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บทคัดย่อ 

การศึกษาครังนีมีวตัถุประสงค์เพือวิเคราะห์อิทธิพลของกลุ่มอา้งอิงทางสังคมออนไลน์ และความ

ตระหนกัถึงตราสินคา้ ส่งผลต่อทศันคติภายใตก้ระบวนการตดัสินใจซือเครืองฟอกอากาศทางออนไลน์ ของ

ประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร เครืองมือทีใชใ้นการเก็บขอ้มูลคือแบบสอบถาม ซึงไดท้าํการ ตรวจสอบจาก

ผูท้รงคุณวุฒิและมีค่าความเชือมนั เท่ากบั 0.95 ตวัอย่างจาํนวน 200 คน เลือกจากการสุ่มตวัอย่างแบบสะดวก
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โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเครืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล สถิติทีใชป้ระกอบสถิติเชิงพรรณนาประกอบดว้ย

ค่าความถี ค่าร้อยละ ค่าเฉลีย ค่า ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน และสถิติเชิงอนุมาน ไดแ้ก่ การวิเคราะห์การถดถอย

เชิงพหุ ทงันีการทดสอบ สมมติฐานทาํทีระดับนัยสําคญัทางสถิติ 0.05 ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มอา้งอิงทาง

สังคมออนไลน์ และความตระหนกัถึงตราสินคา้ส่งผลต่อทศันคติภายใตก้ระบวนการตดัสินใจซือเครืองฟอก

อากาศทางออนไลน ์ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .  

คําสําคัญ: กลุ่มอา้งอิงทางสังคมออนไลน์; ความตระหนกัถึงตราสินคา้; กระบวนการตดัสินใจซือทางออนไลน์ 

เครืองฟอกอากาศ 

Abstract 

The purpose of this research was to analyze the impact of social reference groups and brand 

Awareness on decision process to purchase Air purifier in online among consumers in Bangkok metropolitan 

area. The tool used to collect data was a questionnaire, which was examined by a qualified expect and its 

reliability value was 0.95, The 200 sample used were and only selected by using a convenience sampling 

method. The descriptive statistics used for data analysis was frequency, percentage, mean and standard 

deviation. The hypothesis was tested by using a multiple regression analysis at the influence of statistics. The 

hypothesis was tested at the statistical significant level of 0.05. The study found that Social reference groups 

and brand awareness affected the decision process to purchase Air purifier in online among consumers in 

Bangkok metropolitan area. 

Key Word: Social reference groups; Brand Awareness; The Attitude under Purchase Decision of Air purifier 

online 

บทนํา 

เนืองด้วยในปัจจุบัน โลกได้มีการพฒันาไปอย่างรวดเร็ว จึงผลกัดันให้เกิดการเปลียนแปลงของ

โครงสร้างความสัมพนัธ์ ทางดา้นเศรษฐกิจ การเมือง สังคมระหวา่งประเทศ การพฒันาเทคโนโลยีสือสารและ

สารสนเทศทงัผูผ้ลิตและผูบ้ริโภค ส่งผลให้มีการแข่งขันทางธุรกิจกันอย่างรุนแรงในปัจจุบัน ซึงระบบ

อินเตอร์เน็ตจึงเขา้มามีบทบาทสําคญัในการทาํธุรกิจในยุคปัจจุบนัเป็นอย่างยิง ดว้ยการเป็นฐานขอ้มูลขนาด

ใหญ่จึงส่งผลใหพ้ฤติกรรมการซือขายของจากเดิมทีจะตอ้งเดินทางไปซือตามตลาดสด หา้งสรรพสินคา้ มาเป็น
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การสังซือของทางออนไลน์โดยผ่านทางมือถือหรือแท็บเล็ต ซึงสามารถสังซือสินคา้ได้ตลอดเวลา และทุก

สถานที จึงส่งผลให้ตลาดอีคอมเมิร์ซ (E-commerce) เติบโตขึนมาเรือย ๆในปัจจุบัน(พรสรร วิเชียร

ประดิษฐ์,2563)  

นอกจากนีในปัจจุบนัในเขตกรุงเทพมหานครยงัมีสถานการณ์ฝุ่ น PM .  และไวรัสCovid-   เครือง

ฟอกอากาศจึงเป็นสินคา้ทีจาํเป็นสําหรับครอบครัวทีอาศยัอยูใ่นพืนทีดงักล่าว เพราะว่าสามารถฟอกอากาศให้

บริสุทธิปราศจากเชือโรค ทาํให้อากาศภายในบ้านปลอดภัยไม่เป็นอนัตรายต่อร่างกาย(กรมควบคุมมลพิษ 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อม) จึงส่งผลให้ตลาดเครืองฟอกอากาศในเมืองไทยมีมูลค่าทีสูง

มากขึนในปี  มีมูลค่าอยูที่ ,  ลา้นบาท และคาดการณ์วา่ในปี  จะมีมูลค่ามากกวา่เดิมอีก % หรือ

คิดเป็นมูลค่า ,  ลา้นบาท (ประชาชาติธุรกิจ,2563) 

แม้ว่าการสังซือสินคา้ออนไลน์จะไดรั้บความนิยมเพิมขึน แต่อาจจะเพิมกับสินคา้หรือบริการบาง

ชนิดทีมีคุณสมบติัไม่ซับซ้อนหรือมีราคาไม่สูงมากนกั(กิตติวฒัน์ จิตรวตัร, ) ดงันนัในการจาํหน่ายเครือง

ฟอกอากาศทีอาจมีราคาสูงหรือคุณสมบัติทีผูบ้ริโภคอาจไม่แน่ใจทีจะสังซือ ปัจจัยทีจะช่วยให้ผูบ้ริโภค

ตดัสินใจซือเครืองฟอกอากาศมีมากมาย แต่ในยุคของการแพร่กระจายของขอ้มูลข่าวสารโดยบุคคลหรือกลุ่ม

บุคคลต่างๆ ผ่านทางสือออนไลน์ มนัเป็นความสะดวกทีผูบ้ริโภคจะใชวิ้ธีการหาขอ้มูลจากกลุ่มอา้งอิงทีเขา

