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บทคัดย่ อ
การวิจยั ครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์ (1) เพื่อศึกษาปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อการใช้งานพาณิ ชย์อิเล็กทรอนิ กส์ เว็บไซต์
Otoptoday ได้แก่ คุณภาพระบบ คุณภาพเนื้ อหา ความเชื่อถือไว้วางใจ และการสนับสนุนและบริ การ (2 ) เพื่อศึกษา
ปั จจัยที่ มีอิท ธิ พ ลต่อความพึ งพอใจของผูป้ ระกอบการ หนึ่ งต าบล หนึ่ งผลิ ตภัณ ฑ์ (OTOP) ได้แก่ คุ ณ ภาพระบบ
คุณภาพเนื้ อหา ความเชื่อถือไว้วางใจ และ การสนับสนุนและบริ การ โดยทาการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง
จานวน 320 ราย ที่ เป็ นผูป้ ระกอบการหนึ่ งตาบล หนึ่ งผลิ ตภัณ ฑ์ ซึ่ งลงทะเบี ยนรับรองการเป็ นผูผ้ ลิตและเข้าร่ วม
โครงการในระบบพาณิ ชย์อิเล็กทรอนิ กส์ และใช้แบบสอบถามเป็ นเครื่ องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล สถิติที่ใช้ใน
การวิเคราะห์ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ ยงเบนมาตรฐาน และการพยากรณ์ด้วยการวิเคราะห์ถดถอย
พหุ คูณ ผลการวิจยั พบว่า ปั จจัยทางด้านการสนับสนุนและบริ การ และ ปั จจัยทางด้านความเชื่อถือไว้วางใจ มีอิทธิ พล
ทางบวกต่อการใช้งานพาณิ ชย์อิเล็กทรอนิ กส์ และพบว่า ปั จจัยทางด้านการสนับสนุ นและบริ การ และ ปั จจัยด้าน
ความเชื่ อถือไว้วางใจมีอิทธิ พลทางบวกต่อความพึงพอใจของผูป้ ระกอบการ อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ส่ วนปั จจัยทางด้านคุณภาพระบบ ด้านคุณภาพเนื้ อหาไม่มีอิทธิ พลทางบวกต่อการใช้งาน และปั จจัยทางด้านคุณภาพ
ระบบ ด้านคุณภาพเนื้อหาไม่มีอิทธิพลทางบวกต่อความพึงพอใจของผูป้ ระกอบการ
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Abstract
This research aims to achieve the following goal; (1) To study the factors that influence the Use of the
entrepreneurs toward electronic commerce website of Otoptoday, which is including Systems Quality, Content
Quality, Trust and Support & Services (2) To study the factors that influence the Satisfaction of the entrepreneurs
toward electronic commerce of Otoptoday, which is also covering Systems Quality, Content Quality, Trust and
Support & Services. The data was collected from a sample of 320 cases of OTOP entrepreneurs who are registered
and certified as a manufacturer participating in the electronic commerce project by means of questionnaires. The
statistics used in the analysis were frequency, percentage, average, standard deviation and forecasting with multiple
regression analysis. The results showed that Support & Services and Trust factors have a positive influence on the
Usage and found that the Support & Services and factors of Trust have a positive influence toward the Satisfaction
of the entrepreneurs. The level of statistical significance is .05. The factors in the System Quality and Content
Quality do not have positive influences on the Usage. The factors in System Quality and Content Quality do not
have positive influences on entrepreneurs’ satisfaction.
