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การรับรู้โฆษณาในอนิเตอร์เน็ตต่อการตัดสินใจซ้ือสินค้าอปุโภคบริโภค ในเขต

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

(AWRENESS ADVERTISING IN THE INTERNET MAKE DECISION  

TO BUY CONSUMER GOODS IN BANGKOK AREA) 

จิราภรณ์ กมลวาทิน 1 กิตติพนัธ์ คงสวสัด์ิเกียรติ 2 

 

บทคัดย่อ 

การศึกษาวิจัยการรับรู้โฆษณาในอินเตอร์เน็ตต่อการตัดสินใจซ้ือสินค้า

อุปโภคบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล มีวตัถุประสงค ์เพื่อ (1) ศึกษา

ถึงความแตกต่างกันของปัจจยัส่วนบุคคลท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้อุปโภค

บริโภค (2) เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งการรับรู้กบัการตดัสินใจซ้ือสินคา้อุปโภค

บริโภค และ (3) เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัอ่ืนๆ กบัการตดัสินใจซ้ือสินคา้

อุปโภคบริโภค ในการศึกษาคร้ังน้ีใช้ขอ้มูลปฐมภูมิ เป็นกลุ่มตวัอย่างผูบ้ริโภคท่ีมี

ประสบการณ์ในการซ้ือสินค้า จาํนวน 400 ราย การกาํหนดขนาดตวัอย่างผูว้ิจยั

คาํนวณจากสูตรของ W.G. Cochran (1973) ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 และ

ความคลาดเคล่ือนร้อยละ 5 โดยกาํหนดใหมี้การตอบคาํถามเบ้ืองตน้ การเก็บรวบรวม

ขอ้มูลผูว้ิจยัดาํเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูลดว้ยตนเอง โดยใช้สถิติเชิงพรรณาอธิบาย

ค่าความถ่ี (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย (Mean) และค่าเบ่ียงเบน

มาตรฐาน  (Standard Deviation) และมีการทดสอบสมมติฐาน สถิติเชิงอา้งอิง โดยใช้

ค่า ANOVA และ Multiple Regression Analysis (MRA) เพื่อหาค่า     t-Test F-test ค่า 

Sig สัมประสิทธ์ิสหพนัธ์ (R) สัมประสิทธ์ิการกาํหนด (R2) และค่าวดัการกระจาย

ความคลาดเคล่ือนเพื่อการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ของตวัแปรต่าง ๆ ท่ีระดบันยัสําคญั

ทางสถิติ 0.5 ผลการวจิยัพบวา่ 

 
1 นกัศึกษาปริญญาโท หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัรามคาํแหง 
2 ผูอ้าํนวยการศูนยศึ์กษาสาทรธานี มหาวทิยาลยัรังสิต 
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ปัจจยัขอ้มูลส่วนบุคคลทางดา้นระดบัรายไดท่ี้แตกต่างกนั มีผลต่อพฤติกรรม

การตดัสินใจซ้ือสินคา้ท่ีแตกต่างกนั ส่วนปัจจยัการรับรู้ และปัจจยัอ่ืน ๆ ท่ีแตกต่างกนัมี

ความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจซ้ือสินคา้ท่ีแตกต่างกนั 

คําสําคัญ : การรับรู้, โฆษณา, การตดัสินใจซ้ือ 

 

Abstract 

                 The objectives of this study are to : 1) Study  the individual factors  

effecting to buy consumer goods 2) To study the relationship of  awreness that 

effect to consumers’ purchase decisions of consumer goods 3) To study other 

factors that effect to consumers’ purchase decisions of consumer goods. To being 

research results to be used to improve marketing strategy. The research sample 

using random samples from a total population of 400 questionnaires used as a tool 

to collect data. And data analysis with SPSS computer program finished with 

descriptive statistics describe the frequency values (Frequency) percentage 

(Percentage) Average (Mean) and standard deviation values (Standard Deviation) 

and hypothesis testing. Reference statistics using ANOVA and Multiple Regression 

Analysis (MRA) to evaluate T-test F-test value Sig correlation  

coefficient (R) coefficient set (R2) and measure the distribution of error values. To 

analyze the relationship of different variables and with 0.05 significance level  

research appears as follows. 

 The results showed that individual factors different level of revenue made 

different decision affect the purchasing decision on consumer goods. Awreness and 

other factors different has influence on consumers’ purchase decisions  

 

KEYWORDS : Awreness, Advertising, Make decision 
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1. บทนํา 

ในโลกเศรษฐกิจใหม่ (New Economy) ท่ีมีเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นปัจจยัใหม่

จากนวัตกรรมข องมนุษ ย์ มี อิทธิ พลส่งผ ลทําให้ เ กิดสภา พ “โลก าภิว ัฒน์” 

(Globalization) ท่ีซ่ึงเศรษฐกิจโลกมีการขยายตวัมาก ทั้งในดา้นการผลิตสินคา้ท่ีมี

ราคาถูกและมีคุณภาพสูงข้ึน การส่ือสารการตลาดท่ีกา้วหน้าและเพิ่มขยายศกัยภาพ

สูงข้ึนมาก สามารถเขา้ถึงผูบ้ริโภคให้สามารถรับข่าวสารขอ้มูลไดห้ลายทาง สมบูรณ์

และดีกวา่เดิม พร้อมกบัเช่ือมโยงถึงกนัไดท้ัว่ทั้งโลกดว้ยอินเตอร์เน็ต กบั สามารถนาํ

ใช้ช่วยให้มีการกระจายสินค้าไปถึงทางไกลได้อย่างรวดเร็วด้วยระบบการขนส่ง

ทนัสมยั ทาํให้ธุรกิจต่างตอ้งแข่งขนัรุนแรงในทุกแห่งหนทัว่โลก (ธงชัย สันติวงษ์, 

2546, หนา้ 1) 

การโฆษณาไดเ้ขา้มามีบทบาทในชีวิตประจาํวนัของมนุษย ์นบัตั้งแต่ต่ืนเช้า

เปิดวิทยุ ดูโทรทัศน์ หรืออ่านหนังสือพิมพ์ก็ได้ยินหรือเห็นโฆษณาแทรกอยู่

ตลอดเวลา เม่ือเดินทางออกนอกบา้น ไปทาํงาน เรียนหนงัสือ ฯลฯ ก็เห็นโฆษณาใน

รูปแบบต่างๆ อีกมากมาย เช่น ป้ายโฆษณากลางแจง้ท่ีติดอยู่ตามขา้งถนน บนอาคาร 

หรือป้ายโฆษณาเคล่ือนท่ีท่ีติดอยู่กับรถประจําทาง และถ้า เข้าไปซ้ือของใน

ห้างสรรพสินคา้หรือตามร้านคา้ต่างๆ ก็เห็นโฆษณาสินคา้หรือบริการจากส่ือต่างๆ 

มากมาย เช่น แผ่นพบั โมบาย และโปสเตอร์ เป็นตน้ จะเห็นได้ว่าโฆษณาเป็นส่วน

หน่ึงของชีวิตประจาํวนัเพราะข่าวสารท่ีมีการเปิดรับอยู่ทุกวนัมกัมีโฆษณาเข้ามา

ปะปนอยู่ทั้งท่ีตั้งใจและไม่ตั้งใจก็ตาม ดงันั้นโฆษณาจึงเป็นส่ิงจาํเป็นต่อผูผ้ลิตหรือ

