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การวิจัยเรื่อง “การพัฒนาความตัง้ ใจใช้พาณชิย์อิเล็กทรอนิกส์สาหรับผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ย่อม กลุ่มส่งออกสินค้าประเภทแฟชั่น” มีวัตถุประสงค์เพื่อทาความเข้าใจเกี่ยวกับปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อความตั้งใจใช้
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ และพัฒนาแนวทางการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมมีความตั้งใจใช้
พาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์ในการดาเนินธุรกิจ งานวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยการสัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้ประกอบการใน
ประเทศไทยกลุ่มสินค้าประเภทแฟชั่น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มที่มีพฤติกรรมการใช้พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์สูงกว่าค่าเฉลี่ยรวมจานวน
7 ราย และ กลุ่มที่มีพฤติกรรมการใช้พาณิชย์อิเล็กทรอนิกสต่าว่าค่าเฉลี่ยรวมจานวน 6 ราย จากการศึกษาพบว่า ประเด็นที่มี
แนวโน้มทาให้ ผู้ ประกอบการฯ มี ค วามตั้ง ใจใช้พ าณิ ช ย์อิเล็ ก ทรอนิก ส์ ได้ แ ก่ 1) การรั บรู้ ประโยชน์ด้ า นการพาณิ ช ย์
อิเล็กทรอนิกส์ 2) เจตคติที่ดีต่อพฤติกรรมการใช้พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 3) การคล้อยตามกลุ่มอ้างอิง 4) การรับรู้
ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรมการใช้พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ และ 5) การรับรู้แรงกดดันจากลูกค้า ในการพัฒนาให้
ผู้ประกอบการฯ ที่ยังไม่มีพฤติกรรมการใช้พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เกิดความตั้งใจใช้พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์จึงควรมุ่งเน้นการ
พัฒนาให้ผู้ประกอบการฯ มีการรับรู้ถึงประเด็นทั้ง 5 ดังที่ได้กล่าวไป ซึ่งการใช้พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ในการดาเนินธุรกิจนมี
ประโยชน์แก่ผู้ประกอบการฯ ในเชิงการแข่งขันทางธุรกิจ อีกทั้งมีประโยชน์ต่อเศรษฐกิจของประเทศโดยก่อให้เกิดรายได้
หมุนเวียนในประเทศและช่วยให้สภาวะเศรษฐกิจของ ประเทศไทยที่ชะลอตัวมีการขับเคลื่อน

วา

ABSTRACT

The purpose of the study which is about “The Development of the Intention to Use E-Commerce for Small and
Medium Enterprise (SMEs), SMEs Exporters of Fashion Categories” was to have a better understanding of the factors
associated with the intention to use e-commerce and to develop a guideline in driving SMEs’ intention to use
e-commerce. This study was a qualitative research and in-depth interview was applied. The key informants were
divided into 2 groups. They were a) 7 SME’s with e-commerce using behavior scores more than the average score,
and b) 6 SMEs who had e-commerce using behavior scores less than the average score. It was found that there were
5 main points that were likely to drive SMEs’ intention to use e-commerce; 1) perceived benefits of e-commerce;
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2) attitude toward e-commerce using; 3) subjective norm; 4) perceived behavioral control in using e-commerce and; 5)
perceived customer pressure. Therefore, those mentioned perceptions should be focused on to develop SMEs’ intention to
use e-commerce among SMEs who have not use e-commerce. Adopting e-commerce into SMEs’ business is useful for
competing and increasing economic growth, causing revenue cycle in Thailand and propelling Thailand economy which has
been slowed down for several years into a more robust and cost efficient level.
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วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) มีบทบาทสาคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศเนื่องจากใน
ปัจจุบัน มีจานวนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมทั่วประเทศเกือบ 3 ล้านรายและก่อให้เกิดผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ
ไทยเกื อ บร้ อ ยละ 50 (ส านั ก นโยบายภาษี ส านั ก งานเศรษฐกิ จ การคลั ง . มาตรการการเงิ น การคลั ง เพื่อ ช่ว ยเหลื อ
ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ระยะเร่งด่วน. 2558) สานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อมเล็งเห็นความสาคัญต่อระบบเศรษฐกิจดังกล่าวจึงเห็นว่าควรสนับสนุนให้วิสาหกิ จขนาดกลางและขนาดย่อม
(SMEs) มีประสิทธิภาพการส่งออกและการผลิตเพิ่มขึ้น (สานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม. แผนการ
ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมฉบับที่ 3 พ.ศ. 2555-2559. 2554) นอกจากนี้ จากการวิเคราะห์ภาพรวมการ
ส่งออกระหว่างปี 2554-2558 พบว่า สินค้าประเภทแฟชั่นในประเทศไทยเป็นสินค้าที่มีแนวโน้มส่งออกสูงขึ้นแต่ยังคงมีความ
ผันผวน (สานักพาณิชย์ดิจิตอล กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ. รายงานมูลค่าการส่งออก การนาเข้า และดุลการค้าของ
ไทย รายเดือน ปี กราฟ. 2558) ทาให้ผู้ประกอบการฯ กลุ่มดังกล่าวเป็นกลุ่มที่ มีแนวโน้มในการพัฒนาศักยภาพทางการ
แข่งขันและส่งเสริมให้มีศักยภาพทางการแข่งขันอย่างยั่งยืน
หนึ่งในกลยุทธ์ทางการแข่งขันที่ สสว.และหน่วยงานราชการหลายแห่งเช่น ธนาคารกสิกรไทย สมาคมผู้ประกอบการ
พาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์ไทย ดอทอะไร (Dot Arai) เว็บบิส (Webiz) และไปรษณีย์ไทยได้ให้ความร่วมมือกันส่งเสริมศักยภาพการ
แข่งขันให้แก่ผู้ประกอบการฯ คือ การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (ยุทธศักดิ์ สุภสร. 2557) เนื่องจากเป็นเครื่องมือที่มีต้นทุนต่า
แต่มีประสิทธิภาพในการประชาสัมพันธ์ได้อย่างรวดเร็วและเข้าถึงลูกค้าทั่วโลกได้ 24 ชม. จึงช่ว ยเพิ่มปริมาณการซื้อขาย
สินค้า/บริการให้แก่ผู้ประกอบการได้ (สานักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร. 2554 : 117)
จากการทบทวนผลงานวิจัย และเอกสารที่เกี่ย วข้ องกั บที่ ผ่า นมาผู้ วิจั ยพบว่า งานวิจัย ส่ว นใหญ่มุ่งเน้น ที่ตั วแปร
ภายนอกมากกว่าตัวแปรภายในและจากความสาคัญของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ผู้วิจัยจึงสนใจทาความเข้าใจ
สาเหตุที่เน้นตัวแปรภายในที่เกี่ยวข้องกับความตั้งใจใช้พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เพื่อหาแนวทางในการสร้างเครื่องมือพัฒนา
ความตัง้ ใจใช้พาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์สาหรับผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมกลุ่มส่งออกสินค้าประเภทแฟชั่น
ในประเทศไทยที่ไม่เคยใช้พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ให้เกิดความตั้งใจใช้พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อส่งเสริมให้ผู้ประกอบการฯ
มีศักยภาพด้านการแข่งขัน

