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Abstract 

 The purpose of this research is to study purchase intention towards omni-channel

retailing in terms of attitudes and switching channels behavior. There are 417 samples 

chosen by purposive sampling. The data were gathered by online questionnaire. This research 

uses multiple regression to analyze and test hypothesis. The result showed that there are four 

factors affecting omni-channel purchase intention at α = 0.05 which are information search, 

attitude toward switching channels behavior, time, and self-efficacy whereas the factors of 

subjective norm and money are not significant effect to omni-channel purchase intention at 

α = 0.05.These findings suggest that retailing implementing omni-channel strategies should 

utilize the data for designing distribution channel effectively, as well as improving its distribution 

strategies to suit customers’ needs and these results may help retailing to implement 

omni-channel as effective distribution strategies for making competitive advantages.
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บทคัดย่อ

 งานวิจยัน้ีมวัีตถุประสงค์เพ่ือท�าการศึกษาเก่ียวกับความตัง้ใจในการซ้ือสินค้าผ่านช่องทางการจดัจ�าหน่าย

แบบบูรณาการ (omni-channel) ในมุมมองของทัศนคติและพฤติกรรมของผู้บริโภคในการเปลี่ยนช่องทาง

การซ้ือสินค้า โดยใช้วิธีการเก็บรวมรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจงผ่านแบบสอบถามออนไลน์ 

มผีูต้อบแบบสอบถามครบถ้วนสมบูรณ์ทัง้หมด 417 คน จากนัน้ผูวิ้จยัวิเคราะห์ผลด้วยการวิเคราะห์การถดถอยเชิง

พหุคูณ เพ่ือทดสอบสมมติฐานดังกล่าว ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อความตั้งใจซ้ือสินค้าผ่านช่องทาง

การจัดจ�าหน่ายแบบบูรณาการในเชิงบวกอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับนัยส�าคัญ 0.05 มีทั้งหมด 4 ปัจจัย 

ดังนี้ การสืบค้นข้อมูล ทัศนคติต่อพฤติกรรมการเปลี่ยนช่องทาง เวลา และ การรับรู้ถึงความสามารถของตนเอง 

ในขณะที่ บรรทัดฐานกลุ่มอ้างอิง และ เงิน ไม่มีอิทธิพลต่อความตั้งใจซื้อสินค้าผ่านช่องทางการจัดจ�าหน่ายแบบ

บูรณาการ อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับนัยส�าคัญ 0.05 ผู้วิจัยคาดหวังว่าประโยชน์จากงานวิจัยนี้จะช่วยให้

ผู้ประกอบการที่ก�าลังริเร่ิมกลยุทธ์ทางช่องทางการจัดจ�าหน่ายแบบ Omni-channel สามารถน�าข้อมูลไปใช้ใน

การออกแบบและปรับปรุงช่องทางการจัดจ�าหน่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน ช่วยให้สามารถน�าไปปรับ

กลยุทธ์ในการน�าเสนอสินค้าหรือการให้บริการสอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภค ทั้งนี้เพื่อเป็นการสร้าง

ความได้เปรียบในการแข่งขันทางธุรกิจต่อไป

ค�ำส�ำคัญ: ร้านค้าปลีกสมัยใหม่ พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ความตั้งใจซ้ือสินค้า ช่องทางการจัดจ�าหน่ายแบบ

 บูรณาการ 
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บทน�ำ

 ในปัจจุบันธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ (Modern Trade) เป็นธุรกิจที่มีการเติบโตอย่างอย่างต่อเนื่อง ซึ่งถือ

เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมค้าส่งค้าปลีกที่มีมูลค่าสูงถึง 2.5 ล้านล้านบาท ในปี 2561 เพิ่มขึ้นจากปี 2560 กว่า 

8.5% และมีแนวโน้มเติบโตในอัตรา 2.5-3.5% ตลอดจนปี 2564 (Thailand trade and services sentiment 

index, n.d.) ประกอบกับรูปแบบของโมเดลธุรกิจค้าปลีกที่เร่ิมเปลี่ยนไปจากการเข้ามาของโลกอินเทอร์เน็ตใน

ภาคธุรกิจ โดยเฉพาะการค้าแบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ หรือ E-Commerce ที่เข้ามาเป็นอีกหนึ่งปัจจัยหลัก

ทีส่่งผลต่อทัง้ผูบ้ริโภคและผู้ประกอบการ ดงัน้ัน ผูป้ระกอบการร้านค้าปลกีสมยัใหม่ในปัจจบุนันีจ้งึต่างพัฒนาและ

ปรับตัวให้สอดคล้องกับพฤติกรรมของผู้บริโภคในยุคดิจิตอลตลอดเวลา ซ่ึงจะช่วยให้ผู้บริโภคมีตัวเลือกมาก

ยิ่งข้ึน ในช่องทางการจัดจ�าหน่ายรูปแบบใหม่ที่ส่งมอบประสบการณ์ที่มากกว่าเดิม โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน

ช่องทางการจดัจ�าหน่ายแบบบรูณาการ หรือ Omni-channel ทีส่ามารถผสานช่องทางออฟไลน์ควบคูกั่บออนไลน์

ร่วมกันได้อย่างไร้รอยต่อ ผ่านการน�าเทคโนโลยีมาใช้ตอบสนองในทุกจุดปฏิสัมพันธ์กับลูกค้า ส่งผลให้ได้มา

ซึ่งการน�าข้อมูลลูกค้ามาวิเคราะห์เพื่อยกระดับความสามารถของธุรกิจและสร้างความได้เปรียบเหนือคู่แข่ง

 แต่เดิมธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ของไทยจะมีช่องทางจ�าหน่ายเพียงช่องทางหน้าร้าน ซ่ึงถือเป็นช่องทาง

เดยีวที่จะสามารถติดตอ่กบัลูกค้าได้ (Single Touchpoint) แตใ่นเวลาตอ่มาไดม้ีการพฒันาช่องทางการขายให้มี

มากกว่า 2 ช่องทาง เป็นแบบ Multi-channel แต่อย่างไรก็ตาม กลับพบว่า ช่องทางที่หลากหลายและมีมากมาย

เหล่านั้นยังไม่สามารถเชื่อมโยงกันในแต่ละช่องทางได้อย่างสมบูรณ์ จึงน�ามาซึ่งช่องทางแบบ Cross-channel

ที่พัฒนาข้ึนเพ่ือเช่ือมโยงช่องแต่ละช่องทางจ�าหน่ายให้ดีข้ึน แต่ก็ท�าได้แค่เพียงบางส่วนเท่านั้น เนื่องจากเป็น

เร่ืองยากที่จะเข้าใจพฤติกรรมของลูกค้าที่เช่ือมโยงกันในแต่ละช่องทางได้ โดยเฉพาะพฤติกรรมที่แยกจากกัน

อย่างสิ้นเชิงระหว่างช่องทางออนไลน์และออฟไลน์  

 นอกจากนัน้ ผูบ้ริโภคในไทยมกัหาข้อมลูก่อนซ้ือสินค้าในช่องทางออนไลน์มากข้ึน รวมถึงมกีารเลอืกซ้ือ

สินค้าจากทั้งช่องทางออนไลน์และออฟไลน์ ไม่ใช่แค่เพียงช่องทางใดช่องทางหนึ่งอีกต่อไป (อรรัมภา หัวใจ

