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บทคดัยอ่ 

 การศกึษาครงันมีีวตัถุประสงคเ์พอืสาํรวจความคิดเหน็ของประชากรในกรุงเทพมหานคร ทีมีต่อนโยบาย

กระตุน้เศรษฐกิจของรฐัทสี่งผลตอ่การกระตุน้การตดัสินใจซอือปุกรณอ์อกกาํลงักายผา่นทางออนไลน ์และเพอืสาํรวจ

ความคิดเห็นของประชากรในกรุงเทพมหานคร ทมีีต่อการรบัรูข้่าวสารเชิงพาณิชยที์สง่ผลตอ่การกระตุน้การตดัสินใจ

ซอือปุกรณอ์อกกาํลงักายผา่นทางออนไลนใ์นเขตกรุงเทพมหานครฯเครอืงมือทีใชใ้นการเกบ็ขอ้มลูคอืแบบสอบถามซงึ



ไดท้าํการตรวจสอบจากผูท้รงคณุวฒุิ และมีคา่ความเชือมนัเทา่กบั 0.83 จากตวัอยา่งจาํนวน  คน เลือกจากการ

สุม่ตวัอย่างแบบง่าย สถิติทีใชป้ระกอบสถิติเชิงพรรณนาประกอบดว้ยคา่ความถี คา่รอ้ยละ คา่เฉลีย คา่ส่วงเบยีงเบน

มาตรฐาน และสถิติเชิงอนมุาน ไดแ้ก่ การวเิคราะหก์ารถดถอยเชิงพห ุ(Multiple regression) ทงันีการทดสอบ

สมมตฐิานทาํทรีะดบันยัสาํคญัทางสถิติ .   

 ผลการศกึษาพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามใหค้วามสาํคญักบันโยบายกระตุน้เศรษฐกิจของรฐับาลในเรอืงของ

การปฎิบตัินโยบายไดเ้ห็นผลและเป็นรูปธรรมมากทีสดุ ในดา้นการรบัรูข้่าวสารเชิงพาณิชย ์ผูต้อบแบบสอบถามให้

ความสาํคญัผ่านช่องทางสือออนไลนใ์นระดบัมากทีสดุ และใหค้วามสาํคญัรองลงมาต่อเรอืงการรบัรูเ้นอืหาข่าวทีได ้

รบัรูถึ้งประโยชนที์จะไดร้บั ซงึผลการศกึษาดงักลา่วยงัเป็นการสอดคลอ้งกบัสมมตุฐิานทเีสนอไว ้โดยการรบัรูข้่าวสาร

เชิงพาณิชยมี์ผลตอ่การตดัสินใจซอือปุกรณอ์อกกาํลงักายผ่านทางออนไลน ์อย่างมีนยัสาํคญัท ี0.05 

คาํสาํคญั: การกระตุน้การตดัสินใจซืออปุกรณอ์อกกาํลงักายผ่านทางออนไลนใ์นเขตกรุงเทพมหานคร 

Abstract 

This study aimed to survey the opinions of the population of Bangkok. The government's 

economic stimulus policy, which affects the stimulation of the decision to buy exercise equipment online. 

And to survey the opinions of the population in Bangkok The commercial perception that influences the 

decision to purchase exercise equipment online in Bangkok. The tool used for data collection was a 

questionnaire which was examined by experts. And a confidence factor of 0.83. The 200 samples were 

randomly edited convenient sampling method. The statistics used were the descriptive statistics with was 

consisted of frequency, percentage, mean, standard deviation, and inferential statistics as multiple 

regression analysis. The hypothesis was tested at the statistical significant level of 0.05. 

The study found that Respondents focus on the government's economic stimulus policy in terms 

of implementation of the policy, which are effective and concrete most. In the sense of commercial news. 

The respondents gave the highest priority through online media channels. And to give secondary 

importance to the perception of news content that has been realized the benefits that will be received This 

study is consistent with the proposed hypothesis. The commercial news has an effect on the decision to 

buy exercise equipment via online channel as significant level of 0.05. 



Keywords: The Stimulation Purchase Decision Of Exercise Machine Via Online Channel In Bangkok 

District 

บทนาํ 

 ปัจจุบนัประชากรมคีวามตืนตวัในการออกกาํลงักายกนัมากขนึ แต่เนืองจากสถานการณปั์จจบุนัมีการแพร่

ระบาดของไวร้สัโควิด-19 มีการประกาศสภาวะฉกุเฉินทาํใหก้ารเชา่บริการภายในสถานทอีอกกาํลงักายตา่งๆโดนปิด

ตวัลง และผูค้นไมมี่สถานทอีอกกาํลงักาย จึงทาํใหผู้บ้รโิภคจึงตอ้งสงัซอืเครอืงออกกาํลงักายผ่านช่องทางออนไลน์

แทน แตเ่นืองดว้ยสภาวะเศรษฐกิจหลงัจากไดร้บัผลกระทบจากโควิด19 ทรีะบาดระลอกทีสอง มกีารชะลอตวั นโยบาย

ของรฐับาลยงัไมม่ีการกระตุน้การชว่ยเหลือผูผ้ลิตอปุกรณอ์อกกาํลงักายในขณะน ีแต่ถา้มีการช่วยเหลือเกิดขึน อยาก

ทราบถึงนโยบายใดทจีะทาํใหเ้กิดการกระตุน้ซืออปุกรณผ์่านช่องทางออนไลน ์และการรบัรูข่้าวสารผา่นชอ่งทางใดทีจะ

ทาํใหเ้กิดการตดัสินใจซอืสินคา้ 

 ดว้ยสาเหตนุีผูว้ิจยัจงึตอ้งการศกึษาว่าผลกระทบจากการกระตุน้การช่วยเหลือของนโยบายรฐับาลทีเกิดขนึมี

ส่วนตอ่การซอือปุกรณอ์อกกาํลงักายผา่นชอ่งทางออนไลนไ์ดจ้รงิหรอืไม่ (Keynesian economics, 1930) ไดอ้ธิบาย

ไวว้่า การกระตุน้เศรษฐกิจทวีคณูตอ่ระบบเศรษฐกิจ มแีนวคิดมาจาก John Maynard Keynes โดยช่วยแกปั้ญหา

ในช่วงเศรษฐกิจตกตาํ เพอืใหเ้กิดการหมนุเวียนของเงินในระบบและมีการบริโภคภายในประเทศมากขึน  

 การรบัรูข้่าวสารเชิงพาณิชย ์หมายถงึการรบัรูข้อ้มลูของจากสอืตา่งๆและขอ้มลูดา้นเศรษฐกิจ อาทิ ตวัเลข 

GDP ทีปรบัตวัดีขึน หรอืขอ้มลูการรบัข่าวสารช่องทางต่างๆ มีผลตอ่การตดัสนิใจซอือปุกรณอ์อกกาํลงัผ่านช่องทาง

