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บทคัดย่อ
การวิจยั นี้มวี ตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างแรงสนับสนุนทางสังคม ความไว้วางใจ และความตัง้ ใจ อ้ื
สินค้าผ่านโ เชียลคอมเมิร์ กลุ่มตัวอย่างคือผู้บริโภคที่เคย อ้ื สินค้าหรือมีความตัง้ ใจ อ้ื สินค้าผ่ านโ เชียลคอมเมิร์ ทัง้
เ สบุคและอินสตาแกรม จานวน 494 คน เครื่องมือในการรวบรวมข้อมูลคือแบบสอบถามและเก็บข้อมูลด้วยวิธกี ารสุ่ม
ตัวอย่างแบบสะดวก วิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันและการวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้าง
ผลการวิจยั ค้นพบว่า แรงสนับสนุ นทางสังคม ่งึ ประกอบด้วยแรงสนับสนุ นด้านอารมณ์ และแรงสนับสนุ นด้านข้อมูล
ข่าวสารมีอทิ ธิพลทางบวกต่อความตัง้ ใจ อ้ื สินค้า ผ่านโ เชียลคอมเมิร์
แรงสนับสนุ นทางสังคมมีอทิ ธิพลทางบวกต่อ
ความไว้วางใจของผูบ้ ริโภค ความไว้วางใจของผูบ้ ริโภคมีอทิ ธิพลต่อความตัง้ ใจ อ้ื สินค้าผ่านโ เชียลคอมเมิร์ และ
แรงสนับสนุนทางสังคมมีอทิ ธิพลต่อความไว้วางใจของผูบ้ ริโภคจนนาไปสูค่ วามตัง้ ใจ อ้ื สินค้าผ่านโ เชียลคอมเมิร์ ดังนัน้
ข้อค้นพบจากการวิจยั ช่วยให้ผปู้ ระกอบการเข้าใจประโยชน์ของโ เชียลคอมเมิร์ ในการสร้างกาไรให้กบั ธุรกิจด้วยการจูงใจ
ผ่านแรงสนับสนุนทางสังคมและความไว้วางใจของผูบ้ ริโภค
คาสาคัญ : แรงสนับสนุนทางสังคม ความไว้วางใจ ความตัง้ ใจ อ้ื โ เชียลคอมเมิร์
ABSTRACT
This research aimed to investigate the relationship among social support, trust and purchase
intentions on social commerce. The sample was 494 Thai consumers who have purchased or intended to
buy products and services on social commerce both Facebook and Instagram. This questionnaire was a
data collection instrument by using the convenience sampling method. The data were analyzed through
confirmatory factor analysis (CFA) and structural equation modeling (SEM). The results show that:
1) social support including emotional support and informational support positively influenced purchase
intentions on social commerce 2) social support positively influenced trust of consumers 3) consumer
trust influenced purchase intentions on social commerce and 4) social support leads to consumer trust,
which in turn, makes consumers respond with purchase intentions. Therefore, these findings help
entrepreneurs to understand the advantages of social commerce via Facebook and Instagram to increase
their profits by motivating to social support and trust of consumers.
Keywords : Social Support, Trust, Purchase Intention, Social Commerce
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บทนา
การเติบโตอย่างรวดเร็วของอินเทอร์เน็ตและการ
สื่อสารออนไลน์ทาให้พ ติกรรมของผูบ้ ริโภคเปลีย่ นแปลง
ไ ป Gruzd, Wellman, & Takhteyev, 2011) ่ึ ง ก า ร
เปลี่ยนแปลงดังกล่าวมีความสาคัญอย่างยิง่ ต่อการพัฒนา
ธุ รกิจพาณิ ชย์อิเล็ก ทรอนิ กส์ e-commerce) ไปสู่ก ารท า
ธุรกรรมผ่ านโ เชียลคอมเมิร์ Social Commerce หรือ
s-commerce Liang, Ho, Li, & Turban, 2012) ท าให้
นั ก วิช าการต่ า งให้ ค วามสนใจศึก ษาประเด็น ต่ า ง ๆ ที่
เกีย่ วข้องกับโ เชียลคอมเมิร์ เพิม่ ขึน้ ในทศวรรษทีผ่ ่านมา
Kim & Park, 2013; Wang & Zhang, 2012; Zhou,
Zhang, & Zimmermann, 2013) โดยแนวคิด พื้น านของ
โ เชียลคอมเมิร์ คือสื่อสังคมออนไลน์ social media ที่
เอื้ อ ประโยชน์ ต่ อ การสร้า งความสัม พั น ธ์ อ ย่ า งใกล้ ชิ ด
ระหว่างผู้บริโภคกับผู้ประกอบการโดยไม่ ต้องพบเจอหน้า
กันโดยตรง Kim & Ko, 2012) ดังนัน้ โ เชียลคอมเมิร์ จึง
เป็ นโอกาสและช่องทางการขายใหม่สาหรับผูป้ ระกอบการ
ในยุ คที่ส่อื สังคมออนไลน์ กาลังเติบ โต Liang & Turban,
2011) โดยเ พาะทางเ สบุค Facebook และอินสตาแก
รม Instagram) นอกจากนี้ จากรายงานของส านั ก งาน
พัฒ นาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ยังพบว่ามูลค่าการ ้อื
ขายสินค้าออนไลน์มแี นวโน้มเพิม่ ขึน้ เรื่อย ๆ โดยในปี พ ศ
2558 มีมูลค่าการ ้อื ขายทัง้ สิน้ 2.2 ล้านบาท หรือร้อยละ
43.47 ของมู ลค่ า การ ้ือ ขายสิน ค้าและบริก ารทัง้ หมดใน
ประเทศไทย ง่ึ เติบโตขึน้ จากปี พ ศ 2557 ถึงร้อยละ 10.41
(Electronic Transactions Development Agency, 2015) จึ ง
เป็ นโอกาสสาคัญของผูป้ ระกอบการในการทาธุรกิจผ่านสื่อ
สังคมออนไลน์ในยุคเศรษ กิจ 4.0
จาก ก ารท บ ท วน วรรณ ก รรม พ บ ว่ าก ารมี
ป สิ มั พันธ์ทางสังคมบนสื่อสังคมออนไลน์เป็ นปั จจัยสาคัญ
ทีท่ าให้การทาธุรกรรมผ่านโ เ ยี ลคอมเมิร์ มีมลู ค่าเติบโต
ขึ้ น เรื่ อ ย ๆ Bai, Yao, & Dou, 2015; Hajli, 2014
เนื่องจากโ เชียลคอมเมิร์ ไม่ว่าจะเป็ นเ สบุคหรืออินสตา
แกรมได้ เ ปิ ดโอกาสให้ ผู้ บ ริโ ภคสามารถสร้ า งเนื้ อ หา
Content โดยการรีวิว สิน ค้ า Review หรือแสดงความ
คิ ด เห็ น เกี่ ย วกั บ สิ น ค้ า Comment) Park, Lee, & Han,
2007) ตลอดจนสามารถแบ่งปั นประสบการณ์การ อ้ื สินค้า
กันได้ระหว่างผูบ้ ริโภคในโ เชียลคอมเมิร์ Liang et al.,
2012) หรืออาจกล่าวได้ว่าผู้บริโภคได้กลายมาเป็ นผู้สร้าง

