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บทคัดย่อ 

               การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อ (1) เพื่อศึกษากระบวนการตดัสินใจซ้ือท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือ

ผลิตภณัฑ์ส าหรับสัตวเ์ล้ียงผ่านแพลตฟอร์ม E-Marketplace (2) เพื่อศึกษาปัจจยัประชากรศาสตร์จ าแนกตาม

เพศ อาย ุระดบัการศึกษา อาชีพ และรายได ้ท่ีแตกต่างกนั  จะท าใหก้ระบวนการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑส์ าหรับ

สัตวเ์ล้ียงผ่านแพลตฟอร์มE-Marketplace ของประชากรในกรุงเทพมหานครแตกต่างกนัหรือไม่ (3) เพื่อศึกษา

ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ปัจจยัการยอมรับเทคโนโลย ีและปัจจยัอิทธิพลทางสังคมกลุ่มอา้งอิงท่ีมีผลต่อ

กระบวนการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑ์ส าหรับสัตว์เล้ียงผ่านแพลตฟอร์ม E-Marketplace ของประชากรใน

กรุงเทพมหานคร กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยั คือ กลุ่มประชากรท่ีอยูใ่นกรุงเทพมหานคร และมีประสบการณ์

ในการเลือกซ้ือผลิตภณัฑส์ าหรับสัตวเ์ล้ียงผา่นแพลตฟอร์ม E-Marketplace จ านวนทั้งหมด 400 คน  

mailto:Kanaporn.fonn@gmail.com


2 
 

โดยใช้หลักการค านวณของ Cohen ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบสะดวก เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัยเป็น

แบบสอบถามท่ีผูวิ้จยัสร้างขึ้นใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล และน าไปวิเคราะห์เพื่อหาค่าสถิติ ไดแ้ก่ ค่าความถ่ี 

ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และทดสอบสมมติฐานด้วยสถิติการวิเคราะห์ข้อมูลความ

แปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) หากพบความแตกต่างจะน าไปเปรียบเทียบเป็นรายคู่ โดยใชว้ิธีของ 

LSD และอีกวิธีท่ีใชใ้นการทดสอบสมมติฐานคือ สถิติถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) 

              ผลการวิจยัพบว่า ประชากรในกรุงเทพมหานครท่ีมีอายุ  ระดบัการศึกษา อาชีพ และรายได ้ต่างกนั          

ท าให้กระบวนการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑ์ส าหรับสัตว์เ ล้ียงผ่านแพลตฟอร์ม E-Marketplace ต่างกัน                    

อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05  และปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้นช่องทางจดัจ าหน่าย 

ปัจจัยการยอมรับเทคโนโลยี ด้านการรับรู้ถึงความง่าย ด้านการรับรู้ถึงประโยชน์ ปัจจัยอิทธิพลทางสังคม          

กลุ่มอา้งอิง ดา้นครอบครัว และดา้นเพื่อน มีผลต่อกระบวนการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์ส าหรับสัตวเ์ล้ียงผ่าน

แฟลตฟอร์ม E-Marketplace ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05   

Abstract 

              The purpose of this research is to (1) To study the purchasing decision process that affects the decision 

to purchase pet products through E-Marketplace platform (2) To study demographic factors of population in 

Bangkok by gender, age, educational level, occupation and income whether will cause the purchasing decision 

process pet products through E-Marketplace platform differences or not (3) To study the factors of marketing 

mix, technology acceptance factor and social influence reference groups factors that affects the purchasing 

decision process of pet products through E-Marketplace platform of  the population in Bangkok. Based on                    

the Cohen's calculations together with a convenient sampling method, the sample used for the research was                           

a 400-people population based in Bangkok and experienced in purchasing pet products through                                        

the E-Marketplace platform. The research tool was a set of questionnaires created by the researcher to collect 

the data and analyzed by SPSS calculation program. Elaborated into statistical information that provides 

frequency, percentage, mean and standard deviation. The hypothesis was tested by statistical analysis of                      

one-way ANOVA data in which if differences were found, they would be individually compared by using 

LSD method. Another method used in the research was a multiple regression analysis  



3 
 

             The results of research showed that the population in Bangkok with different ages, education 

background, occupations, and income levels cause the purchasing decision process pet products through                       

E- Marketplace platform which the difference was statistically significant at 0.05. The marketing mix factors; 

product and place, technology acceptance factor; perception of easy in use and the perception of benefits, 

social influence reference groups factors; family and friends affect the purchasing decision process                                

pet products through E-Marketplace platform of the population in Bangkok statistically significant at 0.05 

บทน า 

          ความเหงาท่ีเกิดขึ้นในช่วงการกกัตวัอยู่ในบา้นระหวา่งการแพร่ของโรคระบาดโควิด-19 เกิดเป็นกระแส

ความนิยมในการเล้ียงสัตว์เป็นเพื่อนเพิ่มมากขึ้น และมีพฤติกรรมการสั่งซ้ือสินคา้ผ่านช่องทางออนไลน์                 

เพื่อลดการเดินทาง แต่ธุรกิจออนไลน์ยงัมีขอ้เสีย เช่น การขาดความน่าเช่ือถือในตวัสินคา้ เน่ืองจากผูซ้ื้อไม่

สามารถเห็นสินคา้จริงได ้และอาจมีความยุง่ยากส าหรับคนท่ีไม่ค่อยถนดัเร่ืองเทคโนโลยี การท่ีผูป้ระกอบการ

น าเอาเทคโนโลยเีขา้มาใช ้แต่อาจยงัขาดความรู้ความเขา้ใจในพฤติกรรมความตอ้งการของผูบ้ริโภค 

           ดงันั้นผูวิ้จยัจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาเก่ียวกบัปัจจยัต่างๆ ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์ส าหรับ

สัตว์เล้ียงผ่านแพลตฟอร์ม E-Marketplace โดยขอ้มูลท่ีได้จากการศึกษาในคร้ังน้ีเพื่อให้เป็นประโยชน์แก่

