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บทคัดย่ อ
การเติบโตก้ าวหน้ าอย่างรวดเร็ วของอินเทอร์ เน็ตในปั จจุบนั ได้ ก่อให้ เกิดกลุ่มองค์กร
แบบใหม่ ที% เรี ยกว่า ชุมชนออนไลน์ งานวิ จัยนี ไ' ด้ ประยุกต์ใ ช้ ทฤษฎี ที%เกี% ยวข้ องบนพื น' ฐานของ
เทคโนโลยีสารสนเทศ คือ การยอมรับเทคโนโลยี (TAM) นอกจากนี 'ยังได้ ใช้ แนวคิดเกี%ยวกับอิทธิพล
ของความไว้ วางไว้ ใจ (Trust) ในชุมชนออนไลน์ โดยศึกษาถึงปั จจัยที%มีผลต่อการตังใจเสนอราคา
'
ซื 'อสินค้ าในชุมชนออนไลน์ ซึ%งมี ปัจจัยที% ศึกษาอยู่ 4 ปั จจัย ได้ แก่ ความไว้ วางใจต่อผู้ขาย ความ
ไว้ วางใจต่อเว็บไซต์ การรับรู้ถึงความง่ายของการใช้ และการรับรู้ถึงประโยชน์
ผลจากการศึ ก ษา แสดงให้ เห็ น ถึ ง ปั จจั ย การรั บ รู้ ถึ ง ความง่ า ยของการใช้ มี
ความสัม พัน ธ์ เ ชิ ง บวกกับ ปั จ จัย การรั บ รู้ ถึ ง ประโยชน์ มากกว่ า ปั จ จัย ความไว้ วางใจต่อ ผู้ข าย
นอกจากนี ' ปั จจัยการรั บรู้ ถึงประโยชน์ มี ความสัมพันธ์ เชิงบวกกับปั จจัยการตังใจเสนอราคาซื
'
อ'
สินค้ าในชุมชนออนไลน์ มากกว่าความไว้ วางใจต่อผู้ขาย ซึ%งสามารถนําไปประยุกต์ใช้ เข้ ากับธุรกิจ
ได้ โดยแบ่งออกเป็ น 2 ด้ าน ดังนี #
1. ด้ านสมาชิกผู้ขาย หรื อผู้ประกอบการ E-Commerce ที)สนใจจะนําสินค้ าเข้ าให้
เสนอราคาซื #อในชุมชนออนไลน์ กล่าวคือ จากผลการวิจยั ปั จจัยด้ านความไว้ วางใจต่อผู้ขาย เป็ น
ปั จจัยสําคัญต่อการตัดสินใจเสนอราคาซื #อสินค้ าในชุมชนออนไลน์ ดังนัน# ผู้ขาย จึงควรสร้ างความ
น่าเชื)อถื อเพื)อให้ ผ้ ซู ื #อเกิดความไว้ วางใจ ได้ แก่ การให้ เบอร์ โทรศัพท์ หรื อ Email เพื)อให้ ผ้ ูซื #อติดต่อ
ได้ ง่าย การเต็มใจตอบคําถามในตัวสินค้ าแก่ผ้ ูซื #อ เปิ ดเผยทังข้
# อดีและข้ อเสี ยของสินค้ า และให้
ความเหลือแก่ผ้ ซู ื #อเมื)อเกิดปั ญหาขึ #น
2. ด้ านเว็บไซต์ที)ให้ บริ การเสนอราคาสินค้ าในชุมชนออนไลน์ กล่าวคือ ปั จจัยด้ าน
ความน่าเชื)อถื อของเว็บไซต์ และปั จจัยด้ านการรั บรู้ ถึงความง่ายของการใช้ เป็ นปั จจัยสํ าคัญที)
ส่งผลถึงปั จจัยด้ านการรับรู้ถึงประโยชน์ ซึง) เป็ นปั จจัยสําคัญต่อการตัดสินใจเสนอราคาซื #อสินค้ าใน
ชุม ชนออนไลน์ ดัง นัน# เว็ บไซต์ จึง ควรสร้ างความน่าเชื) อ ถื อ ได้ แ ก่ การให้ ผ้ ูซื อ# สามารถติดต่อ
เว็บไซต์ได้ ง่าย การกลัน) กรองข้ อมูลของสมาชิกผู้ขาย และยินดีให้ ความเหลือเมื)อผู้ซื #อเกิดปั ญหา
อีกทังยั
# งควรทําให้ ผ้ ซู ื #อได้ รับรู้ถึงความง่ายในการใช้ เว็บไซต์ ได้ แก่ ทําให้ ง่ายต่อการเรี ยนรู้ ใช้ งาน ใช้
ภาษาที)ง่ายต่อการทําความเข้ าใจ และไม่ต้องใช้ ความพยายามมากในการใช้ งานเว็บไซต์
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