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บทคัดยอ
  งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาและทดสอบแบบจําลองสมการโครงสรางปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจ

ซื้อสินคาผานโซเชียลมีเดีย และวิเคราะหความสัมพันธของปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจซ้ือสินคาผานโซเชียลมีเดีย 

โดยใชวิธีการสํารวจโดยแบบสอบถามเก็บขอมูลกลุมตัวอยาง คือ ผูที่เคยซื้อสินคาผานโซเชียลมีเดียในประเทศไทย  

จาํนวน 400 ตวัอยาง โดยเนนทีส่นิคาประเภทเส้ือผา ดาํเนินการวิเคราะหขอมูลกลุมตัวอยางและทฤษฎีและงานวิจยั

ที่เกี่ยวของจากการศึกษาตัวชี้วัดได จํานวน 17 รายการ แบงออกเปน 4 กลุม เมื่อนํามาวิเคราะหปจจัย และทําการ

สกัดปจจัยเพื่อหาความสัมพันธได ปจจัย 2 กลุม และตัวชี้วัด 8 รายการ ไดแก สินคามีคุณภาพดี สินคาราคาถูกกวา

ทองตลาด มีการบอกขอมูลสินคาอยางละเอียด มีรูปถายสินคา สินคาตรงตามตองการ การตอบคําถามขอสงสัย     

การประชาสัมพันธสินคาอยูเสมอ และการพบเห็นโฆษณาสินคา ซึ่งปจจัยเหลานี้มีผลตอการตัดสินใจซื้อสินคา         

ผานโซเชียลมเีดยี และจากการวจิยัพบวาคาความผดิพลาดเชงิสมัพนัธของสมการเชงิโครงสรางทีม่ผีลตอการตัดสนิ

ใจซ้ือสินคาในธุรกิจอิเล็กทรอนิกสสําหรับโซเชียลมีเดียมีคาเทากับ 6.30%

การวิเคราะหปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาในธุรกิจอิเล็กทรอนิกส
สําหรับโซเชียลมีเดียดวยเทคนิคสมการเชิงโครงสราง

Purchasing Decision Analysis of Social Media E-Commerce Using 
Structure Equation Model
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คําสําคัญ
  โซเชียลมีเดีย   ธุรกิจอิเล็กทรอนิกส   แบบจําลองสมการโครงสราง

Abstract
  The objective of this research is developing and test simulates method the factor of decision to 

buy product on social media also analyze a relationship between factors that effect. By using a 400 sets 

of questionnaire ask people who use to buy online goods on social media (Focus group on Clothing     

Business). The statistic analyze by structural equation modeling with theory and related research.               

The result show is 17 factors. First, we divide in 4 groups. The  factors analyzed and extracted factors to 

determine the relationship, have 2 groups and 8 main lists. For example, quality of product, cheaper price, 

clear product detail, nice product picture, product meet requirement, answer question immediately,   

continuously promote product and view advertise product. In conclusion, the factors are support decision 

when shopping on social media and the error on relate equal to 6.30 %

Keywords
  Social Media,  E-Business,  Structural Equation Modeling 

บทนํา
  ปจจบุนัอนิเทอรเน็ต เขามามบีทบาทสาํคญัในชวีติมากขึน้จากความกาวหนาทางเทคโนโลย ีและการพัฒนา

ใหแทบจะทุกพื้นที่สามารถเขาถึงอินเทอรเน็ตได แนวโนมการใชงานโซเชียลมีเดียที่มากขึ้น และประโยชนของ              

โซเชียลมีเดียที่ทําใหสามารถเขาถึงผูบริโภคไดโดยตรง ทําใหผูประกอบการสามารถใชโซเชียลมีเดียเปนเคร่ืองมือ     

อนัทรงประสิทธิภาพในการประชาสัมพนัธสนิคาและบริการของตน ซึง่สนิคายอดนิยมของเว็บไซตในเครือขาย Tarad.

com จากการจัดอันดับ ณ วันที่ 10 สิงหาคม 2558 คือ หมวดหมูเสื้อผาและแฟช่ัน เชนเดียวกับเว็บไซต  takraonline.

com ไดจัดอันดับเสื้อผาแฟช่ันเปนสินคายอดนิยมอันดับ 1 สําหรับเพศหญิงและเพศท่ีสามนิยมซ้ือสินคาออนไลน     