เนื้ อ หาและมีอิท ธิพ ลต่ อ ผู้บ ริโภคคนอื่น ๆ บนโ เชีย ล
คอมเมิร์ Hajli, 2014 การมีป สิ มั พันธ์ทางสังคมเหล่านี้
มีความสาคัญอย่างยิง่ ต่อการตัดสินใจ อ้ื สินค้าผ่านโ เชียล
คอมเมิร์ ของผู้ บ ริโ ภคในปั จ จุ บ ัน Trusov, Bucklin, &
Pauwels, 2009) ่ึ ง สามารถอธิบ ายได้ ด้ ว ยท ษ ี แ รง
สนั บ สนุ น ทางสัง คม Social Support Theory กล่ า วคือ
การแบ่งปั นข้อมูลข่าวสาร ความรู้ ประสบการณ์ เกี่ยวกับ
สินค้าและบริการก่อให้เกิดความอบอุ่นใจและลดความวิตก
กังวลในการ อ้ื สินค้าผ่านโ เชียลคอมเมิร์ เนื่องจากได้รบั
ความรับ ช่ วยเหลือ และการสนับ สนุ น กัน ระหว่า งสมาชิก
เมื่อความรูส้ กึ ไม่แน่นอนลดลงก็จะก่อให้เกิดเป็ นความตัง้ ใจ
อ้ื และพ ติกรรมการ อ้ื จริงในอนาคต Gefen & Straub,
2004; Liang et al., 2012)
อย่างไรก็ตาม การมีป สิ มั พันธ์แบบไม่เจอหน้ า
กันเช่นการทาธุรกรรมผ่านโ เชียลคอมเมิร์ ย่อมก่อให้เกิด
ความสงสัย และหวาดระแวงของผู้ บ ริ โ ภค Kaiser &
Müller-Seitz, 2008 เนื่องจากการทาธุรกรรมบนโ เชียล
คอมเมิร์ ผูป้ ระกอบการและผูบ้ ริโภคไม่ได้เจอกันโดยตรง
ไม่ สามารถจับ ต้ อ งสิน ค้า และพิจ ารณารายละเอีย ดของ
สินค้าได้ จึงทาให้เกิดความลังเลใจและเป็ นอุปสรรคสาคัญ
ในการ ้ือ สิน ค้าบนโ เชีย ลคอมเมิร์ Che, Cheung, &
Thadani, 2017; Hajli, 2015 ดั ง นั ้ น ก ารส ร้ า งค ว า ม
ไว้วางใจ trust ให้กบั ผูบ้ ริโภคจะช่วยลดความไม่มนใจใน
ั่
การ ้ื อ สิน ค้ า ผ่ า นโ เชี ย ลคอมเมิร์ Gefen, & Straub,
2004 และจากการทบทวนวรรณกรรมพบว่าความไว้วางใจ
ของผูบ้ ริโภคเกิดจากการประเมินข้อมูลทีไ่ ด้รบั บนโ เชียล
คอมเมิร์ ยิ่ง มีข้ อ มู ล เกี่ย วกับ สิน ค้ า มากเท่ า ไร ความ
ไว้วางใจยิ่งมีม ากขึ้น เท่ านัน้ Che et al., 2017 จึงอาจ
กล่ าวได้ว่าการมีป ิสมั พัน ธ์ท างสังคมของผู้บ ริโภคทาง
โ เชียลคอมเมิร์ สามารถสร้างแรงสนับสนุ นทางสังคมจน
นาไปสู่ความไว้วางใจและความตัง้ ใจ อ้ื สินค้าผ่านโ เชียล
คอมเมิร์ Hajli, 2014)
ดัง นั ้น การศึก ษาครัง้ นี้ จึง มี ว ัต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ
ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างแรงสนับสนุ นทางสังคม ความ
ไว้วางใจ และความตัง้ ใจ ้อื สินค้า ผ่านโ เชียลคอมเมิร์
โดยจะศึกษาเ พาะผู้ อ้ื สินค้าผ่านทางเ สบุคหรืออินสตา
แกรมเท่ านัน้ เนื่องจากเป็ น โ เชียลคอมเมิร์ ที่ผู้บริโภค
นิยมใช้มากทีส่ ุด Electronic Transactions Development
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Agency, 2015) การศึกษาจะแสดงให้เห็นว่าการรีววิ สินค้า
หรือการแบ่งปั นประสบการณ์ การ ้อื สินค้ามีความสาคัญ
อย่างยิง่ ต่อการตัดสินใจ อ้ื ของผูบ้ ริโภค ตลอดจนสามารถ
สร้างความไว้วางใจให้กบั ผูบ้ ริโภคจนนาไปสูค่ วามตัง้ ใจ อ้ื
ผ่านโ เชียลคอมเมิร์ ผลการศึกษาทีไ่ ด้มคี วามสาคัญต่อ
ผูป้ ระกอบการในยุคเศรษ กิจ 4.0 สาหรับการวางแผนกล
ยุทธ์ในการทาการตลาดผ่านสังคมออนไลน์ นอกจากนี้ผลที่
ได้ยงั เป็ น การเติมเต็มองค์ความรู้ทางด้านการตลาดและ
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศสาหรับอธิบายการสร้างโมเดล
ความสัม พั น ธ์ ท่ี แ ข็ ง แกร่ ง ระหว่ า งผู้ บ ริ โ ภค ในชุ ม ชน
ออนไลน์ ่ึงเกิดจากแรงสนับ สนุ นทางสังคมผ่านโ เชีย ล
คอม เมิ ร์ เพื่ อแสดงให้ เ ห็ น ถึ ง บ ท บ าท ของข้ อ มู ล
สารสนเทศในการสร้างมูลค่าเพิม่ ทางการตลาด ่งึ จะเป็ น
ประโยชน์อย่างยิง่ ต่ อ ทัง้ นักวิชาการและผู้ประกอบการใน
ยุคทีส่ อ่ื สังคมออนไลน์กาลังเติบโต

