บทคัดย่ อ
ชื อการค้นคว้าอิสระ

ชื อผู้เขียน
ชื อปริญญา
ปี การศึกษา

พฤติกรรมการเปิ ดรับสื อ ปั จจัยการเข้าถึงร้านค้า ปั จจัยการเลือก
ซื อ และพฤติ ก รรมการเลื อ กซื อเครื องประดับ ออนไลน์ ข อง
ผูบ้ ริ โภค
นายกิตติพิชญ์ อ่อนมิง
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (นิเทศศาสตร์และนวัตกรรม)
2563

การวิจยั มีวตั ถุประสงค์ 1) เพือศึกษาการเปิ ดรับสื อ ปั จจัยการเข้าถึงร้านค้าปั จจัยทีเลือกซื อ
เครื องประดับและพฤติกรรมการเลือกซื อเครื องประดับออนไลน์ 2) เพือเปรี ยบเทียบความแตกต่าง
ของพฤติกรรมการซื อเครื องประดับออนไลน์กบั ลักษณะทาง ประชากรของผูบ้ ริ โภค 3) เพือศึกษา
ความสั ม พัน ธ์ ข องพฤติ ก รรมการซื อเครื องประดับ ออนไลน์ กับ การเปิ ดรั บ สื อ 4) เพื อศึ ก ษา
ความสัมพันธ์ของปั จจัยทีเลือกซื อเครื องประดับออนไลน์กบั พฤติกรรมการเลือกซื อเครื องประดับ
ออนไลน์ 5) เพือศึกษาความสัมพันธ์ปัจจัยการเข้าถึงร้านค้าออนไลน์กบั การเลือกซื อเครื องประดับ
ออนไลน์ โดยเก็บข้อมูลในช่วงเดือนมิถุนายน ถึง สิ งหาคม 2563 ซึ งมีผูเ้ ข้ามาตอบแบบสอบถาม
จํา นวน 210 คน ผลการวิ เ คราะห์ ข้อ มู ล เพื อเปรี ย บเที ย บความแตกต่ า งของพฤติ ก รรมการซื อ
เครื องประดับออนไลน์กบั ลักษณะทางประชากร และเพือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยการรับ
สื อ ปั จ จัย ที เลื อ กซื อเครื องประดับ ออนไลน์ ปั จ จัย การเข้า ถึ ง ร้ า นค้า ออนไลน์ กับ การเลื อ กซื อ
เครื องประดับออนไลน์ กับพฤติกรรมการเลือกซือเครื องประดับออนไลน์
ผลการวิ จ ัย พบว่ า 1) กลุ่ ม ผู ้ใ ช้ อิ น เทอร์ เ น็ ต ที อาศัย อยู่ ในประเทศไทยและเคยซื อ
เครื องประดับ ที มี ล ัก ษณะทางประชากรแตกต่ า งกัน มี ค ะแนนเฉลี ยพฤติ ก รรมตัด สิ น ใจชื อ
เครื องประดับออนไลน์ แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสําคัญทางสถิ ติ 2) การเปิ ดรั บสื อออนไลน์กบั
พฤติกรรมตัดสิ นใจชือเครื องประดับออนไลน์ของกลุ่มผูใ้ ช้อินเทอร์ เน็ตทีอาศัยอยูใ่ นประเทศไทย
และเคยซือเครื องประดับมีความสัมพันธ์กนั ผลการวิจยั พบว่าการเปิ ดรับสื อออนไลน์มีความสัมพันธ์
กับพฤติ กรรมตัดสิ นใจชื อเครื องประดับออนไลน์ อย่างมี นัยสําคัญทางสถิ ติทีระดับ 0.05 3) การ
เข้าถึง ร้านค้าออนไลน์กบั พฤติกรรมตัดสิ นใจชือเครื องประดับออนไลน์ของกลุ่มผูใ้ ช้อินเทอร์ เน็ตที

(4)
อาศัย อยู่ใ นประเทศไทย และเคยซื อเครื องประดับ มี ความสัมพัน ธ์กันพบว่า การเข้าถึ งร้ า นค้า
ออนไลน์มีความสัมพันธ์ดบั พฤติกรรมตัดสิ นใจชื อเครื องประดับออนไลน์ อย่างมีนัยสําคัญทาง
สถิติทีระดับ 0.05 4) ปั จจัยหลักในการเลือกซื อเครื องประดับออนไลน์กบั พฤติกรรมการเลือกซื อ
เครื องประดั บ ออนไลน์ ข องกลุ่ ม ผู ้ใ ช้ อิ น เทอร์ เ น็ ต ที อาศัย อยู่ ใ นประเทศไทย และเคยซื อ
เครื องประดับ มี ค วามสั ม พัน ธ์ กัน ผลการวิ จ ัย พบว่า ปั จ จัย หลัก ในการเลื อ กซื อเครื องประดับ
ออนไลน์มีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการตัดสิ นใจซื อเครื องประดับออนไลน์ อย่างมีนยั สําคัญทาง
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.

