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--------------------------------บทคัดย่ อ

งานวิจยั เชิงปริ มาณครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึ กษาอิทธิ พลของตัวแปรด้านความเป็ นผูน้ าํ ทางความคิดและ
ผูข้ อความคิ ดเห็ นที่ มีต่อความตั้งใจซื้ อสิ นค้าออนไลน์ของผูใ้ ช้เฟซบุ๊กในประเทศไทย กับตัวอย่าง 400 รายด้วย
แบบสอบถาม โดยการวิเคราะห์ความสัมพันธ์โครงสร้างเชิ งเส้น (Structural Equation Modeling) ผลการวิเคราะห์
พบว่า ความเป็ นผูน้ าํ ทางความคิดมีอิทธิ พลทางตรงต่อความตั้งใจซื้ อผลิตภัณฑ์ทางออนไลน์มากกว่าพฤติกรรมของ
ความเป็ นผูแ้ สวงหาข้อมูลและมีอิทธิพลทางอ้อมผ่านความเป็ นผูแ้ สวงหาข้อมูล อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
คําสําคัญ: ความเป็ นผูน้ าํ ทางความคิด, ความเป็ นผูแ้ สวงหาข้อมูล, ความตั้งใจซื้อออนไลน์

ABSTRACT

The purpose of this quantitative research was try to identify the role of online opinion leaders and online
opinion seekers on online purchase intention of recent Facebook members in Thailand. 4 0 0 survey Facebook
respondents fill in the questionnaire and analyzing with Structural Equation Modeling. As a result, the type of online
opinion leaders had a positive direct effected to intention to online purchase rather than online opinion seekers and
was an indirect affected through online opinion seekers at .01 level of significance.
Keywords: Online Opinion Leaders, Online Opinion Seekers, Online Purchase Intention
1. บทนํา

