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บทคัดย่อ 
 การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือ 1) เพ่ือศึกษาการตดัสินใจซ้ือสินคา้พรีเมี่ยมแบรนด์ บน
แพลตฟอร์มออนไลน์ จ าแนกตามประชากรศาสตร์ 2) เพื่อศึกษาทฤษฎีตามแบบแผน และปัจจยัของ
ตราสินคา้ ที่มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้พรีเมี่ยมแบรนด์ บนแพลตฟอร์มออนไลน์ (กรณีศึกษา
กรุงเทพมหานคร)  

กลุ่มตวัอย่างที่ใช้ในการคน้ควา้อิสระในคร้ังน้ี คือ ประชากรในกรุงเทพมหานครจ านวน 
400 คนโดยใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์เชิง
พรรณนาไดแ้ก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติความแปรปรวน
ทางเดียว (One-way ANOVA) หากพบความแตกต่างจะน าไปเปรียบเทียบเป็นรายคู่ โดยใช้วิธีของ 
LSD และใชส้ถิติการถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) 
 ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า การตัดสินใจซ้ือสินคา้พรีเมี่ยมแบรนด์บนแพลตฟอร์ม
ออนไลน์ (กรณีศึกษากรุงเทพมหานคร) โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก และหากจ าแนกตาม
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ประชากรศาสตร์ การตดัสินใจซ้ือสินคา้พรีเมี่ยมแบรนด์นั้นมีความแตกต่างในส่วนช่วงอายุของผู้
ซ้ือ ส่วนปัจจัยในด้านพฤติกรรมตามแผนและปัจจัยในด้านตราสินค้าที่มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือ
สินคา้พรีเมี่ยมแบรนด์ บนแพลตฟอร์มออนไลน์ (กรณีศึกษากรุงเทพมหานคร)  ไดแ้ก่ ปัจจยัด้าน
พฤติกรรมตามแผนในด้านการคลอ้ยตามกลุ่มอ้างอิง ด้านการรับรู้ความสามารถในการควบคุม
พฤติกรรม และดา้นความมีประสิทธิภาพของตราสินคา้  
ค าส าคัญ : การตดัสินใจซ้ือ, พฤติกรรมตามแผน, ปัจจยัของตราสินคา้ 
 
ABSTRACT 
 The objectives of this research were 1) To study the influence on personal factors. that 
affects the decision to purchase premium brands on the online platform (Bangkok case study) to 
classify according to demographics 2) To study the use of theory of planned behavior and brand 
factors that affects the decision to purchase premium brands (Bangkok case study) 
 The sample group used in this independent study was a population of 400 people in 
Bangkok using questionnaires as a data collection tool. The statistics used in the descriptive analysis 
were frequency, percentage, mean and standard deviation. One-way ANOVA statistic. If 
differences are found, they will be compared in pairs. by using LSD method and using Multiple 
Regression Analysis. 
 The hypothesis testing results showed that, the decision to purchase premium brands on an 
online platform (Bangkok case study). Overall, it was at a high level. and if classified by 
demographic The decision to buy premium brands differs in the age range of consumer. As for the 
factors in the plan behavior and the factors in the brand that affect the decision to purchase premium 
brand products on the online platform (Bangkok case study) i.e., behavioral factors according to 
the plan in relation to conformity with the reference group Perceived ability to control behavior and 
the efficiency of the brand. 
Keywords: PURCHASE DECISIONS, PLANNED BEHAVIOR, BRAND FACTORS 
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บทน า 
ในปัจจุบันผู้คนนิยมซ้ือสินค้าผ่านร้านค้าออนไลน์อย่างแพร่หลาย หรือสามารถเรียก

กิจกรรมเหล่าน้ีไดว่้าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Commerce) คือการซ้ือขายหรือแลกเปลี่ยนสินคา้
และบริการผ่านช่องทางต่าง ๆ  บนอินเทอร์เน็ต ซ่ึงปัจจุบนัในสังคมไทยสามารถซ้ือขายผ่านสินคา้
ผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ได้อย่างเสรี อีกทั้งยงัมีแพลตฟอร์มต่าง ๆ มารองรับและอ านวยความ
สะดวกในการซ้ือขายหรือและเปลี่ยนสินค้าและบริการ ไม่ว่าจะเป็นทางโซเชียลมีเดีย และ
แอพพลิเคชั่นที่ถูกออกแบบมาให้ซ้ือขายโดยตรง เมื่อส่ังซ้ือสินค้าแล้ววิธีช าระเงินก็มีให้เลือก
หลากหลายตามความสะดวกของผูซ้ื้อ นอกจากน้ีระบบการติดตามพสัดุหลงัการจดัส่งสินคา้ก็ยงัดี
อีกดว้ย ท าให้การซ้ือสินคา้ผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์เป็นที่นิยมอยา่งมากในไทย  

