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ความนาไววางใจของธุรกิจเฟอรนิเจอรที่สงผลตอความตั้งใจซื้อสินคาผาน
ระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกส
Trustworthiness of Furniture Business Affecting to Purchase Intention
via Electronic Commerce
ณัฐกฤษณ รัตนเหม
บทคัดยอ
การวิจัยเชิงสํารวจนี้มีจุดประสงคเพื่อศึกษาถึงตัวกําหนดปจจัยที่สรางความนาไววางความนาไววางใจของ
ธุรกิจทั้ง 7 ดาน ไดแก ชื่อเสียงของธุรกิจ ขนาดของธุรกิจ การออกแบบหนาเว็บไซตของธุรกิจ คุณภาพของขอมูล การ
บอกตอทางอินเตอรเน็ตในเชิงบวกของธุรกิจ ความปลอดภัยในการทําธุรกรรม และ การสื่อสารของธุรกิจ ที่สงผลตอ
การซื้อสินคาผานระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกสโดยใชแบบสอบถามปลายปดจานวน 400 ชุด ในการเก็บขอมูลจากกลุม
ตัวอยางที่เคยซื้อเฟอรนิเจอรผานระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกส และวิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติเชิงพรรณนา ซึ่งไดแก
การแจกแจงความถี่ รอยละ คาคะแนนเฉลี่ย คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติเชิงอนุมานที่ใชทดสอบสมมติฐาน
ไดแก การวิเคราะหการถดถอยพหุคูณ
ผลการศึกษาปจจัยดานการสรางความนาไววางใจพบวา ปจจัยดานการออกแบบหนาเวปไซต ดานความ
ปลอดภัย ดานการสื่อสาร และ ดานคุณภาพของขอมูล ระดับความเห็นดวยโดยรวมอยูในระดับมากที่สุด ในขณะที่
ปจจัยดานชื่อเสียงของธุรกิจ และ ดานการบอกตอทางอินเตอรเน็ตในเชิงบวก ระดับความเห็นดวยโดยรวมอยูในระดับ
มาก และ ปจจัยดานขนาดของธุรกิจ ระดับความเห็นดวยโดยรวมอยูในระดับ ปานกลาง
ผลการศึกษาความตั้งใจซื้อสินคาประเภทเฟอรนิเจอรผานระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกสพบวา ระดับความ
คิดเห็นโดยรวมดานความตั้งใจซื้อสินคาผานระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกส ผูตอบแบบสอบถามใหความคิดเห็นโดยรวม
ทั้งหมดอยูในระดับเห็นดวยมาก
ผลการศึกษาความสัมพันธของปจจัยดานความนาไววางใจของธุรกิจเฟอรนิเจอรกับความตั้งใจซื้อสินคา
ผานระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกส พบวา ความนาไววางใจของธุรกิจเฟอรนิเจอรดานคุณภาพของขอมูล และดานการ
บอกตอทางอินเตอรเน็ตในเชิงบวกของธุรกิจสงผลตอความความตั้งใจซื้อเฟอรนิเจอรผานระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกส
อยางมีนัยสําคัญทางสถิตที่ระดับ .05 โดยที่ความนาไววางใจของธุรกิจเฟอรนิเจอรดานคุณภาพของขอมูล (ß = .304)
สงผลตอความตั้งใจซื้อเฟอรนิเจอรผ านระบบพาณิชยอิเ ล็กทรอนิกสมากที่สุ ด รองลงมาคือ ด านการบอกตอทาง
อินเตอรเน็ตในเชิงบวกของธุรกิจ (ß = .147) สวนความนาไววางใจของธุรกิจเฟอรนิเจอรดานชื่อเสียงของธุรกิจ ขนาด
ของธุรกิจ การออกแบบหนาเว็บไซตของธุรกิจ ความปลอดภัยในการทําธุรกรรม และ การสื่อสารของธุรกิจ ไมสงผลตอ
ความตั้งใจซื้อเฟอรนิเจอรผานระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกส
คําสําคัญ: ความนาไววางใจ, ความตั้งใจซื้อสินคา, การพาณิชยอิเล็กทรอนิกส 1
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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
ความสําคัญและที่มาของปญหาวิจัย
ธุรกิจพาณิชยเล็กทรอนิกสในประเทศไทยในป2559 มีจํานวนผูประกอบการธุรกิจพาณิชย อิเล็กทรอนิกส
(E-Commerce) มากกวา 592,996 ราย โดยรอยละ 59.56 เปนพาณิชยอิเล็กทรอนิกสแบบธุรกิจขายใหกับธุรกิจ
(Business-to- Business: B2B) หมายถึง การคาขายระหวางภาคธุรกิจกับภาคธุรกิจที่ไมใชผูบริโภค ซึ่งถือเปนสัดสวน
ที่มากที่สุดในธุรกิจประเภทพาณิชยอิเล็กทรอนิกส ขณะที่พาณิชยอิเล็กทรอนิกส (E-Commerce) แบบธุรกิจขายใหกับ