สื่ อสังคมออนไลน์กลายเป็ นพื้นที่อนุญาตให้ผใู ้ ช้ได้สร้างชุมชนเพื่อสร้างการเชื่อมต่อและแบ่งปั นเนื้ อหาที่
ผูใ้ ช้สร้างขึ้นนําไปสู่ ความตั้งใจซื้ อ (Raghupathi & Fogel, 2015) สื่ อสังคมออนไลน์มีหลายประเภทเช่น เฟซบุ๊ก ยูทูบ
ไลน์ เฟซบุ๊กเมสเซนเจอร์ อินสตาแกรม กูเกิ้ลพลัส ทวิตเตอร์ ลิ้งคอิน วีแซต พินเทอเรส วัทแอฟ เป็ นต้น ส่วนเฟซบุ๊ก
เป็ นเครื อข่ายทางสังคมออนไลน์ที่คนไทยนิ ยมใช้มากที่ สุดถึง 65% ของผูใ้ ช้ออนไลน์ในประเทศไทย (Singapore,
2017) โดยทั่วไปผูใ้ ช้เฟซบุ๊กมักมี ปฏิ สัมพันธ์กับเพื่อนๆ โดยการโพสต์ขอ้ ความเกี่ ยวกับลักษณะที่ เฉพาะเจาะจง
เกี่ยวกับชีวิตส่ วนตัวของแต่ละบุคคล ความนิ ยมหรื อความไม่นิยม ความคิดเห็นหรื อประสบการณ์เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์
หรื อองค์กรในห้องสนทนาหรื อส่ งผ่านข้อความโต้ตอบแบบทันที เพื่อแสดงความคิดเห็ นหรื อความรู ้ สึกเกี่ ยวกับ
ผลิตภัณฑ์ในบล็อกส่วนตัวของผูเ้ ขียนบทวิจารณ์ (Peterson & Merino, 2003)
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McGaughey & Mason (1998) กล่ า วในงานวิ จัย ก่ อ นหน้ า มี ก ารศึ ก ษาค้น คว้า เกี่ ย วกับ ผลกระทบของ
อินเทอร์ เน็ตต่อพฤติกรรมผูบ้ ริ โภคค่อนข้างน้อย Alba et. al. (1977) ได้ศึกษาอิทธิ พลของอินเทอร์ เน็ตกับพฤติกรรม
ผูบ้ ริ โภคผ่านแนวคิดกระบวนการตัดสิ นใจซื้ อ 5 ขั้นตอนได้แก่ การรับรู ้ถึงปั ญหา การค้นหาข้อมูล การเปรี ยบเทียบ
ทางเลือก การตัดสิ นใจและการติดตามประเมินผล Moon ได้ศึกษาปั จจัยที่ มีอิทธิ พลต่อการค้นหาข้อมูลและการซื้ อ
ผลิ ต ภัณ ฑ์ผ่า นช่ อ งทางอิ น เทอร์ เน็ ต โดยจํา แนกตัว แปรเป็ นสามกลุ่ ม คื อ คน ปั ญ หา และเนื้ อ หา (Moon, 2004)
Kucukemiroglu & Karaได้ตรวจสอบปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อคําพูดปากต่อปากผ่านสื่ อสังคมออนไลน์ โดยศึกษาตัวแปร
เชิ งสาเหตุดา้ นความเป็ นผูน้ าํ ทางความคิดและผูแ้ สวงหาข้อมูล (Kucukemiroglu & Kara, 2015) ซึ่ งผลการศึ กษาไม่
รวมถึงผลกระทบที่จะมีต่อการตัดสิ นใจซื้ อ Khuong & Huong (2016) ได้ศึกษาอิทธิ พลเชิงสาเหตุของความตั้งใจซื้ อ
ผลิตภัณฑ์ออนไลน์ของนักท่ องเที่ ยวผ่านโดยมีความไว้วางใจเป็ นตัวแปรแทรกพบว่าความไว้วางใจ การโฆษณา
ออนไลน์และการบอกต่อทางสื่ อสังคมออนไลน์มีอิทธิ พลทางตรงต่อความตั้งใจซื้ อออนไลน์ ส่ วน Richard & Guppy
(2014) ศึกษาอิทธิ พลของการกดไลท์ การเช็คอิน การโพสต์และการแบ่งปั นข้อความว่ามีอิทธิ พลทางบวกต่อความ
ตั้งใจซื้อหรื อไม่และพบว่าการโพสต์ขอ้ ความไม่มีอิทธิพลต่อความตั้งใจซื้อ Peterson & Merino พบว่าการสื่ อสารผ่าน
สื่ อสังคมออนไลน์บางครั้ งจะมี อิทธิ พ ลต่อ การตัด สิ นใจซื้ อมากกว่า การโฆษณา (Peterson & Merino, 2003) เมื่ อ
พิจารณาถึงแนวโน้มการเติบโตในอนาคตเกี่ยวกับกิจกรรมการสื่ อสารปากต่อปากผ่านสื่ อสังคมออนไลน์ พบว่าผูใ้ ช้เฟ
ชบุ๊กมีความกระตือรื อร้นในการสื่ อสารแบบปากต่อปากผ่านสื่ อออนไลน์มากยิง่ ขึ้น อาทิ ใช้เฟซบุ๊กพูดคุยเกี่ยวกับสิ่ งที่
สนใจหรื องานอดิเรกที่พวกเขาชื่นชอบ กับคนที่เขาชอบ (Shih, 2009)
อย่างไรก็ตามเมื่อพิจารณาการศึกษาก่อนหน้านี้ มีเพียงบางส่ วนเท่านั้นอธิ บายถึงปั จจัยที่มีผลต่อความตั้งใจ
ซื้อสิ นค้าผ่านช่องทางออนไลน์ ผูว้ จิ ยั จึงได้นาํ ตัวแปรเชิงสาเหตุของ Kucukemiroglu & Kara ได้แก่ ตัวแปรด้านความ
เป็ นผูน้ าํ ทางความคิดและผูแ้ สวงหาข้อมูลเป็ นตัวแปรในการศึกษาปั จจัยเชิงสาเหตุและผลของการบอกต่อปากต่อปาก
ของผูน้ าํ ทางความคิดและผูแ้ สวงหาข้อมูล ว่าจะมีผลต่อความตั้งใจซื้ อสิ นค้าออนไลน์หรื อไม่ ซึ่ งจะทําให้อธิ บาย
อิทธิพลของการบอกปากต่อปากที่มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้อสิ นค้าออนไลน์ได้ชดั เจนมากขึ้น
2. วัตถุประสงค์ การวิจยั
1. เพื่อพัฒนาโมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุที่ส่งผลต่อความตั้งใจซื้อสิ นค้าออนไลน์ของผูใ้ ช้เฟซบุ๊กใน
ประเทศไทย
2. เพื่อศึกษานํ้าหนักของอิทธิพลทางตรง อิทธิพลทางอ้อมและอิทธิพลรวมของปั จจัยเชิงสาเหตุ ทุนทาง
สังคม ความเป็ นนวัตกรรม ความไว้วางใจ ความเป็ นผูน้ าํ ความคิดและความเป็ นผูแ้ สวงหาข้อมูลต่อความตั้งใจซื้อ
สิ นค้าออนไลน์ของผูใ้ ช้เฟซบุ๊กในประเทศไทย
3. สมมติฐานการวิจยั
การสื่ อสารด้วยปากต่อปากถือได้วา่ มีบทบาทสําคัญอย่างยิ่งส่ งผลกระทบต่อทัศนคติและความตั้งใจซื้อของ
ผูบ้ ริ โภคซึ่ งผูบ้ ริ โภคมีแนวโน้มที่จะให้น้ าํ หนักกับการค้นหาความคิดเห็นทางลบมากกว่าทางบวก (Sen & Lerman,
2007)ในวรรณกรรมระบุว่าการสื่ อสารแบบปากต่อปากทางสื่ อสังคมออนไลน์มีอิทธิ พลมากกว่าคําแนะนําจากกอง
บรรณาธิ การหรื อการโฆษณา (Trusov et al., 2009) เนื่ องจากมี ความน่ าเชื่ อถื อและสามารถจู งใจได้ดีกว่า (Sen &