ความมุ่งหมายของการวิจัย

1. เพื่อทาความเข้าใจสาเหตุที่เกี่ยวข้องกับความตั้งใจใช้พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์สาหรับผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่ อ มกลุ่ ม ส่ ง ออกสิ น ค้ า ประเภทแฟชั่น ที่ ไ ม่ เคยใช้พ าณิ ช ย์อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ใ ห้ เ กิ ด ความตั้ง ใจใช้พ าณิ ช ย์
อิเล็กทรอนิกส์
2. เพื่อหาแนวทางในการสร้างเครื่องมือพัฒนาความตั้งใจใช้พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์สาหรับผู้ประกอบการวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อมกลุ่มส่งออกสินค้าประเภทแฟชั่นในประเทศไทยที่ไม่เคยใช้พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ให้เกิดความตั้งใจ
ใช้พาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์
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กรอบแนวคิดในการวิจัย

ร

งานวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการวิจัยแบบผสานวิธี (Explanatory Sequential) และจาก
การศึกษาแนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ในการดาเนินธุรกิจผู้วิจัยได้สร้างกรอบ
แนวคิดในการศึกษาเชิงปริมาณด้วยตัวแปร 8 ปัจจัย จากนั้นผู้วจิ ัยได้นาผลการศึกษาเชิงปริมาณมาศึกษาหาข้อมูลเชิงลึกด้วย
การวิจัยเชิงคุณภาพ จากนั้นผู้วิจัยได้นาผลการวิจัยเชิงปริมาณที่พบว่าเป็นตัวแปรที่มีอิทธิพลต่อการใช้พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
ไปศึกษาต่อหาข้อมูลเชิงลึกด้วยการวิจัยเชิงคุณภาพซึ่งมี 5 ตัวแปรได้แก่ 1เจตคติต่อพฤติกรรมการใช้พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
(Attitude toward e-commerce using) 2 การคล้อยตามกลุ่มอ้างอิง (Subjective norm) 3 การรับรู้ความสามารถในการ
ควบคุมพฤติกรรมการใช้พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (Perceived behavioral control in using e-commerce) 4 การรับรู้ประโยชน์
ด้านการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (Perceived benefits of e-commerce) และ 5 การรับรู้แรงกดดันจากลูกค้า (Perceived
customer pressure)
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วิธีการดาเนินการวิจัย

