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บทคัดย่อ 
 

งานวิจัยครั้ งนี้ มี วัตถุประสงค์ เพื่ อศึ กษาเปรียบ เที ยบการตัดสิน ใจใช้บริการ Makro Click ใน เขต
กรุงเทพมหานครกับลักษณะส่วนบุคคล และศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดออนไลน์ และปัจจัยคุณลักษณะของ
นวัตกรรม ที่มีความสัมพันธ์ต่อการตัดสินใจใช้บริการ Makro Click ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยใช้แบบสอบถามเป็น
เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 400 คน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าร้อยละ 
ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติการทดสอบค่าที การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว และสถิติสหสัมพันธ์              
อย่างง่าย (Pearson Correlation) ผลการศึกษาสมมติฐานงานวิจัย พบว่า ลักษณะด้านประชากรศาสตร์ของผู้ใช้บริการ 
Makro Click ประกอบด้วย ระดับการศึกษา สถานภาพสมรส และรายได้เฉลี่ยต่อเดือนที่แตกต่างกันมีระดับการตัดสินใจ
ใช้บริการ Makro Click ในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ส่วนปัจจัยส่วน
ประสมทางการตลาดออนไลน์ในทุก ๆ ด้าน ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ด้านการ
ส่งเสริมการขาย ด้านการให้บริการแบบเจาะจง ด้านการรักษาความเป็นส่วนตัว และในภาพรวม มีความสัมพันธ์กับระดับ
การตัดสินใจใช้บริการ Makro Click ในเขตกรุงเทพมหานคร และปัจจัยคุณลักษณะของนวัตกรรมในทุก ๆ ด้าน ได้แก่ 
ด้านคุณลักษณะความยุ่งยากซับซ้อน ด้านคุณลักษณะสามารถสังเกตได้ ด้านคุณลักษณะสามารถทดลองใช้ได้ ด้าน
คุณลักษณะประโยชน์เชิงเปรียบเทียบ ด้านคุณลักษณะที่เข้ากันได้ และในภาพรวม มีความสัมพันธ์กับระดับการตัดสินใจ
ใช้บริการ Makro Click ในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
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ABSTRACT 
 

The aims of this study were to compare the factors that influence people's decisions to use 
Makro Click in Bangkok, as well as the factors that influence the online marketing mix and the 
characteristics of innovation that are related to the decision to use the Makro Click service in Bangkok. 
The questionnaire was used to collect data from a sample of 400 Bangkok residents. Percentage, 
mean, standard deviation, T-test, simple correlation statistics, and one-way ANOVA (Pearson 
Correlation) were the statistics used in the data analysis. The hypothesis study found that, The 
demographic characteristics of Makro Click service users in Bangkok, including varying levels of 
education, marital status, and average monthly income, as well as varying levels of decision-making 
to use the services, were, according to the findings of the research hypothesis study at the 0.05 level, 
statistically significant. The level of decision-making to use the Makro Click service in Bangkok was 
related to every aspect of the online marketing mix at the 0.01 level, which is statistically significant. 
The level of decision-making in using Makro Click services in Bangkok was related to the attributes of 
innovation in all areas at the 0.01 level, which is statistically significant.years. The statistics used in the 
data analysis included percentage, mean, standard deviation, a t-test, simple correlation statistics, 
and One-Way ANOVA (Pearson Correlation). The hypothesis study found the following: the 
demographic characteristics consisted of educational level and different average monthly income, 
decision-making on purchasing life insurance on group savings among members of Generation Y in in 
the Bangkok metropolitan area at a statistically significant level of 0.05. The four marketing mix 
factors included products, prices, and distribution channels, and sales promotion including motivation 
in both aspects, namely reason and emotion correlated with decisions to buy life insurance among 
members of Generation Y in the Bangkok metropolitan area in the same direction and with a 0.05 level 
of statistical significance. 
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บทน า 
ปัจจุบันเทคโนโลยีการสื่อสารพัฒนาขึ้นมากนับตั้งแต่การเกิดขึ้นของอินเทอร์เน็ตและการเกิดขึ้นของเครือข่าย

