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บทคัดย่อ 
การวิจัยเร่ือง การตัดสินใจซื้ออุปกรณ์เคร่ืองใช้ในครัวเรือนผ่านทางแอพพลิเคชั่นออนไลน์ 

(กรณีศึกษาร้าน Daisysshop)  มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) เพื่อศึกษาการตัดสินใจซื้ออุปกรณ์เคร่ืองใช้ใน

ครัวเรือนผ่านทางแอพพลิเคชั่นออนไลน์ (กรณีศึกษาร้าน Daisysshop) (2) เพื่อศึกษาการตัดสินใจซื้อ

อุปกรณ์เคร่ืองใช้ในครัวเรือนผ่านทางแอพพลิเคชั่นออนไลน์ (กรณีศึกษาร้าน Daisysshop) จ าแนกตามปัจจัย

ด้านประชากรศาสตร์ (3) เพื่อศึกษาปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด ปัจจัยด้านการยอมรับเทคโนโลยี

และการยอมรับนวัตกรรม และปัจจัยด้านตราสินค้าที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้ออุปกรณ์เคร่ืองใช้ในครัวเรือน

ผ่านทางแอพพลิเคชั่นออนไลน์ (กรณีศึกษาร้าน Daisysshop) กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ผู้บริโภคที่

กดติดตามและเคยซื้อสินค้าจากร้าน Daisysshop ทั้งใน Shopee และ Lazada จ านวน 384 คน ได้ท าการ

ค านวณขนาดของกลุ่มตัวอย่างจากสูตรของทาโร ยามาเน (Taro Yamane) มีการใช้แบบสอบถาม Online 

เป็นเคร่ืองมือเก็บรวบรวมข้อมูล ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบสะดวก (Convenience Sampling) เคร่ืองมือที่ใช้

ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น แบ่งเป็น 5 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 ค าถามคัดกรองเบื้องต้นและ

ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ของผู้ตอบแบบสอบถาม เป็นค าถามที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยส่วนบุคล ได้แก่ เพศ 

อายุ อาชีพ รายได้ ส่วนที่  2 ส่วนที่  2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด ซึ่ง

ประกอบด้วย ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ ปัจจัยด้านราคา ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ปัจจัยด้านการส่งเสริม

ทางการตลาด ส่วนที่ 3 ความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยด้านการยอมรับเทคโนโลยีและการยอมรับนวัตกรรม     
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ซึ่งประกอบด้วย การรับรู้ประโยชน์ ความง่ายในการใช้งาน ความเพลิดเพลิน ส่วนที่ 4 ความคิดเห็นเกี่ยวกับ

ปัจจัยด้านตราสินค้า ซึ่งประกอบด้วย ภาพลักษณ์ตราสินค้า ความมีเสน่ห์ของตราสินค้า คุณประโยชน์  ส่วน

ที่ 5 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการตัดสินใจซื้ออุปกรณ์เคร่ืองใช้ในครัวเรือนผ่านทางแอพพลิเคชั่นออนไลน์ 

 ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ ได้แก่  เพศ อาชีพ และรายได้ ที่ต่างกัน มีการ
ตัดสินใจซื้ออุปกรณ์เคร่ืองใช้ในครัวเรือนผ่านทางแอพพลิเคชั่นออนไลน์ต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
0.05 และปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด ด้านราคา  ด้านการส่งเสริมทางการตลาด ปัจจัยด้านการ
ยอมรับเทคโนโลยีและการยอมรับนวัตกรรม ด้านความคุ้มค่าในการซื้อสินค้า ความง่ายในการใช้งาน ความ
เพลิดเพลิน ปัจจัยด้านตราสินค้า ด้านความไว้ใจในตราสินค้า ความมีเสน่ห์ของตราสินค้า ด้านความเชื่อมั่น
ในตราสินค้า มีผลต่อการตัดสินใจซื้ออุปกรณ์เคร่ืองใช้ในครัวเรือนผ่านทางแอพพลิเคชั่นออนไลน์ 

ABSTRACT 
 Research subject The Decision Making on Purchasing Household Products from The Online 

Application (Case study of Daisysshop) The objective is (1) To study the decision making on purchasing 

household products from the online application (Case study of Daisysshop) (2) To study the decision 

making on purchasing household products from the online application (Case study of Daisysshop) 

between personal factors (3) To study the factors of Marketing Mix , Technology Acceptance and 

Innovation Adoption , Branding have an effect on the decision making on purchasing household products 

from the online application (Case study of Daisysshop) The sample group used in the research was 384 

personnel from Consumers who follow and purchased products from Daisysshop in Shopee and Lazada. 

Based on Taro Yamane calculation method and Online questionnaires are used as data collection tools. 

The research instruments are questionnaires that the researchers created, divided into 5 parts, Part 1: 

Personal data of the respondents such as gender, age, job position, income. Part 2:  Marketing Mix factor 

include Product , Price , Place , Promotion Part 3: Technology Acceptance and Innovation Adoption 

factor include Perceive of Usefulness , Perceive of Ease of Use , Perceive Enjoyment  Part 4: Branding 

factor include Brand Image , Brand Attractiveness , Brand Performance Part 5: Reviews of the decision 

making on purchasing household products from the online application (Case study of Daisysshop)  

 The study indicated that Personal factors such as gender, job position, income different incomes 

made the decision making on purchasing household products from the online application (Case study of 

Daisysshop) different in statistical significance 0.05 and  Marketing Mix factor include Price ,      
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Promotion and Technology Acceptance and Innovation Adoption factor include The Value of  Purchase , 

Perceive of Ease of Use , Perceive Enjoyment and Branding factor include Brand Trust , Brand 

Attractiveness , Brand Confidence have an effect on the decision making on purchasing household 

products from the online application (Case study of Daisysshop) 

