ปัจจัยที่ส่งผลต่ อความตั้งใจซื้อคอร์ สเรียนทําอาหารออนไลน์
ผ่านทางเฟซบุ๊กของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร
FACTORS INFLUENCING CONSUMER PURCHASE INTENTION FOR ONLINE
COURSE COOKING OF CONSUMER IN BANGKOK
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บทคัดย่ อ
การศึกษาวิจยั ครั้งนี้มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษา (1) สภาพทัว่ ไปของ เจตคติที่มีต่อคอร์สเรี ยนทําอาหาร
ออนไลน์ผา่ นทางเฟซบุ๊ก การคล้อยตามกลุ่มอ้างอิงทางสังคม การรับรู ้เกี่ยวกับความสามารถในการควบคุม
พฤติกรรม และความตั้งใจซื้อคอร์สเรี ยนทําอาหารออนไลน์ผา่ นเฟซบุ๊ก และ (2) ความสัมพันธ์ระหว่าง
เจตคติที่มีต่อคอร์สเรี ยนทําอาหารออนไลน์ผา่ นทางเฟซบุ๊ก บรรทัดฐานทางสังคม การรับรู ้เกี่ยวกับ
ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรม และความตั้งใจในการเลือกซื้อคอร์สเรี ยนทําอาหารออนไลน์ผา่ น
ทางเฟซบุ๊ก โดยกลุ่มตัวอย่างคือ ประชากรไทยผูใ้ ช้บริ การเฟซบุ๊กที่พกั อาศัยอยูใ่ นเขตกรุ งเทพมหานคร และ
ไม่เคยซื้อคอร์สเรี ยนทําอาหารแบบออนไลน์ จํานวน 400 คน ซึ่งผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง
อายุอยูร่ ะหว่าง 20-30 ปี ศึกษาอยูใ่ นระดับ ปริ ญญาตรี ครึ่ งหนึ่งของผูต้ อบแบบสอบถามมีอาชีพพนักงาน
บริ ษทั เอกชนหรื อลูกจ้าง มีรายได้ต่อเดือนสู งสุ ดอยูใ่ นช่วงมากกว่า 40,000 บาท สําหรับผลการศึกษาพบว่า
ประเด็นด้านเจตคติที่มีต่อคอร์สเรี ยนทําอาหารออนไลน์ผ่านทางเฟซบุ๊กและด้านการรับรู ้เกี่ยวกับ
ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรม มีความคิดเห็นโดยรวมอยูใ่ นระดับเห็นด้วยมาก แต่ในส่ วนของการ
คล้อยตามกลุ่มอ้างอิงทางสังคมและด้านความตั้งใจซื้อคอร์สเรี ยนทําอาหารออนไลน์ผ่านเฟซบุ๊กของ
ประชากรในเขตกรุ งเทพมหานครนั้น เป็ นประเด็นที่มีความสําคัญอยูใ่ นระดับปานกลาง ในส่ วนของผลการ
ทดสอบสมมติฐาพบว่า คอร์ สเรี ยนทําอาหารออนไลน์ผา่ นทางเฟซบุ๊ก ด้านการรับรู ้เกี่ยวกับความสามารถใน
การควบคุมพฤติกรรม และการคล้อยตามกลุ่มอ้างอิงทางสังคม มีอิทธิพลต่อความตั้งใจในการเลือกซื้อ
คอร์สเรี ยนทําอาหารออนไลน์ผา่ นทางเฟซบุ๊ก อย่างมีนยั สําคัญเนื่ องจากมีค่า Sig เท่ากับ 0.01
คําสํ าคัญ : เจตคติต่อคอร์สเรี ยนทําอาหารออนไลน์ผา่ นทางเฟซบุ๊ก, การคล้อยตามกลุ่มอ้างอิงทางสังคม,
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
ความเป็ นมาและความสํ าคัญของปัญหา
เนื่องจากการพัฒนาอย่างรวดเร็ วและการเข้าถึงอินเทอร์เน็ต รวมถึงการใช้ social media ที่สะดวก
และมีปริ มาณมากขึ้น จึงส่ งผลกับวิถีการใช้ชีวิต และการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้เข้ามามีบทบาทกับการ
ดํารงชีวิตประจําวันมากขึ้นในหลากหลายด้าน โดยเฉพาะด้านการศึกษา โดยเฉพาะในยุค big data ที่มีขอ้ มูล
ข่าวสาร และเนื้อหาต่าง ๆ มากมายส่ งผลให้เกิดวิธีการเรี ยนรู ้รูปแบบใหม่ ๆ เนื่ องจากปริ มาณความรู ้มีอตั รา
การเติบโตสู ง ปัจจัยต่าง ๆ เหล่านี้ ส่ งผลให้เกิดแนวโน้มที่ชดั เจนเกี่ยวกับความจําเป็ นของกระบวนการ
เรี ยนรู ้ตลอดชีวิต ซึ่งรู ปแบบการศึกษาแบบเก่าอาจไม่สามารถรองรับวิธีการเรี ยนรู ้ตลอดชีวิตให้กบั คนรุ่ น
ใหม่ได้ ทําให้เกิดรู ปแบบการเรี ยนรู ้ใหม่อาทิ หลักสู ตรออนไลน์แบบเปิ ดสําหรับประชาชนหรื อช่องทางการ
เรี ยนรู ้อื่น ๆ ไม่วา่ จะเป็ นภาพ เสี ยง วีดิทศั น์ สื่ อสังคม เกม จึงนับเป็ นโอกาสดีของคนรุ่ นใหม่ในการเลือก
รู ปแบบการเรี ยนรู ้ที่เหมาะสมกับตนเองได้
ประกอบกับช่วงหลายปี ที่ผา่ นมานั้น ความนิยมเกี่ยวกับการทําอาหารกลายเป็ นอีกหนึ่ง global trend
ที่เติบโต ทั้งจากจํานวนรายการทีวเี กี่ยวกับการแข่งขันทําอาหารต่าง ๆ ที่มีจาํ นวนเพิ่มมากขึ้น และได้รับ
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ความนิยมจนเป็ นต้นแบบในการผลิตรู ปแบบรายการคล้าย ๆ ทําให้อาชีพเชฟกลายเป็ นหนึ่งใน top list
อาชีพในฝันของคนรุ่ นใหม่ และยังเกิดเป็ นกระแสที่ทาํ ให้ปัจจุบนั มีผสู ้ นใจเรี ยนเกี่ยวกับการทําอาหารเพิ่ม
มากขึ้น นอกจากนี้การทําอาหารนั้นยังนับเป็ นอีกหนึ่งวิธีในการสร้างความสุ ข ซึ่งถือว่าเป็ นการทํา cooking
therapy ในรู ปแบบหนึ่งด้วย อีกทั้งค่านิยมในสังคมไทย ยังมีความเชื่อว่าการทําอาหารเป็ น จะช่วยเพิ่มเสน่ห์
ให้ตวั เอง
ด้วยเหตุผลนี้ผวู ้ ิจยั จึงสนใจศึกษา เจตคติที่มีต่อคอร์สเรี ยนทําอาหารออนไลน์ผา่ นทางเฟซบุ๊ก การ
คล้อยตามกลุ่มอ้างอิงทางสังคม การรับรู ้เกี่ยวกับความสามารถในการควบคุมพฤติกรรม ที่ส่งผลต่อความ
ตั้งใจในการเลือกซื้อคอร์สเรี ยนทําอาหารออนไลน์ผา่ นทางเฟซบุ๊กเพื่อนําองค์ความรู ้ที่ได้ไปพัฒนาต่อยอด
ในด้านการปรับปรุ งรู ปแบบการเรี ยนทําอาหาร เป็ นข้อมูลสําหรับธุรกิจสอนทําอาหารออนไลน์ในด้านการ
กําหนดกลยุทธ์ ด้านนโยบายรวมไปถึงศึกษาแนวคิดเจตคติที่ส่งผลต่อการซื้อคอร์สเรี ยนทําอาหารแบบ
ออนไลน์
วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
(1) เพื่อศึกษาสภาพทัว่ ไปของ เจตคติที่มีต่อคอร์สเรี ยนทําอาหารออนไลน์ผา่ นทางเฟซบุ๊ก การ
คล้อยตามกลุ่มอ้างอิงทางสังคม การรับรู ้เกี่ยวกับความสามารถในการควบคุมพฤติกรรม และความตั้งใจซื้อ
คอร์สเรี ยนทําอาหารออนไลน์ผา่ นเฟซบุ๊ก และ (2) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างเจตคติที่มีต่อคอร์สเรี ยน
ทําอาหารออนไลน์ผา่ นทางเฟซบุ๊ก บรรทัดฐานทางสังคม การรับรู ้เกี่ยวกับความสามารถในการควบคุม
พฤติกรรม และความตั้งใจในการเลือกซื้อคอร์สเรี ยนทําอาหารออนไลน์ผา่ นทางเฟซบุ๊ก
ขอบเขตของการวิจัย
(1) ขอบเขตด้านประชากรศาสตร์ได้แก่ ประชากรไทยผูใ้ ช้บริ การเฟซบุ๊กและพักอาศัยอยูใ่ นเขต
กรุ งเทพมหานคร ที่ไม่เคยซื้อคอร์สเรี ยนทําอาหารแบบออนไลน์ (2) ขอบเขตด้านเนื้อหา ประกอบด้วย
เจตคติที่มีต่อคอร์สเรี ยนทําอาหารออนไลน์ผา่ นทางเฟซบุ๊ก การคล้อยตามกลุ่มอ้างอิงทางสังคม การรับรู ้
เกี่ยวกับความสามารถในการควบคุมพฤติกรรมและความตั้งใจซื้อคอร์สเรี ยนทําอาหารออนไลน์ผา่ น
ช่องทางเฟซบุ๊ก (3) ขอบเขตด้านระยะเวลา ระหว่างเดือนเมษายนถึงมิถุนายน พ.ศ. 2562
ประโยชน์ ที่คาดว่ าจะได้ รับจากการวิจัย
