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บทคัดย่อ 
 

การศึกษาคันคว้าวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษา พฤติกรรมการพยากรณ์โหราศาสตร์ของผู้บริโภคผ่านพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ของประเทศไทย กลุ่มตัวอย่างที่ใช้บริการพยากรณ์โหราศาสตร์ผ่านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทย
จ านวน 400 คน โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล ผลการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่าผู้บริโภคที่ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 35-44 ปี มีระดับการศึกษาสูงสุดระดับปริญญาตรี/เทียบเท่า อาชีพเป็น
ลูกจ้างบริษัท/พนักงานบริษัทเอกชน และมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน ตั้งแต่ 20 ,000 – 29,999 บาท มีถิ่นที่อยู่อาศัยในภาค
กลาง ผู้บริโภคส่วนใหญ่ให้ความส าคัญต่อสว่นประสมการตลาดบรกิารอยู่ในระดับมากท่ีสุด ได้แก่ ด้านราคา ด้านผลิตภัณฑ์
และบริการ ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ด้านบุคลากร ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านกระบวนการ และระดับมากในด้าน
ลักษณะทางกายภาพ ตามล าดับ และให้ความส าคัญความน่าเช่ือถือของพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์โดยรวมในระดับมากที่สุด 
ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ผู้บริโภคที่มี เพศ แตกต่างกันมีพฤติกรรมการพยากรณ์โหราศาสตร์ของผู้บริโภคผ่าน
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของประเทศไทย ด้านความถี่โดยเฉลี่ย (ครั้ง/ปี) ในการพยากรณ์โหราศาสตร์ผ่านพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และผู้บริโภคที่มี อายุ อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และ
ระดับการศึกษาสูงสุด แตกต่างกันมีพฤติกรรมการพยากรณ์โหราศาสตร์ของผู้บริโภคผ่านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของ
ประเทศไทย ด้านค่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ย (บาท/ครั้ง) ในการพยากรณ์โหราศาสตร์ผ่านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ แตกต่างกัน อย่าง
มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และ 0.05 ตามล าดับ ส่วนประสมการตลาดบรกิาร ด้านกระบวนการให้บริการ และความ
น่าเช่ือถือของพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการพยากรณ์โหราศาสตร์ของผู้บริโภคผ่านพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ของประเทศไทย ด้านความถี่โดยเฉลี่ย (ครั้ง/ปี) ในการพยากรณ์โหราศาสตร์ผ่านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ใน
ทิศทางตรงกันข้าม ในระดับต่ า อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
 
ค าส าคัญ: การพยากรณ์โหราศาสตร์ ส่วนประสมการตลาดบริการ ความน่าเชื่อถืออิเล็กทรอนิกส์ 
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ABSTRACT 
 

The purpose of this research is to study the astrological forecasting behavior of consumers via 
e-commerce in Thailand. The samples in this research consisted of 400 people who used astrology 
forecasting services via e-commerce in Thailand. A questionnaire was used as a tool to collect the 
data. The results were analyzed as follows: the majority of the consumers in the sample group were 
female, aged between 35-44, with a Bachelor's degree or equivalent as their highest educational level, 
worked as employees in private companies with an average monthly income of 20,000–29,999 Baht, 
and lived in the central region of Thailand. Most consumers rated the importance level of the service 
marketing mix at the most level in every aspect. The highest level factor was a process, followed by 
price, product, distribution channel, personnel, promotion, and process. The high level was physical 
evidence, respectively, and the importance level in terms of the reliability of e-commerce was the 
highest. The result of hypothesis testing found that: consumers of different genders had predictive 
behavior in astrology via e-commerce in Thailand on the aspect of average frequency (times per year) 
in astrology forecasts via e-commerce differently with a statistically significant level of 0.01. Consumers 
of different ages, occupations, average monthly income and highest level of education had different 
astrological forecasting behaviors in Thailand in the aspect of average cost (Baht per time) in astrology 
forecasting with statistically significant level of 0.01 and 0.05, respectively. The service marketing mix, in 
the aspects of the process and the reliability of e-commerce, had negatively low relationship with 
consumer astrology forecasting behavior in Thailand on the aspect of average frequency (times per 
year) in astrology forecasts at a statistically significant level of 0.01. 
 
Keywords: Astrology Forecasting, Service Marketing Mix, Reliability E-Commerce 
 

บทน า 
 โหราศาสตร์ เป็นวิชาการพยากรณ์ การท านายโชคชะตามนุษย์โดยอาศัยอิทธิพลจากความเย็น การดึงดูด 
พลังงาน ความรุ่งเรือง และตกต่ าที่มีต่อพฤติกรมของมนุษย์ มีการรวบรวมเป็นสถิติแล้วมาผูกเป็นดวงชะตาเพื่อเป็นข้อมูล
ในการท านาย (รุจิกาญจน์ สานนท์, 2559) ความเช่ือด้านโหราศาสตร์นั้นผูกพันกับคนไทยมาช้านาน ซึ่งเกิดจากกิจกรรมที่
ส าคัญในชีวิตของผู้คน เช่น การหาฤกษ์ยามในการขึ้นบ้านใหม่ งานแต่งงาน รวมถึงการตัดสินใจในเหตุการณ์ส าคัญต่างๆใน
ชีวิต ทั้งนี้ความเช่ือเรื่องโหราศาสตร์เกี่ยวข้องกับบุคคลซึ่งสังเกตได้จาก ปฏิทิน เว็บไซต์ที่ได้รับความนิยม นิตยสารและ
หนังสือพิมพ์ต่างๆ ส่วนมากมักมีคอลัมน์เกี่ยวกับโหราศาสตร์การท านายดวงชะตา ผู้คนส่วนมากเมื่อเกิดความไม่มั่นใจ
ต้องการที่ปรึกษาหรือต้องการเสริมความมั่นใจ เนื่องจากการไปหาจิตแพทย์ในประเทศไทยนั้นถูกมองว่าเป็นคนสติไม่ดี 
ดังนั้นการพยากรณ์ด้านโหราศาสตร์จึงได้รับความนิยมอย่างมากในสังคมไทย ซึ่งโหราศาสตร์ได้รับความนิยมตั้งแต่ในอดีต
จนถึงปัจจุบัน บทบาทการรับรู้โหราศาสตร์และการเข้าใจของบุคคลแตกต่างกันไปตามบริบทของโหราศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับ
บุคคลนั้นๆ ท าให้มีทัศนคติที่รับรู้เกี่ยวกับโหราศาสตร์ แตกต่างกัน ทั้งบุคคลที่มีความเช่ืออย่างงมงาย บุคคลที่เช่ื อและ
พร้อมปฏิบัติตาม บุคคลที่รับฟังแต่ไม่ปฏิบัติตาม และบุคคลที่ไม่เช่ือด้านโหราศาสตร์จากบริบทความเข้าใจและทัศนคติ
ดังกล่าว จะน ามาซึ่งพฤติกรรมของบุคคลนั้นๆ เนื่องจากการท านายหรือการคาดการณ์ในอนาคตจากโหราศาสตร์ ท าให้
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ทราบถึงแนวโน้มสิ่งที่อาจเกิดขึ้นกับชีวิตทั้งด้านดีและไม่ดี เช่นในด้านดีเสริมความมั่นใจการเพิ่มศักยภาพในการพัฒนา
ตนเองและด้านไม่ดีในการรับมือป้องกันเตรียมพร้อมทั้งนี้เพื่อพัฒนาปรับปรุงแก้ไขให้การด าเนินชีวิตมีประสิทธิภาพ (สุภา
ภรณ์ เพียรสุภาพ, 2556) การแพร่ระบาดของโควิด 19 ในปัจจุบัน ท าให้เกินความวิตกกังวลและส่งผลกระทบไปทั่วโลก 
นอกจากนี้ยังท าให้เกิดพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไป ทั้งทางด้านพฤติกรรมผู้คนในสังคม การใช้เทคโนโลยีและในด้านการ
ด าเนินธุรกิจที่ต้องเปลี่ยนแปลงไปไม่เหมือนเดิม (รวิสรา ศรีบรรจง และ และนันทวัน เหลี่ยมปรีชา , 2564) ซึ่งผลการ
ส ารวจพฤติกรรมการใช้งานอินเทอร์เน็ตในประเทศไทย ปี 2563  พบว่าผู้ตอบแบบส ารวจฯ ใช้อินเทอร์เน็ตเฉลี่ยวันละ               
11 ช่ัวโมง 25 นาที เมื่อเปรียบเทียบกันกับปี 2562 เพิ่มขึ้นถึง 1 ช่ัวโมง 3 นาที โดยปีแรกที่ ETDA เริ่มท าผลส ารวจ คือปี 
2556 คนไทยใช้อินเทอร์เน็ตเฉลี่ยเพียงวันละ 4 ช่ัวโมง 36 นาที ซึ่งคิดเป็นอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้น 3 เท่า ส าหรับกิจกรรม
ออนไลน์ยอดนิยม 10 อันดับแรก ได้แก่ ใช้ Social Media เช่น Facebook LINE และ Instagram คิดเป็นร้อยละ 95.3                   
ดูโทรทัศน์/ดูคลิป/ดูหนัง/ฟังเพลงออนไลน์ คิดเป็นร้อยละ 85.0 การค้นหาข้อมูล คิดเป็นร้อยละ 82.2 การติดต่อสื่อสาร
ออนไลน์ทั้งการโทรศัพท์ และพูดคุย (Chat) คิดเป็นร้อยละ 77.8  การรับ-ส่งอีเมล์ คิดเป็นร้อยละ 69.0 การซื้อสินค้า
ออนไลน์ คิดเป็นร้อยละ 67.3 การอ่านข่าว บทความ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Book) คิดเป็นร้อยละ 64.2 การเรียน
ออนไลน์ (e-Learning) คิดเป็นร้อยละ 57.5 การเล่นเกมออนไลน์ คิดเป็นร้อยละ 56.8 การท าธุรกรรมทางการเงินออนไลน์ 
คิดเป็นร้อยละ 56.5 ตามล าดับ (ส านักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์, 2563) ดังนั้นจากข้อมูลที่กล่าวมาในข้างต้น
ท าให้ผู้วิจัยเห็นว่าธุรกิจการพยากรณ์โหราศาสตร์ผ่านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เป็นธุรกิจที่น่าสนใจ เนื่องจากไม่ว่าภาวะ
เศรษฐกิจจะเป็นเช่นไรธุรกิจการพยากรณ์โหราศาสตร์ก็ยังคงได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งพฤติกรรมการด าเนินชีวิต
ของผู้คนในปัจจุบันเปลี่ยนไป มีการติดต่อสื่อสารผ่านทางอินเทอร์เน็ตมากขึ้น และความเจริญทางเทคโนโลยีด้านการ
ติดต่อสื่อสารที่สะดวกและรวดเร็วเข้ามามีบทบาทในการใช้ชีวิตประจ าวันมากขึ้น จึงท าให้ผู้วิจัยสนใจศึกษาพฤติกรรมการ
พยากรณ์โหราศาสตร์ผ่านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทย เพื่อเป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการ
พยากรณ์โหราศาสตร์และสามารถน าเอาผลที่ได้ไปปรับใช้ในการพัฒนากลยุทธ์ทางด้านการบริการให้สอดคล้องกับความ
ความคาดหวังของผู้บริโภคที่ใช้บริการพยากรณ์โหราศาสตร์ผ่านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทย และเป็นอีกหนึ่ง
ธุรกิจที่สามารถผลักดันเศรษฐกิจของประเทศให้เติบโตต่อไป 
 

