
วารสารวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์บูรพาปริทัศน์ : ปีที่ 9 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2557  19

*Corresponding author: E-mail address: orange_mba@hotmail.com

A	CAUSAL	RELATIONSHIP	MODEL	OF	SHOPPING	ON	THE	
INTERNET	BEHAVIOR	OF	UNDERGRADUATES

Sopicha	Thakerngkiat1*,	Seree	Chadcham1,	Pattrawadee	Makmee1 

1College of Research Methodology and Cognitive Science Burapha University, Chonburi 20131, Thailand

ABSTRACT

 The purpose of this research was to develop and validate a causal relationship model of shopping on the Internet 

behavior of undergraduates. The sample derived by means of multistage random sampling, consisted of 300 undergraduates 

of a public university in the academic year 2012. The research instrument was the online questionnaire of shopping on 

the internet behavior of undergraduates. Descriptive statistics were generated using SPSS; causal modeling involved 

in the use of LISREL 8.80.

 The results were as follows:

 1. The proposed model of shopping on the Internet behavior of undergraduates indicated that intention towards 

shopping on the Internet was a direct cause of shopping on the Internet behavior. Meanwhile, attitude towards behavior 

shopping on the Internet, subjective norm, and perceived behavior control were indirect causes of shopping on the 

Internet behavior.

 2.  The proposed model was consistent with empirical data. Goodness of fit statistics were: chi-square test = 32.64,  

df = 37, p = .67, and GFI = .98. The variables in the proposed model accounted for 25 percent of the total variance of 

shopping on the Internet behavior.

 In conclusion, intention towards shopping on the Internet was the main cause influencing students’ shopping on 

the Internet behavior. Meanwhile, attitude towards behavior shopping on the Internet; family, friends and society, and 

perceive behavior control; know, save and skill of student, were accounted as supporting causes.
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บทน�า
 การส�ารวจข้อมูลจากบริษัทเดอะนีลเส็น (Nielsen, 

2011) บรษิทัผูน้�าระดบัโลกด้านการให้ข้อมลูเละส�ารวจวจิยั 

ด้านการตลาด ชี้ให้เห็นว่า ชาวอเมริกันนิยมซื้อสินค้า 

ทางอนิเทอร์เน็ตถงึร้อยละ 70 ส�าหรบัทวปีทีม่ผีูใ้ช้อินเทอร์เนต็ 

มากทีสุ่ดคอืเอเชยี ร้อยละ 44 ประเทศไทยมผีูใ้ช้อนิเทอร์เนต็

เป็นอันดับ 9 ของเอเชีย (Telecommunications and  

Broadband in Asia-Special Reports, 2011) ดังนั้นธุรกิจ

หลากหลายประเภทได้สร้างทีอ่ยูข่องข้อมลูทางอนิเทอร์เนต็ 

(Website) เพือ่ท�าตลาดออนไลน์ ส�าหรบัประเทศไทยร้านค้า 

ออนไลน์ทีใ่หญ่ทีส่ดุในสงัคมออนไลน์คอื  weloveShopping. 

com มีร้านค้าจ�านวน 289,522 ร้านค้า สินค้าจ�านวน 

โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของพฤติกรรมการเลือกซื้อสินค้า
ทางอินเทอร์เน็ตของนักศึกษาระดับปริญญาตรี

โสพิชา	เถกิงเกียรติ1,	เสรี	ชัดแช้ม1,	ภัทราวดี	มากมี1
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บทคัดย่อ
 

 การวจิยันีม้วัีตถปุระสงค์เพือ่พัฒนาโมเดลความสัมพนัธ์เชงิสาเหตขุองพฤตกิรรมการเลอืกซือ้สินค้าทางอนิเทอร์เนต็

ของนกัศกึษาระดบัปรญิญาตร ีและตรวจสอบความสอดคล้องของโมเดลกบัข้อมลูเชงิประจกัษ์ กลุม่ตวัอย่างเป็นนกัศกึษา

ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2555 ของมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่ง จ�านวน 300 คน ได้มาจากการสุ่มแบบหลายข้ันตอน  

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสอบถามออนไลน์ เรื่อง พฤติกรรมการเลือกซื้อสินค้าทางอินเทอร์เน็ตของนักศึกษา

ระดับปริญญาตรี วิเคราะห์ค่าสถิติพื้นฐานโดยใช้โปรแกรม SPSS และวิเคราะห์โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุโดยใช้

โปรแกรม LISREL 8.80

 ผลการวิจัยปรากฏว่า

 1. โมเดลความสมัพนัธ์เชงิสาเหตุของพฤตกิรรมการเลอืกซือ้สินค้าทางอินเทอร์เนต็ของนกัศกึษาระดบัปรญิญาตรี

ที่พัฒนาขึ้น ประกอบด้วย ความตั้งใจในการซื้อสินค้าทางอินเทอร์เน็ต เป็นสาเหตุทางตรง (direct cause) ของพฤติกรรม

การเลือกซื้อสินค้าทางอินเทอร์เน็ต และเจตคติต่อการเลือกซื้อสินค้าทางอินเทอร์เน็ต การคล้อยตามกลุ่มอ้างอิง และการ 

รับรูค้วามสามารถควบคมุพฤตกิรรม เป็นสาเหตทุางอ้อม (indirect cause) ของพฤตกิรรมการเลอืกซือ้สนิค้าทางอนิเทอร์เนต็

 2. โมเดลทีพ่ฒันาขึน้ มคีวามสอดคล้องกบัข้อมลูเชิงประจกัษ์อยูใ่นเกณฑ์ด ี(ค่าสถิติไค-สแควร์ เท่ากบั 32.64 ค่า df  

เท่ากับ 37 ค่า p เท่ากับ .67 ดัชนี GFI เท่ากับ .98) ตัวแปรทั้งหมดในโมเดลสามารถอธิบายความแปรปรวนของตัวแปร

พฤติกรรมการเลือกซื้อสินค้าทางอินเทอร์เน็ตของนักศึกษาระดับปริญญาตรีได้ร้อยละ 25 

 สรุปได้ว่า ความตั้งใจในการเลือกซื้อสินค้าทางอินเทอร์เน็ตเป็นปัจจัยหลักที่ท�าให้นักศึกษาระดับปริญญาตร ี

เลือกซื้อสินค้าทางอินเทอร์เน็ต ส่วนปัจจัยเสริมผ่านความตั้งใจในการเลือกซื้อสินค้าทางอินเทอร์เน็ต ได้แก่ เจตคติ 

ต่อการเลือกซื้อสินค้าทางอินเทอร์เน็ต การคล้อยตามครอบครัว เพ่ือน และสังคม และการรับรู้ความสามารถควบคุม

พฤติกรรม ได้แก่ ความรู้ ค่าใช้จ่าย และทักษะของนักศึกษา 

ค�าส�าคัญ:	 พฤติกรรมการเลือกซื้อสินค้าทางอินเทอร์เน็ต, โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ, ทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน
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5,843,464 ชิ้น จ�านวนผู้เข้าชมสินค้า 1,284,520,847 คน  