ป 2558 (ทีมงาน takraonline.com, 2558 ; ทีมงาน tarad.com, 2558)  การแตงกายยอมสงผลถึงภาพลักษณ           

ในสายตาของผูอื่น  ดังนั้น เสื้อผาเคร่ืองแตงกายจึงเปนส่ิงสําคัญที่ทุกคนมักจะเลือกหาใหเหมาะสมกับตัวเอง             

การขายเส้ือผาสามารถขายไดกับทุกเพศทุกวัย และเส้ือผานอกจากเปนหน่ึงในปจจัย 4 ที่สําคัญตอการดํารงชีวิต 

เสื้อผายังเปนสิ่งที่สื่อถึงรูปลักษณ  สถานภาพทางสังคม เสริมสรางความม่ันใจตอผูสวมใสได (ณัฐนันท มิมะพันธุ, 

2556)  โดยสรุปจากขอมูลขางตน แนวโนมการใชงานโซเชียลมีเดียที่มากขึ้น และประโยชนของโซเชียลมีเดียที่ทําให

สามารถเขาถึงผูบริโภคไดโดยตรง ทําใหผูประกอบการสามารถใชโซเชียลมีเดียเปนเคร่ืองมืออันทรงประสิทธิภาพ      

ในการประชาสัมพันธสินคาและบริการของตน  ดังนั้นผูวิจัยจึงไดเล็งเห็นถึงความสําคัญของการใชโซเชียลมีเดีย      
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เปนอีกชองทางการทําธุรกิจอิเล็กทรอนิกสใหเปนผลดีตอการประกอบธุรกิจ ในการเพ่ิมยอดขาย ดังน้ันผูวิจัยจึงมี

แนวคิดที่จะพัฒนาแบบจําลองสมการโครงสรางเพื่อวิเคราะหปจจัยความพึงพอใจ ในการตัดสินใจซื้อสินคาผาน       

โซเชยีลมีเดียและประมาณคาความแมนยาํจากสมการโครงสรางทีพ่ฒันาขึน้ เพ่ือให     ผูประกอบการทราบถึงปจจยั

ที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อสินคา รองรับการแขงขันทางธุรกิจ โดยเนนศึกษาสินคาประเภทเส้ือผา

วัตถุประสงค
  1.  เพือ่พัฒนาและทดสอบแบบจําลองสมการโครงสรางปจจยัทีม่ผีลตอการตดัสนิใจซือ้สนิคาผานโซเชียลมีเดยี 

  2.  เพื่อวิเคราะหความสัมพันธของปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจซ้ือสินคาผานโซเชียลมีเดีย

ทฤษฎีที่เกี่ยวของ
  ในการวิจัยไดใชเทคนิคในการพัฒนาแบบจําลองสมการ ดังนี้

  1. การวิเคราะหโมเดลสมการโครงสราง (Structural Equation Model: SEM) พฒันาโดย Karl G. Joreskog 

เมื่อป ค.ศ. 1960 เปนโมเดลที่บูรณาการ โมเดลการวัดตามหลักการวิเคราะหปจจัยและโมเดลโครงสรางตาม             

หลกัการวิเคราะหเสนทาง กบัวิธกีารประมาณคาพารามเิตอรตามหลกัวิชาเศรษฐมิต ิกลาวไดวา การวิเคราะหโมเดล

สมการโครงสราง เปนสถิติวิเคราะหขั้นสูงที่ไดรับการพัฒนาใหม แตยังคงมีหลักการพ้ืนฐานทางสถิติแบบเดิม        

(Kuhnel, 2001 อางถึงใน นงลักษณ วิรัชชัย, 2548 )

 

 

  2. การประมาณคาความแมนยาํ (Evaluation Criterion) วธิกีารประมาณความแมนยาํ จากการใชวธิตีางๆ 

ที่สรางขึ้น ตองมีคาความแมนยําเขากันได (Model Best Fit) จะถูกนําไปทดสอบกับกลุมขอมูลชุดที่ทราบคาจริง 

(Actual Data) ผลจากการพยากรณขอมลูชดุใหม (Predicted Data) จะถกูนาํ มาคาํนวณหาคาความคลาดเคลือ่น

สัมพัทธ (Magnitude of Relative Error: MRE) (สมชาย ปราการเจริญ, 2551)

