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บทคดัย่อ 
 การวิจัยคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์ เพ่ือพฒันารูปแบบความสัมพนัธ์เชิงสาเหตุความตั้งใจในการซ้ือซ ้ าสินค้า        
พรีออเดอร์ผ่านอินสตาแกรมของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพและปริมณฑล และเพื่อตรวจสอบความสอดคลอ้งของ
รูปแบบท่ีพฒันาข้ึนกบัขอ้มูลเชิงประจกัษ ์ ตวัแปรในรูปแบบ 7 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นคุณภาพของระบบ ดา้นคุณภาพของ
สารสนเทศ ดา้นคุณภาพของการบริการ ดา้นความไวว้างใจ ดา้นการด าเนินการ ดา้นความพึงพอใจ และดา้นความตั้งใจ
ในการซ้ือซ ้ า การวิจยัน้ีเป็นการวิจยัเชิงส ารวจ กลุ่มตวัอยา่งเป็นผูท่ี้เคยซ้ือสินคา้พรีออเดอร์อยา่งต่อเน่ืองตั้งแต่ 2 คร้ัง
ข้ึนไปผ่านอินสตาแกรมและอาศยัอยู่ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล จ านวน 408 คน ไดก้ลุ่มตวัอยา่งมาดว้ย
วิธีการสุ่มตวัอย่างแบบสะดวก เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยัเป็นแบบสอบถามออนไลน์ โดยท าการวิเคราะห์รูปแบบ
ความสมัพนัธ์เชิงสาเหตุดว้ยโปรแกรมส าเร็จรูป  

ผลการวิจยั พบวา่ รูปแบบความสัมพนัธ์เชิงสาเหตุตั้งใจในการซ้ือซ ้ าสินคา้พรีออเดอร์ผา่นอินสตาแกรมของ
ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลสอดคลอ้งกบัขอ้มูลเชิงประจกัษ์อยู่ในเกณฑ์ดี มีค่าสถิติไค-สแควร์ 
(2) เท่ากบั 264.75,ค่าองศาอิสระ (df) เท่ากบั 172, ค่า CMIN/df เท่ากับ 1.54, ค่า GFI เท่ากบั 0.94, ค่า AGFI เท่ากับ 
0.92, ค่า SRMR เท่ากบั 0.03, ค่า RMSEA เท่ากบั 0.04 และค่าสมัประสิทธ์ิการพยากรณ์เท่ากบั 0.85 แสดงวา่ตวัแปรใน
รูปแบบสามารถอธิบายความแปรปรวนของความตั้งใจในการซ้ือซ ้ าสินคา้พรีออเดอร์ไดร้้อยละ 85 พบวา่ปัจจยัดา้น
ความพึงพอใจ มีอิทธิพลทางตรงต่อความตั้งใจในการซ้ือซ ้ าสินคา้พรีออเดอร์ผา่นอินสตาแกรมมากท่ีสุด 

 
ค ำส ำคญั: อินสตาแกรม สินค้าพรีออเดอร์ ความตั้งใจในการซ้ือซ า้ โมเดลสมการโครงสร้าง 
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Abstract 
The purpose of this research were to develop a causal relationship model for consumers’ continuance to 

place pre-orders via Instagram in the Bangkok Metropolitan Region and to verify the consistency of the casual 
relationship model with the empirical data. This Study included seven latent variables namely: System Quality, 
Information Quality, Service Quality, Trust, Flow, Satisfaction, and Continuance Intention to place pre-orders. This 
survey, derived by convenience sampling, consisted of 400 consumers living in the Bangkok Metropolitan Region, 
and had placed pre-orders via Instagram more than twice. The research instrument was a set of online questionnaires, 
and the analysis of casual relationship model was conducted by using software. 

Results of statistical showed that, after the empirical data were ensured, the Chi-square (2)  was 264.75. 
The degree of freedom (df) was 172, and the CMIN/df was 1.54. The GFI, the AGFI, the RMR, the SRMR, and the 
RMSEA were 0.94, 0 .92, 0.06, 0.03, and 0.04, respectively. In addition, the predictive coefficient was 0.85. These 
figures suggested that the variables of the causal relationship model could predict with 85% variance. In conclusion, 
it was found that satisfaction could affect continuance intention. 
 