เจา้ของสินคา้ เพื่อใช้เป็นเคร่ืองมือประเภทหน่ึงในการติดต่อส่ือสารกบัผูบ้ริโภคใน

ตลาดใหรู้้จกัสินคา้หรือผลิตภณัฑ ์ในขณะเดียวกนัผูบ้ริโภคก็ไดรั้บประโยชน์จากการ

โฆษณาโดยไดรั้บขอ้มูล ข่าวสารและรายละเอียดต่างๆ ท่ีเก่ียวกบัสินคา้และบริการ

เพื่อใช้ประโยชน์ในการตัดสินใจเลือกซ้ือสินค้า นอกจากน้ีแล้วการโฆษณายงัมี

ความสําคญัต่อธุรกิจเพราะเป็นปัจจยัท่ีกระตุน้ให้เกิดการลงทุนและการเพิ่มผลผลิต 

โฆษณาจึงกลายเป็นส่วนหน่ึงท่ีสําคญัในระบบเศรษฐกิจ เป็นองค์ประกอบท่ีจาํเป็น

ของระบบตลาดและส่ือสารมวลชน ท่ีองคก์รธุรกิจต่างๆ นิยมใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการ

ส่ือสารเก่ียวกับสินค้า หรือบริการ เพื่อหวงัในการเพิ่มยอดขายหรือการตลาดของ



222 
 

วารสารการเงิน การลงทุน การตลาด และการบริหารธุรกิจ ปีท่ี 3 ฉบบัท่ี 1 (มกราคม-มีนาคม2556) 

 

ธุรกิจ การประชาสัมพันธ์เป็นกลยุทธ์อย่างหน่ึงทางการตลาดโดยเข้าไปสร้าง

ความคุน้เคยในตราสินคา้ ตลอดจนทศันคติท่ีดีต่อองค์กรและตรายี่ห้อ จากนั้นจึงใช้

วธีิการส่ือสารในรูปแบบต่างๆ เพื่อกระตุน้ใหเ้กิดการตดัสินใจซ้ือสินคา้ในท่ีสุด (วิมล

พรรณ อาภาเวท, 2553, หนา้ 1-2) 

 อินเตอร์เน็ตไดข้ยายตวัอยา่งรวดเร็ว ซ่ึงเป็นผลมาจากการพฒันาเทคโนโลยี

สารสนเทศ (Information Technology) ทาํให้โลกสามารถเช่ือมโยงกนัไดอ้ย่างไร้

พรมแดน มีการรายงานข่าวสารเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนในส่วนต่างๆ ของโลกได้อย่าง

รวดเร็ว อินเตอร์เน็ตจึงไดถู้กนาํมาใช้ในชีวิตประจาํวนั รวมทั้งในการถูกใช้เป็นส่ือ

โฆษณา ทั้ งน้ีอินเตอร์เน็ตสามารถนําเสนอได้ทั้ งภาพ เสียง หรือวิดีโอ รวมทั้ งมี

โปรแกรมท่ีช่วยสืบค้นข้อมูลต่างๆ ได้ตามความสนใจ การโฆษณาผ่านทาง

อินเตอร์เน็ตนั้นนับได้ว่าได้รับความนิยมอย่างกวา้งขวาง อาจจะเป็นเพราะว่าใช้

งบประมาณไม่สูง และยงัสามารถให้ขอ้มูลหรือรายละเอียดต่างๆ ของสินคา้ บริการ 

ได้มากกว่าส่ืออ่ืนๆ ซ่ึงเป็นการกระตุน้ให้เกิดการซ้ือทนัที และยงัช่วยในการสร้าง

ภาพลักษณ์ เพื่อหวงัผลระยะยาวในตัวสินค้า บริการได้อีกด้วย และในด้านของ

กลุ่มเป้าหมายก็สามารถรับรู้ขอ้มูลต่างๆ หรือสอบถามปัญหาขอ้สงสัยในตวัสินคา้ 

หรือบริการผา่นทาง E-mail ไดต้ลอดเวลา (วมิลพรรณ อาภาเวท, 2553, หนา้ 100) 

วตัถุประสงค์ของการศึกษา 

 ในการคน้ควา้อิสระการรับรู้โฆษณาในอินเตอร์เน็ตต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้

อุปโภคบริโภค ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล คร้ังน้ี ผูว้ิจยัไดต้ั้งความมุ่ง

หมายไวด้งัน้ี 

1 เพื่อศึกษาถึงความแตกต่างกนัของปัจจยัส่วนบุคคลท่ีมีผลต่อการตดัสินใจ

ซ้ือสินคา้อุปโภคบริโภค  

2 เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างการรับรู้กบัการตดัสินใจซ้ือสินคา้อุปโภค

บริโภค  

3 เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจัยอ่ืนๆ กับการตัดสินใจซ้ือสินค้า

อุปโภคบริโภค  
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สมมติฐานในการวจัิย 

1. ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ท่ีแตกต่างกนัมีอิทธิพลต่อการตดัสินซ้ือสินคา้

อุปโภคบริโภคท่ีแตกต่างกนั 

2. การรับรู้มีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจซ้ือสินคา้อุปโภคบริโภค 

3. ปัจจยัอ่ืนๆ ท่ีประกอบดว้ย Brand Loyalty, Brand Image, Trust มี

ความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจซ้ือสินคา้อุปโภคบริโภค 

ขอบเขตการวจัิย 

1. ขอบเขตดา้นประชากรศาสตร์ ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาวิจยัคร้ังน้ี คือ ผู ้

ท่ีตัดสินใจซ้ือสินค้าอุปโภคบริโภคจากการรับรู้โฆษณาในอินเตอร์เน็ตในเขต

กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล 

2. ขอบเขตดา้นเน้ือหา จะทาํการศึกษาในส่วนท่ีเป็นปัจจยัทาง

ประชากรศาสตร์ ปัจจยัการรับรู้ และปัจจยัอ่ืน ๆ วา่มีความสัมพนัธ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ

ตดัสินใจซ้ือสินคา้หรือไม่ 

ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

 การศึกษาปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์ต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้ของผูบ้ริโภคใน

