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โมเดลความสัมพันธเชิงสาเหตุสําหรับการตัดสินใจซื้อฟกเกอรโมเดลผานเฟซบุก 
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0บทคัดยอ 

พาณิชยอิเล็กทรอนิกสเขามีบทบาทสําคัญในการดําเนินธุรกิจในยุคสมัยน้ี และสื่อสังคมออนไลนถูกนํามาใช

ในการประกอบธุรกิจออนไลนตาง ๆ การวิจัยในครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือพัฒนาโมเดลความสัมพันธเชิงสาเหตุสําหรับการ

ตัดสินใจซื้อฟกเกอรโมเดลผานเฟซบุกและเพ่ือตรวจสอบความสอดคลองของโมเดลความสัมพันธเชิงสาเหตุท่ีพัฒนาข้ึนกับ

ขอมูลเชิงประจักษเปนการวิจัยเชิงสํารวจ ตัวอยางท่ีใชในการวิจัยครั้งน้ี  ไดแก ผูใชงานเฟซบุกท่ีเปนสมาชิกกลุมซื้อ-ขาย 

เสนอราคา All Cartoonsและกลุม Anime Collection Club จํานวน 400 คน ไดมาโดยการสุมตัวอยางแบบงาย จาก

ผูท่ีมีประสบการณซื้อฟกเกอรโมเดลผานเฟซบุก เครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล ไดแก แบบสอบถามออนไลน

แบบมาตรประมาณคา 7 ระดับ โดยใชเทคนิคการวิเคราะหโมเดลสมการโครงสราง ใชโปรแกรมสําเรจ็รูปในการ

วิเคราะหขอมูล โมเดลวิจัย 4 องคประกอบ ไดแก 1. ดานทัศนคติ 2. ดานสวนประสมทางการตลาด 3. ดานความ

ไววางใจและ 4. ดานการตัดสินใจซื้อฟกเกอรโมเดลผานเฟซบุก 
ผลการวิเคราะหโมเดลความสัมพันธเชิงสาเหต ุพบวา โมเดลมีความสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษเปนอยาง

ดี โดยมีคาสถิติไค-สแควร (𝜒𝜒P

2) เทากับ 52.128, องศาอิสระ (df) เทากับ 27, CMIN/df เทากับ 1.931, GFI เทากับ 

0.983, AGFI เทากับ 0.926, SRMR เทากับ 0.055 และ RMSEA เทากับ 0.048 และคาสัมประสิทธ์ิการพยากรณ

เทากับ 0.98 แสดงวา ตัวแปรในโมเดลสามารถอธิบายความแปรปรวนของการตัดสินใจซื้อฟกเกอรโมเดลผานเฟซบุกได

รอยละ 98 ดานสวนประสมทางการตลาด ดานทัศนคติกับดานความไววางใจสงผลรวมกันในการกํากับการตัดสินใจซื้อ

ฟกเกอรโมเดลผานเฟซบุก 

คําสําคัญ: ทัศนคติ, สวนประสมทางการตลาด, ความไววางใจ, การตัดสินใจซื้อ, ฟกเกอรโมเดล 

 

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 (𝜒𝜒P

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 

 

2บทนํา 

ในโลกยุคปจจุบันเทคโนโลยีตาง ๆ มีความเจริญกาวหนา เติบโตอยางรวดเร็ว สะดวก สบายมากข้ึน การใช

งานคอมพิวเตอรและอินเทอรเน็ต สามารถเขาถึงกลุมคนทุกชนช้ัน ทุกเช้ือชาติ ทุกเพศทุกวัย ทําใหผูคนสามารถคนหา

ขอมูล หรือการติดตอสื่อสารกันขามประเทศผานอินเทอรเน็ตทําไดงายข้ึน การใชสื่อสังคมออนไลน น้ันเปนท่ีนิยมและ

ถูกนํามาใชงานในทุกๆ ดาน อาทิเชน ดานการศึกษา ดานการสื่อสาร ดานความบันเทิง ดานการแพทย ดาน

