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บทคัดยอ
Mobile commerce (M-commerce) คือ การคาออนไลน หรือการดําเนิน กิจ กรรม
เชิงพาณิช ยที่ใชอุปกรณเคลื่ อนที่เปนเครื่ องมือในการดําเนิ นการผ านโครงขายการสื่ อสารไร สาย
ความเร็วสูง ซึ่งชวยใหการทําธุรกรรมเชิงพาณิชยตางๆ มีความคลองตัว สะดวกสบาย ไรขีดจํากั ดใน
เรื่องของเวลาและสถานที่ ดวยขอดีดังกลาวทําใหผูประกอบการเล็งเห็นโอกาสและความไดเปรียบใน
การแขงขัน ผูประกอบการจึงสนใจดําเนินธุรกิจใหบริการในรูปแบบ M-commerce โดยเฉพาะการ
ใหบริการผานชองทาง Mobile shopping application (Mobile shopping app) มากยิ่งขึ้น จึงทํา
ให Mobile shopping app เปนชองทางในการซื้อขายสินคาที่ไดรับความนิยมเพิ่มขึ้นอยางแพรหลาย
แตเนื่องจากปจจุบันมีผูใหบริการผาน Mobile shopping app เพิ่มมากขึ้นทําใหผูบริโภคมีทางเลือก
ที่หลากหลายมากขึ้นในการใช Mobile shopping app เชนเดียวกัน การทําใหผูใชงานมีความภักดีที่
ประกอบไปดวยทัศนคติที่ดีและเลือกที่จะใชงานจาก Mobile shopping app ที่ใชงานอยูเดิมอีกครั้ง
เมื่อคิดที่จะซื้อสินคาออนไลน จึงมีความสําคัญในสภาวะปจจุบันที่ธุรกิจมีการแขงขันกันสูง ถึงแมจะมี
ปจจัยหลายอยางที่สงผลตอความภักดี แตจากการสํารวจขอมูลความคิดเห็นของผูที่เคยใชงานทําให
พบวา ผูใชงานคาดหวังให Mobile shopping app ไดรับการออกแบบที่ดี เชน แสดงขอมูลไดทั้ง
แนวตั้งและแนวนอน เปนตน นอกจากนั้นผูใชงานยังแสดงความรูสึกหรืออารมณที่เกิดขึ้นจากการใช
งาน เชน มีความสุขที่ได ใช ซึ่งทั้ง 2 ปจจัยนี้จะมีสวนชวยใหผูใชงานเกิดความพึงพอใจและนํ าไปสู
ความภักดีในที่สุด แตจากการทบทวนงานวิจัยในอดีตพบวา ทั้ง 2 ปจจัยนี้ยังไมไดรับการศึกษาอยาง
เพียงพอเพื่อที่จะนํ ามาใช อธิบายกระบวนการในการสร างความภักดีในบริ บ ท M-commerce ที่
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ใหบริการผานชองทาง Mobile shopping app ดังนั้นงานวิจัยนี้จึงนําเสนอตัวแบบความภักดีในการ
ใช Mobile shopping app ที่พัฒนามาจากแบบจําลองการสอดคลองกับความคาดหวัง โดยนําปจจัย
ดานการออกแบบและปจจัยดานอารมณเพิ่มลงไปในแบบจําลอง
งานวิ จั ย นี้ ใ ช แ บบสอบถามในการเก็ บ ข อ มู ล จากกลุ ม ตั ว อย า งซึ่ งเป น ผู ที่ เคยใชงาน
Mobile shopping app มาแล ว จํ า นวน 400 คน จากนั้ น จึ ง ใช ก ารวิ เ คราะห แ บบจํ า ลองสมการ
โครงสราง (Structural Equation Modeling: SEM) ในการวิเคราะหผลและทดสอบสมมติฐาน ผล
การวิเคราะหพบวา ปจจัยดานการรับรูถึงประโยชนในการใชงาน การออกแบบ Mobile shopping
app และความพึงพอใจมีอิทธิพลทางบวกตอความภักดี โดยที่ปจจัยดานความพึงพอใจสงผลทางบวก
ตอความภักดีมากที่สุ ด ในขณะที่ความพึงพอใจไดรับ อิทธิพลทางบวกจากปจจัยดานการรั บ รู ถึ ง
ประโยชนในการใชงาน อารมณ และความสอดคลอง โดยที่ปจจัยดานความสอดคลองสงผลทางบวก
ตอความพึงพอใจมากที่สุด สําหรับอารมณที่เกิดจากการใชงานนั้นไดรับอิทธิพลทางบวกมาจากปจจัย
ดานการรับรูถึงประโยชนในการใชงานและความสอดคลอง โดยที่ปจจัยดานความสอดคลองเชนกันที่
สงผลตออารมณมากที่สุด และปจจัยดานความสอดคลองก็มีอิทธิพลทางบวกตอการรับรูถึงประโยชน
ในการใช ง านเช น กั น ซึ่ ง ความสอดคล อ งได รั บ อิ ท ธิ พ ลมาจากป จ จั ย ด า นการออกแบบ Mobile
shopping app สํ า หรั บ ในส ว นของอิ ท ธิ พ ลทางอ อ มนั้ น พบว า ป จ จั ย ด า นการออกแบบ Mobile
shopping app มีอิทธิพลทางออมตอการรับรูถึงประโยชนในการใชงาน อารมณ ความพึงพอใจ และ
ความภักดี ในขณะที่ปจจัยดานความสอดคลอง และอารมณก็มีอิทธิพลทางออมตอความภักดีเชนกัน
โดยผลของการวิจัย ทํ าให เข า ใจกระบวนการในการสร างความความภั ก ดีใ นการใชง าน Mobile
shopping app มากยิ่ ง ขึ้ น กว า งานวิ จั ย ในอดี ต และช ว ยให ผู ป ระกอบการสามารถนํ า Mobile
