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โมเดลความสัมพันธเชิงสาเหตุสําหรับการตัดสินใจซื้อฟกเกอรโมเดลผานเฟซบุก
A CAUSAL RELATIONSHIP MODEL FOR BUYING DECISION
OF FIGURE MODEL ON FACEBOOK
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บทคัดยอ

พาณิชยอิเล็กทรอนิกสเขามีบทบาทสําคัญในการดําเนินธุรกิจในยุคสมัยนี้ และสื่อสังคมออนไลนถูกนํามาใช
ในการประกอบธุรกิจออนไลนตาง ๆ การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาโมเดลความสัมพันธเชิงสาเหตุสําหรับการ
ตัดสินใจซื้อฟกเกอรโมเดลผานเฟซบุกและเพื่อตรวจสอบความสอดคลองของโมเดลความสัมพันธเชิงสาเหตุที่พัฒนาขึ้นกับ
ขอมูลเชิงประจักษเปนการวิจัยเชิงสํารวจ ตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก ผูใชงานเฟซบุกที่เปนสมาชิกกลุมซื้อ-ขาย
เสนอราคา All Cartoonsและกลุม Anime Collection Club จํานวน 400 คน ไดมาโดยการสุม ตัวอยางแบบงาย จาก
ผูที่มีประสบการณซื้อฟกเกอรโมเดลผานเฟซบุก เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล ไดแก แบบสอบถามออนไลน
แบบมาตรประมาณคา 7 ระดับ โดยใชเทคนิคการวิเคราะหโมเดลสมการโครงสราง ใชโปรแกรมสําเร็จรูปในการ
วิเคราะหขอมูล โมเดลวิจัย 4 องคประกอบ ไดแก 1. ดานทัศนคติ 2. ดานสวนประสมทางการตลาด 3. ดานความ
ไววางใจและ 4. ดานการตัดสินใจซื้อฟกเกอรโมเดลผานเฟซบุก
ผลการวิเคราะหโมเดลความสัมพันธเชิงสาเหตุ พบวา โมเดลมีความสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษเปนอยาง
ดี โดยมีคาสถิติไค-สแควร (𝜒𝜒 2) เทากับ 52.128, องศาอิสระ (df) เทากับ 27, CMIN/df เทากับ 1.931, GFI เทากับ
0.983, AGFI เท ากั บ 0.926, SRMR เท ากับ 0.055 และ RMSEA เท ากับ 0.048 และคาสั มประสิ ท ธิ์การพยากรณ
เทากับ 0.98 แสดงวา ตัวแปรในโมเดลสามารถอธิบายความแปรปรวนของการตัดสินใจซื้อฟกเกอรโมเดลผานเฟซบุกได
รอยละ 98 ดานสวนประสมทางการตลาด ดานทัศนคติกับดานความไววางใจสงผลรวมกันในการกํากับการตัดสินใจซื้อ
ฟกเกอรโมเดลผานเฟซบุก
คําสําคัญ: ทัศนคติ, สวนประสมทางการตลาด, ความไววางใจ, การตัดสินใจซื้อ, ฟกเกอรโมเดล
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Abstract
The E-Commerce have been an important part for the business in this era and the social
media are taken for the online business. The objectives of this were development causal
relationship model of buying decision of figure model on Facebook and to validate the
concordance of the causal model with empirical data.The sampling of this research consisted of
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400 Facebook users who buy and sell in the cartoons club and anime collection club by simple
random sampling who have experience to buy the figure model on Facebook. The online
questionnaires composed of the 7 rating scales. The questionnaires contain the query measure
gauges for measuring variables included four variables: 1.Attitude , 2. Marketing, 3. Trust and 4.
Decision to buy figure on Facebook.
The findings were as follows: the model is consistent with the empirical data to a great
extent. The statistic shows results the Chi-square statistics goodness of fit test at (𝜒𝜒 2 ) 5 2 .1 2 8 ,
degrees of freedom (df) = 27, CMIN/df = 1.931, GFI = 0.983, AGFI = 0.926, SRMR = 0.055 and RMSEA
= 0.048 and the final is the predictive coefficient of 0.98. We could explain the variability of
decision to buy the figure on Facebook for percentage 98 with the marketing, attitude and trust
which are combined affecting with the decision to buy the figure on Facebook.
Keywords: Attitude, Marketing Mix, Trust and Confidence, Buying Decision, Figure Model
P
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บทนํา