ผูป้ระกอบการหรือนกัการตลาดสามารถน าไปประยุกตใ์ช ้เพื่อท่ีจะสามารถน าไปปรับพฒันากลยทุธ์ให้ตรงกบั

ความตอ้งการของผูบ้ริโภคในปัจจุบนัไดม้ากยิง่ขึ้น 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

             1. เพื่อศึกษากระบวนการตัดสินใจซ้ือท่ีมีผลต่อการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑ์ส าหรับสัตว์เล้ียงผ่าน

แพลตฟอร์ม E-Marketplace 

            2.  เพื่อศึกษาปัจจัยประชากรศาสตร์จ าแนกตาม เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้                                   

ท่ีแตกต่างกนัจะท าให้กระบวนการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์ส าหรับสัตวเ์ล้ียงผ่านแพลตฟอร์ม E-Marketplace 

ของประชากรในกรุงเทพมหานครแตกต่างกนัหรือไม่ 

           3. เพื่อศึกษาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ปัจจยัการยอมรับเทคโนโลย ีและ ปัจจยัอิทธิพลทางสังคม

กลุ่มอา้งอิงท่ีมีผลต่อกระบวนการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑส์ าหรับสัตวเ์ล้ียงผา่นแพลตฟอร์ม E-Marketplace ของ

ประชากรในกรุงเทพมหานคร 
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ขอบเขตของงานวิจัย 

            1. ขอบเขตของประชากร คือ ประชากรท่ีเคยซ้ือผลิตภัณฑ์ส าหรับสัตว์เ ล้ียงผ่านแพลตฟอร์ม                              

E-Marketplace และอาศยัอยูใ่นเขตกรุงเทพมหานคร ขนาดกลุ่มตวัอยา่งจ านวน  400 คน  

           2. ขอบเขตดา้นระยะเวลาในการวิจยั  คือ ช่วงเดือนกุมภาพนัธ์ - เดือนเมษายน พ.ศ.2564 

           3. ขอบเขตดา้นตวัแปร ตวัแปรอิสระ ประกอบดว้ย ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ ปัจจยัดา้นส่วนประสม

ทางการตลาด ปัจจยัดา้นการยอมรับเทคโนโลยี และปัจจยัดา้นอิทธิพลทางสังคมกลุ่มอา้งอิง ตวัแปรตาม คือ 

กระบวนการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์ส าหรับสัตวเ์ล้ียงผ่านแพลตฟอร์ม E-Marketplace ของประชากรในเขต

กรุงเทพมหานคร  

สมมติฐานการวิจัย          

            1. ประชากรในกรุงเทพมหานครท่ีมี เพศ อายุ ระดบัการศึกษา อาชีพ และรายได ้ต่างกนั น่าจะท าให้

กระบวนการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑส์ าหรับสัตวเ์ล้ียงผา่นแพลตฟอร์ม E-Marketplace ต่างกนั 

            2. ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ปัจจัยการยอมรับเทคโนโลยี และปัจจัยอิทธิพลทางสังคมกลุ่ม

อา้งอิง น่าจะมีผลต่อกระบวนการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑส์ าหรับสัตวเ์ล้ียงผา่นแพลตฟอร์ม E-Marketplace ของ

ประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

             1. เพื่อทราบถึงกระบวนการตดัสินใจซ้ือผลตัภณัฑส์ าหรับสัตวเ์ล้ียงผา่นแพลตฟอร์ม E-Marketplace 

ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร 

            2. เพื่อทราบถึงปัจจัยประชากรศาสตร์จ าแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้                      

ท่ีแตกต่างกนั จะท าให้กระบวนการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์ส าหรับสัตวเ์ล้ียงผ่านแพลตฟอร์ม E-Marketplace 

ของประชากรในกรุงเทพมหานครแตกต่างกนัหรือไม่  

              3. เพื่อทราบถึงปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ปัจจยัการยอมรับเทคโนโลยี และปัจจยัอิทธิพลทาง

สังคมกลุ่มอ้างอิงท่ีมีผลต่อกระบวนการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑ์ส าหรับสัตว์เ ล้ียงผ่านแพลตฟอร์ม                                   

E-Marketplace ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร 
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การทบทวนวรรณกรรม 

             กระบวนการตัดสินใจซ้ือ      

             Kotler (2003, อา้งถึงใน ศิริวฒัน์ เหมือนโพธิ, 2560) กล่าวว่า กระบวนการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภค 

ประกอบดว้ย 5 ขั้นตอน ดงัน้ี 

          1. การรับรู้ปัญหา และตระหนกัถึงความตอ้งการ  
            2. การแสวงหาขอ้มูล คือ เม่ือความตอ้งการถูกกระตุน้ จะมีความตั้งใจใหไ้ดรั้บการสนองความตอ้งการ

นั้นโดยพยายามคน้หาขอ้มูลเพื่อหาทางสนองความตอ้งการท่ีถูกกระตุน้  

           3. การประเมินทางเลือก เม่ือไดข้อ้มูล ต่อไปผูบ้ริโภคจะเกิดการประเมินทางเลือกต่างๆ  

           4. การตดัสินใจซ้ือ หลงัจากการประเมินผลทางเลือกแลว้ ผูบ้ริโภคจะเกิดความตั้งใจซ้ือ (Intention to 

buy) และเกิดการตดัสินใจซ้ือ (Buying Decision) ในท่ีสุด 

          5. พฤติกรรมภายหลงัการซ้ือ หมายถึง ความรู้สึกภายหลงัจากการซ้ือผลิตภณัฑไ์ปใชแ้ลว้ 

            จากการศึกษากระบวนการตดัสินใจซ้ือ ผูว้ิจยัสนใจในส่วนของผลลพัธ์ของกระบวนการตดัสินใจซ้ือ 

คือ การตดัสินใจซ้ือ และ พฤติกรรมหลงัการซ้ือ หากพึงพอใจจะเกิดการซ้ือซ ้าและบอกต่อ 

             แพลตฟอร์ม E-Marketplace 

           สุณิสา ตรงจิตร์ (2559) ให้ความหมาย ตลาดกลางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ หมายถึง  Electronics 

