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การศึกษาวิจยั ในครัง้ นี้มวี ตั ถุประสงค์เพื่อ ศึกษาปจั จัยที่ส่งผลต่อความตัง้ ใจซื้อสินค้า
เครือ่ งมือการเกษตร และเครือ่ งมือช่างออนไลน์ โดยกลุ่มตัวอย่างทีใ่ ช้ในการวิจยั คือ กลุ่มลูกค้าที่
ซือ้ สินค้าเครื่องมือการเกษตร และเครื่องมือช่าง ออนไลน์ จานวน 232 คน ที่ได้จากการใช้วธิ ี
แบบตามความสะดวก (Convenience Sampling) ใช้แบบสอบถามเป็ นเครื่องมือในการเก็บ
รวบรวมข้อมูล สถิตทิ ่ใี ช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และทาการทดสอบ
สมมติฐานด้วยสถิติ Multiple Linear Regression Analysis
ผลการวิจยั พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีอายุระหว่าง 25-35 ปี สถานะภาพ
โสด มีการศึกษาในระดับปริญญาตรี รายได้ต่อเดือนเดือน 20,001-30,000 บาท และการซือ้ สินค้า
ออนไลน์เดือนละครัง้ และปจั จัยทีม่ ผี ลต่อการเลือกใช้รา้ นค้าออนไลน์ โดยภาพรวมอยู่ในระดับเห็น
ด้วย มีค่ าเฉลี่ย 3.81 และผลการวิเคราะห์ถดถอยพหุพบว่า ปจั จัย ด้านด้านความไว้ว างในใน
ร้านค้า ( =0.329) ด้านง่ายต่อการใช้งาน ( =0.334) และด้านการรับรูค้ วามเสีย่ ง ( =0.141)
ซึง่ ค่าสัมประสิทธิ ์มีทศิ ทางเดียวกันคือเป็ นทางบวก ส่งผลต่อซึง่ ค่าสัมประสิทธิ ์มีทศิ ทางเดียวกันคือ
เป็นทางบวก อย่างมีนยั สาคัญทางสถติทร่ี ะดับ 0.05
คาสาคัญ : ปัจจัยในการซื้อสิ นค้าออนไลน์ , ความตัง้ ใจซื้อสิ นค้ าออนไลน์ , เครื่องมือ
การเกษตร และเครื่องมือช่าง

นายไกรวิ ทย์ อุดมวิ ศวกุล หลักสูตรบริ หารธุรกิ จมหาบัณฑิ ต มหาวิ ทยาลัยรามคาแหง
ความเป็ นมาและความสาคัญของปัญหา

ธุ ร กิจ ด้า นอสัง หาริม ทรัพ ย์ประเทศไทยมีก ารเติบ โตอย่า งมาก จากข้อ มูล ของศู น ย์
พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ได้เปิดเผยผลสารวจแนวโน้มของธุรกิจ
ในช่ว งปี พ ศ.2560 พบว่าธุรกิจก่อ สร้าง วัส ดุก่อ สร้าง และพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เ ป็ นธุ รกิจที่
ได้รบั ความนิยม หรือ เป็ นดาวเด่น 1 ใน 10 อับแรก ทาให้ธุ รกิจจาหน่ ายสินค้าประเภทวัส ดุ
ก่อสร้าง จาพวกเครื่องมือช่าง อุปกรณ์ไฟฟ้า ประปา สี ได้รบั ความนิยมด้วยเช่นกัน ธุรกิจร้าน
ประเภทวัสดุก่อสร้าง เป็นธุรกิจมีขอ้ ดีหลายๆ อย่าง เช่น ร้านวัสดุก่อสร้างจะมีสนิ ค้าหลากหลาย
ทีจ่ าเป็นใช้ทงั ้ ในการก่อสร้าง โรงงาน หรืองานซ่อมแซมตามบ้าน ทาให้มลี ูกค้าหลายกลุ่มเข้ามา
ซือ้ สินค้า มีโอกาสทีเ่ จอลูกค้ารายใหญ่สามารถทากาไรได้มาก มีโอกาสในการเติบโต หรือขยาย
ร้าน นอกจากนี้สนิ ค้าส่วนใหญ่ไม่มกี ารเน่ าเสีย (ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยาลัย
หอการค้าไทย.2559)
ในปจั จุบนั สังคมไทยมีสภาพเศรษฐกิจ และสังคมทีเ่ ปลีย่ นไป ทาให้การดาเนินชีวติ ของ
คนในสังคมเปลี่ยนแปลงไป การรุกตลาดผ่านช่องทางออนไลน์นับเป็ นอีกหนึ่งช่องทางสาคัญที่
ก้าวเข้ามามีบทบาทมากขึน้ ในสังคมยุคดิจติ อล ศูนย์วจิ ยั กสิกรไทย ปี พ.ศ.2558 กล่าวว่า ภาพ
การแข่ ง ขัน ของตลาดออนไลน์ ใ นระยะข้ า งหน้ า จะมีทิ ศ ทางที่ รุ น แรงขึ้น เช่ น เดี ย วกั น
ผู้ประกอบการจะต้องเร่งสร้างความแตกต่างให้กบั สินค้า และบริการ เพื่ออานวยความสะดวก
ให้กบั ผู้บริโภคมากที่สุด ภายใต้หวั ใจสาคัญของการทาธุ รกิจออนไลน์ คือ แตกต่าง รวดเร็ว
ปลอดภัยและเป็นการทาธุรกรรมทุกรูปแบบโดยครอบคลุมถึงการซือ้ ขายสินค้า/บริการ การชาระ
เงิน การโฆษณาโดยผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ประเภทต่างๆ โดยเฉพาะเครือข่ายทางอินเทอร์เน็ต
เนื่องจากเป็ นระบบที่เ ปิ ดโอกาสให้ทุกคนทัวทุ
่ กมุมโลกสามารถติดต่อสื่อสาร และค้นหาข้อมูล
ทางการค้าได้ตลอดเวลาด้วยความสะดวกสบายและรวดเร็ว
การเติบโตของช่องทางการจัดจาหน่ ายแบบออนไลน์ อันเนื่องมาจากไลฟ์ สไตล์ของ
ผูบ้ ริโภคทีเ่ ปลีย่ นแปลงไปประกอบกับการพัฒนาเทคโนโลยีทางด้านไอทีทท่ี าให้การสื่อสารผ่าน
ทางอินเทอร์เน็ตสะดวกขึน้ ผูป้ ระกอบการหันมาขยายช่องทางจัดจาหน่ ายผ่านออนไลน์กนั มาก
ขึน้ เช่น เสื้อผ้า ร้านอาหาร ส่งผลให้บรรดาผู้ประกอบการ ปรับมุมมองหรือกลยุทธ์การดาเนิน
ธุรกิจ หันมาให้ความสาคัญกับช่องทางการจาหน่ ายแบบออนไลน์เช่นกัน
จากข้อมูลและปญั หาดังกล่าว ทาให้ผวู้ จิ ยั มีความสนใจทีจ่ ะศึกษาปจั จัยทีส่ ่งผลต่อความ
ตัง้ ใจซื้อสินค้า เครื่องมือการเกษตร และเครื่องมือช่าง ออนไลน์ เพื่อนาผลที่ได้ไปเป็ นข้อมูลใน
การกาหนดกลยุทธ์ทางการตลาดในการจัดจาหน่ ายสินค้า และเป็ นการตอบสนองความต้องการ
ลูกค้าให้ต รงจุดมากที่สุ ดเพื่อนาไปปรับปรุงเว็บไซต์และเป็ นการเพิม่ ยอดขายให้กับ ร้านของ
ตัวเอง