และคณะ, 2557) ดงัน้ัน เพ่ือให้สามารถตอบสนองและส่ือสารกับลกูค้าได้โดยเช่ือมโยงทกุช่องทางได้อย่างสมบรูณ์

แบบนัน้ ผูป้ระกอบการจงึพัฒนาช่องทางแบบ Omni-channel ทีเ่ช่ือมโยงทกุช่องทางโดยไม่ยดึตดิว่าจะต้องเป็น

ออนไลน์หรือออฟไลน์ เพื่อให้สามารถติดต่อสื่อสารกับลูกค้าได้ทุกช่องทาง พร้อมมอบประสบการณ์การซื้อแบบ

ไร้รอยต่อ ตลอดจนเข้าถึงข้อมูลพฤติกรรมของลูกค้าได้จากทุกช่องทาง ส่งผลให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจ และ

กลายมาเป็นความภกัดต่ีอองค์กรอย่างมนียัยะส�าคัญ (Eunhye, Jongtae, & Myeong-Cheol, 2017) และทีส่�าคญั

ผู้ประกอบการที่มีช่องทาง Omni-channel แบบมีประสิทธิภาพ จะมีอัตราการรักษาลูกค้าได้ดีกว่าเมื่อเทียบกับ

องค์กรที่ไม่ได้สร้างช่องทางนี้ (Murfield, Boone, Rutner, & Thomas, 2017)      

 ช่องทาง Omni-channel สามารถตอบสนองความคาดหวังของผูบ้ริโภคในทกุ ๆ  ช่องทางได้อย่างประสบ

ความส�าเร็จ (Ames, 2015) เพราะสามารถเข้าถึงผู้บริโภคได้ทุกช่องทางที่เชื่อมโยงกันและสามารถที่จะติดต่อ

ผูป้ระกอบการได้ตลอดเวลาเช่นกัน นอกจากนัน้ ในช่องทางนีย้งัช่วยเพ่ิมรายได้ให้กับองค์กร เช่น ช่องทางประเภท 
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buy-online-pickup-in-store (BOPS) ซ่ึงเป็นบริการที่ผู ้บริโภคสามารถเลือกส่ังสินค้าทางออนไลน์และ

ให้สินค้าไปส่งที่สาขาหรือร้านค้าที่ลูกค้าสะดวกไปรับ โดยในประเทศไทยพบว่า ผู้ประกอบการในไทยส่วนใหญ่

ให้ความส�าคัญกับช่องทาง buy-online-pickup-in-store” (BOPS) มากกว่า เพราะโมเดลของรูปแบบ BOPS 

หรือที่เรียกกันว่า Click & Collect Model สามารถเข้าถึงไลฟ์สไตล์ของคนไทยที่เปลี่ยนไปได้เป็นอย่างดี 

ซ่ึงบริการนี้จะช่วยให้ลูกค้าไม่ต้องเสียค่าส่งสินค้า อีกทั้งยังประหยัดเวลาไม่ต้องเสียเวลาในการไปเลือกสินค้า

ถึงทีร้่าน ในท�านองเดยีวกันช่องทางนีย้งัช่วยเพ่ิมมลูค่ายอดขายให้กับองค์กรได้ด้วยการ up-selling เพ่ิมยอดขาย

จากการแนะน�าขายสินค้าที่มีราคาสูงข้ึนได้อีกด้วย (FMI and Nielsen release first set of findings 

on the digitally engaged food shopper, 2017)

 จากบริบทข้างต้นนั้น ผู้ศึกษาจึงเล็งเห็นความส�าคัญและปัญหาดังกล่าว โดยมีเป้าหมายหลัก คือ ศึกษา

ถึงพฤติกรรมในการซ้ือสินค้าของผู้บริโภคในปัจจุบัน เมื่อธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ได้มีการเปล่ียนรูปแบบช่องทาง

การจัดจ�าหน่ายมาเป็นแบบ Omni-channel รวมถึงปัจจัยต่าง ๆ ที่ส่งผลต่อความตั้งใจในการซ้ือสินค้า

ในช่องทาง Omni-channel โดยผลที่ได้จากการศึกษาคร้ังนี้จะน�ามาใช้เป็นแนวทางในการน�าข้อมูลไปปรับใช้

ส�าหรับผู้ประกอบการค้าปลีกสมัยใหม่ ที่ก�าลังพัฒนาช่องทางรูปแบบ Omni-channel ให้สามารถตอบสนอง

พฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนไปอย่างมีประสิทธิภาพ หรือ น�าข้อมูลไปประกอบใช้ในการเพิ่มช่องทางการจัด

จ�าหน่ายรูปแบบใหม่นี้ให้กับธุรกิจเพ่ือยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันด้านช่องทางการจัดจ�าหน่าย โดย

ในการศึกษาคร้ังนี้จะใช้ทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน เพ่ือช่วยสนับสนุนในการวิจัย ซ่ึงทฤษฎีนี้มีแนวคิดในเร่ือง

ของทัศนคติและอิทธิพลของทัศนคติที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม (Fishbein & Ajzen, 1980) 

ทบทวนวรรณกรรม

 แนวคิดและทฤษฎีพฤติกรรมตำมแผน (Theory of Planned Behavior)

 ทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน (Theory of planned behavior : TPB) เป็นทฤษฎีที่พัฒนามาจากทฤษฎี

การกระท�าด้วยเหตุผล (Theory of Reasoned Action : TRA) ของ Fishbein และ Ajzen (1980) ที่อธิบาย

ถึงการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของบุคคลนั้นเป็นผลมาจากการเปล่ียนแปลงความเช่ือ โดย TPB มีการเพ่ิมอีก

หนึ่งปัจจัยในทฤษฎี TRA นั่นคือ ปัจจัยการรับรู้ถึงการควบคุมพฤติกรรมของตนเองในการแสดงพฤติกรรมนั้น

อย่างเหมาะสม (Perceived Behavioral Control) โดยทฤษฎี TPB นี้คิดค้นและพัฒนาโดย Ajzen (1991) 

ซ่ึงพัฒนาข้ึนเพ่ือท�านายพฤติกรรมของบุคคลจากความตั้งใจ โดยทฤษฎีนี้สามารอธิบายพฤติกรรมที่ไม่ได้อยู่

ภายใต้การควบคุมซึ่งส่งผลต่อการตัดสินใจของบุคคล

 แนวคิดเกี่ยวกับนิยำมของช่องทำงกำรจัดจ�ำหน่ำยแบบบูรณำกำร (Omni-channel)

 Verhoef, Kannan, และ Inman (2015) ได้ศึกษาพฤติกรรมของผู้บริโภคบนโลกดิจิทัลที่ส่งผลต่อ

การเปล่ียนแปลงของธุรกิจค้าปลีกจากการมีช่องทางการจัดจ�าหน่ายแบบหลากหลาย (Multi-channel) ไปสู่

ช่องทางการจัดจ�าหน่ายแบบบูรณาการ (Omni-channel) พบว่า ในช่องทางการจัดจ�าหน่ายแบบหลากหลาย 
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(Multi-channel) นัน้ จะมกีารน�าเสนอสนิค้าผ่านช่องทางทีห่ลากหลายทัง้ผ่านช่องทางออฟไลน์และออนไลน์ และ

