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การวิจยั ครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อศึกษาการรับรู ้ข่าวสารของผูบ้ ริ โภคเกี่ยวกับสิ นค้า
ทางสื่ อออนไลน์ 2) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผูบ้ ริ โภคในการเลือกซื้ อสิ นค้าทางสื่ อออนไลน์
3) เพื่อศึกษาพฤติกรรมการตัดสิ นใจซื้อของผูบ้ ริ โภคทางสื่ อออนไลน์ 4) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์
ระหว่างการรับรู ้และความพึงพอใจของผูบ้ ริ โภคที่มีต่อการซื้อสิ นค้าทางสื่ อออนไลน์ 5) เพื่อศึกษา
ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู ้และพฤติกรรมการตัดสิ นใจซื้อของผูบ้ ริ โภคที่มีต่อการซื้ อสิ นค้าทาง
สื่ อออนไลน์ 6) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความพึงพอใจและพฤติกรรมการตัดสิ นใจซื้อของ
ผูบ้ ริ โภคที่มีต่อการซื้อสิ นค้าทางสื่ อออนไลน์ กลุ่มตัวอย่างของการวิจยั นี้ คือ ผูบ้ ริ โภคที่อาศัยอยูใ่ น
กรุ งเทพมหานครและเขตปริ มณฑล ที่เคยซื้ อสิ นค้าหรื อบริ การทางสื่ อออนไลน์ มีอายุต้ งั แต่ 15 ปี
ขึ้นไป จํานวน 567 คน โดยใช้แบบสอบถามในการเก็บรวบรวมข้อมูล ใช้การวิเคราะห์ประมวลผล
ทางสถิติโดยใช้ค่าสถิติเชิ งพรรณนา (Descriptive Statistics) ค่าสถิติที่ใช้ ได้แก่ ค่าความถี่
(Frequency) ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
และการวิเคราะห์ประมวลผลทางสถิติโดยใช้ค่าสถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) ค่าสถิติที่ใช้
ได้แก่ ค่า t-test ค่า F-test (One-Way Analysis of Variance หรื อ One-Way ANOVA) และสถิติค่า
สัมประสิ ทธิ์สหสัมพันธ์ Pearson’s Product Moment Correlation Coefficient ผ ล ก า ร วิ จั ย พ บ ว่ า
1) ผูบ้ ริ โภคมีการรับรู ้ข่าวสารทาง Facebook มากที่สุด รองลงมา คือ การรับรู ้ข่าวสารทาง Line
Instagram Shopee TH และ Kaidee.com 2) ผูบ้ ริ โภคมีความพึงพอใจในด้านช่องทางการจัด
จํา หน่ า ยมากที่ สุ ด รองลงมา คื อ ด้า นผลิ ต ภัณ ฑ์ ด้า นราคา และด้า นการส่ ง เสริ มการตลาด
3) ผูบ้ ริ โภคมีพฤติกรรมการซื้อซํ้ามากที่สุด รองลงมา คือ มีการซื้อสิ นค้าแต่ละครั้งเป็ นจํานวนมาก
และมีการซื้อสิ นค้าทุกอาทิตย์ 4) การรับรู ้ข่าวสารทาง Line มีความสัมพันธ์ทางบวกกับความพึง

(4)
พอใจของผูบ้ ริ โภคด้านผลิตภัณฑ์ ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย และด้านการส่ งเสริ มการตลาด อย่าง
มีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001 0.05 และ 0.05 ตามลําดับ 5) การรับรู ้ข่าวสารทาง Instagram
Line Shopee TH และ Kaidee.com มีความสัมพันธ์กบั การตัดสิ นใจซื้อสิ นค้าทางสื่ อออนไลน์ แต่
การรั บรู ้ ข่าวสารทาง Facebook

ไม่มีความสัมพันธ์กบั การตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าทางสื่ อออนไลน์

6) ความพึงพอใจของผูบ้ ริ โภค มีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการตัดสิ นใจซื้อของผูบ้ ริ โภคทางสื่ อ
ออนไลน์ท้ งั ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย และด้านการส่ งเสริ มการตลาด
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This research aims to 1) study consumers’ awareness of news and products through
online media. 2) study consumer satisfaction in choosing to purchase products through online
media. 3) study consumers’ decision-making behavior in purchasing products through online
media. 4) study the relation between awareness and consumer satisfaction in purchasing products
through online media. 5) study the relation between awareness and consumers’ decision-making
behavior in purchasing products through online media 6) study the relation between satisfaction
and decision-making behavior in purchasing products of consumers on purchasing products
through online media.
Five hundred and sixty-seven participants, ages 15 or older took, part in this study. The
participants in this research were consumers that live in Bangkok and the Greater Bangkok area
that have bought products or services online. Data was collected using a questionnaire. Data
analysis included descriptive statistics (frequency, percentage, mean, and standard deviation),
inferential statistics (T-Test and F-Test (one way analysis of variance)), and finding correlations
(Pearson’s Product Moment Correlation Coefficient).
The main findings are 1) consumers are most aware of news from Facebook followed by
Line, Instagram, Shopee TH and Kaidee.com. 2) consumer behavior that is most frequent is
purchasing repeatedly, followed by buying many products per occasion, and buying products
every week. 3) consumers are most satisfied by channels of purchase, followed by the product,
price, and marketing. 4) awareness of news through Line is positively related to consumer

(6)
satisfaction in the product (p < 0.001), channels of purchase (p < 0.05), and marketing (p < 0.05)
at a statistically significant level. 5) awareness of news through Instagram, Line, Shopee TH, and
Kaidee.com is related to decision-making behavior in purchasing a product through online media,
but awareness of news through Facebook is not related to decision-making behavior in purchasing
a product through online media. 6) consumer satisfaction is related to decision-making behavior
in purchasing by consumers through online media, in terms of product, price, distribution media,
and promoting marketing.

กิตติกรรมประกาศ
งานวิจยั เล่มนี้ สําเร็ จลุล่วงไปได้ดว้ ยดี อันเนื่ องมาจากความกรุ ณาจาก รองศาสตราจารย์
พัชนี เชยจรรยา ที่ได้รับเป็ นอาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิ พนธ์แก่ลูกศิษย์คนนี้ ทั้งเสี ยสละเวลาคอยให้
คําปรึ กษาและเคี่ยวเข็ญ ดูแลตรวจสอบแก้ไขข้อบกพร่ อง แนะนําแนวทางและความคิดต่างๆ ในการ
ทํางานวิจยั นี้ นับตั้งแต่เริ่ มคิดหัวข้อ หาข้อมูล แจกแบบสอบถาม อีกทั้งยังสอนใช้โปรแกรม SPSS
จนวิทยานิพนธ์เล่มนี้สามารถทําเสร็ จสมบูรณ์ภายในเวลาที่กาํ หนด ผูว้ ิจยั ซาบซึ้งในความกรุ ณาและ
ขอขอบพระคุณเป็ นอย่างสู งไว้ ณ โอกาสนี้
ผูว้ ิจยั ขอขอบคุณทีมทําวิทยานิพนธ์ที่มานัง่ ทําไปด้วยกันที่คอยให้คาํ ปรึ กษา คําแนะนํา และ
คอยกดดันให้ผวู ้ ิจยั เร่ งทําวิทยานิพนธ์เล่มนี้ให้เสร็ จและจบไปพร้อมๆ กับทุกคน อีกทั้ง ฟลุค พลอย
เมเม่ ผูท้ าํ ภาคนิ พนธ์ที่คอยให้คาํ ปรึ กษาผ่านทางโทรศัพท์ และ Line ไม่ว่าคําถามที่ถามไปจะได้
คําตอบหรื อไม่ แต่กข็ อบคุณที่อย่างน้อยก็รับฟังคําบ่นของผูว้ ิจยั ในการทําวิทยานิพนธ์เล่มนี้
ผูว้ ิจยั ขอขอบคุณบิดาและมารดา ที่เป็ นผูผ้ ลักดันและให้โอกาสผูว้ ิจยั ได้เรี ยนปริ ญญาโท ถ้า
ไม่ ใ ช่ เ พราะความต้อ งการของบิ ด าและมารดาที่ อ ยากให้ลู ก ได้เ รี ย นสู ง ๆ ลูก คนนี้ ก็ค งประสบ
ความสําเร็ จแค่ในระดับปริ ญญาตรี เท่านั้น ซึ่งความต้องการนี้เป็ นแรงผลักดันให้ผวู ้ ิจยั กล้าเรี ยน และ
กล้าเผชิญกับการทําวิทยานิพนธ์ ทั้งที่ผวู ้ ิจยั ไม่เคยได้ทาํ และกลัวการทําวิทยานิพนธ์มาก
สุ ดท้ายนี้ ผูว้ ิจยั หวังว่างานวิจยั เล่มนี้ จะเป็ นประโยชน์สาํ หรับผูป้ ระกอบการ ผูท้ ี่เกี่ยวข้อง
และผูท้ ี่สนใจทัว่ ไป
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บทที่ 1
บทนํา
1.1 ทีม่ าและความสํ าคัญของปัญหา
โลกปั จ จุ บ ัน มี ก ารเปลี่ ย นแปลงอย่า งรวดเร็ ว ในทุ ก ด้า น ทั้ง ทางด้า นสั ง คม เศรษฐกิ จ
การเมื อง และเทคโนโลยี อันเนื่ องมาจากการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ และการปรั บเปลี่ยน
โครงสร้างเศรษฐกิจการเมืองโลก มีผลทําให้ประเทศต่างๆ ในโลกต้องพึ่งพาอาศัยซึ่ งกันและกัน
และมี การเชื่ อมโยงระหว่างกันซึ่ งถือเป็ นยุคการสื่ อสารที่ไร้ พรมแดน เนื่ องจากมีการสื่ อสารใน
รู ป แบบต่ า งๆ ในเครื อ ข่ า ยสาธารณะที่ ส ามารถติ ด ต่ อ กัน ได้ท ั่ว ทุ ก มุ ม โลก โดยสามารถจะใช้
ติดต่อสื่ อสาร สื บค้นข้อมูลและอีกมากมาย ด้วยความเปลี่ยนแปลงของยุคสมัยได้นาํ สิ่ งใหม่ๆ เข้ามา
สู่ ชีวิตประจําวันของผูค้ นอย่างสมํ่าเสมอ แต่ที่โดดเด่ นและจับต้องได้มากที่ สุดจะเป็ นเรื่ องของ
เทคโนโลยี เพราะการถือกําเนิ ดขึ้นของเทคโนโลยีสมัยใหม่น้ ันต้องยอมรับว่ามีส่วนช่วยผลักดัน
และอํานวยความสะดวกให้กบั การดําเนิ นชี วิตประจําวันของผูค้ นให้มีความสะดวกสบายยิ่งขึ้น
โดยเฉพาะเทคโนโลยีที่ถือว่าเป็ นสิ่ งประดิ ษฐ์ที่มีอิทธิ พลกับมนุ ษย์มากที่ สุดในปั จจุบนั นั้นก็คือ
อินเตอร์เน็ต ดังที่ เวชยันต์ สังข์จุย้ (2552) ได้กล่าวไว้ว่า “อินเตอร์เน็ตเป็ นเครื อข่ายคอมพิวเตอร์ ที่มี
ประโยชน์มากมายมหาศาล ไม่ว่าจะเป็ นในด้านการเรี ยน การสอน การค้นหาความรู ้” ถ้ารู ้จกั ใช้
อย่างถูกต้องก็จะเกิดประโยชน์และได้รับความรู ้ที่ดีได้ ซึ่ งในปั จจุบนั หลายคนมองเห็นประโยชน์
จากอินเตอร์เน็ตจนก่อให้เกิดคุณค่าในหลายๆ ด้าน เช่น ด้านธุรกิจ ด้านสังคม และความบันเทิง
ผลการสํารวจพฤติกรรมของผูใ้ ช้อินเตอร์เน็ตในประเทศไทย ประจําปี 2556 ของสํานักงาน
พัฒนาธุ รกรรมทางอิเล็กทรอนิ กส์ [สพธอ.] (ETDA) ระบุถึงจํานวนผูใ้ ช้อินเตอร์ เน็ตทัว่ โลกที่มี
แนวโน้มเพิ่มมากขึ้นทุกปี สําหรับประเทศไทยผลการสํารวจระบุว่า พ.ศ. 2547 มีผใู ้ ช้อินเตอร์ เน็ต
ร้อยละ 10.7 และเมื่อ พ.ศ. 2553 เพิ่มเป็ นร้อยละ 21.2 ของประชากรทั้งหมด สอดคล้องกับข้อมูล
จากรายงานผลการสํารวจเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสารในครัวเรื อนของสํานักงานสถิติ
แห่ งชาติ ซ่ ึ งพบว่า ในปี พ.ศ. 2547 มี จ าํ นวนผูใ้ ช้อิน เตอร์ เ น็ ต 6.9 ล้า นคน และในปี พ.ศ. 2555
เพิ่มขึ้นเป็ น 16.6 ล้านคน ชี้ ให้เห็ นแนวโน้มที่เพิ่มขึ้นของการเข้าถึงอินเตอร์ เน็ตที่เพิ่มมากขึ้นใน
ทุกๆ ปี เมื่ออิ นเตอร์ เน็ ตเข้ามามีบทบาทสําคัญในการดําเนิ นชี วิตในโลกยุคปั จจุบนั ในด้านของ
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ธุรกิจจึงต้องปรับให้ทนั ต่อพฤติกรรมของผูบ้ ริ โภคในยุคนี้เช่นกัน การทําธุ รกิจอินเตอร์ เน็ตเข้ามามี
อิทธิ พลอย่างมากในการทําธุรกิจยุคปั จจุบนั สิ่ งที่น่าจับตามองคงหนีไม่พน้ การเปิ ดเว็บไซต์เพื่อขาย
สิ นค้าผ่านหน้าจอคอมพิวเตอร์ สมาร์ทโฟน แท็บเล็ตหรื อทุกสิ่ งที่อินเตอร์เน็ตสามารถเข้าถึงได้

ภาพที่ 1.1 ภาพอุปกรณ์ที่ใช้เข้าถึงอินเตอร์เน็ต
แหล่ งทีม่ า: สํานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์, 2558.
ปั จ จุ บ ัน กระแสตอบรั บ เกี่ ย วกับ ธุ ร กิ จ ออนไลน์ มี ผ ลตอบรั บ ค่ อ นข้า งดี คนรุ่ น ใหม่ ใ ช้
อินเตอร์เน็ตเป็ นกันหมด จะหาข้อมูล หรื อทําอะไรก็ใช้อินเตอร์เน็ตกันทั้งนั้น (ตุก๊ โกะ, 2556)
ผลสํารวจของคนไทยในการซื้อของผ่านทางออนไลน์ในรอบ 6 เดือน พบว่าคนไทยส่ วน
ใหญ่จะซื้ อสิ นค้าหรื อบริ การที่มีมูลค่าไม่เกินครั้งละ 1,000 บาท ยกเว้นกลุ่มสิ นค้าประเภทการเงิน
การลงทุนหรื อการซื้ อแพ็คเก็จท่องเที่ ยว ซึ่ งสิ นค้าหรื อบริ การดังกล่ าวส่ วนใหญ่ จะซื้ อมากกว่า
10,000 บาทขึ้นไป คิดเป็ นร้อยละ 76.6 และร้อยละ 37.2 ตามลําดับ ส่ วนกลุ่มสิ นค้าที่ราคาไม่เกิน
1,000 บาท ที่มาเป็ นอันดับ 1 คือ การดาวน์โหลดเพลง ภาพยนตร์ ละครและเกมออนไลน์ คิดเป็ น
ร้อยละ 78.8 อันดับที่ 2 เป็ นสิ นค้าประเภทเครื่ องประดับ คิดเป็ นร้อยละ 57.0 ส่ วนอันดับ 3 เป็ น
สิ นค้าเพื่อความบันเทิง เช่น ตัว๋ คอนเสิ ร์ต การแสดง ภาพยนตร์ เป็ นต้น คิดเป็ นร้อยละ 45.3 และ
อันดับ 4 สิ นค้ากลุ่มแฟชัน่ คิดเป็ นร้อยละ 45.1 ดังภาพที่ 1.2 และภาพที่ 1.3
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ภาพที่ 1.2 ค่าร้อยละของผูเ้ คยซื้อสิ นค้า จําแนกมูลค่าตามประเภทสิ นค้า
แหล่ งทีม่ า: สํานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์, 2558.

ภาพที่ 1.3 ค่าร้อยละของผูเ้ คยซื้อสิ นค้า จําแนกมูลค่าตามประเภทสิ นค้า
แหล่ งทีม่ า: สํานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์, 2558.
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ในปัจจุบนั ส่ วนใหญ่จะนิยมชําระผ่านทางโอนเงินผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารมากที่สุด คิดเป็ น
ร้อยละ 65.5 อันดับ 2 เป็ นการโอนผ่านตู ้ ATM ร้อยละ 31.2 อันดับ 3 เป็ นการชําระเงินผ่านบัตร
เครดิต ร้อยละ 36.4

ภาพที่ 1.4 ค่าร้อยละของการชําระเงินของผูซ้ ้ือสิ นค้าทางสื่ อออนไลน์
แหล่ งทีม่ า: สํานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์, 2558.
เนื่ องจากลูกค้าสามารถเลือกชมหรื อสั่งซื้ อสิ นค้าได้ตลอด 24 ชัว่ โมง โดยไม่ตอ้ งเดินทาง
ออกจากบ้าน ด้วยความที่ว่าการเชื่ อมต่อทางอินเตอร์ เน็ตเป็ นสิ่ งที่สามารถเชื่ อมทุกคนจากทุกมุม
โลกให้สามารถติดต่อสื่ อสารกันได้ผา่ นทางเวิลด์ไวด์เว็บ (www.) การมีเว็บไซต์เพื่อขายสิ นค้าจึง
เป็ นการเพิ่มช่องทางการติดต่อซื้ อสิ นค้าให้มีมากขึ้นและยังเป็ นการเพิ่มความสะดวกสบายให้กบั
ลูกค้าด้วยเพราะลูกค้าไม่จาํ เป็ นต้องมาดูและเลือกซื้ อสิ นค้าถึงหน้าร้านที่จดั จําหน่ ายด้วยตนเองซึ่ ง
ไม่ ทาํ ให้เ สี ยเวลา โซเชี ยลมี เดี ย ยังทําให้ซ้ื อขายสิ น ค้าได้ตลอดเวลาเมื่ อผูบ้ ริ โภคมี การเชื่ อมต่ อ
อินเตอร์ เน็ตจึ งกําจัดปั ญหาทางด้านเวลาออกไป สามารถกระจายข่าวสารได้อย่างรวดเร็ ว ด้วย
ปั จจุบนั มี Social Network เข้ามาในชีวิตประจําวันทําให้เกิดการบอกต่อหรื อแชร์ สู่ ผบู ้ ริ โภคได้
รวดเร็ วมากยิ่งขึ้ น ซึ่ งเป็ นตัว ช่ ว ยทําให้ก ารขายหรื อแนะนําสิ น ค้านั้นมี ป ระสิ ทธิ ภ าพไม่ แ พ้สื่อ
ประเภทอื่น ดังนั้นอินเตอร์ เน็ตจึงเป็ นแหล่งการค้าเสมือนจริ งที่ทุกคนสามารถเข้าไปดําเนิ นธุ รกิจ
การค้าไม่ว่าจะตั้งบริ ษทั หรื อเปิ ดร้านค้าด้วยตนเอง ซึ่ งสามารถลดค่าใช้จ่ายด้านการจ้างพนักงาน
และการจัดพื้นที่เพื่อแสดงสิ นค้า นอกจากนี้ยงั มีเทคโนโลยีใหม่เกิดขึ้นมาเพื่อรองรับการซื้อขายผ่าน
อินเตอร์ เน็ตอย่างมากมาย เช่น การโอนเงินผ่านอินเตอร์เน็ต การเช็คเลขพัสดุทางอินเตอร์เน็ต หรื อ
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แอพพลิ เคชั่น ที่ เ อื้ อต่ อ การขายสิ น ค้าบนโลกออนไลน์ก็ตาม สิ่ ง เหล่ านี้ ช่ ว ยขับเคลื่ อ นให้ธุรกิ จ
ออนไลน์เติบโต จนเข้ามาเป็ นส่ วนหนึ่ งในการดํารงชีวิตของผูค้ นในยุคปั จจุบนั (สํานักงานพัฒนา
ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์, 2558)
จากที่กล่าวมาข้างต้น การซื้ อสิ นค้าผ่านอินเตอร์ เน็ตได้รับความนิ ยมมากขึ้นในกลุ่มวัยรุ่ น
และมีแนวโน้มที่จะเติบโตได้ในอนาคต เป็ นที่น่าสนใจอย่างหนึ่ งที่กลุ่มวัยรุ่ นอายุระหว่าง 20-35 ปี
เป็ นวัยที่มีการใช้อินเตอร์ เน็ตมากที่สุด แต่เนื่ องจากความแตกต่างของช่ วงอายุมีระดับการพึ่งพา
ตนเอง รายได้และอํานาจการตัดสิ นใจไม่เท่ากัน ดังนั้นจึงเลือกศึกษากลุ่มที่มีช่วงอายุต้ งั แต่ 15 ปี ขึ้น
ไป ซึ่ งช่ วงอายุดงั กล่าวสามารถพึ่งพาตนเองได้ มีรายได้ และมีอาํ นาจการตัดสิ นใจในระดับหนึ่ ง
ด้วยเหตุน้ ี จึงอยากทราบถึงปั จจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการตัดสิ นใจซื้อของผูบ้ ริ โภคผ่านสื่ อออนไลน์
เพื่อผลการศึกษาดังกล่าวจะเป็ นประโยชน์แก่ผปู ้ ระกอบการโดยเฉพาะ ผูป้ ระกอบการที่มีการใช้สื่อ
อินเตอร์ เน็ตเป็ นหลักในการซื้ อขายสิ นค้า การกําหนดนโยบายเพื่อวางแผนการตลาดสําหรับการ
พัฒนาทางเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไปในทุกๆ วัน และยังเป็ นแนวทางให้ผปู ้ ระกอบการอื่นๆ ที่
สนใจด้านการซื้ อขายผ่านอินเตอร์ เน็ตใช้เป็ นข้อมูลประกอบการตัดสิ นใจใน การดําเนิ นธุ รกิจได้
อย่างเหมาะสมและสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ต่อไปในอนาคตอีกด้วย

1.2 วัตถุประสงค์ ในการวิจยั
1) เพื่อศึกษาการรับรู ้ข่าวสารของผูบ้ ริ โภคเกี่ยวกับสิ นค้าทางสื่ อออนไลน์
2) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผูบ้ ริ โภคในการเลือกซื้อสิ นค้าทางสื่ อออนไลน์
3) เพื่อศึกษาพฤติกรรมการตัดสิ นใจซื้อของผูบ้ ริ โภคทางสื่ อออนไลน์
4) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู ้และความพึงพอใจของผูบ้ ริ โภคที่มีต่อการซื้ อ
สิ นค้าทางสื่ อออนไลน์
5) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู ้และพฤติกรรมการตัดสิ นใจซื้อของผูบ้ ริ โภคที่มี
ต่อการซื้อสิ นค้าทางสื่ อออนไลน์
6) เพื่ อศึ ก ษาความสัมพัน ธ์ระหว่างความพึงพอใจและพฤติ กรรมการตัด สิ นใจซื้ อของ
ผูบ้ ริ โภคที่มีต่อการซื้อสิ นค้าทางสื่ อออนไลน์
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1.3 คําถามนําวิจยั
1) ผูบ้ ริ โภคมีการรับรู ้ข่าวสารเกี่ยวกับการตัดสิ นใจซื้อสิ นค้าทางสื่ อออนไลน์อย่างไร
2) ผูบ้ ริ โภคมีความพึงพอใจเกี่ยวกับการตัดสิ นใจซื้อสิ นค้าทางสื่ อออนไลน์อย่างไร
3) ผูบ้ ริ โภคมีพฤติกรรมการตัดสิ นใจซื้อสิ นค้าทางสื่ อออนไลน์อย่างไร
4) การรั บรู ้ มีค วามสัมพัน ธ์กับความพึงพอใจของผูบ้ ริ โภคที่ มีต่อการซื้ อสิ น ค้าทางสื่ อ
ออนไลน์อย่างไร
5) การรับรู ้มีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการตัดสิ นใจซื้ อของผูบ้ ริ โภคที่มีต่อการซื้อสิ นค้า
ทางสื่ อออนไลน์อย่างไร
6) ความพึงพอใจความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการตัดสิ นใจซื้ อของผูบ้ ริ โภคที่มีต่อการซื้ อ
สิ นค้าทางสื่ อออนไลน์อย่างไร

1.4 สมมติฐานการวิจยั
1) ผูบ้ ริ โ ภคที่ มี ล ัก ษณะทางประชากรต่ า งกัน จะมี พ ฤติ ก รรมการตัด สิ น ใจซื้ อ สิ น ค้า ที่
แตกต่างกัน
2) การรั บรู ้ ข่าวสารทางสื่ อออนไลน์ของผูบ้ ริ โภคมีความสัมพันธ์กบั ความพึงพอใจของ
ผูบ้ ริ โภคในการตัดสิ นใจซื้อสิ นค้าทางสื่ อออนไลน์
3) การรั บ รู ้ ข่ า วสารทางสื่ อ ออนไลน์ ข องผูบ้ ริ โ ภคมี ค วามสั ม พัน ธ์ กับ พฤติ ก รรมการ
ตัดสิ นใจซื้อสิ นค้าทางสื่ อออนไลน์
4) ความพึงพอใจของผูบ้ ริ โภคมีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าทางสื่ อ
ออนไลน์

1.5 ขอบเขตของการวิจยั
1.5.1 ขอบเขตด้ านพืน้ ที่
ผูศ้ ึกษากําหนดพื้นที่ของการศึกษาปั จจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการตัดสิ นใจซื้ อของผูบ้ ริ โภค
ทางสื่ อออนไลน์ โดยทําการเก็บข้อมูลผูท้ ี่อาศัยอยูใ่ นเขตกรุ งเทพมหานครและเขตปริ มณฑล
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1.5.2 ขอบเขตด้ านกลุ่มตัวอย่ าง
กลุ่ ม ผู ้บ ริ โภคทั้ ง เพศชายและเพศหญิ ง ที่ มี อ ายุ 15 ปี ขึ้ นไป และอาศั ย อยู่ ใ นเขต
กรุ งเทพมหานครและเขตปริ มณฑล เนื่องจากเป็ นช่วงอายุที่เกิดการรับรู ้และตัดสิ นใจซื้อได้ง่าย ทั้งนี้
กลุ่มผูต้ อบแบบสอบถามต้องเป็ นผูท้ ี่เคยซื้อสิ นค้าหรื อบริ การทางสื่ อออนไลน์
1.5.3 ขอบเขตด้ านเวลา
เก็บรวบรวมแบบสอบถาม ตั้งแต่เดื อนธันวาคม 2558 จนถึงเดื อนมกราคม 2559 และทํา
การวิเคราะห์ขอ้ มูลตั้งแต่เดือน กุมภาพันธ์-เมษายน 2559

1.6 ประโยชน์ ทคี่ าดว่ าจะได้ รับ
1) เพื่อนําข้อมูลไปใช้ในการขายสิ นค้าบนสื่ อออนไลน์ให้ผบู ้ ริ โภคเกิดการรับรู ้ในตัวสิ นค้า
2) เพื่อนําผลจากการศึกษาที่ได้ไปเป็ นประโยชน์ในการประกอบธุ รกิจการซื้ อสิ นค้าผ่าน
สื่ อออนไลน์
3) เพื่อทราบถึงการรับรู ้ของผูบ้ ริ โภค และนําข้อมูลไปใช้สาํ หรับการประกอบธุรกิจการซื้อ
สิ นค้าทางสื่ อออนไลน์
4) เพื่อทราบถึงความพึงพอใจ และพฤติกรรมการตัดสิ นใจซื้ อของผูบ้ ริ โภคที่มีต่อการซื้ อ
สิ นค้าทางสื่ อออนไลน์ และนําข้อมูลไปใช้สาํ หรับการประกอบธุรกิจการซื้อสิ นค้าทางสื่ อออนไลน์
5) สามารถนําข้อมูลที่ศึกษาไปประยุกต์ใช้ในงานวิจยั ครั้งต่อไป
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1.7 กรอบแนวคิดงานวิจยั
การรับรู้
ลักษณะประชากร
- เพศ
- อายุ
- สถานภาพ
- ระดับการศึกษา
- อาชีพ
- รายได้เฉลี่ย

ความพึงพอใจของผู้บริโภค
- ด้านผลิตภัณฑ์
- ด้านราคา
- ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย
- ด้านการส่ งเสริ มการตลาด

พฤติกรรมการตัดสิ นใจซื้อของผู้บริโภค
ภาพที่ 1.5 กรอบแนวคิดงานวิจยั
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1.8 นิยามศัพท์ เฉพาะ
การรับรู ้ หมายถึง การรับรู ้ขอ้ มูลข่าวสารทางสื่ อออนไลน์ ได้แก่ Facebook Instagram Line
Shopee TH และ Kaidee.com
ความพึงพอใจ หมายถึง ความรู ้สึกที่วดั ผลได้จากการเลือกรับรู ้ในสิ่ งที่ตนต้องการ ในที่น้ ี
อาจหมายถึง ความพึงพอใจต่อการเลือกซื้อสิ นค้าทางสื่ อออนไลน์
พฤติกรรมการตัดสิ นใจซื้ อ หมายถึง พฤติกรรมที่มีปัจจัยด้านต่างๆ เข้ามาเกี่ยวข้องกับการ
ตัดสิ นใจซื้อสิ นค้าผ่านสื่ อออนไลน์ของผูบ้ ริ โภค
ปั จจัยการตัดสิ นใจซื้ อ หมายถึง สิ่ งต่าง ๆ ที่กระตุน้ และก่อให้เกิ ดพฤติกรรมการซื้ อของ
ผูบ้ ริ โภค ได้แก่ สิ นค้า และบริ การ
สื่ อออนไลน์ หมายถึง ประเภทของสื่ อที่พฒั นามาจากสื่ อออฟไลน์ โดยอินเตอร์เน็ตเป็ นตัว
เชื่ อมโยงในการสื่ อสาร ในปั จจุบนั สื่ อออนไลน์ที่คนนิ ยมใช้ ได้แก่ Facebook Instagram Line
Shopee TH และ Kaidee.com ที่อาศัยอินเตอร์ เน็ตในการสื่ อสาร ซึ่ งส่ งผลให้เกิดการรับรู ้ของ
ผูบ้ ริ โภคในการจะตัดสิ นใจซื้อสิ นค้าทางสื่ อออนไลน์
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บทที่ 2
แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง
ในการศึ ก ษาเรื่ อ ง “ปั จ จัย ที่ มี ผ ลต่ อ พฤติ ก รรมการตัด สิ น ใจซื้ อ ของผูบ้ ริ โ ภคทางสื่ อ
ออนไลน์” มีแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งนํามาเป็ นแนวทางในการศึกษาไว้ดงั นี้
1) แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับประชากร
2) แนวคิดและทฤษฎีการรับรู ้
3) แนวคิดและทฤษฎีความพึงพอใจ
4) แนวคิดและทฤษฎีพฤติกรรมการตัดสิ นใจซื้อ
5) เอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง

2.1 แนวคิดและทฤษฎีเกีย่ วกับประชากร
ศิริวรรณ เสรี รัตน์ และคณะ (2538, น. 41-42) กล่าวว่า ลักษณะทางประชากรศาสตร์
ประกอบไปด้วย อายุ เพศ ขนาดครอบครัว สถานภาพ รายได้ อาชี พ การศึกษา ซึ่ งสิ่ งเหล่านี้ เป็ น
เกณฑ์ที่นิยมใช้ในการแบ่งส่ วนการตลาด ลักษณะทางประชากรศาสตร์เป็ นลักษณะสําคัญและเป็ น
สถิติที่วดั ได้ของประชากร ช่วยกําหนดกลุ่มเป้ าหมาย รวมทั้งง่ายต่อการวัดมากกว่าตัวแปรอื่น ตัว
แปรทางประชากรศาสตร์ที่สาํ คัญ มีดงั นี้
1) อายุ (Age) เนื่ องจากผลิตภัณฑ์จะสามารถตอบสนองความต้องการของกลุ่ม
ผูบ้ ริ โภคที่มีอายุแตกต่างกัน นักการตลาดจึงใช้ประโยชน์จากอายุเป็ นตัวแปรทางประชากรศาสตร์ที่
แตกต่ า งของส่ ว นตลาด นัก การตลาดได้ค น้ คว้า ความต้อ งการของส่ ว นตลาดส่ ว นเล็ก (Niche
Market) โดยมุ่งความสําคัญที่ตลาดอายุส่วนนั้น
2) เพศ (Sex) เป็ นตัวแปรในการแบ่งส่ วนตลาดที่สาํ คัญเช่นกัน นักการตลาดต้อง
ศึกษาตัวแปรตัวนี้อย่างรอบคอบ เพราะในปัจจุบนั นี้ตวั แปรด้านเพศมีการเปลี่ยนแปลงในพฤติกรรม
การบริ โภค การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวอาจมีสาเหตุมาจากการที่สตรี ทาํ งานมากขึ้น
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3) ลักษณะครอบครัว (Marital Status) ในอดีตจนถึงปั จจุบนั ลักษณะครอบครัว
เป็ นเป้ าหมายที่สาํ คัญของการใช้ความพยายามทางการตลาดมาโดยตลอด และมีความสําคัญยิ่งขึ้น
ในส่ วนที่เกี่ยวกับหน่วยผูบ้ ริ โภค นักการตลาดจะสนใจจํานวนและลักษณะของบุคคลในครัวเรื อนที่
ใช้สินค้าใดสิ นค้าหนึ่ ง และยังสนใจในการพิจารณาลักษณะทางประชากรศาสตร์ และโครงสร้าง
ด้านสื่ อที่เกี่ยวข้องกับผูต้ ดั สิ นใจในครัวเรื อนเพื่อช่วยในการพัฒนากลยุทธ์การตลาดให้เหมาะสม
4) รายได้ การศึกษา และอาชีพ (Income Education and Occupation) เป็ นตัวแปร
สําคัญในการกําหนดส่ วนของการตลาด โดยทัว่ ไปนักการตลาดจะสนใจผูบ้ ริ โภคที่มีความรํ่ารวย
แต่อย่างไรก็ตามครอบครัวที่มีรายได้ต่าํ จะเป็ นตลาดที่มีขนาดใหญ่ ปั ญหาสําคัญในการแบ่งส่ วน
ตลาดโดยถือเกณฑ์รายได้อย่างเดียวก็คือ รายได้จะเป็ นตัวชี้การมีหรื อไม่มีความสามารถในการจ่าย
สิ นค้า ในขณะเดี ยวกัน การเลื อกซื้ อสิ นค้าที่แท้จริ งอาจถื อเกณฑ์รูปแบบการดํารงชี วิต รสนิ ยม
ค่านิยม อาชีพ การศึกษา ฯลฯ แม้วา่ รายได้จะเป็ นตัวแปรที่ใช้บ่อยมาก นักการตลาดส่ วนใหญ่จะโยง
เกณฑ์รายได้รวมกับตัวแปรทางประชากรศาสตร์ อื่น ๆ เพื่อกําหนดตลาดเป้ าหมายได้ชดั เจนยิ่งขึ้น
เช่น กลุ่มรายได้อาจจะเกี่ยวข้องกับเกณฑ์อายุและอาชีพร่ วมกัน
อดุลย์ จาตุรงคกุล (2541, น. 38-39) กล่าวว่า ลักษณะทางประชากรศาสตร์ รวมถึง อายุ เพศ
วงจรชี วิตของครอบครัว การศึกษา รายได้ เป็ นต้น ลักษณะดังกล่าวมีความสําคัญต่อนักการตลาด
เพราะเกี่ยวพันกับอุปสงค์ (Demand) ในตัวสิ นค้าทั้งหลาย การเปลี่ยนแปลงทางประชากรศาสตร์
ชี้ให้เห็นถึงการขึ้นของตลาดใหม่และตลาดอื่นก็จะหมดไปหรื อลดความสําคัญลง
ลักษณะทางประชากรศาสตร์ ที่สาํ คัญมีดงั นี้
1) อายุ นักการตลาดต้องคํานึ งถึงความสําคัญของการเปลี่ยนแปลงของประชากร
ในเรื่ องของอายุดว้ ย
2) เพศ จํานวนสตรี (สมรสหรื อโสด) ที่ทาํ งานนอกบ้านเพิ่มมากขึ้นเรื่ อยๆ นักการ
ตลาดต้องคํานึ งว่า ปั จจุบนั สตรี เป็ นผูซ้ ้ื อรายใหญ่ ซึ่ งที่แล้วมาผูช้ ายเป็ นผูต้ ดั สิ นใจซื้ อ นอกจากนั้น
บทบาทของสตรี และบุรุษมีบางส่ วนที่ซ้ าํ กัน
3) วงจรชี วิตของครอบครัว ขั้นตอนแต่ละขั้นตอนของวงจรชี วิตของครอบครัว
เป็ นตัวกําหนดที่สาํ คัญของพฤติกรรม ขั้นตอนของวงจรชีวิตของครอบครัวแบ่งออกเป็ น 9 ขั้นตอน
ซึ่งแต่ละขั้นตอนจะมีพฤติกรรมการซื้อที่แตกต่างกัน
4) การศึกษาและรายได้ การศึกษามีอิทธิ พลต่อรายได้เป็ นอย่างมาก การรู ้ว่าอะไร
เกิดขึ้นกับการศึกษาและรายได้เป็ นสิ่ งสําคัญเพราะ แบบแผนการใช้จ่ายขึ้นอยูก่ บั รายได้ที่คนมี
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ทฤษฎี เกี่ ยวกับประชากรศาสตร์ เกี่ยวเนื่ องกับผูบ้ ริ โภคเป็ นอย่างมาก เห็นได้จากการแบ่ง
กลุ่มเป้ าหมายเป็ นเพศ อายุ รายได้ การศึกษา และสถานภาพ ทําให้ผบู ้ ริ โภคมีลกั ษณะพฤติกรรมการ
บริ โภคที่แตกต่างกันออกไป

