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การตลาดออนไลน์ ที่ มี ผ ลต่ อ การตัด สิ น ใจซื้ อ ทุ เ รี ย นสดผ่ า น
เฟซบุก๊
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งานวิจยั เรื่ องปั จจัยการรับรู ้ความน่ าเชื่ อถือของแหล่งสาร การรับรู ้ส่วนประสมการตลาด
ออนไลน์ ที่มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อทุเรี ยนสดผ่านเฟซบุ๊ก มีวตั ถุประสงค์ 1) เพื่อเปรี ยบเทียบความ
แตกต่างของลักษณะทางประชากรกับการรับรู ้ความน่าเชื่อถือของแหล่งสารเกี่ยวกับทุเรี ยนสดบน
ร้านค้าเฟซบุ๊ก 2) เพื่อเปรี ยบเทียบความแตกต่างของลักษณะทางประชากรกับการรับรู ้ส่วนประสม
การตลาดออนไลน์เ กี่ ย วกับทุเ รี ย นสดบนร้ านค้าเฟซบุ๊ก 3) เพื่อเปรี ย บเที ย บความแตกต่ างของ
ลัก ษณะทางประชากรกับพฤติ กรรมการตัดสิ นใจซื้ อทุ เ รี ย นสดบนร้ านค้าเฟซบุ๊ก โดยเป็ นการ
ศึกษาวิจยั เชิงปริ มาณ และใช้แบบสอบถามออนไลน์บนเฟซบุ๊กจากกลุ่มตัวอย่างประชากรที่เคยมี
ประสบการณ์ ซ้ื อ ทุ เ รี ย นสดผ่า นเฟซบุ๊ ก ในช่ ว งเดื อ นมี น าคม พ.ศ. 2562 จ านวน 400 คน การ
วิเคราะห์ขอ้ มูลใช้สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ค่าร้อยละ ความถี่ ค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดย
นาเสนอในรู ปแบบตารางประกอบการแปลความเชิงบรรยาย และสถิติวิเคราะห์เชิงอนุมาน สถิติ ttest และ สถิ ติ ก ารวิ เ คราะห์ ค วามแปรปรวนทางเดี ย ว (One way ANOVA ) เพื่ อ ทดสอบความ
แตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยมากกว่า 2 กลุ่ม
ผลการวิจยั พบว่า 1) ลักษณะทางประชากรด้านเพศต่างกันมีการรับรู ้ต่อความน่าเชื่อถือของ
แหล่งสารแตกต่างกัน 2) ลักษณะทางประชากรด้านเพศต่างกันมีการรับรู ้ต่อส่ วนประสมการตลาด
ออนไลน์ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านการส่ งเสริ มการตลาดแตกต่างกัน 3) ลักษณะทางประชากร
ด้านเพศต่างกันมีพฤติกรรมการตัดสิ นใจซื้ อทุเรี ยนสดบนร้านค้าเฟซบุ๊ก ด้านการประเมินทางเลือก
ด้านพฤติกรรมหลังการตัดสิ นใจซื้อแตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ 0.05
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The objectives of this research are 1) to compare the differences of demographic
characteristics and the perception of source of credibility about Durian on Facebook; 2) to compare
the differences of demographic characteristics and the perception on Online Marketing Mixed about
Durian selling on Facebook; 3) to compare the differences of demographic characteristics and the
purchasing behavior on purchasing Durian vis Facebook. This Quantitative Research was
conducted by online questionnaire on Facebook. The sample for this research is 400 people who
experienced purchasing Durian on Facebook from March 2019. The data was analyzed by
Descriptive Statistics using Frequency, Percentage, Means and Standard Deviation, presented on
table and descriptive interpretation. Inferential Statistics, t-test, One Way ANOVA were used to
test the hypothesis.
The research result shows that 1) different demographics gender has the perception of
source of credibility about Durian on Facebook differently.; 2) different demographics gender has
the perception of online marketing mixed in product, price and promotion differently; 3) different
demographics gender has the different purchasing behavior on purchasing Durian on Facebook in
Evaluation behavior and Post purchase Behavior were significantly different at the statistical level
of .05.
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ที่มีต่อส่ วนประสมการตลาดออนไลน์ เกี่ยวกับทุเรี ยนสดบนร้านค้าเฟซบุก๊
ด้านการให้บริ การส่ วนบุคคล (Personalization)
4.17 ค่าเฉลี่ย (𝑥̅ ) และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของการรับรู ้ของผูบ้ ริ โภค
ที่มีต่อส่ วนประสมการตลาดออนไลน์ เกี่ยวกับทุเรี ยนสดบนร้านค้าเฟซบุก๊
ด้านการรักษาความเป็ นส่ วนตัว (Privacy)
4.18 ค่าเฉลี่ย (𝑥̅ ) และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของพฤติกรรมการตัดสิ นใจ
ซื้อทุเรี ยนสดบนร้านค้าเฟซบุก๊
4.19 ค่าเฉลี่ย (𝑥̅ ) และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของพฤติกรรมการตัดสิ นใจ
ซื้อทุเรี ยนสดบนร้านค้าเฟซบุก๊ ด้านการรับรู ้ความต้องการ
4.20 ค่าเฉลี่ย (𝑥̅ ) และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของพฤติกรรมการตัดสิ นใจ
ซื้อทุเรี ยนสดบนร้านค้าเฟซบุก๊ ด้านการค้นหาข้อมูล
4.21 ค่าเฉลี่ย (𝑥̅ ) และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของพฤติกรรมการตัดสิ นใจ
ซื้อทุเรี ยนสดบนร้านค้าเฟซบุก๊ ด้านการประเมินทางเลือก
4.22 ค่าเฉลี่ย (𝑥̅ ) และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของพฤติกรรมการตัดสิ นใจ
ซื้อทุเรี ยนสดบนร้านค้าเฟซบุก๊ ด้านการตัดสิ นใจซื้อ
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4.23 ค่าเฉลี่ย (𝑥̅ ) และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของพฤติกรรมการตัดสิ นใจ
ซื้อทุเรี ยนสดบนร้านค้าเฟซบุก๊ ด้านพฤติกรรมหลังการตัดสิ นใจซื้อ
4.24 ผลการเปรี ยบเทียบ การรับรู ้ความน่าเชื่อถือของแหล่งสารเกี่ยวกับทุเรี ยนสด
บนร้านค้าเฟซบุก๊ ด้านการรับรู ้ความเชี่ยวชาญ (Expertness) ระหว่างเพศชาย
กับเพศหญิง
4.25 ผลการเปรี ยบเทียบ การรับรู ้ความน่าเชื่อถือของแหล่งสารเกี่ยวกับทุเรี ยนสด
บนร้านค้าเฟซบุก๊ ด้านการรับรู ้ความน่าไว้วางใจ (Trustworthiness) ระหว่าง
เพศชายกับเพศหญิง
4.26 ผลการเปรี ยบเทียบ การรับรู ้ความน่าเชื่อถือของแหล่งสารเกี่ยวกับทุเรี ยนสด
บนร้านค้าเฟซบุก๊ ด้านการรับรู ้ความสม่าเสมอในการให้ขอ้ มูล (Dynamic)
ระหว่างเพศชายกับเพศหญิง
4.27 ผลการเปรี ยบเทียบ การรับรู ้ความน่าเชื่อถือของแหล่งสารเกี่ยวกับทุเรี ยนสด
บนร้านค้าเฟซบุก๊ ด้านความปรารถนาดี (Goodwill) ระหว่างเพศชายกับ
เพศหญิง
4.28 ผลการเปรี ยบเทียบ การรับรู ้ความน่าเชื่อถือของแหล่งสารเกี่ยวกับทุเรี ยนสด
บนร้านค้าเฟซบุก๊ ด้านการรับรู ้ความเชี่ยวชาญ (Expertness) จาแนกตามอายุ
4.29 ผลการเปรี ยบเทียบ การรับรู ้ความน่าเชื่อถือของแหล่งสารเกี่ยวกับทุเรี ยนสด
บนร้านค้าเฟซบุก๊ ด้านการรับรู ้ความน่าไว้วางใจ (Trustworthiness)
จาแนกตามอายุ
4.30 ผลการเปรี ยบเทียบ การรับรู ้ความน่าเชื่อถือของแหล่งสารเกี่ยวกับทุเรี ยนสด
บนร้านค้าเฟซบุก๊ ด้านการรับรู ้ความสม่าเสมอในการให้ขอ้ มูล (Dynamic)
จาแนกตามอายุ
4.31 ผลการเปรี ยบเทียบ การรับรู ้ความน่าเชื่อถือของแหล่งสารเกี่ยวกับทุเรี ยนสด
บนร้านค้าเฟซบุก๊ การรับรู ้ความปรารถนาดี (Goodwill) จาแนกตามอายุ
4.32 ผลการเปรี ยบเทียบ การรับรู ้ความน่าเชื่อถือของแหล่งสารเกี่ยวกับทุเรี ยนสด
บนร้านค้าเฟซบุก๊ ด้านการรับรู ้ความเชี่ยวชาญ (Expertness) จาแนกตามอาชีพ
4.33 ผลการเปรี ยบเทียบ การรับรู ้ความน่าเชื่อถือของแหล่งสารเกี่ยวกับทุเรี ยนสด
บนร้านค้าเฟซบุก๊ ด้านการรับรู ้ความน่าไว้วางใจ (Trustworthiness)
จาแนกตามอาชีพ
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4.34 ผลการเปรี ยบเทียบ การรับรู ้ความน่าเชื่อถือของแหล่งสารเกี่ยวกับทุเรี ยนสด
บนร้านค้าเฟซบุก๊ ด้านการรับรู ้ความสม่าเสมอในการให้ขอ้ มูล (Dynamic)
จาแนกตามอาชีพ
4.35 ผลการเปรี ยบเทียบ การรับรู ้ความน่าเชื่อถือของแหล่งสารเกี่ยวกับทุเรี ยนสด
บนร้านค้าเฟซบุก๊ ด้านการรับรู ้ความปรารถนาดี (Goodwill) จาแนกตามอาชีพ
4.36 ผลการเปรี ยบเทียบ การรับรู ้ความน่าเชื่อถือของแหล่งสารเกี่ยวกับทุเรี ยนสด
บนร้านค้าเฟซบุก๊ ด้านการรับรู ้ความเชี่ยวชาญ (Expertness) จาแนกตามระดับ
การศึกษา
4.37 ผลการเปรี ยบเทียบ การรับรู ้ความน่าเชื่อถือของแหล่งสารเกี่ยวกับทุเรี ยนสด
บนร้านค้าเฟซบุก๊ ด้านการรับรู ้ความน่าไว้วางใจ (Trustworthiness)
จาแนกตามระดับการศึกษา
4.38 ผลการเปรี ยบเทียบ การรับรู ้ความน่าเชื่อถือของแหล่งสารเกี่ยวกับทุเรี ยนสด
บนร้านค้าเฟซบุก๊ ด้านการรับรู ้ความสม่าเสมอในการให้ขอ้ มูล (Dynamic)
จาแนกตามระดับการศึกษา
4.39 ผลการเปรี ยบเทียบ การรับรู ้ความน่าเชื่อถือของแหล่งสารเกี่ยวกับทุเรี ยนสด
บนร้านค้าเฟซบุก๊ ด้านการรับรู ้ความปรารถนาดี (Goodwill) จาแนกตามระดับ
การศึกษา
4.40 ผลการเปรี ยบเทียบ การรับรู ้ความน่าเชื่อถือของแหล่งสารเกี่ยวกับทุเรี ยนสด
บนร้านค้าเฟซบุก๊ ด้านความเชี่ยวชาญ (Expertness) จาแนกตามรายได้
เฉลี่ยต่อเดือน
4.41 ผลการเปรี ยบเทียบ การรับรู ้ความน่าเชื่อถือของแหล่งสารเกี่ยวกับทุเรี ยนสด
บนร้านค้าเฟซบุก๊ ด้านการรับรู ้ความน่าไว้วางใจ (Trustworthiness) จาแนกตาม
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน
4.42 ผลการเปรี ยบเทียบ การรับรู ้ความน่าเชื่อถือของแหล่งสารเกี่ยวกับทุเรี ยนสด
บนร้านค้าเฟซบุก๊ ด้านการรับรู ้ความสม่าเสมอในการให้ขอ้ มูล (Dynamic)
จาแนกตามรายได้เฉลี่ยต่อเดือน
4.43 ผลการเปรี ยบเทียบ การรับรู ้ความน่าเชื่อถือของแหล่งสารเกี่ยวกับทุเรี ยนสด
บนร้านค้าเฟซบุก๊ ด้านการรับรู ้ความปรารถนาดี (Goodwill) จาแนกตาม
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน
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4.44 ผลการเปรี ยบเทียบ การรับรู ้ส่วนประสมการตลาดออนไลน์ เกี่ยวกับ
ทุเรี ยนสดบนร้านค้าเฟซบุก๊ ด้านผลิตภัณฑ์ (Product) ระหว่างเพศชายกับ
เพศหญิง
4.45 ผลการเปรี ยบเทียบ การรับรู ้ส่วนประสมการตลาดออนไลน์ เกี่ยวกับ
ทุเรี ยนสดบนร้านค้าเฟซบุก๊ ด้านราคา (Price) ระหว่างเพศชายกับเพศหญิง
4.46 ผลการเปรี ยบเทียบ การรับรู ้ส่วนประสมการตลาดออนไลน์ เกี่ยวกับ
ทุเรี ยนสดบนร้านค้าเฟซบุก๊ ด้านช่องทางจัดจาหน่าย (Place) ระหว่างเพศชาย
กับเพศหญิง
4.47 ผลการเปรี ยบเทียบ การรับรู ้ส่วนประสมการตลาดออนไลน์ เกี่ยวกับ
ทุเรี ยนสดบนร้านค้าเฟซบุก๊ ด้านการส่ งเสริ มการตลาด (Promotion) ระหว่าง
เพศชายกับเพศหญิง
4.48 ผลการเปรี ยบเทียบ การรับรู ้ส่วนประสมการตลาดออนไลน์ เกี่ยวกับ
ทุเรี ยนสดบนร้านค้าเฟซบุก๊ ด้านการให้บริ การส่ วนบุคคล (Personalization)
ระหว่างเพศชายกับเพศหญิง
4.49 ผลการเปรี ยบเทียบ การรับรู ้ส่วนประสมการตลาดออนไลน์ เกี่ยวกับ
ทุเรี ยนสดบนร้านค้าเฟซบุก๊ ด้านการรักษาความเป็ นส่ วนตัว (Privacy)
ระหว่างเพศชายกับเพศหญิง
4.50 ผลการเปรี ยบเทียบ การรับรู ้ส่วนประสมการตลาดออนไลน์ เกี่ยวกับ
ทุเรี ยนสดบนร้านค้าเฟซบุก๊ ด้านผลิตภัณฑ์ (Product) จาแนกตามอายุ
4.51 ผลการเปรี ยบเทียบ การรับรู ้ส่วนประสมการตลาดออนไลน์ เกี่ยวกับ
ทุเรี ยนสดบนร้านค้าเฟซบุก๊ ด้านราคา (Price) จาแนกตามอายุ
4.52 ผลการเปรี ยบเทียบ การรับรู ้ส่วนประสมการตลาดออนไลน์ เกี่ยวกับ
ทุเรี ยนสดบนร้านค้าเฟซบุก๊ ด้านช่องทางจัดจาหน่าย (Place) จาแนกตามอายุ
4.53 ผลการเปรี ยบเทียบ การรับรู ้ส่วนประสมการตลาดออนไลน์ เกี่ยวกับ
ทุเรี ยนสดบนร้านค้าเฟซบุก๊ ด้านการส่ งเสริ มการตลาด (Promotion)
จาแนกตามอายุ
4.54 ผลการเปรี ยบเทียบ การรับรู ้ส่วนประสมการตลาดออนไลน์ เกี่ยวกับ
ทุเรี ยนสดบนร้านค้าเฟซบุ๊ก ด้านการให้บริ การส่ วนบุคคล (Personalization)
จาแนกตามอายุ
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4.55 ผลการเปรี ยบเทียบ การรับรู ้ส่วนประสมการตลาดออนไลน์ เกี่ยวกับ
ทุเรี ยนสดบนร้านค้าเฟซบุก๊ ด้านการรักษาความเป็ นส่ วนตัว (Privacy)
จาแนกตามอายุ
4.56 ผลการเปรี ยบเทียบ การรับรู ้ส่วนประสมการตลาดออนไลน์ เกี่ยวกับ
ทุเรี ยนสดบนร้านค้าเฟซบุก๊ ด้านผลิตภัณฑ์ (Product) จาแนกตามอาชีพ
4.57 ผลการเปรี ยบเทียบ การรับรู ้ส่วนประสมการตลาดออนไลน์ เกี่ยวกับ
ทุเรี ยนสดบนร้านค้าเฟซบุก๊ ด้านราคา (Price) จาแนกตามอาชีพ
4.58 ผลการเปรี ยบเทียบ การรับรู ้ส่วนประสมการตลาดออนไลน์ เกี่ยวกับ
ทุเรี ยนสดบนร้านค้าเฟซบุก๊ ด้านช่องทางจัดจาหน่าย (Place) จาแนกตามอาชีพ
4.59 ผลการเปรี ยบเทียบ การรับรู ้ส่วนประสมการตลาดออนไลน์ เกี่ยวกับ
ทุเรี ยนสดบนร้านค้าเฟซบุก๊ ด้านการส่ งเสริ มการตลาด (Promotion)
จาแนกตามอาชีพ
4.60 ผลการเปรี ยบเทียบ การรับรู ้ส่วนประสมการตลาดออนไลน์ เกี่ยวกับ
ทุเรี ยนสดบนร้านค้าเฟซบุก๊ ด้านการให้บริ การส่ วนบุคคล (Personalization)
จาแนกตามอาชีพ
4.61 ผลการเปรี ยบเทียบ การรับรู ้ส่วนประสมการตลาดออนไลน์ เกี่ยวกับ
ทุเรี ยนสดบนร้านค้าเฟซบุก๊ ด้านการรักษาความเป็ นส่ วนตัว (Privacy)
จาแนกตามอาชีพ
4.62 ผลการเปรี ยบเทียบ การรับรู ้ส่วนประสมการตลาดออนไลน์ เกี่ยวกับ
ทุเรี ยนสดบนร้านค้าเฟซบุก๊ ด้านผลิตภัณฑ์ (Product) จาแนกตามระดับ
การศึกษา
4.63 ผลการเปรี ยบเทียบ การรับรู ้ส่วนประสมการตลาดออนไลน์ เกี่ยวกับ
ทุเรี ยนสดบนร้านค้าเฟซบุก๊ ด้านราคา (Price) จาแนกตามระดับการศึกษา
4.64 ผลการเปรี ยบเทียบ การรับรู ้ส่วนประสมการตลาดออนไลน์ เกี่ยวกับ
ทุเรี ยนสดบนร้านค้าเฟซบุก๊ ด้านช่องทางจัดจาหน่าย (Place) จาแนกตาม
ระดับการศึกษา
4.65 ผลการเปรี ยบเทียบ การรับรู ้ส่วนประสมการตลาดออนไลน์ เกี่ยวกับ
ทุเรี ยนสดบนร้านค้าเฟซบุก๊ ด้านการส่ งเสริ มการตลาด (Promotion)
จาแนกตามระดับการศึกษา
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4.66 ผลการเปรี ยบเทียบ การรับรู ้ส่วนประสมการตลาดออนไลน์ เกี่ยวกับ
ทุเรี ยนสดบนร้านค้าเฟซบุก๊ ด้านการให้บริ การส่ วนบุคคล (Personalization)
จาแนกตามระดับการศึกษา
4.67 ผลการเปรี ยบเทียบ การรับรู ้ส่วนประสมการตลาดออนไลน์ เกี่ยวกับ
ทุเรี ยนสดบนร้านค้าเฟซบุก๊ ด้านการรักษาความเป็ นส่ วนตัว (Privacy)
จาแนกตามระดับการศึกษา
4.68 ผลการเปรี ยบเทียบ การรับรู ้ส่วนประสมการตลาดออนไลน์ เกี่ยวกับ
ทุเรี ยนสดบนร้านค้าเฟซบุก๊ ด้านผลิตภัณฑ์ (Product) จาแนกตามรายได้
เฉลี่ยต่อเดือน
4.69 ผลการเปรี ยบเทียบ การรับรู ้ส่วนประสมการตลาดออนไลน์ เกี่ยวกับ
ทุเรี ยนสดบนร้านค้าเฟซบุก๊ ด้านราคา (Price) จาแนกตามรายได้เฉลี่ยต่อเดือน
4.70 ผลการเปรี ยบเทียบ การรับรู ้ส่วนประสมการตลาดออนไลน์ เกี่ยวกับ
ทุเรี ยนสดบนร้านค้าเฟซบุก๊ ด้านช่องทางจัดจาหน่าย (Place) จาแนกตาม
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน
4.71 ผลการเปรี ยบเทียบ การรับรู ้ส่วนประสมการตลาดออนไลน์ เกี่ยวกับ
ทุเรี ยนสดบนร้านค้าเฟซบุก๊ ด้านการส่ งเสริ มการตลาด (Promotion)
จาแนกตามรายได้เฉลี่ยต่อเดือน
4.72 ผลการเปรี ยบเทียบ การรับรู ้ส่วนประสมการตลาดออนไลน์ เกี่ยวกับ
ทุเรี ยนสดบนร้านค้าเฟซบุก๊ ด้านการให้บริ การส่ วนบุคคล (Personalization)
จาแนกตามรายได้เฉลี่ยต่อเดือน
4.73 ผลการเปรี ยบเทียบ การรับรู ้ส่วนประสมการตลาดออนไลน์ เกี่ยวกับ
ทุเรี ยนสดบนร้านค้าเฟซบุก๊ ด้านการรักษาความเป็ นส่ วนตัว (Privacy)
จาแนกตามรายได้เฉลี่ยต่อเดือน
4.74 ผลการเปรี ยบเทียบ พฤติกรรมการตัดสิ นใจซื้อทุเรี ยนสดบนร้านค้าเฟซบุก๊
ด้านการรับรู ้ความต้องการ ระหว่างเพศชายกับเพศหญิง
4.75 ผลการเปรี ยบเทียบ พฤติกรรมการตัดสิ นใจซื้อทุเรี ยนสดบนร้านค้าเฟซบุก๊
ด้านการค้นหาข้อมูล ระหว่างเพศชายกับเพศหญิง
4.76 ผลการเปรี ยบเทียบ พฤติกรรมการตัดสิ นใจซื้อทุเรี ยนสดบนร้านค้าเฟซบุก๊
ด้านการประเมินทางเลือก ระหว่างเพศชายกับเพศหญิง
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4.77 ผลการเปรี ยบเทียบ พฤติกรรมการตัดสิ นใจซื้อทุเรี ยนสดบนร้านค้าเฟซบุก๊
ด้านการตัดสิ นใจซื้อ ระหว่างเพศชายกับเพศหญิง
4.78 ผลการเปรี ยบเทียบ พฤติกรรมการตัดสิ นใจซื้อทุเรี ยนสดบนร้านค้าเฟซบุก๊
ด้านพฤติกรรมหลังการซื้อ ระหว่างเพศชายกับเพศหญิง
4.79 ผลการเปรี ยบเทียบ พฤติกรรมการตัดสิ นใจซื้อทุเรี ยนสดบนร้านค้าเฟซบุก๊
ด้านการรับรู ้ความต้องการ จาแนกตามอายุ
4.80 ผลการเปรี ยบเทียบ พฤติกรรมการตัดสิ นใจซื้อทุเรี ยนสดบนร้านค้าเฟซบุก๊
ด้านการค้นหาข้อมูล จาแนกตามอายุ
4.81 ผลการเปรี ยบเทียบ พฤติกรรมการตัดสิ นใจซื้อทุเรี ยนสดบนร้านค้าเฟซบุก๊
ด้านการประเมินทางเลือก จาแนกตามอายุ
4.82 ผลการเปรี ยบเทียบ พฤติกรรมการตัดสิ นใจซื้อทุเรี ยนสดบนร้านค้าเฟซบุก๊
ด้านการตัดสิ นใจซื้อ จาแนกตามอายุ
4.83 ผลการเปรี ยบเทียบ พฤติกรรมการตัดสิ นใจซื้อทุเรี ยนสดบนร้านค้าเฟซบุก๊
ด้านพฤติกรรมหลังการซื้อ จาแนกตามอายุ
4.84 ผลการเปรี ยบเทียบ พฤติกรรมการตัดสิ นใจซื้อทุเรี ยนสดบนร้านค้าเฟซบุก๊
ด้านการรับรู ้ความต้องการ จาแนกตามอาชีพ
4.85 ผลการเปรี ยบเทียบ พฤติกรรมการตัดสิ นใจซื้อทุเรี ยนสดบนร้านค้าเฟซบุก๊
ด้านการค้นหาข้อมูล จาแนกตามอาชีพ
4.86 ผลการเปรี ยบเทียบ พฤติกรรมการตัดสิ นใจซื้อทุเรี ยนสดบนร้านค้าเฟซบุก๊
ด้านการประเมินทางเลือก จาแนกตามอาชีพ
4.87 ผลการเปรี ยบเทียบ พฤติกรรมการตัดสิ นใจซื้อทุเรี ยนสดบนร้านค้าเฟซบุก๊
ด้านการตัดสิ นใจซื้อ จาแนกตามอาชีพ
4.88 ผลการเปรี ยบเทียบ พฤติกรรมการตัดสิ นใจซื้อทุเรี ยนสดบนร้านค้าเฟซบุก๊
ด้านพฤติกรรมหลังการตัดสิ นใจซื้อ จาแนกตามอาชีพ
4.89 ผลการเปรี ยบเทียบ พฤติกรรมการตัดสิ นใจซื้อทุเรี ยนสดบนร้านค้าเฟซบุก๊
ด้านการรับรู ้ความต้องการ จาแนกตามระดับการศึกษา
4.90 ผลการเปรี ยบเทียบ พฤติกรรมการตัดสิ นใจซื้อทุเรี ยนสดบนร้านค้าเฟซบุก๊
ด้านการค้นหาข้อมูล จาแนกตามระดับการศึกษา
4.91 ผลการเปรี ยบเทียบ พฤติกรรมการตัดสิ นใจซื้อทุเรี ยนสดบนร้านค้าเฟซบุก๊
ด้านการประเมินทางเลือก จาแนกตามระดับการศึกษา
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4.92 ผลการเปรี ยบเทียบ พฤติกรรมการตัดสิ นใจซื้อทุเรี ยนสดบนร้านค้าเฟซบุก๊
ด้านการตัดสิ นใจซื้อ จาแนกตามระดับการศึกษา
4.93 ผลการเปรี ยบเทียบ พฤติกรรมการตัดสิ นใจซื้อทุเรี ยนสดบนร้านค้าเฟซบุก๊
ด้านพฤติกรรมหลังการตัดสิ นใจซื้อ จาแนกตามระดับการศึกษา
4.94 ผลการเปรี ยบเทียบ พฤติกรรมการตัดสิ นใจซื้อทุเรี ยนสดบนร้านค้าเฟซบุก๊
ด้านการรับรู ้ความต้องการ จาแนกตามรายได้เฉลี่ยต่อเดือน
4.95 ผลการเปรี ยบเทียบ พฤติกรรมการตัดสิ นใจซื้อทุเรี ยนสดบนร้านค้าเฟซบุก๊
ด้านการค้นหาข้อมูล จาแนกตามรายได้เฉลี่ยต่อเดือน
4.96 ผลการเปรี ยบเทียบ พฤติกรรมการตัดสิ นใจซื้อทุเรี ยนสดบนร้านค้าเฟซบุก๊
ด้านการประเมินทางเลือก จาแนกตามรายได้เฉลี่ยต่อเดือน
4.97 ผลการเปรี ยบเทียบ พฤติกรรมการตัดสิ นใจซื้อทุเรี ยนสดบนร้านค้าเฟซบุก๊
ด้านการตัดสิ นใจซื้อ จาแนกตามรายได้เฉลี่ยต่อเดือน
4.98 ผลการเปรี ยบเทียบ พฤติกรรมการตัดสิ นใจซื้อทุเรี ยนสดบนร้านค้าเฟซบุก๊
ด้านพฤติกรรมหลังการตัดสิ นใจซื้อ จาแนกตามรายได้เฉลี่ยต่อเดือน
5.1 สมมติฐานที่ 1 ลักษณะทางประชากรของผูบ้ ริ โภคที่เคยซื้อทุเรี ยนสดบน
ร้านค้าเฟซบุก๊ ที่แตกต่างกัน มีการรับรู ้ความน่าเชื่อถือบนร้านค้าเฟซบุก๊ ที่ขาย
ทุเรี ยนสดแตกต่างกัน
5.2 สมมติฐานที่ 2 ลักษณะทางประชากรของผูบ้ ริ โภคที่เคยซื้อทุเรี ยนสดบน
ร้านค้าเฟซบุก๊ ที่แตกต่าง มีการรับรู ้ส่วนประสมการตลาดออนไลน์แตกต่างกัน
5.3 สมมติฐานที่ 3 ลักษณะทางประชากรของผูบ้ ริ โภคที่เคยซื้อทุเรี ยนสดบน
ร้านค้าเฟซบุก๊ ที่แตกต่าง มีพฤติกรรมการตัดสิ นใจซื้อทุเรี ยนสดบนร้านค้า
เฟซบุก๊ แตกต่างกัน
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หน้ า
1.1 แสดงร้อยละของผูใ้ ช้อินเทอร์เน็ต เปรี ยบเทียบตามกิจกรรมการใช้งาน
ผ่านอินเทอร์เน็ต
1.2 แสดง Facebook Fanpage สวนละไม / Suan Lamai
1.3 แสดง Facebook Fanpage บ้านสวนลุงฉลวยรี สอร์ท จันทบุรี
1.4 แสดงกลุ่มเฟซบุก๊ ตลาดการค้าชาวสวนจันทบุรี
1.5 กรอบแนวคิดการวิจยั
2.1 แสดงกระบวนการตัดสิ นใจของผูบ้ ริ โภคจะขึ้นอยูก่ บั ปัจจัยภายใน และปัจจัย
ภายนอก อย่างเช่น การพัฒนากลยุทธ์ทางการตลาดที่มีผลกระทบต่อ
กระบวนการตัดสิ นใจของผูบ้ ริ โภค
2.2 แสดงกระบวนการตัดสิ นใจซื้อของผูบ้ ริ โภค 5 ขั้นตอน
2.3 ลักษณะต้นทุเรี ยน
2.4 ตัวอย่าง Facebook Ads
2.5 แสดงตัวอย่าง Facebook Platform
2.6 แสดงการเติบโตทางด้านรายได้โฆษณาของ Facebook
2.7 แสดงการประเมินตัวเลขรายได้จากแบนเนอร์โฆษณาของเว็บไซต์รายใหญ่
ของอเมริ การะหว่างปี 2009-2012
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บทที่ 1
บทนา
1.1 ความเป็ นมาและความสาคัญของปัญหา
ประเทศไทยเป็ นประเทศที่ มีความสมบูรณ์ ทางธรรมชาติ มาก มี ภูมิอากาศที่ ร้อนชื้ นจึ ง
เหมาะแก่การเจริ ญเติบโตของพืชพรรณแต่ละชนิดแตกต่างกัน พื้นที่ส่วนใหญ่ในประเทศจึงเหมาะ
แก่การเพาะปลูกทาเกษตรกรรม ด้วยสภาพของพื้นดิน และภูมิอากาศที่มีความแตกต่างกัน ทาให้แต่
ละภูมิภาคมีพ้ืนที่ทาเกษตรกรรมไม้ผลที่มีความหลากหลายกระจายหมุนเวียนออกสู่ ตลาดได้ตลอด
ทั้งปี อีกทั้งยังเป็ นพืชเศรษฐกิจที่มีความสาคัญต่อเกษตรไทยเป็ นอย่างมาก เนื่ องจากประเทศไทย
เป็ นผูน้ าด้านการผลิตและส่ งออกผลไม้เมืองร้อนที่สาคัญ ปั จจุบนั มีเกษตรกรที่ประกอบอาชีพทา
สวนผลไม้ประมาณ 1.92 ล้านครัวเรื อน คิดเป็ นร้อยละ 30 ของครัวเรื อน เกษตรทั้งหมด 6.5 ล้าน
ครัวเรื อน มีพ้ืนที่ปลูกไม้ผล 57 ชนิ ด รวม 8.18 ล้านไร่ ผลผลิตปี ละประมาณ 7.49 ล้านตัน คิดเป็ น
มูลค่าตามราคาที่เกษตรกรขายได้ประมาณ 90,361 ล้านบาท สร้างรายได้และนาเงินตราจากการ
ส่ งออกผลไม้เข้าสู่ ประเทศรวมปี ละประมาณ 29,685 ล้านบาท โดยผลไม้ที่มีมูลค่าการส่ งออกสู งสุ ด
คือ ลาไย รองลงมา ได้แก่ ทุเรี ยน ส้ม มะม่วง มังคุด ลิ้นจี่ และกล้วย ตามลาดับ (กลุ่มส่ งเสริ มการ
ผลิตไม้ผล, 2555)
ผลไม้ที่ได้รับความนิ ยมสู ง ทารายได้ให้กบั ประเทศไทยเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่ อง คือ ทุเรี ยน
(Durian) ได้รับการยกย่องให้เป็ นราชาผลไม้ (King of Fruits) ด้วยเอกลักษณ์ดา้ นรู ปทรงรี มีหนาม
แหลม รสชาติดีเยีย่ มมีกลิ่นเฉพาะที่โดดเด่นมากกว่าผลไม้ชนิดอื่น ๆ จึงทาให้เป็ นที่ชื่นชอบทั้งชาว
ไทยและชาวต่ า งประเทศ อี ก ทั้ง ยัง มี ศ ัก ยภาพทางการตลาดที่ ส ร้ า งรายได้ใ ห้กับ ประเทศไทย
เนื่ องจากไทยเป็ นประเทศที่ผลิตทุเรี ยนส่ งออกเป็ นอันดับต้นๆ ของโลก จากสถิติ ในปี พ.ศ.2562
เดือนมกราคม-เดือนมิถุนายน ตลาดส่ งออกทุเรี ยนสด 15 อันดับแรกของไทย ได้แก่ จีน เวียดนาม
ฮ่องกง ไต้หวัน สหรัฐอเมริ กา เกาหลีใต้ มาเลเซีย ญี่ปุ่น แคนาดา ออสเตรเลีย ลาว อิตาลี นิวซีแลนด์
สวิตเซอร์แลนด์ และฝรั่งเศส มูลค่าการส่ งออกของผลผลิตทุเรี ยนสดรวมทุกประเทศอยูท่ ี่ 25,670.31
ล้า นบาท อัต ราการขยายตัว ร้ อ ยละ 45.88% คิ ด เป็ นสั ด ส่ ว นร้ อ ยละ 100.00% (ส านั ก งาน
ปลัดกระทรวงพาณิ ชย์, 2562ก)
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เมื่อพิจารณาเป็ นรายประเทศ ไทยได้ผลิตทุเรี ยนสดส่ งออกไปยังตลาดส่ งออกหลักที่สาคัญ
คือ สาธารณรัฐประชาชนจีน ในปี พ.ศ. 2559 มูลค่าการส่ งออกของผลผลิตทุเรี ยนสดอยูท่ ี่ 8,972.54
ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 36.46 ปี พ.ศ. 2560 มูลค่าการส่ งออกของผลผลิตทุเรี ยนสดอยู่ที่ 7,348.14
ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 33.25 ปี พ.ศ. 2561 รวมทั้งปี มูลค่าการส่ งออกของผลผลิตทุเรี ยนสดอยูท่ ี่
13,327.48 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 44.15 ปี พ.ศ. 2562 เฉพาะเดือนมกราคม-เดือนพฤษภาคม มูลค่า
การส่ ง ออกของผลผลิ ต ทุ เ รี ย นสดอยู่ที่ 12,677.29 ล้า นบาท อัต ราการขยายตัว ร้ อ ยละ107.62%
(สานักงานปลัดกระทรวงพาณิ ชย์, 2562ข) และมีแนวโน้มว่าการส่ งออกทุเรี ยนสดจะเพิ่มขึ้น ด้วย
ประชากรชาวจีนที่มากถึง 1,300 ล้านคน ทั้งยังมีการคาดการณ์ว่าจะเพิ่ม เป็ น 1,475 ล้านคนในปี
พ.ศ. 2050 และด้วยสภาพเศรษฐกิจที่มีการพัฒนาอย่างรวดเร็ วและมัน่ คงของประเทศจีน กอรปกับ
ประชาชนชาวจีนมีความนิ ยมชื่ นชอบบริ โภคทุเรี ยนอย่างต่อเนื่ องทาให้ความต้องการทุเรี ยนไทย
เพิ่มขึ้น และไทยก็เป็ นผูผ้ ลิตทุเรี ยนสดรายเดียวที่ประเทศจีนอนุ ญาตให้นาเข้า (จินตน์กานต์ งาม
สุ ทธา, 2557)
ตลาดทุเรี ยนภายในประเทศ ประมาณร้อยละ 88 ของผลผลิตทุเรี ยนของไทย ใช้บริ โภค
ภายในประเทศในรู ปแบบของผลสดและแปรรู ปเป็ นผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ คิดเป็ นมูลค่ากว่า 80,000 ล้าน
บาท มีการคานวณกันว่าการบริ โภคทุเรี ยนภายในประเทศ จะเพิ่มขึ้นในอัตราเฉลี่ยร้อยละ 6 ต่อปี
(ระหว่างปี 2541-2542) ทั้งนี้ คาดคะเนจากอัตราการเพิ่มของประชากร (พรรณี ย ์ วิชชาชู, 2543) ซึ่ ง
ผลผลิตส่ วนใหญ่ที่ใช้บริ โภคภายในประเทศ คิดเป็ นร้อยละ 34.90 จากที่ผลิตได้ 637,790 ตัน ในปี
พ.ศ. 2551 (วิทย์ นามเรื องศรี , เกษมศักดิ์ ผลากร, จารุ พรรณ มนัสสากร, และสุ ภาภรณ์ สาชาติ ,
2551) จากข้อมูลดังกล่าว ชี้ให้เห็นว่าปริ มาณความต้องการบริ โภคทุเรี ยนภายในประเทศมีปริ มาณ
เพิ่มสู งขึ้นอย่างต่อเนื่ อง ด้วยจานวนประชากรของไทยที่เพิ่มสู งขึ้น และความนิ ยมชื่นชอบบริ โภค
ทุเรี ยนมีเพิ่มขึ้น
ตารางที่ 1.1 แสดงสถานการณ์การผลิตทุเรี ยนปี 2562

ปี
2561
2562
ผลต่าง
%การเปลี่ยนแปลง

ทุเรียนปี 2562
เนื้อที่ให้ ผล (ไร่ )
675,375
724,186
48,811
7.23

ผลผลิต (ตัน)
752,760
977,242
224,482
29.82

แหล่งทีม่ า: คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพข้อมูลด้านการเกษตร, 2562.

ผลผลิตต่ อไร่ (กก.)
1,115
1,349
234
20.99
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พื้นที่การเพาะปลูกทุเรี ยนของประเทศไทย จังหวัดที่มีการปลูกทุเรี ยนมากที่สุด 5 อันดับ
ได้แก่ จังหวัดจันทบุรี จังหวัดชุมพร จังหวัดระยอง จังหวัดยะลา และจังหวัดนครศรี ธรรมราช เนื้อที่
เพาะปลูกทุเรี ยนรวมทั้งประเทศ ปี พ.ศ. 2561 มีเนื้ อที่ให้ผลผลิตทุเรี ยนรวมทั้งประเทศ 675,375 ไร่
ผลผลิตรวมทั้งประเทศ 752,760 ตัน คิดเป็ นผลผลิต 1,115 กิโลกรัมต่อไร่ ปั จจุบนั ปี พ.ศ. 2562 มี
เนื้ อที่ให้ผลผลิตทุเรี ยนรวมทั้งประเทศ 724,186 ไร่ ผลผลิตรวมทั้งประเทศ 977,242 ตัน คิดเป็ น
ผลผลิ ต 1,349 กิ โลกรั มต่อไร่ เนื้ อที่ ให้ผลผลิ ตทุเรี ยนรวมทั้งประเทศที่ เพิ่มสู งขึ้นอย่างต่อเนื่ อง
เนื่ องมาจากต้นทุเรี ยนที่ปลูกในปี พ.ศ. 2557 เริ่ มให้ผลผลิตเป็ นปี แรกจานวนมากในทุกภูมิภาค อีก
ทั้งจากสภาพภูมิอากาศที่ดี เกษตรกรบารุ งรักษาต้นดี ส่ งผลทาให้ทุเรี ยนออกดอกติดผลดี จึงทาให้
ผลผลิตต่อเนื้ อที่ให้ผลผลิตเพิ่มขึ้น กอปรกับราคาทุเรี ยนในช่วง 5 ปี ที่ผา่ นมามีราคาดีอย่างต่อเนื่ อง
ทาให้เกษตรกรโค่นยางพารา เงาะ ลองกอง หันมาปลูกทุเรี ยนเพิ่มขึ้น ส่ งผลให้ปริ มาณผลผลิ ต
ทุเรี ยนภาพรวมเพิ่มขึ้น โดยทุเรี ยนพันธุ์หมอนทองมีเนื้อที่ปลูกมากเป็ นอันดับหนึ่ง รองลงมาได้แก่
พันธุ์ชะนี พันธุ์กระดุม พันธุ์กา้ นยาว และพันธุ์อื่น ๆ ช่วงเก็บเกี่ยวผลผลิตเริ่ มจากเดือนพฤษภาคมมิถุนายน เป็ นผลผลิตในภาคตะวันออก ต่อด้วยระหว่างเดือนกรกฎาคม-สิ งหาคม ช่วงฤดูการผลิต
จากภาคใต้ (คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพข้อมูลด้านการเกษตร, 2562)
โครงสร้างการตลาด เป็ นส่ วนหนึ่ งของผลไม้หลายชนิ ดในช่วงที่มีการให้ผลผลิต ทุเรี ยน
พันธุ์กระดุม พันธุ์ชะนี ผลผลิตออกก่อนในช่ วงกลางเดื อนมีนาคม ทุเรี ยนพันธุ์หมอนทอง พันธุ์
ก้านยาว ออกหลังในช่วงเดือนเมษายนถึงเดือนพฤษภาคม มีศูนย์กลางตลาดหลักอยู่ในเขตอาเภอ
เมือง และศูนย์กลางตลาดรองอยูใ่ นเขตอาเภออื่น ๆ และมีการซื้อ-ขาย ผ่านพ่อค้าคนกลางมากที่สุด
ร้อยละ 68.75 รองลงมาเป็ นบริ ษทั ร้อยละ 14.58 พื้นที่ผลิตมีการขายส่ งแบ่งเป็ น 2 เกรด คือ 1.เกรด
ส่ ง ออก 2.เกรดคละ ผลผลิ ต ส่ ว นใหญ่ ใ ช้บ ริ โภคภายในประเทศร้ อ ยละ 34.90 และส่ ง ออก
ต่างประเทศร้อยละ 32.19 จากที่ผลิตได้ 637,790 ตัน ในปี พ.ศ. 2551 (วิทย์ นามเรื องศรี , เกษมศักดิ์
ผลากร, จารุ พรรณ มนัสสากร, และสุ ภาภรณ์ สาชาติ, 2551)
อย่างไรก็ตาม การจาหน่ ายผลผลิตของเกษตรกรภายในประเทศ ส่ วนใหญ่เกษตรกรได้
จาหน่ ายผลผลิ ตโดยผ่านพ่อค้าคนกลาง คิดเป็ นร้ อยละ 73.80 รองลงมาคือ จาหน่ ายผลผลิ ตเอง
โดยตรง คิดเป็ นร้อยละ 16.60 และจาหน่ายผลผลิตเองโดยตรงและจาหน่ายผ่านพ่อค้าคนกลาง คิด
เป็ นร้อยละ 9.7 โดยในแต่ละฤดูกาลส่ วนใหญ่พอ่ ค้าคนกลางทั้งรายเก่าและรายใหม่เข้ามาเสนอราคา
รับซื้อ เกษตรกรจะขายผลผลิตให้กบั พ่อค้าคนกลางที่เสนอราคารับซื้อที่ดีที่สุด แต่ถึงกระนั้นปัญหา
และอุปสรรค เกี่ยวกับการจาหน่ายผลผลิตของเกษตรกรคือ การถูกพ่อค้าคนกลางเอารัดเอาเปรี ยบ
ด้านราคารับซื้ อ เนื่ องมาจากเกษตรกรไม่ได้ติดตามข้อมูลข่าวสารทางการตลาดและราคา ซึ่ งราคา
ผลผลิตของตลาดมีการเปลี่ยนแปลงอยูต่ ลอดเวลาแต่ไม่มีการแจ้งให้เกษตรกรทราบล่วงหน้า ทาให้

4
ราคาที่ ขายให้กับพ่อค้าคนกลางไม่ตรงกับราคาในท้องตลาด (นงลักษณ์ ตั้งใจ, 2551) ส่ งผลให้
เกษตรกรชาวสวนที่ขายผลิตให้กบั พ่อค้าคนกลางได้รับราคาที่ไม่เป็ นธรรม
การรับซื้ อผลไม้ไทยยังถูกแทรกแซงจากกลุ่มทุนจากต่างประเทศ โดยพ่อค้าชาวจีนเข้ามา
ตั้งโรงงานคัดบรรจุผลไม้ หรื อที่เรี ยกกันว่า “ล้ง” หรื อ “ล้งจีน” เพื่อรับซื้อผลไม้จากเกษตรกรถึงใน
สวนและคัดบรรจุส่งออกไปยังประเทศจีน การเข้ามาของล้งจีนทาให้มีผลกระทบต่อราคาผลไม้ไทย
ในระยะสั้นคือ เกษตรกรชาวสวนได้รับเงิ นสดจากการขายผลผลิ ต และมี ทางเลื อกในการขาย
ผลผลิตได้มากขึ้น ด้านเศรษฐกิจการส่ งออกส่ งผลให้ราคาผลไม้ดี แต่ในระยะยาวเกิดการผูกขาด
เรื่ องราคาสิ น ค้า เนื่ องจากเกษตรกรถู กกดราคาจากล้ง โดยล้งเป็ นผูก้ าหนดราคารั บซื้ อ โดยที่
เกษตรกรไม่สามารถกาหนดราคาหรื อต่อรองราคาผลผลิตของตนเองได้ถึงแม้ผลผลิตจะมีคุณภาพดี
เพียงใด เนื่องจากได้มีการทาสัญญาซื้อไว้ล่วงหน้ากับล้งจีนแล้ว (พรรษกร มัน่ กิจ, 2559)
เพื่อลดปั ญหาการพึ่งพิงพ่อค้าคนกลาง และสร้ างความเข้มแข็งให้กบั เกษตร เกษตรกร
ชาวสวนควรนาเทคโนโลยีใหม่ ๆ มาใช้ เพื่อหาช่องทางใหม่ในการขายผลผลิตของตนเองให้กบั
ผูบ้ ริ โภคภายในประเทศโดยตรง น่าจะทาให้เกษตรกรชาวสวนได้ราคารับซื้อที่ดีกว่า ซึ่งในปั จจุบนั
การทาการตลาดได้เปิ ดกว้างขึ้น มีการทาการตลาด e-Commerce หรื อ การพาณิ ชย์อิเล็กทรอนิ กส์
เป็ นการทาธุรกรรมหรื อธุรกิจผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ทุกช่องทาง เช่น โทรศัพท์ โทรทัศน์ วิทยุ
โดยเฉพาะอินเทอร์ เน็ต เป็ นช่องทางที่น่าสนใจอีกช่องทางหนึ่ งคือ การทาการตลาดแบบออนไลน์
(Online Marketing) เป็ นการทาการตลาดในสื่ อออนไลน์ เพื่อทาให้สินค้าของผูข้ ายเป็ นที่รู้จกั เพิ่ม
มากขึ้น โดยใช้วิธีต่าง ๆ ในการโฆษณาเผยแพร่ ตามสื่ อออนไลน์ เพื่อให้ผูบ้ ริ โภคได้รับรู ้และเกิด
ความสนใจ จนกระทัง่ เข้ามาใช้บริ การหรื อซื้ อสิ นค้าในที่สุด การทาการตลาดแบบออนไลน์น้ ี ได้
เติ บ โตอย่า งก้า วกระโดด สามารถเข้า ถึ ง กลุ่ ม ผูบ้ ริ โ ภคได้อ ย่า งรวดเร็ ว เนื่ อ งจากจ านวนผูใ้ ช้
อิ น เทอร์ เ น็ ต สู ง ขึ้ น อย่า งต่ อ เนื่ อ ง จากสถิ ติ ใ นปี พ.ศ. 2555 มี จ านวนผู ใ้ ช้อิ น เทอร์ เ น็ ต ทั้ง สิ้ น
23,056,712 คน ในปี พ.ศ. 2560 มีจานวนผูใ้ ช้อินเทอร์ เน็ตเพิ่มสู งขึ้น 45,189,944 คน คิดเป็ นอัตรา
การเติ บโตเพิ่มขึ้ น ร้ อยละ 96.0 ปั จ จัย หลัก ที่ ทาให้มีจ านวนผูใ้ ช้งานอิ น เทอร์ เ น็ ตเพิ่มสู งขึ้ นคือ
นโยบายของภาครัฐ ได้แก่ โครงการเน็ตประชารัฐ เป็ นการสนับสนุนและส่ งเสริ มของภาครัฐให้มี
การใช้อิ น เทอร์ เ น็ ต เพื่ อ ให้ป ระชาชนในหมู่ บ ้า นได้เ ข้า ถึ ง โครงข่ า ย อิ น เทอร์ เ น็ ต ความเร็ ว สู ง
(สานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน), 2562ก)
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ภาพที่ 1.1 แสดงร้อยละของผูใ้ ช้อินเทอร์ เน็ต เปรี ยบเทียบตามกิจกรรมการใช้งานผ่าน
อินเทอร์ เน็ต
ผลสารวจการทากิจกรรมต่าง ๆ ของผูใ้ ช้งานผ่านอินเทอร์ เน็ต การซื้ อสิ นค้า/บริ การทาง
ออนไลน์ติดอันดับ 1 ใน 5 ของกิจกรรมการใช้งานผ่านอินเทอร์ เน็ต คิดเป็ นร้อยละ 51.3 การซื้ อ
สิ น ค้า บริ ก ารทางอิน เทอร์ เ น็ต ยัง คงเป็ นที่นิ ย มเป็ นปี ที่ 2 โดยในปี 2560 มีผูต้ อบว่า ซื้ อ สิ น ค้า /
บริ ก ารทางออนไลน์ คิด เป็ นร้อยละ 50.8 และในปี 2561 มีผูต้ อบข้อนี้ เ พิ่มขึ้ น เป็ นร้อยละ 51.3
ในยุค ดิจ ิท ลั นี้ วิถ ีชี ว ิต ของคนไทยเริ ่ ม ปรับ เปลี ่ย นพฤติก รรมการท ากิจ กรรมต่า ง ๆ ผ่า น
อินเทอร์ เน็ตมากเพิ่มสู งขึ้น นับว่าเป็ นผลดีต่อผูป้ ระกอบการ เนื่ องจากสามารถทาการค้าได้แบบ
อัตโนมัติ หรื อสามารถเปิ ดขายสิ นค้าได้ทวั่ โลก ไม่ว่าผูข้ ายจะอยู่ที่ใด ผูบ้ ริ โภคก็สามารถเข้าถึง
สิ นค้าของผูข้ ายได้ตลอด 24 ชัว่ โมง ทาให้เข้าถึงกลุ่มลูกค้าได้โดยตรง ส่ งผลให้มีผูป้ ระกอบการ
e-Commerce ในประเทศไทยมีก ารขยายตัว อย่า งต่อ เนื่ อ ง ในปี พ.ศ. 2560 มีจ านวนทั้ง หมด
644,071 ราย เพิ่มจากปี พ.ศ. 2559 ที่มีผูป้ ระกอบการทั้งหมด 592,996 ราย โดยเพิ่มขึ้นกว่าร้อย
ละ 10 ของกลุ่ม ผูป้ ระกอบการทั้ง หมด โดยช่อ งทางการตลาดออนไลน์ ที่ผูป้ ระกอบการราย
ใหญ่ใ ช้ใ นการประชาสัม พัน ธ์ สิ น ค้า และบริ ก ารที่มี Return of Investment (ROI) และสร้า ง
ยอดขายมากที่สุด 5 อันดับแรก ได้แก่ Facebook ร้อยละ 30.61 Google Ads/YouTube Ads ร้อย
ละ 29.93 LINE ร้อ ยละ 14.29 Ads Network/ Banner ร้อ ยละ 13.61 และ Vertical Search เช่น
Price Comparison ร้อยละ 7.48 และช่องทางอื่น ๆ รวมกัน ร้อยละ 4.08 ตัวเลขดังกล่าวชี้ ให้เห็ น
ว่า Facebook ได้ถือ ครองช่อ งทางการตลาดเป็ นอัน ดับ หนึ่ ง ที่ผูป้ ระกอบการเลือ กใช้ อัน เนื่ อ ง
มากจากประเทศไทยเป็ นประเทศที่มีผูใ้ ช้ Facebook มากที่สุด อันดับ 8 ของโลก มีจานวนอยู่ที่
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52 ล้านราย ซึ่ งเพิ่มสู งขึ้นไปในทิศทางเดียวกับจานวนผูใ้ ช้อินเทอร์ เน็ตในประเทศไทย ปี พ.ศ.
2560 อยู ่ที่ 45.2 ล้า นคน (ส านัก งานพัฒ นาธุ ร กรรมทางอิเ ล็ก ทรอนิ ก ส์ (องค์ก ารมหาชน) ,
2562ข)

ภาพที่ 1.2 แสดง Facebook Fanpage สวนละไม / Suan Lamai
การเกษตรของไทย เกษตรชาวสวนทุเรี ยนบางส่ วนเริ่ มหันมาให้ความสนใจกับการทา
การตลาดออนไลน์ผ่านเฟซบุ๊ก ทั้งนี้ เพื่อนาผลผลิตในสวนของตนเองจาหน่ ายตรงแก่ผูบ้ ริ โภคที่
นิ ยมบริ โภคทุเรี ยนโดยตรง เช่น สวนละไม / Suan Lamai มีจานวนกดถูกใจเพจ จานวน 703,107
คน ก่อตั้งโดย คุณ Kawin Bantherngphesajsakul, Thantharee Pitippantarat เป็ นเพจที่มีเป้าหมายเพือ่
เปิ ดให้นกั ท่องเที่ยวเข้าชมเที่ยมชมสวน มีมุมถ่ายภาพ มีกิจกรรมให้ร่วมสนุ กแล้ว ช่วงหน้าร้อนมี
ผลไม้หลากหลายชนิ ด ให้ผบู ้ ริ โภคได้ลิ้มลอง เช่น ทุเรี ยน, เงาะ, มังคุด, ลองกอง, สละ, และลาไย
ในส่ ว นกิ จ กรรมบุ ฟ เฟ่ ต์ผ ลไม้ นัก ท่ อ งเที่ ย วจะได้อิ่ ม อร่ อ ยกับ ผลไม้แ ละอาหารเมื อ งระยอง
หลากหลายชนิ ด และยังให้บริ การด้านที่พกั ท่ามกลางบรรยากาศภูเขาและป่ าไม้ (สวนละไม, 2652)
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ภาพที่ 1.3 แสดง Facebook Fanpage บ้านสวนลุงฉลวยรี สอร์ ท จันทบุรี
บ้า นสวนลุง ฉลวยรี ส อร์ ท จัน ทบุรี มีจ านวนกดถูก ใจเพจ 82,938 คน เป็ นเพจที ่มี
เป้ าหมาย เพื่อขายผลไม้ส่งตรงจากสวนโดยไม่ผ่านพ่อค้าคนกลาง เช่น ทุเรี ยน, มังคุด, สละ และ
เปิ ดให้น ัก ท่อ งเที ่ย วเข้า ชมภายในสวน ช่ว งฤดูผ ลไม้มีกิจ กรรมรับ ประทานบุฟ เฟ่ ต์ผ ลไม้
นอกจากนี้ ย งั ให้บ ริ ก ารที่พ กั ท่า มกลางบรรยากาศธรรมชาติภ ายในสวน (บ้า นสวนลุง ฉลวย
รี สอร์ ท จันทบุรี, 2562)

ภาพที่ 1.4 แสดงกลุ่มเฟซบุ๊กตลาดการค้าชาวสวนจันทบุรี
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กลุ่มตลาดการค้าชาวสวนจัน ทบุรี มีสมาชิ ก ภายในกลุ่มจานวน 88,926 คน ก่อตั้งโดย
ชาวสวนจัน ทบุรี มีเ ป้ า หมายเพื่อ ให้ก ลุ่ม เฟซบุ ๊ก ดัง กล่า วเป็ นช่ อ งทางที่ผูซ้ ื้ อ ผลไม้แ ละผู ข้ าย
สามารถพูด คุย กัน ได้โดยตรง โดยไม่ผ่านพ่อค้าคนกลาง โดยผูข้ ายสามารถโพสขายสิ น ค้า ได้
อย่างอิสระ ผูซ้ ้ื อสามารถสอบถามรายละเอียดสิ นค้าจากผูข้ ายได้โดยตรง (ตลาดการค้าชาวสวน
จันทบุรี, 2562)
จากเหตุผลที่กล่าวมาข้างต้น ผูว้ ิจยั จึงสนใจศึกษาเรื่ อง ปั จจัยการรับรู ้ของแหล่งสาร การ
รั บรู ้ ส่วนประสมการตลาดออนไลน์ ที่มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อทุเรี ยนสดผ่านเฟซบุ๊ก โดยเลือก
ศึกษาวิจยั ผ่านแอปพลิเคชัน Facebook เนื่ องจาก Facebook เป็ นสื่ อสังคมออนไลน์ที่มีผใู ้ ช้งานมาก
ที่สุดเป็ นอันดับหนึ่ งของโลก และกรุ งเทพมหานคร มีผใู ้ ช้งาน Facebook มากที่สุด โดยมีผใู ้ ช้งาน
ทั้งสิ้ น 22 ล้านคน และเพื่อเป็ นประโยชน์สาหรับเกษตรชาวสวนทุเรี ยนได้นาข้อมูลจากการวิจยั ไป
ใช้ในการพัฒนาวางแผนการตลาด และพัฒนาช่ องทางในการขายผลผลิต โดยที่เกษตรชาวสวน
ทุเรี ยนสามารถนาผลผลิตออกไปจาหน่ายแก่ผบู ้ ริ โภคได้โดยตรงโดยผ่านช่องทางออนไลน์ อีกทั้ง
งานวิจยั ที่ผ่านมาพบว่า สุ พฒั น์ ทองแก้ว และคณะ (2560) ได้มีการศึกษาเกี่ยวกับ ปั จจัยที่มีผลต่อ
การตัดสิ นใจซื้อทุเรี ยนในภาคตะวันออกของประเทศไทย (ภาษิตา หาญศึก, ศิวภา เหล็กจาน, สาวิณี
ตั้งถิ่น และภคพล สายหยุด, 2562) ได้ศึกษาปั จจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการตัดสิ นใจซื้ อทุเรี ยนภูเขา
ไฟศรี สะเกษของ ผูบ้ ริ โภคในภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อ แต่อย่างไรก็ดี ไม่มีงานวิจยั ใดที่ศึกษาเรื่ อง
การตัดสิ นใจซื้อทุเรี ยนสด หรื อผลไม้ผา่ นเฟซบุก๊ เลย

1.2 วัตถุประสงค์ การวิจยั
1) เพื่อเปรี ยบเทียบความแตกต่างของลักษณะทางประชากรกับการรับรู ้ความน่าเชื่อถือของ
แหล่งสารเกี่ยวกับทุเรี ยนสดบนร้านค้าเฟซบุก๊
2) เพื่ อ เปรี ย บเที ย บความแตกต่ า งของลัก ษณะทางประชากรกับ การรั บ รู ้ ส่ ว นประสม
การตลาดออนไลน์เกี่ยวกับทุเรี ยนสดบนร้านค้าเฟซบุก๊
3) เพื่อเปรี ยบเทียบความแตกต่างของลักษณะทางประชากรกับพฤติกรรมการตัดสิ นใจซื้ อ
ทุเรี ยนสดบนร้านค้าเฟซบุก๊
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1.3 ปัญหานาการวิจยั
1) ผูบ้ ริ โภคที่มีลกั ษณะทางประชากรแตกต่างกัน มีการรับรู ้ความน่าเชื่อถือของแหล่งสาร
หรื อไม่ อย่างไร
2) ผูบ้ ริ โภคที่มีลกั ษณะทางประชากรแตกต่างกัน มีการรั บรู ้ ส่วนประสมทางการตลาด
ออนไลน์หรื อไม่ อย่างไร
3) ผูบ้ ริ โภคที่มีลกั ษณะทางประชากรแตกต่างกัน มีการตัดสิ นใจซื้ อทุเรี ยนสดผ่านเฟซบุ๊ก
หรื อไม่ อย่างไร

1.4 ขอบเขตการวิจยั
ขอบเขตของการศึกษาวิจยั ครั้งนี้ ทาการศึกษา “ปั จจัยการรับรู ้ของแหล่งสาร การรับรู ้ส่วน
ประสมการตลาดออนไลน์ ที่มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อทุเรี ยนสดผ่านเฟซบุ๊ก” มีขอบเขตการศึกษา
ดังนี้
1.4.1 ขอบเขตด้ านประชากร
ประชากร ได้แก่ เพศ อายุ อาชีพ ระดับการศึกษา และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน
กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ประชากรที่เคยมีประสบการณ์ซ้ื อทุเรี ยนสดผ่านเฟซบุ๊ก จานวน 400
คน
1.4.2 ขอบเขตด้ านเนื้อหา
ผูว้ ิจยั จะศึกษา ตัวแปรเกี่ยวกับการรับรู ้ความน่าเชื่อถือของแหล่งสาร การรับรู ้ส่วนประสม
การตลาดออนไลน์ที่มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้อทุเรี ยนสดผ่านเฟซบุก๊
ตัว แปรอิ ส ระ (Independent Variables) คื อ การรั บ รู ้ ค วามน่ า เชื่ อ ถื อ ของแหล่ ง สารผ่า น
เฟซบุ๊ก ได้แก่ การรับรู ้ความเชี่ ยวชาญ (Expertness) การรับรู ้ความน่ าไว้วางใจ (Trustworthiness)
การรับรู ้ความสม่าเสมอในการให้ขอ้ มูล (Dynamic) การรับรู ้ความปรารถนาดี (Goodwill) และส่ วน
ประสมทางการตลาดออนไลน์ ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ (Product) ราคา (Price) ช่ องทางการจัดจาหน่ าย
(Place) การส่ งเสริ มการตลาด (Promotion) การให้บริ การส่ วนบุคคล (Personalization) การรักษา
ความเป็ นส่ วนตัว (Privacy)
ตัวแปรตาม (Dependent Variables) คือ การตัดสิ นใจซื้อทุเรี ยนสดผ่านเฟซบุก๊
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1.4.3 ขอบเขตด้ านระยะเวลา
การศึกษาครั้ งนี้ ทาการรวบรวม วิเคราะห์ขอ้ มูล และรายงานผลการศึกษาในช่ วงเดื อน
มกราคม-พฤษภาคม 2562

1.5 สมมติฐานในการวิจยั
สมมติฐานที่ 1 ลักษณะทางประชากรของผูบ้ ริ โภคที่เคยซื้ อทุเรี ยนสดบนร้านค้าเฟซบุ๊กที่
แตกต่างกัน มีการรับรู ้ความน่าเชื่อถือบนร้านค้าเฟซบุก๊ ที่ขายทุเรี ยนสดแตกต่างกัน
สมมติฐานที่ 2 ลักษณะทางประชากรของผูบ้ ริ โภคที่เคยซื้ อทุเรี ยนสดบนร้านค้าเฟซบุ๊กที่
แตกต่าง มีการรับรู ้ส่วนประสมการตลาดออนไลน์แตกต่างกัน
สมมติฐานที่ 3 ลักษณะทางประชากรของผูบ้ ริ โภคที่เคยซื้อทุเรี ยนสดบนร้านค้าเฟซบุก๊ ที่
แตกต่างมีพฤติกรรมการตัดสิ นใจซื้อทุเรี ยนสดบนร้านค้าเฟซบุก๊ แตกต่างกัน

1.6 นิยามศัพท์ เชิงปฏิบัติการ
1.6.1 ความน่าเชื่อถือของแหล่งสาร หมายถึง การคาดเดาต่อแหล่งสารที่ได้รับเกี่ยวกับเรื่ อง
ใดเรื่ องหนึ่ งว่ามีความเท็จจริ งเชื่ อถือได้หรื อไม่ โดยงานวิจยั ครั้ งนี้ ศึกษาหมายถึงการรั บรู ้ ความ
น่าเชื่อถือของแหล่งสาร แบ่งออกเป็ น 4 ด้าน ได้แก่
1) การรับรู ้ความเชี่ยวชาญ (Expertness) หมายถึง คุณลักษณะของผูส้ ่ งสารที่มีความรู ้
และประสบการณ์เกี่ยวกับเรื่ องทุเรี ยนสด โดยสามารถนามายืนยันต่อสิ่ งที่ตอ้ งการจะสื่ อสารออกไป
ยังผูร้ ับสารได้
2) การรับรู ้ความน่ าไว้วางใจ (Trustworthiness) หมายถึง คุณลักษณะของผูส้ ่ งสาร
เกี่ยวกับทุเรี ยนสด มีความรู ้สึกถึงความจริ งใจ ความเต็มใจ ความเป็ นมิตร และความซื่ อสัตย์ เพื่อ
สนับสนุนต่อสิ่ งที่ตอ้ งการสื่ อสารออกไปยังผูร้ ับสาร
3) การรับรู ้ความสม่าเสมอในการให้ขอ้ มูล (Dynamic) หมายถึง การแสดงออกถึง
ความกระตือรื อร้น การให้ขอ้ มูล การตอบสนองต่อสิ่ งที่ผบู ้ ริ โภคต้องการทราบได้อย่างรวดเร็ ว
4) การรั บรู ้ ความปรารถนาดี (Goodwill) หมายถึ ง การแสดงออกถึ ง ความหวัง ดี
ความเห็นอกเห็นใจ ความเข้าใจ ความคิด ความต้องการ และความรู ้สึกของผูร้ ับสารได้ และรับฟั ง
แม้จะมีความคิดเห็นที่แตกต่างกัน
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1.6.2 ส่ วนประสมการตลาดออนไลน์ หมายถึง องค์ประกอบการตลาดแบบใหม่ ได้แก่
ด้านผลิตภัณฑ์ (Product) ด้านราคา (Price) ด้านช่ องทางการจัดจาหน่ าย (Place) ด้านการส่ งเสริ ม
การตลาด (Promotion) การให้บริ การแบบเจาะจง (Personalization) และด้านการรั กษาความเป็ น
ส่ วนตัว (Privacy)
1) ผลิ ต ภัณ ฑ์ (Product) หมายถึ ง ทุ เ รี ยนที่ จ าหน่ า ยผ่ า นเฟซบุ๊ ก ได้ แ ก่ ความ
หลากหลายของสายพันธุ์ทุเรี ยนสด การให้รายละเอียดและข้อมูลของทุเรี ยนสดอย่างชัดเชน เช่น
คุณภาพ น้ าหนัก ราคา
2) ราคา (Price) หมายถึ ง จานวนเงิ นที่ ลูกค้าตัดสิ นใจซื้ อทุเรี ยนผ่านเฟซบุ๊ก โดย
งานวิจยั ครั้งนี้ศึกษา 5 ด้าน ราคาของทุเรี ยนสดมีความเหมาะสมกับคุณภาพทุเรี ยนสด การแจ้งราคา
ก่อนการสั่งซื้อ การแสดงราคาทุเรี ยนสดอย่างชัดเจน ค่าจัดส่ งมีความคุม้ ค่ากับปริ มาณ และการเรี ยก
เก็บตามจริ ง
3) ช่ อ งทางจัด จ าหน่ า ย (Place) หมายถึ ง ช่ อ งทางในการสั่ ง ซื้ อ ทุ เ รี ย นสดผ่ า น
เฟซบุ๊ก โดยงานวิจยั ครั้งนี้ ศึกษา 3 ด้าน ดังนี้ การสั่งซื้ อทุเรี ยนสดผ่านร้านเฟซบุ๊กสามารถสั่งซื้ อได้
ตลอดเวลา มีข้นั ตอนการสัง่ ซื้อที่มีความสะดวก มีการจัดส่ งที่ตรงต่อเวลา
4) การส่ งเสริ มการตลาด (Promotion) หมายถึ ง เครื่ องมื อที่ ใ ช้ใ นการสื่ อสารกับ
ผูใ้ ช้บริ การ เพื่อสร้างการรับรู ้และความพึงพอใจ สาหรับในงานวิจยั นี้ ศึกษา 4 ส่ วน ดังนี้ การให้
ส่ วนลดพิเศษเมื่อมีการกลับมาซื้ อซ้ า การส่ งเสริ มการขายด้วยการแจกของแถม สมาชิ กจะได้รับ
สิ ทธิพิเศษ การรับประกันความพึงพอใจในทุเรี ยนสด
5) การให้บริ การส่ วนบุคคล (Personalization) หมายถึง การตลาดส่ วนบุคคลที่ใช้
นาเสนอผลิตภัณฑ์ให้ตรงกับความสนใจและความต้องการของผูบ้ ริ โภค ในงานวิจยั ครั้งนี้ ศึกษา
ความรวดเร็ วในการให้บริ การรายบุคคล การให้คาปรึ กษาและแนะนาก่อนและหลังการซื้ ออย่าง
ใกล้ชิด การเก็บและจดจาข้อมูลของลูกค้าเป็ นอย่างดี
6) การรักษาความเป็ นส่ วนตัว (Privacy) หมายถึง นโยบายในการรักษาความเป็ น
ส่ ว นตัว ของลู ก ค้า ที่ เ คยสั่ง ซื้ อ ทุ เ รี ย นสดผ่า นเฟซบุ๊ก เพื่ อ ให้ลู ก ค้า มี ค วามมั่น ใจที่ จ ะใช้บ ริ ก าร
ประกอบด้วย (1) มี การร้ องเรี ยนหรื อแจ้งข้อมูลย้อนกลับกรณี เกิ ดปั ญหาความลับของลูกค้าถูก
เผยแพร่ (2) มีการเก็บรักษาความเป็ นส่ วนตัวเกี่ยวกับข้อมูลของลูกค้า (3) ไม่นาข้อมูลของลูกค้าไป
เผยแพร่ หรื อส่ งต่อแก่ผอู ้ ื่นก่อนได้รับอนุญาต
1.6.3 การตัดสิ นใจซื้ อ หมายถึง การกระทาใดๆ ของผูบ้ ริ โภคที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการ
ซื้ อ หรื อเคยซื้ อทุเรี ยนสดผ่านเฟซบุ๊ก ประกอบด้วย 5 ขั้นตอน ดังนี้ (1) การรับรู ้ความต้องการ (2)
การค้นหาข้อมูล (3) การประเมินทางเลือก (4) การตัดสิ นใจซื้อ (5) พฤติกรรมหลังการซื้อ
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1) การรั บรู ้ ความต้องการ หมายถึ ง จุ ด เริ่ มต้นของกระบวนการตัดสิ นใจซื้ อของ
ผูบ้ ริ โภค ซึ่ งผูบ้ ริ โภคจะตระหนักถึงปั ญหาและความต้องการของตนเอง เช่น การได้รับข้อมูลว่ามี
ทุเรี ยนสดตามฤดูกาลพร้อมจาหน่าย มีการแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับการจัดโปรโมชัน่ ของทางร้านให้ลูกค้า
ได้รับทราบ
2) การค้นหาข้อมูล หมายถึง การค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมของผูบ้ ริ โภค เกี่ยวกับข้อมูล
ของผลิตภัณฑ์ สิ นค้า และบริ การของร้านค้า เพื่อให้ได้ขอ้ มูลมากที่สุด เช่น การอ่านรี วิวจากผูซ้ ้ื อ
ทุเรี ยนสดของทางร้านทุเรี ยนนั้นก่อน การศึกษาหาข้อมูลรายละเอียดต่าง ๆ ของทุเรี ยนสด เช่น สาย
พันธุ์ ราคา ค่าจัดส่ ง ก่อนตัดสิ นใจ
3) การประเมินทางเลือก หมายถึง การประเมินทางเลือกหลังจากการค้นหาข้อมูล
เกี่ยวกับร้านทุเรี ยนสดบนเฟซบุ๊กที่ผบู ้ ริ โภคสนใจ เช่น การอ่านรี วิวจากผูซ้ ้ื อทุเรี ยนสดหลายๆ คน
การเปรี ยบเทียบคุณภาพของทุเรี ยนสดในแต่ละร้านบนเฟซบุก๊
4) การตัดสิ นใจซื้อ หมายถึง การซื้อทุเรี ยนสดที่ตนเองต้องการหลังจากที่ได้ประเมิน
ทางเลือกแล้ว เช่น ตัดสิ นใจซื้ อทุเรี ยนสดทันทีจากการได้รับชมการรี วิวจากผูซ้ ้ื อ การตัดสิ นใจซื้ อ
ทุเรี ยนสด โดยพิจารณาจากความสะดวกสบายของขั้นตอนการสัง่ ซื้อ
5) พฤติกรรมหลังการซื้อ หมายถึง พฤติกรรมที่เกิดขึ้นภายหลังจากการได้ซ้ือทุเรี ยน
สดผลิตภัณฑ์ สิ นค้าและบริ การ เช่น ความรู ้สึกพึงพอใจ หรื อ ไม่พึงพอใจภายหลังการได้ซ้ือทุเรี ยน
สดผ่านร้านค้าเฟซบุ๊ก ภายหลังการซื้ อทุเรี ยนสดผ่านร้านค้าเฟซบุ๊ก ผูบ้ ริ โภคมีความต้องการซื้ อ
ทุเรี ยนสดซ้ า ผ่านร้านค้าเฟซบุ๊กเดิมที่ตนเองเคยซื้ อ ภายหลังการซื้ อทุเรี ยนสดผ่านร้านค้าเฟซบุ๊ก
ผูบ้ ริ โภคมีความต้องการซื้อทุเรี ยนร้านอื่น ภายหลังการสั่งซื้อผูบ้ ริ โภคจะแบ่งปั นประสบการณ์การ
ซื้ อทุเรี ยนสดให้ผอู ้ ื่นทราบ ภายหลังการสั่งซื้ อทุเรี ยนสดผ่านร้านค้าเฟซบุ๊ก ผูบ้ ริ โภคจะแนะนาให้
ผูอ้ ื่นซื้อทุเรี ยนสดจากร้านค้าเฟซบุก๊ ที่ท่านได้รับความพอใจ
1.6.4 ทุเรี ยน หมายถึง ผลไม้ที่มีลกั ษณะผลรู ปทรงรี ถึงทรงกลม มีหนามแหลม มีกลิ่นโดด
เด่นเป็ นเอกลักษณ์เฉพาะ ลักษณะสี ของผลมีสีเขียว เมื่อสุ กผลจะมีสีเหลืองเข้ม รสชาติหวาน มัน
และมีเส้นใย
1.6.5 เฟซบุ๊ก หมายถึง เว็บไซต์เครื อข่ายสังคม สาหรับติดต่อแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร
ระหว่างสมาชิก
1.6.6 ลัก ษณะทางประชากร หมายถึ ง ข้อมู ลส่ ว นบุ คคล ได้แ ก่ เพศ อายุ อาชี พ ระดับ
การศึกษา และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน
1.6.7 ผูบ้ ริ โภค หมายถึง ผูบ้ ริ โภคที่เคยมีประสบการณ์ซ้ือทุเรี ยนสดบนร้านค้าเฟซบุก๊
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1.7 ประโยชน์ ที่คาดว่ าจะได้ รับ
1) เพื่อนาไปใช้เป็ นแนวทางในการกาหนดนโยบายและแนวทางในการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาพ่อค้าคนกลางผูกขาดราคาทุเรี ยน และการให้ราคาที่ไม่ยตุ ิธรรมต่อเกษตรชาวสวน
2) ทาให้ทราบถึงปั จจัยด้านประชากรที่มีผลต่อการซื้ อทุเรี ยนสดผ่านเฟซบุ๊กเพื่อนาข้อมูล
ไปประยุกต์วางแผนการสื่ อสารการตลาดให้ตรงกลุ่มผูบ้ ริ โภคเป้าหมาย
3) ทาให้ทราบถึงปั จจัยทางการตลาดที่มีผลต่อการซื้อทุเรี ยนผ่านเฟซบุ๊กของผูบ้ ริ โภค เพื่อ
นาข้อมูลไปปรับใช้กบั การกาหนดกลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาดได้อย่างเหมาะสม
4) ทาให้ทราบปั ญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะของผูบ้ ริ โภค เพื่อเป็ นประโยชน์ต่อเกษตรกร
ชาวสวนทุเรี ยนและผูเ้ กี่ยวข้องสามารถนาข้อมูลไปอ้างอิง วางแผน และพัฒนาการทาการตลาดผ่าน
เฟซบุก๊ ให้ตรงกับความต้องการของผูบ้ ริ โภค

1.8 กรอบแนวคิดการวิจยั
ตัวแปรต้ น

ตัวแปรตาม

H1
ลักษณะทางประชากร
เพศ อายุ อาชีพ ระดับ
การศึกษา
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน

H2
H3

การรับรู้ ความน่ าเชื่ อถือของแหล่ งสารผ่ านเฟซบุ๊ก
การรับรู ้ความเชี่ยวชาญ
การรับรู ้ความน่าไว้วางใจ
การรับรู ้ความสม่าเสมอในการให้ขอ้ มูล
การรับรู ้ความปรารถนาดี
การรับรู้ ส่ วนประสมทางการตลาดออนไลน์ 6’P
ผลิตภัณฑ์ ราคา
ช่องทางการจัดจาหน่าย
การส่ งเสริ มการตลาด
การให้บริ การส่ วนบุคคล
การรักษาความเป็ นส่ วนตัว
พฤติกรรมการตัดสิ นใจซื้ อทุเรี ยนสดผ่านเฟซบุ๊ก

ภาพที่ 1.5 กรอบแนวคิดการวิจยั

บทที่ 2
วรรณกรรมและงานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง
ในการศึกษาวิจยั เรื่ อง “ปั จจัยการรับรู ้ความน่ าเชื่อถือของแหล่งสาร การรับรู ้ส่วนประสม
การตลาดออนไลน์ที่มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อทุเรี ยนสดผ่านเฟซบุ๊ก” ผูว้ ิจยั ได้ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี
และงานเกี่ยวข้องมาเป็ นแนวทางในการศึกษาวิจยั ซึ่ งสามารถสามารถสรุ ปสาระสาคัญตามลาดับ
ดังต่อไป
2.1 แนวคิดเกี่ยวกับปัจจัยด้านประชากร
2.2 แนวคิดเกี่ยวกับความน่าเชื่อถือของแหล่งสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
2.3 แนวคิดเกี่ยวกับส่ วนประสมการตลาดออนไลน์และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
2.4 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติกรรมผูบ้ ริ โภคและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
2.5 ความรู ้เกี่ยวกับทุเรี ยนและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
2.6 แนวคิดเรื่ องเทคโนโลยีสารสนเทศ
2.7 แนวคิดเกี่ยวกับเฟซบุก๊ และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง

2.1 แนวคิดเกีย่ วกับปัจจัยด้ านประชากร
2.1.1 ความหมายของปัจจัยทางด้ านประชากรศาสตร์
ประชากรศาสตร์ หรื อ Demography หมายถึง การวิเคราะห์ประชากรเรื่ องการเปลี่ยนแปลง
การกระจายตัว ขนาดโครงสร้างของประชากรในเชิงที่สัมพันธ์กบั ปั จจัยทางเศรษฐกิจ สังคม และ
วัฒนธรรม (ชัยวัฒน์ ปัญจพงษ์ และณรงค์ เทียนส่ ง, 2521, น. 2)
ศิริ ฮามสุ โพธิ์ (2539, น. 3) กล่าวว่า Hauser and Duncan ได้ให้ความหมายของประชากรศาสตร์
ว่ า เป็ นการศึ ก ษาถึ ง ขนาด (Size) การกระจาย (Distribution) และองค์ ป ระกอบของประชากร
(Composition) ศึกษาถึงการเปลี่ยนแปลงและองค์ประกอบของการเปลี่ยนแปลง ได้แก่ การเกิด การตาย
การย้ายถิ่นและการเปลี่ยนแปลงฐานะทางสังคม
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ทัศนีย ์ ทองสว่าง (2544, น. 17) กล่าวว่า ประชากรศาสตร์เป็ นการศึกษาประชากร “คน” ใน
สามลักษณะ แก่ (Size) โครงสร้าง (Structure) และการพัฒนาทางการเปลี่ยนแปลงของประชากร
นัน่ คือ เป็ นการศึกษาคุณลักษณะต่าง ๆ ของประชากร
ฉลองศรี พิมลสมพงศ์ (2548, น. 22) กล่าวว่า ปั จจัยทางประชากรศาสตร์ (Demography
Factor) หมายถึง ลักษณะของประชากร ได้แก่ ขนาดองค์ประกอบของครอบครัว ได้แก่ เพศ อายุ
การศึ ก ษา รายได้ อาชี พ เชื้ อชาติ และสัญชาติ มี ผลต่ อรู ปแบบของอุ ปสงค์และปริ มาณการซื้ อ
ผลิตภัณฑ์ทางการท่องเที่ยว
สุ วสา ชัยสุ รัตน์ (2537) กล่าวว่า ประชากรศาสตร์ (Demography) หมายถึ ง ปั จจัยที่เป็ น
หลัก เกณฑ์บ่ ง บอกถึ ง ลัก ษณะทางประชากร ได้แ ก่ เพศ อายุ ขนาดครอบครั ว รายได้ อาชี พ
การศึกษา วัฎจักรชีวิต ครอบครัว ศาสนา เชื้อชาติ สัญชาติ และสถานภาพทางสังคม
Hanna and Wozniak (2001), Shiffman and Kanuk (2003) ให้ความหมายของลักษณะทาง
ประชากรศาสตร์ ค ล้า ยคลึ ง กัน หมายถึ ง ข้อ มู ล เกี่ ย วกับ ตัว บุ ค คลใดบุ ค คลหนึ่ ง เช่ น เพศ อายุ
การศึกษา รายได้ ศาสนา และเชื้อชาติ ซึ่ งมีอิทธิ พลต่อพฤติกรรมผูบ้ ริ โภคที่เป็ นลักษณะพื้นฐานที่
นักการตลาดนามาพิจารณาการแบ่งส่ วนตลาด (Market Segmentation) นามาเชื่ อมโยงกับความ
ต้องการและอัตราการใช้สินค้าและบริ การของผูบ้ ริ โภค
ผูว้ ิจยั สรุ ปความหมายของประชากร (Population) ได้ว่า ลักษณะทางประชากรศาสตร์ เพื่อ
แบ่งส่ วนทางการตลาดและกาหนดตลาดเป้ าหมาย ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชี พ รายได้
เชื้อชาติ สถานภาพทางสังคม ที่สามารถทาให้นกั การตลาดสามารถจาแนกผูบ้ ริ โภคแต่ละประเภท
ตามที่กาหนดไว้ได้อย่างชัดเจน
2.1.2 แนวคิดเกีย่ วกับปัจจัยด้ านประชากร
ปรมะ สตะเวทิ น (2540, น. 112-117) ได้อ ธิ บ าย ลัก ษณะทางประชากรของผูร้ ั บ สาร
(Demographic Characteristics of Audience) มีเนื้อหาดังต่อไปนี้
1) อายุ (Age) อายุ เ ป็ นปั จ จัย ท าให้ ค นมี ค วามแตกต่ า งทางด้า นความคิ ด และ
พฤติกรรม คนที่มีอายุนอ้ ยจะมีความคิดเสรี นิยม ยึดติดอุดมการณ์ ใจร้อน และมองโลกในแง่ดีกว่า
คนที่มีอายุมาก ซึ่งคนที่มีอายุมากจะมีความคิดอนุรักษ์นิยม ยึดถือการปฏิบตั ิ มีความระมัดระวัง และ
มองโลกในแง่ร้าย นอกจากความแตกต่างด้านความคิดแล้วอายุยงั กาหนดความแตกต่างด้านยากง่าย
ในการถูกชักจูงใจ ซึ่ งจากผลการวิจยั ทางจิตวิทยา พบว่า คนที่มีอายุมากโอกาสการถูกชักจูงใจน้อย
กว่าคนที่มีอายุนอ้ ย นอกจากนี้ คนที่มีวยั ต่างกันจะมีความต้องการสิ่ งต่าง ๆ แตกต่างกัน เช่น คนวัย
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กลางคนและคนสู งอายุจะคิดถึงเรื่ องความมัน่ คงในชีวิต การมีบา้ น มีที่ดิน ความปลอดภัยในชี วิต
และทรัพย์สิน แต่คนในวัยหนุ่มสาวจะคิดถึงเรื่ องการศึกษาและความเสมอภาคในสังคม
2) เพศ (Sex) ผูห้ ญิ งกับผูช้ ายมี ความแตกต่างกันมากด้านความคิด ค่านิ ยม และ
ทัศนคติ ผูห้ ญิงจะเป็ นเพศที่มีความอ่อนโอน อ่อนไหว เจ้าอารมณ์ อารมณ์โอนอ่อนผ่อนตาม และ
ถูกชักจูงใจได้ง่ายกว่าผูช้ าย แต่ผูห้ ญิงจะมีความหยัง่ ลึกจิ ตใจคนได้ดีกว่าผูช้ าย ส่ วนผูช้ ายจะใช้
เหตุผลและมีการจดจาข่าวสารได้ดีกว่าผูห้ ญิง
3) สถานะทางสังคมและเศรษฐกิ จ (Socio-Economic Status) หมายรวมถึง อาชี พ
(Occupation) รายได้ (Income) เชื้อชาติและชาติพนั ธุ์ (Race and Ethic Group) ภูมิหลังของครอบครัว
(Family Background) สถานะทางสังคมและเศรษฐกิจทาให้คนมีวฒั นธรรม ประสบการณ์ ทัศนคติ
ค่านิ ยม และเป้าหมายแตกต่างกัน พื้นฐานทางด้านครอบครัวต่างกันมักมีค่านิ ยม ความคิด ทัศนคติ
ความเชื่อ และพฤติกรรมแตกต่างกัน คนที่มีอาชีพแตกต่างกันมีแนวความคิด อุดมการณ์ การมอง
โลก มี ค่านิ ย มต่ อสิ่ งต่ าง ๆ แตกต่ างกัน เช่ น อาชี พ รั บราชการ มัก คิ ด ถึ งเรื่ องยศถาบรรดาศัก ดิ์
ชื่อเสี ยง เกียรติยศของตนเอง แต่อาชีพรับราชการแตกต่างกันก็มีพฤติกรรมที่แตกต่างกันด้วย
นอกจากนี้รายได้ยงั เป็ นตัวกาหนดความคิดและพฤติกรรมต่าง ๆ ของคนอีกด้วย เช่น
การแนะนาให้ชาวนาชาวสวนซื้ อเครื่ องจักรแพง ๆ แทนการใช้ววั ควายในการทานาจะยากกว่าการ
แนะนาคนที่มีรายได้มากซื้อรถคันใหม่ และเชื้อชาติยงั เป็ นตัวกาหนดค่านิยม ทัศนคติ ความคิด และ
พฤติกรรม เนื่องจากคนต่างเชื้อชาติกนั ย่อมมีวฒั นธรรมย่อยที่แตกต่างกัน เช่น คนจีนอยากมีลูกชาย
มากกว่าลูกสาวเพื่อสื บสกุล และคนจีนอยากมีลูกมาก ๆ เพื่อช่วยกันทามาหากิน
4) การศึกษา (Education) การศึกษาหรื อความรู ้ (Knowledge) คนเกิดในยุคต่างกัน
มีการศึกษาระดับต่างกัน ในระบบการศึกษาที่ต่างกัน เรี ยนสาขาวิชาที่แตกต่างกัน คนเหล่านี้ มกั มี
อุดมการณ์ ความคิด และความต้องการที่แตกต่างกัน คนที่มีการศึกษาสู งมักไม่ค่อยเชื่อเรื่ องอะไรๆ
ง่าย ๆ โดยปราศจากหลักฐานและเหตุผล เนื่องจากคนเหล่านี้มีความรู ้กว้างขวางในหลาย ๆ เรื่ อง
5) ศาสนา (Religion) คนที่นับถือศาสนาต่างกัน ย่อมมีทศั นคติ ความคิด ค่านิ ยม
และพฤติกรรมที่แตกต่างกัน ศาสนาเกี่ยวพันกับชีวิตตั้งแต่เกิดจนตาย ในระยะเริ่ มต้นเด็กจะได้รับ
อิทธิ พลของศาสนาผ่านทางพ่อแม่โดยการอบรมจากพ่อแม่ เมื่อเข้าโรงเรี ยนเด็กได้รับอิทธิ พลของ
ศาสนาผ่านทางโรงเรี ยนโดยการเรี ยนตามหลักสู ตรและการปฏิบตั ิพิธีกรรมต่าง ๆ และเมื่อเติบโตก็
ได้รับอิทธิ พลศาสนาจากการดาเนิ นชี วิตประจาวัน โดยมีอิทธิ พลต่อความคิดอย่างน้อย 3 ด้าน 1)
อิ ท ธิ พ ลต่ อ ทัศ นคติ ด้า นศี ล ธรรม คุ ณ ธรรม และความเชื่ อ ทางจรรยาบรรณ เช่ น ศี ล 5 ของ
พระพุท ธศาสนา 2) อิ ท ธิ พ ลต่ อ ทัศ นคติ ด้า นเศรษฐกิ จ เช่ น ศาสนาคริ ส ต์นิ ก ายโปรเตสแตนท์
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สนับสนุ นความคิดเรื่ อง ระบบการค้าแบบเสรี และระบบทุนนิ ยม เป็ นต้น 3) อิทธิ พลต่อทัศนคติ
ด้านการเมือง
พรรณพิมล ก้านกนก, วัชรากรณ์ ชีวโศภิษฐ, สมจิตร ล้วนจาเริ ญ, อุไรวรรณ แย้มนิยม และ
บัญญัติ จุลนาพันธ์ (2557, น. 129-130) กล่าวเพิม่ เติมว่า รายได้ ผูบ้ ริ โภคที่มีรายได้สูงจะมีการใช้จ่าย
สู งกว่าผูบ้ ริ โภคที่มีอาชีพรายได้ต่า ซึ่งอาชีพที่แตกต่างกันก็ส่งผลให้ระดับรายได้แตกต่างกัน และมี
พฤติกรรมการซื้อที่แตกต่างกัน ผูบ้ ริ โภคที่มีระดับการศึกษาต่างกันย่อมมีความต้องการแตกต่างกัน
ผูบ้ ริ โภคที่มีการศึกษาสู งต้องการชีวิตความเป็ นอยูท่ ี่ดีข้ ึน โดยแสวงหาสิ นค้ามาสนองความต้องการ
ของตนเอง
อดุ ล ย์ จาตุ ร งคกุล (2541, น. 118) อธิ บ ายเพิ่ ม เติ ม ว่า อาชี พ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ แบบแผนการ
บริ โภคของผูบ้ ริ โภค เช่น พนักงานฝ่ ายช่างต้องซื้ อเสื้ อผ้าสาหรับทางานและรองเท้าสาหรับทางาน
ผูบ้ ริ หารระดับสู งต้องซื้อสู ทสากลราคาแพงสาหรับทางาน เป็ นต้น
ศิริวรรณ เสรี รัตน์ และคณะ (2543, น. 54-55) อธิ บายเพิ่มเติมว่า ปั จจัยด้านประชากรศาสตร์
(Demographic Factor) ผลิตเกือบทั้งหมดมีการแบ่งส่ วนการตลาดของผูบ้ ริ โภค โดยอาศัยลักษณะของผู ้
ซื้ อทางด้านประชากรศาสตร์ ประกอบด้วย 1) อายุ (Age) ต่ากว่า 6, 6-11, 12-19, 20-34, 35-49, 50-64, 65
ขึ้นไป บุคคลที่มีอายุแตกต่างกันจะมีความต้องการในสิ นค้าและบริ การที่แตกต่างกัน กลุ่มวัยรุ่ นจะชอบ
สิ นค้าแปลกใหม่ สิ นค้าแฟชัน่ ส่ วนกลุ่มผูส้ ู งอายุจะสนใจสิ นค้าเกี่ยวกับสุ ขภาพ 2) เพศ (Sex) ได้แก่ เพศ
ชายและเพศหญิง มีแนวโน้มจะมีความแตกต่างด้านความคิด พฤติกรรม และความต้องการที่แตกต่างกัน
3) อาชี พ (Occupation) มีความรู ้ความชานาญในวิชาชีพ เช่น ผูจ้ ดั การ เจ้าของกิจการ ชาวนา นักศึกษา
แม่บา้ น ว่างงาน เป็ นต้น อาชีพของแต่ละบุคคลที่แตกต่างกันจะมีความจาเป็ นและความต้องการสิ นค้า
และบริ การที่แตกต่างกัน 4) การศึกษา (Education) ได้แก่ ประถม มัธยม วิทยาลัย มหาวิทยาลัย ผูท้ ี่มี
ระดับการศึกษาสู งส่ งผลให้มีการบริ โภคสิ นค้าที่มีคุณภาพดีกว่ารวมถึงราคาสู งกว่าการบริ โภคสิ นค้า
ของผูท้ ี่มีการศึกษาในระดับต่า 5) รายได้ (Income) ได้แก่ สู ง กลาง ต่า รายได้จะเป็ นตัวกาหนดอานาจซื้อ
ของตลาดผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าสู ง เช่น บ้าน รถยนต์ เพชร การท่องเที่ยว ผูบ้ ริ โภคที่รายได้ปานกลางและ
รายได้ต่ามีขนาดตลาดใหญ่กว่าผูบ้ ริ โภคที่รายได้สูง ฉะนั้นสิ นค้าและบริ การต่าง ๆ จึงมีการแบ่งส่ วน
ตลาดตามรายได้
จากแนวคิดเกี่ยวกับปั จจัยด้านประชากรที่กล่าวมาข้างต้น ปั จจัยทางด้านประชากรเป็ นตัว
แปรที่นิยมนามาใช้ในการศึกษามากที่สุดในการแบ่งส่ วนการตลาดตามกลุ่มของผูบ้ ริ โภค ได้แก่
เพศ อายุ สถานภาพ การศึ ก ษา รายได้ อาชี พ ซึ่ งนัก การตลาดจะน ามาวางก าหนดกลยุท ธ์ ท าง
การตลาด เพื่อให้เข้าถึงตรงกลุ่มเป้ าหมายได้มากที่สุด ทาให้เกิดการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้า และทาให้
นักการตลาดประเมินขนาดของกลุ่มตลาดเป้าหมายได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ
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2.2 แนวคิดเกีย่ วกับการรับรู้ ความน่ าเชื่ อถือของแหล่ งสาร
ความน่าเชื่อถือของแหล่งข่าวสาร (Source Credibility) จากการศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับความ
เชื่อใจ มีนกั วิชาการหลากหลายสาขาวิชาให้คานิยามของความเชื่อใจแตกต่างกันดังนี้
ศิริวรรณ เสรี รัตน์ (2537, น. 66) ได้ให้ความหมายว่า ขอบเขต ซึ่ งแหล่งข่าวสารให้ความรู ้
ทักษะหรื อประสบการณ์ ที่เกี่ ยวข้องกับประเด็นการติ ดต่อสื่ อสาร ทาให้ผูร้ ั บข่าวสารเกิ ดความ
ไว้วางใจ
Moorman, Niehoff, and Organ (1993) นิ ย ามความหมายของความเชื่ อถื อไว้ว างใจไว้ว่า
เป็ นการเจตนาแสดงพฤติกรรมที่สะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อถือไว้วางใจที่มีต่อผูท้ ี่มีส่วนร่ วม ซึ่งเกิด
จากการที่ผทู ้ ี่ไว้วางใจไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ หรื อขาดความรู ้
Baier (1986) นิยามความหมายของความเชื่อถือไว้วางใจไว้วา่ ความเชื่อถือในตัวผูอ้ ื่นว่าเขา
จะกระทาทุกวิถีทางในการปกป้ องผลประโยชน์ของเรา และจะไม่ทาร้ายหรื อเอารัดเอาเปรี ยบเรา
ดังนั้นความเชื่อถือไว้วางใจจึงสัมพันธ์กบั จุดอ่อนที่เกิดจากความไม่แน่นอนในพฤติกรรมของผูอ้ ื่น
ในอนาคต
Sztompka (1999) ให้คาจากัดความเชื่ อถือไว้วางใจไว้ว่า คือ “การพนัน หรื อ การคาดเดา
ต่อพฤติ กรรมการกระทาของคนอื่นในอนาคต” และกล่าวว่า ความเชื่ อใจประกอบด้วยปั จจัย 7
ประการ ได้แก่ ความสม่าเสมอ (Regularity) ประสิ ทธิภาพ (Efficiency) ความน่าเชื่อถือ (Reliability)
การเป็ นตั ว แทน (Representativeness) ความยุ ติ ธ รรม (Fairness) ความพร้ อ มรั บ ผิ ด ชอบ
(Accountability) และความเมตตากรุ ณา (Benevolence)
จากคานิยามข้างต้นผูว้ ิจยั สามารถสรุ ปได้วา่ ความเชื่อถือไว้วางใจ หมายถึง การยินยอมเต็ม
ใจให้ความเชื่ อถื อของผูท้ ี่ ได้รับความไว้วางใจ ในลักษณะความสัมพันธ์ที่จะให้ผูท้ ี่ได้รับความ
เชื่ อถือไว้วางใจได้กระทาในการปกป้ องผลประโยชน์และไม่เอารัดเอาเปรี ยบผูท้ ี่ไว้วางใจ ซึ่ งไม่
สามารถทาได้เอง
ทฤษฎีความน่าเชื่อถือของแหล่งสาร เป็ นทฤษฎีที่เกิดจากงานวิจยั ของ Hovland, Janis and
Kelley ในปี 1953 โดยให้คาจากัดความเกี่ยวกับความน่าเชื่อถือของแหล่งสารว่า หมายถึง การที่ผรู ้ ับ
สารเชื่อว่าแหล่งสารมีความรู ้ความสามารถ และประสบการณ์ในสิ่ งที่แหล่งสารอ้างถึง และแสดงให้
เห็นว่าแหล่งความน่าเชื่อถือสู งทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทัศนคติมากกว่าแหล่งความน่าเชื่อถือต่า
และยังถูกพบว่าแหล่งความน่าเชื่อถือสู งมีความโน้มน้าวใจมากกว่าความน่าเชื่อถือ ต่าโดยแบ่งปัจจัย
ที่สร้างความน่าเชื่อถือเป็ น 2 ปัจจัยประกอบด้วย