ออนไลนไ์ดจ้รงิหรอืไม่ (วรวีร ์เธียรธนเกียรติ, ) กลา่วถึงชอ่งทางเขา้ถึงสือตา่งๆไวว้่า ปัจจบุนัสงิแวดลอ้มต่างๆ

เปลียนไปอย่างรวดเรว็ นาํมาซงึการขยายตวัของระบบการสือสารทวัโลก ไดแ้กเ่ครอืข่ายอินเตอรเ์น็ต ทวัโลกสามารถ

ซอืขายผา่นกนัผ่าน Platform ที จนทาํใหท้กุๆธุรกิจปรบัเปลียนตวัเองเขา้สูธุ่รกิจในรูปของ ‘พาณิชยอ์เิลค็ทรอนิคอี

คอมเมิรซ์’ ผูผ้ลิตและผูซ้อืสามารถ ซอืขายกนัโดยตรงจากผลการวิจยัพบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามรบัรูถ้ึงความ

สะดวกสบายในการทาํธุรกรรมเชิงพาณิชยผ์า่น Application สามารถซอืไดต้ลอดเวลา 

วัตถุประสงคข์องการวิจัย  

.เพอืสาํรวจความคดิเหน็ของประชากรในกรุงเทพมหานคร ทมีีตอ่นโยบายกระตุน้เศรษฐกิจของรฐัทสี่งผลต่อการ

กระตุน้การตดัสินใจซอือปุกรณอ์อกกาํลงักายผา่นทางออนไลน ์



.เพอืสาํรวจความคดิเหน็ของประชากรในกรุงเทพมหานคร ทมีีตอ่การรบัรูข้่าวสารเชิงพาณิชยท์สี่งผลต่อการกระตุน้

การตดัสินใจซอือปุกรณอ์อกกาํลงักายผ่านทางออนไลน ์

สมมติฐานของการวิจัย  

1 นโยบายกระตุน้เศรษฐกิจของรฐัมีอทิธิพลตอ่การตดัสินใจซอือปุกรณอ์อกกาํลงักายผา่นทางออนไลน ์นโยบายของ

รฐับาลทอีอกมาช่วยใหป้ระชาชนลดค่าใชจ้่ายและเพมิรายไดท้าํใหป้ระชาชนมีการตดัสินใจซอือปุกรณอ์อกกาํลงักาย

ผ่านทางออนไลนเ์พมิขึนจรงิหรอืไม ่

2 การรบัรูข่้าวสารเชิงพาณิชยมี์อทิธิพลตอ่การตดัสินใจซอือปุกรณอ์อกกาํลงักายผา่นทางออนไลน ์การรบัรูถ้ึงสภาพ

เศรษฐกิจอาทิเช่น GDP เพิมขึนทาํใหท้าํใหป้ระชาชนมีการตดัสินใจซอือปุกรณอ์อกกาํลงักายผ่านทางออนไลนเ์พมิขึน

จรงิหรือไม่ 

ขอบเขตของการวิจัย  

 1.ประชากรและตวัอย่าง ในการศกึษานีกลุม่ตวัอยา่งมีลกัษณะเป็นบคุคลทีมีอาชีพ พนกังานเอกชน พนกังาน

ภาครฐั พนกังานอิสระ และพนกังานรฐัวิสาหกิจทีอาศยัอยู่ในบรเิวณกรุงเทพมหานคร หรอืเป็นบคุคลทีเคยมี

ประสบการณท์างดา้นการออกกาํลงักายหรอืเล่นกีฬามาก่อน หรอื เป็นผูท้มีีประสบการณส์งัซอืสินคา้ผา่นช่องทาง

ออนไลน ์โดยใชจ้าํนวนกลุม่ตวัอย่างประชากร ซงึไดจ้าํนวนทงัสนิ  คน  

 2.เนือหาทีใชใ้นการวิจยั เป็นการศกึษาทงัหมด 3 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นนโยบายการกระตุน้เศรษฐกิจของรฐับาล 

ดา้นการรบัรูข้่าวสารเชิงพาณิชย ์ดา้นการกระตุน้การตดัสินใจซอื ซงึจะมุ่งหาอิทธิพลระหว่างระหว่างตวัแปรตน้ทีส่งผล

ตอ่ตวัแปรตาม 

 3.ตวัแปรทีใชใ้นการวิจยั ผูว้ิจยันาํมาศึกษาเพือวิเคราะหว์่าตวัแปรตน้เหลา่นี จะส่งผลตอ่ตวัแปรตามใน

ลกัษณะใด ในทนีตีวัแปรทีนาํมาศกึษา ไดแ้ก่ นโยบายกระตุน้เศรษฐกิจของรฐั และการรบัรูข้า่วสารเชิงพาณิชย ์และ

ตวัแปรตาม เป็นตวัแปรทีผูว้จิยัตอ้งการศกึษาวา่จะไดร้บัอิทธิพลจากตวัแปรตน้ตวัใดบา้ง คือ การกระตุน้การตดัสินใจ

ซอือปุกรณอ์อกกาํลงักายในผา่นทางออนไลนใ์นเขตกรุงเทพมหานคร 

ประโยชน์ทคีาดว่าจะได้รับ  

 ทาํใหท้ราบถึงระดบัความคิดเห็นของประชากรในเขตกรุงเทพมหานครทเีป็นกลุ่มผูซ้อือปุกรณอ์อกกาํลงักาย

ในผา่นทางออนไลนท์มีีตอ่เรอืงนโยบายกระตุน้เศรษฐกิจของรฐัและการรบัรูข่้าวสารเชิงพาณิชยท์สี่งผลตอ่การกระตุน้

การตดัสินใจซอือปุกรณเ์ครอืงออกกาํลงักายในผา่นทางออนไลนใ์นเขตกรุงเทพมหานคร    



 ในทางปฏิบตักิลุ่มผูป้ระกอบการธรุกิจ สามารถนาํไปใชเ้ป็นแนวทางการวางกลยุทธก์ารตลาดตอ่นโยบาย

กระตุน้เศรษฐกิจของรฐัและสามารถนาํไปใชเ้ป็นแนวทางการวางกลยทุธก์ารขายต่อการรบัรูข้่าวสารเชิงพาณิชย ์กลุ่ม

นกัวิชาการสามารถนาํไปแตกประเดน็ใหม่ในการศึกษาอิทธิพลระหวา่งนโยบายกระตุน้เศรษฐกิจของรฐัทมีีต่อการ

กระตุน้การตดัสินใจซอืและสามารถนาํไปใชเ้ขียนผลงานทางวิชาการศึกษาอทิธิพลระหว่างการรบัรูข้่าวสารเชิงพาณิชย์

ทมีตี่อการกระตุน้การตดัสินใจไดช้ดัเจนยิงขึน กลุ่มบคุคลทวัไปนาํไปใชเ้ป็นแนวทางเพิมความรูเ้พือเพมิทกัษะ