Marketplace (E-Marketplace) เป็นเวบ็ไซตส่ื์อกลางการติดต่อซ้ือ-ขายรูปแบบออนไลน์ผา่นอินเทอร์เน็ต 

            จากการศึกษาผูว้ิจยัสรุปไดว้่า แพลตฟอร์ม E-Marketplace คือ แพลตฟอร์มส่ือกลางการติดต่อซ้ือ – 

ขาย ท่ีรวบรวมสินคา้ต่างๆจ านวนมาก สามารถสั่งซ้ือสินคา้แบบออนไลน์และมีบริการจดัส่ง ท่ีเป็นนิยม คือ 

Lazada, Shoppe, Zilingo และ JD Central เป็นตน้ 

             ประชากรศาสตร์ 

             Kotler and Dupree (1997) ได้กล่าวว่า ตวัแปรทางด้านประชากรศาสตร์ คือ เพศ อาชีพ อายุ รายได้

การศึกษา ศาสนา เช้ือชาติ และสัญชาติ เป็นตวัแปรท่ีใชใ้นการแบ่งส่วนแบ่งตลาด เพื่อใชว้ดัความตอ้งการและ

ความพึงพอใจของผูบ้ริโภค และความถ่ีในการใช้ผลิตภณัฑ์ ซ่ึงการศึกษาปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ท า ให้

ทราบขนาดของตลาดเป้าหมาย และส่ือท่ีใชด้ว้ย 
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             ผู ้วิจัยจึงสรุปได้ว่า ลักษณะทางด้านประชากรศาสตร์ท่ีแตกต่างกัน มีความสัมพันธ์ต่อการเกิด

พฤติกรรมความต้องการ และการตัดสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์หรือบริการของผูบ้ริโภค ผูวิ้จัยสนใจท่ีจะศึกษา

ลกัษณะประชากรศาสตร์ดา้น เพศ อายุ ระดบัการศึกษา อาชีพ และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน เน่ืองจากเป็นตวัแปร

ในการแบ่งส่วนตลาดท่ีส าคญั ซ่ึงจะท าให้ผูป้ระกอบธุรกิจสามารถน าไปใชใ้นการก าหนดกลุ่มตลาดเป้าหมาย

ขององคก์รไดอ้ยา่งเหมาะสม 

             ส่วนประสมทางการตลาด 

              Kotler (1997, อ้างถึงใน เปรมกมล หงษ์ยนต์, 2562) ได้กล่าวไว้ว่า ส่วนประสมทางการตลาด 

(Marketing Mix) หมายถึง เคร่ืองมือทางการตลาดท่ีะน ามาใชร่้วมกนัเพื่อตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ท่ี

เป็นกลุม้เป้าหมาย โดยส่วนประสมทางการตลาด ไดแ้ก่ ผลิตภณัฑ์ (Product) ราคา (Price) สถานท่ีหรือช่อง

ทางการจดัจ าหน่าย (Place) การส่งเสริมทางการตลาด (Promotion) ซ่ึงส่วนประสมทางการตลาดมีส่วนช่วย

กระตุ้นและสร้างการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภค มีความสัมพนัธ์ต่อการเกิดการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์หรือ

บริการของผูบ้ริโภค 

             การยอมรับเทคโนโลยี 

             Davis (1989, อา้งถึงใน วธนวรรณ ส านวนกลาง, 2559) ไดก้ล่าววา่ แบบจ าลองการยอมรับเทคโนโลยี 

Technology Acceptance Model : TAM มีปัจจยัหลกัไดแ้ก่ ตวัแปรภายนอก (External Variables) คือ  การรับรู้

ถึงประโยชน์ (Perceived Usefulness) การรับรู้ในการใชง้านง่าย (Perceived Ease of Use) ซ่ึงหมายถึง ความเช่ือ

ท่ีวา่เทคโนโลยนีั้นไม่ตอ้งใชค้วามพยายามท่ีจะใชง้าน ซ่ึงทั้งสองจะส่งผลต่อไปยงั ทศันคติในการใช ้(Attitude 

Toward Using) และส่งผลไปยงัพฤติกรรมท่ีมีแนวโน้มจะใช ้(Behavioral Intention to use) จากนั้นจึงเกิดการ

ใชง้านจริง (Actual System Use)  

 

 ท่ีมา :  Davis, F. D., Bagozzi, R. P., & Warshaw, P. R. (1989) .  User acceptance of computer technology:                           

A comparison of two theoretical models [Electronics version]. 
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             ผูว้ิจยัจึงสรุปไดว้่าการยอมรับเทคโนโลย ีหมายถึง การยอมรับ การตดัสินใจท่ีจะน าเทคโนโลยีนั้นไป

ใช้ไดอ้ย่างเต็มท่ีของผูใ้ชเ้ทคโนโลยีนั้น โดยจากแบบจ าลองการยอมรับเทคโนโลยี Technology Acceptance 

Model : TAM ผูว้ิจัยสนใจ 3 ด้าน ประกอบด้วย การรับรู้ถึงความง่ายในการใช้ การรับรู้ถึงประโยชน์ และ

ทศันคติท่ีมีต่อการใช ้ 

             อิทธิพลทางสังคมกลุ่มอ้างอิง 

             Walters (1978, อา้งถึงใน วรันพร นางาม, 2561) อธิบายถึงลกัษณะทางสังคมวา่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรม

การซ้ือ แบ่งไดเ้ป็น 2 ประเภท มีรายละเอียดดงัน้ี  

             1. กลุ่มอา้งอิงทางตรง (Direct or Membership Groups) เป็นกลุ่มบุคคลท่ีมี อิทธิพลต่อผูบ้ริโภคใน

ทางตรง สามารถแบ่งออกเป็น กลุ่มปฐมภูมิ (Primary Groups) เป็นกลุ่มบุคคล ท่ีมีการติดต่อกนัสม ่าเสมอ มี

รูปแบบไม่เป็นทางการ เช่น ครอบครัว เพื่อน กลุ่มทุติยภูมิ (Secondary Groups) เป็นกลุ่มท่ีมีการติดต่อกนัแบบ

