ซึ่งได้ศึกษาปจั จัยที่มคี วามสัมพันธ์กบั เจตคติต่อวิชาเกษตรของนักเรียนช่วงชัน้ ที่ 2
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานี เขต 4 โดย กลุ่มตัวอย่างเป็ นนักเรียนช่วงชัน้ ที่ 2
จานวน 428 คน ใช้มาตรวัดแบบลิเคิรท์ สเกล 5 ระดับ โดย 1 หมายถึง ไม่เห็นด้วยอย่างยิง่ และ 5
หมายถึง เห็นด้ว ยอย่างยิง่
ใช้ส ถิติว ิเ คราะห์การถดถอยพหุคูณด้ว ยวิธ ีเ พิ่มตัว แปรเป็ นขัน้ ๆ
(Stepwise Multiple Regression Analysis) ได้ผลลัพธ์ว่า แรงจูงใจใฝ่สมั ฤทธิ ์มีความสัมพันธ์กบั
เจตคติต่อการเรียนเกษตรของนักเรียนช่วงชัน้ ที่ 2 สังกัดสานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาอุดรธานี เขต
4 อย่า งมีนัย ส าคัญ ทางสถิติท่ีร ะดับ 0.01 และงานวิจ ยั ของนภัส วรรณ ไกรสอาด (2553) ที่
ทาการศึกษาปจั จัยทีม่ คี วามสัมพันธ์กบั เจตคติต่อการเรียนเกษตรของนักเรียนช่วงชัน้ ที่ 3 สังกัด
สานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 กลุ่มตัวอย่างเป็ นนักเรียนช่วงชัน้ ที่ 3 สังกัดสานักงาน
เขตพืน้ ทีก่ ารศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 จานวน 588 คน ใช้มาตรวัดแบบลิเคิรท์ สเกล 5 ระดับ โดย 1
หมายถึง ไม่เห็นด้วยอย่างยิง่ และ 5 หมายถึง เห็นด้วยอย่างยิง่ ใช้สถิตวิ เิ คราะห์การถดถอยพหุคูณ
ด้วยวิธเี พิม่ ตัวแปรเป็ นขัน้ ๆ (Stepwise Multiple Regression Analysis) ได้ผลลัพธ์ว่าแรงจูงใจใฝ่
สัมฤทธิ ์ต่อการเรียนเกษตรมีอานาจทานายเจตคติต่อการเรียนเกษตรของนักเรียนช่วงชัน้ ที่ 3 สังกัด
สานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 โดยมีค่าสัมประสิทธิ ์สหสัมพันธ์พหุคูณเท่ากับ 0.64
อย่างมีนยั สาคัญทีร่ ะดับ 0.05
สรุปได้ว่า แรงจูงใจใฝ่สมั ฤทธิ ์ต่ อพฤติกรรมหนึ่งมีความสัมพันธ์ต่อเจตคติต่อพฤติกรรม
นัน้ ๆ ของบุคคล ทัง้ นี้จากการรวบรวมงานวิจยั ที่ผ่านมาทาให้ผวู้ จิ ยั ตัง้ สมมติฐานได้ว่า แรงจูงใจใฝ่
สัมฤทธิ ์ของผูป้ ระกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมมีอทิ ธิพลเชิงบวกเจตคติต่อพฤติกรรม
การใช้พาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์
6.6 ผลงานวิ จยั ที่เกี่ยวข้องกับแรงจูงใจใฝ่ สมั ฤทธิ์ กับพฤติ กรรมการใช้
พาณิ ชย์อิเล็กทรอนิ กส์
องอาจ นัยพัฒน์ และนันท์นภัส พลเตมา (2555) ศึกษาปจั จัยที่มอี ทิ ธิพลต่อการยอมรับ
และใช้นวัต กรรมทางการศึก ษาผ่ านเครือ ข่ายการเรียนรู้เพื่อ พัฒนาวิชาชีพครูในสถานศึกษาขัน้
พื้นฐานกรุง เทพมหานคร มีก ลุ่ ม ตัว อย่า งเป็ นครูร ะดับ ชัน้ ประถมศึกษาและมัธ ยมศึกษาจานวน
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12,070 คนพบว่าแรงจูงใจใฝส่ มั ฤทธิ ์มีอทิ ธิพลทางตรงต่อการยอมรับและใช้นวัตกรรมทางการศึกษา
บนเครือข่ายการเรียนรู้ (=0.11) วิชยั เอียดบัว (2534) ศึกษาลักษณะจิตสังคมที่เกี่ยวข้องกับ
พฤติกรรมการยอมรับนวัตกรรมทางวิชาการของครูประถมศึกษาจานวน 12,070 คน พบว่าครูท่มี ี
แรงจูงใจใฝส่ มั ฤทธิ ์สูงมีพฤติกรรมการยอมรับนวัตกรรมสูงกว่าครูทม่ี แี รงจูงใจใฝ่สมั ฤทธิ ์ต่ า ปาริชาติ
หินซุย (2535) ได้ทาการศึกษาการรับข่าวสารและความรูจ้ ากสื่อทีใ่ ช้ในการรณรงค์ต่อต้านโรคเอดส์
ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาและอาชีวศึกษาในจังหวัดขอนแก่น พบว่าตัวแปรจิตลักษณะทีท่ านาย
การยอมรับนวัต กรรมทางการสอนคือแรงจูงใจใฝ่สมั ฤทธิ ์ (r=0.21) คอลิค บูสะมัญ (2538) ได้
ท าการศึก ษาจิต ลัก ษณ์ แ ละป จั จัย ทางชีว สัง คมบางประการที่ม ีผ ลต่ อ การยอมรับ นโยบายทาง
การศึกษาด้านการส่งเสริมการใช้ภาษาไทยของเด็กนักเรียนไทยมุสลิมในจังหวัดสงขลาจานวน 400
ราย พบว่านักเรียนที่มแี รงจูงใจใฝ่ส มั ฤทธิ ์ (r=0.48) มีพฤติกรรมการยอมรับนวัต กรรมอย่างมี
นัยสาคัญ พิชามญชุ์ โตโฉมงาม (2552) ได้ศกึ ษาปจั จัยทางจิตและการสนับสนุ นทางสังคมทีส่ มั พันธ์
กั บ พฤติ ก รรมการยอมรับ การป้ องกั น โรคเอดส์ ข องเด็ ก เร่ ร่ อ นในศู น ย์ ส ร้ า งโอกาสเด็ ก ใน
กรุงเทพมหานครอายุระหว่าง 10-18 ปี จานวน 150 คนพบว่าแรงจูงใจใฝ่สมั ฤทธิ ์มีความสัมพันธ์
ทางบวกกับ พฤติก รรมการยอมรับ การป้ อ งกัน โรคเอดส์ เกษม ชาตกุ ล (2533) ศึก ษาป จั จัย ที่
เกี่ยวข้องกับการยอมรับวิทยาการแผนใหม่ในเรื่องการอนุ รกั ษ์ดนิ ของเกษตรกรในหมู่บา้ นรอบศูนย์
ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน มีกลุ่มตัวอย่างเป็ นเกษตรกรหัวหน้าครัวเรือนในจังหวัดฉะเชิงเทรา
จานวน 153 คนพบว่าแรงจูงใจใฝ่สมั ฤทธิ ์มีความสัมพันธ์กบั การยอมรับวิทยาการแผนใหม่ในเรื่อง
การอนุรกั ษ์ดนิ และน้าอย่างมีนยั สาคัญ และนพนธ์ สัมมา (2523) ศึกษาจิตลักษณะสาคัญทีเ่ กี่ยวข้อง
กับการยอมรับนวัตกรรมทางการเกษตร โดยมีกลุ่มตัวอย่างเป็ นเกษตรกรผูเ้ ป็ นหัวหน้าครอบครัว
หรือผูน้ าในการทามาหากินของครอบครัวจานวน 200 คนพบว่าแรงจูงใจใฝ่สมั ฤทธิ ์มีความสัมพันธ์
กับการยอมรับการปลูกมันฝรัง่
สรุปได้ว่าบุคคลใดทีม่ แี รงจูงใจใฝ่สมั ฤทธิ ์สูงเป็ นผูม้ คี วามพยายามหรือมีแรงผลักดันในการ
กระทากิจกรรมต่ างๆ ให้ประสบความส าเร็จดัง ที่ต งั ้ ใจ หรือ ผู้ท่มี แี รงจูง ใจใฝ่ส มั ฤทธิ ์สูง เป็ นผู้ท่มี ี
แนวโน้มในการยอมรับนวัตกรรมในการทางานหรือการศึกษาของตน และจากการรวบรวมงานวิจยั ที่
ผ่านมาทาให้ผวู้ จิ ยั ตัง้ สมมติฐานได้ว่า แรงจูงใจใฝส่ มั ฤทธิ ์ของผูป้ ระกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อมมีอทิ ธิพลเชิงบวกต่อพฤติกรรมการใช้พาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์ แรงจูงใจใฝ่สมั ฤทธิ ์มีอทิ ธิพล
ต่อพฤติกรรมการใช้พาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์ผ่านเจตคติต่อพฤติกรรมการใช้พาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์

7. แนวคิ ดเกี่ยวกับแรงกดดันจากคู่แข่งและลูกค้า
7.1 ความหมายของแรงกดดันจากคู่แข่ง
การใช้พ าณิชย์อิเ ล็ก ทรอนิกส์เ ป็ นหนึ่งในกลวิธ ีท่ผี ู้ประกอบการมัก เลือ กใช้ใ นการเพิ่ม
ความสามารถทางการแข่งขัน อีกทัง้ เป็ นกลวิธที ่ผี ู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดเล็กมักปรับใช้ในการ
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ดาเนินธุรกิจเพื่อป้องกันไม่ให้ประสิทธิภาพทางการแข่งขันการค้าและการเข้าถึงลูกค้าลดลง และเพื่อ
รักษาลูกค้าเก่าของตนมิให้มคี วามสนใจคู่แข่ง
จากการทบทวนวรรณกรรมทีผ่ ่านมา พบว่ามีนักวิชาการนิยามความหมายของแรงกดดัน
ไว้เพียงไม่ก่ที ่าน โดยแธนและโธ (2003) อธิบายว่าแรงกดดันจากคู่แข่ง หมายถึงระดับแรงกดดันที่
บริษทั ได้รบั จากคู่แข่งให้ใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ โดยเฉพาะเทคโนโลยีทเ่ี กี่ยวกับการค้าขายผ่านพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ สอดคล้องกับที่ซูและคณะ (2002) อธิบายว่าระดับแรงกดดันจากคู่แข่งจัดว่าเป็ น
อานาจจากภายนอกองค์กรที่กดดันให้บริษทั ยอมรับเทคโนโลยีใหม่ๆ มาใช้ในการดาเนินงาน เป็ น
แรงกดดันที่ผปู้ ระกอบการได้รบั จากคู่แข่งเมื่อรับทราบว่าคู่แข่งทางการค้าของตนมีการปรับเปลีย่ น
กลยุทธ์ทางการแข่งขัน และทาให้ผปู้ ระกอบการนัน้ ๆ เริม่ วิเคราะห์คน้ หากลยุทธ์ใหม่ต่างๆ สาหรับ
ใช้แข่งขันกับคู่แข่งเพื่อรักษาความสามารถทางการแข่งขันมิให้แตกต่างจากคู่แข่งมากจนเกินไปและ
เพื่อรักษาลูกค้าเดิมของตนไว้ไม่ให้ถูกดึงดูดและเปลีย่ นไปเป็ นลูกค้าของคู่แข่ง อีกทัง้ เพื่อลดความ
เสียเปรียบทางการค้า และอาจส่งผลให้เกิดการเปลีย่ นแปลงทางการแข่งขันในตลาดได้ ยกตัวอย่าง
เช่น การเปลีย่ นแปลงตาแหน่งในการแข่งขัน การเพิม่ /ลดประสิทธิภาพในการแข่งขัน และการเข้าถึง
กลุ่มลูกค้าอย่างกว้างขวางและรวดเร็วเป็นต้น
โดยคู่แข่งทางการค้าอาจเป็ นคู่แข่งจากอุ ตสาหกรรมต่างประเภททีเ่ ล็งเห็นว่าอุตสาหกรรม
ทีผ่ ู้ประกอบการหนึ่งสามารถทากาไรได้สูงจึงเป็ นที่น่าสนใจต่อคู่แข่งอุตสาหกรรมอื่นและทาให้ก้าว
เข้า มาสู่ ต ลาดเดีย วกับ ผู้ป ระกอบการนั น้ ๆ และท าให้ผู้ ท่ีอ ยู่ใ นวัฏ จัก รการแข่ ง ขัน ต้ อ งรัก ษา
ประสิทธิภาพในการขาย และสื่อสารกับลูกค้าของตนไม่ให้ลดลงหรือถูกแทนทีต่ าแหน่ งทางการตลาด
ทัง้ นี้กลุ่มที่มกั ได้รบั แรงกดดันจากคู่แข่งสูงมักเป็ นกลุ่มวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเพราะมี
พลังอานาจในการแข่งขันทีน่ ้อยกว่าวิสาหกิจทีม่ ขี นาดใหญ่กว่าจึงทาให้มโี อกาสเสียตาแหน่ งทางการ
แข่งขันในตลาดให้แก่วสิ าหกิจขนาดใหญ่กว่าได้ง่ายและทาให้ต้องมีการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ในการ
แข่งขัน (Sandy; et al. 2004; Porter. 1980)
กลยุทธ์ท่ผี ่านการวิเคราะห์และเลือกนามาใช้ในธุรกิจอาจเป็ นกลยุทธ์ใหม่ ๆ ที่ไม่มบี ุคคล
อื่นให้ความสนใจเลือกใช้ในธุรกิจมาก่อนหรือบางครัง้ อาจเลือกใช้กลยุทธ์เดีย วกับทีค่ ู่แข่งของตนใช้
อยู่ย่อมได้เช่นดียวกัน (นิตยา วงศ์ธาดา. 2550) ธุรกิจที่ประสบความสาเร็จในการแข่งขันมักเป็ น
ธุ ร กิจ ที่มขี ้อ ได้เ ปรียบทางการค้า และเชื่อ ว่ า การยอมรับ นวัต กรรมหรือ แนวโน้ ม ในการยอมรับ
เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นสิง่ จาเป็นในการแข่งขันธุรกิจ (Kimberley; & Evanisko. 1981)
ผู้ว ิจยั สามารถสรุปแรงกดดันจากคู่แข่งทางการค้า ว่าเป็ น ความรู้ส ึกกังวลเมื่อ ทราบว่า
คู่แข่งอุตสาหกรรมเดียวกับตน หรือต่างอุตสาหกรรมได้ปรับใช้กลวิธใี หม่ในการแข่งขัน หรือในการ
เข้ามาแย่งส่วนแบ่งทางตลาด โดยในงานวิจยั นี้เป็ นกลวิธกี ารนาพาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์มาใช้ในการ
ดาเนินธุรกิจ
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วิ ธีการวัดแรงกดดันจากคู่แข่งและลูกค้า
ซู (Zhu; & Kraemer. 2005) สร้างแบบวัดที่ถามระดับผลกระทบต่างๆ ทีม่ กั ได้รบั จาก
คู่แข่งในตลาดและต่างประเทศ มีขอ้ คาถาม 2 ข้อ ได้แก่ ระดับผลกระทบทีไ่ ด้รบั จากคู่แข่งในตลาดภายในประเทศ และ ระดับผลกระทบที่ได้รบั จากคู่แข่งต่างประเทศ ใช้มาตรวัดแบบลิเคิรท์ สเกล 5
ระดับ โดย 1 หมายถึง ไม่เ ห็น ด้ว ยอย่า งยิง่ และ 5 หมายถึง เห็น ด้ว ยอย่า งยิ่ง และตรวจสอบ
เครื่องมือวัดด้วยตัวแบบเส้นทางกาลังสองน้อยทีส่ ุดบางส่วน (Partial Least Square) ได้ผลลัพธ์ว่า
แรงกดดันจากคู่แข่งมีค่าความเชื่อมันทางโครงสร้
่
างหรือครอนบราคอัลฟ่าเท่ากับ 0.86 ซู และ
เครเมอร์ (Zhu; & Kraemer. 2003) สร้างแบบวัดทีถ่ ามสัดส่วนของคู่แข่งในประเทศและต่างประเทศ
ที่ใ ช้ก ารตลาดแบบออนไลน์ ห รือ ขายสินค้าออนไลน์ มีข้อค าถาม 4 ข้อ เช่น สัดส่ วนของผู้ก่อ ตัง้
กิจการภายในประเทศที่ใช้การตลาดแบบออนไลน์หรือขายสินค้าออนไลน์ของแต่ละอุตสาหกรรม
สัด ส่ ว นของผู้ก่ อ ตัง้ กิจ การภายในประเทศที่ใ ช้ร ะบบการประมูล สิน ค้า แบบออนไลน์ ข องแต่ ล ะ
อุตสาหกรรม สัดส่วนของผูก้ ่อตัง้ กิจการชาวยุโรปทีใ่ ช้การตลาดแบบออนไลน์หรือขายสินค้าออนไลน์
ของแต่ละอุต สาหกรรม และ สัดส่วนของผู้ก่อตัง้ กิจการชาวยุโรปที่ใช้ระบบการประมูลสินค้าแบบ
ออนไลน์ของแต่ละอุตสาหกรรม โดยตรวจสอบเครื่องมือวัดและได้ผลลัพธ์ว่าแรงกดดันจากคู่แข่งมี
ค่าความเชื่อมันทางโครงสร้
่
างหรือครอนบราคอัลฟ่าเท่ากับ 0.764 โธและไหง (To and Ngai.
2007) ใช้มาตรวัดแบบลิเคิรท์ สเกล 7 ระดับ โดย 1 หมายถึง ไม่เห็นด้วยอย่างยิง่ และ 7 หมายถึง
เห็นด้วยอย่างยิง่ และตรวจสอบเครื่องมือวัดและได้ผลลัพธ์ว่าแรงกดดันจากคู่แข่งมีค่าความเชื่อมัน่
ทางโครงสร้างหรือครอนบราคอัลฟ่าเท่ากับ 0.94 คาลิฟ่าและเดวิสนั (Khalifa and Davison. 2006)
ใช้ แ บบวัด ที่ถ ามประโยชน์ ห รือ ข้ อ ได้ เ ปรีย บที่ คู่ แ ข่ ง จะได้ ร ับ จากการใช้ ร ะบบการซื้ อ ขาย
อิเล็กทรอนิกส์ (ETS) ข้อคาถาม 3 ข้อ เช่น คู่แข่งทางการค้าของฉันได้รบั ประโยชน์จากการใช้ระบบ
การซื้อขายอิเล็กทรอนิกส์ คู่แข่งทางการค้าของฉันที่ใช้ระบบการซื้อขายอิเล็คทรอนิกส์ได้ รบั ความ
นิยมจากลูกค้า และ คู่แข่งทางการค้าของฉันทีใ่ ช้ระบบการซื้อขายอิเล็คทรอนิกส์มขี อ้ ได้เปรียบทาง
การค้าสูงกว่า และตรวจสอบเครื่องมือวัดด้วยตัวแบบเส้นทางกาลังสองน้อยทีส่ ุดบางส่วน (Partial
Least Square) ได้ผลลัพธ์ว่าแรงกดดันจากลูกค้ามีค่าความเชื่อมันทางโครงสร้
่
างหรือ ครอนบ
ราคอัลฟ่าเท่ากับ 0.90 และอิฟิเนโด (Ifinedo. 2009) วิเคราะห์ผลกระทบของปจั จัยทีม่ อี ทิ ธิพลต่อ
ข้อจากัดในด้านการใช้เทคโนโลยีด้านธุรกิจแบบอิเล็กทรอนิกส์ ใช้แบบวัดที่ถามแรงกดดันที่ได้รบั
จากคู่แข่งทีใ่ ช้เทคโนโลยีดา้ นธุรกิจแบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือจากลูกค้าให้ใช้เทคโนโลยีดา้ นธุรกิจแบบ
อิเ ล็ก ทรอนิก ส์ มีข้อ ค าถามด้านละ 2 ข้อ ตัว อย่างค าถามด้านแรงกดดันจากคู่แ ข่งได้แ ก่ คู่แข่ง
ทางการค้าบางรายใช้เทคโนโลยีด้านธุรกิจแบบอิเล็กทรอนิกส์ และ คู่แข่งทางการค้าของฉันรูถ้ ึง
ความสาคัญ ของการใช้เทคโนโลยีด้านธุ รกิจแบบอิเล็กทรอนิกส์และใช้เทคโนโลยีด้านธุรกิจแบบ
อิเล็กทรอนิกส์ในการดาเนินการ และตัวอย่างคาถามด้านแรงกดดันจากลูกค้าเช่น ฉันทราบว่าลูกค้า
มีความพร้อมที่จะติดต่อธุรกิจผ่านทางอินเตอร์เน็ต และ ลูกค้าต้องการติดต่อธุรกิจผ่านทางการใช้
เทคโนโลยีดา้ นธุรกิจแบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึง่ จากการตรวจสอบเครื่องมือวัดด้วยตัวแบบเส้นทางกาลัง
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สองน้อยทีส่ ุดบางส่วน (Partial Least Square) ได้ผลลัพธ์ว่าแรงกดดันจากคู่แข่งและลูกค้ามีค่า
ความเชื่อมันทางโครงสร้
่
างหรือ ครอนบราคอัลฟ่าเท่ากับ 0.897 ในงานวิจยั ครัง้ นี้ผวู้ จิ ยั ปรับปรุงใช้
เครือ่ งมือวัดของ ซูและ เครเมอร์ และ อิฟิเนโด (Zhu and Kraemer. 2005 และ Ifinedo. 2009)
ผลงานวิ จยั ที่เกี่ยวข้องกับแรงกดดันจากคู่แข่งกับความตัง้ ใจแสดงพฤติ กรรม
ซาน่ าและเคชิ (Sanaa and Keiichi. 2012) ศึกษาความตัง้ ใจใช้ส่อื สังคมออนไลน์ในการ
สร้างความสัมพันธ์กบั ลูกค้าธนาคารในประเทศซาอุดีอาระเบีย โดยการศึกษาครัง้ นี้เป็ นงานวิจยั เชิง
คุณภาพมีกลุ่มตัวอย่างเป็นพนักงานธนาคาร รวม 12 รายพบว่าแรงกดดันจากคู่แข่งมีแรงผลักดันให้
ใช้ส่อื สังคมออนไลน์อย่างสูง และ ซาเลมและซามูแอล (Salem and Samuel. 2012) ซึง่ ศึกษา
เกีย่ วกับปจั จัยทีเ่ ป็ นอุปสรรคต่อความตัง้ ใจใช้ระบบเทคโนโลยีระบุลกั ษณะของวัตถุดว้ ยคลื่นความถี่
วิทยุ (Radio Frequency Identification: RFID) ของธุรกิจค้าปลีกในประเทศซาอุดอิ าระเบียโดย
กลุ่มตัวอย่างที่ศกึ ษาเป็ นผูจ้ ดั การหรือผูบ้ ริหารของธุรกิจค้าปลีกขนาดใหญ่จานวน 56 ราย และใช้
เครื่องมือวัดแบบลิเคิรท์ สเกล 5 ระดับ ใช้การวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้น (Logistic Regression
Analysis) ได้พบว่า แรงกดดันจากคู่แข่งมีผลกระทบเชิงบวกต่อความตัง้ ใจใช้เทคโนโลยีระบุ
ลักษณะของวัตถุด้วยคลื่นความถี่วทิ ยุอย่างมีนัยสาคัญ (p-value<0.044) สอดคล้องกับทีม่ าร์ชและ
อีรคิ (March and Eric. 2007) ได้ทาการศึกษาเรื่องบทบาทของเจตคติทวไปที
ั ่ ม่ ตี ่อการใช้นวัตกรรม
ด้านเทคโนโลยีและประยุกต์ใช้พาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์ในกิจการค้าปลีก ซึ่งกลุ่มตัวอย่างเป็ นร้านค้า
ขายส่ ง ร้า นค้า ขายปลีก โรงงานผลิต สิน ค้า และธุ ร กิจ การให้บ ริก ารรวมจ านวน 140 ราย
ใช้เครื่องมือวัดแบบลิเคิรท์ สเกล 7 ระดับ และใช้สถิตกิ ารวิเคราะห์การถดถอย พบว่าการรับรูแ้ รง
กดดันจากคู่แข่งมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับความตัง้ ใจใช้นวัตกรรมด้านเทคโนโลยี (β=0.26, pvalue<0.01) และ โมฮัมมัดและโรเบิรต์ (Mohamed and Robert. 2006) ได้ศกึ ษาเกี่ยวกับการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม กลุ่มตัวอย่างทีใ่ ช้เป็ นนายหน้าซือ้ ขาย
หุน้ ให้แก่สถานประกอบการต่างๆ ทีม่ จี านวนนักงานไม่เกิน 50 คนโดยมีจานวนกลุ่มตัวอย่างรวม 92
คน และใช้เครื่องมือวัดแบบลิเคิรท์ -สเกล 7 ระดับและวิเคราะห์ดว้ ยตัวแบบเส้นทางกาลังสองน้อย
ทีส่ ุดบางส่วน (Partial Least Square) พบว่าแรงกดดันจากคู่แข่งจะนาไปสู่ความตัง้ ใจใช้ระบบการ
ซื้อขายอิเล็กทรอนิกส์ (ETS) โดยมีค่า magnitude=0.205 สอดคล้องกับที่เซี่ยวหลินและคณะ
(Xiaolin; et al. 2011) ได้ศกึ ษาเกีย่ วกับการตัดสินใจใช้ระบบการขายตรงแบบออนไลน์ข องวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม และปจั จัยที่ทาให้ใช้ระบบฯ อย่างต่อเนื่อง สาหรับกลุ่มตัวอย่างที่ศกึ ษา
เป็ นวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในประเทศสหรัฐอเมริกาจานวน 178 ราย ใช้เครื่องมือวัด
แบบลิเ คิร์ทสเกล 7 ระดับ และใช้ต ัว แบบเส้นทางกาลังสองน้ อ ยที่สุ ดบางส่ ว น (Partial Least
Square) พบว่าการรับรูแ้ รงกดดันจากคู่แข่งมีผลกระทบเชิงบวกต่อความตัง้ ใจใช้ระบบการขายตรง
แบบออนไลน์ (Online direct sale channel) (beta=0.52, p-value<0.001)
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สามารถสรุปได้ว่า แรงกดดันภายนอกจากคู่แข่งทางการค้ามีความสัมพันธ์ต่อความตัง้ ใจ
กระทาของบุคคลหนึ่ง ทัง้ นี้จากการรวบรวมงานวิจยั ที่ผ่านมาทาให้ผู้วจิ ยั ตัง้ สมมติฐานได้ว่า แรง
กดดันจากคู่แข่งมีอทิ ธิพลเชิงบวกต่อความตัง้ ใจใช้พาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์
ผลงานวิ จยั ที่เกี่ยวข้องกับแรงกดดันจากคู่แข่งกับพฤติ กรรมการใช้พาณิ ชย์
อิ เล็กทรอนิ กส์
จี และคณะ (Jie; et al. 2010) รายงานไว้ว่าเมือ่ ผูป้ ระกอบการได้รบั แรงกดดันจากคู่แข่งสูง
ย่อมมีอทิ ธิพลเชิงบวกต่อความเชื่อในการลงทุนด้านเทคโลยีท่เี กี่ยวกับเว็บไซต์สูงเช่นกัน (SEM
Beta= 0.309) และชองและคณะ (Chong. 2005) พบว่าแรงกดดันภายนอกจากคู่แข่งมีความสัมพันธ์
ต่ อ พฤติก รรมการใช้พ าณิ ช ย์อิ เ ล็ก ทรอนิ ก ส์อ ย่า งมีนัย ส าคัญ โดยมีร ะดับ ความเชื่อ มัน่ ที่ 0.05
(sig=0.080) และเจนนิเฟอร์และคณะ (Jennifer et al. 2002) รายงานไว้ว่าแรงกดดันภายนอกจาก
คู่แข่งทางการค้ามีผลต่อพฤติกรรมการใช้พาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์ (Beta=0.065, p<0.1) สอดคล้อง
กับซูและคณะ (Zhu; et al. 2003) ทีไ่ ด้ศกึ ษากลุ่มตัวอย่างซึง่ เป็ นผูผ้ ลิต และการบริการในประเทศ
เยอรมันรวมจานวน 3,552 ราย และใช้วธิ วี เิ คราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory Factor
Analysis) พบว่ า แรงกดดัน จากคู่ แ ข่ ง มีค วามสัม พัน ธ์ เ ชิง บวกต่ อ พฤติก รรมการใช้ พ าณิ ช ย์ อิเล็กทรอนิกส์อย่างมีนัยสาคัญ (Beta=0.345, p-value=0.030) สอดคล้องกับ เจนิเฟอร์และคณะ
(Jennifer et al. 2002) ซึง่ ได้รายงานไว้ว่าแรงกดดันจากคู่แข่งมีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อพฤติกรรม
การใช้พาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์อย่างมีนัยสาคัญ (Beta=0.375, p-value=0.030) และ พอลและคณะ
(Paul; et al. 2001) ซึง่ ศึกษากลุ่มตัวอย่างที่เป็ นองค์กร บริษทั หรือหน่ วยงานที่มรี ายได้ไม่เกิน
1,000,000,000 บาท หรือหนึ่งพันล้านบาท และยังไม่ได้ใช้พาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์จานวน 268 ราย
และใช้มาตรวัด 7 ระดับแบบลิเคิรท์ สเกล พบว่าแรงกดดันจากคู่แข่งมีอทิ ธิพลเชิงบวกต่อพฤติกรรม
การยอมรับการพาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์สาหรับประเทศที่พฒ
ั นาแล้วอย่างมีนัยสาคัญ (partial least
square = 0.865, p<0.001)
สามารถสรุปได้ว่าแรงกดดันภายนอกจากคู่แข่งทางการค้ามีความสัมพันธ์ต่อการยอมรับ
นวัตกรรมพาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์ขององค์กร บริษทั หรือหน่ วยงานต่างๆ ทัง้ นี้จากงานวิจยั ทีผ่ ่านมา
ทาให้ผู้วจิ ยั ตัง้ ข้อสังเกตได้ว่า แรงกดดันจากคู่แข่งมีอทิ ธิพลเชิงบวกต่อพฤติกรรมการใช้พาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ และ แรงกดดันจากคู่แข่งมีอทิ ธิพลต่อพฤติกรรมการใช้พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ผ่าน
ความตัง้ ใจใช้พาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์
7.2 ความหมายของแรงกดดันจากลูกค้า
แรงกดดันจากลูกค้าเป็ นอีกหนึ่งปจั จัยทีผ่ วู้ จิ ยั สนใจนามาใช้ศกึ ษาในงานวิจยั ครัง้ นี้ เพราะ
เมื่อใดก็ตามที่ผู้ประกอบการได้รบั การร้องขอจากลูกค้าให้เอื้อความสะดวกรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง
หรือช่องทางใดช่องทางหนึ่งจะทาให้ผปู้ ระกอบการรูส้ กึ ได้รบั แรงกดดันจากลูกค้าเพราะเกรงว่าหาก

66
ไม่สามารถอานวยความสะดวกในการติดต่อซือ้ สินค้า/บริการ หรือสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องต่างๆ
อาจส่งผลต่อความพึงพอใจในบริการทีไ่ ด้รบั ของลูกค้า และส่งผลต่อปริมาณการสังซื
่ อ้ จากลูกค้าใน
อนาคตได้
แรงกดดันจากลูกค้าหมายถึงการทีล่ ูกค้าบังคับหรือใช้อานาจต่อรองซือ้ ของตนผลักดันให้
องค์ก รเปลี่ยนหรือ นาเทคโนโลยีใหม่ ๆ มาใช้ในการสร้างคุณค่าให้แก่ส ินค้าของตน และใช้สร้าง
ความสัมพันธ์กบั ลูกค้า (Cata. 2003) อย่างไรก็ตามลูกค้ามักไม่แจ้งความประสงค์โดยตรงให้บริษทั
ใช้ระบบพาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์ในการสร้างมิตรสัมพันธ์กบั ลูกค้า แต่จะแจ้งให้องค์กรทราบว่าตน
ต้องการได้รบั ข้อมูลประเภทใดเพิม่ เติมผ่านทางอินเตอร์เน็ต (Sophonthummapharn. 2008)
โดยผู้ ป ระกอบการมัก รับ รู้ไ ด้ ถึง ความกดดัน ของลู ก ค้ า และเริ่ม พิจ ารณาใช้พ าณิ ช ย์
อิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในธุรกิจของตนต่อเมื่อลูกค้ามีการสอบถาม หรือเรียกร้องให้มกี ารเพิม่ ความ
สะดวกในการติดต่อสื่อสารธุรกิจผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Jennifer et al. 2002) ความต้องการ
ของลูกค้ารูปแบบต่างๆ ทีม่ อี ทิ ธิพลผลักดันทาให้ผปู้ ระกอบการใช้พาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์ ได้แก่ ด้าน
ความสะดวกในการติดต่อสื่อสาร (Mehrtens; et al. 2001) ด้านการสังซื
่ อ้ สินค้า (Chen T.J. 2003)
ด้านความสะดวกสบายในการชาระสินค้า (Premkumar; et al. 1999; Quayle. 2002) ด้านการขอรับ
ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสินค้าใหม่ๆ ผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ ด้านการตรวจสอบสถานะการส่ง
สินค้าออนไลน์และอื่นๆ เป็นต้น (Fang; et al. 2003)
ทัง้ นี้วสิ าหกิจทีม่ กั ได้รบั แรงกดดันจากลูกค้าให้ใช้เทคโนโลยีใหม่ ๆ มักเป็ นวิสาหกิจขนาด
ใหญ่เนื่องจากในการสังซื
่ อ้ สินค้าแต่ละครัง้ มักสังซื
่ อ้ สินค้าเป็ นปริมาณมากทาให้กลุ่มลูกค้าดังกล่าวมี
อานาจในการต่อรองซือ้ และมีอทิ ธิพลกดดันให้วสิ าหกิจขนาดใหญ่ยอมรับการพาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์
(Roberts. 2009) อย่างไรก็ตาม ถึงแม้วสิ าหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) จะได้รบั ปริมาณ
การสังซื
่ ้อจากลูกค้าไม่สูงเท่ากับวิสาหกิจขนาดใหญ่แต่เพื่ออานวยความสะดวกให้แก่ลูกค้าทาให้
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) นาพาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์มาใช้ในการดาเนินธุรกิจของ
ตน (Premkumar; et al. 1998)
ผู้วจิ ยั สามารถสรุปแรงกดดันจากลูกค้าว่า หมายถึง ความรูส้ กึ ที่ผู้ประกอบการได้รบั การ
สอบถามหรือเรียกร้องให้ใช้พาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์ เพื่อเอื้อประโยชน์แก่ลูกค้าในการติดต่อสอบถาม
ขอรับข้อมูล ขอรับความช่วยเหลือแก้ไขปญั หา หรือขอทราบสถานะการส่งสินค้า เป็ นต้น
ผลงานวิ จยั ที่เกี่ยวข้องกับแรงกดดันจากลูกค้ากับพฤติ กรรมการใช้พาณิ ชย์
อิ เล็กทรอนิ กส์
ซาเมียไฮ (Samiaji. 2005) พบว่า 90% ของรายได้ประจาปีมาจากลูกค้าทีอ่ ยู่ต่างประเทศ
และส่วนใหญ่มกั นิยมติดต่อธุรกิจผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ทาให้แรงกดดันภายนอกที่ได้รบั จาก
ลูกค้ามีผลต่อการริเริม่ พฤติกรรมการใช้พาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์ และ แซนดีแ้ ละคณะ (Sandy; et al.
2005) รายงานไว้ว่าแรงกดดันจากลูกค้าทาให้บริษทั หรือองค์กรขนาดใหญ่ใช้พาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์
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อย่างมีนัยสาคัญ โดยมีระดับความเชื่อมันที
่ ่ 0.05 (sig=0.006) และ อิฟิเนโดและคณะ (Ifinedo; et
al. 2009) ซึ่งได้ทาการศึกษากลุ่มตัว อย่างซึ่งเป็ นผู้ประกอบการที่ดาเนินธุ รกิจโดยใช้พาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์พบว่า แรงกดดันจากลูกค้าให้ใช้ระบบพาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์ในธุรกิจมีความสัมพันธ์
ต่อผูป้ ระกอบการในการใช้เทคโนโลยีต่างๆ ในธุรกิจของตนอย่างมีนัยสาคัญโดยมีระดับความเชื่อมัน่
ที่ 0.01 (sig=0.29) และ ฝางและคณะ (Fang et al. 2003) ได้ศกึ ษากลุ่มตัวอย่างซึง่ เป็ นบริษทั หรือ
องค์กรที่มกี ารใช้เทคโนโลยีในการจัดเก็บฐานข้อมูลในประเทศสหรัฐอเมริกาจานวน 1,021 แห่ง
พบว่าอานาจในการต่อรองของลูกค้ามีความสัมพันธ์กบั แรงกดดันในการใช้การพาณิชย์อเิ ล็กทรอนิก์
ของผูป้ ระกอบการอย่างมีนยั สาคัญโดยมีระดับความเชื่อมันที
่ ่ 0.1 (sig=0.88)
จากการศึกษาโดย เชนและคณะ (Chen. 2003) ซึ่งศึกษากลุ่มตัวอย่างที่เป็ นสถาน
ประกอบการประเภทการเงินการธนาคาร ประกัน หรือสถาบันการเงินในประเทศไต้หวันพบว่าร้อย
ละ 65.1 ของกลุ่มตัวอย่างซึง่ เป็ นผูป้ ระกอบการจากอุตสาหกรรมประเภทต่างๆ พิจารณาปจั จัยด้าน
ความต้องการของลูกค้าประกอบกับการตัดสินใจใช้พาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์ และ สคูโพลา (Scupola.
2002) ซึ่งได้ศึกษาบริษัทจานวน 6 แห่งโดยการสัมภาษณ์เชิงลึกยังพบว่า บริษัทมีแนวโน้ มจะ
พิจารณาใช้พาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์เมือ่ เล็งเห็นว่าลูกค้าของบริษทั มีแนวโน้มจะใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์
ในการติดต่อธุรกิจระยะยาว และจากการศึกษาโดย โอลาโธคุนและคณะ (Olatokun et al. 2010) ซึง่
เก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างที่เ ป็ นวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมประเภทร้านค้าปลีก โรงแรม
ร้านอาหาร อสังหาริมทรัพย์ และการศึกษาเป็ นต้น ในประเทศบอสวานาจานวน 145 ตัวอย่าง โดย
ใช้วธิ วี เิ คราะห์แบบสถิตเิ ชิงพรณนา พบว่ากลุ่มตัวอย่างทีเ่ ป็ นผูป้ ระกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม (SMEs) ร้อยละ 60 ระบุว่าใช้พาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์เพราะได้รบั แรงกดดันจากลูกค้า และ
อิฟิเนโด (Ifinedo. 2011) ได้ทาการเก็บข้อมูลกลุ่มตัวอย่างประเทศแคนาดาจานวน 214 รายและใช้
มาตรวัด 7 ระดับแบบลิเคิรท์ สเกลพบว่า แรงกดดันจากภายนอกเช่น แรงกดดันจากลูกค้ามีอทิ ธิพล
เชิงบวกต่อพฤติกรรมการใช้การพาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์หรือเทคโนโลยีของผู้ประกอบการวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) อย่างมีนัยสาคัญ โดยมีระดับความเชื่อมันที
่ ่ 0.01 (sig=0.31)
ชอง (Chong. 2008) ได้ศกึ ษากลุ่มตัวอย่างที่เป็ นวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในประเทศ
สิงคโปร์และออสเตรเลีย โดยใช้มาตรวัด 5 ระดับ และพบว่าแรงกดดันจากลูกค้ามีความสัมพันธ์กบั
พฤติก รรมการใช้ก ารพาณิชย์อิเ ล็กทรอนิกส์อย่างมีนัยสาคัญ และมีระดับความเชื่อมันที
่ ่ 0.00
(sig=0.030) สอดคล้องกับการศึกษาโดย พรีมคูอาร์และคณะ (Premkumar; et al. 1998) ซึง่ ได้เก็บ
ข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างที่เป็ นพนักงานอาวุโสในสถานประกอบการประเภทต่างๆ และอยู่ในชุมชน
ท้องถิน่ โซนตะวันออกกลางของประเทศสหรัฐอเมริกาจานวน 78 ตัวอย่าง โดยใช้มาตรวัด 5 ระดับ
แบบลิเคิรท์ สเกล พบว่าความกดดันจากภายนอกเช่น แรงกดดันจากภายนอกทัง้ จากคู่แข่งในตลาด
และลูกค้ามีความสัมพันธ์อย่างมีนัย สาคัญต่อพฤติกรรมการใช้พาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์ โดยมีระดับ
ความเชื่อมันที
่ ่ 0.01 (sig=0.495)
สามารถสรุปได้ว่า แรงกดดันภายนอกที่ได้รบั จากลูกค้ามีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการ
ใช้พาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์ของผูป้ ระกอบการทัวไป
่ ผูป้ ระกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
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(SMEs) บริษทั องค์กร หรือพนักงานอาวุโสของสถานประกอบการ และจากงานวิจยั ทีผ่ ่านมาทาให้
ผู้ว ิจ ัย ตัง้ ข้อ สัง เกตได้ว่ า แรงกดดัน จากลู ก ค้า มีอิท ธิพ ลเชิง บวกต่ อ พฤติก รรมการใช้พ าณิ ช ย์
อิเล็กทรอนิกส์

8. แนวความคิ ดเกี่ยวกับการสนับสนุนจากรัฐบาล
8.1 ความหมายของการสนับสนุนจากรัฐบาล
การสนับสนุ นจากรัฐบาล หมายถึง การทีร่ ฐั บาลสนับสนุ นให้องค์กรใช้นวัตกรรมใหม่ ๆ ใน
การดาเนินธุรกิจโดยให้การสนับสนุ นผ่านรูปแบบของกฎหมาย การออกนโยบายสนับสนุ น หรือการ
ให้ความช่วยเหลือด้านการลงทุนทางการเงินและทางเทคนิค การอบรมให้ความรู้ด้านการใช้งาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ การให้แรงจูงใจ และการให้คาแนะนาทัวไปอื
่ ่น ๆ เป็ นต้น (Jeon; et al. 2006;
Looi. 2005)
รัฐบาลสามารถสนับสนุนผูป้ ระกอบการให้ใช้พาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์ได้โดยการปรับลดราคา
ค่าใช้บริการอินเตอร์เน็ตรายเดือนให้มคี วามเหมาะสมยิง่ ขึน้ หรือสนับสนุ นให้ผู้ประกอบการในทุก
จังหวัดสามารถหาซื้ออุปกรณ์ฮาร์ตแวร์ เช่น คอมพิวเตอร์ หรืออุปกรณ์เชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตได้ง่าย
ขึน้ รวมทัง้ หาซื้อซอฟต์แวร์มาใช้ในการดาเนินธุรกิจได้ง่ายขึน้ เช่น โปรแกรมพืน้ ฐานในการทางาน
ของคอมพิวเตอร์ หรือโปรแกรมพิเศษสาหรับการทางานบางอย่าง เป็ นต้น (กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
กระทรวงพาณิชย์. 2554) การสนับสนุนด้านการวางแผนกลยุทธ์ทางการค้าผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
และการสนับสนุ นให้มกี ารปรับโครงสร้างทางการสื่อสารให้มปี ระสิทธิภาพ มีความปลอดภัยในด้าน
ข้อมูล และมีระบบชาระเงินทีน่ ่ าเชื่อถือได้มากยิง่ ขึน้ (แถลงข่าวเศรษฐกิจและการเงินเดือนเมษายน
2554: ออนไลน์. 2554) นอกจากนี้รฐั บาลสามารถมีส่วนร่วมในการส่งเสริมให้ผปู้ ระกอบการธุรกิจใช้
พาณิช ย์อิเ ล็ก ทรอนิ ก ส์ไ ด้ด้ว ยการสนับ สนุ น ให้ผู้ป ระกอบการมีค วามรู้ค วามสามารถในการใช้
พาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์มาใช้ในการประชาสัมพันธ์สนิ ค้าของตนไปยังตลาดต่างประเทศและส่งเสริม
ให้ผปู้ ระกอบการมีความรูค้ วามเข้าใจถึงความสาคัญรวมทัง้ วิธ ีการสร้างความน่ าเชื่อถือให้แก่รา้ นค้า
ออนไลน์ ของผู้ประกอบการ อีก ทัง้ สนับสนุ นให้เกิด กฎหมายด้านธุรกิจที่คุ้มครองการทาธุ รกรรม
ทางการเงินของผู้ขายและผู้บริโภค และการส่ งเสริมให้มกี ฎระเบียบเฉพาะสาหรับผู้ทาการค้าผ่าน
ระบบอิเ ล็ก ทรอนิ ก ส์ รวมทัง้ การเสนอให้ม ีส ิ่งจูงใจแก่ ผู้ประกอบการที่ใ ช้ร ะบบการซื้อ ขายผ่ า น
อิเล็กทรอนิกส์ (ราม ปิยะเกตุ; และคณะ. 2547)
การสนั บ สนุ น จากรัฐ บาลเป็ น ป จั จัย ที่น่ า สนใจน ามาศึก ษาในงานวิจยั ครัง้ นี้ เ พราะการ
พาณิ ช ย์อิเ ล็ก ทรอนิ ก ส์จ ัด ว่ า เป็ น เครื่อ งมือ ชนิ ด หนึ่ ง ที่ม ีค วามส าคัญ ในการช่ ว ยส่ ง เสริม สร้า ง
ความสามารถทางการแข่งขันการค้าในระดับโลก และสามารถช่วยให้ผู้ประกอบการเข้าถึงลูกค้า
ต่างประเทศได้อย่างกว้างขวาง (แถลงข่าวเศรษฐกิจและการเงินเดือนเมษายน 2554: ออนไลน์ .
2554)
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อย่ า งไรก็ ต ามอุ ป สรรคบางประการที่ ท าให้ ผู้ ป ระกอบการบางกลุ่ ม ไม่ ใ ช้ พ าณิ ช ย์
อิเล็กทรอนิกส์เพราะผูป้ ระกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมยังขาดความรู้ ความสามารถ
ในการวางแผนและการตัดสินใจใช้เทคโนโลยีใหม่ใ นการดาเนินธุรกิจ ขาดข้อ มูล เกี่ยวกับความ
ช่วยเหลือที่รฐั บาลยินดีสนับสนุ นให้ใช้พาณิชย์อเิ ล็ก ทรอนิกส์ และได้รบั การสนับสนุ นจากรัฐบาลไม่
เพียงพอตลอดจนขาดการส่งเสริมทีมผูเ้ ชี่ยวชาญสาหรับช่วยพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆอย่างเพียงพอ
ซึง่ ข้อมูลดังกล่าวเป็ นปจั จัยทีม่ คี วามสัมพันธ์ต่อการตัดสินใจในการวางแผนการผลิต หรือแผนการ
ลงทุนของผูป้ ระกอบการ (สมแก้ว รุ่งเลิศเกรียงไกร; และคณะ. 2527; และณัฐวัฒน์ สุขะศิรวิ ฒ
ั น์ ;
และณัฐสิทธิ ์ เกิดศรี. 2557)
ผูว้ จิ ยั สามารถสรุปการสนับสนุ นจากรัฐบาล หมายถึง การส่งเสริมให้ความช่วยเหลือ หรือ
การเกื้อหนุ นจากรัฐบาลให้ผู้ประกอบการดาเนินธุรกิจผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ด้วยการช่วยเหลือ
ด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็ นการช่วยเหลือด้านฮาร์ตแวร์หรือซอฟต์แวร์ การอบรมการวางแผนกลยุทธ์
การอบรมให้ความรูเ้ กี่ยวกับการพาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์ การส่งเสริมทางกฎหมายคุ้มครองธุรกรรม
ทางการเงิน กฎหมายคุ้ม ครองผู้บ ริโ ภค รวมทัง้ การให้ส ิ่ง จูง ใจแก่ ผู้ป ระกอบการที่ใ ช้พ าณิช ย์
อิเล็กทรอนิกส์
8.2 วิ ธีการวัดการสนับสนุนจากรัฐบาล
ซู และกรีเมอร์ (Zhu; & kraemer. 2005) สร้างแบบวัดที่ถามความช่วยเหลือหรือ
ค่าตอบแทนที่ได้รบั จากการทาธุรกิจแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-business) มีขอ้ คาถาม 4 ข้อ เช่น
รัฐบาลให้สงิ่ จูงใจทางการเงินแก่ผู้ท่ที าธุรกิจแบบอิเล็กทรอนิก ส์ รัฐบาลกาหนดเงื่อนไขในการทา
ธุรกิจแบบอิเล็กทรอนิกส์ มีกฎหมายธุรกิจสนับสนุ นการทาธุรกิจแบบอิเล็กทรอนิกส์ และ ผูบ้ ริโภคที่
ซือ้ สินค้าผ่านทางอินเตอร์เน็ตได้รบั การคุม้ ครองอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ใช้มาตรวัดแบบลิเคิรท์ ส
เกล 5 ระดับ โดย 1 หมายถึง ไม่เห็นด้วยอย่างยิง่ และ 5 หมายถึง เห็นด้วยอย่างยิง่ และตรวจสอบ
เครื่องมือวัดด้วยตัวแบบเส้นทางกาลังสองน้อยทีส่ ุดบางส่วน (Partial Least Square) ได้ผลลัพธ์ว่า
การสนับสนุ นจากรัฐบาลมีค่าความเชื่อมันทางโครงสร้
่
างหรือครอนบราคอัลฟ่าเท่ากับ 0.80 และ
ฮอพพ์และคณะ (Hoppe et al. 2001) ใช้แบบวัดทีถ่ ามรูปแบบความช่วยเหลือทีไ่ ด้รบั จากรัฐบาลให้
ทาธุรกรรมผ่านทางอินเตอร์เน็ต (Internet banking) มีขอ้ คาถาม 3 ข้อ เช่น รัฐบาลสิงคโปร์เห็นชอบ
ให้ม ีก ารพาณิช ย์ผ่ านทางอิน เตอร์เ น็ ต รัฐ บาลสิง คโปร์ส นับ สนุ น ให้ม ีค วามช่ว ยเหลือ ต่ า ง ๆ ให้
ผู้ประกอบการสามารถทาการค้า ผ่ า นทางอินเตอร์เ น็ ต และ รัฐ บาลสิง คโปร์ส่ งเสริม ให้ม ีการใช้
อินเตอร์เน็ตสาหรับการพาณิชย์ โดยใช้มาตรวัดแบบลิเคิรท์ สเกล 7 ระดับ โดย 1 หมายถึง ไม่เห็น
ด้ว ยอย่า งยิ่ง และ 7 หมายถึง เห็น ด้ว ยอย่า งยิ่ง และตรวจสอบเครื่อ งมือ วัด ได้ผ ลลัพ ธ์ว่ า การ
สนับสนุนจากรัฐบาลมีค่าความเชื่อมันทางโครงสร้
่
างหรือครอนบราคอัลฟ่าเท่ากับ 0.823 แ ธ น
และโธ (Tan; & Teo. 2000) ใช้แบบวัดที่ถามรูปแบบความช่วยเหลือที่ได้รบั จากรัฐบาลให้ทา
ธุรกรรมผ่านทางอินเตอร์เน็ต (Internet banking) มีขอ้ คาถาม 3 ข้อ ใช้มาตรวัดแบบลิเคิรท์ สเกล 7
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ระดับ โดย 1 หมายถึง ไม่เ ห็นด้ว ยอย่างยิง่ และ 7 หมายถึง เห็นด้ว ยอย่า งยิ่ง ซึ่ง มีข้อ ค าถาม
คล้ายคลึงกันกับข้อคาถามของฮอพพ์และคณะ ตรวจสอบเครือ่ งมือวัดได้ผลลัพธ์ว่าการสนับสนุ นจาก
รัฐบาลมีค่าความเชื่อมันทางโครงสร้
่
างหรือครอนบราคอัลฟ่าเท่ากับ 0.92 ในงานวิจยั ครัง้ นี้ผู้วจิ ยั
ปรับปรุงใช้เครื่องมือวัดของ แธน และโธ (Tan; & Teo. 2000) และ ฮอพพ์ และคณะ (Hoppe et al.
2001)
8.3 ผลงานวิ จยั ที่เกี่ยวข้องกับการสนับสนุนจากรัฐบาลกับพฤติ กรรมการใช้พาณิ ชย์
อิ เล็กทรอนิ กส์
อิฟิเนโดและคณะ (Ifinedo; et al. 2009) ศึกษากลุ่มตัวอย่างซึง่ เป็ นผูป้ ระกอบการทีด่ าเนิ น
ธุ ร กิจ โดยใช้ก ารพาณิช ย์อิเ ล็ก ทรอนิ ก ส์พ บว่ า การสนั บ สนุ น จากรัฐ บาลไม่ ม ีค วามสัม พัน ธ์ต่ อ
พฤติกรรมการใช้เทคโนโลยีต่างๆ ของผูป้ ระกอบการ และ อับดุล (Abdul. 2012) ศึกษาการประเมิน
อิทธิพลด้านสิง่ แวดล้อมและคุณลักษณะของซีอโี อทีม่ ตี ่อการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในองค์กร จาก
การสังเคราะห์งานวิจยั ด้วยวิธวี เิ คราะห์อภิมานพบว่าการสนับสนุ นจากรัฐบาลไม่มคี วามสัมพันธ์ต่อ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในองค์กร ในขณะที่ เจนนิเฟอร์และคณะ (Jennifer; et al. 2002) เก็บ
ข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างประเทศสิงคโปร์พบว่านโยบายการสนับสนุ นทางรัฐบาลมีผลต่อพฤติกรรม
การใช้พาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์ (Beta=0.052, p<0.1) และแซนดีแ้ ละคณะ (Sandy; et al. 2005)
รายงานไว้ว่ า การสนับ สนุ น โดยรัฐ บาลมีค วามสัม พัน ธ์ต่ อ การใช้พ าณิช ย์อิเ ล็ก ทรอนิ ก ส์อ ย่า งมี
นัยสาคัญ โดยมีระดับความเชื่อมันที
่ ่ 0.05 (sig=0.18) สอดคล้องกับการศึกษาโดย เลอแวนและคณะ
(Le Van; et al. 2006) ซึ่งพบว่า แรงสนับสนุ นโดยรัฐบาลมีอทิ ธิพลต่อพฤติกรรมการใช้พาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ (sig=0.002, p<0.01) ฮอพพ์ และคณะ (Hoppe; et al., 2001) ได้ทาการศึกษากลุ่ม
ตัวอย่างประเทศแอฟริกาใต้ซง่ึ เป็ นกลุ่มทีใ่ ช้อนิ เตอร์เน็ตจานวน 102 ราย และใช้มาตรวัด 7 ระดับ
ของลิ เ คิ ร์ ท สเกล พบว่ า ป จั จัย ด้ า นการสนั บ สนุ น โดยรัฐ บาลให้ ใ ช้ พ าณิ ช ย์ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์
มีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อพฤติกรรมการใช้พาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์อย่างมีนัยสาคัญ (Beta=0.154,
p-value=0.172) สอดคล้องกับทีซ่ ู (Zhu. 2003) ซึง่ ศึกษากลุ่มตัวอย่างที่เป็ นผูผ้ ลิตและการบริการ
ในประเทศเยอรมันรวมจานวน 3,552 ราย และใช้วธิ วี เิ คราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory
Factor Analysis) พบว่าการสนับสนุ นจากรัฐบาลมีผลต่อการใช้พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์สาหรับ
ประเทศที่กาลังพัฒนาแล้ว อย่างมีนัยสาคัญ (partial leastsquare = 0.129, p<0.05) อีกทัง้
แธนและโธ (Tan; & Teol. 2000) ซึง่ ได้ทาการเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างผูใ้ ช้งานอินเตอร์เน็ตใน
ประเทศสิงคโปร์จานวน 454 ราย โดยใช้มาตรวัด 7 ระดับแบบลิเคิรท์ สเกล และได้รายงานไว้ว่า
ป จั จัย ด้ า นการสนั บ สนุ น จากรัฐ บาลมีค วามสัม พัน ธ์ เ ชิ ง บวกต่ อ พฤติ ก รรมการใช้ พ าณิ ช ย์ อิเล็กทรอนิกส์อย่างมีนัยสาคัญ (Beta=0.106, p-value=0.005) และชอง (Chong. 2008) ได้ศกึ ษา
กลุ่มตัวอย่างที่เป็ นวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในประเทศสิงคโปร์และออสเตรเลีย โดยใช้
มาตรวัด 5 ระดับ และพบว่าการสนับสนุ นจากรัฐบาลมีความสัมพันธ์ กบั พฤติกรรมการใช้พาณิชย์-
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อิเล็กทรอนิกส์อย่างมีนัยสาคัญ มีระดับความเชื่อมันที
่ ่ 0.00 (sig=0.038) และสุดท้ายเชน (Chen.
2004) ได้ศกึ ษากลุ่มตัวซึง่ เป็ นวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในประเทศไต้หวันจานวน 145
ตัวอย่าง โดยใช้มาตรวัด 5 ระดับ พบว่านโยบายสนับสนุ นจากรัฐ บาลเป็ นปจั จัยที่มอี ิทธิพลต่ อ
พฤติกรรมการใช้พาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์
จากกการศึกษางานวิจยั ที่ผ่านมาเห็นได้ว่า การสนับสนุ นจากรัฐบาลมีความสัมพันธ์ต่อ
พฤติกรรมการใช้พ าณิชย์อิเ ล็ก ทรอนิกส์ และทาให้ผู้ว ิจยั ตัง้ สมมติฐานได้ว่า การสนับสนุ นจาก
รัฐบาลมีอทิ ธิพลเชิงบวกต่อพฤติกรรมการใช้พาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์