ความสามารถในการทาํงานและนาํไปใชเ้ป็นเพิมทกัษะพฒันาตนเอง 

การทบทวนวรรณกรรม  

 การทบทวนแนวคดิและทฤษฎีทเีกียวขอ้งกบัตวัแปรทีศกึษาทงัตวัแปรตน้ และตวัแปรตาม ซงึในทนีีไดแ้ก่ 

1.1 แนวคิดและทฤษฎีทีเกียวกบันโยบายกระตุน้เศรษฐกิจของรฐั  

พรรษ์มน พิบลูพล อษิฎี กฎุอินทร ์และสิทธิ ธีรสรณ ์(2018) กลา่วถงึแนวคดิ ตามมาตรการกระตุน้เศรษฐกิจ

ของรฐับาล อตุสากรรมกีฬาเป็นอีกหนึงฟันเฟืองทีทาํใหเ้กิดเมด็เงนิมหาศาล แนวคดิเพิมเติมนอกจากการลดภาษีการ

ซอืบรกิารเพอืการกีฬา รฐับาลสามารถกระตุน้การลดภาษีดว้ยการซือเครอืงออกกาํลงักายดว้ยเช่นกัน เพือทจีะให้

อตุสาหกรรมทเีกียวขอ้งกบัการกีฬาไดจ้ดัเตรยีมวางแผน 4P ส่วนผสมทางการตลาด เพมิเม็ดเงนิ การจา้งงาน และ

ทางออ้มเพมิการท่องเทยีว การออกมาจบัจา่ยใชส้อย รวมถึงลิขสิทธิในการถา่ยถอดกีฬา เป็นตน้ 

อรสา ทาปาสาย (2558) กลา่วถงึ พฤติกรรมการซือรถยนตค์นัแรกมีความสมัพนัธก์บันโยบายรฐับาลและ

การเมือง เศรษฐกิจ โดยผูว้ิจยัไดก้ล่าวถึงนโยบายการกระตุน้ของภาครฐัอาทิ โครงการเหลา่นีลว้นมีความสมัพนัธต์อ่

การบรโิภคเพมิมากขึนจรงิหรอืไม่ ผลวิจยัไดป้ระเมินไวมี้อิทธิพลระดบักลางต่อการเลือกซอืรถยนตเ์กยีวกบัโครงการ

รฐับาลอาทิ การกาํหนดรายไดข้นัตาํใหม่ ดา้นนโยบายคือภาษีลดยนตค์นัแรก และอิทธิพลระดบัต่อการชุมนมุประทว้ง

ทางการเมือง 

วชรินทร ์สทุธิศยั ( ) ไดท้าํการศกึษาปัจจยัทีมีผลต่อความสาํเรจ็ในการนาํนโยบาย กล่าววา่ การนาํ

นโยบายไปปฏิบตัจิากผลงานของนกัวิชาการทีมีชือเสียงหลายทา่น รวมทงันาํประสบการณท์ผ่ีานมา พฒันาเป็น

แนวคิดและตวัแบบทางทฤษฎี การศกึษาเรอืง การนาํนโยบายไปปฏิบติัใหถ้่องแท ้จะตอ้งอาศยัการนาํเสนอตวัแบบ

ทางทฤษฎี (Theoretical Models) หรือแนวทางการศึกษาทพิีจารณาเห็นวา่สาํคญัและมีประโยชน ์ซงึการเสนอตวัแบบ 

นเีป็นไปตามหลกัการของทฤษฎีนิรนยัดงักลา่ว ซงึจากวธีิการศกึษาเบอืงตน้ วรเดช จนัทรศร จึงรวม  ตวัแบบของ

ทฤษฎีของการนาํนโยบายไปปฏิบตัิไดแ้ก่ ตวัแบบทยีึดหลกัเหตผุล (Rational Model) ตวัแบบทางดา้นการ จดัการ



(Management Model) ตวัแบบทางดา้นการพฒันาองคก์าร (Organization Development 31 Model) ตวัแบบ

ทางดา้นกระบวนการของระบบราชการ (Bureaucratic Processes Model) ตวัแบบทางการเมือง (Political Model) 

พฒันาเป็นตวัแบบเชิงบรูณาการ (Integrative Model) โดยมีตวัแปรตามคือผลทไีดจ้ากกระบวนการนาํนโยบายไป

ปฏิบตัิ 

วีณา ศรเิจรญิ อา้งถึง ณฐัพร ศิริสานต ์(2555)  ศกึษาปัจจยัทีส่งผลตอ่การตดัสินใจซอืบา้นจดัสรรของ

ขา้ราชการและพนกังานรฐัวิสาหกิจ ในเขตจงัหวดันนทบรุ ีกล่าวถึงนโยบายการปรบัค่าจา้งขนัตาํและนโยบายการปรบั

ฐานเงนิเดือนของรฐับาล ทาํใหผู้ท้จีบระดบัปรญิญาตรีและอนุปรญิญา มีรายไดแ้ละกาํลงัซอืเพมิขึนและมีความพรอ้ม

มากขึน ผูท้ีมีความตอ้งการซือบา้นส่วนใหญ่ประกอบอาชีพธุรกิจสว่นตวั 

นางสาวฐิวรา โรจนสกลุเกต ุ(  หนา้ - ) ศกึษาทศันคติของประชาชนทีมีตอ่การดาํเนินนโยบายของ

รฐับาล นางสาวยิงลกัษณ ์ชินวตัร : ศกึษากรณีชาวจงัหวดัอบุลราชธานี ไดก้ลา่วถึง ความสาํคญัของนโยบายไวห้ลาย

ประการดงันี 1) นโยบายช่วยใหป้ระหยดัเวลากลา่วคือ นโยบายเป็นสิงทคิีดหรือคาดการณไ์วล้ว่งหนา้ก่อนแลว้ ) 

นโยบายทชีดัเจนจะชว่ยใหก้ารตดัสินใจเป็นไปโดยถูกตอ้ง ยุติธรรม และเทยีงตรงมากยิงขึน ) นโยบายปัจจยัทาง

เศรษฐกิจ นบัว่าเป็นปัจจยัทสีาํคญัมากอกีอย่างหนงึทมีีผลกระทบต่อการกาํหนดนโยบายอย่างสาํคญั องคก์ารจะ

กาํหนดนโยบายไดอ้ย่างกวา้งขวาง หรือการดาํเนินงานของนโยบายจะเป็นไปโดยมีเสถียรภาพ 

จากการทบทวนวรรณกรรม ผูว้ิจยัสรุปว่า นโยบายกระตุน้เศรษฐกิจของรฐับาล สามารถช่วยกระตุน้ใหเ้กิด