(บริษัท True Digital Content and Media Company  

Limited, 2555) การเติบโตด้านเทคโนโลยีอย่างต่อเน่ือง  

ท�าให ้ เห็นพฤติกรรมการเข ้าถึงข ้อมูลของผู ้บริโภค

เปลี่ ยนแปลงอย ่างรวดเร็ว  โดยรูปแบบการเข ้าถึง

อนิเทอร์เนต็มทีัง้ใช้งานผ่านบญัชอีนิเทอร์เนต็ขององค์การ

หรือสถานศึกษา ผ่านบัญชีอินเทอร์เน็ตของสมาชิกใน

ครอบครัว หรือผ่านแอพพลิเคชั่นบนโทรศัพท์มือถือ  

ผูบ้รโิภคท่ีเลือกซือ้สนิค้าทางอนิเทอร์เนต็จะใช้อนิเทอร์เนต็

ในการค้นคว้าข้อมูลออนไลน์ ก่อนจะซ้ือสินค้าจากร้านค้า

ปลีกทางอินเทอร์เน็ต และกิจกรรมการเลือกซื้อสินค้าทาง

อินเทอร์เน็ตถือเป็นโอกาสส�าคัญของนักโฆษณาออนไลน์

และนักการตลาดออนไลน์ ที่จะจ�าหน่ายสินค้า ซึ่งลักษณะ

และพฤตกิรรมการใช้อนิเทอร์เนต็ ปรากฏว่า ในปี พ.ศ. 2554 

กลุ่มคนอายุ 15-24 ปี มีสัดส่วนการใช้อินเทอร์เน็ตสูงที่สุด 

ในการค้นหาข้อมูลทั่วไป/สินค้าหรือบริการ ร้อยละ 82.2 

(ส�านักงานสถิติแห่งชาติ, 2554) จะเห็นได้ว่า การสื่อสาร 

ผ ่านอินเทอร ์ เน็ต จะได ้รับความนิยมอย ่างรวดเร็ว  

โดยเฉพาะกลุ ่มวัยรุ ่น หรือกลุ ่มนักศึกษา เป็นวัยแห่ง 

การเรียนรู้ อยากรู้ อยากลอง แต่ด้วยพัฒนาการทางสมอง

ที่ต้องค่อยเป็นค่อยไปตามวัยท�าให้ขาดวุฒิภาวะ ขาดการ

ควบคุมอารมณ์ 

 จากการศึกษางานวิจัยในต่างประเทศ เรื่องการ 

เลือกซื้อสินค้าทางอินเทอร์เน็ตของนักศึกษา ผลงานวิจัย 

ชี้ให้เห็นว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการเลือกซ้ือสินค้า 

ทางอินเทอร์เน็ตมีด้วยกันหลายปัจจัย ได้แก่ เจตคติ 

ต่อพฤติกรรม การคล้อยตามกลุ่มอ้างอิง การรับรู้ความ

สามารถควบคมุพฤตกิรรม (Wu, 2006; Picazo-Vela, Chou, 

Melcher, & Pearson, 2010; Delafrooz, Paim, & Khatibi, 

2010; Atilgan-Inan & Karaca, 2010; Su & Huang, 2011)  

นกัวจิยัต่างประเทศหลายคนได้น�าทฤษฎพีฤตกิรรมตามแผน  

(Theory of Planned Behavior) (Ajzen, 1991) มาเป็น 

กรอบในการคัดเลือกปัจจัยท่ีเป็นสาเหตุของพฤติกรรม

การเลือกซื้อสินค้าทางอินเทอร์เน็ตของนักศึกษา ทฤษฎี

พฤติกรรมตามแผนมีแนวคิดว่า มนุษย์เป็นผู้มีเหตุผลและ

รู้จักใช้ข้อมูลที่มีอยู ่อย่างเป็นระบบในการตัดสินใจเพื่อ

ประโยชน์ต่อตน และเชื่อว่าการแสดงพฤติกรรมจะผ่าน

ความตัง้ใจ (Intention) ของบคุคลทีจ่ะกระท�าพฤตกิรรมนัน้  

และความตั้งใจจะเกิดจากอิทธิพลของปัจจัย 3 ด้าน ได้แก่ 

1) ความเชื่อเกี่ยวกับผลลัพธ์ของพฤติกรรมท่ีน่าจะเกิดขึ้น 

ท�าให้เกดิเจตคตต่ิอพฤตกิรรม (Attitude Toward Behavior) 

2) ความเช่ือเก่ียวกับความคาดหวังท�าให้เกิดแรงจูงใจของ

การคล้อยตามกลุ่มอ้างอิง (Subjective Norm) และ 3) ความ

เช่ือว่ามีปัจจัยที่จะสนับสนุนการกระท�าพฤติกรรมและ 

รับรู้ว่าสามารถควบคุมปัจจัยนั้นได้ท�าให้เกิดการรับรู้ความ

สามารถควบคุมพฤติกรรม (Perceive Behavior Control) 

ซึ่งล้วนมีความสัมพันธ์ต่อกันและมีอิทธิพลทางอ้อมต่อ

พฤติกรรมของบุคคลนั้น โดยส่งผ่านตัวแปรความตั้งใจ 

 ผลการวจิยัทีศ่กึษาลกัษณะของพฤติกรรมการเลอืกซือ้ 

สินค้าทางอินเทอร์เน็ตในต่างประเทศ เช่น ผลการส�ารวจ

นักศึกษาในประเทศสาธารณรัฐตุรกี ปี ค.ศ. 2011 ของ  

อินาน และคาราซา (Atilgan-Inan & Karaca, 2011) พบว่า  

นกัศกึษาระดบัมหาวทิยาลยัส่วนใหญ่อายรุะหว่าง 18-24 ปี  

มีพฤติกรรมการเลือกซ้ือสินค้าทางอินเทอร์เน็ต เกิดจาก 

3 ปัจจัย ได้แก่ เจตคติต่อพฤติกรรม การคล้อยตามกลุ่ม

อ้างอิง และการรับรู้ความสามารถควบคุมพฤติกรรม ท�าให้ 

นักศึกษามีแนวโน้มเกิดความตั้งใจแสดงพฤติกรรม 

การเลอืกซือ้สนิค้าทางอนิเทอร์เนต็ ซ่ึงปัจจยัการคล้อยตาม

กลุ่มอ้างอิงมีอิทธิพลต่อความต้ังใจในการเลือกซ้ือสินค้า

ทางอินเทอร์เน็ตมากที่สุด และได้สรุปว่า ความคิดเห็น 

และการตดัสนิใจซือ้ของผูม้ส่ีวนเกีย่วข้องมคีวามส�าคญัมาก  

ประกอบกับการเอาใจใส่ของครอบครัว ญาติพ่ีน้อง และ

แรงกดดันทางสังคมมีบทบาทในการตั้งใจเลือกซื้อสินค้า 

สอดคล้องกับซู และ ฮวง (Su & Huang, 2011) ได้ศึกษา 

นกัศกึษาระดบัปรญิญาตรใีนประเทศสาธารณรฐัประชาชนจนี  

จ�านวน 70 ราย เก็บแบบสอบถามทางอินเทอร์เน็ต  

มีผู ้ตอบแบบสอบถามสมบูรณ์ 60 ราย คิดเป็นร้อยละ 

85.71 พบว่า พฤติกรรมของกลุ่มอ้างอิง เช่น เพื่อน ผู้ที่

เคยใช้สินค้ามาก่อน มีอิทธิพลอย่างมากต่อการเลือกซ้ือ

สินค้าทางอินเทอร์เน็ต และยังพบว่า ตัวแทนขายมีอิทธิพล

ต่อนักศึกษาในการกระท�าพฤติกรรมเลือกซื้อสินค้าทาง

อินเทอร์เน็ต ประกอบกับ เดลาฟรอส เพม และคาทิบิ 

(Delafrooz, Paim, & Khatibi, 2010) ได้ศึกษานักศึกษา 

ระดับปริญญาตรี ในมหาวิทยาลัยประเทศมาเลเซีย  
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จ�านวน 370 ราย ส่วนใหญ่อายุระหว่าง 20-25 ปี และ