ภาพที่ 1: ตัวอยางสมการโครงสราง
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   โดยที่

    MRE   คือ คาความคลาดเคล่ือนสัมพัทธ 

    Actual Effort คือ คาปริมาณแทจริงของตัวอยางที่ใชในการทดสอบลําดับที่ i

    Predicted Effort คือ คาปริมาณจากการประมาณการตัวอยางที่ใชในการทดสอบลําดับที่ i
  

   หากขอมูลมีจํานวนมากตองนํามาหาคาเฉล่ียความคลาดเคลื่อนสัมพัทธ (Mean-MRE: MMRE) โดยที่ 

MMRE มีคามาก แสดงวาคาท่ีไดจากการประมาณคาสูญหาย มีความแมนยํานอย แตถา MMRE  มีคาเขาใกล/

เทากับ 0 (ศูนย) แสดงวาคาที่ไดมีความแมนยําสูงหรือใกลเคียงกับคาจริงมากที่สุด ตามสูตร
 

      
1

1 100
n

i i

i i

Actual Predicted
MMRE x

n Actual
  (2)

      MMRE คอื คากลางของความคลาดเคล่ือนสัมพนัธหากคาเฉล่ียความคลาดเคล่ือนสมัพนัธ

มีคาสูง  เปอรเซ็นตของความคลาดเคล่ือนสูง แตหาก MMRE = 0 คาของการพยากรณเทากับคาจริงทุก ๆ คา               

นั่นคือ คา MMRE ยิ่งนอย ความแมนยําสูง (ธนารักษ ไกรอ่ํา  และ  สมชาย ปราการเจริญ, 2557) 

  3. การตัดสินใจซื้อของผูบริโภคมีขั้นตอน ดังนี้

       3.1 สิ่งเรา / แรงกระตุน ผูบริโภคไดรับแรงกระตุนจากขอมูลขาวสารใหเกิดความสนใจ

       3.2  กระบวนการคนหาขอมูล เมื่อไดรับขอมูลขาวสารและเกิดความสนใจทําใหมีการคนหาขอมูล     

แหลงตางๆ เชน การโฆษณาประชาสัมพันธ  หรอืขอมูลจากผูทีเ่คยมีประสบการณมากอน  จากนัน้วเิคราะหและเขาสู

กระบวนการความคิดของผูบริโภคซ่ึงเกิดจากตัวแปรตาง ๆ เชน  การรับรู  การเรียนรู ทัศนคติ  และผลประโยชนที่จะ

ไดรับรวมดวยกับลักษณะสวนบุคคลของผูบริโภค  อายุ อาชีพ  รายได การศึกษา  การดําเนินชีวิต  และ บุคลิกภาพ    

   3.3  ประเมินทางเลือกตางๆ   ที่มีคุณคามากท่ีสุด  

   3.4  ตัดสินใจซ้ือ เม่ือไดตัดสินใจซ้ือมาใชแลวก็จะเกิดผลตอบรับวาสินคานั้นดีหรือไมดีตรงตามท่ีได

คาดหวังหรือไม  

   3.5 พฤตกิรรมหลงัการซือ้ ผลตอบรบักลายเปนปฏกิริยิาตอบกลบัมายงัผูบรโิภคทาํใหเกดิทศันคตหิลงั

การซือ้ใชซึง่ขึน้อยูกบัความพึงพอใจ อาจซือ้ซํา้ หรอืบอกตอ (ศริวิรรณ เสรีรตัน, ปริญ ลกัษติานนท และ ศภุร เสรีรตัน, 2546)

วิธีการวิจัย
  การวิเคราะหปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจซ้ือสินคาในธุรกิจอิเล็กทรอนิกสสําหรับโซเชียลมีเดียดวยเทคนิค

สมการเชงิโครงสราง  ผูวจิยัไดสาํรวจจากแบบสอบถามออนไลนจากกลุมตวัอยาง จาํนวน  400 ตวัอยาง ซึง่มขีัน้ตอน

ในการดําเนินงานดังนี้

i i
i

i

Actual Predicted
MRE

Actual
                  (1) 
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  1. การศึกษาและรวบรวมตัวชีว้ดัท่ีเก่ียวของกบังานวจิยัการวเิคราะหปจจัยท่ีมผีลตอการตดัสินใจซือ้สินคา