ในแต่ละช่องทางนัน้ต่างให้บริการแยกกัน ต่างจากช่องทางการจดัจ�าหน่ายแบบบรูณาการ (Omni-channel) ทีน่�า

เสนอประสบการณ์แก่ผูบ้ริโภคผ่านหลายช่องทางทีบ่รูณาการกันหรือเป็นองค์รวมเดยีวกันทัง้หมด ไม่มกีารแยกกัน

ระหว่างออฟไลน์หรือออนไลน์ และต่างท�างานร่วมกันอย่างไร้รอยต่อ ดงันัน้ในช่องทาง Omni-channel จงึมุง่เน้น

ไปที่การบริหารร่วมกันระหว่างช่องทางที่มีอยู่ทั้งหมดผนวกรวมกันกับทุกจุดปฏิสัมพันธ์กับลูกค้า (Touchpoint) 

ให้สามารถน�าเสนอประสบการณ์ข้ามช่องทางได้ รวมถึงช่วยให้ทกุช่องทางท�างานได้อย่างมปีระสทิธภิาพมากข้ึน 

 แนวคิดเรื่องทัศนคติที่มีต่อพฤติกรรม 

 หมายถึงทัศนคติที่มีต่อพฤติกรรมที่มีทั้งในทางบวกและทางลบของบุคคล หรือเป็นการสนับสนุนหรือ

ต่อต้านการกระท�านัน้ ๆ  ซ่ึงเกิดจากการประเมนิผลกระทบทีเ่กิดข้ึนจากพฤตกิรรมทีเ่ป็นเป้าหมายในการแสดงออก 

และส่งผลต่อการเปลี่ยนพฤติกรรม โดยทั่วไปแล้วถ้าบุคคลมีทัศนคติทางบวกมากเท่าใด ก็จะมีเจตนาหรือ

ความตัง้ใจหนกัแน่นทีจ่ะกระท�าพฤตกิรรมมากเท่านัน้ โดยทศันคตทิีม่ผีลต่อพฤตกิรรมนัน้ ประกอบด้วย ความเช่ือ

ในความเพลิดเพลิน (Hedonic Belief) และ ความเชื่อในประโยชน์นิยม (Utilitarian Belief) (Sanjukta, 2008) 

 แนวคิดเรื่องบรรทัดฐำนกลุ่มอ้ำงอิง

 การแสดงออกทางพฤติกรรมของบุคคลนั้น ไม่ได้ข้ึนกับหลักการทางเหตุผลหรือทัศนคติอย่างเดียว

เท่านั้น แต่ยังขึ้นกับความคาดหวังหรือความต้องการของกลุ่มบุคคลโดยรอบอีกด้วย เช่น ครอบครัว เพื่อน หรือ 

แม้กระทั่งคนรอบข้าง เป็นต้น โดยบุคคลหรือกลุ่มอ้างอิงที่ส�าคัญแต่ละเร่ืองจะข้ึนอยู่กับประเด็นเร่ืองหรือ

พฤติกรรมที่สอดคล้องกับกับกลุ่มอ้างอิงนั้น ๆ (Ajzen, 1991) ซ่ึงหากบุคคลที่ได้กล่าวไปข้างต้น มีความเห็น

ด้วยกับการแสดงพฤติกรรมดังกล่าว จะส่งผลให้บุคคลมีแนวโน้มที่จะแสดงพฤติกรรมนั้น ๆ และในทางกลับกัน 

หากบุคคลที่ได้กล่าวไปข้างต้นไม่เห็นด้วย จะส่งผลต่อการต่อต้านหรือหลีกเลี่ยงพฤติกรรมนั้น ๆ (ณัฐปภัสร์ 

ดาราพงษ์, 2560)

 แนวคิดเรื่องกำรรับรู้ควำมสำมำรถของตนเอง

 การรับรู้ถึงความสามารถตนเอง หรือ การตัดสินความสามารถของตนเอง หมายถึง การรับรู้ถึงความ

สามารถตนเองเป็นกระบวนการทางความคิดทีเ่ช่ือมระหว่างความรู้กับพฤตกิรรม และเป็นปัจจยัส�าคญัทีจ่ะน�าไปสู่

การกระท�าจริง ซ่ึงการทีบุ่คคลจะกระท�าหรือไม่กระท�าพฤตกิรรมใดนัน้ ข้ึนอยูกั่บสองปัจจยัหลกั คอื ความคาดหวัง

ในผลลัพธ์ (outcome expectancies) และความเชื่อในสมรรถนะ (efficacy beliefs) ซึ่งหมายถึง การที่บุคคล

มีความเชื่อมั่นว่าตนเองสามารถท�าพฤติกรรมใด ๆ ที่ก�าหนดไว้ได้ และการรับรู้สมรรถนะสามารถเปลี่ยนแปลง

ได้ตามลักษณะความยากง่ายของสถานการณ์ที่ก�าลังเผชิญอยู่ (Bandura, 1997) 
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 แนวคิดเรื่องปัจจัยด้ำนเวลำ

 เวลาถือเป็นอีกหนึ่งตัวแปรที่เป็นเสมือนปัจจัยที่ช่วยส่งเสริมการตัดสินใจในการกระท�าพฤติกรรมใด ๆ 

โดยจากงานวิจัยของ Marmorstein, Grewal, และ Fishe (1992) ได้กล่าวถึงความหมายของเวลาไว้ว่า ปัจจัย

ด้านเวลาเปรียบเสมือนต้นทุนค่าเสียโอกาส ผู้บริโภคจ�าเป็นจะต้องประเมินปัจจัยต่าง ๆ ส�าหรับการตัดสินใจท�า

พฤติกรรมใด ๆ  เพื่อที่จะสามารถตัดสินใจท�าพฤติกรรมนั้น ๆ  โดยเกิดต้นทุนค่าเสียโอกาสที่น้อยที่สุด และ บุคคล

จะเกิดการตัดสินใจท�าพฤติกรรมใด จะมีการค�านึงถึงเร่ืองของเวลาด้วย โดยจะตัดสินใจเลือกการกระท�า

ที่ใช้เวลาสั้นที่สุด เพื่อให้พฤติกรรมนั้น ๆ เกิดประสิทธิภาพสูงที่สุด 

 แนวคิดเรื่องปัจจัยด้ำนเงิน

 เงินถือเป็นหนึ่งในปัจจัยที่ช่วยส่งเสริมและอ�านวยความสะดวกให้เกิดการตัดสินใจในการกระท�า

พฤติกรรมใด ๆ ได้ง่ายขึ้น โดยจากงานวิจัยของ Hellier, Guerson, Carr, และ Rickard (2003) ได้กล่าวไว้ว่า 

การรับรู้คณุค่าของปัจจยัด้านการเงิน หมายถึง การทีบ่คุคลจะมกีารประเมนิถึงความคุม้ค่าของการตดัสินใจกระท�า

พฤตกิรรมใด ๆ  โดยเฉพาะการซ้ือสนิค้าหรือบริการต่าง ๆ  ซ่ึงอาจมกีารพิจารณาเก่ียวกับอรรถประโยชน์ของสนิค้า

