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การวิจยัมีวตัถุประสงค ์1) เพือศึกษาการเปิดรับสือ ปัจจยัการเขา้ถึงร้านคา้ปัจจยัทีเลือกซือ
เครืองประดบัและพฤติกรรมการเลือกซือเครืองประดบัออนไลน์ 2) เพือเปรียบเทียบความแตกต่าง
ของพฤติกรรมการซือเครืองประดบัออนไลน์กบัลกัษณะทาง ประชากรของผูบ้ริโภค 3) เพือศึกษา
ความสัมพันธ์ของพฤติกรรมการซือเครืองประดับออนไลน์กับการเปิดรับสือ 4) เพือศึกษา
ความสัมพนัธ์ของปัจจยัทีเลือกซือเครืองประดบัออนไลน์กบัพฤติกรรมการเลือกซือเครืองประดบั
ออนไลน์ 5) เพือศึกษาความสัมพนัธ์ปัจจยัการเขา้ถึงร้านคา้ออนไลน์กบัการเลือกซือเครืองประดบั
ออนไลน์ โดยเก็บขอ้มูลในช่วงเดือนมิถุนายน ถึง สิงหาคม 2563 ซึงมีผูเ้ขา้มาตอบแบบสอบถาม
จาํนวน 210 คน ผลการวิเคราะห์ข้อมูล เพือเปรียบเทียบความแตกต่างของพฤติกรรมการซือ
เครืองประดบัออนไลน์กบัลกัษณะทางประชากร และเพือศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัการรับ
สือ ปัจจัยทีเลือกซือเครืองประดับออนไลน์ ปัจจัยการเข้าถึงร้านค้าออนไลน์กับการเลือกซือ
เครืองประดบัออนไลน์ กบัพฤติกรรมการเลือกซือเครืองประดบัออนไลน์  

ผลการวิจัยพบว่า  1) กลุ่มผู ้ใช้อินเทอร์เน็ตทีอาศัยอยู่ ในประเทศไทยและเคยซือ
เครืองประดับ ทีมีลักษณะทางประชากรแตกต่างกัน มีคะแนนเฉลียพฤติกรรมตัดสินใจชือ
เครืองประดับออนไลน์ แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสําคญัทางสถิติ 2) การเปิดรับสือออนไลน์กบั
พฤติกรรมตดัสินใจชือเครืองประดบัออนไลน์ของกลุ่มผูใ้ชอิ้นเทอร์เน็ตทีอาศยัอยูใ่นประเทศไทย
และเคยซือเครืองประดบัมีความสมัพนัธ์กนัผลการวิจยัพบวา่การเปิดรับสือออนไลน์มีความสมัพนัธ์
กบัพฤติกรรมตดัสินใจชือเครืองประดบัออนไลน์ อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติทีระดบั 0.05 3) การ
เขา้ถึง ร้านคา้ออนไลน์กบัพฤติกรรมตดัสินใจชือเครืองประดบัออนไลน์ของกลุ่มผูใ้ชอิ้นเทอร์เน็ตที



(4) 

อาศยัอยู่ในประเทศไทย และเคยซือเครืองประดับ มีความสัมพนัธ์กันพบว่า การเข้าถึงร้านค้า
ออนไลน์มีความสัมพนัธ์ดบัพฤติกรรมตดัสินใจชือเครืองประดบัออนไลน์ อย่างมีนัยสําคญัทาง
สถิติทีระดบั 0.05 4) ปัจจยัหลกัในการเลือกซือเครืองประดบัออนไลน์กบัพฤติกรรมการเลือกซือ
เครืองประดับออนไลน์ของกลุ่มผู ้ใช้อินเทอร์เน็ตทีอาศัยอยู่ในประเทศไทย  และเคยซือ
เครืองประดับ มีความสัมพนัธ์กัน ผลการวิจัยพบว่าปัจจัยหลักในการเลือกซือเครืองประดับ
ออนไลน์มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการตดัสินใจซือเครืองประดบัออนไลน์ อยา่งมีนยัสาํคญัทาง
สถิติ 
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This research aims to 1) study media exposure, factor when access to the store, factor 

affecting the purchase decision of jewellery, the behaviour that is affecting the online purchase 

decision. 2) to compare the difference between the behaviour of the purchasing jewellery online 

and characteristic of consumers. 3) to study the relationship between the behaviour of purchasing 

jewellery online and media exposure. 4) to examine the relationship of factors affecting purchasing 

jewellery online and behaviour of purchasing jewellery online. 5) To study the relationship of 

factors when accessing online store and purchasing jewellery online. The period of collecting 

questionnaire was from June to August 2020. This research was done by a survey questionnaire 

method with 210 people by launching online questionnaires. 

The result of the research reveals that there was a difference between the behaviour of 

purchasing online jewellery and characteristics of a population and study the relationship between 

factors of media exposure, factors of purchasing jewellery online, factors of accessing online store 

and purchase decision of online jewellery and the behaviour of purchasing jewellery online.  

1) group of internet users who live in Thailand with at least one time purchase online jewellery with 

a different characteristic of consumers has an average score. The behaviour of purchasing jewellery 

online varies, and the result was not statistically significant. 2) Online media exposure and 

behaviour of purchasing online jewellery of internet users who live in Thailand and ever purchase 

at least one time have a relationship.  



(6) 

The result of research reveals that online media exposure has a relationship between the 

behaviour of purchase jewellery online and the result was statistically significant with a p-value 

equal to 0.05 3) Factors accessing online jewellery store and behaviour of purchase decision for 

online jewellery of internet users who live in Thailand with at least one-time purchase has a 

significant relationship in accessing online jewellery store. The relationship of behaviour in the 

purchase decision of online jewellery has statistically significant with a p-value equal to 0.05  

4) The significant factor in purchasing jewellery online and the behaviour of purchase jewellery 

online of Thai internet users with at least one-time purchase jewellery online has a significant 

relationship. The result from research found that the main factor in purchasing jewellery online has 

a statistically significant relationship with the behaviour of purchase decision. 

 

 

 