Keywords: Instagram, Pre-order Product, Continuance Intention Buying, Structural Equation Modeling 

 
1. บทน า 

ในปัจจุบนัประเทศไทยก าลงักา้วเขา้สู่ยคุของเทคโนโลยี มีแนวโน้มในการใชง้านของสมาร์ทโฟนเพ่ิมข้ึน
อย่างต่อเน่ือง จากผลส ารวจของ We are Social และ Hootsuite (2018) พบว่าประเทศไทยมีผูใ้ชอิ้นเทอร์เน็ตมากถึง      
57 ลา้นคน หรือคิดเป็นร้อยละ 82 ของจ านวนประชากร และเวลาท่ีคนไทยใชอิ้นเทอร์เน็ตเป็นอบัดบั 1 ของโลกคิดเป็น
ค่าเฉล่ียวนัละ 9 ชัว่โมง 38 นาที คนไทยใชส้มาร์ทโฟนเพ่ือเช็คข่าวสาร เปิดหนา้เฟซบุ๊ก และเล่นอินสตาแกรม เป็นตน้ 
และผลจากนโยบาย Thailand 4.0 ผูป้ระกอบการยคุใหม่จึงจ าเป็นตอ้งมีการปรับตวัให้ทนักบัผูบ้ริโภคยุคดิจิทลั ดว้ย
การเพ่ิมและพฒันาช่องทางออนไลน์ ทั้งเวบ็ไซต ์และแอปพลิเคชนัต่าง ๆ 

ปัจจุบนัมียอดผูใ้ชอิ้นสตาแกรมมากกวา่ 14 ลา้นคนในประเทศไทย และตวัเลขอายเุฉล่ียท่ีใชอิ้นสตาแกรม
มากท่ีสุดคือ 18-34 ปี ซ่ึงเป็นผูช้ายมากกว่าผูห้ญิง (DIGITAL MARKETING CONSULTANCY, 2018) อีกกระแส
หน่ึงท่ีก าลงัได้รับความนิยมจากผูใ้ช้อินสตาแกรม ซ่ึงใช้ประโยชน์ท่ีหลากหลายรูปแบบ ได้แก่ การซ้ือขายสินคา้
ออนไลน์ การส่ือสารตราสินคา้ของแบรนด์ต่าง ๆ นอกจากเร่ืองของความบันเทิงแลว้จะเห็นไดว้่า อินสตาแกรมได้
กลายเป็นหน่ึงในเคร่ืองมือทางการตลาดของธุรกิจต่าง ๆ ตั้งแต่ร้านคา้ขนาดเล็กไปจนถึงธุรกิจขนาดใหญ่ระดบัโลก 
ลว้นให้ความสนใจในการใชอิ้นสตาแกรมให้เกิดประโยชน์อยา่งสูงท่ีสุด (มญชุ์วรัชญ์ จารุวงศ์วาที และพีรยทุธ โอร
พนัธ์, 2556) ทั้งน้ีจากจ านวนผูใ้ชอิ้นสตาแกรมท่ีมีมากข้ึนอยา่งต่อเน่ือง มีบทบาทส าคญัในชีวิตประจ าวนัของคนไทย 
ส่งผลใหมี้สินคา้หลากหลายแบรนด์ท่ีมีความสนใจในการเจาะตลาดกลุ่มผูใ้ชอิ้นสตาแกรมเป็นอยา่งมากกลุ่มคนเจเนอ
เรชั่น  เอ็กซ์ และวาย (Generation X, Generation Y) ตรงกับกลุ่มคนท่ีมีอายุ 21-50 ปี เป็นช่วงอายุท่ีมีการใช้งาน
เครือข่ายสงัคมออนไลน์มากท่ีสุด และยงัเป็นกลุ่มคนวยัท างานท่ีมีศกัยภาพในการจบัจ่ายมากดว้ย 
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การซ้ือสินคา้แฟชัน่เส้ือผา้ผ่านระบบอีคอมเมิร์ซไดรั้บความนิยมเป็นอยา่งมาก เน่ืองจากมีความสะดวกสบาย
ในการเลือกซ้ือ ไม่ตอ้งเสียเวลาและค่าใชจ่้ายในการเดินทาง ผูซ้ื้อเพียงแค่เลือกซ้ือ โอนเงิน และรอรับสินคา้ไดท่ี้บา้น 
ดงันั้นอินสตาแกรมถูกใชเ้ป็นเคร่ืองมือทางการตลาดของร้านคา้ การขายสินคา้ผา่นส่ือสงัคมออนไลน์จึงเป็นการลงทุน
ต ่าแต่ได้ผลลพัธ์สูง และการขายสินคา้ผ่านออนไลน์ผูผ้ลิตหรือผูจ้  าหน่ายบางรายท าหน้าท่ีเป็นพ่อค้าคนกลางใน
ลกัษณะซ้ือมาขายไป (Dropship) ไดแ้ก่ การหาสินคา้ท่ีผูบ้ริโภคตอ้งการมาจ าหน่าย หรือส่งต่อ ขณะท่ีผูข้ายบางรายขาย
สินคา้ในลกัษณะของการลงภาพสินคา้ในอนาคต หรือท่ีเรียกวา่การสั่งสินคา้ล่วงหนา้ (Pre-order) ก่อนจะจดัส่งสินคา้
ใน 10-15 วนั ผูจ้  าหน่ายสินคา้ในส่ือสังคมออนไลน์ จึงไม่จ าเป็นตอ้งมีสินคา้ในขณะนั้น ทั้ งน้ีอินสตาแกรมถือเป็น
ช่องทางส าคญัท่ีถูกใชส้ าหรับการเลือกซ้ือสินคา้พรีออเดอร์ การสั่งสินคา้ออนไลน์จึงช่วยให้ผูท่ี้อยูใ่นพ้ืนท่ีห่างไกล 
สามารถซ้ือสินคา้ไดง่้ายและสะดวกมากยิ่งข้ึน รวมถึงราคาสินคา้ในตลาดออนไลน์ถูกกวา่การซ้ือจากช่องทางอ่ืน ๆ    
ท าให้มีแนวโนม้ท่ีอาจกลบัไปซ้ือซ ้ าอีก ถา้ราคาสินคา้ท่ีตรงกบัความตอ้งการเหมาะสม กบัคุณภาพสินคา้และขั้นตอน
การซ้ือไม่ยุง่ยาก ดว้ยเหตุน้ีท าใหผู้บ้ริโภคสามารถ คน้หาขอ้มูลสินคา้ท่ีตรงกบัความตอ้งการ และตดัสินใจซ้ือสินคา้ได้
อยา่งสะดวกรวดเร็ว จนน าไปสู่การกลบัมาซ้ือซ ้ าของผูซ้ื้อ (Continuance Intention) เป็นการตดัสินใจของผูบ้ริโภคท่ีจะ
ท าการซ้ือกบัผูผ้ลิตรายเดิม ซ่ึงเป็นผลมาจากท่ีผูบ้ริโภคนั้นเกิดความพึงพอใจในผลิตภณัฑ์ การท่ีผูบ้ริโภคไดก้ลบัมา   
ซ้ือซ ้ า เท่ากบัเป็นการประสบความส าเร็จในดา้นการขายของผูผ้ลิตหรือผูใ้ห้บริการ เน่ืองจากผูบ้ริโภคนั้นมีความไว ้
เน้ือเช่ือใจในตวัสินคา้หรือการบริการว่าสินคา้หรือการบริการนั้นมีคุณภาพท่ีดี เหมาะสมกบัราคาท่ีผูซ้ื้อตอ้งเสียไป 
หรืออาจจะเรียกไดว้า่เกิดความคุม้ค่า 