การซ้ือขายสินคา้ในกลุ่มพรีเมี่ยมแบรนด์ไดรั้บความนิยมอย่างแพร่หลาย โดยเฉพาะใน
หมวดสินคา้ฟุ่ มเฟือย โดยสินคา้กลุ่มน้ีผูซ้ื้อมีความพึงพอใจที่จ่ายเงินซ้ือในราคาที่สูงกว่า เพื่อให้ได้
สินคา้และบริการที่มีคุณภาพสูงกว่าสินคา้ทัว่ไปในทอ้งตลาด นอกจากเร่ืองของคุณภาพแลว้ ยงัมี
เร่ืองของความนิยมในตราสินคา้ เพ่ือการเป็นที่ยอมรับในสังคม อีกทั้งการแพร่ของกระแสแฟชั่นท า
ให้คนตอ้งการครอบครองสินคา้พรีเมี่ยมแบรนด์ตามคนดงัที่เป็นในโซเชียลมีเดียอีกดว้ย ซ่ึงในขณะ
น้ียอดซ้ือสินคา้พรีเมี่ยมแบรนดก์ าลงัเติบโตขึ้นเร่ือยๆ อยา่งต่อเน่ือง  

การที่เทคโนโลยีสารสนเทศและพาณิชยอ์ิเล็กทรอนิกส์เขา้มามีบทบาทในชีวิตประจ าวนั
มากขึ้น ท าให้ผูบ้ริโภคที่สนใจในสินคา้พรีเมี่ยมแบรนดส์ามารถเขา้ถึงขอ้มูลรายละเอียดของสินคา้
และบริการได้โดยง่าย สามารถศึกษาข้อมูลได้ด้วยตนเองก่อนตัดสินใจส่ังซ้ือ เน่ืองจากสินค้า
ประเภทพรีเมี่ยมแบรนด์เป็นสินคา้ที่มีราคาสูงกว่าทอ้งตลาดทัว่ไป ผูข้ายย่ิงตอ้งสร้างความมั่นใจ
ให้แก่ผูซ้ื้อเป็นอย่างมากว่าจะไดสิ้นคา้ตรงตามที่ตอ้งการ เพ่ือให้ผูซ้ื้อตดัสินใจในการซ้ือคร้ังแรก 
และสร้างความประทบัใจต่อเน่ืองเพ่ือให้กลบัมาซ้ือซ ้าในคร้ังถดัไป โดยกลุ่มคนที่ซ้ือสินคา้พรีเมี่ยม
แบรนด์ในประเทศไทย จะเป็นกลุ่มผูบ้ริโภคที่มีรายไดป้านกลางถึงสูง โดยส่วนมากจะอยู่ในพ้ืนที่
กรุงเทพมหานคร ซ่ึงมีรายไดเ้ฉลี่ยและค่าใชจ่้ายต่อครัวเรือนสูงเกินค่าเฉลี่ยรวมทัว่ประเทศไทย และ
สูงเป็นอนัดบัตน้ ๆ ของประเทศไทย  

จากขอ้มูลที่ไดก้ล่าวมาขา้งตน้ ผูวิ้จยัจึงไดจ้ดัท าวิจยัในหัวขอ้เร่ือง “อิทธิพลของพฤติกรรม
ตามแผนและตราสินค้าที่ส่งผลต่อการซ้ือสินคา้พรีเมี่ยมแบรนด์ (กรณีศึกษากรุงเทพมหานคร)”
เน่ืองจากผูวิ้จยัไดเ้ล็งเห็นถึงความส าคญัของพาณิชยอ์ิเล็กทรอนิกส์ และตอ้งการศึกษาพฤติกรรม
ตามแผนของผูบ้ริโภคในกรณีศึกษากรุงเทพมหานครที่จะตดัสินใจซ้ือสินคา้พรีเมี่ยมแบรนดท์ี่มกัจะ
มีราคาที่สูงกว่าสินคา้อื่นในทอ้งตลาดผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ เพื่อน าไปต่อยอดและพฒันาธุรกิจ 
และจดัท ากลยทุธ์เพื่อแข่งขนัทางการตลาดไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพในอนาคต 
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย  
 1. เพ่ือศึกษาการตดัสินใจซ้ือสินคา้พรีเมี่ยมแบรนด์ บนแพลตฟอร์มออนไลน์ จ าแนกตาม
ประชากรศาสตร์  
 2. เพื่อศึกษาทฤษฎีตามแบบแผน และปัจจัยของตราสินค้า ที่มีผลต่อการตัดสินใจซ้ือ
สินคา้พรีเมี่ยมแบรนด ์บนแพลตฟอร์มออนไลน์ (กรณีศึกษากรุงเทพมหานคร)  

 

ขอบเขตของงานวิจัย  
ขอบเขตของประชากร   
ขอบเขตการศึกษาการวิจัยคร้ังน้ี ผูวิ้จัยตั้งใจศึกษากลุ่มผูซ้ื้อสินค้าพรีเมี่ยมแบรนด์ บน

แพลตฟอร์มออนไลน์ในกรุงเทพมหานคร  
ขอบเขตระยะเวลาการวิจัย  
การวิจยัคร้ังน้ีผูวิ้จยัเร่ิมตั้งแต่เดือน ธนัวาคม 2564 - กุมภาพนัธ์ 2565  
ขอบเขตด้านตัวแปร  
การก าหนด ตวัแปรที่ใชใ้นการวิจยัประกอบดว้ยตวัแปรอิสระ คือ ปัจจยัส่วนบุคคล ทฤษฎี

พฤติกรรมตามแผน และตราสินคา้ ส่วนตวัแปรตาม คือ การตดัสินใจซ้ือสินคา้พรีเมี่ยมแบรนดบ์น
แพลตฟอร์มออนไลน์ (กรณีศึกษากรุงเทพมหานคร)  

