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กิตตกิรรมประกาศ 

 งานวิจยัฉบบัน้ีจะส าเร็จลุล่วงมิไดห้ากไม่ไดรั้บความกรุณาของอาจารยท่ี์ปรึกษา  

ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.รพีพรรณ  พงษอิ์นทร์วงศ ์ท่ีเสียสละเวลาใหค้  าปรึกษา ขอ้เสนอแนะ ติดตาม
ความกา้วหน้า และช่วยแกไ้ขขอ้ผดิพลาดและขอ้บกพร่องต่างๆ ซ่ึงเป็นประโยชน์อย่างมากต่อการ
ศึกษาวิจยัคร้ังน้ี จนท าใหง้านวิจยัฉบบัน้ีมีความสมบูรณ์ ผูว้ิจยัรู้สึกซาบซ้ึงในความกรุณาเป็นอยา่ง
ยิง่ และขอกราบขอบคุณดว้ยความเคราพอยา่งสูงไว ้ณ โอกาสน้ี 

 ผูว้ิจยัขอกราบขอบพระคุณ คุณพ่อคุณแม่ผูซ่ึ้งเป็นก าลงัใจเป็นท่ีปรึกษา  และเป็น
ผูส้นับสนุนในการศึกษาเล่าเรียนโดยตลอด ขอบคุณเพื่อนๆ ท่ีช่วยเหลือกนัมาอย่างดีโดยตลอด  
และขอขอบคุณผูต้อบแบบสอบถามทุกท่านท่ีกรุณาให้ความร่มมือและเสียสละในการตอบ
แบบสอบถามและให้ขอ้มูลต่างๆ  ท่ีเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาวิจยั  ซ่ึงเป็นส่วนส าคญัยิ่งท่ีท าให้
งานฉบบัน้ีลุล่วงไปไดด้ว้ยดี 

 ผูว้ิจยัหวงัเป็นอยา่งยิง่ว่างานวิจยัฉบบัน้ีจะเป็นประโยชน์ต่อผูป้ระกอบการและผูท่ี้
เก่ียวข้องกับธุรกิจการขายสินค้าออนไลน์  ตลอดจนผูท่ี้สนใจ ธุรกิจน้ี หากงานวิจัยฉบับน้ีมี
ขอ้ผดิพลาดประการใด ผูว้ิจยัตอ้งขออภยัมา ณ ท่ีน้ี 

        คณะผูจ้ดัท า 
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บทคดัย่อ 
การวิจยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้ออนไลน์ ผล

ของการศึกษาจะช่วยให้นักศึกษาท่ีท าธุรกิจการขายสินค้าออนไลน์สามารถน าขอ้มูลท่ีได้ไปใช้
วางแผนปรับปรุงหรือพฒันาธุรกิจต่อไปได ้งานวิจยัน้ีเป็นงานวิจยัเชิงปริมาณ กลุ่มตวัอยา่งคือ ผูท่ี้
เคยซ้ือสินคา้ผา่นทางออนไลน์ จ  านวน 369 คน โดยใช ้แบบสอบถามออนไลน์เป็นเคร่ืองมือในการ
เก็บรวบรวมข้อมูล สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ขอ้มูล คือ สถิติเชิงพรรณนา ประกอบดว้ย ความถ่ี   
ร้อยละ ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน สถิติเชิงปริมาณและการถดถอย 

ผลการศึกษาพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 18-20  ปี มี
การศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี ระดบัการศึกษาชั้นปีท่ี3 และก าลงัศึกษาอยู่ในคณะวิทยาการ
จดัการ นอกจากน้ีผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ปัจจยัดา้นความไวว้างใจ เป็นปัจจยัท่ีส่งผลต่อ
การตดัสินใจซ้ือสินคา้ออนไลน์ของนกัศึกษามหาวิทยาลยัราชภฏับุรีรัมย ์มากกว่าปัจจยัดา้นทศันคติ
และปัจจยัดา้นการตลาด 

ค าส าคญั : ทศันคติ, ความไวว้างใจ, การตลาด, การตดัสินใจซ้ือ 

 

 



สารบัญ 

          หนา้ 
กิตติกรรมประกาศ             ก 
บทคดัยอ่              ข 
สารบญั               ค  
สารบญัตาราง              ง 

สารบญัรูปภาพ              จ 
          

บทที่  1  บทน า           

      ท่ีมาและความส าคญัของปัญหา            1   
      วตัถุประสงคข์องการวจิยั             2 
      ค  าถามของงานวิจยั              2   
      สมมุติฐานของงานวิจยั             3                       
      ขอบเขตของการวจิยั              3 
      นิยามศพัทเ์ฉพาะ              3  

      ประโยชน์ท่ีไดรั้บจากการวิจยั             4      
      กรอบแนวคิดของการวจิยั             4 
       

บทที่  2  แนวคดิ  ทฤษฎี  และงานวจิยัที่เกีย่วข้อง      

แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัทศันคติ               5
ความหมายของทศันคติ              5
องคป์ระกอบของทศันคติ                     6
คุณลกัษณะของทศันคติ              7

แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวกบัความไวว้างใจ            7
แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัการตลาด                    9  
แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวกบัการตดัสินใจซ้ือ               11  
งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง                  12 
  

 



 

สารบัญ  (ต่อ) 

          หนา้ 

บทที่  3  ระเบียบวธิีการวจิยั           

      กรอบแนวคิด                  27 
      ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง                 27     
      ขอบเขตการวิจยั                    27 
      เคร่ืองมือการวจิยั                  28 
 

บทที่ 4  ผลการวเิคราะห์ข้อมูล         

ผลการศึกษาขอ้มูลส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม              33 
 ผลการทดสอบสมมติฐาน                            35 

               

บทที่  5  สรุป  อภิปรายผล  และข้อเสนอแนะ 

       สรุปผลการศึกษาและผลการทดสอบสมมติฐาน              38            

      การอภิปรายผล                                  39         
 ขอ้เสนอแนะ                                44             
 

บรรณานุกรม    

ภาคผนวก 

 ภาคผนวก  ก 

 ภาคผนวก  ข 
 ภาคผนวก  ค 
 ภาคผนวก  ง  
 
 

 
 
 



 

สารบัญตาราง 

              หนา้ 
ตารางท่ี 3.1 แสดงผลการวดัความเท่ียงตรงและความน่าเช่ือถือของเคร่ืองมือ            26 
ตารางท่ี 4.1 แสดงขอ้มูลส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม       28 
ตารางท่ี 4.2 ผลการวิเคราะห์ค่าสหสมัพนัธ ์        30 

ตารางท่ี 4.3 ผลการวิเคราะห์การถดถอย         31 
 
 
 
 
       

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 



สารบัญรูปภาพ 

 หนา้ 
กรอบแนวคิด               4 



 
1 

 

บทที่  1 

บทน ำ 

ที่มำและควำมส ำคญัของปัญหำ 

สังคมปัจจุบันได้เปล่ียนแปลงเป็นสังคมโลกาภิวฒัน์ กล่าวคือ สังคมท่ีไร้พรมแดน

มนุษย ์สามารถติดต่อส่ือสารกนัอยา่งสะดวกและรวดเร็วมากยิง่ข้ึน เน่ืองจากการพฒันาทางดา้น
เทคโนโลยี อุปกรณ์การส่ือสารต่างๆ  รวมไปถึงระบบเครือข่ายสัญญาณต่างๆ จากความ
สะดวกสบายท่ีมนุษยไ์ดรั้บจากเทคโนโลยีเหล่าน้ี    จึงไม่สามารถปฏิเสธไดเ้ลยว่าเทคโนโลยี
เหล่าน้ีได้เขา้มามีบทบาทในการด าเนินชีวิตประจ าวนัของมนุษยเ์ป็นอย่างมากไม่ว่าจะเป็น
ทางดา้นการศึกษาความบนัเทิงและทางดา้นธุรกิจต่างๆ 

จากความเจริญกา้วหนา้ทางเทคโนโลยีอย่างรวดเร็วน้ีเป็นสาเหตุท าให้ระบบการคา้ใน
ปัจจุบนัมีความแตกต่างไปจากเดิม ซ่ึงในอดีตการทาการคา้จะเป็นการขายผ่านทางหน้าร้าน
เท่านั้นจึงท าใหต้อ้งใชเ้งินลงทุนสูง   นอกจากน้ีการท าการคา้แบบเดิม ร้านคา้นั้นๆจะเป็นท่ีรู้จกั
กนัและสามารถเขา้ถึงไดเ้พียงลูกคา้ในพ้ืนท่ีเท่านั้น  แต่ในปัจจุบนัไดมี้การน าเทคโนโลยเีขา้มา

ใชใ้นการท าธุรกิจการคา้หรือเรียกอีกอย่างหน่ึงว่าพาณิชยอิ์เลก็ทรอนิกส์ (E-commerce) ซ่ึงเป็น
การใชอิ้นเทอร์เน็ตเป็นส่ือกลาง การคา้ระหว่างผูค้า้กบักลุ่มลูกคา้ พาณิชยอิ์เลก็ทรอนิกส์ก  าลัง
เป็นท่ีนิยมอยา่งกวา้งขวาง เน่ืองจากมีผลตอบแทนท่ีคุม้ค่าเป็นการท าการคา้ท่ีไม่ตอ้งผา่นพ่อคา้
คนกลาง อีกทั้งยงัเป็นการท าการค้าท่ีไร้พรมแดน ไม่มีขีดจ ากัดของเวลาและสถานท่ี ท าให้
สามารถเขา้ถึงกลุ่มเป้าหมายไดโ้ดยตรงและรวดเร็ว 

ทางส านักงานสถิติแห่งชาติปี2554มีตวัเลขการเติบโตของธุรกิจขายสินคา้และบริการ

ผา่นออนไลน์ในประเทศไทยเพ่ิมข้ึนอย่างต่อเน่ืองแต่ก็พบปัญหาต่างๆเก่ียวกบัธุรกิจขายสินคา้
และบริการผ่านออนไลน์คือการพบผูใ้ห้บริการหลอกลวงการไดรั้บสินคา้ไม่ตรงตามโฆษณา 
เร่ืองของความปลอดภยัทางดา้นขอ้มูลส่วนตวัและขอ้มูลบตัรเครดิต ไม่เห็นสินคา้ก่อนสั่งซ้ือ
หรือ สั่งจองฯลฯซ่ึงความคิดเห็นต่างๆ ของประชาชนท่ีไดก้ล่าวมาขา้งตน้ท่ีทางส านกังานสถิติ
แห่งชาติได้มานั้ น  เป็นประโยชน์และน่าน ามาศึกษาหาข้อมูลต่อให้มากยิ่ง ข้ึน  แต่ใน

ขณะเดียวกนัทัศนคติของผูบ้ริโภคจะเป็นส่วนส าคัญอย่างยิ่งท่ีจะท าให้ทราบถึงความคิดเห็น
ต่างๆท่ีผูบ้ริโภคมีต่อธุรกิจขายสินคา้และบริการผ่านออนไลน์และในปัจจุบนัยงัไม่มีสถิติจาก
หน่วยงานใดไดก้ล่าวถึงตวัเลข 
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ด้านทัศนคติของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อธุรกิจรูปแบบน้ี จึงเป็นท่ีมาท่ีท าให้ผูว้ิจ ัยสนใจท่ีจะศึกษา
เก่ียวกบัทศันคติของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อธุรกิจขายสินคา้และบริการผา่นออนไลน์ ดงันั้นจะเห็นไดว้่า
ก ลุ่มผู ้บ ริโภคท่ีมีอายุอยู่ในช่วงระหว่าง 18 – 29 ปี ซ่ึงเป็นช่วงอายุท่ีก  าลัง ศึกษาอยู่ใน
มหาวิทยาลยันั้นเป็นกลุ่มท่ีมีการใชง้านเครือข่ายสังคมออนไลน์มากท่ีสุด แลโดยเฉพาะ กลุ่ม

นักศึกษาซ่ึงถือไดว้่าเป็นกลุ่มท่ีมีการใชสิ้นค้าออนไลน์เป็นจ านวนมาก ท าให้ผูว้ิจยัมีความ
ต้องการท่ีจะศึกษา “ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซ้ือสินค้าออนไลน์ของนักศึกษา
มหาวิทยาลยัราชภฏับุรีรัมย”์ ทั้งน้ีเน่ืองจากช่องทางการจดัจ  าหน่ายสินคา้ออนไลน์นั้น ถือได ้ว่า
เป็นช่องทางหน่ึงท่ีจะสามารถเพ่ิมช่องทางในการเข้าถึงกลุ่มนักศึกษาได้เป็นอย่างดี โดย
ภายหลงัจากการศึกษาวิจยั ผูป้ระกอบการหรือผูส้นใจ สามารถน าผลของการวิจยัน้ีมาใชใ้นการ

วางแผนการตลาดในดา้นการจดัจ  าหน่ายสินคา้ออนไลน์ เพื่อตอบสนองความตอ้งการของกลุ่ม
ลูกคา้เป้าหมาย นอกจากน้ียงัสามารถท่ีจะน าผล ท่ีไดจ้ากการวิจยัไปใชใ้นการก าหนดกลยุทธ์
ทางการตลาดเพ่ือการแข่งขนัไดเ้ป็นอยา่งดี 

วตัถุประสงค์ของวจิยั 

1. เพ่ือศึกษาปัจจยัด้านทศันคติท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้ผ่านออนไลน์

ของ 
นกัศึกษามหาวิทยาลยัราชภฏับุรีรัมย ์

2. เพื่อศึกษาปัจจยัดา้นความไวว้างใจท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินคา้ผ่านออนไลน์
ของนกัศึกษา 

มหาวิทยาลยัราชภฏับุรีรัมย ์
3. เพ่ือศึกษาปัจจัยด้านการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซ้ือสินค้าผ่าน

ออนไลน์ของ 

นกัศึกษามหาวิทยาลยัราชภฏับุรีรัมย ์

ค ำถำมของงำนวจิยั 

1. ปัจจัยด้านทัศนคติมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซ้ือสินค้าออนไลน์ของนักศึกษา  
มหาวิทยาลยัราชภฏับุรีรัมยอ์ยา่งไร 

2. ปัจจยัดา้นความไวว้างใจมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้ออนไลน์ของนักศึกษา
มหาวิทยาลยัราชภฏับุรีรัมยอ์ยา่งไร 
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 3. ปัจจยัดา้นการตลาดมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือออนไลน์ของนกัศึกษา  
มหาวิทยาลยัราชภฏับุรีรัมยอ์ยา่งไร 

สมมุตฐิำนของงำนวจิยั 

1. ทศันคติมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้ผา่นออนไลน์ของนกัศึกษา          
 มหาวิทยาลยัราชภฏับุรีรัมย ์

2. ความไวว้างใจมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้ผ่านสังคมออนไลน์ของนักศึกษา
มหาวิทยาลยัราชภฏับุรีรัมย ์

3. การตลาดมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้ผา่นออนไลน์ของนกัศึกษา         

มหาวิทยาลยัราชภฏับุรีรัมย ์

ขอบเขตของกำรวจิยั 

งานวิจยัศึกษาเก่ียวกับปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือสินค้าผ่านออนไลน์ของ
นักศึกษามหาวิทยาลยัราชภฏับุรีรัมยผ์ูว้ิจยัใชว้ิจยัเชิงปริมาณส าหรับการศึกษาคร้ังน้ีโดยมีตัว
แปรใหใ้ชศ้ึกษาคือกลุ่มนักศึกษาท่ีซ้ือสินคา้ผา่นออนไลน์ซ่ึงในการวิจยัคร้ังน้ีไม่ทราบจ านวน
ประชากรท่ีแน่นอนจึงก าหนดกลุ่มตวัอยา่ง 369 คน วลัลภ  รัฐฉตัรานนท ์(2557) 

นิยำมศัพท์เฉพำะ 

ค านิยามศพัทเ์ฉพาะในงานวิจยั  ไดแ้ก่ 
1. สงัคมออนไลน์ (Social Media) หมายถึง เว็บไซตท่ี์ท างานบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 

โดยมีผูใ้ชเ้ป็นผูส่ื้อสารเล่าประสบการณ์ เร่ืองราว รูปภาพ หรือวีดีโอ แลว้น ามาแบ่งปันให้ผูอ่ื้น

ซ่ึงอยูบ่น เครือข่ายของตน 
2. ทัศนคติ หมายถึง ความรู้สึก ความคิด หรือความเช่ือ ท่ี ส่งผลต่อพฤติกรรม และ

แสดงออกในเชิงบวกหรือลบต่อบุคคลส่ิงของและสถานการณ์ซ่ึงจะส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือ
สินคา้ผา่นออนไลน์ 

3. ความไวว้างใจ หมายถึง การติดต่อส่ือสารกนัระหว่างลูกคา้และผูใ้ห้บริการจนเกิด
ความ ใกลชิ้ดและสร้างความเช่ือมัน่ความมัน่ใจให้แก่กลุ่มลูกคา้ท่ีมีต่อสินคา้หรือบริการและ

รวมไปถึงความเช่ือมัน่ในการตดัสินใจซ้ือสินคา้ผา่นทางออนไลน์ 
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4. การตลาด หมายถึง เคร่ืองมือทางการตลาดท่ีธุรกิจน ามาใช้เพื่อให้ธุรกิจประสบ
ความส าเร็จตามเป้าหมายท่ีวางไว ้และมีช่องทางต่างๆในการท าการตลาดไม่ว่าจะเป็น ราคา 
สินคา้และผลิตภณัฑ์โปรโมชัน่หรือส่วนลดต่างๆท่ีจะช่วยท าใหธุ้รกิจไดเ้กิดการน าสินคา้หรือ
บริการจากผูผ้ลิตไปสู่ผูบ้ริโภคนั้นๆให้ไดรั้บความพึงพอใจมากท่ีสุดและก็บรรลุวตัถุประสงค์

ของธุรกิจดว้ย 

     ประโยชน์ที่ได้รับจำกกำรวจิยั 

1. เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินธุรกิจขายสินคา้ออนไลน์ และผูท่ี้สนใจใน 

   ธุรกิจ ประเภทน้ี 

2. เพ่ือให้ทราบถึงทศันคติของนักศึกษา มหาวิทยาลยัราชภฏับุรีรัมยต่์อการตดัสินใจซ้ือ
สินคา้ผา่นออนไลน์   

3. เพื่อใหท้ราบถึงการตลาดท่ีมีผลต่อ การตดัสินใจซ้ือสินคา้ผา่นทางสงัคมออนไลน์ไดใ้ช้
เป็นแนวทางในการวางกลยทุธใ์นการด าเนินและพฒันาธุรกิจต่อไป 

 กรอบแนวคดิของกำรวจิยั 
ตวัแปรต้น     ตวัแปรตำม 

  (Independent Variables)        (DependentVariables) 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 1  กรอบแนวคิดในการวิจยั 

ปัจจยัดา้นทศันคติ 

ปัจจยัดา้นความไวว้างใจ 

ปัจจยัดา้นการตลาด 

การตดัสินใจซ้ือสินคา้ผา่นออนไลน์

ของนกัศกึษามหาวิทยาลยัราชภฏั
บุรีรัมย ์
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บทที่  2 

วรรณกรรมและงำนวจิยัที่เกี่ยวข้อง 
 

งานวิจยัฉบบัน้ีมุ่งเนน้ศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการซ้ือสินคา้ผา่นทางสงัคม ออนไลน์   
ของผูบ้ริโภค โดยผูว้ิจยัไดท้ าการศึกษาและสืบคน้แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง โดยมี 

รายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

1. แนวคดิและทฤษฎีเกีย่วกบัทัศนคต ิ  

1.1 ควำมหมำยของทัศนคต ิ

จิระวฒัน์ วงส์สวสัดิวฒัน์ (2542, หน้า 33) อธิบายค าว่า ทศันคติ คือ เคร่ืองมือท่ีใชใ้น
การก าหนดรูปแบบพฤติกรรมของบุคคลท่ีตอบสนองต่อส่ิงใดส่ิงหน่ึง ซ่ึงความรู้สึกนั้นสามารถ 
เป็นไดท้ั้งทางบวกและทางลบ จะพอใจหรือไม่พอใจก็ได ้ข้ึน อยู่กับความพร้อมของ

จิตใจ ซ่ึงเกิดจาก ประสบการณ์ท่ีไดรั้บ สภาวะความพร้อมจะเป็นตวัก  าหนดการกระท าของ
บุคคลหรือเหตุการณ์ท่ี เก่ียวขอ้งกบับุคคลนั้น ทศันคติเป็นส่ิงท่ีสามารถวดัไดจ้ากความคิดเห็น
หรือจากภาษาท่ีแสดงออกมา  

สุรางค ์โคว้ตระกูล (2537, หน้า 58) ใหค้วามหมายว่าทศันคติหมายถึง การตอบสนอง 
อย่างเจาะจงต่อส่ิงท่ีเกิดข้ึน คือ สภาวะของแต่ละบุคคลท่ีจะแสดงการกระท าออกมา ไม่ว่าจะ