จากเหตุผลท่ีกล่าวมาขา้งตน้ ผูว้จิยัจึงมีความสนใจศึกษารูปแบบความสมัพนัธ์เชิงสาเหตุความตั้งใจในการซ้ือ
ซ ้ าสินคา้พรีออเดอร์ผ่านอินสตาแกรมของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล เพื่อเป็นประโยชน์ส าหรับ
ส าหรับผูป้ระกอบการออนไลน์หรือเจา้ของกิจการ สามารถใชผ้ลการวจิยัน้ีเป็นแนวทางประกอบการวางแผนการตลาด
ผา่นอินสตาแกรม ตอบสนองความตอ้งการของกลุ่มเป้าหมายไดอ้ยา่งครบถว้นสมบูรณ์ 

 
2. วตัถุประสงค์ 

2.1 เพื่อพฒันารูปแบบความสัมพนัธ์เชิงสาเหตุความตั้งใจในการซ้ือซ ้ าสินคา้พรีออเดอร์ผ่านอินสตาแกรม 
ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

2.2 เพื่อตรวจสอบความสอดคลอ้งของรูปแบบท่ีพฒันาข้ึนกบัขอ้มูลเชิงประจกัษ ์
 

3. อุปกรณ์และวธีิการ / วธีิด าเนินการวจิยั 
การวจิยัคร้ังน้ีเป็นการวจิยัเชิงส ารวจ 
3.1 ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง  
ประชากรท่ีใชใ้นการวจิยั ไดแ้ก่ ผูท่ี้เคยซ้ือสินคา้พรีออเดอร์ผา่นอินสตาแกรมต่อเน่ืองตั้งแต่ 2 คร้ังข้ึนไปและ

อาศยัในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ซ่ึงไม่ทราบจ านวนประชากรท่ีแน่นอน 
กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยั ไดแ้ก่ ผูท่ี้เคยซ้ือสินคา้พรีออเดอร์ผ่านอินสตาแกรมต่อเน่ืองตั้งแต่ 2 คร้ังข้ึนไป

และอาศยัในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล จ านวน 408 คน ในการก าหนดกลุ่มตวัอยา่งของการวิเคราะห์รูปแบบ
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ความสมัพนัธ์เชิงสาเหตุแบบมีตวัแปรแฝง (Causal Structural- Models with Latent Variable) นงลกัษณ์ วิรัชชยั (2542) 
ไดเ้สนอว่า ขนาดตวัอย่างท่ีเหมาะสม ควรอยู่ในอตัราส่วน 10 - 20 ต่อ 1 ตวัแปรสังเกตได้ และตวัอย่างน้อยท่ีสุดท่ี
ยอมรับไดดู้จากค่าสถิติ Holster ท่ีตอ้งมีค่ามากกวา่ 200 จึงจะถือวา่รูปแบบความสัมพนัธ์เชิงสาเหตุมีความสอดคลอ้ง
กลมกลืนกับขอ้มูลเชิงประจกัษ์ ในการศึกษาคร้ังน้ีมีตวัแปรท่ีสังเกตได้ จ านวน 21 ตวัแปร ซ่ึงตอ้งใชก้ลุ่มตวัอย่าง
ประมาณ 210 คน เป็นอยา่งนอ้ย และเพ่ือป้องกนัความคลาดเคล่ือนของขอ้มูล ผูว้จิยัจึงเพ่ิมกลุ่มตวัอยา่งเป็นจ านวน 408 
คน ไดม้าโดยการสุ่มตวัอยา่งแบบสะดวก (Convenience Sampling) 

3.2 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัยคร้ังน้ี เป็นแบบสอบถามออนไลน์  (Online Questionnaire) เร่ือง รูปแบบ
ความสัมพนัธ์เชิงสาเหตุความตั้งใจในการซ้ือซ ้ าสินคา้พรีออเดอร์ผ่านอินสตาแกรม จ านวน 1 ฉบบั โดยแบ่งเน้ือหา
ออกเป็น 2 ตอนดงัน้ี 

ตอนท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม ไดแ้ก่ ท่านเคยซ้ือสินคา้พรีออเดอร์ผ่านอินสตาแกรมต่อเน่ือง
ตั้งแต่ 2 คร้ังข้ึนไปหรือไม่ ท่านพกัอาศยัในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลหรือไม่ เพศ อาย ุสถานภาพ รายไดต้่อ
เดือน ระดบัการศึกษา อาชีพ และความถ่ีในการซ ้ าสินคา้พรีออเดอร์ผา่นอินสตาแกรมในแต่ละคร้ัง จ านวนทั้งส้ิน 9 ขอ้ 

ตอนท่ี 2 ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อความตั้งใจในการซ้ือซ ้ าสินคา้พรีออเดอร์ผ่านอินสตาแกรม จ านวน 7 ด้าน 
ไดแ้ก่ 1) ดา้นคุณภาพของระบบ 2) ดา้นคุณภาพของสารสนเทศ 3) ดา้นคุณภาพของบริการ 4) ดา้นความไวว้างใจ 5) 
ดา้น  การด าเนินการ 6) ดา้นความพึงพอใจ และ 7) ดา้นความตั้งใจในการซ้ือซ ้ าสินคา้พรีออเดอร์ โดยเป็นแบบมาตร
ประมาณค่า 7 ระดบั จ านวน 21 ขอ้ เกณฑก์ารวดัและการแปลความหมายคะแนน (ตอนท่ี 2) เป็นดงัน้ี 

ค่าเฉล่ีย 6.51-7.00 หมายถึง มีความคิดเห็นในระดบัมากท่ีสุด 
ค่าเฉล่ีย 5.51-6.50 หมายถึง มีความคิดเห็นในระดบัมาก 
ค่าเฉล่ีย 4.51-5.50 หมายถึง มีความคิดเห็นในระดบัค่อนขา้งมาก 
ค่าเฉล่ีย 3.51-4.50 หมายถึง มีความคิดเห็นในระดบัปานกลาง 
ค่าเฉล่ีย 2.51-3.50 หมายถึง มีความคิดเห็นในระดบัค่อนขา้งนอ้ย 
ค่าเฉล่ีย 1.51-2.50 หมายถึง มีความคิดเห็นในระดบันอ้ย 
ค่าเฉล่ีย 1.00-1.50 หมายถึง มีความคิดเห็นในระดบันอ้ยท่ีสุด 
3.3 การสร้างและการหาคุณภาพเคร่ืองมือ 
ผูว้ิจยัไดส้ร้างและพฒันาเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั ไดแ้ก่ แบบสอบถามออนไลน์ โดยการศึกษาจากต ารา 

เอกสารงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง และหาคุณภาพเคร่ืองมือ โดยตรวจสอบความตรงเชิงเน้ือหา(Content Validity) ของ
แบบสอบถาม โดยเสนอต่อผูเ้ช่ียวชาญ จ านวน 3 คน รวมทั้งตรวจสอบความถูกตอ้งเหมาะสมของเน้ือหา ภาษาท่ีใช ้
แลว้น าคะแนนท่ีไดม้าหาค่าดชันีความสอดคลอ้งของขอ้ค าถามกบัวตัถุประสงคข์องการวจิยั (Index of  Item-Objective 
Congruence หรือ IOC) โดยไดค้่าดชันีความสอดคลอ้งของขอ้ค าถามทุกขอ้อยูร่ะหวา่ง 0.67-1.00 จากนั้นน ามาหาค่า
ความเช่ือมัน่ (Reliability)โดยทดลองใช ้(Try Out) กบักลุ่มตวัอยา่งท่ีเคยซ้ือซ ้ าสินคา้พรีออเดอร์ผ่านอินสตาแกรม 30 
คน แลว้น ามาหาค่าความเช่ือมัน่โดยใช้วิธีหาค่าสัมประสิทธ์ิอลัฟ่าโดยวิธีการค านวณของครอนบัค (Cronbach’s 
Alpha) พบวา่ขอ้ค าถามทั้งฉบบัเท่ากบั 0.86 โดยพิจารณาเกณฑค์่าความเช่ือมัน่ 0.70 ข้ึนไป แสดงให้เห็นวา่ขอ้ค าถาม
ในแบบสอบถามนั้นมีความน่าเช่ือถือในระดบัสูง (ชไมพร กาญจนกิจสกลุ, 2555) 
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3.4 การเก็บรวบรวมขอ้มูล 
ผูว้จิยัเก็บรวบรวมขอ้มูลจากแบบสอบถามออนไลน์ จ านวน 1 ฉบบั ด าเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากผูท่ี้เคย

ซ้ือซ ้ าสินคา้พรีออเดอร์ผ่านอินสตาแกรมและพกัอาศยัอยูใ่นเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ในเดือนกุมภาพนัธ์ 
2562 ไดจ้ านวนผูต้อบแบบสอบถามทั้งหมด 408 คน หลงัจากนั้นน าไปวเิคราะห์ขอ้มูลทางสถิติต่อไป 

3.5 การวเิคราะห์ขอ้มูล  
ผู ้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลท่ีได้จากการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้หลักสถิติเชิงบรรยาย วิเคราะห์ความถ่ี 

(Frequency) และร้อยละ (Percentage) และใชส้ถิติอนุมาน ในการวิเคราะห์ดว้ยการวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้าง 
(SEM) เพื่อยืนยนัความสอดคลอ้งและกลมกลืนของรูปแบบกบัขอ้มูลเชิงประจกัษ์ โดยใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปในการ
ปรับโมเดลและท าการทดสอบความสอดคลอ้งของโมเดลสมมติฐานกบัขอ้มูลท่ีไดจ้ากกลุ่มตวัอยา่ง จนผลการทดสอบ
ไม่มีความแตกต่างทางสถิติ โดยค่าสถิติท่ีใชต้รวจสอบความสอดคลอ้งกลมกลืนของโมเดล ไดแ้ก่ CMIN/DF นอ้ยกวา่ 
3.00, GFI ตั้งแต่ 0.90 ข้ึนไป, AGFI ตั้งแต่ 0.90 ข้ึนไป, CFI ตั้งแต่ 0.90 ข้ึนไป, SRMR น้อยกวา่ 0.08, RMR นอ้ยกว่า 
0.08 และ RMSEA นอ้ยกวา่ 0.08 (กริช แรงสูงเนิน, 2554) 

 
4. ผลการวจิยั 

ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถามจ านวน 408 คนซ่ึงเคยซ้ือซ ้ าสินคา้พรีออเดอร์ผ่านอินสตาแกรมและ
อาศยัอยูใ่นเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล พบวา่ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 276 คน คิดเป็นร้อยละ 67.6 มีอายุ
ตั้งแต่ 27 – 62 ปี จ านวน 154 คน คิดเป็นร้อยละ 37.7 การศึกษาอยูใ่นระดบัปริญญาตรี จ านวน 199 คน คิดเป็นร้อยละ 
48.8 รายไดต้  ่ากวา่ 10,000 บาท จ านวน 129 คน คิดเป็นร้อยละ 31.6 ความถ่ีในการซ้ือสินคา้พรีออเดอร์นอ้ยกวา่ 1 คร้ัง
ต่อเดือน จ านวน 134 คน คิดเป็นร้อยละ 30.1  

4.1 ผลการพฒันารูปแบบความสมัพนัธ์เชิงสาเหตุความตั้งใจในการซ้ือซ ้ าสินคา้พรีออเดอร์ผา่นอินสตาแกรม
ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ผูว้ิจยัไดศึ้กษาเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งน ามาสร้างรูปแบบ
ความสมัพนัธ์เชิงสาเหตุ แสดงดงัรูปท่ี 1 

 
 

รูปที่ 1 รูปแบบความสมัพนัธ์เชิงสาเหตุความตั้งใจในการซ้ือซ ้าสินคา้พรีออเดอร์ 
ผา่นอินสตาแกรมของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
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4.2 ผลการวิเคราะห์รูปแบบความสัมพนัธ์เชิงสาเหตุโดยวิธีการวิเคราะห์เทคนิคสมการโครงสร้างเพื่อหา
เส้นทางอิทธิพลเชิงสาเหตุของตวัแปร โดยการทดสอบความสอดคลอ้งกลมกลืนระหวา่งรูปแบบสมมติฐานกบัขอ้มูล
เชิงประจกัษ ์ดงัตารางท่ี 1  

