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อ
การวิ จั ย ครั้ ง นี้ มี วั ต ถุ ป ระ งค์ เ พื่ อ ทด อบโมเดลความผู ก พั น ของ
ผู้บริโภคในบริบทของธุรกิจการค้าปลีกออนไลน์ ผ่านแอพพลิเคชั่นเทคโนโลยี
ความเป็นจริงเ ริม เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ โดยกลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้บริโภคที่มี
ประ บการณ์ ในการใช้แอพพลิเคชั่น เทคโนโลยีความเป็นจริงเ ริมของธุรกิจ
การค้าปลีกออนไลน์ จานวน 400 คน เครื่องมือที่ใช้ คือ แบบ อบถาม ถิติที่ใช้
ในการวิเคราะ ์ข้อมูล ได้แก่ การวิเคราะ ์เชิงพรรณา และการวิเคราะ ์ตัวแบบ
มการโครง ร้างด้วยเทคนิควิธี Partial Least Square ผลการวิจัยพบว่า การ
ร้างประ บการณ์บริการทางดิ จิทัลเป็นปัจจัย าคัญที่ ่งผลต่อความผู กพั น
ของผู้บริโภคผ่านคุณค่าเชิงความเพลิดเพลินทางอารมณ์และคุณค่าเชิงประโยชน์
ใช้ อย โดยมี ก ารรั บ รู้ ถึ ง ความง่ า ยในการใช้ ง าน อิ ท ธิ พ ลทาง ั ง คม และ
ความ ามารถทางนวัตกรรม ่วนบุคคลเป็นปัจจัยเชิงเ ตุ ผลที่ได้จากการวิจัย
ครั้ ง นี้ ใ ้ แ นวทางที่ เ ป็ น ประโยชน์ แ ก่ ผู้ ป ระกอบการธุ ร กิ จ ค้ า ปลี ก ออนไลน์
โดยการใ ้ความ าคัญกับการ ร้างประ บการณ์บริการดิจิทัล ซึ่งเป็นผลมาจาก
การรับรู้ถึงคุณค่าเชิงความเพลิดเพลินทางอารมณ์และคุณค่าเชิงประโยชน์ใช้
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อยของแอพพลิเคชั่นเทคโนโลยีความเป็นจริงที่เกิดจากการรับรู้ถึงความง่ายใน
การใช้งาน อิทธิพลทาง ังคม และความ ามารถทางนวัตกรรม ่วนบุคคลเป็น
ลัก าคัญ เพื่อยกระดับความผูกพันของผู้บริโภคใ ้ดียิ่งขึ้น
าสา ธุรกิจการค้าปลีกออนไลน์ เทคโนโลยีความเป็นจริงเ ริม ความผูกพัน
ของผู้บริโภค
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RESEARCH ARTICLE
Enhancing Consumer Engagement in Online Retailing
Business with Augmented Reality Applications
Thadathibesra Phuthong1
Abstract
The objective of this research was to examine the model of
consumer engagement in the context of online retailing business
with an augmented reality application. The samples are 400
consumers who had experience using augmented reality for online
retailing business applications. The research instrument was a
questionnaire. Statistical analysis composes of descriptive statistics
and structural equation model analysis by the Partial Least Squares
technique. The results found that digital service experience had an
influential factor that influencing consumer engagement through
hedonic value and utilitarian value by the perceived ease of use,
social influence, and personal innovativeness as the causal factor.
The results of this study provided useful guidance to online retailing
business entrepreneurs by paying attention to the role of digital
service experience which a result from the perceived hedonic value
and the perceived utilitarian value of augmented reality technology
applications by the perceived ease of use, social influence, and
personal innovativeness for enhancing better consumer engagement.
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า

ปัจจุบันโลกของเราได้ก้าวเข้า ู่ยุคของดิจิทัลอย่างเต็ มรูปแบบ ซึ่งเป็น
ผลมาจากเทคโนโลยีและนวัตกรรมใ ม่ ๆ ที่ ถูกพั นาขึ้นมา เพื่ออานวยความ
ะดวก บายแก่มนุ ย์ใ ้ ามารถดาเนินชีวิตประจาวันได้ง่ายขึ้น และยังทาใ ้
เกิดการปรับเปลี่ยนพ ติกรรมต่าง ๆ โดยเ พาะการดาเนินกิจกรรมทางธุรกิจ
ดังจะเ ็นได้จากการจับจ่ายใช้ อยจากร้านค้าแบบดั้งเดิมไป ู่ร้านค้า ออนไลน์
่ ง ผลใ ้ ธุ ร กิ จ พาณิ ช ย์ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ์ (E-Commerce) มี ก ารเติ บ โตอย่ า ง
ต่อเนื่อง และเป็นอีก นึ่งในธุรกิจที่ถูกจับตามองมากที่ ุดในช่วงไม่กี่ปที่ผ่านมา
โดยข้อมูลจากรายงานการประชุม ประชาชาติว่าด้วยการค้าและการพั นา
(UNCTAD) ในป 2562 พบว่า มูลค่าของธุรกิจพาณิชย์อิเล็ก ทรอนิก ์แบบธุรกิจ
กับผู้บริโภค (B2C) รือการค้าปลีกจากทั่วโลกมีประมาณกว่า 80 ล้านล้านบาท
ซึ่งถือว่าเป็นการ ร้างโอกา ทางเ ร กิจอย่างม า าล (UNCTAD, 2019)
า รั บ ประเท ไทยก็ เ ช่ น เดี ย วกั น ยุ ค ของ ั ง คมดิ จิ ทั ล (Digital
Society) ได้ เข้า มาเปลี่ย นแปลงพ ติ กรรมผู้ บริโภคไปอย่ างรวดเร็วและก้า ว
กระโดด ่งผลทาใ ้เกิดกิจกรรมทางธุรกิจต่าง ๆ บนโลกออนไลน์มากขึ้น และ
การเปลี่ยนแปลงทั้งทางด้านโครง ร้างเ ร กิจและ ังคมเป็นอย่างมาก ดังจะ
เ ็ น ได้ จ ากผลการ ารวจของ านั ก งานพั นาธุ ร กรรมทางอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ์
ประจาป 2562 ที่พบว่า คนไทยใช้บริการอินเทอร์เน็ตเ ลี่ยอยู่ที่ จานวน 10
ชั่วโมง 22 นาทีต่อวัน ซึ่งเป็นจานวนที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจากปที่ผ่าน ๆ มา
(Electronic Transactions Development Agency, 2020) โดยพ ติกรรมใน
การซื้อ ินค้า รือบริการออนไลน์ยังเป็นพ ติกรรมที่นิยมมากที่ ุด 1 ใน 5 ของ
คนไทย เป็นระยะเวลา 2 ปติดต่อกัน นอกจากนี้ เมื่อพิจารณาถึงมูลค่าของการ
พาณิชย์อิเล็กทรอนิก ์ ของประเท ไทยในแต่ละรูปแบบ ซึ่งมีอัตราการเติบโต
อย่างต่อเนื่อง ระ ว่างร้อยละ 8 ถึง 10 ต่อป รือคิดเป็นมูลค่ากว่า 3.15 ล้าน
ล้านบาท แ ดงใ ้เ ็นว่า การพาณิชย์อิเล็กทรอนิก ์ในรูปแบบธุรกิจกับผู้บริโภค
(B2C) มี มู ล ค่ า เป็ น 758 แ นล้ า นบาท คิด เป็ น ร้อยละ 27.47 รองลงมาจาก
รูปแบบธุรกิจกับธุรกิจ (B2B) ที่มีมูลค่า 1.5 ล้านล้านบาท รือคิดเป็นร้อยละ
54.59 (Electronic Transactions Development Agency, 2020) ซึ่งจะเ ็น
ได้ว่าการพาณิชย์อิเล็กทรอนิก ์ ในรูปแบบธุรกิจกับผู้บริโภค (B2C) รือธุรกิจ
ร้านค้าปลีกออนไลน์ ในประเท ไทยกาลังมีอัตราการเติบโตอย่างต่ อเนื่ องใน
ปัจจุบันและอนาคต
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จากข้อมูลดังกล่าวข้างต้น จึงเป็นโอกา ทางธุรกิจในการปรับตัวเพื่อ
ไป ู่ธุรกิจบนแพลตฟอร์มออนไลน์ า รับผู้ประกอบการในธุรกิจร้านค้าปลีก
ซึ่งกลยุทธ์ทางการตลาดที่นามาใช้ เพื่อลดค่าใช้จ่ายและ ร้างความ ัมพันธ์กับ
ลู ก ค้ า ได้ ร ะยะยาว คื อ การ ร้ า งความผู ก พั น ของผู้ บ ริ โ ภค โดย Hu and
Chaudhry (2020) พบว่ า การ ร้า งความผู กพั น กับ ผู้ บ ริโ ภคด้ ว ยเทคโนโลยี
การถ่า ยทอด ดผ่ านทาง ื่อ ั งคมออนไลน์ของธุรกิจ พาณิ ชย์ อิเล็กทรอนิก ์
จะ ามารถช่วยรัก าความ ัมพันธ์และความภักดีของผู้บริโภคที่มีต่อผู้ขายไว้ได้
แ ล ะ Blasco-Arcas, Hernandez-Ortega, and Jimenez-Martinez (2016)
ยังพบว่า การประยุกต์ใช้แพลตฟอร์มด้วย ื่อที่ผู้บริโภค ามารถ ร้างป ิ ัมพันธ์
ร่วมกับผู้ขายออนไลน์ ช่วยใ ้ผู้บริโภคเกิดความผูกพันกับแพลตฟอร์มมากยิ่งขึ้น
รวมทั้ง การใช้เว็บไซต์โซเชียลคอมเมิ ร์ซ ล้วนแล้วแต่ ่งผลต่ อ การรัก าความ
ผู ก พั น ของผู้ บ ริ โ ภคและผู้ ข ายออนไลน์ ไ ว้ ไ ด้ (Lin, Li, Yan, & Turel, 2018)
ซึ่งจากการทบทวนวรรณกรรมของผู้วิ จัย พบว่า ยังขาดข้อมูลการวิจัย เกี่ยวกับ
การ ร้ า งความผู ก พั น ของผู้ บ ริ โ ภคในบริ บ ทของการใช้ ง านแอพพลิ เ คชั่ น
เทคโนโลยีความเป็นจริงเ ริม ในธุรกิจการค้าปลีกออนไลน์ ที่เกิดจากการรับรู้
ถึงความเ ี่ยง การรับรู้ถึงความง่ายในการใช้งาน อิทธิพลทาง ังคม ความ ามารถ
ทางนวัตกรรม ่วนบุคคล คุณค่าเชิงความเพลิดเพลินทางอารมณ์ คุณค่าเชิ ง
ประโยชน์ใช้ อย และการ ร้างประ บการณ์บริการทางดิจิทัล
ดังนั้น เพื่อเติมเต็มช่องว่างของงานวิจัยดังกล่าวข้างต้น และเพิ่มความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับ ความผูกพันของผู้บริโภคในบริบทของการใช้แอพพลิเคชั่น
เทคโนโลยี ค วามเป็น จริง เ ริม า รับธุ รกิจการค้ าปลี กออนไลน์ ผู้ วิ จั ย จึงได้
พั นาโมเดลและกรอบแนวคิด ในการวิจั ย เพื่ อ าความเชื่อมโยงของปัจจัย
ดังกล่าวและแก้ปัญ า โดยใช้แนวคิดการรับรู้ถึงความเ ี่ยงจากงานวิจัยของ
Chiu, Wang, Fang, and Huang (2014) แ ล ะ Xiang, Jing, Lee, and Choi
(2015) การรับรู้ถึงความง่ายในการใช้งานจากงานวิจัยของ Chun, Lee, and
Kim (2012) Ozturk, Bilgihan, Nusair, and Okumus (201 ) และ Yang
(2010) อิทธิพลทาง ังคมจากงานวิจัยของ Ajzen (1991) Bhattacherjee and
Lin (2015) และ Jackson, Yi, and Park (2013) ความ ามารถทางนวัตกรรม
่วนบุคคลจากงานวิจัยของ Hartman, Shim, and Barber (2006) และ Noh,
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Runyan, and Mosier (2014) คุ ณ ค่ า เชิ ง ความเพลิ ด เพลิ น ทางอารมณ์ และ
คุณค่าเชิงประโยชน์ใช้ อยจากงานวิจัยของ Chang (2013) Chiu et al. (2014)
และ Kim, Kim, and Wachter (2013) การ ร้ า งประ บการณ์ บ ริ ก ารทาง
ดิ จิ ทั ล จากงานวิ จั ย ของ Pullman and Gross (2004) และ Lusch, Vargo,
and Wessels (2008) และความผูกพันของผู้บริโภคจากงานวิจัยของ Chang
(2013) และ Chiu et al. (2014) โดยผลจากการ ึก าที่ได้รับจะเป็นประโยชน์
แก่ผู้ประกอบการธุรกิจ ร้านค้าปลีกออนไลน์ที่ใช้แอพพลิเคชั่นเทคโนโลยีความ
เป็นจริงเ ริมและผู้ที่มี ่วนเกี่ยวข้องในการนาไปประยุกต์ใช้ใ ้เข้ากับธุรกิจของ
ตนเองได้ เพื่อยกระดับความผูกพันของผู้บริโภคในธุรกิจการค้าปลีกออนไลน์ ใ ้
เพิ่ ม ู ง ขึ้ น และ ร้ า งขี ด ความ ามารถทางการแข่ ง ขั น ในยุ ค ของธุ ร กิ จ บน
แพลตฟอร์มดิจิทัลได้อย่างยั่งยืน
ร สง องการ ิ
เพื่อทด อบโมเดลความผูกพันของผู้บริโภคในบริบทของธุรกิจการค้า
ปลีกออนไลน์ผ่านแอพพลิเคชั่นเทคโนโลยีความเป็นจริงเ ริม
การ