นานๆ คร้ัง เป็นทางการ เช่น กลุ่มบุคคลท่ีน่าเช่ือถือ กลุ่มทางศาสนา เป็นตน้ 

             2. กลุ่มอา้งอิงทางออ้ม (Indirect Groups) เป็นกลุ่มท่ีมีอิทธิพลทางออ้มไม่ไดรู้้จกัเป็นการส่วนตวั เช่น 

ดารา นกัร้อง นางแบบ นกักีฬา            

             ผูว้ิจัยจึงสรุปได้ว่าอิทธิพลทางสังคมกลุ่มอา้งอิงมีความสัมพนัธ์ต่อพฤติกรรมการซ้ือของผูบ้ริโภค 

ผูว้ิจยัสนใจ 3 กลุ่ม ประกอบไปดว้ย ครอบครัว เพื่อน และบุคคลท่ีมีช่ือเสียง เช่น ดารา นกัร้อง เป็นตน้ 

วิธีด าเนินการวิจัย 

             ผูวิ้จยัไดด้ าเนินการตรวจสอบคุณภาพแบบสอบถามโดยวิธีการตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา 

(content validity) จากการพิจารณาของผูเ้ช่ียวชาญทั้ง 3 ท่าน พบว่า ค่า IOC สูงสุดเท่ากบั 1 และค่า IOC ต ่าสุด

เท่ากบั 0.33 ซ่ึงผูว้ิจยัไดท้ าการปรับปรุงตามขอ้เสนอแนะของผูเ้ช่ียวชาญ และค่า IOC ของขอ้ค าถามรวมทุกขอ้

มีค่าเท่ากบั 0.62 ซ่ึงมากกวา่ 0.50 แสดงวา่ขอ้ค าถามทุกขอ้ครอบคลุมเน้ือหาท่ีตอ้งการวดั หลงัจากนั้นไดน้ าไป

ทดสอบกบักลุ่มตวัอย่างจ านวน 30 คน เพื่อน ามาหาค่าความเช่ือมัน่ (reliability) ก่อนน าแบบสอบถามไปใช้

งานจริง โดยค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟา ตามวิธีของครอนบาค (Cronbach,1970) ได้ค่าความเช่ือมั่นของ

แบบสอบถามเท่ากบั 0.968 ซ่ึงมากกว่า 0.7 แสดงว่า ขอ้ค าถามมีระดบัความเช่ือมัน่สูง และสามารถน าไปเก็บ

ขอ้มูลได ้จากนั้นผูว้ิจยัด าเนินการแจกแบบสอบถามแบบออนไลน์ให้กบักลุ่มตวัอย่างจ านวน 400 คน และน า

ขอ้มูลไปวิเคราะหท์างสถิติดว้ยโปรแกรมส าเร็จรูป SPSS  
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เทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูล           

1. สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive statistic) ใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูลดงัน้ี 

1.1 ใช้ค่าร้อยละ(Percentage) และค่าความถ่ี(Frequency) กับตวัแปรท่ีระดับการวดัเชิงกลุ่ม ได้แก่ 

ปัจจยัประชากร ดา้นเพศ อาย ุระดบัการศึกษา อาชีพ รายได ้

1.2 ใช้ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน(SD) และค่าเฉล่ีย(Mean) ในการอธิบายคุณลกัษณะกับตัวแปรท่ีมี

ระดบัการวดัเชิงปริมาณ ไดแ้ก่ ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ปัจจยัดา้นการยอมรับเทคโนโลยี 

ปัจจยัดา้นอิทธิพลทางสังคมกลุ่มอา้งอิง และกระบวนการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑส์ าหรับสัตวเ์ล้ียงผ่าน

แพลตฟอร์ม E-Marketplace ของประชากรในกรุงเทพมหานคร 

2. สถิติอนุมาน (Inertial statistic) ใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูลดงัน้ี 

2.1 เพื่อศึกษากระบวนการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์ส าหรับสัตวเ์ล้ียงของประชากรในกรุงเทพมหานคร 

โดยจ าแนกตาม เพศ อายุ รายได ้ระดบัการศึกษา อาชีพ โดยใช้การวิเคราะห์ขอ้มูลด้วยสถิติความ

แปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) หากพบความแตกต่างจะน าไปเปรียบเทียบเป็นรายคู่ โดย

การใชว้ิธีของ LSD 

2.2 เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ปัจจัยด้านการยอมรับเทคโนโลยี และปัจจัยด้าน

อิทธิพลทางสังคมกลุ่มอา้งอิงท่ีมีผลต่อกระบวนการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์ส าหรับสัตว์เล้ียงผ่าน

แพลตฟอร์มE-Marketplace ของประชากรในกรุงเทพมหานคร จะใช้การวิเคราะห์ขอ้มูลด้วยสถิติ

ถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) 

2.3 ในการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติถดถอยพหุคูณ Multiple Regression Analysis ผู ้วิจัยท าการ

วิเคราะห์องค์ประกอบเชิงโครงสร้างดว้ยวิธี Principal Component Analysis   ในการหาจ านวนของ

องคป์ระกอบ (Factor) ท่ีเกิดจากขอ้ค าถามต่างๆ และก าหนดค่าในโปรแกรมส าเร็จรูป เพื่อค านวณหา

ค่าน ้ าหนกัของขอ้ค าถามแต่ละองคป์ระกอบโดยให้ Eigenvalue มีค่าเท่ากบั 1 เป็นค่าท่ีต ่าท่ีสุดในการ

ควบคุมจ านวนองค์ประกอบ ผู ้วิจัยได้พิจารณาค่าน ้ าหนักองค์ประกอบ (Factor Loading) ของ                     

ขอ้ค าถามต่างๆ ว่ามีค่ามากท่ีสุดอยู่ท่ีองคป์ระกอบใด ก็จะจดัให้อยู่องคป์ระกอบนั้น แต่มีขอ้แมว้่าค่า 

Factor Loading ของแต่ละข้อค าถามควรจะมีค่าตั้ งแต่ 0.3 ขึ้นไป เพื่อแสดงว่าตัวแปรนั้นมีความ