 

ตารางที่ 1 แสดงผลการตรวจสอบความสอดคลอ้งและความกลมกลืนของรูปแบบความสัมพนัธ์เชิงสาเหตุความตั้งใจในการซ้ือซ ้ าสินคา้             
พรีออเดอร์ผา่นอินสตาแกรมของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล จากขอ้มูลเชิงประจกัษท่ี์อยูใ่นรูปของคะแนนดิบ 

ค่าสถิติ เกณฑ์ ค่าที่ได้ ความหมาย 
1.ค่า CMIN/df < 3.00 1.54 ผา่นเกณฑ ์
2.ค่า GFI ≥ 0.90 (เขา้ใกล ้1.00) 0.94 ผา่นเกณฑ ์
3.ค่า AGFI ≥ 0.90 (เขา้ใกล ้1.00) 0.92 ผา่นเกณฑ ์
4.ค่า CFI ≥ 0.90 (เขา้ใกล ้1.00) 0.98 ผา่นเกณฑ ์
5.ค่า RMSEA < 0.08 (เขา้ใกล ้0) 0.04 ผา่นเกณฑ ์
6.ค่า Standardized RMR < 0.08 (เขา้ใกล ้0) 0.03 ผา่นเกณฑ ์
7.ค่า RMR < 0.08 (เขา้ใกล ้0) 0.06 ผา่นเกณฑ ์
8.ค่า HOELTER  > 200 313 ผา่นเกณฑ ์

 

จากตารางท่ี 1 พบว่า ค่า CMIN/df เท่ากับ 1.54 มีค่าน้อยกว่า 3.00 ค่าดัชนีความสอดคล้องกลมกลืน GFI 
เท่ากบั 0.94, AGFI เท่ากบั 0.92, CFI เท่ากบั 0.98 มีค่าตั้งแต่ 0.90 ข้ึนไปและค่าความคลาดเคล่ือนของการประมาณค่า 
SRMR เท่ากับ 0.03, RMSEA เท่ากับ 0.04 มีค่าน้อยกว่า 0.08 ซ่ึงเม่ือพิจารณาเปรียบเทียบกับเกณฑ์ประเมินความ
สอดคลอ้งและความกลมกลืนของรูปแบบ พบว่า ผ่านเกณฑ์ทุกค่า สรุปไดว้่า รูปแบบความสัมพนัธ์เชิงสาเหตุความ
ตั้งใจในการซ้ือซ ้ าสินคา้พรีออเดอร์ผ่านอินสตาแกรมของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล สอดคลอ้ง
กบัขอ้มูลเชิงประจกัษเ์ป็นอยา่งดี 

 

 
 

รูปที่ 2 ผลการวิเคราะห์รูปแบบความสัมพนัธ์เชิงสาเหตุความตั้งใจในการซ้ือซ ้าสินคา้พรีออเดอร์ผา่นอินสตาแกรม 
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จากรูปท่ี 2 พบวา่ ความตั้งใจในการซ้ือซ ้ าสินคา้พรีออเดอร์ผ่านอินสตาแกรม ไดรั้บอิทธิพลทางตรงมากท่ีสุด
จาก ดา้นความพึงพอใจ มีขนาดอิทธิพลเท่ากับ 0.91 และอิทธิพลทางออ้มมากท่ีสุดจากดา้นความไวว้างใจ มีขนาด
อิทธิพลเท่ากบั 0.58  
 

ตารางที่ 2 แสดงค่าอิทธิพลทางตรง อิทธิพลทางออ้มและอิทธิพลรวมท่ีมีผลต่อความตั้งใจในการซ้ือซ ้าสินคา้พรีออเดอร์ผ่านอินสตาแกรม
ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

หมายเหตุ ***p≤0.001 DE = อิทธิพลทางตรง, IE = อิทธิพลทางออ้ม, TE = อิทธิพลรวม 
 

จากตารางท่ี 2 พบวา่ ความตั้งใจในการซ้ือซ ้ าสินคา้พรีออเดอร์ผ่านอินสตาแกรม ไดรั้บอิทธิพลทางตรงมาก
ท่ีสุดจากด้านความพึงพอใจ ซ่ึงมีค่าอิทธิพลเท่ากบั 0.91 อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.001 และได้รับอิทธิพล
ทางอ้อมมากท่ีสุดจากด้านความไวว้างใจ  เท่ากับ 0.58 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.001 รองลงมา คือ ด้าน
คุณภาพของขอ้มูล มีค่าอิทธิพลเท่ากบั 0.48 อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.001 

 
5. การอภิปรายผล 

การวิจยัคร้ังน้ีผูว้ิจยัไดอ้ภิปรายผลการวจิยัตามวตัถุประสงคข์องการวิจยัเพ่ือพฒันารูปแบบความสัมพนัธ์เชิง
สาเหตุความตั้งใจในการซ้ือซ ้ าสินคา้พรีออเดอร์ผ่านอินสตาแกรมของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
และเพื่อตรวจสอบความสอดคลอ้งของรูปแบบความสมัพนัธ์เชิงสาเหตุท่ีพฒันาข้ึนกบัขอ้มูลเชิงประจกัษ ์

