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โมเดลความสัมพันธ์ เชิงสาเหตุที่ส่งผลต่ อการตัดสิ นใจเลือกซื้อสิ นค้ าจากร้ านค้ าออนไลน์
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บทคัดย่ อ
การวิจยั ในครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์เชิงสาเหตุที่มีผลต่อการตัดสิ นใจเลือกซื้ อ
สิ นค้าจากร้านค้าออนไลน์ของนิ สิตระดับปริ ญญาตรี มหาวิทยาลัยบูรพา 2) เพื่อตรวจสอบความสอดคล้องของ
โมเดลเชิงสาเหตุที่มีผลต่อการตัดสิ นใจเลือกซื้อสิ นค้าจากร้านค้าออนไลน์ของนิสิตระดับปริ ญญาตรี มหาวิทยาลัย
บูรพาและ 3) เพื่อตรวจสอบความไม่แปรเปลี่ยนของโมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุที่มีผลต่อการตัดสิ นใจเลือก
ซื้ อสิ นค้าจากร้านค้าออนไลน์ของนิสิตระดับปริ ญญาตรี มหาวิทยาลัยบูรพา โดยใช้วิธีการวิจยั เชิ งสํารวจ กลุ่ม
ตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้เป็ นนิสิตระดับปริ ญญาตรี มหาวิทยาลัยบูรพาจํานวน 400 คน (เพศชาย 200 คน และ
เพศหญิง 200 คน) ใช้วิธีการสุ่ มตัวอย่างแบบแบ่งชั้นภูมิ สถิติที่ใช้การวิเคราะห์ขอ้ มูลได้แก่ การแจงนับความถี่
ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์ค่าสหสัมพันธ์ และวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้าง ด้วย
โปรแกรม Mplus
ผลการวิจยั พบว่า ความสั ม พัน ธ์ เ ชิ ง สาเหตุ ที่ ไ ม่ มี ผลต่ อ การตัด สิ นใจเลื อ กซื้ อ สิ นค้า จากร้ า นค้า
ออนไลน์ แต่การมีส่วนร่ วมในสถานการณ์ อิทธิ พลทางตรงต่อการรับรู้ ความเสี่ ยงในทุก ด้านและการมี ส่วน
ร่ วมกับสถานการณ์มีอิทธิพลทางอ้อมต่อการตัดสิ นใจโดยส่ งผ่านการรับรู้ความเสี่ ยงและความไว้วางใจ การรับรู้
ความเสี่ ยงมีอิทธิพลทางอ้อมต่อการตัดสิ นใจเลือกซื้อสิ นค้าจากร้านค้าออนไลน์ ส่ วนการตรวจสอบความ
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สอดคล้องของโมเดล พบว่า โมเดลมีความสอดคล้องเชิงสาเหตุกลุ่มพหุ ที่มีผลต่อการตัดสิ นใจเลือกซื้ อสิ นค้าจาก
ร้ านค้า ออนไลน์ และการตรวจสอบความไม่ แปรเปลี่ ย นของโมเดลความสั ม พันธ์ เ ชิ ง สาเหตุ ที่ มี ผ ลต่อการ
ตัดสิ นใจเลือกซื้อสิ นค้าจากร้านค้าออนไลน์ พบว่า มีความแปรเปลี่ยนระหว่างเพศ
คาสาคัญ: การตัดสิ นใจ, การเลือกซื้อสิ นค้าจากร้านค้าออนไลน์, นิสิตระดับปริ ญญาตรี
Abstract
The objectives of this research were 1.) to study causal relationship affecting to the
purchase decision making on online shopping of undergraduate students of Burapha university
2.) to examine validity of causal relationship model affecting to the purchase decision making on
online shopping of undergraduate students of Burapha University 3.) to examine invariance of
casual relationship model affecting to the purchase decision making on online shopping of
undergraduate students of Burapha University. This was a survey research. The sample was
framed to include 400 undergraduate students (200 males and 200 females) of Burapha
University by stratified random sampling method. The data were analyzed by Frequency
distribution, Percentage, Mean, Standard Deviation, Correlation Analysis, and Structural
Equation Model Analysis with Mplus.
The results revealed that the casual relationship had no effect toward the purchase
decision making on online shopping but the participation with direct effect situations toward the
perception of any risks and the participation with indirect effect situations toward the decision
making through the perceived risk and trust. The perceived risk had indirect effect toward the
purchase decision making on online shopping. The examining validity model indicated that the
model had the casual consistency in multi-group affected to the purchase decision making on
online shopping. The examination of invariance of casual relationship model affecting to the
purchase decision making on online shopping revealed the variance between genders.
Keywords: Decision making, purchasing goods from shop online, undergraduate students
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บทนา