วา

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรในการวิจัยครั้งนีค้ ือผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในประเทศไทยที่มีการใช้พาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์สูงและผู้ประกอบการวิสาหกิจ ขนาดกลางและขนาดย่อมในประเทศไทยที่มีการใช้พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ต่า
สาหรับกลุ่มตัวอย่างหรือผู้ให้ข้อมูล (Key Informant) เป็นผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในประเทศไทย
แบ่งเป็นผู้ประกอบการฯ ที่มีการใช้พาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์สูง จานวน 7 คน และผู้ประกอบการฯ ที่มีการใช้พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
ต่าจานวน 6 คน
เกณฑ์การแบ่งพฤติกรรมการใช้พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ สูงหรือต่า แบ่งโดยคาถามเชิงปริมาณประกอบด้วยข้ อ
คาถามรวม 17 ข้อ โดยใช้วิธีหาค่าคะแนนเฉลี่ยรวมของพฤติกรรมการใช้พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ผู้ประกอบการฯ ที่มีคะแนน
ค่าเฉลี่ยรวมของพฤติกรรมการใช้พาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์สูงกว่าค่าเฉลี่ยรวมของพฤติกรรมการใช้พาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์จัดว่า
เป็ น ผู้ประกอบการฯ ที่ มีก ารใช้พ าณิ ชย์อิเล็ กทรอนิก ส์ สูง ในทางกลั บกั น ผู้ ประกอบการฯ ที่ มีค ะแนนค่า เฉลี่ย รวมของ
พฤติ ก รรมการใช้ พ าณิ ช ย์ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ต่ ากว่ า ค่ า เฉลี่ ย รวมของพฤติ ก รรมการใช้ พ าณิ ช ย์ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ จั ด ว่ า เป็ น
ผู้ประกอบการฯ ที่มกี ารใช้พาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์ต่า
ขั้นตอนการคัดเลือกกลุ่มผู้ให้ข้อมูล
ผู้วิจัยทาการติดต่อไปยังผู้ประกอบการฯ ที่ได้คัดเลือกคุณสมบัติไว้ตามรายชื่อที่เตรียมไว้โดยประกอบด้ วย
ผู้ประกอบการฯ ที่ดาเนินการค้ากลุ่มสินค้าประเภทแฟชั่นแบ่งเป็นสินค้าแฟชั่น สินค้าเสื้อผ้าทั่วไป สินค้าสิ่งทอ และสินค้าอัญ
มณี แ ละเครื่อ งประดั บ ผู้ วิจั ย ติด ต่อผู้ ประกอบการฯ โดยวิธีโ ทรศั พ ท์ข อความร่ ว มมืออย่า งเป็น ทางการ และได้ อ ธิ บาย
ความสาคัญและวัตถุประสงค์ของการศึกษาโดยสังเขปให้ผู้ประกอบการฯ ทราบ หากกลุ่มเป้าหมายสมัครใจและยินดีให้ความ
ร่วมมือผู้วจิ ัยจะทาการนัดหมายเพื่อสัมภาษณ์เชิงลึกตามสถานที่ และเวลาที่ผู้ให้ข้อมูลสะดวก
เครื่องมือและวิธีเก็บรวบรวม
งานวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยวิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) และเครื่องมือที่ใช้ใน
การรวบรวมข้อมูลคือแนวถามสาหรับการสัมภาษณ์เชิงลึกซึ่งผู้วจิ ัยออกแบบแนวคาถามเชื่อมโยงตามผลการวิจัยเชิงปริมาณ
เรื่อง “ปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของ SMEs กลุ่มส่งออกสินค้าประเภท
แฟชั่นในประเทศไทย” ซึ่งเป็นงานวิจัยที่ผู้วิจัยได้ดาเนินการวิจัยและออกแบบเครื่องมือวัดตามแนวคิดทฤษฎีและเอกสารที่
เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการใช้นวัตกรรม แนวคาถามในการสัมภาษณ์เชิงลึกที่ผู้วิจัยสร้างเป็นการสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง
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(Semi-Structure Interview) เพื่อให้สามารถเปรียบเทียบความเหมือนและ/หรือความต่างของข้อมูลที่ได้รับจากผู้ให้ข้อมูล และ
เปิดรับความคิดเห็นอื่นๆ จากผู้ให้ข้อมูลนอกเหนือจากข้อคาถามที่ได้กาหนดไว้ตอนต้น คาถามหลักที่ใช้ในการสัมภาษณ์เชิง
ลึกครั้งนี้แบ่งออกเป็น 5 ประเด็นหลักตามผลการวิจัยเชิงปริมาณอันประกอบด้วย 1) การรับรู้ประโยชน์ด้านการพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ 2) เจตคติตอ่ พฤติกรรมการใช้พาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์ 3) การคล้อยตามกลุ่มอ้างอิง 4) การรับรู้ความสามารถ
ในการควบคุมพฤติกรรมการใช้พาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์ และ 5) การรับรู้แรงกดดันจากลูกค้า
การรับรู้ประโยชน์ด้านการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (Perceived benefits of e-commerce)
การรับรู้ประโยชน์ หมายถึง การที่บุคคลหนึ่งรับทราบว่าตนจะได้ประโยชน์อะไรบ้างเมื่อกระทาพฤติกรรม
หนึ่ง หรือการที่บุคคลหนึ่งมีความเชื่อว่าตนจะได้รับผลตอบแทนเชิงบวกเมื่อกระทาพฤติกรรมหนึ่ง (Pender. 1996 ;
Champion. 1999) เช่น การใช้เทคโนโลยีหรือนวัตกรรมใหม่ๆ จะสามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทางานหรือช่วยเพิ่ม
ศักยภาพในการทางานให้แก่ผู้ใช้งานได้ สอดคล้องกับที่ฮาร์ทได้อธิบายเกี่ยวกับการรับรู้ประโยชน์ของผู้ประกอบการเกี่ยวกับ
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ นวัตกรรม หรือแอพพลิเคชั่นว่า ผู้ประกอบการที่มีการรับรู้ประโยชน์ของพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
นวัตกรรม หรือแอพพลิเคชั่นจะมีความเชื่อว่าเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมดังกล่าวจะสามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ ช่วยเพิ่ม
ศักยภาพ และช่วยเพิ่มกาไรให้แก่หน่วยงาน บริษัท หรือองค์กรของตนได้ (Hart et al., 2010) อันทาให้ผู้ประกอบการตัดสินใจ
ใช้พาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์ ในงานวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้นาเอาแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับการรับรู้ของบุคคลเป็นกรอบในการวิเคราะห์
ความสัมพันธ์ระหว่าง การรับรู้ประโยชน์ด้านการพาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์และความตัง้ ใจใช้พาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์
เจตคติต่อพฤติกรรมการใช้พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (Attitude toward e-commerce using)
ไอเซ่น (1991) อธิบายว่า เจตคติต่อพฤติกรรมเป็นปัจจัยภายในตัวบุคคล (Personal Data) เป็นการ
ประเมินความรู้สกึ ที่บุคคลหนึ่งมีต่อการแสดงพฤติกรรมหนึ่งว่าความรู้สึกนั้นมีทิศทางบวกหรือทางลบซึ่งเกิดจากความเชื่อที่
บุคคลนั้นมีเกี่ยวกับพฤติกรรนัน้ โดยบุคคลจะประเมินคุณค่าที่ได้จากผลของการกระทาหรือผลลัพธ์จากการแสดงพฤติกรรม
หนึ่งและหากบุคคลหนึ่งมีความเชื่อว่าตนจะได้รับผลทางบวกจากการแสดงพฤติก รรมนั้นก็มีความเป็นไปได้ที่บุคคลนั้นจะมี
เจตคติที่ดีต่อ พฤติก รรมนั้น เป็น ผลรวมเกี่ ย วกั บความรู้ สึ ก หรือ ความโน้ม เอีย งภายในจิ ตใจที่บุค คลหนึ่งแสดงออกทาง
พฤติกรรมว่า ชอบ ไม่ชอบ หรืออคติ (Anastasia. 1976 ; Thurstone. 1974) อย่างไรก็ตาม เจตคติของบุคคลหนึ่งต่อเรื่องใด
หรือสิ่งใดสามารถแปรเปลี่ยนได้เมื่อบุคคลนั้นได้รับข้อมูล ข่าวสารเกี่ยวกับเรื่องนั้นหรือสิ่งนั้นผ่านสื่อทั่วไปและ/หรือจากผู้อ่ืน
ในการศึกษาครัง้ นี้ ผู้วิจัยได้นาทฤษฎีดังกล่าวมาประยุกต์ใช้ในการค้นหาเจตคติต่อพฤติกรรมการใช้พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ที่
เกี่ยวข้องกับความตั้งใจใช้พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เพื่อค้นหามุมมองที่จะนาไปพัฒนาเจตคติที่ดีต่อพฤติกรรมการใช้พาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ของผู้ประกอบการอันนาไปสู่ความตั้งใจใช้พาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์
การคล้อยตามกลุ่มอ้างอิง (Subjective norm)
ไอเซ่นได้อธิบายว่าการคล้อยตามกลุ่มอ้างอิงเป็นปัจจัยทางสังคมที่มีอิทธิพลต่อการแสดงพฤติกรรมของ
บุคคลหนึ่ง เมื่อบุคคลหนึ่งมีการรับรู้และประเมินว่ากลุ่มผู้มีความใกล้ชิดหรือผู้มีความสาคัญต่อบุคคลนั้นมีความคิดว่าตนควร
หรือไม่ควรแสดงพฤติก รรมหนึ่ง อีก ทั้งเป็นการรั บรู้ข องบุ คคลหนึ่ง ว่าบุ คคลอื่ นที่ มีความส าคัญ ต่อตนสนั บสนุ น หรือไม่
สนับสนุนให้ตนแสดงพฤติกรรมตามที่กลุ่มอ้างอิงต้องการมากหรือน้อยเพียงใด (Ajzen. 1991 : 188 ; Ajzen & Fishbein. 1980 :
83-75) ในการวิจัยเชิงคุณภาพครั้งนี้ ผู้วิจัยได้นาเอาทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับความตั้งใจแสดงพฤติกรรมของบุคคลเป็นกรอบใน
การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการคล้อยตามกลุ่มอ้างอิงและความตัง้ ใจใช้พาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์
การรับรู้ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรมการใช้พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์( Perceive behavioral
control in using e-commerce)
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การรั บ รู้ ค วามสามารถในการควบคุ ม พฤติ ก รรมพั ฒ นามาจากการรั บ รู้ ค วามสามารถของบุ ค คล
(Self Efficacy) ตามแนวคิดทฤษฎีการเรียนรู้ทางสังคม (Social Cognitive Theory) ของแบนดูร่า (1997) แบนดูร่าอธิบายว่า
ก่อนที่บุคคลหนึ่งจะตัดสินใจแสดงพฤติกรรมใดพฤติกรรมหนึ่ง บุคคลนั้นจะประเมินความสามารถและโอกาสในการแสดง
พฤติกรรมของตนก่อนที่จะตัดสินใจแสดงพฤติกรรมนัน้ ออกมา ต่อมาไอเซ่นได้อธิบายว่าการรับรู้ความสามารถในการควบคุม
พฤติกรรมเป็นปัจจัยควบคุม เป็นการรับรู้ความยากง่ายในการแสดงพฤติกรรมทั่วไปของบุคคลหนึ่งให้เป็นไปตามที่ตั้งใจ เป็น
การประเมิน ว่า ตนมีแ นวโน้ม และ/หรือ โอกาสที่ จ ะควบคุ ม พฤติก รรมของตน และเป็ น ความเชื่อ ว่ า ถึ ง แม้ จ ะอยู่ภ ายใต้
สถานการณ์ใดก็ตามตนก็มีความสามารถควบคุมพฤติกรรมของตนให้เป็นตามที่ตั้งใจเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ดังที่คาดหวัง (Ajzen,
1991) ในการศึก ษาครั้ ง นี้ ผู้ วิจั ย ได้ น าทฤษฎีดั ง กล่ า วมาประยุ ก ต์ใ ช้ใ นการค้ น หาการรั บรู้ ค วามสามารถในการควบคุ ม
พฤติกรรมการใช้พาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้องกับความตั้งใจใช้พาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์
การรับรู้แรงกดดันจากลูกค้า (Perceived customer pressure)
แรงกดดันจากลูกค้าหมายถึงสภาวการณ์ที่ลูกค้าสามารถบีบบังคับหรือสามารถใช้อานาจต่อรองซื้อของ
ตนในการเรียกร้องหรือผลักดันให้องค์กรเปลี่ยนหรือนาเทคโนโลยีใหม่ ๆ มาใช้ในการสร้างคุณค่าให้แก่สินค้าขององค์กรนั้นๆ
ซึ่งทาให้องค์กรสามารถสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าได้ (Cata. 2003) อย่างไรก็ตาม โดยทั่วไปลูกค้าจะไม่เรียกร้องให้องค์กรหรือ
บริษัทสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าโดยตรงแต่ลูกค้าจะเรียกร้องให้องค์กรหรือบริษัททราบว่าตนต้องการให้องค์กรหรือบริษัท
ตอบสนองความต้องการเรื่องหนึ่งเรื่องใดให้แก่ตน (Sophonthummapharn. 2008) ในการศึกษาครัง้ นี้ ผู้วิจัยได้นาเอาแนวคิดที่
เกี่ยวข้องกับการรับรู้ของบุคคลเป็นกรอบในการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้แรงกดดันจากลูกค้าและความตั้งใจใช้
พาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์