Key words: E-Commerce, OTOP
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ภายใต้กระแสโลกาภิวตั น์ที่เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ ว กับการก้าวเข้าสู่ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซี ยน
ของประเทศไทย โดยมีเป้ าหมายเป็ นการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจให้เป็ นตลาดฐานการผลิตเดียวกันได้อย่างเสรี ภายใน
ปี 2558 ทาให้ผูป้ ระกอบการต้องปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงนี้ ไม่เว้นแม้แต่ผผู ้ ลิตสิ นค้าหนึ่ งตาบลหนึ่ งผลิตภัณฑ์
(OTOP) ที่ เป็ นสิ นค้าเกี่ ยวกับวัฒนธรรมท้องถิ่นด้วย ผูผ้ ลิต OTOP อาจได้รับผลกระทบจากสิ นค้าประเภทอุปโภค
บริ โภคในครัวเรื อนจากคู่แข่งขัน ที่มีสินค้าคุณภาพต่าและราคาต้นทุนต่ากว่า หรื อเป็ นสิ นค้าที่ใช้ทดแทนกันได้ทะลัก
เข้ามาจาหน่ายในประเทศได้มากขึ้น ทาให้ตลาดอยูใ่ นมือผูบ้ ริ โภคเพราะมีอานาจต่อรองได้สูงกว่า จากการที่มีสินค้า
ให้เลือกได้หลากหลาย จนนาไปสู่ความกดดันเรื่ องราคา ทาให้ผปู ้ ระกอบการต้องปรับตัวเพื่อประคองธุรกิจให้อยูร่ อด
ท่ามกลางการแข่งขันที่ดุเดือดนี้ (ยุทธศักดิ์ สุภสร, 2558)
ยุคเศรษฐกิจที่เรี ยกว่า Digital Economy เป็ นกิจกรรมทางเศรษฐกิจโดยอาศัยเทคโนโลยีสารสนเทศหรื อไอ
ที ซึ่งมีอินเทอร์เน็ตเป็ นหลัก เข้ามาเพิม่ ประสิ ทธิภาพในการทาธุรกิจ ที่เราเรี ยกกันว่า E-Commerce หรื อการซื้อขายกัน
ทางอินเทอร์เน็ตก็เป็ นลักษณะหนึ่งของ Digital Economy (นีรนุช ตามศักดิ์, 2558)
เว็บไซต์ http://www.otoptoday.com จึ งเป็ นทางรอดอย่างหนึ่ งกล่าวคือ การใช้เว็บไซต์ที่จะทาให้เปิ ดกว้าง
ไปสู่ตลาดโลก มีโอกาสทางการตลาดที่มากขึ้น เพราะเว็บไซต์เปรี ยบเสมือนหน้าร้านที่ใครๆ ก็สามารถเห็นได้ ซึ่งการ
จัดทาเว็บไซต์ E-Commerce ก็เพื่อเป็ นการเพิ่มช่องทางการจาหน่ายสิ นค้า ช่วยในเรื่ องประชาสัมพันธ์สินค้า ช่วยลด
ต้นทุนการบริ หารงาน และเพื่อความทันสมัยของยุคที่มีแนวโน้มการใช้งานอินเทอร์ เน็ตที่ เพิ่มสู งขึ้น ทาให้สามารถ
เข้าถึงกลุ่มผูบ้ ริ โภค และสามารถขายสิ นค้าได้ทุกที่ ทุกเวลา ตามความต้องการ โดยไม่จาเป็ นต้องเปิ ดหน้าร้านจริ งหรื อ
รอขายตามงานแสดงสิ นค้า ซึ่ งถ้าหากเว็บไซต์น้ ี สามารถทาให้เกิดความพึงพอใจได้ ก็จะทาให้เกิดการค้าขายกันอย่าง
ต่อเนื่ อง และการที่ เว็บไซต์จะพัฒนาความพึงพอใจได้ ก็จะต้องพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศของเว็บไซต์ในด้าน
คุณภาพของระบบ พัฒนาด้านคุณภาพเนื้ อหา พัฒนาด้านความเชื่อถือไว้วางใจ และ พัฒนาด้านการสนับสนุนและ
บริ การ ซึ่งจะส่งผลให้เกิดการใช้งานของผูป้ ระกอบการ เพราะเมื่อมีเว็บไซต์ดีคนจึงเข้ามาใช้งาน ซึ่ งจะนาไปสู่ ความ