สังคมออนไลน์ ส่งผลให้ธุรกิจต้องมีการปรับตัวท าให้เกิดการตลาดผ่านสื่อสังคมออนไลน์เพื่อรองรับพฤติกรรมของ
ผู้บริโภคที่มีการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์เพิ่มสูงขึ้นซึ่งเครือข่ายสังคมออนไลน์ได้กลายมาเป็นสื่อกลางส าคัญในการให้
ข้อมูลการตลาดที่ส าคัญ เช่น ข้อมูลพฤติกรรมการซื้อของผู้บริโภค สื่อสังคมออนไลน์ ยังมีความส าคัญต่อผู้บริโภค เช่น 
สามารถใช้ข้อมูลสินค้าและรีวิวสินค้าเป็นข้อมูลการตัดสินใจ เพื่อให้ผู้บริโภคเกิดความสะดวกบยายในการซื้อสินค้า และ
เป็นการสร้างความพึงพอใจแก่ ลูกค้าเป้าหมายได้ เป็นต้น โดยจุดเด่นของสังคมออนไลน์ คือ การสนทนาโต้ตอบเพื่อ
แลกเปลี่ยนเพื่อ แลกเปลี่ยนข้อมูลกันอย่างรวดเร็วจึงเปรียบเสมือนเป็นช่องทางให้กลุ่มคนที่มีความสนใจในเรื่อง ประเภท
เดียวกันพบกันและมีการส่งต่อข้อมูลผ่านสื่อสังคมออนไลน์ท าให้เข้าถึงและใกล้ชิด กับกลุ่มลูกค้าท่ีเป็นคนท่ัวไปได้โดยง่าย 
จากสถานการณ์โควิด-19 ได้เปลี่ยนพฤติกรรมผู้บริโภคไปอย่างถาวร กลายเป็นฐานของ ผู้ซื้อท่ีคุ้นเคยกับเทคโนโลยีและ
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พร้อมใช้จ่ายผ่านช่องทางออนไลน์มากขึ้น การศึกษาครั้งนี้ พบว่าชาวไทยมีอัตราการใช้ช่องทางช้อปปิ้งออนไลน์สูงที่สุด  
ในโลก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงการระบาดของโควิด-19 ผู้บริโภคถึงร้อยละ 94 ระบุว่าการช้อปปิ้งออนไลน์เป็นช่องทาง
ที่มาช่วยพวกเขาไว้ในปี 2563 ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนที่สูงที่สุดในโลก นอกจากนี้ร้อยละ 90 ตอบว่าจะใช้ช่องทางดิจิทัลต่อไป
ในปีหน้า ผู้บริโภคส่วนใหญ่มั่นใจว่าพฤติกรรมช้อปปิ้งออนไลน์ของตนเองได้เปลี่ยนแปลงไปแล้วตลอดกาล เนื่องจากการ
ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลถูกกระตุ้นให้เกิดขึ้นเร็วยิ่งขึ้น (ร้อยละ 88) นอกจากนี้ผู้บริโภคชาวไทยยังใช้เงินผ่านช่องทางออนไลน์
มากขึ้นกว่าในอดีต โดยใช้เพื่อซื้อทั้งสินค้าและบริการ มีถึงร้อยละ 45 ที่ยินดีจ่ายเงินตั้งแต่ 1,000 -8,000 บาท ในการช้
อปปิ้งออนไลน์ แม้ว่าโดยรวม การใช้จ่ายในช่องทางออฟไลน์จะยังอยู่ในระดับที่สูงกว่า แต่การช้อปปิ้งออนไลน์มีแนวโน้ม
จะเพิ่ม มากขึ้นและอยู่ในระดับสูงต่อไปในอนาคต โดยผู้บริโภคชาวไทยร้อยละ 62 พบว่า ตนเองใช้จ่าย ผ่านช่องทาง
ออนไลน์เพิ่มมากขึ้นในช่วงโควิด-19และร้อยละ92ระบุว่าจะยังคงซื้อผ่านช่องทางออนไลน์ต่อไปเช่นเดิมหลังการระบาด
สิ้นสุดลง 

ด้วยเหตุนี้ทางบริษัท สยามแม็คโคร จ ากัด (มหาชน) จึงได้มีการเปิดตัวแอปพลิเคชัน Makro Application 
ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2558 ที่ผ่านมา เพื่อตอบโจทย์ในการขายตามพฤติกรรมของ ผู้บริโภคที่เปลี่ ยนไป เพื่อต่อยอดธุรกิจอีก
ช่องทางหนึ่งแบบออนไลน์ โดยปัจจุบัน มียอดดาวน์โหลด ใช้งาน Makro Application อยู่ที่ 200,000 คน เพิ่มจากปี 
พ.ศ. 2558 ท่ีมียอดดาวน์โหลด 50,000 คน ซึ่งปันจุบัน ณ เดือนตุลาคม พ.ศ. 2564 มียอดดาวน์โหลดการใช้งาน Makro 
Application ทั้งจากระบบ Android และ iOS จ าานวน 957,000 คน ถึงแม้ว่ายอดดาวน์โหลดการใช้งาน Makro 
Application จะมีจ านวนเพิ่มขึ้นกว่าเดิม ทางบริษัทก็ควรจะต้องพัฒนากลยุทธ์การสื่อสารการตลาดดิจิทัลใน ช่องทาง 
อื่น ๆ ร่วมกันอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะด้านเนื้อหาสาระและการใช้ช่องทางการสื่อสารที่ถูกต้องเหมาะสม 