สรุปผลการวิจัย

จากการวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงคุณภาพที่ได้รับจากผู้ให้ขอ้ มูลสามารถสรุปลักษณะข้อมูลพื้นฐานของผู้ให้สัมภาษณ์กลุ่ม
ผู้ประกอบการฯ ที่ มีก ารใช้พ าณิ ชย์อิเล็ ก ทรอนิก ส์ สู ง กว่า ค่ า เฉลี่ ย จ านวน 7 คน รายละเอีย ดดั ง ตาราง 1 และกลุ่ ม
ผู้ประกอบการฯ ที่มกี ารใช้พาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์ต่ากว่าค่าเฉลี่ย จานวน 6 คน รายละเอียดดังตาราง 2

วา

ตาราง 1 ข้อมูลพืน้ ฐานของกลุม่ ผู้ประกอบการฯ ที่มกี ารใช้พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์สูงกว่าค่าเฉลี่ย
ประเภทสินค้า
จานวนผู้ประกอบการฯ
จังหวัด
แฟชั่น
1
กรุงเทพ
เสื้อผ้า
2
ระนอง, กรุงเทพ
สิ่งทอ
2
ลาพูน, บุรีรัมย์
อัญมณีและเครื่องประดับ
2
ระยอง, กรุงเทพ

