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ปัจจัยที่ส่งผลต่อความตั้งใจซ้ือคอร์สเรียนทําอาหารออนไลน์ 

ผ่านทางเฟซบุ๊กของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร 

FACTORS INFLUENCING CONSUMER PURCHASE INTENTION FOR ONLINE 

COURSE COOKING OF CONSUMER IN BANGKOK 

 

ฉตัรสุดา จนัทราชสุวรรณ1 สมบูรณ์ ศรีอนุรักษว์งศ์2 และประภสัสร วิเศษประภา3 

 

บทคัดย่อ 

 

 การศึกษาวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษา (1) สภาพทัว่ไปของ เจตคติท่ีมีต่อคอร์สเรียนทาํอาหาร

ออนไลน์ผา่นทางเฟซบุ๊ก การคลอ้ยตามกลุ่มอา้งอิงทางสังคม การรับรู้เก่ียวกบัความสามารถในการควบคุม

พฤติกรรม และความตั้งใจซ้ือคอร์สเรียนทาํอาหารออนไลน์ผา่นเฟซบุ๊ก และ (2) ความสัมพนัธร์ะหวา่ง 

เจตคติท่ีมีต่อคอร์สเรียนทาํอาหารออนไลน์ผา่นทางเฟซบุ๊ก บรรทดัฐานทางสังคม การรับรู้เก่ียวกบั

ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรม และความตั้งใจในการเลือกซ้ือคอร์สเรียนทาํอาหารออนไลน์ผา่น

ทางเฟซบุ๊ก โดยกลุ่มตวัอยา่งคือ ประชากรไทยผูใ้ชบ้ริการเฟซบุ๊กท่ีพกัอาศยัอยูใ่นเขตกรุงเทพมหานคร และ

ไม่เคยซ้ือคอร์สเรียนทาํอาหารแบบออนไลน์ จาํนวน 400 คน ซ่ึงผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง 

อายอุยูร่ะหวา่ง 20-30 ปี ศึกษาอยูใ่นระดบั ปริญญาตรี คร่ึงหน่ึงของผูต้อบแบบสอบถามมีอาชีพพนกังาน

บริษทัเอกชนหรือลูกจา้ง มีรายไดต่้อเดือนสูงสุดอยูใ่นช่วงมากกวา่ 40,000 บาท สาํหรับผลการศึกษาพบวา่ 

ประเด็นดา้นเจตคติท่ีมีต่อคอร์สเรียนทาํอาหารออนไลน์ผ่านทางเฟซบุ๊กและดา้นการรับรู้เก่ียวกบั

ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรม มีความคิดเห็นโดยรวมอยูใ่นระดบัเห็นดว้ยมาก แต่ในส่วนของการ

คลอ้ยตามกลุ่มอา้งอิงทางสงัคมและดา้นความตั้งใจซ้ือคอร์สเรียนทาํอาหารออนไลน์ผ่านเฟซบุ๊กของ

ประชากรในเขตกรุงเทพมหานครนั้น เป็นประเด็นท่ีมีความสาํคญัอยูใ่นระดบัปานกลาง ในส่วนของผลการ

ทดสอบสมมติฐาพบวา่ คอร์สเรียนทาํอาหารออนไลน์ผา่นทางเฟซบุ๊ก ดา้นการรับรู้เก่ียวกบัความสามารถใน

การควบคุมพฤติกรรม และการคลอ้ยตามกลุ่มอา้งอิงทางสังคม มีอิทธิพลต่อความตั้งใจในการเลือกซ้ือ 

คอร์สเรียนทาํอาหารออนไลน์ผา่นทางเฟซบุ๊ก อยา่งมีนยัสาํคญัเน่ืองจากมีค่า Sig เท่ากบั 0.01 

 

คําสําคัญ : เจตคติต่อคอร์สเรียนทาํอาหารออนไลน์ผา่นทางเฟซบุ๊ก, การคลอ้ยตามกลุ่มอา้งอิงทางสังคม, 

ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรม 
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ABSTRACT 

 The purpose of this research are to study (1) attitude toward the online courses cooking, 

subjective norm, perceived behavioral control and purchase intention to online courses cooking and (2) 

factor that influence the purchase intention to online courses cooking. The sample group is 400 Thai 

people who use Facebook account in Bangkok area and never buy online courses cooking. Most 

respondents are female, aged between 20-30 years old. Their graduated with a bachelor’s degree. Have a 

caree as a private company employee and earn is over 40,000 baht per month. For the test results, the issue 

about attitude toward the online courses cooking and perceived behavioral control is very important. The 

subjective norm and purchase intention to online courses cooking is the factor that sample group 

observation as moderate level. For the hypothesis test, the attitude toward the online courses cooking, 

subjective norm and perceived behavioral control is the factor that influencing to the purchase intention to 

online courses cooking because of the significantly to 0.01  

 

Keyword : Attitude toward the online courses cooking, Subjective norm, Perceived behavioral control 

Purchase intention to online courses cooking 

 

บทนํา 

 

ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา 

 เน่ืองจากการพฒันาอยา่งรวดเร็วและการเขา้ถึงอินเทอร์เน็ต รวมถึงการใช ้social media ท่ีสะดวก

และมีปริมาณมากขึ้น จึงส่งผลกบัวิถีการใชชี้วิต และการเปล่ียนแปลงเหล่าน้ีเขา้มามีบทบาทกบัการ

ดาํรงชีวิตประจาํวนัมากขึ้นในหลากหลายดา้น โดยเฉพาะดา้นการศึกษา โดยเฉพาะในยคุ big data ท่ีมีขอ้มูล 

ข่าวสาร และเน้ือหาต่าง ๆ มากมายส่งผลใหเ้กิดวิธีการเรียนรู้รูปแบบใหม ่ๆ เน่ืองจากปริมาณความรู้มีอตัรา

การเติบโตสูง ปัจจยัต่าง ๆ เหล่าน้ี ส่งผลใหเ้กิดแนวโนม้ท่ีชดัเจนเก่ียวกบัความจาํเป็นของกระบวนการ

เรียนรู้ตลอดชีวิต ซ่ึงรูปแบบการศึกษาแบบเก่าอาจไม่สามารถรองรับวิธีการเรียนรู้ตลอดชีวิตใหก้บัคนรุ่น

ใหม่ได ้ทาํใหเ้กิดรูปแบบการเรียนรู้ใหม่อาทิ หลกัสูตรออนไลน์แบบเปิดสาํหรับประชาชนหรือช่องทางการ

เรียนรู้อ่ืน ๆ ไม่วา่จะเป็นภาพ เสียง วีดิทศัน์ ส่ือสังคม เกม จึงนบัเป็นโอกาสดีของคนรุ่นใหม่ในการเลือก

รูปแบบการเรียนรู้ท่ีเหมาะสมกบัตนเองได ้

ประกอบกบัช่วงหลายปีท่ีผา่นมานั้น ความนิยมเก่ียวกบัการทาํอาหารกลายเป็นอีกหน่ึง global trend 

ท่ีเติบโต ทั้งจากจาํนวนรายการทีวีเก่ียวกบัการแข่งขนัทาํอาหารต่าง ๆ ท่ีมีจาํนวนเพิ่มมากขึ้น และไดรั้บ
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ความนิยมจนเป็นตน้แบบในการผลิตรูปแบบรายการคลา้ย ๆ ทาํใหอ้าชีพเชฟกลายเป็นหน่ึงใน top list 

อาชีพในฝันของคนรุ่นใหม่ และยงัเกิดเป็นกระแสท่ีทาํให้ปัจจุบนัมีผูส้นใจเรียนเก่ียวกบัการทาํอาหารเพิ่ม

มากขึ้น นอกจากน้ีการทาํอาหารนั้นยงันบัเป็นอีกหน่ึงวิธีในการสร้างความสุข ซ่ึงถือว่าเป็นการทาํ cooking 

therapy ในรูปแบบหน่ึงดว้ย อีกทั้งค่านิยมในสังคมไทย ยงัมีความเช่ือวา่การทาํอาหารเป็น จะช่วยเพิ่มเสน่ห์

ใหต้วัเอง 

ดว้ยเหตุผลน้ีผูวิ้จยัจึงสนใจศึกษา เจตคติท่ีมีต่อคอร์สเรียนทาํอาหารออนไลน์ผา่นทางเฟซบุ๊ก การ

คลอ้ยตามกลุ่มอา้งอิงทางสังคม การรับรู้เก่ียวกบัความสามารถในการควบคุมพฤติกรรม ท่ีส่งผลต่อความ

ตั้งใจในการเลือกซ้ือคอร์สเรียนทาํอาหารออนไลน์ผา่นทางเฟซบุ๊กเพื่อนาํองคค์วามรู้ท่ีไดไ้ปพฒันาต่อยอด 

ในดา้นการปรับปรุงรูปแบบการเรียนทาํอาหาร เป็นขอ้มูลสาํหรับธุรกิจสอนทาํอาหารออนไลน์ในดา้นการ

กาํหนดกลยทุธ ์ดา้นนโยบายรวมไปถึงศึกษาแนวคิดเจตคติท่ีส่งผลต่อการซ้ือคอร์สเรียนทาํอาหารแบบ

ออนไลน์ 

 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

 (1) เพื่อศึกษาสภาพทัว่ไปของ เจตคติท่ีมีต่อคอร์สเรียนทาํอาหารออนไลน์ผา่นทางเฟซบุ๊ก การ

คลอ้ยตามกลุ่มอา้งอิงทางสงัคม การรับรู้เก่ียวกบัความสามารถในการควบคุมพฤติกรรม และความตั้งใจซ้ือ

คอร์สเรียนทาํอาหารออนไลน์ผา่นเฟซบุ๊ก และ (2) เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งเจตคติท่ีมีต่อคอร์สเรียน