ความมุ่งหมายของการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการพยากรณ์โหราศาสตร์ของผู้บริโภคผ่านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของประเทศไทย  
จ าแนกลักษณะด้านทางประชากรศาสตร์ซึ่งประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ต่อเดือน และถิ่นที่อยู่
อาศัย 
 2. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างส่วนประสมทางการตลาดบริการ ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทาง
การจัดจ าหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านบุคคล ด้านกระบวนการ และด้านลักษณะทางกายภาพ กับพฤติกรรมการ
พยากรณ์โหราศาสตร์ของผู้บริโภคผ่านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของประเทศไทย 
 3. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความน่าเชื่อถือของพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ การรู้สึกอยู่ในโลกของความ
เป็นจริง การใช้งานง่าย การเป็นผู้ช านาญการ ความไว้เนื้อเช่ือใจได้ และการเอาใจใส่ต่อผู้เยี่ยมชมแต่ละรายกับพฤติกรรม
การพยากรณ์โหราศาสตร์ของผู้บริโภคผ่านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของประเทศไทย 
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ทบทวนวรรณกรรม 
 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติกรรมผู้บริโภค เหมือนจิต จิตสุนทรชัยกุล (2561) กล่าวว่า การวิเคราะห์
พฤติกรรมผู้บริโภคเป็นการศึกษาว่าผู้บริโภคมีพฤติกรรมอย่างไรในการด าเนินชีวิต และการตัดสินใจซื้อ รวมถึงการใช้สินค้า
และบริการอย่างไร ซึ่งปฏิเสธไม่ได้ว่าหลักการในการวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภคคือ 6Ws 1H ที่ต้องพิจารณาในประเด็น
หลักๆ เบื้องต้นเกี่ยวกับตลาดเพื่อให้ได้ค าตอบท่ีต้องการทราบ ในประเด็นดังต่อไปนี้คือ 
 1. ใครคือกลุ่มลูกค้าหลัก (Who is the Real Consumer?) ใครคือกลุ่มลูกค้าหลัก เป็นการตอบค าถามโดยการ
หากลุ่มลูกค้าที่แท้จริงให้ได้เสียก่อนว่าผลิตภัณฑ์หรือบริการจะขายคนกลุ่มใด ดังนั้นการศึกษาพฤติกรรมของผู้บริโภคคือ 
การท าความเข้าใจในความต้องการและพฤติกรรมการเลือกซื้อของคนกลุ่มนี้ 
 2. ซื้ออะไร (What does the Consumer Buy?) หลังจากที่สามารถระบุกลุ่มลูกค้าได้ชัดเจนแล้ว ต่อมาจะท า
การวิเคราะห์พฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์หรือบริการ จึงเริ่มมองหาผลิตภัณฑ์หรือบริการที่เป็นที่ต้องการ การแสวงหา
ช่องทางการผลิต ผู้ประกอบการควรผลิตเองทั้งหมด ผลิตเองบางส่วน หรือจ้ างผลิต ศึกษาการขายสินค้าหรือให้บริการ
อย่างไรจึงจะตอบสนองต่อลูกค้าได้ดี การให้บริการมากกว่าที่ลูกค้าคาดหวังไว้ 
 3. ท าไมจึงซื้อ/ไม่ซื้อ (Why and Why not the Consumer Buy?) ท าไมจึงซื้อ หรือเหตุผลในการซื้อ จะช่วยให้
ทราบถึงเหตุผลที่ซื้อ ซื้อเพื่อแก้ปัญหาหรือซื้อเพราะเหตุผลอื่นๆ นอกจากน้ีการหาเหตุผลที่ลูกค้าซื้อหรือมาใช้บริการในร้าน 
ยังเป็นการหาจุดแข็งและจุดต่างของธุรกิจ เพื่อเพิ่มยอดขาย สร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน 
 4. ใครมีอิทธิพลในการซื้อ (Whom is Influenced for Each Buy?) ใครเป็นผู้ที่มีอิทธิพล หรือมีบทบาทต่อการ
ตัดสินใจซื้อในแต่ละครั้ง ในปัจจุบันเป็นยุคของเทคโนโลยีที่ได้น าพามนุษย์ก้าวเข้าสู่สังคมดิจิตอลอย่างเต็มรูปแบบในโลกไร้
พรมแดน และการใช้ชีวิตประจ าวันที่จะต้องวนเวียนกับการพึ่งพาอุปกรณ์พกพาเคลื่อนที่ (Wireless Device) เพื่อความ
สะดวกในการติดต่อสื่อสาร การเดินทางตลอดจนการค้าขายสินค้าและบริการ ดังนั้นการที่สามารถเข้าถึงกลุ่มบุคคลผู้มี
อิทธิพล (Influencer) จะช่วยขยายความสามารถในการเข้าถึงกลุ่มลูกค้าได้มากขึ้น 
 5. ซื้อเมื่อใด (When does the Consumer Buy?) การศึกษาช่วงเวลาที่ผู้บริโภคสะดวกหรือเข้าถึงกลุ่มลูกค้าได้
ถูกเวลาจะสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้เป็นอย่างดี พฤติกรรมในการบริโภคสินค้าและบริการในแต่ละ
ประเภทที่แตกต่างกันตามโอกาสหรือช่วงเวลาที่จะใช้ ดังนั้นความสามารถในการเห็นโอกาสในการซื้อของลูกค้าจะช่วยให้
ผู้ประกอบการสามารถเตรียมรับมือในการผลิตให้เพียงพอ  
 6. ซื้อที่ไหน (Where does the Consumer Buy?) ซื้อ -ขายที่ไหน หมายถึงสถานที่หรือท าเลที่ลูกค้าสะดวกที่
จะมาซื้อ ผู้ประกอบการจึงต้องเลือกท าเลที่มีโอกาสสูงและมีความเป็นไปได้มากที่สุด อาจเป็นเส้นทางผ่าน หรือเส้นทาง
กลับบ้านของผู้คนจ านวนมาก การทราบถึงแหล่งที่ลูกค้านิยมหรือสะดวกที่จะไปซื้อ เป็นการเข้าหาลูกค้าได้โดยไม่ต้องรอ
โอกาส แต่ผู้ประกอบการต้องแสวงหาโอกาสเหล่านั้น 
 7. ซื้ออย่างไร (How does the Consumer Buy?) ซื้ออย่างไร เป็นการตอบค าถามที่ว่า การบริโภค หรือการใช้
สินค้าหรือบริการนั้นยุ่งยากไหมซื้อในปริมาณเท่าไร ช่องทางไหน ความถี่ในการซื้อ ตลอดจนรูปแบบการช าระเงิน ความ
พอใจหลังการซื้อมากน้อยขนาดใด 

แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับส่วนประสมการตลาดบริการ ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์ และ และสุพจน์ กฤษฎาธาร 
(2563) กล่าวว่า ส่วนประสมทางการตลาดของสินค้าจะมีอยู่ 4 ด้านได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัด
จ าหน่าย และด้านการส่งเสริมการตลาด ซึ่งส่วนประสมทางการตลาดของตลาดบริการจะมีความแตกต่างจากส่วนประสม
ทางการตลาดของสินค้าทั่วไปคือ จะต้องมีการเน้นถึงพนักงาน กระบวนการในการให้บริการและสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ 
ซึ่งทั้ง 3 ส่วนประสมเป็นปัจจัยหลักในการส่งมอบบริการ ดังนั้น ส่วนประสมทางการตลาดของการบริการจึงประกอบด้วย 
7Ps ได้แก่ 
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 1. ผลิตภัณฑ์ (Product P1) บริการจะเป็นผลิตภัณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งผลิตภัณฑ์ที่ไม่มีตัวตน ไม่สามารถจับ
ต้องได้ มีลักษณะเป็นอาการนาม ทั้งด้านเป็นความสะดวก ความรวดเร็ว ความสบายตัว ความสบายใจ การให้ความเห็น 
และการให้ค าปรึกษา เป็นต้น 
 2. ราคา (Price P2) ด้านราคามีผลเป็นอย่างมากในการตัดสินใจซื้อบริการของลูกค้า ซึ่งราคาของการบริการเป็น
ปัจจัยส าคัญในการบ่งบอกถึงคุณภาพท่ีจะได้รับ กล่าวคือ ถ้ามีราคาสูง การได้รับคุณภาพในการบริการน่าจะสูงด้วย ท าให้
มโนภาพหรือความคาดหวังของลูกค้าต่อบริการที่ได้รับจะสูงตามไปด้วย แต่ผลที่ตามมาคือ บริการนั้นๆ จะต้องมีคุณภาพที่
สามารถตอบสนองความคาดหวังของลูกค้าได้ 
 3. ช่องทางการจัดจ าหน่าย (Place P3) ช่องทางการให้บริการผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นการขายที่ทันสมัยที่สุด 
และมีแนวโน้มจะเติบโตมากที่สุดในอนาคตโดยอาศัยเทคโนโลยีมาช่วยลดต้นทุนจากการจ้างพนักงาน และการจ่ายค่าเช่า
สถานที่ส าหรับร้านค้า ซึ่งข้อดีของการขายผ่านช่องทางนี้คือ จะท าให้การขายและการบริการเป็นไปได้อย่างสะดวกทุกวัน 
24 ช่ัวโมง เช่น การให้บริการซื้อขายสินค้าออนไลน์ การให้บริการทางการเงินผ่านตู้เอทีเอ็ม โมบายแบงกิ้ง การดาวน์โหลด
หนังสือผ่านอินเทอร์เน็ต (E-Book) และการตรวจรักษาผ่านโทรศัพท์มือถือ 
 4. การส่งเสริมการตลาด (Promotion P4) การส่งเสริมการตลาดของธุรกิจบริการจะมีความคล้ายกับธุรกิจขาย
สินค้าคือ การส่งเสริมการตลาดของธุรกิจบริการจะท าได้ในทุกรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นการโฆษณา การประชาสัมพันธ์ การให้
ข่าว การลดแลกแจกแถม หรือการตลาดทางตรงผ่านสื่อต่างๆ ซึ่งการบริการที่ต้องการเฉพาะเจาะจงลูกค้าระดับสูงต้อง
อาศัยการประชาสัมพันธ์ช่วยในการสร้างภาพลักษณ์ส่วนการบริการที่ต้องการเจาะลูกค้าระดับกลางและระดับล่างซึ่งเน้น
จะราคาค่อนข้างต่ า ต้องอาศัยการลดแลกแจกแถม เป็นต้น 
 5. พนักงาน (People P5) พนักงานจะประกอบด้วย บุคคลทั้งหมดในองค์การที่ให้บริการนั้น ซึ่งจะรวมตั้งแต่
เจ้าของ ผู้ถือหุ้น ผู้บริหาร พนักงานในทุกระดับ ซึ่งบุคคลดังกล่าวทั้งหมดมีผลต่อคุณภาพของการให้บริการ  เจ้าของ 
ผู้บริหาร และผู้ถือหุ้น มีส่วนส าคัญอย่างยิ่งต่อคุณภาพของการให้บริการ เนื่องจากเป็นผู้ ก าหนดนโยบาย ก าหนดอ านาจ
หน้าที่และความรับผิดชอบของพนักงานในทุกระดับ กระบวนการในการให้บริการรวมถึงการแก้ไขปรับปรุงการให้บริการ  
พนักงานผู้ให้บริการและพนักงานในส่วนสนับสนุน พนักงานผู้ให้บริการ (พนักงานส่วนหน้า) เป็นบุคคลที่ต้องพบปะและ
ให้บริการกับลูกค้าโดยตรง พนักงานในส่วนสนับสนุน (พนักงานส่วนหลัง) ก็จะท าหน้าท่ีให้การสนับสนุนงานด้านต่างๆ ท่ีจะ
ท าให้การบริการนั้นครบถ้วนสมบูรณ์ 
 6. สิ่งแวดล้อมทางกายภาพ (Physical Evidences P6) สิ่งแวดล้อมทางกายภาพ ได้แก่ อาคารตึกของธุรกิจ
บริการ เคาน์เตอร์ให้บริการเครื่องมือและอุปกรณ์ เช่น ห้องพัก ห้องอาหาร การตกแต่งสถานที่ ล็อบบี้ ที่จอดรถ สวน 
ห้องน้ า เครื่องคอมพิวเตอร์ กระดาษทิชชู ป้ายประชาสัมพันธ์ แบบฟอร์มต่างๆ สิ่งต่างๆ เหล่านี้เป็นสิ่งที่ลูกค้าใช้เป็น
เครื่องหมายแทนคุณภาพของการให้บริการ กล่าวคือ ลูกค้า จะอาศัยสิ่งแวดล้อมทางกายภาพเป็นปัจจัยหนึ่งในการเลือกใช้
บริการ ดังนั้น สิ่งแวดล้อมทางกายภาพยิ่งหรูหราสวยงามเพียงใด บริการน่าจะมีคุณภาพตามไปด้วยในความคิดและการ
รับรู้ของลูกค้า 
 7. กระบวนการ (Process P7) เป็นกระบวนการให้บริการเป็นส่วนประสมทางการตลาดที่มีความส าคัญมาก ต้อง
อาศัยพนักงานที่มีประสิทธิภาพหรือเครื่องมือที่ทันสมัยในการสร้างกระบวนการที่สามารถส่งมอบบริการที่มีคุณภาพได้ 
เนื่องจากการให้บริการโดยทั่วไปมักจะประกอบด้วยหลายขั้นตอน ได้แก่ การต้อนรับ การสอบถามข้อมูลเบื้องต้น การ
ให้บริการตามความต้องการ และการช าระเงิน เป็นต้น ซึ่งในแต่ละขั้นตอนต้องประสานเชื่อมโยงกันอย่างดี หากมีขั้นตอนใด
ไม่ดีแม้แต่ขั้นตอนเดียว ย่อมท าให้การบริการไม่เป็นท่ีประทับใจแก่ลูกค้า 
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 แนวคิดเกี่ยวกับความน่าเชื่อถือของพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ สุพิทย์ กาญจนพันธุ์ (2550, น. 42) กล่าวว่าการ
ประชาสัมพันธ์องค์กร หรือส่วนบุคคลโดยการน าเสนอเผยแพร่ผ่านเครือข่าย WWW และ Social Network เป็นไปอย่าง
แพร่หลายรวดเร็ว การประเมินหรือให้ความส าคัญกับสาระของเว็บไซต์และ Social Network จึงจ าเป็นต้องมีเกณฑ์ส าหรับ
ผู้บริโภคข่าวสารว่าจะเช่ือหรือไม่เช่ือสารสนเทศเหล่านี้มากน้อยเพียงใด จากการส ารวจของ Persuasive Technology 
Lab ของมหาวิทยาลัย Stanford จากกลุ่มตัวอย่าง 1,400 ตัวอย่างทั้งในสหรัฐอเมริกาและยุโรปเพื่อประเมินเว็บไซต์
จ านวน 51 แห่ง พบว่ามีปัจจัยบางประการช่วยเสริมความน่าเช่ือถือ และปัจจัยบางประการที่ท าให้เว็บไซต์มีความ
น่าเชื่อถอืลดลง จากปัจจัยรวมทั้งเจ็ดประการ พบว่า 5 ปัจจัยแรกมีส่วนท าให้เกิดความน่าเชื่อถือเพิ่มขึ้น ได้แก่ 
 1. รู้สึกอยู่ในโลกของความเป็นจริง มีการแสดงที่อยู่หมายเลขโทรศัพท์ และภาพถ่ายของบุคคลในองค์กรเพื่อให้
ผู้สนใจติดต่อค้นหาได้ จะเป็นปัจจัยส าคัญต่อความน่าเช่ือถือได ้
 2. ใช้งานง่าย สามารถเข้าถึงสารสนเทศได้ไม่เกิน 3 คลิก ที่ส าคัญถ้ามีการเชื่อมโยงข้อมูลต้องมีสารสนเทศอยู่จริง 
สามารถมองหาเครื่องหมายน าทาง (Navigation) ได้ง่าย 
 3. เป็นผู้ช านาญการ เช่น มีชื่อนักเขียนบทความ การอ้างอิงชัดเจน 
 4. ความไว้เนื้อเชื่อใจได้ การเชื่อมโยงถึงเว็บไซต์อื่นๆ จะต้องบอกถึงความจ าเป็นและความส าคัญของสาระนั้นๆ 
อันแสดงให้เห็นถึงความซื่อสัตย์ ความไม่ล าเอียง ซึ่งบางครั้งขัดกับนโยบายขององค์กรเหล่านั้นซึ่งมุ่งแต่การประชาสัมพันธ์
ตนเอง 
 5. เอาใจใส่ต่อผู้เยี่ยมชม เช่น Yahoo mail จะขึ้นค าว่า Welcome to Yahoo mail Supit!! ทุกครั้งที่เรา Sign 
in เข้าไปเป็นต้น 
 แนวคิดเกี่ยวกับโหราศาสตร์ สุดถนอม เอี่ยมละออ (2558) (อ้างถึง รสสุคนธ์ นิลพงษ์, 2553) ได้อธิบายถึง
โหราศาสตร์ (Astrology) ว่าเป็นวิชาที่ว่าด้วยโมงยาม ซึ่งศึกษาเกี่ยวกับดวงดาว ธาตุ และโลก เป็นวิชาที่มีหลักเกณฑ์การ
ค านวณและแรงดึงดูดของกระแสธาตุหรือก าลังของดวงดาวในจักรวาล โหราศาสตร์ยังเป็นวิชาที่กล่าวถึงพลังอ านาจหรือ
อิทธิพลของดวงดาวท่ีมีต่อ โลกมนุษย์ เกิดการรวมตัวกันท าให้มีผลกระทบโดยตรงต่อสรรพสิ่งที่มีชีวิตทั้งหลายในโลกมนุษย์
ซึ่งแสดงเป็นกาลเวลา ความมืด ความสว่าง ความร้อน ความเย็นการดึงดูดพลังงานที่มีผลต่อพฤติกรรมของมนุษย์  ซึ่ง
ประเภทและสาขาของโหราศาสตร์ โหราศาสตร์เป็นวิชาที่ว่าด้วยการท านายทายทัก (Divination) สามารถแบ่งประเภท
ตามลักษณะการท านายได้เป็น 4 ประเภทหลัก ดังนี้ (ณฤดี วิวัชภูรี, 2554, น.55-56) 
 1. การท านายด้วยลางบอกเหตุ ที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ เช่น การปรากฏขึ้นที่ผิดปกติของสัตว์ การเคลื่อนที่ของ
นกและแมลง ปรากฏการณ์เหล่านี้ส่อให้เห็นถึงเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นตามมา 
 2. การท านายโดยอาศัยอ านาจจิตหรืออ้างอ านาจเทพเจ้า เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับอนาคต การใช้อ านาจจิต หรือการ
เข้าเจ้าทรงผีเพื่อการท านายทายทัก เรื่องการใช้อ านาจจิตในการท านายนี้ผู้วิจัยขอแยกออกไม่น ามารวมกับโหราศาสตร์ 
 3. การท านายด้วยสัญลักษณ์ที่เกี่ยวเนื่องกับบุคคล คือการตีความจากสัญลักษณ์ที่เกิดขึ้นสัมพันธ์กับบุคคลนั้น
ได้แก่ ดวงชะตาก าเนิด (ต าแหน่งดวงดาวต่าง ๆ ในขณะบุคคลถือก าเนิดจากครรภ์มารดา) ลักษณะหน้าตา ร่างกาย ลายมือ 
ลายเท้า ความฝัน ลักษณะการจัดที่อยู่อาศัย รวมไปถึงลายเซ็น เพราะสิ่งเหล่านี้สามารถสะท้อนลักษณะบางประการของ
บุคคลออกมา 
 4. การท านายด้วยการเสี่ยงทาย เป็นการท านายที่ ได้รับความนิยมอย่างมากเช่นกัน การเสี่ยงทายมีปรากฏมา
ตั้งแต่โบราณการเสี่ยงทายที่นิยมกันในปัจจุบันคือไฟยิปซีหรือ ไพ่ทาโรต์ (Tarot) 
 ประโยชน์ของโหราศาสตร์เกิดขึ้นกับบุคคลที่มีความเช่ือถือเท่านั้น เพราะวิชานี้ยังไม่สามารถพิสูจน์ได้ตามหลัก
ของวิทยาศาสตร์ ถึงแม้ว่าจะมีนักโหราจารย์บางท่านพยายามท าให้โหราศาสตร์เป็นวิทยาศาสตร์ก็ตาม แต่หลักโหราศาสตร์
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นั้นยังคงเป็นศาสตร์ลึกลับอยู่ดีแตอ่ย่างไรก็ตามวิชาโหราศาสตร์ก็ยังมีประโยชน์ ซึ่ง (ณฤดี วิวัชภูรี, 2554, น.47-48) ได้สรุป
ประโยชน์ของโหราศาสตร์ไว้เป็นข้อ ๆ ดังนี้ คือ 
 1. ใช้ส าหรับพยากรณ์เหตุการณ์อนาคต วิชาโหราศาสตร์มีความโน้มเอียงไปทางด้านการพยากรณ์เหตุการณ์ใน
อนาคต เพื่อต้องการทราบว่าจะมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นหรือไม่ 
 2. ใช้ในกิจการฤกษ์พานาที อันเป็นกิจกรรมอย่างหนึ่งของวิชาโหราศาสตร์ซึ่งถือว่าเป็นโหราศาสตร์ประยุกต์ ใช้
ในการให้ฤกษ์และห้ามฤกษ์ เพื่อเลือกหรือก าหนควันเวลามงคลส าหรับประกอบกิจกรรมหรือเริ่มกิจกรรมงานต่างๆ ท้ังนี้
รวมทั้งวันเวลาสิ้นสุดกิจการงานเหล่านั้น 
 3. ใช้เป็นความรู้ขั้นพื้นฐานส าหรับศาสตร์ลึกลับต่าง ๆ เช่น ไสยศาสตร์ ลางสังหรณ์การแก้เคล็ดต่างๆ ฯลฯ ซึ่ง
เครื่องมือหลักท่ีจะน าไปสู่ความรู้แจ้งในศาสตร์นี้คือวิชาโหราศาสตร์ 
 4. ใช้เป็นความรู้ขั้นพื้นฐานของวิชาพยากรณ์ศาสตร์อื่น ๆ เช่น หัตถศาสตร์ เลขเจ็ดตัว 
 5. ใช้เพื่อส ารวจสิ่งหรือส่วนท่ีมนุษย์ยังไม่ทราบ ได้มีนักโหราจารย์ในอดีตได้ค้นพบดาวพระเคราะห์ซึ่งยังไม่มีใคร
ค้นพบมาก่อน คือ AIfred witte ซึ่งได้ค้นพบดาวพระเคราะห์ 8 ดวงในจักรวาล นอกจากนี้ยังสามารถน าไปใช้กับทุกสิ่งทุก
อย่างทั้งมีชีวิตและ ไม่มีชีวิตประโยชน์ทางด้านสังคมและจิตวิทยา 
 