(1) ประโยชน์เชิงวิชาการ ช่วยส่ งเสริ มองค์ความรู ้เกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อความตั้งใจซื้อคอร์เรี ยน
ทําอาหารอออนไลน์ผา่ นทางเฟซบุ๊ก โดยศึกษาผ่านปัจจัยด้าน เจตคติที่มีต่อคอร์สเรี ยนทําอาหารออนไลน์
ผ่านทางเฟซบุ๊ก การคล้อยตามกลุ่มอ้างอิงทางสังคม และการรับรู ้เกี่ยวกับความสามารถในการควบคุม
พฤติกรรม (2) ประโยชน์เชิงนโยบาย ทําให้ผปู ้ ระกอบการที่จาํ หน่ายและผลิตสื่ อการสอนทําอาหาร
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ออนไลน์ ให้ได้ทราบถึงปัจจัยที่ส่งผลต่อความตั้งใจซื้อคอร์สเรี ยนทําอาหารออนไลน์ เพื่อเป็ นข้อมูลสําหรับ
การกําหนดกลยุทธ์ กําหนดนโยบาย และการวางแผนการดําเนินงานในอนาคต
แนวคิดและทฤษฏี
1. ทฤษฎีพฤติกรรมตามการวางแผน (Theory of Planned Behavior: TPB) เป็ นรู ปแบบจําลองทาง
จิตวิทยาสังคม ที่ช่วยอธิบายว่าทําไมบุคคลถึงมีการแสดงออก โดยทั้งสองทฤษฏีน้ ีเชื่อว่า บุคคลมีการสร้าง
รู ปแบบของความตั้งใจในการแสดงออกมาก่อนที่จะแสดงออกบางอย่างออกมา หรื อมีการกระทํา ออกมาที่
แตกต่างกัน Fishbein และ Ajzen (1975) ได้เสนอว่า พฤติกรรมที่แท้จริ งของปัจเจกบุคคลมีความสัมพันธ์กบั
ความตั้งใจในการกระทําต่าง ๆ อีกทั้งยังได้เสนอว่า เจตคติของบุคคล (attitude) และการคล้อยตามกันของ
กลุ่มอ้างอิง (subjective norm) มีอิทธิพลอย่างมากต่อการกําหนดความตั้งใจในการการทําพฤติกรรมต่าง ๆ
ในยุคถัดมาจึงได้ทาํ การเพิ่มตัวแปรสําคัญอีกตัวคือเรื่ องการรับรู ้การควบคุมพฤติกรรม (perceived
behavioral control) เนื่องจากมองว่าตัวแปรดังกล่าวสามารถช่วยเพิ่มประสิ ทธิภาพในการทํานายพฤติกรรม
ได้ดียง่ิ ขึ้น และกลายมาเป็ น ทฤษฏีการกระทําตามแผนที่ เพือ่ นํามาพิจารณาวิเคราะห์เจตนาเชิงพฤติกรรม
และการกระทําต่อพฤติกรรม ทฤษฏีน้ ีจาํ แนกความเชื่อได้เป็ น 3 ชนิดคือ
1.1 ความเชื่อเกี่ยวกับผลของพฤติกรรรม (behavioral beliefs) มีอิทธิพลต่อเจตตคิที่มีต่อ
พฤติกรรม เป็ นความเชื่อที่เกี่ยวข้องกับผลของการกระทํา หากบุคคลมีความเชื่อว่า การกระทํานั้นนําไปสู่ ผล
ในทางบวก เขาก็จะมีเจตคติที่ดีต่อพฤติกรรมนั้น ถ้าหากบุคคลเชื่อว่า การกระทําพฤติกรรมนั้นจะนําไปสู่ผล
ทางลบ เขาก็จะมีเจตคติที่ไม่ดีต่อพฤติกรรมนั้น
1.2. ความเชื่อที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มอ้างอิง (normative beliefs) ซึ่งเป็ นตัวกําหนดการคล้อย
ตามกลุ่มอ้างอิง เป็ นความเชื่อที่วา่ บุคคลหรื อกลุม่ บุคคลคิดว่าเขาควรหรื อไม่ควรทําพฤติกรรมนั้น หาก
บุคคลเชื่อว่า บุคคลหรื อกลุ่มบุคคลเฉพาะคิดว่า เขาควรทําหรื อไม่ควรทําพฤติกรรมนั้น หากบุคคลเชื่อว่า คน
อื่นมีความสําคัญสําหรับเขาคิดว่าเขาควรทําหรื อพฤติกรรมนั้น บุคคลก็จะมีแนวโน้มที่จะกระทําพฤติกรรม
นั้น ในทางตรงกันข้ามหากบุคคลเชื่อว่า คนอื่นที่ความสําคัญสําหรับเขาคิดว่าเขาไม่ควรกระทําพฤติกรรม
เขาก็จะมีแนวโน้มที่จะไม่ทาํ พฤติกรรมนั้น
1.3 ความเชื่อเกี่ยวกับปัจจัยควบคุม (control beliefs) ซึ่งนับเป็ นปัจจัยพื้นฐาน ของการรับรู ้
ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรม ซึ่งเป็ นความเชื่อเกี่ยวกับการมีหรื อไม่มีทรัพยากร หรื อโอกาสที่จะ
ทําพฤติกรรม หากบุคคลเชื่อว่าเขามีทรัพยากรและโอกาสมาก และมีอปุ สรรคน้อยเพียงไร เขาก็ควรรับรู ้วา่
เขาสามารถควบคุมพฤติกรรมนั้นได้มากเพียงนั้น ความเชื่อเกี่ยวกับปัจจัยควบคุมนี้อาจได้รับอิทธิพลมาจาก
ประสบการณ์ในอดีต ข้อมูลข่าวสารที่ได้รับจากการบอกเล่าจากผูอ้ ื่น การสังเกตจากประสบการณ์ของคน
คุน้ เคยและเพื่อน และตัวแปรอื่น ๆ ที่เพิ่มหรื อลดการรับรู ้ความยากของการกระทําพฤติกรรมนั้น
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2. ความตั้งใจซื้อ (Purchase Intention) เป็ นปัจจัยที่นกั การตลาดมักต้องการศึกษา และทําความเข้าใจ
เพราะความตั้งใจซื้ อเปรี ยนเหมือนแนวทางในการทํานายหรื อคาดการณ์พฤติกรรมการซื้อของผูบ้ ริ โภคใน
อนาคต Fitzsimons & Moritz (1996) ศึกษาความตั้งใจซื้อของผูบ้ ริ โภคและพบว่าความตั้งใจซื้อของผูบ้ ริ โภค
นั้นขึ้นอยูก่ บั ประสบการณ์การใช้สินค้าของผูบ้ ริ โภคและทัศนคติที่มีต่อตราสิ นค้า เช่นผูบ้ ริ โภคที่ใช้รถยนต์
ตราสิ นค้าหนึ่งอยูแ่ ล้วมักจะตอบว่าจะซื้อรถยนต์ตราสิ นค้าเดิม ซึ่งผูบ้ ริ โภคกลุม่ นี้จะมีทศั นคติที่ดีต่อสิ นค้า
นั้นหลังจากใช้สินค้าด้วย ในขณะที่ผบู ้ ริ โภคไม่เคยซื้อรถยนต์ จะมีความตั้งใจซื้อ ตราสิ นค้าที่มีส่วนแบ่งทาง
การตลาดสูงที่สุดแทน
3. การเรี ยนการสอนด้วยบทเรี ยนออนไลน์ผา่ นเครื อข่ายอินเทอร์เน็ตนั้นเป็ นการเรี ยนโดยอาศัย
คุณสมบัติของเครื่ องข่ายอินเทอร์ เน็ตเพื่อเป็ นสื่ อในการสนับสนุนการเรี ยน อีกทั้งยังเป็ นสื่ อกลางที่สามารถ
ถ่ายทอดข้อมูลได้หลากหลายเช่น ข้อความ เสี ยง ภาพนิ่ง และภาพเคลื่อนไหวการเรี ยนผ่านเครื่ องข่าย
อินเทอร์ เน็ตนั้นช่วยเพื่อประสิ ทธิภาพ และและอํานวยความสะดวกในการเรี ยน เนื่ องจากผูส้ อนสามารถ
ปรับปรุ งข้อมูลต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็ ว และผูเ้ รี ยนก็สามารถเรี ยนรู ้ได้ตลอดเวลา กิดานันท์ มลิทอง (2543) ให้
ความหมายว่า การเรี ยนการสอนบนเครื อข่ายอินเทอร์เน็ต เป็ นการใช้เว็บเป็ นฐานในการเรี ยนการสอนโดย
อาจใช้เพื่อนําเสนอบทเรี ยนในลักษณะสื่ อหลายมิติ ของวิชาทั้งหมดตามหลักสู ตร หรื อใช้เพียงการเสนอ
ข้อมูลบางอย่างเพื่อประกอบการสอนก็ได้ รวมทั้งใช้ประโยชน์จากคุณลักษณะต่าง ๆ ของการสื่ อสารที่มีอยู่
ในระบบอินเทอร์เน็ต
งานวิจยั ที่เกี่ยวข้ อง
ดวงกมล ลาภกาญจนพงศ์ (2553) ที่ศึกษาเกี่ยวกับ ปัจจัยสําคัญที่ส่งผลต่อความตั้งใจในการซื้อ
สิ นค้าหรื อบริ การออนไลน์ในมิติของการรับรู ้ถึงความเสี่ ยงและความเชื่อมัน่ ไว้วางใจของผูบ้ ริ โภค ใน
ประเด็นของกลุ่มตัวอย่าง ที่ส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิงซึ่งมีช่วงอายุอยูร่ ะหว่าง 18-23 ปี รองลงมาเป็ นกลุม่ อายุ
24-29 ปี โดยส่ วนใหญ่มีระดับการศึกษาอยูท่ ี่ระดับปริ ญญาตรี และมีอาชีพเป็ นพนักงานหรื อลูกจ้าง
บริ ษทั เอกชน มีรายได้ต่อเดือนตั้งแต่ 10,000-20,001 บาท และพบว่าการรับรู ้ถึงความเสี่ ยงส่ งผลต่อความ
ตั้งใจในการซื้อสิ นค้าหรื อบริ การทางอินเทอร์เน็ต โดยผูบ้ ริ โภคจะมีความตั้งใจในการซื้อสิ นค้าและบริ การ