9. นิ ยามปฏิ บตั ิ การของตัวแปร
ตัวแปรทัง้ หมดในการวิจยั นี้ แบ่งออกเป็น 11 ตัวแปร คือ
1. พฤติกรรมการใช้พ าณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ หมายถึง การกระทาของผู้ประกอบการ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่ดาเนินธุรกิจหรือธุรกรรมรูปแบบต่างๆ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
ลาดับขัน้ ในการนาพาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์ไปใช้ (1) ขัน้ ตอนการพัฒนา ผูป้ ระกอบการมีการพัฒนา
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ขน้ึ เพื่อใช้ส่อื สารกับลูกค้าและผู้ค้าร่วม และให้ข้อมูลสินค้าและบริการผ่าน
เว็บไซต์ (2) ขัน้ ตอนติดต่อสื่อสาร ผู้ประกอบการมีการแลกเปลี่ยนเอกสารและรูปแบบของสินค้า
ระหว่างลูก ค้าและผู้ค้าร่ว มเพิม่ เติมขึ้นมาจากขัน้ ตอนการพัฒนา (3) ขัน้ ตอนการนามาใช้จริง
ผูป้ ระกอบการมีการรับสังซื
่ อ้ สินค้าผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์เพิม่ เติมขึน้ มาจากขัน้ ตอนติดต่อสื่อสาร
และ (4) ขัน้ ตอนการดาเนินธุรกิจครบวงจรผ่านเว็บไซต์ ผูป้ ระกอบการมีการรับชาระค่าสินค้าหรือ
บริการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ และการส่งสินค้ารูปแบบดิจติ ลั ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์เพิม่ เติมจาก
ขัน้ ตอนการนามาใช้จริง (Daniel; et al. 2002) โดยผู้ว ิจยั จะวัดขัน้ ตอนในการนาพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ไปใช้แต่ละขัน้ แยกออกจากกันและแต่ละขัน้ ตอนไม่ตอ้ งเกิดขึน้ เป็นลาดับ
โดยมีแ บบวัดเป็ นแบบสอบถามที่ผู้ว ิจยั สร้างขึ้นตามนิยามข้างต้น ซึ่งใช้มาตราส่ว น
ประเมินค่า 2 ระดับ คือ “ไม่ใช่” ถึง “ใช่” โดยผูป้ ระกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมทีไ่ ด้
คะแนนสูงแสดงว่ามีพฤติกรรมการใช้พาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์สงู กว่าผูป้ ระกอบการฯ ทีไ่ ด้คะแนนต่า
ทัง้ นี้ตามแนวคิดของไอเซ่น การศึกษาพฤติกรรมกับความตัง้ ใจจะวัดตัง้ ใจก่อน จากนัน้
จึงเว้นระยะยการศึกษาและวัดพฤติกรรมในเวลาต่อมาซึง่ มีรปู แบบคล้ายการศึกษาเชิงทดลองซึ่งมี
เป้าหมายเพื่อประเมินความตัง้ ใจทีจ่ ะส่งผลหรือมีผลให้เกิดพฤติกรรมได้จริง อย่างไรก็ตามรูปแบบใน
การศึกษาครัง้ นี้มเี ป้าหมายหลักเพื่ออธิบายความสัมพันธ์หรืออิทธิพลระหว่างตัวแปรต้น และตัวแปร
ตาม จึงทาให้งานวิจยั ครัง้ นี้มรี ปู แบบงานวิจยั แบบการศึกษาเชิงสหสัมพันธ์ โดยผู้วจิ ยั จะวัดตัวแปร
พฤติกรรมและตัวแปรความตัง้ ใจพร้อมกัน
2. ความตัง้ ใจใช้พาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์ หมายถึง การเอาใจจดจ่อ หรือมีความแน่ วแน่ ของ
ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่จะใช้พาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์เมื่อถึงเวลาหรือมี
โอกาสทีเ่ หมาะสม
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โดยผูว้ จิ ยั ปรับปรุงใช้แบบวัดเวนทาเกสและคณะ (Ventakesh; et al. 2003) ซึง่ ใช้
มาตราส่วนประเมินค่า 3 ระดับ สาหรับการศึกษาครัง้ นี้ผวู้ จิ ยั จะใช้มาตราส่วนประเมินค่า 5 ระดับ
คือ “ตัง้ ใจปฏิบตั นิ ้อยมาก” ถึง “ตัง้ ใจปฏิบตั ทิ ุกครัง้ ” การใช้มาตราส่วนประเมินค่าดังกล่าวเป็ นมาตร
ส่วนทีน่ ิยมใช้ในงานวิจยั สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศทัง้ นี้มาตรวัดดังกล่าวมีประโยชน์เด่นในด้านการ
นาประเด็นที่มผี ตู้ อบไม่แน่ ใจไปพัฒนาเพิม่ โดยผูป้ ระกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่
ได้คะแนนสูงแสดงว่ามีความตัง้ ใจใช้พาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์สงู กว่าผูป้ ระกอบการฯ ทีไ่ ด้คะแนนต่า
3. เจตคติต่อพฤติกรรมการใช้พาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์ หมายถึง ความรูส้ กึ ชอบหรือไม่ชอบ
การพาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์ของผูป้ ระกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม มีทงั ้ เจตคติเชิงบวก
เจตคติเชิงลบ
โดยผูว้ จิ ยั ปรับปรุงใช้แบบวัดของหยาง (Yang) ซึง่ ใช้มาตราส่วนประเมินค่า 7 ระดับ
สาหรับการศึกษาครัง้ นี้ผวู้ จิ ยั จะใช้มาตราส่วนประเมินค่า 6 ระดับ คือ “ไม่เห็นด้วยอย่างยิง่ ” ถึง “เห็น
ด้วยอย่างยิง่ ” การใช้มาตราส่วนประเมินค่าดังกล่าวมีประโยชน์ในการหลีกเลี่ยงคาตอบไม่แน่ ใจ
โดยผู้ประกอบการวิส าหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่ได้ค ะแนนสูงแสดงว่ามี เจตคติต่ อการ
ยอมรับนวัตกรรมสูงกว่าผูป้ ระกอบการฯ ทีไ่ ด้คะแนนต่า
4. การคล้อยตามกลุ่มอ้างอิง หมายถึง การรับรูข้ องผูป้ ระกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อมว่าผูท้ ม่ี คี วามใกล้ชดิ หรือมีความสาคัญต่อผูต้ อบมีความต้องการหรือมีความเห็นว่าผูต้ อบ
ควรหรือ ไม่ค วรใช้พ าณิช ย์อิเ ล็ก ทรอนิ ก ส์ใ นการด าเนิ น ธุ ร กิจ และท าให้ค ล้ อ ยตามใช้พ าณิช ย์
อิเล็กทรอนิกส์
โดยผูว้ จิ ยั ปรับปรุงใช้แบบวัดของคริสโปและโบส์ก ควบคู่กบั หวาง (Crespo, Bosque;
& Hwang) ซึ่งใช้มาตราส่วนประเมินค่า 7 ระดับและ 5 ระดับ สาหรับการศึกษาครัง้ นี้ผู้วจิ ยั จะใช้
มาตราส่วนประเมินค่า 6 ระดับ คือ “ไม่เห็นด้วยอย่างยิง่ ” ถึง “เห็นด้วยอย่างยิง่ ” การใช้มาตราส่วน
ประเมินค่าดังกล่าวมีประโยชน์ในการหลีกเลี่ยงคาตอบไม่แน่ ใจ โดยผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อมทีไ่ ด้คะแนนสูงแสดงว่ามีการคล้อยตามกลุ่มอ้างอิงสูงกว่าผูป้ ระกอบการวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อมทีไ่ ด้คะแนนต่า
5. การรับรูค้ วามสามารถในการควบคุมพฤติกรรมการใช้พาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์ หมายถึง
การรับรู้ของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมว่าตนมีความสามารถควบคุ มหรือ
บังคับพฤติกรรมของตนเองได้แม้ว่าจะมีปจั จัยต่างๆ ขัดขวางหรือสนับสนุ นการกระทาก็ตาม ผูต้ อบ
เชื่อว่าถึงแม้จะอยู่ภายใต้สถานการณ์ใด ผูต้ อบก็สามารถควบคุมพฤติกรรมของตนให้ได้รบั ผลลัพธ์
ดังทีต่ งั ้ ใจไว้
โดยผูว้ จิ ยั ปรับปรุงใช้แบบวัดของแกรนดอน และคณะ (Grandon; et al.) กูมุสซอยและ
แคลิเซอร์ (Gumussoy; & Calisir) และหยาง (Yang) ซึง่ ใช้มาตราส่วนประเมินค่า 5 ระดับ และ 7
ระดับ สาหรับการศึกษาครัง้ นี้ผวู้ จิ ยั จะใช้มาตราส่วนประเมินค่า 6 ระดับ คือ “ไม่เห็นด้วยอย่างยิง่ ”
ถึง “เห็นด้วยอย่างยิง่ ” การใช้มาตราส่วนประเมินค่าดังกล่าวมีประโยชน์ในการหลีกเลีย่ งคาตอบไม่
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แน่ ใจ โดยผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่ได้คะแนนสูงแสดงว่ามีการรั บรู้
ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรมสูงกว่าผูป้ ระกอบการฯ ทีไ่ ด้คะแนนต่า
6. การรับ รู้ป ระโยชน์ ด้า นการพาณิช ย์อิเ ล็ก ทรอนิ ก ส์ หมายถึง การที่ผู้ป ระกอบการ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมรับทราบว่าการใช้พาณิชย์อิเ ล็กทรอนิกส์มปี ระโยชน์ เ พื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการดาเนินธุรกิจ อานวยความสะดวกในการสื่อสาร เพิม่ ผลกาไร หรือ
เพิม่ ยอดขายให้แก่บริษทั หรือองค์กรของตน (Hart et al. 2010)
โดยผูว้ จิ ยั ปรับปรุงใช้แบบวัดของแธน และโธ (Tan and Teo) และ ฮอพพ์ และคณะ
(Hoppe et al.) ซึง่ ใช้มาตราส่วนประเมินค่า 7 ระดับ สาหรับการศึกษาครัง้ นี้ผวู้ จิ ยั จะใช้มาตราส่วน
ประเมินค่า 6 ระดับ คือ “ไม่เห็นด้วยอย่างยิง่ ” ถึง “เห็นด้วยอย่างยิง่ ” การใช้มาตราส่วนประเมินค่า
ดังกล่ าวเป็ นมาตราส่ว นที่นิยมใช้ใ นงานวิจยั สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศทัง้ นี้มาตรวัดดังกล่าวมี
ประโยชน์ เด่นในด้านการนาประเด็นที่มผี ู้ตอบไม่แน่ ใจไปพัฒนาเพิม่ โดยผู้ประกอบการวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อมทีไ่ ด้คะแนนสูงแสดงว่ามีการรับรูป้ ระโยชน์ดา้ นการพาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์
สูงกว่าผูป้ ระกอบการฯ ทีไ่ ด้คะแนนต่า
7. การรับรู้ความง่ายในการใช้การพาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์ หมายถึง การที่ผู้ประกอบการ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมคาดหวังต่อการพาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์ว่ามีความง่ายในการเรียนรู้
ทีจ่ ะสามารถใช้การพาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์ได้อย่างง่ายโดยไม่ต้องใช้ความพยายามอย่างมากในการ
เรียนรูท้ จ่ี ะใช้การพาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์นนั ้
โดยผู้วจิ ยั ปรับปรุงใช้แบบวัดของกุมุสซอยและแคลิเซอร์ (Gumussoy; & Calisir.
2009) ซึง่ ใช้มาตราส่วนประเมินค่า 5 ระดับ สาหรับการศึกษาครัง้ นี้ผวู้ จิ ยั จะใช้มาตราส่วนประเมินค่า
6 ระดับ คือ “ไม่เห็นด้วยอย่างยิง่ ” ถึง “เห็นด้วยอย่างยิง่ ” การใช้มาตราส่วนประเมินค่าดังกล่าวเป็ น
มาตราส่วนที่นิยมใช้ในงานวิจยั สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศทัง้ นี้มาตรวัดดังกล่าวมีประโยชน์เด่นใน
ด้านการนาประเด็นที่มผี ู้ตอบไม่แน่ ใจไปพัฒนาเพิม่ โดยผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อมที่ได้คะแนนสูงแสดงว่ามีการรับรูค้ วามง่ายในการใช้การพาณิชย์อแิ เล็กทรอนิกส์ สูงกว่า
ผูป้ ระกอบการฯ ทีไ่ ด้คะแนนต่า
8. แรงจูง ใจใฝ่สมั ฤทธิ ์ หมายถึง แรงผลักดันให้ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อมมีความคิด ความเชื่อ ความพยายามพากเพียร หรือกระทาพฤติกรรมใดพฤติกรรมหนึ่ง
เพื่อให้ทางานสาเร็จลงโดยมีผลลัพธ์ของงานเป็ นไปดังเป้าหมายทีต่ งั ้ ไว้
โดยผู้วจิ ยั ปรับปรุงใช้แบบวัดของ วิชยั เอียดบัว และ พิชามญชุ์ โตโฉมงาม โดยใช้
มาตราส่วนประเมินค่า 5 ระดับ หรือ 6 ระดับ หรือ 4 ระดับ สาหรับการศึกษาครัง้ นี้ผวู้ จิ ยั จะใช้มาตรา
ส่วนประเมินค่า 6 ระดับ คือ “ไม่เห็นด้วยอย่างยิง่ ” ถึง “เห็นด้วยอย่างยิง่ ” การใช้มาตราส่วนประเมิน
ค่าดังกล่าวมีประโยชน์ในการหลีกเลีย่ งคาตอบไม่แน่ ใจ โดยผูป้ ระกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อมทีไ่ ด้คะแนนสูงแสดงว่ามีแรงจูงใจใฝส่ มั ฤทธิ ์สูงกว่าผูป้ ระกอบการฯ ทีไ่ ด้คะแนนต่า
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9. แรงกดดันจากคู่แข่ง หมายถึง ความรูส้ กึ กังวลเมื่อทราบว่าคู่แข่งอุตสาหกรรมเดียวกับ
ตน หรือต่างอุตสาหกรรมได้ปรับใช้กลวิธใี หม่ในการแข่งขัน หรือในการเข้ามาแย่งส่วนแบ่งทางตลาด
โดยในงานวิจยั นี้เป็นกลวิธกี ารนาพาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์มาใช้ในการดาเนินธุรกิจ
โดยผู้วจิ ยั ปรับปรุงใช้แบบวัดของซูและอิฟิเนโด (Zhu; & Ifinedo) ซึ่งใช้มาตราส่วน
ประเมินค่า 5 ระดับ หรือ 6 ระดับ สาหรับการศึกษาครัง้ นี้ผวู้ จิ ยั จะใช้มาตราส่วนประเมินค่า 6 ระดับ
คือ “ไม่เห็นด้วยอย่างยิง่ ” ถึง “เห็นด้วยอย่างยิง่ ” การใช้มาตราส่วนประเมินค่าดังกล่าวมีประโยชน์ใน
การหลีกเลีย่ งคาตอบไม่แน่ ใจ โดยผูป้ ระกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมทีไ่ ด้คะแนนสูง
แสดงว่ามีแรงกดดันจากคู่แข่งสูงกว่าผูป้ ระกอบการฯ ทีไ่ ด้คะแนนต่า
10. แรงกดดันจากลูกค้า หมายถึง ความรูส้ กึ เมื่อได้รบั การสอบถามหรือเรียกร้องจากลูกค้า
ให้ผปู้ ระกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมใช้พาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์ เพื่อเอื้อประโยชน์แก่
ลูกค้าในการติดต่อสอบถามขอรับข้อมูล ขอรับ ความช่วยเหลือแก้ไขปญั หา หรือขอทราบสถานะการ
ส่งสินค้า เป็นต้น
โดยผู้วจิ ยั ปรับปรุงใช้แบบวัดของซูและอิฟิเนโด (Zhu และ Ifinedo) ซึง่ ใช้มาตราส่วน
ประเมินค่า 5 ระดับ และ 6 ระดับ สาหรับการศึกษาครัง้ นี้ผวู้ จิ ยั จะใช้มาตราส่วนประเมินค่า 6 ระดับ
คือ “ไม่เห็นด้วยอย่างยิง่ ” ถึง “เห็นด้วยอย่างยิง่ ” การใช้มาตราส่วนประเมินค่าดังกล่าวมีประโยชน์ใน
การหลีกเลี่ยงคาตอบไม่แน่ ใจ โดยผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่ได้คะแนนสูง
แสดงว่ามีแรงกดดันจากลูกค้าสูงกว่าผูป้ ระกอบการฯ ทีไ่ ด้คะแนนต่า
11. การสนับสนุ นจากรัฐบาล หมายถึง การรับทราบการส่งเสริมให้ความช่วยเหลือ หรือ
การเกือ้ หนุนด้านต่างๆ จากรัฐบาลให้ผปู้ ระกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมดาเนินธุรกิจ
ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ เป็ นการช่วยเหลือทัง้ ด้านฮาร์ตแวร์หรือซอฟต์แวร์ การอบรมการวางแผน
กลยุทธ์ การอบรมให้ความรูเ้ กี่ยวกับการพาณิ ชย์อเิ ล็กทรอนิกส์ การส่งเสริมทางกฎหมายคุม้ ครอง
ธุรกรรมทางการเงิน กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค รวมทัง้ การให้ส ิ่งจูงใจแก่ ผู้ประกอบการฯ ที่ใ ช้
พาณิชย์
โดยผู้วจิ ยั ปรับปรุงใช้แบบวัดของแธน และโธ (Tan; & Teo) และ ฮอพพ์และคณะ
(Hoppe et al.) ซึง่ ใช้มาตราส่วนประเมินค่า 7 ระดับ สาหรับการศึกษาครัง้ นี้ผวู้ จิ ยั จะใช้มาตราส่วน
ประเมินค่า 6 ระดับ คือ “ไม่เห็นด้วยอย่างยิง่ ” ถึง “เห็นด้วยอย่างยิง่ ” การใช้มาตราส่วนประเมินค่า
ดังกล่าวมีประโยชน์ในการหลีกเลี่ยงคาตอบไม่แน่ ใจ โดยผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่ อ มที่ไ ด้ ค ะแนนสู ง แสดงว่ า มีก ารรับ ทราบเกี่ ย วกับ การสนั บ สนุ น จากรัฐ บาลสู ง กว่ า
ผูป้ ระกอบการฯ ทีไ่ ด้คะแนนต่า
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สมมติ ฐานการวิ จยั
จากการประมวลแนวคิดผลการวิจยั และทฤษฎีต่างๆ ดังที่กล่าวมานี้ ทาให้สามารถสร้าง
สมมติฐ านหลัก ได้ 16 ข้อ ตามทฤษฎีแ ละแนวคิด ที่ใ ช้ใ นการสร้า งกรอบแนวคิด งานวิจ ัย นี้ ดัง
รายละเอียดต่อไปนี้
ทฤษฎีพฤติ กรรมตามแผน
สมมติ ฐานที่ 1เจตคติต่ อพฤติกรรมการใช้พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์มอี ิทธิพลทางตรงต่ อ
พฤติกรรมการใช้พาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์
สมมติ ฐานที่ 2 เจตคติต่อพฤติกรรมการใช้พาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์มอี ทิ ธิพลทางอ้อมต่อ
พฤติกรรมการใช้พาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์ผ่านความตัง้ ใจใช้พาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์
สมมติ ฐานที่ 3 คล้อยตามกลุ่มอ้างอิงมีอทิ ธิพลอ้อมทางต่อพฤติกรรมการใช้พาณิชย์ผ่าน
ความตัง้ ใจใช้พาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์
สมมติ ฐ านที่ 4 การรับ รู้ค วามสามารถในการควบคุ ม พฤติก รรมการใช้พ าณิ ช ย์
อิเ ล็ก ทรอนิก ส์มอี ิทธิพ ลทางอ้ อ มต่ อ พฤติกรรมการใช้พ าณิช ย์อิเ ล็กทรอนิก ส์ผ่ านความตัง้ ใจใช้
พาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์
ทฤษฎีการยอมรับนวัตกรรม
สมมติ ฐานที่ 5 ความตัง้ ใจใช้พาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์มอี ทิ ธิพลทางตรงต่อพฤติกรรมการใช้
พาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์
ทฤษฎีการยอมรับเทคโนโลยี
สมมติ ฐานที่ 6 การรับรูป้ ระโยชน์ด้านการพาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์มอี ทิ ธิพลทางอ้อมต่อ
พฤติกรรมการใช้พาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์ผ่านความตัง้ ใจใช้พาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์
สมมติ ฐานที่ 7 การรับรู้ประโยชน์ ด้านการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์มอี ิทธิพลทางตรงต่ อ
พฤติกรรมการใช้พาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์
สมมติ ฐานการวิ จยั ที่ 8 การรับรูค้ วามง่ายในการใช้งานพาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์มอี ทิ ธิพล
ทางอ้ อ มต่ อ พฤติก รรมการใช้พ าณิ ช ย์อิเ ล็ก ทรอนิ ก ส์ผ่ า นเจตคติต่ อ พฤติก รรมการใช้พ าณิ ช ย์
อิเล็กทรอนิกส์ และ ความตัง้ ใจใช้พาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์
สมมติ ฐานที่ 9 การรับรูค้ วามง่ายในการใช้งานพาณิชย์อเิ ล็ก ทรอนิกส์มอี ทิ ธิพลทางอ้อม
ต่อพฤติกรรมการใช้พาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์ผ่านการรับรูป้ ระโยชน์ดา้ นการพาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์และ
ความตัง้ ใจใช้พาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์
สมมติ ฐานที่ 10 การรับรูค้ วามง่ายในการใช้งานพาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์มอี ทิ ธิพลอ้อมต่อ
พฤติกรรมการใช้พาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์ผ่านความตัง้ ใจใช้พาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์
แนวคิ ดที่เกี่ยวข้อง
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สมมติ ฐานที่ 11 แรงจูงใจใฝ่สมั ฤทธิ ์มีอิทธิพลทางอ้อ มต่ อพฤติก รรมการใช้พ าณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ผ่านเจตคติต่อพฤติกรรมการใช้พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ และ ความตัง้ ใจใช้พาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์
สมมติ ฐานที่ 12 แรงจูง ใจใฝ่ส มั ฤทธิ ์มีอิทธิพ ลทางตรงต่ อ พฤติก รรมการใช้พ าณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์
สมมติ ฐ านที่ 13 แรงกดดันจากคู่แข่งมีอิท ธิพลทางอ้อ มต่ อ พฤติกรรมการใช้พาณิช ย์
อิเล็กทรอนิกส์ผ่านความตัง้ ใจใช้พาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์
สมมติ ฐานที่ 14 แรงกดดันจากคู่แข่งมีอิทธิพลทางตรงต่อพฤติกรรมการใช้พาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์
สมมติ ฐานที่ 15 แรงกดดันจากลูกค้ามีอิทธิพลทางตรงต่ อพฤติกรรมการใช้พาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์
สมมติ ฐานที่ 16 การสนับสนุ นจากรัฐบาลมีอทิ ธิพลทางตรงต่อพฤติกรรมการใช้พาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์

กรอบแนวคิ ดการวิ จยั
ในการศึกษาปจั จัยเชิงสาเหตุทม่ี คี วามสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการใช้พาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์
ของ SMEs กลุ่มส่งออกสินค้าประเภทแฟชันในประเทศไทยแบ่
่
งขัน้ ตอนในการศึกษาออกเป็ น 2
ขัน้ ตอน ขัน้ ตอนที่ 1 เป็ นการศึกษาเชิงปริมาณ และขัน้ ตอนที่ 2 เป็ นการศึกษาเชิงคุณภาพ จาก
การศึกษาแนวคิดทฤษฎีแ ละงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ในการ
ดาเนินธุรกิจและการบริหารองค์กร สามารถสร้างกรอบแนวคิดของการศึกษาเชิงปริมาณครัง้ นี้โดย
การประยุกต์ใช้ทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน (A Thoery of Planned Behavior) ซึง่ มีกรอบของตัวแปร
อิส ระ 3 ด้านคือ เจตคติต่อ การพาณิ ชย์อิเ ล็กทรอนิส์ การคล้อ ยตามกลุ่ มอ้างอิง และการรับรู้
ความสามารถในการควบคุมตน นอกจากนี้เพื่อให้งานวิจยั มีมติ ิท่หี ลากหลายและมีความสมบูรณ์
ครบถ้วนมากยิง่ ขึน้ ผูว้ จิ ยั ได้นาแนวคิดอื่นมาสนับสนุ นการสร้างกรอบแนวคิดเพิม่ เติมได้แก่ การรับรู้
ประโยชน์ด้านการพาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์ แรงจูงใจใฝ่สมั ฤทธิ ์ แรงกดดันจากคู่แข่ง แรงกดดันจาก
ลูกค้า และการสนับสนุ นจากรัฐบาล สาหรับตัวแปรคันกลาง
่
และตัวแปรตามผูว้ จิ ยั ประยุกต์สร้างมา
จากทฤษฎีกระบวนการยอมรับนวัตกรรม (Innovation Decision Process) ของโรเจอร์ โดยในการ
วิจยั ครัง้ นี้ผวู้ จิ ยั มุ่งเน้ นศึกษาการยอมรับนวัตกรรม 2 ขัน้ คือ (1) ขัน้ ตัดสินใจใช้หรือไม่ใช้พาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ หรือขัน้ ทีผ่ ู้ประกอบการวิสาหกิจ ฯ พิจารณาผลลัพธ์ต่างๆ ที่อาจได้รบั จากการใช้
หรือ ไม่ใ ช้พ าณิชย์อิเ ล็ก ทรอนิก ส์ทาให้เ กิดความตัง้ ใจใช้พาณิชย์อิเ ล็กทรอนิกส์ ซึ่งเป็ นขัน้ ตอน
ทดลองของ โรเจอร์ (1983) โดยบุคคลหนึ่งอาจจะตัดสินใจทีจ่ ะทดลองปฏิบตั ติ ามความคิดใหม่ ๆ
และ (2) ขัน้ การลงมือปฏิบตั ิ หรือขัน้ ที่ผู้ประกอบการวิสาหกิจ ฯ มีพฤติกรรมการใช้พาณิชย์
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อิเล็กทรอนิกส์ ซึง่ เป็ นขัน้ ตอนยอมรับของ โรเจอร์ (1983) โดยเมื่อบุคคลหนึ่งได้รบั ผลทีน่ ่ าพึงพอใจ
จากการทดลองใช้วทิ ยาการใหม่บุคคลนัน้ ก็จะยอมรับความคิดเกีย่ วกับนวัตกรรมหรือวิทยาการนัน้
ผลจากการศึกษาปจั จัยเชิงสาเหตุ ผู้วจิ ยั จะนามาศึกษาในการวิจยั เชิงคุณภาพ โดยนา
ผลการวิจยั เชิงปริมาณที่พบว่าเป็ นตัวแปรที่มอี ทิ ธิพลต่อการใช้พาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์ไปศึกษาต่อ
ด้วยการวิจยั เชิงคุณภาพและแบ่งวิธกี ารศึกษาเชิงคุณภาพออกเป็ น 2 กลุ่มหลักได้แก่ กลุ่ ม
ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และ กลุ่มหน่ วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับการ
ส่งออกหรือการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ผลจากงานวิจยั ทัง้ 2 ขัน้ จะถูกนาไปสังเคราะห์ขอ้ มูลเพื่อ
เปรียบเทียบและหาความสอดคล้องของข้อมูลและได้องค์ความรูท้ จ่ี าเป็ นและมีประโยชน์สาหรับสร้าง
คู่มอื การใช้พาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์แก่ผปู้ ระกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) กลุ่ม
ส่งออกสินค้าประเภทแฟชันในประเทศไทย
่
ดูภาพประกอบ 5

ป

5

แ

ด

จ

บทที่ 3
วิธีดำเนินกำรวิจยั
การศึกษาปจั จัยเชิงสาเหตุ ท่มี คี วามสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการใช้พาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์
ของ วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) กลุ่มส่งออกสินค้าประเภทแฟชันในประเทศไทย
่
มี
วัตถุประสงค์เพื่อ
1. เพื่อศึกษารูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ ของปจั จัยที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการใช้
พาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์ของผูป้ ระกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) กลุ่มส่งออก
สินค้าประเภทแฟชันในประเทศไทย
่
2. เพื่อสร้างคู่มอื การใช้พาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์ของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม (SMEs) กลุ่มส่งออกสินค้าประเภทแฟชันในประเทศไทย
่
เพื่อให้สอดคล้อ งกับวัต ถุ ประสงค์ของการวิจยั ครัง้ นี้ ในบทที่ 3 นี้ ผู้ว ิจยั ได้แสดง
รายละเอียดทีเ่ กีย่ วกับวัตถุประสงค์แต่ละข้อ ซึง่ ประกอบด้วยรายละเอียดเกี่ยวกับประชากรและกลุ่ม
ตัว อย่าง การสร้างและรายละเอียดของเครื่อ งมือ ที่ใ ช้ใ นการรวบรวมข้อ มูล การหาคุณภาพของ
เครื่องมือ วิธดี าเนินการเก็บข้อ มูล การวิเ คราะห์ข้อมูล และสถิติท่ใี ช้ในการวิเคราะห์ข้อ มูล โดย
ขัน้ ตอนในการวิจยั ครัง้ นี้แบ่งออกเป็น 2 ขัน้ ตอน ขัน้ ตอนที่ 1 เป็นการศึกษาเชิงปริมาณ และขัน้ ตอน
ที่ 2 เป็นการศึกษาเชิงคุณภาพ

วัตถุประสงค์ที่ 1
เพื่อ ศึก ษารูป แบบความสัม พันธ์เ ชิง สาเหตุ ข องป จั จัยที่เ กี่ย วข้อ งกับพฤติก รรมการใช้
พาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์ของผูป้ ระกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) กลุ่มส่งออก
สินค้าประเภทแฟชันในประเทศไทย
่

กำรกำหนดประชำกรและกำรเลือกกลุ่มตัวอย่ำง
ประชำกรที่ใช้ในกำรวิ จยั
ประชากรทีใ่ ช้ในการศึกษาระยะที่ 1 คือผูป้ ระกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
(SMEs) ที่ ด าเนิ น ธุ ร กิ จ ส่ ง ออกสิ น ค้ า กลุ่ ม แฟชัน่ ในประเทศไทยและมีก ารพัฒ นาจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์ขน้ึ แล้วเนื่องจากการพัฒนาจดหมายอิเล็กทรอนิกส์เป็ นพฤติกรรมเริม่ ต้นของขัน้ ตอน
การพัฒนาการนาพาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์ไปใช้ (Daniel; et al. 2002:259-260) มีจานวนรวม 2,239
ราย แบ่งเป็ นแฟชัน่ 150 ราย เสือ้ ผ้า 851 ราย สิง่ ทอ 415 ราย และ อัญมณีและเครื่องประดับ 823
ราย
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กลุ่มตัวอย่ำงที่ใช้ในกำรวิ จยั
กลุ่มตัวอย่างทีใ่ ช้ในขัน้ ตอนนี้คอื ผูป้ ระกอบการหรือผูจ้ ดั การ วิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ย่อม (SMEs) กลุ่มส่งออกสินค้าประเภทแฟชันในประเทศไทยซึ
่
ง่ เป็ นกลุ่มที่มกี ารพัฒนาจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์ขน้ึ แล้ว ตามแนวคิดของยามาเน่ (Yamane. 1967) เมื่อคาดคะเนขนาดของกลุ่ม
ตัวอย่างทัง้ หมดด้วยความเชื่อมัน่ 95 เปอร์เซนต์ จะได้ขนาดตัวอย่างรวม 345 คน และเพื่อให้เกิด
การกระจายตัวของข้อมูล ความน่ าเชื่อ ถือ และความเที่ยงตรงของข้อ มูลที่จะได้รบั นักวิจยั จะใช้
วิธกี ารแบบแบ่งชัน้ ภูมติ ามสัดส่วนของประชากร (Proportionate Stratified Random Sampling) (ศิ
ริชยั กาญจนวาสี. 2530) ได้แบ่งกลุ่มตัวอย่างเป็ นแฟชัน่ 21 ราย เสือ้ ผ้า 136 ราย สิง่ ทอ 66 ราย
และ อัญมณีและเครือ่ งประดับ 122 ราย โดยเก็บข้อมูลทัง้ หมดในปี 2557

กำรสุ่มกลุ่มตัวอย่ำง
วิธกี ารแบบแบ่งชัน้ ภูมติ ามสัดส่วนของประชากร (Proportionate Stratified Random
Sampling) โดยมีขนั ้ ตอนในการสุ่มกลุ่มตัวอย่างโดยเริม่ จากการแบ่งชัน้ ภูมติ ามประเภทสินค้าใน
กลุ่มสินค้าประเภทแฟชันของกรมส่
่
งเสริมการส่งออกคือ แฟชัน่ เสื้อผ้า สิ่งทอ และ อัญ มณีและ
เครือ่ งประดับ จากนัน้ ในแต่ละประเภทสินค้าจะใช้วธิ กี ารสุ่มอย่างง่าย (Sample Random Sampling)
โดยสุ่มเลือกจานวนผูป้ ระกอบการฯ ในแต่ละประเภทตามสัดส่วนของผูป้ ระกอบการฯ ของสินค้าแต่
ละประเภท ภายหลังการเก็บข้อมูลจริง ผูว้ จิ ยั พบว่าวิธกี ารสุ่มแบบชัน้ ภูมไิ ม่สามารถทาให้ผวู้ จิ ยั เก็บ
ข้อมูลจนครบจานวนข้างต้นจึงได้ใช้วธิ กี ารคัดเลือกแบบลูกโซ่ (Snowball Selection) ในการเก็บ
ข้อมูลเพิม่ เติมจนได้จานวนกลุ่มตัวอย่างจนครบจานวนข้างต้น
เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิ จยั
เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการวิจยั ขัน้ ตอนนี้ เป็นแบบสอบถามซึง่ แบ่งออกเป็น 3 ตอนดังนี้
ตอนที่ 1 แบบสอบถามข้อมูลพืน้ ฐานของผูป้ ระกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
เป็ นแบบสอบถามที่นักวิจยั สร้างขึน้ เองเพื่อถามรายละเอียดส่วนบุคคลของผู้ประกอบการฯ ได้แก่
เพศ อายุ ระดับการศึกษา ประสบการณ์ในธุรกิจ และขนาดขององค์กร
ตอนที่ 2 เป็ นแบบสอบถามปจั จัยที่มคี วามสัมพันธ์ก ับพฤติก รรมการใช้พ าณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์
2.1 แบบสอบถามเจตคติต่อพฤติกรรมการใช้พาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์ วัดความรูส้ กึ ชอบ
หรือไม่ชอบพฤติกรรมการใช้พาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์ของผูป้ ระกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ย่อม มีทงั ้ เจตคติเชิงบวก และ เจตคติเชิงลบ แบบสอบถามปรับปรุงมาจากแบบสอบถามของ หยาง
(Yang. 2012) ลักษณะแบบสอบถามเป็ นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 6 ระดับ จาก “ไม่เห็นด้วย
อย่างยิง่ ” ถึง “เห็นด้วยอย่างยิง่ ” มีคาถามจานวน 5 ข้อ เป็ นข้อความบรรยายทางบวก 4 ข้อและ
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ข้อความทางลบ 1 ข้อ มีค่าอานาจจาแนกรายข้ออยู่ระหว่าง -0.41- 0.549 และมีค่าสัมประสิทธิ ์ความ
เชื่อมันชนิ
่ ดความสอดคล้องภายในแบบอัลฟ่าทัง้ ฉบับเท่ากับ 0.654
ตัวอย่างแบบวัดเจตคติต่อการพาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์

ข้อความ

ไม่
เห็น
ด้วย
อย่าง
ยิง่

ไม่
เห็น
ด้วย

ค่าระดับ
ค่อน
ค่อน
ข้าง
ข้าง
ไม่
เห็น
เห็น
ด้วย
ด้วย

เห็น
ด้วย

เห็น
ด้วย
อย่าง
ยิง่

ฉันชอบการดาเนินธุรกิจโดยใช้พาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์
เกณฑ์การให้คะแนน สาหรับข้อคาถามทีผ่ ู้ตอบเลือกตอบว่า ไม่เห็นด้วยอย่างยิง่ จะได้
1 คะแนน ไม่เห็นด้วยได้ 2 คะแนน ค่อนข้างไม่เห็นด้วยได้ 3 คะแนน ค่อนข้างเห็นด้วยได้ 4 คะแนน
เห็นด้วยได้ 5 คะแนน และเห็นด้วยอย่างยิง่ ได้ 6 คะแนน
2.2 แบบสอบถามการคล้อยตามกลุ่มอ้างอิง วัดการรับรู้ของผู้ประกอบการวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อมว่าผู้ท่มี คี วามใกล้ชดิ หรือมีความสาคัญต่อผู้ตอบมีค วามต้องการหรือ มี
ความเห็น ว่ า ผู้ ป ระกอบการวิส าหกิ จ ขนาดกลางและขนาดย่ อ มควรหรือ ไม่ ค วรใช้ พ าณิ ช ย์
อิเ ล็ก ทรอนิก ส์ในการดาเนินธุรกิจ และทาให้ค ล้อ ยตามใช้พาณิชย์อิเ ล็กทรอนิกส์ แบบสอบถาม
ปรับปรุงมาจากแบบสอบถามของคริสโปและโบส์ก ควบคู่กบั หวาง (Crespo and Bosque. 2008 ;
Hwang. 2010) ลักษณะแบบสอบถามเป็ นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 6 ระดับ จาก “ไม่เห็นด้วย
อย่างยิง่ ” ถึง “เห็นด้วยอย่างยิง่ ” มีคาถามจานวน 6 ข้อ เป็ นข้อความบรรยายทางบวก 3 ข้อและ
ข้อความทางลบ 3 ข้อ มีค่าอานาจจาแนกรายข้ออยู่ระหว่าง -0.137 – 0.549 และมีค่าสัมประสิทธิ ์
ความเชื่อมันชนิ
่ ดความสอดคล้องภายในแบบอัลฟ่าทัง้ ฉบับเท่ากับ 0.423
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ตัวอย่างแบบวัดการคล้อยตามกลุ่มอ้างอิง

ข้อความ

ไม่
เห็น
ด้วย
อย่าง
ยิง่

ไม่
เห็น
ด้วย

ค่าระดับ
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ข้าง
ข้าง
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ด้วย

เห็น
ด้วย

เห็น
ด้วย
อย่าง
ยิง่

ฉันเชื่อว่าสมาชิกในครอบครัวฉัน เช่น พ่อ แม่ คิด
ว่าฉันไม่ควรใช้พาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์ในการ
ดาเนินธุรกิจ
เกณฑ์การให้คะแนน สาหรับข้อคาถามทีผ่ ู้ตอบเลือกตอบว่า ไม่เห็นด้วยอย่างยิง่ จะได้
1 คะแนน ไม่เห็นด้วยได้ 2 คะแนน ค่อนข้างไม่เห็นด้วยได้ 3 คะแนน ค่อนข้างเห็นด้วยได้ 4 คะแนน
เห็นด้วยได้ 5 คะแนน และเห็นด้วยอย่างยิง่ ได้ 6 คะแนน
2.3 แบบสอบถามการรับ รู้ค วามสามารถในการควบคุ ม พฤติก รรมการใช้พ าณิช ย์
อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ วัด การรับ รู้ ข องผู้ ป ระกอบการวิ ส าหกิ จ ขนาดกลาง และขนาดย่ อ มว่ า ตนมี
ความสามารถควบคุ มหรือ บัง คับพฤติก รรมของตนเองได้แ ม้ว่ าจะมีปจั จัยต่ า ง ๆ ขัด ขวางหรือ
สนับสนุ นการกระทาก็ตาม ผู้ตอบเชื่อว่าถึงแม้จะอยู่ภายใต้สถานการณ์ใด ผู้ตอบก็สามารถควบคุม
พฤติก รรมของตนให้ไ ด้รบั ผลลัพธ์ดงั ที่ตงั ้ ใจไว้ แบบสอบถามปรับปรุงมาจากแบบสอบถามของ
แกรนดอน และคณะ (Grandon; et al. 2009) กูมุสซอยและแคลิเซอร์ (Gumussoy and Calisir.
2009) และหยาง (Yang. 2012) แบบสอบถามเป็ นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 6 ระดับ จาก “ไม่
เห็นด้วยอย่างยิง่ ” ถึง “เห็นด้วยอย่างยิง่ ” มีคาถามจานวน 10 ข้อ เป็ นข้อความบรรยายทางบวก
ทัง้ หมด มีค่าอานาจจาแนกรายข้ออยู่ระหว่าง 0.402 – 0.549 และมีค่าสัมประสิทธิ ์ความเชื่อมันชนิ
่ ด
ความสอดคล้องภายในแบบอัลฟ่าทัง้ ฉบับเท่ากับ 0.905
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ตัวอย่างแบบวัดการรับรูค้ วามสามารถในการควบคุมพฤติกรรม

ข้อความ
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อย่าง
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เห็น
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ฉันมันใจว่
่ าฉันมีความรูท้ จ่ี าเป็นต่อการใช้
e-commerce ในการดาเนินธุรกิจ
เกณฑ์การให้คะแนน สาหรับข้อคาถามทีผ่ ู้ตอบเลือกตอบว่า ไม่เห็นด้วยอย่างยิง่ จะได้
1 คะแนน ไม่เห็นด้วยได้ 2 คะแนน ค่อนข้างไม่เห็นด้วยได้ 3 คะแนน ค่อนข้างเห็นด้วยได้ 4 คะแนน
เห็นด้วยได้ 5 คะแนน และเห็นด้วยอย่างยิง่ ได้ 6 คะแนน
2.4 แบบสอบถามการรับ รู้ป ระโยชน์ ด้า นการพาณิช ย์อิเ ล็ก ทรอนิก ส์ วัด ความเชื่อ
ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมว่าการใช้พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ม ี ประโยชน์ เพื่อ
เพิม่ ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการดาเนินธุรกิจ อานวยความสะดวกในการสื่อสาร เพิม่ ผลกาไร
หรือเพิม่ ยอดขายให้แก่บริษทั หรือองค์กรของตน แบบสอบถามปรับปรุงมาจากแบบสอบถามของ
แธน และโธ (Tan; & Teo. 2000) และ ฮอพพ์และคณะ (Hoppe; et al. 2001) ลักษณะแบบสอบถาม
เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 6 ระดับ จาก “ไม่เห็นด้วยอย่างยิง่ ” ถึง “เห็นด้วยอย่างยิง่ ” มีคาถาม
จานวน 9 ข้อ เป็นข้อความบรรยายทางบวก 8 ข้อและข้อความทางลบ 1 ข้อ มีค่าอานาจจาแนกราย
ข้ออยู่ระหว่าง 0.099 – 0.704 และมีค่าสัมประสิทธิ ์ความเชื่อมันชนิ
่ ดความสอดคล้องภายใน
แบบอัลฟ่าทัง้ ฉบับเท่ากับ 0.875
ตัวอย่างแบบวัดการรับรูป้ ระโยชน์ดา้ นการพาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์

ข้อความ

ฉันคิดว่า e-commerce ช่วยลดค่าใช้จา่ ยในการ
ดาเนินธุรกิจของฉัน

ไม่
เห็น
ด้วย
อย่าง
ยิง่

ไม่
เห็น
ด้วย

ค่าระดับ
ค่อน
ค่อน
ข้าง
ข้าง
ไม่
เห็น
เห็น
ด้วย
ด้วย

เห็น
ด้วย

เห็น
ด้วย
อย่าง
ยิง่
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เกณฑ์การให้คะแนน สาหรับข้อคาถามที่ผู้ตอบเลือกตอบว่า ไม่เห็นด้วยอย่างยิง่ ได้ 1
คะแนน ไม่เห็นด้วยได้ 2 คะแนน ไม่แน่ ใจได้ 3 คะแนน เห็นด้วยได้ 4 คะแนน และเห็นด้วยอย่างยิง่
ได้ 5 คะแนน
2.5 แบบสอบถามการรับรูค้ วามง่ายในการใช้การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ วัดความเชื่อ
ของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมทีค่ าดหวังต่อการพาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์ ว่ามี
ความง่ายในการเรียนรู้ท่จี ะสามารถใช้การพาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์ได้อย่างง่ายโดยไม่ต้องใช้ความ
พยายามอย่างมากในการเรียนรูท้ จ่ี ะใช้การพาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์ นนั ้ แบบสอบถามปรับปรุงมาจาก
แบบสอบถามของกุมุสซอยและแคลิเซอร์ (Gumussoy; & Calisir. 2009) ลักษณะแบบสอบถามเป็ น
แบบมาตราส่วนประมาณค่า 6 ระดับ จาก “ไม่เห็นด้วยอย่างยิง่ ” ถึง “เห็นด้วยอย่างยิง่ ” มีคาถาม
จานวน 4 ข้อ เป็ นข้อความบรรยายทางบวกทัง้ 4 ข้อ มีค่าอานาจจาแนกรายข้ออยู่ระหว่าง 0.344 0.607 และมีค่าสัมประสิทธิ ์ความเชื่อมันชนิ
่ ดความสอดคล้องภายในแบบอัลฟ่าทัง้ ฉบับเท่ากับ 0.799
ตัวอย่างแบบวัดการรับรูค้ วามง่ายในการใช้การพาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์

ข้อความ

ไม่
เห็น
ด้วย
อย่าง
ยิง่

ไม่
เห็น
ด้วย

ค่าระดับ
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ค่อน
ข้าง
ข้าง
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เห็น
ด้วย
ด้วย

เห็น
ด้วย

เห็น
ด้วย
อย่าง
ยิง่

ฉันคิดว่า e-commerce ใช้งานง่าย ไม่ยงุ่ ยาก
เกณฑ์การให้คะแนน สาหรับข้อคาถามที่ผู้ตอบเลือกตอบว่า ไม่เห็นด้วยอย่างยิง่ ได้ 1
คะแนน ไม่เห็นด้วยได้ 2 คะแนน ไม่แน่ ใจได้ 3 คะแนน เห็นด้วยได้ 4 คะแนน และเห็นด้วยอย่างยิง่
ได้ 5 คะแนน
2.6 แบบสอบถามแรงจูงใจใฝ่สมั ฤทธิ ์ วัดแรงผลักดันให้ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อ มมีค วามคิด ความเชื่อ ความพยายามพากเพีย ร หรือ กระท าพฤติก รรมใด
พฤติ ก รรมหนึ่ ง เพื่ อ ให้ ท างานส าเร็ จ ลงโดยมีผ ลลั พ ธ์ ข องงานเป็ น ไปดั ง เป้ าหมายที่ ต ั ง้ ไว้
แบบสอบถามปรับปรุงมาจากแบบสอบถามของ วิชยั เอียดบัว และ พิชามญชุ์ โตโฉมงาม (2552)
ลักษณะแบบสอบถามเป็ นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 6 ระดับ จาก “ไม่เห็นด้วยอย่างยิง่ ” ถึง “เห็น
ด้วยอย่างยิง่ ” มีคาถามจานวน 17 ข้อ เป็ นข้อความบรรยายทางบวก 16 ข้อและข้อความทางลบ 1
ข้อ มีค่าอานาจจาแนกรายข้ออยู่ระหว่าง 0.053 – 0.485 และมีค่าสัมประสิทธิ ์ความเชื่อมันชนิ
่ ด
ความสอดคล้องภายในแบบอัลฟ่าทัง้ ฉบับเท่ากับ 0.893
ตัวอย่างแบบวัดแรงจูงใจใฝส่ มั ฤทธิ ์
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ข้อความ
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เห็น
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เมื่อทางานใด ๆ ฉันจะทุ่มเทความพยายามให้กบั
งานนัน้
เกณฑ์การให้คะแนน สาหรับข้อคาถามทีผ่ ู้ตอบเลือกตอบว่า ไม่เห็นด้วยอย่างยิง่ จะได้
1 คะแนน ไม่เห็นด้วยได้ 2 คะแนน ค่อนข้างไม่เห็นด้วยได้ 3 คะแนน ค่อนข้างเห็นด้วยได้ 4 คะแนน
เห็นด้วยได้ 5 คะแนน และเห็นด้วยอย่างยิง่ ได้ 6 คะแนน
2.7 แบบสอบถามแรงกดดันจากคู่แข่ง วัดการทีผ่ ปู้ ระกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อมทราบว่าคู่แข่งในอุตสาหกรรมเดียวกับตน หรือต่างอุตสาหกรรมได้ปรับใช้กลวิธใี หม่ใน
การแข่งขันหรือแย่งส่วนแบ่งทางการตลาด แบบสอบถามปรับปรุงมาจากแบบสอบถามของซูและ
อิฟิเนโด (Zhu. 2005 ; Ifinedo. 2009) ลักษณะแบบสอบถามเป็ นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 6
ระดับ จาก “ไม่เห็นด้วยอย่างยิง่ ” ถึง “เห็นด้วยอย่างยิง่ ” มีคาถามจานวน 4 ข้อ เป็ นข้อความบรรยาย
ทางบวกทัง้ 4 ข้อ มีค่าอานาจจาแนกรายข้ออยู่ระหว่าง 0.314 - 0.351 และมีค่าสัมประสิทธิ ์ความ
เชื่อมันชนิ
่ ดความสอดคล้องภายในแบบอัลฟ่าทัง้ ฉบับเท่ากับ 0.953
ตัวอย่างแบบวัดแรงกดดันจากคู่แข่ง
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ฉันรูส้ กึ กดดันเมือ่ รูว้ ่าคู่แข่งใช้พาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ในการขายสินค้า
เกณฑ์การให้คะแนน สาหรับข้อคาถามทีผ่ ู้ตอบเลือกตอบว่า ไม่เห็นด้วยอย่างยิง่ จะได้
1 คะแนน ไม่เห็นด้วยได้ 2 คะแนน ค่อนข้างไม่เห็นด้วยได้ 3 คะแนน ค่อนข้างเห็นด้วยได้ 4 คะแนน
เห็นด้วยได้ 5 คะแนน และเห็นด้วยอย่างยิง่ ได้ 6 คะแนน
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2.8 แบบสอบถามแรงกดดันจากลูกค้า วัดการได้รบั การสอบถามหรือ เรียกร้องจาก
ลูก ค้า ให้ผู้ป ระกอบการวิส าหกิจ ขนาดกลางและขนาดย่อ มใช้พ าณิช ย์อิเ ล็ก ทรอนิ ก ส์ เพื่อ เอื้อ
ประโยชน์ แก่ลูก ค้าในการติดต่อ สอบถามขอรับข้อมูล ขอรับความช่วยเหลือแก้ไ ขปญั หา หรือขอ
ทราบสถานะการส่งสินค้า เป็ นต้น แบบสอบถามปรับปรุงมาจากแบบสอบถามของ ซูและอิฟิเนโด
(Zhu. 2005; Ifinedo. 2009) ลักษณะแบบสอบถามเป็ นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 6 ระดับ จาก
“ไม่เห็นด้วยอย่างยิง่ ” ถึง “เห็นด้วยอย่างยิง่ ” มีคาถามจานวน 4 ข้อ เป็ นข้อความบรรยายทางบวก 2
ข้อและข้อความทางลบ 2 ข้อ มีค่าอานาจจาแนกรายข้ออยู่ระหว่าง 0.293 – 0.321 และมีค่า
สัมประสิทธิ ์ความเชื่อมันชนิ
่ ดความสอดคล้องภายในแบบอัลฟ่าทัง้ ฉบับเท่ากับ 0.583
ตัวอย่างแบบวัดแรงกดดันจากลูกค้า
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ฉันไม่รู้สกึ กดดันเมื่อลูกค้าต้องการให้ใช้พาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ในการติดต่อ
เกณฑ์การให้คะแนน สาหรับข้อคาถามทีผ่ ู้ตอบเลือกตอบว่า ไม่เห็นด้วยอย่างยิง่ จะได้
1 คะแนน ไม่เห็นด้วยได้ 2 คะแนน ค่อนข้างไม่เห็นด้วยได้ 3 คะแนน ค่อนข้างเห็นด้วยได้ 4 คะแนน
เห็นด้วยได้ 5 คะแนน และเห็นด้วยอย่างยิง่ ได้ 6 คะแนน
2.9 แบบสอบถามการสนั บ สนุ น จากรัฐ บาล วัด การรับ ทราบการส่ ง เสริม ให้ค วาม
ช่วยเหลือ หรือ การเกื้อหนุ นด้านต่าง ๆ จากรัฐบาลให้ผปู้ ระกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ย่อมดาเนินธุรกิจผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ เป็ นการช่วยเหลือทัง้ ด้านฮาร์ตแวร์หรือซอฟต์แวร์ การ
อบรมการวางแผนกลยุทธ์ การอบรมให้ความรูเ้ กี่ยวกับการพาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์ การส่งเสริมทาง
กฎหมายคุ้ม ครองธุ ร กรรมทางการเงิน กฎหมายคุ้ม ครองผู้บ ริโ ภค รวมทัง้ การให้ส ิ่ ง จูง ใจแก่
ผูป้ ระกอบการฯ ทีใ่ ช้พาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์ วัดได้จากแบบสอบถามทีป่ รับปรุงมาจากแบบสอบถาม
ของแธนและโธ (Tan; & Teo. 2000) และ ฮอพพ์และคณะ (Hoppe; et al. 2001) ลักษณะ
แบบสอบถามเป็ นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 6 ระดับ จาก “ไม่เห็นด้วยอย่างยิง่ ” ถึง “เห็นด้วย
อย่างยิง่ ” มีคาถามจานวน 8 ข้อ เป็ นข้อความบรรยายทางบวกทัง้ 8 ข้อ มีค่าอานาจจาแนกรายข้อ
อยู่ระหว่าง 0.427 – 0.477 และมีค่าสัมประสิทธิ ์ความเชื่อมันชนิ
่ ดความสอดคล้องภายในแบบอัลฟ่า
ทัง้ ฉบับเท่ากับ 0.952
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ตัวอย่างแบบวัดการสนับสนุนจากรัฐบาล
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ฉั น ทราบว่ า รัฐ บาลไทยมีก ารอบรมให้ ค วามรู้
เกีย่ วกับวิธใี ช้พาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์ในการดาเนิน
ธุรกิจ
เกณฑ์การให้คะแนน สาหรับข้อคาถามทีผ่ ู้ตอบเลือกตอบว่า ไม่เห็นด้ วยอย่างยิง่ จะได้
1 คะแนน ไม่เห็นด้วยได้ 2 คะแนน ค่อนข้างไม่เห็นด้วยได้ 3 คะแนน ค่อนข้างเห็นด้วยได้ 4 คะแนน
เห็นด้วยได้ 5 คะแนน และเห็นด้วยอย่างยิง่ ได้ 6 คะแนน
ตอนที่ 3 เป็ นแบบสอบถามพฤติกรรมการใช้พาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์ของผู้ประกอบการ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ซึง่ เน้นวัดความตัง้ ใจและพฤติกรรมการใช้พาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์
ในการดาเนินธุรกิจ
3.1 แบบสอบถามวัดความตัง้ ใจใช้พาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์ วัดการเอาใจจดจ่อ หรือมี
ความแน่วแน่ของผูป้ ระกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมทีจ่ ะใช้พาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์เมื่อ
ถึงเวลาหรือมีโอกาสทีเ่ หมาะสม วัดได้จากแบบสอบถามทีป่ รับปรุงมาจากแบบสอบถามของ เวนทา
เกสและคณะ (Ventakesh; et al. 2003) ลักษณะแบบสอบถามเป็ นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5
ระดับ จาก “ตัง้ ใจปฏิบตั นิ ้อยมาก” ถึง “ตัง้ ใจปฏิบตั ทิ ุกครัง้ ” มีคาถามจานวน 8 ข้อ เป็ นข้อความ
บรรยายทางบวกทัง้ 8 ข้อ มีค่าอานาจจาแนกรายข้ออยู่ระหว่าง 0.523 - 0.628 และมีค่าสัมประสิทธิ ์
ความเชื่อมันชนิ
่ ดความสอดคล้องภายในแบบอัลฟ่าทัง้ ฉบับเท่ากับ 0.95 สาหรับคาชีแ้ จงมาตรวัด
ความตัง้ ใจใช้พาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์ มีรายละเอียดดังนี้
3.1.1 ปฏิบตั นิ ้อยมาก หมายถึง ข้อความนัน้ ตรงกับพฤติกรรมทีเ่ กิดขึน้ น้อยทีส่ ุด
จนเกือบจะไม่เกิดขึน้ เลย
3.1.2 ปฏิบตั นิ าน ๆ ครัง้ หมายถึง ข้อความนัน้ ตรงกับพฤติกรรมที่เกิดขึน้ น้อย
ครัง้
3.1.3 ปฏิบตั บิ างครัง้ หมายถึง ข้อความนัน้ ตรงกับพฤติกรรมทีเ่ กิดขึน้ บ้าง
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3.1.4 ปฏิบตั บิ ่อยครัง้ หมายถึง ข้อความนัน้ ตรงกับพฤติกรรมที่เกิดขึน้ บ่อยแต่
ไม่ทุกครัง้
3.1.5 ปฏิบตั บิ ่อยมาก หมายถึง ข้อความนัน้ ตรงกับพฤติกรรมทีเ่ กิดขึน้ บ่อยเกือบ
ทุกครัง้ หรือทุกครัง้
ตัวอย่างแบบวัดความตัง้ ใจใช้พาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์
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ฉันตัง้ ใจจะใช้พาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์ในการดาเนิน
ธุรกิจอย่างต่อเนื่องไปเรือ่ ย ๆ
เกณฑ์การให้คะแนน สาหรับข้อคาถามทีผ่ ตู้ อบเลือกตอบว่า ตัง้ ใจปฎิบตั นิ ้อยมากได้ 1
คะแนน ตัง้ ใจปฎิบตั นิ าน ๆ ครัง้ ได้ 2 คะแนน ตัง้ ใจปฎิบตั บิ างครัง้ ได้ 3 คะแนน ตัง้ ใจปฎิบตั บิ ่อยครัง้
ได้ 4 คะแนน และตัง้ ใจปฎิบตั ทิ ุกครัง้ ได้ 5 คะแนน
3.2 แบบสอบถามวัดพฤติกรรมการใช้พาณิชย์อิเ ล็กทรอนิกส์ วัดการกระทาของ
ผูป้ ระกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมทีจ่ ะดาเนินธุรกิจหรือธุ รกรรมรูปแบบต่าง ๆ ผ่าน
สื่อ อิเ ล็ก ทรอนิก ส์ ล าดับขัน้ ในการนาพาณิชย์อิเ ล็กทรอนิกส์ไปใช้ (1) ขัน้ ตอนการพัฒนา
ผู้ประกอบการมีการพัฒนาจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ขน้ึ เพื่อใช้ส่อื สารกับลูกค้าและผู้ค้าร่วม และให้
ข้อ มูล สินค้าและบริก ารผ่ านเว็บไซต์ (2) ขัน้ ตอนติดต่ อ สื่อ สาร ผู้ ประกอบการมีการแลกเปลี่ย น
เอกสารและรูปแบบของสินค้าระหว่างลูกค้าและผู้ค้าร่วมเพิม่ เติมขึ้นมาจากขัน้ ตอนก่อนหน้า (3)
ขัน้ ตอนการนามาใช้จริง ผูป้ ระกอบการมีการรับสังซื
่ อ้ สินค้าผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์เพิม่ เติมขึน้ และ
(4) ขัน้ ตอนการดาเนินธุรกิจครบวงจรผ่านเว็บไซต์ ผู้ประกอบการมีการรับชาระค่าสินค้าหรือบริการ
ผ่ า นระบบอิเ ล็ก ทรอนิก ส์ และการส่ ง สิน ค้า รูป แบบดิจติ ัล ผ่ านระบบอิเ ล็ก ทรอนิ กส์เ พิ่มเติม จาก
ขัน้ ตอนการนามาใช้จริง วัดได้จากแบบสอบถามทีผ่ วู้ จิ ยั สร้างขึน้ เอง ลักษณะแบบสอบถามเป็ นแบบ
มาตราส่วนประมาณค่า 2 ระดับ จาก “ไม่ใช่” ถึง “ใช่” มีคาถามจานวน 18 ข้อ เป็ นข้อความบรรยาย
ทางบวกทัง้ 18 ข้อ สาหรับคาชีแ้ จ้งมาตรวัดพฤติกรรมการใช้พาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์มรี ายละเอียด
ดังนี้
- ไม่ใช่ หมายถึง ข้อความนัน้ ไม่ตรงกับพฤติกรรมทีเ่ กิดขึน้ จริง
- ใช่ หมายถึง ข้อความนัน้ ตรงกับพฤติกรรมทีเ่ กิดขึน้ จริง
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ข้อความ

พฤติกรรม
ไม่ใช่ ใช่

ฉันสร้างอีเมล์ขน้ึ เพื่อใช้ในการสื่อสารกับลูกค้า (ขัน้ ตอนพัฒนา)
ฉันสร้างเว็บไซต์ขน้ึ เพื่อให้ขอ้ มูลเกีย่ วกับสินค้าและบริการของบริษทั
(ขัน้ ตอนติดต่อสื่อสาร)
ฉันรับการสังซื
่ อ้ สินค้าผ่านทางเว็บไซต์ (ขัน้ ตอนการนามาใช้จริง)
ฉันให้ลกู ค้าชาระค่าสินค้าผ่านทางเว็บไซต์ทฉ่ี นั สร้างขึน้ ได้ (ขัน้ ตอนการ
ดาเนินธุรกิจครบวงจรผ่านเว็บไซต์)
เกณฑ์การให้คะแนน สาหรับข้อคาถามทีผ่ ตู้ อบเลือกตอบว่า ไม่ใช่ได้ 1 คะแนน และ ใช่
ได้ 2 คะแนน

วิ ธีกำรสร้ำงเครื่องมือวัด
การสร้างเครื่องมือวัดพฤติกรรมการใช้พาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์ของผู้ประกอบการวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) กลุ่มส่งออกสินค้าประเภทแฟชันในประเทศไทย
่
มีขนั ้ ตอนและ
วิธกี ารดังต่อไปนี้
1. ศึกษาแนวคิดทางทฤษฎี และงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้อง
2. สร้างแบบสอบถามข้อมูลส่วนบุคคลของกลุ่ มตัวอย่าง และแบบวัดตัวแปรต่างๆ โดย
เครือ่ งมือวัดบางตัวผูว้ จิ ยั ได้สร้างขึน้ เอง นามาจากผูอ้ ่นื และปรับปรุงจากผูอ้ ่นื
กำรหำคุณภำพเครื่องมือ
1. การหาความเที่ยงตรง (Validity) โดยการนาแบบสอบถามไปหาความเที่ยงตรงเชิง
เนื้อหา (Content Validity) ด้วยการให้ผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่านพิจารณาข้อความแต่ละข้อใน
แบบสอบถามแต่ละฉบับว่ามีเนื้อหาตรงตามนิยามปฏิบตั กิ ารหรือไม่ โดยใช้เกณฑ์ท่ผี ู้เชี่ยวชาญมี
ความเห็นสอดคล้องกัน หรือมีค่าดัชนีความตรงทางเชิงเนื้อหา (ContentValidity Index : CVI)
มากกว่าหรือเท่ากับ 0.8 (Waltz and Bausell. 1981) มาใช้สร้างแบบสอบถาม
2. นาแบบสอบถามทีไ่ ด้รบั การปรับปรุงแก้ไขหลังให้ผเู้ ชีย่ วชาญได้พจิ ารณาข้อความแต่ละ
ข้อไปทดลองใช้ (Try Out) กับผูป้ ระกอบการฯ ทีม่ ลี กั ษณะคล้ายคลึงกับกลุ่มตัวอย่าง จานวน 50 คน
เพื่อหาค่าอานาจจาแนก โดยใช้การคานวณหาค่าสหสัมพันธ์ระหว่างรายข้อกั บคะแนนรวมทัง้ ฉบับ
(Item Total Correlation) เลือกข้อความทีส่ มั ประสิทธิ ์สหสัมพันธ์มนี ยั สาคัญทางสถิตไิ ว้ใช้
3. นาข้อความทีเ่ ลือกไว้จากแบบสอบถามแต่ละฉบับไปหาค่าความเชื่อมันโดยการ
่
คานวณค่าสัมประสิทธิ ์แอลฟ่า (α Coefficient) ของคอนบราค (Cronbach)
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กำรเก็บรวบรวมข้อมูล
การเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อการศึกษา ผู้วจิ ยั จะดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลตามขัน้ ตอน
ดังต่อไปนี้
1. ทาหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เพื่อขอความร่วมมือใน
การเก็บรวบรวมข้อมูลจากผูป้ ระกอบการฯ
2. ผู้วจิ ยั นาแบบสอบถามไปสัมภาษณ์และเก็บข้อมูลเป็ นรายบุคคล กับผู้ประกอบการฯ
รวม 345 ราย
3. การเก็บรวบรวมข้อมูลผูว้ จิ ยั ได้ชแ้ี จงให้ผปู้ ระกอบการฯ ได้รบั ทราบถึงจุดมุ่งหมายของ
การศึกษา และขอความร่วมมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อให้ได้ผลทีเ่ ป็นจริงมากทีส่ ุด
4. ตรวจดูความเรียบร้อยของแบบสอบถามแต่ละฉบับ และดาเนินการวิเคราะห์ทางสถิติ

กำรจัดกระทำและกำรวิ เครำะห์ข้อมูล
การวิจ ยั ครัง้ นี้ ผู้ว ิจ ยั ประมวลผลด้ว ยเครื่อ งมือ คอมพิว เตอร์ และวิเ คราะห์ข้อ มูล ตาม
รายละเอียดดังต่อไปนี้
1. การวิเคราะห์ข้อมูลทัวไปของกลุ
่
่มตัวอย่างที่ผ่านการคัดเลือกด้วยสถิติเชิงพรรณนา
ได้แ ก่ การหาร้อ ยละ (Percentage) ค่ าเฉลี่ย (Mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard
Deviation)
2. การวิเคราะห์ค่าความสัมพันธ์ของตัวแปร (Correlation Analysis)
3. การวิเคราะห์เส้นทาง (Path Analysis) เพื่ออธิบายความเกี่ยวข้องเชิงสาเหตุ อิทธิพล
ทางตรงหรืออิทธิพลทางอ้อมของตัวแปรทีเ่ ป็นสาเหตุทท่ี าให้อกี ตัวหนึ่งเปลีย่ นแปลงไป

วัตถุประสงค์ที่ 2
เพื่อสร้างคู่มอื การใช้พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม (SMEs) กลุ่มส่งออกสินค้าประเภทแฟชันในประเทศไทย
่
ในขัน้ ตอนที่ 2 นี้ ผูว้ จิ ยั สนใจนาปจั จัยทีม่ คี วามโดดเด่นและ/หรือมีอทิ ธิพลสูงต่อความตัง้ ใจ
ใช้พาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์จากงานวิจยั เชิงปริมาณมาศึกษาเชิงลึกต่อเพื่อให้สามารถเข้าใจอย่างลึกซึง้
ว่าปจั จัยทีม่ คี วามสัมพันธ์ต่อความตัง้ ใจใช้พาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์มคี วามสัมพันธ์ในแง่มุมใด หรือมี
ความเกีย่ วข้องกับพฤติกรรมการใช้พาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์อย่างไร
ทัง้ นี้จากการนาผลการวิจยั เชิงปริมาณที่พบว่าเป็ นตัว แปรที่มอี ิทธิพลต่ อความตัง้ ใจใช้
พาณิ ช ย์อิเ ล็ก ทรอนิ ก ส์ ม าต่ อ ยอดการศึก ษาด้ ว ยการวิจ ัย เชิง คุ ณ ภาพและสัง เคราะห์ ข้อ มู ล
เปรียบเทียบความสอดคล้องของข้อมูลจะทาให้ผู้วจิ ัยได้องค์ความรูท้ จ่ี าเป็ นและมีประโยชน์สาหรับ
สร้างคู่มอื การใช้พาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์แก่ผปู้ ระกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)
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กลุ่มส่งออกสินค้าประเภทแฟชันในประเทศไทยที
่
่ไม่เคยใช้พาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์ให้เริม่ เกิดความ
ตัง้ ใจใช้พาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์
ข้อคิดเห็นทีไ่ ด้รบั จากมุมมองของผูป้ ระกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ฯ ที่ม ี
พฤติกรรมการใช้พาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์ต่ าหรือสูงเพียงเท่านัน้ อาจไม่มคี วามสมบูรณ์เพียงพอที่จะ
ส่ ง เสริม ให้ ผู้ ป ระกอบการวิส าหกิจ ขนาดกลางและขนาดย่ อ มเกิด พฤติก รรมการใช้ พ าณิ ช ย์
อิเล็กทรอนิก ส์ ดังนัน้ เพื่อให้ได้รบั ข้อมูลเชิงลึกซึ่งมีมติ ิสอดคล้องระหว่างผู้ประกอบการวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม ฯ และผู้ท่มี คี วามเกี่ยวข้องโดยตรงกับการส่งออกหรือการใช้พาณิชย์
อิเ ล็ก ทรอนิ ก ส์ ใ นการด าเนิ น ธุ ร กิจ ผู้ ว ิจ ัย ได้ส ัม ภาษณ์ คุ ณ กิต ติน นท์ อุ้ ย วงค์ ไ พศาล ซึ่ง เป็ น
ผู้เชี่ยวชาญด้านการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์และมีส่วนเกี่ยวข้องกับสมาคมผู้ประกอบการพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ไทย ได้รบั ความคิดเห็นให้มกี ารศึกษาเชิงคุณภาพเพิม่ เติมจากการศึกษาเชิงปริมาณ
โดยให้สมั ภาษณ์ผปู้ ระกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมฯ ทีป่ ระสบความสาเร็จในการทา
ธุรกิจผ่านระบบพาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์เกี่ยวกับเจตคติในการใช้ระบบพาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์ในการ
ทาการค้ากับชาวต่างชาติ แรงจูงใจในการขยายกลุ่มลูกค้า กลยุทธ์ในการบริหารจัดการลูกค้าด้วย
ระบบพาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์ และการใช้ระบบพาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์ในการเพิม่ แนวโน้มการซือ้ ซ้า
จากลูก ค้าเป็ นต้น และสัมภาษณ์ ห น่ ว ยงานราชการที่เ กี่ยวข้อ งกับการส่ งออกหรือ การพาณิช ย์
อิเล็กทรอนิกส์เช่น สานักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ กรมพัฒนาธุรกิจ
การค้ า และThaitrade.com เกี่ ย วกั บ การสนั บ สนุ น ต่ า ง ๆ ที่ ภ าครัฐ ให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ แก่
ผู้ประกอบการวิส าหกิจขนาดกลางและขนาดย่อ ม รวมทัง้ กรณีศึก ษาที่เกี่ยวข้องกับปญั หา หรือ
อุ ป สรรคที่ผู้ประกอบการวิส าหกิจขนาดกลางและขนาดย่อ มบางรายเคยเผชิญ และคาดว่ าเป็ น
ประเด็นที่บุคคลอื่นมีแนวโน้ มอาจได้รบั ปญั หาที่คล้ายคลึง กัน รวมทัง้ วิธหี ลีก เลี่ยงป้องกันปญั หา
อุปสรรคเหล่านัน้ เนื่องจากผู้ประกอบการฯ จานวนมากทีใ่ ช้พาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์ในการค้าขาย
ภายในประเทศไทยแต่ยงั มีผปู้ ระกอบการฯ จานวนน้อยทีใ่ ช้พาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์ในการค้าขายไป
ต่างประเทศ เนื่องจากผูป้ ระกอบการฯ มีความกังวลด้านการใช้พาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์ในการสื่อสาร
หรือทาธุรกรรมกับลูกค้าต่างประเทศ
ผูว้ จิ ยั จึงได้แบ่งกลุ่มตัวอย่างที่คาดว่าจะใช้ในการศึกษาเชิงคุณภาพออกเป็ น 2 กลุ่มหลัก
ได้แก่ (1) ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และ (2) หน่ วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง
กับการส่งออกหรือการพาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์ อย่างไรก็ตามการสัมภาษณ์เชิ งลึกระหว่างหน่ วยงาน
ภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องอาจเป็ นข้อจากัดที่คาดว่าผู้ว ิจยั จะได้รบั ในการศึกษาแบบการ
สัมภาษณ์เชิงลึกทาให้ผวู้ จิ ยั แบ่งวิธกี ารศึกษาเชิงคุณภาพออกเป็น 2 ส่วนได้แก่
1. การสัมภาษณ์เชิงลึก: กลุ่มผูป้ ระกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
2. การสัมภาษณ์เชิงลึก: กลุ่มหน่ วยงานภาครัฐทีเ่ กี่ยวข้องกับการส่งออกหรือการพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์
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กำรสัมภำษณ์ เชิ งลึก: กลุ่มผู้ประกอบกำรวิ สำหกิ จขนำดกลำงและขนำดย่อมกำร
กำหนดประชำกรและกำรเลือกกลุ่มตัวอย่ำง
กลุ่มตัวอย่ำงที่ใช้ในกำรวิ จยั
กลุ่ มตัว อย่างเป็ นผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อ ม กลุ่ มส่ งออกสินค้า
ประเภทแฟชันในประเทศไทยที
่
ม่ กี ารใช้พาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์ 2 กลุ่มได้แก่
1) กลุ่มผูป้ ระกอบการฯ ทีม่ กี ารใช้พาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์สงู กว่าค่าเฉลีย่
2) กลุ่มผูป้ ระกอบการฯ ทีม่ กี ารใช้พาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์ต่ากว่าค่าเฉลีย่
โดยในแต่ละกลุ่มประกอบด้วยเจ้าของกิจการหรือผูจ้ ดั การวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมจานวน
6-8 คน
เกณฑ์ในกำรคัดเลือก
1. เจ้าของกิจการหรือผูจ้ ดั การวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ผูป้ ระกอบการ
ฯ กลุ่มทีม่ พี ฤติกรรมการใช้พาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์มาก่อน โดยคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างจากงานวิจยั ขัน้
ที่ 1 และคัดเลือกมาจากกลุ่มผูป้ ระกอบการฯทีไ่ ด้ค่าคะแนนพฤติกรรมการใช้พาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์
สูงกว่าค่ าเฉลี่ย 1 กลุ่ ม และกลุ่ มผู้ประกอบการฯที่ได้ค่ าคะแนนพฤติกรรมการใช้พาณิชย์
อิเ ล็ก ทรอนิก ส์ต่ ากว่าค่ าเฉลี่ย 1 กลุ่ ม ทัง้ นี้ผู้ประกอบการฯ ที่มพี ฤติกรรมการใช้พาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์สูงหรือต่ ากว่าค่าเฉลี่ยมิสามารถวัดความสาเร็จจากการใช้พาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์ได้
แต่ จะสามารถอธิบายว่าผู้ประกอบการฯ ที่มคี ะแนนการใช้พาณิชย์สูงหรือ ต่ ากว่ าค่ าเฉลี่ยได้รบั
อิทธิพลจากปจั จัยใดและ/หรือแตกต่างกันต่อพฤติกรรมการใช้พาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์
2. สมัครใจเข้าร่วมการสัมภาษณ์เชิงลึก