พึงพอใจของเว็บไซต์ http://www.otoptoday.com ดังนั้น จึงทาให้ผวู ้ จิ ยั สนใจที่จะทาการศึกษาถึงปั จจัยที่มีอิทธิพลต่อ
การใช้งานและความพึงพอใจของผูป้ ระกอบการหนึ่งตาบล หนึ่งผลิตภัณฑ์
2. วัตถุประสงค์ การวิจยั
2.1 เพื่อศึกษาปั จจัยที่มีอิทธิพลต่อการใช้งานพาณิ ชย์อิเล็กทรอนิกส์เว็บไซต์ Otoptoday ได้แก่ คุณภาพระบบ
คุณภาพเนื้อหา ความเชื่อถือไว้วางใจ และ การสนับสนุนและบริ การ
2.2 เพื่อศึ กษาปั จจัยที่ มีอิทธิ พลต่อความพึงพอใจของผูป้ ระกอบการ OTOP ได้แก่ คุณภาพระบบ คุณภาพ
เนื้อหา ความเชื่อถือไว้วางใจ และ การสนับสนุนและบริ การ
3. ระเบียบวิธีการวิจยั
3.1 กลุ่มประชากร และกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ คือ ผูป้ ระกอบการ OTOP ที่ลงทะเบียนรับรองการเป็ นผูผ้ ลิ ตไว้กบั อาเภอ
หรื อ เขต หรื อ จังหวัด และเป็ นผูป้ ระกอบการที่เข้าร่ วมโครงการในระบบพาณิ ชย์อิเล็กทรอนิกส์ เว็บไซต์ Otoptoday
จังหวัดละ 20 รายจากทั้งหมด 76 จังหวัด คิดเป็ นจานวนทั้งหมด 1,520 ราย โดยมีขอ้ มูลประกอบไปด้วย ชื่ อ -ที่ อยู่
ผูป้ ระกอบการ เบอร์โทรศัพท์ และอีเมล์ (e-mail) ที่ติดต่อได้ ตามลาดับ (กรมการพัฒนาชุมชน, 2558) ได้กาหนดการ
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เลือกกลุ่มตัวอย่างแบบตามความสะดวก และใช้สูตรทาโร ยามาเน่ (Taro Yamane, 1973) จะได้กลุ่มตัวอย่าง อย่างน้อย
317 ราย จึงจะสามารถประมาณค่าร้อยละ โดยมีค่าความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้ไม่เกินร้อยละ 5 ที่ระดับความเชื่อมัน่
ร้อยละ 95 เพื่อความสะดวกในการประเมินผลและการวิเคราะห์ขอ้ มูล ผูว้ ิจยั จึงใช้ขนาดกลุ่มตัวอย่างทั้งหมดจานวน
320 ราย
3.2 เครื่ องมือที่ใช้ในการศึกษา
เครื่ องมือที่ ใช้ในการศึ กษาครั้งนี้ คือ แบบสอบถามซึ่ งประกอบด้วย 4 ส่ วน คือ (1) คาถามเกี่ ยวกับข้อมูล
ทัว่ ไปของผูป้ ระกอบการ ได้แก่ ประเภทสิ นค้าที่ผลิต ระยะเวลาที่ เปิ ดดาเนิ นกิจการ ยอดขายปี ที่ผ่านมา ลักษณะของ
ผูป้ ระกอบการ ภูมิภาคที่ ต้ งั ของกิ จการโดยเป็ นคาถามแบบให้เลือกตอบแบบคาตอบเดี ยว (2) คาถามความคิ ดเห็ น
เกี่ยวกับการรับรู ้ต่อปั จจัยเทคโนโลยีสารสนเทศได้แก่ คุณภาพระบบ คุณภาพเนื้ อหา ความเชื่อถือไว้วางใจ และการ
สนับสนุนและบริ การ (3) คาถามเกี่ยวกับระดับความคิดเห็นในการใช้งานพาณิ ชย์อิเล็กทรอนิกส์ และ (4) คาถามความ
คิดเห็นเกี่ยวกับความพึงพอใจของผูป้ ระกอบการ (Delone & Mclean’s Model of IS Success , 1992 ; Molla & Licker
of E-Commerce Success Model, 2001) คาถามส่ วนที่ 2 – 4 เป็ นแบบมาตรส่ วนประเมินค่า 5 ระดับ (1 = มีการรับรู ้