เชือถือผ่านสือออนไลน์ เพราะผูบ้ริโภคใชชี้วิตอยู่กบัสือออนไลน์ในชีวิตประจาํวนัเป็นปกติ ขอ้มูลทีไดรั้บจึง

เป็นแหล่งขอ้มูลสาํคญัทีผูบ้ริโภคใชใ้นการตดัสินใจซือเครืองฟอกอากาศทางออนไลน์ จึงเป็นประเด็นปัญหาที

ผูว้ิจยัตอ้งการศึกษา  

นอกจากนีความตระหนักถึงตราสินคา้ ยงัเป็นประเด็นว่าจะมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซือเครืองฟอก

อากาศทางออนไลน์หรือไม่ อย่างไรก็ตามจากการศึกษาทีผ่านมาความตระหนักถึงตราสินค้าส่งผลต่อ

กระบวนการตดัสินใจของผูบ้ริโภค(อาทิตยา ดาวประทีป, ) ไดอ้ธิบายเรืองความตระหนกัถึงตราสินคา้ วา่

เป็นการทีผูบ้ริโภคระลึกถึงคุณสมบติัหรือคุณลกัษณะอืนทีผูบ้ริโภคมีประสบการณ์มาก่อนหรือมีความรู้ความ

เขา้ใจต่อตราสินคา้นนัจนนาํไปสู่การตดัสินใจซือสินคา้ในทีสุด ดงันนัในกรณีของเครืองฟอกอากาศทางสือ

ออนไลน์ถือเป็นสินคา้ทีมีหลายตราสินคา้ จึงเป็นทีน่าสนใจว่าความตระหนักถึงตราสินคา้จะมีอิทธิพลต่อการ

ตดัสินใจซือเครืองฟอกอากาศทางออนไลน์หรือไม่ 

สําหรับการศึกษาในครังนี ผูวิ้จัยมีความสนใจทีจะศึกษาเพือให้เกิดความชดัเจนกบักลุ่มอา้งอิงทาง

สังคมออนไลน์และความตระหนกัถึงตราสินคา้ทีส่งผลต่อทศันคติภายใตก้ระบวนการตดัสินใจซือเครืองฟอก
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อากาศ ทางออนไลน์ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร โดยผูวิ้จัยได้นําเสนอปัญหาของการวิจัยของ

การศึกษาดงัต่อไปนี 

.ประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร ให้ระดบัความคิดเห็นอย่างไรต่อกลุ่มอา้งอิงทางสังคมออนไลน์

และความตระหนักถึงตราสินคา้ทีส่งผลต่อทศันคติภายใต้กระบวนการตดัสินใจซือเครืองฟอกอากาศ ทาง

ออนไลน ์

.ปัจจยัดา้นกลุ่มอา้งอิงทางสังคมออนไลน์และความตระหนกัถึงตราสินคา้ทีส่งผลต่อทศันคติภายใต้

กระบวนการตดัสินใจซือเครืองฟอกอากาศ ทางออนไลน์หรือไม่ และในลกัษณะใด 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

.เพอืสาํรวจความคิดเห็นของประชากรในเขตกรุงเทพมหานครทีมีต่อกลุ่มอา้งอิงทางออนไลน์ ความ

ตระหนกัถึงตราสินคา้ และทศันคติในการซือเครืองฟอกอากาศทางออนไลน์ 

.เพือวิเคราะห์อิทธิพลของ กลุ่มอา้งอิงทางออนไลน์ และความตระหนักถึงตราสินคา้ทีมีผลต่อ

ทศันคติในการตดัสินใจซือเครืองฟอกอากาศทางออนไลน์ 

สมมติฐานของการวิจัย 

สมมุติฐานที  กลุ่มอา้งอิงทางสังคมออนไลน์ ส่งผลต่อ ทศันคติในการตดัสินใจซือเครืองฟอกอากาศ

ทางออนไลน ์

สมมุติฐานที  ความตระหนักถึงตราสินคา้ ส่งผลต่อ ทศันคติในการตดัสินใจซือเครืองฟอกอากาศ

ทางออนไลน ์

ขอบเขตของการวิจัย 

1. ขอบเขตดา้นประชากรในทีนีหมายถึงประชากรทีจะใช้ขอ้มูลโดยการตอบคาํถามทีแสดงไวใ้น

แบบสอบถามผูวิ้จยัไดก้าํหนดคุณสมบตัิของประชากรไวด้งัต่อไปนี คือ 

       1.1 เป็นบุคคลทีอาศยัอยูใ่นบริเวณกรุงเทพมหานคร 

       1.  เป็นบุคคลทีเคยมีประสบการณ์ทางดา้นการซือสินคา้ทางออนไลน์มาก่อน 

       1.  เป็นบุคคลทีมีความรู้และความเขา้ใจเกียวกบัการซือสินคา้ผ่านทางออนไลน์ 
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2.ขอบเขตของตัวอย่าง สําหรับการกําหนดขนาดของตัวอย่างนัน ผู ้วิจัยได้ใช้สูตรคาํนวณของ 

Cocranch ( ) จะไดข้นาดตวัอย่างเท่ากับ คนในทีนีผูวิ้จยัจึงกาํหนดจาํนวนให้เท่ากบั คนเพือเผือไว้

สาํหรับความผิดพลาดในการตอบแบบสอบถามผิดพลาดของผูต้อบแบบสอบถถามหรือตอบไม่ครบถว้น 

3.ขอบเขตของตวัแปรทีศึกษา 

  3.1 ตวัแปรตน้ เป็นตวัแปรทีผูวิ้จยันาํมาศึกษาเพือวิเคราะห์ว่าตวัแปรอิสระเหล่านี จะส่งผล

ต่อตวัแปรตามในลกัษณะใด กล่าวคือ ( ) จะส่งผลหรือไม่และ ( ) จะส่งผลไปในเชิงบวกหรือเชิง ในทีนีตวั

แปรอิสระทีนาํมาศึกษา ไดแ้ก่  

   3.1.  กลุ่มอา้งอิงทางสังคมออนไลน์  

   3.1.  ความตระหนกัถึงตราสินคา้ 

  3.2 ตวัแปรตาม เป็นตวัแปรทีผูว้ิจยัตอ้งการศึกษาว่าจะไดรั้บอิทธิพลจากตวัแปรตน้ตวัใดบา้ง 