19
1) ความเชี่ ยวชาญของแหล่งสาร (Source Expertness) คุณลักษณะของแหล่งสารที่
ได้มาจากความสามารถ ความรู ้ ความเชี่ ยวชาญ หรื อประสบการณ์ของผูส้ ื่ อสารที่กล่าวอ้างข้อมูล
สิ นค้าหรื อบริ การที่มีเหตุผลและมีความเชื่อถือได้ เช่น การผ่านการศึกษา การฝึ กอบรมให้มีทกั ษะ
ความรู ้ ความชานาญ และประสบการณ์ เป็ นคุณสมบัติสิ่งที่ผสู ้ ่ งสารต้องขวนขวายเสาะแสวง
2) ความน่ าไว้วางใจของแหล่งสาร (Source Trustworthiness) คือ ความเชื่ อมัน่ ของ
ผูบ้ ริ โภคต่อคุณลักษณะของแหล่งสาร ที่ได้แสดงออกมาด้วยความจริ งใจ ความจริ งใจ มีความเป็ น
มิตรความกระตือรื อร้น และความซื่อสัตย์ เพื่อยืนยันหรื อสนับสนุนคากล่าวอ้างที่เจ้าของสิ นค้าอ้าง
ถึงในการนาเสนอสิ นค้า เช่น มีความซื่อสัตย์ความจริ งใจ ปลอดภัยไว้ใจได้ และยุติธรรม เป็ นต้น สิ่ ง
เหล่านี้เป็ นคุณสมบัติเบื้องต้นที่ผสู ้ ่ งสารต้องปฏิบตั ิให้เป็ นวิสยั
งานวิจยั ฉบับนี้ ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางและถูกนามาอ้างอิงในงานวิจยั อื่น ๆ ที่
เกี่ยวกับความน่ าเชื่ อของแหล่งสารอีกมากมาย และพบปั จจัยที่นอกเหนื อจากความเชี่ ยวชาญของ
แหล่ ง สาร (Source Expertise) และความน่ า ไว้ว างใจของแหล่ ง สาร (Source Trustworthiness)
กล่าวคือ ปัจจัยเรื่ องความน่าดึงดูดใจของผูม้ ีชื่อเสี ยง (Attractiveness) เป็ นอีกตัวแปรหนึ่งที่สาคัญต่อ
การรับรู ้ความน่าเชื่อถือของแหล่งสาร Ohanian (1990)
โดย Ohanian (1990) ได้ให้ความหมายของตัวแปรทั้ง 3 ไว้ ดังต่อไปนี้
1) ความเชี่ยวชาญของแหล่งสาร (Source Expertise) เป็ นความถนัดเฉพาะทางของผู ้
ส่ งสารเกี่ยวกับสิ นค้าและบริ การ
2) ความน่ า ไว้ว างใจของแหล่ ง สาร (Source Trustworthiness) คื อ ระดับ ของการ
ยอมรับและความมัน่ ใจของผูร้ ับสารที่มีต่อข้อมูลที่ผสู ้ ่ งสารทาการส่ งออกไป
3) ความน่ าดึ งดู ดใจของผูม้ ี ชื่อเสี ยง (Attractiveness) คือ ลักษณะกายภาพของผูม้ ี
ชื่อเสี ยงที่น่าดึงดูดใจ เช่น บุคลิกภาพดี รู ปร่ างดี หน้าตาดี น้ าเสี ยงไพเราะ
ซึ่ งความน่ าดึงดูดใจของผูม้ ีชื่อเสี ยง (Attractiveness) Solomon (2004, อ้างถึงใน ปฐมาพร
เนติ นัน ทน์ , 2556) อธิ บ ายบทบาทในการสร้ า งความดึ ง ดู ด ใจของแหล่ ง สาร (Attractiveness)
หมายถึ ง การที่ แหล่งสารเป็ นที่ รู้จกั หรื อ คนในสังคมให้การยอมรั บ อันเนื่ องมาจากรู ปลักษณ์
ภายนอก บุคลิกภาพ สถานภาพทางสังคมของแหล่งสาร ซึ่ งผูร้ ั บสารหรื อผูบ้ ริ โภคมักจะให้การ
ยอมรับข้อมูลจากแหล่งสารที่มีความดึงดูดใจ ซึ่งมีคุณลักษณะสาคัญ 3 ประการ ได้แก่ ความคุน้ เคย
ความชอบ ความคล้ายคลึง
Whitehead (1968) ได้ศึกษาเกี่ยวกับปั จจัยของความน่าเชื่อถือของแหล่งสาร โดยแบ่งระดับ
ในการวัดความน่าเชื่อถือของแหล่งสาร เพื่อให้มีความละเอียดมากขึ้นและสามารถเพิ่มความถูกต้อง
และแม่นยาได้มากขึ้น ผลการศึกษาระบุว่า ปั จจัยด้านความสม่าเสมอ (Dynamic) คือการแสดงออก
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ถึงความกระตือรื อร้ น ความมัน่ ใจในการให้ขอ้ มูล และการตอบสนองต่อสิ่ งที่ ผูบ้ ริ โภคต้องการ
ทราบได้อย่างรวดเร็ ว เป็ นปัจจัยสาคัญต่อการรับรู ้ความน่าเชื่อถือของแหล่งสารที่จาเป็ นต้องศึกษา
นอกจากนี้ McCroskey and Teven (1996) ได้คน้ พบปั จจัยของความน่ าเชื่ อถื อของแหล่ง
สาร โดยเพิม่ ขอบเขตของการศึกษาไว้ 3 ตัวแปร ได้แก่
1) ความสามารถของแหล่งสาร (Competence) คือ การที่จะต้องทาให้ผูร้ ับสารเกิ ด
ความรู ้สึกได้แหล่งสารนั้นไว้ใจได้
2) ความน่ าไว้วางใจ (Trustworthiness) คือ การที่ผูร้ ับสารไว้วางใจในแหล่งสารที่
นาเสนอข้อมูลให้แก่ผรู ้ ับสาร
3) ความปรารถนาดี (Goodwill) คือ แหล่งสารที่สามารถเข้าใจ เห็นอกเห็นใจ และ
ตอบสนองต่อผูร้ ับสารได้ดี
อย่ า งไรก็ ดี นอกจากปั จจั ย ด้ า นความเชี่ ย วชาญ (Expertness) ความน่ า ไว้ ว างใจ
(Trustworthiness) ความน่ าดึงดูดใจ (Attractiveness) Ohanian (1990) เป็ นปั จจัยที่ได้รับการพิสูจน์
จากนักวิชาการหลากหลายท่านว่าเป็ นปั จจัยที่มีความถูกต้องและแม่นยาสามารถวัดความน่าเชื่อถือ
ของแหล่งสารได้ และจากการศึกษาของ Whitehead (1968) ระบุว่า ปั จจัยความสม่าเสมอ เป็ นปั จจัย
สาคัญต่อการรับรู ้ความน่าเชื่อถือของแหล่งสารที่จาเป็ นต้องศึกษา และความปรารถนาดี (Goodwill)
คือแหล่งสารที่สามารถเข้าใจ เห็นอกเห็นใจ และตอบสนองต่อผูร้ ับสารได้ดี (McCroskey & Teven,
1996)
ศิริวรรณ เสรี รัตน์ (2537, น. 66-67) ได้อธิบายเพิ่มเติมว่า การสร้างความไว้วางใจ มีประเด็น
สาคัญ ดังนี้
1) การใช้ผูเ้ ชี่ ย วชาญ (Applying Expertise) ทัศ นคติ แ ละความคิ ดเห็ นพัฒ นาจาก
กระบวนการความรู ้สึกภายในตัวบุคคลและกลายเป็ นระบบความเชื่อของบุคคล ซึ่ งเป็ นสิ่ งสาคัญที่
นักการตลาดจะใช้ผตู ้ ิดต่อสื่ อสารที่มีความสามารถสร้างความน่าเชื่อถือได้สูง
2) การใช้บุคคลที่น่าไว้วางใจ (Applying Trustworthiness) การสร้างความไว้วางใจ
อาจอยูใ่ นรู ปแบบของการใช้บุคคลที่มีชื่อเสี ยง การใช้ผนู ้ าบริ ษทั และผูน้ าสังคม
3) บุคคลที่กาลังเป็ นที่ชื่นชม (Likability) เช่น การใช้ดารา ศิลปิ นชื่อดังที่กาลังเป็ นที่
ชื่นชมเพื่อสร้างความดึงดูดใจ
จากการทบทวนเอกสารงานวิจยั ต่าง ๆ พบงานวิจยั ที่เกี่ยวกับปั จจัยการรับรู ้ความน่าเชื่อถือ
ของแหล่งสาร โดยมีวตั ถุประสงค์การวิจยั แตกต่างกัน กลุ่มตัวอย่างแตกต่างกัน และมีระยะเวลาใน
การศึกษาแตกต่างกัน ดังนี้
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ชยานี ชูประยูร (2560) ได้ทาการศึกษาเรื่ อง การรับรู ้ความน่าเชื่อถือของแหล่งสาร การรับรู ้
ความเสี่ ยงของผูบ้ ริ โภคและอาหารเสริ มควบคุมน้ าหนักของผูบ้ ริ โภคบนเฟซบุก๊ โดยมีวตั ถุประสงค์
เพื่อศึ กษา 1) เพื่อศึ กษาการรั บรู ้ ความน่ าเชื่ อถื อของแหล่งสารบนเว็บไซต์เฟซบุ๊กของผูบ้ ริ โภค
ผลิตภัณฑ์อาหารเสริ มเพื่อควบคุมน้ าหนักในเขตกรุ งเทพมหานคร 2) เพื่อศึกษาการรับรู ้ความเสี่ ยง
ในการตัดสิ นใจซื้ อผลิตภัณฑ์อาหารเสริ มเพื่อควบคุมน้ าหนักบนเว็บไซต์เฟซบุ๊กของผูบ้ ริ โภคใน
เขตกรุ งเทพมหานคร 3) เพื่อศึกษาความตั้งใจซื้ อผลิตภัณฑ์อาหารเสริ มเพื่อควบคุมน้ าหนักของ
ผูบ้ ริ โภคบนเว็บไซต์เฟซบุ๊กในเขตกรุ งเทพมหานคร 4) เพื่อเปรี ยบเทียบความแตกต่างของลักษณะ
ทางประชากรกับการรับรู ้ความน่ าเชื่ อถือของแหล่งสารบนเว็บไซต์เฟซบุ๊กของผลิตภัณฑ์อาหาร
เสริ มเพื่อควบคุมน้ าหนักของผูบ้ ริ โภคในเขต กรุ งเทพมหานคร 5) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง
การรับรู ้ความน่ าเชื่อถือของแหล่งสาร กับการรับรู ้ความเสี่ ยงในการตัดสิ นใจซื้ อผลิตภัณฑ์อาหาร
เสริ ม เพื่ อ ควบคุ ม น้ า หนัก จากสื่ อ เฟซบุ๊ ก ของผูบ้ ริ โ ภคในเขตกรุ ง เทพมหานคร 6) เพื่ อ ศึ ก ษา
ความสัมพัน ธ์ระหว่างการรั บรู ้ ความเสี่ ย งกับ ความตั้งใจซื้ อ ผลิ ตภัณ ฑ์อาหารเสริ ม เพื่อควบคุ ม
น้ าหนักจากสื่ อเฟซบุ๊กของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร 7) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการ
รับรู ้ความน่ าเชื่อถือของแหล่งสารกับความตั้งใจซื้ อผลิตภัณฑ์อาหารเสริ มเพื่อควบคุมน้ าหนักจาก
สื่ อเฟซบุก๊ ของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร
โดยทาการเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง ผูท้ ี่เคยซื้ อหรื อหาข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์อาหาร
เสริ มเพื่อควบคุมน้ าหนักจากสื่ อเฟซบุ๊ก จานวน 400 คน ผลการศึกษาพบว่า ลักษณะประชากรด้าน
เพศ อายุ อาชีพ และรายได้ ต่างกันมีการรับรู ้ความน่าเชื่อถือของแหล่งสารแตกต่างกัน กลุ่มตัวอย่าง
ที่เป็ นผูท้ ี่เคยซื้ อผลิตภัณฑ์อาหารเสริ มเพื่อควบคุมน้ าหนักจากสื่ อเฟซบุ๊กจะเป็ นเพศหญิงมากกว่า
เพศชาย และการรับรู ้ความน่าเชื่อถือของแหล่งสารมีความสัมพันธ์แบบผกผันกับการรับรู ้ความเสี่ ยง
แต่กลับพบว่าการรับรู ้ความน่ าเชื่อถือของแหล่งสาร และการรับรู ้ความเสี่ ยงไม่มีความสัมพันธ์กนั
กับความตั้งใจซื้ อผลิ ตภัณฑ์อาหารเสริ มเพื่อควบคุมน้ าหนักจากสื่ อเฟซบุ๊กของผูบ้ ริ โภคในเขต
กรุ งเทพมหานคร
ชาญฤทธิ์ คงธนารัตน์ (2560) ได้ทาการศึกษาเรื่ อง ปั จจัยที่มีผลกระทบต่อการรับรู ้ความ
น่าเชื่อถือของการสื่ อสารแบบปากต่อปากของร้านอาหารบนเฟซบุ๊ก โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษา
ปั จจัยที่ส่งผลต่อการรับรู ้ความน่ าเชื่อถือของ eWOM บนเว็บไซต์สังคมออนไลน์และการนาข้อมูล
จาก eWOM ไปใช้แบบจาลองการชักจูงสองทางถูกใช้ในการวิเคราะห์ความโน้มน้าวของสาร โดย
การศึ ก ษานี้ เลื อ กเฟซบุ๊ก เป็ นตัว แทนเว็บ ไซต์สัง คมออนไลน์ ใช้แ บบสอบถามออนไลน์ แ ละ
ออฟไลน์ตามสัดส่ วนสถิติประชากรศาสตร์ของผูใ้ ช้เฟซบุ๊กในประเทศไทย ผลการศึกษาพบว่า การ
ทดสอบโมเดลโครงสร้าง ประกอบด้วย ตัวแปรอิสระแยกเป็ นสองส่ วนคือ ตัวแปรด้านข้อมูลและ
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ตัวแปรด้านบรรทัดฐานสังคม ตัวแปรตามคือ การรับรู ้ความน่ าเชื่อถือของการสื่ อสารแบบปากต่อ
ปากบนอินเทอร์ เน็ต โดยโมเดลโครงสร้างนี้ สามารถอธิ บายความแปรปรวนได้มากกว่าร้อยละ 40
ถัด มาการรั บ รู ้ ค วามน่ า เชื่ อ ถื อ ของการสื่ อ สารแบบปากต่ อ ปากบนอิ น เทอร์ เ น็ ต อธิ บ ายความ
แปรปรวนของการนาข้อมูลไปใช้ได้มากกว่าร้ อยละ 20 จึ งเป็ นหลักฐานเชิ งประจักษ์ของความ
เที่ยงตรงและความสามารถในการอธิบายของแบบจาลองได้เป็ นอย่างดี
ผลการทดสอบสมมติฐาน 8 ข้อ (H-H8) พบว่าปั จจัยด้านข้อมูลมีสองตัวแปรที่ส่งผลอย่างมี
นัยสาคัญต่อการรับรู ้ความน่าเชื่อถือของ eWOM ในทิศทางบวกคือ Argument Strength และ Source
Credibility นอกเหนือจากปั จจัยด้านข้อมูลการศึกษานี้พบว่า ปั จจัยด้านบรรทัดฐานสังคมทั้งสองตัว
แปร ส่ งผลต่ อการพิจ ารณาความน่ าเชื่ อถื อของ eWOM อย่างมี นัย สาคัญบนแพลตฟอร์ มสังคม
ออนไลน์ ส่ วนการศึกษานี้ ไม่พบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรด้านข้อมูลสามตัวแปรคือตัวแปร
ความ คล้ายคลึงกัน ตัวแปรความแน่นแฟ้นของความสัมพันธ์และตัวแปรการยืนยันความเชื่อเดิมกับ
การรั บ รู ้ ค วามน่ า เชื่ อ ถื อ ของ eWOM ส่ ว นการทดสอบผลของความเกี่ ย วพัน ในการก ากับ
ความสั ม พัน ธ์ ร ะหว่า งตัว แปรด้า นข้อ มู ล และตัว แปรด้า นบรรทัด ฐานสั ง คมต่ อ การรั บ รู ้ ค วาม
น่าเชื่อถือของการสื่ อสารแบบปากต่อปากบนอินเทอร์เน็ต พบว่า ความเกี่ยวพันกากับความสัมพันธ์
ของตัวแปรทั้งสองด้านตามทฤษฎี
โดยเมื่อเปรี ยบเทียบกลุ่มตัวอย่างที่มีระดับความเกี่ยวพันต่าและสู ง จะพบว่ากลุ่มตัวอย่างที่
มี ค วามเกี่ ย วพัน ต่ า ตัว แปรด้า นข้อ มู ล ได้แ ก่ ความแข็ง แรงของข้อ มู ล และความน่ า เชื่ อ ถื อ ของ
แหล่งข้อมูล จะส่ งผลน้อยขณะที่ตวั แปรด้านบรรทัดฐาน ได้แก่ คะแนนของบทวิจารณ์ จะส่ งผล
มากเนื่ องจากผูท้ ี่มี ความเกี่ยวพันต่ามักจะเป็ นคนที่มีความเสี่ ยงในการตัดสิ นใจต่าจึงไม่ได้มีความ
สนใจในการหาข้อมูลแต่ มักจะใช้ตวั ช่วยในการตัดสิ นใจแทน ขณะที่กลุ่มตัวอย่างที่มีระดับความ
เกี่ยวพันสู งตัวแปรด้านข้อมูล พบว่าความน่าเชื่อถือของข้อมูลจะส่ งผลมาก แต่การยืนยันความเชื่อ
เดิมในเชิงบวกกลับส่ งผลในทิศทางตรงกันข้าม
มณี รัตน์ จันทร์ เคน (2558) ได้ทาการศึกษาวิจยั เรื่ อง การรับรู ้ความน่าเชื่อถือของแหล่งสาร
การรับรู ้ความเสี่ ยงในการสื่ อสารแบบบอกต่อบนอินเทอร์ เน็ตที่มีผลต่อความตั้งใจซื้ อผลิตภัณฑ์
เสริ มอาหารประเภทวิตามิน ทาการเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง ประชากรอายุ 15-49 ปี ที่อาศัยอยูใ่ น
กรุ ง เทพมหานครและเคยซื้ อ ผลิ ต ภัณ ฑ์เ สริ ม อาหารประเภทวิ ต ามิ น จ านวน 400 คน โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อศึกษา
1) เพื่อศึกษาการรับรู ้ความน่ าเชื่ อถือของการสื่ อสารแบบบอกต่อบนอินเทอร์ เน็ต
ของผูบ้ ริ โภคผลิตภัณฑ์เสริ มอาหารประเภทวิตามิน ผลการศึกษาพบว่า การรับรู ้ความน่าเชื่อถือด้าน
ความเป็ นพลวัตเป็ นมิติที่ผูบ้ ริ โภคมีการรับรู ้มากที่สุด เนื่ องจากการสื่ อสารบนพื้นที่ออนไลน์ตอ้ ง
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อาศัยความสม่าเสมอต่อเนื่ องในการให้ขอ้ มูล รองลงมาได้แก่ ความน่ าดึ งดูดใจ (Attractiveness)
ผูเ้ ขียนรี วิวเกี่ยวกับวิตามินที่รูปร่ างดี ผิวขาวใส หน้าตาสวยงามมีความน่ าดึงดูดใจ การรับรู ้ความ
น่าเชื่อถือด้านความปรารถนาดี (Goodwill) ผูบ้ ริ โภคสามารถรับรู ้ถึงความเข้าใจ ความห่ วงใย ความ
ใกล้ชิดระหว่างแหล่งสารและคู่สนทนาได้มากที่สุด และการรับรู ้ความน่าเชื่อถือด้านความเชี่ยวชาญ
(Expertise) และความน่ าไว้วางใจ (Trustworthiness) เป็ นมิติที่ผบู ้ ริ โภครับรู ้ได้นอ้ ยที่สุด เนื่ องจาก
ความแตกต่างของบริ บทที่ใช้ในการศึกษาและรู ปแบบของข้อมูลที่แตกต่างกัน
2) ด้า นการรั บ รู ้ ค วามเสี่ ย งในการสื่ อ สารแบบบอกต่ อ บนอิ น เทอร์ เ น็ ต เกี่ ย วกับ
ผลิตภัณฑ์เสริ มอาหารประเภทวิตามิน กลุ่มตัวอย่างมีการรับรู ้ความเสี่ ยงในการสื่ อสารแบบบอกต่อ
บนอินเทอร์ เน็ตเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เสริ มอาหารประเภทวิตามินในระดับปานกลาง โดยมีการรับรู ้
ความเสี่ ยงด้านจิตใจมากที่สุด เนื่ องจากกลุ่มตัวอย่างมีการรับรู ้ความเสี่ ยงต่อการได้รับสิ นค้าที่ไม่
ตรงกับข้อมูลการสื่ อสารแบบบอกต่อบนอินเทอร์เน็ตมากที่สุด รองลงมาคือ การรับรู ้ความเสี่ ยงด้าน
สังคม กลุ่มตัวอย่างรับรู ้ว่าความเสี่ ยงต่อการแนะนาสิ นค้าที่มีการบอกต่อบนอินเทอร์เน็ตแก่เพื่อนๆ
ซึ่ งอาจทาให้เพื่อนไม่พอใจ เมื่อสิ นค้านั้นไม่ได้ผลตามต้องการมากที่สุด การรับรู ้ความเสี่ ยงด้าน
โอกาสและเวลา กลุ่มตัวอย่างรั บรู ้ ว่าความเสี่ ยงในการซื้ อวิตามิ นที่ ไม่คุม้ กับเงิ นที่ เสี ยไปที่ อาจ
เกิ ดขึ้นได้จากการเปิ ดรั บการสื่ อสารแบบบอกต่อบนอินเทอร์ เน็ต การรั บรู ้ ความเสี่ ยงด้านความ
ปลอดภัย เป็ นความเสี่ ยงที่กลุ่มตัวอย่างมีการรับรู ้ได้นอ้ ยที่สุด
3) ด้านความความตั้งใจซื้ อผลิตภัณฑ์อาหารประเภทวิตามินของผูบ้ ริ โภค ผูบ้ ริ โภค
มีความตั้งใจซื้อผลิตภัณฑ์เสริ มอาหารประเภทวิตามินในระดับปานกลาง โดยการสื่ อสารแบบบอก
ต่อบนอินเทอร์ เน็ตมีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจซื้ อหรื อไม่ซ้ื อผลิตภัณฑ์เสริ มอาหารประเภทวิตามิน
มากที่สุด เพราะผูบ้ ริ โภคที่แสวงหาข้อมูลในสื่ อออนไลน์จะให้ความสาคัญกับการสื่ อสารแบบบอก
ต่อบนอินเทอร์เน็ตมากเพื่อนาข้อมูลไปประกอบการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้า และการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์
เสริ มอาหารประเภทวิตามินตามความคิดเห็ นในการสื่ อสารแบบบอกต่อบนอินเทอร์ เน็ต พบว่า
ส่ งผลต่อความตั้งใจซื้อน้อยที่สุด
4) ด้านการเปรี ยบเทียบความแตกต่างของลักษณะทางประชากรกับการรับรู ้ ความ
น่าเชื่อถือของแหล่งสารและการรับรู ้ความเสี่ ยงในการสื่ อสารแบบบอกต่อบนอินเทอร์ เน็ตของผูท้ ี่
เคยซื้อผลิตภัณฑ์เสริ มอาหารประเภทวิตามินในเขตกรุ งเทพมหานคร สมมติฐานข้อที่ 1 ลักษณะทาง
ประชากร ด้านเพศ อายุ ระดับการศึกษาที่แตกต่างกันมีการรับรู ้ความน่าเชื่อถือของการสื่ อสารแบบ
บอกต่อบนอินเทอร์ เน็ตเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เสริ มอาหารประเภทวิตามินแตกต่างกัน โดยผูท้ ี่มีระดับ
การศึกษาสู งจะมีความเข้าใจการประชาสัมพันธ์และสามารถประเมินความน่าเชื่อถือของแหล่งสาร
ได้มากว่าผูท้ ี่มีการศึกษาต่ากว่า ด้านรายได้และอาชีพที่แตกต่างกันมีการรับรู ้ความน่าเชื่อถือของการ
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สื่ อสารแบบบอกต่อบนอินเทอร์ เน็ตไม่แตกต่างกัน สมมติฐานข้อที่ 2 ลักษณะประชากร ด้านเพศ
อายุ ระดับการศึกษาที่แตกต่างกันจะมีการรับรู ้ความเสี่ ยงในการสื่ อสารแบบบอกต่อบนอินเทอร์เน็ต
เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เสริ มอาหารประเภทวิตามินที่แตกต่างกัน ซึ่ งด้านอายุ เป็ นปั จจัยที่ทาให้บุคคลมี
ความแตกต่าง โดยคนที่มีอายุมากมักเป็ นคนที่มีความระมัดระวัง ยึดถือการปฏิบตั ิและมีความคิด
อนุ รักษ์นิยมมากกว่าคนที่มีอายุน้อย ส่ วนด้านการศึกษามีอิทธิ พลต่อผูร้ ับสารอย่างมาก ซึ่ งระดับ
การศึกษาที่ต่างกันย่อมมีผลต่อความรู ้สึกนึกคิดและความต้องการที่แตกต่างกัน
5) ด้านความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู ้ความน่ าเชื่อถือของแหล่งสาร การรับรู ้ความ
เสี่ ยงของการสื่ อสารแบบบอกต่อบนอินเทอร์ เน็ตและความตั้งใจซื้ อผลิตภัณฑ์เสริ มอาหารประเภท
วิตามินของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร ผลการศึกษาพบว่า สมมติฐานข้อที่ 3 การรับรู ้ความ
น่าเชื่อถือของแหล่งสารมีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อการรับรู ้ความเสี่ ยงของการสื่ อสารแบบบอกต่อ
บนอินเทอร์ เน็ตเกี่ ยวกับผลิตภัณฑ์เสริ มอาหารประเภทวิตามิน สมมติฐานข้อที่ 4 การรับรู ้ความ
น่าเชื่อถือของแหล่งสารแบบบอกต่อบนอินเทอร์เน็ตมีความสัมพันธ์กบั การตั้งใจซื้อผลิตภัณฑ์เสริ ม
อาหารประเภทวิ ต ามิ น สมมติ ฐ านข้อ ที่ 5 การรั บ รู ้ ค วามเสี่ ย งของการสื่ อ สารแบบบอกต่ อบน
อินเทอร์เน็ตมีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อความตั้งใจซื้อผลิตภัณฑ์เสริ มอาหารประเภทวิตามิน
สิ ทธิชยั แสงชูวงศ์ (2549) ได้ทาการศึกษาวิจยั เรื่ อง การศึกษาพฤติกรรมและทัศนคติที่มีผล
ต่อการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าและผลไม้ที่ได้รับเครื่ องหมาย Q ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ของ
ผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) เพื่อศึกษาพฤติกรรมและทัศนคติ
การตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าผักและผลไม้ที่ได้รับเครื่ องหมาย Q ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และ
2) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยส่ วนบุคคลกับพฤติกรรมและทัศนคติที่มีต่อการตัดสิ นใจ
ซื้ อ สิ น ค้า ที่ ไ ด้เ ครื่ อ งหมาย Q ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยการใช้แ บบสอบถามเก็บ
รวบรวมข้อมูลปฐมภูมิจากกลุ่มตัวอย่างในเขตกรุ งเทพมหานคร จานวน 400 ตัวอย่าง ผลการศึกษา
พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่เป็ นผูห้ ญิง อายุระหว่าง 20-29 ปี จบการศึกษาปริ ญญาตรี ประกอบ
อาชีพพนักงานเอกชน มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 10,000-20,000 บาท พฤติกรรมการซื้อส่ วนใหญ่จะซื้อ
1-4 ครั้งต่อเดือน โดยจะเลือกซื้ อสิ นค้าที่ซุปเปอร์ มาร์ เก็ตเพราะมีความสะดวกในการซื้ อและสิ นค้า
มีคุณภาพน่ าเชื่ อถือ ผูบ้ ริ โภคได้รับทราบข่าวสารเกี่ยวกับเครื่ องหมาย Q ตามสถานที่ราชการมาก
ที่สุด รองลงมา ได้แก่ หนังสื อพิมพ์ และวิทยุ โทรทัศน์ ผูบ้ ริ โภคจะเลือกซื้ อสิ นค้าโดยดูตราของ
ผลิต/จาหน่ ายมากที่สุด ส่ วนข้อมูลที่ผูบ้ ริ โภคต้องการทราบมากที่สุดคือ ประโยชน์ที่ได้รั บและ
มาตรฐานของสิ นค้าที่จะได้รับการรับรองเครื่ องหมาย Q เป็ นต้น
ผลการศึ กษาระดับความสาคัญตามทัศนคติ ของผูบ้ ริ โภค ด้านผลิ ตภัณฑ์มี ค่าเฉลี่ ยด้าน
ความสาคัญในระดับมาก แบ่งได้เป็ น เครื่ องหมาย Q สามารถจดจาง่าย คุณภาพน่ าเชื่อถือมากกว่า
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สิ นค้าที่ติดตราผูผ้ ลิตและสิ นค้าที่วางจาหน่ายทัว่ ไป ด้านราคาสิ นค้ามีค่าเฉลี่ยด้านนี้มาก โดยเห็นว่า
สิ นค้าที่ได้รับเครื่ องหมายรั บรองคุณภาพจะมีราคาแพงกว่าสิ นค้าทัว่ ไป ในด้านช่ องทางการจัด
จาหน่าย ค่าเฉลี่ยอยูใ่ นระดับปานกลาง โดยเห็นว่าสถานที่รวบรวมจาหน่ายสิ นค้านี้ โดยเฉพาะยังมี
น้อย และส่ วนใหญ่ไม่เห็นด้วยที่สินค้าที่ได้รับรองนี้จะมีวางจาหน่ายเพียงในซุปเปอร์มาร์เก็ตที่เดียว
ด้านการส่ งเสริ มการตลาด มีค่าเฉลี่ยด้านความสาคัญในระดับมาก โดยผูบ้ ริ โภคส่ วนใหญ่เห็นว่า
การประชาสัมพันธ์ทางโทรทัศน์จะเข้าถึงผูบ้ ริ โภคได้ดีที่สุด และควรกาหนดขนาดและตาแหน่ ง
ของเครื่ องหมาย Q บนตัวสิ นค้าหรื อภาชนะบรรจุให้เห็นได้ง่ายและชัดเจน
ด้านการทดสอบสมมติ ฐานเพื่อศึ กษาระดับความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยส่ วนบุคคลกับ
พฤติกรรมการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าผักและผลไม้ที่ได้รับเครื่ องหมาย Q เพศและระดับการศึกษา ไม่มี
ความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการซื้อหรื อการบริ โภคสิ นค้า อายุ มีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการซื้อ
หรื อ การบริ โ ภคสิ น ค้า ในด้า นความถี่ ใ นการซื้ อ และตราหรื อ เครื่ อ งหมายที่ ซ้ื อ หรื อ พบบ่ อ ย
สถานภาพสมรส มีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการซื้ อหรื อการบริ โภคสิ นค้าในด้านความถี่ในการ
ซื้ อ และสถานที่ซ้ื อ ด้านอาชี พและรายได้ต่อเดือน มีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการซื้ อหรื อการ
บริ โภคสิ นค้าในด้านความถี่ในการซื้อ
จากแนวคิดและงานวิจยั ที่เกี่ ยวข้องที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น ผูว้ ิจยั จึ งได้นาแนวคิดและ
งานวิจยั ที่เกี่ยวข้องมาใช้เป็ นแนวทางในการศึกษา ปั จจัยการรับรู ้ความน่าเชื่อถือของแหล่งสาร การ
รับรู ้ส่วนประสมการตลาดออนไลน์ ที่มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้อทุเรี ยนสดผ่านเฟซบุ๊ก ผูว้ ิจยั ได้เลือก
ศึกษาตัวแปรของความน่าเชื่อถือของแหล่งสารในด้าน 1) ความเชี่ยวชาญ (Expertness) 2) ความน่า
ไว้วางใจ (Trustworthiness) 3) ความสม่ าเสมอในการให้ขอ้ มูล (Dynamic) 4) ความปรารถนาดี
(Goodwill)

2.3 แนวคิดเกีย่ วกับส่ วนประสมทางการตลาด
การเสนอขายสิ นค้าและการบริ การทางการตลาด นักการตลาดต้องคานึ งถึงความจาเป็ น
และความต้องการ (Need and Wants) ของผูบ้ ริ โภคเป็ นพื้นฐานสาคัญและพยายามทาให้สินค้าและ
การบริ การเข้าไปเป็ นส่ วนหนึ่ งของการดาเนิ นชี วิตของผูบ้ ริ โภค และเพื่อให้บรรลุเป้ าหมายของ
องค์กร เพื่อตอบสนองความต้องการและสร้างความพึงพอใจให้กบั ผูบ้ ริ โภค ในรู ปแบบการเสนอ
ขายสิ นค้าและการบริ การที่รู้จกั กันดี ในชื่อว่า “Marketing Mix”
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วารุ ณี ตันติวงศ์วาณิ ช และคณะ (2545, น. 42) กล่าวว่า ส่ วนประสมการตลาดคือเครื่ องมือ
ทางการตลาดที่สามารถควบคุมได้ และนามาใช้ผสมผสานให้สามารถตอบสนองความต้องการและ
สร้างความพึงพอใจให้กบั กลุ่มเป้าหมาย
เสรี วงษ์มณฑา (2542, น. 11) ได้นิยามความหมายส่ วนประสมทางการตลาด ไว้วา่ เป็ นการ
มี สินค้าและบริ การที่ สามารถตอบสนองความต้องการของผูบ้ ริ โภคกลุ่มเป้ าหมายได้ในราคาที่
ผูบ้ ริ โภคสามารถยอมรับได้และมองว่าสิ นค้าและบริ การนั้นมีความคุม้ ค่าจึงจะยินดีที่จะจ่ายเงิน และ
เพื่อให้ผบู ้ ริ โภคเกิดความสะดวกสบายในการซื้อสิ นค้า ผูป้ ระกอบการจะต้องมีการกระจายสิ นค้าให้
สอดคล้องกับพฤติกรรมการซื้อของผูบ้ ริ โภคด้วย และผูป้ ระกอบการต้องใช้ความพยายามในการจูง
ใจให้ผบู ้ ริ โภคเกิดความรู ้สึกชอบสิ นค้าและบริ การนั้น ๆ จึงจะเกิดพฤติกรรมการซื้อตามมา
ศิ ริ ว รรณ เสรี รั ต น์ และคณะ (2543, น. 17) กล่ า วว่ า ส่ ว นประสมการตลาด หมายถึ ง
เครื่ องมือการตลาดที่ธุรกิจต้องเพื่อบรรลุวตั ถุประสงค์ในตลาดเป้ าหมาย หรื อเป็ นส่ วนประกอบที่
สาคัญของกลยุทธ์ตลาด
สุ ดาดวง เรื องรุ จิระ (2540, น. 29) กล่าวว่า ส่ วนประสมการตลาด หมายถึง หัวใจหลักสาคัญ
ในการดาเนิ นงานทางการตลาดที่สามารถควบคุม ได้ ซึ่ งกิจการและธุรกิจจะต้องสร้างส่ วนประสม
การตลาดที่เหมาะสมในการวางกลยุทธ์ทางการตลาด
ดังนั้น ผูว้ ิจยั จึงสรุ ปความหมายของส่ วนประสมการตลาด ได้ว่า ส่ วนประสมการตลาด คือ
เครื่ องมื อและกิ จกรรมทางการตลาด รวมถึ งการด าเนิ นงานทางการตลาดจนเกิ ด ผลสาเร็ จตาม
วัตถุประสงค์ของผูป้ ระกอบการธุ รกิจ และเพื่อให้บรรลุจุดสู งสุ ดทุกกิจกรรมต้องตอบสนองความ
ต้องการและความพึงพอใจของผูบ้ ริ โภคกลุ่มเป้าหมาย
จากการศึกษา เรื่ องส่ วนประสมการตลาด มีหลากหลายแนวคิดจากนักวิชาการอยูใ่ นแวดวงการ
ตลาดหลากหลาย ดังต่อไปนี้
วิทวัส รุ่ งเรื องผล (2555, น. 95) ส่ วนประสมการตลาด ประกอบด้วย 4 ประการ
1) ผลิตภัณฑ์ (Product) คือ ผลิตภัณฑ์ สิ นค้าและบริ การ ที่นกั การตลาดผลิตคิดค้น
ขึ้นมาเพื่อตอบสนองความต้องการของผูบ้ ริ โภค และมีความแตกต่างจากผลิตภัณฑ์สินค้าและการ
บริ การของคู่แข่ง เช่น การบรรจุหีบห่อ การออกแบบตราสิ นค้า รู ปร่ าง ขนาด สี เป็ นต้น
2) ราคา (Price) การตั้งราคาต้องอยู่ใ นระดับที่ ผูบ้ ริ โภคพึงพอใจที่ จ ะจ่ ายเพื่อซื้ อ
สิ นค้า โดยคานึงถึงความคุม้ ค่าและความหวังที่จะได้รับจากสิ นค้าและบริ การ
3) ช่ องทางการจัดจาหน่ าย (Place) ความพยายามของผูผ้ ลิตที่มีต่อการจัดจาหน่ าย
และการกระจายสิ นค้าไปสู่ ผูบ้ ริ โภคภายในระยะเวลาที่กาหนดและสถานที่ที่เหมาะสม เพื่อให้
ผูบ้ ริ โภคมีความสะดวกสบายในการซื้อสิ นค้าและการบริ การ
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4) การส่ งเสริ มการตลาด (Promotion) การติ ดต่อสื่ อสารระหว่างผูซ้ ้ื อ ผูข้ าย และ
ผูบ้ ริ โภค เพื่อให้ลูกค้ารับรู ้คุณประโยชน์ คุณสมบัติของผลิตภั ณฑ์ ด้านราคาและช่ องทางการจัด
จาหน่าย เพื่อกระตุน้ ความต้องการของลูกค้า เช่น การโฆษณา ประชาสัมพันธ์ การส่ งเสริ มการขาย
ด้วยการจัดกิจกรรม ลด แลก แจก แถม
กุณฑลี รื่ นรมย์ (2558, น. 35) อธิบายเพิ่มเติมว่า ส่ วนประสมการตลาด 4P’s แบบดั้งเดิมไม่
เพียงพอกับสภาพธุรกิจในปั จจุบนั ที่ได้เปลี่ยนแปลงไปทั้งสภาวะเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี
การสื่ อ สารสมัย ใหม่ ที่ มี ผ ลกระทบท าให้พ ฤติ ก รรมผูบ้ ริ โ ภคในการซื้ อ สิ น ค้า และการบริ ก าร
เปลี่ ย นแปลงไป วารสาร Harvard Business Review ฉบับ เดื อ นมกราคม-กุ ม ภาพัน ธ์ 2013 ได้
กล่าวถึงเรื่ องนี้ในบทความเรื่ อง “Rethinking the 4P’s” (Ettenson, Conrado, & Knowles, 2013) โดย
เสนอแนวคิดในการปรับเปลี่ยน 4P’s ดั้งเดิม ดังต่อไปนี้
Product → Solution
Price
→ Value
Place
→ Access
Promotion
→ Education
Product จากเดิมคือเทคโนโลยีสินค้าถูกปรับเปลี่ยนเป็ น Solution คือ การแก้ไขปั ญหาโดย
เน้นการตอบสนองความต้องการ (Need) ของผูบ้ ริ โภค
Price จากเดิมคือราคาที่ต้ งั บวกต้นทุนการผลิต และกาไรที่ตอ้ งการ หรื อ ราคาของคู่แข่ง ถูก
ปรับเปลี่ยนเป็ น Value ที่ลูกค้าจะได้รับเมื่อเปรี ยบเทียบกับราคา
Place แต่เดิมเป็ นทาเลและช่องทางการซื้อของลูกค้า ถูกปรับเปลี่ยน Access การเข้าถึงแบบ
บูรณาการทุกขั้นตอนการซื้อทั้งหมดของลูกค้า
Promotion เดิมใช้การโฆษณา ประชาสัมพันธ์ พนักงานขาย การส่ งเสริ มการขาย การขาย
ตรง ถูกปรับเป็ น Education การให้ความรู ้แก่ลูกค้าที่ตรงกับความต้องการของลูกค้าในกระบวนการ
ซื้อของลูกค้า เป็ นการเจาะลึกถึง insights ของลูกค้า
4P’s ไม่ได้มองในมุมของผูบ้ ริ หาร หรื อ ผูผ้ ลิตเพียงอย่างเดียว แต่มองในมุมมองผูบ้ ริ โภค
ด้วย เนื่ องจากปั จจุบนั ผูบ้ ริ โภคมีความรู ้และต้องการได้รับข้อมูลข่าวสารที่ชดั เจนเพื่อเปรี ยบเทียบ
สิ นค้าก่อนการตัดสิ นใจซื้อ
วารุ ณี ตันติวงศ์วาณิ ช และคณะ (2545, น. 43) อธิ บายเพิ่มเติมว่า มุมมอง 4P’s ในปั จจุบนั
เปลี่ยนไป เนื่ องจากการสื่ อสารเข้ามามีบทบาทสาคัญกับนักการตลาด ทาให้เกิ ดการผสมผสาน
เครื่ องมือต่าง ๆ ในการสื่ อสารการตลาด และมุ่งเน้นไปที่ผบู ้ ริ โภคกลุ่มเป้าหมาย (Target-Oriented)
จึงทาให้เกิดแนวคิดทาการตลาด 4P’s มาเป็ น 4C’s
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Lauterborn (1990, อ้างถึงใน บุริม โอทกานนท์, 2552) อธิบายว่า สิ นค้าที่มีความเหมือนกัน
การจัดจาหน่ าย การส่ งเสริ มการตลาด หรื อการตั้งราคาก็แทบจะไม่มีความแตกต่าง แนวคิด 4P’s
มองในมุมของผูผ้ ลิต และผูจ้ ดั จาหน่ าย ในที่สุดก็จะถูกบีบให้เปลี่ยนแปลงการทาการตลาดแบบ 4
C’s ซึ่ งจะเริ่ มเข้ามาแทนที่การตลาดแบบ 4P’s ซึ่ งการตลาดสมัยใหม่ตอ้ งมองในมุมมองของผูซ้ ้ื อ
ด้วย โดยได้เสนอแนวคิดในการทาการตลาดในรู ปแบบของ 4 C’s ไว้ ดังต่อไปนี้
1) ความจาเป็ นและความต้องการของผูบ้ ริ โภค (Customer Needs and Wants) สภาพ
การแข่งขัน ของตลาดในปั จ จุ บนั มี มากขึ้ น ผูบ้ ริ โภคมี พ ฤติ ก รรมที่ เ ปลี่ ย นไปสามารถหาข้อ มู ล
ข่าวสารการรั บรู ้ ใ นการเลื อกสิ น ค้าได้ห ลากหลายช่ องทาง ดังนั้น การศึ ก ษาความต้องการของ
ผูบ้ ริ โภคจึงมีความสาคัญ เพื่อนาข้อมูลมาใช้เป็ นแนวคิดทาให้การผลิตสิ นค้าและการบริ การมีความ
สอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมายได้ถูกต้อง
2) ต้นทุนการผลิต (Cost to the Customer) ผูผ้ ลิตควรหันมาสนใจเรื่ องต้นทุนหรื อ
ความคุ ม้ ค่า ประโยชน์ที่ก ลุ่ มผูบ้ ริ โภคจะได้รั บจากการซื้ อสิ น ค้า เช่ น การบริ ก ารหลังการขาย
ปริ มาณและคุณภาพ การรับประกันสิ นค้า ความรวดเร็ วและความสะดวกสบายในการซื้ อและใช้
สิ นค้า เพราะผูบ้ ริ โภคในปั จจุบนั มีความฉลาดในการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้ามากขึ้น นอกจากพิจารณา
เรื่ องราคาแล้วยังมุ่งเน้นเรื่ องประโยชน์และความคุม้ ค่าอีกด้วย
3) ความสะดวก Convenience ความสะดวกสบายเป็ นอีกหนึ่ งปั จจัยที่สาคัญในการ
ทาการตลาดปั จจุบนั หากผูบ้ ริ โภคได้รับความสะดวกสบายในการใช้สินค้าและบริ การจะทาให้
ผูบ้ ริ โภคเกิดความพึงพอใจและจงรักภักดีต่อตราสิ นค้าได้เป็ นอย่างดี
4) การสื่ อสาร Communication การสื่ อสารที่ดีจะสร้างความน่ าเชื่ อถือให้กบั สิ นค้า
ทาให้ผบู ้ ริ โภคเกิดความไว้เนื้อเชื่อใจ ส่ งผลทาให้ยอดขายเพิ่มมากขึ้น นักการตลาดจะต้องหาวิธีการ
สื่ อสารที่จะทาให้ผบู ้ ริ โภครับฟังและสนใจในสิ นค้า
แนวคิดใหม่เรื่ อง 4C’s ได้รับการตอบรับอย่างดีจากนักการตลาดทั้งรุ่ นเก่าและรุ่ นใหม่ และ
การคิดผลิตสิ นค้าของโรงงานและการขายและกระจายสิ นค้าของผูจ้ ดั จาหน่ ายการวางแผนการ
สื่ อสารของนัก โฆษณาประชาสัมพันธ์ในปั จจุบนั ก็ได้ถูกเปลี่ยนไปสู่ แนวคิด 4C’s มากขึ้นเรื่ อย ๆ
และทิ้งให้แนวคิด 4P’s นั้นค่อย ๆ ถอยกลับไปสู่ โลกของอดีตได้อย่างที่ควรจะเป็ น (บุริม โอทกา
นนท์, 2552)
ส่ วนประสมการตลาดออนไลน์ (6’P)
ธารารั ตน์ พวงสุ ว รรณ (2558) ได้อธิ บายว่า ส่ ว นประสมการตลาดออนไลน์ (6’Ps) ได้
พัฒนามาจากส่ วนประสมทางการตลาดดั้งเดิม (4’Ps) ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ (Product) ราคา (Price) การ
จัดจาหน่ าย (Place) การส่ งเสริ มการตลาด (Promotion) มาเป็ นองค์ประกอบการตลาดแบบใหม่
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ประกอบด้ว ย ผลิ ต ภัณ ฑ์ (Product) ราคา (Price) การจัด จ าหน่ า ย (Place) การส่ ง เสริ ม การตลาด
(Promotion) การรักษาความเป็ นส่ วนตัว (Privacy) และการให้บริ การส่ วนบุคคล (Personalization)
วิเชียร วงศ์ณิชชากุล และคณะ (2550, น. 13-16) และจิตรลดา วิวฒั น์เจริ ญวงศ์ (มหาวิทยาลัย
ศรี ปทุ ม , 2553) ได้อธิ บายว่า ส่ ว นประสมการตลาดออนไลน์ 6P’s (Online Marketing Mix) เป็ น
องค์ประกอบการตลาดแบบใหม่ที่มีความเกี่ยวเนื่ องกันและมีความสาคัญอย่างยิง่ ในการดาเนิ นการ
ตลาดออนไลน์ มีส่วนประกอบ ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ (Product) ราคา (Price) การจัดจาหน่ าย (Place)
การส่ งเสริ มการตลาด (Promotion) การรักษาความเป็ นส่ วนตัว (Privacy) และการให้บริ การส่ วน
บุคคล (Personalization)
1) ผลิตภัณฑ์ (Product) เป็ นสิ่ งที่นาเสนอขายแก่ลูกค้า เพื่อตอบสนองความต้องการ
ของลูกค้า กลุ่มเป้าหมาย แบ่งได้เป็ น 3 ประเภท ได้แก่ สิ นค้าที่สามารถจับต้องได้ (Physical Goods)
สิ นค้าดิจิทลั (Digital Goods) และธุรกิจบริ การ (Services)
2) ราคา (Price) เป็ นสิ่ งที่กาหนดมูลค่าของผลิตภัณฑ์ในรู ปของเงินตรา หรื อมีมูลค่า
สามารถแลกเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ที่นาเสนอได้ ซึ่ งจาเป็ นต้องคานึ งถึงปั จจัยในการตั้งราคา ได้แก่ การ
คานึ งถึงราคาตลาดเป็ นหลัก การคิดเผื่อราคาค่าขนส่ ง สิ นค้าราคาถูกอาจจะขายไม่ได้เสมอไป เน้น
ความสะดวกในการสัง่ ซื้อ และสิ นค้าราคาถูกเกินไปอาจขายรวมกันหรื อ ขายในปริ มาณมาก ๆ
3) ช่ อ งทางการจัด จ าหน่ า ย (Place or Distribution) เป็ นกระบวนการเคลื่ อ นย้า ย
ผลิตภัณฑ์จากผูผ้ ลิตไปสู่ ผูบ้ ริ โภค หรื อตลาดเป้ าหมาย ซึ่ งปั จจัยในการพิจารณาช่ องทางการจัด
จาหน่ ายผลิตภัณฑ์ผ่านระบบออนไลน์ ได้แก่ เว็บไซต์ใช้งานง่าย การเข้าเว็บไซต์หรื อดาวน์โหลด
ข้อมูลมีความรวดเร็ ว ข้อมูลที่นาเสนอชัดเจนน่าสนใจ และมีความปลอดภัยของข้อมูล
4) การส่ งเสริ มการตลาด (Promotion) เป็ นการติดต่อสื่ อสารการตลาดระหว่างผูข้ าย
และผูซ้ ้ือ หรื อกลุ่มเป้าหมาย โดยมีวตั ถุประสงค์ที่สาคัญเพื่อเตือนความทรงจา แจ้งข่าวสาร หรื อชัก
จูงใจให้เกิดความต้องการในผลิตภัณฑ์และเกิดการตัดสิ นใจซื้อในที่สุด โดยการประชาสัมพันธ์ตอ้ ง
มีการเตรี ยมความพร้อมก่อน ได้แก่ มีขอ้ มูลต่าง ๆ ให้สมบูรณ์ครบถ้วน สร้างจุดเด่นของเว็บไซต์
เพื่อให้เกิดการจดจาง่าย สร้างบรรยากาศให้เกิดความคึกคักเมื่อลูกค้าเข้าร่ วมทากิจกรรมต่าง ๆ และ
พิ จ ารณากลุ่ ม เป้ า หมายและงบประมาณ ซึ่ ง การประชาสัม พัน ธ์ มีห ลายวิธี ได้แ ก่ การรู ้ จ ัก และ
ตระหนักถึงตัวสิ นค้าหรื อบริ การให้เกิดความต้องการใช้ และตัดสิ นใจซื้อและซื้อในปริ มาณมากขึ้น
โดยอาศัยเครื่ องมือที่แตกต่างกัน เช่ น การโฆษณาด้วยแบนเนอร์ (ป้ ายโฆษณา) โฆษณาผ่านทาง
อีเมล์ โฆษณาด้วยการเสี ยค่าใช้จ่ายกับเว็บไซต์อื่น โฆษณาด้วยระบบสมาชิกแนะนาสมาชิก โฆษณา
ด้วยการแลกลิงค์กบั เว็บไซต์อื่น โฆษณาบนเครื่ องมือค้นหา (Search Engine) หรื อ Web Directory
เป็ นต้น
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5) การรักษาความเป็ นส่ วนตัว (Privacy) เป็ นนโยบายที่ผูป้ ระกอบการหรื อองค์กร
ต่าง ๆ ได้ประกาศให้สาธารณชนได้รับทราบว่าตนจะให้ความคุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคลที่เก็บไว้
ผูป้ ระกอบการควรกาหนดนโยบายเพื่อสร้างความน่ าเชื่ อถือ โดยเฉพาะข้อมูลเกี่ ยวกับการรักษา
ความเป็ นส่ วนตัว (Privacy) เช่น ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขบัตรเครดิต เป็ นต้น
6) การให้บริ การส่ วนบุคคล (Personalization) เป็ นลักษณะการบริ การแบบโต้ตอบ
ร่ วมกัน (Interactive) ระหว่างผูป้ ระกอบการกับลูกค้าแบบเจาะจงบุคคล เรี ยกว่า การตลาดแบบหนึ่ง
ต่อหนึ่ ง (One to One Marketing) เพื่อนาเสนอสิ่ งที่ตรงใจให้แก่ลูกค้า อานวยความสะดวกให้กบั
ลูกค้า สร้างความเป็ นกันเองและความประทับใจให้กบั ลูกค้า
กุลฉัตร ฉัตรกุล ณ อยุธยา (2555) ได้อธิ บาย ส่ วนประสมการตลาดออนไลน์ หรื อ ส่ วน
ประสมการตลาดอิเล็กทรอนิ กส์ (Electronic Marketing Mix) เป็ นองค์ประกอบการตลาดแบบใหม่
ซึ่ งมี ส่ว นประกอบดังนี้ ผลิ ตภัณ ฑ์ (Product) ราคา (Price) การจัด จ าหน่ าย (Place) การส่ งเสริ ม
การตลาด (Promotion) การรั ก ษาความเป็ นส่ ว นตัว (Privacy) และการให้ บ ริ การส่ ว นบุ ค คล
(Personalization) โดยส่ วนประกอบทุกปั จจัยมีความเกี่ยวพันและเท่าเทียมกัน มีความสาคัญอย่าง
มากในการดาเนินการของธุรกิจด้านอิเล็กทรอนิกส์
อย่างไรก็ตาม การเปิ ดเว็บไซต์พาณิ ชย์อิเล็กทรอนิ กส์ องค์ประกอบที่ สาคัญที่ จะทาให้
เว็บไซต์ประสบความสาเร็ จได้น้ นั ต้องทาการตลาดควบคู่กนั ไป ซึ่ งส่ วนประสมทางการตลาดแบบ
ดั้งเดิม 4’Ps และ 2’Ps ใหม่ คือ การรักษาความเป็ นส่ วนตัว (Privacy) และการให้บริ การส่ วนบุคคล
(Personalization) เป็ นการประยุกต์ใช้องค์ประกอบการตลาดแบบดั้งเดิมเข้ากับความสามารถพิเศษ
ของเทคโนโลยีใหม่ ๆ ทาให้เกิดองค์ประกอบการตลาดแบบใหม่
จากการทบทวนเอกสารงานวิจยั ต่าง ๆ พบงานวิจยั ที่เกี่ยวกับปั จจัยการรับรู ้ส่วนประสม
การตลาด โดยมีวตั ถุประสงค์การวิจยั แตกต่างกัน กลุ่มตัวอย่างแตกต่างกัน และมีระยะเวลาใน
การศึกษาแตกต่างกันดังนี้
เจิ ง เซิ่ น (2559) ได้ท าการศึ ก ษาวิจ ัย เรื่ อ ง ส่ ว นประสมการตลาดที่ มี ผ ลต่ อ การซื้ อและ
พฤติกรรมการซื้อผลไม้จากประเทศไทยของผูบ้ ริ โภคชาวจีนในเมืองหนานหนิง เขตปกครองตนเอง
ชนชาติจว้ งกวางสี สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) ระดับส่ วนประสม
การตลาดที่มีผลต่อการซื้ อผลไม้จากประเทศไทยของผูบ้ ริ โภคชาวจีน 2) พฤติกรรมการซื้ อผลไม้
จากประเทศไทยของผูบ้ ริ โภคชาวจีน และ 3) ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมในการซื้ อผลไม้จาก
ประเทศไทยของผูบ้ ริ โภคชาวจีนกับปั จจัยส่ วนบุคคล โดยทาการเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง เป็ น
ลู ก ค้า ที่ ซ้ื อ ผลไม้จ ากประเทศไทยในเมื อ งหนานหนิ ง เขตปกครองตนเอง ชนชาติ จ ้ว งกวางสี
สาธารณรัฐประชาชนจีน จานวน 400 คน
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ผลการศึกษาพบว่า โดยภาพรวม ระดับส่ วนประสมการตลาดที่มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อ
ผลไม้จากประเทศไทยของผูบ้ ริ โภคชาวจีน อยูใ่ นระดับปานกลาง พิจารณาเป็ นรายด้าน เรี ยงลาดับ
จากมากไปหาน้อยได้ดงั นี้ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านการจัดจาหน่าย ด้านการส่ งเสริ มการตลาด และด้าน
ราคา ในส่ วนของพฤติกรรมการตัดสิ นใจซื้ อผลไม้จากประเทศไทยของผูบ้ ริ โภคชาวจีน ในข้อที่มี
ความถี่มากที่สุด พบว่า ผูบ้ ริ โภคชาวจีนมีวตั ถุประสงค์ในการซื้ อผลไม้ไทยเพื่อการรับประทานกับ
ครอบครัวหรื อเพื่อน ในด้านความสนใจในการซื้อผลไม้มาจาก รสชาติผลไม้ไทย สาหรับโอกาสใน
การซื้ อ นิ ยมซื้ อผลไม้ไทยในช่วงวันธรรมดา (จันทร์ -ศุกร์ ) กรณี วนั พิเศษนิ ยมซื้ อผลไม้ไทยในวัน
เทศกาลจีน เมื่อซื้อผลไม้แล้วก็อยากกลับมาซื้อซ้ าอีก
ในส่ วนของข้อมูลเกี่ยวกับผลไม้ไทยได้ขอ้ มูลมาจากญาติ/เพื่อนที่แนะนา สาหรับช่วงเวลา
ในการซื้อ อยูใ่ นช่วงเวลา 18.01-24.00 น. ด้านความถี่ในการซื้อผลไม้ไทย ปี ละ 3-5 ครั้ง สถานที่ซ้ือ
จะซื้ อที่ห้างสรรพสิ นค้าที่ขายผลไม้ไทย และผูบ้ ริ โภคนิ ยมซื้ อผลไม้ไทยกลับบ้าน สาหรับปริ มาณ
การซื้ อ จะซื้ อครั้งละ 1.1-2.0 กิโลกรัม ผูบ้ ริ โภคตัดสิ นใจซื้ อด้วยตนเอง ส่ วนมูลค่าในการซื้ อผลไม้
ไทยอยูท่ ี่ครั้งละ 20.1-40.0 หยวน และมูลค่าการซื้อต่อปี อยูท่ ี่ต่ากว่า 100 หยวน
ปิ ยะพร ปุรา (2560) ได้ทาการศึกษาวิจยั เรื่ อง ปั จจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการซื้ อผักอินทรี ย ์
ผ่านช่องทางออนไลน์ของผูบ้ ริ โภค โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) เพื่อศึกษาการรับรู ้องค์ประกอบ
ของเว็บไซต์ 7C การรับรู ้ส่วนประสมทางการตลาด และการรับรู ้ความสมบูรณ์ดา้ นคุณสมบัติของ
สื่ อ เกี่ยวกับสิ นค้าประเภทผักอินทรี ยผ์ า่ นช่องทางออนไลน์ 2) เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรม
การซื้อผักอินทรี ยผ์ า่ นช่องทางออนไลน์ โดยทาการเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างที่มีประสบการณ์ใน
การซื้อผักผ่านช่องทาง ออนไลน์ จานวน 400 คน
ผลการศึ กษาพบว่า ปั จจัยที่ สามารถพยากรณ์ พฤติ กรรมการซื้ อผักอิ นทรี ยผ์ ่านช่ องทาง
ออนไลน์ มี 8 ปั จจัย เรี ยกตามลาดับความสาคัญ ได้แก่ 1) การส่ งเสริ มการขาย มีโปรโมชัน่ ลด แลก
แจก แถม รวมถึง มีการทาการประชาสัมพันธ์โดยการสร้างเนื้อหาให้ความรู ้ต่าง ๆ ที่ไม่ใช่การเสนอ
ขายโดยตรง 2) ปั จจัยด้านความเป็ นส่ วนตัว คือ การรักษาความลับของลูกค้า ไม่มีการนาข้อมูลของ
ลูกค้ามาเปิ ดเผย โดยไม่ได้รับอนุ ญาต 3) การให้สัญญาณที่หลากหลาย มีการใช้สื่อที่หลากหลาย
มิใช่แค่การใช้รูปภาพ เท่านั้น แต่รวมถึง การใช้คลิปเสี ยง และคลิปวีดีโอ ในการนาเสนอสิ นค้าให้มี
ความน่ าสนใจ 4) ด้านการเชื่อมโยง คือ การเชื่อมโยงช่องทางของทางร้านค้าเข้าไว้ดว้ ยกัน เช่น มี
การเชื่อมโยงแฟนเพจไปยังอินสตราแกรม เป็ นต้น 5) ช่องทางการจัดจาหน่าย ทาให้แฟนเพจเป็ นที่
รู ้ จกั โดยเน้นการโพสข้อความเสนอขายสิ นค้าอย่างต่อเนื่ อง 6) ด้านความหลากหลายของภาษา
กล่าวคือ มีการใช้ภาษาที่เป็ นกันเองระหว่าง ผูด้ ูแลเพจและลูกค้า 7) การให้ความสาคัญเฉพาะบุคคล
เปิ ดโอกาสให้ลูกค้าสามารถแสดงความคิดเห็นได้ อย่างอิสระ และ
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8) การให้บริ การส่ วนบุคคล คือ การเสนอขายสิ นค้าให้กบั ลูกค้าเฉพาะกลุ่ม
อภิพร วีระนนท์ (2560) ได้ทาการศึกษาวิจยั เรื่ อง ปั จจัยพยากรณ์พฤติกรรมการสั่งอาหาร
ผ่านแอปพลิเคชันบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อ
ศึกษา 1) ศึกษาการให้ความสาคัญด้านองค์ประกอบพาณิ ชย์อิเล็ กทรอนิ กส์ (7C) ของผูบ้ ริ โภคที่ 3
ส่ ง ผลต่ อ การสั่ ง อาหารออนไลน์ ผ่า นแอปพลิ เ คชั่น บนอุ ป กรณ์ เ คลื่ อ นที่ 2) เพื่ อ ศึ ก ษาการให้
ความสาคัญด้านส่ วนประสมทางการตลาดออนไลน์ (6P) ที่ส่งผลต่อการสั่งอาหารออนไลน์ผ่าน
แอปพลิชนั่ บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ 3) เพื่อศึกษาปั จจัยพยากรณ์พฤติกรรมการสั่งซื้ ออาหารออนไลน์
ผ่านแอปพลิเคชัน่ บนอุปกรณ์เคลื่อนที่
โดยทาการเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง ผูบ้ ริ โภคที่เคยสั่งอาหารออนไลน์ผา่ นแอปพลิเคชัน่
บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ และอาศัยอยูใ่ นกรุ งเทพมหานคร จานวน 400 คน ผลการศึกษาพบว่า ปั จจัยที่
สามารถพยากรณ์พฤติกรรมการสั่งอาหารผ่านแอปพลิเคชันบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ของผูบ้ ริ โภคมี
ทั้งหมด 5 ปัจจัย โดยตัวแปรทั้งหมดรวมกันสามารถพยากรณ์พฤติกรรมการสัง่ อาหารออนไลน์ผา่ น
แอปพลิเคชัน่ บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ได้ ร้อยละ 41.3 เรี ยงลาดับความสาคัญ ได้แก่ 1) องค์ประกอบ
พาณิ ชย์อิเล็กทรอนิ กส์ดา้ นเนื้ อหา กลุ่มตัวอย่างให้ความสาคัญมากที่สุด โดยผูบ้ ริ โภคต้องการให้มี
รายละเอียดของอาหารแต่ละรายการครบถ้วน 2) องค์ประกอบพาณิ ชย์อิเล็กทรอนิกส์ดา้ นความเป็ น
ชุ ม ชน กลุ่ ม ตัว อย่า งให้ค วามส าคัญ กับ การที่ แ อปพลิ เ คชั่น มี สื่ อสัง คมออนไลน์ เช่ น Facebook
Fanpage ไว้ให้ผูบ้ ริ โภคใช้ติดตามและแลกเปลี่ยนแสดงความคิดเห็ นระหว่างกัน 3) ส่ วนประสม
ทางการตลาดด้า นผลิ ต ภัณ ฑ์ กลุ่ ม ตัว อย่า งให้ค วามส าคัญ กับ การที่ มี ร้ า นอาหารที่ น าเสนอใน
แอปพลิ เ คชั่น อย่า งหลากหลาย อยู่ใ นอัน ดับ แรก ร้ า นอาหารที่ น าเสนอในแอปพลิ เ คชั่น เป็ น
ร้ า นอาหารที่ มี คุ ณ ภาพและน่ า เชื่ อ ถื อ มี ก ารบอกข้อ มู ล ร้ า นอาหารแต่ ล ะร้ า นโดยละเอี ย ดและ
รายละเอียดของอาหารอย่างชัดเจน และกลุ่มสุ ดท้ายให้ความสาคัญกับการที่แอปพลิเคชัน่ มีการ
อัพเดทรายการอาหารรวมทั้งร้ านที่นาเสนอภายในแอปพลิเคชั่นเสมอ 4) องค์ประกอบพาณิ ชย์
อิเล็กทรอนิกส์ดา้ นการติดต่อสื่ อสาร กลุ่มตัวอย่างให้ความสาคัญกับการอัพเดทโปรโมชัน่ กิจกรรม
ต่ าง ๆ ให้ผูบ้ ริ โภคทราบอย่างสม่ าเสมอ รวมถึ งการมี ขอ้ มูลสาหรั บการติ ดต่ อเพื่อให้ผูบ้ ริ โภค
สามารถสอบถามผูใ้ ห้บริ การร้านอาหารรวมทั้งผูใ้ ห้บริ การแอปพลิเคชัน่ 5) องค์ประกอบพาณิ ชย์
อิเล็กทรอนิ กส์ดา้ นการเชื่อมต่อเครื อข่าย โดยกลุ่มตัวอย่างให้ความสาคัญกับการที่แอปพลิเคชัน่ มี
เครื่ องมือสื่ อสารสาหรับค้นหาข้อมูลในตัวแอปพลิเคชัน่ เช่น ระบบการค้นหาโดยคาสาคัญ หรื อชื่อ
ร้ านอยู่ในอันดับแรก นอกจากนี้ แอปพลิเคชั่นยังต้องมีการเชื่ อมโยงข้อมูลที่จาเป็ นจากเว็บไซต์
ภายนอกเพื่อประกอบการตัดสิ นใจของลูกค้า (เช่นรี วิวจากเว็บไซต์ภายนอก)
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เสาวนีย ์ ศรี จนั ทร์นิล (2559) ได้ทาการศึกษาวิจยั เรื่ อง ส่ วนประสมทางการตลาดออนไลน์ที่
มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อผลิตภัณฑ์ ผ่านทางอินเทอร์ เน็ตของผูบ้ ริ โภคในเขตจังหวัดนนทบุรี โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) เพื่อศึกษาพฤติกรรมของผูบ้ ริ โภคที่มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อผลิตภัณฑ์
ผ่านทาง อินเทอร์ เน็ตของผูบ้ ริ โภค ในเขตจังหวัดนนทบุรี 2) เพื่อศึกษาระดับความสาคัญของส่ วน
ประสมทางการตลาดออนไลน์ที่ มีผ ลต่ อการ ตัด สิ น ใจซื้ อผลิ ตภัณ ฑ์ผ่านทางอิ น เทอร์ เ น็ ต ของ
ผูบ้ ริ โภค ในเขตจังหวัดนนทบุรี 3) เพื่อเปรี ยบเทียบส่ วนประสมทางการตลาดออนไลน์ที่ที่มีผลต่อ
การตัดสิ นใจซื้ อ ผลิตภัณฑ์ผ่านทางอินเทอร์ เน็ตของผูบ้ ริ โภค ในเขตจังหวัดนนทบุรี จาแนกตาม
ปัจจัยส่ วนบุคคล 4) เพื่อเปรี ยบเทียบส่ วนประสมทางการตลาดออนไลน์ที่ที่มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้อ
ผลิตภัณฑ์ผา่ นทางอินเทอร์เน็ตของผูบ้ ริ โภค ในเขตจังหวัดนนทบุรี จาแนกตามพฤติกรรมผูบ้ ริ โภค
โดยกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั คือ ผูบ้ ริ โภคซื้ อผลิตภัณฑ์ผ่านทางอินเทอร์ เน็ตในเขต จังหวัด
นนทบุรี จานวน 400 คน
ผลการศึ ก ษาพบว่า ผูบ้ ริ โ ภคมี พ ฤติ ก รรมการซื้ อ ผลิ ต ภัณ ฑ์ผ่า นทางอิ น เทอร์ เ น็ ต โดย
ส่ วนมาก จะใช้ระยะเวลาน้อยกว่า 1 ชัว่ โมง ในการซื้อผลิตภัณฑ์ทางอินเทอร์เน็ต ซึ่งผลิตภัณฑ์ส่วน
ใหญ่ที่ซ้ือผ่านทางอินเทอร์เน็ต ได้แก่ เสื้ อผ้า ด้านเหตุผลของการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ทางอินเทอร์เน็ต
ส่ วนใหญ่มีผลิตภัณฑ์ให้เลือกหลากหลายโดยพบมากที่สุด และใช้งบประมาณ 300-500 บาท ใน
การซื้อผลิตภัณฑ์ผา่ นระบบอินเทอร์เน็ตในแต่ละครั้ง นอกจากนี้ ผูบ้ ริ โภคยังให้ความสาคัญกับส่ วน
ประสมทางการตลาดออนไลน์ในการตัดสิ นใจซื้ อผลิตภัณฑ์ผ่านอินเทอร์ เน็ตทุกด้านอยู่ในระดับ
มาก
ส่ วนการเปรี ยบเทียบส่ วนประสมทางการตลาดออนไลน์ในการตัดสิ นใจซื้ อผลิตภัณฑ์ผา่ น
ทางอินเทอร์เน็ตของ ผูบ้ ริ โภคในเขตจังหวัดนนทบุรี จาแนกตามปัจจัยส่ วนบุคคล พบว่า ผูบ้ ริ โภคที่
มีอายุ รายได้ และการศึกษาที่แตกต่างกัน ให้ความสาคัญกับส่ วนประสมทางการตลาดออนไลน์ใน
การตัดสิ นใจซื้ อผลิตภัณฑ์ผ่านทางอินเทอร์ เน็ตแตกต่างกัน ขณะที่พฤติกรรมของผูบ้ ริ โภคในการ
ซื้ อ ผลิ ต ภัณ ฑ์ผ่า นทางอิ น เทอร์ เ น็ ต ด้า นประเภทของผลิ ต ภัณ ฑ์ ความถี่ ใ นการใช้บ ริ ก าร และ
งบประมาณในการซื้ อ ผลิ ต ภัณ ฑ์ที่ แ ตกต่ า งกัน ให้ค วามส าคัญ กับ ส่ ว นประสมทางการตลาด
ออนไลน์ในการตัดสิ นใจซื้อผลิตภัณฑ์ผา่ นทางอินเทอร์เน็ตแตกต่างกัน
เจษฎา คงแดง (2558) ได้ทาการศึกษาวิจยั เรื่ อง ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อ
การตัดสิ นใจซื้อสับปะรดหอมสุ วรรณของผูบ้ ริ โภคในอาเภอหัวหิ น จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อศึกษา ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อสับปะรดหอม
สุ วรรณของผูบ้ ริ โภค ในอาเภอหัวหิ น จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ โดยรวบรวมกลุ่มประชากรตัวอย่าง
400 คน ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง มีอายุมากกว่า 40 ปี สถานภาพ
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สมรส มีระดับการศึกษาปริ ญญาตรี รายได้เฉลี่ยระหว่าง 15,001 – 30,000 บาท และมีอาชีพพนักงาน
เอกชน พฤติกรรมการซื้อของกลุ่มตัวอย่าง ส่ วนใหญ่ซ้ือสับปะรดหอมสุ วรรณจากห้างสรรพสิ นค้า
เหตุผลในการซื้ อ คือ เชื่อถือแบรนด์ทิปโก้ จุดเด่นของสับปะรดหอมสุ วรรณ คือ มีกลิ้นหอม ปกติ
ซื้อสับปะรดหอมสุ วรรณ 3 ครั้ง/สัปดาห์ จานวนเงินที่ใช้ซ้ือ 101-500 บาท/ครั้ง ปกติจะซื้อสับปะรด
หอมสุ วรรณช่วงเวลาหลังอาหารเที่ยง รู ้จกั สับปะรดหอมสุ วรรณจากนิ ตยสาร/วารสาร การซื้ อเพื่อ
รับประทานเอง และชอบซื้ อแบบปอกแพ็คพร้อมทาน รองลงมาปอกเสี ยบไม้พร้อมทาน รองลงมา
ซื้อผลสดทั้งลูก
ในส่ วนปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อสับปะรดหอมสุ วรรณ
ของผูบ้ ริ โ ภค พบว่า ด้า นผลิ ต ภัณ ฑ์ ด้า นราคา ด้า นช่ อ งทางการจัด จ าหน่ า ย และด้า นส่ ง เสริ ม
การตลาดมีผลต่อการตัดสิ นใจซื้อสับปะรดหอมสุ วรรณโดยรวมมาก ซึ่งลูกค้ามีกาลังซื้อและยอมรับ
ราคาที่ได้ต้ งั ไว้ และยินดีที่จะจ่ายเพราะเห็นว่ารสชาติดี และมีประโยชน์ต่อร่ างกาย ส่ วนในการสร้าง
ความพึงพอใจต่อผูบ้ ริ โภคนั้น กลยุทธ์ทางการตลาดมีความสาคัญอย่างมากในการสร้างพึงพอใจต่อ
ผูบ้ ริ โภค และการกาหนดกลยุทธ์น้ นั ราคาจะเป็ นสื่ อกลางในการแลกเปลี่ยนสิ นค้า
จากแนวคิ ด และงานวิ จ ัย ที่ เ กี่ ย วข้อ งที่ ไ ด้ก ล่ า วมาแล้ว ข้า งต้น ผูว้ ิ จัย ได้น าแนวคิ ด และ
งานวิจยั ที่เกี่ยวข้องมาใช้เป็ นแนวทางในการศึกษา ปั จจัยการรับรู ้ความน่าเชื่อถือของแหล่งสาร การ
รับรู ้ส่วนประสมการตลาดออนไลน์ ที่มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อทุเรี ยนสดผ่านเฟซบุ๊ก จึงเลือกศึกษา
ส่ วนประสมทางการตลาด 6’P ประกอบด้วย 6 องค์ประกอบ ดังนี้ 1) ผลิตภัณฑ์ 2) ราคา (Price)
3)ช่ อ งทางจัด จ าหน่ า ย (Place) 4) การส่ ง เสริ มการตลาด (Promotion) 5) การให้ บ ริ การแบบ
เฉพาะเจาะจง (Personalization) 6) การรักษาความเป็ นส่ วนตัว (Privacy) ซึ่งเป็ นองค์ประกอบสาคัญ
ที่นกั การตลาดนิยมใช้เป็ นเครื่ องมือทางการตลาดที่เพื่อตอบสนองความต้องการและความพึงพอใจ
ของผูบ้ ริ โภคกลุ่มเป้าหมาย

2.4 แนวคิดและทฤษฎีเกีย่ วกับพฤติกรรมผู้บริโภค
Harrell (อ้า งถึ ง ใน สุ ด าดวง กุณ ฑลบุ ต ร, 2552, น. 75) ได้ใ ห้ค าจ ากัด ความพฤติ ก รรม
ผูบ้ ริ โภคว่า เป็ นการกระทาและกระบวนการตัดสิ นใจของแต่ละบุคคลใดบุคคลหนึ่ งที่จะค้นหา
ประเมิน จัดหาและใช้ผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ และให้ความสาคัญกับการซื้ อสิ นค้าใด ๆ ในแต่ละครั้งอาจ
ไม่เท่ากัน
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Schiffman and Kanuk (2000, p. 4, อ้างถึงใน นธกฤต วันต๊ะเมล์, 2555, น. 85) ได้กล่าวว่า
พฤติกรรมของผูบ้ ริ โภค หมายถึง พฤติกรรมการแสดงออกในรู ปแบบการค้นหา การใช้ การซื้ อ
การประเมิน และการกาจัดทิ้งซึ่งสิ นค้าและบริ การ รวมทั้งแนวคิดต่าง ๆ ของผูบ้ ริ โภค
ปริ ญ ลักษิตานนท์ (2544, น. 54) กล่าวว่า พฤติกรรมผูบ้ ริ โภค เป็ นการกระทาของบุคคลใด
บุคคลหนึ่ ง ซึ่ งเกี่ ยวข้องโดยตรงกับกระบวนการตัดสิ นใจซึ่ งเกิ ดขึ้นก่อน (Precede) ลักษณะทาง
พฤติกรรมของผูบ้ ริ โภคที่ซ้ื อสิ นค้านั้น นอกจากนี้ กระบวนการทางจิตวิทยาและสังคมวิทยายังมี
ส่ วนในการสร้างสมและขัดเกลาทัศนคติ ค่านิ ยม และมีส่วนในการกาหนดให้มีการกระทาเกิดขึ้น
ตามมา
Kotler (1999, อ้างถึงใน ศิริวรรณ เสรี รัตน์ และคณะ, 2546, น. 192) กล่าวว่า พฤติกรรม
ผูบ้ ริ โภคเป็ นพฤติกรรมที่ผบู ้ ริ โภคทาการค้นหา การคิด การใช้ การประเมินผล ในสิ นค้าและบริ การ
ที่ตอบสนองต่อความต้องการและความพึงพอใจของผูบ้ ริ โภค
ผูว้ ิจยั สรุ ปความหมาย พฤติกรรมของผูบ้ ริ โภค (Consumer Behavior) ได้ว่า พฤติกรรมการ
แสดงออกและกระบวนการตัดสิ นใจของแต่ละบุคคลที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการใช้สินค้าและบริ การ
ทางเศรษฐกิจ เพื่อตอบสนองความต้องการและความพึงพอใจของแต่ละบุคคลที่แตกต่างกันออกไป
2.4.1 ปัจจัยทีม่ ีอทิ ธิพลส่ งผลกระทบต่ อกระบวนการตัดสินใจซื้อ และการแสดง
พฤติกรรมของผู้บริโภคโดยภาพรวม (The Effect Factors on Big Picture of
Consumer Decision Making and Consumer Behavior)
ปฐมาพร เนติ นัน ทน์ (2556, น. 62-74) กล่ าวว่า ปั จ จัย ที่ มีความสาคัญส่ งผลกระทบต่อ
กระบวนการตัดสิ นใจซื้อ และการแสดงพฤติกรรมของผูบ้ ริ โภคโดยภาพรวม ประกอบด้วย 3 ปั จจัย
ได้แก่ ปั จจัยที่ 1 ปั จจัยภายในตัวผูบ้ ริ โภคเอง ปั จจัยที่ 2 ปั จจัยภายนอกตัวผูบ้ ริ โภค และปั จจัยที่ 3
ปัจจัยที่เป็ นทั้งปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก อธิบายได้ดงั ต่อไปนี้
ปั จจัยที่ 1 ปั จจัยภายในตัวผูบ้ ริ โภคเอง เป็ นปั จจัยเฉพาะตัวของผูบ้ ริ โภคแต่ละคน เช่ น
ลักษณะทางประชากร ลักษณะทางจิ ตวิทยา วิถีการใช้ชีวิต ระดับในการแยกแยะความแตกต่าง
กระบวนการรับรู ้ ความสามารถในการเรี ยนรู ้ ความสามารถในการจดจา การรับรู ้ในบุคลิกภาพตรา
สิ นค้า ทัศนคติที่มีต่อตราสิ นค้าที่เป็ นทางเลือก และบุคลิกภาพของตัวผูบ้ ริ โภคเอง
1) ระดับความจาเป็ น (Need) และความต้องการ (Want) ของผูบ้ ริ โภคแต่ละคน มี
ความแตกต่างกัน ตามทฤษฎี ลาดับขั้นของ Maslow 5 ขั้น คือ ขั้นที่ 1 ความต้องการทางกายภาพ
ได้แก่ อาหาร น้ า การนอนหลับ ขั้นที่ 2 ความต้องการความปลอดภัย ได้แก่ การได้รับการปกป้อง
การมีที่พกั พิง ความมัน่ คง ขั้นที่ 3 ความต้องการความเป็ นเจ้าของ ได้แก่ มิตรภาพ ความรัก การ
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ได้รั บ การยอมรั บ จากผูอ้ ื่ น ขั้น ที่ 4 ความต้อ งการที่ ส นองอัต ตาของตนเอง ได้แ ก่ ความพิ เ ศษ
สถานภาพการได้รับการยกย่องชื่นชม และขั้นที่ 5 ความต้องการในการทาให้ตวั เองมีความสมบูรณ์
แบบ ได้แก่ การเติมเต็มให้ตนเองมีความเพียบพร้อม สมบูรณ์แบบ เต็มเปี่ ยมไปด้วยประสบการณ์
ลาดับขั้น ความจ าเป็ นของ Maslow 5 ขั้น นี้ เป็ นปั จ จัยภายในตัวผูบ้ ริ โภค ที่ ทาให้
ผูบ้ ริ โ ภคเกิ ด ความปรารถนาที่ จ ะซื้ อ สิ น ค้า เพื่ อตอบสนองต่ อความจ าเป็ นและความต้อ งการที่
แตกต่างกัน ซึ่งผูบ้ ริ โภคมีความปรารถนาอยู่ 10 ประการ ดังต่อไปนี้ ประการที่ 1 ปรารถนาที่จะรู ้สึก
ปลอดภัย ประการที่ 2 ปรารถนาที่ จะรู ้ สึกสะดวกสบาย ประการที่ 3 ปรารถนาที่ จะได้รับความ
ห่ วงใยและมีความสัมพันธ์กบั ผูอ้ ื่น ประการที่ 4 ปรารถนาที่จะเป็ นที่ตอ้ งการของผูอ้ ื่น ประการที่ 5
ปรารถนาที่จะมีอิสระทาในสิ่ งที่ตนเองอยากจะทา ประการที่ 6 ปรารถนาที่จะเติบโตและเป็ นตัว
ของตัว เองมากขึ้ น ประการที่ 7 ปรารถนาที่ จ ะให้ความช่ ว ยเหลื อเกื้ อกูลคนอื่ น ๆ ประการที่ 8
ปรารถนาที่จะถูกทาให้ประหลาดใจและตื่นเต้น ประการที่ 9 ปรารถนาที่จะเชื่อว่าตนเองมีเป้าหมาย
ที่สูงขึ้นเรื่ อย ๆ ประการที่ 10 ปรารถนาที่จะรู ้สึกว่าตัวเองเป็ นคนที่สาคัญ
2) ความเร้าใจ (Appeal) สามารถทาให้ผบู ้ ริ โภคเกิดการตระหนักถึงปั ญหา และเกิด
เป็ นความจาเป็ น ความต้องการได้ เนื่ องจากผูบ้ ริ โภคเกิดการตอบสนองต่อข้อมูลข่าวสารจากตรา
สิ นค้า และในที่สุดเกิดการตัดสิ นใจซื้อ ความเร้นใจสามารถแบ่งได้เป็ น 10 ประเภท ได้แก่ ประเภท
ที่ 1 ความรู ้สึกเป็ นเจ้าของ ประเภทที่ 2 ความตื่นเต้นเร้าใจ ประเภทที่ 3 ความตลกและสนุ กสนาน
ประเภทที่ 4 ความสัมพันธ์ที่อบอุ่น ประเภทที่ 5 ความรู ้สึกว่าตัวเองได้รับความเติมเต็ม ประเภทที่ 6
การได้รั บ ความเคารพจากผูอ้ ื่ น ประเภทที่ 7 ความรู ้ สึ ก ได้รั บ การชื่ น ชมยกย่อ ง ประเภทที่ 8
ความรู ้สึกปลอดภัย ประเภทที่ 9 ความรู ้สึกเคารพในตนเอง ประเภทที่ 10 ความประหยัด
3) การแก้ไขปัญหาของตัวผูบ้ ริ โภคเอง สามารถแบ่งได้เป็ น 2 แบบ ดังต่อไปนี้
(1) แบบที่ 1 การแก้ไขปั ญหาอย่างมีขอ้ จากัด บางครั้งผูบ้ ริ โภคใช้เวลาไม่นาน
ในการคิดแก้ไขปั ญหา การค้นหาข้อมูล และการใช้เวลาไม่นานในการตัดสิ นใจซื้ อ ซึ่ งพฤติกรรม
การซื้ อ ใช้จ ะถู ก เปลี่ ย นเป็ นนิ สั ย ซึ่ งมัก จะเกิ ด ขึ้ น กับ การซื้ อ สิ น ค้า ที่ มี ร าคาต่ า ผู ้บ ริ โภคให้
ความสาคัญกับตราสิ นค้าต่า มีความถี่ในการซื้อใช้ ผูบ้ ริ โภคมีความคุน้ เคยกับประเภทสิ นค้าและตรา
สิ นค้า
(2) แบบที่ 2 การแก้ไขปั ญหาที่ถูกเพิ่มหรื อขยายเวลาออกไป บางครั้งผูบ้ ริ โภค
ทุ่มเทกับการคิดแก้ไขปั ญหา การค้นหาข้อมูล และใช้เวลาในการตัดสิ นใจมาก ซึ่ งมักจะเกิดกับการ
ซื้อสิ นค้าที่มีราคาแพง สิ นค้าไม่ได้ซ้ือบ่อย ๆ ผูบ้ ริ โภคให้ความสาคัญกับตราสิ นค้าสู ง ผูบ้ ริ โภคไม่มี
ความคุน้ เคยต่อกลุ่มประเภทสิ นค้า ตราสิ นค้า
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4) ลักษณะทางประชากรบางอย่าง สามารถแบ่งได้เป็ น 4 ข้อ ดังต่อไปนี้
(1) กลุ่มอายุซ่ ึ งถูกจัดกลุ่มตามช่วงปี เกิด หรื อที่เรี ยกว่า “Generation” เช่น ก่อน
เข้าสู่ วยั รุ่ น (Tween) มีช่วงอายุ 9-14 ปี กลุ่มวัยรุ่ น (Teen) มีช่วงอายุ 13-19 ปี กลุ่ม Generation Y มี
ช่ วงอายุที่เกิ ดในปี ค.ศ. 1979-1974 หรื อ พ.ศ. 2522-2517 กลุ่ม Generation X ช่ วงอายุที่เกิ ดในปี
ค.ศ. 1965-1978 หรื อ พ.ศ. 2508-2521 กลุ่ ม Baby Boomers มี ช่ว งอายุที่เ กิ ด ในปี ค.ศ. 1946-1964
หรื อ พ.ศ. 2489-2507 แต่ละกลุ่มอายุต่าง ๆ จะมีความจาเป็ น ความต้องการ ค่านิยม ทัศนคติ วิถีการ
ใช้ชีวิตแตกต่างกัน ส่ งผลให้กระบวนการตัดสิ นใจซื้อแตกต่างกัน
(2) ระดับการศึ กษา (Education) เป็ นที่ มาของการมี อาชี พ (Occupation) และ
รายได้ของผูบ้ ริ โภค (Consumer Income) ผูบ้ ริ โภคที่มีรายได้สูงมักมีความสามารถ มีกาลังทรัพย์ใน
การซื้ อใช้สินค้า และบริ การ ผูบ้ ริ โภคมีความต้องการที่จะมีชีวิตที่ดี มีความปรารถนาที่จะซื้อสิ นค้า
และบริ การต่าง ๆ มากมาย
(3) วิถีการใช้ชีวิต (Lifestyle) หมายถึง แนวทางในการใช้ชีวิตตามความรู ้สึกนึก
คิดของผูบ้ ริ โภคตาม (Solomon, 2013, อ้างถึงใน ปฐมาพร เนตินนั ทน์, 2556) ตามวิถีการใช้ชีวิตของ
ผูบ้ ริ โภค ประกอบด้วยองค์ประกอบหลาย ๆ อย่างที่มีความสัมพันธ์กนั ก่อนให้เกิดวิถีการใช้ชีวิต
เช่น ความสนใจ กิจกรรมต่าง ๆ ความคิดเห็นในแง่มุมต่าง ๆ และลักษณะทางประชากร เช่น อายุ
การศึกษา รายได้ อาชี พ ขนาดครอบครัว ที่อยู่อาศัย ถิ่นที่อยู่อาศัย ขนาดของเมือง ระดับชั้นของ
วงจรชีวิตของตัวผูบ้ ริ โภคเอง ดังตารางที่ 2.1
ตารางที่ 2.1 แสดงมิติต่าง ๆ ของวิถีการใช้ชีวิตของผูบ้ ริ โภค (Lifestyle Dimensions)
กิจกรรมต่ าง ๆ ความสนใจต่ าง ๆ
(Activities)
(Interests)
ทางาน
ครอบครัว
(Work)
(Family)
งานอดิเรก
บ้าน
(Hobbies)
(Home)
กิจกรรมทางสังคม โครงการชัว่ คราว
(Special Events)
(Job)
การพักร้อน
ชุมชน
(Vacation)
(Community)

การแสดงความคิดเห็นต่ าง ๆ
(Opinions)
เกี่ยวกับตัวเอง
(Themselves)
ประเด็นต่าง ๆ ทางสังคม
(Social Issues)
ประเด็นต่าง ๆ ทางการเมือง
(Politics)
เกี่ยวกับทางธุรกิจต่าง ๆ
(Businesses)

ลักษณะทางประชากร
(Demographics)
อายุ
(Age)
การศึกษา
(Education)
รายได้
(Income)
อาชีพ
(Occupation)
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ตารางที่ 2.1 (ต่อ)
กิจกรรมต่ าง ๆ
(Activities)
ความบันเทิง
(Entertainment)

ความสนใจต่ าง ๆ
(Interests)
การสร้างสรรค์
สิ่ งใหม่
(Recreation)
แฟชัน่
(Fashion)

การมี
ความสัมพันธ์
กับสมาชิกคลับ
สโมสร
(Club
Membership)
กิจกรรมของ
อาหาร
ชุมชน
(Food)
(Community)
การช้อปปิ้ ง
สื่ อต่าง ๆ
(Shopping)
(Media)
การเล่นกีฬาต่าง ๆ
การประสบ
(Sports)
ความสาเร็ จในด้าน
ต่าง ๆ
(Achievements)

การแสดงความคิดเห็นต่ าง ๆ
(Opinions)
เกี่ยวกับเศรษฐกิจต่าง ๆ
(Economics)

ลักษณะทางประชากร
(Demographics)
ขนาดของครอบครัว
(Family Size)

เกี่ยวกับการศึกษาต่าง ๆ
(Educations)

ที่อยูอ่ าศัย
(Dwelling)

เกี่ยวกับสิ นค้าต่างๆ
(Products)

ถิ่นที่อยูอ่ าศัย
(Geography)

เกี่ยวกับอนาคต
(Futures)
เกี่ยวกับวัฒนธรรมต่างๆ
(Cultures)

ขนาดของเมือง
(City Size)
ระดับขั้นของวงจร
ชีวิต
(Stage in Life Cycle)

แหล่งทีม่ า: Solomon, 2013, p. 255, อ้างถึงใน ปฐมาพร เนตินนั ทน์, 2556, น. 50.
(4) กระบวนการรับรู ้ของผูบ้ ริ โภค (Perception process) ประกอบด้วยขั้นตอน
ย่อย 4 ขั้นตอน ดังต่อไปนี้
ขั้น ตอนที่ 1 การเลื อ กที่ จ ะเปิ ดรั บ ค้น หาสาร ข้อ ความ แหล่ ง ที่ ม าของสาร
(Selective Exposure) ผูบ้ ริ โภคเลือกที่จะเปิ ดรับ ค้นหาสาร ข้อความ แหล่งที่มาของสาร ที่ทาให้ตน
สบายใจ และหลีกเลี่ยง สาร ข้อความ แหล่งที่มาของสาร ที่ทาให้ตนรู ้สึกไม่สบายใจ

39
ขั้นตอนที่ 2 การเลือกที่จะให้ความสนใจสาร ข้อความ แหล่งที่มาของสารเป็ น
บางส่ วน (Selective Attention) เมื่อผูบ้ ริ โภคเปิ ดรับแล้ว แต่ยงั มีการเลือกที่จะเปิ ดรับสาร ข้อความ
แหล่งที่มาสารเพียงบางส่ วนที่สอดคล้องกับความเชื่อ ทัศนคติ และค่านิยมของตนเอง
ขั้นตอนที่ 3 การเลือกที่จะปกป้ องตนเองจากการรับรู ้ (Perceptual Defense) เมื่อ
ผูบ้ ริ โภครับสารมาแล้วไม่สอดคล้องกับความเชื่อ ทัศนคติ และค่านิ ยมของตนเอง ผูบ้ ริ โภคจะทา
การบิดเบือนสารโดยการตีความเข้าข้างตนเองเพื่อทาให้ตนเองรู ้สึกดี ซึ่ งเป็ นกลไกทางจิตวิทยาที่
ผูบ้ ริ โภคจะปกป้องความรู ้สึกของตนเอง ไม่เช่นนั้นแล้วก็จะเลือกไม่จดจา หรื อ ลบสารนั้นออกไป
จากความทรงจา
ขั้น ตอนที่ 4 การเลื อ กที่ จ ะปิ ดกั้น การั บ รู ้ ส าร ข้อ ความ แหล่ ง ที่ ม าของสาร
(Perceptual Blocking) เป็ นกลไกในการปกป้ องตนเองของผูบ้ ริ โภคเมื่ อเรี ย นรู ้ ว่าสาร ข้อความ
แหล่งของสารที่ได้รับมาทาให้ตนรู ้สึกไม่สบายใจ ผูบ้ ริ โภคจะปิ ดกั้นไม่ยอมรับสาร ข้อความ แหล่ง
สารนั้นอีกเลย
ปั จ จั ย ที่ 2 ปั จ จั ย ภายนอกตัว ผู ้บ ริ โภค ปั จ จั ย ภายนอกรอบ ๆ ตัว ผู ้บ ริ โภค ได้ แ ก่
สภาพแวดล้อม เช่น วัฒนธรรมหลัก จารี ตประเพณี ค่านิ ยมของสังคม วัฒนธรรมย่อย และกลุ่มที่
ต้องพบปะกันเป็ นประจา มีความสาคัญส่ งผลกระทบต่อกระบวนการตัดสิ นใจซื้ อ และการแสดง
พฤติกรรมของผูบ้ ริ โภคโดยภาพรวม ดังต่อไปนี้
1) บริ บท (Context) สิ่ งแวดล้อม สถานการณ์แวดล้อมของผูบ้ ริ โภคในขณะที่กาลัง
อยูใ่ นกระบวนการตัดสิ นใจด้วย เช่น
(1) การเลือกประเภทของสิ นค้า การที่ผบู ้ ริ โภคจะเลือกตราสิ นค้าใดสิ นค้าหนึ่ง
หรื อเลือกร้านค้าใดร้านค้าหนึ่ ง กระบวนการตัดสิ นใจของผูบ้ ริ โภคจะขึ้นอยูก่ บั บริ บทสิ่ งแวดล้อม
สถานการณ์แวดล้อมของผูบ้ ริ โภค
(2) สถานการณ์ในการซื้ อใช้ (Purchase Situation) บางครั้งผูบ้ ริ โภคอาจจะเลิก
ซื้ อสิ นค้าอย่างใดอย่างหนึ่ งแล้วหันมาเลือกใช้อีกอย่าง แต่อาจจะมีปัจจัยทางสังคมบางอย่างทาให้
กลับมาตัดสิ นใจซื้ อใช้ใหม่ หรื อ มีการเลือกซื้ อตราสิ นค้าที่มีชื่อเสี ยงมีราคาแพงเพื่อเป็ นของขวัญ
สาหรับคนพิเศษ ในขณะที่ซ้ือใช้เพื่อตัวเองอาจจะเป็ นตราสิ นค้าที่เป็ นที่รู้จกั และมีราคาปานกลาง
(3) สถานการณ์ในการเดินเล่นช้อปปิ้ ง (Shopping Situation) บางครั้งผูบ้ ริ โภค
อาจจะไปเดินเล่น ชมสิ นค้าต่าง ๆ แล้วพบเจอกับสิ นค้าที่ดึงดูดใจ ทาให้เกิดกระบวนการตัดสิ นใจ
ซื้อโดยไม่ได้วางแผนไว้ล่วงหน้า
2) สภาวการณ์ ต่ า ง ๆ เช่ น สภาวการณ์ ท างเศรษฐกิ จ (Economic Factors) ภาวะ
เศรษฐกิ จโดยภาพรวมถดถอย ค่าเงิ น เฟ้ อ ปั จ จัย ทางด้านเทคโนโลยี เช่ น เทคโนโลยีใหม่ ๆ ที่
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สามารถติดต่อเชื่อมโยงกันได้อย่างไร้พรมแดน ปั จจัยทางด้านการเมืองและกฎหมาย เช่น กฎหมาย
การค้าระดับโลก กฎหมายระดับประเทศ กฎหมายระดับท้องถิ่น หน่ วยงาน องค์กรอิสระ ปั จจัย
ทางด้านคู่แข่ง เช่น การแย่งชิงส่ วนแบ่งตลาดและกาไร การแข่งขันระดับโลก
3) กลยุทธ์ทางการตลาด (Marketing Strategy) (แนวคิดในการบริ หารจัดส่ วนผสม
ทางการตลาด หรื อ Marketing Mixes: 4PS) และผลลัพธ์ต่าง ๆ (Outcomes) ซึ่ งเกิ ดขึ้นจากการทา
การตลาดขององค์กร (Firm Outcomes) ดังภาพที่ 2.5
การตอบสนองกับผูบ้ ริ โภค:
การประเมินหลังการซื้อใช้
ปัจจัยภายในที่มีอิทธิพล
ต่อตัวผูบ้ ริ โภคแต่ละคน