รร กรร
งา ิ เก ้อง
การร ร้ ง า เส ง Perceived of Risk) มายถึง ความเชื่อของ
ผู้ใช้เกี่ยวกับการได้รับ รือความ ูญเ ียจากการยอมรับใช้งานเทคโนโลยี ซึ่งเป็น
ตัวแปร าคัญที่ ่งผลต่อการตัด ินใจยอมรับเทคโนโลยี โดยจะแปรผกผันตาม
ระดับของความเ ี่ยงที่ผู้ใช้งานรับรู้ โดย Wang and Wang (2010) พบว่า การ
รับรู้ความเ ี่ยงในมุมมองของผู้บริโภคนั้น เป็นผลมาจากความคิดและจิตใจที่
มองว่าเป็นการเ ีย ละความเป็น ่วนตัว เพื่อแลกกับการได้ใช้งานเทคโนโลยี
ดังนั้น การรับรู้ถึงความเ ี่ยงที่ผู้บริโภคได้รับจากการใช้งานเทคโนโลยีจึง ่งผล
เชิงลบกับการรับรู้คุณค่าเชิงประโยชน์ใช้ อยและความเพลิดเพลินทางอารมณ์
จากความเชื่อมโยงดังกล่าว ผู้วิจัยจึงกา นด มมติ านในการวิจัย ดังนี้
H1: การรับรู้ถึงความเ ี่ยงเปนปจจัยที่ ่งผลเชิงลบต่อคุณค่าเชิงความ
เพลิดเพลินทางอารมณ์
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H2: การรั บ รู้ ถึ ง ความเ ี่ ย งเปนปจจั ย ที่ ่ ง ผลเชิ ง ลบต่ อ คุ ณ ค่ า เชิ ง
ประโยชน์ใช้ อย
การร ร้ ง า งา การ ้ ง า Perceived Ease of Use)
มายถึง ระดับที่ผู้บริโภคคาด วังต่อแอพพลิเคชั่นเทคโนโลยีความเป็นจริงเ ริม
ไว้ ว่ า ต้ อ งมี ค วามง่ า ยในการใช้ ง าน ไม่ จ าเป็ น ต้ อ งใช้ ค วามพยายามมากใน
การ ึก าและเรียนรู้เพื่อใช้งาน (Davis, 1989) โดยการรับรู้ถึงความง่ายในการ
ใช้งานมีอิทธิพลโดยตรงต่อการรับรู้ถึงคุณค่าเชิงความเพลิดเพลินทางอารมณ์
และคุณค่าเชิงประโยชน์ใช้ อยของผู้บริโภค (Chun et al., 2012) และ Yang
(2010) ยังได้ชี้ใ ้เ ็นว่า การรับรู้ถึงความง่ายในการใช้งานยังเป็นปัจจัย เชิ ง
าเ ตุที่ ่งผลกระทบต่อการรับรู้ถึงคุณ ประโยชน์ที่รับจากการใช้งานบริการ
แอพพลิเคชั่นเพื่อซื้อ ินค้าออนไลน์ผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที่ของผู้บริโภค จากความ
เชื่อมโยงดังกล่าว ผู้วิจัยจึงกา นด มมติ านในการวิจัย ดังนี้
H3: การรับรู้ถึงความง่ายในการใช้งานเปนปจจัยที่ ่งผลเชิงบวกต่อ
คุณค่าเชิงความเพลิดเพลินทางอารมณ์
H4: การรับรู้ถึงความง่ายในการใช้งานเปนปจจัยที่ ่งผลเชิงบวกต่อ
คุณค่าเชิงประโยชน์ใช้ อย
อิ ิ างสง Social Influence) มายถึ ง ิ่ ง ที่ มี อิท ธิ พลที่
ทาใ ้ผู้บริโภคถูกชักจูงจากปัจจั ยภายนอกใ ้เปลี่ยนแปลงทั นคติ ได้ (Ajzen,
1991) โดย Jackson et al. (2013) พบว่ า ากบุ ค คลเชื่ อ ว่ า กลุ่ ม คนที่ มี
ความ าคัญต่อความคิด รือเพื่อน นิทของตนเองมีการใช้งานเทคโนโลยีใ ม่ ๆ
ก็ จ ะเกิ ด การคล้ อ ยตาม และ ่ ง ผลใ ้ เ กิ ด การรั บ รู้ แ ละทั นคติ เ ชิ ง บวกต่ อ
เทคโนโลยีนั้น ๆ มากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ Chun et al. (2012) ยังได้ชี้ใ ้เ ็นว่า
อิ ท ธิ พ ลทาง ั ง คมเป็ น ปั จ จั ย าคั ญ ที่ ่ ง ผลโดยตรงต่ อ การรั บ รู้ ถึ ง ความ
เพลิดเพลินทางอารมณ์และประโยชน์เชิงใช้ อยที่จะได้รับจากการใช้งานของ
ผู้บริโภค จากความเชื่อมโยงดังกล่าว ผู้วิจัยจึงกา นด มมติ านในการวิจัย ดังนี้
H5: อิทธิพลทาง ังคมเปนปจจัยที่ ่งผลเชิงบวกต่อคุณ ค่าเชิง ความ
เพลิดเพลินทางอารมณ์
H6: อิทธิพลทาง ังคมเปนปจจัยที่ ่งผลเชิงบวกต่อคุณค่าเชิงประโยชน์
ใช้ อย
า สา าร าง กรร ส
Personal Innovativeness)
มายถึง การที่ บุ ค คลมี ความตั้ง ใจที่จ ะทดลองใช้ งานเทคโนโลยีใ ม่ ๆ โดย
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ยอมรับความเ ี่ยงที่เกิดขึ้นได้ และมีแนวโน้มที่จะเปลี่ยนมาใช้งานเทคโนโลยี
ใ ม่ ๆ ได้ เร็ว กว่ า กลุ่ ม คนทั่ ว ไป (Slade, Dwivendi, Piercy, and Williams,
2015) โดยความ ามารถทางนวัตกรรม ่วนบุคคลยังมีบทบาท าคัญในการ
พิจารณาว่าเทคโนโลยีใ ม่ที่จะเปลี่ยนและนามาใช้งานนั้น มีการ ่งมอบคุณค่า
ความเพลิดเพลินทางอารมณ์และประโยชน์เชิงใช้ อยต่อผู้บริโภคได้มากน้อย
เพี ย งใด (Noh et al., 2014) ซึ่ ง Hartman et al. (2006) พบว่ า การเพิ่ ม ขึ้ น
ของระดับการรับรู้ถึงคุ ณค่าเชิงความเพลิดเพลินทางอารมณ์และประโยชน์ใช้
อยของเทคโนโลยีนั้น เป็นผลมาจากความ ามารถทางนวัตกรรม ่วนบุคคล
ของผู้บริโภค จากความเชื่อมโยงดังกล่าว ผู้วิจัยจึงกา นด มมติ านในการวิจัย
ดังนี้
H7: ความ ามารถทางนวัตกรรม ่วนบุคคลเปนปจจัยที่ ่งผลเชิงบวก
ต่อคุณค่าเชิงความเพลิดเพลินทางอารมณ์
H8: ความ ามารถทางนวัตกรรม ่วนบุคคลเปนปจจัยที่ ่งผลเชิงบวก
ต่อคุณค่าเชิงประโยชน์ใช้ อย
าเ ิ ง า เ ิ เ ิ างอาร
Hedonic Value)
มายถึง การที่ผู้บริโภคเลือกใช้แอพพลิเคชั่นเทคโนโลยีความเป็นจริงเ ริม ตาม
อารมณ์ ความรู้ ึก รือจากจินตนาการ ซึ่ง แอพพลิเคชั่นเทคโนโลยีประเภทนี้
จะช่วย ร้าง ุนทรียะทางอารมณ์ ก่อใ ้เกิดร นิยมประ บการณ์ที่เกี่ยวข้องกับ
อารมณ์ ามารถตอบ นองความต้องการใช้งาน และผ่อนคลายความเครียดได้
โดย Avcilar and Özsoy (2015) พบว่า การรับรู้ถึงคุณค่าเชิงความเพลิดเพลิน
ทางอารมณ์ ่งผลเชิงบวกต่อความพึงพอใจต่อบริการที่ได้รับจากการซื้อ ินค้า
ผ่ า นช่ อ งทางออนไลน์ ข องผู้ บ ริ โ ภค นอกจากนี้ Mouakket and Al-hawari
(2012) ยังได้ชี้ใ ้เ ็นว่า คุณค่าเชิงความเพลิดเพลินทางอารมณ์มีความ ัมพันธ์
ในเชิงบวกกับความพึงพอใจต่อประ บการณ์ บริการผ่านช่องทางออนไลน์และ
ื่อดิจิทัลของผู้บริโภค จากความเชื่อมโยงดังกล่าว ผู้วิจัยจึงกา นด มมติ านใน
การวิจัย ดังนี้
H9: คุณค่าเชิงความเพลิดเพลินทางอารมณ์เปนปจจัยที่ ่งผลเชิงบวก
ต่อการ ร้างประ บการณ์บริการทางดิจิทัล
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าเ ิ ง ร
้ ส อ Utilitarian Value) มายถึง การที่
ผู้บริโภคต้องการใช้ประโยชน์จากแอพพลิเคชั่นเทคโนโลยีความเป็นจริง เ ริม
นั้น ๆ ที่ตนเองเลือกใช้งาน เพราะต้องการเติมเต็มความต้องการ รือเพราะ
ต้องการแก้ไขปัญ าต่าง ๆ โดย Avcilar and Özsoy (2015) ได้ชี้ใ ้เ ็นว่าการ
รับรู้ถึงคุณค่าเชิงประโยชน์ ใช้ อย ่งผลเชิงบวกต่อความพึงพอใจต่อ บริการที่
ได้รับจากการซื้อ ินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ของผู้บริโภค และ Mouakket and
Al-hawari (2012) ยังพบว่า คุณค่าเชิงประโยชน์ใช้ อย ่งผลกระทบเชิงบวกต่อ
ความพึงพอใจของผู้บริโภคที่มีประ บการณ์ การบริการผ่านช่องทางออนไลน์
และ ื่อดิจิทัล จากความเชื่อมโยงดังกล่าว ผู้วิจัยจึงกา นด มมติ านในการวิจัย
ดังนี้
H10: คุณค่าเชิงประโยชน์ใช้ อยเปนปจจัยที่ ่งผลเชิงบวกต่อการ ร้าง
ประ บการณ์บริการทางดิจิทัล
การสร้ า ง ร ส การ ริ ก าร าง ิ ิ
Digital Service
Experience) มายถึง การ ร้างป ิ ัมพันธ์ระ ว่างผู้ใช้งานด้วยเทคโนโลยี
มั ย ใ ม่ ซึ่ ง เป็ น ตั ว ขั บ เคลื่ อ น าคั ญ ที่ ท าใ ้ ผู้ บ ริ โ ภค ามารถเชื่ อ มต่ อ กั บ
ผู้ ป ระกอบการธุ รกิจ บนโลกออนไลน์ ไ ด้ ต ลอดเวลา โดย Quester and Lim
(2003) พบว่ า ความพึ ง พอใจต่ อประ บการณ์ บริการทางดิ จิทั ล ที่ไ ด้รับ ของ
ผู้บริโภคมีความ ัมพันธ์เชิงบวกกับพ ติกรรมในการ ร้างความผูกพัน กับผู้ขาย
บนโลกออนไลน์ที่ตนเองเป็น มาชิกและชื่นชอบ ซึ่งขึ้นอยู่กับการประเมินถึง
คุณภาพการบริการที่ตนเองได้รับตามความถี่ของการใช้งาน ินค้า รือบริการ
นั้น ๆ โดย Tseng and Chiang (2013) ได้ชี้ใ ้เ ็นว่า การได้รับประ บการณ์ที่
ดี จ ากผู้ ข ายออนไลน์ ที่ มี ก ารประยุ ก ต์ ใ ช้ เ ทคโนโลยี ใ นการติ ด ต่ อ ื่ อ ารกับ
ผู้บริโภคเป็นปัจจัย าคัญที่ ่งผลต่อการ ร้างความผูกพันของผู้บริโภคกับผู้ขาย
ออนไลน์ใ ้ดียิ่งขึ้น
า ก อง ้ ริ (Consumer Engagement) มายถึง
การที่ผู้บริโภคที่เคยใช้งานแอพพลิเคชั่นเทคโนโลยีความเป็นจริงเ ริม ของธุรกิจ
พาณิชย์อิเล็กทรอนิก ์ แล้ว เกิดการ ื่อ ารกันระ ว่างผู้บริโภคที่เป็นผู้ซื้อกับ
ผู้ขายออนไลน์ผ่านกิจกรรมต่าง ๆ โดยใช้ ื่อออนไลน์เป็นเครื่องมือ ซึ่งเป็นผลมา
จากการรับรู้ถึงประโยชน์จากการใช้งาน ความผูกพันทางด้านอารมณ์ และความ
ผู กพั น กับ ชุ ม ชน ัง คมออนไลน์ (Brodie, Hollebeek, Juric, and Ilic, 2011;
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Lim, Cheah, Waller, Ting, and Ng, 2019) จากความเชื่อมโยงดังกล่าว ผู้วิจัย
จึงกา นด มมติ านในการวิจัย ดังนี้
H11: การ ร้างประ บการณ์บริการทางดิจิทัลเปนปจจัยที่ ่งผลเชิง
บวกต่อความผูกพันของผู้บริโภค
จากการทบทวนวรรณกรรมดังกล่าว ามารถ รุปกรอบแนวคิดการ
วิจัยได้ดังแ ดงในภาพที่ 1
การร ร้ ง
า เส ง