เพิ่มขึ้นหากผูบ้ ริ โภคไม่รู้สึกถึงความเสี่ ยงที่เกิดจากการซื้อ โดยการที่ผบู ้ ริ โภคมีทศั นติต่อสิ นค้าและบริ การ
ในด้านบวกจะส่ งผลให้ความตั้งในในการซื้อสิ นค้าและบริ การมีเพิ่มมากขึ้น นอกจากนนี้ผลการศึกษายัง
สอดคล้องกับ
สุ นิฏฐา ภู่พงศ์พนั ธ์ (2555) ที่ศึกษาเกี่ยวกับ ทัศนคติ และความตั้งใจซื้อ คูปองส่ วนลดค่าสิ นค้าและ
บริ การผ่านเว็บไซต์พาณิ ชยกรรมทางสังคมออนไลน์ของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร ซึ่งผลการวิจยั
พบว่าประชากรส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง ซึ่งมีอายุอยูร่ ะหว่าง 28-37 ปี มีระดับการศึกษาอยูท่ ี่ปริ ญาตรี
ประกอบอาชีพ พนักงานหรื อเจ้าหน้าที่บริ ษทั แต่มีความแตกต่างกันในด้านรายได้ต่อเดือนของประชากรที่
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พบว่าส่ วนใหญ่มีรายได้ระหว่าง 20,001-30,000 บาท ซึ่งอาจเป็ นผลมาจากสภาวะเศรษฐกิจและอัตตราเงิน
เฟ้อที่มีการปรับสู งขึ้น
ศศิณณ
ั ฐ นาไทย (2560) ที่ศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อความตั้งใจในการเรี ยนปริ ญญาโท
หลักสู ตรการบริ หารเทคโนโลยีรูปแบบออนไลน์ ที่พบว่าการที่ลูกค้ากลุ่มเป้าหมายเล็งเห็นประโยชน์ที่จะ
ได้รับจากการศึกษาออนไลน์ จะช่วยกระตุน้ ทําให้เกิดความสนใจอยากเรี ยน รวมถึงการที่ผเู ้ รี ยนสามารถใช้
เทคโนโลยีมาช่วยแบ่งเบาภาระการเดินทางไปเรี ยนตามสถาบันได้น้ นั ส่ งผลต่อทัศนคติท่ีดี ทําให้สามารถ
เพิ่มโอกาสในการศึกษาได้มากขึ้นนอกจากนี้ยงั พบว่าความตั้งใจในการเรี ยนออนไลน์น้ นั มีผลทางตรงในเชิง
บวก โดยปัจจัยด้านการมีทศั นคติที่ดี (attitude) ต่อการเรี ยนออนไลน์น้ นั ส่ งผลเชิงบวกต่อความตั้งใจในการ
ที่จะใช้ระบบการเรี ยนออนไลน์ เป็ นปัจจัยที่สาํ คัญที่ส่งผลโดยตรงต่อความตั้งใจ (intention to use online
learning) ต่อการเรี ยนปริ ญญาโทออนไลน์
Nafsaniath Fathema & David Shannon & Margaret Ross (2015) ที่ศึกษาเกี่ยวกับความเชื่อและ
ทัศนคติของคณาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษาว่ามีอิทธิพลต่อความตั้งใจ และการใช้เครื่ องมือช่วยสอนใน
ระบบการจัดการการเรี ยนรู ้ ซึ่งหากคณาจารย์ประเมินว่าการใช้เครื่ องมือต่างๆในระบบ การจัดการการ
เรี ยนนรู ้น้ นั มีความง่ายในการใช้งานและเป็ นประโยชน์ต่อการเรี ยนการสอนของพวก เขาแล้ว พวกเขาก็จะมี
ทัศนคติที่ดีต่อการใช้เครื่ องมือในระบบดังกล่าว ซึ่งทัศนคติที่ดีน้ ีจะมีผลกับความตั้งใจในเชิงบวกที่จะใช้
ระบบ
วสุ พล ตรี โสภากุล (2558) ที่ศึกษาการคล้อยตามกลุ่มอ้างอิงซึ่งมีอิทธิพลทางตรงจากการคล้อยตาม
กลุ่มอ้างอิงด้านความเชื่อที่มีต่อพฤติกรรมความยึดมัน่ ผูกพันในการใช้งาน เฟซบุ๊กแฟนเพจ ที่พบว่าผูต้ อบ
แบบสอบถามให้ความสําคัญกับตัวแปรทางด้านสังคม โดยเฉพาะอย่างยิง่ การคล้อยตามกลุ่มอ้างอิง อีกทั้งยัง
มีความเชื่อและคิดว่าตนความสามารถในการควบคุม การแสดงออกถึงพฤติกรรมนั้นได้ ซึ่งนับเป็ นปัจจัยที่
ส่ งผลต่อความตั้งใจที่จะแสดงความยึดมัน่ ผูกพัน
กมลวรรณ ประภาศรี สุข (2555) ที่ศึกษาเกี่ยวกับการวิเคราะห์โครงสร้างความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ
ของพฤติกรรมการใช้วารสารอิเล็กทรอนิกส์ของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ
ตามแนวทางพฤติกรรมตามแผน ที่พบว่าตัวแปรการคล้อยตามกลุ่มอ้างอิงไม่ส่งผลต่อเจตนาเชิงพฤติกรรม
อาจซึ่งอาจเป็ นเพราะสังคมดังกล่าวไม่ได้มีอิทธิพลทางด้านสนับสนุนหรื อคัดค้านให้เกิดพฤติกรรมหรื อ
ความตั้งใจที่จะใช้วารสารอิเล็กทรอนิกส์
ชัยนันท์ ธันวารชร (2560) ที่ศึกษาเกี่ยวกับ ทัศนคติต่อโฆษณาออนไลน์ และทัศนคติต่อตราสิ นค้าที่
มีผลต่อความตั้งใจซื้อ โดยพบว่าทัศนคติต่อโฆษณาออนไลน์ และ ทัศนคติต่อตราสิ นค้ามีผลทางตรงกับ
ความตั้งใจซื้อ กล่าวคือ หากผูท้ ี่ติดตามสื่ อสังคมออนไลน์มีทศั นคติท่ีดีตอ่ โฆษณาออนไลน์จะทําให้ผตู ้ ิดตาม
รู ้สึกมีส่วนร่ วมกับเนื้อหา และยังเป็ นการสื่ อสารภาพลักษณ์ที่ตรงกับความต้องการของผูต้ ิดตาม
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กรอบแนวความคิดการวิจัย
เจตคติที่มีต่อคอร์สเรี ยนทําอาหารออนไลน์
ผ่านทางเฟซบุ๊ก
(attitude toward the online courses cooking)
การคล้อยตามกลุ่มอ้างอิงทางสังคม
(subjective norm)

ความตั้งใจซื้อคอร์สเรี ยนทําอาหารออนไลน์
ผ่านเฟซบุ๊ก
(purchase intention to online courses cooking)

การรับรู ้เกี่ยวกับความสามารถในการควบคุม
พฤติกรรม (perceived behavioral control)

สมมติฐานการวิจัย
(1) เจตคติที่มีต่อคอร์สเรี ยนทําอาหารออนไลน์ผา่ นทางเฟซบุ๊ก มีอิทธิพลต่อต่อความตั้งใจซื้อคอร์
สเรี ยนทําอาหารออนไลน์ผา่ นทางเฟซบุ๊ก (2) การคล้อยตามกลุ่มอ้างอิงทางสังคม มีอิทธิพลต่อความตั้งใจใน
การเลือกซื้อคอร์สเรี ยนทําอาหารออนไลน์ผา่ นทางเฟซบุ๊ก (3) การรับรู ้เกี่ยวกับความสามารถในการควบคุม
พฤติกรรม มีอิทธิพลต่อความตั้งใจซื้อคอร์สเรี ยนทําอาหารออนไลน์ผา่ นทางเฟซบุ๊ก
วิธีการดําเนินการวิจัย
ประชากรที่ใช้ในการวิจยั ในครั้งนี้คือ ประชากรไทยผูใ้ ช้บริ การเฟซบุ๊กที่อาศัยอยูใ่ นเขต
กรุ งเทพมหานคร ที่ไม่เคยซื้อคอร์สเรี ยนทําอาหารแบบออนไลน์ ผูว้ ิจยั กําหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง จากระดับ
ความเชื่อมัน่ ทางสถิติที่ 0.05 ตามสู ตรของ W.G. Cochran (1977)ทําให้ได้ประชากรกลุ่มตัวอย่างรวมทั้งสิ้น
400 ตัวอย่างซึ่งผูว้ ิจยั ได้ทาํ กรแจกแบบสอบถามด้วยวิธีการสุ่ มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน (multi-stage
sampling) จากนั้นนําข้อมูลมาวิเคราห์และประมวลผลโดยใช้โปรแกรมสําเร็ จรู ปทางสถิติ (1) การวิเคราะห์
สถิติเชิงพรรณนา (descriptive statistics analysis) ประกอบด้วย การแจกแจงความถี่ (frequency) ค่าร้อยละ
(percentage) ค่าเฉลี่ย (mean) และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation) เพื่ออธิบายข้อมูลในแต่ละ
ส่ วน (2) การวิเคราะห์สถิติเชิงอนุมาน (inferential statistics analysis) ใช้สถิติเพื่อทดสอบสมมติฐานที่มี
ระดับนัยสําคัญที่ 0.01 โดย ใช้การวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้นเชิงเดี่ยว (simple linear regression analysis).