ตาราง 2 ข้อมูลพืน้ ฐานกลุ่มผู้ประกอบการฯ ที่มกี ารใช้พาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์ต่ากว่าค่าเฉลี่ย
ประเภทสินค้า
จานวนผู้ประกอบการฯ
จังหวัด
แฟชั่น
2
ขอนแก่น, นครราชสีมา
เสื้อผ้า
2
กรุงเทพ, ปทุมธานี
สิ่งทอ
1
กรุงเทพ
อัญมณีและเครื่องประดับ
1
นครปฐม
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สาหรับผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลทีไ่ ด้รับจากการสัมภาษณ์เชิงลึกสามารถสรุปได้ดังประเด็นต่อไปนี้
การรับรู้ประโยชน์ด้านการพาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์
ประโยชน์ของพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์มีผลต่อความตั้งใจใช้พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ เมื่อผู้ประกอบการเริ่มต้น
ศึกษา ค้นหา และเปรียบเทียบข้อมูลเกี่ยวกับพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ โดยผู้ให้ข้อมูลกลุ่มผู้ประกอบการฯ ที่มีการใช้พาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์สูงกว่าค่าเฉลี่ยเปิดเผยว่าประโยชน์ที่ทาให้ข้อมูลเกิดความสนใจใช้พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ ประโยชน์ใน
การเพิ่มจานวนลูกค้า ประโยชน์ในการสื่อสารที่ดีย่ิงขึ้น และ ประโยชน์ในการลดต้นทุนด้านการจัดการ ในขณะที่ ผู้ให้ข้อมูล
กลุ่มผู้ประกอบการฯ ที่มีการใช้พ าณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ต่ากว่าค่าเฉลี่ยเปิดเผยว่าประโยชน์ที่ทาให้ข้อมูลเกิดความสนใจใช้
พาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์ ได้แก่ ประหยัดค่าดาเนินการ สื่อสารถึงลูกค้าได้ 24 ชม. สื่อสารข้อมูลรวดเร็ว สะดวก สื่อสารข้อมูล
ได้ชัดเจน ได้ลูกค้าต่างประเทศ ไม่ต้องตามหาลูกค้า ลูกค้าเป็ นคนหาเรา มีช่องทางการขายเพิ่มขึ้น เมื่อเปรียบเทียบข้อมูลที่
ได้รับจากผู้ให้ข้อมูลทั้งสองกลุ่ม จะเห็นได้ว่ามีประเด็นที่มีความสอดคล้องกันทุกด้านซึ่งกล่าวโดยสรุปได้แก่ ประโยชน์ด้าน
ต้นทุนในการดาเนินการ ประโยชน์ด้านการสื่อสาร และประโยชน์ด้านการเข้าถึงลูกค้า
เจตคติต่อพฤติกรรมการใช้พาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์
เจตคติของผู้ประกอบการฯ ที่มีต่อพฤติกรรมการใช้พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เป็นความรู้สึกโดยรวมที่ผู้ประกอบการฯ
มีตอ่ พฤติกรรมการใช้พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ เช่น รู้สึกดี รู้สึกไม่ดี ชอบ หรือไม่ชอบ จากการวิเคราะห์ข้อ มูลที่ได้รับจากผู้ให้
ข้อมูล ผู้วิจัยพบว่าผู้ให้ข้อมูลมีทั้งเจตคติเชิงบวกและเจตคติเชิงลบต่อพฤติกรรมการใช้พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์โดยประโยชน์
หรือปัญหาที่อาจได้รับจากการใช้พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เป็นประเด็นที่ทาให้ผู้ประกอบการรู้สึกดีหรือไม่ดี ซึ่งประโยชน์ของ
การใช้พาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์จะทาให้ผู้ประกอบการฯ รู้สึกดีหรือมีเจตคติเชิงบวกต่อการใช้พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ในขณะที่
ปัญหาที่อาจได้รับจากการใช้พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ทาให้ผู้ประกอบการฯ รู้สึกไม่ดีหรือมีเจตคติเชิงลบต่อการใช้พาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์
ประโยชน์ของพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ที่ทาให้ผู้ให้ข้อมูลกลุม่ ผู้ประกอบการฯ ที่มีการใช้พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์สูง
กว่าค่าเฉลี่ยคือมีความรู้สึกดีหรือมีเจตคติเชิงบวกต่อการใช้พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ ลูกค้ามาหาเราเอง มีผลด้านการ
ขาย และมีผลด้านต้นทุนค่าใช้จา่ ย สาหรับประโยชน์ของพาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์ที่ทาให้ผู้ให้ข้อมูลกลุม่ ผู้ประกอบการฯ ที่มีการ
ใช้พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ต่ากว่าค่ าเฉลี่ยคือ มีความรู้สึ กดีหรือมีเจตคติเชิงบวกต่อ การใช้พาณิชย์อิเล็ก ทรอนิกส์ ได้แ ก่
ประหยัดค่าดาเนินการ สื่อสารถึงลูกค้าได้ 24 ชม. สื่อสารข้อมูลรวดเร็ว สะดวก สื่อสารข้อมูลได้ชัดเจน ได้ลูกค้าต่างประเทศ
ไม่ตอ้ งตามหาลูกค้า ลูกค้าเป็นคนหาเรา และ มีช่องทางการขายเพิ่มขึ้น ผู้วิจัยพบว่า ข้อมูลที่ได้รับจากผู้ให้ข้อมูลทั้งสองกลุ่ม
มี ป ระเด็ น ที่ มี ค วามสอดคล้ อ งกั น และท าให้ ผู้ ป ระกอบการฯ มี ค วามรู้ สึ ก ที่ ดี ห รื อ มี เ จตคติ เ ชิ ง บวกต่ อ การใช้ พ าณิ ช ย์
อิเล็กทรอนิกส์คือการใช้พาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์มปี ระโยชน์แก่ผู้ประกอบการฯ เรื่องลูกค้าและช่องทางการขาย
สาหรับกลุ่ มผู้ประกอบการฯ ที่ มีการใช้พ าณิชย์อิเล็ กทรอนิกส์ สูงกว่า ค่า เฉลี่ ยเปิด เผยว่า ปัญ หาด้ านการใช้
พาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์ที่ทาให้ผู้ประกอบการฯ ที่มีการใช้พาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์สูงกว่าค่าเฉลี่ยรู้สกึ ไม่ดีหรือมีเจตคติเชิงลบต่อ