เป็นใน รูปแบบของการสนบัสนุนหรือในรูปแบบของการต่อตา้น 
สุรพงษ์ โสธนะเสถียร (2533, หน้า 122) ไดก้ล่าวถึงทศันคติว่า เป็นส่ิงท่ีใชช้ี้วดัว่า บุคคลนั้น มี
ความคิดและมีความรู้สึกอยา่งไรกบับุคคลอ่ืนหรือเหตุการณ์ต่าง ๆ โดยทศันคตินั้นมี พ้ืนฐานมา
จากความเช่ือท่ีอาจส่งผลต่อพฤติกรรมในอนาคตได ้

รุ่งนภา  บุญคุม้ ( 2536, หน้า 20) ไดก้ล่าวว่าทศันคติ (Attitude) โดยภาพรวมหมายถึง 
ความรู้ ความเขา้ใจ ความรู้สึกของบุคคลมีต่อส่ิงใดส่ิงหน่ึง ซ่ึงเป็นผลมาจากประสบการณ์หรือ

ส่ิงแวดล้อมอันมีแนวโน้มท่ีจะให้บุคคลแสดงปฏิกิ ริยา และกระท าต่อส่ิงนั้ น ๆ ในทาง
สนบัสนุนหรือปฏิเสธ ทศันคติเป็นส่ิงท่ีไมสามารถมองเห็นไดอ้ยา่งชดัเจน การท่ีจะรู้ถึงทศันคติ
ของบุคคลใดบุคคลหน่ึงไดต้อ้งใชว้ิธีแปลความหมาย 
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Anatasi Anne. (1976, หน้า 453) ได้กล่าวถึงทัศนคติ ว่าเป็นส่ิงท่ีบอกว่าบุคคลนั้นมี
ความคิดและ ความรู้สึกอย่างไรกบัคนรอบขา้ง ส่ิงของ ส่ิงแวดลอ้มรวมไปถึงสถานการณ์ต่างๆ 
ทศันคตินั้นเกิดมา จากความเช่ือท่ีสามารถส่งผลถึงพฤติกรรมในอนาคตได ้ทศันคติจึงคือ 
ความพร้อมท่ีจะตอบสนองต่อส่ิงท่ีเร้าเขา้มา และเป็นการประเมินว่าชอบหรือไม่ชอบต่อเร่ือง

นั้นๆ ซ่ึงเป็นการส่ือสารภายในของแต่ละบุคคลท่ีไดผ้ลกระทบจากการรับสารซ่ึงส่งผลต่อ
พฤติกรรมต่อไป 

Jorna Gibson.  (2000, หน้า 102) อธิบายความหมายของทัศนคติ คือ ส่ิงท่ีตัดสิน
พฤติกรรม ความรู้สึกในเชิงบวกหรือลบ เป็นสภาวะของของจิตใจท่ีพร้อมจะส่งผลไปยงัการ
ตอบสนองของบุคคลนั้นๆต่อบุคคล และต่อวตัถุหรือต่อสถานการณ์ โดยทศันคติน้ีสามารถ

เรียนรู้ไดจ้ากประสบการณ์  
John R. Schermerhorn. (2000, หน้า 75) กล่าวว่า ทัศนคติ คือ แนวความคิด  และ

ความรู้สึกท่ี ตอบสนองในเชิงบวกหรือลบต่อคนส่ิงของในสภาวะแวดลอ้มท่ีบุคคลนั้นๆเผชิญ
อยู่ และทศันคติ สามารถรู้หรือถูกตีความค าพูดท่ีไม่เป็นทางการของคนท่ีพูดออกมา หรือจาก
การส ารวจอยา่งเป็น ทางการ หรือจากการกระท าของบุคคลนั้นๆ     

 1.2 องค์ประกอบของทัศนคต ิ 

อธิภทัร สายนาค (2543, หนา้  24) กล่าวถึงองคป์ระกอบของทศันคติว่ามี 3 ดา้น 

   คือ  
1) ดา้นความรู้ หมายถึง ความรู้ ความเช่ือ และความคิดของบุคคลท่ีมีต่อส่ิงใดส่ิงหน่ึง  

    2)  ดา้นความรู้สึก หมายถึง ความรู้สึกชอบหรือไม่ชอบ ความรู้สึกทางบวกหรือ ทางลบ
ต่อส่ิง  ใดส่ิงหน่ึง  

3)  ดา้นพฤติกรรม หมายถึง แนวโน้ม หรือความพร้อมท่ีบุคคลจะตอบรับหรือ ปฏิเสธ

ต่อส่ิงใดส่ิงหน่ึง         
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1.3 คุณลกัษณะของทัศนคต ิ     

   จิระวฒัน์ วงศส์วสัดิวฒัน์ (2535, หนา้ 104) ไดส้รุปคุณลกัษณะของทศันคติ ว่ามี6  
รูปแบบ คือ   

1. ทศันคติเป็นส่ิงท่ีเกิดจากการเรียนรู้หรือเกิดจากการสะสมประสบการณ์ของ  
แต่ละบุคคล   

2. ทศันคติมีคุณลกัษณะของการประเมิน คือ เกิดจากการประเมินความคิดหรือ  
ความเช่ือท่ีแต่ละคน 
บุคคลมีอยู ่เก่ียวกบัส่ิงของ บุคคล หรือเหตุการณ์ต่างๆ   
  3. ทัศนคติมีคุณภาพ โดยคุณภาพนั้ นจะเป็นส่ิงท่ีบ่งบอกถึงความแตกตางของ 

ทศันคติของแต่ 
ละคนท่ีมีต่อส่ิงต่าง ๆ   

  4.ทศันคติมีความคงทน เน่ืองจากทศันคติเกิดจากการสะสมประสบการณ์และผา่น 

กระบวนการเรียนรู้มาอยา่งมากมาย  

   5. ทัศนคติตองมีจุดมุ่งหมายท่ีแน่นอน เช่น มีทัศนคติต่ออะไร ต่อบุคคลหรือต่อ
สถานการณ์เป็นตน้  

   6. ทศันคติมีลกัษณะความสมัพนัธ ์โดยทศันคติจะแสดงความสมัพนัธ์ระหว่าง แต่ละ
บุคคลกบัวตัถุส่ิงของ กบับุคคลอ่ืน หรือกบัสถานการณ์ต่างๆ 

 2.  แนวคดิและทฤษฎีที่เกีย่วกบัควำมไว้วำงใจ                                                                                                           

   มีนา อ่องบางน้อย (2553, หน้า 34) กล่าวไวว้่า ความไวว้างใจ คือ ความสัมพนัธ์ท่ี
ใกลชิ้ดอนั เกิดจากการติดต่อระหว่างผูใ้หบ้ริการกบัลูกคา้ ลูกคา้ท่ีเกิดความสัมพนัธท่ี์ใกลชิ้ด
จะเกิดความไว้วางใจ ส่งผลให้เกิดความรู้สึกมั่นใจต่อสินค้าหรือบริการ ความไวว้างใจ
กลายเป็นตวัวดัทางสมัพนัธภาพท่ีสามารถจบัตอ้งยากระหว่างองคก์ารกบัลูกคา้  
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ธีรพงษ ์เท่ียงสมพงษ ์(2551, หนา้ 29) กล่าวว่า ความไวว้างใจ คือ ความวางใจอยา่ง
เต็มใจต่อหุ้นส่วน รวมไปถึงการมีแนวความคิดว่าผูบ้ริโภคจากต้องเกิดความเช่ือมัน่ต่อ
องค์กรอนัเกิดจากความสนใจในช่วงเวลาของการใชบ้ริการความเช่ือมัน่ท่ีกล่าวน้ีจะเกิดข้ึน
ต่อเมื่อผูบ้ริโภคพิจารณาผูใ้หบ้ริการท่ีเป็นทางเลือก 2 ประการ คือ ความน่าเช่ือถือมากท่ีสุด

และมีความซ่ือสตัยจ์ริงใจอยา่งสูง         

1. การส่ือสาร (Communication): Self-disclosure and Sympathetic Listening การ
สร้างความอุ่นใจให้แก่ลูกค้าเป็นส่ิงท่ีเกิดข้ึนได้จากการส่ือสารของพนักงาน พนักงาน
จ าเป็นตอ้งแสดง ความจริงใจ และพร้อมในการให้ความช่วยเหลือแก่ลูกคา้เพ่ือท่ีจะท าใหท้ั้ง

สองฝ่ายเต็มใจจนสามารถ แสดงความรู้สึกรวมทั้งความคิดร่วมกนั หรือสร้างความรู้สึกให้
เกิดการอยากใชบ้ริการดว้ยการเต็มใจท่ี จะใหบ้ริการ   

2. ความใส่ใจและการให้ (Caring and Giving) เป็นความเอ้ืออาทร ความรู้สึกอยาก

ปกป้อง และความอุ่นใจ ส่ิงเหล่าน้ีเป็นการสร้างความสัมพนัธ์อนัใกลชิ้ดกับลูกคา้ ซ่ึงจะ
ส่งผลใหลู้กคา้มี ความรู้สึกท่ีดี 

3. การให้ข้อผูกมัด (Commitment) ในบางคร้ังองค์กรจ าเป็นต้องยอมท่ีจะเสีย
ผลประโยชน์ เพื่อรักษาไวซ่ึ้งความสมัพนัธท่ี์ดีต่อลูกคา้ เช่น การไม่คิดค่าบริการในการดาวน์

โหลดเพลงพ่อหลวงของ แผน่ดินเป็นเพลงรอสายของบริษทัผูซ่ึ้งใหบ้ริการโทรศพัทเ์คล่ือนท่ี 
เพื่อแสดงให้เห็นถึงการให้ความร่วมมือกบัภาครัฐในการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ
พระเจา้อยูห่วัในวนัวนัพ่อแห่งชาติ ซ่ึงจะเห็นไดว้่าเป็นการยอมเสียประโยชน์เพียงส่วนนอ้ย
เพื่อใหเ้กิดความไวว้างใจท่ีไดรั้บจากลูกคา้ท่ียาวนาน 

4. การใหค้วามสะดวกสบาย (Comfort) หรือความสอดคลอ้ง(Compatibility) การเอา
ใจใส่ จะสร้างสะดวกสบายให้แก่ลูกคา้ กล่าวคือ ลูกคา้จะเกิดความรู้สึกอนัยนิดีอบอุ่นและ
มัน่ใจท่ีได้รับการ ให้บริการ ลูกค้าส่วนใหญ่จะประเมินองค์กรจากความสะดวกสบายท่ี
ไดรั้บ 

5. การแกไ้ขสถานการณ์ขดัแยง้ (Conflict Resolution) และการไวว้างใจ (Trust) ถา้
องค์กร สามารถท าให้ลูกคา้รู้สึกกว่า “ท าตวัตามสบายเสมือนอยู่บา้น” ไดอ้งค์กรควรแสดง
การรับผิดชอบโดย การออกตวัไวก่้อนเสมอในกรณีท่ี ลูกคา้พบอะไรก็ตามท่ีสงสยัหรือเกิด
ความไม่ชอบใจในตวัสินคา้หรือบริการท่ีลูกคา้คิดวา่อาจจะเสียเปรียบ ซ่ึงในกรณีน้ีลูกคา้ควบ 
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รีบถามเพ่ือท่ีจะใหพ้นกังานไดส้ามารถรีบช้ีแจงไดโ้ดยเร็ว ก่อนท่ีความไม่พึงพอใจในสินคา้หรือ
บริการจะเกิดข้ึนกบัลูกคา้  

สรปุไดว้่า ความไวว้างใจ หมายถึง ความรู้สึกอนัสามารถเกิดข้ึนไดจ้ากความสัมพนัธ์ท่ี
ใกลชิ้ด ท่ีเกิดโดยการติดต่อส่ือสารระหว่างผูใ้หบ้ริการกบัลูกคา้ ลูกคา้ท่ีเกิดความไวว้างใจ จะท า
ให้เกิด ความรู้สึกท่ีมัน่ใจหรือเช่ือมัน่ต่อองค์ประกอบต่างๆของสินคา้หรือบริการรวมไปถึงผู ้
ใหบ้ริการ  

3.แนวคดิและทฤษฎีเกีย่วกบักำรตลำด 

การตลาด หมายถึง กิจกรรมทางธุรกิจท่ีท าให้สินค้าและบริการผ่านจากผูผ้ลิตไปยงั 
ผูบ้ริโภค เพื่อสนองตอบความ ตอ้งการ  และท าใหผู้บ้ริโภคเกิดความพึงพอใจและขณะเดียวกนั 
ก็บรรลุวตัถุประสงค ์ของกิจการดว้ย 

โกวิทย ์กังสนันท์ (2549, หน้า 3) กล่าวว่า การตัดสินใจ หมายถึง การท่ีผู ้ตดัสินใจมี

ตัวเลขอีกหลายๆ ตัว และต้องน าตัวเลือกต่างๆมาเปรียบเทียบกัน ก่อนท่ีจะตัดสินใจเลือก
ตวัเลือกใดตวัเลือก หน่ึง เพื่อให้ส าเร็จตามวตัถุประสงคท่ี์ตอ้งการ จากขอ้มูลท่ีกล่าวมาสรุปได้
ว่า การตดัสินใจ หมายถึง การเลือกและเปรียบเทียบส่ิงท่ีตอ้งการ จากทางเลขอีกมากมายโดย
น ามาพิจารณาดว้ยเหตุผล เพ่ือใหไ้ดส่ิ้งท่ีจะท าใหบ้รรลุวตัถุประสงค ์ 

  ศิรินทร์ ซ้ึงสุนทร (2542, หนา้ 38) กระบวนการตดัสินใจซ้ือมีองคป์ระกอบส าคญั  

3ประการ ไดแ้ก่ 

1. ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจซ้ือของผูบ้ริโภค คือปัจจัยภายนอก ซ่ึงคือข้อมูล
เก่ียวกบัสินคา้นั้นๆ  ท่ีเก่ียวขอ้งกบัค่านิยม ทศันคติ และพฤติกรรม 
ปัจจยัท่ีเขา้มาในระบบตดัสินใจมีผลต่อพฤติกรรมการบริโภคของแต่ละบุคคล โดยปัจจยัน้ีมา
จาก 2 แหล่ง คือ 

1.1 ปัจจัยทางการตลาด (Marketing Input) อิทธิพลจากสินค้าและบริการท่ีซ่ึงคือ
กิจกรรมท่ี เกิดส่วนผสมทางการตลาด ท่ีบริษทัตอ้งการสร้างการรับรู้ใหก้บัผูบ้ริโภคและชกัจูง
ใหผู้บ้ริโภคซ้ือและ ใชสิ้นคา้ท่ีผลิตจากบริษทันั้นๆ กลยทุธจ์ากส่วนผสมทางการตลาด ไดแ้ก่  
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1.1.1 ตวัสินคา้ รวมถึง หีบห่อ ขนาด และการรับประกนัคุณภาพ 

1.1.2 การประชาสมัพนัธโ์ดยโฆษณาทางส่ือมวลชน การขายโดยพนกังาน 

    ขายและ การประชาสมัพนัธต่์างๆ 

1.1.3 นโยบายดา้นราคา  

1.1.4 การเลือกช่องทางการจดัจ  าหน่ายจากผูผ้ลิตส่งไปสู่ผูบ้ริโภค 

1.2 ปัจจยัทางสังคมวฒันธรรม (Socio-Cultural Input) เป็นอิทธิพลท่ีไม่เก่ียวขอ้ง

กับธุรกิจ การค้า เช่น การบอกต่อจากเพื่อน บทความในหนังสือพิมพ์ อิทธิพลจาก
ครอบครัวในการใชเ้คร่ือง อุปโภคหรือบริการ หรือ บทความ รายงานเก่ียวกบัผูบ้ริโภค 
และการไดรั้บอิทธิพลจากชนชั้นทางสังคม วฒันธรรม และวฒันธรรมย่อย ท่ีกล่าวมา
เป็นส่วนส าคญัในการท่ีผูบ้ริโภคท่ีจะประเมินค่าของ สินคา้ว่าเป็นอยา่งไร 

2. กระบวนการตดัสินใจซ้ือของบริโภค (Process) คือขั้นตอนในการตดัสินใจของ  
ผูบ้ริโภค (Consumer Decision Making) ประกอบดว้ยปัจจยัภายใน ไดแ้ก่ แรงจูงใจ การ
รับรู้ การเรียนรู้ บุคลิกภาพ และทศันคติ ท่ีสะทอ้นถึงความต้องการ และการรับรู้ว่ามี
สินค้าให้เลือกหลากหลาย รวมไปถึงกิจกรรมท่ีผูบ้ริโภคเข้ามาเก่ียวข้องสัมพันธ์กับ
ขอ้มูลท่ีมีอยูห่รือขอ้มูลท่ีผูผ้ลิตสร้างการรับรู้ให้แก่ ผูบ้ริโภคและขั้นสุดท้ายคือท าการ

ประเมินค่าทางเลือกนั้นๆ  

3. 1. กระบวนการตัดสินใจ (The Act of Making Decision) ก่อนผู ้บ ริโภคจะ
ตดัสินใจซ้ือมี ขั้นตอนท่ีเกิดข้ึน 3 ขั้นตอน ดงัน้ี 

3.1 การตระหนกัในความตอ้งการของผูบ้ริโภค (Need Recognition) 
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               ศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2538, หนา้ 74) อธิบายว่าน่ีคือขั้นแรกของกระบวนการตดัสินใจ 

คือ การรับรู้ถึงความแตกต่างของส่ิงท่ีต้องการ และส่ิงท่ีมีอยู่ ซ่ึงสามารถกระตุ้นท าให้เกิด

กระบวนการตดัสินใจ และการรับรู้น้ีจะเกิดข้ึนต่อเม่ือ ผูบ้ริโภค 

“ตลาด” (Market) หมายถึง สถานท่ีท่ีใชใ้นการแลกเปล่ียนสินคา้หรือบริการ  

หรือ กลุ่มลูกคา้ท่ีมีความตอ้งการในสินคา้/ บริการ และสามารถตดัสินใจซ้ือเพ่ือตอบสนองความ
พอใจของตนเองไดท้นัที หรือลูกคา้ท่ีเป็นบุคคลหรือองคก์รท่ีมีอ  านาจในการซ้ือ มีการตดัสินใจ
ซ้ือเม่ือเกิดความตอ้งการ 

4. แนวคดิและทฤษฎีที่เกีย่วกบักำรตดัสินใจซ้ือ 

Walters C. Glenn. (1978, หนา้ 115) อธิบายคาว่า การตดัสินใจ (Decision) ว่าหมายถึง 

การเลือกท าส่ิงใดส่ิงหน่ึงโดยเลือกจากทางเลือกท่ีมีอยูห่ลายทางเลือก 
Philip Kotler. (2000, หน้า 176-178) กล่าวว่าการตัดสินใจของผูบ้ริโภคเกิดจากปัจจัย

ภายในคือแรงจูงใจ การรับรู้ การเรียนรู้ บุคลิกภาพและทัศนคติซ่ึงจะแสดงให้เห็นถึงความ
ตอ้งการ และ ตระหนักว่ามีสินคา้ให้เลือกมากมายกิจกรรมท่ีมีผูบ้ริโภคเขา้มาเก่ียวขอ้งสัมพนัธ์
กบัขอ้มูลท่ีมีอยูห่รือขอ้มูลท่ีฝ่ายผูผ้ลิตใหม้าและสุดทา้ยคือการประเมินค่าของทางเลือกเหล่านั้น 

Leon G. Schiffman & Leslie Lazar Kanuk. (1994, หนา้ 659) กระบวนการตดัสินใจซ้ือ 
ของผูบ้ริโภคคือ กระบวนการในการเลือกซ้ือสินคา้จากทางเลือกท่ี มีตั้งแต่สองทางเลือกข้ึนไป
โดยผูบ้ริโภคจะพิจารณาในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบักระบวนการตดัสินใจทั้งดา้นจิตใจ(ความรู้สึกนึก
คิด)และพฤติกรรมทาง กายภาพ การซ้ือเป็นกิจกรรมทั้งทางดา้นจิตใจและกายภาพซ่ึงเกิดข้ึน
ในช่วงระยะเวลาหน่ึง ทั้งกิจกรรมน้ีท่ีใหเ้กิดการซ้ือและเกิดพฤติกรรมการซ้ือตามบุคคลอ่ืน 

ธนพร  แตงขาว (2541, หนา้ 12) กล่าวว่า การตดัสินใจ หมายถึง การเลือกบนทางเลือกท่ี 

ประกอบด้วยทางเลือกหลายทาง ต้องใช้เหตุผลในการพิจารณามีเป้าหมายท่ีชัดเจนว่าการ
ตดัสินใจ นั้นท าเพ่ือส่ิงใด 

ถวลัย ์วรเทพพุฒิพงศ ์(2540, หนา้  2) ไดใ้หค้วามหมายของการตดัสินใจหมายถึง 

กระบวนการเลือกทางปฏิบติัทางใดทางหน่ึงจากทางเลือกต่างๆเพื่อใหบ้รรลุจดมุ่งหมายท่ี
ตอ้งการโดยใชห้ลกัเกณฑบ์างประการพจิารณาและตดัสินใจ 
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  โกวิทย ์ กงัสนนัท ์ (2 5 4 9 ,  หนา้ 3 )  กล่าวว่าการตดัสินใจหมายถึงการท่ีผู ้
ตดัสินใจมีตวัเลือกหลายๆตวัและตอ้งน าตวัเลือกต่างๆมาเปรียบเทียบกนัก่อนท่ีจะตดัสินใจ
เลือกตวัเลือกใดตวัเลือกหน่ึงเพื่อใหส้ าเร็จตามวตัถุประสงคท่ี์ตอ้งการจากขอ้มูลท่ีกล่าวมา
สรุปไดว้่าการตดัสินใจหมายถึงการเลือกและเปรียบเทียบส่ิงท่ีตอ้งการจากทางเลือกมากมาย