การทบทวนวรร กรรมและการตังสมมติ ฐาน
แรงสนับสนุนทางสังคม Social Support)
ป ิสมั พัน ธ์ท างอิน เทอร์เน็ ต เป็ น สิ่งเสมือ นและ
ขึน้ อยู่กบั ข้อความทีส่ อ่ื สารกันผ่านโ เชียลคอมเมิร์ ดังนัน้
แรงสนับสนุ นทางสังคมออนไลน์ จงึ มีส่วนช่วยผู้บริโภคได้
ในลักษณะของการสนับสนุ นแบบจับต้องไม่ได้ Intangible
Support) ได้ แ ก่ การสนั บ สนุ น ด้ า นอารมณ์ Emotional
Support แ ล ะ ก า ร ส นั บ ส นุ น ด้ า น ข้ อ มู ล ข่ าว ส า ร
Informational Support Coulson, 2005; Madjar, 2008)
โดย Liang et al. 2012) ระบุ ว่ามนุ ษ ย์โดยทัว่ ไปมักจะมี
ความต้องการการสนับสนุนทางสังคมแบบจับต้องไม่ได้เมื่อ
พวกเขาอยู่ภายใต้ความกังวล เช่น การ อ้ื สินค้าผ่านสังคม
ออนไลน์ ่งึ เป็ นสถานการณ์ ท่ีผู้ ้อื และผู้ขายไม่ได้พบเจอ
หน้ ากันเลย ดังนัน้ ความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิก ในชุ ม ชน
ออนไลน์ ก่อให้เกิดแรงสนับสนุ นทางสังคมที่มีอิทธิพลต่ อ
การตัดสินใจ ้อื สินค้าผ่านโ เชียลคอมเมิร์ สาหรับแรง
สนับสนุ นทางสังคมในบริบทของโ เชียลคอมเมิร์ สามารถ
แบ่งได้เป็ น 2 ประเภท ได้แก่
1. การสนั บ สนุ น ด้ า นอารมณ์ เป็ นการรับ รู้ว่ า
ตนเองได้รบั ความรักหรือความเอาใจใส่จากบุคคลอื่น หรือ
เป็ นความรูส้ กึ พิเศษทีต่ นเองรูส้ กึ ว่าเป็ นสมาชิกคนหนึ่งของ
กลุ่ ม ที่มิใ ช่ ค นแปลกหน้ า การสนั บ สนุ น ทางอารมณ์ ใ น
บริบทของโ เชียลคอมเมิร์ จึงหมายถึง การทีผ่ ใู้ ช้โ เชียล
คอมเมิร์ รับรูว้ ่าตนเองได้รบั การดูแลเอาใจใส่ โดยอยู่บน
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พื้น านของข้อมูลข่าวสารที่ถูก น าเสนอโดยบุ ค คลอื่น ใน
โ เชียลคอมเมิร์ Hajli, 2014)
2. การสนับสนุ นด้านข้อมูลข่าวสาร หมายถึง การ
จั ด เตรี ย มข้ อ มู ล ข่ า วสารและค าแนะน าในรู ป แบบที่
หลากหลายบนโ เชียลแพลต อร์ม Social Platform) เช่น
การรีวิว สิน ค้ า การให้ ค วามรู้ ตลอดจนการแสดงความ
คิด เห็น เกี่ย วกับ การ ้ือ สิน ค้า หรือ การใช้บ ริก ารด้ว ยตัว
ผู้บริโภคเอง นอกจากนี้ การสนับสนุ นด้านข้อมูลข่าวสาร
เป็ นการเปิ ดเผยข้อมูลอย่างแพร่หลาย ง่ึ สามารถทาได้โดย
การแบ่ ง ปั น ข้อ มู ล ผ่ า นโ เชีย ลแพลต อร์ม (Coulson,
2005; Hajli, 2014)
ดังนัน้ องค์ประกอบของตัวแปรแรงสนับสนุ นทาง
สังคมที่ใช้ในการศึกษานี้จะประกอบไปด้วยองค์ประกอบ
การสนับสนุ นด้านอารมณ์ และองค์ประกอบการสนับสนุ น
ด้านข้อมูลข่าวสาร
ความตังใจ อสิ นค้า Purchase Intention)
ความตั ้ง ใจ ้ื อ สิ น ค้ า ผ่ า นโ เชี ย ลคอมเมิ ร์
สะท้อนให้เห็นถึงความปรารถนาของผูบ้ ริโภคทีจ่ ะ อ้ื สินค้า
ผ่ า นโ เชีย ลคอมเมิร์ ทัง้ ในเ สบุ คและอิน สตาแกรม
นอกจากนี้ยงั เป็ นตัวแปรสาคัญทีส่ ามารถทานายพ ติกรรม
การ อ้ื จริงได้ Chen, Hsu, & Lin, 2010) จากการทบทวน
วรรณกรรมสามารถนิยามความตัง้ ใจ อ้ื สินค้าผ่านโ เชียล
คอมเมิร์ ได้ว่าหมายถึง แนวโน้มพ ติกรรมของผูบ้ ริโภคที่
มีความเต็มใจจะ อ้ื สินค้าผ่านสื่อโ เชียลคอมเมิร์ Liang
& Lai, 2002)
ความสัมพันธ์ระหว่างแรงสนับสนุนทางสังคม
กับความตังใจ อ
จากการทบทวนวรรณ กรรมที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ
อิท ธิพ ลของปั จจัย ด้ า นแรงสนั บ สนุ น ทางสัง คมที่ มี ต่ อ
พ ติก รรมของผู้ ้ือ สิน ค้ า ผ่ า นสัง คมออนไลน์ สามารถ
อธิ บ ายได้ ว่ า สมาชิ ก ของสัง คมออนไลน์ จะได้ ร ับ การ
สนับสนุ นทางสังคมจากสมาชิกคนอื่นที่อยู่ในกลุ่มทัง้ ด้าน
ข้อมูลข่าวสารและด้านอารมณ์ Ridings & Gefen, 2004)
ความสัมพัน ธ์ดงั กล่าวสามารถอธิบายได้ด้วยท ษ ีแรง
สนับ สนุ น ทางสังคม กล่ า วคือ ธรรมชาติข องสมาชิก บน
โ เชี ย ลคอมเมิ ร์ จะรีวิ ว และให้ ข้ อ มู ล เกี่ ย วกับ สิน ค้ า
ตลอดจนแบ่งปั นประสบการณ์การใช้สนิ ค้า เมื่อผูใ้ ช้รบั รูว้ ่า
สมาชิกคนอื่น ๆ ให้การดูแลเอาใจใส่และช่วยเหลือโดยการ
ให้ข้อ มู ล ที่เป็ น ประโยชน์ จะก่ อ ให้เกิด เป็ น มิต รภาพบน
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โ เชียลคอมเมิร์ และส่งผลทางด้านจิตใจกลายเป็ นความ
ตัง้ ใจ ้อื สินค้าบนโ เชียลคอมเมิร์ Liang et al., 2012)
หรืออาจกล่าวได้ว่าโ เชียลคอมเมิร์ ทัง้ เ สบุคและอินสตา
แกรมเป็ นแหล่งสร้างชุมชนออนไลน์ ท่มี ีอิทธิพ ลต่ อความ
ตัง้ ใจ ้ือ ของผู้บ ริโภค Hajli, 2014 ดังนัน้ เมื่อ ผู้บ ริโภค
ได้รบั แรงสนับสนุ นทางสังคมผ่านโ เชียลคอมเมิร์ กลุ่ม
คนเหล่า นี้ จึงมีแ นวโน้ ม ที่จ ะก่ อ ให้เกิด พ ติก รรมการ ้ือ
Naylor, Lamberton, & West, 2012; Wang, Yu, & Wei,
2012) นอกจากนี้ การศึกษาของ Hajli (2014) ยังค้นพบว่า
แรงสนับสนุนทางสังคมมีความสัมพันธ์ในทางบวกต่อความ
ตั ง้ ใจใช้ โ เชี ย ลคอมเมิ ร์ สอดคล้ อ งกั บ Park et al.
(2007) ่ึ ง พบว่ า ข้ อ มู ล และประสบการณ์ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ
กระบวนการตัดสินใจ อ้ื สินค้าบนสังคมออนไลน์ จากการ
ทบทวนวรรณกรรมข้างต้นสามารถสรุปเป็ นสมมติ านได้
ดังนี้
H1: แรงสนับ สนุ น ทางสัง คมมีอิท ธิพ ลต่ อ ความ
ตัง้ ใจ อ้ื สินค้าผ่านโ เชียลคอมเมิร์
ความไว้วางใจ Trust)
การศึกษาก่อนหน้านี้ได้ศึกษาอิทธิพลของความ
ไว้ว างใจในบริบ ทของสัง คมออนไลน์ เพราะเป็ นการท า
ธุรกรรมที่ไม่สามารถคาดเดาได้ เนื่องด้วยผู้บริโภคไม่ ได้
เจอผู้ข ายหรือไม่ สามารถจับ ต้อ งสิน ค้า ได้ Kim & Park,
2013) ความไว้ว างใจจึงมีบ ทบาทสาคัญ อย่ างยิ่งต่ อ การ
ตัดสินใจ อ้ื สินค้าผ่านโ เชียลคอมเมิร์ Cheung & Lee,
2006; Gefen & Straub, 2004 โดยความไว้ ว างใจใน
บริบทของโ เชียลคอมเมิร์ หมายถึง ความเชื่อส่วนบุคคล
ของผูบ้ ริโภคทีม่ คี วามคาดหวังต่อการตัดสินใจ อ้ื สินค้าบน
โ เชีย ลคอมเมิร์ Hajli, 2015; Han & Windsor, 2011
นอกจากนี้ ความไว้วางใจยังจะก่อให้เกิดความสัมพันธ์อนั ดี
ระหว่างผู้ประกอบการและผู้บริโภคบนสื่อสังคมออนไลน์
จนนาไปสู่การ ้อื ้าในอนาคต Jones & Leonard, 2008)
ยิง่ ไปกว่านัน้ การใช้ประโยชน์จากข้อมูลข่าวสารผ่านสังคม
ออนไลน์เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจ อ้ื ก็มแี นวโน้มทีจ่ ะทา
ให้ระดับความไว้วางใจของผูบ้ ริโภคเพิม่ สูงขึน้ Che et al.,
2017)
ความสัมพันธ์ระหว่างแรงสนับสนุนทางสังคม
กับความไว้วางใจ
ในบริบทของโ เชียลคอมเมิร์ ความไม่มนใจมั
ั่ ก
มีสูง กว่ า ในบริบ ทอื่น ๆ เนื่ อ งจากมีก ารสร้างข้อ มู ล จาก

