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บทคัดย่อ
ปั จจุบนั ธุรกิจการให้บริการการขนส่งพัสดุมีการแข่งขันสูงขึน้ อันเนื่องจากพฤติกรรมผูบ้ ริโภคมีการเปลีย่ นแปลงเข้าสูส่ งั คม
ยุคดิจิทลั ในการซือ้ สินค้าออนไลน์เพิ่มมากขึน้ การวิจยั ครัง้ นีม้ ีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาปั จจัยที่มีอิทธิพลต่อความตัง้ ใจในการมีสว่ น
ร่วมใช้บริการธุรกิจขนส่งพัสดุของกลุม่ ผูค้ า้ อีคอมเมิรซ์ ในประเทศไทย กลุม่ ตัวอย่างคือผูค้ า้ อีคอมเมิรซ์ ในประเทศไทยที่มีการจด
ทะเบียนจัดตัง้ นิติบคุ คลออนไลน์มีจานวน 384 ราย วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา ค่าเฉลีย่ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ
การวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุ ผลการทดลองพบว่าความสัมพันธ์ของของปั จจัยการรับรู ป้ ระโยชน์ การรับรู ค้ วามง่ายในการใช้
บริการ การรับรูอ้ ิทธิพลจากสังคม และการรับรูถ้ ึงความเพลิดเพลินที่มีอิทธิพลต่อความตัง้ ใจในการมีสว่ นร่วมใช้บริการธุรกิจขนส่ง
พัสดุของกลุม่ ผูค้ า้ อีคอมเมิรซ์ ในประเทศไทยที่ระดับนัยสาคัญ .05 โดยปั จจัยการรับรูค้ วามง่ายในการใช้บริการที่มีอิทธิพลต่อความ
ตัง้ ใจในการมีสว่ นร่วมใช้บริการธุรกิจขนส่งพัสดุของกลุม่ ผูค้ า้ อีคอมเมิรซ์ ในประเทศไทยสูงสุดโดยสัมประสิทธิ์การถดถอยเท่ากับ
0.244 รองลงมาคือ ปั จจัยการรับรู ป้ ระโยชน์มีค่าสัมประสิทธิ์ การถดถอยเท่า กับ 0.225 ปั จจัยการรับรู อ้ ิทธิ พลจากสังคมมีค่า
สัมประสิทธิ์การถดถอยเท่ากับ 0.198 และปั จจัยการรับรูถ้ ึงความเพลิดเพลินมีคา่ สัมประสิทธิ์การถดถอยเท่ากับ 0.147 ตามลาดับ

คาสาคัญ: การรับรูป้ ระโยชน์ การรับรูค้ วามง่ายในการใช้ การรับรูอ้ ิทธิพลจากสังคม การรับรูถ้ ึงความเพลิดเพลิน
Abstract
The aim of this research was to investigate the factors influencing intention to participation in the service of parcel
delivery business of e-commerce entrepreneur in Thailand. The participants were the people who follow channels in online
social media. There were 384 peoples in this survey through an online approach. The responses were analyzed by
statistical program to find the effects. The results showed that the relationship of the perceived usefulness, perceived ease
of use, perceived social influence and perceived enjoyment factors that influences the intention to participation in the
service of parcel delivery business of e-commerce entrepreneur in Thailand at 0.5 significance level. The perceived ease of
use factor that influenced the intention of participating in the parcel delivery business of e-commerce entrepreneur in
Thailand was the highest with a regression coefficient of 0.244. The perceived usefulness factor had a regression
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coefficient of 0.225. In addition, the perceived social influence factor had a regression coefficient of 0.198 and the
perceived enjoyment factor had a regression coefficient of 0.147, respectively.

Keywords: perceived usefulness, perceived ease of use, perceived social influence, perceived enjoyment
ความเป็ นมาของปั ญหา
เศรษฐกิจในทุกวันนีเ้ ป็ นยุคของการแข่งขันที่รุนแรงมี
การแข่งขันสูง อุตสาหกรรมหรือองค์กรต่างๆ จึงต้องหันมาให้
ความสนใจและปรับปรุงกลยุทธ์การดาเนินงานเพื่อให้สามารถ
ดารงอยู่ในธุรกิจหรืออุตสาหกรรมได้ในระยะยาว โดยเฉพาะ
ด้า นธุ ร กิ จ การให้บ ริ ก ารการขนส่ง ที่ มี แ นวโน้ม สูง ขึ น้ อย่า ง
ต่อ เนื่ อ ง สภาพการแข่ง ขัน ในตลาดเปลี่ ย นแปลงไปตลอด
ระยะเวลา 5-10 ปี ที่ผ่านมาจานวนบริษัทที่ให้บริการด้านการ
ขนส่งสินค้ามีเพิ่มมากขึน้ จากข้อมูลการสารวจพบว่ามูลค่า
ตลาดขนส่งพัสดุของไทยในปี 2563 นัน้ มีมลู ค่าประมาณ 6.6
หมื่ น ล้า นบาท เติ บ โตขึ น้ จากปี 2562 ประมาณร้อ ยละ 35
ตามพฤติกรรมการซือ้ ขายสินค้าของผูบ้ ริโภคที่มีผลจากการที่
นิยมการซือ้ สินค้าผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ (Online platform)
ที่มีจานวนเพิ่มสูงขึน้ ตลาดธุรกิจขนส่งพัสดุ (Parcel delivery)
มีก ารเติ บ โตต่อเนื่ อ งในช่ วง 3 ปี ที่ ผ่านมาขยายตัว ได้เ ฉลี่ย
40% ต่อปี (สานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม, 2563) สอดคล้อง
กั บ ตลาดอี ค อมเมิ ร ์ซ ของไทยที่ เ ติ บ โตเฉลี่ ย 18% ต่ อ ปี
(สานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์, 2562) การ
เติ บ โตดัง กล่า วส่ว นใหญ่ เ ป็ นผลจากการเปลี่ย นแปลงของ
พฤติ ก รรมผู้บ ริ โ ภคในยุ ค ดิ จิ ทัล ที่ นิ ย มการซื ้อ สิ น ค้า ผ่ า น
แพลตฟอร์มออนไลน์ (Online platform) มากยิ่งขึน้ ทัง้ เว็บไซต์
e-commerce รายใหญ่ เช่น Lazada, Shopee, JD Central
และการค้า ผ่ า นทางโซเชี ย ลมี เ ดี ย (Social commerce)
อย่างเช่น Facebook, Line, Instagram เป็ นต้น ทาให้คาดว่า
การขนส่งพัสดุในปี พ.ศ. 2562 จะมีจานวนไม่ต่ากว่า 4 ล้าน
ชิ น้ ต่อวันนอกจากนี ย้ ัง พบว่า ธุร กิ จ อีค อมเมิ รซ์ เป็ นช่ องทาง
สาคัญสาหรับผูป้ ระกอบการดาเนินการได้โดยไม่ตอ้ งใช้เงิ น
ลงทุนเยอะ ทาให้ตลาดธุรกิ จอีคอมเมิรซ์ ของไทยเติบโตเป็ น
อันดับหนึ่งของอาเซียน สอดคล้องกับอุตสาหกรรมโลจิสติกส์
โดยเฉพาะธุ ร กิ จ ผู้ ใ ห้ บ ริ ก ารขนส่ ง รู ป แบบใหม่ มี อั ต รา
การเติบโตอย่างต่อเนื่อง ดังแสดงในภาพที่ 1 แสดงรายงาน
การวิจยั พฤติกรรมการซือ้ ขายผูบ้ ริโภคออนไลน์ท่วั โลกปี 2561
https://so05.tci-thaijo.org/index.php/researchjournal-lru/