ในทีนีตวัแปรตามคือ ทศันคติภายใตก้ระบวนการการตดัสินใจซือเครืองฟอกอากาศทางออนไลน์ 

ประโยชน์ทีคาดว่าจะได้รับ 

.ทาํให้ทราบถึงระดบัความคิดเห็นของประชากรในเขตกรุงเทพมหานครทีเป็นกลุ่มตวัอย่างทีมีต่อ

เรืองกลุ่มอา้งอิงทางสังคมออนไลน์ ความตระหนกัถึงตราสินคา้ และทศันคติภายใตก้ระบวนการตดัสินใจซือ

เครืองฟอกอากาศ ทางออนไลน์ 

.ทาํให้ทราบถึงอิทธิพลของ กลุ่มอา้งอิงทางสังคมออนไลน์ และความตระหนกัถึงตราสินคา้ทีส่งผล

ต่อ กระบวนการตดัสินใจซือเครืองฟอกอากาศ ทางออนไลน์ 

การทบทวนวรรณกรรม 

 แนวคิดและทฤษฎีทีเกียวกบักลุ่มอา้งอิงทางสังคมออนไลน์ (Subjective Norm) 

นกัจิตวิทยาสังคมส่วนใหญ่มองเรืองของการคลอ้ยตามกนัว่าเป็น การทีบุคคลเปลียนพฤติกรรม อนั

เป็นผลเนืองมาจากความกดดันของกลุ่ม (Group pressure) กล่าวคือ เมือบุคคลคล้อยตาม เขาจะเปลียน

พฤติกรรม หรือความเชือจากจุดยืนเดิมมามีความรู้สึกนึกคิดเชือถือหรือปฏิบติัตนเหมือนๆ กบัทีบุคคลอืนใน
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กลุ่มปฏิบติักนั อนัเป็นผลเนืองมาจากความรู้สึกทีถูกกดดนัจากกลุ่ม ซึงความกดดนันนัอาจจะปรากฎจากกลุ่ม

จริง หรือเป็นความเขา้ใจทีนึกคิดขึนมาของบุคคลผูน้นัเองก็ได ้(Kiesler, 1969) 

Comber & Thieme, ( ) อา้งใน เมธินี ทุกขจ์าก,( ) ไดก้ล่าวถึง การคลอ้ยตามกลุ่มอา้งอิงเป็น

แหล่งทีมาของอิทธิพลทางสังคมทีสาคญั ซึงไดม้าจากบุคคลสําคญัของแต่ละบุคคล เช่น สมาชิกในครอบครัว 

เพือนและเพือนบา้น เป็นตน้ คนทีสําคญัเหล่านีทาํหน้าทีเป็นผูป้ระเมินเกียวกับพฤติกรรมของบุคคล ส่วน

(White, Smith, Greenslade & McKimmie , ) ได้กล่าวถึง การคล้อยตามกลุ่มอ้างอิงว่า เป็นการปรับ

พฤติกรรม โดยการคลอ้ยตามกลุ่มอา้งอิงถึงเป็นเครืองชีนาํตามสถานการณ์ ถา้บุคคลตามกลุ่มอา้งอิงมีการร้อง

ขอ หรือมีการแนะนาํ เพือใหเ้ป็นการตอบสนองการกระตุน้ใหเ้กิดการเปลียนแปลงในความตงัใจเชิงพฤติกรรม 

ซึงสอดคล้องกบังานของ Kelman ( ) ทีพบว่า บรรทดัฐานอตันัยหรือการคลอ้ยตามกลุ่มอา้งอิง เป็นการ

สรุปปฏิกิริยากบัความเชือเกียวกบัความคาดหวงัของผูอื้นอยา่งมีนยัสาํคญั เช่น เพือนหรือครอบครัว อิทธิพลนี

ขึนอยูก่บัความจาํเป็นของแต่ละบุคคลทีไดรั้บการเรียกวา่ การปฏิบติัตามกลุ่มอา้งอิง 

กล่าวโดย สรุปวา่ การคลอ้ยตามกลุ่มอา้งอิง เนืองดว้ยมนุษยช์อบอยูเ่ป็นสังคม จึงทาํให้เกิดพฤติกรรม

ตามแบบอย่างกลุ่มทีทางตวัเองอยู่ เพือให้แสดงถึงการเป็นพรรคพวกเดียวกนั จะมีการใชบ้รรทดัฐานของคน

ในกลุ่มเพือนาํมาเป็นตวักาํหนดแนวทางของตวัเองในการแสดงพฤติกรรมต่างๆ ของตวัเองออกมา ซึงกลุ่มมี

อิทธิพลต่อการซือของของผูบ้ริโภค ทาํให้ตดัสินใจซือผลิตภณัฑ์ใดผลิตภณัฑ์หนึงเพือให้สอดคลอ้งกบัทาง

กลุ่มอา้งอิง เพือแสดงถึงการเป็นกลุ่มนนัๆ 

.แนวคิดและทฤษฎีทีเกียวกบัความตระหนกัถึงตราสินคา้ (Brand Awareness) 

การตระหนักรู้ในตราสินคา้ หมายถึง การรับรู้แบรนด์ หรือเป็นการสร้างรับรู้ต่อแบรนด์ ผ่านการ

สือสารไปยงักลุ่มเป้าหมายเพือใหแ้บรนดเ์ป็นทีรู้จกั ผา่นกระบวนการสร้างภาพลกัษณ์ทีดี การเน้นยาํถึงจุดเด่น

ของแบรนด ์ความน่าเชือถือ เพอืใหเ้ป็นทีรู้จกัอยา่งกวา้งขวาง ถือเป็นหนึงความทา้ทายของทงัองคก์รขนาดเล็ก

ไปจนถึงขนาดใหญ่ เพราะเป็นสิงทีสาํคญัมากทีสุดอยา่งหนึงในการทาํธุรกิจ โดย  (อาทิตยา ดาวประทีป,2559) 

กล่าวว่า การรับรู้ตราสินคา้ คือ การทีผูบ้ริโภคได้รู้จักตราสินค้าทีไม่เคยรู้จักมาก่อน และยงัสามารถจดจาํ