บทน า 
 การด าเนินชีวิตของคนในสังคมปัจจุบันได้มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างมากเนื่องจากสภาพแวดล้อม 
สังคม เทคโนโลยีใหม่ๆ หรือโรคระบาดที่เข้ามา ในสถานการณ์ปัจจุบันสื่อออนไลน์หรือเว็บไซด์ต่างๆเข้า
มามีอิทธิพลในสังคมมากขึ้นเร่ือยๆ ไม่ว่าจะเป็นการติดต่อสื่อสาร การซื้อขายสินค้า การท าธุรกรรมการเงิน 
การศึกษา ความบันเทิง หรือการท าธุรกิจต่างๆ ก็สะดวก รวดเร็ว และสามารถเข้าถึงเทคโนโลยีได้ง่ายมาก
ยิ่งขึ้น จากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีอย่างรวดเร็วและสถานการณ์โรคระบาดในปัจจุบันที่เกิดขึ้นนี้ท าให้
ระบบการซื้อขายสินค้าเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมเป็นอย่างมาก ซึ่งในอดีตจะเป็นการซื้อขายสินค้าผ่านทาง
หน้าร้านเป็นส่วนใหญ่ ลูกค้าที่ซื้อขายก็จะเป็นผู้บริโภคในพื้นที่รอบๆบริเวณเท่านั้น แต่ในปัจจุบันผู้ผลิต
และผู้บริโภคได้น าเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการด าเนินธุรกิจการค้า ซึ่งเรียกว่าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-
Commerce) เป็นช่องทางการขายสินค้าหลักในการเข้าถึงผู้บริโภค อีกทั้งยังมีการเข้ามาของผู้ใช้บริการจาก
ต่างประเทศอีกด้วย  
 แต่อีกด้านของการขายสินค้าออนไลน์ก็มีอุปสรรคต่อธุรกิจหากมีระบบจัดการที่ไม่ดี อย่างเช่น 
ผู้ประกอบการไม่ได้มีการวิเคราะห์ตลาด วางแผนการด าเนินงานและสร้างกลยุทธ์ท าให้ผู้ประกอบการไม่รู้
จุดเด่น จุดด้อยเมื่อเปรียบเทียบกับคู่แข่ง ไม่รู้พฤติกรรมของผู้บริโภคและไม่สามารถหากลุ่มเป้าหมายเจอ 
อุปสรรคหลักอีกหนึ่งข้อที่ส าคัญคือ การบริการหลังการขาย ตัวตนของการขายสินค้าออนไลน์คือลูกค้าจับ
ต้องสินค้าได้ยาก ท าให้เกิดปัญหาความน่าเชื่อถือ ลูกค้ากังวลหากสินค้ามีปัญหาหรือช ารุดจะสามารถ
เปลี่ยนแปลงได้ไหม ร่วมถึงในเร่ืองของการแข่งขันด้านราคาและค่าจัดส่งสินค้า ความรวดเร็วในการจัดส่ง
สินค้า การแข่งขันระหว่างธุรกิจค้าปลีกและผู้ผลิตสินค้า  
 ด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยจึงอยากทราบถึงปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้ออุปกรณ์เคร่ืองใช้
ในครัวเรือนผ่านทางแอพพลิเคชั่นออนไลน์ (กรณีศึกษาร้าน Daisysshop) โดยเน้นศึกษาปัจจัยด้านส่วน
ประสมทางการตลาด การยอมรับเทคโนโลยีและการยอมรับนวัตกรรม ตราสินค้า และการตัดสินใจซื้อ
สินค้า เพื่อเป็นแนวทางในการประกอบธุรกิจโดยจะสามารถน าผลวิจัยที่ได้มาพัฒนาระบบการขายสินค้า
ออนไลน์ภายในร้านค้าให้ดียิ่งขึ้น และเป็นแนวทางส าหรับผู้ที่สนใจต้องการทราบความต้องการของ
ผู้บริโภคต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านทางแอพพลิเคชั่นออนไลน์ และยังสามารถน าผลวิจัยนี้ไปเป็น
แนวทางในการปรับปรุงคุณภาพและก าหนดนโยบายวางแผนพัฒนากลยุทธ์ทางการตลาด ก าหนด
กลุ่มเป้าหมายลูกค้าในการด าเนินธุรกิจต่อไป 
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วัตถุประสงค์ 

 1. เพื่อศึกษาการตัดสินใจซื้ออุปกรณ์เคร่ืองใช้ในครัวเรือนผ่านทางแอพพลิเคชั่นออนไลน์ 

(กรณีศึกษาร้าน Daisysshop) 

 2. เพื่อศึกษาการตัดสินใจซื้ออุปกรณ์เคร่ืองใช้ในครัวเรือนผ่านทางแอพพลิเคชั่นออนไลน์ 

(กรณีศึกษาร้าน Daisysshop) จ าแนกตามปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ 

 3. เพื่อศึกษาปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด ปัจจัยด้านการยอมรับเทคโนโลยีและการยอมรับ

นวัตกรรม และปัจจัยด้านตราสินค้าที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้ออุปกรณ์เคร่ืองใช้ในครัวเรือนผ่านทาง

แอพพลิเคชั่นออนไลน์ (กรณีศึกษาร้าน Daisysshop) 

ขอบเขตการวิจัย 

 1. ขอบเขตด้านประชากร คือ ผู้บริโภคที่กดติดตามและเคยซื้อสินค้าจากร้าน Daisysshop ทั้งใน 

Shopee และ Lazada จ านวน 384 คน แบ่งเป็น Shopee 379 คน และ Lazada 5 คน ส ารวจโดยใช้

แบบสอบถาม 

 2. ขอบเขตด้านระยะเวลาในการวิจัย เร่ิมด าเนินการวิจัยในช่วงเดือนพฤษภาคม – กรกฎาคม 2564 

 3. ขอบเขตด้านตัวแปร ตัวแปรอิสระ คือ ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ อาชีพ รายได้  

ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ด้านการ

ส่งเสริมทางการตลาด ปัจจัยด้านการยอมรับเทคโนโลยีและการยอมรับนวัตกรรม ได้แก่ การรับรู้ประโยชน์ 

ความง่ายในการใช้งาน ความเพลิดเพลิน และปัจจัยด้านตราสินค้า ได้แก่ ภาพลักษณ์ตราสินค้า ความมีเสน่ห์