2.2 แนวคิดและทฤษฎีการรับรู้
2.2.1 ความหมายของการรับรู้
ณัฐชลิดา เมธี ภิวฒั น์ (2553) กล่าวว่า การรับรู ้ (Perception) มีรากศัพท์มาจากภาษาละติน
คือ “Percipere” ซึ่ ง Per หมายถึง ผ่าน (Through) และ Cipere หมายถึง การนํา (To Take) ถือเป็ น
กระบวนการทางจิตวิทยาพื้นฐานของบุคคลที่สาํ คัญ เพราะถ้าปราศจากการรับรู ้แล้วจะไม่สามารถมี
ความจําหรื อการเรี ยนรู ้ได้ (บุปผา พวงมาลี, 2542) ดังนั้นการรับรู ้จึงเป็ นวิธีการที่บุคคลมองโลกที่อยู่
รอบๆ ตัวของบุคคล ฉะนั้นบุคคล 2 คน อาจจะมีความคิดต่อตัวกระตุน้ อย่างเดียวกันภายใต้เงื่อนไข
เดียวกัน แต่ละบุคคลทั้ง 2 อาจมีวิธีการยอมรับถึงตัวกระตุน้ (Recognize) การเลือกสรร (Select) การ
ประมวล (Organize) และการตีความ (Interpret) เกี่ยวกับตัวกระตุน้ ดังกล่าวไม่เหมือนกัน
Schiffman and Kanuk (2000) การรับรู ้ คือ กระบวนการที่บุคคลแต่ละคนมีการเลือก การ
ประมวลผลและการตีความเกี่ยวกับตัวกระตุน้ ออกมา ให้ความหมายและได้ภาพของโลกที่มีเนื้อหา
วิทวัส รุ่ งเรื องผล (2545) การรับรู ้ หมายถึง กระบวนการเปิ ดรับ ตีความ และทําความเข้าใจ
สิ่ งรอบตัวของผูบ้ ริ โภค ด้วยประสามสัมผัสทั้ง 5 ซึ่ งการตีความนั้นสําหรั บผูบ้ ริ โภคแต่ละบุคคล
แล้ว จะแตกต่ า งกัน ตามประสบการณ์ แ ละสิ่ ง ที่ ผูบ้ ริ โ ภคได้พ บเห็ น โดยประสาทสั ม ผัส ทั้ง 5
ประกอบด้วย การได้ยนิ การได้กลิ่น การมองเห็น การลิ้มรส และการสัมผัส ผูบ้ ริ โภคจะตีความผ่าน
ข้อมูลที่ได้รับ
ลักขณา สริ วฒั น์ (2549) ให้ความหมายการรับรู ้ หมายถึง การเกิดสัมผัสอย่างมีความหมาย
และเป็ นประสาทสัมผัสที่เกิดการสัมผัสขึ้น และตีความของการสัมผัส ได้รับออกมาเป็ นสิ่ งหนึ่ งสิ่ ง
ใดที่มีความหมายเป็ นสิ่ งที่รู้จกั และเข้าใจกัน และในการแปลความหมายของการสัมผัสนั้นจําเป็ นที่
อินทรี ยจ์ ะต้องใช้ประสบการณ์เดิมหรื อความรู ้เดิม ดังนั้นหากคนเราไม่มีความรู ้เดิมหรื อลืมเรื่ อง
นั้นๆ ไปก็จะไม่มีการรับรู ้ในสิ่ งนั้นๆ แต่จะเกิดเฉพาะการสัมผัสกับสิ่ งเร้านั้น
บรรยงค์ โตจินดา (2543) ให้ความหมายการรับรู ้ว่า หมายถึง การที่บุคคลเกิ ดการตีความ
และตอบสนองต่อสิ่ งที่เกิดขึ้น การรับรู ้แบ่งได้เป็ น 2 กิจกรรม คือ การรับรู ้ขอ้ มูลและการแปลข้อมูล
ให้เป็ นข้อความตามความเข้าใจ การรับรู ้จะต้องคํานึ งถึงความรู ้ความเข้าใจในข้อมูลข่าวสาร ความ
สนใจและประสบการณ์จึงสามารถทําให้เกิดการแปลความถูกต้อง
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นพ ศรี บุญนาค (2545) กล่าวถึงความหมายของการรับรู ้ว่า เป็ นกระบวนการที่บุคคลรับจัด
ระเบียบและแปลข้อมูล สารสนเทศจากสภาพแวดล้อมที่ดาํ รงอยู่
นันทสารี สุ ขโข (2548) กล่าวว่า การรับรู ้ หมายถึง การเปิ ดรับหรื อกระบวนการของความ
เข้าใจที่บุคคลต้องมีการจัดการและรวบรวมสิ่ งต่างๆ ผ่านประสาทสัมผัสทั้ง 5 ได้แก่ การมองเห็น
ได้กลิ่น ได้ยนิ รู ้รสชาติ และได้สมั ผัสออกมาเป็ นผลรวมที่มีความหมาย การรับรู ้ของแต่ละบุคคลจะ
แตกต่างกันโดยขึ้นอยูก่ บั ความรู ้และประสบการณ์ในอดีต
พัชนี เชยจรรยา และคณะ (2543) กล่าวว่า คนเราต่ างมี การรั บรู ้ ที่แตกต่างกัน ถ้าเราไม่
ยอมรับความแตกต่างในเรื่ องการรับรู ้ของแต่ละบุคคลก็อาจก่อให้เกิดความล้มเหลวของการสื่ อสาร
ได้ การรับรู ้ เป็ นตัวกําหนดทัศนคติ และความคาดหวังของผูส้ ื่ อสาร การรั บรู ้เป็ นกระบวนการที่
ตอบสนองต่อสิ่ งเร้าที่ได้รับ ซึ่ งเกี่ยวข้องกับการเลือกรับสาร การจัดการ และการตีความของสารที่
ได้รับตามความเข้าใจและความรู ้สึกของตน
สาร ก.
สาร ข.

เลือก

สาร ข.

ตีความ

สาร ค.
ตัวกรองการสื่ อสาร
ภาพที่ 2.1 กระบวนการรับรู ้
แหล่งทีม่ า: แนวคิดหลักนิเทศศาสตร์, 2543.
การรับรู ้เป็ นกระบวนการที่เกิดขึ้นได้โดยไม่ได้ต้ งั ใจ ซึ่งส่ วนมากเกิดจากประสบการณ์และ
การสั่งสมทางสังคม การรับรู ้สามารถเรี ยนรู ้ได้ โดยมนุ ษย์ไม่สามารถเรี ยนรู ้หรื อให้ความสนใจกับ
ทุกสิ่ งทุกอย่างได้ แต่จะเลือกรับรู ้เพียงเรื่ องที่ตนสนใจ เช่น เมื่อได้รับสารเดียวกัน ผูร้ ับสาร 2 คน
อาจให้ความสนใจและรับรู ้สารที่ต่างกัน ซึ่ งการรับรู ้สารที่แตกต่างกันเกิดจากอิทธิ พลหรื อตัวกรอง
(Filter) บางอย่าง คือ
1) แรงผลักดันหรื อแรงจูงใจ (Motives) เรามักเห็นในสิ่ งที่ตอ้ งการเห็น และได้ยนิ
ในสิ่ งที่ตอ้ งการได้ยนิ เพื่อตอบสนองความต้องการของตนเอง
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2) ประสบการณ์เดิม (Past of Experience) มนุษย์เราต่างเติบโตในสภาพแวดล้อม
การเลี้ยงดูจากครอบครัวและการคบหาสมาคมที่แตกต่างกัน
3) กรอบอ้างอิง (Frame of Reference) เกิดจากการสั่งสอน อบรมจากทาง
ครอบครัวและสังคม ดังนั้นคนที่มาจากต่างครอบครัว ต่างสถานภาพ ต่างศาสนา จึงมีการรับรู ้เรื่ อง
ต่างๆ ที่แตกต่างกัน
4) สภาพแวดล้อม (Environment) คนที่อยูต่ ่างสภาพแวดล้อม จะมีการเปิ ดรับและ
ตีความของข่าวสารที่ต่างกัน
5) สภาวะจิตใจและอารมณ์ (Mood) ความโกรธ ความกลัว ฯลฯ เช่น เรามักมอง
ปั ญหาเล็กน้อยเป็ นเรื่ องใหญ่เมื่อเราอารมณ์ไม่ดี และกลับมองปั ญหาใหญ่เป็ นเรื่ องเล็กในขณะที่มี
ความรัก
Fill (1995) กล่าวว่า การรับรู ้เป็ นเรื่ องเกี่ยวกับวิธีการที่แต่ละคนมองเห็นและทําความเข้าใจ
ต่อสิ่ งแวดล้อมรอบตัว ซึ่งเป็ นสิ่ งที่เกี่ยวกับการเลือก รวบรวม และตีความต่อสิ่ งเร้าต่างๆ ของแต่ละ
คน โดยเกิดเป็ นความเข้าใจที่แตกต่างกันไปแต่ละเหตุการณ์
2.2.2 กระบวนการรับรู้
Wagner and Hollenbeck (2005) กล่าวว่า การรับรู ้คือ กระบวนการที่ปัจเจกบุคคลเลือก
(Select) จัดการ (Organize) เก็บ (Store) และรับ (Retrieve) ข้อมูล ซึ่งมีกระบวนการสําคัญดังภาพ
ต่อไปนี้
สภาพแวดล้อม
(environment)

ความสนใจ
(attention)

ภาพที่ 2.2 การรับรู ้ (Perception)
แหล่ งทีม่ า: Wagner and Hollenbeck, 2005.

การจัดการ
(organization)

การระลึกได้
(recall)
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โดยส่ วนใหญ่แล้วคนเรามักจะมีความเชื่อมัน่ ในประสาทสัมผัสของตน จนบางครั้งทําให้
เชื่อว่า สิ่ งที่สัมผัสหรื อรับรู ้ คือ ความเป็ นจริ ง (Reality) ความเชื่อในลักษณะดังกล่าวอาจก่อให้เกิด
ปั ญหา โดยเฉพาะกรณี ที่การที่สิ่งรับรู ้ และความเป็ นจริ งของวัตถุมีความแตกต่างกันมาก ซึ่งนําไปสู่
โอกาสที่ จ ะเกิ ด ความเข้า ใจผิด ความสับ สน และความขัด แย้ง ภายในองค์ก าร (Wagner
&
Hollenbeck, 2005)
นพ ศรี บุญนาค (2545) อธิ บายถึงกระบวนการรับรู ้ว่า กระบวนการรับรู ้จะเริ่ มจากสิ่ งเร้าที่
อยูใ่ นสภาพแวดล้อม กระตุน้ ให้บุคคลสนใจและตั้งใจในสิ่ งนั้น โดนที่ประสาทสัมผัสต่างๆ คือ หู
ตา จมูก ปาก และร่ างกาย จากนั้นก็จะตีความหมายหรื อแปลความข้อมูลหรื อสิ่ งที่ได้รับมาและมีการ
ตอบสนองในขั้นสุ ดท้าย ดังภาพ
สิ่ งเร้าจากสภาพแวดล้อม
ความรู ้สึก การได้ยนิ การมองเห็น การดมกลิ่น การลิ้มรส
ความตั้งใจในการคัดเลือก
การจัดระบบและการแปลความหมาย
อารมณ์และพฤติกรรม
ภาพที่ 2.3 กระบวนการของการรับรู ้
แหล่งทีม่ า: นพ ศรี บุญนาค, 2545.
สมัย จิตหมวด (2521) กล่าวว่า กระบวนการรับรู ้ประกอบด้วย
1) การสัมผัส หมายถึง การที่อวัยวะสัมผัสกับสิ่ งเร้าและเข้ากระทบกับอวัยวะที่รับ
สัมผัสกับสิ่ งต่างๆ เพื่อรับรู ้ภาวะแวดล้อมที่อยูร่ อบตัวแล้วเกิดการตอบสนองขึ้น
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2) การแปลความหมายจากการสัมผัส สิ่ งสําคัญที่ช่วยแปลความหมายได้ดีและ
ถูกต้อง คือ สติปัญญา การสังเกต การพิจารณา ความสนใจ ความตั้งใจ และคุณภาพของจิตใจใน
ตอนนั้น
3) ประสบการณ์ เ ดิ ม เช่ น ความรู ้ ความคิ ด ความเข้า ใจ และการกระทํา ต้อ ง
ประกอบด้วยความถูกต้อง ความแน่ นอนและชัดเจน รวมถึงมีขอ้ มูลหรื อความรู ้มากพอในหลายๆ
ด้าน ซึ่งแสดงด้วยภาพดังต่อไปนี้
สิ่ งเร้า

อาการสัมผัส

การแปลความหมาย

การรับรู ้

ประสบการณ์เดิม ความสนใจ
ความตั้งใจ
ภาพที่ 2.4 กระบวนการรับรู ้
แหล่งทีม่ า: สมัย จิตหมวด, 2521.
ชัยพร วิชชาวุธ (2521 อ้างถึงใน สิ ริอร วิชชาวุธ, 2544) กล่าวสรุ ปไว้ดงั นี้
1) การเลือกรับรู ้ ขึ้นอยูก่ บั 2 ปัจจัย คือ ปัจจัยภายนอกและปัจจัยภายในของผูร้ ับรู ้
(1) ปัจจัยภายนอกของผูร้ ับรู ้ ได้แก่ ความเข้มของสิ่ งเร้า การเคลื่อนไหวของสิ่ ง
เร้า ความถี่หรื อความบ่อยของสิ่ งเร้า ขนาดของสิ่ งเร้า การตัดกันของสิ่ งเร้า ความแปลกใหม่ การ
เปลี่ยนแปลง สภาพแวดล้อมทางกายภาพ ความคิดเห็นของกลุ่ม และขนาดของกลุ่ม
(2) ปั จจัยภายในของผูร้ ับ ได้แก่ ประสบการณ์ในอดีต การเรี ยนรู ้ความคุน้ เคย
และความต้องการสิ่ งเร้าในช่วงเวลานั้น
2) การจัดระเบียบประเภทของสิ่ งเร้า
(1) การรั บรู ้ ภาพกับพื้น การรั บรู ้ ในชี วิตประจําวันได้รับอิทธิ พลมาจากภาพ
และพื้น เมื่อเห็นสิ่ งหนึ่ งสิ่ งใดเป็ นภาพแล้ว จะยึดติดกับภาพหรื อความคิดนั้นโดยละเลยในส่ วนที่
เป็ นพื้นหรื อองค์ประกอบไป และจะมีพฤติกรรมเป็ นไปในทางที่เน้นเป็ นภาพ
(2) การจัดกลุ่ม คนเรามักจะเลือกรับรู ้สิ่งเร้าทีละสิ่ ง และจะรั บรู ้ สิ่งเร้าที่เป็ น
กลุ่มใหญ่ๆ ภาพที่รับรู ้ จะเป็ นภาพรวมที่มีภาพย่อยรวมอยู่ เรี ยกว่า เกสทอลต์ หลักการรวมภาพ
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ย่อยๆ แบบเกสทอลต์มีหลายแบบ ได้แก่ ความใกล้ชิด ความคล้ายหรื อความเหมื อนกัน ความ
ต่อเนื่อง การปิ ดช่องว่าง การรับรู ้ตามความคาดหวัง
3) การตีความ เมื่อมีการเลือกรับรู ้ต่อสิ่ งเร้าและจัดระเบียบของสิ่ งเร้า ขั้นต่อไปคือ
การตีความว่าสิ่ งเร้านั้นคืออะไร การรับรู ้วตั ถุและความรู ้สึก สอนให้รับรู ้ว่าทุกสิ่ งบนโลกมีความ
แน่ นอนในเรื่ องขนาด รู ปทรงและสี เรามักจะพิสูจน์ขอ้ เท็จจริ งเกี่ยวกับขนาด รู ปทรงและสี เสมอ
เพื่อให้เรารับรู ้ตามสภาพความเป็ นจริ ง การรับรู ้ตรงสภาพความเป็ นจริ ง เรี ยกว่า การรับรู ้ตามภาวะ
วิสัย (Objective Phenomenal) และการรับรู ้ตามอัตวิสัย (Subjective Phonomenal) การรับรู ้ตามอัตวิสัยเป็ นการตีความสิ่ งเร้าตามประสาทที่สัมผัสได้โดยไม่มีการเปลี่ยนเข้าสู่ ภาวะวิสัย บุคคลจะปรับ
การรับรู ้อตั วิสัยจนเกิดความเคยชินว่าการรับรู ้ทุกครั้งเป็ นการรับรู ้ตามภาวะวิสัย ซึ่ งจะนํามาใช้ใน
การรับรู ้บุคคล
สิ ทธิโชค วรานุสันติกุล (2524 อ้างถึงใน สุ ริโย ชัยโสภา, 2549) กล่าวถึงกระบวนการรับรู ้
ว่า เป็ นกระบวนการที่ซบั ซ้อน แบ่งเป็ น 3 ขั้นตอน คือ
1) การเลือก (Selection) เป็ นกระบวนการเลือกที่จะรับสิ่ งเร้าบางอันจากสิ่ งเร้า
ทั้งหมด
2) การจัดระบบ (Organization) คนเรามักจัดระบบสิ่ งเร้าภายนอกเป็ น 2 วิธี คือ
(1) ภาพและพื้น (Figure and Ground) การที่เราสนใจสิ่ งเร้าที่เลือกมาเป็ นพิเศษ
เรี ยกว่าภาพ (Figure) และส่ วนอื่นที่ไม่สนใจเป็ นพื้น (Ground)
(2) การทําให้ง่าย (Simplification) การรับรู ้สิ่งเร้าภายนอกเข้ามาจัดระบบเป็ น
แนวโน้มอีกวิธีหนึ่ งของคนทัว่ ไป คือ จัดสิ่ งเร้านั้นให้ดูง่าย ตัดสิ่ งที่เป็ นรายละเอียดซับซ้อนและ
ยุง่ ยากทิ้งไป
(3) การแปลความ (Interpretation) เป็ นขั้นสุ ดท้ายในกระบวนการรับรู ้ ใน
ขั้นตอนนี้ จะอาศัยคุณสมบัติที่มีอยูภ่ ายในตัวเอง เช่น ทัศนคติ ประสบการณ์ ความต้องการ ค่านิ ยม
ฯลฯ เพื่อช่ วยการพิจารณาสิ่ งเร้ าภายนอกผสมผสานให้เข้ากับคุณสมบัติภายใน ดังนั้น การแปล
ความจึงขึ้นอยูก่ บั อัตวิสัย (Subjective) ของผูร้ ับ สิ่ งเร้าที่เสนอต่อบุคคลอื่นๆ บุคคลเหล่านั้นจะแปล
ความได้ต่างกัน ดังภาพ
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สิ่ งเร้า
รับรู ้และ
ตอบสนอง

จัดระบบ
ตีความ

Internal Stimuli
สิ่ งเร้าภายใน เช่น ทัศนคติ ความต้องการ
ความคาดหวัง ประสบการณ์

ภาพที่ 2.5 กระบวนการรับรู ้
แหล่ งทีม่ า: สิ ทธิโชค วรานุสนั ติกลุ , 2524.
2.2.3 องค์ ประกอบทีม่ ีอทิ ธิพลต่ อการรับรู้
วัชรี ทรั พย์มี (2533) กล่าวถึงองค์ประกอบที่ สําคัญที่เกี่ ยวข้องกับการรั บรู ้ ของบุคคลจะ
ขึ้นอยูก่ บั ลักษณะของสื่ อและสิ่ งเร้า สื่ อและสิ่ งเร้าทําให้เกิดการรับรู ้ตอ้ งมีสิ่งดึงดูดความสนใจของ
บุคคล มี ความชัดเจน ทําซํ้าๆ มีความแตกต่างจากสิ่ งเร้าอื่น ส่ วนปั จจัยด้านผูร้ ั บ ได้แก่ อายุ เพศ
การศึกษา อาชีพ ความต้องการ ความตั้งใจ ความสนใจ การเห็นคุณค่าของผูร้ ับการแปลความหมาย
และการตีความของสิ่ งเร้ าที่สัมผัสได้ โดยอาศัยความรู ้และประสบการณ์ เดิ ม ทําให้เกิ ดการแปล
ความหมายและเกิดการรับรู ้ต่อสิ่ งเร้านั้น
ถวิล ธาราโภชน์และศรัณย์ ศิริสุข (2545 อ้างถึงใน สุ รชัย ตรัยศิลานันท์, 2552) กล่าวว่า
บุคคลมีความแตกต่างกันในภูมิหลัง ประสบการณ์ ลักษณะประจําตัว ตลอดจนการเปลี่ยนแปลง
ของสิ่ งต่างๆ ที่เป็ นสิ่ งเร้า รวมถึงเวลาที่เปลี่ยนไป ทุกสิ่ งมีส่วนเกี่ยวข้องกับการรับรู ้ของคนเรา อาจ
กล่าวได้ต่อไปนี้
1) การใส่ ใจ (Attention) เป็ นปั จจัยสําคัญที่มีอิทธิ พลต่อการรับรู ้ ดังที่มอร์ แกน
และคิงส์ (1971 อ้างถึงใน ถวิล ธาราโภชน์และศรัณย์ ศิริสุข, 2545) กล่าวว่า การใส่ ใจเป็ น
องค์ประกอบพื้นฐานของการรับรู ้ การที่บุคคลมีการรับรู ้ในสิ่ งใดต้องเกิดการใส่ ใจต่อสิ่ งนั้น โดย
เริ่ มตั้งแต่การปรับตัวของอวัยวะที่รับความรู ้สึก เช่น ใช้จมูกสู ดดม การใช้สายตาเพ่งมองและอื่นๆ
เป็ นพฤติ ก รรมที่ นํา ไปสู่ ก ารใส่ ใ จ ถ้า สิ่ ง ใดถู ก ใส่ ใ จมากก็ จ ะเด่ น ชัด ต่ อ การรั บ รู ้ ซึ่ ง ขึ้ น อยู่กับ
2 องค์ประกอบ คือ ภาวะของผูร้ ับรู ้ (State of the Perceiver) และคุณลักษณะของสิ่ งเร้า (Stimulus
Characteristic)
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(1) ภาวะของผูร้ ับรู ้ (State of the Perceiver) หมายถึง สภาพของตัวบุคคลที่
เป็ นผูร้ ับรู ้ว่าขณะนั้นบุคคลมีสภาพเช่นไร เพราะบุคคลแต่ละคนเกิดมามีสถานภาพต่างกัน เติบโต
มาในสังคมที่ต่างกัน ย่อมทําให้มีความคิดแตกต่างกันในด้านความต้องการ (Need) แรงจูงใจ
(Motives) และการคาดหวัง (Expectancy) ถือเป็ นสิ่ งสําคัญที่เป็ นเหมือนตัวกระตุน้ ให้บุคคลเกิดการ
ใส่ ใจ
(2) คุณลักษณะของสิ่ งเร้า (Stimulus Characteristic) เป็ นสิ่ งที่บุคคลได้พบ ได้
รู ้สึก และทําให้เกิดการใส่ ใจมากน้อยเพียงใด อาจจะพิจารณาได้จาก ความเข้มข้น (Intensity) ขนาด
(Size) ทําตรงกันข้ามหรื อทําแปลกออกไป (Contrast) การทําซํ้า (Repetition) และการเคลื่อนไหว
(Movement)
2) ประสบการณ์เดิม (Previous Experience) บุคคลจะมีความรู ้เกี่ยวกับสิ่ งต่างๆ
มากหรื อน้อยขึ้นอยู่กบั ประการณ์ของแต่ละบุคคล ประสบการณ์เดิมเป็ นเหมือนเครื่ องมืออีกอย่าง
หนึ่ งที่จะทําให้การตีความจากความรู ้สึกชัดเจนขึ้น การรับรู ้ก็สอดคล้องกับสิ่ งเร้านั้นมากขึ้นด้วย
การรับรู ้ของบุคคลไม่ได้เกิ ดจากความว่างเปล่า แต่จะมีองค์ประกอบหลายประการทําให้เกิดการ
รับรู ้ โดยเฉพาะประสบการณ์ เดิ มที่สั่งสมมาแต่กาํ เนิ ด บุคคลจะนําสิ่ งเหล่านั้นมาคาดคะเน หรื อ
เตรี ยมการเพื่อรับรู ้ ทําให้การรับรู ้ที่ได้มีความหมายต่อการดํารงชีวิต
3) การเตรี ยมการคิดและสถานการณ์ห้อมล้อม (Mental Set and Context)
ประสบการณ์ต่างๆ ทําให้บุคคลเกิดความคาดหวังในเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้น การมีชีวิตอยูใ่ นสังคมที่
อยูท่ ่ามกลางสิ่ งแวดล้อมมากมาย เขาจะต้องตีความและรับรู ้ในสิ่ งเร้าที่หอ้ มล้อม (Context) พวกเขา
อยู่ จึงต้องวิเคราะห์ พิจารณา ไตร่ ตรอง เป็ นการเตรี ยมการคิด (Mental Set) ที่จะรับรู ้สิ่งเร้าต่างๆ
อย่างเหมาะสม
2.2.4 ขั้นตอนการรับรู้
เสรี วงษ์มณฑา (2542) กล่าวว่า ขั้นตอนการรับรู ้ (Perception Process) สามารถแบ่งได้เป็ น
4 ขั้นตอน ดังต่อไปนี้
1) การเปิ ดรับข้อมูลที่ได้เลือกสรร (Selective Exposure) เกิดขึ้นเมื่อผูบ้ ริ โภคเปิ ด
โอกาสให้ขอ้ มูลเข้าถึงตัวเอง เช่น การชมโฆษณาโดยไม่เปลี่ยนไปชมช่องอื่น เป็ นต้น
2) การตั้งใจรับข้อมูลที่ได้เลือกสรร (Selective Attention) เกิดขึ้นเมื่อผูบ้ ริ โภค
ตั้งใจเลือกที่จะรับสิ่ งกระตุน้ อย่างใดอย่างหนึ่ง
3) ความเข้าใจในข้อมูลที่ได้เลือกสรร (Selective Comprehension) แม้ผบู ้ ริ โภค
ตั้งใจจะรับข่าวสาร แต่ไม่ได้หมายความว่า ข่าวสารนั้นถูกตีความอย่างถูกต้อง ในส่ วนนี้ ถือเป็ นการ
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ตีความหมายข้อมูลที่ได้รับเข้ามาว่า มีความเข้าใจตามที่นกั การตลาดกําหนดไว้หรื อไม่ ถ้าเข้าใจก็จะ
ถูกนําไปสู่ ข้ นั ตอนต่อไป โดยการตีความนั้นขึ้นอยูก่ บั ทัศนคติ ความเชื่อมัน่ และประสบการณ์
4) การเก็บรักษาข้อมูลที่ได้รับเลือกสรร (Selective Retention) หมายถึง ผูบ้ ริ โภค
จดจําข้อมูลบางส่ วนที่เห็น อ่าน ได้ยนิ หลังจากการเปิ ดรับข้อมูลและเกิดความเข้าใจ
2.2.5 ปัจจัยทีม่ ีผลต่ อการรับรู้
จุฑามาศ สิ ทธิ ขวา (2542 อ้างถึงใน ณัฐชลิดา เมธีภิวฒั น์, 2553) ได้แบ่งปั จจัยที่มีผลต่อการ
รับรู ้เป็ น 2 ประเภท ได้แก่
1) ลักษณะของสิ่ งเร้า โดยสิ่ งเร้ าเป็ นปั จจัยภายนอกที่ทาํ ให้เกิ ดความสนใจที่จะ
รับรู ้หรื อทําให้การรับรู ้คาดเคลื่อนไปจากความจริ ง ซึ่ งลักษณะของสิ่ งเร้าที่ก่อให้เกิดการรับรู ้น้ นั
ต้องเป็ นสิ่ งที่น่าสนใจ ขนาดใหญ่ เคลื่อนไหว มีการเร้าซํ้าบ่อยๆ และสิ่ งเร้านั้นมีความแตกต่างจาก
สิ่ งอื่นๆ จะกระตุน้ ให้เกิ ดการรับรู ้ได้ดีและรวดเร็ ว เช่น การประชาสัมพันธ์ผ่านสื่ อวิทยุ โทรทัศน์
เป็ นต้น
2) ลักษณะของผูร้ ับรู ้ มีปัจจัยด้านกายภาพ และปัจจัยด้านจิตวิทยา
(1) ด้านกายภาพ ได้แก่ สมรรถภาพของอวัยวะสัมผัส เช่น หู ตา จมูก ลิ้น และ
ผิวกายต้องสมบูรณ์ ถ้าลักษณะของผูร้ ับรู ้ผดิ ปกติจะทําให้การรับรู ้สิ่งเร้าที่สัมผัสมาผิดเพี้ยนไปจาก
ความเป็ นจริ ง นอกจากนั้นก็เป็ นเรื่ องเพศ อายุ อาชีพ และระดับการศึกษาจะมีผลต่อการรับรู ้ดว้ ย
(2) ด้า นจิ ตวิท ยา ผูร้ ั บ จะเลื อ กสัมผัสเฉพาะที่ ตอ้ งการและแปลความหมาย
ให้กบั ตัวเอง มีอิทธิพลจากความรู ้หรื อประสบการณ์เดิม
สรุ ปได้ว่า ในแต่ละบุคคลจะมีการรับรู ้ผา่ นประสาทสัมผัสทั้ง 5 โดยมีสิ่งเร้าเป็ นตัวกระตุน้
ให้เกิดการรับรู ้ของบุคคล ซึ่ งเมื่อแต่ละบุคคลถูกกระตุน้ แล้วจะเกิดพฤติกรรมที่แตกต่างกันออกไป
ขึ้นอยูก่ บั สภาพแวดล้อมและกระบวนการรับรู ้ที่แตกต่างกัน
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2.3 แนวคิดและทฤษฎีความพึงพอใจ
2.3.1 ทฤษฎีความพึงพอใจ
นักวิชาการหลายท่านได้อธิบายถึงองค์ประกอบและความสัมพันธ์อื่นๆ ของความพึงพอใจ
ไว้มากมาย ตัวอย่างเช่น
Maslow (2000) ได้สร้างทฤษฎี การจูงใจของมนุ ษย์ ได้กล่าวในทฤษฎี ลาํ ดับขั้นความ
ต้องการของมาสโลว์ (Maslow’s Hierarchy of Needs Theory) ไว้ว่า ความต้องการของมนุษย์แบ่ง
ออกเป็ น 5 ระดับ เรี ยงระดับความต้องการจากตํ่าสุ ดไปยังความต้องการสู งสุ ดของมนุษย์ โดยบุคคล
จะตอบสนองความต้องการในระดับที่ต่าํ กว่าก่อนที่ความต้องการระดับสู งจะเกิดขึ้น เมื่อได้รับการ
ตอบสนองจนเกิดความพึงพอใจแล้ว ระดับความต้องการที่สูงกว่าจะเกิดขึ้น และบุคคลจะถูกจูงใจ
ให้ตอบสนอง และเมื่อได้รับการตอบสนองแล้วความต้องการก็จะเกิ ดขึ้นใหม่เรื่ อยๆ แต่ถา้ เป็ น
ความต้องการระดับล่างถูกตอบสนองจนมีความพึงพอใจแล้วจะเกิดกลับมาไม่พอใจอีกครั้ง บุคคลก็
จะหันมาตอบสนองความต้องการในระดับดังกล่าวอีก ซึ่งลําดับความต้องการของมนุษย์ต้ งั แต่ระดับ
ตํ่าไประดับสู งมี 5 ระดับ (Hierarchy of Needs) ได้แก่
ระดับที่ 1 ความต้อ งการพื้ น ฐานเพื่ อ ความอยู่ร อดของชี วิ ต (Physiological
Needs) ได้แก่ ความต้องการอาหาร นํ้า อากาศ ที่พกั อาศัย ยารักษาโรค และความต้องการทางเพศ
ระดับที่ 2 ความต้องการทางด้านความมัน่ คงและปลอดภัย (Safety Needs)
ส่ วนใหญ่เกี่ยวกับความปลอดภัยของร่ างกาย
ระดับที่ 3 ความต้องการด้านสังคม (Social Needs) เป็ นความต้องการด้าน
ความรัก ความพอใจ การมีส่วนร่ วมและการยอมรับ
ระดับที่ 4 ความต้องการที่สะท้อนให้เห็นความต้องการของบุคคลที่เกี่ ยวกับ
การยอมรับตนเองและความต้องการชื่อเสี ยง เกียรติยศ (Egoistic Needs) เช่น ฐานะ บารมี การเป็ นที่
ยอมรับจากคนอื่น
ระดับที่ 5 ความต้องการที่จะประสบความสําเร็ จในชีวิต (Self-Actualization)
เป็ นการต้องการขั้นสู งสุ ดของมนุ ษย์ คือ ต้องการความสําเร็ จทุกอย่างตามความต้องการของตน
(Physiological Needs)
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ภาพที่ 2.6 ทฤษฎีลาํ ดับขั้นความต้องการของมาสโลว์
แหล่งทีม่ า: Google, 2558.
Korman (1977 อ้างถึงใน สมศักดิ์ คงเที่ยง และอัญชลี โพธิ์ทอง, 2542) ได้จาํ แนกทฤษฎี
ความพึงพอใจออกเป็ น 2 กลุ่ม ได้แก่
1) ทฤษฎี การสนองความต้องการ กลุ่ มนี้ ถือว่า ความพึงพอใจของงานเกิ ดจาก
ความต้องการส่ วนบุคคลมีความสัมพันธ์กบั ผลที่ได้จากงานกับความสําเร็ จตามเป้ าหมายของบุคคล
2) ทฤษฎี ก ารอ้า งอิ ง กลุ่ ม ความพึ ง พอใจของงานมี ค วามสั ม พัน ธ์ ท างบวกกับ
คุ ณ ลัก ษณะของงานตามความปรารถนาของกลุ่ ม ซึ่ งสมาชิ ก ในกลุ่ ม ใช้เ ป็ นแนวทางในการ
ประเมินผล
ศิริวรรณ เสรี รัตน์ (2541) อธิ บายแนวคิดของ Philip Kotler เกี่ยวกับความพึงพอใจของ
ลูกค้า ไว้วา่ ความพึงพอใจเป็ นความรู ้สึกหลังการซื้อของบุคคล เป็ นผลจากการเปรี ยบเทียบระหว่าง
การรับรู ้ ต่อการปฏิบตั ิงานของผูใ้ ช้บริ การกับประสิ ทธิ ภาพของสิ นค้า ถ้าผลที่ได้รับตํ่ากว่าความ
คาดหวัง ก็จะทําให้เกิดความไม่พึงพอใจ แต่ถา้ ผลที่ได้รับตรงกับความคาดหวัง ก็จะทําให้เกิดความ
พึงพอใจ และถ้าผลที่ได้สูงกว่าการคาดหวัง ก็จะทําให้เกิดความประทับใจ
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2.3.2 ความหมายของความพึงพอใจ
อุทยั หิ รัญโต (2523) ได้ให้ความหมายของความพึงพอใจไว้ว่า ความพึงพอใจเป็ นสิ่ งที่ทาํ
ให้เกิดความสบายใจจากการตอบสนองความต้องการของเขา ทําให้เกิดความสุ ข
สุ ภาลักษณ์ ชัยอนันต์ (2540) ได้ให้ความหมายไว้ว่า ความพึงพอใจเป็ นความรู ้สึกส่ วนตัวที่
รู ้สึกเป็ นสุ ขหรื อยินดีที่ถูกตอบสนองความต้องการในสิ่ งที่ขาดไป หรื อสิ่ งที่ไม่ทาํ ให้เกิดความสมดุล
ความพึ ง พอใจเป็ นตัว กํา หนดพฤติ ก รรมที่ จ ะแสดงออกของบุ ค คล มี ผ ลต่ อการเลื อกปฏิ บตั ิ ใ น
กิจกรรมนั้นๆ
Wolman (1973 อ้างถึงใน วิภา นาคนิ มิตรุ่ ง, 2544) ความพึงพอใจ ในคําจํากัดความของ
พจนานุ กรมด้านพฤติกรรมศาสตร์ หมายถึง เป็ นสภาพของบุคคลที่มีความสุ ข เมื่อความต้องการ
ได้รับการตอบสนอง
กชกร เป้ าสุ วรรณ และคณะ (2550) กล่าวว่า ความพึงพอใจ หมายถึง สิ่ งที่ควรเป็ นไปตาม
ความต้องการ ความพึงพอใจเป็ นผลของการแสดงออกของทัศนคติของบุคคลอีกแบบหนึ่ ง เป็ น
ความรู ้สึกเอนเอียงจากประสบการณ์ที่มนุ ษย์ได้รับอาจจะมากหรื อน้อยก็ได้ และเป็ นความรู ้สึกที่มี
ต่อสิ่ งหนึ่ งสิ่ งใดได้ท้ งั ทางบวกและทางลบ แต่เมื่อสามารถตอบสนองความต้องการได้ ก็จะเกิ ด
ความพึงพอใจ ถ้าสิ่ งนั้นไม่สามารถตอบสนองได้ ก็จะเกิดความไม่พึงพอใจ
ั ศีล (2548) กล่าวว่า ทัศนคติที่ดีของบุคคล มักเกิดจากการได้รับการตอบสนอง
ฟ้ ามุ่ย สุ กณ
ตามที่ตนต้องการ ก็จะเกิดความรู ้สึกที่ดีต่อสิ่ งนั้น หากความต้องการไม่ถูกตอบสนอง ก็จะเกิดความ
ไม่พึงพอใจ
Mullins (1985) กล่าวว่า ความพึงพอใจ เป็ นทัศนคติของบุคคลที่มีต่อสิ่ งต่างๆ เป็ นสภาพ
ภายในที่มีความสัมพันธ์กบั ความรู ้สึกที่จะประสบความสําเร็ จในงานทั้งด้านปริ มาณและคุณภาพ
เกิดจากมนุษย์มีแรงผลักดันในตัวเอง และตอบสนองความต้องการเพื่อบรรลุเป้ าหมายจึงเกิดความ
พึงพอใจ เป็ นผลกลับไปยังจุดเริ่ มต้น จะเป็ นกระบวนการหมุนเวียนต่อไป
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ความต้องการหรื อ
ความคาดหวัง

แรงผลักดัน
(พฤติกรรม/การกระทํา)