ผูบริโภค (Business-to-Customer: B2C) มีสัดสวนเพียงรอยละ28.89 และพาณิชยอิเล็กทรอนิกสแบบธุรกิจขาย
ใหกับรัฐบาล (Business to Government: B2G) มีเพียงรอยละ 11.55 แสดงใหเห็นวาความนิยมของภาคธุรกิจใน
การดําเนินกิจการคาขายผานระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกสไดมุงเนนไปที่กลุมภาคธุรกิจ ในขณะที่มูลคาการซื้อขายผาน
ระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกสแบบ B2C มีสัดสวนมูลคาการซื้อขายรองลงมา สาเหตุเกิดจากการผูบริโภคชาวไทยไมมัน
ใจในการซื้ อ สิ น ค า ทางอิ น เทอร เ น็ ต ไม เ หมื อ นกั บ ผู บ ริ โ ภคในต า งประเทศที่ กํ า ลั ง นิ ย ม และใช บริ ก ารพาณิ ช ย
อิเล็กทรอนิกส (E-Commerce) อยางสม่ําเสมอ (สํานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส, 2560) จะเห็นไดวา
ผูบริโภคยังขาดความเชื่อมั่นในธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนิกสจึงทําใหเกิดการตัดสินใจใชบริการในระดับนอย ซึ่งหาก
ปลอยไวอาจทําใหธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนิกสไดรับผลกระทบในวงกวาง สาเหตุของปญหาสวนหนึ่งที่เกิดขึ้นเปนเพราะ
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ภาคธุรกิจ และหนวยงานรัฐยังไมมีการศึกษาถึงการพัฒนา หรือการคนหาวิธีการนําเสนอเพื่อกระตุนใหผูบริโภคเกิด
ความมั่นใจและตัดสินใจใชบริการชําระเงินผานระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกส
ธุ ร กิ จ ร า นขายเฟอร นิ เ จอร เ ป น อี ก หนึ่ ง ธุ ร กิ จ ที่ มี ก ารแข ง ขั น ในด า นการตลาดผ า นระบบพาณิ ช ย
อิเล็กทรอนิกสอยางตอเนื่องและมีแนวโนมเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากอัตราความตองการซื้อบานของประชากรที่เพิ่มมากขึ้น
ทุกป ซึ่งสงผลใหความตองการในการซื้อเฟอรนิเจอรมีเพิ่มมากขึ้น ในป พ.ศ. 2559 มูลคาตลาดเฟอรนิเจอรในประเทศ
มีมูลคาประมาณ 50,000 ลานบาท ขยายตัวประมาณรอยละ 10 เมื่อเปรียบเทียบกับปกอนหนา อันเนื่องมาจากความ
เติบโตตามโครงการคอนโดมิเนียมและอสังหาริมทรัพยตามแนวรถไฟฟาสายตางๆ เมื่อจํานวนที่พักอาศัยมากขึ้นทําให
เกิดการซื้อเฟอรนิเจอรเพื่อนําไปใชสอยเพิ่มขึ้นเชนกัน อันเปนปจจัยบวกที่ชวยดันใหยอดขายเฟอรนิเจอรขยายตัวอยาง
มาก สวนการสงออกเฟอรนิเจอรในตลาดตางประเทศ มีมูลคาประมาณ 124,000 ลานบาท ขยายตัวประมาณรอยละ
14 เมื่อเปรียบเทียบกับปกอนหนาอันเนื่องมาจาก จํานวนประเทศที่นําเขาเฟอรนิเจอรจากประเทศไทยเพิ่มขึ้นเปนกวา
20 ประเทศทั่วโลก จากเดิมที่มีสหรัฐฯ ยุโรป และญี่ปุนเปนตลาดหลัก แตปจจุบันมีการสงออกไปยังตลาดใหญอื่นๆ ทั้ง
ออสเตรเลีย อินเดีย จีน และโดยเฉพาะอยางยิ่งตลาดอาเซียน ที่มีเวียดนาม มาเลเซีย อินโดนีเซีย เปนผูนําเขารายใหญ
มีอัตราการเติบโตสูงที่สุด มูลคาปจจุบันคิดเปนสัดสวนถึงรอยละ 20 ของการสงออกเฟอรนิเจอรทั้งหมด (กรมสงเสริม
อุตสาหกรรม, 2560)
การศึกษาเกี่ยวกับความนาไววางใจ (Trustworthiness) มีความจําเปนเพราะ ความนาไววางใจถือเปน
ประเด็นสําคัญที่เกี่ยวของกับการซื้อสินคาของผูบริโภคผานระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกสที่ผูบริโภคนั้นรูสึกวาตนเอง
อาจจะตกอยูในภาวะที่เสี่ยงและอาจถูกหลอกลวง เครื่องมือหนึ่งที่ชวยลดความไมแนใจและความกังวลใจในการซื้อ
สินคาของผูบริโภค คือการสรางความนาไววางใจใหผูบริโภคเกิดความเชื่อมั่นไววางใจ หากผูบริโภคมีความเชื่อใจตอ
ผูขายแลว จะทําใหผูบริโภคเกิดความตั้งใจในการซื้อสินคาหรือบริการทางอินเตอรเน็ต ดังนั้น ความเชื่อมั่นไววางใจ
มิไดเปนเพียงปจจัยที่ชวยในการซื้อขายในชองทางรูปแบบเดิมเทานั้น แตยังเปนตัวชวยสําคัญในการสรางความตั้งใจใน
การซื้อสินคาออนไลนอีกดวย (Chiu, Chang, Cheng, & Fang, 2009)