หรือบริการ ก่อนที่จะมีการตัดสินใจซื้อ หรือ ใช้บริการ นั้น ๆ นอกจากนั้น งานวิจัยของ Zeithaml (1988) ยังได้

อธิบายเพ่ิมเติมถึงการประเมินความคุ้มค่ากับการตัดสินใจกระท�าพฤติกรรมใด ๆ ไว้ว่า ปัจจัยด้านการเงิน

จะส่งผลโดยตรงต่อการประเมินความคุ้มค่าในการตัดสินใจซื้อสินค้าหรือใช้บริการ 

 แนวคิดเรื่องกำรสืบค้นข้อมูล

 การสบืค้นข้อมลูถือเป็นอกีหน่ึงตวัแปรส�าคญัทีส่่งผลโดยตรงต่อการซ้ือสนิค้าหรือใช้บริการ ซ่ึงการสืบค้น

ข้อมูลในงานวิจัยนี้ หมายถึง การค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าและช่องทาง ไม่ว่าจะเป็น ราคา ความคุ้มค่า ความ

แตกต่างในแต่ละแบรนด์สินค้า หรือความแตกต่างในแต่ละช่องทางจ�าหน่าย จากงานของ Blackwell, Miniard, 

และ Engel (2001) พบว่า การรับข้อมูลหรือสืบค้นข้อมูลมีผลต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค เนื่องจาก

ในกระบวนการตัดสินใจซ้ือ (Buying Decision Process) ท่ีได้กล่าวไปข้างต้นนั้น ในข้ันตอนการหาข้อมูล 

(Search for information) ผู้บริโภคจ�าเป็นต้องมีข้อมูลหรือรับข้อมูลจากภายนอกเพ่ิมเติมก่อนเพ่ือช่วย

ในการตัดสินใจ ซึ่งถือเป็นการเติมเต็มข้อมูลที่ผู้บริโภคจ�าเป็นต้องรู้ก่อนตัดสินใจ 
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ระเบียบวิธีวิจัย 

 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาคร้ังนี้เป็นกลุ่มคนที่เคยซ้ือสินค้าหรือใช้บริการผ่านช่องทางร้านค้าปลีก

สมัยใหม่ อย่างน้อย 1 คร้ัง เป็นกลุ่มผู้ที่มีอายุอยู่ระหว่าง 18-36 ปี รวมถึงประสบการณ์การใช้บริการผ่าน

ช่องทางร้านค้าปลีกในช่วงเวลา 6 เดือนที่ผ่านมา และเป็นร้านค้าปลีกประเภทใดก็ได้ ซ่ึงเป็นขนาดประชากร

ที่มีขนาดใหญ่ และไม่สามารถทราบจ�านวนที่แน่นอนได้ ดังนั้น จึงต้องมีการสุ่มตัวอย่างโดยไม่ใช้ความน่าจะเป็น 

(Non-probability Sampling) และการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เพ่ือให้

เหมาะสมกับงานวิจยั ด้วยการก�าหนดกลุม่ตวัอย่างตามกรณทีีไ่ม่ทราบประชากรด้วยสมมตฐิานว่า ขนาดของกลุม่

ตัวอย่างมีการกระจายตัวแบบปกติ (Normal Distribution) และใช้สูตรการค�านวณตัวอย่างโดยก�าหนดระดับ

ความแปรปรวน (p) สูงสุด ก�าหนดระดับความเชื่อมั่นที่ 95% และยอมรับความคาดเคลื่อนจากการสุ่มตัวอย่าง

ที่ 5% จากแนวคิดของ Cochran (1963) ซึ่งจากการค�านวณกลุ่มตัวอย่าง จะได้กลุ่มตัวอย่างที่ต้องศึกษาอยู่ที่

ประมาณ 385 ตัวอย่าง แต่ทั้งนี้เพื่อความแม่นย�าของการเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง ผู้วิจัยจึงท�าการเพิ่มขนาด

ของกลุ่มตัวอย่างอยู่ที่ 400 ตัวอย่าง และใช้วิธีเก็บข้อมูลในรูปแบบแบบสอบถามออนไลน์

ภำพที่ 1 กรอบแนวคิดงานวิจัย

กรอบแนวคิดงำนวิจัย



96 วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
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 เคร่ืองมอืทีใ่ช้ในการวิจยัเป็นแบบสอบถามทีด่ดัแปลงมาจากแบบสอบถามทีใ่ช้ในงานวิจยัของ Sanjukta 

(2008) โดยผู้วิจัยได้น�าแบบสอบถามที่ผ่านการตรวจสอบและแก้ไขแล้วไปทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่างจริงจ�านวน 

30 ตวัอย่าง จากน้ันน�าข้อมลูทีไ่ด้ไปทดสอบความน่าเช่ือถือด้วยการวิเคราะห์หาค่าสมัประสิทธ์ิครอนบาคแอลฟา 

(Cronbach’s Alpha) พบว่า ในทกุตวัแปรมค่ีาสัมประสิทธ์ิ ครอนบคัอลัฟามากกว่า 0.7 ซ่ึงแสดงให้เหน็ว่าตวัแปร

ที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้มีความน่าเชื่อถือ และสามารถน�าไปใช้ท�าการศึกษากับกลุ่มตัวอย่างได้

 กำรทดสอบควำมซื่อตรงของเครื่องมือ (Validity)

 ผู้วิจัยเลือกตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือด้วยวิธีการตรวจสอบความเที่ยงตรงของเนื้อหา โดยการ

ทบทวนงานวิจัยในอดีตและสอบถามอาจารย์เพ่ือตรวจสอบความถูกต้อง และท�าการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิง

ส�ารวจ (exploratory factor analysis - EFA) ในแต่ละปัจจัย โดยใช้วิธีการหมุนแกนในลักษณะ Varimax 

Rotation เพ่ือพิจารณาการจัดกลุ่มของตัวแปรที่สัมพันธ์กันในแต่ละปัจจัย ในกรณีที่พบว่าข้อค�าถามจัดกลุ่ม

ไม่ถูกต้องในปัจจัยเดียวกัน จึงจะพิจารณาแก้ไขข้อค�าถามหรือตัดค�าถามนั้นออก ซึงมีเกณฑ์การพิจารณาเลือก

ตัดข้อค�าถามที่มีค่าน�้าหนักองค์ประกอบ (Factor Loading) ที่น้อยกว่า 0.5 (Shih, 2004) เพื่อความเที่ยงตรง

และความสมบูรณ์แบบของแบบสอบถาม 

 สถิตทิีใ่ช้ในการวิเคราะห์ข้อมลูได้แก่ การแจกแจงความถ่ี ค่าเฉลีย่ ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน การแจกแจง

แบบปกติ และการวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุคูณ

 กำรวิเครำะห์สถิติเชิงอนุมำน (Inferential Statistic)

 ใช้ทดสอบสมมติฐาน (Hypothesis Testing) ด้วยการศึกษาถึงความสัมพันธ์ของตัวแปรอิสระและ

ตวัแปรตามโดยการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส�ารวจ (exploratory factor analysis – EFA) ในแต่ละปัจจยั และ

วิเคราะห์เพ่ือคาดการณ์ตัวแปรตามด้วยการวิเคราะห์สมการถดถอยเชิงแบบมีพหุคูณ (Multiple Regression 