ปั จจุบนั การเจริ ญเติบโตของธุ รกิจพาณิ ชย์อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Commerce) หรื อร้านค้าออนไลน์
มีความก้าวหน้าอย่างรวดเร็ ว ถือว่าเป็ นรู ปแบบการดําเนินการซื้ อขายที่ช่วยลดต้นทุนในการลงทุนได้ และช่วย
เพิ่มประสิ ทธิ ภาพในการให้บริ การลูกค้าได้อย่างทัว่ ถึง ทุกเวลา (กรมพัฒนาธุ รกิจการค้า, 2558) ผูบ้ ริ โภคหลาย
ล้านคนได้ให้ความสนใจกับการซื้อสิ นค้าจากร้านค้าออนไลน์ เนื่องจากเป็ นช่องทางที่ผบู ้ ริ โภคสามารถเข้าถึงได้
ง่ายที่สุด เพียงมีคอมพิวเตอร์ และอินเทอร์ เน็ต ร้านค้าออนไลน์สามารถมีปฏิสัมพันธ์กบั ลูกค้าได้ในทันที แบบ
การสื่ อสองทาง (Real Time) ให้ท้ งั ภาพและเสี ยง และผูบ้ ริ โภคสามารถเลือกซื้ อสิ นค้าได้ตลอดเวลา 24 ชัว่ โมง
โดยผ่านช่องทาง ไลน์ เฟชบุค๊ อินสตาแกรม ยูทูป เป็ นต้น (กรมพัฒนาธุ รกิจการค้า, 2558) จากข้อมูลการสํารวจ
การซื้อและใช้บริ การจากร้านค้าออนไลน์ของสํานักงานสถิติแห่งชาติ (2558) พบว่า ผูใ้ ช้ที่เคยซื้ อและใช้บริ การ
จากร้านค้าออนไลน์คนไทยระหว่างอายุ 20-49 ปี จํานวน 1,398,831 คน ได้สั่งซื้ อผลิตภัณฑ์จากร้านค้าออนไลน์
ประเภทเครื่ องแต่งกายและเครื่ องประดับเป็ นอันดับหนึ่ ง ร้อยละ 58.6 รองลงมา เป็ นสิ นค้าเพื่อสุ ขภาพ ร้อยละ
18.3 ตามลําดับ ซึ่งจากการสํารวจนี้ได้มีการทําข้อสรุ ปเกี่ยวกับปั ญหาในการซื้ อสิ นค้าจากร้านค้าออนไลน์ อาทิ การ
กลัวถูกหลอกลวง, ไม่เห็นสิ นค้าจริ ง, ขั้นตอนการสั่งซื้ อยุ่งยาก, ราคาแพงกว่าหน้าร้าน, ความปลอดภัยของข้อมูล
ต้องรอสิ นค้า, กลัวสิ นค้าสู ญหาย, ไม่มนั่ ใจเว็บไซต์เป็ นต้น ทั้งนี้ จากปั ญหาข้างต้นสอดคล้องกับทฤษฎีพฤติกรรม
การรับรู้ความเสี่ ยงของผูบ้ ริ โภค Schiffman, Kanuk & Lazar (2007) ที่กล่าวว่า เป็ นความไม่แน่นอนที่ผบู้ ริ โภคต้อง
เผชิ ญเมื่ อผูบ้ ริ โภคไม่สามารถเห็ นผลลัพธ์ ของการตัดสิ นใจได้อย่างชัดเจนซึ่ งความเสี่ ยงที่ รับรู้ ประกอบด้วย
1) ด้านการเงิน 2) ด้านคุณภาพ 3) ด้านการจัดส่ ง 4) ด้านจิตวิทยา 5) ด้านสังคม เป็ นต้น โดยสิ่ งเหล่านี้ลว้ นเป็ น
ความเสี่ ยงที่ผบู ้ ริ โภคไม่สามารถคาดการณ์ไว้ล่วงหน้าได้ เป็ นสิ่ งที่ไม่พึงปรารถนาและต้องการหลีกเลี่ยงการรับรู้
ความเสี่ ยงของผูบ้ ริ โภค ก่อให้เกิดความเชื่อที่วา่ ใช้หรื อไม่ใช้ผลิตภัณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ย่อมอาจจะเกิดผลทาง
ลบแก่ผปู ้ ระกอบการหรื อเจ้าของร้านค้าออนไลน์ได้ (ชูชยั สมิทธิ ไกร, 2556) ร้านค้าออนไลน์จะต้องสร้างความ
เชื่ อมัน่ ให้ผบู้ ริ โภคเกิดความไว้วางใจและตัดสิ นใจเลือกซื้ อ จํามีความจําเป็ นต้องมีการศึกษาความสัมพันธ์เชิ ง
สาเหตุของการตัดสิ นใจของผูบ้ ริ โภค เพื่อการสร้างยุทธศาสตร์ การวางแผนใหม่ ๆ เพื่อค้นหาสมรรถนะหลัก
ให้ก ับ ธุ รกิ จ ของตนที่ มี อ ยู่ มี ก ารจัด การที่ ดี เ ยี่ย ม สนับ สนุ น ต่ อการตัด สิ น ใจ เป็ นการลดความเสี่ ย งในการ
ปฏิบตั ิการในโลกธุรกิจ (เอกชัย อภิศกั ดิ์กุล, 2555) โดยมีการใช้ทฤษฎีพฤติกรรมของผูบ้ ริ โภค ประกอบด้วย การ
มีส่วนร่ วมการรับรู้ความเสี่ ยง ความไว้วางใจ และการตัดสิ นใจ
ดังนั้น ร้านค้าออนไลน์จะต้องสร้างความเชื่อมัน่ ให้ผบู้ ริ โภคเกิดความไว้วางใจและตัดสิ นใจเลือกซื้ อมีความ
จําเป็ นต้องมีการศึ กษาสาเหตุของการตัดสิ นใจของผูบ้ ริ โภคในการเลื อกซื้ อสิ นค้าออนไลน์ ซึ่ ง เอกชัย อภิศกั ดิ์กุล
(2555) กล่าวกว่า การทราบความ สัมพันธ์เชิงสาเหตุจะทําให้สามารถการวางแผนใหม่ ๆ เป็ นค้นหาสมรรถนะ
หลักให้กบั ธุ รกิ จของตนที่มีอยู่ มีการจัดการที่ดีเยี่ยม สนับสนุ นต่อการตัดสิ นใจ เป็ นการลดความเสี่ ยงในการ
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ปฏิบตั ิการในโลกธุ รกิจ โดยมีการใช้ทฤษฎีพฤติกรรมของผูบ้ ริ โภคประกอบด้วย การมีส่วนร่ วม การรับรู้ความ
เสี่ ยง ความไว้วางใจ และการตัดสิ นใจ
จากข้อมูล ข้างต้น ผูว้ ิจยั จึง สนใจศึ ก ษาปั จจัย เชิ ง สาเหตุ ข องการตัดสิ นใจเลื อกซื้ อสิ นค้า จากร้ า นค้า
ออนไลน์เพื่อพัฒนาโมเดลความสัมพันธ์เชิ งสาเหตุที่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจเลือกซื้ อสิ นค้าจากร้านค้าออนไลน์
ของนิ สิตระดับปริ ญญาตรี มหาวิทยาลัยบูรพา: การวิเคราะห์กลุ่มพหุ โดยใช้ทฤษฎีพฤติกรรมผูบ้ ริ โภค เพื่อการ
สร้างความเข้มแข็งให้กบั ธุรกิจอิเล็กทรอนิ กส์ (ElectronicCommerce) หรื อร้านค้าออนไลน์ ในการปรับแผนการ
ตลาดให้มีความเหมาะสมกับผูบ้ ริ โภคกลุ่มนิสิตนักศึกษาต่อไป

วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์เชิงสาเหตุที่มีผลต่อการตัดสิ นใจเลือกซื้ อสิ นค้าจากร้านค้าออนไลน์ของนิ สิต
ระดับปริ ญญาตรี มหาวิทยาลัยบูรพา
2. เพื่อตรวจสอบความสอดคล้องของโมเดลเชิงสาเหตุกลุ่มพหุที่มีผลต่อการตัดสิ นใจเลือกซื้ อสิ นค้าจาก
ร้านค้าออนไลน์ของนิสิตระดับปริ ญญาตรี มหาวิทยาลัยบูรพา
3. เพื่อตรวจสอบความไม่แปรเปลี่ยนของโมเดลความสัมพันธ์เชิ งสาเหตุที่มีผลต่อการตัดสิ นใจเลือกซื้ อ
สิ นค้าจากร้านค้าออนไลน์ของนิสิตระดับ ปริ ญญาตรี มหาวิทยาลัยบูรพา

กรอบแนวคิดในการวิจัย
การรับรู ้
ความเสี่ ยงด้าน
คุณภาพ (pr)
(pr)

การรับรู ้
ความเสี่ ยงด้าน
การเงิน (fr)
(pr)

การรับรู ้
ความเสี่ ยงด้าน
การจัดส่ง (dr)
(pr)

การรับรู ้
ความเสี่ ยงด้าน
จิตวิทยา (psr)
(pr)

การรับรู ้
ความเสี่ ยงด้าน
สังคม (sr)
(pr)

การรับรู้ ความเสี่ ยง

(risk)

การมีส่วนร่ วมใน
สถานการณ์ (si)

ความไว้วางใจ (te)

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั
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การตัดสิ นใจเลือกซื้ อจาก
ร้านค้าออนไลน์ (dm) (dm)

89

ระเบียบวิธีวจิ ัย
การวิเคราะห์เชิ งสาเหตุ พหุ ระดับ ปั จจัยที่ ส่ งผลต่อการตัดสิ นใจเลื อกซื้ อสิ นค้า จากร้ า นค้า ออนไลน์
สําหรับนิสิตระดับปริ ญญาตรี มีวธิ ีการดําเนินการวิจยั ดังนี้
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรในการวิจยั ครั้ งนี้ เป็ นสําหรั บนิ สิตระดับ ปริ ญญาตรี (วิทยาเขตบางแสน)ปี การศึ ก ษา 2558
ทั้งสิ้ นจํานวน 35,632 คน แยกเป็ นชาย 16,216 คน และหญิง 19,416 คน (กองทะเบียนและประเมินผลการศึกษา,
2559) ซึ่ งกลุ่มตัวอย่างในการวิจยั กําหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างจากสู ตรการคํานวณกลุ่มตัวอย่างของ Hair, Black,
Babin & Anderson (2010) ที่กาํ หนดให้จาํ นวนกลุ่มตัวอย่างมีประมาณ 10- 20 คน/ ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษาซึ่ ง
ในงานวิจยั ครั้งนี้มีตวั แปรที่สนใจศึกษา 8 ตัวแปรกลุ่มตัวอย่างจึงควรมีจาํ นวน 160 คน และใช้วิธีการสุ่ มตัวอย่าง
แบบแบ่งชั้นภูมิ (Stratified Random Sampling) เฉพาะที่สมัครใจเข้าร่ วมเป็ นกลุ่มตัวอย่างการวิจยั ผูว้ ิจยั ได้เพิ่ม
จํานวนกลุ่มตัวอย่างเป็ น 400 คน (เพศชาย 200 คน และเพศหญิง 200 คน) เนื่องจากเพื่อลดความคลาดเคลื่อน
ของข้อมูล
เครื่องมือทีใ่ ช้ ในงานวิจัย
เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั เป็ นแบบสอบถามที่ผวู้ ิจยั ประยุกต์มาจากHong (2015)เพื่อใช้ในการเก็บข้อมูล
โดยแบ่งแบบสอบถามออกเป็ น 2 ตอน คือ ตอนที่ 1 แบบสอบถามข้อมูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม ได้แก่
เพศ อายุ อุ ป กรณ์ ที่ ใ ช้เ ชื่ อมต่ออิ นเตอร์ เน็ ต และระยะเวลาที่ ใ ช้ง านคอมพิวเตอร์ แ ละอิ นเทอร์ เน็ ตตอนที่ 2
แบบสอบถามการตัดสิ นใจเลื อกซื้ อสิ น ค้า จากร้ า นค้าออนไลน์ ชุ ดคําถามประกอบด้วย คําถาม 27 ข้อ ให้
เลือกตอบตามมาตราส่ วนประมาณค่า 5 ระดับ โดยการกําหนดค่านํ้าหนักคะแนนตามแนวคิดของลิเคิร์ท (Likert)
ประกอบด้วย การมี ส่วนร่ วมในสถานการณ์ การรับรู้ ความเสี่ ยงด้านการเงิ น ด้านคุ ณภาพผลิตภัณฑ์ ด้านการ
จัดส่ งผลิ ตภัณฑ์ ด้านจิตวิทยา และด้านสังคม ซึ่ งได้นาํ แบสอบถามตรวจสอบความตรงเชิ งเนื้ อหา (Content
ValidityIndex: CVI) เท่ากับ 0.821 และวิเคราะห์หาค่าความเที่ยงของแบบสอบถามสัมประสิ ทธิ์ แอลฟาของ
ครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient) ได้ค่าที่ .794 จึงนําไปเก็บข้อมูล
การวิเคราะห์ ข้อมูล
สถิ ติที่ใช้การวิเคราะห์ขอ้ มูลได้แก่ การแจงนับความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ ย และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
วิเคราะห์ขอ้ มูลพื้นฐานของกลุ่มตัวอย่าง ใช้การวิเคราะห์ค่าสหสัมพันธ์(Correlation Analysis) เพื่อตรวจสอบ
ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร โดยใช้โปรแกรมสําเร็ จรู ป SPSSและวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้าง (Structural
Equation Model) เพื่อวิเคราะห์ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของพฤติกรรมการเลือกร้านค้าออนไลน์โดยใช้โปรแกรม
สําเร็ จรู ป Mplus
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ผลการวิจัย
จํานวนกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 400 คน เป็ นเพศชายจํานวน 200 คน เพศหญิง 200 คน อายุ 17-19 ปี
จํานวน 205 คน(ร้อยละ51.3) และอายุ 20-22 ปี จํานวน 195 คน (ร้อยละ48.7)รายได้ที่ได้รับต่อเดือน อันดับแรก
น้อยกว่า 5,000 บาท (ร้อยละ39.3) รองลงมา 5,001-8,000 บาท(ร้อยละ36.0) ส่ วนประสบการณ์ในการใช้งาน
คอมพิวเตอร์ และอินเทอร์เน็ต ส่ วนใหญ่มีประสบการณ์6-10 ปี (ร้อยละ45.3) รองลงมาคือ 11-15 ปี (ร้อยละ28.8)
และ 1-5 ปี (ร้อยละ12.8) ตามลําดับ อุปกรณ์ที่ใช้ในการเชื่อมต่ออินเทอร์ เน็ตของกลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่ ได้แก่
โทรศัพท์มือถือสมาร์ ทโฟน (ร้อยละ 40.04) คอมพิวเตอร์ พกพา (ร้อยละ 30.58) และคอมพิวเตอร์ ต้ งั โต๊ะ (ร้อย
ละ29.03) ส่ วนประเภทสิ นค้าและบริ การทางอินเทอร์ เน็ทจากร้านค้าออนไลน์อนั ดับแรกที่เลือกซื้ อ ได้แก่ เครื่ อง
แต่งกาย (ร้ อยละ 19.46) เครื่ องประดับ (ร้ อยละ 12.15) และสิ นค้าบันเทิง (ร้ อยละ 9.94) ตามลําดับ สําหรับ
แหล่งข้อมูลร้านค้าออนไลน์ที่เลือกซื้ อสิ นค้าอันดับแรก instagram (ร้อยละ 22.46) line (ร้อยละ 20.01) และ
facebook (ร้อยละ 19.93) ตามลําดับ นอกจากนี้ในส่ วนของประสบการณ์ซ้ื อสิ้ นค้าจากร้านค้าออนไลน์ ส่ วนใหญ่
ไม่เคยซื้อสิ นค้าจากร้านค้าออนไลน์ (ร้อยละ 58.0) และเคยซื้ อ สิ นค้าจากร้านค้าออนไลน์ (ร้อยละ 42.0) ผลการ
วิเคราะห์สามารถจําแนกตามวัตถุประสงค์ของการวิจยั ดังนี้