วิธีด าเนินการวิจัย 
 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยคร้ังนี้ ได้แก่ ผู้บริโภคที่ใช้อินเทอร์เน็ต และเคยใช้บริการพยากรณ์โหราศาสตร์ผ่าน
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทย ซึ่งไม่ทราบจ านวนที่แน่นอน 
 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยคร้ังนี้ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ ผู้บริโภคที่ใช้อินเทอร์เน็ต และเคยใช้
บริการพยากรณ์โหราศาสตร์ผ่านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทย จ านวน 400 คน 

ขั้นตอนการสุ่มตัวอย่าง 
ขั้นที่ 1 วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ท าการเจาะจงไปยังกลุ่มผู้บริโภคที่เคยใช้

บริการพยากรณ์โหราศาสตร์ผ่านทางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทย ได้แก่ YouTube Facebook Instagram และ 
Line เนื่องจากได้รับความนิยมใช้ในการติดต่อสื่อสารสูงสุดในประเทศไทย (ส านักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ , 
2563) โดยสร้าง Google Form และเลือกโพสต์ลงในกลุ่มที่มีการพยากรณ์โหราศาสตร์ผ่านช่องทาง ดังนี้ YouTube 
Facebook Instagram และ Line  
 ขั้นที่ 2 วิธีการสุ่มตัวอย่างตามความสะดวก (Convenience Sampling) โดยท าการโพสต์ลิงค์แบบสอบถาม
ออนไลน์บนพาณิชย์อิเลคทรอนิกส์ที่ก าหนดไว้ โดยจะท าการเก็บข้อมูลจากกลุ่มผู้บริโภคที่เคยใช้บริการพยากรณ์
โหราศาสตร์ผ่านทางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทย จนครบตามที่ต้องการทั้งหมดจ านวน 400 คน  
 การสร้างเคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้เก็บรวบรวมข้อมูลสร้างเครื่องมือหรือ
แบบสอบถาม (Questionnaire) ซึ่งส่วนหนึ่งได้สร้างขึ้นจากการทบทวนวรรณกรรม รวมถึงการศึกษาค้นคว้าแนวคิดและ
ทฤษฎีจากงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับผู้วิจัย ทางผู้วิจัยได้แบ่งข้อมูลแบบสอบถามออกเป็น 4 ส่วน เพื่อให้ครอบคลุมข้อมูลที่
ต้องการในการวิเคราะห์ผลวิจัย ดังนี้ 

ส่วนที่ 1 ลักษณะด้านประชากรศาสตร์ เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับลักษณะส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษาสูงสุด อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และถิ่นที่อยู่อาศัย โดยค าถามเป็นแบบหลายตัวเลือก 
(Multiple Choices Questions) ซึ่งให้ผู้ตอบแบบสอบถามเลือกตอบเพียงข้อ  

ส่วนท่ี 2 ส่วนประสมทางการตลาดบริการ เป็นการสอบถามเกี่ยวกับ ส่วนประสมทางการตลาดบริการที่มีผลต่อ
พฤติกรรมการพยากรณ์โหราศาสตร์ของผู้บริโภคผ่านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของประเทศไทย ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้าน
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ราคา ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านบุคคล ด้านลักษณะทางกายภาพ และด้านกระบวนการ 
โดยค าถามเป็นแบบอัตราส่วนประเมินค่า (Rating Scale)  บ่งบอกระดับความคิดเห็นของผู้บริโภค  

ส่วนที่ 3 ความน่าเช่ือถือของพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เป็นการสอบถามเกี่ยวกับความน่าเช่ือถือของพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์มีผลต่อพฤติกรรมการพยากรณ์โหราศาสตร์ของผู้บริโภคผ่านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของประเทศไทย  ซึ่ง
ลักษณะค าถามเป็นแบบอัตราส่วนประเมินค่า (Rating Scale)  ซึ่งบ่งบอกระดับความคิดเห็นของผู้บริโภค  

ส่วนที่ 4 พฤติกรรมการพยากรณ์โหราศาสตร์ของผู้บริโภคผ่านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของประเทศไทย เป็นการ
สอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการพยากรณ์โหราศาสตร์ของผู้บริโภคผ่านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของประเท ศไทย เป็น
แบบสอบถามที่มีหลายค าตอบให้เลือก (Multiple Choice Question) โดยการวัดข้อมูลประเภทนามบัญญัติ (Nominal 
Scale) จ านวน 5 ข้อ และการวัดข้อมูลประเภทอัตราส่วน (Nominal Scale) จ านวน 2  
 สถิติที่ใช้ในการวิจัยนี้ มีดังนี ้

1. สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ใช้เก็บรวบรวมข้อมูลและน าเสนอข้อมูลโดยการหาค่าสถิติเบื้อง
ตัน ซึ่งเป็นการอธิบายลักษณะของข้อมูลที่เก็บรวบรวม แต่จะไม่สามารถอ้างอิงถึงลักษณะประชากรได้ 

2. สถิติที่ใช้ทดสอบความเช่ือมั่นของแบบสอบถาม การหาค่าความเช่ือมั่นของแบบสอบถาม โดยใช้วิธีหาค่า

สัมประสิทธ์ิแอลฟ่า (α-Coefficient) ของครอนบัค (Cronbach) 
3. สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) ประกอบด้วย 
3.1 สถิติวิเคราะห์ค่าที (Independent Sample t-test) ใช้ทดสอบสมมติฐานข้อที่ 1 ซึ่งจะทดสอบความ

แตกต่างทางด้านเพศ 
3.2 สถิติการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว (One-Way Analysis of Variance หรือ One - Way 

ANOVA) ใช้ทดสอบสมมติฐานในข้อที่ 1 
3.3 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน  (Pearson product moment correlation coefficient) ใช้

ทดสอบสมมติฐานในข้อที่ 2 โดยการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างส่วนประสมทางการตลาดบริการ  และพฤติกรรมการ
พยากรณ์โหราศาสตร์ของผู้บริโภคผ่านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของประเทศไทย และใช้ทดสอบสมมติฐานในข้อท่ี 3 โดยการ
ทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างความน่าเช่ือถือพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ กับพฤติกรรมการพยากรณ์โหราศาสตร์ของผู้บริโภค
ผ่านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของประเทศไทยเพื่อใช้หาค่าความสัมพันธ์ของตัวแปร 2 ตัวท่ีเป็นอิสระจากกัน 
 

ผลการวิจัย 
 ส่วนที่ 1 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนา  

ข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับลักษณะส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ 
ระดับการศึกษาสูงสุด อาชีพ รายได้ต่อเดือนเฉลี่ยต่อเดือน และถิ่นที่อยู่อาศัย พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็น              
เพศหญิง จ านวน 346 คน คิดเป็นร้อยละ 86.5 อายุ 35-44 ปี จ านวน 239 คน คิดเป็นร้อยละ 59.8 ระดับการศึกษาสูงสุด
ปริญญาตรี/เทียบเท่า จ านวน 311 คน คิดเป็นร้อยละ 77.8 อาชีพลูกจ้างบริษัท/พนักงานเอกชน จ านวน 256 คน คิดเป็น
ร้อยละ 64.0  รายได้ต่อเดือน 20,000 - 29,999 บาท จ านวน 151 คน คิดเป็นร้อยละ 37.8  และมีถิ่นที่อยู่อาศัย             
ภาคกลาง ได้แก่ นนทบุรี สิงห์บุรี กรุงเทพมหานคร ฯลฯ จ านวน 231 คน คิดเป็นร้อยละ 57.8  

ส่วนประสมการตลาดบริการ พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามให้ความส าคัญกับส่วนประสมการตลาดโดยรวมในระดับ
มากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า 