ในโลกยุคปจจุบันเทคโนโลยีตาง ๆ มีความเจริญกาวหนา เติบโตอยางรวดเร็ว สะดวก สบายมากขึ้น การใช
งานคอมพิวเตอรและอินเทอรเน็ต สามารถเขาถึงกลุมคนทุกชนชั้น ทุกเชื้อชาติ ทุกเพศทุกวัย ทําใหผูคนสามารถคนหา
ขอมูล หรือการติดตอสื่อสารกันขามประเทศผานอินเทอรเน็ตทําไดงายขึ้น การใชสื่อสังคมออนไลน นั้นเปนที่นิยมและ
ถู ก นํ า มาใช ง านในทุ ก ๆ ด า น อาทิ เช น ด า นการศึ ก ษา ด า นการสื่ อ สาร ด า นความบั น เทิ ง ด า นการแพทย ด า น
อุตสาหกรรม และดานธุรกิจ เปนตน เครือขายสังคมออนไลนจึงเปนที่นิยมอยางแพรหลาย ประชาชนสวนใหญหันมาใช
เครือขายสังคมออนไลนกันเพิ่มมากขึ้นและมีแนวโนมการใชงานที่เพิ่มขึ้นตอเนื่องในอนาคต (เอมิกา เหมนิมทร, 2556)
เฟซบุกถือเปนสื่อสังคมออนไลนที่ใหญที่สุดและเปนสื่อสังคมอันดับ 1 ของโลก มีจํานวนผูใชมากที่สุดในโลก
ถึง 1.871 ลานคน ในป พ.ศ.2560 (wearesocial) และมีจํานวนผูใชในประเทศไทยถึง 41 ลานคน แบงเปนผูหญิงรอย
ละ 49 และผูช ายรอ ยละ 51 มี กลุ มคนชวงวัย 18-24 ป ใชงานมากที่สุ ดถึ ง14.77 ลานคน คิด เป น รอยละ 15 ของ
ผูใชงานเฟซบุกในประเทศไทย เนื่องดวยเฟซบุกถือเปนแหลงสังคมออนไลนที่รวบรวมเนื้อหาขอมูลตาง ๆ ไวหลาย ๆ
ดานทั้งความบันเทิง การศึกษา ขาวสาร รวมถึงธุรกิจตาง ๆ สามารถแชรรูป แชรขอมูล วิดีโอและแสดงความคิดเห็น
ตาง ๆ ได และยังมีเครือขายที่รวบรวมเครือขายติดตอสื่อสารกับผูที่สนใจ ชื่นชอบในสิ่งเดียวกันดวยดวยเหตุนี้การ
ยอมรับและการใชงานของเฟซบุกจึงเปนที่แพรหลายและกระจายตัวอยาง จึงถูกนํามาประยุกตใชเปนสื่อสังคมออนไลน
ที่ใชในการทําพาณิชยอิเล็กทรอนิกส (E-Commerce) ที่นิยมมากที่สุดเชนกัน
ฟกเกอรโมเดล เปนของสะสมมีตั้งแตขนาดเล็กจนถึงขนาดใหญ ฟกเกอรโมเดล สวนใหญจะเปนตัวละครจาก
การตูนญี่ปุน ซึ่งมักเปนที่นิยมในประเทศญี่ปุนเปนอยางมากในการสะสม ซึ่งประเทศไทยสามารถที่จะซื้อฟกเกอรโมเดลได
จากรานตัวแทนจําหนายตาง ๆ ไดตามหางสรรพสินคาชั้นนํา หรือ เมกาสะพานเหล็ก (แหลงรวมของเลน) ซึ่งเขาถึงไดยาก
ของนักสะสมในตางจังหวัดและไมเพียงพอกับความตองการของผูบริโภค ดังนั้นจึงมีผูขายปรับเปลี่ยนรูปแบบการขายโดย
ขายฟกเกอรโมเดลผานทางเฟซบุก ธุรกิจการขายฟกเกอรโมเดลเปนธุรกิจที่ใหความสําคัญตอลูกคา นักสะสม จะมีตัวละคร
ใหม ๆ ออกวางจําหนายตลอดเวลาทุก ๆ เดือน การวางจําหนายตัวละครที่ไดรับความนิยมในโอกาสพิเศษตาง ๆ เพื่อจูงใจ
ใหลูกคาเลือกซื้อ เนื่องจากมีการแขงขันสูง มีจํานวนพอคาแมคาเกิดขึ้นมากมาย มีสินคาและบริการแตละรานที่แตกตาง
กันออกไปเพื่อตอบสนองความตองการของผูบริโภคที่ตองการความหลากหลายของสินคา
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จากเหตุผลขางตน ผูวิจัยจึงมีความสนใจศึกษาโมเดลความสัมพันธเชิงสาเหตุสําหรับการตัดสินใจซื้อฟกเกอร
โมเดลผานเฟซบุก ขอมูลที่ไดสามารถนํามาใชเปนแนวทางในการพัฒนาการประกอบธุรกิจการจําหนายฟกเกอรโมเดล
ให เหมาะสมและสอดคล องกั บ การตั ดสิ น ใจเลื อกซื้อ ฟ ก เกอรโมเดล ทํ าใหเกิ ด การเพิ่ ม ชอ งทางและโอกาสในการ
ประกอบธุรกิจใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
2

วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่อพัฒนาโมเดลความสัมพันธเชิงสาเหตุสําหรับการตัดสินใจซื้อฟกเกอรโมเดลผานเฟซบุก
2. เพื่อตรวจสอบความสอดคลองของโมเดลความสัมพันธเชิงสาเหตุที่พัฒนาขึ้นกับขอมูลเชิงประจักษ

วิธีดําเนินการวิจัย
1. ประเภทของการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research)
2. กรอบแนวคิดในการวิจัย
การศึกษาวิจัยในครั้งนี้ผูวิจัยไดกําหนดขอบเขตของการศึกษา ไดแก 1. ดานความไววางใจในการซื้อฟก
เกอรโมเดลผานเฟซบุก จําแนกเปน 5 ดาน ไดแก 1) ดานการสื่อสาร 2) ดานความใสใจและการให 3) การสรางความ
ผูกพัน 4) ดานการใหความสะดวกสบาย และ 5) ดานการรับประกัน (Stern, 1997; อางอิงถึงในวรารัตน สินติวงษ,
2549) 2.ด า นส ว นประสมทางการตลาดในการซื้ อ ฟ ก เกอร โ มเดลผ า นเฟซบุ ก จํ า แนกเป น 4 ด า นได แ ก
1) ด าน ผ ลิ ต ภั ณ ฑ 2) ด าน ราค า 3) ด าน ช อ งท างก ารจั ด จํ า ห น าย แ ล ะ 4) ก ารส งเส ริ ม ก ารต ล าด
( KotlerPhilip, 1997; อางอิงถึงในภาวิณี ตันติผาติ และกิตติพงษ คงสวัสดิ์เกียรติ, 2554) 3. ดานทัศนคติในการซื้อฟก
เกอรโมเดลผ านเฟซบุ ก จํ าแนกเป น 4 ด านได แ ก 1) ด า นความเข าใจ 2) ด า นความรู สึ ก และ 3) ด านพฤติ ก รรม
(Schiffman & Kanuk, 2000; อางอิงถึงในวิภ าวรรณ มโนปราโมทย, 2556) และ 4. ดานการตัด สินใจซื้อ ฟกเกอร
โมเดลผานเฟซบุก