ภาพที่ 1 อัตราการเติบโตและการคาดการณ์การใช้จา่ ยผ่านอีคอมเมิรซ์
ในประเทศไทย
ทีม่ า: สานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (2562)

ดั ง นั้น ผู้วิ จั ย จึ ง มี ค วามสนใจที่ จ ะท าการศึ ก ษา
เกี่ ยวกับ การพัฒนารู ป แบบของปั จจัย ที่มีอิ ทธิ พ ลต่อ ความ
ตัง้ ใจการมีสว่ นร่วมใช้บริการธุรกิจขนส่งพัสดุในประเทศไทย
เพื่อให้ทราบถึงความต้องการในเชิงลึกของผูค้ า้ อีคอมเมิรซ์ ใน
การเลือกใช้ผูป้ ระกอบการขนส่งสินค้า จากผูข้ ายไปยังผูซ้ ื อ้
และเพื่อให้ผปู้ ระกอบการธุรกิจให้บริการขนส่งพัสดุในประเทศ
ไทยเข้าใจถึงปั จจัยในการเลือกใช้บริการ และความตัง้ ใจใน
การใช้บริการธุรกิจขนส่งพัสดุในประเทศไทย เพื่อนาไปสูก่ าร
วางแผนกลยุทธ์ขององค์กรที่สามารถเพิ่มประสิทธิ ภาพการ
ทางานในกระบวนการส่งมอบสินค้าให้ถึงมือผูบ้ ริโภคอย่าง
รวดเร็วและทั่วถึง ตลอดจนตอบสนองความต้องการของลูกค้า
และเพิ่มประสิทธิภาพในการแข่งขันของธุรกิจได้

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
เพื่อศึกษาปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อความตัง้ ใจในการมี
ส่วนร่วมใช้บริการธุรกิจขนส่งพัสดุของกลุม่ ผูค้ า้ อีคอมเมิรซ์ ใน
ประเทศไทย

