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--------------------------------บทคัดย่ อ
ปั จจุบนั การเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยี ได้เข้ามามีอิทธิ พลต่อสังคมมนุษย์มากยิง่ ขึ้น ซึ่ งแอปพลิเคชัน
ช้อปปิ้ งบนสมาร์ ทโฟนเป็ นอีกทางเลือกหนึ่ งในยุคปั จจุบนั เพื่ออํานวยความสะดวกในการเลือกซื้ อสิ นค้าในรู ปแบบใหม่
งานวิจยั นี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อพัฒนารู ปแบบความสัมพันธ์เชิ งสาเหตุของการยอมรั บและการใช้เทคโนโลยี ที่มีผลต่อ
พฤติกรรมการใช้แอปพลิเคชันช้อปปิ้ งบนสมาร์ ทโฟนของประชากรในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล และเพื่อ
ตรวจสอบความสอดคล้องของรู ปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุที่พฒั นาขึ้นกับข้อมูลเชิงประจักษ์ จากผูต้ อบแบบสอบ
ถามจํานวนทั้งสิ้ น 386 คน ได้มาโดยการสุ่ มตัวอย่างแบบง่าย (Simple Random Sampling) จากผูท้ ี่มีประสบการณ์การใช้
แอปพลิ เคชันช้อปปิ้ งบนสมาร์ ทโฟน (LAZADA) เครื่ องมื อที่ ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมู ล ได้แก่ แบบสอบถาม
ออนไลน์แบบมาตรประมาณค่า 7 ระดับ ใช้เทคนิคการวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้าง โดยใช้โปรแกรมสําเร็ จรู ป
โมเดลวิจยั ในภาพรวม ประกอบด้วย 6 องค์ประกอบ ได้แก่ 1. ความคาดหวังในประสิ ทธิ ภาพการใช้งานแอปพลิเคชัน
ช้อปปิ้ งบนสมาร์ ทโฟน 2. ความคาดหวังในความพยายามใช้งานแอปพลิเคชันช้อปปิ้ งบนสมาร์ ทโฟน 3. อิทธิ พลของ
สังคมต่อการใช้งานแอปพลิเคชันช้อปปิ้ งบนสมาร์ ทโฟน 4. สภาพสิ่ งอํานวยความสะดวกในการใช้งานแอปพลิเคชัน
ช้อปปิ้ งบนสมาร์ ทโฟน 5. พฤติกรรมความตั้งใจในการใช้งานแอปพลิเคชันช้อปปิ้ งบนสมาร์ ทโฟน และ 6.พฤติกรรม
การใช้แอปพลิ เคชันช้อปปิ้ งบนสมาร์ ทโฟน ผลการวิเคราะห์ รูปแบบความสัมพันธ์ เชิ งสาเหตุ พบว่า โมเดลมี ความ
สอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์เป็ นอย่างดี โดยมีค่าสถิติไค-สแควร์ (  2 ) = 380.96, องศาอิสระ (df) = 263, CMIN/DF
= 1.44, GFI = 0.93, AGFI = 0.91, SRMR = 0.079 และ RMSEA = 0.034 มี ค่ า อิ ท ธิ พ ลทางตรงและทางอ้อ มของ
สัมประสิ ทธิ์ เส้นทางอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ ผลจากการวิจยั ในครั้งนี้ สามารถใช้เป็ นแนวทางในการพัฒนาต่อยอด
และเพิ่มประสิ ทธิ ภาพของเทคโนโลยีแอปพลิเคชันช้อปปิ้ งบนสมาร์ ทโฟน สําหรับองค์กรหรื อผูป้ ระกอบการด้านการ
ขายสิ นค้าออนไลน์ผา่ นโซเชียลมิเดีย
คําสํ าคัญ: โมเดลสมการโครงสร้าง, ทฤษฎีการยอมรับและการใช้เทคโนโลยี, แอปพลิเคชันช้อปปิ้ ง, พฤติกรรมการใช้
แอปพลิเคชัน

วันพฤหัสบดีที ่ ๑๗ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๐

หน้า 201

จัดโดย บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรังสิต

การประชุมนําเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา
ครั้งที่ ๑๒ ปี การศึกษา ๒๕๖๐

ABSTRACT
The present technological change has an influence to the human society. The shopping application on the
smart phone is another channel as an alternative to facilitate in buying goods in new ways. The objectives of this
study were to develop the causal relationship model of the theory acceptance process of technology to behavior of
mobile application using for people living in Bangkok metropolitan region and to validate the concordance of the
causal model with empirical data. The sample consisted of 386 people who were selected by simple random sampling
of people who have experience using application (LAZADA). Tools used to collect data are questionnaires composed
of the 7 rating scales. The online questionnaires contain the query measure gauges for measuring six variables: 1.
Performance expectancy for using mobile application, 2. Effort expectancy for using mobile application, 3. Social
influence for using mobile application, 4. Facilitating conditions for using mobile application, 5. Intention for using
mobile application, and 6. Using behaviors of mobile application. Research findings were as follows: the model is
consistent with the empirical data, to a great extent. From statistic shows the Chi-square statistics goodness of fit test
at 380.96, degrees of freedom = 263, CMIN / DF = 1.44, GFI = 0.93, AGFI = 0.91, SRMR = 0.079 and RMSEA =
0.034. The variable of model could explain the variability of application mobile using behaviors. The results of this
research can be used to guide further developments and optimization of technology for online mobile entrepreneurs
in the future.