อุตสาหกรรม และดานธุรกิจ เปนตน เครือขายสังคมออนไลนจึงเปนท่ีนิยมอยางแพรหลาย ประชาชนสวนใหญหันมาใช

เครือขายสังคมออนไลนกันเพ่ิมมากข้ึนและมีแนวโนมการใชงานท่ีเพ่ิมข้ึนตอเน่ืองในอนาคต (เอมิกา เหมนิมทร, 2556)  

เฟซบุกถือเปนสื่อสังคมออนไลนท่ีใหญท่ีสุดและเปนสื่อสังคมอันดับ 1 ของโลก มีจํานวนผูใชมากท่ีสุดในโลก

ถึง 1.871 ลานคน ในป พ.ศ.2560 (wearesocial) และมีจํานวนผูใชในประเทศไทยถึง 41 ลานคน แบงเปนผูหญิงรอย

ละ 49 และผูชายรอยละ 51 มีกลุมคนชวงวัย 18-24 ปใชงานมากท่ีสุดถึง14.77 ลานคน คิดเปนรอยละ 15 ของ

ผูใชงานเฟซบุกในประเทศไทย เน่ืองดวยเฟซบุกถือเปนแหลงสังคมออนไลนท่ีรวบรวมเน้ือหาขอมูลตาง ๆ ไวหลาย ๆ 

ดานท้ังความบันเทิง การศึกษา ขาวสาร รวมถึงธุรกิจตาง ๆ สามารถแชรรูป แชรขอมูล วิดีโอและแสดงความคิดเห็น

ตาง ๆ ได และยังมีเครือขายท่ีรวบรวมเครือขายติดตอสื่อสารกับผูท่ีสนใจ ช่ืนชอบในสิ่งเดียวกันดวยดวยเหตุน้ีการ

ยอมรับและการใชงานของเฟซบุกจึงเปนท่ีแพรหลายและกระจายตัวอยาง จึงถูกนํามาประยุกตใชเปนสื่อสังคมออนไลน

ท่ีใชในการทําพาณิชยอิเล็กทรอนิกส (E-Commerce) ท่ีนิยมมากท่ีสุดเชนกัน  

ฟกเกอรโมเดล เปนของสะสมมีตั้งแตขนาดเล็กจนถึงขนาดใหญ ฟกเกอรโมเดล สวนใหญจะเปนตัวละครจาก

การตูนญี่ปุน ซึ่งมักเปนท่ีนิยมในประเทศญี่ปุนเปนอยางมากในการสะสม ซึ่งประเทศไทยสามารถท่ีจะซื้อฟกเกอรโมเดลได

จากรานตัวแทนจําหนายตาง ๆ ไดตามหางสรรพสินคาช้ันนํา หรือ เมกาสะพานเหล็ก (แหลงรวมของเลน) ซึ่งเขาถึงไดยาก

ของนักสะสมในตางจังหวัดและไมเพียงพอกับความตองการของผูบริโภค ดังน้ันจึงมีผูขายปรับเปลี่ยนรูปแบบการขายโดย

ขายฟกเกอรโมเดลผานทางเฟซบุก ธุรกิจการขายฟกเกอรโมเดลเปนธุรกิจท่ีใหความสําคัญตอลูกคา นักสะสม จะมีตัวละคร

ใหม ๆ ออกวางจําหนายตลอดเวลาทุก ๆ เดือน การวางจําหนายตัวละครท่ีไดรับความนิยมในโอกาสพิเศษตาง ๆ เพ่ือจูงใจ

ใหลูกคาเลือกซื้อ เน่ืองจากมีการแขงขันสูง มีจํานวนพอคาแมคาเกิดข้ึนมากมาย มีสินคาและบริการแตละรานท่ีแตกตาง

กันออกไปเพ่ือตอบสนองความตองการของผูบริโภคท่ีตองการความหลากหลายของสินคา  
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จากเหตุผลขางตน ผูวิจัยจึงมีความสนใจศึกษาโมเดลความสัมพันธเชิงสาเหตุสําหรับการตัดสินใจซื้อฟกเกอร