เป้ าหมาย

ความพึงพอใจ
(ผลสะท้อนกลับ)
ภาพที่ 2.7 ความพึงพอใจของบุคคล
แหล่งทีม่ า: Mullins, 1985.
วุฒิชยั จํานง (2525) กล่าวว่า ความพึงพอใจเป็ นความรู ้สึกที่เต็มใจและพร้อมใจ โดยเกิดขึ้น
จากแรงจูงใจหรื อสิ่ งจูงใจ
2.3.3 องค์ ประกอบความพึงพอใจ
Gilmer (1976 อ้างถึงใน วิสาขา เทียมลม, 2551) ได้สรุ ปองค์ประกอบความพึงพอใจไว้
ดังนี้
1) ลักษณะทางสังคม ได้แก่ การมีความสัมพันธ์ที่ดีก่อให้เกิดความพึงพอใจ
2) ลักษณะของกิจกรรมที่ทาํ ได้แก่ เกิดความพึงพอใจของการมีความสัมพันธ์ที่ดี
3) ลักษณะของกิจกรรมที่ตรงกับความรู ้ ความสามารถและความมัน่ คงปลอดภัย
ได้แก่ ความมัน่ คงของกิจกรรม
4) การติดต่อสื่ อสาร ได้แก่ การสื่ อสารเพื่ออํานวยประโยชน์ในกิจกรรม
5) สภาพการทํางาน ได้แก่ สภาพแวดล้อม แสงสี เสี ยง อากาศ เป็ นต้น
Gilmer ยังได้สรุ ปองค์ประกอบความพึงพอใจ ได้แก่ ลักษณะทางสังคม (Social Aspects)
การมีสัมพันธ์ที่ดีทาํ ให้เกิดความพึงพอใจในลักษณะกิจกรรมที่ตรงกับความรู ้ ความสามารถ ความ
มัน่ คงปลอดภัย (Security) การติดต่อสื่ อสาร (Communication)
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2.3.4 การวัดความพึงพอใจ
Stromborg (1984) การวัดความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริ การย่อมแตกต่างกันตามวัตถุประสงค์
ของผูศ้ ึกษา แต่ใช้วิธีดงั นี้
1) การสัมภาษณ์ วิธีน้ ี จะมี แบบสัมภาษณ์ ที่มีคาํ ถาม ซึ่ งมี ความเที่ ยงตรงและมี
ความเชื่อมัน่ ทําการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่าง ข้อดีคือ ผูส้ ัมภาษณ์จะอธิ บายคําถามให้ผตู ้ อบเข้าใจได้
สามารถใช้กบั กลุ่มตัวอย่างที่ไม่สามารถอ่านเขียนได้ แต่ขอ้ เสี ยคือ การสัมภาษณ์จะใช้เวลานานและ
อาจมีขอ้ ผิดพลาดในการสื่ อความหมาย
2) การใช้แบบสอบถาม เป็ นวิธีที่นิยมใช้มากที่สุด ลักษณะคําถามมีความเที่ยงตรง
และมีความเชื่อมัน่ กลุ่มตัวอย่างจะเลือกตอบหรื อเติมคํา ข้อดีคือ ได้คาํ ตอบที่มีความหมายแน่นอน
สะดวกรวดเร็ วในการสํารวจ สามารถใช้กบั กลุ่มตัวอย่างที่มีขนาดใหญ่ แต่ขอ้ เสี ยคือ ผูต้ อบต้องอ่าน
ออกเขียนได้ และคิดเป็ น ความพึงพอใจเป็ นสภาวะที่มีความต่อเนื่อง ไม่สามารถบอกจุดเริ่ มต้นหรื อ
สิ้ นสุ ดได้ แบบสอบถามจึงนิยมสร้างเป็ นแบบมาตรอันดับ
ภณิ ดา ชัยปั ญญา (2541) กล่าวว่า การวัดความพึงพอใจทําได้หลายวิธี ดังนี้
1) การใช้แ บบสอบถาม เพื่ อ ต้อ งการทราบความคิ ด เห็ น ซึ่ ง สามารถกํา หนด
ลักษณะคําตอบให้เลือกหรื อตอบคําถามอิสระ อาจถามความพึงพอใจในด้านต่างๆ
2) การสัมภาษณ์ เป็ นวิธีวดั ความพึงพอใจทางตรง ซึ่ งอาศัยเทคนิ คและวิธีการที่ดี
ถึงจะได้ขอ้ มูลที่เป็ นจริ ง
3) การสังเกต เป็ นวิธีวดั ความพึงพอใจโดยสังเกตพฤติกรรมของบุคคลเป้ าหมาย
ไม่วา่ จะเป็ นการพูด กิริยาท่าทาง ต้องอาศัยการกระทําอย่างจริ งจัง และสังเกตอย่างมีแบบแผน
2.3.5 ปัจจัยทีม่ ีผลต่ อความพึงพอใจ
สุ เทพ วินิชพันธ์ (2541) ได้สรุ ปว่า สิ่ งจูงใจที่ใช้เป็ นเครื่ องมือกระตุน้ ให้บุคคลเกิดความพึง
พอใจ มีดว้ ยกัน 4 ประการ คือ
1) สิ่ งจูงใจที่เป็ นวัตถุ (Material Inducement) ได้แก่ สิ่ งของ เงินทอง หรื อสภาวะ
ทางกายที่ให้แก่ผปู ้ ระกอบกิจกรรมต่างๆ
2) สภาพทางกายที่พึงปรารถนา (Desirable Physical Condition) คือ สิ่ งแวดล้อม
ในการทํากิจกรรมต่างๆ ซึ่งเป็ นสิ่ งสําคัญอย่างหนึ่งทําให้เกิดความสุ ขทางกาย
3) ผลประโยชน์ทางอุดมคติ (Ideal Benefaction) หมายถึง สิ่ งต่างๆ ที่สนองความ
ต้องการของบุคคล
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4) ผลประโยชน์ทางสังคม (Association Attractiveness) หมายถึง ความสัมพันธ์
ฉันท์มิตรกับผูร้ ่ วมกิจกรรม ทําให้เกิดความผูกพัน ความพึงพอใจและสภาพการร่ วมกัน เป็ นความ
พึงพอใจของบุคคลในด้านสังคมหรื อความมัน่ คงในสังคม ซึ่ งทําให้รู้สึกมีหลักประกันและมีความ
มัน่ คงในการประกอบกิจกรรม
สรุ ปได้ว่า ความพึงพอใจจะเกิ ดขึ้นก็ต่อเมื่อ บุคคลถูกตอบสนองความต้องการ แล้วเกิ ด
ทัศนคติที่ดี หรื อความรู ้สึกที่ดีต่อการตอบสนอง ความพึงพอใจก็จะเกิดตามขึ้นมา โดยแต่ละบุคคล
จะมีความพึงพอใจมากหรื อน้อยจะขึ้นอยูก่ บั ว่า การถูกตอบสนองนั้นเป็ นไปในทิศทางใดและความ
ต้องการมีมากน้อยเพียงใด ตัวอย่างเช่น หากต้องการรับรู ้ข่าวสารของสิ นค้าตัวหนึ่ ง แล้วเจอข้อมูล
ของสิ นค้าตัวนั้นไม่วา่ จะเจอข้อมูลตรงตามที่ตอ้ งการหรื อไม่ เราก็จะเกิดความพึงพอใจในข้อมูลนั้น
หรื อการที่มีทศั นคติที่ดีต่อสิ นค้า นัน่ ก็ทาํ ให้เราเกิดความพึงพอใจด้วยเช่นกัน

2.4 แนวคิดและทฤษฎีพฤติกรรมการตัดสิ นใจซื้อ
2.4.1 ความหมายของพฤติกรรมผู้บริโภค
Solomon (1996) ให้ความหมายพฤติกรรมผูบ้ ริ โภค หมายถึง กระบวนการต่างๆ ที่บุคคล
หรื อกลุ่มบุคคลเข้าไปซื้ อ ใช้หรื อบริ โภคสิ นค้า บริ การ ความคิดหรื อประสบการณ์ เพื่อสนองต่อ
ความต้องการหรื อเพื่อให้ได้รับความพึงพอใจ
ดารา ทีปะปาล (2542) พฤติกรรมผูบ้ ริ โภค หมายถึง กระบวนการต่างๆ ที่ผบู ้ ริ โภคประเภท
บุคคลหรื อกลุ่มบุคคลมี ส่วนเกี่ ยวข้องในการเลือกสรร การซื้ อ การบริ โภคที่เกี่ ยวกับสิ นค้าหรื อ
บริ การ โดยที่ใช้ความคิดหรื อประสบการณ์พิจารณา เพื่อตอบสนองความต้องการจนเกิดความพึง
พอใจ
ชู ชัย สมิ ทธิ ไกล (2553) พฤติ กรรมผูบ้ ริ โภค หมายถึ ง การกระทําของบุ คคลที่มีผลของ
ความสัมพันธ์กบั การตัดสิ นใจซื้ อ การซื้ อ การใช้และการกําจัดส่ วนที่เหลือ สิ นค้าและบริ การต่างๆ
เพื่อตอบสนองความต้องการหรื อความปรารถนาส่ วนตัว และอาจมี บุคคลอื่ นเป็ นส่ วนร่ วมใน
กระบวนการบริ โภคด้วย
ปริ ญ ลัก ษิ ต านนท์ (2544) กล่ า วว่ า พฤติ ก รรมผู บ้ ริ โ ภค คื อ การกระทํา ของบุ ค คลที่
เกี่ยวข้องโดยตรงกับการจัดหาและการใช้ผลิตภัณฑ์ ทั้งนี้ หมายถึง กระบวนการตัดสิ นใจที่เกิดขึ้น
ก่อนการกําหนดให้มีการกระทํา
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2.4.2 การวิเคราะห์ พฤติกรรมผู้บริโภค
ธงชัย สั น ติ ว งษ์ (2540) กล่ าวว่า การวิ เ คราะห์ พ ฤติ ก รรมผูบ้ ริ โ ภค คื อ การค้น หาหรื อ
วิเคราะห์สาเหตุที่มีอิทธิ พลจนเกิดการตัดสิ นใจซื้ อ เพื่อทราบถึงความต้องการและพฤติกรรมการ
บริ โภคของผูบ้ ริ โภค ทําให้ธุรกิจสามารถกําหนดตลาดเป้ าหมายและสามารถวางแผนกลยุทธ์ทาง
การตลาดที่ตอบสนองความพึงพอใจ และพฤติกรรมของผูบ้ ริ โภคได้อย่างดี ซึ่ งสามารถจูงใจให้
ผูบ้ ริ โภคซื้อสิ นค้าและบริ การ จนเกิดความจงรักภักดี (Loyalty) ต่อองค์กร โดยการซื้อซํ้าและบอก
ต่อ โดยหลักการวิเคราะห์พฤติกรรมผูบ้ ริ โภค คือ 6Ws 1H ประกอบด้วย Who What Why Who
When Where และ How เพื่อใช้หาคําตอบ 7 ประการ หรื อ 7Os ประกอบด้วย Occupants Objects
Objectives Organizations Occasions Outlets และ Operations แสดงได้ตามตาราง ดังนี้
คําถาม 6Ws และ 1H
1. ใครอยูใ่ นตลาดเป้ าหมาย
(Who is in target market?)
2. ผูบ้ ริ โภคซื้ ออะไร
(What does the consumer buy?)
3. ทําไมผูบ้ ริ โภคจึงซื้ อ
(Why does the consumer buy?)

คําตอบที่ตอ้ งการทราบ 7Os
ลัก ษณะกลุ่ ม เป้ าหมาย (Occupants)
ในด้า น
ประชากรศาสตร์ ภูมิศาสตร์ จิ ตวิทยาหรื อจิตวิเคราะห์
และพฤติกรรม
สิ่ งที่ผบู ้ ริ โภคต้องการ (Objects) สิ นค้าและบริ การ
วัตถุประสงค์ในการซื้ อ (Objectives) อาจมาจากปั จจัย
ส่ วนบุ คคล ปั จ จัยทางจิ ตวิทยา ปั จจัยทางสังคม หรื อ
ปัจจัยทางวัฒนธรรม

4. ใครมีส่วนร่ วมในการตัดสิ นใจซื้ อ
(Who Participates in the buying?)

บุ ค คลที่ มี อิ ท ธิ พ ลในการตัด สิ น ใจซื้ อ ของผู ้บ ริ โภค
(Organizations)

5. ผูบ้ ริ โภคซื้ อเมื่อใด
(When does the consumer buy?)

โอกาสในการซื้ อ (Occasions) ช่ วงเวลาที่ ซ้ื อ เช่ น
ช่วงเวลา วัน เดือน ปี เทศกาล หรื อโอกาสพิเศษ

6. ผูบ้ ริ โภคซื้ อที่ไหน
(Where does the consumer buy?)

แหล่งหรื อช่องทางการซื้ อ (Outlets) เช่น ร้านค้าปลีก
ร้านค้าส่ ง ออนไลน์

7. ผูบ้ ริ โภคซื้ ออย่างไร
(How does the consumer buy?)

วิธีการซื้ อ หรื อขั้นตอนการตัดสิ นใจ (Operations)

ตารางที่ 2.1 คําถาม 7 คําถาม 6Ws 1H
แหล่ งทีม่ า: กานดา เสื อจําศิล, 2555.
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2.4.3 ปัจจัยทีม่ ีอทิ ธิพลต่ อพฤติกรรมผู้บริโภค
ชู ชัย สมิ ทธิ ไกร (2553) พฤติ กรรมของผูบ้ ริ โภคจะเป็ นลําดับขั้นของการกระทํา ได้รับ
อิทธิพลจากปัจจัยต่างๆ ซึ่งการบริ โภคประกอบด้วย 3 ขั้นตอนที่สัมพันธ์กนั คือ ขั้นปั จจัยนําเข้า ขั้น
กระบวนการ และขั้นผลลัพธ์
1) ขั้นปั จจัยนําเข้า (Input Stage) คือ ปั จจัยภายนอกมีผลกระทบต่อกระบวนการ
ตัด สิ น ใจซื้ อ ของผูบ้ ริ โ ภค ได้แ ก่ ดํา เนิ น การขององค์ก รธุ ร กิ จ ถื อ เป็ นปั จ จัย ที่ ท าํ ให้ผูบ้ ริ โ ภค
ตระหนักและต้องการในสิ นค้าและบริ การ โดยใช้หลักส่ วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix
หรื อ 4P) ประกอบด้วย ผลิตภัณฑ์ (Product) ราคา (Price) ช่องทางการจําหน่าย (Place) และการ
ส่ งเสริ มทางการตลาด (Promotion) และปั จจัยภายนอก คือ ปั จจัยด้านสังคมและวัฒนธรรม เป็ น
ปั จจัยแวดล้อมของผูบ้ ริ โภคที่มีผลต่อการเกิดพฤติกรรมต่างๆ ซึ่ งปั จจัยนี้ ประกอบด้วย ครอบครัว
ชนชั้นทางสังคมและวัฒนธรรม ทั้ง 2 ปั จจัยนี้ มีอิทธิ พลร่ วมกันว่าผูบ้ ริ โภคจะซื้ ออะไร สถานที่ซ้ื อ
และวิธีการในการบริ โภคสิ นค้าและบริ การ ที่เรี ยกว่า กระบวนการตัดสิ นใจซื้อ
2) ขั้นกระบวนการ (Process Stage) คือ ขั้นกระบวนการตัดสิ นใจซื้อของผูบ้ ริ โภค
การตัดสิ นใจซื้ออาศัยด้านจิตวิทยา ได้แก่ การเรี ยนรู ้ รับรู ้ ความต้องการ บุคลิกภาพ ทัศนคติ ค่านิ ยม
และวิถีชีวิตของผูบ้ ริ โภค ซึ่ งสิ่ งเหล่านี้ มีผลกระทบต่อกระบวนการตัดสิ นใจซื้อในขั้นการตระหนัก
ถึงความต้องการ ขั้นการค้นหาข้อมูลก่อนการซื้อ และขั้นประเมินทางเลือกก่อนการซื้อ
3) ขั้นผลลัพธ์ (Output Stage) เป็ นขั้นตอนสุ ดท้ายของกระบวนการบริ โภคโดย
เกี่ ยวข้องกับขั้นตอนการซื้ อ การใช้ การกําจัดส่ วนที่เหลือ และการประเมิ นผลหลังการบริ โภค
ผลลัพธ์หลังจากบริ โภคแล้วนั้นอาจเกิ ดความพึงพอใจหรื อไม่ เกิ ดความพึงพอใจต่ อสิ น ค้าและ
บริ ก าร กลายเป็ นประสบการณ์ ใ นการบริ โ ภคสิ น ค้า และบริ ก ารนั้น ๆ ซึ่ ง จะมี ผ ลต่ อปั จ จัย ด้า น
จิตวิทยาของผูบ้ ริ โภคในครั้งต่อไป
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อิทธิพลจากปัจจัยภายนอก
การดําเนินการขององค์ การธุรกิจ (4P)
- ผลิตภัณฑ์ (Product)
- ราคา (Price)
- ช่องทางการจัดจําหน่าย (Place)
- การส่ งเสริ มการตลาด (Promotion)

ปัจจัย
นําเข้า
(Input)

ปัจจัยด้ านสั งคมและวัฒนธรรม
- ครอบครัว
- กลุ่มอ้างอิง
- ชั้นทางสังคม
- วัฒนธรรม

กระบวนการตัดสิ นใจของผูบ้ ริ โภค

กระบวนการ
(Process)

- การตระหนักถึงความต้อง
- การค้นหาข้อมูลก่อนการซื้ อ
- การประเมินทางเลือกก่อน

ปัจจัยด้ านจิตวิทยา
- การรับรู้
- การเรี ยนรู้
- ความต้องการและแรงจูงใจ
- บุคลิกภาพ
- ทัศนคติ
- ค่านิยมและวิถีชีวิต
ประสบการณ์

พฤติกรรมหลังการตัดสิ นใจซื้ อ

ผลลัพธ์
(Output)

- การซื้ อ
- การใช้
- การกําจัดส่ วนที่เหลือ
การประเมินหลังการบริ โภค

ภาพที่ 2.8 โมเดลการตัดสิ นใจของผูบ้ ริ โภค (Model of Consumer Decision Making)
แหล่ งทีม่ า: Schiffman, Kanuk and Lazer, 2007.
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ศิริวรรณ เสรี รัตน์ และคณะ (2546) กล่าวว่า ผูบ้ ริ โภคจะผ่านขั้นตอนต่างๆ 5 ขั้นตอน คือ
1) การเล็งเห็นถึงปั ญหาหรื อตระหนักในความต้องการ
2) การค้นหาข้อมูล
3) การประเมินผลทางเลือก
4) การตัดสิ นใจซื้อ
5) พฤติกรรมภายหลังการซื้อ
ทั้ง นี้ ผู ้บ ริ โภคอาจข้า มหรื อย้อ นกลับ ไปเริ่ มขั้น ตอนก่ อ นหน้ า นี้ ได้ แสดงให้ เ ห็ น ว่ า
กระบวนการตัด สิ น ใจซื้ อเกิ ด ขึ้ น นานกว่า จะมี การซื้ อ และมี ผลกระทบต่ อพฤติ ก รรมผูบ้ ริ โภค
ภายหลังการซื้อด้วย อธิบายได้ดงั นี้

การตระหนักถึง

การเสาะแสวงหา

การประเมิน

ความต้องการ

ข่าวสาร

ทางเลือก

พฤติกรรมหลัง

การตัดสิ นใจซื้อ

การซื้อ

ภาพที่ 2.9 กระบวนการตัดสิ นใจซื้อของผูบ้ ริ โภค
แหล่งทีม่ า: อดุลย์ จาตุรงคกุล, 2543.
อดุลย์ จาตุรงคกุล (2543) กล่าวว่า กระบวนการตัดสิ นใจซื้อประกอบด้วยขั้นตอนต่างๆ 5
ขั้นตอนที่นาํ ไปสู่ การตัดสิ นใจซื้อ ได้แก่
1) การตระหนักถึงความต้องการ (Need Recognition) เป็ นจุดเริ่ มต้นของ
กระบวนการซื้ อ ซึ่ งตระหนักถึงปั ญหาหรื อความต้องการ ผูซ้ ้ื อรู ้สึกแตกต่างระหว่างความต้องการ
ซื้อจริ งกับความปรารถนา ความต้องการอาจถูกกระตุน้ จากภายในกระตุน้ ความต้องการที่มีอยูป่ กติ
เช่น ความหิ ว กระหาย เพศ เป็ นต้น ในระดับที่สูงพอที่จะขับดัน นอกจากนั้นความต้องการอาจถูก
กระตุน้ จากตัวกระตุน้ ภายนอก
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2) การเสาะแสวงหาข่าวสาร (Information Search) ผูบ้ ริ โภคถูกกระตุน้ อาจจะเสาะ
แสวงหาข่าวสารมากขึ้น ถ้าแรงผลักดันของผูบ้ ริ โภคแข็งแกร่ งและสิ นค้าอยูใ่ กล้เพียงเอื้อม ผูบ้ ริ โภค
มักจะซื้ อ ไม่เช่ นนั้นผูบ้ ริ โภคอาจจะเก็บความต้องการนั้นไว้ หรื อทําการสื บค้นข้อมูลข่าวสารที่
เกี่ยวข้องกับความต้องการดังกล่าว ผูบ้ ริ โภคอาจหาข่าวสารได้จากหลายแห่ ง เช่น
(1) แหล่งข่าวสารบุคคล ได้แก่ ครอบครัว เพื่อน คนรู ้จกั
(2) แหล่งพาณิ ชย์ ได้แก่ โฆษณา พนักงานขาย ตัวแทนจําหน่ าย การแสดง
สิ นค้า บรรจุภณ
ั ฑ์
(3) แหล่งสาธารณะ ได้แก่ สื่ อมวลชน องค์การเพื่อผูบ้ ริ โภค
(4) แหล่งที่เกิดจากความชํานาญ ได้แก่ การจับถือ การตรวจสิ นค้าและการใช้
บริ การ
3) การประเมินทางเลือก (Evaluation of Alternative) วิธีการที่ผบู ้ ริ โภคใช้ข่าวสาร
เพื่อได้ตราสิ นค้าที่เลือกไว้เพื่อพิจารณาตัดสิ นใจเป็ นขั้นตอนสุ ดท้าย ผูบ้ ริ โภคเลือกตราด้วยวิธีใด
นักการตลาดจะต้องรู ้เกี่ ยวกับการประเมินค่าของทางเลือก นัน่ คือ วิธีที่ใช้เลือกข่าวสารตราสิ นค้า
ในการเลือกใช้กลยุทธ์การตลาดของนักการตลาดต้องก่อให้เกิดอิทธิพลในการตัดสิ นใจซื้อ
4) การตัดสิ นใจซื้ อ (Purchase Decision) เป็ นขั้นตอนการประเมิน ผูบ้ ริ โภคจะ
จัดลําดับความชอบตราสิ นค้าต่างๆ เลือกและสร้างความตั้งใจซื้ อขึ้น โดยการตัดสิ นใจซื้ อมักจะทํา
การซื้อตราที่ชอบที่สุด แต่มี 2 ปัจจัย ที่เข้ามา “ขวาง” ระหว่างความตั้งใจซื้อกับการตัดสิ นใจซื้อ
5) พฤติกรรมหลังการซื้อ (Post-Purchase Behavior) ผูบ้ ริ โภคจะเกิดความพอใจ
หรื อไม่ และก่อให้เกิดพฤติกรรมหลังการซื้ อขึ้น ปั ญหาอยู่ที่ว่าอะไรเป็ นตัวกําหนดความพอใจใน
การซื้ อ ของผูบ้ ริ โ ภค คํา ตอบก็ ข้ ึ น อยู่กับ ความสั ม พัน ธ์ ร ะหว่ า งความคาดหมายของผูบ้ ริ โ ภค
(Consumer’s Expectation) กับการปฏิบตั ิของสิ นค้า (Products’ Perceived Performance) ถ้าสิ นค้า
น้อยกว่าความคาดหวัง ผูบ้ ริ โภคจะผิดหวัง ถ้าตรงตามต้องการ ผูบ้ ริ โภคจะพอใจ ถ้าดี เกิ นความ
คาดหวัง ผูบ้ ริ โภคจะรู ้สึกดีมาก
แบบจําลองพฤติกรรมของผูบ้ ริ โภค (Consumer Behavior Model) หรื อที่เรี ยกว่า S-R
Theory เป็ นการศึกษาเหตุจูงใจที่ทาํ ให้เกิดการซื้อสิ นค้า โดยเริ่ มต้นจากสิ่ งกระตุน้ (S-Stimulus) ซึ่ง
จะกระตุน้ ความต้องการเข้าไปในความรู ้สึกนึกคิดของผูซ้ ้ือ (Buying’s Black Box) เปรี ยบเสมือน
กล่องดํา จนทําให้เกิ ดความต้องการก่ อนแล้วจึ งทําให้เกิ ดการตอบสนอง (R-Response) ซึ่ งมี
พฤติกรรมแสดงออกถึงความสัมพันธ์ดงั กล่าว
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สิ่ งกระตุ้น
ทางการตลาด

สิ่ งกระตุ้น
อืน่ ๆ

คุณลักษณะ
ของผู้ซื้อ

กระบวนการ
ตัดสิ นใจซื้อ

1. ผลิตภัณฑ์
2. ราคา
3. การจัดจําหน่าย
4. การส่ งเสริ ม
การตลาด

1. เศรษฐกิจ
2. เทคโนโลยี
3. การเมือง
4. วัฒนธรรม

1. วัฒนธรรม
2. สังคม
3. บุคคล
4. จิตวิทยา

1. ตระหนักถึง
ปัญหา
2. ค้นหาข้อมูล
3. ประเมิน
ทางเลือก
4. ตัดสิ นใจซื้ อ
5. พฤติกรรม
หลังการซื้ อ

การตัดสิ นใจซื้อ
1. ประเภท
ผลิตภัณฑ์
2. ตรายีห่ อ้
3. ผูข้ าย
4. เวลา
5. ปริ มาณ

ภาพที่ 2.10 Buyer’s Black Box
แหล่ งทีม่ า: ศิริวรรณ เสรี รัตน์ และคณะ, 2546.
Kotler (1994 อ้างถึงใน การวิจยั การตลาดฉบับมาตรฐาน, ศิริวรรณ เสรี รัตน์ และคณะ,
2541) จุดเริ่ มต้นของโมเดลนี้ อยู่ที่มีสิ่งกระตุน้ (Stimulus) ให้เกิดความต้องการก่อน จากนั้นก็เกิด
การตอบสนอง (Response) ดังนั้นแบบจําลองนี้อาจจะเรี ยกว่า “S-R Theory” โดยมีรายละเอียดดังนี้
1) สิ่ งกระตุน้ (Stimulus) สิ่ งกระตุน้ อาจจะเกิดขึ้นเองในร่ างกายและสิ่ งกระตุน้ จาก
ภายนอก ผูศ้ ึกษาต้องสนใจและจัดสิ่ งกระตุน้ ภายนอกเพื่อให้ผบู ้ ริ โภคเกิดความต้องการผลิตภัณฑ์
สิ่ งกระตุน้ ถือเป็ นเหตุจูงใจซื้ อด้านเหตุผล และใช้เหตุจูงใจให้ซ้ื อด้านจิตวิทยา สิ่ งกระตุน้ ภายนอก
ประกอบด้วย
(1) สิ่ งกระตุน้ ทางการตลาด (Marketing Stimulus) เป็ นสิ่ งกระตุน้ ที่สามารถ
ควบคุมและจัดให้มีข้ ึน เป็ นสิ่ งกระตุน้ ที่เกี่ยวข้องกับส่ วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix)
ประกอบด้วย
ก) ปั จจัยด้านผลิตภัณฑ์ (Product) เช่ น สิ นค้าและบริ การ คุณภาพการ
ออกแบบ
ข) ปั จจัยด้านราคา (Price) เช่น ส่ วนลด เงื่อนไขการขาย เงื่อนไขการชําระ
เงิน
ค) ปั จจัยด้านช่องทางการจัดจําหน่าย (Place) เช่น สถานที่ต้ งั มีที่จอดรถ
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ง) ปั จจัยด้านการส่ งเสริ มการขาย (Promotion) เป็ นสิ่ งกระตุน้ ความ
ต้องการของผูบ้ ริ โภคที่มีอยูภ่ ายนอก ที่บริ ษทั ไม่สามารถควบคุมได้ ตัวอย่างเช่น
(2) สิ่ งกระตุน้ ทางเศรษฐกิจ (Economic) เช่น รายได้ ซึ่ งมีผลต่อความต้องการ
ของผูบ้ ริ โภค
(3) สิ่ งกระตุน้ ทางกฎหมาย (Law and Political) เช่น การลดหรื อเพิ่มภาษี มีผล
ต่อการใช้จ่ายและความต้องการของผูบ้ ริ โภค
(4) สิ่ งกระตุน้ ทางเทคโนโลยี (Technological) เช่น เทคโนโลยีใหม่ๆ
(5) สิ่ งกระตุน้ ทางวัฒนธรรม (Culture) เช่น ขนบธรรมเนียมประเพณี
2) ความรู ้สึกนึ กคิดของผูบ้ ริ โภคหรื อกล่องดํา (Customer’s Black Box) เป็ น
ความรู ้สึกนึ กคิดของผูบ้ ริ โภคเปรี ยบเสมือนกล่องดํา ซึ่ งผูผ้ ลิตไม่สามารถทราบได้ จึงต้องพยายาม
ค้นหาความรู ้สึกนึ กคิดของผูบ้ ริ โภคที่ได้รับอิทธิ พลจากลักษณะต่างๆ ของผูบ้ ริ โภคและการบวน
การตัดสิ นใจของผูบ้ ริ โภค
(1) ลักษณะของผูบ้ ริ โภค (Consumer’s Characteristics) มีอิทธิ พลจากปั จจัย
ต่างๆ คือ ปั จจัยด้านสังคม ปัจจัยด้านจิตวิทยา ปัจจัยด้านวัฒนธรรมและปัจจัยส่ วนตัว
(2) กระบวนการตัดสิ นใจของผูบ้ ริ โภค (Consumer’s Decision Process) มี
ขั้นตอนดังนี้
ก) การรับรู ้ปัญหา
ข) การค้นหาข้อมูล
ค) การประเมินผลทางเลือก
ง) การตัดสิ นใจซื้อ
จ) พฤติกรรมหลังการซื้อ
3) การตอบสนองของผูบ้ ริ โภค (Customer’ Response) หรื อการตัดสิ นใจของ
ผูบ้ ริ โภค (Customer’s Decision Process) ผูบ้ ริ โภคจะมีการตัดสิ นใจในส่ วนต่างๆ ดังนี้
(1) การเลือกด้านผลิตภัณฑ์ (Product Choice)
(2) การเลือกด้านระดับราคา (Price Choice)
(3) การเลือกด้านการจัดการ (Place Choice)
(4) การเลือกด้านการส่ งเสริ มการขาย (Promotion Choice)
(5) การเลือกเพราะปัจจัยอื่นๆ เป็ นตัวกําหนด (Other Choice)
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2.4.4 ความหมายของการตัดสิ นใจ
Schiffman and Kanuk (1994) ได้ให้ความหมายของกระบวนการตัดสิ นใจซื้อของผูบ้ ริ โภค
หมายถึง ขั้นตอนในการเลือกซื้ อผลิตภัณฑ์จากสองทางเลือกขึ้นไปพฤติกรรมผูบ้ ริ โภคจะพิจารณา
ในส่ วนที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการตัดสิ นใจ ทั้งด้านจิตใจ (ความรู ้สึกนึ กคิด) และพฤติกรรมทาง
กายภาพ การซื้ อเป็ นกิ จกรรมด้านจิ ตใจ และกายภาพซึ่ งเกิ ดขึ้นในช่ วงระยะเวลาหนึ่ ง กิ จกรรม
เหล่านี้ทาํ ให้เกิดการซื้อ และเกิดพฤติกรรมการซื้อตามบุคคลอื่น
เสรี วงษ์มณฑา (2542) กล่าวว่า กระบวนการตัดสิ นใจของผูบ้ ริ โภคว่าในการที่ผบู ้ ริ โภคจะ
ซื้ อสิ นค้าใดสิ นค้าหนึ่ งนั้นจะต้องมีกระบวนการตั้งแต่จุดเริ่ มต้นไปจนถึงทัศนคติหลังจากที่ได้ ใช้
สิ นค้าแล้ว ซึ่ งสามารถพิจารณาเป็ นขั้นตอนได้ ดังนี้ การมองเห็ นปั ญหาการแสวงหาภายใน การ
แสวงหาภายนอก การประเมินทางเลือกการตัดสิ นใจซื้อ ทัศนคติหลังการซื้อ
มานพ สวามิชยั (2527) กล่าวว่า การตัดสิ นใจ หมายถึง การตกลงใจเลือกปฏิบตั ิอย่างใด
อย่างหนึ่งในหลายๆ ทาง โดยมีสภาพการตัดสิ นใจ ดังนี้
1) การตัดสิ นใจภายใต้ความแน่นอน หมายถึง ผูต้ ดั สิ นใจที่สามารถรู ้ได้แน่นอนว่า
ถ้าปฏิบตั ิลงไปแล้วจะมีผลออกมาอย่างไร
2) การตัด สิ น ใจภายใต้การเสี่ ย ง ผูต้ ดั สิ นใจรู ้ ว่าความน่ าจะเป็ นที่ เหตุ การณ์ จ ะ
เกิดขึ้นมีโอกาสมากน้อยเพียงใด โดยอาศัยประสบการณ์ที่ผา่ นมาแต่ผตู ้ ดั สิ นใจจะไม่รู้แน่นอนว่าผล
ที่จะเกิดขึ้นนั้นจะเป็ นอย่างไร
3) การตัดสิ นใจภายใต้ความไม่แน่ นอน คือ ผูต้ ดั สิ นใจไม่สามารถทราบผลที่จะ
เกิดขึ้นได้ เพราะไม่อาจคาดเดาได้วา่ จะเกิดอะไรขึ้นในอนาคต ซึ่งเป็ นการตัดสิ นใจที่ลาํ บาก
2.4.5 ปัจจัยทีม่ ีผลต่ อการตัดสิ นใจซื้อของผู้บริโภค
วิทวัส รุ่ งเรื องผล (2545) กล่าวว่า ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้อ แบ่งได้เป็ น 4 กลุ่ม ดังนี้
1) ปั จจัยด้านสังคม (Social Forces) ประกอบด้วย
(1) วัฒนธรรม (Culture) หมายถึง สัญลักษณ์หรื อสิ่ งที่มนุ ษย์ในสังคมหนึ่ งได้
สร้ า งขึ้ น และยอมรั บจากรุ่ น สู่ รุ่น เป็ นตัว กํา หนดพฤติ ก รรมของมนุ ษ ย์ใ นสัง คมนั้น ๆ ซึ่ งมี ก าร
เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา
(2) วัฒนธรรมย่อย (Subculture) หมายถึง วัฒนธรรมของคนกลุ่มหนึ่ งซึ่ งมี
ความแตกต่างกันตามเชื้อชาติ ศาสนา และลักษณะภูมิประเทศ ซึ่ งความแตกต่างภายในวัฒนธรรม
ของสังคมเหล่านี้ เป็ นสาเหตุให้รูปแบบและกระบวนการตัดสิ นใจซื้อของผูบ้ ริ โภคแตกต่างออกไป
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(3) ชั้นทางสังคม (Social Class) หมายถึง ลักษณะการแบ่งกลุ่มผูบ้ ริ โภคตาม
ตัวแปรต่างๆ เช่ น อาชี พ รายได้ ฐานะทางสังคม และอื่นๆ ซึ่ งสามารถบ่งบอกถึงพฤติกรรมการ
บริ โภคและการตัดสิ นใจซื้ อของผูบ้ ริ โภคในแต่ละระดับชั้นได้ โดยผูบ้ ริ โภคจะมี แนวโน้มการ
ตัดสิ นใจซื้ ออิงอิทธิ พลของชั้นทางสังคมมากกว่าระดับรายได้ของตนเอง ดังนั้นชั้นทางสังคมจึงมี
ลักษณะเป็ นกลุ่มอ้างอิง (Reference Groups) อีกทั้งผูบ้ ริ โภคจํานวนไม่นอ้ ยมีความต้องการขยับชั้น
ทางสังคมให้สูงขึ้น ด้วยเหตุน้ ีมกั พบผูบ้ ริ โภคที่ตดั สิ นใจซื้อผลิตภัณฑ์ของชนชั้นทางสังคมที่สูงกว่า
ประมาณ 1 ระดับ เพื่อให้ผลิตภัณฑ์น้ นั เป็ นบันไดสู่ การยอมรับของคนในชั้นสังคมที่สูงขึ้น
(4) กลุ่มและกลุ่มอ้างอิง (Groups and Reference Groups) หมายถึง บุคคลหรื อ
กลุ่มบุคคลที่มีอิทธิพลต่อทัศนคติ ค่านิยม และพฤติกรรมของบุคคลอื่น โดยผูบ้ ริ โภคจะมีกลุ่มที่ตน
สังกัดอยูเ่ สมอ ซึ่งกลุ่มอ้างอิงเป็ นบุคคลหรื อกลุ่มบุคคลอาจจะไม่ได้อยูก่ ลุ่มเดียวกันกับผูบ้ ริ โภค แต่
มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจซื้ อของผูบ้ ริ โภคเป็ นอย่างมาก กลุ่มอ้างอิงส่ วนใหญ่จะเป็ นดารา นักร้อง
นัก ธุ ร กิ จ เป็ นต้น และในการตัด สิ น ใจซื้ อ ผลิ ต ภัณ ฑ์บ างชนิ ด กลุ่ ม อ้า งอิ ง จะมี อิ ท ธิ พ ลต่ อ การ
ตัดสิ นใจซื้อมากโดยเฉพาะการซื้อผลิตภัณฑ์ที่ผบู ้ ริ โภคมีระดับความเกี่ยวพันสูง
(5) ครอบครัวและครัวเรื อน (Family and Households) ครอบครัวถือเป็ น
ปัจจัยที่มีอิทธิพลอย่างสู งสําหรับพฤติกรรมการบริ โภคและการตัดสิ นใจซื้อผลิตภัณฑ์ของผูบ้ ริ โภค
กล่าวคือ สมาชิกแต่ละคนในครอบครัวจะมีการตัดสิ นใจซื้อที่ต่างกัน เช่น สิ นค้าประเภทเสื้ อผ้าและ
ของเล่นเด็ก ผูม้ ีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจซื้ ออาจจะเป็ นลูก แต่ผทู ้ ี่มีอาํ นาจในการซื้ อที่แท้จริ ง คือ ผู ้
เป็ นพ่อหรื อแม่ นอกจากนี้สภาพเศรษฐกิจและสังคมในปั จจุบนั แม่ออกไปทํางานนอกบ้านมากขึ้น
ดังนั้นแม่เริ่ มมีส่วนร่ วมในการตัดสิ นใจซื้อผลิตภัณฑ์ที่สาํ คัญมากขึ้น ซึ่งอดีตอํานาจการตัดสิ นใจอยู่
ที่พอ่ เพียงผูเ้ ดียว เช่น การซื้อบ้านหรื อรถยนต์
2) ปั จจัยทางจิตวิทยา (Psychological Forces) ถือเป็ นอีกปั จจัยหนึ่งที่มีอิทธิ พลต่อ
การตัดสิ นใจซื้อของผูบ้ ริ โภค ประกอบด้วย 5 ปัจจัยหลัก ดังนี้
(1) แรงจูงใจ (Motivation) หมายถึง แรงกระตุน้ ที่ผลักดันให้ผบู ้ ริ โภคเกิดการ
ทําสิ่ ง ใดสิ่ ง หนึ่ ง โดยแรงจู ง ใจจะนําไปสู่ การตัด สิ น ใจซื้ อของผูบ้ ริ โ ภค เป็ นแรงจู ง ใจทางด้า น
กายภาพหรื อทางร่ างกายกับแรงจูงใจทางจิตวิทยาหรื อจิตใจ
(2) การรับรู ้ (Perception) หมายถึง กระบวนการเปิ ดรับ ตีความ และทําความ
เข้าใจสิ่ งต่างๆ รอบตัวของผูบ้ ริ โภคด้วยประสาทสัมผัสทั้ง 5 ซึ่ งการตีความของผูบ้ ริ โภคแต่ละคน
จะต่างกันตามประสบการณ์ และสิ่ งที่ผูบ้ ริ โภคนั้นๆ ได้พบเห็ น โดยประสาทสัมผัสทั้ง 5 จะ
ประกอบด้วย การได้ยนิ การได้กลิ่น การมองเห็น การลิ้มรส และการสัมผัส ที่ผบู ้ ริ โภคจะนําข้อมูล
ที่ได้รับมาตีความ
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(3) การเรี ยนรู ้ (Learning) หมายถึง การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่เป็ นผลมาจาก
ประสบการณ์ ที่ ผ่า นมาของแต่ ล ะคน ไม่ ร วมถึ ง การการเปลี่ ย นแปลงพฤติ ก รรมที่ เ กิ ด จากการ
ตอบสนองจากสัญชาตญาณ
(4) บุคลิกภาพ (Personality) หมายถึง รู ปแบบพฤติกรรมและลักษณะอุปนิสัย
ของมนุ ษย์ ที่สะท้อนความเป็ นบุคคลนั้นๆ โดยสะท้อนออกมาเป็ นบุคลิกภาพและลักษณะต่างๆ
เช่ น สุ ภาพ ร่ าเริ ง ทันสมัย มัน่ ใจ เป็ นต้น ในกระบวนการตัดสิ นใจซื้ อของผูบ้ ริ โภคแต่ละคนจะ
ได้รับอิทธิ พลจากการมองตนเองของผูบ้ ริ โภคด้วย เช่ น นักธุ รกิ จที่มองตนเองว่า เป็ นผูป้ ระสบ
ความสําเร็ จในหน้าที่การงานอาจจะตัดสิ นใจซื้อรถเบนซ์ตาม Actual Self – Concept ของเขา และ
ซื้อรถสปอร์ ตเพื่อสนอง Ideal Self-Concept ที่จะแสดงออกถึงความเป็ นหนุ่มปราดเปรี ยว ทันสมัย
เป็ นต้น
(5) ทัศนคติ (Attitude) หมายถึง ความรู ้สึกของบุคคลที่มีต่อสิ่ งใดสิ่ งหนึ่ งใน
การประเมิน เช่น ความชอบหรื อไม่ชอบ ซึ่ งมีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อของผูบ้ ริ โภค เช่น ผูบ้ ริ โภคที่มี
ทัศนคติว่ารถยุโรปมีความทนทานมากกว่ารถญี่ปุ่น และมีทศั นคติว่ารถญี่ปุ่นเป็ นรถยนต์ที่ประหยัด
นํ้ามันและมีค่าซ่อมบํารุ งที่ต่าํ กว่ารถยนต์ยโุ รป ซึ่งมีผลต่อการตัดสิ นใจซื้อรถยนต์ของผูบ้ ริ โภค
3) ปั จจัยด้านข่าวสาร (Information Factors) โดยข่าวสารในเบื้องต้น จะมีอิทธิพล
ต่อการตัดสิ นใจซื้ อของผูบ้ ริ โภค เริ่ มตั้งแต่ข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ ตรายีห่ ้อ ราคาจําหน่าย
สถานที่จาํ หน่าย รวมถึงสิ่ งที่ผบู ้ ริ โภคคาดหวังที่จะได้รับจากผลิตภัณฑ์น้ นั
4) ปั จจัยด้านสถานการณ์ (Situational Factors) เช่น เวลา สถานที่ บรรยากาศ การ
ตัด สิ น ใจซื้ อ ของผูบ้ ริ โ ภคนั้น จะได้รั บ อิ ท ธิ พ ลด้า นสถานที่ จ ัด จํา หน่ า ยสิ น ค้า นั้น ๆ ซึ่ ง รวมถึ ง
บรรยากาศภายในที่จดั จําหน่ าย การจัดแสง เสี ยง กลิ่ น และความคับคัง่ ของผูบ้ ริ โภคที่มาซื้ อหา
ผลิตภัณฑ์ที่ตอ้ งการ โดยสถานที่จดั จําหน่ายใดมีจาํ นวนผูบ้ ริ โภคมาใช้บริ การมาก ถือเป็ นสิ่ งกระตุน้
ให้ผบู ้ ริ โภคเกิดการตัดสิ นใจซื้อผลิตภัณฑ์ที่จาํ หน่ ายภายในสถานที่จดั จําหน่ ายเร็ วขึ้นและจะไม่ให้
ความสําคัญกับรายละเอียดหรื อสอบถามรายละเอียดของผลิตภัณฑ์นอ้ ยลง บรรยากาศของสถานที่
จัดจําหน่าย ยังสามารถกระตุน้ ให้ผบู ้ ริ โภคยอมจ่ายในราคาแพงขึ้นเพื่อได้ผลิตภัณฑ์
2.4.6 บทบาทของผู้บริโภคทีเ่ กีย่ วข้ องกับการตัดสิ นใจ
ศรี สุภา สหชัยเสรี (2544 อ้างถึงใน อรุ ณ วิสุทพิพฒ
ั น์สกุล, 2552) กล่าวว่า ผูบ้ ริ การ
การตลาดต้องศึกษาให้ทราบว่า ใครคือผูซ้ ้ื อสิ นค้าหรื อบริ การที่แท้จริ ง และมีอิทธิ พลต่อการซื้ อใน
แต่ ล ะครั้ ง เช่ น การซื้ อ ของเล่ น ตามการเรี ย กร้ อ งหรื อ ถู ก กระตุ ้น จากลู ก หรื อ การซื้ อ บ้า นจาก
ความเห็นของคนในครอบครัว เป็ นต้น ดังนั้นผูบ้ ริ หารการตลาดต้องศึกษาบทบาทของผูเ้ กี่ยวข้อง
กับการซื้อสิ นค้าหรื อบริ การ ประกอบด้วย
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1) ผูร้ ิ เริ่ ม (Initiator) หมายถึง ผูแ้ นะนําหรื อเสนอความคิดเห็นในการซื้ อสิ นค้า
หรื อบริ การ
2) ผูม้ ีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจซื้ อ (Influencer) หมายถึง ผูส้ นับสนุ นหรื อกระตุน้
ให้เกิดการซื้อในขั้นสุ ดท้าย
3) ผูท้ าํ การตัดสิ นใจ (Decider) หมายถึง ผูต้ ดั สิ นใจในขั้นสุ ดท้ายว่าจะซื้อหรื อไม่
ซื้อ หากจะซื้อ ซื้ออะไร ซื้ออย่างไร ซื้อที่ไหน
4) ผูซ้ ้ือ (Buyer) หมายถึง ผูท้ าํ หน้าที่ซ้ือตามการตัดสิ นใจของผูต้ ดั สิ นใจ
5) ผูใ้ ช้ (User) หมายถึง ผูใ้ ช้สินค้าหรื อบริ การนั้นๆ
(1) ความซับซ้อนของความรู ้ สึก หรื อความอคติ ของบุ คคลที่ จะสร้ างความ
พร้อมในการกระทําสิ่ งใดสิ่ งหนึ่งตามประสบการณ์ที่มีมา
(2) ความโน้มเอี ยงของปฏิ กิริยาต่อสิ่ งหนึ่ งสิ่ งใดในทางที่ดีหรื อทางต่อต้าน
สิ่ งแวดล้อมที่จะมาในทางใดทางหนึ่ง
(3) ด้านพฤติกรรม หมายถึง การเตรี ยมตัวหรื อความพร้อมในการตอบสนอง
สรุ ป ได้ว่ า พฤติ ก รรมการตัด สิ น ใจซื้ อ ของผูบ้ ริ โ ภค จะเกิ ด ขึ้ น เมื่ อ บุ ค คลต้อ งการจะ
ตอบสนองความต้องการเพื่อให้ได้มาซึ่ งความพึงพอใจ ผ่านกระบวนการที่จะนําไปสู่ การตัดสิ นใจ
ซื้ อ ได้แก่ ความต้องการ การหาข้อมูล การประเมินทางเลือก การตัดสิ นใจซื้ อ ตลอดจนพฤติกรรม
หลังการซื้ อ ซึ่ งในแต่ละบุคคลจะตอบสนองความต้องการของตัวเองหรื อไม่น้ นั ก็จะดูจากปั จจัย
อื่นๆ อีกด้วย

