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บทคัดยอ 

 

แมวาปจจุบันบทบาทของสมารตโฟนมีมากขึ้น แตพฤติกรรมการซ้ือสินคาออนไลนของ
ชาวไทยผานแอปพลิเคชันเอ็ม-คอมเมิรซยังไมไดรับความนิยมเทาท่ีควร เพราะคนเหลานั้นยังไมไวใจ
ในแอปพลิเคชัน อีกท้ังมีความกังวลเรื่องความปลอดภัยและความเปนสวนตัว รวมถึงความสามารถใน
การใชงานไดของแอปพลิเคชันเหลานั้น 

งานวิจัยเชิงปริมาณนี้จึงมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาถึงปจจัยที่มีผลตอการใชงานแอปพลิเคชัน 
เอ็ม-คอมเมิรซ ประเภทคาปลีกอยางตอเนื่อง โดยพัฒนากรอบการวิจัยจากการประยุกตใชทฤษฎี
โมเดลความตั้งใจใชงานอยางตอเนื่อง (ECM-IT) และตอขยายโมเดลดวยปจจัยความสามารถในการใช
งานไดของแอปพลิเคชัน-เอ็มคอมเมิรซ ความไวใจ การรับรูความปลอดภัยและความเปนสวนตัวของ
ผูใช จากนั้นใชแบบสอบถามออนไลนในการเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยางจํานวน 310 คนที่เปนผูที่เคย
ซื้อสินคาผานแอปพลิเคชันเอ็ม-คอมเมิรซประเภทคาปลีกซํ้า 

ผลการวิจัยที่ไดจากการวิเคราะหการถดถอยแบบเชิงชั้น (Hierarchical regression) 
พบวา การรับรูความปลอดภัยและความเปนสวนตัว ความไวใจ การรับรูประโยชน ความพึงพอใจของ
ผูใช และความสามารถในการใชงานไดของแอปพลิเคชัน สงผลเชิงบวกตอการใชงานแอปพลิเคชัน 
เ อ็ม -คอมเมิรซประเภทคาปลีกอยางตอเนื่ อง  โดยการรับรูประโยชนมี อิทธิพลมากที่ สุ ด  
ซึ่งองคประกอบการรับรูประโยชนภายในจะมีอิทธิพลตอการใชงานอยางตอเนื่องมากกวาการรับรู
ประโยชนภายนอก สวนองคประกอบของความสามารถในการใชงานไดของแอปพลิเคชันชัน 
เอ็ม-คอมเมิรซประเภทคาปลีกที่มีอิทธิพลมากที่สุดคือ สวนตอประสานกับผูใชงานแบบกราฟก และ
สวนรับคําสั่งจากผูใชงาน 
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แมวาปปจจจุบันบทบาทของสมารรตโโฟนนมีมากข้ึน แตพฤติกรรมการรซื้อสินคา
ไทยผผานแอปพลิเคชันเอ็มม-คอมเมิรซยังงไมไดรับความนิยมเทาที่ควร เพราะคคนนเหลา
อปพลิเคชัน อีกทท้ังมมีความมกังวลลเรื่องคความปปลลอดภัยและความเปปนสสวนตัว รวมมถึงควา
ใชงานไดดของแแอปพลิเคชัันเหลานนั้นน

งานวิจัยเชิงปปริมาณณนน้ีจจึึงงมีวัตถุประะสสงคเพ่ือศึกษาถึงปปจจัยที่มีผลตอการใชงาน
คอมเมิรซซ ประเภทคาปลีกอยางตตออเนืื่อง โดยพัฒนากรอบการวิจจัยจากกกการประย
ลความตั้งใจใใชชงงานอยางตออเนื่องง (ECM-IT) และตตอขยายโมเดดลดวยปปจจจัยยความสาม
ไดของแอปพลิเคชัน-เอ็มคคอมเมิรซ ความมไววใจ กการรรับบรูคววามปลอดภัยและความเป
จากน้ันใชแบบสอบถามออนไลนใในน การเก็บบขอมูลจาากกลลุมตตัวอยางจํานวน 310 คน
นคาผานแอปพลิเคชันเอ็็ม-คอมมเมิรซประเภทคาปลีีกซซํ้า

ผลการวิจัยท่ีไดจากการวิเคราะหการถดถอยแบบเชิงชั้น (Hierarchical
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ดังนั้นผลการวิจัยจึงมีประโยชนทั้งเปนการยืนยันและตอยอดทางทฤษฎี ECM-IT และ
เปนประโยชนสําหรับผูพัฒนาแอปพลิเคชันและผูประกอบการพาณิชยใหสามารถนําไปประยุกตใช
เปนแนวทางสําหรับพัฒนาแอปพลิเคชันเอ็ม-คอมเมิรซประเภทคาปลีก เพ่ือทําใหผูบริโภคซื้อสินคา
ผานแอปพลิเคชันเอ็ม-คอมเมิรซอยางตอเนื่องในอนาคตได 
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ความปลอดภัยและความเปนสวนตัว , ความไวใจ, ความพึงพอใจ, ความสามารถในการ 
ใชงานโมไบลแอปพลิเคชัน 
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ABSTRACT 

 
Although retail mobile application ( app)  development in Thailand is 

growing, consumer mistrust of app usability, security, and privacy remain. Quantitative 

research was used to study factors affecting continuance intention about M-Commerce 

app use in Thailand. An expectation-confirmation model was developed by enterprise 

content management (ECM). It was further expanded through app usability, consumer 

trust, and perceived security and privacy. Data was gathered by online survey. Samples 

were 310 consumers living and working in the Bangkok Metropolitan Area (BMA)  who 

had purchased products using the M-Commerce app.  
Results were that influential factors included perceived usefulness, intrinsic 

as well as extrinsic, the former having more effect.  This was followed by application 

usability, involving user interface graphics and input Other influential factors were 

perceived security and privacy, trust, and satisfaction. These findings may be useful in 

helping app developers and entrepreneurs to satisfy consumer needs and goals while 

engaging in e-commerce.   
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