โมเดลผานเฟซบุก ขอมูลท่ีไดสามารถนํามาใชเปนแนวทางในการพัฒนาการประกอบธุรกิจการจําหนายฟกเกอรโมเดล

ใหเหมาะสมและสอดคลองกับการตัดสินใจเลือกซื้อฟกเกอรโมเดล ทําใหเกิดการเพ่ิมชองทางและโอกาสในการ

ประกอบธุรกิจใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

 

2วัตถุประสงคของการวิจัย 

 1. เพ่ือพัฒนาโมเดลความสมัพันธเชิงสาเหตสุําหรับการตัดสินใจซื้อฟกเกอรโมเดลผานเฟซบุก 

2. เพ่ือตรวจสอบความสอดคลองของโมเดลความสัมพันธเชิงสาเหตุท่ีพัฒนาข้ึนกับขอมูลเชิงประจักษ 

 

วิธีดําเนินการวิจัย 

1. ประเภทของการวิจัย 

การวิจัยครั้งน้ีเปนการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) 

2. กรอบแนวคิดในการวิจัย  

การศึกษาวิจัยในครั้งน้ีผูวิจัยไดกําหนดขอบเขตของการศึกษา 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 านส วนประสมทางการตลาดในการซื้ อฟ กเกอรโม เดลผานเฟซบุ กจําแนกเปน 4 ด านไดแก                                      

1 ) ด าน ผลิ ตภั ณ ฑ  2 ) ด าน ราค า  3 ) ด าน ช อ งท างก ารจั ด จํ าห น าย  แล ะ  4 ) ก ารส ง เส ริ ม ก ารต ล าด                                                                                 

( KotlerPhilip, 1997; อางอิงถึงในภาวิณี ตันติผาติ และกิตติพงษ คงสวัสดิ์เกียรติ, 2554) 3. ดานทัศนคติในการซื้อฟก

เกอรโมเดลผานเฟซบุกจําแนกเปน 4 ดานไดแก 1) ดานความเขาใจ 2) ดานความรูสึก และ 3) ดานพฤติกรรม 

(Schiffman & Kanuk, 2000; อางอิงถึงในวิภาวรรณ มโนปราโมทย, 2556) และ 4. ดานการตัดสินใจซื้อฟกเกอร

โมเดลผานเฟซบุก 
 

 
รูปท่ี 1 กรอบแนวคิดโมเดลความสัมพันธเชิงสาเหตุสาํหรับการตดัสนิใจซื้อฟกเกอรโมเดลผานเฟซบุก 
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23. ประชากรและกลุมตัวอยาง 

ประชากรของการวิจัยครั้งน้ี ไดแก ผูใชงานเฟซบุกท่ีเปนสมาชิกกลุม ซื้อ-ขาย เสนอราคา All Cartoons และ

กลุม Anime Collection Club ท่ีเคยซื้อฟกเกอรโมเดลผานเฟซบุกจํานวนท้ังหมด 6 ,665 คน โดยแบงเปน                    

สมาชิกกลุมซื้อ-ขาย เสนอราคา All Cartoons จํานวน 5,073 คน และสมาชิกกลุม Anime Collection Club             

จํานวน 1,592 คน (ณ วันท่ี15 ตุลาคม พ.ศ. 2560)  

ตัวอยางของงานวิจัยครั้งน้ี ไดแก ผูใชงานเฟซบุกท่ีเปนสมาชิกกลุมซื้อ-ขาย เสนอราคา All Cartoons และ

สมาชิกกลุม Anime- Collection Club ท่ีเคยซื้อฟกเกอรโมเดลจํานวน 400 คนในการกําหนดขนาดตัวอยางของการ

วิเคราะหโมเดลความสัมพันธเชิงสาเหตุแบบมีตัวแปรแฝง(Causal Structural Models with Latent Variable) นง

ลักษณ วิรัชชัย (2542) ไดเสนอวา ขนาดของกลุมตัวอยางท่ีเหมาะสมควรจะอยูในอัตราสวน 10-20 ตอ 1 ตัวแปร