หรื อมีความคิดเห็นในระดับน้อยที่สุด และ 5 = มีการรับรู ้หรื อมีความคิดเห็นในระดับมากที่สุด) แบบสอบถามได้ให้
ผูเ้ ชี่ยวชาญ 3 ท่าน ตรวจสอบความสอดคล้องตามวัตถุประสงค์ของแต่ละข้อ และได้ค่า IOC มากกว่า 0.50 ขึ้นไปทุก
ข้อ จึ งได้ท ดลองแจกแบบสอบถาม จานวน 30 ชุ ด เพื่ อ ท าการทดสอบความเชื่ อ มั่น ของแบบสอบถาม โดยการ
วิเคราะห์ค่าความเชื่อมัน่ ใช้สมั ประสิ ทธิ์แอลฟาของ Cronbach (สุชาติ ประสิ ทธิ์รัฐสิ นธุ์, 2540) และได้ค่าสัมประสิ ทธิ์
แอลฟาของแบบสอบถามมากกว่า 0.70 ขึ้นไปทุกข้อ
3.3 การวิเคราะห์ทางสถิติ
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ ขอ้ มูลจากแบบสอบถามจะถูกประมวลด้วยสถิติเบื้ องต้นและใช้ดว้ ยโปรแกรม
สาเร็ จรู ป SPSS ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล ซึ่งผูว้ จิ ยั ได้เลือกใช้สถิติในการวิเคราะห์ขอ้ มูล โดยแบ่งออกเป็ น 3 ส่วน ดังนี้
3.3.1 ข้อมูลทัว่ ไปผูต้ อบแบบสอบถาม วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยการใช้ ค่าความถี่ (Frequency) และค่า
ร้อยละ(Percentage)
3.3.2 ข้อมูลเกี่ยวกับระดับความคิดเห็นต่อปั จจัยเทคโนโลยีสารสนเทศทางพาณิ ชย์อิเล็กทรอนิ กส์
และข้อมูลเกี่ยวกับระดับความคิดเห็นต่อการใช้งานพาณิ ชย์อิเล็กทรอนิกส์ และความพึงพอใจของผูป้ ระกอบการ โดย
ใช้สถิติค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
3.3.3 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลเพื่อการทดสอบสมมติฐานคือวิเคราะห์การถดถอยพหุ คูณ
(Multiple Regression) เพื่อวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระมากกว่า 1 ตัว และตัวแปรตาม 1 ตัว โดยผล
ที่ได้จากการวิเคราะห์สามารถสรุ ปได้เป็ นความสัมพันธ์ ที่อยูใ่ นรู ปของสมการเส้นตรง เพื่อให้สามารถอธิ บายและ
เปรี ยบเทียบความสัมพันธ์ของตัวแปรอิสระแต่ละตัวว่า ตัวแปรใดมีอิทธิ พลต่อการใช้งานพาณิ ชย์อิเล็กทรอนิ กส์และ
ความพึงพอใจของผูป้ ระกอบการ (ธวัชชัย งามสันติวงศ์, 2543)

4. ผลการวิจยั
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4.1 สมมติฐานที่ 1 ปั จจัยทางด้านคุณภาพระบบ ด้านคุณภาพเนื้อหา ด้านความเชื่อถือไว้วางใจ และด้านการ
สนับสนุนและบริ การ มีอิทธิพลทางบวกต่อการใช้งานพาณิ ชย์อิเล็กทรอนิ กส์ของ เว็บไซต์ Otoptoday ผลการทดสอบ
สมมติฐาน พบว่า ปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อการใช้งานพาณิ ชย์อิเล็กทรอนิกส์ คือ ปั จจัยด้านการสนับสนุนและบริ การ และ
ปั จจัยด้านความเชื่อถือไว้วางใจ มีระดับนัยสาคัญ .05 และมีความสอดคล้องเป็ นไปตามวัตถุประสงค์ สามารถเขียน
เป็ นสมการเบื้องต้นได้ คือ การใช้งาน = b0+ b1 (คุณภาพระบบ) + b2(คุณภาพเนื้ อหา) + b3 (ความเชื่อถือไว้วางใจ) +