ผู้ บ ริ โ ภคคนอื่ น ๆ อย่ า งห ลากห ลาย และขาดการ
ป สิ มั พันธ์แบบเจอหน้ากัน Featherman & Hajli, 2016
ดังนัน้ การเพิม่ ความไว้วางใจของผูบ้ ริโภคจะช่วยลดความ
ไม่มนใจและมี
ั่
แนวโน้มทีจ่ ะ ้อื สินค้าผ่านโ เชียลคอมเมิร์
มากขึน้ Gefen & Straub, 2004 แรงสนับสนุ นด้านข้อมูล
ข่าวสารและแรงสนับสนุนด้านอารมณ์ทถ่ี ูกสร้างบนโ เชียล
คอมเมิร์ มีแ นวโน้ ม ที่จ ะช่ ว ยเพิ่ม ความไว้ว างใจให้ก ับ
ผู้ บ ริ โ ภค Hajli, 2014 เนื่ องจากป ิ ส ัม พั น ธ์ ร ะหว่ า ง
ผูบ้ ริโภคในชุมชนออนไลน์สามารถสร้างความสัมพันธ์อนั ดี
ระหว่างสมาชิกจนก่อให้เกิดความไว้วางใจได้ Park et al.,
2007 นอกจากนี้ ข้อมูลข่าวสารทีถ่ ูกสร้างผ่านการรีววิ ของ
ผูบ้ ริโภคเปรียบเสมือนแรงสนับสนุ นทางสังคมทีผ่ ลักดันให้
เกิด ความไว้ว างใจของผู้บ ริโภค Crocker & Canevello,
2008) โดยการศึ ก ษาของ Hajli (2014) ค้ น พบว่ า แรง
สนั บ สนุ น ทางสัง คม ่ึง ประกอบด้ว ยแรงสนั บ สนุ น ด้า น
ข้อมูลข่าวสารและด้านอารมณ์ มอี ทิ ธิพลทางบวกต่อความ
ไว้ว างใจของผู้ บ ริโ ภค ่ึง สอดคล้ อ งกับ การศึก ษาของ
Liang et al. (2012) ที่ค้น พบว่าการรับ รู้ถึงแรงสนั บ สนุ น
ทางสังคมจากเพื่อนบนสื่อสังคมออนไลน์ สามารถความ
ไว้ ว างใจให้ ก ั บ ผู้ บ ริ โ ภคได้ ดั ง นั ้น จากการทบทวน
วรรณกรรมข้างต้นสามารถสรุปเป็ นสมมติ านได้ดงั นี้
H2: แรงสนับ สนุ น ทางสัง คมมีอิท ธิพ ลต่ อ ความ
ไว้วางใจ
ความสัมพันธ์ระหว่างความไว้วางใจกับความ
ตังใจ อสิ นค้า
มีหลัก านยืนยันว่าความไว้วางใจมีบทบาทสาคัญ
ที่จะก่อ ให้เกิดความตัง้ ใจ ้ือสิน ค้าบนโ เชีย ลคอมเมิร์
Gefen & Straub, 2004 เนื่องจากความไว้วางใจช่วยลด
ความลังเลก่อนการตัดสินใจ ้อื จนก่อให้เกิดการ ้อื สินค้า
ในธุรกิจออนไลน์ เนื่องจากเป็ นการมอบอานาจการควบคุม
เหนื อ การท าธุ ร กรรม Pavlou, 2003) การศึ ก ษาของ
Gefen, Karahanna, & Straub (2003) ได้ เ สนอว่ า ความ
ไว้ว างใจบนโ เชีย ลคอมเมิร์ ท าให้ค วามตัง้ ใจ ้ือ ของ
ผูบ้ ริโภคเพิม่ ขึน้ เนื่องจากโ เชียลแพลต อร์มได้จดั เตรียม
ข้อมูลให้ผบู้ ริโภคสามารถอ่านและประเมินความน่ าเชื่อถือ
ของผูป้ ระกอบการ ง่ึ จะทาให้ความวิตกกังวลของผูบ้ ริโภค
ลดลงกลายเป็ นความไว้วางใจ ง่ึ ทัง้ หมดนี้จะนาไปสูค่ วาม
ตัง้ ใจ ้ือ บนโ เชีย ลคอมเมิร์ เพิ่ม ขึ้น โดย Hajli (2014;
2015) ได้ศกึ ษาพ ติกรรมผูบ้ ริโภคผ่านโ เชียลคอมเมิร์
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เช่น เ สบุค และค้นพบว่าความไว้วางใจมีอิทธิพลอย่าง
มากต่ อความตัง้ ใจ ้อื ของผู้บริโภค นอกจากนี้ การศึกษา
ของ Lu, Zhao, & Wang (2010) ค้นพบว่า ความไว้วางใจ
ในการท าธุ รกรรมมีอิท ธิพ ลต่ อ ผู้ ้ือ สิน ค้าออนไลน์ และ
ก่อให้เกิดความตัง้ ใจ ้อื สินค้าของผู้บริโภค ่งึ สอดคล้อง
กั บ การศึ ก ษาของ Shahmoradi & Ghaimati (2016 ที่
ค้นพบความสัมพันธ์ทางตรงอย่างมีนยั สาคัญระหว่างความ
ไว้วางใจของผู้บริโภคบนโ เชียลคอมเมิร์ กับความตัง้ ใจ
อ้ื สินค้า ทัง้ นี้เป็ นเพราะการสื่อสารและการ ้อื ขายสินค้า
ผ่านโ เชียลคอมเมิร์ สร้างความวิตกกังวลให้กบั ผูบ้ ริโภค
การสร้างความไว้วางใจให้กบั ผูบ้ ริโภคจะช่วยลดความเสีย่ ง
และความกังวล จนก่อให้เกิดพ ติกรรมการ ้อื สินค้ าผ่าน
สัง คมออนไลน์ ข องผู้ บ ริโ ภค ดัง นั ้น จากการทบทวน
วรรณกรรมข้างต้นสามารถสรุปเป็ นสมมติ านได้ดงั นี้
H3: ความไว้ว างใจมีอิท ธิพ ลต่ อ ความตัง้ ใจ ้ือ
สินค้าผ่านโ เชียลคอมเมิร์
ความสัมพันธ์ระหว่างแรงสนับสนุนทางสังคม
ความไว้วางใจ และความตังใจ อ
ในบริบ ทของโ เชี ย ลคอมเมิ ร์ ผู้ บ ริโ ภคจะ
ประเมินความไว้วางใจโดยการรวบรวมประสบการณ์ของผู้
ทีเ่ คยใช้สนิ ค้าก่อนการตัดสินใจ อ้ื จริง (Yadav, De Valck,
Hennig-Thurau, Hoffman, & Spann, 2013) โดย Gefen
& Straub (2004) อธิบ ายว่ า ก่ อ นตัด สิน ใจ ้ือ สิน ค้า ผ่ า น
สังคมออนไลน์ ผู้บริโภคพยายามลดความไม่แน่ นอนด้วย
การอ่ า นรีวิว ของบุ ค คลอื่น หรือ การแสดงความคิด เห็ น
หลังจากใช้สนิ ค้านัน้ แล้ว ่งึ เป็ นแรงสนับสนุ นทางสังคมที่
ผลักดันให้เกิดความไว้วางใจจนนาไปสู่พ ติกรรมการ ้อื
สิน ค้า ยิ่งไปกว่ านัน้ ถ้าผู้ป ระกอบการได้ให้ข้อ มูลที่เป็ น
ประโยชน์ต่อผูบ้ ริโภคผ่านช่องทางโ เชียลคอมเมิร์ อย่าง
ตรงไปตรงมา หรือผู้บริโภคคนอื่นที่เคยได้ใช้สนิ ค้านัน้ ได้
แสดงความคิดเห็นในทางบวกหลังจาก อ้ื สินค้าไปแล้ว จะ
ทาให้ผู้บริโภคในโ เชียลคอมเมิร์ คนอื่น ๆ มีแนวโน้มที่
จะมีความไว้วางใจเพิม่ ขึน้ จนนาไปสูก่ ารตัดสินใจ อ้ื สินค้า
(Lin, Li, & Wang, 2017) จากการศึกษาของ Hajli (2014)
ค้นพบว่าสมาชิกในชุมชนออนไลน์มแี นวโน้มที่จะเข้ามามี
ส่ว นร่ว มในกิจ กรรมบนโ เชีย ลคอมเมิร์ และสนับ สนุ น
สมาชิกคนอื่นผ่ านสื่อสังคมออนไลน์ การสื่อ สารระหว่าง
สมาชิกจะช่วยสร้างความไว้วางใจด้วยการสนับสนุ นด้าน
ข้อมูลและด้านอารมณ์ ง่ึ เป็ นแรงสนับสนุ นทางสังคมทีท่ า
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ให้เกิดความไว้วางใจและก่อให้เกิดเป็ นความตัง้ ใจ อ้ื สินค้า
ในท้า ยที่สุด ดัง นัน้ จากการทบทวนวรรณกรรมข้า งต้ น
สามารถสรุปเป็ นสมมติ านได้ดงั นี้
H4: ความไว้ ว างใจเป็ นตั ว แปรคั น่ กลางของ
ความสัมพันธ์ระหว่างแรงสนับสนุนทางสังคมกับความตัง้ ใจ
อ้ื สินค้าผ่านโ เชียลคอมเมิร์