ปัจจัยภายนอก
(สิ่ งแวดล้อม) ที่มี
อิทธิพลต่อตัวผูบ้ ริ โภค
แต่ละคน

การตัดสิ นใจของ
ผูบ้ ริ โภค

การตอบสนองของ
ผูบ้ ริ โภค

การตอบสนองกับสิ่ งแวดล้อม :
การพัฒนากลยุทธ์ทางการตลาด

ภาพที่ 2.1 แสดงกระบวนการตัดสิ นใจของผูบ้ ริ โภคจะขึ้นอยูก่ บั ปั จจัยภายใน และปั จจัยภายนอก
อย่างเช่น การพัฒนากลยุทธ์ทางการตลาดที่มีผลกระทบต่อกระบวนการตัดสิ นใจของ
ผูบ้ ริ โภค
แหล่งทีม่ า: Asseal, 2005, p. 22, อ้างถึงใน ปฐมาพร เนตินนั ทน์, 2556, น. 69.
ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากกลยุทธ์ทางการตลาดสามารถแบ่งได้เป็ น 3 ทาง ถือเป็ นปั จจัยที่
มีอิทธิพลของกระบวนการตัดสิ นใจซื่ อของผูบ้ ริ โภค และการแสดงพฤติกรรมของผูบ้ ริ โภค
(1) ทางที่ 1 เกิดขึ้นจากการทาการตลาดขององค์กร คือ ตาแหน่ง จุดยืนของตรา
สิ นค้า (Product Position) หมายถึง ภาพลักษณ์ของสิ นค้า ตราสิ นค้าที่ถูกเชื่อมโยงกับตราสิ นค้าของ
คู่แข่งที่อยูใ่ นใจของผูบ้ ริ โภค กระบวนการตัดสิ นใจซื้ อของผูบ้ ริ โภคไม่จาเป็ นต้องอาศัยการซื้ อใช้
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แต่กระบวนการตัดสิ นใจซื้ อของผูบ้ ริ โภคสามารถเกิดขึ้นได้จากการสื่ อสารเกี่ยวกับตราสิ นค้าของ
องค์กรที่เกี่ยวข้อง เช่นเดียวกับการมีประสบการณ์ตรงต่อการซื้อใช้สินค้า
(2) ทางที่ 2 เกิ ดขึ้นจากการทาการตลาดขององค์กร คือ ยอดขายและผลกาไร
(Sale and profits) เป็ นผลลัพธ์ของการทาการตลาดขององค์กรในการประกอบธุ รกิจ ผูบ้ ริ โภคจะ
ประเมินการตัดสิ นใจซื้อใช้ตราสิ นค้าจากการพิจารณายอดขายและผลกาไรขององค์กร
(3) ทางที่ 3 เกิดขึ้นจากการทาการตลาดขององค์กร คือ ความพึงพอใจของลูกค้า
(Customer satisfaction) ได้รับจากการซื้อใช้สินค้า ตราสิ นค้า
ปั จจัยที่ 3 ปั จจัยที่เป็ นทั้งปั จจัยภายในและปั จจัยภายนอกหรื อปั จจัยแทรกกลาง ถือเป็ น
ปัจจัยแทรกกลางที่มีความสาคัญส่ งผลกระทบต่อกระบวนการตัดสิ นใจซื้อ และการแสดงพฤติกรรม
ของผูบ้ ริ โภคโดยภาพรวม กล่าวคือ
1) ค่านิ ยม (Value) ของผูบ้ ริ โภค ค่านิ ยมเป็ นความเชื่อสิ่ งใดสิ่ งหนึ่งที่คิดว่าสิ่ งนั้นดี
และส่ งผลต่อแนวทางในการกระทาสิ่ งต่าง ๆ ของผูบ้ ริ โภค รวมถึงการซื้ อใช้ตราสิ นค้าที่เกี่ยวข้อง
กับค่านิ ยมที่ตนเองมี ซึ่ งค่านิ ยมมีท้ งั ที่เกิดขึ้นจากตนเอง (ปั จจัยภายในของผูบ้ ริ โภค) และค่านิ ยมที่
เกิดขึ้นจากกลุ่มสังคม (ปัจจัยภายนอกของผูบ้ ริ โภค)
2) ประสบการณ์ ของผูบ้ ริ โภคที่ มีต่อตราสิ นค้า (Brand Experience) ไม่ว่าจะเป็ น
ประสบการณ์โดยตรงจากการซื้ อใช้ดว้ ยตนเอง (ปั จจัยภายในของผูบ้ ริ โภค) ประสบการณ์ทางอ้อม
(ปั จจัยภายนอกของผูบ้ ริ โภค) ซึ่ งก็คือ การได้รับข้อมูลเกี่ ยวกับการเลือกประเภทของสิ นค้า การ
เลือกตราสิ นค้า การเลือกร้านค้าต่าง ๆ จากการบอกเล่า ได้ยนิ พบเห็นผ่านคนอื่น ๆ หรื อสื่ อก็ตาม
3) ประโยชน์ที่จะได้รับจากการซื้ อใช้ (ปั จจัยภายใน และหรื อปั จจัยภายนอกของ
ผูบ้ ริ โภค) เมื่อเปรี ยบเทียบกับค่าใช้จ่ายในการค้นหาข้อมูล (ปั จจัยภายนอกของผูบ้ ริ โภค) สาหรับ
ผูบ้ ริ โภคที่มีความเชื่อในตราสิ นค้าอยูใ่ นความทรงจาแล้ว การค้นหาข้อมูลจากภายนอกอาจจะไม่ได้
มีผลต่อระบวนการตัดสิ นใจซื้อมากนัก
4) กลุ่มอ้างอิง (Reference Group) กลุ่มอ้างอิง คือ บุคคล กลุ่มบุคคลซึ่ งผูบ้ ริ โภคใช้
เป็ นแบบอย่างในการสร้างภาพลักษณ์ของตนเอง และใช้ค่านิยม ความเชื่อ จารี ตของกลุ่มอ้างอิงเป็ น
แบบอย่างในการดารงชีวิต กลุ่มอ้างอิงสามารถแบ่งออกได้เป็ น 2 ประเภท
(1) กลุ่มอ้างอิงหลัก (Primary Reference Group) คือ กลุ่มที่มีความใกล้ชิดกับตัว
ผูบ้ ริ โภค มีการติดต่อสื่ อสารแบบเผชิญหน้ากันโดยตรง มีปฏิกิริยาโตตอบกัน เป็ นกลุ่มที่มีอิทธิ พล
ต่อผูบ้ ริ โภคในหลายๆ ทาง เช่น ครอบครัว เพื่อน เพื่อนที่ทางาน เพื่อนที่ทากิจกรรมต่าง ๆ ร่ วมกัน
(2) กลุ่มอ้างอิงรอง (Secondary Reference Group) คือ กลุ่มที่มีปฏิกิริยาการตอบ
โต้กบั ผูบ้ ริ โภคน้อยกว่ากลุ่มอ้างอิงหลัก การติดต่อสื่ อสารของกลุ่มอ้างอิงรองมีท้ งั การติดต่อสื่ อสาร
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โดยตรง การสื่ อสารเผชิ ญหน้า การพูดคุยทางอ้อม เช่ น การติดต่อสื่ อสารกันผ่านสื่ อต่าง ๆ เช่ น
อินเทอร์เน็ต เครื อข่ายสังคมออนไลน์
5) ความเสี่ ยง (Risk) ความเสี่ ยงส่ งผลทาให้กระบวนการตัดสิ นใจของผูบ้ ริ โภคเกิด
ความล่าช้า หรื อไม่สนับสนุนการตัดสิ นใจซื้อใช้ ความเสี่ ยงมี 5 ประเภท ดังนี้
(1) ประเภทที่ 1 ความเสี่ ยงทางด้านประสิ ทธิภาพของตราสิ นค้าและการใช้งาน
ของตัวสิ นค้า (Performance Risk) ผูบ้ ริ โภคกลัวว่าประสิ ทธิภาพของสิ นค้าไม่ตรงตามที่คาดหวังไว้
(2) ประเภทที่ 2 ความเสี่ ยงด้านการเงิน (Financial Risk) ผูบ้ ริ โภคกลัวต้องนา
เงินมาจมกับการตัดสิ นใจซื้ อใช้ เนื่ องจากราคาของสิ นค้ามีความสาคัญกับการตัดสิ นใจซื้ อใช้ เมื่อ
เปรี ยบเทียบกับเงินที่เสี ยไปกับความคุม้ ค่าของสิ นค้าที่ได้มา
(3) ประเภทที่ 3 ความเสี่ ยงทางสังคม (Social Risk) ผูบ้ ริ โภคกลัวว่าจะเสี ยใจ
หากเมื่อตัดสิ นใจซื้อใช้แล้วไม่ได้รับการยอมรับจากกลุ่มบุคคลต่าง ๆ ในสังคมในทางที่ดี
(4) ประเภทที่ 4 ความเสี่ ย งทางด้า นกายภาพ หรื อ ความเสี่ ย งทางด้า นความ
ปลอดภัย (Physiological Risk หรื อ Safety Risk) ผูบ้ ริ โภคกลัวว่าจะได้รับการบาดเจ็บและอันตราย
จากสิ นค้าที่ตนเองได้ตดั สิ นใจซื้อใช้
(5) ประเภทที่ 5 ความเสี่ ยงทางด้านจิตวิทยา (Psychological Risk) ผูบ้ ริ โภคกลัว
ว่าการตัดสิ นใจซื้ อใช้จะทาให้กระทบต่อสถานภาพทางสังคม สิ นค้าที่ซ้ื อใช้แล้วไม่เป็ นที่ดึงดูดใจ
ต่อฝูงชน ทาให้ขาดความมัน่ ใจต่อตนเอง ผูบ้ ริ โภคแต่ละคนจะรับรู ้ความเสี่ ยงแตกต่างกันออกไป
ขึ้นอยู่กบั แต่ละบุคล ตัวสิ นค้า สถานการณ์ วัฒนธรรม ปริ มาณความเสี่ ยงที่ผบู ้ ริ โภครับรู ้ข้ ึนอยูก่ บั
แต่ละบุคคล ผูบ้ ริ โภคบางคนคานึงถึงความเสี่ ยงในระดับสู งในสถานการณ์การบริ โภคที่หลากหลาย
ขณะที่ผูบ้ ริ โภคบางคนคานึ งถึงความเสี่ ยงเล็กน้อย และกลุ่มประเภทสิ นค้ามีความหลากหลาย มี
ทางเลือกให้ตดั สิ นใจซื้ อมาก ผูบ้ ริ โภคจะคานึงถึงความเสี่ ยงในการตัดสิ นใจซื้อมาก ในทางตรงกัน
ข้าม หากกลุ่มสิ นค้ามีนอ้ ย ไม่มีทางเลือกให้ตดั สิ นใจซื้อมาก ผูบ้ ริ โภคจะคานึงถึงความเสี่ ยงน้อยลง
6) กระบวนการบริ โภคสิ นค้า และปั จจัยแทรกกลางระหว่างกระบวนการบริ โภค
สิ นค้า แบ่งออกเป็ น 3 ขั้นตอน ดังนี้
(1) ขั้น ตอนที่ 1 ขั้น ตอนที่ มีปัจ จัย น าเข้า (Input) แบ่ งเป็ น 2 ปั จจัย นาเข้า คื อ
ปัจจัยนาเข้าที่ 1 เกิดจากความพยายามทุ่มเทในการตลาดขององค์กร เช่น ตัวสิ นค้า ราคา การส่ งเสริ ม
การตลาด ช่องทางการจัดจาหน่าย ปั จจัยนาเข้าที่ 2 เกิดจากสภาพแวดล้อมทางวัฒนธรรมเชิงสังคม
เช่น ครอบครัว กลุ่มอ้างอิง (Reference Group) และแหล่งที่มาของข้อมูลอื่น ๆ ที่ไม่ใช่การโฆษณา
ชนชั้นทางสังคม วัฒนธรรมหลักและวัฒนธรรมย่อย
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(2) ขั้นตอนที่ 2 ขั้นตอนระหว่างกระบวนการที่ ผูบ้ ริ โภคทาการตัดสิ นใจซื้ อ
(Process) ปั จ จัย ที่ มี อิ ท ธิ พ ลคื อ ขอบเขตทางด้า นจิ ต วิ ท ยาของตัว ผู บ้ ริ โภคเอง เช่ น แรงจู ง ใจ
(Motivation) การรั บรู ้ (Perception) การเรี ยนรู ้ (Learning) บุคลิ กภาพ (Personality) และทัศนคติ
(Attitude)
(3) ขั้นตอนที่ 3 ขั้นตอนหลังจากการตัดสิ นใจซื้ อใช้ (Post Purchase) ได้แก่ ผล
จากการทดลองใช้ (Trail) ความพึงพอใจที่ได้รับจากการซื้ อใช้ตราสิ นค้าทั้งเรื่ องคุณประโยชน์ที่
คาดหวังสอดคล้องกับปั ญหา ความจาเป็ น ความต้องการ ความปรารถนา ประสบการณ์ที่ได้รับจาก
การซื้ อใช้ตราสิ นค้าทั้งทางตรงและทางอ้อม การซื้ อซ้ า การบริ การหลังการขาย การสื่ อสารทาง
การตลาดของตราสิ นค้าที่ซ้ือใช้
2.4.2 พฤติกรรมการตัดสิ นใจซื้อ
กระบวนการตัดสิ นใจซื้อของผูบ้ ริ โภค Consumer Decision Making Process, Nowadays
ในยุคปัจจุบนั นักวิชาการได้ให้คานิยมความหมาย ดังต่อไปนี้
กระบวนการตัดสิ นใจซื้ อของผูบ้ ริ โภค (Schiffman & Kanuk 1994, p. 659) คือ กระบวนการใน
การเลือกซื้ อสิ นค้าที่มีทางเลือกสองทางเลือกขึ้นไป โดยผูบ้ ริ โภคจะพิจารณา ในส่ วนที่เกี่ ยวข้องกับ
กระบวนการตัดสิ นใจด้านจิตใจ ความรู ้สึกนึ กคิด และพฤติกรรมทางกายภาพ การซื้ อเป็ นกิจกรรมทั้ง
ทางด้านจิตใจและกายภาพ ซึ่ งเกิ ดขึ้นในช่ วงระยะเวลาหนึ่ ง ทั้งกิ จกรรมที่ทาให้เกิ ดการซื้ อ และเกิ ด
พฤติกรรมการซื้อตามบุคคลอื่น
สุ ปัญญา ไชยชาญ (2542, น. 126) กล่าวว่า กระบวนการตัดสิ นใจของผูบ้ ริ โภคเป็ นลาดับ
การกระทาซึ่งจะดาเนินต่อเนื่องไปจนถึงขั้นการซื้อหรื อไม่ซ้ือ
สุ ดาพร กุณฑลบุตร (2552) กล่าวว่า กระบวนการตัดสิ นใจซื้ อเป็ นการศึกษาความรู ้สึกนึ ก
คิดของมนุษย์ที่มีความสลับซับซ้อนและยากต้องการที่จะรับรู ้ได้อย่างชัดเจนว่าคน ๆ นั้นกาลังรู ้สึก
นึกคิดต่อสิ่ งที่มากระทบประสาทของตนอย่างไร ซึ่งกระบวนการเกี่ยวกับความนึกคิดจึงไม่สามารถ
จะสังเกตได้โดยตรง การอธิ บายมัก ทาได้เพียงการวินิจฉัยว่าอะไรเป็ นต้นเหตุให้บุคคลนั้นมีการ
แสดงออกพฤติกรรมอย่างใดอย่างหนึ่ง
ถวัล ย์ วรเทพพุ ฒิ พ งศ์ (2540, น. 2) ได้ ใ ห้ ค วามหมายของการตัด สิ น ใจ หมายถึ ง
กระบวนการเลือกทางปฏิบตั ิทางใดทางหนึ่งจากทางเลือกต่าง ๆ เพื่อให้บรรลุจุดมุ่งหมายที่ตอ้ งการ
โดยใช้หลักเกณฑ์บางประการพิจารณาและตัดสิ นใจ
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จากคานิ ยมข้างต้นสามารถสรุ ปได้ว่า การตัดสิ นใจซื้ อ หมายถึง การเลือกและเปรี ยบเทียบ
จากทางเลือกที่มีมากกว่าสองทางเลือกโดยนามาพิจารณาด้วยเหตุและผล เพื่อให้บรรลุวตั ถุประสงค์
ที่ตอ้ งการ
2.4.3 กระบวนการตัดสิ นใจซื้อของผู้บริโภค (Consumer Decision Making Process)
Grewal and Levy (2013, อ้า งถึ ง ใน ปฐมาพร เนติ นั น ทน์ , 2556, น. 51-61) กล่ า วถึ ง
กระบวนการตัดสิ นใจซื้ อของผูบ้ ริ โภค ไว้ว่า เป็ นขั้นตอนต่าง ๆ ที่ผบู ้ ริ โภคต้องผ่าน เริ่ มจากก่อน
การซื้อ ระหว่างซื้อ หรื อใช้ และหลังจากซื้อหรื อใช้แล้ว สามารถแบ่งได้เป็ น 5 ขั้นตอน คือ ขั้นตอน
ที่ 1 การตระหนักถึงความจาเป็ น ความต้องการ (Need Recognition) ขั้นตอนที่ 2 การค้นหาข้อมูล
(Information Searching) ขั้นตอนที่ 3 การประเมินผล หรื อทางเลือกต่าง ๆ (Evaluation Alternatives)
ขั้นตอนที่ 4 การซื้ อและการบริ โภค (Purchase and Consumption) ขั้นตอนที่ 5 หลังจากการซื้ อใช้
(Post Purchase)
การตระหนัก
ถึงความ
จาเป็ น ความ
ต้องการ
(Need
Recognition)

การค้นหา
ข้อมูล
(Information
Searching)

การ
ประเมินผล
หรื อทางเลือก
ต่าง ๆ
(Evaluation
Alternatives)

การซื้ อและ
การบริ โภค
(Purchase and
Consumption)

หลังจาก
การซื้ อใช้
(Post
Purchase)

ภาพที่ 2.2 แสดงกระบวนการตัดสิ นใจซื้อของผูบ้ ริ โภค 5 ขั้นตอน
แหล่งทีม่ า: Grewal and Levy, 2013, p. 97, อ้างถึงใน ปฐมาพร เนตินนั ทน์, 2556, น. 51.
1) ขั้น ตอนที่ 1 การตระหนัก ถึ ง ความจ าเป็ น ความต้อ งการ (Need Recognition)
ผูบ้ ริ โภคจะตระหนักถึงความจาเป็ นหรื อความต้องการเมื่อเผชิญหน้ากับความไม่สมดุล (Imbalance)
ของการกระทาและความปรารถนาที่ถูกปลุกเร้า (Arouse) ซึ่ งจะนาไปสู่ กระบวนการตัดสิ นใจซื้ อ
หรื อใช้ตราสิ นค้าใดสิ นค้าหนึ่ งในการแก้ไขปั ญหา (Problem Solving) หรื อตอบสนองความจาเป็ น
ความต้องการของตนเองในด้านการใช้งาน และการตอบสนองความจาเป็ นความต้องการของ
ผูบ้ ริ โภคในเชิงอารมณ์และความรู ้สึก
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2) ขั้น ตอนที่ 2 การค้นหาข้อมู ล (Information Searching) เมื่ อตระหนักถึ งปั ญหา
แล้วผูบ้ ริ โภคจะทาการค้นหาข้อมูลสิ นค้า ตราสิ นค้า หรื อทางเลือกต่าง ๆ เพื่อทาให้ตนเองเกิดภาวะ
สมดุล (Balance) และเกิดความพึงพอใจ (Satisfy) ผูบ้ ริ โภคจะทาการค้นหาข้อมูล 2 แหล่ง คือ (1)
ค้น หาข้อ มู ล จากภายใน (Internal Search for Information) เป็ นข้อ มู ล ที่ อ ยู่ ใ นความทรงจ าของ
ผูบ้ ริ โภคเกี่ยวกับตราสิ นค้าที่เคยซื้ อใช้ในอดีต (2) การค้นหาข้อมูลภายนอก (External Search for
Information) ผูบ้ ริ โภคจะทาการค้นหาข้อมูลนอกเหนื อจากความทรงจา เช่น การพูดคุยกับคนใน
ครอบครัว เพื่อน พนักงานขาย รวมถึงการเปิ ดรับสื่ อต่าง ๆ เช่น Google Yahoo Bing และ Ask.com
ผูบ้ ริ โภคจะทาการค้นหาข้อมูลภายนอกเพื่อนาไปใช้ในการตัดสิ นใจต่อไป ซึ่งประเภทและปริ มาณ
ข้อมูลที่ผบู ้ ริ โภคต้องการขึ้นอยูก่ บั หากสิ นค้ามีความเกี่ยวพันสู ง ผูบ้ ริ โภคต้องการข้อมูลในปริ มาณ
ที่มากกว่าและมีการค้นหาข้อมูลจากหลายแหล่ง แต่ถา้ เป็ นสิ นค้าที่มีความเกี่ยวพันต่า อาจใช้ขอ้ มูล
จากประสบการณ์ของตนเองก็เพียงพอแล้ว ทั้งนี้ ข้ ึนอยูก่ บั สถานการณ์ของการซื้ อในแต่ละครั้งด้วย
เช่ น หากผูบ้ ริ โภคซื้ อสิ นค้าครั้ งแรก ย่อมต้องหาข้อมูลในปริ มาณมาก แต่เมื่อซื้ อครั้ งต่อไปการ
ค้นหาข้อมูลอาจน้อยลง
3) ขั้นตอนที่ 3 การประเมินผล หรื อทางเลือกต่าง ๆ (Evaluation Alternatives) การ
ประเมินทางเลือกต่าง ๆ เมื่อผูบ้ ริ โภคได้ขอ้ มูลมาแล้ว ผูบ้ ริ โภคจะทาการประเมินทางเลือกจาก
พื้นฐานความเชื่อและความรู ้ที่ผบู ้ ริ โภคมีต่อสิ นค้า เพื่อเปรี ยบเทียบสิ นค้า เพื่อเลือกสิ่ งที่ตอบสนอง
ความต้องการมากที่สุด เพื่อเลือกทางเลือกที่เห็นว่าเหมาะสม โดยพิจารณาจากตราสิ นค้า คุณสมบัติ
ที่มีความสาคัญและตรงกับความต้องการของตนเอง
4) ขั้น ตอนที่ 4 การซื้ อ และการบริ โภค (Purchase and Consumption) หรื อ การ
ตัดสิ นใจซื้ อ (Purchase Decision) ผูบ้ ริ โภคจะตัดสิ นใจเลือกตราสิ นค้าที่ชื่นชอบมากที่สุด นาไปสู่
ความตั้งใจซื้ อ (Intention to Buy) และการตัดสิ นใจซื้ อ แต่ในบางกรณี ผูบ้ ริ โภคก็ไม่ได้ทาการซื้ อ
ตราสิ นค้าที่ตนเองเลือกไว้ เนื่ องจากมี ตวั แปรอื่น ๆ มาแทรกระหว่างความตั้งใจซื้ อ ทาให้เกิดการ
เปลี่ยนใจไปซื้อใช้ตราสิ นค้าอื่นที่ไม่ได้ต้ งั ใจซื้อตั้งแต่แรก
5) ขั้นตอนที่ 5 หลังจากการซื้ อใช้ (Post Purchase) หลังจากผูบ้ ริ โภคได้ซ้ื อสิ นค้า
และมีประสบการณ์ จากการใช้สินค้า ผูบ้ ริ โภคจะประเมินว่าสิ นค้านั้นสามารถตอบสนองความ
ต้องการและความคาดหวังของผูบ้ ริ โภคได้หรื อไม่ หากผูบ้ ริ โภคมีความพึงพอใจก็มีแนวโน้มในการ
ซื้ อสิ นค้านั้นซ้ าอีก และแนะนาให้ขอ้ มูลข่าสารต่าง ๆ ต่อตราสิ นค้าที่ตนมีความภักดีในเชิงบวกกับ
ผูบ้ ริ โภคคนอื่น ๆ
Grewal and Levy (2013, อ้า งถึ ง ใน ปฐมาพร เนติ นั น ทน์ , 2556, น. 60-61) ได้อ ธิ บ าย
เพิ่มเติมว่า ผลหลังจากการซื้อใช้แบ่งได้เป็ น 3 แนวทาง ดังนี้
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1) ความพึงพอใจในตราสิ นค้าของผูบ้ ริ โภค (Consumer Satisfaction) ความพึงพอใจ
ในตราสิ นค้าของผูบ้ ริ โภคจะเกิดขึ้น ขึ้นอยู่กบั ระดับความคาดหวังในตราสิ นค้าที่มีคุณสมบัติและ
คุณประโยชน์ตอบสนองความต้องการของผูบ้ ริ โภคได้ รวมถึงการบริ การหลังการขายด้วย
2) การคิดปลอบโยนใจตนเองเพื่อแก้ไขปั ญหาความขัดแย้งในตนเองกับพฤติกรรม
ภายหลังการซื้ อใช้ตราสิ นค้าของผูบ้ ริ โภค (Post Purchase Cognitive Dissonance) เมื่อความเชื่อใน
ตัวผูบ้ ริ โภคเกิดความขัดแย้งกับพฤติกรรมหลังการซื้ อใช้สินค้า ซึ่ งเกิ ดขึ้นกับสิ นค้าที่มีราคาแพง
ไม่ได้มีประสิ ทธิ ภาพตามที่คาดหวังทาให้ผบู ้ ริ โภคพยายามคิดแก้ไขความรู ้สึกไปในทางบวกแทน
ว่าสิ นค้าที่ตนเองได้ซ้ือมีชื่อเสี ยงกว่า คุณภาพโดยรวมน่าจะดีกว่า เป็ นต้น
3) ผู บ้ ริ โ ภคมี ค วามภัก ดี ต่ อ ตราสิ น ค้า (Customer Loyalty) หากลู ก ค้า หรื อ กลุ่ ม
ผูบ้ ริ โภคเป้าหมายมีความพึงพอใจต่อตราสิ นค้า ผูบ้ ริ โภคเกิดพฤติกรรมการซื้ อตราสิ นค้านั้นซ้ าอีก
และยังแนะนาข้อมูลต่าง ๆ เกี่ ยวกับตราสิ นค้าที่ตนภักดี ให้กบั ผูบ้ ริ โภคคนอื่น ๆ ซึ่ งสามารถลด
งบประมาณที่ใช้ในการสื่ อสารการตลาดเพื่อการสร้างตราสิ นค้าลงได้
จากการทบทวนเอกสารงานวิ จ ัย ต่ า ง ๆ พบงานวิ จ ัย ที่ เ กี่ ย วกับ การตัด สิ น ใจซื้ อ โดยมี
วัตถุประสงค์การวิจยั แตกต่างกัน กลุ่มตัวอย่างแตกต่างกัน และมีระยะเวลาในการศึกษาแตกต่างกัน
ดังนี้
พรรณรี สุ รินทร์ (2559) ได้ทาการศึกษาวิจยั เรื่ อง ศึกษาพฤติกรรมของผูบ้ ริ โภคในการเลือก
ซื้ อ ผลไม้อ อร์ แ กนิ ค ในเขตกรุ ง เทพมหานคร โดยมี ว ตั ถุ ป ระสงค์เ พื่ อ ศึ ก ษา โครงสร้ า งตลาด
พฤติกรรมผูบ้ ริ โภคในการเลือกซื้ อผลไม้ออร์ แกนิ คในเขตกรุ งเทพมหานคร ผลการศึกษาพบว่า
ปั จจุบนั ร้านเฉพาะขายผลไม้ออร์แกนิคมีจานวนน้อย และผูบ้ ริ โภคส่ วนใหญ่จะซื้อผลไม้ออร์แกนิค
ในห้างสรรพสิ นค้า และผลิตภัณฑ์ของตลาดและหากผูผ้ ลิตรายใดรายหนึ่ งเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
ไม่ว่าจะเป็ นการเปลี่ยนแปลงปริ มาณราคาหรื อพฤติกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการผลิตและการขาย
ย่อมส่ งผลกระทบกระเทือนต่อตลาดหรื อผูผ้ ลิตรายอื่น พฤติกรรมการแข่งขันด้านราคาไม่นิยมใน
การกาหนดกลยุทธ์ เนื่องจากคุณสมบัติของผลไม้ออร์แกนิคนั้นไม่แตกต่างกันมากสามารถทดแทน
กันได้อย่างสมบูรณ์ทาให้ผขู ้ ายใช้พฤติกรรมการแข่งขันที่เกี่ยวข้องด้านราคาเป็ นหลัก ไม่ว่าจะเป็ น
ด้านช่ องทางจาหน่ าย ด้านสงสริ มการขาย ด้านคุณภาพเป็ นสิ นค้าที่สามารถทดแทนกันได้อย่าง
สมบูรณ์แบบ แต่สินค้านั้นมีเอกลักษณ์พาะในด้านความปลอดภัยและของตัวสิ นค้าจากการวิเคราะห์
ดังนั้นจึงสรุ ปได้วา่ โครงสร้างตลาดผลไม้ออร์แกนิคเป็ นแบบ ตลาดกึ่งแข่งขันกึ่งผูกขาด
ส าหรั บ ปั จ จั ย ที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ การเลื อ กซื้ อผลไม้ อ อร์ แ กนิ ค ของประชาชนในเขต
กรุ งเทพมหานคร พบว่า ส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง อายุ วุฒิการศึกษาปริ ญญาตรี และรายได้เฉลี่ยใน
ครอบครัวมากกว่า 30,001 บาทขึ้นไป จะซื้ อผลไม้ออรื แกนิ คทั้งสองกลุ่มให้ความสาคัญของตรา
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สัญลักษณ์มีผลต่อการตัดสิ นซื้ อในราคาที่แพงกว่าผลไม้ทวั่ ไป เพราะความเชื่อมัน่ ว่าผลไม้ที่ไม่ใส่
ปุ๋ ยเคมีได้การรับรองคุณภาพมีผลต่อผูบ้ ริ โภคตัดสิ นใจซื้ อผลไม้ออร์แกนิคในราคาที่แพงกว่าผลไม้
ทัว่ ไป เมื่อนาปั จจัยต่าง ๆ มาวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระและตัวแปรตาม พบว่า
ปั จจัยที่ มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจเลื อกซื้ อผลไม้เชิ งบวกคือ อายุ การศึ กษา โดยพฤติ กรรมของ
ผูบ้ ริ โภคให้ความสาคัญในตราสัญลักษณ์ การรับรู ้ข่าวสารในเรื่ องความปลอดภัยในสารพิษตกค้าง
ในผลไม้
อาทิตย์ อุทธวัง (2550) ได้ทาการศึกษาวิจยั เรื่ อง พฤติกรรมของผูบ้ ริ โภคในการตัดสิ นใจซื้อ
ผลไม้ส ดตัด แต่ ง ในร้ า นค้า ปลี ก สมัย ใหม่ ในจัง หวัด เชี ย งใหม่ โดยมี ว ัต ถุ ป ระสงค์เ พื่ อ ศึ ก ษา
พฤติ ก รรมของผู ้บ ริ โภค ต่ อ การตัด สิ น ใจซื้ อผลไม้ส ดตัด แต่ ง ผลการศึ ก ษาพบว่ า ผู ้ต อบ
แบบสอบถามส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง ส่ วนใหญ่อายุ 40-49 ปี มีการศึกษาระดับปริ ญญาตรี รายได้
เฉลี่ยมากกว่า 20,000 บาท ต่อเดือน ผูต้ อบแบบสอบถามทุกคนเคยซื้ อผลไม้สดตัดแต่งในร้านค้า
ปลีกสมัยใหม่ และนิยมบริ โภคผลไม้สดตัดแต่งที่เป็ นผลไม้ตามฤดูกาลในประเทศมากที่สุด สถานที่
นิยมซื้อที่โลตัส สาขาหางดง การตัดสิ นใจซื้อคือ ตัดสิ นใจด้วยตนเองมากที่สุด เหตุผลที่ซ้ือเนื่องจาก
มีสินค้าให้เลือกหลากหลายชนิดมากที่สุด ความถี่ในการซื้อผลไม้สดตัดแต่งในร้านค้าปลีกสมัยใหม่
ไม่แน่ นอนแล้วแต่โอกาส โดยจะซื้ อ 2-3 ครั้งต่อสัปดาห์ ช่วงเวลาที่ทาการซื้ อนั้นไม่แน่นอน วันที่
นิ ยมซื้ อคือ วันหยุด ปริ มาณการซื้ อแต่ละครั้งมีปริ มาณไม่แน่นอน ส่ วนมากค่าใช้จ่ายในการซื้ อแต่
ละครั้ง 50-100 บาท ปัจจัยในการพิจารณาเลือกซื้อมรการเปรี ยบเทียบราคาสิ นค้า
ในส่ วนของความคิดเห็นของผูบ้ ริ โภคต่อระดับความสาคัญของส่ วนประสมทางการตลาด
ในการเลือกซื้ อผลไม้สดตัดแต่ง ด้านผลิตภัณฑ์ ให้ความสาคัญโดยรวมมีค่าอยูใ่ นระดับมาก โดยมี
ปั จจัยย่อยเรื่ อง ความสด สะอาด ถูกสุ ขอนามัย ปลอดสารพิษ มีเครื่ องหมายรับรองความปลอดภัย มี
ขนาด/ปริ มาณ เหมาะสมกับราคา ด้านราคา ให้ความสาคัญโดยรวมมีค่าอยูใ่ นระดับมากในเรื่ อง การ
มีป้ายที่เห็นได้ชดั เจน ราคาใกล้เคียงกับราคาในตลาดสด ราคาสมเหตุสมผลกับคุณภาพสิ นค้า ราคา
ถูกกว่าราคาในตลาดสด ด้านสถานที่จดั จาหน่าย ให้ความสาคัญโดยรวมอยูใ่ นระดับมากทั้งในเรื่ อง
ความสะอาดของร้าน มีสถานที่จอดรถเพียงพอ มีการจัดแบ่งพื้นที่การจัดวางสิ นค้าที่เหมาะสม และ
การเดินทางสะดวก (ใกล้บา้ น ใกล้ที่ทางาน) ด้านส่ งเสริ มการตลาด ให้ความสาคัญอยูใ่ นระดับมาก
โดยปัจจัยการส่ งเสริ มการตลาดที่ผตู ้ อบแบบสอบถามให้ความสาคัญเรี ยงลาดับได้ดงั นี้ การบริ การที่
ดีของพนักงาน การลดราคา และมีการแถมสิ นค้า
อดุลย์ ก๋ องระบาง (2549) ได้ทาการศึกษาวิจยั เรื่ อง ปั จจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการซื้ อผลไม้
ของผูบ้ ริ โภคในตลาดสดแม่ริมอาเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่ โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) เพื่ออ
ศึกษาปั จจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการซื้ อผลไม้สดของผูบ้ ริ โภคในตลาดสดแม่ริม 2) เพื่อหาแนวทาง
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ในการด าเนิ น งานของธุ ร กิ จ ค้า ปลี ก ผลไม้ส ดในตลาดสดอ าเภอแม่ ริ ม จัง หวัด เชี ย งใหม่ โดย
การศึ ก ษากลุ่ มตัว อย่าง ผูท้ ี่ เ คยซื้ อผลไม้สดในตลาดแม่ ริม จ านวน 321 คน ผลการศึ ก ษาพบว่า
ผูบ้ ริ โภคส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 21-30 ปี สถานภาพโสด ประกอบอาชีพรับจ้างทัว่ ไป
มีรายได้เฉลี่ยต่อเดื อน 5,001-8,000บาท การเดิ นทางจากที่พกั ไปถึงตลาดส่ วนใหญ่ใช้เวลา 6-10
นาที และใช้รถจักรยานยนต์ในการเดิ นทาง ส่ วนใหญ่มาซื้ อของที่ตลาด 4-4 ครั้ งต่อสัปดาห์ ซื้ อ
ผลไม้ต่อครั้งเป็ นจานวนเงิน 101-150 บาท จะซื้ อผลไม้สดในวันธรรมดา จันทร์ -ศุกร์ และวันหยุด
เสาร์-อาทิตย์ ในตอนเย็น
ด้านปั จจัยภายใน ผูบ้ ริ โภคมีความเห็นด้วยเกี่ยวกับปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อพฤติกรรมการซื้ อ
อยู่ในระดับมาก ผูบ้ ริ โภคส่ วนใหญ่เห็นด้วยมากในเรื่ อง ผูซ้ ้ื อมีแนวคิดของตัวเองในการซื้ อ ด้าน
ปั จจัยภายนอก มี ความเห็ นด้วยเกี่ ยวกับปั จจัยที่ มีอิทธิ พลต่อพฤติกรรมการซื้ อ อยู่ในระดับมาก
ผูบ้ ริ โภคส่ ว นใหญ่ เ ห็ น ด้ว ยมากในเรื่ อง ผูซ้ ้ื อชอบซื้ อผลไม้ไ ทยตามฤดู ก าลมากกว่าผลไม้จ าก
ต่างประเทศ ในส่ วนปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด ปั จจัยด้านผลิตภัณฑ์ มีความเห็นด้วยมากที่สุด
ในเรื่ องคุณภาพสิ นค้า ปั จจัยด้านราคา มีความเห็นด้วยมากในเรื่ อง การตั้งราคาขายมีความเหมาะสม
ปั จจัยด้านสถานที่ มีความเห็นด้วยมาก ในเรื่ อง การจัดร้านค้าสะอาด สวยงาม สะดุดตา ปั จจัยด้าน
ส่ งเสริ มการขาย ผูบ้ ริ โภคมีความเห็นด้วยมากในเรื่ อง ผูซ้ ้ือสามารถเลือกผลไม้ได้เอง
กิตติยา อินทร์ชยั (2554) ได้ทาการศึกษาวิจยั เรื่ อง พฤติกรรมการซื้อผลไม้ของประชาชนใน
เขตอาเภอเมือง จังหวัดสุ ราษฎร์ ธานี โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) เพื่อศึกษาพฤติกรรมการซื้ อ
ผลไม้ของประชาชนในเขตอาเภอเมือง จังหวัดสุ ราษฎร์ ธานี 2) เพื่อศึกษาระดับความสาคัญปั จจัย
ทางการตลาดและปั จจัยเศรษฐกิจ สังคมที่มีผลกับการซื้ อผลไม้ของประชาชนในเขตอาเภอเมือง
จังหวัดสุ ราษฎร์ ธานี 3) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยส่ วนบุคคลของประชาชนที่ซ้ื อผลไม้
กับการซื้ อผลไม้ของประชาชนในเขตอาเภอเมือง จังหวัดสุ ราษฎร์ ธานี 4) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์
ระหว่างปั จจัยทางการตลาดและปั จจัยเศรษฐกิจ สังคมกับการซื้ อผลไม้ของประชาชนในเขตอาเภอ
เมือง จังหวัดสุ ราษฎร์ ธานี 5) เพื่อศึกษาถึงระดับปั ญหาและความคิดเห็นของประชาชนที่ซ้ื อผลไม้
ในเขตอาเภอเมือง จังหวัดสุ ราษฎร์ ธานี โดยกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา คือ ประชาชนผูบ้ ริ โภค
ผลไม้ทวั่ ๆ ไปกาหนดช่วงอายุต้ งั แต่ 15 ปี ขึ้นไป ในเขตอาเภอเมืองของจังหวัดสุ ราษฎร์ธานี จานวน
400 คน
ผลการศึกษาพบว่า ผูท้ ี่ตอบแบบสอบถามส่ วนใหญ่เป็ นหญิง อายุ 21-30 ปี การศึกษาระดับ
มัธยมศึกษา/ปวช. สถานภาพโสด รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 5,001-10,000 บาท ส่ วนใหญ่เป็ นนักเรี ยน
นักศึกษา ส่ วนใหญ่เลือกซื้อผลไม้ไม่แน่นอนขึ้นอยูก่ บั ผลไม้ที่ชอบ จะซื้อมากกว่า 3 ครั้งขึ้นไป ซื้อ
จากตลาดสดทัว่ ๆ ไปและซื้ อตามความสะดวก เวลา 16.00-18.00 น. สิ่ งที่คานึ งถึงมากที่สุด คือ
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ผลไม้มีคุณภาพดี จานวนเงินต่อครั้ง 51-100 บาท เหตุผลสาคัญที่สุดในการซื้ อ คือ ซื้ อเพื่อบริ โภค
และบุคคลที่อิทธิ พลในการซื้ อ คือ เป็ นสมาชิ กในครอบครัว ผลการศึกษาข้อมูลระดับความสาคัญ
ปั จจัยทางการตลาดและปั จจัยด้านเศรษฐกิจ สังคม ซื้ อผลไม้ โดยเรี ยงลาดับความสาคัญ ดังนี้ อันดับ
หนึ่ งด้านผลิตภัณฑ์ ให้ความสาคัญด้านบรรจุภณ
ั ฑ์สะอาดและสวยงาม ด้านคุณภาพความปลอดภัย
โดยให้ความสาคัญผลไม้ปราศจากสารเคมีและสารตกค้าง
ด้านช่ องทางการจัดจ าหน่ าย ให้ความสาคัญการจัดวางผลไม้สะดวกในการเลื อก ด้าน
ฤดู กาลของผลไม้ ให้ความสาคัญซื้ อได้ทุก ฤดู กาล ด้านราคา ให้ความสาคัญราคาเหมาะสมกับ
คุณภาพผลไม้ ด้านภาวะเศรษฐกิจ ให้ความสาคัญความเชื่อเกี่ยวกับประโยชน์ของการบริ โภคผลไม้
จานวนสมาชิกในครอบครัว การเปลี่ยนแปลงราคาสิ นค้าอุปโภคบริ โภคอื่น ๆ ด้านส่ งเสริ มการตลาด
ให้ ค วามส าคัญ ในเรื่ อ งเทคนิ ค การบริ ก ารที่ แ ตกต่ า งจากร้ า นอื่ น ด้านนโยบายของรั ฐบาล ให้
ความสาคัญในเรื่ องการออกกฎหมายที่เกี่ ยวกับการรับประกันสุ ขภาพ การกาหนดราคารับซื้ อและ
ส่ งออกผลไม้ของรัฐบาล การกาหนดและเปลี่ยนแปลงมาตรฐานค่าครองชีพ
ผลการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยส่ วนบุคคลกับการซื้ อผลไม้ของประชาชน ปั จจัย
ด้านเพศ อายุ การศึกษา ศาสนา สถานภาพการสมรส รายได้เฉลี่ยต่อเดือน อาชีพ มีความสัมพันธ์กบั การ
ซื้ อผลไม้อย่างมี นัยส าคัญที่ ระดับ 0.05 ส่ วนด้านจ านวนสมาชิ กในครอบครั ว และสุ ขภาพไม่ มี
ความสัมพันธ์กนั ความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยทางการตลาดและปั จจัยเศรษฐกิจ สังคม กับการซื้ อ
ผลไม้ของประชาชน ปั จจัยด้านผลิตภัณฑ์ ราคา ช่ องทางการจัดจาหน่ าย การส่ งเสริ มการตลาด
นโยบายของรั ฐ บาล ฤดู ก าลของผลไม้ และคุ ณ ภาพความปลอดภัย มี ค วามสัม พัน ธ์ กัน อย่า งมี
นัยสาคัญที่ระดับ 0.05 ส่ วนด้านภาวะเศรษฐกิ จไม่มีความสัมพันธ์ ปั ญหาที่พบจากการซื้ อผลไม้
ปั ญหาด้านความปลอดภัยจากสารเคมีและสิ่ งตกค้าง ผลไม้ไม่สดเก็บได้ไม่นานมีปัญหาอยูใ่ นระดับ
มาก
อิทธิพนธ์ ปิ่ นน้ า (2553) ได้ทาการศึกษาวิจยั เรื่ อง การเปรี ยบเทียบกระบวนการตัดสิ นใจซื้อ
ส้มสายน้ าผึ้งระหว่างผูบ้ ริ โภคในจังหวัดเชี ยงใหม่และกรุ งเทพมหานคร โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อ
ศึกษา เปรี ยบเทียบกระบวนการตัดสิ นใจซื้ อส้มสายน้ าผึ้งระหว่างผูบ้ ริ โภคในจังหวัดเชียงใหม่และ
กรุ งเทพมหานคร การศึกษาใช้วิธีการออกแบบสอบถามเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง จานวน 384 คน
ผลการศึ ก ษาพบว่ า ผู ต้ อบแบบสอบถามที่ เ คยบริ โ ภคส้ ม สายน้ า ผึ้ ง ในจัง หวัด เชี ย งใหม่ แ ละ
กรุ งเทพมหานครส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง ช่วงอายุ 40-49 ปี สถานภาพสมรส การศึกษาระดับปริ ญญา
ตรี ประกอบอาชี พนักงานเอกชน มีรายได้ 15,001-22,000 บาท ซื้ อผลไม้ตระกูลส้มใน 11-15 ครั้ง
ต่อปี ซื้อส้มสายน้ าผึ้ง 11-15 ครั้งต่อปี สาเหตุที่เลือกซื้อส้มสายน้ าผึ้งเพราะเป็ นผลไม้ที่ดีต่อสุ ขภาพ
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ด้านการศึ กษาเปรี ยบเที ย บกระบวนการตัดสิ นใจซื้ อส้มสายน้ าผึ้งระหว่างผูบ้ ริ โภคใน
จังหวัดเชียงใหม่และกรุ งเทพมหานคร ประกอบด้วย 5 ขั้นตอน ได้แก่ 1.ขั้นการรับรู ้ปัญหา โอกาส
ในการซื้ อส้มสายน้ าผึ้งของผูต้ อบแบบสอบถามในจังหวัดเชี ยงใหม่ส่วนใหญ่จะซื้ อส้มสายน้ าผึ้ง
เมื่อต้องการบริ โภค เพราะจังหวัดเชียงใหม่เป็ นพื้นที่ปลูกส้มสายน้ าผึ้งจึงมีการวางจาหน่ายเป็ นจา
นานมากและมี ก ารคมนาคมที่ ส ะดวกท าให้ ผู ้บ ริ โภคสามารถหาซื้ อง่ า ย ในขณะที่ ผู ้ต อบ
แบบสอบถามในกรุ งเทพมหานครส่ วนใหญ่จะซื้อเมื่อพบเห็นส้มสายน้ าผึ้ง เพราะกรุ งเทพมหานคร
เป็ นตลาดผูบ้ ริ โภคผลไม้ขนาดใหญ่ของประเทศทาให้มีผลไม้หลายชนิ ดให้เลือกบริ โภค 2.ขั้นการ
แสวงหาข้อมูล การตัดสิ นใจซื้ อส้มสายน้ าผึ้งของผูต้ อบแบบสอบถามในจังหวัดเชี ยงใหม่ แ ละ
กรุ งเทพมหานครส่ วนใหญ่จะตัดสิ นใจซื้ อส้มสายน้ าผึ้งทันทีเมื่อต้องการซื้ อ โดยไม่ตอ้ งใช้เวลาใน
การแสวงหาข้อมูลเพิ่มเติม เพราะเป็ นผลไม้ที่พบเห็นบ่อยและซื้อเป็ นประจาเมื่อถึงฤดูกาล
ด้านแหล่งข้อมูลเพื่อใช้ในการตัดสิ นใจซื้ อส้มสายน้ าผึ้งของกลุ่มผูต้ อบแบบสอบถามทั้ง
สองกลุ่ม ส่ วนใหญ่จะได้แหล่งข้อมูลเพื่อใช้ในการตัดสิ นใจซื้อส้มสายน้ าผึ้งจากการสอบถามจากผู ้
จ าหน่ า ย เนื่ อ งจากสามารถแลกเปลี่ ย นข้อ มู ล ข่ า วสารจากผูผ้ ลิ ต ไปสู่ ผูบ้ ริ โ ภคได้ร วดเร็ ว และ
น่าเชื่อถือทั้งราคาและข้อมูลของผูผ้ ลิต 3.ขั้นการประเมินทางเลือก ผูต้ อบแบบสอบถามทั้งสองกลุ่ม
ให้ความสาคัญกับปั จจัยของการประเมินทางเลือกเรื่ องความสะดวกของสถานที่จาหน่าย 4.ขั้นการ
ซื้อ ผูท้ ี่มีอิทธิพลต่อการตัดสิ นใจซื้อส้มสายน้ าผึ้งของผูต้ อบแบบสอบถามในจังหวัดเชียงใหม่ได้รับ
อิทธิพลในการตัดสิ นใจซื้อจากครอบครัว ในขณะที่ผตู ้ อบแบบสอบถามในกรุ งเทพมหานครจานวน
มากที่สุดจะตัดสิ นใจซื้อด้วยตนเอง
ด้านลักษณะการบริ โภคส้มสายน้ าของทั้งสองกลุ่มตัวอย่าง ซื้ อส้มสายน้ าผึ้งไปบริ โภคเอง
ปริ มาณการซื้อ ผูต้ อบแบบสอบถามในจังหวัดเชียงใหม่ซ้ือ ครึ่ งกิโลกรัมถึง 2 กิโลกรัมเฉลี่ยต่อครั้ง
ในขณะที่ผูต้ อบแบบสอบถามในกรุ งเทพมหานครจะซื้ อมากกว่า 2-5 กิ โลกรั มโดยเฉลี่ยต่อครั้ ง
นอกจากนี้ ในกรณี ที่พบผลไม้ชนิ ดอื่นวางจาหน่ ายพร้ อมกับส้มสายน้ าผึ้งในราคาที่ใกล้เคียงกัน
ผูต้ อบสอบถามทั้งสองกลุ่มส่ วนใหญ่อาจจะซื้ อผลไม้ชนิ ดอื่นด้วย 5.ขั้นประเมินหลังซื้ อ ปั ญหาที่
พบของทั้งสองกลุ่มตัวอย่างให้ความสาคัญในเรื่ องรสชาติของส้มสายน้ าผึ้งไม่ดี พฤติกรรมหลังการ
ซื้อในกรณี ไม่พอใจของทั้งสองกลุ่มตัวอย่างจะนาส้มสายน้ าผึ้งไปทิ้ง นอกจากนี้การเลือกซื้อส้มสาย
น้ าผึ้งในอนาคตของกลุ่มตัวอย่างทั้งสองกลุ่มจะยังคงซื้ อส้มสายน้ าผึ้งและแนะนาให้บุคคลอื่นซื้ อ
ส้มสายน้ าผึ้งในอนาคตแน่นอน
สริ ต า ภู มิ สิ น สิ ริ (2552) ได้ท าการศึ ก ษาวิ จัย เรื่ อ ง การศึ ก ษาเปรี ย บเที ย บกระบวนการ
ตัด สิ น ใจซื้ อลิ้ น จี่ สดในอาเภอเมื องเชี ย งใหม่ ของผูซ้ ้ื อท้องถิ่ น และนัก ท่ องเที่ ยวชาวไทย โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) เพื่อศึกษากระบวนการตัดสิ นใจซื้ อลิ้นจี่สดในอาเภอเมืองชียงใหม่ของผู ้
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ซื้ อ ท้องถิ่นและนักท่องเที่ยวชาวไทย 2) เพื่อศึกษาถึงปั ญหาที่เกิดขึ้นในกระบวนการตัดสิ นใจซื้ อ
ลิ้นจี่ สดในอาเภอเมืองเชี ยงใหม่ของผูซ้ ้ื อท้องถิ่นและนักท่องเที่ยวชาวไทย การศึกษาใช้วิธีการ
ออกแบบสอบถามเก็ บ ข้อ มู ล จากกลุ่ ม ตัว อย่ า ง จ านวน 400 คน ผลการศึ ก ษาพบว่ า ผู ้ต อบ
แบบสอบถามที่เคยบริ โภคลิ้นจี่สดที่เป็ นคนท้องถิ่น ส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง มีอายุช่วง 25-35 ปี มี
สถานภาพโสด ประกอบอาชีพค้าขายหรื อประกอบธุรกิจส่ วนตัว มีการศึกษาระดับปริ ญญาตรี หรื อ
เทียบเท่า มีรายได้ 30,001- 40,000 บาทต่อเดือน ซื้ อลิ้นจี่สด 1-3 ครั้งใน 1 ปี ซื้ อลิ้นจี่สดตลอดช่วง
ฤดูกาล และนิยมซื้อลิ้นจี่พนั ธุ์จกั รพรรดิมาบริ โภค
ในส่ วนของผูท้ ี่เคยบริ โภคลิ้นจี่สดที่เป็ นนักท่องเที่ยวชาวไทย ส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง มีอายุ
36-45 ปี สถานภาพสมรส ประกอบอาชีพพนักงานบริ ษทั หรื อร้านค้า มีการศึกษาระดับปริ ญญาตรี
หรื อเทียบเท่า มีรายได้เฉลี่ย 10,001-20,000 บาทต่อเดื อน ซื้ อลิ้นจี่สด 4-6 ครั้งใน 1 ปี ซื้ อลิ้นจี่สด
ตลอดช่ วงฤดูกาล และนิ ยมซื้ อลิ้นจี่พนั ธุ์จกั รพรรดิ มาบริ โภค ในส่ วนของการศึกษาเปรี ยบเทียบ
กระบวนการตัดสิ นใจซื้อลิ้นจี่สดในอาเภอเมืองเชียงใหม่ของผูซ้ ้ือท้องถิ่นและนักท่องเที่ยวชาวไทย
ประกอบด้วย 5 ขั้นตอน ได้แก่ 1.ขั้นตระหนักถึงปั ญหา แหล่งที่กระตุน้ ให้เกิดความต้องการซื้อลิ้นจี่
สดของคนท้องถิ่นคือ งานเทศกาลลิ้นจี่ ในขณะที่นกั ท่องเที่ยวชาวไทยคือ ตลาดผลไม้ เหตุผลสาคัญ
ในการซื้ อลิ้นจี่ของคนท้องถิ่นคือ ต้องการบริ โภคเอง นักท่องเที่ยวชาวไทย ซื้ อเมื่อพบเห็นลิ้นจี่สด
2.ขั้น แสวงหาข้อมู ล คนท้องถิ่ น จะหาข้อมู ลเพื่อซื้ อลิ้ นจี่ สดในเรื่ องความปลอดภัยจากสารเคมี
มากกว่านักท่องเที่ยวชาวไทย ในขณะที่นกั ท่องเที่ยวชาวไทยจะหาข้อมูล ในเรื่ องขนาดของผล และ
ราคามากกว่าคนท้องถิ่น
ส่ วนเรื่ องราคา การหาข้อมูลเพื่อซื้ อลิ้นจี่สด นักท่องเที่ยวชาวไทยให้ความสาคัญมากกว่า
คนท้องถิ่ น ในด้านแหล่งข้อมูลในการซื้ อของคนท้องถิ่ นจะทาการทดลองบริ โภคจริ งมากกว่า
นักท่องเที่ยวชาวไทย 3.ขั้นการประเมินทางเลือก คนท้องถิ่นให้ความสาคัญกับปัจจัยในการประเมิน
ทางเลือกในเรื่ อง ความสดใหม่มากกว่านักท่องเที่ยวชาวไทย ในขณะที่นักท่องเที่ยวชาวไทยให้
ความสาคัญกับ ขนาดของผล พันธุ์ลิ้นจี่ ราคา และราคาผลไม้ชนิดอื่นที่สามารถซื้ อทดแทนลิ้นจี่สด
ความสะดวกในการเข้า ถึ ง ของสถานที่ จ าหน่ ายและการลดราคามากกว่าคนท้อ งถิ่ น 4.ขั้น การ
ตัดสิ นใจซื้ อ คนท้องถิ่นจานวนมากที่สุด จะซื้ อลิ้นจี่สดที่เทศกาลลิ้นจี่ ในขณะที่นกั ท่องเที่ยวชาว
ไทยจานวนมากที่สุด จะซื้ อลิ้นจี่ที่ตลาดสด ในเรื่ องปั จจัยที่สาคัญที่สุดในการตัดสิ นใจซื้ อลิ้นจี่สด
นักท่องเที่ยวชาวไทยให้ความสาคัญในเรื่ อง สถานที่ขาย มากกว่าคนในท้องถิ่น นอกจากนี้ ถ้าหากมี
ผลไม้ตามฤดูชนิ ดอื่นวางจาหน่ ายพร้อมกับลิ้นจี่สดในราคาที่ใกล้เคียงกัน คนท้องถิ่นจะยังคงซื้ อ
ลิ้นจี่สดอย่างแน่นอนร้อยละ 62.00 ในขณะที่นกั ท่องเที่ยวชาวไทยมีเพียงร้อยละ 47.50 ที่จะยังคงซื้อ
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ลิ้นจี่สด 5.ขั้นประเมินหลังการซื้อ ในด้านความคิดเห็นเมื่อบริ โภคลิ้นจี่สดที่ซ้ือมาคนท้องถิ่นมีความ
พอใจ ในขณะที่นกั ท่องเที่ยวชาวไทยนั้นค่อนข้างพอใจ
ดังนั้นจึงทาให้การเลือกซื้ อลิ้นจี่สดในอนาคต ที่เป็ นคนท้องถิ่นยังคงซื้ ออย่างแน่นอน และ
นั ก ท่ อ งเที่ ย วชวไทยอาจจะซื้ อ นั้ นมี ร้ อ ยละ 43.00 ส่ ว นปั ญ หาที่ พ บในการซื้ อ ลิ้ น จี่ ส ดของ
นักท่องเที่ยวชาวไทย มักพบในเรื่ องของรสชาติ การถูกผูข้ ายเอารัดเอาเปรี ยบ สถานที่จาหน่ ายอยู่
ไกลไม่สะดวกในการซื้อ ความหลากหลายของพันธุ์ลิ้นจี่ มากกว่าคนท้องถิ่น
กาญจนา มิ่งโมฬี (2549) ได้ทาการศึกษาวิจยั เรื่ อง พฤติกรรม ผูบ้ ริ โ ภคและปั จจัยที่มีผลต่อ
การตัดสิ นใจซื้อมะม่วงน้ าดอกไม้ปลอดภัยจากสารเคมีในเขตกรุ งเทพมหานคร โดยมีวตั ถุประสงค์
หลักเพื่อวิเคราะห์พฤติกรรมและปั จจัยที่มีผลต่อการยอมรับมะม่วงน้ าดอกไม้ปลอดสารเคมี อีกทั้ง
ยัง ศึกษาสภาพทัว่ ไปทางการผลิต และการตลาด พฤติกรรมการบริ โภค และปั จจัยที่มีผลต่อการ
ยอมรับมะม่วงน้ าดอกไม้ปลอดสารเคมี โดยทาการศึกษาผูบ้ ริ โภคที่เข้ามาซื้ อสิ นค้าในร้านท๊อป
ซุปเปอร์ มาร์ เก็ต ในเขตกรุ งเทพมหานคร จานวน 400 คน ผลการศึกษาพบว่า สภาพเศรษฐกิจของ
ผูบ้ ริ โภคส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง มีสถานภาพโสด อายุส่วนใหญ่อยูใ่ นช่วงวัยทางาน ระหว่าง 21-30
ปี ประกอบอาชี พพนักงานบริ ษทั มี ระดับการศึ กษาปริ ญญาตรี มี รายได้ส่วนบุคคลต่ ากว่าหรื อ
เท่ากับ 10,000 บาท และมีรายได้ครัวเรื อนมากกว่า 41.25 ผูบ้ ริ โภคส่ วนใหญ่สมาชิกในครอบครัว
ประมาณ 1-4 คน ไม่มีสมาชิกที่เป็ นเด็กและผูส้ ู งอายุ
จากการศึกษาพฤติกรรมการบริ โภคมะม่วงน้ าดอกไม้ปลอดสารเคมี พบว่าเหตุผลส่ วนใหญ่
เลือกบริ โภคมะม่วงน้ าดอกไม้ปลอดสารเคมีเพราะ มีตรารับรองจากหน่ วยงานราชการมากที่สุด
และเคยบริ โภคมะม่วงน้ าดอกไม้ปลอดสารเคมีมาแล้วประมาณ 6 ครั้ง และบริ โภค 1.5 ครั้งต่อเดือน
ปริ มาณที่ซ้ือ 1.5 กิโลกรัมต่อครั้ง ค่าใช้จ่ายในการซื้อ 65.40 บาทต่อกิโลกรัม ส่ วนใหญ่จะซื้อมะม่วง
น้ าดอกไม้ปลอดสารเคมีที่ซุปเปอร์มาเก็ต คิดเป็ นร้อยละ 44.70 ในด้านความต้องการข้อมูลข่าวสาร
ผูบ้ ริ โภคทั้งสองกลุ่มมีความต้องการข้อมูลข่าวสารในด้านประโยชน์ต่อสุ ขภาพมากที่สุด โดยกลุ่มที่
เลือกบริ โภคร้อยละ 23.26 กลุ่มที่ไม่เลือกบริ โภคร้อยละ 25.55 และผูบ้ ริ โภคทั้งสองกลุ่มต้องการ
รั บทราบข้อมูลข่าวสารทางโทรทัศน์มากที่สุด ความพอใจที่จะจ่ายเงินเพื่อซื้ อมะม่วงน้ าดอกไม้
ปลอดสารเคมีที่ระดับราคาต่ากว่า 35 บาทมากที่สุดร้อยละ 56.25 และจากการศึกษาปั จจัยที่มีผลต่อ
การซื้ อมะม่วงน้ าดอกไม้ปลอดสารเคมี ของผูบ้ ริ โภคคือ รู ปลักษณ์ ของมะม่วงน้ าดอกไม้ปลอด
สารเคมี อายุของผูบ้ ริ โภค จานวนปี ของผูบ้ ริ โภคที่ได้รับการศึกษา ราคาของมะม่วงน้ าดอกไม้ปลอด
สารเคมี และระยะเวลาที่ ผูบ้ ริ โภคเดิ นทางมายังแหล่งวางจาหน่ าย ซึ่ งปั จจัยต่าง ๆ มี ผลต่อการ
บริ โภคมีทิศทางเดียวกันกับสมมติฐานที่ต้ งั ไว้ ยกเว้นปั จจัยด้านอายุของผูบ้ ริ โภคที่มีทิศทางตรงกัน
ข้ามกับสมมติฐาน
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จากแนวคิ ด และงานวิ จ ัย ที่ เ กี่ ย วข้อ งที่ ไ ด้ก ล่ า วมาแล้ว ข้า งต้น ผูว้ ิ จ ัย ได้น าแนวคิ ด และ
งานวิจยั ที่เกี่ยวข้องมาใช้เป็ นแนวทางในการศึกษา ปั จจัยการรับรู ้ความน่าเชื่อถือของแหล่งสาร การ
รับรู ้ส่วนประสมการตลาดออนไลน์ ที่มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อทุเรี ยนสดผ่านเฟซบุ๊ก จึงเลือกศึกษา
การตัดสิ นใจซื้อ สามารถแบ่งได้เป็ น 5 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนที่ 1 การตระหนักถึงความจาเป็ น ความ
ต้องการ (Need Recognition) ขั้นตอนที่ 2 การค้นหาข้อมูล (Information Searching) ขั้นตอนที่ 3
การประเมินผล หรื อทางเลือกต่าง ๆ (Evaluation Alternatives) ขั้นตอนที่ 4 การซื้ อและการบริ โภค
(Purchase and Consumption) ขั้นตอนที่ 5 หลังจากการซื้อใช้ (Post Purchase)

2.5 แนวคิดเกีย่ วกับทุเรียน
2.5.1 ประวัติความเป็ นมาของทุเรียน
ทุ เ รี ยน (Durian) มี ชื่ อวิ ท ยาศาสตร์ ว่ า Durio zibethinus Marr อยู่ ใ นวงศ์ (Family)
Bombacaceae มี ถิ่ น ก าเนิ ด อยู่ ใ นแถบเอเชี ย ตะวัน ออกเฉี ย งใต้ บริ เวณหมู่ เ กาะอิ น เดี ย การ
แพร่ กระจายพันธุ์ของทุเรี ยน จากคาบอกเล่าของ พระยาแพทยพงศาวิสุทธาธิบดี (สุ่ น สุ นทรเวช) ใน
ปี พ.ศ. 2418 มีผูส้ ันนิ ษฐานว่าถิ่นเดิ มของทุเรี ยนก่อนจะเข้ามาในประเทศไทยนั้นมีอยู่แถบเมื อง
ทะวาย, มะริ ด และตะนาวศรี ข องพม่ า เข้า มาสู่ ป ระเทศไทย 2 ทาง คื อ 1.เข้า มากับ กองทัพ ที่
พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก ครั้งที่พระองค์เสด็จยกกองทัพไปตีเมืองมะริ ดและตะนาว
ศรี เมื่อปี พ.ศ. 2330 และสายที่ 2 เชื่อว่าทุเรี ยนเข้ามาจากทะวาย มะริ ด และตะนาวศรี แต่แพร่ อยูท่ าง
ใต้ก่อนโดยทางเรื อสิ นค้า บางต้นมีอายุเป็ นร้อยปี จึงเข้าใจว่าทุเรี ยนที่นามาปลูกในกรุ งเทพฯ ใน
สมัยนั้นมาจากนครศรี ธรรมราช ในปั จจุบนั แหล่งปลุกทุเรี ยนของประเทศไทยส่ วนใหญ่อยู่ทาง
ภาคใต้และภาคตะวันออก ภาคใต้ ปลูกกันมากตั้งแต่จงั หวัดชุมพรลงไป ภาคกลางปลูกที่จงั หวัด
นนทบุรี กรุ งเทพฯ และจังหวัดชัยนาท มีปลูกบ้างเล็กน้อย ภาคเหนือปลูกที่จงั หวัดอุตรดิตถ์ จังหวัด
พิ ษ ณุ โ ลก และภาคตะวัน ออก ได้แ ก่ จัง หวัด จัน ทบุ รี , จัง หวัด ระยอง, จัง หวัด ตราด, จัง หวัด
ปราจีนบุรี, ส่ วนฉะเชิงเทรา, จังหวัดสมุทรปราการ และจังหวัดชลบุรี มีปลูกเล็กน้อย สาหรับคาว่า
ทุเรี ยน จากการสันนิษฐานน่าจะมาจากภาษามาเลเซีย เรี ยกว่า “ดูรี” แปลว่าหนาม ใกล้เคียงกับคาว่า
ทุเรี ยนเพราะเป็ นผลไม้ที่มีหนาม และในภาษามาเลเซี ยก็เรี ยกทุเรี ยนว่า “ดูเรน” ในภาษามอญเรี ยก
ทุเรี ยนว่า “ตูเรน” ส่ วนคาว่า “ทุเรี ยน” ของบ้านเราคงมาจากรากศัพท์เดียวกัน เป็ นผลไม้ที่มีหนาม มี
กลิ่นหอม มีเนื้ อสี เหลือง รสชาติหวานมัน เนื้ อของผลมีคุณค่าทางอาหารสู งมากทั้งในด้านไขมันที่
ให้พลังงานความร้ อน, โปรตี น , คาร์ โบไฮเดรต และแร่ ธาตุต่าง ๆ ที่ เป็ นประโยชน์ (วัลลภ ยก
สมาคม, 2540, น. 5-7)
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2.5.2 ลักษณะทางพฤกษาศาสตร์ ทวั่ ไปของทุเรียน
บรรณ บูรณะชนบท (ม.ป.ป., น. 5-7) ทุเรี ยนเป็ นผลไม้ยืนต้นขนาดใหญ่ เป็ นไม้ประเภท
เนื้ออ่อน มีเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 6-30 นิ้ว มีอายุยนื กว่า 80-160 ปี เปลือกแข็งสี เทาแก่เป็ นสะเก็ด
ขรุ ขระ มีรอยแตกเป็ นทางยาว มีกิ่งออกจากลาต้นโดยรอบสลับทิศทางกัน ลักษณะของกิ่งจะเหยียด
ตรงหรื อคดโค้งขึ้นอยูก่ บั ลักษณะประจาพันธุ์ของทุเรี ยนและการได้รับแสงแดด

ภาพที่ 2.3 ลักษณะต้นทุเรี ยน
ราก ทุเรี ยนเป็ นพันธุ์ไม้ที่มีรากหาอาหารกิ นตามผิวดิ นจนถึงระดับ 50 เซนติเมตร มีราก
พิเศษ ที่เกิดจากบริ เวณโคนต้นอยูม่ ากมายตามผิวดิน และรากเหล่านี้จะเป็ นจุดกาเนิดของรากจาพวก
ที่ใช้ดูดน้ าและธาตุอาหาร ส่ วนรากแขนงที่เกิดจากรากแก้วนั้นหาได้ยากมากพบบ้างในระดับ 1 ฟุต
จากผิวดินของรากทุกประเภท มีตาที่พร้อมจะเจริ ญเป็ นรากเรี ยงเป็ นแถวอยูร่ อบ รากทุเรี ยนไม่มีราก
ขนอ่อนสาหรับรากฝอยเกิดอยูบ่ ริ เวณผิวดิน มักมีรากพิเศษแตกออกมามากมายมีลกั ษณะคล้ายตีน
ตะขาย เรี ยกว่า “รากตะขาบ”
ใบ ทุเรี ยนเป็ นพืชใบเลี้ยงคู่ชนิดใบกว้าง เป็ นแบบใบเลี้ยงเดี่ยวมีขนาดกว้าง 2-3 นิ้ว ยาว 6-8
นิ้ว ปลาบใบแหลม มีกา้ นใบสี น้ าตาล ยาวประมาณ 1 นิ้ว บนใบมีสีเขียวแก่ถึงเขียวเข้ม ใต้ใบเป็ นสี
น้ าตาล ใบแตกจากตาของกิ่งในลักษณะแยงตรงข้ามกับกิ่ง การเรี ยงตัวของใบเป็ นแบบสลับใบ ใบ
อ่อนของทุเรี ยนจะพับครึ่ งตามยาวของก้านกลางใบติดกันอยู่ เมื่อใบเริ่ มแก่ก็จะค่อยๆ คลี่ออกมา
เรื่ อย ๆ เส้นใบของทุเรี ยนสานกันเป็ นร่ างแห
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ดอก ดอกทุเรี ยนจะผลิออกมาตามโคนกิ่งที่แยกออกจากลาต้นหรื อตามลาต้นและตามบน
กิ่ง ดอกของทุเรี ยนออกเป็ นชื่อ ๆ ช่อหนึ่ งมี 5-30 ดอก ก้านดอกกลม โคนโตปลายเรี ยวเล็ก มีเกล็ด
เล็ก ๆ สี น้ าตาลหรื อสี ทองคลุมอยู่ ดอกตูม มีลกั ษณะกลมหรื อรู ปไข่ มีส่วนของดอกครบสมบูรณ์
เป็ นดอกสมบูรณ์เพศ คือมีเกสรตัวผูแ้ ละเกสรตัวเมียอยูใ่ นดอกเดียวกัน เมื่อดอกเริ่ มบานเกสรตัวเมีย
จะโผล่ออกมาก่อนและรอรับการผสมเกสรจากดอกอื่นหรื อต้นอื่น แต่เกสรตัวผูข้ องดอกนี้ยงั อยูข่ า้ ง
ในทาให้ดอกทุเรี ยนผสมในดอกเดียวกันตามธรรมชาติได้ยาก ครั้งแรกดอกทุเรี ยนจะผลิออกมาเล็ก
ๆ เป็ นสี น้ าตาลอยูต่ ามตาของกิ่งแล้วหยุดเจริ ญอยูช่ วั่ ขณะหนึ่ ง เมื่ออุณหภูมิเหมาะสมประมาณ 1415 องศาเซลเซียส จึงจะเริ่ มขยายตัวเจริ ญเป็ นตุ่มสี เหลือง เรี ยกว่า ตุ่มไข่ปลา แล้วค่อยๆ เปลี่ยนเป็ นสี
น้ าตาลปนเขียว และเจริ ญเป็ นดอกต่อไป
การผสมเกสร ปกติทุเรี ยนผสมเกสรข้ามดอก เคยมีผูพ้ บว่าความสมบูรณ์ของเกสรตัวผูม้ ี
ความพร้อมที่จะงอกลอดลงไปในก้านเกสรตัวเมีย เมื่อเวลา 06.00 น. และจะเริ่ มแข็งแรงขึ้นเรื่ อย ๆ
จะมีความแข็งแรงมากที่สุดเวลา 20.00 น. แล้วจะเริ่ มลดลงจนถึงต่าสุ ดเวลา 06.00 น. ของวันรุ่ งขึ้น
ดังนั้นการช่วยผสมเกสรให้กบั ทุเรี ยนที่จะให้ผลดีที่สุดอยูใ่ นช่วงเวลาประมาณ 20.00 น.
ผล ผลทุเรี ยนเป็ นชนิ ดผลเดี่ยว เป็ นผลที่มีเปลือกผล ผลหนึ่ งมีรังไข่ 5 อัน เนื้ อของทุเรี ยน
เกิดจากก้านไข่ เราเรี ยกเนื้ อชนิ ดนี้ ว่า Aril เนื้ อห่ อหุ ้มเมล็ด ส่ วน Inter integument จะเจริ ญไปเป็ น
เปลือกหุม้ เมล็ด
เปลือก เปลือกทุเรี ยนจะเต็มไปด้วยหนามรู ปปิ รามิด แต่ส่วนของผล เรี ยกว่า พู (Carpel)
บางพูกม็ ีเมล็ด บางพูกไ็ ม่มีเมล็ด เนื้อมีสีต่าง ๆ กัน ตั้งแต่สีขาวเหลือง เหลืองอ่อนจรถึงสี จาปา
เมล็ด เมล็ดของทุเรี ยนเป็ นรู ปคล้ายหัวใจ มีขนาดใหญ่ มีสีต่าง ๆ กันตามลักษณะของพันธุ์
เมล็ดที่แก่จดั จะเป็ นสี น้ าตาลอมเหลืองหรื ออมแดงมีเป็ นเยื่อบาง ๆ หุ ้มอยู่ เมื่อผ่าดูจะเห็นเนื้ อในสี
ขาวมีเมือกลื่น ๆ อยู่
2.5.3 พันธุ์เพื่อการค้า
ทุเรี ยนที่นิยมปลูกกันมากเพื่อการค้า มี 4 พันธุ์ ดังต่อไปนี้
1) พันธุ์หมอนทอง ผลมีขนาดใหญ่ยาว 30 เซนติเมตร เนื้อหา สี เนื้อเหลืองอ่อนมาก
แต่ไม่ถึงกับซี ดขาว รสหวานมัน พูหนึ่ ง ๆ มี 5-6 ยวง ร่ องพูมองไม่ค่อยชัด พบว่ามีพูใหญ่เพียงอัน
เดี ยวเรี ยกว่าพูเอก เมล็ดค่อนข้างเล็ก เนื้ อไม่เก็บไว้ได้นานเนื้ อไม่เละเน่ าเสี ย (วัลลภ ยกสมาคม,
2540, น. 15)
2) พันธุ์ชะนี ผลมีขนาดใหญ่หนัก 2-3 กิโลกรัม ลักษณะผลกลมยาว กลางผลป่ อง หัว
เรี ยวก้นป้านแบบที่ชาวสวนเรี ยกว่า ทรงหวด หนามใหญ่ส้ นั ห่ าง แต่ตามร่ องพูเป็ นหนามเล็ก เมื่อผลสุ ก
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ผิวผลมีสีเขียวแกมน้ าตาล ร่ องหนามออกเหลืองปลายหนามแห้งออกน้ าตาล เมล็ดยาวแบนลีบ เนื้ อมีสี
เหลืองจาปา รสหวานมันเนื้อละเอียดแห้งอ่อนนุ่ม มีกลิ่นเล็กน้อย (วัลลภ ยกสมาคม, 2540, น. 17)
3) พันธุ์กา้ นยาว ลักษณะเนื้ อสี เหลือง สุ กแล้ว 2 วันก้นผลจะแตก เนื้ อละเอียดรส
หวานมันกลมกล่อม กลิ่นน้อย เปลือกค่อนข้างหนา เนื้อหา เมล็ดเต็มมากกว่าเมล็ดลีบ พูชดั เจนทุกพู
ขนาดเท่ากัน ความเจริ ญของพูดีเท่ากันทุกผล (วัลลภ ยกสมาคม, 2540, น. 16)
4) พัน ธุ์ก ระดุ ม ผลจะมี ขนาดค่อนข้างเล็ก ถึ ง ปานกลาง น้ าหนัก ประมาณ 1-3.5
กิโลกรัม ผลมีลกั ษณะค่อนข้างกลม มีไหล่ผล ด้านขั้วค่อนข้างกว้าง เห็นพูชดั เจน หนามเล็กสั้นและ
ถี่ ขั้วค่อนข้างเล็กและสั้น ลักษณะของพูเต็มสมบูรณ์ ร่ องพูค่อนข้างลึกคล้ายฟักทอง เปลือกบาง เนื้อ
สี เหลืองอ่อน รสชาติหวานจัด กลิ่นค่อนข้างแรง เนื้อละเอียดไม่เหนียว (คณะอนุกรรมการมาตรฐาน
ทุเรี ยน และคณะ, 2542, น. 13)
2.5.4 การเก็บเกีย่ วและปฏิบัติการหลังการเก็บเกีย่ ว
คณะอนุกรรมการมาตรฐานทุเรี ยน และคณะ (2542) ดัชนีการเก็บเกี่ยวทุเรี ยน มีวิธีการดูผล
ทุเรี ยนสุ กหลายอย่าง เช่น การนับอายุผล ตั้งแต่วนั ดอกทุเรี ยนบานขนถึงวันเก็บเกี่ยว สาหรับพันธุ์
กระดุมทอง ประมาณ 90-100 วัน พันธุ์ชะนี 105-110 วัน และพันธุ์หมอนทอง 120-135 วัน โดยการ
สังเกตุกา้ นผล ทุเรี ยนเริ่ มแก่กา้ นผลจะแข็งและมีสีเข้มขึ้น หากใช้มือสัมผัสจะรู ้สึกสากมือ บริ เวณ
ปากปลิงจะบวมโต เห็นรอยต่อชัดเจน เมื่อจับก้านผลแล้วแกว่งทุเรี ยนจะรู ้สึกว่าก้านผลมีสปริ งมาก
ขึ้น หรื อการสังเกตหนาม ปลายหนามจะแห้ง สี น้ าตาลเข้ม เปราะและหักง่าย หนามกางออก ร่ อง
หนามห่าง เมื่อบีบหนามเข้าหากันจะรู ้สึกว่ามีสปริ ง รอยแยกระหว่างพู ผลทุเรี ยนที่แก่จดั จะเห็นรอย
แยกบนพูได้อย่างชัดเจน ยกเว้นบางพันธุ์ที่ลกั ษณะดังกล่าวไม่ปรากฏชัดเจน เช่น ก้านยาว เมื่อทา
การเคาะเปลือก ผลทุเรี ยนที่แก่จดั จะมีเสี ยงดังโปร่ ง ๆ เสี ยงหนักหรื อเบาแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กบั
สายพันธุ์ทุเรี ยน สี เนื้ อของทุเรี ยนที่แก่จดั จะมีเนื้ อลักษณะสี เหลืองอ่อนหรื อสี เหลืองเข้ม แล้วแต่
ลักษณะของแต่ละสายพันธุ์ และความแก่ของทุเรี ยนที่แตกต่างกัน ในทุเรี ยนที่แก่จดั ผลทุเรี ยนจะ
ร่ วง ซึ่งโดยปกติดอกทุเรี ยนแต่ละรุ่ นในต้นเดียวกันจะบานไม่พร้อมกัน (แตกต่างกันไม่เกิน 10 วัน)
ถ้าหากผลทุเรี ยนบนต้นเริ่ มแก่ สุ ก และร่ วง นั่นเป็ นสัญญาณเตือนว่าทุเรี ยนที่เหลือบนต้นเริ่ มแก่
สามารถเก็บเกี่ยวได้ สุ ดท้ายวิธีคือ การชิมปลิง ถ้าหากตัดขั้วหรื อปลิงของผลทุเรี ยนที่แก่จดั จะมีน้ า
ใส ไม่ขน้ เหนียวเหมือนในทุเรี ยนที่อ่อน และเมื่อชิมดูจะมีรสหวาน
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2.5.5 วิธีการเก็บเกีย่ ว
ใช้มีดคมๆ ตัดก้านผลส่ วนที่อยูเ่ หนือปากปลิง เพื่อให้ผลหลุดจากต้น และส่ งลงมาให้คนที่
รออยูใ่ ต้ตน้ ใช้กระสอบป่ านตวัดรับผล หรื อใช้วิธีโรยเชือกลงมาวางผลลงในเข่งไม้ไผ่ หรื อในพื้นที่
ที่เตรี ยมไว้ พยายามหลีกเลี่ยงการวางผลทุเรี ยนบนพื้นดินในสวนโดยตรง เพื่อป้องกันการปนเปื้ อน
ของเชื้อราที่อยูใ่ นดิน
2.5.6 การปฏิบัติหลังการเก็บเกีย่ ว
การปฏิบตั ิหลังการเก็บเกี่ยวผลทุเรี ยนจากต้น แยกเป็ น 2 ส่ วน ดังนี้
1) การปฏิบตั ิหลังการเก็บเกี่ยวในสวน เมื่อเก็บเกี่ยวทุเรี ยนจากต้นแล้วจะทาการคัด
แยกผลทุเรี ยนที่ตกกระแทกพื้น ขั้วหัก หรื อมีตาหนิ จากโรคและแมลง และการเก็บเกี่ ยวแยกไว้
ต่างหาก จากนั้นจะทาการขนย้ายผลทุเรี ยนไปยังโรงคัดแยกของสวนด้วยความระมัดระวัง และวาง
เรี ยงให้เป็ นระเบียบบนแท่นรองรับสิ นค้า (Pallet) หรื อเรี ยงบนพื้นที่สะอาด เพื่อรอการขนส่ งไปยัง
โรงคัดบรรจุ
2) การปฏิบตั ิหลังการเก็บเกี่ยวที่โรงคัดบรรจุ เมื่อคัดเลือกผลผลิตที่ดอ้ ยคุณภาพด้วย
สายตา เช่ น ทุเรี ยนอ่อน มีตาหนิ โรงและแมลง เป็ นต้น แยกไว้ต่างหาก จากนั้นจะคัดขนาดและ
คุณภาพตามมาตรฐานของทุเรี ยน และทาความสะอาดผลทุเรี ยนโดยการใช้แรงลมเป่ า เพื่อกาจัดเศษ
วัสดุและแมลงบางชนิดออกจากผิวของทุเรี ยน ทาการจุ่มผลทุเรี ยนในสารละลายของสารเคมีเบนโม
มิล+กรมฟอสฟอรัส เพื่อป้ องกันผลเน่ า ในกรณี ที่ตอ้ งขนส่ งทุเรี ยนทางอากาศ จะจุ่มผลทุเรี ยนใน
สารละลายเอทธิฟอน 1,000-2,000 พีพีเอ็ม หรื อจุ่มเฉพาะก้านผลในสารละลายเอทธิฟอน 10,000 พี
พีเอ็ม เพื่อทาให้ทุเรี ยนจะสุ กก่อนถึงผูบ้ ริ โภค 2-3 วันแล้วผึ่งผลให้แห้งบนแท่นรองรับสิ นค้าและติด
ป้ายซื้ อสิ นค้าที่ข้ วั ผลทุเรี ยนและจึงบรรจุลงกล่องกระดาษลูกฟูก ขนาดบรรจุ 10 กิโลกรัมต่อกล่อง
แล้ว ขนย้า ยด้ว ยรถพ่ ว งสิ น ค้า ห้ อ งเย็น ไปยัง ท่ า เรื อ หรื อ ท่ า อากาศยาน เพื่ อ จ าหน่ า ยในตลาด
ต่างประเทศ หรื อเก็บรักษาที่อุณหภูมิ 15 องศาเซลเซี ยส ความชื้นสัมพัทธ์ 85-90% เพื่อรอการขน
ส่ งไปจาหน่ายยังตลาดต่างประเทศ
2.5.7 การเก็บรักษา
ผลทุเรี ยนที่เก็บเกี่ยวมานานแล้ว สามารถเก็บรักษาไว้ที่อุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส ได้นาน
2-9 วัน และอุณหภูมิ 20 องศาเซลเซียส ได้นาน 5-12 วัน การเก็บรักษาผลทุเรี ยนที่อุณหภูมิ 15 องศา
เซลเซี ยส ความชื้นสัมพัทธ์ 85-90% จะเก็บรักษาผลทุเรี ยนได้นานประมาณ 2 สัปดาห์ ทั้งนี้ แล้วแต่
ความแก่ ซึ่ ง ถ้า เป็ นผลทุ เ รี ย นดิ บ จะแสดงอาการสะท้า นหนาว (Chilling Injury) ถ้า เก็บ รั ก ษาที่
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อุณหภูมิต่ากว่า 15 องศาเซลเซี ยส โดยผิวผลจะมีสีดาหรื อสี น้ าตาลบริ เวณร่ องหนาม และแผ่ขยาย
จนทัว่ ผล เนื้อไม่สุกและมีอาการยุบตัวของเนื้อ
2.5.8 การขนส่ ง
สาหรับทุเรี ยนผลสดแช่เย็น การขนส่ งทุเรี ยนไปยังตลาดต่างประเทศ โดยการขนส่ งทางเรื อ
หรื อทางเครื่ องบิน ภายใต้อุณหภูมิ 15 องศาเซลเซี ยส ความชื้นสัมพัทธ์ 85-90% สาหรับการขนส่ ง
ทางอากาศ ภายใต้อุณหภูมิ ลบ 20 องศาเซลเซี ยส เป็ นทุเรี ยนแช่ เยือกแข็งทั้งผล และการขนส่ ง
ทุเรี ยนเพื่อจาหน่ายในตลาดภายในประเทศ จะใช้การขนส่ งด้วยรถกระบะสี่ ลอ้ น้ าหนักบรรทุก 1.2
ตัน และรถบรรทุกหกล้อ น้ าหนักบรรทุก 2.8-6.0 ตัน ไปยังตลาดขายส่ งในกรุ งเทพมหานคร ส่ วน
ผูค้ า้ ปลีกจะขนส่ งด้วยรถกระบะสี่ ลอ้ น้ าหนักบรรทุก 1.2 ตัน ไปยังแหล่งจาหน่ายทัว่ ประเทศ
2.5.9 มาตรฐานคุณภาพทุเรียนของประเทศไทย (Thailand Stand)
ข้อกาหนดเรื่ องคุณภาพ (Provisions Concerning Quality) มีดงั ต่อไปนี้
1) คุณภาพขั้นต่า (Minimum Requirements) ผลทุเรี ยนต้องผ่านการเก็บเกี่ ยวอย่าง
ถูกต้อง ตามกระบวนการเก็บเกี่ยวและการดูแลภายหลังการเก็บเกี่ยว เพื่อให้ได้คุณภาพที่เหมาะสม
กับพันธุ์และแหล่งปลิต ผลทุเรี ยนต้องแก่ และสภาพของผลอยูใ่ นสภาพที่ยอมรับได้เมื่อถึงปลายทาง
สี ของผล (เปลือกผล) และเนื้ อจะแตกต่างกันไปสายพันธุ์ ซึ่ งทุกชั้นของมาตรฐานทุเรี ยนต้องมี
คุณภาพดังต่อไปนี้ เว้นแต่จะมีขอ้ กาหนดเฉพาะของแต่ละชั้น และเกณฑ์ความคลาดเคลื่อนที่ยอม
ให้มีได้ตามที่ระบุไว้ ดังนี้
(1) เป็ นผลทุเรี ยนสดทั้งผลมีลกั ษณะคุณภาพที่ดี ไม่เน่าเสี ย
(2) สภาพความสมบู ร ณ์ ภ ายนอก ปลอดจากศัต รู พื ช และความเสี ย หายอัน
เนื่องจากศัตรู พืชเท่าที่ปฏิบตั ิได้ มีตาหนิได้เล็กน้อย แต่ไม่มีผลกระทบถึงภายใน
(3) ปลอดจากความเสี ยอันเนื่องมาจากอุณหภูมิต่า
(4) ปลอดจากกลิ่นผิดปกติ
2) การแบ่ ง ชั้น คุ ณ ภาพ (Classification) แบ่ ง เป็ น 3 ชั้น คุ ณ ภาพ ได้แ ก่ ชั้น พิ เ ศษ
(Extra Class), ชั้นหนึ่ง (Class I), ชั้นสอง (Class II)
สภาพความสมบูรณ์ภายนอก ชั้นพิเศษ ผลทุเรี ยนชั้นนี้ตอ้ งมีคุณภาพดีที่สุด ตรงตาม
พันธุ์ ปลอดจากศัตรู พืช มีตาหนิเล็กน้อยที่ไม่สามารถมองเห็นได้ชดั เจน แต่ไม่มีผลกระทบถึงสภาพ
ภายใน และมีคุณลักษณะตามข้อกาหนดเฉพาะ ชั้นหนึ่ง และ ชั้นสอง ผลทุเรี ยนชั้นนี้ตอ้ งมีคุณภาพ
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ดี ตรงตามพันธุ์ปลอดจากศัตรู พืช มีตาหนิ ได้เล็กน้อย แต่ไม่มีผลกระทบถึงสภาพภายใน และมี
คุณลักษณะตามข้อกาหนดเฉพาะ
สภาพความสมบูรณ์ภายในเมื่อสุ ก สภาพความสมบูรณ์ภายในเมื่อสุ ก ไม่มีอาการ
ผิดปกติมากจนตลาดไม่ยอมรับ มีสี เนื้อ กลิ่น และรสชาติ ตรงตามพันธุ์
3) ข้อกาหนดเฉพาะ (Specification) ทุเรี ยนแต่ละพันธุ์ ในแต่ละชั้นคุ ณภาพต้อง
เป็ นไปตามข้อกาหนดเฉพาะตามรายละเอียดในตาราง
ตารางที่ 2.2 ข้อกาหนดเฉพาะทางด้านจานวนพูสมบูรณ์และน้ าหนักของทุเรี ยนแต่ละพันธุ์ในหนึ่ง
ผลของทั้งสามชั้นคุณภาพ
ชั้น
ชั้นพิเศษ
ชั้นหนึ่ง (I)
ชั้นสอง (II)
คุณภาพ จานวนพู นา้ หนัก จานวน นา้ หนักต่ อ จานวนพู นา้ หนักต่ อ
สมบูรณ์ ¹/ ต่ อผล
พู
ผล
สมบูรณ์
ผล
พันธุ์
(พู)
(กิโลกรัม) สมบูรณ์ (กิโลกรัม)
(กิโลกรัม)
ชะนี
ไม่นอ้ ย 2.2 – 4.0
3
2.0 - 2.4
2-3
มากกว่า 1.5
กว่า 4
แต่นอ้ ยกว่า
มากกว่า 2.0 - น้อย
2.0
3
กว่า 2.2
มากกว่า
4.0 – 4.2
หมอนทอง
ไม่นอ้ ย 2.5 – 5.0
3
2.0 – 5.0
2
1.8 – 5.0
กว่า 4
มากกว่า 2.0 น้อย มากกว่า แต่นอ้ ยกว่า
3
กว่า 2.5
2
2.0
ก้านยาว
3–5
2.0 – 3.5
3 -5
มากกว่า
2-3
1.0 – 1.5
1.5 แต่
น้อยกว่า
2.0
มากกว่า
3.5 – 4.0
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ตารางที่ 2.2 (ต่อ)
ชั้น
ชั้นพิเศษ
ชั้นหนึ่ง (I)
ชั้นสอง (II)
คุณภาพ จานวนพู นา้ หนัก จานวน นา้ หนักต่ อ จานวนพู นา้ หนักต่ อ
สมบูรณ์ ¹/ ต่ อผล
พู
ผล
สมบูรณ์
ผล
พันธุ์
(พู)
(กิโลกรัม) สมบูรณ์ (กิโลกรัม)
(กิโลกรัม)
กระดุมทอง
5
มากกว่า
4–5
มากกว่า
2–3
1.3 – 1.7
2.0
1.5 แต่
น้อยกว่า
2.0
3
มากกว่า
1.7
หมายเหตุ: ¹/พูสมบูรณ์ คือ ลักษณะภายนอกของพูทุเรี ยนที่เป็ นพูเต็มตลอดความยาวของผล
²/น้ าหนักทุเรี ยนซึ่งชัง่ ณ จุดที่ทาการซื้อขาย
4) ข้อ ก าหนดเกณฑ์ ค วามคลาดเคลื่ อ น (ระดับ คุ ณ ภาพที่ รั บ ได้) (Provisions
Concerning Tolerances) l สาหรับชั้นพิเศษ ยอมให้มีช้ นั หนึ่งปะปนได้ไม่เกินร้อยละ 10 ของจานวน
ผล สาหรับชั้นหนึ่ง ยอมให้มีช้ นั สองปะปนได้ไม่เกินร้อยละ 10 ของจานวนผล และชั้นสอง ยอมให้
มีผลทุเรี ยนที่ไม่เข้าชั้นสอง แต่ผา่ นข้อกาหนดขั้นต่าปะปนได้ไม่เกินร้อยละ 10 ของจานวนผล
5) ข้อกาหนดเรื่ องการจัดเรี ยง (Provisions Concerning Presentation) มีดงั ต่อไปนี้
(1) ความสม่าเสมอ (Uniformity) ทุเรี ยนที่บรรจุในแต่ละภาชนะบรรจุตอ้ งเป็ น
ชั้นและพันธุ์เดียวกัน คุณภาพต้องสม่าเสมอ สาหรับ
(2) การบรรจุหีบห่อ (Packaging) ต้องบรรจุในภาชนะบรรจุที่สามารถเก็บรักษา
ทุเรี ยนได้เป็ นอย่างดี วัสดุที่ใช้ในการบรรจุตอ้ งสะอาดและมีคุณภาพเพื่อป้องกันความเสี ยหายอาจะ
มีผลต่อทุเรี ยน การปิ ดฉลากต้องใช้หมึกพิมพ์หรื อกาสที่ไร้พิษ บรรจุภณ
ั ฑ์ตอ้ งมีคุณภาพ ถูกอนามัย
ถ่ายเทอากาศได้ และมีคุณสมบัติทนทานต่อการปฏิบตั ิการขนส่ ง และรักษาผลทุเรี ยนได้ บรรจุภณ
ั ฑ์
ต้องปราศจากกลิ่น และวัตถุแปลกปลอม
6) เครื่ องหมายหรื อฉลาก (Marking or Labelling) ควรมีดงั ต่อไปนี้
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(1) เครื่ อ งหมายหรื อ ฉลากที่ ผ ล (Marking or Labelling on the Fruit) ต้อ งปิ ด
ฉลากเพื่อแจ้งชั้นคุณภาพ ชื่อพันธุ์ และแหล่งผลิตที่ข้วั ผล
(2) บรรจุภณ
ั ฑ์สาหรับ ขายส่ ง (Non-retail Containers) ต้องประกอบด้วย ต้อง
ระบุขอ้ มูลชื่อที่อยูข่ องผูข้ ายส่ ง ผูบ้ รรจุและหมายเลขรหัสสิ นค้า ด้านประเภทของผลิตผล ให้ปิดชื่อ
ทุเรี ยนและชื่อพันธุ์ทุเรี ยน สาหรับข้อมูลแหล่งผลิต ต้องระบุประเทศไทย และจังหลัดแหล่งผลิตใน
ประเทศ ส่ ว นข้อ มู ล เชิ ง พาณิ ช ย์ ให้ร ะบุ ช้ ัน คุ ณ ภาพและน้ า หนัก และสุ ด ท้า ยเครื่ อ งหมายการ
ตรวจสอบทางราชการ (ทางเลือก)
7) สุ ขลัก ษณะ (Hygiene) ผลิ ตผลในมาตรฐานนี้ ให้ด าเนิ น การไปตามหลัก การ
ทัว่ ไปของการปฏิบตั ิที่ถูกต้องทางการเกษตร (Good Agricultural Practice: GAP)
จากการทบทวนเอกสารงานวิจยั ต่าง ๆ พบงานวิจยั ที่เกี่ยวปั จจัยที่มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อ
ทุ เรี ย น โดยมี ว ตั ถุ ประสงค์การศึ กษาแตกต่ างกัน กลุ่ มตัว อย่างแตกต่ างกัน และมี ระยะเวลาใน
การศึกษาแตกต่างกัน ดังนี้
สุ พฒั น์ ทองแก้ว, พัฒนา สุ ขประเสริ ฐ และเฉลิมพล จตุพร (2560) ได้ทาการศึกษาวิจยั เรื่ อง
ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้อทุเรี ยนในภาคตะวันออกของประเทศไทย : กรณี ศึกษาผูบ้ ริ โภค โดย
มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) ข้อมูลพื้นฐานส่ วนบุคคลและพฤติกรรมการซื้ อทุเรี ยนของผูบ้ ริ โภค 2)
ความพึงพอใจของผูบ้ ริ โภคทุเรี ยน 3) ปั จจัยที่มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อทุเรี ยนของผูบ้ ริ โภค กลุ่ม
ตัวอย่างคือ ผูบ้ ริ โภคที่ตดั สิ นใจซื้อทุเรี ยนที่ผลิตได้ในภาคตะวันออกของประเทศไทย ได้แก่ จังหวัด
จันทบุรี ระยอง และตราด จานวน 385คน ผลการศึกษาพบว่า ผูบ้ ริ โภคส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง ร้อย
ละ 50.91 อายุเฉลี่ย 36.17 ปี มีจานวนสมาชิกในครัวเรื อนเฉลี่ย 4.18 คน และมีรายได้เฉลี่ย 18,527.95
บาท/เดือน ผูบ้ ริ โภคส่ วนใหญ่นิยมซื้อทุเรี ยนพันธุ์หมอนทอง ร้อยละ 75.58 ขนาดผลที่ซ้ือเฉลี่ย 2.66
กก./ผล ซื้อเฉลี่ย 1.61 ผล/ครั้ง ปริ มาณที่ซ้ือเฉลี่ย 4.28 กก./ครั้ง มีความถี่ในการซื้อเฉลี่ย 2.10 ครั้ง/ปี
และมีผบู ้ ริ โภคร้อยละ 58.99 ที่มีความเต็มใจที่จะจ่ายเพิ่มเพื่อซื้อทุเรี ยนคุณภาพเฉลี่ย 9.27 บาท/กก.
ในส่ วนด้านความพึงพอใจผูบ้ ริ โภคทุเรี ยนในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ได้แก่ ด้าน
ผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย และด้านส่ งเสริ มการตลาด ในส่ วนของปั จจัยที่มี
ผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อทุเรี ยนของผูบ้ ริ โภค มี 5 ปั จจัย ได้แก่ รายได้ต่อเดือน ขนาดผล และความพึง
พอใจด้านราคา อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ p < 0.01 จานวนสมาชิกในครัวเรื อน p < 0.05 และความ
เต็มใจที่จะจ่ายเพิ่มเพื่อซื้อทุเรี ยนให้ความสาคัญมากที่สุดคือ ขนาดผลที่ซ้ือ ผูบ้ ริ โภคมีการตัดสิ นใจ
ซื้ อทุเรี ยนที่ขนาดผลมีน้ าหนักมากกว่า 4.0 กก. และมีความเต็มใจที่จะจ่ายเงินเพิ่ม 9.27 บาท/กก.
เพื่อซื้อทุเรี ยนที่มีคุณภาพ
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ภาษิตา หาญศึก และคณะ (2562) ได้ทาการศึกษาวิจยั เรื่ อง ปั จจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการ
ตัดสิ นใจซื้ อทุเรี ยนภูเขาไฟศรี สะเกษของผูบ้ ริ โภคในภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือ โดยมีวตั ถุประสงค์
เพื่ อ วัด ความพึ ง พอใจของผู ้บ ริ โภคต่ อ ทุ เ รี ยนภู เ ขาไฟศรี สะเกษ และเพื่ อ ทดสอบปั จ จัย ที่ มี
ความสัมพันธ์ต่อการตัดสิ นใจซื้อทุเรี ยนภูเขาไฟ ศรี สะเกษของผูบ้ ริ โภค ผูบ้ ริ โภคกลุ่มตัวอย่างคือ ผู ้
ที่ เคยซื้ อและบริ โภคทุเรี ยนภู เขาไฟศรี สะเกษในภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อ จานวน 100 คน ผล
การศึกษาพบว่า ผูบ้ ริ โภคมีความพึงพอใจต่อผลิตภัณฑ์ ราคา ช่องทางจัดจาหน่าย และการส่ งเสริ ม
การตลาดของทุเรี ยนภูเขาไฟศรี สะเกษอยูใ่ นระดับมาก ในส่ วนของการตัดสิ นใจซื้ อทุเรี ยนภูเขาไฟ
ศรี สะเกษมีความสัมพันธ์กบั ปั จจัยด้านประชากรศาสตร์ ได้แก่ อายุ อาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน
ในส่ วนปั จจัยด้านส่ วนประสมทางการตลาดที่มีความสัมพันธ์กบั การตัดสิ นใจซื้ อทุเรี ยนภูเขาไฟศรี
สะเกษ ประกอบด้ว ยผลิ ตภัณ ฑ์ ราคา และช่ อ งทางการจัด จ าหน่ า ย การวัด ความพึ งพอใจของ
ผูบ้ ริ โภคต่อทุเรี ยนภูเขาไฟศรี สะเกษแสดงให้เห็นว่าทุเรี ยนศรี สะเกษมีจุดแข็งด้านผลิตภัณฑ์มาก
ที่สุด
เจน บารุ งชี พ (2556) ได้ทาการศึกษาวิจยั เรื่ อง คุณลักษณะที่มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อของ
ผูบ้ ริ โ ภคทุ เ รี ย นทอดกรอบ โดยมี ว ัต ถุ ป ระสงค์เ พื่ อ ศึ ก ษา พฤติ ก รรมการซื้ อ และการบริ โ ภค
วิเคราะห์หาคุณลักษณะที่มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อ วิเคราะห์แบ่งกลุ่มผูบ้ ริ โภคและการแบ่งส่ วน
ผูบ้ ริ โภคของผูบ้ ริ โภคทุเรี ยนทอดกรอบ โดยการศึกษากลุ่มตัวอย่างที่เป็ นผูบ้ ริ โภคที่อาศัยอยูใ่ นเขต
กรุ งเทพมหานคร ผลการศึกษาพบว่า ผูบ้ ริ โภคส่ วนใหญ่มีอายุอยู่ในช่ วง 23-30 ปี ส่ วนใหญ่เป็ น
นักเรี ยนหรื อนักศึกษา และพนักงานหรื อลูกจ้างเอกชน มีรายได้อยู่ระหว่าง 10,001-15,001 บาท
ส่ ว นใหญ่ มีก ารศึ ก ษาระดับปริ ญญาตรี สถานภาพโสด ในส่ ว นของพฤติ ก รรมการซื้ อและการ
บริ โภคของผูบ้ ริ โภคทุเรี ยนทอกรอบ ผู ้บริ โภคส่ วนใหญ่ท้ งั เคยซื้ อและรั บประทานทุเรี ยนทอด
กรอบ คิดเป็ นร้ อยละ 94.25 และผูท้ ี่ เคยรั บประทานทุเรี ยนทอดกรอบส่ วนใหญ่เคยรั บประทาน
ทุเรี ยนสดด้วย คิดเป็ นร้อยละ 93.25 ซึ่งผูบ้ ริ โภคส่ วนใหญ่ชอบรับประทานทั้งทุเรี ยนสดและทุเรี ยน
ทอดกรอบ คิดเป็ นร้อยละ 52.75 สถานที่ที่ผบู ้ ริ โภคส่ วนใหญ่เคยซื้ อคือ สถานที่ท่องเที่ยว เหตุผลที่
ผูบ้ ริ โภคซื้ อจากสถานที่ท่องเที่ยวเนื่ องจาก สามารถเลือกชิ มได้ สาหรับราคาที่สามารถซื้ อทุเรี ยน
ทอดกรอบได้ในแต่ละครั้งคือ 101-200 บาท วัตถุประสงค์ของการซื้อทุเรี ยนทอดกรอบส่ วนใหญ่คือ
รับประทานเองและฝากผูอ้ ื่น
ในส่ วนของคุณลักษณะของทุเรี ยนทอดกรอบที่ผบู ้ ริ โภคพึงพอใจ ผูบ้ ริ โภคให้ความสาคัญ
มากที่ สุด คื อ รู ปแบบของชิ้ น ทุ เ รี ย น คิ ด เป็ นร้ อยละ 38.48 รองลงมาคื อ บรรจุ ภ ัณ ฑ์ ราคา และ
รู ปแบบการติดฉลากต่าง ๆ สาหรับการวิเคราะห์การแบ่งกลุ่มผูบ้ ริ โภคและการแบ่งส่ วนผูบ้ ริ โภค
ทุเรี ยนทอดกรอบ โดยผูบ้ ริ โภคกลุ่มที่ 1 เป็ นกลุ่มที่ให้ความสาคัญกับคุณลักษณะด้านรู ปแบบการ
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ติดฉลากข้อมูลต่าง ๆ มากที่สุด กลุ่มผูบ้ ริ โภคกลุ่มที่ 2 ให้ความสาคัญกับด้านราคามากที่สุด และใช้
สติ๊กเกอร์ ติดฉลากแสดงข้อมูลต่าง ๆ กลุ่มผูบ้ ริ โภคกลุ่มที่ 3 ให้ความสาคัญกับด้านรู ปแบบของชิ้น
ทุเรี ยนมากที่ สุด โดยผลิ ตภัณฑ์ทุเรี ยนทอดกรอบที่ มีบรรจุ ภณ
ั ฑ์ที่เป็ นถุงใสมี สีสัน รู ปแบบชิ้ น
ทุเรี ยนเป็ นแผ่น และราคา 120 บาทต่อ 200 กรัม จะทาให้ความพึงพอใจของผูบ้ ริ โภคทั้ง 3 กลุ่มนี้ มี
ความพึงพอใจได้มากที่สุด
อชิรญา ปรี ชาเวช (2548) ได้ทาการศึกษาวิจยั เรื่ อง เปรี ยบเทียบปั จจัยที่มีผลต่อพฤติกรรม
การบริ โภคผลิ ต ภั ณ ฑ์ ทุ เ รี ยนทอดกรอบและทุ เ รี ยนกวนของผู ้บ ริ โภคที่ อ าศั ย อยู่ ใ นเขต
กรุ งเทพมหานคร โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษา ปั จจัยด้านลักษณะทางประชากรศาสตร์ ทัศนคติ
ด้านผลิตภัณฑ์และรู ปแบบการดาเนิ นชี วิตว่ามีผลต่อพฤติกรรมการเลือกบริ โภคอย่างไร อุปสงค์
ของผูบ้ ริ โภคที่มีต่อทุเรี ยนทอดกรอบและทุเรี ยนกวนเป็ นอย่างไร ที่มีผลต่อการบริ โภคผลิตภัณฑ์
ทุเรี ยนทอดกรอบและทุเรี ยนกวน เพื่อศึกษาพฤติกรรมเพื่อทราบถึงแนวทางการส่ งเสริ มการตลาด
ของผลิตภัณฑ์จากทุเรี ยนต่อไป
โดยกลุ่ ม ตั ว อย่ า งที่ ใ ช้ คื อ ผู ้บ ริ โภคทั้ งเพศหญิ ง และเพศชายที่ อ าศั ย อยู่ ใ นเขต
กรุ งเทพมหานคร ที่เคยบริ โภคผลิตภัณฑ์ทุเรี ยนทอดกรอบและทุเรี ยนกวน จานวน 400 คน ผล
การศึกษาพบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่เป็ นเพศ หญิงมากกว่าเพศชาย ส่ วนใหญ่ มีช่วงอายุ
21-30 ปี ระดับการศึกษาระดับปริ ญญาตรี มีสถานภาพโสด มีอาชีพพนักงานบริ ษทั เอกชน มีระดับ
รายได้ต่อเดือนเท่ากับ 5,001-10,000 บาท ทัศนคติดา้ นผลิตภัณฑ์ของกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อผลิตภัณฑ์
ทุ เ รี ย นทอดกรอบ และทุ เ รี ย นกวนอยู่ใ นระดับ ปานกลางคื อ ถ้า ผูบ้ ริ โ ภคมี ท ัศ นคติ ที่ ดี ข้ ึ น ต่ อ
ผลิ ต ภัณ ฑ์ก็ จ ะท าให้แ นวโน้ม การซื้ อ เพิ่ ม ตามด้ว ย ทัศ นคติ ด้า นผลิ ต ภัณ ฑ์มี ค วามสั ม พัน ธ์ กับ
พฤติ ก รรมการบริ โภคผลิ ตภัณ ฑ์ทุเ รี ยนทอดกรอบและทุ เรี ย นกวนในด้านความถี่ กล่ าวคื อ ถ้า
ผูบ้ ริ โภคมีทศั นคติดา้ นผลิตภัณฑ์ดีพฤติกรรมด้านความถี่ที่ซ้ือเพิ่มขึ้น
การวิเคราะห์รูปแบบการดาเนิ นชีวิตของผูบ้ ริ โภคผลิตภัณฑ์ทุเรี ยนทอดกรอบและทุเรี ยน
กวน กลุ่มตัวอย่างมีรูปแบบการดาเนินชีวิตดังนี้ ด้านความใส่ ใจในอุปนิสัยการ บริ โภคอยูใ่ นระดับ
ปานกลาง ลักษณะอาหารที่บริ โภคมีแคลลอรี่ อยูใ่ นระดับปานกลางคือ เอาใจใส่ ในปริ มาณแคลลอรี่
ในอาหารที่ บ ริ โ ภคและการออกก าลัง กายอยู่ใ นระดับ ปานกลาง ด้า นพฤติ ก รรมการบริ โ ภค
ผลิตภัณฑ์ทุเรี ยนทอดกรอบและทุเรี ยนกวน กลุ่มตัวอย่างมีพฤติกรรมการบริ โภคผลิตภัณฑ์ทุเรี ยน
ทอดกรอบและทุเรี ยนกวน ดังนี้ สัดส่ วนในการซื้อทุเรี ยนทอดกรอบมากกว่าทุเรี ยนกวน ความถี่ใน
การซื้ อทุเรี ยนกวน มากกว่าทุเรี ยนทอดกรอบ ส่ วนด้านมูลค่าที่ซ้ื อนั้นผูบ้ ริ โภคจะซื้ อผลิตภัณฑ์
ทุเรี ยนทอดกรอบ มากกว่าทุเรี ยนกวน และราคาที่คิดว่าเหมาะสมนั้นทุเรี ยนทอดกรอบอยูท่ ี่ 103.70
บาท และ ทุเรี ยนกวน 65.97 บาท สถานที่ที่ซ้ื อคือร้านจาหน่ ายของฝาก วัตถุประสงค์หลักที่ซ้ื อคือ
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ซื้ อเพื่อบริ โภคเองเป็ นส่ วนใหญ่ รองลงมาคือซื้ อเพื่อเป็ นของฝากและแนวโน้มในการซื้ อทุเรี ยน
ทอดกรอบสู งกว่าทุเรี ยนกวน