2.5 เอกสารและงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้ อง
เกริ ดา โคตรชารี และวิฏราธร จิรประวัติ (2556) ได้ศึกษาเรื่ อง “ปั จจัยนําของการรับรู ้ความ
เสี่ ยงและพฤติกรรมการซื้ อสิ นค้าออนไลน์ของผูบ้ ริ โภคเจเนอเรชัน่ เอ็กซ์และเจเนอเรชัน่ วาย” มี
วัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึ กษาปั จจัยของการรั บรู ้ ความเสี่ ยง 2) การรั บรู ้ ความเสี่ ยงออนไลน์ และ
3) พฤติกรรมการซื้ อสิ นค้าออนไลน์ของผูบ้ ริ โภคเจเนอเรชัน่ เอ็กซ์และเจเนอเรชั่นวาย โดยเก็บ
รวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างทั้งเจเนอเรชัน่ เอ็กซ์ (อายุระหว่าง 32-48 ปี ) และเจเนอเรชัน่ วาย
(อายุระหว่าง 16-31 ปี ) ที่พกั อาศัยอยู่ในเขตกรุ งเทพมหานคร ที่เคยซื้ อสิ นค้าออนไลน์ภายใน 6
เดือน อย่างน้อย 1 ครั้ง จํานวนทั้งสิ้ น 424 คน ผลการสํารวจพบว่า ผูบ้ ริ โภคเจเนอเรชัน่ เอ็กซ์และเจ
เนอเรชั่นวายที่ มีปัจจัยนําของการรั บรู ้ ความเสี่ ยงแตกต่างกันซึ่ งไม่มีผลสําคัญทางสถิ ติ แต่ ด้าน
พฤติกรรมการซื้อสิ นค้าออนไลน์กลับพบว่า เจเนอเรชัน่ เอ็กซ์ใช้เงินซื้อสิ นค้าในจํานวนที่มากกว่าเจ
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เนอเรชัน่ วาย และทั้งสองเจเนอเรชัน่ ให้ความสําคัญกับการรับรู ้ความเสี่ ยง ได้แก่ ความเสี่ ยงด้านการ
ทํางานของสิ นค้า ด้านความเป็ นส่ วนตัว ด้านการเงิน ด้านเวลา ด้านสังคม ตามลําดับ ส่ วนผลผลของ
การรั บรู ้ ความเสี่ ยงพบว่าผูบ้ ริ โภคทั้ง 2 เจเนอเรชัน่ มีทศั นคติและความตั้งใจซื้ อสิ นค้าออนไลน์
แตกต่างกันแต่ไม่มีนยั สําคัญทางสถิติ
ชลธิ ช า พลี สิ ง ห์ (2554) ได้ศึ ก ษาเรื่ อง “ทัศ นคติ ข องผู ้ใ ช้บ ริ การเฟสบุ๊ ค ต่ อ พาณิ ช ย์
อิเล็กทรอนิกส์” มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาทัศนคติของผูใ้ ช้บริ การเฟสบุ๊คต่อพาณิ ชย์อิเล็กทรอนิ กส์
พิจารณาจากการพัฒนาของการสื่ อสารบนโลกอินเตอร์ เน็ต การสร้างสังคมออนไลน์ สํารวจกลุ่ม
ตัวอย่างจากผูใ้ ช้บริ การเฟสบุ๊คจํานวน 400 คน ผลการวิจยั พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนมากเป็ น
เพศหญิ ง อายุระหว่าง 20-29 ปี สถานภาพโสด ระดับการศึกษาปริ ญญาตรี อาชี พพนักงานหรื อ
เจ้าหน้าที่บริ ษทั เอกชนเป็ นส่ วนใหญ่ และมี รายได้ 10,001-20,000 บาท ใช้บริ การมาแล้ว 3-4 ปี
ส่ ว นใหญ่ ใ ช้ เ วลาเล่ น 5 วัน ต่ อ สั ป ดาห์ วัน ละ 4-6 ชั่ว โมง วัต ถุ ป ระสงค์ใ นการใช้ ง านเพื่ อ
ติดต่อสื่ อสารกัน ส่ วนมากไม่เคยมีประสบการณ์ในการใช้บริ การมาก่อน และด้านความต้องในการ
ซื้ อ สิ น ค้า และบริ การเว็ บ ไซต์ เพื่ อ ซื้ อ สิ น ค้า ประเภทเครื่ องแต่ ง กาย เครื่ องประดับ ผู ้ต อบ
แบบสอบถามให้ความสําคัญกับทัศนคติมากที่สุด คือ เทคโนโลยี ข้อมูลบริ การ ความปลอดภัย และ
ด้านบริ การ ตามลําดับ
จิราภรณ์ กมลวาทิน และกิตติพนั ธ์ คงสวัสดิ์เกียรติ (2556) ได้ศึกษาเรื่ อง “การรับรู ้โฆษณา
ในอินเตอร์ เน็ตต่อการตัดสิ นใจซื้อสิ นค้าอุปโภคบริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล” มี
วัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาความแตกต่างของปั จจัยส่ วนบุคคลที่มีผลต่อการซื้ อสิ นค้าอุปโภคและ
บริ โภค 2) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู ้กบั การตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าอุปโภคและบริ โภค
และ 3) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยอื่นๆ กับการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าอุปโภคและบริ โภค
โดยกลุ่มตัวอย่างเป็ นผูบ้ ริ โภคที่มีประสบการณ์ในการซื้อสิ นค้า จํานวน 400 คน ผลการศึกษาพบว่า
ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง อายุระหว่าง 20-30 ปี อาชีพพนักงานเอกชน มีรายได้ต่อ
เดื อ น 20,001-30,000 บาท ระดับ การศึ ก ษาปริ ญ ญาตรี และมี ส ถานภาพโสด บุ ค คลที่ มี ร ายได้
แตกต่างกันมีผลต่อพฤติกรรมการตัดสิ นใจซื้อที่แตกต่างกัน ส่ วนปั จจัยด้านการรับรู ้และปั จจัยอื่นๆ
แตกต่างกันทําให้ความสัมพันธ์กบั การตัดสิ นใจซื้อสิ นค้าก็มีความแตกต่างกันไปด้วย
ทิวาวรรณ จันทร์ เชื้อ (2553) ได้ศึกษาเรื่ อง “การศึกษาเชิงประจักษ์ของความพึงพอใจและ
ความภักดีของลูกค้าการค้าทางอินเตอร์ เน็ต” มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจและ
ระดับความจงรั กภักดี ของลูกค้าที่เข้ามาใช้งานในเว็บไซต์ Weloveshopping ซึ่ งเก็บข้อมูลจาก
ผูบ้ ริ โภคที่เคยใช้บริ การเว็บไซต์จาํ นวน 400 คน ผลการวิจยั พบว่า ผูใ้ ช้บริ การส่ วนใหญ่เป็ นเพศ
หญิง อายุระหว่าง 20-29 ปี ใช้บริ การเว็บไซต์เพื่อการซื้ อ ขายและบริ การสิ นค้า โดยระดับความพึง
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พอใจและความภักดีจะสู งขึ้นต่อเมื่อ กระบวนการชําระเงิน การจัดส่ งสิ นค้าทันตามกําหนด ความ
ง่ายในการคืนของและคืนเงิน ปกป้ องความลับของลูกค้า และการให้บริ การลูกค้าอยูใ่ นเกณฑ์ที่ดี
ทวี ศกั ดิ์ รั กการดี และทิ พ นคริ น ทร์ คงประศุ ก ร์ (2554) ได้ศึ ก ษาเรื่ อ ง “พฤติ ก รรมการ
บริ โภคเสื้ อผ้ามือสองของประชากรในอําเภอเมื องจังหวัดชุ มพร” มี วตั ถุประสงค์เพื่อศึกษา
พฤติกรรมการบริ โภคเสื้ อผ้ามือสอง และปั จจัยที่มีผลทางการตลาด โดยกลุ่มตัวอย่าง 400 คน การ
เก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ขอ้ มูลใช้สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละ และส่ วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน ผลการวิจยั พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่เป็ นผูห้ ญิง อายุระหว่าง 21-25 ปี มีอาชีพรับจ้าง
ทัว่ ไป และมีรายได้เฉลี่ย 5,001-10,000 บาท ผูบ้ ริ โภคเลือกซื้ อเสื้ อผ้ามือสอง จากราคาถูกมากที่สุด
นําไปสวมใส่ เอง ความถี่ในการเลือกซื้ อ 1 ครั้ง/เดือน ใช้จ่ายน้อยกว่า 100 บาท/ครั้ง ผูบ้ ริ โภคให้
ความสําคัญ ได้แก่ สิ นค้ามีความน่ าสนใจ ราคาไม่แพง เพื่อนหรื อญาติแนะนําซื้ อ ซึ่ งปั จจัยเหล่านี้
เป็ นตัวกระตุน้ จนเกิดความสนใจ ปรารถนาในตัวสิ นค้า จนเกิดตัดสิ นใจซื้อสิ นค้าในที่สุด
จารุ ณี ศรี ปฏิ มาธรรม (2557) ได้ศึกษาเรื่ อง “คุณภาพเว็บไซต์ร้านค้าออนไลน์ที่มีผลต่อ
ความพึ ง พอใจและการตัด สิ น ใจซื้ อ ของผูบ้ ริ โ ภค”
มี ว ตั ถุ ป ระสงค์เ พื่ อ 1) เพื่ อ วิ เ คราะห์
ความสัมพันธ์ระหว่างความสําคัญของคุณภาพเว็บไซต์ร้านค้าออนไลน์ที่มีผลต่อความพึงพอใจกับ
ความสํา คัญ ของคุ ณ ภาพเว็บ ไซต์ร้ า นค้า ออนไลน์ ที่ มี ผ ลต่ อ การตัด สิ น ใจซื้ อ 2) เพื่ อ วิ เ คราะห์
ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพเว็บไซต์ร้านค้าออนไลน์ที่มีผลต่อความพึงพอใจกับระยะเวลาในการ
ซื้อสิ นค้าทางออนไลน์ 3) เพื่อวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพเว็บไซต์ร้านค้าออนไลน์ที่มี
ผลต่อความพึงพอใจกับความถี่ในการซื้อสิ นค้าทางออนไลน์ 4) เพื่อวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่าง
คุณภาพเว็บไซต์ร้านค้าออนไลน์ที่มีผลต่อความพึงพอใจกับค่าใช้จ่ายเฉลี่ยที่ซ้ื อสิ นค้าทางออนไลน์
5) เพื่อวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพเว็บไซต์ร้านค้าออนไลน์ที่มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อ
กับระยะเวลาในการซื้อสิ นค้าทางออนไลน์ 6) เพื่อวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพเว็บไซต์
ร้ านค้าออนไลน์ที่มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อกับความถี่ในการซื้ อสิ นค้าทางออนไลน์ และ 7) เพื่อ
วิเ คราะห์ ความสัมพัน ธ์ ระหว่างคุ ณ ภาพเว็บไซต์ร้านค้าออนไลน์ ที่มีผลต่ อการตัด สิ น ใจซื้ อกับ
ค่า ใช้จ่ า ยเฉลี่ ย ที่ ซ้ื อสิ น ค้า ทางออนไลน์ โดยกลุ่ มตัว อย่า งคื อ ผูใ้ ช้อิน เตอร์ เ น็ ต ในประเทศไทย
จํา นวน 220 คน ซึ่ ง ผลการวิ จ ัย พบว่า ผูบ้ ริ โ ภคมี ค วามพึ ง พอใจและมี ก ารตัด สิ น ใจซื้ อ เมื่ อ รู ้ ว่ า
เว็บ ไซต์ร้ า นค้า ออนไลน์ ที่ใ ช้มีก ารบริ ก ารที่ มี คุ ณ ภาพ รวมถึ งมี ค วามพึง พอใจต่ อ คุ ณ ภาพของ
เว็บไซต์ และคุ ณภาพเว็บไซต์มีผลต่ อการตัดสิ นใจซื้ อซึ่ งสัมพันธ์กับระยะเวลาในการเลื อกซื้ อ
รวมถึงความถี่ในการเลือกซื้ อ แต่คุณภาพของเว็บไซต์ไม่มีความสัมพันธ์กบั ค่าใช้จ่ายในการซื้ อ
สิ นค้าทางออนไลน์
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ทิ พ ย์ว ลั ย์ ยะพัน ธ์ (2553) ได้ศึ ก ษาเรื่ อ ง “ปั จ จัย ที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ การซื้ อ -ขายสิ น ค้า ผ่า น
อินเตอร์ เน็ตของนักศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่” มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาถึง
ข้อมูลทัว่ ไปของนักศึกษา พฤติกรรมการใช้อินเตอร์เน็ต และปั จจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อ-ขาย
สิ นค้าผ่านทางอิ นเตอร์ เน็ตของนักศึกษา โดยเก็บกลุ่มตัวอย่างจํานวน 125 คน ซึ่ งส่ วนใหญ่เป็ น
นัก ศึ ก ษาหญิ ง ศึ ก ษาอยู่ช้ ัน ปี ที่ 4 มี ร ายได้ต่ อ เดื อ น 5,001-7,000 บาท พบว่ า กลุ่ ม ตัว อย่ า งใช้
อินเตอร์ เน็ตเพื่อค้นหาข้อมูล ทําการบ้าน รองลงมาคือ อัพเดตข่าวสารต่างๆ ติดต่อสื่ อสารกัน ใช้ดู
เว็บ ซื้ อ -ขายสิ น ค้า และจากปั จ จัย ที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ พฤติ ก รรมความต้อ งการซื้ อ -ขายสิ น ค้า ผ่า น
อินเตอร์ เน็ตของนักศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ แบ่งออกเป็ น 4 ปั จจัย ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา
ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย และด้านการส่ งเสริ มการขาย
นริ ศรา เกตุแก้ว และณัฐแก้ว ข้องรอด (2555) ได้ศึกษาเรื่ อง “ทัศนคติของประชาชนที่มีต่อ
การซื้อสิ นค้าเลียนแบบสิ นค้าแบรนด์เนม จังหวัดเพชรบูรณ์” มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาทัศนคติของ
ประชาชนที่มีต่อการซื้อสิ นค้าเลียนแบบสิ นค้าแบรนด์เนม และเปรี ยบเทียบทัศนคติของประชาชนที่
มีต่อการซื้ อสิ นค้าเลียนแบบสิ นค้าแบรนด์เนม จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยศึกษาจากกลุ่มตัวอย่าง คือ
ประชาชนที่อาศัยในจังหวัดเพชรบูรณ์ จํานวน 400 คน ผลการวิจยั พบว่า ทัศนคติของประชาชนที่มี
ต่อการซื้ อสิ นค้าเลียนแบบสิ นค้าแบรนด์เนม จังหวัดเพชรบูรณ์ มีความรู ้ ความเข้าใจ ด้านอารมณ์
ความรู ้สึก และด้านพฤติกรรม พบว่า อยูใ่ นเกณฑ์ที่ดี ผลการเปรี ยบเทียบทัศนคติของประชาชนที่มี
ต่อการซื้ อสิ นค้าเลี ยนแบบ พบว่า เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา รายได้ต่อเดื อน จํานวน
สมาชิ กในครอบครัว ความถี่ในการซื้ อสิ นค้าต่อเดื อน และค่าใช้จ่ายในการซื้ อสิ นค้าเฉลี่ยต่อครั้ง
โดยภาพรวมมีความแตกต่างกันอย่างเห็นได้ชดั แต่เมื่อพิจารณาตามอาชี พ พิจารณาโดยภาพรวม
แล้วไม่มีความแตกต่างกัน
พัชรี ยา สุ ตา (2555) ได้ศึกษาเรื่ อง “การรับรู ้และทัศนคติของผูบ้ ริ โภคที่มีต่อการซื้ อสิ นค้า
ผ่าน QR Code ในเขตกรุ งเทพมหานคร” มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาการรับรู ้การสื่ อสารการตลาด
ทัศนคติของผูบ้ ริ โภคที่มีต่อการซื้ อสิ นค้าผ่าน QR Code โดยเก็บตัวอย่างจํานวน 400 คน ผล
การศึกษาพบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนมากเป็ นเพศหญิง มีอายุช่วง 26-30 ปี สถานภาพโสด มี
การศึ ก ษาระดับปริ ญญาตรี และมี อาชี พพนักงานบริ ษทั เอกชน มี รายได้เฉลี่ ย ต่อเดื อนประมาณ
15,000-25,000 บาท การรับรู ้การสื่ อสารการตลาดต่อ QR Code มีความสําคัญสู งกับการใช้สื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ ทัศนคติที่มีต่อการซื้อสิ นค้าผ่าน QR Code มักเห็นด้วยกับแนวโน้มในอนาคตในการ
ซื้อสิ นค้าผ่าน QR Code นอกจากนั้นพบว่า เพศ การศึกษา อาชีพที่แตกต่างกัน มีการรับรู ้การสื่ อสาร
การตลาดต่างกัน การรับรู ้การสื่ อสารการตลาดกับทัศนคติของผูบ้ ริ โภคต่อการซื้ อสิ นค้าผ่าน QR
Code มีความสัมพันธ์กนั
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เพลินพิศ แจ้งสว่าง (2554) ได้ศึกษาเรื่ อง “ทัศนคติและพฤติกรรมการซื้อสิ นค้าเฮ้าส์แบรนด์
ประเภทสิ นค้าบริ โภค: กรณี ศึกษา เทสโก้โลตัส และบิ๊กซี ในจังหวัดลพบุรี” มีวตั ถุประสงค์เพื่อ
ศึกษาทัศนคติและพฤติกรรมการซื้ อสิ นค้าเฮ้าส์ แบรนด์ประเภทสิ นค้าบริ โภคของเทสโก้ โลตัส
และบิ๊กซี ในจังหวัดลพบุรี จากกลุ่มตัวอย่าง 400 คน ผลการศึกษาพบว่า ผูซ้ ้ื อสิ นค้าเฮ้าส์แบรนด์
ของเทสโก้ โลตัสส่ วนใหญ่เป็ นเพศชาย ส่ วนผูซ้ ้ื อสิ นค้าเฮ้าส์ แบรนด์ของบิ๊กซี ส่วนใหญ่เป็ นเพศ
หญิง ระดับการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้นและระดับอนุ ปริ ญญาตรี อายุระหว่าง 16-25 ปี มีรายได้
น้อยกว่า 5,000 บาท เป็ นนักเรี ยน นักศึกษา จํานวนสมาชิกในครอบครัว 4-5 คน ส่ วนมากตัดสิ นใจ
เลือกซื้อขนมขบเคี้ยวและอาหารกระป๋ องด้วยตนเอง ซึ่งผูซ้ ้ือสิ นค้าเฮ้าส์แบรนด์จากเทสโก้ โลตัส มี
พฤติ กรรมการซื้ อมากกว่า 3 ครั้ งต่อเดื อน ครั้ งละประมาณ 301-400 บาท ส่ วนผูซ้ ้ื อสิ น ค้าเฮ้าส์
แบรนด์จ ากบิ๊ ก ซี มี พ ฤติ ก รรมการซื้ อ 2-3 ครั้ งต่ อ เดื อ น ครั้ งละประมาณ 101-300 บาท ผูซ้ ้ื อ มี
ทัศนคติที่ดีดา้ นการส่ งเสริ มการตลาดและด้านผลิตภัณฑ์มากที่สุด
มยุรี ตั้งพานทอง (2552) ได้ศึกษาเรื่ อง “ปั จจัยที่มีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการซื้ อสิ นค้า
และบริ การผ่านอินเทอร์ เน็ตของผูบ้ ริ โภคเขตกรุ งเทพมหานคร” มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาปั จจัยที่มี
ความสั ม พัน ธ์ กับ พฤติ ก รรมการซื้ อ สิ น ค้า และบริ ก ารผ่ า นอิ น เทอร์ เ น็ ต ของผูบ้ ริ โ ภคจัง หวัด
กรุ งเทพมหานคร จากกลุ่มตัวอย่าง 400 คน พบว่า ส่ วนมากเป็ นเพศหญิง อายุระหว่าง 21-30 ปี มี
รายได้ 10,001-20,000 บาท/เดื อน มีการศึกษาระดับปริ ญญาตรี ผลการศึกษาพบว่า ความสัมพันธ์
ระหว่างลักษณะทางประชากรกับพฤติกรรมการตัดสิ นใจซื้ อและบริ การสิ นค้าผ่านอิ นเทอร์ เน็ ต
ส่ วนมากไม่สมั พันธ์กนั
มานพพร อธิคมบดี และศรัณยพงศ์ เที่ยงธรรม (2552) ได้ศึกษาเรื่ อง “พฤติกรรมและความ
พึงพอใจในการเลื อกซื้ อผลิ ตภัณฑ์น วัตกรรมเวชสําอางของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร:
กรณี ศึกษา Dermo Care ของบริ ษทั บู๊ทส์ รี เทล (ประเทศไทย) จํากัด ” มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษา
พฤติกรรมและความพึงพอใจในการเลือกซื้ อผลิตภัณฑ์นวัตกรรมเวชสําอางของผูบ้ ริ โภคในเขต
กรุ งเทพมหานคร: กรณี ศึกษา Dermo Care ของบริ ษทั บู๊ทส์ รี เทล (ประเทศไทย) จํากัด โดยเก็บ
ข้อมูลจากผูบ้ ริ โภคที่เคยซื้อผลิตภัณฑ์เวชสําอาง Dermo Care ในกรุ งเทพมหานคร จํานวน 400 คน
ซึ่งผลสํารวจพบว่า เกณฑ์การตัดสิ นใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ์นวัตกรรมเวชสําอาง Dermo Care มีปัจจัย
ทั้งหมด 6 ด้าน ได้แก่ เหตุผลในการเลือกซื้ อ ผูม้ ีอิทธิ พลในการตัดสิ นใจเลือกซื้ อ ความถี่ในการซื้ อ
ครั้งต่อไป ปริ มาณในการซื้อต่อครั้ง ค่าใช้จ่ายในการซื้อต่อครั้ง แหล่งการรับรู ้ขอ้ มูลข่าวสาร และยัง
พบความพึงพอใจในส่ วนผสมทางการตลาดแบ่งได้เป็ น 4 ด้าน ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ ราคา ช่องทางการ
จําหน่าย และการส่ งเสริ มการขาย
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ระพีพรรณ ศรี ศรั ณยกุล (2555) ได้ศึกษาเรื่ อง “พฤติกรรมการเลือกซื้ อสิ นค้าผ่านระบบ
อินเทอร์ เน็ต (พาณิ ชย์อิเล็กทรอนิ กส์) ของนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่” มีวตั ถุประสงค์เพื่อ
ศึกษาปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อการเลือกซื้ อสิ นค้าผ่านระบบอินเตอร์ เน็ต พฤติกรรมการเลือกซื้ อสิ นค้า
ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต และความพึงพอใจของนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในการเลือกซื้อสิ นค้า
ผ่านระบบอิ นเตอร์ เน็ ต กลุ่มตัวอย่าง คือ นักศึกษาระดับปริ ญญาตรี ที่เคยผ่านการซื้ อสิ นค้าผ่าน
ระบบอินเตอร์ เน็ต จํานวน 400 คน ซึ่ งส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง ส่ วนใหญ่กาํ ลังศึกษาอยู่ช้ นั ปี ที่ 3 มี
รายได้เฉลี่ย 4,000-6,999 บาท/เดือน จากผลการศึกษาพบว่า เหตุผลจากการเลือกซื้อเพราะ ทําได้ง่าย
สะดวกและรวดเร็ ว อีกทั้งยังใช้บริ การได้ตลอด 24 ชัว่ โมง มีการซื้ อสิ นค้าผ่านระบบอินเทอร์ เน็ต
ประเภทเสื้ อผ้ามาก เครื่ องแต่งกายที่สุด และมีงบในการซื้ อสิ นค้ามากกว่า 500 บาท/ครั้ง และกลุ่ม
ตัวอย่างมีการตัดสิ นใจซื้อสิ นค้าทางสื่ อออนไลน์จาํ นวนครั้งละ 1 ชิ้น
ลัทธพล วีระยุทธบัญชา (2556) ได้ศึกษาเรื่ อง “ปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อพฤติกรรมการซื้ อซํ้า
ของผูบ้ ริ โภคกาแฟสดยี่หอ้ สตาร์ บคั ส์ในเขตกรุ งเทพและปริ มณฑล” มีวตั ถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษา
พฤติกรรมการบริ โภคกาแฟสดยี่ห้อสตาร์ บคั ส์ 2) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยส่ วนประสม
ทางการตลาดกับพฤติกรรมการซื้ อซํ้าของผูบ้ ริ โภคกาแฟสดยีห่ อ้ สตาร์ บคั ส์ 3) ศึกษาความสัมพันธ์
ระหว่างปั จจัยคุณภาพการให้บริ การกับพฤติกรรมการซื้ อซํ้าของผูบ้ ริ โภคกาแฟสดยี่ห้อสตาร์ บคั ส์
กลุ่ ม ตัว อย่า งในการศึ ก ษาคื อ ผูบ้ ริ โ ภคกาแฟสดยี่ห้อ สตาร์ บ ัค ส์ ใ นเขตกรุ ง เทพและปริ ม ณฑล
จํานวน 400 คน พบว่า ส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง อายุ 20-30 ปี มีอาชี พพนักงานรัฐวิสาหกิ จ รายได้
10,001-20,000 บาท/เดือน สถานภาพโสด และส่ วนใหญ่ใช้บริ การครั้งล่าสุ ดเมื่อ 1-2 สัปดาห์ที่ผา่ น
มา กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่มีความเห็นว่าราคา การส่ งเสริ มการตลาด และผลิตภัณฑ์มีผลในระดับที่
ค่อนข้างเห็ นด้วย สถานที่ จดั จําหน่ ายมี ผลในระดับเห็ นด้วย ส่ วนการให้บริ การก็มีผลในระดับ
ค่อนข้างเห็นด้วย
วรรณภา เศรษฐ์สถาวร (2557) ได้ศึกษาเรื่ อง “ทัศนคติที่มีต่อการโฆษณาผ่านบุคคลที่มี
ชื่อเสี ยงบนอินสตาแกรมของบุคคลวัยทํางานในเขตกรุ งเทพมหานคร” มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษา
พฤติกรรมการใช้อินสตาแกรม และทัศนคติต่อการโฆษณาผ่านบุคคลที่มีชื่อเสี ยงบนอินสตาแกรม
ของบุคคลวัยทํางานในเขตกรุ งเทพมหานคร โดยกลุ่มตัวอย่างส่ วนมากมีอายุ 23-24 ปี ใช้อินสตาแกรมเป็ นประจําทุกวัน ความถี่ในการเข้าใช้อินสตาแกรมอย่างน้อย 3 ครั้ง/วัน พบว่า การแนะนํา
สิ นค้าทางอินสตาแกรมที่พบเห็นในปั จจุบนั นี้ จะเป็ นการโฆษณาผ่านบุคคลที่มีชื่อเสี ยงโดยสังเกต
จากรู ปที่ถ่าย ข้อความใต้รูป และการ Hashtag ชื่อสิ นค้า สําหรับผูบ้ ริ โภคบางกลุ่มมีความชื่นชอบ
เพราะบุคคลที่มีชื่อเสี ยงสามารถดึงดูดความสนใจของผูบ้ ริ โภคได้ ส่ วนผูบ้ ริ โภคอีกกลุ่มหนึ่ งรู ้สึกว่า
บุคคลที่มีชื่อเสี ยงโพสต์ภาพบ่อยเกินไป โฆษณาชัดเจนเกินไป ทําให้รู้สึกเกิ ดทัศนคติที่ไม่ดี เกิ ด
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ความรําคาญ และไม่สนใจสิ นค้านั้นๆ ในเรื่ องของการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้านั้น ผูบ้ ริ โภคส่ วนใหญ่
เลือกซื้อสิ นค้าที่กาํ ลังเป็ นกระแสอยูใ่ นช่วงขณะนั้น
วารยา จันทร์ หอม (2556) ได้ศึกษาเรื่ อง “ทัศนคติและพฤติกรรมในการเลือกซื้ อสิ นค้าของ
ผูบ้ ริ โภคที่มีต่อตลาดนัดในจังหวัดพิจิตร” มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาปั จจัยส่ วนบุคคล และทัศนคติที่
มีผลต่อพฤติกรรมการซื้ อสิ นค้าอุปโภคบริ โภคในบริ เวณตลาดนัดของประชากรในจังหวัดพิจิตร
กลุ่มตัวอย่างเป็ นผูท้ ี่มาซื้อสิ นค้าที่ตลาดนัดในจังหวัดพิจิตร จํานวน 400 คน ส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง
อายุระหว่าง 26-33 ปี การศึกษาระดับปริ ญญาตรี อาชี พข้าราชการ มีรายได้ 5,001-10,000 บาทต่อ
เดือน พบว่า ผูบ้ ริ โภคมาซื้ อสิ นค้า 1-2 ครั้งต่อสัปดาห์ โดยเลือกซื้อช่วงเวลา 15.01-18.00 น. ใช้จ่าย
101-300 บาท/ครั้ ง สิ น ค้า ที่ ซ้ื อ มากที่ สุ ด เป็ นประเภทอาหาร ผูบ้ ริ โ ภคคิ ด ว่า สิ น ค้า ที่ ต ลาดนัด มี
คุณภาพปานกลาง
วีระนุช รายระยับ (2556) ได้ศึกษาเรื่ อง “พฤติกรรมการเลือกซื้ อเสื้ อผ้าจากสื่ ออินเทอร์ เน็ต
ในกลุ่มวัยรุ่ น” มีวตั ถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาพฤติกรรมการเลือกซื้ อเสื้ อผ้าจากทางอินเทอร์ เน็ตใน
กลุ่มวัยรุ่ น 2) ศึกษากลยุทธ์ทางการตลาดในรู ปแบบสื่ ออินเทอร์เน็ตสําหรับธุรกิจเสื้ อผ้ากลุ่มวัยรุ่ น
ศึกษาจากพฤติกรรมการเลือกเสื้ อผ้าผ่านทางอินเทอร์ เน็ตจาก www.facebook.com โดยเก็บข้อมูล
จากแบบสอบถามจํานวน 400 คน ผลการสํารวจพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง มีอายุ
ระหว่าง 19-21 ปี อาศัยอยู่ในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล ศึกษาอยู่ในระดับปริ ญญาตรี มี
รายได้ต่อเดื อน 10,001-15,000 บาท ส่ วนมากจะซื้ อเสื้ อผ้าแฟชัน่ แบรนด์สินค้ามีอิทธิ พลในการ
เลือกซื้ อ ราคาของเสื้ อผ้าอยู่ที่ประมาณ 501-1,000 บาท จํานวนการซื้ อ 2 ชิ้นต่อเดือน กลุ่มตัวอย่าง
มัก จะสั่งซื้ อเสื้ อผ้าที่ พ ร้ อมส่ ง จากต่ างประเทศโดยชํา ระเงิ นโอนผ่านธนาคาร และกลยุทธ์ทาง
การตลาดมีส่วนในการเลือกซื้อเสื้ อผ้าสูง
ศิ ริ พร มโนไพศาล (2553) ได้ศึ ก ษาเรื่ อง “ทัศ นคติ แ ละอิ ท ธิ พ ลของการโฆษณาใน
Facebook ของนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร” มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษา
ทัศนคติและอิทธิ พลของการโฆษณาที่มีผลต่อผูใ้ ช้บริ การเว็บไซต์ Facebook จากกลุ่มตัวอย่าง
นัก ศึ ก ษาคณะวิ ท ยาการจัด การ มหาวิ ท ยาลัย ศิ ล ปากร 4 ชั้น ปี จํา นวน 400 คน พบว่า ทัศ นคติ
เกี่ยวกับการใช้ Facebook เป็ นส่ วนหนึ่งในชีวิตประจําวัน เกมส์/ควิซเป็ นที่ชื่นชอบของกลุ่มตัวอย่าง
มากที่สุด ส่ วนใหญ่ใช้เวลา 31-60 นาทีในการใช้งาน Facebook และยังพบอีกว่า อิทธิ พลของ
โฆษณาใน Facebook ยังมีไม่มากพอเมื่อเทียบกับสื่ ออื่นๆ อาจเป็ นเพราะผูใ้ ช้บริ การ Facebook
น่ าจะใช้บริ ก ารในด้านอื่ นมากกว่า เช่ น ข่าวสารต่ างๆ การทํากิ จ กรรมกับเพื่อน เป็ นต้น อี กทั้ง
โฆษณาสิ นค้าใน Facebook อาจไม่ดึงดูดความสนใจของผูบ้ ริ โภคเท่าที่ควรนัก
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ศิวชั จันทนาสุ ภาภรณ์ (2554) ในงานวิจยั เรื่ อง “ทัศนคติที่มีต่อการเปิ ดรับสื่ อออนไลน์บน
เครื อข่ า ยสั ง คมออนไลน์ : กรณี ศึ ก ษา นั ก ศึ ก ษามหาวิ ท ยาลัย เทคโนโลยี ร าชมงคลธั ญ บุ รี ”
วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติ กรรมการเปิ ดรั บสื่ อออนไลน์บนเครื อข่ายสังคมออนไลน์ และเพื่อ
เปรี ยบเทียบทัศนคติที่มีต่อการเปิ ดรับสื่ อออนไลน์บนเครื อข่ายสังคมออนไลน์ จากกลุ่มตัวอย่าง
413 คน ส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิ ง อายุระหว่าง 20-21 ปี ศึ กษาอยู่ระดับชั้น ปี ที่ 3 มี พฤติ กรรมการ
เปิ ดรับสื่ อออนไลน์คือ เลือกใช้งานจากที่บา้ น/หอพัก ใช้งาน 4 ชัว่ โมงขึ้นไป/วัน ช่วงเวลา 16.0122.00 น. โดยจุดประสงค์หลักในการใช้งานคือ ด้านดนตรี ภาพยนตร์ และกีฬา
สุ วิมล ขําล้วน (2553) ได้ศึกษาเรื่ อง “กระบวนการตัดสิ นใจซื้อสิ นค้าผ่านอินเทอร์ เน็ตของ
ผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร” มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาและเปรี ยบเทียบกระบวนการตัดสิ นใจ
ซื้ อสิ นค้าผ่านอินเทอร์ เน็ตของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานครมีลกั ษณะส่ วนบุคคลที่แตกต่างกัน
ทั้งศึกษาปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดของระบบพาณิ ชย์อิเล็กทรอนิ กส์ที่ส่งผลต่อกระบวนการ
ตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าผ่านอินเทอร์ เน็ตของผูบ้ ริ โภคเขตกรุ งเทพมหานคร โดยการเลือกกลุ่มตัวอย่าง
จํานวน 400 คน ผลการสํารวจพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง มีอายุช่วง 29-34 ปี มีอาชีพ
พนัก งานเอกชน มี ร ายได้ต่อเดื อน 20,000 บาทขึ้ น ไป ระดับการศึ ก ษาระดับปริ ญ ญาตรี และมี
สถานภาพโสด และยังพบอีกว่า 1) ผูบ้ ริ โภคมีกระบวนการตัดสิ นใจซื้ อที่ต่างกัน 2) ผูบ้ ริ โภคที่
สถานภาพต่างกันมี กระบวนการตัดสิ นใจซื้ อไม่ต่างกัน แต่ผูบ้ ริ โภคที่ มีเพศและอายุที่ต่างกัน มี
กระบวนการตัดสิ นใจซื้อด้านการหาข้อมูลต่างกัน อาชีพต่างกันมีกระบวนการตัดสิ นใจซื้อด้านการ
หาข้อมูล การประเมินทางเลือก การตัดสิ นใจซื้ อ และความรู ้สึกหลังการซื้อต่างกัน ระดับการศึกษา
ที่ต่างกันมีกระบวนการตัดสิ นใจซื้ อด้านการประเมินทางเลือกต่างกัน 3) ปั จจัยด้านส่ วนผสมทาง
การตลาดด้านราคาส่ งผลต่อการรับรู ้ปัญหาและการตัดสิ นใจซื้ อ ช่องทางการจําหน่ายส่ งผลต่อการ
ประเมินทางเลือก และการตัดสิ นใจซื้อ การส่ งเสริ มการขายส่ งผลต่อการตัดสิ นใจซื้อ แต่ปัจจัยส่ วน
ประสมทางการตลาดด้านผลิตภัณฑ์ไม่ส่งผลต่อกระบวนการตัดสิ นใจซื้ อในทุกด้าน ด้านราคาไม่
ส่ งผลต่อการหาข้อมูล การประเมินทางเลือกและความรู ้สึกหลังการขาย ด้านช่องทางการจําหน่ายไม่
ส่ งผลต่อการรับรู ้ปัญหา การหาข้อมูลและความรู ้สึกหลังการซื้ อ ด้านการส่ งเสริ มการขายไม่ส่งผล
ต่อการรับรู ้ปัญหา การหาข้อมูล การประเมินทางเลือกและความรู ้สึกหลังการซื้อ
อัมพร แซ่ โซว (2556) ได้ศึกษาเรื่ อง “พฤติกรรมการใช้ Facebook และพฤติกรรมการ
ตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าผ่าน Facebook ของนักศึกษามหาวิทยาลัยเอกชนในเขตกรุ งเทพมหานคร” มี
วัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) ความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะทางประชากร กับแนวโน้มในการซื้ อ
สิ นค้าจากการเปิ ดรับสื่ อโฆษณาบน Facebook 2) ความสัมพันธ์ระหว่างการใช้งาน Facebook กับ
แนวโน้มในการซื้อสิ นค้าจากการเปิ ดรับสื่ อโฆษณาบน Facebook จากกลุ่มตัวอย่างจํานวน 400 คน
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เป็ นนักศึกษาระดับปริ ญญาตรี มีสัดส่ วนเพศชายและหญิงใกล้เคียงกัน มีรายได้นอ้ ยกว่า 5,000 บาท
ต่อเดือน ความถี่ในการใช้งานคือ ใช้งานทุกวัน มากกว่า 2 ชัว่ โมง/ครั้ง ผูใ้ ช้ Facebook เพื่อความ
บันเทิงมีการตัดสิ นใจซื้อสิ นค้าผ่าน Facebook ได้ง่ายกว่าผูใ้ ช้ Facebook เพื่อการศึกษาและติดตาม
ข่าวสารบ้านเมือง ผูใ้ ช้ Facebook บ่อยก็จะมีการตัดสิ นใจซื้อสิ นค้ามากขึ้น และหากมีประสบการณ์
ในการใช้ Facebook มากก็ยิ่งมีโอกาสในการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าผ่าน Facebook จากการเปิ ดรับ
โฆษณาต่างๆ มากขึ้นอีกด้วย
ธนภัทร เรื องขาน และภักดี มานะหิ รัญเวท (2558) ได้ศึกษาเรื่ อง “ปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อ
ความพึงพอใจในการซื้อผลิตภัณฑ์เสริ มอาหารเพื่อสุ ขภาพผ่านร้านค้าออนไลน์” มีวตั ถุประสงค์เพื่อ
ศึกษา 1) ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ของผูบ้ ริ โภคที่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในการซื้อผลิตภัณฑ์
เสริ มอาหารเพื่อสุ ขภาพผ่านร้านค้าออนไลน์ 2) ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อความพึง
พอใจในการซื้ อผลิตภัณฑ์เสริ มอาหารเพื่อสุ ขภาพผ่านร้านค้าออนไลน์ โดยสํารวจจากประชากรที่
เคยใช้ผลิตภัณฑ์เสริ มอาหารประเภทบํารุ งสุ ขภาพจํานวน 400 คน ผลการศึกษาพบว่า 1) ปั จจัย
ทางด้านประชากรศาสตร์ เช่น อายุ เพศ อาชีพ และรายได้เฉลี่ยที่ต่างกันจะมีอิทธิพลความพึงพอใจ
ในการซื้อผลิตภัณฑ์เสริ มอาหารเพื่อสุ ขภาพผ่านร้านค้าออนไลน์ต่างกัน 2) ปั จจัยด้านส่ วนประสม
ทางการตลาดที่มีผลต่อความพึงพอใจ ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ ราคา ช่ องทางการจําหน่ าย การส่ งเสริ ม
การตลาด บุคลากรและกระบวนการ อี กทั้งความพึงพอใจในการซื้ อผลิ ตภัณฑ์เสริ มอาหารเพื่อ
สุ ขภาพผ่านร้านค้าออนไลน์ยงั สัมพันธ์กบั ความตั้งใจในซื้อซํ้าในครั้งต่อไป
จากงานวิจยั ข้างต้นสรุ ปได้ว่า การเลือกซื้ อสิ นค้าผ่านสื่ อออนไลน์ ส่ วนใหญ่ผบู ้ ริ โภคจะ
เป็ นเพศหญิ ง อายุ ป ระมาณ 20-35 ปี โดยมี ร ายได้เ ฉลี่ ย เดื อ นละ 15,000-30,000 บาท จากผล
การศึกษานี้ ผูบ้ ริ โภคเป็ นผูท้ ี่มีการรับรู ้สินค้าผ่านทางสื่ อออนไลน์ต่างๆ โดยมีปัจจัยการเลือกซื้ อ
สิ นค้าที่ต่างกัน ไม่วา่ จะเป็ นความพึงพอใจในสื่ อออนไลน์ ส่ วนผสมทางการตลาดทั้ง 4 ด้าน รวมไป
ถึ งทัศนคติ ที่ดี ใ นด้านการบริ ห าร ความปลอดภัยในการชําระเงิ นและการรั บรู ้ ต่อเทคโนโลยีที่
สะดวกและรวดเร็ ว