ซื้อสินค้าทางอินเทอร์เน็ต ประเภทสินค้าคอมพิวเตอร์/ 

อิเล็กทรอนิกส์และซอฟต์แวร์เป็นส่วนใหญ่ ผลการวิจัย

แสดงให้เห็นว่า ตัวแปรการรับรู ้ความสามารถควบคุม

พฤตกิรรม ในด้านความสามารถของตน ด้านความปลอดภยั 

และด้านความน่าเชื่อถือ สามารถท�านายความตั้งใจในการ

เลือกซื้อสินค้าทางอินเทอร์เน็ตได้ ร้อยละ 66.8 และตัวแปร

เจตคติต่อพฤติกรรมมีอิทธิพลโดยตรงให้เกิดความตั้งใจ 

ในการเลือกซื้อสินค้าทางอินเทอร์เน็ต ซึ่งเป็นไปในทิศทาง

เดียวกับ เวลรา, ชู, เมลเชียร์ และเพียรสัน (Picazo-Vela, 

Chou, Melcher, & Pearson, 2010) ได้ศึกษาพฤติกรรม

การเลือกซ้ือสินค้าทางอินเทอร์เน็ตตามทฤษฎีพฤติกรรม 

ตามแผน กลุม่ตวัอย่างเป็นนกัศกึษาในมหาวทิยาลยัประจ�ารฐั  

ประเทศสหรัฐอเมริกา จ�านวน 171 ราย มีอายุเฉลี่ย 22 ปี  

พบว่า เจตคติต่อพฤติกรรมสามารถท�านายพฤติกรรม 

ให้เกดิความตัง้ใจซือ้สนิค้าทางอนิเทอร์เนต็อย่างมนัียส�าคญั

ทางสถิติที่ระดับ .001 

 จากหลักฐานและเหตุผลศึกษาข้างต้น ผู ้วิจัย 

จึงสนใจศึกษาความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของพฤติกรรมการ

เลอืกซ้ือสินค้าทางอนิเทอร์เนต็ของนกัศกึษาระดบัปรญิญา

ตรี มหาวิทยาลัยแห่งหน่ึง เพ่ือศึกษาสาเหตุท่ีมีอิทธิพลต่อ

การเลือกซื้อสินค้าทางอินเทอร์เน็ตของนักศึกษาระดับ

ปริญญาตรี ผลการวิจัยที่ได้จะเป็นข้อมูลให้ผู้ประกอบการ

ธุรกิจสามารถน�าไปใช้ก�าหนดกลยุทธ์การตลาดของธุรกิจ 

พาณิชย ์อิ เล็กทรอนิกส ์  (E-commerce) ให ้ตรงกับ 

ความต้องการของนักศึกษาระดับปริญญาตรี และเป็น

แนวทางในการประกอบการตัดสินใจของผู้ต้องการลงทุน

ในธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ต่อไป

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
  1. เ พ่ือพัฒนาโมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ 

ของพฤติกรรมการเลือกซื้อสินค้า ทางอินเทอร์เน็ตของ

นักศึกษาระดับปริญญาตรี

  2. เพื่อตรวจสอบความสอดคล้องของโมเดล 

ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของพฤติกรรม การเลือกซื้อสินค้า

ทางอินเทอร์เน็ตของนักศึกษาระดับปริญญาตรีกับข้อมูล

เชิงประจักษ์

สมมติฐานการวิจัย
 1.  โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของพฤติกรรม

การเลือกซื้อสินค้าทางอินเทอร์เน็ตของนักศึกษาระดับ

ปริญญาตรีมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์

 2. ตัวแปรเจตคติต ่อการเลือกซ้ือสินค ้าทาง

อินเทอร์เน็ต มีอิทธิพลทางอ้อมเชิงบวกต่อพฤติกรรมการ 

เลือกซ้ือสินค้าทางอินเทอร์เน็ต โดยส่งผ ่านตัวแปร 

ความตั้งใจในการเลือกซื้อสินค้าทางอินเทอร์เน็ต

  3. ตัวแปรการคล้อยตามกลุ ่มอ้างอิงมีอิทธิพล

ทางอ้อมเชิงบวกต่อพฤติกรรมการเลือกซ้ือสินค้าทาง

อินเทอร์เน็ต โดยส่งผ่านตัวแปรความต้ังใจในการเลือกซ้ือ

สินค้าทางอินเทอร์เน็ต 

 4.  ตัวแปรการรบัรูค้วามสามารถควบคุมพฤตกิรรม

มอีทิธพิลทางอ้อมเชงิบวกต่อพฤตกิรรม การเลอืกซือ้สนิค้า

ทางอินเทอร์เน็ต โดยส่งผ่านตัวแปรความต้ังใจในการ 

เลือกซื้อสินค้าทางอินเทอร์เน็ต

 5. ตัวแปรการรบัรูค้วามสามารถควบคุมพฤตกิรรม

มอิีทธพิลทางตรงเชงิบวกต่อพฤตกิรรม การเลอืกซือ้สนิค้า

ทางอินเทอร์เน็ต

 6. ตัวแปรความต้ังใจในการเลือกซื้อสินค ้า 

ทางอินเทอร์เน็ต มีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกต่อพฤติกรรม

การเลือกซื้อสินค้าทางอินเทอร์เน็ต

กรอบแนวคิดในการวิจัย
 โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของพฤติกรรม 

การเลือกซ้ือสินค้า ทางอินเทอร์เน็ตของนักศึกษาระดับ

ปริญญาตรี ผู้วิจัยทบทวนวรรณกรรม พบว่า ความตั้งใจ

ในการซื้อสินค้าทางอินเทอร์เน็ตมีอิทธิพลทางตรงของ

พฤติกรรมการเลือกซื้อสินค้าทางอินเทอร์เน็ต และเจตคติ

ต่อการเลือกซื้อสินค้าทางอินเทอร์เน็ต การคล้อยตาม

กลุ่มอ้างอิง และการรับรู้ความสามารถควบคุมพฤติกรรม  

มีอิทธิพลทางอ้อมของพฤติกรรมการเลือกซ้ือสินค้า 

ทางอินเทอร์เน็ต (Atilgan-Inan & Karaca, 2011)

  ตัวแปรแฝงภายนอก มี 3 ตัวแปร คือ เจตคติต่อการ

เลือกซื้อสินค้าทางอินเทอร์เน็ต การคล้อยตามกลุ่มอ้างอิง 

และการรับรู้ความสามารถควบคุมพฤติกรรม 

 ตัวแปรแฝงภายใน มี 2 ตัวแปร คือ ความต้ังใจ 

 
 
 



วารสารวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์บูรพาปริทัศน์ : ปีที่ 9 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2557  23

ในการเลือกซื้อสินค้าทางอินเทอร์เน็ต และ พฤติกรรม 

การเลือกซื้อสินค้าทางอินเทอร์เน็ต 

 ผูว้จัิยจงึได้ใช้เป็นกรอบแนวคดิในการวจิยั ดงัแสดง

ในภาพที่ 1

ภาพที่	1	 โมเดลสมมตฐิานความสมัพนัธ์เชงิสาเหตขุองพฤตกิรรมการเลอืกซือ้สนิค้าทางอนิเทอร์เนต็ของนกัศกึษาระดบั 

  ปริญญาตรี

(+)

(+)

(+)

(+)

(+)

เจตคติต่อการ
เลือกซื้อสินค้า

ทางอินเทอร์เน็ต

การคล้อยตาม
กลุ่มอ้างอิง

พฤติกรรมการ
เลือกซื้อสินค้า

ทางอินเทอร์เน็ต

ความตั้งใจใน
การเลือกซื้อสินค้า
ทางอินเทอร์เน็ต

การรับรู้
ความสามารถควบคุม

พฤติกรรม

วิธีด�าเนินการวิจัย
	 1.		ประชากร	

 ประชากรเป็นนิสิตระดับปริญญาตรีทุกชั้นปีของ

มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่ง ที่ศึกษาอยู ่ในปีการศึกษา 2555 

จ�านวน 53,347 คน (งานทะเบียนและสถิติ มหาวิทยาลัย

บูรพา, 2555)