ผลการวิเคราะห์รูปแบบความสัมพนัธ์เชิงสาเหตุความตั้งใจในการซ้ือซ ้ าสินคา้พรีออเดอร์ผ่านอินสตาแกรม 
แบ่งออกเป็น 7 ดา้น ไดแ้ก่ 1) ดา้นคุณภาพของระบบ 2) ดา้นคุณภาพของสารสนเทศ 3) ดา้นคุณภาพของการบริการ     
4) ด้านความไวว้างใจ   5) ด้านการด าเนินการ 6) ด้านความพึงพอใจ และ 7) ด้านความตั้ งใจในการซ้ือซ ้ าสินค้า              
พรีออเดอร์ มีความสอดคลอ้งกบัขอ้มูลเชิงประจกัษ์เป็นอยา่งดี โดยมีค่าสถิติไค-สแควร์ (2) เท่ากบั 264.75, ค่าองศา

ตัวแปรเหตุ ความไว้วางใจ การด าเนินการ ความพงึพอใจ ความตั้งใจในการซ้ือซ ้า 

ตัวแปรผล DE IE TE DE IE TE DE IE TE DE IE TE 

คุณภาพของระบบ -
0.07 

- -
0.07 

0.03 -0.08 -0.05 -0.10 -0.02*** 0.08*** - -0.12*** -0.12*** 

คุณภาพของ
ข้อมูล 

0.07 - 0.07 0.01 0.08 0.09 0.48 0.04 0.52 - 0.48*** 0.48*** 

คุณภาพของการ
บริการ 

0.99 - 0.99 -
0.92 

1.17 2.09 0.17 0.11 0.28 - 0.26*** 0.26*** 

ความไว้วางใจ - - - 1.18 - 1.18 - 0.53*** 0.53*** -0.02 0.58*** 0.60*** 
การด าเนินการ - - - - - - 0.45*** - 0.45*** 0.08 0.41*** 0.49*** 
ความพงึพอใจ - - - - - - - - - 0.91 - 0.91 
ค่าสัมประสิทธิ์
การพยากรณ์ (R2) 

0.83 0.89 0.91 0.85 
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อิสระ (df) เท่ากบั 172, ค่า CMIN/df เท่ากบั 1.54, ค่า GFI เท่ากบั 0.94, ค่า AGFI เท่ากับ 0.92, ค่าRMR เท่ากับ 0.06,     
ค่า SRMR เท่ากบั 0.03, ค่า RMSEA เท่ากบั 0.04 และค่าสัมประสิทธ์ิการพยากรณ์เท่ากบั 0.85 แสดงวา่ตวัแปรโมเดล
สามารถอธิบายความแปรปรวนของความตั้งใจในการซ้ือซ ้ าสินคา้พรีออเดอร์ไดร้้อยละ 85   

ความตั้งใจในการซ้ือซ ้ าสินคา้พรีออเดอร์ผ่านอินสตาแกรมไดรั้บอิทธิพลทางตรงจากดา้นความพึงพอใจ 
เน่ืองมาจากผูบ้ริโภคพึงพอใจเก่ียวกบัการสัง่ซ้ือและคุณภาพสินคา้พรีออเดอร์ผ่านอินสตาแกรม และยงัพึงพอใจผูข้าย
ในการตอบค าถามเก่ียวกบัผลิตภณัฑ ์สอดคลอ้งกบังานวจิยัของศิโสภา อุทิสสมัพนัธ์กลุ (2553) ท าการศึกษาเร่ืองปัจจยั
ท่ีส่งผลต่อความตั้งใจในการซ้ือซ ้ าในธุรกิจออนไลน์ Group Buying พบวา่ ความพึงพอใจของผูซ้ื้อต่อบริษทัผูจ้  าหน่าย
สินคา้หรือบริการ ส่งผลใหเ้กิดการซ้ือซ ้ าต่อไป และความสมัพนัธ์ระยะยาวในการรักษาฐานผูซ้ื้ออีกดว้ย 

ความตั้ งใจในการซ้ือซ ้ าสินค้าพรีออเดอร์ผ่านอินสตาแกรมได้รับอิทธิพลทางอ้อม จากปัจจัยด้าน               
ความไวว้างใจ ผ่านตวัแปรดา้นการด าเนินการและดา้นความพึงพอใจ สอดคลอ้งกับงานวิจยัของ Tao Zhou (2013)      
ซ่ึงไดท้ าการศึกษาเร่ือง ความตั้งใจในการใชบ้ริการจ่ายค่าโทรศพัท์ซ ้ า พบวา่ ความไวว้างใจส่งผลทางออ้มต่อความ
ตั้งใจในการใชบ้ริการจ่ายค่าโทรศพัท์ซ ้ า ซ่ึงดา้นการด าเนินการไดรั้บอิทธิพลทางตรงจากดา้นความไวว้างใจ ดงันั้น
ผูข้ายสินคา้พรีออเดอร์ควรใหก้ารบริการท่ีดี เอาใจใส่ลูกคา้ ติดตามผลและการไดรั้บสินคา้ 