แยกแยะตราสินคา้หรือบริการต่างๆ ได้ว่ามีลกัษณะคุณสมบติัอย่างไร ซึงการทีผูบ้ริโภคสามารถจดจาํตรา

สินคา้หรือบริการนันๆ ได้ แสดงให้เห็นถึงการรับยอมของผูบ้ริโภคในตราสินคา้หรือบริการนันๆ มีความ

น่าเชือถือ มีคุณภาพทีดีจนผูบ้ริโภคจดจาํและระลึกถึงตราสินคา้หรือบริการไดเ้ป็นอนัดบัตน้ๆ ในกระบวนการ

ตดัสินใจซือ (ศศินภา เลาหสินณรงค,์ )  กล่าววา่ การทีผูบ้ริโภคมีความสามารถในการจดจาํทีเกิดจากความ
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สาํนึกไดโ้ดยตนเองซึงสิงทีจดจาํไดน้นัจะมีทงัชือและตราสัญลกัษณ์ยีห้อของสินคา้ และการบริการประเภทใด

ประเภทหนึงได ้

Aaker,( ) อา้งใน อษัฎาพร วงษพ์ิพฒัน์พนัธ์,(  น. - ) ไดแ้บ่งระดบัการรู้จกัตราสินคา้ออกเป็น  ระดบั

ดงันี  ) การไมรู้่จกัตราสินคา้ (Brand Unaware) การทีผูบ้ริโภคไม่รู้หรือรู้จกัตราสินคา้นนั ๆ 

) การรู้จัก (Brand Recognition) รู้จักตราสินคา้สะท้อนให้เห็นถึงความคุน้เคยทีผูบ้ริโภคมีต่อตรา

สินคา้ในช่วงเวลาทีผา่นมา โดยไม่จาํเป็นตอ้งจดจาํว่าเคยเห็นตราสินคา้นนั ๆ จากทีไหนความแตกต่างจากราคา

สินคา้อืน ๆ ตลอดจนประเภทของสินคา้ ผูบ้ริโภคมีแนวโน้มรู้จักตราสินคา้ทีสร้างความรู้สึกในทางบวก 

เมือไหร่ก็ตามทีผูบ้ริโภคไดต้ดัสินใจเลือกตราสินคา้นัน หมายความวา่ตราสินคา้นันสามารถสร้างความรู้จกัได้

มากกว่า ซึงทาํใหมี้โอกาสถูกเลือกซือสูงกว่า 

) การจดจาํตราสินคา้ (Brand Recall) การทีผูบ้ริโภคจดจาํตราสินคา้ไดน้นัขึนอยู่กบัว่าตราสินคา้นนั 

ๆ อยู่ในใจของผูบ้ริโภคหรือไม่ การจดจาํตราสินคา้ไดย้่อมหมายความว่าตราสินคา้นนัมีโอกาสถูกเลือกซือ 

ตลอดจนมีโอกาสในการแข่งขนักบัคู่แข่งขนั โดยการจดจาํตราสินคา้จะมีความสัมพนัธ์กบัการรู้จกัตราโดยตรง 

 ) อนัดบัการครอบครองใจผูบ้ริโภค (Top of Mind) เป็นระดบัการรับรู้ตราสินคา้ทีสูงทีสุดทีสามารถ

เป็นอนัดบัในใจผูบ้ริโภค โดยเกิดจากความสามารถในการสร้างการรับรู้ให้กบัผูบ้ริโภคทาํให้ผูบ้ริโภครับรู้

และเลือกตราสินคา้นนั ๆ เป็นอนัดบัหนึงในใจ  

 กล่าวโดย สรุปว่า ความตระหนักถึงตราสินค้า ของผูบ้ริโภค คือการทีผูบ้ริโภคสามารถจดจาํตรา

สินคา้ แยกแยะลกัษณ์ของตราสินคา้หรือบริการต่างๆ ออกจากกนัได ้ทาํใหผู้บ้ริโภคเกิดความเชือมนั เชือถือใน

คุณภาพทีตราสินคา้ไดอ้ยูบ่นตวัผลิตภณัฑต์่างๆ โดยจะทาํให้ผูบ้ริโภคนึกถึงตราสินคา้ของเราเป็นลาํดบัแรกใน

กระบวนการตดัสินซือสินคา้ และบริการต่างๆในแต่ละครัง 

 แนวคิดและทฤษฎีทีเกียวกบักระบวนการตดัสินใจซือ 

(Buyer’s Decision Process) 

การบวนการตดัสินใจซือ (Buyer’s Decision Process) หมายถึง ขนัตอนในการตดัสินใจซือสินคา้หรือ

บริการ ประกอบดว้ย  ขนัตอน คือ การรับรู้ปัญหา การคน้หาขอ้มูล กาประเมินผลางเลือก การตดัสินใจซือ 

และพฤติกรรมหลงัการซือ ทงันีขนัตอนต่างๆ จะมีผูบ้ริโภคขา้มหรือยอ้ยกลบัขนัตอนก่อนหลงัก็ได ้แสดงให้
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เห็นวา่ กระบวนการซือจะเริมตน้จากการซือจริงๆ และมีผลกระทบหลงัจากการซือ โดยมีลาํดบัขนัตอนดงันี(ศิ

ริวรรณ เสรีรัตน์.  : -  อา้งใน ดวงรัตน์ ภิรมยรั์ตน์, 2555) 

ดวงรัตน์ ภิรมยรั์ตน์, ( ) กล่าววา่ ขนัที  การรับรู้ปัญหา (Problem recognition)  คือ จุดเริมตน้ของ

กระบวนการซือ การทีผูบ้ริโภคตระหนักถึงปัญหาหรือถูกกระตุ ้นให้เกิดความต้องการ สิงกระตุ้น ความ

ต้องการของผูบ้ริโภคอาจเป็นสิงกระตุน้ภายในร่างกาย เช่น ความหิว ความกระหาย ความตอ้งการทางเพศ 

ความเจ็บปวด เป็นตน้ ในบางครังความตอ้งการไดรั้บการกระตุน้แต่ความตอ้งการนนัยงัไม่ถึงระดบัทีจะทาํให้