จากการศึกษาในอดีตที่ผานมาเกี่ยวกับความไววางใจ ไดผลสรุปวาความไววางใจนั้นไมสงผลตอความตัง้ ใจ
(Intentions) ในการใชบริการเว็บไซตเครือขายสังคมออนไลน (Social Network) แตกลับสงผลตอความตั้งใจในการซื้อ
สิ น ค า (Purchase Intention) จากเว็ บ ไซต ก ารพาณิ ช ย อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส (McKnight & Chervany, 2001) นั่ น
หมายความวาความตระหนัก (Awareness) ถึงภัยที่เกิดจากการใชงานเว็บไซตประเภทเครือขายสังคมออนไลนของผูใช
นั้นมีนอยกวาเมื่อเทียบกับความตระหนักถึงภัยที่เกิดจากการซื้อสินคาและบริการในเว็บไซตการพาณิชยอิเล็กทรอนิกส
นอกจากรูปแบบของการบริการแลวระดับความไววางใจยังขึ้นอยูกับประสบการณในการใชงานของผูใชอีกดวยกลาวคือ
ความไววางใจนั้นสงผลตอความตั้งใจในการซื้อสินคาออนไลนลดลงเมื่อผูใชมีประสบการณในการซื้อสินคามากขึ้น
(Gefen, Karahanna, & Straub, 2003) นั่นแสดงใหเห็นวาหากผูใชมีความคุนเคยกับการใชบริการเว็บไซตการพาณิชย
อิเล็กทรอนิกสในระดับหนึ่งแลว ปจจัยที่มีผลตอความตั้งใจในการซื้อสินคาออนไลนจะไมไดขึ้นอยูกับความไววางใจ
เพียงอยางเดียว
จากที่กลาวมาขางตนผูวิจัยจึงตองการศึกษาเรื่องความนาไววางใจของธุรกิจเฟอรนิเจอรที่สงผลตอการซื้อ
สินคาผานระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกส เพื่อพิจารณาถึงความสัมพันธระหวางตัวกําหนดปจจัยที่สรางความนาไววางใจ
กั บ ความตั้ ง ใจซื้ อ สิ น ค า ซึ่ ง จะช ว ยให ท ราบถึ ง ข อ มู ล ในด า นต า งๆที่ มี อิ ท ธิ พ ลต อ การซื้ อ สิ น ค า ผ า นระบบพาณิ ช ย
อิเล็กทรอนิกส เพื่อเปนประโยชนแกผูที่เกี่ยวของในการทําธุรกิจผานชองทางออนไลน
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วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่ อ ศึ ก ษาป จ จั ย ที่ ส ร า งความน า ไว ว างใจของธุ ร กิ จ ที่ ส ง ผลต อ การซื้ อ สิ น ค า ผ า นระบบพาณิ ช ย
อิเล็กทรอนิกส
2. เพื่อศึกษาถึงความตั้งใจซื้อสินคาประเภทเฟอรนิเจอรผานระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกส
3. เพื่อศึกษาถึงความสัมพันธของปจจัยดานความนาไววางใจของธุรกิจเฟอรนิเจอรกับความตั้งใจซื้อสินคา
ผานระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกส
สมมติฐานการวิจัย
ในการศึ ก ษาความน า ไว ว างใจของธุ ร กิ จ เฟอร นิ เ จอร ที่ ส งผลต อ ความตั้ งใจซื้ อ สิ น ค า ผ านระบบพาณิ ช ย
อิเล็กทรอนิกส มีสมมติฐานการวิจัย ดังนี้
1. ขนาดของบริษัทหรือผูประกอบการที่ทําธุรกิจขายเฟอรนิเจอรผานระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกสมีผลตอ
ความตั้งใจซื้อสินคาผานระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกสของผูบริโภค
2. การสื่อสารของบริษทั หรือผูประกอบการที่ทําธุรกิจขายเฟอรนิเจอรผานระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกสมีผล
ตอความตั้งใจซื้อสินคาผานระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกสของผูบริโภค
3. ชื่อเสียงของบริษัทหรือผูประกอบการที่ทําธุรกิจขายเฟอรนิเจอรผานระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกสมีผลตอ
ความตั้งใจซื้อสินคาผานระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกสของผูบริโภค
4. คุณภาพของขอมูลที่เผยแพรจากบริษัทหรือผูประกอบการที่ทําธุรกิจขายเฟอรนิเจอรผานระบบพาณิชย
อิเล็กทรอนิกสมีผลตอความตั้งใจซื้อสินคาผานระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกสของผูบริโภค
5. การออกแบบหนาเว็บไซตของบริษัทหรือผูประกอบการที่ทําธุรกิจขายเฟอรนิเจอรผานระบบพาณิชย
อิเล็กทรอนิกสมีผลตอความตั้งใจซื้อสินคาผานระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกสของผูบริโภค
6. ความปลอดภัยในการทําธุรกรรมผานบริษัทหรือผูประกอบการที่ทําธุรกิจขายเฟอรนิเจอรผานระบบ
พาณิชยอิเล็กทรอนิกสมีผลตอความตั้งใจซื้อสินคาผานระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกสของผูบริโภค
7. การบอกตอทางอินเตอรเน็ตในเชิงบวกของบริษัทหรือผูประกอบการที่ทําธุรกิจขายเฟอรนิเจอรผานระบบ
พาณิชยอิเล็กทรอนิกสมีผลตอความตั้งใจซื้อสินคาผานระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกสของผูบริโภค
วิธีดําเนินการวิจัย
การวิ จั ย นี้ มี จุ ด มุ ง หมายเพื่ อ ศึ ก ษาความน า ไว ว างใจของธุ ร กิ จ เฟอร นิ เ จอร ที่ ส ง ผลต อ การตั้ ง ใจซื้ อ
เฟอรนิเจอรผานทางอินเตอรเน็ต รูปแบบการวิจัยเปนแบบเชิงปริมาณ มีประชากรเปนผูเคยซื้อสินคาผานอินเทอรเน็ต
ซึ่งมีจํานวนมากและผูวิจัยไมทราบจํานวนของประชากรทั้งหมดที่แนนอน ดังนั้น การกําหนดขนาดกลุมตัวอยางจึงใช
การพิจารณาจากสูตรของ Cocharn เมื่อกําหนดระดับความเชื่อมั่นที่ 95% ระดับความแปรปรวนสูงสุด (p = 0.50)
และสามารถยอมรับความคลาดเคลื่อนจากการสุมตัวอยางได 5% จะไดขนาดของกลุมตัวอยางที่เหมาะสมไมนอยกวา
385 ตัวอยาง เนื่องจากผูวิจัยตองการขนาดตัวอยางมากกวา 385 คน เพื่อปองกันกรณีตัวอยางบางหนวยไมสามารถให
ขอมูลไดหรือใหขอมูลไดไมครบถวน ดังนั้น งานวิจัยนี้จะใชกลุมตัวอยางเปนจํานวนทั้งสิ้น 400 คน สํารวจขอมูลโดยใช
แบบสอบถามคําถามปลายปด จํานวน 400 ชุด ที่ผานการตรวจคุณภาพของแบบสอบถามดวยวิธีการหาคา IOC โดย
เสนอผูเชี่ยวชาญจํานวน 3 ทาน พิจารณาตรวจสอบ เพื่อใหไดขอคําถามที่มีขอความตรงตามวัตถุประสงคของการศึกษา
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แลวทําการนําแบบสอบถามไปทดลองใช (Try-Out) กับกลุมที่ไมใชกลุมตัวอยาง คือ ผูที่เคยซื้อสินคาผานระบบพาณิชย
อิเ ล็ ก ทรอนิ กส จํ านวน 30 ราย แลว นํ า ผลที่ ไ ด ไปวิ เ คราะหค วามเชื่ อ มั่ นของแบบสอบถามทั้ง ฉบั บด ว ยวิธี ห าค า
สัมประสิทธิ์แอลฟา ผูศึกษาไดดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลจากแบบสอบถามที่ไดสงใหกลุมตัวอยาง ซึ่งแบบสอบถาม
จะถูกสรางขึ้นและอัพโหลดเขาบนเว็บไซต เพื่อใหกลุมตัวอยางสามารถเขามาดาวนโหลดแบบสอบถาม เปนเครื่องมือใน
การเก็บขอมูลเพียงครั้งเดียว และใหผูตอบแบบสอบถามกรอกแบบสอบถามดวยตนเอง ในการวิจัยไดสังเคราะหจาก
แบบสอบถามที่สมบูรณจํานวน 400 ฉบับ โดยการวิเคราะหขอมูลใชสถิติเชิงพรรณนา ไดแก การแจกแจงความถี่ และ
นําเสนอเปนคารอยละ การหาคาเฉลี่ย คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และใชการวิเคราะหขอมูลทางสถิติเชิงอนุมาน โดย
ใชการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) โดยใหการแปลความหมายของคาเฉลี่ยระดับ
ความคิดเห็น (ประสพชัย พสุนนท 2553) ไดดังนี้
คะแนนเฉลี่ย 4.21 – 5.00 หมายถึงมีความคิดเห็นเชิงบวกมากที่สุด
คะแนนเฉลี่ย 3.41 – 4.20 หมายถึงมีความคิดเห็นเชิงบวกมาก
คะแนนเฉลี่ย 2.61 – 3.40 หมายถึงมีความคิดเห็นเชิงบวกปานกลาง
คะแนนเฉลี่ย 1.81 – 2.60 หมายถึงมีความคิดเห็นเชิงบวกนอย
คะแนนเฉลี่ย 1.00 – 1.80 หมายถึงมีความคิดเห็นเชิงบวกนอยที่สุด
สรุปผลการวิจัย
ผลการวิจัยเรื่อง”ความนาไววางใจของธุรกิจเฟอรนิเจอรที่สงผลตอความตั้งใจซื้อสินคาผานระบบพาณิชย
อิเล็กทรอนิกส” ซึ่งในการวิจัยไดสังเคราะหจากแบบสอบถามที่สมบูรณจํานวน 400 ฉบับ ซึ่งผูวิจัยไดสรุปผลการศึกษา
ดังนี้
1. ปจจัยที่สรางความนาไววางใจของธุรกิจเฟอรนิเจอร
1.1 ปจจัยดานชื่อเสียงของธุรกิจโดยภาพรวมอยูในระดับเห็นดวยมาก เมื่อพิจารณารายดาน พบวาระดับ
ความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถามที่เห็นดวยเปน ลําดับแรก คือ บริษัทหรือผูประกอบการที่ทําธุรกิจเฟอรนิเจอรผาน
ระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกส ตองมีชื่อเสียงที่รูจักกันดีอยางแพรหลาย ที่ระดับ 3.99
1.2 ปจจัยดานขนาดของธุรกิจโดยภาพรวมอยูในระดับเห็นดวยปานกลาง เมื่อพิจารณารายดาน พบวา
ระดั บ ความคิ ด เห็ น ของผู ต อบแบบสอบถามที่ เ ห็ น ด ว ยเป น ลํ า ดั บ แรก คื อ บริ ษั ท หรื อ ผู ป ระกอบการที่ ทํ า ธุ ร กิ จ
เฟอรนิเจอรผานระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกส ตองเปนบริษัทที่มีขนาดใหญที่มีพนักงานไมต่ํากวา 200 คน ที่ระดับ 3.35
1.3 ปจจัยดานการออกแบบหนาเวปไซตโดยภาพรวมอยูในระดับเห็นดวยมากที่สุด เมื่อพิจารณารายดาน
พบวาระดับความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถามที่เห็นดวยเปน ลําดับแรก คือ เว็บไซตของบริษัทหรือผูประกอบการที่
ทําธุรกิจเฟอรนิเจอรผานระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกสตองมีการออกแบบเพื่อรองรับการใชงานพรอมกันไดในปริมาณ
มากโดยที่ระบบไมลม ที่ระดับ 4.48
1.4 ปจจัยดานความปลอดภัยโดยภาพรวมอยูในระดับเห็นดวยมากที่สุด เมื่อพิจารณารายดาน พบวา
ระดั บ ความคิ ด เห็ น ของผู ต อบแบบสอบถามที่ เ ห็ น ด ว ยเป น ลํ า ดั บ แรก คื อ บริ ษั ท หรื อ ผู ป ระกอบการที่ ทํ า ธุ ร กิ จ
เฟอรนิเจอรผานระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกสตองมีระบบการชําระเงินออนไลนใหทานชําระเงินไดอยางปลอดภัย ที่
ระดับ 4.64
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1.5 ปจจัยดานการสื่อสารโดยภาพรวมอยูในระดับเห็นดวยมากที่สุด เมื่อพิจารณารายดาน พบวาระดับ
ความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถามที่เห็นดวยเปน ลําดับแรก คือ บริษัทหรือผูประกอบการที่ทําธุรกิจเฟอรนิเจอรผาน
ระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกส สามารถติดตอสื่อสารไดตลอดเวลา ไมติดขัด หรือขัดของ ที่ระดับ 4.48
1.6 ปจจัยดานการบอกตอทางอินเตอรเน็ตในเชิงบวกโดยภาพรวมอยูในระดับเห็นดวยมาก เมื่อพิจารณา
รายดาน พบวา บริษัทหรือผูประกอบการที่ทําธุรกิจเฟอรนิเจอรผานระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกส ตองมีผูเชี่ยวชาญใน
แตละดานเชนบล็อกเกอรแสดงความเห็นเชิงบวกผานทางอินเตอรเน็ตและแนะนําใหซื้อสินคา ที่ระดับ 3.98
1.7 ปจจัยดานคุณภาพของขอมูลโดยภาพรวมอยูในระดับเห็นดวยมากที่สุด เมื่อพิจารณารายดาน พบวา
บริษัทหรือผูประกอบการที่ทําธุรกิจเฟอรนิเจอรผานระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกส ควรใหขอมูลที่เปนประโยชนเกี่ยวกับ
สินคาที่ทานตองการซื้อ ที่ระดับ 4.55
2. ความคิดเห็นโดยรวมดานความตั้งใจซื้อสินคาผานระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกส ผูตอบแบบสอบถามให
ความคิดเห็นโดยรวมทั้งหมดอยูในระดับเห็นดวยมากซึ่งมีคาเทากับ 3.78 และ เมื่อพิจารณาแตละรายการดานความตั้ง
สินใจซื้อสินคาผานสื่อสังคมออนไลน พบวา ผูตอบแบบสอบถามไดใหระดับความคิดเห็นมากที่สุด คือ ถาบริษัทหรือ
ผูประกอบการที่ทําธุรกิจเฟอรนิเจอรผานระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกสมีความนาเชื่อถือ ทานจะซื้อสินคาผานชองทาง
ออนไลนอยางแนนอน ที่ระดับ 4.02
3. การวิเคราะหความสัมพันธของปจจัยที่สงผลตอความตั้งใจซื้อสินคาของผูเคยซื้อสินคาเฟอรนิเจอรผาน
อินเทอรเน็ตผูวิจัยไดใชการวิเคราะหถอดถอยพหุคูณ (Multiple Regression) ในการศึกษาอิทธิพลของปจจัยที่สงผล
ตอความตั้งใจซื้อสินคาเฟอรนิเจอร ดังแสดงใหเห็นในตารางที่ 1
ตารางที่ 1 แสดงคาสัมประสิทธิ์การถดถอยพหุคูณ คาคงที่ และคาความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน
ตัวแปร
Unstandardized
Standardized
t
Coefficients
B