ทาํอาหารออนไลน์ผา่นทางเฟซบุ๊ก บรรทดัฐานทางสังคม การรับรู้เก่ียวกบัความสามารถในการควบคุม

พฤติกรรม และความตั้งใจในการเลือกซ้ือคอร์สเรียนทาํอาหารออนไลน์ผา่นทางเฟซบุ๊ก 

 

ขอบเขตของการวิจัย 

 (1) ขอบเขตดา้นประชากรศาสตร์ไดแ้ก่ ประชากรไทยผูใ้ชบ้ริการเฟซบุ๊กและพกัอาศยัอยูใ่นเขต

กรุงเทพมหานคร ท่ีไม่เคยซ้ือคอร์สเรียนทาํอาหารแบบออนไลน์ (2) ขอบเขตดา้นเน้ือหา ประกอบดว้ย  

เจตคติท่ีมีต่อคอร์สเรียนทาํอาหารออนไลน์ผา่นทางเฟซบุ๊ก การคลอ้ยตามกลุ่มอา้งอิงทางสังคม การรับรู้

เก่ียวกบัความสามารถในการควบคุมพฤติกรรมและความตั้งใจซ้ือคอร์สเรียนทาํอาหารออนไลน์ผา่น

ช่องทางเฟซบุ๊ก (3) ขอบเขตดา้นระยะเวลา ระหวา่งเดือนเมษายนถึงมิถุนายน พ.ศ. 2562 

 

ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับจากการวิจัย 

 (1) ประโยชน์เชิงวิชาการ ช่วยส่งเสริมองคค์วามรู้เก่ียวกบัปัจจยัท่ีส่งผลต่อความตั้งใจซ้ือคอร์เรียน

ทาํอาหารอออนไลน์ผา่นทางเฟซบุ๊ก โดยศึกษาผา่นปัจจยัดา้น เจตคติท่ีมีต่อคอร์สเรียนทาํอาหารออนไลน์

ผา่นทางเฟซบุ๊ก การคลอ้ยตามกลุ่มอา้งอิงทางสังคม และการรับรู้เก่ียวกบัความสามารถในการควบคุม

พฤติกรรม (2) ประโยชน์เชิงนโยบาย ทาํใหผู้ป้ระกอบการท่ีจาํหน่ายและผลิตส่ือการสอนทาํอาหาร
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ออนไลน์ ใหไ้ดท้ราบถึงปัจจยัท่ีส่งผลต่อความตั้งใจซ้ือคอร์สเรียนทาํอาหารออนไลน์ เพื่อเป็นขอ้มูลสาํหรับ

การกาํหนดกลยทุธ์ กาํหนดนโยบาย และการวางแผนการดาํเนินงานในอนาคต 

 

แนวคิดและทฤษฏี 

 1. ทฤษฎีพฤติกรรมตามการวางแผน (Theory of Planned Behavior: TPB) เป็นรูปแบบจาํลองทาง

จิตวิทยาสังคม ท่ีช่วยอธิบายวา่ทาํไมบุคคลถึงมีการแสดงออก โดยทั้งสองทฤษฏีน้ีเช่ือวา่ บุคคลมีการสร้าง

รูปแบบของความตั้งใจในการแสดงออกมาก่อนท่ีจะแสดงออกบางอยา่งออกมา หรือมีการกระทาํ ออกมาท่ี

แตกต่างกนั Fishbein และ Ajzen (1975) ไดเ้สนอวา่ พฤติกรรมท่ีแทจ้ริงของปัจเจกบุคคลมีความสัมพนัธ์กบั

ความตั้งใจในการกระทาํต่าง ๆ อีกทั้งยงัไดเ้สนอวา่ เจตคติของบุคคล (attitude) และการคลอ้ยตามกนัของ

กลุ่มอา้งอิง (subjective norm) มีอิทธิพลอยา่งมากต่อการกาํหนดความตั้งใจในการการทาํพฤติกรรมต่าง ๆ 

ในยคุถดัมาจึงไดท้าํการเพิ่มตวัแปรสาํคญัอีกตวัคือเร่ืองการรับรู้การควบคุมพฤติกรรม (perceived 

behavioral control) เน่ืองจากมองวา่ตวัแปรดงักล่าวสามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทาํนายพฤติกรรม

ไดดี้ยิง่ขึ้น และกลายมาเป็น ทฤษฏีการกระทาํตามแผนท่ี เพือ่นาํมาพิจารณาวิเคราะห์เจตนาเชิงพฤติกรรม 

และการกระทาํต่อพฤติกรรม ทฤษฏีน้ีจาํแนกความเช่ือไดเ้ป็น 3 ชนิดคือ 

  1.1 ความเช่ือเก่ียวกบัผลของพฤติกรรรม (behavioral beliefs) มีอิทธิพลต่อเจตตคิท่ีมีต่อ

พฤติกรรม เป็นความเช่ือท่ีเก่ียวขอ้งกบัผลของการกระทาํ หากบุคคลมีความเช่ือวา่ การกระทาํนั้นนาํไปสู่ผล

ในทางบวก เขาก็จะมีเจตคติท่ีดีต่อพฤติกรรมนั้น ถา้หากบุคคลเช่ือวา่ การกระทาํพฤติกรรมนั้นจะนาํไปสู่ผล

ทางลบ เขาก็จะมีเจตคติท่ีไม่ดีต่อพฤติกรรมนั้น 

  1.2. ความเช่ือท่ีเก่ียวขอ้งกบักลุ่มอา้งอิง (normative beliefs) ซ่ึงเป็นตวักาํหนดการคลอ้ย

ตามกลุ่มอา้งอิง เป็นความเช่ือท่ีวา่ บุคคลหรือกลุม่บุคคลคิดวา่เขาควรหรือไม่ควรทาํพฤติกรรมนั้น หาก

บุคคลเช่ือวา่ บุคคลหรือกลุ่มบุคคลเฉพาะคิดวา่ เขาควรทาํหรือไม่ควรทาํพฤติกรรมนั้น หากบุคคลเช่ือวา่ คน

อ่ืนมีความสาํคญัสาํหรับเขาคิดวา่เขาควรทาํหรือพฤติกรรมนั้น บุคคลก็จะมีแนวโนม้ท่ีจะกระทาํพฤติกรรม

นั้น ในทางตรงกนัขา้มหากบุคคลเช่ือวา่ คนอ่ืนท่ีความสาํคญัสาํหรับเขาคิดวา่เขาไม่ควรกระทาํพฤติกรรม 

เขาก็จะมีแนวโนม้ท่ีจะไม่ทาํพฤติกรรมนั้น 

  1.3 ความเช่ือเก่ียวกบัปัจจยัควบคุม (control beliefs) ซ่ึงนบัเป็นปัจจยัพื้นฐาน ของการรับรู้

ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรม ซ่ึงเป็นความเช่ือเก่ียวกบัการมีหรือไม่มีทรัพยากร หรือโอกาสท่ีจะ

ทาํพฤติกรรม หากบุคคลเช่ือวา่เขามีทรัพยากรและโอกาสมาก และมีอุปสรรคนอ้ยเพียงไร เขาก็ควรรับรู้วา่

เขาสามารถควบคุมพฤติกรรมนั้นไดม้ากเพียงนั้น ความเช่ือเก่ียวกบัปัจจยัควบคุมน้ีอาจไดรั้บอิทธิพลมาจาก

ประสบการณ์ในอดีต ขอ้มูลข่าวสารท่ีไดรั้บจากการบอกเลา่จากผูอ่ื้น การสังเกตจากประสบการณ์ของคน

คุน้เคยและเพื่อน และตวัแปรอ่ืน ๆ ท่ีเพิ่มหรือลดการรับรู้ความยากของการกระทาํพฤติกรรมนั้น 
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 2. ความตั้งใจซ้ือ (Purchase Intention) เป็นปัจจยัท่ีนกัการตลาดมกัตอ้งการศึกษา และทาํความเขา้ใจ 

เพราะความตั้งใจซ้ือเปรียนเหมือนแนวทางในการทาํนายหรือคาดการณ์พฤติกรรมการซ้ือของผูบ้ริโภคใน

อนาคต Fitzsimons & Moritz (1996) ศึกษาความตั้งใจซ้ือของผูบ้ริโภคและพบวา่ความตั้งใจซ้ือของผูบ้ริโภค

นั้นขึ้นอยูก่บัประสบการณ์การใชสิ้นคา้ของผูบ้ริโภคและทศันคติท่ีมีต่อตราสินคา้ เช่นผูบ้ริโภคท่ีใชร้ถยนต์

ตราสินคา้หน่ึงอยูแ่ลว้มกัจะตอบวา่จะซ้ือรถยนตต์ราสินคา้เดิม ซ่ึงผูบ้ริโภคกลุม่น้ีจะมีทศันคติท่ีดีต่อสินคา้

นั้นหลงัจากใชสิ้นคา้ดว้ย ในขณะท่ีผูบ้ริโภคไม่เคยซ้ือรถยนต ์จะมีความตั้งใจซ้ือ ตราสินคา้ท่ีมีส่วนแบ่งทาง

การตลาดสูงท่ีสุดแทน  

 3. การเรียนการสอนดว้ยบทเรียนออนไลน์ผา่นเครือข่ายอินเทอร์เน็ตนั้นเป็นการเรียนโดยอาศยั

คุณสมบติัของเคร่ืองข่ายอินเทอร์เน็ตเพื่อเป็นส่ือในการสนบัสนุนการเรียน อีกทั้งยงัเป็นส่ือกลางท่ีสามารถ

ถ่ายทอดขอ้มูลไดห้ลากหลายเช่น ขอ้ความ เสียง ภาพน่ิง และภาพเคล่ือนไหวการเรียนผ่านเคร่ืองข่าย