เกิดการกระทาํได ้จึงมีความตอ้งการทีเป็นความปรานารถ อนัเป็นความตอ้งการทางจิตวิทยา สิงเหล่านีจะเป็น

ตวัช่วยกระตุน้ ซึงแต่ละผูบ้ริโภคจะเรียนรู้วิธีการจดัการสิงกระตุ้น ทาํให้เขารู้สึกทีจะตอ้งตอบสนองความ

ตอ้งการนนัอยา่งไร 

ขนัที  การคน้หาขอ้มูล (Information search) เมือผูบ้ริโภคเกิดความต้องการแล้วจะมีการแสวงหา

ขอ้มูลเกียวกบัคุณลกัษณะทีสาํคญัเกียวกบัประเภทสินคา้ ราคาสินคา้ สถานทีจาํหน่าย และขอ้เสนอพิเศษต่าง ๆ 

เกียวกบัสินคา้ทีตอ้งการหลาย ๆ  ยีห้อ ทีผูบ้ริโภคจะหาขอ้มูลต่าง ๆ  และอิทธิพลของแหล่งขอ้มูลทีจะมีต่อการ

ตดัสินใจซือของผูบ้ริโภค แหล่งขอ้มูลของผูบ้ริโภคแบ่งไดเ้ป็น  กลุ่ม ไดแ้ก่ 

1. แหล่งบุคคล (Personal Sources) ไดแ้ก่ เพือนสนิท ครอบครัว เพือนบา้น และผูใ้กลชิ้ด ซึง

แหล่งบุคคลนี จะเป็นแหล่งขอ้มูลทีมีอิทธิพลต่อผูบ้ริโภคมากทีสุด 

2. แหล่งการคา้(Commercial Sources) ไดแ้ก่ โฆษณาต่าง ๆ และพนกังานของบริษทั 

3. แหล่งประสบการณ์ (Experiential Sources) ไดแ้ก่ การตรวจสอบสินคา้ การใชสิ้นคา้ 

4. แหล่งสาธารณะ (Public Sources) ไดแ้ก่ สือมวลชนต่าง ๆ 

5. แหล่งทดลอง (Experimental Sources) ไดแ้ก่ ผูที้เคยทดลองใชสิ้นคา้นนั ๆ แลว้ 

ขนัที  การประเมินผลทางเลือก (Evaluation of alternative)  เมือผูบ้ริโภคไดรั้บขอ้มูลข่าวสารก็จะ

นาํมาใช้ให้เป็นประโยชน์ในการเลือก   โดยจะมีการกาํหนดความตอ้งการของตนเองขึนพิจารณาลกัษณะต่าง 

ๆ ของผลิตภณัฑต์รายหี้อตา่ง ๆ   ในแต่ละดา้นดงันี 
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.คุณสมบติัผลิตภณัฑ์ (Product Attributes) ซึงผูบ้ริโภคจะทาํการพิจารณาผลิตภณัฑ์ว่ามีคุณสมบติั

อย่างไร คุณสมบติัของผลิตภณัฑ์แต่ละชนิดในความรู้สึกของผูบ้ริโภคแตกต่างกันอย่างไรบา้ง เช่น เบียร์มี

คุณสมบตัิปกติคือ รสกลมกล่อม มีแอลกอฮอลสู์งหรือตาํ ความขม ปริมาณบรรจุ และราคา เป็นตน้ 

การประเมินคุณสมบตัิของผูบ้ริโภคพืนฐานมีดงันี 

1.1 ผูบ้ริโภคจะแสวงหาผลิตภณัฑที์สามารถตอบสนองต่อความตอ้งการของตนเองไดม้ากทีสุด 

1.2 ผูบ้ริโภคจะแสวงหาผลิตภณัฑที์มีคุณค่าในความรู้สึกของตนเอง 

1.3 ผูบ้ริโภคคาํนึงถึงประโยชน์ทีจะไดรั้บจากผลิตภณัฑน์นั 

1.4 ผูบ้ริโภคจะแสวงหาผลิตภณัฑที์มีคุณภาพสูงแต่มีราคาตาํทีสุด 

.ผูบ้ริโภคจะให้นาํหนักความสําคญักบัคุณสมบติัผลิตภณัฑท์ีแตกต่างกนั นกัการตลาดควรพยายาม

คน้หาและจดัลาํดบัสาํหรับคุณสมบติัของแต่ละผลิตภณัฑ์ 

.ผูบ้ริโภคจะมีการพฒันาความเชือถือเกียวกบัตราสินคา้ เนืองจากความเชือถือของผูบ้ริโภคจะขึนอยู่

กับประสบการณ์ของตัวผู ้บริโภคทีได้ใช้ผลิตภัณฑ์ และความเชือถือเกียวกับตราผลิตภัณฑ์สามารถ

เปลียนแปลงไดเ้สมอ 

.ผู ้บริโภคมีทัศนคติในการเลือกตราสินค้าจากกระบวนการประเมินผลเริมต้นด้วยการกําหน

คุณสมบตัิของผลิตภณัฑที์สนใจ แลว้ทาํการเปรียบเทียบกบัตราผลิตภณัฑใ์นแต่ละสินคา้ 

ขนัที  ปัจจยัทีเกิดขึนระหว่างการตดัสินใจซือ (Purchase Intention) และการตดัสินใจซือ (Purchase 

Decision) มี  ปัจจยัดงันี 

1. ทศันคติของบุคคลอืน (Attitudes of other) ทศันคติของผูบ้ริโภคมี  ดา้น ทงัดา้นบวก และ

ดา้นลบ ซึงทศันคติทงัดา้นบวก และทศันคติดา้นลบ ส่งผลต่อกระบวนการตดัสินใจซือผลิตภณัฑ์ของผูบ้ริโภค 

2. ปัจจยัสถานการณ์ทีคาดคะเนไว ้(Anticipated situation factor) ผูบ้ริโภคจะทาํการคาดคะเน

ปัจจยัต่างๆ ทีเกียวขอ้ง เช่น คาดคะเนรายไดข้องครอบครัว คาดคะเนตน้ตน้ทุนของผลิตภณัฑ ์และคาดคะเนผล