จากบริบทข้างต้น จึงท าให้ผู้วิจัยมีความสนใจที่จะศึกษาวิจัยเรื่อง ส่วนประสมการตลาด ออนไลน์และ
คุณลักษณะของนวัตกรรม ที่มีความสัมพันธ์ต่อการตัดสินใจใช้บริการ Makro Click ในเขตกรุงเทพมหานคร เพื่อท าให้
ทราบถึงพฤติกรรม และปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการตัดสินใจใช้บริการ Makro Click เพื่อน ามาพัฒนา ปรับปรุงรูปแบบ
ร้านค้าให้ตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภคและทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก ให้เกิดความได้เปรียบทางการ
แข่งขัน และสามารถอยู่รอดอย่างยั่งยืนในอนาคต 
 

ความมุ่งหมายของการวิจัย 
1. เพื่อศึกษาลักษณะประชากรศาสตร์ซึ่งประกอบด้วย อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ สถานภาพสมรส และ

รายได้เฉลี่ยต่อเดือนที่ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการ Makro Click ในเขต กรุงเทพมหานคร 
2. เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดออนไลน์ที่มีความสัมพันธ์ต่อการตัดสินใจ ใช้บริการ Makro Click 

ในเขตกรุงเทพมหานคร 
3. เพื่อศึกษาปัจจัยคุณลักษณะของนวัตกรรมที่มีความสัมพันธ์ต่อการตัดสินใจใช้บริการ 

Makro Click ในเขตกรุงเทพมหานคร 
 

ทบทวนวรรณกรรม 
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับด้านประชากรศาสตร์ Kotler & Keller (2009) กล่าวว่า ปัจจัยส่วนบุคคลที่มี

อิทธิพลต่อพฤติกรรมผู้บริโภค (Personal factor influencing consumer behavior) และการตัดสินใจของผู้ซื้อคือ
ลักษณะส่วนบุคคลทางด้านต่าง ๆ อาทิเช่น 
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1. เพศ สามารถแบ่งแยกความต้องการของผู้บริโภคได้ โดยดูเพศของผู้บริโภคเป็นหลักในการตอบสนอความ
ต้องการซึ่งเป็นตัวแปรในการแบ่งส่วนตลาดที่ส าคัญ เพราะปัจจุบันนี้ตัวแปรด้านเพศส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการ
บริโภคเป็นอย่างมาก โดยเพศท่ีแตกต่างกันมักจะมีทัศนคติ การรับรู้ และการตัดสินใจซื้อสินค้าและบริการที่แตกต่างกัน 

2. อายุ บุคคลที่มีอายุแตกต่างกันจะมีความต้องการในสินค้าและบริการที่แตกต่างกันโดยแบ่งกลุ่มผู้บริโภคตาม
ช่วงอาย ุ

3. ระดับการศึกษา ผู้ที่มีการศึกษาสูงมีแนวโน้มที่จะบริโภคผลิตภัณฑ์และบริการที่มีคุณภาพที่ดีมากกว่าผู้ที่มี
การศึกษาน้อย และมีแนวโน้มที่จะบริโภคผลิตภัณฑ์และบริการที่มีคุณภาพมากกว่า รวมถึงมีโอกาสและทางเลือกที่มากกว่าผู้ที่
มีการศึกษาน้อยอกีด้วย 

4. อาชีพ บุคคลที่ประกอบอาชีพแตกต่างกันย่อมท าให้มีความต้องการสินค้าและบริการที่แตกต่างกัน ดังนั้น
นักการตลาดจะต้องศึกษาว่าสินค้าและบริการของบริษัทนั้นเป็นที่ต้องการของกลุ่มอาชีพประเภทใด เพื่อจะจัดเตรียม
สินค้าและบริการให้สอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มบุคคลนั้นอย่างเหมาะสม 

5. สถานภาพทางเศรษฐกิจหรือรายได้ จะมีผลกระทบโดยตรงต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าและบริการ ประกอบด้วย 
รายได้ การออม อ านาจการซื้อและทัศนคติเกี่ยวกับการใช้จ่าย ดังนั้นนักการตลาดต้องสนใจในแนวโน้มของรายได้ส่วน
บุคคล เนื่องจากรายได้จะมีผลต่ออ านาจการซื้อสูง 

แนวความคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับส่วนประสมทางการตลาด  อดุลย์ จาตุรงคกุล (2543) ได้น าเสนอ                   
ส่วนประสมทางการตลาดว่า เป็นสิ่งเร้า ทางการตลาดที่ท าให้เกิดขั้นตอนในการตัดสินใจซื้อ สามารถแบ่งได้ดังนี้ 

1. ผลิตภัณฑ์ (Product) เป็นสิ่งที่ผู้บริโภคเกิดการซื้อผลิตภัณฑ์เพื่อใช้ส าหรับ แก้ไขปัญหา หรือเติมความ
ต้องการ เมื่อผู้บริโภคเกิดการรับรูถ้ึงคุณภาพและความใหม่ ความน่าสนใจ ของสินค้า แต่ส าหรับสินค้าที่ใหม่และยังไมเ่ป็น
ที่รู้จักท าให้ยากต่อการตัดสินใจซื้อเป็นสิ่งที่นักการตลาดควรจะน าเสนอข้อมูลอย่างเหมาะสมที่ จะช่วยให้ผู้ซื้อตัดสินใจ            
ได้อย่างง่าย ในทางกลับกัน ถ้าหากสิ่งนั้น เป็นสิ่งที่ผู้บริโภคมีความคุ้นเคย เพื่อที่จะท าให้ผู้ซื้อที่ก าลังตัดสินใจซื้อเกิด              
การซื้อได้ อย่างง่ายดาย โดยไม่ต้องท าการค้นหาข้อมูลของสินค้าอื่นเพื่อเป็นทางเลือก รูปลั กษณ์ของสินค้าหีบห่อและ 
ป้ายฉลากของสินค้า จะสามารถนามาเป็นจุดที่ผู้ซื้อใช้ในการพิจารณา แล้วน าไปสู่ กระบวนการซื้อของผู้บริโภค ถ้าหาก
สินค้ามีบรรจุภัณฑ์ที่โดดเด่นอาจจะเป็นจุดที่จะท าให้ผู้บริโภค สนใจและเก็บผลิตภัณฑ์ไว้เป็นตัวเลือกเพื่อท าการพิจารณา 

2. ราคา (Price) เมื่อผู้บริโภคได้พิจารณาประเมินทางเลือกพร้อมกับตัดสินใจเลือก ในระยะถัดมาราคาจะมีผล
ต่อพฤติกรรมการซื้อ โดยทั่วไปสินค้าที่มีราคาต่ าจะเป็นท่ีช่ืนชอบของผู้ซื้อ นักการตลาดจึงต้องตั้งราคาที่น่าสนใจ เพื่อเป็น
การซื้อที่ก่อให้เกิดการประหยัดของผู้บรโิภค หรือ อาจใช้สิ่งจูงใจด้านอื่น ๆ ที่กระตุ้นความสนใจ ในการเลือกที่มีตัวเลือกที่
หลากหลายผู้บริโภคมักใช้ การพิจารณาอย่างละเอียดในเรื่องราคา โดยราคาถือเป็นปัจจัยหนึ่งในปัจจัยทั้งหลายที่มีความ
เกี่ยวข้อง แต่ถ้าหากกล่าวถึงสินค้าที่ฟุ่มเฟือย ราคาจะไม่ส่งผลให้การซื้อลดน้อยลง อีกทั้งราคายังบ่งบอกถึงคุณค่าของ
สินค้าได้อีกด้วย 

3. ช่องทางการจ าหน่าย (Place) โดยความแพร่หลายของสินค้า และง่ายที่จะหาซื้อ จะส่งผลให้ผู้บริโภคน าไป
ประเมิน ประเภทของช่องทางที่จะน าเสนอสินค้าก็ก่อให้เกิดอิทธิพลในเรื่อง ของการรับรู้ภาพพจน์ของผลิตภัณฑ์ เช่น ถ้า
สินค้าที่มีของแถมในร้านเสริมสวยที่ตั้งอยู่ใน ห้างสรรพสินค้าจะท าให้สินค้านั้นได้รับชื่อเสียงท่ีมากกว่าการน าไปไว้วางบน
ช้ันวางสินค้าใน ซุปเปอร์มาร์เก็ต 