อินเทอร์เน็ตนั้นช่วยเพื่อประสิทธิภาพ และและอาํนวยความสะดวกในการเรียน เน่ืองจากผูส้อนสามารถ

ปรับปรุงขอ้มูลต่าง ๆ ไดอ้ยา่งรวดเร็ว และผูเ้รียนก็สามารถเรียนรู้ไดต้ลอดเวลา กิดานนัท ์มลิทอง (2543) ให้

ความหมายวา่ การเรียนการสอนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เป็นการใชเ้วบ็เป็นฐานในการเรียนการสอนโดย

อาจใชเ้พื่อนาํเสนอบทเรียนในลกัษณะส่ือหลายมิติ ของวิชาทั้งหมดตามหลกัสูตร หรือใชเ้พียงการเสนอ

ขอ้มูลบางอยา่งเพื่อประกอบการสอนก็ได ้รวมทั้งใชป้ระโยชน์จากคุณลกัษณะต่าง ๆ ของการส่ือสารท่ีมีอยู่

ในระบบอินเทอร์เน็ต 

  

งานวิจยัท่ีเกี่ยวข้อง 

 ดวงกมล ลาภกาญจนพงศ ์(2553) ท่ีศึกษาเก่ียวกบั ปัจจยัสาํคญัท่ีส่งผลต่อความตั้งใจในการซ้ือ

สินคา้หรือบริการออนไลน์ในมิติของการรับรู้ถึงความเส่ียงและความเช่ือมัน่ไวว้างใจของผูบ้ริโภค ใน

ประเด็นของกลุ่มตวัอยา่ง ท่ีส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงซ่ึงมีช่วงอายอุยูร่ะหวา่ง 18-23 ปี รองลงมาเป็นกลุม่อาย ุ

24-29 ปี โดยส่วนใหญ่มีระดบัการศึกษาอยูท่ี่ระดบัปริญญาตรี และมีอาชีพเป็นพนกังานหรือลูกจา้ง

บริษทัเอกชน มีรายไดต่้อเดือนตั้งแต่ 10,000-20,001 บาท และพบวา่การรับรู้ถึงความเส่ียงส่งผลต่อความ

ตั้งใจในการซ้ือสินคา้หรือบริการทางอินเทอร์เน็ต โดยผูบ้ริโภคจะมีความตั้งใจในการซ้ือสินคา้และบริการ

เพิ่มขึ้นหากผูบ้ริโภคไม่รู้สึกถึงความเส่ียงท่ีเกิดจากการซ้ือ โดยการท่ีผูบ้ริโภคมีทศันติต่อสินคา้และบริการ

ในดา้นบวกจะส่งผลใหค้วามตั้งในในการซ้ือสินคา้และบริการมีเพิ่มมากขึ้น นอกจากนน้ีผลการศึกษายงั

สอดคลอ้งกบั 

 สุนิฏฐา ภู่พงศพ์นัธ์ (2555) ท่ีศึกษาเก่ียวกบั ทศันคติ และความตั้งใจซ้ือ คูปองส่วนลดค่าสินคา้และ

บริการผา่นเวบ็ไซตพ์าณิชยกรรมทางสังคมออนไลน์ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ซ่ึงผลการวิจยั

พบวา่ประชากรส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ซ่ึงมีอายอุยูร่ะหว่าง 28-37 ปี มีระดบัการศึกษาอยูท่ี่ปริญาตรี 

ประกอบอาชีพ พนกังานหรือเจา้หนา้ท่ีบริษทั แต่มีความแตกต่างกนัในดา้นรายไดต่้อเดือนของประชากรท่ี
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พบวา่ส่วนใหญ่มีรายไดร้ะหวา่ง 20,001-30,000 บาท ซ่ึงอาจเป็นผลมาจากสภาวะเศรษฐกิจและอตัตราเงิน

เฟ้อท่ีมีการปรับสูงขึ้น 

 ศศิณณัฐ นาไทย (2560) ท่ีศึกษาเก่ียวกบัปัจจยัท่ีส่งผลต่อความตั้งใจในการเรียนปริญญาโท 

หลกัสูตรการบริหารเทคโนโลยรูีปแบบออนไลน์ ท่ีพบวา่การท่ีลูกคา้กลุ่มเป้าหมายเลง็เห็นประโยชน์ท่ีจะ

ไดรั้บจากการศึกษาออนไลน์ จะช่วยกระตุน้ทาํใหเ้กิดความสนใจอยากเรียน รวมถึงการท่ีผูเ้รียนสามารถใช้

เทคโนโลยมีาช่วยแบ่งเบาภาระการเดินทางไปเรียนตามสถาบนัไดน้ั้นส่งผลต่อทศันคติท่ีดี ทาํใหส้ามารถ

เพิ่มโอกาสในการศึกษาไดม้ากขึ้นนอกจากน้ียงัพบวา่ความตั้งใจในการเรียนออนไลน์นั้นมีผลทางตรงในเชิง

บวก โดยปัจจยัดา้นการมีทศันคติท่ีดี (attitude) ต่อการเรียนออนไลน์นั้นส่งผลเชิงบวกต่อความตั้งใจในการ

ท่ีจะใชร้ะบบการเรียนออนไลน์ เป็นปัจจยัท่ีสาํคญัท่ีส่งผลโดยตรงต่อความตั้งใจ (intention to use online 

learning) ต่อการเรียนปริญญาโทออนไลน์ 

 Nafsaniath Fathema & David Shannon & Margaret Ross (2015) ท่ีศึกษาเก่ียวกบัความเช่ือและ

ทศันคติของคณาจารยใ์นสถาบนัอุดมศึกษาวา่มีอิทธิพลต่อความตั้งใจ และการใชเ้คร่ืองมือช่วยสอนใน

ระบบการจดัการการเรียนรู้ ซ่ึงหากคณาจารยป์ระเมินวา่การใชเ้คร่ืองมือต่างๆในระบบ การจดัการการ

เรียนนรู้นั้นมีความง่ายในการใชง้านและเป็นประโยชน์ต่อการเรียนการสอนของพวก เขาแลว้ พวกเขาก็จะมี

ทศันคติท่ีดีต่อการใชเ้คร่ืองมือในระบบดงักล่าว ซ่ึงทศันคติท่ีดีน้ีจะมีผลกบัความตั้งใจในเชิงบวกท่ีจะใช้

ระบบ 

 วสุพล ตรีโสภากุล (2558) ท่ีศึกษาการคลอ้ยตามกลุ่มอา้งอิงซ่ึงมีอิทธิพลทางตรงจากการคลอ้ยตาม

กลุ่มอา้งอิงดา้นความเช่ือท่ีมีต่อพฤติกรรมความยดึมัน่ผกูพนัในการใชง้าน เฟซบุ๊กแฟนเพจ ท่ีพบวา่ผูต้อบ

แบบสอบถามใหค้วามสาํคญักบัตวัแปรทางดา้นสังคม โดยเฉพาะอยา่งยิง่การคลอ้ยตามกลุ่มอา้งอิง อีกทั้งยงั

มีความเช่ือและคิดวา่ตนความสามารถในการควบคุม การแสดงออกถึงพฤติกรรมนั้นได ้ซ่ึงนบัเป็นปัจจยัท่ี

ส่งผลต่อความตั้งใจท่ีจะแสดงความยดึมัน่ผกูพนั  

 กมลวรรณ ประภาศรีสุข (2555) ท่ีศึกษาเก่ียวกบัการวิเคราะห์โครงสร้างความสัมพนัธ์เชิงสาเหตุ

ของพฤติกรรมการใชว้ารสารอิเลก็ทรอนิกส์ของนิสิตระดบับณัฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

ตามแนวทางพฤติกรรมตามแผน ท่ีพบวา่ตวัแปรการคลอ้ยตามกลุ่มอา้งอิงไม่ส่งผลต่อเจตนาเชิงพฤติกรรม

อาจซ่ึงอาจเป็นเพราะสังคมดงักล่าวไม่ไดมี้อิทธิพลทางดา้นสนบัสนุนหรือคดัคา้นใหเ้กิดพฤติกรรมหรือ

ความตั้งใจท่ีจะใชว้ารสารอิเลก็ทรอนิกส์ 

 ชยันนัท ์ธนัวารชร (2560) ท่ีศึกษาเก่ียวกบั ทศันคติต่อโฆษณาออนไลน์ และทศันคติต่อตราสินคา้ท่ี

มีผลต่อความตั้งใจซ้ือ โดยพบวา่ทศันคติต่อโฆษณาออนไลน์ และ ทศันคติต่อตราสินคา้มีผลทางตรงกบั

ความตั้งใจซ้ือ กล่าวคือ หากผูท่ี้ติดตามส่ือสังคมออนไลน์มีทศันคติท่ีดีต่อโฆษณาออนไลน์จะทาํใหผู้ติ้ดตาม

รู้สึกมีส่วนร่วมกบัเน้ือหา และยงัเป็นการส่ือสารภาพลกัษณ์ท่ีตรงกบัความตอ้งการของผูติ้ดตาม  
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กรอบแนวความคิดการวิจัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สมมติฐานการวิจัย 

(1) เจตคติท่ีมีต่อคอร์สเรียนทาํอาหารออนไลน์ผา่นทางเฟซบุ๊ก มีอิทธิพลต่อต่อความตั้งใจซ้ือคอร์

สเรียนทาํอาหารออนไลน์ผา่นทางเฟซบุ๊ก (2) การคลอ้ยตามกลุ่มอา้งอิงทางสังคม มีอิทธิพลต่อความตั้งใจใน