Lerman, 2007) การแพร่ กระจายอย่างกว้างขวางของอินเทอร์เน็ตทัว่ โลกได้สร้างช่องทางในการสื่ อสารแบบโต้ตอบที่
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มีประสิ ทธิ ภาพที่มีตน้ ทุนตํ่าหรื อไม่มีค่าใช้จ่ายเลยสื่ อสังคมออนไลน์จึงกลายเป็ นช่องทางการสื่ อสารที่สาํ คัญสําหรับ
ผูบ้ ริ โภคในการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประสบการณ์เกี่ยวและผลิตภัณฑ์ (Davis & Khazanchi, 2008) เทคโนโลยี
อิ น เทอร์ เน็ ตได้เ ปลี่ ยนความหมายปากต่อ ปากแบบดั้งเดิ มเป็ นแพลตฟอร์ ม อิ เล็ก ทรอนิ ก ส์ เ ช่ นกระดานสนทนา
ออนไลน์ ก ระดานข่าวบล็อกและความคิ ดเห็ นในการวิจารณ์ ผลิ ต ภัณฑ์ของผูบ้ ริ โ ภค (Li & Du, 2011) ผูบ้ ริ โภค
สามารถเสนอความคิดเห็นและประสบการณ์เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ได้อย่างง่ายดายและข้อมูลนี้สามารถเข้าถึงผูค้ นจํานวน
มากที่ ก ระจายตัว อยู่ใ นแต่ ล ะพื้ น ที่ ทั่ว โลก ความถี่ ใ นการโพสต์แ สดงความคิ ด เห็ น เกี่ ย วกับ ผลิ ต ภัณ ฑ์บ นโลก
อินเทอร์ เน็ตได้กลายเป็ นรู ปแบบที่สาํ คัญของการสื่ อสารแบบปากต่อปากออนไลน์ที่ผบู ้ ริ โภครายอื่นๆ ต้องแสวงหา
ข้อมูลจากคําวิจารณ์ในตัวผลิตภัณฑ์ผ่านสื่ อสังคมออนไลน์จากผูว้ จิ ารณ์ก่อนหน้าและนําไปสู่การตัดสิ นใจซื้ อมากขึ้น
(Zhu & Zhang, 2010) Sen และ Lerman พบว่าคุณลักษณะความเป็ นผูน้ าํ ทางความคิดพวกเขาจะมีความสุ ขที่ ได้ให้
ข้อมูลกับผูอ้ ื่ น พวกเขาจะมี ความมัน่ ใจในการให้ขอ้ มูลเกี่ ย วกับตัวผลิ ต ภัณ ฑ์หรื อ ภาพลักษณ์ ของแบรนด์ สิ น ค้า
มากกว่าการเดิ นตามกระแส (Sen & Lerman, 2007) ด้านตรงข้ามความเป็ นผูแ้ สวงหาข้อมูลมี แนวโน้มที่ จะค้นหา
ข้อมูลและปฏิบตั ิตามที่คนอื่นที่แนะนําข้อมูลว่าเป็ นผลิตภัณฑ์ใดเป็ นผลิตภัณฑ์ที่ดีหรื อแบรนด์น่าใช้ ความเป็ นผูน้ าํ
ความคิ ดเห็ นมี อิทธิ พลต่อสมาชิ กในเครื อข่ายสังคมออนไลน์ของพวกเขาด้วยการเผยแพร่ ขอ้ มูลให้กับผูอ้ ื่ น ผูน้ ํา
ความคิดจะมีพฤติกรรมส่งต่อและการสนทนาทางออนไลน์ (Chaney, 2001) จึงนําไปสู่การกําหนดสมมติฐานดังนี้
H1: ความเป็ นผูน้ าํ ทางความคิดผ่านสื่ อสังคมออนไลน์มีความสัมพันธ์เชิ งสาเหตุทางบวกต่อความเป็ นผู ้
แสวงหาข้อมูลผ่านสื่ อสังคมออนไลน์
H2: ความเป็ นผูน้ าํ ทางความคิดผ่านสื่ อสังคมออนไลน์มีความสัมพันธ์เชิงสาเหตุทางบวกต่อความตั้งใจซื้อ
ออนไลน์
H3: ความเป็ นผูแ้ สวงหาข้อมูลผ่านสื่ อสังคมออนไลน์มีความสัมพันธ์เชิงสาเหตุทางบวกต่อความตั้งใจซื้ อ
ออนไลน์
ความไว้วางใจถือได้วา่ มีอิทธิ พลต่อความเต็มใจในการมีส่วนร่ วมในการแสดงความคิดเห็นปากต่อปากผ่าน
สื่ อสังคมออนไลน์ ความไว้วางใจแสดงให้เห็ น ถึ งความเชื่ อมั่นระหว่า งกัน และเต็มใจที่ จะทําตามเขา (Sen และ
Lerman, 2007) กล่าวอีกนัยหนึ่ง ความไว้วางใจหมายถึงความเชื่อถือในพฤติกรรมของผูอ้ ื่นหรื อศรัธาในความสามารถ
ของผูอ้ ื่น (Carroll et al., 2007) ในขณะที่ Harris & Dennisให้เหตุผลว่าความไว้วางใจเป็ นปั จจัยสําคัญเมื่อลูกค้าจะซื้ อ
สิ นค้าทางออนไลน์และมีความสําคัญมากในการผลักดันคุณค่าจากลูกค้ากระจายสู่ ชุมชนออนไลน์จากงานวิจยั พบว่า
ลูกค้ามี แนวโน้มที่ จะไว้วางใจเพื่อนของพวกเขาในเฟซบุ๊กมากกว่าความเห็ นของผูเ้ ชี่ ยวชาญในบล็อกหรื อความ
คิดเห็นจากการวิจารณ์ผลิตภัณฑ์ แทนที่จะอ่านความคิดเห็นของผูอ้ ื่นที่ไม่ระบุตวั ตนความคิดเห็นที่โพสต์โดยเพื่อน
ในเฟซบุ๊กอาจได้รับการยอมรับว่าน่าเชื่อถือและเชื่อถือได้มากกว่าคนที่ไม่มีตวั ตน (Harris & Dennis, 2011) ดังนั้นการ
รับรู ้ความไว้วางใจควรได้รับการวิเคราะห์เป็ นหนึ่ งในปั จจัยที่ มีความสัมพันธ์ต่อความเป็ นผูน้ าํ ทางความคิดผ่านสื่ อ
สังคมออนไลน์ นําไปสู่สมมติฐาน
H4: การรับรู ้ความไว้วางใจมีความสัมพันธ์เชิงสาเหตุทางบวกต่อความเป็ นผูน้ าํ ทางความคิดผ่านสื่ อสังคม
ออนไลน์
การศึกษาก่อนหน้านี้ ยืนยันว่าความเป็ นนวัตกรรมผูบ้ ริ โภคจะแสดงออกด้วยการทดลองประสบการณ์ใหม่
และเปิ ดโลกกว้า งมี แ นวโน้ม ที่ จ ะแสวงหาข้อ มู ล ตลอดเวลาความเป็ นนวัต กรรมขึ้ นอยู่กับ ระดับ ของความเป็ น
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นวัตกรรมโดยมีอิสระในความคิดหากพิจารณาความเป็ นนวัตกรรมในแง่ของการแสวงหาความแปลกใหม่ (Tsang &
Zhou, 2005) ในขณะดี ยวกันผูแ้ สวงหาข้อมูลคือผูข้ อความกระจ่างเกี่ ยวกับคุณค่า ทัศนคติ และความเห็ นเกี่ ยวกับ
ผลิ ตภัณฑ์หรื อบริ การเพื่อตรวจสอบว่ามี การให้ความเห็ นที หลายหลากเพียงใด จากการสนทนาโต้ตอบไปมากับ
สมาชิกในกลุ่ม (Feick et al., 1986) ซึ่งผูน้ าํ ทางความคิดบางครั้งก็กลายเป็ นผูแ้ สวงหาข้อมูลได้เช่นเดียวกัน (Carson et
al., 2001) ซึ่งมีโอกาสเป็ นไปได้วา่ ความเป็ นนวัตกรรมจะมีอิทธิพลต่อผูแ้ สวงหาข้อมูล นําไปสู่สมมติฐานการวิจยั
H5: ความเป็ นนวัตกรรมมี ความสัมพันธ์เชิ งสาเหตุทางบวกต่อความเป็ นผูแ้ สวงหาข้อมูลผ่านสื่ อสังคม