 
6. บทสรุป 
 การวิจัยคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อพฒันารูปแบบความสัมพนัธ์เชิงสาเหตุความตั้ งใจในการซ้ือซ ้ าสินค้า         
พรีออเดอร์ผา่นอินสตาแกรมของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ผูว้ิจยัไดใ้ชก้รอบแนวคิดจากงานวจิยั
ของ Tao Zhou. (2013) มี 7 ตวัแปร ไดแ้ก่ ดา้นคุณภาพของระบบ ดา้นคุณภาพของสารสนเทศ ดา้นคุณภาพของการ
บริการ ดา้นความไวว้างใจ ดา้นการด าเนินการ ดา้นความพึงพอใจ และดา้นความตั้งใจในการซ้ือซ ้ าสินคา้พรีออเดอร์
ผา่นอินสตาแกรม พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถาม จ านวน 408 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 276 คน คิดเป็นร้อยละ 
67.6  มีอายตุั้งแต่ 27 – 62 ปี จ านวน 154 คน คิดเป็นร้อยละ 37.7 การศึกษาอยูใ่นระดบัปริญญาตรี จ านวน 199 คน คิด
เป็นร้อยละ 48.8 รายไดต้  ่ากวา่ 10,000 บาท จ านวน 129 คน คิดเป็นร้อยละ 31.6 ความถ่ีในการซ้ือสินคา้พรีออเดอร์นอ้ย
กวา่ 1 คร้ังต่อเดือน จ านวน 134 คน คิดเป็นร้อยละ 30.1 รูปแบบความสมัพนัธ์เชิงสาเหตุท่ีพฒันาข้ึนมีความสอดคลอ้ง
กบัขอ้มูลเชิงประจกัษเ์ป็นอยา่งดี โดยมีค่าสถิติไค-สแควร์ เท่ากบั 264.75, ค่าองศาอิสระ (df) เท่ากบั 172, ค่า CMIN/df 
เท่ากบั 1.54, ค่า GFI เท่ากบั 0.94, ค่า AGFI เท่ากบั 0.92, ค่าRMR เท่ากบั 0.06, ค่า SRMR เท่ากบั 0.03, ค่า RMSEA 
เท่ากบั 0.04 และค่าสมัประสิทธ์ิการพยากรณ์เท่ากบั 0.85 
 ขอ้เสนอแนะในการน าผลวิจัยไปใช้  ผูป้ระกอบการธุรกิจการขายสินค้าพรีออเดอร์ท่ีขายผ่านช่องทาง    
อินสตาแกรมควรให้ความส าคญักบัความพึงพอใจของผูบ้ริโภคเน่ืองจากเป็นปัจจยัท่ีส่งผลทางตรงต่อความตั้งใจใน
การซ้ือซ ้ าสินคา้พรีออเดอร์ผา่นอินสตาแกรมมากท่ีสุด และขอ้เสนอแนะในการวจิยัคร้ังต่อไป ควรมีการศึกษาเก่ียวกบั
ตวัแปรอ่ืน ๆ ท่ีมีผลต่อความตั้งใจในการซ้ือซ ้ าสินคา้พรีออเดอร์ผ่านอินสตาแกรม นอกเหนือจากตวัแปรท่ีศึกษาใน
งานวจิยัคร้ังน้ี เช่น ดา้นทศันคติ ดา้นความคาดหวงั เป็นตน้ 
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7. กติตกิรรมประกาศ 
งานวิจยัฉบบัน้ีส าเร็จลุล่วงไปไดด้ว้ยดี ดว้ยความกรุณาจากผูมี้พระคุณหลายท่าน โดยเฉพาะ ดร.สุมามาลย ์

ปานค า ซ่ึงเป็นอาจารยท่ี์ปรึกษา และ ผศ.ดร.สมชาย เลก็เจริญ ท่ีท่านไดใ้หค้วามช่วยเหลือ ค าแนะน าใหก้ าลงัใจ ติดตาม
ความคืบหน้าของงาน และกรุณาให้ค  าปรึกษาตลอดระยะเวลาการท าวิจัย ซ่ึงเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพฒันา 
ปรับปรุงคุณภาพของงานวิจยั และขอขอบพระคุณอาจารยผ์ูเ้ช่ียวชาญทุกท่าน ท่ีไดก้รุณาเสียสละเวลาอนัมีค่ายิ่งเพ่ือ
ตรวจสอบ ใหข้อ้เสนอแนะในการตรวจสอบเคร่ืองมือวจิยั 
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