การใช้พาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์ได้แก่ ข้อมูลถูกขโมย ใช้เวลาในการจัดการเว็บไซต์ และ ผู้ใช้งานต้องมีทักษะหรือความรู้พ้ืนฐาน
ที่เกี่ยวข้อง สาหรับกลุ่มผู้ประกอบการฯ ที่มีการใช้พาณิช ย์อิเล็กทรอนิกส์ต่าว่าค่าเฉลี่ยให้ข้อมูลว่า ปัญหาด้าน เวลาในการ
อัพเดทข้อมูลน้อย และ ใช้งานยาก ยุ่งยากกว่าที่คิดเป็นสิ่งที่ทาให้ผู้ประกอบการกลุ่มนี้รู้สึกไม่ดีหรือมีเจตคติเชิงลบต่อการใช้
พาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์ ผู้วิจัยพบว่า จากข้อมูลที่ได้รับจากผู้ให้ขอ้ มูลทั้งสองกลุ่มแสดงให้เห็นว่ามีประเด็นที่มีความสอดคล้อง
กั น ซึ่ ง ท าให้ ผู้ ป ระกอบการฯ มี เ จตคติ เ ชิ ง ลบต่ อ การใช้ พ าณิ ช ย์ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ คื อ ความยุ่ ง ยากในการใช้ ง านพาณิ ช ย์
อิเล็กทรอนิกส์
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การคล้อยตามกลุ่มอ้างอิง
ผู้ประกอบการฯ ที่ มีการใช้พาณิ ชย์อิเล็กทรอนิกส์สู งกว่า ค่าเฉลี่ ยเปิ ดเผยว่ามีบุคคลหลั กที่มีความสาคัญต่อ
ผู้ประกอบการฯ และมีผลต่อความตั้งใจใช้พาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์ซึ่งสามารแบ่งได้เป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มลูกค้าที่ต้องการให้
ใช้ กลุ่มคู่แข่งในธุรกิจที่ได้เริ่มใช้พาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์ และ กลุ่มคนใกล้ชิดของผู้ประกอบการฯ ที่ประสงค์ให้ผู้ประกอบการฯ
ใช้พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ บุคคลที่มีความสาคัญต่อผู้ประกอบการฯ ที่มีการใช้พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ต่ากว่าค่าเฉลี่ยได้แก่
กลุ่มลูกค้าที่ต้องการให้ใช้ กลุ่มผู้ที่ประสบความสาเร็จในการใช้พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ดาเนินธุรกิจ และกลุ่มผู้ที่ ให้ความใส่
ใจความต้องการของลูกค้า จากการปรียบเทียบข้อมูลที่ได้รับจากผู้ให้ข้อมูลทั้งสองกลุ่ม จะเห็นได้ว่ามีประเด็นที่สามารถ
เชื่อมโยงถึงกันได้คือกลุ่มอ้างอิงที่เป็นกลุ่มผู้ที่ประสบความสาเร็จในการใช้พาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์ดาเนินธุรกิจ และกลุ่มผู้ที่ให้
ความใส่ใจความต้องการของลูกค้า โดยทั้ง 2 กลุ่มที่กล่าวมาอาจเป็นกลุ่มคู่แข่งในธุรกิจที่ได้เริ่มใช้พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
และ/หรื อ กลุ่ ม คนใกล้ ชิด ของผู้ ประกอบการฯ ก็ ย่อ มได้ อย่า งไรก็ ต าม การพั ฒ นาการคล้ อ ยตามกลุ่ ม อ้า งอิง ในกลุ่ ม
ผู้ประกอบการฯ ควรมุ่งเน้นที่คุณลักษณะของคู่แ ข่งในธุรกิจที่ประสบความสาเร็จในการดาเนินธุรกิจโดยการใช้พาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ตามที่ลูกค้าต้องการ
การรับรู้ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรมการใช้พาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์
การรับรู้ความสามารถของผู้ประกอบการฯ มีผลต่อความตัง้ ใจใช้พาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์เพราะเมื่อผู้ประกอบการฯ
มีการรับรู้ว่าไม่ว่าจะมีอุปสรรคใดๆ เกิดขึ้นในขณะที่ใช้พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ผู้ประกอบการฯ ก็มีความสามารถควบคุม
พฤติกรรมการใช้พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์หรือสามารถขอความช่วยเหลือจากบุคคลอื่นในการใช้พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ได้ ผู้
ประกอบการฯ ที่มีการใช้พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์สูงกว่าค่าเฉลี่ยให้ข้อมูลว่าผู้ประกอบการฯ จะรับรู้ว่าไม่ว่าจะมีอุปสรรคใดๆ
เกิดขึ้นในขณะที่ใช้พาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์ ผู้ประกอบการฯ ก็มีความสามารถควบคุมพฤติกรรมการใช้พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
ได้หากรับรู้ว่าตนเอง 1) สามารถแก้ปัญหาเกี่ยวกับการใช้พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 2) สามารถขอความช่วยเหลือจากผู้อ่ืน
ในทางกลับกันหากผู้ประกอบการฯ ขาดความมั่นใจหรือทักษะด้านการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ก็จะทาให้ไม่มีการรับรู้
ความสามารถในการควบคุ ม พฤติก รรมการใช้ พ าณิ ชย์ อิเ ล็ ก ทรอนิก ส์ ส าหรั บผู้ ป ระกอบการฯ ที่ มี ก ารใช้ พ าณิ ช ย์
อิเล็กทรอนิกส์ต่ากว่าค่าเฉลี่ย การที่ผู้ประกอบการฯ รับทราบว่ามีช่องทางใดที่สามารถติดต่อสอบถามวิธีแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น
ขณะใช้พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์จะทาให้ผู้ประกอบการฯ มีการรับรู้ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรมการใช้พาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ ผู้วิจัยพบว่า ข้อมูลที่ได้รับจากผู้ให้ขอ้ มูลทั้งสองกลุ่มมีประเด็นที่มีความสอดคล้องกันคือการรับทราบว่า หาก
ผู้ประกอบการฯ การต้องการติดต่อสอบถามวิธีแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นขณะใช้พาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์จะสามารถขอความช่วยเหลือ
จากช่องทางใดบ้างมีผลทาให้ผู้ประกอบการฯ มีการรับรู้ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรมการใช้พาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์
