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ความนาไววางใจของธุรกิจเฟอรนิเจอรที่สงผลตอความตั้งใจซื้อสินคาผาน 

ระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกส 

Trustworthiness of Furniture Business Affecting to Purchase Intention 

via Electronic Commerce  
  

ณัฐกฤษณ รัตนเหม 

 

บทคัดยอ  

 การวิจัยเชิงสํารวจน้ีมีจุดประสงคเพ่ือศึกษาถึงตัวกําหนดปจจัยท่ีสรางความนาไววางความนาไววางใจของ

ธุรกิจท้ัง 7 ดาน ไดแก ช่ือเสียงของธุรกิจ ขนาดของธุรกิจ การออกแบบหนาเว็บไซตของธุรกิจ คุณภาพของขอมูล  การ

บอกตอทางอินเตอรเน็ตในเชิงบวกของธุรกิจ ความปลอดภัยในการทําธุรกรรม และ การสื่อสารของธุรกิจ ท่ีสงผลตอ

การซื้อสินคาผานระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกสโดยใชแบบสอบถามปลายปดจานวน 400 ชุด ในการเก็บขอมูลจากกลุม

ตัวอยางท่ีเคยซื้อเฟอรนิเจอรผานระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกส และวิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติเชิงพรรณนา ซึ่งไดแก 

การแจกแจงความถ่ี รอยละ คาคะแนนเฉลี่ย คาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และสถิติเชิงอนุมานท่ีใชทดสอบสมมติฐาน 

ไดแก การวิเคราะหการถดถอยพหุคูณ 

 ผลการศึกษาปจจัยดานการสรางความนาไววางใจพบวา ปจจัยดานการออกแบบหนาเวปไซต ดานความ

ปลอดภัย ดานการสื่อสาร และ ดานคุณภาพของขอมูล ระดับความเห็นดวยโดยรวมอยูในระดับมากท่ีสุด ในขณะท่ี

ปจจัยดานช่ือเสียงของธุรกิจ และ ดานการบอกตอทางอินเตอรเน็ตในเชิงบวก ระดับความเห็นดวยโดยรวมอยูในระดับ

มาก และ ปจจัยดานขนาดของธุรกิจ ระดับความเห็นดวยโดยรวมอยูในระดับ ปานกลาง 

 ผลการศึกษาความตั้งใจซื้อสินคาประเภทเฟอรนิเจอรผานระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกสพบวา ระดับความ

คดิเห็นโดยรวมดานความตั้งใจซื้อสินคาผานระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกส ผูตอบแบบสอบถามใหความคิดเหน็โดยรวม

ท้ังหมดอยูในระดับเห็นดวยมาก 

 ผลการศึกษาความสัมพันธของปจจัยดานความนาไววางใจของธุรกิจเฟอรนิเจอรกับความตั้งใจซื้อสินคา

ผานระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกส พบวา ความนาไววางใจของธุรกิจเฟอรนิเจอรดานคุณภาพของขอมูล และดานการ

บอกตอทางอินเตอรเน็ตในเชิงบวกของธุรกิจสงผลตอความความตั้งใจซื้อเฟอรนิเจอรผานระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกส

อยางมีนัยสําคัญทางสถิตท่ีระดับ .05  โดยท่ีความนาไววางใจของธุรกิจเฟอรนิเจอรดานคุณภาพของขอมูล (ß = .304) 

สงผลตอความตั้งใจซื้อเฟอรนิเจอรผานระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกสมากท่ีสุด รองลงมาคือ ดานการบอกตอทาง

อินเตอรเน็ตในเชิงบวกของธุรกิจ (ß = .147) สวนความนาไววางใจของธุรกิจเฟอรนิเจอรดานช่ือเสยีงของธุรกิจ ขนาด

ของธุรกิจ การออกแบบหนาเว็บไซตของธุรกิจ ความปลอดภัยในการทําธุรกรรม และ การสื่อสารของธุรกิจ ไมสงผลตอ

ความตั้งใจซื้อเฟอรนิเจอรผานระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกส 
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Abstract  

 This survey research aimed to study trustworthiness of E-commerce in terms of 

reputation, size, information quality, transaction safety, communication, Web interface design and 

Positive E-Word of mouth affecting the purchase intention via Electronic commerce. The total 4 0 0 

sets of closed-ended questionnaires were utilized for conducting data collection from the samples 

that used to purchase products or services via Electronic commerce. The descriptive statistics utilized 

in data analysis were frequency distribution, percentage, mean, standard deviation, and inferential 

statistics to test the hypothesis was multiple regression analysis. 

 The study trustworthiness was found that most agree were Web interface, transaction 

safety,  communication and information quality. The second were reputation and Positive E-Word of 

mouth the last were size of business 

 The study purchase intention via Electronic commerce was found that most of the 

respondents were agree. 

 The study trustworthiness affecting the purchase intention via Electronic commerce were 

found that trustworthiness of E-commerce in terms of information quality and Positive E-Word of 

mouth affecting the purchase intention via social media with statistical significance at .0 5  level. In 

addition, trustworthiness of E-commerce in terms of information quality (ß = .3 0 4 )  affected the 

purchase intention the most, followed by Positive E-Word of mouth (ß = .1 4 7 ) .  In contrast, 

trustworthiness of E-commerce in terms of size, reputation, communication, transaction safety, and 

Web interface design did not affect the purchase intention via social media. 