โดยน ามาพิจารณาดว้ยเหตุผลเพ่ือใหไ้ดส่ิ้งท่ีจะท าใหบ้รรลุวตัถุประสงค ์       

งำนวจิยัที่เกีย่วข้อง  

พชัชรินทร์ อดออม (2558) ท าการศึกษาปัจจยัดา้นทศันคติต่อการซ้ือ การซ้ือจาก
แรงกระตุน้ และรูปแบบของแฟชัน่ ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้เคร่ืองประดบัผา่น
ช่องทางออนไลน์ ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครการเก็บรวมรวมขอ้มูลจากผูบ้ริโภค
ท่ีเคยซ้ือสินคา้เคร่ืองประดบัผา่นส่ือสงัคม ออนไลน์ และอาศยัอยูใ่นเขตกรุงเทพมหานคร 
จ  านวน 340 ราย และสถิติเชิงอนุมานท่ีใชท้ดสอบ สมมติฐาน คือ การวิเคราะห์ความถดถอย

เชิงพหุ  ผลการศึกษาพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายรุะหว่าง     
30–39 ปี  มีการศึกษาอยูใ่นระดบัปริญญาตรี มีอาชีพพนกังานบริษทัเอกชน มีรายไดเ้ฉล่ีย
ต่อเดือน 20,001– 30,000 บาท ช่องทางออนไลน์ Facebook มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้
เคร่ืองประดบั มีความถ่ีใน การใชอิ้นเทอร์เน็ตมากกว่า 5 คร้ังต่อสปัดาห์ และซ้ือสินคา้
เคร่ืองประดบัราคาเฉล่ีย 501–1,000 บาท นอกจากน้ีผลการศึกษาพบว่า ปัจจยัท่ีมีผลต่อการ

ตดัสินใจซ้ือสินคา้เคร่ืองประดบัผา่นช่องทาง ออนไลน์ของผูบ้ริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ไดแ้ก่ ทศันคติ ต่อการซ้ือดา้น
นวตักรรมของแฟชัน่และการซ้ือจากแรงกระตุน้ดา้นความหลากหลายของการเลือก โดย
ร่วมกนัพยากรณ์ความผนัแปรของการตดัสินใจซ้ือสินคา้เคร่ืองประดบัผา่นช่องทาง
ออนไลน์ของ ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครได ้คิดเป็นร้อยละ 78.20 ในขณะท่ีทศันคติ

ต่อการซ้ือดา้นวตัถุนิยม ดา้นการเปรียบเทียบทางสงัคม ดา้นการยดึติดกบัแฟชัน่ การซ้ือจาก
แรงกระตุน้ ดา้นคุณลกัษณะของ ประสาทสมัผสัดา้นรูปแบบของแฟชัน่ดา้นบุคลิกภาพ 
ดา้นช่ือเสียงของตราสินคา้ และดา้นการใชง้าน ไม่มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้
เคร่ืองประดบัผา่นช่องทางออนไลน์ของผูบ้ริโภคในเขต กรุงเทพมหานคร  
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ณัฐศกัด์ิ วรวิทยานนท์ (2558)  ไดท้  าการศึกษาวิจยัเร่ือง “ทัศนคติของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อ
ธุรกิจขายสินคา้และบริการผา่นออนไลน์” เป็นการวิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative research) โดยมี
เคร่ืองมือเป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) เพื่อใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยผูต้อบ
แบบสอบถามเป็นผูท่ี้อยู่ในระบบออนไลน์เท่านั้ น และเป็นผูก้รอกค าตอบด้วยตนเองผ่าน

ออนไลน์ โดยกลุ่มตวัอยา่งมีจ  านวน 100 คน จะเป็นผูท่ี้เคยซ้ือบริการธุรกิจขายสินคา้และบริการ
ผ่านออนไลน์ อายุตั้งแต่ 18 ปีข้ึนไป ผลการวิจัยพบว่า ทัศนคติของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อธุรกิจขาย
สินคา้และบริการผา่นออนไลน์ก่อนการตดัสินใจซ้ือ โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง ( = 3.16) 
เมื่อพิจารณารายดา้นพบว่า ดา้นขอ้มูลส่วนตวัและดา้นสินคา้ มีทศันคติอยู่ในระดบัมาก และใน
ส่วนของ ดา้นช่องทางการช าระเงิน และดา้นการใหบ้ริการ มีทศันคติอยูใ่นระดบัปานกลาง 

ม่ิงขวญั ศรีทอง (2558) ศึกษาเร่ืองทศันคติและปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ืออุปกรณ์
สวมใส่ (Wearable Device) ในรูปแบบสายรัดขอ้มือของผูบ้ริโภค ในเขตกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล โดยเก็บขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่งจ านวน399 คน ผลการวิจยัพบว่า ปัจจยัดา้นทศันคติท่ี
ส่งผลต่อการตัดสินใจซ้ืออุปกรณ์สวมใส่ ใน รูปแบบสายรัดข้อมือของผูบ้ ริโภคในเขต

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล คือ ปัจจยัดา้นการแสดง ขอ้มูลสถิติและกีฬา อุปกรณ์ช่วยใหไ้ด้
ทราบขอ้มูลสถิติการวดัผลจากการเล่นกีฬา เช่น สถิติการวิ่ง สถิติการป่ันจกัรยาน สถิติการว่าย
น ้ าเป็นตน้ รวมถึงความสามารถในการวดัอตัราการเตน้ของหวัใจ หรือจงัหวะชีพจร และช่วยให้
ได้รับทราบข้อมูลการวัดผลและสถิติท่ีได้รับจากอุปกรณ์ ท่ีจ  าเป็นต่อตัวผู ้สวมใส่และ
ความสามารถดา้นเก็บสถิติขอ้มูลในชีวิตประจ าวนั เช่น จ  านวนกา้วในแต่ละวนั จ  านวน ชัว่โมง
การนอน ปริมาณแคลอร่ีท่ีเผาผลาญ เป็นตน้ ส าหรับปัจจยัดา้นส่วนประสมการตลาดท่ีส่งผลต่อ 

การตดัสินใจซ้ืออุปกรณ์สวมใส่ในรูปแบบสายรัดขอ้มือในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
คือ ดา้นตราสินคา้และคุณภาพของผลิตภณัฑ์ในดา้น ผลิตภณัฑ์ท าจากวสัดุท่ีมีคุณภาพ มีการ
รับประกนั คุณภาพของสินคา้ท่ีน่าเช่ือถือ ความแม่นย  า (Accurate) ในการตรวจจบัสญัญาณหรือ
วดัผลของ อุปกรณ์การกนัน ้ า(Water resistance) ตราสินคา้มีความน่าเช่ือถือ และขนาด รูปทรง 
และการ ออกแบบเหมาะสมกบัการใชง้าน ดา้นเทคโนโลยีและอะไหล่ของผลิตภณัฑใ์นเร่ือง มี

จอภาพในตัว อุปกรณ์สวมใส่ มีระบบสั่นและเสียงในการแจ้งเตือน การมีแอปพลิเคชั่นท่ี
หลากหลายให้ใชง้าน มีอุปกรณ์หรืออะไหล่ให้เลือกหลากหลายสามารถเปล่ียนสีของสายรัด
ขอ้มือได ้
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ชิสา โชติลดาคีติกา (2559) ท าการศึกษาเร่ือง ทศันคติและการตลาดผ่านส่ือสังคม
ออนไลน์ (Social Media Marketing) ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้ประเภท Personalized 
Products ผ่านช่องทาง ออนไลน์ กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการศึกษาคือผูใ้ช้สังคมออนไลน์ 
Facebook, Line, Instagram ท่ีมี ความสนใจจะซ้ือสินค้าแบบเฉพาะบุคคล (Personalized 

Product) ผา่นช่องทางออนไลน์ จ  านวน 400 คน ซ่ึงใชว้ิธีการเลือกกลุ่มตวัอยา่งแบบสะดวก 
โดยใชแ้บบสอบถามปลายปิดเป็นเคร่ืองมือในการ เก็บรวมรวมข้อมูล สถิติท่ีใช้ในการ
วิเคราะห์ขอ้มูล คือ สถิติเชิงพรรณนา ไดแ้ก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และ
สถิติเชิงอนุมานท่ีใชท้ดสอบสมมติฐาน ไดแ้ก่ การวิเคราะห์ความถดถอย เชิงพหุ 

ผลการศึกษาพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อาย ุ 20 – 30 ปี 
การศึกษา ระดบัปริญญาตรี อาชีพ เป็นพนกังานบริษทัเอกชน และมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนv  
15,000 – 30,000 บาท ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ชอบซ้ือสินคา้แบบเฉพาะบุคคล 
(Personalized Product) ประเภทเส้ือผา้ ซ้ือสินคา้เดือนละคร้ัง ซ้ือสินคา้ราคา 500 – 1,000 
บาท เหตุผลในการเลือกซ้ือสินคา้ ผา่นช่องทางออนไลน์เพราะสะดวก ซ้ือสินคา้ไม่มี

ช่วงเวลาท่ีแน่นอน และช าระเงินแบบ Online Banking ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า 
ทศันคติและการตลาดผา่นส่ือสงัคมออนไลน์ (Social Media Marketing) ซ่ึงประกอบไป
ดว้ย การตลาดผา่นส่ือสงัคมออนไลน์ดา้นการส่ือสารแบบปากต่อ ปากผา่นส่ือ
อิเลก็ทรอนิกส์ ดา้นชุมชนออนไลน์ และดา้นการโฆษณาออนไลน์ มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือ 
สินคา้แบบเฉพาะบุคคล (Personalized Product) ผา่นช่องทางออนไลน์อยา่งมีนยัส าคญัทาง
สถิติท่ี 0.05 

ธิดารัตน์ ปสนัสิริคุณ และ จิราภา พ่ึงบางกรวย (2560)  ท าการศึกษาทศันคติการซ้ือ
สินคา้และบริการออนไลน์ของประชาชนในจงัหวดัชลบุรี เก็บรวบรวมจากกลุ่มตวัอย่าง 
จ  านวน 400 คน โดยใชแ้บบอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูลสถิติท่ีใชใ้นการ
วิเคราะห์ขอ้มูลประกอบดว้ยค่าความถ่ี ค่าเฉล่ีย ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์ 
มีการถดถอยแบบพหุคูณ โดยก าหนดค่าความเช่ือมัน่ร้อยละ 95  ผลการวิจัยพบว่ากลุ่ม

ตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงจ านวน 342 คน มีอายุ 21 – 25 ปี มีถานภาพโด มีการศึกษา
ระดบัปริญญาตรี มีอาชีพนักเรียน / นกัศึกษา มีระดบัรายไดต่้อเดือน 10,001 – 20,000 บาท 
ประชาชน ท่ีซ้ือสินคา้และบริการผา่นช่องทาง เฟซบุ๊ก เว็บไซต ์ไลน์ และอินตาแกรม ส่วน
ใหญ่ซ้ือผา้ เคร่ืองประดบั วตัถุประสงค์ในการซ้ือสินคา้และบริการออนไลน์เพราะตอ้งการ
ความสะดวก จะท าการซ้ือท่ีบา้น มีช่องทางช าระเงินโดยการโอนเงินผา่นบญัชีธนาคาร มี 
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ความถ่ีในการซ้ือเดือนละคร้ัง ชอบลกัษณะการรีวิวท่ีมีการบอกข้อมูลครบถว้น ชอบการ
โต้ตอบของพนักงานท่ีมีความเต็มใจในการตอบค าถาม จ  านวนเงินเฉล่ียท่ีซ้ือแต่ละคร้ังอยู่ท่ี 
501 – 1,000 บาท อีกทั้งผลการศึกษาเพ่ิมเติมพบว่า ระดบัของทศันคติทางดา้นความเขา้ใจและ
ความรู้สึกอยูใ่นระดบัมาก และทศันคติทางดา้นพฤติกรรมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด นอกจากนั้นผล

การศึกษายงัพบว่าทศันคติดา้นพฤติกรรม มีผลเชิงบวกต่อพฤติกรรมท่ีมีความตั้งใจซ้ืออีกดว้ย  

พิศุทธ์ิ อุปถมัภ ์(2557) ไดท้  าการศึกษา ความไวว้างใจและ ลกัษณะธุรกิจผา่นส่ือสงัคม
ออนไลน์ ท่ีส่งผลต่อความตั้งใจซ้ือสินคา้ผา่นส่ือสงัคมออนไลน์ โดยเก็บขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่ง
จ านวน 280 ชุดโดยมุ่งศกึษาความไวว้างใจและลกัษณะธุรกิจผา่นส่ือสงัคมออนไลน์ ดา้น

ช่ือเสียง ขนาด คุณภาพขอ้มูล  ความปลอดภยัในการท าธุรกรรม การส่ือสาร ความเป็นไปไดท้าง
เศรษฐกิจ และการบอกต่อท่ีส่งผลต่อ ความตั้งใจซ้ือสินคา้ผา่นส่ือสงัคมออนไลน์ ประชากรท่ีใช้
ศึกษา คือ ผูท่ี้เคยซ้ือสินคา้ผา่นส่ือสงัคม ออนไลน์ และอาศยัอยูใ่นเขตมีผลต่อการตดัสินใจเลือก
ซ้ืออะไหล่รถยนตม์ือสองท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ0.05กรุงเทพมหานคร ผลการศกึษาพบว่า
กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศ หญิง อายรุะหว่าง      20–30 ปี สถานภาพโสด มีวุฒิการ

การศึกษาในระดบัปริญญาตรี โดยส่วนใหญ่ ประกอบอาชีพเป็นพนกังานในบริษทัเอกชน และ
มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 15,001–30,000 บาท ส าหรับส่ือสงัคมออนไลน์ท่ีส่งผลต่อความตั้งใจซ้ือ
สินคา้ผา่นส่ือสงัคมออนไลน์ของกลุ่มตวัอยา่ง มากท่ีสุด คือ Facebook นอกจากน้ี กลุ่มตวัอยา่ง
ส่วนใหญ่มีความถ่ีในการใชส่ื้อสงัคมออนไลน์ มากกว่า 10 คร้ังต่อสปัดาห์ และราคาเฉล่ียของ
สินคา้ท่ีซ้ือผา่นส่ือสงัคมออนไลน์โดยส่วนใหญ่ ระหว่าง          500–1,000 บาท ผลการทดสอบ
สมมติฐานพบว่า ความไวว้างใจและลกัษณะธุรกิจผา่น ส่ือสงัคมออนไลน์ดา้นความเป็นไปได้

ทางเศรษฐกิจและดา้นการบอกต่อส่งผลต่อความตั้งใจซ้ือสินคา้ 
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           มนต์ธิชา ทองคง (2557) ท าการศึกษาเร่ือง ความไวว้างใจท่ีมีผลต่อการ ตดัสินใจ ซ้ือ
อะไหล่ รถยนตม์ือสองสองของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล วตัถุประสงค์
ของการศึกษา คร้ังน้ี ผูว้ิจ ัยก  าหนดไว ้3 ข้อ คือ 1.) เพ่ือศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจัย
ทางดา้นส่วนประสมทาง  การตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ืออะไหล่รถยนตมื์อสอง 2.) เพ่ือ

ศึกษาขอ้แตกต่างของปัจจยั ส่วน บุคคลท่ีมีส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ืออะไหล่รถยนต์มือสอง 
3.) เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยั ทางดา้นอ่ืนๆ ไดแ้ก่ ความไวว้างใจและความภกัดี
ต่อตราสินคา้ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ืออะไหล่ รถยนต์มือสองโดยเลือกกลุ่มตวัอยา่งจากผูซ้ื้อ
อะไหล่รถยนต์มือสองในเขตกรุงเทพมหานครและ ปริมณฑล จ านวน 400 ชุด ผลการวิจัย
พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีอายุ ระหว่าง 31-40 ปี  ประกอบธุรกิจ

ส่วนตัว รายได้อยู่ในช่วง 20,001 - 30,000 บาทต่อเดือน ระดับ การศึกษาปริญญาตรี มี
สถานภาพสมรส โดยปัจจยัส่วนประสมการตลาดดา้นผลิตภณัฑใ์หค้วามส าคญักบัคุณภาพท่ีดี
ของสินคา้ ทนทาน ดา้นราคาให้ความส าคญักบัสินคา้มีราคาตามดา้นช่องทางจดัจ  าหน่ายให้
ความส าคัญกับสถานท่ีจัดจ าหน่ายท่ีมีความน่าเช่ือถือ ด้านการส่งเสริมทางการตลาดให ้
ความส าคญักบัความสามารถเปล่ียนหรือคืนสินคา้ได้ ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ปัจจยั
ส่วน บุคคล ด้านรายได้ มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซ้ืออะไหล่รถยนต์มือสอง ปัจจัยส่วน

ประสมทางการตลาด  และปัจจยั อ่ืนๆ ไดแ้ก่ ความไวว้างใจ และความภกัดีต่อตราสินคา้ 
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ชญานนท์ ใชส้ง่า (2560) ศึกษาเร่ืองปัจจยัความไวว้างใจในตราสินคา้ และชุมชนตรา สินคา้
ออนไลน์ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือกระเป๋าแบรนดเ์นมผา่นช่องทางเครือข่ายสงัคมของผูบ้ริโภค 
ในเขตกรุงเทพมหานคร ตวัอย่างท่ีใชใ้นการศึกษาคือประชากรท่ีรู้จกัหรือตดัสินใจซ้ือกระเป๋า
แบรนดเ์นมผา่นช่องทางเครือข่ายสงัคมออนไลน์ ซ่ึงเป็นประชากรในกรุงเทพมหานคร โดยการ

สุ่มตัวอย่าง แบบหลายขั้นตอน และใช้จ  านวน 150 ตัวอย่าง เคร่ืองมือท่ีใช้ในการศึกษาคือ
แบบสอบถามท่ีมีค่าความเช่ือถือไดเ้ท่ากบั 0.893 และมีการตรวจสอบความเท่ียงตรงของเน้ือหา
จากผูท้รงคุณวุฒิ สถิติท่ี ใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูลเบ้ืองตน้คือ สถิติเชิงพรรณนาไดแ้ก่ ค่าร้อยละ 
ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบน มาตรฐาน และสถิติเชิงอา้งอิง ท่ีใชใ้นการทดสอบสมมุติฐานท่ีระดับ
นยัส าคญั 0.05  ไดแ้ก่ การทดสอบหาความสมัพนัธแ์บบถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Regression 

Analysis) ผลการศึกษาพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุ 40–59 ปี 
สถานภาพโสด การศึกษาปริญญาตรี อาชีพพนักงานบริษัทเอกชน รายได้ประมาณ 40,001–
50,000 บาท นอกจากน้ี ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ปัจจยัความไวว้างใจในตราสินคา้ดา้น
ความน่าเช่ือถือของตราสินคา้ ความไวว้างใจในตราสินคา้ดา้นความเอ้ือเฟ้ือของตราสินคา้ ปัจจยั
ชุมชนตราสินคา้ออนไลน์ด้าน ความสัมพนัธ์ของผูบ้ริโภคกบัผลิภณัฑ์ และชุมชนตราสินค้า
ออนไลน์ดา้นความสมัพนัธข์องผูบ้ริโภค กบัองคก์ร มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือกระเป๋าแบรนดเ์นม

ผา่นช่องทางเครือข่ายสังคมของผูบ้ริโภคในเขต กรุงเทพมหานคร อยา่งมีนัยส าคญัทางสถิตท่ี
ระดบั 0.05  

อรอนงค์ ก  ่าพิทยากุล และเพ็ญจิรา คนัธวงศ ์(2557) ไดท้ าการศึกษาปัจจยัภาพลกัษณ์ 
ทางการตลาด การรับรู้ดา้นคุณภาพ ความใส่ใจในแฟชัน่ ช่ือเสียงของตราสินคา้ท่ีส่งผลต่อ ความ

จงรักภักดีต่อตราสินค้าของผูซ้ื้อเส้ือผา้ต่างประเทศแบรนด์เนมในเขตกรุงเทพมหานคร จาก 
แบบสอบถามจ านวน 335 ชุด ผลการวิจัยพบว่า ผูต้อบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง 
อายุ 24–29 ปี สถานภาพโสด การศึกษาปริญญาตรี อาชีพพนักงานบริษัทเอกชน มีรายได้
ประมาณ 15,000–25,000 บาท ผลการทดสอบสมมติฐาน ถา้เรียงตามล าดับความส าคญัแลว้
ช่ือเสียงของ ตราสินค้า การรับรู้ด้านคุณภาพ และปัจจัยภาพลักษณ์ทางการตลาดมีค่า

สมัประสิทธ์ิถดถอยของ ตวัพยากรณ์เท่ากบั 0.349,0.204 และ 0.188 ตามล าดบั ท่ีมีอิทธิพลต่อ
ความจงรักภกัดีต่อตราสินคา้ ของผูซ้ื้อเส้ือผา้ต่างประเทศแบรนดเ์อในเขตกรุงเทพมหานคร  