การรับรู้ความ
เสี่ ยงด้าน
คุณภาพ (pr)
(pr)

การรับรู้ความ
เสี่ ยงด้าน
การเงิน (fr)
(pr)
0.664**

การรับรู้ความ
เสี่ ยงด้านการ
จัดส่ง (dr)
(pr)
0.806**

0.491**

การรับรู้ความ
เสี่ ยงด้าน
จิตวิทยา (psr)
(pr)

การรับรู้ความ
เสี่ ยงด้านสังคม
(sr)
(pr)

0.388**

0.874**

การรับรู้ ความเสี่ ยง
(risk)

0.289**

0.123*

การมีส่วนร่ วมในสถานการณ์ (si)

0.232**

ความไว้วางใจ (te)

0.015

การตัดสิ นใจเลือกซื้ อจาก
ร้านค้าออนไลน์ (dm) (dm)

Chi-Square = 18.348, df = 16, 2 = 1.147, P-Value = 0.3039, CFI = 0.997, TLI = 0.995, SRMR = 0.028,
RMSEA = 0.019
ภาพที่ 2 โมเดลความสัมพันธ์เชิ งสาเหตุของการตัดสิ นใจเลือกซื้ อสิ นค้าจากร้านค้าออนไลน์ของนิ สิตระดับ
ปริ ญญาตรี มหาวิทยาลัยบูรพา
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จากภาพที่ 2 แสดงให้เห็นว่า โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของการตัดสิ นใจเลือกซื้ อสิ นค้าจากร้านค้า
ออนไลน์ของนิสิตระดับปริ ญญาตรี มหาวิทยาลัยบูรพา มีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์และเมื่อพิจารณา
อิทธิ พลเกี่ ยวข้องกับสถานการณ์ มีอิทธิ พลทางอ้อมต่อการตัดสิ นใจเลือกซื้ อสิ นค้าจากร้ านค้าออนไลน์ โดย
ส่ งผ่านตัวแปรความไว้วางใจ อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เช่ นเดี ยวกับอิทธิ พลการมีส่วนร่ วมกับ
สถานการณ์ มี อิทธิ พลทางอ้อมต่อความไว้วางใจ โดยส่ งผ่านตัวแปรการรับรู้ ความเสี่ ยงด้านการเงิ นการรับรู้
ความเสี่ ยงด้านคุณภาพการรับรู้ความเสี่ ยงด้านการจัดส่ ง การรับรู ้ความเสี่ ยงด้านจิตวิทยาการรับรู้ความเสี่ ยงด้าน
สังคมอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 แต่ในขณะที่ความไว้วางใจไม่มีอิทธิ พลทางตรงต่อการตัดสิ นใจ
เลือกซื้อสิ นค้าจากร้านค้าออนไลน์
ตารางที่ 1 ค่าสถิติแสดงระดับความกลมกลืนของโมเดลเชิงสาเหตุกบั ข้อมูลเชิ งประจักษ์ ขนาดอิทธิ พลทางตรง
อิทธิ พลทางอ้อม และอิทธิ พลของตัวแปรทํานายการรับรู้ ความเสี่ ยง ความไว้วางใจ การตัดสิ นใจ
สั่งซื้ อจากร้านค้าออนไลน์ ของนิสิตระดับปริ ญญาตรี มหาวิทยาลัยบูรพา
ตัวแปร

การรับรู ้ความเสี่ ยง(risk)
TE

การมีส่วนร่ วมใน

อิทธิพล
ความไว้วางใจ (te)