เพื่อทดสอบอิทธิพลของตัวแปรอิสระที่มีต่อตัวแปรตาม
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สรุปผลการวิจัย
ผลการวิเคราะห์พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง ช่วงอายุอยูร่ ะหว่าง 20-30 มี
จํานวนมากที่สุด และมีจาํ นวนใกล้เคียงกับกลุ่มที่มีช่วงอายุ 31-40 ปี รองลงมาเป็ นกลุ่มผูม้ ีอายุ 41-50 ปี กลุ่ม
ผูม้ ีอายุต่าํ กว่า 20 ปี และกลุ่มผูม้ ีอายุ 50 ปี ขึ้นไป ตามลําดับ ซึ่งผูต้ อบแบบสอบถามที่มีระดับการศึกษา ผูต้ อบ
แบบสอบถามส่ วนใหญ่มีการศึกษาอยูใ่ นระดับ ปริ ญญาตรี รองลงมาคือระดับสู งกว่าปริ ญญาตรี ระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลายหรื อ ปวช. ในขณะที่ระดับอนุปริ ญญาหรื อปวส. และระดับมัธยมต้นมีเป็ นกลุ่ม
ประชากรส่ วนน้อยที่มีจาํ นวนใกล้เคียงกัน ผูต้ อบแบบสอบถามครึ่ งหนึ่งเป็ นพนักงานบริ ษทั เอกชนหรื อ
ลูกจ้าง รองลงมาเป็ นข้าราชการหรื อพนักงานรัฐวิสาหกิจ นักเรี ยนหรื อนักศึกษา เจ้าของกิจการหรื อธุรกิจ
ส่วนตัว รับจ้างทัว่ ไป และอื่นๆ ตามลําดับ ในส่ วนของรายได้ต่อเดือนของกลุ่มผูต้ อบแบบสอบถาม มี
จํานวนสู งสุ ดอยูใ่ นช่วงระดับรายได้ต่อเดือนมากกว่า 40,000 บาท รองลงมาเป็ นกลุ่ม ผูม้ ีรายได้ต่อเดือนอยู่
ในช่วงระหว่าง 30,001–40,000 บาท กลุ่มผูม้ ีรายได้ต่อเดือนระหว่าง 20,001–30,000 บาท ช่วงรายได้ต่อ
เดือน 10,000–20,000 บาท และผูม้ ีรายได้ระหว่าง 10,000–20,000 บาทตามลําดับ
ด้านเจตคติที่มีต่อคอร์สเรี ยนทําอาหารออนไลน์ผา่ นทางเฟซบุ๊ก มีค่าเฉลี่ยรวมอยูใ่ นระดับมาก
โดยเจตคติซ่ ึงเชื่อว่าคอร์สเรี ยนทําอาหารออนไลน์สามารถเรี ยนได้ตลอดเวลามีค่าเฉลี่ยสู งสุ ดอยูใ่ นระดับ
มาก รองลงมา คือเจตคติดา้ นราคาที่ถูกกว่าการไปเรี ยนที่โรงเรี ยนสอนทําอาหาร ด้านความเชื่อที่วา่ เรี ยน
ออนไลน์สามารถทบทวนและเรี ยนซํ้าได้ ด้านความสะดวกในการซื้อและทําได้ง่ายไม่ซบั ซ้อน โดยเจคคติที่
เชื่อว่าคอร์สเรี ยนออนไลน์สามารถทดแทนการเรี ยนที่โรงเรี ยนสอนทําอาหารได้ เป็ นเจคคติที่ผตู ้ อบ
แบบสอบถามเห็นด้วยน้อยที่สุดตามลําดับ
ด้านการคล้อยตามกลุ่มอ้างอิงทางสังคม ของประชากรไทยผูใ้ ช้เฟซบุ๊กที่อาศัย มีค่าเฉลี่ยรวมอยูใ่ น
ระดับปานกลาง โดยผูต้ อบแบบสอบถามให้ความสําคัญกับการคล้อยกลุ่มอ้างอิงที่เรี ยนทําอาหารออนไลน์
แล้วทําอาหารได้เป็ นปั จจัยสู งสุ ด รองลงมาคือการได้รับข้อมูลจากเพื่อนที่เล่าถึงประโยชน์ของการเรี ยน
ทําอาหารออนไลน์ การแนะนําของเพื่อน การสนับสนุนของเพือ่ นและญาติในการเรี ยนทําอาหารออนไลน์
และการอยูท่ ่ามกลางเพื่อนส่ วนใหญ่ที่เลือกเรี ยนทําอาหารอนไลน์เป็ นปัจจัยที่ผตู ้ อบแบบสอบถามเห็นว่า
จะเกิดการคล้อยตามน้อยที่สุดตามลําดับ
ด้านการรับรู ้เกี่ยวกับความสามารถในการควบคุมพฤติกรรม มีค่าเฉลี่ยรวมอยูใ่ นระดับมาก โดยการ
ตัดสิ นใจซื้อคอร์สเรี ยนทําอาหารออนไลน์ดว้ ยตนเอง เป็ นปัจจัยที่ผตู ้ อบแบบสอบถามให้ความสําคัญสู งสุ ด
รองลงมาเป็ นความสามารถในการซื้อคอร์สเรี ยนทําอาหารออนไลน์ท่ีมีราคาเหมาะสมกับรายรับ และมี
คุณภาพเหมาะสมกับราคาตามลําดับ ในขณะที่ผตู ้ อบแบบสอบถามให้ความสําคัญและมีความคิดเห็นกับ
ความง่ายและสะดวกในการหาข้อมูลคอร์สเรี ยนทําอาหารออนไลน์นอ้ ยที่สุดตามลําดับ
ด้านความตั้งใจซื้ อคอร์สเรี ยนทําอาหารออนไลน์ผา่ นเฟซบุ๊ก มีค่าเฉลี่ยรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง
โดยผูต้ อบแบบสอบถามตั้งใจจะเลือกเรี ยนทําอาหารออนไลน์แน่นอน แม้จะมีขอ้ เปรี ยบเทียบระหว่าง
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การเรี ยนที่โรงเรี ยนสอนทําอาหารก็ตาม รองลงมาผูต้ อบแบบสอบถามให้ความสําคัญกับเป็ นปัจจัยด้านการ
จัดโปรโมชัน่ ของโรงเรี ยนสอนทําอาหาร ความสําคัญของรี วิวการสอน ที่ถึงแม้จะมีบางด้านไม่ตรงกับความ
พึงพอใจอยูบ่ า้ ง โดยปัจจัยที่ผตู ้ อบแบบสอบถามให้มีความเห็นน้อยที่สุดเป็ นคือการเรี ยนที่ไม่ได้เผชิญหน้า
กับผูส้ อนโดยตรง
ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า เจตคติที่มีต่อคอร์สเรี ยนทําอาหารออนไลน์ผา่ นทางเฟซบุ๊ก การ
คล้อยตามกลุ่มอ้างอิงทางสังคม และการรับรู ้เกี่ยวกับความสามารถในการควบคุมพฤติกรรม มีอิทธิพลต่อ
ความตั้งใจซื้อคอร์สเรี ยนทําอาหารออนไลน์ผา่ นทางเฟซบุ๊ก อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ซึ่ง
หมายความว่า หากผูส้ นใจเกี่ยวกับการทําอาหารมีเจตคติต่อคอร์สเรี ยนทําอาหารออนไลน์ผา่ นทางเฟซบุ๊กใน
ทางบวก การมีแบบอย่างที่เป็ นปัจจัยทางสังคมหรื อกลุ่มอ้างอิง ซึ่งอาจเป็ นเพื่อน ครอบครัว บุคคลหรื อกลุ่ม
บุคคล และการที่กลุ่มประชากรประเมินศักยภาพว่าตัวเองสามารถควบคุมพฤติกรรมที่แสดงออกถึง
ความสามารถในการรับรู ้ขอ้ มูลเกี่ยวกับคอร์สเรี ยนทําอาหารออนไลน์ ความสามารในการเรี ยนทําอาหาร
ผ่านคลิปสอนออนไลน์ได้ จะส่ งผลให้ความตั้งใจซื้อคอร์ สเรี ยนทําอาหารออนไลน์ผา่ นเฟซบุ๊กสู งขึ้น
อภิปรายผลการวิจัย
จากการวิคราะห์ขอ้ มูลพบว่าผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง มีช่วงอายุระหว่าง 20-30 ปี
มีระดับการศึกษาปริ ญาตรี มีอาชีพเป็ นเป็ นพนักงานบริ ษทั เอกชนหรื อลูกจ้าง รายได้เฉลี่ยต่อเดือน มากกว่า
40,000 บาท ขึ้นไป ซึ่งช่วงอายุดงั กล่าวส่ วนใหญ่เป็ นวัยที่ สามารถประกอบอาชีพ และมีรายรับจากการ