ตวัแปรอิสระ ประกอบดว้ย 1) ปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อายุ อาชีพ รายได ้2) ทฤษฎี
พฤติกรรมตามแผน ไดแ้ก่ ดา้นทศันคติต่อพฤติกรรม ดา้นการคลอ้ยตามกลุ่มอา้งอิง ดา้นการรับรู้
ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรม และ 3) ตราสินคา้ ไดแ้ก่ ดา้นการดึงดูดของตราสินคา้ ดา้น
ความมีประสิทธิภาพของตราสินคา้ ดา้นภาพลกัษณ์ของตราสินคา้   

ตัวแปรตาม คือ การตัดสินใจซ้ือสินค้าพรีเมี่ยมแบรนด์บนแพลตฟอร์มออนไลน์  
(กรณีศึกษากรุงเทพมหานคร)  

 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ  
 1. เพื่อท าให้สามารถทราบผลการตดัซ้ือสินคา้พรีเมี่ยมแบรนด์ บนแพลตฟอร์มออนไลน์ 
จ าแนกตามประชากรศาสตร์  
 2. เพื่อท าให้ทราบผลของทฤษฎีตามแบบแผน และปัจจัยของตราสินค้า ที่มีผลต่อการ
ตดัสินใจซ้ือสินคา้พรีเมี่ยมแบรนด ์บนแพลตฟอร์มออนไลน์ (กรณีศึกษากรุงเทพมหานคร) 
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ทบทวนวรรณกรรม 

1. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการพาณิชย์อิเลก็ทรอนิกส์  
  ส านักงานพัฒนาธุรกิจทางอิเล็กทรอนิกส์(2563)ให้ความหมายไว้ว่า  การพาณิชย์
อิ เล็กทรอนิกส์หรือ  e-Commerce (Electronic Commerce) เ ป็นการท า ธุรกรรม ซ้ือขา ยห รือ
แลกเปลี่ยนสินค้าและบริการบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตโดยใช้เว็บไซต์หรือแอพพลิเคชันเป็น
ส่ือกลางในการน า เสนอสินค้าและบริการต่าง ๆ รวมถึงการติดต่อกันระหว่างผู้ซ้ือและ
ผู้ขาย ตลอดจนการท าธุรกรรมทางออนไลน์  ซ่ึงการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์  สามรถกระท าขึ้น
ระหว่างหน่วยธุรกิจ บุคคล รัฐ องค์กรเอกชนหรือองค์กรของรัฐใด ๆ เพื่อวตัถุประสงค์ทางธุรกิจ
การคา้ และการติดต่องานราชการ โดยใชวิ้ธีการทางอิเล็กทรอนิกส์เพียงบางส่วนหรือทั้งหมด 

2. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับสินค้าพรีเมี่ยมแบรนด์  
  Sheikh Farhan Ashraf (2017) อา้งใน Krystallis, Arvanitoyannis, & Kapirti (2003) กล่าวถึง
การซ้ือสินคา้พรีเมี่ยมแบรนด์ว่า เป็นการใช้จ่ายให้แก่สินคา้ฟุ่มเฟือยและหรูหรา ซ่ึงความหรูหรา
ของแต่ละบุคคลจะแตกต่างกนัไปตามความรู้สึกส่วนบุคคล และอา้งใน Nancy & AARON (1998) 
ว่าสินค้าที่ เป็นพรีเมี่ยมแบรนด์มักจะมีความพิเศษเฉพาะตัว มีการออกแบบที่ ดี มีราคาและ
คุณภาพสูงกว่าสินคา้ในหมวดหมู่เดียวกนั ถึงแมสิ้นคา้บางช้ินอาจมีคุณภาพที่ไม่ดีเท่าที่ควร แต่คนก็
ยงันิยมซ้ือเน่ืองจากช่ืนชอบในตราสินคา้และเพ่ือเติมเต็มความตอ้งการ 
 Young Jee Han, Joseph C. Nunes & Xavier Drèze (2010) กล่าวว่า พรีเมี่ยมแบรนด์เป็น
สินคา้หรูหราประเภทสินคา้ฟุ่ มเฟือย ที่สามารถบ่งบอกถึงตวับุคคลหรือแสดงสถานภาพทางสังคม
ของผูส้วมใส่ได ้โดยน าเสนอตนเองและแสดงออกเชิงสัญลกัษญ์ผ่านองค์ประกอบของตราสินคา้
ต่าง ๆ เช่น ตราสินคา้ ภาพลกัษณ์ของตราสินคา้ สโลแกน ส่ิงเหล่าน้ีนอกจากจะสะทอ้นตวัตนของ
ตราสินค้าแล้วยงัสะท้อนตัวตนของผูส้วมใส่อีกด้วย ท าให้คนบางกลุ่มมีแรงจูงใจและต้องการ
เช่ือมโยงตนเองเข้ากบัตราสินค้าในเชิงคุณค่าและศักด์ิศรี เพ่ือการมีตัวตนทางสังคมผ่านการซ้ือ
สินคา้และบริการประเภทพรีเมี่ยมแบรนด ์

3. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติกรรมตามแผน  
 Ajzen (1985) เป็นทฤษฎีทางจิตวิทยาสังคมที่พฒันามาจากทฤษฎีการกระท าด้วยเหตุผล 
(Theory of Reasoned Action) ของ Ajzen และ Fishbein (1975) อธิบายว่า การแสดงพฤติกรรมของ
มนุษย์เกิดจากการช้ีน าโดยความเช่ือ 3 ประการได้แก่ ความเช่ือเก่ียวกับพฤติกรรม (Behavioral 
beliefs) ความเช่ือเก่ียวกบักลุ่มอา้งอิง (Normative beliefs) และความเช่ือเก่ียวกบัความสามารถใน
การควบคุม (Control beliefs) ซ่ึงความเช่ือ แต่ละตวัจะส่งผลต่อตวัแปรต่างๆ 
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4. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับตราสินค้า   
 พงศ์ศิริ คาขันแก้ว (2561) กล่าวว่า ตราสินค้า หมายถึง ช่ือ วลี สัญลักษณ์ รูปแบบ 
เคร่ืองหมาย บุคลิกภาพของสินคา้ หรือ การรวมบางส่ิง สามารถไดเ้ห็น หรือไดยิ้น เพ่ือใช้ระบุว่า
สินคา้นั้น เป็นของผูข้าย ไปยงัลูกคา้อีกทั้งยงัแสดงความแตกต่างจากคู่แข่งขนั และช่วยเพ่ิมคุณค่า
ให้กบัสินคา้ 
 Kaleel Rahman (2013) กล่าวว่า ตราสินค้า มีหน้าที่เพ่ิมมูลค่าให้กับสินค้าและบริการ 
องค์ประกอบของตราสินคา้ประกอบไปดว้ย ความภกัดีต่อตราสินคา้ การรับรู้ช่ือ การรับรู้ คุณภาพ 
ความเช่ือมโยงของตราสินคา้ และทรัพยสิ์นอื่นๆ ที่เป็นกรรมสิทธ์ิ และอา้งใน Keller (1993) ได้
นิยามคุณค่าตราสินคา้ว่าเป็นการรับรู้และการตอบสนองของผูบ้ริโภคต่อการตลาดของตราสินค้า
นั้นๆ ที่เช่ือมโยงกบัภาพลกัษณ์ของตราสินคา้ และองคป์ระกอบอื่นๆ 
5. กรอบแนวคิดในการวิจัย  

การวิจยัเร่ืองอิทธิพลของพฤติกรรมตามแผนและตราสินคา้ที่ส่งผลต่อการซ้ือสินคา้พรีเมี่ยม
แบรนด์ (กรณีศึกษากรุงเทพมหานคร) ผูวิ้จยัไดศ้ึกษาทบทวนแนวติด ทฤษฎี งานวิจยั รวมไปถึง
บทความทางวิชาการที่เก่ียวขอ้งแลว้ ท าให้ผูวิ้จยัไดก้  าหนดกรอบแนวความคิด ดงัน้ี 
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วิธีด าเนินการวิจัย 
การศึกษาวิจยัในคร้ังน้ีเป็นการวิจยัแบบไม่ทดลอง ซ่ึงเป็นการวิจยัโดยไม่มีการจดักระท า

หรือควบคุมตวัแปรใดๆ ซ่ึงเป็นการศึกษาตามสภาพแวดลอ้มที่เป็นอยูจ่ริงโดยไม่มีการเปลี่ยนแปลง 
เป็นการเก็บขอ้มูลเพียงคร้ังเดียว โดยใช้เคร่ืองมือในการวิจยัเป็นแบบสอบถามอิเล็กทรอนิกส์และ
ใช้วิธีการวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยวิธีการทางสถิติโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป  ผูวิ้จยัจึงใช้วิธีการก าหนด
สุ่มตวัอย่างโดยการเปิดตารางของ Yamane (1973) โดยที่ก  าหนดค่าความคลาดเคลื่อนของการสุ่ม
ตวัอยา่งที่ยอมรับไดท้ี่ 0.05 จึงท าให้มีระดบัความเช่ือมัน่ที่ 95% โดยผลจากการเปิดตารางขนาดกลุ่ม
ตวัอย่างพบว่า ขนาดของ กลุ่มตวัอย่างที่จะตอ้งท าการศึกษาจ านวน 400 ตวัอย่าง และสุ่มตวัอย่าง
แบบไม่อาศยัความน่าจะเป็น ดว้ยวิธีการสุ่มแบบสะดวก 

เคร่ืองมือที่ใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี คือ แบบสอบถาม ประกอบไปดว้ย 4 ส่วน ดงัต่อไปน้ี 
 ส่วนที่ 1 ปัจจยัส่วนบุคคล ซ่ึงจะเป็นค าถามแบบปลายปิดแบบตรวจสอบรายการ ก าหนดให้
ผูต้อบแบบสอบถามเลือกตอบ เพียงค าตอบเดียว มีค าถามจ านวน 5 ขอ้ ประกอบไปดว้ย เพศ อายุ 
อาชีพ รายไดต้่อเดือน และพรีเมี่ยมแบรนดใ์ดที่ท่านช่ืนชอบมากที่สุด 
 ส่วนที่ 2 แบบสอบถามปัจจยัในดา้นพฤติกรรมตามแผน โดยแบ่งการวดัออกเป็น 3 ดา้น 
ไดแ้ก่ ดา้นทศันคติต่อพฤติกรรม ดา้นการคลอ้ยตามกลุ่มอา้งอิง และ ดา้นการรับรู้ความสามารถใน
การควบคุม โดยแต่ละดา้นมี 3 ค าถามขอ้ยอ่ย รวมเป็นจ านวน 9 ขอ้  
 ส่วนที่ 3 แบบสอบถามปัจจยัในดา้นของตราสินคา้ โดยแบ่งการวดัออกเป็น 3 ดา้น ไดแ้ก่ 
ดา้นการดึงดูดของตราสินคา้ ดา้นความมีประสิทธิภาพของตราสินคา้ และ ดา้นภาพลกัษณ์ของตรา
สินคา้ โดยแต่ละดา้นมี 3 ค าถามขอ้ยอ่ย รวมเป็นจ านวน 9 ขอ้  
 ส่วนที่ 4 แบบสอบถามในดา้นการตดัสินใจซ้ือ มีขอ้ค าถาม 3 ขอ้ เพ่ือวดัการตดัสินใจซ้ือ  
 โดยส่วนที่ 2, 3 และ 4 มีการก าหนดเกณฑค์ะแนนดงัน้ี ให้ 5 = ระดบัความคิดเห็นมากที่สุด
4 = ระดับความคิดเห็นมาก, 3 = ระดับความคิดเห็นปานกลาง, 2 = ระดับความคิดเห็นน้อย, 1 = 
ระดบัความคิดเห็นนอ้ยที่สุด 