  



 
18 

 

นิสาชล ปานจนัดี (2557) ไดศ้ึกษาปัจจยัส่วนประสมการตลาดท่ีใชใ้นการตดัสินใจ 
เลือกใชบ้ริการตวัแทนออกสินคา้ของโรงงานในเขตนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร จงัหวดัชลบุรี 
โดยเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างจ  านวน 225 คน พบว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดมี
ความส าคัญต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการตัวแทนออกสินค้าของโรงงานในเขตนิคม

อุตสาหกรรมอมตะนคร จังหวดัชลบุรีในภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยปัจจัยในด้านท่ีมี
ความส าคัญต่อการตัดสินใจของผูต้อบแบบสอบถามเป็นอนัดับแรกคือ ด้านกระบวนการ 
รองลงมาคือ ปัจจยัดา้นบุคลากร และในล าดบัสุดทา้ยคือ ปัจจยัดา้นส่งเสริม ทางการตลาด ผล
การเปรียบเทียบปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีใชใ้นการตดัสินใจเลือกใช ้บริการตวัแทน
ออกสินคา้ของโรงงานในเขตนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร จงัหวดั ชลบุรีพบว่า พนกังานแผนก

น าเขา้และส่งออกท่ีมีเพศ อายรุะดบัการศึกษา ต่างกนัมีปัจจยัส่วนประสมทาง การตลาดท่ีใชใ้น
การตดัสินใจเลือกใชบ้ริการตวัแทนออกสินคา้ ไม่แตกต่างกนั ส่วนพนักงานแผนก น าเขา้และ
ส่งออกท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนต่างกนั มีปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีใชใ้นการ ตดัสินใจ
เลือกใชบ้ริการตวัแทนออกสินคา้แตกต่างกนัท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ี0.05 

มณีรัตน์ รัตนพนัธ(์2558)ศึกษา ปัจจยัทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้
และบริการผ่านช่องทางออนไลน์และศึกษาความสัมพนัธ์ของปัจจัยส่วนบุคคลกับปัจจัย
ทางการตลาด ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้และบริการผา่นช่องทางออนไลน์ โดยเก็บขอ้มูล
จากกลุ่มตวัอยา่งจ านวน 400 ชุด ผลการวิจยัพบว่า ปัจจยัทาง การตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจ
ซ้ือสินคา้และบริการผา่นช่องทางออนไลน์ทุกปัจจยัมีความส าคญัระดบั มาก มีเพียงปัจจยัดา้น
การส่งเสริมการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้และบริการผา่น ช่องทางออนไลน์ระดบั

ปานกลาง และปัจจยัส่วนบุคคลมีความสมัพนัธก์บัปัจจยัทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจ
ซ้ือสินคา้และบริการผ่านช่องทางออนไลน์ท่ีระดบันัยส าคญัทางสถิติ0.05 ยกเวน้ ปัจจยัส่วน
บุคคลดา้นรายไดต่้อเดือนไม่มีความสมัพนัธก์บัปัจจยัทางการตลาดทุกดา้น 
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ศศิพิม องัศุสิงห์ (2559) ไดศ้ึกษาเคร่ืองมือการส่ือสารการตลาดผ่านเครือข่าย สังคม
ออนไลน์ (Social Network Marketing) ท่ีส่งผลต่อการเลือกซ้ือเบเกอร่ีผ่านช่องทางออนไลน์ 
ของร้าน Pimpong Bakery Homemade โดยเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างจ  านวน 209 คน  ผล
การศึกษาพบว่าเคร่ืองมือการส่ือสารการตลาดผ่าน เครือข่ายสังคมออนไลน์ (SocialNetwork 

Marketing) ดา้นการโฆษณา ดา้นการประชาสมัพนัธ์ ดา้น การตลาดทางตรงและดา้นพนกังาน
ของร้Pimpong Bakery Homemade มีความสัมพันธ์กับการ เลือกซ้ือ เบเกอร่ีผ่านช่องทาง
ออนไลน์ของผูบ้ริโภคอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้
แต่เคร่ืองมือการส่ือสารการตลาดผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ ดา้นการส่งเสริมการขายของ
ร้าน Pimpong Bakery Homemade ไม่มีความสัมพันธ์กับการเลือกซ้ือเบเกอร่ีผ่านช่องทาง

ออนไลน์ของผูบ้ริโภคดา้นผลลพัธจ์ากการตดัสินใจซ้ือ 

จิดาภา ทัดหอม (2560) ศึกษาการตลาดผ่านส่ือสังคมออนไลน์ ความไวว้างใจและ
คุณภาพ ของระบบสารสนเทศท่ีมีผลต่อการตัดสินใจซ้ือสินค้าผ่านช่องทางการถ่ายทอดสด
เฟซบุ๊กไลฟ์ (Facebook Live) ของผูบ้ริโภคออนไลน์ในกรุงเทพมหานคร โดยเก็บขอ้มูลจากกลุ่ม

ตัวอย่างจ  านวน 260 คน พบว่าปัจจัยท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจซ้ือ สินค้าผ่านช่องทางการ
ถ่ายทอดสดเฟซบุ๊กไลฟ์ของผูบ้ริโภคออนไลน์ในกรุงเทพมหานคร อยา่งมี นัยส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั0.05 ไดแ้ก่ ปัจจยัการตลาดผ่านส่ือสังคมออนไลน์ ดา้นความบนัเทิง ปัจจยั ความไวว้างใจ 
ปัจจยัคุณภาพของระบบสารสนเทศ ดา้นคุณภาพระบบและการบริการ โดยร่วมกนั พยากรณ์การ
ตดัสินใจซ้ือสินคา้ผ่านช่องทางการถ่ายทอดสดเฟซบุ๊กไลฟ์ของผูบ้ริโภคใน กรุงเทพมหานครได ้
คิดเป็นร้อยละ 67.8 ในขณะท่ีปัจจยัดา้นการตลาดผ่านส่ือสังคมออนไลน์ ดา้นการปฏิสัมพนัธ ์

ความนิยม ความเฉพาะเจาะจง การบอกปากต่อปาก และปัจจยัดา้นคุณภาพของระบบ 

สารสนเทศ ดา้นคุณภาพขอ้มูลไม่มีผลต่อการตัดสินใจซ้ือสินค้าผ่านช่องทางการถ่ายทอดสด
เฟซบุ๊กไลฟ์ของผูบ้ริโภค 
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อ าพล นววงศเ์สถียร (2557) ไดท้ าการศึกษาเร่ืองพฤติกรรมการตดัสินใจของผูบ้ริโภคใน
ร้านค้าออนไลน์ ในกรุงเทพมหานคร โดยกลุ่มตวัอย่างคือ ผูท่ี้เคยซ้ือสินค้าในร้านค้า 
ออนไลน์ในกรุงเทพมหานคร จ านวน 400 คน โดยการแจกแบบสอบถาม ผลการวิจัย
พบว่า ผูบ้ริโภค ท่ีตดัสินใจซ้ือสินค้าในร้านคา้ออนไลน์ส่วนใหญ่มีอายุ 18-22 ปี เป็น

นักเรียน/นักศึกษา โดยปัจจยัส่วน ประสมทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือ
สินคา้ออนไลน์มากท่ีสุดคือปัจจัยดา้นลกัษณะทาง กายภาพ ซ่ึงในท่ีน้ีจะหมายถึง การ
ออกแบบเว็บไซต์หรือเว็บเพจเพ่ือให้เขา้ไปเลือกซ้ือสินค้าได้ง่าย ขั้นตอนไม่ซับซ้อน 
รองลงมาคือความมีช่ือเสียงของร้านคา้ 

ศรสวรรค ์สิริวฒันเศรษฐ์ (2558) ท าการศึกษาเร่ืองการศึกษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อ
การตดัสินใจซ้ือรองเท้ากีฬาไนก้ี (NIKE) ของ ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร และ
ปริมณฑล มีวตัถุประสงค์เพ่ือส ารวจพฤติกรรมการซ้ือรองเท้า กีฬาไนก้ี รวมถึงศึกษา
ความสมัพนัธร์ะหว่างปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด (7Ps) ซ่ึงประกอบดว้ย ปัจจยัดา้น
ผลิตภณัฑ์ (Product) ปัจจยัดา้นราคา (Price) ปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจ  าหน่าย (Place) 

ปัจจยั 

    ดา้นการส่งเสริมการตลาด (Promotion) ปัจจยัดา้นบุคคล (People) ปัจจยัดา้นกระบวนการ 
(Process) และ ปั จ จัยด้ าน ก ายภ าพ  (Physical Evidence) และ ปั จ จัยลัก ษ ณ ะท าง
ประชากรศาสตร์ ในเร่ืองของเพศ อาย ุระดบัการศึกษา อาชีพ และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ของ

ผูบ้ริโภคในเขต กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล การศึกษางานวิจยัคร้ังน้ีเป็นการวิจยัแบบ
การส ารวจ (Survey Research) โดยประชากรท่ีท าการศึกษา คือ ผูบ้ริโภคท่ีเคยซ้ือรองเท้า
กีฬาไนก้ี ท่ีอาศัยอยู่ในเขต กรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยท าการส ารวจผ่าน
แบบสอบถาม (Questionnaire) ซ่ึงได้รับขอ้มูล แบบสอบถามตอบกลบัท่ีมีความสมบูรณ์
ทั้งหมด 410 ชุด ผลการวิจัยพบว่า ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือรองเท้ากีฬาไนก้ี 

(NIKE) มีเพียง ปัจจยัเดียว ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นภาพลกัษณ์ของผลิตภณัฑ ์ในส่วนของลกัษณะ
ทางประชากรศาสตร์ ผลการวิจยัพบว่า การตดัสินใจซ้ือรองเทา้กีฬา ไนก้ี ของผูบ้ริโภคใน
เขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล มีความแตกต่างกนัในดา้นของเพศเพียงดา้นเดียว โดย
เพศหญิงมีค่าเฉล่ียในการตดัสินใจซ้ือมากกว่าเพศชาย   
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 วิภาวรรณ มโนปราโมทย ์(2558) ท าการศึกษาวิจยัเร่ือง ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือ 
สินคา้ผ่านสังคมออนไลน์ (อินสตาแกรม) ของประชากรในกรุงเทพมหานคร เพื่อศึกษาปัจจยั
ดา้นทศันคติ ความไวว้างใจและส่วนประสมทางการตลาด ของประชากรในกรุงเทพมหานคร 
ตัวแปรต้นคือ ทัศนคติ ความไวว้างใจ และส่วนประสมทางการตลาด ตัวแปรตามคือการ

ตัดสินใจซ้ือสินค้าผ่านสังคมออนไลน์  (อินสตาแกรม) กลุ่มตัวอย่างคือประชากรใน
กรุงเทพมหานคร ท่ีมีอายตุั้งแต่ 23 ปีข้ึนไป จ  านวน 400 คน โดยวิธีการสุ่มตวัอย่างแบบหลาย
ขั้นตอน ในการแจกแบบสอบถาม เพื่อรวบรวมขอ้มูลโดยใชแ้บบสอบถามท่ีไดจ้ัดเตรียมไว ้
วิธีการทางสถิติ ไดแ้ก่ การแจกแจงความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการ
วิเคราะห์สมการถดถอยพหุคูณ (Multiple Regressions) ผลการศึกษาพบว่า พบว่าผูต้อบ

แบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีช่วงอายุระหว่าง 23 -30 ปี มีระดับการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี และประกอบอาชีพพนกังานบริษทัเอกชน มีรายไดต่้อเดือนท่ี 20,001 - 30,000 บาท 
โดยผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เลือกซ้ือเส้ือผา้ เคร่ืองแต่งกายผา่นสงัคมออนไลน์ (อินสตาแก
รม) และส่วนใหญ่ของผูต้อบแบบสอบจะมีความถ่ีในการซ้ือสินคา้ผา่น อินสตาแกรมเดือนละ 1 
คร้ัง และส่วนใหญ่ซ้ือสินคา้คร้ังละ500-1,000 บาท ปัจจยัดา้นทศันคติ ปัจจยัดา้นความไวว้างใจ 
และปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาด โดยรวมมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัส าคญัมาก ผลจากการ

ทดสอบ 

สมมติฐาน พบว่า ปัจจยัดา้นทศันคติ ปัจจยัดา้นความไวว้างใจ และปัจจยัดา้นส่วนประสมทาง
การตลาดมีอิทธิพลต่อการตัด สินใจซ้ือสินค้าผ่านสังคมออนไลน์  ของประชากรใน
กรุงเทพมหานครอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 
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  ศึกษา กงัสนานนท์ และ บุญญรัตน์ สมัพนัธว์ฒันชยั (2559) ท าการศึกษาเร่ืองปัจจยัท่ีมีผล
ต่อก ารตัด สิน ใจ ซ้ือ เค ร่ืองส าอางน าเข้าจาก ต่ างประเทศ  ของผู ้อุป โภคใน เขต
กรุงเทพมหานครกลุ่ตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยัคือ ผูบ้ริโภคท่ีอาย ุ21 ปีข้ึนไป จ  านวน 400 คน 
เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บ รวบรวมขอ้มูลคือ แบบสอบถาม สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล 

ได้แก่ ความถ่ี ร้อยละ และค่าส่วน เบ่ียงเบนมาตรฐาน การทดสอบเชิงอนุมานใช้การ
วิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างกลุ่ม (t-test) การ วิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-
way ANOVA) และการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression) ท่ีระดบัความ
เช่ือมัน่ร้อยละ 95 ผลการวิจยัพบว่า ปัจจัยดา้นประชากรศาสตร์ ในด้านเพศ อายุ ระดับ
การศึกษา และรายได้ ท่ี แตกต่างกัน มีผลต่อการตัดสินใจซ้ือเคร่ืองส าอางน าเข้าจาก

ต่างประเทศของผูบ้ริโภคในเขต กรุงเทพมหานคร แตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั.05 และปัจจยัทางดส่้วนประสมทาง การตลาด 7Ps ประกอบดว้ย ดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้น
ราคา ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ด้านการส่งเสริม การขาย ด้านบุคลากร ด้าน
สภาพแวดล้อมทางกายภาพ และด้านกระบวนการบริหารมีผลต่อการ ตัดสินใจซ้ือ
เคร่ืองส าอางน าเขา้จากต่างประเทศของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ปัจจยัทางดา้นการ
รับรู้คุณค่าในตราสินค้า ประกอบดว้ย การรับรู้ถึงตราสินคา้ การรับรู้ถึงคุณภาพของตรา

สินคา้ การรับรู้ถึงตัวตนของตราสินคา้ ความภักดีในตราสินค้า มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือ
เคร่ืองส าอางน าเขา้ จากต่างประเทศของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

               ปุณยนุช เหล่ามีผล (2559) ท าการศึกษาเร่ืองปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือ
ผลิตภณัฑเ์คร่ืองส าอางท่ีช่วยใหผ้วิหนา้ขาว โดยท าการส ารวจขอ้มูลผา่นทางแบบสอบถาม

ออนไลน์ และไดรั้บขอ้มูลแบบสอบถามท่ีครบถว้นสมบูรณ์ทั้งหมด 385 ชุด  ผลการวิจยั
พบว่าปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ ดา้นเพศ อายุ สถานภาพ ระดบั การศึกษา และระดับ
รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนไม่ส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑท่ี์ช่วยใหผ้วิหนา้ขาว ส่วนปัจจยั
ส่วนประสมทางการตลาด ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด ปัจจยัความมีช่ือเสียง
และ ลกัษณะทางกายภาพของผลิตภณัฑ ์ปัจจยัดา้นการจดัจ  าหน่าย  และปัจจยัดา้นคุณภาพ

และความ หลากหลายของผลิตภณัฑ์  มีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือผลิตภณัฑเ์คร่ืองส าอาง
ท่ีช่วยใหผ้วิหนา้ขาว อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05  
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 กิตติวฒัน์ จิตรวตัร(2559) ศึกษาเร่ืองปัจจยัการซ้ือสินคา้ออนไลน์และคุณภาพเวบ็ไซต์ท่ี
ส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้จาก เวบ็ไซต์ลาซาดา้ของผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานครการศึกษา
ในคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษา ปัจจยัการซ้ือสินคา้ออนไลน์และคุณภาพเว็บไซต์ ท่ีส่งผลต่อ
การตัดสินใจซ้ือสินค้าจาก เว็บไซต์ลาซาด้าของผู ้บ ริโภคในกรุงเทพมหานคร โดยใช ้

แบบสอบถามปลายปิดท่ีผ่านการทดสอบความเช่ือมัน่และความตรงเชิงเน้ือหาในการเก็บรวม 
ขอ้มูล จากผูบ้ริโภคท่ีเคยซ้ือสินคา้ออนไลน์ผ่านเว็บไซตล์าซาดา้ และอาศยัในกรุงเทพมหานคร 
จ  านวน 250 คน สถิติเชิงอนุมานท่ีใชท้ดสอบสมมติฐาน ไดแ้ก่การวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุ 
ผลการศึกษาพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย อายรุะหว่าง 20-25 ปี การศึกษาอยู่
ในระดับปริญญาตรี มีรายได้เฉล่ียต่อเดือนระหว่าง 15,000 – 25,000 บาท นอกจากน้ี ผลการ

ทดสอบสมมติฐาน พบว่า ปัจจยัแรงจูงใจในการซ้ือสินคา้ออนไลน์ คุณภาพการบริการชอปปิง 
ออนไลน์ และคุณภาพเว็บไซตส่์งผลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้จากเวบ็ไซต์ลาซาดา้ของผูบ้ริโภค
ในกรุงเทพมหานคร คิดเป็นร้อยละ 65.1 อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ในขณะท่ีปัจจยั 
พฤติกรรมการซ้ือสินคา้ออนไลน์ประสบการณ์ในการซ้ือสินคา้ออนไลน์ การแสดงตนในการซ้ือ
สินคา้ออนไลน์ ประมูลสินคา้  

 ดาว วาสุเทพรังสรรค์ (2559) ศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือชาเขียยี่ห้อ 
โออิชิ และอิชิตนัของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร เก็บขอ้มูลไดจ้ากกลุ่มตวัอย่างทั้งหมด 
402 ชุด งานวิจยัน้ีมีสมมติฐานเก่ียวกบัปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ (เพศ ระดบัการศึกษา อาชีพ 
และรายได้เฉล่ียต่อเดือน) และปัจจัยด้านกลยุทธ์การตลาด 4Ps ได้แก่ ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ ์
(Product) ปัจจัยด้านราคา (Price) ปัจจัยด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย (Place) ปัจจัยด้านการ

ส่งเสริมการตลาด (Promotion) โดยตั้งสมมติฐานว่าปัจจัยท่ีได้กล่าวมาขา้งตน้น้ีมีผลต่อ การ
ตดัสินใจเลือกซ้ือชาเขียวยีห่อ้โออิชิ และอิชิตนัของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการวิจยั
คร้ังน้ีพบว่า มีปัจจยัดา้นกลยุทธ์การตลาด 2 ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือก ซ้ือชาเขียวยี่ห้อ
โออิชิ และอิชิตนัของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร คือ  (1) ปัจจยัดา้นราคา และ ความคุม้ค่า 
เน่ืองจากผูบ้ริโภคจะพิจารณาถึงความคุม้ค่า คุม้ราคาในการเลือกซ้ือเคร่ืองด่ืมชาเขียว  ไม่ว่าจะ

เป็นคุณค่า คุณประโยชน์ คุณภาพของวตัถุดิบท่ีน ามาผลิตเคร่ืองด่ืม อีกทั้งยงัท าการ เปรียบเทียบ
ราคาของเคร่ืองด่ืมท่ีมีรสชาติท่ีคลา้ยคลึงกนั และจะเลือกซ้ือเคร่ืองด่ืมยี่ห้อท่ีมีราคาต ่ากว่า เพ่ือ
ประหยดั และคุม้ค่ามากข้ึน และ (2) ปัจจยัด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย และรสชาติ เน่ืองจาก 
ผูบ้ริโภคตอ้งการความสะดวกสบายในการหาซ้ือเคร่ืองด่ืมเพ่ือบริโภค ร้านคา้จะตอ้งเขา้ถึงได้
ง่าย สินคา้ สามารถหาไดง่้าย มีการแสดงสินคา้อยา่งชดัเจน ไม่ตอ้งเสียเวลาในการหาสินคา้อีก  
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 พชัราภรณ์ เมธีการย ์(2561) ศึกษาเร่ืองปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือของธุรกิจการ
จ าหน่ายเคร่ืองส าอางผา่นเฟซบุ๊กการคน้ควา้อิสระคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาปัจจยัท่ีส่งผล
ต่อการตดัสินใจซ้ือของ การจ าหน่ายเคร่ืองส าอางผา่นเฟซบุ๊กและเพ่ือศึกษาพฤติกรรมการซ้ือ
เคร่ืองส าอางผ่านเฟซบุ๊กกลุ่ม ตวัอยา่งคือกลุ่มลูกคา้ท่ีซ้ือเคร่ืองส าอางจากเฟซบุ๊กจ านวน 400 

