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บทคัดยอ 

 

การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาถึงคุณภาพของขอคิดเห็นและความนาเชื่อถือของ

แหลงขอคิดเห็นที่มีผลตอผูบริโภคในการนําขอมูลจากขอคิดเห็นบนเว็บบอรดเลือกซื้อสินคาและ

บริการ โดยนําปจจัยทางทัศคติตอขอมูลจากขอคิดเห็นมาผสานกับทฤษฏีการยอมรับขาวสาร 

(Information Adoption Model หรือ IAM) ท่ีประกอบดวย ปจจัยดานคุณภาพของขอคิดเห็น 

ความนาเชื่อถือของแหลงขอคิดเห็น การรับรูประโยชนของขอมูลจากขอคิดเห็นและการนําขอมูลจาก

ขอคิดเห็นไปใชเลือกสินคาและบริการ โดยกลุมตัวอยางจํานวน 234 คนที่ศึกษาคือ คนไทยที่มีอายุ

ตั้งแต 15 ป ข้ึนไป ทุกเพศทุกวัย ที่เปนผูที่เคยใชงานเว็บบอรดไทยในฐานะผูรับขอมูลและนําขอมูลที่

ไดจากขอคิดเห็นไปใชในการพิจารณาซ้ือสินคาและบริการ การเก็บขอมูลใชแบบสอบถามออนไลน 

(Online Questionnaire) โดยวางลิงคของแบบสอบถามบนเว็บไซตจีบันดอทคอม ขอมูลจาก

แบบสอบถามท่ีตอบกลับนํามาตรวจสอบความนาเชื่อถือโดยใชคาสัมประสิทธิ์ครอนบาคแอลฟา

(Cronbach’s alpha) และการวิเคราะหปจจัยเชิงสํารวจ (Exploratory Factor Analysis) จากน้ัน

นํามาวิเคราะหองคประกอบยืนยัน (Confirmatory Factor Analysis) เพ่ือจัดกลุมความสัมพันธของ

ปจจัย และการวิเคราะหตัวแบบสมการโครงสราง (Structural Equation) ดวยการวิเคราะหเสนทาง 

(Path Analysis) เพ่ือวิเคราะหอิทธิพลระหวางตัวแปรทั้งทางตรงและทางออมของตัวแปรในการ

ทดสอบสมมติฐาน  

จากการวิเคราะหองคประกอบยืนยัน พบวาโมเดลการวัดของตัวแปรที่ใชในการวิจัย มี

ความสอดคลองกับทฤษฏี โดยตัวแปรสังเกตไดมีคาน้ําหนักองคประกอบอยูระหวาง 0.532-0.912 
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และความเชื่อถือไดอยูระหวาง 0.772-0.856 โมเดลอิทธิพลเชิงโครงสรางความสัมพันธเชิงสาเหตุ

สอดคลองกับขอมูลประจักษ Chi-square = 456.539 df =421 p-value = 0.112 chi-square/df       

= 1.084 GFI = 0.901 AGFI = 0.860, CFI = 0.992 RMSEA = 0.019 และ RMR = 0.042 โดย

ผลการวิจัยพบวาคุณภาพของขอคิดเห็นเปนปจจัยสําคัญที่สงผลทางตรงตอการรับรูประโยชนของ

ขอมูลจากขอคิดเห็น และยังสงผลทางออมผานทางการรับรูประโยชนของขอมูลจากขอคิดเห็นไปยัง

การนําขอมูลจากขอคิดเห็นไปใชในการเลือกซ้ือสินคาและบริการ ซ่ึงองคประกอบที่สะทอนคุณภาพ

ของขอคิดเห็นมากท่ีสุดคือ ความครบถวนของขอคิดเห็น รองลงมาคือ ความทันสมัยของขอคิดเห็น 

รูปแบบการนําเสนอและความถูกตองของขอคิดเห็น ตามลําดับ นอกจากน้ีการรับรูประโยชนของ

ขอมูลจากขอคิดเห็นยังสงผลทางตรงและทางออมผานทางทัศนคติตอขอมูลจากขอคิดเห็นไปยังการ

นําขอมูลจากขอคิดเห็นไปใชเลือกสินคาและบริการ 

การศึกษาวิจัยนี้นอกจากจะเปนการตอยอดทฤษฏีการยอมรับขาวสาร ( Information 

Adoption Model หรือ IAM) แลว ผูที่ตองการโฆษณาผานทางเว็บบอรดยังสามารถนําผลวิจัยไปเปน

แนวทางในการทําโฆษณาผานขอคิดเห็นบนเว็บบอรดได โดยการใหความสําคัญกับ 1) คุณภาพของ

ขอคิดเห็นที่ตองมีเนื้อหาที่ครบถวนทันสมัย ถูกตอง และนําเสนอดวยรูปแบบท่ีเหมาะสม 2) ความ

นาเชื่อถือของผูเขียนขอคิดเห็นและ 3) ความนาเชื่อถือของเว็บบอรด 

 

คําสําคัญ:  คุณภาพของขอคิดเห็น, การรับรูประโยชนของขอมูลจากขอคิดเห็น, ทัศนคติตอขอมูลจาก

ขอคิดเห็น, การนําขอมูลจากขอคิดเห็นไปใชเลือกสินคาและบริการ, ทฤษฏีการยอมรับ

ขาวสาร 
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ABSTRACT 

 

The purpose of this research aims to study the argument quality on web 

board and the credibility of its source that influence consumers to purchase goods 

and services by bringing the factor of attitude toward information combined with 

information adoption model theory (or IAM) which consists of source credibility ,  the 

perceived of  Information usefulness and information adoption on purchasing goods 

and services. The sampling group of 234 Thai people , both male and female,  aged 

from 15 years and above who had used web board as an information recipient 

obtained from arguments for considering purchasing of goods and services  

The data were collected using an online questionnaire by placing a link 

of the questionnaire on Jeban.com website. Data from the returned questionnaire 

were checked for its credibility using the Cronbach alpha coefficient, Exploratory 

factor analysis and Confirmatory Factor Analysis to group the relationship between 

each factor and Analysis of structural equation model with Path Analysis to analyze 

the influence between each variable, both direct and indirect of the variables to test 

on the research hypothesis. 
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The result from Confirmatory Factor Analysis shows that the 

measurement of the variables used in this research is consistent with the theory. By 

observing on the factor loading which is between 0.532 and 0.912 and the reliability 

is between 0.772 and 0.856. The structural causal relationship model conforms with 

empirical data with Chi-square =456.539 df =421 p- value = 0.112 chi-square/df = 

1.084 GFI = 0.901 AGFI = 0.860, CFI = 0.992 RMSEA = 0.019 and RMR = 0.042. 

The research result shows that the argument quality is a key factor which 

directly affects the perceived of Information usefulness also affects indirectly through 

the Information usefulness to information adoption on purchasing goods and 

services. The component which mostly reflects argument quality is the 

completeness, followed by currency, format and accuracy of argument. In addition, 

Information usefulness affects directly and indirectly through attitude toward 

information to the Information adoption on purchasing goods and services.  

Besides IAM extension, those who wish to advertise through web board 

might be able to use this research result as a guideline for making advisement 

through web board by giving priority to argument quality, which contains the 

completeness, currency and accuracy of content and presents in the proper 

presentation, and also the sender credibility and web board credibility 

 

Keywords: Argument Quality, Information Usefulness, Attitude toward information,   

Information Adoption, Information Adoption Model   

 

 

 

 

 

 

 

 

 