2.6 แนวคิดเรื่ องเทคโนโลยีสารสนเทศ
วิโรจน์ ชัยมูล และสุ พรรษา ยวงทอง (2552) กล่าวว่า เทคโนโลยีสารสนเทศ คือ การนา
ความรู ้ ทางด้านวิทยาศาสตร์ มาประยุกต์จดั การสารสนเทศที่ ตอ้ งการ โดยการใช้เครื่ องมื อทาง
เทคโนโลยีสมัยใหม่ เช่น เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีเครื อข่ายการสื่ อโทรคมนาคม และ
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ และได้นาเอาความรู ้ในงานสารสนเทศขั้นตอนต่าง ๆ ตั้งแต่การแสวงหา
การวิเคราะห์ การจัดเก็บ การเผยแพร่ และการแลกเปลี่ยนสารสนเทศ เพื่อที่จะเพิ่มประสิ ทธิ ภาพ
ความแม่นยา ความถูกต้อง และความรวดเร็ วทันต่อการนามาใช้งาน
วิเศษศักดิ์ โคตรอาษา (2542, น. 2) เทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology) เรี ยก
ทับศัพท์ ย่อว่า IT ซึ่ ง สุ ชาดา กีระนันท์ (2541, น. 23) ได้นิยามความหมายว่า การเข้ามาอยู่ร่วมกัน
ในขั้น ตอนการจัด เก็ บ สร้ า ง และสื่ อ สารสนเทศ วาสนา สุ ข กระสานติ (2541, น. 6) กล่ า วว่ า
เทคโนโลยีสารสนเทศว่า หมายถึง ระบบงานหรื อขั้นตอนต่าง ๆ ที่ช่วยให้ได้งานสารสนเทศตามที่
เราต้องการ คูลสั (Lucas, Jr. 1997, p. 7) กล่าวว่า การอ้างถึงการประยุกต์เทคโนโลยีทุกชนิ ดเพื่อ
นามาใช้ในการประเมินผล จัดเก็บ และส่ งผ่านสารนิ เทศต่าง ๆ ให้อยู่ในรู ปของสื่ ออิเล็กทรอนิ กส์
เทคโนโลยีสารสนเทศ เกี่ ยวข้องกับเทคโนโลยีหลักสองสาขา คือ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ และ
เทคโนโลยีสื่อสารโทรคมนาคม โดยส่ วนใหญ่จะหมายถึงเทคโนโลยีที่ใช้ในการสร้าง การจัดการ
การประมวลผลข้อ มู ล ให้ เ ป็ นสนเทศ การเก็ บ บัน ทึ ก ข้อ มู ล เป็ นฐานข้อ มู ล และการส่ ง ผ่ า น
สารสนเทศจากที่หนึ่ งไปยังอีกที่หนึ่ ง ตลอดจนเทคโนโลยีที่เกี่ยวกับการแสดงสารสนเทศโดยใช้
ระบบดิจิตอล (ชุน เทียมทินกฤต, 2540)
สรุ ปแล้วเทคโนโลยีสารสนเทศจะครอบคลุมถึงเทคโนโลยีต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเครื่ องมือ
และอุปกรณ์ต่าง ๆ เช่น คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์จดั เก็บข้อมูล บันทึกและค้นคืน เครื อข่ายการสื่ อสาร
ข้อมูลอุปกรณ์สื่อสารและโทรคมนาคม เป็ นต้น ที่ใช้ใ นการบันทึก จัดเก็บ ประมวลผลสื บค้น การ
ส่ งและรับข้อมูลต่าง ๆ
2.6.1 เครื อข่ ายอินเทอร์ เน็ต
สุ พ รรษา ยวงทอง และวิ โ รจน์ ชัย มู ล (2551) ได้ใ ห้ค วามหมายของอิ น เทอร์ เ น็ ต ไว้ว่า
เครื อข่ายอินเทอร์ เน็ตเป็ นช่องทางที่เราทุกคนสามารถติดต่อสื่ อสารกันได้อย่างอิสระสะดวกและ
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รวดเร็ ว ในเครื อข่ายอินเทอร์เน็ตจะมีท้ งั ข้อความ ภาพ เสี ยง วีดีโอ โปรแกรม และอื่น ๆ อีกมากมาย
ดังนั้นอินเทอร์ เน็ตก็เปรี ยบเสมือนแหล่งรวมของข้อมูลที่ใหญ่และกว้าง อินเทอร์ เน็ตช่องทาง หรื อ
เครื อข่ายเป็ นการเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ท้ งั โลกเข้าด้วยกันสามารถรับส่ งข้อมูลกันได้อย่างกว้างขวาง
2.6.2 ธุรกิจพาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์
ความหมายของ E-Commerce หรื อ Electronic Commerce มีนักวิชาการได้จากัดความไว้
หลากหลายท่าน ดังต่อไปนี้
Turban et al. (2012, น. 4, อ้างถึงใน ธารารัตน์ พวงสุ วรรณ, ม.ป.ป.) ได้ให้ความหมายการ
พาณิ ช ย์อิ เ ล็ก ทรอนิ ก ส์ (Electronic Commerce: E-Commerce) กล่ า วคื อ “เป็ นการท าธุ ร กิ จ ผ่า น
เครื อข่ายอินเทอร์ เน็ตและอินทราเน็ต เช่ น การซื้ อ ขาย แลกเปลี่ยนสิ นค้าบริ การและข้อมูลผ่าน
ระบบเครื อข่ายคอมพิวเตอร์ ” การพาณิ ชย์อิเล็กทรอนิกส์ยงั หมายถึงการให้บ ริ การกับลูกค้าที่ได้เข้า
มาใช้บริ การ ความร่ วมมือระหว่างพันธมิตรทางธุรกิจ การเรี ยนรู ้ผา่ นออนไลน์ และการทาธุรกรรม
ต่าง ๆ ที่ผ่านช่องทางออนไลน์ ไม่ว่าจะเป็ นภายในหรื อภายนอกองค์กร ไม่ใช่แค่การซื้ อขายเพียง
อย่างเดียว
Laudon and Traver (2007, p. 10, อ้า งถึ ง ใน ธารารั ต น์ พวงสุ ว รรณม, ม.ป.ป.) กล่ า วว่ า
พาณิ ชย์อิเล็กทรอนิ กส์ หมายถึง เฉพาะธุ รกรรมที่เกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนสิ่ งมีค่า เช่น เงินระหว่าง
องค์กรหรื อบุคคลเพื่อให้ได้มาซึ่ งสิ นค้าหรื อบริ การเท่านั้น ส่ วนธุ รกรรมออนไลน์ที่เกิดขึ้นภายใน
บริ ษทั จะเรี ยกว่า Electronic Business
ภิเษก ชัยนิ รันดร์ (2551) กล่าวว่า การพาณิ ชย์อิเล็กทรอนิ กส์ (E-Commerce) หมายถึง ใช้
เทคโนโลยีการถ่ายโอนข้อมูลอิเล็กทรอนิ กส์ (Electronic Data Transmission) เพื่อให้เกิดธุ รกรรม
ทางธุรกิจ ขณะที่นกั วิชาการหลายท่านนิยมใช้คาว่า ธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ (e-Business) แทน และ
ได้จ ากัด ความหมายของการพาณิ ช ย์อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ว่ า เป็ นเพี ย งแค่ ส่ ว นหนึ่ งของธุ ร กรรม
อิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น ดังนั้นในมุมมองนี้ธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์จะถูกแบ่งออกเป็ น 3 ส่ วนคือ
1) การทางานร่ วมกันและการติดต่อสื่ อสาร ไม่ว่าจะผ่านทางอีเมล์ ระบบสนทนา
การประชุมทางไกล
2) การพาณิ ชย์อิเล็กทรอนิ กส์เป็ นธุ รกรรมที่เกี่ยวข้องกับการซื้ อขายระหว่างผูซ้ ้ื อ
และผูข้ ายเท่านั้น
3) ระบบธุรกิจภายในองค์กร ไม่ว่าจะเป็ นการควบคุมสิ นค้าคงคลัง การใช้เครื อข่าย
ในเรื่ องของการจัดการลูกค้าสัมพันธ์ หรื อถูกใช้ในการบริ หารทรัพยากรมนุษย์
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ความหมายของการพาณิ ชย์อิเล็กทรอนิกส์ในมุมมองด้านการพาณิ ชย์ เป็ นการทาธุรกิจผ่าน
ตัวกลางอิเล็กทรอนิ กส์ เช่นซื้ อขายสิ นค้า บริ การ และข้อมูลต่าง ๆ ในมุมมองในด้านขั้นตอนทาง
ธุ รกิ จ จะเป็ นเครื่ องมื อในการเพิ่มประสิ ทธิ ภาพในการดาเนิ นธุ รกิ จที่ มีอยู่ โดยที่ อาศัยตัวกลาง
อิเล็กทรอนิกส์ แทนที่จะผ่านกระบวนการทางานในรู ปแบบเดิม ๆ Turban and King (2003, p. 3)
โอภาส เอี่ยมสิ ริวงศ์ (2556) กล่าวว่า อีคอมเมิร์ช (e-Commerce) คือการทาธุ รกรรมการค้า
ที่เกี่ยวข้องกับการซื้ อสิ นค้า ขายสิ นค้า จัดส่ งสิ นค้า การแลกเปลี่ยนสิ นค้า/บริ การ หรื อสารสนเทศ
ผ่านอินเทอร์ เน็ตผ่าน อย่างไรก็ตามบางคนอาจมองเฉพาะคาว่า “Commerce” ที่ใช้แทนความหมาย
ของธุ รกรรมการค้าเท่านั้น และเราหากใช้คานิ ยามนี้ อาจทาให้ความหมายของอีคอมเมิร์ชถูกจากัด
ความให้แ คบลงไปอี ก ดังนั้น จึ งมี ห ลายคนมักใช้คาว่า อี บิสซิ เ นส (e-Business) แทน เนื่ องจาก
ครอบคลุมความหมายที่กว้างกว่า อีคอมเมิร์ชยังสามารถถูกนิยามจากมุมมองด้านกระบวนการธุรกิจ
(Business Process) เป็ นอี ค อมเมิ ร์ ช ที่ น ามาใช้ง านเพื่ อ เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพในการท าธุ ร กิ จ ผ่า น
กระบวนการทางธุรกิจแบบอิเล็กทรอนิกส์ที่สื่อสารบนระบบเครื อข่าย แทนกระบวนการทางธุ รกิจ
แบบเดิม ๆ ที่ทาด้วยมือ
รวิพร คู เจริ ญไพศาล (2549, น. 207) กล่าวว่า พาณิ ชย์อิเล็กทรอนิ กส์ หรื อ อี -คอมเมิร์ช
หมายถึง สื่ ออิเล็กทรอนิกส์ที่เป็ นสื่ อกลางในการติดต่อซื้อสิ นค้า ชาระเงิน และการส่ งมอบสิ นค้าให้
กัน เช่น การขายผ่านรายการเคเบิลทีวีต่าง ๆ การค้าขายบนเว็บไซต์มีการซื้อขายสิ นค้าและบริ การ ที่
เป็ นระบบเครื อข่ายสัมพันธ์ระหว่างธุ รกิจกับผูบ้ ริ โภค หรื อธุ รกิจกับธุ รกิจ โดยมีการซื้ อขายข้อมูล
สิ นค้าและบริ การให้แก่กนั
รู ปแบบของธุ รกิจพาณิ ชย์อิเล็กทรอนิ กส์ สามารถแบ่งตามลักษณะรู ปแบบของผูค้ า้ แต่ละ
กลุ่มผูบ้ ริ โภคเป้าหมายที่ทาการค้าด้วย ดังต่อไปนี้
1) Business to Consumer (B-to-C or B2C) เป็ นการท าการค้า ปลี ก ผ่ า นเครื อ ข่ า ย
อินเทอร์ เน็ตไปยังผูบ้ ริ โภคภายในท้องถิ่นของตน หรื อผูบ้ ริ โภคโดยตรง คือผูซ้ ้ื อและผูข้ ายทาการ
ซื้ อขายกันเองโดยไม่ผ่านพ่อค้าคนกลางหรื อตัวแทนจาหน่ าย ปริ มาณการซื้ อไม่มาก ธุ รกิจแบบนี้
ลูกค้าสารมารถสัง่ ซื้อสิ นค้าได้ตลอดเวลา
2) Business to Business เป็ นการท าการค้า ขนาดใหญ่ ร ะหว่า งองค์ก รที่ ท าธุ ร กิ จ
ด้วยกันผ่านเครื อข่ายอินเทอร์เน็ต โดยมักเป็ นสิ นค้านาเข้า (Import) หรื อสิ นค้าส่ งออก (Export) ที่มี
ปริ มาณการซื้อขายคราวละมาก ๆ เพื่อนาไปจาหน่ายให้กบั ผูบ้ ริ โภค
3) Consumer to Consumer or C2C การค้าปลีกระหว่างผูบ้ ริ โภคกับผูบ้ ริ โภค เป็ น
การค้าปลี กระหว่างผูใ้ ช้อินเทอร์ เน็ตด้วยกัน หรื อระหว่างบุคคลทัว่ ไป เช่ น การขายซอฟแวร์ ที่
ผูบ้ ริ โภคได้พฒั นาขึ้นมาเป็ นของตนเอง หรื อการซื้อขายสิ นค้ามือสอง

67
4) Government to Consumer การทาธุ รกิ จระหว่างภาครั ฐบาลกับผูบ้ ริ โภคทัว่ ไป
เป็ นการขายโดยช่ วยเหลื อประชาชน ผูบ้ ริ โภคจะได้รับผลประโยชน์มากกว่ารั ฐ บาล เช่ น การ
จาหน่ายสิ นค้าสิ่ งของเครื่ องใช้ธงฟ้าราคาประหยัด
5) Government to Business การทาธุ รกิ จระหว่างภาครัฐบาลกับนักธุ รกิ จโดยผ่าน
เครื อข่ายอินเทอร์ เน็ตจะจัดให้มีการประมูลเพื่อซื้ อสิ นค้าต่าง ๆ เช่ น การประมูลการสร้างอาคาร
สร้างถนน รัฐบาลจาหน่ ายวัสดุและอุปกรณ์ที่ไม่ได้ใช้แล้วให้กบั องค์กรต่าง ๆ โดยวิธีการประมูล
ซื้อขาย เป็ นต้น โดยการจัดซื้อจัดจ้างผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์
2.6.3 องค์ ประกอบเว็บไซต์ พาณิชย์ อเิ ล็กทรอนิกส์
องค์ประกอบเว็บไซต์พาณิ ชย์อิเล็กทรอนิ กส์ คือ หน้าเว็บไซต์ที่ดาเนิ นธุ รกิ จโดยอาศัย
ระบบอิเล็กทรอนิ กส์ขอ้ มูลในหน้าเว็บไซต์ไปสู่ โลกของธุ รกิจออนไลน์ ทั้งยังเป็ นการให้ขอ้ มูลที่
สาคัญของธุ รกิจเว็บไซต์การออกแบบหน้าเว็บไซต์เพื่อให้ดึงดูด และสาหรับติดต่อกับผูใ้ ช้งานจะ
น าไปสู่ ก ารประสบความส าเร็ จ ของธุ ร กิ จ อิ เ ล็ก ทรอนิ ก ส์ ไ ด้ เพื่ อ ให้เ ว็บ ไซต์มี คุ ณ ภาพจะต้อ ง
ประกอบด้วยองค์ประกอบ 7 ด้าน หรื อเรี ยกว่า 7C’s ดังต่อไปนี้
1) รู ปแบบ (Context) คือ รู ปแบบการจัดวางองค์ประกอบต่าง ๆโดยรวมในเว็บไซต์
ทั้งนี้ ต้องคานึ งถึ งความสวยงามและอรรถประโยชน์ในการใช้งาน มี ก ารแยกสัดส่ วนของหน้า
เอกสารต่าง ๆ เพื่อสะดวกในการค้นหาข้อมูล มีการแบ่งเฟรมเพื่อแสดงข้อมูลเอกสารปลายทางที่
เชื่อมโยงไว้ และโครงสร้างทั้งหมดที่จะนาผูใ้ ช้บริ การไปยังส่ วนต่าง ๆ ของเว็บไซต์
2) เนื้ อหา (Content) คื อ รายละเอี ย ดของข้อมู ลบนเว็บไซต์ เช่ น เนื้ อหาเกี่ ยวกับ
ประวัติการก่อตั้งบริ ษทั แผนที่รายการสิ นค้า ต้องมีเนื้ อหาถูกต้องชัดเจน มีการบรรยายคุณสมบัติ
ของสิ นค้าและบริ การอย่างถูกต้องครบถ้วน มีความสวยงามและทันสมัยทันเป็ นปั จจุบนั เนื้ อหาที่
นาเสนอไม่ควรมีขนาดใหญ่จนเกินไป
3) ชุมชนเพื่อการติดต่อ (Community) คือ ส่ วนที่ให้ผใู ้ ช้บริ การสามารถแสดงความ
คิดเห็นได้โดยผ่านกระทู ้ (Web Board) ของเว็บไซต์ เพื่อคอยอานวยความสะดวกในการแสดงความ
คิดเห็นแลกเปลี่ยนข้อมูล ควรมีเครื่ องมือสาหรับติดต่อภายในของผูใ้ ช้บริ การที่สนใจเรื่ องเดียวกัน
และมี Facebook Fan Pages เพื่ อ ประชาสั ม พัน ธ์ เ ว็บ ไซต์ช่ ว ยให้ ส ามารถเข้า ถึ ง กลุ่ ม ลู ก ค้า ได้
กว้างขวาง ทั้งยังสามารถแบ่งปันข่าวสารข้อมูลของสิ นค้าและบริ การไปยัง Facebook ได้
4) การปรับแต่ง (Customization) คือ ส่ วนที่ให้ผใู ้ ช้บริ การสมัครสมาชิก ซึ่ งจะต้อง
สามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูลส่ วนตัวได้ตลอดเวลา ทั้งนี้ ตอ้ งออกแบบให้ง่ายต่อการปรับแต่ง
ด้วยเพื่อตอบสนองความต้องการของผูใ้ ช้บริ การ
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5) การติ ด ต่ อ สื่ อสาร (Communication) คื อ ส่ ว นของข้อ มู ล ที่ อ ยู่ เพื่ อ ให้ ก าร
ติดต่อสื่ อสารระหว่างลูกค้ากับทางเว็บไซต์ได้ใช้ติดต่อสื่ อสารกัน ซึ่งทางเว็บไซต์จะมีระบบการแจ้ง
ข่าวสารอัตโนมัติจากลูกค้าไปยังเว็บไซต์ โดยอยู่ในรู ปแบบระบบการถาม-ตอบ โหวต และสมุด
เยีย่ ม
6) การเชื่อมโยง (Connection) คือ ส่ วนของเครื อข่ายที่มีการเชื่อมโยง (Link) ไปยัง
เว็บไซต์อื่นที่เกี่ยวข้อง
7) การพาณิ ชย์ (Commerce) คือส่ วนในการสั่งซื้ อ ควรมีการออกแบบวิธีทารายการ
สัง่ ซื้อและอธิบายรายละเอียดกฎเกณฑ์ไว้อย่างครบถ้วนชัดเจน
หากเว็บเพจหรื อแฟนเพจได้นาเทคนิ คการออกแบบเว็บที่ใช้ในการทาธุรกิจออนไลน์ท้ งั 7
ประการ นี้ ไปปรั บ ใช้ จะช่ ว ยให้ ก ารน าเสนอข้อ มู ล ของสิ น ค้า มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพมากยิ่ ง ขึ้ น
ผูป้ ระกอบการหรื อเจ้าของเว็บไซต์สามารถปรับเปลี่ยนหรื อเพิ่มเติมข้อมูลของสิ นค้าได้ตามต้องการ
แล้วยังเพิ่มความสะดวก รวดเร็ วให้กบั ผูใ้ ช้งานเว็บไซต์หรื อกลุ่มลูกค้าสามารถค้นหาข้อมูลของ
สิ นค้าได้ง่ายและตรงตามความต้องการ และจะส่ งผลให้การขายมี ประสิ ทธิ ภาพมากยิ่งขึ้น เมื่ อ
เจ้าของเว็บไซต์ออกแบบเว็บไซต์ให้ดึงดู ดใจลูกค้าเมื่ อได้เข้าไปใช้งานครั้ งแรก และมี ขอ้ มูลที่
สามารถสนับสนุนการทางานของผูใ้ ช้งาน
2.6.4 เครื อข่ ายสั งคมออนไลน์ (Social Network)
อิทธิ วฒั น์ รัตนพองบู่ (2555) กล่าวว่า เครื อข่ายสังคมออนไลน์ (Social Network) หมายถึง
สังคมได้มีการสื่ อสารตอบโต้กนั กันระหว่างผูส้ ่ งสารกับผูร้ ับสาร โดยการส่ งข้อมูลออกไปแล้วเกิด
การเชื่อมโยงข้อมูลต่าง ๆ ที่ส่งออกไป ซึ่ งสังคมของ Social Network เป็ นระบบที่สร้างขึ้นมาและ
สามารถเชื่ อมโยงกับระบบอื่น ๆ ได้ เพื่อเป็ นการติดต่อสัมพันธ์โยงเชื่ อมกันทัว่ โลก โดยการเปิ ด
ช่องทางเชื่อมกัน หรื อที่เรี ยกว่า API ทาให้นกั พัฒนาเว็บไซต์ พยายามสร้างเว็บไซต์ที่มีลกั ษณะเป็ น
สากล อานวยความสะดวก และตอบสนองความต้องการของผูค้ นได้มากขึ้น เช่น Facebook, Hi5,
Twitter, Google+ เป็ นต้น
จากการทบทวนเอกสารงานวิจยั ต่าง ๆ พบงานวิจยั ที่เกี่ยวกับปั จจัยที่มีผลต่อการตัดสิ นใจ
ซื้ อสิ นค้าผ่านสื่ อสังคมออนไลน์ โดยมีวตั ถุประสงค์การวิจยั แตกต่างกัน กลุ่มตัวอย่างแตกต่างกัน
และมีระยะเวลาในการศึกษาแตกต่างกันดังนี้
ชัญญา ชีนิมิตร (2559) ได้ทาการศึกษาวิจยั เรื่ อง ปั จจัยที่มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ออาหารออร์
แกนิ คออนไลน์ของผูบ้ ริ โภค โดยมี วตั ถุประสงค์เพื่อศึ กษา 1) เพื่อศึ กษาความสัมพันธ์ระหว่าง
รู ปแบบการดาเนินชีวิตกับการเปิ ดรับสื่ อเกี่ยวกับอาหารออร์นิค 2) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง
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รู ปแบบการดาเนิ นชีวิตกับพฤติกรรมการซื้ ออาหารออร์ แกนิ ค 3) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง
การเปิ ดรับสื่ อกับพฤติกรรมการซื้ออาหารออร์แกนิค 4) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างรู ปแบบการ
ดาเนิ นชีวิตกับปั จจัยที่มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อ 5) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยที่มีผลต่อ
การตัดสิ นใจซื้ อกับพฤติกรรมการซื้ ออาหารออร์ แกนิ ค โดยทาการวิจยั เชิงสารวจใช้แบบสอบถาม
เก็บข้อมูลจากลุ่มตัวอย่าง อายุ 15-35 ปี ที่ อาศัยอยู่ในกรุ งเทพมหานคร และเป็ นผูใ้ ส่ ใจสุ ขภาพ
จานวน 400 คน
ผลการศึ ก ษาพบว่ า กลุ่ ม เป้ า หมายส่ ว นใหญ่ มี ก ารเปิ ดรั บ สื่ อ ออนไลน์ ท าง Facebook
รองลงมา Instagram ช่วงเวลาที่นิยมใช้คือ 20.01-00.00 น. สถานที่เข้าใช้เครื อข่ายคือที่บา้ น ในส่ วน
ของรู ปแบบการดาเนินชีวิต 1) กลุ่ม (Healthy) ตามกระแส รู ปแบบการดาเนินชีวิตของกลุ่มตัวอย่าง
มีการดูแลตัวเองทั้งภายในและภายนอก เข้าร่ วมกิจกรรมต่าง ๆ ในสังคม สนใจหาข้อมูล ติดตาม
อ่านข่าวสารบ้านเมืองรวมถึงเทรนด์แฟชัน่ ที่กาลังเป็ นที่นิยม มีการดาเนิ นชี วิตแบบใส่ ใจสุ ขภาพ
2) กลุ่มนักกีฬากล้ามปู กลุ่มตัวอย่างชอบทากิจกรรมเกี่ยวกับการออกกาลังไม่ว่าจะเป็ นการเล่นกีฬา
หรื อ เป็ นสมาชิกฟิ ตเนส 3) กลุ่มนักชอปจอมเชคอิน กลุ่มตัวอย่างมีพฤติกรรมชอบไปตามสถานที่ที่
กาลังเป็ นที่นิยม และมีการบอกต่อทางสื่ อออนไลน์ ชอบการลงรู ปกิจกรรมต่าง ๆ ที่ตนเองไปทามา
เพื่อเป็ นการบ่ งบอกถึ งสถานะทางสังคมของตนเอง 4) กลุ่ มปาร์ ต้ ี พีเ พิล กลุ่ มตัว อย่างชอบการ
สังสรรค์กบั กลุ่มเพื่อนฝูง ชอบการพบปะสังสรรค์ 5) กลุ่มพ่อบ้านแม่บา้ น กลุ่มตัวอย่างมีอุปนิ สัย
ชอบอยูบ่ า้ น ทาตัวเรี ยบง่าย เลือกซื้ อของใช้ในบ้านด้วยตนเอง 6) กลุ่มนักกิจกรรม (Outdoor) กลุ่ม
ตัวอย่างเป็ นพวกชอบขับรถออกต่างจังหวัด ชอบกิจกรรมกลางแจ้ง
ในส่ วนของปั จจัยที่มีผลต่อการเลือกซื้ อมากที่สุดจะเป็ นด้านผลิตภัณฑ์ เหตุผลที่คนส่ วน
ใหญ่ให้ความสนใจในด้านผลิตภัณฑ์น้ นั เพราะเห็นว่าการให้ความสาคัญกับสิ่ งที่ตอ้ งบริ โภคเข้าไป
ในร่ างกายเป็ นสิ่ งจาเป็ น ต้องเลือก และคัดสรรเป็ นอย่างดี มีความปลอดภัยที่สามารถรับรองได้ จึง
ทาให้เรื่ องราคา สถานที่ และการส่ งเสริ มการขายนั้น มี ความสาคัญอยู่ในระดับรองลงมา ส่ วน
พฤติกรรมการซื้ อสิ นค้าอาหารออร์ แกนิ ค กลุ่มตัวอย่างเกิ ดการซื้ อซ้ าอาหารออร์ แกนิ ค และซื้ อ
อาหารออร์แกนิครับประทานทุกอาทิตย์ โดยซื้อแต่ละครั้งเป็ นจานวนมาก
ด้านการทดสอบสมมติฐานความสัมพันธ์ของตัวแปร พบว่ากลุ่ม (Healthy) ตามกระแสมี
ความสั ม พัน ธ์ กับ การเปิ ดรั บ สื่ อ Facebook Instagram และ YouTube ทางกลุ่ ม นัก กี ฬ ากล้า มปู มี
ความสัมพันธ์กบั การเปิ ดรับสื่ อ YouTube กลุ่มนักชอปจอมเชคอินมีกลุ่มปาร์ ต้ ีพีเพิล และกลุ่มนัก
กิ จ กรรม (Outdoor)ความสั ม พัน ธ์ กั บ การเปิ ดรั บ สื่ อ Instagram ซึ่ งกลุ่ ม พ่ อ บ้ า นแม่ บ ้ า นมี
ความสั ม พัน ธ์ กั บ การเปิ ดรั บ สื่ อ Facebook ซึ่ งผลการวิ จัย เป็ นไปตามสมมติ ฐ าน โดยเป็ น
ความสัมพันธ์เชิงบวก 2) พฤติกรรมการซื้ อ อาหารออร์ แกนิ คของกลุ่ม (Healthy) ตามกระแส กลุ่ม
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นักกี ฬากล้ามปู นักชอปจอมเชคอิน และกลุ่มนักกิ จกรรม (Outdoor) 3) ผลการวิจยั พบว่าในการ
ทดสอบพบว่ากลุ่ม (Healthy) ตามกระแส กลุ่มนักกีฬา กล้ามปูมี นักชอปจอมเชคอิน กลุ่มปาร์ ต้ ีพี
เพิล กลุ่มพ่อบ้านแม่บา้ น กลุ่มนักกิ จกรรม (Outdoor) มี ความสัมพันธ์กับปั จจัยการเลื อกซื้ อ ซึ่ ง
ผลการวิจยั เป็ นไปตามสมมติฐานโดยเป็ นความสัมพันธ์เชิงบวก
พรรณิ สา บัวรา (2558) ได้ทาการศึกษาวิจยั เรื่ อง การเปิ ดรับข่าวสาร ทัศนคติ การตัดสิ นใจซื้ อ
อาหารปรุ งสาเร็ จพร้อมทานผ่านสื่ อสังคมออนไลน์ของประชาชนในเขตกรุ งเทพมหานคร โดยกลุ่ม
ตัวอย่างคือ ผูท้ ี่อาศัยอยูใ่ นเขตกรุ งเทพมหานคร จานวน 400 คน มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) เพื่อศึกษา
ความแตกต่างของการเปิ ดรับข่าวสารอาหารปรุ งสาเร็ จพร้อมทานผ่านสื่ อสังคมออนไลน์ของประชาชน
ในเขกรุ งเทพมหานครจาแนกตามลักษณะทางประชากร ผลการศึกษาพบว่า ลักษณะทางประชากรที่
แตกต่างกันมีการเปิ ดรับข่าวสารอาหารปรุ งสาเร็ จพร้อมทานผ่านสื่ อสังคมออนไลน์ดา้ น เพศ อายุ อาชีพ
รายได้ แตกต่างกัน ด้านการศึกษา ไม่แตกต่างกัน 2) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการเปิ ดรับข่าวสาร
และทัศนคติต่ออาหารปรุ งสาเร็ จพร้อมทานผ่านสื่ อสังคมออนไลน์ของประชาชนในเขกรุ งเทพมหานคร
3) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการเปิ ดรับข่าวสารและการตัดสิ นใจซื้ ออาหารปรุ งสาเร็ จพร้อมทาน
ผ่านสื่ อสังคมออนไลน์ของประชาชนในเขตกรุ งเทพมหานคร 4) เพื่อศึ กษาความสัมพันธ์ระหว่าง
ทัศนคติและการตัดสิ นใจซื้ ออาหารปรุ งสาเร็ จพร้อมทานผ่านสื่ อสังคมออนไลน์ของประชาชนในเขต
กรุ งเทพมหานคร อย่างมีนยั สาคัญ
ธิ ติมา พัดลม และกุลเชษฐ์ มงคล (2558) ได้ทาการศึกษาวิจยั เรื่ อง พฤติกรรมการตัดสิ นใจ
ซื้ออาหารคลีนฟู้ดส์ผา่ นสื่ ออิเล็กทรอนิกส์ ในเขตกรุ งเทพมหานคร โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษา 1)
เพื่อศึกษาจึงปั จจัยทางประชากรศาสตร์ ที่มีผลต่อพฤติกรรมการตัดสิ นใจซื้ออาหารคลีนส์ฟู้ดส์ผา่ น
สื่ ออิเล็กทรอนิกส์ ในเขตกรุ งเทพมหานคร 2) เพื่อศึกษาถึงความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยส่ วนประสม
ทางการตลาดกับพฤติกรรมผูบ้ ริ โภคที่มีผลต่อพฤติกรรมการตัดสิ นใจซื้ออาหารคลีนส์ฟู้ดส์ผา่ นสื่ อ
อิเล็กทรอนิ กส์ในเขตกรุ งเทพมหานคร โดยการศึกษาประชากรในเขตกรุ งเทพมหานครที่เคยซื้ อ
อาหารคลีนฟู้ดส์ผา่ นสื่ ออิเล็กทรอนิกส์ จานวน 390 คน
ผลการศึกษาพบว่า ผูบ้ ริ โภคอาหารคลีนฟู้ดส์ส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิง อายุระหว่าง 26-35 ปี
การศึกษาระดับปริ ญญาตรี หรื อเทียบเท่า อาชี พพนักงานบริ ษทั เอกชนและมีรายได้เฉลี่ยต่อเดื อน
10,000-20,000 บาท ประเภทของอาหารคลีนฟู้ดส์ที่ซ้ื อบ่อยสุ ด คือผักสดปลอดสารพิษ สถานที่ที่
ซื้ ออาหารคลีนฟู้ดส์บ่อยที่สุดคือ ซุปเปอร์ มาร์ เก็ต ความถี่ในการซื้ อมากกว่า 1 ครั้งต่อสัปดาห์ โดย
ไม่จากัดวาระและโอกาส ซึ่งตนเองเป็ น บุคคลที่มีอิทธิพลต่อการตัดสิ นใจเลือกซื้อ โดยใช้สื่อสังคม
ออนไลน์บนเครื อข่ายอินเตอร์ เน็ตเป็ น แหล่งข้อมูลที่ช่วยในการตัดสิ นใจซื้ อ และส่ วนประสมทาง
การตลาดที่มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ ออาหารคลีนฟู้ดส์ผา่ นสื่ ออิเล็กทรอนิกส์ อยูร่ ะดับมากในทุกด้าน
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โดยด้านผลิตภัณฑ์ มีผลมากที่สุด รองลงมาได้แก่ ด้านราคา ด้านการส่ งเสริ มการตลาด และด้าน
ช่องทางการจัดจาหน่าย ตามลาดับ
ผลการทดสอบสมมติ ฐ านพบว่ า ปั จ จัย ด้า นประชากรศาสตร์ ประกอบด้ว ย เพศ อายุ
สถานภาพการสมรส ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ เฉลี่ยต่อเดือนที่ต่างกันมีผลต่อพฤติกรรม
การตัดสิ นใจซื้ออาหารคลีนฟู้ดส์ผา่ นสื่ ออิเล็กทรอนิกส์ ในเขต กรุ งเทพมหานครที่แตกต่างกัน อย่าง
มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด ทุกด้านมีความสัมพันธ์กบั
พฤติกรรมการตัดสิ นใจซื้ ออาหารคลีนฟู้ดส์ผา่ นสื่ ออิเล็กทรอนิกส์ ในเขต กรุ งเทพมหานคร อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
สาธิ กานต์ บัวเทิง (2560) ได้ทาการศึกษาวิจยั เรื่ อง อิทธิ พลของบล็อกเกอร์ (Blogger) และ
การรี วิวผลิตภัณฑ์อาหาร ผ่านสื่ อสังคมออนไลน์กบั การตัดสิ นใจซื้ อผลิตภัณฑ์ของผูบ้ ริ โภค โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) เพื่อศึกษาการรับรู ้ขอ้ มูลและเนื้อหาที่เกี่ยวกับบล็อกเกอร์การใช้บุคคลที่มี
ชื่อเสี ยงบนสื่ อสังคมออนไลน์ ความน่าเชื่อถือของบล็อกเกอร์ และการตัดสิ นใจเลือกซื้ อผลิตภัณฑ์
อาหารของผูบ้ ริ โภค 2) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู ้ขอ้ มูลและเนื้ อหาที่เกี่ยวกับบล็อก
เกอร์ การใช้บุคคลที่ มีชื่อเสี ย งบนสื่ อสังคมออนไลน์ ความน่ าเชื่ อถื อของบล็อกเกอร์ และการ
ตัดสิ นใจเลือกซื้ อผลิตภัณฑ์อาหารของผูบ้ ริ โภค 3) เพื่อศึกษาปั จจัยพยากรณ์การตัดสิ นใจเลือกซื้ อ
ผลิตภัณฑ์อาหารของผูบ้ ริ โภค
โดยการสารวจกลุ่มประชากรอายุ 20 ปี ขึ้นไป ซึ่ งเป็ นกลุ่มที่ใช้อินเทอร์ เน็ตในการค้นหา
ข้อมูล และเป็ นกลุ่มที่ชอบการทาอาหารผ่านการรี วิวจากบล็อกเกอร์ ในสื่ อสังคมออนไลน์ จานวน
400 คน ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นต่อ เนื้อหาผลิตภัณฑ์อาหารด้านการส่ งเสริ ม
การตลาดมากที่สุด รองลงมา ได้แก่ ด้านราคา ด้านผลิตภัณฑ์ และกลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นต่อ
การรี วิวผลิตภัณฑ์อาหารด้านสถานที่การจัดจาหน่ายน้อยที่สุด
เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน กลุ่มตัวอย่างเห็นด้วยที่จะให้บล็อกเกอร์ รีวิวเกี่ยวกับการส่ งเสริ ม
การตลาด ด้านโปรโมชัน่ ของผลิตภัณฑ์อาหาร โดยการให้ของแถมมากที่สุด ด้านการใช้บล็อกเกอร์
บนสื่ อสังคมออนไลน์ กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นต่อความน่าสนใจที่จะติดตามมีค่าเฉลี่ยมากที่สุด
รองลงมาคือ การใช้บล็อกเกอร์ บนสื่ อสังคมออนไลน์ทาให้จดจาผลิตภัณฑ์ได้ง่ายขึ้น ทาให้เกิ ด
ความน่ าเชื่ อถือต่อผลิตภัณฑ์ และทาให้มนั่ ใจคุณภาพของผลิตภัณฑ์มากขึ้น ซึ่ งกลุ่มตัวอย่างเห็ น
ด้ว ยน้อ ยที่ สุ ด คื อ การใช้บ ล็ อ กเกอร์ บ นสื่ อ สั ง คมออนไลน์ ท าให้ เ ชื่ อ ว่ า ผลิ ต ภัณ ฑ์ที่ รี วิ ว เป็ น
ผลิตภัณฑ์ที่น่าซื้อ
ด้านความน่ าเชื่ อถือของบล็อกเกอร์ พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นต่อความน่ าเชื่ อถือ
ของบล็อกเกอร์ ดา้ นความเชี่ ยวชาญและด้านความเป็ นพลวัตมีค่าเฉลี่ยมากที่สุด รองลงมา ได้แก่
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ด้านความปรารถนาดี ด้านความน่าไว้วางใจ และกลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นต่อความน่าเชื่อถือของ
บล็อกเกอร์ดา้ นความน่าดึงดูดใจน้อยที่สุด ด้านการตัดสิ นใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ์อาหาร กลุ่มตัวอย่าง
มีความคิดเห็นต่อการตัดสิ นใจซื้อผลิตภัณฑ์อาหารด้านการประเมินผลทางเลือกมากที่สุด รองลงมา
ได้แก่ ด้านพฤติกรรมหลังการซื้อ ด้านการรับรู ้ความต้องการ ด้านการค้นหาข้อมูล และกลุ่มตัวอย่าง
มีความคิดเห็นต่อการตัดสิ นใจซื้อผลิตภัณฑ์อาหารด้านการตัดสิ นใจซื้อน้อยที่สุด
สาหรับวัตถุประสงค์ขอ้ ที่ 2 และ 3 ผลการศึกษาพบว่า การรับรู ้ขอ้ มูลและเนื้อหาที่เกี่ยวกับ
บล็อกเกอร์ การใช้บุคคลที่ มีชื่อ เสี ย งบนสื่ อ สัง คมออนไลน์ ความน่ าเชื่ อถื อของบล็อกเกอร์ มี
ความสัมพันธ์อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติกบั การตัดสิ นใจเลือกซื้ อผลิตภัณฑ์อาหารของผูบ้ ริ โภคที่
ระดับ .001 ดังนั้น ความน่ าเชื่ อถือของบล็อกเกอร์ การใช้บล็อกเกอร์ บนสื่ อสังคมออนไลน์ และ
ข้อมูล เนื้ อหาที่เกี่ยวกับบล็อกเกอร์ รวมกันสามารถพยากรณ์การตัดสิ นใจเลือกซื้ อผลิตภัณฑ์อาหาร
ได้ร้อยละ 49.5 ทั้งนี้ความน่าเชื่อถือเป็ นปั จจัยที่สาคัญที่สุดที่สามารถพยากรณ์การตัดสิ นใจเลือกซื้อ
ผลิตภัณฑ์อาหารได้มากถึงร้อยละ 45.6

2.7 แนวคิดเกีย่ วกับเฟซบุ๊ก
Facebook เป็ นหนึ่ ง ในเว็บ ไซต์เ ครื อ ข่ า ยสั ง คมออนไลน์ เริ่ ม ต้น โดย Mark Zuckerberg
นักศึกษามหาวิทยาลัย Harvard และเพื่อนร่ วมชั้นอีก 2 คน ในเดือนกุมภาพันธ์ 2004 สร้าง Facebook
เวอร์ ชนั่ แรกเพื่อเป็ นเหมือนทะเบียนรายชื่ อของนักศึกษามหาวิทยาลัย Harvard Facebook ทางาน
เหมือนเว็บไซต์สงั คมออนไลน์อื่น ๆ คือ ผูใ้ ช้มีหน้าข้อมูลที่เชื่อมต่อกับผูใ้ ช้อื่น ๆ ด้วยการเป็ นเพื่อน
แต่แตกต่างจากเว็บไซต์อื่น ๆ เนื่องจากจากัดเฉพาะที่มีอีเมล์ .edu เท่านั้น โดย Zuckerberg อธิบายว่า
“คนเรามีเพื่อน มีคนที่คุน้ เคยและมีเครื อข่ายทางธุ รกิจอยู่แล้ว ดังนั้นแทนที่จะต้องสร้างเครื อข่าย
ใหม่ เราจึ ง ท าแค่ ใ ห้ เ ขามาเจอกัน ” Facebook ยัง จ ากัด การเข้า ถึ ง ข้อ มู ล ได้เ ฉพาะสมาชิ ก ใน
มหาวิทยาลัยเดียวกันเท่านั้น ตัวอย่างเช่น นักศึกษา Harvard สามารถดูได้เฉพาะข้อมูลของนักศึกษา
Harvard คนอื่นเท่านั้น และสิ่ งนี้ ทาให้เกิดความมัน่ ใจการแบ่งปั นข้อมูล Zuckerberg อธิ บายเหตุผล
ของเขาว่า “คนเรามีขอ้ มูลที่ไม่ตอ้ งการแบ่งปันให้กบั ผูอ้ ื่น ถ้าเราให้พวกเขาสามารถกาหนดว่าข้อมูล
ใดต้อ งการแบ่ ง ปั น หรื อ ต้อ งการแบ่ ง ปั น ข้อ มู ล กับ ใครบ้า ง พวกเขาจะอยากแบ่ ง ปั น มากขึ้ น
ตัวอย่างเช่น 1 ใน 3 ของผูใ้ ช้ของเราแสดงเบอร์โทรศัพท์มือถือบนเว็บไซต์”
ในเดือนแรกของการเปิ ดตัว Facebook เกือบ 3 ใน 4 เป็ นนักศึกษา Harvard หลังจากนั้นไม่
นาน Facebook แผ่ขยายไปอย่างรวดเร็ วโดยคาเชิญออนไลน์และการบอกต่อ เดือนมิถุนายน 2004
เพียงแค่ 4 เดือนหลังจากเปิ ดตัว Facebook ให้บริ การประมาณ 30 มหาวิทยาลัยและมีผใู ้ ช้ 150,000
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คน ณ จุ ดนั้น Zuckerberg ลาออกจากมหาวิทยาลัย Harvard และย้ายไปแคลิ ฟอร์ เนี ยเพื่อพัฒนา
Facebook ได้อย่างเต็มที่ เว็บไซต์ขยายตัวไปมากกว่า 800 มหาวิทยาลัยในสหรัฐอเมริ กา 85% ของ
นักศึกษาสมัครเป็ นสมาชิก และ 60% เข้าใช้เว็บไซต์ทุกวัน Facebook สามารถรองรับจานวนสมาชิก
และ Traffic จานวนมากของผูใ้ ช้ได้ เพราะทุกมหาวิ ทยาลัยมีเซิ ร์ฟเวอร์ เฉพาะและจากัดการใช้งาน
เช่น การดูขอ้ มูลเฉพาะในมหาวิทยาลัยเท่านั้น ในปี 2005 Facebook เพิ่มแบ่งปั นรู ปและขยายไปยัง
โรงเรี ยนมัธยมปลายศึกษาตอนปลาย ทาให้บริ ษทั มีผใู ้ ช้ถึง 5.5 ล้านคนในสิ้ นปี 2555
ต่ อมา Facebook ได้เ ปิ ดตัวการลงทะเบี ยนเป็ นสมาชิ ก ในที่ ทางาน และตามมาด้วยการ
เปิ ดตัวให้ผคู ้ นทัว่ ไปสามารถสมัครเป็ นสมาชิก Facebook เริ่ มการใช้งานรู ปแบบอื่น ๆ ด้วย เช่น การ
ส่ งข้อความ การสร้างกลุ่ม การสร้างกิจกรรม การแชร์ วีดีโอ และการสร้างบล็อก รวมถึงการเข้าถึง
Facebook ผ่านมือถือ และได้เตรี ยมตัวในการแปลเว็บไซต์ Facebook เป็ นภาษาต่างชาติหลายภาษา
และในปี 2012 Facebook มี ม ากกว่ า 70 ภาษาทั่ว โลก หลัง จากการเปิ ดตัว ให้ ล งทะเบี ย นแบบ
สาธารณะ 8 เดือน Facebook มีจานวนผูเ้ ข้าเว็บไซต์เพิ่มขึ้น 10% ต่อเดือน ในเดือน 2007 มีมากถึง
26.7 ล้านคน เมื่อเปรี ยบเทียบกับปี ที่ผา่ นมา Facebook มีสมาชิกที่มีอายุ 25-34 ปี เพิ่มขึ้น 3 เท่า และ
อายุ 35 ปี ขึ้นไปเพิ่มขึ้นเป็ น 2 เท่า
2.7.1 ลักษณะของกลุ่มผู้ใช้ Facebook
เว็บไซต์ Opify.net ได้สารวจพฤติ ก รรมของกลุ่ มผูใ้ ช้งาน Facebook โดยได้เผยแพร่ ใน
ผลงานวิ จ ัย เรื่ อง “เอ็ ก ซ์ เ รย์พ ฤติ ก รรม 9 ประเภทของกลุ่ ม ผู ้ใ ช้ง าน Facebook (Infographic)”
(Thumbsupteam, 2556) พบว่า พฤติกรรมของกลุ่มผูใ้ ช้งานรวมมีท้ งั หมด 9 กลุ่มด้วยกัน ได้แก่
1) กลุ่ ม นั ก สะกดรอย (The Stalker) พฤติ ก รรมของกลุ่ ม ผู ้ใ ช้ ง านในกลุ่ ม นี้ มี
พฤติกรรมที่ชื่นชอบการติดตามและสังเกตความเคลื่อนไหวของเพื่อน หรื อผูใ้ ช้งานคนอื่น ๆ ซึ่ ง
ส่ วนใหญ่ใช้เวลาเฉลี่ยในการใช้งาน Facebook มากกว่าผูใ้ ช้งานทัว่ ไปถึง 14 เท่า
2) กลุ่มผูส้ ู งอายุ (The Baby Boomer) ผูใ้ ช้งานในกลุ่มนี้ เป็ นวัยผูส้ ู งอายุ มีอายุเฉลี่ย
ระหว่าง 55-65 ปี เริ่ มให้ความสนใจและหันมาใช้งาน Facebook เพิ่มมากขึ้นเรื่ อย ๆ พฤติกรรมของ
กลุ่มผูใ้ ช้งานส่ วนใหญ่เป็ นการติดต่อสื่ อสารกับลูกหลาน
3) กลุ่มผูเ้ ล่นหน้าใหม่ (The Newbie) ผูใ้ ช้งานกลุ่มนี้ ส่วนใหญ่เป็ นกลุ่มเด็กวัยรุ่ นที่
เพิ่งหัดใช้งาน ซึ่ งส่ วนใหญ่นิยมถ่ายภาพตัวเอง รวมถึงชอบกด Like และ Comment เป็ นชีวิตจิตใจ
โดยผลการสารวจพบว่าภายในระยะเวลาเพียงแค่ 2 นาที ผูเ้ ล่นหน้าใหม่กลุ่มนี้มีการกด Like สู งถึง 5
แสนครั้ง
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4) กลุ่ ม ที่ รั ก การโพสและแชร์ เ ป็ นชี วิ ต จิ ต ใจ (The Over-Sharer) ลัก ษณะของ
ผูใ้ ช้งานในกลุ่มนี้ เป็ นกลุ่มที่ รักและชื่ นชอบการเช็คอิ นเป็ นชี วิตจิ ตใจ โดยผลการสารวจพบว่า
ผูใ้ ช้งานประเภทนี้มีจานวนมากถึง 4.8 ล้านคน
5) กลุ่ ม นัก ประชาสั ม พัน ธ์ (The Brand Promoter) ผูใ้ ช้ง านกลุ่ ม นี้ ส่ ว นใหญ่ เ ป็ น
พนักงานของแบรนด์หรื อบริ ษทั มี หน้าที่ในการใช้งาน Facebook เพื่อโปรโมทและประชาสัมพันธ์
เพื่อแชร์เฉพาะสิ นค้าขององค์กรเท่านั้น
6) กลุ่มที่กลัวเสี ยความเป็ นส่ วนตัว (The Fearful User) พฤติกรรมของผูใ้ ช้งานกลุ่ม
นี้ มกั ใช้ชื่อสมมุติในการใช้งาน ไม่ค่อยรับ Add จากคนแปลกหน้า เนื่ องจากกลัวว่าอาจจะมีกลุ่ม
มิจฉาชีพแอบนาภาพถ่าย หรื อข้อมูลส่ วนตัวไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต กลุ่มผูใ้ ช้จึงค่อนข้างมีความ
ลึ ก ลับ ไม่ ค่ อ ยมี ก ารเปิ ดเผยข้อ มู ล ส่ ว นตัว สู่ ส าธารณะมากนัก ผลการส ารวจพบว่า ผูใ้ ช้ง านที่ มี
พฤติกรรมลึกลับเหล่านี้มีจานวมมากถึง 13 ล้านคน
7) กลุ่มที่ชอบโพสและแชร์ เพื่อสร้างกระแส (The Curator) พฤติกรรมของผูใ้ ช้งาน
กลุ่มนี้ ชอบโพสรู ปภาพ หรื อวีดีโอ มุขตลก และคาคมที่ได้รับความนิ ยม เพื่อสร้างกระแสและได้
ยอดกด Like โดยการโพสในรู ปแบบนี้พบว่าเป็ นรู ปแบบที่คนส่ วนใหญ่ชื่นชอบมากที่สุด
8) กลุ่มนักเล่นเกม (The Gamer) พฤติกรรมของผูใ้ ช้งานกลุ่มนี้ส่วนใหญ่เน้นการใช้
งานเพื่อการเล่นเกมบน Facebook เท่านั้น บนหน้าโปรไฟล์ของผูใ้ ช้งานมักมีเพียงแค่การอัพเดท
คะแนนและสถิติในการเล่นเกมต่างๆ เท่านั้น
9) กลุ่มที่มี Facebook ไว้เฉย ๆ (The Non-User) ผูใ้ ช้งานกลุ่มนี้เป็ นกลุ่มที่มีบญั ชีแต่
ไม่เคยใช้งาน และบางส่ วนยังใช้เป็ นบัญชีสาหรับสัตว์เลี้ยง เช่น สุ นขั แมว เป็ นต้น ผูใ้ ช้งานกลุ่มนี้
คิดเป็ นสัดส่ วนมากถึง 18% ของจานวนผูใ้ ช้งาน Facebook ทั้งหมด
ส าหรั บ งานวิ จ ัย ครั้ งนี้ จัด อยู่ใ นกลุ่ ม นัก สะกดรอย (The Stalker) พฤติ ก รรมของกลุ่ ม
ผูใ้ ช้งานในกลุ่มนี้ มีพฤติกรรมที่ชื่นชอบการติดตามและสังเกตความเคลื่อนไหวของเพื่อน หรื อ
ผูใ้ ช้งานคนอื่นๆ และกลุ่มที่รักการโพสและแชร์ เป็ นชีวิตจิตใจ (The Over-Sharer) และกลุ่มที่ชอบ
โพสและแชร์ เพื่อสร้างกระแส (The Curator) พฤติกรรมของผูใ้ ช้งานกลุ่มนี้ ชอบโพสรู ปภาพ หรื อ
วีดีโอ มุขตลก และคาคมที่ได้รับความนิยม เพื่อสร้างกระแสและได้ยอดกด Like โดยการโพสในรู ป
แบบนี้ พบว่าเป็ นรู ปแบบที่คนส่ วนใหญ่ชื่นชอบมากที่สุด พฤติกรรมของกลุ่มคนเหล่านี้ สามารถ
สะท้อนให้เห็ นถึ งพฤติ กรรมของผูใ้ ช้งาน Facebook ในแต่ละกลุ่มเป็ นประโยชน์เอื้ อต่อการทา
การตลาด และนาไปต่อยอดและปรับใช้ในการทาการตลาดได้
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2.7.2 บทบาทของ Facebook กับการโฆษณา
ในช่วงฤดูใบไม้ร่วงปี 2007 Facebook ได้ประกาศว่าจะมีการเปิ ดรับโฆษณา การโฆษณาใน
Facebook จะมี ห น้า ต่ า งโฆษณา หน้า เพจ และรู ป แบบแจ้ง เตื อ น โดยการโฆษณาจะเป็ นเพี ย ง
ข้อความสั้น ๆ ที่บริ ษทั ส่ งข้อมูลส่ งกระจายไปยังเพื่อน ๆ ของผูใ้ ช้งาน ซึ่งจะใช้ช่องทางนี้เป็ นระบบ
การโฆษณาแบบใหม่บนเว็บไซต์ การโฆษณานั้นทาให้ Facebook ได้รับรายได้สูงมาก เนื่ องมาจาก
การคลิกเข้าไปดูของผูใ้ ช้งานที่มีผลและยังรวมไปถึงการเสนอราคาที่สูงจากลูกค้าบริ ษทั ที่มาลง
โฆษณา Facebook มีการแยกประเภทของโฆษณาอยูห่ ลายรู ปแบบดังนี้
1) โฆษณาบน Facebook หรื อ Facebook Ads
การโฆษณาบน Facebook ประกอบด้ ว ย Facebook Page และ Social Ads ทาง
Facebook Page จะอนุ ญ าตให้ ก ลุ่ ม ธุ ร กิ จ แบรนด์สิ น ค้า และบริ ก าร ศิ ล ปิ นและผูใ้ ช้ง านทั่ว ไป
สามารถสร้าง Facebook Page ขึ้นได้ ซึ่งคล้ายกับ Facebook Profile ของผูใ้ ช้งานเอง ความคล้ายของ
Facebook Page และ Facebook Profile ของผูใ้ ช้งานนี้ จะเป็ นส่ วนสาคัญที่สามารถเริ่ มต้นใช้งานได้
เป็ นอย่า งดี ทั้ง นี้ ผูโ้ ฆษณาสามารถลงโฆษณาในหน้า เหล่ า นี้ ผ่า น Social Ads ซึ่ ง สามารถระบุ
กลุ่มเป้าหมายที่ตอ้ งการในการโฆษณาผ่านการใช้ Keywords เช่น เพศ อายุ ที่อยู่ ประวัติ โดย Social
Ads จะแสดงปฏิสมั พันธ์ของผูใ้ ช้กบั Facebook Page

ภาพที่ 2.4 ตัวอย่าง Facebook Ads
Facebook Ads จะมีรูปแบบคล้ายกับ Facebook Bcacon (ส่ วนหนึ่ งของระบบการโฆษณา
ของ Facebook) ที่ ส ามารถอนุ ญ าตให้ผูโ้ ฆษณากระจายข้อ มู ล ข่ า วสารเกี่ ย วกับ การกระท าของ
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ผูใ้ ช้งานเว็บไซต์ของผูโ้ ฆษณายังเพื่อนของผูใ้ ช้ เช่ น เมื่อผูใ้ ช้งาน Facebook ซื้ อสิ นค้าผ่าน eBay
หรื อเช่าหนังจาก Blockbuster Online เพื่อนของพวกผูใ้ ช้งานจะเห็นได้ผา่ น News Feeds ทางทีมงาน
Facebook ให้ เ หตุ ผ ลว่ า หากผู ใ้ ช้เ ต็ ม ใจที่ จ ะโฆษณาความสั ม พัน ธ์ ข องพวกเขากับ เพื่ อ นๆ ก็
เปรี ยบเสมือนพวกเขาเต็มใจที่จะโฆษณาความสัมพันธ์ของพวกเขากับสิ นค้าด้วย
Facebook ได้เ ริ่ ม ขยายหน้า ต่ า งเพจและอื่ น ๆ เพื่ อ ต่ อ ยอดการน าเสนอเรื่ อ งโฆษณาใน
เว็บไซต์ นอกจากเรื่ องการโฆษณา Facebook ยังช่วยกระตุน้ ยอดขายในด้านอื่นอีกด้วย เช่น การขาย
สิ น ค้า ที่ จ ะต้อ งการในเกมต่ า ง ๆ เพื่ อ ให้ ไ ด้ข องที่ แ ตกต่ า งจากของฟรี ใ นเกม ความประสบ
ความสาเร็ จของการโฆษณาในเว็บไซต์ เนื่องมาจากการเชื่อมโยงในสังคมออนไลน์
ในปี 2007 ปี เดี ย วกัน กับ ที่ บ ริ ษ ัท มี ก ารแนะน า Facebook Ads ยัง ได้มี ก ารประกาศใช้
Facebook Platform ทาให้นกั พัฒนาเว็บไซต์สามารถสร้างแอพพลิเคชัน่ มาใช้ในเว็บของ Facebook
ได้ และเมื่อผูใ้ ช้ตอ้ งการที่จะใช้แอพพลิเคชัน่ ในเว็บก็จะมีการให้ผใู ้ ช้ยินยอมให้แอพพลิเคชัน่ ก็จะ
สามารถเข้าไปดูขอ้ มูลโปรไฟล์ กิจกรรมต่าง ๆ สถานภาพ (Relationships) ที่ผใู ้ ช้ได้ใช้แอพพลิเคชัน่
ก็จะสามารถถามผูใ้ ช้ว่ายินยอมให้เพื่อนๆ ของผูใ้ ช้เห็นข้อมูลโปรไฟล์ที่มีการโพสอัพเดทหรื อไม่
หรื อจะโพสไปยังโปรไฟล์ของเพื่อนโดยตรง การที่สามารถโพสได้บนโปรไฟล์ผใู ้ ช้หมายความว่า
แอพพลิเคชัน่ นั้นได้ users รายใหม่และรักษาไว้ได้โดยไม่เสี ยค่าใช้จ่ายใด ๆ ซึ่ งภายหลังจากการ
เปิ ดตัว Facebook Platform เพียงไม่นานก็ได้รับการตอบสนองที่ดีมากและทาให้จานวนผูใ้ ช้งาน
Facebook เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ ว และอาจะเรี ยกได้ว่า Facebook Platform นี้ ได้กลายเป็ นจุดแข็งอีก
อย่างหนึ่ งของ Facebook ที่ทาให้หน้าโปรไฟล์ของแต่ละคนมีความโดดเด่นและสามารถสนองต่อ
การใช้งานในรู ปแบบต่าง ๆ ได้อย่างแทบไม่มีขอ้ จากัด ไม่ว่าจะเป็ นการแชร์ รูป วีดีโอ ไฟล์ต่าง ๆ
แม้กระทัง่ การใส่ เกมส์ออนไลน์ หรื อกิจกรรมอื่น ๆ ลงไปในหน้าโปรไฟล์ของตนเอง โดยปั จจุบนั
นี้มีแอพพลิเคชัน่ ที่ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อใช้ใน Facebook จานวนมากเลยทีเดียว
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ภาพที่ 2.5 แสดงตัวอย่าง Facebook Platform
Facebook มีรายได้ส่วนใหญ่มาจากค่าโฆษณา แต่จะมีบางส่ วนที่ได้มาจากค่าธรรมเนี ยม
ด้วย โดยรายได้จากการเปิ ดรับโฆษณานั้นจะมีอยูส่ ามรู ปแบบ ดังนี้
1) พื้ น ที่ โ ฆษณา สามารถซื้ อ ได้โ ดยตรงบนหน้า Facebook สามารถซื้ อ ได้ง่ า ย
สาหรั บบุคคลทัว่ ไป โดยการเรี ยกเก็บค่าโฆษณานั้น ไม่เก็บจากจานวนการคลิ กไลค์ ก็เก็บจาก
จานวนผูใ้ ช้ Facebook เห็นโฆษณา ซึ่งจะถูกแสดงบนหน้าเพจของกลุ่มเป้าหมายของโฆษณานั้น
2) ค่าโฆษณาของเพจ ไม่ว่าแบรนด์ ธุ รกิ จ หรื อองค์กรใดก็ตามก็สามารถทาให้
เจ้าของเพจสามารถเพิ่มเนื้ อหาที่พวกเขาต้องการ เช่น รู ปภาพ วีดีโอ เพลง หรื อ Application ต่าง ๆ
บนหน้าเพจ
3) บริ ษทั Microsoft เป็ นบริ ษทั ร่ วมทุนทางด้านโฆษณากับ Facebook ตั้งแต่ปี 2007
ดังนั้น Microsoft สามารถที่จะโพสต์ป้ายโฆษณาได้บน หน้าเพจ Facebook
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ภาพที่ 2.6 แสดงการเติบโตทางด้านรายได้โฆษณาของ Facebook
ในส่ วนของรายได้จากค่าธรรมเนียมนั้น จะได้มาจากการตัดสิ นใจซื้อเครดิตของ Facebook
ที่ เ อาไว้ใ ช้ใ นการตัด สิ น ใจซื้ อ Item เช่ น อาวุ ธ ของขวัญ เป็ นต้น ในเกมของ Application บน
Facebook และ Facebook จะเก็บ 30% ของการจ่ายแต่ละดอลลาร์ โดยยังมีรายได้จากการเสนอให้
ผูใ้ ช้มีช่องทางการทาโพลสารวจ โพลนี้คือคาถามที่คุณสามารถจ่ายเงินให้สามารถแสดงในหน้าของ
กลุ่มเป้ าหมายในหน้า News Feeds ได้เลย โดยค่าใช้จ่ายคุณต้องจ่ายแปรตามการตอบสนองที่คุณ
ต้องการและผลของโพล ซึ่งค่าใช้จ่ายต่อโพลคือ 26 ดอลลาร์
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ภาพที่ 2.7 แสดงการประเมินตัวเลขรายได้จากแบนเนอร์โฆษณาของเว็บไซต์รายใหญ่ของอเมริ กา
ระหว่างปี 2009-2012
แหล่งที่มา: Marketing Oops, 2554.
eMarketer’s ประเมินตัวเลขรายได้จากแบนเนอร์โฆษณาของเว็บไซต์รายใหญ่ของอเมริ กา
และนามาเปรี ยบเทียบกันในปี 2009-2012 พบว่า Facebook ในปี 2009 และปี 2010 นั้นยังมีรายได้
จากการขายแบนเนอร์ น้อ ยกว่า Yahoo! ซึ่ ง เป็ นอัน ดับ หนึ่ ง ในปี นั้น ๆ แต่ เ มื่ อ มาถึ ง ปี 2011 แต่
คาดการณ์ต่อไปถึงปี 2012 พบว่า Facebook จะมีรายได้เป็ นอันดับหนึ่ งมากกว่า Yahoo!, Google,
Microsoft และ AOL ซึ่งคาดว่า Facebook จะมีรายได้รวม 19.4% จากรายได้รวมของการขายโฆษณา
ออนไลน์ ซึ่งรวมถึง Banner Ads, Rich Media, Sponsorships และ Video
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Hallerman นักวิเคราะห์จาก eMarketer กล่าวใน Press Release ว่า “แบนเนอร์ โฆษณาของ
Facebook มีการเติบโตเร็ ว เนื่ องจากนักโฆษณาทั้งรายย่อยและรายใหญ่ต่างให้ความสนใจ ส่ วน
Google เองก็เช่นกัน จึงคาดว่าในอนาคต Facebook และ Google จะต้องแข่งขันชิงความเป็ นหนึ่งกัน
อย่างแน่ นอน อย่างไรก็ตาม นักโฆษณา เขาเชื่ อว่านักโฆษณาทั้งรายเล็กและรายย่อย จะใช้สื่อ
โฆษณาของทั้งสองที่ คือ ซื้อ Facebook และยังซื้อคง Google
รายได้โฆษณาของ Google จะยังคงเกิดจากกลุ่มธุรกิจขนาดใหญ่ และขนาดกลางที่เชื่อมัน่
ในโฆษณาการค้น หาผ่ า น Google มาโดยตลอด และยัง คงต้อ งการต่ อ ยอดการโฆษณาไปสู่
กลุ่มเป้ าหมายที่ใหญ่ข้ ึน ส่ วนธุ รกิจขนาดใหญ่หรื อแบรนด์สินค้าที่มีการใช้งบโฆษณาสู ง ก็จะเริ่ ม
หันมาทาโฆษณาในรู ปแบบ Rich Media บน YouTube กันมากขึ้น
และสาหรับการคาดการณ์ตวั เลขของ Yahoo! ในปี 2011 ที่ 13.6% นั้นก็ยงั ถือว่าการเติบโต
ของ Yahoo! ยังดี อยู่ แต่ ห ากมองภาพรวมของทั้งตลาดที่ คาดว่าจะเติ บโต 24.5% ในปี 2011 ซึ่ ง
โดยมากจะเกิดจากโฆษณาบน Facebook และ Google หากดูจากตรงนี้ ตัวเลขของ Yahoo! ก็จะดูไม่
สวยนัก
สาหรับตารางสองอันด้านล่าง จะเป็ นตัวเลของรายได้จากโฆษณาแบนเนอร์ ที่เป็ นตัวเงิน
และเปอร์ เซ็นต์การเติบโตเปรี ยบเทียบปี ต่อปี ซึ่ ง Facebook และ Google นั้นเติบโตในมากกว่าเว็บ
อื่น ๆ ที่เหลือ โดยประเทศไทยการพัฒนาเทคโนโลยีการรับส่ งข้อมูลความเร็ วสู งในปั จจุบนั เป็ น
ปั จจัยหนึ่ งที่ผลักดันให้ความต้องการใช้อินเทอร์ เน็ตในประเทศไทยสู งขึ้นอย่างต่อเนื่ องส่ งผลให้
การขยายตัวของผูใ้ ช้อินเทอร์ เน็ตในประเทศไทยเพิ่มขึ้นในอัตราส่ วนที่สูงขึ้น โดยในปี พ.ศ. 2551
www.eMarketer.com (Marketing Oops, 2554) รายงานว่า มีจานวนผูใ้ ช้อินเทอร์ เน็ตถึง 16.1 ล้าน
คน และสาหรับทางด้านพฤติกรรมการใช้อินเทอร์ เน็ตของประเทศไทยและประเทศในแถบเอเชีย
พบว่า ยังคงนิ ย มการใช้เ ว็บไซต์ ประเภทเครื อข่ายสังคมออนไลน์ต่าง ๆ อย่างต่ อเนื่ อง เพราะ
เครื อข่ายสังคมออนไลน์ต่าง ๆ อย่างต่อเนื่ อง เพราะเครื อข่ายสังคมออนไลน์ไม่ได้เป็ นเพียงแค่
เครื่ องมือสื่ อสารที่สร้ างแค่ความบันเทิงให้กบั บุคคลทัว่ ไป แต่กลายเป็ นเครื่ องมือทางการตลาดที่
กาลังได้รับความนิ ยมอยู่ในขณะนี้ อาจกล่าวได้ว่า เครื อข่ายสังคมออนไลน์มีกระแสนิ ยมอย่าง
กว้างขวาง และในช่วงหนึ่ งปี ที่ผ่านมาเครื อข่ายสังคมออนไลน์ไม่ได้จากัดวงอยู่แต่เฉพาะในกลุ่ม
วัยรุ่ นเท่านั้น เพราะนักธุ รกิจและมืออาชีพแขนงต่าง ๆ หรื อ แม้กระทัง่ นักการเมืองที่ได้หันไปใช้
เครื อข่ายสังคมออนไลน์มากขึ้น ทาให้เครื อข่ายสังคมออนไลน์กลายมาเป็ นสื่ อที่มีอิทธิพลอย่างมาก
เช่น Hi5, Twitter และ Facebook ที่ http://www.socialbakers.com พบว่าผูใ้ ช้งาน (Active Users) ที่มี
จานวนสู งสุ ดคือ กลุ่มอายุ 18-24 ปี ทั้งเพศชายและเพศหญิง ที่สาคัญกลุ่มนี้ มกั เป็ นกลุ่มที่ยอมรับ
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เทคโนโลยีและนวัตกรรมเร็ ว (Early Adopter) เป็ นชนชั้นปั ญญาชนและเป็ นผูก้ ่อตั้งกระแสต่าง ๆ
(TrendSetter)ในสังคม
สาหรับการศึกษาครั้งนี้ สามารถสรุ ปโฆษณาบนเฟซบุก๊ ออกเป็ น 3 ลักษณะ ดังต่อไปนี้
1) โฆษณาโดยจากเครื อข่ายเพื่อน
การโฆษณาสิ นค้าหรื อบริ การที่พบเห็ นจากสถานะส่ วนตัวของเพื่อนในเครื อข่าย
สังคมออนไลน์โดยตรง เช่น ลิงค์เว็บไซต์ต่าง ๆ รู ปภาพการรับส่ งข้อมูลส่ วนตัวโดยโฆษณาสิ นค้า
ต่าง ๆ หรื อหน้าแฟนเพจบนของสิ นค้าต่าง ๆ ที่เครื อข่ายเพื่อนของผูใ้ ช้ Facebook ไปคลิก Like จะ
ขึ้นมาให้ผใู ้ ช้ Facebook ได้พบเห็นเมื่อมีความเคลื่อนไหวระหว่างเครื อข่ายเพื่อนของผูใ้ ช้ Facebook
และเจ้าของสิ นค้าต่าง ๆ เช่น การคลิก Like แฟนเพจของสิ นค้านั้นนั้นหรื อการเข้าไปแสดงความ
คิดเห็นในหน้าแฟนเพจบนของสิ นค้าต่าง ๆ เป็ นต้น
จุดแข็งของโฆษณาโดยตรงจากเครื อข่ายเพื่อน ได้แก่
(1) เจ้าของสิ นค้าและบริ การต่าง ๆ สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้ าหมายในวงกว้างได้
ทันทีที่ผใู ้ ช้ Facebook กดคลิก Like หน้าโฆษณาสิ นค้าและบริ การต่าง ๆ ก็จะแสดงรายการในหน้า
Home ของเครื อข่ายเพื่อนของผูใ้ ช้ Facebook คนนั้น ๆ ทันที http://www.socialbakers.com พบว่า
ผูใ้ ช้งาน (Active Users) ที่มีจานวนสู งสุ ดคือกลุ่มอายุ 18-24 ปี ทั้งเพศชายและเพศหญิง ที่สาคัญกลุ่ม
นี้เป็ นกลุ่มมักเป็ นกลุ่มที่ยอมรับนวัตกรรมเร็ ว (Early Adopter) เป็ นชนชั้นปัญญาชนและเป็ นผูก้ ่อตั้ง
กระแสต่าง ๆ (Trend Setter) ในสังคม
(2) กรณี ที่ผใู ้ ช้ Facebook รายนั้นมีเครื อข่ายเพื่อนมากก็ยิ่งกระจายเป็ นวงกว้าง
มากขึ้นเพราะเครื อข่ายเพื่อนของผูใ้ ช้ Facebook มีโอกาสที่จะคลิก Like ตามซึ่ งจะทาให้หน้าแฟน
เพจของสิ นค้าเหล่านั้นขยายไปยังอีกเครื อข่ายหนึ่งได้ในเวลาอันรวดเร็ ว
(3) การโฆษณาลักษณะนี้ สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้ าหมายเป็ นวงกว้างโดยไม่เสี ย
ค่าใช้จ่ายซึ่งอาจกล่าวได้วา่ เป็ นฟรี มีเดีย (Free Media) ที่ทรงพลัง
จุดอ่อนของโฆษณาโดยตรงจากเครื อข่ายเพื่อน ได้แก่
(1) ผูใ้ ช้ Facebook ที่ไม่ชอบรายการโฆษณาบนหน้า Facebook สามารถให้วิธี
“ซ่อน” หรื อ “Hide” เพื่อนคน ๆ นั้นได้โดยเฉพาะกรณี ที่เป็ นเครื อข่ายเพื่อนที่อาจไม่สนิท
(2) โฆษณาลัก ษณะนี้ ตอ้ งอาศัยการเข้ามาคลิ ก Like ของผูใ้ ช้ Facebook ราย
หนึ่ งก่ อนเพื่อให้เกิ ดเครื อข่ายเพื่อนได้มาพบเห็ น ซึ่ งอาจจะคลิ ก Like ต่อ หรื อ ไม่คลิ กก็ได้ จึ ง
ควบคุ ม การเข้า ถึ ง ได้ย ากต้อ งการจัง หวะ เวลา ซึ่ ง กรณี ที่ ต ้อ งการความรวดเร็ ว ในการเข้า ถึ ง
กลุ่มเป้าหมาย อาจต้องอาศัยการซื้อโฆษณาบน Facebook เข้าช่วย
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2) โฆษณาโดยตรงของ Facebook
โฆษณาโดยตรงของ Facebook คื อ โฆษณาที่ เ กิ ด จากเจ้า ของสิ น ค้า หรื อ บริ ก าร
ตัดสิ นใจซื้ อพื้นที่โฆษณา Facebook คล้ายการโฆษณาบนเว็บไซต์ทวั่ ไป ซึ่ งข้อมูลข่าวสารที่ผูใ้ ช้
Facebook จะได้รั บ จะมี ล ัก ษณะเป็ นแบนเนอร์ (Banner) หรื อ วิ ด เจ็ต (Widget) และ กลิ ต เตอร์
(Glitter)โดยจะอยูบ่ ริ เวณการขวามือบน Facebook ทั้งหน้า Home และหน้าส่ วนตัว มีสินค้าที่แสดง
รายการโฆษณาอยูป่ ระมาณ 4-5 รายการ
จุดแข็งของโฆษณาโดยตรงของ Facebook ได้แก่
(1) ผูใ้ ช้ Facebook ในประเทศไทยมีจานวนมากกว่า 17 ล้านคนอ้างอิงจากภาพ
ที่ 1.3 ในบทที่หนึ่งว่าเป็ นฐานตลาดที่ใหญ่มาก
(2) โฆษณาใน Facebook สามารถเลือกจับกลุ่มเป้ าหมายตามที่ตอ้ งการได้ เช่น
ต้องการแบบเฉพาะเจาะจงได้ ระบุเพศ อายุ ลักษณะที่ชอบ หรื อต้องการแบบเปิ ดกว้าง เข้าถึงทุก
กลุ่มเป้ าหมาย โดยในขั้นตอนของการลงทะเบียนผูใ้ ช้ Facebook จะต้องกรอกรายละเอียดเกี่ยวกับ
ประวัติส่วนบุคคลเช่น เพศ อายุ ระดับการศึกษา งานอดิเรก กิจกรรมยามว่าง และข้อมูลส่ วนตัวอื่น
ๆ ทาให้ในระบบโฆษณาของ Facebook สามารถเลือกได้ว่าต้องการจะโฆษณา จะโฆษณาไปยัง
ลูกค้ากลุ่มไหนสิ นค้าที่ โฆษณาบนด้านขวามื อก็จะแตกต่างไปตามลักษณะบุคคล ซึ่ งถื อว่าเป็ น
จุ ด เด่ น มาก เพราะสื่ อ โฆษณาประเภทอื่ น ๆที่ ไ ม่ ใ ช่ สื่ อ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ เช่ น โทรทัศ น์ วิ ท ยุ
หนังสื อพิมพ์ ฯลฯ ไม่ สามารถทาได้ และสิ น ค้าและบริ ก ารนั้น ๆ ก็จ ะเข้าถึ งกลุ่ มบุ ค คลที่ เ ป็ น
กลุ่มเป้ าหมายจริ ง ๆ เช่ น สิ นค้าเกี่ ยวกับกี ฬาผูช้ าย ก็สามารถเลือกกลุ่มลูกค้าผูช้ ายสิ นค้า เสื้ อผ้า
แฟชัน่ ก็เลือกกลุ่มแต่จงกลุ่มผูห้ ญิงได้
จุดอ่อนของโฆษณาโดยตรงของ Facebook ได้แก่
(1) เนื่ องจากพื้นที่โฆษณาอยู่บริ เวณด้านขวามือของผูใ้ ช้ Facebook จานวนไม่
น้อยที่ไม่ได้สนใจโฆษณาด้านขวามือ จึงอาจกล่าวได้ว่า เป็ นโฆษณาที่สามารถปฏิเสธได้ทนั ที ถ้า
ไม่ได้คลิกเข้าไป หรื อไม่ได้มองซึ่ งแตกต่างจากโฆษณาทางโทรทัศน์ หนังสื อพิมพ์ วิทยุ ฯลฯ ที่
กลุ่มเป้าหมายจะปฏิเสธได้ยาก
(2) ด้ว ยปั จ จัย จากจุ ด อ่ อ นข้อ ที่ 1 ท าให้สิ น ค้า และบริ ก ารหลายแบรนด์ ใช้
ข้อความดึงดูดความสนใจมาก ๆ เช่น รับไปเลยส่ วนลด 70% หรื อบางครั้งมีการเสนอส่ วนลดสู งสุ ด
ถึง 90% เพื่อจูงใจให้ผใู ้ ช้ Facebook เข้าคลิกเข้าไปดูรายละเอียด แม้ว่าในหลายกรณี ไม่ได้มีส่วนลด
ในสัดส่ วนดังกล่าวจริ ง หรื อมีเงื่อนไขในการรับส่ วนลดยุง่ ยาก เป็ นต้นทาให้ในระยะหลังข้อความ
จูงใจเหล่านั้นไม่น่าเชื่อถือ
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(3) ลักษณะของหน้าจอคอมพิวเตอร์ที่แตกต่างกัน ทาให้หลายครั้งโฆษณาด้าน
ขวามือบน Facebook ไม่ได้เป็ นที่พบเห็นอย่างชัดเจน โดยเฉพาะโฆษณารายการที่ 3-5 อาจจะต้อง
เลื่อนหน้าเพจลงไปด้านล่างจึงจะเห็น ซึ่ งหากผูใ้ ช้ Facebook ไม่ได้สังเกต ก็เท่ากับหมดโอกาสใน
การสื่ อสารกับกลุ่มเป้าหมาย
(4) ด้านขวาบน Facebook นอกจากจะเป็ นพื้นที่โฆษณาแล้วยังเป็ นพื้นที่สาหรับ
แนะนาเพื่อนแนะนาหน้าแฟนเพจที่น่าสนใจซึ่ งจะมีท้ งั การแนะนาฟรี จากระบบสุ่ มของ Facebook
และการแนะนาแบบนี้ค่าใช้จ่าย ดังนั้นแม้วา่ โฆษณาโดยตรงบน Facebook จะเป็ นสื่ อที่เสี ยค่าใช้จ่าย
(Paid Media) แต่จะไม่ได้แสดงรายการโฆษณาตลอดเวลา ซึ่ งถูกกับระบบสุ่ มของ Facebook ว่าจะ
ให้ขอ้ ความประเภทใดขึ้ นมาโดย ในบางครั้ งจะมี ลกั ษณะรายการโฆษณา บางครั้ งจะมี เ ฉพาะ
รายการแนะนาหน้าเพจต่าง ๆ หรื อบางครั้งจะแบ่งเป็ น 2 ส่ วน คือ ด้านบนเป็ นพื้นที่แนะนาหน้า
แฟนเพจ หน้าเพื่อน และด้านล่างเป็ นโฆษณาทาให้ผใู ้ ช้ Facebook ไม่ได้มีโอกาสเห็นโฆษณาสิ นค้า
ต่าง ๆในทุกครั้งที่เข้ามาใช้งานซึ่ งเป็ นสิ่ งที่แตกต่างจากการโฆษณาออนไลน์บนเว็บไซต์อื่น ๆ เช่น
แบนเนอร์ต่าง ๆ ที่จะติดอยูบ่ ริ เวณนั้นนั้นตลอดเวลาตามระยะเวลาที่ได้ซ้ือโฆษณาไว้
3) โฆษณาจากกลุ่มหรื อแฟนเพจบน Facebook
โฆษณาจากกลุ่มหรื อแฟนเพจบน Facebook คือโฆษณาที่องค์กรทาการสร้างขึ้นใน
ลักษณะกลุ่ม ที่เรี ยกว่า "แฟนเพจ" (Fan Page) ผูใ้ ช้ Facebook สามารถเลือกเข้าร่ วม หรื อไม่เข้าร่ วม
ได้โดยหากต้องการเข้าร่ วมใครคลิกคาว่า Like หน้าแฟนเพจนั้น เมื่อคลิก Like แล้วผูใ้ ช้ Facebook
จะได้รับข้อมูลข่าวสาร หรื อการส่ งเสริ มการตลาดในรู ปแบบต่าง ๆ เช่น การร่ วมกิจกรรมชิงรางวัล
ส่ วนลดโปรโมชัน่ ของสมนาคุณตามแผนกลยุทธ์ของธุรกิจนั้น ๆ
สาหรับความเคลื่อนไหวของหน้าแฟนเพจต่าง ๆ ที่ผใู ้ ช้ Facebook คลิก Like แล้วจะ
ขึ้นมารายงานความเคลื่อนไหวบนหน้า Home ของผูใ้ ช้ Facebook โดยจะมีระบบสุ่ มของ Facebook
สุ่ มเลือกหน้าแฟนเพจที่มีความเคลื่อนไหวล่าสุ ดมาแสดงไว้บนหน้า Home ดังนั้นไม่ใช่ ทุกหน้า
แฟนเพจที่ผูใ้ ช้ Facebook ไปกด Like จะขึ้นบนหน้า Home เสมอไป หรื อทุกครั้งที่ผูใ้ ช้ Facebook
เข้ามาใช้ Facebook แต่บริ เวณฝั่งซ้ายมือบน Facebook จะตัวเลือกคาว่า "Page Feed" ซึ่งมีสัญลักษณ์
เป็ นรู ป ถุ ง สี ส้ ม เป็ นพื้ น ที่ ที่ ร วบรวมแฟนเพจที่ ผูใ้ ช้ Facebook ได้อี ก หลายไปแล้ว เพื่ อ ให้ ผูใ้ ช้
Facebook สะดวกกับการเข้าไปดูความเคลื่อนไหวล่าสุ ดของทุกแฟนเพจที่เคยคลิก Like และไม่
กวนกับหน้า Home ของผูใ้ ช้ Facebook มากเกินไป
จุดแข็งของโฆษณาจากกลุ่มหรื อแฟนเพจบน Facebook ได้แก่
(1) ผูใ้ ช้ Facebook ที่ชื่นชอบสิ นค้าแบรนด์ใด หรื อติดตามความเคลื่อนไหวของ
สิ นค้าแบรนด์น้ นั นั้นจะนิ ยมคลิก Like เป็ นแฟนเพจบนหน้า Facebook ด้วยซึ่ งเมื่อผูใ้ ช้ Facebook
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รายหนึ่ ง คลิ ก Like ระบบสุ่ ม Facebook ก็ จ ะแสดงไปยัง เครื อ ข่ า ยเพื่ อ นก็ จ ะกลายเป็ นโฆษณา
โดยตรงไปยังเครื อข่ายเพื่อนซึ่งช่วยให้แฟนเพจนั้นกระจายไปวงกว้างได้เร็ ว
(2) ได้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายตัวจริ งที่สนใจในสิ นค้านั้น ๆ หรื อแบรนด์น้ นั ๆ
(3) เป็ นช่ องทางในการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กบั แบรนด์และองค์กร และยัง
เป็ นเครื่ องมือในการสื่ อสารกับผูบ้ ริ โภคแบบ 2 ทาง (Two-Communication) ด้วย สามารถที่จะตอบ
กลับข้อมูลที่ผบู ้ ริ โภคอยากรู ้ หรื อสงสัยได้ทนั ที อีกทั้ง ยังช่วยแก่ไขข้อเข้าใจผิด กรณี ที่เกิดปั ญหา
เกี่ยวกับสิ นค้าต่าง ๆ
จุดอ่อนของโฆษณาจากกลุ่มหรื อแฟนเพจบน Facebook ได้แก่
(1) การจากัดจานวนครั้งของระบบการสุ่ มของ Facebook ในการสุ่ มหน้าแฟน
เพจของสิ น ค้า ต่ า ง ๆ ให้แ สดงบน Facebook เพื่ อ ป้ อ งกัน การรบกวนผูใ้ ช้ Facebook ซึ่ ง ถื อ เป็ น
ข้อจากัดในการขยายเครื อข่ายกลุ่มเป้าหมาย
(2) การที่หน้าแฟนเพจเป็ นช่องทางติดต่อสื่ อสารแบบ 2 ทาง ถึงแม้จะมีขอ้ ดีใน
การให้ขอ้ มูลข่าวสารต่าง ๆ แต่ก็มีจุดอ่อน โดยเฉพาะเวลาเกิ ดวิกฤตเกี่ ยวกับแบรนด์ พลังของ
เครื อข่ายสังคมออนไลน์อย่าง Facebook จะส่ งต่อเรื่ องราวลักษณะนี้อย่างรวดเร็ ว รวมถึง การเข้ามา
ให้ขอ้ มูลเชิ งลบบนหน้าแฟนเพจ ก็อาจสร้างความเข้าใจผิดได้ง่าย ซึ่ งเจ้าของสิ นค้าแบรนด์ต่าง ๆ
ควรเฝ้าติดตามความเคลื่อนไหวบนสื่ อเครื อข่ายสังคมออนไลน์อย่างใกล้ชิด
จากการทบทวนเอกสารงานวิจยั ต่าง ๆ พบงานวิจยั ที่เกี่ ยวกับการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าบน
เฟซบุ๊ก โดยมี วตั ถุประสงค์การศึ กษาแตกต่างกัน กลุ่มตัวอย่างแตกต่างกัน และมี ระยะเวลาใน
การศึกษาแตกต่างกัน ดังนี้
วีกิจจ์ ศุภโกวิท (2555) ได้ทาการศึกษาวิจยั เรื่ อง พฤติกรรมของคนวัยทางานในจังหวัด
เชียงใหม่ต่อการซื้ อสิ นค้าบนเฟซบุ๊กโดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษา พฤติกรรมของคนวัยทางานใน
จังหวัดเชี ยงใหม่ต่อการซื้ อสิ นค้าบนเฟซบุ๊ก โดยใช้แนวทางการศึกษา 6Ws และ 1H เพื่อค้นหา
ลักษณะพฤติกรรมผูบ้ ริ โภค ซึ่งประกอบด้วย Who (ใครคือกลุ่มเป้าหมาย) What (ผูบ้ ริ โภคซื้ออะไร)
Why (ทาไมผูบ้ ริ โภคจึงซื้ อ) Who (ใครมีส่วนร่ วมในการตัดสิ นใจซื้ อ) When (ผูบ้ ริ โภคซื้ อเมื่อใด)
Where (ผูบ้ ริ โภคซื้อที่ไหน) How (ผูบ้ ริ โภคซื้ออย่างไร)
ผลการศึ ก ษาพบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ ว นใหญ่ เ ป็ นเพศหญิ ง สถานภาพโสด มี อายุ
ระหว่า ง 20-30 ปี ระดับ การศึ ก ษาปริ ญ ญาตรี มี อ าชี พ เป็ นพนัก งานบริ ษ ัท เอกชน รายได้เ ฉลี่ ย
10,001-20,000 บาทต่อเดือน สิ นค้าที่เคยซื้อผ่านเฟซบุก๊ มากที่สุดคือ เสื้ อผ้าแฟชัน่ และเครื่ องประดับ
สิ นค้าที่ซ้ือผ่านเฟซบุ๊กครั้งสุ ดท้ายคือ เสื้ อผ้าแฟชัน่ เหตุผลในการเลือกซื้อสิ นค้าผ่านเฟซบุ๊ก เพราะ
มีสินค้าตรงต่อตามความต้องการ ผูม้ ีอิทธิ พลในการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าผ่านเฟซบุ๊กคือ ตัดสิ นใจเอง
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โดยใช้เวลาในการเล่นเฟซบุ๊ก 1-2 ชัว่ โมง และ 3-4 ชัว่ โมงต่อวัน ช่วงเวลาในการเล่นเฟซบุ๊กในวัน
ธรรมดา และวันเสาร์ -อาทิ ตย์ คือ 20.01-22.00 น. ช่ วงเวลาส่ วนใหญ่ที่ซ้ื อสิ นค้าผ่านเฟซบุ๊ก คื อ
20.01-22.00 น. ช่วงเดือนที่ซ้ื อสิ นค้าผ่านเฟซบุ๊กคือ ไม่แน่ นอนจะซื้ อก็ต่อเมื่อเจอของถูกใจ ส่ วน
ใหญ่ไม่จากัดโอกาสที่ซ้ือสิ นค้าผ่านเฟซบุก๊ จะซื้อเมื่อเจอของถูกใจ
โดยสัญญาณอินเทอร์ เน็ตที่ใช้ในการเล่นเฟซบุ๊กคือ เล่นที่บา้ น/หอพัก สถานที่ที่ใช้ในการ
ซื้ อสิ นค้าผ่านเฟซบุ๊กมากที่สุด คือ ที่บา้ น ลักษณะของร้านค้าบนเฟซบุ๊กที่ตดั สิ นใจเลือกซื้ อสิ นค้า
คือ ร้านที่มีการลงรู ปสิ นค้าจริ งให้เห็น ส่ วนใหญ่รู้จกั การซื้ อสิ นค้าทางเฟซบุ๊กครั้งแรกจากเพื่อน
โดยเฉลี่ยซื้อสิ นค้าผ่านเฟซบุ๊ก 1 ชิ้นต่อครั้ง จานวนเงินที่ซ้ือ 501-1,000 บาท ความถี่ในการซื้อในปี
ที่ ผ่านมาโดยเฉลี่ ย 1 ครั้ งต่อเดื อน มี การชาระค่าสิ นค้าโดยการโอนเงิ น ผ่านธนาคาร ส่ วนใหญ่
ลักษณะการซื้อสิ นค้าผ่านเฟซบุก๊ จะเลือกดูสินค้าไปเรื่ อย ๆ ถ้ามีของถูกใจหรื อมีรูปขึ้นมาก็จะเข้าไป
ดูรายละเอียด วิธีการจัดส่ งสิ นค้าแบบ EMS ปั ญหาและอุปสรรคในการซื้ อสิ นค้าผ่านเฟซบุ๊ก ส่ วน
ใหญ่ไม่มีปัญหาในการซื้ อสิ นค้า ในอนาคตจะซื้ อสิ นค้าผ่านเฟซบุ๊ก แน่ นอน และจะแนะนาให้
บุคคลอื่นที่รู้จกั ซื้อสิ นค้าผ่านเฟซบุก๊ แน่นอน
ชลวรรณ ศันสยะวิชยั (2557) ได้ทาการศึกษาวิจยั เรื่ อง ความคิดเห็นต่อเครื่ องมือที่ใช้ในการ
สื่ อสารทางการตลาดแบบบูรณาการที่มีผลต่อพฤติกรรมการซื้ อสิ นค้าประเภทเครื่ องแต่งกายผ่าน
เฟซบุ๊ก โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษา ลักษณะทางประชากรศาสตร์ ของผู ้ใช้บริ การเฟซบุ๊กที่ซ้ื อ
สิ นค้าประเภทเครื่ องแต่งกายผ่านเฟซบุ๊กในประเทศไทย ศึกษาพฤติกรรมการซื้ อสิ นค้าประเภท
เครื่ องแต่งกายผ่านเฟซบุก๊ และเพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความคิดเห็นต่อเครื่ องมือที่ใช้ในการ
สื่ อสารการลาดแบบบูรณาการกับพฤติกรรมการซื้ อสิ นค้าประเภทเครื่ องแต่งกายผ่านเฟซบุ๊ก โดย
การเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบสะดวก เพื่อสารวจกลุ่มตัวอย่างจานวน 400 คน
ผลการศึกษาพบว่า ผูบ้ ริ โภคส่ วนใหญ่มีอาชีพนักเรี ยน/นักศึกษา และเป็ นเพศหญิง รายได้
ต่อเดือนต่ากว่า 10,001-20,000 บาท การซื้อสิ นค้าของผูบ้ ริ โภคเฉลี่ย 1 ครั้งต่อเดือน เวลาที่ใช้ในการ
ซื้ อสิ นค้า 2 ชัว่ โมงต่อครั้ง ค่าใช้จ่ายในการซื้ อสิ นค้าประมาณ 1,000 บาทต่อครั้ง จึงทาให้ผบู ้ ริ โภค
กลุ่มนี้ ซ้ื อสิ นค้าในปริ มาณที่น้อยและราคาไม่สูงมาก ดังนั้นจึงทาให้ผูบ้ ริ โภคไม่ตอ้ งคิดพิจารณา
สิ นค้าก่อนจะทาการสัง่ ซื้อสิ นค้ามาก ผูบ้ ริ โภคเห็นด้วยกับการที่นาเครื่ องมือมาใช้ในการสื่ อสารทาง
ผูใ้ ห้ความคิดเห็นเพื่อปรับปรุ งสิ นค้าและบริ การ (Customer Complain) การตลาดแบบใหม่ในด้าน
การประชาสัมพันธ์และการโฆษณารู ปภาพสิ นค้าที่ใช้ในการประชาสัมพันธ์และการโฆษณา ทาให้
สิ นค้าดู น่าสนใจและผูบ้ ริ โภคเลือกเข้าชมร้านเครื่ องแต่งกายมากที่สุด ด้านการส่ งเสริ มการขาย
ผูบ้ ริ โภคเห็นด้วยกับการคืนเงินว่าทางร้านค้าประสบปั ญหาสู งที่สุด และด้านการตลาดแบบไวรัส
จะโชว์ชุดเด่นของสิ นค้าด้านคุณภาพหรื อเป็ นสิ นค้านาเข้าจึงทาให้ผบู ้ ริ โภคเห็นด้วยกับการรู ้จกั ร้าน
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เครื่ องแต่งกายจากการกดปุ่ ม ถูกใจ (Like) ของเพื่อนผ่านเฟซบุ๊กสู งที่สุด จึงสามารถดึงดูดผูบ้ ริ โภค
ให้เข้ามาเลือกดูและเกิดการซื้อขายสิ นค้าได้