เขตกรุงเทพมหานคร คร้ังน้ี ผลของการศึกษาคน้ควา้ จะไดคุ้ณค่าและประโยชน์ ดงัน้ี 

1. ผลการวิจยัน้ีสามารถนําไปเป็นข้อมูลอา้งอิง สําหรับแนวทางในการ

โฆษณาในอินเตอร์เน็ตเพื่อสร้างการรับรู้ของผูบ้ริโภคให้ตดัสินใจซ้ือสินคา้มากข้ึน 

และสร้างความพึงพอใจต่อเจา้ของสินคา้ 

2. ผลการวิจัยสามารถนําไปเป็นแนวทางสําหรับผู ้ผลิตในการพฒันา 

ปรับปรุง รูปแบบงานโฆษณาในอินเตอร์เน็ต เพื่อการรับรู้ของผูบ้ริโภค 

3. ผลการวิจัยสามารถใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานทางวิชาการและแนวทาง

การศึกษาการรับรู้โฆษณาในอินเตอร์เน็ตในคร้ังต่อไป 

2. แนวคิด ทฤษฎแีละงานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

ในการศึกษาวิจยัเก่ียวกบัการรับรู้โฆษณาในอินเตอร์เน็ตต่อการตดัสินใจซ้ือ

สินคา้อุปโภคบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ผูว้ิจยัไดท้าํการรวบรวม
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แนวความคิดและทฤษฎีต่าง ๆ เพื่อใช้เป็นแนวทางการศึกษา ซ่ึงเน้ือหาท่ีทบทวนมี

รายละเอียดดงัน้ี 

1. แนวคิดและทฤษฎด้ีานลกัษณะประชากร 

บริษทัท่ีจะประสบความสําเร็จจะให้ความสําคญักบัขอ้มูลของผูบ้ริโภค โดย

ทาํความเขา้ใจความตอ้งการและพฤติกรรมของผูบ้ริโภคจึงจะสามารถพฒันากลยุทธ์

ทางการตลาดให้ตอบสนองความตอ้งการและพฤติกรรมนั้นได ้ในการทาํความเขา้ใจ

ผูบ้ริโภคนั้น นกัการตลาดจาํเป็นตอ้งทราบถึงขอ้มูลต่างๆ เพื่อนาํไปประโยชน์ในการ

แบ่งส่วนตลาดผูบ้ริโภค โดยสามารถแบ่งออกตามลกัษณะความตอ้งการท่ีแตกต่างกนั

(Solomon อา้งถึงในปณิศา มีจินดา, 2553, หนา้ 18) 

จากแนวคิดลกัษณะประชากรท่ีไดก้ล่าวมาแลว้นั้น ช้ีให้เห็นวา่ความแตกต่าง

ทางดา้นปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่เพศ อาย ุระดบัการศึกษา อาชีพ รายได ้และสถานภาพ

สมรส อาจส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้ท่ีแตกต่างกนั ดงันั้นผูว้ิจยัจึงนาํเอาแนวคิด

ลักษณะประชากรมาใช้เป็นแนวทางในการศึกษาในเร่ือง การรับรู้โฆษณาใน

อินเตอร์เน็ตต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้อุปโภคบริโภค 

2. แนวคิดและทฤษฎเีกี่ยวกบัการรับรู้ 

วิมลพรรณ อาภาเวท (2553) กล่าวถึงการรับรู้ (Perception) ว่าเป็น

กระบวนการท่ีคนเราจะเขา้ใจส่ิงเร้าใดส่ิงเร้าหน่ึงท่ีปรากฎกบัประสาทสัมผสัส่วนใด

ส่วนหน่ึงของเรา การรับรู้เป็นส่ิงท่ีกาํหนดความตอ้งการแรงจูงใจและทศันคติของ

ผูบ้ริโภค การท่ีคนเรารับรู้วา่ความตอ้งการของเราเป็นอยา่งไร แรงจูงใจของคนเราเป็น

อย่างไรนั้น การรับรู้ดงักล่าวจะกาํหนดว่าตวัเรามีทศันคติอย่างไรกบัสินคา้ ควรจะ

ชอบหรือไม่ชอบ ควรจะเห็นคุณค่าหรือไม่เห็น สินคา้เหมาะกบัตวัเราหรือไม่เหมาะ 

ดงัน้ีเป็นตน้ ทาํใหผู้ท้าํโฆษณาตอ้งตระหนกัวา่ การโฆษณานั้นมีโอกาสเขา้ถึงการรับรู้

ของผูบ้ริโภคได้ไม่ง่าย เพราะตอ้งผ่านกระบวนการเลือกหลายขั้นตอน ในขณะน้ีมี

การโฆษณาต่างๆ มากมายให้ผูบ้ริโภคเลือกดู เลือกฟัง เลือกสนใจ เลือกจาํ ผูท้าํ

โฆษณาจึงตอ้งพยายามทาํโฆษณาของเขาให้มีจุดเด่นออกมา เพื่อให้สามารถผา่นการ

เลือกแต่ละขั้นตอนของผูบ้ริโภคได ้ส่ิงท่ีจะช่วยให้โฆษณาผ่านการเลือกจนเขา้ไปถึง
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การรับรู้ของผูบ้ริโภคได้ คือ ขนาด สี ความเขม้ขน้ (เช่น ความดงั ความเขม้ของสี 

ความสําคญัของสาร) การเคล่ือนไหว ตาํแหน่งท่ีอยู่ การใช้ความตดักันเพื่อสร้าง

จุดเด่น (เช่น สีตดักนั ขนาดท่ีผดิกนัมาก เป็นตน้) การแยกตวัอยูเ่ป็นเอกเทศ ฯลฯ ซ่ึงก็

คือช้ินงานโฆษณาท่ีดีและน่าสนใจ 

กมล ชยัวฒัน์ (2551, หนา้ 85) ไดก้ล่าวถึงการรับรู้ (Perception) วา่ความรู้

เก่ียวกบัวธีิการท่ีผูบ้ริโภคไดรั้บและใชข้อ้มูลจากแหล่งภายนอกมีความสาํคญัต่อการ

สร้างกลยทุธ์การส่ือสารของนกัการตลาด โดยส่ิงท่ีนกัการตลาดใหค้วามสนใจไดแ้ก่ 

 1. ผูบ้ริโภคทราบถึงแหล่งขอ้มูลภายนอกไดอ้ยา่งไร 

 2. ผูบ้ริโภคมีวธีิการเลือกและใหค้วามสนใจแหล่งขอ้มูลต่างๆ อยา่งไร 

 3. มีการตีความขอ้มูลน้ีและใหค้วามหมายอยา่งไร 

 กระบวนการเหล่าน้ี เป็นส่วนประกอบย่อยของการรับรู้ การรับรู้คือ

กระบวนการของบุคคล ซ่ึงข้ึนกบัปัจจยัภายใน เช่น ความเช่ือ ประสบการณ์ ความ

จําเป็น อารมณ์และความคาดหวัง นอกจากน้ี การรับรู้ย ังมีผลจากส่ิงกระตุ้น 

(Stimulus) ต่างๆ เช่น สี ขนาด และความเขม้ และปริบทท่ีไดเ้ห็นหรือไดย้นิ 

3. ทฤษฎีและแนวคิดโฆษณา 

สมาคมการตลาดแห่งสหรัฐอเมริกา (The American Marking Association) 