รูปที่ 1 กรอบแนวคิดโมเดลความสัมพันธเชิงสาเหตุสาํ หรับการตัดสินใจซื้อฟกเกอรโมเดลผานเฟซบุก
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3. ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากรของการวิจัยครั้งนี้ ไดแก ผูใชงานเฟซบุกที่เปนสมาชิกกลุม ซื้อ-ขาย เสนอราคา All Cartoons และ
กลุ ม Anime Collection Club ที่ เ คยซื้ อ ฟ ก เกอร โ มเดลผ า นเฟซบุ ก จํ า นวนทั้ ง หมด 6,665 คน โดยแบ ง เป น
สมาชิ ก กลุ ม ซื้ อ -ขาย เสนอราคา All Cartoons จํ า นวน 5,073 คน และสมาชิ ก กลุ ม Anime Collection Club
จํานวน 1,592 คน (ณ วันที่15 ตุลาคม พ.ศ. 2560)
ตัวอยางของงานวิจัยครั้งนี้ ไดแก ผูใชงานเฟซบุกที่เปนสมาชิกกลุมซื้อ-ขาย เสนอราคา All Cartoons และ
สมาชิกกลุม Anime- Collection Club ที่เคยซื้อฟกเกอรโมเดลจํานวน 400 คนในการกําหนดขนาดตัวอยางของการ
วิเคราะหโมเดลความสัมพันธเชิงสาเหตุแบบมีตัวแปรแฝง(Causal Structural Models with Latent Variable) นง
ลักษณ วิรัชชัย (2542) ไดเสนอวา ขนาดของกลุมตัวอยางที่เหมาะสมควรจะอยูในอัตราสวน 10-20 ตอ 1 ตัวแปร
สังเกตไดและตัวอยางที่นอยที่สุดที่ยอมรับไดสามารถดูไดจากคาสถิติ Holster ที่ตองมีคามากกวา 200 จึงจะถือวา
โมเดลความสัมพันธเชิงสาเหตุมีความสอดคลองกลมกลืนกับขอมูลเชิงประจักษ ในการวิจัยครั้งนี้มีตัวแปรสังเกตได
จํานวน 17 ตัวแปร ซึ่งตองใชกลุมตัวอยาง 170 คนเปนอยางนอยเพื่อปองกันความคลาดเคลื่อนของขอมูล ผูวิจัยจึงใช
กลุมตัวอยางประมาณ 400 คน ไดมาจากการสุมตัวอยางแบบงาย (Simple Random Sampling)
4. เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล
ลักษณะของเครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้เปนแบบสอบถามออนไลน(Online Questionnaire) จํานวน 1
ฉบับ โดยแบงเนื้อหาคําถามออกเปน 5 ตอนดังนี้
ตอนที่ 1 เปนแบบสอบถามขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ
รายไดตอเดือน ความถี่ในการซื้อฟกเกอรโมเดลผานเฟซบุก จํานวนเงินที่ซื้อฟกเกอรโมเดลในแตละครั้ง จํานวนทั้งสิ้น
7 ขอ
ตอนที่ 2 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับดานทัศนคติในการซื้อฟกเกอรโมเดลผานเฟซบุกจําแนกเปน 3 ดาน
ไดแก 1) ดานความเขาใจ 2) ดานความรูสึก และ 3) ดานพฤติกรรม โดยคําตอบเปนแบบมาตรประมาณคา 7 ระดับ
จํานวน 6 ขอ
ตอนที่ 3 เปน แบบสอบถามเกี่ยวกับดานสวนประสมทางการตลาดในการซื้อฟ กเกอรโมเดลผานเฟซบุ ก
จําแนกเปน 4 ดาน ไดแก 1) ดานผลิตภัณฑ 2) ดานราคา 3) ดานชองทางการจัดจําหนาย และ 4) ดานการสงเสริม
การตลาด โดยคําตอบเปนแบบมาตรประมาณคา 7 ระดับ จํานวน 12 ขอ
ตอนที่ 4 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับดานความไววางใจในการซื้อฟกเกอรโมเดลผานเฟซบุกจําแนกเปน 5
ดาน ไดแก 1) ดานการสื่อสาร 2) ดานใสใจและการให 3) ดานสรางความผูกพัน 4) ดานการใหความสะดวกสบาย และ
5) ดานการรับประกัน โดยคําตอบเปนแบบมาตรประมาณคา 7 ระดับ จํานวน 8 ขอ
ตอนที่ 5 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับดานการตัดสินใจซื้อฟกเกอรโมเดลผานเฟซบุก โดยคําตอบเปนแบบมาตร
ประมาณคา 7 ระดับ จํานวน 3 ขอ
เกณฑการวัดและแปลความหมายคะแนน (ตอนที่ 2, 3, 4และ 5)
คาเฉลี่ย 6.51-7.00 หมายถึง มีความคิดเห็นในระดับมากที่สุด
คาเฉลี่ย 5.51-6.50 หมายถึง มีความคิดเห็นในระดับมาก
คาเฉลี่ย 4.51-5.50 หมายถึง มีความคิดเห็นในระดับคอนขางมาก
คาเฉลี่ย 3.51-4.50 หมายถึง มีความคิดเห็นในระดับปานกลาง