 

Keywords: Trustworthiness, Purchase Intention, Electronic commerce  

 

ความสําคัญและท่ีมาของปญหาวิจัย  

 ธุรกิจพาณิชยเล็กทรอนิกสในประเทศไทยในป2559 มีจํานวนผูประกอบการธุรกิจพาณิชย อิเล็กทรอนิกส 

(E-Commerce) มากกวา 592,996 ราย โดยรอยละ 59.56 เปนพาณิชยอิเล็กทรอนิกสแบบธุรกิจขายใหกับธุรกิจ 

(Business-to- Business: B2B) หมายถึง การคาขายระหวางภาคธุรกิจกับภาคธุรกิจท่ีไมใชผูบริโภค ซึ่งถือเปนสัดสวน

ท่ีมากท่ีสุดในธุรกิจประเภทพาณิชยอิเล็กทรอนิกส ขณะท่ีพาณิชยอิเล็กทรอนิกส (E-Commerce) แบบธุรกิจขายใหกับ

ผูบริโภค  (Business-to-Customer: B2C)  มีสัดสวนเพียงรอยละ28.89 และพาณิชยอิเล็กทรอนิกสแบบธุรกิจขาย

ใหกับรัฐบาล  (Business to Government: B2G) มีเพียงรอยละ 11.55   แสดงใหเห็นวาความนิยมของภาคธุรกิจใน

การดําเนินกิจการคาขายผานระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกสไดมุงเนนไปท่ีกลุมภาคธุรกิจ ในขณะท่ีมูลคาการซื้อขายผาน

ระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกสแบบ B2C มีสัดสวนมูลคาการซื้อขายรองลงมา สาเหตุเกิดจากการผูบริโภคชาวไทยไมมัน

ใจในการซื้อสินคาทางอินเทอรเน็ตไมเหมือนกับผูบริโภคในตางประเทศท่ีกําลังนิยม และใช บริการพาณิชย

อิเล็กทรอนิกส (E-Commerce) อยางสม่ําเสมอ (สํานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส, 2560) จะเห็นไดวา

ผูบริโภคยังขาดความเช่ือมั่นในธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนิกสจึงทําใหเกิดการตัดสินใจใชบริการในระดับนอย  ซึ่งหาก

ปลอยไวอาจทําใหธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนิกสไดรับผลกระทบในวงกวาง สาเหตุของปญหาสวนหน่ึงท่ีเกิดข้ึนเปนเพราะ
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ภาคธุรกิจ และหนวยงานรัฐยังไมมีการศึกษาถึงการพัฒนา หรือการคนหาวิธีการนําเสนอเพ่ือกระตุนใหผูบริโภคเกิด

ความมั่นใจและตัดสินใจใชบริการชําระเงินผานระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกส 

 ธุรกิจรานขายเฟอรนิเจอรเปนอีกหน่ึงธุรกิจท่ีมีการแขงขันในดานการตลาดผานระบบพาณิชย

อิเล็กทรอนิกสอยางตอเน่ืองและมีแนวโนมเพ่ิมมากข้ึน เน่ืองจากอัตราความตองการซื้อบานของประชากรท่ีเพ่ิมมากข้ึน

ทุกป ซึ่งสงผลใหความตองการในการซื้อเฟอรนิเจอรมีเพ่ิมมากข้ึน ในป พ.ศ. 2559 มูลคาตลาดเฟอรนิเจอรในประเทศ

มีมูลคาประมาณ 50,000 ลานบาท ขยายตัวประมาณรอยละ 10  เมื่อเปรียบเทียบกับปกอนหนา อันเน่ืองมาจากความ 

เติบโตตามโครงการคอนโดมิเนียมและอสังหาริมทรัพยตามแนวรถไฟฟาสายตางๆ เมื่อจํานวนท่ีพักอาศัยมากข้ึนทําให

เกิดการซื้อเฟอรนิเจอรเพ่ือนําไปใชสอยเพ่ิมข้ึนเชนกัน อันเปนปจจัยบวกท่ีชวยดันใหยอดขายเฟอรนิเจอรขยายตัวอยาง

มาก สวนการสงออกเฟอรนิเจอรในตลาดตางประเทศ มีมูลคาประมาณ 124,000 ลานบาท ขยายตัวประมาณรอยละ 

14  เมื่อเปรียบเทียบกับปกอนหนาอันเน่ืองมาจาก จํานวนประเทศท่ีนําเขาเฟอรนิเจอรจากประเทศไทยเพ่ิมข้ึนเปนกวา  

20 ประเทศท่ัวโลก จากเดิมท่ีมีสหรัฐฯ ยุโรป และญี่ปุนเปนตลาดหลัก แตปจจุบันมีการสงออกไปยังตลาดใหญอ่ืนๆ ท้ัง

ออสเตรเลีย อินเดีย จีน และโดยเฉพาะอยางยิ่งตลาดอาเซียน ท่ีมีเวียดนาม มาเลเซีย อินโดนีเซีย เปนผูนําเขารายใหญ 

มีอัตราการเติบโตสูงท่ีสุด มูลคาปจจุบันคิดเปนสัดสวนถึงรอยละ 20 ของการสงออกเฟอรนิเจอรท้ังหมด  (กรมสงเสริม

อุตสาหกรรม, 2560) 

 การศึกษาเก่ียวกับความนาไววางใจ (Trustworthiness) มีความจําเปนเพราะ ความนาไววางใจถือเปน