ออนไลน์
ทุนทางสังคมเป็ นปรากฏการณ์ความสัมพันธ์ระหว่างผูใ้ ช้เฟซบุ๊คที่ เกิ ดจากการแลกเปลี่ยนผลประโยชน์
ร่ วมกันจนก่อเกิดเป็ นการสะสมทุนของแต่ละบุคคล ได้แก่ ข้อมูล ข่าวสาร ความไว้วางใจ การตอบแทนซึ่งกันและกัน
และเครื อข่ายทุนทางสังคมออนไลน์จะเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของผูใ้ ช้เฟซบุ๊คที่เกิดจากการมีปฏิสัมพันธ์ผา่ นเว็บไซต์
ผ่านเครื่ องมื ออย่าง Share, Chat, Comment, Post, Like, Message, Find friend, Friend request ในลักษณะของการมี
ส่ วนร่ วมในกิ จกรรมและใช้ทรัพยากรร่ วมกัน เช่น การติดต่อสื่ อสาร การแลกเปลี่ยนความรู ้ ข้อมูลข่าวสาร การให้
ความช่วยเหลือและความเห็นอกเห็นใจกัน (Prasitwisate, 2014) ดังนั้นทุนทางสังคมอาจเป็ นปั จจัยสําคัญที่ทาํ ให้เกิด
การมีส่วนร่ วมแสดงความคิดเห็นผ่านสื่ อสังคมออนไลน์
H6: ทุนทางสังคมมีความสัมพันธ์เชิงสาเหตุทางบวกต่อความเป็ นผูน้ าํ ทางความคิดผ่านสื่ อสังคมออนไลน์
H7: ทุนทางสังคมมีความสัมพันธ์เชิงสาเหตุทางบวกต่อความเป็ นผูแ้ สวงหาข้อมูลผ่านสื่ อสังคมออนไลน์
4. การดําเนินการวิจยั
การวิจยั เชิงปริ มาณครั้งนี้ ประชากร ได้แก่ผใู ้ ช้เฟซบุ๊กในประเทศไทยรวมทั้งสิ้น 64 ล้านรายชื่อ (Singapore,
2017) จํานวนตัวอย่างคือผูใ้ ช้เฟซบุ๊กระหว่างวันที่ 25 เมษายนถึง 31 พฤษภาคม 2560 จํานวน 400 คน เลือกตัวอย่าง
แบบลูกโซ่ (Snowball sampling) ซึ่ งเป็ นการเลือกกลุ่มตัวอย่างโดยอาศัยการแนะนําของหน่วยตัวอย่างที่ได้เก็บข้อมูล
ไปแล้ว จากการเริ่ มต้นที่เพื่อนที่เป็ นสมาชิกเฟซบุ๊กของผูว้ จิ ยั แล้วเพื่อนจะเป็ นผูแ้ นะนํากลุ่มตัวอย่างรายต่อไปเป็ นห่วง
โซ่ ด้วยแบบสอบถามออนไลน์จนครบจํานวน 400 คน เนื่ องจากการวิจยั ครั้งนี้เป็ นการวิเคราะห์โมเดลความสัมพันธ์
เชิงสาเหตุที่ระบุมีตวั แปรสังเกตได้จาํ นวน 17 ตัวแปร ดังนั้นกลุ่มตัวอย่างจึงมีจาํ นวน 340 ราย (17 x 20) และเพือ่ ให้ได้
ข้อมูลที่เชื่อถือได้ ผูว้ จิ ยั จึงกําหนดกลุ่มตัวอย่างจํานวน 400 คน (นงลักษณ์, 2542)โดยเป็ นตัวแปรแฝงภายนอกจํานวน
3 ตัวแปรได้แก่ ทุนทางสังคม ความเป็ นนวัตกรรมและความไว้วางใจ ตัวแปรแฝงภายในจํานวน 3 ตัวแปรได้แก่ ความ
ตั้งใจซื้อ ความเป็ นผูน้ าํ ความคิดและความเป็ นผูแ้ สวงหาข้อมูล ทั้งนี้ตวั แปรสังเกตภายนอก 9 ตัวแปร ได้แก่ สนับสนุน
กิจกรรมทางเฟซบุ๊ก อยากรู ้ขอ้ มูลรอบโลก สนใจข้อมูลรอบตัวมัน่ ใจเพื่อนในเฟซบุ๊ก ไว้ใจเพื่อนในเฟซบุ๊ก เพื่อนช่วย
เพื่อน เป็ นเจ้าของก่อนผูอ้ ื่น เป็ นคนแรกที่รู้จกั ผลิตภัณฑ์/บริ การ และซื้อผลิตภัณฑ์ก่อนผูอ้ ื่น และตัวแปรสังเกตภายใน
จํานวน 8 ตัวแปร ได้แก่ มีโอกาสก็จะซื้ อ ตั้งใจสู งมากที่จะซื้ อ ไม่อึดอัดที่จะขอข้อมูล ฟั งความคิดเห็นจากผูอ้ ื่น ขอ
ความคิ ดเห็ นจากผูอ้ ื่ น เพื่อนยอมรั บฟั งความคิดเห็ น เพื่อนทําตามคําแนะนําและชวนเพื่อนให้ปฏิ บตั ิ ตาม โดยใช้
แบบสอบถามคัดเลือกข้อคําถามที่มีค่า IOC ตั้งแต่ .50 ขึ้นไปและค่าความเชื่อมัน (Reliability) ของแบบสอบถามทั้ง
ฉบับเท่ากับ .853 เป็ นเครื่ องมือในการวิจยั
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5. ผลการวิจยั
ในกรณี ที่มีการแสดงผลด้วยตาราง ให้ใส่ เลขที่และชื่อตารางที่มุมบนซ้าย และถ้าเป็ นการแสดงผลด้วยรู ป
ให้ใส่เลขที่และชื่อรู ปโดยจัดตําแหน่งกึ่งกลางที่ใต้รูป ซึ่งแสดงตัวอย่างดังตารางที่ 1 และรู ปที่ 1 ตามลําดับ
ปั จจัยเชิงสาเหตุที่ส่งผลต่อความตั้งใจซื้ อออนไลน์ของผูใ้ ช้เฟซบุ๊กในประเทศไทย จํานวน 5 ปั จจัย ได้แก่
ทุนทางสังคม ความน่าเชื่อถือ ความคิดเห็นของผูแ้ สวงหาข้อมูล มีค่าเฉลี่ยอยูใ่ นระดับปานกลาง ส่ วนปั จจัยด้านความ
เป็ นผูน้ าํ ความคิดและความเป็ นนวัตกรรมมีค่าเฉลี่ยอยูใ่ นระดับน้อยโดยความตั้งใจซื้ อทางออนไลน์มีค่าเฉลี่ยอยู่ใน
ระดับปานกลาง ผลการตรวจสอบความสอดคล้องกลมกลืนของโมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุที่ส่งผลต่อความตั้งใจ
ซื้ อออนไลน์ของผูใ้ ช้เฟซบุ๊กในประเทศไทย ที่ผวู ้ ิจยั ได้พฒั นาขึ้นกับข้อมูลเชิงประจักษ์หลังปรับโมเดลการวิจยั มีค่า
Cronbach’s Alpha = 0.853, Average Variance Extracted (AVE) = 0.579, Construct Reliability (CR) = 0.891, ChiSquare = 81.590, df = 63, P-value = 0.058, RMSEA = 0.027, GFI = 0.98, AGFI = 0.94 และค่ า Largest/Smallest
Standardized Residual อยูร่ ะหว่าง -0.15 – 0.18 สําหรับค่าสัมประสิ ทธิ์ การพยากรณ์ (R2) ของสมการโครงสร้าง ตัว
แปรแฝงภายใน พบว่ามีค่าเท่ากับ 0.43 แสดงว่าตัวแปรในโมเดลสามารถอธิ บายความแปรปรวนของความตั้งใจซื้ อ
ออนไลน์ได้ร้อยละ 43 และความแปรปรวนของความเป็ นผูแ้ สวงหาข้อมูลและความเป็ นผูน้ าํ ทางความคิดได้ร้อยละ
57 และร้อยละ 63 ตามลําดับ ดังภาพที่ 1
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ตัง้ ใจ
ซือ้
𝐑𝐑 = 0.43