b4(การสนับสนุ นและบริ การ) และเขียนเป็ นสมการถดถอยได้ คือ การใช้งาน = 1.234 + .423 (การสนับสนุนและ
บริ การ) + .252 (ความเชื่อถือไว้วางใจ) ส่ วนปั จจัยที่ไม่มีอิทธิ พลต่อการใช้งานพาณิ ชย์อิเล็กทรอนิ กส์และไม่มีความ
สอดคล้อง คือ ปั จจัยทางด้านคุณภาพระบบ และปั จจัยด้านคุณภาพเนื้อหา
4.2 สมมติฐานที่ 2 ปั จจัยทางด้านคุณภาพระบบ ด้านคุณภาพเนื้อหา ด้านความเชื่อถือไว้วางใจ และด้านการ
สนับสนุ นและบริ การ มีอิทธิ พลทางบวกต่อความพึงพอใจของผูป้ ระกอบการ OTOP จากการทดสอบสมมติ ฐาน
พบว่า ปั จจัยที่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจของผูป้ ระกอบการ คือ ปั จจัยด้านการสนับสนุนและบริ การ และ ปั จจัยด้าน
ความเชื่อถือไว้วางใจ มีระดับนัยสาคัญ .05 และมีความสอดคล้องเป็ นไปตามวัตถุประสงค์ เขียนเป็ นสมการเบื้องต้น
ได้ คื อ ความพึ ง พอใจ = b0+ b1 (คุ ณ ภาพระบบ) + b2 (คุ ณ ภาพเนื้ อ หา) + b3 (ความเชื่ อ ถื อ ไว้วางใจ) + b4 (การ
สนับสนุ นและบริ การ) และเขี ยนเป็ นสมการถดถอยได้ คื อ ความพึงพอใจ = 1.628 + .408 (การสนับสนุ นและ
บริ การ) + .192 (ความเชื่อถือไว้วางใจ) ส่ วนปั จจัยที่ ไม่มีอิทธิ พลต่อความพึงพอใจของผูป้ ระกอบการและไม่มีความ
สอดคล้อง คือ ปั จจัยทางด้านคุณภาพระบบ และปั จจัยด้านคุณภาพเนื้อหา
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ตารางที่ 1 สรุ ปผลการทดสอบสมมติฐาน

สมมติฐาน

ผลการทดสอบสมมติฐาน

H1 ปัจจัยทางด้านคุณภาพระบบ ด้านคุณภาพเนื้ อหา ด้านความเชื่อถือไว้วางใจ และ
ด้านการสนับสนุนและบริ การ มีอทิ ธิพลทางบวกต่อการใช้งานพาณิชย์
อิเ ล็กทรอนิ กส์ เว็บไซต์ OTOPTODAY
1.1 ปัจจัยด้านคุณภาพระบบ มีอทิ ธิพลทางบวก ต่อการใช้งานพาณิชย์อเิ ล็กทรอนิ กส์
เว็บไซต์ OTOPTODAY
1.2 ปัจจัยด้านคุณภาพเนื้ อหา มีอทิ ธิพลทางบวกต่อการใช้งานพาณิชย์อเิ ล็กทรอนิ กส์
เว็บไซต์ OTOPTODAY
1.3 ปัจจัยด้านความเชื่อถือไว้วางใจ มีอทิ ธิพลทางบวกต่อการใช้งานพาณิชย์
อิเ ล็กทรอนิ กส์ เว็บไซต์ OTOPTODAY
1.4 สารสนเทศในมิตดิ า้ นการสนับสนุนและบริ การ มีอทิ ธิพลทางบวกต่อการใช้งาน
พาณิชย์อเิ ล็กทรอนิ กส์ เว็บไซต์ OTOPTODAY

ไม่สอดคล้อง
ไม่สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง

H2 ปัจจัยด้านคุณภาพระบบ ด้านคุณภาพเนื้ อหา ด้านความเชื่อถือไว้วางใจ ด้านการ
สนับสนุนและบริ การ และด้านการใช้งาน มีอทิ ธิพลทางบวกต่อความพึงพอใจของ
ผูป้ ระกอบการ
2.1 ปัจจัยด้านคุณภาพระบบ มีอทิ ธิพลทางบวกต่อความพึงพอใจของผูป้ ระกอบการ

ไม่สอดคล้อง

2.2 ปัจจัยด้านคุณภาพเนื้ อหา มีอทิ ธิพลทางบวกต่อความพึงพอใจของผูป้ ระกอบการ

ไม่สอดคล้อง