Keywords: Structural Equation Modeling, Theory of Acceptance Process of Technology, Shopping Application,
Application Using Behavior
1. บทนํา
การพัฒนาอย่างรวดเร็ วของเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ และระบบเครื อข่ายออนไลน์ (Online network) ส่ งผล
ให้มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ (Information technology) กันอย่างแพร่ หลายในหลาย ๆ ประเทศทัว่ โลก โดย
ปั จจุบนั เทคโนโลยีสารสนเทศได้ทวีความสําคัญมากยิง่ ขึ้นเมื่อได้มีการนํามาใช้ในทางธุ รกิจการค้า โดยเรี ยกว่าการค้า
ทางออนไลน์ หรื อเป็ นที่รู้จกั อีกชื่อหนึ่ งคือพาณิ ชย์อิเล็กทรอนิ กส์ โดยความก้าวหน้าของสื่ ออิเล็กทรอนิ กส์ ที่เรี ยกว่า
อินเทอร์ เน็ตได้เปลี่ยนแปลงรู ปแบบของการดําเนินธุรกิจในยุคปั จจุบนั ไปอย่างมากมาย อินเทอร์ เน็ตกลายเป็ นช่องทาง
การตลาดขนาดใหญ่ ของโลก ซึ่ งไร้ พรมแดนที่ สามารถเข้าถึ งกลุ่มผูบ้ ริ โภคเป้ าหมายได้โดยตรงอย่างรวดเร็ ว ไร้
ขี ดจํากัดในเรื่ องเวลาและสถานที่ ส่ งผลให้การค้าทางออนไลน์หรื อพาณิ ชย์อิเล็กทรอนิ กส์ จึงเป็ นอี กโอกาสและ
ทางเลือกหนึ่ งที่สาํ คัญอย่างยิง่ ในการประกอบธุ รกิจให้ประสบความสําเร็ จ ในปั จจุบนั เทคโนโลยีมีการพัฒนามากขึ้น
และมีบทบาทที่สามารถนํามาเชื่อมต่อธุรกิจด้านการค้าอย่างเห็นได้ชดั สังเกตได้จากการใช้แอปพลิเคชันที่เชื่อมโยงกับ
โซเชี ยลมีเดียในแพลตฟอร์ มแอนดรอยด์และไอโอเอส ซึ่ งผูใ้ ห้บริ การขายสิ นค้าโดยใช้แอปพลิเคชันเหล่านี้ ในการ
นําเสนอสิ นค้า ทําให้ผูใ้ ช้บริ การสามารถเข้าถึ งข้อมู ลสิ นค้าได้ทุกที่ ทุกเวลา จึ งเห็ นได้ว่าธุ รกิ จการขายสิ นค้าผ่าน
แอปพลิเคชันที่เชื่อมโยงกับโซเชียลมีเดีย สร้างความสะดวกสบายดึงดูดความสนใจของผูบ้ ริ โภค ซึ่ งมีให้เห็นอยูบ่ น
แอปพลิเคชันช้อปปิ้ งบนสมาร์ ทโฟน ทําให้การซื้ อขายสิ นค้าออนไลน์เติบโตอย่างรวดเร็ ว ทั้งนี้ จากผลการสํารวจ
ล่าสุ ดเกี่ ยวกับการช้อปปิ้ งออนไลน์ของมาสเตอร์ การ์ ด เผยว่าผูบ้ ริ โภคชาวจี นและชาวไทยจํานวนเกิ นครึ่ ง ร้ อยละ
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59.4 และร้อยละ 51.2ตามลําดับ (โพสต์ทูเดย์, 2557: ออนไลน์) ผูบ้ ริ โภคได้จบั จ่ายซื้ อสิ นค้าผ่านสื่ ออุปกรณ์สื่อสาร
เคลื่อนที่ ซึ่ งสะท้อนให้เห็นว่าการซื้ อสิ นค้าออนไลน์ยงั คงเติบโตอย่างรวดเร็ วและผูบ้ ริ โภคมีความสะดวกสบายที่จะ
ช้อปปิ้ งผ่านสมาร์ ทโฟนมีจาํ นวนเพิ่มมากขึ้น (ยุพเรศ พิริยพลพงศ์, 2557) นอกจากนี้ ร้ านค้าออนไลน์ ยังมี การนํา
รู ปภาพของสิ นค้าพร้อมราคาขายมาแสดงเพื่อให้ลูกค้าสามารถเลือกซื้ อสิ นค้าได้หลากหลาย รวมถึงการให้บริ การส่ ง
สิ นค้าถึงบ้านได้ทนั ที เช่น แหล่งช้อปปิ้ งออนไลน์ในแอปพลิเคชัน (LAZADA) ได้รวบรวมสิ นค้าและสิ่ งจูงใจต่าง ๆ
เพื่อให้ผบู ้ ริ โภคสามารถตัดสิ นใจในการเลือกซื้ อ ผูว้ จิ ยั ได้เล็งเห็นถึงปั ญหาการซื้ อสิ นค้าในยุคปั จจุบนั มักจะประสบ
ปั ญหาเนื่ องจากต้องเดิ นทางไปเลื อกซื้ อสิ นค้าตามห้างสรรพสิ นค้าและร้ านค้าต่าง ๆ ยังขาดความสะดวกสบาย
สิ้ นเปลืองทั้งเวลาและค่าใช้จ่ายในการเดินทางซึ่ งแอปพลิเคชันช้อปปิ้ งบนสมาร์ ทโฟน (LAZADA) เป็ นทางเลือกใหม่
อีกช่องทางหนึ่ งในยุคปั จจุบนั ที่จะอํานวยความสะดวกในการเลือกซื้ อสิ นค้าในรู ปแบบใหม่ โดยทํารายการเลือกซื้ อ
สิ นค้าและการชําระเงินผ่านโทรศัพท์มือถือฉะนั้น ธุรกิจการขายสิ นค้าของร้านค้าทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่จึงต้องมี
การปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ดา้ นการขาย เพื่อตอบสนองความต้องการของผูบ้ ริ โภคได้มากที่สุด เพราะถ้าหากผูท้ าํ ธุ รกิจยัง
ขาดความเข้าใจและไม่สามารถเข้าถึงกลุ่มผูบ้ ริ โภคย่อมทําให้เสี ยโอกาสของการขายสิ นค้า
จากเหตุ ผ ลข้า งต้น ผูว้ ิ จัย ให้ค วามสนใจศึ ก ษารู ป แบบความสั ม พัน ธ์ เ ชิ ง สาเหตุ ข องการยอมรั บ และ
การใช้ เ ทคโนโลยี ที่ มี ผ ลต่ อ พฤติ ก รรมการใช้ แ อปพลิ เ คชั น ช้ อ ปปิ้ งบนสมาร์ ท โฟนของประชากรในเขต
กรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล ซึ่ งทําให้ทราบถึงปั จจัยต่าง ๆ ที่ส่งผลต่อพฤติกรรมของผูบ้ ริ โภค ผลของงานวิจยั จะ
เป็ นประโยชน์ต่อองค์กรธุ รกิ จการขายสิ นค้าออนไลน์ สามารถใช้วางนโยบาย กลยุทธ์ และการส่ งเสริ มการขาย
เพื่อให้เข้าถึงผูบ้ ริ โภคให้ได้มากที่สุด
2. วัตถุประสงค์ การวิจัย
1. เพื่อพัฒนารู ปแบบความสัมพันธ์เชิ งสาเหตุของการยอมรั บและการใช้เทคโนโลยีที่มีผลต่อพฤติ กรรม
การใช้แอปพลิเคชันช้อปปิ้ งบนสมาร์ ทโฟนของประชากรในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล
2. เพื่อตรวจสอบความสอดคล้องของรู ปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุที่พฒั นาขึ้นกับข้อมูลเชิงประจักษ์
3. การดําเนินการวิจัย
การศึกษาครั้งนี้เป็ นการวิจยั เชิงสํารวจ (Survey Research)
กรอบแนวคิดในการวิจัย
การวิจยั ครั้งนี้ ได้ศึกษากรอบแนวคิดในการวิจยั จากแนวคิดทฤษฎี การยอมรับและการใช้เทคโนโลยีของ
Venkatesh et al. (2003) ซึ่ งแสดงการยอมรับและการใช้เทคโนโลยี ว่าประกอบด้วย ความคาดหวังในประสิ ทธิ ภาพ
(Performance expectancy) ความคาดหวัง ในความพยายาม (Effort expectancy) และอิ ท ธิ พ ลของสั ง คม (Social
influence) ส่ วนสภาพสิ่ งอํานวยความสะดวกในการใช้งานมี ความสั มพันธ์ โดยตรงต่ อ พฤติ กรรมการใช้งาน ซึ่ ง
สอดคล้องกับ สิ งหะ ฉวีสุข และสุ นันทา วงศ์จตุรภัทร (2555) ซึ่ งกล่าวว่า การยอมรั บและการใช้เทคโนโลยีเป็ น
แนวทางที่ช่วยให้ผศู ้ ึกษาสามารถวิเคราะห์พฤติกรรมมนุษย์ได้ ใช้เป็ นทางเลือกสําหรับอธิ บายความตั้งใจและพยากรณ์
พฤติกรรมมนุษย์ในการยอมรับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพยิง่ ขึ้น
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รู ปที่ 1 แสดงกรอบแนวคิดในการวิจยั ตามทฤษฎีการยอมรับและการใช้เทคโนโลยี
(Unified theory of acceptance and use of technology : UTAUT) (Venkatesh et al., 2003)
ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
1. ประชากรของการวิจยั ครั้งนี้ ได้แก่ ผูอ้ ยูอ่ าศัยในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑลที่มีประสบการณ์
การใช้แอปพลิเคชันช้อปปิ้ งบนสมาร์ ทโฟน (LAZADA) ซึ่ งไม่ทราบจํานวนประชากรที่แน่นอน
2. ตัวอย่างของการวิจยั ครั้ งนี้ ได้แก่ ผูอ้ ยูอ่ าศัยในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑลที่ มีประสบการณ์
การใช้แ อปพลิ เ คชันช้อ ปปิ้ งบนสมาร์ ท โฟน (LAZADA) จํานวน 386 คน ในการกําหนดขนาดตัวอย่างของการ
วิ เ คราะห์ รู ปแบบความสั ม พัน ธ์ เ ชิ ง สาเหตุ แ บบมี ต ัว แปรแฝง (Causal Structural Models with Latent Variable)
นงลักษณ์ วิรัชชัย (2542) ได้เสนอไว้วา่ ขนาดตัวอย่างที่เหมาะสมควรจะอยูใ่ นอัตราส่ วน 10-20 ต่อ 1 ตัวแปรสังเกตได้
และตัว อย่า งที่ น้อ ยที่ สุ ด ที่ ย อมรั บ ได้ส ามารถดู จ ากค่ า สถิ ติ Holster ที่ ต ้อ งมี ค่ า มากกว่า 200 จึ ง จะถื อ ว่า รู ป แบบ