วัตถุประสงค์ของการวิ จยั

1. เพื่อศึกษาปจั จัยทีส่ ่งผลต่อความตัง้ ใจซือ้ สินค้า เครื่องมือการเกษตร และเครื่องมือ
ช่าง ออนไลน์

ขอบเขตของการวิ จยั
การศึก ษาวิจ ยั ครัง้ นี้ เ ป็ น การศึก ษาปจั จัย ที่ส่ ง ผลต่ อ ความตัง้ ใจซื้อ สิน ค้า เครื่อ งมือ
การเกษตร และเครือ่ งมือช่าง ออนไลน์ โดยมีขอบเขตการวิจยั ดังนี้

ขอบเขตเนื้ อหา
ผูว้ จิ ยั ศึกษาวิจยั ครัง้ นี้เป็ นการศึกษาปจั จัยที่ส่งผลต่อความตัง้ ใจซื้อสินค้า เครื่องมือ
การเกษตร และเครื่องมือช่าง ออนไลน์ โดยมุ่งเน้นในปจั จัยด้านความไว้วางใจ ด้านง่ายต่อการ
ใช้งาน ด้านการรับรูค้ วามเสีย่ ง และด้านประโยชน์

ขอบเขตด้านประชากร
ประชากรที่ใ ช้ใ นการวิจยั ได้แก่ ลูกค้าที่ซ้ือ เครื่อ งมือ การเกษตร และเครื่อ งมือ ช่า ง
ออนไลน์ จานวน 232 คน โดยโดยใช้วธิ แี บบตามความสะดวก (Convenience Sampling)

ขอบเขตด้านระยะเวลาในการทาวิ จยั
วิจยั ครัง้ นี้ระยะเวลาดาเนินตัง้ แต่เดือนเดือน สิงหาคม 2564 ถึงเดือน มกราคม 2565

แนวคิ ด ทฤษฎี และงานวิ จยั ที่เกี่ยวข้อง
แนวคิดและทฤษฎีความไว้ใจในร้านค้า
ความไว้วางใจ(Trust) เป็ นปจั จัยสาคัญในการตัดสินใจซือ้ สินค้า โดยผูข้ ายจะเป็ นผูส้ ร้าง
ความไว้วางใจเพื่อใช้ในการขายสินค้าทัง้ ในการขายออฟไลน์และออนไลน์ เพื่อให้ลูกค้ามีความ
ไว้ใจในการตัดสินใจหรือเชื่อมันในการตั
่
ดสินใจซือ้ สินค้าในระบบออนไลน์มากขึน้ และในยุคของ
การเปลีย่ นแปลงและพัฒนาของเทคโนโลยี ทาให้ส่วนการขายในระบบ E-Commerce มีจานวน
ผูใ้ ช้บริการมากขึน้ ทัง้ ผูข้ ายก็มจี านวนมากขึน้ จึงทาให้มกี ารแข่งขันในการค้าในระบบออนไลน์
มากขึน้ จึงทาให้มกี ารแข่งขันสูงขึน้ ตามไปด้วย ความน่ าเชื่อถือจึงมีความสาคัญทีผ่ ขู้ ายสินค้าใน
ระบบออนไลน์ตอ้ งให้ความสาคัญและต้องสร้างความน่ าไวใจ น่ าเชื่อถือ ให้กบั ร้านของตนยิง่ ขึน้
ยิง่ ความน่าเชื่อถือมีมากเท่าไหร่ ความนิยมของลูกค้าในการเลือกซือ้ สินค้าก็ส่งผลมากยิง่ ขึน้
การซื้อ และการใช้บริก ารผ่ านระบบออนไลน์ หรือ พาณิชย์อิเ ล็กทรอนิกส์ซ่งึ ผู้ซ้อื และ
ผูข้ ายไม่ได้พบเจอกันและไม่รจู้ กั กัน ซึ่งนัน้ เป็ นเรื่องทีค่ วามไว้วางใจเป็ นปจั จัยสาคัญในการซื้อ
ขายและการให้บริการทางอินเตอร์เน็ต ผู้ซ้อื อาจจะมีความเสี่ยงในการใช้บริการโดยขาดความ
ไว้วางใจจากผูข้ ายหรือผูใ้ ห้บริการทางอินเตอร์เน็ตอื่นๆ