ด้านผลิตภัณฑ์และบริการ พบว่าผู้บริโภคให้ความส าคัญในระดับมากที่สุด คือ ประเภทบริการพยากรณ์
โหราศาสตร์ที่ใช้ผ่านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ตรงตามความต้องการ  
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ด้านราคา พบว่าผู้บริโภคให้ความส าคัญในระดับมากท่ีสุดทุกข้อ คือ มีราคาค่าบริการระบุชัดเจน ราคาค่าบริการ
มีความแน่นอนเป็นมาตรฐาน และความคุ้มค่าของราคาเมื่อใช้บริการพยากรณ์โหราศาสตร์ผ่านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์  

ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย พบว่าผู้บริโภคให้ความส าคัญในระดับมากที่ สุด คือ สามารถใช้บริการได้สะดวก
ในทันที ไม่ต้องรอคิวนาน และสามารถติดต่อได้หลายช่องทาง เช่น กล่องข้อความ โทรศัพท์ เว็บไซต์ และแอพพลิเคช่ัน
ต่างๆ  

ด้านการส่งเสริมการตลาด พบว่าผู้บริโภคให้ความส าคัญในระดับมากท่ีสุด คือ มีบริการส่งข้อมูลข่าวสารติดต่อกับ
ผู้บริโภคอยู่เสมอ และมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายสม่ าเสมอ เช่น ให้ส่วนลดบริการพยากรณ์โหราศาสตร์ตามเทศกาล
ต่างๆ  

ด้านบุคลากร พบว่าผู้บริโภคให้ความส าคัญในระดับมากที่สุด คือ ผู้พยากรณ์ มีทัศนคติและทักษะในการสื่อสาร 
ที่ด ีผู้ดูแลระบบมีการแก้ไขปัญหาที่ดี สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ในกรณีระบบขัดข้อง และมีช่องทางในการแนะน า
หรือรับฟังและค าติชมและข้อร้องเรียนของผู้บริโภค  

ด้านลักษณะทางกายภาพ พบว่าผู้บริโภคให้ความส าคัญในระดับมากที่สุด คือ การแต่งกายของผู้พยากรณ์ฯ 
เหมาะสม สะอาดเรียบร้อยดูน่าเช่ือถือ  และมีการจัดแต่งองค์ประกอบในการพยากรณ์โหราศาสตร์ผ่านพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ที่สวยงาม เช่น อุปกรณ์ที่ใช้การพยากรณ์ สีสันและสิ่งของบนโต๊ะพยากรณ์  

ด้านกระบวนการพบว่าผู้บริโภคให้ความส าคัญในระดับมากที่สุด คือ การพยากรณ์โหราศาสตร์ผ่านพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ การพยากรณ์โหราศาสตร์ผ่านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ด้านการใช้โปรแกรมในการท านายมีการประมวลผลที่
รวดเร็ว และมีความสะดวกรวดเร็วในการติดต่อขอรับบริการพยากรณ์โหราศาสตร์ผ่านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์  

ความน่าเช่ือถือของพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ พบว่า ผู้บริโภคให้ความส าคัญในระดับมากที่สุด  คือ การใช้งานง่าย 
เช่น ระบบเว็บไซต์สามารถเข้าถึงการบริการพยากรณ์โหราศาสตร์ได้ไม่เกิน 3 คลิก และสามารถมองหาเครื่องหมายน าทาง 
(Navigation) ได้ง่าย ความไว้เนื้อเชื่อใจได้ มีการแสดงเครื่องหมายรับรองความน่าเชื่อถือในการประกอบธุรกิจผ่านพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ และการเอาใจใส่ต่อผู้เยี่ยมชมแต่ละราย เช่น มีการแสดงประโยคต้อนรับ ทักทายผู้ใช้บริการพยากรณ์
โหราศาสตร์ที่หน้าแรกอย่างสม่ าเสมอ 

พฤติกรรมการพยากรณ์โหราศาสตร์ของผู้บริโภคผ่านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของประเทศไทย ผลวิเคราะห์พบว่า  
1. ประเภทการใช้บริการพยากรณ์ โหราศาสตร์ พบว่า มีผู้ตอบแบบสอบถามทั้ง หมด 944 โดยผู้ตอบ

แบบสอบถามส่วนใหญ่ใช้บริการพยากรณ์โหราศาสตร์ประเภทการดูลายมือ จ านวน 297 คน คิดเป็นร้อยละ 31.0 
2. การเลือกบริการพยากรณ์โหราศาสตร์เมื่อต้องการทราบเรื่องใดบ้าง พบว่า มีผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด 949 

โดยผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ต้องการทราบเรื่องการงาน จ านวน 308 คน คิดเป็นร้อยละ 32.5  
3. บุคคลที่มีอิทธิพลในการตัดสินใจใช้บริการพยากรณ์โหราศาสตร์ของท่านมากที่สุด  พบว่า พบว่า ผู้ตอบ

แบบสอบถามส่วนใหญ่มีบุคคลที่มีอิทธิพลในการตัดสินใจใช้บริการพยากรณ์โหราศาสตร์มากที่สุดคือ ตัดสินใจด้วยตนเอง 
จ านวน 295 คน คิดเป็นร้อยละ 73.8  

4. สาเหตุที่ตัดสินใจใช้บริการพยากรณ์โหราศาสตร์มากที่สุดพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีสาเหตุที่
ตัดสินใจใช้บริการพยากรณ์โหราศาสตร์มากที่สุดคือเพื่อเตรียมรับมือกับปัญหาที่จะเกิดขึ้นในอนาคต จ านวน 191 คน คิด
เป็นร้อยละ 47.7  

5. การใช้บริการพยากรณ์โหราศาสตร์ผ่านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของประเทศไทยผ่านช่องทางใดมากที่สุด พบว่า
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ใช้บริการพยากรณ์โหราศาสตร์ผ่านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของประเทศไทยช่องทาง  Line 
จ านวน 284 คน คิดเป็นร้อยละ 71.0  
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6. ความถี่โดยเฉลี่ย (ครั้ง/ปี) ในการใช้บริการพยากรณ์โหราศาสตร์ผ่านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของประเทศไทย 
น้อยที่สุด คือ 1.00 ครั้งต่อปี และมากที่สุด คือ 12 ครั้งต่อปีมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.86 ครั้งต่อปี หรือประมาณ 4 ครั้งต่อปี 

7. ค่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ย (บาท/ครั้ง) ที่ใช้บริการพยากรณ์โหราศาสตร์ผ่านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของประเทศไทย 
น้อยที่สุด คือ 0.00 บาทต่อครั้งเนื่องจากผู้บริโภคใช้บริการฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการใช้บริการพยากรณ์โหราศาสตร์ฯ และ
มากที่สุด คือ 1,999.00 บาทต่อครั้ง มีค่าเฉลี่ยอยู่ท่ี 509.00 บาทต่อครั้ง 
 ส่วนที่ 2 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงอนุมานเพ่ือการทดสอบสมมติฐาน  

สมมติฐานที่ 1 ผู้บริโภค ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษาสูงสุด อาชีพ รายได้ต่อเดือน และถิ่นที่อยู่อาศัย
แตกต่างกัน มีพฤติกรรมการพยากรณ์โหราศาสตร์ของผู้บริโภคผ่านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของประเทศไทยแตกต่างกัน  
แบ่งเป็นสมมติฐาน 6 ข้อ ได้ดังนี้  

สมมติฐานที่ 1.1 ผู้บริโภคที่มีเพศแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการพยากรณ์โหราศาสตร์ของผู้บริโภคผ่านพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ของประเทศไทยด้านความถี่โดยเฉลี่ย (ครั้ง/ปี) แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยเพศ
หญิงมีค่าเฉลี่ยสูงกว่าเพศชาย ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้ งไว้ และมีพฤติกรรมการพยากรณ์โหราศาสตร์ของผู้บริโภค
ผ่านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของประเทศไทย ด้านค่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ย (บาท/ครั้ง) ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้  

สมมติฐานที่ 1.2 ผู้บริโภคที่มีอายุแตกต่างกันมีพฤติกรรมการพยากรณ์โหราศาสตร์ของผู้บริโภคผ่านพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ของประเทศไทยความถี่โดยเฉลี่ย (ครั้ง/ปี) ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งไม่
สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ และมีพฤติกรรมการพยากรณ์โหราศาสตร์ของผู้บริโภคผ่านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของ
ประเทศไทยด้านค่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ย (บาท/ครั้ง) แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ซึ่งสอดคล้องกับ
สมมติฐานที่ตั้งไว้ 

สมมติฐานที่ 1.3 ผู้บริโภคที่มีระดับการศึกษาสูงสุดแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการพยากรณ์โหราศาสตร์ของ
ผู้บริโภคผ่านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของประเทศไทย ด้านความถี่โดยเฉลี่ย (ครั้ง/ปี) ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ
ที่ระดับ 0.05 ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้  และมีพฤติกรรมการพยากรณ์โหราศาสตร์ของผู้บริโภคผ่านพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ของประเทศไทย ด้านค่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ย (บาท/ครั้ง) แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่ง
สอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตั้งไว้  

สมมติฐานที่ 1.4 ผู้บริโภคที่มีอาชีพแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการพยากรณ์โหราศาสตร์ของผู้บริโภคผ่านพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ของประเทศไทยความถี่โดยเฉลี่ย (ครั้ง/ปี) ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งไม่
สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ และมีพฤติกรรมการพยากรณ์โหราศาสตร์ของผู้บริโภคผ่านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของ
ประเทศไทยด้านค่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ย (บาท/ครั้ง)  แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ซึ่งสอดคล้องกับ
สมมติฐานที่ตั้งไว ้

สมมติฐานท่ี 1.5 ผู้บริโภคที่มีรายได้ต่อเดือนแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการพยากรณ์โหราศาสตร์ของผู้บริโภคผ่าน
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของประเทศไทยความถี่โดยเฉลี่ย (ครั้ง/ปี) ในการใช้บริการพยากรณ์โหราศาสตร์ผ่านพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ของประเทศไทย ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตั้งไว้ 
และมีพฤติกรรมการพยากรณ์โหราศาสตร์ของผู้บริโภคผ่านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของประเทศไทย ด้านค่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ย 
(บาท/ครั้ง) ท่ีใช้บริการพยากรณ์โหราศาสตร์ผ่านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของประเทศไทยแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.01 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตั้งไว้ 