การตดัสินใจซอืสินคา้ อกีทงัยงัเป็นผลดตีอ่อกีหลายๆธุรกิจ อาทิเช่น นโยบายการกระตุน้ซอืสินคา้อุปกรณอ์อกกาํลงั

กาย ทาํใหค้นชอบกีฬาส่งผลใหธ้รุกิจดา้นกีฬาสามารถขายลิขสิทธิและเกิดภาษีเขา้ทางรฐับาลหรอืการจาํหนา่ย

รถยนตเ์พมิมากขึน ไดร้บัภาษีจากการขายรถและนาํมนัรถไดม้ากขึน เป็นตน้ 

.   แนวคิดและทฤษฎีทีเกยีวกบัการรบัรูข้่าวสารเชิงพาณิชย ์

บงกช กิตติวาณิชยกุล (  หนา้ ) ไดศ้กึษา การรบัรูป้ระโยชน ์ความภกัดีต่อตราสินคา้และความสนใจใชบ้รกิาร สง

ผลต่อการตดัสินใจใชแ้อพลิเคชนั Bugaboo กล่าววา่ การรบัรูเ้ป็นกระบวนการทีเรารูส้กึไดต้อ่สิง หนงึสิงใด ซงึนนัก็คือ 

การแปลหรอืตีความหมายจากการรบัรูค้วามรูส้กึทีไดอ้อกเป็นความหมายทเีรา รูจ้กัและทีเราเขา้ใจ  

กมลวรรณ เก็งสาริกิจ (  หนา้ ) ไดศ้กึษา การรบัรูป้ระโยชน ์ความเชือมนัในคณุภาพการบรกิารทีส่งผลตอ่การ

ตดัสินใจใชบ้รกิารสายการบนิตน้ทุนตาํ กล่าวถึงการรบัรูแ้ละความเชือมนัว่า หมายถงึ ความสามารถทีทาํให้



ผูร้บับรกิารเกิดความเชือมนั ผูใ้หบ้รกิารจะตอ้งมีศกัยภาพทบี่งบอกวา่มีความสามารถในการบรกิารทดีีสามารถ

ตอบสนองความ ตอ้งการของผูร้บับรกิารไดอ้ย่างตรงความตอ้งการสอืสารอย่างชดัเจนถกูตอ้ง เพอืใหผู้ร้บับรกิารมนัใจ 

ว่าจะไดร้บับรกิารทีดีทีสดุ 

นายสญัชยั อปุะเดีย (  หนา้ ) ไดศ้กึษา ปัจจยัดา้นการรบัรูเ้กียวกบัระบบพาณิชยอ์ิเล็กทรอนกิสท์ีส่งผลตอ่การ

ตดัสินใจใชบ้รกิารชาํระเงินผ่านระบบพาณิชยอ์ิเล็กทรอนิกส ์ของประชาชนในเขตพนืทีกรุงเทพมหานครไดใ้ชท้ฤษฎี 

TAM ในการประยกุตใ์ช ้ระบบ สารสนเทศใหม ่พบว่า การรบัรูถึ้งประโยชน ์และการรบัรูว้า่งา่ยต่อการใชง้าน มีผลต่อ

การตดัสินใจใชง้าน หรอืพฤติกรรม และความตอ้งการใชข้องกลุม่ตวัอย่าง 

ธนชัญา วิสิฐศภุากร (  หนา้ ) กลา่วเรอืงการรบัรูโ้ฆษณาผา่นสือโทรทศันแ์ละทศันคติทส่ีงผลต่อภาพลกัษณแ์ละ

คณุภาพทรีบัรู ้ของผลิตภณัฑท์าํความสะอาดผิวหนา้ของผูห้ญิงในจงัหวดัอบุลราชธานี กล่าววา่ในกระบวนการสือสาร

นนั เป็นกระบวนการของการถ่ายทอดสารจากบคุคลฝ่ายหนงึซงึ เรยีกว่าผูส้ง่สาร (Source) ไปยงับคุคลอีกฝ่ายหนงึ

เรยีกว่าผูร้บัสาร(receiver)โดยผา่นสือ ซงึแบ่งไดเ้ป็น  ประเภทใหญ่ คือ . สิงพิมพ ์ . สือวิทย ุ . โทรทศัน ์ . สือ

ออนไลน ์

 จากการทบทวนวรรณกรรม ผูว้ิจยัสรุปว่า การรบัรูข้า่วสารเชิงพาณิชยค์ือ การนาํเสนอข่าวทเีป็นประโยชน์

สามารถนาํไปใชไ้ดจ้รงิ ข่าวสารทงีา่ยตอ่ความเขา้ใจ รวมถึงการใชสื้อช่องทางข่าวสารทีด ีมีสว่นสาํคญัในการเขา้ถึง

ผูบ้รโิภคเพอืใหเ้กิดการกระตุน้ตดัสินใจซือไดเ้พมิขึน 

.  แนวคดิและทฤษฎีทีเกียวกบัการกระตุน้การตดัสินใจซอือปุกรณอ์อกกาํลงักายผา่นทางออนไลนใ์นเขต

กรุงเทพมหานครฯ 

จิรศกัดิ ชาพรมมา ( ) ศกึษาปัจจยัทมีีอิทธิพลต่อการตดัสินใจใชบ้รกิารฟิตเนสเซ็นเตอร ์ทเีปิดใหบ้รกิาร 24 ชวัโมง 

ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร กลา่วถงึทฤษฎีการตดัสินใจซอื  พฤตกิรรมหลงัซือ เป็นกระบวนการในการ

ตดัสินใจซือ  ขนั (Five-Stage Model of the Consumer Buying Process) 

มกุดาวรรณ สมบรูณว์รรณะ ( ) ศกึษาปัจจยัทีมีอิทธิพลตอ่การตดัสินใจใชบ้รกิารสถานออกกาํลงักายขนาดใหญ่ 

(Fitness Center) ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานครกล่าวว่า การตดัสินใจซอืของผูบ้รโิภคแตกตา่งกนัตามประเภท

ผลติภณัฑ ์สามารถแบง่พฤติกรรมการซอืผลติภณัฑข์องผูบ้รโิภค  ปัจจยั ปัจจยัแรกคือความยุง่ยากในการซอืซงึ



ขึนอยู่กบัราคา ระยะหา่งในการซอื ความเสียงจากการซอื และ ผลกระทบตอ่ภาพลกัษณท์บีคุคลตอ้งการ ปัจจยัทสีอง 

คือ ความแตกตา่งของตราผลิตภณัฑใ์นตลาด  

ภทัรานิษฐ์ ฉายสวุรรณครี ี(2559) ศกึษาปัจจยัทมีีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซอืเสือผา้จากรา้นคา้ในเครอืข่ายเฟซบุ๊คและ

อินสตาแกรม กล่าวถงึทฤษฎีการตดัสินใจซอืเสือผา้จากรา้นผา้ช่องทางออนไลนโ์ดยกรอบแนบคดิใชส้ว่นผสมทาง