การเลือกซ้ือคอร์สเรียนทาํอาหารออนไลน์ผา่นทางเฟซบุ๊ก (3) การรับรู้เก่ียวกบัความสามารถในการควบคมุ

พฤติกรรม มีอิทธิพลต่อความตั้งใจซ้ือคอร์สเรียนทาํอาหารออนไลน์ผา่นทางเฟซบุ๊ก 

 

วิธีการดําเนินการวิจัย 

ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยัในคร้ังน้ีคือ ประชากรไทยผูใ้ชบ้ริการเฟซบุ๊กท่ีอาศยัอยูใ่นเขต

กรุงเทพมหานคร ท่ีไม่เคยซ้ือคอร์สเรียนทาํอาหารแบบออนไลน์ ผูวิ้จยั กาํหนดขนาดกลุ่มตวัอยา่ง จากระดบั

ความเช่ือมัน่ทางสถิติท่ี 0.05 ตามสูตรของ W.G. Cochran (1977)ทาํใหไ้ดป้ระชากรกลุ่มตวัอยา่งรวมทั้งส้ิน 

400 ตวัอยา่งซ่ึงผูวิ้จยัไดท้าํกรแจกแบบสอบถามดว้ยวิธีการสุ่มตวัอยา่งแบบหลายขั้นตอน (multi-stage 

sampling) จากนั้นนาํขอ้มูลมาวิเคราห์และประมวลผลโดยใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูปทางสถิติ (1) การวิเคราะห์

สถิติเชิงพรรณนา (descriptive statistics analysis) ประกอบดว้ย การแจกแจงความถ่ี (frequency) ค่าร้อยละ 

(percentage) ค่าเฉล่ีย (mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (standard deviation) เพื่ออธิบายขอ้มูลในแต่ละ

ส่วน (2) การวิเคราะห์สถิติเชิงอนุมาน (inferential statistics analysis) ใชส้ถิติเพื่อทดสอบสมมติฐานท่ีมี

ระดบันยัสาํคญัท่ี 0.01 โดย ใชก้ารวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้นเชิงเด่ียว (simple linear regression analysis). 

เพื่อทดสอบอิทธิพลของตวัแปรอิสระท่ีมีต่อตวัแปรตาม 

 

 

 

เจตคติท่ีมีต่อคอร์สเรียนทาํอาหารออนไลน์

ผา่นทางเฟซบุ๊ก 

(attitude toward the online courses cooking) 

 
การคลอ้ยตามกลุ่มอา้งอิงทางสังคม 

(subjective norm)  

การรับรู้เก่ียวกบัความสามารถในการควบคุม

พฤติกรรม (perceived behavioral control) 

ความตั้งใจซ้ือคอร์สเรียนทาํอาหารออนไลน์

ผา่นเฟซบุ๊ก 

(purchase intention to online courses cooking) 
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สรุปผลการวิจัย 

 ผลการวิเคราะห์พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ช่วงอายอุยูร่ะหวา่ง 20-30 มี

จาํนวนมากท่ีสุด และมีจาํนวนใกลเ้คียงกบักลุ่มท่ีมีช่วงอาย ุ31-40 ปี รองลงมาเป็นกลุ่มผูมี้อาย ุ41-50 ปี กลุ่ม

ผูมี้อายตุํ่ากวา่ 20 ปี และกลุ่มผูมี้อาย ุ50 ปีขึ้นไป ตามลาํดบั ซ่ึงผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีระดบัการศึกษา ผูต้อบ

แบบสอบถามส่วนใหญ่มีการศึกษาอยูใ่นระดบั ปริญญาตรี รองลงมาคือระดบัสูงกวา่ปริญญาตรี ระดบั

มธัยมศึกษาตอนปลายหรือ ปวช. ในขณะท่ีระดบัอนุปริญญาหรือปวส. และระดบัมธัยมตน้มีเป็นกลุ่ม

ประชากรส่วนนอ้ยท่ีมีจาํนวนใกลเ้คียงกนั ผูต้อบแบบสอบถามคร่ึงหน่ึงเป็นพนกังานบริษทัเอกชนหรือ

ลูกจา้ง รองลงมาเป็นขา้ราชการหรือพนกังานรัฐวิสาหกิจ นกัเรียนหรือนกัศึกษา เจา้ของกิจการหรือธุรกิจ

ส่วนตวั รับจา้งทัว่ไป และอ่ืนๆ ตามลาํดบั ในส่วนของรายไดต่้อเดือนของกลุ่มผูต้อบแบบสอบถาม มี

จาํนวนสูงสุดอยูใ่นช่วงระดบัรายไดต่้อเดือนมากกวา่ 40,000 บาท รองลงมาเป็นกลุ่ม ผูมี้รายไดต่้อเดือนอยู่

ในช่วงระหวา่ง 30,001–40,000 บาท กลุ่มผูมี้รายไดต่้อเดือนระหวา่ง 20,001–30,000 บาท ช่วงรายไดต่้อ

เดือน 10,000–20,000 บาท และผูมี้รายไดร้ะหวา่ง 10,000–20,000 บาทตามลาํดบั  

 ดา้นเจตคติท่ีมีต่อคอร์สเรียนทาํอาหารออนไลน์ผา่นทางเฟซบุ๊ก มีค่าเฉล่ียรวมอยูใ่นระดบัมาก  

โดยเจตคติซ่ึงเช่ือวา่คอร์สเรียนทาํอาหารออนไลน์สามารถเรียนไดต้ลอดเวลามีค่าเฉล่ียสูงสุดอยูใ่นระดบั

มาก รองลงมา คือเจตคติดา้นราคาท่ีถูกกวา่การไปเรียนท่ีโรงเรียนสอนทาํอาหาร ดา้นความเช่ือท่ีวา่เรียน

ออนไลน์สามารถทบทวนและเรียนซํ้าได ้ดา้นความสะดวกในการซ้ือและทาํไดง้่ายไม่ซบัซอ้น โดยเจคคติท่ี

เช่ือวา่คอร์สเรียนออนไลน์สามารถทดแทนการเรียนท่ีโรงเรียนสอนทาํอาหารได ้เป็นเจคคติท่ีผูต้อบ

แบบสอบถามเห็นดว้ยนอ้ยท่ีสุดตามลาํดบั 

 ดา้นการคลอ้ยตามกลุ่มอา้งอิงทางสังคม ของประชากรไทยผูใ้ชเ้ฟซบุ๊กท่ีอาศยั มีค่าเฉล่ียรวมอยูใ่น

ระดบัปานกลาง โดยผูต้อบแบบสอบถามใหค้วามสาํคญักบัการคลอ้ยกลุ่มอา้งอิงท่ีเรียนทาํอาหารออนไลน์

แลว้ทาํอาหารไดเ้ป็นปัจจยัสูงสุด รองลงมาคือการไดรั้บขอ้มูลจากเพื่อนท่ีเล่าถึงประโยชน์ของการเรียน

ทาํอาหารออนไลน์ การแนะนาํของเพื่อน การสนบัสนุนของเพือ่นและญาติในการเรียนทาํอาหารออนไลน์ 

และการอยูท่่ามกลางเพื่อนส่วนใหญ่ท่ีเลือกเรียนทาํอาหารอนไลน์เป็นปัจจยัท่ีผูต้อบแบบสอบถามเห็นวา่  

จะเกิดการคลอ้ยตามนอ้ยท่ีสุดตามลาํดบั 

 ดา้นการรับรู้เก่ียวกบัความสามารถในการควบคุมพฤติกรรม มีค่าเฉล่ียรวมอยูใ่นระดบัมาก โดยการ

ตดัสินใจซ้ือคอร์สเรียนทาํอาหารออนไลน์ดว้ยตนเอง เป็นปัจจยัท่ีผูต้อบแบบสอบถามใหค้วามสาํคญัสูงสุด 

รองลงมาเป็นความสามารถในการซ้ือคอร์สเรียนทาํอาหารออนไลน์ท่ีมีราคาเหมาะสมกบัรายรับ และมี

คุณภาพเหมาะสมกบัราคาตามลาํดบั ในขณะท่ีผูต้อบแบบสอบถามใหค้วามสาํคญัและมีความคิดเห็นกบั

ความง่ายและสะดวกในการหาขอ้มูลคอร์สเรียนทาํอาหารออนไลน์นอ้ยท่ีสุดตามลาํดบั 

 ดา้นความตั้งใจซ้ือคอร์สเรียนทาํอาหารออนไลน์ผา่นเฟซบุ๊ก มีค่าเฉล่ียรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง 

โดยผูต้อบแบบสอบถามตั้งใจจะเลือกเรียนทาํอาหารออนไลน์แน่นอน แมจ้ะมีขอ้เปรียบเทียบระหวา่ง 
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การเรียนท่ีโรงเรียนสอนทาํอาหารก็ตาม รองลงมาผูต้อบแบบสอบถามใหค้วามสาํคญักบัเป็นปัจจยัดา้นการ

จดัโปรโมชัน่ของโรงเรียนสอนทาํอาหาร ความสาํคญัของรีวิวการสอน ท่ีถึงแมจ้ะมีบางดา้นไม่ตรงกบัความ

พึงพอใจอยูบ่า้ง โดยปัจจยัท่ีผูต้อบแบบสอบถามใหมี้ความเห็นนอ้ยท่ีสุดเป็นคือการเรียนท่ีไมไ่ดเ้ผชิญหนา้

กบัผูส้อนโดยตรง 

 ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา่ เจตคติท่ีมีต่อคอร์สเรียนทาํอาหารออนไลน์ผา่นทางเฟซบุ๊ก การ

คลอ้ยตามกลุ่มอา้งอิงทางสังคม และการรับรู้เก่ียวกบัความสามารถในการควบคุมพฤติกรรม มีอิทธิพลต่อ