คาเฉลี่ย 2.51-3.50 หมายถึง มีความคิดเห็นในระดับคอนขางนอย
2
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คาเฉลี่ย 1.51-2.50 หมายถึง มีความคิดเห็นในระดับนอย
คาเฉลี่ย 1.00-1.50 หมายถึง มีความคิดเห็นในระดับนอยที่สุด
การหาคุณ ภาพเครื่องมือ เพื่อตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหาโดยเสนอผูเชี่ยวชาญ จํานวน 3 คน แลวนํา
คะแนนที่ไดมาหาคาความสอดคลองระหวางขอคําถามกับวัตถุประสงค (IOC) โดยไดคาดัชนีความสอดคลองของขอ
คําถามทุกขออยูระหวาง 0.67 – 1.00 จากนั้นนํ ามาหาคาความเชื่อมั่น (Reliability) โดยทดลองใช (Try Out) กับ
สมาชิกกลุมซื้อ-ขาย เสนอราคา All Cartoons จํานวน 5,073 คน และสมาชิกกลุม Anime Collection Club ที่เคย
ซื้อฟกเกอรโมเดลผานเฟซบุกใน จํานวน 30 คน แลวนํามาหาคาความเชื่อมั่นโดยวิธีของครอนบาค (Cronbach’s
Alpha) พบวาขอคําถามทั้งฉบับ เทากับ 0.86 โดยพิจารณาเกณฑคาความเชื่อมั่นไมควรต่ํากวา 0.70 (ชไมพร กาญจน
กิจสกุล, 2555)
5. การเก็บรวบรวมขอมูล
ผูวิจัยไดดําเนินการเก็บขอมูลแบบสอบจากถามออนไลน จํานวน 1 ฉบับ ซึ่งผูวิจัยสรางขึ้นเองจากการศึกษา
เอกสาร ตําราและงานวิจัยที่เกี่ยวของมาเปนกรอบแนวคิดในการสรางแบบสอบถาม โดยเก็บขอมูลจากผูที่เคยซื้อฟก
เกอรโมเดลผานเฟซบุกในชวงเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2560 รวมระยะเวลาในการเก็บแบบสอบถามทั้งสิ้น 1 เดือน มี
ผูตอบแบบสอบถามจํานวน 400 คน และทําการตรวจสอบความถูกตองของขอมูลที่จะนําไปวิเคราะหขอมูลทางสถิติ
ตอไป
6. การวิเคราะหขอมูล
สถิ ติ เ ชิ ง บรรยาย (Descriptive Statistics) ใช วิ เ คราะห ค วามถี่ (Frequency) ร อ ยละ (Percentage)
คาเฉลี่ย (Mean) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) คาความเบ (Skewness) คาความโดง (Kurtosis)
สถิติเชิงอนุม าน (Inferential Statistics) ใชวิเคราะห ความสัมพั น ธเชิงสาเหตุเพื่ อหาเสนทางอิท ธิพลเชิ ง
สาเหตุของตัวแปรหาขนาดอิทธิพลและทิศทางวาเปนอยางไรจากแนวคิดและทฤษฎีที่ผูวิจัยใชอางอิงมีการทดสอบความ
สอดคลอ งกลมกลืน ระหวางโมเดลสมมุ ติฐานกั บ ขอมู ล เชิงประจัก ษ คาสถิติ Chi-square P-Value มากกวา 0.05,
CMIN/df นอยกวา 2.00, GFI ตั้งแต 0.90 ขึ้นไป, AGFI ตั้งแต 0.90 ขึ้นไปและRMSEA นอยกวา 0.08 ซึ่งสอดคลองกับ
สถิติวิเคราะหโมเดลสมการโครงสราง (กริช แรงสูงเนิน, 2554)
ผลการวิจัย
ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถามออนไลน พบวา สวนใหญเปนเพศชายจํานวน 281 คน คิดเปนรอยละ
70.25 มีอายุระหวาง 20-30 ป จํานวน 224 คน คิดเปนรอยละ 56 ระดับการศึกษาอยูในระดับปริญญาตรี จํานวน
214 คนคิดเปนรอยละ 53.50 อาชีพพนักงานบริษัทเอกชน จํานวน 146 คน คิดเปนรอยละ 36.50 รายไดตอเดือน
10,001 – 20,000 บาท จํานวน 117 คน คิดเปนรอยละ 29.25 ความถี่ในการซื้อฟกเกอรโมเดลผานเฟซบุก 1 ครั้งตอ
เดือน จํานวน 143 คน คิดเปนรอยละ 35.75 และจํานวนเงินที่ซื้อฟกเกอรโมเดลในแตละครั้งอยูที่ 500 - 1,000 บาท
จํานวน 132 คน คิดเปนรอยละ 33
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1. ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อฟกเกอรโมเดลผานเฟซบุกดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 แสดงคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความเบ ความโดง ของปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อฟกเกอร
โมเดลผานเฟซบุก
รายดาน