การตลาด 7P  โดยพบว่าสือทกีระตุน้การซอืขายผ่านช่องทางออนไลนที์ดทีีสดุอนัดบั 1 คือ Facebook , Line และ 

Youtube ตามลาํดบั  

เปรมกมล หงษ์ยนต ์( ) ศึกษา ปัจจยัทีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซอืสินคา้ผ่านทางแอพพลิเคชนัออนไลน ์(ลา

ซาดา้) ของผูบ้รโิภคยคุดิจิทลัในกรุงเทพมหานครกล่าวถึงปัจจบุนัไดมี้การพฒันารูปแบบการโฆษณาออนไลนผ์่านทาง 

Internet มากขึน เพอืเป็นการกระตุน้การขายผา่นชอ่งทางออนไลนอี์กทงัโลกปัจจบุนัมกีารพฒันาเครอืงมือในการ

เขา้ถึงอินเตอรเ์นต็ทรีวดเรว็มากขึน  

 จากการทบทวนวรรณกรรม ผูว้ิจยัสรุปว่า การตดัสินใจซอืเกิดจากการรบัรูถ้งึปัญหา การประเมิน การ

ตดัสินใจซือ และพฤติกรรมหลงัจากซอื ทงันยีงัมีเรอืงปัจจยัความรวดเรว็และความงา่ยในการสงัซอื และความ

ปลอดภยัในการซือ มีสว่นสาํคญัในการตดัสินใจซอืสินคา้ผา่นช่องทางออนไลน ์

2.1 อิทธิพลระหวา่งนโยบายกระตุน้เศรษฐกิจของรฐัทีสง่ผลตอ่การกระตุน้การตดัสินใจซอือปุกรณเ์ครอืงออก

กาํลงักายผา่นทางออนไลน ์

อรสา ทาปาสาย ( ) กลา่วถึง พฤติกรรมการซอืรถยนตค์นัแรกมีความสมัพนัธก์บันโยบายรฐับาลและการเมือง 

เศรษฐกิจ โดยผูวิ้จยัไดก้ล่าวถึงนโยบายการกระตุน้ของภาครฐัอาทิ เช่นโครงการรถยนตค์นัแรกไดภ้าษีคืน ,  

บาท โครงการลดดอกเบยีเงินกูซื้อรถยนต ์โครงการประกนัรายไดข้นัตาํ ปรบัเงินขนัตาํขึนวนัละ  บาท และนกัศกึษ

ปรญิญาตรไีด ้ ,  บาทขนัตาํ โครงการเหล่านีลว้นมีความสมัพนัธต์อ่การบรโิภคเพิมมากขึนจรงิหรอืไม่ ลดภาระ

คา่ใชจ่้าย และเพมิรายได ้ในการวิจยัใชก้ลุม้จาํนวน  ตวัอย่าง เครอืงมือทีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มลูคือ 

แบบสอบถาม สถิติทีใชก้ารวิเคราะห ์ขอ้มลูไดแ้ก่ คา่รอ้ยละ คา่เฉลีย คา่เบยีงเบนมาตรฐาน สถิติไคสแควรแ์ละค่า

สมัประสทิธิ Cramer’s V ผลการวิจยัพบวา่ผูต้อบแบบสอบถาม สว่นใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุ  ปีขึนไป มีสถานภาพ

สมรส สาํเรจ็การศกึษาระดบัปริญญาตรขึีนไป ประกอบอาชีพพนกังานบริษัทเอกชน และมีรายไดเ้ฉลียระหว่าง 

15,001 – 25,000 บาทต่อเดือนผูบ้รโิภคใหค้วามสาํคญัในดา้นผลิตภณัฑแ์ละบรกิารโดยรวม ดา้นราคาโดยรวม ดา้น

ช่องทางการจดัจาํหนา่ยโดยรวม และ ดา้นการสง่เสรมิการตลาดโดยรวม อยู่ในระดบัมาก 



ผลงานวิจยัทคีน้พบ นโยบายของภาครฐัเมือมีผลไปในทศิทางบวกตอ่ระบบเศรษฐกิจจะส่งผลใหเ้กิดการ

จบัจ่ายใชส้อยในระบบเพมิมากเป็นทวีคณู ยกตวัอย่างเชน่การคืนภาษีรถคนัแรก หรือ บา้นหลงัแรกเมอืปี พ.ศ.2554 

สรา้งเมด็เงินมหาศาลเขา้ระบบ มีการจบัจอยใชส้อยภาคครวัเรอืนเพมิขึน ภาคการผลิตเพิมขึน บรษัิทอสงัหาริมทรพัย์

โตขึน และดงึดดูการตงัโรงงานผลิตชินส่วนรถยนตจ์ากตา่งประเทศเพมิมากขึน รวมไปถึงการจา้งงานทีเพมิมากขึน 

พรรษ์มน พิบลูพล อษิฎี กฎุอินทร ์และสิทธิ ธีรสรณ ์(2018) กล่าวถงึแนวคิดการลดภาษีการซอืบรกิารเพอืการกีฬา 

รฐับาลสามารถกระตุน้การลดภาษีดว้ยการซือเครอืงออกกาํลงักายดว้ยเช่นกนั เพอืทจีะใหอ้ตุสาหกรรมทีเกียวขอ้งกบั

การกีฬาไดจ้ดัเตรยีมวางแผน 4P ส่วนผสมทางการตลาด และ แนวคดิทตีอ้งการนาํมาศึกษาคอืปัจจยัความสามารถ

ลดหย่อนภาษีจากการซอืบรกิารกีฬาเพอืลดหย่อนภาษีตามนโมบายรฐับาล สรา้งแรงจงูใจต่อผูซ้อืบรกิารกีฬาดงันนั

จากการทบทวนวรรณกรรมครงันเีราสามารถอา้งอิงไดว่้าการทีนโยบายของรฐัอาจจะสามารถสรา้งแรงกระตุน้ในการ

ตดัสินใจซืออปุกรณอ์อกกาํลงักายผา่นช่องทางออนไลนไ์ด ้

2.2 อิทธิพลระหวา่งการรบัรูข้่าวสารเชิงพาณิชยที์สง่ผลตอ่การกระตุน้การตดัสินใจซอือปุกรณเ์ครอืงออกกาํลงั

กายผา่นทางออนไลน ์

ชินพนัธ ์โรจนไพบลูยแ์ละคณะ ( ) ไดศ้กึษาเรอืง การบรโิภคบนพนืฐานความเชือมนัทางเศรษฐกิจ ผลงานวิจยัที

คน้พบ เมือเรารบัรูถ้ึงประโยชนข์องขอ้มลูข่าว ผ่านช่องทางตา่งๆ และเนือหาของขอ้มลูของ GDP หรอืขอ้มลูทาง