ประเด็นสําคัญท่ีเก่ียวของกับการซื้อสินคาของผูบริโภคผานระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกสท่ีผูบริโภคน้ันรูสึกวาตนเอง

อาจจะตกอยูในภาวะท่ีเสี่ยงและอาจถูกหลอกลวง เครื่องมือหน่ึงท่ีชวยลดความไมแนใจและความกังวลใจในการซื้อ

สินคาของผูบริโภค คือการสรางความนาไววางใจใหผูบริโภคเกิดความเช่ือมั่นไววางใจ หากผูบริโภคมีความเช่ือใจตอ

ผูขายแลว จะทําใหผูบริโภคเกิดความตั้งใจในการซื้อสินคาหรือบริการทางอินเตอรเน็ต ดังน้ัน ความเช่ือมั่นไววางใจ 

มิไดเปนเพียงปจจัยท่ีชวยในการซื้อขายในชองทางรูปแบบเดิมเทาน้ัน แตยังเปนตัวชวยสําคัญในการสรางความตั้งใจใน

การซื้อสินคาออนไลนอีกดวย (Chiu, Chang, Cheng, & Fang, 2009) 

 จากการศึกษาในอดีตท่ีผานมาเก่ียวกับความไววางใจ ไดผลสรุปวาความไววางใจน้ันไมสงผลตอความตัง้ใจ

(Intentions) ในการใชบริการเว็บไซตเครือขายสังคมออนไลน (Social Network) แตกลับสงผลตอความตั้งใจในการซื้อ

สินคา (Purchase Intention) จากเว็บไซตการพาณิชย อิ เล็กทรอนิกส  (McKnight & Chervany, 2001) น่ัน

หมายความวาความตระหนัก (Awareness) ถึงภัยท่ีเกิดจากการใชงานเว็บไซตประเภทเครือขายสังคมออนไลนของผูใช

น้ันมีนอยกวาเมื่อเทียบกับความตระหนักถึงภัยท่ีเกิดจากการซื้อสินคาและบริการในเว็บไซตการพาณิชยอิเล็กทรอนิกส 

นอกจากรูปแบบของการบริการแลวระดับความไววางใจยังข้ึนอยูกับประสบการณในการใชงานของผูใชอีกดวยกลาวคือ

ความไววางใจน้ันสงผลตอความตั้งใจในการซื้อสินคาออนไลนลดลงเมื่อผูใชมีประสบการณในการซื้อสินคามากข้ึน 

(Gefen, Karahanna, & Straub, 2003) น่ันแสดงใหเห็นวาหากผูใชมีความคุนเคยกับการใชบริการเว็บไซตการพาณิชย

อิเล็กทรอนิกสในระดับหน่ึงแลว ปจจัยท่ีมีผลตอความตั้งใจในการซื้อสินคาออนไลนจะไมไดข้ึนอยูกับความไววางใจ

เพียงอยางเดียว 

 จากท่ีกลาวมาขางตนผูวิจัยจึงตองการศึกษาเรื่องความนาไววางใจของธุรกิจเฟอรนิเจอรท่ีสงผลตอการซื้อ

สินคาผานระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกส เพ่ือพิจารณาถึงความสัมพันธระหวางตัวกําหนดปจจัยท่ีสรางความนาไววางใจ

กับความตั้งใจซื้อสินคา ซึ่งจะชวยใหทราบถึงขอมูลในดานตางๆท่ีมีอิทธิพลตอการซื้อสินคาผานระบบพาณิชย

อิเล็กทรอนิกส เพ่ือเปนประโยชนแกผูท่ีเก่ียวของในการทําธุรกิจผานชองทางออนไลน 
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วัตถุประสงคของการวิจัย  

 1. เพ่ือศึกษาปจจัยท่ีสรางความนาไววางใจของธุรกิจท่ีสงผลตอการซื้อสินคาผานระบบพาณิชย

อิเล็กทรอนิกส 

 2. เพ่ือศึกษาถึงความตั้งใจซื้อสินคาประเภทเฟอรนิเจอรผานระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกส 

 3. เพ่ือศึกษาถึงความสัมพันธของปจจัยดานความนาไววางใจของธุรกิจเฟอรนิเจอรกับความตั้งใจซื้อสินคา

ผานระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกส 

 

สมมติฐานการวิจัย  

ในการศึกษาความนาไววางใจของธุรกิจเฟอรนิเจอรท่ีสงผลตอความตั้งใจซื้อสินคาผานระบบพาณิชย

อิเล็กทรอนิกส มีสมมติฐานการวิจัย ดังน้ี 

 1. ขนาดของบริษัทหรือผูประกอบการท่ีทําธุรกิจขายเฟอรนิเจอรผานระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกสมีผลตอ

ความตั้งใจซื้อสินคาผานระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกสของผูบริโภค 

 2. การสื่อสารของบริษัทหรือผูประกอบการท่ีทําธุรกิจขายเฟอรนิเจอรผานระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกสมีผล

ตอความตั้งใจซื้อสินคาผานระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกสของผูบริโภค 

 3. ช่ือเสียงของบริษัทหรือผูประกอบการท่ีทําธุรกิจขายเฟอรนิเจอรผานระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกสมีผลตอ

ความตั้งใจซื้อสินคาผานระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกสของผูบริโภค 

 4. คุณภาพของขอมูลท่ีเผยแพรจากบริษัทหรือผูประกอบการท่ีทําธุรกิจขายเฟอรนิเจอรผานระบบพาณิชย