เท่ียงตรงเชิงโครงสร้าง 



9 
 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 

สรุปผลการวิจัย 
             ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 58.4 มีอายุระหว่าง 21 – 30 ปี คิดเป็นร้อย

ละ 34.0 มีระดับการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือ เทียบเท่า คิดเป็นร้อยละ 56.3 มีอาชีพเป็นพนักงาน

บริษทัเอกชนมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 30.4 มีรายได้ต ่ากว่า 10,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 25.3 โดยสามารถสรุป

ผลการวิจยัไดด้งัต่อไปน้ี 

1. ผลการวิ เคราะห์กระบวนการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑ์ส าหรับสัตว์เ ล้ียงผ่านแฟลตฟอร์ม                                

E-Marketplace ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร โดยภาพรวม มีระดบัความคิดเห็นในระดบัเห็นดว้ยมาก

ท่ีสุด เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ขอ้ท่านจะซ้ือผลิตภณัฑ์ส าหรับสัตวเ์ล้ียงผ่าน E-Marketplace ซ ้ าอีกใน

โอกาศต่อไป เป็นขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด รองลงมา คือ ขอ้ท่านตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์ส าหรับสัตวเ์ล้ียงผ่าน                
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E-Marketplace หลังจากเปรียบเทียบข้อมูลอย่างละเอียดแล้ว และข้อท่านจะแนะน าบอกต่อคนอ่ืนให้ซ้ือ

ผลิตภณัฑส์ าหรับสัตวเ์ล้ียงผา่น E-Marketplace รองลงมาตามล าดบั 

2. ผลการเปรียบเทียบกระบวนการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑ์ส าหรับสัตว์เ ล้ียงผ่านแฟลตฟอร์ม                           

E-Marketplace ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร จ าแนกตามปัจจยัประชากร สามารถสรุปการวิจยัไดด้งัน้ี  

      2.1 ประชากรในกรุงเทพมหานครท่ีมีเพศต่างกัน ท าให้กระบวนการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑ์

ส าหรับสัตวเ์ล้ียงผา่นแพลตฟอร์ม E-Marketplace ไม่ต่างกนั 

2.2 ประชากรในกรุงเทพมหานครท่ีมีอายุ  ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ต่างกัน ท าให้

กระบวนการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑส์ าหรับสัตวเ์ล้ียงผา่นแพลตฟอร์ม E-Marketplace ต่างกนั  

3. ผลการวิเคราะห์ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ปัจจยัการยอมรับเทคโนโลยี และปัจจยัอิทธิพล
ทางสังคมกลุ่มอ้างอิงท่ีมีผลต่อกระบวนการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑ์ส าหรับสัตว์เล้ียงผ่านแฟลตฟอร์ม                           
E-Marketplace ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร สามารถสรุปการวิจยั ไดด้งัน้ี  

3.1 ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ปัจจยัการยอมรับเทคโนโลยี และปัจจยัอิทธิพลทางสังคมกลุ่ม
อา้งอิง ด้านผลิตภณัฑ์ ด้านช่องทางจัดจ าหน่าย ด้านการรับรู้ถึงความง่าย ด้านการรับรู้ถึงประโยชน์ ด้าน
ครอบครัว และด้านเพื่อน มีผลต่อกระบวนการตดัสินใจซ้ือผลิตภัณฑ์ส าหรับสัตว์เล้ียงผ่านแฟลตฟอร์ม                               
E-Marketplace ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร ส่วนตวัแปรดา้นอ่ืนๆ ไม่มีผล 

3.2  ตวัแปรดา้นท่ีมีอ านาจพยากรณ์ดีท่ีสุด คือ ดา้นการรับรู้ถึงความง่าย รองมาคือ ดา้นครอบครัว 
ดา้นการรับรู้ถึงประโยชน์ ดา้นช่องทางจดัจ าหน่าย ดา้นผลิตภณัฑ ์และดา้นเพื่อน ตามล าดบั 
ข้อเสนอแนะ 

 จากผลการวิจยัคร้ังน้ี มีขอ้เสนอแนะในการวิจัยเพื่อให้เป็นประโยชน์และแนวทางแก่ผูป้ระกอบท่ี

จ าหน่ายผลิตภัณฑ์ส าหรับสัตว์เล้ียงผ่านแพลตฟอร์ม E-Marketplace สามารถน าไปประยุกต์ใช้ เพื่อท่ีจะ

สามารถน าไปปรับพฒันากลยุทธ์ ปรับแผนการตลาดให้ตรงกบัความตอ้งการของผูบ้ริโภคในปัจจุบนัได้มาก

ยิง่ขึ้น ดงัต่อไปน้ี 

ปัจจัยประชากร  

 จากการศึกษาวิจยัในคร้ังน้ีแสดงให้เห็นว่า ประชากรในกรุงเทพมหานครท่ีเป็นกลุ่มตวัอย่างท่ีมีอายุ  

ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได ้ต่างกัน ท าให้กระบวนการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์ส าหรับสัตว์เล้ียงผ่าน

แพลตฟอร์ม E-Marketplace ต่างกนั โดยท่ีประชากรในกรุงเทพมหานครท่ีเป็นกลุ่มตวัอย่างจากจ านวน 400 

คน พบว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 21 – 30 ปี มีระดับการศึกษาระดับ               
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ปริญญาตรี หรือ เทียบเท่า มีอาชีพเป็นพนกังานบริษทัเอกชนมากท่ีสุด และส่วนใหญ่มีรายได ้ต ่ากว่า 10 ,000 

บาท ดงันั้นผูป้ระกอบการหรือนักการตลาดสามารถน าขอ้มูลเหล่าน้ีเป็นแนวทางในการวิเคาระห์ส่วนแบ่ง

ตลาด (Segmentation) และก าหนดกลุ่มลูกคา้เป้าหมายได้ (Targeting) เพื่อในในการก าหนดเป้าหมาย จัด