การตรวจสอบคุณภาพของแบบสอบถาม ผูวิ้จยัน าร่างแบบสอบถามให้อาจารยท์ี่ปรึกษา
ตรวจสอบค าถามในแบบสอบถาม เพ่ือความครอบคลุมเชิงเน้ือหาที่ตอ้งการศึกษา การจดัเรียงล าดบั
คาถาม การใช้ภาษาในแบบสอบถาม รวมถึงความเหมาะสมของค าถาม โดยการหาค่าดชันีความ
สอดคลอ้งของวตัถุประสงค ์(Index of Item Objective Congruence : IOC ) 
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เทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูล 
 1. สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูลดงัน้ี  
  1.1 ใช้ค่าความถี่ (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) ในการวิเคราะห์ขอ้มูล
ทั่วไปของผูซ้ื้อสินค้าพรีเมี่ยมแบรนด์ บนแพลตฟอร์มออนไลน์ (กรณีศึกษากรุงเทพมหานคร) 
ไดแ้ก่ เพศ อาย ุอาชีพ รายไดต่้อเดือน และ พรีเมี่ยมแบรนดใ์ดที่ช่ืนชอบมากที่สุด 
  1.2 ใช้ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตราฐาน (S.D.) ในการวิเคราะห์
ขอ้มูลทัว่ไปของผูซ้ื้อสินคา้พรีเมี่ยมแบรนด ์บนแพลตฟอร์มออนไลน์ (กรณีศึกษากรุงเทพมหานคร) 
ในการวิเคราะห์ขอ้มูล ปัจจยัในดา้นต่างๆ ไดแ้ก่ ปัจจยัในดา้นทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน ปัจจยัใน
ดา้นของตราสินคา้ และดา้นการตดัสินใจซ้ือ 
 2 สถิติอนุมาน (Inferential Statistics) ใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูลดงัน้ี  
  2.1 เพื่อศึกษาอิทธิพลของพฤติกรรมตามแผนและตราสินค้าที่ส่งผลต่อการซ้ือ
สินค้าพรีเมี่ยมแบรนด์ บนแพลตฟอร์มออนไลน์ (กรณีศึกษากรุงเทพมหานคร) เพศ อายุ อาชีพ 
รายไดต้่อเดือน และ พรีเมี่ยมแบรนด์ใดที่ช่ืนชอบมากที่สุด โดยใช้สถิติความแปรปรวนทางเดียว 
(One – way ANOVA) หากพบความแตกต่างจะ น าไปสู่การเปรียบเทียบเป็นรายคู่ โดยใช้วิธีของ 
LSD 
  2.2 เพื่อศึกษาปัจจัยในด้านทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน  ได้แก่ ด้านทัศนคติต่อ
พฤติกรรม ดา้นการคลอ้ยตามกลุ่มอา้งอิง และ ดา้นการรับรู้ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรม 
ปัจจยัในดา้นของตราสินคา้ ไดแ้ก่ ดา้นการดึงดูดของตราสินคา้ ดา้นความมีประสิทธิภาพของตรา
สินค้า และ ด้านภาพลักษณ์ของตราสินค้า และด้านการตัดสินใจซ้ือ ที่ส่งผลต่อการซ้ือสินค้าพ
รีเมี่ยมแบรนด์ บนแพลตฟอร์มออนไลน์ (กรณีศึกษากรุงเทพมหานคร) จะใช้การวิเคราะห์ข้อมูล
ดว้ยสถิติถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis)  
 