(Louis Kaufman, 1980 , หนา้  3 – 4) (อา้งในวิมลพรรณ อาภาเวท, 2553, หนา้ 3)  ได้

ใหค้าํจาํกดัความซ่ึงพอสรุปวา่ การโฆษณา คือรูปแบบของการเสนอขายหรือการแจง้

เร่ืองราวความคิดเห็นเก่ียวกบัสินคา้ บริการ หรือกิจกรรมอ่ืนใดในลกัษณะท่ีไม่ใช่เป็น

การส่วนตัว โดยผูอุ้ปถัมภ์ท่ีระบุช่ือท่ีต้องเสียค่าใช้จ่าย จากความหมายน้ีสมาคม

การตลาดไดอ้ธิบายรายละเอียดของขอ้ความสาํคญัของการโฆษณา ดงัน้ี 

1) รูปแบบของการเสนอขายหรือการแจง้เร่ืองราว ซ่ึงเป็นการโฆษณาท่ีผ่าน

ทางส่ือต่างๆ เช่น นิตยสาร หนงัสือพิมพ ์วทิยกุระจายเสียง โทรทศัน์ และส่ืออ่ืนๆ 

2) การติดต่ออย่างไม่ได้เป็นการส่วนตวั หมายความว่า การโฆษณาไม่ได้

ติดต่อกนัดว้ยบทสนทนาโตต้อบกนั แต่เป็นการส่ือสารโดยผา่นส่ือมวลชนหรือส่ืออ่ืนๆ 

ท่ีสามารถส่งข่าวสาวไดอ้ยา่งรวดเร็วและครอบคลุมพื้นท่ีในบริเวณกวา้ง 
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3) สินคา้ บริการ หรือกิจกรรมอ่ืนใด ซ่ึงกิจกรรมอ่ืนใดท่ีเก่ียวข้องกับการ

ส่งเสริมการขาย เช่น การโฆษณาเพื่อการประชาสัมพนัธ์ 

4) การโฆษณาเป็นกิจกรรมท่ีตอ้งเสียค่าใช้จ่าย หมายถึงผูโ้ฆษณาตอ้งเสีย

ค่าใช้จ่ายในการจดัทาํโฆษณา และการท่ีเผยแพร่ผ่านส่ือต่างๆ ตอ้งเสียค่าใช้จ่ายใน

การซ้ือเวลาเน้ือท่ี 

5) ผูอุ้ปถมัภ ์หมายถึงผูรั้บผดิชอบค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนเก่ียวกบัโฆษณานั้น ๆ 

จอห์น เอส.ไรท ์(John S. Wright) และแดเนียล เอส.วอร์เนอร์ (Danial S. 

Warner) (1966, หนา้ 8) (อา้งในวมิลพรรณ อาภาเวท, 2553, หนา้ 3) ไดใ้ห้ความหมาย

การโฆษณาดงัน้ี การโฆษณาเป็นการชกัชวนโดยการระบุช่ือและสามารถควบคุมได้

โดยผา่นส่ือมวลชน 

เดวิด โอกิลวี่ (David Ogilvy) (อา้งในวิมลพรรณ อาภาเวท, 2553, หนา้ 3)  ผู ้

ซ่ึงไดรั้บการยอมรับในวงการโฆษณาว่าเป็นปรมาจารยข์องการโฆษณา มองว่าการ

โฆษณาเป็นเร่ืองของการสร้างภาพลกัษณ์ในตวัสินคา้ (Brand Image) ดว้ยการสร้าง

ภาพลกัษณ์ท่ีดูแลว้น่าประทบัใจ สามารถอธิบายบุคลิกของเคร่ืองหมายหรือตรายี่ห้อ

ของสินค้าได้อย่างชัดเจน เพื่อช่วงชิงส่วนแบ่งทางการตลาดให้มากท่ีสุด และ

ก่อใหเ้กิดผลกาํไรสูงสุดในระยะยาว 

4. ทฤษฎกีารตัดสินใจซ้ือ 

สมชาติ กิจยรรยง (2551, หนา้ 39) ไดก้ล่าวถึงการตดัสินใจซ้ือของลูกคา้ว่า

เป็นปัจจยัพื้นฐานทางด้านจิตวิทยา ได้แยกแยะการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภคว่ามี

องคป์ระกอบอยู ่4 ประการ คือ 

 1. ความตอ้งการ เช่น อาหาร นํ้า 

 2. แรงจูงใจ เช่น ความหิว 

 3. การรับรู้ เช่น เม่ือถึงเวลา เชา้ กลางวนั เยน็ หรือการไดก้ล่ินอาหาร 

 4. ทศันคติ เช่น คิดวา่คงอร่อย ช่วยแกก้ระหาย/อยาก  

ขั้นตอนของกระบวนการซ้ือ (Stages in the buying process) มี 5 ขั้นตอน คือ 

1) การทาํใหเ้กิดความตอ้งการ 2) การแสวงหาขอ้มูล 3) การประเมินทางเลือก 4) การ

ตดัสินใจซ้ือ 5) ความรู้สึกหลงัการซ้ือ  
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กมล ชัยวฒัน์ (2551 , หน้า  92) ได้กล่าวถึงการตดัสินใจซ้ือ (Purchase 

Decision) วา่ เม่ือถึงจุดหน่ึงในกระบวนการซ้ือ ผูบ้ริโภคจะหยุดคน้หาและประเมิน

ทางเลือกเก่ียวกบัตราสินคา้ต่างๆ ในกลุ่มทางเลือกท่ีพิจารณา (Evoked Set) แลว้ทาํ

การตดัสินใจซ้ือ (Purchase Decision) โดยหลงัจากขั้นตอนการประเมินทางเลือก 

(Alternative Evaluation) ผูบ้ริโภคอาจมีความตั้งใจในการซ้ือ (Purchase Intention) 

หรือมีความเอนเอียงในการเลือกตราสินค้าบางชนิด โดยความตั้ งใจในการซ้ือ 

โดยทัว่ไปจะเกิดจากการจบัคู่แรงจูงใจในการซ้ือกบัรายละเอียดหรือลกัษณะของตรา

สินคา้ท่ีพิจารณาโดยอาจประกอบดว้ยขั้นตอนต่างๆ ซ่ึงรวมถึงการสร้างแรงจูงใจ การ

รับรู้ การสร้างทศันคติ และการรวบรวมขอ้มูล 

แนวคิดเก่ียวกบัการตดัสินใจซ้ือ ช้ีให้เห็นประเด็นความแตกต่างของรูปแบบ

ของกระบวนการตดัสินใจซ้ือ ซ่ึงจะมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้ท่ีแตกต่างกนัออกไป 