ทิศทาง และวางแผนกลยทุธ์ส าหรับการสร้างและส่ือสารจุดขายของสินคา้ใหต้รงกบักลุ่มเป้าหมายมากท่ีสุด  

             ส่วนปัจจัยประชากร ด้านเพศ จากการศึกษาวิจัยคร้ังน้ี ประชากรในกรุงเทพมหานครท่ีเป็นกลุ่ม

ตัวอย่างท่ีมีเพศ ต่างกัน ท าให้กระบวนการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑ์ส าหรับสัตว์เ ล้ียงผ่านแพลตฟอร์ม                              

E-Marketplace ไม่ต่างกัน ดังนั้นผูป้ระกอบการอาจจะไม่จ าเป็นต้องเน้นประเด็นด้านเพศ เน่ืองจากการ

ตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์ส าหรับสัตวเ์ล้ียงผ่านแพลตฟอร์ม E-Marketplace นั้นไม่มีความแตกต่างในแต่ล่ะเพศ 

เพราะผลิตภณัฑ์เป็นสินคา้ส าหรับให้สัตว์เล้ียง ผูบ้ริโภคไม่ได้ใช้เอง ซ่ึงเพศไหนก็สามารถมีสัตว์เล้ียงได้                   

ไม่จ าเป็นว่าตอ้งเป็นเพศหญิง ชาย หรือเพศอ่ืนๆ ดงันั้นความตอ้งการซ้ือผลิตภณัฑ์ส าหรับสัตวเ์ล้ียงอาจจะ

เกิดขึ้นไดก้บัทุกเพศอยูแ่ลว้ 

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 

 ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อกระบวนการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์ส าหรับสัตวเ์ล้ียงผ่าน

แพลตฟอร์ม E-Marketplace ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร ประกอบดว้ย ดา้นผลิตภณัฑ์ และ ดา้น

ช่องทางจดัจ าหน่าย โดยมีขอ้เสนอแนะดงัน้ี 

1. ด้านผลิตภัณฑ์  จากการวิจยัพบว่าส่วนประสมทางการตลาดดา้นผลิตภณัฑ์นั้นมีผลต่อกระบวนการตดัสินใจ

ซ้ือผลิตภณัฑส์ าหรับสัตวเ์ล้ียงผา่นแพลตฟอร์ม E-Marketplace ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร ดงันั้นผู ้

ประกอบจึงควรใหค้วามส าคญักบัผลิตภณัฑท่ี์ออกจ าหน่าย เพื่อตอบสนองต่อความตอ้งการของผูบ้ริโภคให้ได้

มากท่ีสุด คือการท าให้สินคา้มีคุณภาพ มีมาตรฐานรับรอง สร้างตราสินคา้ให้เป็นท่ีรู้จกั น่าเช่ือถือ ไดรั้บการ

ยอมรับจากผูบ้ริโภค มีสินคา้ให้เลือกหลากหลาย เป็นตน้ ซ่ึงผูบ้ริโภคไม่เห็นสินคา้จริง ดงันั้นผูป้ระกอบการ

อาจใช้การสร้างบรรจุภณัฑ์ท่ีสวยงาม ลกัษณะผลิตภณัฑ์สวยงามโดดเด่นให้แตกต่างจากผูแ้ข่งขนั ใช้การ

ถ่ายรูปใชภ้าพถ่ายสินคา้ท่ีสวยงามเห็นชดัทุกมุมเพื่อใหลู้กคา้เห็นภาพของตวัสินคา้ หรือใชภ้าพของผูบ้ริโภคท่ี

ซ้ือสินคา้จริงรีวิวประกอบดว้ย เน่ืองจากผูบ้ริโภคท่านอ่ืนๆ เห็นภาพจะรู้สึกเขา้ถึงง่ายและมีประสบการณ์

ร่วมกับสินค้ามากกว่า และลงรายละเอียดข้อมูลคุณสมบัติผลิตภัณฑ์ต่างๆให้ชัดเจนในแพลตฟอร์ม                         

E-Marketplace เพื่อใหผู้บ้ริโภคสามารถตดัสินใจไดร้วดเร็วขึ้น 
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2. ด้านช่องทางจัดจ าหน่าย จากการวิจัยพบว่าส่วนประสมทางการตลาดดา้นช่องทางจดัจ าหน่าย นั้นมีผลต่อ

กระบวนการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์ส าหรับสัตวเ์ล้ียงผ่านแพลตฟอร์ม E-Marketplace ของประชากรในเขต

กรุงเทพมหานคร ดงันั้นผูป้ระกอบจึงควรให้ความส าคญักบัดา้นช่องทางจดัจ าหน่าย เพื่อตอบสนองต่อความ

ต้องการของผูบ้ริโภคให้ได้มากท่ีสุด คือ ลงจ าหน่ายขายสินคา้ในแพลตฟอร์ม E-Marketplace ท่ีผูบ้ริโภค

สามารถคน้หาสินคา้ไดง่้าย มีความสะดวก สามารถซ้ือไดต้ลอด 24 ชัว่โมง สามารถจ่ายช าระค่าสินคา้ไดห้ลาย

รูปแบบ เช่น การโอนเงิน การตดับตัรเครดิต การช าระเงินปลายทางเป็นตน้ เพื่อให้ผูบ้ริโภคสามารถเขา้ถึง

ผลิตภณัฑน์ั้นๆไดอ้ยา่งง่าย สะดวกสบายมากยิง่ขึ้น สามารถตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑไ์ดร้วดเร็วมากขึ้น 

3. ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านราคา  และ ด้านส่งเสริมทางการตลาด จากการวิจัยพบว่าไม่มีผลต่อ

กระบวนการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์ส าหรับสัตวเ์ล้ียงผ่านแพลตฟอร์ม E-Marketplace ของประชากรในเขต

กรุงเทพมหานคร ดงันั้นผูป้ระกอบใช้ส่วนประสมทางการตลาดดา้นราคา และ ดา้นส่งเสริมทางการตลาด

ประกอบในแผนการตลาดได้ แต่ไม่ต้องเน้นเร่ืองการท ากลยุทธ์ราคามาก และไม่จ าเป็นต้องลงทุน                               