DE

IE

TE

DE

IE

การตัดสิ นใจซื้อจากร้านค้า
ออนไลน์ (dm)
TE
DE
IE

สถานการณ์ (si)
การรับรู้ความเสี่ ยง

0.123* 0.123*

-

0.267

0.232** 0.035

0.003

-

0.003

-

-

-

0.289

0.289** -

0.004

-

0.004

ความไว้วางใจ (te)

-

-

-

-

-

0.015

0.015 -

(risk)

-

* p< .05, ** p< .01

จากตารางที่ 1 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน พบว่าโมเดลการวัดตัวแปรแฝง มีความตรงเชิ ง
โครงสร้างพิจารณาได้จากค่าสถิติที่ใช้ตรวจสอบความตรงของโมเดล ได้แก่ ค่า Chi-Square = 18.348, df = 16,
2 = 1.147, P-Value = 0.3039, CFI = 0.997, TLI = 0.995, SRMR = 0.028, RMSEA = 0.019 โดยค่า p มาก
พอที่จะไม่ปฏิเสธสมมติฐาน แสดงว่าผลการทดสอบค่า2แตกต่างจากศูนย์อย่างไม่มีนยั สําคัญทางสถิติ นัน่ คือ
ยอมรับสมมติฐานว่าโมเดลการวัดมีความตรงเชิงโครงสร้าง ซึ่ งสอดคล้องกับผลการวิเคราะห์ ค่าดัชนี CFI และ
TLI มีค่าเข้าใกล้ 1 ค่าดัชนี RMSEA และ SRMR มีค่าเข้าใกล้ 0 และ2/df มีค่าน้อยกว่า 2 (ภัทราวดี มากมี, 2559)
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เมื่อพิจารณาค่าสัมประสิ ทธิ์ นํ้าหนักองค์ประกอบ () ของตัวแปรแฝง risk โดยมีตวั แปรสังเกตได้
ทั้งหมด 5 ตัว ที่ใช้อธิ บายตัวแปรแฝง risk พบว่า ค่าสัมประสิ ทธิ์ นํ้าหนักองค์ประกอบของทุกตัวมีนยั สําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01 โดยตัวแปรที่มีค่านํ้าหนักมากที่สุดคือ การรับรู้ความเสี่ ยงด้านคุณภาพสิ นค้า (0.874) การรับรู้
ความเสี่ ยงด้านการจัดส่ ง (0.806) การรับรู้ความเสี่ ยงด้านการเงิน(0.664) การรับรู ้ความเสี่ ยงด้านจิตวิทยา (0.491)
การรับรู้ความเสี่ ยงด้านสังคม (0.388) ตามลําดับ
สําหรับค่าสัมประสิ ทธิ์ความเที่ยง (R2) ของตัวแปรสังเกตได้ทุกค่า แสดงให้เห็นถึงความแปรปรวนร่ วม
ของตัวแปรสังเกตได้กบั ตัวแปรแฝง (R2อยูร่ ะหว่าง0.150 - 0.763)
ตารางที่ 2 ค่านํ้าหนักองค์ประกอบของตัวบ่งชี้ในโมเดลโมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของการตัดสิ นใจเลือก
ซื้อสิ นค้าจากร้านค้าออนไลน์ของนิสิตระดับปริ ญญาตรี มหาวิทยาลัยบูรพา
องค์ประกอบโมเดลการวัด

Risk

R2

b

SE

t



Factor
score

การรับรู้ความเสี่ ยงด้านคุณภาพสิ นค้า

1.000

0.024

35.953**

0.874

0.148

0.763

การรับรู้ความเสี่ ยงด้านการเงิน

0.742
0.952
0.608
0.544

0.033
0.027
0.043
0.047

20.134**
30.367**
11.338**
8.248**

0.664
0.806
0.491
0.388

0.450
0.270
0.007
0.043

0.440
0.650
0.241
0.150

การรับรู้ความเสี่ ยงด้านการจัดส่ ง
การรับรู้ความเสี่ ยงด้านจิตวิทยา
การรับรู้ความเสี่ ยงด้านสังคม

เมตริ กซ์น้ าํ หนักองค์ประกอบ

จากตารางที่ 2 เมื่อพิจารณาความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของตัวแปรที่ ส่งผลต่อตัวแปรแฝงการตัดสิ นใจซื้ อ
สิ นค้าจากร้านค้าออนไลน์ พบว่าตัวแปรแฝงการมีส่วนร่ วมในสถานการณ์ส่งผลกระทบต่อตัวแปรแฝงการรับรู้
ความเสี่ ยง โดยมีขนาดอิทธิพลซึ่งเป็ นอิทธิพลทางตรงเท่ากับ 0.123 ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 การมีส่วน
ร่ วมกับสถานการณ์ส่งผลกระทบต่อความไว้วางใจ โดยมีขนาดอิทธิ พลทางตรงเท่ากับ 0.232 การรับรู้ความเสี่ ยง
มีอิทธิ พลทางตรงต่อความไว้วางใจ โดยมีขนาดอิทธิ พลเท่ากับ 0.289 ความไว้วางมีอิทธิ พลทางตรงต่อการ
ตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าจากร้านค้าออนไลน์ โดยมีขนาดอิทธิ เท่ากับ 0.015 การมีส่วนร่ วมกับสถานการณ์มีอิทธิ พล
ทางอ้อมต่อการตัดสิ นใจ โดยส่ งผ่านตัวแปรแฝงการรับรู ้ความเสี่ ยงและความไว้วางใจ โดยมีขนาดอิทธิ พลรวม
เท่ากับ 0.003 การรับรู้ความเสี่ ยงมีอิทธิ พลทางอ้อมต่อการตัดสิ นใจเลือกซื้ อสิ นค้าจากร้านค้าออนไลน์ โดยมี
ขนาดอิทธิ พลเท่ากับ 0.004
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ตารางที่ 3 ค่าสถิติความสอดคล้องของความสัมพันธ์ตามสมมติฐานกับข้อมูลเชิงประจักษ์ กลุ่มตัวอย่างพหุ ของ
ปั จจัยความสัมพันธ์เชิ งสาเหตุที่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจเลื อกซื้ อสิ นค้าจากร้ านค้าออนไลน์ของนิ สิต
ระดับปริ ญญาตรี มหาวิทยาลัยบูรพา ระหว่างกลุ่มเพศชายกับเพศหญิง
สถิติที่ใช้วดั ความ
สอดคล้อง