ทบทวนวรรณกรรม
1. การรับรู้ประโยชน์
กิจกรรมทางการตลาด เช่น การโฆษณาที่สามารถ
ดึ ง ดูด ลูก ค้า เป็ น เครื่ อ งมื อ ที่ จ าเป็ น ในการเพิ่ ม การรับ รู ้ถึ ง
ตราสินค้าและการเปลีย่ นทัศนคติที่สง่ ผลต่อความตัง้ ใจในการ
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ซือ้ สินค้าและบริการ Sallam & Algammash (2016) กล่าวว่า
การรับรู ถ้ ึงประโยชน์ (Perceived usefulness) เป็ นหนึ่งใน
ปั จ จั ย พื ้น ฐานในการท านายทัศ นคติ ข องผู้บ ริ โ ภคที่ มี ต่ อ
เทคโนโลยีสมัยใหม่ Amaro & Duarte (2015) ได้ศึกษา
แบบจาลองการยอมรับเทคโนโลยีที่เป็ นประโยชน์แก่ผบู้ ริโภค
สิน ค้า รวมถึ ง การบริ ก ารออนไลน์ โดยได้อ ธิ บ ายถึ ง ความ
หลากหลายของสิ น ค้ า และบริ ก ารทั้ ง ด้ า นการใช้ ค วาม
สะดวกสบาย และความประหยัดเวลา สอดคล้องกับ Davis
(1989) ที่ ก ล่ า วว่ า การรับ รู ้ถึ ง ประโยชน์นั้น สามารถเพิ่ ม
ศัก ยภาพในการท างานทางด้า นเทคโนโลยี ที่ มี ก ารใช้ง าน
ซับซ้อนและความรวดเร็ว นอกจากนีง้ านวิจัยของ รัศมิ์ลภัส
วรเดชธนันกุล (2558) ได้ศึกษาการรับรู ป้ ระโยชน์ของการใช้
งานที่ มี ผ ลต่ อ การตั้ง ใจซื ้อ แพ็ ก เกจทัว ร์ผ่ า นเว็ บ ไซต์ก าร
ท่องเที่ยว ผลการศึกษาพบว่าความก้าวหน้าของเทคโนโลยี
สร้างความสะดวกสบาย และเพิ่มทางเลือกที่หลากหลายใน
การเลือกซือ้ สินค้าและบริการ ดังนัน้ การรับรู ถ้ ึงประโยชน์ดา้ น
ความสะดวกสบายส่งผลต่อความตัง้ ใจใช้บริการของผูบ้ ริโภค
2. การรับรู้ความง่ายในการใช้
การรับรู ถ้ ึงความง่ายในการใช้ (Perceived ease of
use) Davis (1989) ได้ระบุว่าทัศนคติของผูบ้ ริโภคส่วนใหญ่
ได้ร ับ อิ ทธิ พ ลจากประสบการณ์ท างอารมณ์ ซึ่ง การรับ รู ้ถึ ง
ความสะดวกในการใช้งานอาจส่งผลต่อทัศนคติของผูบ้ ริโภค
ในลักษณะเดียวกันกับการรับรู ป้ ระโยชน์ โดยการรับรู ถ้ ึงการ
ใช้งานได้ง่ายสามารถแสดงถึงระดับการนาเทคโนโลยีมาใช้ได้
โดยไม่ตอ้ งใช้ความพยายาม อีกทัง้ ทาให้ผบู้ ริโภครูส้ กึ พึงพอใจ
และมีแนวโน้มที่จะเลือกซือ้ หรือใช้บริการมากขึน้ นอกจากนี ้
Ghorban (2012) กล่าวว่าการรับรูถ้ ึงใช้งานง่ายทาให้ผบู้ ริโภค
เกิ ด ทัศนคติ ที่ ดีต่อ ตราสิน ค้า มากขึน้ จากการศึก ษาบริษั ท
สมาร์ทโฟนแห่งหนึ่งในประเทศมาเลเซียพบว่า ความสัมพันธ์
ระหว่างความพึงพอใจของลูกค้าและทัศนคติต่อตราสินค้า
เป็ นไปในเชิงบวกและมีนยั สาคัญ นอกจากนีย้ งั พบว่าความ
สะดวกในการใช้งานมีอิทธิพลอย่างมากต่อความพึงพอใจของ
ลูกค้า ดังนัน้ จึงกล่าวได้วา่ การรับรูต้ อ่ การง่ายในการใช้งานนัน้
มีอิทธิ พลต่อทัศนคติของตราสินค้าและการมีสว่ นร่ว มในการ
ตัง้ ใจซือ้ สินค้าหรือบริการ
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3. การรับรู้อิทธิพลจากสังคม
การรับ รู ้อิ ท ธิ พ ลทางสัง คม (Perceived social
influence)
นั บ เป็ นปั จจั ย ส าคั ญ ในการน าไปสู่ ก าร
เปลี่ ย นแปลงทัศ นคติ แ ละเป็ น แรงจู ง ใจที่ มี อิ ท ธิ พ ลในการ
ตัด สิน ใจซื อ้ สิน ค้า ของลูก ค้า หรือ ท าให้เ กิ ด พฤติ ก รรมการ
ลอกเลียนแบบอัน เกิ ด จากอิ ท ธิ พ ลจากสภาพแวดล้อ มทาง
สังคมภายนอกเช่น การชีน้ าหรือความเชื่อจากบุคคลรอบข้าง
วัฒนธรรม สื่อทางโซเชียลมิเดียต่างๆ อย่าง YouTube Line
Facebook และ Instagram เป็ นต้น (Furnham, Gunter &
Walsh, 1998) ดังนัน้ การรับรู อ้ ิทธิพลทางสังคมในบริบทของ
การตลาดในปั จจุบนั จาเป็ นต้องรักษาความสาคัญของอิทธิพล
ทางสังคมที่นามาสู่การสร้างทัศนคติที่ดีของตราสินค้า การ
บริการ ตลอดจนการตัดสินใจซือ้ ของผูบ้ ริโภค Yang et al.
(2017) ศึกษาปั จจัยที่ส่งผลต่อความตัง้ ใจในการมีส่วนร่วม
และทัศ นคติ ใ นการเล่น เกมส์ข องลูก ค้า พบว่ า ปั จ จัย ด้า น
สภาพแวดล้อมทางโซเชียลมีเดียมีอิทธิ พลต่อความตัง้ ใจใน
การซือ้ หรือใช้บริการของผูท้ ี่กาลังตัดสินใจซือ้ เกมส์ สอดคล้อง
กับ Venkatesh (2000) ที่กล่าวว่าการรับรู อ้ ิทธิพลทางสังคม
ในการใช้บ ริ ก ารเครื อ ข่ า ยสัง คมออนไลน์ส ามารถเปลี่ ย น
พฤติ ก รรม หรื อ ท าให้ค ล้อ ยตาม (Conformity) จนเกิ ด
พฤติกรรมการยอมรับและเชื่อถือ ซึ่งกลยุทธ์เหล่านีเ้ ป็ นสิ่งที่
นักการตลาดให้ความสนใจเป็ นอย่างมาก นอกจากนีก้ ารใช้
โซเชียลมีเดียที่เพิ่มมากขึน้ ยังสามารถเสริมสร้างการแบ่งปั น
ข้อมูลลูกค้า ค่านิยม และความสนใจที่เป็ นปั จจุบนั มากยิ่ง ขึน้
ด้วย (ปฐมาพร เนตินนั ทน์, 2559)
4. การรับรู้ถงึ ความเพลิดเพลิน
ก า ร รั บ รู ้ ถึ ง ค ว า ม เ พ ลิ ด เ พ ลิ น ( Perceived
enjoyment) เป็ น แหล่ง ที่ ม าของคุณ ค่ า ที่ ส าคัญ ส าหรับ
ผูบ้ ริโภค ดังนัน้ พฤติกรรมการมีสว่ นร่วมถึงสิง่ ที่ได้รบั เช่นความ
บันเทิง ความสนุกและความน่าสนใจ ตลอดจนประสบการณ์
ที่นา่ พอใจต่างๆ ส่งผลต่อ Kao et al. (2016) ได้ศึกษามุมมอง
การใช้แ อปพลิเคชัน ในการชอปปิ ้ง ออนไลน์ พบว่าการรับ รู ้
ความเพลิดเพลินมีอิทธิพลเชิงบวกกับความตัง้ ใจในการใช้งาน
แอปพลิ เ คชั น ชอปปิ ้ ง ออนไลน์อ ย่ า งมี นัย ส าคัญ ทางสถิ ติ
เช่นเดียวกันกับงานวิจยั ของ Agrebi & Jallais (2015) ที่
ศึก ษาการซื อ้ สินค้า ออนไลน์บ นโทรศัพ ท์มือ ถื อ พบว่า หาก
ผูใ้ ช้งานมองว่าการซือ้ สินค้าบนโทรศัพท์มือถือนัน้ เข้าถึงง่าย
11

วารสารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ไม่ซับซ้อน จะทาให้ผูใ้ ช้งานเกิ ดความเพลิดเพลินในการซือ้
สินค้า ดังนัน้ จึงกล่าวได้วา่ ระบบที่ใช้งานง่ายสามารถทาให้ถกู
รับรู ถ้ ึงความเพลิดเพลิน และสนุกมากขึน้ นอกจากนีค้ วาม
เพลิดเพลินยังเป็ นปั จจัยกระตุน้ ให้เกิดการมีสว่ นร่วมในการใช้
สื่อสังคมออนไลน์ ทาให้เกิ ดความรู ส้ ึกด้านบวก สะท้อนถึ ง
ความชื่นชอบและมีความต้องการกลับมาใช้บริการซา้ อีกครัง้
5. ความตั้งใจในการมีส่วนร่วม
ความตัง้ ใจในการมีสว่ นร่วม (Intention of engagement)
เป็ นพฤติกรรมที่แสดงถึงแนวโน้มของลูกค้าที่จะตัดสินใจซือ้
หรือไม่ (Dodds, Monroe & Grewal, 1991) ซึง่ ความตัง้ ใจใน
การมี ส่ ว นร่ ว มเป็ นเหมื อ นการท านายหรื อ การคาดการ
พฤติ ก รรมของผู้บ ริโภคที่ จะเกิ ด ขึน้ ในอนาคต โดยเมื่ อ เกิ ด
ความตั้งใจซือ้ แล้ว ผู้บริโภคอาจตัด สินใจซื อ้ หรือไม่ซือ้ ก็ ได้
หากแต่ เ มื่ อ มี แ นวโน้ ม เชิ ง บวกต่ อ การซื ้อ แล้ว จึ ง จะเกิ ด
พฤติกรรมซือ้ ตามมา นอกจากนีพ้ ฤติกรรมที่เกิดจากการได้รบั
ข้อมูลเกี่ยวกับคุณลักษณะและคุณภาพของสินค้าและบริการ
เป็ นหัวใจสาคัญของการให้บริการคือการตระหนักถึงความ
ต้องการ ความรู ส้ กึ ตลอดจนคุณค่าที่ลกู ค้าจะได้รบั จากการ
ใช้บริการ และเป็ นตัวแปรสาคัญที่สามารถนาไปสูค่ วามตัง้ ใจ
ใช้ หรือความตัง้ ใจซือ้ ของลูกค้าได้อย่างยั่งยืน (Kotler, 2014)
Venkatesh (2000) ได้อธิบายว่าแบบจาลองของความตัง้ ใจ
ในการมี ส่ ว นร่ ว มใช้บ ริ ก ารเป็ นปั จ จั ย ที่ ท าให้เ กิ ด การซื ้อ
โดยเฉพาะเมื่อมีสินค้าหรือบริการใหม่ๆ ดังนัน้ จึงกล่าวได้ว่า
ความตั้งใจซือ้ หรือ ใช้บริก ารเปรียบเสมื อนสภาพทางจิ ตใจ
(Mental state) ที่ทาให้สะท้อนถึงการวางแผนของลูกค้าที่จะ
ซือ้ หรือใช้บริการนัน้ ๆ