shopping app มาใชไดอยางมีประสิทธิภาพในเชิงธุรกิจมากยิ่งขึ้น ทั้งในแงของการสรางความพึง
พอใจและความภักดีของลูกคา
คํ า สํ า คั ญ : Mobile shopping application, การออกแบบ Mobile shopping app, ความภั ก ดี ,
อารมณจากการใชงาน, Mobile commerce
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ABSTRACT
Mobile commerce (M-commerce) is an online business transactions and
services conducted by using a mobile device (e.g., smartphone, tablet, and phablet)
that communicates over a wireless telecommunication networks. M-commerce offers
the convenience to make transactions or place an order anytime and anyplace. This
advantage can bring a great opportunity and a great competitive advantage to
companies to better succeed in doing business online. Therefore, many companies
have decided to invest in M-commerce via mobile shopping application. Mobile
shopping application (Mobile shopping app) as a distribution channel has been
increasing in popularity. However, due to the growing number of companies providing
services through mobile shopping apps, consumers are being offered more choices of
mobile shopping apps when they want to buy products. To keep loyal users, it
comprises an attitudinal commitment and consideration the mobile shopping app to
be their first choice, which is very important in the current high competitive situation.
Although there are many factors that affect loyalty, empirical information from a user
review has shown that mobile shopping app should have a good design such as work
in a horizontal position. In addition, users also reveal their feelings or emotions
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resulting from the use. The two mentioned factors – mobile shopping app design and
emotion – can influence users’ satisfaction which leads to loyalty in the end. However,
according to prior researches, these factors have not been adequately studied in order
to describe the process of creating loyalty in the M-commerce context that provides
service via mobile shopping app. Based on the expectation confirmation model,
information system and psychological literature, a comprehensive set of constructs
and hypotheses were compiled with a method for testing them. Data was gathered
from 400 experienced users of various mobile shopping apps by using questionnaires.
Structural Equation Modeling techniques (SEM) were then applied to analyze the data.
The result indicated that customer loyalty is positively affected by perceived
usefulness, mobile shopping app design, and satisfaction. Customer satisfaction is
positively influenced by their confirmation of expectation, perceived usefulness and
emotion. In addition, users’ confirmation level has a positive effect on emotion and
perceived usefulness. Users’ confirmation level is positively influenced by mobile
shopping app design. From the result of this study, the proposed model will be in a
complementary manner to enhance the predictive of loyalty in Mobile shopping app.
Findings may be used by corporations to better succeed in mobile commerce.
Keywords: Mobile shopping applications, Mobile shopping app design, Loyalty,
Emotion, Mobile commerce