ดงันั้นผูว้ิจยัจึงนาํเอาแนวคิดเก่ียวกบัการตดัสินใจซ้ือมาใช้เป็นแนวทางในการศึกษา 

เน่ืองจากประเด็นความแตกต่าง อาจมีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือสินคา้ 
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กรอบแนวความคิด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. ระเบียบวธีิการวจัิย 

การคน้ควา้อิสระคร้ังน้ี ใชว้ิธีการวิจยัเชิงสํารวจ (Survey Research ) โดยใช้

แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูลปฐมภูมิ (Primary Data) และ

นาํเสนอในลกัษณะการวิจยัเชิงพรรณา (Descriptive Research) ในการศึกษาถึงการ

ตดัสินใจซ้ือสินค้า ในเขตกรุงเทพมหานคร เพื่อให้ได้ข้อมูลตามวตัถุประสงค์ท่ี

กาํหนด โดยมีรายละเอียดเก่ียวกบัวธีิการดาํเนินการวจิยัดงัน้ี 

ปัจจัยส่วนบุคคล 

- เพศ   - อาย ุ 

- อาชีพ   - รายได ้ 

- สถานภาพ 

ปัจจัยการรับรู้ 

- ส่ิงเร้า - ประสาทสัมผสั 

- ประสบการณ์/ความรู้เดิม  

- การแปลความหมายของ

ส่ิงท่ีเราสัมผสั 

ปัจจัยอืน่ๆ 

- Brand Loyalty 

- Brand Image  

- Trust 

 

 

การตดัสินใจซื้อสินค้า

อุปโภคบริโภค 

ตัวแปรอสิระ ตัวแปรตาม 
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1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากรท่ีใช้ในการวิจัยคร้ังน้ี คือ ผู ้บริโภคท่ีใช้อินเตอร์เน็ตในเขต

กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล ทั้ งเพศชายและเพศหญิง ซ่ึงไม่ทราบจํานวน

ประชากรท่ีแน่นอน กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยั จึงใช้การใช้สูตรของการคาํนวณ

กาํหนดขนาดของกลุ่มตวัอย่างแบบไม่ทราบจาํนวนประชากรท่ีแน่นอน (infinite 

population) โดยกาํหนดค่าความเช่ือมัน่ 95% และค่าความคาดเคล่ือนไม่เกิน 5% โดย

ใชสู้ตรของ W.G. Cochran (1953) ดงัน้ี 

   

 

เม่ือ n คือ  จาํนวนกลุ่มตวัอยา่งท่ีตอ้งการ 

  P คือ สัดส่วนของประชากรท่ีผูว้จิยัตอ้งการสุ่ม   

  Z คือ ระดบัความมัน่ใจท่ีกาํหนด หรือระดบันยัสาํคญัทางสถิติ  

  d คือ สัดส่วนความคลาดเคล่ือนท่ียอมให้เกิดข้ึนได ้  

โดยการวิจยัคร้ังน้ี ผูว้จิยักาํหนดสัดส่วนประชากรเท่ากบั 0.50 ตอ้งการความ

มัน่ใจร้อยละ 95  และระดบัความคลาดเคล่ือนท่ียอมรับไดไ้ม่เกินร้อยละ 5 แทนค่าได้

ดงัน้ี 

 

      
       

n = 384.16  = 385 คน 
 

จากการแทนสูตร ได้ขนาดของกลุ่มตวัอย่างเท่ากบั 385 คน แต่เพื่อสํารอง

ความผิดพลาด ผูว้ิจยัจึงจะเก็บเพิ่มอีก 15 คน ดงันั้น ในงานวิจยัคร้ังน้ีจะใช้กลุ่ม

ตวัอยา่งเท่ากบั 400 คน 
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2. ตัวแปรทีใ่ช้ในการวจัิย 

ตัวแปรอสิระ 

1. ปัจจยัส่วนบุคคล ประกอบดว้ย เพศ, อายุ, ระดบัการศึกษา, รายได,้ อาชีพ 

และสถานภาพ     

2. การรับรู้ 

3. ปัจจยัอ่ืน ๆ เช่น Brand Loyalty, Brand Image และ Trust    

ตัวแปรตาม คือ การตดัสินใจซ้ือสินคา้อุปโภคบริโภค 

3. เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย  

การศึกษาในคร้ังน้ีได้ใช้แบบสอบถาม (questionnaire) เก่ียวกบั การรับรู้

โฆษณาในอินเตอร์เน็ตต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้อุปโภคบริโภค จาํนวน 4 ตอน ซ่ึง

ประกอบดว้ย 

ตอนท่ี 1 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัปัจจยัส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม 

เป็นลกัษณะเลือกตอบ (check list)ไดแ้ก่ (1) เพศ  (2) อายุ (3) รายได ้(4) อาชีพ และ 

(5) ระดบัการศึกษา  

 ตอนท่ี 2 เป็นแบบสอบถามปลายปิดเก่ียวกับ ด้านการรับรู้โฆษณาใน

อินเตอร์เน็ตโดยใชร้ะดบัการวดัขอ้มูลแบบ 10 point scale ratio  

 ตอนท่ี 3 แบบสอบถามเก่ียวกบัปัจจยัอ่ืนๆ โดยใชร้ะดบัการวดัขอ้มูลแบบ 10 

point scale ratio  

 ตอนท่ี 4 เป็นการสอบถามข้อมูลด้านการตดัสินใจซ้ือสินค้าซ่ึงจะถามใน

ขั้นตอนของกระบวนการตดัสินใจซ้ือ 4 ขั้นตอนแรก คือ การตระหนกัถึงปัญหาหรือ

ความตอ้งการ การคน้หาขอ้มูล การประเมินทางเลือก และการตดัสินใจซ้ือ ใช้ระดบั

การวดัขอ้มูลแบบ 10 point scale ratio  

4. การวเิคราะห์ข้อมูล 

 การวเิคราะห์ขอ้มูลเชิงบรรยาย (descriptive analysis) ใชเ้พื่อวเิคราะห์ขอ้มูล

เบ้ืองตน้ของกลุ่มตวัอยา่ง โดยนาํเสนอเป็นตารางแจกแจงความถ่ี (frequency) ค่าร้อย
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ละ (percentage) ค่าเฉล่ีย (means) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (standard deviation) 