เศรษฐกิจไปในทศิทางทีดีขึน หมายถึงรายไดต้่อครวัเรอืนเพมิสงูขึนแต่คา่ครองชีพลดลง ทาํใหเ้กิดตามทฤษฎีการ

บรโิภคทสีมัพนัธก์บัรายไดส้มบรูณ ์(John Maynard Keynes) กล่าวคือเมือเรามีรายไดท้สีงูขึน เราก็จะมีการจบัจอยใช้

สอยทีเพมิขึน อกีทางหนงึอนัก่อใหเ้กิดผลต่อเนอืงเป็นทวีคณูตอ่ระบบเศรษฐกิจ (Multiplier Effect) กล่าวคือการใช้

จ่ายของภาคครวัเรอืนจะเปลียนเป็นรายไดข้องภาคธุรกิจซงึจะก่อใหเ้กิดการชนีาํในการขยายการลงทนุและการจา้ง

งานต่อไป 

จิราภรณ ์กมลวาทินและกิตติพนัธ ์คงสวสัดิเกียรติ (2553) ไดศ้กึษาเรอืง การรบัรูโ้ฆษณาในอินเตอรเ์นต็ตอ่การ

ตดัสินใจซือสนิคา้อปุโภคบรโิภค ในเขตกรุงเทพมหานครและปรมิณฑล ผลงานวิจยัทคีน้พบ ความสมัพนัธร์ะหวา่ง

ปัจจยัอนืๆ กบัการตดัสินใจซือสินคา้ อปุโภคบริโภค ในการศึกษาครงันใีชข้อ้มลูปฐมภมิู เป็นกลุ่มตวัอย่างผูบ้ริโภคทมีี 

ประสบการณใ์นการซือสนิคา้ จาํนวน 400 ราย การกาหนดขนาดตวัอยา่งผูว้ิจยั คาํนวณจากสตูรของ W.G. Cochran 

(1973) ทรีะดบัความเชือมนัรอ้ยละ 0.95 และ ความคลาดเคลือนรอ้ยละ 5 โดยกาหนดใหมี้การตอบคาํถามเบืองตน้ 

การเก็บรวบรวม ขอ้มลูผูว้จิยัดาํเนินการเก็บรวบรวมขอ้มลูดว้ยตนเอง โดยใชส้ถิติเชิงพรรณาอธิบาย คา่ความถี 



(Frequency) คา่รอ้ยละ (Percentage) คา่เฉลีย (Mean)และคา่เบียงเบน มาตรฐาน (Standard Deviation)และมีการ

ทดสอบสมมติฐาน สถิติเชิงอา้งองิ โดยใชค้า่ ANOVA และ Multiple Regression Analysis (MRA) เพือหาคา่ t-Test 

F-test ค่า Sig สมัประสิทธิสหพนัธ ์(R) สมัประสิทธิการกาหนด ( R2) และค่าวดัการกระจาย ความคลาดเคลือนเพอื

การวิเคราะหค์วามสมัพนัธข์องตวัแปรตา่ง ๆ ทรีะดบันยัสาํคญั ทางสถิต0ิ.5 ผลการวิจยัพบวา่ปัจจยัขอ้มลูส่วนบคุคล

ทางดา้นระดบัรายไดท้แีตกตา่งกนั มีผลตอ่พฤติกรรม การตดัสินใจซอืสินคา้ทแีตกต่างกนั สว่นปัจจยัการรบัรู ้และ

ปัจจยัอนื ๆ ทแีตกตา่งกนัมคีวามสมัพนัธก์บัการตดัสินใจซอืสนิคา้ทีแตกตา่งกนั 

พรรณิสา บวัรา (2015) ไดศ้กึเรอืงการเปิดรบัข่าวสาร ทศันคติ การตดัสนิใจซือ อาหารปรุงสาํเรจ็พรอ้มทาน ผา่นสือ

สงัคมออนไลนข์องประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร กลุ่มตวัอยา่งคือผูท้ีอาศยัอยู่ใน เขตกรุงเทพมหานคร อายุ 15-60 

ปี ทีมีอาํนาจในการซอืและตดัสินใจเกียวกบัการบรโิภคไดด้ว้ยตนเอง จาํนวน 400 คน การวิเคราะหแ์ละการ

ประเมินผล โดยวิเคราะหข์อ้มลูเชิงพรรณนา ใชก้ารแจกแจงความถี คา่รอ้ยละ คา่เฉลีย และส่วนเบียงเบนมาตรฐาน 

และ การวิเคราะหส์ถิติเชิงอนมุาน ใชก้ารทดสอบความแตกต่างของ คา่เฉลีย การวิเคราะหค์วามแปรปรวนทางเดียว 

และทดสอบความสมัพนัธร์ะหว่างตวัแปรดว้ยสหสมัพนัธ ์เพียรส์นั ผลการวิจยัพบวา่ 1. การเปิดรบัข่าวสารอาหารปรุง

สาํเรจ็พรอ้มทานผา่นสือสงัคมออนไลนข์องประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครอยู่ในระดบัมาก 2. การเปิดรบัข่าวสารมี

ความสมัพนัธก์บัทศันคตติ่ออาหารปรุงสาํเรจ็พรอ้มทานผ่านสือสงัคมออนไลนข์องประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร

อย่างมีนยัสาํคญัที 0.05 

วิธดีาํเนินการวิจัย  
 การวิจยัครงันเีป็นการสุม่แบบสะดวกผา่นทางออนไลน ์ผูว้ิจยัไดใ้ชส้ตูรคาํนวณ (Cochran, 1977)  ซงึไม่

ทราบถึงกลุม่ประชากรศาสตรท์แีนช่ดั ทงันีจะไดจ้าํนวนกลุม่ตวัอย่างประชากร ซงึไดจ้าํนวนทงัสิน  คน  

  =
 

4 
 

z = คา่ความเชือมนัทยีอมรบัขนาดตวัอย่างทรีะดบั 93% เทา่กบั 1.84 

e = ค่าความคาดเคลือนทยีอมรบัขนาดตวัอย่างทรีะดบั0.07 

 

 เมือแทนคา่ทุกค่าในสตูรจะไดข้นาดตวัอย่างเท่ากบั 168 คน ในทีนผีูวิ้จยัจึงกาหนดจาํนวนใหเ้ท่ากบั 200 คน 

เพอืเผือไวส้าหรบัความผิดพลาดของผูต้อบแบบสอบถามหรอืตอบไมค่รบถว้น 



เครอืงมอืทีใชใ้นการดาํเนินงานวิจยัทาํการคาํนวณความหา่งของแตล่ะช่วงคะแนนโดยใชส้ตูร ดงัน ี(สรุคณุ, 

2556) 