H1H2-

การร ร้ ง
า งา การ ้งา

าเ ิง า เ ิ เ ิ
างอาร
H9+

H4+
H5+

อิ ิ
างสง
H7+
า สา าร
าง กรร
ส

H3+

การสร้าง ร ส การ
ริการ าง ิ ิ
H6+
H8+

H11+

า ก
อง ้ ริ

H10+
เ ิง ร

า
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ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย
ิ าเ ิ การ ิ
การ ึก าวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ ประชากร คือ ผู้บริโภค
ที่มีประ บการณ์ในการใช้แอพพลิเคชั่นเทคโนโลยีความเป็นจริงเ ริม า รับ
ธุรกิจการค้าปลีกออนไลน์ จานวนกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิเคราะ ์คานวณได้
จาก ูตรของ Hair, Hult, Ringle, and Sarstedt (2017) ที่ได้กล่าวว่า จานวน
กลุ่ ม ตั ว อย่ า งที่ เ มาะ ม ควรมี จ านวนอย่ า งน้ อย 5 - 10 เท่ า ของดั ช นี ชี้ วั ด
ในการ ึก าวิจัยนี้แบบ อบถามมีจานวนข้อคาถาม 23 ข้อ จานวนกลุ่มตัวอย่าง
ขั้น ต่ าจึ ง ควรมี 230 ตั ว อย่ า ง ดั ง นั้ น ผู้ วิ จั ย จึ ง ใช้ กลุ่ม ตั วอย่ างไม่ต่ ากว่า 230
ตัวอย่าง และเพื่อมิใ ้จานวนตัวอย่างเป็ นอุป รรคในการคานวณค่า ถิติต่าง ๆ
(Henseler, Hubona, and Ray, 2016) จึงใช้ 400 ตัวอย่าง มากกว่าจานวน
ขั้นต่าที่กา นดไว้
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เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ ใ นการเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล คื อ แบบ อบถาม แบ่ ง
ออกเป็น 2 ตอน คือ (1) ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบ อบถาม จานวน 8 ข้อ
คาถาม (2) ชุดคาถามเกี่ยวกับการยกระดับความผูกพันของผู้บริโภคในธุ รกิจ
การค้ า ปลี ก ออนไลน์ ผ่ า นแอพพลิ เ คชั่ น เทคโนโลยี ค วามเป็ น จริ ง เ ริ ม
ประกอบด้ ว ย ด้ า นการรั บ รู้ ถึ ง ความเ ี่ ย ง จ านวน 3 ข้ อ ค าถาม โดยผู้ วิ จั ย
ดัดแปลงจากงานวิจัยของ Chiu et al. (2014) และ Xiang et al. (2015) ด้าน
การรับรู้ถึงความง่ายในการใช้งาน จานวน 3 ข้อคาถาม โดยผู้วิจัยดัดแปลง
จากงานวิ จั ย ของ Chun et al. (2012) Ozturk et al. (201 ) และ Yang
(2010) ด้านอิทธิพลทาง ังคม จานวน 3 ข้อคาถาม โดยผู้วิจัยดัดแปลงจาก
งานวิจัยของ Ajzen (1991) Bhattacherjee and Lin (2015) และ Jackson
et al. (2013) ด้านความ ามารถทางนวัตกรรม ่วนบุคคล จานวน 2 ข้อคาถาม
โดยผู้วิจัยดัดแปลงจากงานวิจัยของ Hartman et al. (200 ) และ Noh et al.
(2014) ด้านคุณค่าเชิงความเพลิดเพลินทางอารมณ์ จานวน 3 ข้อคาถาม และ
ด้านคุณค่าเชิงประโยชน์ใช้ อย จานวน 2 ข้อคาถาม โดยผู้วิจัยดัดแปลงจาก
งานวิจัยของ Chang (2013) Chiu et al. (2014) และ Kim et al. (2013) ด้าน
การ ร้ า งประ บการณ์ บ ริ ก ารทางดิ จิ ทั ล จ านวน 5 ข้ อ ค าถาม โดยผู้ วิ จั ย
ดั ด แปลงจากงานวิ จั ย ของ Pullman and Gross (2004) และ Lusch et al.
(2008) และด้ า นความผู กพั น ของผู้ บ ริโ ภค จ านวน 2 ข้อคาถาม โดยผู้ วิ จั ย
ดัดแปลงจากงานวิจัยของ Chang (2013) และ Chiu et al. (2014) โดยลัก ณะ
ของค าถามเป็ น มาตรา ่ ว นประมาณค่ า 5 ระดั บ ตามลิ เ คิ ร ต์ เกล (Likert
Scale) ทาการเก็บรวบรวมข้อมูลจากการแจกแบบ อบถามผ่านการ ร้างลิงค์
ในกลุ่มเว็บไซต์ ื่อ ังคมออนไลน์ต่าง ๆ เช่น WeloveShopping Pantip.com
และเพจของ IKEA เป็นต้น โดยใช้วิธี การ ุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive
Sampling) ในช่ ว งเดื อ นพ ภาคม 25 2 ถึ ง กรก าคม 25 2 โดย
แบบ อบถามมี ค าถามในการคั ด กรองกลุ่ ม ตั ว อย่ า งอยู่ ที่ ข้ อ ที่ 1 ของ
แบบ อบถาม โดยถามว่าท่านเคยใช้ แอพพลิเคชั่นเทคโนโลยีความเป็นจริงเ ริม
(Augmented Reality Application) ซึ่ ง เป็ น เทคโนโลยี ที่ ผ มผ านโลกของ
ความจริงเข้ากับโลกเ มือน โดยใช้วิธีการซ้อนภาพ ามมิติ ที่อยู่ในโลกเ มื อน
ใ ้ไปอยู่บนภาพที่ผู้ใช้งานเ ็นในโลกของความเป็นจริงผ่านทางกล้องดิจิทัลของ
มาร์ทโฟน แท็บเล็ต รืออุปกรณ์อื่น ๆ และใ ้ผลการแ ดงภาพ ณ เวลาจริง
โดยทันที เพื่อซื้อ ินค้า รือบริการจากร้านค้าปลีกออนไลน์ใช่ รือไม่ เพื่อเป็น
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การท าใ ้ มั่ น ใจว่ า ผู้ ที่ ต อบแบบ อบถามเป็ น ผู้ ที่ มี ป ระ บการณ์ ใ นการใช้
แอพพลิเคชั่นเทคโนโลยีความเป็นจริงเ ริม า รับธุรกิจการค้าปลีกออนไลน์จริง
การวิ จั ย มี ก ารทด อบเครื่ อ งมื อ โดยการตรวจ อบคุ ณ ภาพของ
แบบ อบถามโดยใ ้ผู้เชี่ยวชาญ จานวน 3 ท่าน พิจารณาความตรงเชิงเนื้อ า
โดยใช้วิธีการคานวณ าค่าดัชนีความ อดคล้อง (IOC) ซึ่งมีเกณฑ์ยอมรับที่ค่า
มากกว่า 0.50 เพื่อแ ดงว่าข้อคาถามนั้น อดคล้องกับจุดมุ่ง มายและเนื้อ า
ที่มุ่งวัด (Rovinelli & Hambleton, 1977) ผลจากการวิเคราะ ์พบว่า ทุกข้อ
คาถามผ่านเกณฑ์ขั้นต่าที่กา นด โดยมีค่าระ ว่าง 0.67 - 1.00 จากนั้นทาการ
เก็บข้อมูลเพื่อทด อบความเ มาะ มเบื้องต้น (Pilot Test) กับกลุ่มตัวอย่างอีก
30 คน โดยทาการวิเคราะ ์ค่า ัมประ ิทธิ์อัลฟ่าของครอนบาค (Cronbach’s
Alpha) ใช้เกณฑ์ยอมรับที่ค่ามากกว่า 0.70 เพื่อแ ดงว่าแบบ อบถามนี้มีความ
เที่ยงเพียงพอ (Hair et al., 2017) ในที่นี้ตัวแปร PI3 (เมื่อมีเทคโนโลยีใ ม่ ๆ
เข้ามา ท่านมักจะเป็นบุคคลกลุ่มแรก ๆ ที่ได้ทดลองใช้งานก่อนอยู่เ มอ) มีค่า
ไม่ ถึ ง เกณฑ์ จึ ง ตั ด ออกไป และค านวณค่ า ระดั บ ความเที่ ย งของตั ว แปรใน
แบบ อบถามทั้ง มด 8 ตัวแปร ผลจากการวิเคราะ ์พบว่า ผ่านเกณฑ์ขั้นต่า
ที่กา นด โดยมีค่าระ ว่าง 0.732 - 0.902 รวมทั้งการปรับปรุงคาถามอีกครั้ง
ก่ อ นการเก็ บ ข้ อ มู ล จริ ง กั บ กลุ่ ม ตั ว อย่ า งจ านวน 400 คน จากนั้ น ผู้ วิ จั ย ได้
ดาเนินการทด อบข้อตกลงเบื้องต้นทาง ถิติ โดยการนาข้อมูลที่จัดเก็บจากกลุ่ม
ตัวอย่างไปพิจารณาความครบถ้วนของการตอบแบบ อบถามเพื่อทด อบข้อมูล
ขาด าย (Missing Data) ข้ อ มู ล ุ ด โต่ ง (Outliners) การกระจายแบบปกติ
(Normal) ความ ั ม พั น ธ์ เ ชิ ง เ ้ น ตรง (Linearity) ภาวะร่ ว มเ ้ น ตรงพ ุ
(Multicollinearity) และภาวะร่วมเ ้นตรง (Singularity) ผลจากการทด อบ
พบว่า ข้อมูลไม่มี ่วนใดขาด าย มีความ ัมพันธ์เชิงเ ้นตรง และไม่มีปัญ า
ภาวะร่วมเ ้นตรงพ ุและภาวะร่วมเ ้นตรง ซึ่งถือว่าผ่านเกณฑ์ตามที่กา นด
ทั้ง มด โดยมีการกระจายแบบเบ้ซ้ายที่มี ความเบ้อยู่ในช่วงมากกว่า +3 รือ
น้อยกว่า -3 ดังนั้น ผู้วิจัยจึงยังคงใช้ข้อมูลดังกล่าววิเคราะ ์ข้อมูลทาง ถิติต่อไป
ลั ง จากนั้ น ท าการวิ เ คราะ ์ ข้ อ มู ล ใช้ ถิ ติ เ ชิ ง พรรณนา และวิ เ คราะ ์
ความ ัมพันธ์เชิง าเ ตุด้วยตัวแบบ มการเชิงโครง ร้าง โดยใช้เทคนิค Partial
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Least Square ซึ่งเป็นวิธีการที่เ มาะ มและได้รับความนิยมในการวิเคราะ ์
ตัวแบบเ ้นทาง (Path Model) ที่มีความซับซ้อน (Sarstedt, Ringle, & Hair,
2017) เพื่อ าความ ัมพันธ์ระ ว่างตัวแปรต้นและตัวแปรตาม โดยนาค่าเ ลี่ย
ของตัวแปรต้นและค่าเ ลี่ยของตัวแปรตามมาวิเคราะ ์แบบแยก ่วนยกกาลัง
น้อยที่ ุด เพื่อ าเ ้นทาง (Path Analysis) ค่าน้า นักองค์ประกอบ (Factor
Loading) และค่ า ั ม ประ ิ ท ธิ์ เ ้ น ทาง (Path Coefficients) และตรวจ อบ
ความ อดคล้ อ งของตั ว แบบ มการโครง ร้ า งกั บ ข้ อ มู ล เชิ ง ประจั ก ์ ด้ ว ย
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ าเร็จรูป
การ ิ
1. ผลการวิเคราะ ์ข้อมูลทั่วไป พบว่า ผู้ตอบแบบ อบถาม ่วนใ ญ่
เป็นเพ ญิง คิดเป็นร้อยละ 83. 0 มีอายุในช่วง 18 - 25 ป คิดเป็นร้อยละ
99. 0 ่วนใ ญ่ ึก าในระดับปริญญาตรี คิดเป็น ร้อยละ 5. 0 มีรายได้เ ลี่ย
ต่อเดือนคือ อยู่ระ ว่าง 5,000 - 10,000 บาทต่อเดือน คิดเป็นร้อยละ 94. 0
่วนมากมีประ บการณ์ในการซื้อ ินค้า รือบริการออนไลน์มาแล้ว 3 ป คิดเป็น
ร้อยละ 39.40 นิยมใช้แอพพลิเคชั่นเทคโนโลยีความเป็นจริงเ ริม IKEA Place
ในการซื้อ ินค้า รือบริการจากค้าปลีกออนไลน์มากที่ ุด คิดเป็น ร้อยละ 40.20
และมีค่าเ ลี่ยของราคา ินค้า รือบริการที่ซื้อในแต่ละครั้งอยู่ที่ 501 - 1,000
บาท คิดเป็นร้อยละ 47.10
2. ผลการวิ เคราะ ์ ความ ัม พันธ์ เชิง าเ ตุด้ วยตัว แบบ มการเชิง
โครง ร้าง
2.1 Assessment of Measurement Model จากการวิ เ คราะ ์
ความเชื่อมั่นของความ อดคล้องภายใน (Internal Consistency Reliability)
พบว่า ตัวแปรแ งทุกตัวมี ค่า Composite Reliability มากกว่า 0. 08 และ
มีค่า Cronbach’s Alpha มากกว่า 0. 0 จึง รุปได้ว่าการวัดตัวแปรแ งทั้ง มด
ในตั ว แบบมี ค วามน่ า เชื่ อ ถื อ (Hair et al., 2017) การวิ เ คราะ ์ ค วามตรง
เชิ ง อดคล้ อ ง (Convergent Validity) พบว่ า ตั ว แปรแ งทุ ก ตั ว มี ค่ า AVE
มากกว่า 0.50 จึง รุปได้ว่า มีความตรงเชิง อดคล้องระ ว่างตัวแปร ังเกตที่
ั ง กัด ตั ว แปรแ งเดี ยวกันในทุกตัว แปรแ งของตั วแบบ (Hair et al., 2017)
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่ ว นการวิเคราะ ์ ความน่าเชื่อถือของตัวแปร ังเกต (Indicator Reliability)
พบว่า ตัวแปร ังเกตทุกตัวมีค่า Outer Loading มากกว่า 0. 0 จึง รุปได้ว่า
ตัวแปร ังเกตทั้ง มดในตัวแบบมีความน่าเชื่อถือ (Hair et al., 2017) ดังแ ดง
ในตารางที่ 1
ตารางที่ 1
ค่า Cronbach’s Alpha, Composite Reliability, AVE
องค์ประกอบ
การ ร้างประ บการณ์บริการทางดิจิทัล (DE)
ความผูกพันของผู้บริโภค (CE)
การรับรู้ถึงความง่ายในการใช้งาน (EU)
คุณค่าเชิงความเพลิดเพลินทางอารมณ์ (HV)
ความ ามารถทางนวัตกรรม ่วนบุคคล (PI)
การรับรู้ถึงความเ ี่ยง (PR)
อิทธิพลทาง ังคม (SN)
คุณค่าเชิงประโยชน์ใช้ อย (UV)