Analysis) เพ่ือหาความสัมพันธ์ในรูปแบบความสัมพันธ์เชิงเส้นระหว่างตัวแปรต้นกับตัวแปรตาม ซ่ึงสามารถ

บอกอิทธิพลของตัวแปรตามที่เกิดขึ้นได้ 

ผลกำรศึกษำ

 ผลกำรวิเครำะห์ข้อมูลทั่วไป

 ผู้ตอบแบบสอบถามที่มีคุณสมบัติตามงานวิจัยนี้ มีคุณลักษณะทางประชากรศาสตร์ที่ประกอบด้วย

เพศ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ต่อเดือน รวมถึงจ�านวนเงินที่กลุ่มตัวอย่างใช้ในการซื้อสินค้าหรือใช้บริการ 

ผ่านช่องทางร้านค้าปลีกสมัยใหม่ โดยพบว่า กลุ่มตัวอย่างในงานวิจัยนี้ทั้งหมด 417 คน ส่วน ใหญ่เป็นเพศหญิง 

(ร้อยละ 77.2) มีระดับการศึกษาสูงสุดที่ระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า (ร้อยละ 58.0) ส่วน ใหญ่ประกอบอาชีพ

เป็นพนักงานบริษัทเอกชน (ร้อยละ 34.5) และมีรายได้ต่อเดือนอยู่ที่ 15,001-30,000 บาท (ร้อยละ 36.9) 

ในส่วนของพฤตกิรรมการซ้ือสินค้าผ่านช่องทางร้านค้าปลกีสมยัใหม่ พบว่า ส่วนใหญ่มกีารใช้จ่ายโดยเฉลีย่ต่อคร้ัง
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ในการซือ้สนิค้าอยูท่ี่ 801-1,500 บาท (ร้อยละ 37.4) และมกีารใช้บรกิารโดยเฉลีย่ อยูท่ี ่1-2 ครัง้/เดอืน (ร้อยละ 

50.8) นอกจากนั้น ยังพบว่า ช่องทางร้านค้าปลีกสมัยใหม่ที่กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เคยใช้บริการ คือ Central 

(ร้อยละ 83.0) และส่วนใหญ่มีการซื้อสินค้าหลากหลายประเภท โดย 3 อันดับแรก ประกอบไปด้วย 1. อาหาร

และเครื่องดื่ม 2. สินค้าความงามและของใช้ส่วนตัว 3. สินค้าแฟชั่น เสื้อผ้าและเครื่องแต่งกาย 

 ส�าหรับวิเคราะห์สมการถดถอยเชิงพหคุณุเพ่ือวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ระหว่างตวัแปรอสิระทัง้ 6 กลุม่

ปัจจัย ประกอบไปด้วย ทัศนคติที่มีต่อพฤติกรรมการเปลี่ยนช่องทาง (X
1
), บรรทัดฐานกลุ่มอ้างอิง (X

2
), การรับ

รู้ถึงความสามารถของตนเอง (X
3
), เวลา (X

4
), เงิน (X5) และ การสืบค้นข้อมูล (X

6
) ตัวแปรตาม 1 ตัวแปร คือ 

ความตั้งใจซ้ือสินค้าผ่านช่องทางร้านค้าปลีกแบบบูรณาการ (Y
1
) ผู้วิจัยได้ใช้ข้อมูลจากการตอบแบบสอบถาม

ของกลุ่มตวัอย่างทีเ่ป็นผูท้ีม่ส่ีวนเก่ียวข้องกับการซ้ือสินค้าผ่านช่องทางร้านค้าปลกีสมยัใหม่ ทีไ่ด้ท�าการตรวจสอบ

ความสมบูรณ์ครบถ้วนแล้วทั้งสิ้น 417 ชุดข้อมูล และก�าหนดระดับนัยส�าคัญทางสถิติที่ 0.05 จากนั้นวิเคราะห์

หาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระและตัวแปรตามดังที่กล่าวมาแล้วข้างต้น ด้วยการวิเคราะห์สมการถดถอย

เชิงพหุคูณ (multiple linear regression) แบบการถดถอยปกติ (enter regression) 

ตำรำงที่ 1 ตัวแบบที่ได้จากการวิเคราะห์สมการถดถอยเชิงพหุคูณของตัวแปรตาม

Model Summary

Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate

1 0.662 0.539 0.524 0.83529

 จากข้อมูล พบว่า ค่าสัมประสิทธิ์การท�านาย (R Square) มีค่าเท่ากับ 0.539 ซึ่งหมายความว่า ตัวแปร

อิสระทั้ง 6 ปัจจัยนี้สามารถอธิบายผลที่มีต่อความตั้งใจซ้ือสินค้าผ่านช่องทางร้านค้าปลีกแบบบูรณาการ 

ได้ร้อยละ 53.9 
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ตำรำงที่ 2 ผลการวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุคุณของปัจจัยที่ส่งผลต่อความตั้งใจซื้อสินค้าผ่านช่องทางร้านค้าปลีก

 แบบบูรณาการ

Coefficients

Model

Unstandardized 

Coefficients

Standardized 

Coefficients

t Sig.

Collinearity 

Statistics

B Std. 

Error

Beta

Tolerance VIF

Constant 3.783 0.510 0.107 2.210 0.000*

ทัศนคติที่มีต่อพฤติกรรมการ

เปลี่ยนช่องทาง (AT)

0.122 0.500 0.044 1.843 0.000* 0.640 1.610

บรรทัดฐานกลุ่มอ้างอิง (SN) 0.060 0.470 0.048 1.021 0.174 0.702 1.597

การรับรู้ถึงความสามารถของ

ตนเอง (SE)

0.290 0.500 0.097 4.662 0.000* 0.734 1.144

เวลา (TI) 0.109 0.500 0.099 2.034 0.036* 0.868 1.820

เงิน (MO) -0.800 0.440 0.401 0.640 0.419 0.622 1.117

การสืบค้นข้อมูล (IS) 0.420 0.500 0.107 9.988 0.000* 0.851 1.902

หมำยเหตุ * ค่านัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

 จากตารางที่ 2 เมื่อพิจารณาค่าทางสถิติที่ใช้อธิบายภาวะร่วมของตัวแปรในตัวแบบเส้นตรง 

(multicollinearity) ได้แก่ Tolerance และ Variance Inflation Factor (VIF) พบว่า ตัวแปรอิสระทุก

ตัวมีค่า Tolerance สูงกว่า 0.2 ซ่ึงหมายความว่า ไม่เกิดภาวะร่วมกันของตัวแปรในตัวแบบเส้นตรง 

(multicollinearity) เกิดข้ึนในตัวแบบนี้ (Menard, 2002) และเมื่อพิจารณาค่า Variance Inflation Factor 

(VIF) ก็พบว่าตัวแปรอิสระทุกตัวมีค่า VIF น้อยกว่า 10 ซ่ึงหมายความว่า ไม่มีภาวะร่วมของตัวแปรในตัว

แบบเส้นตรง (multicollinearity) เกิดขึ้นในตัวแบบนี้ (Hair, Black, Babin, & Anderson, 2010) เมื่อพิจารณา

ค่า Sig สามารถอธบิายได้ว่า ทศันคตทิีม่ต่ีอพฤตกิรรมการเปลีย่นช่องทาง (ตวัแปร AT) การรับรู้ถึงความสามารถ