ทํางาน นอกจากนี้ช่วงวัยดังกล่าวยังเป็ นกลุ่มที่สามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ต และเป็ นกลุ่มที่มีการใช้งาน
เฟซบุ๊กสู งสุ ด ในด้านอาชีพผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ประกอบอาชีพพนักงานบริ ษทั เอกชนหรื อลูกจ้าง
ซึ่งอาชีพเหล่านี้ โดยมากต้องทํางานในเวลาทําการ และมีวนั หยุดช่วงวันเสาร์และวันอาทิตย์ ส่ งผลให้เกิด
ข้อจํากัดทางด้านเวลา จึงอาจเป็ นสาเหตุให้การเรี ยนกับโรงเรี ยนหรื อสถาบันสอนทําอาหารไม่สามารถ
ตอบสนองความต้องการของผูเ้ รี ยนได้
จากที่ได้กล่าวข้างต้นผลการศึกษาส่ วนหนึ่งมีความสอดคล้องกับการศึกษาของ ดวงกมล ลาภกาญ
จนพงศ์ (2553) ที่ศึกษาเกี่ยวกับ ปัจจัยสําคัญที่ส่งผลต่อความตั้งใจในการซื้อสิ นค้าหรื อบริ การออนไลน์ใน
มิติของการรับรู ้ถึงความเสี่ ยงและความเชื่อมัน่ ไว้วางใจของผูบ้ ริ โภค ในประเด็นของกลุ่มตัวอย่าง ที่ส่วน
ใหญ่เป็ นเพศหญิงซึ่งมีช่วงอายุอยูร่ ะหว่าง 18-23 ปี รองลงมาเป็ นกลุม่ อายุ 24-29 ปี โดยส่ วนใหญ่มีระดับ
การศึกษาอยูท่ ี่ระดับปริ ญญาตรี และมีอาชีพเป็ นพนักงานหรื อลูกจ้างบริ ษทั เอกชน แต่มีความแตกต่างกันใน
ส่ วนของรายได้ต่อเดือนของประชากรกลุ่มตัวอย่างที่ส่วนใหญ่มีรายได้ต่อเดือนตั้งแต่ 10,000-20,001 บาท
และสอดคล้องกับการศึกษาของ สุ นิฏฐา ภู่พงศ์พนั ธ์ (2555) ที่ศึกษาเกี่ยวกับ ทัศนคติ และความตั้งใจซื้อ
คูปองส่ วนลดค่าสิ นค้าและบริ การผ่านเว็บไซต์พาณิ ชยกรรมทางสังคมออนไลน์ของผูบ้ ริ โภคในเขต
กรุ งเทพมหานคร ซึ่งพบว่าประชากรส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง ซึ่งมีอายุอยูร่ ะหว่าง 28-37 ปี มีระดับการศึกษา
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อยูท่ ี่ปริ ญาตรี ประกอบอาชีพ พนักงานหรื อเจ้าหน้าที่บริ ษทั แต่มีความแตกต่างกันในด้านรายได้ต่อเดือน
ของประชากรที่พบว่าส่ วนใหญ่มีรายได้ระหว่าง 20,001-30,000 บาท ซึ่งอาจเป็ นผลมาจากสภาวะเศรษฐกิจ
และอัตตราเงินเฟ้อที่มีการปรับสู งขึ้น
ส่ วนเจตคติต่อคอร์สเรี ยนทําอาหารออนไลน์ผา่ นทางเฟซบุ๊ก ผลการศึกษาพบว่า ผูต้ อบ
แบบสอบถามมีความคิดเห็น เป็ นไปในทางบวกและมีค่าเฉลี่ยโดยรวมอยูใ่ นระดับเห็นด้วยมาก ซึ่งแสดงถึง
การที่ผตู ้ อบแบบสอบถามประเมินว่าพฤติกรรมการเรี ยนทําอาหารออนไลน์เป็ นสิ่ งที่ดีและเป็ นประโยชน์
เนื่องจากสามารถเรี ยนได้ตลอดเวลา สามารถทบทวนซํ้าได้ มีราคาถูก หาซื้อได้ง่าย ไม่ซบั ซ้อน ซึ่งปัจจัย
เหล่านี้สอดคล้องกับรู ปแบบการใช้ชีวิตปัจจุบนั โดยเฉพาะกับประชากรกลุ่มตัวอย่างที่อาศัยอยูใ่ นเขต
กรุ งเทพมหานคร ซึ่งใช้ชีวิตแบบเร่ งรี บ นอกจากนี้ยงั สอดคล้องกับรู ปแบบการดําเนิ นชีวิต ของกลุ่มอาชีพ
พนักกงานบริ ษทั เอกชน และลูกจ้างทัว่ ไป ซึ่งเป็ นกลุ่มผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ของการวิจยั ในครั้งนี้
การศึกษาด้านเจตคติน้ ีสอดคล้องกับแนวคิดและทฤษฏีของ Fishbein and Ajzen (1975) ที่กล่าวว่า ความเชื่อ
เกี่ยวกับผลของพฤติกรรรม (behavioral beliefs) มีอิทธิพลต่อเจตตคิที่มีต่อพฤติกรรม เป็ นความเชื่อที่
เกี่ยวข้องกับผลของการกระทํา หากบุคคลมีความเชื่อว่า การกระทํานั้นนําไปสู่ ผลในทางบวก เขาก็จะมีเจต
คติที่ดีต่อพฤติกรรมนั้น
ปัจจัยเกี่ยวกับเจตคติที่มีต่อคอร์สเรี ยนทําอาหารออนไลน์ผา่ นทางเฟซบุก๊ สอดคล้องกับการศึกษา
ของ ศศิณณ
ั ฐ นาไทย (2560) ที่ศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อความตั้งใจในการเรี ยนปริ ญญาโท หลักสู ตร
การบริ หารเทคโนโลยีรูปแบบออนไลน์ ที่พบว่าการที่ลกู ค้ากลุ่มเป้าหมายเล็งเห็นประโยชน์ที่จะได้รับจาก
การศึกษาออนไลน์ จะช่วยกระตุน้ ทําให้เกิดความสนใจอยากเรี ยน และสอดคล้องกับการศึกษาของ
Nafsaniath Fathema & David Shannon & Margaret Ross (2015) ที่ศึกษาเกี่ยวกับความเชื่อและทัศนคติของ
คณาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษาว่ามีอิทธิพลต่อความตั้งใจ และการใช้เครื่ องมือช่วยสอนในระบบการจัดการ
การเรี ยนรู ้ ซึ่งหากคณาจารย์ประเมินว่าการใช้เครื่ องมือต่างๆในระบบ การจัดการการเรี ยนนรู ้น้ นั มีความง่าย
ในการใช้งานและเป็ นประโยชน์ต่อการเรี ยนการสอนของพวก เขาแล้ว พวกเขาก็จะมีทศั นคติที่ดีต่อการใช้
เครื่ องมือในระบบดังกล่าว ซึ่งทัศนคติที่ดีน้ ีจะมีผลกับความตั้งใจในเชิงบวกที่จะใช้ระบบ
ส่ วนการคล้อยตามกลุ่มอ้างอิงทางสังคม ผูต้ อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเกี่ยวกับ อยูใ่ นระดับ
ปานกลาง แสดงให้เห็นถึงการที่ผตู ้ อบแบบสอบถามให้ความสําคัญและมีแนวโน้มที่จะกระทําตามกลุ่ม
อ้างอิง การเห็นผูเ้ รี ยนทําอาหารออนไลน์ที่ประสบความสําเร็ จ เป็ นปัจจัยหนึ่งที่ผตู ้ อบแบบสอบถามเชื่อ และ
ให้ความสําคัญ อีกทั้งยังเป็ นปัจจัยที่ส่งผลให้อยากเรี ยนตามสู งที่สุด เนื่องจากข้อมูลดังกล่าวเป็ นผลลัพธ์ซ่ ึง
เกิดจากประสบการณ์ตรง นอกจากนี้การสนับสนุนของครอบครัว รวมไปถึงการแนะนําหรื ออยูท่ ่ามกลาง
เพื่อนที่เลือกเรี ยนทําอาหารออนไลน์ ก็เป็ นปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อการคล้อยตาม หรื อเป็ นแรงจูงใจให้ผตู ้ อบ
แบบสอบถามตั้งใจเรี ยนทําอาหารออนไลน์สูงขึ้น โดยผลการสํารวจสอดคล้องกับแนวคิดและทฤษฏีของ
Fishbein and Ajzen (1975) ที่กล่าวว่า ความเชื่อที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มอ้างอิง (normative beliefs) เป็ นตัว