Factor Loading
> 0.708

Cronbach’s Alpha
> 0.70

0.787-0.878
0.919-0.937
0.819-0.851
0.798-0.885
0.874-0.902
0.772-0.890
0.831-0.898
0.917-0.922

0.897
0.840
0.785
0. 8
0. 33
0.
0.841
0.818

CR > 0.70 AVE > 0.50

0.924
0.926
0.874
0.871
0.882
0.862
0.904
0.916

0.709
0.862
0.699
0.693
0.789
0.677
0.759
0.846

า รับ การวิเคราะ ์ ความตรงเชิงจาแนก (Discriminant Validity)
พบว่ า รากที่ องของค่ า AVE ของตั ว แปรแ งแต่ ล ะตั ว มี ค่ า มากกว่ า ค่ า
ัมพันธ์ระ ว่างตัวแปรแ งนั้นกับตัวแปรแ งอื่น ๆ ในตัวแบบ ประกอบกับ
ค่า Cross Loading ของตัวแปร ังเกตแต่ละตัวกับตัวแปรแ งที่ ังกัดมีค่ามาก
ที่ ุด เมื่อเปรียบเทียบกับค่า Cross Loading ของตัวแปร ังเกตนั้นกับตัวแปร
แ งอื่น ๆ ในตัวแบบ จึง รุปได้ว่า ตัวแปรแ งทั้ง มดของตัวแบบมีความตรง
เชิงจาแนก และถูกวัดด้วยตัวแปร ังเกตที่ ถูกต้อง (Fornell & Larcker, 1981)
ดังแ ดงในตารางที่ 2
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ตารางที่ 2
รากที่ องของค่า AVE ของตัวแปรแ ง และค่า
องค์ประกอบ