เกณฑ์การพิจารณา

2

df
2
 /df
p
CFI
TLI
RMSEA
SRMR

2

 /df<2.00

p >0.05
CFI >0.95
TLI >0.95
RMSEA <0.07
SRMR <0.08

ค่าที่ได้

ผลการตรวจสอบ

18.348
16
1.147
0.304
0.997
0.995
0.019
0.028

ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์

จากตารางที่ 3 เห็นได้วา่ ค่าสถิติที่ใช้วดั ความสอดคล้อง มีการผ่านเกณฑ์การตรวจสอบในทุกค่าเกณฑ์
พิจารณา
ตารางที่ 4 ผลการวิเคราะห์กลุ่มตัวอย่างพหุ ของปั จจัยความสัมพันธ์เชิงสาเหตุที่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจเลือกซื้ อสิ นค้า
จากร้านค้าออนไลน์ของนิสิตระดับปริ ญญาตรี มหาวิทยาลัยบูรพา ระหว่างกลุ่มเพศชายกับเพศหญิง
กลุ่มเพศ
ตัวแปร

ชาย
ความไว้วางใจ

การรับรู้ความ
เสี่ ยง(risk)

(te)

การตัดสิ นใจซื้อ
จากร้านค้า

ออนไลน์ (dm)

หญิง
ความไว้วางใจ

การรับรู้ความ
เสี่ ยง(risk)

(te)

การตัดสิ นใจซื้ อ
จากร้านค้า

ออนไลน์ (dm)

T D I T D I T D I T D I T D I T D I
E E E E E E E E E E E E E E E E E E
การมีส่วนร่ วมในสถานการณ์

(si)

0.187 0.187
*
*

-

0.304 0.279 0.025 0.015
** **

-

0.015 0.047 o.047

-

0.217 0.217
** **

-

0.021

-

0.021

0.136 0.136

-

0.007

-

-

-

-

0.039

-

0.039

-

-

-

-

0.447 0.447
** **
-

-

0.089 0.089

การรับรู้ความเสี่ ยง(risk)

-

-

-

ความไว้วางใจ (te)

-

-

-

-

-

-

0.007

-

0.053 0.053

-
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การรับรู้ความ
เสี่ ยงด้าน
คุณภาพ (pr)
(pr)

การรับรู้ความ
เสี่ ยงด้าน
การเงิน (fr)
(pr)

การรับรู้ความ
เสี่ ยงด้านการ
จัดส่ง (dr)
(pr)

0.690*
*

0.881*
*

0.806**

การรับรู้ความ
เสี่ ยงด้าน
จิตวิทยา (psr)
(pr)

การรับรู้ความ
เสี่ ยงด้านสังคม
(sr)
(pr)

0.521*
0.403*
*

การรับรู้ ความเสี่ ยง
(risk)
0.186*

0.136

* p< .05, ** p< .01

การมีส่วนร่ วมในสถานการณ์ (si)

0.279**

ความไว้วางใจ (te)

-0.053

การตัดสิ นใจเลือกซื้ อจาก
ร้านค้าออนไลน์ (dm) (dm)

ภาพที่ 3 โมเดลการวิเคราะห์กลุ่มพหุ ของปั จจัยความสัมพันธ์เชิงสาเหตุที่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจเลือกซื้ อสิ นค้า
จากร้านค้าออนไลน์ของนิสิตระดับปริ ญญาตรี มหาวิทยาลัยบูรพา ของตัวอย่างกลุ่มเพศชาย
การรับรู้ความ
เสี่ ยงด้าน
คุณภาพ (pr)
(pr)
0.876**

การรับรู้ความ
เสี่ ยงด้าน
การเงิน (fr)
(pr)
0.638*
*

การรับรู้ความ
เสี่ ยงด้านการ
จัดส่ ง (dr)
(pr)
0.797*
*

การรับรู้ความ
เสี่ ยงด้าน
จิตวิทยา (psr)
(pr)

การรับรู้ความ
เสี่ ยงด้านสังคม
(sr)
(pr)

0.466**
0.370**

การรับรู้ความเสี่ยง
(risk)
0.04
7

การมีส่วนร่ วมในสถานการณ์ (si)

0.447**

0.217**

0.089

ความไว้วางใจ (te)

การตัดสิ นใจเลือกซื้อจาก
ร้านค้าออนไลน์ (dm) (dm)

ภาพที่ 4 โมเดลการวิเคราะห์กลุ่มพหุ ของปั จจัยความสัมพันธ์เชิงสาเหตุที่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจเลือกซื้ อสิ นค้า
จากร้านค้าออนไลน์ของนิสิตระดับปริ ญญาตรี มหาวิทยาลัยบูรพา ของตัวอย่างกลุ่มเพศหญิง
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จากภาพที่ 3 และ 4 ผลการตรวจสอบความไม่แปรเปลี่ยนของรู ปโมเดลปั จจัยความสัมพันธ์เชิ งสาเหตุที่
ส่ งผลต่อการตัดสิ นใจเลือกซื้ อสิ นค้าจากร้านค้าออนไลน์ของนิสิตระดับปริ ญญาตรี มหาวิทยาลัยบูรพาระหว่าง
กลุ่มเพศชายกับเพศหญิงปรากฏว่ามีความแปรเปลี่ยนเมื่อนําไปศึกษาวิเคราะห์ในกลุ่มเพศที่แตกต่างกัน
ตารางที่ 5 ผลการวิเคราะห์ ก ลุ่ม ตัวอย่างในการตัดสิ นใจเลื อกซื้ อสิ นค้าจากร้ านค้าออนไลน์ของนิ สิตระดับ
ปริ ญญาตรี มหาวิทยาลัยบูรพา
รายการ
ในอนาคตฉันจะซื้อสิ นค้าทางออนไลน์