สังเกตไดและตัวอยางท่ีนอยท่ีสุดท่ียอมรับไดสามารถดูไดจากคาสถิติ Holster ท่ีตองมีคามากกวา 200 จึงจะถือวา

โมเดลความสัมพันธเชิงสาเหตุมีความสอดคลองกลมกลืนกับขอมูลเชิงประจักษ ในการวิจัยครั้งน้ีมีตัวแปรสังเกตได 

จํานวน 17 ตัวแปร ซึ่งตองใชกลุมตัวอยาง 170 คนเปนอยางนอยเพ่ือปองกันความคลาดเคลื่อนของขอมูล ผูวิจัยจึงใช

กลุมตัวอยางประมาณ 400 คน ไดมาจากการสุมตัวอยางแบบงาย (Simple Random Sampling) 

4. เครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 

ลักษณะของเครื่องมือท่ีใชในการวิจัยครั้งน้ีเปนแบบสอบถามออนไลน(Online Questionnaire) จํานวน 1 

ฉบับ โดยแบงเน้ือหาคําถามออกเปน 5 ตอนดังน้ี  

ตอนท่ี 1 เปนแบบสอบถามขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ 

รายไดตอเดือน ความถ่ีในการซื้อฟกเกอรโมเดลผานเฟซบุก จํานวนเงินท่ีซื้อฟกเกอรโมเดลในแตละครั้ง จํานวนท้ังสิ้น  

7 ขอ 

ตอนท่ี 2 เปนแบบสอบถามเก่ียวกับดานทัศนคติในการซื้อฟกเกอรโมเดลผานเฟซบุกจําแนกเปน 3 ดาน 

ไดแก 1) ดานความเขาใจ 2) ดานความรูสึก และ 3) ดานพฤติกรรม โดยคําตอบเปนแบบมาตรประมาณคา 7 ระดับ 

จํานวน 6 ขอ 

ตอนท่ี 3 เปนแบบสอบถามเก่ียวกับดานสวนประสมทางการตลาดในการซื้อฟกเกอรโมเดลผานเฟซบุก

จําแนกเปน 4 ดาน ไดแก 1) ดานผลิตภัณฑ 2) ดานราคา 3) ดานชองทางการจัดจําหนาย และ 4) ดานการสงเสริม

การตลาด โดยคําตอบเปนแบบมาตรประมาณคา 7 ระดับ จํานวน 12 ขอ 

ตอนท่ี 4 เปนแบบสอบถามเก่ียวกับดานความไววางใจในการซื้อฟกเกอรโมเดลผานเฟซบุกจําแนกเปน 5 

ดาน ไดแก 1) ดานการสื่อสาร 2) ดานใสใจและการให 3) ดานสรางความผูกพัน 4) ดานการใหความสะดวกสบาย และ 

5) ดานการรับประกัน โดยคําตอบเปนแบบมาตรประมาณคา 7 ระดับ จํานวน 8 ขอ 

ตอนท่ี 5 เปนแบบสอบถามเก่ียวกับดานการตดัสนิใจซื้อฟกเกอรโมเดลผานเฟซบุก โดยคําตอบเปนแบบมาตร

ประมาณคา 7 ระดับ จํานวน 3 ขอ 

เกณฑการวัดและแปลความหมายคะแนน (ตอนท่ี 2, 3, 4และ 5) 

คาเฉลี่ย 6.51-7.00 หมายถึง มีความคิดเห็นในระดับมากท่ีสุด 

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 
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คาเฉลี่ย 1.51-2.50 หมายถึง มีความคิดเห็นในระดับนอย 

คาเฉลี่ย 1.00-1.50 หมายถึง มีความคิดเห็นในระดับนอยท่ีสุด 

 การหาคุณภาพเครื่องมือ เพ่ือตรวจสอบความตรงเชิงเน้ือหาโดยเสนอผูเช่ียวชาญ จํานวน 3 คน แลวนํา

คะแนนท่ีไดมาหาคาความสอดคลองระหวางขอคําถามกับวัตถุประสงค (IOC) โดยไดคาดัชนีความสอดคลองของขอ