ความสัมพันธ์เชิ งสาเหตุมีความสอดคล้องกลมกลื นกับข้อมู ลเชิ งประจักษ์ ในการวิจยั ครั้ งนี้ มีตวั แปรที่ สังเกตได้
จํานวน 32 ตัวแปร ซึ่ งต้องใช้กลุ่มตัวอย่างประมาณ 320 คนเป็ นอย่างน้อย เพื่อป้ องกันความคาดเคลื่อนของข้อมู ล
ผูว้ จิ ยั จึงเพิ่มกลุ่มตัวอย่างเป็ นจํานวน 386 คน ได้มาจากการสุ่ มตัวอย่างแบบง่าย (Simple Random Sampling)
เครื่ องมือทีใ่ ช้ ในการวิจัย
ลักษณะของเครื่ องมื อที่ ใช้ในการวิจัยครั้ งนี้ เป็ นแบบสอบถามออนไลน์ (Online Questionnaire) จํานวน
1 ฉบับ โดยแบ่งเนื้อหาคําถามออกเป็ น 3 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม
1.1 เพศ
1.2 อายุ
1.3 ระยะเวลาในการใช้อินเทอร์ เน็ต
ตอนที่ 2 เป็ นแบบสอบถามเกี่ ยวกับ ปั จ จัยของทฤษฎี การยอมรั บและการใช้เทคโนโลยีแอปพลิ เคชัน
ช้อปปิ้ งบนสมาร์ ทโฟน (LAZADA) ของประชากรในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล โดยข้อคําถามลักษณะ
เป็ นแบบมาตรประมาณค่า 7 ระดับ แบ่งเป็ น 4 ประเด็น ได้แก่
2.1 ความคาดหวังในประสิ ทธิ ภาพการใช้งานแอปพลิเคชันช้อปปิ้ งบนสมาร์ ทโฟน
(LAZADA) จํานวน 6 ข้อ
2.2 ความคาดหวังในความพยายามใช้งานแอปพลิเคชันช้อปปิ้ งบนสมาร์ ทโฟน (LAZADA)
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จํานวน 5 ข้อ
2.3 อิทธิ พลของสังคมในการใช้งานแอปพลิเคชันช้อปปิ้ งบนสมาร์ ทโฟน (LAZADA) จํานวน
5 ข้อ
2.4 สภาพสิ่ งอํานวยความสะดวกในการใช้งานแอปพลิเคชันช้อปปิ้ งบนสมาร์ ทโฟน (LAZADA)
จํานวน 5 ข้อ
เกณฑ์การวัดและแปลความหมายคะแนน (ตอนที่ 2)
ค่าเฉลี่ย 6.51-7.00 หมายถึง มีพฤติกรรมในการใช้งานแอปพลิเคชันอยูใ่ นระดับมากที่สุด
ค่าเฉลี่ย 5.51-6.50 หมายถึง มีพฤติกรรมในการใช้งานแอปพลิเคชันอยูใ่ นระดับมาก
ค่าเฉลี่ย 4.41-5.50 หมายถึง มีพฤติกรรมในการใช้งานแอปพลิเคชันอยูใ่ นระดับค่อนข้างมาก
ค่าเฉลี่ย 3.51-4.50 หมายถึง มีพฤติกรรมในการใช้งานแอปพลิเคชันอยูใ่ นระดับปานกลาง
ค่าเฉลี่ย 2.51-3.50 หมายถึง มีพฤติกรรมในการใช้งานแอปพลิเคชันอยูใ่ นระดับค่อนข้างน้อย
ค่าเฉลี่ย 1.51-2.50 หมายถึง มีพฤติกรรมในการใช้งานแอปพลิเคชันอยูใ่ นระดับน้อย
ค่าเฉลี่ย 1.00-1.50 หมายถึง มีพฤติกรรมในการใช้งานแอปพลิเคชันอยูใ่ นระดับน้อยที่สุด
ตอนที่ 3 เป็ นแบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้แอปพลิเคชันช้อปปิ้ งบนสมาร์ ทโฟน (LAZADA)
ของประชากรในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล โ ดยข้อคําถามลักษณะเป็ นแบบมาตรประมาณค่า 7 ระดับ
แบ่งเป็ น 2 ประเด็น ได้แก่
3.1 พฤติกรรมความตั้งใจในการใช้งานแอปพลิเคชันช้อปปิ้ งบนสมาร์ ทโฟน (LAZADA)
จํานวน 5 ข้อ
3.2 พฤติกรรมการใช้งานแอปพลิเคชันช้อปปิ้ งบนสมาร์ ทโฟน (LAZADA) จํานวน 6 ข้อ
เกณฑ์การวัดและแปลความหมายคะแนน (ตอนที่ 3)
ค่าเฉลี่ย 6.51 - 7.00 หมายถึง มีพฤติกรรมในการใช้งานแอปพลิเคชันอยูใ่ นระดับมากที่สุด
ค่าเฉลี่ย 5.51 - 6.50 หมายถึง มีพฤติกรรมในการใช้งานแอปพลิเคชันอยูใ่ นระดับมาก
ค่าเฉลี่ย 4.41 - 5.50 หมายถึง มีพฤติกรรมในการใช้งานแอปพลิเคชันอยูใ่ นระดับค่อนข้างมาก
ค่าเฉลี่ย 3.51 - 4.50 หมายถึง มีพฤติกรรมในการใช้งานแอปพลิเคชันอยูใ่ นระดับปานกลาง
ค่าเฉลี่ย 2.51 - 3.50 หมายถึง มีพฤติกรรมในใช้งานแอปพลิเคชันอยูใ่ นระดับค่อนข้างน้อย
ค่าเฉลี่ย 1.51 - 2.50 หมายถึง มีพฤติกรรมในใช้งานแอปพลิเคชันอยูใ่ นระดับน้อย
