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บทคัดย่อ 
 

การวิจัยครัง้นีม้ีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาความสมัพนัธ์ของพฤติกรรมการซือ้ออนไลน์กับการตัดสินใจซือ้ออนไลน์
ส  าหรบัผลติภณัฑช์ุมชนของผูบ้รโิภค และศกึษาอิทธิพลของการรบัรูค้ณุคา่ตราสนิคา้ที่มีผลตอ่การตดัสนิใจซือ้ออนไลนส์  าหรบั
ผลติภณัฑช์มุชนของผูบ้รโิภค ในยคุฐานเศรษฐกิจดิจิทลั กลุม่ตวัอยา่ง ไดแ้ก่ ผูบ้รโิภคที่ซือ้หรอืเคยซือ้ผลติภณัฑช์มุชนผา่นทาง
ออนไลน ์จ านวน 350 ตวัอย่าง โดยเลือกจากประชากรดว้ยวิธีการสุ่มตวัอย่างแบบหลายขัน้ตอน  และการสุ่มตวัอย่างแบบ
สะดวก การเก็บรวบรวมขอ้มูลใช้แบบสอบถามที่มีการทดสอบความเที่ยงตรงและความเช่ือถือไดข้องแบบสอบถาม การ
วิเคราะหข์อ้มูลใชส้ถิติเชิงพรรณนาและสถิติเชิงอนุมาน ไดแ้ก่ จ านวน รอ้ยละ ค่าเฉลี่ย สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบ
ไคสแควร ์การวิเคราะหส์มัประสทิธ์ิสหสมัพนัธแ์บบเพียรส์นั และการวิเคราะหถ์ดถอยพหคุณู  

ผลการศึกษาพฤติกรรมการซือ้ที่มีความสมัพันธ์กับการตัดสินใจซือ้ออนไลนผ์ลิตภัณฑ์ชุมชน ด้วยการทดสอบ       
ไคสแควร ์พบวา่พฤติกรรมการซือ้ดา้นประเภทสนิคา้ ช่องทางการซือ้ ความถ่ีในการซือ้ จ านวนเงินในการซือ้ตอ่ครัง้ และเหตผุล
ในการซือ้มีความสมัพันธ์กับการตัดสินใจซือ้ออนไลนผ์ลิตภัณฑช์ุมชน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 รวมทัง้ผล
การศึกษาอิทธิพลของการรบัรูค้ณุค่าตราสินคา้ที่มีผลต่อการตดัสินใจซือ้ผลิตภณัฑช์ุมชน ดว้ยการวิเคราะหถ์ดถอยพหุคูณ 
พบว่าการรบัรูคุ้ณค่าตราสินคา้ที่ประกอบดว้ยการตระหนกัรูใ้นตราสินคา้ การรบัรูค้ณุภาพของตราสินคา้  ความภกัดีต่อตรา
สินคา้ และการเช่ือมโยงกับตราสินคา้ ส่งอิทธิพลต่อการตดัสินใจซือ้ออนไลน์ส  าหรบัผลิตภณัฑช์ุมชนของผูบ้ริโภค อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 โดยตวัแปรทัง้หมดสามารถอธิบายความแปรปรวนของการตดัสินใจซือ้ออนไลนผ์ลิตภณัฑ์
ชุมชน ไดร้อ้ยละ 67.89 ตวัพยากรณ์ท่ีมีค่าสมัประสิทธ์ิถดถอยในรูปคะแนนมาตรฐานสงูสดุคือ การตระหนกัรูใ้นตราสินคา้ 
(=0.269) รองลงมาคือ การรบัรูค้ณุภาพของตราสินคา้ ( =0.232) ความภกัดีต่อตราสินคา้ (=0.118) และการเช่ือมโยง
กบัตราสนิคา้ (=0.178) ตามล าดบั ผลการศึกษาสามารถน าไปปรบัปรุงกลยุทธก์ารตลาดใหส้อดคลอ้งกับพฤติกรรมของ
ผูบ้รโิภค และสรา้งคณุคา่ตราสนิคา้ของผลติภณัฑช์มุชนใหด้ียิ่งขึน้ 
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Abstract 
 
The purposes of this research were to study the relationship between purchasing behavior 

and online purchasing decisions for community products, and to study the influence of brand 
equity perception on online purchasing decisions for community products of consumers in the 
era of the digital economy. The sample consisted of 350 consumers who have purchased or used 
to purchase a community product through online, selected from the population using multi-stage 
sampling and convenience sampling method. The data were analyzed using descriptive and 
inferential statistics such as frequency, percentage, mean, standard deviation, Chi-square test, 
Pearson product movement of correlation coefficient analysis, and multiple regression analysis. 

The results of purchasing behaviors related to online purchasing decisions of community 
products by Chi-square test were found that the purchasing behavior in term of product type, 
purchase channel, purchase frequency, amount of purchases per time, and reason for purchase 
were correlated with the online purchase decision of community product with statistical 
significance at 0.05 level. Moreover, the results of brand equity perception influencing online 
purchasing decisions of community product by multiple regression analysis were found that 
brand equity in aspect of brand awareness, perceived brand quality, brand loyalty and brand 
association influenced online purchase decision of community product with statistical 
significance at 0.05 level. All variables could account for 67.89 percent of the variance in online 
purchasing decisions of community products. The predictor with the highest standardized 
regression coefficient was brand awareness (=0.269), followed by perceived brand quality 
(=0.232), brand loyalty (=0.118), and brand association (=0.178), respectively. The results of 
the study can be contributed to improve marketing strategies in line with consumer behavior and 
further improve the brand equity of community products. 
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