	 2.		กลุ่มตัวอย่าง	

 กลุ่มตัวอย่าง เป็นนิสิตระดับปริญญาตรีทุกชั้นป ี

ของมหาวิทยาลัยแห่งหน่ึง ท่ีศึกษาอยู่ในปีการศึกษา 2555 

ก�าหนดขนาดของกลุ ่มตัวอย ่างข้ันต�่าตามค�าแนะน�า 

ชูแมคเกอร์และโลแมกซ์, แฮร์ และคณะ (Schumacker & 

Lomax, 1996; Hair et al., 1998 อ้างถงึใน นงลกัษณ์ วริชัชยั, 

2542, หน้า 311) เสนอให้ใช้ขนาดกลุ่มตัวอย่าง 10-20 คน  

ต่อตัวแปรการวิจัยหนึ่งตัว ซึ่งการวิจัยนี้ ศึกษาตัวแปร 

สงัเกตได้ 13 ตวัแปร เมือ่ค�านวณกลุม่ตวัอย่างขัน้ต�า่ จ�านวน 

260 คน แต่เพื่อเพ่ิมอ�านาจการทดสอบและลดความ 

คลาดเคลื่อนจากการสุ่มตัวอย่าง ผู้วิจัยจึงก�าหนดตัวอย่าง

เป็น 300 คน 

  เลอืกกลุม่ตวัอย่างโดยวธิกีารสุม่แบบหลายขัน้ตอน 

(Multi-stage Random Sampling) มีขั้นตอนการสุ่ม ขั้นแรก

จ�าแนกนิสิตออกเป็น 3 กลุ่มสาขาวิชา ดังนี้ กลุ่มสาขาวิชา

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์

สุขภาพ และกลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

จากนั้นใช้วิธีการสุ่มอย่างง่าย โดยการสุ่มคณะ จาก 3 กลุ่ม

สาขาวชิาทีไ่ด้จ�าแนกไว้ ได้กลุม่สาขาวชิาละ 2 คณะ ต่อจากนัน้ 

ท�าการสุ ่มตัวอย่างนิสิต โดยใช้วิธีการสุ ่มแบบโควตา 

จากคณะวิชาที่เป็นกลุ ่มตัวอย่าง คณะวิชาละ 50 คน  

รวมจ�านวน 300 คน

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
  เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม

ออนไลน์ เรือ่ง พฤติกรรมการเลอืกซือ้สนิค้าทางอนิเทอร์เนต็

ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประกอบด้วย ข้อมูลพ้ืน

ฐานของผู ้ตอบแบบสอบถาม พฤติกรรมการเลือกซ้ือ 

สินค้าทางอินเทอร์เน็ต เจตคติต่อการเลือกซ้ือสินค้าทาง

อินเทอร์เน็ต การคล้อยตามกลุ่มอ้างอิง การรับรู ้ความ

สามารถควบคุมพฤติกรรม และความต้ังใจในการเลือกซ้ือ 

สินค้าทางอินเทอร์เน็ต

 การตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา (Content  

Validity) โดยน�าแบบสอบถามที่สร้างขึ้นให้ผู้เช่ียวชาญ

จ�านวน 3 ท่าน พิจารณาความตรงเชิงเนื้อหา ได้แก่  

ผู ้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บรรพต วิรุณราช, ดร.ศรัณยา  
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เลิศพุทธรักษ์ และดร.พูลพงศ์ สุขสว่าง มาค�านวณหาดัชนี 

ความสอดคล้องระหว่างข้อค�าถามกับวัตถุประสงค์  

(Item-Objective Congruence Index: IOC) ผลการพิจารณา

ดัชนี IOC แต่ละข้อ มีค่าระหว่าง 0.67 – 1.00 แสดงว่า  

ข้อค�าถามนั้นมีความตรงเชิงเนื้อหา จากนั้นวิเคราะห์หาค่า 

ความเท่ียงของแบบสอบถามแบบสอดคล้องภายใน  

(Internal Consistency) โดยการวิเคราะห์หาค่าสัมประสิทธิ์

แอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient) 

ด้วยโปรแกรม SPSS ใช้เกณฑ์ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา 

(Coefficient-a) ตั้งแต่ .70 ขึ้นไป ผลการวิเคราะห์ปรากฏว่า 

มีค่าความเที่ยงเท่ากับ .83 ซึ่งผ่านเกณฑ์ที่ก�าหนด 

 จากนั้น ด�าเนินการสร้างแบบสอบถามออนไลน์  

ด้วย Google Documents เป็นบริการออนไลน์ที่ไม่คิดค่า 

ใช้จ่าย เป็นส่วนหนึ่งในชุดบริการออนไลน์ Google Apps 

โดยมีเงื่อนไขคือ ต้องมีอีเมล์ของ Gmail และเช่ือมต่อ

อินเทอร์เน็ตระหว่างการใช้งาน เพ่ือน�าแบบสอบถาม

ออนไลน์ที่ผู ้วิจัยสร้างขึ้น ไปใช้งานโดยการส่งเข้าอีเมล ์

ของนิสิตระดับปริญญาตรี  และให ้นิสิตเข ้ามาตอบ

แบบสอบถามออนไลน์ จากน้ันผู ้วิจัยตรวจสอบข้อมูล 

ที่ตอบกลับ และน�าผลมาวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือหาข้อค้นพบ

ต่อไป 

การวิเคราะห์ข้อมูล
 การวิเคราะห์ข้อมูล ด�าเนินการดังนี้

 1. วิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานของกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ 

ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สัมประสิทธิ์การกระจาย 

ค่าความเบ้ และค่าความโด่ง โดยใช้โปรแกรม SPSS 

 2.  วเิคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างตัวแปรในโมเดล 

โดยการหาค่าสมัประสทิธิห์สมัพนัธ์ระหว่างตวัแปรสงัเกต 

ได้ในโมเดลด้วยโปรแกรม SPSS เพื่อให้ได้เมทริกซ์ 

สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรสังเกตได้

 3.  ต ร ว จ ส อ บ ค ว า ม ต ร ง ข อ ง โ ม เ ด ล ก า ร วั ด  

(Measurement Model) โดยใช้โปรแกรม LISREL 8.80 

วิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory Factor 

Analysis) 

 4. วิ เคราะห ์โมเดลความสัมพันธ ์ เชิงสาเหตุ

ของพฤติกรรมการเลือกซื้อสินค ้าทางอินเทอร ์ เน็ต 

ตามสมมติฐาน โดยใช้โปรแกรม LISREL 8.80 วิเคราะห์

โมเดลสมการโครงสร้าง (Structural Equation Model)

 5.  ตรวจสอบความตรงของโมเดลตามสมมติฐาน

กับข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยพิจารณาจากค่าสถิติวัดระดับ

ความกลมกลืน (Goodness of Fit Measure) 

ลักษณะของกลุ่มตัวอย่าง จ�านวน	(n=300) ร้อยละ

 1.  เพศ

  ชาย 89 29.70

  หญิง 211 70.30

 2. อายุ

  18 ปี 5 1.67

  19 ปี 23 7.67

  20 ปี 66 22.00

  มากกว่า 20 ปี 206 68.66

 3.  ศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่

  ชั้นปีที่ 1 17 5.70

  ชั้นปีที่ 2 46 15.30

ผลการวิจัย
ตารางที	่1	 จ�านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม
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ลักษณะของกลุ่มตัวอย่าง จ�านวน	(n=300) ร้อยละ