ของตราสินค้า คุณประโยชน์ ตัวแปรตาม คือ การตัดสินใจซื้ออุปกรณ์เคร่ืองใช้ในครัวเรือนผ่านทาง

แอพพลิเคชั่นออนไลน์ (กรณีศึกษาร้าน Daisysshop) 

สมมติฐานการวิจัย 

 1. ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ต่างกัน น่าจะมีการตัดสินใจซื้ออุปกรณ์เคร่ืองใช้ในครัวเรือนผ่านทาง

แอพพลิเคชั่นออนไลน์ (กรณีศึกษาร้าน Daisysshop) ต่างกัน 

 2. ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด ด้านการยอมรับเทคโนโลยีและการยอมรับนวัตกรรม และ

ด้านตราสินค้ามีผลต่อการตัดสินใจซื้ออุปกรณ์เคร่ืองใช้ ในครัวเรือนผ่านทางแอพพลิเคชั่นออนไลน์ 

(กรณีศึกษาร้าน Daisysshop) 
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ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

 1. สามารถน าผลวิจัยคร้ังนี้มาเป็นแนวทางส าหรับปรับใช้กับการด าเนินธุรกิจ เพื่อให้สอดคล้องกับ

ความต้องการของผู้บริโภคในอนาคตต่อไป 

 2. ท าให้ทราบถึงความแตกต่างของปัจจัยด้านประชากรณ์ศาสตร์ของผู้บริโภคที่มีต่อพฤติกรรมใน

การตัดสินใจซื้ออุปกรณ์เคร่ืองใช้ในครัวเรือนผ่านทางแอพพลิเคชั่นออนไลน์ 

 3.ท าให้ทราบถึงระดับความส าคัญของปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด ปัจจัยด้านการยอมรับ

เทคโนโลยีและการยอมรับนวัตกรรม และปัจจัยด้านตราสินค้ากับพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อเคร่ืองใช้ใน

ครัวเรือนผ่านแอพพลิเคชั่นออนไลน์ 

การทบทวนวรรณกรรม 

แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับประชากรศาสตร์ 

วชิรวัชร งามละม่อน (2558) ได้กล่าวว่า ลักษณะด้านประชากรศาสตร์ถือเป็นความหลากหลายและแตกต่าง

เกี่ยวกับบุคคลเช่น เพศ อายุ สถานภาพ อาชีพ ลักษณะโครงสร้างของร่างกาย ความอาวุโสในการท างาน เป็น

ต้น โดยจะแสดงถึงความเป็นมาของแต่ละบุคคลจากอดีตถึงปัจจุบันซึ่งความแตกต่างและหลากหลายของ

บุคคลนี้สามารถบ่งชี้ลักษณะพฤติกรรมการแสดงออกที่แตกต่างกันการตัดสินใจที่แตกต่างกันที่มีสาเหตุมา

จากความแตกต่างทางด้านประชากรศาสตร์หรือความเป็นมาของบุคคลนั่นเอง 

แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) 

Philip Kotler (1993) ได้นิยามความหมายของ ส่วนประสมทางการตลาด คือ เคร่ืองมือทางการตลาดที่

สามารถตอบสนองความต้องการและสร้างความพึงพอใจให้กับกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย ซึ่งประกอบด้วยทุกสิ่ง

ทุกอย่างที่กิจการใช้เพื่อโน้มน้าวความต้องการผลิตภัณฑ์ของกิจการ ซึ่งกล่าวได้ว่าเป็นกระบวนการทางการ

บริหารเพื่อให้บุคคลและกลุ่มได้สร้างและแลกเปลี่ยนระหว่างผลิตภัณฑ์และมูลค่าของผลิตภัณฑ์  

ประกอบด้วย 4 กลุ่ม ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ (Product) ราคา (Price) การจัดจ าหน่าย (Place) และการส่งเสริมการ

ขาย (Promotion) 

Passakorn Tipcha (2017) ได้กล่าวว่า ส่วนประสมทางการตลาด คือการมีสินค้าหรือบริการเพื่อตอบสนอง

ต่อความต้องการของลูกค้าและกลุ่มเป้าหมายได้ ราคาอยู่ในระดับที่ผู้บริโภครับได้และเห็นว่าคุ้มค่าต่อการ 
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จ่ายเงิน พร้อมทั้งมีช่องทางการจัดจ าหน่ายและการกระจายสินค้าเหมาะสมกับพฤติกรรมของผู้บริโภค 

รวมทั้งพยายามสร้างแรงจูงใจให้ผู้บริโภคเกิดความชอบในสินค้าชิ้นนั้น 

แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการยอมรับเทคโนโลยีและการยอมรับนวัตกรรม (The Technology Acceptance 

Model - TAM) 

Davis Bagozzi และ Warshaw (1989) ได้ศึกษาว่า เป็นทฤษฎีที่ปรับแต่งและพัฒนามาจากทฤษฎีแนวคิดของ 

TRA (The Theory of Reasoned Action: TRA) และเพื่อพัฒนาเป็นแบบจ าลองของ TAM โดยเป็นปัจจัยที่

ส่งผลต่อการยอมรับหรือการตัดสินใจที่จะใช้เทคโนโลยีหรือนวัตกรรมใหม่  ซึ่งปัจจัยหลักที่ส่งผลต่อการ

ยอมรับเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมของผู้ใช้ ได้แก่ การรับรู้ถึงความง่ายในการใช้ และ การรับรู้ถึงประโยชน์ที่

เกิดจากการใช้ โดยปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความตั้งใจเชิงพฤติกรรมในการใช้เทคโนโลยี (Behavioral Intention) 

มีทั้งหมด 3 ปัจจัย ได้แก่ 1.การรับรู้ความง่ายในการใช้งาน (Perceived Ease of Use) 2.การรับรู้ประโยชน์ที่

เกิดจากการใช้ (Perceived Usefulness) 3.ทัศนคติ (Attitude) ซึ่งที่กล่าวมาทั้งหมดนี้จะเป็นความตั้งใจเชิง

พฤติกรรมของลูกค้าหรือผู้บริโภคในการใช้เทคโนโลยีจะส่งอิทธิพลต่อการตั้งใจใช้และใช้ งานจริงของ