บทที่ 3
ระเบียบและวิธีการวิจยั
การศึกษาเรื่ อง “ปั จจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการตัดสิ นใจซื้ อของผูบ้ ริ โภคผ่านสื่ อออนไลน์”
เป็ นการวิจยั เชิงปริ มาณ (Quantitative Research) รู ปแบบการวิจยั เชิงสํารวจ (Survey Research) โดย
ใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) ซึ่ งผูศ้ ึกษาได้กาํ หนดวิธีการศึกษา ประกอบด้วย ขอบเขตของ
การศึกษา ประชากร ขนาดตัวอย่าง วิธีการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่าง ข้อมูลและแหล่งข้อมูล เครื่ องมือที่
ใช้ใ นการศึ ก ษา การวิเ คราะห์ ข อ้ มูล สถานที่ ใ ช้ใ นการดํา เนิ น งานวิจ ัย และรวบรวมข้อมูล และ
ระยะเวลาในการดําเนินการ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

3.1 ขอบเขตการศึกษา
3.1.1 ขอบเขตประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
ประชากรที่ ใ ช้ใ นการวิ จ ัย ครั้ งนี้ คื อ ผูบ้ ริ โ ภคที่ อ าศัย อยู่ใ นเขตกรุ ง เทพมหานครและ
ปริ มณฑล ที่เคยซื้ อสิ นค้าผ่านสื่ อออนไลน์ ซึ่ งไม่ทราบจํานวนประชากรที่แน่ นอน จึงใช้สูตรของ
การคํา นวณกํา หนดขนาดของกลุ่ ม ตัว อย่า งแบบไม่ ท ราบจํา นวนประชากรที่ แ น่ น อน (Infinite
Population) โดยกําหนดความเชื่ อมัน่ 95% และค่าความคาดเคลื่อนไม่เกิ น 5% โดยใช้สูตรของ
Cochran (1953) ดังนี้

เมื่อ

n คือ จํานวนกลุ่มตัวอย่างที่ตอ้ งการ
P คือ สัดส่ วนของประชากรที่ผวู ้ ิจยั ต้องการสุ่ ม
Z คือ ระดับความมัน่ ใจที่กาํ หนด หรื อระดับนัยสําคัญทางสถิติ
d คือ สัดส่ วนความคลาดเคลื่อนที่ยอมให้เกิดขึ้นได้
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โดยการวิจยั ครั้งนี้ ผูว้ ิจยั กําหนดสัดส่ วนประชากรเท่ากับ 0.05 ต้องการความมัน่ ใจร้อยละ
95 และระดับความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้ไม่เกินร้อยละ 5 แทนค่าได้ดงั นี้

n = 384.16
= 385 คน
จากการแทนสูตร ได้ขนาดของกลุ่มตัวอย่างเท่ากับ 385 คน แต่เพื่อแก้ไขข้อผิดพลาด ผูว้ ิจยั
ได้เก็บจํานวนแบบสอบถามเพิ่มอีก 15 คน ในงานวิจยั ครั้งนี้ผวู ้ ิจยั เก็บกลุ่มตัวอย่างได้ 567 คน
3.1.2 กลุ่มตัวอย่ าง
ข้อมูลและแหล่งข้อมูลที่ใช้ศึกษาจะใช้ขอ้ มูลแบบข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) ใช้วิธีการ
เก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างที่อาศัยในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล ซึ่ งเป็ นผูท้ ี่เคยซื้อ
ซื้ อ สิ น ค้า ทางสื่ อ ออนไลน์ ทั้ง ที่ ใ ช้เ องและซื้ อ ให้ ผู ้อื่ น โดยใช้ก ารสุ่ ม ตัว อย่ า งแบบบัง เอิ ญ
(Accidental Sampling) และการเลือกแบบกรอบการสุ่ ม (Sampling Frame) จํานวน 567 คน โดยใช้
แบบสอบถาม (Questionnaire) ออนไลน์เป็ นเครื่ องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล

3.2 เครื่องมือทีใ่ ช้ ในการศึกษา
เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ เป็ นแบบสอบถาม ผูว้ ิจยั จัดทําขึ้นจากการศึกษาค้นคว้าและ
รวบรวมข้อมูลที่ได้จากเอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง และนํามาประยุกต์ใช้เป็ นลักษณะและข้อ
คําถามในแบบสอบถาม โดยแบ่งได้ดงั นี้
ส่ วนที่ 1 คําถามคัดกรอง
ส่ วนที่ 2 ข้อ มู ล ทั่ว ไปของผู ้ต อบแบบสอบถามประกอบด้ ว ย ลัก ษณะทาง
ประชากรของกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อ
เดือน โดยมีลกั ษณะคําถามปลายปิ ดแบบหลายตัวเลือก
ส่ วนที่ 3 เป็ นคํา ถามเกี่ ย วกับ การรั บ รู ้ ข่ า วสารของผูบ้ ริ โ ภคในการใช้ท างสื่ อ
ออนไลน์
ส่ วนที่ 4 เป็ นคําถามเกี่ ยวกับปั จ จัยที่ มีผลต่ อการซื้ อสิ น ค้าของผูบ้ ริ โภคทางสื่ อ
ออนไลน์

48
ส่ วนที่ 5 เป็ นคํา ถามเกี่ ย วกับ พฤติ ก รรมการตัด สิ น ใจซื้ อ ของผูบ้ ริ โ ภคผ่า นสื่ อ
ออนไลน์

3.3 ขั้นตอนการสร้ างเครื่องมือในการวิจยั
ผูว้ ิจยั ได้ตรวจสอบความเชื่อถือ (Reliability) ของแบบสอบถาม ดังนี้
1) สร้างและพัฒนาเครื่ องมือที่ใช้จากการศึกษาตํารา เอกสาร บทความ ทฤษฎีและ
งานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง เพื่อกําหนดขอบเขตการวิจยั และสร้างเครื่ องมือวิจยั ให้ครอบคลุมถึงเป้ าหมาย
ของการวิจยั
2) ศึ ก ษาการสร้ า งแบบสอบถามจากเอกสารเพื่ อ กํา หนดขอบเขตเนื้ อ หาของ
แบบสอบถาม เพื่อความชัดเจนตามเป้ าหมายของการวิจยั
3) นําข้อมูลที่ได้มาสร้างแบบสอบถาม
4) ให้อาจารย์ที่ปรึ กษาพิจารณาและแนะนําเกี่ยวกับแบบสอบถามที่สร้างขึ้น เพื่อ
ปรับปรุ งแก้ไขให้อ่านแล้วมีความเข้าใจง่ายตามเป้ าหมายของการวิจยั
5) นําแบบสอบถามที่รวบรวมได้จากกลุ่มตัวอย่างจํานวน 40 ชุด ไปทดสอบความ
เชื่อมัน่ (Reliability) โดยการหาค่าสัมประสิ ทธิ์อลั ฟาของครอนบราค (Cronbach’s Alpha Coefficient)
6) เมื่อแบบสอบถามสมบูรณ์แล้วจึงนําไปสอบถามกลุ่มตัวอย่าง
ตารางที่ 3.1 การหาค่าความเชื่อมัน่ ของแบบสอบถาม โดยใช้ค่าสัมประสิ ทธิ์อลั ฟาของครอนบาค
(Cronbach’s Alpha Coefficient )
ตัวแปร

ค่ าความเชื่อมัน่

ความพึงพอใจของผูบ้ ริ โภคทางสื่ อออนไลน์

.880

ทัศนคติของผูบ้ ริ โภคทางสื่ อออนไลน์

.905

พฤติกรรมการตัดสิ นใจซื้อ

.748

การหาความเชื่ อ มั่น ของแบบสอบถาม โดยใช้ค่ า สั ม ประสิ ท ธิ์ อัล ฟาของครอนบาค
(Cronbach’s Alpha Coefficient) ได้ผลสรุ ปว่าแบบสอบถามมีความน่าเชื่อถือได้ดี
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3.4 การวิเคราะห์ ข้อมูล
ข้อมูลที่รวบรวมได้จากแบบสอบถาม จะนํามาวิเคราะห์ประมวลผลทางสถิติโดยใช้ค่าสถิติ
เชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ค่าสถิติที่ใช้ ได้แก่ ค่าความถี่ (Frequency) ร้อยละ (Percentage)
ค่าเฉลี่ย (Mean) ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และการวิเคราะห์ประมวลผลทาง
สถิติโดยใช้ค่าสถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) ค่าสถิติที่ใช้ ได้แก่ ค่า t-test สถิติค่า F-test
(One-Way Analysis of Variance หรื อ One-Way ANOVA) และสถิติค่าสัมประสิ ทธิ์สหสัมพันธ์
Pearson’s Product Moment Correlation Coefficient

3.5 เกณฑ์ การอธิบายตัวแปร
Rating Scale ได้กาํ หนดเกณฑ์การให้คะแนนไว้ดงั นี้
เห็นด้วยในระดับมากที่สุด
เห็นด้วยในระดับมาก
เห็นด้วยในระดับปานกลาง
เห็นด้วยในระดับน้อย
เห็นด้วยในระดับน้อยที่สุด

เท่ากับ
เท่ากับ
เท่ากับ
เท่ากับ
เท่ากับ

5
4
3
2
1

คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน

จากการให้คะแนนข้อมูลในระบบ Rating Scale เมื่อนํามาหาค่าคะแนนเฉลี่ย จะมีค่าตั้งแต่
1.00-5.00 คะแนน ผูศ้ ึ ก ษาจึ ง ได้ก าํ หนดเกณฑ์ก ารแปลความหมายคะแนนเฉลี่ ย โดยการแบ่ ง
อัตรภาคชั้นออกเป็ น 5 ชั้น และให้ทุกอัตรภาคชั้นมีความกว้างเท่าๆ กัน (ชั้นละ 0.80) ตามหลักวิชา
สถิติพ้นื ฐานเบื้องต้น
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คะแนนเฉลี่ย

การแปลความหมาย

4.21 – 5.00
3.41 – 4.20
2.61 – 3.40
1.81 – 2.60
1.00 – 1.80

เห็นด้วยในระดับมากที่สุด
เห็นด้วยในระดับมาก
เห็นด้วยในระดับปานกลาง
เห็นด้วยในระดับน้อย
เห็นด้วยในระดับน้อยที่สุด

ค่าสัมประสิ ทธิ์สหสัมพันธ์
เท่ากับ 1 แสดงว่า ตัวแปรทั้งสองมีความสัมพันธ์เชิงบวกอย่างสมบูรณ์คือเมื่อตัวแปรตัว
หนึ่งมีค่ามากขึ้น ตัวแปรอีกตัวหนึ่งมีค่ามากขึ้นด้วย
เท่ากับ -1 แสดงว่า ตัวแปรทั้งสองมีความสัมพันธ์เชิงลบอย่างสมบูรณ์ คือเมื่อตัวแปรหนึ่ ง
มีค่ามากขึ้น ตัวแปรอีกหนึ่งตัวหนึ่งมีค่าน้อยลงด้วย
เท่ากับ 0 แสดงว่า ตัวแปรทั้งสองไม่มีความสัมพันธ์กนั เลย
เครื่ อ งหมายบวก หรื อ ลบ บ่ ง บอกทิ ศ ทางของความสัม พัน ธ์ เ ป็ นเครื่ อ งหมายบวก คื อ
สัมพันธ์เชิงบวก ถ้าค่าที่สังเกตได้เป็ นค่าที่มีเครื่ องหมายลบ คือมีความสัมพันธ์เชิงลบหรื อผกผันกัน
เกณฑ์การอธิ บายค่าสัมประสิ ทธิ์สหสัมพันธ์ อธิบายได้จาก 1) ค่าตัวเลขที่มีค่าใกล้ 1 มาก แสดงถึง
ระดับความสัมพันธ์มาก 2) ค่าตัวเลขที่มีผลงานวิจยั ในอดีตของตัวแปรคู่เดียวกัน เป็ นรายการอ้างอิง
3) ค่าตัวเลขจากเกณฑ์ที่มีนกั วิชาการอธิบายไว้เช่น (Bartz อ้างถึงใน วิเชียร เกตุสิงห์, 2547)
0.0-0.20 แสดงว่ามีค่าความสัมพันธ์ ในระดับตํ่ามาก
0.21-0.40 แสดงว่ามีค่าความสัมพันธ์ ในระดับตํ่า
0.41-0.60 แสดงว่ามีค่าความสัมพันธ์ ในระดับปานกลาง
0.61-0.80 แสดงว่ามีค่าความสัมพันธ์ ในระดับสูง
0.81-1.00 แสดงว่ามีค่าความสัมพันธ์ ในระดับสูงมาก

51

3.6 ตัวแปรทีใ่ ช้ ในงานวิจยั
1) ลักษณะทางด้านประชากร ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้
2) การรับรู ้ขอ้ มูลข่าวสารทางสื่ อออนไลน์ ได้แก่ Facebook Instagram Line Shopee TH
และ Kaidee.com
3) ความพึงพอใจของผูบ้ ริ โภคที่มีต่อการตัดสิ นใจซื้อทางสื่ อออนไลน์
4) พฤติกรรมการตัดสิ นใจซื้อสิ นค้าของผูบ้ ริ โภคทางสื่ อออนไลน์

บทที่ 4
ผลการวิจัย
การศึกษาวิจยั เรื่ อง “ปั จจัยที่มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อของผูบ้ ริ โภคทางสื่ อออนไลน์” เป็ น
การวิจยั เชิงปริ มาณ (Quantitative Research) ด้วยการวิจยั เชิงสํารวจ (Survey Research) โดยใช้
แบบสอบถามเป็ นเครื่ องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างที่มีอายุต้ งั แต่ 15 ปี ขึ้นไป ทั้ง
เพศชายและเพศหญิง อาศัยและทํางานในกรุ งเทพมหานครและเขตปริ มณฑล และเคยซื้อสิ นค้าผ่าน
ทางสื่ อออนไลน์ จํานวน 567 คน โดยผูว้ ิจยั ได้แบ่งผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลออกเป็ น 2 ตอน

4.1 ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
ตอนที่ 1 การวิเคราะห์เชิงพรรณนา (Descriptive Analysis)
1) ข้อมูลเกี่ยวกับการรับรู ้ข่าวสารของผูบ้ ริ โภคเกี่ยวกับสิ นค้าทางสื่ อออนไลน์
2) ข้อมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจของผูบ้ ริ โภคในการเลือกซื้อสิ นค้าทางสื่ อออนไลน์
3) ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการตัดสิ นใจซื้อของผูบ้ ริ โภคทางสื่ อออนไลน์
ตอนที่ 2 การทดสอบสมมติฐาน
สมมติฐานที่ 1 ผูบ้ ริ โภคที่มีลกั ษณะทางประชากรต่างกันจะมีพฤติกรรมการตัดสิ นใจซื้ อ
สิ นค้าที่แตกต่างกัน
วิเคราะห์ขอ้ มูลใช้การทดสอบหาค่าความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ย โดยใช้ t-test และการ
วิเคราะห์ความแปรปรวน (One-Way ANOVA) เพื่ออธิ บายค่าความแตกต่างระหว่างลักษณะทาง
ประชากรว่ามีพฤติกรรมการตัดสิ นใจซื้อสิ นค้าของผูบ้ ริ โภคที่แตกต่างกัน
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สมมติฐานที่ 2 การรับรู ้ข่าวสารทางสื่ อออนไลน์ของผูบ้ ริ โภคมีความสัมพันธ์กบั ความ
พึงพอใจของผูบ้ ริ โภคในการตัดสิ นใจซื้อสิ นค้าทางสื่ อออนไลน์
วิ เ คราะห์ ข ้อ มู ล โดยการใช้ก ารทดสอบหาค่ า สั ม ประสิ ท ธิ์ สหสั ม พัน ธ์ แ บบเพี ย ร์ สั น
(Pearson’s Product Moment Correlation Coefficient) เพื่อหาค่าความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู ้
ข่าวสารทางสื่ อออนไลน์กบั ความพึงพอใจของผูบ้ ริ โภคในการตัดสิ นใจซื้อสิ นค้าออนไลน์
สมมติฐานที่ 3 การรั บ รู ้ ข่ า วสารทางสื่ อ ออนไลน์ ข องผู ้บ ริ โภคมี ค วามสั ม พัน ธ์ กั บ
การตัดสิ นใจซื้อสิ นค้าทางสื่ อออนไลน์
วิ เ คราะห์ ข ้อ มู ล โดยการใช้ก ารทดสอบหาค่ า สั ม ประสิ ท ธิ์ สหสั ม พัน ธ์ แ บบเพี ย ร์ สั น
(Pearson’s Product Moment Correlation Coefficient) เพื่อหาค่าความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู ้
ข่าวสารทางสื่ อออนไลน์กบั การตัดสิ นใจซื้อสิ นค้าออนไลน์
สมมติฐานที่ 4 ความพึงพอใจของผูบ้ ริ โภคมีความสัมพันธ์กบั การตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าทาง
สื่ อออนไลน์
วิ เ คราะห์ ข ้อ มู ล โดยการใช้ก ารทดสอบหาค่ า สั ม ประสิ ท ธิ์ สหสั ม พัน ธ์ แ บบเพี ย ร์ สั น
(Pearson’s Product Moment Correlation Coefficient) เพื่อหาค่าความสัมพันธ์ระหว่างความพึงพอใจ
ต่อผูข้ ายสิ นค้าออนไลน์กบั การตัดสิ นใจซื้อสิ นค้าออนไลน์

4.2 สั ญลักษณ์ ทใี่ ช้ ในการวิเคราะห์ ข้อมูล
ผูศ้ ึกษาใช้สญ
ั ลักษณ์ทางสถิติในการวิเคราะห์ขอ้ มูลดังต่อไปนี้
n
แทน จํานวนกลุ่มตัวอย่าง
แทน ค่าเฉลี่ย (Mean)
x
t
แทน ค่าสถิติที่ใช้ในการทดสอบที (t-test)
F
แทน ค่าสถิติที่ใช้ในการทดสอบเอฟ (F-test)
Sig. แทน ค่านัยสําคัญทางสถิติ
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ตอนที่ 1 การวิเคราะห์เชิงพรรณนา
ผูว้ ิจยั ได้ทาํ การวิเคราะห์ ขอ้ มูลเกี่ ยวกับลัก ษณะทางประชากรของกลุ่มตัวอย่างจํานวน
ทั้งสิ้ น 567 คน ประกอบด้วยข้อมูลทางด้านที่พกั อาศัย เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ
และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน ตามตารางที่ 4.1-4.7 ดังนี้
ตารางที่ 4.1 แสดงจํานวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจําแนกที่พกั อาศัย
ทีพ่ กั อาศัย
กรุ งเทพมหานคร
ปริ มณฑล
รวม

n
386
181
567

ร้ อยละ
68.1
31.9
100.0

จากตารางที่ 4.1 พบว่า กลุ่มตัวอย่างเป็ นผูอ้ าศัยอยูใ่ นกรุ งเทพมหานครมากกว่าอาศัยอยูใ่ น
เขตปริ มณฑล โดยกลุ่มตัวอย่างที่พกั อาศัยในกรุ งเทพมหานคร คิดเป็ นร้อยละ 68.1 รองลงมา คือ
กลุ่มตัวอย่างที่พกั อาศัยอยูใ่ นเขตปริ มณฑล คิดเป็ นร้อยละ 31.9
ตารางที่ 4.2 แสดงจํานวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจําแนกตามเพศ
เพศ
ชาย
หญิง
รวม

n
152
415
567

ร้ อยละ
26.8
73.2
100.0

จากตารางที่ 4.2 พบว่า กลุ่มตัวอย่างเป็ นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย โดยกลุ่มตัวอย่างเพศ
หญิง คิดเป็ นร้อยละ 73.2 รองลงมา คือ กลุ่มตัวอย่างเพศชาย คิดเป็ นร้อยละ 48.3
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ตารางที่ 4.3 แสดงจํานวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจําแนกตามอายุ
อายุ
15-20 ปี
21-30 ปี
31-40 ปี
41-50 ปี
51-60 ปี
มากกว่า 60 ปี
รวม

n
73
386
86
16
5
1
567

ร้ อยละ
12.9
68.1
15.2
2.8
0.9
0.2
100.0

จากตารางที่ 4.3 พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีช่วงอายุ 21-30 ปี มากที่สุด คิดเป็ นร้อยละ 68.1
รองลงมา คือ กลุ่มตัวอย่างที่มีช่วงอายุ 31-40 ปี คิดเป็ นร้อยละ 15.2 นอกนั้นเป็ นกลุ่มตัวอย่างที่มี
ช่วงอายุ 15-20 ปี คิดเป็ นร้อยละ 12.9 กลุ่มตัวอย่างที่มีช่วงอายุ 41-50 ปี คิดเป็ นร้อยละ 2.8 กลุ่ม
ตัวอย่างที่มีช่วงอายุ 51-60 ปี คิดเป็ นร้อยละ 0.9 ตามลําดับ และกลุ่มตัวอย่างที่มีจาํ นวนน้อยที่สุดมี
ช่วงอายุมากกว่า 60 ปี คิดเป็ นร้อยละ 0.2
ตารางที่ 4.4 แสดงจํานวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจําแนกตามสถานภาพ
สถานภาพ
โสด
สมรส
อื่นๆ
รวม

n
495
67
5
567

ร้ อยละ
87.3
11.8
0.9
100.0

จากตารางที่ 4.4
พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีสถานภาพโสด มากที่สุด คิดเป็ นร้อยละ 87.3
รองลงมาคือ กลุ่มตัวอย่างที่มีสถานภาพสมรส คิดเป็ นร้อยละ 11.8 และกลุ่มตัวอย่างที่มีจาํ นวนน้อย
ที่สุดคือ กลุ่มตัวอย่างที่มีสถานภาพอื่นๆ คิดเป็ นร้อยละ 0.9
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ตารางที่ 4.5 แสดงจํานวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจําแนกตามระดับการศึกษา
ระดับการศึกษา
มัธยมต้นและตํ่ากว่า
มัธยมปลาย / ปวช.
อนุปริ ญญา / ปวส.
ปริ ญญาตรี
สูงกว่าปริ ญญาตรี
รวม

n
11
63
24
357
112
567

ร้ อยละ
1.9
11.1
4.2
63.0
19.8
100.0

จากตารางที่ 4.5 พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีการศึกษาอยูใ่ นระดับปริ ญญาตรี มากที่สุด คิดเป็ น
ร้อยละ 63.0 รองลงมา คือ กลุ่มตัวอย่างที่มีระดับการศึกษาสู งกว่าปริ ญญาตรี คิดเป็ นร้อยละ 19.8
นอกนั้นเป็ นกลุ่มตัวอย่างที่มีระดับการศึกษามัธยมปลาย/ปวช. คิดเป็ นร้อยละ 11.1 กลุ่มตัวอย่างที่มี
ระดับการศึกษาอนุปริ ญญา/ปวส. คิดเป็ นร้อยละ 4.2 ตามลําดับ และกลุ่มตัวอย่างที่จาํ นวนน้อยที่สุด
คือ กลุ่มตัวอย่างที่มีระดับการศึกษามัธยมต้นและตํ่ากว่า คิดเป็ นร้อยละ 1.9
ตารางที่ 4.6 แสดงจํานวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจําแนกตามอาชีพ
อาชีพ
นักเรี ยน / นักศึกษา
พ่อบ้าน / แม่บา้ น
ข้าราชการ / รัฐวิสาหกิจ
พนักงานบริ ษทั เอกชน
ธุรกิจส่ วนตัว
อื่นๆ
รวม

n
204
13
40
213
85
12
567

ร้ อยละ
36.0
2.3
7.1
37.6
15.0
2.1
100.0

จากตารางที่ 4.6 พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่ประกอบอาชีพเป็ นพนักงานบริ ษทั เอกชนมากที่สุด
คิดเป็ นร้ อยละ 37.6 รองลงมา คือ กลุ่มตัวอย่างที่เป็ นนักเรี ยน / นักศึกษา คิดเป็ นร้ อยละ 36.0
นอกนั้นเป็ นกลุ่มตัวอย่างที่ประกอบอาชีพธุรกิจส่ วนตัว คิดเป็ นร้อยละ 15.0 กลุ่มตัวอย่างที่ประกอบ
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อาชีพข้าราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ คิดเป็ นร้อยละ 7.1 กลุ่มตัวอย่างที่ประกอบอาชีพพ่อบ้าน /
แม่บา้ น คิดเป็ นร้อยละ 2.3 ตามลําดับ และกลุ่มตัวอย่างที่จาํ นวนน้อยที่สุด คือ กลุ่มตัวอย่างที่
ประกอบอาชีพอื่นๆ คิดเป็ นร้อยละ 2.1
ตารางที่ 4.7 แสดงจํานวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจําแนกตามรายได้เฉลี่ยต่อเดือน
รายได้ เฉลีย่
ตํ่ากว่า 10,000 บาท
10,001-15,000 บาท
15,001-20,000 บาท
20,001-25,000 บาท
25,001-30,000 บาท
มากกว่า 30,000 บาท
รวม

n
134
130
125
59
40
79
567

ร้ อยละ
23.6
22.9
22.0
10.4
7.1
13.9
100.0

จากตารางที่ 4.7 พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีรายได้ต่อเดือนอยูร่ ะหว่าง ตํ่ากว่า 10,000 บาท มาก
ที่สุด คิดเป็ นร้ อยละ 23.6 รองลงมา คือ กลุ่มตัวอย่างที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดื อนอยู่ที่ 10,001-15,000
บาท คิดเป็ นร้อยละ 22.9 นอกนั้นเป็ นกลุ่มตัวอย่างที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนอยูท่ ี่ 15,001-20,000 บาท
คิดเป็ นร้อยละ 22.0 กลุ่มตัวอย่างที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนมากกว่า 30,000 บาท คิดเป็ นร้อยละ 13.9
กลุ่มตัวอย่างที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนอยู่ที่ 20,001-25,000 บาท คิดเป็ นร้อยละ 10.4 ตามลําดับ และ
กลุ่มตัวอย่างที่มีจาํ นวนน้อยที่สุด คือ กลุ่มตัวอย่างที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนอยูท่ ี่ 25,001-30,000 บาท
คิดเป็ นร้อยละ 7.1
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ตารางที่ 4.8 แสดงจํานวนร้ อยละของกลุ่มตัวอย่างจําแนกตามการรั บรู ้ ข่าวสารของสิ นค้าทางสื่ อ
ออนไลน์
การรับรู้ข้อมูล
ข่ าวสารของ
สิ นค้ าผ่ านสื่ อ
ออนไลน์

ระดับความถี่ในการใช้ บริการ
ทุกวัน

คะแนน (1-5)

6 วัน / 4-5 วัน/ 2-3 วัน/ 1 วัน/
สั ปดาห์ สั ปดาห์ สั ปดาห์ สั ปดาห์

x

S.D.