2.3 ปัจจัยด้านความเชื่อถือไว้วางใจ มีอทิ ธิพลทางบวกต่อความพึงพอใจ ของ
ผูป้ ระกอบการ
2.4 ปัจจัยด้านการสนับสนุนและบริ การ มีอทิ ธิพลทางบวกต่อความพึงพอใจ ของ
ผูป้ ระกอบการ
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5. การอภิปรายผลและข้ อเสนอแนะ
5.1 จากสมมติฐานที่ 1 ปั จจัยทางด้านคุณภาพระบบ ด้านคุณภาพเนื้ อหา ด้านความเชื่อถือไว้วางใจ และด้านการ
สนับสนุนและบริ การ มีอิทธิ พลทางบวกต่อการใช้งานพาณิ ชย์อิเล็กทรอนิ กส์ของ เว็บไซต์ Otoptoday พบว่า มี 2 ปั จจัย
คือ ปั จจัยที่ มีอิทธิ พลต่อการใช้งาน ปั จจัยด้านการสนับสนุ นและบริ การ และปั จจัยด้านความเชื่ อถือไว้วางใจ อย่างมี
นัยสาคัญที่ระดับ .05 สอดคล้องกับงานวิจยั ดังนี้
5.1.1 ปั จจัยด้านการสนับสนุ นและบริ การมี อิ ทธิ พลต่ อการใช้งานที่ เกี่ ยวกับ ผูใ้ ห้ บริ การระบบ
สามารถให้บริ การได้ตามระยะเวลาที่ แจ้งไว้ และมัน่ ใจว่าผูใ้ ห้บริ การสามารถอธิ บายในข้อสงสัยต่าง ๆ ให้เข้าใจได้ ที่
สอดคล้องกับ พุทธารักษ์ ปลัง่ แสงมาส (2551) ที่ ศึกษาเรื่ อง ปั จจัยที่ ส่งผลต่อความสาเร็ จในการใช้ระบบงาน Imageenabled Workflow Application กรณี ศึกษา ศูนย์ปฏิบตั ิการเอกสารสัญญาของธนาคารกรุ งเทพ จากัด (มหาชน) แล้วพบว่า
ปั จจัยด้านคุณภาพบริ การส่ งผลต่อการใช้งาน คือ มีเจ้าหน้าดูแลระบบสามารถให้บริ การได้ตามระยะเวลาที่กาหนด และ
เชื่อว่าเจ้าหน้าที่ดูแลระบบสามารถให้คาแนะนาเมื่อพบข้อสงสัยในการใช้งานได้ ที่ระดับนัยสาคัญ .01
5.1.2 ปั จจัยด้านความเชื่ อ ถื อไว้วางใจมี อิ ท ธิ พ ลต่ อ การใช้งานคื อ มี ความวางใจระบบพาณิ ช ย์
อิเล็กทรอนิ กส์ที่มีการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล ที่สอดคล้องกับ สัญชัย อุปะเดีย (2553) ที่ศึกษาเรื่ อง ปั จจัยด้านการ
รับรู ้เกี่ยวกับระบบพาณิ ชย์อิเล็กทรอนิ กส์ที่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจใช้บริ การชาระเงินผ่านระบบพาณิ ชย์อิเล็กทรอนิ กส์ของ
ประชาชนในเขตพื้นที่ กรุ งเทพมหานคร แล้วพบว่า ปั จจัยด้านความไว้วางใจมีผลต่อการตัดสิ นใจใช้บริ การผ่านระบบ
พาณิ ชย์อิเล็กทรอนิ กส์ คือ เว็บไซต์มีการรักษาความปลอดภัยในข้อมูลส่ วนตัวของผูใ้ ช้งานสามารถสร้างความมัน่ ใจใน
การใช้งาน ที่ระดับนัยสาคัญ .05
5.2 จากสมมติฐานที่ 2 ปั จจัยทางด้านคุณภาพระบบ ด้านคุณภาพเนื้อหา ด้านความเชื่อถือไว้วางใจ และด้านการ
สนับสนุ นและบริ การ มี อิ ทธิ พลทางบวกต่ อความพึ งพอใจของผูป้ ระกอบการ เว็บไซต์ Otoptoday พบว่า ปั จจัยที่ มี
อิทธิ พลต่อความพึงพอใจ มี 2 ปั จจัย คือ ปั จจัยด้านการสนับสนุนและบริ การ และปั จจัยด้านความเชื่อถือไว้วางใจ อย่างมี
นัยสาคัญที่ระดับ .05 สอดคล้องกับงานวิจยั ดังนี้