ทุ่มงบการตลาดกบัการท าโฆษณา ประชาสัมพนัธ์ ส่งเสริมการขาย เช่น ลด แลก แจก แถม มากเพราะไม่มีผล

ต่อกระบวนการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑส์ าหรับสัตวเ์ล้ียงผา่นแพลตฟอร์ม E-Marketplace 

ปัจจัยการยอมรับเทคโนโลยี 

              ปัจจัยการยอมรับเทคโนโลยีท่ีมีผลต่อกระบวนการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑ์ส าหรับสัตว์เล้ียงผ่าน

แพลตฟอร์ม E-Marketplace ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร ประกอบดว้ย ดา้นการรับรู้ถึงความง่าย 

และ ดา้นการรับรู้ถึงประโยชน์ โดยมีขอ้เสนอแนะดงัน้ี 

1. ด้านการรับรู้ถึงความง่าย จากการวิจยัพบว่าปัจจยัการยอมรับเทคโนโลยีดา้นการรับรู้ถึงความง่าย นั้นมีผลต่อ

กระบวนการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์ส าหรับสัตวเ์ล้ียงผ่านแพลตฟอร์ม E-Marketplace ของประชากรในเขต

กรุงเทพมหานคร ดงันั้นผูป้ระกอบจึงควรให้ความส าคญักบัแพลตฟอร์ม E-Marketplace ท่ีผูบ้ริโภคใชง้านได้

ง่าย คือ การท ารายการต่างๆไม่ยุ่งยากซบัซ้อน ใชเ้วลาไม่นาน สามารถคน้หาสินคา้ไดง่้าย สะดวกเปรียบเทียบ

สินคา้และราคาไดง่้าย สามารถติดต่อผูข้ายได ้เป็นตน้ เพื่อให้ผูบ้ริโภคสามารถเขา้ถึงผลิตภณัฑ์นั้นๆได้อย่าง

ง่าย สามารถตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์ไดร้วดเร็วมากยิ่งขึ้น เพราะถา้หากสินคา้ดีแต่จ าหน่ายขายในแพลตฟอร์ม 

E-Marketplace ท่ีใชง้านยากผูบ้ริโภคใชง้านไม่เป็น ผูบ้ริโภคก็ไม่ตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์ส าหรับสัตวเ์ล้ียงผ่าน

แพลตฟอร์ม E-Marketplace นั้น 
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2. ด้านการรับรู้ถึงประโยชน์ จากการวิจยัพบวา่ปัจจยัการยอมรับเทคโนโลยดีา้นการรับรู้ถึงประโยชน์ นั้นมีผลต่อ

กระบวนการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์ส าหรับสัตวเ์ล้ียงผ่านแพลตฟอร์ม E-Marketplace ของประชากรในเขต

กรุงเทพมหานคร ดงันั้นผูป้ระกอบจึงควรใหค้วามส าคญักบัแพลตฟอร์ม E-Marketplace ท่ีท าใหผู้บ้ริโภครู้สึก

ประหยดัเวลามากขึ้น ประหยดัเวลาและค่าใชจ่้ายมากกวา่การไปซ้ือท่ีหนา้ร้าน สามารถเขา้ใชง้านไดต้ลอดเวลา 

เพราะความตอ้งการของผูบ้ริโภคสามารถเกิดขึ้นไดต้ลอดเวลา สะดวกสบายมากยิ่งขึ้น สามารถท าใหผู้บ้ริโภค

ตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑไ์ดร้วดเร็วมากยิง่ขึ้น 

3. ด้านทัศนคติที่มีต่อการใช้ จากการวิจยัพบว่าไม่มีผลต่อกระบวนการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์ส าหรับสัตวเ์ล้ียง

ผ่านแพลตฟอร์ม E-Marketplace ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร ซ่ึงผูว้ิจยัมีความเห็นว่าแพลตฟอร์ม                 

E-Marketplace ไม่ใช่เทคโนโลยีใหม่พึงเกิดขึ้นบนโลก ผูบ้ริโภคมีประสบการณ์เคยใชง้านและมีความตั้งใจท่ี

จะใช้งานเทคโนโลยีน้ีอยู่แลว้ หรือ ผูบ้ริโภคบางส่วนยงัชอบท่ีจะไปซ้ือสินคา้ท่ีหน้าร้านมากกว่าการสั่งซ้ือ

ออนไลน์ เพราะการซ้ือแบบออนไลน์ไม่เห็นตวัสินคา้จริง จากขอ้คิดเห็นเพิ่มเติมของผูต้อบแบบสอบถาม คือ 

แพลตฟอร์ม E-Marketplace ดูคุณภาพหรือตดัสินใจซ้ือสินคา้ไดย้ากเพราะบางร้านเจา้ของร้านตอบช้า และ

ส่ิงของ อาหารเฉพาะโรคบางอย่าง หรือยาป้องกนัเห็บหมดั ตอ้งไดรั้บการแนะน าจากคลินิกสัตวก็์ไม่สามารถ

ซ้ือหรือตรวจสอบไดเ้อง ตอ้งใชเ้วลาอ่านรายละเอียดและรีวิวมากกว่าการซ้ือผ่านหน้าร้าน เน่ืองจากหน้าร้าน

สามารถสอบถามพนักงานขายหรือสัตวแพทย ์และตอบค าถามท่ีเราตอ้งการทราบไดท้นัที ท าให้เกิดทศันคติ

ความรู้สึกในแง่ลบต่อเทคโนโลยีน้ี  เทคโนโลยแีพลตฟอร์ม E-Marketplace เลยอาจยงัไม่น่าสนใจและไม่เห็น

ถึงประโยชน์ในการใช้งาน ผูบ้ริโภคจึงอาจใช้เม่ือคราวจ าเป็นแต่ไม่ได้ใช้เป็นช่องทางการซ้ือหลกั ดังนั้น

ผู ้ประกอบการอาจใช้ค าแนะน าของผู ้บริโภคเป็น feedback เสนอแนะไปยังผู ้ดูแลระบบแพลตฟอร์ม                               