4. การส่งเสริมการตลาด (Promotion) การส่งเสริมการตลาดตัวท่ีธุรกิจใช้ใน การกระตุ้นการซื้อของผู้บริโภค 
หากนักการตลาดสามารถแนะนาสินค้าที่สามารถช่วยแก้ไขปัญหาได้ เมื่อได้ข่าวสารหลังการซื้อสามารถเป็นการยืนยันได้
ว่าการตัดสินใจซื้อของลูกค้านั้นถูกต้อง 

แนวคิดและทฤษฎีการยอมรับนวัตกรรม ความหมายของนวัตกรรม สุภาภรณ์ พลนิกร (2548) ได้กล่าวว่า 
กระบวนการแพร่กระจายของนวัตกรรมนั้น จะขึ้นอยู่กับปัจจัยหลักซึ่งประกอบไปด้วย 5 ปัจจัยดังต่อไปนี้ 
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1. ลักษณะเฉพาะของผลิตภัณฑ์ หมายถึง ผลิตภัณฑ์ใหม่แต่ละชนิดได้รับ การยอมรับจากผู้บริโภคไม่เท่ากัน 
ลักษณะส าคัญของผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับอัตราการยอมรับ ของผู้บริโภคมีดังนี 

   1.1 ความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ (Relative Advantage) เป็นการรับรู้ของ ลูกค้าคาดหวังในเรื่องของ
ความเหนือกว่าของผลิตภัณฑ์ใหม่ เมื่อเปรียบเทียบกับผลิตภัณฑ์ปัจจุบัน ที่ใช้อยู่ 

   1.2 ความเข้ากันได้ (Compatibility) หมายถึง ระดับการรับรู้ของลูกค้าที่ คาดหวังว่าผลิตภัณฑ์ใหม่
สอดคล้องกบัความจ าเป็น ค่านิยม และวิธีการใช้งานปัจจุบันของตน มากเพียงใด 

   1.3 ความซับซ้อน (Complexity) เป็นระดับความยากที่จะเข้าใจและใช้งาน ถ้าหากเข้าใจได้ง่ายและมี
วิธีการใช้ไม่ยุ่งยากหรือสามารถใช้ความรู้เดิมมาพัฒนาต่อได้ ก็จะช่วย ให้การยอมรับของผู้บริโภคได้เร็วขึ้น 

   1.4 มีการทดลองใช้ได้ก่อนซื้อ (Trial ability) หมายถึง ผู้บริโภคสามารถน า ผลิตภัณฑ์ใหม่ไปทดลองใช้
ดูก่อนได้ ถ้าใช้ได้ดีจะช่วยให้ผู้บริโภคสามารถประเมินข้อดีข้อเสียและ ตัดสินใจได้ง่ายยิ่งข้ึน 

   1.5 ความสังเกตเห็นได้ (Observability หรือ Communicability) หากผลิตภัณฑ์ นั้นเป็นที่สังเกตเห็นได้
ง่ายหรือสามารถสื่อสารให้ลูกค้าสามารถสร้างความคาดหวัง หรือท าให้คนอื่น เข้าใจได้ มักจะมีการแพร่กระจายได้ง่าย 
และรวดเร็ว นอกจากนี้ผลิตภัณฑ์ที่จับต้องได้ (Tangible) มักจะได้รับการยอมรับเร็วกว่าผลิตภัณฑ์หรือบริการที่สัมผัส 
(Intangible) 

แนวความคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการตัดสินใจซ้ือ สุภาภรณ์ พลนิกร (2548) ได้กล่าวว่า กระบวนการ
แพร่กระจายของนวัตกรรมนั้น จะขึ้นอยู่กับปัจจัยหลักซึ่งประกอบไปด้วย 5 ปัจจัยดังต่อไปนี ้