VIF

DE

CE

ัมพันธ์ระ ว่างตัวแปรแ ง

Correlation Matrix
EU
HV
PI

PR

SN

UV

DE
2.445
0.842
CE
2.102
0.757
0.928
EU
1.641
0.681
0.694
0.836
HV
1.709
0.651
0.616
0.678
0.833
PI
1.502
0.631
0.654
0.603
0.525 0.888
PR
1.644
0.145
-0.016
0.043
0.118 0.124 0.823
SN
2.064
0.666
0.694
0.674
0.607 0.618 0.059 0.871
UV
1.916
0.538
0.607
0.623
0.600 0.505 0.003 0.560 0.920
มายเ ตุ: ค่าตัวเลขใน Main Diagonal คือ √AVE
DE = การ ร้างประ บการณ์บริการทางดิจิทัล, CE = ความผูกพันของผู้บริโภค, EU = การรับรู้ถึงความง่ายในการใช้งาน,
HV = คุ ณ ค่ า เชิ ง ความเพลิ ด เพลิ น ทางอารมณ์ , PI = ความ ามารถทางนวั ต กรรม ่ ว นบุ ค คล, PR = การรั บ รู้ ถึ ง ความเ ี่ ย ง,
SN = อิทธิพลทาง ังคม, UV = คุณค่าเชิงประโยชน์ใช้ อย

2.2 Assessment of Structural Model ในการวิ เ คราะ ์ โ มเดล
มการโครง ร้างจะต้องมีการทด อบภาวะร่วมเ ้นตรงพ ุ (Multicollinearity)
ขององค์ประกอบทานายที่จะต้องไม่มีความ ัมพันธ์กันเองอย่างมีนัย าคัญทาง
ถิติ โดยค่าปัจจัยการขยายตัวของความแปรปรวน (VIF) ควรมีค่าต่ากว่า 3.30
(Hair et al., 2017) ซึ่งเมื่อพิจารณาตารางที่ 2 พบว่า องค์ประกอบทานายมีค่า
VIF อดคล้องกับเกณฑ์ที่กา นด
2.3 การทด อบ มมติ าน า รับการประเมินตัวแบบเชิงโครง ร้าง
ด้วยวิธี PLS-SEM จะใช้การทด อบการมีนัย าคัญทาง ถิติของพารามิเตอร์ด้วย
กระบวนการ Bootstrapping (Hair et al., 2017) และใช้ เ ทคนิ ค การ ุ่ ม ซ้ า
ข้อมู ล โดยทั่ ว ไป จ านวน 5,000 ชุ ด (Hair et al., 2017) และใช้ การทด อบ
มมติ านที่มีเขตการป ิเ ธ องทาง (Two-tailed) โดย ัมประ ิทธิ์มีระดับ
นัย าคัญ 0.05 คือ p < 0.05 และ t-Statistics มีค่ามากกว่า รือเท่ากับ 1.96
เพื่อแ ดงว่าค่า ัมประ ิทธิ์อิทธิพล นับ นุน มมติ านงานวิจัย โดย ามารถ
รุปผลการทด อบ มมติ านได้ ดังแ ดงในตารางที่ 3 และภาพที่ 2
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ตารางที่ 3
รุปผลการวิเคราะ ์อิทธิพลขององค์ประกอบและการทด อบ มมติ าน
มมติ าน
H1
H2
H3
H4
H5
H6
H7
H8
H9
H10
H11

รายละเอียด
การรับรู้ถึงความเ ี่ยง --> คุณค่าเชิงความ
เพลิดเพลินทางอารมณ์
การรับรู้ถึงความเ ี่ยง --> คุณค่าเชิงประโยชน์
ใช้ อย
การรับรู้ถึงความง่ายในการใช้งาน --> คุณค่า
เชิงความเพลิดเพลินทางอารมณ์
การรับรู้ถึงความง่ายในการใช้งาน --> คุณค่า
เชิงประโยชน์ใช้ อย
อิทธิพลทาง ังคม --> คุณค่าเชิงความ
เพลิดเพลินทางอารมณ์
อิทธิพลทาง ังคม --> คุณค่าเชิงประโยชน์
ใช้ อย
ความ ามารถทางนวัตกรรม ่วนบุคคล -->
คุณค่าเชิงความเพลิดเพลินทางอารมณ์
ความ ามารถทางนวัตกรรม ่วนบุคคล -->
คุณค่าเชิงประโยชน์ใช้ อย
คุณค่าเชิงความเพลิดเพลินทางอารมณ์ -->
การ ร้างประ บการณ์บริการทางดิจทิ ัล
คุณค่าเชิงประโยชน์ใช้ อย --> การ ร้าง
ประ บการณ์บริการทางดิจทิ ัล
การ ร้างประ บการณ์บริการทางดิจทิ ัล
--> ความผูกพันต่อของผู้บริโภค

β

t- value

ผลการทด อบ

0.072

1.749

ไม่ นับ นุน

-0.044

1.147

ไม่ นับ นุน

0.460

8.717***

นับ นุน

0.402

7.929***

นับ นุน

0.234

4.228***

นับ นุน

0.203

3.710***

นับ นุน

0.095

1.941

ไม่ นับ นุน

0.142

3.064**

นับ นุน

0.512

10.596***

นับ นุน

0.231

4.140***

นับ นุน

0.757

31.349***

นับ นุน

มายเ ตุ: ** มายถึง นัย าคัญทาง ถิติที่ระดับ 0.01 (p < 0.01) (t-value >= 2.576)
*** มายถึง นัย าคัญทาง ถิตทิ ี่ระดับ 0.001 (p < 0.001) (t-value >= 3.291)
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าง

า สา าร
กรร ส

างสง

ภาพที่ 2 ผลการวิเคราะ ์ตัวแบบ มการโครง ร้าง

0.812

HV2

UV1

0.917

DE1
0.787

HV3

0.861

UV2

0.922

DE5

0.851

R2 = 0.458; Q2 = 0.303
การสร้าง ร ส การ
ริการ าง ิ ิ

0.885

R2 = 0.436; Q2 = 0.349
าเ ิง ร
้สอ

R2 = 0.512; Q2 = 0.329
าเ ิง า เ ิ เ ิ
างอาร

0.798

มายเ ตุ: ** มายถึง นัย าคัญทาง ถิติที่ระดับ 0.01 (p<0.01) (t-value >= 2.576)
*** มายถึง นัย าคัญทาง ถิตทิ ี่ระดับ 0.001 (p<0.001) (t-value >= 3.291)

PI2

PI1

อิ ิ

การร ร้ ง า
งา การ ้งา

การร ร้ ง า เส ง

HV1

DE2

DE4

0.831

H11 0.757***

0.878

DE3

0.919

EI2

R2 = 0.573; Q2 = 0.469
า ก อง ้ ริ

0.937

EI1
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SN1

EU3

EU2

EU1

PR3

PR2
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นอกจากนี้ ผลการวิ เ คราะ ์ มการโครง ร้ า งและค่ า อิ ท ธิ พ ลรวม
ยังพบว่า ปัจจัยที่มีอิทธิพลรวม (Total Effect) ต่อความผูกพันของผู้บริโภค ูง
ที่ ุด คือ การ ร้างประ บการณ์บริการทางดิจิทัล (TE = 0.757) รองลงมาคือ
คุณค่าเชิงความเพลิดเพลินทางอารมณ์ (TE = 0.388) การรับรู้ถึงความง่ายใน
การใช้งาน (TE = 0.249) คุณค่าเชิงประโยชน์ใช้ อย (TE = 0.175) อิทธิพลทาง
ังคม (TE = 0.126) ความ ามารถทางนวัตกรรม ่วนบุคคล (TE = 0.062) และ
การรั บ รู้ ถึ ง ความเ ี่ ย ง (TE = 0.020) ตามล าดั บ โดยปั จ จั ย ทั้ ง มดร่ ว มกั น
พยากรณ์การยกระดับความผูกพันของผู้บริโภคในธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิก ์
ผ่านแอพพลิเคชั่นเทคโนโลยีความเป็นจริงเ ริม ได้ร้อยละ 5 .30 (R2 = 0.573)
และมีความ ัมพันธ์กันในระดับ ูง (Q2 = 0.469) ดังแ ดงในตารางที่ 4
ตารางที่ 4
ผลการวิเคราะ ์เ ้นทางความ ัมพันธ์ระ ว่างตัวแปรอิ ระและตัวแปรตาม
ตัวแปร
ตาม
(Latent
Variable)

ตัวแปรเชิง าเ ตุ (Antecedents)
Q2

R2

อิทธิพล
(Effect)