ของตนเอง (ตัวแปร SE) เวลา (ตัวแปร TI) และการสืบค้นข้อมูล (ตัวแปร IS) มีอิทธิพลต่อความตั้งใจซื้อ

สินค้าผ่านช่องทางร้านค้าปลีกแบบบูรณาการ (ตัวแปร OPI) อย่างมีนัยส�าคัญทางสถติิที่ระดับ 0.05 นอกจากนั้น

ยังสามารถท�าการวิเคราะห์ภายใต้สมมติฐานทั้งหมด 6 ข้อ ดังนี้

 สนับสนุน สมมติฐานข้อที่ 1 (H
1
) คือ ทัศนคติที่มีต่อพฤติกรรมการเปลี่ยนช่องทางส่งผลเชิงบวก

ต่อความตั้งใจซื้อสินค้าผ่านช่องทางร้านค้าปลีกแบบบูรณาการ อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ

 ไม่สนับสนุน สมมติฐานข้อที่ 2 (H
2
) คือ บรรทัดฐานกลุ่มอ้างอิงไม่ส่งผลเชิงบวกต่อความตั้งใจซ้ือ

สินค้าผ่านช่องทางร้านค้าปลีกแบบบูรณาการ อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ  
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 สนับสนุน สมมติฐานข้อที่ 3 (H
3
) คือ การรับรู้ถึงความสามารถของตนเองส่งผลเชิงบวกต่อความตั้งใจ

ซื้อสินค้าผ่านช่องทางร้านค้าปลีกแบบบูรณาการ อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ

 สนบัสนนุ สมมตฐิานข้อที ่4 (H
4
) คอื เวลาส่งผลเชิงบวกต่อความตัง้ใจซ้ือสินค้าผ่านช่องทางร้านค้าปลกี

แบบบูรณาการ อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ

 ไม่สนบัสนนุ สมมตฐิานข้อที ่5 (H
5
) คอื เงินไม่ส่งผลเชิงบวกต่อความตัง้ใจซ้ือสินค้าผ่านช่องทางร้านค้าปลกี

แบบบูรณาการ อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ

 สนับสนุน สมมติฐานข้อที่ 6 (H
6
) คือ การสืบค้นข้อมูลส่งผลเชิงบวกต่ความตั้งใจซ้ือสินค้าผ่าน

ช่องทางร้านค้าปลีกแบบบูรณาการ อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ

สรุปผลกำรวิจัย

 งานวิจยัฉบับนีเ้ป็นงานวิจยัเชิงปริมาณในรูปแบบของการวิจยัเชิงส�ารวจ โดยเก็บแบบสอบถามทีม่คีวาม

สอดคล้องและสมบรูณ์ตามข้อตกลงในงานวิจยันีท้ัง้หมด 417 ชุด ผลการวิเคราะห์ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ของ

กลุม่ตวัอย่างในงานวิจยัฉบับนี ้พบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศหญงิและท�างานแล้วซ่ึงประกอบอาชีพเป็นพนกังานบริษัท

เอกชน โดยส่วนใหญ่มีระดับรายได้ต่อเดือนอยู่ที่ 15,001-30,000 บาท นอกจากนั้น ในส่วนของพฤติกรรม

การซ้ือสนิค้าผ่านช่องทางร้านค้าปลกีสมยัใหม่ พบว่า ส่วนใหญ่มกีารใช้จ่ายโดยเฉลีย่ต่อคร้ังในการซ้ือสินค้าอยูท่ี่ 

801 ถึง 1,500 บาท และมีการใช้บริการโดยเฉลี่ยอยู่ที่ 1 ถึง 2 ครั้ง/เดือน

 ผลการวิเคราะห์ทางสถิติเก่ียวกับอิทธิพลของปัจจัยที่มีต่อความตั้งใจในการซ้ือสินค้าผ่านช่องทาง

การจัดจ�าหน่ายแบบบูรณาการ พบว่า ผู้บริโภคจะมีความตั้งใจซ้ือสินค้าจากปัจจัยที่มีอิทธิพลทางตรงเท่านั้น 

ซ่ึงปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความตั้งใจซ้ือสินค้าผ่านช่องทางร้านค้าปลีกแบบบูรณาการ ได้แก่ ปัจจัยทัศนคติที่มีต่อ

พฤตกิรรมการเปลีย่นช่องทาง ปัจจยัการรับรู้ถึงความสามารถของตนเอง ปัจจยัเวลา และ ปัจจยัการสืบค้นข้อมลู 

ส่วนปัจจัยบรรทัดฐานกลุ่มอ้างอิง และ ปัจจัยเงิน ไม่มีอิทธิพลต่ความตั้งใจซ้ือสินค้าผ่านช่องทางร้านค้าปลีก

แบบบูรณาการ

  ทัศนคติที่มีต่อพฤติกรรมการเปลี่ยนช่องทางส่งผลเชิงบวกต่อความตั้งใจซ้ือสินค้าผ่านช่องทางร้าน

ค้าปลกีแบบบรูณาการ อย่างมนียัส�าคญัทางสถิต ิแสดงให้เหน็ถึงทศันคตเิชิงบวกของลกูค้าทีส่่งผลต่อพฤตกิรรม 

ดังนั้น หากต้องการให้ผู้บริโภคเกิดความตั้งใจในการซ้ือสินค้า ผู้ประกอบการจะต้องมีการท�าให้ผู้บริโภคเกิด

ความรู้สึกพึงพอใจหรือช่วยท�าให้การซื้อของลูกค้ามีความง่าย สะดวก และมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะช่วยให้ผู้บริโภค

สามารถตัดสินใจเลือกที่จะเปลี่ยนช่องทางการซ้ือสินค้าจากร้านค้าปลีกสมัยใหม่มาเป็นช่องทางร้านค้าปลีกแบบ

บูรณาการได้

 การรับรู้ถึงความสามารถของตนเองส่งผลเชิงบวกต่อความตัง้ใจซ้ือสินค้าผ่านช่องทางร้านค้าปลกีแบบ

บรูณาการ อย่างมนัียส�าคญัทางสถิต ิแสดงให้เห็นถึงการรับรู้ในความสามารถส�าหรับการตดัสินใจซ้ือสินค้าผ่านตวั

เลือกใหม่ ๆ ด้วยแรงจูงใจที่ดี ดังนั้น ผู้ประกอบการควรต้องมีการกระตุ้นผู้บริโภคให้เกิดความรู้สึกมั่นใจในทุก
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ความตั้งใจในการซื้อสินค้าผ่านช่องทางการจัดจำาหน่ายแบบบูรณาการ (Omni-channel) ในรูปแบบ Buy Online Pickup in Store (BOPS)

ข้ันตอนของการใช้บริการ ซ่ึจะช่วยให้สามารถสร้างแรงจงูใจทีด่ต่ีอผูบ้ริโภคในการเปลีย่นช่องทางการซ้ือสินค้าได้

 เวลาส่งผลเชิงบวกต่อความตั้งใจซ้ือสินค้าผ่านช่องทางร้านค้าปลีกแบบบูรณาการ อย่างมีนัยส�าคัญ

ทางสถิติ แสดงให้เห็นถึงการตัดสินใจของลูกค้าที่จะเลือกซ้ือสินค้าหรือใช้บริการผ่านช่องทางคาดว่าจะช่วยให้