ความตั้งใจซ้ือคอร์สเรียนทาํอาหารออนไลน์ผา่นทางเฟซบุ๊ก อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 ซ่ึง

หมายความวา่ หากผูส้นใจเก่ียวกบัการทาํอาหารมีเจตคติต่อคอร์สเรียนทาํอาหารออนไลน์ผา่นทางเฟซบุ๊กใน

ทางบวก การมีแบบอยา่งท่ีเป็นปัจจยัทางสังคมหรือกลุ่มอา้งอิง ซ่ึงอาจเป็นเพื่อน ครอบครัว บุคคลหรือกลุ่ม

บุคคล และการท่ีกลุ่มประชากรประเมินศกัยภาพวา่ตวัเองสามารถควบคมุพฤติกรรมท่ีแสดงออกถึง

ความสามารถในการรับรู้ขอ้มูลเก่ียวกบัคอร์สเรียนทาํอาหารออนไลน์ ความสามารในการเรียนทาํอาหาร

ผา่นคลิปสอนออนไลน์ได ้จะส่งผลใหค้วามตั้งใจซ้ือคอร์สเรียนทาํอาหารออนไลน์ผา่นเฟซบุ๊กสูงขึ้น 

 

อภิปรายผลการวิจัย 

 จากการวิคราะห์ขอ้มูลพบวา่ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีช่วงอายุระหวา่ง 20-30 ปี 

มีระดบัการศึกษาปริญาตรี มีอาชีพเป็นเป็นพนกังานบริษทัเอกชนหรือลูกจา้ง รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน มากกวา่ 

40,000 บาท ขึ้นไป ซ่ึงช่วงอายดุงักล่าวส่วนใหญ่เป็นวยัท่ี สามารถประกอบอาชีพ และมีรายรับจากการ

ทาํงาน นอกจากน้ีช่วงวยัดงักล่าวยงัเป็นกลุ่มท่ีสามารถเขา้ถึงอินเทอร์เน็ต และเป็นกลุ่มท่ีมีการใชง้าน  

เฟซบุ๊กสูงสุด ในดา้นอาชีพผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ประกอบอาชีพพนกังานบริษทัเอกชนหรือลูกจา้ง 

ซ่ึงอาชีพเหล่าน้ี โดยมากตอ้งทาํงานในเวลาทาํการ และมีวนัหยดุช่วงวนัเสาร์และวนัอาทิตย ์ส่งผลใหเ้กิด

ขอ้จาํกดัทางดา้นเวลา จึงอาจเป็นสาเหตุใหก้ารเรียนกบัโรงเรียนหรือสถาบนัสอนทาํอาหารไม่สามารถ

ตอบสนองความตอ้งการของผูเ้รียนได ้

 จากท่ีไดก้ล่าวขา้งตน้ผลการศึกษาส่วนหน่ึงมีความสอดคลอ้งกบัการศึกษาของ ดวงกมล ลาภกาญ

จนพงศ ์(2553) ท่ีศึกษาเก่ียวกบั ปัจจยัสาํคญัท่ีส่งผลต่อความตั้งใจในการซ้ือสินคา้หรือบริการออนไลน์ใน

มิติของการรับรู้ถึงความเส่ียงและความเช่ือมัน่ไวว้างใจของผูบ้ริโภค ในประเด็นของกลุ่มตวัอยา่ง ท่ีส่วน

ใหญ่เป็นเพศหญิงซ่ึงมีช่วงอายอุยูร่ะหวา่ง 18-23 ปี รองลงมาเป็นกลุม่อาย ุ24-29 ปี โดยส่วนใหญ่มีระดบั

การศึกษาอยูท่ี่ระดบัปริญญาตรี และมีอาชีพเป็นพนกังานหรือลูกจา้งบริษทัเอกชน แต่มีความแตกต่างกนัใน

ส่วนของรายไดต่้อเดือนของประชากรกลุ่มตวัอยา่งท่ีส่วนใหญ่มีรายไดต่้อเดือนตั้งแต่ 10,000-20,001 บาท 

และสอดคลอ้งกบัการศึกษาของ สุนิฏฐา ภู่พงศพ์นัธ์ (2555) ท่ีศึกษาเก่ียวกบั ทศันคติ และความตั้งใจซ้ือ 

คูปองส่วนลดค่าสินคา้และบริการผา่นเวบ็ไซตพ์าณิชยกรรมทางสังคมออนไลน์ของผูบ้ริโภคในเขต

กรุงเทพมหานคร ซ่ึงพบวา่ประชากรส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ซ่ึงมีอายอุยูร่ะหวา่ง 28-37 ปี มีระดบัการศึกษา
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อยูท่ี่ปริญาตรี ประกอบอาชีพ พนกังานหรือเจา้หนา้ท่ีบริษทั แต่มีความแตกต่างกนัในดา้นรายไดต่้อเดือน

ของประชากรท่ีพบวา่ส่วนใหญ่มีรายไดร้ะหวา่ง 20,001-30,000 บาท ซ่ึงอาจเป็นผลมาจากสภาวะเศรษฐกิจ

และอตัตราเงินเฟ้อท่ีมีการปรับสูงขึ้น 

 ส่วนเจตคติต่อคอร์สเรียนทาํอาหารออนไลน์ผา่นทางเฟซบุ๊ก ผลการศึกษาพบวา่ ผูต้อบ

แบบสอบถามมีความคิดเห็น เป็นไปในทางบวกและมีค่าเฉล่ียโดยรวมอยูใ่นระดบัเห็นดว้ยมาก ซ่ึงแสดงถึง

การท่ีผูต้อบแบบสอบถามประเมินวา่พฤติกรรมการเรียนทาํอาหารออนไลน์เป็นส่ิงท่ีดีและเป็นประโยชน์ 

เน่ืองจากสามารถเรียนไดต้ลอดเวลา สามารถทบทวนซํ้าได ้มีราคาถูก หาซ้ือไดง้่าย ไม่ซบัซอ้น ซ่ึงปัจจยั

เหลา่น้ีสอดคลอ้งกบัรูปแบบการใชชี้วิตปัจจุบนั โดยเฉพาะกบัประชากรกลุ่มตวัอยา่งท่ีอาศยัอยูใ่นเขต

กรุงเทพมหานคร ซ่ึงใชชี้วิตแบบเร่งรีบ นอกจากน้ียงัสอดคลอ้งกบัรูปแบบการดาํเนินชีวิต ของกลุ่มอาชีพ

พนกักงานบริษทัเอกชน และลูกจา้งทัว่ไป ซ่ึงเป็นกลุ่มผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ของการวิจยัในคร้ังน้ี 

การศึกษาดา้นเจตคติน้ีสอดคลอ้งกบัแนวคิดและทฤษฏีของ Fishbein and Ajzen (1975) ท่ีกล่าววา่ ความเช่ือ

เก่ียวกบัผลของพฤติกรรรม (behavioral beliefs) มีอิทธิพลต่อเจตตคิท่ีมีต่อพฤติกรรม เป็นความเช่ือท่ี

เก่ียวขอ้งกบัผลของการกระทาํ หากบุคคลมีความเช่ือวา่ การกระทาํนั้นนาํไปสู่ผลในทางบวก เขาก็จะมีเจต

คติท่ีดีต่อพฤติกรรมนั้น 

 ปัจจยัเก่ียวกบัเจตคติท่ีมีต่อคอร์สเรียนทาํอาหารออนไลน์ผา่นทางเฟซบุก๊ สอดคลอ้งกบัการศึกษา

ของ ศศิณณัฐ นาไทย (2560) ท่ีศึกษาเก่ียวกบัปัจจยัท่ีส่งผลต่อความตั้งใจในการเรียนปริญญาโท หลกัสูตร

การบริหารเทคโนโลยรูีปแบบออนไลน์ ท่ีพบวา่การท่ีลกูคา้กลุ่มเป้าหมายเลง็เห็นประโยชน์ท่ีจะไดรั้บจาก

การศึกษาออนไลน์ จะช่วยกระตุน้ทาํให้เกิดความสนใจอยากเรียน และสอดคลอ้งกบัการศึกษาของ 

Nafsaniath Fathema & David Shannon & Margaret Ross (2015) ท่ีศึกษาเก่ียวกบัความเช่ือและทศันคติของ

คณาจารยใ์นสถาบนัอุดมศึกษาวา่มีอิทธิพลต่อความตั้งใจ และการใชเ้คร่ืองมือช่วยสอนในระบบการจดัการ

การเรียนรู้ ซ่ึงหากคณาจารยป์ระเมินวา่การใชเ้คร่ืองมือต่างๆในระบบ การจดัการการเรียนนรู้นั้นมีความง่าย

ในการใชง้านและเป็นประโยชน์ต่อการเรียนการสอนของพวก เขาแลว้ พวกเขาก็จะมีทศันคติท่ีดีต่อการใช้

เคร่ืองมือในระบบดงักล่าว ซ่ึงทศันคติท่ีดีน้ีจะมีผลกบัความตั้งใจในเชิงบวกท่ีจะใชร้ะบบ 

 ส่วนการคลอ้ยตามกลุ่มอา้งอิงทางสังคม ผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเก่ียวกบั อยูใ่นระดบั

ปานกลาง แสดงใหเ้ห็นถึงการท่ีผูต้อบแบบสอบถามใหค้วามสาํคญัและมีแนวโนม้ท่ีจะกระทาํตามกลุ่ม

อา้งอิง การเห็นผูเ้รียนทาํอาหารออนไลน์ท่ีประสบความสาํเร็จ เป็นปัจจยัหน่ึงท่ีผูต้อบแบบสอบถามเช่ือ และ

