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บทคัดย่อ
นับตั้งแต่มีการพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้งของเทคโนโลยี เครือข่ายอิ นเทอร์ เน็ต สื่อสังคมออนไลน์
หรื อโซเชียลมีเดียได้ม ีการเติบ โตอย่ างรวดเร็วและมี บทบาทสำคัญต่ อผู้ คนมากขึ้นจนกลายมาเป็น
ส่วนหนึ่งในชีวิต ประจำวัน มีการนำโซเชี ยลมี เดียมาประยุ กต์ ใช้ เป็ นเครื่ องมื อทางธุ รกิจ รู ปแบบใหม่ ๆ
บนอินเทอร์เน็ตอย่างโซเชียลคอมเมิร์ช ที่เป็นการค้าออนไลน์ประเภทหนึ่ งเน้ นการขายผ่ านโซเชี ยลมี เดี ย
เป็นหลัก นอกจากนี้โซเชียลมีเดียยังส่ งผลให้มี การเปลี่ย นแปลงรูปแบบการสร้ างเนื้ อหาไปจากเดิ ม
โดยผู้บริโภคมีอิสระที่จะผลิตเนื้อหาหรือคอนเทนต์เองได้ ทำให้การรับส่งข้อมูลข่าวสารง่ายและฉับ ไว
มากขึ้น ประกอบกับ แนวโน้ม ที่ผู้บ ริ โภคเชื ่ อข้อมู ล หรื อคอนเทนต์ ที ่ เกิ ดจากผู ้บ ริ โภคด้ ว ยกั นเอง
มากกว่าข้อมูลจากร้านค้า ซึ่งมีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าของผู้บริโภค
งานวิจัยฉบับนี้ได้ศึกษาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ เนื้อหา
ที่เกิดจากผู้ใช้งานจริงต่อความตั้งใจซื้อสินค้าของผู้บริโภคทางโซเชียลคอมเมิร์ซ โดยมีการประยุกต์ ใ ช้
ทฤษฎีความเชื่อมั่นและแบบจำลองความเชื่อมั่นและการตัดสินใจของผู้บริโภค รวมถึงงานวิจัยในอดี ต
ที ่ เกี ่ ยวข้องโดยนำเอาปัจ จัยการรับ รู ้ ค วามเสี ่ ย ง ความเชื ่ อมั ่ น ในเนื ้ อหาที ่ เกิ ด จากผู ้ ใ ช้ งานจริ ง
ความคุ้ น เคย ความโน้ ม เอี ย งที ่จ ะเชื ่ อ ถื อ ความน่ า เชื ่ อ ถื อ ของเนื ้ อ หา และความพึ ง พอใจ
มาทำการศึกษาด้วยวิธีการวิจัยเชิงปริมาณประเภทสำรวจ โดยมีการศึกษากลุ่มตัวอย่างเป็ นประชาชนทั่ วไป
ทั ้ งเพศชายและหญิง ในทุกระดับอายุท ี่ เคยมีป ระสบการณ์การซื ้อสิ นค้าผ่านโซเชี ยลคอมเมิร์ ซและ
เก็ บ รวบรวมข้อมูลแบบสอบถามออนไลน์ ท ั ้ งสิ ้ น 309 ตั ว อย่ าง ซึ ่ งใช้ การวิ เคราะห์ แบบโมเดล
สมการโครงสร้างด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป AMOS

Ref. code: 25626102037295QCP

(2)
ผลการวิจัยพบว่า การรับรู้ความเสี่ ยง ความน่าเชื่อถือของเนื้ อหา และความพึ งพอใจ
ส่งอิทธิพลทางตรงต่อความตั้งใจซื้อสิ นค้าของผู้บ ริโภคทางโซเชีย ลคอมเมิ ร์ซ ในขณะที่ ค วามคุ้ นเคย
ส่งอิทธิพลทางอ้อมต่อการรับ รู้ความเสี่ ยงและความเชื่ อมั่ นในเนื้ อหาที่ เกิดจากผู้ ใช้ งานจริ งผ่ านไปยั ง
ความตั้งใจซื้อสินค้าของผู้บริโภคทางโซเชียลคอมเมิร์ซ ทั้งนี้ความเชื่อมั่น ในเนื้อหาที่เกิดจากผู้ใ ช้ งานจริ ง
ไม่ส่งอิทธิพลทางตรงทั้งต่อความตั้งใจซื้อสินค้าของผู้บริโภคทางโซเชียลคอมเมิร์ซและต่อการรับรู้ความเสี่ยง
คำสำคัญ: เนื้อหาที่เกิดจากผู้ใช้งานจริง, ความตั้งใจซื้อสินค้าของผู้บริโภค, โซเชียลคอมเมิร์ซ
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ABSTRACT
Ever since the evolution of the internet, social media have been
developed rapidly and playing an important role in people daily life as well as
being used in new online businesses. For example, social commerce is a type of online
trading focusing mainly on social media. In addition, social media has also changed
formats and how the content is created, which enable consumers freely produce their own
contents or share their information. Consumers can exchange content or information
quickly and easily. Furthermore, consumers tend to believe content generated by
other consumers more than content from the retailers that may affect the consumer’s
purchasing intentions.
The purpose of this study is to examine the relationship between various
factors related to user-generated content that affecting consumer’s purchase intentions
in social commerce. Trust theory and Trust-Based Consumer Decision-Making Model were
used to form the research conceptual framework, along with a literature review on
perceived risk, trust in user-generated content, familiarity, disposition to trust, source
credibility and satisfaction. Data was gathered by online questionnaire 309 samples.
Questionnaire validity was tested by confirmatory factor analysis. The hypothesis was
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tested by Structure equation model (SEM) using statistic software called Analysis of
moment structures (AMOS)
The results were that perceived risk, source credibility and satisfaction directly
influenced consumer’s purchase intentions in social commerce. While familiarity have
indirect effect on purchase intention through perceive risk and trust in user-generated
content. In contrast, trust in user-generated content have no effect upon purchase
intention in social commerce and perceived risk.
Keywords: User-generated content, Consumer’s purchase intentions, Social commerce
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