วิ ธีการวิ จยั
การเก็บข้อมูลและกลุ่มตัวอย่าง
หน่ วยที่ใช้ในการวิเคราะห์ คือ ประชากรที่อาศัย
อยู่ในจังหวัดสงขลา ่งึ เป็ นผู้ท่เี คย ้อื หรือมีความตัง้ ใจ ้อื
สิน ค้ า ผ่ า นโ เชี ย ลคอมเมิ ร์ ไม่ ว่ า จะเป็ นเ สบุ คหรือ
อิ น สตาแกรม เนื่ อ งจากสงขลาเป็ นจัง หวัด ที่ มี ก ารใช้
เครื่องมือเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมากที่สุดใน
ภาคใต้ National Statistical Office, 2015) ่งึ ไม่สามารถ
ระบุจานวนประชากรได้ ผู้วจิ ยั จึงกาหนดกลุ่มตัวอย่างจาก
สถิติทใ่ี ช้ในการวิเคราะห์ สาหรับการศึกษาครัง้ นี้ วเิ คราะห์
ข้ อ มู ลโด ย ใช้ โม เด ลสม ก ารโค รงสร้ า ง SEM ห รื อ
Structural Equation Modeling ง่ึ เป็ นการวิเคราะห์ขอ้ มูล
ขัน้ สูงจึงจาเป็ น ต้องใช้ข้อมู ล จานวนมากในการวิเคราะห์
ผู้ วิจ ัย จึง ใช้ ก 20:1 หมายความว่ า ตั ว แปรสัง เกตได้
(Observed Variables 1 ตัว แปรต้ อ งเก็บ ตัว อย่ า งทัง้ สิ้น
20 ตั ว อ ย่ าง Hair, Black, Babin, & Anderson, 2010
สาหรับ การศึก ษานี้ มีตัวแปรสังเกตได้ท ัง้ สิ้น 16 ตัวแปร
ดังนัน้ จึงใช้กลุ่มตัวอย่างขัน้ ต่ าจานวน 320 ตัวอย่าง 16
ตัวแปรสังเกตได้ 20 ตัว อย่ าง ผู้วิจยั ด าเนิ น การแจก
แบบสอบถามที่ สถาบันการศึกษา จานวน 300 ชุด ตลาด
และห้างสรรพสินค้า จานวน 150 ชุด และถนนคนเดินใน
อาเภอเมืองสงขลา จานวน 150 ชุด ด้วยวิธกี ารสุม่ ตัวอย่าง
แบบสะดวก Convenience Sampling ช่ วงระหว่างวัน ที่
20 กรก าคม ถึ ง 31 สิง หาคม พ ศ 2560 นอกจากนี้
ผู้วิจยั ยังได้สร้างแบบสอบถามออนไลน์ สาหรับ สอบถาม
ผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์เพื่อ ต้องการเก็บข้อมูลให้ได้
จานวนมากที่สุด สรุปแบบสอบถามที่เก็บได้และสามารถ
น ามาวิเคราะห์ ข้อ มู ล มีจ านวนทัง้ สิ้น 494 ชุ ด โดยเป็ น
แบบสอบถาม บับจริง จานวน 362 ชุด และแบบสอบถาม
ออนไลน์ จ านวน 132 ชุ ด ่ึง เพีย งพอต่ อ การวิเคราะห์
โมเดลสมการโครงสร้างในขัน้ ตอนถัดไป เนื่องจากข้อมูลที่
เก็บ ได้มีจ านวนมากกว่ากลุ่ม ตัวอย่างขัน้ ต่ าที่ก าหนดไว้
นอกจากนี้ Hair et al. (2010 ยังระบุว่าการวิเคราะห์ขอ้ มูล
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ด้วยโมเดลสมการโครงสร้างควรมีจานวนตัวอย่างไม่น้อย
กว่า 200 คน
การสร้างเคร่องมอที่ใช้ในการวิ จยั
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจยั ครัง้ นี้ คือ แบบสอบถาม
ง่ึ สร้างขึน้ จากแนวคิด ท ษ ี และงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้องกับ
แรงสนั บ สนุ น ทางสัง คม ความไว้ ว างใจ และโ เชี ย ล
คอมเมิร์ โดยข้อคาถามจะปรับตามแนวทางกระบวนการ
แป ลย้ อ น ก ลั บ Backward-Translation Process ของ
Brislin (1970) รู ป แบบการตอบค าถามเป็ นแบบมาตร
ประมาณค่า Rating scale จานวน 5 ระดับ โดยมีเกณ ์
การให้คะแนนจาก 1, 2, 3, 4 และ 5 คือ จากไม่เห็นด้วย
อย่ า งยิ่ง 1 คะแนน ถึง เห็น ด้ ว ยอย่ า งยิ่ง 5 คะแนน
ตามลาดับ โดยแบบสอบถามถูกแบ่งออกเป็ น 3 ตอน โดย
มีรายละเอียดดังนี้
ตอนที่ 1 แรงสนับสนุ นทางสังคม จานวน 7 ข้อ
ปรับปรุงข้อคาถามจาก Hajli (2014) โดยแบ่งเป็ น 2 ส่วน
ได้แก่ 1) การสนับสนุ นด้านอารมณ์ จานวน 4 ข้อ ตัวอย่าง
ข้อคาถาม คือ “เมื่อท่านเจอความยุ่งยากในการ ้อื สินค้า
ท่ านพบว่ ามีเพื่อ นบางคนในเ สบุ ค อิน สตาแกรมแสดง
ความสนใจและกั ง วลในปั ญ หาของท่ า น ” โดยมี ค่ า
สัมประสิท ธิแอล าของครอนบาค เท่ากับ 0.851 และ 2)
การสนับสนุ นด้านข้อมูลข่าวสาร จานวน 3 ข้อ ตัวอย่างข้อ
คาถาม คือ “เมื่อท่ า นพบปั ญ หาในการ ้ือ สิน ค้า ท่ านมี
เพื่อนบางคนในเพสบุค อินสตาแกรมคอยให้คาแนะนาและ
ช่ ว ยให้ ท่ านค้ น พ บสาเหตุ ของปั ญ ห าได้ โดยมี ค่ า
สัมประสิทธิแอล าของครอนบาค เท่ากับ 0.825
ตอนที่ 2 ความไว้วางใจ จานวน 5 ข้อ ปรับปรุงข้อ
ค าถามจาก Kim & Park (2013) ตัว อย่ า งข้อ ค าถาม คือ
“ท่านเชื่อมันว่
่ าเ สบุค อินสตาแกรม เป็ นเครือข่ายสังคม

อ อ น ไล น์ ที่ ดี โด ย มี ค่ า สั ม ป ร ะสิ ท ธิ แ อ ล า ข อ ง
ครอนบาค เท่ากับ 0.904
ตอนที่ 3 ความตั ้ง ใจ ้ื อ สิ น ค้ า ผ่ า นโ เชี ย ล
คอมเมิร์ จ านวน 4 ข้อ ปรับ ปรุงข้อ ค าถามจาก Kim &
Park (2013) ตัวอย่างข้อคาถาม คือ “หากมีโอกาส ท่านจะ
้ือสิน ค้าผ่ านเ สบุ ค อิน สตาแกรมในอนาคต โดยมีค่ า
สัมประสิทธิแอล าของครอนบาค เท่ากับ 0.902

ลการศึกษา
การวิ เคราะห์ส ิ ติ เชิ งพรร นาสาหรับ กลุ่ ม
ตัวอย่าง
กลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถามมีจานวน 494
คน โดยผูต้ อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิง จานวน
362 คน ร้อยละ 73.3 มีอายุ อยู่ระหว่าง 18-25 ปี จานวน
328 คน ร้อ ยละ 66.4 มีก ารศึก ษาในระดับ ปริญ ญาตรี
จ านวน 387 คน ร้อ ยละ 78.3 เป็ น นั ก เรีย น นั ก ศึก ษา
จานวน 252 คน ร้อยละ 51 มีรายได้ต่ากว่า 15,000 บาท
จ านวน 365 คน ร้อ ยละ 73.9 สถานภาพโสด จ านวน
393 คน ร้อยละ 79.6 และมีประสบการณ์ ้อื สิน ค้าผ่าน
โ เชียลคอมเมิร์ 1-3 ปี จานวน 235 คน ร้อยละ 47.6)
การวิ เคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่าง ตัวแปร
ส่วนนี้เป็ นการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิสหสัมพันธ์
แบบเพียร์สนั เพื่อตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร
และปั ญ หาภาวะร่ว มเส้น ตรง Multicollinearity โดยผล
การวิเคราะห์สามารถอธิบายได้ในตารางที่ 1 กล่าวคือ ตัว
แปรทุกคู่มคี วามสัมพันธ์เชิงบวก และความสัมพันธ์ระหว่าง
ตัวแปรทัง้ 4 ตัวไม่ก่อให้เกิดปั ญหาภาวะร่วมของเส้นตรง
เนื่องจากความสัมพันธ์ของตัวแปรแต่ละคู่มคี ่าไม่เกิน 0.90
(Hair et al., 2010)