คน ซ่ึงผูว้ิจัยใช้แบบสอบถามเป็น เคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลและใช้โปรแกรม
ส าเร็จรูป (SPSS) ในการวิเคราะห์ขอ้มูล ผลการศึกษาพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็น
เพศหญิง มีอายุ 25– 26 ปี เป็นนักศึกษาอยู่ในระดบัปริญญาตรีมีรายไดเ้ฉล่ีย 15,213 บาทต่อ
เดือน ส่วนใหญ่ซ้ือผลิตภณัฑแ์ละ อุปกรณ์ส าหรับแต่งหนา้ ช่วงเวลาท่ีใชง้านเฟซบุ๊กมากท่ีสุด
คือ18.00-21.00 น. และซ้ือเคร่ืองส าอาง ขณะอยู่ในพกัอาศยั  ช าระเงินดว้ยการโอนเงินผ่าน

อินเทอร์เน็ตผูท่ี้มี อิทธิพลในการตัดสินใจซ้ืออันดับ ท่ี1 -อันดับท่ี 5 คือ เพื่อน รีวิวจาก
อินเทอร์เน็ต พนักงานขาย ครอบครัว และ คนรัก ตามล าดบั การตดัสินสินใจซ้ือเคร่ืองส าอาง
เมื่อมีความตอ้งการสินคา้ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ ใหค้วามส าคญักบั ปัจจยัส่วนประสม
ทางการตลาดบริการ (7Ps)   มากท่ีสุด คือ ด้นช่องทางการจัดจ าหน่าย เน่ืองจากมีความ
สะดวกสบายในการสั่งซ้ือและมีการแสดงขอ้มูลและภาพประกอบอย่าง ชดัเจน ส่วนปัจจยัท่ี
ผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคญันอ้ยท่ีสุด คือ ดา้นบุคคลากรเน่ืองจาก พนักงานมีอธัยาศยัท่ี

ดีและมีความรู้เก่ียวกบั สินคา้ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่าปัจจยัท่ีมีอิทธิพล ต่อการตดัสินใจ
ซ้ือของธุรกิจการจ าหน่ายเคร่ืองส าอางผ่านเฟซบุ๊กประกอบดว้ย 3 ปัจจยัไดแ้ก่ดา้นผลิตภณัฑ ์
(Product) ดา้นการส่งเสริมการขาย (Promotion)และดา้นการสร้างและน าเสนอลกัษณะ ทาง
กายภาพ (Physical Evidence) 
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สิริชยั ดีเลิศ และ สุภาวดี รัตนพงศพ์นัธ ์(2561) ศึกษาเร่ืองปัจจยัท่ีส่งผลต่อกระบวนการ
ตดัสินใจซ้ือสินคา้ ผ่านพาณิชยอิ์เลก็ทรอนิกส์ของกลุ่มผูบ้ริโภคเฉพาะกลุ่ม โดยใชว้ิธีสุ่มแบบ
บงัเอิญ ผูต้อบแบบสอบถาม จ านวน 400 คน ผลการวิจยัพบได้ว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วน
ใหญ่เป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย มีสถานภาพโสด ส่วนใหญ่อาศัยอยู่กรุงเทพฯ อายุอยู่

ระหว่าง 18–25 ปี มีการศึกษาระดบัปริญญาตรี อาชีพนกัเรียน/นักศึกษา และส่วนใหญ่มีรายได้
ต่อเดือน 5,001–10,000 บาท โดยประเภทสินคา้ท่ีสนใจซ้ือหรือเคยซ้ือแลว้มากท่ีสุด คือ เส้ือผา้
เคร่ืองแต่งกาย ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด 6Ps ท่ีให้ความส าคญัมากท่ีสุด คือปัจจยัดา้น
การรักษา ความเป็นส่วนตวั รองลงมาคือปัจจยัดา้นดา้นการจดัจ าหน่าย และปัจจยัดา้นราคา 
ดา้นกระบวนก่อนการตดัสินใจซ้ือ พบว่ากลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ให้ความส าคญัในระดบัมาก

ท่ีสุด โดยปัจจยัท่ีมีผลคือ ปัจจยัดา้นสถานภาพ อายุ และรายไดส่้วนประสมทางการตลาดท่ีมี
อิทธิพลมากท่ีสุดคือ ดา้นช่องทางการจดัจ  าหน่าย ดา้นกระบวนการซ้ือจริง พบว่ากลุ่มตวัอยา่ง
ส่วนใหญ่ให้ความส าคญัในระดบัมากท่ีสุด โดยปัจจยัท่ีมี ผลคือ ปัจจยัดา้นสถานภาพ อาย ุ
อาชีพ และรายไดส่้วนประสมทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลมากท่ีสุดคือ ดา้นการ รักษาความเป็น
ส่วนตวั ดา้นกระบวนการหลงัการซ้ือ พบว่ากลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ใหค้วามคิดเห็นช่วงหลงัการ
ซ้ืออยู่ใน ระดับมาก โดยปัจจยัท่ีมีผลคือ ปัจจยัดา้นอายุของกลุ่มผูบ้ริโภค ส่วนประสมทาง

การตลาดท่ีมีอิทธิพลมากท่ีสุดคือ ดา้นการรักษาความเป็นส่วนตวั 
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ณัฏฐพร ศุภสรรพตระกูล และชุติมาวดีทองจีน (2561) ศึกษาเร่ืองปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อ
การตดัสินใจซ้ือเส้ือผา้เด็กในเขต กรุงเทพมหานคร ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นการตลาดแบบบูรณาการ 
ปัจจยัดา้นแรงจูงใจ ปัจจยัดา้นส่วน ประสมทางการตลาด กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษา คือ ผูท่ี้
มีความสนใจและใช้บริการเส้ือผา้เด็กอยู่ แล้วทั้ งเพศหญิงและชายอายุ 20 ปี ข้ึนไปใน

กรุงเทพมหานคร จ  านวน 155 คน โดยใชแ้บบสอบถาม และวิธีการสุ่มแบบสะดวก วิเคราะห์
ดว้ยค่าความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน และ สมการถดถอยพหุคูณ เพื่อใชใ้นการ
ทดสอบสมมุติฐาน ผลการวิจยัพบว่า ปัจจยัดา้นการตลาดแบบบูรณาการ ปัจจยัดา้นแรงจูงใจ 
ปัจจยัดา้นส่วน ประสมทางการตลาด ไม่มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือของผูใ้ชบ้ริการเส้ือผา้เด็ก
ในกรุงเทพมหานคร อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  
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บทที่ 3 

วธีิกำรวจิยั 

การศึกษาคร้ังน้ีเป็นการศึกษาโดยใช้ระเบียบวิธีการวิชัยเชิงปริมาณ (Qualitative  
Research Methodology) ซ่ึงเป็นการศึกษาการวิจยัปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อ การตดัสินใจซ้ือสินคา้
ออนไลน์ของนกัศึกษามหาวิทยาลยัราชภฏับุรีรัมย ์ วิจยัคร้ังน้ีมีขั้นตอนวิธีการด าเนินการวิจยั

ตามล าดบัขั้นตอนดงัน้ี  

กรอบแนวคดิ 

 เพือ่ให้ผลการศึกษามีความเท่ียงตรงและสอดคลอ้งกบัการทบทวนวรรณกรรมท่ีผา่น
มาและไดก้  าหนดสมมติฐานการศึกษาทั้งหมด 3  สมมติฐานไดแ้ก่ 

สมมตฐิำนที่ 1  ปัจจยัดา้นทศันคติท่ีมีอิทธิผลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้ออนไลน์ของ

นกัศึกษามหาวิทยาลยัราชภฏับุรีรัมย ์

สมมติฐำนที่  2  ปัจจัยด้านความไว้วางใจท่ีมีอิทธิผลต่อการตัดสินใจซ้ือสินค้า

ออนไลน์ของนกัศึกษามหาวิทยาลยัราชภฏับุรีรัมย ์

สมมติฐำนที่ 3  ปัจจยัด้านการตลาดท่ีมีอิทธิผลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้ออนไลน์

ของนกัศึกษามหาวิทยาลยัราชภฏับุรีรัมย ์

ประชำกรและกลุ่มตวัอย่ำง 

1. ประชากร คือ นักศึกษาในเขตมหาวิทยาลยัราชภัฏบุรีรัมย ์จ  านวนประชากรไม่
แน่นอน 
  2. กลุ่มตวัอยา่ง คือ นกัศึกษา จ  านวนประชากรไม่แน่นอน 

ขอบเขตกำรวจิยั 

การวิจยัคร้ังน้ี  ผูว้ิจยัไดเ้ก็บรวบรวมขอ้มูลในการศึกษา โดยก าหนดขอบเขตไว ้ ดงัน้ี 
 1. ขอบเขตดา้นพ้ืนท่ี คือ กลุ่มนกัศึกษาท่ีด าเนินงานอยูใ่นเขตพ้ืนท่ี 
มหาวิทยาลยัราชภฏับุรีรัมย ์

2. ขอบเขตดา้นประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 

  2.1 ประชากร คือ นกัศึกษาในเขตพ้ืนท่ีมหาวิทยาลยัราชภฏับุรีรัมย ์ท่ีมจี  านวน
ประชากรไม่แน่นอน  
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   2.2 กลุ่มตวัอยา่งคือ นกัศึกษามหาวิทยาลยัราชภฏับุรีรัมย ์จ  านวน 369 คน 

เคร่ืองมือกำรวจิยั 

เป็นแบบสอบถามใช้สอบถาม นักศึกษาในเขตพ้ืนท่ีมหาวิทยาลยัราชภัฏบุรีรัมย์  ใช้

สอบถามสมาชิกกลุ่มมี 2 ลกัษณะคือ ค าถามแบบก าหนดใหต้อบหรือแบบปลายปิด และค าถาม
แบบเปิดโอกาสใหผู้ต้อบร่วมแสดงความคิดเห็นหรือแบบปลายเปิด 

ตอนท่ี 1  เป็นขอ้มูลทัว่ไปของนกัศึกษามหาลยัราชภฏับุรีรัมย ์คือ เพศ  อาย ุ    
ระดบัการศึกษาและคณะ  

ตอนท่ี  2  เป็นขอ้มูลเก่ียวกบัปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้ออนไลน์ของ 
      นกัศกึษามหาวิทยาลยัราชภฏับุรีรัมย ์ลกัษณะเป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 

        (Rating  scale)  ของลิเคิร์ท  (Likert) แบ่งระดบัการวดัเป็น 5 ระดบั คือ 
   มากท่ีสุด ใหค้ะแนน 5  คะแนน 
   มาก  ใหค้ะแนน 4  คะแนน 
   ปานกลาง  ใหค้ะแนน 3   คะแนน 
   นอ้ย  ใหค้ะแนน 2   คะแนน 

   นอ้ยท่ีสุด ใหค้ะแนน 1   คะแนน 
 

เป็นค าถามเก่ียวกบัปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้ออนไลน์ของ 
นกัศึกษามหาวิทยาลยัราชภฏับุรีรัมย ์ประกอบดว้ย 

  ส่วนท่ี  1  ปัจจยัดา้นทศันคติ 
  ส่วนท่ี  2  ปัจจยัดา้นความไวว้างใจ 

  ส่วนท่ี  3  ปัจจยัดา้นการตลาด 
  ส่วนท่ี  4  ปัจจยัดา้นการตดัสินใจซ้ือสินคา้ออนไลน์ของนกัศึกษา 

มหาวิทยาลยัราชภฏับุรีรัมย ์
ตอนท่ี  3  เป็นค าถามแบบปลายเปิดเก่ียวกบัการแสดงความคิดเห็นใน

เร่ืองขอ้เสนอแนะของกลุ่มนกัศึกษา ในเขตพ้ืนท่ีมหาวิทยาลยัราชภฏับุรีรัมย ์

การสร้างแบบสอบถามเพื่อใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูลวิจยั  มีขั้นตอน      
   การด าเนินการตอนน้ี 

ขั้นท่ี  1  ศึกษาเอกสารงานวิจยั  และวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง และน ามา
สร้างเป็นนิยามตวัแปร 
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ขั้นท่ี  2  สร้างแบบสอบถามจากแนวคิดทฤษฎีการตดัสินใจซ้ือสินคา้ออนไลน์ของ
นักศึกษามหาวิทยาลยัราชภัฏบุรีรัมย ์ ซ่ึงครอบคลุมนิยามตัวแปรท่ีก  าหนด โดยปรึกษา
ผูเ้ช่ียวชาญในการท าวิจยั 
ขั้นท่ี  3 ไดน้ าเสนอแบบสอบถามท่ีสร้างข้ึนใหผู้เ้ช่ียวชาญ  เพ่ือตรวจสอบคุณภาพดา้นความ

ตรงเชิงเน้ือหา  (Content  Validity)  และผูท้  าวิจยัไดท้ าการปรับปรุงไขแบบสอบถามตามท่ี
ผูเ้ช่ียวชาญแนะน า (Lawrence  Neuman. 2006:299) 

   กำรวเิครำะห์ข้อมูล 

ผูว้ิจยัไดท้ าการวิเคราะห์ขอ้มูลและประมวลผลโดยใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปสถิติท่ีใชใ้น
การวิเคราะห์มีดงัน้ี 
 1. การทดสอบ 30 ชุดแรกของแบบสอบถาม เพ่ือหาความเช่ือมัน่ (Reliability) โดย 
ดูจากค่า Cronbach’s alpha จะต้องไม่ต  ่ ากกว่า 0.6 ในการศึกษาคร้ังน้ีค่า Cronbach’s alpha 

เท่ากบั .805-.917 และความเท่ียงตรงของแบบสอบถาม (Validity) ผลจะดูท่ีค่าFactor loading 
ของแต่ละตวัแปรจะตอ้งมีค่าตั้งแต่ 0.4 ข้ึนไป การศึกษาคร้ังน้ีค่า  Factor loading เท่ากบั  
.451-.945 

2. การวิเคราะห์ขอ้มูลทัว่ไปเก่ียวกบัขอ้มูลดา้นประชากรศาสตร์ของประชากรกลุ่ม
ตัวอย่างท่ีท าการศึกษาโดยใช้สถิติ เชิงพรรณนา(Descriptive Statistics)ได้แก่  ร้อยละ

(Percentage) ค่าเฉล่ีย (Mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
3. ในการวิเคราะห์ข้อมูลจากการเก็บแบบสอบถาม โดยใช้การวิเคราะห์ข้อมูล

เบ้ืองตน้มาประกอบในการวิเคราะห์ขอ้มูลขั้นสุดทา้ยต่อไปเพ่ือตอบวตัถุประสงค์การศึกษา
และกรอบแนวคิดท่ีก  าหนดไว ้ส าหรับการวิเคราะห์ขอ้มูลจะเป็นการตีความสร้างขอ้มูลแบบ
อุปนัย โดยผูศ้ึกษาจะกระท าไปพร้อมกบักระบวนการเก็บรวบรวมขอ้มูลอย่างต่อเน่ืองตลอด

ระยะเวลาการศึกษา 
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 ตำรำงที่ 3.1 ผลของการวดัความเท่ียงตรงและความน่าเช่ือถือของเคร่ืองมือ                     

โครงสร้ำงตวัแปร ค่ำน ำ้หนกัปัจจยั 
 

สัมประสิทธิ์แอลฟำของ 
ครอบบำค(∞) 

ปัจจยัด้ำนทศันคต ิ
1.ท่านคิดว่าการซ้ือสินคา้ผา่นออนไลน์  
มีความสะดวกซ้ือไดต้ลอด 24  ชม. 
2.ท่านคิดว่าขั้นตอนในการซ้ือสินคา้
ทางออนไลน์มีความง่ายไม่ยุง่ยากหลาย
ขั้นตอน 
3.ท่านคิดว่าสามารถเลือกซ้ือสินคา้ได้
หลากหลายในเวลาเดียวกนั 
4.ท่านคิดว่ามีการก าหนดระยะเวลาใน
การรับสินคา้ 
5.ท่านคิดว่ามีการก าหนดระยะเวลาใน
การรับสินคา้ 
6.ท่านคิดว่าสินคา้มีการลงทะเบียนและ
สามารถตรวจสอบสถานะของสินคา้ได ้
7.ท่านคิดว่าจะไดรั้บการบริการท่ีดีจาก
ผูจ้  าหน่ายสินคา้ 

 
.611 

 
.662 

 
 

.673 
 

.645 
 

.670 
 

.703 
 

.707 

.792 

ปัจจยัด้ำนควำมไว้วำงใจ 
1.ท่านมัน่ใจว่าสินคา้ท่ีจ  าหน่ายผา่น
ออนไลน์มีคุณภาพเป็นไปตามท่ีลง
ประกาศไว ้
2.ท่านมัน่ใจว่าผูจ้  าหน่ายสินคา้มีขอ้มูล
เก่ียวกบัสินคา้ครบถว้น  ถูกตอ้งตามค า
บรรยายสินคา้ท่ีแจง้ใหก้บัลูกคา้ทราบ 
3.ท่านมัน่ใจว่าผูจ้  าหน่ายสินคา้มี
ขอ้ตกลง  เง่ือนไข  การรับประกนัใน
การซ้ือสินคา้อยา่งชดัเจน  เช่น  การ
รับประกนัในการเปล่ียนคืนสินคา้  เป็น
ตน้ 

 
.820 

 
 

.774 
 
 

.674 
 
 
 

.828 
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       ตำรำงที่ 3.1 (ต่อ) 

4.ท่านมัน่ใจว่าผูจ้  าหน่ายสินคา้มีการ
ปรับปรุงขอ้มูลใหท้นัสมยัตลอดเวลา 
5.ท่านมัน่ใจว่าร้านคา้มีความน่าเช่ือถือ  
เช่น  ทางร้านมีรีววิการส่งสินคา้  เป็นตน้ 
6.ท่านมัน่ใจว่าทางร้านมีการเก็บความลบั
ขอ้มูลในการพูดคุยหรือติดต่อซ้ือขาย
ระหว่างผูซ้ื้อและผูจ้  าหน่ายเป็นอยา่งดี 
7.ท่านมัน่ใจว่าทางร้านคา้จะส่งสินคา้ให้
ท่านทุกคร้ังท่ีมีการสัง่ซ้ือสินคา้ 

.581 
 

.726 
 

.676 
 
 

.652 
 
 

 

ปัจจยัด้ำนกำรตลำด 
1.ท่านคิดว่าทางร้านมีบริการจดัส่งถึงท่ี
และมีช่องทางในการจดัส่งไดหลากหลาย 
2.ท่านคิดว่าสินคา้ท่ีจ  าหน่ายผา่นทาง
ออนไลน์มีราคาถูกกว่าร้านทัว่ไป 
3.ท่านคิดว่ามีการประชาสมัพนัธท่ี์ดึงดูด
ใจ  เช่น  สี  แสง  รูปลกัษณ์  เป็นตน้ 
4.ท่านคิดว่ามีการจดัโปรโมชัน่และ
ส่วนลด 
5.ท่านคิดว่าผลิตภณัฑม์กีารออกแบบตรง
ตามความตอ้งการของลูกคา้ 
6.ท่านคิดว่ามีการพูดคุยระหว่างผูซ้ื้อและ
ผูข้ายโดยตรง 
7.ท่านคิดว่าท่านสามารถเปรียบเทียบราคา
ระหว่างสินคา้หลายๆอยา่งได ้

 
.807 

 
.789 

 
.644 

 
.670 

 
.635 

 
.724 

 
.762 

.845 
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     ตำรำงที่ 3.1 (ต่อ) 

กำรตดัสินใจซ้ือสินค้ำผ่ำน
ออนไลน์ 
1.ท่านซ้ือสินคา้ผา่นออนไลน์
อยา่งสม ่าเสมอ  เช่น  1 คร้ังต่อ
อาทิตย ์ เป็นตน้ 
2.ท่านชกัชวนเพื่อนหรือคนรอบ
ขา้งใหซ้ื้อสินคา้ 
3.ท่านบอกกล่าวและรีวิวผลการ
ใชสิ้นคา้ใหเ้พจของทางร้าน 
4.ท่านไดรั้บประโยชน์จากสินคา้
ท่ีเลือกซ้ือตามความตอ้งการ 
5.ท่านมีความพึงพอใจสินคา้และ
มีการกลบัไปใชบ้ริการกบัทาง
ร้านเดิมอีก 
6.ท่านไดรั้บมีความคงทน และใช้
งานไดใ้นระยะยาว 
7.ท่านมีค่านิยมในการซ้ือสินคา้
ออนไลน์เพ่ิมมากข้ึนจากเดิม 

 
.846 

 
.909 

 
.809 

 
.685 

 
.791 

 
.783 

 
.787 

.895 
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บทที่ 4 

ผลกำรวเิครำะห์ข้อมูล 

การน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลการศึกษา เร่ือง ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการ

ตดัสินใจซ้ือสินคา้ออนไลน์ของนกัศึกษา มหาวิทยาลยัราชภฏับุรีรัมย ์โดยใชแ้บบสอบถาม
เป็นเคร่ืองมือในการเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง จ  านวน 369 ฉบับ ผูว้ิจัยน าข้อมูลไป
วิเคราะห์ด้วยคอมพิวเตอร์โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลและ
น าเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้มูลในรูปตาราง แบ่งออกเป็น 2 ตอน ดงัต่อไปน้ี 