สังคม

𝟐𝟐

ผู้แสวง
ข้ อมูล

วางใจ

𝐑𝐑𝟐𝟐 =

นวัต
กรรม

0.57

ผู้นํา
ความคิด

𝟐𝟐

𝐑𝐑

= 0.63

ภาพที่ 1 ความสอดคล้องกลมกลืนของโมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุที่ส่งผลต่อความตั้งใจซื้อออนไลน์ของผูใ้ ช้เฟ
ซบุ๊กในประเทศไทย ที่ผวู ้ จิ ยั ได้พฒั นาขึ้นกับข้อมูลเชิงประจักษ์หลังปรับโมเดลการวิจยั
ค่ าสถิต:ิ Chi-Square = 81.590, df = 63, P-value = 0.058, RMSEA = 0.027, **p<.01, *p<.05, AVE = 0.579, CR =
0.891
ตารางที่ 1 ค่าสถิติผลการวิเคราะห์อิทธิพลของตัวแปรในโมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุที่ส่งผลต่อความตั้งใจซื้อ
ออนไลน์ของผูใ้ ช้เฟซบุ๊กในประเทศไทย

หมายเหตุ:**p<.01, *p<.05, TE = อิทธิพลรวม , IE= อิทธิพลทางอ้อม, DE= อิทธิพลทางตรง
จากตารางที่ 1 เมื่อพิจารณาอิทธิ พลทางตรงและทางอ้อมที่ ส่งผลต่อความตั้งใจซื้ อออนไลน์พบว่าตัวแปร
ดังกล่าวได้รับอิทธิ พลทางตรงจากความเป็ นผูน้ ําทางความคิดและความเป็ นผูแ้ สวงหาข้อมูล โดยมีขนาดอิทธิ พล
เท่ากับ0.68 และ 0.17 ซึ่ งเป็ นอิทธิ พลที่มีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 นอกจากนั้นความตั้งใจซื้ อออนไลน์ยงั ได้รับ
อิทธิ พลทางอ้อมจาก ความเป็ นนวัตกรรม ทุนทางสังคม และ ความเป็ นผูน้ าํ ความคิด โดยมีขนาดอิทธิ พลเท่ากับ0.10,
0.36 และ 0.39 ตามลําดับซึ่งเป็ นค่าอิทธิพลที่มีนยั สาคัญทางสถิติที่ 0.01 และ 0.05
นอกจากอิทธิ พลทางตรงและทางอ้อมที่ ส่งผลต่อความตั้งใจซื้ อออนไลน์ ยังมีตวั แปรอื่นที่ ได้รับอิทธิ พล
ทางตรงและทางอ้อมคื อ ความเป็ นผูน้ ําความคิ ด และความเป็ นผูแ้ สวงหาข้อมูล ซึ่ งความเป็ นผูน้ ําได้รับอิ ทธิ พล
ทางตรงจากความเป็ นนวัตกรรมและทุนทางสังคมโดยมีขนาดอิทธิ พลเท่ากับ 0.50 และ 0 .42 ตามลําดับ ซึ่ งเป็ นค่า
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อิทธิ พลที่มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ส่ วนความเป็ นผูแ้ สวงหาข้อมูลได้รับอิทธิ พลทางตรงจาก ความเป็ นผูน้ าํ
ความคิด ทุนทางสังคมและความไว้วางใจ โดยมีขนาดอิทธิ พลเท่ากับ 0.56, 0.20 และ 0.09 เรี ยงตามลําดับ ซึ่ งเป็ นค่า
อิทธิพลที่มีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และได้รับอิทธิพลทางอ้อมจากความเป็ นนวัตกรรมและทุนทางสังคม โดย
มีขนาดอิทธิพลเท่ากับ 0.28 และ 0.24 เรี ยงตามลําดับ ซึ่งเป็ นค่าอิทธิพลที่มีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
ตารางที่ 2 แสดงความเที่ยงของตัวแปรสังเกตได้

จากตารางที่ 2 เมื่อพิจารณาค่าความเที่ ยงของตัวแปรสังเกตได้ พบว่า ตัวแปรสังเกตได้มีค่าความเที่ ยงอยู่
ระหว่าง 0.50 – 0.97โดยตัวแปรที่มีความเที่ยงสูงสุดคือตั้งใจสูงมากที่จะซื้อผลิตภัณฑ์/บริ การออนไลน์ มีค่าความเที่ยง
เท่ากับ 0.97 รองลงมาคือ ซื้อผลิตภัณฑ์ก่อนผูอ้ ื่นมีค่าความเที่ยงเท่ากับ 0.86 ส่วนตัวแปรที่มีความเที่ยงตํ่าสุด คืออยาก
รู ้ขอ้ มูลรอบโลก
ตารางที่ 3 เมทริ กซ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรแฝง

หมายเหตุ: **p<.01, *p<.05
จากตารางที่ 3 เมื่อพิจารณาถึงเมทริ กซ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรแฝง พบว่าค่าสัมประสิ ทธ์สหสัมพันธ์
ระหว่างตัวแปรแฝงมีค่าอยูร่ ะหว่าง 0.40 – 0.81 โดยตัวแปรทุกคู่เป็ นความสัมพันธ์แบบมีทิศทางเดียวกัน คือ มีความ
ความสัมพันธ์เป็ นบวก ตัวแปรที่มีค่าสัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์มากที่สุด โดยมีค่าสัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์เท่ากับ 0.81
คื อตัวแปรความไว้วางใจ ส่ วนตัวแปรที่ มีค่าสัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์น้อยที่ สุด โดยมี ค่าสัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์
เท่ากับ 0.40 คือตัวแปรความตั้งใจซื้อ
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ตารางที่ 4 ผลการทดสอบสมมติฐานการวิจยั