สมมติฐานที่ 1.6 ผู้บริโภคที่มีถิ่นที่อยู่อาศัยแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการพยากรณ์โหราศาสตร์ของผู้บริโภคผ่าน
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของประเทศไทยความถี่โดยเฉลี่ย (ครั้ง/ปี)  และด้านค่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ย (บาท/ครั้ง) ในการใช้บริการ
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พยากรณ์โหราศาสตร์ผ่านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของประเทศไทย ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่ง
ไม่สอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตั้งไว้  

สมมติฐานที่ 2 ส่วนประสมทางการตลาดบริการประกอบด้วย ผลิตภัณฑ์ ราคา ช่องทางการจัดจ าหน่าย การ
ส่งเสริมการตลาด บุคคล ลักษณะทางกายภาพ และกระบวนการ มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการพยากรณ์โหราศาสตร์
ของผู้บริโภคผ่านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของประเทศไทยโดยรวมดังต่อไปนี้ 

ส่วนประสมการตลาดบริการโดยรวม ผลวิจัยพบว่าประสมทางการตลาดบริการโดยรวม ไม่มีความสัมพันธ์กับ
พฤติกรรมการพยากรณ์โหราศาสตรข์องผู้บริโภคผา่นพาณชิย์อิเล็กทรอนิกส์ของประเทศไทย ด้านความถี่โดยเฉลี่ย (ครั้ง/ปี) 
และด้านค่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ย (บาท/ครั้ง) ในการใช้บริการพยากรณ์โหราศาสตร์ผ่านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของประเทศไทย  
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตั้งไว้ ซึ่งแบ่งตามสมมติฐานย่อยได้ 7 ข้อดังต่อไปนี้ 

สมมติฐานข้อที่ 2.1 ส่วนประสมทางการตลาดบรกิารดา้นผลิตภณัฑ์ ไม่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการพยากรณ์
โหราศาสตร์ของผู้บริโภคผ่านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของประเทศไทย ด้านความถี่โดยเฉลี่ย (ครั้ง/ปี) และด้านค่าใช้จ่ายโดย
เฉลี่ย (บาท/ครั้ง) ในการใช้บริการพยากรณ์โหราศาสตร์ผ่านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของประเทศไทย  อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตั้งไว้  

สมมติฐานข้อที่ 2.2 ส่วนประสมทางการตลาดบริการด้านราคา ไม่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการพยากรณ์
โหราศาสตร์ของผู้บริโภคผ่านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของประเทศไทย ด้านความถี่โดยเฉลี่ย (ครั้ง/ปี) และด้านค่าใช้จ่ายโดย
เฉลี่ย (บาท/ครั้ง) ในการใช้บริการพยากรณ์โหราศาสตร์ผ่านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของประเทศไทย  อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตั้งไว้  

สมมติฐานข้อที่ 2.3 ส่วนประสมทางการตลาดบริการด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ไม่มีความสัมพันธ์กับ
พฤติกรรมการพยากรณ์โหราศาสตรข์องผู้บริโภคผา่นพาณชิย์อิเล็กทรอนิกส์ของประเทศไทย ด้านความถี่โดยเฉลี่ย (ครั้ง/ปี) 
และด้านค่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ย (บาท/ครั้ง) ในการใช้บริการพยากรณ์โหราศาสตร์ผ่านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของประเทศไทย  
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตั้งไว้  

สมมติฐานข้อที่ 2.4 ส่วนประสมทางการตลาดบริการด้านการส่งเสริมการตลาด ไม่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรม
การพยากรณ์โหราศาสตร์ของผู้บริโภคผ่านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของประเทศไทย ด้านความถี่โดยเฉลี่ย (ครั้ง/ปี) และด้าน
ค่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ย (บาท/ครั้ง) ในการใช้บริการพยากรณ์โหราศาสตร์ผ่านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของประเทศไทย  อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตั้งไว้  

สมมติฐานข้อที่ 2.5 ส่วนประสมทางการตลาดบริการด้านบุคลากร ไม่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการพยากรณ์
โหราศาสตร์ของผู้บริโภคผ่านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของประเทศไทย ด้านความถี่โดยเฉลี่ย (ครั้ง/ปี) และด้านค่าใช้จ่ายโดย
เฉลี่ย (บาท/ครั้ง) ในการใช้บริการพยากรณ์โหราศาสตร์ผ่านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของประเทศไทย  อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตั้งไว้ 

สมมติฐานข้อที่ 2.6 ส่วนประสมทางการตลาดบริการด้านลักษณะทางกายภาพ ไม่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรม
การพยากรณ์โหราศาสตร์ของผู้บริโภคผ่านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของประเทศไทย ด้านความถี่โดยเฉลี่ย (ครั้ง/ปี) และด้าน
ค่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ย (บาท/ครั้ง) ในการใช้บริการพยากรณ์โหราศาสตร์ผ่านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของประเทศไทย  อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตั้งไว้  

สมมติฐานข้อที่ 2.7 ส่วนประสมทางการตลาดบริการด้านกระบวนการมีความสัมพันธ์ กับพฤติกรรมการ
พยากรณ์โหราศาสตร์ของผู้บริโภคผ่านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของประเทศไทย ด้านความถี่โดยเฉลี่ย (ครั้ง/ปี) อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r) เท่ากับ -0.173 และ 
ส่วนประสมทางการตลาดบริการด้านกระบวนการไม่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการพยากรณ์โหราศาสตร์ของผู้บริโภค
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ผ่านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของประเทศไทย ด้านค่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ย (บาท/ครั้ง) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่ง
ไม่สอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตั้งไว้ 

สมมติฐานที่ 3 ความน่าเชื่อถือของพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่าความน่าเชื่อถือของ
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ มีความสัมพันธ์ ในระดับต่ า กับพฤติกรรมการพยากรณ์โหราศาสตร์ของผู้บริโภคผ่านพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ของประเทศไทย ด้านความถี่โดยเฉลี่ย (ครั้ง/ปี) ในการใช้บริการพยากรณ์โหราศาสตร์ผ่านพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ของประเทศไทย อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ โดยมีค่า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r) เท่ากับ -0.181 และ ด้านค่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ย (บาท/ครั้ง) พบว่า ความน่าเช่ือถือของพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ ไม่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการพยากรณ์โหราศาสตร์ของผู้บริโภคผ่านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของ
ประเทศไทย อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตั้งไว้ 
 

สรุปและอภิปรายผล 
 จากผลการศึกษาวิจัยเรื่อง พฤติกรรมการพยากรณ์โหราศาสตร์ของผู้บริโภคผ่านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของ
ประเทศไทย สามารถสรุปประเด็นท่ีส าคัญมาอภิปรายผลได้ดังนี้ 