Std.Error

คาคงที่

-0.100

0.367

1. ความนาไววางใจของธุรกิจ
ทางดานชื่อเสียง

0.071

0.057

2. ความนาไววางใจของธุรกิจ
ทางดานขนาดของธุรกิจ

0.085

3. ความนาไววางใจของธุรกิจ
ทางดานการออกแบบหนาเวป
ไซต

0.042

Sig

Coefficients
Beta
.273

.785

0.064

.241

.215

0.055

0.075

.541

.124

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
จากตารางที่ 1 ผลจากการทดสอบสมมติฐานโดยการวิเคราะหความถดถอยเชิงเสนแบบพหุ พบวา ปจจัย
ที่สงผลตอความตั้งใจซื้อสินคาผานสื่อสังคมออนไลนของของผูบริโภค อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับ 0.05 ไดแก
ความนาไววางใจของธุรกิจทางดานคุณภาพของขอมูล (Sig. = .000) และ ความนาไววางใจของธุรกิจทางดานการบอก
ตอทางอินเตอรเน็ตในเชิงบวก (Sig. = .010) ในขณะที่ปจจัยความนาไววางใจของธุรกิจทางดานชื่อเสียง ดานขนาดของ
ธุรกิจ ดานการออกแบบหนาเวปไซต ดานความปลอดภัยในการทําธุรกรรม และ ดานการสื่อสาร ไมสงผลตอความตั้งใจ
ซื้อสินคาผานสื่อสังคมออนไลนของของผูบริโภคเมื่อพิจารณาน้ําหนักของผลกระทบของตัวแปรอิสระที่สงผลตอการ
ตัดสินใจซื้อสินคาผานระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิคส พบวา ความนาไววางใจของธุรกิจทางดานคุณภาพของขอมูล (ß =
.304) สงผลตอความตั้งใจซื้อเฟอรนิเจอรผานระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิคสของผูบริโภค มากที่สุด รองลงมา คือ ความ
นาไววางใจของธุรกิจทางดานการบอกตอทางอินเตอรเน็ตในเชิงบวก (ß = .147) สัมประสิทธิ์การกําหนด (R2 = .277)
หมายความวา อิทธิพลของตัวแปรอิสระดานความนาไววางใจของธุรกิจทางดานคุณภาพของขอมูล และ ดานการบอก
ตอทางอินเตอรเน็ตในเชิงบวก สงผลตอความตั้งใจซื้อสินคาผานระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิคสของผูบริโภค คิดเปนรอย
ละ 27.7 ที่เหลืออีกรอยละ 72.3 เปนผลเนื่องมาจากตัวแปรอื่น
อภิปรายผล
จากการศึกษาปจจัยความนาไววางใจของธุรกิจเฟอรนิเจอรที่สงผลตอความตั้งใจซื้อสินคาผานระบบ
พาณิชยอิเล็กทรอนิกส ซึ่งผูวิจัยไดอภิปรายผลการศึกษาไวดังนี้
1. ดานขนาดของบริษัทหรือผูประกอบการที่ทําธุรกิจผานสื่อสังคมออนไลนไมสงผลตอความตั้งใจซื้อ
สินคาผานสื่อสังคมออนไลนของผูบ ริโภค ซึ่งไมสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว อาจเนื่องจากผูบริโภคสวนใหญมีความ
คิดเห็นวา บริษัทหรือผูประกอบการที่ทําธุรกิจผานระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกสที่เปนบริษัทขนาดใหญ หรือเปน
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ผูประกอบการรายใหญ หรือเปนผูป ระกอบการรายเดียวในสินคาประเภทนั้น และมีผตู ิดตามจํานวนมาก ไมสงผลตอ
ความตั้งใจซื้อของผูบริโภค นอกจากนี้ ผูบริโภคอาจจะไมไดคาํ นึงถึงขนาดของบริษัทแตอาจจะคํานึงถึงปจจัยอื่นๆของ
ผูประกอบการธุรกิจผานระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกส เชน การจัดการสงเสริมการขายหรือราคาสินคาที่ดึงดูดความ
สนใจของผูบริโภค
2. ดานการสื่อสารของบริษัทหรือผูประกอบการที่ทําธุรกิจผานระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกสไมสงผลตอ
ความตั้งใจซื้อสินคาผานผานระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกส ซึ่งไมสอดคลองกับสมมติฐานทีต่ ั้งไว ทั้งนี้เนื่องจากผูบริโภค
สวนใหญมีความคิดเห็นวา บริษัทหรือผูประกอบการที่ทําธุรกิจผานระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกส มีการรับฟง
ขอเสนอแนะในการใหบริการ ใหขอ มูลไดทันเวลา สามารถติดตอสื่อสารไดตลอดเวลา และทําใหทราบถึงการพัฒนา