เพื่อใชอ้ธิบายขอ้มูลเบ้ืองตน้เก่ียวกบักลุ่มตวัอยา่งในเร่ืองดงัต่อไปน้ี 

1. ใชอ้ธิบายขอ้มูลลกัษณะปัจจยับุคคลของกลุ่มตวัอยา่ง ไดแ้ก่ เพศ อาย ุ

การศึกษา อาชีพ รายได ้และสถานภาพ โดยแจกแจงเป็น ค่าความถ่ี (frequency) และ

ค่าร้อยละ (percentage) 

2. ใชอ้ธิบายขอ้มูลเก่ียวกบัการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภค โดยการหา ค่าเฉล่ีย 

(mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (standard deviation) 

การวเิคราะห์ขอ้มูลเชิงอนุมานหรือสถิติอา้งอิง (inferential Statistics) เพื่อใช้

ในการทดสอบความสัมพนัธ์ของตวัแปรอิสระและตวัแปรตาม ตามสมมติฐานต่างๆ 

ท่ีตั้งไว ้โดยมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ดว้ยเคร่ืองมือทางสถิติต่างๆ ดงัน้ี 

1. สมมติฐานขอ้ท่ี 1 คือ ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีประกอบดว้ย เพศ, อาย,ุ อาชีพ,

รายได,้ สถานภาพ ท่ีแตกต่างกนัมีอิทธิพลต่อการตดัสินซ้ือสินคา้อุปโภคบริโภคท่ี

แตกต่างกนั 

1.1 เพศกบัการตดัสินใจซ้ือ ใชก้ารวเิคราะห์ค่าสถิติแบบ Independent 

Sample: t-Test 

1.2 อาย ุการศึกษา อาชีพ รายได ้และสถานภาพ กบัการตดัสินใจซ้ือ ใช้

การวเิคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way analysis of Variance (ANOVA): F-

test 

2. สมมติฐานขอ้ท่ี 2 คือ  การรับรู้มีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจซ้ือสินคา้

อุปโภคบริโภค และสมมติฐานขอ้ท่ี 3 คือ ปัจจยัอ่ืนๆ ท่ีประกอบดว้ย Brand Loyalty, 

Brand Image, Trust มีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจซ้ือสินคา้อุปโภคบริโภค ใชส้ถิติ

ในการวเิคราะห์ค่าสถิติแบบ Multiple Regression Analysis (MRA) 

 4. ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

ลกัษณะส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง 

 กลุ่มประชากรส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จาํนวน 244 คน คิดเป็นร้อยละ 61 และ

เพศชาย จาํนวน 156 คน คิดเป็นร้อยละ 39 มีอายุ 20 - 30 ปีมากท่ีสุด จาํนวน 176 คน คิด
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เป็นร้อยละ 44 รองลงมาอายุ 31 - 40 ปี จาํนวน 163 คน คิดเป็นร้อยละ 40.75 และมีอาย ุ

41 - 50 ปี จาํนวน 61 คน คิดเป็นร้อยละ15.25  มีอาชีพพนกังานเอกชน จาํนวน 313 คน 

คิดเป็นร้อยละ 78.25 รองลงมา มีอาชีพรับราชการ/พนักงานของรัฐ/ลูกจ้างประจาํ 

จาํนวน 43 คน คิดเป็นร้อยละ 10.75 มีรายไดต้่อเดือน 20,001 - 30,000 บาท จาํนวน 154 

คน คิดเป็นร้อยละ 38.5 รองลงมามีรายไดต้่อเดือน 10,001 - 20,000 บาท จาํนวน 103 คน 

คิดเป็นร้อยละ 25.8 มีระดบัการศึกษา ปริญญาตรี จาํนวน 314 คน คิดเป็นร้อยละ 78.50 

รองลงมามีระดบัการศึกษาปริญญาโท จาํนวน 79 คน คิดเป็นร้อยละ 19.75 และผูต้อบ

ส่วนใหญ่มีสถานภาพโสด จาํนวน 290 คน คิดเป็นร้อยละ 72.50 รองลงมามีสถานภาพ

สมรส จาํนวน 97 คน คิดเป็นร้อยละ 24.25 

ค่าเฉลีย่และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของการตัดสินใจซ้ือสินค้า 

จากตารางจะพบว่า ระดบัการตดัสินใจซ้ือสินคา้ ค่าเฉล่ียรวมเท่ากบั 7.734 

อนัดบัหน่ึงตดัสินใจซ้ือจากการหาข้อมูลก่อนตดัสินใจ ค่าเฉล่ีย 8.42 ค่าเบ่ียงเบน

มาตรฐาน 1.529 อนัดบั 2 ตดัสินใจซ้ือเน่ืองจากขอ้มูลเขา้ใจง่าย ค่าเฉล่ีย 8.32  ค่า

เบ่ียงเบนมาตรฐาน 1.523 อนัดบั 3 ตดัสินใจจากการให้รายละเอียดสินคา้ครบถว้น 

ค่าเฉล่ีย 8.22 ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 1.482 อนัดบั 4 ตดัสินใจจากความสะดวกในการ

ชาํระเงิน ค่าเฉล่ีย 8.13 ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 1.838 อนัดบั 5 ตดัสินใจจากการท่ีมี

บริการหลงัการขาย ค่าเฉล่ีย 8.09 ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 2.015 และตดัสินใจจากความ

น่าสนใจของสินคา้ ค่าเฉล่ีย 8.09 ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 1.536 อนัดบั 7 ตดัสินใจจาก

การเคยใช้ผลิตภณัฑ์น้ีมาก่อน ค่าเฉล่ีย 7.85 ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 1.908 อนัดับ 8 

ตัดสินใจเน่ืองจากมีความสะดวกในการสั่งซ้ือสินค้า ค่าเฉล่ีย 7.83 ค่าเบ่ียงเบน

มาตรฐาน 1.833 อนัดบั 9 ตดัสินใจเพราะรูปแบบของส่ือ ค่าเฉล่ีย 7.68 ค่าเบ่ียงเบน

มาตรฐาน 1.720 อนัดบั 10 ตดัสินใจจากรูปแบบของสินคา้ ค่าเฉล่ีย 7.61 ค่าเบ่ียงเบน

มาตรฐาน 1.692 อนัดบั 11 ตดัสินใจเพราะตราสินค้า ค่าเฉล่ีย 7.57 ค่าเบ่ียงเบน

มาตรฐาน 1.897 อนัดบั 12 ตดัสินใจเพราะจงัหวะเวลาในการซ้ือ ค่าเฉล่ีย 7.54 ค่า

เบ่ียงเบนมาตรฐาน 1.755 อนัดบั 13 ตดัสินใจเพราะเพื่อนหรือคนรู้จกัเคยใช ้ค่าเฉล่ีย 

7.20 ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 1.865 อนัดบั 14 ตดัสินใจเพราะระยะเวลาในการทาํ
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รายการซ้ือสินคา้ ค่าเฉล่ีย 6.9 ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 1.903 และอนัดบั 15 ตดัสินใจ