PR

EU

SN

PI

HV

UV

DE

DE
0.072 0.460 0.234 0.095 0.000 0.000 0.000
IE
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
TE
0.072 0.460 0.234 0.095 0.000 0.000 0.000
DE
-0.044 0.402 0.203 0.142 0.000 0.000 0.000
UV
0.349 0.43
IE
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
TE
-0.044 0.402 0.203 0.142 0.000 0.000 0.000
DE
0.000 0.000 0.000 0.000 0.512 0.231 0.000
DE
0.303 0.458
IE
0.027 0.328 0.167 0.081 0.000 0.000 0.000
TE
0.027 0.328 0.167 0.081 0.512 0.231 0.000
DE
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.757
CE
0.4 9 0.5 3
IE
0.020 0.249 0.126 0.062 0.388 0.175 0.000
TE
0.020 0.249 0.126 0.062 0.388 0.175 0.757
มายเ ตุ: DE = อิทธิพลทางตรง, IE = อิทธิพลทางออม, TE = อิทธิพลรวม
DE = การ ร้างประ บการณ์บริการทางดิจิทัล , CE = ความผูกพันของผู้บริโภค, EU = การรับรู้ถึงความง่าย
ในการใช้งาน, HV = คุณค่าเชิงความเพลิดเพลินทางอารมณ์ , PI = ความ ามารถทางนวัตกรรม ่วนบุคคล, PR = การ
รับรู้ถึงความเ ี่ยง, SN = อิทธิพลทาง ังคม, UV = คุณค่าเชิงประโยชน์ใช้ อย
ค่า R2 >= 0.25 คือ ระดับต่่า , R2 >= 0.50 คือ ระดับปานกลาง, R2 >= 075 คือ ระดับ ูง (Hair et al.,
2017)
ค่า Q2 ≥0.02 มีความ ัมพันธ์ระดับต่่า, Q2 ≥0.15 มีความ ัมพันธ์ระดับปานกลาง, Q2 ≥0.35 มีความ ัมพันธ์
ระดับ ูง (Hair et al., 2017)
HV