วิธีดาเนินการวิจัย
1. ประเภทของการวิจัย
การศึก ษานี เ้ ป็ น การวิ จัย เชิ ง ปริม าณ (Qualitative
research) โดยใช้แบบสอบถามเป็ น เครื่องมือ ในการเก็ บ
รวบรวมข้อมูล
2. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากร (Population) ที่อยู่ในกลุ่มเป้าหมายใน
การวิ จัย ครั้ง นี ้ ได้แ ก่ ประชากรที่ เ ป็ นผู้ค ้า อี ค อมเมิ ร ์ซ ที่ มี
ประสบการณ์ในการใช้บริการผูป้ ระกอบการขนส่งพัสดุในการ
ส่งสินค้าไปให้แก่ผสู้ ่งั ซือ้ สินค้า โดยผูค้ า้ อีคอมเมิรซ์ ในประเทศ
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ไทยที่ มี ก ารจดทะเบี ย นจัด ตั้ง นิ ติ บุค คลออนไลน์มี จ านวน
545,807 ราย อ้างอิงข้อมูลจาก สานักงานพัฒนาธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) หรือ สพธอ. ซึง่ ทาการสารวจ
ข้อ มูลในปี พ.ศ. 2562 ผู้วิ จัย ใช้ก ารสุ่ม ตัว อย่ า งอย่ า งง่ า ย
(Simple random sampling) ด้วยการสร้างกรอบในการสุม่
ตัวอย่าง (Sampling frame) เพื่อสุม่ ตัวอย่างจากประชากรอีก
ครัง้ จากนั้นผู้วิ จัย ได้ท าการเก็ บ ตัวอย่า งโดยการจับ ฉลาก
รายชื่ อ ผู้ป ระกอบการแล้ว ท าการส่ง แบบสอบถามไปทาง
จดหมายอิเ ล็ก ทรอนิก ส์ ไปรษณี ย ์ รวมทั้ง การเก็ บ จริง จาก
ผู้ป ระกอบการ โดยผู้วิ จัย ได้ท าการเก็ บ ข้อ มูล จนครบถ้ว น
ตามที่ได้กาหนดขนาดตัวอย่างไว้จากนัน้ ผูว้ ิจยั กาหนดขนาด
ของกลุม่ ตัวอย่างโดยใช้การคานวณตามสูตรของ Yamane ใน
การคานวณในระดับความคลาดเคลือ่ นที่ยอมรับได้ไม่เกิน 5%
(Yamane, 1967)
3. เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล
ผู้วิ จั ย ได้ใ ช้ แ บบสอบถามซึ่ ง พั ฒ นาขึ ้น จากการ
ทบทวนวรรณกรรมที่ เ กี่ ย วข้อ งต่ า งๆ ทั้ง ในประเทศและ
ต่างประเทศซึง่ ใช้เป็ นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล และ
สร้างแบบสอบถามชนิดมาตรประมาณค่า (Rating scale)
5 ระดับ (Likert, 1972) ผูว้ ิจัยได้ทดสอบความเชื่ อมั่นของ
เครื่อ งมื อ โดยนาแบบสอบถามไปทดลองเก็ บข้อ มูลจ านวน
384 ราย ใช้การสารวจเบือ้ งต้นประมาณ 30 ตัวอย่างแล้ว
นามาคานวณสัมประสิทธิ์ความเชื่อมั่นของครอนบาคอัลฟ่ า
(Cronbach’ alpha) มีค่าเท่ากับ 0.826 จากนัน้ จะทาการ
ปรับปรุ งแก้ไขแบบสอบถามแล้วนาไปเก็บรวบรวมข้อมูลจาก
กลุม่ ตัวอย่าง
4. การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผูว้ ิจยั ใช้วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลจากแหล่งปฐมภูมิ
(Primary data) โดยทาการแจก แบบสอบถามออนไลน์
เนื่ องจากเป็ น วิธี ที่สามารถเข้าถึ งกลุ่ม ตัวอย่า งได้ง่ าย และ
สร้า งความสะดวกสบายให้แ ก่ ก ลุ่ม ตั ว อย่ า งในการตอบ
แบบสอบถามแหล่งข้อมูลปฐมภูมิ (Primary data) เป็ นข้อมูล
ที่จัดเก็ บได้จากการเก็ บ แบบสอบถามจากผู้ที่มีค วามตัง้ ใจ
ใช้บริก ารธุ รกิ จ ขนส่งพัสดุใ นประเทศไทย และแหล่ง ข้อ มูล
ทุติยภูมิ (Secondary data) จากการรวบรวมข้อมูลจากการ
ทบทวนวรรณกรรม จากการค้นคว้าตารางเอกสารทางวิชาการ
บทความ วารสาร รายงานการวิ จั ย รวมถึ ง ข้ อ มู ล ทาง
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อินเตอร์เน็ตที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย จากแหล่งต่างข้อมูลในๆ
รวมถึ ง ระบบออนไลน์จ ากเว็ บ ไซด์ที่ เ กี่ ย วข้อ งทั้ง จากของ
ภาครัฐและเอกชนที่สามารถอ้างอิงได้ เพื่อเป็ นกรอบการวิจยั
และสร้างเครือ่ งมือ
5. การวิเคราะห์ข้อมูล
การวิ จัย เชิ ง ปริ ม าณ วิ เ คราะห์ข ้อ มูล โดยใช้ก าร
วิเคราะห์เชิ งพรรณนา (Descriptive statistics) เพื่อสรุ ป
ลัก ษณะที่ ส าคัญ ของข้อ มูล ด้ว ยค่ า ทางสถิ ติ คื อ ค่ า เฉลี่ ย
(Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation)
และการวิ เ คราะห์ ก ารถดถอยพหุ คู ณ เชิ ง เส้น (Multiple
regression linear) แล้วจาแนกข้อมูลออกตามวัตถุประสงค์ที่
กาหนดไว้ในการวิจยั
เกณฑ์ในการแปลความหมาย
ค่าคะแนนเฉลีย่ 4.51-5.00 แปลผล รับ รู ร้ ะดับมาก
ที่สดุ
ค่าคะแนนเฉลีย่ 3.51-4.50 แปลผล รับรูร้ ะดับมาก
ค่าคะแนนเฉลีย่ 2.51-3.50 แปลผล รั บ รู ้ ร ะ ดั บ
ปานกลาง
ค่าคะแนนเฉลีย่ 1.51-2.50 แปลผล รับรูร้ ะดับน้อย
ค่าคะแนนเฉลีย่ 1.00-1.50 แปลผล รับรู ร้ ะดับน้อ ย
ที่สดุ