อิเล็กทรอนิกสมีผลตอความตั้งใจซื้อสินคาผานระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกสของผูบริโภค 

 5. การออกแบบหนาเว็บไซตของบริษัทหรือผูประกอบการท่ีทําธุรกิจขายเฟอรนิเจอรผานระบบพาณิชย

อิเล็กทรอนิกสมีผลตอความตั้งใจซื้อสินคาผานระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกสของผูบริโภค 

 6. ความปลอดภัยในการทําธุรกรรมผานบริษัทหรือผูประกอบการท่ีทําธุรกิจขายเฟอรนิเจอรผานระบบ

พาณิชยอิเล็กทรอนิกสมีผลตอความตั้งใจซื้อสินคาผานระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกสของผูบริโภค 

 7. การบอกตอทางอินเตอรเน็ตในเชิงบวกของบริษัทหรือผูประกอบการท่ีทําธุรกิจขายเฟอรนิเจอรผานระบบ

พาณิชยอิเล็กทรอนิกสมีผลตอความตั้งใจซื้อสินคาผานระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกสของผูบริโภค 

 

วิธีดําเนินการวิจัย  

 การวิจัยน้ีมีจุดมุงหมายเพ่ือศึกษาความนาไววางใจของธุรกิจเฟอรนิเจอรท่ีสงผลตอการตั้งใจซื้อ

เฟอรนิเจอรผานทางอินเตอรเน็ต รูปแบบการวิจัยเปนแบบเชิงปริมาณ มีประชากรเปนผูเคยซื้อสินคาผานอินเทอรเน็ต

ซึ่งมีจํานวนมากและผูวิจัยไมทราบจํานวนของประชากรท้ังหมดท่ีแนนอน ดังน้ัน การกําหนดขนาดกลุมตัวอยางจึงใช

การพิจารณาจากสูตรของ Cocharn เมื่อกําหนดระดับความเช่ือมั่นท่ี 95% ระดับความแปรปรวนสูงสุด (p = 0.50) 

และสามารถยอมรับความคลาดเคลื่อนจากการสุมตัวอยางได 5% จะไดขนาดของกลุมตัวอยางท่ีเหมาะสมไมนอยกวา 

385 ตัวอยาง เน่ืองจากผูวิจัยตองการขนาดตัวอยางมากกวา 385 คน เพ่ือปองกันกรณีตัวอยางบางหนวยไมสามารถให

ขอมูลไดหรือใหขอมูลไดไมครบถวน ดังน้ัน งานวิจัยน้ีจะใชกลุมตัวอยางเปนจํานวนท้ังสิ้น 400 คน สํารวจขอมูลโดยใช

แบบสอบถามคําถามปลายปด จํานวน 400 ชุด ท่ีผานการตรวจคุณภาพของแบบสอบถามดวยวิธีการหาคา IOC โดย

เสนอผูเช่ียวชาญจํานวน 3 ทาน พิจารณาตรวจสอบ เพ่ือใหไดขอคําถามท่ีมีขอความตรงตามวัตถุประสงคของการศึกษา 
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แลวทําการนําแบบสอบถามไปทดลองใช (Try-Out) กับกลุมท่ีไมใชกลุมตัวอยาง คือ ผูท่ีเคยซื้อสินคาผานระบบพาณิชย

อิเล็กทรอนิกส จํานวน 30 ราย แลวนําผลท่ีไดไปวิเคราะหความเช่ือมั่นของแบบสอบถามท้ังฉบับดวยวิธีหาคา

สัมประสิทธ์ิแอลฟา ผูศึกษาไดดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลจากแบบสอบถามท่ีไดสงใหกลุมตัวอยาง ซึ่งแบบสอบถาม

จะถูกสรางข้ึนและอัพโหลดเขาบนเว็บไซต เพ่ือใหกลุมตัวอยางสามารถเขามาดาวนโหลดแบบสอบถาม เปนเครื่องมือใน

การเก็บขอมูลเพียงครั้งเดียว และใหผูตอบแบบสอบถามกรอกแบบสอบถามดวยตนเอง ในการวิจัยไดสังเคราะหจาก

แบบสอบถามท่ีสมบูรณจํานวน 400 ฉบับ โดยการวิเคราะหขอมูลใชสถิติเชิงพรรณนา ไดแก การแจกแจงความถ่ี และ

นําเสนอเปนคารอยละ การหาคาเฉลี่ย คาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และใชการวิเคราะหขอมูลทางสถิติเชิงอนุมาน โดย

ใชการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) โดยใหการแปลความหมายของคาเฉลี่ยระดับ

ความคิดเห็น (ประสพชัย พสุนนท 2553) ไดดังน้ี 

 คะแนนเฉลี่ย 4.21 – 5.00 หมายถึงมีความคิดเห็นเชิงบวกมากท่ีสุด 

 คะแนนเฉลี่ย 3.41 – 4.20 หมายถึงมีความคิดเห็นเชิงบวกมาก 

 คะแนนเฉลี่ย 2.61 – 3.40 หมายถึงมีความคิดเห็นเชิงบวกปานกลาง 

 คะแนนเฉลี่ย 1.81 – 2.60 หมายถึงมีความคิดเห็นเชิงบวกนอย 

 คะแนนเฉลี่ย 1.00 – 1.80 หมายถึงมีความคิดเห็นเชิงบวกนอยท่ีสุด 

 

สรุปผลการวิจัย  

 ผลการวิจัยเรื่อง”ความนาไววางใจของธุรกิจเฟอรนิเจอรท่ีสงผลตอความตั้งใจซื้อสินคาผานระบบพาณิชย