ข้อมูลพ้ืนฐำน 

1. ขอ้มูลส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม 

ผลกำรศึกษำข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถำม 

การศึกษาขอ้มูลส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม พบว่า ขอ้มูลส่วนบุคคลของผูต้อบ 
แบบสอบถาม ซ่ึงประกอบดว้ยขอ้ค าถามทั้งหมด 4 ขอ้ และผลการศึกษาแสดงดงัตาราง 
ท่ี 4.1 

ตำรำงที่ 4.1 ขอ้มูลส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถามนกัศึกษามหาวิทยาลยัราชภฏั

บุรีรัมย ์

ข้อมูลส่วนบุคคล จ ำนวน ร้อยละ 
เพศ 
        ชาย 
        หญิง 

369 
104 
265 

100 
28.2 
71.8 

อำยุ 
        18-20 ปี 
        21-24 ปี 
        25 ปีข้ึนไป 

369 
192 
176 
1 

100 
52.0 
47.7 
0.3 

ระดับกำรศึกษำ 
        นกัศึกษาชั้นป่ีท่ี 1 
        นกัศึกษาชั้นป่ีท่ี 2 

369 
107 
129 

100 
29.0 
35.5 
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                   ตำรำง 4.1 (ต่อ) 

        นกัศึกษาชั้นป่ีท่ี 3 
        นกัศึกษาชั้นป่ีท่ี 4 

133 
- 

36.0 
- 

คณะ 
        ครุศาสตร์ 
        วิทยาศาสตร์ 
        ม นุ ษ ย ศ า ส ต ร์ แ ล ะ
สงัคมศาสตร์ 
        วิทยาการจดัการ 
        เทคโนโลยอุีตสาหกรรม 
        เทคโนโลยกีารเกษตร 
        พยาบาลศาสตร์ 

369 
85 
38 
27 
180 
28 
8 
3 
 

100 
23.0 
10.3 
7.3 

48.8 
7.6 
2.2 
0.8 

 
 

จากตารางท่ี 4.1 นกัศึกษามหาวิทยาลยัราชภฏับุรีรัมยมี์การตดัสินใจซ้ือสินคา้ออนไลน์ส่วน
ใหญ่จากการแจกแจงแบบสอบถามสมาชิกจ านวน 369 ราย พบว่าสมาชิกผูใ้ห้ขอ้มูลร้อยละ 28.2 
เป็นเพศเชย เป็นเพศหญิงร้อยละ 71.8 สมาชิกท่ีมีอายุระหว่าง 18-20 ปี ร้อยละ 52.0 อายุระหว่าง 
21-24 ปี ร้อยละ 47.7 อายุ 25ปีข้ึนไปร้อยละ 0.3 ระดับการศึกษาชั้นปีท่ี1 ร้อยละ 29.0 ชั้นปีท่ี2 
ร้อยละ 35.0 ชั้นปีท่ี3 ร้อยละ 36.0 และก าลงัศึกษาท่ีคณะครุศาสตร์ร้อยละ 23.0 คณะวิทยาศาสตร์

ร้อยละ 10.3 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ร้อยละ 7.3 คณะวิทยาการจกัการร้อยละ 48.8 
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมร้อยละ 7.6 คณะเทคโนโลยกีารเกษตรร้อยละ 2.2   คณะพยาบาล
ศาสตร์ร้อยละ 0.8 

ปัจจยัที่ส่งผลต่อกำรตดัสินใจซ้ือสินค้ำออนไลน์ของนักศึกษำ 

         มหาวิทยาลยัราชภฏับุรีรัมย ์ 

                   1. ผลการศึกษาการตดัสินใจซ้ือสินคา้ออนไลน์ของผูต้อบแบบสอบถามใน 
         มหาวิทยาลยัราชภฏับุรีรัมย ์
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ผลกำรทดสอบสมมตฐิำน 

ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ค่าสหสมัพนัธข์องตวัแปรในการศึกษา ซ่ึง 

ประกอบดว้ยปัจจยัดา้นทศันคติ(AT) ปัจจยัดา้นความไวว้างใจ(T) ปัจจยัด้านการตลาด

(MK) และการตดัสินใจซ้ือสินคา้ออนไลน์ของนักศึกษามหาวิทยาลยัราชภฏับุรีรัมย(์DS)  
นั้นตวัแปรทั้งหมดในการศึกษามีความสมัพนัธก์นัในระดบัท่ีอยูใ่นเกณฑข์อ้ก  าหนดหรือ
ต ่ากว่า 0.8 (Stevens,2002) ไม่ท าใหเ้กิดปัญหา (Muliticollinearity) 

ตำรำงที่ 4.2 ผลการวิเคราะห์ค่าสหพนัธข์องการตดัสินใจซ้ือสินคา้ออนไลน์ของนักศึกษา

มหาวิทยาลยัราชภฏับุรีรัมย ์

ตวัแปร AT T MK DS 
Mean 4.1738 4.0043 3.9930 3.7484 

S.D. .439 .492 .591 .730 
AT 1    
T .562** 1   

MK .595** .711** 1  
DS .644** .791** .675** 1 

            *p>0.01 Bata coefficients with standard errors in parenthesis  

ซ่ึงสญัลกัษณ์ดงักล่าวมีรายละเอียดดงัน้ี 

AT  =  ปัจจยัดา้นทศันคติ (Attitude) 

T =  ปัจจยัดา้นความไวว้างใจ (Trust) 

MK = ปัจจยัดา้นการตลาด (Marketting) 

DS = การตดัสินใจซ้ือสินคา้ออนไลน์ (Decsion) 

จากตาราง 4.2 พบว่า มีค่าสหสมัพนัธเ์ชิงบวกปัจจยัดา้นทศันคติท่ีส่งผลเชิงบวก
ต่อการตัดสินใจซ้ือสินค้าออนไลน์ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏบุ รี รัมย ์
(r=.562,p>0.01) และปัจจยัดา้นความไวว้างใจมีค่าสหสมัพนัธ์ต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้
ออนไลน์ของนักศึกษามหาวิทยาลยัราชภฏับุรีรัมย(์r=.711,p<0.01) และดา้นการตลาดมี
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ค่าสหสัมพนัธ์เชิงบวกต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้ออนไลน์ของนกัศึกษามหาวิทยาลยัราช
ภฏับุรีรัมย(์r=.675,p<0.01) 

สรุปผลไดว้่า ค่าสหสัมพนัธ์เชิงบวกของปัจจยัดา้นความไวว้างใจท่ีส่งผลเชิงบวกต่อการ
ตัดสินใจซ้ือสินค้าออนไลน์ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ซ่ึงปรากฏว่าค่า
สหสมัพนัธเ์ชิงบวกมากกว่าปัจจยัดา้นทศันคติ และปัจจยัดา้นการตลาด 

ตำรำงที่ 4.3 ผลการวิเคราะห์การถดถอย (Multiple Regression Analysis) 

ตวัแปรตน้ ตวัแปรตาม 
การตดัสินใจ  

1 
การตดัสินใจ  

2 
การตดัสินใจ  

3 
การตดัสินใจ  

4 
AT 1.071*** 

(.066) 
  .425*** 

(.062) 
T  1.175*** 

(.047) 
 .828** 

(.063) 
MK   .834*** 

(.048) 
.156*** 
(.054) 

Adjust R² .413 .625 .454 .689 
Maximum VIF 1.648 2.149 2.278 1.570 

***p<0.01,a Beta coefficients with standard errors in parenthesis. 

 สมมติฐานท่ี 1 ปัจจยัดา้นทศันคติส่งผลเชิงบวกในการตดัสินใจซ้ือสินคา้ออนไลน์      
ของนกัศึกษามหาวิทยาลยัราชภฏับุรีรัมย ์

จากตารางท่ี  4.3  พบว่า  ปัจจยัดา้นทัศนคติของนักศึกษามหาวิทยาลยัราชภัฏ
บุรีรัมย ์ส่งผลเชิงบวกต่อการตัดสินใจซ้ือสินค้าออนไลน์ (H1:b1=1.071,p<0.01)  ซ่ึง
สอดคลอ้งกับการศึกษาของธิดารัตน์ ปสันสิริคุณ และ จิราภา พึ่งบางกรวย (2560) ซ่ึง
กล่าวไดว้่าพบว่า ระดบัของทศันคติทางดา้นความเขา้ใจและความรู้สึกอยู่ในระดับมาก 

และทัศนคติทางดา้นพฤติกรรมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุดนอกจากนั้นผลการศึกษายงัพบว่า
ทศันคติดา้นพฤติกรรมมีผลเชิงบวกต่อพฤติกรรมท่ีมีความตั้งใจซ้ืออีกดว้ย  
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สมมติฐานท่ี 2 ปัจจยัดา้นความไวว้างใจส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้ออนไลน์  
ของนกัศึกษา มหาวิทยาลยัราชภฏับุรีรัมย ์  

จากตารางท่ี 4.3 พบว่า ปัจจยัดา้นความไวว้างใจ ส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้
ออนไลน์ของนกัศึกษามหาวิทยาลยัราชภฏับุรีรัมย(์H2:b2=1.175,p<0.01)ซ่ึงสอดคลอ้งกบั

การศึกษาของพิศุทธ์ิ อุปถมัภ์ และ นิตนา ฐานิตธนกร (2557) จากการกล่าวมาข้างต้น 
สนับสนุนสมมติฐานท่ี2 ปัจจัยด้านความไวว้างใจ ส่งผลเชิงบวกมากกว่าปัจจัยด้าน
ทศันคติของนกัศึกษามหาวิทยาลยัราชภฏับุรีรัมย ์

สมมติฐานท่ี 3 ปัจจัยด้านการตลาดส่งผลต่อการตัดสินใจซ้ือสินค้าออนไลน์ของ
นกัศึกษามหาวิทยาลยัราชภฏับุรีรัมย ์

จากตารางท่ี 4.3 พบว่า ปัจจัยดา้นการตลาด ส่งผลเชิงบวกต่อการตดัสินใจซ้ือ
สินค้าออนไลน์ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์(H3:b3=0.834,p<0.01) ซ่ึง
สอดคลอ้งกับการศึกษาของ มณีรัตน์ รัตนพนัธ์(2558) ท่ีกล่าวมาข้างต้นว่าสนับสนุน
สมมติฐานท่ี 1 ปัจจยัดา้นทศันคติ และ สมมติฐานท่ี 2 ปัจจยัดา้นความไวว้างใจ ส่งผลเชิง

บวกมากกว่าปัจจยัดา้นการตลาดคือปัจจยัทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้
และบริการผ่านช่องทางออนไลน์ทุกปัจจยัมีความส าคญัระดบั มาก มีเพียงปัจจยัดา้นการ
ส่งเสริมการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้และบริการผา่น ช่องทางออนไลน์ระดบั
ปานกลาง และปัจจัยส่วนบุคคลมีความสัมพนัธ์กับปัจจยัทางการตลาดท่ีมีผลต่อการ
ตดัสินใจซ้ือสินคา้และบริการผา่นช่องทางออนไลน์  

สรุปตารางท่ี 4.3 กล่าวได้ว่า สมมติฐานท่ี 2 ปัจจัยด้านความไว้วางใจของ

นกัศึกษามหาวิทยาลยัราชภฏับุรีรัมย ์เป็นปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้ออนไลน์
ของนักศึกษามหาวิทยาลยัราชภฏับุรีรัมย ์มากกว่า สมมติฐานท่ี 1 ปัจจยัดา้นทศันคติ และ 
สมมติฐานท่ี 3 ปัจจยัดา้นการตลาด  
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บทที่  5 

สรุป  อภปิรำยผล  และข้อเสนอแนะ 

การศึกษาวิจยัเร่ือง  “ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้ออนไลน์ของนกัศึกษา 

มหาวิทยาลยัราชภฏับุรีรัมย”์    โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล
จากกลุ่มตวัอย่าง  ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษา  คือ  นักศึกษามหาวิทยาลยัราชภฏับุรีรัมยท่ี์มี
อายตุั้งแต่  18  ปีข้ึนไป  ผูว้ิจยัไดก้  าหนดขนาดตวัอยา่งเป็นจ านวน  369  ตวัอยา่ง  โดยขั้นตอน
การเลือกกลุ่มตัวอย่างใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน (Multi-Stage  Sampling)  
ก  าหนดตวัอย่างจากการใชสู้ตรส าเร็จรูป  (กลัยา  วาณิชยบ์ญัชา,2549,หน้า74)    และท าการ
แจกแบบสอบถามจ านวน  369 ชุด  และน ามาประมวลผลดว้ยโปรแกรมทางสถิติส าเร็จรูป 

 1.สรุปผลกำรศึกษำและผลกำรทดสอบสมมตฐิำน 

  การวิจยัคร้ังน้ีไดศึ้กษาตวัตน้ คือ ปัจจยัดา้นทศันคติ ปัจจยัดา้นความไวว้างใจ  ปัจจยั
ดา้นทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้ออนไลน์ของนกัศึกษา 

     มหาวิทยาลยัราชภฏับุรีรัมย ์

 พบว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีช่วงอายุ ระหว่าง 18-20 ปี มี
การศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี นักศึกษาชั้นปีท่ี 3 และคณะวิทยาการจดัการ ปัจจยัดา้น
ทศันคติ โดยรวมอยูใ่นระดบัความส าคญัมาก ปัจจยัดา้นความไวว้างใจ โดยรวมอยูใ่นระดบั
ความส าคญัมาก ดา้นส่วนประสมทางการตลาด โดยรวมอยู่ในระดับมาก และปัจจยัดา้นการ
ตดัสินใจซ้ือสินคา้ออนไลน์ของนกัศึกษามหาวิทยาลยัราชภฏับุรีรัมย ์โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก 
ผลการศึกษาและวิเคราะห์ตามสมมติฐานพบว่าจากสมมติฐานท่ีตั้งไวท้ั้งหมด 3 ขอ้ ต่อไปน้ี  

 สมมติฐานขอ้ท่ี 1 ทศันคติมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้ออนไลน์ของนักศึกษา
มหาวิทยาลยัราชภัฏบุรีรัมย ์ผลการทดสอบสมมติฐาน คือ สอดคลอ้ง หมายถึง ทัศนคติมี
อิทธิพลต่อการตัดสินใจซ้ือสินค้าออนไลน์ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์มี

นยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.01 

สมมติฐานขอ้ท่ี 2 ความไวว้างใจมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้ออนไลน์
ของนกัศึกษามหาวิทยาลยัราชภฏับุรีรัมย ์ผลการทดสอบสมมติฐาน หมายถึง ความ 
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สมมติฐานข้อท่ี 3 การตลาดมี อิทธิพลต่อการตัดสินใจซ้ือสินค้าออนไลน์ของ
นกัศึกษามหาวิทยาลยัราชภฏับุรีรัมย ์   ผลการทดสอบสมมติฐาน คือ สอดคลอ้ง การตลาดมี
อิทธิพลต่อการตัดสินใจซ้ือสินค้าออนไลน์ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ มี
นยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.01   

สรปุได้ว่า กรอบแนวความคิดเป็นไปตามแนวความคิดเห็น ท่ีสรปุได้ว่า ทัศนคติ 
ความ ไวว้างใจ และ การตลาด มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซ้ือสินค้าออนไลน์ของนักศึกษา
มหาวิทยาลยัราชภฏับุรีรัมย ์

2. กำรอภิปรำยผล    

จากการศึกษาปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซ้ือสินค้าออนไลน์  ของนักศึกษา
มหาวิทยาลยัราชภฏับุรีรัมย ์ ผูว้ิจยัขอสรุปการอภิปรายผล ดงัน้ีนกัศึกษาในมหาวิทยาลยัราชภฏั
บุรีรัมย์มีความคิดเห็นอย่างไรต่อการซ้ือสินค้าออนไลน์ จากการศึกษาพบว่า นักศึกษา
มหาวิทยาลยัราชภฏับุรีรัมยท่ี์ผูว้ิจยัไดส้รุปความคิดเห็นเพ่ิมเติม จากแบบสอบถามทั้งหมด 369 

ชุด จากการแสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติมนั้นพบว่า ด้านทัศนคติ ข้อท่ีมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด คือ 
ขั้นตอนการซ้ือสินค้าผ่านออนไลน์มีความง่ายไม่ยุ่งยากหลายขั้นตอน และจากการตอบ 
แบบสอบถาม ข้อท่ีผูต้อบแบบสอบถามเลือกและมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด คือการซ้ือสินค้าผ่าน
ออนไลน์    มีความสะดวกเน่ืองจากสามารถซ้ือได้ 24 ชั่วโมง ซ่ึงทั้ งสองข้อท่ีกล่าวมาน้ี
สอดคลอ้งกบังานวิจยั ขององัคณา กุลเสวต (2552) จากการวิจยัเร่ือง ปัจจยัต่อทศันคติท่ีมีต่อ
การยอมรับบริการธนาคารทาง อินเทอร์เน็ต กรณีศึกษาลูกค้ารายบุคคล ธนาคารกรุงเทพ

(มหาชน) จ  ากัด และพบว่า (1) ความคาดหวังในการใช้งานอย่างง่ายของบริการธนาคาร
อินเทอร์เน็ต ประกอบดว้ย การสามารถเรียนรู้การใชง้านไดอ้ย่างง่ายและมีความยดืหยุน่ในการ
ใช้งาน และ (2) ความคาดหวังประโยชน์จากการใช้งาน บริการธนาคารอินเทอร์ เน็ต 
ประกอบดว้ย สามารถท าธุรกรรมไดร้วดเร็วกว่าช่องทางอ่ืนๆ สามารถใช ้บริการโดยไม่จ  ากดั
สถานท่ีและเวลา ส่วนในดา้นความไวว้างใจ จากขอ้เสนอแนะและความคิดเห็น เพ่ิมเติมของ

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีว่าผูข้ายสินค้าผ่านออนไลน์มีข้อมูลเก่ียวกับสินค้าท่ีถูกต้องตาม ค า
บรรยายสินคา้ใตรู้ปท่ีไดแ้จง้ต่อลูกคา้ และจากจากการตอบแบบสอบถาม ท่ีมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด 
คือ ผูข้ายสินค้าผ่านออนไลน์มีการปรับปรุงข้อมูลให้ทันสมยัตลอดเวลา ซ่ึงสอดคลอ้งกับ
งานวิจยั ของกุลเชษฐ ์วฒันผล (2556) ท่ีท าการศึกษาเร่ืองความไวว้างใจต่อการซ้ือประกนัชีวิต
ธนาคารไทย พาณิชย ์ของผูสู้งอายวุยัเกษียณในเขตบางคอแหลม และพบว่า 
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ความคิดเห็นในดา้นการตลาดท่ีมีความสัมพนัธ์กนักบัดา้นความไวว้างใจต่อการซ้ือประกนั
ชีวิตธนาคารไทยพาณิชยข์อง ผูสู้งอายวุยัเกษียณ ในภาพรวมอยู่ในระดับค่อนขา้งมากโดยให้
ความส าคญัมากท่ีสุดกบัปัจจยัดา้นท่ีมีการช้ีแจงรายละเอียดท่ีครบถว้น และในดา้นการตลาด 
ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียน้อยท่ีสุดคือ ไดรั้บสินคา้ตรงกับในรูปท่ีเห็นในออนไลน์ ซ่ึงสอดคลอ้งกับ 

ขอ้เสนอแนะและความคิดเห็นเพ่ิมเติม ของผูต้อบแบบสอบถามว่า ในบางคร้ังรูปถ่ายของ
สินคา้เห็นในออนไลน์ ดูแลว้เกินจริงกว่าสินคา้ท่ี ไดรั้บ ซ่ึงส่งผลกระทบต่อความคาดหวงัของ
ผูซ้ื้อและอาจท าให้ไม่เกิดการตดัสินใจซ้ือซ ้ าในคร้ังต่อไป อ่ืนๆเป็นขอ้เสนอแนะเพ่ิมเตมิท่ี
ทางผูต้อบแบบสอบถามไดท้า การแนะน ามา ดงัน้ี จ  านวนคนติดตามมี ผลต่อการตดัสินใจซ้ือ
สินคา้แต่ในทางตรงกนัขา้งยอด Like ไม่ส่งผลใดๆต่อการตดัสินใจ และทางร้าน ควรมี Line 

ID เพื่อเป็นอีกช่องทางหน่ึงส าหรับการติดต่อส่ือสารกนัระหว่างผูซ้ื้อและผูข้าย นอกจากน้ี 
ผูต้อบแบบสอบถามแนะน าว่าการรีวิวจะส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้ของลูกคา้  ปัจจยัท่ีมี
อิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้ออนไลน์ ของนกัศึกษามหาวิทยาลยัราชภฏับุรีรัมยคื์ออะไร  
จากการท่ีผูว้ิจยัศึกษาดา้นทศันคติ ดา้นความไวว้างใจและดา้นการตลาด สามารถอธิบายผล
การศึกษาได ้ดงัน้ี ในดา้นทศันคติมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้ออนไลน์ ของนักศึกษา
มหาวิทยาลยัราชภฏับุรีรัมย ์โดยผลการศึกษาสรปุไดว้่า ปัจจยัดา้นทศันคติมีอิทธิพลต่อการ