ช่วงหา่งระหว่างช่วงคะแนน =  คา่สงูสดุ – ค่าตาํสดุ 
    ระดบัชนั 

        ในทนีีผูว้ิจยัไดแ้บ่งระดบัคะแนนเป็น 5 ระดบั 

    5 = ระดบัคา่คะแนนสงูสดุ 

    1 = ระดบัคา่คะแนนตาํสดุ 

         ดงันนัการแทนคา่สตูรจะได ้=  5 - 1  = 0.8 
                      5 

1. ทาํการกาํหนดช่วงชนัสาํหรบัการแปลผลคา่คะแนนทตีกอยู่ในช่วงชนัต่างๆ ดงันี 

คะแนนทีมคี่าอยู่ในช่วง 1.00 – 1.80   แปลผลว่า  นอ้ยทีสดุ/ตาํทีสดุ 

       คะแนนทีมคี่าอยู่ในช่วง 1.81 – 2.61   แปลผลว่า  ค่อนขา้งนอ้ย/คอ่นขา้งตาํ 

                     คะแนนทีมีค่าอยู่ในช่วง 2.62 – 3.42   แปลผลว่า  ปานกลาง 

คะแนนทีมคี่าอยู่ในช่วง 3.43 – 4.23   แปลผลว่า  ค่อนขา้งมาก/คอ่นขา้งสงู 

คะแนนทีมคี่าอยู่ในช่วง 4.24 – 5.00   แปลผลว่า  มากทสีดุ/สงูทสีดุ 

2. คา่เฉลียระดบัการตดัสินใจซอื แปลผลไดว้่า 

คะแนนทีมคี่าอยู่ในช่วง 1.00 – 1.80  แปลผลไดว้่า   มีระดบัการตดัสินใจซอืนอ้ยทีสดุ 

คะแนนทีมคี่าอยู่ในช่วง 1.81 – 2.61   แปลผลไดว้่า  มีระดบัการตดัสินใจซอืคอ่นขา้งนอ้ย 

คะแนนทีมคี่าอยู่ในช่วง 2.62 – 3.42   แปลผลไดว้่า  มีระดบัการตดัสินใจซอืปานกลาง 

คะแนนทีมคี่าอยู่ในช่วง 3.43 – 4.23   แปลผลไดว้่า  มีระดบัการตดัสินใจซอืคอ่นขา้งสงู 

คะแนนทีมคี่าอยู่ในช่วง 4.24 – 5.00   แปลผลไดว้่า  มีระดบัการตดัสินใจซอืมากทีสดุ 

ประเภทของสถิติทีใช ้สถิติเชิงพรรณนา ผูวิ้จยัไดน้าํมาใชเ้พอืตอบวตัถปุระสงคใ์นเรอืงตอ่ไปน ีคือ ค่าความถี คา่รอ้ย

ละ ใชเ้พือวิเคราะหแ์ละอธิบายถึงคณุลกัษณะของผูต้อบแบบสอบถาม และความเหน็เบืองตน้เกียวกบั เพศ อาชีพ ซงึ

ใชม้าตรวดันามบญัญัติและ อาชีพ รายได ้ระดบัการศกึษา ซึงใชม้าตรวดัจดัอนัดบั (Neil J. Salkind.2010) คา่เฉลีย 



และคา่สว่นเบียงเบนมาตรฐาน ใชเ้พอืวิเคราะหแ์ละอธิบายความคิดเหน็ของตวัอยา่งในเรอืงประชากรศาสตรใ์น

คาํถามทวัไป   นโยบายการฟืนฟเูศรษฐกิจของรฐั การรบัรูข่้าวสารเชิงพาณิชยห์รือทางการคา้เกียวกบัเศรษฐกิจระดบั

ใด  การตดัสินใจซอือปุกรณอ์อกกาํลงักายผา่นช่องทางออนไลน ์ซงึใชม้าตรวดัอนัตรภาค (Neil J. Salkind.2010) ซงึ

ผลการศกึษาทีไดจ้ะเป็นการตอบวตัถปุระสงคข์องการศกึษาทีตงัไวว้า่ 

    สถิติเชิงอนมุาน ผูว้จิยัไดน้าํมาใชเ้พอืการทดสอบสมมติุฐานสาํหรบัการตอบวตัถุประสงคข์องการศกึษา

ทตีงัไวว้า่เพือศกึษาอิทธิพลของการรบัรูข้่าวสารเชิงพาณิชยท์ีส่งผลตอ่การกระตุน้การตดัสินใจซอือปุกรณอ์อกกาํลงั

กายผา่นทางออนไลนใ์นเขตกรุงเทพมหานคร ซงึการวิเคราะหถ์ึงอทิธิพลในรูปของการส่งผลระหวา่งตวัแปรอิสระสอง

ตวัทีใชม้าตรวดัอนัตรภาค และตวัแปรตามหนงึตวัทีใชม้าตรวดัอนัตรภาคเช่นเดียวกนั ผูว้ิจยัไดเ้ลอืกใชส้ถิติ การ

วิเคราะหก์ารถอถอยเชิงพห ุ(Multiple Regress on Analysis) เพือดเูสน้ทางการสง่ผลทีเกิดขึนระหวา่งตวัแปรทงัสาม

ประเภท (Neil J. Salkind. 2010.) 

ผลการวิจัย  
 นโยบายกระตุน้เศรษฐกิจของรฐับาลมีผลตอ่การตดัสินใจซอือปุกรณอ์อกกาํลงักายผ่านชอ่งทางออนไลนใ์น

เขตกรุงเทพมหานคร ผูต้อบแบบสอบถามไดใ้หค้วามสาํคญัในดา้นของการออกนโยบายของรฐับาลทเีห็นผลและนาํไป

ปฎิบตัไิดจ้รงิ การรบัรูข่้าวสารเชงิพาณิชยม์ีผลตอ่การตดัสินใจซอือปุกรณอ์อกกาํลงักายผ่านช่องทางออนไลนใ์นเขต

กรุงเทพมหานครพบวา่ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่โดยภาพรวมมีการรบัรูข้่าวสารทางสือออนไลนม์ากทีสดุและให้

ความสาํคญัการรบัรูเ้นอืหาข่าวไดร้บัรูถ้ึงประโยชนท์จีะไดร้บัรองลงมา ในส่วนผลการสรุปปัจจยัการตดัสนิใจซอื

อปุกรณอ์อกกาํลงักายผ่านช่องทางออนไลนใ์นเขตกรุงเทพมหานครผูต้อบแบบสอบถามสว่นใหญ่มีความคดิเหน็ต่อ

การตดัสินใจซอือปุกรณอ์อกกาํลงักายผ่านชอ่งทางออนไลนเ์พราะง่ายตอ่การตดัสินใจซอืมากทีสดุและความคิดเหน็

การตดัสินใจซอือปุกรณอ์อกกาํลงักายผ่านชอ่งทางออนไลนเ์พราะไดร้บัสินคา้รวดเรว็รองลงมา 

 