ใหค้วามสาํคญั อีกทั้งยงัเป็นปัจจยัท่ีส่งผลใหอ้ยากเรียนตามสูงท่ีสุด เน่ืองจากขอ้มูลดงักล่าวเป็นผลลพัธ์ซ่ึง

เกิดจากประสบการณ์ตรง นอกจากน้ีการสนบัสนุนของครอบครัว รวมไปถึงการแนะนาํหรืออยูท่่ามกลาง

เพื่อนท่ีเลือกเรียนทาํอาหารออนไลน์ ก็เป็นปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการคลอ้ยตาม หรือเป็นแรงจูงใจใหผู้ต้อบ

แบบสอบถามตั้งใจเรียนทาํอาหารออนไลน์สูงขึ้น โดยผลการสาํรวจสอดคลอ้งกบัแนวคิดและทฤษฏีของ 

Fishbein and Ajzen (1975) ท่ีกล่าววา่ ความเช่ือท่ีเก่ียวขอ้งกบักลุ่มอา้งอิง (normative beliefs) เป็นตวั
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กาํหนดการคลอ้ยตามกลุ่มอา้งอิง การท่ีบคุคลหรือกลุ่มบุคคลคิดวา่เขาควรหรือไม่ควรทาํพฤติกรรมนั้น หาก

บุคคลเช่ือวา่ คนอ่ืนมีความสาํคญัสาํหรับเขาคดิวา่เขาควรทาํหรือพฤติกรรมนั้น บุคคลก็จะมีแนวโนม้ท่ีจะ

กระทาํพฤติกรรมนั้น และจะมีพฤติกรรมในทางตรงกนัขา้มหากกลุ่มอา้งอิงเช่ือวา่ไม่ควรกระทาํ 

 ปัจจยัเก่ียวการคลอ้ยตามกลุ่มอา้งอิงทางสังคม สอดคลอ้งกบัการศึกษาของ วสุพล ตรีโสภากุล 

(2558) ท่ีศึกษาการคลอ้ยตามกลุ่มอา้งอิงซ่ึงมีอิทธิพลทางตรงจากการคลอ้ยตามกลุ่มอา้งอิงดา้นความเช่ือท่ีมี

ต่อพฤติกรรมความยดึมัน่ผกูพนัในการใชง้านเฟซบุ๊กแฟนเพจ ท่ีพบวา่ผูต้อบแบบสอบถามใหค้วามสาํคญั

กบัตวัแปรทางดา้นสังคม โดยเฉพาะอยา่งยิง่การคลอ้ยตามกลุ่มอา้งอิง แต่ผลการวิเคราะห์ขดัแยง้กบั

การศึกษาของ กมลวรรณ ประภาศรีสุข (2555) ท่ีศึกษาเก่ียวกบัการวิเคราะห์โครงสร้างความสมัพนัธ์เชิง

สาเหตุของพฤติกรรมการใชว้ารสารอิเลก็ทรอนิกส์ของนิสิตระดบับณัฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิ

โรฒ ตามแนวทางพฤติกรรมตามแผน ท่ีพบวา่ตวัแปรการคลอ้ยตามกลุม่อา้งอิงไม่ส่งผลต่อเจตนาเชิง

พฤติกรรมอาจซ่ึงอาจเป็นเพราะสังคมดงักล่าวไม่ไดมี้อิทธิพลทางดา้นสนบัสนุนหรือคดัคา้นใหเ้กิด

พฤติกรรมหรือความตั้งใจท่ีจะใชว้ารสารอิเลก็ทรอนิกส์ 

 ส่วนการรับรู้เก่ียวกบัความสามารถในการควบคุมพฤติกรรม พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามมีความ

คิดเห็น อยูใ่นระดบัมาก ซ่ึงแสดงใหเ้ห็นวา่ผูต้อบแบบสอบถาม เช่ือวา่ตนมีเงินรวมถึงทรัพยากรมากพอ ท่ีจะ

หาขอ้มูลประกอบการตดัสินใจซ้ือคอร์สเรียนทาํอาหารออนไลน์ ท่ีมีคุณภาพและราคาเหมาะสมกบัรายรับ 

อีกทั้งยงัแสดงใหเ้ห็นวา่ผูต้อบแบบสอบถาม ประเมินวา่ตนนั้นสามารถควบคุมใหป้รุงอาหารไดโ้ดยการ

เรียนจากคอร์สสอนทาํอาหารออนไลน์ ซ่ึงปัจจยัเหล่าน้ีเป็นการประเมินท่ีอาจไดรั้บอิทธิพล มาจากการ

ส่ือสาร หรือโฆษณาต่าง ๆ ท่ีแสดงใหเ้ห็นถึงความง่ายในการปรุงอาหาร อีกทั้งเทคโนโลยกีารส่ือสาร

ตลอดจนคลิปการเรียนการสอน ท่ีมีความน่าสนใจ และส่ือสารเก่ียวกบัขั้นตอนการปรุงอาหารท่ีเขา้ใจและ

เขา้ถึงไดง้่าย ประกอบกบัการเขา้ถึงอินเทอร์เน็ต เพื่อคน้หาขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งนั้นทาํไดส้ะดวก รวดเร็ว เขา้ถึง

ไดต้ลอดเวลา ซ่ึงปัจจยัต่าง ๆ เหล่าน้ีเป็นส่วนช่วยส่งเสริมใหผู้ต้อบแบบสอบถามมีความมัน่ใจและประเมิน

วา่ตนสามารถควบคุมการแสดงออกถึงพฤติกรรมท่ีมีต่อการซ้ือและเรียนทาํอาหารออนไลน์ได ้ผลจากการ

สาํรวจสอดคลอ้งกบัแนวคิดและทฤษฏีของ Fishbein and Ajzen (1975) ท่ีกล่าววา่การควบคุม (control 

beliefs) เป็นปัจจยัพื้นฐาน ของการรับรู้ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรม ซ่ึงเป็นความเช่ือเก่ียวกบัการ

มีหรือไม่มีทรัพยากร หรือโอกาสท่ีจะทาํพฤติกรรม หากบุคคลเช่ือวา่เขามีทรัพยากรและโอกาสมาก และมี

อุปสรรคนอ้ยเพียงไร เขาก็ควรรับรู้วา่เขาสามารถควบคุมพฤติกรรมนั้นไดม้ากเพียงนั้น 

 ปัจจยัเก่ียวกบัการรับรู้เก่ียวกบัความสามารถในการควบคุมพฤติกรรมสอดคลอ้งกบัการศึกษาของ

วสุพล ตรีโสภากุล (2558) ท่ีศึกษาเก่ียวกบัการคลอ้ยตามกลุ่มอา้งอิงซ่ึงมีอิทธิพลทางตรงจาก การคลอ้ยตาม

กลุ่มอา้งอิงดา้นความเช่ือท่ีมีพฤติกรรมความยดึมัน่ผกูพนัในการใชง้านเฟซบุ๊กแฟนเพจ ท่ีพบวา่ผูต้อบ

แบบสอบถามมีความเช่ือและคิดวา่ตนความสามารถในการควบคุม การแสดงออกถึงพฤติกรรมนั้นได ้ซ่ึง

นบัเป็นปัจจยัท่ีส่งผลต่อความตั้งใจท่ีจะแสดงความยดึมัน่ผกูพนั 
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ส่วนความตั้งใจซ้ือ คอร์สเรียนทาํอาหารออนไลน์ผา่นเฟซบุ๊ก พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามมีความ

คิดเห็น อยูใ่นระดบัปานกลาง ซ่ึงแสดงใหเ้ห็นวา่ผูต้อบแบบสอบถามมีความตั้งใจท่ีจะซ้ือคอร์สเรียน

ทาํอาหารออนไลน์ สังเกตไดจ้ากผลการเปรียบเทียบระหว่างการเรียนแบบออนไลน์และการเรียนกบัสถาบนั

สอนทาํอาหาร ท่ีพบวา่ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เห็นดว้ยกบัการเลือกเรียนออนไลน์ และมีความคิดเห็น

อยูใ่นระดบัมาก แมก้ารเรียนออนไลน์นั้นจะไม่ไดส้ัมผสักบัผูส้อนโดยตรง และมีรีวิวในบางดา้นท่ีไม่ตรง

กบัความพึงพอใจก็ตาม นอกจากน้ีผลการศึกษายงัพบวา่การจดัโปรโมชัน่ของโรงเรียนสอนทาํอาหาร อาจ

ส่งผลใหผู้ต้อบแบบสอบถามมีความตั้งใจท่ีจะเลือกเรียนแบบออนไลน์ลดลง ซ่ึงอาจเป็นผลมาจากการ

ส่ือสารท่ีจูงใจ จนทาํใหผู้บ้ริโภคเกิดการเปรียบเทียบในมิติดา้นอ่ืน ๆ มากขึ้น ผลจากการสาํรวจสอดคลอ้ง

กบัแนวคิดและทฤษฏีพฤตกรรมตามแผนในส่วนของปัจจยัดา้นความตั้งใจ ซ่ึงหมายถึงความเตม็ใจของ

บุคคลในการกระทาํพฤติกรรม ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีเกิดขึ้นก่อนการกระทาํ และสามารถเขา้ถึงความพึงพอใจท่ี

คาดหวงัไว ้โดยหลงัจากท่ีไดป้ระเมินตราสินคา้นั้นแลว้อาจทาํใหเ้กิดพฤติกรรมการซ้ือตามมาในอนาตค 

(Ajzen & Fishbein, 1980; ณัฎฐิกา, 2542) 

ปัจจยัเก่ียวกบัเก่ียวกบัความตั้งใจซ้ือคอร์สเรียนทาํอาหารออนไลน์ผา่นทาง เฟซบุ๊กสอดคลอ้งกบั