อิเล็กทรอนิกส” ซึ่งในการวิจัยไดสังเคราะหจากแบบสอบถามท่ีสมบูรณจํานวน 400 ฉบับ ซึ่งผูวิจัยไดสรุปผลการศึกษา

ดังน้ี 

1. ปจจัยท่ีสรางความนาไววางใจของธุรกิจเฟอรนิเจอร 

 1.1 ปจจัยดานช่ือเสียงของธุรกิจโดยภาพรวมอยูในระดับเห็นดวยมาก เมื่อพิจารณารายดาน พบวาระดับ

ความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถามท่ีเห็นดวยเปน ลําดับแรก คือ บริษัทหรือผูประกอบการท่ีทําธุรกิจเฟอรนิเจอรผาน

ระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกส ตองมีช่ือเสียงท่ีรูจักกันดีอยางแพรหลาย ท่ีระดับ 3.99 

 1.2 ปจจัยดานขนาดของธุรกิจโดยภาพรวมอยูในระดับเห็นดวยปานกลาง เมื่อพิจารณารายดาน พบวา

ระดับความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถามท่ีเห็นดวยเปน ลําดับแรก คือ บริษัทหรือผูประกอบการท่ีทําธุรกิจ

เฟอรนิเจอรผานระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกส ตองเปนบริษัทท่ีมีขนาดใหญท่ีมีพนักงานไมต่ํากวา 200 คน ท่ีระดับ 3.35 

 1.3 ปจจัยดานการออกแบบหนาเวปไซตโดยภาพรวมอยูในระดับเห็นดวยมากท่ีสุด เมื่อพิจารณารายดาน 

พบวาระดับความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถามท่ีเห็นดวยเปน ลําดับแรก คือ เว็บไซตของบริษัทหรือผูประกอบการท่ี

ทําธุรกิจเฟอรนิเจอรผานระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกสตองมีการออกแบบเพ่ือรองรับการใชงานพรอมกันไดในปริมาณ

มากโดยท่ีระบบไมลม ท่ีระดับ 4.48 

 1.4 ปจจัยดานความปลอดภัยโดยภาพรวมอยูในระดับเห็นดวยมากท่ีสุด เมื่อพิจารณารายดาน พบวา

ระดับความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถามท่ีเห็นดวยเปน ลําดับแรก คือ บริษัทหรือผูประกอบการท่ีทําธุรกิจ

เฟอรนิเจอรผานระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกสตองมีระบบการชําระเงินออนไลนใหทานชําระเงินไดอยางปลอดภัย ท่ี

ระดับ 4.64 
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 1.5 ปจจัยดานการสื่อสารโดยภาพรวมอยูในระดับเห็นดวยมากท่ีสุด เมื่อพิจารณารายดาน พบวาระดับ

ความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถามท่ีเห็นดวยเปน ลําดับแรก คือ บริษัทหรือผูประกอบการท่ีทําธุรกิจเฟอรนิเจอรผาน

ระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกส สามารถติดตอสื่อสารไดตลอดเวลา ไมติดขัด หรือขัดของ ท่ีระดับ 4.48 

 1.6 ปจจัยดานการบอกตอทางอินเตอรเน็ตในเชิงบวกโดยภาพรวมอยูในระดับเห็นดวยมาก เมื่อพิจารณา

รายดาน พบวา บริษัทหรือผูประกอบการท่ีทําธุรกิจเฟอรนิเจอรผานระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกส ตองมีผูเช่ียวชาญใน

แตละดานเชนบล็อกเกอรแสดงความเห็นเชิงบวกผานทางอินเตอรเน็ตและแนะนําใหซื้อสินคา ท่ีระดับ 3.98 

 1.7 ปจจัยดานคุณภาพของขอมูลโดยภาพรวมอยูในระดับเห็นดวยมากท่ีสุด เมื่อพิจารณารายดาน พบวา 

บริษัทหรือผูประกอบการท่ีทําธุรกิจเฟอรนิเจอรผานระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกส ควรใหขอมูลท่ีเปนประโยชนเก่ียวกับ

สินคาท่ีทานตองการซื้อ ท่ีระดับ 4.55 

 2. ความคิดเห็นโดยรวมดานความตั้งใจซื้อสินคาผานระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกส ผูตอบแบบสอบถามให

ความคิดเห็นโดยรวมท้ังหมดอยูในระดับเห็นดวยมากซึ่งมีคาเทากับ 3.78 และ เมื่อพิจารณาแตละรายการดานความตั้ง

สินใจซื้อสินคาผานสื่อสังคมออนไลน พบวา ผูตอบแบบสอบถามไดใหระดับความคิดเห็นมากท่ีสุด คือ ถาบริษัทหรือ

ผูประกอบการท่ีทําธุรกิจเฟอรนิเจอรผานระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกสมีความนาเช่ือถือ ทานจะซื้อสนิคาผานชองทาง

ออนไลนอยางแนนอน ท่ีระดับ 4.02 

      3. การวิเคราะหความสัมพันธของปจจัยท่ีสงผลตอความตั้งใจซื้อสินคาของผูเคยซื้อสินคาเฟอรนิเจอรผาน

อินเทอรเน็ตผูวิจัยไดใชการวิเคราะหถอดถอยพหุคูณ (Multiple Regression) ในการศึกษาอิทธิพลของปจจัยท่ีสงผล