จากตารางที่ 1 พบว่ า ปั จจั ย การรั บ รู ้ถึ ง ความ
เพลิดเพลิน (perceived enjoyment) ผูต้ อบแบบถามสอบมี
ความคิดเห็นโดยภาพรวมค่าเฉลีย่ อยูใ่ นระดับมาก ( X = 4.29,
S.D. = 0.72) ปั จจัยการรับรู อ้ ิทธิพลทางสังคม (Perceived
social influence) ผูต้ อบแบบถามสอบมีความคิดเห็นโดย
ภาพรวมค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ( X = 4.25, S.D. = 0.73)
ปั จจัยการรับรู ถ้ ึงความง่ายในการใช้ (Perceived ease of
use) ผูต้ อบแบบถามสอบมีความคิดเห็นโดยภาพรวมค่าเฉลี่ย
อยู่ในระดับมาก ( X = 4.10, S.D. = 0.75) ปั จจัยการรับรู ถ้ ึง
ประโยชน์ (Perceived usefulness) ผูต้ อบแบบถามสอบมี
ความคิดเห็นโดยภาพรวมค่าเฉลีย่ อยูใ่ นระดับมาก ( X = 4.05,
S.D. = 0.81) ตามลาดับ จากนอกนี ้ ปั จจัยความตัง้ ใจในการ
มีสว่ นร่วม (Intention of engagement) ผูต้ อบแบบถามสอบ
มีความคิด เห็ นโดยภาพรวมค่าเฉลี่ยอยู่ใ นระดับมาก ( X =
4.19, S.D. = 0.54)
การทดสอบสมมติฐาน
การวิ เ คราะห์ข ้อ มู ล ครั้ง นี ้ใ ช้ส ถิ ติ ถ ดถอยพหุ คู ณ
(Multiple regression analysis) โดยกาหนดตัวแปรจากการ
ทบทวนวรรณกรรม ซึ่งพบว่าตัวแปรอิสระมีความสัมพันธ์กับ
ตัวแปรตามเป็ นเส้นตรง (Linearity) ผลการวิเคราะห์และการ
ทดสอบสมมติฐานดังนี ้

ผลการวิจัย

ตารางที่ 2 การวิเคราะห์ความแปรปรวน (ANOVA)

จากการสารวจเก็บข้อมูลผูต้ อบแบบสอบถามซึ่งเป็ น
ผู้ ค ้ า อี ค อ ม เ มิ ร์ ซ ที่ มี ปร ะ ส บก า ร ณ์ ใ นก า ร ใ ช้ บ ริ ก า ร
ผู้ป ระกอบการขนส่ง พัสดุ ในการส่ง สิ น ค้า ไปให้แ ก่ ผู้ส่ งั ซื อ้
สินค้า โดยผูค้ า้ อีคอมเมิรซ์ ในประเทศไทยที่มีการจดทะเบียน
จัด ตั้งนิ ติ บุค คลออนไลน์ จ านวน 384 คน ซึ่งใช้วิธี ก ารเก็ บ
ข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามออนไลน์ ผลการวิจยั ดังนี ้
ตารางที่ 1 ค่าเฉลีย่ และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของปั จจัย
X.

ความตัง้ ใจในการมีส่วนร่วม
การรับรู ถ้ งึ ประโยชน์
การรับรู ถ้ งึ ความง่ายในการใช้
การรับรู อ้ ิทธิพลทางสังคม
การรับรู ถ้ งึ ความเพลิดเพลิน

4.19
4.05
4.10
4.25
4.29

S.D.
0.54
0.81
0.75
0.73
0.72
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แปลผล
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

Model
Regression
Residual
Total

Sum of
Mean
df
F
Sig.
Squares
Square
83.643
4 20.911 430.874 .000b
16.743 345 .049
100.386 349

a. Dependent Variable: Intention
b. Predictors: (Constant), P_enjoyment, P_ease, P_usefulness,
P_influence

จากตารางที่ 2 พบว่า ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวน
(ANOVA) เพื่อทาการตรวจสอบความสัมพันธ์ของของปั จจัย
การรับรูป้ ระโยชน์ การรับรู ค้ วามง่ายในการใช้บริการ การรับรู ้
อิทธิพลจากสังคม และการรับรูถ้ ึงความเพลิดเพลินที่มีอิทธิพล
ต่อความตัง้ ใจในการมีสว่ นร่วมใช้บริการธุรกิจขนส่งพัสดุของ
กลุ่มผู้คา้ อี คอมเมิ รซ์ ในประเทศไทย ที่ร ะดับ นัย สาคัญ .05
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ค่าทดสอบ F-test = 430.874 ซึง่ แสดงให้เห็นว่ามีปัจจัยอิสระ
อย่างน้อย 1 ตัวที่มีอิทธิ พลต่อปั จจัยตามจากนัน้ จึงทาการ
วิเคราะห์ ตรวจสอบอิทธิพลของตัวแปรอิสระแต่ละตัวดังแสดง
ในตารางที่ 3 ซึ่งได้ทาการวิเคราะห์ทดสอบสมมติฐาน และ
อิทธิพลของตัวแปรโดยใช้วิธี Enter เพื่อทาการวิเคราะห์ความ
ถดถอยเชิงพหุ (Multiple regression linear) โดยใช้สถิติ t-test
ทดสอบ ดังนี ้
ตารางที่ 3 การวิเคราะห์ดว้ ยสมการถดถอยเชิงพหุคณ
ู
Unstandardized
Std.
Coefficients Coefficients
Model
t
Sig.
Std.
B
Beta
Error
(Constant)
.810 .084
9.638 .000
P_usefulness .225 .018
.339
12.471 .000
P_ease
.244 .020
.339
12.272 .000
P_influence .198 .023
.271
8.722 .000
P_enjoyment .147 .021
.198
7.099 .000
R = .913a, R Square= .833
a. Dependent Variable: Intention