ค่าเฉลี่ย 1.00 - 1.50 หมายถึง มีพฤติกรรมการในใช้งานแอปพลิเคชันอยูใ่ นระดับน้อยที่สุด
การหาคุณภาพเครื่ องมือ
1. ความตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) หาค่าความสอดคล้องระหว่างข้อคําถามกับวัตถุประสงค์ (Index of
Item Objective Congruence: IOC) โดยใช้ผลการพิจารณาของผูเ้ ชี่ยวชาญ จํานวน 3 คน พบว่าทุกข้อคําถามมีค่าดัชนี ความ
สอดคล้องตั้งแต่ 0.67 – 1.00 และได้ปรับปรุ งข้อคําถามตามคําแนะนําของผูเ้ ชี่ยวชาญให้สมบูรณ์ยงิ่ ขึ้น
2. ความเชื่อมัน่ (Reliability)โดยทดลองใช้ (Try Out) กับกลุ่มตัวอย่างประชากรในเขตกรุ งเทพมหานครและ
ปริ มณฑล ที่มีประสบการณ์การใช้งานแอปพลิเคชันช้อปปิ้ งบนสมาร์ ทโฟน (LAZADA) จํานวน 30 คน แล้วคํานวณหา
ค่าความเชื่อมัน่ โดยวิธีของครอนบาค (Cronbach’s Alpha) พบว่า ค่าความเชื่อมัน่ ของแบบสอบถามทั้งฉบับเท่ากับ 0.94
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โดยพิจารณาเกณฑ์ค่าความเชื่อมัน่ ไม่ควรตํ่ากว่า 0.70 (ชไมพร กาญจนกิจสกุล, 2555) ซึ่ งสอดคล้องกับเกณฑ์คุณภาพ
ของเครื่ องมือ
วิธีการรวบรวมข้ อมูล
ผูว้ ิจยั ได้ดาํ เนิ นการเก็บข้อมูลโดยวิธีการเผยแพร่ แบบสอบถามออนไลน์จากกลุ่มประชากรผูอ้ ยูอ่ าศัยใน
เขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑลที่มีประสบการณ์การใช้งานแอปพลิเคชันช้อปปิ้ งบนสมาร์ ทโฟน (LAZADA) ใน
ระหว่างวันที่ 1 – 21 มีนาคม พ.ศ. 2560 ระยะเวลาในการเก็บแบบสอบถามทั้งสิ้ น 3 สัปดาห์ มีผูต้ อบแบบสอบถาม
จํานวน 403 คน หลังจากนั้นผูว้ ิจยั ได้ทาํ การคัดเลือกแบบสอบถามที่มีความสมบูรณ์ได้จาํ นวนผูต้ อบแบบสอบถาม
ทั้งหมด 386 คน จากนั้นนําไปวิเคราะห์ขอ้ มูลทางสถิติต่อไป
การวิเคราะห์ ข้อมูล
1. สถิติเชิงบรรยาย (Descriptive Statistics) ใช้วิเคราะห์ความถี่ (Frequency) ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย
(Mean) และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
2. สถิติเชิงอนุ มาน (Inferential Statistics) ใช้วิเคราะห์ความสัมพันธ์เชิ งสาเหตุเพื่อหาเส้นทางอิทธิ พลเชิ ง
สาเหตุของตัวแปรหาขนาดอิทธิ พล และทิศทางว่าเป็ นอย่างไรจากแนวคิดและทฤษฎีที่ผวู ้ ิจยั ใช้อา้ งอิง มีการทดสอบ
ความสอดคล้องกลมกลืนระหว่างโมเดลสมมติฐานกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ค่าสถิติ Chi-square P-value มากกว่า .05,
CMIN/DF น้อยกว่า 2.00, GFI มากกว่า .90, AGFI มากกว่า .90 และ RMSEA น้อยกว่า .08 ซึ่ งสอดคล้องกับสถิติ
วิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้าง (กริ ช แรงสู งเนิน, 2554)
4. ผลการวิจัย
ข้อมู ลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถามออนไลน์ พบว่า ส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิ ง จํานวน 231 คน คิ ดเป็ น
ร้ อยละ 59.80 ส่ วนใหญ่มีอายุระหว่าง 31 - 40 ปี จํานวน 164 คน คิ ดเป็ นร้ อยละ 42.50 และระยะเวลาในการใช้
อินเทอร์ เน็ต 3 – 4 ชัว่ โมงต่อวัน จํานวน 139 คน คิดเป็ นร้อยละ 36.00
1. พฤติ กรรมการใช้แอปพลิ เคชันช้อปปิ้ งบนสมาร์ ทโฟนของประชากรในเขตกรุ งเทพมหานครและ
ปริ มณฑล ดังแสดงในตารางที่ 1
ตารางที่ 1 แสดงค่าเฉลี่ ย ส่ วนเบี่ ยงเบนมาตรฐานของปั จจัยที่ มีผลต่อพฤติ กรรมการใช้แอปพลิ เคชันช้อปปิ้ งบน
สมาร์ ทโฟนของประชากรในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล จําแนกตามรายด้าน
ค่ าเฉลีย่
ส่ วนเบี่ยงเบน
รายด้ าน
ความหมาย
(M)
มาตรฐาน (S.D.)