ขัน้ ตอนกำรดำเนิ นงำนวิ จยั เชิ งคุณภำพ
การดาเนินงานวิจยั สาหรับสัมภาษณ์เชิงลึกกับกลุ่มผูป้ ระกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อมแบ่งเป็น 1) ขัน้ ตอนการสัมภาษณ์เชิงลึกกับกลุ่มผูป้ ระกอบการฯทีไ่ ด้ค่าคะแนนพฤติกรรม
การใช้ พ าณิ ช ย์ อิเ ล็ก ทรอนิ ก ส์ สู ง กว่ า ค่ า เฉลี่ย และ2) ขัน้ ตอนการสัม ภาษณ์ เ ชิง ลึก กับ กลุ่ ม
ผู้ป ระกอบการฯที่ไ ด้ค่ า คะแนนพฤติก รรมการใช้พ าณิช ย์อิเ ล็ก ทรอนิ ก ส์ต่ า กว่ า ค่ า เฉลี่ย โดยมี
รายละเอียดดังนี้
ขัน้ ตอนกำรสัมภำษณ์ เชิ งลึกกับกลุ่มผู้ประกอบกำรฯที่ ได้ ค่ำคะแนนพฤติ กรรมกำร
ใช้พำณิ ชย์อิเล็กทรอนิ กส์สงู กว่ำค่ำเฉลี่ย
การดาเนินงานวิจยั ประกอบไปด้วย 5 ขัน้ ตอนได้แก่
1. ออกแบบแนวคาถามทีม่ คี วามเชื่อมโยงกับผลการวิจยั ทีไ่ ด้รบั จากการศึกษาเชิงปริมาณ
แนวคิด ทฤษฎี งานวิจยั ทีผ่ ่านมาและคาแนะนาจากผูเ้ ชีย่ วชาญด้านการพาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์และมี
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ส่วนเกี่ยวข้องกับสมาคมผูป้ ระกอบการพาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์ไทยเพื่อให้เนื้อหาของการสัมภาษณ์
เชิงลึกครอบคลุมประเด็นคาถามในการศึกษาครัง้ นี้อย่างครบถ้วน
2. คัดเลือกกลุ่มตัวอย่างทีใ่ ช้ในการสัมภาษณ์เชิงลึกรวม 7 ท่าน
3. ด าเนิ น การการสัม ภาษณ์ เ ชิ ง ลึ ก โดยใช้ แ นวค าถามที่ อ อกแบบไว้ ใ นตอนต้ น
ประกอบการวิจยั
4. วิเ คราะห์ผ ลที่ไ ด้จากการสัมภาษณ์ เ ชิงลึก และการสังเกตการณ์ การแสดงออกทาง
ร่างกาย (Body Gesture) ของผู้เข้าร่วมการสนทนา โดยใช้วธิ กี ารวิเคราะห์เนื้อ หา (Content
Analysis) ของโวลคอท (Walcott. 1994) ซึง่ บรรยายมิตดิ า้ นการพรรณา ด้านการวิเคราะห์และด้าน
การตีความ ควบคู่กบั การสร้างข้อสรุปแบบอุปนัย (Inductive Conclusion) ซึง่ เป็ นวิธกี ารตีความที่
เอื้อประโยชน์แก่ผวู้ จิ ยั ด้านการพรรณนารายละเอียด รูปแบบและความสัมพันธ์ของข้อมูลโดยอาศัย
ตรรกะ หรือความสมเหตุสมผลในการวิเคราะห์เป็นหลัก (เบญจา ยอดดาเนิน-แอ็ตติกจ์. 2552)
5. นาผลวิเคราะห์ท่ไี ด้ สัมภาษณ์ทางโทรศัพท์เพิ่มเติมกับกลุ่ มตัว อย่างอีกครัง้ เพื่อ หา
มุมมอง หรือข้อคิดเห็นทีส่ อดคล้องหรือแตกต่าง
ขัน้ ตอนกำรสัมภำษณ์ เชิ งลึกกับกลุ่มผู้ประกอบกำรฯที่ ได้ ค่ำคะแนนพฤติ กรรมกำร
ใช้พำณิ ชย์อิเล็กทรอนิ กส์ตำ่ กว่ำค่ำเฉลี่ย
การดาเนินงานวิจยั ประกอบไปด้วย 4 ขัน้ ตอนได้แก่
1. ออกแบบแนวคาถามทีม่ คี วามเชื่อมโยงกับผลการวิจยั ทีไ่ ด้รบั จากการสัมภาษณ์เชิงลึก
กับกลุ่มผูป้ ระกอบการฯทีไ่ ด้ค่าคะแนนพฤติกรรมการใช้พาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์ต่ ากว่าค่าเฉลีย่ เพื่อให้
เนื้อหาของการสัมภาษณ์เชิงลึกนี้ครอบคลุมประเด็นคาถามในการวิจยั ครัง้ นี้อย่างสมบูรณ์
2. คัดเลือกกลุ่มตัวอย่างทีใ่ ช้ในการสัมภาษณ์เชิงลึกรวม 6 ท่าน
3. ดาเนินการการสัมภาษณ์เชิงลึก โดยใช้แนวคาถามทีอ่ อกแบบไว้
4. วิเ คราะห์ผ ลที่ไ ด้จากการสัมภาษณ์ เ ชิงลึก และการสังเกตการณ์ การแสดงออกทาง
ร่างกาย (Body Gesture) ของผู้เข้าร่วมการสนทนา โดยใช้วธิ กี ารวิเคราะห์เนื้อหา (Content
Analysis) ของโวลคอท (Walcott. 1994) ซึง่ บรรยายมิตดิ า้ นการพรรณา ด้านการวิเคราะห์และด้าน
การตีความ ควบคู่กบั การสร้างข้อสรุปแบบอุปนัย (Inductive Conclusion) ซึง่ เป็ นวิธกี ารตีความที่
เอื้อประโยชน์แก่ผวู้ จิ ยั ด้านการพรรณนารายละเอียด รูปแบบและความสัมพันธ์ของข้อมูลโดยอาศัย
ตรรกะ หรือความสมเหตุสมผลในการวิเคราะห์เป็นหลัก (เบญจา ยอดดาเนิน-แอ็ตติกจ์. 2552)

เครื่องมือที่ใช้ในงำนวิ จยั
1. ผูด้ าเนินการวิจยั ผูว้ จิ ยั จะดาเนินการสัมภาษณ์ผใู้ ห้ขอ้ มูลด้วยตนเอง เนื่องจากตัวผูว้ จิ ยั
เป็นผูม้ คี วามรู้ ความเข้าใจในแนวคิด และทฤษฎีทเ่ี กีย่ วข้องกับงานวิจยั ครัง้ นี้
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2. แนวคาถามสาหรับการสัมภาษณ์เชิงลึก หรือแนวคาถามทีส่ งั เคราะห์มาจากผลการวิจยั
ทีผ่ วู้ จิ ยั ได้รบั ในการศึกษาเชิงปริมาณ ประกอบกับแนวคิด ทฤษฎีทผ่ี วู้ จิ ยั ใช้ในการศึกษาครัง้ นี้ และ
จากค าแนะน าของผู้เ ชี่ย วชาญด้า นการพาณิ ช ย์อิเ ล็ก ทรอนิ ก ส์แ ละมีส่ ว นเกี่ย วข้อ งกับ สมาคม
ผูป้ ระกอบการพาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์ไทย โดยรูปแบบของแนวคาถามทีใ่ ช้ศกึ ษาเป็ น การสัมภาษณ์
แบบกึ่งโครงสร้าง (Semi Structure Interview) ซึง่ เป็ นรูปแบบทีส่ ามารถเปรียบเทียบความเหมือน
และความแตกต่างของผลทีไ่ ด้รบั รวมทัง้ สามารถลงลึกถึงรายละเอียดบางประเด็นทีน่ ่ าสนใจและอาจ
ได้รบั ขณะดาเนินการวิจยั
3. เครื่องบันทึก mp3 เพื่อให้สามารถรวบรวมรายละเอียดทีไ่ ด้จากการศึกษาในขัน้ ตอนนี้
อย่างครบถ้วน และลดการบิดเบือนของผลทีไ่ ด้รบั ในการวิจยั

กรอบคำถำมสำหรับงำนวิ จยั เชิ งคุณภำพ
ผู้วจิ ยั จะพิจารณาเลือกตัวแปรที่มอี ทิ ธิพลต่อความตัง้ ใจใช้หรือพฤติกรรมการใช้พาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์อย่างมีนยั สาคัญมาสนับสนุนการออกแบบแนวคาถามงานวิจยั เชิงคุณภาพ และศึกษา
หาข้อมูลเชิงลึกเพิม่ เติมจากผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมว่า ตัวแปรดังกล่าวมี
ความสัม พัน ธ์ต่ อ พฤติก รรมการใช้พ าณิช ย์อิเ ล็ก ทรอนิ ก ส์อ ย่ า งไร เหตุ ใ ดตัว แปรดัง กล่ า วจึง มี
ความสัมพันธ์ต่อความตัง้ ใจใช้หรือพฤติกรรมการใช้พาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์ และใช้คาแนะนาจากผูใ้ ห้
ข้อมูลในการสร้างเครือ่ งมือซึง่ เป็นผูเ้ ชีย่ วชาญด้านการพาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์และมีส่วนเกี่ยวข้องกับ
สมาคมผูป้ ระกอบการพาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์ไทยมาประกอบการออกแบบแนวคาถามควบคู่กบั ผล
จากงานวิจยั เชิงปริมาณโดยจากการสัมภาษณ์ คุณ กิตติ นนท์ อุ้ยวงค์ไพศาล ได้รบั คาแนะนาให้
สัมภาษณ์ผปู้ ระกอบการวิสาหกิจขนาดกลางหรือขนาดย่อมทีป่ ระสบความสาเร็จในการดาเนินธุรกิจ
ผ่านระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เกี่ยวกับเจตคติต่อการใช้ระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ในการทา
การค้ากับชาวต่างชาติ แรงจูงใจในการดาเนินธุรกิจด้วยการพาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์ กลยุทธ์ในการ
บริหารจัดการลูกค้าด้วยระบบพาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์ และการใช้ระบบพาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์ในการ
เพิม่ แนวโน้มการซือ้ ซ้าจากลูกค้าของผูป้ ระกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
ตัวอย่างแนวคาถามสาหรับการสัมภาษณ์เชิงลึกกับกลุ่มผู้ประกอบการฯที่ได้ค่าคะแนน
พฤติกรรมการใช้พาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์สงู กว่าค่าเฉลีย่ ได้แก่
1. คุณคิด หรือรูส้ กึ อย่างไรกับการใช้ e-commerce ประกอบการดาเนินธุรกิจ?
2. การรับรูป้ ระโยชน์ของ e-commerce มีผลต่อความตัง้ ใจใช้ e-commerce อย่างไร?
3. ใครเป็นแรงผลักดันให้ท่านตัง้ ใจใช้ e-commerce ในการดาเนินธุรกิจ? บุคคลดังกล่าวมี
วิธผี ลักดันท่านอย่างไร?
4. ความมันใจในความสามารถใช้
่
e-commerce ดาเนินธุรกิจของคุณมีผลต่อความตัง้ ใจใช้
e-commerce อย่างไร?
5. อิทธิพลจากลูกค้าผลักดันให้คุณเกิดความตัง้ ใจใช้ e-commerce อย่างไร?
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ตัวอย่างแนวคาถามสาหรับการสัมภาษณ์เชิงลึกกับกลุ่มผู้ประกอบการฯที่ได้ค่าคะแนน
พฤติกรรมการใช้พาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์ต่ากว่าค่าเฉลีย่ ได้แก่
1. คุณคิดว่าหากมีค่มู อื การใช้พาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์ในการทาธุรกิจ ซึง่ ในคู่มอื นัน้ มีเนื้อหา
ด้านข้อดีหรือประโยชน์ของพาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์ เช่น ประหยัดค่าดาเนินการ สื่อสารถึงลูกค้าได้
24ชม. สื่อสารข้อมูลรวดเร็ว สะดวก สื่อสารข้อมูลได้ชดั เจน ได้ลูกค้าต่างประเทศ ไม่ต้องตามหา
ลูกค้า ลูกค้าเป็ นคนมาหาเรา และมีช่องทางการขายเพิม่ ขึน้ เป็ นต้น ข้อมูลดังกล่าว จะช่วยให้คุณมี
ความคิด หรือ ความรูส้ กึ ต่อการใช้พาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์ในธุรกิจคุณดีขน้ึ หรือไม่ อย่างไร?
2. คุณคิดว่าถ้าในคู่มอื การใช้พาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์มเี นื้อหาเกี่ยวกับกรณีตวั อย่างของผูท้ ่ี
ประสบความสาเร็จในการใช้พาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์ดาเนินธุรกิจจะทาให้คุณมีความตัง้ ใจใช้พาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์เพิม่ ขึน้ หรือไม่ อย่างไร? หากไม่ คุณคิดว่า ควรใส่เนื้อหาด้านใดบ้างเพื่อทาให้คุณเห็น
ถึงประโยชน์ /ความสาคัญในการใช้พาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์ดงั SMEs หลายๆท่านที่ได้ใช้พาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ดาเนินธุรกิจ?
3. ถ้า ในคู่ม ือ การใช้พ าณิช ย์อิเ ล็ก ทรอนิ กส์มเี นื้อ หาแนะน าวิธ ีแ ก้ ป้ อ งกัน ปญั หา และ
ช่องทางสาหรับติดต่อสอบถามปญั หากรณีท่ี SMEs มักพบในการใช้พาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์ เนื้อหา
ทีว่ ่าจะช่วยให้คุณมีความมันใจในการใช้
่
e-commerce ดาเนินธุรกิจเพิม่ ขึน้ หรือไม่ อย่างไร?
4. คุณคิดว่าถ้าในคู่มอื การใช้พาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์มเี นื้อหาเกี่ ยวกับประโยชน์ท่ี SMEs
ได้จากการใช้ e-commerce ดาเนินธุรกิจตามที่ลูกค้าต้องการให้ใช้เช่น ข้อมูลชัดเจน รายได้เพิ่ม
และกระตุ้นความสนใจลูกค้า เป็ นต้น คุณคิดว่าคุณจะรับรู้การเรียกร้องความต้องการใช้พาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ของลูกค้าเพิม่ ขึน้ หรือไม่ อย่างไร?

ขัน้ เตรียมกำร
1. ทาหนังสือถึงผูป้ ระกอบการวิสาหกิจขนาดกลางหรือขนาดย่อม เพื่อขอความอนุ เคราะห์
ในการเข้าร่วมการสัมภาษณ์เชิงลึก
2. ชีแ้ จงวัตถุประสงค์ของการวิจยั ขัน้ ตอนการดาเนินงาน เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการวิจยั
3. ประสานงานด้านสถานที่ และอุปกรณ์ต่าง ๆ ทีใ่ ช้ในการสัมภาษณ์เชิงลึก

ระยะดำเนิ นกำรเก็บข้อมูล
การสัมภาษณ์เชิงลึกใช้ระยะเวลาในการดาเนินการวิจยั ท่านละ 30 นาที - 1 ชัวโมง
่
โดยใช้
เวลาในช่วงวันหยุดเพื่อความสะดวกในการเข้าร่วมการวิจยั และเพื่อมิให้กระทบกระเทือนเวลาใน
การทางานของกลุ่มตัวอย่าง เก็บข้อมูลในช่วงเดือนมิถุนายน ถึง เดือนกันยายน ปี 2558
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กำรสัมภำษณ์ เชิ งลึก: กลุ่มหน่ วยงำนภำครัฐที่ เกี่ยวข้องกับกำรส่ งออกหรือกำร
พำณิ ชย์อิเล็กทรอนิ กส์
กำรกำหนดประชำกรและกำรเลือกผู้ให้ข้อมูลหลัก
ผูใ้ ห้ข้อมูลหลักในกำรวิ จยั
ผูเ้ ชี่ยวชาญหรือผู้มหี น้าที่รบั ผิดชอบเกี่ยวข้องโดยตรงกับหน่ วยงานภาครัฐทีเ่ กี่ยวกับการ
ส่งออกหรือการพาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์ได้แก่
1. สานักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
2. กระทรวงพาณิชย์
3. กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
4. Thaitrade.com
เกณฑ์ในกำรคัดเลือก
ผู้เ ชี่ยวชาญหรือผู้มหี น้ าที่รบั ผิดชอบเกี่ยวข้อ งโดยตรงกับการส่ งออกหรือ การพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์และยินดีให้ความร่วมมือในการเข้าร่วมการสัมภาษณ์เชิงลึก

ขัน้ ตอนกำรดำเนิ นงำนวิ จยั เชิ งคุณภำพ
การดาเนินงานวิจยั ประกอบไปด้วย 4 ขัน้ ตอนได้แก่
1. ออกแบบแนวคาถามทีม่ คี วามเชื่อมโยงกับผลการวิจยั ทีไ่ ด้รบั จากการศึกษาเชิงปริมาณ
แนวคิด ทฤษฎี งานวิจยั ทีผ่ ่านมา และคาแนะนาจากผูเ้ ชีย่ วชาญด้านการพาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์และ
มีส่วนเกีย่ วข้องกับสมาคมผูป้ ระกอบการพาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์ไทยเพื่อให้เนื้อหาของการสัมภาษณ์
เชิงลึกครอบคลุมประเด็นคาถามในการศึกษาครัง้ นี้อย่างครบถ้วน
2. ทาหนังสือถึงสานักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ กรมพัฒนา
ธุรกิจการค้าและ Thaitrade.com เพื่อขอความอนุ เคราะห์ในการเข้าร่วมการสัมภาษณ์เชิงลึกรวม 7
ท่าน เนื่องจากเมือ่ สัมภาษณ์ผใู้ ห้ขอ้ มูลจนถึง 7 ท่าน ผูส้ มั ภาษณ์เริม่ ได้รบั ข้อมูลทีไ่ ม่มคี วามแตกต่าง
แล้วผูว้ จิ ยั จึงยุตกิ ารสัมภาษณ์เชิงลึกไว้เพียงเท่านี้
3. ดาเนินการสัมภาษณ์เชิงลึกโดยใช้แนวคาถามทีอ่ อกแบบไว้ในตอนต้นประกอบการวิจยั
4. วิเ คราะห์ผ ลที่ไ ด้จากการสัมภาษณ์ เ ชิงลึก และการสังเกตการณ์ การแสดงออกทาง
ร่างกาย (Body Gesture) ของผูใ้ ห้สมั ภาษณ์ โดยใช้วธิ กี ารวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis)
ของโวลคอท (Walcott. 1994) ซึง่ บรรยายมิตดิ า้ นการพรรณา ด้านการวิเคราะห์และด้านการตีความ
ควบคู่กบั การสร้างข้อสรุปแบบอุปนัย (Inductive Conclusion) ซึง่ เป็ นวิธกี ารตีความทีเ่ อื้อประโยชน์
แก่ผู้วจิ ยั ด้านการพรรณนารายละเอียด รูปแบบและความสัมพันธ์ของข้อมูลโดยอาศัยตรรก หรือ
ความสมเหตุสมผลในการวิเคราะห์เป็นหลัก (เบญจา ยอดดาเนิน-แอ็ตติกจ์. 2552)
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เครื่องมือที่ใช้ในงำนวิ จยั
1. ผู้ดาเนินการวิจยั ผู้วจิ ยั ได้ดาเนินการสัมภาษณ์เชิงลึกด้วยตนเอง เนื่องจากตัวผู้วจิ ยั
เป็นผูม้ คี วามรู้ ความเข้าใจในแนวคิด และทฤษฎีทเ่ี กีย่ วข้องกับงานวิจยั ครัง้ นี้
2. แนวคาถามสาหรับการสัมภาษณ์เชิงลึก หรือแนวคาถามทีส่ งั เคราะห์มาจากผลการวิจยั
ทีผ่ วู้ จิ ยั ได้รบั ในการศึกษาเชิงปริมาณ ประกอบกับแนวคิด ทฤษฎีทผ่ี วู้ จิ ยั ใช้ในการศึกษาครัง้ นี้ และ
จากค าแนะน าของผู้เ ชี่ย วชาญด้า นการพาณิ ช ย์อิเ ล็ก ทรอนิ ก ส์แ ละมีส่ ว นเกี่ย วข้อ งกับ สมาคม
ผูป้ ระกอบการพาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์ไทย โดยรูปแบบของแนวคาถามทีใ่ ช้ศกึ ษาเป็ นการสัมภาษณ์
แบบกึ่งโครงสร้าง (Semi Structure Interview) ซึง่ เป็ นรูปแบบทีส่ ามารถเปรียบเทียบความเหมือ น
และความแตกต่างของผลทีไ่ ด้รบั รวมทัง้ สามารถลงลึกถึงรายละเอียดบางประเด็นทีน่ ่ าสนใจและอาจ
ได้รบั ขณะดาเนินการวิจยั
3. เครื่องบันทึก mp3 เพื่อให้สามารถรวบรวมรายละเอียดทีไ่ ด้จากการศึกษาในขัน้ ตอนนี้
ได้อย่างครบถ้วน และลดการบิดเบือนของผลทีไ่ ด้รบั ในการวิจยั

กรอบคำถำมสำหรับงำนวิ จยั เชิ งคุณภำพ
ผูว้ จิ ยั จะพิจารณาเลือกตัวแปรแฝงหรือตัวแปรสังเกตทีม่ คี วามสัมพันธ์กบั ความตัง้ ใจใช้หรือ
พฤติกรรมการใช้พาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์อย่างมีนัยสาคัญควบคู่กบั คาแนะนาจากผูใ้ ห้ขอ้ มูลสาคัญใน
การสร้างเครื่องมือซึง่ เป็ นผูเ้ ชีย่ วชาญด้านการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์และมีส่วนเกี่ยวข้องกับสมาคม
ผูป้ ระกอบการพาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์ไทยมาสนับสนุ นการออกแบบแนวคาถามงานวิจยั เชิงคุณภาพ
ซึ่งได้รบั การแนะนาจากคุณ กิต ตินนท์ อุ้ยวงค์ไพศาล ให้สมั ภาษณ์ หน่ ว ยงานราชการด้านการ
ส่งออกหรือการพาณิชย์อิเล็ก ทรอนิกส์เ กี่ยวกับกรณีศึกษาที่ เกี่ยวข้องกับปญั หา หรือ อุ ปสรรคที่
ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อ มเคยเผชิญและคาดว่าเป็ นประเด็นที่บุค คลอื่นมี
แนวโน้ มอาจได้รบั ปญั หาที่ค ล้ายคลึงกัน รวมทัง้ วิธ ีหลีก เหลี่ยงป้อ งกันปญั หา อุ ปสรรคเหล่ านัน้
ตัวอย่างแนวคาถามสาหรับงานวิจยั เชิงคุณภาพได้แก่
1. เราพบว่า ทัศนคติของผูป้ ระกอบการฯ SMEs ทีม่ ตี ่อ e-commerce มีความสาคัญต่อ
ความตัง้ ใจใช้ e-commerce ดังนัน้ ในฐานะทีเ่ ป็ นหน่ วยงานราชการท่านคิดอย่างไรบ้างกับข้อมูล
ดังกล่าว และคิดว่าควรส่งเสริมอย่างไรให้ผปู้ ระกอบการฯ SMEs มีทศั นคติทด่ี ตี ่อ e-commerce
2. เราพบว่าการรับรูว้ ่าประโยชน์ ของ e-commerce มีความสาคัญต่อความตัง้ ใจใช้ ecommerce ของผูป้ ระกอบการฯ SMEs ดังนัน้ ในฐานะทีเ่ ป็ นหน่ วยงานราชการท่านคิดอย่างไรบ้าง
กับข้อมูลดังกล่าว และคิดว่าควรส่งเสริมอย่างไรให้ผู้ประกอบการฯ SMEs รับรูป้ ระโยชน์ของ ecommerce
3. เราพบว่า ความมันใจของผู
่
ป้ ระกอบการฯ SMEs ว่าตนสามารถใช้งาน e-commerce
มีความสาคัญต่อความตัง้ ใจใช้ e-commerce ของผูป้ ระกอบการฯ SMEs ในฐานะทีเ่ ป็ นหน่ วยงาน
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ราชการท่านคิดอย่างไรบ้างกับข้อ มูล ดังกล่ าว และคิดว่าควรส่งเสริมอย่างไรให้ผู้ประกอบการ
SMEs มีความมันใจสามารถใช้
่
e-commerce
4. เราพบว่า การทีล่ ูกค้าสอบถามถึงช่องทางการติดต่อทาง e-mail, website, online มี
ผลทาให้ผปู้ ระกอบการฯ SMEs ตัง้ ใจนา e-commerce เข้ามาใช้ ในฐานะทีเ่ ป็ นหน่ วยงานราชการ
ท่านคิดอย่างไรบ้างกับข้อมูลดังกล่าวและคิดว่าควรส่งเสริมอย่างไรให้ผู้ประกอบการฯ ตระหนักถึง
ความต้องการดังกล่าว

ขัน้ เตรียมกำร
ทาหนังสือถึงผูเ้ ชีย่ วชาญหรือผูม้ หี น้าทีร่ บั ผิดชอบเกี่ยวข้องโดยตรงกับหน่ วยงานภาครัฐที่
เกี่ย วกับการส่ งออกหรือ การพาณิชย์อิเ ล็ก ทรอนิก ส์เ พื่อ ขอความอนุ เ คราะห์ใ นการเข้าร่ว มการ
สัมภาษณ์เชิงลึก
1. ชีแ้ จงวัตถุประสงค์ของการวิจยั ขัน้ ตอนการดาเนินงาน เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการวิจยั
2. ประสานงานด้านสถานที่ และอุปกรณ์ต่าง ๆ ทีใ่ ช้ในการสัมภาษณ์เชิงลึก

ระยะดำเนิ นกำรเก็บข้อมูล
การสัมภาษณ์เชิงลึกใช้ระยะเวลาในการดาเนินการวิจยั ท่านละ 1 ชัวโมง
่
โดยใช้เวลาใน
ช่วงเวลาราชการทีผ่ เู้ ข้าร่วมมีความสะดวกในการเข้าร่วมการวิจยั และเพื่อมิให้กระทบกระเทือนเวลา
ในการทางานของกลุ่มตัวอย่าง เก็บข้อมูลในช่วงเดือนมิถุนายน ถึง เดือนกันยายน ปี 2558

บทที่ 4
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
การวิจยั เรือ่ ง ปจั จัยเชิงสาเหตุทม่ี คี วามสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการใช้พาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์
ของ SMEs กลุ่มส่งออกสินค้าประเภทแฟชันในประเทศไทยในครั
่
ง้ นี้เป็ นการวิจยั 2 ระยะ โดยระยะ
ที่ 1 มีจดุ มุง่ หมายเพื่อศึกษารูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปจั จัยทีเ่ กี่ยวข้องกับพฤติกรรมการ
ใช้พาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์ของผูป้ ระกอบการหรือผูจ้ ดั การวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)
กลุ่ มส่ งออกสินค้าประเภทแฟชันในประเทศไทย
่
และระยะที่ 2 เพื่อสร้างคู่มอื การใช้พาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) กลุ่มส่งออกสินค้า
ประเภทแฟชันในประเทศไทยที
่
่ไม่เคยใช้พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ให้เริม่ เกิดความตัง้ ใจใช้พาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ ทัง้ นี้ผวู้ จิ ยั ขอนาเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลในการวิจยั แต่ละระยะ ดังต่อไปนี้

1. ผลการวิ จยั ระยะที่ 1
ผูว้ จิ ยั ได้ดาเนินการวิเคราะห์ขอ้ มูลเพื่อตอบสมมติฐานการวิจยั โดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์
ข้อมูลตามแบบจาลองสมการโครงสร้างเชิงเส้น (Structure Equation Model, SEM) ทาการวิเคราะห์
ข้อมูลด้วยโปรแกรมสาเร็จรูป LISREL พร้อมกับได้ดาเนินการตรวจสอบข้อตกลงเบื้องต้นของการ
วิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยเทคนิคการวิเคราะห์สมการโครงสร้างเชิงเส้น การนาเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล
งานวิจยั ส่วนนี้ ผูว้ จิ ยั ได้แบ่งผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลทางสถิ ติ (ภาคผนวก จ) เป็ น 3 ส่วนสาคัญ
ตามลาดับดังนี้
ตอนที่ 1 การวิเคราะห์ขอ้ มูลเบือ้ งต้นของกลุ่มตัวอย่าง
ตอนที่ 2 การวิเ คราะห์ส ถิติพ้นื ฐานของตัว แปรและค่ าสัมประสิท ธิ ์สหสัม พันธ์ระหว่ า ง
ตัวแปร
ตอนที่ 3 การวิเคราะห์แบบจาลองสมการโครงสร้าง
เพื่อ ให้เ กิดความเข้าใจตรงกัน การนาเสนอผลการวิเ คราะห์ข้อ มูล ในการวิจยั ในครัง้ นี้
ผูว้ จิ ยั ได้กาหนดสัญลักษณ์และอักษรย่อทีใ่ ช้ในการวิเคราะห์และการนาเสนอข้อมูลการวิจยั ดังนี้
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ตาราง 1 สัญลักษณ์แทนค่าสถิติ
สัญลักษณ์

ค่าสถิ ติ

ค่าเฉลีย่ (Mean)
SD
ค่าความเบีย่ งเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
Skewness ค่าความเบ้
Kurtosis ค่าความโด่ง
R
ค่าสัมประสิทธิ ์สหสัมพันธ์เพียร์สนั (Pearson product moment correlation coefficient)
2
R
ค่าสหสัมพันธ์พหุคณ
ู ยกกาลังสอง (Squared multiple correlation)
2
ค่าสถิตไิ คสแควร์ (Chi-square Statistic)
Df
ค่าองศาอิสระ
GFI
ค่าดัชนีวดั ระดับความสอดคล้อง (Goodness-of-fit index)
ค่าประมาณความคาดเคลื่อนของรากกาลังสองเฉลี่ย (Root mean square error of
RMSEA
approximation)
NNFI
ค่าดัชนีวดั ระดับความสอดคล้องแบบค่าการกระจายไม่ปกติ (Non-normed fit index)
CFI
ค่าดัชนีวดั ระดับความสอดคล้องเชิงเปรียบเทียบ (Comparative fit index)
DE
ค่าอิทธิพลทางตรง
IE
ค่าอิทธิพลทางอ้อม
TE
ค่าอิทธิพลโดยรวม


สัญลักษณ์ของเครือ่ งหมายในการวิเคราะห์แบบจาลองลิสเรล
หมายถึง ตัวแปรแฝง (Latent Variable)
หมายถึง ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ โดยตัวแปรทีป่ ลายลูกศรก่อให้เกิดความ
เปลีย่ นแปลงโดยตรงต่อตัวแปรทีห่ วั ลูกศร
ตอนที่ 1 การวิ เคราะห์ข้อมูลเบือ้ งต้นของกลุ่มตัวอย่าง
่มตัวอย่าง
ข้อมูลทัวไปของกลุ
่
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาเชิงปริมาณครัง้ นี้ เป็ นผูป้ ระกอบการหรือผูจ้ ดั การวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) กลุ่มส่งออกสินค้าประเภทแฟชันในประเทศไทยจ
่
านวน 345 ราย
แบ่งเป็ นแฟชัน่ 21 ราย เสือ้ ผ้า 136 ราย สิง่ ทอ 66 ราย และ อัญมณีและเครื่องประดับ 122 ราย มี
คุณลักษณะดังตาราง 2
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ตาราง 2 จานวนร้อยละของบุคคลทีเ่ ป็นกลุ่มตัวอย่าง จาแนกตามภูมหิ ลัง
จานวน
1 เพศ
ชาย
หญิง
รวม
2 อายุ
3 การศึกษา
ต่ากว่าปริญญาตรี
ปริญญาตรี
สูงกว่าปริญญาตรี
รวม
4 สถานภาพการสมรส
โสด
สมรส
หย่าร้าง
รวม
5 ระยะเวลาทีด่ าเนินธุรกิจการค้า
6 จานวนพนักงานทีม่ ี
7 ประเภทธุรกิจ
เสือ้ ผ้า รองเท้า กระเป๋า และเครือ่ งประดับ (ตามแฟชัน)
่
เสือ้ ผ้าทัวไป
่ (ไม่ตามแฟชัน)
่
สิง่ ทอ และเส้นด้าย
อัญมณี เพชรพลอยประดับ
รวม

ร้อยละ

108
237
345
345

31.30
68.70
100

121
182
42
345

35.10
52.80
12.20
100

110
218
17
345
345
345

31.90
63.20
4.90
100

21
136
66
122
345

6.10
39.40
19.10
35.40
100

ค่าเฉลี่ย

42.11 (ปี )

12.98 (ปี )
37.14 (คน)

จากตาราง 2 ข้างต้น พบว่าบุคคลทีเ่ ป็ นกลุ่มตัวอย่าง ส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิงมากกว่าเพศ
ชาย (ร้อยละ 68.7 ) มีอายุเฉลีย่ 42.11 ปี จบการศึกษาระดับปริญญาตรีมากทีส่ ุด (ร้อยละ 52.80)
ทัง้ นี้ส่วนใหญ่สมรสแล้ว (ร้อยละ 63.20) นอกจากนี้พบว่า โดยเฉลี่ยกลุ่มตัวอย่างดาเนินธุรกิจ
การค้าเป็นระยะเวลา 12.98 ปี และ มีพนักงานเฉลีย่ เป็นจานวน 37 คน
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ส่ วนที่ 2 การวิ เคราะห์สถิ ติพื้นฐานของตัวแปรและค่ าสัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์
ระหว่างตัวแปร
ผูว้ จิ ยั ตรวจสอบข้อตกลงเบื้องต้นสาหรับการวิเคราะห์แบบจาลองโครงสร้างความสั มพันธ์
เชิงสาเหตุ 2 ประเด็นดังนี้
การตรวจสอบการแจกแจงของตัวแปรที่ศึกษา
เป็ นการตรวจสอบว่าตัวแปรที่ศึกษามีการแจกแจงแบบปกติหรือ ไม่ โดยพิจารณาจาก
ความเบ้ ความโด่ง ทัง้ นี้การแจกแจงทีเ่ ป็ นปกติควรมีค่าความเบ้อยู่ระหว่าง ±1.0 และมีค่าความโด่ง
อยู่ระหว่าง ±1.0 (George, D. and Mallery, P. 2006) อย่างไรก็ตาม ทัง้ ค่าความเบ้และความโด่ง
สามารถยืดหยุน่ ได้เป็นค่าทีอ่ ยูร่ ะหว่าง ±2.0 ซึง่ การแจกแจงของตัวแปรในงานวิจยั ทัง้ หมดอยู่ภายใน
ขอบเขตดังกล่าว
จากตาราง 3 พบว่าตัวแปรส่วนใหญ่มคี ่าความเบ้และค่าความโด่งทีแ่ สดงว่าข้อมูลนัน้ มีการ
แจกแจงแบบปกติโดยการสนับสนุนจากรัฐบาลมีค่าความเบ้สงู ทีส่ ุดเท่ากับ -0.702 และมีค่าความโด่ง
เท่ากับ 0.576 และแรงกดดันจากลูกค้ามีค่าความเบ้ต่ าทีส่ ุดหรือเท่ากับ 0.097 และมีค่าความโด่งสูง
ทีส่ ุดเท่ากับ 0.974
ตัวแปรสังเกตที่มกี ารแจกแจงไม่ปกติพบว่า การคล้อยตามกลุ่มอ้างอิงมีค่าความโด่งสูง
ทีส่ ุดเท่ากับ 1.817 และมีค่าความเบ้เท่ากับ 0.527 เจตคติต่อพฤติกรรมการพาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์
มีค่าความโด่งเท่ากับ 1.112 และมีค่าความเบ้เท่ากับ -0.34 และการรับรูป้ ระโยชน์ดา้ นการพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์มคี ่าความโด่งเท่ากับ 1.091 และมีค่าความเบ้เท่ากับ -0.515
จากตาราง 3 ยังพบว่าตัวแปรส่วนใหญ่มคี ่า เฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ยพฤติกรรมใช้
พาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์ได้ถูกนาไปใช้ในการแบ่งกลุ่มผูป้ ระกอบการ
การแปลความหมายของระดับคะแนนในเครื่องมือวัดตอนที่ 2 และตอนที่ 3.1 ใช้การ
คานวณหาค่าคะแนนเฉลีย่ และแปลความหมายของคะแนนความสาคัญ 6 ระดับ ด้วยวิธกี ารคานวณ
อันตรภาคชัน้ เพื่อแบ่งช่วงระดับค่าเฉลี่ย (กัลยา วานิชบัญชา. 2547)
เกณฑ์การแปลผลจาก
ค่าเฉลีย่ เป็นดังนี้
ค่าเฉลีย่ 5.16 – 6.00 หมายถึง มีความคิดเห็นอยูใ่ นระดับมากทีส่ ุด
ค่าเฉลีย่ 4.33 – 5.15 หมายถึง มีความคิดเห็นอยูใ่ นระดับมาก
ค่าเฉลีย่ 3.50 – 4.32 หมายถึง มีความคิดเห็นอยูใ่ นระดับค่อนข้างมาก
ค่าเฉลีย่ 2.67 – 3.49 หมายถึง มีความคิดเห็นอยูใ่ นระดับค่อนข้างน้อย
ค่าเฉลีย่ 1.84 – 2.66 หมายถึง มีความคิดเห็นอยูใ่ นระดับน้อย
ค่าเฉลีย่ 1.00 – 1.83 หมายถึง มีความคิดเห็นอยูใ่ นระดับน้อยทีส่ ุด
การแปลผลจากค่าเฉลีย่ ของระดับความคิดเห็นสรุปได้ดงั ตาราง 4
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ตาราง 3 ค่าเฉลีย่ ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน ค่าความเบ้ ค่าความโด่งของข้อมูลทีไ่ ด้จากการวัดตัวแปร
สังเกตในการวิจยั


Snorm
Pbc
Pease
Nach
Compress
Custpress
Govsup
Att
Pbenef
Inten
Adopt

3.5498 (ระดับมาก)
4.2823 (ระดับมาก)
4.0072 (ระดับมาก)
4.5981 (ระดับมาก)
3.6674 (ระดับมาก)
3.7761 (ระดับมาก)
4.3029 (ระดับมาก)
4.1391 (ระดับมาก)
4.2902 (ระดับมาก)
3.4312(ระดับค่อนข้างน้อย)
0.7058

SD
0.55133
0.79098
0.79443
0.58604
1.17742
0.74419
0.96858
0.64113
0.74872
0.93331
0.20022

Skewness
0.527
-0.351
-0.132
-0.105
-0.145
0.097
-0.702
-0.34
-0.515
-0.581
-0.678

Kurtosis
1.817
-0.02
0.15
-0.177
-0.498
0.974
0.576
1.112
1.091
0.09
0.4

จากตาราง 3 พบว่าผู้ประกอบการมีพฤติกรรมการใช้พาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์ขนั ้ ตอน
พัฒ นาอยู่ใ นระดับ สูง ขัน้ ตอนติดต่ อ สื่อ สารอยู่ใ นระดับ สูง ขัน้ ตอนการน ามาใช้จ ริง อยู่ใ นระดับ
ปานกลาง และขัน้ ตอนการด าเนิ น ธุ ร กิจ ครบวงจรผ่ า นเว็บ ไซต์อ ยู่ใ นระดับ ปานกลาง ค่ า เฉลี่ย
พฤติกรรมการใช้พาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์ทงั ้ หมดเท่ากับ 0.7058 ผูว้ จิ ยั ได้ใช้ค่าคะแนนดังกล่าวในการ
แบ่งกลุ่มผูใ้ ห้ขอ้ มูลในการวิวยั ระยะที่ 2 โดยผูป้ ระกอบการฯ ทีม่ คี ่าเฉลีย่ พฤติกรรมการใช้พาณิชย์อิเ ล็ก ทรอนิ ก ส์ท งั ้ หมดมากกว่า หรือ เท่า กับ 0.7058 เป็ นกลุ่ มผู้ป ระกอบการที่ม ีก ารใช้พ าณิช ย์ อิเ ล็ก ทรอนิก ส์สูงกว่าค่าเฉลี่ย และในทางกลับกันผู้ประกอบการฯ ที่มคี ่ าเฉลี่ยพฤติกรรมการใช้
พาณิ ช ย์อิ เ ล็ก ทรอนิ ก ส์ ท ัง้ หมดน้ อ ยกว่ า 0.7058 เป็ น กลุ่ ม ผู้ ป ระกอบการที่ม ีก ารใช้ พ าณิ ช ย์
อิเล็กทรอนิกส์ต่ากว่าค่าเฉลีย่
การแปลความหมายของพฤติกรรมการใช้พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์แต่ ละขัน้ ผู้วจิ ยั อาศัย
ขอบเขตของคะแนน 1,2,3 แล้วแปลความหมายตามเกณฑ์ทก่ี าหนดดังนี้ (วิชติ อู่อน้ . 2546)
คะแนนสูงสุด – คะแนนต่ าสุด
ช่วงคะแนน
= (1 – 0)
= 0.33
3
เกณฑ์ประเมิน = ระดับคะแนน + ความกว้างอันตรภาคชัน้

ความกว้างอันตรภาคชัน้ =
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เกณฑ์การแปลผลเป็นดังนี้
ระดับ 3 ค่าเฉลีย่ 0.68 – 1.00 หมายถึง มีพฤติกรรม ฯ ในขัน้ นี้อยูใ่ นเกณฑ์สงู
ระดับ 2 ค่าเฉลีย่ 0.34 – 0.67 หมายถึง มีพฤติกรรม ฯ ในขัน้ นี้อยูใ่ นเกณฑ์ปานกลาง
ระดับ 1 ค่าเฉลีย่ 0 – 0.33 หมายถึง มีพฤติกรรม ฯ ในขัน้ นี้อยูใ่ นเกณฑ์ต่า
ตาราง 4 ค่าเฉลีย่ พฤติกรรมการใช้พาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์
พฤติ กรรมการใช้พาณิ ชย์อิเล็กทรอนิ กส์
ขัน้ ตอนพัฒนา
ขัน้ ตอนติดต่อสื่อสาร
ขัน้ ตอนการนามาใช้จริง
ขัน้ ตอนการดาเนินธุรกิจครบวงจรผ่านเว็บไซต์
รวม

ค่าเฉลี่ย
0.8978 (ระดับสูง)
0.7681 (ระดับสูง)
0.5558 (ระดับปานกลาง)
0.5703 (ระดับปานกลาง)
0.7058

การตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร
การหาค่าสัมประสิทธิ ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร ผูว้ จิ ยั ตรวจสอบความสัมพันธ์เชิงเส้นตรง
โดยการตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรสองตัว (Bivariate relationship) ด้วยการคานวณหา
ค่าสัมประสิทธิ ์สหสัมพันธ์เพียร์สนั (Pearson product moment correlation coefficient)
จากตาราง 6 พบว่าตัวแปรสังเกตทีศ่ กึ ษามีความสัมพันธ์กนั ทัง้ เชิงบวกและเชิงลบ โดยมี
ค่าสัมประสิทธิ ์สหสัมพันธ์เพียร์สนั อยู่ระหว่าง 0.111 (p < 0.05) ถึง 0.589 (p<0. 01) โดยความ
ตัง้ ใจใช้พ าณิช ย์อิเ ล็ก ทรอนิ ก ส์ม ีค วามสัม พัน ธ์ทางบวกกับ การรับ รู้ป ระโยชน์ ด้า นการพาณิช ย์
อิเล็กทรอนิกส์มากทีส่ ุด ( r = 0.589, p < 0.01) รองลงมาคือการรับรูค้ วามสามารถในการควบคุม
พฤติกรรมการใช้พาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์( r = 0.511, p < 0.01) และมีความสัมพันธ์น้อยทีส่ ุดกับแรง
กดดันจากคู่แข่ง ( r = 0.115, p < 0.01) สาหรับพฤติกรรมการใช้พาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์ม ี
ความสัมพันธ์ทางบวกกับความตัง้ ใจใช้พาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์ มากทีส่ ุด ( r = 0.226, p < 0.01)
รองลงมาคือการรับรูค้ วามสามารถในการควบคุมพฤติกรรมการใช้พาณิช ย์อเิ ล็กทรอนิกส์ ( r =
0.217, p < 0.01) ในขณะทีพ่ ฤติกรรมการใช้พาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์มคี วามสัมพันธ์น้อยทีส่ ุดกับ
แรงจูงใจใฝส่ มั ฤทธิ ์ ( r = 0.111, p < 0.05)
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ตาราง 5 ค่าสัมประสิทธิ ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรสังเกต
ตัวแปร
1. การคล้อยตามกลุ่มอ้างอิง
2. การรับรูค้ วามสามารถในการควบคุมพฤติกรรม
การใช้พาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์
3. การรับรูค้ วามง่ายในการใช้งานการพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์
4. แรงจูงใจใฝส่ มั ฤทธิ ์
5. แรงกดดันจากคู่แข่ง
6. แรงกดดันจากลูกค้า
7. การสนับสนุ นจากรัฐบาล
8ใ เจตคติต่อพฤติกรรมการใช้พาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์
9. การรับรูป้ ระโยชน์ดา้ นการพาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์
10. ความตัง้ ใจใช้พาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์
11. พฤติกรรมการใช้พาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์

1
1

2

3

.204**

1

.

.243**
.085
.305**
.233**
.154**
.317**
.291**
.195**
.172**

.535**
.323**
.063
.165**
.221**
.469**
.579**
.511**
.217**

1
.328**
.123*
.227**
.383**
.381**
.521**
.422**
.185**

4

5

6

7

8

9

10

11

1
.090
.181**
.275**
.247**
.347**
.287**
.111*

1
.504**
.122*
.234**
.306**
.115*
.032

1
.188**
.277**
.281**
.246**
.070

1
.216**
.275**
.227**
.157**

1
.582**
.453**
.119*

1
.589**
.137*

1
.226**

1

** มีนัยสาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .01
* มีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05
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ตอนที่ 3 การวิ เคราะห์แบบจาลองสมการโครงสร้าง
การนาเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล วิจยั ครัง้ นี้ ผู้วจิ ยั นาเสนอผลงานวิจยั ตามรูปแบบของ
การวิเ คราะห์ ซึ่งเป็ นผลการทดสอบความกลมกลืนของแบบจาลองความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของ
พฤติกรรมการใช้พาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์ ตามวัตถุประสงค์ขอ้ ที่ 1 ของงานวิจยั ครัง้ นี้
ผลการวิเ คราะห์แ บบจ าลองความสัมพัน ธ์โครงสร้า งเชิง สาเหตุ ข องพฤติกรรมการใช้
พาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์ของผูป้ ระกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) กลุ่มส่งออก
สินค้าประเภทแฟชันในประเทศไทย
่
ตามวัตถุประสงค์ของงานวิจยั ที่ต้องการศึกษารูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ ผู้วจิ ยั จึง
วิเคราะห์แบบจาลองความสัมพันธ์เชิงสาเหตุดว้ ยขนาดของอิทธิพลทีป่ รากฏในความสัมพันธ์เชิงเส้น
และทดสอบว่าแบบจาลองทีพ่ ฒ
ั นาขึน้ นัน้ มีความกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ หรือไม่ โดยผูว้ จิ ยั ได้
ใช้เกณฑ์ของแฮร์ (Hair JF; et al. 2006: 746-750) ในการตัดสินความกลมกลืนของแบบจาลอง ซึง่
หากแบบจาลองไม่มคี วามกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ผูว้ จิ ยั จะทาการปรับแบบจาลองให้มคี วาม
กลมกลืนมากยิง่ ขึน้ ด้วยการพิจารณาค่าดัชนีการปรับแก้ (Modification index) ทีม่ คี วามเหมาะสม
สอดคล้องตามแนวคิดทฤษฎีและผลงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้อง
ทัง้ นี้เมื่อตรวจสอบความกลมกลืนของแบบจาลองกับข้อมูลเชิงประจักษ์ สามารถแสดงผล
การตรวจสอบความกลมกลืนของแบบจาลองกับข้อมูลเชิงประจักษ์พบว่ามีค่าไคสแควร์ ( 2) เท่ากับ
247.59, df = 18 (p-value=0.0), GFI = 0.88, RMSEA = 0.195, CFI = 1.00, NFI = 0.86 ทัง้ นี้เมื่อ
พิจารณาความสอดคล้องโดยรวมแสดงให้เห็นว่า แบบจาลองตามสมมติฐานยังไม่มคี วามกลมกลืน
กับข้อมูลเชิงประจักษ์เนื่องจากค่า 2 / df มากกว่า 3, ค่า GFI น้อยกว่า 0.90, ค่า RMSEA
มากกว่า 0.08, ค่า NNFI น้อยกว่า 0.90 ดังนัน้ ผูว้ จิ ยั จึงทาการปรับแบบจาลองให้มคี วามกลมกลืน
มากขึน้ โดยพิจารณาจากค่าดัชนีปรับแก้ (Modification index) พร้อมกับความเหมาะสมและความ
เป็นไปได้เชิงแนวคิดทฤษฎี รวมทัง้ ผลงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้องกับผลการวิเคราะห์
การปรับแบบจาลอง
ในกรณีท่ผี ู้วจิ ยั จาเป็ นต้องปรับแบบจาลอง การปรับแบบจาลองจะกระทาบนพื้นฐานของ
ทฤษฎีและงานวิจยั เป็ นหลัก โดยพิจารณาจากรายงานดัชนีป รับแก้ (Modification Index) ซึ่ง
รายงานให้ผู้วจิ ยั ทราบว่าควรเพิม่ หรือตัดการประมาณค่าพารามิเตอร์ตวั ใดเพื่อทาให้โมเดลมีความ
กลมกลืนเพิม่ ขึน้ นอกจากนี้ยงั พิจารณาความสมเหตุสมผลทางทฤษฎีทใ่ี ช้เป็ นพืน้ ฐานของงานวิจยั นี้
ร่วมกัน จากนัน้ ผูว้ จิ ยั นาแบบจาลองไปแปลความหมายและวิเคราะห์ขอ้ มูลต่อไป
ผลการตรวจสอบความกลมกลืนของแบบจาลองภายหลังการปรับแก้แบบจาลองกับข้อมูล
เชิงประจักษ์ พบว่า ค่าดัชนีวดั ความสอดคล้องมีค่าดีขน้ึ โดยพบว่าค่าไคสแควร์ ( 2) มีค่าเท่ากับ
18.84, df = 14 (p-value=0.17113), GFI = 0.99, RMSEA = 0.032, CFI = 1.00, NNFI = 0.99
ทัง้ นี้เมื่อ พิจารณาความสอดคล้อ งโดยรวมแสดงให้เห็นว่า แบบจาลองความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ ม ี
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ความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ คือค่า 2 / df น้อยกว่า3, ค่า GFI มากกว่า 0.90, ค่า
RMSEA น้อยกว่า 0.08, ค่า CFI มากกว่า 0.90, ค่า NNFI มากกว่า 0.90 ซึ่งดีกว่าโมเดลตาม
สมมติฐ านทุ ก ดัช นี จ ึง สรุ ป ได้ว่ า แบบจ าลองความสัม พัน ธ์เ ชิง สาเหตุ ข องป จั จัย ที่เ กี่ย วข้อ งกับ
พฤติกรรมการใช้พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของผู้ประกอบการหรือผู้จดั การวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม (SMEs) กลุ่มส่งออกสินค้าประเภทแฟชันในประเทศไทยที
่
ป่ รับแก้ มีความกลมกลืนกับ
ข้อมูลเชิงประจักษ์ และสามารถประมาณค่าขนาดอิทธิพลในแบบจาลองดังกล่าวเป็นทีย่ อมรับได้
ตาราง 6 แสดงค่าสถิตปิ ระเมินความกลมกลืนของโมเดลกับข้อมูลเชิงประจักษ์

ดัชนี
2
2/df (CMIN/DF)
GFI
CFI
NNFI
RMSEA
สรุป

เกณฑ์
≥0.05
<3
≥0.90
≥0.90
≥0.90
<0.08

ค่าสถิ ติที่ได้จากการวิ เคราะห์
ก่อนปรับโมเดล
หลังปรับโมเดล
247.59
18.84
13.76
1.35
0.88
0.99
1.00
1.00
0.86
0.99
0.19 5
0.032
ไม่กลมกลืนกับข้อมูล
กลมกลืนกับข้อมูล
เชิงประจักษ์
เชิงประจักษ์

แบบจาลองความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ ของปจั จัยที่เ กี่ยวข้องกับพฤติกรรมการใช้พาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ของผู้ประกอบการหรือผู้จดั การวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) กลุ่ม
ส่งออกสินค้าประเภทแฟชันในประเทศไทย
่
เป็นดังภาพประกอบ 6
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ภาพประกอบ 6 ผลการประมาณค่าแบบจาลองความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปจั จัยทีเ่ กี่ยวข้องกับพฤติกรรมการใช้พาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์ของผูป้ ระกอบการ
หรือผูจ้ ดั การวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) กลุ่มส่งออกสินค้าประเภทแฟชันในประเทศไทยหลั
่
งปรับแก้
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ตาราง 7 ผลการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ ์อิทธิพลและสัมประสิทธิ ์อิทธิพลมาตรฐานทางตรง อิทธิพลทางอ้อม อิทธิพลรวมของตัวแปรสาเหตุทส่ี ่งผลต่อ
ตัวแปรผล และค่าสัมประสิทธิ ์เชิงพหุยกกาลังสองของตัวแปร

ตัวแปรสาเหตุ
DE
การคล้อยตามกลุ่มอ้างอิง
การรับรูค้ วามสามารถในการควบคุมพฤติกรรมการใช้พาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์
การรับรูค้ วามง่ายในการใช้งานการพาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์
แรงจูงใจใฝส่ มั ฤทธิ ์
แรงกดดันจากคู่แข่ง
แรงกดดันจากลูกค้า
การสนับสนุ นจากรัฐบาล

(0.16*)
0.14
(0.16*)
0.2
(0.02*)
0.02
(0.04)
0.04

Att
IE

TE

DE

ตัวแปรผล
Inten
IE
TE

DE

Adopt
IE

(0.16*)
(0.03*) (0.03*)
0.14
0.02
0.02
(0.16*) (0.25*) (0.03*) (0.28*) (0.03*) (0.03)
0.2
0.21
0.02
0.23 0.13 0.01*
(0.02*)
0.02
(0.04)
(0.01) (0.01)
0.04
0.01
0.01
(-0.1*)
(-0.1*)
-0.13
-0.13
-0.01
(0.18*)
(0.18*
0.15
0.15
0.02
(0.01)
0.06

TE
(0.16)
0.04*
-0.01
0.02
(0.01)
0.01
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ตาราง 7 (ต่อ)

ตัวแปรสาเหตุ
DE
การรับรูป้ ระโยชน์ดา้ นการพาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์
ความตัง้ ใจใช้พาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์
พฤติกรรมการใช้พาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์
R2

(0.35*)
0.41
(0.2*)
0.14

Att
IE

TE

DE

ตัวแปรผล
Inten
IE
TE

DE

(0.35*) (0.47*) (0.07*) (0.54*)
0.41
037
0.06
0.43
(0.2*)
(0.02)
0.14
0.11
(0.02)
(0.02)
0.11
011
0.39
0.4