ตอความตั้งใจซื้อสินคาเฟอรนิเจอร ดังแสดงใหเห็นในตารางท่ี 1 

 

ตารางท่ี 1 แสดงคาสัมประสิทธ์ิการถดถอยพหุคูณ คาคงท่ี และคาความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน 

ตัวแปร Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig 

B Std.Error Beta 

คาคงท่ี -0.100 0.367  .273 .785 

1. ความนาไววางใจของธุรกิจ

ทางดานช่ือเสียง 

0.071 0.057 0.064 .241 .215 

2. ความนาไววางใจของธุรกิจ

ทางดานขนาดของธุรกิจ 

0.085 0.055 0.075 .541 .124 

3. ความนาไววางใจของธุรกิจ

ทางดานการออกแบบหนาเวป

ไซต 

0.042 0.080 0.029 .518 .605 
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4. ความนาไววางใจของธุรกิจ

ทางดานความปลอดภัยในการทํา

ธุรกรรม 

-0.015 0.064 -0.012 0.229 .819 

5. ความนาไววางใจของธุรกิจ

ทางดานการสื่อสาร 

0.137 0.082 0.105 .660 .098 

6. ความนาไววางใจของธุรกิจ

ทางดานการบอกตอทาง

อินเตอรเน็ตในเชิงบวก 

0.178 0.069 0.147 .602 .010 

7. ความนาไววางใจของธุรกิจ

ทางดานคุณภาพของขอมูล 

0.433 0.089 0.304 .859 .000 

 R = 0.526  / R2 = 0.277  / Adjusted R2 = 0.264 / SEest = 0.713 

 F = 21.446  / Sig. of F = 0.000 

 จากตารางท่ี 1 ผลจากการทดสอบสมมติฐานโดยการวิเคราะหความถดถอยเชิงเสนแบบพหุ พบวา ปจจัย

ท่ีสงผลตอความตั้งใจซื้อสินคาผานสื่อสังคมออนไลนของของผูบริโภค อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ท่ีระดับ 0.05 ไดแก 

ความนาไววางใจของธุรกิจทางดานคุณภาพของขอมูล (Sig. = .000) และ ความนาไววางใจของธุรกิจทางดานการบอก

ตอทางอินเตอรเน็ตในเชิงบวก (Sig. = .010) ในขณะท่ีปจจัยความนาไววางใจของธุรกิจทางดานช่ือเสียง ดานขนาดของ

ธุรกิจ ดานการออกแบบหนาเวปไซต ดานความปลอดภัยในการทําธุรกรรม และ ดานการสื่อสาร ไมสงผลตอความตั้งใจ

ซื้อสินคาผานสื่อสังคมออนไลนของของผูบริโภคเมื่อพิจารณานํ้าหนักของผลกระทบของตัวแปรอิสระท่ีสงผลตอการ

ตัดสินใจซื้อสินคาผานระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิคส พบวา ความนาไววางใจของธุรกิจทางดานคุณภาพของขอมูล (ß = 

.304) สงผลตอความตั้งใจซื้อเฟอรนิเจอรผานระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิคสของผูบริโภค มากท่ีสุด รองลงมา คือ ความ

นาไววางใจของธุรกิจทางดานการบอกตอทางอินเตอรเน็ตในเชิงบวก (ß = .147) สัมประสิทธ์ิการกําหนด (R2 = .277) 

หมายความวา อิทธิพลของตัวแปรอิสระดานความนาไววางใจของธุรกิจทางดานคุณภาพของขอมูล และ ดานการบอก

ตอทางอินเตอรเน็ตในเชิงบวก สงผลตอความตั้งใจซื้อสินคาผานระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิคสของผูบริโภค คิดเปนรอย

ละ 27.7 ท่ีเหลืออีกรอยละ 72.3 เปนผลเน่ืองมาจากตัวแปรอ่ืน 

 

อภิปรายผล  

 จากการศึกษาปจจยัความนาไววางใจของธุรกิจเฟอรนิเจอรท่ีสงผลตอความตั้งใจซื้อสินคาผานระบบ

พาณิชยอิเล็กทรอนิกส ซึ่งผูวิจัยไดอภิปรายผลการศึกษาไวดังน้ี 

 1. ดานขนาดของบริษัทหรือผูประกอบการท่ีทําธุรกิจผานสื่อสังคมออนไลนไมสงผลตอความตั้งใจซื้อ

สินคาผานสื่อสังคมออนไลนของผูบริโภค ซึ่งไมสอดคลองกับสมมติฐานท่ีตั้งไว อาจเน่ืองจากผูบริโภคสวนใหญมีความ

คิดเห็นวา บริษัทหรือผูประกอบการท่ีทําธุรกิจผานระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกสท่ีเปนบริษัทขนาดใหญ หรือเปน
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ผูประกอบการรายใหญ หรือเปนผูประกอบการรายเดียวในสินคาประเภทน้ัน และมีผูติดตามจํานวนมาก ไมสงผลตอ

ความตั้งใจซื้อของผูบริโภค นอกจากน้ี ผูบริโภคอาจจะไมไดคาํนึงถึงขนาดของบริษัทแตอาจจะคํานึงถึงปจจัยอ่ืนๆของ

ผูประกอบการธุรกิจผานระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกส เชน การจดัการสงเสริมการขายหรือราคาสินคาท่ีดึงดูดความ