ตารางที่ 1 ค่าเ ลีย่ ส่วนเบีย่ งเบนมาตร าน และความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร
ตัวแปร
Mean
SD
1
1. การสนับสนุนด้านอารมณ์
3.81
.672
2. การสนับสนุนด้านข้อมูลข่าวสาร
3.99
.657
.703**
3. ความไว้วางใจ
3.89
.642
.532**
4. ความตัง้ ใจ อ้ื
4.17
.662
.583**
หมายเหตุ: n = 494, ** p < .01
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3

4

.563**
.575**

.503**
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การวิ เคราะห์ข้อมูลเพ่อทดสอบสมมติ ฐาน
การวิเคราะห์ขอ้ มูลเพื่อทดสอบสมมติ านสาหรับ
การศึกษานี้ใช้การวิเคราะห์ขอ้ มูลสองขัน้ ตอน A two-step
procedure Anderson & Gerbing, 1988 ได้ แ ก่ ก าร
วิเคราะห์ โมเดลการวัด Measurement model) และการ
วิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้าง Structural model) โดย
แต่ละขัน้ ตอนมีรายละเอียดดังนี้
การวิ เคราะห์โมเดลการวัด
การศึ ก ษานี้ ใ ช้ ก ารวิเ คราะห์ อ งค์ ป ระกอบเชิ ง
ยื น ยั น Confirmatory Factor Analysis: CFA เ พื่ อ
ป ระเมิ น ค วาม เชื่ อ มั น่ ข องตั ว แป รทั ้ ง ห ม ด ที่ อ ยู่ ใน
แบบสอบถาม และเพื่อยืนยันองค์ประกอบทีส่ ร้างขึน้ มาจาก
ท ษ ี Hair et al., 2010 ผลการวิเคราะห์ พบว่า โมเดล
ตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน
ตัวแปร
จานวนข้อ
1. แรงสนับสนุนทางสังคม
1.1 การสนับสนุนด้านอารมณ์
4
1.2 การสนับสนุนด้านข้อมูลข่าวสาร
3
2. ความไว้วางใจ
5
3. ความตัง้ ใจ อ้ื
4
หมายเหตุ: *** p < .001
นอกจากนี้ เมื่อพิจารณาความเชื่อมัน่ โครงสร้าง
ของมาตรวัด จากตารางที่ 2 พบว่ า ค่ า ความเชื่ อ มั น่
องค์ประกอบของตัวแปร Composite Reliabilities: CR มี
ค่ามากกว่า 0.7 แสดงว่า ความเชื่อมันของตั
่
วแปรแ งอยู่
ในเกณ ์ ดี และค่ า ความแปรปรวนที่ส กัด ได้ โ ดยเ ลี่ย
Average Variance Extracted: AVE มี ค่ า มากกว่ า 0.5
(Fornell & Larcker, 1981) แสดงว่า ตัวบ่ งชี้ในโมเดลการ
วัดสามารถเป็ นตัวแทนที่แท้จริงของตัวแปรแ งได้ ยิง่ ไป
กว่านัน้ ค่าน้ าหนักของทุกตัวแปร Factor Loading มีค่า
มากกว่า 0.70 และมีนยั สาคัญทางสถิติ แสดงให้เห็นว่าจาก
การวิเคราะห์อ งค์ป ระกอบเชิงยืน ยัน โมเดลการวัด ของ
การศึก ษานี้ มีค วามเหมาะสมที่จ ะน าไปวิเคราะห์โมเดล
สมการโครงสร้างในขัน้ ตอนถัดไป
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การวัด มีความกลมกลืน กับ ข้อมูล เชิงประจักษ์ เนื่ องจาก
โมเดลการวัดมีค่าไค-สแควร์สมั พัทธ์เท่ากับ 2.03 (เกณ ม์ ี
ค่ า น้ อ ยกว่ า 5.00) ค่ า ดัช นี comparative fit index (CFI)
เท่ า กั บ 0.979 (เกณ ์ CFI 0.95) และมี ค่ า TuckerLewis index (TLI) เท่ากับ 0.975 เกณ ์ TLI 0.95 โดย
ทัง้ ค่ า CFI และ TLI มี ค่ าผ่ านเกณ ์ นอกจากนี้ ค่ า Root
Mean Square Error of Approximation (RMSEA) เท่ า กั บ
0.05 (เกณ ์ RMSEA < 0.08) และมีค่า Standardized Root
Mean Square Residual (SRMR) เท่ ากั บ 0.03 (เก ณ ์
SRMR < 0.08) โดยทัง้ ค่ า RMSEA และ SRMR มีค่ า ผ่ า น
เกณ ์ Hair et al., 2010

CR

AVE

Factor Loading

0.852
0.827
0.904
0.903

0.590
0.615
0.656
0.700

0.731-0.811***
0.740-0.810***
0.788-0.830***
0.807-0.850***

การวิ เคราะห์โมเดลสมการโครงสร้าง
การวิเคราะห์ในขัน้ ตอนนี้ เป็ น การวิเคราะห์
เพื่ อ ทดสอบสมมติ าน ผลการวิเคราะห์ โ มเดลสมการ
โครงสร้า ง พบว่ า มีค่ า ไค-สแควร์ส ัม พัท ธ์ เท่ า กับ 1.65
(เกณ ์ มี ค่ า น้ อ ยกว่ า 5.0) ค่ า ดั ช นี CFI เท่ า กั บ 0.987
(เกณ ์ CFI 0.95) และมีค่า TLI เท่ากับ 0.984 เกณ ์
TLI 0.95 โดยทั ง้ ค่ า CFI และ TLI มี ค่ า ผ่ า นเกณ ์
นอกจากนี้ ค่า RMSEA เท่ากับ 0.04 (เกณ ์ RMSEA <
0.08) และมี ค่ า SRMR เท่ า กั บ 0.03 (เกณ ์ SRMR <
0.08) โดยทั ง้ ค่ า RMSEA และ SRMR มี ค่ า ผ่ า นเกณ ์
Hair et al., 2010 จากผลการวิเคราะห์แ สดงให้เห็น ว่ า
โมเดลสมการโครงสร้า งมีค วามกลมกลืน กับ ข้อ มู ล เชิง
ประจักษ์
ดังนัน้ จึงสามารถสรุปการทดสอบสมมติ าน
ด้ว ยการวิเ คราะห์ โมเดลสมการโครงสร้า งได้ ด ัง นี้ แรง
สนับสนุ นทางสังคมมีอทิ ธิพลต่อความตัง้ ใจ ้อื สินค้าผ่าน
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โ เชี ย ลคอม เมิ ร์ อย่ า งมี นั ย ส าคั ญ ท างสถิ ติ std.
coefficient 0.635, t= 11.102, p < 0.001 แ ส ด งว่ า
ยอมรับสมมติ านที่ 1 และยังพบว่าแรงสนับสนุ นทางสังคม
มีอทิ ธิพลทางตรงต่ อความไว้วางใจอย่างมีนัยสาคัญ ทาง
สถิ ติ std. coefficient 0.682, t= 21.462, p < 0.001
แสดงว่ายอมรับ สมมติ านที่ 2 นอกจากนี้ ยังพบว่าความ
ไว้ว างใจมีอิท ธิพ ลต่ อ ความตัง้ ใจ ้ือ สิน ค้า ผ่ า นโ เชีย ล
คอมเมิร์ อย่ า งมีนั ย ส าคัญ ทางสถิ ติ std. coefficient
ตารางที่ 3 ผลการทดสอบสมมติ าน
สมมติ ฐาน
โครงสร้างโมเดล

Std.
coefficient
1
0.635***
SS PI
2
0.682***
SS Trust
3
0.121*
Trust PI
4
0.083*
SS Trust PI
หมายเหตุ: SS = แรงสนับสนุนทางสังคม PI = ความตัง้ ใจ
*** p < .001, * p < .05