5.2.1 ปั จจัยด้านการสนับสนุ น และบริ การมี อิ ท ธิ พลต่ อความพึ งพอใจคื อ สิ่ งที่ สั มผัสได้ คื อ มี
เจ้าหน้าที่คอยให้บริ การ อย่างเอาใจใส่ ที่สอดคล้องกับ ธี ราวุฒิ วงศ์อินทร์ (2554) ที่ศึกษาเรื่ อง โมเดลเชิงสาเหตุคุณภาพ
การให้บริ การด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีอิทธิ พลต่อความพึงพอใจ และผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนของนักศึกษาปริ ญญา
ตรี มหาวิทยาลัยกรุ งเทพ วิทยาเขตรังสิ ต แล้วพบว่า ปั จจัยคุณภาพการให้บริ การในมิติที่สมั ผัสได้ คือ มีพนักงานไอทีที่มี
มนุษย์สมั พันธ์ดี ที่มีอิทธิพลในทางบวกต่อความพึงพอใจของนักศึกษา อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
5.2.2 ปั จจัยด้านความเชื่อถือไว้วางใจมีอิทธิ พลต่อความพึงพอใจคือ ระบบมีการรักษาความปลอดภัย
ของข้อมู ล ซึ่ งสอดคล้องกับ ธี ราวุฒิ วงศ์ อิ น ทร์ (2554) ที่ ศึ กษาเรื่ อง โมเดลเชิ งสาเหตุ คุ ณภาพการให้ บริ การด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศที่มีอิทธิ พลต่อความพึงพอใจและผลสัมฤทธิ์ ทาง การเรี ยนของนักศึกษาปริ ญญาตรี มหาวิทยาลัย
กรุ งเทพ วิทยาเขตรังสิ ต แล้วพบว่า คุณภาพการให้บริ การในมิติการรับประกันคือ มีระบบรักษาความปลอดภัยของการ
ให้บริ การด้านข้อมูลที่มีอิทธิพลในทางบวกต่อความพึงพอใจของนักศึกษา อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
6. บทสรุป
ผลการทดสอบสมมติฐานตามวัตถุประสงค์ขอ้ ที่ 1 จากการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ปั จจัยที่ มีอิทธิ พลต่อการ
ใช้งานพาณิ ชย์อิเล็กทรอนิ กส์ คื อ ปั จจัยด้านการสนับสนุ นและบริ การ และ ปั จจัยด้านความเชื่ อถื อไว้วางใจ มี ระดับ
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นั ยส าคัญ .05 และมี ค วามสอดคล้อ งเป็ นไปตามวัต ถุ ป ระสงค์ ส่ วนปั จจัยที่ ไม่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ การใช้ งานพาณิ ชย์
อิเล็กทรอนิกส์และไม่มีความสอดคล้อง คือ ปั จจัยทางด้านคุณภาพระบบ และปั จจัยด้านคุณภาพเนื้อหา
ผลการทดสอบสมมติฐานตามวัตถุประสงค์ขอ้ ที่ 2 จากการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อความ
พึ งพอใจของผูป้ ระกอบการ คื อ ปั จจัยด้านการสนับสนุ นและบริ การ และ ปั จจัยด้านความเชื่ อถื อไว้วางใจ มี ระดับ
นั ยส าคัญ .05 และมี ค วามสอดคล้อ งเป็ นไปตามวัต ถุ ป ระสงค์ ส่ วนปั จจัยที่ ไม่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ ความพึ งพอใจของ
ผูป้ ระกอบการและไม่มีความสอดคล้อง คือ ปั จจัยทางด้านคุณภาพระบบ และปั จจัยด้านคุณภาพเนื้อหา
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