ผู้บริโภคประหยัดเวลามากที่สุด ดังนั้น ผู้ประกอบการต้องมีการออกแบบช่องทางหรือใช้กลยุทธ์ด้านช่องทางที่

จะช่วยให้ลูกค้าสามารถเข้าถึงสินค้าได้อย่างรวดเร็ว รวมถึงสามารถน�าเสนอหรือส่งมอบสินค้าได้ในเวลาอันส้ัน

เช่นเดียวกัน

 การสืบค้นข้อมูลส่งผลเชิงบวกต่อความตั้งใจซ้ือสินค้าผ่านช่องทางร้านค้าปลีกแบบบูรณาการ อย่างมี

นัยส�าคัญทางสถิติ แสดงให้เห็นถึงความส�าคัญของกระบวนการตัดสินใจซ้ือสินค้าของผู้บริโภค ที่จะต้องมี

การสบืค้นข้อมลูช่องทางการจดัจ�าหน่ายทัง้ก่อนซ้ือและระหว่างซ้ือ ดงันัน้ ผูป้ระกอบการจ�าเป็นต้องให้ความส�าคญั

ในเร่ืองของการน�าเสนอข้อมูลที่มีประโยชน์ของสินค้าและบริการให้กับผู้บริโภคอย่างเพียงพอ บรรทัดฐานกลุ่ม

อ้างอิง ไม่ส่งผลต่อความตั้งใจซ้ือสินค้าผ่านช่องทางร้านค้าปลีกแบบบูรณาการ แสดงให้เห็นว่าบุคคลรอบตัว

ของผู้บริโภค ไม่ว่าจะเป็น ครอบครัว เพื่อน หรือบุคคลส�าคัญรอบตัว ต่างก็ไม่มีอิทธิพลที่มากพอในการโน้มน้าว

ทีส่่งผลต่อการเปล่ียนพฤตกิรรมได้ ดงันัน้ เพ่ือให้เป็นไปในทางทีด่ ีผูป้ระกอบการควรให้ความส�าคญักับการกระตุน้

หรือโน้มน้าวตัวผู้บริโภคเองเป็นหลัก

 เงิน ไม่ส่งผลต่อความตั้งใจซื้อสินค้าผ่านช่องทางร้านค้าปลีกแบบบูรณาการ แสดงให้เห็นว่า ผู้บริโภค

อาจไม่ได้ให้ความส�าคัญกับเร่ืองสินค้าที่ถูกที่สุดเสมอไป อาจมีการแสวงหาสินค้าที่ราคาแพง แต่ต้องมีความ

คุม้ค่าตามทีผู่บ้ริโภคต้องการได้ ดงันัน้ ผูป้ระกอบการควรให้ความส�าคญักับการน�าเสนอสนิค้าด้วยคณุประโยชน์

ของสินค้าที่ตรงความต้องการของผู้โภค

กำรอภิปรำยผล

 ผลที่ได้จากการวิเคราะห์สมการถดถอยเชิงพหุคูณของตัวแปรอิสระทั้ง 6 กลุ่มปัจจัยที่ส่งผลต่อตัวแปร

ตามในความตั้งใจในการซื้อสินค้าผ่านช่องทางการจัดจ�าหน่ายแบบบูรณาการ สามารถน�ามาอภิปรายผลได้ ดังนี้

 ทัศนคติที่มีต่อพฤติกรรมการเปลี่ยนช่องทางมีอิทธิพลต่อความตั้งใจซ้ือสินค้าผ่านช่องทางร้านค้าปลีก

แบบบูรณาการ โดยสอดคล้องกับงานวิจัยของ พลเอก สังฑคุณ (2560) ที่ได้ศึกษาความตั้งใจซื้อสินค้าที่ได้รับ

อทิธพิลจากทศันคตทิีม่ผีลต่อพฤตกิรรม โดยพบว่า ความตัง้ใจซ้ือสินค้าส่วนหนึง่มาจากทศันคตทิีด่ใีนตวัผูบ้ริโภค

เอง อันได้แก่ ความรู้สึกพึงพอใจในตัวสินค้าหรือบริการ รวมถึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ ของ Soyeon, Mary, 

และ Sherry (2001) ทีไ่ด้มกีารศึกษาถึงทศันคตทิีส่่งผลต่อการเปลีย่นช่องทาง อนัมาจากประสบการณ์การซ้ือสินค้า

ที่เคยผ่านมา เช่น การใช้บริการที่ร้านค้า หรือการมีปฏิสัมพันธ์กับส่ิงแวดล้อมและผู้คนในร้านค้า ล้วนส่งผล

ต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านช่องทางในอนาคตได้

 บรรทดัฐานกลุม่อ้างองิไม่มอีทิธพิลต่อความความตัง้ใจซ้ือสนิค้าผ่านช่องทางร้านค้าปลกีแบบบรูณาการ 

ซ่ึงขัดแย้งกับงานวิจัยของ Sanjukta (2008) ที่ได้กล่าวไว้ว่า บรรทัดฐานของกลุ่มอ้างอิงหรือบรรทัดฐานของ
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เกตุวดี สมบูรณ์ทวี และ วริษฐ์ รินทอง 

บุคคลที่อยู่โดยรอบต่อการแสดงพฤติกรรม ส่งผลกระทบทางบวกต่อการตัดสินใจเปล่ียนช่องทางการซ้ือสินค้า 

โดยอาจเป็นผลมาจากทัศนคติหรือประสบการณ์ของบุคคลที่อยู่โดยรอบตามได้ที่กล่าวไปข้างต้น แต่สอดคล้อง

กับงานวิจัยของ วิภาวรรณ มโนปราโมทย์ (2556) ที่ได้กล่าวว่า ถึงแม้ว่าบุคคลจะได้รับอิทธิพลจากบุคคลรอบตัว

เพ่ือตัดสินใจท�าพฤติกรรมต่าง ๆ บุคคลเหล่านั้นจะยึดความรู้และประสบการณ์ตัวเองเป็นหลักก่อน รวมถึง

ต้องเคยมีประสบการณ์หรือมีความเชื่อมั่นในร้านค้าหรือสินค้านั้น ๆ ก่อน จึงจะสามารถตัดสินใจด้วยตนเอง 

 การรับรู้ถึงความสามารถของตนเองมีอิทธิพลต่อความตั้งใจซ้ือสินค้าผ่านช่องทางร้านค้าปลีก

แบบบูรณาการ โดยสอดคล้องกับงานวิจัยของ Widyani, Sarmawa, และ Dewi (2017) ที่ได้กล่าวไว้ว่า การรับรู้

ความสามารถของตนเองจะส่งผลต่อการตดัสินใจว่าจะสามารถท�าพฤตกิรรมนัน้ ๆ  ได้ ซ่ึงส่งผลต่อการเปลีย่นแปลง

พฤตกิรรมเช่นเดยีวกัน นอกจากนี ้ยงัสอดคล้องกับงานวิจยัของ Stajkovic และ Luthans (1998) ทีไ่ด้กล่าวไว้ว่า 

บุคคลที่มีการรับรู้ในความสามารถของตนเองสูง (High-Self Efficacy) จะเป็นคนที่มีความมั่นใจในตัวเองสูง