4.6049 1.05125

แปล
ผล

Facebook

479
(84.5)

32
(5.6)

5
(0.9)

22
(3.9)

29
(5.1)

มาก
ที่สุด

Instagram

207
(36.5)

66
(11.6)

44
(7.8)

82
(14.5)

168 3.1093 1.70285 ปาน
(29.5)
กลาง

Line

318
(56.1)

46
(8.1)

14
(2.5)

78
(13.8)

111 3.6737 1.67218
(19.6)

Shopee TH

23
(4.1)

35
(6.2)

10
(1.8)

114
(20.1)

385 1.5838 1.06649 น้อย
(67.9)
ที่สุด

Kaidee.com

18
(3.2)

35
(6.2)

6
(1.1)

102
(18.0)

406 1.5132 1.01199 น้อย
(71.6)
ที่สุด

มาก

จากตารางที่ 4.8 พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีการรับรู ้ขอ้ มูลข่าวสารทาง Facebook อยูใ่ นระดับ
มากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยรวมอยูท่ ี่ 4.6049 รองลงมา คือ กลุ่มตัวอย่างที่มีการรับรู ้ขอ้ มูลทาง Line อยู่
ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยรวมอยูท่ ี่ 3.6737 นอกนั้นเป็ นกลุ่มตัวอย่างดังนี้ กลุ่มตัวอย่างที่มีการรับรู ้
ข้อมูลข่าวสารทาง Instagram อยูใ่ นระดับปานกลาง โดยมีค่าเฉลี่ยรวมอยูท่ ี่ 3.1093 กลุ่มตัวอย่างที่มี
การรับรู ้ขอ้ มูลข่าวสารทาง Shopee TH อยูใ่ นระดับน้อยที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยรวมอยูท่ ี่ 1.5838 และ
กลุ่มตัวอย่างที่มีการรับรู ้ขอ้ มูลข่าวสารทาง Kaidee.com อยูใ่ นระดับน้อยที่สุด มีค่าเฉลี่ยรวมอยู่ที่
1.5132
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ตารางที่ 4.9 แสดงจํานวนร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจําแนกตามช่วงเวลาที่ใช้บริ การสื่ อออนไลน์
ช่ วงเวลาทีใ่ ช้ บริการ
ช่วงเวลาเรี ยนหนังสื อ
ช่วงเวลาบนท้องถนน
ช่วงเวลารับประทานอาหาร
ช่วงเวลาเข้าห้องนํ้า
ช่วงเวลาก่อนเข้านอน
ช่วงเวลาอื่นๆ

ร้ อยละ
15.8
27.3
42.6
34.4
78.4
11.7

จากตารางที่ 4.9 พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่ใช้บริ การสื่ อออนไลน์ในช่วงเวลาก่อนเข้านอน มาก
ที่ สุด คิ ด เป็ นร้ อยละ 78.4 รองลงมา คื อ กลุ่ มตัว อย่า งที่ ใ ช้บริ การสื่ อออนไลน์ ใ นช่ ว งเวลา
รั บประทานอาหาร คิดเป็ นร้ อยละ 42.6 นอกนั้นเป็ นกลุ่มตัวอย่างที่ใช้บริ การสื่ อออนไลน์ใน
ช่วงเวลาเข้าห้องนํ้า คิดเป็ นร้อยละ 34.4 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้บริ การสื่ อออนไลน์ในช่วงเวลาบนท้อง
ถนน คิดเป็ นร้อยละ 27.3 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้บริ การสื่ อออนไลน์ในช่วงเวลาเรี ยนหนังสื อ คิดเป็ นร้อย
ละ 15.8 และกลุ่มตัวอย่างที่มีจาํ นวนน้อยที่สุด คือกลุ่มตัวอย่างที่ใช้บริ การออนไลน์ในช่วงเวลาอื่นๆ
คิดเป็ นร้อยละ 11.7
ตารางที่ 4.10 แสดงจํานวนร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจําแนกตามความพึงพอใจของผูบ้ ริ โภคทางสื่ อ
ออนไลน์
ความพึงพอใจของ
ผู้บริโภค
ทางสื่ อออนไลน์
ด้ านผลิตภัณฑ์
คุณภาพของสิ นค้า
มาตรฐานของสิ นค้า

มาก
ทีส่ ุ ด

ระดับความพึงพอใจ
ปาน
มาก
น้ อย
กลาง

คะแนน (1-5)
น้ อย
ทีส่ ุ ด

x

S.D.

แปล
ผล

60
242
248
(10.6) (42.7) (43.7)

15
(2.6)

2 3.6049 .72500
(0.4)

มาก

52
(9.2)

27
(4.8)

2 3.4780 .74183
(0.4)

มาก

198
288
(34.9) (50.8)
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ตารางที่ 4.10 (ต่อ)
ระดับความพึงพอใจ

คะแนน (1-5)

ความพึงพอใจของ
ผู้บริโภค
ทางสื่ อออนไลน์

มาก
ทีส่ ุ ด

ปาน
กลาง

น้ อย

น้ อย
ทีส่ ุ ด

มีหลากหลายราคา
ให้เลือกซื้อ

167
246
118
(29.5) (43.4) (20.8)

34
(6.0)

2 3.5995 .87959
(0.4)

มาก

57
135
216 117
(10.1) (23.8) (38.1) (20.6)

42 3.0847 1.06663
(7.4)

ปาน
กลาง

3.6413 .56034

มาก

3 3.7654 .84465
(0.5)

มาก

202 183
75 2.6526 1.03691
(35.6) (32.3) (13.2)
107
13
4 4.0564 .80874
(18.9) (2.3) (0.7)

ปาน
กลาง
มาก

3.4915 .65678

มาก

8
(1.4)

2 4.3034 .74699
(0.4)

มาก
ที่สุด

20
(3.5)

5 3.6931 .80480
(0.9)
3.9982 .65455

มาก

12 3.5750 .94977
(2.1)

มาก

การรับประกัน
สิ นค้า

มาก

รวมด้ านผลิตภัณฑ์
ด้ านราคา
ราคาของสิ นค้าเมื่อ 121
219
203
เทียบกับร้านอื่นๆ (21.3) (38.6) (35.8)
การต่อรองราคา
29
78
สิ นค้า
(5.1) (13.8)
266
ความสะดวกในการ 177
เลือกช่องทางการ (31.2) (46.9)
ชําระเงิน
รวมด้ านราคา

ด้ านช่ องทางการจัดจําหน่ าย
ความสะดวกในการ 256
239
62
ซื้อสิ นค้า
(45.1) (42.2) (10.9)
ความตรงต่อเวลาใน 88
247
207
การจัดส่ ง
(15.5) (43.6) (36.5)
รวมด้ านช่ องทางการจําหน่ าย
ด้ านการส่ งเสริมการตลาด
การจัดโปรโมชัน่
103
191
214
ของสิ นค้า
(18.2) (33.7) (37.7)

21
(3.7)

47
(8.3)

x

S.D.

แปล
ผล

มาก
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ตารางที่ 4.10 (ต่อ)
ระดับความพึงพอใจ
ความพึงพอใจของ
ผู้บริโภค
มาก
ปาน
มาก
น้ อย
ทางสื่ อออนไลน์
ทีส่ ุ ด
กลาง
มีคาํ แนะนําและ
66
186
238
65
ตอบข้อซักถาม (11.6) (32.8) (42.0) (11.5)
อย่างชัดเจน
มีการปรับปรุ ง
ข้อมูลให้ทนั สมัย
ตลอดเวลา

112
250
168
(19.8) (44.1) (29.6)
รวมด้ านส่ งเสริมการตลาด

35
(6.2)

คะแนน (1-5)
น้ อย
S.D.
x
ทีส่ ุ ด
12 3.4039 .91175
(2.1)

แปล
ผล
ปาน
กลาง

2 3.7672 .84827
(0.4)

มาก

3.4731 .71212

มาก

จากตารางที่ 4.10 พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีความพึงพอใจมากที่สุด คือกลุ่มตัวอย่างความพึง
พอใจด้านช่องทางการจัดจําหน่าย อยูใ่ นระดับมาก มีค่าเฉลี่ยอยูท่ ี่ 3.9982 รองลงมาคือ กลุ่มตัวอย่าง
ความพึงพอใจด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.6413 และ 3.4915 ตามลําดับ และกลุ่ม
ตัว อย่า งที่ มี ค วามพึ ง พอใจจํา นวนน้อ ยที่ สุ ด คื อ กลุ่ ม ตัว อย่า งความพึ ง พอใจด้า นการส่ ง เสริ ม
การตลาด อยูใ่ นระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ยอยูท่ ี่ 3.4731
กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด คือเรื่ องความสะดวกในการเลือกซื้ อ
สิ นค้า มีค่าเฉลี่ยรวมอยูท่ ี่ 4.3034 รองลงมา คือ กลุ่มตัวอย่างที่มีความพึงพอใจอยูใ่ นระดับมาก คือ
เรื่ องความทันสมัย มีค่าเฉลี่ยรวมอยูท่ ี่ 4.0829 ความสะดวกในเลือกช่องทางการชําระเงิน มีค่าเฉลี่ย
รวมอยูท่ ี่ 4.0564 มีหลากหลายราคาให้เลือกซื้อ มีค่าเฉลี่ยรวมอยูท่ ี่ 3.9559 มีการปรับปรุ งข้อมูลให้
ทันสมัยตลอดเวลา มีค่าเฉลี่ยรวมอยู่ที่ 3.7672 ราคาของสิ นค้าเมื่อเทียบกับร้านอื่นๆ มีค่าเฉลี่ย
รวมอยูท่ ี่ 3.7654 ความตรงต่อเวลาในการจัดส่ ง มีค่าเฉลี่ยรวมอยูท่ ี่ 3.6931 คุณภาพของสิ นค้า มี
ค่าเฉลี่ยรวมอยูท่ ี่ 3.6049 การจัดโปรโมชัน่ ของสิ นค้า มีค่าเฉลี่ยรวมอยูท่ ี่ 3.5750 และมาตรฐานของ
สิ นค้า มีค่าเฉลี่ยรวมอยู่ที่ 3.6049 ตามลําดับ นอกนั้นเป็ นกลุ่มตัวอย่างความพึงพอใจอยู่ในระดับ
ปานกลาง คือเรื่ องมีคาํ แนะนําและตอบข้อซักถามอย่างชัดเจน มีค่าเฉลี่ยรวมอยู่ที่ 3.4039 มีสิทธิ
พิเศษต่อลูกค้าเก่า มีค่าเฉลี่ยรวมอยูท่ ี่ 3.1464 มีการรับประกันสิ นค้า มีค่าเฉลี่ยรวมอยูท่ ี่ 3.0847 และ
การต่อรองสิ นค้า มีค่าเฉลี่ยรวมอยูท่ ี่ 2.6526
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ตารางที่ 4.11 แสดงจํานวนร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจําแนกตามพฤติกรรมการตัดสิ นใจซื้อ
พฤติกรรมการ
ตัดสิ นใจซื้อ
ซื้อสิ นค้าแต่ละครั้ง
เป็ นจํานวนมาก
ซื้อสิ นค้าทุกอาทิตย์
มีการซื้อซํ้า

มาก
ทีส่ ุ ด
26
(4.6)

ระดับความเห็นด้ วย
ปาน
มาก
น้ อย
กลาง
107
266 122
(18.9) (46.9) (21.5)

น้ อย
S.D.
x
ทีส่ ุ ด
46 2.9030 .95079
(8.1)

แปล
ผล
ปาน
กลาง

20
(3.5)

63
157 164 163 2.3175 1.10800
(11.1) (27.7) (28.9) (28.7)

น้อย

60
190
182
90
(10.6) (33.5) (32.1) (15.9)

คะแนน (1-5)

45 3.2293 1.08816
(7.9)

ปาน
กลาง

จากตารางที่ 4.11 พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีการซื้ อสิ นค้าซํ้าอยูใ่ นระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ย
รวมอยู่ที่ 3.2293 รองลงมา คือ กลุ่มตัวอย่างซื้ อสิ นค้าแต่ละครั้งเป็ นจํานวนมากอยู่ในระดับปาน
กลาง มีค่าเฉลี่ยอยูท่ ี่ 2.9030 และกลุ่มตัวอย่างที่ซ้ือสิ นค้าทุกอาทิตย์อยูใ่ นระดับน้อย มีค่าเฉลี่ยอยูท่ ี่
2.3175
ตารางที่ 4.12 แสดงจํานวนร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจําแนกตามการซื้อสิ นค้าทางสื่ อออนไลน์

การซื้อสิ นค้ าทาง
สื่ อออนไลน์
Facebook

ระดับความถี่ในการซื้อ
คะแนน (1-5)
1-2
3-4 มากกว่ า
แปล
ไม่ ทุก
S.D.
ไม่ เคย
ครั้ง/ ครั้ง/ 4 ครั้ง/
x
ผล
เดือน
เดือน เดือน เดือน
111
297
104
24
31
2.2363 .99320 น้อย
(19.6) (52.4) (18.3) (4.2) (5.5)

Instagram

284
160
82
(50.1) (28.2) (14.5)

23
(4.1)

18
(3.2)

1.8201 1.03101

น้อย

Line

253
193
85
(44.6) (34.0) (15.0)

15
(2.6)

21
(3.7)

1.8677 1.00974

น้อย

63
ตารางที่ 4.12 (ต่อ)

การซื้อสิ นค้ าทาง
สื่ อออนไลน์
Shopee TH
Kaidee.com

ระดับความถี่ในการซื้อ
คะแนน (1-5)
1-2
3-4 มากกว่ า
ไม่ ทุก
S.D.
ไม่ เคย
ครั้ง/ ครั้ง/ 4 ครั้ง/
x
เดือน
เดือน เดือน เดือน
448
61
42
5
11
1.3598 .81571
(79.0) (10.8) (7.4) (0.9) (1.9)

น้อย
ที่สุด

436
91
(76.9) (16.0)

น้อย
ที่สุด

23
(4.1)

3
(0.5)

14
(2.5)

1.3563 .79977

แปล
ผล

จากตารางที่ 4.12 พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีการซื้ อสิ นค้าทาง Facebook อยู่ในระดับน้อย มี
ค่าเฉลี่ยรวมอยู่ที่ 2.2363 รองลงมา คือ กลุ่มตัวอย่างมีการซื้ อสิ นค้าทาง Line อยู่ในระดับน้อย มี
ค่าเฉลี่ยอยูท่ ี่ 1.8677 กลุ่มตัวอย่างมีการซื้อสิ นค้าทาง Instagram อยูใ่ นระดับน้อย มีค่าเฉลี่ยรวมอยูท่ ี่
1.8201 กลุ่มตัวอย่างมีการซื้อสิ นค้าทาง Shopee TH อยูใ่ นระดับน้อยที่สุด มีค่าเฉลี่ยรวมอยูท่ ี่ 1.3598
ตามลําดับ และกลุ่มตัวอย่างมีการซื้อสิ นค้าทาง Kaidee.com อยูใ่ นระดับน้อยที่สุด มีค่าเฉลี่ยรวมอยู่
ที่ 1.3563
ตารางที่ 4.13 แสดงจํานวนร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจําแนกตามความถี่โดยเฉลี่ยในการซื้อสิ นค้า
ทางสื่ อออนไลน์
ความถี่ในการซื้อสิ นค้ า
น้อยกว่าเดือนละครั้ง
1-2 ครั้ง/เดือน
3-4 ครั้ง/เดือน
มากกว่า 4 ครั้ง/เดือน
รวม

n
293
197
50
27
567

ร้ อยละ
51.7
34.7
8.8
4.8
100.0
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จากตารางที่ 4.13 พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีความถี่ในการซื้อสิ นค้าทางสื่ อออนไลน์นอ้ ยกว่า
เดือนละครั้ง มากที่สุด คิดเป็ นร้อยละ 51.7 รองลงมา คือ กลุ่มตัวอย่างที่มีความถี่ในการซื้ อสิ นค้า
ทางสื่ อออนไลน์ 1-2 ครั้ง/เดือน คิดเป็ นร้อยละ 34.7 กลุ่มตัวอย่างที่มีความถี่ในการซื้อสิ นค้าทางสื่ อ
ออนไลน์ 3-4 ครั้ง/เดือน คิดเป็ นร้อยละ 8.8 และกลุ่มตัวอย่างที่มีความถี่ในการซื้ อสิ นค้าทางสื่ อ
ออนไลน์มากกว่า 4 ครั้ง/เดือน คิดเป็ นร้อยละ 4.8
ตารางที่ 4.14 แสดงจํานวนร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจําแนกตามเวลาเฉลี่ยที่ใช้เลือกซื้อสิ นค้า
ทางสื่ อออนไลน์
เวลาเฉลีย่ ในการเลือกซื้อสิ นค้ า

n

ร้ อยละ

น้อยกว่า 1 ชัว่ โมง / วัน
1-2 ชัว่ โมง / วัน
3-4 ชัว่ โมง / วัน
มากกว่า 5 ชัว่ โมง / วัน
รวม

190
216
97
64
567

33.5
38.1
17.1
11.3
100.0

จากตารางที่ 4.14 พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่ใช้เวลาเฉลี่ยในการเลือกซื้อสิ นค้าทางสื่ อออนไลน์
1-2 ชัว่ โมง/วัน มากที่สุด คิดเป็ นร้อยละ 38.1 รองลงมา คือ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้เวลาเฉลี่ยในการเลือก
ซื้อสิ นค้าทางสื่ อออนไลน์นอ้ ยกว่า 1 ชัว่ โมง/วัน คิดเป็ นร้อยละ 33.5 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้เวลาเฉลี่ยใน
การเลือกซื้อสิ นค้าทางสื่ อออนไลน์ 3-4 ชัว่ โมง/วัน คิดเป็ นร้อยละ 17.1 ตามลําดับ และกลุ่มตัวอย่าง
ที่มีจาํ นวนน้อยที่สุด คือ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้เวลาเฉลี่ยในการเลือกซื้ อสิ นค้าทางสื่ อออนไลน์มากกว่า
5 ชัว่ โมง/วัน คิดเป็ นร้อยละ 11.3
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ตารางที่ 4.15 แสดงจํานวนร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจําแนกตามประเภทสิ นค้าที่เคยซื้อ
ประเภทของสิ นค้ า
เสื้ อผ้า
กระเป๋ า
รองเท้า
แว่นตากันแดด
เครื่ องประดับ
นาฬิกา
อาหารและเครื่ องดื่ม
อุปกรณ์ IT
เครื่ องใช้ไฟฟ้ า
เครื่ องสําอาง
อื่นๆ

ร้ อยละ
70.2
45.0
37.9
12.2
23.5
19.8
17.5
13.4
3.2
11.5
2.1

จากตารางที่ 4.15 พบว่า กลุ่มตัวอย่างซื้ อสิ นค้าประเภทเสื้ อผ้า มากที่สุด คิดเป็ นร้อยละ
70.2 รองลงมา คือ กลุ่มตัวอย่างซื้อสิ นค้าประเภทกระเป๋ า คิดเป็ นร้อยละ 45.0 กลุ่มตัวอย่างซื้อสิ นค้า
ประเภทรองเท้า คิดเป็ นร้อยละ 37.9 กลุ่มตัวอย่างซื้ อสิ นค้าประเภทเครื่ องประดับ คิดเป็ นร้อยละ
23.5 กลุ่มตัวอย่างซื้ อสิ นค้าประเภทนาฬิกา คิดเป็ นร้อยละ 19.8 กลุ่มตัวอย่างซื้ อสิ นค้าประเภท
อาหารและเครื่ องดื่ม คิดเป็ นร้อยละ 17.5 ตามลําดับ กลุ่มตัวอย่างซื้อสิ นค้าประเภทอุปกรณ์ IT คิด
เป็ นร้อยละ 13.4 กลุ่มตัวอย่างซื้อสิ นค้าประเภทแว่นตากันแดด คิดเป็ นร้อยละ 12.2 กลุ่มตัวอย่างซื้อ
สิ นค้าประเภทเครื่ องสําอาง คิดเป็ นร้อยละ 11.5 กลุ่มตัวอย่างซื้ อสิ นค้าประเภทเครื่ องใช้ไฟฟ้ า คิด
เป็ นร้อยละ 3.2 และกลุ่มตัวอย่างที่มีจาํ นวนน้อยที่สุด คือ กลุ่มตัวอย่างซื้ อสิ นค้าประเภทอื่นๆ คิด
เป็ นร้อยละ 2.1

66
ตารางที่ 4.16 แสดงจํานวนร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจําแนกตามเหตุผลที่เลือกซื้อสิ นค้าทางสื่ อ
ออนไลน์
เหตุผลในการเลือกซื้อสิ นค้ า
แบรนด์สินค้ามีให้เลือกหลากหลาย
ราคาถูกกว่า
ซื้อตามเพื่อน
กําลังเป็ นที่นิยม
ความน่าเชื่อถือของร้าน
มีให้เลือกหลายแบบ
ประหยัดค่าเดินทางไปซื้อ
สามารถเปิ ดหน้าร้านได้หลายหน้า
แสดงความคิดเห็นโต้ตอบกับเจ้าของร้านได้
อื่นๆ

ร้ อยละ
51.7
46.2
4.6
24.2
24.7
58.6
61.4
41.1
22.8
4.4

จากตารางที่ 4.16 พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีเหตุผลในการเลือกซื้อสิ นค้าทางสื่ อออนไลน์มาก
ที่สุด คือ ประหยัดค่าเดินทางไปซื้อในห้าง คิดเป็ นร้อยละ 61.4 รองลงมา คือ มีให้เลือกหลายแบบ
คิดเป็ นร้อยละ 58.6 แบรนด์สินค้ามีให้เลือกหลากหลาย คิดเป็ นร้อยละ 51.7 ราคาถูกกว่า คิดเป็ น
ร้อยละ 46.2 สะดวกสามารถเปิ ดหน้าร้านได้หลายหน้า คิดเป็ นร้อยละ 41.1 ความน่ าเชื่ อถือของ
ร้านค้า คิดเป็ นร้อยละ 24.7 กําลังเป็ นที่นิยม คิดเป็ นร้อยละ 24.2 สามารถแสดงความคิดเห็นโต้ตอบ
กับเจ้าของร้านทางออนไลน์ได้ คิดเป็ นร้อยละ 22.8 ซื้ อตามเพื่อน คิดเป็ นร้อยละ 4.6 ตามลําดับ
และกลุ่มตัวอย่างที่มีเหตุผลในการเลือกซื้อสิ นค้าทางสื่ อออนไลน์จาํ นวนน้อยที่สุด คือ เหตุผลอื่นๆ
คิดเป็ นร้อยละ 4.4
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ตารางที่ 4.17 แสดงจํานวนร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจําแนกตามปริ มาณการซื้อ
ปริมาณการซื้อสิ นค้ าต่ อครั้ง

n

ร้ อยละ

1 ชิ้น
2 ชิ้น
3 ชิ้น
4 ชิ้น
5 ชิ้น
มากกว่า 5 ชิ้น
รวม

257
207
64
15
8
16
567

45.3
36.5
11.3
2.6
1.4
2.8
100.0

จากตารางที่ 4.17 พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีปริ มาณการซื้ อสิ นค้าทางสื่ อออนไลน์ 1 ชิ้น/ครั้ง
มากที่สุด คิดเป็ นร้อยละ 45.3 รองลงมา คือ กลุ่มตัวอย่างที่มีปริ มาณการซื้อสิ นค้าทางสื่ อออนไลน์ 2
ชิ้น/ครั้ง คิดเป็ นร้อยละ 36.5 กลุ่มตัวอย่างที่มีปริ มาณการซื้อสิ นค้าทางสื่ อออนไลน์ 3 ชิ้น/ครั้ง คิด
เป็ นร้อยละ 11.3 กลุ่มตัวอย่างที่มีปริ มาณการซื้อสิ นค้าทางสื่ อออนไลน์ มากกว่า 5 ชิ้น/ครั้ง คิดเป็ น
ร้อยละ 2.8 กลุ่มตัวอย่างที่มีปริ มาณการซื้ อสิ นค้าทางสื่ อออนไลน์ 4 ชิ้น/ครั้ง คิดเป็ นร้อยละ 2.6
ตามลําดับ และกลุ่มตัวอย่างที่มีจาํ นวนน้อยที่สุด คือ กลุ่มตัวอย่างที่มีปริ มาณการซื้ อสิ นค้าทางสื่ อ
ออนไลน์ 5 ชิ้น/ครั้ง คิดเป็ นร้อยละ 1.4
ตารางที่ 4.18 แสดงจํานวนร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจําแนกตามงบประมาณในการซื้ อสิ นค้าทางสื่ อ
ออนไลน์
งบประมาณในการซื้อสิ นค้ า

n

ร้ อยละ

ตํ่ากว่า 100 บาท
100-300 บาท
301-500 บาท
มากกว่า 500 บาท
รวม

4
67
161
335
567

0.7
11.8
28.4
59.1
100.0
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จากตารางที่ 4.18 พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่ใช้งบประมาณในการซื้อสิ นค้าครั้งละมากกว่า 500
บาท มากที่สุด คิดเป็ นร้อยละ 59.1 รองลงมา คือ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้งบประมาณในการซื้อสิ นค้าครั้ง
ละ 301-500 บาท คิดเป็ นร้อยละ 28.4 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้งบประมาณในการซื้อสิ นค้าครั้งละ 100-300
บาท คิดเป็ นร้อยละ 11.8 ตามลําดับ และกลุ่มตัวอย่างที่มีจาํ นวนน้อยที่สุด คือ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้
งบประมาณในการซื้อสิ นค้าครั้งละตํ่ากว่า 100 บาท คิดเป็ นร้อยละ 0.7
ตอนที่ 2 การทดสอบสมมติฐาน
สมมติฐานที่ 1 ผูบ้ ริ โภคที่มีลกั ษณะทางประชากรต่างกันจะมีพฤติกรรมการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้า
ทางสื่ อออนไลน์ที่แตกต่างกัน
ตารางที่ 4.19 แสดงผลเปรี ยบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยพฤติกรรมการตัดสิ นใจซื้อของ
ผูบ้ ริ โภคระหว่างกลุ่มประชากรที่มีเพศแตกต่างกัน
พฤติกรรมการตัดสิ นใจซื้อ

เพศ

n

x

S.D.

t

Sig.

จํานวนซื้อแต่ละครั้ง

ชาย
หญิง

152
415

2.9211
2.8964

.91003
.96627

.273

.785

ปริ มาณการซื้อทุกอาทิตย์

ชาย
หญิง
ชาย
หญิง

152
415
152
415

2.3487
2.3060
3.1250
3.2675

1.11735
1.10569
1.03138
1.10697

.406

.685

-1.428

.154

การซื้อซํ้า

จากตารางที่ 4.19 พบว่า ผูบ้ ริ โภคที่มีเพศแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการตัดสิ นใจซื้อสิ นค้าใน
เรื่ องของจํานวนซื้อ ปริ มาณการซื้อ และการซื้อซํ้า ไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ
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ตารางที่ 4.20 แสดงผลเปรี ยบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยพฤติกรรมการตัดสิ นใจซื้อของ
ผูบ้ ริ โภคระหว่างกลุ่มประชากรที่มีอายุแตกต่างกัน
พฤติกรรมการตัดสิ นใจซื้อ

อายุ

n

x

S.D.

F

Sig.

จํานวนซื้อแต่ละครั้ง

15-20 ปี
21-30 ปี
31-40 ปี
มากกว่า
40 ปี
15-20 ปี
21-30 ปี
31-40 ปี
มากกว่า
40 ปี
15-20 ปี
21-30 ปี
31-40 ปี
มากกว่า
40 ปี

73
386
86
22

2.9315
2.9223
2.8023
2.8636

.97651
.95028
.95572
.88884

.407

.748

73
386
86
22

2.1507
2.3731
2.1860
2.4091

1.19805
1.10286
1.09019
.90812

1.331

.263

73
386
86
22

2.9726
3.2824
3.1977
3.2727

1.15437
1.07416
1.10421
.98473

1.703

.165

ปริ มาณการซื้อทุกอาทิตย์

การซื้อซํ้า

จากตารางที่ 4.20 พบว่า ผูบ้ ริ โภคที่มีอายุแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการตัดสิ นใจซื้อสิ นค้าใน
เรื่ องของจํานวนซื้อ ปริ มาณการซื้อ และการซื้อซํ้า ไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ
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ตารางที่ 4.21 แสดงผลเปรี ยบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยพฤติกรรมการตัดสิ นใจซื้อของ
ผูบ้ ริ โภคระหว่างกลุ่มประชากรที่มีสถานภาพแตกต่างกัน
พฤติกรรมการตัดสิ นใจซื้อ

สถานภาพ

n

x

S.D.

F

Sig.

จํานวนซื้อแต่ละครั้ง

โสด
สมรส
อื่นๆ
โสด
สมรส
อื่นๆ
โสด
สมรส
อื่นๆ

495
67
5
495
67
5
495
67
5

2.9030
2.9403
2.4000
2.3152
2.3582
2.0000
3.2444
3.1493
2.8000

.95373
.93551
.89443
1.10834
1.12414
1.00000
1.09046
1.07666
1.09545

.751

.473

.617

.540

.251

.778

ปริ มาณการซื้อทุกอาทิตย์

การซื้อซํ้า

จากตารางที่ 4.21 พบว่า ผูบ้ ริ โภคที่มีสถานภาพแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการตัดสิ นใจซื้ อ
สิ นค้าในเรื่ องของจํานวนซื้อ ปริ มาณการซื้อ และการซื้อซํ้า ไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ
ตารางที่ 4.22 แสดงผลเปรี ยบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยพฤติกรรมการตัดสิ นใจซื้อของ
ผูบ้ ริ โภคระหว่างกลุ่มประชากรที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกัน
พฤติกรรมการตัดสิ นใจซื้อ
จํานวนซื้อแต่ละครั้ง

ระดับ
การศึกษา
มัธยมต้น
และตํ่ากว่า
มัธยม
ปลาย /
ปวช.
อนุปริ ญญา
/ ปวส.

n

x

S.D.

F

Sig.

11

3.3636

.92442

1.338

.254

63

2.9524

1.11339

24

3.1250

.67967

71
ตารางที่ 4.22 (ต่อ)
พฤติกรรมการตัดสิ นใจซื้อ

ปริ มาณการซื้อทุกอาทิตย์

การซื้อซํ้า

ระดับ
การศึกษา
ปริ ญญาตรี
สู งกว่า
ปริ ญญาตรี
มัธยมต้น
และตํ่ากว่า
มัธยม
ปลาย /
ปวช.
อนุปริ ญญา
/ ปวส.
ปริ ญญาตรี
สูงกว่า
ปริ ญญาตรี
มัธยมต้น
และตํ่ากว่า
มัธยม
ปลาย /
ปวช.
อนุปริ ญญา
/ ปวส.
ปริ ญญาตรี
สูงกว่า
ปริ ญญาตรี

n

x

S.D.

357
112

2.8515
2.9464

.90120
1.04700

11

2.3636

1.36182

63

2.4921

1.25561

24

2.1250

.99181

357
112

2.3190
2.2768

1.06064
1.17181

11

2.8182

1.25045

63

3.1429

1.04507

24

2.8750

1.15392

357
112

3.2465
3.3393

1.07095
1.12749

F

Sig.

.616

.651

1.441

.219
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จากตารางที่ 4.22 พบว่า ผูบ้ ริ โภคที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการตัดสิ นใจ
ซื้ อสิ นค้าในเรื่ องของจํานวนซื้ อ ปริ มาณการซื้ อ และการซื้ อซํ้า ไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทาง
สถิติ
ตารางที่ 4.23 แสดงผลเปรี ยบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยพฤติกรรมการตัดสิ นใจซื้อของ
ผูบ้ ริ โภคระหว่างกลุ่มประชากรที่มีอาชีพแตกต่างกัน
พฤติกรรมการตัดสิ นใจซื้อ
จํานวนซื้อแต่ละครั้ง

ปริ มาณการซื้อทุกอาทิตย์

อาชีพ
นักเรี ยน /
นักศึกษา
พ่อบ้าน /
แม่บา้ น
ข้าราชการ /
พนักงาน
รัฐวิสาหกิจ
พนักงาน
บริ ษทั เอกชน
ธุรกิจส่ วนตัว
อื่นๆ

n
204

2.8284

S.D.
1.00490

13

2.9231

.75955

40

2.8750

.75744

213

2.8826

.89037

85
12

3.1647
2.7500

1.03334
1.05529

นักเรี ยน /
นักศึกษา
พ่อบ้าน /
แม่บา้ น
ข้าราชการ /
พนักงาน
รัฐวิสาหกิจ
พนักงาน
บริ ษทั เอกชน
ธุรกิจส่ วนตัว
อื่นๆ

204

2.1863

1.13372

13

2.3077

1.10940

40

2.2250

.91952

213

2.3662

1.09337

85
12

2.6000
2.0000

1.10410
1.27920

x

F
1.638

Sig.
.148

2.031

.073

73
ตารางที่ 4.23 (ต่อ)
พฤติกรรมการตัดสิ นใจซื้อ
การซื้อซํ้า

อาชีพ
นักเรี ยน /
นักศึกษา
พ่อบ้าน /
แม่บา้ น
ข้าราชการ /
พนักงาน
รัฐวิสาหกิจ
พนักงาน
บริ ษทั เอกชน
ธุรกิจส่ วนตัว
อื่นๆ

n
204

3.1373

S.D.
1.16635

13

2.9231

.86232

40

3.1500

1.27199

213

3.3239

.98730

85
12

3.3647
2.7500

1.05613
1.05529

x

F
1.600

Sig.
.158

จากตารางที่ 4.23 พบว่า ผูบ้ ริ โภคที่มีอาชีพแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้า
ในเรื่ องของจํานวนซื้อ ปริ มาณการซื้อ และการซื้อซํ้า ไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ
ตารางที่ 4.24 แสดงผลเปรี ยบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยพฤติกรรมการตัดสิ นใจซื้อของ
ผูบ้ ริ โภคระหว่างกลุ่มประชากรที่มีรายได้เฉลี่ยแตกต่างกัน
พฤติกรรมการ
รายได้ เฉลีย่ /
n
ตัดสิ นใจซื้อ
เดือน
จํานวนซื้อแต่ละครั้ง ตํ่ากว่า 10,000 134
บาท
10,00115,000 บาท
15,00120,000 บาท

x

S.D.

F

Sig.

2.7910

.08611

1.167

.324

130

2.9923

.08135

125

2.8560

.08478

คู่
แตกต่ าง
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ตารางที่ 4.24 (ต่อ)
พฤติกรรมการ
ตัดสิ นใจซื้อ

รายได้ เฉลีย่ /
เดือน
20,00125,000 บาท
25,00130,000 บาท
มากกว่า
30,000 บาท

n

x

S.D.

59

2.8983

.11260

40

2.8250

.14714

79

3.0633

.11009

ตํ่ากว่า 10,000 134
บาท
10,001130
15,000 บาท
15,001125
20,000 บาท
20,00159
25,000 บาท
25,00140
30,000 บาท
มากกว่า
79
30,000 บาท
* มีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

3.0299

.10213

3.2154

.09330

3.2800

.09059

3.1525

.14058

3.2750

.17167

3.5443

.11647

การซื้อซํ้า

F

Sig.