บทที่ 3
กรอบแนวคิดและวิธีการวิจัย
ในการศึกษาวิจยั เรื่ อง ปัจจัยการรับรู ้ของแหล่งสาร การรับรู ้ส่วนประสมการตลาดออนไลน์
ที่มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อทุเรี ยนสดผ่านเฟซบุ๊ก มีรูปแบบการศึกษาด้วยระเบียบวิธีวิจยั เชิงปริ มาณ
(Quantitative Research)โดยใช้ วิ ธี วิ จัย เชิ ง ส ารวจ (Survey Research) โดยเครื่ องมื อ ที่ ใ ช้ เ ป็ น
แบบสอบถาม (Questionnaire) ประกอบด้วยรายละเอียดของการทาวิจยั ดังนี้
เครื่ องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล ในการดาเนินการศึกษาดังนี้
3.1 การกาหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
3.2 การสร้างเครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั
3.3 การทดสอบคุณภาพของเครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั
3.4 การเก็บรวบรวมข้อมูล
3.5 การวิเคราะห์ขอ้ มูล

3.1 การกาหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
3.1.1 ประชากรที่ใช้ ในการวิจัย
ประชากรที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ ได้แก่ กลุ่มตัวอย่างที่เคยมีประสบการณ์ซ้ื อทุเรี ยนสดผ่าน
เฟซบุ๊ก แต่ท้ งั นี้ ผูว้ ิจยั ไม่สามารถทราบจานวนที่ แน่ นอนของประชากรที่เคยมี ประสบการณ์ ซ้ื อ
ทุเรี ยนสดผ่านเฟซบุก๊ ดังนั้นผูว้ ิจยั จึงขอเลือกวิธีกาหนดกลุ่มตัวอย่างแบบไม่ทราบค่าประชากรตาม
สู ตรของ Cochran (1953, อ้างถึงใน ยุทธ ไกยวรรณ์ , 2546, น. 102) ซึ่ งเป็ นสู ตรสาเร็ จใช้กาหนด
กลุ่มตัวอย่างเมื่อไม่ทราบจานวนของประชากรที่ไม่แน่นอน
ใช้สูตร n

=

P (1-P)Z2

d2
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เมื่อ
P
d
Z

n
=
=
=

= จานวนกลุ่มตัวอย่างที่ตอ้ งการ
สัดส่ วนของประชากรที่ตอ้ งการจะสุ่ มจากประชากรทั้งหมด
ความคาดเคลื่อนจากการสุ่ มกลุ่มตัวอย่างที่ยอมให้เกิดขึ้นได้
ค่าปกติมาตรฐาน ณ ระดับความมัน่ ใจ 95% มีค่าเท่ากับ 1.96

จากสู ตร ผูว้ ิจยั ต้องการสุ่ มกลุ่มอย่างเป็ น 50% หรื อ 0.50 จากจานวนประชากรทั้งหมด ณ
ระดับความมัน่ ใจ 95% ซึ่ งจะยอมให้เกิดความคาดเคลื่อนในการสุ่ มกลุ่มตัวอย่างได้ 5% หรื อ 0.05
ดังนั้นจะได้ขนาดของตัวอย่าง
ใช้สูตร

n =

P (1-P)Z2

d2

แทนค่าในสู ตร
n

=

n

=

0.5(1-0.5)1.962
0.052

384.16
385

ดังนั้น ที่ขนาดของกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ เท่ากับ 385 คน และเพื่อป้ องกัน
ความผิดพลาดในการเก็บข้อมูลจึงสารองอีก 15 คน รวมเป็ นจานวน 400 คน
3.1.2 การสุ่ มตัวอย่ าง
ผูว้ ิจยั ได้กาหนดวิธีการสุ่ มตัวอย่าง โดยการเลือกใช้วิธีการสุ่ มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง
(Purposive Sampling) เป็ นการสุ่ มตัวอย่างโดยพิจารณาจากวัตถุประสงค์ของการวิจยั และการสุ่ ม
ตัวอย่างแบบบังเอิญ (Accidental Sampling) (ยุทธ ไกยวรรณ์ , 2546, น. 108) โดยอาศัยการแนะนา
ของผูท้ ี่ ไ ด้เ ก็บข้อมู ลไปแล้ว เพื่อทาการเก็บรวบรวมข้อมู ลด้วยแบบสอบถามออนไลน์ โดยใช้
โปรแกรม Google Docs ในการเก็บกลุ่มตัวอย่าง (เฉพาะผูท้ ี่เคยมีประสบการณ์ซ้ื อทุเรี ยนสดผ่าน
เฟซบุ๊ก ซึ่งผูว้ ิจยั จะทาการสอบถามข้อมูลก่อนว่า ผูต้ อบแบบสอบถามเคยมีประสบการณ์ซ้ือทุเรี ยน
สดผ่า นเฟซบุ๊ก หรื อ ไม่ ) โดยแจกแบบสอบถามผ่า นการส่ ง ต่ อ ทาง Facebook เนื่ อ งจากเป็ นสื่ อ
ออนไลน์ที่เป็ นที่นิยม ซึ่งเห็นได้จากมีผใู ้ ช้จานวนมาก และยังสามารถแบ่งปันข้อมูลเหล่านั้นแก่ผใู ้ ช้
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ท่านอื่น ๆ ต่อได้ และเพื่อให้ได้กลุ่มตัวอย่างตามจานวนที่ตอ้ งการและข้อมูลในการที่จะนามาใช้
ทาการศึกษาอย่างครบถ้วน ผูว้ ิจยั จึงทาการแจกแบบสอบถามผ่าน Facebook Page ซื้ อขายทุเรี ยน
ในช่วงเดือนมีนาคม พ.ศ. 2562

3.2 การสร้ างเครื่ องมือทีใ่ ช้ ในการวิจยั
การวิจยั ครั้งนี้ได้อาศัยระเบียบวิธีวิจยั เชิงปริ มาณ (Quantitative Research) เครื่ องมือที่ใช้ใน
การวิ จ ัย ครั้ งนี้ คื อ แบบสอบถาม (Questionnaire) โดยท าการศึ ก ษาจากวัต ถุ ป ระสงค์ก ารวิ จัย
(Objectives) กรอบแนวคิ ด การวิ จ ัย (Conceptual Framework) และการค้นคว้าจากหนังสื อ ตารา
ทฤษฎี และเอกสารต่ า ง ๆ โดยผูว้ ิ จ ัย ได้ดัด แปลงแก้ไ ขและท าการรวบรวมข้อ มู ล ที่ ไ ด้จัด ท า
แบบสอบถาม โดยลักษณะของแบบสอบถามเป็ นคาถามปลายปิ ด (Close-ended Questions) ตาม
วัตถุประสงค์ของการศึกษา จานวน 57 ข้อ โดยแบ่งรายละเอียดแบบสอบถามเป็ น 4 ส่ วน ดังนี้
1) ลักษณะทางประชากรของผูต้ อบแบบสอบถาม
2) การรับรู ้ของผูบ้ ริ โภคที่มีต่อความน่าเชื่อถือของแหล่งสารเกี่ยวกับทุเรี ยนสดบน
ร้านค้าเฟซบุก๊
3) การรับรู ้ของผูบ้ ริ โภคที่มีต่อส่ วนประสมการตลาดออนไลน์เกี่ยวกับทุเรี ยนสด
บนร้านค้าเฟซบุก๊
4) พฤติกรรมการตัดสิ นใจซื้อทุเรี ยนสดบนร้านค้าเฟซบุก๊
ส่ วนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับลักษณะทางประชากรของผูต้ อบแบบสอบถาม มีจานวน 5
ข้อ ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษาสู งสุ ด และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน ซึ่ งลักษณะคาถามจะมีคาตอบ
หลายตัวเลือก (Multiple Choice) และเป็ นแบบสอบถามคาถามปลายปิ ด จานวน 5 ข้อ ดังนี้
1) เพศ ใช้ระดับการวัดข้อมูลเป็ นประเภทนามบัญญัติ (Nominal Scale)
2) อายุ ใช้ระดับการวัดข้อมูลเป็ นประเภทมาตราเรี ยงลาดับ (Ordinal Scale)
3) อาชีพ ใช้ระดับการวัดข้อมูลเป็ นประเภทมาตราเรี ยงลาดับ (Ordinal Scale)
4) ระดับ การศึ ก ษาสู ง สุ ด ใช้ร ะดับ การวัด ข้อ มู ล เป็ นประเภทมาตราเรี ย งล าดับ
(Ordinal Scale)
5) รายได้เ ฉลี่ ย ต่ อ เดื อ น ใช้ร ะดับ การวัด ข้อ มู ล เป็ นประเภทมาตราเรี ย งล าดับ
(Ordinal Scale)
ส่ วนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับการรับรู ้ของผูบ้ ริ โภคที่มีต่อความน่าเชื่อถือของแหล่งสาร
เกี่ ย วกับ ทุ เ รี ย นสดบนร้ า นค้า เฟซบุ๊ก โดยแบ่ ง ออกเป็ น 4 มิ ติ คื อ ความเชี่ ย วชาญ (Expertness)
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การรับรู ้ความน่ าไว้วางใจ (Trustworthiness) การรับรู ้ความสม่าเสมอในการให้ขอ้ มูล (Dynamic)
การรับรู ้ความปรารถนาดี (Goodwill) จานวน 18 ข้อ
แบบสอบถามในส่ วนที่ 2 การรับรู ้ของผูบ้ ริ โภคที่มีต่อความน่าเชื่อถือของแหล่งสาร ด้าน
ความเชี่ ยวชาญ (Expertness) การรับรู ้ความน่ าไว้วางใจ (Trustworthiness) ผูว้ ิจยั ได้พฒั นามาจาก
งานวิจยั ของ Hovland, Janis and Kelley (1953) การรับรู ้ความสม่าเสมอในการให้ขอ้ มูล (Dynamic)
ผูว้ ิจยั ได้พฒั นามาจากงานวิจยั ของ Whitehead (1968) การรับรู ้ความปรารถนาดี (Goodwill) ผูว้ ิจยั
ได้พฒั นามาจากงานวิจยั ของ McCroskey and Teven (1996)
แบบสอบถามส่ วนที่ 2 มีลกั ษณะของแบบสอบถามเป็ นการเก็บข้อมูลโดยใช้การวัดระดับ
ความสาคัญแบบมาตราส่ วนประมาณค่า (Likert Rating Scale) แบ่งออกเป็ น 5 ระดับ โดยระดับ
คะแนนเป็ นแบบ Rating Scale ซึ่ งแบ่งออกเป็ น 5 ระดับ ดังนี้ (ศิริวรรณ เสรี รัตน์ และคณะ, 2541,
น.158)
5
4
3
2
1

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

มากที่สุด
มาก
การรับรู ้ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด

การแปลความหมายของคะแนน ผูว้ ิจยั ได้กาหนดเกณฑ์สาหรั บวัดระดับการรั บรู ้ ความ
น่ าเชื่ อถือของแหล่งสารเกี่ยวกับทุเรี ยนสดบนร้านค้าเฟซบุ๊ก โดยนาค่าเฉลี่ย (Mean) ของคะแนน
เป็ นตัวชี้วดั โดยกาหนดเกณฑ์ดงั นี้ (วิเชียร เกตสุิ งห์, 2538, น. 8-11)
ค่าเฉลี่ย
4.21-5.00
3.41-4.20
2.61-3.40
1.81-2.60
1.00-1.80

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

ระดับการรับรู ้ความน่าเชื่อของแหล่งสาร
มีความน่าเชื่อถือของแหล่งสารในระดับสู งมาก
มีความน่าเชื่อถือของแหล่งสารในระดับสู ง
มีความน่าเชื่อถือของแหล่งสารในระดับปานกลาง
มีความน่าเชื่อถือของแหล่งสารในระดับต่า
มีความน่าเชื่อถือของแหล่งสารในระดับต่ามาก
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ส่ วนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับการรับรู ้ของผูบ้ ริ โภคที่มีต่อส่ วนประสมการตลาดออนไลน์
ประกอบด้วย ด้านผลิตภัณฑ์ (Product) ด้านราคา (Price) ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย (Place) ด้าน
การส่ งเสริ มการขาย (Place) ด้านการให้บริ การส่ วนบุคคล (Personalization) ด้านการรักษาความ
เป็ นส่ วนตัว (Privacy) จานวน 21 ข้อ
แบบสอบถามในส่ วนที่ 3 การรับรู ้ของผูบ้ ริ โภคที่มีต่อส่ วนประสมการตลาดออนไลน์ ได้
พัฒนามาจากงานวิจยั ของ (อภิพร วีระนนท์, 2560; เสาวนีย ์ ศรี จนั ทร์นิล, 2559; มณี รัตน์ จันทร์เคน,
2558)
แบบสอบถามส่ วนที่ 3 มีลกั ษณะของแบบสอบถามเป็ นการเก็บข้อมูลโดยใช้การวัดระดับ
ความสาคัญแบบมาตราส่ วนประมาณค่า (Likert Rating Scale) แบ่งออกเป็ น 5ระดับ โดยระดับ
คะแนนเป็ นแบบRating Scale ซึ่งแบ่งออกเป็ น 5 ระดับ ดังนี้ (ศิริวรรณ เสรี รัตน์ และคณะ, 2541, น.
158)
5
4
3
2
1

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

มากที่สุด
มาก
การรับรู ้ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด

การแปลความหมายของคะแนน ผูว้ ิจ ัย ได้กาหนดเกณฑ์สาหรั บวัดระดับการรั บรู ้ ส่วน
ประสมการตลาดออนไลน์เกี่ยวกับทุเรี ยนสดบนร้านค้าเฟซบุ๊ก โดยนาค่าเฉลี่ย (Mean) ของคะแนน
เป็ นตัวชี้วดั โดยกาหนดเกณฑ์ดงั นี้ (วิเชียร เกตุสิงห์, 2538, น. 8-11)
ค่าเฉลี่ย
4.21-5.00
3.41-4.20
2.61-3.40
1.81-2.60
1.00-1.80

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

ระดับการรับรู ้ส่วนประสมการตลาดออนไลน์
มีการรับรู ้ส่วนประสมการตลาดออนไลน์ในระดับสู งมาก
มีการรับรู ้ส่วนประสมการตลาดออนไลน์ในระดับสู ง
มีการรับรู ้ส่วนประสมการตลาดออนไลน์ในระดับปานกลาง
มีการรับรู ้ส่วนประสมการตลาดออนไลน์ในระดับต่า
มีการรับรู ้ส่วนประสมการตลาดออนไลน์ในระดับต่ามาก
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ส่ วนที่ 4 แบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการตัดสิ นใจซื้อทุเรี ยนสดบนร้านค้าเฟซบุก๊ แบ่ง
ออกเป็ น 5 ส่ วน ได้แก่ การรั บรู ้ ความต้องการ การค้นหาข้อมูล การประเมิ นทางเลื อก ข้อ การ
ตัดสิ นใจซื้อ และพฤติกรรมหลังการซื้อ จานวน 13 ข้อ
แบบสอบถามในส่ วนที่ 4 พฤติกรรมการตัดสิ นใจซื้อทุเรี ยนสดบนร้านค้าเฟซบุก๊ ได้พฒั นา
มาจากงานวิจยั ของ (สาธิกานต์ บัวเทิง, 2560)
แบบสอบถามส่ วนที่ 4 มีลกั ษณะของแบบสอบถามเป็ นการเก็บข้อมูลโดยใช้การวัดระดับ
ความสาคัญแบบมาตราส่ วนประมาณค่า (Likert Rating Scale) แบ่งออกเป็ น 5 ระดับ โดยระดับ
คะแนนเป็ นแบบ Rating Scale ซึ่งแบ่งออกเป็ น 5 ระดับ ดังนี้ (ศิริวรรณ เสรี รัตน์ และคณะ, 2541, น.
158)
5
หมายถึง
มากที่สุด
4
หมายถึง
มาก
3
หมายถึง
การรับรู ้ปานกลาง
2
หมายถึง
น้อย
1
หมายถึง
น้อยที่สุด
การแปลความหมายของคะแนน ผูว้ ิจยั ได้กาหนดเกณฑ์สาหรั บวัดระดับพฤติกรรมการ
ตัด สิ น ใจซื้ อทุ เ รี ย นสดบนร้ านค้าเฟซบุ๊ก โดยน าค่าเฉลี่ ย (Mean) ของคะแนนเป็ นตัว ชี้ ว ดั โดย
กาหนดเกณฑ์ดงั นี้ (วิเชียร เกตุสิงห์, 2538, น. 8-11)
ค่าเฉลี่ย
4.21-5.00
3.41-4.20
2.61-3.40
1.81-2.60
1.00-1.80

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

ระดับพฤติกรรมการตัดสิ นใจซื้อทุเรี ยนสดบนร้านค้าเฟซบุก๊
มีพฤติกรรมการตัดสิ นใจซื้อทุเรี ยนสดในระดับสู งมาก
มีพฤติกรรมการตัดสิ นใจซื้อทุเรี ยนสดในระดับสู ง
มีพฤติกรรมการตัดสิ นใจซื้อทุเรี ยนสดในระดับปานกลาง
มีพฤติกรรมการตัดสิ นใจซื้อทุเรี ยนสดในระดับต่า
มีพฤติกรรมการตัดสิ นใจซื้อทุเรี ยนสดในระดับต่ามาก
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3.3 การทดสอบคุณภาพของเครื่ องมือทีใ่ ช้ ในการวิจยั
เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้เป็ นการศึกษาเชิงปริ มาณ ผูว้ ิจยั ได้ดาเนินการดังต่อไปนี้
1) ศึกษาข้อมูลต่าง ๆ จากเอกสาร ตารา ทฤษฎี และงานวิจยั ต่าง ๆ รวมทั้งศึกษา
วิธีการสร้าง แบบสอบถามงานวิจยั
2) ผูว้ ิจยั ได้นาแบบสอบถามที่สร้างขึ้นนาเสนอกับอาจารย์ที่ปรึ กษาเพื่อตรวจสอบ
ปรั บปรุ ง ความสมบูรณ์ และความถูกต้องให้ครอบคลุมทั้งด้านโครงสร้ างเนื้ อหาและภาษาที่ ใ ช้
เพื่อให้เกิดความเข้าใจแก่ผตู ้ อบแบบสอบถามและครอบคลุมเรื่ องที่ตอ้ งการศึกษา
3) นาแบบสอบถามที่ได้ไปทดสอบความเชื่อถือได้ (Reliability) โดยนาแบบสอบถาม
ไปทดสอบกับกลุ่มตัวอย่าง จานวน 40 คน จากนั้นนาข้อมูลที่ได้มาทดสอบความเชื่อมัน่ โดยการหาค่า
สัมประสิ ทธิ์ อัลฟาของครอนบาค (Cronbach’s Validity) สาหรับแบบสอบถามที่มีการให้คะแนนแบบ
มาตราส่ วนประเมินค่า โดยใช้โปรแกรมสาเร็ จรู ป เมื่อทดสอบความน่าเชื่อ ได้ค่าอัลฟา ตั้งแต่ 0.70 ขึ้น
ไป ถือว่าข้อคาถามนั้นเชื่อถือได้ จึงจะนาไปเก็บรวบรวมข้อมูลต่อไป (สุ ชาติ ประสิ ทธิ์ รัฐสิ นธุ์, 2546,
น. 261) ซึ่งจากการทดสอบแบบสอบถามในแต่ละด้าน พบว่าค่า Reliability สามารถสรุ ปได้ดงั นี้
การรับรู ้ความน่าเชื่อถือของแหล่งสารเกี่ยวกับทุเรี ยนสดบนร้านค้าเฟซบุ๊ก ได้แก่ การรับรู ้
ความเชี่ยวชาญ มีค่าเท่ากับ 0.82 การรับรู ้ความน่าไว้วางใจ มีค่าเท่ากับ 0.92 การรับรู ้ความสม่าเสมอ
ในการให้ขอ้ มูล มีค่าเท่ากับ 0.89 การรับรู ้ความปรารถนาดี มีค่าเท่ากับ 0.85
การรั บ รู ้ ส่ ว นประสมการตลาดออนไลน์ เ กี่ ย วกับ ทุ เ รี ย นสดบนร้ า นค้า เฟซบุ๊ ก ได้แ ก่
ผลิ ต ภัณ ฑ์ มี ค่ า เท่ า กับ 0.89 ราคา มี ค่ า เท่ า กับ 0.96 การน าเสนอเว็บ ไซต์ มี ค่ า เท่ า กับ 0.85 การ
ให้บริ การส่ วนบุคคล มีค่าเท่ากับ 0.93 การส่ งเสริ มการขาย มีค่าเท่ากับ 0.93 การรักษาความเป็ น
ส่ วนตัว มีค่าเท่ากับ 0.96
พฤติกรรมการตัดสิ นใจซื้ อทุเรี ยนสดบนร้านค้าเฟซบุ๊ก ได้แก่ การรับรู ้ความต้องการ มีค่า
เท่ากับ 0.90 การค้นหาข้อมูล มีค่าเท่ากับ 0.97 การประเมินทางเลือก มีค่าเท่ากับ 0.88 การตัดสิ นใจ
ซื้อ มีค่าเท่ากับ 0.85 และพฤติกรรมหลังการซื้อ มีค่าเท่ากับ 0.92

3.4 การเก็บรวบรวมข้ อมูล
การวิจยั ครั้งนี้ ผูว้ ิจยั เก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามออนไลน์ (Online Questionnaires) โดย
สุ่ มแบบสะดวกในการเก็บกลุ่มตัวอย่าง จานวน 400 ชุด ในช่วงเดือนมีนาคม พ.ศ. 2562 ให้กบั กลุ่ม
ตัวอย่างที่มีอายุ 18 ปี ขึ้นไป ซึ่งเป็ นผูท้ ี่เคยมีประสบการณ์ซ้ือทุเรี ยนสดผ่านเฟซบุ๊ก โดยผูว้ ิจยั จะทา
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การสอบถามข้อมูลของผูต้ อบแบบสอบถามก่ อนว่าผูต้ อบแบบสอบถามเคยมี ประสบการณ์ ซ้ื อ
ทุเรี ยนสดผ่านเฟซบุ๊กหรื อไม่ จากนั้นผูว้ ิจยั ใช้โปรแกรม Google Docs ในการเก็บกลุ่มตัวอย่าง โดย
แจกแบบสอบถามผ่ า นการส่ งต่ อ ทาง Facebook และอาศัย การแนะน าบอกต่ อ จากผู ้ที่ ท า
แบบสอบถามไปแล้ว เพื่ อจะได้เ ก็บกลุ่ มตัว อย่างให้ตรงกับกลุ่ มเป้ าหมาย ผูว้ ิ จัย จึ งทาการแจก
แบบสอบถามผ่าน Facebook Page ซื้อขายทุเรี ยน

3.5 การวิเคราะห์ ข้อมูล
เมื่อทาการรวบรวมข้อมูลและตรวจสอบความถูกต้องและเหมาะสมของข้อมูลเรี ยบร้อย
แล้ว จึงทาการลงรหัสบันทึกข้อมูล และทาการวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้โปรแกรมสาเร็ จรู ปทางสถิติ
เพื่อคานวณค่าสถิติต่าง ๆ ที่ใช้ในการวิจยั จากนั้นผูว้ ิจยั ทาการวิเคราะห์ขอ้ มูลเพื่อนาเสนอและ
สรุ ปผลดังต่อไปนี้
สถิติวิเคราะห์เชิงพรรณนา (Descriptive Statistics Analysis) โดยใช้ค่าร้อยละ (Percentage)
ความถี่ (Frequency) ค่ า เฉลี่ ย (Mean) และส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) โดย
นาเสนอในรู ปแบบตารางประกอบการแปลความเชิงบรรยายเพื่ออธิบายข้อมูล
สถิติวิเคราะห์เชิงอนุมาน (Inferential Statistical Analysis) เพื่อทดสอบสมมติฐาน ดังนี้
สมมติฐานที่ 1 ลักษณะทางประชากรของผูบ้ ริ โภคที่เคยซื้ อทุเรี ยนสดบนร้านค้าเฟซบุ๊กที่
แตกต่างกัน มีการรับรู ้ความน่าเชื่อถือบนร้านค้าเฟซบุก๊ ที่ขายทุเรี ยนสดแตกต่างกัน
ตัวแปรอิสระ คือ ลักษณะทางประชากร
ตัวแปรตาม คือ การรับรู ้ความน่าเชื่อถือของแหล่งสารเกี่ยวกับทุเรี ยนสดบนร้านค้าเฟซบุก๊
สถิ ติที่ใช้: ใช้สถิ ติ t-test และ ใช้สถิ ติการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดี ยว (One Way
ANOVA ) เพื่อทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยมากกว่า 2 กลุ่ม โดยใช้ทดสอบค่าเฉลี่ยความ
แตกต่างของตัวแปรระหว่าง ลักษณะทางประชากรกับการรับรู ้ความน่าเชื่อถือบนร้านค้าเฟซบุ๊กที่
ขายทุเรี ยนสด
สมมติฐานที่ 2 ลักษณะทางประชากรของผูบ้ ริ โภคที่เคยซื้ อทุเรี ยนสดบนร้านค้าเฟซบุ๊กที่
แตกต่าง มีการรับรู ้ส่วนประสมการตลาดออนไลน์แตกต่างกัน
ตัวแปรอิสระ คือ ลักษณะทางประชากร
ตัว แปรตาม คื อ การรั บรู ้ ส่ว นประสมการตลาดออนไลน์เ กี่ ย วกับทุ เ รี ย นสดบนร้ านค้า
เฟซบุก๊
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สถิ ติที่ใช้: ใช้สถิ ติ t-test และ ใช้สถิ ติการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดี ยว (One Way
ANOVA) เพื่อทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยมากกว่า 2 กลุ่ม โดยใช้ทดสอบค่าเฉลี่ยความ
แตกต่างของตัวแปรระหว่างลักษณะทางประชากรกับรับรู ้ส่วนประสมการตลาดออนไลน์
สมมติฐานที่ 3 ลักษณะทางประชากรของผูบ้ ริ โภคที่เคยซื้ อทุเรี ยนสดบนร้านค้าเฟซบุ๊กที่
แตกต่าง มีพฤติกรรมการตัดสิ นใจซื้อทุเรี ยนสดบนร้านค้าเฟซบุก๊ แตกต่างกัน
ตัวแปรอิสระ คือ ลักษณะทางประชากร
ตัวแปรตาม คือ พฤติกรรมการตัดสิ นใจซื้อทุเรี ยนสดบนร้านค้าเฟซบุก๊
สถิ ติที่ใช้: ใช้สถิ ติ t-test และ ใช้สถิ ติการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดี ยว (One Way
ANOVA) เพื่อทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยมากกว่า 2 กลุ่ม โดยใช้ทดสอบค่าเฉลี่ยความ
แตกต่างของตัวแปรระหว่างลักษณะทางประชากรกับพฤติกรรมการตัดสิ นใจซื้ อทุเรี ยนสดบน
ร้านค้าเฟซบุก๊

บทที่ 4
ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
การศึกษาเรื่ อง “ปัจจัยการรับรู ้ความน่าเชื่อถือของแหล่งสาร การรับรู ้ส่วนประสมการตลาด
ออนไลน์ที่มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อทุเรี ยนสดผ่านเฟซบุ๊ก” ในการนาเสนอผลการวิจยั เพื่อให้เกิด
ความเข้าใจตรงกันในการแปลความหมาย ผูว้ ิจยั ได้ใช้สัญลักษณ์ ต่าง ๆ ในการวิเคราะห์ ขอ้ มู ล
ตามลาดับต่อไปนี้
ตอนที่ 1 คาถามเกี่ยวกับข้อมูลทัว่ ไป เป็ นข้อมูลส่ วนบุคคลของผูต้ อบแบบสอบถาม
ตอนที่ 2 คาถามสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับการรับรู ้ของผูบ้ ริ โภคที่มีต่อความน่าเชื่อถือ
ของแหล่งสารเกี่ยวกับทุเรี ยนสดบนร้านค้าเฟซบุก๊
ตอนที่ 3 คาถามสอบถามความคิดเห็ นเกี่ ยวกับการรั บรู ้ของผูบ้ ริ โภคที่มีต่อส่ วนประสม
การตลาดออนไลน์เกี่ยวกับทุเรี ยนสดบนร้านค้าเฟซบุก๊
ตอนที่ 4 คาถามสอบถามความคิดเห็ นเกี่ ยวกับพฤติกรรมการตัดสิ นใจซื้ อทุเรี ยนสดบน
ร้านค้าเฟซบุก๊
ตอนที่ 5 การทดสอบสมมติฐานการวิจยั
โดยผูว้ ิจยั ได้กาหนดสัญลักษณ์ที่ใช้ในการศึกษาดังต่อไปนี้
𝑥̅
แทน ค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่าง
SD แทน ค่าเบียงเบนมาตรฐาน
T
แทน ค่าสถิติที่ใช้พิจารณาใน t-distribution
F
แทน ค่าสถิติที่ใช้พิจารณาใน F-distribution
Sig. แทน ระดับความมีนยั สาคัญทางสถิตที่ระดับ .05
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4.1 วิเคราะห์ ข้อมูลทัว่ ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม ประกอบด้วย เพศ อายุ อาชีพ ระดับ
การศึกษา และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน โดยใช้ค่าร้อยละ
ตารางที่ 4.1 จานวนและค่าร้อยละของของผูต้ อบแบบสอบถาม จาแนกตามเพศ
ข้ อมูลพืน้ ฐาน (เพศ)
ชาย
หญิง
รวม

จานวน (คน)
187
213
400

ร้ อยละ
47.00
53.00
100.00

จากตารางที่ 4.1 พบว่า จานวนผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง จานวน 213 คน
คิดเป็ นร้อยละ 53.00 และเป็ นเพศชาย จานวน 187 คน คิดเป็ นร้อยละ 47.00
ตารางที่ 4.2 จานวนและค่าร้อยละของของผูต้ อบแบบสอบถาม จาแนกตามอายุ
ข้ อมูลพืน้ ฐาน (อายุ)
18 – 25 ปี
26 – 35 ปี
36 – 45 ปี
46 ปี ขึ้นไป
รวม

จานวน (คน)
74
209
76
41
400

ร้ อยละ
18.50
52.30
19.00
10.30
100.00

จากตารางที่ 4.2 พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่มีอายุ 26-35 ปี โดยมีจานวน 209 คน
คิดเป็ นร้อยละ 52.30 รองลงมา คือ อายุ 36-45 ปี จานวน 76 คน คิดเป็ นร้อยละ 19.00 และอายุที่มี
จานวนน้อยที่สุด คือ อายุ 46 ปี ขึ้นไป จานวน 41 คน คิดเป็ นร้อยละ 10.30
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ตารางที่ 4.3 จานวนและค่าร้อยละของของผูต้ อบแบบสอบถาม จาแนกตามอาชีพ
ข้ อมูลพืน้ ฐาน (อาชีพ)
ข้าราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ
พนักงานบริ ษทั เอกชน
ค้าขาย / ธุรกิจส่ วนตัว
นักเรี ยน / นักศึกษา
อาชีพอิสระ
อื่น ๆ
รวม

จานวน (คน)
114
84
80
34
54
34
400

ร้ อยละ
28.50
21.00
20.00
8.50
13.50
8.50
100.00

จากตารางที่ 4.3 พบว่ า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ ว นใหญ่ มี อ าชี พ ข้า ราชการ / พนัก งาน
รัฐวิสาหกิจ จานวน 114 คน คิดเป็ นร้อยละ 28.50 รองลงมา คือ พนักงานบริ ษทั เอกชน จานวน 84
คน คิดเป็ นร้อยละ 21.00 และอาชีพที่มีจานวนน้อยที่สุด คือ นักเรี ยน / นักศึกษา จานวน 34 คน คิด
เป็ นร้อยละ 8.50
ตารางที่ 4.4 จานวนและค่าร้อยละของผูต้ อบแบบสอบถาม จาแนกตามการศึกษา
ข้ อมูลพืน้ ฐาน (ระดับการศึกษา)
ต่ากว่าปริ ญญาตรี
ปริ ญญาตรี
มากกว่าปริ ญญาตรี
รวม

จานวน (คน)
100
242
58
400

ร้ อยละ
25.00
60.00
14.50
100.00

จากตารางที่ 4.4 พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่มีระดับการศึกษาปริ ญญาตรี โดย มี
จานวน 242 คน คิดเป็ นร้อยละ 60.00 ต่ากว่าปริ ญญาตรี มีจานวน 100 คน คิดเป็ นร้อยละ 25.00 และ
มากกว่าปริ ญญาตรี โดยมีจานวน 58 คน คิดเป็ นร้อยละ 14.50
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ตารางที่ 4.5 จานวนและค่าร้อยละของของผูต้ อบแบบสอบถาม จาแนกตามรายได้เฉลี่ยต่อเดือน
ข้ อมูลพืน้ ฐาน (รายได้ )
5,000 – 10,000
10,001 – 20,000
20,001 – 30,000
มากกว่า 30,000 ขึ้นไป
รวม

จานวน (คน)
59
146
101
94
400

ร้ อยละ
14.80
36.50
25.30
23.50
100.00

จากตารางที่ 4.5 พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 10,001-20,000
บาท จานวน 146 คน คิดเป็ นร้อยละ 36.50 รองลงมา คือ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 20,001-30,000 บาท
จานวน 101 คน คิดเป็ นร้อยละ 25.30 และรายได้เฉลี่ยต่อเดือนจานวนน้อยที่สุด คือ รายได้เฉลี่ยต่อ
เดือน 5,000-10,000 บาท จานวน 59 คน คิดเป็ นร้อยละ 14.80

4.2 วิเคราะห์ ข้อมูลเกีย่ วกับการรับรู้ ของผู้บริโภคทีม่ ีต่อความน่ าเชื่ อถือของแหล่ งสาร
เกีย่ วกับทุเรียนสดบนร้ านค้ าเฟซบุ๊ก
ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลเกี่ยวกับการรับรู ้ของผูบ้ ริ โภคที่มีต่อความน่ าเชื่ อถือของแหล่งสาร
เกี่ยวกับทุเรี ยนสดบนร้านค้าเฟซบุ๊ก โดยใช้ค่าเฉลี่ย (𝑥̅ ) และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) โดยมี
รายละเอียดดังต่อไปนี้
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ตารางที่ 4.6 ค่าเฉลี่ย (𝑥̅ ) และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของการรับรู ้ของผูบ้ ริ โภคที่มีต่อความ
น่าเชื่อถือของแหล่งสารเกี่ยวกับทุเรี ยนสดบนร้านค้าเฟซบุก๊
การรับรู้ของผู้บริโภคทีม่ ีต่อความน่ าเชื่ อถือ
ของแหล่งสารเกีย่ วกับทุเรียนสดบน
ร้ านค้ าเฟซบุ๊ก
1. ค่าเฉลี่ยรวมการรับรู ้ดา้ นความเชี่ยวชาญ
(Expertness)
2. ค่าเฉลี่ยรวมการรับรู ้ดา้ นความสม่าเสมอใน
การให้ขอ้ มูล (Dynamic)
3. ค่าเฉลี่ยรวมการรับรู ้ดา้ นความปรารถนาดี
(Goodwill)
4. ค่าเฉลี่ยรวมการรับรู ้ดา้ นความน่าไว้วางใจ
(Trustworthiness)
ค่ าเฉลีย่ รวมทุกด้ าน

(𝒙̅)

(S.D.)

แปล
ความหมาย

3.49

1.04

รับรู ้สูง

3.47

1.06

รับรู ้สูง

3.40

1.04

รับรู ้ปานกลาง

3.23

0.99

รับรู ้ปานกลาง

3.39

0.97

รับรู้ปานกลาง

จากตารางที่ 4.6 พบว่า ผูบ้ ริ โภคมีการรับรู ้ความน่าเชื่อถือของแหล่งสาร เกี่ยวกับทุเรี ยนสด
บนร้านค้าเฟซบุก๊ โดยภาพรวมมีการรับรู ้ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ย 3.39 เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ
พบว่า ผูบ้ ริ โภคมีรับรู ้ความน่ าเชื่อถือของแหล่งสาร เกี่ยวกับทุเรี ยนสดบนร้านค้าเฟซบุ๊ก ด้านการ
รับรู ้ความเชี่ยวชาญ (Expertness) อยูใ่ นอันดับแรก มีระดับการรับรู ้สูง มีค่าเฉลี่ย 3.49 รองลงมา คือ
การรับรู ้ความสม่าเสมอในการให้ขอ้ มูล (Dynamic) มีระดับการรับรู ้สูง มีค่าเฉลี่ย 3.47 ด้านการรับรู ้
ด้า นความปรารถนาดี (Goodwill) มี ร ะดับ การรั บ รู ้ ป านกลาง มี ค่ า เฉลี่ ย 3.40 และด้า นความน่ า
ไว้วางใจ (Trustworthiness) มีระดับการรับรู ้ปานกลาง มีค่าเฉลี่ย 3.23
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ตารางที่ 4.7 ค่าเฉลี่ย (𝑥̅ ) และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) การรั บรู ้ ความน่ าเชื่ อถือของแหล่ง
สารเกี่ยวกับทุเรี ยนสดบนร้านค้าเฟซบุก๊ ด้านการรับรู ้ความเชี่ยวชาญ (Expertness)
การรับรู้ความน่ าเชื่ อถือของแหล่งสารเกีย่ วกับ
ทุเรียนสดบนร้ านค้ าเฟซบุ๊ก
1. ด้ านการรับรู้ความเชี่ยวชาญ (Expertness)
1.1 ท่านรับรู ้วา่ ผูเ้ ขียนรี ววิ จะต้องเป็ นที่ยอมรับ
ของผูบ้ ริ โภคในสังคมออนไลน์ (มีผตู ้ ิดตามมาก)
1.2 ท่านรับรู ้วา่ เพจเฟซบุก๊ ที่มีชื่อเสี ยง จะเป็ น
แหล่งให้ขอ้ มูลที่เป็ นประโยชน์ในการเลือกซื้อ
ทุเรี ยนสด ได้มากกว่าเพจเฟซบุก๊ ที่ไม่มีชื่อเสี ยง
1.3 ท่านรับรู ้วา่ บทความ (กระทู)้ ที่มีจานวนผูแ้ สดง
ความคิดเห็นมาก แสดงถึงความรู ้และประสบการณ์
ของผูเ้ ขียนรี วิว
1.4 ท่านรับรู ้วา่ ผูถ้ ่ายทอดข่าวสารมีประสบการณ์
(Experienced) เกี่ยวกับเรื่ องทุเรี ยนสด
1.5 ท่านรับรู ้วา่ ผูถ้ ่ายทอดข่าวสารมีความ
เชี่ยวชาญ (Expert) และมีความรู ้
(Knowledgeable) เรื่ องทุเรี ยนสดเป็ นอย่างดี
ค่ าเฉลีย่ รวมทุกด้ าน

(𝒙̅)

(S.D.)

แปล
ความหมาย

3.86

1.24

รับรู ้สูง

3.49

1.27

รับรู ้สูง

3.47

1.20

รับรู ้สูง

3.33

1.19

รับรู ้ปานกลาง

3.30

1.20

รับรู ้ปานกลาง

3.49

1.04

รับรู้สูง

จากตารางที่ 4.7 พบว่า ผูบ้ ริ โภคมีการรับรู ้ความน่าเชื่อถือของแหล่งสาร เกี่ยวกับทุเรี ยนสด
บนร้านค้าเฟซบุ๊ก ด้านการรับรู ้ความเชี่ยวชาญ (Expertness) โดยภาพรวมมีการรับรู ้ในระดับสู ง มี
ค่าเฉลี่ย 3.49 เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อพบว่า ผูบ้ ริ โภครั บรู ้ ว่าผูเ้ ขียนรี วิวจะต้องเป็ นที่ยอมรั บของ
ผูบ้ ริ โภคในสังคมออนไลน์ (มีผูต้ ิดตามมาก) อยู่ในอันดับแรก มีระดับการรับรู ้สูง มีค่าเฉลี่ย 3.86
รองลงมา คือ รับรู ้ว่าเพจเฟซบุ๊กที่มีชื่อเสี ยง จะเป็ นแหล่งให้ขอ้ มูลที่เป็ นประโยชน์ในการเลือกซื้ อ
ทุเรี ยนสด ได้มากกว่าเพจเฟซบุ๊กที่ไม่มีชื่อเสี ยง มีระดับการรับรู ้สูง มีค่าเฉลี่ย 3.49 บทความ (กระทู)้
ที่มีจานวนผูแ้ สดงความคิดเห็นมาก แสดงถึงความรู ้และประสบการณ์ของผูเ้ ขียนรี วิว มีระดับการรับรู ้สูง
มีค่าเฉลี่ย 3.47 รับรู ้ว่าผูถ้ ่ายทอดข่าวสารมีประสบการณ์ (Experienced) เกี่ยวกับเรื่ องทุเรี ยนสด มี
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ระดับการรับรู ้ปานกลาง มีค่าเฉลี่ย 3.33 และรับรู ้ว่าผูถ้ ่ายทอดข่าวสารมีความเชี่ ยวชาญ (Expert)
และมีความรู ้ (Knowledgeable) เรื่ องทุเรี ยนสดเป็ นอย่างดี มีระดับการรับรู ้ปานกลาง มีค่าเฉลี่ย 3.30
ตารางที่ 4.8 ค่าเฉลี่ ย (𝑥̅ ) และส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐาน (S.D.) ของการรั บรู ้ ความน่ าเชื่ อถื อของ
แหล่งสารเกี่ ยวกับทุเรี ยนสดบนร้ านค้าเฟซบุ๊ก ด้านการรั บรู ้ ดา้ นความน่ าไว้วางใจ
(Trustworthiness)
การรับรู้ความน่ าเชื่ อถือของแหล่งสารเกีย่ วกับ
ทุเรียนสดบนร้ านค้ าเฟซบุ๊ก
2. ด้ านการรับรู้ความน่ าไว้ วางใจ (Trustworthiness)
2.1 ท่านรับรู ้วา่ แหล่งสารของทุเรี ยนสดบน
เฟซบุก๊ ที่น่าไว้วางใจ จะต้องไม่มี
ผลประโยชน์ใด ๆ แอบแฝง
2.2 ท่านรับรู ้วา่ แหล่งสารของทุเรี ยนสดบน
เฟซบุก๊ ที่มีการแสดงความคิดเห็นหลากหลาย
(ทั้งเชิงบวกและเชิงลบ) เป็ นการถ่ายทอด
ข้อมูลที่เป็ นความจริ ง
2.3 ท่านรับรู ้วา่ แหล่งสารของทุเรี ยนสดบน
เฟซบุก๊ มีการสื่ อสารอย่างตรงไปตรงมา ไม่
ลาเอียงหรื อสนับสนุนร้านค้าเฟซบุก๊ ใดเป็ น
พิเศษ
2.4 ท่านรับรู ้วา่ แหล่งสารของทุเรี ยนสดบน
เฟซบุก๊ กล่าวถึงเรื่ องจริ งและคุณภาพจริ งของ
ทุเรี ยนสด
2.5 ท่านรับรู ้วา่ แหล่งสารของทุเรี ยนสดบน
เฟซบุก๊ ด้านคุณภาพของทุเรี ยนสดโดยผูข้ าย
สามารถเชื่อถือได้
ค่ าเฉลีย่ รวมทุกด้ าน

(𝑥̅ )

(S.D.)

แปล
ความหมาย

3.37

1.17

รับรู ้ปานกลาง

3.30

1.10

รับรู ้ปานกลาง

3.21

1.10

รับรู ้ปานกลาง

3.17

1.09

รับรู ้ปานกลาง

3.12

1.12

รับรู ้ปานกลาง

3.23

0.99

รับรู้ปานกลาง
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จากตารางที่ 4.8 พบว่า ผูบ้ ริ โภคมีการรับรู ้ความน่าเชื่อถือของแหล่งสาร เกี่ยวกับทุเรี ยนสด
บนร้านค้าเฟซบุ๊ก ด้านการรับรู ้ดา้ นความน่าไว้วางใจ (Trustworthiness) ของผูบ้ ริ โภค โดยภาพรวม
มีการรับรู ้ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ย 3.23 เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อพบว่า ผูบ้ ริ โภครับรู ้ว่าแหล่ง
สารของทุเรี ยนสดบนเฟซบุ๊กที่น่าไว้วางใจ จะต้องไม่มีผลประโยชน์ใด ๆ แอบแฝง อยู่ในอันดับ
แรก มีระดับการรับรู ้ปานกลาง มีค่าเฉลี่ย 3.37 รองลงมา คือ รับรู ้ว่าแหล่งสารของทุเรี ยนสดบนเฟ
ซบุ๊กที่มีการแสดงความคิดเห็นหลากหลาย (ทั้งเชิงบวกและเชิงลบ) เป็ นการถ่ายทอดข้อมูลที่เป็ น
ความจริ ง มีค่าเฉลี่ย 3.30 รับรู ้ว่าแหล่งสารของทุเรี ยนสดบนเฟซบุ๊กมีการสื่ อสารอย่างตรงไปตรงมา
ไม่ลาเอียงหรื อสนับสนุนร้านค้าเฟซบุ๊กใดเป็ นพิเศษ มีค่าเฉลี่ย 3.21 รับรู ้ว่าแหล่งสารของทุเรี ยนสด
บนเฟซบุก๊ กล่าวถึงเรื่ องจริ งและคุณภาพจริ งของทุเรี ยนสด มีค่าเฉลี่ย 3.17 และรับรู ้วา่ แหล่งสารของ
ทุเรี ยนสดบนเฟซบุก๊ ด้านคุณภาพของทุเรี ยนสดโดยผูข้ ายสามารถเชื่อถือได้ มีค่าเฉลี่ย 3.12
ตารางที่ 4.9 ค่าเฉลี่ ย (𝑥̅ ) และส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐาน (S.D.) ของการรั บรู ้ ความน่ าเชื่ อถื อของ
แหล่งสารเกี่ ยวกับทุเรี ยนสดบนร้านค้าเฟซบุ๊ก ด้านความสม่าเสมอในการให้ขอ้ มูล
(Dynamic)
̅)
การรับรู้ ความน่ าเชื่ อถือของแหล่ งสารเกีย่ วกับ
(𝒙
ทุเรียนสดบนร้ านค้ าเฟซบุ๊ก
3. การรับรู้ ความสม่าเสมอในการให้ ข้อมูล (Dynamic)
3.1 ท่านรับรู ้วา่ แหล่งสารที่น่าเชื่อถือควร
3.53
แสดงความคิดเห็นที่เป็ นเหตุเป็ นผลกัน
3.2 ท่านรับรู ้วา่ แหล่งสารที่น่าเชื่อถือควร
3.49
นาเสนอข้อมูลทุเรี ยนสดที่ทนั สมัย
3.3 ท่านรับรู ้วา่ ผูส้ ื่ อสารที่มีความกระตือรื อร้น
3.46
ในการตอบคาถามน่าเชื่อถือ
3.4 ท่านรับรู ้วา่ แหล่งสารที่มีความเคลื่อนไหว
3.45
ของการให้ขอ้ มูลสม่าเสมอนั้นมีความ
น่าเชื่อถือ
3.5 ท่านรับรู ้วา่ แหล่งสารที่สามารถโต้ตอบ
3.43
ระหว่างผูอ้ ่านและผูเ้ ขียนอย่างต่อเนื่องมีความ
น่าเชื่อถือ
ค่ าเฉลีย่ รวมทุกด้ าน
3.47

(S.D.)

แปลความหมาย

1.18

รับรู ้สูง

1.18

รับรู ้สูง

1.14

รับรู ้สูง

1.12

รับรู ้สูง

1.14

รับรู ้สูง

1.06

รับรู้ สูง
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จากตารางที่ 4.9 พบว่า ผูบ้ ริ โภคมีการรับรู ้ความน่าเชื่อถือของแหล่งสาร เกี่ยวกับทุเรี ยนสด
บนร้ า นค้า เฟซบุ๊ก ด้า นความสม่ า เสมอในการให้ข ้อ มู ล (Dynamic) โดยภาพรวมมี ก ารรั บ รู ้ ใ น
ระดับสู ง มีค่าเฉลี่ย 3.47 เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อพบว่า ผูบ้ ริ โภครับรู ้ว่าแหล่งสารที่น่าเชื่ อถือควร
แสดงความคิ ด เห็ น ที่ เ ป็ น เหตุ เ ป็ นผลกัน อยู่ใ นอัน ดับ แรก มี ร ะดับ การรั บ รู ้ สู ง มี ค่ า เฉลี่ ย 3.53
รองลงมา คือ รับรู ้ว่าแหล่งสารที่น่าเชื่อถือ ควรนาเสนอข้อมูลทุเรี ยนสดที่ทนั สมัย มีค่าเฉลี่ย 3.49
รับรู ้ว่าผูส้ ื่ อสารที่มีความกระตือรื อร้นในการตอบคาถามน่ าเชื่ อถือ มีค่าเฉลี่ย3.46 ท่านรับรู ้ว่าเพจ
เฟซบุคที่มีความเคลื่อนไหวของการให้ขอ้ มูลสม่าเสมอนั้นมีความน่าเชื่อถือ มีค่าเฉลี่ย 3.45 และรับรู ้
ว่าแหล่งสารที่สามารถโต้ตอบระหว่างผูอ้ ่านและผูเ้ ขียนอย่างต่อเนื่ องมีความน่ าเชื่ อถือ มีค่าเฉลี่ย
3.43
ตารางที่ 4.10 ค่าเฉลี่ย (𝑥̅ ) และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของการรั บรู ้ ความน่ าเชื่ อถือของ
แหล่งสารเกี่ยวกับทุเรี ยนสดบนร้านค้าเฟซบุก๊ ด้านความปรารถนาดี (Goodwill)
การรับรู้ความน่ าเชื่ อถือของแหล่งสารเกีย่ วกับ
ทุเรียนสดบนร้ านค้ าเฟซบุ๊ก
4. การรับรู้ความปรารถนาดี (Goodwill)
4.1 ท่านรับรู ้วา่ แหล่งสารบนเฟซบุก๊ ที่เข้าใจ
ความคิด ความรู ้สึก และความต้องการของคู่
สนทนานั้นมีความน่าเชื่อถือ
4.2 ท่านรับรู ้วา่ แหล่งสารบนเฟซบุก๊ ที่
ตอบสนองต่อสิ่ งที่ผบู ้ ริ โภคต้องการทราบได้
รวดเร็ วนั้นน่าเชื่อถือ
4.3 ท่านรับรู ้วา่ แหล่งสารบนเฟซบุก๊ ที่สามารถ
ทาให้ผบู ้ ริ โภครู ้สึกใกล้ชิด รับรู ้ความห่วงใย
และเข้าใจ ผูบ้ ริ โภคนั้นน่าเชื่อถือ
ค่ าเฉลีย่ รวมทุกด้ าน

(𝒙̅)

(S.D.)

แปลความหมาย

3.42

1.09

รับรู ้สูง

3.39

1.12

รับรู ้ปานกลาง

3.39

1.11

รับรู ้ปานกลาง

3.40

1.04

รับรู้ปานกลาง

จากตารางที่ 4.10 พบว่า ผูบ้ ริ โภคมีการรับรู ้ความน่าเชื่อถือของแหล่งสารเกี่ยวกับทุเรี ยนสด
บนร้านค้าเฟซบุ๊ก ด้านการรับรู ้ดา้ นความปรารถนาดี (Goodwill) โดยภาพรวมมีระดับการรับรู ้ปาน
กลาง มีค่าเฉลี่ย 3.40 เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อพบว่า ผูบ้ ริ โภครับรู ้ว่าแหล่งสารบนเฟซบุ๊กที่เข้าใจ

105
ความคิด ความรู ้สึก และความต้องการของคู่สนทนานั้นมีความน่าเชื่อถือมากที่สุด อยูใ่ นอันดับแรก
มีระดับการรับรู ้สูง มีค่าเฉลี่ย3.42 รองลงมา คือ รับรู ้ว่าแหล่งสารบนเฟซบุ๊กที่ตอบสนองต่อสิ่ งที่
ผูบ้ ริ โภคต้องการทราบได้รวดเร็ วนั้นน่ าเชื่อถือ มีระดับการรับรู ้ปานกลาง มีค่าเฉลี่ย 3.39 และรับรู ้
ว่าแหล่งสารบนเฟซบุ๊กที่สามารถทาให้ผบู ้ ริ โภครู ้สึกใกล้ชิด รับรู ้ความห่ วงใยและเข้าใจผูบ้ ริ โภค
นั้นน่าเชื่อถือ มีระดับการรับรู ้ปานกลาง มีค่าเฉลี่ย 3.39

4.3 วิเคราะห์ ข้อมูลเกีย่ วกับการรับรู้ ของผู้บริโภคทีม่ ีต่อส่ วนประสมการตลาดออนไลน์
เกีย่ วกับทุเรียนสดบนร้ านค้ าเฟซบุ๊ก
ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลเกี่ยวกับการรับรู ้ของผูบ้ ริ โภคที่มีต่อส่ วนประสมการตลาดออนไลน์
เกี่ยวกับทุเรี ยนสดบนร้านค้าเฟซบุ๊ก โดยใช้ค่าเฉลี่ย (𝑥̅ ) และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) โดยมี
รายละเอียดดังต่อไปนี้
ตารางที่ 4.11 ค่าเฉลี่ย (𝑥̅ ) และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของการรับรู ้ของผูบ้ ริ โภคที่มีต่อ
ส่ วนประสมการตลาดออนไลน์ เกี่ยวกับทุเรี ยนสดบนร้านค้าเฟซบุก๊
การรับรู้ของผู้บริโภคทีม่ ีต่อส่ วนประสม
การตลาดออนไลน์ เกีย่ วกับทุเรียนสดบน
ร้ านค้ าเฟซบุ๊ก
1. ด้านราคา (Price)
2. ด้านการรักษาความเป็ นส่ วนตัว (Privacy)
3. ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย (Place)
4. ด้านการให้บริ การส่ วนบุคคล
(Personalization)
5. ด้านผลิตภัณฑ์ (Product)
6.ด้านการส่ งเสริ มการตลาด (Promotion)
ค่ าเฉลีย่ รวมทุกด้ าน

(𝒙̅)

(S.D.)

แปลความหมาย

3.58
3.54
3.54
3.53

1.17
1.25
1.15
1.19

รับรู ้สูง
รับรู ้สูง
รับรู ้สูง
รับรู ้สูง

3.47
3.39
3.51

1.14
1.04
1.12

รับรู ้สูง
รับรู ้ปานกลาง
รับรู้สูง

จากตารางที่ 4.11 พบว่า ผูบ้ ริ โภคมีการรั บรู ้ ต่อส่ วนประสมการตลาดออนไลน์ เกี่ ยวกับ
ทุเรี ยนสดบนร้านค้าเฟซบุ๊ก โดยภาพรวมมีระดับการรับรู ้สูง มีค่าเฉลี่ย 3.51 เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ
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ด้านราคา (Price) อยู่ในอันดับแรก มีระดับการรับรู ้สูง มีค่าเฉลี่ย 3.58 รองลงมา คือ ด้านการรักษา
ความเป็ นส่ วนตัว (Privacy) มีค่าเฉลี่ย 3.54 และ ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย (Place) มีค่าเฉลี่ย 3.54
ด้านการให้บริ การส่ วนบุคคล (Personalization) มีค่าเฉลี่ย 3.53 ด้านผลิตภัณฑ์ (Product) มีค่าเฉลี่ย
3.47 และด้านการส่ งเสริ มการตลาด (Promotion) มีระดับการรับรู ้อยูป่ านกลาง มีค่าเฉลี่ย 3.39
ตารางที่ 4.12 ค่าเฉลี่ย (𝑥̅ ) และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของการรับรู ้ของผูบ้ ริ โภคที่มีต่อ
ส่ วนประสมการตลาดออนไลน์ เกี่ยวกับทุเรี ยนสดบนร้านค้าเฟซบุ๊ก ด้านผลิตภัณฑ์
(Product)
การรับรู้ของผู้บริโภคทีม่ ีต่อส่ วนประสม
การตลาดออนไลน์ เกีย่ วกับทุเรียนสดบน
ร้ านค้ าเฟซบุ๊ก
1. ด้ านผลิตภัณฑ์ (Product)
1.1 มีการบอกข้อมูลของทุเรี ยนสดแต่ละสาย
พันธุ์อย่างละเอียด เช่น คุณภาพ น้ าหนัก ราคา
1.2 มีการรับประกันคุณภาพทุเรี ยนสด
1.3 มีความหลากหลายของสายพันธุ์ทุเรี ยนใน
ร้านค้าทุเรี ยนสดบนเฟซบุก๊
ค่ าเฉลีย่ รวมทุกด้ าน

(𝒙̅)

(S.D.)

แปล
ความหมาย

3.48

1.23

รับรู ้สูง

3.47
3.46

1.28
1.16

รับรู ้สูง
รับรู ้สูง

3.47

1.14

รับรู้สูง

จากตารางที่ 4.12 พบว่ า ผูบ้ ริ โ ภคมี ร ะดับ การรั บ รู ้ ต่ อ ส่ ว นประสมการตลาดออนไลน์
เกี่ ยวกับทุเรี ยนสดบนร้ านค้าเฟซบุ๊ก ด้านผลิ ตภัณฑ์(Product) ในภาพรวมมี ระดับการรั บรู ้ สูง มี
ค่าเฉลี่ย 3.47 เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อพบว่า มีการบอกข้อมูลของทุเรี ยนสดแต่ละสายพันธุ์อย่าง
ละเอียด เช่น คุณภาพ น้ าหนัก ราคา อยูใ่ นอันดับแรก มีระดับการรับรู ้สูง มีค่าเฉลี่ย 3.48 รองลงมา
คือ มีการรับประกันคุณภาพทุเรี ยนสด มีค่าเฉลี่ย 3.47 และมีความหลากหลายของสายพันธุ์ทุเรี ยน
ในร้านค้าทุเรี ยนสดบนเฟซบุก๊ มีค่าเฉลี่ย 3.46
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ตารางที่ 4.13 ค่าเฉลี่ย (𝑥̅ ) และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของการรับรู ้ของผูบ้ ริ โภคที่มีต่อ
ส่ ว นประสมการตลาดออนไลน์ เกี่ ย วกับทุ เ รี ย นสดบนร้ านค้าเฟซบุ๊ก ด้านราคา
(Price)
การรับรู้ของผู้บริโภคทีม่ ีต่อส่ วนประสม
การตลาดออนไลน์ เกีย่ วกับทุเรียนสดบนร้ านค้ า
เฟซบุ๊ก
2. ด้ านราคา (Price)
2.1 มีการแจ้งราคาทุเรี ยนสดก่อนทาการสัง่ ซื้อ
2.2 แสดงราคาทุเรี ยนสดแต่ละพันธุ์อย่างชัดเจน
2.3 เรี ยกเก็บเงินตามจริ งตามที่ได้ระบุไว้บน
ร้านค้าทุเรี ยนสดบนเฟซบุก๊
2.4 ราคาทุเรี ยนสดเหมาะสมกับคุณภาพที่ได้รับ
2.5 ค่าจัดส่ งมีความคุม้ ค่ากับปริ มาณการสัง่ ซื้อ
ทุเรี ยนสด
ค่ าเฉลีย่ รวมทุกด้ าน

(𝒙̅)

(S.D.)

แปล
ความหมาย

3.64
3.62
3.60

1.25
1.26
1.25

รับรู ้สูง
รับรู ้สูง
รับรู ้สูง

3.54
3.53

1.18
1.24

รับรู ้สูง
รับรู ้สูง

3.58

1.17

รับรู้สูง

จากตารางที่ 4.13 พบว่า ผูบ้ ริ โภคมีระดับรับรู ้ต่อส่ วนประสมการตลาดออนไลน์ เกี่ยวกับ
ทุเรี ยนสดบนร้านค้าเฟซบุ๊ก ด้านราคา (Price) ในภาพรวมมีระดับการรับรู ้สูง มีค่าเฉลี่ย 3.58 เมื่อ
พิจารณาเป็ นรายข้อพบว่า ระดับการรับรู ้สูงในทุกข้อ โดยอันดับแรกคือ การแจ้งราคาทุเรี ยนสดก่อน
ทาการสั่งซื้อ มีระดับการรับรู ้สูง มีค่าเฉลี่ย 3.64 รองลงมา คือ แสดงราคาทุเรี ยนสดแต่ละพันธุ์อย่าง
ชัด เจน มี ค่าเฉลี่ ย 3.62 เรี ย กเก็บเงิ น ตามจริ งตามที่ ไ ด้ระบุ ไ ว้บนร้ านค้าทุ เ รี ย นสดบนเฟซบุ๊ก มี
ค่าเฉลี่ย 3.60 ราคาทุเรี ยนสดเหมาะสมกับคุณภาพที่ได้รับ มีค่าเฉลี่ย 3.54 และค่าจัดส่ งมีความคุม้ ค่า
กับปริ มาณการสัง่ ซื้อทุเรี ยนสด มีค่าเฉลี่ย 3.53
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ตารางที่ 4.14 ค่าเฉลี่ย (𝑥̅ ) และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของการรับรู ้ของผูบ้ ริ โภคที่มีต่อ
ส่ วนประสมการตลาดออนไลน์ เกี่ยวกับทุเรี ยนสดบนร้านค้าเฟซบุ๊ก ด้านช่องทาง
การจัดจาหน่าย (Place)
การรับรู้ของผู้บริโภคทีม่ ีต่อส่ วนประสม
การตลาดออนไลน์ เกีย่ วกับทุเรียนสดบน
ร้ านค้ าเฟซบุ๊ก
3. ด้ านช่ องทางการจัดจาหน่ าย (Place)
3.1 ร้านทุเรี ยนสดบนเฟซบุก๊ มีความสะดวก
ของขั้นตอนการสัง่ ซื้อ
3.2 ร้านทุเรี ยนสดบนเฟซบุก๊ สามารถสัง่ ซื้อได้
ตลอดเวลา
3.3 ร้านทุเรี ยนสดมีการจัดส่ งที่ตรงต่อเวลา
ค่ าเฉลีย่ รวมทุกด้ าน

(𝒙̅)

(S.D.)

แปล
ความหมาย

3.62

1.20

รับรู ้สูง

3.51

1.23

รับรู ้สูง

3.51
3.54

1.20
1.15

รับรู ้สูง
รับรู้สูง

จากตารางที่ 4.14 พบว่ า ผูบ้ ริ โ ภคมี ร ะดับ การรั บ รู ้ ต่ อ ส่ ว นประสมการตลาดออนไลน์
เกี่ยวกับทุเรี ยนสดบนร้านค้าเฟซบุ๊ก ด้านช่องทางการจัดจาหน่ าย (Place) ในภาพรวมมีระดับการ
รับรู ้สูง มีค่าเฉลี่ย 3.54 เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า มีระดับการรับรู ้สูงในทุกข้อ โดยในอันดับ
แรกคือ ร้านทุเรี ยนสดบนเฟซบุก๊ มีความสะดวกของขั้นตอนการสัง่ ซื้อ โดยมีการรับรู ้อยูใ่ นระดับสู ง
มีค่าเฉลี่ย 3.62 รองลงมา คือ ร้านทุเรี ยนสดบนเฟซบุ๊กสามารถสั่งซื้ อได้ตลอดเวลา มีค่าเฉลี่ย 3.51
และร้านทุเรี ยนสดมีการจัดส่ งที่ตรงต่อเวลา มีค่าเฉลี่ย 3.51
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ตารางที่ 4.15 ค่าเฉลี่ย (𝑥̅ ) และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของการรับรู ้ของผูบ้ ริ โภคที่มีต่อ
ส่ ว นประสมการตลาดออนไลน์ เกี่ ย วกับ ทุ เ รี ย นสดบนร้ า นค้า เฟซบุ๊ ก ด้า นการ
ส่ งเสริ มการตลาด (Promotion)
การรับรู้ของผู้บริโภคทีม่ ีต่อส่ วนประสม
การตลาดออนไลน์ เกีย่ วกับทุเรียนสดบนร้ านค้ า
เฟซบุ๊ก
4. ด้ านการส่ งเสริมการตลาด (Promotion)
4.1 มีการรับประกันความพึงพอใจในทุเรี ยนสด
เช่น ถ้าทุเรี ยนอ่อนสามารถส่ งคืนได้
4.2 การให้ส่วนลดพิเศษเมื่อมีการกลับมาซื้อซ้ า
4.3 สมาชิกจะได้รับส่ วนลดพิเศษหรื อสิ ทธิพิเศษ
4.4 การส่ งเสริ มการขาย เช่น การแจกของแถมเมื่อซื้อ
ทุเรี ยนสดครบตามยอดที่กาหนด
ค่ าเฉลีย่ รวมทุกด้ าน

(𝒙̅)

(S.D.)

แปล
ความหมาย

3.52

1.31

รับรู ้สูง

3.44
3.38
3.36

1.27
1.28
1.25

รับรู ้สูง
รับรู ้ปานกลาง
รับรู ้ปานกลาง

3.40

1.04

รับรู้ปานกลาง

จากตารางที่ 4.15 พบว่ า ผูบ้ ริ โ ภคมี ร ะดับ การรั บ รู ้ ต่ อ ส่ ว นประสมการตลาดออนไลน์
เกี่ยวกับทุเรี ยนสดบนร้านค้าเฟซบุก๊ ด้านการส่ งเสริ มการตลาด (Promotion) ในภาพรวมมีระดับการ
รับรู ้ปานกลาง มีค่าเฉลี่ย 3.40 เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อพบว่า การรับประกันความพึงพอใจในทุเรี ยน
สด เช่น ถ้าทุเรี ยนอ่อนสามารถส่ งคืนได้ อยูใ่ นอันดับแรก มีระดับการรับรู ้สูง มีค่าเฉลี่ย 3.52 การให้
ส่ วนลดพิเศษเมื่อมีการกลับมาซื้ อซ้ า อยูใ่ นอันดับรองลงมา มีค่าเฉลี่ย 3.44 สมาชิกจะได้รับส่ วนลด
พิเศษหรื อสิ ทธิ พิเศษ มีระดับการรับรู ้ปานกลาง มีค่าเฉลี่ย 3.38 และการส่ งเสริ มการขาย เช่น การ
แจกของแถมเมื่อซื้อทุเรี ยนสดครบตามยอดที่กาหนด มีระดับการรับรู ้ปานกลาง มีค่าเฉลี่ย 3.36

110
ตารางที่ 4.16 ค่าเฉลี่ย (𝑥̅ ) และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของการรับรู ้ของผูบ้ ริ โภคที่มีต่อ
ส่ ว นประสมการตลาดออนไลน์ เกี่ ย วกับ ทุ เ รี ย นสดบนร้ า นค้า เฟซบุ๊ ก ด้านการ
ให้บริ การส่ วนบุคคล (Personalization)
การรับรู้ของผู้บริโภคทีม่ ีต่อส่ วนประสม
การตลาดออนไลน์ เกีย่ วกับทุเรียนสดบนร้ านค้ า
เฟซบุ๊ก
5. ด้ านการให้ บริการส่ วนบุคคล (Personalization)
5.1 มีความรวดเร็ วในการให้บริ การเป็ นรายบุคคล
(เช่น แอดมินมีการจัดคิวที่ดี มีการให้คาแนะนาตาม
ความสนใจของลูกค้าแต่ละราย)
5.2 มีการให้คาปรึ กษาและแนะนาทั้งก่อนและหลัง
การซื้ออย่างใกล้ชิด
5.3 มีการเก็บและจดจารายละเอียดข้อมูลของลูกค้าได้
เป็ นอย่างดี และสร้างความประทับใจในรู ปแบบต่าง ๆ
ค่ าเฉลีย่ รวมทุกด้ าน

(𝒙̅)

(S.D.)

แปลผล

3.58

1.21

รับรู ้สูง

3.51

1.26

รับรู ้สูง

3.50

1.25

รับรู ้สูง

3.53

1.20

รับรู้สูง

จากตารางที่ 4.16 พบว่ า ผูบ้ ริ โ ภคมี ร ะดับ การรั บ รู ้ ต่ อ ส่ ว นประสมการตลาดออนไลน์
เกี่ยวกับทุเรี ยนสดบนร้านค้าเฟซบุ๊ก ด้านการให้บริ การส่ วนบุคคล (Personalization) ในภาพรวมมี
ระดับการรั บรู ้ สูงในทุ กข้อ มี ค่าเฉลี่ ย 3.53 เมื่ อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า ความรวดเร็ ว ในการ
ให้บริ การเป็ นรายบุคคล (เช่น แอดมินมีการจัดคิวที่ดี มีการให้คาแนะนาตามความสนใจของลูกค้า
แต่ละราย) อยู่ในอันดับแรก มีระดับการรับรู ้สูงมีค่าเฉลี่ย 3.58 รองลงมา คือ การให้คาปรึ กษาและ
แนะนาทั้งก่อนและหลังการซื้ ออย่างใกล้ชิด มีค่าเฉลี่ย 3.51 และการเก็บและจดจารายละเอียดข้อมูล
ของลูกค้าได้เป็ นอย่างดี และสร้างความประทับใจในรู ปแบบต่าง ๆ มีค่าเฉลี่ย 3.50
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ตารางที่ 4.17 ค่าเฉลี่ย (𝑥̅ ) และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของการรับรู ้ของผูบ้ ริ โภคที่มีต่อ
ส่ วนประสมการตลาดออนไลน์ เกี่ยวกับทุเรี ยนสดบนร้านค้าเฟซบุ๊ก ด้านการรักษา
ความเป็ นส่ วนตัว (Privacy)
การรับรู้ของผู้บริโภคทีม่ ีต่อส่ วนประสม
การตลาดออนไลน์ เกีย่ วกับทุเรียนสดบนร้ านค้ า
เฟซบุ๊ก
6. ด้ านการรักษาความเป็ นส่ วนตัว (Privacy)
6.1 ไม่นาข้อมูลของลูกค้าไปเผยแพร่ หรื อส่งต่อ
ให้แก่ผอู ้ ื่นก่อนได้รับอนุญาต
6.2 มีการเก็บรักษาความเป็ นส่ วนตัวเกี่ยวกับ
ข้อมูลของลูกค้า
6.3 มีการร้องเรี ยนหรื อแจ้งข้อมูลย้อนกลับกรณี
เกิดปัญหาด้านความลับลูกค้า เพื่อเป็ นการรับรอง
การรักษาความลับของลูกค้า
ค่ าเฉลีย่ รวมทุกด้ าน

̅)
(𝒙

(S.D.)

แปล
ความหมาย

3.58

1.30

รับรู ้สูง

3.55

1.30

รับรู ้สูง

3.51

1.27

รับรู ้สูง

3.54

1.25

รับรู้สูง

จากตารางที่ 4.17 พบว่ า ผูบ้ ริ โ ภคมี ร ะดับ การรั บ รู ้ ต่ อ ส่ ว นประสมการตลาดออนไลน์
เกี่ยวกับทุเรี ยนสดบนร้านค้าเฟซบุ๊ก ด้านการรักษาความเป็ นส่ วนตัว (Privacy) ในภาพรวมมีระดับ
การรับรู ้สูง มีค่าเฉลี่ย 3.54 เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า ทุกข้อมีระดับการรับรู ้สูง โดยในอันดับ
แรกคือ ไม่นาข้อมูลของลูกค้าไปเผยแพร่ หรื อส่ งต่อให้แก่ผอู ้ ื่นก่อนได้รับอนุ ญาต มีระดับการรับรู ้
สู ง มีค่าเฉลี่ย 3.58 รองลงมา คือ มีการเก็บรักษาความเป็ นส่ วนตัวเกี่ยวกับข้อมูลของลูกค้า มีค่าเฉลี่ย
3.55 และมีการร้องเรี ยนหรื อแจ้งข้อมูลย้อนกลับกรณี เกิ ดปั ญหาด้านความลับลูกค้า เพื่อเป็ นการ
รับรองการรักษาความลับของลูกค้า มีค่าเฉลี่ย 3.58

4.4 วิเคราะห์ ข้อมูลเกีย่ วกับพฤติกรรมการตัดสิ นใจซื้อทุเรียนสดบนร้ านค้ าเฟซบุ๊ก
ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการตัดสิ นใจซื้ อทุเรี ยนสดบนร้านค้าเฟซบุ๊ก โดย
ใช้ค่าเฉลี่ย (𝑥̅ ) และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
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ตารางที่ 4.18 ค่าเฉลี่ ย (𝑥̅ ) และส่ วนเบี่ ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของพฤติ กรรมการตัดสิ น ใจซื้ อ
ทุเรี ยนสดบนร้านค้าเฟซบุก๊
พฤติกรรมการตัดสิ นใจซื้อทุเรียนสดบน
ร้ านค้ าเฟซบุ๊ก
1. ด้านการค้นหาข้อมูล
2. ด้านการประเมินทางเลือก
3. ด้านการรับรู ้ความต้องการ
4. ด้านพฤติกรรมหลังการตัดสิ นใจซื้อ
5. ด้านการตัดสิ นใจซื้อ
ค่ าเฉลีย่ รวมทุกด้ าน

̅)
(𝒙
3.63
3.60
3.51
3.50
3.37
3.48

ระดับการตัดสินใจซื้อ
(S.D.)
แปลความหมาย
1.21
สู ง
1.20
สู ง
1.17
สู ง
1.12
สู ง
1.16
ปานกลาง
1.07
สู ง

จากตารางที่ 4.18 พบว่า ผูบ้ ริ โภคมีการตัดสิ นใจซื้ อทุเรี ยนสดบนร้านค้าเฟซบุก๊ โดยรวมอยู่
ในระดับสู ง มีค่าเฉลี่ย 3.48 เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า ด้านการค้นหาข้อมูล อยู่ในระดับสู ง มี
ค่าเฉลี่ย 3.63รองลงมา คือ ด้านการประเมินทางเลือก โดยมีการตัดสิ นใจซื้ออยูใ่ นระดับสู ง มีค่าเฉลี่ย
3.60 ด้านการรับรู ้ความต้องการ โดยมีการตัดสิ นใจซื้ออยูใ่ นระดับสู ง มีค่าเฉลี่ย 3.51 ด้านพฤติกรรม
หลังการตัดสิ นใจซื้อ โดยมีการตัดสิ นใจซื้ออยูใ่ นระดับสู ง มีค่าเฉลี่ย 3.50 และด้านการตัดสิ นใจซื้อ
โดยมีการตัดสิ นใจซื้ออยูใ่ นระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ย 3.37
ตารางที่ 4.19 ค่าเฉลี่ ย (𝑥̅ ) และส่ วนเบี่ ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของพฤติ กรรมการตัดสิ น ใจซื้ อ
ทุเรี ยนสดบนร้านค้าเฟซบุก๊ ด้านการรับรู ้ความต้องการ
พฤติกรรมการตัดสิ นใจซื้อทุเรียนสดบน
ร้ านค้ าเฟซบุ๊ก
1. ด้ านการรับรู้ความต้ องการ
1.1 ท่านได้รับข้อมูลเกี่ยวกับทุเรี ยนสดตาม
ฤดูกาลจึงตัดสิ นใจซื้อทุเรี ยนสด
1.2 ท่านได้รับข้อมูลเกี่ยวกับโปรโมชัน่ จึง
ตัดสิ นใจซื้อทุเรี ยนสด
ค่ าเฉลีย่ รวมทุกด้ าน

̅)
(𝒙

ระดับการตัดสินใจซื้อ
(S.D.)
แปลความหมาย

3.62

1.22

สู ง

3.40

1.26

ปานกลาง

3.51

1.17

สู ง
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จากตารางที่ 4.19 พบว่า ผูบ้ ริ โภคมีการตัดสิ นใจซื้อทุเรี ยนสดบนร้านค้าเฟซบุก๊ โดยรวมอยู่
ในระดับสู ง มีค่าเฉลี่ย 3.51 เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า ผูบ้ ริ โภคได้รับข้อมูลเกี่ยวกับทุเรี ยนสด
ตามฤดู กาลจึ งตัดสิ นใจซื้ อทุเรี ยนสด อยู่ในอันดับแรก โดยมี การตัดสิ นใจซื้ ออยู่ในระดับสู ง มี
ค่าเฉลี่ย 3.62 และได้รับข้อมูลเกี่ยวกับโปรโมชัน่ จึงตัดสิ นใจซื้อทุเรี ยนสด โดยมีการตัดสิ นใจซื้ออยู่
ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ย 3.40
ตารางที่ 4.20 ค่าเฉลี่ ย (𝑥̅ ) และส่ วนเบี่ ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของพฤติ กรรมการตัดสิ น ใจซื้ อ
ทุเรี ยนสดบนร้านค้าเฟซบุก๊ ด้านการค้นหาข้อมูล
พฤติกรรมการตัดสิ นใจซื้อทุเรียนสดบน
ร้ านค้ าเฟซบุ๊ก
2. ด้ านการค้ นหาข้ อมูล
2.1 ท่านศึกษารายละเอียดของทุเรี ยนสด เช่น
ราคา สายพันธุ์ ค่าจัดส่ ง ก่อนตัดสิ นใจซื้อ
2.2 เมื่อท่านต้องการซื้อทุเรี ยนสด ท่านมักอ่าน
รี วิวเกี่ยวกับทุเรี ยนนั้นจากผูซ้ ้ือก่อน
ค่ าเฉลีย่ รวมทุกด้ าน

̅)
(𝒙

ระดับการตัดสินใจซื้อ
(S.D.)
แปลความหมาย

3.66

1.26

สู ง

3.62

1.27

สู ง

3.63

1.21

สู ง

จากตารางที่ 4.20 พบว่า ผูบ้ ริ โภคมีการตัดสิ นใจซื้ อทุเรี ยนสดบนร้านค้าเฟซบุ๊ก ด้านการ
ค้นหาข้อมูล โดยรวมอยูใ่ นระดับสู ง ค่าเฉลี่ย 3.63 เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า ศึกษารายละเอียด
ของทุเรี ยนสด เช่น ราคา สายพันธุ์ ค่าจัดส่ ง ก่อนตัดสิ นใจซื้อ อยูใ่ นอันดับแรก มีการตัดสิ นใจซื้ออยู่
ในระดับสู ง ค่าเฉลี่ย3.66 รองลงมา คือ ต้องการซื้อทุเรี ยนสด ท่านมักอ่านรี วิวเกี่ยวกับทุเรี ยนนั้นจาก
ผูซ้ ้ือก่อน มีการตัดสิ นใจซื้ออยูใ่ นระดับสู ง ค่าเฉลี่ย 3.62
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ตารางที่ 4.21 ค่าเฉลี่ ย (𝑥̅ ) และส่ วนเบี่ ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของพฤติ กรรมการตัดสิ น ใจซื้ อ
ทุเรี ยนสดบนร้านค้าเฟซบุก๊ ด้านการประเมินทางเลือก
พฤติกรรมการตัดสิ นใจซื้อทุเรียนสดบน
ร้ านค้ าเฟซบุ๊ก
3. ด้ านการประเมินทางเลือก
3.1 ท่านเปรี ยบเทียบคุณภาพของทุเรี ยนสดใน
แต่ละร้านบนเฟซบุก๊ ก่อนตัดสิ นใจเลือกซื้อ
3.2 ท่านรับชมการรี วิวทุเรี ยนสดจากผูซ้ ้ือ
หลาย ๆ ท่านก่อน จึงทาการตัดสิ นใจซื้อ
ทุเรี ยนสด
ค่ าเฉลีย่ รวมทุกด้ าน

̅)
(𝒙

ระดับการตัดสินใจซื้อ
(S.D.)
แปลความหมาย

3.61

1.23

สู ง

3.59

1.24

สู ง

3.60

1.20

สู ง

จากตารางที่ 4.21 พบว่า ผูบ้ ริ โภคมีการตัดสิ นใจซื้ อทุเรี ยนสดบนร้านค้าเฟซบุ๊ก ด้านการ
ค้น หาข้อ มู ล ด้า นการประเมิ น ทางเลื อ ก โดยรวมอยู่ใ นระดับ สู ง ในทุ ก ข้อ มี ค่ า เฉลี่ ย 3.60 เมื่ อ
พิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า เปรี ยบเทียบคุณภาพของทุเรี ยนสดในแต่ละร้านบนเฟซบุก๊ ก่อนตัดสิ นใจ
เลือกซื้อ อยูใ่ นอันดับแรก มีการตัดสิ นใจซื้ออยูใ่ นระดับสู ง มีค่าเฉลี่ย 3.61 รองลงมาคือ ท่านรับชม
การรี วิวทุเรี ยนสดจากผูซ้ ้ือ หลาย ๆ ท่านก่อน จึงทาการตัดสิ นใจซื้อทุเรี ยนสด มีการตัดสิ นใจซื้ออยู่
ในระดับสู ง มีค่าเฉลี่ย 3.59
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ตารางที่ 4.22 ค่าเฉลี่ ย (𝑥̅ ) และส่ วนเบี่ ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของพฤติ กรรมการตัดสิ น ใจซื้ อ
ทุเรี ยนสดบนร้านค้าเฟซบุก๊ ด้านการตัดสิ นใจซื้อ
พฤติกรรมการตัดสิ นใจซื้อทุเรียนสดบน
ร้ านค้ าเฟซบุ๊ก
4. ด้ านการตัดสิ นใจซื้อ
4.1 ท่านตัดสิ นใจซื้อทุเรี ยนสดโดยพิจารณา
จากความสะดวกในการสัง่ ซื้อ
4.2 ท่านตัดสิ นใจซื้อทุเรี ยนสดทันทีจากการได้
รับชมการรี วิวจากผูซ้ ้ือ
ค่ าเฉลีย่ รวมทุกด้ าน

̅)
(𝒙

ระดับการตัดสินใจซื้อ
(S.D.)
แปลความหมาย

3.53

1.24

สู ง

3.21

1.21

ปานกลาง

3.37

1.16

ปานกลาง

จากตารางที่ 4.22 พบว่า ผูบ้ ริ โภคมีการตัดสิ นใจซื้ อทุเรี ยนสดบนร้านค้าเฟซบุ๊ก ด้านการ
ตัดสิ นใจซื้อ โดยรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ย 3.37 เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า ผูบ้ ริ โภค
ตัดสิ นใจซื้ อทุเรี ยนสดโดยพิจารณาจากความสะดวกในการสั่งซื้ อ อยูใ่ นอันดับแรก มีการตัดสิ นใจ
ซื้ออยูใ่ นระดับสู ง มีค่าเฉลี่ย 3.53 รองลงมาคือ ท่านตัดสิ นใจซื้อทุเรี ยนสดทันทีจากการได้รับชมการ
รี วิวจากผูซ้ ้ือ มีการตัดสิ นใจซื้ออยูใ่ นระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ย 3.21
ตารางที่ 4.23 ค่าเฉลี่ ย (𝑥̅ ) และส่ วนเบี่ ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของพฤติ กรรมการตัดสิ น ใจซื้ อ
ทุเรี ยนสดบนร้านค้าเฟซบุก๊ ด้านพฤติกรรมหลังการตัดสิ นใจซื้อ
พฤติกรรมการตัดสิ นใจซื้อทุเรียนสดบน
ร้ านค้ าเฟซบุ๊ก
5. ด้ านพฤติกรรมหลังการตัดสิ นใจซื้อ
5.1 ท่านจะแนะนาให้ผอู ้ ื่นซื้อทุเรี ยนสดที่ท่าน
ได้รับความพอใจ
5.2 ท่านจะแบ่งปันประสบการณ์การซื้อทุเรี ยน
สดให้ผอู ้ ื่นทราบ
5.3 มีความต้องการซื้อทุเรี ยนสดซ้ า ผ่านร้านค้า
เฟซบุก๊ เดิมที่ตนเองเคยซื้อ

̅)
(𝒙

ระดับการตัดสินใจซื้อ
(S.D.)
แปลความหมาย

3.62

1.23

สู ง

3.50

1.21

สู ง

3.46

1.20

สู ง
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ตารางที่ 4.23 (ต่อ)
พฤติกรรมการตัดสิ นใจซื้อทุเรียนสดบน
ร้ านค้ าเฟซบุ๊ก
5. ด้ านพฤติกรรมหลังการตัดสิ นใจซื้อ
5.4 เกิดความพึงพอใจผ่านการซื้อทุเรี ยนสดผ่าน
เฟซบุก๊
5.5 มีความต้องการซื้อทุเรี ยนสดซ้ า ผ่านร้านค้า
เฟซบุก๊ อื่น
ค่ าเฉลีย่ รวมทุกด้ าน

̅)
(𝒙

ระดับการตัดสินใจซื้อ
(S.D.)
แปลความหมาย

3.40

1.14

ปานกลาง

3.12

1.13

ปานกลาง

3.50

1.22

สู ง

จากตารางที่ 4.23 พบว่ า ผูบ้ ริ โ ภคมี ก ารตัด สิ น ใจซื้ อ ทุ เ รี ย นสดบนร้ า นค้า เฟซบุ๊ ก ด้า น
พฤติกรรมหลังการตัดสิ นใจซื้ อ โดยรวมอยู่ในระดับสู ง มีค่าเฉลี่ย 3.50 เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ
พบว่า ผูบ้ ริ โภคจะแนะนาให้ผูอ้ ื่นซื้ อทุเรี ยนสดที่ท่านได้รับความพอใจ อยู่ในอันดับแรก มีระดับ
การตัดสิ นใจซื้ อสู ง มีค่าเฉลี่ย 3.62รองลงมา คือ จะแบ่งปั นประสบการณ์การซื้ อทุเรี ยนสดให้ผอู ้ ื่น
ทราบ มีระดับการตัดสิ นใจซื้อสู ง มีค่าเฉลี่ย 3.50 มีความต้องการซื้อทุเรี ยนสดซ้ า ผ่านร้านค้าเฟซบุ๊ก
เดิมที่ตนเองเคยซื้ อ โดยมีการตัดสิ นใจซื้ ออยูใ่ นระดับสู ง (𝑥̅ = 3.46) เกิดความพึงพอใจผ่านการซื้ อ
ทุเรี ยนสดผ่านเฟซบุ๊ก มีระดับการตัดสิ นใจซื้ อปานกลาง มีค่าเฉลี่ย 3.40 และมีความต้องการซื้ อ
ทุเรี ยนสดซ้ า ผ่านร้านค้าเฟซบุก๊ อื่น มีระดับการตัดสิ นใจซื้อปานกลาง มีค่าเฉลี่ย 3.12

4.5 ผลการทดสอบสมมติฐานการวิจยั
สมมติฐานที่ 1 ลักษณะทางประชากรของผูบ้ ริ โภคที่เคยซื้ อทุเรี ยนสดบนร้านค้าเฟซบุ๊กที่
แตกต่างกัน มีการรับรู ้ความน่าเชื่อถือบนร้านค้าเฟซบุก๊ ที่ขายทุเรี ยนสดแตกต่างกัน
ผลการวิเคราะห์การเปรี ยบเทียบการรับรู ้ความน่ าเชื่อถือของแหล่งสารเกี่ยวกับทุเรี ยนสด
บนร้านค้าเฟซบุ๊ก โดยจาแนกตาม เพศ อายุ อาชีพ ระดับการศึกษา และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน โดยใช้
สถิติ T-test และ One-way-ANOVA มีรายละเอียดดังนี้
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ตารางที่ 4.24 ผลการเปรี ยบเทียบ การรั บรู ้ ความน่ าเชื่ อถือของแหล่งสารเกี่ ยวกับทุเรี ยนสดบน
ร้ านค้าเฟซบุ๊ก ด้านการรั บรู ้ ความเชี่ ยวชาญ (Expertness) ระหว่างเพศชายกับเพศ
หญิง
ตัวแปร
ระดับการรับรู ้ความน่าเชื่อถือ
ของแหล่งสารเกี่ยวกับทุเรี ยนสด
บนร้านค้าเฟซบุก๊ ด้านการรับรู ้
ความเชี่ยวชาญ (Expertness)

ชาย
̅
𝒙
3.41

หญิง
S.D.
1.12

̅
𝒙
3.55

S.D.
0.95

t-Value Sig. 2
Tailed
1.39* 0.010

หมายเหตุ: *มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
จากตารางที่ 4.24 พบว่า ผลการทดสอบความแตกต่างระหว่างเพศกับระดับการรับรู ้ความ
น่ า เชื่ อ ถื อ ของแหล่ ง สาร เกี่ ย วกับ ทุ เ รี ย นสดบนร้ า นค้า เฟซบุ๊ ก ด้า นการรั บ รู ้ ค วามเชี่ ย วชาญ
(Expertness) โดยใช้การคานวณทางสถิติ T-test เพื่อเปรี ยบเทียบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของ
กลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่ม คือ ได้ค่า Sig 2 Tail = 0.010 ซึ่ งมีค่าน้อยกว่า 0.05 ที่ระดับความเชื่ อมัน่ 95%
แสดงว่า ผูบ้ ริ โภคที่มีเพศต่างกัน เพศชายและหญิง มีระดับการรับรู ้ความน่ าเชื่ อถือของแหล่งสาร
เกี่ ยวกับทุเรี ยนสดบนร้ านค้าเฟซบุ๊ก ด้านการรั บรู ้ ความเชี่ ยวชาญ (Expertness) แตกต่างกัน โดย
ผูบ้ ริ โภคเพศหญิงจะมีการรับรู ้ความน่ าเชื่ อถือของแหล่งสารเกี่ยวกับทุเรี ยนสดบนร้านค้าเฟซบุ๊ก
ด้านการรับรู ้ความเชี่ยวชาญ (Expertness) มากกว่าผูบ้ ริ โภคเพศชาย
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ตารางที่ 4.25 ผลการเปรี ยบเทียบ การรั บรู ้ ความน่ าเชื่ อถือของแหล่งสารเกี่ ยวกับทุเรี ยนสดบน
ร้านค้าเฟซบุ๊กด้านการรับรู ้ความน่าไว้วางใจ (Trustworthiness) ระหว่างเพศชายกับ
เพศหญิง
ตัวแปร
ระดับการรับรู ้ความน่าเชื่อถือ
ของแหล่งสารเกี่ยวกับทุเรี ยนสด
บนร้านค้าเฟซบุก๊ ด้านการรับรู ้
ความน่าไว้วางใจ
(Trustworthiness)

ชาย
̅
𝒙
3.42

หญิง
S.D.
1.24

̅
𝒙
3.58

S.D.
1.10

t-Value Sig. 2
Tailed
1.40* 0.046

หมายเหตุ: *มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
จากตารางที่ 4.25 พบว่า ผลการทดสอบความแตกต่างระหว่างเพศกับระดับการรับรู ้ความ
น่ า เชื่ อ ถื อ ของแหล่ ง สาร เกี่ ย วกับ ทุ เ รี ย นสดบนร้ า นค้า เฟซบุ๊ก ด้า นการรั บ รู ้ ค วามน่ า ไว้ว างใจ
(Trustworthiness) โดยใช้การคานวณทางสถิติ T-test เพื่อเปรี ยบเทียบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ย
ของกลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่ม คือ ได้ค่า Sig 2 Tail = 0.046 ซึ่ งมีค่าน้อยกว่า 0.05 ที่ระดับความเชื่ อมัน่
95% แสดงว่า ผูบ้ ริ โภคที่มีเพศต่างกัน มีระดับการรับรู ้ความน่าเชื่อถือของแหล่งสารเกี่ยวกับทุเรี ยน
สดบนร้านค้าเฟซบุ๊ก ด้านการรับรู ้ความน่ าไว้วางใจ (Trustworthiness) แตกต่างกัน โดยผูบ้ ริ โภค
เพศหญิงจะมีการรับรู ้ความน่ าเชื่ อถือของแหล่งสารเกี่ยวกับทุเรี ยนสดบนร้านค้าเฟซบุ๊ก ด้านการ
รับรู ้ความน่าไว้วางใจ (Trustworthiness) มากกว่าผูบ้ ริ โภคเพศชาย
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ตารางที่ 4.26 ผลการเปรี ยบเทียบ การรั บรู ้ ความน่ าเชื่ อถือของแหล่งสารเกี่ ยวกับทุเรี ยนสดบน
ร้านค้าเฟซบุ๊กด้านการรับรู ้ความสม่าเสมอในการให้ขอ้ มูล (Dynamic) ระหว่างเพศ
ชายกับเพศหญิง
ตัวแปร
ระดับการรับรู ้ความน่าเชื่อถือ
ของแหล่งสารเกี่ยวกับทุเรี ยนสด
บนร้านค้าเฟซบุก๊ ด้านการรับรู ้
ความสม่าเสมอในการให้ขอ้ มูล
(Dynamic)

ชาย
̅
𝒙
3.38

หญิง
S.D.
1.14

̅
𝒙
3.54

S.D.
0.98

t-Value Sig. 2
Tailed
1.46* 0.012

หมายเหตุ: *มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
จากตารางที่ 4.26 พบว่า ผลการทดสอบความแตกต่างระหว่างเพศกับระดับการรับรู ้ความ
น่าเชื่อถือของแหล่งสาร เกี่ยวกับทุเรี ยนสดบนร้านค้าเฟซบุก๊ ด้านการรับรู ้ความสม่าเสมอในการให้
ข้อมูล (Dynamic) โดยใช้การคานวณทางสถิติ T-test เพื่อเปรี ยบเทียบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ย
ของกลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่ม คือ ได้ค่า Sig 2 Tail = 0.012 ซึ่ งมีค่าน้อยกว่า 0.05 ที่ระดับความเชื่ อมัน่
95% แสดงว่า ผูบ้ ริ โภคที่มีเพศต่างกัน มีระดับการรับรู ้ความน่าเชื่อถือของแหล่งสารเกี่ยวกับทุเรี ยน
สดบนร้ านค้าเฟซบุ๊ก ด้านการรั บรู ้ ความสม่ าเสมอในการให้ขอ้ มูล (Dynamic) แตกต่างกัน โดย
ผูบ้ ริ โภคเพศหญิงจะมีก ารรับรู ้ความน่ าเชื่ อถือของแหล่งสารเกี่ยวกับทุเรี ยนสดบนร้านค้าเฟซบุ๊ก
ด้านการรับรู ้ความสม่าเสมอในการให้ขอ้ มูล (Dynamic) มากกว่าผูบ้ ริ โภคเพศชาย
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ตารางที่ 4.27 ผลการเปรี ยบเทียบ การรั บรู ้ ความน่ าเชื่ อถือของแหล่งสารเกี่ ยวกับทุเรี ยนสดบน
ร้านค้าเฟซบุก๊ ด้านความปรารถนาดี (Goodwill) ระหว่างเพศชายกับเพศหญิง

ตัวแปร
ระดับการรับรู ้ความน่าเชื่อถือ
ของแหล่งสารเกี่ยวกับทุเรี ยน
สดบนร้านค้าเฟซบุก๊
ด้านความปรารถนาดี
(Goodwill)