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กําหนดการคล้อยตามกลุ่มอ้างอิง การที่บคุ คลหรื อกลุ่มบุคคลคิดว่าเขาควรหรื อไม่ควรทําพฤติกรรมนั้น หาก
บุคคลเชื่อว่า คนอื่นมีความสําคัญสําหรับเขาคิดว่าเขาควรทําหรื อพฤติกรรมนั้น บุคคลก็จะมีแนวโน้มที่จะ
กระทําพฤติกรรมนั้น และจะมีพฤติกรรมในทางตรงกันข้ามหากกลุ่มอ้างอิงเชื่อว่าไม่ควรกระทํา
ปัจจัยเกี่ยวการคล้อยตามกลุ่มอ้างอิงทางสังคม สอดคล้องกับการศึกษาของ วสุ พล ตรี โสภากุล
(2558) ที่ศึกษาการคล้อยตามกลุ่มอ้างอิงซึ่งมีอิทธิพลทางตรงจากการคล้อยตามกลุ่มอ้างอิงด้านความเชื่อที่มี
ต่อพฤติกรรมความยึดมัน่ ผูกพันในการใช้งานเฟซบุ๊กแฟนเพจ ที่พบว่าผูต้ อบแบบสอบถามให้ความสําคัญ
กับตัวแปรทางด้านสังคม โดยเฉพาะอย่างยิง่ การคล้อยตามกลุ่มอ้างอิง แต่ผลการวิเคราะห์ขดั แย้งกับ
การศึกษาของ กมลวรรณ ประภาศรี สุข (2555) ที่ศึกษาเกี่ยวกับการวิเคราะห์โครงสร้างความสัมพันธ์เชิง
สาเหตุของพฤติกรรมการใช้วารสารอิเล็กทรอนิกส์ของนิ สิตระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิ
โรฒ ตามแนวทางพฤติกรรมตามแผน ที่พบว่าตัวแปรการคล้อยตามกลุม่ อ้างอิงไม่ส่งผลต่อเจตนาเชิง
พฤติกรรมอาจซึ่งอาจเป็ นเพราะสังคมดังกล่าวไม่ได้มีอิทธิพลทางด้านสนับสนุนหรื อคัดค้านให้เกิด
พฤติกรรมหรื อความตั้งใจที่จะใช้วารสารอิเล็กทรอนิกส์
ส่ วนการรับรู ้เกี่ยวกับความสามารถในการควบคุมพฤติกรรม พบว่าผูต้ อบแบบสอบถามมีความ
คิดเห็น อยูใ่ นระดับมาก ซึ่งแสดงให้เห็นว่าผูต้ อบแบบสอบถาม เชื่อว่าตนมีเงินรวมถึงทรัพยากรมากพอ ที่จะ
หาข้อมูลประกอบการตัดสิ นใจซื้อคอร์สเรี ยนทําอาหารออนไลน์ ที่มีคุณภาพและราคาเหมาะสมกับรายรับ
อีกทั้งยังแสดงให้เห็นว่าผูต้ อบแบบสอบถาม ประเมินว่าตนนั้นสามารถควบคุมให้ปรุ งอาหารได้โดยการ
เรี ยนจากคอร์สสอนทําอาหารออนไลน์ ซึ่งปัจจัยเหล่านี้เป็ นการประเมินที่อาจได้รับอิทธิพล มาจากการ
สื่ อสาร หรื อโฆษณาต่าง ๆ ที่แสดงให้เห็นถึงความง่ายในการปรุ งอาหาร อีกทั้งเทคโนโลยีการสื่ อสาร
ตลอดจนคลิปการเรี ยนการสอน ที่มีความน่าสนใจ และสื่ อสารเกี่ยวกับขั้นตอนการปรุ งอาหารที่เข้าใจและ
เข้าถึงได้ง่าย ประกอบกับการเข้าถึงอินเทอร์เน็ต เพื่อค้นหาข้อมูลที่เกี่ยวข้องนั้นทําได้สะดวก รวดเร็ ว เข้าถึง
ได้ตลอดเวลา ซึ่งปัจจัยต่าง ๆ เหล่านี้เป็ นส่ วนช่วยส่ งเสริ มให้ผตู ้ อบแบบสอบถามมีความมัน่ ใจและประเมิน
ว่าตนสามารถควบคุมการแสดงออกถึงพฤติกรรมที่มีต่อการซื้อและเรี ยนทําอาหารออนไลน์ได้ ผลจากการ
สํารวจสอดคล้องกับแนวคิดและทฤษฏีของ Fishbein and Ajzen (1975) ที่กล่าวว่าการควบคุม (control
beliefs) เป็ นปัจจัยพื้นฐาน ของการรับรู ้ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรม ซึ่งเป็ นความเชื่อเกี่ยวกับการ
มีหรื อไม่มีทรัพยากร หรื อโอกาสที่จะทําพฤติกรรม หากบุคคลเชื่อว่าเขามีทรัพยากรและโอกาสมาก และมี
อุปสรรคน้อยเพียงไร เขาก็ควรรับรู ้วา่ เขาสามารถควบคุมพฤติกรรมนั้นได้มากเพียงนั้น
ปัจจัยเกี่ยวกับการรับรู ้เกี่ยวกับความสามารถในการควบคุมพฤติกรรมสอดคล้องกับการศึกษาของ
วสุ พล ตรี โสภากุล (2558) ที่ศึกษาเกี่ยวกับการคล้อยตามกลุ่มอ้างอิงซึ่งมีอิทธิพลทางตรงจาก การคล้อยตาม
กลุ่มอ้างอิงด้านความเชื่อที่มีพฤติกรรมความยึดมัน่ ผูกพันในการใช้งานเฟซบุ๊กแฟนเพจ ที่พบว่าผูต้ อบ
แบบสอบถามมีความเชื่อและคิดว่าตนความสามารถในการควบคุม การแสดงออกถึงพฤติกรรมนั้นได้ ซึ่ง
นับเป็ นปัจจัยที่ส่งผลต่อความตั้งใจที่จะแสดงความยึดมัน่ ผูกพัน
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ส่ วนความตั้งใจซื้อ คอร์สเรี ยนทําอาหารออนไลน์ผา่ นเฟซบุ๊ก พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามมีความ
คิดเห็น อยูใ่ นระดับปานกลาง ซึ่งแสดงให้เห็นว่าผูต้ อบแบบสอบถามมีความตั้งใจที่จะซื้อคอร์สเรี ยน
ทําอาหารออนไลน์ สังเกตได้จากผลการเปรี ยบเทียบระหว่างการเรี ยนแบบออนไลน์และการเรี ยนกับสถาบัน
สอนทําอาหาร ที่พบว่าผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่เห็นด้วยกับการเลือกเรี ยนออนไลน์ และมีความคิดเห็น
อยูใ่ นระดับมาก แม้การเรี ยนออนไลน์น้ นั จะไม่ได้สัมผัสกับผูส้ อนโดยตรง และมีรีวิวในบางด้านที่ไม่ตรง
กับความพึงพอใจก็ตาม นอกจากนี้ผลการศึกษายังพบว่าการจัดโปรโมชัน่ ของโรงเรี ยนสอนทําอาหาร อาจ
ส่ งผลให้ผตู ้ อบแบบสอบถามมีความตั้งใจที่จะเลือกเรี ยนแบบออนไลน์ลดลง ซึ่งอาจเป็ นผลมาจากการ
สื่ อสารที่จูงใจ จนทําให้ผบู ้ ริ โภคเกิดการเปรี ยบเทียบในมิติดา้ นอื่น ๆ มากขึ้น ผลจากการสํารวจสอดคล้อง
กับแนวคิดและทฤษฏีพฤตกรรมตามแผนในส่ วนของปัจจัยด้านความตั้งใจ ซึ่งหมายถึงความเต็มใจของ
บุคคลในการกระทําพฤติกรรม ซึ่งเป็ นสิ่ งที่เกิดขึ้นก่อนการกระทํา และสามารถเข้าถึงความพึงพอใจที่
คาดหวังไว้ โดยหลังจากที่ได้ประเมินตราสิ นค้านั้นแล้วอาจทําให้เกิดพฤติกรรมการซื้อตามมาในอนาตค
(Ajzen & Fishbein, 1980; ณัฎฐิกา, 2542)
ปัจจัยเกี่ยวกับเกี่ยวกับความตั้งใจซื้อคอร์สเรี ยนทําอาหารออนไลน์ผา่ นทาง เฟซบุ๊กสอดคล้องกับ
การศึกษาของ สุ นิฏฐา ภู่พงศ์พนั ธ์ (2555) ที่ศึกษาเกี่ยวกับ ความตั้งใจซื้อคูปองส่ วนลดสิ นค้าและบริ การผ่าน
เว็บไซต์พาณิ ชยกรรมทางสังคมออนไลน์ หรื อ Social Commerce ซึ่งพบว่าผูบ้ ริ โภคมีความตั้งใจซื้อคูปอง
ส่ วนลดสิ นค้าและบริ การผ่านเว็บไซต์เป็ นลําดับแรก เมื่อต้องการซื้ อสิ นค้าและบริ การต่าง ๆ อันเป็ นผล