  ชั้นปีที่ 3 119 39.70

  ชั้นปีที่ 4 115 38.30

  ชั้นปีที่ 5 3 1.00

 4.  รายได้หลักต่อเดือนโดยเฉลี่ย

  ต�่ากว่า 5,000 บาท 92 30.70

  5,000 – 8,000 บาท 150 50.00

  8,001 – 11,000 บาท 44 14.70

  มากกว่า 11,000 บาท 14 4.60

 4.  สถานที่ใช้อินเทอร์เน็ตบ่อยที่สุด

  หอพัก 215 71.70

  บ้านตนเอง 42 14.00

  มหาวิทยาลัย 42 14.00

  ร้านอินเทอร์เน็ต 1 0.30

 5.  อุปกรณ์ที่ใช้อินเทอร์เน็ตบ่อยที่สุด

  คอมพวิเตอร์ส่วนตวั (รวมแบบตัง้โต๊ะ และขนาดพกพา) 216 72.00

  มือถือ 48 16.00

  Tablet เช่น iPad, Samsung Galaxy Tab 21 7.00

  คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัย 15 5.00

 6.  ช่วงเวลาที่ใช้อินเทอร์เน็ต

  12.01 – 16.00 น. 25 8.33

  16.01 – 20.00 น. 88 29.33

  20.01 – 24.00 น. 187 62.34

 7. สินค้าที่เคยซื้อบ่อยทางอินเทอร์เน็ต

   เครื่องแต่งกาย/ เครื่องประดับ/ เครื่องส�าอาง 122 40.70

   อาหารเสริม วิตามินบ�ารุง/ สินค้าสุขภาพ 71 23.70

   โรงแรม/ ที่พัก/ รีสอร์ท 98 32.70

  Download เพลง/ Download เกมส์ 140 46.70

   ตั๋วภาพยนตร์/ ตั๋วคอนเสริต์/ ตั๋วละครเวที 102 34.00

  สินค้ามือสอง 66 22.00

   หนังสือเรียน/ นิตยสาร 96 32.00

   คอมพิวเตอร์/ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ 57 19.00

   ตั๋วรถเมล์/ ตั๋วเครื่องบิน 62 20.70

   DVD ภาพยนตร์, เพลง/ CD 74 24.70

   ทัวร์/ บริการรถเช่า 49 16.30

  อาหารจานด่วน/ เครื่องดื่ม เช่น KFC, PIZZA 56 18.70
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ลักษณะของกลุ่มตัวอย่าง จ�านวน	(n=300) ร้อยละ

 8.  วิธีการค้นหาข้อมูล (บ่อยที่สุด)

   พิมพ์ชื่อสินค้าที่ต้องการสืบค้น 
   (Search Engine) เช่น Google.com

193 64.30

   เข้าเว็ปไซต์ที่มีป้ายกราฟฟิกหรือโฆษณา
  (Banner) เช่น Facebook.com 

30 10.00

   พิมพ์ชื่อเว็ปไซต์ขายสินค้าโดยตรง เช่น 
   Pantipmarket.com

50 16.70

   เข้าเว็ปไซต์ที่มีการประมูลขายสินค้า เช่น
   Amazon.com, E-bay.com

27 9.0

 9.  มูลเหตุจูงใจในการซื้อ

  ความสะดวกในการซื้อ 87 29.00

   สินค้ามีความหลากหลาย 92 30.70

   ราคาสินค้าที่ถูกกว่า 55 18.30

   สินค้าเฉพาะไม่มีขายทั่วไป 66 22.00

 10. วัตถุประสงค์หลักในการซื้อสินค้า

  เพื่อใช้เอง 193 64.30

  เพื่อไปจ�าหน่ายต่อ 101 33.70

  เพื่อให้ผู้อื่น 6 2.00

 13.  มูลค่าสินค้าที่ซื้อทางอินเทอร์เน็ตต่อครั้ง

  ต�่ากว่า 1,000 บาท 187 62.30

  1,000 – 4,000 บาท 98 32.70

  4,001 – 7,000 บาท 4 1.30

  7,001 – 10,000 บาท 10 3.40

  มากกว่า 10,000 บาท 1 0.30

 14.  วิธีการช�าระเงินทางอินเทอร์เน็ต

  จ่ายเงินสดเมื่อได้รับสินค้า 21 7.00

  โอนเข้าบัญชีธนาคาร 258 86.00

  บัตรเครดิต 6 2.00

  ช�าระบนโทรศัพท์มือถือ เช่น ทรูมันนี่ 3 1.00

  ช�าระผ่าน Paypal (ธนาคารรูปแบบออนไลน์) 10 3.33

  อื่น ๆ เช่น เคาน์เตอร์เซอร์วิส 2 0.67

 15.  สถานการณ์ที่เคยได้ยินเกี่ยวกับการไม่ซื้อสินค้าทาง 
  อินเทอร์เน็ต*

  ไม่เห็นสินค้าจริงก่อนซื้อ 168 56.00

  ไม่มั่นใจเรื่องความปลอดภัยข้อมูลส่วนตัว 107 35.70

  ขั้นตอนยุ่งยาก 80 26.70
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ลักษณะของกลุ่มตัวอย่าง จ�านวน	(n=300) ร้อยละ

  ไม่มั่นใจในระบบการช�าระเงิน 98 32.70

  กลัวสินค้าสูญหายระหว่างทาง 49 16.30

  ไม่ไว้ใจผู้ขาย 108 36.00

  ไม่ต้องการเสียเวลารอรับสินค้า 17 17.00

 นักศึกษาระดับปริญญาตรีที่ตอบแบบสอบถาม 

ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุมากกว่า 20 ปี ศึกษาระดับ

ปริญญาตรีชั้นปีที่ 3 รายได้หลักต่อเดือนโดยเฉลี่ย 5,000 –  

8,000 บาท เล่นอินเทอร์เน็ตท่ีหอพักบ่อยท่ีสุด นิยมใช้

คอมพวิเตอร์ส่วนตวั และเล่นอนิเทอร์เนต็ช่วงเวลา 20.01 –  

24.00 น. นิยม Download เพลง/ Download เกม มากที่สุด  

รองลงมาซ้ือสินค้าประเภทเคร่ืองแต่งกาย/ เครื่องประดับ/ 

เครื่องส�าอางค์ ส่วนใหญ่ค้นหาข้อมูลด้วยวิธีการ Search  

Engine ทาง Google.com บ่อยที่สุด ซื้อสินค้าทาง

อินเทอร์เน็ตเน่ืองจากมีความหลากหลาย และต้องการ

ซื้อสินค้าเพื่อใช้เอง มูลค่าที่ซ้ือต่อครั้งต�่ากว่า 1,000 บาท  

จ่ายเงินด้วยการโอนเข้าบัญชีธนาคาร สถานการณ์ที่เคย

ได้ยนิเกีย่วกบัการไม่ซือ้สนิค้าทางอนิเทอร์เนต็มากทีส่ดุคอื 

ไม่เห็นสินค้าจริงก่อนซื้อ

ตัวแปรสังเกตได้ จ�านวน(ข้อ) M SD CV SK KU

เจตคติต่อการเลือกซื้อสินค้าทางอินเทอร์เน็ต	(ATT)

 ด้านความเข้าใจ 3 4.19 .48 11.46 -.03 -.57

 ด้านความรู้สึก 1 4.39 .64 14.51 -.56 -.63

 ด้านพฤติกรรม 3 4.18 .44 10.62 -.09 -.35

การคล้อยตามกลุ่มอ้างอิง	(SUB)

 คล้อยตามครอบครัว 4 4.14 .44 10.69 -.15 -.38

 คล้อยตามเพื่อน 4 4.08 .44 10.81 -.00 -.36

 คล้อยตามสังคม 4 4.25 .43 10.07 .05 -.68

การรับรู้ความสามารถควบคุมพฤติกรรม	(PER)

 ด้านความรู้ 4 4.22 .47 11.22 -.27 -.69

 ด้านค่าใช้จ่าย 4 4.12 .40 9.81 .25 -.43

 ด้านทักษะ 4 4.12 .47 11.39 -.09 -.47

ความตั้งใจเลือกซื้อสินค้าทางอินเทอร์เน็ต	(INT)

 ความตั้งใจ 4 4.27 .44 10.37 -.11 -.40

 ความพยายาม 4 4.23 .43 10.10 -.28 -.32

 การวางแผน 4 4.33 .38 8.77 -.23 -.33

พฤติกรรมการเลือกซื้อสินค้าทางอินเทอร์เน็ต	(BEH)