ในธรุกจิอิเลก็ทรอนกิสสาํหรบัโซเชยีลมเีดียดวยเทคนคิสมการเชงิโครงสรางจากขอมลูงานวจิยัทีเ่กีย่วของมาเปนขอมลู

ปฐมภูมิ

  2. การรวบรวมขอมูล ผูวิจัยจัดสรางรางแบบสอบถามจากการศึกษาขอมูลตางๆ แลวนําเสนออาจารยที่

ปรึกษาพิจารณา แลวนําไปหาคุณภาพของแบบสอบถามจากผูเชี่ยวชาญ จํานวน 5 ทาน  นํามาคํานวณหาคา IOC 

ซึง่ขอคาํถามทีใ่ชไดทัง้หมด จงึนาํไปทาํแบบสอบถามฉบบัสมบรูณ ผลจากการปรบัปรงุแกไขทาํใหไดปจจัย 4 หมวด 

และตัวช้ีวัด 19 ตัวชี้วัด ดังตารางที่ 1

ตารางท่ี 1 

ปจจัยดานตางๆ ที่รวบรวมไดจากเอกสารและงานวิจัย

  
 p1_1  

p1_2  
p1_3  
p1_4  
p1_5  

 p2_1  
p2_2  

 p3_1  
p3_2  
p3_3  
p3_4   
p3_5  

p3_6  24  

p3_7  

p3_8   

p3_9  

 p4_1  

p4_2  

p4_3  



ÇÒÃÊÒÃÇÔªÒ¡ÒÃÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¿ÒÃ �ÍÕÊà·ÍÃ �¹
ปที่ 10  ฉบับที่ 1  มกราคม 2559 - มีนาคม 2559172

  3. การวิเคราะหขอมูล เมื่อรวบรวมขอมูลแลว ไดนําขอมูลที่รวบรวมได จํานวน 445 ตัวอยาง ผูวิจัยจึงนํา

มาวิเคราะหขอมูล โดยมีขั้นตอน ดังนี้

       3.1 การหาคา Cronbach’s Alpha เพ่ือทดสอบความนาเช่ือถือของขอมูลโดยนําขอมูลที่รวบรวมได

จํานวน 445 ตัวอยาง มาหาคาความเชื่อมั่นของแบบสอบถามไดเทากับ 0.889

      3.2 ตรวจสอบคาสังเกตที่ผิดปกติ โดยขอมูลที่เหมาะสมตองไมมีคาสังเกตที่ผิดปกติ คือ

ไมมีขอมูลแยกออกจากกลุม

      3.3 ตรวจสอบความสมมาตรจากคาความเบของขอมูล โดยขอมูลที่มีความเหมาะสมในการใชงานจะ

ตองมีคาความเบไมเกิน ±1

      3.4 การกําหนดใหเปนคามาตรฐาน ทําการปรับปรุงขอมูลใหเปนหนวยเดียวกันทั้งหมด

  4. การวิเคราะหปจจัย เมื่อไดขอมูลที่เหมาะสมแลว นําขอมูลมาวิเคราะหปจจัยเพื่อใหทุกตัวช้ีวัดที่มี       

ความสัมพนัธกนัอยูในปจจยัเดยีวกนั โดยใชวธิหีมนุแกน ทัง้นีก้ารจดักลุมจะพยายามลดตวัแปรใหนอยลงอยูในระดบั

ที่เหมาะสม โดยใชวิธีหมุนแกนแบบมุมฉาก Varimax โดยการพิจารณาความเหมาะสมของปจจัยจากคา Kaiser-

Meyer-Olkin: KMO ตามตารางท่ี 2 ดังนี้

ตารางท่ี 2 

คา KMO and Bartlett's Test

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. .897 
 

Bartlett's Test of Sphericity 
Approx. Chi-Square 2960.491 
df 136 
Sig. .000 

  การวิเคราะหปจจัยมีความเหมาะสม คา Kaiser-Meyer-Olkin : KMO มีคามากกวา 0.60 แสดงวาตัวแปร

มคีวามสมัพนัธกนั สามารถนาํมาสกดัปจจยัได โดยใชวธิหีมนุแกนแบบมมุฉาก Varimax ไดผลลพัธตวัช้ีวดัในปจจยั