นิยามของความไว้วางใจ หมายถึง ความไว้วางใจแสดงถึงความพึ่งพาอาศัยกันหรือ
ความมันใจในบางสถานการณ์
่
ความไว้ว างใจสะท้อ นให้เห็นความคาดหวังผลลัพธ์ทางบวก
ความไว้ว างใจแสดงถึง ความเสี่ย งบางประการต่ อ ความคาดหวัง ของสิ่งที่ไ ด้ร บั และความ
ไว้วางใจแสดงถึง ระดับของความไม่แน่ นอนของผลลัพธ์ (Golembiewski, R. T., & McConkie,
M.,1975)
ความไว้วางใจหมายถึงความเต็มใจของบุคคลที่มคี วามมันคงต่
่
อบุคคลอื่น โดยมีความ
เชื่อว่าบุคคลนัน้ เป็ นบุคคลทีม่ คี วามสามารถ มีความเปิดเผย ให้ความสนใจห่วงใย และให้ความ
น่าเชื่อถือ(Boies & Corbett as cited in Knoll., 2007)
ความไว้วางใจส่วนใหญ่มกั เกีย่ วข้องกับความไว้วางใจทีม่ ตี ่อกันและแต่ละฝ่ายจะกระทา
การหรือแสดงพฤติกรรมในลักษณะทีส่ ่งผลสูงสุดแก่อกี ฝ่ายหนึ่ง โดยสามารถแบ่งออกได้เป็ น 5
ระดับ ดังนี้
ระดับที่ 1 ความไว้วางใจแบบไรเหตุผล (Blind trust) คือ ความไว้วางใจทีเ่ กิดขึน้ จาก
การมีขอ้ มูลความรูไ้ ม่เพียงพอ ทาให้ใช้หลักการทีไ่ ร้เหตุผลมากาหนดความไว้วางใจทีม่ กี บั อีก
ฝา่ ยหนึ่ง
ระดับที่ 2 ความไว้วางใจแบบมีแผน (Calculative trust) คือ ความไว้วางใจทีใ่ ช้หลักการ
ด้า นค่ า ใช้จ่ า ย หรือ ผลประโยชน์ ใน ทางฉ้ อ ฉลหรือ ในทางมิช อบมาตัด สิน ใจเพื่อ ด าเนิ น
ความสัมพันธ์ต่อกัน
ระดับที่ 3 ความไว้วางใจทีส่ ามารถพิสูจน์ได้ (Verifiable trust) คือ ความไว้วางใจทีฝ่ ่าย
หนึ่งได้รบั มาจากอีกฝ่ายหนึ่งสามารถจะทาการตรวจสอบการกระทาของอีกฝ่ายหนึ่งได้ตาม
ความสามารถ โดยมีความเหมาะสมและสมควรแก่การให้ความไว้วางใจ
ระดับที่ 4 ความไว้วางใจทีไ่ ด้รบั มอบจากอีกฝา่ ยหนึ่ง (Earned trust) คือ ความไว้วางใจ
ทีเ่ กิดขึน้ จากประสบการณ์ทฝ่ี ่ายหนึ่งได้รบั มาจากการกระทาของอีกฝา่ ยหนึ่ง
ระดับที่ 5 ความไว้วางใจซึง่ กันและกัน (Reciprocal trust) คือ ความไว้วางใจทีท่ งั ้ สอง
ฝ่ายมีให้ต่อกัน (Mutual trust) นัน้ หมายถึง ฝ่ายหนึ่งให้ความไว้วางใจอีกฝ่ายหนึ่ง เพราะฝ่าย
นัน้ ให้ความไว้วางใจด้วยกัน (Luhman, N., 1979)
แนวคิ ดและทฤษฎีความเสี่ยงในการเลือกซื้อสิ นค้าออนไลน์
ความเสี่ยง(Risk) หมายถึง โอกาสหรือเหตุ การณ์ท่ที าให้เกิดความไม่แน่ นอนอาดจะ
เกิดขึน้ จากบุคคลหรือสิง่ ต่างๆก็ได้โดยสิง่ นัน้ อาดจะเกิดความตัง้ ใจหรือว่าไม่ตงั ้ ใจให้เกิดขึน้ ก็