เทคโนโลยีนั้นๆ 

แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับตราสินค้า 

Kotler (1984) ได้อธิบายความหมายของตราสินค้าไว้ว่า การสร้างตราสินค้าเป็นเร่ืองส าคัญในกลยุทธ์

ผลิตภัณฑ์ตราสินค้าที่รู้จักแพร่หลายท าให้ก าหนดราคาสินค้าได้สูงและได้ขยายความของตราสินค้าเป็น

สัญลักษณ์ที่มีความสลับซับซ้อนสามารถสื่อความหมายได้ 6 ด้านดังนี้  คุณสมบัติ  (Attributes)  

คุณประโยชน์ (Benefits) คุณค่า (Value) วัฒนธรรม (Culture) บุคลิกภาพ (Personality) ผู้ใช้ (User)  

แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการตัดสินใจซื้อ 

Kotler (1997) ได้กล่าวว่า การตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคเกิดจากปัจจัยภายใน คือแรงจูงใจในการรับรู้ การ

เรียนรู้บุคลิกภาพและทัศนคติซึ่งจะแสดงให้เห็นถึงความต้องการและตระหนักว่ามีสินค้าให้เลือกมากมาย  

กิจกรรมที่มีผู้บริโภคเข้ามาเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับข้อมูลที่มีอยู่หรือข้อมูลที่ฝ่ายผู้ผลิตให้มาและสุดท้ายคือการ

ประเมินค่าของทางเลือกเหล่านั้น ส าหรับขั้นตอนในการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค มีล าดับขั้นตอนในการ

ตัดสินใจ 5 ขั้นตอน ดังนี ้ 

1.ความต้องการได้รับการกระตุ้นหรือการรับรู้ถึงความต้องการ (Need arousal or Problem recognition)  
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2. การแสวงหาข้อมูล (Information search)  

3. การประเมินทางเลือก (Evaluation of alternatives)  

4. การตัดสินใจซื้อ (Purchase decision)  

5. พฤติกรรมหลังการซื้อ (Post purchase behavior)  

กรอบแนวคิดในงานวิจัย 

 1.ตัวแปรอิสระ 

 - ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ อาชีพ รายได้ 

 - ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย 

ด้านการส่งเสริมทางการตลาด 

 - ปัจจัยด้านการยอมรับเทคโนโลยีและการยอมรับนวัตกรรม ได้แก่ การรับรู้ประโยชน์ ความง่ายใน

การใช้งาน ความเพลิดเพลิน 

 - ปัจจัยด้านตราสินค้า ได้แก่ ภาพลักษณ์ตราสินค้า ความมีเสน่ห์ของตราสินค้า คุณประโยชน์ 

 2.ตัวแปรตาม คือ การตัดสินใจซื้ออุปกรณ์เคร่ืองใช้ในครัวเรือนผ่านทางแอพพลิเคชั่นออนไลน์ 

(กรณีศึกษาร้าน Daisysshop) 

วิธีด าเนินการวิจัย 

 ในการวิจัยคร้ังนี้เป็นการวิจัยแบบไม่ทดลอง (Non - Experimental research design) ซึ่งมีการ

แสวงหาค าตอบ และเก็บข้อมูลจากสิ่งที่เกิดขึ้นอยู่แล้วตามธรรมชาติไม่มีการเปลี่ยนแปลงหรือสร้างขึ้นใหม่

การทดสอบคุณภาพเคร่ืองมือโดยการตรวจหาความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา  (Content Validity) โดยขอความ

อนุเคราะห ์ให้ผู้เชี่ยวชาญทางด้านการศึกษางานวิจัยตรวจสอบความถูกต้องของภาษาและความเที่ยงตรงเชิง

เนื้อหาของแบบสอบถาม ซึ่งผู้เชี่ยวชาญทางด้านการศึกษางานวิจัย ประกอบด้วย 1) ดร.นิเวศน์ ธรรมะ 2) 

ดร.วัชรพงษ์ ตันฑ์พรชัย 3) ดร.พิมม์ญภัทร สุพรรณพงศ์ พิจารณาตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาและ

เสนอแนะ เพื่อปรับปรุงให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น จากการพิจารณาของผู้เชี่ยวชาญทั้ง 3 ท่าน พบว่า ค่า IOC 

สูงสุดเท่ากับ 1 และค่า IOC ต่ าสุดเท่ากับ 0.66 และหลังจากนั้นได้มีการปรับปรุงแก้ไขแบบสอบถามเพื่อให้ 



8 

ข้อค าถามทุกข้อครอบคลุมเนื้อหาที่ต้องการวัดและสามารถน าไปทดลองใช้กับผู้บริโภคเพื่อหาข้อบกพร่องที่

อาจจะเกิดขึ้น โดยได้น าแบบสอบถามไปทดลองใช้ (Try-out) กับผู้บริโภคที่กดติดตามและเคยซื้อสินค้าจาก

ร้าน Daisysshop จ านวน 30 คน และหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา ได้ค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามเท่ากับ  

0. 877 แสดงว่า ข้อค าถาม มีระดับความเชื่อมั่นสูงและสามารถน าไปเก็บข้อมูลได้ 

การวิเคราะห์ข้อมูล 

การวิจัยครั้งน้ีผู้วิจัยด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ ดังนี้ 

 1.สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) จะใช้การวิเคราะห์ข้อมูลดังต่อไปนี้ 

  1.1 ใช้ค่าร้อยละ (Percentage) และค่าความถี่ (Frequency) กับตัวแปรที่มีระดับการวัดเชิงกลุ่ม ได้แก่ 

ปัจจัยด้านประชากรณ์ศาสตร์ที่ประกอบด้วย เพศ อายุ อาชีพ และรายได้ 

 1.2 ใช้ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) กับตัวแปรที่มีระดับการวัดเชิงปริมาณ 

ได้แก่ ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด ปัจจัยด้านการยอมรับเทคโนโลยีและการยอมรับนวัตกรรม 