1. ลักษณะเฉพาะของผลิตภัณฑ์ หมายถึง ผลิตภัณฑ์ใหม่แต่ละชนิดได้รับ การยอมรับจากผู้บริโภคไม่เท่ากัน 
ลักษณะส าคัญของผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับอัตราการยอมรับ ของผู้บริโภคมีดังนี้ 
    1.1 ความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ (Relative Advantage) เป็นการรับรู้ของ ลูกค้าคาดหวังในเรื่องของ
ความเหนือกว่าของผลิตภัณฑ์ใหม่ เมื่อเปรียบเทียบกับผลิตภัณฑ์ปัจจุบัน ที่ใช้อยู ่
    1.2 ความเข้ากันได้ (Compatibility) หมายถึง ระดับการรับรู้ของลูกค้าที่ คาดหวังว่าผลิตภัณฑ์ใหม่
สอดคล้องกับความจ าเป็น ค่านิยม และวิธีการใช้งานปัจจุบันของตน มากเพียงใด 
    1.3 ความซับซ้อน (Complexity) เป็นระดับความยากที่จะเข้าใจและใช้งาน ถ้าหากเข้าใจได้ง่ายและมี
วิธีการใช้ไม่ยุ่งยากหรือสามารถใช้ความรู้เดิมมาพัฒนาต่อได้ ก็จะช่วย ให้การยอมรับของผู้บริโภคได้เร็วขึ้น 
    1.4 มีการทดลองใช้ได้ก่อนซื้อ (Trial ability) หมายถึง ผู้บริโภคสามารถน า ผลิตภัณฑ์ใหม่ไปทดลองใช้
ดูก่อนได้ ถ้าใช้ได้ดีจะช่วยให้ผู้บริโภคสามารถประเมินข้อดีข้อเสียและ ตัดสินใจได้ง่ายยิ่งข้ึน 
    1.5 ความสังเกตเห็นได้ (Observability หรือ Communicability) หากผลิตภัณฑ์ นั้นเป็นที่สังเกตเห็นได้
ง่ายหรือสามารถสื่อสารให้ลูกค้าสามารถสร้างความคาดหวัง หรือท าให้คนอื่น เข้าใจได้ มักจะมีการแพร่กระจายได้ง่าย 
และรวดเร็ว นอกจากนี้ผลิตภัณฑ์ที่จับต้องได้ (Tangible) มักจะได้รับการยอมรับเร็วกว่าผลิตภัณฑ์หรือบริการที่สัมผัส 
(Intangible) 
 

วิธีด าเนินการวิจัย 
ประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือ ผู้ใช้บริการตลาดออนไลน์และคุณลักษณะของ นวัตกรรม ที่มีความสัมพันธ์ต่อ

การตัดสินใจใช้บริการ Makro Click ในกรุงเทพมหานคร ซึ่งไม่ทราบ จ านวนประชากรที่แน่นอน 
กลุ่ม ตัวอย่างที่ ใช้ ในการวิจัย  คือ ผู้ที่ เคยมีประสบการ์ ในการใช้ Application Makro Click ในเขต

กรุงเทพมหานคร ซึ่งมีจ านวนมาก และไม่สามารถหาจ านวนประชากรที่แน่นอนได้ จึงได้ก าหนดค่าความแปรปรวนสูงสุด
คือ p = 0.5 และ q = 0.5 โดยยอมรับความคลาด เคลื่อนที่ 5% และก าหนดระดับความเช่ือมั่น 95% เพื่อน ามา



6 
 

ค านวณหาจ านวนประชากร (นภดล ร่มโพธิ์, 2555) ส ารวจเท่ากับ 384 ราย และเพิ่มจ านวนตัวอย่างอีก 16 คน รวม
ขนาดของกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 400 คน 

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการราบรวมข้อมูล  
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) ซึ่งผู้วิจัยได้สร้างขึ้น เพื่อการศึกษาถึง