ตามโดยจะมีความสามารถในการประเมินความเสีย่ งทีจ่ ะเผชิญในการตัดสินใจในการกระทาทีจ่ ะ
ทาลงไป
การรับรูใ้ นความเสี่ยง คือความสามารถในการประเมินความเสีย่ งที่ผใู้ ช้ บริการจะเผชิญ
ในการตัดสินใจใช้บริการซึง่ มีความแตกต่างกันสาหรับบุคคลของแต่ละคน โดยจะมีผลกระทบใน
พฤติกรรมของลูกค้าแตกต่างกันออกไป และอาดจะทาให้ลูกค้าได้รบั ว่างเสีย่ งหรือไม่ได้รบั ความ
เสีย่ งเลยก็เป็นไปได้
ปจั จัยของการมีความเสี่ยง (Risk Factor) ต้นเหตุในการเกิด ความเสี่ยง ที่จะทาให้
วัตถุประสงค์ไม่บรรลุไปตามเปล่าที่วางไว้หรือ ที่ทาให้เกิดความเสียหายในการทาธุรกรรมนัน้
ซึ่งสามารถทราบที่มาของสาเหตุความเสียหายที่แท้จริงหรือที่มาของสาเหตุได้ เพื่อวิเคราะห์
สาเหตุของความเสีย่ งได้อย่างถูกต้อง
นอกจากนี้จากกการศึกษาความตัง้ ใจในการซื้อในอนาคตของผู้บริโภค ด้านการรับรู้
ความเสี่ยง พบว่า การรับรู้ความเสี่ยงของผู้บริโภค มีความสัมพันธ์ต่อการตัดสินใจซื้อสินค้า
การเกษตร และเครือ่ งมือช่าง ผ่านช่องทางออนไลน์ มีความตัง้ ในในอนาคตเพิม่ ขึน้ จะทาให้เกิด
การรับรู้ความเสี่ยงของผู้บริโภคโดยเฉลี่ยลดลงต่ า สอดคล้องกับงานวิจยั ของ Vijayasarathy
and Jones (2000), Liu and Wei (2003) และ Park et al. (2005) ทีพ่ บว่าการรับรูค้ วามเสีย่ ง
ของลูก ค้า สามารถส่ ง ผลถึง ความตัง้ ใจในการซื้อ สิน ค้าออนไลน์ ใ นอนาคตได้ โดยลูก ค้า จะ
หลีกเลีย่ งความเสีย่ งต่างๆ ด้วยการไม่ซอ้ื สินค้าจากอินเตอร์เน็ต อีกทัง้ ยังพบอีกว่าลูกค้าจะรับรู้
ความเสี่ยงน้อยลงหากลูกค้ามีความเชื่อมัน่ ซึ่งส่งผลให้ความตัง้ ใจในการซื้อสินค้าออนไลน์ใน
อนาคตสูงขึน้ อีกด้วย
แนวคิ ดและทฤษฎีการรับรู้ในการใช้งาน
ทฤษฎี และงานวิ จ ยั ที่ เกี่ ย วข้ อ งกับการยอมรับ และเข้ า ใช้ ง านเทคโนโลยี แ บบเปลี่ ย น
พฤติ กรรม
เทคโนโลยีท่ถี ูกคิดค้นและพัฒนาเข้าสู่ตลาดนัน้ จะได้รบั การตอบรับที่ดีจากผู้บริโภค
เพียงใดขึน้ อยู่กบั ปจั จัย 2 ด้านคือ ผู้คดิ ค้นพัฒนาและนักการตลาดสามารถผลักดันเทคโนโลยี
ออกสู่ตลาด(Push to market) เพื่อนาเสนอเทคโนโลยีใหม่ไปตอบโจทย์ความต้องการของ
ผู้บริโภค อีกปจั จัยจากการยอมรับเทคโนโลยีใหม่ของผู้บริโภค ซึ่งจะนาไปสู่การใช้เทคโนโลยี
เหล่านัน้ ในทีส่ ุด(Market to Pull) (Martin, 1994) ดังนัน้ การเข้าใจปจั จัยทีส่ ่งผลต่อการยอมรับ
เทคโนโลยีของผู้บริโภคและนาไปสู่การเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้บริโภคที่หนั มาใช้เทคโนโลยี
เหล่านัน้ แทนทีพ่ ฤติกรรมเดิมจึงมีความสาคัญอย่างมาก
แบบจาลองการยอมรับนวัตกรรมและเทคโนโลยี (Technology Acceptance Model:
TAM)

งานวิ จ ัย นี้ ศึ ก ษาอ้ า งอิ ง จากแบบจ าลองการยอมรับ นวั ต กรรมและเทคโนโลยี
(Technology Acceptance Model หรือ TAM) ซึง่ นาเสนอโดย Davis (1989) เป็ นพืน้ ฐานใน
การศึกษา และศึกษาปจั จัยด้านความเชื่อมัน่ (Trust) และปจั จัยด้านการรับรูค้ วามง่ายต่อการ
ยอมรับเทคโนโลยี (Perceived Ease of Adoption) เป็ นปจั จัยส่วนเพิม่ ในแบบจาลองการ
ยอมรับนวัตกรรมและเทคโนโลยีสาหรับโมบายเซอร์วสิ (Technology Acceptance Model for
Mobile Services) โดย Kaasinen (2005) ซึง่ มีจุดมุ่งหมายเพื่อใช้ศกึ ษาเกี่ยวกับพฤติกรรมของ
ผู้บ ริโ ภคในการยอมรับ การบริก ารผ่ า นเทคโนโลยีใ หม่ท่ีเ ป็ น ต้อ งใช้ผ่ า นสมาร์ท โฟน เช่ น
อินเตอร์เน็ต(Internet) อีคอมเมิรส์ (E-Commerce) และแอปพลิเคชัน(Application) เป็นต้น
แบบจาลองการยอมรับนวัตกรรมและเทคโนโลยี (Technology Acceptance Model
หรือ TAM) เป็ นทฤษฎีท่มี ชี ่อื เสียงในด้านตัวชี้วดั ความสาเร็จของการใช้เทคโนโลยี และได้รบั
การยอมรับอย่างแพร่หลาย โดยศึกษาในบริบทของการยอมรับการใช้ระบบสารสนเทศในกรณีท่ี
ไม่นาบรรทัดฐานพฤติกรรมของบุคคลรอบข้างเข้ามาใช้เป็ นปจั จัยในการพยากรณ์ ซึ่งกล่าวว่า
พฤติกรรมของผู้บริโภคในการตัง้ ใจที่จะใช้งานเทคโนโลยีใ หม่นัน้ เป็ นผลมาจากการรับรู้ถึง
ประโยชน์ทไ่ี ด้รบั จากเทคโนโลยี (Perceived Usefulness) และการรับรูว้ ่าเป็ นระบบที่ง่ายต่อ
การใช้งาน (Perceived Ease of Use)
แรกเริม่ ทฤษฎีน้ีถูกใช้ศกึ ษาในขอบเขตการยอมรับเทคโนโลยีภายในสานักงานเท่านัน้
แต่ Davis และ Venkatesh (2004) ได้พสิ ูจน์ว่าทฤษฎีน้ีสามารถพัฒนาและนามาใช้ในบริบทที่
หลากหลายและชัดเจนขึน้ ได้ ทัง้ นี้จากงานวิจยั ของ Liu (2014) ศึกษาผ่านกลุ่มตัวอย่างในเซีย่ ง
ไฮ้ทงั ้ สิน้ 300 คน พบว่าแอปพลิเคชันขายของออนไลน์นนั ้ สามารถนามาประยุกต์โดยสามารถ
ใช้แบบจาลองTAM ในการอธิบายได้ และการรับรู้ถึงประโยชน์ ท่ไี ด้รบั จากแอปพลิเคชันเป็ น
ปจั จัยสาคัญทีส่ ุดทีส่ ่งผลบวกต่อการเข้าใช้งานแอปพลิเคชัน ในงานวิจยั ได้กล่าวว่าเมื่อผูบ้ ริโภค
ต้องการสินค้า โดยค้นหาในแอปพลิเคชันขายของออนไลน์ สังซื
่ อ้ และได้รบั สินค้า ผู้บริโภคจะ
ยอมรับเทคโนโลยีและเข้าใช้งานแอปพลิเคชันก็ต่อเมื่อรับรูถ้ งึ ประโยชน์ดา้ นความสะดวกสบาย
และความง่ายขึน้ ต่อการดาเนินชีวติ ประจาวัน สอดคล้องกับ Masroom (2007) ที่ได้กล่าวว่า
ผู้บริโภคยินดีท่จี ะยอมรับแอปพลิเคชันใหม่อยู่เสมอถ้าแอปพลิเคชันนัน้ สามารถตอบสนองต่อ
ความต้องการและสามารถทาให้การใช้ชวี ติ ประจาวันง่ายและสะดวกสบายยิง่ ขึน้ ดังนัน้ การมี
ทัศนคติท่ดี เี กี่ยวกับประโยชน์ ของแอปพลิเคชันจะส่งผลบวกต่อความตัง้ ใจในการเข้าใช้แอป
พลิเคชันของผูบ้ ริโภค
แนวคิ ดและทฤษฎีการรับรู้ประโยชน์ ของสิ นค้าที่เลือกซื้อ