การศึกษาของ สุนิฏฐา ภู่พงศพ์นัธ์ (2555) ท่ีศึกษาเก่ียวกบั ความตั้งใจซ้ือคูปองส่วนลดสินคา้และบริการผา่น

เวบ็ไซตพ์าณิชยกรรมทางสังคมออนไลน์ หรือ Social Commerce ซ่ึงพบวา่ผูบ้ริโภคมีความตั้งใจซ้ือคูปอง

ส่วนลดสินคา้และบริการผา่นเวบ็ไซตเ์ป็นลาํดบัแรก เม่ือตอ้งการซ้ือสินคา้และบริการต่าง ๆ อนัเป็นผล

เน่ืองมาจากคาํแนะนาํจากเพื่อสนิท และผลจากการหาขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อใชส้าํหรับประกอบการตดัสินใจ

ซ้ือ และผลการวิจยัส่วนหน่ึงยงัสอดคลอ้งกบัการศึกษาของ ดวงกมล ลาภกาญจนพงศ ์(2553) ในดา้น ปัจจยั

ท่ีส่งผลต่อความตั้งใจซ้ือสินคา้หรือบริการออนไลน์ในมิติของการรับรู้ถึงความเส่ียงและความเช่ือมัน่

ไวว้างใจของผูบ้ริโภค ซ่ึงพบวา่การรับรู้ถึงความเส่ียงส่งผลต่อความตั้งใจในการซ้ือสินคา้หรือบริการทาง

อินเทอร์เน็ต โดยผูบ้ริโภคจะมีความตั้งใจในการซ้ือสินคา้และบริการเพิ่มขึ้นหากผูบ้ริโภคไม่รู้สึกถึงความ

เส่ียงท่ีเกิดจากการซ้ือ และยงัสอดคลอ้งกบั ศศิณณัฐ นาไทย (2560) ท่ีศึกษาปัจจยัดา้นทศันคติท่ีส่งผลต่อ

ความตั้งใจในการเรียนปริญญาโทหลกัสูตรการบริหารเทคโนโลยรูีปแบบออนไลน์ และพบวา่ความตั้งใจใน

การเรียนออนไลน์นั้นมีผลทางตรงในเชิงบวก หากสถาบนัการสอนมีการเตรียมความพร้อมในดา้นต่างๆไดดี้

ไม่วา่จะเป็นดา้นคุณภาพของระบบ ดา้นคุณภาพของขอ้มูล และคุณภาพของการบริการ รวมไปถึงการ

โฆษณาประชาสัมพนัธ์ผา่นช่องทางท่ีหลากหลาย และมุ่งเนน้ท่ีจะแกปั้ญหาใหก้บัผูท่ี้ตอ้งการเรียน 

 การทดสอบสมมติฐานท่ี 1 พบวา่ ปัจจยัเจตคติท่ีมีต่อคอร์สเรียนทาํอาหารออนไลน์ผา่นทางเฟซบุ๊ก

มีอิทธิพลต่อความตั้งใจซ้ือคอร์สเรียนทาํอาหารออนไลน์ผา่นเฟซบุ๊กของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร 

เน่ืองจากผูต้อบแบบสอบถามมีเจตคติท่ีดีในดา้นบวกต่อการซ้ือและเลือกเรียนทาํอาหารออนไลน์ผา่นทางเฟ

ซบุ๊ก ไม่วา่จะเป็นปัจจยัดา้นความสะดวก ท่ีสามารถเรียนไดต้ลอดเวลา ดา้นราคาท่ีถูกลง โดยเฉพาะการ
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ประหยดัค่าใชจ่้ายท่ีเกิดขึ้นจากการเดินทางเพื่อไปเรียนกบัโรงเรียนหรือสถาบนัสอนทาํอาหาร สาํหรับดา้น

ช่องทางการชาํระเงินหรือการเลือกซ้ือคอร์สเรียนนั้น ปัจจุบนัเป็นส่ิงท่ีทาํไดส้ะดวก 

ตลอดจนช่องทางการชาํระเงินท่ีมีความหลากหลาย และมีกระบวนการไม่ซบัซอ้น นอกจากน้ีการพฒันา

รวมถึงความกา้วหนา้ ทางดา้นเทคโนโลย ีท่ีเขา้ถึงไดง้่าย สะดวก อีกทั้งยงัครอบคลุมแทบทุกผื้นท่ี จยัเหล่าน้ี

จึงช่วยสนบัสนุนใหผู้ต้อบแบบสอบถามมีเจตคติในดา้นบวก ซ่ึงเป็นปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อความตั้งใจในการ

ซ้ือคอร์สเรียนทาํอาหารออนไลน์ผา่นทางเฟซบุก๊โดยผลการศึกษาสอดคลอ้งกบัแนวคิดและทฤษฏี

พฤติกรรมท่ีมีการวางแผน (theory of planned behavior) ของ Ajzen and Fishbein (1980) โดยเสนอวา่

พฤติกรรมทุกชนิดท่ีจาํเป็นตอ้งมีการวางแผนล่วงหนา้ และสามารถทาํนายไดจ้ากความตั้งใจท่ีจะกระทาํ

พฤติกรรมนั้นมีตวัแปร 3 ประการซ่ึงมีทศันคติต่อการกระทาํนั้นเป็นหน่ึงในองคป์ระกอบของความตั้งใจ  

 ปัจจยัเจตคติท่ีมีต่อคอร์สเรียนทาํอาหารออนไลน์ผา่นทางเฟซบุ๊ก จากท่ีไดก้ล่าวขา้งตน้ ผล

การศึกษามีความสอดคลอ้งกบั ชยันนัท ์ธนัวารชร (2560) ท่ีศึกษาเก่ียวกบั ทศันคติต่อโฆษณาออนไลน์ และ

ทศันคติต่อตราสินคา้ท่ีมีผลต่อความตั้งใจซ้ือ โดยพบวา่ทศันคติต่อโฆษณาออนไลน์ และ ทศันคติต่อตรา

สินคา้มีผลทางตรงกบัความตั้งใจซ้ือ กล่าวคือ หากผูท่ี้ติดตามส่ือสังคมออนไลน์มีทศันคติท่ีดีต่อโฆษณา

ออนไลน์จะทาํใหผู้ติ้ดตามรู้สึกมีส่วนร่วมกบัเน้ือหา และยงัเป็นการส่ือสารภาพลกัษณ์ท่ีตรงกบัความ

ตอ้งการของผูติ้ดตาม นอกจากน้ีผลจากการวิจยัส่วหน่ึงยงัสอดคลอ้งกบั ดวงกมล  

ลาภกาญจนพงศ ์(2553) ท่ีศึกษาเก่ียวกบั ปัจจยัดา้นทศันคติส่วนตวัท่ีส่งผลการรับรู้ของผูบ้ริโภค ท่ีมีต่อ

ความตั้งใจซ้ือสินคา้หรือบริการออนไลน์ในมิติของการรับรู้ถึงความเส่ียงและความเช่ือมัน่ไวว้างใจของ

ผูบ้ริโภคท่ีพบวา่หากผูบ้ริโภคมีทศันติต่อสินคา้และบริการในดา้นบวกจะส่งผลใหค้วามตั้งในในการซ้ือ

สินคา้และบริการมีเพิ่มมากขึ้น นอกจากนน้ีผลการศึกษายงัสอดคลอ้งกบั ศศิณณัฐ นาไทย (2560) ท่ีศึกษา 

ปัจจยัดา้นทศันคติท่ีส่งผลต่อความตั้งใจในการเรียนปริญญาโทหลกัสูตรการบริหารเทคโนโลย ีรูปแบบ

ออนไลน์ และพบวา่ปัจจยัดา้นการมีทศันคติท่ีดี (attitude) ต่อการเรียนออนไลน์นั้นส่งผลเชิงบวกต่อความ

ตั้งใจในการท่ีจะใชร้ะบบการเรียนออนไลน์ เป็นปัจจยัท่ีสาํคญัท่ีส่งผลโดยตรงต่อความตั้งใจ (intention to 

use online learning) ต่อการเรียนปริญญาโทออนไลน์ 

 การทดสอบสมมติฐานท่ี 2 พบวา่ปัจจยั การคลอ้ยตามกลุ่มอา้งอิงทางสังคมมีอิทธิพลต่อความตั้งใจ

ซ้ือคอร์สเรียนทาํอาหารออนไลน์ผา่นเฟซบุ๊กของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร ซ่ึงการไดรั้บรู้ถึงความ

สาํเสร็จของผูท่ี้เรียนทาํอาหารออนไลน์ผา่นทางเฟซบุ๊ก เป็นส่ิงท่ีมีอิทธิพล และส่งผลใหเ้กิดการอยากเรียน

ตามสูงสุด เน่ืองจากเป็นการบอกเลา่จากประสบการณ์จริง ซ่ึงอาจเป็นขอ้มูลท่ีประกอบดว้ยขอ้คิดเห็น ขอ้ดี 

ขอ้เสีย บางคร้ังอาจสอดแทรกความรู้ใหม่ ๆ ซ่ึงอาจรวมไปถึงเทคนิค และวิธีการแกปั้ญหาท่ีเกิดขึ้น นอกจาก

ปัจจยัภายดา้นการรับรู้ความสาํเร็จแลว้นั้น ครอบครัว ญาติ เพื่อนสนิท หรือคนใกลชิ้ด ก็เป็นปัจจยัท่ีมีส่วน 

สนบัสนุนใหเ้กิดการคลอ้ยตามและมีอิทธิพลใหค้วามตั้งใจซ้ือคอร์สเรียนทาํอาหารออนไลน์เพิ่มสูงขึ้นดว้ย 