Adopt
IE
(0.01)
0.05

TE
(0.05)
0.01
(0.11)
0.02

0.05

* มีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.05
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จากภาพประกอบ 6 และ ตาราง 7 อิทธิพลของตัวแปรเชิงสาเหตุทส่ี ่งผลต่อตัวแปรผล มี
รายละเอียดดังนี้
การนาเสนอผลการวิเคราะห์ในระยะนี้ ผู้วจิ ยั ได้นาเสนออิทธิพลของตัวแปรเชิงสาเหตุท่ี
ส่งผลต่อตัวแปรผลแบ่งเป็น 3 ส่วนหลัก 1) ตัวแปรเชิงสาเหตุทม่ี อี ทิ ธิพลต่อเจตคติต่อพฤติกรรมการ
ใช้พาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์ 2) ตัวแปรเชิงสาเหตุท่มี อี ทิ ธิพลต่อความตัง้ ใจใช้พาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์
และ 3) ตัวแปรเชิงสาเหตุทม่ี อี ทิ ธิพลต่อพฤติกรรมการใช้พาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์ โดยมีตวั แปรเชิง
สาเหตุรวม 8 ตัวแปร ได้แก่ การคล้อยตามกลุ่มอ้างอิง การรับรู้ความสามารถในการควบคุ ม
พฤติกรรมการใช้พาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์ การรับรูค้ วามง่าย แรงจูงใจใฝ่สมั ฤทธิ ์ แรงกดดันจากคู่แข่ง
แรงกดดันจากลูกค้า การสนับสนุนจากรัฐบาล และ การรับรูป้ ระโยชน์ดา้ นการพาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์
1. ตัวแปรเชิงสาเหตุทม่ี อี ทิ ธิพลต่อเจตคติต่อพฤติกรรมการใช้พาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์
จากภาพประกอบ 7 และตาราง 8 พบว่า ตัวแปรเชิงสาเหตุท่มี อี ิทธิพลรวม (Total
effect) ต่อเจตคติต่อพฤติกรรมฯ มากทีส่ ุดคือ การรับรูป้ ระโยชน์ดา้ นการพาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์ มี
ค่าสัมประสิทธิ ์อิทธิพลเท่ากับ 0.35 อย่างมีนัยสาคัญทางสถิตทิ ่รี ะดับ 0.05 นอกจากนี้ การรับรู้
ประโยชน์ดา้ นการพาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์ยงั เป็นตัวแปรเชิงสาเหตุทม่ี อี ทิ ธิพลทางตรง (Direct effect)
ต่อเจตคติต่อพฤติกรรมฯ มากทีส่ ุดด้วย โดยมีค่าสัมประ-สิทธิ ์อิทธิพลเท่ากับ 0.35 อย่างมีนัยสาคัญ
ทางสถิติท่รี ะดับ 0.05 รองลงมาคือ การคล้อยตามกลุ่มอ้างอิงและการรับรู้ความสามารถในการ
ควบคุมพฤติกรรมการใช้พาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์ซ่งึ มีค่าสัมประสิทธิ ์อิทธิพลเท่ากับ 0.16 เท่ากัน
อย่างมีนัยส าคัญ ทางสถิติท่รี ะดับ 0.05 อย่างไรก็ต าม พบว่า แรงจูง ใจใฝ่ส มั ฤทธิ ์เป็ นตัว แปรเชิง
สาเหตุทไ่ี ม่มอี ทิ ธิพลต่อเจตคติต่อพฤติกรรมการใช้พาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์
2. ตัวแปรเชิงสาเหตุทม่ี อี ทิ ธิพลต่อความตัง้ ใจใช้พาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์
จากภาพประกอบ 6 และตาราง 7 พบว่า ตัวแปรเชิงสาเหตุท่มี อี ทิ ธิพลรวม (Total
effect) ต่อความตัง้ ใจใช้พาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์มากที่สุดคือ การรับรู้ประโยชน์ด้านการพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์มคี ่าสัมประสิทธิ ์อิทธิพลเท่ากับ 0.54 อย่างมีนัยสาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.05 รองลงมา
คือ ตัวแปรการรับรูค้ วามสามารถในการควบคุมพฤติกรรมการใช้พาณิชย์ มีค่าสัมประสิทธิ ์อิทธิพล
เท่ากับ 0.28 โดยตัวแปรทีม่ อี ทิ ธิพลทางตรง (Direct effect) ต่อความตัง้ ใจใช้พาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์
มากที่สุดคือ ตัวแปรการรับรูป้ ระโยชน์ด้านการพาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์ หรือมีค่าสัมประสิทธิ ์อิทธิพล
เท่ า กับ 0.47 อย่า งมีนัย ส าคัญ ทางสถิติท่ีร ะดับ 0.05 และตัว แปรที่ม ีอิท ธิพ ลทางอ้อ ม (Indirect
effect) ต่อ ความตัง้ ใจใช้พาณิชย์อิเ ล็กทรอนิกส์มากที่สุ ดคือตัวแปรการรับรู้ประโยชน์ ด้านการ
พาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์เช่นกันซึง่ มีค่าสัมประสิทธิ ์อิทธิพลเท่ากับ 0.07
3. ตัวแปรเชิงสาเหตุทม่ี อี ทิ ธิพลต่อพฤติกรรมการใช้พาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์
จากภาพประกอบ 6 และตาราง 7 พบว่า ตัวแปรเชิงสาเหตุท่มี อี ิทธิพลรวม (Total
effect) ต่อ พฤติก รรมการใช้พ าณิชย์อิเ ล็กทรอนิกส์มเี พียง 1 ตัวแปรคือ ตัวแปรการรับรู้
ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรมการใช้พาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์มคี ่าสัมประสิทธิ ์อิทธิพลเท่ากับ
0.04 อย่างมีนัยสาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.05 ดังนัน้ ตัวแปรทีม่ อี ทิ ธิพลทางตรง (Direct effect) ต่อ
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พฤติกรรมการใช้พาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์จงึ มีเพียงตัวแปรเดียวคือ ตัวแปรการรับรูค้ วามสามารถใน
การควบคุมพฤติกรรมการใช้พาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์ ซึง่ มีค่าสัมประสิทธิ ์อิทธิพลเท่ากับ 0.03 อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.05 และตัวแปรทีม่ อี ทิ ธิพลทางอ้อม (Indirect effect) ต่อพฤติกรรมการ
ใช้พ าณิช ย์อิเ ล็ก ทรอนิ ก ส์ม ีเ พียงตัว แปรเดี ย วคือ ตัว แปรการรับรู้ค วามสามารถในการควบคุ ม
พฤติกรรมการใช้พาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์ มีค่าสัมประสิทธิ ์อิทธิพลเท่ากับ 0.01 อย่างมีนัยสาคัญทาง
สถิติท่ีร ะดับ 0.05
ส าหรับ ตัว แปรเชิง สาเหตุ ท่ีพ บว่ า ไม่ ม ีผ ลต่ อ พฤติก รรมการใช้พ าณิ ช ย์
อิเล็กทรอนิกส์คอื การสนับสนุนจากรัฐบาล
ทัง้ นี้ ตัว แปรที่ม ีอิท ธิพ ลรวมต่ อ เจตคติต่ อ พฤติก รรมฯ มากที่สุ ด คือ ตัว แปรการรับ รู้
ประโยชน์ดา้ นการพาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์ โดยมีค่า สัมประสิทธิ ์อิทธิพลเท่ากับ 0.35 สาหรับตัวแปร
เชิง สาเหตุ ท่ีมอี ิท ธิพ ลรวมต่ อ ความตัง้ ใจใช้พ าณิช ย์อิเ ล็ก ทรอนิ ก ส์มากที่สุ ด คือ ตัว แปรการรับ รู้
ประโยชน์ด้านการพาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์ โดยมีค่า สัมประสิทธิ ์อิทธิพลเท่ากับ 0.54 และตัวแปรที่ม ี
อิทธิพลรวมต่อพฤติกรรมการใช้พาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์อย่างมีนัยสาคัญทางสถิตมิ เี พียงตัวแปรเดียว
คือ ตัวแปรการรับรูค้ วามสามารถในการควบคุมพฤติกรรมการใช้พาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์ โดยมีค่า
สัมประสิทธิ ์อิทธิพลเท่ากับ 0.04 ตัวแปรทีม่ อี ทิ ธิพลทางตรงต่อ เจตคติต่อพฤติกรรมการใช้พาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์มากทีส่ ุดคือ ตัวแปรการรับรูป้ ระโยชน์ดา้ นการพาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์เช่นกัน โดยมีค่า
อิทธิพลเท่ากับ 0.35 ส่วนตัวแปรทีม่ อี ทิ ธิพลทางตรงต่อความตัง้ ใจใช้พาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์มากทีส่ ุด
คือ ตัวแปรการรับรูป้ ระโยชน์ด้านการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ โดยมีค่าอิทธิพลเท่ากับ 0.47 และ
ตัวแปรที่มอี ิทธิพลทางตรงต่อ พฤติกรรมการใช้พาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติม ี
เพียงตัวแปรเดียวเช่นกันคือ ตัวแปรการรับรูค้ วามสามารถในการควบคุมพฤติกรรมการใช้พาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ โดยมีค่าอิทธิพลเท่ากับ 0.03 สาหรับตัวแปรที่มอี ทิ ธิพลทางอ้อมต่อความตัง้ ใจใช้
พาณิชย์อิเล็ก ทรอนิก ส์มากที่สุ ดคือ การคล้อ ยตามกลุ่ มอ้างอิงและการรับรู้ค วามสามารถในการ
ควบคุมพฤติกรรมการใช้พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ โดยมีค่า อิทธิพลเท่ากันหรือเท่ากับ 0.03 และ
ตัวแปรที่มอี ทิ ธิพลทางอ้อมต่อ พฤติกรรมการใช้พาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติม ี
เพียงตัวแปรเดียวเช่นกันคือ ตัวแปรการรับรูค้ วามสามารถในการควบคุมพฤติกรรมการใช้พาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ โดยมีค่าอิทธิพลเท่ากับ 0.01
นอกจากนี้ ผู้ว ิจ ยั ยัง พบว่ า มีต ัว แปรเชิง สาเหตุ ท่ีไ ม่ส่ ง ผลต่ อ พฤติก รรมการใช้พ าณิช ย์
อิเล็กทรอนิกส์ซ่งึ ไม่สอดคล้องกับงานวิจยั ที่ผ่านมาได้แก่ การคล้อยตามกลุ่มอ้างอิง แรงจูงใจใฝ่
สัมฤทธิ ์ การสนับสนุ นจากรัฐบาล และแรงกดดันจากลูกค้า
ผลจากการวิจยั แสดงให้เห็นว่าตัวแปรเชิงสาเหตุการคล้อยตามกลุ่มอ้างอิงไม่มอี ทิ ธิพลรวม
ต่อพฤติกรรมการใช้พาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์เนื่องจากตามทฤษฎีพฤติกรรมตามแผนการคล้อยตาม
กลุ่ ม อ้ า งอิง มีอิท ธิพ ลต่ อ พฤติก รรมการใช้ พ าณิ ช ย์อิเ ล็ก ทรอนิ ก ส์ผ่ า นความตัง้ ใจใช้ พ าณิ ช ย์
อิเ ล็ก ทรอนิก ส์ ในขณะที่งานวิจ ยั ครัง้ นี้ ผู้ว ิ จยั ได้นาตัว แปรเจตคติต่ อ พฤติกรรมการใช้พาณิช ย์
อิเล็กทรอนิกส์มาร่วมอธิบายอิทธิพรวมของตัวแปรการคล้อยตามกลุ่มอ้างอิงต่อพฤติกรรมการใช้
พาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์เพิม่ เติม ซึง่ คาดว่าทาให้ผลการวิจยั ไม่เป็นไปตามทฤษฎีทผ่ี ่านมา
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ผูว้ จิ ยั พบว่าแรงจูงใจใฝส่ มั ฤทธิ ์ไม่มอี ทิ ธิพลรวมต่อพฤติกรรมการใช้พาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์
คาดว่าเป็ นเพราะจากการทบทวนวรรณกรรมที่ผ่านมาเกี่ยวกับแรงจูงใจใฝ่สมั ฤทธิ ์และพฤติกรรม
การใช้พาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์ไม่พบกลุ่มตัวอย่างที่เป็ นผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลาและขนาด
ย่อม แต่พบกลุ่มอย่างเป็ นนักเรียน ครู เด็กเร่ร่ อน และเกษตรกร เป็ นต้น ซึง่ คาดว่าบริบทด้านกลุ่ม
ตัวอย่างทีแ่ ตกต่างมีผลต่อผลการวิจยั ครัง้ นี้
สุดท้ายนี้ ผลจากการวิจยั แสดงให้เห็นว่าตัวแปรเชิงสาเหตุการสนับสนุ นจากรัฐบาลและ
แรงกดดันจากลูกค้าไม่มอี ิทธิพ ลรวมต่ อพฤติกรรมการใช้พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เนื่องจากความ
แตกต่างด้านบริบทของกลุ่มตัวอย่างจากการทบทวนงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้องโดยกลุ่มตัวอย่างในงานวิจยั
ทีผ่ ่านมาทัง้ หมดเป็ นกลุ่มตัวอย่างในต่างประเทศจึงคาดว่าทาให้งานวิจยั ในครัง้ นี้ได้รบั ผลการวิจยั
แตกต่างจากงานวิจยั ในต่างประเทศ
จากการวิเคราะห์รูปแบบจาลองตามที่ได้กาหนดเป็ นสมมติฐานการวิจยั ผู้วจิ ยั พบว่ามี
ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรทีค่ วรเพิม่ เพื่อปรับแบบจาลองให้มคี วามกลมกลืนมากขึน้ โดยพิจารณา
จากค่าดัชนีปรับแก้ (Modification Index) และความเหมาะสมเชิงแนวคิดทฤษฎีและผลงานวิจยั ซึง่
ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรทีป่ รับเพิม่ ได้แก่ 1) ความสัมพันธ์ระหว่างการคล้อยตามกลุ่มอ้างอิงและ
เจตคติต่อพฤติกรรมการใช้พาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์ 2) ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรูป้ ระโยชน์ด้าน
การพาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์และเจตคติต่อพฤติกรรมการใช้พาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์ 3) ความสัมพันธ์
ระหว่างการรับรูค้ วามสามารถในการควบคุมพฤติกรรมการใช้พาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์และเจตคติต่อ
พฤติกรรมการใช้พาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์ 4) ความสัมพันธ์ระหว่างแรงกดดันจากลูกค้าและความตัง้ ใจ
ใช้พ าณิช ย์อิเ ล็ก ทรอนิ ก ส์ และ 5) ความสัม พัน ธ์ร ะหว่ า งการรับ รู้ค วามสามารถในการควบคุ ม
พฤติกรรมการใช้พาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์และพฤติกรรมการใช้พาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์
1. ความสัมพันธ์ระหว่างการคล้อยตามกลุ่มอ้างอิงและเจตคติต่อพฤติกรรมการใช้พาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ โดยจากการปรับแบบจาลอง สามารถวิเคราะห์ได้ว่าการคล้อยตามกลุ่มอ้างอิงมีทงั ้
อิทธิพลทางและอิทธิพลทางอ้อมต่อเจตคติต่อพฤติกรรมการใช้พาณิ ชย์อเิ ล็กทรอนิกส์ ซึง่ สอดคล้อง
กับการศึกษาทีผ่ ่านมาในอดีตเช่น การศึกษาของ คิม และคณะ (2552) ทีไ่ ด้ศกึ ษา เรื่อง แบบจาลอง
บทบาทของการคล้อยตามกลุ่มอ้างอิงและความเชื่อถือระบบอีทรัสต์ (eTrust) หรือระบบรักษา
ความปลอดภัยอิเล็กทรอนิกส์ต่อการยอมรับใช้เว็บไซต์สายการบินของลูกค้า โดยประยุกต์ใช้ตวั แปร
การคล้อยตามกลุ่มอ้างอิงซึง่ เป็นตัวแปรภายนอกจากแบบจาลองด้านการยอมรับเทคโนโลยี (Davis.
1989) งานวิจยั ของ ซิงห์ และคณะ เรื่องการใส่ใจต่ อความตัง้ ใจถ่ายโอนเพื่อพัฒนาคณะ โดยใช้
ทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน (2557) โดยใช้ตวั แปรการคล้อยตามกลุ่ มอ้างอิงจากทฤษฎีพฤติกรรม
ตามแผนของไอเซ่น (Ajzen. 2002) หรือ การศึกษาของ คอร์ติ และคณะ เรือ่ ง การวิเคราะห์เจตคติ
ต่อความพิการของนักศึกษามหาวิทยาลัย : ทฤษฎีการกระทาเชิงเหตุผล (2554) ที่ใช้ตวั แปรการ
คล้อยตามกลุ่มอ้างอิงจากทฤษฎีการกระทาเชิงเหตุผลของไอเซ่น (Ajzen. 1991) ดังนัน้ ข้อค้นพบนี้
จึงช่วยสนับสนุนผลการศึกษาทีเ่ คยศึกษาในอดีต
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2. ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรูป้ ระโยชน์ด้านการพาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์และเจตคติต่อ
พฤติกรรมการใช้พาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์ ซึง่ จากการปรับแบบจาลอง สามารถวิเคราะห์ได้ว่าการรับรู้
ประโยชน์ ด้านการพาณิชย์อิเ ล็กทรอนิกส์มอี ิทธิพลทางตรงเจตคติต่อ พฤติกรรมการใช้พาณิชย์ อิเ ล็ก ทรอนิ ก ส์ ซึ่ง สอดคล้อ งกับ งานวิจ ัย ของ บุ ษ รา ประกอบธรรม ( 2556) เรื่อ ง การศึก ษา
การยอมรับ เครือ ข่ า ยสัง คมออนไลน์ ข องนั ก ศึก ษา : กรณี ศึก ษา มหาวิท ยาลัย กรุ ง เทพ โดย
ประยุกต์ใช้ตวั แปรการรับรู้ประโยชน์ จากแบบจาลองด้านการยอมรับเทคโนโลยี (Davis. 1989)
การศึกษาของ วลัญช์ ก้าวสัมพันธ์ เรือ่ ง ปจั จัยทีม่ ผี ลต่อทัศนคติและการยอมรับการทางานระยะไกล
กรณีศกึ ษา ธนาคารแห่งประเทศไทย (2554) โดยใช้ตวั แปรการรับรูป้ ระโยชน์จากแบบจาลองด้าน
การยอมรับเทคโนโลยี (Davis. 1989) หรือ การศึกษาของชวิศา พฤกษะวัน (2554) ที่ศึกษาเรื่อง
ปจั จัยทีม่ ผี ลต่อการยอมรับระบบ SAP ของพนักงานในอุตสาหกรรมผลิตชิน้ ส่วนพลาสติกประเภท
ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้ตวั แปรการรับรูป้ ระโยชน์จากแบบจาลองด้านการยอมรับเทคโนโลยี
(Davis.1989) เช่นกัน ดังนัน้ ข้อค้นพบที่น่าสนใจในการวิจยั ครัง้ นี้จงึ ช่วยสนับสนุ นผลการศึกษาที่
เคยศึกษาในอดีต
3. ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรูค้ วามสามารถในการใช้พาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์และเจตคติ
ต่อพฤติกรรมการใช้พาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์ โดยจากการปรับแบบจาลอง สามารถวิเคราะห์ได้ว่าการ
รับรูค้ วามสามารถในการใช้พาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์มอี ทิ ธิพลทางตรงต่อเจตคติต่อพฤติกรรมการใช้ พาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์ ซึง่ สอดคล้องกับทฤษฎีพฤติกรรมตามแผนของไอเซ่น (2549) ทีแ่ สดงไว้ว่า
การรับรูก้ ารความสามารถในการควบคุมพฤติกรรมมีความสัมพันธ์กบั เจตคติและการคล้อยตามกลุ่ม
อ้างอิง (Ajzen; & Madden. 1985) ดังนัน้ ข้อค้นพบนี้จงึ สนับสนุ นทฤษฎีพฤติกรรมตามแผนของไอ
เซ่น (2549)
4. ความสัมพันธ์ระหว่างแรงกดดันจากลูกค้าและความตัง้ ใจใช้พาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์ ซึ่ง
จากการปรับแบบจาลอง สามารถวิเคราะห์ได้ว่าแรงกดดันจากลูกค้ามีอทิ ธิพลทางตรงต่อความตัง้ ใจ
ใช้พาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์ ซึง่ สอดคล้องกับการศึกษาทีผ่ ่านมาในอดีต เช่น งานวิจยั ของ เฮลินิกและ
คณะ เรื่อง การศึกษาปจั จัยด้านบุคคล ปจั จัยด้านองค์กร และปจั จัยด้านสภาพแวดล้อมกับการใช้
เทคโนโลยีการขายและผลการดาเนินงานระยะยาว โดยใช้ตวั แปรแรงกดดันจากลูกค้าซึง่ เป็ นหนึ่ งใน
แนวคิด ปจั จัยด้านบุ คคล ปจั จัยด้านองค์การ และปจั จัยด้านสภาพแวดล้อม หรือ การศึก ษาของ
คาลิฟ่าและเดวิสนั (2549) เรือ่ ง การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศโดยวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
: กรณีระบบการซือ้ ขายอิเล็กทรอนิกส์ (ETS) โดยประยุกต์ใช้ตวั แปรแรงกดดันจากลูกค้าซึง่ เป็ นตัว
แปรภายนอกจากทฤษฎี ดังนัน้ ข้อค้นพบทีน่ ่าสนใจในการวิจยั ครัง้ นี้จงึ ช่วยสนับสนุ นผลการศึกษาที่
เคยศึกษาในอดีต
5. ความสัม พัน ธ์ร ะหว่ า งการรับ รู้ค วามสามารถในการใช้พ าณิช ย์อิเ ล็ก ทรอนิ ก ส์แ ละ
พฤติกรรมการใช้พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ โดยจากการปรับแบบจาลอง สามารถวิเคราะห์ได้ว่าการ
รับรูค้ วามสามารถในการใช้พาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์มอี ทิ ธิพลทางตรงต่อพฤติกรรมการใช้พาณิชย์
อิเ ล็ก ทรอนิ ก ส์ ซึ่ง สอดคล้อ งกับ งานวิจ ัย ของ นพมาศ อัค รจัน ทโชติ และ คณะ ( 2555) เรื่อ ง
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ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของพฤติกรรมการใช้ Facebook ของนิสติ ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยบูรพา
โดยประยุกต์ใช้ตวั แปรการรับรูค้ วามสามารถจากทฤษฎีพฤติกรรมตามแผนของไอเซ่น (Ajzen; &
Fishbein. 1975) หรือ การศึกษาของ ชูและคณะ (2004) ที่ได้ศกึ ษาปจั จัยที่ส่งผลต่อการยอมรับ
ระบบการจัดซือ้ จัดจ้างทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้ตวั แปรการรับรูค้ วามสามารถจากทฤษฎีพฤติ กรรม
ตามแผนของไอเซ่น (Ajzen. 2002) ดังนัน้ ข้อค้นพบนี้จงึ ช่วยสนับสนุ นผลการศึกษาทีเ่ คยศึกษาใน
อดีต

2. ผลการวิ จยั ระยะที่ 2
ผลการวิจ ัย ในส่ ว นนี้ เ ป็ น การตอบวัต ถุ ป ระสงค์ ข้อ 2 เพื่อ สร้า งคู่ ม ือ การใช้พ าณิ ช ย์
อิเล็กทรอนิกส์ของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) กลุ่มส่งออกสินค้า
ประเภทแฟชันในประเทศไทย
่
โดยการทาความเข้าใจเกี่ยวกับปจั จัยทีม่ คี วามสัมพันธ์ต่อความตัง้ ใจ
ใช้พ าณิช ย์อิเ ล็ก ทรอนิก ส์ว่ ามีค วามสัม พัน ธ์ใ นแง่มุม ใด หรือ มีค วามเกี่ย วข้อ งกับ ความตัง้ ใจใช้
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์อย่างไร ซึ่งผู้วจิ ยั ได้เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยวิธกี ารสัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้ให้
ข้อมูล 3 กลุ่ม ดังนี้
กลุ่มที่ 1 ผูป้ ระกอบการฯ ทีม่ กี ารใช้พาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์สูงกว่าค่าเฉลี่ย จานวน 7 คน
พิจารณาจากผู้ประกอบการฯ ที่มคี ะแนนค่าเฉลีย่ รวมของพฤติกรรมการใช้พาณย์อเิ ล็กทรอนิกส์สูง
กว่าค่าเฉลีย่ รวมของพฤติกรรมการใช้พาณย์อเิ ล็กทรอนิกส์
กลุ่มที่ 2 ผู้เชี่ยวชาญหรือ ผู้มหี น้ าที่รบั ผิดชอบเกี่ยวข้อ งโดยตรงกับหน่ วยงานภาครัฐที่
เกีย่ วกับการส่งออกหรือการพาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์ จานวน 6 คน
กลุ่มที่ 3 ผู้ประกอบการฯ ที่มกี ารใช้พาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์ต่ ากว่าค่าเฉลี่ย จานวน 7 คน
พิจารณาจากผูป้ ระกอบการฯ ทีม่ คี ะแนนค่าเฉลี่ยรวมของพฤติกรรมการใช้พาณย์อเิ ล็กทรอนิกส์ต่ า
กว่าค่าเฉลีย่ รวมของพฤติกรรมการใช้พาณย์อเิ ล็กทรอนิกส์
สาหรับผลการศึกษาในส่วนนี้แบ่งออกเป็น
1. ลักษณะข้อมูลพืน้ ฐานของผูใ้ ห้ขอ้ มูล
2. ผลสรุปข้อมูลทีไ่ ด้รบั จากผูใ้ ห้ขอ้ มูล
3. คู่มอื ส่งเสริมการใช้พาณิช ย์อเิ ล็กทรอนิกส์สาหรับผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม (SMEs)
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ลักษณะข้อมูลพื้นฐานของผูใ้ ห้ข้อมูล
เมือ่ พิจารณาลักษณะข้อมูลพืน้ ฐานของผูใ้ ห้สมั ภาษณ์กลุ่มทีเ่ ป็ นผูป้ ระกอบการฯ ทีม่ กี ารใช้
พาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์สงู กว่าค่าเฉลีย่ จานวน 7 คน (ตาราง 8) พบว่า เป็ นผูท้ าธุรกิจเกี่ยวกับสินค้า
แฟชัน่ 1 คน เสือ้ ผ้า 2 คน สิง่ ทอ 2 คน และ อัญมณีและเครือ่ งประดับ 2 คน
สาหรับกลุ่มผู้เชี่ยวชาญหรือผูม้ หี น้าทีร่ บั ผิดชอบเกี่ยวข้องโดยตรงกับหน่ วยงานภาครัฐที่
เกี่ยวกับการส่งออกหรือการพาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์ จานวน 7 คน (ตาราง 9) พบว่าเป็ นผูเ้ ชีย่ วชาญ
สานักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศในจังหวัดกรุงเทพฯ 1 คน ผูเ้ ชีย่ วชาญกระทรวงพาณิชย์ใน
จังหวัด ตราด 1 คน ในจังหวัดระยอง 2 คน และในจังหวัดบุรรี มั ย์ 1 คน ผูเ้ ชีย่ วชาญกรมพัฒนา
ธุรกิจการค้า 1 คน และ ผูเ้ ชีย่ วชาญของThaitrade.comในจังหวัดกรุงเทพฯ 1 คน
กลุ่ ม ผู้ป ระกอบการฯ ที่ม ีก ารใช้พ าณิชย์อิเ ล็ก ทรอนิ ก ส์ต่ า กว่ าค่ า เฉลี่ย จ านวน 6 คน
(ตาราง 10) พบว่า เป็นผูท้ าธุรกิจเกีย่ วกับสินค้าแฟชัน่ 2 คน เสือ้ ผ้า 2 คน สิง่ ทอ 1 คน และ อัญมณี
และเครือ่ งประดับ 1 คน
ตาราง 8 ลักษณะข้อมูลพืน้ ฐานของผูใ้ ห้ขอ้ มูลกลุ่มผูป้ ระกอบการฯ ทีม่ กี ารใช้พาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส
สูงกว่าค่าเฉลีย่
ประเภทสิ นค้า
แฟชัน่
เสือ้ ผ้า
สิง่ ทอ
อัญมณีและเครือ่ งประดับ

จานวน
ผูป้ ระกอบการฯ
1
2
2
2

จังหวัด

ผูใ้ ห้ข้อมูล

กรุงเทพ
ระนอง, กรุงเทพ
ลาพูน, บุรรี มั ย์
ระยอง, กรุงเทพ

SME1_1
SME1_2, SME1_3
SME1_4, SME1_5
SME1_6, SME1_7
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ตาราง 9 ลักษณะข้อมูลพืน้ ฐานของผูใ้ ห้ขอ้ มูลกลุ่มผูเ้ ชีย่ วชาญหรือผูม้ หี น้าทีร่ บั ผิดชอบเกี่ยวข้อง
โดยตรงกับหน่วยงานภาครัฐทีเ่ กีย่ วกับการส่งออกหรือการพาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์
จานวน
จังหวัด
ผูใ้ ห้ข้อมูล
ผูใ้ ห้ข้อมูล
สานักงานส่งเสริมการค้าระหว่าง
1
กรุงเทพ (1)
ราชการ1
ประเทศ
กระทรวงพาณิชย์
4
ตราด (1), ระยอง (2), ราชการ2, ราชการ3,
บุรรี มั ย์ (1)
ราชการ4, ราชการ5
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
1
บุรรี มั ย์ (1)
ราชการ6
Thaitrade.com
1
กรุงเทพ (1)
ราชการ7
หน่ วยงานราชการ

ตาราง 10 ลักษณะข้อมูลพืน้ ฐานของผูใ้ ห้ขอ้ มูลกลุ่มผูป้ ระกอบการฯ ทีม่ กี ารใช้พาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ต่ากว่าค่าเฉลีย่

แฟชัน่

จานวน
ผูป้ ระกอบการฯ
2

เสือ้ ผ้า

2

สิง่ ทอ
อัญมณีและเครือ่ งประดับ

1
1

ประเภทสิ นค้า

จังหวัด
ขอนแก่น,
นครราชสีมา
กรุงเทพ,
ปทุมธานี
กรุงเทพ
นครปฐม

ผูใ้ ห้ข้อมูล
SME2_1, SME2_2
SME2_3, SME2_4
SME2_5
SME2_6

ผลสรุปข้อมูลที่ได้รบั จากผูใ้ ห้ข้อมูล
ภาพรวมผลการวิเคราะห์การวิจยั ในระยะที่ 2 สามารถสรุปเนื้อหาหลักจากข้อมูลที่ได้รบั
จากผูใ้ ห้ขอ้ มูลเป็ น 2 ส่วน ได้แก่ 1) ผลสรุปข้อมูลที่ได้รบั จากผูป้ ระกอบการฯ ที่มกี ารใช้พาณิชย์
อิเ ล็ก ทรอนิ ก ส์สู ง กว่ า ค่ า เฉลี่ย และผู้เ ชี่ย วชาญหรือ ผู้ม ีห น้ า ที่ร ับ ผิด ชอบเกี่ย วข้อ งโดยตรงกับ
หน่ วยงานภาครัฐดังตาราง 11 และ 2) ผลสรุปข้อมูลทีไ่ ด้รบั จากผูป้ ระกอบการฯ ทีม่ กี ารใช้พาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ต่ากว่าค่าเฉลีย่ ดังตาราง 11
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ตาราง 11 ผลสรุปข้อมูลทีไ่ ด้รบั จากผูป้ ระกอบการฯ ทีม่ กี ารใช้พาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์สงู กว่าค่าเฉลีย่ (ภาคผนวก ข) และผูเ้ ชีย่ วชาญหรือผูม้ หี น้าทีร่ บั ผิดชอบ
เกีย่ วข้องโดยตรงกับหน่วยงานภาครัฐ (ภาคผนวก ค)

ประเด็นหลัก

1 เจตคติต่อพฤติกรรมการใช้พาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์

2 การคล้อยตามกลุ่มอ้างอิง

ผลสรุปข้อมูลที่ได้รบั จาก
ผูป้ ระกอบการฯ ที่ มีการใช้พาณิ ชย์
ผูเ้ ชี่ยวชาญหรือผูม้ ีหน้ าที่ รบั ผิดชอบ
อิ เล็กทรอนิ กส์สงู กว่าค่าเฉลี่ย
เกี่ยวข้องโดยตรงกับหน่ วยงานภาครัฐ
เจตคติเชิงบวก
เจตคติเชิงบวก
1) ลูกค้ามาหาเราเอง
1) มีผลด้านการขาย
2) มีผลด้านการขาย
2) มีผลด้านการเข้าถึงกลุ่มลูกค้า
3) มีผลด้านต้นทุนค่าใช้จา่ ย
เจตคติเชิงลบ
เจตคติเชิงลบ
1) ข้อมูลถูกขโมย
1) ไม่เชื่อในประสิทธิภาพของพาณิชย์
2) ใช้เวลาในการจัดการเว็บไซต์
อิเล็กทรอนิกส์
3) ผูใ้ ช้งานต้องมีทกั ษะหรือความรูพ้ น้ื ฐานที่
เกีย่ วข้อง
1) มีลกู ค้าต้องการให้ใช้
1) มีคนใกล้ชกิ ใช้พาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์
2) มีค่แู ข่งในธุรกิจใช้
3) มีกลุ่มคนใกล้ชดิ อยากให้ใช้
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ตาราง 11 (ต่อ)
ผลสรุปข้อมูลที่ได้รบั จาก
ประเด็นหลัก
ผูป้ ระกอบการฯ ที่ มีการใช้พาณิ ชย์
ผูเ้ ชี่ยวชาญหรือผูม้ ีหน้ าที่ รบั ผิดชอบ
อิ เล็กทรอนิ กส์สงู กว่าค่าเฉลี่ย
เกี่ยวข้องโดยตรงกับหน่ วยงานภาครัฐ
1) สามารถแก้ปญั หาเกีย่ วกับการใช้พาณิชย์
1) ขาดความรูท้ เ่ี กีย่ วข้องสาหรับการใช้
อิเล็กทรอนิกส์
พาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์
3 การรับรูค้ วามสามารถในการควบคุมพฤติกรรม
2) สามารถขอความช่วยเหลือจากผูอ้ ่นื
2) ขาดทักษะในการใช้พาณิชย์
การใช้พาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์
3) ขาดความมันใจหรื
่
อทักษะด้านการพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์
อิเล็กทรอนิกส์
1) ประโยชน์ในการเพิม่ จานวนลูกค้า
1) ประโยชน์ดา้ นการเพิม่ จานวนลูกค้าใหม่
4 การรับรูป้ ระโยชน์ดา้ นการพาณิชย์
2) ประโยชน์ในการสื่อสารทีด่ ยี งิ่ ขึน้
2) ประโยชน์ลดต้นทุนทางการค้า
อิเล็กทรอนิกส์
3) ลดต้นทุนด้านการจัดการ
3) มีผลด้านการขาย
1) ลูกค้าสอบถามถึงช่องทางเสิรมสาหรับการ
1) เป็นช่องทางเสริมสาหรับใช้ตดิ ต่อสื่อสาร
5 แรงกดดันจากลูกค้า
ติดต่อสื่อสาร
ผลสังเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้รบั จากผู้ประกอบการฯ ที่มกี ารใช้พาณิชย์อิเ ล็ กทรอนิกส์ต่ ากว่าค่าเฉลี่ย และหาความคิดเห็น
สอดคล้องหรือแตกต่างจากข้อมูลที่ได้รบั จากกลุ่มตัวอย่างทัง้ 2 กลุ่มข้างต้น สามารถสรุปประเด็นหลักสาหรับสร้างคู่มอื ส่งเสริมพฤติกรรมการใช้พาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ได้ 4 ประเด็นหลักดังตาราง 12
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ตาราง 12 ผลสรุปข้อมูลทีไ่ ด้รบั จากผูป้ ระกอบการฯ ทีม่ กี ารใช้พาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์ต่ากว่าค่าเฉลีย่ (ภาคผนวก ง)
เนื้ อหาหลักสาหรับ
1 สร้างเจตคติเชิงบวก และ
การรับรูป้ ระโยชน์

เนื้ อหาย่อย

เนื้อหาส่งเสริมเจตคติเชิงบวก หรือการรับรู้
ประโยชน์
1) ประหยัดค่าดาเนินการ
2) สือ่ สารถึงลูกค้าได้ 24ชม.
3) สือ่ สารข้อมูลรวดเร็ว สะดวก
4) สือ่ สารข้อมูลได้ชดั เจน
5) ได้ลกู ค้าต่างประเทศเป็ นต้น
6) ไม่ตอ้ งตามหาลูกค้า ลูกค้าเป็ นคนหาเรา
7) มีชอ่ งทางการขายเพิม่ ขึน้
เนื้อหาป้องกันเจตคติเชิงลบ
1) เวลาในการอัพเดทข้อมูลน้อย
2) ใช้งานง่าย ไม่ยงุ่ ยากอย่างทีค่ ดิ
2 ส่งเสริมให้ใช้พาณิชย์
1) ยกกรณีตวั อย่างของผูท้ ป่ี ระสบความสาเร็จใน
อิเล็กทรอนิกส์ตามกลุ่มอ้างอิง การใช้พาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์ดาเนินธุรกิจ
2) ยกกรณีตวั อย่างของผูท้ ใ่ี ห้ความใส่ใจความ
ต้องการของลูกค้า
3) แสดงจานวนของผูท้ ใ่ี ช้พาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์
ในปจั จุบนั

สอดคล้องกับเนื้ อหาใน
คู่มือส่งเสริ มการใช้พาณิ ชย์อิเล็กทรอนิ กส์
1) ประโยชน์ทผ่ี ใู้ ช้พาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์จะได้รบั
2) คาถามทีพ่ บบ่อย : FAQ
คำถำม : ฉันต้องทาอย่างไร หากสนใจเริม่ ขายสินค้าทางอีคอมเมิรซ์ ?

1) เรือ่ งราวความสาเร็จ : Success Story
2) คาถามทีพ่ บบ่อย : FAQ
คำถำม : ในปจั จุบนั มีผคู้ า้ ทีใ่ ช้อคี อมเมิรซ์ จานวนเท่าใด?
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ตาราง 12 (ต่อ)
เนื้ อหาหลักสาหรับ

เนื้ อหาย่อย

3 สร้างความมันใจในการ
่
แก้ปญั หาการใช้งานพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์

1) วิธแี ก้หรือป้องกันปญั หา
2) ช่องทางสาหรับติดต่อสอบถามปญั หาที่
ผูป้ ระกอบการฯ มักพบเมือ่ ใช้พาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์

4 สร้างการตระหนักถึง
ประโยชน์ทไ่ี ด้รบั จากการใช้
พาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์ตาม
ความต้องการของลูกค้า

1) ประโยชน์ท่ี ผูป้ ระกอบการฯ ได้จากการใช้
พาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์ตามทีล่ ูกค้าต้องการเช่น
1.1) ข้อมูลชัดเจน
1.2) รายได้เพิม่
1.3) กระตุน้ ความพึงพอใจลูกค้า

สอดคล้องกับเนื้ อหาใน
คู่มือส่งเสริ มการใช้พาณิ ชย์อิเล็กทรอนิ กส์
1) คาถามทีพ่ บบ่อย : FAQ
คำถำม : ฉันควรทาอย่างไร หากพบปญั หาในการขายสินค้าทาง
อีคอมเมิรซ์ ?
คำถำม : ฉันจะขายสินค้าทางอีคอมเมิรซ์ ได้อย่างไร หากฉันไม่
มันใจในการสื
่
อ่ สารด้วยภาษาอังกฤษ?
คำถำม : ฉันสามารถป้องกันการถูกขโมยข้อมูลการสังซื
่ อ้ หรือข้อมูล
ลูกค้าได้อย่างไร?
คำถำม : ฉันควรตัง้ รหัสผ่านอย่างไรให้ปลอดภัยและจาได้งา่ ย?
1) คาถามทีพ่ บบ่อย : FAQ
คำถำม : ฉันมีสนิ ค้าทีม่ คี ณ
ุ ภาพ มีมาตรฐาน และมีลกู ค้าประจาแล้ว
ฉันยังควรทาการค้าแบบอีคอมเมิรซ์ หรือไม่?
คำถำม : ในอดีตร้านค้าต่าง ๆ ก็สามารถขายสินค้าได้โดยไม่ม ี
e-commerce แล้วเหตุใดฉันจึงควรทาการค้าแบบอีคอมเมิรซ์ ?

จากตารางสรุปเนื้อหาหลักและเนื้อหาย่อยสาหรับสร้างคู่มอื ส่งเสริมพฤติกรรมการใช้พาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์ทงั ้ 4 ประเด็นข้างต้นทาให้ผวู้ จิ ยั สามารถ
ออกแบบเอกสารคู่มอื ฯ ทีผ่ ่านการประเมินจากผูท้ รงคุณวุฒ ิ 3 ท่าน มีรายละเอียดคู่มอื ฯ ดังนี้
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3. คู่มือส่งเสริ มการใช้พาณิ ชย์อิเล็กทรอนิ กส์สาหรับผูป้ ระกอบการวิ สาหกิ จขนาด
กลางและขนาดย่อม (SMEs)
คู่มือส่งเสริ มการใช้พาณิ ชย์อิเล็กทรอนิ กส์สาหรับ
ผูป้ ระกอบการวิ สาหกิ จขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)
เอกสารฉบับนี้นาเสนอความรู้พ้นื ฐานเกี่ยวกับ พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ประโยชน์ ของ
พาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์ คาถามทีพ่ บบ่อย และเรื่องราวความสาเร็จของผูป้ ระกอบการวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่ อ มที่ใ ช้ พ าณิ ช ย์อิ เ ล็ก ทรอนิ ก ส์ ป ระกอบการด าเนิ น ธุ ร กิจ โดยมุ่ ง หมายให้
ผู้ป ระกอบการวิส าหกิจ ขนาดกลางและขนาดย่ อ ม กลุ่ ม สิน ค้า ประเภทแฟชัน่ ใช้เ ป็ น แนวทาง
ประกอบการตัดสินใจประยุกต์ใช้พาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์ประกอบการดาเนินธุรกิจเพื่อสร้างศักยภาพ
และขยายโอกาสการตลาดในระดับสากล
พาณิ ชย์อิเล็กทรอนิ กส์ (E-Commerce) คืออะไร?
พาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์ หมายถึงการดาเนินธุรกรรมใด ๆ ก็ตามผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
โดยสินค้า หรือ บริก ารที่ขายให้ผู้ซ้ือ สามารถอยู่ใ นรูปแบบดิจติ ัล และรูป แบบที่ไ ม่ใ ช่ดิจ ิต ัล เพื่อ
ประชาสัมพันธ์สนิ ค้าและบริการ รวมไปถึงการสื่อสารผ่าระบบอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อสังซื
่ อ้ สินค้าและ
การจ่ายเงิน
ประโยชน์ที่ผใ้ ู ช้ e-commerce จะได้รบั
1. สามารถเปิดร้านค้าให้ผซู้ อ้ื เข้าถึงได้ 24 ชัวโมง
่ ทุกวัน หรือ ทัง้ สัปดาห์
2. ช่วยเพิม่ โอกาสในการขยายธุรกิจสู่ตลาดต่างประเทศ
3. ผูซ้ อ้ื จากทัวโลกสามารถเข้
่
าถึงร้านค้าได้
4. ช่วยเพิม่ จานวนลูกค้ารายใหม่
5. ช่วยลดต้นทุนในการประชาสัมพันธ์สนิ ค้า
6. ช่วยลดข้อผิดพลาดที่เกิดจากการสังซื
่ ้อสินค้า เพราะสามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลสินค้า
เป็นลายลักษณ์อกั ษรได้ก่อนจัดส่งสินค้า
คาถามที่พบบ่อย : FAQ
คาถาม : ฉันต้องทาอย่างไร หากสนใจเริ่ มขายสิ นค้าทาง e-commerce?
คาตอบ : ปจั จุบนั มีหน่ วยงานราชการหลายแห่งทีใ่ ห้การสนับสนุ น แนะนาขัน้ ตอนการ
เข้าสู่ e-commerce รวมทัง้ แนะนาวิธอี พั โหลดข้อมูลสินค้าลงเว็บไซต์ทาให้ผคู้ า้ สามารถนาสินค้าของ
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ตนมาเสนอขายผ่าน e-commerce ได้อย่างง่ายและรวดเร็ว ตลอดจนช่วยเหลือตอบคาถามให้ แก่
ผูค้ า้ ทีม่ คี วามสนใจการค้าแบบ e-commerce โดยหน่วยงานทีใ่ ห้ความช่วยเหลือดังกล่าวได้แก่

ชื่อหน่ วยงาน

ช่องทางติ ดต่อทางเว็บไซต์

ธุรกิจไทย Go Online (พันธมิตร
ระหว่างสานักงานส่งเสริมวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม และ
หน่วยงานอื่น ๆ)
thaitrade.com (กรมส่งเสริมการค้า
ระหว่างประเทศ)
DBDmart.com (กรมพัฒนาธุรกิจ
การค้า)

http://www.goonline.in.th/partners

ช่องทาง
ติ ดต่อทาง
โทรศัพท์
02-975-9990

http://www.thaitrade.com/home
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คาถาม : ฉันควรทาอย่างไร หากพบปัญหาในการขายสิ นค้าทาง e-commerce?
ั หาในการขายสิน ค้ า ทาง e-commerce ท่ า นสามารถติด ต่ อ
คาตอบ : หากพบป ญ
สอบถามวิธแี ก้ไขปญั หาจากหน่ วยงานราชการที่สนับสนุ นและช่วยเหลือตอบคาถามให้แก่ผู้ค้าที่ม ี
ความสนใจขายสินค้าแบบ e-commerce โดยหน่วยงานทีใ่ ห้ความช่วยเหลือดังกล่าวได้แก่

ชื่อหน่ วยงาน

ช่องทางติ ดต่อทางเว็บไซต์

ธุรกิจไทย Go Online (พันธมิตร
ระหว่างสานักงานส่งเสริมวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม และ
หน่วยงานอื่น ๆ)
thaitrade.com (กรมส่งเสริมการค้า
ระหว่างประเทศ)
DBDmart.com (กรมพัฒนาธุรกิจ
การค้า)

http://www.goonline.in.th/partners

ช่องทาง
ติ ดต่อ
ทางโทรศัพท์
02-975-9990

http://www.thaitrade.com/home

1169

http://www.dbdmart.com/
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คาถาม : ฉันจะขายสิ นค้ าทาง e-commerce ได้ อย่างไร หากฉั นไม่มนใจในการ
ั่
สื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ?
คาตอบ : ป จั จุ บ ัน มีเ ว็บ ไซต์ แ ปลภาษาซึ่ง ใช้ง านได้ง่ า ย โดยเว็บ ไซต์ แ ปลภาษาที่
แนะนาได้แก่ เว็บไซต์ http://www.ilovetranslation.com/ ซึ่งผู้ค้าสามารถแปลภาษาได้ โดยมี
ขัน้ ตอนการใช้งานเว็บไซต์ดงั กล่าวดังภาพด้านล่าง
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คาถาม :
อย่างไร?
คาตอบ :

ฉันสามารถป้ องกันการถูกขโมยข้อมูลการสังซื
่ ้ อหรือข้อมูลลูกค้าได้
ผูค้ า้ สามารถป้องกันโดย
1) ไม่ใช้ Wi-Fi สารธารณะในการเชื่อมต่อสัญญาอินเตอร์เน็ต
2) เมือ่ เลิกใช้งานระบบ ควรลงชื่อออกจากระบบทุกครัง้
3) ไม่บอกรหัสผ่านให้ผอู้ ่นื ทราบ
4) หมันเปลี
่ ย่ นรหัสผ่านสู่ระบบอย่างสม่าเสมอ

ฉันควรตัง้ รหัสผ่านอย่างไรให้ปลอดภัยและจาได้ง่าย?
สาหรับวิธตี งั ้ รหัสผ่านมีดงั นี้
1) ไม่ควรใช้รหัสผ่านเดียวกันทุกระบบ เพราะหากมีใครทราบรหัสผ่านก็จะ
สามารถใช้รหัสผ่านนัน้ ลองเข้าระบบอื่นๆ ด้วยชื่อผูใ้ ช้งานนัน้ ได้
2) ไม่ควรใช้คาทัวไปที
่
แ่ สดงบุคลิกหรือลักษณะนิสยั ของผู้ใช้งานในการตัง้
รหัสผ่าน เช่นชอบกินกาแฟก็ไม่ควรตัง้ รหัสผ่านว่า “coffee” แต่ควรใช้คาทีไ่ ม่มใี นพจนานุ กรมในการ
ตัง้ รหัสผ่านแทน
3) รหัสผ่านทีด่ คี วรมีความยาว 10 ตัวอักษรขึน้ ไป
4) รหัสผ่านที่ดคี วรประกอบด้วยตัวอักษรเล็ก ตัวอักษรใหญ่ ตัวเลข และ
เครือ่ งหมาย
5) ควรตัง้ รหัส ผ่ า นภาษาอัง กฤษแต่ พ ิม พ์ ต ามแป้ นพิม พ์ ภ าษาไทยเช่ น
เสือ้ ผ้า เมือ่ พิมพ์ตามแป้นพิมพ์ภาษาไทยจะได้คาว่า “glnhvzhk”
คาถาม :
คาตอบ :
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คาถาม : ฉันจะทาอย่างไร หากไม่ต้องการถูกลอกเลียนแบบสิ นค้า?
คาตอบ : การป้องกันการถูกลอกเลียนแบบเป็ นการป้องกันไม่ให้ลูกค้าซื้อสินค้าจาก
ร้านอื่นที่ปลายเหตุเท่านัน้ แต่การรักษามาตรฐานของสินค้าเป็ นวิธหี นึ่งที่สามาราถทาให้ลูกค้าซื้อ
สินค้ากับผูค้ า้ ตลอดไปเพราะรูปแบบสินค้าไม่ใช่สาเหตุหลักเพียงอย่างเดียวทีท่ าให้ลูกค้าตัดสินใจซือ้
สิน ค้า กับ ร้า นค้า ใดร้า นค้า หนี่ ง นอกจากนี้ ค วามพึง พอใจด้า นบริก ารทางการขายเช่ น ความ
สะดวกสบาย รวดเร็วใน การติดต่อสื่อสาร ความซื่อสัตย์ในการนาเสนอสินค้า และการเอาใจใส่
ลูกค้ายังเป็นอีกสาเหตุสาคัญ ทีท่ าให้ลกู ค้าเกิดความพึงพอใจ ผูกพันกับผูค้ า้ และกลับมาซือ้ สินค้าซ้า
คาถาม : ฉันมีสินค้าที่มีคณ
ุ ภาพ มีมาตรฐาน และมีลูกค้าประจาแล้ว ฉันยังควร
ทาการค้าแบบ e-commerce หรือไม่?
คาตอบ : ในอดีตหากผูค้ า้ มีสนิ ค้าทีม่ คี ุณภาพ มีมาตรฐาน และมีลูกค้าประจาแล้ว อาจ
ไม่จาเป็ นต้องหาลูกค้าเพิม่ แต่ในยุคการสื่อสารไร้พรมแดนหากคู่แข่งทางการค้าสามารถอานวย
ความสะดวกด้านการขาย และสามารถสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าได้มากกว่าก็อาจส่งผลให้ผคู้ า้
สูญเสียลูกค้าประจาให้แก่ค่แู ข่งก็เป็นได้
คาถาม : ในอดี ตร้ านค้ าต่ าง ๆ ก็ส ามารถขายสิ นค้ าได้ โดยไม่มี e-commerce
แล้วเหตุใดฉันจึงควรทาการค้าแบบ e-commerce?
คาตอบ :
เมือ่ ใดทีผ่ คู้ า้ มีจานวนลูกค้าเท่าเดิมไม่มลี ูกค้าใหม่เพิม่ ขึน้ อาจทาให้วนั หนึ่ง
ผู้ค้ามีจานวนน้ อยลงได้เพราะสูญเสียลูกค้าประจาให้แก่คู่แข่งที่มกี ารพัฒนากลยุทธ์ทางการตลาด
และสามารถสร้างความพึงพอใจด้านการขายให้แก่ลูกค้าได้มากกว่าจึงทาให้เสียลูกค้าประจาราย
ดังกล่าวให้แก่ค่แู ข่งไปในทีส่ ุด
คาถาม : ในปัจจุบนั มีผคู้ ้าที่ใช้ e-commerce จานวนเท่าใด?
คาตอบ : จากรายงานการส ารวจข้ อ มู ล จากสถานประกอบการที่ ท าธุ ร กิ จ ecommerce กับภาครัฐไม่รวม e-auction ปี 2555-2557 โดยสานักงานสถิตแิ ห่งชาติแสดงข้อมูลไว้ว่า
ตลาดธุ ร กิจที่ข ายสิน ค้าในประเทศมีก ารเติบโตขึ้นอย่า งสม่ า เสมอ ส าหรับ การขายไปยังตลาด
ต่างประเทศมีมลู ค่าการขายเพิม่ ขึน้ แต่ไม่สม่าเสมอซึง่ ทาให้ผคู้ า้ ยังมีโอกาสในการค้าไปต่างประเทศ
แบบ e-commerce รายละเอียดมูลค่าการขายดังภาพ
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เรื่องราวความสาเร็จ : Success Story
เรื่องราวร้าน Panicloset
1. Panicloset คืออะไร?
ร้า น Panicloset เป็ นร้า นเสื้อ ผ้า ออนไลน์ ข องสองพี่น้ อ ง คุ ณ แอ้ ปนิด า ศรีช ัย และ
คุณโอ๋ ณัฐปภัฑร์ วุฒกิ ร ทัง้ คู่เคยเป็นแอร์โฮสเตสมาก่อนจึงไม่มคี วามรูด้ า้ นการออกแบบหรือตัดเย็บ
แต่ ช่นื ชอบเสื้อ ผ้า ทาให้มองว่าตลาดแฟชันบนระบบอิ
่
นเตอร์เน็ ตยังมีช่อ งทางให้เ ติบโตได้ และ
ตัด สิน ใจขายเสื้อ ผ้า ออนไลน์ เ พราะเหตุ ผ ลที่ว่ า “ช้อ ปปิ้ ง กับผู้ห ญิงเป็ น ของคู่กัน และระบบ
อินเตอร์เน็ตก็ทาให้ลกู ค้าดูสนิ ค้าได้ตลอดเวลา”
2. กลยุทธ์ในการแบ่งพื้นที่ตลาด
คุณโอ๋ให้ความเห็นว่า “ช่องทางการสื่อสารผ่านอินเตอร์เน็ตเป็ นอีกช่องทางหนึ่งในการ
ทาธุรกิจ สาหรับผู้ค้าที่ต้องการมีรายได้เพิม่ โดยใช้ต้นทุนต่ า และหากมีการวางแผนประชาสัมพันธ์
อย่างดีกส็ ามารถทาให้ธุรกิจขับเคลื่อนด้วยตัวเองได้” Panicloset จึงให้ความสาคัญกับธุรกิจออนไลน์
เพราะเป็นช่องทางการค้าทีท่ ุกคนทัวโลกสามารถเข้
่
าถึงได้ สามารถดูสนิ ค้าได้จากทุกทีท่ ุกเวลาผ่าน
โทรศัพท์มอื ถือ Panicloset สามารถประสบความสาเร็จด้านการตลาดได้เนื่องมาจากคุณภาพของ
สินค้า เพราะลูกค้าทีซ่ อ้ื สินค้าออนไลน์มกั มีความคาดหวังมากกว่าการซือ้ สินค้าทีร่ า้ นค้าด้วยตนเอง
เพราะไม่สามารถทดลองใส่และไม่สามารถเห็นหรือสัมผัสเนื้อผ้าได้จริงทาให้ Panicloset ใส่ใจ
ในความต้องการของลูกค้าและพยายามทาให้คุณภาพสินค้าเป็ นดังที่ลูกค้าคาดหวังไว้ นอกจากนี้
การบริการก่อนและหลังการขายเช่นการตอบคาถามลูกค้ารวดเร็ว และการจัดส่งสินค้ารวดเร็ว ก็เป็ น
อีกหนึ่งกลยุทธสาคัญทีท่ าให้ Panicloset ประสบความสาเร็จ
3. การค้าด้วยระบบอิ เล็กทรอนิ กส์
คุณโอ๋กล่าวอีกว่า เป้าหมายในการทาธุรกิจบน Line Shop ซึ่งเป็ นช่องทางการค้า
รูปแบบหนึ่งบนระบบอิเล็กทรอนิกส์นนั ้ คือการทาให้แบรนด์ Panicloset เป็ นแบรนด์เสื้อผ้าที่ขายดี
อันดับหนึ่งบน Line Shop ด้วยการทาให้แบรนด์น้ีได้รบั ความนิยม มีลูกค้ามาซือ้ สินค้าต่อเนื่อง มี
การจัดโปรโมชันเพื
่ ่อให้คนมาติดตามใน Line Shop อย่างต่อเนื่อง
นอกจากเป้าหมายในการสร้างแบรนด์และเพิม่ ช่องทางการขายผ่านอินเตอร์เน็ตบน
ช่องทางหลากหลายแล้ว ปจั จุบนั Panicloset มีการสร้างเว็บไซต์เป็ นภาษาอังกฤษเพื่อขยายฐาน
ลูกค้าต่างประเทศ และวางแผนว่าในอนาคตจะเจาะกลุ่มตลาดต่างประเทศเพิม่ เติมโดยเริม่ จากกลุ่ม
ประเทศ AEC เพราะสามารถจัดส่งสินค้าได้รวดเร็ว
4. ความสาเร็จในวันนี้
Panicloset มียอดสังซื
่ อ้ เฉลีย่ ประมาณ 3,000-4,000 ชิน้ ต่อเดือนผ่านช่องทางการขาย
www.panicloset.com และ Facebook นอกจากนี้ยงั มียอดการสังซื
่ อ้ ผ่านบน Line Shop กว่า 1,000
รายการภายหลังการขายเสือ้ ผ้าทางช่องทาง Line Shop ประมาณ 2 เดือน

130
5. คาแนะนาในการทาธุรกิ จ
คุณโอ๋ได้กล่าวว่า “ใครที่ต้องการทาธุรกิจส่วนตัว ต้องศึกษาตลาดและความต้องการ
ของผู้บริโภค และต้องมีวนิ ัยในการบริหารจัดการร้านค้า ถึงแม้จะยังไม่สาเร็จในเวลาอันรวดเร็ว
ตามทีห่ วังก็อย่าท้อ
เรื่องราวร้าน Make My Gems
1. Make My Gems คืออะไร?
Make My Gems ร้านเครื่องประดับอัญมณีออนไลน์มผี รู้ ่วมก่อตัง้ ทัง้ หมดรวม 4 คน
ได้แก่ นิธ ิ สัจจทิพวรรณ (เมฆ) สุธดิ า เอื้อวิศาลสิน (เบลล์) ชาคริต เอื้อวิศาลสิน (บูม) และธฤษ
ตัณฑเสถียร (พอร์ช) ทัง้ 4 ท่านต่างก็มคี วามถนัดแตกต่างกันไป แต่ได้นาความต่างนัน้ มาช่วย
บริหารธุรกิจกันจนประสบความสาเร็จดังทุกวันนี้ โดยความคิดริเริม่ ในการทาธุรกิจนี้เกิดจากจากที่
คุณ นิธ ิ ต้องการซือ้ เครื่องประดับทีพ่ เิ ศษให้คนสาคัญทาให้เกิดความคิดให้ลูกค้าสามารถสร้างสรรค์
เครือ่ งประดับอัญมณีตามทีต่ นเองต้องการได้เอง จึงได้ปรึกษากับคุณชาคริตและคุณสุธดิ าเพื่อ นสมัย
เด็ก ที่พ้นื ฐานครอบครัว มีประสบการณ์ ต รงเกี่ยวกับธุ รกิจเครื่อ งประดับอัญ มณี ต่อ มาจึงได้ชวน
คุ ณ ธฤษ เพื่อ นที่ม ีค วามถนั ด ด้ า นการเงิน มาช่ ว ยรับ ผิด ชอบงานด้า นฐานข้อ มู ล เพราะราคา
เครือ่ งประดับอัญมณีสามารถเปลีย่ นได้ตลอด
2. กลยุทธ์ในการแบ่งพื้นที่ตลาด
Make My Gems ไม่ได้เป็ นเพียงผูข้ ายเครื่องประดับอัญมณีแต่ยงั ทาหน้าทีเ่ ป็ นผูช้ ่วย
ให้ลูกค้าได้ออกแบบ เครื่องประดับทีม่ คี วามโดดเด่นเฉพาะตัวตามความต้องการของตัวเองหรือคน
พิเศษ โดยให้ลูกค้าสามารถออกแบบเครื่องประดับผ่านทางเว็บไซต์ Make My Gems ได้จนกว่าจะ
พอใจกับดีไซน์ของตนโดยสินค้า ของร้านแบ่งเป็นตุม้ หูและแหวนทีผ่ ลิตจากเงินแท้ ซึง่ ลูกค้าสามารถ
เลือกชุบโลหะ 3 สี ได้แก่ ทองคาขาว ทอง หรือพิงค์โกลด์ มีตวั เรือนแหวนสาหรับทัง้ ผู้หญิงและ
ผูช้ ายให้เลือกรวมกว่า 150 แบบ ส่วนอัญมณีนัน้ มีทงั ้ พลอยเนื้ออ่อนและพลอยเนื้อแข็งคุณภาพสูง
กว่า 20 ชนิด เมื่อลูกค้าเลือกตัวเรือนและพลอยที่ต้องการได้แล้ว ระบบจะโชว์ภาพเสมือนพร้อม
คานวนราคาให้ทนั ทีและให้ลกู ค้าเลือกสลักชื่อทีต่ วั เรือนได้โดยไม่มคี ่าใช้จ่ายเพิม่ เติม
3. การค้าด้วยระบบอิ เล็กทรอนิ กส์
Make My Gems เริม่ ต้นธุรกิจด้วยการมีเว็บไซต์เป็ นของตนเอง หลังเว็บไซต์เสร็จ
สมบูรณ์ ผู้ก่อตัง้ ใช้วธิ สี ่งเสริมร้านค้าผ่านเฟซบุ๊กและโซเชียลมีเดียต่างๆ แต่ไม่สามารถสร้างความ
มันใจในการซื
่
อ้ สินค้าได้เต็ม 100 เปอร์เซ็นต์ อย่างไรก็ตาม Make My Gems ได้เรียนรูจ้ ากการใช้เฟ
ซบุ๊ก และโซเชียลมีเ ดียว่าช่อ งทางนัน้ เป็ น เพียงช่อ งทางที่ส ามารถช่ว ยสร้างแบรนด์ส ินค้าแต่ ไ ม่
สามารถสร้างความมันใจให้
่
ลกู ค้าซือ้ สินค้าได้ 100% และภายหลังที่ Make My Gems ได้ไปออกร้าน
ในงานเทศกาล ผู้ก่อตัง้ ได้เรียนรูค้ วามต้องการของลูกค้าเพิม่ เติม โดยค้นพบว่า 1) กลุ่มลูกค้า
เป้าหมายทีเ่ หมาะกับลักษณะของธุรกิจของ Make My Gems เป็ นกลุ่มลูกค้าทีม่ อี ายุเฉลีย่ มากกว่า
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25 ปีและมองหาเครื่องประดับทีม่ มี ลู ค่าของสินค้าไม่ใช่กลุ่มวัยรุ่นทีเ่ น้นให้ความสาคัญกับดีไซน์ของ
สินค้า และยังพบว่า 2) ลูกค้าเป้าหมายคือผูช้ ายทีส่ นใจซือ้ อัญมณีเพื่อเป็ นของขวัญให้คนสาคัญหรือ
ให้ตวั เองไม่ใช่ลกู ค้าผูห้ ญิงดังทีไ่ ด้คาดหวังไว้
เมื่อพวกเขาได้เรียนรูช้ ่องทาง กลุ่มเป้าหมายที่เหมาะสม และความต้องการที่แท้จริง
ของลูกค้า Make My Gems จึงสามารถปรับกลยุทธ์ต่างๆ รวมกันและสร้างความพึงพอใจให้แก่
ลูกค้าได้ และเมื่อลูกค้าได้รบั ความพึงพอใจจากสินค้าทีอ่ อกแบบเองและมีช่อื สลักบนเครื่องประดับ
นัน้ ทาให้ลกู ค้ารูส้ กึ ถึงประสบการณ์ทป่ี ระทับใจและบอกต่อไปยังลูกค้ารายอื่นๆ หลังจากนี้ พวกเขามี
โครงการจะขยายแบรนด์ไปยังต่างประเทศ โดยใช้ขอ้ ดีของโซเชียลมีเดียในการส่งเสริมแบรนด์ให้
เป็นทีร่ จู้ กั เพื่อดึงชาว ต่างชาติเข้ามาทีเ่ ว็บไซต์ โดยการส่งออกนี้คาดว่าจะเริม่ จากประเทศใกล้ๆก่อน
อาทิ เวียดนาม กัมพูชา ลาว และพม่า นอกจากนัน้ พวกเขายังรอเวลาที่เหมาะสมเพื่อจะส่งออก
เครือ่ งประดับอัญมณีไปขายทีต่ ลาด ยุโรป-อเมริกาอีกด้วย
4. คาแนะนาในการทาธุรกิ จ
ถ้าวันนัน้ พวกเราท้อ Make My Gems ก็คงไม่มวี นั นี้ สิง่ สาคัญคือ ร้านค้าต้องมีความ
จริงใจให้แก่ลกู ค้า หลังปิดการขายก็ยงั ต้องสร้างความพึงพอใจให้แก่ลกู ค้าต่อไปเพราะเราไม่ต้องการ
ซือ้ ขายกับลูกค้าเพียง 1 ครัง้ ในทางกลับกันเราต้องการเป็ นทีป่ รึกษาด้านเครื่องประดับอัญมณีให้แก่
ลูกค้าด้วย

บทที่ 5
สรุปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ
การศึ ก ษาเรื่ อ ง ป จั จัย เชิ ง สาเหตุ ท่ี ม ี ค วามสั ม พั น ธ์ ก ั บ พฤติ ก รรมการใช้ พ าณิ ช ย์
อิเล็กทรอนิกส์ของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) กลุ่มส่งออกสินค้าประเภทแฟชันใน
่
ประเทศไทย มีจดุ มุง่ หมายในการศึกษาเพื่อศึกษาแบบจาลองโครงสร้างความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของ
ปจั จัยทีเ่ กีย่ วข้องกับพฤติกรรมการใช้พาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์ของผูป้ ระกอบการหรือผูจ้ ดั การวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) กลุ่มส่งออกสินค้าประเภทแฟชันในประเทศไทย
่
และ สร้างคู่มอื
การใช้พาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์ของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) กลุ่ม
ส่งออกสินค้าประเภทแฟชันในประเทศไทยที
่
่ไม่เคยใช้พาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์ให้เริม่ เข้าสู่ขนั ้ การใช้
พาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์ โดยมีความมุง่ หมายเฉพาะของการวิจยั เป็น 2 ระยะ โดยระยะที่ 1 เพื่อศึกษา
รูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปจั จัยทีเ่ กีย่ วข้องกับพฤติกรรมการใช้พาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์ของ
ผูป้ ระกอบการหรือผูจ้ ดั การวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) กลุ่มส่งออกสินค้าประเภท
แฟชันในประเทศไทย
่
ระยะที่ 2 เพื่อสร้างคู่มอื การใช้พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของผู้ประกอบการ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) กลุ่มส่งออกสินค้าประเภทแฟชันในประเทศไทยที
่
ไ่ ม่เคย
ใช้พาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์ให้เริม่ เข้าสู่ขนั ้ การใช้พาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์
ในการวิจยั ระยะที่ 2 คือ การศึกษาเพื่อ สร้างคู่ม ือ การใช้พาณิชย์อิเ ล็กทรอนิกส์ของ
ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) กลุ่มส่งออกสินค้าประเภทแฟชันใน
่
ประเทศไทยด้วยการวิจยั เชิงคุณภาพเพื่อทาความเข้าใจเกี่ยวกับปจั จัยที่มคี วามสัมพันธ์ต่อความ
ตัง้ ใจใช้พาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์ว่ามีความสัมพันธ์ในแง่มุมใด หรือมีความเกี่ยวข้องกับความตัง้ ใจใช้
พาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์อย่างไร
ในการวิจยั ครัง้ นี้ ผูว้ จิ ยั ได้ดาเนินการศึกษากับผูป้ ระกอบการหรือผู้จดั การวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อม (SMEs) กลุ่มส่งออกสินค้าประเภทแฟชันในประเทศไทย
่
โดยระยะที่ 1 ใช้
วิธกี ารแบบแบ่งชัน้ ภูมติ ามสัดส่วนของประชากร (Proportionate Stratified Random Sampling)
โดยมีขนั ้ ตอนในการสุ่มกลุ่มตัว อย่างโดยเริม่ จากการแบ่งชัน้ ภูมติ ามประเภทสินค้าในกลุ่มสินค้า
ประเภทแฟชันจากนั
่
น้ ใช้วธิ กี ารสุ่มอย่างง่าย (Sample Random Sampling) โดยสุ่มเลือกจานวน
ผู้ประกอบการฯ ในแต่ ละประเภทตามสัดส่ วนของผู้ประกอบการฯ ของสินค้าแต่ล ะประเภทรวม
จานวน 345 ราย อย่างไรก็ตามภายหลังการเก็บข้อมูลจริง ผู้วจิ ยั พบว่าวิธกี ารสุ่มแบบชัน้ ภูมไิ ม่
สามารถทาให้ผู้วจิ ยั เก็บข้อมูล จนครบจานวนข้างต้น จึงได้ใช้วธิ กี ารคัดเลือกแบบลูกโซ่ (Snowball
Selection) ในการเก็บข้อมูลเพิม่ เติมจนได้จานวนกลุ่มตัวอย่ าง 345 ราย และระยะที่ 2 ใช้กลุ่ม
ตัวอย่างที่ได้จากการวิจยั ระยะที่ 1 แบ่งเป็ นประกอบการหรือผู้จดั การ ฯ ที่มคี ่าการใช้พาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์สูงและต่ ากว่าค่าเฉลีย่ และ ผูเ้ ชีย่ วชาญหรือผูม้ หี น้าทีร่ บั ผิดชอบเกี่ยวข้องโดยตรงกับ
หน่วยงานภาครัฐทีเ่ กีย่ วข้องกับการส่งออกสินค้าและระบบพาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์รวม 3 กลุ่ม
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ในระยะที่ 1 ผูว้ จิ ยั ดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยเครื่องมือทีใ่ ช้ในการเก็บข้อมูลการ
วิจยั สาหรับวัดตัวแปรต่างๆ เป็นแบบสอบถามแบบมาตรส่วนประมาณค่า 5 ระดับ และ 6 ระดับ แบ่ง
ออกเป็ น 3 ตอน ได้แก่ ตอนที่ 1 แบบสอบถามข้อมูลทัวไป
่ ตอนที่ 2 แบบสอบถามปจั จัยที่ม ี
ความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการใช้พาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์ และ ตอนที่ 3 แบบสอบถามพฤติกรรมการ
ใช้พาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์ของผูป้ ระกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ซึง่ เน้นวัดความตัง้ ใจ
และพฤติกรรมการใช้พาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์ในการดาเนินธุรกิจ
ในระยะที่ 2 ผู้ว ิจ ยั ด าเนิ น การเก็บ ข้อ มูล โดยเครื่อ งมือ ที่ใ ช้ใ นการวิจ ัย ระยะนี้ ค ือ
ผู้ดาเนินการวิจยั และแนวคาถามสาหรับการสนทนากลุ่มและการสัมภาษณ์เชิงลึกซึ่งสังเคราะห์มา
จากผลการวิจยั ทีผ่ วู้ จิ ยั ได้รบั ในการวิจยั ระยะที่ 1