หลักตามตารางที่ 3 ดังนี้
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  5. สรางแบบจําลองสมการเชิงโครงสรางปจจยัทีไ่ดจากการวิเคราะหจะถกูนาํมาสรางแบบจําลองสมการ

โครงสรางตั้งตน โดยวิธี MLE ดังภาพท่ี 2

ตารางท่ี 3 

ขอมูลตัวช้ีวัดภายในปจจัยหลักที่ไดจากการวิเคราะหปจจัยหลัก

   
F1 Products_Place p1_1 , p1_2 , p3_3 

, p3_4 , p3_5
 24 , p3_6 , p3_7
 

F2 Products_Detail p1_3 , p2_1 , p2_2
,  p3_1  , p3_2 

 
F3 Promotion_Service p1_4 , p3_8 ,  

p4_1  , p4_2  , p4_3
 

 

ภาพที่ 2: แบบจําลองสมการโครงสรางตั้งตน
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ผลการวิจัย
  การวิเคราะหปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจซ้ือสินคาในธุรกิจอิเล็กทรอนิกสสําหรับโซเชียลมีเดียดวยเทคนิค

สมการเชิงโครงสราง ผูวิจัยไดสรุปผลการวิจัยตามขั้นตอน ดังนี้

  1. การวิเคราะหคาสัมประสิทธิ์ความสัมพันธระหวางตัวแปรตางๆ แบบจําลองการวิเคราะหปจจัยท่ีมี        

ผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาสําหรับโซเชียลมีเดีย หากไมมีความสําคัญทางสถิติแบบมีนัยสําคัญตอกัน ควรตัดออก

จากแบบจําลอง

ตารางท่ี 4 

Model Fit Summary กลุมตัวอยางผูที่ตัดสินใจซ้ือสินคา จํานวน 400 ตัวอยาง

   
CMIN-p p > 0.05 0.367 
CMIN/df CMIN/df < 3 1.072 

GFI GFI > 0.90 0.986 
RMSEA RMSEA < 0.08 0.013 

 

   สรุปโมเดลที่ไดผานเกณฑ โดยโมเดลมีความสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษ เมื่อนําคาสถิติที่ไดไป

เปรียบเทียบกับเกณฑในการพิจารณาตามตารางที่ 4

  2. แบบจําลองสมการโครงสราง การวิเคราะหปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาสําหรับโซเชียลมีเดีย 

ผูวจิยัไดทาํการปรบัปรุงแบบจําลองสมมตุฐิานจนไดแบบจําลองทีเ่หมาะสมและผานเกณฑการพจิารณาความเหมาะสม

ของแบบจําลอง ดังภาพที่ 3ภาพท่ี 3

ภาพท่ี 3: แบบจําลองสมการโครงสรางที่เหมาะสมกับกลุมตัวอยางผูที่ตัดสินใจซ้ือสินคาผานโซเชียลมีเดีย



ÇÒÃÊÒÃÇÔªÒ¡ÒÃÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¿ÒÃ �ÍÕÊà·ÍÃ �¹
ปที่ 10  ฉบับท่ี 1  มกราคม 2559 - มีนาคม 2559 175

  จากแบบจําลองสมการโครงสรางที่พัฒนาขึ้นจากการประเมินแบบสอบถาม พบวามี 2 ปจจัยที่มีผลตอการ

ตัดสินใจซื้อสินคาผานโซเชียลมีเดีย คือ F2 ปจจัยดานรายละเอียดสินคา F3 ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด โดย

แบบจาํลองทีผ่านการวเิคราะหไดแสดงขนาดและทศิทางของอทิธพิลทีป่จจยัตางๆ มตีอปจจยั (Score) คอื เปอรเซน็ต

ตอการตัดสินใจซื้อสินคาผานโซเชียลมีเดีย นั่นคือ

   ZScorePer  = 0.97 * Score      (3)

   Score   = 0.46*F2+0.57*F3     (4)

   F2    = 0.60*Zp1_3+0.55*Zp2_1+0.72*Zp3_1+0.62*Zp3_2 (5)

   F3    = 0.54*Zp1_4+0.60*Zp3_8+0.70*Zp4_1+0.70*Zp4_2+0.68 (6)

  3. การประมาณคาความแมนยํา หลังจากที่ไดสมการในการวิเคราะหปจจัยการตัดสินใจซื้อสินคาผาน     