0.329

0.512
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อ ิ รา

การ ก า
ผลการวิ จั ย จากโมเดลความผูกพั น ของผู้บ ริโภคในบริบ ทของธุรกิจ
การค้าปลีกออนไลน์ผ่านแอพพลิเคชั่นเทคโนโลยีความเป็นจริงเ ริม ที่พั นา
ขึ้นมา พบว่า การรับรู้ถึงความง่ายในการใช้งานเป็นปัจจัย าคัญที่ ุดที่ ่งผลต่อ
คุณค่าเชิงความเพลิดเพลินทางอารมณ์ อดคล้องกับงานวิจัยของ Avcilar and
Özsoy (2015) พบว่า การรับรู้ถึงความง่ายในการใช้งานมีอิทธิพลทางตรงต่ อ
การรับรู้ถึงคุณค่าเชิงความเพลิดเพลินทางอารมณ์ ของผู้บริโภค และ Ozturk et
al. (2016) ที่ แ ดงใ ้ เ ็ น ว่ า การรั บ รู้ ถึ ง ความง่ า ยในการใช้ ง านบริ ก าร
แอพพลิเคชั่นเพื่อซื้อ ินค้าออนไลน์ผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที่ของผู้บริโภคเป็นปัจจัย
าคั ญ ที่ ่ ง ผลต่ อการรับ รู้ ถึง ความเพลิ ด เพลิ น ใจของผู้ บ ริโ ภค รองลงมาคื อ
อิทธิพลทาง ังคม ซึ่ง อดคล้องกับงานวิจัยของ Yu, Zhang, and Liu (2018)
Luo and Ye (2019) และ Altalhi (2020) พบว่า อิทธิพลทาง ังคมเป็นปัจจัย
าคัญที่ ่งผลโดยตรงต่อการรับรู้ถึงความเพลิดเพลินทางอารมณ์ ในการใช้งาน
เทคโนโลยีใ ม่ ๆ ของผู้บริโภค และการรับรู้ถึงความง่ายในการใช้งานยัง เป็น
ปัจจัย าคัญที่ ุดที่ ่งผลต่อ คุณค่าเชิงประโยชน์ใช้ อย อดคล้องกับงานวิจัย
ของ Yu et al. (2018) พบว่า การรับรู้ถึงความง่ายในการใช้งาน ่งผลโดยตรง
ต่ อการรับ รู้ถึง คุณ ค่า เชิ ง ประโยชน์ ใช้ อยของเทคโนโลยี แ อพพลิ เคชั่ น ของ
ผู้บริโภคเพื่อซื้อ ินค้าออนไลน์ผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที่ รองลงมาคือ อิทธิพลทาง
ั ง คม ซึ่ ง อดคล้ อ งกั บ งานวิ จั ย ของ Yu et al. (2018) Luo and Ye (2019)
และ Altalhi (2020) ที่ ชี้ ใ ้ เ ็ น ว่ า อิ ท ธิ พ ลทาง ั ง คมเป็ น ปั จ จั ย าคั ญ ที่ มี
ความ ัมพันธ์กับ การรับรู้ถึง คุณประโยชน์เชิงใช้ อยของเทคโนโลยี ตามด้วย
ความ ามารถทางนวัตกรรม ่วนบุคคล อดคล้องกับงานวิจัยของ Al-Jundi,
Shuhaiber, and Augustine (2019) พบว่า ความ ามารถทางนวัตกรรมของ
ผู้บริโภคเป็นปัจจัยที่ ่งผลเชิงบวกต่อการรับรู้ถึงคุณค่าเชิงประโยชน์ใช้ อยจาก
เทคโนโลยี
โดยคุณค่าเชิงความเพลิดเพลินทางอารมณ์ยังเป็นปัจจัย าคัญที่ ุด
ที่ ่งผลต่อการ ร้างประ บการณ์บริการทางดิจิทัล อดคล้องกับงานวิจัยของ
Chiu and Cho (2019) ที่พบว่า การรับรู้ถึงคุณค่าเชิงความเพลิด เพลินใจ ่งผล
เชิ ง บวกต่ อความพึ ง พอใจของผู้ บ ริโ ภคที่ มี ต่ อบริการที่ ไ ด้ รับ และความตั้ ง ใจ
ซื้ อซ้ าจากเว็ บ ไซต์พ าณิ ช ย์อิเล็ กทรอนิก ์ และงานวิจั ย ของ Papagiannidis,
Pantano, See-To, Dennis, and Bourlakis (2017) แ ล ะ Yu et al. (2018)
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ที่ ชี้ ใ ้ เ ็ น ว่ า ประ บการณ์ เ ชิ ง ความเพลิ ด เพลิ น ทางอารมณ์ ค วาม ั ม พั น ธ์
เชิงบวกกับการรับรู้ถึงประ บการณ์บริการที่ผู้บริโภคได้รับจากธุรกิจค้าปลีก
ออนไลน์และแพลตฟอร์มโซเชี ยลคอมเมิร์ซ รองลงมาคือ คุณค่าเชิงประโยชน์
ใช้ อย ซึ่ง อดคล้องกับงานวิจัยของ Papagiannidis et al. (2017) Yu et al.
(2018) และ Vijay, Prashar, and Sahay (2019) พบว่า คุณค่าเชิงประโยชน์
ที่เกิดจากประ บการณ์ในการใช้งานเทคโนโลยีเพื่อซื้อ ินค้าออนไลน์ ่งผลต่อ
การรับรู้ถึงคุณภาพของบริการที่ผู้บริโภคได้รับ ซึ่งเป็นประ บการณ์บริการที่
น่าประทับใจและมีความเป็นเอกลัก ณ์เ พาะตัว
นอกจากนี้ การ ร้างประ บการณ์บริการทางดิจิทัลยังเป็นปัจจัย าคัญ
ที่ ่งผลต่อการยกระดับความผูกพันของผู้บริโภคในธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิก ์
ผ่านแอพพลิเคชั่นเทคโนโลยีความเป็นจริงเ ริม อดคล้องกับงานวิจัยของ Wu
and Stilwell (2018) พบว่า ความพึงพอใจต่อประ บการณ์บริการทางดิจิทัล
ที่ได้รับของผู้บริโภค ่งผลเชิงบวกต่อพ ติกรรมในการ ร้างความผูกพันต่อตรา
ินค้านั้น ๆ ของผู้บริโภค และงานวิจัยของ Ngo, Nguyen, and Kang (2019)
ที่ได้ชี้ใ ้เ ็นว่า การได้รับประ บการณ์ที่ดีจากการใช้งานบริการเทคโนโลยีเป็น
ปั จ จั ย าคั ญ ที่ ่ ง ผลเชิ ง บวกต่ อ ความผู ก พั น ของผู้ บ ริ โ ภคที่ มี ต่ อ เทคโนโลยี
นั้น ๆ ซึ่งความประทับใจที่มีต่อบริการดังกล่าวยังเป็นปัจจัยเชิง าเ ตุ าคัญ
ที่ทาใ ้ผู้บริโภคมีความผูกพันกับการใช้งานแพลตฟอร์มเทคโนโลยีเพื่อซื้อ ินค้า
รือบริการออนไลน์ซ้าอย่างต่อเนื่อง (Lim et al., 2019)
ในขณะที่การรับรู้ถึงความเ ี่ยงไม่ ่งผลต่อคุณค่าเชิงความเพลิดเพลิน
ทางอารมณ์ แ ละคุ ณ ค่ า เชิ ง ประโยชน์ ใ ช้ อย อดคล้ อ งกั บ งานวิ จั ย ของ
Chakraborty and Soodan (2019) พบว่ า การรั บ รู้ ถึ ง ความเ ี่ ย งไม่ ่ ง ผล
กระทบต่อแรงจูงใจด้านความเพลิดเพลินทางอารมณ์ในการซื้อ ินค้าออนไลน์
ของผู้บริโภค และงานวิจัยของ Riek, Bohme, and Moore (2016) ที่แ ดงใ ้
เ ็นว่า การรับรู้ถึงความเ ี่ยงไม่ ่งผลต่อการรับ รู้ถึงคุณประโยชน์ที่จะได้ รับ
กลับมาจากการใช้งานบริการทางออนไลน์ นอกจากนี้ ยังพบว่าความ ามารถ