คําถามทุกขออยูระหวาง 0.67 – 1.00 จากน้ันนํามาหาคาความเช่ือมั่น (Reliability) โดยทดลองใช (Try Out) กับ

สมาชิกกลุมซื้อ-ขาย เสนอราคา All Cartoons จํานวน 5,073 คน และสมาชิกกลุม Anime Collection Club  ท่ีเคย

ซื้อฟกเกอรโมเดลผานเฟซบุกใน จํานวน 30 คน แลวนํามาหาคาความเช่ือมั่นโดยวิธีของครอนบาค (Cronbach’s 

Alpha) พบวาขอคําถามท้ังฉบับ เทากับ 0.86 โดยพิจารณาเกณฑคาความเช่ือมั่นไมควรต่ํากวา 0.70 (ชไมพร กาญจน

กิจสกุล, 2555) 

5. การเก็บรวบรวมขอมลู 

ผูวิจัยไดดําเนินการเก็บขอมูลแบบสอบจากถามออนไลน จํานวน 1 ฉบับ ซึ่งผูวิจัยสรางข้ึนเองจากการศึกษา

เอกสาร ตําราและงานวิจัยท่ีเก่ียวของมาเปนกรอบแนวคิดในการสรางแบบสอบถาม โดยเก็บขอมูลจากผูท่ีเคยซื้อฟก

เกอรโมเดลผานเฟซบุกในชวงเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2560 รวมระยะเวลาในการเก็บแบบสอบถามท้ังสิ้น 1 เดือน มี

ผูตอบแบบสอบถามจํานวน 400 คน และทําการตรวจสอบความถูกตองของขอมูลท่ีจะนําไปวิเคราะหขอมูลทางสถิติ

ตอไป 

6. การวิเคราะหขอมูล   

สถิติ เชิงบรรยาย (Descriptive Statistics) ใช วิ เคราะหความถ่ี (Frequency) รอยละ (Percentage) 

คาเฉลี่ย (Mean) สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) คาความเบ (Skewness) คาความโดง (Kurtosis) 

สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) ใชวิเคราะหความสัมพันธเชิงสาเหตุเพ่ือหาเสนทางอิทธิพลเชิง

สาเหตุของตัวแปรหาขนาดอิทธิพลและทิศทางวาเปนอยางไรจากแนวคิดและทฤษฎีท่ีผูวิจัยใชอางอิงมีการทดสอบความ

สอดคลองกลมกลืนระหวางโมเดลสมมุติฐานกับขอมูลเชิงประจักษคาสถิติ Chi-square P-Value มากกวา 0.05, 

CMIN/df นอยกวา 2.00, GFI ตั้งแต 0.90 ข้ึนไป, AGFI ตั้งแต 0.90 ข้ึนไปและRMSEA นอยกวา 0.08 ซึ่งสอดคลองกับ

สถิติวิเคราะหโมเดลสมการโครงสราง (กริช แรงสูงเนิน, 2554) 

 

ผลการวิจัย 

ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถามออนไลน 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  ความถ่ีในการซื้อฟกเกอรโมเดลผานเฟซบุก 1 ครั้งตอ

เดือน จํานวน 143 คน คิดเปนรอยละ 35.75 และจํานวนเงินท่ีซื้อฟกเกอรโมเดลในแตละครั้งอยูท่ี 500 - 1,000 บาท 

จํานวน 132 คน คิดเปนรอยละ 33 
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1. ปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจซื้อฟกเกอรโมเดลผานเฟซบุกดังตารางท่ี 1 

 

ตารางท่ี 1 แสดงคาเฉลี่ย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ความเบ ความโดง ของปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจซื้อฟกเกอร

โมเดลผานเฟซบุก 

 

รายดาน 

 

คาเฉลี่ย 

(M) 

 

สวนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน (S.D.) 