การรับรู้แรงกดดันจากลูกค้า
แรงกดดันจากลูกค้าเป็นหนึ่งในสาเหตุที่มีผลต่อความตั้งใจใช้พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของผู้ประกอบการฯ เพราะ
การตอบสนองความต้องการของลูกค้า การอานวยความสะดวกให้แก่ลูกค้าตามต้องการ รวมทั้ งการสร้างความพึงพอใจ
ให้แก่ลูกค้าสามารถทาให้ลูกค้ามีความภักดีและ/หรือผูกพันกับผู้ค้าได้ ผู้ประกอบการฯ ที่มีการใช้พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์สูง
กว่าค่าเฉลี่ยให้ข้อมูลว่าสาเหตุที่แรงกดดันจากลูกค้ามีผลต่อความตั้งใจใช้พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ เพราะ สามารถช่วยให้
สื่อสารกับลูกค้าเรื่องข้อมูลของสินค้าได้ชัดเจน สามารถอานวยความสะดวกให้ลูกค้ามีช่องทางในการติดต่อสื่อสารกับผู้ค้า
เพิ่มขึ้น และทาให้มีรายได้จากการค้าเพิ่มขึ้น สาหรับสาเหตุที่แรงกดดันจากลูกค้ามีผลต่อความตั้งใจใช้พาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์
ของผู้ประกอบการฯ ที่มีการใช้พาณิ ชย์อิเล็กทรอนิกส์ต่ากว่าค่าเฉลี่ยเนื่องจากเป็นช่องทางหนึ่งที่สามารถใช้สร้างความพึง
พอใจด้านบริการให้แก่ลูกค้าได้ เมื่อเปรียบเทียบข้อมูลที่ได้รับจากผู้ให้ข้อมูลทั้งสองกลุ่ม จะเห็นได้ว่ามีประเด็นที่สามารถ
เชื่อมโยงถึงกันได้คือการตอบสนองความต้องการของลูกค้าโดยการใช้พาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์ในการสื่อสารจะช่วยให้ลูกค้า
เกิดความพึงพอใจด้านบริการได้
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ข้อเสนอแนะเชิงปฎิบัติ
จากผลการสังเคราะห์ผลการวิจัยครั้งนี้ พบว่ามีเนื้อหาหลัก 4 ประเด็นที่ควรนาไปพัฒนาเครื่องมือส่งเสริมให้
ผู้ประกอบการฯ มีค วามตั้ง ใจใช้พ าณิชย์อิเล็ก ทรอนิก ส์ เช่น เอกสารคู่ มือการใช้พ าณิ ชย์อิเล็ก ทรอนิก ส์ หรือ เอกสาร
ประกอบการอบรมเกี่ยวกับการใช้พาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์ เนือ้ หาหลักที่ควรมุง่ เน้นสาหรับพัฒนาเครื่องมือฯ ได้แก่ 1) เจตคติที่
ดีและประโยชน์ด้านการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 2) กรณีตัวอย่างของผู้ที่ประสบความสาเร็จในการใช้พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
และ กรณีตัวอย่างของผู้ที่ให้ความใส่ใจความต้องการของลูกค้า 3) การสร้างการรับรู้ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรม
การใช้ พ าณิ ช ย์ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ใ ห้ แ ก่ ผู้ ป ระกอบการฯ และ 4) ประโยชน์ ที่ ผู้ ป ระกอบการฯ จะได้ จ ากการใช้ พ าณิ ช ย์
อิเล็กทรอนิกส์ตามที่ลูกค้าต้องการหรือสอบถามถึงช่องทางเสริมในการติดต่อสื่อสาร
1. การส่งเสริมให้ผู้ประกอบการฯ รับรู้ประโยชน์ด้านการพาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์ทาให้ผู้ประกอบการรู้สึกดีต่อ
การใช้พาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์และเป็นหนึ่งในประเด็นหลักที่ช่วยเพิ่มความตั้งใจใช้พาณิชย์อิ เล็กทรอนิกส์ของผู้ประกอบการฯ
โดยควรมุง่ เน้นประเด็นหลัก 3 ด้านคือ 1)ประโยชน์ด้านต้นทุนในการดาเนินการ 2) ประโยชน์ด้านการสื่อสาร และ3) ประโยชน์
ด้านการเข้าถึงลูกค้า และแบ่งเป็นประเด็นย่อยคือประโยชน์ด้าน 1) การประหยัดค่าดาเนินการ 2) การสื่อสารกับลูกค้าได้ 24
ชัว่ โมง 3) การสื่อสารข้อมูลรวดเร็ว สะดวก 4) การสื่อสารข้อมูลได้ชัดเจน 5) การได้ตลาดลูกค้าต่างประเทศ 6) ไม่ต้องตาม
หาลูกค้า ลูกค้าเป็นคนหาเรา และ 7) การเพิ่มช่องทางการขาย
2. ถ้าต้องการเพิ่มความตั้งใจใช้พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ควรสร้างพฤติกรรมคล้อยตามกลุ่มอ้า งอิงของ
ผู้ ป ระกอบการฯ ด้ ว ยการน าเสนอเนื้ อ หาที่ มุ่ ง เน้ น เรื่ อ ง กรณี ตั ว อย่ า งของผู้ ที่ ป ระสบความส าเร็ จ ในการใช้ พ าณิ ช ย์
อิเล็กทรอนิกส์ดาเนินธุรกิจ กรณีตัวอย่างของผู้ที่ให้ความใส่ใจความต้องการของลูกค้า โดยกรณีตัวอย่างที่เลือกมานาเสนอ
นัน้ ควรเป็นผู้ประกอบการที่เป็นคู่แข่งในธุรกิจของผู้ประกอบการฯ
3. ควรส่ ง เสริ ม ให้ ผู้ ประกอบการฯ มี ก ารรั บ รู้ ค วามสามารถในการควบคุ ม พฤติ ก รรมการใช้ พ าณิ ช ย์
อิเล็กทรอนิกส์ โดยการให้ความรู้หรือประชาสัมพันธ์เรื่องช่องทางสาหรับติดต่อสอบถามปัญหาที่ผู้ประกอบการฯ มักพบเมื่อ
ใช้พาณิ ชย์อิเล็กทรอนิกส์ รวมทั้ ง วิธีแก้ ปัญหาหรือป้อ งกันปั ญหาเพราะเมื่อผู้ประกอบการฯ รับทราบว่าสามารถติดต่อ
สอบถามวิธีแก้ปัญหาจากหน่วยงานใดหรือช่องทางใดย่อมทาให้ผู้ประกอบการฯ มีการรับรู้ความสามารถในการควบคุม
พฤติกรรมการใช้พาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์เพิ่มขึ้น
4. ควรเพิ่มองค์ความรู้ให้ผู้ประกอบการตระหนักถึงประโยชน์ที่ผู้ประกอบการฯ จะได้จากการใช้พาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสื่อสารตามที่ลูกค้าต้องการ ซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์ในการสื่อสารข้อมูลกับลูกค้าได้อย่างสะดวก
รวดเร็วและถูกต้องชัดเจน จึงทาให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจและนาสู่การเพิ่มขึ้นของรายได้จากลูกค้าประจา