ตดัสินใจซ้ือสินคา้ออนไลน์ ของนกัศึกษามหาวิทยาลยัราชภฏับุรีรัมย ์มีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 
0.01 เมื่อวิเคราะห์เป็นรายขอ้พบว่า ส่ิงท่ีประชากรใน กรุงเทพมหานครมีทศันคติในเชิงบวก
มากท่ีสุดเป็นสามอนัดับแรก ไดแ้ก่ การซ้ือสินค้าผ่านออนไลน์   มีความสะดวกเน่ืองจาก
สามารถซ้ือได้ 24 ชั่วโมง การเล่นออนไลน์เป็นประจ าส่งผลให้รู้สึกว่าการซ้ือสินค้าผ่าน
ออนไลน์เป็นเร่ืองง่าย และขั้นตอนการซ้ือสินคา้ผ่านออนไลน์มีความง่าย ไม่ยุ่งยากหลาย

ขั้นตอน ผลดงักล่าวสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ Gibson (2000, หน้า. 102) ท่ีว่าทศันคติ คือ สิ
ตดัสินพฤติกรรมหมายถึงทศันคติจะส่งต่อการตดัสินใจ ความรู้สึกในเชิงบวกหรือลบ เป็น
สภาวะของของจิตใจท่ีพร้อม   
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Anatasi (1976, p. 453) ท่ี กล่าวถึงทัศนคติว่าเป็นส่ิงท่ีบอกว่าบุคคลนั้ นมีความคิดและ
ความรู้สึกอย่างไรกับคนรอบขา้ง ส่ิงของ ส่ิงแวดลอ้มรวมไปถึงสถานการณ์ต่างๆ ทศันคติ
นั้นเกิดมาจากความเช่ือท่ีสามารถส่งผลถึงพฤติกรรม ในอนาคตได ้และ กนกรัตน์ สุขวฒันะ 
(2534, หน้า 19) ท่ีอธิบายว่า ทัศนคติ เป็นกลุ่มองค์ประกอบ ท่ีมีความต่อเน่ืองในการ

ผสมผสานกนัต่อทางสังคมในดา้นวตัถุ องค์ประกอบท่ีกล่าวน้ีรวมถึงและการประเมินค่า 
ความเช่ือ อารมณ์และความรู้สึก และส่งผลให้แสดงออกมาเป็นพฤติกรรมซ่ึงสอดคลอ้งกบั 
Schiffman & Kanuk (2000, p. 200) ท่ีใหค้วามหมายว่าทศันคติเป็นการโนม้เอียง ท่ีไดรั้บผล
มาจากการเรียนรู้ ท่ีส่งผลใหเ้กิดพฤติกรรมท่ีแสดงออกว่าชอบหรือไม่ชอบต่อส่ิงๆหน่ึง  

          สรปุไดว้่า ทศันคติสามารถส่งผลท าใหเ้กิดพฤติกรรมการซ้ือสินคา้อยา่งต่อเน่ือง
ไดน้ั้น ผูบ้ริโภคจ าเป็นตอ้งมี ความรู้ การรับรู้ ความเขา้ใจ และมีความเช่ือท่ีเก่ียวกบัสินค้า
นั้นๆ ซ่ึงความชอบจะเกิดข้ึนตามมาและอาจจะมีแนวโน้มในการตดัสินใจท่ีจะซ้ือสินค้า
นั้ นๆก็ เป็นไปได้ และยงัสอดคล้องกับงานวิจัยของ  ณัฏฐ์ชุดา วิจิตรจามรี (2553) 
ท าการศึกษาเร่ือง อิทธิพลของทศันคติและ บรรทดัฐานกลุ่มอา้งอิงท่ีมีต่อพฤติกรรมการซ้ือ

สินคา้และบริการออนไลน์ของผูบ้ริโภควยัท างาน ท่ี พบว่าทัศนคติและบรรทดัฐานทาง
สังคมมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซ้ือสินคา้และบริการออนไลน์ของ ผูบ้ริโภควยัท างาน
ตอนตน้ ซ่ึงตามการศึกษาคร้ังน้ี สามารถสรปุผลไดว้่าทศันคติจะมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจ
ซ้ือสินคา้ออนไลน์  ต่อมาดา้นความไวว้างใจมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้ออนไลน์ 
ของนักศึกษามหาวิทยาลยัราชภัฏบุรีรัมย ์ โดยผลการศึกษาท่ีสรุปว่า ปัจจัยด้านความ
ไวว้างใจมีอิทธิพลต่อ การตดัสินใจซ้ือสินคา้ออนไลน์ ของนักศึกษามหาวิทยาลยัราชภัฏ

บุรีรัมย์ มีนัยส าคัญ ทางสถิติ ท่ี  0.05 เมื่อวิ เคราะห์ เป็นรายข้อพบว่า ส่ิงท่ีนักศึกษา
มหาวิทยาลยัราชภฏับุรีรัมยม์ีความไวว้างใจมาก ท่ีสุดเป็นสามอนัดบัแรก ไดแ้ก่ ผูข้ายสินคา้
ผา่นอินสตาแกรมมีการปรับปรุงขอ้มลูให้ทนัสมยั ตลอดเวลา สินคา้ท่ีขายผา่นออนไลน์มี
คุณภาพเป็นไปตามท่ีไดล้งประกาศจริง และสินคา้ท่ีขาย ผ่านออนไลน์มีราคาถูกกว่าร้านคา้
ทัว่ไปซ่ึงมีความไวว้างใจเท่ากับการท่ีผูข้ายสินค้าออนไลน์มีประสิทธิภาพในการจดัส่ง

สินคา้ตรงตามเวลาท่ีก  าหนด ผลดังกล่าว สอดคลอ้งกบัแนวคิดของ   อุชุมพร แกว้ขุนทด
(2550) ท่ีไดอ้ธิบายว่าความไวว้างใจคือ ความคาดหวงัท่ี เกิดข้ึนในเชิงทางบวกต่อคนอ่ืนใน
เร่ืองของค าพูด การปฏิบัติ หรือการตัดสินใจท่ีจะท าส่ิงใดส่ิงหน่ึง และ Millar & Millar 
(2009) ท่ีอธิบายว่า การสร้างความไววา้งใจคือการสร้างความสมัพนัธท่ี์ดีกบั ลูกคา้ และเป็น
ปัจจยัแห่งความส าเร็จของนกัการตลาดหรือผูข้าย ซ่ึงประดว้ย 5 ปัจจยั  ไดแ้ก่ การบอกความ 
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  จริง ความซ่ือสัตยเ์ป็นส่ิงท่ีลูกคา้ตอ้งการซ่ึงความซ่ือสัตยจ์ะท าใหเ้กิดความสัมพนัธท่ี์ดีและ 
เน่ินนาน  ความเช่ือใจ ความไวว้างใจจะเกิดข้ึนเม่ือเราสามารถตอบสนองความตอ้งการของ
ลูกคา้ได ้ความเขา้ใจเมื่อผูใ้ห้บริการสามารถท าความเข้าใจถึงความต้องการของลูกค้าได ้
และใช้ค  าถามหรือให้ ขอ้มูลท่ีแสดงให้ลูกคา้เห็นถึงความสนใจหรือสามารถสร้างความ

สนใจแกลูกคา้ได ้นั้นหมายถึงเราไดท้ าให้เกิดความไวว้างใจข้ึนในทางธุรกิจ  การบริการ
ลูกคา้ท่ีเป็นรายบุคคลเป็นวิธีการสร้างความไวว้างใจ ท่ีดีท่ีสุด และสุดทา้ยคือการใหเ้วลาทุก
ปัจจยัท่ีกล่าวในขา้งตน้ ไม่สามารถใชเ้วลาเพียงนิดเดียวในการ สร้างข้ึน ผูใ้หบ้ริการจ าเป็น
จะตอ้งหมัน่ติดตามผล หมัน่เขา้หาลูกคา้โดยการไปพบลูกคา้ ช่วยแกปั้ญหา ต่างๆท่ีเกิดข้ึน
และส่งสินคา้ตรงเวลาและยงัสอดคลอ้งกบังานวิจยั กุลเชษฐ์ วฒันผล (2556) ท าการศึกษา

เร่ือง ความไวว้างใจต่อการซ้ือประกนัชีวิตธนาคารไทยพาณิชย ์ของผูสู้งอายุวยัเกษียณใน 
เขตบางคอแหลม จากผลการศึกษาพบว่า ดา้นความไวว้างใจในตราสินคา้ให้ความส าคัญ
มากท่ีสุดกบั ปัจจยัดา้นมีความไวว้างใจในองคก์ร นอกจากน้ียงัมีความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยั
ท่ีมีผลต่อความไวว้างใจ ต่อการซ้ือประกนัชีวิตธนาคารไทยพาณิชยข์องผูสู้งอายุวยัเกษียณ 
โดยให้ความส าคัญในดา้นความ พอใจในการดูแลเอาใจใส่ในประกันของธนาคารไทย
พาณิชยอ์ยู่ในระดับค่อนข้างมาก ซ่ึงตามการศึกษาคร้ังน้ี สามารถสรปุผลได้ว่าความ

ไวว้างใจจะท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้ออนไลน์ ของนกัศึกษามหาวิทยาลยัราชภฏั
บุรีรัมย ์ ต่อมาดา้นการตลาดมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซ้ือสินคา้ออนไลน์ ของนักศึกษา
มหาวิทยาลยัราชภฏับุรีรัมย ์ โดยผลการศึกษาท่ีสรุปว่า ปัจจยัดา้นการตลาดมีอิทธิพลต่อการ
ตดัสินใจซ้ือสินคา้ออนไลน์ของนกัศึกษาในมหาวิทยาลยัราชภฏับุรีรัมย ์โดยมีนยัส าคญัทาง
สถิติท่ี 0.01 เมื่อวิเคราะห์เป็นรายขอ้พบว่า ส่วนประสมทาง การตลาดท่ีส่งผลในเชิงบวก

มากท่ีสุดต่อนักศึกษามหาวิทยาลยัราชภัฏบุรีรัมยใ์นการตดัสินใจซ้ือสินคา้ออนไลน์ ของ
นักศึกษามหาวิทยาลยัราชภฏับุรีรัมย ์เป็นสามอนัดบัแรก ไดแ้ก่ สามารถเลือกดูสินคา้ทาง
ออนไลน์ได ้ตลอด 24 ชัว่โมง รองลงมาคือ ประหยดัเวลาในการเดินทาง และมีการบริการ
จดัส่งหลายวิธี เช่น จดัส่งธรรมดา จดัส่งแบบด่วนพิเศษ ผลดงักล่าว สอดคลอ้งกับแนวคิด
ของเสรี วงษ์มณฑา (2542, หน้า 11) ท่ีกล่าวว่า การตลาด (Marketing) หมายถึง การมีซ่ึง
สินคา้ท่ีสามารถ ตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้กลุ่มเป้าหมายได ้รวมทั้งราคาท่ีขายเป็น

ราคาท่ีผูบ้ริโภคสามารถ ยอมรับได ้และผูบ้ริโภคยอมจ่ายเน่ืองจากคุม้ค่า รวมถึงมีการจดั
จ  าหน่ายและกระจายสินคา้ท่ีสร้าง ความสะดวกแก่ลูกค้า ด้วยความพยายามจูงใจให้ เกิด
ความชอบในสินคา้และเกิดพฤติกรรมอยา่งถูกตอ้ง 
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ฉตัรยาพร เสมอใจ(2549, หนา้ 52-53) ท่ีอธิบายถึงการตลาดไวว้่า คือ แนวคิดท่ี 
เป็นหลกัในการพิจารณาส่วนประกอบท่ีส าคญัเพื่อตอบสนองตลาดอยา่งเหมาะสมโดยเร่ิม 
จากธุรกิจตอ้งมีผลิตภณัฑท่ี์จะเสนอลูกคา้มีการตั้งราคาท่ีสมควรมวีิธีน าส่งไปยงัลูกคา้อยา่ง
มีประสิทธิภาพและมีวิธีการส่ือสาร 

เพื่อท าการโปรโมทและดึงดูดใหเ้กิดการซ้ือดว้ยการส่งเสริมการตลาดและ 
อดุลย ์จาตุรงคกลุ (2543, หน้า 26) กล่าวถึงส่วนประสมทางการตลาดว่า คือ ส่ิงเร้า ทาง
การตลาดท่ีท าให้เกิดขั้นตอนในการตัดสินใจซ้ือ  รวมถึง ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ 
(2552, หนา้ 80-81) อธิบายไวว้่า 

การตลาด หมายถึง ตวัแปรทางการตลาดท่ีสามารถควบคุมไดซ่ึ้งเป็น ส่ิงท่ีบริษทัใช้
เพื่อสร้างความพอใจแก่ลูกคา้กลุ่มเป้าหมาย และจากการวิเคราะห์เป็นรายขอ้ค าถาม พบว่า 
การตลาดท่ีส่งผลในเชิงบวกมากท่ีสุดต่อนักศึกษามหาวิทยาลยัราชภัฏบุรีรัมย์  ในการ
ตดัสินใจซ้ือสินคา้ออนไลน์ ของนักศึกษามหาวิทยาลยัราชภฏับุรีรัมย ์จะเป็นในเร่ืองของ
ช่องทางการจดัจ าหน่าย อดุลย ์จาตุรงคกุล (2543 , หน้า 26) ไดอ้ธิบายถึงช่องทางการจัด

จ าหน่ายไวว้่าเป็นปัจจัยหน่ึงท่ีมี อิทธิพลต่อการตัดสินใจซ้ือ ดังนั้น  การตลาดจ าเป็น
จะตอ้งมีการเตรียมผลิตภัณฑ์ไวใ้ห้พร้อมต่อการ จดัจ  าหน่าย เน่ืองจากจะท าให้มีอิทธิพล
ต่อการตดัสินใจซ้ือ และยงัสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ มไหศวรรย ์มหัทธนาภิวฒัน์ (2554) 
ท าการศึกษาเร่ือง ปัจจยัการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อกระบวนการตดัสินใจซ้ือน าขา้วกลอ้งงอก
ของผูบ้ริโภค ใน ผลการวิจยัพบว่า ปัจจยัการตลาดมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือโดยรวมอยู่
ในระดับมาก ซ่ึงปัจจัยการตลาดทั้ง 4 ปัจจัยมีอิทธิพลต่อกระบวนการตัดสินใจซ้ือทุก

ขั้นตอน ตั้งแต่ขั้นการรับรู้ปัญหา การคน้หาขอ้มูล การประเมินผลทางเลือก การตดัสินใจ
ซ้ือ และพฤติกรรมหลงัการซ้ือ ซ่ึงตามการศึกษา คร้ังน้ี จากขา้งตน้ท่ีกล่าวถึงส่วนประสม
ทางการตลาด สามารถท าให้เห็นไดว้่าถา้ธุรกิจตอ้งการท่ีจะ ประสบความส าเร็จนั้นความ
เหมาะสมในการก าหนดส่วนประสมการตลาดเป็นเร่ืองส าคัญ  ส าหรับปัจจยัด้านการ
ตัดสินใจพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคัญ 3 อนัดับแรก ได้แก่ วิถีชีวิตของ

นกัศึกษาในมหาวิทยาลยัราชฏับุรีรัมยซ่ึ์งมีความส าคญัเท่ากนักบัความสะดวก รวดเร็ว และ
ความ ง่ายในการซ้ือสินค้าส่งผลให้ท่านตดัสินใจซ้ือสินค้าผ่านอินสตาแกรม  การท่ีได้
ค้นหาและเปรียบเทียบ ราคาสินค้าด้วยตัวเอง และ การประชาสัมพนัธ์สินค้าและการ
อพัเดทขอ้มูลอยา่งสม ่าเสมอ มีความส าคญัเป็นอนัดบัสอง สุดทา้ยคือการไดอ่้านความ 



 
44 

 

คิดเห็นของผูอ่ื้นจะส่งผลใหต้ดัสินใจซ้ือสินคา้ผา่นอินสตาแกรม ผลดงักล่าว สอดคลอ้ง
กบัแนวคิดของศิรินทร์ ซ้ึงสุนทร (2542, หน้า 38) ท่ีอธิบายว่าปัจจยัภายนอก ซ่ึงก็คือ
ขอ้มูลเก่ียวกบัสินคา้นั้น ๆท่ีเก่ียวขอ้งกบัค่านิยม ทศันคติ และพฤติกรรม ซ่ึงส่ิง เหล่าน้ี
จะเกิดจากปัจจัยทางด้านการตลาด คือกิจกรรมท่ีเกิดจากส่วนผสมทางการตลาด ท่ี

บริษัทต้องการสร้างการรับรู้ให้กับผู ้บริโภคและชักจูงให้ผูบ้ ริโภคซ้ือ เช่นการ
รับประกนัคุณภาพสินคา้การประชาสัมพนัธน์โยบายทางดา้นราคาและการเลือก ช่อง
ทางการจดัจ  าหน่ายไปยงัผูบ้ริโภคเป็น องคป์ระกอบหน่ึงของกระบวนการตดัสินใจซ้ือ
ของผูบ้ริโภคและยงัสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ (2546, หน้า 
219) ท่ีมีการท าแบบจ าลองของกระบวนการตัดสินใจของผูบ้ริโภคเป็นขั้นตอนดังน้ี 

ก่อนท่ีผูบ้ริโภคจะตดัสินใจซ้ือตอ้งผ่านกระบวนการการรับรู้ปัญหารู้ความจ าเป็นและ
ความตอ้งการ หลงัจากนั้นก็จะเป็นการคน้หาขอ้มูล  น ามาประเมินและส่งผลใหเ้กิดการ
ตดัสินใจ  และยงัสอดคลอ้งกบังานวิจยัธญัญพสัส์ เกตปุระดิษฐ ์(2554) ท าการวิจยัเร่ือง 
ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกซ้ือสินค้าทางอินเทอร์เน็ตของผูห้ญิงในเขต
กรุงเทพมหานคร ผลจากการศึกษาพบว่า กลุ่มตวัอยา่งใหค้วามส าคญัมากท่ีสุดเก่ียวกับ
ส่วนประสมทางการตลาดดา้นสินคา้กับสินคา้ตรงกบั ความตอ้งการดา้นราคากับราคา

สินคา้มีความเหมาะสมกับคุณภาพ ด้านสถานท่ีจดัจ  าหน่ายกับความ สะดวกในการ
สั่งซ้ือสินคา้ ดา้นส่งเสริมการตลาดกบัการรับขอ้มูลข่าวสารท่ีทันสมยัทางไปรษณีย ์
อิเล็กทรอนิกส์  จึงสรปุได้ว่าการตัดสินใจเกิดจากการเลือกและเปรียบเทียบส่ิงท่ี
ตอ้งการจากทางเลือกมากมายโดยน ามาพิจารณาดว้ยเหตุผลและผ่านหลายๆขั้นตอน
ก่อนการตดัสินใจเพ่ือใหไ้ดส่ิ้ง ท่ีจะท าใหบ้รรลุวตัถุประสงค ์ 

 3. ข้อเสนอแนะส าหรับการน าผลไปใชท้างธุรกิจ  จากการศึกษาเร่ืองปัจจยัท่ีมี

อิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้ผา่นสังคมออนไลน์ (อินสตาแกรม) ของประชากรใน
กรุงเทพมหานคร ผูว้ิจยัเห็นว่า ธุรกิจท่ีด  าเนินการเก่ียวกับการขายสินคา้ผ่านสังคม
ออนไลน์สามารถน าผลการศึกษาน้ี ไปใชไ้ดด้งัน้ี    
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 3.1. จากผลการศึกษา ดา้นขอ้มูลทัว่ไป พบว่านักท่องเท่ียวชาวไทยท่ีตอบแบบสอบถาม
ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีช่วงอายุระหว่าง 23-30 ปี มีระดบัการศึกษาระดบัปริญญาตรี และ
ประกอบอาชีพ พนักงานบริษทัเอกชน มีรายไดต่้อเดือนท่ี 20,001 - 30,000 บาท โดยผูต้อบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่ เลือกซ้ือเส้ือผา้ เคร่ืองแต่งกายผ่านสังคมออนไลน์ (อินสตาแกรม) 

และส่วนใหญ่ของผูต้อบแบบสอบ จะมีความถ่ีในการซ้ือสินคา้ผ่าน อินสตแกรมเดือนละ 1 
คร้ัง และส่วนใหญ่ซ้ือสินคา้คร้ังละ 5001,000 บาท ดงันั้น   ผูป้ระกอบการธุรกิจเก่ียวกบัการ
ขายสินคา้ผา่นสงัคมออนไลน์สามารถน าขอ้มูล ดงักล่าวไปท าการวางแผนและก าหนดกลยทุธ์
เพื่อด าเนินการทางการตลาดต่อไป เช่น การน าขอ้มูลไป ท าการส่งเสริมการขายหรือการตั้ง
ราคาให้เหมาะสมเพ่ือท่ีจะท าให้เกิดยอดขายท่ีเพ่ิมมากยิง่ข้ึน นอกจากน้ีส าหรับผูท่ี้ก  าลงัคิดท่ี