 

ความหมาย 

 

 

ความเบ 

(Sk) 

 

ความโดง 

(Ku) 

 

ความหมาย 

1. ดานทัศนคติ 
5.68 1.22 มาก -0.82 0.31 

ขอมูลมีการแจกแจง 

แบบปกติ 

2.ดานสวนประสมทาง

การตลาด 
5.06 1.32 คอนขางมาก -0.60 0.45 

ขอมูลมีการแจกแจง 

แบบปกติ 

3. ดานความไววางใจ 
4.56 1.31 คอนขางมาก -0.40 0.07 

ขอมูลมีการแจกแจง 

แบบปกติ 

4. ก ารตัด สิน ใจ ซ้ือฟ ก

เกอรโมเดลผานเฟซบุก 
5.66 1.20 มาก -1.04 1.46 

ขอมูลมีการแจกแจง 

แบบปกติ 

ภาพรวม 5.24 1.26 คอนขางมาก -0.72 0.57 
ขอมูลมีการแจกแจง 

แบบปกติ 

 

จากตารางท่ี 1 ปรากฏวา ความคิดเห็นของผูเคยซื้อฟกเกอรโมเดลผานเฟซบุก ในภาพรวมเก่ียวกับการ

ตดัสินใจซื้อฟกเกอรโมเดลผานเฟซบุกมีคาเฉลี่ย 5.29 อยูในระดับคอนขางมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดาน

ทัศนคติมีคาเฉลี่ยมากท่ีสุด 5.68 อยูในระดับมาก รองลงมา ดานการตัดสินใจซื้อฟกเกอรโมเดลผานเฟซบุกมีคาเฉลี่ย 

5.66 อยูในระดับมาก และนอยท่ีสุด ดานความไววางใจ มีคาเฉลี่ย 4.56 อยูในระดับคอนขางมาก คาความเบอยู

ระหวาง -0.40 ถึง -1.04 และคาความโดงอยูระหวาง 0.07 ถึง 1.46 ซึ่งอยูในเกณฑ ± ไมเกิน 3 แสดงวาขอมูลมีการ

แจกแจงแบบปกติ 

 

2. ผลการวิเคราะหโมเดลความสัมพันธเชิงสาเหตุโดยใชเทคนิคสมการโครงสรางเพ่ือหาเสนทางอิทธิพลเชิง

สาเหตุของตัวแปร โดยการทดสอบความสอดคลองกลมกลืนระหวางโมเดลสมมติฐานกับขอมูลเชิงประจักษ                            

ดังตารางท่ี 2 
 

ตารางท่ี 2 แสดงผลการตรวจสอบความสอดคลองและความกลมกลืนของโมเดลความสัมพันธเชิงสาเหตุสําหรับการ

ตัดสินใจซื้อฟกเกอรโมเดลผานเฟซบุกจากขอมูลเชิงประจักษท่ีอยูในรูปของคะแนนดิบ 

คาสถิต ิ เกณฑ คาที่ได ความหมาย 

1. คา CMIN/df < 2.00 1.931 ผานเกณฑ 

2. คา GFI ≥ .90 (เขาใกล 1.00) 0.983 ผานเกณฑ 

3. คา AGFI ≥ .90 (เขาใกล 1.00) 0.926 ผานเกณฑ 

4. คา CFI ≥ .90 (เขาใกล 1.00) 0.988 ผานเกณฑ 

5. คา RMSEA < .08 (เขาใกล 0) 0.048 ผานเกณฑ 

6. คา Standardized RMR < .08 (เขาใกล 0) 0.055 ผานเกณฑ 

7. คา HOELTER > 200 308 ผานเกณฑ 
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จากตารางท่ี 2 พบวา คา CMIN/df เทากับ 1.931 มีคานอยกวา 2.00 คาดัชนีตรวจสอบความกลมกลืน GFI 

เทากับ 0.983, AGFI เทากับ 0.926 มีคาตั้งแต 0.90 ข้ึนไปและคาความคลาดเคลื่อนของการประมาณคา SRMR 

เทากับ 0.055, RMSEA เทากับ 0.048 มีคานอยกวา 0.08 ซึ่งเมื่อพิจารณาเปรียบเทียบกับเกณฑประเมินความ

สอดคลองและความกลมกลืนของโมเดล พบวาผานเกณฑทุกคา สรุปไดวาโมเดลความสัมพันธเชิงสาเหตุสําหรับการ