ปัจจัยด้านตราสินค้า และการตัดสินใจซื้ออุปกรณ์เคร่ืองใช้ในครัวเรือนผ่านทางแอพพลิเคชั่นออนไลน์  

 2. สถิติอนุมาน (Inferential Statistics) ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลดังต่อไปนี้ 

 2.1 เพื่อศึกษาการตัดสินใจซื้ออุปกรณ์เคร่ืองใช้ในครัวเรือนผ่ านทางแอพพลิเคชั่นออนไลน์ 

(กรณีศึกษาร้าน Daisysshop) จ าแนกตามเพศ อายุ อาชีพ และรายได้ จะใช้การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติความ

แปรปรวนทางเดียว (One – way ANOVA) หากพบความแตกต่างจะน าไปสู่การเปรียบเทียบเป็นรายคู่  โดย

ใช้วิธีของ LSD 

 2.2 เพื่อศึกษาปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด ปัจจัยด้านการยอมรับเทคโนโลยีและการยอมรับ

นวัตกรรม และปัจจัยด้านตราสินค้า ที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้ออุปกรณ์เคร่ืองใช้ในครัวเรือนผ่านทาง

แอพพลิเคชั่นออนไลน์ (กรณีศึกษาร้าน Daisysshop) จะใช้การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติถดถอยพหุคูณ 

(Multiple Regression Analysis) 

สรุปผลการศึกษา 

การวิเคราะห์ข้อมูลแบบสอบถามการวิจัย  การตัดสินใจซื้ออุปกรณ์เคร่ืองใช้ในครัวเรือนผ่านทาง

แอพพลิเคชั่นออนไลน์ (กรณีศึกษาร้าน Daisysshop) พบว่าผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง  
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คิดเป็นร้อยละ 86.46 อายุ 25-30 ปี คิดเป็นร้อยละ 38.80 อาชีพ พนักงานบริษัทเอกชน คิดเป็นร้อยละ 21.35 

มีรายได้ 15,001 – 25,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 55. 47  

โดยสามารถสรุปผลการวิจัยได้ดังต่อไปนี้ 

 1. ผลการวิเคราะห์การตัดสินใจซื้ออุปกรณ์เคร่ืองใช้ในครัวเรือนผ่านทางแอพพลิเคชั่นออนไลน์  

(กรณีศึกษาร้าน Daisysshop) อยู่ในระดับคะแนนมากที่สุด ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.82 และค่าส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐานเท่ากับ 0.34  

 2. ผลการเปรียบเทียบการตัดสินใจซื้ออุปกรณ์เคร่ืองใช้ในครัวเรือนผ่านทางแอพพลิเคชั่นออนไลน์  

(กรณีศึกษาร้าน Daisysshop) จ าแนกตามปัจจัยด้านประชากรศาสตร์สามารถสรุปการวิจัยได้ดังนี้ 

 2.1 ผู้บริโภคที่กดติดตามและเคยซื้อสินค้าจากร้าน Daisysshop ทั้งใน Shopee และ Lazada ที่มีเพศ

ต่างกัน ท าให้การตัดสินใจซื้ออุปกรณ์เคร่ืองใช้ในครัวเรือนผ่านทางแอพพลิเคชั่นออนไลน์  โดยภาพรวม

ต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ 0.05 

 2.2 ผู้บริโภคที่กดติดตามและเคยซื้อสินค้าจากร้าน Daisysshop ทั้งใน Shopee และ Lazada ที่มี

อาชีพต่างกัน ท าให้การตัดสินใจซื้ออุปกรณ์เคร่ืองใช้ในครัวเรือนผ่านทางแอพพลิเคชั่นออนไลน์  โดย

ภาพรวมต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ 0.05 

 2.3 ผู้บริโภคที่กดติดตามและเคยซื้อสินค้าจากร้าน Daisysshop ทั้งใน Shopee และ Lazada ที่มี

รายได้ต่างกัน ท าให้การตัดสินใจซื้ออุปกรณ์เคร่ืองใช้ในครัวเรือนผ่านทางแอพพลิเคชั่นออนไลน์  โดย

ภาพรวมต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ 0.05 

 3. ผลการวิเคราะห์ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้ออุปกรณ์เคร่ืองใช้

ในครัวเรือนผ่านทางแอพพลิเคชั่นออนไลน์ (กรณีศึกษาร้าน Daisysshop) สามารถสรุปการวิจัย ได้ดังนี ้

 3.1 ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด ด้านราคา การส่งเสริมทางการตลาด มีผลต่อการตัดสินใจ

ซื้ออุปกรณ์เคร่ืองใช้ในครัวเรือนผ่านทางแอพพลิเคชั่นออนไลน์ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ท า

ให้ตัวแปรทั้ง 2 ตัวนี ้สามารถอธิบายความแปรปรวนของการตัดสินใจซื้ออุปกรณ์เคร่ืองใช้ในครัวเรือนผ่าน

ทางแอพพลิเคชั่นออนไลน์ ได้ร้อยละ 29.7 หรือมีอ านาจพยากรณ์ร้อยละ 29.7 และมีค่าความคลาดเคลื่อน

ของการพยากรณ์ที่ ±0.043 
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 3.2 ปัจจัยด้านการยอมรับเทคโนโลยีและการยอมรับนวัตกรรม ด้านความคุ้มค่าในการซื้อสินค้า 

ความง่ายในการใช้งาน ความเพลิดเพลิน มีผลต่อการตัดสินใจซื้ออุปกรณ์เคร่ืองใช้ในครัวเรือนผ่านทาง

แอพพลิเคชั่นออนไลน์ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ท าให้ตัวแปรทั้ง 3 ตัวนี้ สามารถอธิบายความ

แปรปรวนของการตัดสินใจซื้ออุปกรณ์เคร่ืองใช้ในครัวเรือนผ่านทางแอพพลิเคชั่นออนไลน์ ได้ร้อยละ 30.2 

หรือมีอ านาจพยากรณ์ร้อยละ 30.2 และมีค่าความคลาดเคลื่อนของการพยากรณ์ที่ ±0.043 

 3.3 ปัจจัยด้านตราสินค้า ด้านความไว้ใจในตราสินค้า ความมีเสน่ห์ของตราสินค้า ด้านความเชื่อมั่น