สมมติฐานที่ 1 การรับรู ป้ ระโยชน์ มีอิทธิ พลต่อความ
ตั้ง ใจในการมี ส่ ว นร่ ว มใช้ บ ริ ก ารธุ ร กิ จ ขนส่ ง พัส ดุ ที่ ร ะดั บ
นัยสาคัญ .05 โดยค่าสัมประสิทธิ์ความถดถอย (B) เท่ากับ .225
สมมติฐานที่ 2 การรับรู ค้ วามง่ ายในการใช้บริการมี
อิทธิ พลต่อความตัง้ ใจในการมีส่วนร่วมใช้บริการธุ ร กิ จขนส่ง
พัสดุที่ระดับนัยสาคัญ .05 โดยค่าสัมประสิทธิ์ความถดถอย (B)
เท่ากับ .244
สมมติฐานที่ 3 การรับรู อ้ ิทธิ พลจากสังคมที่มีอิทธิ พล
ต่อความตั้งใจในการมี ส่วนร่วมใช้บริ การธุ รกิ จขนส่งพัสดุที่
ระดับ นัย ส าคัญ .05 โดยค่ า สัม ประสิ ท ธิ์ ค วามถดถอย (B)
เท่ากับ .198
สมมติฐานที่ 4 การรับรู ถ้ ึงความเพลิดเพลินมีอิทธิ พล
ต่อความตั้งใจในการมี ส่วนร่วมใช้บริ การธุ รกิ จขนส่งพัสดุที่
ระดับ นัย ส าคัญ .05 โดยค่ า สัม ประสิ ท ธิ์ ค วามถดถอย (B)
เท่ากับ .147
โดยผู้วิ จัยได้พิ จารณาค่ าอิ ทธิ พลของปั จจัยต้นทั้ง
4 ตัว แล้วนามาเขียนสมการพยากรณ์ภาพรวมของปั จจัยที่มี
https://so05.tci-thaijo.org/index.php/researchjournal-lru/

ปีที่ 17 ฉบับที่ 60 เมษายน - มิถุนายน 2565

อิทธิ พลต่อความตัง้ ใจในการมีส่วนร่วมใช้บริการธุ รกิ จขนส่ง
พัสดุของกลุม่ ผูค้ า้ อีคอมเมิรซ์ ในประเทศไทย (Y) ได้ดงั นี ้
X1 = การรับรูป้ ระโยชน์
X2 = การรับรูค้ วามง่ายในการใช้บริการ
X3 = การรับรูอ้ ิทธิพลจากสังคม
X4 = การรับรูถ้ ึงความเพลิดเพลิน
Y = 0.810 + 0.225X1 + 0.244X2 + 0.198 X3 +
0.147X4
เมื่ อพิ จารณาสมการถดถอย พหุ และระดั บ
ความสัมพันธ์ของปั จจัยโดยดูจากค่า R2 ในตารางที่ 3 เท่ากับ
0.833 คือ ปั จจัยการรับรู ป้ ระโยชน์ การรับรู ค้ วามง่ายในการใช้
บริ ก าร การรับ รู ้อิ ท ธิ พ ลจากสัง คม และการรั บ รู ้ถึ ง ความ
เพลิดเพลินที่มีอิทธิพลต่อความตัง้ ใจในการมีสว่ นร่วมใช้บริการ
ธุรกิ จขนส่งพัสดุของกลุ่มผูค้ ้าอีคอมเมิ รซ์ ในประเทศไทยโดย
ตัวแปรอิ สระสามารถอธิ บายความแปรปรวนของความตัง้ ใจ
ในการมีสว่ นร่วมใช้บริการได้รอ้ ยละ 83.3