แนวคิดการรับรูป้ ระโยชน์ (Perceived benefit) นัน้ มีพ้นื ฐานมาจากแนวคิดเรื่องการ
เรียนรู(้ Perception) และการรับรูค้ ุณค่า(Perceived Value) เพื่อทีจ่ ะเข้าใจแนวคิดเกี่ยวกับการ
รับรูป้ ระโยชน์ ในส่วนเริม่ ต้นนี้จะอธิบายถึงแนวคิดการรับรูด้ งั นี้
ความหมายของการรับรู้ (Perception) คือ กระบวนการของบุคคลในการเลือก(Select)
จัดระเบียบ(Organize) และตีความ(Interpret) สิง่ เร้า จนเกิดเป็ นภาพของสิง่ นัน้ การรับรูข้ องแต่
ละบุคคลจึงแตกต่างกัน หรืออาจกล่าวได้ว่า การรับรู้ เป็นการแปลความหมายของสิง่ เร้าและการ
ตอบสนองของร่างกายของคนต่อสิง่ เร้า จะแตกต่างกันในแต่ละบุคคล ขึน้ อยู่กบั ประสบการณ์
เดิม ความรูแ้ ละความเข้าใจทีม่ ตี ่อสินค้าหรือสิง่ เร้านัน้ ๆ และส่งผลให้บุคคลมีพฤติก รรมแตกต่าง
กัน (Assael, 1998)
ความหมายของการรับรูถ้ งึ ประโยชน์ (Perceived benefit) หมายถึง การทีบ่ ุคคลรับรูว้ ่า
ระบบสารสนเทศที่ นามาใช้นัน้ ก่อให้เกิดประโยชน์และถ้าหากมีการใช้ระบบสารสนเทศที่มกี าร
พัฒนาขึน้ ใหม่จะทาให้การทางานมีประสิทธิภาพดีขน้ึ ซึ่งการรับรู้ ประโยชน์มอี ทิ ธิพลโดยตรงต่อ
ความตัง้ ใจใช้ระบบสารสนเทศ (Davis F.D.,1989)
แนวคิ ดและทฤษฎีความตัง้ ใจซื้อสิ นค้าออนไลน์
ความตัง้ ใจซือ้ สินค้าออนไลน์ (Online Purchase) เป็ นอีกส่วยหนึ่งทีเ่ ป็ นปจั จัยทีม่ ี
ความสาคัญมากทีน่ กั การตลาดต้องทีศ่ กึ ษาและให้ความสาคัญในการตัดสินใจซือ้ สินค้า เพราะ
การตัง้ ใจซือ้ เป็นเสมือนแนวทางในการคาดการณ์พฤติกรรมการซือ้ ของผูบ้ ริโภคในอนาคต โดย
ความตัง้ ซือ้ สินค้าเป็นการคาดการณ์ในการสังซื
่ อ้ สินค้าในอนาคตได้ จึงมีความสาคัญใน
การศึกษา เพื่อเป็นองค์ประกอบในการตัดสนใจซือ้ สินค้าในอนาคตอย่างต่อเนื่อง
ประสบการณ์การตัง้ ใจซือ้ นัน้ มีทงั ้ ทางตรงละทางอ้อมผูบ้ ริโภคนัน้ สามารถเข้าถึงสินค้า
ได้โดยตรงหรือโดยทางออมก็ได้โดยทางออมนัน้ อาดจะมาจากการเห็นส่วนหนึ่งในการชักจูงให้
ซือ้ สินค้าโดยไม่ได้ดูขอ้ มูลโดยตรงก็ได้ (Shim et al.,2001)

สมมุติฐานในการวิ จยั
ความไว้วางใจร้านค้ามีผลต่อความตัง้ ใจซือ้ สินค้า เครือ่ งมือการเกษตร และ
เครือ่ งมือช่าง ออนไลน์
ง่ายต่อการใช้งานมีผลต่อความตัง้ ใจซือ้ สินค้า เครือ่ งมือการเกษตร และเครือ่ งมือ
ช่าง ออนไลน์
การรับรูค้ วามเสีย่ ง มีผลต่อความตัง้ ใจซือ้ สินค้า เครือ่ งมือการเกษตร และ
เครือ่ งมือช่าง ออนไลน์

การรับรูป้ ระโยชน์มผี ลต่อความตัง้ ใจซือ้ สินค้า เครือ่ งมือการเกษตร และเครือ่ งมือ
ช่าง ออนไลน์

กรอบแนวคิ ดในการวิ จยั
ตัวแปรต้น
ปจั จัยในการซือ้ สินค้า
ความไว้วางใจร้านค้า
การรับรูค้ วามง่ายต่อการใช้งาน
การรับรูค้ วามเสีย่ ง