0.121, t= 2.008, p < 0.05 แสดงว่ายอมรับสมมติ านที่ 3
ยิ่งไปกว่า นัน้ เมื่อทดสอบความสัม พัน ธ์ท างอ้อม พบว่ า
ความไว้ ว างใจเป็ นตัว แปรคัน่ กลางของความสัม พั น ธ์
ระหว่างแรงสนับสนุ นทางสังคมกับความตัง้ ใจ อ้ื สินค้าผ่าน
โ เชียลคอมเมิร์ std. coefficient 0.083, t= 2.037, p
< 0.05) แสดงว่ายอมรับสมมติ านที่ โดยผลการทดสอบ
สมมติ านแสดงได้ดงั ตารางที่ 3 และภาพที่

t-value

p-value

11.102
21.462
2.008
2.037
อ้ื สินค้าผ่านโ

การทดสอบสมมติ ฐาน

.000
ยอมรับ
.000
ยอมรับ
.045
ยอมรับ
.042
ยอมรับ
เชียลคอมเมิร์ , Trust = ความไว้วางใจ;

Trust
0.682***

0.121*

PI

SS
0.635***

าพที่ 1 ผลการวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้าง
หมายเหตุ: SS = แรงสนับสนุนทางสังคม, PI = ความตัง้ ใจ อ้ื สินค้าผ่านโ เชียลคอมเมิร์ , Trust = ความไว้วางใจ;
*** p < .001, * p < .05
การวิ เคราะห์ค่าอิ ทธิ พลทางตรง อิ ทธิ พลทางอ้อม และ
อิ ทธิ พลรวม
ตารางที่ 4 พบว่ า ความไว้ว างใจได้รบั อิท ธิพ ล
ทางบวกโดยตรงจากแรงสนับสนุ นทางสังคมเท่ากับ 0.682
และความตั ง้ ใจ ้ื อ สิน ค้ า ผ่ า นโ เชี ย ลคอมเมิ ร์ ได้ ร ับ
อิทธิพลทางบวกโดยตรงจากความไว้วางใจเท่ากับ 0.121

นอกจากนี้ ความตัง้ ใจ ้อื สินค้าผ่านโ เชียลคอมเมิร์ ยัง
ได้ร ับ อิท ธิพ ลจากแรงสนั บ สนุ น ทางสังคม โดยแบ่ งเป็ น
อิ ท ธิ พ ลทางบวกโดยตรงเท่ า กั บ 0.635 และอิ ท ธิ พ ล
ทางบวกโดยอ้อมเท่ากับ 0.083 ทาให้มอี ทิ ธิพลรวมเท่ากับ
0.718
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ตารางที่ 4 ผลการวิเคราะห์ค่าอิทธิพลทางตรง อิทธิพลทางอ้อม และอิทธิพลรวม
ตัวแปร ล
ความไว้วางใจ
ความตัง้ ใจ อ้ื สินค้าผ่าน
ตัวแปรสาเหตุ
โ เชียลคอมเมิร์
DE
IE
TE
DE
IE
TE
แรงสนับสนุนทางสังคม
0.682***
0.682*** 0.635*** 0.083* 0.718***
ความไว้วางใจ
0.121*
0.121*
หมายเหตุ: DE = อิทธิพลทางตรง IE = อิทธิพลทางอ้อม, TE = อิทธิพลรวม; *** p < .001, * p < .05

อ ิ ปรายและสรุป ลการวิ จยั
การเจริญเติบโตของสื่อสังคมออนไลน์โดยเ พาะ
โ เชียลคอมเมิร์ ได้สร้างโอกาสอย่างมากมายทัง้ ในด้าน
ธุรกิจและวิชาการ โดยเ พาะการเติมเต็มองค์ความรู้และ
การใช้ประโยชน์จากการทาธุรกรรมผ่านโ เชียลคอมเมิร์
ดัง นั น้ การศึ ก ษาในครัง้ นี้ จึง มีว ัต ถุ ป ระสงค์ เพื่ อ ศึก ษา
ความสัม พั น ธ์ ร ะหว่ า งแรงสนั บ สนุ น ทางสัง คม ความ
ไว้วางใจ และความตัง้ ใจ ้อื สินค้าผ่านโ เชียลคอมเมิร์
โดยศึก ษาเ พาะผู้ บ ริโ ภคที่ ้ื อ สิน ค้ า ผ่ า นเ สบุ คหรือ
อิน สตาแกรม ่ึง ความสัม พัน ธ์ด ังกล่ า วสามารถอธิบ าย
พ ติกรรมการ อ้ื ทีเ่ กิดขึน้ อย่าง บั อ้ นของผูบ้ ริโภคในยุค
ปั จจุ บนั จากผลการศึก ษาครัง้ นี้ พ บว่าแรงสนับ สนุ น ทาง
สังคม ่ึงประกอบด้วยแรงสนับ สนุ นด้านอารมณ์ และแรง
สนับสนุ นด้านข้อมูลข่าวสารมีอทิ ธิพลในทางบวกต่อความ
ตัง้ ใจ อ้ื โดยมีอทิ ธิพลทางตรงเท่ากับ 0.635 แสดงให้เห็น
ว่าผูบ้ ริโภคใช้ขอ้ มูล ง่ึ ถูกโพสต์ทางเ สบุคหรืออินสตาแก
รมโดยบุคคลอื่นมาเป็ นปั จจัยสนับสนุนก่อนการตัดสินใจ อ้ื
สินค้าผ่านโ เชียลคอมเมิร์ (Hajli, 2014; Vasuthada &
Khampukka, 2014) เนื่องจากผูบ้ ริโภคได้รบั แรงสนับสนุ น
ทางสัง คมผ่ า นการแบ่ ง ปั น ข้อ มู ล ข่ า วสาร ความรู้ และ
ประสบการณ์ ใ นการใช้ สิน ค้ า หรือ บริก าร (Naylor et al.,
2012; Wang et al., 2012 และผลการศึก ษายัง พบว่ า แรง
สนับสนุนทางสังคมมีอทิ ธิพลทางตรงต่อความไว้วางใจโดย
มีอทิ ธิพลทางตรงเท่ากับ 0.682 แสดงให้เห็นว่าผูบ้ ริโภคใช้
ข้อมูลและความสัมพันธ์อนั ดีระหว่างสมาชิกชุมชนออนไลน์
บนโ เชียลคอมเมิร์ เพื่อลดความไม่มนใจและสร้
ั่
างความ
ไว้วางใจก่อนการตัดสินใจ อ้ื สินค้าผ่านโ เชียลคอมเมิร์
(Hajli, 2014; Park et al., 2007 น อ ก จ า ก นี้ ค ว า ม
ไว้วางใจก็มอี ิทธิพลต่อความตัง้ ใจ ้อื สินค้า โดยมีอทิ ธิพ ล
ทางตรงเท่ากับ 0.121 แสดงให้เห็นว่าความไว้วางใจของ