ประโยชนืทีจะไดรั้บ 
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3. ปัจจยัสภานการณ์ทีไม่คาดดะเนไว ้(Unanticipated situation factor) ระหว่างทีผูบ้ริโภคได้

ทาํการตดัสินใจซือผลิตภณัฑ์อยูน่นั อาจจะมีปัจจยัทีไม่ไดค้าดคะเนไวเ้กิดขึน ซึงส่งผลกระทบต่อกระบวนการ

ตดัสินใจซือของทางผูบ้ริโภค เช่น ผูบ้ริโภคใชอบพนักงานขาย หรือผูบ้ริโภคเกิดความกงัวลัเกียวกบัรายได่

ของตวัเอง   

ขนัที  พฤติกรรมภายหลงัการซือ (Post purchase behavior) หลงัจากไดท้าํการซือสินคา้มาแลว้ทาง

ผูบ้ริโภคจะมีการตรวจสอบผลการใชง้านว่า ถา้ผลิตภณัฑ์ดงักล่าวผูบ้ริโภคพอใจในตวัสินคา้ ก็จะทาํให้เกิด

การกลบัมาซือซาํ แต่ทางกลบักบัถา้ผูบ้ริโภคไดใ้ชผ้ลิตภณัฑแ์ลว้เกิดความไม่พอใจในตวัสินคา้ ก็จะทาํให้ทาง

ผูบ้ริโภคจะไม่ทาํการใชสิ้นคา้อนันนัอีกต่อไป  

สรุปว่าการตัดสินใจซือของผูบ้ริโภคจะเกิดขึนเป็นลาํดับขันตอน ซึงจะเริมต้นจากปัญหาทีทาง

ผูบ้ริโภคกาํลงัประสบอยู่ แล้วจะทาํให้เกิดขน้ตอนการคน้ควา้หาข้อมูลจากแหล่งจากต่างๆ ว่าสินคา้หรือ

บริการชนิดใดทีสามารถจะเขา้มาแก้ไขปัญหาของตวัผูบ้ริโภคได้ หลงัจากนันจะเขา้ขนัตอนการประเมิน

ทางเลือกเพือเปรียบเทียบสินคา้หรือบริการทีมีอยู่ในตลาดว่ามีคุณสมบตัิเป็นอย่างไรบา้ง ตรงกบัคุณสมบตัิที

ตอ้งการหรือไม่ แลว้ทาํการตดัสินใจซือ หลงัจากไดสิ้นคา้หรือบริการนนัมาแลว้ผูบ้ริโภคจะเกิดพฤติกรรมใน

การประเมินว่าสินคา้หรือบริการทีซือมานนัมีคุณภาพตามทีทางตวัเองคากหวงัหรือไม่ ถา้สิน้คาหรือบริการ

เป็นไปตามคากหวงัก็อาจจะเกิดการกลบัมาซือซาํ ถา้เป็นไปในทางตรงกนัขา้มสินคา้หรือบริการไม่เป็นไปตาม

คาดหวงัก็อาจจะเลิกใชสิ้นคา้นนั 

วิธีดําเนินการวิจยั 

 วิจัยฉบับนีใช้เครืองมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลคือแบบสอบถาม ซึงได้ทําการ ตรวจสอบจาก

ผูท้รงคุณวุฒิและมีค่าความเชือมนั เท่ากบั .  และใชสู้ตรของ Cocranch( ) ในการคาํนวนหาขนาดของ

กลุ่มตวัอย่าง  เมือแทนค่าทุกค่าในสูตรจะไดข้นาดตวัอย่างเท่ากบั  คนในทีนีผูวิ้จัยจึงกาํหนดจาํนวนให้

เท่ากบั  คน เพือเผือไวส้ําหรับความผิดพลาดในการตอบแบบสอบถามผิดพลาดของผูต้อบแบบสอบถถาม

หรือตอบไม่ครบถว้น โดยใชวิ้ธีการเลือกจากการสุ่มตวัอยา่งแบบสะดวก  

องคป์ระกอบของเครืองมือประกอบดว้ย 

ส่วนที  เป็นคาํถามดา้นประชากรศาสตร์ทีเกียวกบัคุณลกัษณะของผูต้อบแบบสอบถามไดแ้ก่ เพศ 

อายุ ระดบัการศึกษา อาชีพ รายไดเ้ฉลียต่อเดือน มีคาํถามจาํนวนทงัสิน  ขอ้ ลกัษณะของคาํถามในส่วนที  นี
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จะเป็นคาํถามชนิดปลายปิด แบบให้ผูต้อบแบบสอบถามเลือกตอบ โดยให้เลือกคาํตอบทีตรงกบัความเห็นของ

ผูต้อบมากทีสุด  

ส่วนที  เป็นคาํถามขอ้มูลทวัไปตวัแปรเรืองขอ้มูลดา้นทวัไป เกียวกบัคุณลกัษณะทวัไปของผูต้อบ

แบบสอบถาม ไดแ้ก่ การสังซือสินคา้ทางออนไลน์บ่อยแค่ไหน สังซือสินคา้ออนไลน์เป็นสินคา้ประเภทใด 

สังซือสินคา้ทางออนไลน์เพราะเหตุใด  มีคาํถามจาํนวนทงัสิน  ขอ้ ลกัษณะของคาํถามในส่วนที  นีจะเป็น

คาํถามชนิดปลายปิด แบบให้ผูต้อบแบบสอบถามเลือกตอบ โดยให้เลือกคาํตอบทีตรงกบัความเห็นของผูต้อบ

มากทีสุด 

ส่วนที  เป็นคาํถามทีเกียวกบัตวัแปรเรืองกลุ่มอา้งอิงทางสังคมออนไลน ์มีคาํถามทงัสิน  ขอ้ 

ส่วนที  เป็นคาํถามทีเกียวกบัตวัแปรเรืองความตระหนกัถึงตราสินคา้ มีคาํถามทงัสิน  ขอ้ 

ส่วนที  เป็นคาํถามทีเกียวกบัตวัแปรเรืองทศันคติภายใตก้ระบวนการตดัสินใจซือเครืองฟอกอากาศมี

คาํถามทงัสิน  ขอ้ 

ลกัษณะของคาํถามในส่วนที  ถึงส่วนที  เป็นคาํถามชนิดปลายปิดแบบแบ่งระดบัคะแนนโดยค่า

คะแนนทีน้อยทีสุด มีค่าเท่ากบั  และค่าคะแนนทีมากทีสุดมีค่าเท่ากบั  

สถิติทีใช้ประกอบสถิติเชิงพรรณนาประกอบด้วยค่าความถี ค่าร้อยละ ค่าเฉลีย ค่า ส่วนเบียงเบน

มาตรฐาน และสถิติเชิงอนุมาน ไดแ้ก่ การวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุ ทงันีการทดสอบ สมมติฐานทาํทีระดบั

นยัสาํคญัทางสถิติ .  

