(1)
หัวขอวิทยานิพนธ
ชื่อผูเขียน
ชื่อปริญญา
สาขาวิชา/คณะ/มหาวิทยาลัย

อาจารย
รยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ
ปการศึศึกษา

ตัวแบบความตั้งใจซื้อสินคา และบทบาทของนิสัยที่เปน
ตัวแปรกํากับบนพาณิชยอิเล็กทรอนิกสผานเครือขายสังคม
นายทศพร ชนาภาณัฎฐกุล
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ)
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
พาณิชยศาสตรและการบัญชี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
อาจารย
อาจาร
รย ดร.ป
ดร.ปณิ
ปณิธาน จันทองจีน
2559

บทคัดยอ
การเขขาถึถึงเครือขายสังคมที่เพิ่มมากข
โอกาส และชองท
ทางในการ าเนินธุรกิจ
การเข
มากขึข้ึนไดสรางงโอกาส
งทางในการดํ
บบใใหมที่เรียกวาโซเชียลคอมเมิ
ลคอมเมิรซ โดยการใช
โดดยการใชเทคโนโลยีของ Web 2.0 เพื
เพพ่ือสร
สรางเนื้อหา และ
รูปแบบใหม
คม ทํทํ าให
ใหห รูป แบบทางธุ
แบบทางงธุ รกิกิ จ ของพาณิ ช ย อิเล็ กทร
ร อนิก ส ท่ีมี การมุ งเน นเพื่อ ขาย
ปฏิสสัั มพั นธ ทางสั ง คม
ทรอนิ
เฉพาะตั
ไดดเ ปลี่ยนแปลงไปสูรู ูปแบบที่เนนสังคม และการใชขอมูมูลรวมกันมากขึ้น งานวิจัยนี้ได
าะตัวสินคา ได
พัฒ นากรอบแนวคิ
และการตัตั ด สิ น ใจของผู บ ริ โ ภภคค ((trust-based
นากรร อบแนวคิด จากแบบจํ
จากแบบบ จํ า ลองความเชื
ล องความเชชื่ อ มัั่น และการต
consumer
model)
sumer decision-making m
odel) เปนกรอบแนวคิดพื้นฐาน
ฐ าน แและมี
ล ะมี วัต ถุประสงคเพื่ อ
ทําการศึ
ารศึกษาปจจัยทีท่ีเกี่ยวของกั
งกกับควา
ความตั
ามตั้งใจใ
ใจในการซื
ในการซื้อสินคาในบ
ในบริ
บริบทของโซเชี
ทขอองโซเเชียลคอมเม
ลคอมเมิรซ โดยไดมี
เพิ่ ม คุ ณ ลั ก ษณะของโซ
ซ เชี ย ลคอมเมิ
ลคอมเมมิ ร ซ การรั
ก ารรั บ รู ตั ว ตนบนเครื อ ข า ยสั ง ค ม และนิ สั ย
การเพิ
ษณะของโซเชี
อยางเพียงพอหรื
งพอหรือถูถูกนํามาประยุ
มาาประยุกตใชกับแบบจําลองดังกลาว
ซึ่งเปปนปจจัยที่ยังไมไดรับการศึกษาอ
ษาอย
นอกจากนั
กระบวนการที่มี
จากนั้นยังไดทําการศึกษาบทบาทของนิ
ษาบทบบาทของนิสัยที่ถูกใใชชเปนตัวแปรกํากับเพื่อศึกษาถึงกร
ผลตออความตั
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คอมเมิรซบอยครั้ง 245 คน และกลุมที่ซื้อสินคาผานโซเชียลคอมเมิรซนอยครั้ง 255 คน โดยใชการ
วิเคราะหแบบจําลองสมการโครงการ (Structural Equation Modeling หรือ SEM) ในการวิเคราะห

Ref. code: 25595802037118TJP

(2)
ผลและทดสอบสมมติฐาน ผลการวิเคราะหพบวา คุณลักษณะของโซเชียลคอมเมิรซ การรับรูตัวตนบน
เครือขายสังคม การรับรูถึงประโยชนในการใชงาน และความเชื่อมั่นจะสงผลบวกตอความตั้งใจซื้อ
สินคาทั้งในกลุมตัวอยางทั้งหมดและกลุมที่ซื้อ สินคาผานโซเชียลคอมเมิรซนอยครั้ง ในขณะที่ความ
เชื่อมั่นไมสงผลตอความตั้งใจซื้อกลุมที่ซื้อ สินคาผานโซเชียลคอมเมิรซบอยครั้ง นอกจากนี้ยังพบวา
กลุมตัวอยางทั้งหมดและกลุมที่ซื้อสินคาผานโซเชียลคอมเมิรซนอยครั้ง การรับรูความเสี่ยงไมสงผลตอ
ความตั้งใจซื้อ สําหรับอิทธิพลทางออมพบวาคุณลักษณะของโซเชียลคอมเมิรซ การรับรูตัวตนบน
เครือขายสังคม และการรับรูถู ึงประโยชนในการใชงาน มีอิทธิพลทางออมตอความตั้งใจซื้อดวยเชนกัน
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255 of low-frequency) by using questionnaires. Structural Equation Modeling
techniques (SEM) were applied to analyze the data. The results present that social
commerce constructs, social presence trust and perceived usefulness factors
positively affect intention to buy in normal and low-frequency groups; however, they
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