อภิปรายผล
การศึ ก ษาการรับ รู ้ป ระโยชน์ การรับ รู ้ค วามง่ า ย
ในการใช้บริการ การรับรู อ้ ิทธิ พลจากสังคม และการรับรู ถ้ ึง
ความเพลิดเพลินที่มีอิทธิ พลต่อความตัง้ ใจในการมีส่วนร่วม
ใช้บริการธุรกิจขนส่งพัสดุของกลุม่ ผูค้ า้ อีคอมเมิรซ์ ในประเทศ
ไทย สรุ ปได้ว่า ปั จจัยการรับรู ค้ วามง่ายในการใช้บริการที่มี
อิทธิ พลต่อความตัง้ ใจในการมีส่วนร่วมใช้บริการธุรกิจขนส่ง
พัส ดุ ข องกลุ่ม ผู้ค ้า อี ค อมเมิ ร ์ซ ในประเทศไทยสูง สุด โดย
ค่ า อิ ท ธิ พ ลเท่ า กั บ 0.244 รองลงมาคื อ ปั จจั ย การรั บ รู ้
ประโยชน์ ค่าอิทธิพลเท่ากับ 0.225 ปั จจัยการรับรู อ้ ิทธิพลจาก
สัง คม ค่ า อิ ท ธิ พ ลเท่ า กั บ 0.198 ปั จ จั ย การรับ รู ้ถึ ง ความ
เพลิดเพลิน ค่าอิทธิพลเท่ากับ 0.147 ตามลาดับ ซึ่งสอดคล้อง
กับ Ghorban (2012) พบว่า การรับรูต้ อ่ การง่ายในการใช้งาน
นัน้ มีอิทธิ พลต่อทัศนคติของตราสินค้าและการมีส่วนร่วมใน
การตัง้ ใจซือ้ สิน ค้าหรือ บริการ เช่น เดี ยวกัน กับ Amaro &
Duarte (2015) ได้ศึกษาแบบจาลองการยอมรับเทคโนโลยีที่
เป็ นประโยชน์แก่ผูบ้ ริโภคสินค้า การบริการออนไลน์ โดยได้
อธิ บ ายถึ ง ความหลากหลายของสิน ค้า และบริก ารทั้ง ด้า น
การใช้ ความสะดวกสบาย และความประหยัดเวลา อีกทั้ง
Yang et al. (2017) ศึกษาปั จจัยที่สง่ ผลต่อความตัง้ ใจในการ
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มีสว่ นร่วมและทัศนคติในการเล่นเกมส์ของลูกค้า พบว่าปั จจัย
ด้านสภาพแวดล้อมทางโซเชียลมีเดียมีอิทธิพลต่อความตัง้ ใจ
ในการซื ้อ หรื อ ใช้ บ ริ ก ารของผู้ ที่ ก าลั ง ตั ด สิ น ใจซื ้อ เกมส์
เหมือนกับ Kao et al. (2016) พบว่าการรับรู ค้ วามเพลิดเพลิน
มี อิ ท ธิ พ ลเชิ ง บวกกับ ความตั้ง ใจในการใช้ง านแอปพลิ เ ค
ชันชอปปิ ้งออนไลน์อย่างมีนัย สาคัญทางสถิ ติ เช่นเดียวกับ
Agrebi & Jallais (2015) ศึกษาการซือ้ สินค้าออนไลน์บน
โทรศัพท์มือ ถื อ พบว่า หากผู้ใช้งานมองว่าการซือ้ สิน ค้า บน
โทรศัพท์มือถือนัน้ เข้าถึงง่าย ไม่ซบั ซ้อน จะทาให้ผใู้ ช้งานเกิด
ความเพลิดเพลินในการซือ้ สินค้า อย่างไรก็ ตามเมื่อลูกค้ามี
พฤติ ก รรมที่ ส ามารถรับ รู ้ข ้อ มูล เข้า ถึ ง การใช้ง านได้ง่ า ย
เกี่ ยวกับคุณลักษณะและคุณภาพของสินค้าและบริการ ซึ่ง
เป็ น หัว ใจสาคัญ ในการให้บ ริก าร การตระหนักถึ ง คุณ ค่า ที่
ลูกค้าจะได้รบั จากการใช้บริการสามารถนาไปสูค่ วามตัง้ ใจใช้
หรือความตัง้ ใจซือ้ ของลูกค้าได้อย่างยั่งยืน (Kotler, 2014)

สรุ ปผลการวิจัย
ธุ ร กิ จ อี ค อมเมิ ร ์ ซ เป็ นช่ อ งทางส าคั ญ ส าหรั บ
ผูป้ ระกอบการ ทาให้ตลาดธุรกิ จอีคอมเมิรซ์ ของไทยเติบโต
เป็ นอันดับหนึ่งของอาเซียน ปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อความตัง้ ใจ
ในการมี ส่ว นร่ว มใช้บ ริ ก ารธุ ร กิ จ ขนส่ง พัส ดุข องกลุ่ม ผู้ค ้า
อีคอมเมิรซ์ ในประเทศไทยพบว่าพฤติกรรมที่เกิดจากการได้รบั
ข้อมูลเกี่ยวกับคุณลักษณะและคุณภาพของสินค้าและบริการ
เป็ นหัวใจสาคัญของการให้บริการคือการตระหนักถึงความ
ต้องการ ความรู ส้ กึ ตลอดจนคุณค่าที่ลกู ค้าจะได้รบั จากการ
ใช้บริการ และการนาเทคโนโลยีมาใช้ได้โดยไม่ตอ้ งใช้ความ
พยายาม อีกทัง้ ทาให้ผบู้ ริโภครูส้ กึ พึงพอใจและมีแนวโน้มที่จะ
เลือกซือ้ หรือใช้บริการมากขึน้ เป็ นตัวแปรสาคัญที่สามารถ
นาไปสู่ความตัง้ ใจใช้ หรือความตัง้ ใจซือ้ ของลูกค้าได้อย่ าง
ยั่ง ยื น นอกจากนี ก้ ารรับ รู ้อิ ท ธิ พ ลทางสัง คมสามารถการ
นาไปสูก่ ารเปลี่ยนแปลงทัศนคติและเป็ นแรงจูงใจที่มีอิทธิพล
ในการตัดสินใจซือ้ สินค้าของลูกค้า หรือทาให้เกิดพฤติกรรม
การลอกเลียนแบบอันเกิดจากอิทธิพลจากสภาพแวดล้อมทาง
สังคมภายนอกเช่น การสือ่ สารหรือการชีน้ าให้กบั ผูบ้ ริโภคผ่าน
ช่องทางต่างๆ เช่น สือ่ โซเชียลมีเดีย
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ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะในการนาผลการวิจยั ไปใช้
ผูใ้ ช้บริการธุรกิจขนส่งพัสดุของกลุม่ ผูค้ า้ อีคอมเมิรซ์
ในประเทศไทยให้ความสาคัญด้านการรับรูถ้ ึงความง่ายในการ
ใช้ จากประสบการณ์ในการใช้งาน ดังนัน้ การที่ผบู้ ริโภครับรูถ้ ึง
ความสะดวก ง่ า ยในการใช้ง านส่ง ผลต่ อ ทัศ นคติ ที่ ดี ต่ อ ผู้
ให้บริการในการปรับปรุงพัฒนาด้านนีต้ อ่ ไป
ข้อเสนอแนะสาหรับการวิจยั ครัง้ ต่อไป
การประยุกต์ใช้การโฆษณาที่สามารถดึงดูดลูกค้า
ในการรับรู ถ้ ึงตราสินค้า คุณค่า และประโยชน์ในใช้งาน การ
ซือ้ สินค้าและบริการ เป็ นปั จจัยพืน้ ฐานให้กบั การนาไปพัฒนา
ปั จจัยที่สง่ ผลต่อทัศนคติของผูบ้ ริโภคสมัยใหม่
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