ผลการวิจัย 

สรุปผลการศึกษาตามประเด็นต่อไปนี คือ 

1.สรุปผลขอ้มูลทางประชากรศาสตร์ 

จากการศึกษาขอ้มูลทางประชากรศาสตร์ของผูต้อบแบบสอบถามพบว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วน

ใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 58.5 อายุอยูร่ะหวา่ง 20-30 ปี คิดเป็นร้อยละ 49.5 ระดบัการศึกษาปริญญาตรี 

คิดเป็นร้อยละ 72.0 อาชีพพนักงานบริษัทเอกชน คิดเป็นร้อยละ 65.5 และมีรายได้ต่อเดือนอยู่ที 20,001 – 

25,000 บาท 

2.สรุปผลขอ้มูลเกียวกบัความคิดเห็นทวัไป 
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             จากการศึกษาความคิดเห็นทวัไปของผูต้อบแบบสอบถามพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่สังซือ

สินคา้ทางออนไลน์บ่อยครัง คิดเป็นร้อยละ 78.0 ซือเสือผา้ผอ่นช่องทางออนไลน์มากทีสุด คิดเป็นร้อยละ 37.0 

และตดัสินใจซือสินคา้ทางออนไลน์ เพราะความสะดวกในการทาํธุรกรรมไดต้ลอด 24 ชวัโมง คิดเป็นร้อยละ 

53.0 

3.สรุปผลขอ้มูลตามวตัถุประสงค ์

ผลการศึกษาทีสรุปตามวตัถุประสงค ์ไดแ้ก่ 

  3.1ผลสรุปด้านกลุ่มอา้งอิงทางสังคมออนไลน์ ส่งผลต่อทัศนคติภายใต้กระบวนการตดัสินใจซือ

เครืองฟอกอากาศทางออนไลน์ 

               - จากการศึกษาโดยรวมผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความเห็นด้วยมากในเรืองกลุ่มอา้งอิงทาง

สังคมออนไลน์ ส่งผลต่อทศันคติภายใตก้ระบวนการตดัสินใจซือเครืองฟอกอากาศทางออนไลน์ ในแต่ละดา้น 

               ด้านการอา้งอิง ผูต้อบแบบสอบถาม มีความเห็นดว้ยมากในเรืองบุคคลทีทีอยู่ในกลุ่มอา้งอิงมีความ

ปรารถนาดีทีจะแนะนาํ ทีจะแนะนาํขอ้มูลเกียวกบัคุณภาพของเครืองฟอกอากาศว่ามีคุณภาพเป็นอยา่งไร 

    ด้านความเชือถือ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีความเห็นด้วยมากในเรืองมีความน่าเชือ เพราะ

ประสบมาดว้ยตวัเอง  

   ดา้นความตงัใจทีจะใชต้่อไป ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีความเห็นดว้ยมากทีสุดในเรืองตงัใจที

จะใชต้่อไปเพราะเป็นแหล่งขอ้มูลทีง่ายต่อการศึกษา 

3.2 ผลสรุปดา้นความตระหนกัถึงตราสินคา้ ส่งผลต่อทศันคติภายใตก้ระบวนการตดัสินใจซือเครือง

ฟอกอากาศทางออนไลน์ 

   - จากการศึกษาโดยรวมผู ้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความเห็นด้วยมากเรืองความ

ตระหนกัถึงตราสินคา้ ส่งผลต่อทศันคติภายใต้กระบวนการตดัสินใจซือเครืองฟอกอากาศทางออนไลน์ โดย

ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความเห็นดว้ยในเรืองตราสินคา้สามารถบอกถึงคุณภาพของเครืองฟอกอากาศ

ทีสังซือทางออนไลน์ได ้มากทีสุด 

อภิปรายผลการวิจัย 
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การอภิปรายผลในเรืองนีเป็นการอภิปรายผลการศึกษาเพือเปรียบเทียบกับแนวคิด ทฤษฎี และ

งานวิจยัทีเกียวขอ้งโดยอภิปรายเป็นลาํดบัตอ่ไปนี 

  ผลการศึกษาทีพบว่ากลุ่มอา้งอิงทางสังคมออนไลน์ ส่งผลต่อทศันคติภายใตก้ระบวนการตดัสินใจ

ซือเครืองฟอกอากาศทางออนไลน์ ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติทีระดบั 

.  มีความสอดคลอ้งกบัแนวคิดของการคลอ้ยตาม (Subjective Norm) ทีอธิบายว่า การคลอ้ยตามกลุ่มอา้งอิง 

เนืองดว้ยมนุษยช์อบอยู่เป็นสังคม จึงทาํให้เกิดพฤติกรรมตามแบบอย่างกลุ่มทีทางตวัเองอยู่ เพือให้แสดงถึง

การเป็นพรรคพวกเดียวกนั จะมีการใชบ้รรทดัฐานของคนในกลุ่มเพือนาํมาเป็นตวักาํหนดแนวทางของตวัเอง

ในการแสดงพฤติกรรมต่างๆ ของตวัเองออกมา ซึงกลุ่มมีอิทธิพลต่อการซือของของผูบ้ริโภค ทาํให้ตดัสินใจ

ซือผลิตภัณฑ์ใดผลิตภัณฑ์หนึงเพือให้สอดคล้องกับทางกลุ่มอ้างอิง เพือแสดงถึงการเป็นกลุ่มนันๆ ซึง

สอดคลอ้งกบัแนวคิดของ โชติกา ชินธุนนัท,์( ) ทีศึกษาเรืองการคลอ้ยตามกลุ่มอา้งอิงมีผลต่อการซือสินคา้