ผู้ บ ริโ ภคท าให้ ค วามตั ง้ ใจ ้ื อ สิน ค้ า ของผู้ บ ริโ ภคผ่ า น
โ เชียลคอมเมิร์ เพิ่มขึ้นด้ว ย ทัง้ นี้เป็ นเพราะทัง้ เ สบุ ค
และอินสตาแกรมมีโ เชียลแพลต อร์มให้ผบู้ ริโภคได้สร้าง
เนื้อหาโดยการรีววิ และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสินค้า
(Park et al., 2007 จากนั ้น ผู้ บ ริโ ภคจึ ง ประเมิ น ความ
น่าเชื่อถือของการทาธุรกรรมบนโ เชียลคอมเมิร์ จนความ
วิตกกังวลลดลง และเพิม่ ความไว้วางใจในการทาธุรกรรม
ผ่านโ เชียลคอมเมิร์ (Hajli, 2014; Lu et al., 2010 ยิ่ง
ไปกว่ า นั น้ ยัง พบความสัม พัน ธ์ในทางอ้ อ มระหว่ า งแรง
สนับ สนุ น ทางสังคมกับความตัง้ ใจ ้ือสิน ค้าผ่านโ เชีย ล
คอมเมิร์ โดยมีความไว้วางใจเป็ นตัวแปรคันกลางโดยมี
่
อิท ธิพ ลทางอ้อ มเท่ า กับ 0.083 กล่ า วคือ ความไว้ว างใจ
ได้รบั อิทธิพลจากแรงสนับสนุ นทางสังคมจนนาไปสู่ความ
ตัง้ ใจ อ้ื สินค้าผ่านโ เชียลคอมเมิร์ แสดงให้เห็นว่าการมี
ป ิสมั พัน ธ์ท างโ เชีย ลคอมเมิร์ ระหว่ างผู้บ ริโภคด้ว ย
กัน เองหรือ ระหว่า งผู้ ้ือ กับ ผู้ข าย เช่ น การรีวิวและการ
แสดงความคิด เห็น เกี่ย วกับ สิน ค้า ตลอดจนการแบ่ งปั น
ข้อ มูล และประสบการณ์ ก ารใช้สิน ค้าสามารถสร้างความ
ไว้วางใจให้กบั ผูบ้ ริโภค จนนาไปสู่พ ติกรรมการ อ้ื สินค้า
ผ่ านเ สบุ คและอินสตาแกรม Lin et al., 2017; Netinant,
2016)
ผลการศึก ษาแสดงให้เห็น ว่าโ เชียลคอมเมิร์
เป็ นแหล่งสร้างชุมชนออนไลน์ ท่เี กิดขึน้ จากความสัมพันธ์
ระหว่างผูบ้ ริโภค Hajli, 2014 โดยเหตุผลหลักทีผ่ บู้ ริโภค
ใช้โ เชียลคอมเมิร์ เนื่องจากพวกเขาต้องการได้ขอ้ มูลที่
เกี่ยวกับสินค้าและผู้ประกอบการ โดยข้อมูลเหล่านี้จะมา
จากการรีวิวและการแบ่ งปั นประสบการณ์ ของผู้ท่ีเคยใช้
สินค้า ดังนัน้ แรงสนับสนุ น ทางสังคมทัง้ ด้านอารมณ์ และ
ด้านข้อมูลข่าวสารบนโ เชียลคอมเมิร์ จึงมีผลอย่างยิง่ ต่อ
การตั ด สิน ใจ ้ื อ สิ น ค้ า ของผู้ บ ริโ ภค (Gefen & Straub,
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2004; Liang et al., 2012) นอกจากนี้ โ เชียลแพลต อร์ม
บ น เ สบุ กและอิ น สต าแกรม ยั ง เอื้ อ อ านวยให้ เ กิ ด
ความสัมพันธ์อนั ดีระหว่างผู้บริโภคในโ เชียลคอมเมิร์
ง่ึ ความสัมพันธ์ทางสังคมดังกล่าวทาให้ความไว้ วางใจใน
การ อ้ื สินค้าผ่านโ เชียลคอมเมิร์ ของผูบ้ ริโภคเพิม่ ขึน้ จน
น าไปสู่ ก ารตั ด สิน ใจ ้ื อ จริง ในอนาคต (Trusov et al.,
2009 โดยผลการศึก ษาข้า งต้ น สามารถอธิบ ายได้ด้ว ย
ท ษ แี รงสนับสนุ นทางสังคม กล่าวคือ การ อ้ื ขายสินค้า
ผ่านโ เชียลคอมเมิร์ ผู้ ้อื กับผู้ขายไม่ได้พบเจอหน้ากัน
โดยตรง และไม่สามารถจับต้องสินค้าได้ ทาให้ผบู้ ริโภคเกิด
ความรู้สึก ไม่ แ น่ ใ จและสร้า งความวิ ต กกัง วลก่ อ นการ
ตั ด สิ น ใจ ้ื อ Gefen & Straub, 2004) การได้ ร ั บ แรง
สนั บ สนุ น ทางสัง คมทัง้ ทางด้ า นอารมณ์ แ ละข้อ มู ล จาก
ผู้บ ริโภคคนอื่น ๆ จะช่ ว ยให้ ค นเหล่ า นั น้ เกิด ความรู้สึก
สบายใจและสร้างความไว้วางใจ จึงนาไปสู่การตัดสินใจ อ้ื
สินค้าจริง Lin et al., 2017; Yadav et al., 2013)
นอกจากนี้ โ มเดลของการศึก ษานี้ ไ ด้ ถู ก สร้า ง
ขึน้ มาบนพื้น านของท ษ แี รงสนับสนุ นทางสังคมที่เป็ น
ลักษณะเด่นด้านความสัมพันธ์บนโ เชียลคอมเมิร์ ง่ึ มา
บูรณาการกับแนวคิดความไว้วางใจที่มบี ทบาทสาคัญ ต่ อ
พ ติกรรมการ ้ือ ของผู้บ ริโภคบนสังคมออนไลน์ ท าให้
โมเดลดังกล่าวสามารถอธิบายความสัมพันธ์ท่ี บั อ้ นของ
ผู้บริโภค ่งึ เกิด ขึน้ ระหว่างแรงสนับสนุ นทางสังคม ความ
ไว้วางใจ และความตัง้ ใจ อ้ื ผ่านโ เชียลคอมเมิร์ ได้อย่าง
สมบูรณ์ ก่อให้เกิดประโยชน์อย่างยิง่ ต่อทัง้ ด้านวิชาการและ
เชิงพาณิ ช ย์ ส าหรับ การท านายพ ติก รรมผู้บ ริโภคบน
โ เชียลคอมเมิร์ ตลอดจนเป็ นแนวทางให้ผปู้ ระกอบการ
พัฒนากลยุทธ์การทางตรงในยุคที่ส่อื สังคมออนไลน์กาลัง
เติบโต
ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะสาหรับการน าผลการวิจยั ที่ได้จาก
การศึกษาครัง้ นี้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ มีดงั นี้

1. เนื่องจากแรงสนับสนุ นทางสังคมมีอทิ ธิพลทัง้
ทางตรงและทางอ้อมต่ อความตัง้ ใจ ้อื สินค้าทางโ เชียล
คอมเมิร์ ผ่านความไว้วางใจ ทาให้ผู้ประกอบการต้องเปิ ด
โอกาสหรือการสร้างบรรยากาศให้ผู้บริโภคได้แสดงความ
คิดเห็นจากการใช้สนิ ค้า ทัง้ ทีเ่ ป็ นข้อความหรือรูปภาพ เพื่อ
ลดความวิตกกังวลและสร้างความไว้วางใจที่เกิดจากแรง
สนับสนุ นทางสังคมให้กบั ผู้บริโภคที่รสู้ กึ ลังเลใจในการ ้อื
สิน ค้ า นอกจากนี้ ผู้ ป ระกอบการควรให้ ข้ อ มู ล ที่ เ ป็ น
ประโยชน์ ต่ อ ผู้บ ริโ ภคผ่ า นโ เชีย ลคอมเมิร์ ด้ว ย เช่ น
รายละเอีย ดของสิน ค้ า ราคา วิธีก ารจ่ า ยเงิน ตลอดจน
ขัน้ ตอนการส่งสินค้า เพื่อกระตุ้นความต้องการ ้ือ สินค้า
ของผูบ้ ริโภค
2. หน่ วยงานรั บาลควรให้การสนับสนุ น การใช้
สื่อสังคมออนไลน์เป็ นช่องทางหนึ่งสาหรับขายสินค้า โดย
จัดโปรแกรมการ ึกอบรมสาหรับใช้ขายสินค้า ตลอดจนให้
ความรูท้ เ่ี กีย่ วข้องกับประโยชน์ในการใช้โ เชียลคอมเมิร์
ในเชิงพาณิ ชย์ไม่ว่าจะเป็ นเ สบุคหรืออินสตาแกรม เพื่อ
เป็ นแนวทางในการพัฒนากลยุทธ์ด้านการตลาดสมัยใหม่
ให้กบั ผูป้ ระกอบการ
3. ควรศึกษาตัวแปรอื่นที่คาดว่าจะมีอิทธิพลต่ อ
ความตัง้ ใจ ้ือ สิน ค้า ผ่ า นโ เชีย ลคอมเมิร์ เช่ น ความ
ปลอดภัยในการทาธุรกรรมทางโ เชียลคอมเมิร์ การบอก
ต่อของผูบ้ ริโภคผ่านโ เชียลคอมเมิร์ การคล้อยตามกลุ่ม
อ้างอิงในโ เชียลคอมเมิร์ เป็ นต้น
4. ควรศึกษาตัวแปรส่งผ่านหรือตัวแปรคันกลาง
่
( Mediator Variable ตั ว แ ป ร อื่ น ที่ มี อิ ท ธิ พ ล ต่ อ
ความสัมพันธ์ระหว่างแรงสนับสนุนทางสังคมกับความตัง้ ใจ
้ือ สิน ค้ า ผ่ า นโ เชีย ลคอมเมิร์ เช่ น ความมี ช่ือ เสีย ง
คุ ณ ภาพของข้ อ มู ล ข่ า วสาร การสื่ อ สารทางโ เชี ย ล
คอมเมิร์ เป็ นต้น
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