เน่ืองจากปริมาณการซ้ือ ค่าเฉล่ีย 6.56 ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 1.994 

สรุปผลวเิคราะห์ข้อมูลการศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลทีม่ีผลต่อการตัดสินใจซ้ือ

สินค้า  

พบวา่ ปัจจยัส่วนบุคคลดา้นรายไดท่ี้แตกต่างกนัมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือ

สินคา้ท่ีแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัท่ีระดบั 0.05  

 

การทดสอบสมมติฐาน โดยศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างการรับรู้และปัจจัย

อืน่ ๆ กบัการตัดสินใจซ้ือสินค้า ได้ข้อมูลดังตาราง 

 

การรับรู้ 

Unstandardized 

Coefficients t Sig. 
Collinearity Statistics 

B Std.Error Tolerance VIF 

Constant 1.323 0.178 7.442 0.00*   

การรับรู้       

1. มีการใชสี้ไดส้วยงามดูง่ายไม่แสบ

ตาหรืออ่านขอ้มูลยาก (1X) 

0.090 0.025 3.361 0.00* 0.265 3.767 

2. ใชภ้าพประกอบท่ีน่าสนใจทาํให้

อยากติดตามชมจนจบ 

- 0.026 0.030 - 0.889 0.375 0.272 3.681 

3. เสียงประกอบทาํให้สินคา้หรือ

บริการน่าติดตามชม (2X) 

- 0.054 0.023 - 2.340 0.020* 0.238 4.201 

4. แอนนิเมชัน่ท่ีใชมี้ความสวยงาม

น่าสนใจ (3X) 

0.129 0.022 5.868 0.00* 0.361 2.770 

5. ระยะเวลาของโฆษณา (4X) - 0.055 0.022 - 2.533 0.012* 0.434 2.304 

6. ความรวดเร็วในการ Download 

มีส่วนทาํให้เขา้ชมบ่อย 

0.034 0.020 1.688 0.092 0.391 2.556 

การรับรู้ 

Unstandardized 

Coefficients t Sig. 
Collinearity Statistics 

B Std.Error Tolerance VIF 

7. ตาํแหน่งท่ีอยูข่องโฆษณา - 0.001 0.022 - 0.060 0.952 0.387 2.585 

8. ความจาํเป็นของผลิตภณัฑ ์(5X) 0.070 0.026 2.713 0.007* 0.286 3.493 

9. เคร่ืองหมายทางการคา้ (6X) 0.059 0.022 2.719 0.007* 0.358 2.791 
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10. เบอร์โทรศพัทใ์นการติดต่อ 

(7X) 

0.039 0.018 2.150 0.032* 0.454 2.204 

ปัจจยัอ่ืนๆ       

1. มีการแนะนาํผูอ่ื้นต่อ - 0.028 0.025 - 1.142 0.254 0.281 3.555 

2.  มีการซ้ือซํ้า  (8X) 0.135 0.030 4.455 0.00* 0.215 4.642 

3. ตดัสินใจจากประสบการณ์ของ

ตนเอง (9X) 

0.080 0.029 2.783 0.006* 0.257 3.885 

4. ตดัสินใจจากประสบการณ์ของ

คนรอบขา้ง (10X) 

0.072 0.021 3.427 0.001* 0.363 2.755 

5. ความน่าเช่ือถือของผลิตภณัฑ ์ - 0.055 0.035 - 1.573 0.117 0.181 5.523 

6. บริษทัมีกิจกรรมท่ีช่วยเหลือ

สงัคม  

0.030 0.018 1.661 0.098 0.464 2.154 

7. ความเช่ือมัน่ในตราสินคา้หรือ

บริษทั  

- 0.057 0.037 - 1.533 0.126 0.165 6.074 

8. ความเช่ือมัน่ในผลิตภณัฑ ์ (11X) 0.284 0.048 5.956 0.00* 0.119 8.394 

9. ความจริงใจของผูผ้ลิต (12X) 0.068 0.027 2.553 0.011* 0.271 3.688 

10. ใชพ้รีเซนเตอร์เป็นบุคคลท่ีมี

ช่ือเสียง  

0.025 0.022 1.119 0.264 0.262 3.817 

11. ความไวว้างใจในเวป็ไซต ์ 0.020 0.020 0.994 0.321 0.375 2.669 

             R = 0.918      R2 = 0.842             SEE = 0.531             F = 95.836           Sig = 0.00 

 

* มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

ผลการศึกษาพบวา่ การใชสี้ไดส้วยงามดูง่ายไม่แสบตาหรืออ่านขอ้มูลยาก มี

ความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจซ้ือสินคา้อย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ี 0.00 การมีเสียง

ประกอบทาํให้สินคา้หรือบริการน่าติดตามชม มีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจซ้ือ

สินค้าอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ี 0.020 การท่ีแอนนิเมชั่นท่ีใช้มีความสวยงาม

น่าสนใจมีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจซ้ือสินคา้อย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ี 0.00 

ระยะเวลาของโฆษณามีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจซ้ือสินคา้อยา่งมีนยัสําคญัทาง

สถิติท่ี 0.012 ความจาํเป็นของผลิตภณัฑ์มีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจซ้ือสินค้า

อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ี 0.007 เคร่ืองหมายทางการค้ามีความสัมพนัธ์กับการ

ตดัสินใจซ้ือสินคา้อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ี 0.007 เบอร์โทรศพัท์ในการติดต่อมี
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ความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจซ้ือสินคา้อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติท่ี 0.032  มีการซ้ือซํ้ า 

มีความสัมพนัธ์กับการตดัสินใจซ้ือสินค้าอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.00 การ

ตดัสินใจจากประสบการณ์ของตนเองมีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจซ้ือสินคา้อยา่งมี

นยัสําคญัทางสถิติท่ี 0.001 ความเช่ือมัน่ในผลิตภณัฑ์มีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจ

ซ้ือสินคา้อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติท่ี 0.00 และความจริงใจของผูผ้ลิตมีความสัมพนัธ์

กบัการตดัสินใจซ้ือสินคา้อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ี 0.011   

ค่า R2 = 0.842  แสดงใหเ้ห็นวา่ปัจจยัการรับรู้และปัจจยัอ่ืน ๆ (ทั้งหมด 21 

ปัจจยั) มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้ 84.2% ทาํใหท้ราบวา่ยงัมีปัจจยัอ่ืน ๆ ท่ี

นอกเหนือจากท่ีกล่าวอีก 15.8% ท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้ 

5. อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 สรุปผลจากการวิจยัเร่ือง การรับรู้โฆษณาในอินเตอร์เน็ตต่อการตดัสินใจซ้ือ

สินค้าอุปโภคบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล โดยศึกษาจากกลุ่ม