โซเชียลมีเดีย ผูวิจัยไดใชสมการนี้ในการประมาณคาตัวแปรการตัดสินใจซ้ือสินคา (Score) ของกลุมตัวอยางอีก 30 

ตัวอยาง ซึ่งนําคาตัวแปรอิสระไปคํานวณหาคาของตัวแปร ZScorePer ทําการแปลงคา   Z ใหอยูในรูปแบบ x           

(คาขอมูลใด ๆ) คาที่ไดจะเปนคาประมาณการของการตัดสินใจซื้อสินคาผานโซเชียลมีเดีย แลวนํามาเปรียบเทียบ

กบัคาการวิเคราะหการตัดสนิใจซ้ือสนิคาจรงิทีไ่ดจากแบบสอบถามเพ่ือคํานวณหาคา MRE ของแบบสอบถามตัวอยาง

จนครบ 30 ตัวอยาง จากน้ันทําการหาคา MMRE (Average absolute MRE 100%) ไดเปนคารอยละของ                    

ความคลาดเคลือ่นเฉลีย่ของการประมาณการแบบจาํลอง  โดยคาเฉลีย่ MMRE ของงานวจิยัเปนคารอยละของประชากร

ทั้งหมดผูที่ซื้อสินคาผานโซเชียลมีเดีย คาของความคลาดเคล่ือนเฉล่ียของการประมาณการของแบบจําลอง                    

อยูที่ 6.30%

อภิปรายผล
  จากการวิจัยพบวา  ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจซ้ือสินคาผานโซเชียลมีเดียมี 2 ปจจัย คือ F2 , F3 ทั้งนี้ผู

วิจัยไดตั้งชื่อปจจัยใหม เพื่อใหครอบคลุมและเขาใจงาย คือ

  F2 ปจจัยดานรายละเอียดสินคา 

  F3 ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด

  จากโมเดลโครงสรางปจจยัท่ีมผีลตอการตดัสนิใจซือ้สินคาผานโซเชยีลมีเดีย พบวา  ปจจยัดานรายละเอยีด

สินคา (F2) = +0.46 ตัวแปรที่มีความสัมพันธกับปจจัยดานรายละเอียดสินคา ไดแก สินคามีคุณภาพดี สินคาราคา

ถูกกวาทองตลาด มีการบอกขอมูลสินคาอยางละเอียด มีรูปถายสินคา และปจจัยดานการสงเสริมการตลาด (F3) = 

+0.57 ตัวแปรที่มีความสัมพันธกับปจจัยดานการสงเสริมการตลาด ไดแก สินคาตรงตามตองการ การตอบคําถาม

ขอสงสัย การประชาสัมพันธสินคาอยูเสมอและการพบเห็นโฆษณาสินคา
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สรุปและขอเสนอแนะ
  งานวิจัยนี้ไดปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจซ้ือสินคาในธุรกิจอิเล็กทรอนิกสสําหรับโซเชียลมีเดียทั้งหมด 8 

ปจจัย ไดแก สินคามีคุณภาพดี สินคาราคาถูกกวาทองตลาด มีการบอกขอมูลสินคาอยางละเอียด มีรูปถายสินคา 

สินคาตรงตามตองการ การตอบคําถามขอสงสัย การประชาสัมพันธสินคาอยูเสมอ และการพบเห็นโฆษณาสินคา

  คาเฉลี่ย MMRE แสดงเปนรอยละของความคลาดเคลื่อนเฉลี่ยของการประมาณการของแบบจําลองอยูที่     

6.30% สามารถสรุปไดวาแบบจําลองสมการโครงสรางท่ีพัฒนาข้ึนนั้น สามารถพยากรณไดคอนขางดี เนื่องจาก         

มีความคลาดเคลื่อนตํ่า ซึ่งหากตองการเพิ่มการตัดสินใจซื้อสินคาและบริการควรคํานึงถึงปจจัย F2 ปจจัย                     

ดานรายละเอยีดสนิคา และ F3 ปจจยัดานการสงเสรมิการตลาด ซึง่ปจจยัเหลานีเ้ปนตวักาํหนดการใชชองทางโซเชยีลมเีดยี

สําหรับผูประกอบการใหตรงกับการตัดสินใจซื้อสินคาของผูบริโภค รองรับการแขงขันทางธุรกิจ 
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