ความคาดหวังในประสิ ทธิ ภาพการใช้งานแอปพลิเคชัน
4.87
1.07
ค่อนข้างมาก
ความคาดหวังในความพยายามใช้งานแอปพลิเคชัน
4.83
1.03
ค่อนข้างมาก
อิทธิ พลของสังคมการใช้งานแอปพลิเคชัน
4.69
1.20
ค่อนข้างมาก
สภาพสิ่ งอํานวยความสะดวกในการใช้งานแอปพลิเคชัน
4.90
1.06
ค่อนข้างมาก
พฤติกรรมความตั้งใจในการใช้งานแอปพลิเคชัน
4.48
1.14
ปานกลาง
พฤติกรรมการใช้แอปพลิเคชัน
4.63
1.26
ค่อนข้างมาก
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จากตารางที่ 1 พบว่า พฤติกรรมของผูอ้ ยูอ่ าศัยในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล เมื่อพิจารณาเป็ น
รายด้านโดยเรี ยงลําดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย ดังนี้ ด้านสภาพสิ่ งอํานวยความสะดวกในการใช้งานแอปพลิเคชันมี
ค่าเฉลี่ยมากที่สุด (M = 4.90, S.D. = 1.06) รองลงมา ด้านความคาดหวังในประสิ ทธิ ภาพการใช้งานแอปพลิ เคชัน
(M = 4.87, S.D. = 1.07) และน้อยที่สุด ด้านพฤติกรรมความตั้งใจในการใช้งานแอปพลิเคชัน (M = 4.48, S.D. = 1.14)
2. ผลจากการวิเคราะห์ความสัมพันธ์เชิ งสาเหตุโดยใช้วิธีการวิเคราะห์เทคนิ คสมการโครงสร้างเพื่อหา
เส้นทางอิทธิ พลเชิงสาเหตุของตัวแปร โดยการทดสอบความสอดคล้องกลมกลืนระหว่างโมเดลสมมติฐานกับข้อมูล
เชิงประจักษ์เป็ นอย่างดี ดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 แสดงผลการตรวจสอบความสอดคล้องและความกลมกลืนของรู ปแบบความสัมพันธ์เชิ งสาเหตุของการ
ยอมรับและการใช้เทคโนโลยีที่มีผลต่อพฤติกรรมการใช้แอปพลิเคชันช้อปปิ้ งบนสมาร์ ทโฟนจากข้อมูลเชิงประจักษ์ที่
อยูใ่ นรู ปของคะแนนดิบ
ค่ าสถิติ
เกณฑ์
ค่ าทีไ่ ด้
ความหมาย
1. ค่า Chi-square/df
< 2.00
380.96 / 263 = 1.44
ผ่านเกณฑ์
2. ค่า GFI
> .90 (เข้าใกล้ 1.00)
.93
ผ่านเกณฑ์
3. ค่า AGFI
> .90 (เข้าใกล้ 1.00)
.91
ผ่านเกณฑ์
4. ค่า CFI
> .90 (เข้าใกล้ 1.00)
.99
ผ่านเกณฑ์
5. ค่า RMSEA
< .08 (เข้าใกล้ 0)
.03
ผ่านเกณฑ์
6. ค่า Standardized RMR
< .08 (เข้าใกล้ 0)
.07
ผ่านเกณฑ์
7. ค่า RMR
< .08 (เข้าใกล้ 0)
.06
ผ่านเกณฑ์
8. ค่า HOELTER
> 200
306
ผ่านเกณฑ์

รู ปที่ 2 รู ปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของการยอมรับและการใช้เทคโนโลยีที่มีผลต่อพฤติกรรม
การใช้แอปพลิเคชันช้อปปิ้ งบนสมาร์ ทโฟน
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ตารางที่ 3 แสดงค่าอิ ทธิ พลทางตรง อิ ทธิ พลทางอ้อม และอิ ทธิ พลรวมที่ มีผลต่อพฤติ กรรมการใช้แอปพลิ เคชัน
ช้อปปิ้ งบนสมาร์ ทโฟนของประชากรในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล
ตัวแปร
ตัวแปรแฝงภายใน
พฤติกรรมการใช้
พฤติกรรมความตั้งใจ
หมายเหตุ
ในการใช้ งาน (BI)
แอปพลิเคชัน (UB)
ตัวแปรแฝงภายนอก
อิทธิพล อิทธิพล อิทธิพล อิทธิพล อิทธิพล อิทธิพล
ทางตรง ทางอ้ อม รวม ทางตรง ทางอ้ อม รวม
ความคาดหวังถึงประสิ ทธิ ภาพ (PE) - 0.76***
- 0.76*** - - 0.16*** - 0.16*** สนับสนุน
1.00***
1.00***
0.21*** 0.21*** สนับสนุน
ความคาดหวังในความพยายาม
การใช้งาน (EE)
อิทธิ พลของสังคม (SI)
0.60***
0.60***
0.13*** 0.13*** สนับสนุน
สภาพสิ่ งอํานวยความสะดวก
0.61***
0.61*** สนับสนุน
ในการใช้งาน (FC)
0.21**
0.21** สนับสนุน