ผลการวิจัย 
 1. ผลการวิเคราะห์ปัจจยัในดา้นพฤติกรรมตามแผน โดยภาพรวมมีระดบัความคิดเห็นอยู่ที่
ระดบัมาก  
 2. ผลการวิเคราะห์ปัจจยัในดา้นของตราสินคา้ โดยภาพรวมมีระดบัความคิดเห็นอยูท่ี่ระดบั
มากที่สุด  
 3. ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบการตัดสินใจซ้ือสินค้าพรีเมี่ยมแบรนด์ (กรณีศึกษา
กรุงเทพมหานคร) จ าแนกตามปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ สามารถสรุปการวิจยัไดด้งัน้ี 
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  3.1 ประชากรในเขตกรุงเทพมหานครที่มี เพศ อาชีพ และรายไดต้่อเดือน ต่างกนั 
ท าให้การตัดสินใจซ้ือสินค้าพรีเมี่ยมแบรนด์ บนแพลตฟอร์มออนไลน์ ไม่ต่างกัน อย่างมีนัยยะ
ส าคญัที่ระดบั 0.05 
  3.2 ประชากรในเขตกรุงเทพมหานครที่อายุต่างกนั ท าให้การตดัสินใจซ้ือสินคา้พ
รีเมี่ยมแบรนด ์บนแพลตฟอร์มออนไลน์ แตกต่างกนั อยา่งมีนยัยะส าคญัที่ระดบั 0.05 
 4 .  ผลการ วิ เคราะ ห์การตัด สินใจ ซ้ือ สินค้าพ รี เมี่ ยมแบรนด์  บนแพลตฟอ ร์ม
ออนไลน์ (กรณีศึกษากรุงเทพมหานคร) เมื่อวิเคราะห์โดยภาพรวม (YT) 

ตัวแปร b Std. 
Error 

Beta 
 

t Sig F Sig 

Constant 1.196 0.311  3.839 0.000* 17.751 0.000* 
ด้านพฤติกรรมตามแผน  
ดา้นทศันคติต่อพฤติกรรม (X1) -0.012 0.077 -0.008 -0.149 0.882   
ดา้นการคลอ้ยตามกลุม่อา้งอิง (X2) 0.214 0.070 0.182 3.042 0.003*   
ดา้นการรับรู้ความสามารถในการ
ควบคุมพฤติกรรม (X3) 

0.212 0.078 0.172 2.705 0.007*   

ด้านของตราสินค้า  
ดา้นการดึงดูดของตราสินคา้ (X4) 0.095 0.081 0.074 1.175 0.241   
ดา้นความมีประสิทธิภาพของตรา
สินคา้ (X5) 

0.178 0.077 0.144 2.310 0.021*   

ดา้นภาพลกัษณ์ของตราสินคา้ (X6) -0.002 0.072 -0.001 -0.024 0.981   

R = 0.462, R2 = 0.213, Adjusted R Square = 0.201, SEE = 0.57105 

มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 

  4.1 พบว่า ปัจจยัในดา้นการคลอ้ยตามกลุ่มอา้งอิง ดา้นการรับรู้ความสามารถใน
การควบคุมพฤติกรรม และดา้นความมีประสิทธิภาพของตราสินคา้ มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้พ
รีเมี่ยมแบรนด ์บนแพลตฟอร์มออนไลน์ (กรณีศึกษากรุงเทพมหานคร) อยา่งมีนยัยะส าคญัทางสถิติ 
0.05   
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  4.2 พบว่าด้านทัศนคติต่อพฤติกรรม ด้านการดึงดูดของตราสินค้า และด้าน
ภาพลักษณ์ของตราสินค้าไม่มีผลต่อการตัดสินใจซ้ือสินค้าพรีเมี่ยมแบรนด์ บนแพลตฟอร์ม
ออนไลน์ (กรณีศึกษากรุงเทพมหานคร) อยา่งมีนยัยะส าคญัทางสถิติ 
  4.3 สามารถแทนค่าสมการไดด้งัน้ี  
   YT = 1.196 + 0.214 (X2) + 0.212 (X3) + 0.178 (X5) 
 5 . ผลการ วิ เคราะ ห์การตัด สิน ใจ ซ้ือ สินค้าพ รี เมี่ ยมแบรนด์  บนแพลตฟอ ร์ม
ออนไลน์ (กรณีศึกษากรุงเทพมหานคร) ดา้นปัจจยัในดา้นพฤติกรรมตามแผน  
  5.1 พบว่าปัจจยัดา้นพฤติกรรมตามแผนในดา้นการคลอ้ยตามกลุ่มอา้งอิง และดา้น
การรับรู้ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรม มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้พรีเมี่ยมแบรนด ์บน
แพลตฟอร์มออนไลน์ (กรณีศึกษากรุงเทพมหานคร) อยา่งมีนยัยะส าคญัทางสถิติ 0.05 
  5.2 พบว่าดา้นทศันคติต่อพฤติกรรม ไม่มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้พรีเมี่ยมแบ
รนด ์(กรณีศึกษากรุงเทพมหานคร) อยา่งมีนยัยะส าคญัทางสถิติ  
 6 . ผลการ วิ เคราะ ห์การตัด สิน ใจ ซ้ือ สินค้าพ รี เมี่ ยมแบรนด์  บนแพลตฟอ ร์ม
ออนไลน์ (กรณีศึกษากรุงเทพมหานคร) ดา้นตราสินคา้  
  6.1 พบว่าปัจจยัดา้นของตราสินคา้ ในดา้นความมีประสิทธิภาพของตราสินคา้ และ
ด้านการดึงดูดของตราสินค้า มีผลต่อการตัดสินใจซ้ือสินค้าพรีเมี่ยมแบรนด์ บนแพลตฟอร์ม
ออนไลน์ (กรณีศึกษากรุงเทพมหานคร) อยา่งมีนยัยะส าคญัทางสถิติ 0.05 
  6.2 พบว่าดา้นภาพลกัษณ์ของตราสินคา้ไม่มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้พรีเมี่ยม
แบรนด ์บนแพลตฟอร์มออนไลน์ (กรณีศึกษากรุงเทพมหานคร) อยา่งมีนยัยะส าคญัทางสถิติ  
7. ผลการวิเคราะห์ การตดัสินใจตดัสินใจซ้ือสินคา้พรีเมี่ยมแบรนด ์บนแพลตฟอร์มออนไลน์ 
(กรณีศึกษากรุงเทพมหานคร) (YT)  