ชาย
̅
𝒙
3.31

หญิง
S.D.
1.13

̅
𝒙
3.46

S.D.
0.96

t-Value Sig. 2
Tailed
1.39* 0.009

หมายเหตุ: *มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
จากตารางที่ 4.27 พบว่า ผลการทดสอบความแตกต่างระหว่างเพศกับระดับการรับรู ้ความ
น่าเชื่อถือของแหล่งสาร เกี่ยวกับทุเรี ยนสดบนร้านค้าเฟซบุก๊ ด้านความปรารถนาดี (Goodwill) โดย
ใช้การคานวณทางสถิติ T-test เพื่อเปรี ยบเทียบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่าง 2
กลุ่ม คือ ได้ค่า Sig 2 Tail = 0.009 ซึ่งมีค่าน้อยกว่า 0.05 ที่ระดับความเชื่อมัน่ 95% แสดงว่า ผูบ้ ริ โภค
ที่มีเพศต่างกัน มีระดับการรับรู ้ความน่ าเชื่ อถือของแหล่งสารเกี่ยวกับทุเรี ยนสดบนร้านค้าเฟซบุ๊ก
ด้านความปรารถนาดี (Goodwill) แตกต่างกัน โดยผูบ้ ริ โภคเพศหญิงจะมีการรับรู ้ความน่ าเชื่ อถือ
ของแหล่ งสารเกี่ ย วกับทุ เ รี ย นสดบนร้ านค้าเฟซบุ๊ก ด้านความปรารถนาดี (Goodwill) มากกว่า
ผูบ้ ริ โภคเพศชาย
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ตารางที่ 4.28 ผลการเปรี ยบเทียบ การรั บรู ้ ความน่ าเชื่ อถือของแหล่งสารเกี่ ยวกับทุเรี ยนสดบน
ร้านค้าเฟซบุก๊ ด้านการรับรู ้ความเชี่ยวชาญ (Expertness) จาแนกตามอายุ
อายุ
18 – 25 ปี
26 – 35 ปี
36 – 45 ปี
46 ปี ขึ้นไป

̅)
(𝒙
3.41
3.58
3.24
3.57

SD
1.16
0.88
1.20
1.14

F
2.208

Sig
0.087

หมายเหตุ: *มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
จากตารางที่ 4.28 พบว่ า ผลการทดสอบความแตกต่ า งระหว่ า งอายุกับ การรั บ รู ้ ค วาม
น่ า เชื่ อ ถื อ ของแหล่ ง สารเกี่ ย วกับ ทุ เ รี ยนสดบนร้ า นค้า เฟซบุ๊ ก ด้า นการรั บ รู ้ ค วามเชี่ ย วชาญ
(Expertness) โดยใช้การคานวณทางสถิติ One way ANOVA เพื่อเปรี ยบเทียบความแตกต่างระหว่าง
ค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่าง ซึ่ งแบ่งออกเป็ น 4 กลุ่ม ได้ค่า Sig = 0.087 ซึ่ งมีค่ามากกว่า 0.05 ที่ระดับ
ความเชื่อมัน่ 95% แสดงว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีอายุที่แตกต่างกัน มีการรับรู ้ความน่ าเชื่อถือของแหล่ง
สารเกี่ยวกับทุเรี ยนสดบนร้านค้าเฟซบุ๊ก ด้านการรับรู ้ความเชี่ยวชาญ (Expertness) ไม่แตกต่างกัน
อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ตารางที่ 4.29 ผลการเปรี ยบเทียบ การรั บรู ้ ความน่ าเชื่ อถือของแหล่งสารเกี่ ยวกับทุเรี ยนสดบน
ร้านค้าเฟซบุก๊ ด้านการรับรู ้ความน่าไว้วางใจ (Trustworthiness) จาแนกตามอายุ
อายุ
18 – 25 ปี
26 – 35 ปี
36 – 45 ปี
46 ปี ขึ้นไป

̅)
(𝒙
3.21
3.34
3.96
3.16

SD
1.11
0.89
1.04
1.05

หมายเหตุ: *มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

F
Sig
2.832 0.038

Post hoc (Scheffe)
1<3 1>4
2<3 2>4
3>4
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จากตารางที่ 4.29 พบว่ า ผลการทดสอบความแตกต่ า งระหว่ า งอายุกับ การรั บ รู ้ ค วาม
น่ า เชื่ อ ถื อ ของแหล่ ง สารเกี่ ย วกับ ทุ เ รี ย นสดบนร้ า นค้า เฟซบุ๊ ก ด้า นการรั บ รู ้ ค วามน่ า ไว้ว างใจ
(Trustworthiness) โดยใช้การคานวณทางสถิติ One way ANOVA เพื่อเปรี ยบเทียบความแตกต่าง
ระหว่างค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่าง ซึ่ งแบ่งออกเป็ น 4 กลุ่ม ได้ค่า Sig = 0.038 ซึ่ งมีค่าน้อย 0.05 ที่
ระดับความเชื่อมัน่ 95% แสดงว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีอายุที่แตกต่างกัน มีการรับรู ้ความน่ าเชื่อถือของ
แหล่งสารเกี่ ยวกับทุเรี ยนสดบนร้านค้าเฟซบุ๊ก ด้านการรับรู ้ความน่ าไว้วางใจ (Trustworthiness)
แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
เมื่อทาการทดสอบโดยใช้วิธีการของเชฟเฟ่ (Sheffe’s Method) พบว่า ผูบ้ ริ โภคที่มีอายุ 1825 ปี จะมีการรับรู ้ความน่ าเชื่อถือของแหล่งสารเกี่ยวกับทุเรี ยนสดบนร้านค้าเฟซบุ๊ก ด้านการรับรู ้
ความน่าไว้วางใจ (Trustworthiness) น้อยกว่าผูบ้ ริ โภคที่มีอายุ 36-45 ปี แต่มากกว่าผูบ้ ริ โภคที่มีอายุ
46 ปี ขึ้นไป และพบว่าผูบ้ ริ โภคที่มีอายุ 36-45 ปี จะมีการรับรู ้มากกว่าผูบ้ ริ โภคที่มีอายุ 46 ปี ขึ้นไป
ตารางที่ 4.30 ผลการเปรี ยบเทียบ การรั บรู ้ ความน่ าเชื่ อถือของแหล่งสารเกี่ ยวกับทุเรี ยนสดบน
ร้านค้าเฟซบุ๊กด้านการรับรู ้ความสม่าเสมอในการให้ขอ้ มูล (Dynamic) จาแนกตาม
อายุ
อายุ
18-25 ปี
26-35 ปี
36-45 ปี
46 ปี ขึ้นไป

̅)
(𝒙
3.41
3.57
3.27
3.40

SD
1.14
0.93
1.22
1.17

F
1.568

Sig
0.197

หมายเหตุ: *มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
จากตารางที่ 4.30 พบว่ า ผลการทดสอบความแตกต่ า งระหว่ า งอายุกับ การรั บ รู ้ ค วาม
น่าเชื่อถือของแหล่งสารเกี่ยวกับทุเรี ยนสดบนร้านค้าเฟซบุ๊ก ด้านการรับรู ้ความสม่าเสมอในการให้
ข้อมูล (Dynamic) โดยใช้การคานวณทางสถิติ One way ANOVA เพื่อเปรี ยบเทียบความแตกต่าง
ระหว่างค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่าง ซึ่งแบ่งออกเป็ น 4 กลุ่ม ได้ค่า Sig = 0.197 ซึ่งมีค่ามากกว่า 0.05 ที่
ระดับความเชื่อมัน่ 95% แสดงว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีอายุที่แตกต่างกัน มีการรับรู ้ความน่ าเชื่อถือของ
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แหล่ ง สารเกี่ ย วกับ ทุ เ รี ย นสดบนร้ า นค้า เฟซบุ๊ ก ด้า นการรั บ รู ้ ค วามสม่ า เสมอในการให้ข ้อ มู ล
(Dynamic) ไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ตารางที่ 4.31 ผลการเปรี ยบเทียบ การรั บรู ้ ความน่ าเชื่ อถือของแหล่งสารเกี่ ยวกับทุเรี ยนสดบน
ร้านค้าเฟซบุก๊ การรับรู ้ความปรารถนาดี (Goodwill) จาแนกตามอายุ
อายุ
18-25 ปี
26-35 ปี
36-45 ปี
46 ปี ขึ้นไป

̅)
(𝒙
3.38
3.49
3.16
3.33

SD
1.13
0.92
1.22
1.07

F
1.935

Sig
0.123

หมายเหตุ: *มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
จากตารางที่ 4.31 พบว่ า ผลการทดสอบความแตกต่ า งระหว่ า งอายุกับ การรั บ รู ้ ค วาม
น่าเชื่อถือของแหล่งสารเกี่ยวกับทุเรี ยนสดบนร้านค้าเฟซบุ๊ก การรับรู ้ความปรารถนาดี (Goodwill)
โดยใช้การคานวณทางสถิติ One Way ANOVA เพื่อเปรี ยบเทียบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของ
กลุ่มตัวอย่าง ซึ่ งแบ่งออกเป็ น 4 กลุ่ม ได้ค่า Sig = 0.123 ซึ่ งมีค่ามากกว่า 0.05 ที่ระดับความเชื่อมัน่
95% แสดงว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีอายุที่แตกต่างกัน มีการรับรู ้ความน่ าเชื่ อถือของแหล่งสารเกี่ยวกับ
ทุเรี ยนสดบนร้านค้าเฟซบุ๊ก การรับรู ้ความปรารถนาดี (Goodwill) ไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05
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ตารางที่ 4.32 ผลการเปรี ยบเทียบ การรั บรู ้ ความน่ าเชื่ อถือของแหล่งสารเกี่ ยวกับทุเรี ยนสดบน
ร้านค้าเฟซบุก๊ ด้านการรับรู ้ความเชี่ยวชาญ (Expertness) จาแนกตามอาชีพ
อาชีพ
ข้าราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ
พนักงานบริ ษทั เอกชน
ค้าขาย / ธุรกิจส่ วนตัว
นักเรี ยน / นักศึกษา
อาชีพอิสระ
อื่น ๆ

̅)
(𝒙
3.65
3.41
3.52
3.37
3.29
3.44

SD
0.89
1.07
1.11
1.24
1.08
0.89

F
1.145

Sig
0.336

หมายเหตุ: *มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
จากตารางที่ 4.32 พบว่า ผลการทดสอบความแตกต่ างระหว่างอาชี พ กับ การรั บรู ้ ความ
น่ า เชื่ อ ถื อ ของแหล่ ง สารเกี่ ย วกับ ทุ เ รี ยนสดบนร้ า นค้า เฟซบุ๊ ก ด้า นการรั บ รู ้ ค วามเชี่ ย วชาญ
(Expertness) โดยใช้การคานวณทางสถิติ One Way ANOVA เพื่อเปรี ยบเทียบความแตกต่างระหว่าง
ค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่าง ซึ่ งแบ่งออกเป็ น 5 กลุ่ม ได้ค่า Sig = 0.336 ซึ่ งมีค่ามากกว่า 0.05 ที่ระดับ
ความเชื่อมัน่ 95% แสดงว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีอาชีพที่แตกต่างกัน มีการรับรู ้ความน่าเชื่อถือของแหล่ง
สารเกี่ยวกับทุเรี ยนสดบนร้านค้าเฟซบุ๊ก ด้านการรับรู ้ความเชี่ยวชาญ (Expertness) ไม่แตกต่างกัน
อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
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ตารางที่ 4.33 ผลการเปรี ยบเทียบ การรั บรู ้ ความน่ าเชื่ อถือของแหล่งสารเกี่ ยวกับทุเรี ยนสดบน
ร้านค้าเฟซบุก๊ ด้านการรับรู ้ความน่าไว้วางใจ (Trustworthiness) จาแนกตามอาชีพ
อาชีพ
ข้าราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ
พนักงานบริ ษทั เอกชน
ค้าขาย / ธุรกิจส่ วนตัว
นักเรี ยน / นักศึกษา
อาชีพอิสระ
อื่น ๆ

̅)
(𝒙
3.36
3.16
3.25
3.09
3.08
3.25

SD
0.90
1.99
1.07
1.13
1.99
0.89

F
0.863

Sig
0.506

หมายเหตุ: *มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
จากตารางที่ 4.33 พบว่า ผลการทดสอบความแตกต่ างระหว่างอาชี พ กับ การรั บรู ้ ความ
น่ า เชื่ อ ถื อ ของแหล่ ง สารเกี่ ย วกับ ทุ เ รี ย นสดบนร้ า นค้า เฟซบุ๊ ก ด้า นการรั บ รู ้ ค วามน่ า ไว้ว างใจ
(Trustworthiness) โดยใช้การคานวณทางสถิติ One Way ANOVA เพื่อเปรี ยบเทียบความแตกต่าง
ระหว่างค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่าง ซึ่งแบ่งออกเป็ น 5 กลุ่ม ได้ค่า Sig = 0.506 ซึ่งมีค่ามากกว่า 0.05 ที่
ระดับความเชื่อมัน่ 95% แสดงว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีอาชีพที่แตกต่างกัน มีการรับรู ้ความน่าเชื่อถือของ
แหล่งสารเกี่ยวกับทุเรี ยนสดบนร้านค้าเฟซบุ๊ก ด้านการรับรู ้ความน่าไว้วางใจ (Trustworthiness) ไม่
แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
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ตารางที่ 4.34 ผลการเปรี ยบเทียบ การรั บรู ้ ความน่ าเชื่ อถือของแหล่งสารเกี่ ยวกับทุเรี ยนสดบน
ร้านค้าเฟซบุ๊กด้านการรับรู ้ความสม่าเสมอในการให้ขอ้ มูล (Dynamic) จาแนกตาม
อาชีพ
อาชีพ
ข้าราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ
พนักงานบริ ษทั เอกชน
ค้าขาย / ธุรกิจส่ วนตัว
นักเรี ยน / นักศึกษา
อาชีพอิสระ
อื่น ๆ

̅)
(𝒙
3.57
3.42
3.50
3.28
3.33
3.51

SD
0.89
1.09
1.17
1.17
1.14
1.02

F
0.67

Sig
0.646

หมายเหตุ: *มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
จากตารางที่ 4.34 พบว่า ผลการทดสอบความแตกต่ างระหว่างอาชี พ กับ การรั บรู ้ ความ
น่าเชื่อถือของแหล่งสารเกี่ยวกับทุเรี ยนสดบนร้านค้าเฟซบุ๊ก ด้านการรับรู ้ความสม่าเสมอในการให้
ข้อมูล (Dynamic) โดยใช้การคานวณทางสถิติ One Way ANOVA เพื่อเปรี ยบเทียบความแตกต่าง
ระหว่างค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่าง ซึ่งแบ่งออกเป็ น 5 กลุ่ม ได้ค่า Sig = 0.646 ซึ่งมีค่ามากกว่า 0.05 ที่
ระดับความเชื่อมัน่ 95% แสดงว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีอาชีพที่แตกต่างกัน มีการรับรู ้ความน่าเชื่อถือของ
แหล่ ง สารเกี่ ย วกับ ทุ เ รี ย นสดบนร้ า นค้า เฟซบุ๊ ก ด้า นการรั บ รู ้ ค วามสม่ า เสมอในการให้ข ้อ มู ล
(Dynamic)ไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
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ตารางที่ 4.35 ผลการเปรี ยบเทียบ การรั บรู ้ ความน่ าเชื่ อถือของแหล่งสารเกี่ ยวกับทุเรี ยนสดบน
ร้านค้าเฟซบุก๊ ด้านการรับรู ้ความปรารถนาดี (Goodwill) จาแนกตามอาชีพ
อาชีพ
ข้าราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ
พนักงานบริ ษทั เอกชน
ค้าขาย / ธุรกิจส่ วนตัว
นักเรี ยน / นักศึกษา
อาชีพอิสระ
อื่น ๆ

̅)
(𝒙
3.45
3.36
3.46
3.34
3.30
3.30

SD
0.91
1.09
1.15
1.17
1.06
0.98

F
0.314

Sig
0.904

หมายเหตุ: *มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
จากตารางที่ 4.35 พบว่า ผลการทดสอบความแตกต่ างระหว่างอาชี พ กับ การรั บรู ้ ความ
น่าเชื่อถือของแหล่งสารเกี่ยวกับทุเรี ยนสดบนร้านค้าเฟซบุ๊ก การรับรู ้ความปรารถนาดี (Goodwill)
โดยใช้การคานวณทางสถิติ One Way ANOVA เพื่อเปรี ยบเทียบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของ
กลุ่มตัวอย่าง ซึ่ งแบ่งออกเป็ น 5 กลุ่ม ได้ค่า Sig = 0.904 ซึ่ งมีค่ามากกว่า 0.05 ที่ระดับความเชื่อมัน่
95% แสดงว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีอาชีพที่แตกต่างกัน มีการรับรู ้ความน่าเชื่อถือของแหล่งสารเกี่ยวกับ
ทุเรี ยนสดบนร้านค้าเฟซบุ๊ก การรับรู ้ความปรารถนาดี (Goodwill) ไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05
ตารางที่ 4.36 ผลการเปรี ยบเทียบ การรั บรู ้ ความน่ าเชื่ อถือของแหล่งสารเกี่ ยวกับทุเรี ยนสดบน
ร้านค้าเฟซบุก๊ ด้านการรับรู ้ความเชี่ยวชาญ (Expertness) จาแนกตามระดับการศึกษา
ระดับการศึกษา
ต่ากว่าปริ ญญาตรี
ปริ ญญาตรี
สู งกว่าปริ ญญาตรี

̅)
(𝒙
3.44
3.46
3.66

หมายเหตุ: *มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

SD
0.98
1.07
0.97

F
0.953

Sig
0.387
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จากตารางที่ 4.36 พบว่า ผลการทดสอบความแตกต่างระหว่างระดับการศึกษากับการรับรู ้
ความน่ าเชื่ อถือของแหล่งสารเกี่ ยวกับทุเรี ยนสดบนร้ านค้าเฟซบุ๊ก ด้านการรั บรู ้ ความเชี่ ยวชาญ
(Expertness) โดยใช้การคานวณทางสถิติ One Way ANOVA เพื่อเปรี ยบเทียบความแตกต่างระหว่าง
ค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่าง ซึ่ งแบ่งออกเป็ น 3 กลุ่ม ได้ค่า Sig = 0.387 ซึ่ งมีค่ามากกว่า 0.05 ที่ระดับ
ความเชื่อมัน่ 95% แสดงว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีระดับการศึกษาที่แตกต่างกัน มีการรับรู ้ความน่าเชื่อถือ
ของแหล่งสารเกี่ ยวกับทุเรี ยนสดบนร้านค้าเฟซบุ๊ก ด้านการรับรู ้ความเชี่ ยวชาญ (Expertness) ไม่
แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ตารางที่ 4.37 ผลการเปรี ยบเทียบ การรั บรู ้ ความน่ าเชื่ อถือของแหล่งสารเกี่ ยวกับทุเรี ยนสดบน
ร้านค้าเฟซบุ๊กด้านการรับรู ้ความน่ าไว้วางใจ (Trustworthiness) จาแนกตามระดับ
การศึกษา
ระดับการศึกษา
ต่ากว่าปริ ญญาตรี
ปริ ญญาตรี
สู งกว่าปริ ญญาตรี

̅)
(𝒙
3.27
3.20
3.24

SD
0.94
1.02
0.93

F
0.18

Sig
0.835

หมายเหตุ: *มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
จากตารางที่ 4.37 พบว่า ผลการทดสอบความแตกต่างระหว่างระดับการศึกษากับการรับรู ้
ความน่ าเชื่ อถือของแหล่งสารเกี่ยวกับทุเรี ยนสดบนร้านค้าเฟซบุ๊ก ด้านการรับรู ้ความน่ าไว้วางใจ
(Trustworthiness) โดยใช้การคานวณทางสถิติ One Way ANOVA เพื่อเปรี ยบเทียบความแตกต่าง
ระหว่างค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่าง ซึ่งแบ่งออกเป็ น 3 กลุ่ม ได้ค่า Sig = 0.835 ซึ่งมีค่ามากกว่า 0.05 ที่
ระดับความเชื่ อมัน่ 95% แสดงว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีระดับการศึกษาที่แตกต่างกัน มีการรับรู ้ความ
น่ า เชื่ อ ถื อ ของแหล่ ง สารเกี่ ย วกับ ทุ เ รี ย นสดบนร้ า นค้า เฟซบุ๊ ก ด้า นการรั บ รู ้ ค วามน่ า ไว้ว างใจ
(Trustworthiness) ไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
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ตารางที่ 4.38 ผลการเปรี ยบเทียบ การรั บรู ้ ความน่ าเชื่ อถือของแหล่งสารเกี่ ยวกับทุเรี ยนสดบน
ร้านค้าเฟซบุ๊กด้านการรับรู ้ความสม่าเสมอในการให้ขอ้ มูล (Dynamic) จาแนกตาม
ระดับการศึกษา
ระดับการศึกษา
ต่ากว่าปริ ญญาตรี
ปริ ญญาตรี
สู งกว่าปริ ญญาตรี

̅)
(𝒙
3.45
3.44
3.60

SD
0.98
1.10
1.01

F
0.533

Sig
0.587

หมายเหตุ: *มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
จากตารางที่ 4.38 พบว่า ผลการทดสอบความแตกต่างระหว่างระดับการศึกษากับการรับรู ้
ความน่ าเชื่อถือของแหล่งสารเกี่ยวกับทุเรี ยนสดบนร้านค้าเฟซบุ๊ก ด้านการรับรู ้ความสม่าเสมอใน
การให้ขอ้ มูล (Dynamic) โดยใช้การคานวณทางสถิ ติ One Way ANOVA เพื่อเปรี ยบเที ยบความ
แตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่าง ซึ่งแบ่งออกเป็ น 3 กลุ่ม ได้ค่า Sig = 0.587 ซึ่งมีค่ามากกว่า
0.05 ที่ระดับความเชื่ อมัน่ 95% แสดงว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีระดับการศึกษาที่แตกต่างกัน มีการรับรู ้
ความน่ าเชื่อถือของแหล่งสารเกี่ยวกับทุเรี ยนสดบนร้านค้าเฟซบุ๊ก ด้านการรับรู ้ความสม่าเสมอใน
การให้ขอ้ มูล (Dynamic) ไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
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ตารางที่ 4.39 ผลการเปรี ยบเทียบ การรับรู ้ความน่าเชื่อถือของแหล่งสารเกี่ยวกับทุเรี ยนสดบน
ร้านค้าเฟซบุก๊ ด้านการรับรู ้ความปรารถนาดี (Goodwill) จาแนกตามระดับการศึกษา
ระดับการศึกษา
ต่ากว่าปริ ญญาตรี
ปริ ญญาตรี
สู งกว่าปริ ญญาตรี

̅)
(𝒙
3.36
3.39
3.44

SD
0.99
1.09
0.96

F
0.107

Sig
0.899

หมายเหตุ: *มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
จากตารางที่ 4.39 พบว่า ผลการทดสอบความแตกต่างระหว่างระดับการศึกษากับการรับรู ้
ความน่ าเชื่ อถือของแหล่งสารเกี่ยวกับทุเรี ยนสดบนร้านค้าเฟซบุ๊ก ด้านการรับรู ้ความปรารถนาดี
(Goodwill) โดยใช้การคานวณทางสถิติ One Way ANOVA เพื่อเปรี ยบเทียบความแตกต่างระหว่าง
ค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่าง ซึ่ งแบ่งออกเป็ น 3 กลุ่ม ได้ค่า Sig = 0.899 ซึ่ งมีค่ามากกว่า 0.05 ที่ระดับ
ความเชื่อมัน่ 95% แสดงว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีระดับการศึกษาที่แตกต่างกัน มีการรับรู ้ความน่าเชื่อถือ
ของแหล่งสารเกี่ยวกับทุเรี ยนสดบนร้านค้าเฟซบุ๊ก ด้านการรับรู ้ความปรารถนาดี (Goodwill) ไม่
แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
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ตารางที่ 4.40 ผลการเปรี ยบเทียบ การรั บรู ้ ความน่ าเชื่ อถือของแหล่งสารเกี่ ยวกับทุเรี ยนสดบน
ร้านค้าเฟซบุก๊ ด้านความเชี่ยวชาญ (Expertness) จาแนกตามรายได้เฉลี่ยต่อเดือน
รายได้
5,000 – 10,000
10,001 – 20,000
20,001 – 30,000
มากกว่า 30,000 ขึ้นไป

̅)
(𝒙
3.55
3.44
3.40
3.6

SD
0.93
1.06
1.07
1.02

F
0.742

Sig
0.527

หมายเหตุ: มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
จากตารางที่ 4.40 พบว่า ผลการทดสอบความแตกต่างระหว่างรายได้เฉลี่ยต่อเดือนกับการ
รั บ รู ้ ค วามน่ า เชื่ อ ถื อ ของแหล่ ง สารเกี่ ย วกับ ทุ เ รี ย นสดบนร้ า นค้า เฟซบุ๊ ก ด้า นความเชี่ ย วชาญ
(Expertness) โดยใช้การคานวณทางสถิติ One Way ANOVA เพื่อเปรี ยบเทียบความแตกต่างระหว่าง
ค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่าง ซึ่ งแบ่งออกเป็ น 4 กลุ่ม ได้ค่า Sig = 0.527 ซึ่ งมีค่ามากกว่า 0.05 ที่ระดับ
ความเชื่ อมัน่ 95% แสดงว่า กลุ่มตัวอย่างที่ มีรายได้เฉลี่ ยต่อเดื อนที่ แตกต่างกัน มี การรั บรู ้ ความ
น่ าเชื่อถือของแหล่งสารเกี่ยวกับทุเรี ยนสดบนร้านค้าเฟซบุ๊ก ด้านความเชี่ยวชาญ (Expertness) ไม่
แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ตารางที่ 4.41 ผลการเปรี ยบเทียบ การรับรู ้ความน่าเชื่อถือของแหล่งสารเกี่ยวกับทุเรี ยนสดบน
ร้านค้าเฟซบุก๊ ด้านการรับรู ้ความน่าไว้วางใจ (Trustworthiness) จาแนกตามรายได้
เฉลี่ยต่อเดือน
รายได้
5,000 – 10,000
10,001 – 20,000
20,001 – 30,000
มากกว่า 30,000 ขึ้นไป

̅)
(𝒙
3.33
3.25
3.16
3.20

หมายเหตุ: *มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

SD
0.85
1.02
1.03
0.96

F
0.416

Sig
0.741
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จากตารางที่ 4.41 พบว่า ผลการทดสอบความแตกต่างระหว่างรายได้เฉลี่ยต่อเดือนกับการ
รั บ รู ้ ค วามน่ า เชื่ อ ถื อ ของแหล่ ง สารเกี่ ย วกับ ทุ เ รี ย นสดบนร้ า นค้า เฟซบุ๊ก ด้า นการรั บ รู ้ ค วามน่ า
ไว้วางใจ (Trustworthiness) โดยใช้การคานวณทางสถิติ One Way ANOVA เพื่อเปรี ยบเทียบความ
แตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่าง ซึ่งแบ่งออกเป็ น 4 กลุ่ม ได้ค่า Sig = 0.741 ซึ่งมีค่ามากกว่า
0.05 ที่ระดับความเชื่ อมัน่ 95% แสดงว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนที่แตกต่างกัน มีการ
รั บ รู ้ ค วามน่ า เชื่ อ ถื อ ของแหล่ ง สารเกี่ ย วกับทุ เ รี ย นสดบนร้ า นค้า เฟซบุ๊ก ด้า นการรั บ รู ้ ค วามน่ า
ไว้วางใจ (Trustworthiness) ไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ตารางที่ 4.42 ผลการเปรี ยบเทียบ การรั บรู ้ ความน่ าเชื่ อถือของแหล่งสารเกี่ ยวกับทุเรี ยนสดบน
ร้านค้าเฟซบุ๊ก ด้านการรับรู ้ความสม่าเสมอในการให้ขอ้ มูล (Dynamic) จาแนกตาม
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน
รายได้
5,000 – 10,000
10,001 – 20,000
20,001 – 30,000
มากกว่า 30,000 ขึ้นไป

̅)
(𝒙
3.42
3.47
3.45
3.51

SD
0.86
1.11
1.08
1.08

F
0.088

Sig
0.967

หมายเหตุ: มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
จากตารางที่ 4.42 พบว่า ผลการทดสอบความแตกต่างระหว่างรายได้เฉลี่ยต่อเดือนกับการ
รับรู ้ความน่าเชื่อถือของแหล่งสารเกี่ยวกับทุเรี ยนสดบนร้านค้าเฟซบุ๊ก ด้านการรับรู ้ความสม่าเสมอ
ในการให้ขอ้ มูล (Dynamic) โดยใช้การคานวณทางสถิติ One Way ANOVA เพื่อเปรี ยบเทียบความ
แตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่าง ซึ่งแบ่งออกเป็ น 4 กลุ่ม ได้ค่า Sig = 0.967 ซึ่งมีค่ามากกว่า
0.05 ที่ระดับความเชื่ อมัน่ 95% แสดงว่ากลุ่มตัวอย่างที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนที่แตกต่างกัน มีการ
รับรู ้ความน่าเชื่อถือของแหล่งสารเกี่ยวกับทุเรี ยนสดบนร้านค้าเฟซบุ๊ก ด้านการรับรู ้ความสม่าเสมอ
ในการให้ขอ้ มูล (Dynamic) ไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
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ตารางที่ 4.43 ผลการเปรี ยบเทียบ การรั บรู ้ ความน่ าเชื่ อถือของแหล่งสารเกี่ ยวกับทุเรี ยนสดบน
ร้านค้าเฟซบุ๊กด้านการรับรู ้ความปรารถนาดี (Goodwill) จาแนกตามรายได้เฉลี่ยต่อ
เดือน
รายได้
5,000 – 10,000
10,001 – 20,000
20,001 – 30,000
มากกว่า 30,000 ขึ้นไป

̅)
(𝒙
3.47
3.39
3.34
3.39

SD
0.92
1.08
1.08
1.02

F
0.176

Sig
0.913

หมายเหตุ: *มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
จากตารางที่ 4.43 พบว่า ผลการทดสอบความแตกต่างระหว่างรายได้เฉลี่ยต่อเดือนกับการ
รับรู ้ความน่าเชื่อถือของแหล่งสารเกี่ยวกับทุเรี ยนสดบนร้านค้าเฟซบุ๊ก ด้านการรับรู ้ความปรารถนา
ดี (Goodwill) โดยใช้ก ารค านวณทางสถิ ติ One Way ANOVA เพื่ อ เปรี ย บเที ย บความแตกต่ า ง
ระหว่างค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่าง ซึ่งแบ่งออกเป็ น 4 กลุ่ม ได้ค่า Sig = 0.913 ซึ่งมีค่ามากกว่า 0.05 ที่
ระดับความเชื่อมัน่ 95% แสดงว่ากลุ่มตัวอย่างที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนที่แตกต่างกัน มีการรับรู ้ความ
น่าเชื่อถือของแหล่งสารเกี่ยวกับทุเรี ยนสดบนร้านค้าเฟซบุ๊ก การรับรู ้ความปรารถนาดี (Goodwill)
ไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
สมมติฐานที่ 2 ลักษณะทางประชากรของผูบ้ ริ โภคที่เคยซื้อทุเรี ยนสดบนร้านค้าเฟซบุก๊ ที่
แตกต่าง มีการรับรู ้ส่วนประสมการตลาดออนไลน์แตกต่างกัน
ผลการวิเคราะห์การเปรี ยบเทียบการรับรู ้ส่วนประสมการตลาดออนไลน์ เกี่ยวกับทุเรี ยนสด
บนร้านค้าเฟซบุก๊ โดยจาแนกตาม เพศ อายุ อาชีพ ระดับการศึกษา และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน โดยใช้
สถิติ T-test และ One-way-ANOVA มีรายละเอียดดังนี้
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ตารางที่ 4.44 ผลการเปรี ยบเทียบ การรับรู ้ส่วนประสมการตลาดออนไลน์ เกี่ยวกับทุเรี ยนสดบน
ร้านค้าเฟซบุก๊ ด้านผลิตภัณฑ์ (Product) ระหว่างเพศชายกับเพศหญิง

ตัวแปร
ระดับการรับรู ้ส่วนประสม
การตลาดออนไลน์ เกี่ยวกับ
ทุเรี ยนสดบนร้านค้าเฟซบุก๊ ด้าน
ผลิตภัณฑ์ (Product)

ชาย

หญิง

̅
𝒙

S.D.

̅
𝒙

S.D.

3.40

1.24

3.53

1.04

t-Value

Sig.
2 Tailed

1.15

0.001

หมายเหตุ: *มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
จากตารางที่ 4.44 พบว่า ผลการทดสอบความแตกต่างระหว่างเพศกับระดับการรับรู ้ ส่วน
ประสมการตลาดออนไลน์ เกี่ยวกับทุเรี ยนสดบนร้านค้าเฟซบุก๊ ด้านผลิตภัณฑ์ (Product)โดยใช้การ
คานวณทางสถิติ T-test เพื่อเปรี ยบเทียบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่ม คือ
ได้ค่า Sig 2 Tail = 0.001 ซึ่ งมีค่าน้อยกว่า 0.05 ที่ระดับความเชื่อมัน่ 95% แสดงว่า ผูบ้ ริ โภคที่มีเพศ
ต่างกัน เพศชายและหญิง มีระดับการรับรู ้ ส่วนประสมการตลาดออนไลน์ เกี่ ยวกับทุเรี ยนสดบน
ร้านค้าเฟซบุก๊ ด้านผลิตภัณฑ์ (Product) แตกต่างกัน โดยผูบ้ ริ โภคเพศหญิงจะมีการรับรู ้ส่วนประสม
การตลาดออนไลน์ เกี่ยวกับทุเรี ยนสดบนร้านค้าเฟซบุ๊ก ด้านผลิตภัณฑ์ (Product) มากกว่าผูบ้ ริ โภค
เพศชาย
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ตารางที่ 4.45 ผลการเปรี ยบเทียบ การรับรู ้ส่วนประสมการตลาดออนไลน์ เกี่ยวกับทุเรี ยนสดบน
ร้านค้าเฟซบุก๊ ด้านราคา (Price) ระหว่างเพศชายกับเพศหญิง
ตัวแปร
ระดับการรับรู ้ส่วนประสม
การตลาดออนไลน์ เกี่ยวกับทุเรี ยน
สดบนร้านค้าเฟซบุ๊ก ด้านราคา
(Price)

ชาย

หญิง

̅
𝒙

S.D.

̅
𝒙

S.D.

3.53

1.25

3.63

1.09

t-Value

Sig.
2 Tailed

0.86

0.008

หมายเหตุ: *มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
จากตารางที่ 4.45 พบว่า ผลการทดสอบความแตกต่างระหว่างเพศกับระดับการรับรู ้ ส่วน
ประสมการตลาดออนไลน์ เกี่ ย วกับทุ เ รี ย นสดบนร้ านค้า เฟซบุ๊ก ด้านราคา (Price) โดยใช้การ
คานวณทางสถิติ T-test เพื่อเปรี ยบเทียบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่ม คือ
ได้ค่า Sig 2 Tail = 0.008 ซึ่ งมีค่าน้อยกว่า 0.05 ที่ระดับความเชื่อมัน่ 95% แสดงว่า ผูบ้ ริ โภคที่มีเพศ
ต่างกัน เพศชายและหญิง มีระดับการรับรู ้ ส่วนประสมการตลาดออนไลน์ เกี่ ยวกับทุเรี ยนสดบน
ร้ า นค้า เฟซบุ๊ก ด้า นราคา (Price) แตกต่ า งกัน โดยผูบ้ ริ โ ภคเพศหญิ ง จะมี ก ารรั บ รู ้ ส่ ว นประสม
การตลาดออนไลน์ เกี่ยวกับทุเรี ยนสดบนร้านค้าเฟซบุก๊ ด้านราคา (Price) มากกว่าผูบ้ ริ โภคเพศชาย
ตารางที่ 4.46 ผลการเปรี ยบเทียบ การรับรู ้ส่วนประสมการตลาดออนไลน์ เกี่ยวกับทุเรี ยนสดบน
ร้านค้าเฟซบุก๊ ด้านช่องทางจัดจาหน่าย (Place) ระหว่างเพศชายกับเพศหญิง
ตัวแปร
ระดับการรับรู ้ส่วนประสม
การตลาดออนไลน์ เกี่ยวกับทุเรี ยน
สดบนร้านค้า เฟซบุ๊ก ด้าน
ช่องทางจัดจาหน่าย (Place)

ชาย
̅
𝒙
3.47

หมายเหตุ: *มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

หญิง
S.D.
1.22

̅
𝒙
3.60

S.D.
1.07

t-Value
1.14

Sig.
2 Tailed
0.065
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จากตารางที่ 4.46 พบว่า ผลการทดสอบความแตกต่างระหว่างเพศกับระดับการรับรู ้ ส่วน
ประสมการตลาดออนไลน์ เกี่ยวกับทุเรี ยนสดบนร้านค้าเฟซบุ๊ก ด้านช่องทางจัดจาหน่ าย (Place)
โดยใช้การคานวณทางสถิติ T-test เพื่อเปรี ยบเทียบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่าง 2
กลุ่ม คือ ได้ค่า Sig 2 Tail = 0.065 ซึ่งมีค่ามากกว่า 0.05 ที่ระดับความเชื่อมัน่ 95% แสดงว่าผูบ้ ริ โภค
ที่มีเพศต่างกัน เพศชายและหญิง มีระดับการรับรู ้ส่วนประสมการตลาดออนไลน์ เกี่ยวกับทุเรี ยนสด
บนร้านค้าเฟซบุ๊ก ด้านช่องทางจัดจาหน่ าย (Place) ไม่แตกต่างกัน โดยผูบ้ ริ โภคเพศหญิงจะมีการ
รับรู ้ส่วนประสมการตลาดออนไลน์ เกี่ยวกับทุเรี ยนสดบนร้านค้าเฟซบุ๊ก ด้านช่องทางจัดจาหน่าย
(Place) มากกว่าผูบ้ ริ โภคเพศชาย
ตารางที่ 4.47 ผลการเปรี ยบเทียบ การรับรู ้ส่วนประสมการตลาดออนไลน์ เกี่ยวกับทุเรี ยนสดบน
ร้านค้าเฟซบุก๊ ด้านการส่ งเสริ มการตลาด (Promotion) ระหว่างเพศชายกับเพศหญิง
ตัวแปร
ระดับการรับรู ้ส่วนประสม
การตลาดออนไลน์ เกี่ยวกับ
ทุเรี ยนสดบนร้านค้าเฟซบุก๊ ด้าน
การส่ งเสริ มการตลาด
(Promotion)

ชาย
̅
𝒙
3.36

หญิง
S.D.
1.29

̅
𝒙
3.47

S.D.
1.12

t-Value
0.94

Sig.
2 Tailed
0.026

หมายเหตุ: *มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
จากตารางที่ 4.47 พบว่า ผลการทดสอบความแตกต่างระหว่างเพศกับระดับการรับรู ้ ส่วน
ประสมการตลาดออนไลน์ เกี่ ย วกับ ทุ เ รี ย นสดบนร้ า นค้า เฟซบุ๊ ก ด้า นการส่ ง เสริ ม การตลาด
(Promotion)โดยใช้การคานวณทางสถิติ T-test เพื่อเปรี ยบเทียบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของ
กลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่ม คือ ได้ค่า Sig 2 Tail = 0.065 ซึ่ งมีค่าน้อยกว่า 0.05 ที่ระดับความเชื่ อมัน่ 95%
แสดงว่าผูบ้ ริ โภคที่มีเพศต่างกัน เพศชายและหญิง มีระดับการรับรู ้ส่วนประสมการตลาดออนไลน์
เกี่ ย วกับทุ เ รี ย นสดบนร้ านค้าเฟซบุ๊ก ด้านการส่ งเสริ มการตลาด (Promotion) แตกต่ างกัน โดย
ผูบ้ ริ โภคเพศหญิงจะมีการรับรู ้ส่วนประสมการตลาดออนไลน์ เกี่ยวกับทุเรี ยนสดบนร้านค้าเฟซบุ๊ก
ด้านการส่ งเสริ มการตลาด (Promotion) มากกว่าผูบ้ ริ โภคเพศชาย
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ตารางที่ 4.48 ผลการเปรี ยบเทียบ การรับรู ้ส่วนประสมการตลาดออนไลน์ เกี่ยวกับทุเรี ยนสดบน
ร้านค้าเฟซบุ๊ก ด้านการให้บริ การส่ วนบุคคล (Personalization) ระหว่างเพศชายกับ
เพศหญิง
ตัวแปร
ระดับการรับรู ้ส่วนประสม
การตลาดออนไลน์ เกี่ยวกับ
ทุเรี ยนสดบนร้านค้าเฟซบุก๊
ด้านการให้บริ การส่ วนบุคคล
(Personalization)

ชาย
̅
𝒙
3.44

หญิง
S.D.
1.26

̅
𝒙
3.60

S.D.
1.13

t-Value
1.28

Sig.
2 Tailed
0.080

หมายเหตุ: *มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
จากตารางที่ 4.48 พบว่า ผลการทดสอบความแตกต่างระหว่างเพศกับระดับการรับรู ้ ส่วน
ประสมการตลาดออนไลน์ เกี่ ย วกับ ทุ เ รี ยนสดบนร้ า นค้า เฟซบุ๊ ก ด้า นการให้ บ ริ การแบบ
เฉพาะเจาะจง (Personalization) โดยใช้การคานวณทางสถิติ T-test เพื่อเปรี ยบเทียบความแตกต่าง
ระหว่างค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่ม คือ ได้ค่า Sig 2 Tail = 0.080 ซึ่ งมีค่ามากกว่า 0.05 ที่ระดับ
ความเชื่อมัน่ 95% แสดงว่าผูบ้ ริ โภคที่มีเพศต่างกัน เพศชายและหญิง มีระดับการรับรู ้ส่วนประสม
การตลาดออนไลน์ เกี่ ยวกับทุเรี ยนสดบนร้ านค้าเฟซบุ๊ก ด้านการให้บริ การแบบเฉพาะเจาะจง
(Personalization) ไม่แตกต่างกัน โดยผูบ้ ริ โภคเพศหญิงจะมีการรับรู ้ส่วนประสมการตลาดออนไลน์
เกี่ ย วกับ ทุ เ รี ย นสดบนร้ า นค้า เฟซบุ๊ก ด้า นการให้บ ริ ก ารส่ ว นบุ ค คล (Personalization) มากกว่า
ผูบ้ ริ โภคเพศชาย
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ตารางที่ 4.49 ผลการเปรี ยบเทียบ การรับรู ้ส่วนประสมการตลาดออนไลน์ เกี่ยวกับทุเรี ยนสดบน
ร้ านค้าเฟซบุ๊ก ด้านการรั กษาความเป็ นส่ วนตัว (Privacy) ระหว่างเพศชายกับเพศ
หญิง
ตัวแปร
ระดับการรับรู ้ส่วนประสม
การตลาดออนไลน์ เกี่ยวกับ
ทุเรี ยนสดบนร้านค้าเฟซบุก๊
ด้านการรักษาความเป็ น
ส่ วนตัว (Privacy)

ชาย
̅
𝒙
3.26

หญิง
S.D.
1.22

̅
𝒙
3.46

S.D.
1.10

t-Value
1.67

Sig.
2 Tailed
0.062

หมายเหตุ: *มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
จากตารางที่ 4.49 พบว่า ผลการทดสอบความแตกต่างระหว่างเพศกับระดับการรับรู ้ ส่วน
ประสมการตลาดออนไลน์ เกี่ ยวกับทุเรี ยนสดบนร้านค้าเฟซบุ๊ก ด้านการรักษาความเป็ นส่ วนตัว
(Privacy) โดยใช้การคานวณทางสถิติ T-test เพื่อเปรี ยบเทียบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของกลุ่ม
ตัวอย่าง 2 กลุ่ม คือ ได้ค่า Sig 2 Tail = 0.062 ซึ่ งมีค่ามากกว่า 0.05 ที่ระดับความเชื่อมัน่ 95% แสดง
ว่า ผูบ้ ริ โ ภคที่ มีเ พศต่ างกัน เพศชายและหญิ ง มี ร ะดับ การรั บ รู ้ ส่ว นประสมการตลาดออนไลน์
เกี่ยวกับทุเรี ยนสดบนร้านค้าเฟซบุ๊ก ด้านการรักษาความเป็ นส่ วนตัว (Privacy) ไม่แตกต่างกัน โดย
ผูบ้ ริ โภคเพศหญิงจะมีการรับรู ้ส่วนประสมการตลาดออนไลน์ เกี่ยวกับทุเรี ยนสดบนร้านค้าเฟซบุ๊ก
ด้านการรักษาความเป็ นส่ วนตัว (Privacy) มากกว่าผูบ้ ริ โภคเพศชาย
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ตารางที่ 4.50 ผลการเปรี ยบเทียบ การรับรู ้ส่วนประสมการตลาดออนไลน์ เกี่ยวกับทุเรี ยนสดบน
ร้านค้าเฟซบุก๊ ด้านผลิตภัณฑ์ (Product) จาแนกตามอายุ
อายุ
18 – 25 ปี
26 – 35 ปี
36 – 45 ปี
46 ปี ขึ้นไป

̅)
(𝒙
3.49
3.56
3.25
3.37

SD
1.21
1.02
1.28
1.29

F
1.541

Sig
0.203

หมายเหตุ: *มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
จากตารางที่ 4.50 พบว่า ผลการทดสอบความแตกต่างระหว่างอายุกบั การรับรู ้ส่วนประสม
การตลาดออนไลน์ เกี่ ย วกับ ทุ เ รี ย นสดบนร้ า นค้า เฟซบุ๊ก ด้า นผลิ ต ภัณ ฑ์ (Product) โดยใช้ก าร
ค านวณทางสถิ ติ One Way ANOVA เพื่ อ เปรี ย บเที ย บความแตกต่ า งระหว่ า งค่ า เฉลี่ ย ของกลุ่ ม
ตัวอย่าง ซึ่ งแบ่งออกเป็ น 4 กลุ่ม ได้ค่า Sig = 0.203 ซึ่ งมีค่ามากกว่า 0.05 ที่ระดับความเชื่อมัน่ 95%
แสดงว่า กลุ่มตัวอย่างที่ มีอายุที่แตกต่างกัน มี การรั บรู ้ ส่วนประสมการตลาดออนไลน์ เกี่ ยวกับ
ทุเรี ยนสดบนร้ านค้าเฟซบุ๊ก ด้านผลิตภัณฑ์ (Product) ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05
ตารางที่ 4.51 ผลการเปรี ยบเทียบ การรับรู ้ส่วนประสมการตลาดออนไลน์ เกี่ยวกับทุเรี ยนสดบน
ร้านค้าเฟซบุก๊ ด้านราคา (Price) จาแนกตามอายุ
อายุ
18 – 25 ปี
26 – 35 ปี
36 – 45 ปี
46 ปี ขึ้นไป

̅)
(𝒙
3.52
3.65
3.48
3.53

หมายเหตุ: *มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

SD
1.22
1.07
1.34
1.23

F
1.517

Sig
0.671
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จากตารางที่ 4.51 พบว่า ผลการทดสอบความแตกต่างระหว่างอายุกบั การรับรู ้ส่วนประสม
การตลาดออนไลน์ เกี่ยวกับทุเรี ยนสดบนร้านค้าเฟซบุ๊ก ด้านราคา (Price) โดยใช้การคานวณทาง
สถิติ One way ANOVA เพื่อเปรี ยบเทียบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่าง ซึ่ งแบ่ง
ออกเป็ น 4 กลุ่ม ได้ค่า Sig = 0.671 ซึ่ งมีค่ามากกว่า 0.05 ที่ระดับความเชื่ อมัน่ 95% แสดงว่า กลุ่ม
ตัวอย่างที่ มีอายุที่แตกต่างกัน มี การรั บรู ้ ส่วนประสมการตลาดออนไลน์ เกี่ ยวกับทุเรี ยนสดบน
ร้านค้าเฟซบุก๊ ด้านราคา (Price) ไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ตารางที่ 4.52 ผลการเปรี ยบเทียบ การรับรู ้ส่วนประสมการตลาดออนไลน์ เกี่ยวกับทุเรี ยนสดบน
ร้านค้าเฟซบุก๊ ด้านช่องทางจัดจาหน่าย (Place) จาแนกตามอายุ
อายุ
18 – 25 ปี
26 – 35 ปี
36 – 45 ปี
46 ปี ขึ้นไป

̅)
(𝒙
3.50
3.63
3.44
3.34

SD
1.19
1.00
1.37
1.28

F
1.082

Sig
0.356

หมายเหตุ: *มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
จากตารางที่ 4.52 พบว่า ผลการทดสอบความแตกต่างระหว่างอายุกบั การรับรู ้ส่วนประสม
การตลาดออนไลน์ เกี่ยวกับทุเรี ยนสดบนร้านค้าเฟซบุก๊ ด้านช่องทางจัดจาหน่าย (Place) โดยใช้การ
ค านวณทางสถิ ติ One Way ANOVA เพื่ อ เปรี ย บเที ย บความแตกต่ า งระหว่ า งค่ า เฉลี่ ย ของกลุ่ ม
ตัวอย่าง ซึ่ งแบ่งออกเป็ น 4 กลุ่ม ได้ค่า Sig = 0.356 ซึ่ งมีค่ามากกว่า 0.05 ที่ระดับความเชื่อมัน่ 95%
แสดงว่า กลุ่มตัวอย่างที่ มีอายุที่แตกต่างกัน มี การรั บรู ้ ส่วนประสมการตลาดออนไลน์ เกี่ ยวกับ
ทุเรี ยนสดบนร้านค้าเฟซบุ๊ก ด้านช่ องทางจัดจาหน่ าย (Place) ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05
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ตารางที่ 4.53 ผลการเปรี ยบเทียบ การรับรู ้ส่วนประสมการตลาดออนไลน์ เกี่ยวกับทุเรี ยนสดบน
ร้านค้าเฟซบุก๊ ด้านการส่ งเสริ มการตลาด (Promotion) จาแนกตามอายุ
อายุ
18 – 25 ปี
26 – 35 ปี
36 – 45 ปี
46 ปี ขึ้นไป

̅)
(𝒙
3.38
3.49
3.16
3.33

SD
1.13
0.92
1.22
1.07

F
1.935

Sig
0.123

หมายเหตุ: *มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
จากตารางที่ 4.53 พบว่า ผลการทดสอบความแตกต่างระหว่างอายุกบั การรับรู ้ส่วนประสม
การตลาดออนไลน์ เกี่ ยวกับทุเรี ยนสดบนร้านค้าเฟซบุ๊ก ด้านการส่ งเสริ มการตลาด (Promotion)
โดยใช้การคานวณทางสถิติ One Way ANOVA เพื่อเปรี ยบเทียบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของ
กลุ่มตัวอย่าง ซึ่ งแบ่งออกเป็ น 4 กลุ่ม ได้ค่า Sig = 0.123 ซึ่ งมีค่ามากกว่า 0.05 ที่ระดับความเชื่อมัน่
95% แสดงว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีอายุที่แตกต่างกัน มีการรับรู ้ส่วนประสมการตลาดออนไลน์ เกี่ยวกับ
ทุเรี ยนสดบนร้านค้าเฟซบุ๊ก ด้านการส่ งเสริ มการตลาด (Promotion) ไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05
ตารางที่ 4.54 ผลการเปรี ยบเทียบ การรับรู ้ส่วนประสมการตลาดออนไลน์ เกี่ยวกับทุเรี ยนสดบน
ร้านค้าเฟซบุก๊ ด้านการให้บริ การส่ วนบุคคล (Personalization) จาแนกตามอายุ
อายุ
18 – 25 ปี
26 – 35 ปี
36 – 45 ปี
46 ปี ขึ้นไป

̅)
(𝒙
3.44
3.62
3.41
3.41

หมายเหตุ: *มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

SD
1.21
1.08
1.38
1.33

F
0.887

Sig
0.448
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จากตารางที่ 4.54 พบว่า ผลการทดสอบความแตกต่างระหว่างอายุกบั การรับรู ้ส่วนประสม
การตลาดออนไลน์ เกี่ ย วกั บ ทุ เ รี ยนสดบนร้ า นค้า เฟซบุ๊ ก ด้ า นการให้ บ ริ การส่ ว นบุ ค คล
(Personalization) โดยใช้การคานวณทางสถิติ One Way ANOVA เพื่อเปรี ยบเทียบความแตกต่าง
ระหว่างค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่าง ซึ่งแบ่งออกเป็ น 4 กลุ่ม ได้ค่า Sig = 0.448 ซึ่งมีค่ามากกว่า 0.05 ที่
ระดับความเชื่อมัน่ 95% แสดงว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีอายุที่แตกต่างกัน มีการรับรู ้ส่วนประสมการตลาด
ออนไลน์ เกี่ยวกับทุเรี ยนสดบนร้านค้าเฟซบุ๊ก ด้านการให้บริ การส่ วนบุคคล (Personalization) ไม่
แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ตารางที่ 4.55 ผลการเปรี ยบเทียบ การรับรู ้ส่วนประสมการตลาดออนไลน์ เกี่ยวกับทุเรี ยนสดบน
ร้านค้าเฟซบุก๊ ด้านการรักษาความเป็ นส่ วนตัว (Privacy) จาแนกตามอายุ
อายุ
18 – 25 ปี
26 – 35 ปี
36 – 45 ปี
46 ปี ขึ้นไป

̅)
(𝒙
3.44
3.62
3.44
3.53

SD
1.30
1.11
1.45
1.39

F
0.613

Sig
0.607

หมายเหตุ: *มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
จากตารางที่ 4.55 พบว่า ผลการทดสอบความแตกต่างระหว่างอายุกบั การรับรู ้ส่วนประสม
การตลาดออนไลน์ เกี่ยวกับทุเรี ยนสดบนร้านค้าเฟซบุ๊ก ด้านการรักษาความเป็ นส่ วนตัว (Privacy)
โดยใช้การคานวณทางสถิติ One Way ANOVA เพื่อเปรี ยบเทียบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของ
กลุ่มตัวอย่าง ซึ่ งแบ่งออกเป็ น 4 กลุ่ม ได้ค่า Sig = 0.607 ซึ่ งมีค่ามากกว่า 0.05 ที่ระดับความเชื่อมัน่
95% แสดงว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีอายุที่แตกต่างกัน มีการรับรู ้ส่วนประสมการตลาดออนไลน์ เกี่ยวกับ
ทุ เ รี ย นสดบนร้ า นค้า เฟซบุ๊ก ด้า นการรั ก ษาความเป็ นส่ ว นตัว (Privacy) ไม่ แ ตกต่ า งกัน อย่า งมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
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ตารางที่ 4.56 ผลการเปรี ยบเทียบ การรับรู ้ส่วนประสมการตลาดออนไลน์ เกี่ยวกับทุเรี ยนสดบน
ร้านค้าเฟซบุก๊ ด้านผลิตภัณฑ์ (Product) จาแนกตามอาชีพ
อาชีพ
ข้าราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ
พนักงานบริ ษทั เอกชน
ค้าขาย / ธุรกิจส่ วนตัว
นักเรี ยน / นักศึกษา
อาชีพอิสระ
อื่น ๆ

̅)
(𝒙
3.56
3.53
3.42
3.31
3.42
3.35

SD
1.09
1.14
1.18
1.21
1.19
1.10

F
0.444

Sig
0.818

หมายเหตุ: *มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
จากตารางที่ 4.56 พบว่า ผลการทดสอบความแตกต่ า งระหว่า งอาชี พ กับ การรั บ รู ้ ส่ ว น
ประสมการตลาดออนไลน์ เกี่ยวกับทุเรี ยนสดบนร้านค้าเฟซบุ๊ก ด้านผลิตภัณฑ์ (Product) โดยใช้
การคานวณทางสถิติ One Way ANOVA เพื่อเปรี ยบเทียบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของกลุ่ม
ตัวอย่าง ซึ่ งแบ่งออกเป็ น 5 กลุ่ม ได้ค่า Sig = 0.818 ซึ่ งมีค่ามากกว่า 0.05 ที่ระดับความเชื่อมัน่ 95%
แสดงว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีอาชี พที่แตกต่างกัน มีการรับรู ้ ส่วนประสมการตลาดออนไลน์ เกี่ ยวกับ
ทุเรี ยนสดบนร้ านค้าเฟซบุ๊ก ด้านผลิตภัณฑ์ (Product) ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05
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ตารางที่ 4.57 ผลการเปรี ยบเทียบ การรับรู ้ส่วนประสมการตลาดออนไลน์ เกี่ยวกับทุเรี ยนสดบน
ร้านค้าเฟซบุก๊ ด้านราคา (Price) จาแนกตามอาชีพ
อาชีพ
ข้าราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ
พนักงานบริ ษทั เอกชน
ค้าขาย / ธุรกิจส่ วนตัว
นักเรี ยน / นักศึกษา
อาชีพอิสระ
อื่น ๆ

̅)
(𝒙
3.68
3.63
3.57
3.35
3.55
3.44

SD
1.05
1.16
1.22
1.28
1.26
1.17

F
0.558

Sig
0.732

หมายเหตุ: *มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
จากตารางที่ 4.57 พบว่า ผลการทดสอบความแตกต่ า งระหว่า งอาชี พ กับ การรั บ รู ้ ส่ ว น
ประสมการตลาดออนไลน์ เกี่ ย วกับทุ เ รี ย นสดบนร้ า นค้า เฟซบุ๊ก ด้า นราคา (Price) โดยใช้การ
ค านวณทางสถิ ติ One Way ANOVA เพื่ อ เปรี ย บเที ย บความแตกต่ า งระหว่ า งค่ า เฉลี่ ย ของกลุ่ ม
ตัวอย่าง ซึ่ งแบ่งออกเป็ น 5 กลุ่ม ได้ค่า Sig = 0.732 ซึ่ งมีค่ามากกว่า 0.05 ที่ระดับความเชื่อมัน่ 95%
แสดงว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีอาชี พที่แตกต่างกัน มีการรับรู ้ ส่วนประสมการตลาดออนไลน์ เกี่ ยวกับ
ทุเรี ยนสดบนร้านค้าเฟซบุก๊ ด้านราคา (Price) ไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ตารางที่ 4.58 ผลการเปรี ยบเทียบ การรับรู ้ส่วนประสมการตลาดออนไลน์ เกี่ยวกับทุเรี ยนสดบน
ร้านค้าเฟซบุก๊ ด้านช่องทางจัดจาหน่าย (Place) จาแนกตามอาชีพ
อาชีพ
ข้าราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ
พนักงานบริ ษทั เอกชน
ค้าขาย / ธุรกิจส่ วนตัว
นักเรี ยน / นักศึกษา
อาชีพอิสระ
อื่น ๆ

̅)
(𝒙
3.65
3.61
3.55
3.38
3.40
3.37

หมายเหตุ: *มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

SD
1.00
1.13
1.27
1.22
1.27
1.06

F
0.711

Sig
0.615
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จากตารางที่ 4.58 พบว่า ผลการทดสอบความแตกต่ า งระหว่า งอาชี พ กับ การรั บ รู ้ ส่ ว น
ประสมการตลาดออนไลน์ เกี่ ยวกับทุเรี ยนสดบนร้านค้าเฟซบุ๊ก ด้านช่ องทางจัดจาหน่ าย (Place)
โดยใช้การคานวณทางสถิติ One Way ANOVA เพื่อเปรี ยบเทียบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของ
กลุ่มตัวอย่าง ซึ่ งแบ่งออกเป็ น 5 กลุ่ม ได้ค่า Sig = 0.615 ซึ่ งมีค่ามากกว่า 0.05 ที่ระดับความเชื่อมัน่
95% แสดงว่า กลุ่ ม ตัว อย่า งที่ มี อ าชี พ ที่ แ ตกต่ า งกัน มี ก ารรั บ รู ้ ส่ ว นประสมการตลาดออนไลน์
เกี่ยวกับทุเรี ยนสดบนร้านค้าเฟซบุก๊ ด้านช่องทางจัดจาหน่าย (Place) ไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05
ตารางที่ 4.59 ผลการเปรี ยบเทียบ การรับรู ้ส่วนประสมการตลาดออนไลน์ เกี่ยวกับทุเรี ยนสดบน
ร้านค้าเฟซบุก๊ ด้านการส่ งเสริ มการตลาด (Promotion) จาแนกตามอาชีพ
อาชีพ
ข้าราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ
พนักงานบริ ษทั เอกชน
ค้าขาย / ธุรกิจส่ วนตัว
นักเรี ยน / นักศึกษา
อาชีพอิสระ
อื่น ๆ

̅)
(𝒙
3.45
3.36
3.46
3.34
3.30
3.30

SD
0.91
1.09
1.15
1.17
1.06
0.98

F
0.314

Sig
0.904

หมายเหตุ: *มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
จากตารางที่ 4.59 พบว่า ผลการทดสอบความแตกต่ า งระหว่า งอาชี พ กับ การรั บ รู ้ ส่ ว น
ประสมการตลาดออนไลน์ เกี่ ย วกับ ทุ เ รี ย นสดบนร้ า นค้า เฟซบุ๊ ก ด้า นการส่ ง เสริ ม การตลาด
(Promotion) โดยใช้การคานวณทางสถิติ One Way ANOVA เพื่อเปรี ยบเทียบความแตกต่างระหว่าง
ค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่าง ซึ่ งแบ่งออกเป็ น 5 กลุ่ม ได้ค่า Sig = 0.904 ซึ่ งมีค่ามากกว่า 0.05 ที่ระดับ
ความเชื่ อมัน่ 95% แสดงว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีอาชี พที่แตกต่างกัน มีการรับรู ้ ส่วนประสมการตลาด
ออนไลน์ เกี่ยวกับทุเรี ยนสดบนร้านค้าเฟซบุ๊ก ด้านการส่ งเสริ มการตลาด (Promotion) ไม่แตกต่าง
กันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
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ตารางที่ 4.60 ผลการเปรี ยบเทียบ การรับรู ้ส่วนประสมการตลาดออนไลน์ เกี่ยวกับทุเรี ยนสดบน
ร้านค้าเฟซบุก๊ ด้านการให้บริ การส่ วนบุคคล (Personalization) จาแนกตามอาชีพ
อาชีพ
ข้าราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ
พนักงานบริ ษทั เอกชน
ค้าขาย / ธุรกิจส่ วนตัว
นักเรี ยน / นักศึกษา
อาชีพอิสระ
อื่น ๆ

̅)
(𝒙
3.64
3.53
3.57
3.30
3.35
3.35

SD
1.09
1.21
1.29
1.27
1.21
1.16

F
0.726

Sig
0.605

หมายเหตุ: *มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
จากตารางที่ 4.60 พบว่า ผลการทดสอบความแตกต่ า งระหว่า งอาชี พ กับ การรั บ รู ้ ส่ ว น
ประสมการตลาดออนไลน์ เกี่ ยวกับทุเรี ยนสดบนร้ านค้าเฟซบุ๊ก ด้านการให้บริ การส่ วนบุคคล
(Personalization) โดยใช้การคานวณทางสถิติ One Way ANOVA เพื่อเปรี ยบเทียบความแตกต่าง
ระหว่างค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่าง ซึ่งแบ่งออกเป็ น 5 กลุ่ม ได้ค่า Sig = 0.605 ซึ่งมีค่ามากกว่า 0.05 ที่
ระดับ ความเชื่ อ มัน่ 95% แสดงว่า กลุ่ ม ตัว อย่า งที่ มี อ าชี พ ที่ แ ตกต่ า งกัน มี ก ารรั บ รู ้ ส่ ว นประสม
การตลาดออนไลน์ เกี่ ย วกั บ ทุ เ รี ยนสดบนร้ า นค้า เฟซบุ๊ ก ด้ า นการให้ บ ริ การส่ ว นบุ ค คล
(Personalization) ไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
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ตารางที่ 4.61 ผลการเปรี ยบเทียบ การรับรู ้ส่วนประสมการตลาดออนไลน์ เกี่ยวกับทุเรี ยนสดบน
ร้านค้าเฟซบุก๊ ด้านการรักษาความเป็ นส่ วนตัว (Privacy) จาแนกตามอาชีพ
อาชีพ
ข้าราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ
พนักงานบริ ษทั เอกชน
ค้าขาย / ธุรกิจส่ วนตัว
นักเรี ยน / นักศึกษา
อาชีพอิสระ
อื่น ๆ

̅)
(𝒙
3.69
3.50
3.60
3.37
3.40
3.40

SD
1.17
1.26
1.28
1.33
1.29
1.24

F
0.722

Sig
0.607

หมายเหตุ: *มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
จากตารางที่ 4.61 พบว่า ผลการทดสอบความแตกต่ า งระหว่า งอาชี พ กับ การรั บ รู ้ ส่ ว น
ประสมการตลาดออนไลน์ เกี่ ยวกับทุเรี ยนสดบนร้านค้าเฟซบุ๊ก ด้านการรักษาความเป็ นส่ วนตัว
(Privacy) โดยใช้การคานวณทางสถิติ One Way ANOVA เพื่อเปรี ยบเทียบความแตกต่างระหว่าง
ค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่าง ซึ่ งแบ่งออกเป็ น 5 กลุ่ม ได้ค่า Sig = 0.607 ซึ่ งมีค่ามากกว่า 0.05 ที่ระดับ
ความเชื่ อมัน่ 95% แสดงว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีอาชี พที่แตกต่างกัน มีการรับรู ้ ส่วนประสมการตลาด
ออนไลน์ เกี่ยวกับทุเรี ยนสดบนร้านค้าเฟซบุก๊ ด้านการรักษาความเป็ นส่ วนตัว (Privacy) ไม่แตกต่าง
กันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
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ตารางที่ 4.62 ผลการเปรี ยบเทียบ การรับรู ้ส่วนประสมการตลาดออนไลน์ เกี่ยวกับทุเรี ยนสดบน
ร้านค้าเฟซบุก๊ ด้านผลิตภัณฑ์ (Product) จาแนกตามระดับการศึกษา
ระดับการศึกษา
ต่ากว่าปริ ญญาตรี
ปริ ญญาตรี
สู งกว่าปริ ญญาตรี

̅)
(𝒙
3.37
3.50
3.48

SD
1.06
1.17
1.14

F
0.48

Sig
0.619

หมายเหตุ: *มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
จากตารางที่ 4.62 พบว่า ผลการทดสอบความแตกต่างระหว่างระดับการรับรู ้ ส่วนประสม
การตลาดออนไลน์ เกี่ ย วกับ ทุ เ รี ย นสดบนร้ า นค้า เฟซบุ๊ก ด้า นผลิ ต ภัณ ฑ์ (Product) โดยใช้ก าร
ค านวณทางสถิ ติ One Way ANOVA เพื่ อ เปรี ย บเที ย บความแตกต่ า งระหว่ า งค่ า เฉลี่ ย ของกลุ่ ม
ตัวอย่าง ซึ่ งแบ่งออกเป็ น 3 กลุ่ม ได้ค่า Sig = 0.619 ซึ่ งมีค่ามากกว่า 0.05 ที่ระดับความเชื่อมัน่ 95%
แสดงว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีระดับการศึกษาที่แตกต่างกัน มี การรั บรู ้ ความน่ าเชื่ อถือของแหล่งสาร
เกี่ยวกับทุเรี ยนสดบนร้านค้าเฟซบุ๊ก ด้านผลิตภัณฑ์ (Product) ไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05
ตารางที่ 4.63 ผลการเปรี ยบเทียบ การรับรู ้ส่วนประสมการตลาดออนไลน์ เกี่ยวกับทุเรี ยนสดบน
ร้านค้าเฟซบุก๊ ด้านราคา (Price) จาแนกตามระดับการศึกษา
ระดับการศึกษา
ต่ากว่าปริ ญญาตรี
ปริ ญญาตรี
สู งกว่าปริ ญญาตรี

̅)
(𝒙
3.53
3.59
3.63

SD
1.09
1.20
1.17

F
0.13

Sig
0.878

หมายเหตุ: *มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
จากตารางที่ 4.63 พบว่า ผลการทดสอบความแตกต่างระหว่างระดับการรับรู ้ ส่วนประสม
การตลาดออนไลน์ เกี่ยวกับทุเรี ยนสดบนร้านค้าเฟซบุ๊ก ด้านราคา (Price) โดยใช้การคานวณทาง
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สถิติ One Way ANOVA เพื่อเปรี ยบเทียบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่าง ซึ่ งแบ่ง
ออกเป็ น 3 กลุ่ม ได้ค่า Sig = 0.878 ซึ่ งมีค่ามากกว่า 0.05 ที่ระดับความเชื่ อมัน่ 95% แสดงว่า กลุ่ม
ตัวอย่างที่มีระดับการศึกษาที่แตกต่างกัน มีการรับรู ้ความน่าเชื่อถือของแหล่งสารเกี่ยวกับทุเรี ยนสด
บนร้านค้าเฟซบุก๊ ด้านราคา (Price) ไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ตารางที่ 4.64 ผลการเปรี ยบเทียบ การรับรู ้ส่วนประสมการตลาดออนไลน์ เกี่ยวกับทุเรี ยนสดบน
ร้านค้าเฟซบุก๊ ด้านช่องทางจัดจาหน่าย (Place) จาแนกตามระดับการศึกษา
ระดับการศึกษา
ต่ากว่าปริ ญญาตรี
ปริ ญญาตรี
สู งกว่าปริ ญญาตรี

̅)
(𝒙
3.46
3.54
3.70

SD
1.05
1.17
1.18

F
0.828

Sig
0.438

หมายเหตุ: *มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
จากตารางที่ 4.64 พบว่า ผลการทดสอบความแตกต่างระหว่างระดับการรับรู ้ ส่วนประสม
การตลาดออนไลน์ เกี่ยวกับทุเรี ยนสดบนร้านค้าเฟซบุก๊ ด้านช่องทางจัดจาหน่าย (Place) โดยใช้การ
ค านวณทางสถิ ติ One Way ANOVA เพื่ อ เปรี ย บเที ย บความแตกต่ า งระหว่ า งค่ า เฉลี่ ย ของกลุ่ ม
ตัวอย่าง ซึ่ งแบ่งออกเป็ น 3 กลุ่ม ได้ค่า Sig = 0.438 ซึ่ งมีค่ามากกว่า 0.05 ที่ระดับความเชื่อมัน่ 95%
แสดงว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีระดับการศึกษาที่แตกต่างกัน มี การรั บรู ้ ความน่ าเชื่ อถือของแหล่งสาร
เกี่ยวกับทุเรี ยนสดบนร้านค้าเฟซบุก๊ ด้านช่องทางจัดจาหน่าย (Place) ไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05
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ตารางที่ 4.65 ผลการเปรี ยบเทียบ การรับรู ้ส่วนประสมการตลาดออนไลน์ เกี่ยวกับทุเรี ยนสดบน
ร้านค้าเฟซบุก๊ ด้านการส่ งเสริ มการตลาด (Promotion) จาแนกตามระดับการศึกษา
ระดับการศึกษา
ต่ากว่าปริ ญญาตรี
ปริ ญญาตรี
สู งกว่าปริ ญญาตรี

̅)
(𝒙
3.36
3.39
3.44

SD
0.99
1.09
0.96

F
0.107

Sig
0.899

หมายเหตุ: *มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
จากตารางที่ 4.65 พบว่า ผลการทดสอบความแตกต่างระหว่างระดับการรับรู ้ ส่วนประสม
การตลาดออนไลน์ เกี่ ยวกับทุเรี ยนสดบนร้านค้าเฟซบุ๊ก ด้านการส่ งเสริ มการตลาด (Promotion)
โดยใช้การคานวณทางสถิติ One Way ANOVA เพื่อเปรี ยบเทียบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของ
กลุ่มตัวอย่าง ซึ่ งแบ่งออกเป็ น 3 กลุ่ม ได้ค่า Sig = 0.899 ซึ่ งมีค่ามากกว่า 0.05 ที่ระดับความเชื่อมัน่
95% แสดงว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีระดับการศึกษาที่แตกต่างกัน มีการรับรู ้ความน่าเชื่อถือของแหล่งสาร
เกี่ยวกับทุเรี ยนสดบนร้านค้าเฟซบุ๊ก ด้านการส่ งเสริ มการตลาด (Promotion) ไม่แตกต่างกันอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.5
ตารางที่ 4.66 ผลการเปรี ยบเทียบ การรับรู ้ส่วนประสมการตลาดออนไลน์ เกี่ยวกับทุเรี ยนสดบน
ร้ านค้าเฟซบุ๊ก ด้านการให้บริ การส่ วนบุคคล (Personalization) จาแนกตามระดับ
การศึกษา
ระดับการศึกษา
ต่ากว่าปริ ญญาตรี
ปริ ญญาตรี
สู งกว่าปริ ญญาตรี

̅)
(𝒙
3.35
3.57
3.66

หมายเหตุ: *มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

SD
1.100
1.215
1.26

F
1.579

Sig
0.208
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จากตารางที่ 4.66 พบว่า ผลการทดสอบความแตกต่างระหว่างระดับการรับรู ้ ส่วนประสม
การตลาดออนไลน์ เกี่ ย วกั บ ทุ เ รี ยนสดบนร้ า นค้า เฟซบุ๊ ก ด้ า นการให้ บ ริ การส่ ว นบุ ค คล
(Personalization) โดยใช้การคานวณทางสถิติ One Way ANOVA เพื่อเปรี ยบเทียบความแตกต่าง
ระหว่างค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่าง ซึ่งแบ่งออกเป็ น 3 กลุ่ม ได้ค่า Sig = 0.208 ซึ่งมีค่ามากกว่า 0.05 ที่
ระดับความเชื่ อมัน่ 95% แสดงว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีระดับการศึกษาที่แตกต่างกัน มีการรับรู ้ความ
น่ า เชื่ อ ถื อ ของแหล่ ง สารเกี่ ย วกับ ทุ เ รี ย นสดบนร้ า นค้า เฟซบุ๊ ก ด้า นการให้ บ ริ ก ารส่ ว นบุ ค คล
(Personalization) ไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.5
ตารางที่ 4.67 ผลการเปรี ยบเทียบ การรับรู ้ส่วนประสมการตลาดออนไลน์ เกี่ยวกับทุเรี ยนสดบน
ร้านค้าเฟซบุก๊ ด้านการรักษาความเป็ นส่ วนตัว (Privacy) จาแนกตามระดับการศึกษา
ระดับการศึกษา
ต่ากว่าปริ ญญาตรี
ปริ ญญาตรี
สู งกว่าปริ ญญาตรี

̅)
(𝒙
3.44
3.55
3.66

SD
1.14
1.27
1.29

F
0.599

Sig
0.55

หมายเหตุ: *มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
จากตารางที่ 4.67 พบว่า ผลการทดสอบความแตกต่างระหว่างระดับการรับรู ้ ส่วนประสม
การตลาดออนไลน์ เกี่ยวกับทุเรี ยนสดบนร้านค้าเฟซบุ๊ก ด้านการรักษาความเป็ นส่ วนตัว (Privacy)
โดยใช้การคานวณทางสถิติ One Way ANOVA เพื่อเปรี ยบเทียบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของ
กลุ่มตัวอย่าง ซึ่ งแบ่งออกเป็ น 3 กลุ่ม ได้ค่า Sig = 0.55 ซึ่ งมีค่ามากกว่า 0.05 ที่ระดับความเชื่ อมัน่
95% แสดงว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีระดับการศึกษาที่แตกต่างกัน มีการรับรู ้ความน่าเชื่อถือของแหล่งสาร
เกี่ยวกับทุเรี ยนสดบนร้านค้าเฟซบุ๊ก ด้านการรักษาความเป็ นส่ วนตัว (Privacy) ไม่แตกต่างกันอย่าง
มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.5
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ตารางที่ 4.68 ผลการเปรี ยบเทียบ การรับรู ้ส่วนประสมการตลาดออนไลน์ เกี่ยวกับทุเรี ยนสดบน
ร้านค้าเฟซบุก๊ ด้านผลิตภัณฑ์ (Product) จาแนกตามรายได้เฉลี่ยต่อเดือน
รายได้
5,000 – 10,000
10,001 – 20,000
20,001 – 30,000
มากกว่า 30,000 ขึ้นไป

̅)
(𝒙
3.49
3.50
3.40
3.48

SD
0.91
1.17
1.25
1.11

F
0.158

Sig
0.925

หมายเหตุ: *มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
จากตารางที่ 4.68 พบว่า ผลการทดสอบความแตกต่างระหว่างรายได้เฉลี่ยต่อเดือนกับการ
รับรู ้ส่วนประสมการตลาดออนไลน์ เกี่ยวกับทุเรี ยนสดบนร้านค้าเฟซบุ๊ก ด้านผลิตภัณฑ์ (Product)
โดยใช้การคานวณทางสถิติ One Way ANOVA เพื่อเปรี ยบเทียบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของ
กลุ่มตัวอย่าง ซึ่ งแบ่งออกเป็ น 4 กลุ่ม ได้ค่า Sig = 0.925 ซึ่ งมีค่ามากกว่า 0.05 ที่ระดับความเชื่อมัน่
95% แสดงว่ากลุ่มตัวอย่างที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนที่แตกต่างกัน มีการรับรู ้ ส่วนประสมการตลาด
ออนไลน์ เกี่ ย วกับทุ เ รี ย นสดบนร้ านค้าเฟซบุ๊ก ด้านผลิ ตภัณ ฑ์ (Product) ไม่ แ ตกต่ างกัน อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ตารางที่ 4.69 ผลการเปรี ยบเทียบ การรับรู ้ส่วนประสมการตลาดออนไลน์ เกี่ยวกับทุเรี ยนสดบน
ร้านค้าเฟซบุก๊ ด้านราคา (Price) จาแนกตามรายได้เฉลี่ยต่อเดือน
รายได้
5,000 – 10,000
10,001 – 20,000
20,001 – 30,000
มากกว่า 30,000 ขึ้นไป

̅)
(𝒙
3.56
3.57
3.56
3.63

หมายเหตุ: *มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

SD
1.00
1.21
1.20
1.18

F
0.067

Sig
0.977

153
จากตารางที่ 4.69 พบว่า ผลการทดสอบความแตกต่างระหว่างรายได้เฉลี่ยต่อเดือนกับการ
รับรู ้ส่วนประสมการตลาดออนไลน์ เกี่ยวกับทุเรี ยนสดบนร้านค้าเฟซบุ๊ก ด้านราคา (Price) โดยใช้
การคานวณทางสถิติ One Way ANOVA เพื่อเปรี ยบเทียบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของกลุ่ม
ตัวอย่าง ซึ่ งแบ่งออกเป็ น 4 กลุ่ม ได้ค่า Sig = 0.977 ซึ่ งมีค่ามากกว่า 0.05 ที่ระดับความเชื่อมัน่ 95%
แสดงว่ า กลุ่ ม ตัว อย่า งที่ มี ร ายได้เ ฉลี่ ย ต่ อ เดื อ นที่ แ ตกต่ า งกัน มี ก ารรั บ รู ้ ส่ ว นประสมการตลาด
ออนไลน์ เกี่ยวกับทุเรี ยนสดบนร้านค้าเฟซบุ๊ก ด้านราคา (Price) ไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05
ตารางที่ 4.70 ผลการเปรี ยบเทียบ การรับรู ้ส่วนประสมการตลาดออนไลน์ เกี่ยวกับทุเรี ยนสดบน
ร้านค้าเฟซบุก๊ ด้านช่องทางจัดจาหน่าย (Place) จาแนกตามรายได้เฉลี่ยต่อเดือน
รายได้
5,000 – 10,000
10,001 – 20,000
20,001 – 30,000
มากกว่า 30,000 ขึ้นไป

̅)
(𝒙
3.56
3.53
3.51
3.58

SD
0.98
1.14
1.25
1.15

F
0.08

Sig
0.971

หมายเหตุ: *มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
จากตารางที่ 4.70 พบว่า ผลการทดสอบความแตกต่างระหว่างรายได้เฉลี่ยต่อเดือนกับการ
รับรู ้ส่วนประสมการตลาดออนไลน์ เกี่ยวกับทุเรี ยนสดบนร้านค้าเฟซบุ๊ก ด้านช่องทางจัดจาหน่าย
(Place) โดยใช้ก ารค านวณทางสถิ ติ One way ANOVA เพื่ อ เปรี ย บเที ย บความแตกต่ างระหว่าง
ค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่าง ซึ่ งแบ่งออกเป็ น 4 กลุ่ม ได้ค่า Sig = 0.971 ซึ่ งมีค่ามากกว่า 0.05 ที่ระดับ
ความเชื่อมัน่ 95% แสดงว่ากลุ่มตัวอย่างที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนที่แตกต่างกัน มีการรับรู ้ส่วนประสม
การตลาดออนไลน์ เกี่ยวกับทุเรี ยนสดบนร้านค้าเฟซบุก๊ ด้านช่องทางจัดจาหน่าย (Place) ไม่แตกต่าง
กันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

154
ตารางที่ 4.71 ผลการเปรี ยบเทียบ การรับรู ้ส่วนประสมการตลาดออนไลน์ เกี่ยวกับทุเรี ยนสดบน
ร้านค้าเฟซบุ๊ก ด้านการส่ งเสริ มการตลาด (Promotion) จาแนกตามรายได้เฉลี่ยต่อ
เดือน
รายได้
5,000 – 10,000
10,001 – 20,000
20,001 – 30,000
มากกว่า 30,000 ขึ้นไป

̅)
(𝒙
3.47
3.39
3.34
3.39

SD
0.92
1.08
1.08
1.02

F
0.176

Sig
0.913

หมายเหตุ: *มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
จากตารางที่ 4.71 พบว่า ผลการทดสอบความแตกต่างระหว่างรายได้เฉลี่ยต่อเดือนกับการ
รับรู ้ส่วนประสมการตลาดออนไลน์ เกี่ยวกับทุเรี ยนสดบนร้านค้าเฟซบุ๊ก ด้านการส่ งเสริ มการตลาด
(Promotion) โดยใช้การคานวณทางสถิติ One Way ANOVA เพื่อเปรี ยบเทียบความแตกต่างระหว่าง
ค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่าง ซึ่ งแบ่งออกเป็ น 4 กลุ่ม ได้ค่า Sig = 0.913 ซึ่ งมีค่ามากกว่า 0.05 ที่ระดับ
ความเชื่อมัน่ 95% แสดงว่ากลุ่มตัวอย่างที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนที่แตกต่างกัน มีการรับรู ้ส่วนประสม
การตลาดออนไลน์ เกี่ยวกับทุเรี ยนสดบนร้านค้าเฟซบุ๊ก ด้านการส่ งเสริ มการตลาด (Promotion) ไม่
แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ตารางที่ 4.72 ผลการเปรี ยบเทียบ การรับรู ้ส่วนประสมการตลาดออนไลน์ เกี่ยวกับทุเรี ยนสดบน
ร้ านค้าเฟซบุ๊ก ด้านการให้บริ การส่ วนบุคคล (Personalization) จาแนกตามรายได้
เฉลี่ยต่อเดือน
รายได้
5,000 – 10,000
10,001 – 20,000
20,001 – 30,000
มากกว่า 30,000 ขึ้นไป

̅)
(𝒙
3.48
3.51
3.53
3.57

หมายเหตุ: *มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

SD
1.00
1.21
1.25
1.24

F
0.078

Sig
0.972
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จากตารางที่ 4.72 พบว่า ผลการทดสอบความแตกต่างระหว่างรายได้เฉลี่ยต่อเดือนกับการ
รับรู ้ ส่วนประสมการตลาดออนไลน์ เกี่ยวกับทุเรี ยนสดบนร้านค้าเฟซบุ๊ก ด้านการให้บริ การส่ วน
บุ คคล (Personalization) โดยใช้ก ารคานวณทางสถิ ติ One Way ANOVA เพื่อเปรี ย บเที ย บความ
แตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่าง ซึ่งแบ่งออกเป็ น 4 กลุ่ม ได้ค่า Sig = 0.972 ซึ่งมีค่ามากกว่า
0.05 ที่ระดับความเชื่ อมัน่ 95% แสดงว่ากลุ่มตัวอย่างที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนที่แตกต่างกัน มีการ
รับรู ้ ส่วนประสมการตลาดออนไลน์ เกี่ยวกับทุเรี ยนสดบนร้านค้าเฟซบุ๊ก ด้านการให้บริ การส่ วน
บุคคล (Personalization) ไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ตารางที่ 4.73 ผลการเปรี ยบเทียบ การรับรู ้ส่วนประสมการตลาดออนไลน์ เกี่ยวกับทุเรี ยนสดบน
ร้านค้าเฟซบุ๊ก ด้านการรักษาความเป็ นส่ วนตัว (Privacy) จาแนกตามรายได้เฉลี่ยต่อ
เดือน
รายได้
5,000 – 10,000
10,001 – 20,000
20,001 – 30,000
มากกว่า 30,000 ขึ้นไป

̅)
(𝒙
3.48
3.52
3.50
3.65

SD
1.06
1.28
1.31
1.24

F
0.311

Sig
0.818

หมายเหตุ: *มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
จากตารางที่ 4.73 พบว่า ผลการทดสอบความแตกต่างระหว่างรายได้เฉลี่ยต่อเดือนกับการ
รับรู ้ส่วนประสมการตลาดออนไลน์ เกี่ยวกับทุเรี ยนสดบนร้านค้าเฟซบุ๊ก ด้านการรักษาความเป็ น
ส่ วนตัว (Privacy) โดยใช้การคานวณทางสถิติ One way ANOVA เพื่อเปรี ยบเทียบความแตกต่าง
ระหว่างค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่าง ซึ่งแบ่งออกเป็ น 4 กลุ่ม ได้ค่า Sig = 0.818 ซึ่งมีค่ามากกว่า 0.05 ที่
ระดับความเชื่อมัน่ 95% แสดงว่ากลุ่มตัวอย่างที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนที่แตกต่างกัน มีการรับรู ้ส่วน
ประสมการตลาดออนไลน์ เกี่ ยวกับทุเรี ยนสดบนร้านค้าเฟซบุ๊ก ด้านการรักษาความเป็ นส่ วนตัว
(Privacy) ไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
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สมมติฐานที่ 3 ลักษณะทางประชากรของผูบ้ ริ โภคที่เคยซื้ อทุเรี ยนสดบนร้านค้าเฟซบุ๊กที่
แตกต่าง มีพฤติกรรมการตัดสิ นใจซื้อทุเรี ยนสดบนร้านค้าเฟซบุก๊ แตกต่างกัน
ผลการวิเคราะห์การเปรี ยบเทียบการรับรู ้ส่วนประสมการตลาดออนไลน์ เกี่ยวกับทุเรี ยนสด
บนร้านค้าเฟซบุ๊ก โดยจาแนกตาม เพศ อายุ อาชี พ ระดับการศึกษา และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน โดยใช้
สถิติ T-test และ One-Way-ANOVA มีรายละเอียดดังนี้
ตารางที่ 4.74 ผลการเปรี ยบเทียบ พฤติกรรมการตัดสิ นใจซื้ อทุเรี ยนสดบนร้านค้าเฟซบุ๊ก ด้านการ
รับรู ้ความต้องการ ระหว่างเพศชายกับเพศหญิง

ตัวแปร
ระดับพฤติกรรมการตัดสิ นใจ
ซื้อทุเรี ยนสดบนร้านค้า
เฟซบุก๊ ด้านการรับรู ้ความ
ต้องการ

ชาย
̅
𝒙
3.26

หญิง
S.D.
1.22

̅
𝒙
3.46

S.D.
1.10

t-Value
1.678

Sig.
2 Tailed
0.062

หมายเหตุ: *มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
จากตารางที่ 4.74 พบว่า ผลการทดสอบความแตกต่างระหว่างเพศกับระดับพฤติกรรมการ
ตัดสิ นใจซื้ อทุเรี ยนสดบนร้านค้าเฟซบุ๊ก ด้านการรับรู ้ความต้องการ โดยใช้การคานวณทางสถิติ Ttest เพื่อเปรี ยบเทียบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่ม คือ ได้ค่า Sig 2 Tail =
0.062 ซึ่งมีค่ามากกว่า 0.05 ที่ระดับความเชื่อมัน่ 95% แสดงว่า ผูบ้ ริ โภคที่มีเพศต่างกัน เพศชายและ
หญิง มีระดับพฤติกรรมการตัดสิ นใจซื้อทุเรี ยนสดบนร้านค้าเฟซบุ๊ก ด้านการรับรู ้ความต้องการ ไม่
แตกต่างกัน โดยผูบ้ ริ โภคเพศหญิงจะมีพฤติกรรมการตัดสิ นใจซื้ อทุเรี ยนสดบนร้านค้าเฟซบุ๊ก ด้าน
การรับรู ้ความต้องการ มากกว่าผูบ้ ริ โภคเพศชาย
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ตารางที่ 4.75 ผลการเปรี ยบเทียบ พฤติกรรมการตัดสิ นใจซื้ อทุเรี ยนสดบนร้านค้าเฟซบุ๊ก ด้านการ
ค้นหาข้อมูล ระหว่างเพศชายกับเพศหญิง

ตัวแปร
ระดับพฤติกรรมการตัดสิ นใจ
ซื้อทุเรี ยนสดบนร้านค้า
เฟซบุก๊ ด้านการค้นหาข้อมูล

ชาย

หญิง
S.D.
1.29

̅
𝒙
3.52

S.D.
1.14

̅
𝒙
3.73

t-Value
1.709

Sig.
2 Tailed
0.054

หมายเหตุ: *มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
จากตารางที่ 4.75 พบว่า ผลการทดสอบความแตกต่างระหว่างเพศกับระดับพฤติกรรมการ
ตัดสิ นใจซื้ อทุเรี ยนสดบนร้านค้าเฟซบุ๊ก ด้านการค้นหาข้อมูล โดยใช้การคานวณทางสถิติ T-test
เพื่อเปรี ยบเทียบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่ม คือ ได้ค่า Sig 2 Tail = 0.054
ซึ่ งมีค่ามากกว่า 0.05 ที่ระดับความเชื่อมัน่ 95% แสดงว่า ผูบ้ ริ โภคที่มีเพศต่างกัน เพศชายและหญิง
มีระดับพฤติกรรมการตัดสิ นใจซื้อทุเรี ยนสดบนร้านค้าเฟซบุ๊ก ด้านการค้นหาข้อมูล ไม่แตกต่างกัน
โดยผูบ้ ริ โภคเพศหญิงจะมีพฤติกรรมการตัดสิ นใจซื้ อทุเรี ยนสดบนร้านค้าเฟซบุ๊ก ด้านการค้นหา
ข้อมูล มากกว่าผูบ้ ริ โภคเพศชาย
ตารางที่ 4.76 ผลการเปรี ยบเทียบ พฤติกรรมการตัดสิ นใจซื้ อทุเรี ยนสดบนร้านค้าเฟซบุ๊ก ด้านการ
ประเมินทางเลือก ระหว่างเพศชายกับเพศหญิง
ตัวแปร
ระดับพฤติกรรมการตัดสิ นใจ
ซื้อทุเรี ยนสดบนร้านค้า
เฟซบุก๊ ด้านการประเมิน
ทางเลือก

ชาย
̅
𝒙
3.51

หมายเหตุ: *มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

หญิง
S.D.
1.28

̅
𝒙
3.67

S.D.
1.12

t-Value
1.292

Sig.
2 Tailed
0.025
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จากตารางที่ 4.76 พบว่า ผลการทดสอบความแตกต่างระหว่างเพศกับระดับพฤติกรรมการ
ตัดสิ นใจซื้ อทุเรี ยนสดบนร้านค้าเฟซบุ๊ก ด้านการประเมินทางเลือก โดยใช้การคานวณทางสถิติ Ttest เพื่อเปรี ยบเทียบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่ม คือ ได้ค่า Sig 2 Tail =
0.025 ซึ่งมีค่าน้อยกว่า 0.05 ที่ระดับความเชื่อมัน่ 95% แสดงว่า ผูบ้ ริ โภคที่มีเพศต่างกัน เพศชายและ
หญิง มีระดับพฤติกรรมการตัดสิ นใจซื้ อทุเรี ยนสดบนร้ านค้าเฟซบุ๊ก ด้านการประเมินทางเลือก
แตกต่างกัน โดยผูบ้ ริ โภคเพศหญิงจะมีพฤติกรรมการตัดสิ นใจซื้ อทุเรี ยนสดบนร้านค้าเฟซบุ๊ก ด้าน
การประเมินทางเลือก มากกว่าผูบ้ ริ โภคเพศชาย
ตารางที่ 4.77 ผลการเปรี ยบเทียบ พฤติกรรมการตัดสิ นใจซื้ อทุเรี ยนสดบนร้านค้าเฟซบุ๊ก ด้านการ
ตัดสิ นใจซื้อ ระหว่างเพศชายกับเพศหญิง

ตัวแปร
ระดับพฤติกรรมการตัดสิ นใจ
ซื้อทุเรี ยนสดบนร้านค้า
เฟซบุก๊ ด้านการตัดสิ นใจซื้อ

ชาย
̅
𝒙
3.26

หญิง
S.D.
1.22

̅
𝒙
3.46

S.D.
1.10

t-Value
1.678

Sig.
2 Tailed
0.062

หมายเหตุ: *มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
จากตารางที่ 4.77 พบว่า ผลการทดสอบความแตกต่างระหว่างเพศกับระดับพฤติกรรมการ
ตัดสิ นใจซื้ อทุเรี ยนสดบนร้านค้าเฟซบุ๊ก ด้านการตัดสิ นใจซื้ อ โดยใช้การคานวณทางสถิติ T-test
เพื่อเปรี ยบเทียบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่ม คือ ได้ค่า Sig 2 Tail = 0.062
ซึ่ งมีค่ามากกว่า 0.05 ที่ระดับความเชื่อมัน่ 95% แสดงว่า ผูบ้ ริ โภคที่มีเพศต่างกัน เพศชายและหญิง
มีระดับพฤติกรรมการตัดสิ นใจซื้อทุเรี ยนสดบนร้านค้าเฟซบุ๊ก ด้านการตัดสิ นใจซื้อ ไม่แตกต่างกัน
โดยผูบ้ ริ โภคเพศหญิงจะมีพฤติกรรมการตัดสิ นใจซื้อทุเรี ยนสดบนร้านค้าเฟซบุ๊ก ด้านการตัดสิ นใจ
ซื้อ มากกว่าผูบ้ ริ โภคเพศชาย
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ตารางที่ 4.78 ผลการเปรี ยบเทียบ พฤติกรรมการตัดสิ นใจซื้อทุเรี ยนสดบนร้านค้าเฟซบุก๊
ด้านพฤติกรรมหลังการซื้อ ระหว่างเพศชายกับเพศหญิง

ตัวแปร
ระดับพฤติกรรมการตัดสิ นใจ
ซื้อทุเรี ยนสดบนร้านค้า
เฟซบุก๊ ด้านพฤติกรรมหลัง
การซื้อ

ชาย
̅
𝒙
3.35

หญิง
S.D.
1.16

̅
𝒙
3.48

S.D.
.984

t-Value
1.179

Sig.
2 Tailed
0.020

หมายเหตุ: *มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
จากตารางที่ 4.78 พบว่า ผลการทดสอบความแตกต่างระหว่างเพศกับระดับพฤติกรรมการ
ตัดสิ นใจซื้อทุเรี ยนสดบนร้านค้าเฟซบุ๊ก ด้านพฤติกรรมหลังการซื้ อ โดยใช้การคานวณทางสถิติ Ttest เพื่อเปรี ยบเทียบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่ม คือ ได้ค่า Sig 2 Tail =
0.020 ซึ่งมีค่าน้อยกว่า 0.05 ที่ระดับความเชื่อมัน่ 95% แสดงว่า ผูบ้ ริ โภคที่มีเพศต่างกัน เพศชายและ
หญิง มีระดับพฤติกรรมการตัดสิ นใจซื้ อทุเรี ยนสดบนร้านค้าเฟซบุ๊ก ด้านพฤติกรรมหลังการซื้ อ
แตกต่างกัน โดยผูบ้ ริ โภคเพศหญิงจะมีพฤติกรรมการตัดสิ นใจซื้ อทุเรี ยนสดบนร้านค้าเฟซบุ๊ก ด้าน
พฤติกรรมหลังการซื้อ มากกว่าผูบ้ ริ โภคเพศชาย
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ตารางที่ 4.79 ผลการเปรี ยบเทียบ พฤติกรรมการตัดสิ นใจซื้อทุเรี ยนสดบนร้านค้าเฟซบุ๊ก ด้านการ
รับรู ้ความต้องการ จาแนกตามอายุ
อายุ
18 – 25 ปี
26 – 35 ปี
36 – 45 ปี
46 ปี ขึ้นไป

̅)
(𝒙
3.49
3.61
3.28
3.41

SD
1.24
1.03
1.33
1.32

F
1.555

Sig
0.2

หมายเหตุ: *มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
จากตารางที่ 4.79 พบว่ า ผลการทดสอบความแตกต่ า งระหว่ า งอายุกับ พฤติ ก รรมการ
ตัดสิ นใจซื้ อทุเรี ยนสดบนร้านค้าเฟซบุ๊ก ด้านการรับรู ้ความต้องการ โดยใช้การคานวณทางสถิติ
One way ANOVA เพื่อเปรี ยบเทียบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่าง ซึ่งแบ่งออกเป็ น
4 กลุ่ม ได้ค่า Sig = 0.2 ซึ่งมีค่ามากกว่า 0.05 ที่ระดับความเชื่อมัน่ 95% แสดงว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีอายุ
ที่แตกต่างกัน มีพฤติกรรมการตัดสิ นใจซื้ อทุเรี ยนสดบนร้านค้าเฟซบุ๊ก ด้านการรับรู ้ความต้องการ
ไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ตารางที่ 4.80 ผลการเปรี ยบเทียบ พฤติกรรมการตัดสิ นใจซื้อทุเรี ยนสดบนร้านค้าเฟซบุ๊ก ด้านการ
ค้นหาข้อมูล จาแนกตามอายุ
อายุ
18 – 25 ปี
26 – 35 ปี
36 – 45 ปี
46 ปี ขึ้นไป