 จ�านวนชั่วโมงต่อวันโดยเฉลี่ยในการเลือกซื้อสินค้า 

 ทางอินเทอร์เน็ต 

1 1.75 .56 32.27 .03 -.39

ตารางที่	2 ค่าสถิติพื้นฐาน

 
 
 



วารสารวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์บูรพาปริทัศน์ : ปีที่ 9 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2557 28

 จากตารางที่ 2 พบว่า นักศึกษาระดับปริญญาตรี  

มีระดับความเชื่อต่อเจตคติต่อการเลือกซ้ือสินค้าทาง

อนิเทอร์เนต็โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก ระดบัแรงจงูใจในการ

คล้อยตามกลุ่มอ้างอิงโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก ระดบัการรบัรู ้

ความสามารถควบคุมพฤติกรรมโดยรวมอยู่ในระดับมาก  

ระดบัความตัง้ใจในการเลือกซือ้สนิค้าทางอนิเทอรเ็นต็โดยรวม 

อยู่ในระดับมาก และมีพฤติกรรมการเลือกซื้อสินค้าทาง

อินเทอร์เน็ตอยู่ในระดับบ่อย

ตัวแปรผล

ตัวแปรสาเหตุ

INT BEH

TE IE DE TE IE DE

ATT .15* - .15* .04* .04* -

(.06) - (.06) (.02) (.02) -
SUB .35** - .35** .10** .10** -

(.07) - (.07) (.02) (.02) -
PER .33** - .33** .09** .09** -

(.07) - (.07) (.02) (.02) -
INT - - - .28** - .28**

- - - (.03) - (.03)

ตารางที	่3	 ผลการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพลของตัวแปรแฝงในโมเดลที่ปรับเป็นโมเดลที่พัฒนาขึ้น

ภาพที	่2 โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของพฤติกรรมการเลือกซื้อสินค้าทางอินเทอร์เน็ตของนักศึกษาระดับปริญญาตรี 

  ที่พัฒนาขึ้น

ความเที่ยงของตัวแปรสังเกตได	้

ตัวแปรสังเกตได้ X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 X9

ความเที่ยง .70 .48 .87 .52 .70 .86 .92 .54 .64

ตัวแปรสังเกตได้ Y1 Y2 Y3 Y4

ความเที่ยง .61 .71 .68 1.00

สมการโครงสร้างตัวแปร INT BEH

R-square .43 .25

หมายเหตุ *p < .05, **p < .01

ค่าสถิติ χ2=32.64, df=37, p-value=.67, GFI=.98, AGFI=.96, CFI=1.00, RMSEA=.00, SRMR= .02

ด้านความเข้าใจ (X1)

คล้อยตามครอบครัว (X4)

ด้านความรู้ (X7) จ�านวนชั่วโมงต่อวันโดยเฉลี่ย
ในการเลือกซื้อสินค้าทางอินเทอร์เน็ต (Y4)

ความตั้งใจ
(Y1)

ความพยายาม
(Y2)

การวางแผน
(Y3)

ด้านความรู้สึก (X2)

คล้อยตามเพื่อน (X5)

ด้านค่าใช้จ่าย (X8)

ด้านพฤติกรรม (X3)

คล้อยตามสังคม (X6)

ด้านทักษะ (X9)

เจคคติต่อการเลือก
ซื้อสินค้าทาง

อินเตอร์เน็ต (ATT)

การคล้อยตาม
กลุ่มอ้างอิง

(SUB)

ความตั้งใจในการ
เลือกซื้อสินค้าทาง
อินเตอร์เน็ต (INT)

R2 (INTENTION) = .43 R2 (BEHAVIOR) = .25

พฤติกรรมการเลือก
ซื้อสินค้าทาง

อินเตอร์เน็ต (BEH)

การรับรู้ความสามารถ
ควบคุมพฤติกรรม

(PER)

.07

.10

.02 .00

.40**
.08 .06 .05

.32**

.45**

.44**

.37**

.37** .31**

.35**

.35**

.33**

.15*

.28**

1.00**

.29**

.41**

.40**

.37**

.21

.06

.07

.03

.03

.08
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 จากตารางที่ 3 และภาพท่ี 2 แสดงค่าน�้าหนัก 

องค์ประกอบปรากฏว่า ตวัแปรสงัเกตได้ในแต่ละตวัแปรแฝง  

มีค่าน�้าหนักองค์ประกอบเป็นบวกในระดับท่ียอมรับได้ 

(มากกว่า .30) โดยมีค่าอยู่ในช่วง .31 ถึง 1.00 ยกเว้นตัวแปร

การรับรู ้ความสามารถควบคุมพฤติกรรมด้านค่าใช้จ่าย  

มีค่าน�้าหนักองค์ประกอบเป็นบวก มีค่า .29 

 ความเท่ียงของตัวแปรสังเกตได้แต่ละตัวมีค่า 

ค่อนข้างสูง โดยตัวแปรสังเกตได้ท่ีมีค่าความเท่ียงสูงท่ีสุด

คือ จ�านวนชั่วโมงต่อวันโดยเฉลี่ยในการเลือกซ้ือสินค้า

ทางอินเทอร์เน็ต (Y1) มีค่าเท่ากับ 1.00 รองลงมาคือ  

การรับรู้ความสามารถควบคุมพฤติกรรมด้านความรู้ (X7) 

มีค่าเท่ากับ .92 และตัวแปรท่ีมีค่าความเท่ียงน้อยท่ีสุดคือ 

คล้อยตามครอบครัว (X5) มีค่าเท่ากับ .52 ค่าสัมประสิทธิ์

การพยากรณ์ของตัวแปรตามคือ พฤติกรรมการเลือกซื้อ

สินค้าทางอินเทอร์เน็ต มีค่าเท่ากับ .25 แสดงว่าตัวแปร 

ทั้งหมดในโมเดลสามารถร่วมกันอธิบายความแปรปรวน 

ของพฤติกรรมการเลือกซ้ือสินค ้าทางอินเทอร ์ เน็ต  

ได้ร้อยละ 25 

สรุปผลการวิจัย
 1. โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของพฤติกรรม

การเลือกซื้อสินค้าทางอินเทอร์เน็ตของนักศึกษาระดับ

ปริญญาตรีที่พัฒนาขึ้น ประกอบด้วย ความตั้งใจในการซื้อ

สินค้าทางอินเทอร์เน็ต เป็นสาเหตุทางตรง (Direct Cause) 

ของพฤติกรรมการเลือกซ้ือสินค้าทางอินเทอร์เน็ต และ

เจตคตต่ิอการเลอืกซ้ือสินค้าทางอนิเทอร์เนต็ การคล้อยตาม

กลุ่มอ้างอิง และการรับรู้ความสามารถควบคุมพฤติกรรม 

เป็นสาเหตุทางอ้อม (Indirect Cause) ของพฤติกรรมการ

เลือกซื้อสินค้าทางอินเทอร์เน็ต

 2. โมเดลที่พัฒนาข้ึน มีความสอดคล้องกับข้อมูล

เชงิประจกัษ์อยูใ่นเกณฑ์ด ีตวัแปรทัง้หมดในโมเดลสามารถ

อธิบายความแปรปรวนของตัวแปรพฤติกรรมการเลือกซื้อ 

สินค้าทางอินเทอร์เน็ตของนักศึกษาระดับปริญญาตร ี

ได้ร้อยละ 25 ตัวแปรความตั้งใจในการเลือกซื้อสินค้า

ทางอินเทอร์เน็ตมีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกต่อพฤติกรรม