ทางนวัตกรรม ่วนบุคคลไม่ ่งผลต่อคุณค่าเชิงความเพลิด เพลินทางอารมณ์ ซึ่ง
อดคล้ อ งกั บ งานวิ จั ย ของ Krey, Chuah, Ramayah, and Rauschnabel
(2019) ที่ชี้ใ ้เ ็นว่า ความ ามารถทางนวัตกรรมของผู้บริโภคไม่มีความ ัมพันธ์
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กับการรับรู้ถึงความเพลิดเพลินทางอารมณ์จากการยอมรับใช้งานเทคโนโลยี
นา ิกาอัจ ริยะของผู้บริโภค
้อเส อ สา ร การ ิ
1. ข้อเ นอแนะในการนาผลการวิจัยไปใช้
จากผลการ ึก าพบว่า การรับรู้ถึงความง่ายในการใช้งาน อิทธิพลทาง
ั ง คม เป็ น ปั จ จั ย าคั ญ ที่ ่ ง ผลต่ อ คุ ณ ค่ า เชิ ง ความเพลิ ด เพลิ น ทางอารมณ์
นอกจากนี้ ยังร่วมกับ ความ ามารถทางนวัตกรรม ่วนบุคคล ่งผลต่อ คุณค่า
เชิงประโยชน์ใช้ อย ดังนั้น ผู้ประกอบการธุรกิจค้าปลีกออนไลน์ และผู้ที่มี ่วน
เกี่ยวข้อง ามารถนาไปประยุกต์ใช้กับธุรกิจ ได้ โดยการนาเ นอข้อมูลเกี่ยวกับ
ิ น ค้ า รือบริการที่ผู้ บริโภค ามารถค้น า ทดลอง และเลื อกซื้ อ ิ นค้า รือ
บริการผ่านแอพพลิ เคชั่นด้วยความง่ายในการใช้งาน ามารถเรียนรู้ ทาความ
เข้าใจด้วยตนเองโดยใช้เวลาไม่ นาน รวมทั้งการทาการตลาดผ่าน ื่อโ ณา
ต่าง ๆ รือการรับรองผลิตภัณฑ์โดยบุคคลที่มีชื่อเ ียง เพื่อกระตุ้นใ ้ผู้บริโภค
เกิดการรับรู้ถึงความแพร่ ลายและความนิยมในการใช้งาน และการออกแบบ
แอพพลิเคชั่นที่มีรูปลัก ณ์ วยงาม น่าดึงดูดใจใ ้ทดลองใช้งาน ซึ่ง จะช่วยใ ้
ผู้บริโภคเกิดความรู้ ึกทางอารมณ์ที่จะอยากใช้งานแอพพลิเคชั่นที่ ามารถ ร้าง
ความบันเทิงใจและมีประโยชน์เชิงใช้ อย า รับการดาเนินชีวิตประจาวันที่ช่วย
อานวยความ ะดวก บายในการเข้าถึง ร้านค้าปลีก เพื่อซื้อ ินค้า รือบริการ
ออนไลน์ที่ตนเองมีความต้องการเพิ่มมากยิ่งขึ้น
และยังพบอีกว่า คุณค่าเชิงความเพลิดเพลินทางอารมณ์ และคุณค่าเชิง
ประโยชน์ใช้ อยเป็นปัจจัยที่ ่งผลร่วมกันต่อการ ร้างประ บการณ์บริการทาง
ดิจิทัลของผู้บริโภค ดังนั้น ผู้ประกอบการธุรกิจค้าปลีกออนไลน์ และผู้ที่มี ่วน
เกี่ยวข้อง ามารถนาไปประยุกต์ใช้กับธุรกิจได้โดยการนาเ นอข้อมูลเกี่ย วกับ
ิ น ค้ า รื อ บริ ก ารออนไลน์ ที่ มี ค วามแปลกใ ม่ ามารถท าใ ้ เ กิ ด ความ
เพลิดเพลินใจระ ว่างการใช้งาน รวมทั้งช่วยใ ้ผู้บริโภค ามารถเลือก ินค้า รือ
บริการได้อย่าง ลาก ลาย ใช้ได้ทุกที่ทุกเวลา และทดลองใช้งานด้วยตนเองผ่าน
ทางแอพพลิ เคชั่ น โดยที่ ไ ม่ ต้ องเดิ น ทางไปยัง ร้า นค้า ปลี กนั้ น ๆ เช่ น การใช้
แนวคิดเกมมิฟเคชั่นใ ้ได้ร่วมเล่นเกมไปด้วยระ ว่างเลือก ินค้า การตอบข้อ
ซักถามผ่านทางเทคโนโลยี การ ื่อ ารด้วยข้อความอัตโนมัติแ ละการใช้เทคนิค
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โ โลแกรมแบบ 3 มิติ เป็นต้น ซึ่งจะทาใ ้ผู้บริโภคเกิดการรับรู้ถึงประ บการณ์
การใ ้บริการผ่าน ื่อและเทคโนโลยีดิจิทัลที่ น่าประทับใจ มีความแตกต่างจาก
น้าร้านในโลกของความเป็นจริง และยังตอบ นองความต้องการของผู้บริโภค
ได้เ พาะรายบุคคลมากยิ่งขึ้น
นอกจากนี้ ยัง พบว่า การ ร้างประ บการณ์บริการทางดิจิทัล ยังเป็น
ปัจจัย าคัญที่ ่งผลต่อความผูกพันของผู้บริโภค ดังนั้น ผู้ประกอบการธุรกิจค้า
ปลีกออนไลน์และผู้ที่มี ่วนเกี่ยวข้อง ามารถนาไปประยุกต์ใช้กับธุรกิจได้โดย
การพั นาบริการที่มีความแตกต่างจากตลาดทั่วไป โดยเน้นการประยุกต์ใช้
คุณ มบัติของเทคโนโลยีความเป็นจริงเ ริม มาใช้ออกแบบและพั นาบริการ
เพื่อ ร้างป ิ ัมพันธ์ระ ว่างผู้บริโภคใ ้ ามารถเชื่อมต่อกับผู้ประกอบการธุรกิจ
บนโลกออนไลน์ได้ตลอดเวลา โดยต้องมีความเป็นมิตรต่อผู้บริโภคที่มี ความ
แตกต่ า งกัน ในด้ า นความต้ องการใช้ ง าน ซึ่ ง จะช่ ว ยท าใ ้ ผู้ บ ริโ ภคเกิด ความ
ประทับใจต่อบริการที่ได้รับมากยิ่งขึ้น โดยเกิดการ ื่อ ารกันระ ว่างผู้บริโภคที่
เป็นผู้ซื้อกับผู้ขายออนไลน์ผ่านทางกิจกรรมต่าง ๆ โดยใช้ ่ือออนไลน์ เช่น การ
โพ ต์ ถานะ การ ่งข้อความ รือรูปภาพที่เกี่ยวข้องกับ ินค้า รือบริการ และ
ท้ายที่ ุดเกิดความผูกพัน กับตรา ินค้าร้านค้าปลีกออนไลน์ มากยิ่งขึ้น ทั้งจาก
ความผูกพันที่เกิดจากการรับรู้ถึงประโยชน์จากการใช้งาน อารมณ์ และชุมชน
ั ง คมออนไลน์ ของผู้ ป ระกอบการธุ รกิจ ร้า นค้า ปลี ก ที่ มี การใช้ แอพพลิ เคชั่ น
เทคโนโลยีความเป็นจริงเ ริม
2. ข้อเ นอแนะ า รับการทาวิจัยครั้งต่อไป
2.1 ในการ ึก าวิจัยครั้งต่อไป ผู้วิจัยอาจใช้วิธีวิจัยแบบผ มผ าน
ด้วยการทาวิจัยแบบวิธีเชิงปริมาณและวิธีเชิงคุณภาพ โดยการใช้วิธีเชิงปริมาณ
เป็น ลักและใช้วิธีเชิงคุณภาพมาเ ริมเพื่อขยายความและเพิ่มความลุ่มลึกของ
ข้อมูลด้วยวิธีการ ัมภา ณ์เชิงลึก รือวิธีการอื่น ๆ ตามความเ มาะ ม
2.2 ควร ึก าตัวแปรอื่น ๆ ที่คาดว่าจะ ่งผลต่อ ความผูกพันของ
ผู้บริโภค เช่น ปัจจัยพลังอานาจของลูกค้า ความคาด วังในประ ิทธิภาพ ความ
เกี่ยวพันของผู้ บริโภคที่ มีต่ อตรา ินค้า ความเชื่อมั่นในตรา ินค้า และความ
อดคล้องของตนเองกับภาพลัก ณ์ตรา ินค้า เป็นต้น
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