คู่
แตกต่ าง

2.385*

.037

6>1

จากตารางที่ 4.24 พบว่า ผูบ้ ริ โภคที่มีอาชีพแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้า
ในเรื่ องของจํานวนซื้อ และปริ มาณการซื้อ
ยังพบว่า ผูบ้ ริ โภคที่มีอาชีพแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการตัดสิ นใจซื้อสิ นค้าในเรื่ องของการ
ซื้อซํ้ามีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่ งเป็ นไปตามสมมติฐานที่ 1 และ
เมื่อทดสอบคู่แตกต่างพบว่ากลุ่มตัวอย่างที่มีรายได้มากกว่า 30,000 บาท/เดื อน มีพฤติกรรมการ
ตัดสิ นใจซื้อมากกว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีรายได้ต่าํ กว่า 10,000 บาท/เดือน

75
สมมติฐานที่ 2 การรับรู ้ข่าวสารทางสื่ อออนไลน์ของผูบ้ ริ โภคมีความสัมพันธ์กบั ความพึงพอใจของ
ผูบ้ ริ โภคในการตัดสิ นใจซื้อสิ นค้าทางสื่ อออนไลน์
ตารางที่ 4.25 แสดงผลค่าสัมประสิ ทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างการรับรู ้ข่าวสารทางสื่ อออนไลน์ กับ
ความพึงพอใจของผูบ้ ริ โภคในการตัดสิ นใจซื้อสิ นค้าทางสื่ อออนไลน์

การรับรู้ข่าวสาร
Facebook
Instagram
Line
Shopee TH
Kaidee.com
* มีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
** มีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001

ความพึงพอใจ
ด้ าน
ด้ านช่ องทาง ด้ านการส่ งเสริม
ด้ านราคา
ผลิตภัณฑ์
การจัดจําหน่ าย
การตลาด
.069
.013
.003
.057
-.012
.011
.005
.026
.144***
.059
.099*
.097*
.022
.034
-.025
.056
.057
.033
-.051
.027

ตารางที่ 4.25
พบว่า เมื่อพิจารณาหาค่าสัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์ระหว่างการการรับรู ้
ข่าวสารทาง Facebook กับความพึงพอใจของผูบ้ ริ โภค โดยใช้ค่า สหสัมพัน ธ์ของเพี ยร์ สัน
(Pearson’s Product Moment Correlation Coefficient)ในการทดสอบพบแล้วว่า การรับรู ้ข่าวสาร
ผ่าน Facebook มีค่า Sig. มากกว่า 0.05 กับความพึงพอใจของผูบ้ ริ โภค หมายความว่า การรับรู ้
ข่าวสารทาง Facebook ไม่มีความสัมพันธ์กบั กับความพึงพอใจของผูบ้ ริ โภค ทั้งทางด้านผลิตภัณฑ์
ราคา ช่องทางการจัดจําหน่ าย การส่ งเสริ มการตลาด และบริ การ อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ
0.05
เมื่อพิจารณาหาค่าสัมประสิ ทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างการการรับรู ้ข่าวสารทาง Instagram กับ
ความพึงพอใจของผูบ้ ริ โภค โดยใช้ค่าสหสัมพันธ์ของเพียร์ สัน (Pearson’s Product Moment
Correlation Coefficient) ในการทดสอบพบแล้วว่า การรับรู ้ข่าวสารทาง Instagram มีค่า Sig.
มากกว่า 0.05 กับความพึงพอใจของผูบ้ ริ โภค หมายความว่า การรับรู ้ข่าวสารทาง Instagram ไม่มี
ความสัมพัน ธ์กับ กับความพึ งพอใจของผูบ้ ริ โ ภค ทั้งทางด้า นผลิ ตภัณ ฑ์ ราคา ช่ องทางการจัด
จําหน่าย การส่ งเสริ มการตลาด และบริ การ อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

76
เมื่อพิจารณาหาค่าความสัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์ระหว่างการรับรู ้ข่าวสารทาง Line กับ
ความพึงพอใจของผูบ้ ริ โภค โดยใช้ค่าสหสัมพันธ์ของเพียร์ สัน (Pearson’s Product Moment
Correlation Coefficient) ในการทดสอบแล้วพบว่า การรับรู ้ข่าวสารทาง Line มีความสัมพันธ์กบั
ความพึงพอใจของผูบ้ ริ โภค โดยมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001 0.01 และ 0.01 ตามลําดับ ซึ่ ง
ผลการวิจยั เป็ นไปตามสมมติฐาน โดยเป็ นความสัมพันธ์เชิงบวก ดังนั้นจึงสามารถสรุ ปผลการวิจยั
ได้ว่า การรับรู ้ข่าวสารทาง Line มีความสัมพันธ์กบั ความพึงพอใจของผูบ้ ริ โภค ทางด้านผลิตภัณฑ์
ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย และการส่ งเสริ มการตลาด โดยความสัมพันธ์ดงั กล่าวเป็ นความสัมพันธ์
ในระดับตํ่ามาก และในการทดสอบยังพบอีกว่า การรับรู ้ข่าวสารทาง Line ไม่มีความสัมพันธ์กบั
ความพึงพอใจของผูบ้ ริ โภค ในด้านราคา อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
เมื่อพิจารณาหาค่าสัมประสิ ทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างการการรับรู ้ข่าวสารทาง Shopee TH กับ
ความพึงพอใจของผูบ้ ริ โภค โดยใช้ค่าสหสัมพันธ์ของเพียร์ สัน (Pearson’s Product Moment
Correlation Coefficient) ในการทดสอบพบแล้วว่า การรับรู ้ข่าวสารทาง Shopee TH มีค่า Sig.
มากกว่า 0.05 กับความพึงพอใจของผูบ้ ริ โภค หมายความว่า การรับรู ้ข่าวสารทาง Shopee TH ไม่มี
ความสัมพัน ธ์กับ กับความพึงพอใจของผูบ้ ริ โ ภค ทั้งทางด้า นผลิ ตภัณ ฑ์ ราคา ช่ องทางการจัด
จําหน่าย การส่ งเสริ มการตลาด และบริ การ อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
เมื่อพิจารณาหาค่าสัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์ระหว่างการการรั บรู ้ข่าวสารทาง Kaidee.com
กับความพึงพอใจของผูบ้ ริ โภค โดยใช้ค่าสหสัมพันธ์ของเพียร์ สัน (Pearson’s Product Moment
Correlation Coefficient) ในการทดสอบพบแล้วว่า การรับรู ้ข่าวสารทาง Kaidee.com มีค่า Sig.
มากกว่า 0.05 กับความพึงพอใจของผูบ้ ริ โภค หมายความว่า การรับรู ้ข่าวสารทาง Kaidee.com ไม่มี
ความสัมพัน ธ์ กับ กับความพึงพอใจของผูบ้ ริ โ ภค ทั้งทางด้า นผลิ ตภัณ ฑ์ ราคา ช่ องทางการจัด
จําหน่าย การส่ งเสริ มการตลาด และบริ การ อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
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สมมติฐานที่ 3 การรั บรู ้ข่าวสารทางสื่ อออนไลน์ของผูบ้ ริ โภคมีความสัมพันธ์กบั การตัดสิ นใจซื้ อ
สิ นค้าทางสื่ อออนไลน์
ตารางที่ 4.26 แสดงผลค่าสัมประสิ ทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างการรับรู ้ข่าวสารทางสื่ อออนไลน์ กับการ
ตัดสิ นใจซื้อ

การรับรู้
Facebook
Instagram
Line
Shopee TH
Kaidee.com
* มีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
** มีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
*** มีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001

พฤติกรรมการตัดสิ นใจซื้อ
จํานวนซื้อแต่ ปริมาณการ
การซื้อซํ้า
ละครั้ง
ซื้อทุกอาทิตย์
.080
.081
.048
.162***
.191***
.195***
.106*
.127**
.124**
.232***
.241***
.122**
.123**
.114**
.010

จากตารางที่ 4.26 พบว่า เมื่อพิจารณาหาค่าสัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์ระหว่างการการรับรู ้
ข่าวสารทาง Facebook กับพฤติกรรมการตัดสิ นใจ โดยใช้ค่าสหสัมพันธ์ของเพียร์ สัน (Pearson’s
Product Moment Correlation Coefficient) ในการทดสอบพบแล้วว่า การรับรู ้ข่าวสารทาง Facebook
มีค่า Sig. มากกว่า 0.05 กับพฤติกรรมการตัดสิ นใจซื้อ หมายความว่า การรับรู ้ข่าวสารทาง Facebook
ไม่มีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการตัดสิ นใจซื้ อ ทั้งทางด้านจํานวนการซื้ อ ปริ มาณการซื้ อ และ
เกิดการซื้อซํ้า อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
เมื่อพิจารณาหาค่าความสัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์ระหว่างการรับรู ้ข่าวสารทาง Instagram
กับพฤติกรรมการตัดสิ นใจซื้ อ โดยใช้ค่าสหสัมพันธ์ของเพียร์ สัน (Pearson’s Product Moment
Correlation Coefficient) ในการทดสอบแล้วพบว่า การรับรู ้ข่าวสารทาง Instagram มีความสัมพันธ์
กับพฤติ กรรมการตัดสิ นใจซื้ อ โดยมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001 ซึ่ งผลการวิจยั เป็ นไปตาม
สมมติฐาน โดยเป็ นความสัมพันธ์เชิงบวก ดังนั้นจึงสามารถสรุ ปผลการวิจยั ได้ว่า การรับรู ้ข่าวสาร
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ทาง Instagram มีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการตัดสิ นใจซื้ อ ทั้งทางด้านจํานวนการซื้ อ ปริ มาณ
การซื้อ และเกิดการซื้อซํ้า โดยความสัมพันธ์ดงั กล่าวเป็ นความสัมพันธ์ในระดับตํ่ามาก
เมื่อพิจารณาหาค่าความสัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์ระหว่างการรับรู ้ข่าวสารทาง Line กับ
พฤติกรรมการตัดสิ นใจซื้ อ โดยใช้ค่าสหสัมพันธ์ของเพียร์ สัน (Pearson’s Product Moment
Correlation Coefficient) ในการทดสอบแล้วพบว่า การรับรู ้ข่าวสารทาง Line มีความสัมพันธ์กบั
พฤติกรรมการตัดสิ นใจซื้ อ โดยมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 0.01 และ 0.01 ตามลําดับ ซึ่ ง
ผลการวิจยั เป็ นไปตามสมมติฐาน โดยเป็ นความสัมพันธ์เชิงบวก ดังนั้นจึงสามารถสรุ ปผลการวิจยั
ได้ว่า การรับรู ้ข่าวสารทาง Line มีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการตัดสิ นใจซื้อ ทางด้านจํานวนการ
ซื้ อ ปริ มาณการซื้ อ และเกิดการซื้ อซํ้า ตามลําดับ โดยความสัมพันธ์ดงั กล่าวเป็ นความสัมพันธ์ใน
ระดับตํ่ามาก
เมื่อพิจารณาหาค่าความสัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์ระหว่างการรับรู ้ข่าวสารทาง Shopee TH
กับพฤติกรรมการตัดสิ นใจซื้ อ โดยใช้ค่าสหสัมพันธ์ของเพียร์ สัน (Pearson’s Product Moment
Correlation Coefficient) ในการทดสอบแล้วพบว่า การรับรู ้ข่าวสารทาง Shopee TH มี
ความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการตัดสิ นใจซื้อ โดยมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001 0.001 และ 0.01
ตามลําดับ ซึ่ งผลการวิจยั เป็ นไปตามสมมติฐาน โดยเป็ นความสัมพันธ์เชิ งบวก ดังนั้นจึงสามารถ
สรุ ปผลการวิจยั ได้ว่า การรับรู ้ข่าวสารทาง Shopee TH มีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการตัดสิ นใจ
ซื้อ ทางด้านจํานวนการซื้อ ปริ มาณการซื้อ และเกิดการซื้อซํ้า ตามลําดับ โดยความสัมพันธ์ดงั กล่าว
เป็ นความสัมพันธ์ในระดับตํ่า ตํ่า และตํ่ามาก
เมื่อพิจารณาหาค่าความสัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์ระหว่างการรับรู ้ข่าวสารทาง Kaidee.com
กับพฤติกรรมการตัดสิ นใจซื้ อ โดยใช้ค่าสหสัมพันธ์ของเพียร์ สัน (Pearson’s Product Moment
Correlation Coefficient) ในการทดสอบแล้วพบว่า การรับรู ้ข่าวสารทาง Kaidee.com มี
ความสัมพันธ์กบั พฤติ กรรมการตัดสิ นใจซื้ อ โดยมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และ 0.01
ตามลําดับ ซึ่ งผลการวิจยั เป็ นไปตามสมมติฐาน โดยเป็ นความสัมพันธ์เชิ งบวก ดังนั้นจึงสามารถ
สรุ ปผลการวิจยั ได้ว่า การรับรู ้ข่าวสารทาง Kaidee.com มีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการตัดสิ นใจ
ซื้ อ ทางด้านจํานวนการซื้ อ และปริ มาณการซื้ อ โดยความสัมพันธ์ดงั กล่าวเป็ นความสัมพันธ์ใน
ระดับตํ่ามาก และในการทดสอบยังพบอีกว่า การรับรู ้ข่าวสารทาง Kaidee.com ไม่มีความสัมพันธ์
กับ พฤติกรรมการตัดสิ นใจซื้อ ด้านเกิดการซื้อซํ้า อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
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สมมติฐานที่ 4 ความพึงพอใจของผูบ้ ริ โภคมีความสัมพันธ์กบั การตัดสิ นใจซื้อสิ นค้าทางสื่ อ
ออนไลน์
ตารางที่ 4.27 แสดงผลค่าสัมประสิ ทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างความพึงพอใจของผูบ้ ริ โภค
กับการตัดสิ นใจซื้อ

ความพึงพอใจ
ด้านผลิตภัณฑ์
ด้านราคา
ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย
ด้านการส่ งเสริ มการขาย
* มีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
** มีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
*** มีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001

พฤติกรรมการตัดสิ นใจซื้อ
จํานวนซื้อแต่ ปริมาณการซื้อ
การซื้อซํ้า
ละครั้ง
ทุกอาทิตย์
.215***
.222***
.199***
.180***
.219***
.197***
.112**
.203***
.099*
.147***
.173***
.172***

จากตารางที่ 4.27 พบว่า เมื่อพิจารณาหาค่าความสัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์ระหว่างความ
พึงพอใจของผูบ้ ริ โภคด้านผลิ ตภัณฑ์ กับพฤติ กรรมการตัดสิ นใจซื้ อ โดยใช้ค่าสหสัมพันธ์ของ
เพียร์ สัน (Pearson’s Product Moment Correlation Coefficient) ในการทดสอบแล้วพบว่า ความ
พึงพอใจของผูบ้ ริ โภคด้านผลิตภัณฑ์ มีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการตัดสิ นใจซื้อ โดยมีนยั สําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.001 ซึ่ งผลการวิจยั เป็ นไปตามสมมติฐาน โดยเป็ นความสัมพันธ์เชิงบวก ดังนั้น
จึ งสามารถสรุ ปผลการวิจยั ได้ว่า ความพึงพอใจของผูบ้ ริ โภคด้านผลิตภัณฑ์ มีความสัมพันธ์กบั
พฤติกรรมการตัดสิ นใจซื้ อ ทั้งทางด้านจํานวนการซื้อ ปริ มาณการซื้อ และเกิดการซื้อซํ้า ตามลําดับ
โดยความสัมพันธ์ดงั กล่าวเป็ นความสัมพันธ์ในระดับสู งมาก ตํ่ามาก และตํ่า
เมื่อพิจารณาหาค่าความสัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์ระหว่างความพึงพอใจของผูบ้ ริ โภคด้าน
ราคา กับพฤติกรรมการตัดสิ นใจซื้อ โดยใช้ค่าสหสัมพันธ์ของเพียร์สัน (Pearson’s Product Moment
Correlation Coefficient) ในการทดสอบแล้วพบว่า ความพึงพอใจของผูบ้ ริ โภคด้านราคา มี
ความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการตัดสิ นใจซื้ อ โดยมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001 ซึ่ งผลการวิจยั
เป็ นไปตามสมมติฐาน โดยเป็ นความสัมพันธ์เชิงบวก ดังนั้นจึงสามารถสรุ ปผลการวิจยั ได้ว่า ความ
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พึงพอใจของผูบ้ ริ โภคด้านราคา มีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการตัดสิ นใจซื้ อ ทั้งทางด้านจํานวน
การซื้ อ ปริ มาณการซื้ อ และเกิดการซื้ อซํ้า ตามลําดับ โดยความสัมพันธ์ดงั กล่าวเป็ นความสัมพันธ์
ในระดับตํ่า
เมื่อพิจารณาหาค่าความสัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์ระหว่างความพึงพอใจของผูบ้ ริ โภคด้าน
ช่ อ งทางการจัด จํา หน่ า ย กับ พฤติ ก รรมการตัด สิ น ใจซื้ อ โดยใช้ค่ า สหสั ม พัน ธ์ ข องเพี ย ร์ สั น
(Pearson’s Product Moment Correlation Coefficient)ในการทดสอบแล้วพบว่า ความพึงพอใจของ
ผูบ้ ริ โภคด้านช่องทางการจัดจําหน่าย มีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการตัดสิ นใจซื้อ โดยมีนยั สําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.01 0.001 และ 0.05 ซึ่ งผลการวิจยั เป็ นไปตามสมมติฐาน โดยเป็ นความสัมพันธ์
เชิ งบวก ดังนั้นจึงสามารถสรุ ปผลการวิจยั ได้ว่า ความพึงพอใจของผูบ้ ริ โภคด้านช่ องทางการจัด
จําหน่าย มีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการตัดสิ นใจซื้อ ทางด้านจํานวนการซื้อ ปริ มาณการซื้อ และ
เกิดการซื้อซํ้า ตามลําดับ โดยความสัมพันธ์ดงั กล่าวเป็ นความสัมพันธ์ในระดับตํ่ามาก ตํ่ามาก และ
ตํ่า
เมื่อพิจารณาหาค่าความสัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์ระหว่างความพึงพอใจของผูบ้ ริ โภคด้าน
การส่ งเสริ มการขาย กับพฤติกรรมการตัดสิ นใจซื้ อ โดยใช้ค่าสหสัมพันธ์ของเพียร์ สัน (Pearson’s
Product Moment Correlation Coefficient) ในการทดสอบแล้วพบว่า ความพึงพอใจของผูบ้ ริ โภค
ด้านการส่ งเสริ มการขาย มีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการตัดสิ นใจซื้ อ โดยมีนยั สําคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.001 ซึ่ งผลการวิจยั เป็ นไปตามสมมติฐาน โดยเป็ นความสัมพันธ์เชิงบวก ดังนั้นจึงสามารถ
สรุ ปผลการวิจยั ได้ว่า ความพึงพอใจของผูบ้ ริ โภคด้านการส่ งเสริ มการขาย มี ความสัมพันธ์กับ
พฤติกรรมการตัดสิ นใจซื้ อ ทั้งทางด้านจํานวนการซื้อ ปริ มาณการซื้อ และเกิดการซื้อซํ้า ตามลําดับ
โดยความสัมพันธ์ดงั กล่าวเป็ นความสัมพันธ์ในระดับตํ่ามาก

บทที่ 5
สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และข้ อเสนอแนะ
การศึ ก ษาวิ จ ัย เรื่ อ ง “ปั จ จัย ที่ มี ผ ลต่ อ พฤติ ก รรมการตัด สิ น ใจซื้ อ ของผูบ้ ริ โ ภคทางสื่ อ
ออนไลน์” มีวตั ถุประสงค์ในการวิจยั ดังนี้
1) เพื่อศึกษาการรับรู ้ข่าวสารของผูบ้ ริ โภคเกี่ยวกับสิ นค้าทางสื่ อออนไลน์
2) เพื่อศึกษาพฤติกรรมการตัดสิ นใจซื้อของผูบ้ ริ โภคทางสื่ อออนไลน์
3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผูบ้ ริ โภคในการเลือกซื้อสิ นค้าทางสื่ อออนไลน์
4) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู ้และความพึงพอใจของผูบ้ ริ โภคที่มีต่อ
การเลือกซื้อสิ นค้าทางสื่ อออนไลน์
5) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู ้ และพฤติกรรมการตัดสิ นใจซื้ อของ
ผูบ้ ริ โภคที่มีต่อการซื้อสิ นค้าทางสื่ อออนไลน์
6) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความพึงพอใจและพฤติกรรมการตัดสิ นใจซื้ อ
ของผูบ้ ริ โภคที่มีต่อการซื้อสิ นค้าทางสื่ อออนไลน์
การวิจยั ครั้งนี้ เป็ นการวิจยั เชิงปริ มาณ (Quantitative Research) ด้วยการวิจยั เชิงสํารวจ
(Survey Research) โดยใช้แบบสอบถามเป็ นเครื่ องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างที่มี
อายุต้ งั แต่ 15 ปี ขึ้นไป ทั้งเพศชาย และเพศหญิง จํานวน 567 คน เลือกจากผูท้ ี่อาศัยอยู่ใน
กรุ งเทพมหานคร และปริ มณฑล ซึ่ งเป็ นผูท้ ี่เคยซื้ อสิ นค้าทางสื่ อออนไลน์ท้ งั หมด โดยทําการแจก
แบบสอบถามทางออนไลน์ (Online Survey)
รายงานผลการวิ จ ัย โดยใช้ก ารแจกแจงความถี่ ค่ า ร้ อ ยละ ค่ า เฉลี่ ย และส่ ว นเบี่ ย งเบน
มาตรฐาน เพื่ออธิ บายลักษณะทางประชากรของกลุ่มตัวอย่าง การรับรู ้ข่าวสาร ความพึงพอใจ และ
พฤติ ก รรมการตัด สิ น ใจซื้ อ ของผู ้บ ริ โภค สํ า หรั บ การทดสอบสมมติ ฐ านใช้ค่ า สั ม ประสิ ท ธิ์
สหสัมพันธ์แบบเพียร์ สัน (Pearson’s Product Moment Correlation Coefficient) เพื่อหา
ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต่างๆ
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5.1 สรุ ปผลการวิจยั
ตอนที่ 1 การวิเคราะห์เชิงพรรณนา
5.1.1 ข้ อมูลด้ านลักษณะทางประชากรของกลุ่มตัวอย่ าง
กลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 567 คน ที่เป็ นผูเ้ คยซื้ อสิ นค้าทางสื่ อออนไลน์ แบ่งออกเป็ นเพศชาย
152 คน เพศหญิง 415 คน ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่มีอายุระหว่าง 21-30 ปี โดยเป็ น
พนักงานบริ ษทั เอกชนมากที่สุด มากกว่าครึ่ งหนึ่งมีการศึกษาระดับปริ ญญาตรี และมีสถานภาพโสด
กลุ่มตัวอย่างส่ วนมากมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนอยูท่ ี่ระหว่าง ตํ่ากว่า 10,000 บาท
5.1.2 ข้ อมูลจํานวนทีพ่ กั อาศัยของกลุ่มตัวอย่ าง
กลุ่มตัวอย่างอาศัยอยู่ในกรุ งเทพมหานคร จํานวน 386 คน มากที่สุด รองลงมา คือ กลุ่ม
ตัวอย่างที่อาศัยอยูใ่ นเขตปริ มณฑล จํานวน 181 คน
5.1.3 ข้ อมูลเกีย่ วกับการรับรู้ข่าวสารของสิ นค้ าทางสื่ อออนไลน์
กลุ่มตัวอย่างมีการรับรู ้ขอ้ มูลข่าวสารทาง Facebook อยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมา คือ
กลุ่มตัวอย่างมีการรับรู ้ขอ้ มูลผ่าน Line นอกนั้นเป็ น กลุ่มตัวอย่างมีการรับรู ้ ขอ้ มูลข่าวสารทาง
Instagram Shopee TH และ Kaidee.com และใช้บริ การสื่ อออนไลน์ในช่วงเวลาก่อนเข้านอน มาก
ที่สุด รองลงมา คือ ใช้บริ การสื่ อออนไลน์ในช่วงเวลารับประทานอาหาร
5.1.4 ข้ อมูลเกีย่ วกับความพึงพอใจของผู้บริโภคทางสื่ อออนไลน์
กลุ่มตัวอย่างที่มีความพึงพอใจมากที่สุด คือ กลุ่มตัวอย่างความพึงพอใจด้านช่องทางการจัด
จําหน่ าย รองลงมา คือ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา และกลุ่มตัวอย่างที่มีความพึงพอใจจํานวนน้อย
ที่สุด คือ ด้านการส่ งเสริ มการตลาด
5.1.5 ข้ อมูลเกีย่ วกับพฤติกรรมการตัดสิ นใจซื้อสิ นค้ าทางสื่ อออนไลน์
กลุ่มตัวอย่างมีการซื้ อสิ นค้าซํ้าอยู่ในระดับปานกลาง มากที่สุด รองลงมา คือ กลุ่มตัวอย่าง
ซื้อสิ นค้าแต่ละครั้งเป็ นจํานวนมาก และกลุ่มตัวอย่างที่ซ้ือสิ นค้าทุกอาทิตย์
กลุ่มตัวอย่างมีการซื้ อสิ นค้าทาง Facebook มากที่สุด รองลงมา คือ การซื้ อสิ นค้าทาง Line
Instagram Shopee TH และ Kaidee.com
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กลุ่มตัวอย่างใช้เวลาเฉลี่ยในการเลือกซื้ อสิ นค้าทางสื่ อออนไลน์ 1-2 ชัว่ โมง/วัน มากที่สุด
รองลงมา คือ ใช้เวลาในการเลือกซื้อสิ นค้าน้อยกว่า 1 ชัว่ โมง/วัน ใช้เวลาในการเลือกซื้อสิ นค้า 3-4
ชัว่ โมง/วัน และใช้เวลาในการเลือกซื้อสิ นค้ามากกว่า 5 ชัว่ โมง/วัน
กลุ่มตัวอย่างซื้ อสิ นค้าประเภทเสื้ อผ้า มากที่สุด รองลงมา คือ กระเป๋ า รองเท้า สิ นค้า
ประเภทอื่นๆ เครื่ องประดับ นาฬิกา อาหารและเครื่ องดื่ม อุปกรณ์ IT แว่นตากันแดด เครื่ องสําอาง
เครื่ องใช้ไฟฟ้ า และกลุ่มตัวอย่างที่มีจาํ นวนน้อยที่สุด คือ สิ นค้าอื่นๆ
กลุ่ มตัว อย่างมี เหตุ ผลในการเลื อกซื้ อสิ น ค้าทางสื่ อออนไลน์ม ากที่ สุด คื อ ประหยัด ค่า
เดินทางไปซื้อในห้าง รองลงมา คือ มีให้เลือกหลายแบบ แบรนด์สินค้ามีให้เลือกหลากหลาย ราคา
ถูกกว่า สะดวกสามารถเปิ ดหน้าร้านได้หลายหน้า ความน่ าเชื่ อถือของร้านค้า กําลังเป็ นที่นิยม
สามารถแสดงความคิดเห็นโต้ตอบกับเจ้าของร้านทางออนไลน์ได้ ซื้ อตามเพื่อน และมีเหตุผลใน
การเลือกซื้อสิ นค้าทางสื่ อออนไลน์จาํ นวนน้อยที่สุด คือ เหตุผลอื่นๆ
กลุ่มตัวอย่างมีปริ มาณการซื้ อสิ นค้าทางสื่ อออนไลน์ 1 ชิ้น/ครั้ง มากที่สุด รองลงมา คือ ซื้ อ
สิ นค้า 2 ชิ้น/ครั้ง ซื้อสิ นค้า 3 ชิ้น/ครั้ง ซื้ อสิ นค้ามากกว่า 5 ชิ้น/ครั้ง ซื้ อสิ นค้า 4 ชิ้น/ครั้ง และกลุ่ม
ตัวอย่างที่มีจาํ นวนน้อยที่สุด คือ ซื้อสิ นค้า 5 ชิ้น/ครั้ง
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้งบประมาณในการซื้อสิ นค้าครั้งละมากกว่า 500 บาท มากที่สุด รองลงมา
คือ ใช้งบประมาณครั้งละ 301-500 บาท ใช้งบประมาณครั้งละ 100-300 บาท และกลุ่มตัวอย่างที่มี
จํานวนน้อยที่สุด คือ ใช้งบประมาณครั้งละตํ่ากว่า 100 บาท
กลุ่มตัวอย่างมี ความถี่ ในการซื้ อสิ น ค้าทางสื่ อออนไลน์น้อยกว่าเดื อนละครั้ ง มากที่ สุด
รองลงมา คือ ซื้อสิ นค้าทางสื่ อออนไลน์ 1-2 ครั้ง/เดือน
ตอนที่ 2 การทดสอบสมมติฐาน
สมมติฐานที่ 1 ผูบ้ ริ โภคที่มีลกั ษณะทางประชากรต่างกันจะมีพฤติกรรมการตัดสิ นใจซื้อสิ นค้า
ที่แตกต่างกัน
ผลการเปรี ย บเที ย บความแตกต่ า งระหว่ า งลัก ษณะทางประชากรและพฤติ ก รรมการ
ตัดสิ นใจซื้อสิ นค้าทางสื่ อออนไลน์ ด้วยค่าสถิติ t-test พบว่า พฤติกรรมการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าทาง
สื่ อออนไลน์ของผูบ้ ริ โภค ซึ่ งได้แก่ จํานวนซื้ อแต่ละครั้ง ปริ มาณการซื้ อทุกอาทิตย์ และการซื้ อซํ้า
ของเพศชายและเพศหญิงไม่แตกต่างกัน
ผลการเปรี ยบเทียบความแตกต่างของพฤติกรรมการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าทางสื่ อออนไลน์
ของผูบ้ ริ โภคที่มีอายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา และอาชีพที่ต่างกัน ด้วยสถิติทดสอบ F-test พบว่า
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พฤติ กรรมการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าทางสื่ อออนไลน์ของผูบ้ ริ โภค ซึ่ งได้แก่ จํานวนซื้ อแต่ ละครั้ ง
ปริ มาณการซื้ อทุกอาทิ ตย์ และการซื้ อซํ้า ของผูบ้ ริ โภคที่มีอายุ สถานภาพ ระดับการศึ กษา และ
อาชีพที่ต่างกันนั้นไม่แตกต่างกัน
ผลการเปรี ยบเทียบความแตกต่างของพฤติกรรมการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าทางสื่ อออนไลน์
ของผูบ้ ริ โภคที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดื อนที่ต่างกัน ด้วยสถิติทดสอบ F-test พบว่า พฤติกรรมการ
ตัดสิ นใจซื้อสิ นค้าทางสื่ อออนไลน์ของผูบ้ ริ โภค ซึ่งได้แก่ จํานวนซื้อแต่ละครั้ง และปริ มาณการซื้ อ
ทุกอาทิตย์ ของผูบ้ ริ โภคที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนที่ต่างกันนั้นไม่แตกต่างกัน
ส่ วนพฤติกรรมการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าทางสื่ อออนไลน์ของผูบ้ ริ โภค ซึ่ งได้แก่ การซื้ อซํ้า
ของผูบ้ ริ โภคที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนที่ต่างกัน มีความแตกต่างกัน ซึ่งจะมีระดับการซื้อซํ้าที่แตกต่าง
กันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยกลุ่มตัวอย่างที่มีรายได้มากกว่า 30,000 บาท/เดือน มี
พฤติกรรมการตัดสิ นใจซื้อมากกว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีรายได้ต่าํ กว่า 10,000 บาท/เดือน
สมมติฐานที่ 2 การรั บรู ้ ข่าวสารทางสื่ อออนไลน์ของผูบ้ ริ โภคมีความสัมพันธ์กบั ความพึงพอใจ
ของผูบ้ ริ โภคในการตัดสิ นใจซื้อสิ นค้าทางสื่ อออนไลน์
ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า การรับรู ้ข่าวสารทาง Facebook Instagram Shopee TH
และ Kaidee.com มีความสัมพันธ์กบั ความพึงพอใจของผูบ้ ริ โภค โดยมีค่า Sig. มากกว่า 0.05 ซึ่ ง
ผลการวิจยั ไม่เป็ นไปตามสมมติฐาน ดังนั้นจึงสามารถสรุ ปผลการวิจยั ได้ว่า การรับรู ้ข่าวสารทาง
Facebook Instagram Shopee TH และ Kaidee.com ไม่มีความสัมพันธ์กบั ความพึงพอใจของ
ผูบ้ ริ โภค ทั้งทางด้านผลิตภัณฑ์ ราคา ช่องทางการจัดจําหน่าย และการส่ งเสริ มการตลาด
ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า การรับรู ้ข่าวสารทาง Line มีความสัมพันธ์กบั ความพึง
พอใจของผูบ้ ริ โภค โดยมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001 0.01 และ 0.001 ซึ่ งผลการวิจยั เป็ นไป
ตามสมมติ ฐาน โดยเป็ นความสัมพัน ธ์เ ชิ งบวก และเป็ นความสัมพันธ์ ในระดับตํ่ามาก ในด้าน
ผลิตภัณฑ์ ช่ องทางการจัดจําหน่ าย และการส่ งเสริ มการตลาด ตามลําดับ ซึ่ งหมายความว่า หาก
ผูบ้ ริ โภคมีการรับรู ้ข่าวสารทาง Line มาก ก็จะเกิดความพึงพอใจของผูบ้ ริ โภคมาก หรื อผูบ้ ริ โภคมี
การรับรู ้ข่าวสารทาง Line น้อย ก็จะเกิดความพึงพอใจของผูบ้ ริ โภคน้อย และยังพบอีกว่า การรับรู ้
ข่าวสารทาง Line มีความสัมพันธ์กบั ความพึงพอใจของผูบ้ ริ โภค โดยมีค่า Sig. มากกว่า 0.05 ซึ่ ง
ผลการวิจยั ไม่เป็ นไปตามสมมติฐาน ดังนั้นจึงสามารถสรุ ปผลการวิจยั ได้ว่า การรับรู ้ข่าวสารทาง
Line ไม่มีความสัมพันธ์กบั ความพึงพอใจของผูบ้ ริ โภค ทางด้านราคา
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สมมติฐานที่ 3 การรั บรู ้ ข่าวสารทางสื่ อออนไลน์ของผูบ้ ริ โภคมีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการ
ตัดสิ นใจซื้อสิ นค้าทางสื่ อออนไลน์
ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า การรับรู ้ข่าวสารทาง Facebook มีความสัมพันธ์กบั การ
ตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าทางสื่ อออนไลน์ โดยมีค่า Sig. มากกว่า 0.05 ซึ่ งผลการวิจยั ไม่เป็ นไปตาม
สมมติ ฐ าน ดัง นั้น จึ ง สามารถสรุ ป ผลการวิ จ ัย ได้ว่ า การรั บ รู ้ ข่ า วสารทาง Facebook
ไม่ มี
ความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการตัดสิ นใจซื้ อ ทั้งด้านจํานวนการซื้ อ ปริ มาณการซื้ อ และเกิดการซื้ อ
ซํ้า และยังพบอีกว่า การรับรู ้ข่าวสารทาง Kaidee.com มีความสัมพันธ์กบั การตัดสิ นใจซื้อสิ นค้าทาง
สื่ อออนไลน์ โดยมีค่า Sig. มากกว่า 0.05 ซึ่งผลการวิจยั ไม่เป็ นไปตามสมมติฐาน ดังนั้นจึงสามารถ
สรุ ปผลการวิจยั ได้ว่า การรั บรู ้ ข่าวสารทาง Kaidee.com ไม่มีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการ
ตัดสิ นใจซื้อ ในด้านเกิดการซื้อซํ้า
ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า การรับรู ้ข่าวสารทาง Instagram มีความสัมพันธ์กบั
พฤติ ก รรมการตัด สิ น ใจซื้ อ โดยมี นัย สํา คัญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดับ 0.001 ซึ่ ง ผลการวิ จ ัย เป็ นไปตาม
สมมติฐาน โดยเป็ นความสัมพันธ์เชิงบวก และเป็ นความสัมพันธ์ในระดับตํ่ามาก การรับรู ้ข่าวสาร
ทาง Line มีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการตัดสิ นใจซื้อ โดยมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 0.01
และ 0.01 ซึ่ งผลการวิ จ ัย เป็ นไปตามสมมติ ฐ าน โดยเป็ นความสั ม พัน ธ์ เ ชิ ง บวก และเป็ น
ความสัมพันธ์ในระดับตํ่ามาก พบว่า การรับรู ้ข่าวสารทาง Shopee TH มีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรม
การตัดสิ นใจซื้ อ โดยมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001 0.001 และ 0.01 ซึ่งผลการวิจยั เป็ นไปตาม
สมมติฐาน โดยเป็ นความสัมพันธ์เชิงบวก และเป็ นความสัมพันธ์ในระดับตํ่า ตํ่า และตํ่ามาก การ
รับรู ้ข่าวสารทาง Kaidee.com มีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการตัดสิ นใจซื้ อ โดยมีนยั สําคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.01 และ 0.01 ซึ่ งผลการวิจยั เป็ นไปตามสมมติฐาน โดยเป็ นความสัมพันธ์เชิ งบวก
และเป็ นความสัมพันธ์ในระดับตํ่ามาก ทั้งด้านจํานวนการซื้ อ ปริ มาณการซื้อ และเกิดการซื้อซํ้า ซึ่ ง
หมายความว่า หากผูบ้ ริ โภคมีการรับรู ้ข่าวสารทางสื่ อเหล่านี้มาก ก็จะเกิดพฤติกรรมการตัดสิ นใจซื้อ
สิ นค้ามาก หรื อผูบ้ ริ โภคมีการรับรู ้ข่าวสารทางสื่ อเหล่านี้ นอ้ ย ก็จะเกิดพฤติกรรมการตัดสิ นใจซื้ อ
สิ นค้าน้อย
สมมติฐานที่ 4 ความพึงพอใจของผูบ้ ริ โภคมีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้า
ทางสื่ อออนไลน์
ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ความพึงพอใจของผูบ้ ริ โภคด้านผลิตภัณฑ์มีความสัมพันธ์
กับพฤติ กรรมการตัดสิ นใจซื้ อ โดยมี นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001 ซึ่ งผลการวิจยั เป็ นไปตาม
สมมติฐาน โดยเป็ นความสัมพันธ์เชิงบวก และเป็ นความสัมพันธ์ในระดับสู งมาก ตํ่ามาก และตํ่า
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ด้านราคามีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการตัดสิ นใจซื้ อ โดยมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001 ซึ่ ง
ผลการวิจยั เป็ นไปตามสมมติฐาน โดยเป็ นความสัมพันธ์เชิงบวก และเป็ นความสัมพันธ์ในระดับตํ่า
มาก ด้านช่องทางการจัดจําหน่ายมีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการตัดสิ นใจซื้ อ โดยมีนยั สําคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.01 0.05 และ 0.001 ซึ่งผลการวิจยั เป็ นไปตามสมมติฐาน โดยเป็ นความสัมพันธ์เชิง
บวก และเป็ นความสัมพันธ์ในระดับตํ่ามาก ตํ่ามาก และตํ่า ด้านการส่ งเสริ มการขายมีความสัมพันธ์
กับพฤติกรรมการตัดสิ นใจซื้ อ โดยมีนัยสําคัญทางสถิ ติที่ระดับ 0.001 ซึ่ งผลการวิจยั เป็ นไปตาม
สมมติฐาน โดยเป็ นความสัมพันธ์เชิงบวก และเป็ นความสัมพันธ์ในระดับตํ่ามาก ซึ่ งหมายความว่า
หากผูบ้ ริ โภคมีความพึงพอใจด้านผลิตภัณฑ์มาก ก็จะเกิดพฤติกรรมการตัดสิ นใจซื้อสิ นค้ามาก หรื อ
ผูบ้ ริ โภคมีความพึงพอใจด้านผลิตภัณฑ์นอ้ ย ก็จะเกิดพฤติกรรมการตัดสิ นใจซื้อสิ นค้าน้อย