สรุปผลการวิ จยั ระยะที่ 1
จากการวิจยั สามารถสรุปผลดังนี้
1. จากวัตถุประสงค์การวิ จยั ที่ 1 ผลการวิ จยั ประกอบด้วย
1.1 ผลการวิ เคราะห์รปู แบบความสัมพันธ์โครงสร้างเชิ งสาเหตุของพฤติ กรรม
การใช้พาณิ ชย์อิเล็กทรอนิ กส์ของผู้ประกอบการวิ สาหกิ จขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)
กลุ่มส่งออกสิ นค้าประเภทแฟชันในประเทศไทย
่
จากการวิเคราะห์รูปแบบความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงสาเหตุของพฤติกรรมการใช้
พาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์ของผูป้ ระกอบการพบว่า แบบจาลองกับข้อมูลเชิงประจักษ์สามารถแสดงผล
การตรวจสอบความกลมกลืนของแบบจาลองกับข้อมูลเชิงประจักษ์ พบว่า มีค่าไคสแควร์ ( 2)
เท่ากับ 247.59, df = 18 (p-value = 0.0), GFI = 0.88, RMSEA = 0.195, CFI = 1.00, NFI = 0.86
ทัง้ นี้เมื่อพิจารณาความสอดคล้องโดยรวมแสดงให้เห็นว่า แบบจาลองตามสมมติฐานยังไม่มคี วาม
กลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์เนื่องจากค่า 2 / df มากกว่า 3, ค่า GFI น้อยกว่า 0.90, ค่า RMSEA
มากกว่า 0.08, ค่า NNFI น้อยกว่า 0.90 ดังนัน้ ผูว้ จิ ยั จึงทาการปรับแบบจาลองให้มคี วามกลมกลืน
มากขึน้ โดยพิจารณาจากค่าดัชนีปรับแก้ (Modification index) พร้อมกับความเหมาะสมและความ
เป็นไปได้เชิงแนวคิดทฤษฎี รวมทัง้ ผลงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้องกับผลการวิเคราะห์
ภายหลังการปรับแก้แบบจาลองเมื่อวิเคราะห์รูปแบบความสัมพันธ์โครงสร้างเชิง
สาเหตุของพฤติกรรมการใช้พาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์ของผู้ประกอบ พบว่าแบบจาลองที่ปรับแก้กบั
ข้อมูลเชิงประจักษ์มคี ่าดัชนีวดั ความสอดคล้องดีขน้ึ โดยพบว่าค่าไคสแควร์ ( 2) มีค่าเท่ากับ 18.84,
df = 14 (p-value = 0.17113), GFI = 0.99, RMSEA = 0.032, CFI = 1.00, NNFI = 0.99 ทัง้ นี้เมื่อ
พิจ ารณาความสอดคล้อ งโดยรวมแสดงให้เ ห็น ว่ า แบบจ าลองความสัม พัน ธ์เ ชิง สาเหตุ ม ีค วาม
สอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ คือค่า 2 / df น้อยกว่า3, ค่า GFI มากกว่า0.90, ค่า RMSEA น้อย
กว่า 0.08, ค่า CFI มากกว่า 0.90, ค่า NNFI มากกว่า 0.90 ซึง่ ดีกว่าโมเดลตามสมมติฐานทุกดัชนี
จึงสรุปได้ว่า แบบจาลองความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปจั จัยทีเ่ กี่ยวข้องกับพฤติกรรมการใช้พาณิชย์
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อิเล็กทรอนิกส์ของผู้ประกอบการหรือผู้จ ัดการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) กลุ่ม
ส่งออกสินค้าประเภทแฟชันในประเทศไทยที
่
่ปรับแก้ มีความกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ และ
สามารถประมาณค่าขนาดอิทธิพลในแบบจาลองดังกล่าวเป็นทีย่ อมรับได้
1.2 ผลการวิ เ คราะห์ อิ ท ธิ พ ลของตัว แปรเชิ ง สาเหตุ ที่ ส่ ง ผลต่ อ ตัว แปรผลใน
แบบจาลองตามที่ได้กาหนดเป็ นสมมติ ฐานการวิ จยั
ผลการวิเคราะห์อิทธิพลทางตรง ทางอ้อม และอิทธิพลรวมต่อพฤติกรรมการใช้
พาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์ สามารถสรุปตามสมมติฐานการวิจยั ได้ดงั นี้
ทฤษฎีพฤติ กรรมตามแผน
สมมติ ฐานการวิ จยั ที่ 1
เจตคติต่อพฤติกรรมการใช้พาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์มอี ทิ ธิพลทางตรงต่อพฤติกรรมการ
ใช้พาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์
สมมติ ฐานการวิ จยั ที่ 2 เจตคติต่อพฤติกรรมการใช้พาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์มอี ทิ ธิพล
ทางอ้อมต่อพฤติกรรมการใช้พาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์ผ่านความตัง้ ใจใช้พาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์
สมมติ ฐานการวิ จยั ที่ 3 คล้อยตามกลุ่มอ้างอิงมีอทิ ธิพลอ้อมทางต่อพฤติกรรมการ
ใช้พาณิชย์ผ่านความตัง้ ใจใช้พาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์
สมมติ ฐานการวิ จยั ที่ 4 การรับรูค้ วามสามารถในการควบคุมพฤติกรรมการใช้
พาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์มอี ทิ ธิพลทางอ้อมต่อพฤติกรรมการใช้พาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์
ผ่านความตัง้ ใจใช้พาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์
ทฤษฎีการยอมรับนวัตกรรม
สมมติ ฐานการวิ จยั ที่ 5 ความตัง้ ใจใช้พาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์มอี ทิ ธิพลทางตรงต่อ
พฤติกรรมการใช้พาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์
ทฤษฎีการยอมรับเทคโนโลยี
สมมติ ฐานการวิ จยั ที่ 6 การรับรูป้ ระโยชน์ดา้ นการพาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์มอี ทิ ธิพล
ทางอ้อมต่อพฤติกรรมการใช้พาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์ผ่านความตัง้ ใจใช้พาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์
สมมติ ฐานการวิ จยั ที่ 7 การรับรูป้ ระโยชน์ดา้ นการพาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์มอี ทิ ธิพล
ทางตรงต่อพฤติกรรมการใช้พาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์
สมมติ ฐานการวิ จยั ที่ 8 การรับรูค้ วามง่ายในการใช้งานพาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์ม ี
อิทธิพลทางอ้อมต่อพฤติกรรมการใช้พาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์ผ่านเจตคติต่อพฤติกรรม
การใช้พาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์ และ ความตัง้ ใจใช้พาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์

ผลการวิ จยั
ยอมรับ

ปฎิ เสธ

ปฎิ เสธ
ยอมรับ

ปฎิ เสธ

ปฎิ เสธ

ปฎิ เสธ
ปฎิ เสธ
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ทฤษฎีพฤติ กรรมตามแผน
สมมติ ฐานการวิ จยั ที่ 9 การรับรูค้ วามง่ายในการใช้งานพาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์ม ี
อิทธิพลทางอ้อมต่อพฤติกรรมการใช้พาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์ผ่านการรับรูป้ ระโยชน์
ด้านการพาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์และความตัง้ ใจใช้พาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์
สมมติ ฐานการวิ จยั ที่ 10 การรับรูค้ วามง่ายในการใช้งานพาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์ม ี
อิทธิพลอ้อมต่อพฤติกรรมการใช้พาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์ผ่านความตัง้ ใจใช้พาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์
แนวคิ ดที่เกี่ยวข้อง
สมมติ ฐานการวิ จยั ที่ 11 แรงจูงใจใฝส่ มั ฤทธิ ์มีอทิ ธิพลทางอ้อมต่อพฤติกรรมการใช้
พาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์ผ่านเจตคติต่อพฤติกรรมการใช้พาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์ และ
ความตัง้ ใจใช้พาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์
สมมติ ฐานการวิ จยั ที่ 12 แรงจูงใจใฝส่ มั ฤทธิ ์มีอทิ ธิพลทางตรงต่อพฤติกรรมการใช้
พาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์
สมมติ ฐานการวิ จยั ที่ 13 แรงกดดันจากคู่แข่งมีอทิ ธิพลทางอ้อมต่อพฤติกรรมการ
ใช้พาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์ผ่านความตัง้ ใจใช้พาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์
สมมติ ฐานการวิ จยั ที่ 14 แรงกดดันจากคู่แข่งมีอทิ ธิพลทางตรงต่อพฤติกรรมการใช้
พาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์
สมมติ ฐานการวิ จยั ที่ 15 แรงกดดันจากลูกค้ามีอทิ ธิพลทางตรงต่อพฤติกรรมการใช้
พาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์
สมมติ ฐานการวิ จยั ที่ 16 การสนับสนุ นจากรัฐบาลมีอทิ ธิพลทางตรงต่อพฤติกรรม
การใช้พาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์

ผลการวิ จยั
ปฎิ เสธ

ปฎิ เสธ

ปฎิ เสธ

ปฎิ เสธ
ปฎิ เสธ
ปฎิ เสธ
ปฎิ เสธ
ปฎิ เสธ

จากการปรับแบบจาลองเพื่อทาให้โมเดลมีความกลมกลืนเพิม่ ขึ้นทาให้มคี วามสัมพันธ์
ระหว่างตัวแปรเพิม่ ขึน้ ซึง่ สามารถสรุปสมมติฐานการวิจยั ทีเ่ พิม่ เติมได้ดงั นี้
ทฤษฎีพฤติ กรรมตามแผน
ผลการวิ จยั
สมมติ ฐานการวิ จยั ที่ 17 การคล้อยตามกลุ่มอ้างอิงมีอทิ ธิพลทางอ้อมต่อพฤติกรรม ปฎิ เสธ
การใช้พาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์ผ่านเจตคติต่อการใช้พาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์ และ ความ
ตัง้ ใจใช้พาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์
สมมติ ฐานการวิ จยั ที่ 18 การรับรูค้ วามสามารถในการควบคุมพฤติกรรมการใช้
ยอมรับ
พาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์มอี ทิ ธิพลทางอ้อมต่อพฤติกรรมการใช้พาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์
ผ่านเจตคติต่อการใช้พาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์ และ ความตัง้ ใจใช้พาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์
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ทฤษฎีพฤติ กรรมตามแผน
สมมติ ฐานการวิ จยั ที่ 19 การรับรูค้ วามสามารถในการควบคุมพฤติกรรมการใช้
พาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์มอี ทิ ธิพลทางตรงต่อพฤติกรรมการใช้พาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์
ทฤษฎีการยอมรับเทคโนโลยี
สมมติ ฐานการวิ จยั ที่ 20 การรับรูป้ ระโยชน์ดา้ นการพาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์ม ี
อิทธิพลทางอ้อมต่อพฤติกรรมการใช้พาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์ผ่านเจตคติต่อการใช้
พาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์ และ ความตัง้ ใจใช้พาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์
แนวคิ ดที่เกี่ยวข้อง
สมมติ ฐานการวิ จยั ที่ 21 แรงกดดันจากลูกค้ามีอทิ ธิพลทางอ้อมต่อพฤติกรรมการ
ใช้พาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์ผ่านความตัง้ ใจใช้พาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์

ผลการวิ จยั
ยอมรับ

ปฎิ เสธ

ปฎิ เสธ

จากผลการวิเคราะห์ทไ่ี ด้กล่าวมาข้างต้น ผูว้ จิ ยั สรุปได้ว่า ตัวแปรเชิงสาเหตุทม่ี อี ทิ ธิพลต่อ
เจตคติต่อพฤติกรรมการใช้พาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์อย่างเด่นชัดมี 3 ตัวแปร ได้แก่ 1) ตัวแปรการรับรู้
ประโยชน์ดา้ นการพาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์ โดยมีค่าสัมประสิทธิ ์อิทธิพลเท่ากับ 0.35 อย่างมีนัยสาคัญ
ทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.05 รองลงมาเป็ นตัวแปรการคล้อยตามกลุ่มอ้างอิง โดยมีค่าสัมประสิทธิ ์อิทธิพล
เท่ากับ 0.16 อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.05 และตัวแปรการรับรูค้ วามสามารถในการควบคุม
พฤติกรรมการใช้พาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์ โดยมีค่าสัมประสิทธิ ์อิทธิพลเท่ากับ 0.16 อย่างมีนัยสาคัญ
ทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.05 ซึง่ เท่ากับค่าสัมประสิทธิ ์อิทธิพลของตัวแปร
ตัวแปรเชิงสาเหตุทม่ี อี ทิ ธิพลต่อความตัง้ ใจใช้พาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์อย่างเด่นชัดมี 4 ตัว
แปร ได้แก่ 1) ตัวแปรการรับรูป้ ระโยชน์ดา้ นการพาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์ โดยมีค่าสัมประสิทธิ ์อิทธิพล
เท่ากับ 0.47 อย่างมีนัยสาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.05 2) ตัวแปรการรับรูค้ วามสามารถในการควบคุม
พฤติกรรมการใช้พาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์ โดยมีค่าสัมประสิทธิ ์อิทธิพลเท่ากับ 0.24 อย่างมีนัยสาคัญ
ทางสถิตทิ ่รี ะดับ 0.05 3) ตัวแปรเจตคติต่อพฤติกรรมการใช้พาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์ โดยมีค่า
สัมประสิทธิ ์อิทธิพลเท่ากับ 0.2 อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.05 และ 4) ตัวแปรแรงกดดันจาก
ลูกค้า โดยมีค่าสัมประสิทธิ ์อิทธิพลเท่ากับ 0.18 อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.05
ตัวแปรเชิงสาเหตุ ท่มี อี ิทธิพลต่อพฤติกรรมการใช้พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์อย่างเด่นชัดมี
เพียงตัวแปรการรับรูค้ วามสามารถในการควบคุมพฤติกรรมการใช้พาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์ โดยตัว
แปรการรับรูค้ วามสามารถในการควบคุมพฤติกรรมการใช้พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์มคี ่าสัมประสิทธิ ์
อิทธิพลเท่ากับ 0.03 อย่างมีนัยสาคัญทางสถิตทิ ่รี ะดับ 0.05 และเมื่อพิจารณาภาพรวมผลการ
วิเ คราะห์ผู้ว ิจ ัย พบว่ า ตัว แปร การรับ รู้ป ระโยชน์ ด้า นการพาณิ ช ย์อิเ ล็ก ทรอนิ ก ส์แ ละการรับ รู้
ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรมการใช้พาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์เป็ นตัวแปรทีม่ อี ทิ ธิพลทางตรง
ต่อความตัง้ ใจใช้พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์อย่างน่ าสนใจเพราะตัวแปรทัง้ 2 ไม่เพียงเป็ นตัวแปรเชิง
สาเหตุทม่ี อี ทิ ธิพลทางตรงต่อความตัง้ ใจใช้พาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์สูงแต่ยงั เป็ นตัวแปรเชิงสาเหตุท่มี ี
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อิทธิพลทางอ้อมต่อความตัง้ ใจใช้พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ผ่านเจตคติต่อพฤติกรรมการใช้พาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์อย่างเด่นชัดด้วย

อภิ ปรายผลการวิ จยั ระยะที่ 1
ข้อค้นพบจากการศึกษาครัง้ นี้ ทาให้เข้าใจความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของพฤติกรรมการใช้
พาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์มากขึน้ โดยพบว่า รูปแบบความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงสาเหตุของพฤติกรรม
การใช้พาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์ของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) กลุ่ม
ส่งออกสินค้าประเภทแฟชันในประเทศไทยมี
่
ความกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ และเมื่อพิจารณา
รูปแบบความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงสาเหตุอย่างละเอียดทาให้พบตัวแปรเชิงสาเหตุทม่ี อี ทิ ธิพลต่อตัว
แปรคันกลางและตั
่
วแปรตามอย่างเด่นชัดตามทฤษฎีทใ่ี ช้ในงานวิจยั ระยะที่ 1 ซึง่ สามารถสรุปได้ดงั นี้
ทฤษฎีพฤติกรรมวางแผน (Theory of Planned Behavior) เป็ นทฤษฎีทไ่ี ด้รบั การพัฒนา
มาจากทฤษฎีการกระทาด้วยเหตุผล (Theory of Reasoned Action) ซึง่ อธิบายว่าก่อนทีบ่ ุคคลหนึ่ง
จะกระทาพฤติก รรมหนึ่งบุค คลจะมีเ จตนาเกิดขึ้นก่ อ นการกระทานัน้ เรียกว่า “ความตัง้ ใจแสดง
พฤติกรรม” (Ajzen; & Fishbein. 1980: 5)
ความตัง้ ใจเป็ นตัวบ่งชีไ้ ด้ว่าบุคคลหนึ่งมีการวางแผนและทุ่มเททีจ่ ะกระทาพฤติกรรมหนึ่ง
ตามทีต่ งั ้ เป้าไว้มากหรือน้ อยเพียงใด ทัง้ นี้ความตัง้ ใจจะนาไปสู่การกระทาพฤติกรรมก็ต่อเมื่อบุคคล
นัน้ ได้พจิ ารณาถึงผลของการกระทาอย่างรอบคอบเสียก่อน
ไอเซ่นได้อธิบายว่าบุคคลจะกระทาพฤติกรรมที่ตนมีความสนใจและมีการวางแผนอย่างมี
เหตุผลภายใต้สติสมั ปชัญญะเพื่อให้บรรลุวตั ถุประสงค์ดงั ที่ตงั ้ ใจ และอธิบายสาเหตุของพฤติกรรม
ด้ ว ยป จั จัย ที่เ ป็ น ตัว ก าหนดความตัง้ ใจที่จ ะกระท าพฤติก รรมไว้ 3 ป จั จัย ได้ แ ก่ 1) เจตคติต่ อ
พฤติกรรมของบุคคล (Attitude toward Behavior) 2) การคล้อยตามกลุ่มอ้างอิง (Subjective Norm)
และ 3) การรับรูค้ วามสามารถในการควบคุมพฤติกรรม (Perceived Control) ซึ่งมีรายละเอียด
เบือ้ งต้นดังต่อไปนี้ (Ajzen. 1991: 183)
1. เจตคติต่อพฤติกรรมของบุคคล (Attitude toward Behavior) เป็ นปจั จัยส่วนบุคคล
(Personal Data) เป็ นการประเมินความรู้สกึ ที่มตี ่อการกระทาพฤติกรรมหนึ่งว่ามีทศิ ทางไปใน
ทางบวกหรือทางลบ หากบุคคลเชื่อว่าจะได้รบั ผลทางบวกจากการทาพฤติกรรมก็จะมีแนวโน้มทีจ่ ะมี
เจตคติทด่ี ตี ่อพฤติกรรมนัน้
จากงานวิจยั พบว่าเจตคติต่อพฤติกรรมการใช้พาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์มอี ทิ ธิพลทางตรง
ต่อความตัง้ ใจแสดงพฤติกรรมเด่นชัดสอดคล้องกับงานวิจยั ของ คิมและคณะ (Kim et al. 2010)
เรือ่ งบทบาทของลักษณะทางจิตและปจั จัยทางสังคมทีท่ าให้ใช้บริการส่งข้อความสื่อประสม งานวิจยั
ของช๊อยและคณะ (Choi; et al. 2003) เรื่องการยอมรับข่าวสารผ่านอินเตอร์แอ็กทีฟ ทีว ี หรือ
โทรทัศน์ ท่สี ่อื สารได้ 2 ช่องทางผ่านพาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์มผี ลกระทบเชิงบวกต่อความตัง้ ใจซื้อ
สินค้าผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ และจากการศึกษาของแกรนดอนและคณะ (Grandon et al. 2009)
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เกี่ย วกับ การเปรีย บเทีย บทฤษฎีท่ีใ ช้อ ธิบ ายการยอมรับ ระบบพาณิช ย์อิเ ล็ก ทรอนิ ก ส์ ผลจาก
การศึกษานี้แสดงให้เห็นว่าควรมุ่งส่งเสริมให้ผปู้ ระกอบการฯมีขอ้ มูลเกี่ยวกับพาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์
วิธกี ารหรือขัน้ ตอนการเริม่ ใช้พาณิชย์อเิ ล็ทรอนิกส์ และรับทราบผลทางบวกที่ผู้ประกอบการฯจะ
ได้รบั จากการยอมรับใช้พาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์เพื่อก่อให้เกิดเจตคติทด่ี เี พิม่ ขึน้ ซึง่ เมื่อผูป้ ระกอบการ
ฯมีเจตคติทด่ี ตี ่อพฤติกรรมการใช้พาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์ยอ่ มทาให้ผปู้ ระกอบการฯมีความตัง้ ใจแสดง
พฤติกรรมเพิม่ ขึน้
2. การคล้อยตามกลุ่มอ้างอิง (Subjective Norm) เป็ นปจั จัยทางสังคมทีบ่ ุคคลประเมินว่า
กลุ่มผูม้ คี วามใกล้ชดิ หรือผูม้ คี วามสาคัญต่อตนนัน้ มีความคิดว่าตนควรหรือไม่ควรกระทาพฤติกรรม
หนึ่ง หากบุคคลใดรับรูว้ ่าผูท้ ม่ี คี วามสาคัญต่อตนได้กระทาพฤติกรรมหนึ่งหรือมีความต้องการให้ตน
แสดงพฤติกรรมหนึ่งบุคคลนัน้ ก็มแี นวโน้ มที่จะคล้อยตามและกระทาพฤติกรรมดังกล่าวตามด้วย
เช่นกัน
จากการศึกษาครัง้ นี้พบว่า การคล้อยตามกลุ่มอ้างอิงมีอิทธิพลทางตรงต่อเจตคติต่อ
พฤติกรรมการใช้พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เด่นชัดสอดคล้องกับการศึกษาของ คิม และคณะ (2010)
เรือ่ ง แบบจาลองบทบาทของการคล้อยตามกลุ่มอ้างอิงและความเชื่อถือระบบอีทรัสต์ (eTrust) หรือ
ระบบรัก ษาความปลอดภัย อิเ ล็ก ทรอนิ กส์ต่ อ การยอมรับ ใช้เ ว็บไซต์ส ายการบิน ของลูกค้า และ
งานวิจยั ของ ซิงห์ และคณะ (2014) เรื่องการใส่ใจต่อความตัง้ ใจถ่ายโอนเพื่อพัฒนาคณะ เป็ นต้น
ดังนัน้ หากต้องการให้ผปู้ ระกอบฯคล้อยตามผูใ้ กล้ชดิ จึงควรให้ผทู้ ่ปี ระสบความสาเร็จในการดาเนิน
ธุรกิจแบบพาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์เล่าประสบการณ์ดา้ นดีทไ่ี ด้รบั จากการใช้พาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์ให้
ผูป้ ระกอบการรายอื่นทราบเพื่อส่งเสริมให้ผปู้ ระกอบการฯมีการคล้อยตามกลุ่มอ้างอิงสูงขึน้
3. การรับรูค้ วามสามารถในการควบคุมพฤติกรรม (Perceived Behavior Control) เป็ น
ปจั จัยควบคุม เป็ นการรับรู้ความยากง่ายในการควบคุมตนเองเพื่อ ให้เกิดพฤติกรรมที่ต งั ้ ใจ และ
ความเชื่อเกี่ยวกับปจั จัยเด่นทีส่ นับสนุ นหรือขัดขวางการแสดงออกทางพฤติกรรมที่ หากบุคคลเชื่อ
ว่ า ตนมีท รัพ ยากรและโอกาสที่จ ะกระท าพฤติก รรมหนึ่ ง บุ ค คลนั น้ ก็จ ะมีแ นวโน้ ม ที่จ ะกระท า
พฤติกรรมนัน้
จากงานวิจยั พบว่า การรับรูค้ วามสามารถในการควบคุมพฤติกรรมมีอทิ ธิพลทางตรงต่อ
เจตคติต่อพฤติกรรมการใช้พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เด่นชัดซึ่ง ผลการวิจยั นี้เป็ นความรู้ใหม่ท่ไี ด้รบั
เกี่ยวกับการรับรูค้ วามสามารถในการควบคุมพฤติกรรมที่มอี ทิ ธิพลทางตรงต่อเจตคติต่อพฤติกรรม
การใช้พาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์จากงานวิจยั ในครัง้ นี้ นอกจากนี้ผวู้ จิ ยั พบว่า การรับรูค้ วามสามารถใน
การควบคุ ม พฤติก รรมมีอิท ธิพ ลทางตรงต่ อ ความตัง้ ใจใช้พาณิช ย์อิเ ล็ก ทรอนิ ก ส์ ส อดคล้อ งกับ
การศึกษาทีผ่ ่านมาในอดีตเช่น งานวิจยั ของกูมุสซอยและคณะ (Gumussoy; & Calisir. 2009) เรื่อง
ปจั จัยที่ม ีผ ลกระทบต่ อ ระบบการประมูล ซื้อ สินค้าผ่ า นระบบอิเ ล็ก ทรอนิ ก ส์ และพบว่า การรับ รู้
ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรมมีอทิ ธิพลทางตรงต่อพฤติกรรมการใช้พาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์
โดยข้อ ค้นนี้ เ ป็ นความรู้ใ หม่ท่ไี ด้รบั เกี่ยวกับ การรับรู้ค วามสามารถในการควบคุ มพฤติกรรมที่ม ี
อิทธิพลทางตรงต่อพฤติกรรมการใช้พาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์
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นอกจากนี้ ผูว้ จิ ยั ยังพบว่าตัวแปรการรับรูค้ วามสามารถในการควบคุมพฤติกรรมมีอทิ ธิพล
ทางอ้อมต่อพฤติกรรมการใช้พาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์ผ่านความตัง้ ใจใช้พาณิชยอิเล็กทรอนิกส์ และมี
อิทธิพลทางอ้อมต่อพฤติกรรมการใช้พาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์ผ่านเจตคติต่อพฤติกรรมการใช้พาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์และความตัง้ ใจใช้พาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์อกี ด้วย จะเห็นได้ว่า การรับรูค้ วามสามารถใน
การควบคุมพฤติกรรมมีอทิ ธิพลรวมผ่านความตัง้ ใจใช้พาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์เสมอแสดงว่าตัวแปร
การรับรูค้ วามสามารถในการควบคุมพฤติกรรมร่วมย่อมมีอทิ ธิพลรวมต่อพฤติกรรมการใช้พาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ร่วมกับความตัง้ ใจใช้พาณิชยอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งผลการวิจยั นี้เป็ นความรูใ้ หม่ท่ไี ด้รบั
จากงานวิจยั นี้
ผลการวิจยั เกี่ยวกับตัวแปร “การรับรูค้ วามสามารถในการควบคุมพฤติกรรม” สอดคล้อง
กับข้อสังเกตุขา้ งต้นทีไ่ ด้กล่าวไปและแสดงให้เห็นว่าตัวแปรนี้เป็ นตัวแปรทีม่ คี วามสาคัญ เนื่องจากมี
ทัง้ อิทธิพลทางตรงและอิทธิพลทางอ้อมต่อตัวแปรหลายตัวทาให้ตวั แปรนี้ควรได้รบั การเร่งส่งเสริม
อย่างเร่งด่วนให้ผปู้ ระกอบการมีองค์ความรูแ้ ละทักษะในการใช้พาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์เพิม่ ขึน้ เพื่อลด
ความกังวลและเพิม่ ความมันใจในการแก้
่
ปญั หาทีอ่ าจเกิดขึน้ ในระหว่างใช้พาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์หรือ
ควบคุมพฤติกรรมการใช้พาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์ให้แก่ ผู้ประกอบการฯ เพราะเมื่อผู้ประกอบการฯมี
ความมันใจในความสามารถควบคุ
่
มพฤติกรรมของตนย่อมส่งผลให้ผปู้ ระกอบการมีพฤติกรรมการใช้
พาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์เพิม่ ขึน้
ทฤษฎี ก ารยอมรับ นวัต กรรม เป็ น กระบวนการตั ด สิ น ใจยอมรับ นวั ต กรรมซึ่ ง
ประกอบด้วยการกระทาหรือการตัดสินใจเกี่ยวกับสิง่ ใดสิง่ หนึ่งอย่างต่อเนื่อง เริม่ จากการที่บุ คคล
หนึ่งมีการรับรู้ต่อความคิดหรือวิธปี ฏิบตั ิใหม่ ๆ การค้นหาความรู้เกี่ยวกับสิง่ นัน้ การไตร่ตรองถึง
ประโยชน์ หรือความเสี่ยงของสิง่ นัน้ การทดลองใช้ เพื่อประเมินผลลัพธ์หรือประโยชน์และตัดสินใจ
ปฏิเสธหรือยอมรับใช้ และ สุดท้ายการยอมรับและนานวัตกรรมนัน้ ไปใช้ (Rogers. 2003:163) ซึง่ ใน
งานวิจ ัย ครัง้ นี้ ผู้ว ิจ ัย สนใจน ากระบวนการยอมรับ นวัต กรรมขัน้ ตัด สิน ใจใช้ห รือ ไม่ ใ ช้พ าณิ ช ย์
อิเล็กทรอนิกส์ หรือขัน้ ทีผ่ ู้ประกอบการวิสาหกิจ ฯ พิจารณาผลลัพธ์ต่างๆ ที่อาจได้รบั จากการใช้
หรือไม่ใช้พาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์ทาให้เกิดความตัง้ ใจใช้พาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์ซง่ึ เป็ นขัน้ ตอนทดลอง
ของโรเจอร์และขัน้ ยอมรับมาสร้างเป็ นตัวแปรตามเรียกว่า “พฤติกรรมการใช้พาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์”
จากการศึกษาครัง้ นี้พบว่าความตัง้ ใจใช้พาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์ไม่มอี ทิ ธิพลต่อพฤติกรรม
การใช้พาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์สอดคล้องกับงานวิจยั ทีผ่ ่า นบางเรื่องทีพ่ บว่า ความตัง้ ใจในการกระทา
พฤติก รรมไม่สามารถทานายพฤติก รรม เช่น งานวิจยั ของอาร์มเี ทจ (Armitage. 2005) เรื่อ ง
ความสามารถของทฤษฎีพฤติกรรมตามแผนในการทานายพฤติกรรมการออกกาลังของคนที่ออก
กาลังกายในยิมเนเซีย่ มเอกชนแห่งหนึ่งทางตอนใต้ของประเทศอังกฤษ หรืองานวิจยั ของโบเกอร์และ
คณะ (Bogers; et al. 2004) ซึง่ ได้ทาการศึกษาตัวแปรทีท่ านายพฤติกรรมการบริโภคผลไม้และผัก
ของหญิงชาวดัชท์ ทัง้ นี้สาเหตุทท่ี าให้ความตัง้ ใจใช้พาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์ไม่มอี ทิ ธิพลต่อพฤติกรรม
การใช้พาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์คาดว่าเนื่องจากก่อนที่ผู้ประกอบการฯจะตัดสินใจยอมรับใช้พาณิชย์
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อิเล็กทรอนิกส์ผปู้ ระกอบการฯจะประเมินถึงประโยชน์ทจ่ี ะได้รบั จากการใช้พาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์ว่า
เป็ นไปตามที่คาดหวังไว้หรือไม่ซ่งึ ในระยะแรกของการค้าทางพาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์อาจมีปริมาณ
การสังซื
่ ้อ จากลูกค้าไม่มากหรือ ได้รบั ค าสังซื
่ ้อ สิ นค้าจากลูกค้าช้ากว่าที่ค าดหวังไว้เ มื่อเทียบกับ
การค้าแบบดัง้ เดิมทาให้ผปู้ ระกอบการฯทีม่ คี วามตัง้ ใจใช้พาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์ไม่ตดั สินใจยอมรับใช้
พาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์ทนั ที
ทฤษฎี การยอมรับเทคโนโลยี (TAM) พัฒนาองค์ความรูม้ าจาก TRA ของไอเซ่นและ
ฟิชบายน์มจี ุดประสงค์เพื่อทานายการยอมรับและการใช้เทคโนโลยีในการทางานโดยดาวิส (Davis.
1989) ซึ่งเป็ นหนึ่งในทฤษฎีท่ใี ช้อธิบายความสัมพันธ์ของสาเหตุและผลลัพธ์ของการยอมรับหรือ
ปฏิเสธการใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ (Li, Qi; & Shu, 2008) โดยเดวิส (Davis. 1989) อธิบายว่าการ
ยอมรับเทคโนโลยีเกิดจากปจั จัยหลัก 2 ประการได้แก่ การรับรูถ้ งึ ประโยชน์ และ การรับรูค้ วามง่าย
ในการใช้งาน โดยการรับรูถ้ งึ ประโยชน์ (Perceived Usefulness) หมายถึง การทีบ่ ุคคลหนึ่งรับรูว้ ่า
จะได้รบั ประโยชน์ใดบ้างจากการกระทาพฤติกรรมหนึ่ง (Pender. 1996) หรือความเชื่อของบุคคล
หนึ่งว่าหากกระทาพฤติก รรมหนึ่งแล้วจะทาให้ตนได้รบั ผลตอบแทนเชิงบวกจากการกระทานัน้
(Champion. 1999) เช่น การใช้เทคโนโลยีระบบใหม่ๆ หรือการใช้นวัตกรรมใหม่ๆ จะช่วยเพิม่
ประสิทธิภาพในการทางาน หรือช่วยเพิม่ ศักยภาพในการแข่งขันได้ สาหรับความเชื่อด้านการใช้
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์บุคคลที่ใช้การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เชื่อว่าการใช้พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
สามารถช่ ว ยกระตุ้น ให้ดาเนิ นท าธุ รกิจ ได้อ ย่า งมีป ระสิท ธิภาพและประสิท ธิผ ล อีกทัง้ ช่ ว ยเพิ่ม
ศักยภาพ และช่วยอานวยความสะดวกในการทางานให้แก่บริษทั (Hart et al. 2010) สาหรับการรับรู้
ความง่ายในการใช้งาน (Perceived Ease of Use) หมายถึง การทีบ่ ุคคลหนึ่งรับรูถ้ งึ ความง่ายใน
การใช้เทคโนโลยีหนึ่งๆ มีการใช้งานทีไ่ ม่ยุ่งยากซับซ้อน และไม่ต้องใช้ความพยายามในการเข้าใจ
หรือเรียนรูก้ ารใช้งานเทคโนโลยี (Davis; et al. 1989)
จากงานวิจ ัย ครัง้ นี้ พ บว่ า การรับ รู้ป ระโยชน์ ด้า นการพาณิช ย์อิเ ล็ก ทรอนิ ก ส์ม ีอิท ธิพ ล
ทางตรงต่อเจตคติต่อพฤติกรรมการใช้พาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์อย่างเด่นชัดซึง่ สอดคล้องกับการศึกษา
ทีผ่ ่านมาในอดีตเช่น การศึกษาของคาซาโลและคณะ (Casalo; et al. 2010) เรื่องการศึกษาความ
ตัง้ ใจในการมีส่วนร่วมในชุมชนออนไลน์ท่เี กี่ยวกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและผลต่อพฤติกรรม
ผูบ้ ริโภค งานวิจยั ของออซคานและคานัท (Ozkan; & Kanat. 2011) ทีไ่ ด้ศกึ ษารูปแบบการยอมรับ
ระบบรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ในประเทศตุรกี หรือ งานวิจยั ของ บุษรา ประกอบธรรม (2556) เรื่อง
การศึก ษาการยอมรับเครือ ข่ายสังคมออนไลน์ ของนักศึกษา: กรณีศึกษา มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
การศึกษาของ วลัญช์ ก้าวสัมพันธ์ เรือ่ ง ปจั จัยทีม่ ผี ลต่อทัศนคติและการยอมรับการทางานระยะไกล
กรณีศกึ ษา ธนาคารแห่งประเทศไทย (2554)
นอกจากนี้ยงั พบว่า การรับรูป้ ระโยชน์ดา้ นการพาณิชย์อเิ ล็กทรอนิก ส์มอี ทิ ธิพลทางตรงต่อ
ความตัง้ ใจใช้พาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์อย่างเด่นชัดสอดคล้องกับงานวิจยั ของจากงานวิจยั ของเชงและ
คณะ (Cheng et al. 2006) เรือ่ งการใช้บริการธุรกรรมออนไลน์ในประเทศฮ่องกง โดยมีกลุ่มตัวอย่าง

141
เป็นลูกค้าธนาคารในประเทศฮ่องกงทีม่ ปี ระสบการณ์ทาธุรกรรมออนไลน์ การศึกษาของหมิง (Ming.
2009) เรือ่ งปจั จัยทีม่ อี ทิ ธิพลต่อการใช้ระบบการทาธุรกรรมแบบออนไลน์ โดยมีกลุ่มตัวอย่างทีศ่ กึ ษา
เป็ นลูกค้าธนาคารในประเทศไต้หวันที่มปี ระสบการณ์ทาธุรกรรมออนไลน์ หรืองานวิจยั ของคาเมล
และคณะ (Kamel; et al. 2011) เรื่องปจั จัยทีม่ ผี ลกระทบต่อการใช้กล้องถ่ายรูปโทรศัพท์ได้ก่อนการ
ใช้ระบบช้อปปิ้ งออนไลน์ในโลกอาหรับ จากผลการวิจยั นี้แสดงให้เห็นว่าผูป้ ระกอบการที่มกี ารรับรู้
ประโยชน์ ด้านการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์สูงย่อมมีแนวโน้ มมีเจตคติต่อพฤติกรรมการใช้พาณิชย์
อิเ ล็ก ทรอนิ ก ส์สูง และมีค วามตัง้ ใจใช้พ าณิช ย์อิเ ล็ ก ทรอนิ ก ส์สูง ดัง นัน้ หากต้ อ งการส่ ง เสริม ให้
ผูป้ ระกอบการฯมีเจตคติต่อพฤติกรรมการใช้พาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์สูงและมีความตัง้ ใจใช้พาณิชย์
อิเ ล็ก ทรอนิ ก ส์ สู ง ก็ ค วรให้ค วามรู้แ ก่ ผู้ป ระกอบการฯเกี่ย วกับ ประโยชน์ ต่ า งๆที่ผู้ ใ ช้ พ าณิ ช ย์
อิเล็กทรอนิกส์จะได้รบั จากการใช้พาณิชย์อิเ ล็กทรอนิกส์ เช่นด้านผลิตภัณฑ์ ด้านการจัดจาหน่ าย
สินค้า ด้านการส่งเสริมการขาย และ ด้านการบริการเป็นต้น
แนวคิ ดแรงกดดันจากลูกค้า อธิบายไว้ว่าเมื่อผูป้ ระกอบการหนึ่งใดรับการเรียกร้องจาก
ลูกค้าให้อานวยความสะดวกให้แก่ลูกค้าไม่ว่าจะเป็ นการอานวยความสะดวกในรูปแบบใดหรื อการ
อานวยความสะดวกผ่านช่องทางใดก็ตามก็จะผลักดันทาให้ผู้ประกอบการรู้สกึ ได้รบั แรงกดดันนัน้
เพราะหากผู้ประกอบการไม่สามารถตอบสนองความต้องการดังทีล่ ูกค้าร้องขอก็อาจส่งผลต่อความ
พึงพอใจของลูกค้าซึ่งจะส่งผลต่อการสังซื
่ ้อสินค้าในอนาคตด้วย อย่างไรก็ต าม ลูกค้ามักไม่ แจ้ง
ความประสงค์ ใ ห้ ผู้ป ระกอบการใช้ ร ะบบพาณิ ช ย์อิเ ล็ก ทรอนิ ก ส์ อ ย่ า งชัด เจนแต่ จ ะสอบถาม
ผู้ป ระกอบการว่ า มีช่ อ งทางสื่อ สารใดบ้า ง หรือ ขอให้ผู้ป ระกอบการส่ ง ข้อ มูล สิน ค้า ให้ผ่ า นทาง
อินเตอร์เน็ต (Sophonthummapharn. 2008) ดังนัน้ ผูป้ ระกอบการอาจไม่รสู้ กึ ถึงแรงกดดันจากลูกค้า
และอาจเสียโอกาสในการตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าได้
สาหรับวิสาหกิจที่มกั ได้รบั แรงกดดันจากลูกค้าให้ใ ช้เทคโนโลยีใหม่ ๆ มักเป็ นวิสาหกิจ
ขนาดใหญ่เนื่องจากมีอานาจในการต่อรองซื้อสูงและมีอิทธิพลกดดันผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาด
ใหญ่สงู เพราะมักสังซื
่ อ้ สินค้าเป็ นปริมาณมากๆต่อครัง้ อย่างไรก็ตาม วิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ย่อม (SMEs) ควรประยุกต์ใช้พาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์ในการดาเนินธุรกิจด้วยเช่นกันเพื่อสร้างความ
พึงพอใจด้านความสะดวกสบายในการติดต่อสื่อสารและสังซื
่ อ้ สินค้าและทาให้เกิดพฤติกรรมซือ้ ซ้าใน
อนาคต
จากการศึกษาครัง้ นี้พบว่า แรงกดดันจากลูกค้ามีอทิ ธิพลทางตรงต่อความตัง้ ใจใช้พาณิชย์
อิเล็ก ทรอนิกส์เด่นชัดซึ่งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ เฮลินิกและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศโดย
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม : กรณีระบบการซือ้ ขายอิเล็กทรอนิกส์ (ETS) หรือการศึกษา
ของ เฮลิ นิ ก และคณะ เรื่อ ง การศึ ก ษาป จั จัย ด้ า นบุ ค คล ป จั จัย ด้ า นองค์ ก ร และป จั จัย ด้ า น
สภาพแวดล้อมกับการใช้เทคโนโลยีการขายและผลการดาเนินงานระยะยาว ดังนัน้ จึงควรส่งเสริมให้
ผู้ประกอบการฯ รับทราบถึงความสาคัญในการทาตามความต้องการของลูกค้าเช่น สามารถสร้าง
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ความพึงพอใจ สามารถเพิม่ ปริมาณการสังซื
่ ้อ และสามารถทาให้ลูกค้าเกิดพฤติกรรมการซื้อสินค้า
ซ้า เป็นต้น

สรุปผลการวิ จยั ระยะที่ 2
จากการวิจยั ระยะที่ 2 สามารถสรุปได้ว่าเนื้อหาหลักสาหรับสร้างคู่มอื การใช้พาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ มีดงั นี้
1. เนื้อหาสาหรับสร้างเจตคติเชิงบวก และการรับรูป้ ระโยชน์
จากการสังเคราะห์ขอ้ มูลทีไ่ ด้รบั จากผูใ้ ห้ขอ้ มูลจะเห็นว่ามีความจาเป็ นในการส่งเสริมให้
ผูป้ ระกอบการฯ มีเจตคติทด่ี ี และ มีการรับรูป้ ระโยชน์ของการพาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์ เพื่อส่งเสริมให้
เกิดความตัง้ ใจใช้พาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์ โดยมีเนื้อหาได้แก่ 1) ประหยัดค่าดาเนินการ 2) สื่อสาร
ถึงลูก ค้าได้ 24ชม. 3) สื่อ สารข้อ มูล รวดเร็ว สะดวก 4) สื่อ สารข้อ มูล ได้ช ัดเจน 5) ได้ลูกค้า
ต่างประเทศเป็นต้น 6) ไม่ตอ้ งตามหาลูกค้า ลูกค้าเป็นคนหาเรา และ 7) มีช่องทางการขายเพิม่ ขึน้
นอกจากการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการฯ มีเจตคติท่ดี ี และ มีการรับรู้ประโยชน์ ของการพาณิชย์
อิเ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ย ัง เห็น ได้ ว่ า การป้ องกัน เจตคติ เ ชิง ลบนั ้น เป็ น เนื้ อ หาจ าเป็ น ที่ค วรน าเสนอให้
ผู้ประกอบการฯ ทราบเพื่อลดความกังวลซึ่งอาจเป็ นอุปสรรคในการส่งเสริมให้เกิดความตัง้ ใจใช้
พาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์ โดยมีเนื้อหาครอบคลุม 1) เวลาในการอัพเดทข้อมูลน้อย 2) ใช้งานง่าย ไม่
ยุง่ ยากอย่างทีค่ ดิ และ 3) มีกฎหมายอิเล็กทรอนิกส์
2. เนื้อหาสาหรับสร้างพฤติกรรมคล้อยตามกลุ่มอ้างอิง
ในการสังเคราะห์ขอ้ มูลทีไ่ ด้รบั จากผู้ให้ขอ้ มูล เห็นได้ว่าควรมีเนื้อหาหลักสาหรับสร้าง
พฤติก รรมคล้อ ยตามกลุ่ ม อ้ า งอิง เนื่ อ งจาก ข้อ มูล ดัง กล่ า วท าให้ผู้ป ระกอ บการฯ รับ ทราบว่ า
ผูป้ ระกอบการฯ รายอื่นมีกลยุทธ์ในการดาเนินธุรกิจให้ประสบความสาเร็จอย่างไร รวมทัง้ ช่วยให้
ผูป้ ระกอบการเล็งเห็นโอกาสในการประยุกต์ใช้กลยุทธ์ในการดาเนินธุรกิจให้เหมาะสมกับบริบทของ
ธุรกิจตนเอง โดยเนื้อหาทีค่ าดว่าจะช่วยสร้างพฤติกรรมคล้อยตามกลุ่มอ้างอิงได้แก่ 1) กรณีตวั อย่าง
ของผู้ท่ปี ระสบความสาเร็จในการใช้พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ดาเนินธุรกิจ 2) กรณีตวั อย่างของผู้ท่ี
ให้ความใส่ใจความต้องการของลูกค้า และ 3) จานวนของผูท้ ใ่ี ช้พาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์ในปจั จุบนั
3. เนื้อ หาส าหรับสร้างการรับรู้ค วามสามารถในการควบคุ ม พฤติกรรมการใช้พาณิช ย์
อิเล็กทรอนิกส์
จากการสังเคราะห์ขอ้ มูลทีไ่ ด้รบั จากผูใ้ ห้ขอ้ มูล จะเห็นได้ว่าควรมีเนื้อหาทีส่ ร้างการรับรู้
ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรมการใช้พาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์ให้แก่ผปู้ ระกอบการฯ เนื่องจาก
ความกังวลด้านความยุ่งยากในการใช้พาณิชย์อิ เ ล็ก ทรอนิ ก ส์ และ ความกัง วลในการแก้ปญั หา
ระหว่ า งและ/หรือ จากการใช้ พ าณิ ช ย์ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ เ ป็ น อุ ป สรรคส าคัญ อย่ า งหนึ่ ง ที่ ท าให้
ผูป้ ระกอบการฯ สูญเสียความมันใจในความสามารถควบคุ
่
มพฤติกรรมการใช้พาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์
ของตน สาหรับเนื้อหาที่คาดว่าจะช่วยสร้างการรับรูค้ วามสามารถในการควบคุมพฤติกรรมการใช้
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พาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์ มี 2 ประเด็นได้แก่ 1)
วิธแี ก้หรือป้องกันปญั หา และ 2) ช่องทางสาหรับ
ติดต่อสอบถามปญั หาทีผ่ ปู้ ระกอบการฯ มักพบเมือ่ ใช้พาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์
4. เนื้อหาสาหรับสร้างการรับรูแ้ รงกดดันจากลูกค้า
ในการสังเคราะห์ขอ้ มูลที่ได้รบั จากผู้ให้ขอ้ มูลจะเห็นว่าเนื้อหาสาหรับสร้างการรับรูแ้ รง
กดดันจากลูกค้าเป็ นหนึ่งในเนื้อหาทีม่ คี วามจาเป็ นในการส่งเสริมให้ผปู้ ระกอบการฯ เกิดความตัง้ ใจ
ใช้พาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์เพราะการสร้างความสัมพันธ์กบั ลูกค้า การสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้า
และการตอบสนองความต้องการของลูกค้าช่วยให้ผู้ประกอบการฯ ได้ลูกค้าเพิม่ ขึ้น อีกทัง้ ยังช่วย
รักษาลูกค้าให้กลับมาซือ้ สินค้าซ้ากับผูข้ ายด้วย ซึง่ สุดท้ายจะทาให้ผปู้ ระกอบการฯ สามารถแข่งขัน
ในตลาดได้อย่างยังยื
่ น โดยเนื้อหาทีค่ าดว่าจะช่วยสร้างการรับรูแ้ รงกดดันจากลูกค้าควรมุ่ งเน้นไปที่
ประโยชน์ทผ่ี ปู้ ระกอบการฯ จะได้จากการใช้พาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์ตามทีล่ กู ค้าต้องการหรือเรียกร้อง
เช่น ประโยชน์ในการสื่อสารข้อมูลกับลูกค้าได้อย่างชัดเจน ประโยชน์ในแง่ของรายได้ทเ่ี พิม่ ขึน้ และ
ประโยชน์ในการเพิม่ โอกาสกระตุน้ ความสนใจลูกค้า

อภิ ปรายผลการวิ จยั ระยะที่ 2
ข้อค้นพบที่ได้จากการวิจยั ระยะที่ 2 จะเห็นได้ว่าเนื้อหาหลักที่ควรนาเสนอสาหรับสร้าง
คู่มอื ส่งเสริมการใช้พาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์ และ มีแนวโน้มส่งเสริมให้ผปู้ ระกอบการฯ เกิดความตัง้ ใจ
ใช้พาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์เพิม่ ขึน้ มี 4 ประเด็นหลักได้แก่ 1) เนื้อหาสาหรับสร้างเจตคติเชิงบวก หรือ
การรับรูป้ ระโยชน์ 2) เนื้อหาสาหรับสร้างพฤติกรรมคล้อยตามกลุ่มอ้างอิง 3) เนื้อหาสาหรับสร้างการ
รับรูค้ วามสามารถในการควบคุมพฤติกรรมการใช้พาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์ 4) เนื้อหาสาหรับสร้างการ
รับรูแ้ รงกดดันจากลูกค้า
โดยเนื้อหาหลักทีก่ ล่าวมามีประเด็นย่อยทีส่ ่งเสริมให้ผปู้ ระกอบการฯ เกิดเจตคติทด่ี ี มีการ
รับรู้ประโยชน์ด้านการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการตระหนักถึงประโยชน์ ท่จี ะ
ได้รบั จากการใช้พาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์ตามความต้องการของลูกค้า และ ส่งเสริมให้ผปู้ ระกอบการ
ตัง้ ใจใช้ พ าณิ ช ย์อิเ ล็ก ทรอนิ ก ส์ ต ามผู้ ป ระกอบการฯที่ป ระสบความส าเร็จ ในการใช้ พ าณิ ช ย์
อิเล็กทรอนิกส์ดาเนินธุรกิจ
นอกจากเนื้อหาย่อยทีเ่ น้นเกี่ยวกับการส่งเสริมให้เกิดความตัง้ ใจใช้พาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์
การวิจยั ในระยะนี้ ยังมีเนื้อหาย่อยทีช่ ่วยป้องกันการเกิดเจตคติเชิงลบต่อการพาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์
ของผู้ประกอบการฯ และ วิธแี ก้ ป้องกันปญั หาและช่องทางสาหรับติดต่ อสอบถามวิธแี ก้ปญั หาที่
ผูป้ ระกอบการฯ มักพบเมื่อใช้พาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์ โดยเนื้อหาย่อยทีก่ ล่าวมาจะช่วยลดความรูส้ กึ
ที่ไ ม่ ดีท่ีท าให้ ผู้ ป ระกอบการฯ ไม่ ต ัง้ ใจใช้ พ าณิ ช ย์ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ และ ลดความกัง วลของ
ผู้ประกอบการฯ เกี่ยวกับความยุ่งยากในการใช้พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ และ ปญั หาที่อาจเกิดขึ้น
ระหว่างและ/หรือจากการใช้พาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์

144
ข้อมูลที่ได้รบั จากการวิจยั เชิงคุณภาพ ยังแสดงให้เ ห็นว่าเนื้อหาสาหรับส่งเสริมให้เกิด
ความตัง้ ใจใช้ พ าณิ ช ย์ อิเ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ใ นกลุ่ ม ผู้ ป ระกอบการฯ ที่ม ีพ ฤติ ก รรมการใช้ พ าณิ ช ย์
อิเล็กทรอนิกส์สูงกว่าค่าเฉลีย่ และกลุ่มผูป้ ระกอบการฯ ทีม่ พี ฤติกรรมการใช้พาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์
ต่ากว่าค่าเฉลีย่ นัน้ มีเนื้อหาหลักและเนื้อย่อยเหมือนกัน อีกทัง้ เนื้อหาหลักสาหรับส่งเสริมให้เกิดความ
ตัง้ ใจใช้พาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์ท่ไี ด้กล่าวถึงก่อนหน้านัน้ เป็ นตัวแปรเดียวกับตัวแปรที่มอี ทิ ธิพลต่อ
ความตัง้ ใจใช้พาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์เด่นชัดในการวิจยั เชิงปริมาณอีกด้วย
จากผลการวิจยั ระยะที่ 1 และระยะที่ 2 แสดงให้เห็นความสอดคล้องของผลการวิจยั ทัง้ 2
ระยะ จากการศึก ษาเชิงปริมาณในงานวิจยั นี้พบว่าตัว แปรที่ม ีอิทธิพลต่ อ ความตัง้ ใจใช้พาณิช ย์
อิเล็กทรอนิกส์เด่นชัดได้แก่ เจตคติต่อพฤติกรรมการใช้พาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์ การคล้อยตามกลุ่ม
อ้ า งอิง การรับ รู้ค วามสามารถในการควบคุ ม พฤติก รรม การรับ รู้ป ระโยชน์ ด้ า นการพาณิ ช ย์
อิเล็กทรอนิกส์ และแรงกดดันจากลูกค้า และเมื่อศึกษาเชิงลึกกับผูป้ ระกอบการฯ พบว่า 1) เมื่อ
ผู้ประกอบการฯ รับรูป้ ระโยชน์ด้านการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ผู้ประกอบการฯ มีความรูส้ กึ ที่ดตี ่อ
การพาณิชย์ 2) เมื่อผูป้ ระกอบการฯ ได้รบั ทราบว่าเพื่อน หรือคนรูจ้ กั ใช้พาณชิยอ์ เิ ล็กทรอนิกส์เป็ น
ส่วนหนึ่งในการดาเนินธุรกิจ และรับทราบกรณีตวั อย่างของผูท้ ป่ี ระสบความสาเร็จในการใช้พาณิชย์
อิเ ล็ก ทรอนิ ก ส์ มผี ลต่ อ การตัดสิน ใจใช้ห รือ ไม่ใ ช้พ าณิชย์อิเ ล็กทรอนิ กส์ ซ่งึ นาไปสู่ค วามตัง้ ใจใช้
พาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์ในลาดับถัดไป 3) เมื่อผู้ประกอบการฯ ได้รบั ทราบวิธแี ก้หรือป้องกันปญั หา
และช่องทางสาหรับติดต่อสอบถามปญั หา ผูป้ ระกอบการฯ จะมีการรับรู้ความสามารถในการควบคุม
พฤติกรรมการใช้พาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์เพิม่ และก่อให้เกิดความตัง้ ใจใช้พาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์ต่อมา
และ4) เมื่อผู้ประกอบการรับทราบความสาคัญของการทาตามความต้องการของลูกค้า ทาให้
ผูป้ ระกอบการประเมินผลทีจ่ ะได้รบั จากการตอบสนองความต้องการของลูกค้าและมีโอกาสเกิดความ
ตัง้ ใจใช้พาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์ในทีส่ ุด

ข้อเสนอแนะในการปฏิ บตั ิ
ผลการวิจยั ดังกล่าวสามารถสรุปอภิปรายในเชิงการนาไปใช้งานได้ว่า การจะส่งเสริมให้
ผูป้ ระกอบการฯ มีความตัง้ ใจใช้พาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์ และเพิม่ ความมันใจในความสามารถควบคุ
่
ม
พฤติกรรมการใช้พาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์ จะต้องให้ความสาคัญกับเนื้อหาสาหรับการสร้างคู่มอื การใช้
พาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์เพื่อสร้างการรับรูแ้ ละเพิม่ ความมันใจในความสามารถควบคุ
่
มพฤติกรรมการ
ใช้พาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์ของผู้ประกอบการฯ ให้เพิม่ มากยิง่ ขึน้ โดยข้อเสนอแนะในการปฏิบตั ติ ่อ
หน่วยงานต่างๆ มีดงั นี้
1. จากผลการสังเคราะห์ผลการวิจยั ครัง้ นี้ พบว่ามีเนื้อหาหลัก 4 ประเด็นทีค่ วรนาไปสร้าง
เอกสารคู่มอื การใช้พาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์ และ แจกจ่ายให้ผปู้ ระกอบการฯ เพื่อให้เพิ่มความตัง้ ใจใช้
พาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์ ได้แก่ 1) เจตคติทด่ี แี ละประโยชน์ดา้ นการพาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์ 2) กรณี
ตัวอย่างของผู้ท่ปี ระสบความสาเร็จในการใช้พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ และ กรณีตวั อย่างของผู้ท่ใี ห้
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ความใส่ใจความต้องการของลูกค้า 3) การสร้างการรับรูค้ วามสามารถในการควบคุมพฤติกรรมการ
ใช้พาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์ให้แก่ผปู้ ระกอบการฯ และ 4) ประโยชน์ท่ี ผูป้ ระกอบการฯ จะได้จากการใช้
พาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์ตามทีล่ กู ค้าต้องการหรือสอบถามถึงช่องทางเสริมในการติดต่อสื่อสาร
1.1 การส่งเสริมให้ผปู้ ระกอบการฯ รับรูป้ ระโยชน์ดา้ นการพาณิช ย์อเิ ล็กทรอนิกส์ทาให้
ผู้ประกอบการรู้สกึ ดีต่อการใช้พาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์และเป็ นหนึ่งในประเด็นหลักที่ช่วยเพิม่ ความ
ตัง้ ใจใช้พาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์ของผูป้ ระกอบการฯ โดยควรมุ่งเน้นข้อมูลด้าน 1) การประหยัดค่า
ดาเนินการ 2) การสื่อสารกับลูกค้าได้ 24 ชัวโมง
่
3) การสื่อสารข้อมูลรวดเร็ว สะดวก 4) การสื่อสาร
ข้อมูลได้ชดั เจน 5) การได้ตลาดลูกค้าต่างประเทศ 6) ไม่ต้องตามหาลูกค้า ลูกค้าเป็ นคนหาเรา และ
7) การเพิม่ ช่องทางการขาย
1.2 ถ้าต้องการเพิม่ ความตัง้ ใจใช้พาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์ของผูป้ ระกอบการฯ ควรสร้าง
พฤติก รรมคล้อ ยตามกลุ่ มอ้ างอิง ซึ่ง สามารถทาได้โดยการนาเสนอเนื้อ หาที่เ น้ นเกี่ยวกับ กรณี
ตัวอย่างของผูท้ ป่ี ระสบความสาเร็จในการใช้พาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์ดาเนินธุรกิจ กรณีตวั อย่างของผู้
ทีใ่ ห้ความใส่ใจความต้องการของลูกค้า และ 3) จานวนของผูท้ ใ่ี ช้พาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์ในปจั จุบนั
1.3 การส่งเสริมให้ผู้ประกอบการฯ มีการรับรูค้ วามสามารถในการควบคุมพฤติกรรม
การใช้พาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์ช่วยเพิม่ ความตัง้ ใจใช้พาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์ของผูป้ ระกอบการฯ โดย
ควรมุ่งเน้นข้อมูลเกี่ยวกับ วิธแี ก้หรือป้องกันปญั หา และช่องทางสาหรับติดต่อสอบถามปญั หาที่
ผูป้ ระกอบการฯ มักพบเมือ่ ใช้พาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์
1.4 ถ้าต้อ งการเพิ่ม ความตัง้ ใจใช้พาณิช ย์อิเ ล็กทรอนิก ส์ข องผู้ป ระกอบการฯ ควร
น าเสนอให้ผู้ ป ระกอบการตระหนั ก ถึง ประโยชน์ ท่ีผู้ป ระกอบการฯ จะได้จ ากการใช้พ าณิ ช ย์
อิเล็กทรอนิกส์ตามทีล่ กู ค้าต้องการหรือสอบถามถึงช่องทางเสริมในการติดต่อ สื่อสาร ซึง่ ควรนาเสนอ
เนื้อหาที่เน้ นเกี่ยวกับ ประโยชน์ ในการสื่อสารข้อมูลกับลูกค้าได้อย่างชัดเจน ประโยชน์ ในแง่ของ
รายได้ทเ่ี พิม่ ขึน้ และ ประโยชน์ในการเพิม่ โอกาสกระตุน้ ความสนใจลูกค้า
2. เพื่อเพิม่ การรับรูค้ วามสามารถในการควบคุมพฤติกรรมการใช้พาณิชย์อเิ ล็กทรอนิก ส์
ควรนาเสนอให้กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ 1) ให้ความรูท้ จ่ี าเป็ นและเพียงพอสาหรับต่อการ
ใช้ พ าณิ ช ย์ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ใ นการด าเนิ น ธุ ร กิ จ เช่ น พื้น ฐานความรู้ ท ัว่ ไปเกี่ ย วกั บ พาณิ ช ย์
อิเล็กทรอนิกส์ ความรูเ้ กีย่ วกับการเปิดบัญชีเงินฝากจากธนาคารเพื่อขอรับการชาระเงินผ่านทางบัตร
เครดิต ความรูเ้ กีย่ วกับการขอรับสัญลักษณ์แสดงความปลอดภัยของเว็บไซต์หรือทีเ่ รียกว่า “Secure
Sockets Layer” และความรูเ้ กี่ยวกับการขอใช้บริการ “Verified by VISA” จากทางธนาคาร เป็ นต้น
และ 2) ประชาสัมพันธ์ให้ผปู้ ระกอบการฯ ทราบว่าทางหน่ วยงานมีเจ้าหน้าทีค่ อยให้ความช่วยเหลือ
ผู้ประกอบการฯ ในการจดทะเบีย นเปิ ดเว็บ ไวต์ขายสิน ค้า และประชาสัมพันธ์ใ ห้ท ราบว่า ทาง
หน่ วยงานมีการจัดอบรมเกี่ยวกับเทคนิคในการประกาศขายสินค้าทางเว็บไซต์ และการควบคุ ม
รูปแบบเว็บไซต์ให้จงู ใจและใช้งานง่ายให้แก่ผปู้ ระกอบการฯ
3. เพื่อเพิม่ การรับรูป้ ระโยชน์ดา้ นการพาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์ซง่ึ จะนาไปสู่เจตคติทด่ี ตี ่อการ
ใช้พ าณชิย์อิเ ล็ก ทรอนิก ส์ข องผู้ประกอบการฯ ควรน าเสนอให้ก รมพัฒนาธุ ร กิจ การค้า เผยแพร่
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ประชาสัมพันธ์ให้ผปู้ ระกอบการฯ ทราบว่าพาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์มปี ระโยชน์แก่ผปู้ ระกอบการฯ เช่น
เพิม่ ประสิทธิภาพ และประสิทธิผลในการดาเนินธุรกิจ ช่วยให้การทาธุรกรรมในธุรกิจสะดวกขึน้ ช่วย
ให้ติดต่อกับลูกค้าได้ง่ายขึน้ ช่วยลดค่าใช้จ่ายในการดาเนินธุรกิจ ช่วยให้สามารถเริม่ ต้นประกอบ
ธุรกิจของตนได้สะดวกขึน้ ช่วยสร้างการแข่งขันให้แก่ระบบเศรษฐกิจไทย และอานวยความสะดวก
ในการทางานสื่อสารร่วมกันภายในบริษทั
4. ควรนาเสนอผลการสังเคราะห์จากงานวิจยั สาหรับผูจ้ าหน่ ายสินค้า เพื่อเพิม่ องค์ความรู้
และให้มมุ มองแก่ผมู้ อี านาจตัดสินใจวางแผนธุรกิจ มีหน้าทีว่ างกลยุทธ์ หรือเป็ นผูข้ บั เคลื่อนบริษทั ให้
เคลื่อ นไปข้างหน้ าอย่างมีศ ัก ยภาพและสามารถแข่งขันในตลาดได้อ ย่ างทันท่วงที โดยมุ่งเน้ นที่
เนื้อหาเกี่ยวกับประโยชน์ด้านโอกาสในการเข้าถึงลูกค้าได้ทวโลกและเพิ
ั่
ม่ ยอดขายได้มากขึน้ ด้าน
การลดต้นทุนค่าใช้จ่ายการดาเนินการ และ ด้านความสามารถในการประชาสัมพันธ์ได้ 24 ชัวโมง
่
เป็นต้น
5. ผลการสังเคราะห์จากงานวิจยั ครัง้ นี้ควรนาเสนอไปยังผูผ้ ลิตสินค้าและ/หรือผูข้ ายสินค้า
เพื่อทาให้ผผู้ ลิตและ/หรือผู้ขายสินค้าตระหนักว่าการพาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์มปี ระโยชน์ต่อผูผ้ ลิตใน
ด้า นโอกาสเพิ่ม ช่ อ งทางการจัด จ าหน่ า ย การขยายตลาดใหม่เ พิ่ม ขึ้น การลดค่ า ใช้จ่า ยในการ
ด าเนิ น การ การเพิ่ม ประสิท ธิภ าพในการผลิต ให้ต รงตามความต้ อ งการของลู ก ค้า และสร้า ง
ความสัมพันธ์ทด่ี กี บั ลูกค้า เป็นต้น ซึง่ หากผูผ้ ลิตและ/หรือผูข้ ายสินค้าใช้การพาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์
ช่วยในการดาเนินธุรกิจก็จะสามารถได้รบั ประโยชน์จากการยอมรับใช้พาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์
6. จากผลการศึกษาครัง้ นี้
พบว่า 1) เจตคติท่ดี หี รือ ประโยชน์ ด้านการพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ 2) พฤติกรรมคล้อ ยตามกลุ่มอ้างอิง 3) การรับรู้ความสามารถในการควบคุ ม
พฤติกรรมการใช้พาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์ และ 4) การตระหนักถึงประโยชน์ท่ผี ปู้ ระกอบการฯ จะได้
จากการใช้ พ าณิ ช ย์อิเ ล็ก ทรอนิ ก ส์ต ามที่ลู ก ค้า ต้ อ งการหรือ สอบถามถึ ง ช่ อ งทางเสริม ในการ
ติดต่อสื่อสาร ล้วนเป็ นประเด็นที่ผู้ประกอบการฯ สามารถเข้าใจและสามารถศึกษาหารายละเอียด
เกีย่ วกับประเด็นทีก่ ล่าวไปด้วยตนเองได้หรือสามารถค้นหาข้อมูลจากแหล่งข้อมูลทีผ่ ปู้ ระกอบการฯ
เชื่อถือและไว้ใจได้ เช่น สมาคมผูป้ ระกอบการพาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์ ไทยซึง่ เป็ นสมาคมทีจ่ ดั ตัง้ จาก
การรวมตัวของกลุ่มผู้ประกอบการพาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์กรมที่จดั ขึน้ โดยกระทรวงเทคโนโลยีการ
สารสนเทศและการสื่อสาร ดังนัน้ สมาคม ฯ ควรนาผลสังเคราะห์การวิจยั ทัง้ 2 ระยะไปขยายผล
เพื่อให้ขอ้ มูลสอดคล้องตรงกับทีผ่ ปู้ ระกอบการฯ สนใจศึกษา