พฤติกรรมความตั้งใจในการใช้งาน
(BI)
หมายเหตุ: **p  0.01, ***  0.001
5. การอภิปรายผลและข้ อเสนอแนะ
5.1 อภิปรายผลการวิจยั
การวิจยั ครั้งนี้ผวู ้ จิ ยั ได้สรุ ปผลการวิจยั ตามวัตถุประสงค์ของการวิจยั เพื่อพัฒนารู ปแบบความสัมพันธ์
เชิงสาเหตุของการยอมรับและการใช้เทคโนโลยีที่มีผลต่อพฤติกรรมการใช้แอปพลิเคชันช้อปปิ้ งบนสมาร์ ทโฟนของ
ประชากรในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑลและเพื่อตรวจสอบความสอดคล้องของรู ปแบบความสัมพันธ์เชิ ง
สาเหตุที่พฒั นาขึ้นกับข้อมูลเชิงประจักษ์
จากการวิเคราะห์ค่าสหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรสังเกตได้ ที่ ใช้ในรู ปแบบความสัมพันธ์เชิ งสาเหตุ
ของการยอมรับและการใช้เทคโนโลยีที่มีผลต่อพฤติกรรมการใช้แอปพลิเคชันช้อปปิ้ งบนสมาร์ ทโฟน ของประชากร
ในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล พบว่า สภาพสิ่ งอํานวยความสะดวกในการใช้งานแอปพลิเคชันช้อปปิ้ งบน
สมาร์ ทโฟนมีอิทธิ พลทางตรงต่อพฤติกรรมการใช้งานแอปพลิเคชันช้อปปิ้ งบนสมาร์ ทโฟน เนื่ องมาจากผูใ้ ช้งานมี
ความพร้อมของอุปกรณ์เชื่อมต่อการใช้งานแอปพลิเคชันสอดคล้องกับงานวิจยั ของจักรพงษ์ สื่ อประเสริ ฐสิ ทธิ์ (2554)
ได้ศึกษาเกี่ ยวกับปั จจัยที่ มีอิทธิ พลต่อการยอมรั บเทคโนโลยี : กรณี ศึกษาการใช้บริ การการสื่ อสารระหว่างกันผ่าน
ข้อความและรู ปภาพแบบทันที ผ่านโทรศัพท์เคลื่ อนที่ ในเขตกรุ งเทพมหานคร พบว่าปั จจัยด้านสภาพแวดล้อ มที่
สนับสนุ น มี ความสัมพันธ์กบั ความตั้งใจในการใช้งานบริ การ MIM ในส่ วนของความตั้งใจมี อิทธิ พลทางตรงต่อ
พฤติกรรมในการใช้งานแอปพลิเคชันช้อปปิ้ งบนสมาร์ ทโฟน เนื่ องจากเป็ นปั จจัยสําคัญที่นาํ ไปสู่ พฤติกรรมการใช้
งานแอปพลิเคชันช้อปปิ้ งบนสมาร์ ทโฟน ซึ่ งสอดคล้องตามทฤษฎี Venkatesh et al. (2003) ที่กล่าวไว้วา่ อิทธิ พลต่อ
พฤติกรรมการใช้เทคโนโลยี ประกอบด้วย 4 ปั จจัยหลัก คือ ความคาดหวังในประสิ ทธิ ภาพ ความคาดหวังในความ
พยายาม อิ ท ธิ พ ลทางสั ง คม และสภาพสิ่ ง อํา นวยความสะดวกในการใช้ง าน นอกจากนี้ ความคาดหวัง ใน
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ประสิ ทธิ ภาพของการใช้งานแอปพลิเคชันช้อปปิ้ งบนสมาร์ ทโฟน มีอิทธิ พลทางอ้อมผ่านพฤติกรรมความตั้งใจใน
การใช้แอปพลิเค-ชันช้อปปิ้ งบนสมาร์ ทโฟน เนื่องมาจากผูใ้ ช้งานตระหนักถึงประโยชน์ของแอปพลิเคชันช้อปปิ้ งบน
สมาร์ ทโฟน ที่ช่วยให้เกิดความสะดวกและรวดเร็ วในการสั่งซื้ อสิ นค้าและยังประหยัดเวลา สอดคล้องกับงานวิจยั ของ
ธัญญพัสส์ เกตุปะดิษฐ์ (2554) ได้ศึกษาปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าทางอินเทอร์ เน็ตของผูห้ ญิงในเขต
กรุ งเทพมหานคร เพราะผูใ้ ช้ตระหนักถึงประโยชน์ ความสะดวก ความรวดเร็ ว ประหยัดเวลา และประหยัดค่าใช้จ่าย
ในการซื้ อสิ นค้ า อี ก ทั้ งความคาดหวัง ในความง่ า ยในการใช้ ง านแอปพลิ เ คชั น ช้ อ ปปิ้ งบนสมาร์ ทโฟน
มีอิทธิ พลทางอ้อมต่อพฤติกรรมความตั้งใจในการใช้แอปพลิเคชันช้อปปิ้ งบนสมาร์ ทโฟน เนื่ องจากผูใ้ ช้งานคํานึ งถึง
ระบบการใช้งานที่เข้าใจง่ายไม่ซบั ซ้อน สอดคล้องกับงานวิจยั ของวรพร เมืองธนชัย และสุ มามาลย์ ปานคํา (2559) ได้