จะท าธุรกิจเก่ียวกับการขายสินค้าผ่านสังคมออนไลน์สามารถน าข้อมูล ข้างต้นไป
ประกอบการพิจารณาเลือกประเภทสินคา้ท่ีจะน ามาขายให้ตรงตามความตอ้งการของลูกคา้ 
รวมถึงพิจารณาถึงราคาท่ีจะท าให้สินค้าสามารถขายได้ หรืออาจจะน าไปใช้เพื่อวางแผน
พยากรณ์ ความตอ้งการในอนาคต  

3.2.จากผลการศึกษาปัจจัยด้านทัศนคติพบว่า ทัศนคติของผูซ้ื้อมีอิทธิพลต่อการ
ตดัสินใจซ้ือ สินคา้ผา่นสงัคมออนไลน์ (อินสตาแกรม) ดงันั้นผูป้ระกอบการจึงควรมีการสร้าง
การรับรู้ของผูซ้ื้อให้ เกิดทศันคติในเชิงบวกต่อธุรกิจของตนเอง ทศันคติในเชิงบวกสามารถ
สร้างไดโ้ดยการสร้างภาพลกัษณ์ท่ีดี เช่น การบริการท่ีดี ความซ่ือสัตยท่ี์มีต่อลูกคา้ และความ
เต็มใจท่ีจะใหบ้ริการ ส่ิงเหล่าน้ีจะส่งผลต่อทศันคติของผูบ้ริโภค และนอกจากน้ีขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ีย
รวมมากท่ีสุดเป็นอนัดบัแรก ไดแ้ก่ การซ้ือสินคา้ผ่านอินสตาแกรมมีความสะดวกเน่ืองจาก

สามารถซ้ือได ้24 ชัว่โมง ดังนั้นในการสร้างทศันคติเชิงบวก ของผูซ้ื้อให้เพ่ิมมากข้ึนผูข้าย
ควรมีการตอบขอ้สงสัยหรือขอ้ค าถามจากผูซ้ื้ออย่างรวดเร็วเน่ืองจาก สาเหตุท่ีผูซ้ื้อเลือกซ้ือ
สินคา้ผา่นอินสตาแกรมเพราะความสะดวก และรวดเร็วทนัใจไม่มีเวลาจ ากดั  
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3.3.  จากผลการศึกษาดา้นความไวว้างใจพบว่าประชากรมีความไวว้างใจท่ีอยู่ในเชิงบวก
มาก ท่ีสุดเป็นอนัดบัแรก ไดแ้ก่ ผูข้ายสินคา้ผา่นอินสตาแกรมมีการปรับปรุงขอ้มูลใหท้นัสมยั
ตลอดเวลา ดงันั้นผูป้ระกอบการจึงควรให้ความส าคญักบัการอพัเดทขอ้มูลอย่างสม ่าเสมอ 
ขอ้มูลท่ีผูป้ระกอบการท าการปรับปรุงอยู่เสมอจะท าให้ผูซ้ื้อรู้สึกสะดวกสบายในการคน้หา

ขอ้มูล และขอ้มูลท่ีทางผูป้ระกอบการ ท าการอพัเดทอยู่เสมอนอกจากจะจะมีอิทธิพลต่อการ
ตดัสินใจซ้ือแลว้ยงัช่วยสร้างภาพลกัษณ์ท่ีดี ให้แก่ตวัธุรกิจเองดว้ยเน่ืองจากจะท าให้ผูซ้ื้อเห็น
ว่าผูป้ระกอบการนั้นใหค้วามสนใจต่อผูซ้ื้อและมีความ ตอ้งการท่ีจะขายสินคา้อยา่งแทจ้ริง 

   3.4.  จากผลการศึกษาด้านส่วนประสมทางการตลาดพบว่าผูต้อบแบบสอบถามให ้

ความส าคญัในเร่ืองของการท่ีสามารถเลือกดูสินคา้ไดต้ลอด 24 ชัว่โมง ประหยดัเวลาในการ
เดินทาง และมีการบริการจดัส่งหลายวิธี ซ่ึงส่ิงท่ีกล่าวมาเหล่าน้ีคือปัจจยัทางดา้นช่องทางการ
จดัจ าหน่าย ผูป้ระกอบการจึงจ าเป็นท่ีจะตอ้งให้ความส าคญักบัดา้นน้ีมากเป็นพิเศษ เช่นการ
อพัเดทสินคา้หรือการตอบค าถามของลูกคา้ให้รวดเร็ว การจดัส่งท่ีตรงเวลา เป็นตน้ และจาก
ผลการศึกษาพบว่าส่วนประสม ทางการตลาดมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือ ดงันั้นนอกจาก

การพฒันาในเร่ืองของช่องทางการจดัจ าหน่ายแลว้ ปัจจยัดา้นอ่ืนๆ ท่ีเป็นองค์ประกอบของ
ส่วนประสมทางการตลาดก็มีความส าคญัไม่แพก้นั  ดงันั้น ผูป้ระกอบการและนักการตลาด
ควรเห็นถึงความส าคญัขอ้น้ีดว้ยเช่นกนั   

    4.  ข้อเสนอแนะ ส าหรับการวจิยัคร้ังต่อไปเพ่ือใหผ้ลการศึกษาในคร้ังน้ี

สามารถขยายต่อไปในทศันะท่ีกวา้งมากข้ึนอนัจะเป็นประโยชน์ในการ อธิบาย
ปรากฏการณ์และปัญหาทางดา้นการซ้ือสินคา้ผา่นสงัคมออนไลน์ หรือปัญหาอ่ืนท่ีมี
ความเก่ียวขอ้งกนั ผูท้  าวจิยัจึงขอเสนอแนะประเด็นส าหรับการท าวจิยัคร้ังต่อไปดงัน้ี   

   1.  เลือกกลุ่มตวัอยา่งอ่ืนๆท่ีมีความแตกต่างจากการศึกษาในคร้ังน้ี เช่น การ
เลือกศึกษา ประชากรในจงัหวดัอื่นๆ เพื่อจะไดเห็นว่าผลการศึกษาเป็นอยา่งไร เหมือน
หรือมีความแตกต่างกนั อยา่งไร 

     2. 1. ควรศึกษาปัจจัยอ่ืนๆ เพ่ิมเติม นอกเหนือจากท่ีวิจัยได้ท าการศึกษา 
เพ่ือใหง้านวิจยักวา้งขวางและสมบรูณ์มากข้ึน 
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แบบสอบถามเพ่ือการวจิยั 

เร่ือง  ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้ผา่นออนไลน์ของนกัศึกษามหาวิทยาลยัราชภฏั
บุรีรัมย ์

ค าช้ีแจง 

โครงการวิจยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาวิจยัเร่ือง “ ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลการตดัสินใจซ้ือสินคา้ผา่น
ออนไลน์ของนกัศกึษามหาวิทยาลยัราชภฏับุรีรัมย ์” เพื่อใชเ้ป็นขอ้มูลในการจดัท างานวจิยั 
รายวิชากการวิจยัทางการบริหารทรัพยากรมนุษย ์สาขาการบริหารทรัพยากรมนุษย ์คณะวิทยาการ
จดัการ มหาวิทยาลยัราชภฏับุรีรัมย ์

ผูว้ิจยัใคร่ขอความอนุเคราะห์จากท่านผูต้อบแบบสอบถาม ไดโ้ปรดตอบแบบสอบถามชุด
น้ี โดยรายละเอียดแบบสอบถามประกอบดว้ยส่วนค าถามมี 6 ตอน ค าตอบของท่านจะถูกเก็บรักษา
เป็นความลบัและจะไม่มีการใชข้อ้มูลใดๆ ท่ีเปิดเผยเก่ียวกบัตวัท่านในการรายงานขอ้มูล รวมทั้งจะ
ไม่มีการร่วมใชข้อ้มูลดงักล่าวกบับุคคลภายนอกอ่ืนใดโดยไม่ไดรั้บอนุญาตจากท่าน 

ผูว้ิจยัขอขอบพระคุณท่ีท่านไดก้รุณาเสียสละเวลาในการตอบแบบสอบถามชุดน้ีอยา่ง
ถูกตอ้งครบถว้น และหวงัเป็นอยา่งยิง่ว่าขอ้มูลท่ีไดรั้บจากท่านจะเป็นประโยชน์อยา่งยิง่ต่อการวจิยั
ในคร้ังน้ี และขอขอบพระคุณอยา่งสูงมา ณ โอกาสน้ี หากท่านมีขอ้สงสยัประการใดเก่ียวกบั
แบบสอบถาม โปรดติดต่อผูว้ิจยั   นางสาววรัญญา   หมวดหงษ ์   สาขาการบริหารทรัพยากรมนุษย ์
สาขาการบริหารทรัพยากรมนุษย ์ คณะวิทยาการจดัการ  มหาวิทยาลยัราชภฏับุรีรัมย ์
 

 
                                                                       
                                                                                   นกัศึกษาสาขาการบริหารทรัพยากรมนุษย ์

คณะวิทยาการจดัการ มหาวิทยาลยัราชภฏับุรีรัมย ์
 

 

 

 

 

 



ตอนท่ี  1  ขอ้มูลเบ้ืองตน้ 

ค าช้ีแจง  :  โปรดใส่เคร่ืองหมาย  ลงใน [  ] หนา้ขอ้ความหรือเติมขอ้ความในช่องว่างตามความ
เป็นจริงของท่าน 

 1. เพศ 

  [  ] ชาย    [  ] หญิง 

 2. อาย ุ

  [  ] 18 – 20  ปี   [  ] 21 – 24  ปี 

  [  ] 25  ปีข้ึนไป  

 3. ระดบัการศึกษา 

  [  ] นกัศึกษาชั้นปีท่ี 1  [  ] นกัศึกษาชั้นปีท่ี 2 

  [  ] นกัศึกษาชั้นปีท่ี 3  [  ] นกัศึกษาชั้นปีท่ี 4 

 4. คณะ   

  [  ] ครุศาสตร์                                         [  ] วิทยาศาสตร์ 

              [  ] มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์        [  ] วิทยาการจดัการ 

              [  ] เทคโนโลยอุีตสาหกรรม                  [  ] เทคโนโลยกีารเกษตร 

              [  ] พยาบาลศาสตร์ 

 

 

 

 

 

 



ตอนท่ี 2  ปัจจยัดา้นทศันคติ 

ค าช้ีแจง  :  ใหท้ าเคร่ืองหมาย   ลงในช่องท่ีตรงกบัความรู้สึกของท่านเพียงขอ้เดียว 

      5 = มากท่ีสุด   4 = มาก   3 = ปานกลาง   2 = นอ้ย   1 = นอ้ยท่ีสุด 

 

 
ขอ้ท่ี 

 
ปัจจยัดา้นทศันคติ 

ระดบัความคิดเห็น 
5 4 3 2 1 

1. ท่านคิดว่าการซ้ือสินคา้ผา่นออนไลน์  มีความ
สะดวกซ้ือไดต้ลอด 24  ชม. 

     

2. ท่านคิดว่าขั้นตอนในการซ้ือสินคา้ทาง
ออนไลน์มีความง่ายไม่ยุง่ยากหลายขั้นตอน 

     

3. ท่านคิดว่าสามารถเลือกซ้ือสินคา้ได้
หลากหลายในเวลาเดียวกนั 

     

4. ท่านคิดว่าการซ้ือของผา่นออนไลน์สามารถ
ลดค่าใชจ่้ายในส่วนของค่าน ้ ามนัรถ 

     

5. ท่านคิดว่ามีการก าหนดระยะเวลาในการรับ
สินคา้ 

     

6. ท่านคิดว่าสินคา้มีการลงทะเบียนและสามารถ
ตรวจสอบสถานะของสินคา้ได ้

     

7. ท่านคิดว่าจะไดรั้บการบริการท่ีดีจากผู ้
จ  าหน่ายสินคา้ 

     

 

 

 

 

 



ตอนท่ี  3   ปัจจยัดา้นความไวว้างใจ 

ค าช้ีแจง  :  ใหท้ าเคร่ืองหมาย   ลงในช่องท่ีตรงกบัความรู้สึกของท่านเพียงขอ้เดียว 

      5 = มากท่ีสุด   4 = มาก   3 = ปานกลาง   2 = นอ้ย   1 = นอ้ยท่ีสุด 

 

 
ขอ้ท่ี 

 
ปัจจยัดา้นความไวว้างใจ 

ระดบัความคิดเห็น 
5 4 3 2 1 

1. ท่านมัน่ใจว่าสินคา้ท่ีจ  าหน่ายผา่นออนไลน์มี
คุณภาพเป็นไปตามท่ีลงประกาศไว ้

     

2. ท่านมัน่ใจว่าผูจ้  าหน่ายสินคา้มีขอ้มูลเก่ียวกบั
สินคา้ครบถว้น  ถูกตอ้งตามค าบรรยายสินคา้
ท่ีแจง้ใหก้บัลูกคา้ทราบ 

     

3. ท่านมัน่ใจว่าผูจ้  าหน่ายสินคา้มีขอ้ตกลง  
เง่ือนไข  การรับประกนัในการซ้ือสินคา้อยา่ง
ชดัเจน  เช่น  การรับประกนัในการเปล่ียนคืน
สินคา้  เป็นตน้ 

     

4. ท่านมัน่ใจว่าผูจ้  าหน่ายสินคา้มีการปรับปรุง
ขอ้มูลใหท้นัสมยัตลอดเวลา 

     

5. ท่านมัน่ใจว่าร้านคา้มีความน่าเช่ือถือ  เช่น  
ทางร้านมีรีววิการส่งสินคา้  เป็นตน้ 

     
 

6. ท่านมัน่ใจว่าทางร้านมีการเก็บความลบัขอ้มูล
ในการพูดคุยหรือติดต่อซ้ือขายระหว่างผูซ้ื้อ
และผูจ้  าหน่ายเป็นอยา่งดี 

     

7. ท่านมัน่ใจว่าทางร้านคา้จะส่งสินคา้ใหท่้าน
ทุกคร้ังท่ีมีการสัง่ซ้ือสินคา้ 

     

 

 

 



ตอนท่ี  4  ปัจจยัดา้นการตลาด 

ค าช้ีแจง  :  ใหท้ าเคร่ืองหมาย   ลงในช่องท่ีตรงกบัความรู้สึกของท่านเพียงขอ้เดียว 

      5 = มากท่ีสุด   4 = มาก  3 = ปานกลาง  2 = นอ้ย  1 = นอ้ยท่ีสุด 

 

 
ขอ้ท่ี 

 
ปัจจยัดา้นการตลาด 

ระดบัความคิดเห็น 
5 4 3 2 1 

1. ท่านคิดว่าทางร้านมีบริการจดัส่งถึงท่ีและมี
ช่องทางในการจดัส่งไดหลากหลาย 

     

2. ท่านคิดว่าสินคา้ท่ีจ  าหน่ายผา่นทางออนไลน์มี
ราคาถูกกว่าร้านทัว่ไป 

     

3. ท่านคิดว่ามีการประชาสมัพนัธท่ี์ดึงดูดใจ  
เช่น  สี  แสง  รูปลกัษณ์  เป็นตน้ 

     

4. ท่านคิดว่ามีการจดัโปรโมชัน่และส่วนลด      

5. ท่านคิดว่าผลิตภณัฑม์กีารออกแบบตรงตาม
ความตอ้งการของลูกคา้ 

     
 

6. ท่านคิดว่ามีการพูดคุยระหว่างผูซ้ื้อและผูข้าย
โดยตรง 

     

7. ท่านคิดว่าท่านสามารถเปรียบเทียบราคา
ระหว่างสินคา้หลายๆอยา่งได ้

     

 

 

 

 

 

 



ตอนท่ี  5  การตดัสินใจซ้ือสินคา้ผา่นทางออนไลน ์

ค าช้ีแจง  :  ใหท้ าเคร่ืองหมาย   ลงในช่องท่ีตรงกบัความรู้สึกของท่านเพียงขอ้เดียว 

      5 = มากท่ีสุด  4 = มาก  3 = ปานกลาง  2 = นอ้ย  1 = นอ้ยท่ีสุด 

 

 
ขอ้ท่ี 

 
การตดัสินใจซ้ือสินคา้ผา่นออนไลน์ 

ระดบัความคิดเห็น 
5 4 3 2 1 

1. ท่านซ้ือสินคา้ผา่นออนไลน์อยา่งสม ่าเสมอ  
เช่น  1 คร้ังต่ออาทิตย ์ เป็นตน้ 

     

2. ท่านชกัชวนเพ่ือนหรือคนรอบขา้งใหซ้ื้อ
สินคา้ 

     

3. ท่านบอกกล่าวและรีวิวผลการใชสิ้นคา้ใหเ้พจ
ของทางร้าน 

     

4. ท่านไดรั้บประโยชน์จากสินคา้ท่ีเลือกซ้ือตาม
ความตอ้งการ 

     

5. ท่านมีความพึงพอใจสินคา้และมีการกลบัไป
ใชบ้ริการกบัทางร้านเดิมอีก 

     
 

 6.. สินคา้ท่ีท่านไดรั้บมีความคงทน และใชง้าน
ไดใ้นระยะยาว 

     

7. ท่านมีค่านิยมในการซ้ือสินคา้ออนไลน์เพ่ิม
มากข้ึนจากเดิม 

     

 

ตอนท่ี 6 ขอ้คิดเห็นและขอ้เสนอแนะในประเด็นอ่ืนๆ  ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตดัสินใจซ้ือสินคา้ผา่น
ออนไลน์ 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………ขอขอบคุณผูต้อบแบบสอบถามทุกท่านค่ะ/ครับ 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก  ข 

รูปภาพ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ค 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PowerPoint น ำเสนอผลงำน 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก  ง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ประวตัผิู้ท าวจิยั 

 

 

ช่ือ-นามสกุล   นางสาวรัชฎาวรรณ  เตยไธสง 

วนัเกิด   เกิดวนัจนัทร์ ท่ี 29  เดือน ธนัวาคม พ.ศ.2540 

สาขา    การบริหารทรัพยากรมนุษย ์     

คณะ   วิทยาการจดัการ 

มหาวิทยาลยั  มหาวิทยาลยัราชภฏับุรีรัมย ์ ชั้นปีท่ี 3 หมู่ 2    

รหสันกัศึกษา    590112350045 

ท่ีอยูปั่จจุบนั 17 ม.5 บา้นอีเมง้ ต  าบลแดงใหญ่ อ  าเภอบา้นใหม่ไชยพจน์ จงัหวดับุรีรัมย ์ 

รหสัไปรษณีย ์ 31120 

ช่ือบิดา     นายปานทอง    เตยไธสง 

ช่ือมารดา   นางอรัญญา    เตยไธสง 

 

 

 



ประวติัผูว้จิยั 

 

ช่ือ    นางสาวสุภาพร   หูไธสง 

วนัเกิด   เกิดวนัศุกร์ ท่ี 08 เดือน มีนาคม พ.ศ.2539 

สาขา   การบริหารทรัพยากรมนุษย ์

คณะ   วิทยาการจดัการ 

มหาวิทยาลยั  มหาวิทยาลยัราชภฏับุรีรัมย ์ชั้นปีท่ี 3 หมู ่2    

รหสันกัศึกษา  590112350063 

ท่ีอยู ่   14 หมู่  2  บา้นดงยาง ต าบลกู่สวนแตง  อ  าเภอบา้นใหม่ไชยพจน์   

จงัหวดับุรีรัมย ์  รหสัไปรษณีย ์31120 

ช่ือบิดา   นายวรากร   หูไธสง 

ช่ือมารดา  นางประยรู   หูไธสง 

 

 

 

 



ประวตัผิู้วจิยั 

 

ช่ือ    นางสาววรัญญา   หมวดหงษ ์

วนัเกิด   เกิดวนัเสาร์ ท่ี 16  เดือน สิงหาคม พ.ศ.2540 

สาขา   การบริหารทรัพยากรมนุษย ์

คณะ   วทิยาการจดัการ 

มหาวิทยาลยั  มหาวิทยาลยัราชภฏับุรีรัมย ์ ชั้นปีท่ี 3 หมู่ 2    

รหสันกัศึกษา    590112350117 

ท่ีอยู ่   80 ม.2  บา้นหนองพนัธุห์ญา้ ต าบลแดงใหญ่ อ  าเภอบา้นใหม่ไชยพจน์  
   จงัหวดับุรีรัมย ์  รหสัไปรษณีย ์31120 

ช่ือบิดา   นายสนอง  หมวดหงษ ์

ช่ือมารดา   นางสงัวาลย ์  ดวงกางใต ้

 

 

 

 

 



ประวตัผิู้วจิยั 

 

ช่ือ   นางสาว  องัคณา   ตระกุลรัมย ์

วนัเกิด   เกิดวนัองัคาร ท่ี 30  เดือน กนัยายน พ.ศ.2540 

สาขา   การบริหารทรัพยากรมนุษย ์

คณะ   วทิยาการจดัการ 

มหาวิทยาลยั  มหาวิทยาลยัราชภฏับุรีรัมย ์ชั้นปีท่ี 3 หมู่ 2    

รหสันกัศึกษา    590112350135 

ท่ีอยู ่ 170 หมู่ 5 บา้นพรส าราญ ต าบลพรส าราญ อ  าเภอคูเมือง จงัหวดับุรีรัมย ์ 
รหสัไปรษณีย ์ 31190 

ช่ือบิดา   นายสุพรรณ    ตระกุลรัมย ์

ช่ือมารดา  นางสาวพชัรินทร์   ประนามเตา 

 

 