̅)
(𝒙
3.54
3.81
3.41
3.30

SD
1.26
1.08
1.39
1.29

หมายเหตุ: *มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

F
Sig
3.567 0.014

Post hoc (Scheffe)
1>3 1>4
2>3 2>4
3>4
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จากตารางที่ 4.80 พบว่ า ผลการทดสอบความแตกต่ า งระหว่ า งอายุกับ พฤติ ก รรมการ
ตัดสิ นใจซื้อทุเรี ยนสดบนร้านค้าเฟซบุก๊ ด้านการค้นหาข้อมูล โดยใช้การคานวณทางสถิติ One Way
ANOVA เพื่อเปรี ยบเทียบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่าง ซึ่ งแบ่งออกเป็ น 4 กลุ่ม
ได้ค่า Sig = 0.014 ซึ่ งมีค่าน้อยกว่า 0.05 ที่ระดับความเชื่อมัน่ 95% แสดงว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีอายุที่
แตกต่างกัน มีพฤติกรรมการตัดสิ นใจซื้อทุเรี ยนสดบนร้านค้าเฟซบุ๊ก ด้านการค้นหาข้อมูล แตกต่าง
กันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
เมื่อทาการทดสอบโดยใช้วิธีการของเชฟเฟ่ (Sheffe’s Method) พบว่า ผูบ้ ริ โภคที่มีอายุ 18 25 ปี จะมีพฤติกรรมการตัดสิ นใจซื้ อทุเรี ยนสดบนร้ านค้าเฟซบุ๊ก ด้านการค้นหาข้อมูล มากกว่า
ผูบ้ ริ โภคที่มีอายุ 36-45 ปี ผูบ้ ริ โภคที่มีอายุ 18-25 ปี จะมีพฤติกรรมการตัดสิ นใจซื้ อทุเรี ยนสดบน
ร้านค้าเฟซบุ๊ก ด้านการค้นหาข้อมูล มากกว่าผูบ้ ริ โภคที่มีอายุ 46 ปี ขึ้นไป ผูบ้ ริ โภคที่มีอายุ 26-35 ปี
จะมีพฤติกรรมการตัดสิ นใจซื้ อทุเรี ยนสดบนร้านค้าเฟซบุ๊ก ด้านการค้นหาข้อมูล มากกว่าผูบ้ ริ โภค
ที่มีอายุ 36-45 ปี ผูบ้ ริ โภคที่มีอายุ 26-35 ปี จะมีพฤติกรรมการตัดสิ นใจซื้ อทุเรี ยนสดบนร้านค้าเฟ
ซบุก๊ ด้านการค้นหาข้อมูล มากกว่าผูบ้ ริ โภคที่มีอายุ 46 ปี ขึ้นไป และพบว่าผูบ้ ริ โภคที่มีอายุ 36-45 ปี
จะมีพฤติกรรมการตัดสิ นใจซื้ อทุเรี ยนสดบนร้านค้าเฟซบุ๊ก ด้านการค้นหาข้อมูล มากกว่าผูบ้ ริ โภค
ที่มีอายุ 46 ปี ขึ้นไป
ตารางที่ 4.81 ผลการเปรี ยบเทียบ พฤติกรรมการตัดสิ นใจซื้อทุเรี ยนสดบนร้านค้าเฟซบุ๊ก ด้านการ
ประเมินทางเลือก จาแนกตามอายุ
อายุ
18 – 25 ปี
26 – 35 ปี
36 – 45 ปี
46 ปี ขึ้นไป

̅)
(𝒙
3.52
3.744
3.39
3.36

SD
1.26
1.07
1.40
1.21

F
2.377

Sig
0.069

หมายเหตุ: *มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
จากตารางที่ 4.81 พบว่ า ผลการทดสอบความแตกต่ า งระหว่ า งอายุกับ พฤติ ก รรมการ
ตัดสิ นใจซื้อทุเรี ยนสดบนร้านค้าเฟซบุก๊ ด้านการประเมินทางเลือก โดยใช้การคานวณทางสถิติ One
way ANOVA เพื่อเปรี ยบเทียบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่าง ซึ่ งแบ่งออกเป็ น 4
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กลุ่ม ได้ค่า Sig = 0.069 ซึ่ งมีค่ามากกว่า 0.05 ที่ระดับความเชื่ อมัน่ 95% แสดงว่า กลุ่มตัวอย่างที่มี
อายุที่ แ ตกต่ า งกัน มี พ ฤติ ก รรมการตัด สิ น ใจซื้ อ ทุ เ รี ย นสดบนร้ า นค้า เฟซบุ๊ก ด้า นการประเมิ น
ทางเลือก ไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ตารางที่ 4.82 ผลการเปรี ยบเทียบ พฤติกรรมการตัดสิ นใจซื้ อทุเรี ยนสดบนร้านค้าเฟซบุ๊ก ด้านการ
ตัดสิ นใจซื้อ จาแนกตามอายุ
อายุ
18 – 25 ปี
26 – 35 ปี
36 – 45 ปี
46 ปี ขึ้นไป

̅)
(𝒙
3.38
3.52
3.09
3.07

SD
1.25
1.05
1.29
1.15

F
Sig
3.561 0.014

Post hoc (Scheffe)
1>3 1>4
2>3 2>4
3>4

หมายเหตุ: *มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
จากตารางที่ 4.82 พบว่ า ผลการทดสอบความแตกต่ า งระหว่ า งอายุกับ พฤติ ก รรมการ
ตัดสิ นใจซื้อทุเรี ยนสดบนร้านค้าเฟซบุก๊ ด้านการตัดสิ นใจซื้อ โดยใช้การคานวณทางสถิติ One Way
ANOVA เพื่อเปรี ยบเทียบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่าง ซึ่ งแบ่งออกเป็ น 4 กลุ่ม
ได้ค่า Sig = 0.014 ซึ่ งมีค่าน้อยกว่า 0.05 ที่ระดับความเชื่อมัน่ 95% แสดงว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีอายุที่
แตกต่างกัน มีพฤติกรรมการตัดสิ นใจซื้อทุเรี ยนสดบนร้านค้าเฟซบุ๊ก ด้านการตัดสิ นใจซื้อ แตกต่าง
กันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
เมื่อทาการทดสอบโดยใช้วิธีการของเชฟเฟ่ (Sheffe’s Method) พบว่า ผูบ้ ริ โภคที่มีอายุ 18 25 ปี จะมีพฤติกรรมการตัดสิ นใจซื้ อทุเรี ยนสดบนร้ านค้าเฟซบุ๊ก ด้านการตัดสิ นใจซื้ อ มากกว่า
ผูบ้ ริ โภคที่มีอายุ 36-45 ปี ผูบ้ ริ โภคที่มีอายุ 18-25 ปี จะมีพฤติกรรมการตัดสิ นใจซื้ อทุเรี ยนสดบน
ร้านค้าเฟซบุ๊ก ด้านการตัดสิ นใจซื้ อ มากกว่าผูบ้ ริ โภคที่มีอายุ 46 ปี ขึ้นไป ผูบ้ ริ โภคที่มีอายุ 26-35 ปี
จะมีพฤติกรรมการตัดสิ นใจซื้อทุเรี ยนสดบนร้านค้าเฟซบุก๊ ด้านการตัดสิ นใจซื้อ มากกว่าผูบ้ ริ โภคที่
มีอายุ 36-45 ปี ผูบ้ ริ โภคที่มีอายุ 26-35 ปี จะมีพฤติกรรมการตัดสิ นใจซื้อทุเรี ยนสดบนร้านค้าเฟซบุก๊
ด้านการตัดสิ นใจซื้อ มากกว่าผูบ้ ริ โภคที่มีอายุ 46 ปี ขึ้นไป และพบว่าผูบ้ ริ โภคที่มีอายุ 36-45 ปี จะมี
พฤติกรรมการตัดสิ นใจซื้ อทุเรี ยนสดบนร้านค้าเฟซบุ๊ก ด้านการตัดสิ นใจซื้ อ มากกว่าผูบ้ ริ โภคที่มี
อายุ 46 ปี ขึ้นไป
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ตารางที่ 4.83 ผลการเปรี ยบเทียบ พฤติกรรมการตัดสิ นใจซื้อทุเรี ยนสดบนร้านค้าเฟซบุก๊
ด้านพฤติกรรมหลังการซื้อ จาแนกตามอายุ
อายุ
18 – 25 ปี
26 – 35 ปี
36 – 45 ปี
46 ปี ขึ้นไป

̅)
(𝒙
3.45
3.63
3.31
3.18

SD
1.15
0.99
1.32
1.20

F
2.788

Sig
0.04

Post hoc (Scheffe)
1>3 1>4
2>3 2>4
3>4

หมายเหตุ: *มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
จากตารางที่ 4.83 พบว่ า ผลการทดสอบความแตกต่ า งระหว่ า งอายุกับ พฤติ ก รรมการ
ตัดสิ นใจซื้ อทุเรี ยนสดบนร้านค้าเฟซบุ๊ก ด้านพฤติกรรมหลังการซื้ อ โดยใช้การคานวณทางสถิติ
One Way ANOVA เพื่อเปรี ยบเทียบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่าง ซึ่งแบ่งออกเป็ น
4 กลุ่ม ได้ค่า Sig = 0.04 ซึ่ งมีค่าน้อยกว่า 0.05 ที่ระดับความเชื่อมัน่ 95% แสดงว่า กลุ่มตัวอย่างที่มี
อายุที่แตกต่างกัน มีพฤติกรรมการตัดสิ นใจซื้ อทุเรี ยนสดบนร้านค้าเฟซบุ๊ก ด้านพฤติกรรมหลังการ
ซื้อ แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
เมื่อทาการทดสอบโดยใช้วิธีการของเชฟเฟ่ (Sheffe’s Method) พบว่า ผูบ้ ริ โภคที่มีอายุ 1825 ปี จะมี พ ฤติ ก รรมการตัด สิ น ใจซื้ อ ทุ เ รี ย นสดบนร้ า นค้า เฟซบุ๊ก ด้า นพฤติ ก รรมหลัง การซื้ อ
มากกว่าผูบ้ ริ โภคที่มีอายุ 36-45 ปี ผูบ้ ริ โภคที่มีอายุ 18-25 ปี จะมีพฤติกรรมการตัดสิ นใจซื้ อทุเรี ยน
สดบนร้านค้าเฟซบุ๊ก ด้านพฤติกรรมหลังการซื้ อ มากกว่าผูบ้ ริ โภคที่มีอายุ 46 ปี ขึ้นไป ผูบ้ ริ โภคที่มี
อายุ 26-35 ปี จะมีพฤติกรรมการตัดสิ นใจซื้อทุเรี ยนสดบนร้านค้าเฟซบุก๊ ด้านพฤติกรรมหลังการซื้อ
มากกว่าผูบ้ ริ โภคที่มีอายุ 36-45 ปี ผูบ้ ริ โภคที่มีอายุ 26-35 ปี จะมีพฤติกรรมการตัดสิ นใจซื้ อทุเรี ยน
สดบนร้านค้าเฟซบุ๊ก ด้านพฤติกรรมหลังการซื้ อ มากกว่าผูบ้ ริ โภคที่มีอายุ 46 ปี ขึ้นไป และพบว่า
ผู บ้ ริ โ ภคที่ มี อ ายุ 36-45 ปี จะมี พ ฤติ ก รรมการตัด สิ น ใจซื้ อ ทุ เ รี ย นสดบนร้ า นค้า เฟซบุ๊ ก ด้า น
พฤติกรรมหลังการซื้อ มากกว่าผูบ้ ริ โภคที่มีอายุ 46 ปี ขึ้นไป
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ตารางที่ 4.84 ผลการเปรี ยบเทียบ พฤติกรรมการตัดสิ นใจซื้อทุเรี ยนสดบนร้านค้าเฟซบุก๊ ด้านการ
รับรู ้ความต้องการ จาแนกตามอาชีพ
อาชีพ
ข้าราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ
พนักงานบริ ษทั เอกชน
ค้าขาย / ธุรกิจส่ วนตัว
นักเรี ยน / นักศึกษา
อาชีพอิสระ
อื่น ๆ

̅)
(𝒙
3.69
3.46
3.54
3.42
3.30
3.30

SD
1.07
1.13
1.29
1.30
1.20
1.03

F
0.198

Sig
0.309

หมายเหตุ: *มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
จากตารางที่ 4.84 พบว่า ผลการทดสอบความแตกต่างระหว่างอาชี พกับ พฤติ กรรมการ
ตัดสิ นใจซื้ อทุเรี ยนสดบนร้านค้าเฟซบุ๊ก ด้านการรับรู ้ความต้องการ โดยใช้การคานวณทางสถิติ
One Way ANOVA เพื่อเปรี ยบเทียบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่าง ซึ่งแบ่งออกเป็ น
5 กลุ่ม ได้ค่า Sig = 0.309 ซึ่ งมีค่ามากกว่า 0.05 ที่ระดับความเชื่อมัน่ 95% แสดงว่า กลุ่มตัวอย่างที่มี
อาชี พที่แตกต่างกัน มีพฤติกรรมการตัดสิ นใจซื้ อทุเรี ยนสดบนร้านค้าเฟซบุ๊ก ด้านการรับรู ้ความ
ต้องการ ไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ตารางที่ 4.85 ผลการเปรี ยบเทียบ พฤติกรรมการตัดสิ นใจซื้อทุเรี ยนสดบนร้านค้าเฟซบุ๊ก ด้านการ
ค้นหาข้อมูล จาแนกตามอาชีพ
อาชีพ
ข้าราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ
พนักงานบริ ษทั เอกชน
ค้าขาย / ธุรกิจส่ วนตัว
นักเรี ยน / นักศึกษา
อาชีพอิสระ
อื่น ๆ

̅)
(𝒙
3.80
3.67
3.66
3.39
3.47
3.42

หมายเหตุ: *มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

SD
1.10
1.17
1.35
1.31
1.28
1.13

F
1.11

Sig
0.354
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จากตารางที่ 4.85 พบว่า ผลการทดสอบความแตกต่างระหว่างอาชี พกับ พฤติ กรรมการ
ตัดสิ นใจซื้อทุเรี ยนสดบนร้านค้าเฟซบุก๊ ด้านการค้นหาข้อมูล โดยใช้การคานวณทางสถิติ One Way
ANOVA เพื่อเปรี ยบเทียบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่าง ซึ่ งแบ่งออกเป็ น 5 กลุ่ม
ได้ค่า Sig = 0.354 ซึ่งมีค่ามากกว่า 0.05 ที่ระดับความเชื่อมัน่ 95% แสดงว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีอาชีพที่
แตกต่างกัน มี พฤติ กรรมการตัดสิ นใจซื้ อทุเรี ยนสดบนร้ านค้าเฟซบุ๊ก ด้านการค้นหาข้อมูล ไม่
แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ตารางที่ 4.86 ผลการเปรี ยบเทียบ พฤติกรรมการตัดสิ นใจซื้อทุเรี ยนสดบนร้านค้าเฟซบุ๊ก ด้านการ
ประเมินทางเลือก จาแนกตามอาชีพ
อาชีพ
ข้าราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ
พนักงานบริ ษทั เอกชน
ค้าขาย / ธุรกิจส่ วนตัว
นักเรี ยน / นักศึกษา
อาชีพอิสระ
อื่น ๆ

̅)
(𝒙
3.83
3.59
3.63
3.44
3.28
3.36

SD
1.09
1.21
1.26
1.33
1.16
1.16

F
2.047

Sig
0.071

หมายเหตุ: *มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
จากตารางที่ 4.86 พบว่า ผลการทดสอบความแตกต่างระหว่างอาชี พกับ พฤติ กรรมการ
ตัดสิ นใจซื้อทุเรี ยนสดบนร้านค้าเฟซบุก๊ ด้านการประเมินทางเลือก โดยใช้การคานวณทางสถิติ One
way ANOVA เพื่อเปรี ยบเทียบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่าง ซึ่ งแบ่งออกเป็ น 5
กลุ่ม ได้ค่า Sig = 0.071 ซึ่ งมีค่ามากกว่า 0.05 ที่ระดับความเชื่ อมัน่ 95% แสดงว่า กลุ่มตัวอย่างที่มี
อาชี พที่ แตกต่างกัน มี พฤติ กรรมการตัดสิ นใจซื้ อทุเรี ยนสดบนร้ านค้าเฟซบุ๊ก ด้านการประเมิน
ทางเลือก ไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
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ตารางที่ 4.87 ผลการเปรี ยบเทียบ พฤติกรรมการตัดสิ นใจซื้อทุเรี ยนสดบนร้านค้าเฟซบุ๊ก ด้านการ
ตัดสิ นใจซื้อ จาแนกตามอาชีพ
อาชีพ
ข้าราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ
พนักงานบริ ษทั เอกชน
ค้าขาย / ธุรกิจส่ วนตัว
นักเรี ยน / นักศึกษา
อาชีพอิสระ
อื่น ๆ

̅)
(𝒙
3.52
3.36
3.51
3.23
3.13
3.02

SD
1.10
1.17
1.20
1.37
1.11
0.97

F
1.813

Sig
0.109

หมายเหตุ: *มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
จากตารางที่ 4.87 พบว่า ผลการทดสอบความแตกต่างระหว่างอาชี พกับ พฤติ กรรมการ
ตัดสิ นใจซื้อทุเรี ยนสดบนร้านค้าเฟซบุก๊ ด้านการตัดสิ นใจซื้อ โดยใช้การคานวณทางสถิติ One Way
ANOVA เพื่อเปรี ยบเทียบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่าง ซึ่ งแบ่งออกเป็ น 5 กลุ่ม
ได้ค่า Sig = 0.109 ซึ่งมีค่ามากกว่า 0.05 ที่ระดับความเชื่อมัน่ 95% แสดงว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีอาชีพที่
แตกต่างกัน มี พฤติ กรรมการตัดสิ นใจซื้ อทุเรี ยนสดบนร้ านค้าเฟซบุ๊ก ด้านการตัดสิ นใจซื้ อ ไม่
แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ตารางที่ 4.88 ผลการเปรี ยบเทียบ พฤติกรรมการตัดสิ นใจซื้อทุเรี ยนสดบนร้านค้าเฟซบุก๊
ด้านพฤติกรรมหลังการตัดสิ นใจซื้อ จาแนกตามอาชีพ
อาชีพ
ข้าราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ
พนักงานบริ ษทั เอกชน
ค้าขาย / ธุรกิจส่ วนตัว
นักเรี ยน / นักศึกษา
อาชีพอิสระ
อื่น ๆ

̅)
(𝒙
3.66
3.48
3.51
3.33
3.27
3.40

หมายเหตุ: *มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

SD
1.05
1.15
1.19
1.22
1.11
0.97

F
1.084

Sig
0.368
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จากตารางที่ 4.88 พบว่า ผลการทดสอบความแตกต่างระหว่างอาชี พกับ พฤติ กรรมการ
ตัดสิ นใจซื้อทุเรี ยนสดบนร้านค้าเฟซบุก๊ ด้านพฤติกรรมหลังการตัดสิ นใจซื้อ โดยใช้การคานวณทาง
สถิติ One Way ANOVA เพื่อเปรี ยบเทียบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่าง ซึ่ งแบ่ง
ออกเป็ น 5 กลุ่ม ได้ค่า Sig = 0.368 ซึ่ งมีค่ามากกว่า 0.05 ที่ระดับความเชื่ อมัน่ 95% แสดงว่า กลุ่ม
ตัว อย่างที่ มีอาชี พ ที่ แ ตกต่ างกัน มี พ ฤติ ก รรมการตัด สิ น ใจซื้ อทุ เ รี ย นสดบนร้ านค้าเฟซบุ๊ก ด้าน
พฤติกรรมหลังการตัดสิ นใจซื้อ ไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ตารางที่ 4.89 ผลการเปรี ยบเทียบ พฤติกรรมการตัดสิ นใจซื้ อทุเรี ยนสดบนร้านค้าเฟซบุ๊ก ด้านการ
รับรู ้ความต้องการ จาแนกตามระดับการศึกษา
ระดับการศึกษา
ต่ากว่าปริ ญญาตรี
ปริ ญญาตรี
สู งกว่าปริ ญญาตรี

̅)
(𝒙
3.44
3.53
3.52

SD
1.07
1.19
1.24

F
0.205

Sig
0.815

หมายเหตุ: *มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
จากตารางที่ 4.89 พบว่า ผลการทดสอบความแตกต่างระหว่างระดับพฤติกรรมการตัดสิ นใจ
ซื้ อทุเรี ยนสดบนร้านค้าเฟซบุ๊ก ด้านการรับรู ้ความต้องการ โดยใช้การคานวณทางสถิติ One Way
ANOVA เพื่อเปรี ยบเทียบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่าง ซึ่ งแบ่งออกเป็ น 3 กลุ่ม
ได้ค่า Sig = 0.815 ซึ่ งมีค่ามากกว่า 0.05 ที่ระดับความเชื่อมัน่ 95% แสดงว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีระดับ
การศึกษาที่แตกต่างกัน มีพฤติกรรมการตัดสิ นใจซื้อทุเรี ยนสดบนร้านค้าเฟซบุ๊ก ด้านการรับรู ้ความ
ต้องการไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.5
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ตารางที่ 4.90 ผลการเปรี ยบเทียบ พฤติกรรมการตัดสิ นใจซื้ อทุเรี ยนสดบนร้านค้าเฟซบุ๊ก ด้านการ
ค้นหาข้อมูล จาแนกตามระดับการศึกษา
ระดับการศึกษา
ต่ากว่าปริ ญญาตรี
ปริ ญญาตรี
สู งกว่าปริ ญญาตรี

̅)
(𝒙
3.62
3.63
3.66

SD
1.13
1.24
1.25

F
0.019

Sig
0.981

หมายเหตุ: *มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
จากตารางที่ 4.90 พบว่า ผลการทดสอบความแตกต่างระหว่างระดับพฤติกรรมการตัดสิ นใจ
ซื้อทุเรี ยนสดบนร้านค้าเฟซบุก๊ ด้านการค้นหาข้อมูล โดยใช้การคานวณทางสถิติ One way ANOVA
เพื่อเปรี ยบเทียบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่าง ซึ่งแบ่งออกเป็ น 3 กลุ่ม ได้ค่า Sig =
0.981 ซึ่ งมีค่ามากกว่า 0.05 ที่ระดับความเชื่ อมัน่ 95% แสดงว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีระดับการศึกษาที่
แตกต่างกัน มี พฤติ กรรมการตัดสิ นใจซื้ อทุเรี ยนสดบนร้ านค้าเฟซบุ๊ก ด้านการค้นหาข้อมูล ไม่
แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.5
ตารางที่ 4.91 ผลการเปรี ยบเทียบ พฤติกรรมการตัดสิ นใจซื้ อทุเรี ยนสดบนร้านค้าเฟซบุ๊ก ด้านการ
ประเมินทางเลือก จาแนกตามระดับการศึกษา
ระดับการศึกษา
ต่ากว่าปริ ญญาตรี
ปริ ญญาตรี
สู งกว่าปริ ญญาตรี

̅)
(𝒙
3.67
3.57
3.56

SD
1.11
1.22
1.27

F
0.268

Sig
0.765

หมายเหตุ: *มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
จากตารางที่ 4.91 พบว่า ผลการทดสอบความแตกต่างระหว่างระดับพฤติกรรมการตัดสิ นใจ
ซื้ อทุเรี ยนสดบนร้านค้าเฟซบุ๊ก ด้านการประเมินทางเลือก โดยใช้การคานวณทางสถิติ One way
ANOVA เพื่อเปรี ยบเทียบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่าง ซึ่ งแบ่งออกเป็ น 3 กลุ่ม
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ได้ค่า Sig = 0.765 ซึ่ งมีค่ามากกว่า 0.05 ที่ระดับความเชื่อมัน่ 95% แสดงว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีระดับ
การศึกษาที่แตกต่างกัน มีพฤติกรรมการตัดสิ นใจซื้ อทุเรี ยนสดบนร้านค้าเฟซบุ๊ก ด้านการประเมิน
ทางเลือก ไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.5
ตารางที่ 4.92 ผลการเปรี ยบเทียบ พฤติกรรมการตัดสิ นใจซื้ อทุเรี ยนสดบนร้านค้าเฟซบุ๊ก ด้านการ
ตัดสิ นใจซื้อ จาแนกตามระดับการศึกษา
ระดับการศึกษา
ต่ากว่าปริ ญญาตรี
ปริ ญญาตรี
สู งกว่าปริ ญญาตรี

̅)
(𝒙
3.28
3.38
3.47

SD
1.15
1.16
1.18

F
0.549

Sig
0.578

หมายเหตุ: *มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
จากตารางที่ 4.92 พบว่า ผลการทดสอบความแตกต่างระหว่างระดับพฤติกรรมการตัดสิ นใจ
ซื้อทุเรี ยนสดบนร้านค้าเฟซบุก๊ ด้านการตัดสิ นใจซื้อโดยใช้การคานวณทางสถิติ One Way ANOVA
เพื่อเปรี ยบเทียบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่าง ซึ่งแบ่งออกเป็ น 3 กลุ่ม ได้ค่า Sig =
0.578 ซึ่ งมีค่ามากกว่า 0.05 ที่ระดับความเชื่ อมัน่ 95% แสดงว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีระดับการศึกษาที่
แตกต่างกัน มี พฤติ กรรมการตัดสิ นใจซื้ อทุเรี ยนสดบนร้ านค้าเฟซบุ๊ก ด้านการตัดสิ นใจซื้ อ ไม่
แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.5
ตารางที่ 4.93 ผลการเปรี ยบเทียบ พฤติกรรมการตัดสิ นใจซื้ อทุเรี ยนสดบนร้ านค้าเฟซบุ๊ก ด้าน
พฤติกรรมหลังการตัดสิ นใจซื้อ จาแนกตามระดับการศึกษา
ระดับการศึกษา
ต่ากว่าปริ ญญาตรี
ปริ ญญาตรี
สู งกว่าปริ ญญาตรี

̅)
(𝒙
3.48
3.48
3.55

หมายเหตุ: *มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

SD
1.15
1.16
1.18

F
0.086

Sig
0.917

170
จากตารางที่ 4.93 พบว่า ผลการทดสอบความแตกต่างระหว่างระดับพฤติกรรมการตัดสิ นใจ
ซื้ อทุเรี ยนสดบนร้านค้าเฟซบุ๊ก ด้านพฤติกรรมหลังการตัดสิ นใจซื้ อ โดยใช้การคานวณทางสถิติ
One Way ANOVA เพื่อเปรี ยบเทียบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่าง ซึ่งแบ่งออกเป็ น
3 กลุ่ม ได้ค่า Sig = 0.917 ซึ่ งมีค่ามากกว่า 0.05 ที่ระดับความเชื่อมัน่ 95% แสดงว่า กลุ่มตัวอย่างที่มี
ระดับ การศึ ก ษาที่ แ ตกต่ า งกัน มี พ ฤติ ก รรมการตัด สิ น ใจซื้ อ ทุ เ รี ย นสดบนร้ า นค้า เฟซบุ๊ ก ด้า น
พฤติกรรมหลังการตัดสิ นใจซื้อ ไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.5
ตารางที่ 4.94 ผลการเปรี ยบเทียบ พฤติกรรมการตัดสิ นใจซื้อทุเรี ยนสดบนร้านค้าเฟซบุ๊ก ด้านการ
รับรู ้ความต้องการ จาแนกตามรายได้เฉลี่ยต่อเดือน
รายได้
5,000 – 10,000
10,001 – 20,000
20,001 – 30,000
มากกว่า 30,000 ขึ้นไป

̅)
(𝒙
3.51
3.51
3.50
3.5

SD
1.01
1.17
1.22
1.21

F
0.005

Sig
0.999

หมายเหตุ: *มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
จากตารางที่ 4.94 พบว่า ผลการทดสอบความแตกต่างระหว่างรายได้เ ฉลี่ ยต่ อเดื อนกับ
พฤติ กรรมการตัดสิ นใจซื้ อทุเรี ยนสดบนร้ านค้าเฟซบุ๊ก ด้านการรั บรู ้ ความต้องการ โดยใช้การ
ค านวณทางสถิ ติ One Way ANOVA เพื่ อ เปรี ย บเที ย บความแตกต่ า งระหว่ า งค่ า เฉลี่ ย ของกลุ่ ม
ตัวอย่าง ซึ่ งแบ่งออกเป็ น 4 กลุ่ม ได้ค่า Sig = 0.999 ซึ่ งมีค่ามากกว่า 0.05 ที่ระดับความเชื่อมัน่ 95%
แสดงว่ากลุ่มตัวอย่างที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนที่แตกต่างกัน มีพฤติกรรมการตัดสิ นใจซื้ อทุเรี ยนสด
บนร้านค้าเฟซบุก๊ ด้านการรับรู ้ความต้องการ ไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
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ตารางที่ 4.95 ผลการเปรี ยบเทียบ พฤติกรรมการตัดสิ นใจซื้อทุเรี ยนสดบนร้านค้าเฟซบุ๊ก ด้านการ
ค้นหาข้อมูล จาแนกตามรายได้เฉลี่ยต่อเดือน
รายได้
5,000 – 10,000
10,001 – 20,000
20,001 – 30,000
มากกว่า 30,000 ขึ้นไป

̅)
(𝒙
3.60
3.62
3.66
3.64

SD
1.03
1.25
1.25
1.24

F
0.039

Sig
0.99

หมายเหตุ: *มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
จากตารางที่ 4.95 พบว่า ผลการทดสอบความแตกต่างระหว่างรายได้เ ฉลี่ ยต่ อเดื อนกับ
พฤติกรรมการตัดสิ นใจซื้อทุเรี ยนสดบนร้านค้าเฟซบุก๊ ด้านการค้นหาข้อมูล โดยใช้การคานวณทาง
สถิติ One Way ANOVA เพื่อเปรี ยบเทียบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่าง ซึ่ งแบ่ง
ออกเป็ น 4 กลุ่ ม ได้ค่า Sig = 0.99 ซึ่ งมี ค่ามากกว่า 0.05 ที่ ระดับความเชื่ อมัน่ 95% แสดงว่ากลุ่ม
ตัวอย่างที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนที่แตกต่างกัน มีพฤติกรรมการตัดสิ นใจซื้ อทุเรี ยนสดบนร้านค้าเฟ
ซบุก๊ ด้านการค้นหาข้อมูล ไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ตารางที่ 4.96 ผลการเปรี ยบเทียบ พฤติกรรมการตัดสิ นใจซื้อทุเรี ยนสดบนร้านค้าเฟซบุ๊ก ด้านการ
ประเมินทางเลือก จาแนกตามรายได้เฉลี่ยต่อเดือน
รายได้
5,000 – 10,000
10,001 – 20,000
20,001 – 30,000
มากกว่า 30,000 ขึ้นไป

̅)
(𝒙
3.65
3.62
3.51
3.61

หมายเหตุ: *มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

SD
0.99
1.21
1.31
1.16

F
0.208

Sig
0.891
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จากตารางที่ 4.96 พบว่า ผลการทดสอบความแตกต่างระหว่างรายได้เ ฉลี่ ยต่ อเดื อนกับ
พฤติ ก รรมการตัดสิ น ใจซื้ อทุ เรี ยนสดบนร้ านค้าเฟซบุ๊ก ด้านการประเมิ น ทางเลื อก โดยใช้การ
ค านวณทางสถิ ติ One Way ANOVA เพื่ อ เปรี ย บเที ย บความแตกต่ า งระหว่ า งค่ า เฉลี่ ย ของกลุ่ ม
ตัวอย่าง ซึ่ งแบ่งออกเป็ น 4 กลุ่ม ได้ค่า Sig = 0.891 ซึ่ งมีค่ามากกว่า 0.05 ที่ระดับความเชื่อมัน่ 95%
แสดงว่ากลุ่มตัวอย่างที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนที่แตกต่างกัน มีพฤติกรรมการตัดสิ นใจซื้ อทุเรี ยนสด
บนร้านค้าเฟซบุก๊ ด้านการประเมินทางเลือก ไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ตารางที่ 4.97 ผลการเปรี ยบเทียบ พฤติกรรมการตัดสิ นใจซื้อทุเรี ยนสดบนร้านค้าเฟซบุก๊ ด้านการ
ตัดสิ นใจซื้อ จาแนกตามรายได้เฉลี่ยต่อเดือน
รายได้
5,000 – 10,000
10,001 – 20,000
20,001 – 30,000
มากกว่า 30,000 ขึ้นไป

̅)
(𝒙
3.35
3.38
3.30
3.43

SD
1.04
1.20
1.17
1.16

F
0.213

Sig
0.888

หมายเหตุ: *มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
จากตารางที่ 4.97 พบว่า ผลการทดสอบความแตกต่างระหว่างรายได้เ ฉลี่ ยต่ อเดื อนกับ
พฤติกรรมการตัดสิ นใจซื้อทุเรี ยนสดบนร้านค้าเฟซบุก๊ ด้านการตัดสิ นใจซื้อ โดยใช้การคานวณทาง
สถิติ One Way ANOVA เพื่อเปรี ยบเทียบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่าง ซึ่ งแบ่ง
ออกเป็ น 4 กลุ่ม ได้ค่า Sig = 0.888 ซึ่ งมีค่ามากกว่า 0.05 ที่ระดับความเชื่ อมัน่ 95% แสดงว่ากลุ่ม
ตัวอย่างที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดื อนที่แตกต่างกัน มี พฤติกรรมการตัดสิ นใจซื้ อทุเรี ยนสดบนร้ านค้า
เฟซบุก๊ ด้านการตัดสิ นใจซื้อ ไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
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ตารางที่ 4.98 ผลการเปรี ยบเทียบ พฤติกรรมการตัดสิ นใจซื้อทุเรี ยนสดบนร้านค้าเฟซบุก๊
ด้านพฤติกรรมหลังการตัดสิ นใจซื้อ จาแนกตามรายได้เฉลี่ยต่อเดือน
รายได้
5,000 – 10,000
10,001 – 20,000
20,001 – 30,000
มากกว่า 30,000 ขึ้นไป

̅)
(𝒙
3.50
3.52
3.42
3.52

SD
0.89
1.14
1.16
1.18

F
0.176

Sig
0.913

หมายเหตุ: *มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
จากตารางที่ 4.98 พบว่า ผลการทดสอบความแตกต่างระหว่างรายได้เ ฉลี่ ยต่ อเดื อนกับ
พฤติกรรมการตัดสิ นใจซื้อทุเรี ยนสดบนร้านค้าเฟซบุ๊ก ด้านพฤติกรรมหลังการตัดสิ นใจซื้อ โดยใช้
การคานวณทางสถิติ One way ANOVA เพื่อเปรี ยบเทียบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของกลุ่ม
ตัวอย่าง ซึ่ งแบ่งออกเป็ น 4 กลุ่ม ได้ค่า Sig = 0.913 ซึ่ งมีค่ามากกว่า 0.05 ที่ระดับความเชื่อมัน่ 95%
แสดงว่ากลุ่มตัวอย่างที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนที่แตกต่างกัน มีพฤติกรรมการตัดสิ นใจซื้ อทุเรี ยนสด
บนร้านค้าเฟซบุ๊ก ด้านพฤติกรรมหลังการตัดสิ นใจซื้ อ ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05

บทที่ 5
สรุปผลการวิจัยและอภิปรายผล
การศึกษาวิจยั “ปั จจัยการรับรู ้ความน่าเชื่อถือของแหล่งสาร การรับรู ้ส่วนประสมการตลาด
ออนไลน์ ที่มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อทุเรี ยนสดผ่านเฟซบุ๊ก” ผูว้ ิจยั ได้ทาการศึกษาตามวัตถุประสงค์
หลัก ดังต่อไปนี้
1) เพื่ อ เปรี ย บเที ย บความแตกต่ า งของลัก ษณะทางประชากรกับ การรั บ รู ้ ค วาม
น่าเชื่อถือของแหล่งสารเกี่ยวกับทุเรี ยนสดบนร้านค้าเฟซบุก๊
2) เพื่อเปรี ยบเทียบความแตกต่างของลักษณะทางประชากรกับการรับรู ้ส่วนประสม
การตลาดออนไลน์เกี่ยวกับทุเรี ยนสดบนร้านค้าเฟซบุก๊
3) เพื่ อ เปรี ย บเที ย บความแตกต่ า งของลัก ษณะทางประชากรกับ พฤติ ก รรมการ
ตัดสิ นใจซื้อทุเรี ยนสดบนร้านค้าเฟซบุก๊
โดยข้อมูลจากการสารวจกลุ่มประชากร เฉพาะผูท้ ี่เคยมีประสบการณ์ซ้ื อทุเรี ยนสดผ่าน
เฟซบุ๊ก ซึ่งผูว้ ิจยั จะทาการสอบถามข้อมูลก่อนว่า ผูต้ อบแบบสอบถามเคยมีประสบการณ์ซ้ือทุเรี ยน
สดผ่านเฟซบุ๊กหรื อไม่ จานวน 400 คน ผ่านแบบสอบถามออนไลน์บนเฟซบุ๊ก ในช่วงเดือนมีนาคม
พ.ศ. 2562 รายงานผลการวิจยั โดยใช้ค่าร้ อยละ การแจกแจงความถี่ ค่าเฉลี่ ย และส่ วนเบี่ ยงเบน
มาตรฐาน ในส่ วนของการวิเคราะห์เชิงพรรณนา และ ใช้สถิติ t-test และใช้สถิติการวิเคราะห์ความ
แปรปรวนทางเดี ยว (One Way ANOVA ) เพื่อทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยมากกว่า 2
กลุ่ม โดยใช้ทดสอบค่าเฉลี่ยความแตกต่างของตัวแปร ซึ่งสามารถสรุ ปผลการวิจยั ได้ดงั นี้

5.1 สรุปผลการวิจยั
5.1.1 ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ ข้อมูลทัว่ ไป
ผลการศึกษาพบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามมีจานวนทั้งสิ้ น 400 คน แบ่งเป็ นเพศหญิงร้อยละ
53.00 และเป็ นเพศชายร้อยละ 47.00 อายุของผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่มีอายุระหว่าง 26-35 ปี
มี จ านวน 209 คน คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 52.30 โดยส่ ว นใหญ่ ป ระกอบอาชี พ ข้า ราชการ / พนัก งาน
รัฐวิสาหกิจ มีจานวน 114 คน คิดเป็ นร้อยละ 28.50 มีการศึกษาระดับปริ ญญาตรี มีจานวน 242 คน
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คิดเป็ นร้ อยละ 60.00 รายได้เฉลี่ยต่อเดื อน 10,001-20,000 บาท มีจานวน 146 คน คิดเป็ นร้ อยละ
36.50
5.1.2 ตอนที่ 2 วิเคราะห์ ข้อมูลเกีย่ วกับการรับรู้ของผู้บริโภคทีม่ ีต่อความน่ าเชื่ อถือของ
แหล่งสารเกีย่ วกับทุเรียนสดบนร้ านค้าเฟซบุ๊ก
ผลการศึกษาพบว่า ผูบ้ ริ โภคมีการรับรู ้ความน่าเชื่อถือของแหล่งสาร เกี่ยวกับทุเรี ยนสดบน
ร้านค้าเฟซบุ๊ก โดยภาพรวมมีการรับรู ้ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ย 3.39 เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ
พบว่า ผูบ้ ริ โภคมีรับรู ้ความน่ าเชื่อถือของแหล่งสาร เกี่ยวกับทุเรี ยนสดบนร้านค้าเฟซบุ๊ก ด้านการ
รับรู ้ความเชี่ยวชาญ (Expertness) อยูใ่ นอันดับแรก มีระดับการรับรู ้สูง มีค่าเฉลี่ย 3.49 รองลงมา คือ
ด้านการรับรู ้ความสม่าเสมอในการให้ขอ้ มูล (Dynamic) มีระดับการรับรู ้สูง มีค่าเฉลี่ย 3.47 ด้านการ
รับรู ้ดา้ นความปรารถนาดี (Goodwill) มีระดับการรับรู ้ปานกลาง มีค่าเฉลี่ย 3.40 และด้านความน่ า
ไว้วางใจ (Trustworthiness) มีระดับการรับรู ้ปานกลาง มีค่าเฉลี่ย 3.23 เมื่อพิจารณาแต่ละด้านพบว่า
ด้า นการรั บรู ้ ค วามเชี่ ย วชาญ (Expertness) พบว่า ส่ ว นใหญ่ ผูบ้ ริ โ ภครั บ รู ้ ว่า ผูเ้ ขี ย นรี วิว
จะต้องเป็ นที่ยอมรับของผูบ้ ริ โภคในสังคมออนไลน์ (มีผตู ้ ิดตามมาก) มีค่าเฉลี่ย 3.86 และน้อยที่สุด
คือ รับรู ้ว่าผูถ้ ่ายทอดข่าวสารมีความเชี่ยวชาญ (Expert) และมีความรู ้ (Knowledgeable) เรื่ องทุเรี ยน
สดเป็ นอย่างดี ซึ่งมีค่าเฉลี่ย 3.30
ด้านการรับรู ้ความสม่าเสมอในการให้ขอ้ มูล (Dynamic) พบว่า ส่ วนใหญ่ผบู ้ ริ โภครับรู ้ว่า
แหล่งสารที่น่าเชื่อถือควรแสดงความคิดเห็นที่เป็ นเหตุเป็ นผลกัน มีค่าเฉลี่ย 3.53 และรับรู ้ว่าแหล่ง
สารที่สามารถโต้ตอบระหว่างผูอ้ ่านและผูเ้ ขียนอย่างต่อเนื่ องมีความน่ าเชื่ อถือ ผูบ้ ริ โภครับรู ้ว่ามี
ความน่าเชื่อถือน้อยที่สุด มีค่าเฉลี่ย 3.43
ด้านการรับรู ้ดา้ นความปรารถนาดี (Goodwill) พบว่า ส่ วนใหญ่ผบู ้ ริ โภครับรู ้ว่าแหล่งสาร
บนเฟซบุ๊กที่เข้าใจความคิด ความรู ้สึก และความต้องการของคู่สนทนานั้น ผูบ้ ริ โภครับรู ้ว่าแหล่ง
สารบนเฟซบุก๊ ที่เข้าใจความคิด ความรู ้สึก และความต้องการของคู่สนทนานั้นมีความน่าเชื่อถือมาก
ที่สุด มีค่าเฉลี่ย 3.42 และรั บรู ้ ว่าแหล่งสารบนเฟซบุ๊กที่สามารถทาให้ผูบ้ ริ โภครู ้ สึกใกล้ชิด รั บรู ้
ความห่วงใยและเข้าใจผูบ้ ริ โภคนั้นมีความน่าเชื่อถือน้อยที่สุด มีค่าเฉลี่ย 3.39
ด้านความน่ าไว้วางใจ (Trustworthiness) พบว่า ส่ วนใหญ่ผูบ้ ริ โภครับรู ้ว่าแหล่งสารของ
ทุเรี ยนสดบนเฟซบุ๊กที่น่าไว้วางใจ จะต้องไม่มีผลประโยชน์ใด ๆ แอบแฝง มีค่าเฉลี่ย 3.37 และรับรู ้
ว่าแหล่งสารของทุเรี ยนสดบนเฟซบุ๊กด้านคุณภาพของทุเรี ยนสดโดยผูข้ ายสามารถเชื่ อถือได้ มี
ความน่าเชื่อถือน้อยที่สุด ซึ่งมีค่าเฉลี่ย 3.12
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5.1.3 ตอนที่ 3 วิเคราะห์ ข้อมูลเกีย่ วกับการรับรู้ของผู้บริโภคทีม่ ีต่อส่ วนประสมการตลาด
ออนไลน์ เกีย่ วกับทุเรียนสดบนร้ านค้าเฟซบุ๊ก
ผลการศึกษาพบว่า ผูบ้ ริ โภคมีการรับรู ้ต่อส่ วนประสมการตลาดออนไลน์ เกี่ยวกับทุเรี ยน
สดบนร้านค้าเฟซบุ๊ก โดยภาพรวมมีระดับการรับรู ้สูง มีค่าเฉลี่ย 3.51 เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ ด้าน
ราคา (Price) อยูใ่ นอันดับแรก มีระดับการรับรู ้สูง มีค่าเฉลี่ย 3.58 รองลงมา คือ ด้านการรักษาความ
เป็ นส่ วนตัว (Privacy) มีค่าเฉลี่ย 3.54 และ ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย (Place) มีค่าเฉลี่ย 3.54 ด้าน
การให้บริ การส่ วนบุคคล (Personalization) มีค่าเฉลี่ย 3.53 ด้านผลิตภัณฑ์ (Product) มีค่าเฉลี่ย 3.47
และด้า นการส่ ง เสริ ม การตลาด (Promotion) มี ร ะดับ การรั บ รู ้ อ ยู่ป านกลาง มี ค่ า เฉลี่ ย 3.39 เมื่ อ
พิจารณาแต่ละด้านพบว่า
ด้านราคา (Price) พบว่า ส่ วนใหญ่ผบู ้ ริ โภคมีการรับรู ้ว่าการแจ้งราคาทุเรี ยนสดก่อนทาการ
สัง่ ซื้อ มีค่าเฉลี่ย 3.64 ส่ วนการรับรู ้วา่ ค่าจัดส่ งมีความคุม้ ค่ากับปริ มาณการสัง่ ซื้อทุเรี ยนสดน้อยที่สุด
มีค่าเฉลี่ย 3.53
ด้านการรั กษาความเป็ นส่ วนตัว (Privacy) พบว่า ส่ วนใหญ่ผูบ้ ริ โภคมี การรั บรู ้ ว่าไม่น า
ข้อมูลของลูกค้าไปเผยแพร่ หรื อส่ งต่อให้แก่ผอู ้ ื่นก่อนได้รับอนุญาต มีค่าเฉลี่ย 3.58 และการรับรู ้มี
การร้องเรี ยนหรื อแจ้งข้อมูลย้อนกลับกรณี เกิ ดปั ญหาด้านความลับลูกค้า เพื่อเป็ นการรับรองการ
รักษาความลับของลูกค้าน้อยที่สุด มีค่าเฉลี่ย 3.58
ด้านช่ องทางการจัดจาหน่ าย (Place) พบว่า ส่ วนใหญ่ผูบ้ ริ โภคมี การรั บรู ้ ร้านทุเรี ยนสด
บนเฟซบุ๊กมีความสะดวกของขั้นตอนการสั่งซื้ อ มีค่าเฉลี่ย 3.62 และรั บรู ้ ว่าร้านทุเรี ยนสดมีการ
จัดส่ งที่ตรงต่อเวลาน้อยที่สุด มีค่าเฉลี่ย 3.51
ด้านการให้บริ การส่ วนบุคคล (Personalization) พบว่า ส่ วนใหญ่ผบู ้ ริ โภคมีการรับรู ้ความ
รวดเร็ วในการให้บริ การเป็ นรายบุคคล (เช่น แอดมินมีการจัดคิวที่ดี มีการให้คาแนะนาตามความ
สนใจของลูกค้าแต่ละราย) มีค่าเฉลี่ย 3.58 และรับรู ้วา่ การเก็บและจดจารายละเอียดข้อมูลของลูกค้าได้
เป็ นอย่างดี และสร้างความประทับใจในรู ปแบบต่าง ๆ น้อยที่สุด มีค่าเฉลี่ย 3.50
ด้านผลิตภัณฑ์ (Product) พบว่า ส่ วนใหญ่ผบู ้ ริ โภคมีการรับรู ้มีการบอกข้อมูลของทุเรี ยน
สดแต่ละสายพันธุ์อย่างละเอี ยด เช่ น คุ ณภาพ น้ าหนัก ราคา มี ค่าเฉลี่ ย 3.48 และรั บรู ้ ว่ามี ความ
หลากหลายของสายพันธุ์ทุเรี ยนในร้านค้าทุเรี ยนสดบนเฟซบุก๊ น้อยที่สุด มีค่าเฉลี่ย 3.46
ด้านการส่ งเสริ มการตลาด (Promotion) พบว่า ส่ วนใหญ่ผบู ้ ริ โภคมีการรับรู ้การรับประกัน
ความพึงพอใจในทุเรี ยนสด เช่ น ถ้าทุเรี ยนอ่อนสามารถส่ งคืนได้ มีค่าเฉลี่ย 3.52 และรับรู ้ว่าการ
ส่ งเสริ มการขาย เช่น การแจกของแถมเมื่อซื้ อทุเรี ยนสดครบตามยอดที่กาหนดน้อยที่สุด มีค่าเฉลี่ย
3.36
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5.1.4 ตอนที่ 4 วิเคราะห์ ข้อมูลเกีย่ วกับพฤติกรรมการตัดสิ นใจซื้อทุเรียนสดบนร้ านค้า
เฟซบุ๊ก
ผลการศึกษาพบว่า ผูบ้ ริ โภคมีการตัดสิ นใจซื้ อทุเรี ยนสดบนร้ านค้าเฟซบุ๊ก โดยรวมอยูใ่ น
ระดับสู ง มี ค่าเฉลี่ ย 3.48 เมื่ อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า ด้านการค้นหาข้อมูล อยู่ในระดับสู ง มี
ค่าเฉลี่ ย 3.63 รองลงมา คือ ด้านการประเมิ นทางเลื อก โดยมี การตัดสิ นใจซื้ ออยู่ในระดับสู ง มี
ค่าเฉลี่ย 3.60 ด้านการรับรู ้ความต้องการ โดยมีการตัดสิ นใจซื้ ออยูใ่ นระดับสู ง มีค่าเฉลี่ย 3.51 ด้าน
พฤติกรรมหลังการตัดสิ นใจซื้ อ โดยมีการตัดสิ นใจซื้ ออยู่ในระดับสู ง มีค่าเฉลี่ย 3.50 และด้านการ
ตัดสิ นใจซื้ อ โดยมีการตัดสิ นใจซื้ ออยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ย 3.37 เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน
พบว่า
ด้านการค้นหาข้อมูล พบว่า ผูบ้ ริ โภคส่ วนใหญ่มีการศึกษารายละเอียดของทุเรี ยนสด เช่น
ราคา สายพัน ธุ์ ค่ า จัด ส่ ง ก่ อ นตัด สิ น ใจซื้ อ มี ค่ า เฉลี่ ย 3.66 และมี ก ารตัด สิ น ใจซื้ อ น้อ ยที่ สุด คื อ
ต้องการซื้อทุเรี ยนสด ท่านมักอ่านรี วิวเกี่ยวกับทุเรี ยนนั้นจากผูซ้ ้ือก่อน มีค่าเฉลี่ย 3.62
ด้านการประเมินทางเลือก พบว่า ผูบ้ ริ โภคส่ วนใหญ่เปรี ยบเทียบคุณภาพของทุเรี ยนสดใน
แต่ละร้ านบนเฟซบุ๊กก่ อนตัดสิ นใจเลื อกซื้ อ มี ค่าเฉลี่ ย 3.61 และมี การตัดสิ นใจซื้ อน้อยที่ สุดคือ
รับชมการรี วิวทุเรี ยนสดจากผูซ้ ้ือ หลาย ๆ ท่านก่อน จึงทาการตัดสิ นใจซื้อทุเรี ยนสด มีค่าเฉลี่ย 3.59
ด้านการรับรู ้ความต้องการ พบว่า ผูบ้ ริ โภคส่ วนใหญ่ได้รับข้อมูลเกี่ ยวกับทุเรี ยนสดตาม
ฤดูกาลจึงตัดสิ นใจซื้ อทุเรี ยนสด มีค่าเฉลี่ย 3.62 และได้รับข้อมูลเกี่ยวกับโปรโมชัน่ จึงตัดสิ นใจซื้ อ
ทุเรี ยนสด มีการตัดสิ นใจซื้อน้อยที่สุด มีค่าเฉลี่ย 3.40
ด้านพฤติกรรมหลังการตัดสิ นใจซื้ อ พบว่า ผูบ้ ริ โภคส่ วนใหญ่จะแนะนาให้ผอู ้ ื่นซื้ อทุเรี ยน
สดที่ท่านได้รับความพอใจ มีค่าเฉลี่ย 3.62 และมีความต้องการซื้ อทุเรี ยนสดซ้ า ผ่านร้านค้าเฟซบุ๊ก
อื่น มีการตัดสิ นใจซื้อน้อยที่สุด ซึ่งมีค่าเฉลี่ย 3.12
ด้านการตัดสิ นใจซื้อ พบว่า ผูบ้ ริ โภคส่ วนใหญ่ตดั สิ นใจซื้อทุเรี ยนสดโดยพิจารณาจาก
ความสะดวกในการสัง่ ซื้อ มีค่าเฉลี่ย 3.53 และมีการตัดสิ นใจซื้อน้อยที่สุดคือ ตัดสิ นใจซื้อทุเรี ยนสด
ทันทีจากการได้รับชมการรี ววิ จากผูซ้ ้ือ ซึ่งมีค่าเฉลี่ย 3.21
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5.1.5 ตอนที่ 5 การวิเคราะห์ ข้อมูลแบบสอบถามเชิงอนุมาน (Inferential Statistics)
ตารางที่ 5.1 สมมติ ฐ านที่ 1 ลัก ษณะทางประชากรของผูบ้ ริ โ ภคที่ เ คยซื้ อ ทุ เ รี ย นสดบนร้ า นค้า
เฟซบุ๊ก ที่ แ ตกต่ างกัน มี ก ารรั บรู ้ ความน่ าเชื่ อถื อบนร้ านค้าเฟซบุ๊ก ที่ ขายทุ เ รี ยนสด
แตกต่างกัน
การรับรู้ ของผู้บริโภคทีม่ ีต่อความ
น่ าเชื่ อถือของแหล่ งสารเกีย่ วกับทุเรียนสด
เพศ
บนร้ านค้ าเฟซบุ๊ก

1) ความเชี่ยวชาญ
2) ความน่าไว้วางใจ
3) ความสม่าเสมอในการให้ขอ้ มูล
4) ความปรารถนาดี

/
/
/
/

ข้ อมูลประชากร
อายุ

อาชีพ

การศึกษา รายได้

/
-

-

-

-

ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ผูบ้ ริ โภคที่มีเพศต่างกันมีการรับรู ้ต่อความน่ าเชื่อถือของ
แหล่ ง สารเกี่ ย วกับ ทุ เ รี ย นสดบนร้ า นค้า เฟซบุ๊ ก ด้า นความเชี่ ย วชาญ ความน่ า ไว้ว างใจ ความ
สม่าเสมอในการให้ขอ้ มูล และความปรารถนาดีของแหล่งสารแตกต่างกัน อย่างมีนยั นัยสาคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 สรุ ปได้วา่ สอดคล้องกับสมมติฐาน
ผูบ้ ริ โภคที่มีอายุต่างกัน มีการรับรู ้ต่อความน่ าเชื่อถือของแหล่งสารเกี่ยวกับทุเรี ยนสดบน
ร้านค้าเฟซบุ๊ก ด้านความน่าไว้วางใจแตกต่างกัน อย่างมีนยั นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 สรุ ปได้
ว่า สอดคล้องกับสมมติฐาน
ผูบ้ ริ โภคที่มีอาชี พต่างกัน มีการรับรู ้ต่อความน่าเชื่อถือของแหล่งสารเกี่ยวกับทุเรี ยนสดบน
ร้านค้าเฟซบุ๊ก ด้านความเชี่ ยวชาญ ความน่ าไว้วางใจ ความสม่าเสมอในการให้ขอ้ มูล และความ
ปรารถนาดี ไ ม่ แ ตกต่ า งกัน อย่า งมี นัย ส าคัญ ทางสถิ ติ ที่ร ะดับ 0.05 สรุ ป ได้ว่า ไม่ ส อดคล้องกับ
สมมติฐาน
ผูบ้ ริ โภคที่มีการศึกษาต่างกัน มีการรับรู ้ต่อความน่าเชื่อถือของแหล่งสารเกี่ยวกับทุเรี ยนสด
บนร้านค้าเฟซบุ๊ก ด้านความเชี่ยวชาญ ความน่าไว้วางใจ ความสม่าเสมอในการให้ขอ้ มูล และความ
ปรารถนาดี ไ ม่ แ ตกต่ า งกัน อย่า งมี นัย ส าคัญ ทางสถิ ติ ที่ร ะดับ 0.05 สรุ ป ได้ว่า ไม่ ส อดคล้องกับ
สมมติฐาน
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ผูบ้ ริ โภคที่มีรายได้ต่างกัน มีการรับรู ้ต่อความน่าเชื่อถือของแหล่งสารเกี่ยวกับทุเรี ยนสดบน
ร้านค้าเฟซบุ๊ก ด้านความเชี่ ยวชาญ ความน่ าไว้วางใจ ความสม่าเสมอในการให้ขอ้ มูล และความ
ปรารถนาดี ไ ม่ แ ตกต่ า งกัน อย่า งมี นัย ส าคัญ ทางสถิ ติ ที่ร ะดับ 0.05 สรุ ป ได้ว่า ไม่ ส อดคล้องกับ
สมมติฐาน
ตารางที่ 5.2 สมมติฐานที่ 2 ลักษณะทางประชากรของผูบ้ ริ โภคที่เคยซื้อทุเรี ยนสดบนร้านค้า
เฟซบุก๊ ที่แตกต่าง มีการรับรู ้ส่วนประสมการตลาดออนไลน์แตกต่างกัน
การรับรู้ ของผู้บริโภคทีม่ ีต่อส่ วนประสม
การตลาดออนไลน์ เกีย่ วกับทุเรียนสดบน
ร้ านค้ าเฟซบุ๊ก

1)
2)
3)
4)
5)
6)

ด้านผลิตภัณฑ์
ด้านราคา
ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย
ด้านการส่ งเสริ มการตลาด
ด้านการให้บริ การส่ วนบุคคล
ด้านการรักษาความเป็ นส่ วนตัว

ข้ อมูลประชากร
เพศ

อายุ

อาชีพ

การศึกษา รายได้

/
/
/
-

-

-

-

-

ผลการทดสอบสมมติ ฐ านพบว่ า ผู บ้ ริ โ ภคที่ มี เ พศต่ า งกัน มี ก ารรั บ รู ้ ต่ อ ส่ ว นประสม
การตลาดออนไลน์เกี่ยวกับทุเรี ยนสดบนร้านค้าเฟซบุ๊ก ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านการส่ งเสริ ม
การตลาดแตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 สรุ ปได้วา่ สอดคล้องกับสมมติฐาน
ผูบ้ ริ โภคที่มีอายุต่างกัน มีการรับรู ้ต่อส่ วนประสมการตลาดออนไลน์เกี่ยวกับทุเรี ยนสดบน
ร้านค้าเฟซบุ๊ก ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่ องทางการจัดจาหน่ าย ด้านการส่ งเสริ มการตลาด
ด้านการให้บริ การส่ วนบุคคล และด้านการรักษาความเป็ นส่ วนตัวไม่แตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05 สรุ ปได้วา่ ไม่สอดคล้องกับสมมติฐาน
ผูบ้ ริ โภคที่มีอาชีพต่างกัน มีการรับรู ้ต่อส่ วนประสมการตลาดออนไลน์เกี่ยวกับทุเรี ยนสด
บนร้านค้าเฟซบุ๊ก ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย ด้านการส่ งเสริ มการตลาด
ด้านการให้บริ การส่ วนบุคคล และด้านการรักษาความเป็ นส่ วนตัวไม่แตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05 สรุ ปได้วา่ ไม่สอดคล้องกับสมมติฐาน
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ผูบ้ ริ โภคที่มีการศึกษาต่างกัน มีการรับรู ้ต่อส่ วนประสมการตลาดออนไลน์เกี่ยวกับทุเรี ยน
สดบนร้ านค้าเฟซบุ๊ก ด้านผลิ ตภัณ ฑ์ ด้านราคา ด้านช่ องทางการจัด จ าหน่ าย ด้านการส่ งเสริ ม
การตลาด ด้านการให้บริ การส่ วนบุคคล และด้านการรักษาความเป็ นส่ วนตัวไม่แตกต่างกัน อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 สรุ ปได้วา่ ไม่สอดคล้องกับสมมติฐาน
ผูบ้ ริ โภคที่มีรายได้ต่างกัน มีการรับรู ้ต่อส่ วนประสมการตลาดออนไลน์เกี่ยวกับทุเรี ยนสด
บนร้านค้าเฟซบุ๊ก ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย ด้านการส่ งเสริ มการตลาด
ด้านการให้บริ การส่ วนบุคคล และด้านการรักษาความเป็ นส่ วนตัวไม่แตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05 สรุ ปได้วา่ ไม่สอดคล้องกับสมมติฐาน
ตารางที่ 5.3 สมมติ ฐ านที่ 3 ลัก ษณะทางประชากรของผูบ้ ริ โ ภคที่ เ คยซื้ อ ทุ เ รี ย นสดบนร้ า นค้า
เฟซบุก๊ ที่แตกต่าง มีพฤติกรรมการตัดสิ นใจซื้อทุเรี ยนสดบนร้านค้าเฟซบุก๊ แตกต่างกัน
พฤติกรรมการตัดสิ นใจซื้อทุเรียนสด
บนร้ านค้าเฟซบุ๊ก
1) การรับรู ้ความต้องการ
2) การค้นหาข้อมูล
3) การประเมินทางเลือก
4) การตัดสิ นใจซื้อ
5) พฤติกรรมหลังการตัดสิ นใจซื้อ

เพศ
/
/

อายุ
/
/
/

ข้ อมูลประชากร
อาชีพ
การศึกษา
-

รายได้
-

ผลการทดสอบสมมติ ฐ านพบว่า ผูบ้ ริ โภคที่ มีเ พศต่ างกัน มี พ ฤติ ก รรมการตัดสิ นใจซื้ อ
ทุเรี ยนสดบนร้านค้าเฟซบุ๊ก ด้านการประเมินทางเลือก ด้านพฤติกรรมหลังการตัดสิ นใจซื้อแตกต่าง
กัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 สรุ ปได้วา่ สอดคล้องกับสมมติฐาน
ผูบ้ ริ โภคที่มีอายุต่างกัน มีพฤติกรรมการตัดสิ นใจซื้ อทุเรี ยนสดบนร้านค้าเฟซบุ๊ก ด้านการ
ค้นหาข้อมูล ด้านการตัดสิ นใจซื้ อ และด้านพฤติ กรรมหลังการตัดสิ นใจซื้ อแตกต่างกัน อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 สรุ ปได้วา่ สอดคล้องกับสมมติฐาน
ผูบ้ ริ โภคที่มีอาชี พต่างกัน มีพฤติกรรมการตัดสิ นใจซื้ อทุเรี ยนสดบนร้านค้าเฟซบุ๊ก ด้าน
การรับรู ้ความต้องการ ด้านการค้นหาข้อมูล ด้านการประเมินทางเลือก ด้านการตัดสิ นใจซื้ อ และ
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ด้านพฤติกรรมหลังการตัดสิ นใจซื้อไม่แตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 สรุ ปได้ว่า
ไม่สอดคล้องกับสมมติฐาน
ผูบ้ ริ โภคที่มีการศึกษาต่างกัน มีพฤติกรรมการตัดสิ นใจซื้อทุเรี ยนสดบนร้านค้าเฟซบุก๊ ด้าน
การรับรู ้ความต้องการ ด้านการค้นหาข้อมูล ด้านการประเมินทางเลือก ด้านการตัดสิ นใจซื้ อ และ
ด้านพฤติกรรมหลังการตัดสิ นใจซื้อไม่แตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 สรุ ปได้ว่า
ไม่สอดคล้องกับสมมติฐาน
ผูบ้ ริ โภคที่มีรายได้ต่างกัน มีพฤติกรรมการตัดสิ นใจซื้ อทุเรี ยนสดบนร้านค้าเฟซบุ๊ก ด้าน
การรับรู ้ความต้องการ ด้านการค้นหาข้อมูล ด้านการประเมินทางเลือก ด้านการตัดสิ นใจซื้ อ และ
ด้านพฤติกรรมหลังการตัดสิ นใจซื้อไม่แตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 สรุ ปได้ว่า
ไม่สอดคล้องกับสมมติฐาน

5.2 อภิปรายผลการศึกษา
จากผลการศึ กษาวิจยั เรื่ อง “ปั จ จัย การรั บรู ้ ความน่ าเชื่ อถื อของแหล่ งสาร การรั บรู ้ ส่วน
ประสมการตลาดออนไลน์ ที่มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อทุเรี ยนสดผ่านเฟซบุ๊ก” ผลการศึกษาพบว่า
ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 26-35 ปี ประกอบอาชี พข้าราชการ /
พนักงานรัฐวิสาหกิจ การศึกษาระดับปริ ญญาตรี รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 10,001-20,000 บาท ซึ่ งจาก
ผลการวิจยั ดังกล่าว ทางด้านประชากรศาสตร์ มีความสอดคล้องกับผลการวิจยั ของธิ ติมา พัดลม
และ กุลเชษฐ์ มงคล (2558) ทาการศึกษาเรื่ องพฤติกรรมการตัดสิ นใจซื้ ออาหารคลีนฟู้ดส์ผ่านสื่ อ
อิเล็กทรอนิ กส์ ในเขตกรุ งเทพมหานคร พบว่าผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง มีอายุ
ระหว่ า ง 26-35 ปี ระดับ การศึ ก ษาปริ ญ ญาตรี มี ค วามสอดคล้อ งกับ สริ ตา ภู มิ สิ น สิ ริ (2552)
ทาการศึกษาเรื่ องการศึกษาเปรี ยบเทียบกระบวนการตัดสิ นใจซื้ อลิ้นจี่สดในอาเภอเมืองเชี ยงใหม่
ของผูซ้ ้ือท้องถิ่นและนักท่องเที่ยวชาวไทย พบว่าผูต้ อบแบบสอบถามที่เคยบริ โภคลิ้นจี่สดที่เป็ นคน
ท้องถิ่น ส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง มีอายุช่วง 25-35 ปี การศึกษาระดับปริ ญญาตรี หรื อเทียบเท่า และ
ผูต้ อบแบบสอบถามเคยบริ โ ภคลิ้ น จี่ ส ดที่ เ ป็ นนัก ท่ อ งเที่ ย วชาวไทย ส่ ว นใหญ่ เ ป็ นเพศหญิ ง
การศึกษาระดับปริ ญญาตรี หรื อเทียบเท่า รายได้ 10,001-20,000 บาทต่อเดือน ซึ่งสอดคล้องกับสิ ทธิ
ชัย แสงชูวงศ์ (2549) ทาการศึกษาเรื่ องการศึกษาพฤติกรรมและทัศ นคติที่มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อ
สิ นค้าและผลไม้ที่ได้รับเครื่ องหมาย Q ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ของผูบ้ ริ โภคในเขต
กรุ งเทพมหานคร พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง มีรายได้ 10,000-20,000 บาทต่อเดือน
การศึกษาระดับปริ ญญาตรี และยังสอดคล้องกับวีกิจจ์ ศุภโกวิท (2555) ทาการศึกษาเรื่ องพฤติกรรม
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ของคนวัยทางานในจังหวัดเชี ยงใหม่ต่อการซื้ อสิ นค้าบนเฟซบุ๊ค พบว่าผูต้ อบแบบสอบถามส่ วน
ใหญ่เป็ นเพศหญิง ระดับการศึกษาสู งสุ ดปริ ญญาตรี รายได้เฉลี่ย 10,001-20,000 บาท และสอดคล้อง
กับทฤษฎีประชากรศาสตร์
5.2.1 การรับรู้ความน่ าเชื่ อถือของแหล่งสาร เกีย่ วกับทุเรียนสดบนร้ านค้าเฟซบุ๊ก
จากการศึกษาการรับรู ้ความน่ าเชื่ อถือของแหล่งสาร เกี่ยวกับทุเรี ยนสดบนร้านค้าเฟซบุ๊ก
พบว่าการรับรู ้ความน่าเชื่อถือด้านการรับรู ้ความเชี่ยวชาญ (Expertness) เป็ นด้านที่ผบู ้ ริ โภคให้ความ
เชื่อถือมากที่สุดรองลงมา คือ ด้านการรับรู ้ความสม่าเสมอในการให้ขอ้ มูล (Dynamic) ด้านการรับรู ้
ด้านความปรารถนาดี (Goodwill) และด้านความน่าไว้วางใจ (Trustworthiness) ตามลาดับ
การรับรู ้ความน่าเชื่อถือของแหล่งสาร ด้านการรับรู ้ความเชี่ ยวชาญ (Expertness) เป็ นด้านที่
ผูบ้ ริ โภคให้ความเชื่ อถือมากที่สุด อธิ บายได้ว่าผูส้ ื่ อสารที่มีความรู ้และความชานาญเกี่ยวกับเรื่ อง
ทุเรี ยนสด โดยสามารถถ่ายทอดข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับทุเรี ยนสดได้เป็ นอย่างดีไปยังผูร้ ับสารจะทา
ให้เกิดความเชื่อถือได้ สอดคล้องกับแนวคิดของ Ohanian (1990) ได้ศึกษาความเชี่ยวชาญของแหล่ง
สาร (Source Expertise) ไว้ว่า ผูส้ ่ งสารมีความถนัดเฉพาะทางเกี่ ยวกับสิ นค้าและบริ การ มีความ
สอดคล้องกับสาธิกานต์ บัวเทิง (2560) ทาการศึกษาเรื่ อง อิทธิพลของบล็อกเกอร์(Blogger) และการ
รี วิวผลิตภัณฑ์อาหาร ผ่านสื่ อสังคมออนไลน์กบั การตัดสิ นใจซื้ อผลิตภัณฑ์ของผูบ้ ริ โภค ที่พบว่า
กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นต่อความน่าเชื่อถือของบล็อกเกอร์ดา้ นความเชี่ยวชาญมีค่าเฉลี่ยมากที่สุด
เพราะผูบ้ ริ โภคมีการค้นหาข้อมูล เปิ ดรับข้อมูล เมื่อรู ้สึกถึงความเสี่ ยงโดยเฉพาะกับสิ นค้าที่มีความ
เกี่ ย วพัน สู ง ถึ ง แม้ว่ า ผลิ ต ภัณ ฑ์อ าหารไม่ ใ ช่ สิ น ค้า ที่ มี ค วามเกี่ ย วพัน สู ง แต่ ผ ลิ ต ภัณ ฑ์อ าหาร
จาเป็ นต้องได้รับการรับคารับรองหรื อคาแนะนาจากผูเ้ ชี่ยวชาญ เพราะอาหารที่ไม่มีคุณภาพจะทา
ให้มีผลต่อสุ ขภาพ
ผลการศึกษาการรับรู ้ความสม่าเสมอในการให้ขอ้ มูล (Dynamic) พบว่า ผูบ้ ริ โภครับรู ้ว่า
แหล่งสารที่น่าเชื่อถือควรแสดงความคิดเห็นที่เป็ นเหตุเป็ นผลกัน สอดคล้องกับสาธิ กานต์ บัวเทิง
(2560) พบว่า บล็อกเกอร์ ที่น่าเชื่อถือควรแสดงความคิดเห็นที่เป็ นเหตุเป็ นผลกัน และรองลงมาคือ
ผูบ้ ริ โภครั บรู ้ อีกว่าแหล่งสารที่น่าเชื่ อถือ ควรนาเสนอข้อมูลทุเรี ยนสดที่ทนั สมัย สอดคล้องกับ
แนวคิด Whitehead (1968) เรื่ องปั จจัยความน่าเชื่อถือของแหล่งสารที่อธิ บายองค์ประกอบที่สาคัญ
ของการรับรู ้ความน่ าเชื่ อถือของแหล่งสาร ปั จจัยด้านความสม่าเสมอ (Dynamic) ทั้งนี้ เนื่ องจากผู ้
สื่ อสารที่ แ สดงความคิ ดเห็ นที่ มีเหตุและผล ย่อมสะท้อนให้เห็ น ว่ามี ความน่ าเชื่ อถื อ และความ
ทันสมัยของแหล่งข้อมูลข่าว ทาให้ผบู ้ ริ โภคได้รับข้อมูลที่มีความทันสมัยสามารถนาข้อมูลไปใช้ใน
การประกอบการตัดสิ นใจซื้อทุเรี ยนสดได้