การเลือกซื้อสินค้าทางอินเทอร์เน็ต ตัวแปรเจตคติต่อ 

การเลือกซ้ือสินค้าทางอินเทอร์เน็ต การคล้อยตามกลุ่ม

อ้างอิง และการรับรู ้ความสามารถควบคุมพฤติกรรมมี

อิทธิพลทางอ้อมเชิงบวกต่อพฤติกรรมการเลือกซื้อสินค้า

ทางอินเทอร์เน็ต ผ่านตัวแปรความตั้งใจในการเลือกซื้อ

สินค้าทางอินเทอร์เน็ต

 จึงสรุปได้ว่า ความต้ังใจในการเลือกซ้ือสินค้า 

ทางอินเทอร์เน็ตเป็นปัจจัยหลักที่ท�าให้นักศึกษาระดับ

ปริญญาตรีเลือกซื้อสินค้าทางอินเทอร์เน็ต ส่วนปัจจัย

เสริมผ่านความตั้งใจในการเลือกซื้อสินค้าทางอินเทอร์เน็ต 

ได้แก่ เจตคติต่อการเลือกซื้อสินค้าทางอินเทอร์เน็ต  

การคล้อยตามครอบครัว เพื่อน และสังคม และการรับรู้

ความสามารถควบคุมพฤติกรรม ได้แก่ ความรู้ ค่าใช้จ่าย 

และทักษะของนักศึกษา

อภิปรายผลการวิจัย
 การวิจัยได ้ข ้อค ้นพบตามวัตถุประสงค ์และ

สมมติฐานการวิจัย สามารถน�ามาอภิปรายผลได้ ดังนี้

 เจตคติต่อการเลือกซื้อสินค้าทางอินเทอร์เน็ต  

มอีทิธิพลทางอ้อมเชิงบวกต่อพฤติกรรมการเลือกซือ้สนิค้า

ทางอินเทอร์เน็ต โดยส่งผ่านความตั้งใจในการเลือกซื้อ

สินค้าทางอินเทอร์เน็ต แสดงว่า นักศึกษาระดับปริญญา

ตรีเชื่อว่าการเลือกซื้อสินค้าทางอินเทอร์เน็ตเป็นสิ่งที่มี

ประโยชน์ต่อตน เปรียบเทียบราคาและตราสินค้าได้ ค้นหา 

ข้อมลูได้ตลอด 24 ชัว่โมง ท�าให้ชวีติประจ�าวนัสะดวกสบาย  

ส่งผลให้นักศึกษามีความต้ังใจสูงในการเลือกซื้อสินค้า

ทางอินเทอร์เน็ต สอดคล้องกับผลการศึกษาของอินาน

และคาราซา (Atilgan-Inan & Karaca, 2011) สรุปว่า 

เจตคติต่อพฤติกรรม ท�าให้บุคคลมีแนวโน้มแสดงความ

ตั้งใจสูงขึ้นต่อการกระท�าพฤติกรรมเลือกซ้ือสินค้าทาง

อินเทอร์เน็ต สอดคล้องกับ เวลรา และคณะ (Picazo-Vela 

et al., 2010) ศึกษาการวิพากษ์วิจารณ์สินค้าและบริการทาง

อนิเทอร์เนต็โดยใช้ทฤษฎพีฤตกิรรมตามแผน ของนกัศกึษา

ในมหาวิทยาลัยประจ�ารัฐประเทศสหรัฐอเมริกา พบว่า 

เจตคตต่ิอพฤตกิรรมมอีทิธิพลเชงิบวกต่อความตัง้ใจในการ

วิพากษ์วิจารณ์สินค้าและบริการทางอินเทอร์เน็ต

 การคล้อยตามกลุม่อ้างองิ มอีทิธิพลทางอ้อมเชิงบวก 

ต่อพฤติกรรมการเลือกซ้ือสินค้าทางอินเทอร์เน็ต โดย

ส่งผ่านความต้ังใจในการเลือกซ้ือสินค้าทางอินเทอร์เน็ต 
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แสดงว่า นักศึกษาระดับปริญญาตรีได้รับการชักจูงโดย

ครอบครัว เพื่อน และสังคม ได้แก่ ผู้ขายสินค้า ผู้เคยซื้อ

สนิค้า และสงัคมออนไลน์ ส่งผลให้นกัศกึษามคีวามตัง้ใจสูง 

ในการเลือกซื้อสินค้าทางอินเทอร์เน็ต เป็นในทิศทางเดียว

กับ ซูและฮวง (Su & Huang, 2011) พบว่า เพื่อน และ 

ผู้ที่เคยใช้สินค้ามาก่อนมีอิทธิพลต่อการเลือกซื้อสินค้าทาง

อนิเทอร์เนต็ เมือ่นักศกึษาเหน็ว่า เพือ่นหรอืผูท้ีเ่คยใช้สินค้า

มาก่อน มีพฤติกรรมซ้ือสินค้าทางอินเทอร์เน็ตอยู่เสมอ 

นักศึกษาจะมีความตั้งใจในการซ้ือสินค้าทางอินเทอร์เน็ต

เพิ่มขึ้น 

 การรบัรูค้วามสามารถควบคมุพฤตกิรรม มอีทิธพิล

ทางอ้อมเชิงบวกต่อพฤติกรรมการเลือกซื้อสินค้าทาง

อินเทอร์เน็ต โดยส่งผ่านความตั้งใจในการเลือกซื้อสินค้า

ทางอินเทอร์เน็ต เนื่องจาก นักศึกษามีการรับรู้ว่าการเลือก

ซ้ือสินค้าทางอินเทอร์เน็ตเป็นส่ิงที่ท�าได้ง่าย สามารถ

ค้นหาสินค้าที่ต้องการจะซ้ือได้อย่างรวดเร็ว เข้าใจวิธีการ

ใช้อินเทอร์เน็ตเลือกซื้อสินค้า สามารถตรวจสอบตัวตน

การเข้าสูร่ะบบ สามารถป้องกนัไวรสัทางอนิเทอร์เนต็ และ 

สามารถรกัษาข้อมลูส่วนตวั ส่งผลให้นกัศกึษามคีวามตัง้ใจสงู 

ในการเลือกซื้อสินค้าทางอินเทอร์เน็ต สอดคล้องกับ 

ผลการวิจัยของ เดลาฟรอส และคณะ (Delafrooz et al., 

2010) ผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่า การรับรู้ความสามารถ

ควบคุมพฤติกรรม สามารถท�านายความต้ังใจในการเลือก

ซื้อสินค้าทางอินเทอร์เน็ตได้ร้อยละ 66.8 

 ความตั้งใจในการเลือกซ้ือสินค้าทางอินเทอร์เน็ต 

มีอิทธิพลทางตรงต่อพฤติกรรมการเลือกซื้อสินค้าทาง

อินเทอร์เน็ต โดยส่งผลในทิศทางบวก แสดงว่า นักศึกษา

ระดับปริญญาตรีที่มีความตั้งใจในการเลือกซื้อสินค้า

ทางอินเทอร์เน็ต จะมีพฤติกรรมการเลือกซื้อสินค้าทาง

อินเทอร์เน็ตด้วยเช่นกัน สอดคล้องกับผลการวิจัยของ วู  

(Wu, 2006) ผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่า พฤติกรรม 

การซื้อหนังสือออนไลน์ทางอินเทอร์เน็ต เกิดจากเจตคติ

ต่อพฤติกรรม การคล้อยตามกลุ่มอ้างอิง และการรับรู ้

ความสามารถควบคุมพฤติกรรม โดยส่งผ่านความตั้งใจ 

ไปสู่การซื้อหนังสือออนไลน์ 

 แม้ว่าทฤษฎีพฤติกรรมตามแผนจะสามารถอธิบาย

พฤติกรรมการเลือกซื้อสินค้าทางอินเทอร์เน็ตได้ แต่ผล 

การวิจัยชี้ให้เห็นว่า ตัวแปรทั้งหมดในโมเดลสามารถ

อธิบายความแปรปรวนของพฤติกรรมการเลือกซื้อสินค้า

ทางอินเทอร์เน็ตได้ประมาณร้อยละ 25 แสดงว่า ทฤษฎี

พฤติกรรมตามแผนยังไม่สามารถใช้อธิบายพฤติกรรม

การเลือกซื้อสินค้าทางอินเทอร์เน็ตได้ครอบคลุมดีพอ 

เนื่องจากสาเหตุของพฤติกรรมน่าจะเกิดจากปัจจัยภายใน

และภายนอก ทฤษฎีพฤติกรรมตามแผนเน้นสาเหตุจาก

ปัจจัยภายใน ซ่ึงนอกจากเจตคติต่อการเลือกซื้อสินค้า

ทางอินเทอร์เน็ต การคล้อยตามกลุ่มอ้างอิง การรับรู้ความ

สามารถควบคุมพฤติกรรม และความตั้งใจในการเลือก

ซื้อสินค้าทางอินเทอร์เน็ต น่าจะมีปัจจัยทั้งภายในและ

ภายนอกอ่ืน ๆ อีกที่เป็นเหตุของพฤติกรรมเลือกซื้อสินค้า

ทางอินเทอร์เน็ตของนักศึกษา

ข้อเสนอแนะในการน�าผลการวิจัยไปใช้
 ผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่า ความต้ังใจในการเลือก