ของสินคาใหมๆ นั้น เปนมาตรฐานการสื่อสารที่ผูประกอบการขายสินคาผานระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกสสวนใหญมี
การดําเนินการกันอยูแลว จึงทําใหผูบริโภคไมใหความสําคัญในดานการสื่อสารกับผูประกอบการ
3. ดานชื่อเสียงของบริษัทหรือผูประกอบการที่ทําธุรกิจขายเฟอรนเิ จอรผานระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกส
ไมสงผลตอความตั้งใจซื้อสินคาผานระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกสของผูบริโภค ซึ่งไมสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว ทั้งนี้
เนื่องจากผูบริโภคสวนใหญมีความคิดเห็นวา บริษัทหรือผูประกอบการที่ทําธุรกิจขายเฟอรนิเจอรผานระบบพาณิชย
อิเล็กทรอนิกส ไมจําเปนที่จะตองเปนบริษัทที่มีชื่อเสียง ไมจําเปนที่จะตองเปนบริษัทหรือผูประกอบการที่คุนเคย โดย
การซื้อสินผานคาผานระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกสของผูบริโภค ผูบริโภคสามารถซื้อสินคากับบริษัทหรือผูประกอบการ
รายใดก็ไดที่เสนอสินคาหรือบริการที่ตอบสนองหรือตรงกับความตองการของผูบริโภค
4. ดานคุณภาพของขอมูลที่เผยแพรจากบริษัทหรือผูประกอบการทีท่ ําธุรกิจขายเฟอรนิเจอรผา นระบบ
พาณิชยอิเล็กทรอนิกสสงผลตอความตั้งใจซื้อสินคาผานระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกสของผูบริโภค ซึ่งสอดคลองกับ
สมมติฐานที่ตั้งไว ทั้งนี้เนื่องจากผูบ ริโภคสวนใหญมีความคิดเห็นวา ขอมูลที่เปนประโยชน ชัดเจน ละเอียดเพียงพอ
และถูกตองเกี่ยวกับสินคาที่ผูบริโภคตองการซื้อ สงผลตอความตั้งใจซื้อสินคาของผูบริโภค เนื่องจากสินคาเฟอรนเิ จอร
เปนสินคาประเภทที่มีรายละเอียดเกี่ยวกับตัวสินคามาก ทําใหผูบริโภคจําเปนตองไดรับขอมูลที่เปนประโยชนและมี
คุณคากอนการซื้อสินคา
5. ดานการออกแบบหนาเว็บไซตของบริษัทหรือผูประกอบการที่ทําธุรกิจขายเฟอรนเิ จอรผานระบบ
พาณิชยอิเล็กทรอนิกสไมสงผลตอความตั้งใจซื้อสินคาผานระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกสของผูบริโภค ซึ่งไมสอดคลองกับ
สมมติฐานที่ตั้งไว ทั้งนี้เนื่องจากผูบ ริโภคสวนใหญมีความคิดเห็นวา เวปไซตของบริษัทหรือผูประกอบการที่ทําธุรกิจขาย
เฟอรนิเจอรผานระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกส ไมจาํ เปนที่จะตองเปนเวปไซตทมี่ ีรูปแบบ มาตรฐาน หรือ มีการออกแบบ
เวปไซตที่ใชงานไดดีอาจเปนเพราะในการสั่งซื้อสินคาผานระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกสสวนใหญจะใชการสื่อสารกับ
บริษัทหรือผูประกอบการผานชองทางการติดตออื่นๆกอนทําการสั่งซื้อสินคาทําใหผูบริโภคสามารถสอบถามขอมูล
เกี่ยวกับตัวสินคาไดโดยตรง
6. ดานความปลอดภัยในการทําธุรกรรมผานบริษัทหรือผูป ระกอบการที่ทําธุรกิจขายเฟอรนิเจอรผาน
ระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกสไมสงผลตอความตั้งใจซื้อสินคาผานระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกสของผูบริโภค ซึ่งไม
สอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว ทั้งนี้เนื่องจากผูบริโภคสวนใหญมีความคิดเห็นวาบริษัทหรือผูประกอบการที่ทําธุรกิจ
ขายเฟอรนิเจอรผานระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกสสวนใหญมีมาตรการรักษาความปลอดภัยตอการซื้อสินคาออนไลน
สามารถตรวจสอบตัวตนผูซื้อสินคาออนไลนเพื่อความปลอดภัย สามารถทําใหมั่นใจไดวาขอมูลการทําธุรกรรมมีการ
ปองกันจากการเปลีย่ นแปลงโดยบังเอิญหรือทําลายในระหวางการสงขอมูลธุรกรรมผานอินเทอรเน็ต และมีระบบการ