5.2 อภิปรายผล
จากผลการวิจยั เรื่ อง “ปั จจัยที่มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อของผูบ้ ริ โภคทางสื่ อออนไลน์” เป็ น
การศึกษาวิจยั ด้วยวิธีการเชิงสํารวจโดยใช้แบบสอบถามเป็ นเครื่ องมือ เพื่อวิเคราะห์ในมุมมองของ
ผูบ้ ริ โภคที่มีการซื้ อสิ นค้าทางสื่ อออนไลน์ สามารถอภิปรายผลการวิจยั เพื่อตอบวัตถุประสงค์ของ
การวิจยั ได้ดงั นี้
5.2.1 การรับรู้ของผู้บริโภคทีม่ ีต่อการซื้อสิ นค้ าทางสื่ อออนไลน์
เมื่อพิจารณาถึงการรับรู ้ขอ้ มูลข่าวสารจากช่องทางสื่ อต่างๆ ของกลุ่มตัวอย่างที่ซ้ื อสิ นค้า
ทางสื่ อ ออนไลน์ แ ล้ว พบว่ า กลุ่ ม ตัว อย่า งส่ ว นใหญ่ มี ก ารรั บ รู ้ ท างสื่ อ ออนไลน์ ท าง Facebook
รองลงมาคือ Line Instagram Shopee TH และ Kaidee.com โดยสอดคล้องกับ สพธอ. (2556) กล่าว
ว่ า อิ น เตอร์ เ น็ ต เข้า มามี บ ทบาทสํา คัญ ในด้า นธุ ร กิ จ ของการดํา เนิ น ชี วิ ต ทํา ให้ อิ ท ธิ พ ลของ
อินเตอร์เน็ตในการทําธุรกิจมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น สิ่ งที่เห็นเด่นชัดนัน่ คือ การเปิ ดเว็บไซต์เพื่อขายสิ นค้า
ผ่านหน้าจอคอมพิวเตอร์ สมาร์ทโฟน แท็บเล็ต หรื อทุกสิ่ งที่อินเตอร์เน็ตสามารถเข้าถึงได้
จากการศึกษาวิจยั ยังพบอีกว่า การรับรู ้ขอ้ มูลข่าวสารของผูบ้ ริ โภคทางสื่ อออนไลน์มีความ
แตกต่างกัน โดยการรับรู ้ขอ้ มูลข่าวสารทางสื่ อออนไลน์ทาง Facebook Line และ Instagram มี
ค่าเฉลี่ยอยูใ่ นระดับมากที่สุด มาก และปานกลาง โดยการรับรู ้ขอ้ มูลข่าวสารทางสื่ อออนไลน์ที่มี
ค่าเฉลี่ยอยูใ่ นระดับน้อยที่สุด คือ Shopee TH และ Kaidee.com ซึ่ งการใช้สื่อออนไลน์ที่มีความ
แตกต่างกันนั้นขึ้นอยู่กบั ปั จจัยและสภาพแวดล้อมในหลายๆ ด้าน โดยสอดคล้องกับ วัชรี ทรัพย์มี
(2533) ที่กล่าวว่า องค์ประกอบที่สาํ คัญที่เกี่ยวข้องกับการรับรู ้ของบุคคลจะขึ้นอยูก่ บั ลักษณะของ
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สื่ อและสิ่ งเร้า สื่ อและสิ่ งเร้าทําให้เกิดการรับรู ้ ต้องมีสิ่งดึงดูดความสนใจของบุคคล มีความชัดเจน
ทําซํ้าๆ มีความแตกต่างจากสิ่ งเร้าอื่น ส่ วนปั จจัยด้านผูร้ ับ ได้แก่ อายุ เพศ การศึกษา อาชี พ ความ
ต้องการ ความตั้งใจ ความสนใจ การเห็นคุณค่าของผูร้ ับการแปลความหมายและการตีความของสิ่ ง
เร้าที่สัมผัสได้ โดยอาศัยความรู ้และประสบการณ์เดิม ทําให้เกิดการแปลความหมายและเกิ ดการ
รับรู ้ต่อสิ่ งเร้า
5.2.2 ความพึงพอใจของผู้บริโภคทีม่ ีต่อการซื้อสิ นค้ าทางสื่ อออนไลน์
การศึกษาวิจยั ครั้งนี้ พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจต่อการซื้ อสิ นค้าทางสื่ อออนไลน์
ทางด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย และด้านบริ การ โดยเฉลี่ยอยูใ่ นระดับมาก
และด้านการส่ งเสริ มการตลาด มีเฉลี่ยรวมอยู่ที่ระดับปานกลาง ซึ่ งสอดคล้องกับ Kotler (1994
อ้างถึงใน ศิริวรรณ เสรี รัตน์ และคณะ, 2541) ที่ได้กล่าวว่า สิ่ งกระตุน้ ทางการตลาดเป็ นสิ่ งกระตุน้ ที่
สามารถควบคุมและจัดให้มีข้ ึน เกี่ ยวข้องกับส่ วนประสมทางการตลาด คือ ปั จจัยด้านผลิตภัณฑ์
ปั จจัยด้านราคา ปั จจัยด้านช่องทางการจัดจําหน่าย และปั จจัยด้านส่ งเสริ มการตลาด และยังกล่าวไว้
อีกว่า การตอบสนองของผูบ้ ริ โภคหรื อการตัดสิ นใจของผูบ้ ริ โภค มีการตัดสิ นใจต่างๆ คือ การเลือก
ด้านผลิ ตภัณฑ์ ด้านระดับราคา ด้านการจัดการ ด้านการส่ งเสริ มการขาย และปั จจัยอื่ นๆ และยัง
สอดคล้องกับ ดารา ทีปะปาล (2542, น. 3) ที่กล่าวไว้ว่า กระบวนการต่างๆ ที่ผบู ้ ริ โภคประเภทบุคคล
หรื อกลุ่มบุคคลมีส่วนเกี่ยวข้องในการเลือกสรร การซื้อ การบริ โภคที่เกี่ยวกับสิ นค้าหรื อบริ การ โดย
ที่ใช้ความคิดหรื อประสบการณ์พิจารณา เพื่อตอบสนองความต้องการจนเกิดความพึงพอใจ
5.2.3 พฤติกรรมการตัดสิ นใจซื้อของผู้บริโภคทางสื่ อออนไลน์
การศึกษาวิจยั ครั้งนี้ พบว่า อันดับที่ 1 ท่านมีการซื้ อสิ นค้าออนไลน์ซ้ าํ อันดับที่ 2 ท่านซื้ อ
สิ นค้าออนไลน์แต่ละครั้ งเป็ นจํานวนมาก และอันดับที่ 3 ท่านซื้ อสิ นค้าออนไลน์ทุกอาทิ ตย์ ซึ่ ง
สอดคล้องกับ ลัทธพล วีระยุทธบัญชา (2556) ในวารสารการตลาด และการสื่ อสารเรื่ อง “ปั จจัยที่มี
อิ ท ธิ พ ลต่ อ พฤติ ก รรมการซื้ อ ซํ้า ของผูบ้ ริ โ ภคกาแฟสดยี่ ห้อ สตาร์ บ ัค ส์ ใ นเขตกรุ ง เทพฯ และ
ปริ มณฑล” พบว่า การให้บริ การที่เป็ นพิเศษ ความรวดเร็ วในการให้บริ การ และความเอาใส่ ใจของ
พนัก งาน มี ความสัมพันธ์ต่อพฤติ กรรมการซื้ อซํ้าของผูบ้ ริ โภคกาแฟสดยี่ห้อสตาร์ บคั ส์ ในเขต
กรุ งเทพฯ และปริ มณฑล
จากการศึ ก ษาครั้ งนี้ ยัง พบอี ก ว่ า กลุ่ ม ตัว อย่ า งมี ก ารซื้ อ สิ น ค้า ทางสื่ อ ออนไลน์ ผ่ า น
Facebook มากที่สุด ซึ่ งสอดคล้องกับ อัมพร แซ่โซว (2556) ในงานวิจยั เรื่ อง “พฤติกรรมการใช้
Facebook และพฤติกรรมการตัดสิ นใจซื้อสิ นค้าผ่าน Facebook ของนักศึกษามหาวิทยาลัยเอกชนใน
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เขตกรุ งเทพมหานคร” กล่าวว่า กลุ่มตัวอย่างมีการใช้ Facebook เพื่อความบันเทิง และติดตาม
กิ จกรรมต่างๆ จะมีแนวโน้มในการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าจากการเปิ ดโฆษณาต่างๆ มากกว่าผูท้ ี่ ใช้
บริ การเพื่อการศึกษา และติดตามข่าวสารบ้านเมือง และยังสอดคล้องกับ ระพีพรรณ ศรี ศรัณยกุล
(2555)
ในงานวิ จ ัย เรื่ อ ง “พฤติ ก รรมการเลื อ กซื้ อ สิ น ค้า ผ่า นระบบอิ น เทอร์ เ น็ ต (พาณิ ช ย์
อิเล็กทรอนิกส์) ของนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่” พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีการซื้ อสิ นค้าผ่านระบบ
อินเทอร์เน็ตประเภทเสื้ อผ้ามาก เครื่ องแต่งกายที่สุด และมีงบในการซื้อสิ นค้ามากกว่า 500 บาท/ครั้ง
และกลุ่มตัวอย่างมีการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าทางสื่ อออนไลน์จาํ นวนครั้งละ 1 ชิ้น ซึ่ งไม่สอดคล้องกับ
วีระนุ ช รายระยับ (2556) ที่ศึกษาเรื่ อง “พฤติกรรมการเลือกซื้ อเสื้ อผ้าจากสื่ ออินเทอร์ เน็ตในกลุ่ม
วัยรุ่ น” ที่พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีการเลือกซื้อสิ นค้าจํานวนครั้ง 2 ชิ้น
สมมติฐานที่ 1 ผูบ้ ริ โภคที่มีลกั ษณะทางประชากรต่างกันจะมีพฤติกรรมการตัดสิ นใจซื้อสิ นค้า
ที่แตกต่างกัน
จากการศึกษาวิจยั ครั้งนี้ พบว่า ผูบ้ ริ โภคที่มีลกั ษณะทางประชากรที่ต่างกัน จะมีพฤติกรรม
การตัดสิ นใจซื้อสิ นค้าที่ไม่แตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ มยุรี ตั้งพานทอง (2552) พบว่า
เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชี พ และรายได้เฉลี่ยไม่มีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการตัดสิ นใจซื้ อ
และบริ การสิ นค้าผ่านอินเทอร์เน็ตของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร และยังสอดคล้องกับ อดุลย์
จาตุรงคกุล (2541) ที่กล่าวว่า อายุมีการเปลี่ยนแปลง เพศหญิงมีบทบาทในการซื้ อสิ นค้ามากขึ้น
เนื่ องจากผูห้ ญิ งออกมาทํางานมากขึ้น ต่างจากอดี ตที่ส่วนมากเป็ นเพศชายที่เป็ นผูท้ าํ งานหาเงิ น
วงจรชี วิตครอบครั วแบ่งออกเป็ นหลายขั้นตอน ซึ่ งในแต่ละขั้นตอนนั้นจะมีพฤติกรรมการซื้ อที่
ต่างกัน อีกทั้งการศึกษาที่มีอิทธิพลต่อรายได้ในปั จจุบนั
สมมติฐานที่ 2 การรั บรู ้ ข่าวสารทางสื่ อออนไลน์ของผูบ้ ริ โภคมีความสัมพันธ์กบั ความพึงพอใจ
ของผูบ้ ริ โภคในการตัดสิ นใจซื้อสิ นค้าทางสื่ อออนไลน์
ผลการทดสอบสมมติฐานโดยวิธีทางสถิติ พบว่า การรับรู ้ขอ้ มูลข่าวสารทางสื่ อออนไลน์ มี
ความสัมพันธ์กบั ความพึงพอใจของผูบ้ ริ โภคในการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าทางสื่ อออนไลน์ พบว่า การ
รับรู ้ข่าวสารทาง Line เพียงสื่ อเดี ยวที่มีความสัมพันธ์กบั ความพึงพอใจของผูบ้ ริ โภคทางด้าน
ผลิตภัณฑ์ ด้านการส่ งเสริ มการตลาด และด้านบริ การ ซึ่งสอดคล้องกับ ทิพย์วลั ย์ ยะพันธ์ (2553) ใน
งานวิ จ ัย เรื่ อง “ปั จ จัย ที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ การซื้ อ -ขายสิ น ค้า ผ่ า นอิ น เตอร์ เ น็ ต ของนั ก ศึ ก ษาคณะ
เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่” พบว่า กลุ่มตัวอย่างใช้อินเตอร์ เพื่อค้นหาข้อมูล โดยประเภท
เว็บไซต์ที่เข้าดูส่วนใหญ่เป็ นประเภทบันเทิง รองมาคือประเภทซื้ อ-ขายสิ นค้าออนไลน์ และยังพบ
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ปั จจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมความต้องการซื้อ-ขายสิ นค้าผ่านอินเตอร์เน็ต สามารถแบ่งออกเป็ น 4
กลุ่ม ปั จจัยผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านสถานที่ และด้านการส่ งเสริ มการตลาด ส่ วนการรับรู ้ข่าวสาร
ทางสื่ ออื่น ได้แก่ Facebook Instagram Shopee TH และ Kaidee.com ไม่มีความสัมพันธ์กบั ความพึง
พอใจของผูบ้ ริ โภค
สมมติฐานที่ 3 การรั บรู ้ ข่าวสารทางสื่ อออนไลน์ของผูบ้ ริ โภคมีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการ
ตัดสิ นใจซื้อสิ นค้าทางสื่ อออนไลน์
ผลการทดสอบสมมติฐานโดยวิธีทางสถิติ พบว่า การรับรู ้ข่าวสารทาง Facebook ไม่มี
ความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการตัดสิ นใจซื้อของผูบ้ ริ โภคทางสื่ อออนไลน์ ในด้านจํานวนการซื้อแต่
ละครั้ง ปริ มาณการซื้อทุกอาทิตย์ และการซื้อซํ้า ซึ่ งไม่เป็ นไปตามสมมติฐาน และไม่สอดคล้องกับ
อัมพร แซ่โซว (2556) ในงานวิจยั เรื่ อง “พฤติกรรมการใช้ Facebook และพฤติกรรมการตัดสิ นใจซื้อ
สิ นค้าผ่าน Facebook ของนักศึกษามหาวิทยาลัยเอกชนในกรุ งเทพมหานคร” พบว่า ผูใ้ ช้ Facebook
เพื่อความบันเทิงมีการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าผ่าน Facebook ได้ง่ายกว่าผูใ้ ช้ Facebook เพื่อการศึกษา
และติดตามข่าวสารบ้านเมือง ผูใ้ ช้ Facebook บ่อยก็จะมีการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้ามากขึ้น และหากมี
ประสบการณ์ในการใช้ Facebook มากก็ยิ่งมีโอกาสในการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าผ่าน Facebook จาก
การเปิ ดรับโฆษณาต่างๆ มากขึ้นอีกด้วย
ผลการทดสอบสมมติฐานโดยวิธีทางสถิติ พบว่า การรับรู ้ข่าวสารทาง Instagram Line
Shopee TH และ Kaidee.com มีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการตัดสิ นใจซื้อของผูบ้ ริ โภคทางสื่ อ
ออนไลน์ ในด้า นจํา นวนซื้ อ แต่ ล ะครั้ ง ปริ ม าณการซื้ อ ทุ ก อาทิ ต ย์ และการซื้ อ ซํ้า เป็ นไปตาม
สมมติฐาน หมายความว่า ผูบ้ ริ โภคมีการรับรู ้ข่าวสารทางสื่ อออนไลน์เหล่านี้มากก็จะมีการตัดสิ นใจ
ซื้ อ สิ น ค้า เป็ นไปได้ม าก ซึ่ งสอดคล้อ งกับ พี ร พรรณ เขี ย วงามดี (2557)
ในหั ว ข้อ เรื่ อ ง
“ความสั ม พัน ธ์ ร ะหว่ า งพฤติ ก รรมการใช้อิ น สตาแกรมกับ การซื้ อ สิ น ค้า ของผูบ้ ริ โ ภคในเขต
กรุ งเทพมหานคร” ที่พบว่า หากผูบ้ ริ โภคใช้ Instagram มาก ก็ยิ่งมีแนวโน้มด้านการซื้อสิ นค้ามาก
ขึ้นไปด้วย และยังสอดคล้องกับ สุ ดาวัลย์ ขันธ์สูงเนิน (2549) ในงานวิจยั เรื่ อง “ปั จจัยที่มีผลกระทบ
ต่อการตัดสิ นใจประมูลสิ นค้าผ่านระบบพาณิ ชย์อิเล็กทรอนิกส์” พบว่า ปั จจัยที่มีผลต่อการตัดสิ นใจ
ประมู ล สิ น ค้า ผ่ า นอิ น เตอร์ เ น็ ต โดยส่ ว นใหญ่ เ ป็ นเรื่ อ งผลิ ต ภัณ ฑ์ที่ ห ลากหลาย ราคาถู ก กว่ า
ห้างสรรพสิ น ค้า ความสะดวกในการประมูล ความรวดเร็ วในการรั บสิ นค้า ประหยัดเวลาและ
ค่ าใช้จ่ า ยในการเดิ น ทาง ซึ่ งผูว้ ิ จ ัย เห็ น ว่ า ปั จ จุ บนั ผูบ้ ริ โ ภคสามารถเลื อ กซื้ อสิ น ค้า หลากหลาย
ประเภทจากอินเตอร์เน็ต โดยศึกษารายละเอียด คุณสมบัติ เปรี ยบเทียบราคา เลือกช่องทางชําระเงิน
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หรื อช่ องทางการจัดส่ งสิ นค้า อีกทั้งยังสะดวกสบายมากกว่าเดิม ตอนนี้ จึงเป็ นที่น่าพอใจสําหรับ
ผูบ้ ริ โภคมากขึ้น
สมมติฐานที่ 4 ความพึงพอใจของผูบ้ ริ โภคมีความสัมพันธ์กบั พฤติ กรรมการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้า
ทางสื่ อออนไลน์
ผลการทดสอบสมมติ ฐ านโดยวิ ธี ท างสถิ ติ พบว่ า ความพึ ง พอใจของผู ้บ ริ โภคด้า น
ผลิตภัณฑ์ ราคา ช่องทางการจัดจําหน่าย และการส่ งเสริ มการขาย มีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการ
ตัดสิ นใจซื้ อของผูบ้ ริ โภคทางสื่ อออนไลน์ ในด้านจํานวนซื้ อแต่ละครั้ ง ด้านปริ มาณการซื้ อทุก
อาทิตย์ และด้านการซื้อซํ้า ซึ่งสอดคล้องกับ Solomon (1996) ที่กล่าวไว้ว่า พฤติกรรมผูบ้ ริ โภคเป็ น
กระบวนการที่บุคคลเข้าไปซื้ อสิ นค้าหรื อบริ การเพื่อตอบสนองต่อความต้องการให้ได้มาซึ่ งความ
พึงพอใจ หากผูบ้ ริ โภคได้รับการดูแล หรื อการบริ การที่ดี เช่น การใช้คาํ พูดที่สุภาพ การตอบคําถาม
ตามที่หวังไว้ หรื อความรวดเร็ วในการตอบ และมีการรับประกันสิ นค้าหลังการขาย สิ่ งเหล่านี้ทาํ ให้
เกิดความพึงพอใจและทําให้ถูกกระตุน้ ให้อยากซื้ อสิ นค้าหรื อบริ การใหม่อีกครั้ง และยังสอดคล้อง
กับ Kotler (1994) ที่กล่าวถึง แรงจูงใจที่ทาํ ให้เกิดการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าว่า มีสิ่งกระตุน้ เป็ น
จุดเริ่ มต้นทําให้เกิ ดความต้องการ ซึ่ งสิ่ งกระตุน้ นั้นอาจเกิ ดขึ้นเองทั้งภายในและภายนอก โดยสิ่ ง
กระตุ น้ ภายนอก คื อ สิ่ งกระตุน้ ทางการตลาดที่ สามารถควบคุ มและจัด ให้มีข้ ึ นได้ และเป็ นสิ่ ง
กระตุน้ ที่เกี่ยวข้องกับส่ วนประสมทางการตลาด ประกอบด้วย ปั จจัยด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้าน
ช่ องทางการจัดจําหน่ าย และด้านการส่ งเสริ มการตลาด เช่ น การลด แลก แจก แถม เป็ นต้น เมื่อ
ผูบ้ ริ โภคถูกกระตุน้ จากปั จจัยด้านการส่ งเสริ มการตลาดมาก ทําให้เกิดความต้องการในตัวสิ นค้ามาก
ทําให้เกิดการตัดสิ นใจซื้อสิ นค้าได้ง่าย

5.3 ข้ อเสนอแนะ
5.3.1 ข้ อเสนอแนะเพือ่ การวิจัยครั้งต่ อไป
1) งานวิจยั ครั้งนี้ เลือกศึกษาเฉพาะกลุ่มตัวอย่างที่อยู่ในกรุ งเทพมหานคร และในเขต
ปริ มณฑลเท่านั้น ซึ่งในงานวิจยั ครั้งต่อไปอาจเลือกขอบเขตการศึกษาเป็ นจังหวัดอื่นๆ
2) งานวิจยั ครั้งนี้ เลือกศึกษาเฉพาะกลุ่มตัวอย่างที่เคยซื้อสิ นค้าทางสื่ อออนไลน์เท่านั้น
ซึ่ งกลุ่มตัวอย่างดังกล่าวเป็ นเพียงกลุ่มหนึ่ งของผูบ้ ริ โภค จึงเป็ นข้อจํากัดในการนําผลงานวิจยั ไปใช้
โดยทัว่ ไป เนื่ องจากผลการวิเคราะห์อาจไม่สามารถนําไปอ้างอิงได้อย่างกว้างขวางกับกลุ่มผูส้ นใจ
ซื้อสิ นค้าทางสื่ อออนไลน์
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3) งานวิจยั ชิ้นนี้สามารถเป็ นแนวทางในการศึกษาในงานวิจยั เกี่ยวกับ การตัดสิ นใจซื้อ
ของผูบ้ ริ โภคทางสื่ อออนไลน์ในครั้งต่อไป
5.3.2 ข้ อเสนอแนะเพือ่ การนําไปประยุกต์ ใช้
1) จากการศึกษาพบว่า การรับรู ้ขอ้ มูลข่าวสารทาง Instagram Line Shopee TH และ
Kaidee.com มีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการตัดสิ นใจซื้ อของผูบ้ ริ โภคมากกว่าการรับรู ้ขอ้ มูล
ข่าวสารทาง Facebook ดังนั้นผูป้ ระกอบการที่ตอ้ งการจะส่ งต่อข้อมูลของสิ นค้า หรื อต้องการเพิ่ม
ช่ องทางในการประชาสัมพันธ์สินค้าควรใช้ช่องทางเหล่านี้ เพื่อให้เกิ ดประโยชน์สูงสุ ดในการ
สื่ อสารกับผูบ้ ริ โภค
2) จากการศึกษาพบว่า การรับรู ้ขอ้ มูลข่าวสารทาง Line มีความสัมพันธ์กบั ความพึง
พอใจมากกว่าการรับรู ้ข่าวสารทาง Facebook Instagram Shopee TH และ Kaidee.com ดังนั้นผูข้ าย
ควรทําการตลาดผ่านช่องทาง Line มากขึ้น เพื่อให้ตรงกับพฤติกรรมในการรับรู ้ของกลุ่มเป้ าหมาย
ให้เกิดประสิ ทธิภาพในการรับรู ้
3) ผูข้ ายควรรักษาประสิ ทธิภาพและพัฒนาการสื่ อสารการตลาด ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์
ด้านราคาด้านช่องทางการจัดจําหน่ าย และด้านบริ การ เนื่ องจากเป็ นปั จจัยทางการตลาดที่ผบู ้ ริ โภค
พึงพอใจ ในทางตรงกันข้ามควรเพิ่มการสื่ อสารการตลาดด้านการส่ งเสริ มการตลาด เช่น การจัด
โปรโมชัน่ และสิ ทธิพิเศษสําหรับลูกค้า ซึ่งเป็ นปั จจัยทางการตลาดที่ผบู ้ ริ โภคพึงพอใจน้อยที่สุด
4) ผูข้ ายควรนําข้อมูลที่ได้จากการวิจยั เพื่อใช้เป็ นข้อมูลในการรับรู ้ถึงช่องทางในการ
ตัดสิ นใจซื้อของผูบ้ ริ โภคเพื่อนําไปวางกลยุทธ์ในการส่ งเสริ มการตลาดในสิ นค้าของตนต่อไป
5) ผูข้ ายควรพิจารณาถึงการรับรู ้ขอ้ มูลข่าวสารทาง Facebook ว่าผูบ้ ริ โภคมีการรับรู ้
ข้อมูลมาก แต่กลับเกิดการตัดสิ นใจซื้ อน้อยกว่าทางอื่น ดังนั้นผูข้ ายอาจมีการเพิ่มโปรโมชัน่ หรื อ
กิจกรรมส่ งเสริ มการตลาดอื่นๆ เพื่อดึงดูดความสนใจจากผูบ้ ริ โภคให้มีการตัดสิ นใจซื้อมากขึ้น
6) ผูบ้ ริ โภคมีความพึงพอใจเรื่ องการรับประกันสิ นค้า และการต่อรองราคาในการซื้อ
สิ นค้าทางสื่ อออนไลน์มาก ดังนั้นผูข้ ายควรทําให้ผบู ้ ริ โภคเกิดความพึงพอใจในเรื่ องอื่นๆ เพิ่มขึ้น
ด้วย เช่น การปรับปรุ งข้อมูลให้ทนั สมัย หรื อสิ นค้าควรมีมาตรฐานที่ดี เป็ นต้น
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ภาคผนวก



แบบสอบถาม
เรื่อง “ ปัจจัยทีม่ ีผลต่ อการตัดสิ นใจซื้อของผู้บริโภคทางสื่ อออนไลน์ ”
คําชี้แจง : แบบสอบถามชุดนี้ เป็ นแบบสอบถามเพื่อการวิจยั เรื่ อง “ ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้อ
ของผูบ้ ริ โภคที่ทางสื่ อออนไลน์ ” ในระดับปริ ญญาโท คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ หารศาสตร์ (NIDA)
ผูว้ ิจยั ขอความร่ วมมือจากท่านในการตอบแบบสอบถามโดยข้อมูลทั้งหมดที่ได้ตอบ
แบบสอบถามมานี้จะถูกเก็บเป็ นความลับ และจะเป็ นประโยชน์ในทางการศึกษาของผูว้ ิจยั อย่างยิง่
ผูว้ ิจยั ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ให้ความร่ วมมือในการตอบแบบสอบถามในครั้งนี้
คําชี้แจง : กรุ ณาทําเครื่ องหมาย  ลงในช่อง  หรื อเติมข้อความลงในช่องว่างตามความเป็ นจริ ง
1) ท่านพักอาศัยอยูท่ ี่ใด
 1) กรุ งเทพมหานคร

 2) ปริ มณฑล

2) ท่านเคยซื้อหรื อสัง่ จองสิ นค้าทางสื่ อออนไลน์หรื อไม่
 1) เคย

 2) ไม่เคย (สิ้ นสุ ดการสัมภาษณ์)

3) ท่านมีอายุ 15 ปี ขึ้นไป
 1) ใช่

 2) ไม่ใช่ (สิ้ นสุ ดการสัมภาษณ์)

ส่ วนที่ 1 ข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะทางประชากร
คําชี้แจง : กรุ ณาทําเครื่ องหมาย  ลงในช่อง  หรื อเติมข้อความลงในช่องว่างตามความเป็ นจริ ง
4) เพศ
 1) ชาย

 2) หญิง
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5) อายุ
 1) ระหว่าง 15-20 ปี

 2) ระหว่าง 21-30 ปี

 3) ระหว่าง 31-40 ปี

 4) ระหว่าง 41-50 ปี

 5) ระหว่าง 51-60 ปี

 6) มากกว่า 60 ปี

 1) โสด

 2) สมรส

6) สถานภาพ
 3) อื่นๆ โปรดระบุ ........................
7) ระดับการศึกษา
 1) มัธยมต้นและตํ่ากว่า

 2) มัธยมปลาย / ปวช.

 3) อนุปริ ญญา / ปวส.

 4) ปริ ญญาตรี

 5) สู งกว่าปริ ญญาตรี
8) อาชีพ
 1) นักเรี ยน / นักศึกษา

 2) พ่อบ้าน / แม่บา้ น

 3) ข้าราชการ/ พนักงานรัฐวิสาหกิจ  4) พนักงานบริ ษทั เอกชน
 5) ธุรกิจส่ วนตัว

 6) อื่นๆ (ระบุ) ..................

9) รายได้เฉลี่ยต่อเดือน
 1) ตํ่ากว่า 10,000 บาท

 2) 10,001-15,000 บาท

 3) 15,001-20,000 บาท

 4) 20,001-25,000 บาท

 5) 25,001-30,000 บาท

 6) มากกว่า 30,000 บาทขึ้นไป
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ส่ วนที่ 2 พฤติกรรมการรับรู ้ขอ้ มูลข่าวสารของสิ นค้าทางสื่ อออนไลน์
คําชี้แจง : กรุ ณาทําเครื่ องหมาย  ลงในช่องที่ตรงกับตัวท่านมากที่สุด
ระดับความถี่ในการใช้บริ การ
10) การรับรู ้ขอ้ มูลข่าวสารของสิ นค้าทางสื่ อ
ออนไลน์

5
ทุกวัน

3

4

2

1

6 วัน/ 4-5 วัน/ 2-3 วัน/ 1 วัน/
สัปดาห์ สัปดาห์ สัปดาห์ สัปดาห์

- Facebook
- Instagram
- Line
- Shopee TH
- Kaidee.com
คําชี้แจง : กรุ ณาทําเครื่ องหมาย  ลงในช่อง  หรื อเติมข้อความลงในช่องว่างตามความเป็ นจริ ง
11) ช่วงเวลาใดบ้างที่ท่านรับรู ้ข่าวสารทางสื่ อออนไลน์ระหว่างวัน (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
 1) ช่วงเวลาเรี ยนหนังสื อ

 2) ช่วงเวลาบนท้องถนน

 3) ช่วงเวลารับประทานอาหาร

 4) ช่วงเวลาเข้าห้องนํ้า

 5) ช่วงเวลาก่อนเข้านอน

 6) อื่นๆ (ระบุ) .....................

ส่ วนที่ 3 คําถามเกี่ยวกับความพึงพอใจของผูบ้ ริ โภคที่มีต่อการตัดสิ นใจซื้อสิ นค้าทางสื่ อออนไลน์
คําชี้แจง : กรุ ณาทําเครื่ องหมาย  ลงในช่องที่ตรงกับระดับความคิดเห็นของท่านมากที่สุด โดย
แบ่งเป็ น 5 ระดับ ดังนี้
ระดับคะแนน 5

หมายถึง

มากที่สุด

ระดับคะแนน 4

หมายถึง

มาก

ระดับคะแนน 3

หมายถึง

ปานกลาง

ระดับคะแนน 2

หมายถึง

น้อย

ระดับคะแนน 1

หมายถึง

น้อยที่สุด
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ระดับความพึงพอใจ
12) ความพึงพอใจของผูบ้ ริ โภค

5

ทางสื่ อออนไลน์

มาก
ที่สุด

4
มาก

3
ปาน
กลาง

2
น้อย

1
น้อย
ที่สุด

ด้ านผลิตภัณฑ์
- คุณภาพของสิ นค้า
- มาตรฐานของสิ นค้า
- ความทันสมัย
- มีหลากหลายราคาให้เลือกซื้อ
- มีการรับประกันสิ นค้า

ระดับความพึงพอใจ
12) ความพึงพอใจของผูบ้ ริ โภค

5

ทางสื่ อออนไลน์

มาก
ที่สุด

ด้ านราคา
- ราคาของสิ นค้าเมื่อเทียบกับร้านค้าอื่นๆ
- การต่อรองสิ นค้า
- ความสะดวกในการเลือกช่องทางชําระเงิน
ด้ านช่ องทางการจัดจําหน่ าย
- ความสะดวกในการซื้อสิ นค้า
- ความตรงต่อเวลาในการจัดส่ ง
ด้ านการส่ งเสริมการตลาด
- โปรโมชัน่ ของสิ นค้า
- สิ ทธิพิเศษต่อลูกค้าเก่า

4
มาก

3
ปาน
กลาง

2
น้อย

1
น้อย
ที่สุด
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ระดับความพึงพอใจ
12) ความพึงพอใจของผูบ้ ริ โภค

5

ทางสื่ อออนไลน์

มาก
ที่สุด

4
มาก

3
ปาน
กลาง

2
น้อย

1
น้อย
ที่สุด

- มีคาํ แนะนําและตอบข้อซักถามอย่างชัดเจน
- มีการปรับปรุ งข้อมูลให้ทนั สมัยตลอดเวลา
ส่ วนที่ 5 คําถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการตัดสิ นใจซื้อสิ นค้าของผูบ้ ริ โภคทางสื่ อออนไลน์
คําชี้แจง : กรุ ณาทําเครื่ องหมาย  ลงในช่องที่ตรงกับตัวท่านมากที่สุด
เห็น
13) พฤติกรรมการตัดสิ นใจซื้อ

ด้วย

ค่อนข้าง

อย่าง

เห็นด้วย

ยิง่
1) ท่านซื้อสิ นค้าออนไลน์แต่ละครั้งเป็ น
จํานวนมาก
2) ท่านมีการซื้อสิ นค้าออนไลน์ซ้ าํ
3) ท่านซื้อสิ นค้าออนไลน์ทุกอาทิตย์

ไม่ค่อย
เฉยๆ

เห็น
ด้วย

ไม่เห็น
ด้วย
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(ถ้าเคย) ท่านซื้อสิ นค้าทางสื่ อออนไลน์
บ่อยเพียงใด

14) ท่านเคยซื้อสิ นค้าทางสื่ อออนไลน์
ต่อไปนี้หรื อไม่

ไม่ทุก
เดือน

1-2

3-4

มากกว่า

ครั้ง/

ครั้ง/

4 ครั้ง/

เดือน

เดือน

เดือน

ไม่เคย

- Facebook
- Instagram
- Line
- Shopee TH
- Kaidee.com
คําชี้แจง : กรุ ณาทําเครื่ องหมาย  ลงในช่อง  หรื อเติมข้อความลงในช่องว่างตามความเป็ นจริ ง
15) ความถี่โดยเฉลี่ยที่ท่านซื้อสิ นค้าทางสื่ อออนไลน์
 1) น้อยกว่าเดือนละครั้ง

 2) 1-2 ครั้งต่อเดือน

 3) 3-4 ครั้งต่อเดือน

 4) มากกว่า 4 ครั้งต่อเดือน

16) เวลาเฉลี่ยที่ท่านใช้เลือกซื้อสิ นค้าทางสื่ อออนไลน์ในแต่ละวัน
 1) น้อยกว่า 1 ชัว่ โมง

 2) 1-2 ชัว่ โมง

 3) 3-4 ชัว่ โมง

 4) มากกว่า 5 ชัว่ โมง

17) สิ นค้าที่ท่านเคยซื้อทางสื่ อออนไลน์คือสิ นค้าประเภทใด (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
 1) เสื้ อผ้า

 2) กระเป๋ า

 3) รองเท้า

 4) แว่นตากันแดด

 5) เครื่ องประดับ

 6) นาฬิกา

 7) อาหารและเครื่ องดื่ม

 8) สิ นค้า IT

 9) เครื่ องใช้ไฟฟ้ า

 10) เครื่ องสําอางค์

 11) อื่นๆ (ระบุ) ......................
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18) ท่านมีปัจจัยใดๆในการเลือกซื้อสิ นค้าทางสื่ อออนไลน์ ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ
 1) แบรนด์สินค้ามีให้เลือกหลากหลาย  2) ราคาถูกกว่า
 3) ซื้อตามเพื่อน

 4) กําลังเป็ นที่นิยม

 5) ความน่าเชื่อถือของร้านค้า

 6) มีให้เลือกหลายแบบ

 7) ประหยัดค่าเดินทางไปซื้อตามห้าง  8) สะดวกสามารถเปิ ดหน้าร้าน
ได้หลายหน้า
 9) สามารถแสดงความคิดเห็นโต้ตอบกับเจ้าของร้านทางออนไลน์ได้
 10) อื่นๆ.....................................................................
19) ปริ มาณการซื้อสิ นค้าทางสื่ อออนไลน์ของท่าน
 1) 1 ชิ้น / ครั้ง

 2) 2 ชิ้น / ครั้ง

 3) 3 ชิ้น / ครั้ง

 4) 4 ชิ้น / ครั้ง

 5) 5 ชิ้น / ครั้ง

 6) มากกว่า 5 ชิ้น/ครั้ง

20) ท่านใช้งบประมาณในการซื้อสิ นค้าทางออนไลน์แต่ละครั้งเท่าไร
 1) ตํ่ากว่า 100 บาท

 2) 100-300 บาท

 3) 301-500 บาท

 4) มากกว่า 500 บาท

ข้อเสนอแนะ .......................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................

ประวัตผิ ู้เขียน
ชื่อ นามสกุล

นางสาวสุ จรรยา นํ้าทองคํา

ประวัติการศึกษา

ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาจีน)
คณะภาษาและวัฒนธรรมจีน
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
ปี ที่สาํ เร็ จการศึกษา 2555