หมายเหตุ: **p<.01, *p<.05
จากตารางที่ 4 ผลการทดสอบสมติฐานพบว่ายอมรับสมมติฐานทุกข้อเมื่อพิจารณาสมมติฐานรายข้อพบว่า
สมมติฐาน H1, H2, H4, H6 และ H7 ยอมรับสมมติฐาน อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และสมมติฐาน H3 และ
H5 ยอมรับสมมติฐาน อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
สมมติฐาน H1 คือความเป็ นผูน้ าํ ทางความคิดผ่านสื่ อสังคมออนไลน์มีความสัมพันธ์เชิงสาเหตุทางบวกต่อ
ความเป็ นผูแ้ สวงหาข้อมูลผ่านสื่ อสังคมออนไลน์โดยมีอิทธิพลต่อความเป็ นผูแ้ สวงหาข้อมูลผ่านสื่ อสังคมออนไลน์ถึง
ร้อยละ 56 ซึ่ งปั จจัยที่เป็ นองค์ประกอบของความเป็ นผูท้ างความคิดได้มากที่สุดคือ มีน้ าํ หนักของอิทธิ พลร้อยละ 89
รองลงมาคือเพื่อนทําตามคําแนะนําและชวนเพื่อนให้ปฏิบตั ิตามเป็ นตัวแปรที่มีอิทธิพลรองลงมาถึงร้อยละ 88 และ 85
หากพิจารณาถึงค่าเฉลี่ยของระดับความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างพบว่าค่าเฉลี่ยโดยรวมของความเป็ นผูน้ าํ ทางคิดอยูใ่ น
ระดับน้อย โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.567 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.914 หากพิจารณาค่าเฉลี่ยรายด้านของตัวแปร
พบว่า ชวนเพื่อนให้ปฏิบตั ิตาม เพื่อนทําตามคําแนะนําและเพื่อนยอมรับฟังความคิดเห็น มีค่าเฉลี่ย 2.782, 2.548 และ
2.372 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.998, 1.037, 1.103 เรี ยงตามลําดับ
ผลการทดสอบสมมติฐานการวิจยั H2 พบว่าความเป็ นผูน้ าํ ทางคิดผ่านสื่ อสังคมออนไลน์มีความสัมพันธ์เชิง
สาเหตุทางบวกต่อความตั้งใจซื้อออนไลน์โดยมีอิทธิพลต่อความตั้งใจซื้อออนไลน์ถึงร้อยละ 68ซึ่งมีองค์ประกอบด้าน
เพื่อนยอมรับฟังความคิดเห็นเป็ นตัวแปรที่มีอิทธิ พลต่อความเป็ นผูน้ าํ ทางความคิดมากที่สุดร้อยละ 89 รองลงมาคือ
เพื่อนทําตามคําแนะนําและชวนเพื่อนให้ปฏิ บัติตามเป็ นตัวแปรที่ มีอิท ธิ พ ลรองลงมาถึ ง ร้ อยละ 88 และ 85 หาก
พิจารณาถึงค่าเฉลี่ยของระดับความคิดเห็ นของกลุ่มตัวอย่างพบว่าค่าเฉลี่ยโดยรวมของความเป็ นผูน้ าํ ทางคิดอยูใ่ น
ระดับน้อย โดยมีค่าเฉลี่ย 2.567 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.914 โดยมีค่าเฉลี่ยรายด้านของตัวแปร ชวนเพื่อนให้
ปฏิบตั ิตาม เพื่อนทําตามคําแนะนําและเพื่อนยอมรับฟังความคิดเห็น เฉลี่ย 2.782, 2.548 และ 2.372 และส่ วนบี่ยงเบน
มาตรฐาน 0.998, 1.037, 1.103 เรี ยงตามลําดับ
ผลการทดสอบสมมติ ฐ านการวิ จั ย H3 พบว่ า ความเป็ นผู ้แ สวงหาข้อ มู ล ผ่ า นสื่ อ สั ง คมออนไลน์ มี
ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุทางบวกต่อความตั้งใจซื้ อออนไลน์โดยมีอิทธิพลต่อความตั้งใจซื้อออนไลน์ ถึงร้อยละ 17 ซึ่ง
ปั จจัยที่องค์ประกอบของผูแ้ สวงหาข้อมูลได้มากที่สุดคือปั จจัยด้านความไม่อึดอัดที่จะขอข้อมูล และขอความคิดเห็น
จากผูอ้ ื่นฟัง มีค่าเท่ากันคือร้อยละ 91 รองลงมาคือการรับฟังความคิดเห็นจากผูอ้ ื่น ร้อยละ 83หากพิจารณาถึงค่าเฉลี่ย
โดยรวมของระดับความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างพบว่าค่าเฉลี่ยโดยรวมของความเป็ นผูแ้ สวงหาข้อมูลอยูใ่ นระดับปาน
กลาง โดยมีค่าเฉลี่ย 2.761 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.908 หากพิจารณาค่าเฉลี่ยรายด้าน พบว่า ตัวแปรไม่อึดอัด
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ที่จะขอข้อมูล ขอความคิดเห็นจากผูอ้ ื่น และฟังความคิดเห็นจากผูอ้ ื่น มีค่าเฉลี่ย 2.782, 2.372 และ 2.548 และส่วนบี่ยง
เบนมาตรฐาน 0.998, 1.103 และ 1.037 เรี ยงตามลําดับ
ซึ่ งเห็นได้วา่ ความตั้งใจซื้อได้รับอิทธิ พลทางตรงจาก ความเป็ นผูน้ าํ ทางความคิด ร้อยละ 56 และความเป็ น
ผูแ้ สวงหาข้อ มู ล ร้ อ ยละ 17 โดยความตั้ง ใจซื้ อ จะได้รั บ อิ ท ธิ พ ลจากทัศ นคติ ที่ จะซื้ อ ออนไลน์ สู ง ถึ ง ร้ อ ยละ 98
รองลงมาคือถ้ามีโอกาสจะซื้อผลิตภัณฑ์ออนไลน์ร้อยละ 78
ผลการทดสอบสมมติฐานการวิจยั H4 พบว่าการรับรู ้ความไว้วางใจมีความสัมพันธ์เชิ งสาเหตุทางบวกต่อ
ความเป็ นผูน้ ํา ทางความคิ ด ผ่า นสื่ อ สัง คมออนไลน์ โดยมี อิ ท ธิ พ ลต่ อ ความเป็ นผูน้ ํา ทางความคิ ด ร้ อ ยละ 50 ซึ่ ง