ข้อเสนอแนะในการวิ จยั ครัง้ ต่อไป
ผลการวิจ ยั จากการวิจ ยั ในระยะที่ 1 ท าให้ท ราบค่ า สัม ประสิท ธิอ์ ิท ธิพ ลของตัว แปรที่
ทาการศึกษาในแบบจาลอง และ ผลการวิจยั ในระยะที่ 2 ทาให้ทราบเนื้อหาสาหรับสร้างคู่มอื ส่งเสริม
การใช้พ าณิช ย์อิเ ล็ก ทรอนิ ก ส์ข องผู้ป ระกอบการฯ ดัง ที่ไ ด้ก ล่ า วไว้ข้า งต้น อย่า งไรก็ต าม เพื่อ
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ประโยชน์สาหรับผูส้ นใจศึกษางานวิจยั ที่มเี นื้อหาขอบข่ายครอบคลุมเกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการใช้
พาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์ ผูว้ จิ ยั ได้ให้ขอ้ เสนอแนะในการวิจยั ครัง้ ต่อไป ดังนี้
1. จากผลการวิจยั ระยะที่ 1 พบว่าความตัง้ ใจใช้พาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์ของผู้ประกอบการ
ฯ ไม่มอี ิทธิพลต่ อ พฤติก รรมการใช้พาณิชย์อิเ ล็กทรอนิกส์ ดังนัน้ ผลวิจยั นี้จงึ กลายเป็ นพื้นฐาน
ส าหรับ การตัง้ ปญั หางานวิจยั ในอนาคตเพื่อ หาแนวทางกระตุ้น ให้ผู้ป ระกอบการที่มคี วามตัง้ ใจ
พาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์กา้ วเข้าสู่พฤติกรรมการใช้พาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์
2. ผลจากการวิจยั เชิงปริมาณพบว่ากลุ่มตัวอย่างในงานวิจยั มีค่าเฉลี่ยพฤติกรรมการใช้
พาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์ขนั ้ การนามาใช้จริงและขัน้ ตอนการดาเนินธุรกิจครบวงจรผ่านเว็บไซต์อยู่ใน
ระดับปานกลางซึง่ อาจมีผลกระทบต่อค่าความสัมพันธ์ระหว่างความตัง้ ใจใช้พาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์
และพฤติกรรมการใช้พาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์ ดังนัน้ ผลการวิจยั นี้จงึ กลายเป็นพืน้ ฐานสาหรับการเลือก
กลุ่ ม ตัว อย่า งหรือ พื้นฐานส าหรับ การออกแบบวิธ ีว ิจ ยั ในอนาคตเพื่อ ให้ไ ด้ผ ลการวิจยั ที่มคี วาม
น่าเชื่อถือและเหมาะสมกับบริบทของกลุ่มตัวอย่างยิง่ ขึน้
3. เนื่องจากการวิเคราะห์เชิงปริม าณพบว่าตัวแปรการรับรูค้ วามสามารถในการควบคุม
พฤติกรรมการใช้พาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์มอี ทิ ธิพลโดยรวม (Total effect) ต่อความตัง้ ใจพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์เด่นชัด อีกทัง้ มีอทิ ธิพลทางตรงต่อเจตคติต่อการใช้พาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์และเป็ นตัว
แปรเดียวทีม่ อี ทิ ธิพลทางตรงต่อพฤติกรรมการใช้พาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์ ดังนัน้ การศึกษาในอนาคต
จึง ควรมีก ารทบทวนวรรณกรรมที่เ กี่ย วข้อ งกับ ทฤษฎีห รือ แนวคิด ต่ า ง ๆ ที่เ กี่ย วกับ การรับ รู้
ความสามารถในการควบคุ ม ตนเพื่อ เพิ่ม การศึกษาเกี่ย วกับตัว แปรสัง เกตที่อ าจท าให้ก ารรับ รู้
ความสามารถในการควบคุมตนมีอทิ ธิพลทางตรงหรืออิทธิพลทางอ้อมต่อพฤติกรรมการใช้พาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์สงู ขึน้ และช่วยเพิม่ การรับรูค้ วามสามารถในการควบคุมตนให้แก่กลุ่มตัวอย่างทีผ่ วู้ จิ ยั
สนใจศึกษา
4. ในการวิเคราะห์เชิงปริมาณพบว่าตัวแปรการคล้อยตามกลุ่มอ้างอิงมีอทิ ธิพลทางตรงต่อ
เจตคติต่อพฤติกรรมการใช้พาณิช ย์อเิ ล็กทรอนิกส์เด่นชัด ดังนัน้ หากต้องการเพิม่ เจตคติท่ดี ตี ่อ
พฤติก รรมการใช้พ าณิช ย์อิเ ล็ก ทรอนิ กส์ การวิจยั ในอนาคตผู้ว ิจ ยั จึงควรทบทวนวรรณกรรมที่
เกีย่ วข้องกับทฤษฎีหรือแนวคิดต่างๆ เพื่อศึกษาหาตัวแปรสังเกตุทม่ี แี นวโน้มเพิม่ การคล้อยตามกลุ่ม
อ้างอิง
5. จากการวิเ คราะห์ เ ชิง ปริม าณพบว่ า ตัว แปรการรับ รู้ป ระโยชน์ ด้ า นการพาณิ ช ย์
อิเล็กทรอนิกส์มอี ทิ ธิพลทางตรงต่อเจตคติต่อพฤติกรรมการใช้พาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์และความตัง้ ใจ
ใช้พาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์ การศึกษาในอนาคตจึงควรมีการทบทวนวรรณกรรมทีเ่ กี่ยวข้องกับทฤษฎี
หรือแนวคิดต่างๆ ทีเ่ กี่ยวกับการรับรูป้ ระโยชน์ดา้ นการพาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์เพื่อเพิม่ การศึกษาหา
ตัวแปรสังเกตที่มโี อกาสเพิม่ การรับรูป้ ระโยชน์ดา้ นการพาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์ และนาไปสู่การเพิม่
เจตคติต่อพฤติกรรมการใช้พาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์และความตัง้ ใจใช้พาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์
6. ในการวิเคราะห์เชิงปริมาณพบว่าตัวแปรการรับรูแ้ รงกดดันจากลูกค้ามีอทิ ธิพลทางตรง
ต่อความตัง้ ใจใช้พาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์ ดังนัน้ หากต้องการเพิม่ การรับรูแ้ รงกดดันจากลูกค้า การวิจยั
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ในอนาคตผู้วจิ ยั จึงควรทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับทฤษฎีหรือแนวคิดต่างๆ เกี่ยวกับตัวแปร
สังเกตทีม่ แี นวโน้มเพิม่ การรับรูแ้ รงกดดันจากลูกค้า
7. ควรมีการวิจยั เชิงทดลองเพิม่ เติมเพื่อศึกษาหาประสิทธิภาพของคู่มอื ส่งเสริมการใช้
พาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์ โดยมีการควบคุมสภาพการทดลองที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาและควบคุมตัว
แปรแทรกซ้อ นอื่นๆ หรือ สภาพต่างๆ ที่ไม่ต้องการศึกษาให้ เป็ นไปตามเงื่อนไขที่กาหนดเพื่อให้
ได้ผลการทดลองทีถ่ ูกต้องเทีย่ งตรงและมีความน่าเชื่อถือถูกต้องมากทีส่ ุด
8. ควรมีการวิจยั เพิม่ เติมกับผูป้ ระกอบการฯ กลุ่มสินค้าประเภทอื่นๆ เพื่อตรวจสอบความ
แม่ น ย าหรือ ความน่ า เชื่อ ถือ ของแบบจ าลอง และ สามารถน าผลการวิจ ัย ไปประยุ ก ต์ ใช้ กับ
ผู้ประกอบการฯ กลุ่ มสินค้าประเภทอื่น เนื่อ งจากในงานวิจยั ครัง้ นี้มขี ้อ จากัดด้านกลุ่ มตัว อย่าง
ผูป้ ระกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม กลุ่มส่งออกสินค้าประเภทแฟชันในประเทศไทยซึ
่
ง่
อาจมีความตัง้ ใจใช้พาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์ และ พฤติกรรมการใช้พาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์แตกต่างจาก
ผูป้ ระกอบการฯ กลุ่มสินค้าประเภทอื่น
9. จากกรอบแนวคิดที่ผู้วจิ ยั ได้ใช้ทฤษฎีการยอมรับนวัตกรรมเพียงบางส่วนในการวิจยั
ครัง้ นี้ จึงทาให้ผลการวิจยั เกีย่ วกับทฤษฎีน้ไี ม่เด่นชัด อย่างไรก็ตามจากข้อค้นพบ งานวิจยั ในอนาคต
สามารถใช้ทฤษฎีการยอมรับนวัตกรรมทัง้ หมดในการสร้างกรอบแนวคิดเพราะตัวแปรในทฤษฎีน้ีม ี
ความครอบคลุมปจั จัยทีม่ ผี ลต่อความตัง้ ใจใช้พาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์

บรรณานุกรม

150

บรรณานุกรม
กนกวรรณ เวทศิลป์. (2538). ความสัมพันธ์ระหว่างปจั จัยคัดสรรและความตัง้ ใจในการปฏิบตั ติ น
เพือ่ ป้องกันโรคเอดส์ของนักเรียนชัน้ ประถมปีที ่ 6 ในจังหวัดสกลนคร. วิทยานิพนธ์ วท.ม.
(พยาบาลสาธารณสุข). กรุงเทพฯ: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล. ถ่ายเอกสาร.
กมลรัตน์ หลาสุวงษ์. (2528). จิตวิทยาการศึกษาฉบับปรับปรุงใหม่. พิมพ์ครัง้ ที่ 2. กรุงเทพฯ:
ภาควิชาการแนะแนวและจิตวิทยาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ.
กรมประชาสัมพันธ์. (2554). สรุปภาวะเศรษฐกิจไทยและภูมภิ าคประจาปี 2553 และแนวโน้ม
เศรษฐกิจ ปี 2554. กรุงเทพฯ: กรมประชาสัมพันธ์.
กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ. (2554). Thailand Exporters Directory. กรุงเทพฯ: กรม
ส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ.
กระทรวงอุตสาหกรรม. (2553). สรุปสภาวะเศรษฐกิจไทยและภูมภิ าคประจาปี 2553 และแนวโน้ม
เศรษฐกิจปี 2554. กรุงเทพฯ: กรมอุตสาหกรรม.
------------. (2555). สรุปภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมปี 2555 และแนวโน้มปี 2556. กรุงเทพฯ:
กรมอุตสาหกรรม.
กฤษณา ศักดิ ์ศรี. (2530). จิตวิทยาการศึกษา. กรุงเทพฯ: นิยมวิทยา.
กองการพยาบาล สํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข. (2541). แนวทางการดาเนินงา
นานพิทกั ษ์สทิ ธิผ์ ปู้ ว่ ยสาหรับพยาบาล. กรุงเทพฯ: องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก.
กิตวลี จิระประเสริฐพันธ์. (2528). ปจั จัยทีม่ ผี ลต่อการยอมรับนาพาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์ไปใช้ใน
ธุรกิจขนาดเล็ก: กรณีศกึ ษา "ธุรกิจชิ้นส่วนอะไหล่ยนต์." วิทยานิพนธ์ วท.ม. (วิชาการ
บริหารเทคโนโลยี). กรุงเทพฯ: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. ถ่ายเอกสาร.
กิติ ตยัคคานนท์. (2532). นักบริหารสมัยใหม่. กรุงเทพฯ: บัตเตอร์ฟลาย.
กุลฉัตร ฉัตรกุล ณ อยุธยา. (2548). การประยุกต์ใช้การตลาดอิเล็กทรอนิกส์ กับ SME ไทย.
ม.ป.ท.
เกษม ชาตกุล. (2533). ปจั จัยทีเ่ กีย่ วข้องกับการยอมรับวิทยาการแผนใหม่ในเรือ่ งการอนุ รกั ษ์ดนิ
และน้ าของเกษตรกรในหมู่บา้ นรอบศูนย์ศกึ ษาการพัฒนาเขาหินซ้อน โครงการอัน
เนือ่ งมาจากพระราชดาริ. ปริญญานิพนธ์ วท.ม. (การวิจยั พฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์).
กรุงเทพฯ: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วโิ รฒ. ถ่ายเอกสาร.
โกวิท หงส์งามเจริญ. (2553). กลยุทธ์อคี อมเมิรซ์ และ Global EC. ม.ป.ท.
ความรูเ้ บื้องต้น E-Commerce. (2556). ออนไลน์.

151
คอลิค บูสะมัญ. (2538). จิตลักษณ์และปจั จัยทางชีวสังคมบางประการทีม่ ผี ลต่อการยอมรับ
นโยบายทางการศึกษาด้านการส่งเสริมการใช้ภาษาไทยของเด็กนักเรียนไทยมุสลิมใน
จังหวัดสงขลา. ปริญญานิพนธ์ วท.ม. (การวิจยั พฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์). กรุงเทพฯ:
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วโิ รฒ. ถ่ายเอกสาร.
งามพิศ สัตย์สงวน. (2546). การจัดระเบียบสังคม ในสังคมและวัฒนธรรม. พิมพ์ครัง้ ที่ 8.
กรุงเทพฯ: สํานักพิมพ์จฬุ าลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
จันทร์ ชุ่มเมืองปกั . (2546). แรงจูงใจและการจูงใจ สร้างปาฏิหาริย.์ ม.ป.ท.
จุรพี ร ทองทะวัย. (2555). ทําการศึกษาปจั จัยด้านคุณภาพการให้บริการทีม่ อี ทิ ธิพลต่อการยอมรับ
ของผูว้ ่าจ้างในวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs): กรณีผใู้ ห้บริการด้านการ
พัฒนาระบบงาน (Application Development Outsourcing). วิทยานิพนธ์ วท.ม. (สถิติ
ประยุกต์และเทคโนโลยีสารสนเทศ) กรุงเทพฯ: บัณฑิตวิทยาลัย สถาบันบัณฑิตพัฒนา
บริหารศาสตร์. ถ่ายเอกสาร.
ชวิศา พฤกษะวัน. (2554). ปจั จัยทีม่ ผี ลต่อการยอมรับระบบ SAP ของพนักงานในอุตสาหกรรม
ผลิตชิ้นส่วนพลาสติกประเภทไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์. วิทยานิพนธ์ วท.ม. (วิชาการ
บริหารเทคโนโลยี). กรุงเทพฯ: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. ถ่ายเอกสาร.
ชัยยงค์ ขามรัตน์. (2523). เจตคติของนักศึกษาวิทยาลัยพลศึกษาทีม่ ตี ่อการเรียนวิชาเอกสุขศึกษา.
ปริญญานิพนธ์ วท.ม. (สาขาวิชาสุขศึกษา). กรุงเทพฯ: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
มหิดล. ถ่ายเอกสาร.
ณรงค์ มณีทอน. (2549). เอกสารประกอบการสอนวิชาพฤติกรรมศาสตร์. เชียงใหม่: ภาควิชา
จิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
ณัฏฐิรา รัตนชาญพิชยั . (2548). ปจั จัยทีพ่ ยากรณ์การยอมรับนวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศของ
พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมภิ าคเขต 1 (เชียงใหม่) ภาคเหนือ. ปริญญานิพนธ์ วท.ม.
(จิตวิทยาอุสาหกรรมและองค์การ). เชียงใหม่: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
ถ่ายเอกสาร.
ดวงเดือน พันธุมนาวิน. (2547). แรงจูงใจใฝส่ มั ฤทธิ:์ เทคโนโลยีจติ พัฒนา. เอกสารประกอบการ
สัมมนา. เรือ่ ง เร่งไขปญั หาร่วมพัฒนาเยาวชน. วันที่ 2-3 กันยายน 2547. จัดโดย
สํานักงานคณะกรรมการการวิจยั แห่งชาติรว่ มกับคณะกรรมการแห่งชาติเพื่อการวิจยั และ
พัฒนาระบบพฤติกรรมไทย โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ กรุงเทพมหาคร.
เดโช สวนานนท์. (2512). ปทานุกรมจิตวิทยา. กรุงเทพฯ: โอเดียนสโตร์.
แถลงข่าวเศรษฐกิจและการเงินเดือนเมษายน. (2554). ธนาคารแห่งประเทศไทย. (ออนไลน์).
ถวิล ธาราโภชน์. (2526). จิตวิทยาสังคม. กรุงเทพฯ: โอเดียนสโตร์. พิมพ์ครัง้ ที่ 3
ทวีศกั ดิ ์ นพเกสร. (2549). วิธกี ารวิจยั เชิงคุณภาพ เล่ม 2: คู่มอื ปฏิบตั กิ ารวิจยั ประยุกต์ เพือ่ พัฒนา
คน องค์กร ชุมชน สังคม. นครราชสีมา: โชคเจริญมาร์เก็ตติง้ .

152
เทีย่ งธรรม พลโลก. (2554). วิสาหกิจชุมชน กับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เหมือนกัน
ไหมน๊ า?. ม.ป.ท.
ไทยเฟรนไชส์. คอม. (2554). สถิติ SMEs ในประเทศไทย.
ไทยเอสเอ็มอีแฟรนไชส์. (2553). สถิตจิ านวน SMEs ในประเทศไทย.
ธงชัย สันติวงษ์. (2539). องค์การและการบริหาร. พิมพ์ครัง้ ที่ 10. กรุงเทพฯ: ไทยวัฒนาพินิช.
ธนาคารแห่งประเทศไทย. (2554). ข่าวธนาคารแห่งประเทศไทย: แถลงข่าวเศรษฐกิจและการ
เงินเดือน เมษายน 2554. กรุงเทพฯ: สํานักสื่อสารสัมพันธ์.
ธนัสถ์ เกษมไชยานันท์. (2544). ปจั จัยทีม่ ผี ลต่อพฤติกรรมการใช้เว็บไซต์ (web sites) ของผูใ้ ช้
อินเตอร์เน็ตในเขตกรุงเทพมหานคร. วิทยานิพนธ์ ศศ.ม. (วารสารศาสตร์และ
สื่อสารมวลชน). กรุงเทพฯ: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. ถ่ายเอกสาร.
ธนาคารเพื่อการส่งออกและนําเข้าแห่งประเทศไทย. (2553). การส่งออกปี 2553 และแนวโน้ม.
กรุงเทพฯ: ธนาคารเพื่อการส่งออกและนําเข้าแห่งประเทศไทย.
ธันย์ชนก กุณฑี. (2553). ทัศนคติของลูกค้าธนาคาพาณิชย์ทมี ่ ตี ่อธุรกรรมทางการเงินของ
อินเตอร์เน็ตแบงก์ก้งิ ในอาเภอปายจังหวัดแม่ฮ่องสอน. วิทยานิพนธ์ ศศ.ม.
(เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร). พิษณุโลก: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยนเรศวร. ถ่าย
เอกสาร.
ธีรวุฒ ิ เอกะกุล. (2550). การวัดเจตคติ. พิมพ์ครัว้ ที่2. อุบลราชธานี: วิทยาออฟเซทการพิมพ์.
นพนธ์ สัมมา. (2523). จิตลักษณะสาคัญทีเ่ กีย่ วข้องกับการยอมรับนวัตกรรมทางการเกษตร.
ปริญญานิพนธ์ กศ.ด. (จิตวิทยาการแนะแนว). กรุงเทพฯ: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทร์วโิ รฒ. ถ่ายเอกสาร.
นภัสวรรณ ไกรสะอาด, ทรงศักดิ ์ ภูสอี ่อน; และ ไพศาล วรคํา. (2553). ปจั จัยทีม่ คี วามสัมพันธ์กบั
เจตคติต่อวิชาการเกษตรของนักเรียนช่วงชัน้ ที ่ 3 สังกัดสานักงานเขตพื้นทีศ่ กึ ษากาฬสินธุ์
เขต 1. ปริญญานิพนธ์ ศศ.ม. (การวิจยั การศึกษา). มหาสารคาม: บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. ถ่ายเอกสาร.
นาถ พันธุมนาวิน, วัฒนา สวรรยาธิบตั ,ิ วิลาวัณย์ อรรถวิภาคไพศาลย์; และพร เรศานนท์. (2518).
ทัศนคติของเกษตรกรทีม่ ตี ่อการส่งเสริมการปลูกถัวเหลื
่ อง: ศึกษาเฉพาะกรณีหมูบ่ า้ นที ่ 1
และ 2 ตาบล ทุ่งกระพังโหม อาเภอกาแพงแสน จังหวัดนครปฐม. กรุงเทพฯ: สํานัก
ส่งเสริมและฝึกอบมรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
นิตยา วงศ์ธาดา. (2550). กลยุทธ์ของผูส้ ่งออกไทยในโลกของการแข่งขัน. วารสารบริหารธุรกิจ
นิดา้ .
นิยาม SMEs. (2551). สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม. (ออนไลน์).
บุษรา ประกอบธรรม. (2556). การศึกษาการยอมรับเครือข่ายสังคมออนไลน์ของนักศึกษา
กรณีศกึ ษา มหาวิทยาลัยกรุงเทพ. ปริญญานิพนธ์ บธ.ม. (บริหารธุรกิจ). กรุงเทพฯ:
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลับกรุงเทพ. ถ่ายเอกสาร.

153
เบญจา ยอดดําเนิน-แอ็ตติกจ์; และกาญจนา ตัง้ ชลทิพย์. (2552). การวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงคุณภาพ:
การจัดการข้อมูล การตีความและการหาความหมาย. นครปฐม: สถาบันวิจยั ประชากรและ
สังคม มหาวิทยาลัยมหิดล สถาบันวิจยั ประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล.
ปรเมศวร์ กุมารบุญ. (2552). มารูจ้ กั ทฤษฎีการแพร่กระจายนวัตกรรม. กรุงเทพฯ: ประสานมิตร.
ปาริชาติ หินซุย. (2535). การศึกษาการรับข่าวสารและความรูจ้ ากสือ่ ทีใ่ ช้ในการรณรงค์ต่อต้านโรค
เอดส์ ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาและอาชีวศึกษา จังหวัดขอนแก่น. วิทยานิพนธ์
ศษ.ม. (เทคโนโลยีการศึกษา). ขอนแก่น: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น. ถ่าย
เอกสาร.
ปิยะวดี ขวัญศุภฤกษ์. (2543). ธุรกิจสือ่ โฆษณาเคลือ่ นที ่ การเปิดรับสือ่ และทัศนคติของคน
กรุงเทพมหานครทีม่ ตี ่อสือ่ โฆษณาเคลือ่ นที.่ วิทยานิพนธ์ วท.ม. (นิเทศศาสตร์).
กรุงเทพฯ: บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. ถ่ายเอกสาร.
พนาลัย อยูส่ าํ ราญ. (2535). ตัวแปรทางจิตสังคมทีเ่ กีย่ วข้องกับการยอมรับนวัตกรรมทางการสอน
ของครูผสู้ อนสังคมศึกษาในโรงเรียนมัธยมศึกษา ในเขตการศึกษา 1. ปริญญานิพนธ์
วท.ม. (วิจยั พฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์). กรุงเทพฯ: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ. ถ่ายเอกสาร.
พรชัย ลิขติ ธรรมโรจน์. (2545). พฤติกรรมองค์การ. กรุงเทพฯ: โอเดียนสโตร์.
พรศรี เหล่ารุจสิ วัสดิ ์. (2552). ศักยภาพของภาคเกษตรไทย ในความเป็นจริง. กรุงเทพฯ: สํานัก
ทีป่ รึกษาทางเศรษฐกิจ เครือเจริญโภคภัณฑ์.
พัทยา สายหู. (2544). กลไกของสังคม. พิมพ์ครัง้ ที่ 10. กรุงเทพฯ: สํานักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย.
พิชามญชุ์ โตโฉมงาม. (2552). ปจั จัยทางจิตและการสนับสนุ นทางสังคมทีส่ มั พันธ์กบั พฤติกรรม
การยอมรับนวัตกรรมด้านการป้องกันโรคเอดส์ของเด็กเร่รอ่ นในศูนย์สร้างโอกาสเด็ก
กรุงเทพมหานคร. ปริญญานิพนธ์ วท.ม. (การวิจยั พฤติกรรมศาสตร์และประยุกต์).
กรุงเทพฯ: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วโิ รฒ. ถ่ายเอกสาร.
ไพฑูรย์ เครือแก้ว. (2513). ลักษณะสังคมไทย. พิมพ์ครัง้ ที่ 2. กรุงเทพ: เลียงเซียงจงเจริญ.
ภาวุธ พงษ์วทิ ยุภานุ . (2551). E-commerce คืออะไร? พาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์ คืออะไร. (Online).
มาโนช หล่อตระกูล. (2541). บทบาทของผูช้ ายกับปญั หาครอบครัวไทยในปจั จุบนั . วารสาร
สมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย.
มาลี โชคลํ้าเลิศ. ข่าวเศรษฐกิจ หนังสือพิมพ์บา้ นเมือง. วันที่ 9 กรกฎาคม 2554 .
โยธิน ศันสนยุทธ; และคณะ. (2533). จิตวิทยา. กรุงเทพฯ: ศูนย์ส่งเสริมวิชาการ.
ราเชนทร์ พุ่มสําเภา. (2543). ปจั จัยทีม่ ผี ลต่อการเลือกใช้บริการพาณิชย์กรรมอิเล็กทรอนิกส์ของ
ผูส้ ่งออกในจังหวัดเชียงใหม่. วิทยานิพนธ์ บธ.ม. ( บริหารธุรกิจ). เชียงใหม่: บัณฑิต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. ถ่ายเอกสาร.

154
ราม ปิยะเกตุ; และคณะ. (2547). โครงการศึกษาวิเคราะห์พฒ
ั นาการของผูป้ ระกอบการพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์. กรุงเทพฯ: กองพาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์ กรมพัฒนาธุรกิจ กระทรวง
พาณิชย์.
รูล้ กึ เรือ่ ง E-Commerce. (2551). (ออนไลน์).
วลัญช์ ก้าวสัมพันธ์. (2554). ปจั จัยทีม่ ผี ่ ลต่อทัศนคติและการยอมรับการทางานระยะไกล
กรณีศกึ ษา ธนาคารแห่งประเทศไทย. วิทยานิพนธ์ วท.ม. (การบริหารเทคโนโลยี).
กรุงเทพฯ: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. ถ่ายเอกสาร.
วิชยั เอียดบัว. (2534). ลักษณะจิตสังคมทีเ่ กีย่ วข้องกับพฤติกรรมการยอมรับนวัตกรรมทาง
วิชาการของครูประถมศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานคร. ปริญญานิพนธ์ วท.ม. (การวิจยั
พฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์). กรุงเทพฯ: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วโิ รฒ.
ถ่ายเอกสาร.
วิเชียร รักการ. (2522). การวิจยั เปรียบเทียบจิตลักษณะของนิสติ และนิสติ อาสาสมัคร: ศึกษา
เฉพาะกรณีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. ปริญญานิพนธ์ ศษ.ม. (วิจยั พฤติกรรมศาสตร์).
กรุงเทพฯ: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. ถ่ายเอกสาร.
ศรัญญา คณิตประเสริฐ. (2543). ทัศนคติ บรรทัดฐานของกลุ่มอ้างอิง และความตัง้ ใจทีจ่ ะใช้
คอมพิวเตอร์ในงานบริการสุขภาพของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลหนองคาย.
วิทยานิพนธ์ พศ.ม. (พยาบาลศาสตร์). เชียงใหม่: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่. ถ่ายเอกสาร.
ศิรชิ ยั กาญจนวาสี. (2530). สถิตปิ ระยุกต์สาหรับการวิจยั . กรุงเทพฯ: สํานักพิมพ์จฬุ าลงกรณ์
มหาวิทยาลัย.
เศรษฐชัย ชัยสนิท. (2553). นวัตกรรม คืออะไร. (ออนไลน์).
ส่งออกแฟชันไทยรุ
่
่ง โตสวนกระแสเศรษฐกิจ. (2551). ออนไลน์.
สถิตจิ านวน SMEs ในประเทศไทย. (2554). ออนไลน์.
สมแก้ว รุง่ เลิศเกรียงไกร, สุดา อิงคนินนั ท์; และจงพิศ ศิรริ ตั น์ . (2527). ผูบ้ ริหาร: การเลือ่ นชัน้
ทางสังคม ทัศนคติต่อการทางานและลักษณะความเป็นผูน้ า. สงขลา: ภาควิชา
บริหารธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์.
สมคิด จุปะมะตัง, ทรงศักดิ ์ ภูสอี ่อน; และไพศาล วรคํา. (2555). ปจั จัยทีม่ คี วามสัมพันธ์กบั เจตคติ
ต่อวิชาการเกษตรของนักเรียนช่วงชัน้ ที ่ 2 สังกัดสานักงานเขตพื้นทีศ่ กึ ษาอุดรธานี เขต 4.
ปริญญานิพนธ์ ศศ.ม. (การวิจยั การศึกษา). มหาสารคาม: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม. ถ่ายเอกสาร.
สมาคมหอการค้าไทย. (2554). นโยบายการส่งเสริม SMEs. กรุงเทพฯ: สมาคมหอการค้าไทย.
สร้อยตระกูล อรรถมานะ. (2550). พฤติกรรมองค์การ:ทฤษฎีและการประยุกต์. กรุงเทพฯ.
สํานักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
สัญญา สัญญาวิวฒ
ั น์. (2523). หลักสังคมวิทยา. กรุงเทพฯ: ไทยวัฒนาพานิช.

155
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. (2554). ทิศทางการพัฒนาภาค
ในระยะ แผนพัฒนาฯ ฉบับที ่ ๑๑ (พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๙). กรุงเทพฯ: สํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ.
สํานักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร. (2554). แผนการดาเนินงานของ
คณะกรรมการธุรกรรมทาง อิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2551-2554. กรุงเทพฯ: สํานักธุรกรรม
ทางอิเล็กทรอนิกส์.
------------. (2554). สานักนโยบายและยุทธ์ศาสตร์: แผนปฏิบตั ริ าชการ 4 ปี พ.ศ.2555-2558.
กรุงเทพฯ: สํานักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ออสาร.
สํานักงานส่งเสริมสินค้าส่งออก. (2554). โครงสร้างสินค้าส่งออก: ผ้าผืนและเส้นด้าย. กรุงเทพฯ:
กรมส่งเสริมการส่งออก.
------------. (2554). โครงสร้างสินค้าส่งออก: เครือ่ งนุ่งห่ม. กรุงเทพฯ: กรมส่งเสริมการส่งออก.
------------. (2554). โครงสร้างสินค้าส่งออก: เครือ่ งหนัง เครือ่ งใช้ในการเดินทาง และ รองเท้า.
กรุงเทพฯ: กรมส่งเสริมการส่งออก.
------------. (2554). โครงสร้างสินค้าส่งออก: อัญมณีและเครือ่ งประดับ. กรุงเทพฯ: กรมส่งเสริม
การส่งออก.
สํานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม. (2553). รายงานสถานการณ์วสิ าหกิจราย
ย่อยปี 2553. กรุงเทพฯ: สํานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม.
------------. (2553). รายงานสถานการณ์วสิ าหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ปี 2551 และแนวโน้มปี
2552. กรุงเทพฯ: สํานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม.
------------. (2553). สถานภาพ SMEs ประเทศไทย: บทบาทเชิงเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม.
กรุงเทพฯ: สํานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม.
------------. (2554). แผนการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมฉบับที ่ 3 (พ.ศ. 25552559). กรุงเทพฯ: สํานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม.
------------. (2554). รายงานสถานการณ์วสิ าหกิจรายย่อยปี 2552: โครงสร้างการจ้างงานของ
วิสาหกิจรายย่อย (Micro Enterprises). กรุงเทพฯ: สํานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม.
------------. (2554). รายงานสถานการณ์วสิ าหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ปี 2553 และ
แนวโน้ม ปี 2554. . กรุงเทพฯ: สํานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม.
------------. (2554). รายงานสถานการณ์วสิ าหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ปี 2554 และ ปี 2555.
กรุงเทพฯ: สํานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม.
------------. (2554). รายงานสถานการณ์วสิ าหกิจรายย่อยปี 2552: โครงสร้างการจ้างงานของ
วิสาหกิจรายย่อย (Micro Enterprises). กรุงเทพฯ: สํานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม.

156
สํานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม. (2554). รายงานสถานการณ์วสิ าหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อม (SMEs) ปี 2553 และแนวโน้ม ปี 2554. กรุงเทพฯ: สํานักงานส่งเสริม
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม.
สินค้าส่งออกสาคัญ 15 รายการของไทย. (2553, มกราคม-มิถุนายน). ออนไลน์.
สุพตั รา ใจโปร่ง. (2554). ปจั จัยทีม่ อี ทิ ธิพลต่อพฤติกรรมการบริหารความเสีย่ ง ของพยาบาล
วิชาชีพโรงพยาบาลทัวไป
่ เขตตรวจราชการสาธารณสุขที ่ 17. วิทยานิพนธ์ วท.ม.
(พยาบาลศาสตร์). นนทบุร:ี บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. ถ่าย
เอกสาร.
สุรตั น์ ตรีสกุล (2550). หลักนิเทศศาสตร์. กรุงเทพฯ: พัฒนาออนไลน์.
เสนาะ ติเยาว์. (2543). หลักการบริหาร. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
วัฒนธรรม ภูมปิ ญั ญา. (2554). ฐานสร้าง Creative SMEs. ออนไลน์.
องอาจ นัยพัฒน์; และนันท์นภัส พลเตมา. (2555, มกราคม). ปจั จัยทีม่ อี ทิ ธิพลต่อการยอมรับและ
ใช้นวัตกรรมทางการศึกษาผ่านเครือข่ายการเรียนรูเ้ พื่อพัฒนาวิชาชีพครูในสถานศึกษาขัน้
พืน้ ฐานกรุงเทพมหานคร. วารสารพฤติกรรมศาสตร์. 18: 1.
อรุโณทัย ชัยทิมประทุม. (2554). งานพัฒนาวิชาการเรือ่ งทฤษฎีแรงจูงใจ Motivation Theory.
แม่ฮ่องสอน: วังไทรวิทยาคม.
อัจฉราวรรณ กองเพชรม, ธัญญา เวียร์รา; และอรพรรณ คงมาลัย. (2555). ศึกษาเรือ่ งการยอมรับ
และใช้งานระบบ SAP B1: กรณีศกึ ษาการบริหารงานจัดซื้อจัดจ้างในองค์กรไม่แสวงหา
กาไร. วิทยานิพนธ์ วท.ม. (การบริหารเทคโนโลยี). กรุงเทพฯ: บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. ถ่ายเอกสาร.
อารี พันธ์มณี. (2546). จิตวิทยาการสร้างสรรค์การเรียนการสอน. กรุงเทพ: ใยไหมครีเอทีฟ กรุป๊ .
เอกพงษ์ ภักดีสมัย. (2553). การยอมรับและความตัง้ ใจใช้ระบบประมูลราคาผ่านสือ่ อิเล็กทรอนิกส์
กรณีศกึ ษา อุตสาหกรรมประกอบชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ในนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง.
วิทยานิพนธ์ วท.ม. (การบริหารเทคโนโลยี). กรุงเทพฯ: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์. ถ่ายเอกสาร.
Abdul, Muntaz; Counsell Steve; & Stephen, Swift. (2012). A Conceptual model for the
process of IT innovation adoption in organizations. Journal of Engineering and
Technology Management. 29.
Ajzen, Icek; & Fishbein, Morris. (1980). Understanding attitudes and predicting social
behavior. Englewood Cliffs, N.J.: Prentice-Hall.
Ajzen, Icek. (1985). From intentions to actions: a theory of planned behavior’. in Kuhl, J.
and Beckmann, J. (eds) Action-control: From Cognition to Behavior Heidelberg:
Springer.

157
Ajzen, Icek. (1987). Attitudes, traits, and actions: Dispositional prediction of behavior in
personality and social psychology. In L. Berkowitz (Ed.), Advances in
experimental social psychology 2. New York: Academic Press.
Ajzen, Icek. (1988). Attitudes, personality, and behavior. Milton-Keynes, England: Open
University Press & Chicago, IL: Dorsey Press.
Ajzen, Icek. (1991). The theory of planned behavior. Organizational Behavior and Human
Decision Processes. 50.
Ajzen, Icek. (2002). Perceived Behavioral Control, Self-Efficacy, Locus of Control, and the
Theory of Planned Behavior. Journal of Applied Social Psychology. 32.
Ajzen, Icek; Czasch, Cornelia; & Flood, G. Michael. (2009). From intentions to behavior:
Implementation intention, commitment, and conscientiousness. Journal of Applied
Social Psychology. 39.
Alam, Syed Shah; & Hatibi, Ali K; Mohd. (2008). Ahmad, Ismail Sayyed and Ismail
Hishamuddin Bin. Factors affecting e-commerce adoption in the electronic
manufacturing companies in Malaysia. International Journal of Commerce and
Management. 17.
Anastasia, Anne. (1976). Psychological Testing. 4th ed. New York: Macmillan.
Arbuckle, A. (1977). A Study of Factor Facilatating Continued Implementations of
Educational Change. Dissertation Abstracts International. 38.
Bandura, Albert. (1986). Social Foundations of Thought and Action. Englewood Cliffs, NJ:
Prentice-Hall.
Bandura, Albert. (1997). Self-efficacy: The exercise of control. New York: W.H. Freeman.
Barczak, J. Gloria; Bello, C. Daniel; & Wallace, S. Everett. (1992). The role of
consumer shows in new product adoption. The journal of Consumer Marketing.
Vol.9. No.2.Beverly Hills, CA: Sage.
Chan, K.C. Dervin; & Hagger, S. Martin. (2012). Self-determined forms of motivation
predict sport injury prevention and rehabilitation intentions. Journal of Science and
Medicine in Sport. 15.
Chattopadtbyay, S.N.; & Parreek, Udai. (1967). Adoption Quotient: A Measure of
Multipractice Adoption Behaviour. Journal of Applied Behavioral Science March
1966. 2: 1.
Chen , Tain-Jy. (2003). E-commerce to Protect the network relationships” The case of
Taiwan’s PC Industry. National Taiwan University.Taiwan. 9: 1.

158
Chen, Shiouyu. (2004). Adoption of Electronic Commerce by SMEs of Taiwan. Electronic
Commerce Studies. 2: 2.
Chen, Tain-Jy. (2003). The diffusion and impacts of the internet and e-commerce in Taiwan.
Institution for Economic Research.
Cheng, T.C. Edwin; Lam, David Y.C.; & Yeung, Andy C.L. (2006). Adoptions of internet
banking: An empirical study in Hong Kong. Decision Support System. 42.
Cherrington, D.J. (1994). Organizational behavior: The management of individual and
organizational performance. 2nd ed. Boston: Allyn and Bacon.
Choi, Hun; Choi, Minseok; Kim, Jinwoo; & Yu, Hyoshik. (2003). An empirical study on the
adoption of information appliances with a focus on interactive TV. Telematics and
Informatics. 20.
Choi, Jayoung; & Geistfeld V. Loren. (2003). A cross-cultural investigation of consumer eshopping adoption. Jounral of Economic Psychology. 25.
Chong, Sandy. (2008). Success in electronic commerce implementation: A cross-country
study of small and medium-sized enterprises. Journal of Enterprise Information
Management. 21: 5.
Chu, Pin-Yu; Hsiao, Naiyi; Lee, Fung-Wu; & Chen, Chun-Wei. (2004). Exploring success
factors for Taiwan’ s Government electronic tendering system:behavioral
perspectives from end users. Government Information Quarterly. 21.
Crespo, H. Angel; & Bosque, R. Ignacio. (2008). The effect of innovativeness on the
adoption of B2C e-commerce:A model based on the theory of planned behavior.
Computers in Human Behavior. 24.
Daft, R.L. (2000). Management. 5th ed. New York: Harcourt College.
Daniel, E., H. Wilson; & Myers Andrew. (2002). Adoption of E-commerce by SMEs in the
UK. International Small Business Journal.
Davis, F. D., Bagozzi, R.; & Warshaw, P. (1989). User acceptance of computer
technology A comparision of two theoretical models. Management Science. 35:
982-1003.
Demos, John Gust. (1987). Perceptions of Teachers in Selected High School in
DODSEUR Toward Innovations and Change. Dissertation Abstracts International.
38.
Dishaw, Mark T.; & Strong, Diane M. (1999). Extending the technology acceptance model
with task-technology fit constructs. Information and Management. 36.

159
Dubrin, A.J.; & Ireland, R.D. (1993). Management & Organization. 2nd ed. Ohio: SouthWestern College Publishing.
Elena, Karahanna; Straub, Detmar W.; & Chervany, Norman L. (1999). Information
Technology Adoption Across Time: A Cross-Sectional Comparison of Pre-Adoption
and Post-Adoption Beliefs. MIS Quarterly. 23: 2.
Fang, Wu; & Sridhar, Balasubramanian. (2003). An analysis of e-business adoption and its
impact on business performance. Journal of the Academy of Marketing Science.
31: 4.
Fishbein, Morris; & Ajzen, Icek. (1975). Belief, attitude, intention, and behavior: An
introduction to theory and research. Reading, MA: Addison-Wesley.
G.T., Lumpkin. (2000). If Not Entrepreneurship, Can Psychological Characteristics Predict
Entrepreneurial Orientation? – A Pilot Study. Managerial Study. University of
Illinos.
Grandon, E. Elizabeth; Nasco, A. Suzanne and Mykytyn Jr., P Peter. (2009). Comparing
theories to explain e-commerce adoption. Journal of Business Research. 64.
Griffin, R.W. (1999). Management. 6th ed. New York: Houghton Miflin Company.
Gumussoy, Cigdem A.; & Calisir, Fethi. (2009). Understanding factors affecting e-reverse
auction use: An integrative approach. Computers in Human Behavior. 25.
Hackman, Richard J. (1969). Toward understanding the role of tasks in behavioral
research. Acta Psychologica.
Hart, Awa O; Nwibere, Barinedum; & M andInyang, Benjamin J. (2010). The uptake of
electronic commerce by SMEs: A meta theoretical framework expanding the
determining constructs of TAM and TOE frameworks. Journal of Global Business
Technology. 6: 1.
Heijden, Hans Van Der. (2002). Factors influencing the usage of websites: the case of a
generic portal in the Netherlands. Information and Management. 40.
Henerson, M.E., Morris, L.L., & Fitz-Gibbon, C.T. (1978). How to measure attitudes.
Hoppe, Rudi; Newman, Paul; & Mugera, Pauline. (2001). Factors Affecting the Adoption of
Internet Banking in South Africa: a Comparative Study.
Hu, Paul J; & Clark, H.K. Theodore and Ma, Will W.. (2003). Examining technology
acceptance by school teachers: a longitudinal Study. Information and
Management. 21.
Hwang, Yujong. (2010). The moderating effects of gender on e-commerce systems
adoption factors:An empirical investigation. Computers in Human Behavior. 26.

160
Ifinedo, Princely. (2009). Examining the impacts of relevant contextual influences on the
extent of use of e-business technologies: Perspectives from Atlantic Canada’s
SMEs. IEEE Toronto International Conference -Science and Technology for
Humanity
Ifinedo, Princely. (2011). Internet/e-business Technologies Acceptance in Canada's SMEs:
An Exploratory Investigation, Internet Research. 21: 3.
Jelinek, Ronald; Ahearne, Michael; Mathieu, John; & Schillewaert. (2006). A Longitudinal
examination of individual, organizational and contextual factors on sales technology
adoption and job performance. Journal of Marketing Theory and Practice. 14.
Jennifer, Gibbs; Sean, Xu; & Kevin, Zhum. (2002). A cross-country investigation of the
determinants of scope of e-commerce use: an institutional approach. Globalization
and Electronic Commerce. 14.
Jeon, B.N; Han, K.S.; & Lee, M.J. (2006). Determining Factors for the Adoption of Ebusiness the case of SMEs in Korea. Applied Economics. 38 (16).
Jie; et al. (2010). Investigating acceptance of RFID in Chinese firms: the technologyorganization-environment framework. IEEE
Kamel, Rouibah; Hasan, Abbas; & Samia Rouibah. (2011). Factors affecting camera
mobile phone adoption before e-shopping in the Arab world. Technology in
Society. 33.
Kevin E. Voges; & Venkateswarlu Pulakanam. (2009). Factors influencing internet adoption
by small and medium size retail enterprises in New Zealand.
Khalifa, Mohamed; & Davison, M. Robert. (2006). SME adoption of IT: The case of
electronic Trading systems. IEEE Transactions on Engineering Management.
53: 2.
Kidd, J.R. (1973). How Adults Learn. New York: Association Press.
Kim, Byoungsoo. (2010). An empirical investigation of mobile data service continuance:
Incorporating the theory of planned behavior into the expectation-confirmation
model. Expert Systems with Applications. 37.
Kim, Hong-bumm; Kim, Taegoo; & Shin, W. Sung. (2008). Modeling roles of subjective
norms and eTrust in customers’ acceptance of airline B2C eCommerce websites.
Tourism Management. 30.
Kim, Ooh; Zailani, Suhaiza; Ramayah, T.; & Fernando, Yudi. (2009). Factors influencing
intention to use e-government services among citizens in Malaysia. International
Journal of Information Management. 29.

161
Kim, K. Jyung; Shin, K. Ho; & Kim, Beomsoo. (2010). The role of psychological traits
and social factors in using new mobile communication service. Electronic
Commerce Research and Applications. 10.
Kimberly, John R.; & Evanisko, Michael J. (1981). Organizational Innovation: The
Influence of Individual, Organizational, and Contextual Factors on Hospital
Adoption of Technological and Administrative Innovations. Academy of
Management Journal. 24: 4.
Kin, G. Tae; Lee, H. Jae and Law, Rob. (2007). An empirical examincation of the
acceptance behavior of hotel front office systems: An extended technology
acceptance model. Tourism Management. 29.
Le Van, Huy; & Pierre, Filiatrault. (2006). The adoption of e-commerce in SMEs in Vietnam:
A study of users and prospectors. PACIS 2006 Proceedings.
Locke, E.A.; & Latham, G.P. (1984). Goal Settings: A Motivational technique that work.
Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall.
Looi, H.C. (2005). E-Commerce Adoption in Brunei Darussalam: A Quantitative Analysis of
Factors Influencing its adoption. Communications of the Association for Information
Systems. 15
Lovell, R.Bernard. (1980). Adult Learning. New York: John Wiley & Sons, Inc.
Luthans, F. (1992). Organizational behavior. Singapore: McGraw-Hill.
Mackeay, Nancy; Parent, Michael; & Gemino, Andrew. (2004). A model of electronic
commerce adoption by small voluntary organizations. European Journal of
Information System. 13.
March, To L.; & Eric, W.T. (n.d.). The Role of Managerial Attitudes in The Adoption of
Technological Innovations: An Application to B2C E-Commerce. International
Journal of Enterprise Information Systems. 3: 2.
McClelland, D.C. (1961). The Achieving Society. Princeton, NJ.: D. Van Nostrand.
------------. (1962, July-August). Business Drive and National Achievement. Harvard
Business Review. 40.
McClelland, D.C. (1965). Need achievement and entrepreneurship: A longitudinal study,
Journal of Personality and Social Psychology.
McClelland, D.C. (1995). Achievement Motivation in relation to Achievement-related recall,
performace, and urine flow: A maker associated with release of vasopressin.
Motivation and Emotion.

162
Mehrtens, Jenni; Cragg, B. Paul; & Mills, M. Annette. (2001). Information and
Management. 39.
Mei, Shuen. (2008). The Adoption of E-commerce in Manufacturing SMEs: Determinants
and Effect on Growth. IEEE
Ming, Lee chi. (2009). Factors influencing the adoption of internet banking: An integration
of TAM and TPB with perceived risk and perceived benefit. Electronic Commerced
Research and Application. 8.
Mohamed, Khalifa; & Robert, Davison M. (n.d.). SME Adoption of IT. The Case of
Electronic Trading System. IEEE Transaction on Engineering Management. 53:
2.
Nabeel, Al-Qirim. (2007). The adoption of eCommerce communications and application
technology in small business in New Zealand. College of Information Technology
(CIT). United Arab Emirates University.
Nola, Pender. (1996). Health Promotion in Nursing Practice. 3rd ed. Stamford, CT:
Appleton and Lange.
Olatokun, Wole; & Kebonyel, Mogotetsi. (2010), e-Commerce technology adoption by
SMEs in Bostwana. International Journal of Emerging Technologies and Society.
8: 1.
Oliveria, Tiago; & Martins, Maria F. (2010). Understanding e-business adoption across
industries in European countries. Industrial Management & Data System. 110.
Olsen, M. Elliott. (1968). Process of social organization. New York: Holt, Rinehart and
Winston.
Ozkan, Sevgi; & Kanat, E. Irfan. (2011). E-Government adoption model based on theory of
planned behavior:Empirical validation. Government Information Quarterly. 28.
Pan, Shuya; & Jordan-Marsh, Maryalice. (2010). Internet use intention and soption among
Chinese older adults:From the expanded technology acceptance model
perspective. Computers in Human Behavior. 26.
Parveen, F.; & Sulaiman, A. (2008). Technology complexity, personal innovativeness and
intention to use wireless internet using mobile devices in Malaysia. International
Review of Business Research Papers. 4(5): 1-10.
Paul, Chwelos; Izak, Benbasat; & Abert, Dextert S. (2001). Research Report: Empirical
test of an EDI adoption model. Information System Research. 12: 3.
Peak , H.; & Morrison , H.W. (1958). The Acceptance of Information into Attitude
Structure. Journal of Abnormal and Social Psychology.

163
Pearson, R.E. (1990). Counseling and Social Support.. London: Sage Publications.
Pender, N.J. (1996). Health promotion in nursing practice. 3rd ed. Stamford, CT:
Appleton & Lange.
Pender, N.J., Murdaugh, C.L.; & Parsons, M. (2002). Health Promotion in Nursing
Practice. 4th ed. Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall.
Porter, M.E. (1980). Competitive Strategy. New York: Free Press.
Premkumar; & Roberts, Margaret. (1998). Adoption of new information technologies in
Rural small business. 27: 4.
Premkumar, G; Ramamurthy G.K.; & Nilakanta, S. (1994). Implementation of electronic
data interchange an innovation diffusion perspective. Journal of Management
Information Systems. 11: 2.
Quayle, Michael. (2002). E-commerce: the challenge for UK SMEs in the twenty-first
century. International Journal of Operations & Production Management. 22
Landis, Judson R. (1986). Sociology. 6th ed. California: Wadsworth Publishing
Lovell, R.B. (1980). Adult Learning. New York: John Wiley & Sons.
Roberts, Barbara. (2009). Stakeholder Power in E-business Adoption with a Game Theory
Perspective. Journal of Theoretical and Applied Electronic Commerce Research.
4.
Robinson, P.B. (1987). Prediction of entrepreneurship based on attitude consistency
model. Unpublished doctoral dissertation. Brigham Young University. Dissertation
Abstracts International.
Rogers, Everett. M. (1958). Categorizing the Adopters of Agricultural Practices. Rural
Sociology. 23
------------. (1962). Diffusion of innovations. New York: Free Press.
------------. (1983). Diffusion of Innovation. 3rd ed. New York: The Free Press.
------------. (2003). Diffusion of Innovation. 5th ed. New York: The Free Press.
Salazar, M.K. (1991). Comparison of four behavioral theories: A literature review. AAOHN
Journal, 39.
Salem, Alqahtani ; & Samuel, Wamba Fosso. (2012). Determinants of RFID Technology
Adoption Intention in the Saudi Retail Industry: an Empirical Study.
Samiaji, Sarosa; & Jim, Underwood. (1995). Factors Affecting IT Adoption within
Indonesian SMEs: Manager's Perspectives. PACIS 2005 Proceedings. 6.
Sanaa, Askool; & Keiicho, Nakata. (2012). Investigation into the Adoption Intention of
Social CRM in Saudi Banks. International Conference on Information society.

164
Sandy, Chong; & Christian, Bauer. (2004). A model of factor influences on electronic
commerce adoption and diffusion in small and medium enterprises. Turku School
of Economics and Business. 2000
Sandy, Chong. (2005). The adoption of electronic commerce: A cross-country study of
influencing factors in small-and medium-sized enterprise. 3rd International IEEE
Conference on Industrial Informatics (INDIN).
Sarason, I.G.; Levine, H.M.; Basham, R.B.; & Sarason, B.R. (1983). Assessing social
support: The social support questionnaire. Journal of Personality and Social
Psychology. 44
Schur, Edwin. (1983). Labeling women deviant: gender, stigma and social control.
Philadelphia: Temple University Press.
Schur, M. Edwin. (1984). Labeling Woman Deviant: gender, stigma and social control.
Philadelphia: Temple University Press.
Scupola, Ada. (2002). Adoption issues o business-o-business internet commerce in
European.
Shah, Ken Shah; & Prof. Param J. Shah. (2011). Theories of Motivation.
Shakeel, Iqbal; & Ijaz, Qureshi A. (2012). M-Learning Adoption: A Perspective from a
Developing Country.
Sophonthummapharn, Kittipong. (2008). A Comprehensive Framework for the Adoption of
TechnoRelationship Innovations: Empirical Evidence from eCRM in Manufacturing
SMEs. 65.
Stake, E. Robert. (2000). Case studies. In Norman K. Denzin; & Yvonna S. Lincoln
(Eds.). Handbook of qualitative research. Thousand Oaks: Sage.
Stella Z. Theodoulou; & Chris Kofinis. (2004). The Art of the Game: Understanding
American.
Tan T.; & Teo Margaret T. (2000). An Empirical Study of Adopteres and Non Adoptors of
the Internet in Singapore. Information & Management. 34: 6.
Teo, H. (2003). Predicting Intention to Adopt Interorganizational Linkages: An Institutional
Perspective. MIS Quarterly. 27: 1.
Theodoulou, Stella Z.; Kofinis, Chris. (2004). The Art of the Game: Understanding
American.
Thurstone, Louis L. (1974). The Measurement of Values. Chicago: The University of
Chicago Press.

165
To, L. March; & Ngai, W.T. Eric. (2007). The role of managerial attitudes in the adoption
of technological innovations: An application to B2C E-Commerce. International
Journal of Enterprise Information Systems. 3: 2.
Thong, J.; & Yap. C. S. (1995). CEO characteristics, organizational characteristics, and
information tehnology adoption in small business. Omega. 23: 4.
Tonatzky, L.G.; & Klein, K.J. (1982). Innvation characteristics and innovation adoptionimplementation” a meta-analysis of findings. IEEE Transactions on Engineering
Management. 29: 1.
Vemtakesh, Viawanath; Morris, Michael; Davis, Gordon and Davis, Fred (2003). User
Accpetance of Information Technology: Toward A Unified View. MIS Quarterly.
27(3): 425-478.
Walter, J. (1978). Evaluating and improving your management style. Available:
http://www.electricenergyonline.com/?page=show_article&mag=5&article=38
Waltz, C.; & Bausell, R.B. (1981). Nursing Research: design, Statistics and Computer
Analysis. New Yrok: Phil.
Wang, Guangping; Dou, Wenyu; & Zhou, Nan. (2006). Consumption attitudes and
adoption of new consumer products: a contingency approach. European Journal of
Marketing. 42: 12.
Wang, Wei-Tsong; & Wang, Chun-Chieh. (2009). An empirical study of instructor adoption
of web-based learning systems. Computers and Education. 53.
Wei, Lu and Zhang, Mingxin. (20088). The impact of internet knowledge on college
students’ intention to continue to use the internet. Information Research. 13: 3.
Williams, W. (1971). Social Policy Research and Analysis: The experience in the Federal
Social Agencies. New York: American Elsevier.
Wong, Kung-Teck; Teo, Timothy; & Russo, Sharon. (2012). Influence of gender and
computer teaching efficacy on computer acceptance among Malaysian student
teachers: An Extended Technology acceptance model. Australian Journal of
Educational Technology. 28: 7.
Wu, Fang; & Balasubramanian, Sridhar. (2003), An analysis of e-business adoption and its
impact on business performance. Journal of the Academy of Marketing Science.
31: 4.
Xiao, Liu; & Kee, Kwik Wei. (2011). An Empirical study of product differences in
consumers E-commerce adoption behavior. Electronic Commerce Research and
Application. 2.

166
Xiaolin, Li. (2011). Decision Factors for the Adoption and Continued Use of Online Direct
Sales Channels among SMEs. Journal of the Association for Information Systems.
12: 1.
Yaghoubi, Nour-Mohammad; & Bahmani, Ebrahim. (2010). Factors affecting the adoption
of online banking:An integration of technology acceptance model and theory of
planned behavior. Pakistan Journal of Social Science. 3.
Yang, Kiseol. (2012). Consumer technology traits in determing mobile shopping
adoption:An application of the extended theory of planned behavior. Journal of
Retailing and Consumer Services. 19.
Zhu, Kevin; & Kraemer. (2005). Post-Adopton Variations in Usage and Value of E-Busines.
Organizations: Cross-Country Evidence from the Retail Industry.
Zhu, Kevin. (2003). Electronic Business Adoption by European Firms: A Cross-country
Assessment of the facilitators and inhibitors. European Journal of Information
System. 12.
Zhu, Kevin; Kraemer, Kenneth; & Xu, Sean. (2002). A Cross-country study of electronics
business adoption using the technology-organization-environment framework.
Center for Research on Information Technology and Organizations.