ผู้บริโภคที่มีเพศ แตกต่างกัน มีพฤติกรรมการพยากรณ์โหราศาสตร์ของผู้บริโภคผ่านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของ
ประเทศไทย ด้านความถี่โดยเฉลี่ย (ครั้ง/ปี) แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยเพศหญิงมีค่าเฉลี่ยสูง
กว่าเพศชาย เนื่องจากโดยส่วนใหญ่แล้วเพศหญิงเป็นเพศที่ให้ความส าคัญกับเรื่องดวงชะตา และกังวลเรื่องในอนาคตทั้ง
ด้านความรัก หน้าที่การงาน รวมถึงด้านการเงินมากกว่าเพศชาย ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตั้งไว้ โดยผู้บริโภคที่เป็นเพศ
หญิงมีพฤติกรรมการใช้บริการพยากรณ์โหราศาสตร์มากกว่าเพศชาย สอดคล้องกับทฤษฎีของ ศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2550) 
ได้กล่าวว่า ลักษณะทางประชากรศาสตร์ด้านเพศเป็นเกณฑ์ที่นิยมใช้ในการแบ่งส่วนการตลาด และสอดคล้องกับงานวิจัย
ของ ณัฐชัย อยู่ยืนนาน (2559) ได้ท าการวิจัยเรื่อง พฤติกรรมการพยากรณ์โชคชะตาของนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร  
พบว่านักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากรที่มีเพศแตกต่างกันมีพฤติกรรมการใช้บริการพยากรณ์โชคชะตาที่แตกต่างกัน อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 ผู้บริโภคที่มีอายุ แตกต่างกัน มีพฤติกรรมการพยากรณ์โหราศาสตร์ของผู้บริโภคผ่านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของ
ประเทศไทย ด้านค่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ย (บาท/ครั้ง) แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยอายุ 45 ปีขึ้นไป
มากที่สุด เนื่องจากอายุ 45 ปีขึ้นไปเป็นช่วงอายุของผู้บริโภคที่อยู่ในวัยท างาน จึงต้องการทราบเรื่องปัญหาที่จะเกิดขึ้นใน
อนาคตในด้านการงาน มากกว่าช่วงอายุอื่น ซึ่งสอดคล้องกับทฤษฏีของ ปณิศา มีจินดา (2553) ได้กล่าวว่ากลุ่มผู้บริโภคที่มี
ช่วงอายุท่ีแตกต่างกันย่อมมีความต้องการที่แตกต่างกัน และสอดคล้องกับงานวิจัยของ ณัฐชัย อยู่ยืนนาน (2559) ได้ท าการ
วิจัยเรื่อง พฤติกรรมการพยากรณ์โชคชะตาของนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร  พบว่านักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากรที่มี
อายุแตกต่างกันมีพฤติกรรมการใช้บริการพยากรณ์โชคชะตาที่แตกต่างกัน ด้านค่าใช้จ่าย อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ                   
ที่ระดับ 0.05 
 ผู้บริโภคที่มีระดับการศึกษาสูงสุด แตกต่างกัน มีพฤติกรรมการพยากรณ์โหราศาสตร์ของผู้บริโภคผ่านพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ของประเทศไทย ด้านค่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ย (บาท/ครั้ง) แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดย
การศึกษาระดับปริญญาตรีและสูงกว่าปริญญาตรี มีค่าใช้จ่ายสูงกว่า การศึกษาระดับต่ ากว่าปริญญาตรี เนื่องจากการ
ผู้บริโภคที่ระดับการศึกษาสูงมักจะมีแนวโน้มด้านการงานและรายรับที่มั่นคงแล้ว รวมถึงผู้บริโภคกลุ่มนี้ต้องการข้อมูลใน
การตัดสินใจมากขึ้น จึงพร้อมที่จะจ่ายได้สูงกว่าผู้บริโภคที่มีการศึกษาต่ ากว่าปริญญาตรี ซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎีของ               
ศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2550) ได้กล่าวว่า การศึกษา เป็นตัวแปรส าคัญในการก าหนดส่วนตลาด โดยการเลือกซื้อสินค้าถือได้ว่า
เป็นเกณฑ์ส าหรับการด ารงชีวิตด้าน รสนิยม และการศึกษา สอดคล้องกับงานวิจัยของ ธัญลักษณ์ สินธัญญาธรรม (2558) 
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ศึกษาเรื่อง ส่วนประสมการตลาดบริการที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้โมบายแอพพลิเคชั่นบนระบบปฏิบัติการแอน
ดรอยด์ของผู้ใช้โทรศัพท์มือถือสมาร์ตโฟนในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบว่า ระดับการศึกษาที่แตกต่างกัน มี
พฤติกรรมการใช้โมบายแอพพลิเคช่ันบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ของผู้ ใช้โทรศัพท์มือถือสมาร์ตโฟนในเขต
กรุงเทพมหานครแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 
 ผู้บริโภคที่มีรายได้ต่อเดือน แตกต่างกัน มีพฤติกรรมการพยากรณ์โหราศาสตร์ของผู้บริโภคผ่านพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ของประเทศไทย ด้านค่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ย (บาท/ครั้ง) แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01            
ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ จากการศึกษาพบว่าผู้บริโภคที่รายได้ 50 ,000 บาทขึ้นไป มีค่าใช้จ่ายในการใช้บริการ
พยากรณ์โหราศาสตร์ฯ มากที่สุด เนื่องจากผู้บริโภคที่มีรายได้สูง ย่อมมีอ านาจในการจับจ่ายได้มากกว่า ซึ่งสอดคล้องกับ
ทฤษฎีของ ศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2550) ได้กล่าวว่า รายได้จะเป็นตัวช้ีความสามารถในการจ่ายสนิค้าหรอืไมม่ีความสามารถใน
การจ่ายสินค้า และสอดคล้องกับงานวิจัยของ ธัญลักษณ์ สินธัญญาธรรม (2558) ศึกษาเรื่อง ส่วนประสมการตลาดบริการที่
มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้โมบายแอพพลิเคช่ันบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ของผู้ใช้โทรศัพท์มือถือสมาร์ตโฟน
ในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบว่า ระดับรายได้ที่แตกต่างกัน มีพฤติกรรมการใช้โมบายแอพพลิเคช่ันบน
ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ของผู้ใช้โทรศัพท์มือถือสมาร์ตโฟนในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 
 ผู้บริโภคที่มีอาชีพ แตกต่างกัน มีพฤติกรรมการพยากรณ์โหราศาสตร์ของผู้บริโภคผ่านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของ
ประเทศไทย ด้านค่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ย (บาท/ครั้ง) แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ที่ระดับ 0.01ซึ่งสอดคล้องกับ
สมมติฐานที่ตั้งไว้ จากการศึกษาพบว่าผู้บริโภคที่เป็นเจ้าของธุรกิจส่วนตัว/ค้าขาย  มีค่าใช้จ่าย (บาท/ครั้ง) มากที่สุด 
เนื่องจากเจ้าของธุรกิจส่วนตัว/ค้าขาย มีความสนใจต้องการทราบแนวโน้มความเป็นไปได้ของธุรกิจในอนาคตในรูปแบบ
การท านายหรือพยากรณ์ด้านโหราศาสตร์ร่วมด้วย และมีความสามารถในการใช้จ่ายได้มากกว่า จึงส่งผลให้มีค่าใช้จ่าย 
(บาท/ครั้ง) ในการใช้บริการพยากรณ์โหราศาสตร์ฯ มากที่สุด ซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎีของ สุชาติ ไตรภพสกุล (2564) ได้
กล่าวว่า ลักษณะอาชีพมีผลต่อรูปแบบการบริโภค ซึ่งลักษณะอาชีพที่แตกต่างกันส่งผลให้มีความต้องการบริโภคที่            
แตกต่างกัน  
 ส่วนประสมทางการตลาดบริการด้านกระบวนการ มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการพยากรณ์โหราศาสตร์ของ
ผู้บริโภคผ่านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของประเทศไทย ด้านความถี่โดยเฉลี่ย (ครั้ง/ปี) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
มีทิศทางตรงกันข้ามในระดับต่ า ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตั้งไว้ เนื่องจากในการใช้บริการพยากรณ์โหราศาสตร์แต่ละครัง้
จะต้องใช้ ข้อมูลส่วนตัวในการพยากรณ์ จึงส่งผลให้ผู้บริโภคให้ความส าคัญและระมัดระวังการใช้ข้อมูลส่วนตัวในการใช้
บริการพยากรณ์โหราศาสตร์เพิ่มขึ้น นอกจากน้ีส่วนใหญ่ผู้บริโภคจะใช้บริการพยากรณเ์ฉพาะเวลาที่มีปัญหาเท่าน้ัน และจะ
ไม่ดูซ้ าบ่อยนักจึงท าให้ความถี่ในการใช้บริการพยากรณ์โหราศาสตร์ฯ ลดลง แม้ว่าผู้บริโภคให้ความส าคัญกับการพยากรณ์
ที่สะดวกและรวดเร็วมากขึ้น แต่กลับท าให้ผลของความถี่ (ครั้ง/ปี) ในการใช้บริการพยากรณ์โหราศาสตร์ลดลง ในทิศทาง
ตรงกันข้ามกัน ซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎีของ ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์ และ สุพจน์ กฤษฎาธาร (2563) ได้กล่าวว่า กระบวนการ
คือ การให้บริการเป็นส่วนประสมทางการตลาดที่มีความส าคัญมาก ต้องอาศัยพนักงานที่มีประสิทธิภาพหรือเครื่องมือ                
ที่ทันสมัยในการสร้างกระบวนการที่สามารถส่งมอบบริการที่มีคุณภาพ และสอดคล้องกับงานวิจัยของ อัญชลี พูนพนิช 
(2558) ศึกษาเรื่อง รูปแบบการด าเนินชีวิตและส่วนประสมการตลาดบริการมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อเสื้อผ้า
แฟช่ันสตรีผ่านทางสื่อสังคมออนไลน์เฟซบุ๊ก ผลการวิจัยพบว่า ส่วนประสมทางการตลาดบริการด้านกระบวนการ                 
มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการซื้อเสื้อผ้าแฟช่ันสตรีผ่านทางสื่อสังคมออนไลน์เฟซบุ๊ก อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ                
ที่ระดับ 0.05 
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 ความน่าเช่ือถือของพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ด้านการรู้สึกอยู่ในโลกของความเป็นจริง มีความสัมพันธ์ กับ
พฤติกรรมการพยากรณ์โหราศาสตรข์องผู้บริโภคผา่นพาณชิย์อิเล็กทรอนิกส์ของประเทศไทย ด้านความถี่โดยเฉลี่ย (ครั้ง/ปี) 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 มีทิศทางตรงกันข้ามในระดับต่ า ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ เนื่องจาก
ผู้บริโภคที่ให้ความส าคัญกับการน าเสนอของการพยากรณ์ที่เสมือนจริง มีรูปถ่าย มีวิดีโอ หรือมีที่อยู่ท่ีสามารถติดต่อได้ของ
ผู้พยากรณ์ จะมีความคาดหวังในการเลือกใช้บริการ และจะเลือกใช้บริการพยากรณ์กับผู้ให้บริการที่สามารถให้การรู้สึกอยู่
ในโลกของความเป็นจริง ได้ตามที่คาดหวังเท่านั้น อีกทั้งมีความเช่ือค่อนข้างมาก รวมถึงการท านายแบบแม่นย า 100% 
ในทางปฏิบัติเป็นไปได้ยาก จึงท าให้ผู้บริโภคที่ใช้พยากรณ์โหราศาสตร์แบบหนึ่งๆ อาจเปลี่ยนไปดูแบบอื่นแทน จึงส่งผลให้
ผู้บริโภคที่ให้ความส าคัญกับด้านการรู้สึกอยู่ในโลกของความเป็นจริง มากข้ึน มีความถี่ (ครั้ง/ปี) ในการใช้บริการพยากรณ์
โหราศาสตร์ลดลง ในทิศทางตรงกันข้าม ด้านการใช้งานง่าย มีความสัมพันธ์ กับพฤติกรรมการพยากรณ์โหราศาสตร์ของ
ผู้บริโภคผ่านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของประเทศไทย ด้านความถี่โดยเฉลี่ย (ครั้ง/ปี) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
มีทิศทางตรงกันข้ามในระดับต่ า ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ เนื่องจากผู้บริโภคที่ให้ความส าคัญกับความใช้งานง่าย
ของบริการ เช่นระบบเว็บไซต์ที่สามารถเข้าถึงการบริการพยากรณ์ได้ไม่เกินในสามคลิก และสามารถมองหาเครื่องหมายน า
ทาง ได้ง่าย จะเลือกใช้บริการกับผู้ให้บริการที่มีการใช้งานง่ายเท่านั้น จึงส่งผลให้ผู้บริโภคที่ให้ความส าคัญกับด้านการใช้
งานง่าย มากข้ึน มีความถี่ (ครั้ง/ปี) ในการใช้บริการพยากรณ์โหราศาสตร์ลดลง ในทิศทางตรงกันข้าม ด้านความไว้เนื้อเช่ือ
ใจได้ มีความสัมพันธ์ กับพฤติกรรมการพยากรณ์โหราศาสตร์ของผู้บริโภคผ่านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของประเทศไทย ด้าน
ความถี่โดยเฉลี่ย (ครั้ง/ปี) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ ระดับ 0.05 มีทิศทางตรงกันข้ามในระดับต่ า ซึ่งสอดคล้องกับ
สมมติฐานที่ตั้งไว้ เนื่องจากในการใช้บริการพยากรณ์โหราศาสตร์ผ่านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เป็นการใช้บริการแบบไม่มีหน้า
ร้าน เป็นสินค้าไม่มีตัวตนสัมผัสไม่ได้ และไม่ได้พบกับตัวผู้พยากรณ์จริง จึงมีความเสี่ยงต่ อความปลอดภัยของข้อมูล             
จึงส่งผลให้ผู้บริโภคที่ให้ความส าคัญกับด้านความไว้เนื้อเช่ือใจได้ มากขึ้น มีความถี่ (ครั้ง/ปี) ในการใช้บริการพยากรณ์
โหราศาสตร์ลดลง ในทิศทางตรงกันข้าม ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ศิรินทิพย์ เหลืองสุดใจช้ืน (2559) ศึกษาเรื่อง ปัจจัย
ที่มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อสินค้าผ่านทางระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของนักศึกษาปริญญาตรีในมหาวิทยาลัยเขตอ าเภอ
เมืองจังหวัดนครปฐม ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยด้านความน่าเชื่อถือมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อสินค้าผ่านทางระบบ
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของนักศึกษาปริญญาตรีในมหาวิทยาลัยเขตอ าเภอเมืองจังหวัดนครปฐม อย่างมีนัยส าคัญทาง              
สถิติ 0.05 
 

