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 การศกึษาในครัง้นีมี้วตัถปุระสงค ์1) เพ่ือศกึษาปัจจยัดา้นทศันคติตอ่การซือ้ ความ

ตระหนกัรูใ้นตราสินคา้ และความพงึพอใจของผูบ้รโิภค 2) เพ่ือศกึษาความตัง้ใจซือ้เครื่องประดบั

เพชรสงัเคราะหข์องผูบ้ริโภคผา่นชอ่งทางออนไลน ์3) เพ่ือศกึษาปัจจยัดา้นทศันคติตอ่การซือ้ 

ความตระหนกัรูใ้นตราสินคา้ และความพงึพอใจของผูบ้รโิภคท่ีมีตอ่ความตัง้ใจซือ้เครื่องประดบั

เพชรสงัเคราะหผ์า่นชอ่งทางออนไลนข์องผูบ้ริโภค โดยใชแ้บบสอบถามปลายปิดท่ีผา่นการ

ตรวจสอบความเช่ือมั่นและความตรงเชิงเนือ้หา ในการเก็บรวมรวมขอ้มลูจากผูบ้รโิภคท่ีเคยซือ้

สินคา้ประเภทเคร่ืองประดบัเพชรสงัเคราะหผ์า่นชอ่งทางออนไลน ์จาํนวน 200 ราย และสถิตเิชิง

อนมุานท่ีใชท้ดสอบสมมตฐิาน คือ การวิเคราะหค์วามถดถอยเชิงพหุ 

 ผลการศกึษาพบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามสว่นใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายรุะหว่าง 30–39 ปี 

มีรายไดเ้ฉล่ียตอ่เดือน 30,001–50,000 บาท มีการศกึษาอยูใ่นระดบัปรญิญาตรี มีอาชีพพนกังาน

บรษิัทเอกชน Facebook เป็นชอ่งทางออนไลนท่ี์เลือกใชร้บัขอ้มลูข่าวสารเก่ียวกบัเครื่องประดบั 

และซือ้เครื่องประดบัเพชรสงัเคราะหใ์นราคาเฉล่ียตอ่ครัง้ท่ี 1,001–1,500 บาท นอกจากนี ้ผล

การศกึษาพบวา่ ปัจจยัท่ีมีผลตอ่ความตัง้ใจซือ้เครื่องประดบัเพชรสงัเคราะหผ์า่นชอ่งทาง



ง 

 

ของผูบ้รโิภค อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 ไดแ้ก่ ความตระหนกัรูใ้นตราสินคา้ ความพงึ
พอใจของผูบ้ริโภคในดา้น วิธีการซือ้ขายและการจดัสง่ท่ีเลือกได ้และ ดา้นผูบ้ริโภคออกแบบสินคา้
เองได ้โดยรว่มกนัพยากรณค์วามตัง้ใจซือ้เครื่องประดบัเพชรสงัเคราะหผ์า่นช่องทางออนไลนข์อง
ผูบ้รโิภค ในขณะท่ีทศันคติตอ่การซือ้ทัง้ดา้น การบริโภคเพ่ือแสดงฐนะ ดา้นการเปรียบเทียบทาง
สงัคม ดา้นการยดึตดิกบัแฟชั่น และ ความพงึพอใจของผูบ้รโิภคดา้น ขอ้มลูข่าวสารท่ีผู้บรโิภค
ไดร้บั และดา้นการบรกิารเพ่ือใหค้วามรูส้กึพิเศษ ไมม่ผลตอ่ความตัง้ใจซือ้เครื่องประดบัเพชร
สงัเคราะหผ์า่นช่องทางออนไลนข์องผูบ้ริโภค 
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 This study aimed to explore the attitude toward purchase, brand consciousness, 

and consumer satisfaction that were affecting the consumers’ intention to purchase the 

cubic zirconia jewelries through the online channels. The close-ended questionnaires 

being verified for the reliability and content validity were applied to collect the data from 

200 consumers that had purchased the cubic zirconia jewelries through the online 

channels. The inferential statistics employed for hypothesis testing was multiple 

regression analysis.  

 The study findings revealed that the most of the respondents were female, aged 
between 30-39 years old, earned the average income of 30,001–50,000 baht per month, 
graduated with Bachelor’s degree, and had occupation as employee in private 
company. Facebook was an online channel that was used by them to receive the 
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information about jewelries and they bought the cubic zirconia jewelries at an average 
price of 1,001–1,500 baht per time. Additionally, the results of this study showed that the 
factors affecting the consumers' Intention to buy the cubic zirconia jewelries  through the 
online channels with statistically significance level at 0.05 were: brand consciousness, 
consumers’ satisfaction with selectable trading and delivery methods and consumers 
could design their own products. All of these factors could help predict the consumers’ 
intention to purchase the cubic zirconia jewelries through online channels. Meanwhile 
the attitudes towards purchasing; consumption to show the status of social comparison, 
fashion Involvement and consumers’ satisfaction with received information and feel-
good service, did not affect the consumers' intention to buy the cubic zirconia jewelries 
through online channels. 
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