 

อภิปรายผล 
 ผลการวิจยัการศึกษาอิทธิพลของพฤติกรรมตามแผนและตราสินคา้ที่ส่งผลต่อการตดัสินใจ
ซ้ือสินคา้พรีเมี่ยมแบรนด์ บนแพลตฟอร์มออนไลน์ (กรณีศึกษากรุงเทพมหานคร) เป็นการศึกษา
และได้รับข้อมูลจากกลุ่มประชากรในเขตกรุงเทพมหานครที่เคยซ้ือสินค้าพรีเมี่ยมแบรนด์ บน
แพลตฟอร์มออนไลน์ ซ่ึงเป็นข้อมูลเชิงประจักษ์ และถือว่าเป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการ
ปรับปรุง พฒันาการบริการ เพ่ือกระตุ้นการตัดสินใจซ้ือสินค้าพรีเมี่ยมแบรนด์ บนแพลตฟอร์ม
ออนไลน์ ซ่ึงสามารถอภิปรายผลการศึกษาไดด้งัน้ี 
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 1. การตัดสินใจซ้ือสินค้าพรีเมี่ยมแบรนด์บนแพลตฟอร์มออนไลน์ (กรณีศึกษา
กรุงเทพมหานคร) โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก ผูวิ้จัยมีความคิดเห็นว่า ปัจจัยต่างๆมีผลต่อการ
ตดัสินใจซ้ือสินคา้พรีเมี่ยมแบรนด์นั้น เช่นเดียวกบั งานวิจยัของ กญัญวัรา ศิริผ่อง และกาญณ์ระวี 
อนนัตอคัรกุล (2558) ที่อยูใ่นระดบัมากเช่นกนั 
 2.  ผลการวิจยัการตดัสินใจซ้ือสินคา้พรีเมี่ยมแบรนด ์(กรณีศึกษากรุงเทพมหานคร) จ าแนก
ตามประชากรศาสตร์ ผูวิ้จัยมีความคิดเห็นว่าการตัดสินใจซ้ือสินค้าพรีเมี่ยมแบรนด์นั้นมีความ
แตกต่างในส่วนช่วงอายุของผูซ้ื้อ โดยสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ณรงค์พจน์ งามวงศ์วิเชียร และ 
พชัร์หทยั จารุทวีผลนุกูล (2561) และ วิจยัของ สิทธิชัย พิทกัษ์พงศ์ (2563) ที่ไดส้รุปไวว่้า ปัจจยัใน
ด้านอายุต่างกันมีการตัดสินใจซ้ือสินค้าแบรนด์เนมทางช่องทางออนไลน์ แตกต่างกันอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 เช่นกนั 
 3. ผลการศึกษาปัจจยัในดา้นพฤติกรรมตามแผนที่มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้พรีเมี่ยม
แบรนด์ บนแพลตฟอร์มออนไลน์ (กรณีศึกษากรุงเทพมหานคร) ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นพฤติกรรมตาม
แผนในดา้นการคลอ้ยตามกลุ่มอา้งอิง และดา้นการรับรู้ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรม  ซ่ึง
สอดคล้องกบังานวิจัยของ จุติพร ราษฎรดี (2563)  ที่มีปัจจัยด้านพฤติกรรมตามแผนในดา้นการ
คลอ้ยตามกลุ่มอา้งอิงเช่นกนั และ งานวิจยัของ มนันยา มีนคร, สมเดช รุ่งศรีสวสัด์ิ, บณัฑิต ผงันิ
รันดร์, อรุณรุ่ง วงศก์งัวาน และ ปวีณา ศรีบุญเรือง (2561) ซ่ึงมีผลดา้นการรับรู้ความสามารถในการ
ควบคุมพฤติกรรม เช่นกนั 
 4. ผลการศึกษาปัจจยัในดา้นตราสินคา้ที่มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้พรีเมี่ยมแบรนด ์บน
แพลตฟอร์มออนไลน์ (กรณีศึกษากรุงเทพมหานคร)  ได้แก่ ปัจจัยในด้านตราสินค้าด้านความมี
ประสิทธิภาพของตราสินคา้ และดา้นการดึงดูดของตราสินคา้ ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ  
พงษพ์นัธ์ สันติธรรม และ ปฐมา สตะเวทิน (2563) ที่สรุปไวว่้าปัจจยัเหล่าน้ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือ
เช่นกนั 
 5. ผลการศึกษาปัจจยัในดา้นพฤติกรรมตามแผนและดา้นตราสินคา้ที่มีผลต่อการตดัสินใจ
ซ้ือสินคา้พรีเมี่ยมแบรนด ์บนแพลตฟอร์มออนไลน์ (กรณีศึกษากรุงเทพมหานคร) พบว่า ปัจจยัดา้น
พฤติกรรมตามแผนในดา้นการคลอ้ยตามกลุ่มอา้งอิง และดา้นการรับรู้ความสามารถในการควบคุม
พฤติกรรม และปัจจยัในดา้นตราสินคา้ดา้นความมีประสิทธิภาพของตราสินคา้ เท่านั้นที่มีผลต่อการ
ตดัสินใจซ้ือสินคา้พรีเมี่ยมแบรนด ์บนแพลตฟอร์มออนไลน์ (กรณีศึกษากรุงเทพมหานคร) อยา่งมี
นยัยะส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 
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ข้อเสนอแนะ 
 จากการวิจยัคร้ังน้ีมีขอ้เสนอแนะในการวิจยัเพ่ือใช้ให้เป็นประโยชน์และแนวทางส าหรับ
น าไปประยุกต์ใช้ในการวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาดส าหรับกิจการ เพื่อพฒันาตราสินคา้ให้ตอบ
โจทย์กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย เพ่ิมโอกาสทางการตลาด ในการตัดสินใจซ้ือสินค้าพรีเมี่ยมแบรนด์ 
(กรณีศึกษากรุงเทพมหานคร) ดงัน้ี 
 1. ปัจจยัดา้นประชากรในเขตกรุงเทพมหานครที่อายตุ่างกนั ท าให้การตดัสินใจซ้ือสินคา้พ
รีเมี่ยมแบรนด์ บนแพลตฟอร์มออนไลน์ แตกต่างกนั ดังนั้นธุรกิจสินค้าพรีเมี่ยมแบรนด์ควรให้
ความส าคญักบักลุ่มลูกคา้เป้าหมายแต่ละช่วงอายุ 
 2. ปัจจัยในด้านพฤติกรรมตามแผน ในด้านการคล้อยตามกลุ่มอา้งอิง และด้านการรับรู้
ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรม มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้พรีเมี่ยมแบรนด ์ดงันั้นธุรกิจ
สินคา้พรีเมี่ยมแบรนด์ควรสร้างการรับรู้และประชาสัมพนัธ์ตราสินคา้ผ่านกลุ่มอา้งอิง เช่น บุคคลมี
ช่ือเสียง ศิลปิน ดารา เพ่ือผูบ้ริโภคจดจ าและมีแนวโนม้ซ้ือสินคา้ตาม 
 3. ปัจจยัในดา้นตราสินคา้ ในดา้นความมีประสิทธิภาพของตราสินค้า และดา้นการดึงดูด
ของตราสินคา้ มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้พรีเมี่ยมแบรนด์ ดงันั้นธุรกิจสินคา้พรีเมี่ยมแบรนด์
ควรเน้นการผลิตที่มีประสิทธิภาพและรักษามาตรฐาน เพ่ือให้ผูซ้ื้อมัน่ใจในคุณภาพของสินคา้ที่
ไดรั้บ และคงคุณค่าสินคา้ผ่านตราสินคา้ เพ่ือให้ผูซ้ื้อรู้สึกถึงการดึงดูดเขา้หาตราสินคา้ ทั้งในแง่ของ
ผูซ้ื้อที่มีต่อตราสินคา้ และดึงดูดสายตาผูอ้ื่นเมื่อเห็นคนใชสิ้นคา้พรีเมี่ยมแบรนด ์