ซ้ือสินค้าทางอินเทอร์เน็ตเป็นปัจจัยหลักที่ท�าให้นักศึกษา

ระดบัปรญิญาตรเีลอืกซือ้สนิค้าทางอนิเทอร์เนต็ ส่วนปัจจยั

เสริมผ่านความตั้งใจในการเลือกซื้อสินค้าทางอินเทอร์เน็ต 

ได้แก่ เจตคติต่อการเลือกซื้อสินค้าทางอินเทอร์เน็ต  

การคล้อยตามครอบครัว เพื่อน และสังคม และการรับรู้

ความสามารถควบคุมพฤติกรรม ได้แก่ ความรู้ ค่าใช้จ่าย 

และทกัษะของนักศกึษา ดงันัน้ ผูท้ีเ่กีย่วข้องควรหาแนวทาง

ในการส่งเสริมให้นักศึกษามีพฤติกรรมการเลือกซื้อสินค้า

ทางอินเทอร์เน็ตให้สูงขึ้น ดังนี้ 

 1. ตัวแปรที่มีอิทธิพลทางตรงต่อพฤติกรรมการ

เลือกซื้อสินค้าทางอินเทอร์เน็ต คือความตั้งใจในการเลือก

ซื้อสินค้าทางอินเทอร์เน็ต ดังนั้น อาจารย์ และผู้ปกครอง

มีบทบาทส�าคัญในการส่งเสริมและพัฒนาวิธีการเรียนรู้

ของนักศึกษา โดยการให้ความรู้ถึงประโยชน์หรือความ

เหมาะสมในการเลอืกซือ้สนิค้าทางอนิเทอร์เนต็ ถ้าอยากให้

นกัศกึษามคีวามตัง้ใจในการเลอืกซือ้สนิค้าทางอินเทอร์เนต็

มากขึ้น อาจารย์และผู้ปกครองควรให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับ

ประโยชน์จากการซื้อสินค้าทางอินเทอร์เน็ตพร้อมทั้ง

กระตุ้นและสะท้อนให้นักศึกษาเห็นว่า นักศึกษามีความ

สามารถที่จะท�าได้ โดยการก�าหนดจุดมุ่งหมายที่จะเลือก 

ซื้อสินค้าทางอินเทอร์เน็ต การพยายามศึกษาข้อมูล  
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เปรียบเทียบราคา และการวางแผนติดต่อผู ้ขายสินค้า  

วิธีการช�าระเงินค่าสินค้าในช่องทางต่าง ๆ 

 2. ตัวแปรที่มีอิทธิพลทางอ้อมต่อพฤติกรรมการ

เลือกซื้อสินค้าทางอินเทอร์เน็ต คือเจตคติต่อการเลือกซ้ือ

สนิค้าทางอนิเทอร์เนต็ การคล้อยตามครอบครวั เพือ่น และ

สังคม และการรับรู้ความสามารถควบคุมพฤติกรรม ได้แก่ 

ความรู้ ค่าใช้จ่าย และทักษะของนักศึกษา ผ่านตัวแปร

ความตั้งใจในการเลือกซื้อสินค้าทางอินเทอร์เน็ต สาเหต ุ

ที่นักศึกษามีพฤติกรรมการเลือกซื้อสินค้าทางอินเทอร์เน็ต 

เกิดจากความเชื่อในการเลือกซื้อสินค้าทางอินเทอร์เน็ต  

ซึ่งได้รับอิทธิพลมาจากครอบครัว เพื่อน และสังคม 

ประกอบกบันกัศกึษามคีวามเข้าใจ มเีจตคตทิีด่ต่ีอการเลอืก

ซื้อสินค้าทางอินเทอร์เน็ต และนักศึกษารับรู้ว่าตนเองมี

ความรู้ มีทักษะ มีความสามารถควบคุมพฤติกรรม จะเห็น

ได้ว่า สิ่งเหล่านี้จะเป็นส่ิงท่ีท�าให้นักศึกษามีความตั้งใจ 

ในการเลือกซื้อสินค้าทางอินเทอร์เน็ตมากขึ้น กล่าวคือ 

อาจารย์ ผู ้ปกครอง และผู้ประกอบการธุรกิจ สามารถ 

ส่งเสริมให้นักศึกษามีความตั้งใจในการเลือกซ้ือสินค้าทาง

อนิเทอร์เนต็ในทางบวก จะท�าให้นกัศกึษาแสดงพฤตกิรรม

การเลือกซื้อสินค้าทางอินเทอร์เน็ตมากขึ้น

 3. ผู ้ประกอบการธุรกิจและผู ้ต ้องการลงทุน

ประกอบธรุกจิพาณชิย์อเิลก็ทรอนกิส์ ควรน�าผลการวจัิยไป 

ใช ้ในการพัฒนาสินค ้าหรือวางแผนก�าหนดกลยุทธ ์ 

ทางการตลาด เนื่องจากผลการวิจัย ปรากฏว่า สินค้าที่

นักศึกษาเคยซื้อบ่อยที่สุดทางอินเทอร์เน็ต คือ Download 

เพลง/ Download เกมส์ รองลงมาเป็น เครื่องแต่งกาย/  

เครื่องประดับ/ เครื่องส�าอาง เหตุจูงใจในการซ้ือส่วนใหญ่ 

คือ สินค้ามีความหลากหลาย รองลงมาเป็น ความสะดวก

ในการซ้ือ และสถานการณ์ที่นักศึกษาเคยได้ยินเก่ียวกับ 

การไม่ซื้อสินค้าทางอินเทอร์เน็ต ส่วนใหญ่ เกิดจากไม่เห็น

สินค้าจริงก่อนซ้ือ รองลงมาเป็นไว้ใจผู้ขาย ดังน้ัน จึงควร

สร้างความม่ันใจเก่ียวกับคุณภาพสินค้า ความปลอดภัย

ข้อมูลส่วนตัวของลูกค้า ระบบการช�าระเงิน การส่งสินค้า 

เป็นต้น

ข้อเสนอแนะการท�าวิจัยครั้งต่อไป
 1. เ น่ืองจากทฤษฎีพฤติกรรมตามแผนยังไม ่

สามารถใช้อธิบายพฤติกรรมการเลือกซื้อสินค้าทาง

อินเทอร์เน็ตได้ครอบคลุมดีพอ จึงควรน�าทฤษฎีอื่นมา 

วิจัยต่อไป 

 2. ควรวิจัยโดยน�าทฤษฎีพฤติกรรมผู ้บริโภค  

หรือตัวแปรอื่น ๆ ที่เก่ียวข้องกับที่เก่ียวข้องกับพฤติกรรม

การเลือกซื้อสินค้าทางอินเทอร์เน็ต เช่น ความไว้วางใจ 

ความซือ่สตัย์ และความปลอดภยั เป็นต้น เพือ่พฒันาโมเดล

ต่อไป
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