ในตราสินค้า มีผลต่อการตัดสินใจซื้ออุปกรณ์เคร่ืองใช้ในครัวเรือนผ่านทางแอพพลิเคชั่นออนไลน์  อย่างมี

นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ท าให้ตัวแปรทั้ง 3 ตัวนี ้สามารถอธิบายความแปรปรวนของการตัดสินใจซื้อ

อุปกรณ์เคร่ืองใช้ในครัวเรือนผ่านทางแอพพลิเคชั่นออนไลน์ ได้ร้อยละ 40.2 หรือมีอ านาจพยากรณ์ร้อยละ 

40.2 และมีค่าความคลาดเคลื่อนของการพยากรณ์ที่ ±0.040 

อภิปรายผลการศึกษา 

 1. ผลการศึกษาการตัดสินใจซื้ออุปกรณ์เคร่ืองใช้ในครัวเรือนผ่านทางแอพพลิเคชั่นออนไลน์ 

(กรณีศึกษาร้าน Daisysshop) ผู้บริโภคที่กดติดตามและเคยซื้อสินค้าจากร้าน Daisysshop ทั้งใน Shopee และ 

Lazada ให้ระดับคะแนนอยู่ในระดับมากที่สุด ซึ่งการศึกษาคร้ังนี้พบว่า อันดับที่ 1 ท่านตัดสินใจซื้ออุปกรณ์

เคร่ืองใช้ในครัวเรือนได้ท าการเปรียบเทียบข้อมูลเป็นอย่างดีแล้ว อันดับที่ 2 ในอนาคตหากท่านต้องการจะ

ซื้ออุปกรณ์เคร่ืองใช้ในครัวเรือนผ่านแอพพลิเคชั่นออนไลน์ท่านจะนึกถึงร้านร้านdaisysshop และอันดับที่ 3 

ท่านจะแนะน าให้คนรู้จักซื้ออุปกรณ์เคร่ืองใช้ในครัวเรือนผ่านแอพพลิเคชั่นออนไลน์ของร้านdaisysshop ซึ่ง

สอดคล้องกับงานวิจัยศิริวรรณ พันธุ และชาคริต ศรีทอง (2562) ได้ศึกษา ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตั้งใจซื้อซ้ า

ผลิตภัณฑ์สมุนไพรเสริมอาหารผ่านออนไลน์ ผลการวิจัยพบว่า ภาพลักษณ์ ความน่าเชื่อถือของตราสินค้า ที่

ส่งผลต่อการตั้งใจซื้อซ้ าผลิตภัณฑ์สมุนไพรเสริมอาหารผ่านออนไลน์  และกลยุทธ์การตลาดออนไลน์ที่

ส่งผลต่อการตั้งใจซื้อซ้ าผลิตภัณฑ์สมุนไพรเสริมอาหารผ่านออนไลน์ ม ี3 ด้าน คือ ด้านเคร่ืองมือการสื่อสาร

การตลาด ด้านการตลาดโดยใช้สื่อสังคมออนไลน์กับระบบการจัดการลูกค้าสัมพันธ์ และด้านระบบ
เครือข่ายตัวแทนจ าหน่ายสินค้า และสอดคล้องกับแนวคิดทฤษฎีของ Kotler (1997) ได้กล่าวว่า การตัดสินใจ

ซื้อของผู้บริโภคเกิดจากปัจจัยภายใน คือแรงจูงใจในการรับรู้ การเรียนรู้บุคลิกภาพและทัศนคติ การ

เปรียบเทียบตัวเลือกที่ดีที่สุด ซึ่งจะแสดงให้เห็นถึงความต้องการและตระหนักว่ามีสินค้าให้เลือกมากมาย 

 2. ผลการศึกษาการตัดสินใจซื้ออุปกรณ์เคร่ืองใช้ในครัวเรือนผ่านทางแอพพลิเคชั่นออนไลน์  

(กรณีศึกษาร้าน Daisysshop) จ าแนกตามเพศ อายุ อาชีพ และรายได้ สามารถสรุปได้ดังนี้ 
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 2.1 ผู้บริโภคที่กดติดตามและเคยซื้อสินค้าจากร้าน Daisysshop ทั้งใน Shopee และ Lazada ที่มีเพศ

ต่างกัน มีการตัดสินใจซื้ออุปกรณ์เคร่ืองใช้ในครัวเรือนผ่านทางแอพพลิเคชั่นออนไลน์ โดยภาพรวมต่างกัน 

ซึ่งผู้วิจัยมีความเห็นว่า การที่ผู้บริโภคมีเพศต่างกัน ท าให้มีการตัดสินใจซื้อสินค้าอุปกรณ์ เคร่ืองใช้ใน

ครัวเรือนต่างกัน สามารถบ่งชี้ได้ถึงความต้องการของแต่ละบุคคลมีไม่เหมือนกัน โดยส่วนใหญ่แล้วเพศ

ผู้หญิงมักจะมองหาอุปกรณ์เคร่ืองใช้ในครัวเรือนมากกว่าเพศชาย และเพศอื่นๆ และเพศหญิงมีแนวโน้วที่จะ

ซื้อสินค้าออนไลน์มากกว่า  จึงส่งผลท าให้การตัดสินใจซื้ออุปกรณ์เคร่ืองใช้ในครัวเรือนผ่านทาง

แอพพลิเคชั่นออนไลน์ต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ พัชรี บุตรฉ่ า (2562) ได้ศึกษาเร่ือง ปัจจัยที่

ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านระบบออนไลน์ของผู้สูงอายุ  กรณีศึกษากลุ่มผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่ในเขต

บางแค พบว่าปัจจัยส่วนบุคคลด้านเพศ ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านระบบออนไลน์ แต่ด้านอายุไม่

ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านระบบออนไลน์ 

 2.2 ผู้บริโภคที่กดติดตามและเคยซื้อสินค้าจากร้าน Daisysshop ทั้งใน Shopee และ Lazada ที่มี