คาเฉลี่ย
(M)

สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.)

ความหมาย

ความเบ
(Sk)

ความโดง
(Ku)

5.68

1.22

มาก

-0.82

0.31

5.06

1.32

คอนขางมาก

-0.60

0.45

4.56

1.31

คอนขางมาก

-0.40

0.07

4. การตั ด สิ น ใจซื้ อ ฟ ก
เกอรโมเดลผานเฟซบุก

5.66

1.20

มาก

-1.04

1.46

ภาพรวม

5.24

1.26

คอนขางมาก

-0.72

0.57

1. ดานทัศนคติ
2.ด า นส ว นประสมทาง
การตลาด
3. ดานความไววางใจ

ความหมาย
ขอมูลมีการแจกแจง
แบบปกติ
ขอมูลมีการแจกแจง
แบบปกติ
ขอมูลมีการแจกแจง
แบบปกติ
ขอมูลมีการแจกแจง
แบบปกติ
ขอมูลมีการแจกแจง
แบบปกติ

จากตารางที่ 1 ปรากฏวา ความคิดเห็นของผูเคยซื้อฟกเกอรโมเดลผานเฟซบุก ในภาพรวมเกี่ยวกับการ
ตัดสินใจซื้อฟกเกอรโมเดลผานเฟซบุกมีคาเฉลี่ย 5.29 อยูในระดับคอนขางมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดาน
ทัศนคติมีคาเฉลี่ยมากที่สุด 5.68 อยูในระดับมาก รองลงมา ดานการตัดสินใจซื้อฟกเกอรโมเดลผานเฟซบุกมีคาเฉลี่ย
5.66 อยูในระดับมาก และน อยที่สุด ด านความไววางใจ มีคาเฉลี่ ย 4.56 อยูในระดั บคอนขางมาก คาความเบอ ยู
ระหวาง -0.40 ถึง -1.04 และคาความโดงอยูระหวาง 0.07 ถึง 1.46 ซึ่งอยูในเกณฑ ± ไมเกิน 3 แสดงวาขอมูลมีการ
แจกแจงแบบปกติ
2. ผลการวิเคราะหโมเดลความสัมพันธเชิงสาเหตุโดยใชเทคนิคสมการโครงสรางเพื่อหาเสนทางอิทธิพลเชิง
สาเหตุ ข องตั ว แปร โดยการทดสอบความสอดคล อ งกลมกลื น ระหว า งโมเดลสมมติ ฐ านกั บ ข อ มู ล เชิ ง ประจั ก ษ
ดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 แสดงผลการตรวจสอบความสอดคลองและความกลมกลืนของโมเดลความสัมพันธเชิงสาเหตุสําหรับการ
ตัดสินใจซื้อฟกเกอรโมเดลผานเฟซบุกจากขอมูลเชิงประจักษที่อยูในรูปของคะแนนดิบ
คาสถิติ
1. คา CMIN/df
2. คา GFI
3. คา AGFI
4. คา CFI
5. คา RMSEA
6. คา Standardized RMR
7. คา HOELTER

เกณฑ
< 2.00
≥ .90 (เขาใกล 1.00)
≥ .90 (เขาใกล 1.00)
≥ .90 (เขาใกล 1.00)
< .08 (เขาใกล 0)
< .08 (เขาใกล 0)
> 200