ลักษณะประชากรศาสตร์ ของประชากรที่ใช้การตลาดออนไลน์และคุณลักษณะ ของนวัตกรรม ที่มีความสัมพันธ์ต่อการ
ตัดสินใจใช้บริการ Makro Click ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยแบ่งเป็น 4 ส่วน ดังนี้ 
 ส่วนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับประชากรศาสตร์ของผู้ตอบแบบสอบถาม มีค าถามทั้งหมด 7 ข้อ ได้แก่ อายุ 
สถานภาพ ระดับการศึกษา และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน โดยเป็นค าถามแบบหลายตัวเลือก (Multiple Choices 
Questions) ให้ผู้ตอบเลือกเพียงข้อเดียว  
 ส่วนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดออนไลน์ โดยแบ่งเป็น 6 ด้าน ได้แก่ ปัจจัย 
ด้านผลิตภัณฑ์ ปัจจัยด้านราคา ปัจจัยด้านช่างทางการจัดจ าหน่าย ปัจจัยด้านการส่งเสริมการขาย ปัจจัยด้านการ
ให้บริการแบบเจาะจง และปัจจัยด้านการรักษาความเป็นส่วนตัว รวมจ านวน 30 ข้อ แบบสอบถาม มาตราส่วนประมาณ
ค่า (Likert Scale Questions) โดยใช้ระดับการวัดข้อมูลประเภท 
อันตรภาคชั้น (Interval Scale) มี 5 ระดับ ได้แก่ เห็นด้วยอย่างยิ่ง เห็นด้วย ไม่แน่ใจ ไม่เห็นด้วย และไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง 
 ส่วนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยด้านคุณลักษณะของนวัตกรรม โดยแบ่งเป็น 6 คุณลักษณะได้แก่ 
คุณลักษณะประโยชน์เชิงเปรียบเทียบ คุณลักษณะที่เข้ากันได้ คุณลักษณะความยุ่งยากซับซ้อน คุณลักษณะสามารถ
ทดลองใช้ได้และคุณลักษณะสามารถสังเกตได้ รวมจ านวน 25 ข้อ โดยใช้แบบสอบถาม มาตราส่วนประมาณค่า (Likert 
Scale Questions) โดยใช้ระดับการวัดข้อมูลประเภท 
อันตรภาคชั้น (Interval Scale) มี 5 ระดับ ได้แก่ เห็นด้วยอย่างยิ่ง เห็นด้วย ไม่แน่ใจ ไม่เห็นด้วย และไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง  
 ส่วนที่ 4 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการตัดสนิใจใช้บริการ โดยแบ่งเป็น 5 ข้อ ได้แก่ 
การรับรู้ปัญหา การค้นหาข้อมูล การประเมินทางเลือก การตัดสินใจใช้และความรู้สึกภายหลังการใช้ จ านวนรวม 23 ข้อ 
โดยใช้แบบสอบถาม มาตราส่วนประมาณค่า (Likert Scale Questions) โดยใช้ระดับการวัดข้อมูลประเภทอันตรภาคชั้น 
(Interval Scale) มี 5 ระดับ ได้แก่ เห็นด้วยอย่างยิ่ง เห็นด้วย ไม่แน่ใจ ไม่เห็นด้วย และไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง  
 การวิเคราะห์ข้อมูล ใช้โปรแกรมสถิติส าเร็จรูปส าหรับการวิเคราะห์ข้อมูลทางสังคมศาสตร์ วิเคราะห์ข้อมูลด้วย
สถิติเชิงบรรยาย (Descriptive Statistic) ประกอบด้วย ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard 
Deviation) ใช้เกณฑ์การแปลความหมายค่าคะแนนเฉลี่ยความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่าง ของ กัลยา วานิชย์บัญชา (2554) 
โดยช่วงคะแนนเฉลี่ยระหว่าง 4.21 - 5.00 อยู่ในระดับมากที่สุด ช่วงคะแนนเฉลี่ยระหว่าง 3.41 - 4.20 อยู่ในระดับมาก 
ช่วงคะแนนเฉลี่ยระหว่าง 2.61 - 3.40 อยู่ในระดับปานกลาง ช่วงคะแนนเฉลี่ยระหว่าง 1.81 - 2.60 อยู่ในระดับน้อย 
และช่วงคะแนนเฉลี่ยระหว่าง 1.00  - 1.80 อยู่ในระดับน้อยที่สุด 
 

ผลการวิจัย 
ส่วนที่ 1 การวิเคราะห์ข้อมูลลักษณะด้านประชากรศาสตร์ของผู้ตอบแบบสอบถาม 
อายุของกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยนี้จ านวน 400 คน ผู้ที่ตอบ แบบสอบถามส่วนใหญ่อายุระหว่าง 31 -40 ปี 

จ านวน 312 คน คิดเป็นร้อยละ 78.00 รองลงมาคืออายุระหว่าง 20-30 ปี จ านวน 74 คน คิดเป็นร้อยละ 18.50 และ
อายุระหว่าง 41-50 ปี จ านวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 3.50 ตามล าดับด้านการศึกษาของกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยนี้ 
จ านวน 400 คน ผู้ที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า จ านวน 358 คน คิดเป็น  
ร้อยละ 89.50 และการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี จ านวน 42 คน คิดเป็นร้อยละ 10.50 ตามล าดับ 
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ด้านอาชีพ ผู้ที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอาชีพลูกจ้างบริษัท/พนักงานเอกชน จ านวน 297 คน คิดเป็น             
ร้อยละ 74.25 รองลงมาคือ อาชีพข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ จ านวน 88 คน คิดเป็นร้อยละ 22.00 และอาชีพ
เจ้าของธุรกิจส่วนตัว/ค้าขาย จ านวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 3.75 ตามล าดับ 

ด้านสถานภาพ ผู้ที่ตอบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่มีสถานภาพสมรส/อยู่ด้วยกัน จ านวน 307 คน คิดเป็น               
ร้อยละ 76.75 และสถานภาพโสด จ านวน 93 คน คิดเป็นร้อยละ 23.25 ตามล าดับ 