E-Marketplace เพื่อปรับปรุงพฒันาระบบปฎิบติัการต่างๆ และผูป้ระกอบเองตอ้งมีความใส่ใจมากขึ้นในการ

ตอบแชตขอ้ความของลูกคา้ เม่ือลูกคา้มีการสอบถามมา เพราะส่งผลต่อความน่าเช่ือถือของร้าน และผูบ้ริโภค

ส่วนใหญ่ไม่ชอบการรอคอย 

ปัจจัยอิทธิพลทางสังคมกลุ่มอ้างอิง 

              ปัจจยัอิทธิพลทางสังคมกลุ่มอา้งอิงท่ีมีผลต่อกระบวนการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์ส าหรับสัตวเ์ล้ียงผ่าน

แพลตฟอร์ม E-Marketplace ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร ประกอบดว้ย ดา้นครอบครัว และ ดา้น

เพื่อน โดยมีขอ้เสนอแนะดงัน้ี 
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1. ด้านครอบครัว จากการวิจยัพบว่าปัจจัยอิทธิพลทางสังคมกลุ่มอา้งอิงดา้นครอบครัวนั้นมีผลต่อกระบวนการ

ตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑส์ าหรับสัตวเ์ล้ียงผา่นแพลตฟอร์ม E-Marketplace ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร 

ดังนั้นผูป้ระกอบจึงควรให้ความส าคัญกับกลยุทธ์การส่ือสารแบบบอกต่อ หรือการเล่าแบบปากต่อปาก                

(Word of Mouth) ให้ครอบครัวของผูบ้ริโภคทดลองซ้ือ เป็นลูกคา้ประจ าจนครอบครัวแนะน าและสนับสนุน

ใหผู้บ้ริโภคซ้ือตาม 

2. ด้านเพ่ือน จากการวิจยัพบวา่ปัจจยัอิทธิพลทางสังคมกลุ่มอา้งอิงดา้นเพื่อนนั้นมีผลต่อกระบวนการตดัสินใจซ้ือ

ผลิตภณัฑ์ส าหรับสัตวเ์ล้ียงผ่านแพลตฟอร์ม E-Marketplace ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร ดงันั้นผู ้

ประกอบจึงควรใหค้วามส าคญักลยุทธ์การส่ือสารแบบบอกต่อ หรือการเล่าแบบปากต่อปาก (Word of Mouth) 

เพราะเพื่อนกบัมีอิทธิผลต่อการตดัสินใจของผูบ้ริโภค เน่ืองจากอาจเกิดอุปทานหมู่หรือพฤติกรรมตามกระแส 

ผูท่ี้ลงัเลในการซ้ือสินคา้เม่ือเห็นเพื่อนตดัสินใจซ้ือ จะมีความมัน่ใจในการตดัสินใจซ้ือมากขึ้น ซ่ึงกลุ่มเพื่อนจะ

ไม่มีโครงสร้างท่ีชดัเจน เช่น เพื่อนท่ีท างาน เพื่อนกลุ่มเสมือนท่ีเกิดขึ้นบนอินเทอร์เน็ต เป็นตน้ 

3. ด้านบุคคลที่มีช่ือเสียง จากการวิจยัพบว่าไม่มีผลต่อกระบวนการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์ส าหรับสัตวเ์ล้ียงผ่าน

แพลตฟอร์ม E-Marketplace ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร ดังนั้นผูป้ระกอบไม่จ าเป็นต้องลงทุน                  

ทุ่มงบการตลาดกบัการจา้งบุคคลท่ีมีช่ือเสียง เช่น ดารา นกัร้อง Influencer มารีวิวหรือโฆษณาประชาสัมพนัธ์

สินคา้ เน่ืองจากผลิตภณัฑ์เป็นสินคา้ส าหรับให้สัตวเ์ล้ียง ผูบ้ริโภคไม่ไดใ้ชเ้อง ไม่เหมือนกบัสินคา้ส าหรับคน 

เช่น เคร่ืองส าอางค ์ครีมบ ารุงผิวท่ีผูบ้ริโภคใชเ้อง เม่ือเห็นบุคคลท่ีมีช่ือเสียงใชแ้ลว้เห็นวา่สวย เห็นผลดี จึงเกิด

การตดัสินใจซ้ือตาม ดงันั้นบุคคลท่ีมีช่ือเสียง จึงไม่มีผลต่อความตอ้งการซ้ือผลิตภณัฑ์ส าหรับสัตวเ์ล้ียงผ่าน

แพลตฟอร์ม E-Marketplace เพราะอาจไม่ มีความน่า เ ช่ือ ถือ เท่ ากับการ ส่ือสารแบบปากต่อปาก                                         

(Word of Mouth) จากคนใกลชิ้ดของผูบ้ริโภคซ่ึงคือ ครอบครัว และเพื่อน  

ข้อเสนอแนะเพ่ือการวิจัยคร้ังต่อไป                                                                                                                                     

หากตอ้งการขอ้มูลท่ีหลากหลายเพิ่มมากยิง่ขึ้น ควรเลือกกลุ่มประชากรในการศึกษาคร้ังต่อไปท่ีแตกต่าง หรือ

เปล่ียนวิธีการสุ่มตวัอย่างจากเดิม และมีการศึกษาปัจจยัอ่ืนๆเพิ่มเติม ท่ีอาจจะส่งผลต่อกระบวนการตดัสินใจ

ซ้ือผลิตภัณฑ์ส าหรับสัตว์เล้ียงผ่านแพลตฟอร์ม E-Marketplace และอาจจะศึกษาเฉพาะเจาะลึกแบรนด์

แพลตฟอร์ม E-Marketplace เช่น ศึกษาเฉพาะ Lazada เฉพาะ Shoppe เป็นต้น เพื่อน ามาเปรียบเทียบ และ

อาจจะวิเคราะห์ขอ้มูลทางสถิติดว้ยวิธีการอ่ืนเพิ่มเติม เพื่อใหไ้ดผ้ลการวิเคราะห์ท่ีมีความหลากหลายมากยิง่ขึ้น  
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