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บทคัดย่อ 
 

ปัจจุบันอัตราการเติบโตของพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์มีแนวโน้มที่จะเติบโตขึ้นอย่างมาก 
และมีปัจจัยหลายอย่างที่ส่งผลต่อการใช้ดิจิทัลแพลตฟอร์มในชีวิตประจ าวัน งานวิจัยนี้จึงมี
วัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมของผู้ใช้งานที่ได้รับการกระตุ้นเตือนให้เกิดความ
สนใจใช้งานพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์อย่างต่อเนื่อง โดยงานวิจัยนี้ใช้แบบจ าลองพฤติกรรมของฟ็อกก์ 
มาเป็นแนวทางในการสร้างกรอบแนวคิดวิจัย ซึ่งแบ่งปัจจัยเป็น 3 ด้านใหญ่ ๆ ได้แก่ ด้านความสามารถ 
ด้านแรงจูงใจ และด้านสัญญาณ แต่ละดา้นมีตัวแปรอิสระรวม 11 ตัวแปร ได้แก่ เวลา การเงิน กิจวัตร
ประจ าวัน ความพยายามทางด้านจิตใจ ความเบี่ยงเบนทางสังคม ความสุข ความหวัง การยอมรับ 
ความกลัว ความเจ็บปวด และสัญญาณ โดยงานวิจัยนี้ศึกษาในกลุ่มตัวอย่างที่เคยใช้งานพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ จ านวน 180 ราย ส ารวจข้อมูลด้วยวิธีการแจกแบบสอบถามในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ 
และน าข้อมูลที่ได้มาประมวลผลทางสถิติด้วยโปรแกรมส าเร็จรูปเพ่ือการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่าง
แต่ละปัจจัย ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยด้านการเงิน และความพยายามทางด้านจิตใจ มีอิทธิพลต่อ
พฤติกรรมตั้งใจกลับมาใช้ซ้ าของผู้ใช้งานที่มีต่อพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 
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 ABSTRACT 
 

Currently, the growth rate of e-commerce is likely to grow exponentially. 
And many factors affect the use of digital platforms in everyday life. 

The objective of this research is to study the factors affecting the behavior 
of users who have been prompted for continued interest in electronic commerce.  
In this research, Fogg's behavioral model was used as a guideline for constructing the 
research conceptual framework. It divides the factors into three main areas: competence, 
motivation, and signal. Each side has 11 independent variables including time, finance, 
and daily routine. Mental effort Social deviation, happiness, hope, acceptance, fear, pain, 
and signals. This research was studied on a sample of 180 people who had used e-commerce. 
And the collected data is statistically processed with a program for analyzing the 
relationship between each factor. The results showed that financial factors and mental 
effort Influence the intentional re-use behavior of users towards electronics commerce. 

 
Keywords: Digital Platform, Electronics-Commerce, Ability, Motivation, Prompt  
  

Ref. code: 25646302037327UFD


	6302037327_อรพรรณ
	6302037327_อรพรรณ_TU e Thesis - Orapan Talalaksana