อาชีพต่างกัน มีการตัดสินใจซื้ออุปกรณ์เคร่ืองใช้ในครัวเรือนผ่านทางแอพพลิเคชั่นออนไลน์  โดยภาพรวม

ต่างกัน ซึ่งผู้วิจัยมีความเห็นว่า อาชีพที่แตกต่างกันเกี่ยวข้องกับรูปแบบการด าเนินชีวิตที่แตกต่างกัน ท าให้

ความต้องการในการซื้อสินค้าไม่เหมือนกัน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ สามารถ สิทธิมณี (2559) ได้ศึกษา

เร่ือง การตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านทางช่องทางออนไลน์ กรณีศึกษาจังหวัดน่าน และกรุงเทพมหานคร พบว่า 

อาชีพ และรายได้ต่างกันมีผลอย่างยิ่งต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านทางช่องทางออนไลน์ต่างกัน  อย่างมี

นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

 2.3 ผู้บริโภคที่กดติดตามและเคยซื้อสินค้าจากร้าน Daisysshop ทั้งใน Shopee และ Lazada ที่มี

รายได้ต่างกัน มีการตัดสินใจซื้ออุปกรณ์เคร่ืองใช้ในครัวเรือนผ่านทางแอพพลิเคชั่นออนไลน์  โดยภาพรวม

ต่างกัน ซึ่งผู้วิจัยมีความเห็นว่า รายได้ที่แตกต่างกันของผู้บริโภคมีส่วนในการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้า

เนื่องจากผู้บริโภคจมีระดับรายได้ต่างกันจะมองถึงความจ าเป็นในการเลือกซื้อสินค้าแต่ละอย่างไม่

เหมือนกัน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ปัญญพัฒน์ เตชะศิริเชษฐ์ (2563) ได้ศึกษาเร่ือง ปัจจัยที่ส่งผลต่อ

การเลือกซื้อสินค้าออนไลน์ ตามแนวคิดการบริโภคอย่างยั่งยืนของคนวัยท างานในกรุงเทพมหานคร พบว่า 

เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพ อาชีพ และรายได้ที่มีความแตกต่างกันจะมีการตัดสินใจซื้อสินค้า

ออนไลน ์ตามแนวคิดการบริโภคอย่างยั่งยืนที่แตกต่างกัน 

 3. ผลการศึกษาปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้ออุปกรณ์เคร่ืองใช้ใน

ครัวเรือนผ่านทางแอพพลิเคชั่นออนไลน์ (กรณีศึกษาร้าน Daisysshop) สามารถสรุปได้ดังนี้ ปัจจัยด้านส่วน 
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ประสมทางการตลาดมีผลต่อการตัดสินใจซื้ออุปกรณ์เคร่ืองใช้ในครัวเรือนผ่านทางแอพพลิเคชั่นออนไลน์  

(กรณีศึกษาร้าน Daisysshop) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 ด้วยกัน 2 ด้านคือ ด้านราคา และด้านการ

ส่งเสริมการตลาด โดยด้านที่มีอิทธิพลมากที่สุด คือ ด้านการส่งเสริมทางการตลาด ซึ่งผู้วิจัยมีความเห็นว่า 

ผู้บริโภคส่วนใหญ่ให้ความส าคัญกับเร่ืองของการโฆษณาผ่านสื่ออนไลน์  และโค้ดส่วนลดต่างๆ ถ้าราคา

สินค้าแพงกว่าร้านอ่ืนแต่มีโค้ดส่วนลดหรือโค้ดส่งฟรีเพิ่มเข้ามา ลูกค้าก็อาจจะเลือกซื้อสินค้าที่ร้าน ซึ่ง

สอดคล้องกับข้อค าถามในแบบสอบถามงานวิจัยว่า  ท่านรับรู้ว่าในแอพพลิเคชั่นออนไลน์ของร้าน

daisysshopมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายสม่ าเสมอ เช่น แจกโค้ดส่วนลด โค้ดส่งฟรี จัดโปรโมชั่นสินค้า 

เกี่ยวกับอุปกรณ์เคร่ืองใช้ในครัวเรือน ที่ลูกค้าในความส าคัญอยู่ในระดับมากที่สุด และยังสอดคล้องกับ

งานวิจัยของ วิภาวรรณ (2558) ได้ท าการศึกษาวิจัยเร่ืองปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านสังคม

ออนไลน์ (อินสตาแกรม) ของประชากรในกรุงเทพมหานคร โดยผลจากการศึกษาพบว่า ปัจจัยด้านส่วน

ประสมทางการตลาดด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา และด้านการส่งเสริมการตลาดมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อ

สินค้าผ่านสังคมออนไลน์ (อินสตาแกรม) ของประชากรในกรุงเทพมหานคร  

 4. ผลการศึกษาปัจจัยด้านการยอมรับเทคโนโลยีและการยอมรับนวัตกรรม ที่มีผลต่อการตัดสินใจ

ซื้ออุปกรณ์เคร่ืองใช้ในครัวเรือนผ่านทางแอพพลิเคชั่นออนไลน์ (กรณีศึกษาร้าน Daisysshop) สามารถสรุป

ได้ดังนี ้ปัจจัยด้านการยอมรับเทคโนโลยีและการยอมรับนวัตกรรมมีผลต่อการตัดสินใจซื้ออุปกรณ์เคร่ืองใช้

ในครัวเรือนผ่านทางแอพพลิเคชั่นออนไลน์ (กรณีศึกษาร้าน Daisysshop) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 

ด้วยกัน 3 ด้านคือ ด้านความคุ้มค่าในการซื้อสินค้า ความง่ายในการใช้งาน และ ความเพลิดเพลิน โดยด้านที่

มีอิทธิพลมากที่สุด คือ ความเพลิดเพลิน ซึ่งผู้วิจัยมีความเห็นว่า ผู้บริโภคค่อนข้างให้ความส าคัญในเร่ืองของ

ความคุ้มค่าในการซื้อสินค้า ถึงแม้ว่าราคาจะมีอิทธิพลมาก แต่ลูกค้าก็ต้องการสินค้าที่ราคาถูกและมีคุณภาพ