ข้อเสนอแนะ 
 จากผลการศึกษาเรื่อง พฤติกรรมการพยากรณ์โหราศาสตร์ของผู้บริโภคผ่านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของประเทศ
ไทย ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะ สรุปได้ดังนี้ 

1. กลุ่มเป้าหมาย โดยผู้ประกอบการ และผู้พยากรณ์โหราศาสตร์ผ่านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ควรมีความเข้าใจ
และให้ความส าคัญในเรื่องข้อมูลส่วนบุคคลว่ามีผลต่อการใช้บริการพยากรณ์โหราศาสตร์ เพื่อให้สามารถพัฒนาและ
ให้บริการได้ตรงตามพฤติกรรมและความต้องการของผู้บริโภค จากการศึกษาในครั้งนี้ท าให้สามารถก าหนดกลุ่มผู้บริโภคที่
เป็นเป้าหมายได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น และยังเป็นแนวทางในการวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาดให้มีความเหมาะสม สามารถ
ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมายให้ได้มากที่สุด เพื่อกระตุ้นให้เกิดพฤติกรรมการพยากรณ์โหราศาสตร์
ผ่านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของประเทศไทยเพิ่มขึ้น โดยแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้  ด้านความถี่ของการพยากรณ์
โหราศาสตร์ผ่านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์มากที่สุดได้แก่ กลุ่มผู้บริโภคเพศหญิง และด้านค่าใช้จ่ายในการพยากรณ์
โหราศาสตร์ผ่านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์มากที่สุดได้แก่ ระดับการศึกษาปริญญาตรีและสูงกว่าปริญญาตรี มีอายุ 45 ปีขึ้นไป 
อาชีพเจ้าของธุรกิจส่วนตัว/ค้าขาย มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 50,000 บาทขึ้นไป  
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2. ด้านส่วนประสมทางการตลาดบริการ  
ส่วนประสมทางการตลาดด้านกระบวนการให้บริการ ผู้ประกอบการควรมีการพัฒนาเครื่องมือการพยากรณ์ที่

ทันสมัย มีการประมวลผลที่รวดเร็ว และท าการให้ค าพยากรณ์ที่มีคุณภาพให้กับผู้บริโภค มีการพัฒนาความสะดวกรวดเร็ว
ในการติดต่อขอรับบริการ การต้อนรับ การสอบถามข้อมูลเบื้องต้น การช าระเงิน และมีการก าหนดนโยบายรักษาความลับ
ข้อมูลส่วนตัวต่างๆ ของผู้ใช้บริการอย่างชัดเจน เพื่อให้ผู้บริโภคมีความสะดวกและมีความเช่ือมั่นในการใช้บริการ เพื่อเพิ่ม
ความถี่ในการเข้าใช้บริการ และให้มีการกลับมาใช้บริการซ้ ามากขึ้น 

ส่วนประสมทางการตลาดบริการด้านผลิตภัณฑ์  ผู้บริโภคส่วนใหญ่ให้ความส าคัญเกี่ยวกับประเภทบริการ
พยากรณ์โหราศาสตร์ที่ใช้ผ่านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ให้มีความหลากหลาย เช่น การดูไพ่ยิปซี/ไพ่ทาโร่ การดูลายมือ การดู
วันเดือนปีเกิด การดูฤกษ์ยาม และการดูฮวงจุ้ย 

ส่วนประสมทางการตลาดบริการด้านราคา ผู้บริโภคส่วนใหญ่จะค านึงถึงความคุ้มค่าของราคาเมื่อใช้บริการ
พยากรณ์โหราศาสตร์ผ่านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ เนื่องจากให้สอดคล้องกับเศรษฐกิจในยุคปัจจุบันหากมีราคาสูงจนเกินไป
ผู้บริโภคจะให้ความสนใจในระดับน้อยกว่า เว็บไซต์ที่ตั้งเกณฑ์ราคาต่ า 

ส่วนประสมทางการตลาดบริการด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ผู้ประกอบการควรมีการพัฒนาเกี่ยวกับเว็บไซต์ให้
ความมีความรวดเร็วในการเข้าถึงบรกิารพยากรณ์โหราศาสตร์แต่ละประเภท เพ่ือท าให้ผู้ใช้บริการเกิดความประทับใจตั้งแต่
ครั้งแรกที่เข้าใช้บริการและต้องการที่จะเข้าใช้บริการในครั้งถัดไป 

ส่วนประสมทางการตลาดบริการด้านการส่งเสริมการตลาด ผู้ประกอบการควรมีการมีประชาสัมพันธ์ โฆษณา
บริการพยากรณ์โหราศาสตร์ผ่านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ให้เป็นที่รู้จักอย่างทั่วถึง มีการเชิญหมอดู ช่ือดังมาช่วย
ประชาสัมพันธ์ เพื่อท าให้เว็บไซต์เป็นที่รู้จักของผู้บริโภคที่ให้ความสนใจกับการพยากรณ์โหราศาสตร์ที่ใช้ผ่านพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์มากยิ่งขึ้น 

ส่วนประสมทางการตลาดบริการด้านบุคลากร ผู้บริโภคส่วนใหญ่ให้ความส าคัญกับความรู้ความสามารถในศาสตร์
การพยากรณ์แต่ละประเภท ดังนั้นผู้พยากรณ์หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องควรมีการพัฒนาทักษะฝีมือในการพยากรณ์ เพื่อท าให้
การพยากรณ์ให้กับผู้บริโภคเกิดความผิดพลาดให้น้อยที่สุด รวมถึงผู้ดูแลระบบที่สามารถให้ความช่วยเหลือในด้านอื่นๆ 
ให้กับผู้บริโภคที่เข้าใช้บริการ 

ส่วนประสมทางการตลาดบริการด้านลักษณะทางกายภาพ ผู้ประกอบการให้ความส าคัญเกี่ยวกับหน้าแรกของ
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์สามารถมองเห็นการให้บริการพยากรณ์โหราศาสตร์แต่ละประเภทอย่างชัดเจน เพื่อท าให้ผู้ใช้บริการ
ที่มีความสนใจที่จะใช้บริการสามารถเข้าใช้บริการได้อย่างรวดเร็ว 

3. ด้านความน่าเชื่อถือของพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ผู้ประกอบการควรมีการให้ความส าคัญและก าหนดมาตรการ
ในการสร้างความน่าเช่ือถือให้กับลูกค้าโดยควรมีการน าเสนอของบริการพยากรณ์โหราศาสตร์ที่เสมือนจริง  มีรูปถ่ายผู้
พยากรณ์  และที่อยู่ท่ีสามารถติดต่อได้ เพื่อเพิ่มความน่าเชื่อถือให้เพิ่มมากยิ่งข้ึน มีนโยบายการเก็บรักษาข้อมูลส่วนตัวของ
ผู้รับบริการที่ชัดเจน รวมถึงมีการออกแบบบริการพยากรณ์โหราศาสตร์มีลักษณะเป็นมืออาชีพ แยกประเภทการพยากรณ์ 
เพิ่มความหลากหลายในรูปแบบการพยากรณ์โหราศาสตร์ให้มากข้ึน มีการอ้างอิงแหล่งที่มาชัดเจน ท าให้ผู้เข้าใช้บริการเกิด
ความเชื่อถือ และเพื่อให้ผู้บริโภคมีโอกาสกลับมาใช้บริการบ่อยขึ้น เพิ่มความถี่ในการเข้าใช้บริการมากยิ่งข้ึน  
 

กิตติกรรมประกาศ 
สารนิพนธ์ฉบับนี้ส าเร็จได้ด้วยดี โดยได้รับความอนุเคราะห์จาก รองศาสตราจารย์ ดร.ณักษ์ กุลิสร์ อาจารย์ที่

ปรึกษาสารนิพนธ์ ที่กรุณาเสียสละเวลาให้ค าแนะน า ช้ีแนะแนวทาง ตรวจสอบความถูกต้อง ตลอดจนช่วยแก้ไข
ข้อบกพร่องต่าง ๆ จนกระทั่งแล้วเสร็จสมบูรณ์ ขอขอบพระคุณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิโรจน์ บรุณศิริ ประธานกรรมการ
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สอบสารนิพนธ์ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐยา ประดิษฐสุวรรณ อาจารย์ ดร.ณัฏฐพัชร มณีโรจน์ กรรมการสอบ             
สารนิพนธ์ ท่ีให้ค าแนะน าอันเป็นประโยชน์ในการพัฒนา ปรับปรุงแก้ไขเกี่ยวกับงานวิจัยฉบับนี้ให้มีความสมบูรณ์มากขึ้น 
ผู้วิจัยขอขอบพระคุณคณาจารย์ในคณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ โรฒทุกท่าน ที่ได้กรุณาให้วิชา
ความรู้ทั้งในทางทฤษฎี รวมถึงการประยุกต์ใช้ในทางปฏิบัติ ให้ความช่วยเหลือด้วยดีเสมอมา รวมถึงคณาจารย์ 
ผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่านที่ได้จัดท าหนังสือ บทความ เอกสารทางวิชาการ ข้อมูลทางวิชาการและเอกสารอ้างอิงต่างๆ ท่ีผู้วิจัยได้
ท าการศึกษา และน ามาอ้างอิงในการศึกษาครั้งนี้ ขอขอบคุณผู้ตอบแบบสอบถามทุกท่านที่ให้ความอนุเคราะห์ในการตอบ
แบบสอบถามรวมถึงข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ขอขอบคุณเจ้าหน้าท่ีคณะบริหารธุรกิจเพื่อสงัคม และบัณฑิตวิทยาลัย ท่ีช้ีแนะ
แนวทาง ประสานงานด าเนินการ ตลอดจนกัลยาณมิตรทุกท่านที่ให้ความช่วยเหลือ ให้ค าแนะน า และความคิดเห็นต่าง ๆ 
ให้ก าลังใจในการศึกษามาโดยตลอด หวังเป็นอย่างยิ่งว่างานวิจัยช้ินนี้จะเป็นประโยชน์แก่ผู้ที่สนใจและเกี่ยวข้อง หากมี
ข้อผิดพลาดประการใด ผู้วิจัยต้องขออภัยมา ณ ท่ีนี้ 
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