ตัดสินใจซื้อฟกเกอรโมเดลผานเฟซบุกสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษเปนอยางดี 
 

 
รูปท่ี 2 ผลการวิเคราะหความสอดคลองและความกลมกลืนของรูปแบบกับขอมูลเชิงประจักษ 

 

จากรูปท่ี 2 โมเดลความสัมพันธเชิงสาเหตุสําหรับการตัดสินใจซื้อฟกเกอรโมเดลผานเฟซบุก พบวา ดาน

การตัดสินใจซื้อฟกเกอรโมเดลผานเฟซบุกไดรบัอิทธิพลทางตรงจากดานสวนประสมทางการตลาด มีขนาดอิทธิพเทากับ

1.00 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.001 ดานการตัดสินใจซื้อฟกเกอรโมเดลผานเฟซบุกไดรับอิทธิพลทางตรงจาก

ดานทัศนคติ มีขนาดอิทธิพลเทากับ 0.62 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.001 และดานความไววางใจไดรับอิทธิพล

ทางตรงจากดานสวนประสมทางการตลาด มีขนาดอิทธิพลเทากับ 0.74 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.001 

 

ตารางท่ี 3 แสดงคาอิทธิพลทางตรง อิทธิพลทางออม และอิทธิพลรวมของปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจซื้อฟกเกอร

โมเดลผานเฟซบุก 

ตัวแปร ตัวแปรแฝงภายใน  

 

หมายเหตุ 
ตัวแปรแฝงภายนอก 

ดานความไววางใจ 
การตัดสินใจซ้ือฟกเกอรโมเดล 

ผานเฟซบุก 

อิทธิพล

ทางตรง 

อิทธิพล

ทางออม 

อิทธิพล 

รวม 

อิทธิพล

ทางตรง 

อิทธิพล 

ทางออม 

อิทธิพล 

รวม 

ดานสวนประสมทาง

การตลาด 

0.74*** - 0.74*** 1.00*** 0.25*** 1.25*** สนับสนุน 
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ดานความไววางใจ - - - -0.34* - 0.34* สนับสนุน 

ดานทัศนคต ิ - - - 0.62*** - 0.62*** สนับสนุน 

คาสัมประสิทธ์ิ 

การพยากรณ 
0.29 0.98 

 

หมายเหตุ: *p<0.05, ***p<0.001 

 

จากตารางท่ี 3 พบวา ดานการตัดสินใจซื้อฟกเกอรโมเดลผานเฟซบุกไดรับอิทธิพลทางตรงมากท่ีสุดจาก  

ดานสวนประสมทางการตลาดมีขนาดอิทธิพล เทากับ 1.00 และไดรับอิทธิพลทางออมผานดานความไววางใจ มีขนาด

อิทธิพล เทากับ 0.25 รวมขนาดอิทธิพลท้ังทางตรงและทางออม เทากับ 1.25 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.001 

ในสวนดานความไววางใจไดรับอิทธิพลทางตรงจากดานสวนประสมทางการตลาดมีขนาดอิทธิพล เทากับ 0.74 อยางมี

นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.001  

 

อภิปรายผล 

  การวิจัยครั้งน้ีผูวิจัยอภิปรายผลการวิจัยตามวัตถุประสงคของการวิจัยเพ่ือพัฒนาโมเดลความสัมพันธเชิงสาเหตุ

สําหรับการตัดสินใจซื้อฟกเกอรโมเดลผานเฟซบุกและเพ่ือตรวจสอบความสอดคลองของรูปแบบความสัมพันธเชิงสาเหตุ

ท่ีพัฒนาข้ึนกับขอมูลเชิงประจักษ 

ผลการวิเคราะหโมเดลความสัมพันธเชิงสาเหต ุพบวา โมเดลมีความสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษเปนอยาง

ดี โดยมีคาสถิติไค-สแควร (𝜒𝜒P

2) เทากับ 52.128, องศาอิสระ (df) เทากับ 27, CMIN/DF เทากับ 1.931, GFI เทากับ 

0.983, AGFI เทากับ 0.926, SRMR เทากับ 0.055 และ RMSEA เทากับ 0.048 และคาสัมประสิทธ์ิการพยากรณ