ภาคผนวก

168

ภาคผนวก ก
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล

169

คาชี้แจงเกี่ยวกับแบบสอบถาม
ดิฉันเป็ นนิสติ จากสถาบันวิจยั พฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ซึง่ กาลัง
ทาการวิจยั เรื่อง “ปจั จัยเชิงสาเหตุทม่ี คี วามสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการใช้ e-commerce ของวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) กลุ่มส่งออกสินค้าประเภทแฟชันในประเทศไทย”
่
ซึง่ ในการวิจยั
ครัง้ นี้ ท่านได้รบั การคัดเลือกเข้าเป็นตัวแทนของผูป้ ระกอบการฯ ในการตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับ
พฤติกรรมการใช้ e-commerce แบบสอบถามทีใ่ ช้ในการศึกษาครัง้ นี้ แบ่งออกเป็น 3 ตอนดังนี้
ตอนที่ 1 แบบสอบถามข้อมูลพืน้ ฐานของผูป้ ระกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
เช่นเพศ อายุ ระดับการศึกษา ประสบการณ์ในธุรกิจ และขนาดขององค์กร
ตอนที่ 2 แบบสอบถามปจั จัยทีม่ คี วามสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการใช้e-commerceของกลุ่ม
ตัวอย่าง ประกอบด้วยแบบวัด 9 ตอน รวมทัง้ หมด 67 ข้อ ซึง่ ในแบบวัดแต่ละชุดมีจานวนข้อคาถาม
ตัง้ แต่ 4 ข้อ ถึง 17 ข้อ ดังนี้
ตอนที่ 2.1 แบบสอบถามเจตคติต่อพฤติกรรมการใช้ e-commerce
ตอนที่ 2.2 แบบสอบถามการคล้อยตามกลุ่มอ้างอิง
ตอนที่ 2.3 แบบสอบถามการรับรูค้ วามสามารถในการควบคุมพฤติกรรมการใช้ ecommerce
ตอนที่ 2.4 แบบสอบถามการรับรูป้ ระโยชน์ดา้ น e-commerce
ตอนที่ 2.5 แบบสอบถามการรับรูค้ วามง่ายในการใช้ e-commerce
ตอนที่ 2.6 แบบสอบถามแรงจูงใจใฝส่ มั ฤทธิ ์
ตอนที่ 2.7 แบบสอบถามแรงกดดันจากคู่แข่ง
ตอนที่ 2.8 แบบสอบถามแรงกดดันจากลูกค้า
ตอนที่ 2.9 แบบสอบถามสนับสนุนจากรัฐบาล
ตอนที่ 3 แบบสอบถามวัดพฤติกรรมการใช้ e-commerce ของผู้ประกอบการวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม ประกอบด้วยแบบวัด 2 ตอน รวมทัง้ หมด 26 ข้อ ซึง่ ในแบบวัดแต่ละชุดมี
จานวนข้อคาถามตัง้ แต่ 8 ข้อ ถึง 18 ข้อ ดังนี้
ตอนที่ 3.1 แบบสอบถามความตัง้ ใจใช้พาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์
ตอนที่ 3.2 แบบสอบถามพฤติกรรมการใช้ e-commerce
ขอให้คุณอ่านทีละข้ออย่างระมัดระวังและตอบคาถามด้วยความสบายใจตามความเป็ นจริง
มากที่สุ ด และครบทุก ข้อ ดิฉันจะเก็บข้อ มูล ที่ได้รบั จากคุ ณไว้เ ป็ นความลับที่สุด ดังนัน้ การตอบ
แบบสอบถามของคุณครัง้ นี้จะไม่ส่งผลร้ายต่อคุณทัง้ ด้านชีวติ ส่วนตัวและหน้าทีก่ ารทางานของคุณ
อย่างแน่นอน หากคุณมีขอ้ สงสัยเกี่ยวกับแบบสอบถามนี้สามารถติดต่อดิฉันได้โดยตรงทีเ่ บอร์ 084421-6665
ขอขอบคุณในความร่วมมืออย่างสูง
อรุโณทัย พยัคฆพงษ์
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ตอนที่ 1 แบบสอบถามข้อมูลพืน้ ฐานของผูป้ ระกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
คาแนะนาในการตอบ ขอให้ตอบคาถามตามความเป็ นจริง โดยเติมข้อความลงในช่องว่างหรือทา
เครือ่ งหมาย X ลงในช่อง 
1. เพศของฉัน
 ชาย
 หญิง
2. ฉันมีอายุ....................ปี...................เดือน
3. ฉันจบการศึกษาระดับ
 ต่ากว่าปริญญาตรี
 ปริญญาตรี
 สูงกว่าปริญญาตรี
4. สถานภาพการสมรส
 โสด
 สมรส
 หย่าร้าง
5. ฉันดาเนินธุรกิจการค้าสินค้ากลุ่มแฟชันมาเป็
่
นระยะเวลา....................ปี...............เดือน
6. องค์กรฉันมีจานวนพนักงานรวม.................คน
7. ฉันดาเนินธุรกิจการค้าสินค้าประเภท
 เสือ้ ผ้า รองเท้า กระเป๋า และเครือ่ งประดับ (ตามแฟชัน)
่
 เสือ้ ผ้าทัวไป
่ (ไม่ตามแฟชัน)
่
 สิง่ ทอ เช่น ผ้าผืน ผ้าไหม เป็นต้น
 เส้นด้าย
 อัญมณี เพชรพลอยประดับ เครือ่ งประดับ หรือ นาฬิกา
 อื่น ๆ กรุณาระบุ___________________________
8. ฉันส่งออกสินค้าไปต่างประเทศ
 ใช่
 ไม่ใช่
9. รบกวนขอทราบ e-mail หรือทีอ่ ยูข่ องคุณสาหรับจัดส่งหนังสือ "ถนนสู่ AEC เพื่อ
SMEs ไทย" เพื่อขอบคุณทีค่ ุณได้สละเวลาช่วยตอบแบบสอบถามครัง้ นี้คะ
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ตอนที่ 2 แบบสอบถามปจั จัยทีม่ คี วามสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการใช้ e-commerce
คาแนะนาในการตอบ ให้อ่านข้อความ ซึง่ เป็นเหตุการณ์สมมติว่าคุณอยูใ่ นสถานการณ์ตามที่
กาหนดขึน้ ในแต่ละข้อต่อไปนี้อย่างละเอียดจนเข้าใจดีแล้วทาเครือ่ งหมาย  ลงในช่องคาตอบด้าน
ท้ายข้อความทีต่ รงกับความรูส้ กึ หรือความเป็นจริงทีเ่ กิดกับตัวท่านมากทีส่ ุดเพียง 1 คาตอบ กรุณา
ตอบให้ครบทุกข้อ
ตอนที่ 2.1 แบบสอบถามความรู้สึกต่ อการใช้ e-commerce

2
3
4
5

เห็นด้วยอย่างยิ่ ง

เห็นด้วย

ฉัน รู้ส ึก ว่ า การใช้ e-commerceในการด าเนิ น
ธุรกิจเป็นเรือ่ งน่าสนุก
ฉั น ชอบการด าเนิ น ธุ ร กิ จ โดยใช้ พ าณิ ช ย์
อิเล็กทรอนิกส์
ฉั น รู้ ส ึ ก ว่ า ก ารใช้ e-commerceท าใ ห้ ก า ร
ดาเนินธุรกิจเป็นเรือ่ งน่าสนใจมากยิง่ ขึน้
ฉันรูส้ กึ ว่าการใช้ e-commerceในการดาเนิน
ธุรกิจเป็ นเรือ่ งน่ าเบื่อ
ฉันรูส้ กึ พอใจทีไ่ ด้ใช้พาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์ใน
การดาเนินธุรกิจ

ค่อนข้างเห็นด้วย

1

ค่อนข้างไม่เห็นด้วย

ข้อความ

ไม่เห็นด้วย

ข้อ

ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ ง

ค่าระดับ
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ตอนที่ 2.2 แบบสอบถามความเห็นของผูท้ ี่มีความสาคัญต่อฉัน

2
3

4

5

6

เห็นด้วยอย่างยิ่ ง

เห็นด้วย

ฉันเชื่อว่าหากฉันใช้พาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์ในการ
ดาเนินธุรกิจลูกค้ารายสาคัญจะเห็นด้วยกับฉัน
ฉันเชื่อว่าบุคคลทีฉ่ นั นับถือจะเห็นชอบกับการใช้
e-commerce ในการดาเนินธุรกิจของฉัน
ฉันเชื่อว่าผูท้ ม่ี อี ทิ ธิพลต่อการตัดสินใจของฉันจะคิด
ว่าฉันไม่ควรใช้พาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์ในการ
ดาเนินธุรกิจ
ฉันเชื่อว่าบริษทั อื่นทีข่ ายสินค้าประเภทเดียวกับฉัน
คิดว่าฉันควรใช้พาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์ในการ
ดาเนินธุรกิจ
ฉันเชื่อว่าสมาชิกในครอบครัวฉัน เช่น พ่อ แม่
คิดว่าฉัน
ไม่ควรใช้พาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์ในการดาเนินธุรกิจ
ฉันเชื่อว่าเพื่อนสนิทของฉันคิดว่าฉันไม่ควรใช้
พาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์ในการดาเนินธุรกิจ

ค่อนข้างเห็นด้วย

1

ค่อนข้างไม่เห็นด้วย

ข้อความ

ไม่เห็นด้วย

ข้อ

ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ ง

ค่าระดับ
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ตอนที่ 2.3 แบบสอบถามความมันใจต่
่
อการใช้ e-commerce

1

ฉันมันใจว่
่ าฉันมีความรูท้ จ่ี าเป็นต่อการใช้
e-commerceในการดาเนินธุรกิจ
2 ฉันมันใจว่
่ าฉันมีความรูเ้ พียงพอทีจ่ ะใช้พาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ได้อย่างง่ายดาย
3 ฉันจะสามารถจัดหาทรัพยากรทีจ่ าเป็ นต่อการใช้
e-commerceในการดาเนินธุรกิจได้หรือไม่ ขึน้ อยู่
กับตัวฉันเสียเป็นส่วนใหญ่
4 หากฉันต้องการ ฉันสามารถจดทะเบียน Domain
กับเว็บไซต์ทเ่ี ปิดให้บริการได้โดยง่าย
5 สาหรับฉันการจดทะเบียนเพื่อให้เว็บไซต์มรี ะบบ
ชาระเงินออนไลน์เป็นสิง่ ทีเ่ ป็นไปได้
6 สาหรับฉันการเปิดบัญชีเงินฝากจากธนาคารเพื่อ
ขอรับการชาระเงินผ่านทางบัตรเครดิตเป็นสิง่ ที่
เป็นไปได้
7 ฉันสามารถจัดการให้เว็บไซต์ของฉันมีความ
ปลอดภัยด้านการชาระเงิน
8 ฉันสามารถจัดหาบุคลากรทีม่ คี วามรู้ และสามารถ
นาเสนอข้อมูลทางเว็บไซต์ได้โดยง่าย
9 ฉันมันใจว่
่ าสามารถควบคุมรูปแบบเว็บไซต์ทท่ี าให้
ผูซ้ อ้ื ค้นหาสินค้าได้สะดวก
10 สาหรับฉันการควบคุมรูปแบบเว็บไซต์ทท่ี าให้ผซู้ อ้ื
ชาระเงินได้โดยง่ายนัน้ เป็ นสิง่ ทีเ่ ป็นไปได้

เห็นด้วยอย่างยิ่ ง

เห็นด้วย

ค่อนข้างเห็นด้วย

ค่อนข้างไม่เห็นด้วย

ข้อความ

ไม่เห็นด้วย

ข้อ

ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ ง

ค่าระดับ
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ตอนที่ 2.4 แบบสอบถามการรับรู้ประโยชน์ด้าน e-commerce

2
3
4
5
6
7
8
9

ฉันคิดว่า e-commerceมีประโยชน์ช่วยสร้างการ
แข่งขันให้แก่ระบบเศรษฐกิจไทย

เห็นด้วยอย่างยิ่ ง

เห็นด้วย

ฉันคิดว่าการใช้ e-commerceในการดาเนินธุรกิจ
ดีกว่าการดาเนินธุรกิจแบบออฟไลน์
ฉันคิดว่า e-commerceสามารถเพิม่ ประสิทธิภาพใน
การดาเนินธุรกิจของฉัน
ฉันคิดว่า e-commerceสามารถเพิม่ ประสิทธิผลใน
การดาเนินธุรกิจของฉัน
ฉันคิดว่า e-commerceช่วยให้การทาธุรกรรมใน
ธุรกิจของฉันง่ายขึน้
ฉันคิดว่า e-commerce ช่วยให้ฉนั ติดต่อกับลูกค้า
ได้งา่ ยขึน้
ฉันคิดว่า e-commerceไม่มปี ระโยชน์ต่อการทางาน
ร่วมกันของพนักงาน
ฉันคิดว่า e-commerceช่วยลดค่าใช้จ่ายในการ
ดาเนินธุรกิจของฉัน
ฉันคิดว่า e-commerceมีประโยชน์ช่วยให้ฉัน
สามารถเริม่ ต้นประกอบธุรกิจของตนได้สะดวกขึน้

ค่อนข้างเห็นด้วย

1

ค่อนข้างไม่เห็นด้วย

ข้อความ

ไม่เห็นด้วย

ข้อ

ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ ง

ค่าระดับ
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ตอนที่ 2.5 แบบสอบถามการรับรู้ความง่ายในการใช้ e-commerce

2
3
4

เห็นด้วยอย่างยิ่ ง

เห็นด้วย

ฉันคิดว่ากระบวนการใช้ e-commerce ชัดเจนและ
เข้าใจง่าย
ฉันคิดว่า e-commerce ใช้งานง่าย ไม่ยงุ่ ยาก
ฉันคิดว่าการใช้ e-commerceในการดาเนินธุรกิจ
ไม่ตอ้ งใช้ความมานะพยายามมาก
ฉันคิดว่าผูท้ ไ่ี ม่เคยใช้พาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์มา
ก่อนสามารถเรียนรูก้ ารใช้งานได้ในเวลาไม่นาน

ค่อนข้างเห็นด้วย

1

ค่อนข้างไม่เห็นด้วย

ข้อความ

ไม่เห็นด้วย

ข้อ

ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ ง

ค่าระดับ

ตอนที่ 2.6 แบบสอบถามความมุ่งมันในการด
่
าเนิ นธุรกิ จ

4
5

เห็นด้วยอย่างยิ่ ง

เห็นด้วย

เพื่อนๆคิดว่าฉันเป็นคนขยัน
เพื่อนๆ คิดว่าฉันเป็นคนทางานหนัก
ฉันคิดว่าการเตรียมตัวอย่างเต็มทีเ่ พื่อจะดาเนิน
ธุรกิจได้สาเร็จนัน้ เป็ นสิง่ จาเป็ น
เมือ่ ทางานใด ๆ ฉันจะทุ่มเทความพยายามให้กบั
งานนัน้
เมือ่ ยังเรียนหนังสืออยูน่ นั ้ ฉันให้ความสนใจกับการ
เรียนมากอยูเ่ สมอ

ค่อนข้างเห็นด้วย

1
2
3

ค่อนข้างไม่เห็นด้วย

ข้อความ

ไม่เห็นด้วย

ข้อ

ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ ง

ค่าระดับ
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8
9

10
11
12
13
14
15
16
17

เห็นด้วยอย่างยิ่ ง

เห็นด้วย

ฉันมักจะทางานมากกว่าทีต่ งั ้ ใจเอาไว้
เมือ่ ฉันยังไม่ประสบผลสาเร็จในการทางานใด ฉันก็
จะพยายามทางานนัน้ อีกจนกว่าจะสาเร็จ
ฉันเชื่อว่าความพยายามเป็ นสิง่ สาคัญในการดาเนิน
ธุรกิจให้ได้ผลดังทีต่ งั ้ ใจ
ฉันสามารถกลับไปทางานทีค่ า้ งอยูไ่ ด้ทนั ที หลังจาก
ถูกเรียกให้หนั ความสนใจไปหาสิง่ อื่นในขณะทีฉ่ ัน
กาลังทางานอยู่
ฉันชอบบริหารธุรกิจทีต่ อ้ งใช้ความรับผิดชอบสูง
ฉันอยากมีชวี ติ อยูอ่ ย่างสบายๆ โดยไม่ตอ้ งทาธุรกิจ
ใดๆเลย
เมือ่ ตอนเรียนหนังสือ ฉันตัง้ ใจเรียนเพื่อจะได้ม ี
ความสาเร็จในการทางาน
โดยทัวไปแล้
่
ว ฉันเป็นผูท้ ม่ี คี วามมุง่ มันเพื
่ ่ออนาคต
ฉันยกย่องคนขยันทีป่ ระสบความสาเร็จในการ
ดาเนินธุรกิจ
ฉันมักจะมีงานต้องทาอยูต่ ลอดเวลา
ฉันสามารถทางานติดต่อกันเป็นเวลานานได้ เพื่อให้
ได้ผลการดาเนินธุรกิจดังทีต่ งั ้ ใจ
เมือ่ เริม่ ต้นดาเนินธุรกิจ ฉันจะพยายามทาจนกระทัง่
ประสบความสาเร็จ

ค่อนข้างเห็นด้วย

6
7

ค่อนข้างไม่เห็นด้วย

ข้อความ

ไม่เห็นด้วย

ข้อ

ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ ง

ค่าระดับ
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ตอนที่ 2.7 แบบสอบถามความรู้สึกต่ อการแข่งขัน

2
3

4

เห็นด้วยอย่างยิ่ ง

เห็นด้วย

ฉันกังวลเมือ่ ทราบว่าคู่แข่งของฉันใช้พาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ในการดาเนินธุรกิจกันอย่าง
แพร่หลาย
ฉันรูส้ กึ กดดันเมือ่ รูว้ ่าคู่แข่งใช้พาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ในการขายสินค้า
ฉันรูส้ กึ กดดันเมือ่ ทราบว่าคู่แข่งบางรายของฉัน
เริม่ ใช้
e-commerceในการดาเนินธุรกิจ
ฉันกังวลว่ากิจการของฉันจะได้รบั ผลกระทบจาก
การทีค่ ่แู ข่งใช้พาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์ในการ
ดาเนินธุรกิจ

ค่อนข้างเห็นด้วย

1

ค่อนข้างไม่เห็นด้วย

ข้อความ

ไม่เห็นด้วย

ข้อ

ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ ง

ค่าระดับ
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ตอนที่ 2.8 แบบสอบถามความรู้สึกต่ อลูกค้า

2

3

4

เห็นด้วยอย่างยิ่ ง

เห็นด้วย

ฉันรูส้ กึ กดดันเมือ่ ทราบว่าลูกค้าของฉันคาดหวัง
ให้ฉนั ใช้พาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์ในการซือ้ ขายมาก
ขึน้
ฉันไม่รสู้ กึ กดดันเมือ่ ลูกค้าของฉันคาดหวังให้ฉนั
ใช้พาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์ในการประชาสัมพันธ์
สินค้า
ฉันรูส้ กึ กดดันเมือ่ ลูกค้าของฉันคาดหวังให้ฉนั ใช้
พาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์ในการให้ขอ้ มูลเกีย่ วกับ
สินค้า
ฉันไม่รสู้ กึ กดดันเมือ่ ลูกค้าต้องการให้ใช้พาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ในการติดต่อ

ค่อนข้างเห็นด้วย

1

ค่อนข้างไม่เห็นด้วย

ข้อความ

ไม่เห็นด้วย

ข้อ

ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ ง

ค่าระดับ
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ตอนที่ 2.9 แบบสอบถามความเห็นต่ อการช่วยเหลือจากรัฐบาล

2

3
4
5
6

7
8

เห็นด้วยอย่างยิ่ ง

เห็นด้วย

ฉันทราบว่าหน่วยงานของภาครัฐและเอกชนได้
ร่วมกันพัฒนาโปรแกรมส่งเสริมให้ผปู้ ระกอบการ
สามารถสร้างเว็บไซต์ผ่านโครงการธุรกิจไทยโก
ออนไลน์
ฉันทราบว่ารัฐบาลไทยให้ความช่วยเหลือด้านต่าง ๆ
แก่ผปู้ ระกอบการให้ใช้ e-commerceในการดาเนิน
ธุรกิจ
ฉันทราบว่ารัฐบาลไทยมีการประชาสัมพันธ์ให้ใช้
พาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์ในการดาเนินธุรกิจ
ฉันทราบว่ารัฐบาลไทยมีโครงการการสนับสนุ นให้ใช้
พาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์ในการดาเนินธุรกิจ
ฉันทราบว่ารัฐบาลไทยมีการอบรมให้ความรูเ้ กีย่ วกับ
วิธใี ช้พาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์ในการดาเนินธุรกิจ
ฉันทราบว่ารัฐบาลไทยมีการอบรมให้ความรูเ้ กีย่ วกับ
ประโยชน์ของการใช้ e-commerceในการดาเนิน
ธุรกิจ
ฉันทราบว่ารัฐบาลไทยส่งเสริมให้มกี ฏหมายคุม้ ครอง
ผูบ้ ริโภคทีซ่ อ้ื สินค้าผ่าน e-commerce
ฉันทราบว่ารัฐบาลไทยก่อตัง้ ศูนย์หรือหน่วยงานทีใ่ ห้
ความช่วยเหลือด้านการใช้ e-commerceในการ
ดาเนินธุรกิจ

ค่อนข้างเห็นด้วย

1

ค่อนข้างไม่เห็นด้วย

ข้อความ

ไม่เห็นด้วย

ข้อ

ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ ง

ค่าระดับ
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ตอนที่ 3 แบบสอบถามวัดพฤติกรรมการใช้ e-commerce ของผูป้ ระกอบการวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม
คาแนะนาในการตอบ ให้อ่านข้อความ ซึง่ เป็นเหตุการณ์สมมติว่าคุณอยู่ในสถานการณ์ตามที่
กาหนดขึน้ ในแต่ละข้อต่อไปนี้อย่างละเอียดจนเข้าใจดีแล้วทาเครือ่ งหมาย  ลงในช่องคาตอบด้าน
ท้ายข้อความทีต่ รงกับความรูส้ กึ หรือความเป็นจริงทีเ่ กิดกับตัวท่านมากทีส่ ุดเพียง 1 คาตอบ กรุณา
ตอบให้ครบทุกข้อ
ตอนที่ 3.1 แบบสอบถามความตัง้ ใจใช้พาณิ ชย์อิเล็กทรอนิ กส์
มาตราส่วนประมาณค่า 5 หน่วย จาก “ตัง้ ใจปฏิบตั นิ ้อยมาก” ถึง “ตัง้ ใจปฏิบตั ทิ ุกครัง้ ”
เป็นข้อความบรรยายทีม่ ที งั ้ ข้อความทางบวกและข้อความทางลบ สาหรับคาชีแ้ จ้งมาตรวัด
พฤติกรรมการใช้ e-commerce มีรายละเอียดดังนี้
- ตัง้ ใจปฏิบตั ิน้อ ยมาก หมายถึง ข้อ ความนัน้ ตรงกับพฤติกรรมที่เ กิดขึ้นน้ อ ยที่สุ ดจน
เกือบจะไม่เกิดขึน้ เลย
- ตัง้ ใจปฏิบตั นิ าน ๆ ครัง้ หมายถึง ข้อความนัน้ ตรงกับพฤติกรรมทีเ่ กิดขึน้ น้อยครัง้
- ตัง้ ใจปฏิบตั บิ างครัง้ หมายถึง ข้อความนัน้ ตรงกับพฤติกรรมทีเ่ กิดขึน้ บ้าง
- ตัง้ ใจปฏิบตั บิ ่อยครัง้ หมายถึง ข้อความนัน้ ตรงกับพฤติกรรมทีเ่ กิดขึน้ บ่อยแต่ไม่ทุกครัง้
- ตัง้ ใจปฏิบตั ทิ ุกครัง้ หมายถึง ข้อความนัน้ ตรงกับพฤติกรรมที่เกิดขึ้นบ่อยเกือบทุกครัง้
หรือทุกครัง้

2
3
4

ตัง้ ใจปฏิ บตั ิ ทุกครัง้

ฉัน ตัง้ ใจจะใช้พ าณิช ย์อิเ ล็ก ทรอนิ ก ส์ใ นการด าเนิ น ธุ ร กิจ
อย่างต่อเนื่องไปเรือ่ ย ๆ
ฉันตัง้ ใจจะใช้พาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์ในการดาเนินธุรกิจใน
ทุกกิจกรรมทีจ่ ะสามารถทาได้
ฉันตัง้ ใจจะแนะนาให้ผอู้ ่นื ใช้ ในการดาเนินธุรกิจ
ฉันตัง้ ใจที่จะใช้พาณิชย์อิเ ล็กทรอนิกส์ในการดาเนินธุรกิจ
ภายในเดือนหน้าหรือเดือนถัดๆไป

ตัง้ ใจปฏิ บตั ิ บ่อยครัง้

1

ตัง้ ใจปฏิ บตั ิ บางครัง้

ข้อความ

ตัง้ ใจปฏิ บตั ิ นาน ๆ ครัง้

ข้อ

ตัง้ ใจปฏิ บตั ิ น้อยมาก

ค่าระดับ
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6
7
8

ตัง้ ใจปฏิ บตั ิ ทุกครัง้

หากฉันสามารถเข้าถึงระบบ e-commerce ฉันมีความตัง้ ใจ
ทีจ่ ะใช้พาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์ในการดาเนินธุรกิจ
ฉันวางแผนจะใช้พาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์ในการดาเนินธุรกิจ
ของฉันในอนาคต
ฉันตัง้ ใจใช้พาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์ในการสื่อสารกับลูกค้าของ
ฉันในอนาคต
ฉันวางแผนจะใช้พาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์ในการสื่อสารกับ
ลูกค้าของฉันในอนาคต

ตัง้ ใจปฏิ บตั ิ บ่อยครัง้

5

ตัง้ ใจปฏิ บตั ิ บางครัง้

ข้อความ

ตัง้ ใจปฏิ บตั ิ นาน ๆ ครัง้

ข้อ

ตัง้ ใจปฏิ บตั ิ น้อยมาก

ค่าระดับ
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ตอนที่ 3.2 แบบสอบถามพฤติ กรรมการใช้ e-commerce
มาตราส่วนประมาณค่า 2 หน่วย จาก “ไม่ใช่” ถึง “ใช่” เป็นข้อความบรรยายทีม่ ที งั ้
ข้อความทางบวกและข้อความทางลบ สาหรับคาชีแ้ จ้งมาตรวัดพฤติกรรมการใช้ e-commerce มี
รายละเอียดดังนี้
- ไม่ใช่ หมายถึง ข้อความนัน้ ไม่ตรงกับพฤติกรรมทีเ่ กิดขึน้ จริง
- ใช่ หมายถึง ข้อความนัน้ ตรงกับพฤติกรรมทีเ่ กิดขึน้ จริง
ข้อ

ข้อความ

1
2
3
4

ฉันสร้างอีเมล์ขน้ึ เพื่อใช้ในการสื่อสารกับลูกค้า
ฉันสร้างอีเมล์ขน้ึ เพื่อใช้ในการสื่อสารกับผูผ้ ลิต/โรงงาน
ฉันสร้างเว็บไซต์ขน้ึ เพื่อให้ขอ้ มูลเกีย่ วกับสินค้าและบริการของบริษทั
ฉันสร้างเว็บไซต์ขน้ึ เพื่อใช้ประชาสัมพันธ์เกีย่ วกับสินค้าและบริการของ
บริษทั
ฉันสร้างอีเมล์เพื่อใช้ส่อื สารภายในกับพนักงานในบริษทั ของฉัน
ฉันสร้างเว็บไซต์ขน้ึ เพื่อแลกเปลีย่ นข้อมูลเกีย่ วกับสินค้ากับลูกค้า
ฉันได้สร้างเว็บไซต์ขน้ึ เพื่อแลกเปลีย่ นข้อมูลกับผูค้ า้ ร่วม
ฉันสร้างเว็บไซต์ขน้ึ เพื่อใช้สาหรับตอบคาถามต่าง ๆ ของลูกค้า
ฉันค้นหาข้อมูลเพิม่ เติมเกี่ยวกับสินค้าต่าง ๆ ของฉันผ่านทางเว็บไซต์
ต่าง ๆ
ฉันค้นหาข้อมูลเกีย่ วกับสินค้าต่าง ๆ ของคู่แข่งผ่านทางเว็บไซต์ของคู่แข่ง
ฉันรับการสังซื
่ อ้ สินค้าผ่านทางเว็บไซต์
ลูกค้าสามารถออกแบบสินค้าตามความต้องการ (customize) ผ่านเว็บไซต์
ของฉัน
ลูกค้าสามารถแจ้งคาสังซื
่ อ้ เพิม่ เติม เช่น เพิม่ วัสดุพเิ ศษ เป็นต้น
เว็บไซต์ของฉันมีผลิตภัณฑ์เสมือน (virtual product) เพื่อให้ลกู ค้าได้เห็น
สินค้าเสมือนเวลาซือ้ สินค้าออฟไลน์
เว็บไซต์ของฉันมีระบบชาระเงินผ่านบัตรเครดิต หรือบัตรเดบิต
ฉันหรือลูกค้าสามารถสังพิ
่ มพ์ใบสังซื
่ อ้ สินค้าผ่านทางเว็บไซต์
ฉันให้ลกู ค้าชาระค่าสินค้าผ่านทางเว็บไซต์ทฉ่ี นั สร้างขึน้ ได้
ฉันแจ้งสถานะการส่งสินค้าให้ลกู ค้าทราบผ่านทางเว็บไซต์

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

พฤติ กรรม
ไม่ใช่ ใช่
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แนวคาถามสัมภาษณ์เชิงลึกกลุ่มผู้ประกอบการฯที่ได้ค่าคะแนนพฤติกรรมการใช้พาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์สงู กว่าค่าเฉลีย่
1. คุณคิด หรือรูส้ กึ อย่างไรกับการใช้ e-commerce ประกอบการดาเนินธุรกิจ?
2. การรับรูป้ ระโยชน์ของ e-commerce มีผลต่อความตัง้ ใจใช้ e-commerce อย่างไร?
3. ใครเป็นแรงผลักดันให้ท่านตัง้ ใจใช้ e-commerce ในการดาเนินธุรกิจ? บุคคลดังกล่าวมี
วิธผี ลักดันท่านอย่างไร?
4. ความมันใจในความสามารถใช้
่
e-commerce ดาเนินธุรกิจของคุณมีผลต่อความตัง้ ใจใช้
e-commerce อย่างไร?
5. อิทธิพลจากลูกค้าผลักดันให้คุณเกิดความตัง้ ใจใช้ e-commerce อย่างไร?
แนวคาถามสัมภาษณ์เชิงลึกกลุ่มผู้ประกอบการฯทีไ่ ด้ค่าคะแนนพฤติกรรมการใช้พาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ต่ากว่าค่าเฉลีย่
1. คุณคิดว่าหากมีค่มู อื การใช้พาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์ในการทาธุรกิจ ซึง่ ในคู่มอื นัน้ มีเนื้อหา
ด้านข้อดีหรือประโยชน์ของพาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์ เช่น ประหยัดค่าดาเนินการ สื่อสารถึงลูกค้าได้
24ชม. สื่อสารข้อมูลรวดเร็ว สะดวก สื่อสารข้อมูลได้ชดั เจน ได้ลูกค้าต่างประเทศ ไม่ต้องตามหา
ลูกค้า ลูกค้าเป็ นคนมาหาเรา และมีช่องทางการขายเพิม่ ขึน้ เป็ นต้น ข้อมูลดังกล่าว จะช่วยให้คุณมี
ความคิด หรือ ความรูส้ กึ ต่อการใช้พาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์ในธุรกิจคุณดีขน้ึ หรือไม่ อย่างไร?
2. คุณคิดว่าถ้าในคู่มอื การใช้พาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์มเี นื้อหาเกี่ยวกับกรณีตวั อย่างของผูท้ ่ี
ประสบความสาเร็จในการใช้พาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์ดาเนินธุรกิจจะทาให้คุณมีความตัง้ ใจใช้พาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์เพิม่ ขึน้ หรือไม่ อย่างไร? หากไม่ คุณคิดว่า ควรใส่เนื้อหาด้านใดบ้างเพื่อทาให้คุณเห็น
ถึงประโยชน์ /ความสาคัญในการใช้พาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์ดงั SMEs หลายๆท่านที่ได้ใช้พาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ดาเนินธุรกิจ?
3. ถ้า ในคู่ม ือ การใช้พ าณิช ย์อิเ ล็ก ทรอนิ ก ส์มเี นื้ อ หาแนะน าวิธ ีแ ก้ ป้ อ งกัน ปญั หา และ
ช่องทางสาหรับติดต่อสอบถามปญั หากรณีท่ี SMEs มักพบในการใช้พาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์ เนื้อหา
ทีว่ ่าจะช่วยให้คุณมีความมันใจในการใช้
่
e-commerce ดาเนินธุรกิจเพิม่ ขึน้ หรือไม่ อย่างไร?
4. คุณคิดว่าถ้าในคู่มอื การใช้พาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์มเี นื้อหาเกี่ยวกับประโยชน์ท่ี SMEs
ได้จากการใช้ e-commerce ดาเนินธุรกิจตามที่ลูกค้าต้องการให้ใช้เช่น ข้อมูลชัดเจน รายได้เพิ่ม
และกระตุ้นความสนใจลูกค้า เป็ นต้น คุณคิดว่าคุณจะรับรู้การเรียกร้องความต้องการใช้พาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ของลูกค้าเพิม่ ขึน้ หรือไม่ อย่างไร?
แนวคาถามสัมภาษณ์หน่วยงานราชการด้านการส่งออกหรือการพาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์
5. เราพบว่า ทัศนคติของผูป้ ระกอบการฯ SMEs ทีม่ ตี ่อ e-commerce มีความสาคัญต่อ
ความตัง้ ใจใช้ e-commerce ดังนัน้ ในฐานะทีเ่ ป็ นหน่ วยงานราชการท่านคิดอย่างไรบ้างกับข้อมูล
ดังกล่าว และคิดว่าควรส่งเสริมอย่างไรให้ผปู้ ระกอบการฯ SMEs มีทศั นคติทด่ี ตี ่อ e-commerce
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6. เราพบว่าการรับรูว้ ่าประโยชน์ ของ e-commerce มีความสาคัญต่อความตัง้ ใจใช้ ecommerce ของผูป้ ระกอบการฯ SMEs ดังนัน้ ในฐานะทีเ่ ป็ นหน่ วยงานราชการท่านคิดอย่างไรบ้าง
กับข้อมูลดังกล่าว และคิดว่าควรส่งเสริมอย่างไรให้ผู้ประกอบการฯ SMEs รับรูป้ ระโยชน์ของ ecommerce
7. เราพบว่า ความมันใจของผู
่
ป้ ระกอบการฯ SMEs ว่าตนสามารถใช้งาน e-commerce
มีความสาคัญต่อความตัง้ ใจใช้ e-commerce ของผูป้ ระกอบการฯ SMEs ในฐานะทีเ่ ป็ นหน่ วยงาน
ราชการท่านคิดอย่างไรบ้างกับข้อ มูล ดังกล่ าว และคิดว่าควรส่งเสริมอย่างไรให้ผู้ประกอบการ
SMEs มีความมันใจสามารถใช้
่
e-commerce
8. เราพบว่า การทีล่ ูกค้าสอบถามถึงช่องทางการติดต่อทาง e-mail, website, online มี
ผลทาให้ผปู้ ระกอบการฯ SMEs ตัง้ ใจนา e-commerce เข้ามาใช้ ในฐานะทีเ่ ป็ นหน่ วยงานราชการ
ท่านคิดอย่างไรบ้างกับข้อมูลดังกล่าวและคิดว่าควรส่งเสริมอย่างไรให้ผู้ประกอบการฯ ตระหนักถึง
ความต้องการดังกล่าว
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ภาคผนวก ข
ผลสรุปข้อมูลที่ได้รบั จากผูป้ ระกอบการฯ ที่ มีการใช้พาณิ ชย์อิเล็กทรอนิ กส์สูงกว่าค่าเฉลี่ย
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ผลสรุปข้อมูลที่ได้รบั จากกลุ่มผูป้ ระกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่มคี ่ าการ
ใช้พาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์สูงกว่าค่าเฉลี่ย แบ่งเป็ น 5 เรื่องหลักได้แก่ 1) เจตคติต่อการใข้พาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ของผู้ประกอบการฯ 2) การคล้อยตามกลุ่มอ้างอิงของผู้ประกอบการฯ 3) การรับรู้
ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรมการใช้พาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์ของผูป้ ระกอบการฯ 4) การรับรู้
ประโยชน์ของการใช้พาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์ของผูป้ ระกอบการ และ 5) แรงกดดันจากลูกค้าต่อการใช้
พาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์ของผูป้ ระกอบการฯ
จากการสัมภาษณ์เชิงลึกกับผูใ้ ห้ขอ้ มูล ทาให้ทราบเจตคติต่อการใช้พาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์
ของผูป้ ระกอบการฯ โดยแบ่งเป็ น 1) เจตคติเชิงบวก มีประเด็นหลักทีส่ าคัญ 3 ประการ และ 2) เจต
คติเชิงลบ ซึง่ มีประเด็นหลักทีส่ าคัญ 3 ประการ แต่ละประเด็นมีรายละเอียดทีส่ าคัญดังต่อไปนี้
ตารางประเด็นหลัก และประเด็นรอง ของเจตคติต่อการใช้พาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์
ประเด็นหลัก
(core categories)
1. เจตคติเชิงบวก
1.1 ลูกค้ามาหาเราเอง
1.2 มีผลด้านขาย

1.3 มีผลด้านต้นทุนค่าใช้จ่าย
2. เจตคติเชิงลบ
2.1 ข้อมูลถูกขโมย
2.2 การใช้เวลาในการจัดการเว็บไซต์
2.3 ผูใ้ ช้งานต้องมีทกั ษะความรูท้ เ่ี กีย่ วข้อง

ประเด็นรอง
(sub categories)
1)
2)
1)
2)
3)
4)
1)

ไม่ตอ้ งตามหาลูกค้า
ได้ลกู ค้าต่างประเทศ
ช่องทางการขาย
แสดงสินค้าได้ 24 ชัวโมง
่
ช่องทางสื่อสาร
เห็นรูปได้
ประหยัดค่าดาเนินการ

1) มีโอกาสถูกขโมยข้อมูลในระบบพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์
1) ต้องมีเวลาในการจัดวางรูปแบบเว็บไซต์
1) ต้องใช้ทกั ษะด้านคอมพิวเตอร์
2) ต้องมีพน้ื ฐานความรูภ้ าษาอังกฤษ
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1. เจตคติเชิงบวก
1.1 ลูกค้ามาหาเราเอง
ผูป้ ระกอบการฯ ได้ให้มมุ มองเกีย่ วกับเจตคติเชิงบวกด้านลูกค้ามาหาเราเองว่าทา
ให้ผปู้ ระกอบการฯ ไม่ตอ้ งตามหาลูกค้าแบบวิธกี ารขายแบบออฟไลน์ และยังช่วยให้มกี ลุ่มลูกค้า
ต่างประเทศเพิม่ ขึน้ ดังทีก่ ล่าวไว้ว่า
SME1_1
SME1_7

“ลูกค้าเซิรส์ หาเราเจอแบบเราไม่ตอ้ งเดินหาลูกค้าตามตลาดอย่างงี้”
“ดีส ิ หนึง่ คือ ดีในแง่ของเราได้กลุ่มลูกค้ามากขึ้น มีลกู ค้าต่างประเทศ แล้วบางที
เราก็ไม่ตอ้ งเหนือ่ ยมาก คือ Ecommerce ทุกอย่างมันนังท
่ าอยูห่ น้าคอม อยากลง
โฆษณามันก็มบี ริษทั รับทาโฆษณา ก็ตดิ ต่อมาหรือบางทีเราก็ตดิ ต่อไปหาเขา
โฆษณาบนออนไลน์จ่ายรายเดือนมันก็โฆษณาให้เราตามเว็บอืน่ ๆ คือไม่ตอ้ งทา
อะไรเลย ไม่ตอ้ งออกไปหาลูกค้าด้วย ลูกค้าออกมาหาเราเอง”

1.2 เจตคติเชิงบวกทีม่ ผี ลด้านขาย
ผูป้ ระกอบการฯ ได้ให้ขอ้ มูลเกีย่ วกับเจตคติเชิงบวกทีม่ ผี ลด้านขายว่าพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์เป็นช่องทางการขายหรือช่องทางการสื่อสารช่องทางหนึ่งซึง่ ผูป้ ระกอบการฯ สามารถ
ใช้แสดงรูปสินค้าหรือรายละเอียดเกีย่ วกับสินค้าได้ตลอดเวลาไม่มวี นั หยุดดังร้านค้าแบบออฟไลน์
โดยได้กล่าวไว้ว่า
SME1_1
SME1_2
SME1_4
SME1_6

SME1_7

“ในความรูส้ กึ อยากให้สนิ ค้าเราขายได้ทวโลก”
ั่
“อินเตอร์เน็ตก็เป็นช่องทางการขาย เป็นหน้าต่าง เป็นหน้าร้านอีกร้านหนึง่ 24
ชม. ลูกค้าเข้ามาดูได้ตลอด”
“ถ้าทางอินเตอร์เนตเนี้ยบางทีเ่ ราไม่ตอ้ งเปลืองค่าใช้จ่าย สามารถเห็นรูปเห็น
อะไรได้....สามารถติดต่อโต้ตอบกันได้ตลอด”
“อ๋อมันง่ายและเร็วครับ โดยเริม่ ต้นมันเป็นแฟกซ์ เป็นโทรศัพท์ใช่ไหมครับ มันจะ
มีขอ้ ผิดพลาดเยอะ อย่างโทรศัพท์มาสัง่ แล้วมันก็ไม่มหี ลักฐานอะไรพวกนี้ แต่ว่า
ในเคสทีเ่ ป็นอีเมล์มนั มีหลักฐาน รายละเอียดเยอะกว่า”
“คือ Ecommerce ทุกอย่างมันนังท
่ าอยูห่ น้าคอม อยากลงโฆษณามันก็มบี ริษทั รับ
ทาโฆษณา ก็ตดิ ต่อมาหรือบางทีเราก็ตดิ ต่อไปหาเขาให้โฆษณาบนออนไลน์จ่าย
รายเดือนมันก็โฆษณาให้เราตามเว็บอืน่ ๆ คือไม่ตอ้ งทาอะไรเลย”
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1.3 เจตคติเชิงบวกทีเ่ กีย่ วกับผลด้านต้นทุนค่าใช้จ่าย
ผูป้ ระกอบการฯ ได้ให้ความเห็นเกีย่ วกับผลด้านต้นทุนค่าใช้จ่ายว่าการขายสินค้า
ผ่านทางพาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์เป็นช่องทางการขายทีม่ ตี น้ ทุนค่าใช้จ่ายไม่เปลืองเทียบกับการเปิด
ร้านขายของแบบออฟไลน์ ดังทีก่ ล่าวไว้ว่า
SME1_4

“รูส้ กึ ดีเพราะว่าบางทีเวลาเราติดต่อทางโทรศัพท์มนั ค่อนข้างจะเปลืองถูกไหม
ค่าใช้จ่ายเราจะเปลือง ถ้าทางอินเตอร์เนตเนี้ยบางทีเราไม่ตอ้ งเปลืองค่าใช้จ่ายได้
...เราแนะนาในทางทีด่ ไี ด้ คือ 1 เราไม่โดนลอกเลียนแบบ หมายถึงว่ารูปแบบของ
เราจะไม่โดนลอกแบบ 2 ค่าใช้จา่ ยมันจะไม่เปลือง”

2. เจตคติเชิงลบ
2.1 เจตคติเชิงลบด้านข้อมูลถูกขโมย
ผูป้ ระกอบการฯ ได้ให้มุมมองเกีย่ วกับเจตคติเชิงลบด้านข้อมูลถูกขโมยว่า ในการ
แสดงสินค้าผ่านทางเว็บไซต์อาจส่งผลให้ผอู้ ่นื สามารถล้วงขโมยข้อมูลทีอ่ ยูใ่ นระบบพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ของร้านได้ ดังทีก่ ล่าวไว้ว่า
SME1_1

“ส่วนมากไม่กล้าใช้กลัวการแฮคข้อมูลอะไรแบบนี้”

2.2 เจตคติเชิงลบด้านการใช้เวลาในการจัดการเว็บไซต์
ผูป้ ระกอบการฯ ได้ให้ขอ้ มูลเกีย่ วกับเจตคติเชิงลบการใช้เวลาในการจัดการ
เว็บไซต์ว่าในการสร้างเว็บไซต์ผสู้ ร้างเว็บไซต์ตอ้ งใช้เวลาในการออกแบบหรือจัดวางรูปแบบเว็บไซต์
เพื่อนาเสนอข้อมูลสินค้าทีจ่ าเป็นตามทีผ่ ปู้ ระกอบฯต้องการ โดยได้กล่าวไว้ว่า
SME1_2

“ต้องมีเวลานังท
่ า นังถ่
่ ายรูปลง”

2.3 เจตคติเชิงลบด้านผูใ้ ช้งานต้องมีทกั ษะความรูท้ เ่ี กี่ยวข้อง
ผูป้ ระกอบการฯ ได้แสดงความเห็นเกี่ยวกับเจตคติเชิงลบด้านผูใ้ ช้งานต้องมีทกั ษะ
ความรูท้ เ่ี กีย่ วข้องว่าผูด้ แู ลจัดการเว็บไซต์ตอ้ งมีทกั ษะด้านคอมพิวเตอร์แต่ไม่ถนัดใช้คอมพิวเตอร์
อีกทัง้ ต้องมีความรูพ้ น้ื ฐานภาษาอังกฤษเนื่องจากเป็นภาษาสากลสาหรับใช้ในการสื่อสารกับลูกค้า
ต่างประเทศ ดังทีก่ ล่าวไว้ว่า
SME1_3

“ถ้าจะขายทางอินเตอร์เนตมันต้องเก่งทัง้ คอมพิวเตอร์และภาษาอังกฤษ พอทีจ่ ะ
แกะออกได้ แต่เรามันไม่คล่อง”
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จากการสัมภาษณ์เชิงลึกกับผูใ้ ห้ขอ้ มูล ทาให้ทราบการคล้อยตามกลุ่มอ้างอิงของ
ผูป้ ระกอบการฯ มีบุคคลหลักทีส่ าคัญ 3 กลุ่ม ได้แก่ 1) ลูกค้าต้องการให้ใช้ 2)มีค่แู ข่งในธุรกิจใช้
และ 3) มีกลุ่มคนใกล้ชดิ อยากให้ใช้ โดยแต่ละประเด็นมีรายละเอียดทีส่ าคัญดังต่อไปนี้
ตารางประเด็นหลัก และประเด็นรอง ของการคล้อยตามกลุ่มอ้างอิง
ประเด็นหลัก
(core categories)
1. ลูกค้าต้องการให้ใช้
2. มีค่แู ข่งในธุรกิจใช้
3. มีกลุ่มคนใกล้ชดิ อยากให้ใช้

1)
1)
2)
1)
2)

ประเด็นรอง
(sub categories)
ลูกค้าเรียกร้อง
คู่แข่งใช้พาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์
ร้านรูจ้ กั ใช้พาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์
เพื่อนใช้พาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์
เจ้านายอยากให้ใช้พาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์

1. ลูกค้าต้องการให้ใช้
ผูป้ ระกอบการฯ ได้ให้มมุ มองเกีย่ วกับลูกค้าต้องการให้ผปู้ ระกอบการฯใช้พาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ว่า ช่องทางการสื่อสารพาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์เป็นอีกหนึ่งช่องทางทีม่ ลี กู ค้าสอบถาม
ถึงและแสดงความต้องการสื่อสารกับร้านค้าผ่านทางพาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์ ดังทีก่ ล่าวไว้ว่า
SME1_1
SME1_6

“ลูกค้าครับ จะเป็ นลูกค้ามาเรียกร้องว่ามีเว็บไหม คุณมีอเี มล์ไหม มันบีบบังคับ
เราโดยตรงทีเ่ ราต้องใช้”
“ในปจั จุบนั ลูกค้าใช้กนั หมดไงครับ ลูกค้าเขาก็ใช้พวกช่องทางการสือ่ สารแบบ
โซเชียลมีเดียทุกอย่างครับ คือเราต้องมีช่องทางเอาไว้ให้ลกู ค้าติดต่อเราครับ ”

2. มีค่แู ข่งในธุรกิจใช้
ผูป้ ระกอบการฯ ได้ให้ขอ้ มูลเกีย่ วกับการทีม่ คี ่แู ข่งในธุรกิจใช้พาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์ว่า
ผูป้ ระกอบฯ ทราบว่ามีค่แู ข่งในธุรกิจประเภทเดียวกับตนและธุรกิจต่างประเภทใช้พาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ประกอบการดาเนินธุรกิจ รวมทัง้ มีรา้ นค้าทีผ่ ปู้ ระกอบการฯรูจ้ กั ได้ใช้พาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ประกอบการดาเนินธุรกิจเรียบร้อย ดังทีก่ ล่าวไว้ว่า
SME1_2
SME1_2

“ก็อย่างซื้อขายใน Ebay ร้านทองทัวไป
่ ร้านทองทีเ่ มืองจันทบุร ี มีเป็ นร้อยร้านทา
ลงขายใน Ebay เราก็อยากลองทาบ้าง ในเว็บไซต์”
“ก็ลองไปดูรา้ นอืน่ เขาขายทางเว็บไซต์ว่าเขาขายกันยังไง ลองเข้าไปดูเว็บไซต์
เขาลงสินค้ากันยังไง รูปแบบยังไง ก็ไปหัดดู หัดศึกษาด้วยตัวเองถึงจะเข้าใจ”
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SME1_7

“ตอนนัน้ ยังไม่ได้สนใจ น้องก็ยงั เพิง่ จบ ใกล้ๆจบ ลูกเพือ่ นแม่เขาก็แบบขายดีมาก
ตอนนัน้ คนไทยขายพลอยใน Ebay ก็มอี ยูเ่ จ้าใหญ่ๆ มีอยูไ่ ม่กเี ่ จ้า แล้วนีก่ ค็ อื เขา
ทาเอง แล้วก็เนี้ยพ่อแม่ลกู ขับรถไปดูทจี ่ นั ทบุรเี ลย ไปดูเขาทา ว่าเขาทายังไงเหรอ
เขาจัดห้องยังไงคืออะไร”

3. มีกลุ่มคนใกล้ชดิ อยากให้ใช้
ผูป้ ระกอบการฯ ได้ให้มุมมองเกีย่ วกับกลุ่มคนใกล้ชดิ ทีอ่ ยากให้ใช้ ว่า ผูป้ ระกอบการฯมี
เพื่อนทีร่ จู้ กั ได้ใช้พาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์ประกอบการดาเนินธุรกิจเรียบร้อย นอกจากนี้เจ้านายยังมี
ความสนใจอยากให้นาพาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์มาใช้ประกอบการดาเนินธุรกิจดังทีก่ ล่าวไว้ว่า
SME1_3
SME1_5

“ก็จะมีเพือ่ นนะคะ ก็มกี ลุ่มทีว่ ่าเป็นเครือข่ายเดียวกัน ว่าเออเนี้ยพอดีเขาไปอย่าง
งีแ้ ล้วนะ เราก็เลยต้องแบบว่าต้องตามเขาอะคะ”
“เป็นเจ้านายค่ะ เขาก็อยากให้ใช้ อยากให้คุยทางเมล์”

จากการสัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้ให้ขอ้ มูล ทาให้ทราบการรับรูค้ วามสามารถในการควบคุม
พฤติกรรมการใช้พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของผู้ประกอบการฯ มีประเด็นหลักที่สาคัญ 3 ประการ
ได้แก่ 1) สามารถแก้ปญั หาเกีย่ วกับการใช้พาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์ 2) สามารถขอความช่วยเหลือจาก
ผูอ้ ่นื และ 3) ขาดความมันใจหรื
่
อทักษะด้านพาณิชย์อเิ ล็ก ทรอนิกส์ โดยแต่ละประเด็นมีรายละเอียด
ทีส่ าคัญดังต่อไปนี้
ตารางประเด็นหลัก และประเด็นรอง ของการรับรูค้ วามสามารถในการควบคุมพฤติกรรมการใช้
พาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์
ประเด็นหลัก
(core categories)
1. สามารถแก้ปญั หาเกีย่ วกับการใช้
พาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์
2. สามารถขอความช่วยเหลือจากผูอ้ ่นื

3. ขาดความมันใจหรื
่
อทักษะด้านพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์

ประเด็นรอง
(sub categories)
1) ป้องกันปญั หาแต่แรก
2) ไม่พบปญั หาในการใช้พาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์
1) สามารถให้เพื่อนช่วยได้
2) สามารถให้น้องช่วยได้
3) สามารถถามผูเ้ ชีย่ วชาญ
4) สามารถถามผูม้ ปี ระสบการณ์
1) ไม่มที กั ษะทีจ่ าเป็ นสาหรับใช้พาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์
2) ไม่ถนัดใช้พาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์
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1. สามารถแก้ปญั หาเกีย่ วกับการใช้พาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์
ผูป้ ระกอบการฯ ได้ให้มมุ มองเกีย่ วกับความสามารถแก้ปญั หาเกีย่ วกับการใช้พาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ว่า ได้หาวิธปี ้ องกันปญั หาตัง้ แต่เริม่ ใช้พาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์ทาให้ไม่มคี วามกังวลใน
การใช้พาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์ และจากประสบการณ์การใช้พาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์ของผูป้ ระกอบการ
ฯยังไม่เคยพบปญั หาในการใช้พาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์จงึ ไม่มคี วามกังวลในการใช้พาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ ดังทีก่ ล่าวไว้ว่า
SME1_4

SME1_4

SME1_5

“ปญั หามันจะไม่ค่อยมี เพราะว่าเวลาลูกค้าเขาจะสังของเราเนี
่
้ ย เขาจะมีรปู แบบ
อยูใ่ นมือ หรือไม่เขาจะซื้อไปอย่างละ 10 ผืน แล้วเขาจะลงรหัสไว้ เขาทาเป็นรหัส
ของเขา แล้วเขาก็สงตามรหั
ั่
สเลย”
“มีคนมาปรึกษาเหมือนกัน โดยทีล่ มื พาสเวิรด์ แต่ว่ารูปแบบก็คอื ว่าแนะนาไว้ 2
อย่างก็คอื อันดับแรกเวลาทาปุ๊ปเนี้ย เราจะมีกล้องส่วนตัวถ่าย ก่อนส่งอีเมล์เรา
ถ่ายเก็บไว้ก่อน แล้วเก็บเป็ นอัลบัม้ รูปไว้เลยว่า A01 A02 A03 อะไรอย่างงี้ แล้ว
ให้ลกู ค้าเอาไป เวลาทีเ่ ขาสังมา
่ เขาก็สงั ่ A01 A02 A03 แต่ว่าถ้าระบบเมล์มนั ล่ม
หรือว่าลืมพาสเวิรด์ ติดต่อกันไม่ได้เนี้ย เราก็มนี ามบัตรมีอะไรของเขา แลก
นามบัตรแลกอะไรก็ขออีเมล์เก็บไว้ในสมุด”
“แรกๆเลยก็ไม่มนใจ
ั ่ ไม่รเู้ หมือนกันว่าจะส่งถึงเขาไหม แต่ตงั ้ แต่ทามาก็คอื แค่ไม่
ถึงเดือนก็รสู้ กึ ว่ามันก็โอเคนะ”

2. สามารถขอความช่วยเหลือจากผูอ้ ่นื
ผูป้ ระกอบการฯ ได้ให้มุมมองเกีย่ วกับความสามารถขอความช่วยเหลือจากผูอ้ ่นื โดย
หากผูป้ ระกอบการฯมีขอ้ สงสัยหรือปญั หาในการใช้พาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์กส็ ามารถขอให้เพื่อน น้อง
ผูเ้ ชีย่ วชาญด้านพาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์ หรือผูม้ ปี ระสบการณ์การใช้พาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์ท่ีรจู้ กั ช่วย
แก้ไขหรือแนะนาวิธแี ก้ไขปญั หาได้ ดังทีก่ ล่าวไว้ว่า
SME1_1
SME1_2
SME1_3

“หาคนช่วยดู หาเพือ่ นๆ น้องๆทีเ่ ขาจบด้านนี้เก่งๆ มาช่วยดู…มันใจมากขึ
่
้น
เพราะเขามีความรูม้ ากกว่าเรา เขาก็ให้คาปรึกษาได้”
“ไปถามครูบาอาจารย์เลย”
“ส่วนมากจะถามผูร้ ู้ ผูม้ ปี ระสบการณ์ ว่าเออเนี้ยถ้ามันโหลดข้อมูลช้าอะไรยังไง
อัพเดทไม่ได้ มันจะมีวธิ แี ก้ไขยังไง”
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3. ขาดความมันใจหรื
่
อทักษะด้านพาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์
ผูป้ ระกอบการฯ ได้ให้มมุ มองเกีย่ วกับการขาดความมันใจหรื
่
อทักษะด้านพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ว่า ผูป้ ระกอบการฯบางรายไม่มที กั ษะทีจ่ าเป็นสาหรับใช้พาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์ เช่น
ทักษะด้านคอมพิวเตอร์หรือทักษะด้านภาษาอังกฤษจึงขาดความมันใจในการใช้
่
พาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ประกอบการดาเนินธุรกิจ ดังทีก่ ล่าวว่า
SME1_2

SME1_3
SME1_7

“พีก่ เ็ คยทาแต่อาจจะว่าทักษะเราไม่เก่งทางด้านนัน้ เราก็ไปอบรม ตัง้ หลายรอบ
แต่กลับมาเราก็ยงั ชอบอย่างนี้มากกว่า ขายจบ แบบขายลูกค้าแล้วจบได้แบบลง
ตัวรับเงิน”
“คือธุรกิจในอินเตอร์เนตเนี้ย ของเรามันกลุ่มชาวบ้านจริงๆ ไม่ได้ถนัดเรือ่ งพวกอี
คอมเมิรซ์อะไร ก็คอื อินเตอร์เน็ต พวกแม่บา้ นก็ไม่คล่องกันอยูแ่ ล้ว ”
“ใหม่ๆก็จะกังวลประมาณว่า ลูกค้ารับของไปจะแฮปปี้ไหม เพราะลูกค้าไม่ได้เห็น
ของเองสมัยก่อน อะไรมันก็ตอ้ งฝากไว้กบั รูป สมัยก่อนฝีมอื การถ่ายรูปก็ไม่
ระดับนึง”

จากการสัมภาษณ์เชิงลึกกับผูใ้ ห้ขอ้ มูล ทาให้ทราบการรับรูป้ ระโยชน์ของการใช้พาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ของผูป้ ระกอบการ โดยแบ่งเป็ นประโยชน์หลักทีส่ าคัญ 3 ด้าน 1) ประโยชน์ในการ
เพิม่ จานวนลูกค้า 2) ประโยชน์ดา้ นการสื่อสารทีด่ ยี งิ่ ขึน้ และ 3) ประโยชน์ช่วยลดต้นทุนในการ
จัดการ ซึง่ มีประเด็นหลักทีส่ าคัญ 3 ประการ แต่ละประเด็นมีรายละเอียดทีส่ าคัญดังต่อไปนี้
ตารางประเด็นหลัก และประเด็นรอง ของการรับรูป้ ระโยชน์ของการใช้พาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์
ประเด็นหลัก
(core categories)
1. ประโยชน์ในการเพิม่ จานวนลูกค้า

2. ประโยชน์ดา้ นการสื่อสารทีด่ ยี งิ่ ขึน้

3. ประโยชน์ช่วยลดต้นทุนในการจัดการ

1)
2)
3)
1)
2)
3)
4)
5)
1)

ประเด็นรอง
(sub categories)
ไม่ตอ้ งตามหาลูกค้า
ลูกค้าหาเราเจอ
ได้กลุ่มลูกค้ามากขึน้
สื่อสารสะดวก เร็ว
สื่อสารง่ายขึน้
สื่อสารแม่นยา
โปรโมทร้านค้า
มีหลักฐานรายละเอียดการสังซื
่ อ้ สินค้า
ประหยัดค่าใช้จ่าย
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1. ประโยชน์ในการเพิม่ จานวนลูกค้า
ผูป้ ระกอบการฯ ได้ให้ความเห็นเกีย่ วกับการรับทราบประโยชน์ในการเพิม่ จานวนลูกค้า
ของผูป้ ระกอบการฯ ว่า การใช้พาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์ในการดาเนินธุรกิจช่วยให้ผปู้ ระกอบการฯได้
ลูกค้าเพิม่ ขึน้ เนื่องจากลูกค้าทัวโลกสามารถค้
่
นหาสินค้าทีผ่ ปู้ ระกอบการฯเสนอขายผ่านทางพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ได้ดว้ ยตนเองโดยทีผ่ ปู้ ระกอบการไม่ตอ้ งเดินทางไปเสนอขายลูกค้าด้วยตนเอง ดังที่
กล่าวไว้ว่า
SME1_1
SME1_7

“ก็บอกว่ามันดีแหละ ว่าเราไม่ตอ้ งเดินตามหาลูกค้า เพราะลูกค้าเซิรส์ หาเราเองได้
ประมาณนี้”
“มันก็ได้ลกู ค้ากลุ่มต่างประเทศไง เพราะก่อนหน้านี้เรามีลกู ค้าคนไทยอย่างเดียว
เป็นยีส่ บิ สามสิบปีเนี้ย มีแต่ลกู ค้าไทย”

2. ประโยชน์ดา้ นการสื่อสารทีด่ ยี งิ่ ขึน้
ผูป้ ระกอบการฯ ได้ให้ขอ้ มูลเกีย่ วกับการรับทราบประโยชน์ดา้ นการสื่อสารทีด่ ยี งิ่ ขึน้
ของผูป้ ระกอบการฯ ว่า การใช้พาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์ในการดาเนินธุรกิจช่วยให้ผปู้ ระกอบการฯ
สามารถสื่อสารกับลูกค้าได้สะดวกและรวดเร็ว อีกทัง้ ยังช่วยให้ส่อื สารกับลูกค้าได้ง่าย และสื่อสาร
ข้อมูลเกีย่ วกับสินค้าได้แม่นยาซึง่ ทาให้มหี ลักฐานรายละเอียดการสังซื
่ อ้ สินค้าอีกด้วย และสามารถใช้
ประชาสัมพันธ์รา้ นค้าให้แก่ลกู ค้าได้ ดังทีก่ ล่าวไว้ว่า
SME1_4
SME1_5

“เวลาสือ่ สารกันทางเมล์นมี ่ นั สะดวกรวดเร็ว”
“คือ 1 คุณก็ประหยัดค่าใช้จ่ายของคุณ 2 การสือ่ สารก็ไม่ค่อยผิดพลาดเท่าไหร่ 3
รายละเอียดต่างๆก็จะลงลึกขึน้ ไง เนี้ยค่ะ”

3. ประโยชน์ช่วยลดต้นทุนในการจัดการ
ผูป้ ระกอบการฯ ได้ให้ความเห็นเกีย่ วกับการรับทราบประโยชน์ในการช่วยลดต้นทุน
การจัดการของผูป้ ระกอบการฯ ว่าการใช้พาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์ในการดาเนินธุรกิจช่วยให้
ผูป้ ระกอบการฯประหยัดค่าใช้จา่ ยในการประกอบธุรกิจทัง้ ต้นทุนในการเปิดขายสินค้าแบบออฟไลน์
และต้นทุนด้านการสื่อสารผ่านทางโทรศัพท์ ดังทีก่ ล่าวไว้ว่า
SME1_4
SME1_5

“แนะนาประโยชน์ทเี ่ ราสามารถเซฟค่าใช้จา่ ยเปิดร้าน”
“ก็คอื คุณก็ประหยัดค่าใช้จ่ายโทรศัพท์ของคุณ 2 การสือ่ สารก็ไม่ค่อยผิดพลาด
เท่าไหร่ 3 รายละเอียดต่างๆ ก็จะลงลึกขึน้ ไง เนี้ยค่ะ”
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จากการสัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้ให้ขอ้ มูล ทาให้ทราบแรงกดดันจากลูกค้าต่อการใช้พาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ของผู้ประกอบการฯ โดยมีประเด็นหลักอย่างเดียวคือ ลู กค้าสอบถามช่องทางสาหรับ
ใช้ตดิ ต่อสื่อสาร ซึง่ มีรายละเอียดทีส่ าคัญดังต่อไปนี้
ตารางประเด็นหลัก และประเด็นรอง ของแรงกดดันจากลูกค้า
ประเด็นหลัก
(core categories)
1. ลูกค้าสอบถามช่องทางสาหรับใช้
ติดต่อสื่อสาร

ประเด็นรอง
(sub categories)
1) ลูกค้าเรียกร้องว่ามีเว็บไซต์ไหม
2) ลูกค้าเรียกร้องว่ามีอเี มล์ไหม
3) ลูกค้าอยากเห็นตัวอย่างสินค้า

1. ลูกค้าสอบถามช่องทางสาหรับใช้ตดิ ต่อสื่อสาร
ผูป้ ระกอบการฯ ได้ให้มุมมองเกีย่ วกับการทีล่ กู ค้าสอบถามช่องทางสาหรับใช้ตดิ ต่อ
สื่อสาร โดยลูกค้าเรียกร้องว่ามีเว็บไซต์ไหม ลูกค้าเรียกร้องว่ามีอเี มล์ไหม และ ลูกค้าอยากเห็น
ตัวอย่างสินค้า ดังทีก่ ล่าวไว้ว่า
SME1_1
SME1_3

SME1_4
SME1_5

“เขาต้องการอยากเห็นสินค้า แต่ไม่รจู้ ะดูได้จากทางไหนไง ตัวอย่างสินค้าอะไร
พวกนี้”
“บางครัง้ ลูกค้าจะมากรุงเทพ อยากจะเห็นสินค้าว่ามีอะไรใหม่ๆไหม เค้ามีความ
ต้องการว่าอยากจะได้สนิ ค้า อยากจะใช้สนิ ค้าของเราก่อน มีช่องทางไหนบ้างที ่
เราพอจะสือ่ สารกันได้ อยากเลือกด้วยตัวเอง อยากเห็นลายก็เลยทาให้ตอ้ งเรียนรู้
พยามยามทีจ่ ะต้องเรียนรูใ้ ห้ได้ว่าเนี้ยจะมีวธิ กี ารไหนทีจ่ ะขายและให้ลกู ค้า
สามารถเห็นว่าเออตัวนี้เป็นอย่างงีน้ ะ ลายนี้เป็ นอย่างงี้ๆ สีน้ ี มีสนี ้ที สี ่ ามารถเรียง
ให้ลกู ค้าได้เลือก”
“ส่วนมากจะเป็ นลูกค้าพอซื้อขายปุ๊ป เขาจะถามก่อนว่าแล้วครัง้ หน้าถ้าฉันจะสัง่
ของเนี้ย จะสังในรู
่ ปแบบไหน คุณมีอเี มล์ไหม”
“อาจจะเป็นเพราะว่าลูกค้ามีอเี มล์ไงคะ ลูกค้ามาขออีเมล์ตดิ ต่อเพิม่ มากขึ้น ”
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ภาคผนวก ค
ผลสรุปข้อมูลที่ได้รบั จากผูเ้ ชี่ยวชาญหรือผูม้ ีหน้ าที่ รบั ผิดชอบเกี่ยวข้องโดยตรง
กับหน่ วยงานภาครัฐ
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ผลสรุป ข้อ มูล ที่ไ ด้รบั จากหน่ ว ยงานภาครัฐ ที่เ กี่ย วข้อ งกับ การส่ ง ออกสินค้า และระบบ
พาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์แบ่งเป็ น 5 เรื่องหลักได้แก่ 1) เจตคติต่อการใข้พาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์ของ
ผูป้ ระกอบการฯ 2) การคล้อยตามกลุ่มอ้างอิงของผูป้ ระกอบการฯ 3) การรับรูค้ วามสามารถในการ
ควบคุมพฤติกรรมการใช้พาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์ของผูป้ ระกอบการฯ 4) การรับรูป้ ระโยชน์ของการใช้
พาณิชย์อิเ ล็ก ทรอนิกส์ของผู้ประกอบการ และ 5) แรงกดดันจากลูกค้าต่ อ การใช้พาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ของผูป้ ระกอบการฯ
จากการสัมภาษณ์เชิงลึกกับผูใ้ ห้ขอ้ มูล ทาให้ทราบเจตคติต่อการใข้พาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์
ของหน่ วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับการส่งออกสินค้าและระบบพาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์โดยแบ่งเป็ น
1) เจตคติเชิงบวก มีประเด็นหลักทีส่ าคัญ 2 ประการ และ 2) เจตคติเชิงลบ ซึ่งมีประเด็นหลักที่
สาคัญเพียง 1 ประการ แต่ละประเด็นมีรายละเอียดทีส่ าคัญดังต่อไปนี้
ตารางประเด็นหลัก และประเด็นรอง ของเจตคติต่อการใช้พาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์
ประเด็นหลัก
(core categories)
1. เจตคติเชิงบวก
1.1 มีผลด้านการขาย

1.2 มีผลด้านการเข้าถึงกลุ่มลูกค้า

ประเด็นรอง
(sub categories)
1)
2)
3)
4)
1)
2)

เพิม่ ช่องทางการขาย
เพิม่ ยอดขาย
ซือ้ ขายสินค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ
นาเสนอสินค้าได้หลากหลาย
เข้าถึงกลุ่มลูกค้าได้รวดเร็ว
เข้าถึงกลุ่มลูกค้าได้อย่างสะดวก

2. เจตคติเชิงลบ
2.1 ไม่เชื่อในประสิทธิภาพของการพาณิชย์ 1) ไม่เชื่อในประสิทธิภาพการเพิม่ ยอดขาย
อิเล็กทรอนิกส์
2) ขายสินค้าได้ชา้ กว่าทีค่ าดหวัง
3) ไม่เหมาะสาหรับเป็นช่องทางซือ้ ขายสินค้าได้จริง
1. เจตคติเชิงบวก
1.1 เจตคติเชิงบวกด้านมีผลด้านการขาย
ผูใ้ ห้ขอ้ มูลได้ให้มมุ มองเกีย่ วกับเจตคติเชิงบวกมีผลด้านการขายว่า พาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์เป็นช่องทางสาหรับการขายเสริมเติมจากช่องทางปกติ เป็นช่องทางทีช่ ่วยเพิม่
ยอดขายสินค้าให้แก่ผปู้ ระกอบการเพราะเป็นช่องทางทีผ่ ปู้ ระกอบการสามารถนาเสนอสินค้าได้
หลากหลายและเป็นช่องทางทีส่ ามารถซือ้ ขายสินค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังทีก่ ล่าวไว้ว่า
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ราชการ 4

Public 5
ราชการ7

“ซึง่ ตอนนี้กเ็ ห็นว่ามีสนิ ค้าออนไลน์ทขี ่ ายใน Facebook อะไรอย่างเงี้ยขายได้เยอะ
ซึง่ ถ้าผูป้ ระกอบการหันมาใช้ประโยชน์จากตรงนี้ มันก็เป็นผลดี คือสามารถเพิม่
ช่องทางการตลาดได้มากขึน้ ”
“ถึงเขาจะมีความรูอ้ ยู่บา้ งแล้วก็ตอ้ งมาซักซ้อม แล้วก็สร้างความมันใจว่
่ าระบบนี้
มันจะสามารถซื้อขายผ่านระบบแล้วมีประสิทธิภาพ มีประสิทธิผล”
“ถ้าคนทีเ่ ขามองว่าดีอ่ะ ก็เหมือนกับว่าเขาไม่ตอ้ งสต๊อคสินค้าไว้เอง เหมือนกับว่า
ลงรูปขายสินค้าอะไรก็ได้ กีอ่ ย่างก็ได้ มันสะดวกค่ะ”