เลียนแบบแบรนด์เนม ของผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานคร เนืองจากผูบ้ริโภคเห็นกลุ่มเพือน ครอบครัว ดารา 

นกัแสดง นิยมใชสิ้นคา้เลียนแบบแบรนดเ์นม 

.ผลการศึกษาทีพบว่าความตระหนกัถึงตราสินคา้ส่งผลต่อทศันคติภายใตก้ระบวนการตดัสินใจซือ

เครืองฟอกอากาศทางออนไลน์ ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร มีความสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ การ

ตระหนักในตราสินคา้ (Brand Awareness) ทีอธิบายว่าความตระหนักถึงตราสินคา้ ของผูบ้ริโภค คือการที

ผูบ้ริโภคสามารถจดจาํตราสินคา้ แยกแยะลกัษณ์ของตราสินคา้หรือบริการต่างๆ ออกจากกนัได ้ทาํให้ผูบ้ริโภค

เกิดความเชือมนั เชือถือในคุณภาพทีตราสินคา้ไดอ้ยู่บนตวัผลิตภณัฑ์ต่างๆ โดยจะทาํให้ผูบ้ริโภคนึกถึงตรา

สินคา้ของเราเป็นลาํดบัแรกในกระบวนการตดัสินซือสินคา้ และบริการต่างๆในแต่ละครัง ซึงสอดคล้องกบั

แนวคิดของ อษัฎาพร วงษพ์ิพฒัน์พนัธ์,( ) ความตระหนกัรู้ในตราสินคา้ (Brand Consciousness) ส่งผลต่อ

การตดัสินใจซือนาํหอมแบรนดเ์นม ของผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานคร ทงันีเนืองจากผูบ้ริโภคส่วนใหญ่รู้จกัแบ

รนดข์องนาํหอมทีตอ้งการซือและให้ความสนใจกบัชือเสียงของแบรนด์นาํหอม  

ข้อเสนอแนะผลการวิจัย 

.ผูป้ระกอบการธุรกิจ 

ผูป้ระกอบการธุรกิจในทีนี ไดแ้ก่ ผูป้ระกอบการธุรกิจทีผลิตและจาํหน่ายสินคา้ประเภท เครืองฟอก

อากาศ ซึงสามารถนาํผลการศึกษาไปใชด้าํเนินการดงัต่อไปนี คือ 
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. ผลการศึกษาพบว่าการตดัสินใจซือเครืองฟอกอากาศทางออนไลน์ ของประชากรในเขตกรุงเทพ 

ผูป้ระกอบการควรให้ความสําคญักบัความตระหนักถึงตราสินคา้ และรองลงมาให้ความสําคญัในด้านกลุ่ม

อา้งอิงทางสังคมออนไลน์ 

. ผลการศึกษาพบว่าในดา้นกลุ่มอา้งอิงทางสังคมออนไลน์ ผูป้ระกอบควรให้ความสําคญัในดา้น

การเป็นแหล่งอา้งอิงในการหาขอ้มูลของผูบ้ริโภคเนืองจากเป็นแหล่งขอ้มูลทีง่ายต่อการศึกษา และมีผลต่อการ

ตดัสินซือเครืองฟอกอากาศ ทางออนไลนข์องผูบ้ริโภค 

. ผลการศึกษาพบว่าในด้านความตระหนักถึงตราสินคา้ ผูป้ระกอบการควรให้ความสําคญัในตรา

สินคา้ซึงสามารถบอกถึงคุณภาพของเครืองฟอกอากาศทีสังซือทางออนไลน์ได ้ซึงเป็นปัจจยัสําคญัทีผูบ้ริโภค

จะพิจารณาเป็นลาํดบัแรก 

.นกัวิชาการทางดา้นเป็นแหล่งอา้งอิงขอ้มูล 

ผลการศึกษาในครังนีจะเป็นพืนฐานในการศึกษาหรือการวิจยัครังต่อไป และยงัสามารถนาํไปใชเ้ป็น

แหล่งอา้งอิงในการเขียนผลงานทางวิชาการให้มีองค์ความรู้ดา้นกลุ่มอา้งอิงทางสังคมออนไลน์ และความ

ตระหนกัถึงตราสินคา้ ในเชิงลึกไดม้ากขึน 

ข้อเสนอแนะสําหรับการวิจัยครังต่อไป 

. ผู ้วิจัยสําหรับโอกาสต่อไป ควรศึกษากับประชากรและกลุ่มตัวอย่างกลุ่มอืนๆ เพือขยายผล

การศึกษาให้กวา้งขวางมากขึน เพือนาํผลมาเปรียบเทียบเพือให้ไดค้วามรู้ในมุมมองทีกวา้งขวางเพิมขึนซึงจะ

ไดส้รุปเป็นภาพรวมของประชากรทีใชสิ้นคา้และบริการประเภทนี ไดช้ดัเจนเพิมมากขึนกว่าประชากรกลุ่ม

ใหญ่ มีความคิดเห็นต่อสินคา้หรือบริการประเภทเครืองฟอกอากาศอยา่งไร 

.ผูวิ้จยัครังต่อไปควรพิจารณาเทคนิคในการวิจยัประเภทอืน เช่น การใชเ้ทคนิคการวิจยัเชิงคุณภาพ 

ร่วมดว้ยเพือประโยชน์ตอ่ไปนี ไดแ้ก่ 

.  เพอืตอ้งการความแม่นยาํของผลทีไดรั้บไมว่า่ผลทีไดรั้บจะสอดคลอ้งหรือไม่สอดคลอ้ง 

กบัแนวคิดทฤษฎี และงานวิจยัทีมีมาก่อนหนา้นนั 

   .  เพือคน้หาเหตุในเชิงลึกถึงเหตุผลทีผลการศึกษาบางประเด็นไม่สอดคล้องกบัแนวคิด 

ทฤษฎี และงานวิจยัก่อนหนา้นี 
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.ผูว้ิจยัครังต่อไปอาจเลือกใชส้ถิติอืนๆ ทีทาํให้ผลการศึกษามีความชดัเจนมากขึน 
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