ตัวแปรตาม
ความตัง้ ใจซือ้ สินค้า
เครือ่ งมือการเกษตร และ
เครือ่ งมือช่าง ออนไลน์

บรูป้ จระโยชน์
ระเบียบวิ ธการรั
ีการวิ
ยั

เครื่องมือที่ใช้ในการวิ จยั
เครื่อ งมือ ที่ใ ช้ ใ นการเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล คื อ แบบสอบถาม ( Questionnaire) ซึ่ ง
ประกอบด้วยการใช้คาถามแบบปลายปิ ด ( Close-end question) และคาถามแบบปลายเปิ ด
(Open-end question) ประกอบด้วย 3 ส่วน ดังนี้
ส่ ว นที่ 1 แบบสอบถามข้อ มูล ที่เ กี่ย วกับ ข้อ มูล เบื้อ งต้ น ของผู้ต อบแบบสอบถาม
ประกอบด้วย เพศ อายุ สถานะภาพ การศึกษา รายได้ต่อเดือน และพฤติกรรมการซื้อสินค้า
ออนไลน์
ส่วนที่ 2 แบบสอบถามเกีย่ วกับความคิดเห็นปจั จัยทีม่ ผี ลต่อการเลือกใช้รา้ นค้าออนไลน์
ซึง่ ได้แก่ ความไว้วางใจ การรับรูค้ วามง่ายต่อการใช้งาน การรับรูค้ วามเสีย่ ง การรับรูป้ ระโยชน
คาถามเป็นมาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) ของ Likert 5 ระดับ ดังนี้
5 หมายถึง เห็นด้วยอย่างยิง่
4 หมายถึง เห็นด้วย
3 หมายถึง เฉยๆ
2 หมายถึง ไม่เห็นด้วย
1 หมายถึง ไม่เห็นด้วยอย่างยิง่
ส่วนที่ 3 ความตัง้ ใจซือ้ สินค้า เครื่องมือการเกษตร และเครื่องมือช่าง ออนไลน์ คาถาม
เป็นมาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) ของ Likert 5 ระดับ ดังนี้

5
4
3
2
1

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

เห็นด้วยอย่างยิง่
เห็นด้วย
เฉยๆ
ไม่เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วยอย่างยิง่

การวิ เคราะห์ข้อมูล
สถิตเิ ชิงพรรณนา สาหรับข้อมูลทัวไปของผู
่
้ตอบแบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้
การแจกแจงความถี่และร้อยละ ส่วนความพึงพอใจ และความตัง้ ใจในการศึกษาต่อ วิเคราะห์
ข้อมูลโดยใช้ค่าเฉลี่ยเลขคณิตและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 2) และใช้การวิเคราะห์ถดถอยพหุ
(Multiple Regression) เพื่อทดสอบปจั จัยทีส่ ่งผลต่อความตัง้ ใจซื้อสินค้า เครื่องมือการเกษตร
และเครือ่ งมือช่าง ออนไลน์

ผลการวิ จยั
ผลการวิจ ยั พบว่า กลุ่ มตัว อย่างส่ ว นใหญ่ เ ป็ น เพศชาย มีอ ายุร ะหว่ าง 25-35 ปี ซึ่ง
สถานะภาพส่ ว นใหญ่ โสด มีก ารศึกษาในระดับปริญ ญาตรี ส่ ว นใหญ่ มรี ายได้ ต่ อ เดือ นเดือ น
20,001-30,000 บาท และส่วนใหญ่มกี ารซือ้ สินค้าออนไลน์เดือนละครัง้
ตาราง 1 ค่าเฉลี่ย ( ̅ ) และและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ปจั จัยในการซื้อสินค้า
โดยภาพรวมทุกด้าน
ปจั จัยในการซือ้ สินค้า
(S.D.)
( ̅)
1.ความไว้วางใจในร้านค้า
2.การรับรูค้ วามง่ายต่อการใช้งาน
3.การรับรูค้ วามเสีย่ ง
4.การรับรูป้ ระโยชน์
รวมเฉลีย่

3.68
3.86
3.71
3.98
3.81

0.81
0.78
0.80
0.78
0.70

จากตาราง 1 พบว่าปจั จัยในการซื้อโดยรวมของผู้ตอบแบบสอบถามโดยภาพรวมทุก
ด้านอยู่ในระดับเห็นด้วย ( ̅ = 3.81) และเมื่อพิจารณารายด้าน พบว่าด้านประโยชน์มคี ่าเฉลี่ย
สูงทีส่ ุด ( ̅ = 3.98) รองลงมาคือด้านง่ายต่อการใช้งาน ( ̅ = 3.86) ด้านความไว้วางใจ ( ̅ =
3.68) และส่วนด้านการรับรูค้ วามเสีย่ งมีค่าเฉลีย่ ต่าสุด ( ̅ = 3.71) ตามลาดับ