ข้อเสนอแนะในการทาวิจัยต่อไป

1. ควรมีก ารวิจั ย เพิ่มเติม กั บผู้ ป ระกอบการฯ กลุ่ ม สิ น ค้ า ประเภทอื่น ๆ เพื่อ ตรวจสอบความแม่น ย าหรือ ความ
น่าเชื่อถือของงานวิจัย และ สามารถนาผลการวิจัยไปประยุกต์ใช้กับผู้ประกอบการฯ กลุ่มสินค้าประเภทอื่น เนื่องจากใน
งานวิจัยครั้งนีม้ ขี ้อจากัดด้านกลุม่ ตัวอย่างผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม กลุ่มส่งออกสินค้าประเภทแฟชั่น
ในประเทศไทยซึ่ง อาจมีค วามตั้ งใจใช้พาณิ ชย์อิเล็ กทรอนิกส์ และพฤติกรรมการใช้พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ แตกต่างจาก
ผู้ประกอบการฯ กลุ่มสินค้าประเภทอื่น
2. การวิจัยเชิงคุณภาพครั้งนี้ เป็นการทาความเข้าใจสาเหตุที่เกี่ยวข้องกับความตั้งใจใช้พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์โดยมี
ผู้ให้ข้อมูลเป็นกลุ่มผู้ประกอบการฯ ที่มีพฤติกรรมการใช้พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์สูงและต่ากว่าค่าเฉลี่ย จึงควรมีการวิจัยเพื่อ
ทาความเข้าใจสาเหตุที่ผู้ประกอบการฯ ไม่มีความตั้งใจใช้พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ในการดาเนินธุรกิจ เพื่อที่จะได้ตรวจสอบ
ความเหมือนและ/หรือสอดคล้องของข้อมูล
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3. จากข้อมูลที่ได้รับเกี่ยวกับสาเหตุที่แรงกดดันจากลูกค้าด้านการอานวยความสะดวกให้ลูกค้ามีผลต่อความตัง้ ใจใช้
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ผู้วิจัยมีข้ อเสนอแนะให้งานวิจัยในอนาคตศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับ ความสัมพันธ์ระหว่างความตั้งใจใช้
พาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์กับความพึงพอใจของลูกค้าและพฤติกรรมการซือ้ ซ้าของลูกค้า
4. ควรมีการนาผลวิเคราะห์ที่ได้รับจากการวิจัยไปพัฒนาเครื่องมือสาหรับส่งเสริมให้ผู้ประกอบการฯ เกิดความตัง้ ใจ
ใช้พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ และเพื่อให้เครื่องมือที่พัฒนาขึ้นมานั้นมีความน่าเชื่อถือและมีประสิทธิภาพจึงควรนาเครื่องมือที่
พัฒนาขึ้นมาไปศึกษาการวิจัยเชิงทดลองเพิ่มเติมก่อนการนาไปใช้จริง
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