อภปิรายผลการวจิัย  
 ผลการศกึษานโยบายกระตุน้เศรษฐกิจของรฐัทีสง่ผลตอ่การกระตุน้การตดัสินใจซอือปุกรณอ์อกกาํลงักาย

ผ่านทางออนไลนอ์ย่างมนียัสาํคญัทีระดบั 0.05  ผลการศึกษาพบว่านโยบายของรฐับาลทีออกมาช่วยใหป้ระชาชนลด

คา่ใชจ่้ายและเพมิรายได ้ไมมี่นยัสาํคญั ซงึอาจจะเป็นเพราะผลจากแบบสอบถามประเมินรฐับาลไม่สามารถกระตุน้

เศรษฐกิจไดจ้รงิ ซงึขดัแยง้กบัในการดาํเนินนโยบายจากการทบทวรวรรณกรรมเรอืงปัจจยัทีมีอทิธิพลในการตดัสินใจ

ซอืรถยนตค์นัแรกของผูบ้รโิภคในกรุงเทพมหานคร (อรสา ทาปาสาย, 2558) ทไีดก้ลา่วถึงโครงการรถยนตค์นัแรกของ

รฐับาลในปีนนัๆ มีการคืนภาษีลดคา่ใชจ่้ายใหก้บัประชาชน มีความน่าเชือถือและนาํนโยบายตา่งๆมาใชไ้ดจ้ริง จึงทาํ

ใหส้มมติฐานเรอืงของนโยบายกระตุน้เศรษฐกิจของรฐัมีอทิธิพลตอ่การตดัสินใจซืออปุกรณอ์อกกาํลงักายผ่านทาง

ออนไลน ์ไมมี่นยัสาํคญั และไม่ไดย้อมรบัในสมมติฐาน   ผลศกึษาต่อการรบัรูข้า่วสารเชิงพาณิชยที์ส่งผลตอ่การ



กระตุน้การตดัสินใจซืออปุกรณอ์อกกาํลงักายผ่านทางออนไลนอ์ย่างมีนยัสาํคญัทีระดบั 0.05   ผลการศกึษาพบว่าการ

รบัรูข่้าวสารเชิงพาณิชยมี์อิทธิพลตอ่การตดัสินใจซอือปุกรณอ์อกกาํลงักายผา่นทางออนไลน ์การรบัรูถ้ึงสภาพ

เศรษฐกิจอาทิเช่น GDP เพิมขึนสง่ผลตอ่การตดัสินใจบริโภคสินคา้เพมิขึนสอดคลอ้งกบั (ชินพนัธ ์โรจนไพบลูยแ์ละ

คณะ, ) ไดศ้กึษาเรอืง การบรโิภคบนพนืฐานความเชือมนัทางเศรษฐกิจตา่งๆ ตามแนวคิดทีกลา่วไวว้่าการไดร้บั

เนือหาข่าวสารทีเป็นประโยชนผ์า่นชอ่งทางสือตา่งๆ ทาํใหเ้กิดการตดัสินใจซือเพิมขนึ  (พรรณิสา บวัรา 2015) ไดศ้กึ

เรอืงการเปิดรบัข่าวสาร ทศันคติ การตดัสินใจซือ อาหารปรุงสาํเรจ็พรอ้มทาน ผ่านสอืสงัคมออนไลนข์องประชาชนใน

เขตกรุงเทพมหานครไดก้ลา่วถึงผลของการรบัรูผ้่านสือออนไลนท์าํใหเ้กิดการตืนตวัในการซือสินคา้เป็นคะแนนทีมาก

สดุ มสี่วนสมัพนัธก์บัการกระตุน้การตดัสนิใจซอือุปกรณอ์อกกาํลงักายผา่นช่องทางออนไลนม์ากขึน อย่างมีนยัสาํคญั  

ข้อเสนอแนะผลการวจิัย  

  ดา้นการพฒันาการรบัรูแ้ละการสรา้งทศันคติในเชิงบวกในเรอืงการเขา้ถึงกลุ่มเปา้หมายโดยสรา้งการรบัรูผ้่าน

ช่องทางออนไลนแ์ละโทรทศัน ์รวมไปถึงการแสวงหาโอกาสจากการกระตุน้เศรษฐกิจจากรฐับาล โดยใหข้อ้มลูทีถกูตอ้ง 

เขา้ใจง่ายและเป็นประโยชนแ์ก่กลุม่เปา้หมาย ดา้นนกัวิชาการทวัไปจะไดร้บัองคค์วามรูเ้พิมเติมและเป็นพืนฐาน

สาํหรบัการศึกษาตอ่ไป บคุคลทวัไปจะไดร้บัรูถ้ึงขอ้มลูมากขึนเกียวกบัความชดัเจนของข่าวสาร ความเขา้ใจง่าย และ

การรบัรูถ้ึงประโยชนท์ีจะไดร้บัเมอืสงัซอืสินคา้ผ่านทางออนไลนม์ากขึน เพราะผูป้ระกอบการใชผ้ลวจิยันีในการพฒันา

สินคา้และการตลาด 
ข้อเสนอแนะสาํหรับการวจิัยครังต่อไป  
ประเดน็ทีพบว่าไม่สอดคลอ้งกบัสมมตุฐิานทตีงัไว ้กลา่วคือ ผลการศกึษาทีพบวา่ปัจจยัดา้นนโยบายของภาครฐัส่งผล

ตอ่การกระตุน้การตดัสินใจซอือปุกรณอ์อกกาํลงักายผ่านช่องทางออนไลนซ์งึกลา่วว่าถา้รฐับาลทาํใหป้ระชาชนเพมิ

รายไดแ้ละลดคา่จ่ายใชใ้นการครองชพีได ้จะมีผลตอ่การซือสินคา้อปุกรอ์อกกาํลงักายผา่นทางออนไลน ์ซงึไม่

สอดคลอ้งกบัสมมติฐานทีตงัไวอ้าจเป็นเพราะนโยบายตา่งๆของรฐับาลอยู่ในเกณฑที์ตาํ ทาํใหมี้ความเป็นไปไดว้า่

นโยบายตา่งๆทรีฐับาลออกมาในช่วงแกว้ิกฤติการณโ์ควิดนใีชไ้ม่ไดจ้รงิ ดงันนัผูว้ิจยัครงัตอ่ไปควรทาํวิจยัเจาะโครงการ

รฐับาลตา่งๆเป็นเชิงลกึมากขึน 

  ผูว้ิจยัสาํหรบัโอกาสตอ่ไป ควรศกึษากับประชากรและกลุม่ตวัอย่างกลุ่มอืนๆเพอืขยายผลการศกึษาให้

กวา้งขวางมากขึน และควรใชเ้ทคนิคการวิจยัเชิงคณุภาพรว่มดว้ย และอาจเลือกใชส้ถิติอนืๆททีาํใหผ้ลการศกึษามี

ความชดัเจนมากขึน 
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