 

ข้อเสนอแนะเพือ่การศึกษาคร้ังต่อไป 
 1.  การศึกษาคน้ควา้คร้ังน้ี เป็นการศึกษาคน้ควา้เฉพาะการตดัสินใจซ้ือสินคา้พรีเมี่ยมแบ
รนด์ บนแพลตฟอร์มออนไลน์ (กรณีศึกษากรุงเทพมหานคร) เท่านั้น ซ่ึงข้อมูลที่ได้รับอาจมีไม่
เพียงพอต่อการน าไปใชเ้ป็นแนวทางในการก าหนดกลยทุธ์ทางการตลาดให้กบักิจการได ้ 
 2.การศึกษาคน้ควา้คร้ังน้ี เป็นการศึกษาคน้ควา้เฉพาะการตัดสินใจซ้ือสินค้าพรีเมี่ยมแบ
รนด์ บนแพลตฟอร์มออนไลน์ เท่านั้น ในการวิจยัคร้ังต่อไปอาจมีการขยายการศึกษาเป็นการซ้ือที่
หนา้ร้านดว้ย 
 3. การศึกษาคน้ควา้คร้ังน้ี เป็นการศึกษาคน้ควา้เฉพาะการตดัสินใจซ้ือสินคา้พรีเมี่ยมแบ
รนด ์ในพ้ืนที่กรุงเทพมหานครเท่านั้น ในการวิจยัคร้ังต่อไปอาจมีการขยายขอบเขตการศึกษาไปยงั
จงัหวดัอื่นดว้ย โดยศึกษาเพ่ิมเติมจากจงัหวดัที่มีรายไดสู้ง เช่น ปทุมธานี นนทบุรี นครปฐม ภูเก็ต  
 4. เน่ืองจากในขณะท าการศึกษาคน้ควา้ในคร้ังน้ี อยูใ่นช่วงการแพร่ระบาดของเช้ือโคโรนา
ไวรัส (โควิด-19) ท าให้สามารถเก็บขอ้มูลแบบสอบถามไดโ้ดยวิธีการท าแบบสอบามอิเล็กทรอนิกส์
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เท่านั้น ในการวิจยัคร้ังต่อไป หากการแพร่ระบาดของเช้ือโคโรนาไวรัส (โควิด-19) ลดจ านวนลง 
จะมีการเก็บขอ้มูลแบบสอบถามจากการลงพ้ืนที่เพ่ิมเติม 
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