เทากับ 0.98 แสดงวาตัวแปรในโมเดลสามารถอธิบายความแปรปรวนของการตัดสินใจซื้อฟกเกอรโมเดลผานเฟซบุกได

รอยละ 98 ดานสวนประสมทางการตลาด ดานทัศนคติกับดานความไววางใจสงผลรวมกันในการกํากับการตัดสินใจซื้อ

ฟกเกอรโมเดลผานเฟซบุก 

ผลการวิจัยครั้งน้ี พบวาดานสวนประสมทางการตลาดมีอิทธิพลทางตอการตัดสินใจซื้อฟกเกอรโมเดล

เน่ืองมาจากการซื้อขายผานเฟซบุกมีความหลากหลายตามความตองการของผูบริโภคและข้ันตอนการสั่งซื้อมีความ

สะดวกรวดเร็วสอดคลองกับงานวิจัยของสินีนาถ บุญชู และสมชาย เล็กเจริญ (2560) พบวาสวนประสมทางการตลาด

และความไววางใจมีอิทธิพลทางตรงตอการตัดสินใจซื้อกาชาปองผานเฟซบุก นอกจากน้ียังสอดคลองกับงานวิจัย

ของณัฐธิดา อาชาไกรสร และสมชาย เล็กเจริญ (2559) ไดศึกษาองคประกอบของการตัดสินใจซื้อสินคาบนสื่อสังคม

ออนไลน (เฟซบุก) พบวา องคประกอบของการตัดสินใจซื้อสินคาบนสื่อสังคมออนไลน (เฟซบุก) มี 3 องคประกอบ 

ไดแก ปจจัยสวนประสมทางการตลาด ความไววางใจในการซื้อสินคา และพฤติกรรมในการซื้อสินคา  นอกจากน้ีดาน

ทัศนคติมีอิทธิพลทางตอการตัดสินใจซื้อฟกเกอรโมเดลเน่ืองมาจากผูบริโภคมีความเพลิดเพลินและรูสึกความช่ืนชอบใน

การซื้อฟกเกอรโมเดลออนไลนยังสอดคลองกับงานวิจัยของ วิภาวรรณ มโนปราโมทย ( 2556 ) พบวา ปจจัยดาน

ทัศนคติ ปจจัยดานสวนประสมทางการตลาด และปจจัยดานความไววางใจ มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อสินคาผาน

สังคมออนไลน(อินสตาแกรม)ของประชากรในกรุงเทพมหานครและดานสวนประสมทางการตลาดมีอิทธิพลทางตรงตอ

ความไววางใจ สอดคลองกับงานวิจัยของพรพรรณ เกษมทวีทรัพย (2559) พบวาปจจัยดานสวนประสมทางการตลาดมี

อิทธิพลตอความไววางใจมีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อเครื่องดื่ม ตรา เซ็ปเป  บิวติดริ้งคของผูบริโภคในเขต

กรุงเทพมหานคร 
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ขอเสนอแนะ 

 1.ขอเสนอแนะในการนําผลวิจัยไปใช 

ผูประกอบธุรกิจการขายฟกเกอรโมเดลผานเฟซบุกควรคํานึงถึงปจจัยสวนประสมทางการตลาดเปนอันดับ

แรก ไดแก 1) ดานราคา 2) ดานการจัดจําหนาย 3) ดานผลิตภัณฑ  และ 4) ดานการสงเสริมการตลาด เพ่ือเพ่ิม

ยอดขายและใชในการวางแผนกลยุทธทางการตลาด เพ่ือตอบสนองความตองการแกลูกคาและสามารถเพ่ิมฐานลูกคา

ใหแกธุรกิจได  

 2.ขอเสนอแนะในการวิจัยคร้ังตอไป   

ควรศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจซื้อฟกเกอรโมเดลผานสื่อโซเชียลมีเดียอ่ืนๆ นอกเหนือจากเฟซบุก 
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