เช่นเดียวกัน และจะเช่ือว่าตนเองสามารถท�าพฤติกรรมนั้น ๆ ได้ ซ่ึงส่งผลให้เกิดแรงจูงใจที่ดีในตนเองได้ 

และอาจน�าไปสู่การเปลี่ยนพฤติกรรมบางอย่างได้

 เวลามอีทิธพิลต่อความตัง้ใจซ้ือสินค้าผ่านช่องทางร้านค้าปลกีแบบบรูณาการ โดยสอดคล้องกับงานวิจยั

ของ เมษา วัฒนพิชัย (2558) โดยได้กล่าวไว้ว่า ผู้บริโภคให้ความส�าคัญกับการประหยัดเวลาในการซื้อสินค้า 

ทั้งในแง่ของการเดินทาง ขั้นตอนการซื้อสินค้า และการได้รับบริการ ดังนั้น ผู้บริโภคมักจะเลือกใช้บริการร้านค้า

ที่ช่วยให้ชีวิตง่ายขึ้น นอกจากนั้นยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ Sanjukta (2008) ที่ได้กล่าวไว้ว่า ผู้บริโภคจะมี

การประเมินต้นทุนค่าเสียโอกาสที่เกิดขึ้นจากการซื้อสินค้าในช่องทางต่าง ๆ  หากผู้บริโภคเกิดทัศนคติในเชิงบวก

ต่อช่องทางนั้น และจะเลือกใช้บริการผ่านช่องทางนั้นต่อไป

 เงินไม่มีอิทธิพลต่อความความตั้งใจซื้อสินค้าผ่านช่องทางร้านค้าปลีกแบบบูรณาการ ซึ่งขดัแย้งกบังาน

วิจัยของ Hellier และคณะ (2003) ที่กล่าวไว้ว่า บุคคลจะมีการประเมินถึงความคุ้มค่าของการตัดสินใจในเรื่อง

อรรถประโยชน์ ก่อนที่จะมีการตัดสินใจซื้อ หรือ ใช้บริการนั้น ๆ  แต่สอดคล้องกับงานวิจัยของ Dodds, Monroe, 

และ Grewal (1991) รวมถึง Matzler, Bidmon, และ Grabner-Kräuter (2006) ที่ได้กล่าวไว้ว่า ผู้บริโภค

ไม่ได้แสวงหาสินค้าที่ถูกที่สุดเสมอไป ผู้บริโภคอาจมีการซ้ือสินค้าในราคาที่สูงหรือยอมเลือกใช้บริการช่องทาง

ที่น�าเสนอสินค้าราคาสูงได้ หากบุคคลนั้นมีระดับการยอมรับที่สูง (perception of price) ก็มีแนวโน้มที่จะยอม

จ่ายเงินสูงเพื่อแลกกับสินค้าหรือบริการที่ต้องการได้ตามแล้วแต่เหตุผล

 การสืบค้นข้อมลูมอีทิธิพลต่อความตัง้ใจซ้ือสินค้าผ่านช่องทางร้านค้าปลกีแบบบรูณาการ โดยสอดคล้อง

กับงานวิจัยของ Blackwell และคณะ (2001) ที่กล่าวไว้ว่า การรับข้อมูลหรือสืบค้นข้อมูลมีผลต่อกระบวนการ

ตดัสินใจซ้ือของผู้บริโภค ซ่ึงถือเป็นข้ันตอนในกระบวนการตดัสินใจซ้ือ (Buying Decision Process) นอกจากนัน้

ยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ Choi และ Park (2006) ที่ได้กล่าวไว้ว่า ผู้บริโภคมีแนวโน้มที่จะหาข้อมูลเพิ่มเติม

จากอีกหลายช่องทาง หากข้อมูลที่ผู้บริโภคหามายังไม่เพียงพอต่อการตัดสินใจ
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ความตั้งใจในการซื้อสินค้าผ่านช่องทางการจัดจำาหน่ายแบบบูรณาการ (Omni-channel) ในรูปแบบ Buy Online Pickup in Store (BOPS)

ข้อเสนอแนะจำกผลกำรวิจัย

 เนื่องจากงานวิจัยนี้ได้ท�าการศึกษาพฤติกรรมที่ส่งผลต่อความตั้งใจในการซ้ือสินค้าผ่านช่องทางการจัด

จ�าหน่ายแบบบูรณาการส�าหรับสินค้าทั่วไป ซึ่งประกอบไปด้วย กลุ่มสินค้าอุปโภคและบริโภค กลุ่มสินค้าแฟชั่น 

กลุ่มสินค้าสุขภาพและความงาน และกลุ่มสินค้าเครื่องไฟฟ้า/อิเล็กทรอนิกส์และเฟอร์นิเจอร์ ซึ่งอาจไม่สามารถ

น�าข้อมูลพฤติกรรมไปใช้ได้ในสินค้าบางประเภท หรือใช้ส�าหรับเป็นข้อมูลที่เฉพาะเจาะจงในสินค้าประเภทใด

ประเภทหนึ่งได้อย่างสมบูรณ์แบบ เนื่องจากพฤติกรรมของผู้บริโภคในการซ้ือสินค้าแต่ละประเภทอาจมีความ

แตกต่างกัน ซ่ึงอาจเป็นผลให้ผลวิจยัมคีวามแตกต่างกันได้ นอกจากนัน้ ผลการวิจยัมค่ีา R
2 
เท่ากับ 0.524 เท่านัน้

ซ่ึงถือว่ามีค่าปานกลาง กล่าวคือ ตัวแปรอิสระในงานวิจัยฉบับนี้สามารถอธิบายความตั้งใจในการซ้ือสินค้าผ่าน

ช่องทางการจดัจ�าหน่ายแบบบรูณาการ ซ่ึงเป็นตวัแปรตามได้เพยีงแค่ ร้อยละ 52.4 เท่านัน้ จงึอาจมตีวัแปรอสิระ

ตัวอื่น ๆ ที่มีอิทธิพลต่อตัวแปรตามได้

ข้อเสนอแนะส�ำหรับงำนวิจัยในอนำคต

 จากการศึกษางานวิจัยฉบับนี้ผู้วิจัยได้เลือกศึกษาภาพรวมของพฤติกรรมในการซ้ือสินค้าทั่วไปเท่านั้น 

หากต้องการทราบถึงพฤตกิรรมเชิงลกึของการซ้ือสนิค้าเฉพาะกลุม่ ควรมกีารจดัท�าการศกึษาเพ่ิมเตมิในด้านอืน่ ๆ  

นอกเหนือจากการศึกษาพฤติกรรมในการเปลี่ยนช่องทางการซื้อสินค้า เช่น การสร้างการรับรู้ในช่องทาง การให้

บริการด้านโลจิสติกส์ หรือรูปแบบของระบบการให้บริการ เป็นต้น ซ่ึงอาจช่วยให้ได้ข้อมูลพฤติกรรมในสินค้า

เฉพาะกลุ่มที่ชัดเจนมากข้ึน รวมถึงหากต้องการศึกษาเพ่ิมเติมในหัวข้อนี้อาจต้องมีการเพ่ิมตัวแปรอิสระอื่น ๆ 

ที่มีอิทธิพล หรือเพิ่มมิติอื่น ๆ ในแต่ละปัจจัยได้
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