สนใจของผูบริโภค 

 2. ดานการสื่อสารของบริษัทหรือผูประกอบการท่ีทําธุรกิจผานระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกสไมสงผลตอ

ความตั้งใจซื้อสินคาผานผานระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกส ซึ่งไมสอดคลองกับสมมติฐานท่ีตั้งไว ท้ังน้ีเน่ืองจากผูบริโภค

สวนใหญมีความคิดเห็นวา บริษัทหรือผูประกอบการท่ีทําธุรกิจผานระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกส มีการรับฟง

ขอเสนอแนะในการใหบริการ ใหขอมูลไดทันเวลา สามารถติดตอสื่อสารไดตลอดเวลา และทําใหทราบถึงการพัฒนา

ของสินคาใหมๆ น้ัน เปนมาตรฐานการสื่อสารท่ีผูประกอบการขายสินคาผานระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกสสวนใหญมี

การดําเนินการกันอยูแลว จึงทําใหผูบริโภคไมใหความสําคญัในดานการสื่อสารกับผูประกอบการ  

 3. ดานช่ือเสียงของบริษัทหรือผูประกอบการท่ีทําธุรกิจขายเฟอรนิเจอรผานระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกส

ไมสงผลตอความตั้งใจซื้อสินคาผานระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกสของผูบริโภค ซึ่งไมสอดคลองกับสมมตฐิานท่ีตั้งไว ท้ังน้ี

เน่ืองจากผูบรโิภคสวนใหญมีความคิดเห็นวา บริษัทหรือผูประกอบการท่ีทําธุรกิจขายเฟอรนิเจอรผานระบบพาณิชย

อิเล็กทรอนิกส ไมจําเปนท่ีจะตองเปนบริษัทท่ีมีช่ือเสียง ไมจําเปนท่ีจะตองเปนบริษัทหรือผูประกอบการท่ีคุนเคย โดย

การซื้อสินผานคาผานระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกสของผูบริโภค ผูบรโิภคสามารถซื้อสินคากับบริษัทหรอืผูประกอบการ

รายใดก็ไดท่ีเสนอสินคาหรือบริการท่ีตอบสนองหรือตรงกับความตองการของผูบริโภค 

 4. ดานคุณภาพของขอมูลท่ีเผยแพรจากบริษัทหรือผูประกอบการท่ีทําธุรกิจขายเฟอรนิเจอรผานระบบ

พาณิชยอิเล็กทรอนิกสสงผลตอความตั้งใจซื้อสินคาผานระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกสของผูบริโภค ซึ่งสอดคลองกับ

สมมติฐานท่ีตั้งไว ท้ังน้ีเน่ืองจากผูบริโภคสวนใหญมีความคดิเห็นวา ขอมูลท่ีเปนประโยชน ชัดเจน ละเอียดเพียงพอ 

และถูกตองเก่ียวกับสินคาท่ีผูบริโภคตองการซื้อ สงผลตอความตั้งใจซื้อสินคาของผูบริโภค เน่ืองจากสินคาเฟอรนิเจอร

เปนสินคาประเภทท่ีมีรายละเอียดเก่ียวกับตัวสินคามาก ทําใหผูบริโภคจําเปนตองไดรับขอมูลท่ีเปนประโยชนและมี

คุณคากอนการซื้อสินคา 

 5. ดานการออกแบบหนาเว็บไซตของบริษัทหรือผูประกอบการท่ีทําธุรกิจขายเฟอรนิเจอรผานระบบ

พาณิชยอิเล็กทรอนิกสไมสงผลตอความตั้งใจซื้อสินคาผานระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกสของผูบรโิภค ซึ่งไมสอดคลองกับ

สมมติฐานท่ีตั้งไว ท้ังน้ีเน่ืองจากผูบริโภคสวนใหญมีความคดิเห็นวา เวปไซตของบริษัทหรือผูประกอบการท่ีทําธุรกิจขาย

เฟอรนิเจอรผานระบบพาณิชยอิเลก็ทรอนิกส ไมจาํเปนท่ีจะตองเปนเวปไซตท่ีมีรูปแบบ มาตรฐาน หรอื มีการออกแบบ

เวปไซตท่ีใชงานไดดีอาจเปนเพราะในการสั่งซื้อสินคาผานระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกสสวนใหญจะใชการสื่อสารกับ

บริษัทหรือผูประกอบการผานชองทางการติดตออ่ืนๆกอนทําการสั่งซื้อสินคาทําใหผูบริโภคสามารถสอบถามขอมูล

เก่ียวกับตัวสินคาไดโดยตรง 

 6. ดานความปลอดภัยในการทําธุรกรรมผานบริษัทหรือผูประกอบการท่ีทําธุรกิจขายเฟอรนิเจอรผาน

ระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกสไมสงผลตอความตั้งใจซื้อสินคาผานระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกสของผูบริโภค ซึ่งไม

สอดคลองกับสมมติฐานท่ีตั้งไว ท้ังน้ีเน่ืองจากผูบรโิภคสวนใหญมีความคิดเห็นวาบริษัทหรือผูประกอบการท่ีทําธุรกิจ

ขายเฟอรนิเจอรผานระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกสสวนใหญมีมาตรการรักษาความปลอดภัยตอการซื้อสินคาออนไลน 

สามารถตรวจสอบตัวตนผูซื้อสินคาออนไลนเพ่ือความปลอดภัย สามารถทําใหมั่นใจไดวาขอมูลการทําธุรกรรมมีการ