ตวัอย่างทั้งหมด 400 คน โดยใช้วิธีการแจกแบบสอบถาม ซ่ึงสามารถอภิปรายได ้

ดงัต่อไปน้ี 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลทีต่อบแบบสอบถาม  

พบวา่กลุ่มประชากรส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหวา่ง 20 - 30 ปี มีอาชีพ

พนกังานเอกชน มีรายไดต้่อเดือน 20,001 - 30,000 บาท มีระดบัการศึกษา ปริญญาตรี 

และผูต้อบส่วนใหญ่มีสถานภาพโสด 

ผลวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการทดสอบสมมติฐาน โดยศึกษาความสัมพันธ์

ของปัจจัยส่วนบุคคลทีแ่ตกต่างกนัมีผลต่อการตัดสินใจซ้ือสินค้า 

พบว่า ปัจจยัส่วนบุคคลเฉพาะระดับรายได้มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซ้ือ

สินคา้อยา่งมีนยัสาํคญัท่ีระดบั 0.05 

ผลวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการทดสอบสมมติฐาน โดยศึกษาความสัมพันธ์

ของการรับรู้ และปัจจัยอืน่ ๆ ทีม่ีผลต่อการตัดสินใจซ้ือสินค้า 

พบว่า การรับรู้ และปัจจัยอ่ืน ๆ ท่ีมีผลต่อการตัดสินใจซ้ือสินค้าอย่างมี

นยัสาํคญัท่ี 0.05 มีตวัแปรอิสระของปัจจยัส่วนผสมทางการตลาด และปัจจยัอ่ืน ๆ ท่ีมี
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ความสัมพันธ์ ต่อตัวแปรตามของการตัดสินใจซ้ือสินค้า  มีตัวแปรอิสระท่ีมี

ความสัมพนัธ์ต่อตวัแปรตาม ท่ีมีค่า Sig นอ้ยกวา่ 0.05 ไดแ้ก่การใชสี้ไดส้วยงามดูง่าย

ไม่แสบตาหรืออ่านขอ้มูลยาก การมีเสียงประกอบทาํให้สินคา้หรือบริการน่าติดตาม

ชม การท่ีแอนนิเมชั่นท่ีใช้มีความสวยงามน่าสนใจ ระยะเวลาของโฆษณา ความ

จาํเป็นของผลิตภณัฑ ์เคร่ืองหมายทางการคา้ เบอร์โทรศพัทใ์นการติดต่อ  มีการซ้ือซํ้ า 

การตดัสินใจจากประสบการณ์ของตนเอง ความเช่ือมัน่ในผลิตภณัฑ์ และความจริงใจ

ของผูผ้ลิต 

สอดคลอ้งกบังานวิจยัของผูท้าํการวิจยัคือรัตนากร เสริญสุขสัมฤทธ์ิ (2553) 

ศึกษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้ทางโฆษณาออนไลน์ พบวา่ รูปแบบ

โฆษณา และโฆษณาทางอีเมล มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้ทางโฆษณาออนไลน์ 

มากกว่าผูใ้ช้งานอินเตอร์เน็ตท่ีชอบโฆษณาในรูปแบบแบนเนอร์ ป๊อปอพั และแบบ

คาํคน้ ผูใ้ช้งานอินเตอร์เน็ตท่ีชอบโฆษณาท่ีมีสีสันสวยงาม มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือ

สินค้าทางโฆษณาออนไลน์ มากกว่าผูใ้ช้งานอินเตอร์เน็ตท่ีนิยมดูโฆษณาแสดง

รายละเอียดสินคา้ครบถว้น และโฆษณาท่ีอ่านไดง่้าย และสุชาติ ธนะสุนทร (2553:4) 

ศึกษาเร่ืองปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซ้ือเส้ือผา้ท่ีมีแบรนด์เนม พบว่าการ

คลอ้ยตามบุคคลรอบขา้ง และการรับรู้ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรม มี

อิทธิพลต่อความตั้งใจซ้ือ 

6. ข้อเสนอแนะจากการวจัิย 

 ข้อเสนอแนะสําหรับงานวจัิยในคร้ังนี้ 

 จากผลการวิจยัสรุปเป็นประเด็นท่ีเป็นประโยชน์ต่อผูป้ระกอบการธุรกิจผา่น

อินเตอร์เน็ต ดงัน้ี 

1. ผลการวจิยัน้ีพบวา่กลุ่มตวัอยา่งใหค้วามสาํคญักบัการรับรู้ในดา้นการใชสี้

ท่ีสวยงามดูง่ายไม่แสบตาหรืออ่านขอ้มูลไดย้าก มีเสียงประกอบทาํให้โฆษณาสินคา้

หรือบริการน่าติดตามชม การใชแ้อนนิเมชัน่ท่ีมีความสวยงามก็เป็นท่ีน่าสนใจ รวมถึง

ระยะเวลาของโฆษณา ดงันั้นผูป้ระกอบการควรให้ความสําคญัต่อปัจจยัต่าง ๆ เพื่อให้

เกิดความพึงพอใจ และเกิดการตดัสินใจซ้ือในท่ีสุด 
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2. ผลการวิจยัคร้ังน้ีพบว่ากลุ่มตวัอย่างให้ความสําคญักบัผลิตภณัฑ์ จะเห็น

ไดจ้ากความเช่ือมัน่ในตราสินคา้หรือบริษทั หรือแมก้ระทัง่ความจริงใจของผูผ้ลิตท่ีจะ

แสดงให้ผูบ้ริโภคเห็น ดังนั้นผูป้ระกอบการควรให้ความสําคญัต่อการท่ีจะทาํให้

ผู ้บริโภคเช่ือมั่นในตราสินค้าหรือบริษัท และการแสดงออกถึงความจริงใจท่ี

ผูป้ระกอบการมีต่อผูบ้ริโภค 

3. เพื่อนาํมาใชป้ระกอบการพิจารณา พฒันา ปรับปรุง การผลิตโฆษณาท่ีจะ

ใชใ้นช่องทางอินเตอร์เน็ต ใหเ้หมาะสม เขา้ถึงกลุ่มเป้าหมายมากท่ีสุด 

 ข้อเสนอแนะการวจัิยคร้ังต่อไป 

 1. ศึกษาถึงการซ้ือสินคา้จากการชมโฆษณาของสินคา้ประเภทอ่ืน ๆ เพื่อนาํ

ขอ้มูลจากการศึกษาไปใชป้ระโยชน์ในธุรกิจอ่ืน ๆ ต่อไป 

 2. ทาํการศึกษาเป็นกรณีศึกษาโดยระบุช่ือของเวป๊ไซต์ รวมถึงศึกษาในกลุ่ม

ตวัอยา่งอ่ืน ๆ เพิ่มเติมดว้ย 
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