โดยผลการศึกษาน้ี สอดคลอ้งกบัแนวคิดและทฤษฏีพฤติกรรมท่ีมีการวางแผน (theory of planned behavior) 
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ของ Ajzen and Fishbein (1980) ท่ีเสนอวา่พฤติกรรมทุกชนิดท่ีจาํเป็นตอ้งมีการวางแผนล่วงหนา้ และ

สามารถทาํนายไดจ้ากความตั้งใจท่ีจะกระทาํพฤติกรรมนั้นมีตวัแปร 3 ประการซ่ึงมีปัจจยัดา้นบรรทดัฐาน

ทางสังคม เป็นองคป์ระกอบของความตั้งใจ 

 จากท่ีไดก้ล่าวขา้งตน้ผลการศึกษามีความสอดคลอ้งกบัสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ วสุพล ตรีโสภา

กุล (2558) ท่ีศึกษาเก่ียวกบัการคลอ้ยตามกลุ่มอา้งอิงซ่ึงมีอิทธิพลทางตรงจาก การคลอ้ยตามกลุ่มอา้งอิงดา้น

ความเช่ือท่ีมีพฤติกรรมความยดึมัน่ผกูพนัในการใชง้านเฟซบุ๊กแฟนเพจ ความเช่ือของกลุ่มอา้งอิงท่ีมีต่อการ

กระทาํ และการกระทาํของกลุ่มอา้งอิงแฟนเพจ ซ่ึงพบวา่ตวัแปรทั้งหมดมีความสัมพนัธ์ทางตรงต่อความ

ตั้งใจท่ีจะแสดงออกถึงพฤติกรรมความยดึมัน่ผกูพนั จากการวิเคราะห์พบวา่ ตวัแปรทางดา้นสังคมมีอิทธิพล

ต่อความตั้งใจในการแสดงพฤติกรรมบนโลกออนไลน์มาก โดยเฉพาะกลุ่มอ่ิงท่ีเป็นตงัแปรทางสังคมแต่

ขดัแยง้กบั กมลวรรณ ประภาศรีสุข (2555) ท่ีศึกษาเก่ียวกบัแรงจูงใจท่ีจะคลอ้ยตามกลุ่มอา้งอิงในการใช้

วารสารอิเลก็ทรอนิกส์ และการคลอ้ยตามกลุ่มอา้งอิงในการใชว้ารสารอิเลก็ทรอนิกส์ ซ่ึงพบวา่การคลอ้ย

ตามกลุ่มอา้งอิงนั้น ไมส่่งผลต่อเจตนาเชิงพฤติกรรม ซ่ึงอาจเป็นเพราะปัจจยัทางสังคมไม่ไดมี้อิทธิพลใน

ดา้นสนบัสนุน หรือคดัคา้นใหเ้กิดพฤติกรรมหรือความตั้งใจท่ีจะใชว้ารสารอิเลก็ทรอนิกส์ 

 การทดสอบสมมติฐานท่ี 3 พบวา่ปัจจยั การรับรู้เก่ียวกบัความสามารถในการควบคุมพฤติกรรมท่ีมี

อิทธิพลต่อความตั้งใจซ้ือคอร์สเรียนทาํอาหารออนไลน์ผ่านเฟซบุ๊กของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร 

เน่ืองจากผูต้อบแบบสอบถามนั้น มัน่ใจวา่ตนสามารถซ้ือคอร์สเรียนทาํอาหารออนไลน์ไดด้ว้ยตนเอง อีกทั้ง

ยงัมีความสามารถท่ีจะคน้หาขอ้มูล เพื่อเลือกซ้ือคอร์สเรียนท่ีมีคุณภาพเหมาะสมรับราคาและรายรับได ้

ปัจจยัเหล่าน้ีเป็นส่วนท่ีช้ีใหเ้ห็นวา่ผูต้อบแบบสอบถามนั้น มีความเช่ือมัน่วา่ตนสามารถควบคมุพฤติกรรมท่ี

จะแสดงออกต่อการซ้ือคอร์สเรียนทาํอาหารออนไลน์ได ้ซ่ึงผลจากการประเมินดงักล่าวนั้นมีอิทธิพลใน

ทางบวกและทาํใหค้วามตั้งใจในการซ้ือคอร์สเรียนทาํอาหารออนไลน์เพิ่มสูงขึ้น โดยผลการศึกษาสอดคลอ้ง

กบัแนวคิดและทฤษฏีพฤติกรรมท่ีมีการวางแผน (theory of planned behavior) ของ Ajzen and Fishbein 

(1980) โดยเสนอวา่พฤติกรรมทุกชนิดท่ีจาํเป็นตอ้งมีการวางแผนล่วงหนา้ และสามารถทาํนายไดจ้ากความ

ตั้งใจท่ีจะกระทาํพฤติกรรมนั้นมีตวัแปร 3 ประการ ซ่ึงมี ปัจจยัดา้นการรับรู้เก่ียวกบัความสามารถในการ

ควบคุมพฤติกรรมเป็นหน่ึงในองคป์ระกอบของความตั้งใจ 

 โดยผลการสาํรวจดงักล่าวสอดคลอ้งกบั วสุพล ตรีโสภากลุ (2558) ซ่ึงศึกษาเก่ียวกบัความตั้งใจท่ีจะ

แสดงออกถึงพฤติกรรมความยดึมัง่ผกูพนัซ่ึงไดรั้บอิทธิพลมาจากการคลอ้ยตามกลุ่มอา้งอิง การรับรู้

ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรม และการรับรู้ประโยชน์จากการใชง้าน โดยผลจากการวิเคราะห์พบวา่ 

ตวัแปรดงักล่าวพบวา่มีอิทธิพลทางตรงต่อความความตั้งใจในการแสดงออกพฤติกรรมความยดึมัน่ผกูพนั 

และผลการศึกษาส่วนหน่ึงสอดคลอ้งกบั กมลวรรณ ประภาศรีสุข (2555) ท่ีศึกษา เก่ียวกบัการรับรู้

ความสามารถในการควบคุมการใชว้ารสารอิเลก็ทรอนิกส์ ซ่ึงพบวา่ปัจจยัดงักล่าวส่งผลกระทบทั้งทางตรง

และทางออ้มต่อพฤติกรรมความตั้งใจในการใชห้นงัวารสารอิเลก็ทรอนิกส์ 
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ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะเชิงวิชาการจากผลการวิจัย 

 (1) ในทางธุรกิจ นกัโฆษณาสามารถนาํผลการวิจยัในส่วนของลกัษณะประชากรไปใชใ้นการเลือก

กลุ่มเป้าหมายเช่น เลือกทาํโฆษณาออนไลน์บนเฟซบุ๊ก เจาะจงท่ีเพศหญิง อายรุะหวา่ง 20-30 ปี หรืออาจเพิ่ม

ขยายจนถึงอาย ุ40 ปีเน่ืองจากเป็นประชากรส่วนใหญ่ ท่ีสนใจเก่ียวกบัการเรียนทาํอาหารออนไลน์ (2) รีวิว

การสอนและผลสาํเร็จจากการสอนของบุคคลอา้งอิงท่ีสามารถทาํอาหารผา่นการเรียนออนไลน์ได ้เป็นปัจจยั

สาํคญั กระตุน้ใหเ้กิดการซ้ือ ดงันั้นท่ีผูป้ระกอบการจึงควรใหค้วามสาํคญัในดา้นดงักล่าว (3) ผูป้ระกอบการ

ควรส่ือสารภาพลกัษณ์ท่ีดีโดยมุ่งเนน้ส่งต่อความคิดท่ีวา่ การเรียนออนไลน์สามารถเรียนไดต้ลอดเวลาและ

สามารถทดแทนการเรียนท่ีโรงเรียนสอนทาํอาหารได ้เน่ืองจากผูต้อบยงัเห็นดว้ยกบัดา้นดงักล่าวไม่มากนกั  

 

ข้อเสนอแนะสําหรับการวิจัยคร้ังต่อไป 

  (1) ควรประยกุตใ์ชใ้ชท้ฤษฏีพฤติกรรมตามแผนในการศึกษาพฤติกรรมการใชง้านสารสนเทศเพื่อ

การศึกษากบัสินคา้หรือบริการอ่ืน ๆ ท่ีเป็นกระแสในสังคม (2) ควรคาํนึงถึงตวัแปรอ่ืนท่ีผูวิ้จยัไม่ได้

ทาํการศึกษา เพื่อใหเ้กิดขอ้คน้พบใหม่ ๆ ซ่ึงอาจเป็นตวัแปรทางคุณลกัษณะ ความแตกต่างของกลุม่

ประชากร เช่น สถานภาพ กลุ่มวิชาชีพ เป็นตน้ (3) อาจทาํการศึกษากบักลุ่มตวัอยา่งท่ีท่ีไม่สนใจเก่ียวกบัการ

ทาํอาหาร หรือผูท่ี้เคยมีประสบการณ์ในการเรียนทาํอาหารออนไลน์ (4) ในอนาคตควรบูรณการแนวคิดและ

ทฤษฏีทางดา้นพฤติกรรมศาสตร์ผนวกกบัทฤษฏีผูบ้ริโภค เช่นการนาํแนวคิดเก่ียวกบัการยอมรับเทคโนโลย ี

ผนวกกบัพฤติกรรมท่ีเกิดจากการส่ือสารการตลาดบนโลกออนไลน์ เพื่อใหส้ามรถอธิบายพฤติกรรมต่าง ๆ 

ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพมากยิง่ขึ้น 

 

เอกสารอ้างองิ 

กมลวรรณ ประภาศรีสุข (2555) การวิเคราะห์โครงสร้างความสัมพนัธ์เชิงเหตุผลของ พฤติกรรมการใช้

 วารสารอิเลก็ทรอนิกส์ของนิสิตระดบับญัฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒตามแนวทาง
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