ร้อยละ

ซื้ อ

ไม่ซ้ือ

รวม

124
31

276
69

400
100

จากตารางที่ 5 เมื่อสอบถามถึงการตัดสิ นใจเลือกซื้ อสิ นค้าจากร้านค้าออนไลน์ในอนาคตของนิสิตระดับ
ปริ ญญาตรี มหาวิทยาลัยบูรพา พบว่า มีจาํ นวนกลุ่มตัวอย่างไม่ตอ้ งการซื้ อสิ นค้าจากร้านค้าออนไลน์ในอนาคต
จํานวน 276 คน (ร้อยละ 69) และยังต้องการซื้อสิ นค้าจากร้านค้าออนไลน์ในอนาคต จํานวน 124 คน (ร้อยละ 31)

อภิปรายผล
จากโมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุที่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจเลือกซื้ อสิ นค้าจากร้านค้าออนไลน์ ของนิ สิต
ระดับปริ ญญาตรี มหาวิทยาลัยบูรพาสามารถอภิปรายได้ดงั นี้
1. ความสัมพันธ์เชิ งสาเหตุมีผลต่อการรับรู้ความเสี่ ยงเลือกซื้ อสิ นค้าจากร้านค้าออนไลน์โดยการรับรู้
ความเสี่ ยงของผูบ้ ริ โภคที่มีความหลากหลายนั้นขึ้นอยู่กบั บุคคล ผลิตภัณฑ์ สถานการณ์และวัฒนธรรม ทั้งนี้
เพราะระดับการรับรู้ความเสี่ ยงของผูบ้ ริ โภคแต่ละบุคคล จะมีการรับรู้ความเสี่ ยงในระดับที่สูงตามสถานการณ์
การบริ โภคที่แตกต่างกันไป และผูบ้ ริ โภคบางส่ วนก็มีวิธีการรับรู ้ถึงความเสี่ ยงในระดับตํ่าที่ข้ ึนอยูก่ บั สถานการณ์
การบริ โภคที่แตกต่างกันเช่นกัน โดย Schiffman & Lara (2013) ได้กล่าวว่า ความเสี่ ยงที่ผบู้ ริ โภครับรู้ได้น้ นั จะ
รวมถึงความไม่แน่นอนที่ผบู้ ริ โภคต้องเผชิญและตัดสิ นใจ เมื่อผูบ้ ริ โภคไม่สามารถเห็นผลลัพท์ของการตัดสิ นใจ
ได้อย่างชัดเจน ก็จะส่ งผลต่อการรั บรู ้ ที่แต่ต่า งกันไป โดยอาจอาศัยข้อมูลรอบข้า งเพื่อให้เกิ ดความมัน่ ใจต่อ
ผลิตภัณฑ์น้ นั สอดคล้องกับ Solomon (2009) ที่กล่าวว่า การซื้ อก็มีความเสี่ ยงตามการรับรู้ (perceived risk) และ
อาจจะมี ผ ลทางลบแก่ ต ัวผูบ้ ริ โภคได้ หากการซื้ อสิ นค้า หรื อ บริ ก ารมี ค วามเสี่ ย งตามการรั บ รู้ ม กั จะเกิ ดขึ้ น
ถ้าผลิตภัณฑ์น้ นั ๆ มีราคาแพง มีความสลับซับซ้อน หรื อมีผลิตภัณฑ์ที่ผบู้ ริ โภครู้สึกว่ายากต่อการทําความเข้าใจ
ซึ่ งเป็ นไปในแนวทางเดียวดับการศึกษาวิจยั ของ วราพร วรเนตร และไกรฤกษ์ ปิ่ นแก้ว (2558) งานวิจยั นี้ มี
วัตถุ ป ระสงค์เ พื่ อ ศึ ก ษาอิ ท ธิ พ ลของการรั บ รู้ ค วามเสี่ ย ง และความไว้วางใจในการซื้ อประกันภัย ผ่า นทาง
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อินเทอร์ เน็ตที่มีต่อความตั้งใจซื้อของผูบ้ ริ โภค พบว่า การรับรู้ความเสี่ ยง และความไว้วางใจในการซื้ อประกันภัย
ผ่านทางอินเทอร์ เน็ตมีอิทธิ พลต่อความตั้งใจซื้ อของผูบ้ ริ โภค เช่นเดียวกับ Schiffman & Kanuk (1994) ที่ให้
ความเห็นว่า กระบวนการตัดสิ นใจซื้ อของผูบ้ ริ โภค หมายถึงขั้นตอนในการเลือกซื้ อผลิตภัณฑ์จากสองทางเลือกขึ้น
ไป พฤติกรรมผูบ้ ริ โภคจะพิจารณาในส่ วนที่ เกี่ ยวข้องกับกระบวนการตัดสิ นใจทั้ง ด้านจิตใจ (ความรู้สึกนึ กคิด)
และพฤติกรรมทางกายภาพ การซื้ อเป็ นกิจกรรม ด้านจิตใจและกายภาพซึ่ งเกิ ดขึ้นในช่ วงระยะเวลาหนึ่ งกิจกรรม
เหล่านี้ ทาํ ให้เกิ ด การซื้ อและเกิ ดพฤติกรรมการซื้ อตามบุ คคลอื่นขั้นตอนในการตัดสิ นใจซื้ อ (Buying decision
process) เป็ นลําดับขั้นตอนในการตัดสิ นใจซื้ อของผูบ้ ริ โภค พบว่าผูบ้ ริ โภคผ่านกระบวนการ 5 ขั้นตอน คื อ
การรับรู้ถึงความต้องการ การค้นหาข้อมูลการประเมินผลทางเลือก การตัดสิ นใจซื้ อ และพฤติกรรมภายหลัง การซื้ อ
ซึ่งแสดงให้เห็นว่ากระบวนการซื้ อเริ่ มต้นก่อนการซื้ อจริ ง ๆ และมี ผลกระทบหลังการซื้อ
2. การตรวจสอบความสัมพันธ์การตัดสิ นใจเลือกซื้ อสิ นค้าจากร้านค้าออนไลน์ของนิสิตระดับปริ ญญา
ตรี มหาวิทยาลัยบูรพาพบว่า กลุ่มตัวอย่างไม่ตดั สิ นใจซื้ อสิ นค้าจากร้านค้าออนไลน์ ซึ่ งอาจเกิดความการเกิ ด
ความไม่ม ั่นใจในการสั่ง ซื้ อสิ น ค้า ทั้ง นี้ สุ ดาวัล ย์ ขัน สู ง เนิ น (2549) ได้ก ล่ า วถึ ง ปั จจัย ที่ ท าํ ให้ผูบ้ ริ โ ภคไม่
ตัดสิ นใจเลื อกซื้ อสิ นค้าก่อนการตัดสิ นใจซื้ อ และหลังการตัดสิ นใจซื้ อ เพราะผูบ้ ริ โภคสามารถเปลี่ยนแปลง
ความคิดเห็นและทัศนคติไปตามสถานการณ์ (The effect of the situation) โดบเป็ นการอาศัยเหตุการณ์ต่าง ๆ
ของบุคคลนั้น เข้ามาทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทัศนคติไปเป็ นอีกอย่างหนึ่ง สอดคล้องกับ ณัฐศักดิ์ วรวิทยานนท์
(2558) ได้ศึกษาทัศนคติต่อธุ รกิจขายสิ นค้าและบริ การผ่านออนไลน์ พบว่า โดยภาพรวมทัศนคติของผูบ้ ริ โภค
ก่อนการตัดสิ นใจซื้อ และหลังการตัดสิ นใจซื้อ มีความต่างกัน อันเนื่องมาจากธุ รกิจการซื้ อขายแบบออนไลน์น้ นั
ผูซ้ ้ื อ จะไม่ เ ห็ น สิ น ค้า จริ ง ก่ อ นการสั่ ง ซื้ อ จึ ง เกิ ด ความไม่ แ น่ น อนในการตัด สิ น ใจเกิ ด ขึ้ น ภายในจิ ต ใจ ซึ่ ง
สอดคล้องกับคํากล่าวของ ฉัตยาพร เสมอใจ (2550) ซึ่งกล่าวว่า ทัศนคติเป็ นความรู้สึกนึ กคิดของบุคคลที่มีสิ่งใด
สิ่ งหนึ่ ง เป็ นการตอบสนองว่าชอบหรื อไม่ช อบต่อสิ่ งต่าง ๆ เป็ นความโน้มเอี ยงที่เกิ ดจากการเรี ยนรู้ ในการ
ตอบสนองต่อสิ่ งกระตุน้ ไปในทิศทางที่สมํ่าเสมอ จนก่อให้เกิดเป็ นความรู้และความเข้าใจ ซึ่งส่ งผลต่อความรู้สึก
ของบุคคล และแสดงออกมาในรู ปของความเชื่อ ความเชื่อที่แตกต่างกันจะส่ งผลต่อการแสดงออกทางพฤติกรรม
หรื อเจตนาที่จะซื้อสิ นค้าและบริ การของผูบ้ ริ โภค
3. เพื่อตรวจสอบความไม่แปรเปลี่ยนของโมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุที่มีผลต่อการตัดสิ นใจเลือกซื้ อ
สิ นค้าจากร้านค้าออนไลน์ของนิ สิตระดับ ปริ ญญาตรี มหาวิทยาลัยบูรพาการหาความสัมพันธ์ของปั จจัยด้าน
ข้อมูลทัว่ ไปและการตัดสิ นใจเลื อกซื้ อสิ นค้าและบริ การผ่านร้านค้าออนไลน์ สอดคล้องกับพิริณฎาหลวงเทพ
และประสพชัยพสุ นนท์(2557) ได้ทาํ การศึกษาธุ รกิจพาณิ ชย์อิเล็กทรอนิกส์ของนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร
วิท ยาเขตสารสนเทศเพชรบุ รี พบว่า เพศมี ค วามสั ม พันธ์ ก ับ การตัด สิ น ใจเลื อ กซื้ อสิ นค้า โดยเพศหญิ ง ให้
ความสําคัญกับการซื้ อสิ นค้าและบริ การมากกว่าผูช้ าย สอดคล้องกับผลงานวิจยั ของพิชญธิ ดา ลิ้มสวัสดิ วงศ์
(2551) ว่านักศึกษาที่ซ้ื อสิ นค้าส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง โดยมีรายได้อยู่ในช่วง 5,000-10,000 บาทและมีผลต่อ
พฤติกรรมการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าผ่านธุ รกิจพาณิ ชย์อิเล็กทรอนิ กส์ เช่นเดี ยวกับ ณัฐศักดิ์ วรวิทยานนท์ (2558)
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พบว่า ผูบ้ ริ โภคที่มีเพศแตกต่างกันมีทศั นคติต่อธุ รกิจขายสิ นค้าและบริ การผ่านออนไลน์ ก่อนการตัดสิ นใจซื้ อ
และหลังการตัดสิ นใจซื้อ มีทศั นคติโดยภาพรวม และรายด้าน คือ ด้านสิ นค้า แตกต่างกัน