เนื่องมาจากคําแนะนําจากเพื่อสนิท และผลจากการหาข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้สาํ หรับประกอบการตัดสิ นใจ
ซื้อ และผลการวิจยั ส่ วนหนึ่งยังสอดคล้องกับการศึกษาของ ดวงกมล ลาภกาญจนพงศ์ (2553) ในด้าน ปัจจัย
ที่ส่งผลต่อความตั้งใจซื้ อสิ นค้าหรื อบริ การออนไลน์ในมิติของการรับรู ้ถึงความเสี่ ยงและความเชื่อมัน่
ไว้วางใจของผูบ้ ริ โภค ซึ่งพบว่าการรับรู ้ถึงความเสี่ ยงส่ งผลต่อความตั้งใจในการซื้อสิ นค้าหรื อบริ การทาง
อินเทอร์ เน็ต โดยผูบ้ ริ โภคจะมีความตั้งใจในการซื้อสิ นค้าและบริ การเพิ่มขึ้นหากผูบ้ ริ โภคไม่รู้สึกถึงความ
เสี่ ยงที่เกิดจากการซื้อ และยังสอดคล้องกับ ศศิณณ
ั ฐ นาไทย (2560) ที่ศึกษาปัจจัยด้านทัศนคติที่ส่งผลต่อ
ความตั้งใจในการเรี ยนปริ ญญาโทหลักสู ตรการบริ หารเทคโนโลยีรูปแบบออนไลน์ และพบว่าความตั้งใจใน
การเรี ยนออนไลน์น้ นั มีผลทางตรงในเชิงบวก หากสถาบันการสอนมีการเตรี ยมความพร้อมในด้านต่างๆได้ดี
ไม่วา่ จะเป็ นด้านคุณภาพของระบบ ด้านคุณภาพของข้อมูล และคุณภาพของการบริ การ รวมไปถึงการ
โฆษณาประชาสัมพันธ์ผา่ นช่องทางที่หลากหลาย และมุ่งเน้นที่จะแก้ปัญหาให้กบั ผูท้ ี่ตอ้ งการเรี ยน
การทดสอบสมมติฐานที่ 1 พบว่า ปัจจัยเจตคติที่มีต่อคอร์ สเรี ยนทําอาหารออนไลน์ผา่ นทางเฟซบุ๊ก
มีอิทธิพลต่อความตั้งใจซื้อคอร์สเรี ยนทําอาหารออนไลน์ผา่ นเฟซบุ๊กของประชากรในเขตกรุ งเทพมหานคร
เนื่องจากผูต้ อบแบบสอบถามมีเจตคติที่ดีในด้านบวกต่อการซื้อและเลือกเรี ยนทําอาหารออนไลน์ผา่ นทางเฟ
ซบุ๊ก ไม่วา่ จะเป็ นปัจจัยด้านความสะดวก ที่สามารถเรี ยนได้ตลอดเวลา ด้านราคาที่ถูกลง โดยเฉพาะการ
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ประหยัดค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการเดินทางเพื่อไปเรี ยนกับโรงเรี ยนหรื อสถาบันสอนทําอาหาร สําหรับด้าน
ช่องทางการชําระเงินหรื อการเลือกซื้อคอร์สเรี ยนนั้น ปัจจุบนั เป็ นสิ่ งที่ทาํ ได้สะดวก
ตลอดจนช่องทางการชําระเงินที่มีความหลากหลาย และมีกระบวนการไม่ซบั ซ้อน นอกจากนี้การพัฒนา
รวมถึงความก้าวหน้า ทางด้านเทคโนโลยี ที่เข้าถึงได้ง่าย สะดวก อีกทั้งยังครอบคลุมแทบทุกผื้นที่ จัยเหล่านี้
จึงช่วยสนับสนุนให้ผตู ้ อบแบบสอบถามมีเจตคติในด้านบวก ซึ่งเป็ นปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความตั้งใจในการ
ซื้อคอร์สเรี ยนทําอาหารออนไลน์ผา่ นทางเฟซบุก๊ โดยผลการศึกษาสอดคล้องกับแนวคิดและทฤษฏี
พฤติกรรมที่มีการวางแผน (theory of planned behavior) ของ Ajzen and Fishbein (1980) โดยเสนอว่า
พฤติกรรมทุกชนิดที่จาํ เป็ นต้องมีการวางแผนล่วงหน้า และสามารถทํานายได้จากความตั้งใจที่จะกระทํา
พฤติกรรมนั้นมีตวั แปร 3 ประการซึ่งมีทศั นคติต่อการกระทํานั้นเป็ นหนึ่งในองค์ประกอบของความตั้งใจ
ปัจจัยเจตคติที่มีต่อคอร์สเรี ยนทําอาหารออนไลน์ผา่ นทางเฟซบุ๊ก จากที่ได้กล่าวข้างต้น ผล
การศึกษามีความสอดคล้องกับ ชัยนันท์ ธันวารชร (2560) ที่ศึกษาเกี่ยวกับ ทัศนคติต่อโฆษณาออนไลน์ และ
ทัศนคติต่อตราสิ นค้าที่มีผลต่อความตั้งใจซื้ อ โดยพบว่าทัศนคติต่อโฆษณาออนไลน์ และ ทัศนคติต่อตรา
สิ นค้ามีผลทางตรงกับความตั้งใจซื้อ กล่าวคือ หากผูท้ ี่ติดตามสื่ อสังคมออนไลน์มีทศั นคติที่ดีต่อโฆษณา
ออนไลน์จะทําให้ผตู ้ ิดตามรู ้สึกมีส่วนร่ วมกับเนื้อหา และยังเป็ นการสื่ อสารภาพลักษณ์ที่ตรงกับความ
ต้องการของผูต้ ิดตาม นอกจากนี้ผลจากการวิจยั ส่ วหนึ่งยังสอดคล้องกับ ดวงกมล
ลาภกาญจนพงศ์ (2553) ที่ศึกษาเกี่ยวกับ ปัจจัยด้านทัศนคติส่วนตัวที่ส่งผลการรับรู ้ของผูบ้ ริ โภค ที่มีต่อ
ความตั้งใจซื้อสิ นค้าหรื อบริ การออนไลน์ในมิติของการรับรู ้ถึงความเสี่ ยงและความเชื่อมัน่ ไว้วางใจของ
ผูบ้ ริ โภคที่พบว่าหากผูบ้ ริ โภคมีทศั นติต่อสิ นค้าและบริ การในด้านบวกจะส่ งผลให้ความตั้งในในการซื้อ
สิ นค้าและบริ การมีเพิ่มมากขึ้น นอกจากนนี้ผลการศึกษายังสอดคล้องกับ ศศิณณ
ั ฐ นาไทย (2560) ที่ศึกษา
ปัจจัยด้านทัศนคติที่ส่งผลต่อความตั้งใจในการเรี ยนปริ ญญาโทหลักสู ตรการบริ หารเทคโนโลยี รู ปแบบ
ออนไลน์ และพบว่าปัจจัยด้านการมีทศั นคติที่ดี (attitude) ต่อการเรี ยนออนไลน์น้ นั ส่ งผลเชิงบวกต่อความ
ตั้งใจในการที่จะใช้ระบบการเรี ยนออนไลน์ เป็ นปัจจัยที่สาํ คัญที่ส่งผลโดยตรงต่อความตั้งใจ (intention to
use online learning) ต่อการเรี ยนปริ ญญาโทออนไลน์
การทดสอบสมมติฐานที่ 2 พบว่าปัจจัย การคล้อยตามกลุ่มอ้างอิงทางสังคมมีอิทธิพลต่อความตั้งใจ
ซื้อคอร์สเรี ยนทําอาหารออนไลน์ผา่ นเฟซบุ๊กของประชากรในเขตกรุ งเทพมหานคร ซึ่งการได้รับรู ้ถึงความ
สําเสร็ จของผูท้ ี่เรี ยนทําอาหารออนไลน์ผา่ นทางเฟซบุ๊ก เป็ นสิ่ งที่มีอิทธิพล และส่ งผลให้เกิดการอยากเรี ยน
ตามสู งสุ ด เนื่องจากเป็ นการบอกเล่าจากประสบการณ์จริ ง ซึ่งอาจเป็ นข้อมูลที่ประกอบด้วยข้อคิดเห็น ข้อดี
ข้อเสี ย บางครั้งอาจสอดแทรกความรู ้ใหม่ ๆ ซึ่งอาจรวมไปถึงเทคนิค และวิธีการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น นอกจาก
ปัจจัยภายด้านการรับรู ้ความสําเร็ จแล้วนั้น ครอบครัว ญาติ เพื่อนสนิท หรื อคนใกล้ชิด ก็เป็ นปัจจัยที่มีส่วน
สนับสนุนให้เกิดการคล้อยตามและมีอิทธิพลให้ความตั้งใจซื้อคอร์สเรี ยนทําอาหารออนไลน์เพิ่มสู งขึ้นด้วย
โดยผลการศึกษานี้ สอดคล้องกับแนวคิดและทฤษฏีพฤติกรรมที่มีการวางแผน (theory of planned behavior)