องค์ประกอบด้านความมัน่ ใจเพื่อนในเฟซบุ๊กมีอิทธิ พลต่อความความไว้วางใจมากที่สุดถึงร้อยละ 89 รองลงมาคือ
มัน่ ใจว่าเพื่อนในเฟซบุ๊กจะช่วยเหลือกันและกัน และความไว้ใจเพื่อนในเฟซบุ๊ก ถึงร้อยละ 74 และ 73 เรี ยงตามลําดับ
หากพิจารณาถึงค่าเฉลี่ยของระดับความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างต่อความไว้ใจโดยรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง โดยมี
ค่าเฉลี่ย 2.706 ส่ วนเบี่ยงแบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.884 โดยมีค่าเฉลี่ยรายด้านของตัวแปร ความมัน่ ใจเพื่อนช่วยเพื่อน
จะช่วยเหลือกันและกัน มัน่ ใจเพื่อนในเฟซบุ๊ก และความไว้ใจเพื่อนในเฟซบุ๊ก เฉลี่ยเท่ากับ2.860, 2.820 และ 2.440
และส่วนบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.031, 0.979 และ 0.999 เรี ยงตามลําดับ
ผลการทดสอบสมมติฐานการวิจยั H5 พบว่า ความเป็ นนวัตกรรมมีความสัมพันธ์เชิงสาเหตุทางบวกต่อความ
เป็ นผูแ้ สวงหาข้อมูลผ่านสื่ อสังคมออนไลน์ โดยมีอิทธิพลต่อความเป็ นผูแ้ สวงหาข้อมูลเพียงร้อยละ 9 ซึ่งปั จจัยที่เป็ น
องค์ประกอบของความเป็ นนวัตกรรมได้ดีที่สุดคือ ซื้ อผลิตภัณฑ์ก่อนผูอ้ ื่นโดยมีน้ าํ หนักของอิทธิ พลร้อยละ 93 และ
เป็ นเจ้าของก่อนผูอ้ ื่น และเป็ นคนแรกที่ รู้จกั ผลิตภัณฑ์/บริ การ ร้อยละ 87 และ 84 เรี ยงตามลําดับ หากพิจารณาถึ ง
ค่าเฉลี่ยของระดับความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างต่อความเป็ นนวัตกรรมโดยรวมอยูใ่ นระดับน้อย โดยมีค่าเฉลี่ย 2.552
ส่ วนเบี่ ยงแบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.928 โดยมีค่าเฉลี่ยรายด้านของตัวแปร เป็ นเจ้าของก่อนผูอ้ ื่น เป็ นคนแรกที่ รู้จกั
ผลิตภัณฑ์/บริ การ และซื้อผลิตภัณฑ์ก่อนผูอ้ ื่น เฉลี่ย 2.673, 2.505 และ 2.480 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.099,1.115
และ 1.085 เรี ยงตามลําดับ
ผลการทดสอบสมมติฐานการวิจยั H6 พบว่า ทุนทางสังคมมีความสัมพันธ์เชิงสาเหตุทางบวกต่อความเป็ น
ผูน้ าํ ทางความคิดผ่านสื่ อสังคมออนไลน์ โดยมีอิทธิ พลต่อความเป็ นผูน้ าํ ทางความคิด ร้อยละ 42 ซึ่ งปั จจัยที่สามารถ
อธิ บายองค์ประกอบของทุนทางสังคมได้ดีที่สุดคือ สนับสนุนกิจกรรมทางเฟซบุ๊ก โดยมีน้ าํ หนักของอิทธิ พลร้อยละ
84 และ สนใจข้อมูลรอบตัว และอยากรู ้ขอ้ มูลรอบโลก ร้อยละ 79 และ 71 เรี ยงตามลําดับ หากพิจารณาถึงค่าเฉลี่ยของ
ระดับความคิดเห็ นของกลุ่มตัวอย่างต่อความเป็ นทุนทางสังคมโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง โดยมีค่าเฉลี่ย 3.140
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.833 โดยมีค่าเฉลี่ยรายด้านของตัวแปร อยากรู ้ขอ้ มูลรอบโลก สนับสนุนกิจกรรมทาง
เฟซบุ๊ก และสนใจข้อมูลรอบตัว เฉลี่ย 3.307, 3.062 และ 3.050 และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.056, 0.949 และ 0.972
เรี ยงตามลําดับ
ผลการทดสอบสมมติฐานการวิจยั H7 พบว่า ทุนทางสังคมมีความสัมพันธ์เชิงสาเหตุทางบวกต่อความเป็ นผู ้
แสวงหาข้อ มู ล ผ่า นสื่ อ สัง คมออนไลน์ โ ดยมี อิ ท ธิ พ ลต่ อ ผูแ้ สวงหาข้อ มู ล ร้ อ ยละ 20 ซึ่ ง ปั จ จัย ที่ ส ามารถอธิ บ าย
องค์ประกอบของทุนทางสังคมได้ดีที่สุดคือ สนับสนุนกิจกรรมทางเฟซบุ๊ก โดยมีน้ าํ หนักของอิทธิ พลร้อยละ 84 และ
สนใจข้อมูลรอบตัว และอยากรู ้ขอ้ มูลรอบโลก ร้อยละ 79 และ 71 เรี ยงตามลําดับ หากพิจารณาถึงค่าเฉลี่ยของระดับ
ความคิดเห็ นของกลุ่มตัวอย่างต่อความเป็ นทุนทางสังคมโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง โดยมีค่าเฉลี่ย 3.140 ส่ วน
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เบี่ ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.833 โดยมีค่าเฉลี่ยรายด้านของตัวแปร อยากรู ้ขอ้ มูลรอบโลก สนับสนุ นกิ จกรรมทาง
เฟซบุ๊ก และสนใจข้อมูลรอบตัว เฉลี่ย 3.307, 3.062 และ 3.050 และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.056, 0.949 และ 0.972
เรี ยงตามลําดับ
6. สรุปผลและการอภิปรายผล