ดี และความง่ายต่อการใช้งานของแอพพลิเคชั่นก็มีผลเน่ืองจากถ้าลูกค้าใช้งานแอพพลิเคชั่นไม่เป็นการสั่งซื้อ

สินค้าก็จะไม่สามารถด าเนินการได้ ซึ่งตรงกับข้อค าถามที่ว่า ท่านคิดว่าการเลือกซื้ออุปกรณ์เคร่ืองใช้ใน

ครัวเรือนผ่านแอพพลิเคชั่นออนไลน์จากร้านdaisysshopสามารถเข้าถึงได้ไม่ยาก ที่ลูกค้าในความส าคัญอยู่

ในระดับมากที่สุด และสอดคล้องกับงานวิจัยของ เกวรินทร์ ละเอียดดีนันท์ (2557) ได้ท าการศึกษาวิจัยเร่ือง 

การยอมรับเทคโนโลยีและพฤติกรรมผู้บริโภคออนไลน์ที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์  

ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ได้ศึกษาพบว่า ด้านการรับรู้ทางออนไลน์ ด้านความเพลิดเพลินทาง

ออนไลน ์มีผลต่อการตัดสินใจซื้อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร เนื่องจากการ

อ่านหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ท าให้ผู้บริโภครู้สึกผ่อนคลายความเครียดจากการเรียนหรือการท างาน และรู้สึกมี

ความคิดสร้างสรรค์ใหม่ๆ 
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 5. ผลการศึกษาปัจจัยด้านตราสินค้า ที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้ออุปกรณ์เคร่ืองใช้ในครัวเรือนผ่านทาง

แอพพลิเคชั่นออนไลน์ (กรณีศึกษาร้าน Daisysshop) สามารถสรุปได้ดังนี้ ปัจจัยด้านตราสินค้ามีผลต่อการ

ตัดสินใจซื้ออุปกรณ์เคร่ืองใช้ในครัวเรือนผ่านทางแอพพลิเคชั่นออนไลน์  (กรณีศึกษาร้าน Daisysshop) 

อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 ด้วยกัน 4 ด้านคือ ด้านความไว้ใจในตราสินค้า ความมีเสน่ห์ของตราสินค้า 

และด้านความเชื่อมั่นในตราสินค้า โดยด้านที่มีอิทธิพลมากที่สุด คือ ความมีเสน่ห์ของตราสินค้า ซึ่ง

สอดคล้องกับงานวิจัยอาทิตยา ดาวประทีป (2559) ได้ศึกษาวิจัยเร่ือง การรับรู้ตราสินค้าและผู้มีอิทธิพลต่อ

ตราสินค้าบนสื่อสังคมออนไลน์ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อเคร่ืองส าอางเกาหลีของผู้บริโภคในเขต

กรุงเทพมหานคร พบว่า การรับรู้ตราสินค้าส่งผลต่อการตัดสินใจเนื่องจากผู้บริโภคที่ เคยเลือกซื้อ

เคร่ืองส าอางจากเกาหลีรู้จักแบรนด์เคร่ืองส าอางเกาหลีจากสื่อโฆษณาต่าง ๆ ที่มีความน่าสนใจซ้ า จนท าให้

สามารถจดจ าลักษณะของแบรนด์และนึกถึงแบรนด์เคร่ืองส าอางนั้นได้เป็นอันดับแรกในการตัดสินใจซื้อ 

ข้อเสนอแนะ 

 ผลการวิจัยนี้ สามารถระบุปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้ออุปกรณ์เคร่ืองใช้ในครัวเรือนผ่านทาง

แอพพลิเคชั่นออนไลน์ (กรณีศึกษาร้าน Daisysshop) คือ ปัจจัยด้านการส่งเสริมทางการตลาด ความมีเสน่ห์

ของตราสินค้า และด้านความเชื่อมั่นในตราสินค้า ซึ่งมีอิทธิพลมากที่สุด ดังนั้นตัวผู้วิจัยเองและผู้ประกอบ

ธุรกิจที่เกี่ยวข้องควรค านึงถึงปัจจัยข้างต้นทั้ง 3 ปัจจัยมาเป็นอันดับแรก และปัจจัยที่มีอิทธิพลทางอ้อมต่อ

การตัดสินใจซื้ออุปกรณ์เคร่ืองใช้ในครัวเรือนผ่านทางแอพพลิเคชั่นออนไลน์  (กรณีศึกษาร้าน Daisysshop) 

คือ ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์  ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ด้านความคุ้มค่าในการซื้อสินค้า ด้าน

ทางเลือกในการตัดสินใจซื้อสินค้า ความง่ายในการใช้งาน และด้านการใช้ประโยชน์จากสินค้า 

ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป 

 1. ควรท าการขยายขอบเขตงานวิจัย โดยการเพิ่มกลุ่มตัวอย่างให้กว้างขวางมากขึ้นหรือครอบคลุม

ทั่วประเทศ เพื่อให้ครอบคลุมประชากรผู้ซื้อสินค้าอุปกรณ์เคร่ืองใช้ในครัวเรือนผ่านทางแอพพลิเคชั่น

ออนไลน์ได้มากขึ้น 

 2. ควรเพิ่มเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลอ่ืนๆ เช่น การสนทนากลุ่ม (Focus Group) ให้ได้รับรู้

ถึงข้อมูลเชิงลึก และความต้องการที่แท้จริงของกลุ่มผู้ซื้อสินค้าอุปกรณ์เคร่ืองใช้ในครัวเรือนผ่านทาง

แอพพลิเคชั่นออนไลน์ เพื่อจะน าข้อมูลที่ได้มาพัฒนาธุรกิจและเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพกับการขายสินค้า 

และเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของกลุ่มผู้บริโภคในอนาคตต่อไป 
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 3. ควรศึกษาปัจจัยอ่ืนๆ ที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าอุปกรณ์เคร่ืองใช้ในครัวเรือนผ่าน

แอพพลิเคชั่นออนไลน์ เพิ่มเติม เนื่องจากปัจจัยอ่ืนๆที่ยังไม่ได้กล่าวถึงอาจจะมีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้า

เช่นเดียวกัน 
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