คาที่ได
1.931
0.983
0.926
0.988
0.048
0.055
308

ความหมาย
ผานเกณฑ
ผานเกณฑ
ผานเกณฑ
ผานเกณฑ
ผานเกณฑ
ผานเกณฑ
ผานเกณฑ
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จากตารางที่ 2 พบวา คา CMIN/df เทากับ 1.931 มีคานอยกวา 2.00 คาดัชนีตรวจสอบความกลมกลืน GFI
เท ากับ 0.983, AGFI เท ากั บ 0.926 มี คาตั้งแต 0.90 ขึ้นไปและคาความคลาดเคลื่อ นของการประมาณคา SRMR
เท ากั บ 0.055, RMSEA เท า กั บ 0.048 มี ค า น อ ยกว า 0.08 ซึ่ งเมื่ อ พิ จ ารณาเปรีย บเที ย บกั บ เกณฑ ป ระเมิ น ความ
สอดคลองและความกลมกลืนของโมเดล พบวาผานเกณฑทุกคา สรุปไดวาโมเดลความสัมพันธเชิงสาเหตุสําหรับการ
ตัดสินใจซื้อฟกเกอรโมเดลผานเฟซบุกสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษเปนอยางดี

รูปที่ 2 ผลการวิเคราะหความสอดคลองและความกลมกลืนของรูปแบบกับขอมูลเชิงประจักษ
จากรูปที่ 2 โมเดลความสัมพันธเชิงสาเหตุสําหรับการตัดสินใจซื้อฟกเกอรโมเดลผานเฟซบุก พบวา ดาน
การตัดสินใจซื้อฟกเกอรโมเดลผานเฟซบุกไดรบั อิทธิพลทางตรงจากดานสวนประสมทางการตลาด มีขนาดอิทธิพเทากับ
1.00 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001 ดานการตัดสินใจซื้อฟกเกอรโมเดลผานเฟซบุกไดรับอิทธิพลทางตรงจาก
ดานทัศนคติ มีขนาดอิทธิพลเทากับ 0.62 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001 และดานความไววางใจไดรับอิทธิพล
ทางตรงจากดานสวนประสมทางการตลาด มีขนาดอิทธิพลเทากับ 0.74 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001
ตารางที่ 3 แสดงคาอิทธิพลทางตรง อิทธิพลทางออม และอิทธิพลรวมของปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อฟกเกอร
โมเดลผานเฟซบุก
ตัวแปร
ตัวแปรแฝงภายใน
การตัดสินใจซื้อฟกเกอรโมเดล
ดานความไววางใจ
หมายเหตุ
ผานเฟซบุก
ตัวแปรแฝงภายนอก
อิทธิพล อิทธิพล อิทธิพล อิทธิพล อิทธิพล อิทธิพล
ทางตรง ทางออม
รวม
ทางตรง ทางออม
รวม
ดานสวนประสมทาง
0.74***
0.74*** 1.00*** 0.25*** 1.25***
สนับสนุน
การตลาด
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ดานความไววางใจ
ดานทัศนคติ
คาสัมประสิทธิ์
การพยากรณ
หมายเหตุ: *p<0.05, ***p<0.001