183
มีความสอดคล้องกับชยานี ชูประยูร (2560) ที่พบว่า ผูบ้ ริ โภครับรู ้ว่าแหล่งสารที่น่าเชื่อถือ
ควรนาเสนอข้อมูลที่ทนั สมัยและมีการเคลื่อนไหวการทากิจกรรมต่าง ๆ ของแหล่งข้อมูลข่าวสาร
จะทาให้ผูบ้ ริ โภคเล็งเห็นว่าแหล่งข่าวสารมีตวั ตน และสามารถนาข้อมูลไปใช้ประโยชน์ เพื่อนา
ข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิงในการตัดสิ นใจซื้ ออาหารเสริ มควบคุมน้ าหนักได้ และสอดคล้องกับมณี
รัตน์ จันทร์ เคน (2558) พบว่า การรับรู ้ความน่ าเชื่อถือด้านความเป็ นพลวัตเป็ นมิติที่มีการรับรู ้มาก
ที่สุด เนื่ องจากการสื่ อสารบนพื้นที่ออนไลน์ตอ้ งอาศัยความสม่าเสมอ ต่อเนื่ องในการให้ขอ้ มูลซึ่ ง
แสดงให้เห็นถึงความน่าเชื่อถือของการสื่ อสารแบบบอกต่อบนอินเทอร์เน็ตได้ เพราะพื้นที่ออนไลน์
ผูใ้ ช้สามารถค้นพบข้อมูลใหม่ ๆ ได้อย่างรวดเร็ ว และผูบ้ ริ โภคต้องการข้อมูลที่ มีเหตุมีผลและ
ทันสมัยเพื่อประกอบการตัดสิ นใจซื้อ
ด้านการรับรู ้ดา้ นความปรารถนาดี (Goodwill) พบว่า ผูบ้ ริ โภครับรู ้ว่าแหล่งสารบนเฟซบุ๊ก
ที่เข้าใจความคิด ความรู ้สึก และความต้องการของคู่สนทนานั้นมีความน่าเชื่อถือมากที่สุด รองลงมา
คือ ผูบ้ ริ โภครับรู ้อีกว่าแหล่งสารบนเฟซบุ๊กที่ตอบสนองต่อสิ่ งที่ผบู ้ ริ โภคต้องการทราบได้รวดเร็ ว
นั้นน่ าเชื่อถือ ซึ่ งสอดคล้องกับแนวคิดของ McCroskey and Teven, 1996 เรื่ องปั จจัยการรับรู ้ความ
น่าเชื่อถือของแหล่งสาร ที่กว่าวว่าความปรารถนาดี (Goodwill) คือ แหล่งสารที่สามารถเข้าอกเข้าใจ
เห็นใจ และสามารถตอบสนองต่อผูร้ ับสารได้ดี ซึ่ งสอดคล้องกับการศึกษาของมณี รัตน์ จันทร์ เคน
(2558) และสาธิกานต์ บัวเทิง (2560) พบว่า ผูบ้ ริ โภคสามารถรับรู ้ถึงความเข้าใจ ความห่ วงใย ความ
ใกล้ชิด และความต้องการระหว่างแหล่งสารและคู่สนทนามีความน่าเชื่อถือได้ ทั้งนี้ เนื่ องจากการที่
ผูบ้ ริ โภคได้รับความเข้าใจ ความห่ วงใยอย่างใกล้ชิดจากแหล่งข้อมูล จะทาให้ผูบ้ ริ โภคมี ความ
น่าเชื่อถือแหล่งข้อมูลได้ และสอดคล้องกับการศึกษาของชยานี ชูประยูร (2560) ที่พบว่า ผูบ้ ริ โภค
รับรู ้ว่าแหล่งสารที่ตอบสนองต่อสิ่ งที่บริ โภคต้องการทราบได้รวดเร็ วนั้นน่ าเชื่อถือมากที่สุด ทั้งนี้
เนื่ องจากการที่ผบู ้ ริ โภคต้องการติดต่อสื่ อสารกับแหล่งข้อมูล แล้วได้รับการติดต่อสื่ อสารกลับกับ
แหล่งข้อมูลอย่างรวดเร็ วนั้น สามารถทาให้ผบู ้ ริ โภคมีความเชื่อถือต่อแหล่งข้อมูลนั้น ๆ
ผลการศึกษาด้านความน่ าไว้วางใจ (Trustworthiness) พบว่าเป็ นมิติที่ผูบ้ ริ โภครั บรู ้ น้อย
ที่สุดต่อการตัดสิ นใจซื้อทุเรี ยนสดผ่านเฟซบุก๊ ผูบ้ ริ โภครับรู ้วา่ แหล่งสารของทุเรี ยนสดบนเฟซบุ๊กที่
น่ า ไว้ว างใจ จะต้อ งไม่ มี ผ ลประโยชน์ ใ ด ๆ แอบแฝงมากที่ สุ ด ทั้ง นี้ เพราะผู ้บ ริ โภครั บ รู ้ ว่ า
แหล่งข้อมูลทุเรี ยนสดบนเฟซบุ๊กที่มีความจริ งใจ มีความซื่ อสัตย์ โดยไม่มีผลประโยชน์ใด ๆ แอบ
แฝงสามารถทาให้ผบู ้ ริ โภคไว้วางใจได้มากที่สุด มีความสอดคล้องกับแนวคิดความน่าเชื่อถือของ
Hovland, Janis and Kelley (1953) ศึกษาเรื่ องปั จจัยความน่ าเชื่อถือของแหล่งสารที่อธิ บายความน่า
ไว้วางใจเท่านั้นที่ผูบ้ ริ โภครั บรู ้ มากที่สุด และยังสอดคล้องกับผลการวิจยั ของสาธิ กานต์ บัวเทิง
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(2560) พบว่า กลุ่มตัวอย่างเห็นด้วยที่บล็อกเกอร์ ที่น่าไว้วางใจจะต้องไม่มีผลประโยชน์ใด ๆ แอบ
แฝง
5.2.2 การรับรู้ส่วนประสมการตลาดออนไลน์ เกีย่ วกับทุเรียนสดบนร้ านค้ าเฟซบุ๊ก
จากการศึกษาการรับรู ้ส่วนประสมการตลาดออนไลน์ เกี่ยวกับทุเรี ยนสดบนร้านค้าเฟซบุ๊ก
พบว่า ด้านราคา (Price) เป็ นด้านที่ผบู ้ ริ โภคให้ความรับรู ้มากที่สุด รองลงมา คือ ด้านการรักษาความ
เป็ นส่ ว นตัว (Privacy) ด้ า นช่ อ งทางการจัด จ าหน่ า ย (Place) ด้ า นการให้ บ ริ การส่ ว นบุ ค คล
(Personalization) ด้านผลิตภัณฑ์ (Product) และผูบ้ ริ โภคให้ความรับรู ้นอ้ ยที่สุดคือ ด้านการส่ งเสริ ม
การตลาด (Promotion) ตามลาดับ
เมื่ อ พิ จ ารณาเป็ นรายด้า น พบว่ า ผูบ้ ริ โ ภคมี ก ารรั บ รู ้ ด้า นราคา (Price) มากที่ สุ ด โดย
ผูบ้ ริ โภคมีการรั บรู ้ ว่าการแจ้งราคาทุเรี ยนสดก่อนทาการสั่งซื้ อ รองลงมาคือ ผูบ้ ริ โภครั บรู ้ ว่าค่า
จัดส่ งมีความคุม้ ค่ากับปริ มาณการสั่งซื้ อทุเรี ยนสด ทั้งนี้ เพราะการแจ้งราคาก่ อนทาการสั่งซื้ อมี
ความสาคัญมากต่อการตัดสิ นใจซื้ อ เพราะผูบ้ ริ โภคจะตัดสิ นใจซื้ อได้ตอ้ งดูอรรถประโยชน์ที่จะ
ได้รับกับจานวนเงินที่ได้จ่ายไปว่ามีความคุม้ ค่าไหม อีกทั้งมีการเรี ยกเก็บเงินค่าจัดส่ งทุเรี ยนสดตาม
ความเป็ นจริ งย่อมทาให้ผูบ้ ริ โภครู ้สึกพึงพอใจไม่ถูกเอารัดเอาเปรี ยบ สอดคล้องกับแนวคิดส่ วน
ประสมการตลาดของเสรี วงษ์มณฑา (2542, น. 11) ได้กล่าวไว้ว่าการมีสินค้าและบริ การที่สามารถ
ตอบสนองความต้องการของผูบ้ ริ โภคกลุ่มเป้ าหมายได้ในราคาที่ผบู ้ ริ โภคสามารถยอมรับได้และ
มองว่าสิ นค้าและบริ การนั้นมี ความคุ ม้ ค่าจึ งจะยินดี ที่จะจ่ ายเงิ น และเพื่อให้ผูบ้ ริ โภคเกิ ด ความ
สะดวกสบายในการซื้อสิ นค้า ผูป้ ระกอบการจะต้องมีการกระจายสิ นค้าให้สอดคล้องกับพฤติกรรม
การซื้อของผูบ้ ริ โภคด้วย ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดส่ วนประสมการตลาด ด้านราคา ที่ วิทวัส รุ่ งเรื อง
ผล (2555, น. 95) อธิบายไว้ว่าการตั้งราคาต้องอยูใ่ นระดับที่ผบู ้ ริ โภคพึงพอใจที่จะจ่ายเพื่อซื้อสิ นค้า
โดยคานึงถึงความคุม้ ค่าและความหวังที่จะได้รับจากสิ นค้าและบริ การ และยังสอดคล้องกับแนวคิด
ส่ วนประสมการตลาด ที่ กุณฑลี รื่ นรมย์ (2558, น. 35) กล่าวไว้ว่าส่ วนประสมการตลาด 4P’s แบบ
ดั้งเดิมไม่เพียงพอกับสภาพธุ รกิจในปั จจุบนั ดังนั้น Price จากเดิมคือราคาที่ต้ งั บวกต้นทุนการผลิต
และกาไรที่ตอ้ งการ หรื อ ราคาของคู่แข่ง ถูกปรับเปลี่ยนเป็ น Value ที่ลูกค้าจะได้รับเมื่อเปรี ยบเทียบ
กับราคา
ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของเจิง เซิ่น (2559) ทาการศึกษาเรื่ องส่ วนประสมการตลาดที่
มีผลต่อการซื้อและพฤติกรรมการซื้อผลไม้จากประเทศไทยของผูบ้ ริ โภคชาวจีนในเมืองหนานหนิง
เขตปกครองตนเองชนชาติจว้ งกวางสี สาธารณรัฐประชาชนจีน พบว่า มีป้ายแสดงราคาสิ นค้าไว้
อย่างชัดเจนมี ผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อผลไม้ของผูบ้ ริ โภคมากที่ สุด เช่ นเดี ยวกับอภิ พร วีระนนท์
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(2560) ทาการศึกษาเรื่ อง ปั จจัยพยากรณ์ พฤติกรรมการสั่งอาหารผ่านแอปพลิ เคชันบนอุปกรณ์
เคลื่อนที่ของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร ที่พบว่า การระบุราคาอาหารในแต่ละรายการอย่าง
ชัดเจน ค่าจัดส่ งอาหารเมื่อสัง่ ผ่านแอปพลิเคชัน่ มีความเหมาะสม ราคามีความเหมาะสมเมื่อเทียบกับ
คุณภาพอาหารและบริ การที่ได้รับ และมีความคุม้ ค่าเมื่อสัง่ ผ่านแอปพลิเคชัน่ และมีความสอดคล้อง
กับผลการศึกษาของภาษิตา หาญศึก และคณะ (2562) ทาการศึกษาเรื่ องปั จจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อ
การตัดสิ นใจซื้ อทุเรี ยนภูเขาไฟศรี สะเกษของผูบ้ ริ โภคในภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อ และธิ ติมา พัด
ลม และกุลเชษฐ์ มงคล (2558) ทาการศึกษาเรื่ องพฤติกรรมการตัดสิ นใจซื้ออาหารคลีนฟู้ดส์ผา่ นสื่ อ
อิเล็กทรอนิ กส์ ในเขตกรุ งเทพมหานคร ที่พบว่าปั จจัยด้านราคา ผูจ้ าหน่ ายทุเรี ยนควรนาเสนอให้
ลูกค้าเห็นว่าราคาที่ลูกค้าจ่ายไปคุม้ ค่ากับปริ มาณและคุณภาพที่ได้รับ
ด้านการรั กษาความเป็ นส่ วนตัว (Privacy) พบว่า ผูบ้ ริ โภคมีการรั บรู ้ ว่าไม่นาข้อมูลของ
ลูกค้าไปเผยแพร่ หรื อส่ งต่อให้แก่ ผูอ้ ื่ นก่ อนได้รับอนุ ญาตมากที่ สุด รองลงมาคือ การรั บรู ้ มีการ
ร้องเรี ยนหรื อแจ้งข้อมูลย้อนกลับกรณี เกิดปั ญหาด้านความลับลูกค้า เพื่อเป็ นการรับรองการรักษา
ความลับของลูกค้า มีความสอดคล้องกับแนวคิดส่ วนประสมการตลาดออนไลน์ ด้านการรั กษา
ความเป็ นส่ วนตัวที่ ธารารัตน์ พวงสุ วรรณ (2558); วิเชียร วงศ์ณิชชากุล และคณะ (2550, น. 13-16);
จิตรลดา วิวฒั น์เจริ ญวงศ์ (มหาวิทยาลัยศรี ปทุม, 2553) และกุลฉัตร ฉัตรกุล ณ อยุธยา (2555) ได้
กล่าวว่าการรักษาความเป็ นส่ วนตัว (Privacy) เป็ นนโยบายที่ผูป้ ระกอบการหรื อองค์กรต่าง ๆ ได้
ประกาศให้ ส าธารณชนได้รั บ ทราบว่ า ตนจะให้ ค วามคุ ้ม ครองข้อ มู ล ส่ ว นบุ ค คลที่ เ ก็ บ ไว้
ผูป้ ระกอบการควรกาหนดนโยบายเพื่อสร้างความน่ าเชื่ อถือ โดยเฉพาะข้อมูลเกี่ ยวกับการรักษา
ความเป็ นส่ วนตัว (Privacy) เช่น ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขบัตรเครดิต เป็ นต้น
สอดคล้องกับเสาวนี ย ์ ศรี จนั ทร์ นิล (2559) ทาการศึกษาเรื่ องส่ วนประสมทางการตลาด
ออนไลน์ที่มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อผลิตภัณฑ์ ผ่านทางอินเทอร์ เน็ตของผูบ้ ริ โภคในเขตจังหวัด
นนทบุรี ที่พบว่า ผูบ้ ริ โภคให้ความสาคัญด้านไม่นาข้อมูลของลูกค้าไปเผยแพร่ หรื อส่ งต่อให้แก่
ผูอ้ ื่นก่อนได้รับอนุ ญาต และมีการแจ้งข้อมูลย้อนกลับกรณี เกิดปั ญหาด้านความลับลูกค้า มีความ
สอดคล้องกับผลการศึกษาของอภิพร วีระนนท์ (2560) ที่พบว่า การที่แอปพลิเคชัน่ มีการรักษาข้อมูล
ส่ วนตัวของลูกค้า เช่นเดียวกับผลการศึกษาของปิ ยะพร ปุรา (2560) ทาการศึกษาเรื่ องปั จจัยที่มีผล
ต่ อ พฤติ ก รรมการซื้ อ ผัก อิ น ทรี ย ์ ผ่า นช่ อ งทางออนไลน์ ข องผูบ้ ริ โ ภค พบว่ า กลุ่ ม ตัว อย่า งให้
ความสาคัญกับร้านค้าที่มีนโยบายในการจัดเก็บข้อมูลส่ วนตัวของลูกค้าอย่างชัดเจน ไม่มีการนา
ข้อมูลส่ วนตัวของลูกค้าไปเปิ ดเผย และไม่นาบทสนทนาที่ทางร้านได้พูดคุยกับลูกค้ามาเปิ ดเผยโดย
ไม่ได้รับอนุญาต
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ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย (Place) พบว่า ผูบ้ ริ โภคมีการรับรู ้ร้านค้าทุเรี ยนสดบนเฟซบุ๊ก
มีความสะดวกของขั้นตอนการสั่งซื้ อมากที่สุด และผูบ้ ริ โภคยังรับรู ้อีกว่าร้านทุเรี ยนสดมีการจัดส่ ง
ที่ตรงต่อเวลา ทั้งนี้ เพราะผูบ้ ริ โภคล้วนแล้วแต่ตอ้ งการความสะดวกสบายในการสั่งซื้ อมากที่สุด
เพราะทาให้ผูบ้ ริ โภคประหยัดเวลามากขึ้น อีกทั้งผูบ้ ริ โภคยังรู ้สึกพึงพอใจเมื่อร้านค้าทุเรี ยนสดมี
การจัดส่ งทุเรี ยนสดอย่างตรงต่อเวลา เพราะการจัดส่ งทุเรี ยนสดหากมีการจัดส่ งที่ล่าช้าไม่ตรงต่อ
เวลาอาจทาให้ผลไม้สุกระหว่างทาง เมื่อมาถึงผูบ้ ริ โภคอาจทาให้ทุเรี ยนสดสุ กมากเกิ นไปทาให้
ผูบ้ ริ โภคไม่สามารถรับประทานได้ สอดคล้องกับแนวคิดส่ วนประสมการตลาด ด้านช่องการจัด
จาหน่าย ที่ วิทวัส รุ่ งเรื องผล (2555, น. 95) กล่าวไว้วา่ ความพยายามของผูผ้ ลิตที่มีต่อการจัดจาหน่าย
และการกระจายสิ นค้าไปสู่ ผูบ้ ริ โภคภายในระยะเวลาที่กาหนดและสถานที่ที่เหมาะสม เพื่อให้
ผูบ้ ริ โภคมีความสะดวกสบายในการซื้อสิ นค้าและการบริ การ
และยังสอดคล้องกับแนวคิดส่ วนประสมการตลาดออนไลน์ ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย ที่
ธารารัตน์ พวงสุ วรรณ (2558); วิเชี ยร วงศ์ณิชชากุล และคณะ (2550, น. 13-16); จิตรลดา วิวฒั น์
เจริ ญ วงศ์ (มหาวิ ท ยาลัย ศรี ป ทุ ม , 2553) และกุล ฉัต ร ฉัต รกุล ณ อยุธ ยา (2555) กล่ า วไว้ว่า ช่ อง
ทางการจัด จ าหน่ ายเป็ นกระบวนการเคลื่ อนย้ายผลิ ตภัณ ฑ์จ ากผูผ้ ลิ ตไปสู่ ผูบ้ ริ โภค หรื อตลาด
เป้ าหมาย ซึ่ งปั จจัยในการพิจารณาช่ องทางการจัดจาหน่ ายผลิตภัณฑ์ผ่านระบบออนไลน์ ได้แก่
เว็บไซต์ใช้งานง่าย การเข้าเว็บไซต์หรื อดาวน์โหลดข้อมูลมีความรวดเร็ ว ข้อมูลที่นาเสนอชัดเจน
น่ าสนใจ และมีความปลอดภัยของข้อมูล และยังสอดคล้องกับผลการศึกษาของอภิพร วีระนนท์
(2560) ที่พบว่าความสะดวกสบายเมื่อทาการสั่งซื้ ออาหารผ่านแอปพลิเคชัน่ และการสั่งซื้ ออาหาร
ผ่านแอปพลิเคชัน่ นี้ มีการจัดส่ งตรง เช่นเดียวกับผลการศึกษาของวีกิจจ์ ศุภโกวิท ทาการศึกษาเรื่ อง
พฤติกรรมของคนวัยทางานในจังหวัดเชียงใหม่ต่อการซื้ อสิ นค้าบนเฟสบุ๊ค และเสาวนี ย ์ ศรี จนั ทร์
นิล (2559) ที่พบว่า การออกแบบเว็บไซต์ให้ใช้งานได้ง่ายและมีความสะดวกของขั้นตอนการสัง่ ซื้อ
เป็ นด้านที่ผบู ้ ริ โภคให้ความสาคัญมาก และการตรงต่อเวลาในการจัดส่ งผลิตภัณฑ์
ด้านการให้บริ การส่ วนบุคคล (Personalization) พบว่า ผูบ้ ริ โภคมีการรับรู ้ความรวดเร็ วใน
การให้บริ การเป็ นรายบุคคล (เช่น แอดมินมีการจัดคิวที่ดี มีการให้คาแนะนาตามความสนใจของ
ลูกค้าแต่ละราย) สอดคล้องกับผลการศึกษาของวีกิจจ์ ศุภโกวิท (2555) พบว่าผูต้ อบแบบสอบถาม
ให้ความสาคัญต่อปั จจัยด้านบุคคล เรื่ องร้านค้ามีความรวดเร็ วในการตอบคาถามของลูกค้าผ่านหน้า
เพจ หรื อ E-mail ในขณะที่ผูบ้ ริ โภครับรู ้อีกว่าการเก็บและจดจารายละเอียดข้อมูลของลูกค้าได้เป็ น
อย่างดี และสร้างความประทับใจในรู ปแบบต่าง ๆ สอดคล้องกับเสาวนีย ์ ศรี จนั ทร์นิล (2559) ที่พบว่า
ผูบ้ ริ โภคให้ความสาคัญกับการสนทนาตอบโต้หรื อให้รายละเอียดโดยตรงกับลูกค้า และการเก็บ
และจดจารายละเอียดข้อมูลของลูกค้าได้เป็ นอย่างดีและสร้างความประทับใจในรู ปแบบต่าง ๆ เช่น
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ส่ งการ์ ดอวยพรวันเกิดหรื อเทศกาลสาคัญต่าง ๆ เนื่ องจากร้านค้าที่มีความกระตือรื อร้นในการตอบ
คาถามของผูบ้ ริ โภคอย่างรวดเร็ วนั้น และการเก็บจดจารายละเอียดของลูกค้าได้เป็ นอย่างดี มีการ
สร้างความประทับใจในเทศกาลต่าง ๆ ให้แก่ลูกค้า ย่อมสะท้อนให้เห็นว่าร้านค้ามีการแสดงออกถึง
ความเอาใจใส่ ต่อผูบ้ ริ โภคเป็ นอย่างดี
ด้านผลิตภัณฑ์ (Product) พบว่า ผูบ้ ริ โภคมีการรับรู ้มีการบอกข้อมูลของทุเรี ยนสดแต่ละ
สายพันธุ์อย่างละเอียด เช่ น คุณภาพ น้ าหนัก ราคามากที่สุด รองลงมาผูบ้ ริ โภครับรู ้อีกว่ามีความ
หลากหลายของสายพันธุ์ทุเรี ยนในร้านค้าทุเรี ยนสดบนเฟซบุ๊ก มีความสอดคล้องกับเจน บารุ งชีพ
(2556) ทาการศึกษาเรื่ อง คุณลักษณะที่มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อของผูบ้ ริ โภคทุเรี ยนทอดกรอบ ที่
พบว่าผูบ้ ริ โภคกลุ่มที่ 1 เป็ นกลุ่มที่ให้ความสาคัญกับคุณลักษณะด้านรู ปแบบการติดฉลากข้อมูล
ต่าง ๆ มากที่สุด และยังสอดคล้องกับผลการศึกษาของธิติมา พัดลม และกุลเชษฐ์ มงคล (2558); เจิง
เซิ่ น (2559) และเสาวนี ย ์ ศรี จนั ทร์ นิล (2559) พบว่า ร้ านค้ามีสินค้าให้เลือกหลากหลาย มีความ
ทันสมัยตลอดเวลา การบอกข้อมูลรายละเอียดของสิ นค้าอย่างครบถ้วนมีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อ
ผลิตภัณฑ์ของผูบ้ ริ โภค มีความสอดคล้องกับอภิพร วีระนนท์ (2560) ที่พบว่าการที่มีร้านอาหารที่
นาเสนอในแอปพลิเคชัน่ มีความหลากหลาย และมีการบอกข้อมูลร้านอาหารแต่ละร้านโดยละเอียด
และการบอกรายละเอียดของอาหารอย่างชัดเจน เช่น ลักษณะของอาหาร ราคา เวลาปิ ดร้าน มีผลต่อ
การสัง่ อาหารผ่านแอปพลิเคชัน่ บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ ของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร เนื่องจาก
ร้านค้าที่มีการบอกข้อมูลรายละเอียดของทุเรี ยนสดในแต่ละสายพันธุ์อย่างชัดเจน เช่น การระบุราคา
คุณภาพ น้ าหนัก และการมีทุเรี ยนหลากหลายสายพันธุ์ให้ผบู ้ ริ โภคได้เลือกหลากหลายย่อมส่ งผล
ต่อการตัดสิ นใจของผูบ้ ริ โภคได้ง่าย
ด้านการส่ งเสริ มการตลาด (Promotion) พบว่าผูบ้ ริ โภคมีการรับรู ้การรับประกันความพึง
พอใจในทุเรี ยนสด เช่น ถ้าทุเรี ยนอ่อนสามารถส่ งคืนได้มากที่สุด รองลงมาคือ ผูบ้ ริ โภครับรู ้ว่าการ
ส่ งเสริ มการขาย เช่ น การแจกของแถมเมื่ อซื้ อทุ เรี ย นสดครบตามยอดที่ ก าหนด สอดคล้องกับ
แนวคิดส่ วนประสมการตลาด ด้านการส่ งเสริ มการตลาด ที่ วิทวัส รุ่ งเรื องผล (2555 : 95) กล่าวไว้วา่
เป็ นการติดต่อสื่ อสารระหว่างผูซ้ ้ื อ ผูข้ าย และผูบ้ ริ โภค เพื่อให้ลูกค้ารับรู ้คุณประโยชน์ คุณสมบัติ
ของผลิตภัณฑ์ ด้านราคาและช่องทางการจัดจาหน่าย เพื่อกระตุน้ ความต้องการของลูกค้า เช่น การ
โฆษณา ประชาสัมพันธ์ การส่ งเสริ มการขายด้วยการจัดกิจกรรม ลด แลก แจก แถม ซึ่ งสอดคล้อง
กับผลการศึกษาของวีกิจจ์ ศุภโกวิท (2555) , เสาวนี ย ์ ศรี จนั ทร์ นิล (2559) , เจิง เซิ่ น (2559) และธิติ
มา พัดลม และ กุลเชษฐ์ มงคล (2558) พบว่าผูต้ อบแบบสอบถามให้ความสาคัญระดับมาก เรื่ องมี
บริ การจัดส่ งสิ นค้าฟรี มีบริ การรับคืนหรื อเปลี่ยนสิ นค้า และมีการจัดกิจกรรมส่ งเสริ มการขายให้กบั
ลูกค้าที่ซ้ื อผลไม้ เช่น ลด แลก แจก แถม ชิงโชค เช่นเดียวกับอภิพร วีระนนท์ (2560) ที่พบว่า การ
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จัดโปรโมชั่นส่ วนลดพิเศษให้กบั ลูกค้าอยู่เสมอ การจัดโปรโมชั่นตามเทศกาล มี การแจ้งเตื อน
โปรโมชั่นต่าง ๆ ให้ลูกค้ารั บทราบ ทั้งนี้ เนื่ องจากร้ านค้าขายทุเรี ยนสดบนเฟซบุ๊กที่ รับประกัน
สามารถส่ งคืนทุเรี ยนสดที่เป็ นทุเรี ยนอ่อนได้ มักทาให้ผูบ้ ริ โภครู ้ สึกมีความพึงพอใจ อีกทั้งการ
จัดการส่ งเสริ มการตลาดด้วยการ ลด แลก แจก แถมย่อมทาให้ผบู ้ ริ โภครู ้สึกคุม้ ค่าและเกิดการการ
ตัดสิ นใจซื้อได้ง่าย
5.2.3 พฤติกรรมการตัดสิ นใจซื้อทุเรียนสดบนร้ านค้ าเฟซบุ๊ก
จากการศึกษาพฤติกรรมการตัดสิ นใจซื้อทุเรี ยนสดบนร้านค้าเฟซบุ๊ก พบว่า ด้านการค้นหา
ข้อมูล เป็ นด้านที่ผบู ้ ริ โภคตัดสิ นใจซื้ อทุเรี ยนสดบนร้านค้าเฟซบุ๊กมากที่สุด รองลงมาคือ ด้านการ
ประเมินทางเลือก ด้านการรับรู ้ความต้องการ ด้านพฤติกรรมหลังการตัดสิ นใจซื้ อ และด้านการ
ตัดสิ นใจซื้อ ตามลาดับ
เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้านพบว่า ด้านการค้นหาข้อมูล ผูบ้ ริ โภคมีการศึกษารายละเอียดของ
ทุเรี ยนสด เช่น ราคา สายพันธุ์ ค่าจัดส่ ง ก่อนตัดสิ นใจซื้ อมากที่สุด รองลงมาคือ ผูบ้ ริ โภคต้องการ
ซื้อทุเรี ยนสด มักอ่านรี วิวเกี่ยวกับทุเรี ยนนั้นจากผูซ้ ้ือก่อน ทั้งนี้เพราะผูบ้ ริ โภคเกิดความต้องการซื้ อ
ทุเรี ยนสด จึ งพยายามค้นหาข้อมูลต่าง ๆ เกี่ ยวกับทุเรี ยนสดทั้งการค้นหาข้อมูลภายใน และการ
ค้นหาข้อมูลภายนอกจากการอ่านรี วิวจากผูบ้ ริ โภคที่เคยซื้ อทุเรี ยนสดจากผูบ้ ริ โภคที่เคยซื้ อมาก่อน
เพื่อประกอบการตัดสิ นใจซื้ อของผูบ้ ริ โภค สอดคล้องกับแนวคิดของ สอดคล้องกับแนวคิดของ
Kotler (1999, อ้างถึ งใน ศิ ริว รรณ เสรี รัตน์ และคณะ, 2546, น. 192) อ้างอิ งจากเรื่ องพฤติ กรรม
ผูบ้ ริ โภคเป็ นพฤติกรรมที่ผบู ้ ริ โภคทาการค้นหา การคิด การใช้ การประเมินผล ในสิ นค้าและบริ การ
ที่ตอบสนองต่อความต้องการและความพึงพอใจของผูบ้ ริ โภค มีความสอดคล้องกับงานวิจยั ของ
สาธิกานต์ บัวเทิง (2560) พบว่ากลุ่มตัวอย่างเห็นด้วยกับการศึกษารายละเอียดของผลิตภัณฑ์อาหาร
เช่น ราคา ส่ วนผสม และกรรมวิธีการปรุ งก่อนการตัดสิ นใจซื้ อมากที่สุด และเมื่อผูบ้ ริ โภคต้องการ
ซื้ออาหาร มักหารี วิวเมนูน้ นั จากบล็อกเกอร์ก่อนน้อยที่สุด
ด้านการประเมินทางเลือก พบว่าผูบ้ ริ โภคเปรี ยบเทียบคุณภาพของทุเรี ยนสดในแต่ละร้าน
บนเฟซบุ๊กก่อนตัดสิ นใจเลือกซื้ อมากที่สุด ในขณะที่การตัดสิ นใจซื้ อน้อยที่สุดคือ รับชมการรี วิว
ทุเรี ยนสดจากผูซ้ ้ือ หลาย ๆ ท่านก่อน จึงทาการตัดสิ นใจซื้อทุเรี ยนสด สอดคล้องกับ ปฐมาพร เนติ
นันทน์ (2556, น. 55) เรื่ องการประเมิ นทางเลื อก ผูบ้ ริ โภคได้ขอ้ มู ลมาแล้ว ผูบ้ ริ โภคจะทาการ
ประเมินทางเลือก เปรี ยบเทียบสิ นค้า เพื่อเลือกสิ่ งที่ตอบสนองความต้องการมากที่สุด สอดคล้องกับ
ผลการศึ กษาของสริ ตา ภู มิสินสิ ริ (2552) ทาการศึ กษาเรื่ องการศึ กษาเปรี ยบเที ยบกระบวนการ
ตัดสิ นใจซื้อลิ้นจี่สดในอาเภอเมืองเชียงใหม่ของผูซ้ ้ือท้องถิ่นและนักท่องเที่ยวชาวไทย ที่พบว่าด้าน
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การเปรี ยบเทียบข้อมูลในการประเมินทางเลือกผูต้ อบแบบสอบถามที่เป็ นคนท้องถิ่นจะหาข้อมูล
จากหลายแหล่งก่อนนามาประเมินทางเลือกแล้วค่อยตัดสิ นใจซื้อมากที่สุด
มี ค วามสอดคล้อ งกับ การศึ ก ษาของสาธิ ก านต์ บัว เทิ ง (2560) พบว่ า ด้า นการประเมิ น
ทางเลื อก การรั บชมการรี วิวผลิ ตภัณฑ์จากบล็อกเกอร์ ห ลาย ๆ ท่านก่ อน จึ งทาให้ตดั สิ นใจซื้ อ
ผลิตภัณฑ์อาหารมีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด อธิบายได้วา่ ผูบ้ ริ โภคเลือกสิ่ งที่ดี คุม้ ค่าที่สุดก่อนการตัดสิ นใจ
ซื้ อ ดังนั้นผูบ้ ริ โภคจะทาการประเมินทางเลือกด้วยการเปรี ยบเทียบคุณภาพทุเรี ยนสดบนร้านค้า
เฟซบุ๊กในแต่ละร้าน และการรับชมอ่านรี วิวจากลูกค้าที่เคยซื้ อทุเรี ยนสดมาก่อนเพื่อประกอบการ
ตัดสิ นใจซื้อ
ด้านการรับรู ้ความต้องการ พบว่า ผูบ้ ริ โภคได้รับข้อมูลเกี่ ยวกับทุเรี ยนสดตามฤดูกาลจึง
ตัดสิ นใจซื้ อทุเรี ยนสดมากที่สุด ในขณะที่ผูบ้ ริ โภคได้รับข้อมูลเกี่ยวกับโปรโมชัน่ จึงตัดสิ นใจซื้ อ
ทุเรี ยนสด มีการตัดสิ นใจซื้ อน้อยที่สุด ทั้งนี้ เนื่ องจากประเทศไทยมีพ้ืนที่ปลูกทุเรี ยนมากสาหรับ
รับประทานภายในประเทศและส่ งออกตลาดต่างประเทศ ทาให้ผลผลิตทุเรี ยนสดตามฤดูกาลหาซื้ อ
ได้ง่ายราคาไม่สูงมาก เมื่อผูบ้ ริ โภคที่ชื่นชอบทุเรี ยนสดรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับทุเรี ยนสดมีจาหน่าย
ในฤดูกาลแล้ว ผูบ้ ริ โภคที่ชื่นชอบทุเรี ยนสดมักให้ความสนใจตัดสิ นใจซื้ อทุเรี ยนสดในช่วงฤดูกาล
มากที่สุด สอดคล้องกับแนวคิดของ Maslow อ้างถึงใน ปฐมาพร เนตินนั ทน์ (2556 หน้า 63) เรื่ อง
ลาดับขั้นความต้องการของมาสโลว์ เพื่อให้มนุ ษย์สามารถมีชีวิตอยู่ได้ อาหารเป็ นปั จจัยหลักของ
ชีวิต เนื่องจากอาหารให้พลังงานแก่ร่างกาย ช่วยให้ร่างกายเจริ ญเติบโตและช่วยซ่อมแซมส่ วนที่สึก
หรอ อาหารยังควบคุมการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ของร่ างกายช่วยให้อวัยวะต่าง ๆ ในร่ างกายทางาน
และสามารถด ารงชี วิตอยู่ไ ด้อย่างเป็ นปกติ อี ก ทั้งปั จ จัยนาเข้าที่ เกิ ดจากความพยายามทุ่มเทใน
การตลาดขององค์กร เช่น การส่ งเสริ มการตลาด ย่อมส่ งผลกระทบต่อกระบวนการตัดสิ นใจซื้ อของ
ผูบ้ ริ โภค
มีความสอดคล้องกับผลการศึกษาของอดุลย์ ก๋ องระบาง (2549) ทาการศึกษาเรื่ องปั จจัยที่มี
ผลต่อพฤติกรรมการซื้ อผลไม้สดของผูบ้ ริ โภคในตลาดสดแม่ริม อาเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ที่
พบว่าผูบ้ ริ โภคส่ วนใหญ่เห็นด้วยมากในเรื่ องผูซ้ ้ื อชอบซื้ อผลไม้ไทยตามฤดูกาลมากกว่าผลไม้จาก
ต่างประเทศ เพราะประเทศไทยมีความสมบูรณ์ทางด้านทรัพยากรธรรมชาติ พืชพันธุ์ และผลไม้
หมุนเวียนตลอดทั้งปี จึงมีผลไม้ออกมาตามฤดูกาลอย่างไม่ขาดสายและทันต่อความต้องการของ
ผูบ้ ริ โภคภายในประเทศ และผลไม้ไทยยังเป็ นที่ ยอมรั บและถูกปากคนไทยมากกว่าผลไม้จ าก
ต่างประเทศ อีกทั้งยังราคาถูกกว่ามากอีกด้วย
ด้านพฤติกรรมหลังการตัดสิ นใจซื้ อ พบว่าผูบ้ ริ โภคจะแนะนาให้ผอู ้ ื่นซื้ อทุเรี ยนสดที่ท่าน
ได้รับความพอใจมากที่สุด ในขณะที่ผบู ้ ริ โภคมีความต้องการซื้อทุเรี ยนสดซ้ า ผ่านร้านค้าเฟซบุก๊ อื่น
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มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ซึ่ งสอดคล้องกับ ปฐมาพร เนตินนั ทน์ (2556 หน้า 59) เรื่ องพฤติกรรมหลังการ
ซื้อใช้ การกระทาหลังจากการซื้อใช้ หากผูบ้ ริ โภคมีความพึงพอใจต่อตราสิ นค้า ผูบ้ ริ โภคจะมีความ
ภัก ดี ต่ อ ตราสิ น ค้า (Customer Loyalty) และเกิ ด พฤติ ก รรมการซื้ อ ตราสิ น ค้า นั้น ซ้ า อี ก มี ค วาม
สอดคล้องกับงานวิจยั ของชัญญา ชีนิมิต (2558) ทาการศึกษาเรื่ องปั จจัยที่มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อ
อาหารออร์ แกนิ คออนไลน์ของผูบ้ ริ โภค พบว่าปั จจัยด้านผลิตภัณฑ์มีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรม
การซื้ ออาหารออร์ แกนิ ค ซึ่ งผูท้ ี่มีความพึงพอใจในด้านผลิตภัณฑ์มากขึ้นจะมีพฤติกรรมการซื้ อซ้ า
เช่ น เดี ย วกับ ผลการศึ ก ษาของอิ ท ธิ พ นธ์ ปิ่ นน้ า (2553) ท าการศึ ก ษาเรื่ องการเปรี ยบเที ย บ
กระบวนการตัดสิ นใจซื้ อส้มสายน้ าผึ้งระหว่างผูบ้ ริ โภคในจังหวัดเชียงใหม่และกรุ งเทพมหานคร
พบว่าการเลื อกซื้ อส้มสายน้ าผึ้งในอนาคตของกลุ่มตัวอย่างของผูต้ อบแบบสอบถามในจังหวัด
เชี ยงใหม่และกลุ่มตัวอย่างผูต้ อบแบบสอบถามในกรุ งเทพมหานครจะยังคงซื้ อส้มสายน้ าผึ้งและ
แนะนาให้บุคคลอื่นซื้อส้มสายน้ าผึ้งในอนาคตแน่นอน
และยังสอดล้องกับเจิ ง เซิ่ น (2559) ที่ พ บว่าประเพณี ของประเทศจี น ที่ เ ป็ นคนจี น ชอบ
รับประทานอาหารต่าง ๆ กับครอบครัวหรื อเพื่อน ด้วยผลไม้ไทยมีรสชาติดีจะทาให้คนจีนรู ้สึกว่า
นาผลไม้ไทยมาทานกับครอบครัวหรื อเพื่อนจะมีความสุ ขต่อทุกคน และเนื่ องจากผลไม้ไทยเป็ น
ผลไม้ที่นาเข้า รสชาติดี เมื่อญาติหรื อเพื่อนซื้ อไปทานแล้วมีความสุ ขต่อตัว ซึ่ งจะแนะนาให้เพื่อน
ทราบและจะกลับไปซื้ ออีก อธิ บายได้ว่า เมื่อผูบ้ ริ โภคมีความเชื่ อถือและไว้วางใจต่อร้านค้าขาย
ทุ เ รี ย นสดบนเฟซบุ๊ ก โดยมี พ ฤติ ก รรมการซื้ อ ทุ เ รี ย นสดบนร้ า นค้า เฟซบุ๊ ก มากกว่ า สองครั้ ง
พฤติกรรมดังกล่าวแสดงถึงความพึงพอใจในร้านค้าขายทุเรี ยนสดบนเฟซบุ๊ก พฤติกรรมต่อมาคือ
ผูบ้ ริ โภคจะแนะนาให้ผอู ้ ื่นที่มีความต้องการซื้อทุเรี ยนสดกับร้านที่ตนเองพึงพอใจ และผูบ้ ริ โภคจะ
กลับมาซื้ อทุเรี ยนสดซ้ าจากร้านค้าขายทุเรี ยนสดบนเฟซบุ๊กเดิม โดยไม่ตอ้ งการซื้ อทุเรี ยนสดบน
ร้านค้าเฟซบุก๊ อื่น
ผลการศึกษาด้านการตัดสิ นใจซื้ อ พบว่า ผูบ้ ริ โภคตัดสิ นใจซื้ อทุเรี ยนสดโดยพิจารณาจาก
ความสะดวกในการสั่งซื้ อมากที่สุด รองลงมาคือ ตัดสิ นใจซื้ อทุเรี ยนสดทันทีจากการได้รับชมการ
รี วิวจากผูซ้ ้ื อ สอดคล้องกับแนวคิดของ Grewal and Levy (2013, อ้างถึงใน ปฐมาพร เนตินันทน์ ,
2556, น. 58) เรื่ องการซื้ อและการบริ โภค (Purchase and Consumption) ผูบ้ ริ โภคจะตัดสิ นใจเลือก
ตราสิ นค้าที่ตนเองรู ้ สึกชื่ นชอบมากที่ สุด และนาไปสู่ ความตั้งใจซื้ อ (Intention to Buy) และการ
ตัดสิ นใจซื้ อในที่สุด สอดคล้องกับการศึกษาของสาธิ กานต์ บัวเทิง (2560) พบว่า กลุ่มตัวอย่างจะ
ตัดสิ นใจซื้อผลิตภัณฑ์อาหารโดยพิจารณาจากความสะดวกในการซื้อมากที่สุด และจะตัดสิ นใจซื้อ
ผลิตภัณฑ์อาหารทันทีจากการได้รับชมการรี วิวจากบล็อกเกอร์ อธิบายได้ว่า ผูบ้ ริ โภคต้องการความ
สะดวกสบายและการประหยัดเวลาในการทาธุรกรรมต่าง ๆ การที่ร้านค้าขายทุเรี ยนสดบนเฟซบุก๊ มี
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ความสะดวกในขั้นตอนการสั่งซื้อ และกอรปกับการรับชมอ่านรี วิวจากผูบ้ ริ โภคที่เคยซื้อทุเรี ยนสด
มาก่อน ย่อมส่ งผลให้ผบู ้ ริ โภคเกิดการตัดสิ นใจซื้อได้ง่ายมากยิง่ ขึ้น
5.2.4 การเปรียบเทียบความแตกต่ างของลักษณะทางประชากรกับการรับรู้ความน่ าเชื่ อถือ
ของแหล่งสารเกีย่ วกับทุเรียนสดบนร้ านค้าเฟซบุ๊ก
จากการศึกษาความแตกต่างของลักษณะทางประชากรกับการรับรู ้ความน่าเชื่อถือของแหล่ง
สาร 4 ด้าน โดยสามารถอภิปรายผลภายใต้วตั ถุประสงค์ได้ ดังต่อไปนี้
สมมติฐานข้อที่ 1 ลักษณะทางประชากรของผูบ้ ริ โภคที่เคยซื้ อทุเรี ยนสดบนร้านค้าเฟซบุ๊ก
ที่แตกต่างกัน มีการรับรู ้ความน่าเชื่อถือบนร้านค้าเฟซบุก๊ ที่ขายทุเรี ยนสดแตกต่างกัน
ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีลกั ษณะประชากรด้านเพศแตกต่างกัน มีการรับรู ้ความ
น่ าเชื่ อถือของแหล่งสารเกี่ ยวกับทุเรี ยนสดบนร้านค้าเฟซบุ๊กแตกต่างกัน ตามที่ปรมะ สตะเวทิน
(2540, น. 114) และ ศิริวรรณ เสรี รัตน์ และคณะ (2543, น. 55) อธิ บายว่า ผูห้ ญิงกับผูช้ ายมีความ
แตกต่างกันมากในด้านความคิด ค่านิ ยม และทัศนคติ ผูห้ ญิงมีความอ่อนไหว เจ้าอารมณ์ อารมณ์
โอนอ่อนผ่อนตาม จึงถูกชักจูงใจได้ง่ายกว่าผูช้ าย ส่ วนผูช้ ายมักใช้เหตุผลและจดจาข่าวสารได้ดีกว่า
ผูห้ ญิง และเพศชายและเพศหญิงมีความต้องการซื้อสิ นค้าแตกต่างกัน
มี ความสอดคล้องกับงานวิจ ัยของชยานี ชู ประยูร (2560) ทาการศึ กษาเรื่ องการรั บรู ้ ความ
น่าเชื่อถือของแหล่งสาร การรับรู ้ความเสี่ ยงของผูบ้ ริ โภคและอาหารเสริ มควบคุมน้ าหนักของผูบ้ ริ โภค
บนเฟซบุ๊ก พบว่า ผูบ้ ริ โภคผลิ ตภัณฑ์อาหารเสริ มเพื่อควบคุ มน้ าหนักในเขตกรุ งเทพมหานคร ที่ มี
ลักษณะทางประชากรด้านเพศ อายุ อาชีพ และรายได้แตกต่างกัน มีการรับรู ้ความน่ าเชื่อถือของแหล่ง
สารบนเว็บไซต์เฟซบุ๊กแตกต่างกัน โดยกลุ่มตัวอย่างที่เป็ นผูท้ ี่เคยซื้อผลิตภัณฑ์อาหารเสริ มเพื่อควบคุม
น้ าหนักจากสื่ อเฟซบุ๊กจะเป็ นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย เนื่ องจากเมื่อกล่าวถึงการดูแลรู ปร่ างแล้วผูห้ ญิง
จะให้ความสาคัญและมีพฤติกรรมในการดูแลรู ปร่ างของตนเองมากกว่าผูช้ าย และส่ งผลให้เพศหญิงให้
ความสนใจ และหาข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์อาหารเสริ มเพื่อควบคุมน้ าหนัก และมีพฤติกรรมในการซื้อ
อาหารเสริ มเพื่อควบคุมน้ าหนักมากกว่าเพศชาย
และยังสอดคล้องกับมณี รัตน์ จันทร์ เคน (2558) ทาการศึกษาเรื่ องการรับรู ้ความน่ าเชื่อถือ
ของแหล่งสาร การรับรู ้ความเสี่ ยงในการสื่ อสารแบบบอกต่อบนอินเทอร์ เน็ตที่มีผลต่อความตั้งใจ
ซื้ อผลิตภัณฑ์เสริ มอาหารประเภทวิตามิน พบว่าลักษณะประชากร ด้านเพศ อายุ ระดับการศึกษาที่
แตกต่างกันมีการรับรู ้ความน่าเชื่อถือของการสื่ อสารแบบบอกต่อบนอินเทอร์เน็ตเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์
เสริ มอาหารประเภทวิตามินแตกต่างกัน ซึ่ งสอดคล้องกับผลการศึกษาครั้งนี้ที่พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่
มี เพศแตกต่างกัน มี การรั บรู ้ ความน่ าเชื่ อถื อของแหล่งสารเกี่ ยวกับทุเรี ยนสดบนร้ านค้าเฟซบุ๊ก
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แตกต่างกัน โดยพบว่ากลุ่มตัวอย่างเพศหญิงมีการรับรู ้ความน่าเชื่อถือของแหล่งสารเกี่ยวกับทุเรี ยน
สดบนร้านค้าเฟซบุ๊ก ด้านความเชี่ ยวชาญ ความน่ าไว้วางใจ ความสม่าเสมอในการให้ขอ้ มูล และ
ความปรารถนาดีของแหล่งสารมากกว่าผูบ้ ริ โภคเพศชาย ทั้งนี้ เนื่ องจากเพศหญิงมีความอ่อนโอน
เป็ นแม่บา้ นแม่เรื อน เมื่อกล่าวถึงการซื้อทุเรี ยนสด ผูห้ ญิงจะให้ความสาคัญมากกว่าเพศชาย
รวมถึงกลุ่มตัวอย่างที่มีอายุแตกต่างกัน มีการรับรู ้ความน่ าเชื่ อถือของแหล่งสารเกี่ยวกับ
ทุเรี ยนสดบนร้านค้าเฟซบุ๊ก ด้านความน่าไว้วางใจแตกต่างกัน มีความสอดคล้องกับแนวคิดของปร
มะ สตะเวทิ น (2540, น. 113) และศิ ริว รรณ เสรี รัตน์ และคณะ (2543, น. 54) อธิ บายว่า อายุที่
แตกต่างกันทาให้คนมีความแตกต่างทางด้านความคิดและพฤติกรรม คนที่มีอายุนอ้ ยจะมีความคิด
เสรี นิยม มองโลกในแง่ดีกว่าคนที่มีอายุมาก ซึ่ งคนที่มีอายุมากจะมีความคิดอนุ รักษ์นิยม มีความ
ระมัดระวัง ซึ่งคนที่มีอายุมากโอกาสการถูกชักจู งใจน้อยกว่าคนที่มีอายุนอ้ ย และร่ างกายของมนุษย์
เปลี่ ย นแปลงไปตามอายุ ฉะนั้น มนุ ษ ย์จึ ง มี ค วามต้อ งการ ความจ าเป็ นแตกต่ า งกัน ไปตามอายุ
เช่นเดียวกับผลการศึกษาของมณี รัตน์ จันทร์เคน (2558) พบว่ากลุ่มตัวอย่างรับรู ้ความน่าเชื่อถือของ
แหล่งสารด้านการประชาสัมพันธ์ได้แตกต่างกัน เพราะอายุที่ต่างกันทาให้กลุ่มตัวอย่างมีความคิด
แตกต่ า งกัน โดยผูท้ ี่ มี อ ายุม ากมัก ประเมิ น ความน่ า เชื่ อ ถื อ อย่า งรอบคอบและมี เ หตุ ผ ล และยัง
สอดคล้องกับงานวิจยั ของชยานี ชูประยูร (2560) พบว่าผูบ้ ริ โภคที่มีอายุแตกต่างกัน จะมีการรับรู ้
ความน่ าเชื่ อถือของแหล่งข่าวสารแตกต่างกัน ทั้งนี้ เนื่ องจากอายุของผูบ้ ริ โภคเป็ นปั จจัยที่ทาให้
ผูบ้ ริ โภคมีพฤติกรรมการเปิ ดรับข่าวสาร มีความรู ้ ความเชื่ อ ทัศนคติ และความละเอียดรอบคอบ
แตกต่างกัน ดังนั้นผูบ้ ริ โภคที่มีอายุแตกต่างกันจึงมีการรับรู ้ความน่ าเชื่อถือของแหล่งข่าวสารบน
เว็บ ไซต์เ ฟซบุ๊ก แตกต่ า งกัน ซึ่ ง สอดคล้อ งกับ ผลการศึ ก ษาครั้ งนี้ ที่ พ บว่า กลุ่ ม ตัว อย่า งที่ มี อ ายุ
แตกต่างกัน มีการรับรู ้ความน่าเชื่อถือของแหล่งสารเกี่ยวกับทุเรี ยนสดบนร้านค้าเฟซบุก๊ แตกต่างกัน
เพราะอายุที่ต่างกันทาให้กลุ่มตัวอย่างมีความคิดแตกต่างกัน โดยกลุ่มตัวอย่างที่มีอายุมากมักมีเหตุ
และผล ประเมินความน่าเชื่อถืออย่างระมัดระวังและรอบคอบ
นอกจากนี้ผลการศึกษากลุ่มตัวอย่างที่มีอายุแตกต่างกัน มีการรับรู ้ความน่าเชื่อถือของแหล่ง
สารเกี่ยวกับทุเรี ยนสดบนร้านค้าเฟซบุ๊ก ด้านความเชี่ยวชาญ ด้านความสม่าเสมอในการให้ขอ้ มูล
และด้านความปรารถนาดีไม่แตกต่างกัน อธิบายได้วา่ ผูบ้ ริ โภคที่มีความต่างกันด้านอายุ แต่ผบู ้ ริ โภค
สามารถมี การรั บรู ้ ว่าแหล่งผูส้ ่ งข่าวสารที่ มีความรู ้ ความชานาญ มี ประสบการณ์ มี เหตุและผล
น่าเชื่อถือได้ และมีการเคลื่อนไหวของข้อมูลข่าวสารอย่างสม่าเสมอจากแหล่งผูส้ ่ งข่าวสาร รวมถึง
การแสดงออกถึงความจริ งใจ เห็นอกเห็นใจจากแหล่งผูส้ ่ งข่าวสารได้ไม่แตกต่างกัน พบว่าขัดแย้ง
กับการศึกษาของมณี รัตน์ จันทร์ เคน (2558) ที่กล่าวว่าอายุที่แตกต่างกัน พบว่ากลุ่มตัวอย่างรับรู ้
ความน่ าเชื่ อถือของแหล่งสารด้านการประชาสัมพันธ์ได้แตกต่างกัน และยังสอดคล้องกับชยานี
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ชู ประยูร (2560) ที่ กล่าวว่าผูบ้ ริ โภคที่ มีอายุแตกต่างกัน จะมี การรั บรู ้ ความน่ าเชื่ อถื อของแหล่ ง
ข่าวสารแตกต่างกัน ทั้งนี้ เนื่ องจากอายุของผูบ้ ริ โภคเป็ นปั จจัยที่ทาให้ผูบ้ ริ โภคมีพฤติกรรมการ
เปิ ดรับข่าวสาร มีความรู ้ ความเชื่อ ทัศนคติ และความละเอียดรอบคอบแตกต่างกัน ดังนั้นผูบ้ ริ โภค
ที่มีอายุแตกต่างกันจึงมีการรับรู ้ความน่าเชื่อถือของแหล่งข่าวสารบนเว็บไซต์เฟซบุก๊ แตกต่างกัน
อย่างไรก็ตามการศึกษาของปรมะ สตะเวทิน (2540, น. 114-116), ศิริวรรณ เสรี รัตน์ และ
คณะ (2543, น. 54-55), พรรณพิมล ก้านกนก, วัชรากรณ์ ชีวโศภิษฐ, สมจิตร ล้วนจาเริ ญ, อุไรวรรณ
แย้มนิ ยม, บัญญัติ จุลนาพันธ์ (2557, น. 130) และอดุลย์ จาตุรงคกุล (2541, น. 118) มีความขัดแย้ง
กับผลการศึกษาความแตกต่างของลักษณะทางประชากร ด้านอาชีพ ระดับการศึกษา และรายได้ที่
แตกต่างกันมีการรับรู ้ความน่ าเชื่อถือของแหล่งสารเกี่ยวกับทุเรี ยนสดบนร้านค้าเฟซบุ๊กด้านความ
เชี่ ยวชาญ ความน่ าไว้วางใจ ความสม่าเสมอในการให้ขอ้ มูล และความปรารถนาดีไม่แตกต่างกัน
ทั้งนี้ เนื่ องจากผูบ้ ริ โภคที่มีอาชีพ ระดับการศึกษา และรายได้ที่แตกต่างกัน ย่อมต้องการแหล่งผูส้ ่ ง
ข่าวสารที่มีความรู ้ความสามารถ มีประสบการณ์ มีความซื่ อสัตย์ แสดงความจริ งใจจากใจจริ ง มี
ความกระตือรื อร้นตอบสนองต่อสิ่ งที่ผูบ้ ริ โภคต้องการรับทราบอย่างรวดเร็ วเหมือน ๆ กัน ซึ่ งมี
ความสอดคล้องกับการศึกษาของมณี รัตน์ จันทร์เคน (2558) พบว่าลักษณะทางประชากรด้านรายได้
และอาชี พที่แตกต่างกันมีการรับรู ้ความน่ าเชื่ อถือของการสื่ อสารแบบบอกต่อบนอินเทอร์ เน็ตไม่
แตกต่างกัน เพราะความแตกต่างของบริ บทที่ศึกษาเป็ นผลิตภัณฑ์และบริ การทาให้ผลการศึกษาไม่
สอดคล้องกัน
5.2.5 การเปรียบเทียบความแตกต่ างของลักษณะทางประชากรกับการรับรู้ส่วนประสม
การตลาดออนไลน์ เกีย่ วกับทุเรียนสดบนร้ านค้ าเฟซบุ๊ก
จากการศึกษาความแตกต่างของลักษณะทางประชากรกับการรับรู ้ส่วนประสมการตลาด
ออนไลน์ 6 ด้าน โดยสามารถอภิปรายผลภายใต้วตั ถุประสงค์ได้ ดังต่อไปนี้
สมมติฐานข้อที่ 2 ลักษณะทางประชากรของผูบ้ ริ โภคที่เคยซื้ อทุเรี ยนสดบนร้านค้าเฟซบุ๊ก
ที่แตกต่าง มีการรับรู ้ส่วนประสมการตลาดออนไลน์แตกต่างกัน
เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้านพบว่ากลุ่มตัวอย่างที่มีลกั ษณะประชากร ด้านเพศแตกต่างกัน มี
การรับรู ้ต่อส่ วนประสมการตลาดออนไลน์เกี่ยวกับทุเรี ยนสดบนร้านค้าเฟซบุ๊ก ด้านผลิตภัณฑ์ ด้าน
ราคา ด้านการส่ งเสริ มการตลาดแตกต่างกัน โดยกลุ่มตัวอย่างเพศหญิงมีการรับรู ้ต่อส่ วนประสม
การตลาดออนไลน์เกี่ยวกับทุเรี ยนสดบนร้านค้าเฟซบุ๊ก ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านการส่ งเสริ ม
การตลาดมากกว่าผูบ้ ริ โภคเพศชาย อธิบายได้ว่าเมื่อผูบ้ ริ โภคเพศหญิงมีการรับรู ้ว่าร้านค้าทุเรี ยนสด
บนเฟซบุ๊กมีทุเรี ยนหลากหลายสายพันธุ์ให้เลือกซื้ อ มีการแจ้งรายละเอียดและราคาจาหน่ ายอย่าง
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ชัดเจน มีความคุม้ ค่าเมื่อได้จ่ายเงินสัง่ ซื้อกับปริ มาณทุเรี ยนสดที่ได้รับ รวมถึงร้านค้าทุเรี ยนสดมีของ
แถมให้ และที่สาคัญหากพบว่าทุเรี ยนสดที่ได้รับพบว่าเป็ นทุเรี ยนสามารถส่ งคืนได้น้ นั มักทาให้
ผูบ้ ริ โภคที่เป็ นเพศหญิงมีความอ่อนไหวกับสิ่ งที่ถูกชักจูงใจได้ง่ายกว่าผูบ้ ริ โภคเพศชายจึงมีการรับรู ้
ต่อส่ วนประสมการตลาดออนไลน์มากกว่าเพศชาย
สอดคล้องกับแนวคิดส่ วนประสมการตลาดของเสรี วงษ์มณฑา (2542 , น. 11) ที่กล่าวไว้วา่
การมีสินค้าและบริ การที่สามารถตอบสนองความต้องการของผูบ้ ริ โภคกลุ่มเป้าหมายได้ในราคาที่
ผูบ้ ริ โภคสามารถยอมรับได้และมองว่าสิ นค้าและบริ การนั้นมีความคุม้ ค่าจึงจะยินดีที่จะจ่ายเงิน และ
เพื่อให้ผบู ้ ริ โภคเกิดความสะดวกสบายในการซื้อสิ นค้า ผูป้ ระกอบการจะต้องมีการกระจายสิ นค้าให้
สอดคล้องกับพฤติกรรมการซื้อของผูบ้ ริ โภคด้วย และผูป้ ระกอบการต้องใช้ความพยายามในการจูง
ใจให้ผบู ้ ริ โภคเกิดความรู ้สึกชอบสิ นค้าและบริ การนั้น ๆ จึงจะเกิดพฤติกรรมการซื้อตามมา และยัง
สอดคล้องกับแนวคิดส่ วนประสมการตลาด ด้านราคา และด้านการส่ งเสริ มการตลาด ที่ วิทวัส
รุ่ งเรื องผล (2555, น. 95) กล่าวไว้ว่าการตั้งราคาต้องอยูใ่ นระดับที่ผบู ้ ริ โภคพึงพอใจที่จะจ่ายเพื่อซื้ อ
สิ นค้า โดยคานึ งถึงความคุม้ ค่าและความหวังที่จะได้รับจากสิ นค้าและบริ การ และการส่ งเสริ ม
การตลาด (Promotion) การการติดต่อสื่ อสารระหว่างผูซ้ ้ื อ ผูข้ าย และผูบ้ ริ โภค เพื่อให้ลูกค้ารับรู ้
คุณประโยชน์ คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ ด้านราคาและช่ องทางการจัดจาหน่ าย เพื่อกระตุน้ ความ
ต้องการของลูกค้า เช่น การโฆษณา ประชาสัมพันธ์ การส่ งเสริ มการขายด้วยการจัดกิจกรรม ลด
แลก แจก แถม
ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดส่ วนประสมการตลาดของกุณฑลี รื่ นรมย์ (2558, น. 35) และวารุ ณี
ตันติวงศ์วาณิ ช และคณะ (2545, น. 43) เรื่ องราคา ที่ได้กล่าวว่า Price จากเดิ มคือราคาที่ต้ งั บวก
ต้นทุนการผลิต และกาไรที่ตอ้ งการถูกปรับเปลี่ยนเป็ น Value ที่ลูกค้าจะได้รับเมื่อเปรี ยบเทียบกับ
ราคา ประโยชน์ที่กลุ่มผูบ้ ริ โภคจะได้รับจากการซื้อสิ นค้า เช่น การบริ การหลังการขาย ปริ มาณและ
คุณภาพ การรับประกันสิ นค้า ความรวดเร็ วและความสะดวกสบายในการซื้ อและใช้สินค้า เพราะ
ผูบ้ ริ โภคในปั จจุบนั มีความฉลาดในการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้ามากขึ้น นอกจากพิจารณาเรื่ องราคาแล้ว
ยังมุ่งเน้นเรื่ องประโยชน์และความคุม้ ค่าอีกด้วย และยังมีความสอดคล้องกับงานวิจยั ของเจษฎา คง
แดง (2558) ทาการศึกษาเรื่ องปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อสับปะรด
หอมสุ วรรณของผูบ้ ริ โภคในอาเภอหัวหิ น จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ พบว่าผูบ้ ริ โภคที่มีเพศต่างกัน มี
ความคิ ด เห็ น โดยรวม ในด้า นราคาแตกต่ า งกัน อย่า งมี นัย ส าคัญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดับ 0.05 และยัง
สอดคล้องกับผลการศึกษาของวีกิจจ์ ศุภโกวิท (2555) ที่กล่าวว่าเมื่อพิจารณาผลการศึกษาปัจจัยส่ วน
ประสมการตลาดที่มีผลต่อการซื้ อสิ นค้าบนเฟสบุ๊ค จาแนกเพศ พบว่าผูต้ อบแบบสอบที่มีเพศที่
แตกต่างกันระดับความสาคัญของปั จจัยย่อยที่ให้ความสาคัญสู งสุ ดกับปั จจัยด้านผลิตภัณฑ์ ปั จจัย
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ด้านราคา ปั จจัยด้านช่องทางการจัดจาหน่าย ปั จจัยด้านกระบวนการ ปั จจัยด้านลักษณะทางกายภาพ
แตกต่างกัน
ในขณะที่การศึกษาครั้งยังพบว่ากลุ่มตัวอย่างที่มีลกั ษณะประชากร ด้านเพศแตกต่างกัน มี
การรั บรู ้ มีการรั บรู ้ ต่อส่ วนประสมการตลาดออนไลน์เกี่ ยวกับทุเรี ยนสดบนร้ านค้าเฟซบุ๊ก ด้าน
ช่องทางการจัดจาหน่าย ด้านการบริ การส่ วนบุคคล ด้านการรักษาความเป็ นส่ วนตัวไม่แตกต่างกัน
โดยกลุ่มตัวอย่างเพศหญิงมีการรับรู ้ต่อส่ วนประสมการตลาดออนไลน์เกี่ยวกับทุเรี ยนสดบนร้านค้า
เฟซบุก๊ ด้านช่องทางจัดจาหน่าย ด้านการบริ การส่ วนบุคคล ด้านการรักษาความเป็ นส่ วนตัวมากกว่า
ผูบ้ ริ โภคเพศชาย ทั้งนี้ เนื่ องจากการความเปลี่ยนแปลงทางสังคมในปั จจุบนั ผูบ้ ริ โภคที่มีเพศต่างกัน
สามารถเข้าถึ งข้อมูลข่าวสารได้ง่าย อี กทั้งคนไทยส่ วนใหญ่นิยมใช้เฟซบุ๊กเป็ นช่ องทางในการ
ติดต่อสื่ อสารและซื้ อสิ นค้าและบริ การ ดังนั้นการสั่งซื้ อสิ นค้าและบริ การในแต่ละครั้ งถ้าหากมี
ความสะดวกสบายของขั้นตอนการสั่งซื้อ ทางร้านค้าก็มีการจัดส่ งอย่างตรงต่อเวลา รวมถึงการตอบ
คาถามของลูกค้าอย่างรวดเร็ ว ที่สาคัญมีการเก็บรักษาข้อมูลส่ วนตัวของลูกค้าเป็ นอย่างดีและสร้าง
ความประทับ ใจให้กับ ลู ก ค้า นั้น ย่อ มท าให้ผูบ้ ริ โ ภคที่ มี เ พศต่ า งกัน มี ก ารรั บ รู ้ ข อ้ มู ล ข่ า วสารที่
คล้ายคลึงกัน ดังนั้นจึ งทาให้มีการรั บรู ้ ต่อส่ วนประสมการตลาดออนไลน์เกี่ ยวกับทุเรี ยนสดบน
ร้ านค้าเฟซบุ๊ก ด้านช่ องทางการจัดจาหน่ าย ด้านการบริ การส่ วนบุคคล ด้านการรั กษาความเป็ น
ส่ วนตัวที่ไม่แตกต่างกัน อีกทั้งผูค้ วามแตกต่างด้านเพศ ทาให้บริ โภคที่เป็ นเพศหญิงและเพศชายมี
ทัศนคติและความคิดที่แตกต่างกัน ซึ่งผูบ้ ริ โภคเพศหญิงมักมีจิตใจที่อ่อนไหว ถูกโน้มน้าวใจได้ง่าย
ดังนั้นผูบ้ ริ โภคเพศหญิงจึงมีการรับรู ้ต่อส่ วนประสมการตลาดออนไลน์ได้มากกว่าเพศชาย
สอดคล้องกับแนวคิดส่ วนประสมการตลาดออนไลน์ ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย ด้านการ
บริ การส่ วนบุคคล ด้านการรักษาความเป็ นส่ วนตัว ที่ ธารารัตน์ พวงสุ วรรณ (2558), วิเชียร วงศ์ณิช
ชากุล และคณะ (2550, น. 13-16), จิตรลดา วิวฒั น์เจริ ญวงศ์ (มหาวิทยาลัยศรี ปทุม, 2553) และกุล
ฉัตร ฉัตรกุล ณ อยุธยา (2555) ได้อธิ บายไว้ว่า ช่องทางการจัดจาหน่ายผ่านระบบออนไลน์ ปั จจัยที่
ต้องพิจารณา ได้แก่ เว็บไซต์ใช้งานง่าย การเข้าเว็บไซต์หรื อดาวน์โหลดข้อมูลมีความรวดเร็ ว ข้อมูล
ที่นาเสนอชัดเจนน่ าสนใจ และมีความปลอดภัยของข้อมูล การรักษาความเป็ นส่ วนตัว (Privacy)
เป็ นนโยบายที่ผปู ้ ระกอบการหรื อองค์กรต่าง ๆ ได้ประกาศให้สาธารณชนได้รับทราบว่าตนจะให้
ความคุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคลที่เก็บไว้ เช่น ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขบัตรเครดิต เป็ นต้น
และการให้ บ ริ ก ารส่ ว นบุ ค คล (Personalization) เป็ นลัก ษณะการบริ ก ารแบบโต้ต อบร่ ว มกัน
(Interactive) ระหว่างผูป้ ระกอบการกับลูกค้าแบบเจาะจงบุคคล เพื่อนาเสนอสิ่ งที่ตรงใจ อานวย
ความสะดวก สร้างความเป็ นกันเองและความประทับใจให้กบั ลูกค้า และยังมีความสอดคล้องกับ
งานวิจยั ของเสาวนี ย ์ ศรี จนั ทร์ นิล (2559) ที่ได้กล่าวว่า ผูบ้ ริ โภคที่มีเพศแตกต่างกันให้ความสาคัญ
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กับส่ วนประสมทางการตลาดออนไลน์ ที่มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อผลิตภัณฑ์ผ่านทางอินเทอร์ เน็ต
ของผูบ้ ริ โภค ในเขตจังหวัดนนทบุรี ด้านต่าง ๆ ไม่แตกต่างกัน
อย่างไรก็ตามผลการการศึกษาของ ปรมะ สตะเวทิน (2540, น. 112-116), ศิริวรรณ เสรี รัตน์
และคณะ (2543, น. 54-55), พรรณพิมล ก้านกนก, วัชรากรณ์ ชีวโศภิษฐ, สมจิตร ล้วนจาเริ ญ, อุไร
วรรณ แย้มนิ ยม, บัญญัติ จุลนาพันธ์ (2557, น. 130) และอดุลย์ จาตุรงคกุล (2541, น. 118) มีความ
ขัดแย้งกับผลการศึกษากลุ่มตัวอย่างที่มีลกั ษณะประชากร ด้านอายุ อาชีพ การศึกษา รายได้แตกต่าง
กัน มีการรับรู ้ต่อส่ วนประสมการตลาดออนไลน์เกี่ยวกับทุเรี ยนสดบนร้านค้าเฟซบุ๊ก ที่ได้กล่าวว่า
อายุเป็ นปั จจัยที่ทาให้คนมีความแตกต่างทางด้านความคิด พฤติกรรม และการถูกชักจูงใจ คนที่เกิด
มาในยุคต่างกันมีระบบการศึกษาการเรี ยนสาขาวิชาที่แตกต่างกัน มักมีอุดมการณ์ ความคิด และ
ความต้อ งการที่ แ ตกต่ า งกัน อี ก ทั้ง สถานะทางสั ง คมและเศรษฐกิ จ ต่ า งกัน ยัง ส่ ง ผลให้ ค นมี
แนวความคิด ความต้องการต่าง ๆ ที่แตกต่างกัน
ผลการศึกษาครั้งนี้ยงั มีความขัดแย้งกับงานวิจยั ของเสาวนีย ์ ศรี จนั ทร์ นิล (2559) ที่กล่าวว่า
ผูบ้ ริ โภคที่ มีอายุ อาชี พ รายได้ และการศึ กษาที่ แตกต่างกัน ให้ความสาคัญกับส่ วนประสมทาง
การตลาดออนไลน์ดา้ นผลิตภัณฑ์แตกต่างกัน เมื่อเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ ด้านผลิตภัณฑ์จาแนก
ตามปั จจัยบุคคลทั้งด้านอายุ อาชีพ รายได้ และการศึกษาแตกต่างกันละ 1 คู่เท่านั้นคือ ผูบ้ ริ โภคอายุ
31-40 ปี ให้ความสาคัญกับส่ วนประสมทางการตลาดออนไลน์ ด้านผลิตภัณฑ์มากกว่าผูบ้ ริ โภค อายุ
ต่ ากว่า 20 ปี ส่ ว นผูบ้ ริ โภคที่ มีอาชี พ พนักงานบริ ษ ทั เอกชนให้ความสาคัญกับส่ วนประสมทาง
การตลาดออนไลน์ ด้านผลิตภัณฑ์มากกว่าผูบ้ ริ โภคที่มีอาชีพนักเรี ยน/ นักศึกษา อีกทั้งผูบ้ ริ โภคที่มี
รายได้ 20,001-30,000 บาท ให้ความสาคัญกับส่ วนประสมทางการตลาดออนไลน์ ด้านผลิตภัณฑ์
มากกว่าผูบ้ ริ โภค ที่มีรายได้ต่ากว่า 10,000 บาท และ ผูบ้ ริ โภคที่มีระดับการศึกษาในระดับชั้น ปวส.
ให้ความสาคัญกับส่ วนประสมทางการตลาดออนไลน์ ด้านผลิตภัณฑ์มากกว่าผูบ้ ริ โภคที่มีระดับ
การศึกษาต่ากว่ามัธยมตอนปลาย แต่ผลการศึกษาในครั้งนี้พบว่ากลุ่มตัวอย่างที่มีลกั ษณะประชากร
ด้านอายุ อาชีพ การศึกษา รายได้แตกต่างกัน มีการรับรู ้ต่อส่ วนประสมการตลาดออนไลน์เกี่ยวกับ
ทุเรี ยนสดบนร้านค้าเฟซบุ๊ก ด้านผลิตภัณฑ์ไม่แตกต่างกัน อาจเป็ นเพราะว่าปั จจุบนั สังคมมีความ
เปลี่ ย นแปลงไปอย่างก้าวกระโดด ทุ ก คนต่ างมี ก ารเข้าถึ งอิ น เทอร์ เ น็ ตได้ง่าย มี ก ารรั บรู ้ ขอ้ มู ล
ข่าวสารได้เหมือนกันส่ งผลให้อายุและสถานะทางสังคมและเศรษฐกิจของผูบ้ ริ โภคในปั จจุบนั มี
การรับรู ้ต่อส่ วนประสมการตลาดออนไลน์เกี่ยวกับทุเรี ยนสดบนร้านค้าเฟซบุ๊ก ด้านผลิตภัณฑ์ได้
ไม่แตกต่างกัน
ในขณะที่กลุ่มตัวอย่างที่มีลกั ษณะประชากรด้านอายุ อาชีพ การศึกษา รายได้แตกต่างกัน มี
การรั บ รู ้ ต่ อ ส่ ว นประสมการตลาดออนไลน์ เ กี่ ย วกับ ทุ เ รี ย นสดบนร้ านค้า เฟซบุ๊ก ด้า นราคาไม่
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แตกต่างกัน สอดคล้องกับผลการศึกษาของเสาวนี ย ์ ศรี จนั ทร์ นิล (2559) พบว่าผูบ้ ริ โภคที่มีอายุ
อาชีพ รายได้ การศึกษา และสถานภาพที่แตกต่างกัน ให้ความสาคัญกับส่ วนประสมทางการตลาด
ออนไลน์ ด้านราคาไม่แตกต่างกัน
นอกจากนี้กลุ่มตัวอย่างที่มีลกั ษณะประชากรด้านอายุ อาชีพ การศึกษา รายได้แตกต่างกัน มี
การรับรู ้ต่อส่ วนประสมการตลาดออนไลน์เกี่ยวกับทุเรี ยนสดบนร้านค้าเฟซบุ๊ก ด้านช่องทางการจัด
จาหน่าย ด้านการส่ งเสริ มการตลาด ด้านการบริ การส่ วนบุคคล ด้านการรักษาความเป็ นส่ วนตัวไม่
แตกต่างกัน อาจเป็ นเพราะบริ บทที่ศึกษาเป็ นเรื่ องเกี่ยวกับร้านทุเรี ยนสดบนเฟซบุ๊ก ซึ่ งผูบ้ ริ โภคมี
ความสะดวก ประหยัดเวลาได้มากในการสั่งซื้อ ทางร้านทุเรี ยนมีการจัดส่ งที่ตรงต่อเวลา ซึ่งถ้าหาก
พบทุเรี ยนอ่อนสามารถส่ งคืนได้ และการให้ส่วนลดพิเศษเมื่อมีการกลับมาซื้ อทุเรี ยนซ้ าอีก หรื อมี
การแจกของแถมเมื่อซื้อทุเรี ยนสดครบตามยอดที่กาหนด อีกทั้งความรวดเร็ วในการตอบคาถาม การ
ให้คาปรึ กษาและแนะนาทั้งก่อนและหลังการซื้ ออย่างใกล้ชิด และที่สาคัญการที่ร้านทุเรี ยนไม่นา
ข้อมูลของลูกค้าไปเผยแพร่ ก่อนได้รับอนุ ญาตนั้นทาให้ผูบ้ ริ โภคที่ มีอายุ อาชี พ การศึ กษา และ
รายได้ที่แตกต่างกันจึงมีการรับรู ้ต่อส่ วนประสมการตลาดออนไลน์ได้ไม่แตกต่างกัน ขัดแย้งกับผล
การศึ ก ษาของเสาวนี ย ์ ศรี จ ัน ทร์ นิ ล (2559) ที่ ไ ด้ก ล่ า วว่ า ผูบ้ ริ โ ภคที่ มี อ ายุ อาชี พ รายได้ และ
การศึ ก ษาที่ แ ตกต่ า งกัน ให้ค วามส าคัญ กับ ส่ ว นประสมทางการตลาดออนไลน์ ที่ มี ผ ลต่ อ การ
ตัดสิ นใจซื้อผลิตภัณฑ์ผา่ นทางอินเทอร์เน็ต ด้านการจัดจาหน่าย ด้านการให้บริ การแบบเจาะจง ด้าน
การรักษาความเป็ นส่ วนตัวแตกต่างกัน
5.2.6 การเปรียบเทียบความแตกต่ างของลักษณะทางประชากรกับพฤติกรรมการตัดสิ นใจ
ซื้อทุเรียนสดบนร้ านค้าเฟซบุ๊ก
จากการศึ กษาความแตกต่างของลักษณะทางประชากรของผูบ้ ริ โภคกับพฤติ กรรมการ
ตัดสิ นใจซื้ อทุเรี ยนสดบนร้านค้าเฟซบุ๊ก ในกระบวนการตัดสิ นใจซื้ อ 5 ด้าน โดยสามารถอภิปราย
ผลภายใต้วตั ถุประสงค์ได้ ดังต่อไปนี้
สมมติฐานข้อที่ 3 ลักษณะทางประชากรของผูบ้ ริ โภคที่เคยซื้ อทุเรี ยนสดบนร้านค้าเฟซบุ๊ก
ที่แตกต่าง มีพฤติกรรมการตัดสิ นใจซื้อทุเรี ยนสดบนร้านค้าเฟซบุก๊ แตกต่างกัน
เมื่ อ พิ จ ารณาเป็ นรายด้า นพบว่ า กลุ่ ม ตัว อย่ า งที่ มี ล ัก ษณะประชากรด้า นเพศต่ า งกัน
มีพฤติกรรมการตัดสิ นใจซื้อทุเรี ยนสดบนร้านค้าเฟซบุ๊ก ด้านการประเมินทางเลือก ด้านพฤติกรรม
หลังการตัดสิ นใจซื้อแตกต่างกัน โดยที่กลุ่มตัวอย่างเพศหญิงมีพฤติกรรมการตัดสิ นใจซื้อทุเรี ยนสด
บนร้านค้าเฟซบุ๊ก ด้านการประเมินทางเลือก ด้านพฤติกรรมหลังการตัดสิ นใจซื้ อมากกว่าเพศชาย
อธิบายได้ว่าผูบ้ ริ โภคที่มีเพศแตกต่างกันจะมีความคิด ค่านิยม ทัศนคติและพฤติกรรมที่แตกต่างกัน
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ดังนั้นผูบ้ ริ โภคเพศหญิงที่มีจิตใจอ่อนโยน ความรู ้สึกอ่อนไหวต่อสิ่ งเร้าได้ง่าย ซึ่ งเมื่อจะตัดสิ นใจ
ซื้ อทุเรี ยนสดผูบ้ ริ โภคจะพิจารณาจากความสะดวกในการสั่งซื้ อ ซึ่ งภายหลังจากการซื้ อทุเรี ยนสด
หากผูบ้ ริ โภคเพศหญิงมีความพึงพอใจจะแนะนาให้ผูอ้ ื่นซื้ อทุเรี ยนสดที่ตนได้รับความพึงพอใจ
สอดคล้องกับแนวคิดลักษณะทางประชากรศาสตร์ ด้านเพศ ที่ ปรมะ สตะเวทิน (2540, น. 114) และ
ศิริวรรณ เสรี รัตน์ และคณะ (2543, น. 55) ได้กล่าวว่าผูห้ ญิงกับผูช้ ายมีความแตกต่างกันมากด้าน
ความคิด ค่านิ ยม และทัศนคติ ผูห้ ญิงจะเป็ นเพศที่มีความอ่อนโอน อ่อนไหว เจ้าอารมณ์ อารมณ์
โอนอ่อนผ่อนตาม และถูกชักจูงใจได้ง่ายกว่าผูช้ าย ดังนั้นเพศหญิงและเพศชายจึงมีความต้องการ
สิ นค้าและบริ การที่แตกต่างกัน
และยังสอดคล้องกับแนวคิดกระบวนการตัดสิ นใจซื้ อ ที่ Grewal and Levy (2013, อ้างถึง
ใน ปฐมาพร เนติ นันทน์ , 2556, น. 59) ได้กล่าวไว้ว่า ผูบ้ ริ โภคจะทาการประเมิ น ทางเลื อกจาก
พื้นฐานความเชื่อและความรู ้ที่ผบู ้ ริ โภคมีต่อสิ นค้า เพื่อเปรี ยบเทียบเลือกทางเลือกที่เห็นว่าเหมาะสม
โดยพิจารณาจากตราสิ นค้า คุณสมบัติ ที่มีความสาคัญและตรงกับความต้องการของตนเอง และ
ภายหลัง การตัด สิ น ใจซื้ อ หลัง จากการซื้ อ ใช้ (Post Purchase) ผูบ้ ริ โ ภคจะประเมิ น ว่า สิ น ค้า นั้น
สามารถตอบสนองความต้องการและความคาดหวังของผูบ้ ริ โภคได้หรื อไม่ หากผูบ้ ริ โภคมีความพึง
พอใจก็มีแนวโน้มในการซื้อสิ นค้านั้นซ้ าอีก และแนะนาให้ผบู ้ ริ โภคอื่น ๆ ซื้อตาม
ในขณะที่กลุ่มตัวอย่างที่มีลกั ษณะประชากรด้านเพศต่างกัน มีพฤติกรรมการตัดสิ นใจซื้ อ
ทุเรี ยนสดบนร้านค้าเฟซบุ๊ก ด้านการรับรู ้ความต้องการ ด้านการค้นหาข้อมูล ด้านการตัดสิ นใจซื้ อ
ไม่แตกต่างกัน โดยที่กลุ่มตัวอย่างเพศหญิงมีพฤติกรรมการตัดสิ นใจซื้อทุเรี ยนสดบนร้านค้าเฟซบุก๊
ด้านการรับรู ้ความต้องการ ด้านการค้นหาข้อมูล ด้านการตัดสิ นใจซื้ อมากกว่าผูบ้ ริ โภคเพศชาย ซึ่ ง
ไม่ ส อดคล้อ งกับ งานวิจ ัย ของชลวรรณ ศัน สยะวิ ชัย (2557) ท าการศึ ก ษาเรื่ อ งความคิ ด เห็ น ต่ อ
เครื่ องมือที่ใช้ในการสื่ อสารทางการตลาดแบบบูรณาการที่มีผลต่อพฤติกรรมการซื้ อสิ นค้าประเภท
เครื่ องแต่งกายผ่านเฟซบุ๊ค ที่พบว่าผูบ้ ริ โภคที่มีเพศแตกต่างกันมี ผลต่อพฤติกรรมการซื้ อสิ น ค้า
ประเภทเครื่ องแต่งกายผ่านเฟสบุค๊ แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยผูบ้ ริ โภคที่
เป็ นเพศชาย มีค่าเฉลี่ยของค่าใช้จ่ายที่ใช้ในการซื้อสิ นค้าประเภทเครื่ องต่างกายสู งกว่าผูบ้ ริ โภคเพศ
หญิง และยังขัดแย้งกับงานวิจยั ของเจิงเซิ่น (2559) ที่พบว่าผลการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัย
ส่ วนบุคคลกับพฤติกรรมการซื้อผลไม้จากประเทศไทยของผูบ้ ริ โภคชาวจีนในเมืองหนานหนิง เขต
ปกครองตนเองชนชาติจว้ งกวางสี สาธารณรัฐประชาชนจีน ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ
และรายได้เ ฉลี่ ย ต่ อเดื อนต่ างกัน มี พ ฤติ ก รรมในการตัด สิ น ใจซื้ อผลไม้ไ ทยที่ แ ตกต่ างกัน โดย
ลักษณะปั จจัยส่ วนบุคคลเป็ นสิ่ งที่บ่งบอกถึงประสบการณ์ของผูบ้ ริ โภค ตลอดจนเพศ อายุ ระดับ

199
การศึกษา อาชีพและรายได้เฉลี่ยต่อเดือนที่บ่งบอกถึงวุฒิภาวะและความสัมพันธ์ของผูบ้ ริ โภคชาว
จีน ที่สามารถตัดสิ นใจเองได้หรื อไม่ในการพิจารณาการซื้อผลไม้ไทย
กลุ่มตัวอย่างที่มีลกั ษณะประชากรด้านอายุต่างกัน มีพฤติกรรมการตัดสิ นใจซื้ อทุเรี ยนสด
บนร้านค้าเฟซบุก๊ ด้านการรับรู ้ความต้องการ ด้านการประเมินทางเลือกไม่แตกต่างกัน ผลการศึกษา
ขัดแย้งกับงานวิจยั ของเจิงเซิ่ น (2559) ที่พบว่าผลการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยส่ วนบุคคล
กับพฤติกรรมการซื้ อผลไม้จากประเทศไทยของผูบ้ ริ โภคชาวจีนในเมืองหนานหนิ ง เขตปกครอง
ตนเองชนชาติจว้ งกวางสี สาธารณรั ฐประชาชนจีน ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชี พ และ
รายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่างกัน มีพฤติกรรมในการตัดสิ นใจซื้ อผลไม้ไทยที่แตกต่างกัน โดยลักษณะ
ปั จจัยส่ วนบุคคลเป็ นสิ่ งที่บ่งบอกถึงประสบการณ์ของผูบ้ ริ โภค ตลอดจนเพศ อายุ ระดับการศึกษา
อาชี พ และรายได้เ ฉลี่ ย ต่ อเดื อนที่ บ่งบอกถึ งวุฒิภ าวะและความสัมพันธ์ของผูบ้ ริ โภคชาวจี น ที่
สามารถตัดสิ นใจเองได้หรื อไม่ในการพิจารณาการซื้อผลไม้ไทย
ในขณะที่กลุ่มตัวอย่างที่มีลกั ษณะประชากรด้านอายุต่างกัน มีพฤติกรรมการตัดสิ นใจซื้ อ
ทุเรี ยนสดบนร้านค้าเฟซบุ๊ก ด้านการค้นหาข้อมูล ด้านการตัดสิ นใจซื้อ และด้านพฤติกรรมหลังการ
ตัด สิ น ใจซื้ อแตกต่ างกัน ทั้งนี้ เนื่ องจากอายุที่ต่างกัน จะมี ผลต่ อการค้น หาข้อมู ลข่าวสารต่ าง ๆ
เกี่ยวกับทุเรี ยนสด การตัดสิ นซื้อ และพฤติกรรมหลังการตัดสิ นใจซื้อที่แตกต่างกัน โดยผูบ้ ริ โภคที่มี
อายุนอ้ ยจะมีพฤติกรรมการตัดสิ นใจซื้ อทุเรี ยนสดบนร้านค้าเฟซบุ๊ก ด้านการค้นหาข้อมูล ด้านการ
ตัดสิ นใจซื้อ และด้านพฤติกรรมหลังการตัดสิ นใจซื้อมากกว่าผูบ้ ริ โภคที่มีอายุมาก กล่าวคือบริ โภค
ที่มีอายุนอ้ ยส่ วนใหญ่จะศึกษารายละเอียดของทุเรี ยนสด เช่น ราคา สายพันธุ์ ค่าจัดส่ ง ก่อนทาการ
ตัดสิ นใจซื้ อ ซึ่ งเมื่อทาการตัดสิ นใจซื้ อทุเรี ยนสดจะพิจารณาจากความสะดวกในการสั่งซื้ อก่ อน
และภายหลังจากที่ได้สั่งซื้ อทุเรี ยนสดไปแล้วผูบ้ ริ โภคเกิดความรู ้สึกพึงพอใจต่อร้านค้าทุเรี ยนสดที่
ตนได้ซ้ื อก็จะแนะนาให้คนใกล้ชิดซื้ อตาม ซึ่ งสอดคล้องกับแนวคิดลักษณะประชากรศาสตร์ ด้าน
อายุ ที่ ปรมะ สตะเวทิน (2540, น. 113) และศิริวรรณ เสรี รัตน์ และคณะ (2543, น. 55) ได้อธิบายว่า
อายุเป็ นปั จจัยทาให้คนมีความแตกต่างกันทางด้านความคิด ค่านิยม และพฤติกรรม คนที่มีนอ้ ยอายุ
มากโอกาสการถูกชักจูงใจมีน้อยกว่าคนที่มีอายุน้อย คนที่มีวยั ต่างกันจะมีความต้องการสิ่ งต่าง ๆ
แตกต่างกัน
ผลการศึกษาสอดคล้องกับงานวิจยั ของเจิงเซิ่ น (2559) ที่พบว่าผลการศึกษาความสัมพันธ์
ระหว่างปั จจัยส่ วนบุคคลกับพฤติกรรมการซื้ อผลไม้จากประเทศไทยของผูบ้ ริ โภคชาวจีนในเมือง
หนานหนิ ง เขตปกครองตนเองชนชาติจว้ งกวางสี สาธารณรัฐประชาชนจีน ได้แก่ เพศ อายุ ระดับ
การศึ กษา อาชี พ และรายได้เฉลี่ ยต่อเดื อนต่ างกัน มี พฤติ กรรมในการตัด สิ นใจซื้ อผลไม้ไ ทยที่
แตกต่างกัน โดยลักษณะปั จจัยส่ วนบุคคลเป็ นสิ่ งที่บ่งบอกถึงประสบการณ์ของผูบ้ ริ โภค ตลอดจน
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เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพและรายได้เฉลี่ยต่อเดือนที่บ่งบอกถึงวุฒิภาวะและความสัมพันธ์ของ
ผูบ้ ริ โภคชาวจีน ที่สามารถตัดสิ นใจเองได้หรื อไม่ในการพิจารณาการซื้อผลไม้ไทย
กลุ่มตัวอย่างที่มีลกั ษณะประชากรด้านอาชีพ การศึกษา และรายได้ต่างกัน มีพฤติกรรมการ
ตัดสิ นใจซื้ อทุเรี ยนสดบนร้านค้าเฟซบุ๊ก ด้านการรับรู ้ความต้องการ ด้านการค้นหาข้อมูล ด้านการ
ประเมินทางเลือก ด้านการตัดสิ นใจซื้ อ และด้านพฤติกรรมหลังการตัดสิ นใจซื้ อไม่แตกต่างกัน
สอดคล้อ งกับ ผลการศึ ก ษาของอิ ท ธิ พ นธ์ ปิ่ นน้ า (2553) ที่ พ บว่า ขั้น การแสวงหาข้อ มู ล ผูต้ อบ
แบบสอบถามในจังหวัดเชี ยงใหม่และกรุ งเทพมหานครมีกระบวนการตัดสิ นใจซื้ อส้มสายน้ าผึ้ง
ด้า นรู ป แบบของการตัด สิ น ใจซื้ อ ส้ ม สายน้ าผึ้ ง ของผู ต้ อบสอบถามในจัง หวัด เชี ย งใหม่ แ ละ
กรุ งเทพมหานครไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญ ณ ระดับ 0.05 โดยผูต้ อบแบบสอบถามทั้ง
ในจังหวัดเชียงใหม่และกรุ งเทพมหานครส่ วนใหญ่จะตัดสิ นใจซื้อส้มสายน้ าผึ้งทันทีเมื่อต้องการซื้อ
ซึ่ งแหล่งข้อมูลเพื่อใช้ในการตัดสิ นใจซื้ อส้มสายน้ าผึ้งของผูต้ อบแบบสอบถามในจังหวัดเชียงใหม่
และกรุ งเทพมหานครไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญ ณ ระดับ 0.05 โดยผูต้ อบแบบสอบถาม
ทั้งในจังหวัดเชียงใหม่และกรุ งเทพมหานครส่ วนใหญ่จะได้แหล่งข้อมูลเพื่อใช้ในการตัดสิ นใจซื้ อ
ส้มสายน้ าผึ้งจากการสอบถามจากผูจ้ าหน่าย
ด้ า นขั้น การซื้ อ ผู ้ต อบแบบสอบถามในจัง หวัด เชี ย งใหม่ แ ละกรุ งเทพมหานครมี
กระบวนการตัดสิ นใจซื้ อส้มสายน้ าผึ้ง ด้านลักษณะการบริ โภคส้มสายน้ าผึ้งของผูต้ อบบสอบถาม
ในจังหวัดเชียงใหม่และกรุ งเทพมหานครไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญ ณ ระดับ 0.05 โดยผูต้ อบ
แบบสอบถามทั้งในจังหวัดเชี ยงใหม่และกรุ งเทพมหานครจะซื้ อไปบริ โภคเอง ขั้นหลังการซื้ อ
สาหรับการเลือกซื้ อส้มสายน้ าผึ้งในอนาคตของผูต้ อบแบบสอบถามทั้งในจังหวัดเชี ยงใหม่และ
กรุ งเทพมหานครไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญ ณ ระดับ 0.05 โดยผูต้ อบแบบสอบถามทั้ง
ในจังหวัดเชี ยงใหม่และกรุ งเทพมหานครส่ วนใหญ่ในอนาคตจะกลับมาซื้ อส้มสายน้ าผึ้งอย่าง
แน่ นอน และการแนะนาบุคคลอื่นให้ซ้ื อส้มสายน้ าผึ้งในอนาคตของผูต้ อบแบบสอบถามทั้งใน
จังหวัดเชี ยงใหม่และกรุ งเทพมหานครไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญ ณ ระดับ 0.05 โดย
ผูต้ อบแบบสอบถามทั้งในจังหวัดเชียงใหม่และกรุ งเทพมหานครส่ วนใหญ่จะแนะนาให้บุคคลอื่น
ซื้ อส้มสายน้ าผึ้งในอนาคตอย่างแน่นอน เนื่ องจากอาชีพ การศึกษา และรายได้เป็ นเพียงสถานภาพ
ทางสังคมและเศรษฐกิจ ซึ่ งเป็ นสิ่ งที่ทาให้คนมีพฤติกรรมที่แตกต่างกัน (ปรมะ สตะเวทิน, 2540,
น. 114-116) และ ศิริวรรณ เสรี รัตน์ และคณะ (2543, น. 55)
แต่ในการศึกษาครั้งนี้ดา้ นอาชีพ การศึกษา และรายได้ต่างกัน มีพฤติกรรมการตัดสิ นใจซื้ อ
ทุเรี ยนสดบนร้ านค้าเฟซบุ๊ก ด้านการรั บรู ้ ความต้องการ ด้านการค้นหาข้อมูล ด้านการประเมิ น
ทางเลือก ด้านการตัดสิ นใจซื้ อ และด้านพฤติกรรมหลังการตัดสิ นใจซื้ อไม่แตกต่างกัน ที่เป็ นเช่นนี้
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เพราะผูบ้ ริ โภคแต่ละบุคคลที่มีอาชีพ การศึกษา และรายได้ที่แตกต่างกัน แต่เมื่อได้รับข้อมูลเกี่ยวกับ
ทุเรี ยนสดตามฤดูกาลจึงทาการค้นหารายละเอียดของทุเรี ยนสด เช่น ราคา สายพันธุ์ ค่าจัดส่ ง แล้วทา
การเปรี ยบเทียบคุณภาพของทุเรี ยนสดในแต่ละร้ านบนเฟซบุ๊ก ในการตัดสิ นใจซื้ อผูบ้ ริ โภคจะ
พิจารณาจากความสะดวกในการสัง่ ซื้อ และหลังการซื้อหากผูบ้ ริ โภคพึงพอใจจะแนะนาให้ผอู ้ ื่นซื้อ
ทุเรี ยนสดตามและจะกลับมาซื้ อทุเรี ยนสดซ้ า ทาให้เรื่ องอาชีพ การศึกษา และรายได้ไม่ใช่ปัจจัยที่
สาคัญต่อพฤติกรรมการตัดสิ นใจซื้อทุเรี ยนสดบนร้านค้าเฟซบุก๊

5.3 ข้ อเสนอแนะ
เพื่อให้การศึกษาครั้งนี้ สามารถขยายต่อไป ผูว้ ิจยั จึงขอเสนอแนะประเด็นสาหรับการทา
วิจยั ในครั้งต่อไป ดังนี้
5.3.1 ข้ อเสนอแนะเชิงปฏิบตั ิ
1) จากผลการศึกษาพบว่าผูบ้ ริ โภคที่เคยซื้ อทุเรี ยนสดบนร้านค้าเฟซบุ๊กมีการรับรู ้
ความน่าเชื่อถือของแหล่งสาร เกี่ยวกับทุเรี ยนสดบนร้านค้าเฟซบุ๊ก ด้านการรับรู ้ความเชี่ยวชาญ เป็ น
ด้านที่ผูบ้ ริ โภคให้ความน่ าเชื่ อถือมากที่สุด ดังนั้นในการทาการตลาดบล็อกเกอร์ จะต้องมีความรู ้
ความชานาญเกี่ ยวกับเรื่ องทุเรี ยนสดในเชิ งลึ กเป็ นอย่างดี เพื่อให้ผูบ้ ริ โภคเกิ ดความเชื่ อมัน่ และ
ไว้วางใจ
2) จากผลการศึกษาพบว่าผูบ้ ริ โภคที่เคยซื้อทุเรี ยนสดบนร้านค้าเฟซบุ๊กมีการรับรู ้ต่อ
ส่ วนประสมการตลาดออนไลน์ ด้านราคา เป็ นด้านที่ผูบ้ ริ โภคมีการรับรู ้มากที่สุด โดยมีการแจ้ง
ราคาทุเรี ยนสดก่อนทาการสัง่ ซื้อ ดังนั้นเพื่อให้ผบู ้ ริ โภครู ้สึกไม่กงั วลใจว่าจะมีค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นใน
ภายหลังจึงต้องมีการแจ้งราคาอย่างชัดเจนว่าเป็ นราคาที่รวมค่าจัดส่ งไว้แล้วหรื อไม่
3) จากผลการศึกษาพบว่าผูบ้ ริ โภคที่เคยซื้ อทุเรี ยนสดบนร้านค้าเฟซบุ๊กมีพฤติกรรม
การตัด สิ นใจซื้ อ ด้านการค้น หาข้อมูล เป็ นด้านที่ ผูบ้ ริ โภคมี การรั บรู ้ มากที่ สุด โดยมี การศึ กษา
รายละเอียดของทุเรี ยนสด เช่น ราคา สายพันธุ์ ค่าจัดส่ ง ก่อนทาการตัดสิ นใจซื้ อ ดังนั้นทางร้านค้า
ทุเรี ยนสดบนเฟซบุ๊กจาเป็ นต้องแจ้งรายละเอียดต่าง ๆ อย่างเช่ นทุเรี ยนสดแต่ละสายพันธุ์ที่มีวาง
จาหน่ายในร้านค้า ราคาของทุเรี ยนสดรวมกับค่าจัดส่ ง รวมถึงการให้ความรู ้ ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ
ทุเรี ยนสดที่เป็ นประโยชน์ต่อผูบ้ ริ โภค เพื่อให้ผบู ้ ริ โภคได้มีทางเลือกต่าง ๆ ในการตัดสิ นใจและทา
ให้ผบู ้ ริ โภคเกิดความรู ้สึกไว้วางใจและพึงพอใจ
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4) จากการศึกษาพบว่าเพศหญิงมีการรับรู ้ความน่าเชื่อถือของแหล่งสาร การรับรู ้ต่อ
ส่ วนประสมการตลาดออนไลน์ และพฤติกรรมการตัดสิ นใจซื้ อ เกี่ ยวกับทุเรี ยนสดบนร้านค้าเฟ
ซบุ๊กมากกว่าเพศชาย ดังนั้นในการทาการตลาดทางร้านค้าควรให้ขอ้ มูลเกี่ยวกับทุเรี ยนสดที่เกิด
ประโยชน์ มีแหล่งอ้างอิงที่น่าเชื่อถือ เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ เพื่อสร้างความน่า
เชื่อให้กบั ผูบ้ ริ โภคทั้งเพศชายและเพศหญิงได้พร้อม ๆ กัน
5.3.2 ข้ อเสนอแนะสาหรับการวิจัยครั้งต่ อไป
1) ในการศึกษาครั้งนี้ เป็ นการศึกษาเกี่ยวกับการรับรู ้ความน่ าเชื่ อถือของแหล่งสาร
การรับรู ้ต่อส่ วนประสมการตลาดออนไลน์ และพฤติกรรมการตัดสิ นใจซื้ อ เกี่ยวกับทุเรี ยนสดบน
ร้านค้าเฟซบุก๊ เท่านั้น ดังนั้นในการศึกษาครั้งต่อไปควรทาการศึกษาถึงความตั้งใจซื้อ ความพึงพอใจ
และอุปสรรคและปัญหาที่เกิดจากการซื้อทุเรี ยนสดบนร้านค้าเฟซบุก๊
2) การศึกษาครั้งนี้ ผูว้ ิจยั ได้เก็บกลุ่มตัวอย่างโดยการแจกแบบสอบถามผ่านการส่ ง
ต่ อ ทาง Facebook และแจกแบบสอบถามผ่ า น Facebook Page ซื้ อ ขายทุ เ รี ย นเท่ า นั้น และเก็ บ
แบบสอบถามเฉพาะผูท้ ี่เคยมีประสบการณ์ซ้ือทุเรี ยนสดผ่านเฟซบุ๊กมาแล้ว ดังนั้นผลที่ได้จึงไม่ค่อย
เกิดความแตกต่างกัน ดังนั้นหากต้องการผลที่ละเอียดมากขึ้น ในการศึกษาครั้งต่อไป ต้องทาการเก็บ
แบบสอบถามจากผูท้ ี่ไม่เคยมีประสบการณ์ซ้ื อทุเรี ยนสดผ่านเฟซบุ๊ก และเก็บแบบสอบถามให้มี
ความหลากหลายมากกว่านี้ เพื่อให้ได้ผลรวมที่มีความชัดเจนมากยิง่ ขึ้น
3) จากผลการศึกษาการรั บรู ้ ความน่ าเชื่ อถือของแหล่งสาร เกี่ ยวกับทุเรี ยนสดบน
ร้านค้าเฟซบุก๊ ด้านความน่าไว้วางใจ (Trustworthiness) ผูบ้ ริ โภครับรู ้ได้นอ้ ยที่สุด เนื่องจากผูบ้ ริ โภค
มีการรับรู ้ถึงการให้ขอ้ มูลเกี่ยวกับทุเรี ยนสดที่มีผลประโยชน์แอบแฝง และคุณภาพของทุเรี ยนสด
เชื่อถือได้นอ้ ยมาก ดังนั้นในการศึกษาครั้งต่อไปผูว้ ิจยั ควรศึกษาการรับรู ้ความน่าเชื่อถือของแหล่ง
สาร เกี่ ยวกับทุเรี ยนสดบนร้ านค้าเฟซบุ๊ก โดยรู ปแบบการวิจยั เชิ งคุณภาพ แบบสัมภาษณ์เชิ งลึก
เพื่อให้ได้ขอ้ มูลที่ลุ่มลึกถึงการสร้างความน่าเชื่อถือที่ทาให้ผบู ้ ริ โภคเกิดความไว้วางใจต่อแหล่งสาร
เช่น การสัมภาษณ์บล็อกเกอร์ เพื่อให้ทราบถึงการสื่ อสารที่ใช้ในการดึงดูดใจ โน้มน้าวใจผูบ้ ริ โภค
และการสัมภาษณ์ผรู ้ ับสาร เพื่อให้ทราบถึงความคิดเห็นที่มีต่อข้อมูลที่แหล่งสารได้นาเสนอ เพื่อนา
ข้อมูลมาใช้ประโยชน์ทาให้ผูร้ ับสารเกิดความไว้วางใจได้มากที่สุด และทาให้ผูร้ ับสารเกิดความ
จงรักภักดีต่อตราสิ นค้กลับมาซื้ อทุเรี ยนสดซ้ าอีก และมีการแนะนาให้ผรู ้ ับสารท่านอื่น ๆ ที่ตนเอง
รู ้จกั ซื้อทุเรี ยนสดในร้านค้าเฟซบุก๊ ที่ตนเองรู ้สึกพึงพอใจด้วย
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ภาคผนวก

แบบสอบถามเพื่อการวิจัย
เรื่ อง ปัจจัยการรับรู้ความน่ าเชื่ อถือของแหล่งสาร การรับรู้ส่วนประสมการตลาดออนไลน์
ทีม่ ีผลต่ อการตัดสิ นใจซื้อทุเรียนผ่ านเฟซบุ๊ก
เรียนผู้ตอบแบบสอบถาม
แบบสอบถามนี้จดั ทาขึ้นเพื่อการรวบรวมข้อมูลเพื่อทาวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาปริ ญญา
โท หลักสู ตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขานวัตกรรมการสื่ อสารการตลาด สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ
หารศาสตร์ จึงใคร่ ขอความร่ วมมือจากท่านในการตอบแบบสอบถามฉบับนี้ทุกข้อตามความเป็ น
จริ งของตัวท่าน ทั้งนี้จะไม่มีการระบุชื่อผูต้ อบ ผูว้ ิจยั จะเก็บคาถามของท่านไว้เป็ นความลับ และ
นามาใช้ประโยชน์ในการวิเคราะห์ในเชิงสถิติในภาพรวมเท่านั้น จึงหวังเป็ นอย่างยิง่ ว่าจะได้รับ
ความกรุ ณาและความร่ วมมือจากท่านและขอขอบคุณมา ณ ที่น้ ีดว้ ย
คาชี้แจงในการตอบแบบสอบถาม
เนื้อหาสาระในแบบสอบถามนี้ ประกอบด้วยข้อคาถามทั้งหมด 4 ส่ วน ดังต่อไปนี้
ส่ วนที่ 1 แบบสอบถามลักษณะทางประชากรของผูต้ อบแบบสอบถาม แบบสอบถามมี
ลักษณะเป็ นแบบเลือกตอบ (Check List)
ส่ วนที่ 2 แบบสอบถามระดับการรับรู ้ของผูบ้ ริ โภคที่มีต่อความน่าเชื่อถือของแหล่งสาร
เกี่ยวกับทุเรี ยนสดบนร้านค้าเฟซบุก๊
ส่ วนที่ 3 แบบสอบถามระดับการรับรู ้ของผูบ้ ริ โภคที่มีต่อส่ วนประสมการตลาดออนไลน์
เกี่ยวกับทุเรี ยนสดบนร้านค้าเฟซบุก๊
ส่ วนที่ 4 แบบสอบถามพฤติกรรมการตัดสิ นใจซื้อทุเรี ยนสดบนร้านค้าเฟซบุก๊
วิธีการตอบแบบสอบถาม ส่ วนที่ 1 ขอให้ผตู ้ อบแบบสอบถามเขียนเครื่ องหมาย  ลงใน 
ที่ตรงกับตัวท่านมากที่สุดเพียง 1 คาตอบ และส่ วนที่ 2 , 3 , 4 ขอให้ผตู ้ อบแบบสอบถามเขียน
เครื่ องหมาย  ที่ตรงกับระดับการรับรู ้ในมาตราประมาณค่า 5 ระดับ 5 4 3 2 1 ซึ่งมีความหมายดังนี้
“ 5 คือ มากที่สุด / 4 คือ มาก / 3 คือ ปานกลาง / 2 คือ น้อย / 1 คือ น้อยที่สุด ”
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แบบสอบถาม
เรื่ อง ปัจจัยการรับรู้ความน่ าเชื่ อถือของแหล่งสาร การรับรู้ส่วนประสมการตลาดออนไลน์
ทีม่ ีผลต่ อการตัดสิ นใจซื้อทุเรียนผ่ านเฟซบุ๊ก
คาชี้แจง โปรดตอบแบบสอบถามตามความคิดเห็นและสถานภาพความเป็ นจริ งของท่าน ขอความ
กรุ ณาตอบแบบสอบถามทุกข้อ เพื่อความสมบูรณ์และประโยชน์ในการศึกษา โดยเขียนเครื่ องหมาย
(  )ที่ตรงกับตัวท่านมากที่สุดเพียง 1 คาตอบ
ส่ วนที่ 1 ข้ อมูลลักษณะทางประชากร
1. เพศ
1. ( ) ชาย
2. ( ) หญิง
2. อายุ
1. ( ) 18 - 25 ปี
3. ( ) 36 – 45 ปี

2. ( ) 26 – 35 ปี
4. ( ) 46 ปี ขึ้นไป

3. อาชีพ
1. ( ) ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 2. ( ) พนักงานบริ ษทั เอกชน
3. ( ) ค้าขาย/ธุรกิจส่ วนตัว
4. ( ) นักเรี ยน/นักศึกษา
5. ( ) อาชีพอิสระ
6. ( ) อื่นๆระบุ………
4. ระดับการศึกษา
1. ( ) ต่ากว่าปริ ญญาตรี
3. ( ) สู งกว่าปริ ญญาตรี
5. รายได้ เฉลีย่ ต่ อเดือน
1. ( ) 5,000 – 10,000
3. ( ) 20,001 – 30,000

2. ( ) ปริ ญญาตรี

2. ( ) 10,001 – 20,000
4. ( ) มากกว่า 30,000 ขึ้นไป
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ส่ วนที่ 2 แบบสอบถามระดับการรับรู ้ของผูบ้ ริ โภคที่มีต่อความน่าเชื่อถือของแหล่งสาร
เกี่ยวกับทุเรี ยนสดบนร้านค้าเฟซบุก๊
คาชี้แจง โปรดตอบแบบสอบถามตามความคิดเห็นและสถานภาพความเป็ นจริ งของท่าน ขอความ
กรุ ณาตอบแบบสอบถามทุกข้อ เพื่อความสมบูรณ์และประโยชน์ในการศึกษา โดยเขียนเครื่ องหมาย
(  )ที่ตรงกับตัวท่านมากที่สุดเพียง 1 คาตอบ
ระดับการรับรู้ ของผู้บริโภคที่มตี ่ อความน่ าเชื่ อถือของ
แหล่ งสารเกีย่ วกับทุเรียนสดบนร้ านค้ าเฟซบุ๊ก
ท่ านมีระดับการรับรู้ทมี่ ีต่อความน่ าเชื่ อถือของ
5
4
3
2
1
แหล่งสารเกีย่ วกับทุเรียนสดบนร้ านค้าเฟซบุ๊ก
รับรู้ มาก รับรู้ มาก
รับรู้
รับรู้
รับรู้
ประเด็นเหล่านีม้ ากน้ อยเพียงใด
ทีส่ ุ ด
ปานกลาง น้ อย
น้ อย
ทีส่ ุ ด

1. ด้ านการรับรู้ความเชี่ยวชาญ
1.1 ท่านรับรู ้วา่ เพจเฟซบุก๊ ที่มีชื่อเสี ยง จะเป็ น
แหล่งให้ขอ้ มูลที่เป็ นประโยชน์ในการเลือกซื้อ
ทุเรี ยนสด ได้มากกว่าเพจเฟซบุก๊ ที่ไม่มี
ชื่อเสี ยง
1.2 แหล่งสารของทุเรี ยนสดที่ดี จะต้องเป็ นที่
ยอมรับของผูบ้ ริ โภคในสังคมออนไลน์ โดยมี
ผูต้ ิดตามมาก
1.3 แหล่งสารของทุเรี ยนสดที่ดี จะต้องเป็ น
ข้อมูลที่ถ่ายทอดมาจากประสบการณ์จริ งของ
ผูใ้ ห้ข่าวสาร ไม่ใช่การโฆษณา
1.4 ท่านรับรู ้วา่ ผูถ้ ่ายทอดข่าวสารมีความ
เชี่ยวชาญ (Expert) และมีความรู ้
(Knowledgeable) เรื่ องทุเรี ยนสดเป็ นอย่างดี
1.5 ท่านรับรู ้วา่ ผูถ้ ่ายทอดข่าวสารมี
ประสบการณ์ (Experienced) เกี่ยวกับเรื่ อง
ทุเรี ยนสด
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ระดับการรับรู้ ของผู้บริโภคที่มตี ่ อความน่ าเชื่ อถือของ
แหล่ งสารเกีย่ วกับทุเรียนสดบนร้ านค้ าเฟซบุ๊ก
ท่ านมีระดับการรับรู้ทมี่ ีต่อความน่ าเชื่ อถือของ
5
4
3
2
1
แหล่งสารเกีย่ วกับทุเรียนสดบนร้ านค้าเฟซบุ๊ก
รับรู้ มาก รับรู้ มาก
รับรู้
รับรู้
รับรู้
ประเด็นเหล่านีม้ ากน้ อยเพียงใด
ทีส่ ุ ด
ปานกลาง น้ อย
น้ อย
ทีส่ ุ ด

2. ด้ านการรับรู้ความน่ าไว้ วางใจ
2.1 ท่านรับรู ้วา่ แหล่งสารของทุเรี ยนสดบนเฟ
ซบุก๊ กล่าวถึงเรื่ องจริ งและคุณภาพจริ งของ
ทุเรี ยนสด
2.2 ท่านรับรู ้วา่ แหล่งสารของทุเรี ยนสดบนเฟ
ซบุก๊ ด้านคุณภาพของทุเรี ยนสดโดยผูข้ าย
สามารถเชื่อถือได้
2.3 ท่านรับรู ้วา่ แหล่งสารของทุเรี ยนสดบนเฟ
ซบุก๊ ที่มีการแสดงความคิดเห็นหลากหลาย
(ทั้งเชิงบวกและเชิงลบ) เป็ นการถ่ายทอด
ข้อมูลที่เป็ นความจริ ง
2.4 ท่านรับรู ้วา่ แหล่งสารของทุเรี ยนสดบนเฟ
ซบุก๊ ที่น่าไว้วางใจ จะต้องไม่มีผลประโยชน์
ใด ๆ แอบแฝง
2.5 ท่านรับรู ้วา่ แหล่งสารของทุเรี ยนสดบนเฟ
ซบุก๊ มีการสื่ อสารอย่างตรงไปตรงมา ไม่
ลาเอียงหรื อสนับสนุนร้านค้าเฟซบุก๊ ใดเป็ น
พิเศษ
3. การรับรู้ความสม่าเสมอในการให้ ข้อมูล
3.1 ท่านรับรู ้วา่ แหล่งสารที่มีความเคลื่อนไหว
ของการให้ขอ้ มูลสม่าเสมอนั้นมีความ
น่าเชื่อถือ
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ระดับการรับรู้ ของผู้บริโภคที่มตี ่ อความน่ าเชื่ อถือของ
แหล่ งสารเกีย่ วกับทุเรียนสดบนร้ านค้ าเฟซบุ๊ก
ท่ านมีระดับการรับรู้ทมี่ ีต่อความน่ าเชื่ อถือของ
5
4
3
2
1
แหล่งสารเกีย่ วกับทุเรียนสดบนร้ านค้าเฟซบุ๊ก
รับรู้ มาก รับรู้ มาก
รับรู้
รับรู้
รับรู้
ประเด็นเหล่านีม้ ากน้ อยเพียงใด
ทีส่ ุ ด
ปานกลาง น้ อย
น้ อย
ทีส่ ุ ด

3.2 ท่านรับรู ้วา่ แหล่งสารที่สามารถโต้ตอบ
ระหว่างผูอ้ ่านและผูเ้ ขียนอย่างต่อเนื่องมีความ
น่าเชื่อถือ
3.3 ท่านรับรู ้วา่ ผูส้ ื่ อสารที่มีความกระตือรื อร้น
ในการตอบคาถามน่าเชื่อถือ
3.4 ท่านรับรู ้วา่ แหล่งสารที่น่าเชื่อถือควรแสดง
ความคิดเห็นที่เป็ นเหตุเป็ นผลกัน
3.5 ท่านรับรู ้วา่ แหล่งสารที่น่าเชื่อถือ ควร
นาเสนอข้อมูลทุเรี ยนสดที่ทนั สมัย
4. การรับรู้ความปรารถนาดี
4.1 ท่านรับรู ้วา่ แหล่งสารบนเฟซบุก๊ ที่เข้าใจ
ความคิด ความรู ้สึก และความต้องการของคู่
สนทนานั้นมีความ น่าเชื่อถือ
4.2 ท่านรับรู ้วา่ แหล่งสารบนเฟซบุก๊ ที่สามารถ
ทาให้ผบู ้ ริ โภครู ้สึกใกล้ชิด รับรู ้ความห่วงใย
และเข้าใจ ผูบ้ ริ โภคนั้นน่าเชื่อถือ
4.3 ท่านรับรู ้วา่ แหล่งสารบนเฟซบุก๊ ที่
ตอบสนองต่อสิ่ งที่ผบู ้ ริ โภคต้องการทราบได้
รวดเร็ วนั้นน่าเชื่อถือ
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ส่ วนที่ 3 แบบสอบถามระดับการรับรู ้ของผูบ้ ริ โภคที่มีต่อส่ วนประสมการตลาดออนไลน์
เกี่ยวกับทุเรี ยนสดบนร้านค้าเฟซบุก๊
คาชี้แจง โปรดตอบแบบสอบถามตามความคิดเห็นและสถานภาพความเป็ นจริ งของท่าน ขอความ
กรุ ณาตอบแบบสอบถามทุกข้อ เพื่อความสมบูรณ์และประโยชน์ในการศึกษา โดยเขียนเครื่ องหมาย
(  )ที่ตรงกับตัวท่านมากที่สุดเพียง 1 คาตอบ

ท่ านรับรู้ส่วนประสมการตลาดออนไลน์
เกีย่ วกับทุเรียนสดบนร้ านค้าเฟซบุ๊ก ประเด็น
เหล่านีม้ ากน้ อยเพียงใด
1. ด้ านผลิตภัณฑ์ (Product)
1.1 มีความหลากหลายของสายพันธุ์ทุเรี ยนใน
ร้านค้าทุเรี ยนสดบนเฟซบุก๊
1.2 มีการบอกข้อมูลของทุเรี ยนสดแต่ละสาย
พันธุ์อย่างละเอียด เช่น คุณภาพ น้ าหนัก ราคา
1.3 มีการรับประกันคุณภาพทุเรี ยนสด
2. ด้ านราคา (Price)
2.1 ราคาทุเรี ยนสดเหมาะสมกับคุณภาพที่
ได้รับ
2.2 มีการแจ้งราคาทุเรี ยนสดก่อนทาการสัง่ ซื้อ
2.3 แสดงราคาทุเรี ยนสดแต่ละพันธุ์อย่าง
ชัดเจน
2.4 ค่าจัดส่ งมีความคุม้ ค่ากับปริ มาณการสัง่ ซื้อ
ทุเรี ยนสด
2.5 เรี ยกเก็บเงินตามจริ งตามที่ได้ระบุไว้บน
ร้านค้าทุเรี ยนสดบนเฟซบุก๊

ระดับการรับรู้ ส่วนประสมการตลาดออนไลน์ เกีย่ วกับ
ทุเรียนสดบนร้ านค้ าเฟซบุ๊ก
5
4
3
2
1
รับรู้ มาก รับรู้
รับรู้
รับรู้ รับรู้
ทีส่ ุ ด
มาก ปานกลาง น้ อย น้ อย
ทีส่ ุ ด
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ท่ านรับรู้ส่วนประสมการตลาดออนไลน์
เกีย่ วกับทุเรียนสดบนร้ านค้าเฟซบุ๊ก ประเด็น
เหล่านีม้ ากน้ อยเพียงใด
3. ด้ านช่ องทางการจัดจาหน่ าย (Place)
3.1 ร้านทุเรี ยนสดบนเฟซบุก๊ สามารถสัง่ ซื้อได้
ตลอดเวลา
3.2 ร้านทุเรี ยนสดบนเฟซบุก๊ มีความสะดวก
ของขั้นตอนการสัง่ ซื้อ
3.3 ร้านทุเรี ยนสดมีการจัดส่ งที่ตรงต่อเวลา
4. ด้ านการส่ งเสริมการตลาด (Promotion)
4.1 การให้ส่วนลดพิเศษเมื่อมีการกลับมาซื้อ
ซ้ า
4.2 การส่ งเสริ มการขาย เช่น การแจกของแถมเมื่อ
ซื้อทุเรี ยนสดครบตามยอดที่กาหนด
4.3 สมาชิกจะได้รับส่ วนลดพิเศษหรื อสิ ทธิ
พิเศษ
4.4 มีการรับประกันความพึงพอใจในทุเรี ยน
สด เช่น ถ้าทุเรี ยนอ่อนสามารถส่ งคืนได้
5. ด้ านการให้ บริการส่ วนบุคคล
(Personalization)
5.1 มีความรวดเร็ วในการให้บริ การเป็ น
รายบุคคล (เช่น แอดมินมีการจัดคิวที่ดี มีการ
ให้คาแนะนาตามความสนใจของลูกค้าแต่ละ
ราย)
5.2 มีการให้คาปรึ กษาและแนะนาทั้งก่อนและ
หลังการซื้ออย่างใกล้ชิด

ระดับการรับรู้ ส่วนประสมการตลาดออนไลน์ เกีย่ วกับ
ทุเรียนสดบนร้ านค้ าเฟซบุ๊ก
5
4
3
2
1
รับรู้ มาก รับรู้
รับรู้
รับรู้ รับรู้
ทีส่ ุ ด
มาก ปานกลาง น้ อย น้ อย
ทีส่ ุ ด
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ท่ านรับรู้ส่วนประสมการตลาดออนไลน์
เกีย่ วกับทุเรียนสดบนร้ านค้าเฟซบุ๊ก ประเด็น
เหล่านีม้ ากน้ อยเพียงใด
5.3 มีการเก็บและจดจารายละเอียดข้อมูลของ
ลูกค้าได้เป็ นอย่างดี และสร้างความประทับใจใน
รู ปแบบต่าง ๆ
6. ด้ านการรักษาความเป็ นส่ วนตัว (Privacy)
6.1 มีการร้องเรี ยนหรื อแจ้งข้อมูลย้อนกลับ
กรณี เกิดปัญหาด้านความลับลูกค้า เพื่อเป็ น
การรับรองการรักษาความลับของลูกค้า
6.2 มีการเก็บรักษาความเป็ นส่ วนตัวเกี่ยวกับ
ข้อมูลของลูกค้า
6.3 ไม่นาข้อมูลของลูกค้าไปเผยแพร่ หรื อส่ง
ต่อให้แก่ผอู ้ ื่นก่อนได้รับอนุญาต

ระดับการรับรู้ ส่วนประสมการตลาดออนไลน์ เกีย่ วกับ
ทุเรียนสดบนร้ านค้ าเฟซบุ๊ก
5
4
3
2
1
รับรู้ มาก รับรู้
รับรู้
รับรู้ รับรู้
ทีส่ ุ ด
มาก ปานกลาง น้ อย น้ อย
ทีส่ ุ ด
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ส่ วนที่ 4 แบบสอบถามพฤติกรรมการตัดสิ นใจซื้อทุเรี ยนสดบนร้านค้าเฟซบุก๊
คาชี้แจง โปรดตอบแบบสอบถามตามความคิดเห็นและสถานภาพความเป็ นจริ งของท่าน ขอความ
กรุ ณาตอบแบบสอบถามทุกข้อ เพื่อความสมบูรณ์และประโยชน์ในการศึกษา โดยเขียนเครื่ องหมาย
(  )ที่ตรงกับตัวท่านมากที่สุดเพียง 1 คาตอบ

พฤติกรรมการตัดสิ นใจซื้อทุเรียนสด
บนร้ านค้าเฟซบุ๊ก

1. การรับรู้ความต้ องการ
1.1 ท่านได้รับข้อมูลเกี่ยวกับทุเรี ยนสด
ตามฤดูกาลจึงตัดสิ นใจซื้อทุเรี ยนสด
1.2 ท่านได้รับข้อมูลเกี่ยวกับโปรโมชัน่
จึงตัดสิ นใจซื้อทุเรี ยนสด
2. การค้ นหาข้ อมูล
2.1 เมื่อท่านต้องการซื้อทุเรี ยนสด ท่าน
มักอ่านรี ววิ เกี่ยวกับทุเรี ยนนั้นจากผูซ้ ้ือ
ก่อน
2.2 ท่านศึกษารายละเอียดของทุเรี ยน
สด เช่น ราคา สายพันธุ์ ค่าจัดส่ ง ก่อน
ตัดสิ นใจซื้อ
3. การประเมินทางเลือก
3.1 ท่านรับชมการรี วิวทุเรี ยนสดจากผู ้
ซื้อ หลาย ๆ ท่านก่อน จึงทาการ
ตัดสิ นใจซื้อทุเรี ยนสด
3.2 ท่านเปรี ยบเทียบคุณภาพของทุเรี ยน
สดในแต่ละร้านบนเฟซบุก๊ ก่อน
ตัดสิ นใจเลือกซื้อ

ระดับพฤติกรรมการตัดสิ นใจซื้อทุเรียนสดบนร้ านค้ า
เฟซบุ๊ก
5
4
3
2
1
ตัดสิ นใจ ตัดสิ นใจ ตัดสิ นใจ ตัดสิ นใจ ตัดสิ นใจ
ซื้อมาก
ซื้อมาก ซื้อปาน ซื้อน้ อย ซื้อน้ อย
ทีส่ ุ ด
กลาง
ทีส่ ุ ด
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พฤติกรรมการตัดสิ นใจซื้อทุเรียนสด
บนร้ านค้าเฟซบุ๊ก

ระดับพฤติกรรมการตัดสิ นใจซื้อทุเรียนสดบนร้ านค้ า
เฟซบุ๊ก
5
4
3
2
1
ตัดสิ นใจ ตัดสิ นใจ ตัดสิ นใจ ตัดสิ นใจ ตัดสิ นใจ
ซื้อมาก
ซื้อมาก ซื้อปาน ซื้อน้ อย ซื้อน้ อย
ทีส่ ุ ด
กลาง
ทีส่ ุ ด

4. การตัดสิ นใจซื้อ
4.1 ท่านตัดสิ นใจซื้อทุเรี ยนสดทันทีจาก
การได้รับชมการรี วิวจากผูซ้ ้ือ
4.2 ท่านตัดสิ นใจซื้อทุเรี ยนสดโดย
พิจารณาจากความสะดวกในการสัง่ ซื้อ
5.พฤติกรรมหลังการตัดสิ นใจซื้อ
5.1 เกิ ด ความพึ ง พอใจผ่ า นการซื้ อ
ทุเรี ยนสดผ่านเฟซบุก๊
5.2 มี ค วามต้อ งการซื้ อ ทุ เ รี ยนสดซ้ า
ผ่านร้านค้าเฟซบุก๊ เดิมที่ตนเองเคยซื้อ
5.3 มี ค วามต้อ งการซื้ อ ทุ เ รี ยนสดซ้ า
ผ่านร้านค้าเฟซบุก๊ อื่น
5.4 ท่านจะแบ่งปันประสบการณ์การซื้อ
ทุเรี ยนสดให้ผอู ้ ื่นทราบ
5.5 ท่านจะแนะนาให้ผอู ้ ื่นซื้อทุเรี ยนสด
ที่ท่านได้รับความพอใจ
*** ขอขอบพระคุณที่ท่านได้สละเวลาและให้ความร่ วมมือในการตอบแบบสอบถามครั้งนี้ ***

ประวัตผิ ้ ูเขียน
ชื่ อ ชื่ อสกุล

นางสาวกวินตรา มาพันศรี
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