สรุ ปภาพรวมจากผลการพัฒนาโมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุที่ส่งผลต่อความตั้งใจซื้ อสิ นค้าออนไลน์ของ
ผูใ้ ช้เฟซบุ๊กในประเทศไทย พบว่า ทุนทางสังคมและความเป็ นนวัตกรรมมีความสัมพันธ์เชิงสาเหตุทางบวกต่อความ
เป็ นผู ้นํา ทางความคิ ด ผ่ า นสื่ อ สั ง คมออนไลน์ ในขณะเดี ย วกัน ทุ น ทางสั ง คมและการรั บ รู ้ ค วามไว้ว างใจยัง มี
ความสัมพันธ์เชิ ง สาเหตุทางบวกต่อความเป็ นผูแ้ สวงหาข้อมู ลผ่านสื่ อสังคมออนไลน์ท้ งั นี้ พบว่าความเป็ นผูน้ ํา
ความคิดเป็ นปั จจัยที่ส่งผลต่อความตั้งใจซื้อออนไลน์มากกว่าความเป็ นผูแ้ สวงหาข้อมูล
จากผลการพัฒนาโมเดลความสัมพันธ์เชิ งสาเหตุที่ส่งผลต่อความตั้งใจซื้ อออนไลน์ของผูใ้ ช้เฟซบุ๊กใน
ประเทศไทย พบว่าความเป็ นผูน้ าํ ความคิดเป็ นปั จจัยที่ส่งอิทธิ พลทางตรงต่อความตั้งใจซื้ อออนไลน์มากที่สุด ในมิติ
ของการเป็ นผูน้ าํ ความคิดหากเพื่อนยอมรับฟั งความคิดเห็นของตนขอข้อมูลจากตนเองและรับฟั งความคิดเห็นของ
ตนเอง ก็จะนําไปสู่ ความตั้งใจซื้ อที่สูงมากจากผลการวิจยั สะท้อนให้เห็นว่าปั จจัยด้านการรับรู ้ความไว้วางใจเกิดจาก
ความมัน่ ใจและความไว้ใจในตัวเพื่อนว่าเพื่อนจะช่วยเหลือกันและกัน สอดคล้องกับงานวิจยั ของ Harris & Dennis
(2011) ที่มีอิทธิพลต่อความเป็ นผูน้ าํ ความคิดมากกว่าทุนทางสังคมซึ่งปั จจัยทุนทางสังคมคือกิจกรรมที่สมาชิกเฟซบุ๊ก
พึงกระทําได้ อาทิ share, chat, comment, post, like, message, find friend, friend request กิจกรรมเหล่านี้ต่างสนับสนุน
กิจกรรมซึ่ งกันทําให้ผนู ้ าํ ทางความคิดเกิดความตั้งใจที่จะซื้ อสู งมาก รวมทั้งเฟซบุ๊กเป็ นสื่ อสังคมออไนล์ที่ใช้ในการ
แสวงหาความรู ้รอบตัวและติดตามการเปลี่ยนแปลงข่าวสารของโลกได้ตลอดเวลา
ในด้านพฤติกรรมของความเป็ นผูแ้ สวงหาข้อมูลนั้นพบว่ามีอิทธิ พลทางตรงต่อความตั้งใจซื้ อสู งรองลงมา
จากความเป็ นผูน้ าํ ความคิด ซึ่ งเกิ ดจากพฤติกรรมในด้านการขอข้อมูลความคิดเห็ นโดยไม่รู้สึกอึดอัดที่จะขอข้อมูล
รวมทั้งการรั บฟั งความคิ ดเห็ นจากเพื่อนที่ เป็ นสมาชิ กทางเฟซบุ๊ก ซึ่ งทุ นทางสังคมเป็ นตัวสนับสนุ นความเป็ นผู ้
แสวงหาข้อมูลมากกว่าความเป็ นนวัตกรรมสอดคล้องกับงานวิจยั ของ Tsang & Zhou (2005) ในขณะเดียวกันพบว่า
ความเป็ นผูน้ าํ ทางความคิด ความเป็ นนวัตกรรมและทุนทางสังคมยังมีอิทธิพลทางตรงต่อความเป็ นผูแ้ สวงหาความคิด
ที่จะนําไปสู่ความตั้งใจซื้อผลิตภัณฑ์ออนไลน์ต่อไป
7. ข้ อเสนอแนะ
ข้ อเสนอแนะสําหรับการนําผลวิจยั ไปใช้
ความตั้งใจซื้อสิ นค้าออนไลน์ได้รับอิทธิ พลจากผูน้ าํ ทางความคิดสูงถึงร้อยละ 68 ซึ่งสูงกว่าผูแ้ สวงหาข้อมูล
มีความตั้งใจซื้ อสิ นค้าออนไลน์เพียงร้อยละ 17 เมื่อพิจารณาถึงสาเหตุหลักที่ทาํ ให้ผนู ้ าํ ทางความคิดตั้งใจซื้ อสิ นค้า
ออนไลน์ พ บว่า ความมั่น ใจในเพื่ อ นที่ เ ป็ นสมาชิ ก ของเฟซบุ๊ ก มี อิ ท ธิ พ ลสู ง ถึ ง ร้ อ ย 89 นั้น หมายความว่า หาก
ผูป้ ระกอบการสามารถทําให้เพื่ อนสมาชิ กในเฟซบุ๊ กมี ค วามมัน่ ใจซึ่ งกันและกัน ได้ก ลุ่มผูน้ ําทางความคิ ด ก็ จ ะมี
แนวโน้มตั้งใจซื้อสิ นค้าออนไลน์สูง เมื่อพิจารณาถึงกลุ่มผูแ้ สวงหาข้อมูลพบว่าการมีโอกาสได้ทดลองซื้ อสิ นค้ามาใช้
ก่อนเพื่อนจะส่งผลต่อความตั้งใจซื้อสิ นค้าออนไลน์มากที่สุด
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ดังนั้นหากผูป้ ระกอบการสามารถสร้างความไว้วางใจให้กบั กลุ่มผูน้ าํ ทางความคิดที่เป็ นสมาชิกของเฟซบุก๊
ด้วยการสร้างความมัน่ ใจในกลุ่มเพื่อนสมาชิกของเฟซบุ๊ก การทําให้เพื่อนสมาชิกเฟซบุ๊กมีการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
และการสร้างความไว้ใจในสมาชิกของเฟซบุ๊กยอมส่งผลต่อความตั้งใจซื้อสิ นค้าออนไลน์สูงกว่ากลุ่มผูแ้ สวงหาข้อมูล
ข้ อเสนอแนะในการทําวิจยั ครั้งต่ อไป
จากเมทริ กซ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรแฝงของตัวแปรความไว้วางใจกับทุนทางสังคมที่มีค่าสัมประสิ ทธ์
สหสัมพันธ์แบบมีทิศทางเดียวกันมากที่สุด เท่ากับ 0.81 ซึ่งเป็ นข้อสังเกตที่จะได้นาํ ไปสู่ การทําการศึกษาครั้งต่อไปว่า
ตัวแปรทั้งคู่อาจมีคุณลักษณะเป็ นตัวแปรกํากับได้
กิตติกรรมประกาศ
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