ตาราง 2 วิเคราะห์ปจั จัย ประกอบด้วย ด้านความไว้วางใจในร้านค้า ด้านง่ายต่อการใช้
งาน ด้านการรับรูค้ วามเสีย่ ง ด้านประโยชน์ ส่งผลต่อความตัง้ ใจซือ้ สินค้า เครื่องมือการเกษตร
และเครื่อ งมือ ช่ า ง ออนไลน์ โดยใช้ก ารวิเ คราะห์ก ารถดถอยพหุ คู ณ (Multiple Linear
Regression) ดังข้อมูลทีป่ รากฏ
ตัวแปรต้น
B
SE
Beta
t
Sig
ค่าคงที่
0.409 0.209
1.955 0.052
ความไว้วางในในร้านค้า
0.329 0.075 0.313 4.377 0.000
การรับรูค้ วามง่ายต่อการใช้งาน
0.334 0.078 0.307 4.281 0.000
การรับรูค้ วามเสีย่ ง
0.150 0.075 0.141 1.986 0.048
การรับรูป้ ระโยชน์
0.092 0.075 0.084 1.220 0.224
= 0.560 SEE = 0.566 F=74.413 Sig=0.000*
*มีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.05
จากตาราง 2 พบว่า ปจั จัยสามารถอธิบายความตัง้ ใจซื้อสินค้าออนไลน์ ร้อยละ 56.0
(R^2= 0.560) โดยค่า F=74.413 หรือปจั จัยที่ส่งผลต่ อความตัง้ ใจซื้อสินค้า เครื่องมือเกษตร
และเครื่องมือช่าง ออนไลน์ อย่างมีนัยสาคัญทางสถิตทิ ่รี ะดับ 0.05 เมื่อพิจารณาน้ าหนักตัวแปร
ต้นที่มผี ลต่อความตัง้ ใจซื้อสินค้า เครื่องมือเกษตรและเครื่องมือช่างออนไลน์ พบว่าปจั จัยด้าน
ง่ายต่ อ การใช้งานภาพรวมมีน้ าหนักสูงที่สุ ด(Beta=0.334) รองลงมาด้านความไว้ว างในใน
ร้านค้า (Beta=0.329) ซึง่ ค่าสัมประสิทธิ ์มีทศิ ทางเดียวกันคือเป็ นทางบวก
โดยสามารถเขียนสมการถดถอยได้ดงั นี้
Y
= 0.409 + 0.329 ด้านความไว้วางในในร้านค้า + 0.334 ด้านง่ายต่อ
การใช้งาน
จากสมการอธิบายได้ว่า ปจั จัยมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับความตัง้ ใจซื้อสินค้า
ออนไลน์ หากปจั จัยด้านง่ายต่ อการใช้งานรวมเพิม่ ขึ้น 1 หน่ วย จะทาให้ความตัง้ ใจซื้อสินค้า
ออนไลน์เพิม่ ขึน้ 0.334 หน่วย หากปจั จัยด้านความไว้วางในในร้านค้าเพิม่ ขึน้ 1 หน่ วย จะทาให้
การชือ้ ซ้าเพิม่ ขึน้ 0.329 หน่วย
สรุปและอภิ ปรายผล
ลูกค้าทีต่ อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีอายุระหว่าง 25-35 ปี ซึง่ สถานะภาพ
ส่วนใหญ่โสด มีการศึกษาในระดับปริญญาตรี ส่วนใหญ่มรี ายได้ต่อเดือนเดือน 20,001-30,000
บาท และส่วนใหญ่มกี ารซือ้ สินค้าออนไลน์ เดือนละครัง้ และปจั จัยที่มผี ลต่อการเลือกใช้รา้ นค้า
ออนไลน์ โดยภาพรวมอยู่ในระดับเห็นด้วย เมื่อพิจารณารายได้พบว่าด้านประโยชน์มคี ่าเฉลี่ย
สูงสุด รองลงมาด้านง่ายต่อการาใช้งาน และด้านความไว้วางใจมีค่าเฉลีย่ ต่าสุด

ผลการวิเ คราะห์ ก ารถดถอยของป จั จัย ที่ส่ ง ผลต่ อ ความตัง้ ใจซื้อ สิน ค้า เครื่อ งมือ
การเกษตร และเครือ่ งมือช่าง ออนไลน์ โดยด้านความไว้วางในในร้านค้า และด้านง่ายต่อการใช้
งาน มีผลมากกว่าด้านการรับรูค้ วามเสีย่ ง โดยเฉพาะอย่างยิง่ ความไว้วางใจนัน้ เป็ นสิง่ ที่สาคัญ
ซึง่ แสดงให้เห็นว่าเป็ นปจั จัยทีส่ าคัญทีม่ ผี ลต่อการตัดสินใจซือ้ สินค้าผ่านทางออนไลน์ อาจะเป็ น
เพราะว่าผู้ซ้อื มีความไว้วางใจต่อร้านค้าที่ขายผ่านช่องทางออนไลน์ และนอกจากนี้ร้านค้า
เครื่องมือเกษตรและเครื่องมือช่างออนไลน์จะต้องมีความน่ าเชื่อถือ สร้างความไว้วางใจให้กบั
ลูกค้าให้ได้ เพื่อให้ลกู ค้ามีความไว้ใจในการตัดสินใจหรือเชื่อมันในการตั
่
ดสินใจซือ้ สินค้าในระบบ
ออนไลน์มากขึน้ และในยุคของการเปลีย่ นแปลงและพัฒนาของเทคโนโลยี ทาให้ส่วนการขายใน
ระบบ E-Commerce มีจานวนผู้ใช้บริการมากขึ้น ทัง้ ผู้ขายก็มจี านวนมากขึ้นจึงทาให้มกี าร
แข่ ง ขัน ในการค้า ในระบบออนไลน์ ม ากขึ้น จึง ท าให้ม ีก ารแข่ง ขัน สู ง ขึ้น ตามไปด้ว ย ความ
น่าเชื่อถือจึงมีความสาคัญทีผ่ ขู้ ายสินค้าในระบบออนไลน์ต้องให้ความสาคัญและต้องสร้างความ
น่ าไวใจ น่ าเชื่อถือ ให้กบั ร้านของตนยิง่ ขึ้น ยิง่ ความน่ าเชื่อถือมีมากเท่าไหร่ ความนิยมของ
ลู ก ค้ า ในการเลือ กซื้อ สิน ค้ า ก็ ส่ ง ผลมากยิ่ง ขึ้น และต้ อ งมีค วามง่ า ยต่ อ การใช้ง าน ข้อ มู ล
รายละเอียดต่างๆต้องครบถ้วน เพื่อให้ลูกค้านาไปใช้งานได้แบบไม่ยุ่งยาก ซึ่งดังนัน้ แสดงให้
เห็นว่า ผู้บริโภคที่ซ้อื สินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ ให้ความสาคัญกับ เว็บไซต์ท่มี รี ายละเอียด
ครบถ้วน มีความน่ าเชื่อถือ เว็บไซต์มคี วามเหมาะสมกับผลิตภัณฑ์ มีคาแนะนาหรือการใช้เว็บ
มีความสบายตาในการอ่านข้อมูล ในเว็บไซต์ มีรายละเอียดครบถ้วน ได้แก่ รูปภาพ ขนาด น
หนัก ราคา ยีห่ อ้ มีการบรรยายคุณสมบัตแิ ละวิธใี ช้สนิ ค้า มี รูปภาพสินค้าหลากหลายมุมมอง มี
รายละเอียดเงื่อนไขการรับประกัน การบริการหลังการขายชัดเจน มีเว็บบอร์ด สาหรับเสนอ
คาแนะนา ติชม มีเฟสบุ๊ค แฟนเพจ สอดคล้องกับ Masroom (2007) ทีไ่ ด้กล่าวว่าผูบ้ ริโภคยินดี
ทีจ่ ะยอมรับแอปพลิเคชันใหม่อยู่เสมอถ้าแอปพลิเคชันนัน้ สามารถตอบสนองต่ อความต้องการ
และสามารถทาให้ก ารใช้ชีว ิต ประจาวันง่ายและสะดวกสบายยิง่ ขึ้น ดังนัน้ การมีทศั นคติท่ีดี
เกี่ยวกับประโยชน์ของแอปพลิเคชันจะส่งผลบวกต่อความตัง้ ใจในการเข้าใช้แอปพลิเคชันของ
ผูบ้ ริโภค สาหรับประชาสัมพันธ์ กิจกรรมส่งเสริมการตลาดสามารถเข้าถึงผู้ ใช้ได้ มีหอ้ งแชทรูม
ทีผ่ ใู้ ช้สามารถสอบถามรายละเอียดต่างๆ กับทีมงานได้ทนั ที หน้าสินค้า ผูใ้ ช้สามารถกด Share
รายละเอียดของสินค้าไปยังหน้าเฟสบุ๊คได้ เว็บไซต์ให้สามารถตอบสนองความต้องการเฉพาะ
ของผูบ้ ริโภคแต่ละ รายได้ ซึง่ สิง่ เหล่านี้จะเป็ นผลเป็ นอย่างมากทีส่ ่งผลต่อความตัง้ ใจในการซือ้
สินค้าผ่านช่องทางออนไลน์