1.2 เจตคติเชิงบวกด้านมีผลด้านการเข้าถึงกลุ่มลูกค้า
ผูใ้ ห้ขอ้ มูลได้ให้มมุ มองเกีย่ วกับเจตคติเชิงบวกมีผลด้านการเข้าถึงกลุ่มลูกค้าว่า
พาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์เป็ นช่องทางทีท่ าให้ผปู้ ระกอบการฯสามารถเข้าถึงกลุ่มลูกค้าได้อย่างง่าย และ
สะดวกรวดเร็ว ดังทีก่ ล่าวไว้ว่า
ราชการ 4

“คิดเห็นว่าใช้อคี อมเมิรซ์ มันเป็นการสะดวก รวดเร็วและก็เข้าถึงกลุ่มลูกค้าได้ไว
มาก ถ้าเกิดว่ามันใช้ง่ายเข้าถึงง่าย ใช้ง่ายเขาก็จะตัดสินใจใช้เลย”

2. เจตคติเชิงลบ
2.1 ไม่เชื่อในประสิทธิภาพของการพาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์
ผูใ้ ห้ขอ้ มูลได้ให้ขอ้ มูลเกีย่ วกับการทีผ่ ปู้ ระกอบการฯไม่เชื่อในประสิทธิภาพของการ
พาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์ว่า ผู้ประกอบการฯไม่เชื่อในประสิทธิภาพการเพิม่ ยอดขาย อีกทัง้ มีความ
คิดเห็นว่าการขายสินค้าทางพาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์ขายได้ช้ากว่าทีค่ าดหวัง และมีความคิดเห็นว่า
พาณิชย์อิเ ล็ก ทรอนิก ส์เ ป็ นช่ อ งทางที่ไ ม่เ หมาะสาหรับ ซื้อ ขายสิน ค้า จริงเพราะอาจถู กหลอกให้
จ่ายเงินได้ โดยได้กล่าวไว้ว่า
ราชการ1
ราชการ 2

ราชการ 7

“ตัวคนขายไม่เชือ่ ว่ามันจะเป็นช่องทางทีเ่ วิรค์ เขาก็เลยไม่อนิ เวส (invest) กับมัน
มากพอ เขาคิดว่าขายออนไลน์หมายถึงไม่อนิ เวส ไทม์ (invest time)”
“การทีจ่ ะได้ตลาดอีคอมเมิรซ์ เนี้ยมันไม่ได้เห็นผลกันรวดเร็วทีจ่ ะ จูงใจให้
ผูป้ ระกอบการเข้าไปทาตรงนี้ มันนานๆจะมีเข้ามา...ทุกสิง่ ทุกอย่างเนี้ย มันไม่ได้
เข้ามาปุ๊ปจะมีออเดอร์เลย มันต้องทาหลายๆทาง วันนึงมันอาจเข้ามา แล้วเมือ่ เข้า
มาแล้วมันจะเข้ามาอย่างต่อเนือ่ ง คือครัง้ แรกมันยังต้องใช้เวลา”
“กลุ่มทีม่ องว่าไม่ดใี นความคิดส่วนตัว คิดว่าเขาอาจจะเจอคนทีห่ ลอกลวง
เหมือนกับว่าโอนเงิน หลอกว่าโอนเงินมาให้แล้วไม่โอน อะไรประมาณนี้หรือเปล่า
คะ เขาเลยบอกว่ามันไม่ด”ี
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จากการสัมภาษณ์เชิงลึกกับผูใ้ ห้ขอ้ มูล ทาให้ทราบการคล้อยตามกลุ่มอ้างอิงของหน่ วยงาน
ภาครัฐทีเ่ กีย่ วข้องกับการส่งออกสินค้าและระบบพาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์มบี ุคคลหลักทีส่ าคัญเพียง
กลุ่มเดียวคือมีคนใกล้ชดิ ใช้พาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์ ซึง่ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
ตารางประเด็นหลัก และประเด็นรอง ของการคล้อยตามกลุ่มอ้างอิง
ประเด็นหลัก
(core categories)
1 มีคนใกล้ชดิ ใช้พาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์

ประเด็นรอง
(sub categories)
1) เพื่อนใช้พาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์
2) ครอบครัวใช้พาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์

1. มีคนใกล้ชดิ ใช้พาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์
ผูใ้ ห้ขอ้ มูลได้ให้มมุ มองเกีย่ วกับการทีผ่ ปู้ ระกอบการฯมีคนใกล้ชดิ ใช้พาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ว่า การทีผ่ ปู้ ระกอบการฯมีเพื่อนทีใ่ ช้พาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์และมีครอบครัวใช้พาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์แล้วประสบผลสาเร็จอย่างดีเป็ นแรงจูงใจทีน่ ่าเชื่อถือและทาให้ผปู้ ระกอบหารฯอยากใช้
พาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์ประกอบการดาเนินธุรกิจตามต้นแบบ ดังทีใ่ ห้สมั ภาษณ์ไว้ว่า
ราชการ 3
ราชการ 4
ราชการ 5

ราชการ 6

“มีนะ ถ้าเกิดว่าเพือ่ นเราเขาทาเหมือนกับขายตรงอยู่ หรือว่าทาอิเล็กทรอนิ กส์อยู่
แล้ว แล้วเขาประสบผลสาเร็จ ถามว่าเราก็อยากเดินตาม มันก็มผี ล”
“มันก็เป็ นส่วนหนึง่ ค่ะ เพราะว่าเขาชอบทีจ่ ะทาตาม ทาตามคนอืน่ ถ้าเกิดว่าเห็น
คนอืน่ ทาแล้วได้ดี ก็ลองทาดู”
“สมมุตวิ ่าเป็ นพีน่ ้องกัน ทาธุรกิจคู่กนั แล้วพีบ่ อกว่าทาแบบนี้ส ิ ยอดขายพุ่งกระฉูด
นะ น้องก็จะมาทาบ้าง ตัวนี้จะเป็ นเหมือนบอกต่อนะคะ ลักษณะบอกต่อเนี้ย ก็จะ
ช่วยส่งเสริมในเรือ่ งการใช้อคี อมเมิร์ซด้วยนะคะ”
“ทุกคนแหละ ถ้าเอาวิชาการมาอย่างเดียวมันเบือ่ มันไม่ได้อะไร มันก็ได้แต่
วิชาการ กลับไปก็คอื ไม่ต่อยอด แต่ถา้ เราเอาธุรกิจทีเ่ ป็ น Model ทีเ่ ขาทาเองแล้ว
มาหาประสบการณ์ จากคนทีไ่ ม่รอู้ ะไรเลย แล้วต่อยอดให้ตวั เองขายสินค้าบน
เว็บไซต์เซ็นทรัลนะ พีก่ ว็ ่ามันไม่ได้กระจอกเลยนะ มาเล่าประสบการณ์ พีว่ ่ามัน
สร้างแรงจูงใจ แรงจูงใจกับผูป้ ระกอบการ อย่างน้อยเขาเห็นต้นแบบธุรกิจที ่
ประสบความสาเร็จแล้ว”
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ราชการ 7

“กลุ่มคนพวกนัน้ อ่ะ เขาไม่ได้เป็นคนอืน่ เหมือนอย่างเราอย่างนี้อ่ะค่ะ เขาอาจจะ
โฆษณาชวนเชือ่ หรือปา่ ว เขาก็ตอ้ งคิดอย่างงี้ ว่ามันจะมีผลไม่ดตี ามมาไหม แต่ถา้
คนรอบข้างเขาทีเ่ ขาไว้ใจ บอกว่ามันดี เขาก็น่าจะน่าเชือ่ ถือ แล้วก็หนั กลับมาใช้อี
คอมเมิรซ์ ในการส่งออกได้มากกว่าค่ะ”

จากการสัมภาษณ์เชิงลึกกับผูใ้ ห้ขอ้ มูล ทาให้ทราบการรับรูค้ วามสามารถในการควบคุม
พฤติกรรมการใช้พาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์ของหน่ วยงานภาครัฐทีเ่ กี่ยวข้องกับการส่งออกสินค้าและ
ระบบพาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์มปี ระเด็นหลักทีส่ าคัญ 2 ประการ คือ 1) ขาดความรูท้ เ่ี กีย่ วข้องสาหรับ
การใช้พาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์ และ 2) ขาดทักษะทีเ่ กีย่ วข้องสาหรับการใช้พาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์ ซึง่
มีรายละเอียดทีส่ าคัญดังต่อไปนี้
ตารางประเด็นหลัก และประเด็นรอง ของการรับรูค้ วามสามารถในการควบคุมพฤติกรรมการใช้
พาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์
ประเด็นหลัก
(core categories)
1.
ขาดความรูท้ เ่ี กีย่ วข้องสาหรับการใช้
พาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์
2.
ขาดทักษะทีเ่ กีย่ วข้องสาหรับการใช้
พาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์

1)
2)
1)
2)

ประเด็นรอง
(sub categories)
ขาดความรูด้ า้ นคอมพิวเตอร์เทคโนโลยี
ขาดความรูด้ า้ นการพาณิยอ์ เิ ล็กทรอนิกส์
ขาดประสบการณ์การใช้พาณิยอ์ เิ ล็กทรอนิกส์
ไม่มคี วามถนัดในการใช้พาณิยอ์ เิ ล็กทรอนิกส์

1. ขาดความรูท้ เ่ี กีย่ วข้องสาหรับการใช้พาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์
ผูใ้ ห้ขอ้ มูลได้ให้มมุ มองเกีย่ วกับการไม่มนใจในความสามารถของตนเองว่
ั่
า
การที่
ผูป้ ระกอบการฯขาดความรูด้ า้ นคอมพิวเตอร์เทคโนโลยีและขาดความรูด้ า้ นการพาณิยอ์ เิ ล็กทรอนิกส์
ผูป้ ระกอบการฯจึงไม่มคี วามมันใจว่
่ าตนสามารถใช้พาณิยอ์ เิ ล็กทรอนิกส์ ดังทีก่ ล่าวไว้ว่า
ราชการ 2

“บางคนเนี้ยมันไม่มคี วามเชือ่ มันในตั
่ วเองก็ม.ี ..ผมก็มองว่าถ้าเป็นรายทีเ่ ขามี
ความตัง้ ใจจริงแล้วรายทีต่ ดิ ลมบนแล้ว เขาก็มคี วามมันใจมาก
่
ส่วนในรายทีย่ งั
เพิง่ เริม่ หรือรายทีย่ งั ไม่เข้าระบบทีจ่ ะร่วมงานอินเตอร์อะไรได้เนี้ย เขายังไม่ม ี
ความมันใจ…เราพยายามมองว่
่
าในจังหวัดเราเนี้ย รายไหนมีศกั ยภาพจะไปกับ
เรา เราไปชักจูงเขามา มาอบรมด้วย อบรมให้กบั เขาก่อน แต่เขายังไม่มนใจก็
ั่
โอเคไม่เป็นไร มันคือปูพ้นื ฐานความรู้
อีคอมเมิรซ์ ให้เขาก่อน แล้วก็จะดึงไปตลาดกับเราทัง้ ต่างประเทศและในประเทศ”
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ราชการ 6
ราชการ 7

“เขาไม่ได้ไฮเทคโนโลยี มันก็เลยเป็นอุปสรรคอย่างนึง”
“ก็อาจจะเป็นไปด้วยว่าเขาอาจจะรูส้ กึ ว่ามันยุง่ ยาก เพราะว่าบางคนเขาไม่รเู้ รือ่ ง
คอมพิวเตอร์อนิ เตอร์เน็ต อีกอย่างเวลาเขาทาเว็บไซต์เขาก็ตอ้ งเสียเงินในการทา
เว็บไซต์”

2. ขาดทักษะทีเ่ กีย่ วข้องสาหรับการใช้พาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์
ผูใ้ ห้ขอ้ มูลได้ให้มมุ มองเกีย่ วกับการไม่มนใจในความสามารถของตนเองว่
ั่
า การที่
ผูป้ ระกอบการฯขาดประสบการณ์ในการใช้พาณิยอ์ เิ ล็กทรอนิกส์ดาเนินธุรกิจมาก่อนและไม่มคี วาม
ถนัดในการใช้พาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์ จึงไม่มนใจว่
ั ่ าตนสามารถใช้พาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์ ดังทีก่ ล่าว
ไว้ว่า
ราชการ 3
ราชการ 4

“ให้มาทาธุรกิจอีคอมเมิรซ์ เนี้ย มันเป็ นความสามารถเฉพาะตัวนะอีคอมเมิร์ซ
ถึงแม้ว่าเราจะกระตุ้น ถ้าเกิดว่าเขาไม่มคี วามถนัดทางด้านเนี้ย เขาก็จะทาไม่ได้”
“สมัยนี้เทคโนโลยีมนั เรียนรูไ้ ด้งา่ ย แล้ววิธใี ช้อะไรมันก็ง่ายขึ้น ไม่ซบั ซ้อนเหมือน
เมือ่ ก่อน แล้วอีกอย่างนึงสมัยนี้ คนรุน่ เด็กๆก็เล่นเป็นแล้วค่ะ เราต้องเอาเขามา
เพราะทีเ่ ขาไม่มคี วามมันใจเพราะเขายั
่
งไม่ได้ลองใช้ ถ้าเกิดว่าเขารับรู้ หรือว่า
ได้มาเรียนรู้ อันนี้กช็ ่วยได้ ก็วนไปทีก่ ารได้มาอบรม พัฒนา ฝึกทักษะ”

จากการสัมภาษณ์เ ชิงลึก กับผู้ใ ห้ ข้อมูล ทาให้ทราบการรับรู้ประโยชน์ ของการพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงานภาครัฐทีเ่ กีย่ วข้องกับการส่งออกสินค้าและระบบพาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์
ซึง่ สามารถแบ่งเป็นประเด็นหลักทีส่ าคัญ 3 ประการได้แก่ 1) ประโยชน์ดา้ นการเพิม่ จานวนลูกค้า 2)
ประโยชน์ในการลดต้นทุนการขาย และ 3) มีผลด้านการขาย แต่ละประเด็นมีรายละเอียดทีส่ าคัญ
ดังต่อไปนี้
ตารางประเด็นหลัก และประเด็นรอง ของการรับรูป้ ระโยชน์ของการพาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์
ประเด็นหลัก
(core categories)
1 ประโยชน์ดา้ นการเพิม่ จานวนลูกค้า
2 ประโยชน์ในการลดต้นทุนการขาย
3 มีผลด้านการขาย

ประเด็นรอง
(sub categories)
1) ขยายตลาดได้กว้างขึน้
2) ได้จานวนลูกค้าเพิม่ ขึน้
1) ประหยัดค่าใช้จ่าย
2) เพิม่ ช่องทางการขาย
3) ขายสินค้าได้ปริมาณมากขึน้
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1. ประโยชน์ดา้ นการเพิม่ จานวนลูกค้า
ผูใ้ ห้ขอ้ มูลได้ให้มมุ มองเกีย่ วกับการรับทราบประโยชน์ดา้ นการเพิม่ จานวนลูกค้าว่า ทา
ให้ผปู้ ระกอบการฯ สามารถขยายตลาดสู่สากลได้กว้างขึน้ ซึง่ ช่วยให้ผปู้ ระกอบการฯได้จานวนลูกค้า
เพิม่ ขึน้ ดังทีก่ ล่าวไว้ว่า
ราชการ 3

ราชการ 4

“ถ้าเขารูป้ ระโยชน์แล้ว จริงๆมันมีประโยชน์สงู มาก มันช่วยขยายตลาดโดยทีเ่ รา
ไม่ตอ้ งไปลงทุนอะไรมากมาย ช่วยได้เยอะเพราะว่าสมัยนี้มนั เป็นระบบ
Facebook ดูแค่คนเดียวมันไปทัวไปหมด
่
เพราะฉนัน้ มันรวดเร็ว ทันเวลา แล้วถ้า
คนยิง่ เก่งเนี้ยคุณสามารถทีจ่ ะพัฒนาได้ คือมันเติบโตอย่างก้าวกระโดดอ่ะ ”
“อีคอมเมิรซ์ เนี้ยมันจะทาให้การตลาดของผูป้ ระกอบการกว้างขึน้ แล้วก็เข้าถึง
กลุ่มลูกค้าได้มากขึ้น หรือไม่กล็ กู ค้าเนี้ยสามารถเลือกซื้อสินค้าได้หลากหลาย
แล้วก็งา่ ยในการเลือกซื้อ”

2. ประโยชน์ในการลดต้นทุนการขาย
ผูใ้ ห้ขอ้ มูลได้ให้มมุ มองเกีย่ วกับการรับทราบประโยชน์ในการลดต้นทุนการขายของ
ผูป้ ระกอบการฯ ว่า การใช้พาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์ช่วยให้ผปู้ ระกอบการฯประหยัดต้นทุนทางการค้า
ดังทีก่ ล่าวไว้ว่า
ราชการ 2

“คุณก็สามารถขายของแล้วก็หารายได้ได้ ต้นทุนคุณไม่ตอ้ งมี”

3. มีผลด้านการขาย
ผูใ้ ห้ขอ้ มูลได้ให้มมุ มองเกีย่ วกับการรับทราบประโยชน์การพาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์ทม่ี ผี ล
ด้านการขายว่า การใช้พาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์ทาให้ผปู้ ระกอบการฯ มีช่องทางการขายเพิม่ ขึน้ ซึง่ ทา
ให้ขายสินค้าได้ปริมาณมากขึน้ ดังทีก่ ล่าวไว้ว่า
ราชการ 1
ราชการ2

ราชการ 6

“เขารับทราบถึงประโยชน์ของการทีค่ ุณสามารถขายของทางอีคอมเมิรซ์ แล้ว
เกิดผลประโยชน์โดยตรงกับธุรกิจของเขามากยิง่ ขึน้ ”
“คิดว่าช่วยนะ เพราะนอกจากจะเพิม่ ช่องทางแล้ว เขาลดต้นทุนได้มากเลย
เพราะว่าสมัยก่อนเนี้ยเรารูแ้ ล้วว่าเราจะขายของเราต้องเปิดร้านค้า แต่ตอนนี้คุณ
ไม่ตอ้ งมีรา้ นค้า คุณแค่มสี มอง มีความคิดสร้างสรรค์ แล้วคุณก็อาจจะไม่ตอ้ งผลิต
เอง คือคุณแค่เป็นนายหน้า ทาเหมือนกับสิงคโปร์ เป็ นแค่นายหน้า คือขอให้คุณ
มีความคิดแล้วกัน มีนวตกรรมใหม่ๆออกมา แล้วก็เป็นแค่นายหน้า ”
“เขารู้ มันมีประโยชน์ มันสามารถขายของได้มากขึ้น มันสามารถทาให้ตลาดของ
เขาโตขึน้ ”
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จากการสัมภาษณ์เชิงลึกกับผูใ้ ห้ขอ้ มูล ทาให้ทราบแรงกดดันจากลูกค้าต่อการใช้พาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงานภาครัฐทีเ่ กีย่ วข้องกับการส่งออกสินค้าและระบบพาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์
โดยมีประเด็นหลักอย่างเดียวคือ เป็นช่องทางเสริมสาหรับใช้ตดิ ต่อสื่อสาร ซึง่ มีรายละเอียดทีส่ าคัญ
ดังต่อไปนี้
ตารางประเด็นหลัก และประเด็นรอง ของเจตคติต่อการใช้พาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์
ประเด็นหลัก
(core categories)
1. เป็นช่องทางเสริมสาหรับใช้ตดิ ต่อสื่อสาร

ประเด็นรอง
(sub categories)
1) สร้างช่องทางสาหรับติดต่อลูกค้า
2) ลูกค้าต้องการช่องทางสาหรับติดต่อ

1. ลูกค้าสอบถามช่องทางสาหรับใช้ตดิ ต่อสื่อสาร
ผูใ้ ห้ขอ้ มูลได้ให้มมุ มองเกีย่ วกับการทีล่ กู ค้าสอบถามช่องทางสาหรับใช้ตดิ ต่อสื่อสาร
ทาให้ผปู้ ระกอบการฯ สร้างเว็บไซต์ไว้สาหรับติดต่อลูกค้าดังทีก่ ล่าวไว้ว่า
ราชการ 1

ราชการ 2

ราชการ 6

“มันคอมมอนเซนส์ (common sense) ถ้าลูกค้าเราติดต่อเราผ่านช่องทางนี้หรือว่า
ลูกค้าเราอยากจะติดต่อเราผ่านช่องทางนี้ เราก็จะเกิดความกระตือรือร้นดิ้นรนที ่
จะไปอยูใ่ นช่องทางนัน้ ให้ได้ อันนัน้ ก็ตอ้ งเป็ น the most important one”
“ไม่ค่อยมีกลุ่มไม่สนใจความต้องการของลูกค้า ส่วนใหญ่พวกนี้นะเขามีตลาด
เขาเปิดโลกเปิดตลาดในต่างประเทศมาแล้วนะ ลูกค้าต้องการติดต่อทางไหนก็
ควรทาได้”
“ถ้าคุณไม่ลงลึกไป ในทางออนไลน์เนี้ย คุณก็จะได้ฐานลูกค้าเดิมๆ คุณไม่
สามารถต่อยอดธุรกิจคุณได้ เพราะฉนัน้ สิง่ หนึง่ คุณจะต้องปิดกัน้ ความคิดเรือ่ งนี้
แล้ว”
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ภาคผนวก ง
ผลสรุปข้อมูลที่ได้รบั จากผูป้ ระกอบการฯ ที่ มีการใช้พาณิ ชย์อิเล็กทรอนิ กส์ตา่ กว่าค่าเฉลี่ย
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ผลสังเคราะห์ขอ้ มูลการสัมภาษณ์เชิงลึกทีไ่ ด้รบั จากกลุ่มผูป้ ระกอบการวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อมที่มคี ่ าการใช้พาณิชย์อิเ ล็กทรอนิกส์ต่ ากว่าค่าเฉลี่ยสามารถแบ่งเป็ นประเด็นหลัก
สาหรับสร้างคู่มอื ส่งเสริมพฤติกรรมการใช้พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ได้ 4 ประการได้แก่ 1) เนื้อหา
สาหรับสร้า งเจตคติเ ชิงบวก และการรับ รู้ป ระโยชน์ 2) เนื้อ หาสาหรับส่ ง เสริมให้ใ ช้พาณิช ย์
อิเล็กทรอนิกส์ตามกลุ่มอ้างอิง 3) เนื้อหาสาหรับสร้างความมันใจในการแก้
่
ปญั หาการใช้งานพาณิชย์
อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ และ 4) เนื้ อ หาสร้ า งการตระหนั ก ถึ ง ประโยชน์ ท่ีไ ด้ ร ับ จากการใช้ พ าณิ ช ย์
อิเล็กทรอนิกส์ตามความต้องการของลูกค้า และเมื่อนาประเด็นหลักดังทีก่ ล่าวมาไปสัมภาษณณ์เชิง
ลึกกับผูป้ ระกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่มคี ่าการใช้พาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์ต่ ากว่า
ค่าเฉลีย่ พบว่ามีความคิดเห็นสอดคล้องหรือแตกต่างดังรายละเอียดต่อไปนี้
จากการสัมภาษณ์เชิงลึกกับผูใ้ ห้ขอ้ มูลเกีย่ วกับเนื้อหาสาหรับสร้างเจตคติเชิงบวก และการ
รับรูป้ ระโยชน์ซ่งึ มีประเด็นหลัก 2 ประการได้แก่ 1) เนื้อหาส่งเสริมเจตคติเชิงบวก หรือการรับรู้
ประโยชน์ และ 2) เนื้ อ หาป้อ งกันเจตคติเ ชิง ลบ พบว่ ามีค วามสอดคล้อ งหรือ แตกต่ างกับผล
สังเคราะห์ ดังรายละเอียดต่อไปนี้
ตารางประเด็นหลัก และประเด็นรอง ของเนื้อหาสาหรับสร้างเจตคติเชิงบวก และการรับรูป้ ระโยชน์
ประเด็นหลัก
ประเด็นรอง
(core categories)
(sub categories)
1 เนื้อหาสาหรับสร้างเจตคติเชิงบวก หรือการรับรูป้ ระโยชน์
1.1 เนื้อหาส่งเสริมเจตคติเชิงบวก หรือ 1) ประหยัดค่าดาเนินการ
การรับรูป้ ระโยชน์
2) สื่อสารถึงลูกค้าได้ 24ชม.
3) สื่อสารข้อมูลรวดเร็ว สะดวก
4) สื่อสารข้อมูลได้ชดั เจน
5) ได้ลกู ค้าต่างประเทศเป็ นต้น
6) ไม่ตอ้ งตามหาลูกค้า ลูกค้าเป็นคนหาเรา
7) มีช่องทางการขายเพิม่ ขึน้
1.2 เนื้อหาป้องกันเจตคติเชิงลบ
1) เวลาในการอัพเดทข้อมูลน้อย
2) ใช้งานง่าย ไม่ยงุ่ ยากอย่างทีค่ ดิ
3) มีกฎหมายอิเล็กทรอนิกส์
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1. เนื้อหาสาหรับสร้างเจตคติเชิงบวก และการรับรูป้ ระโยชน์
1.1 เนื้อหาส่งเสริมเจตคติเชิงบวก และการรับรูป้ ระโยชน์
ผูป้ ระกอบการฯ ได้ให้มุมมองสองคล้องกับเนื้อหาส่งเสริมเจตคติเชิงบวก และการ
รับรูป้ ระโยชน์ โดยมีเนื้อหาว่า ประหยัดค่าดาเนินการ สื่อสารถึงลูกค้าได้ 24 ชม. สื่อสารข้อมูล
รวดเร็ว สะดวก สื่อสารข้อมูลได้ชดั เจน ได้ลกู ค้าต่างประเทศเป็ นต้น ไม่ตอ้ งตามหาลูกค้า ลูกค้า
เป็นผูม้ าหาเรา และ มีช่องทางการขายเพิม่ ขึน้ ดังทีก่ ล่าวไว้ว่า
SME2_1
SME2_1
SME2_2
SME2_3

SME2_4

SME2_5
SME2_6

“ทีแ่ จ้งไปโอเคนะ เพราะว่า 1. มันก็ได้ลกู ค้าเพิม่ ขึน้ 2. สะดวกสบาย
ประหยัดเวลา ถ้ามีพาสเวิรด์ พีโ่ พสเข้าไปมันก็ด”ี
“อ๋อ ก็ใส่อย่างทีบ่ อกนันแหละค่
่
ะ ก็ดแี ล้วล่ะค่ะ”
“ก็น่าจะดีข้นึ นะครับ”
“ผมว่ามันก็มขี อ้ ดีคอื สามารถเข้ากับ target ทีเ่ ราต้องการได้ มันสามารถกระจาย
ไปได้เร็ว ถ้าเราไปเปิดบูธแบบเก่ามันก็ได้ target แค่ส่วนนึง ถ้าไม่มกี ารโฆษณา
หรือโปรโมทของ”
“ก็ส่วนมากอีคอมเมิรซ์ ก็จะเป็น SMEs มันก็จะเป็นธุรกิจเล็กๆ เขาก็จะไม่มแี ผนก
ไอที ก็เลยจะกลัว บางทีเจ้าของก็ทาเอง ทาเองทุกอย่างในระบบ ลืมพาสเวิรด์ นีก่ ็
ประจา บางทีเราก็ไม่แน่ใจ พาสเวิรด์ อะไร ก็อาจจะมีบอกเป็นทริคก็ดี”
“ก็มคี รับ”
“ก็ขนั ้ แรกก็ตอ้ งใส่ประโยชน์ไป ก็ถูกแล้วค่ะ ตามตรงนัน้ ทีแ่ จ้งมา”

1.2 เนื้อหาป้องกันเจตคติเชิงลบ
ผูป้ ระกอบการฯ ได้ให้มมุ มองสอดคล้องกับเนื้อหาป้องกันเจตคติเชิงลบโดยมี
เนื้อหาว่า เวลาในการอัพเดทข้อมูลน้อย ใช้งานง่าย ไม่ยงุ่ ยากอย่างทีค่ ดิ และ มีกฎหมาย
อิเล็กทรอนิกส์ ดังทีก่ ล่าวไว้ว่า
SME2_1

“ใช่ความปลอดภัยนีต่ อ้ งมีแน่นอน เพราะว่าบางทีส่งไวรัสมา พวกพีก่ ไ็ ม่รกู้ นั บาง
ทีเครือ่ งก็แฮงค์ไป พีก่ ไ็ ม่ค่อยเป็น อยากมีคนส่วนกลางทีว่ ่าเขาสนใจสินค้าพีน่ ะ
อยากจะโต้ตอบไปอย่างเนี้ยมันก็โอเค ตอนแรกพีก่ ค็ ดิ จะจ้างเขาให้ทาเว็บไซต์ให้
พีไ่ ปเลย ใครสนใจอะไรก็ดาเนินการไปได้เลย บางทีพ่ กี ่ ค็ ดิ นะ ต่อไปถ้าเกิดเราทา
ไม่เป็น ยุง่ ยากก็ไปจ้างคนทีท่ าเว็บไซต์ให้อะไรให้กค็ อื จบ เพือ่ นก็คดิ แบบนี้
เหมือนกันว่าบางทีเราไม่เป็ น”
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“อยากให้เน้นความปลอดภัยมากกว่า ก็คอื ว่าความปลอดภัยทัง้ สองฝา่ ย พีก่ ส็ บาย
ใจ ลูกค้าก็สบายใจ เพราะเดีย๋ วนี้มจิ ฉาชีพมันเยอะ มาหลายรูปแบบ บางทีกเ็ สียรู้
ไป”
“อ๋อ ก็น่าจะช่วยอยู่นะคะ ก็ปลอดภัยดีค่ะ”
“จริงๆมันก็มสี ่วน”
“ดีขน้ ึ ค่ะ”
“ก็มปี ระโยชน์ครับ”
“เรือ่ งของกฎหมายอิเล็กทรอนิกส์ อันนี้แนะนาว่าเขาอาจจะอ่าน”

จากการสัมภาษณ์เชิงลึกกับผูใ้ ห้ขอ้ มูลเกีย่ วกับสาหรับส่งเสริมให้ใช้พาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์
ตามกลุ่มอ้างอิงของผูป้ ระกอบการฯ มีประเด็นหลักเพียง 1 ประการ พบว่ามีความสอดคล้องหรือ
แตกต่างกับผลสังเคราะห์ ดังรายละเอียดต่อไปนี้
ตารางประเด็นหลัก และประเด็นรอง ของเนื้อหาสาหรับส่งเสริมให้ใช้พาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์ตามกลุ่ม
อ้างอิง
ประเด็นหลัก
ประเด็นรอง
(core categories)
(sub categories)
1. เนื้อหาสาหรับสร้างพฤติกรรมคล้อย 1) ยกกรณีตวั อย่างของผูท้ ป่ี ระสบความสาเร็จในการใช้
ตามกลุ่มอ้างอิง
พาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์ดาเนินธุรกิจ
2) ยกกรณีตวั อย่างของผูท้ ใ่ี ห้ความใส่ใจความต้องการ
ของลูกค้า
3) แสดงจานวนของผูท้ ใ่ี ช้พาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์ใน
ปจั จุบนั
1. เนื้อหาสาหรับสร้างพฤติกรรมคล้อยตามกลุ่มอ้างอิง
ผูป้ ระกอบการฯ ได้ให้มมุ มองสอดคล้องกับเนื้อหาสาหรับสร้างพฤติกรรมคล้อยตาม
กลุ่มอ้างอิง โดยยกกรณีตวั อย่างของผูท้ ป่ี ระสบความสาเร็จในการใช้พาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์ดาเนิน
ธุรกิจ ยกกรณีตวั อย่างของผูท้ ใ่ี ห้ความใส่ใจความต้องการของลูกค้า และ แสดงจานวนของผูท้ ใ่ี ช้
พาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์ในปจั จุบนั ดังทีก่ ล่าวไว้ว่า
SME2_1

“ก็น่าจะมีความตัง้ ใจเพิม่ ขึ้นนะ เราก็ตอ้ งตามยุคตามสมัย เพราะเดีย๋ วนี้ใช้หลายๆ
ช่องทาง ก็มผี ลดีกบั ผูป้ ระกอบการฯ ก็สนใจอยู่ มันก็ดอี ่ะ”
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“ก็ดนี ะคะ จะได้อยากประสบความสาเร็จบ้าง...อายุขนาดนี้ยงั ใช้อคี อมเมิรซ์ เลย
เห็นไหม ป้ายังขายผ้าของป้าได้เยอะขนาดนี้เลย ก็อยากชวนเพือ่ นป้ามาทาบ้าง
เด็กยังไงมันก็เล่นอยูแ่ ล้ว ชวนเด็กด้วยก็ได้ แต่ว่าคนทีเ่ ขาไม่ใช้น่าจะเป็นผูใ้ หญ่ ”
“มันก็น่าสนใจนะครับ เดีย๋ วนี้เศรษฐกิจมันก็ไม่ได้ดี ถ้ามันมีช่องทางการขายแล้ว
มันมีคนทีป่ ระสบความสาเร็จเยอะๆ มันก็อาจเป็ นการกระตุน้ ให้มกี ารใช้งานมาก
ขึน้ ”
“ก็ดี เหมือนว่ามันก็เป็น Success story มันก็เป็ น Inspiration ให้คนอืน่ รูส้ กึ ว่าคน
นี้ทาแล้วประสบความสาเร็จจริงๆนะ เราก็อยากทีจ่ ะทาตามบ้าง”
“ก็ดคี รับ...ถ้าเขาสนใจแล้วเขาอยากจะทาจริงๆ มันก็ตอ้ งทาไปตามกฎตาม Rule
ทีเ่ ขาต้องทา เพือ่ ให้มนั success หรือเปล่าครับ เพราะมันคงไม่มที างอืน่ มัง้ ครับ”
“ดีค่ะ เพราะทุกวันนี้มนั อัพเดทเพิม่ ขึ้น ต้องบอกว่าทุกวัน ไม่ได้ทุกเดือน หรือทุก
ปี”

จากการสัมภาษณ์เชิงลึกกับผูใ้ ห้ขอ้ มูลเกีย่ วกับเนื้อหาสาหรับสร้างความมันใจในการ
่
แก้ปญั หาการใช้งานพาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์ของผูป้ ระกอบการฯ มีประเด็นหลัก 1 ประการ พบว่ามี
ความสอดคล้องหรือแตกต่างกับผลสังเคราะห์ ดังรายละเอียดต่อไปนี้
ตารางประเด็นหลัก และประเด็นรอง ของเนื้อหาสาหรับสร้างความมันใจในการแก้
่
ปญั หาการใช้งาน
พาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์
ประเด็นหลัก
(core categories)
1. เนื้อหาสาหรับสร้างความมันใจในการใช้
่
งานพาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์

ประเด็นรอง
(sub categories)
1) วิธแี ก้หรือป้องกันปญั หา
2) ช่องทางสาหรับติดต่อสอบถามปญั หาที่
ผูป้ ระกอบการฯ มักพบเมือ่ ใช้พาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์

1. เนื้อหาสาหรับสร้างความมันใจในการใช้
่
งาน
ผูป้ ระกอบการฯ ได้ให้มมุ มองสอดคล้องกับเนื้อหาสาหรับสร้างความมันใจในการใช้
่
งาน
โดยมีเนื้อหา วิธแี ก้หรือป้องกันปญั หา และ ช่องทางสาหรับติดต่อสอบถามปญั หาทีผ่ ปู้ ระกอบการฯ
มักพบเมือ่ ใช้พาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์ดงั ทีก่ ล่าวไว้ว่า
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“ดีมากเลย ก็น่าจะมีจดุ ๆนี้ (วิธสี แกนไวรัสทายังไง วิธตี อบกลับลูกค้าต่างประเทศ
ทายังไง ติดต่อหน่วยงานไหนให้ช่วยเหลือได้”
“ก็ช่วยนะคะ น่ าจะช่วยอยูค่ ่ะ”
“จริงๆ มีกด็ คี รับ เพราะว่าเวลาเราทางานก็อยากให้สนิ ค้าทีเ่ ราเป็นผูด้ แู ล ไม่ให้ม ี
การถูกก๊อปปี้ได้ มันก็ดถี ้ามี”
“ก็ส่วนมากอีคอมเมิรซ์ ก็จะเป็น SMEs มันก็จะเป็นธุรกิจเล็กๆ เขาก็จะไม่มแี ผนก
ไอที ก็เลยจะกลัว บางทีเจ้าของก็ทาเอง ทาเองทุกอย่างในระบบ ลืมพาสเวิรด์ นีก่ ็
ประจา บางทีเราก็ไม่แน่ใจ พาสเวิรด์ อะไร ก็อาจจะมีบอกเป็นทริคก็ด”ี
“ครับก็ดคี รับ”
“พีก่ ว็ ่ามันอยูใ่ นข้อทีพ่ แี ่ จ้งอ่ะค่ะ ก็ดี เพราะว่า case study ทีเ่ จอมามันก็เจอไม่
เหมือนกัน ถ้าเราใส่เยอะคนดูเขาก็สามารถแก้ปญั หาได้ดว้ ยตัวเอง”

จากการสัมภาษณ์เชิงลึกกับผูใ้ ห้ขอ้ มูลเกีย่ วกับเนื้อหาสร้างการตระหนักถึงประโยชน์ท่ี
ได้รบั จากการใช้พาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์ตามความต้องการของลูกค้าของผูป้ ระกอบการฯ มีประเด็น
หลักเพียง 1 ประการ พบว่ามีความสอดคล้องหรือแตกต่างกับผลสังเคราะห์ ดังรายละเอียดต่อไปนี้
ตารางประเด็นหลัก และประเด็นรอง ของเนื้อหาสร้างการตระหนักถึงประโยชน์ทไ่ี ด้รบั จากการใช้
พาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์ตามความต้องการของลูกค้า
ประเด็นหลัก
(core categories)
1. เนื้อหาสาหรับสร้างการรับรูแ้ รงกดดันจาก
ลูกค้า

ประเด็นรอง
(sub categories)
1) ประโยชน์ท่ี ผูป้ ระกอบการฯ ได้จากการใช้
พาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์ตามทีล่ กู ค้าต้องการเช่น
1.1) ข้อมูลชัดเจน
1.2) รายได้เพิม่
1.3) กระตุน้ ความพึงพอใจลูกค้า

1. เนื้อหาสาหรับสร้างการรับรูแ้ รงกดดันจากลูกค้า
ผูป้ ระกอบการฯ ได้ให้มมุ มองสองคล้องกับเนื้อหาสาหรับสร้างการรับรูแ้ รงกดดันจาก
ลูกค้า โดยมีเนื้อหาด้านประโยชน์ท่ี ผู้ประกอบการฯ ได้จากการใช้พาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์ตามที่
ลูกค้าต้องการจึงทาให้ลกู ค้าสามารถสอบถามรายละเอียดสินค้าได้ชดั เจนจึงทาให้ลกู ค้าพึงพอใจและ
เกิดรายได้เพิม่ ขึน้ ดังทีก่ ล่าวไว้ว่า
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“ค่ะ น่าจะสนใจอยู่นะคะ”
“ก็ช่วยนะคะ เพราะว่าก็เหมือนเป็นรายได้ทเี ่ พิม่ ขึน้ ทาอีคอมเมิรซ์ มียอดเพิม่
ขึน้ มากีเ่ ปอร์เซ็นต์อะไรอย่างงี้ ก็ดี เพราะสุดท้ายธุรกิจมันคือการอยู่รอด เราก็
อยากเห็นตัวเลขทีม่ นั ดี”
“ครับ สนใจครับ”
“ก็ดคี ่ะ เราควรตอกย้าเขาว่า ความเปลีย่ นแปลงมันเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา ถ้าคุณ
ยึดมันกั
่ บลูกค้าเจ้านี้ แต่เดือนหน้า ปีหน้า หรือ Season หน้าลูกค้าเจ้านี้อาจจะไม่
ยึดมันกั
่ บคุณ ถ้าคุณไม่หาลูกค้าเพิม่ คุณจะทายังไง”
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ค่าเฉลี่ยรายข้อ
Item Statistics

Att_2
Att_3
Att_4
Att_5
SNorm_1
SNorm_2
SNorm_3
SNorm_4
SNorm_5
SNorm_6
PBC_1
PBC_2
PBC_3
PBC_4
PBC_5
PBC_6
PBC_7
PBC_8
PBC_9
PBC_10
PBenef_1
PBenef_2
PBenef_3
PBenef_4
PBenef_5
PBenef_6
PBenef_7
PBenef_8
PBenef_9
PEase_1
PEase_2
PEase_3
PEase_4
Nach_1
Nach_2
Nach_3
Nach_4
Nach_5
Nach_6
Nach_7
Nach_8
Nach_9
Nach_10
Nach_11
Nach_12
Nach_13
Nach_14
Nach_15
Nach_16
Nach_17

Mean
4.4870
4.4638
4.6522
2.6174
4.4754
4.4551
4.4174
2.9739
4.1478
2.7014
2.6029
4.2957
4.1159
4.2000
4.3507
4.2203
4.4696
4.2812
4.3043
4.2870
4.2986
4.0899
4.4841
4.4899
4.3913
4.5855
3.2580
4.1855
4.4522
4.6754
4.1217
4.0986
3.6435
4.1652
4.4000
4.3565
4.9072
4.9739
4.4058
4.4841
4.7275
5.0145
4.5710
4.4870
3.4261
4.3565
4.7739
5.0725
4.6580
4.6783
4.8754

Std. Deviation
.93104
.94592
.96789
1.11738
.97653
.95776
.99985
1.19685
1.09367
1.16421
1.08718
1.04804
1.12756
1.06367
1.02379
1.14025
1.07823
1.12028
1.07163
1.03513
1.06510
1.16915
.97373
.95876
1.02608
.96407
1.33821
1.09189
1.03354
.90161
.95371
.99512
1.15531
.90152
.95965
.98114
.82658
.77902
.99882
.94340
.87336
.80862
.93776
1.01757
1.54427
1.04150
.83590
.87469
.96092
.90747
.85188

N
345
345
345
345
345
345
345
345
345
345
345
345
345
345
345
345
345
345
345
345
345
345
345
345
345
345
345
345
345
345
345
345
345
345
345
345
345
345
345
345
345
345
345
345
345
345
345
345
345
345
345
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Com_Press_1
Com_Press_2
Com_Press_3
Com_Press_4
Cust_Press_1
Cust_Press_2
Cust_Press_3
Cust_Press_4
Gov_Supp_1
Gov_Supp_2
Gov_Supp_3
Gov_Supp_4
Gov_Supp_5
Gov_Supp_6
Gov_Supp_7
Gov_Supp_8
Inten_1
Inten_2
Inten_3
Inten_4
Inten_5
Inten_6
Inten_7
Inten_8

3.7217
3.6290
3.6551
3.6638
3.5507
3.9710
3.5130
4.0696
4.2928
4.2232
4.2435
4.3101
4.2986
4.3507
4.3913
4.3130
3.3739
3.3362
3.2493
3.2232
3.4522
3.5623
3.6087
3.6435

1.27051
1.29457
1.22943
1.23302
1.15809
1.05339
1.16413
1.08683
1.11469
1.10471
1.11223
1.06451
1.12354
1.08178
1.12086
1.22497
1.08205
1.08772
1.10832
1.09414
1.10161
1.06601
1.04014
1.08524

345
345
345
345
345
345
345
345
345
345
345
345
345
345
345
345
345
345
345
345
345
345
345
345
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Lisrel Output: rs sc mi ef
Path Diagram
End of Problem
Covariance Matrix
t_att t_inten t_adopt t_snorm t_pbc t_pease
-------- -------- ---------------------- -------t_att
0.41
t_inten
0.28
0.87
t_adopt
0.01
0.04
0.04
t_snorm
0.10
0.09
0.02
0.30
t_pbc
0.24
0.37
0.03
0.08
0.63
t_pease
0.20
0.31
0.03
0.10
0.33
0.63
t_nach
0.10
0.17
0.01
0.03
0.16
0.16
t_compre
0.17
0.11
0.01
0.19
0.06
0.12
t_custpr
0.13
0.18
0.01
0.10
0.11
0.13
t_govsup
0.17
0.26
0.02
0.07
0.21
0.31
t_pbenef
0.28
0.40
0.02
0.11
0.34
0.32
Covariance Matrix
t_nach t_compre t_custpr t_govsup t_pbenef
-------- ---------------------- -------t_nach
0.34
t_compre
0.08
1.39
t_custpr
0.08
0.45
0.55
t_govsup 0.18
0.16
0.14
0.94
t_pbenef
0.16
0.27
0.15
0.24
0.56
Parameter Specifications
BETA

t_att
t_inten
t_adopt

t_att t_inten t_adopt
-------- -------- -------0
0
0
1
0
0
0
2
0
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GAMMA
t_snorm t_pbc t_pease t_nach t_compre t_custpr
-------------- ----------------------------t_att
3
4
5
6
0
0
t_inten
0
8
0
0
9
10
t_adopt
0
12
0
0
0
0
GAMMA
t_govsup t_pbenef
-------- -------0
7
0
11
13
0

t_att
t_inten
t_adopt
PHI

t_snorm
-------t_snorm
14
t_pbc
15
16
t_pease
17
t_nach
20
t_compre
24
t_custpr
29
t_govsup
35
t_pbenef
42

t_pbc t_pease t_nach t_compre t_custpr
-------- --------------- -------- --------

18
21
25
30

19
22
26
31
36
43

PHI
t_govsup t_pbenef
------- -------t_govsup
t_pbenef

4
48

1
49

PSI
t_att t_inten t_adopt
-------- -------- -------50
51
52
Number of Iterations = 7

23
27
32
37
44

28
33
38
45

34
39
46

40
47
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LISREL Estimates (Maximum Likelihood)

BETA
t_att t_inten t_adopt
-------- -------- -----------

t_att
t_inten

0.20
(0.08)
2.62

t_adopt

--

--

-0.02
(0.01)
1.72

--

GAMMA

t_att

t_snorm t_pbc t_pease t_nach t_compre t_custpr
--------------- --------------- -------- -------0.16
0.16
0.02
0.04
--(0.05)
(0.04) (0.04) (0.05)
3.18
3.54
0.35
0.80

t_inten

--

0.24
(0.06)
3.87

--

--

t_adopt

--

0.03
(0.02)
2.15

--

--

-0.10
0.18
(0.04) (0.06)
-2.60
2.95
--

--

GAMMA
t_govsup t_pbenef
---------------0.35
(0.05)
7.13

t_att

t_inten

t_adopt

-0.47
(0.07)
6.31
0.01
(0.01)
1.03

--

Covariance Matrix of Y and X

t_att
t_inten
t_adopt
t_snorm
t_pbc

t_att t_inten t_adopt t_snorm t_pbc t_pease
-------- -------- -------- --------------- -------0.41
0.27
0.87
0.02
0.03
0.04
0.10
0.09
0.01
0.30
0.24
0.37
0.03
0.08
0.63
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t_pease
t_nach
t_compre
t_custpr
t_govsup
t_pbenef

0.20
0.10
0.14
0.09
0.14
0.28

0.28
0.14
0.11
0.17
0.20
0.40

0.02
0.01
0.01
0.01
0.02
0.02

0.10
0.03
0.19
0.10
0.07
0.11

0.33
0.16
0.06
0.11
0.21
0.34

0.63
0.16
0.12
0.13
0.31
0.32

Covariance Matrix of Y and X
t_nach t_compre t_custpr t_govsup t_pbenef
----------------------------- -------t_nach
0.34
t_compre
0.08
1.39
t_custpr
0.08
0.45
0.55
t_govsup
0.18
0.16
0.14
0.94
t_pbenef
0.16
0.27
0.15
0.24
0.56
PHI
t_snorm t_pbc t_pease t_nach t_compre t_custpr
-------- -------- --------------- -------- -------t_snorm
0.30
(0.02)
12.96
t_pbc

0.08
0.63
(0.02) (0.05)
3.44
12.96

t_pease

0.10
0.33
0.63
(0.02) (0.04) (0.05)
4.08
8.60 12.96

t_nach

0.03
0.16
0.16
0.34
(0.02) (0.03) (0.03) (0.03)
1.43
5.82
5.84
12.96

t_compre
(0.04)
5.16

0.19
0.06
0.12
0.08
1.39
(0.05) (0.05) (0.04) (0.11)
1.26
2.31
2.21
12.96

t_custpr

0.10
0.11
0.13
0.08
0.45
0.55
(0.02) (0.03) (0.03) (0.02) (0.05) (0.04)
4.18
3.22
3.98
3.26
8.34 12.96

t_govsup

0.07
0.21
0.31
0.18
0.16
0.14
(0.03) (0.04) (0.05) (0.03) (0.06) (0.04)
2.32
4.78
6.89
5.62
2.51
3.47

t_pbenef

0.11
0.34
0.32
0.16
0.27
0.15
(0.02) (0.04) (0.04) (0.03) (0.05) (0.03)
4.57
9.13
8.66
6.43
5.40
4.81

PHI

t_govsup

t_govsup t_pbenef
-------- -------0.94
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(0.07)
12.96
t_pbenef

0.24
0.56
(0.04) (0.04)
5.75
12.96

PSI
Note: This matrix is diagonal.
t_att t_inten t_adopt
-------- -------- -------0.25
0.52
0.04
(0.02) (0.04) (0.00)
12.96 12.96
12.96

Squared Multiple Correlations for Structural Equations
t_att t_inten t_adopt
-------- -------- -------0.39
0.40
0.05
Squared Multiple Correlations for Reduced Form
t_att t_inten t_adopt
-------- -------- -------0.39
0.39
0.05
Reduced Form

t_att

t_snorm t_pbc t_pease t_nach t_compre t_custpr
--------------- ---------------------- -------0.16
0.16
0.02
0.04
--(0.05)
(0.04) (0.04) (0.05)
3.18
3.54
0.35
0.80

t_inten

0.03
(0.02)
2.02

0.28
0.00
0.01
-0.10
0.18
(0.06) (0.01) (0.01) (0.04) (0.06)
4.44
0.35
0.76
-2.60
2.95

t_adopt

0.00
(0.00)
1.31

0.04
0.00
0.00
0.00
0.00
(0.01) (0.00) (0.00) (0.00) (0.00)
2.78
0.34
0.70
-1.43
1.48

Reduced Form

t_att

t_inten

t_govsup t_pbenef
---------------0.35
(0.05)
7.13
--

0.54
(0.07)
7.81
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t_adopt

0.01
0.01
(0.01) (0.01)
1.03
1.68

Goodness of Fit Statistics
Degrees of Freedom = 14
Minimum Fit Function Chi-Square = 18.94 (P = 0.17)
Normal Theory Weighted Least Squares Chi-Square = 18.84 (P = 0.17)
Estimated Non-centrality Parameter (NCP) = 4.84
90 Percent Confidence Interval for NCP = (0.0 ; 20.34)
Minimum Fit Function Value = 0.055
Population Discrepancy Function Value (F0) = 0.014
90 Percent Confidence Interval for F0 = (0.0 ; 0.061)
Root Mean Square Error of Approximation (RMSEA) = 0.032
90 Percent Confidence Interval for RMSEA = (0.0 ; 0.066)
P-Value for Test of Close Fit (RMSEA < 0.05) = 0.78
Expected Cross-Validation Index (ECVI) = 0.37
90 Percent Confidence Interval for ECVI = (0.35 ; 0.41)
ECVI for Saturated Model = 0.39
ECVI for Independence Model = 5.39
Chi-Square for Independence Model with 55 Degrees of Freedom = 1789.67
Independence AIC = 1811.67
Model AIC = 122.84
Saturated AIC = 132.00
Independence CAIC = 1864.95
Model CAIC = 374.70
Saturated CAIC = 451.67
Normed Fit Index (NFI) = 0.99
Non-Normed Fit Index (NNFI) = 0.99
Parsimony Normed Fit Index (PNFI) = 0.25
Comparative Fit Index (CFI) = 1.00
Incremental Fit Index (IFI) = 1.00
Relative Fit Index (RFI) = 0.96
Critical N (CN) = 530.27

Root Mean Square Residual (RMR) = 0.012
Standardized RMR = 0.025
Goodness of Fit Index (GFI) = 0.99
Adjusted Goodness of Fit Index (AGFI) = 0.95
Parsimony Goodness of Fit Index (PGFI) = 0.21

Fitted Covariance Matrix

t_att
t_inten
t_adopt

t_att t_inten t_adopt t_snorm t_pbc t_pease
-------- -------- -------- -------- -------- -------0.41
0.27
0.87
0.02
0.03
0.04
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t_snorm
0.10
0.09
0.01
0.30
t_pbc
0.24
0.37
0.03
0.08
0.63
t_pease
0.20
0.28
0.02
0.10
0.33
t_nach
0.10
0.14
0.01
0.03
0.16
t_compre
0.14
0.11
0.01
0.19
0.06
t_custpr
0.09
0.17
0.01
0.10
0.11
t_govsup
0.14
0.20
0.02
0.07
0.21
t_pbenef
0.28
0.40
0.02
0.11
0.34

0.63
0.16
0.12
0.13
0.31
0.32

Fitted Covariance Matrix
t_nach t_compre t_custpr t_govsup t_pbenef
--------------- ---------------------t_nach
0.34
t_compre
0.08
1.39
t_custpr
0.08
0.45
0.55
t_govsup
0.18
0.16
0.14
0.94
t_pbenef
0.16
0.27
0.15
0.24
0.56
Fitted Residuals

t_att
t_inten
t_adopt
t_snorm
t_pbc
t_pease
t_nach
t_compre
t_custpr
t_govsup
t_pbenef

t_att t_inten t_adopt t_snorm t_pbc t_pease
-------- -------- ---------------------- --------0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.01
-0.00
0.00
----0.03
0.01
---0.00
0.03
0.00
0.00
--0.03
0.01
0.00
--0.00
0.04
0.01
0.00
0.00
--0.03 0.06
0.00
0.00
----0.00
----

Fitted Residuals
t_nach t_compre t_custpr t_govsup t_pbenef
-----------------------------------t_nach
-t_compre
--t_custpr
---t_govsup
----t_pbenef
-----Summary Statistics for Fitted Residuals
Smallest Fitted Residual = 0.00
Median Fitted Residual = 0.00
Largest Fitted Residual = 0.06
Stemleaf Plot
- 0|4200000000000000000000000000000000000000000000000
0|1111133678
1|4
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2|
3|01347
4|
5|6
Standardized Residuals

t_att
t_inten
t_adopt
t_snorm
t_pbc
t_pease
t_nach
t_compre
t_custpr
t_govsup
t_pbenef

t_att
t_inten t_adopt t_snorm t_pbc t_pease
--------------- ---------------------- --------0.99
0.99
-0.39
1.64
1.60
-0.15
2.52
-------1.21
0.82
----1.62
0.24
---1.11
1.11
0.02
---1.95
1.95
0.17
---1.30
1.57
1.57
------0.70
----

Standardized Residuals
t_nach t_compre t_custpr t_govsup t_pbenef
-------- -------- -------- -------- -------t_nach
-t_compre
--t_custpr
---t_govsup
----t_pbenef
-----Summary Statistics for Standardized Residuals
Smallest Standardized Residual = -0.70
Median Standardized Residual = 0.00
Largest Standardized Residual = 2.52
Stemleaf Plot
- 0|7
- 0|40000000000000000000000000000000000000000000000
0|122
0|8
1|001123
1|6666699
2|
2|5

Qplot of Standardized Residuals
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-3.5
3.5
Standardized Residuals

Modification Indices and Expected Change
Modification Indices for BETA

t_att
t_inten
t_adopt

t_att t_inten t_adopt
-------- -------- --------0.05 0.39
--0.70
0.22
---

Expected Change for BETA
t_att t_inten t_adopt
-------- -------- -------t_att
-0.04
-0.09
t_inten
--0.38
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t_adopt

-0.01

--

--

Standardized Expected Change for BETA
t_att t_inten t_adopt
-------- -------- -------t_att
-0.06
-0.69
t_inten
--2.05
t_adopt
-0.07
--Modification Indices for GAMMA
t_snorm t_pbc t_pease t_nach t_compre t_custpr
--------------- ----------------------------t_att
----1.23
3.79
t_inten 0.02
-1.46
2.61
--t_adopt .34
-0.53
0.01
0.00
0.02
Modification Indices for GAMMA

t_att
t_inten
t_adopt

t_govsup t_pbenef
-------- -------1.70
-1.98
--0.49

Expected Change for GAMMA
t_snorm t_pbc t_pease t_nach t_compre t_custpr
--------------- --------------- -------- -------t_att
----0.03
0.08
t_inten 0.01
-0.08
0.12
--t_adopt 0.05
-0.01
0.00
0.00
0.00
Expected Change for GAMMA

t_att
t_inten
t_adopt

t_govsup t_pbenef
--------------0.04
-0.06
---0.01

Standardized Expected Change for GAMMA

t_att
t_inten
t_adopt

t_snorm
--------0.01
0.14

t_pbc t_pease t_nach t_compre t_custpr
---------------------- ----------0.05
0.09
-0.06
0.07
---0.05
0.01
0.00
0.01

Standardized Expected Change for GAMMA
t_govsup t_pbenef
-------- -------t_att
0.06
-t_inten 0.06
-t_adopt - -0.05
No Non-Zero Modification Indices for PHI

--------
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Modification Indices for PSI
t_att
-------t_att
-t_inten 0.47
t_adopt 0.49

t_inten t_adopt
-------- --------0.45

--

Expected Change for PSI
t_att t_inten t_adopt
-------- -------- -------t_att
-t_inten -0.08
-t_adopt 0.00 0.01
-Standardized Expected Change for PSI
t_att t_inten t_adopt
-------- -------- -------t_att
-t_inten -0.13
-t_adopt -0.03
0.06
-Modification Indices for THETA-EPS
t_att t_inten t_adopt
-------- -------- -------t_att
0.47
t_inten 0.09
0.45
t_adopt 0.53
0.45
-Expected Change for THETA-EPS
t_att t_inten t_adopt
-------- -------- -------t_att
0.39
t_inten -0.03
-0.51
t_adopt 0.00
0.01
-Modification Indices for THETA-DELTA-EPS
t_att t_inten t_adopt
-------- -------- -------t_snorm 1.90
0.01
7.25
t_pbc
1.54
2.69
0.00
t_pease 2.75
0.49
0.45
t_nach 5.12
1.61
0.10
t_compre 0.04
0.07
0.09
t_custpr 2.57
2.53
0.01
t_govsup 1.12
0.76
0.22
t_pbenef 0.76
2.58
0.71
Expected Change for THETA-DELTA-EPS
t_att t_inten t_adopt
-------- -------- -------t_snorm
-0.07
0.00
0.01
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t_pbc
0.10
-0.12
0.00
t_pease
-0.09
0.02
0.00
t_nach
-0.13
0.03
0.00
t_compre
0.01
0.05
0.00
t_custpr
0.03
-0.23
0.00
t_govsup
0.02
0.03
-0.01
t_pbenef
-0.04
-0.10
0.00
Maximum Modification Index is

7.25 for Element ( 1, 3) of THETA DELTA-EPSILON

Standardized Solution
BETA

t_att
t_inten
t_adopt

t_att t_inten t_adopt
-------- -------- ----------0.14
---0.11
--

GAMMA
t_snorm t_pbc
--------------t_att
0.14
0.20
t_inten
-0.21
t_adopt
-0.13

t_pease t_nach t_compre t_custpr
--------------- -------- -------0.02
0.04
-----0.13
0.15
-----

GAMMA
t_govsup t_pbenef
--------------t_att
-0.41
t_inten - 0.37
t_adopt 0.06
-Correlation Matrix of Y and X

t_att
t_inten
t_adopt
t_snorm
t_pbc
t_pease
t_nach
t_compre
t_custpr
t_govsup
t_pbenef

t_att t_inten t_adopt t_snorm t_pbc t_pease
-------- -------- -------- -------- -------- -------1.00
0.46
1.00
0.13
0.19
1.00
0.29
0.17
0.05
1.00
0.48
0.51
0.20
0.19
1.00
0.39
0.38
0.13
0.23
0.53
1.00
0.27
0.26
0.09
0.08
0.33
0.34
0.19
0.10
0.03
0.29
0.07
0.13
0.19
0.24
0.06
0.23
0.18
0.22
0.22
0.22
0.12
0.13
0.27
0.41
0.58
0.57
0.16
0.26
0.57
0.54

Correlation Matrix of Y and X
t_nach t_compre t_custpr t_govsup t_pbenef
------------------------------------
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t_nach
t_compre
t_custpr
t_govsup
t_pbenef

1.00
0.12
0.18
0.32
0.37

1.00
0.51
0.14
0.31

1.00
0.19
0.27

1.00
0.33

1.00

PSI
Note: This matrix is diagonal.
t_att t_inten t_adopt
-------- -------- -------0.61
0.60
0.95
Regression Matrix Y on X (Standardized)

t_att
t_inten
t_adopt

t_snorm
-------0.14
0.02
0.00

t_pbc t_pease t_nach t_compre t_custpr
-------- --------------- -------0.20
0.02
0.04
--0.23
0.00
0.01
-0.13
0.15
0.16
0.00
0.00
-0.01
0.02

Regression Matrix Y on X (Standardized)
t_govsup t_pbenef
--------------t_att
-0.41
t_inten - 0.43
t_adopt 0.06
0.05

Total and Indirect Effects
Total Effects of X on Y
t_snorm t_pbc t_pease t_nach t_compre t_custpr
-------- -------- -------- -------- -------- -------0.16
0.16
0.02
0.04
--(0.05) (0.04) (0.04) (0.05)
3.18
3.54
0.35
0.80

t_att

t_inten

0.03
(0.02)
2.02

0.28
0.00
0.01
-0.10
0.18
(0.06) (0.01) (0.01) (0.04) (0.06)
4.44
0.35
0.76
-2.60
2.95

t_adopt 0.00
0.04
0.00
(0.00) (0.01) (0.00)
1.31
2.78
0.34
Total Effects of X on Y

t_att

t_inten

t_govsup t_pbenef
---------------0.35
(0.05)
7.13
--

0.54
(0.07)

0.00
0.00
(0.00) (0.00)
0.70
-1.43

0.00
(0.00)
1.48

--------
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7.81
t_adopt 0.01
(0.01)
1.03

0.01
(0.01)
1.68

Indirect Effects of X on Y
t_snorm t_pbc t_pease t_nach t_compre t_custpr
--------------- --------------- -------- --------------

t_att
t_inten

0.03
(0.02)
2.02

0.03
0.00
(0.02) (0.01)
2.11
0.35

0.01
(0.01)
0.76

--

t_adopt

0.00
(0.00)
1.31

0.01
0.00
(0.00) (0.00)
1.60
0.34

0.00
0.00
0.00
(0.00) (0.00) (0.00)
0.70
-1.43
1.48

Indirect Effects of X on Y

t_att

t_govsup t_pbenef
-----------------

t_inten

--

t_adopt

0.07
(0.03)
2.46
--

0.01
(0.01)
1.68

Total Effects of Y on Y
t_att t_inten t_adopt
-------- -------- -----------

t_att
t_inten

0.20
(0.08)
.62

t_adopt 0.00
(0.00)
1.44

--

0.02
(0.01)
1.72

--

--

Largest Eigenvalue of B*B' (Stability Index) is 0.041
Indirect Effects of Y on Y

t_att

t_att t_inten t_adopt
-------- -------- -----------

--
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t_inten

--

t_adopt 0.00
(0.00)
1.44

---

---

Standardized Total and Indirect Effects
Standardized Total Effects of X on Y
t_snorm t_pbc t_pease t_nach
--------------- -------t_att
0.14
0.20
0.02
0.04
t_inten 0.02
0.23
0.00
0.01
t_adopt 0.00
0.16
0.00
0.00

t_compre t_custpr
--------------- ----------0.13
0.15
-0.01
0.02

Standardized Total Effects of X on Y
t_govsup
-------t_att
-t_inten - t_adopt 0.06

t_pbenef
-------0.41
0.43
0.05

Standardized Indirect Effects of X on Y
t_snorm t_pbc t_pease t_nach t_compre t_custpr
--------------- -------- --------------- -------t_att
------t_inten 0.02
0.03
0.00
0.01
--t_adopt 0.00
0.02
0.00
0.00
-0.01
0.02
Standardized Indirect Effects of X on Y

t_att
t_inten
t_adopt

t_govsup t_pbenef
-----------------0.06
-0.05

Standardized Total Effects of Y on Y
t_att t_inten
-------- -------t_att
--t_inten 0.14
-t_adopt 0.01
0.11

t_adopt
-----------

Standardized Indirect Effects of Y on Y
t_att t_inten t_adopt
-------- -------- -------t_att
---t_inten
---t_adopt
0.01
--Time used:

0.156 Seconds
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ชื่อ ชื่อสกุล
วันเดือนปีเกิด
สถานทีเ่ กิด
สถานทีอ่ ยูป่ จั จุบนั
ตาแหน่งหน้าทีก่ ารงานปจั จุบนั
สถานทีท่ างานปจั จุบนั
ประวัตกิ ารศึกษา
พ.ศ. 2546

พ.ศ. 2549

พ.ศ. 2559

นางสาวอรุโณทัย พยัคฆพงษ์
30 พฤษภาคม 2524
ประเทศซาอุดอี าระเบีย
58/33-34 หมูท่ ่ี 1
อ.บางกรวย ต.บางกรวย
จ.นนทบุร ี 11130
Marketing Specialist
บริษทั แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จากัด

Bachelor of Business Administration
Business Administration
From Assumption University
Master of Sociology
Sociology
From Queens College City University of New York
ปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต (ปร.ด.)
สาขาวิชาการวิจยั พฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์
สถาบันวิจยั พฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์
จาก มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