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ชาระเงินออนไลนที่ปลอดภัยที่ดีและมีมาตรฐานอยูแลว จึงทาใหผูบริโภคไมไดคํานึงถึงความปลอดภัยในการทาธุรกรรม
ผานบริษัทหรือผูประกอบการที่ทําธุรกิจผานระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกส
7. ดานการบอกตอทางอินเตอรเน็ตในเชิงบวกของบริษัทหรือผูประกอบการที่ทําธุรกิจขายเฟอรนเิ จอร
ผานระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกสสงผลตอความตั้งใจซื้อสินคาผานระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกสของผูบ ริโภค ซึ่ง
สอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว ทั้งนี้เนื่องจากผูบริโภคสวนใหญมีความคิดเห็นวา การไดทราบจากผูอื่นวา บริษัทหรือ
ผูประกอบการที่ทําธุรกิจขายเฟอรนิเจอรผานระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกส เปนที่นิยม มีความนาเชื่อถือ เสนอราคา
สินคาในราคาถูก และสามารถแนะนําสินคาหรือบริการตรงตามความตองการ สงผลตอความตั้งใจซื้อสินคาจากบริษัท
หรือผูประกอบการเหลานั้น
ขอเสนอแนะ
ขอเสนอแนะในการนําผลวิจัยไปใช
จากการศึกษาเรื่อง ความนาไววางใจของธุรกิจเฟอรนิเจอรที่สงผลตอความตั้งใจซื้อสินคาผานระบบ
พาณิชยอิเล็กทรอนิกส พบวา ความนาไววางใจของธุรกิจเฟอรนิเจอรดานการบอกตอทางอินเตอรเน็ตในเชิงบวกและ
ดานคุณภาพของขอมูล สงผลตอความตั้งใจซื้อสินคาผานระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกสมากที่สุด ดังนั้น
1. ผูประกอบธุรกิจเฟอรนเิ จอรผานระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกสควรมีการใชกลยุทธแบบปากตอปากไปยัง
ผูบริโภคโดยการสงผานขาวสารจากบุคคลหนึ่งไปสูอีกบุคคลหรือกลุม หนึ่ง ทําใหเกิดเปนเรื่องที่คนพูดถึง และ การ
สงผานขาวสารตอๆกันไปโดยใชสอื่ อิเล็กทรอนิกสผานระบบอินเตอรเน็ต ทําใหเกิดการแพรกระจายของขาวสารไดอยาง
กวางขวางในเวลาอันรวดเร็ว
2. ผูประกอบธุรกิจเฟอรนิเจอรผานระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกสและผูที่สนใจ ควรใหความสําคัญเกี่ยวกับ
ความนาไววางใจของผูบริโภคในดานการบอกตอทางอินเตอรเน็ตในเชิงบวกและดานคุณภาพของขอมูล ตองทําให
ผูบริโภคมีความเชื่อมั่น เชื่อถือในขอมูล และติดตามอยางสม่ําเสมอ จะตองกําหนดราคาสินคาหรือบริการในราคาที่
เหมาะสม มีการแนะนาผลิตภัณฑที่นาสนใจและมีคุณคา และใหประโยชนแกผูบริโภคอยางคุมคา
ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป
1. การศึกษาเรื่องความนาไววางใจของธุรกิจเฟอรนิเจอรทสี่ งผลตอความตั้งใจซื้อสินคาผานระบบพาณิชย
อิเล็กทรอนิกส ไดทําการศึกษากลุม ตัวอยางผูบริโภคทีเ่ คยซื้อสินคาเฟอรนิเจอรผา นระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกส
การศึกษาครั้งตอไปจึงควรทําการศึกษาผูบริโภคที่ซื้อสินคาประเภทอื่นๆผานระบบพาณิชยอเิ ล็กทรอนิกส เนื่องจาก
เฟอรนิเจอรเปนสินคาขนาดใหญ อีกทั้งยังมีราคาที่สูง ทําใหผูบริโภคตองอาศัยปจจัยหลายอยางในการตั้งใจและ
ตัดสินใจซื้อสินคา ถาเปนสินคาประเภทอื่นอาจทําใหพบปจจัยในดานอื่นๆที่มีความสัมพันธกับความตัง้ ใจซื้อสินคาของ
ผูบริโภค
2. ศึกษาความนาไววางใจของธุรกิจเฟอรนิเจอรทสี่ งผลตอความตั้งใจซื้อสินคาผานระบบพาณิชย
อิเล็กทรอนิกส ควรทําการศึกษาเกี่ยวกับทางดานการรองรับความสะดวกของผูบริโภค เชน การสงสินคา การคิด
คาบริการ เปนตน เนื่องจากบริษัทหรือผูประกอบการอาจจัดสงสินคาลาชาเกินความตองการของผูบริโภค และคิด
คาบริการแตกตางกันซึ่งอาจสงผลกับความตั้งใจซื้อทําใหผูบริโภคหันไปสนใจกับผูประกอบการรายอื่นที่มีสินคา
เหมือนกัน
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