ปองกันจากการเปลีย่นแปลงโดยบังเอิญหรือทําลายในระหวางการสงขอมูลธุรกรรมผานอินเทอรเน็ต และมรีะบบการ
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ชาระเงินออนไลนท่ีปลอดภยัท่ีดีและมมีาตรฐานอยูแลว จึงทาใหผูบริโภคไมไดคํานึงถึงความปลอดภยัในการทาธุรกรรม

ผานบริษัทหรือผูประกอบการท่ีทําธุรกิจผานระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกส 

 7. ดานการบอกตอทางอินเตอรเน็ตในเชิงบวกของบริษัทหรือผูประกอบการท่ีทําธุรกิจขายเฟอรนิเจอร

ผานระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกสสงผลตอความตั้งใจซื้อสินคาผานระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกสของผูบริโภค ซึ่ง

สอดคลองกับสมมติฐานท่ีตั้งไว ท้ังน้ีเน่ืองจากผูบรโิภคสวนใหญมีความคิดเห็นวา การไดทราบจากผูอ่ืนวา บริษัทหรือ

ผูประกอบการท่ีทําธุรกิจขายเฟอรนิเจอรผานระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกส เปนท่ีนิยม มีความนาเช่ือถือ เสนอราคา

สินคาในราคาถูก และสามารถแนะนําสินคาหรือบริการตรงตามความตองการ สงผลตอความตั้งใจซื้อสินคาจากบริษัท

หรือผูประกอบการเหลาน้ัน 

 

ขอเสนอแนะ 

ขอเสนอแนะในการนําผลวิจัยไปใช  

 จากการศึกษาเรื่อง ความนาไววางใจของธุรกิจเฟอรนิเจอรท่ีสงผลตอความตั้งใจซื้อสินคาผานระบบ

พาณิชยอิเล็กทรอนิกส พบวา ความนาไววางใจของธุรกิจเฟอรนิเจอรดานการบอกตอทางอินเตอรเน็ตในเชิงบวกและ

ดานคุณภาพของขอมูล สงผลตอความตั้งใจซื้อสินคาผานระบบพาณชิยอิเล็กทรอนิกสมากท่ีสุด ดังน้ัน 

1. ผูประกอบธุรกิจเฟอรนิเจอรผานระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกสควรมกีารใชกลยุทธแบบปากตอปากไปยัง

ผูบริโภคโดยการสงผานขาวสารจากบุคคลหน่ึงไปสูอีกบุคคลหรือกลุมหน่ึง ทําใหเกิดเปนเรื่องท่ีคนพูดถึง และ การ

สงผานขาวสารตอๆกันไปโดยใชสือ่อิเล็กทรอนิกสผานระบบอินเตอรเน็ต ทําใหเกิดการแพรกระจายของขาวสารไดอยาง

กวางขวางในเวลาอันรวดเร็ว 

2. ผูประกอบธุรกิจเฟอรนิเจอรผานระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกสและผูท่ีสนใจ ควรใหความสําคัญเก่ียวกับ

ความนาไววางใจของผูบรโิภคในดานการบอกตอทางอินเตอรเน็ตในเชิงบวกและดานคณุภาพของขอมูล ตองทําให

ผูบริโภคมีความเช่ือมั่น เช่ือถือในขอมูล และติดตามอยางสม่ําเสมอ จะตองกําหนดราคาสินคาหรือบรกิารในราคาท่ี

เหมาะสม มีการแนะนาผลติภณัฑท่ีนาสนใจและมีคุณคา และใหประโยชนแกผูบริโภคอยางคุมคา 

ขอเสนอแนะในการวิจัยคร้ังตอไป  

1. การศึกษาเรื่องความนาไววางใจของธุรกิจเฟอรนิเจอรท่ีสงผลตอความตั้งใจซื้อสินคาผานระบบพาณิชย

อิเล็กทรอนิกส ไดทําการศึกษากลุมตัวอยางผูบริโภคท่ีเคยซื้อสินคาเฟอรนิเจอรผานระบบพาณิชยอิเลก็ทรอนิกส 

การศึกษาครั้งตอไปจึงควรทําการศึกษาผูบรโิภคท่ีซื้อสินคาประเภทอ่ืนๆผานระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกส เน่ืองจาก 

เฟอรนิเจอรเปนสินคาขนาดใหญ อีกท้ังยังมีราคาท่ีสูง ทําใหผูบรโิภคตองอาศัยปจจัยหลายอยางในการตั้งใจและ

ตัดสินใจซื้อสินคา ถาเปนสินคาประเภทอ่ืนอาจทําใหพบปจจัยในดานอ่ืนๆท่ีมีความสัมพันธกับความตัง้ใจซื้อสินคาของ

ผูบริโภค 

2. ศึกษาความนาไววางใจของธุรกิจเฟอรนิเจอรท่ีสงผลตอความตั้งใจซื้อสินคาผานระบบพาณิชย

อิเล็กทรอนิกส ควรทําการศึกษาเก่ียวกับทางดานการรองรับความสะดวกของผูบริโภค เชน การสงสินคา การคิด

คาบริการ เปนตน เน่ืองจากบริษัทหรือผูประกอบการอาจจัดสงสินคาลาชาเกินความตองการของผูบรโิภค และคดิ

คาบริการแตกตางกันซึ่งอาจสงผลกับความตั้งใจซื้อทําใหผูบริโภคหันไปสนใจกับผูประกอบการรายอ่ืนท่ีมีสินคา

เหมือนกัน 
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