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ของ Ajzen and Fishbein (1980) ที่เสนอว่าพฤติกรรมทุกชนิดที่จาํ เป็ นต้องมีการวางแผนล่วงหน้า และ
สามารถทํานายได้จากความตั้งใจที่จะกระทําพฤติกรรมนั้นมีตวั แปร 3 ประการซึ่งมีปัจจัยด้านบรรทัดฐาน
ทางสังคม เป็ นองค์ประกอบของความตั้งใจ
จากที่ได้กล่าวข้างต้นผลการศึกษามีความสอดคล้องกับสอดคล้องกับแนวคิดของ วสุ พล ตรี โสภา
กุล (2558) ที่ศึกษาเกี่ยวกับการคล้อยตามกลุ่มอ้างอิงซึ่งมีอิทธิพลทางตรงจาก การคล้อยตามกลุ่มอ้างอิงด้าน
ความเชื่อที่มีพฤติกรรมความยึดมัน่ ผูกพันในการใช้งานเฟซบุ๊กแฟนเพจ ความเชื่อของกลุ่มอ้างอิงที่มีต่อการ
กระทํา และการกระทําของกลุ่มอ้างอิงแฟนเพจ ซึ่งพบว่าตัวแปรทั้งหมดมีความสัมพันธ์ทางตรงต่อความ
ตั้งใจที่จะแสดงออกถึงพฤติกรรมความยึดมัน่ ผูกพัน จากการวิเคราะห์พบว่า ตัวแปรทางด้านสังคมมีอิทธิพล
ต่อความตั้งใจในการแสดงพฤติกรรมบนโลกออนไลน์มาก โดยเฉพาะกลุ่มอิ่งที่เป็ นตังแปรทางสังคมแต่
ขัดแย้งกับ กมลวรรณ ประภาศรี สุข (2555) ที่ศึกษาเกี่ยวกับแรงจูงใจที่จะคล้อยตามกลุ่มอ้างอิงในการใช้
วารสารอิเล็กทรอนิกส์ และการคล้อยตามกลุ่มอ้างอิงในการใช้วารสารอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งพบว่าการคล้อย
ตามกลุ่มอ้างอิงนั้น ไม่ส่งผลต่อเจตนาเชิงพฤติกรรม ซึ่งอาจเป็ นเพราะปัจจัยทางสังคมไม่ได้มีอิทธิพลใน
ด้านสนับสนุน หรื อคัดค้านให้เกิดพฤติกรรมหรื อความตั้งใจที่จะใช้วารสารอิเล็กทรอนิ กส์
การทดสอบสมมติฐานที่ 3 พบว่าปัจจัย การรับรู ้เกี่ยวกับความสามารถในการควบคุมพฤติกรรมที่มี
อิทธิพลต่อความตั้งใจซื้อคอร์สเรี ยนทําอาหารออนไลน์ผ่านเฟซบุ๊กของประชากรในเขตกรุ งเทพมหานคร
เนื่องจากผูต้ อบแบบสอบถามนั้น มัน่ ใจว่าตนสามารถซื้อคอร์สเรี ยนทําอาหารออนไลน์ได้ดว้ ยตนเอง อีกทั้ง
ยังมีความสามารถที่จะค้นหาข้อมูล เพื่อเลือกซื้อคอร์สเรี ยนที่มีคุณภาพเหมาะสมรับราคาและรายรับได้
ปัจจัยเหล่านี้เป็ นส่ วนที่ช้ ีให้เห็นว่าผูต้ อบแบบสอบถามนั้น มีความเชื่อมัน่ ว่าตนสามารถควบคุมพฤติกรรมที่
จะแสดงออกต่อการซื้อคอร์สเรี ยนทําอาหารออนไลน์ได้ ซึ่งผลจากการประเมินดังกล่าวนั้นมีอิทธิพลใน
ทางบวกและทําให้ความตั้งใจในการซื้อคอร์สเรี ยนทําอาหารออนไลน์เพิ่มสู งขึ้น โดยผลการศึกษาสอดคล้อง
กับแนวคิดและทฤษฏีพฤติกรรมที่มีการวางแผน (theory of planned behavior) ของ Ajzen and Fishbein
(1980) โดยเสนอว่าพฤติกรรมทุกชนิดที่จาํ เป็ นต้องมีการวางแผนล่วงหน้า และสามารถทํานายได้จากความ
ตั้งใจที่จะกระทําพฤติกรรมนั้นมีตวั แปร 3 ประการ ซึ่งมี ปัจจัยด้านการรับรู ้เกี่ยวกับความสามารถในการ
ควบคุมพฤติกรรมเป็ นหนึ่งในองค์ประกอบของความตั้งใจ
โดยผลการสํารวจดังกล่าวสอดคล้องกับ วสุ พล ตรี โสภากุล (2558) ซึ่งศึกษาเกี่ยวกับความตั้งใจที่จะ
แสดงออกถึงพฤติกรรมความยึดมัง่ ผูกพันซึ่งได้รับอิทธิพลมาจากการคล้อยตามกลุ่มอ้างอิง การรับรู ้
ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรม และการรับรู ้ประโยชน์จากการใช้งาน โดยผลจากการวิเคราะห์พบว่า
ตัวแปรดังกล่าวพบว่ามีอิทธิ พลทางตรงต่อความความตั้งใจในการแสดงออกพฤติกรรมความยึดมัน่ ผูกพัน
และผลการศึกษาส่ วนหนึ่งสอดคล้องกับ กมลวรรณ ประภาศรี สุข (2555) ที่ศึกษา เกี่ยวกับการรับรู ้
ความสามารถในการควบคุมการใช้วารสารอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งพบว่าปัจจัยดังกล่าวส่ งผลกระทบทั้งทางตรง
และทางอ้อมต่อพฤติกรรมความตั้งใจในการใช้หนังวารสารอิเล็กทรอนิกส์
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ข้อเสนอแนะ

ข้ อเสนอแนะเชิงวิชาการจากผลการวิจัย
(1) ในทางธุรกิจ นักโฆษณาสามารถนําผลการวิจยั ในส่ วนของลักษณะประชากรไปใช้ในการเลือก
กลุ่มเป้าหมายเช่น เลือกทําโฆษณาออนไลน์บนเฟซบุ๊ก เจาะจงที่เพศหญิง อายุระหว่าง 20-30 ปี หรื ออาจเพิ่ม
ขยายจนถึงอายุ 40 ปี เนื่องจากเป็ นประชากรส่ วนใหญ่ ที่สนใจเกี่ยวกับการเรี ยนทําอาหารออนไลน์ (2) รี วิว
การสอนและผลสําเร็ จจากการสอนของบุคคลอ้างอิงที่สามารถทําอาหารผ่านการเรี ยนออนไลน์ได้ เป็ นปั จจัย
สําคัญ กระตุน้ ให้เกิดการซื้อ ดังนั้นที่ผปู ้ ระกอบการจึงควรให้ความสําคัญในด้านดังกล่าว (3) ผูป้ ระกอบการ
ควรสื่ อสารภาพลักษณ์ที่ดีโดยมุ่งเน้นส่ งต่อความคิดที่วา่ การเรี ยนออนไลน์สามารถเรี ยนได้ตลอดเวลาและ
สามารถทดแทนการเรี ยนที่โรงเรี ยนสอนทําอาหารได้ เนื่ องจากผูต้ อบยังเห็นด้วยกับด้านดังกล่าวไม่มากนัก
ข้ อเสนอแนะสํ าหรับการวิจัยครั้งต่ อไป
(1) ควรประยุกต์ใช้ใช้ทฤษฏีพฤติกรรมตามแผนในการศึกษาพฤติกรรมการใช้งานสารสนเทศเพื่อ
การศึกษากับสิ นค้าหรื อบริ การอื่น ๆ ที่เป็ นกระแสในสังคม (2) ควรคํานึงถึงตัวแปรอื่นที่ผวู ้ ิจยั ไม่ได้
ทําการศึกษา เพื่อให้เกิดข้อค้นพบใหม่ ๆ ซึ่งอาจเป็ นตัวแปรทางคุณลักษณะ ความแตกต่างของกลุม่
ประชากร เช่น สถานภาพ กลุ่มวิชาชีพ เป็ นต้น (3) อาจทําการศึกษากับกลุ่มตัวอย่างที่ที่ไม่สนใจเกี่ยวกับการ
ทําอาหาร หรื อผูท้ ี่เคยมีประสบการณ์ในการเรี ยนทําอาหารออนไลน์ (4) ในอนาคตควรบูรณการแนวคิดและ
ทฤษฏีทางด้านพฤติกรรมศาสตร์ผนวกกับทฤษฏีผบู ้ ริ โภค เช่นการนําแนวคิดเกี่ยวกับการยอมรับเทคโนโลยี
ผนวกกับพฤติกรรมที่เกิดจากการสื่ อสารการตลาดบนโลกออนไลน์ เพื่อให้สามรถอธิบายพฤติกรรมต่าง ๆ
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