0.29

-

-0.34*
0.62***

-

0.34*
0.62***

สนับสนุน
สนับสนุน

0.98

จากตารางที่ 3 พบวา ดานการตัดสินใจซื้อฟกเกอรโมเดลผานเฟซบุกไดรับอิทธิพลทางตรงมากที่สุดจาก
ดานสวนประสมทางการตลาดมีขนาดอิทธิพล เทากับ 1.00 และไดรับอิทธิพลทางออมผานดานความไววางใจ มีขนาด
อิทธิพล เทากับ 0.25 รวมขนาดอิทธิพลทั้งทางตรงและทางออม เทากับ 1.25 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001
ในสวนดานความไววางใจไดรับอิทธิพลทางตรงจากดานสวนประสมทางการตลาดมีขนาดอิทธิพล เทากับ 0.74 อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001
อภิปรายผล
การวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยอภิปรายผลการวิจัยตามวัตถุประสงคของการวิจัยเพื่อพัฒนาโมเดลความสัมพันธเชิงสาเหตุ
สําหรับการตัดสินใจซื้อฟกเกอรโมเดลผานเฟซบุกและเพื่อตรวจสอบความสอดคลองของรูปแบบความสัมพันธเชิงสาเหตุ
ที่พัฒนาขึ้นกับขอมูลเชิงประจักษ
ผลการวิเคราะหโมเดลความสัมพันธเชิงสาเหตุ พบวา โมเดลมีความสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษเปนอยาง
ดี โดยมีคาสถิติไค-สแควร (𝜒𝜒 2) เทากับ 52.128, องศาอิสระ (df) เทากับ 27, CMIN/DF เทากับ 1.931, GFI เทากับ
0.983, AGFI เท ากั บ 0.926, SRMR เท ากับ 0.055 และ RMSEA เท ากับ 0.048 และคาสั มประสิ ท ธิ์การพยากรณ
เทากับ 0.98 แสดงวาตัวแปรในโมเดลสามารถอธิบายความแปรปรวนของการตัดสินใจซื้อฟกเกอรโมเดลผานเฟซบุกได
รอยละ 98 ดานสวนประสมทางการตลาด ดานทัศนคติกับดานความไววางใจสงผลรวมกันในการกํากับการตัดสินใจซื้อ
ฟกเกอรโมเดลผานเฟซบุก
ผลการวิ จัย ครั้งนี้ พบว าดานส วนประสมทางการตลาดมี อิ ท ธิพ ลทางตอ การตัด สิ น ใจซื้ อ ฟ ก เกอรโมเดล
เนื่องมาจากการซื้อขายผานเฟซบุกมีความหลากหลายตามความตองการของผูบริโภคและขั้นตอนการสั่งซื้อมีความ
สะดวกรวดเร็วสอดคลองกับงานวิจัยของสินีนาถ บุญชู และสมชาย เล็กเจริญ (2560) พบวาสวนประสมทางการตลาด
และความไววางใจมีอิทธิพลทางตรงตอการตัดสินใจซื้อกาชาปองผานเฟซบุก นอกจากนี้ยังสอดคลองกับงานวิจัย
ของณัฐธิดา อาชาไกรสร และสมชาย เล็กเจริญ (2559) ไดศึกษาองคประกอบของการตัดสินใจซื้อสินคาบนสื่อสังคม
ออนไลน (เฟซบุก) พบวา องคประกอบของการตัดสินใจซื้อสินคาบนสื่อสังคมออนไลน (เฟซบุก) มี 3 องคประกอบ
ไดแก ปจจัยสวนประสมทางการตลาด ความไววางใจในการซื้อสินคา และพฤติกรรมในการซื้อสินคา นอกจากนี้ดาน
ทัศนคติมีอิทธิพลทางตอการตัดสินใจซื้อฟกเกอรโมเดลเนื่องมาจากผูบริโภคมีความเพลิดเพลินและรูสึกความชื่นชอบใน
การซื้อฟกเกอรโมเดลออนไลนยังสอดคลองกับงานวิจัยของ วิภาวรรณ มโนปราโมทย ( 2556 ) พบวา ปจจัยดาน
ทัศนคติ ปจจัยดานสวนประสมทางการตลาด และปจจัยดานความไววางใจ มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อสินคาผาน
สังคมออนไลน(อินสตาแกรม)ของประชากรในกรุงเทพมหานครและดานสวนประสมทางการตลาดมีอิทธิพลทางตรงตอ
ความไววางใจ สอดคลองกับงานวิจัยของพรพรรณ เกษมทวีทรัพย (2559) พบวาปจจัยดานสวนประสมทางการตลาดมี
อิ ท ธิ พ ลต อ ความไว ว างใจมี อิ ท ธิ พ ลต อ การตั ด สิ น ใจซื้ อ เครื่ อ งดื่ ม ตรา เซ็ ป เป บิ ว ติ ด ริ้ ง ค ข องผู บ ริ โ ภคในเขต
กรุงเทพมหานคร
P
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ขอเสนอแนะ
1.ขอเสนอแนะในการนําผลวิจัยไปใช
ผูประกอบธุรกิจการขายฟกเกอรโมเดลผานเฟซบุกควรคํานึงถึงปจจัยสวนประสมทางการตลาดเปนอันดับ
แรก ไดแก 1) ดานราคา 2) ดานการจัดจําหนาย 3) ด านผลิตภัณ ฑ และ 4) ดานการส งเสริมการตลาด เพื่อเพิ่ ม
ยอดขายและใชในการวางแผนกลยุทธทางการตลาด เพื่อตอบสนองความตองการแกลูกคาและสามารถเพิ่มฐานลูกคา
ใหแกธุรกิจได
2.ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป
ควรศึกษาปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อฟกเกอรโมเดลผานสื่อโซเชียลมีเดียอื่นๆ นอกเหนือจากเฟซบุก
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