ข้อเสนอแนะ
1. ผลการศึกษาพบว่า ปจั จัยทีส่ ่งผลต่อความตัง้ ใจซือ้ สินค้า เครื่องมือการเกษตร และ
เครือ่ งมือช่าง ออนไลน์นนั ้ ลูกค้าจะให้ความสาคัญกับด้านความไว้วางในในร้านค้าเป็ นอย่างมาก
ซึง่ ก่อนการตัดสินหรือตัง้ ใจในการซือ้ นัน้ ลูกค้าจะต้องเชื่อถือกับร้านทีต่ ดั สินใจซือ้ เช่น การได้รบั
สินค้าที่มคี ุณภาพ จัดส่งสินค้าอย่างรวดเร็ว และต้องให้ลูกค้าตระหนักว่าการซื้อ เครื่องมือ
เกษตร และเครื่องมือช่างออนไลน์นนั ้ ไม่มคี วามเสีย่ ง และสินค้าสามารถนาไปใช้ ประโยชน์ได้
จริง ซึ่งถ้าร้านค้าออนไลน์นัน้ มีการสร้างความน่ าเชื่อถือได้ ไม่หลอกลวงลูกค้า และพร้อมให้
ค าปรึก ษาตลอด จะท าให้ลูก ค้านัน้ ก็ต ัง้ ใจที่จ ะซื้อ เครื่อ งมือ เกษตร และเครื่อ งมือ ผ่ า นช่ า ง
ออนไลน์ ถึงแม้ราคาอาจจะสูงไปบ้างในบางครัง้ ก็ไม่ได้มผี ลกระทบอะไรกับร้านค้าออนไลน์เลย
2. ผลการศึกษาพบว่า ปจั จัยทีส่ ่งผลต่อความตัง้ ใจซือ้ สินค้า เครื่องมือการเกษตร และ
เครื่องมือช่าง ออนไลน์ โดยมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกัน กล่าวคือ ด้านความไว้วางในใน
ร้านค้า ด้านง่ายต่อการใช้งาน และด้านการรับรูค้ วามเสี่ยง เพิม่ สูงขึน้ จะส่งผลให้ความตัง้ ใจใน
การซือ้ สินค้า เครือ่ งมือการเกษตร และเครือ่ งมือช่าง ออนไลน์ เพิม่ สูงขึน้ ตามไปด้วย ด้วยเหตุน้ี
เจ้า ของธุ ร กิจ ร้า นค้า ขายสิน ค้า เครื่อ งมือ การเกษตร และเครื่อ งมือ ช่ า ง ออนไลน์ ควรให้
ความสาคัญกับ ความไว้วางในในร้านค้า ที่เกี่ยวข้องกับ ร้านค้าเครื่องมื อเกษตรและเครื่องมือ
ช่างออนไลน์มคี วามน่าเชื่อถือ มีประโยชน์ในการใช้งาน และต้องสร้างความน่ าเชื่อถือจากลูกค้า
ให้ได้ เจ้าของธุรกิจร้านค้า ควรมองเห็นถึงหลังจากทีล่ ูกค้าได้รบั สินค้าแล้วเครื่องมือเกษตรและ
เครือ่ งมือช่าง มีการใช้งานทีง่ ่าย และบอกวิธกี ารใช้อย่างละเอียดเพื่อให้ลูกค้านาไปใช้ผดิ วิธแี ละ
เกิดอุบตั เิ หตุได้ เพื่อเป็ นการสร้างให้ลูกค้านัน้ ได้มองว่าการซือ้ สินค้าผ่านออนไลน์เป็ นเรื่องง่าย
และจะนาไปสู่ความตัง้ ใจในการซือ้ สินค้า เครื่องมือการเกษตร และเครื่องมือช่าง ออนไลน์ ด้วย
ความเต็มใจ
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