ศึกษารู ปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของการยอมรับการใช้เทคโนโลยีที่มีผลต่อพฤติกรรมการใช้ M-Commerce ของ
ประชากรในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล เพราะสามารถเรี ยนรู ้การใช้งานได้ง่ายและสามารถซื้ อสิ นค้าผ่าน
แอปพลิเคชันช้อปปิ้ งบนสมาร์ ทโฟนได้อย่างถูกต้อง สุ ดท้ายอิทธิ พลทางสังคมในการใช้งานแอปพลิเคชันช้อปปิ้ งบน
สมาร์ ทโฟน ส่ งผลทางอ้อมต่อพฤติกรรมการใช้แอปพลิเคชันช้อปปิ้ งบนสมาร์ ทโฟน เนื่ องมาจากผูใ้ ช้งานรู ้สึกว่าการ
ใช้แอปพลิเคชันช้อปปิ้ งบนสมาร์ ทโฟน ช่วยเสริ มสร้างภาพลักษณ์ว่าเป็ นคนทันสมัยและทันต่อเทคโนโลยี ช่วยให้
ผูใ้ ช้งานมีความรู ้ความเข้าใจในสื่ อโฆษณาและเทคโนโลยีทาํ ให้มีผลต่อครอบครัวในการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้า
5.2 ข้อเสนอแนะ
1. ผูป้ ระกอบการที่ขายสิ นค้าผ่านทางอินเทอร์ เน็ต ถ้าต้องการพัฒนาแอปพลิเคชันในการขายสิ นค้า
ควรคํานึงถึงรู ปแบบการใช้งานให้ผใู ้ ช้สามารถทําความเข้าใจและง่ายต่อการใช้งานแอปพลิเคชันเป็ นหลัก
2. การขายสิ นค้าผ่านทางออนไลน์ควรมุ่งเน้นพัฒนาและปรับปรุ งวิธีการขายสิ นค้า เพื่อให้ผบู ้ ริ โภค
มีความเชื่อมัน่ ในการซื้ อสิ นค้าออนไลน์
3. การวิจยั ครั้งต่อไป ควรศึกษาวิจยั เชิงคุณภาพ โดยการสัมภาษณ์ผบู ้ ริ โภคที่ใช้แอปพลิเคชัน เพื่อ
นํามาหากลยุทธ์ทางการตลาดในการซื้ อขายสิ นค้า ทั้งในด้านการออกแบบแอปพลิเคชันให้ตรงกับความต้องการของ
ผูบ้ ริ โภคให้มากขึ้น
6. บทสรุ ปและข้ อเสนอแนะ
การวิจยั ครั้งนี้ เพื่อพัฒนารู ปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของการยอมรับและการใช้เทคโนโลยีที่มีผลต่อ
พฤติ กรรมการใช้แอปพลิ เคชันช้อปปิ้ งบนสมาร์ ทโฟนของประชากรในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล เพื่อ
ตรวจสอบความสอดคล้องของรู ปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุที่พฒั นาขึ้นกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ผลการวิจยั นี้ช้ ีให้
เห็นว่าสภาพสิ่ งอํานวยความสะดวกเป็ นปั จจัยหลัก และพฤติกรรมความตั้งใจในการใช้งานเป็ นปั จจัยรองที่มีผลต่อ
พฤติกรรมการใช้งานแอปพลิเคชันช้อปปิ้ งบนสมาร์ ทโฟน โดยมี ปัจจัยเสริ มได้แก่ ความคาดหวังถึงประสิ ทธิ ภาพ
ความคาดหวังในความพยายาม และอิทธิ พลของสังคมที่มีผลทางอ้อมต่อพฤติกรรมใช้งานแอปพลิเคชันช้อปปิ้ งบน
สมาร์ ทโฟน
ดังนั้นผูป้ ระกอบการที่ขายสิ นค้าผ่านทางอินเทอร์ เน็ต ถ้าต้องการพัฒนาแอปพลิเคชันในการขายสิ นค้าควร
คํานึงถึงรู ปแบบการใช้งานให้ผใู ้ ช้สามารถทําความเข้าใจและง่ายต่อการใช้งาน รวมถึงควรมุ่งเน้นพัฒนาและปรับปรุ ง
วิธีการขายสิ นค้า เพื่อให้ผบู ้ ริ โภคมีความเชื่อมัน่ ในการซื้ อสิ นค้าออนไลน์ การวิจยั ครั้งต่อไปควรศึกษาวิจยั เชิงคุณภาพ
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การประชุมนําเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา
ครั้งที่ ๑๒ ปี การศึกษา ๒๕๖๐

โดยการสัมภาษณ์ผบู ้ ริ โภคที่ใช้แอปพลิเคชันในการซื้ อสิ นค้า เพื่อนํามาหากลยุทธ์ทางการตลาดในการพัฒนาด้านการ
ออกแบบแอปพลิเคชันให้ตรงกับความต้องการของผูบ้ ริ โภคให้มากขึ้น
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