ข้ อเสนอแนะ
1. ควรศึกษาเกี่ยวกับปั จจัยที่ส่งผลต่อธุ รกิจขายสิ นค้าและบริ การผ่านออนไลน์ ว่ามีปัจจัยใดบ้างที่จะ
ส่ งผลทําให้ธุรกิจมีการเติบโตขึ้นเรื่ อย ๆ
2. ควรมีการทําการวิจยั เชิ งคุณภาพเพื่อตรวจสอบรู ปแบบความต้องการการซื้ อสิ นค้าและบริ การผ่าน
ร้านค้าออนไลน์อย่างครบวงจรหรื อพัฒนารู ปแบบการให้บริ การเชิงกลยุทธ์เพื่อเข้าถึงกลุ่มลูกค้าต่อไป
3. การศึกษาครั้งนี้เป็ นการกําหนดพื้นที่เฉพาะกลุ่มผูบ้ ริ โภคที่เป็ นนิสิตมหาวิทยาลัยบูรพาวิทยาเขตบาง
แสนเท่านั้น ดังนั้นควรมีการศึกษากลุ่มตัวอย่างอื่น ๆ เพื่อให้ครอบคลุมทุกกลุ่มผูบ้ ริ โภคเพื่อทราบความต้องการ
ที่แท้จริ งและนํามาปรับใช้ในการดําเนินธุรกิจ
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