ด้านรายได้เฉลี่ยต่อเดือน ส่วนใหญ่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 25,001-35,000 บาท จ านวน 246 คน คิดเป็นร้อยละ 
61.50 รองลงมาคือ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 15,001-25,000 บาท จ านวน 85 คน คิดเป็นร้อยละ 21.25 ถัดมาคือ รายได้เฉลี่ย
ต่อเดือน 45,001 บาทขึ้นไป จ านวน 45 คน คิดเป็นร้อยละ11.25 และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 35,001-45,000 บาท จ านวน 24 
คน คิดเป็นร้อยละ 6.00 ตามล าดับ 

 
ส่วนที่ 2 ปัจจัยด้านส่วนประสมการตลาดออนไลน์ 
ตารางที ่1  ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดออนไลน์ 

ส่วนประสมทางการตลาดออนไลน์  S.D. ระดับ 

1. ด้านผลิตภัณฑ์ 4.20 0.396 ด ี

2. ด้านราคา 4.18 0.411 ด ี

3. ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย 4.21 0.421 ดีมาก 

4. ด้านการส่งเสริมการขาย 4.01 0.457 ด ี

5. ด้านการให้บริการแบบเจาะจง 4.11 0.522 ด ี

6. ด้านการรักษาความเป็นส่วนตัว 4.17 0.445 ด ี

ส่วนประสมทางการตลาดออนไลน์โดยรวม 4.15 0.309 ดี 

 
จากตารางที่ 1 การวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดออนไลน์โดยรวม ผู้ตอบแบบสอบถามมี

ความคิดเห็นอยู่ในระดับดี มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.15 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นอยู่
ในระดับดีมาก ได้แก่ ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.21 และผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นอยู่ใน
ระดับดี ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านการรักษาความเป็นส่วนตัว ด้านการให้บริการแบบเจาะจง และด้านการ
ส่งเสริม การขาย โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.20 4.18 4.17 4.11 และ 4.01 ตามล าดับ 
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ส่วนที่ 3 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน คุณลักษณะของนวัตกรรมโดยรวม 
ตารางที่ 2  ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน คุณลักษณะของนวัตกรรมโดยรวม 

คุณลักษณะของนวัตกรรม  S.D. ระดับ 

1. คุณลักษณะประโยชน์เชิงเปรียบเทียบ 4.13 0.381 ด ี

2. คุณลักษณะที่เข้ากันได้ 4.07 0.433 ด ี

3. คุณลักษณะความยุ่งยากซับซ้อน 4.17 0.403 ด ี

4. คุณลักษณะสามารถทดลองใช้ได้ 4.14 0.416 ด ี

5. คุณลักษณะสามารถสังเกตได้ 4.15 0.408 ด ี

คุณลักษณะของนวัตกรรมโดยรวม 4.13 0.334 ดี 

 
จากตารางที่ 2 การวิเคราะห์ข้อมูลคุณลักษณะของนวัตกรรมโดยรวม ผู้ตอบแบบสอบถาม มีความคิดเห็นอยู่ใน

ระดับดี มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.13 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ผู้ตอบ แบบสอบถามมีความคิดเห็นอยู่ในระดับดีทุกด้าน               
ซึ่งได้แก่ ด้านคุณลักษณะความยุ่งยากซับซ้อน ด้านคุณลักษณะสามารถสังเกตได้ ด้านคุณลักษณะสามารถทดลองใช้ได้            
ด้านคุณลักษณะประโยชน์ เชิงเปรียบเทียบ และด้านคุณลักษณะที่เข้ากันได้ โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.17 4.15 4.14 4.13 และ
4.07 ตามล าดับ 
 

ส่วนที่ 4 การตัดสินใจใช้บริการ Makro Click ในเขตกรุงเทพมหานคร 
ตารางที่ 3 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การตัดสินใจใช้บริการ Makro Click ในเขตกรุงเทพมหานคร 

การตัดสินใจใช้บริการ Makro Click  S.D. ระดับ 

1. การรับรู้ปัญหา 3.96 0.404 ด ี

2. การค้นหาข้อมูล 4.07 0.513 ด ี

3. การประเมินทางเลือก 4.14 0.462 ด ี

4. การตัดสินใจใช้ 4.16 0.441 ด ี

5. ความรู้สึกภายหลังการใช้ 4.12 0.456 ด ี

การตัดสินใจใช้บริการ Makro Click โดยรวม 4.09 0.374 ดี 

  
จากตารางที่ 3 การตัดสินใจใช้บริการ Makro Click ในเขตกรุงเทพมหานครโดยรวม ผู้ตอบแบบสอบถามมี

ความคิดเห็นอยู่ในระดับดี มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.09 เมื่อพิจารณาเป็น รายด้าน พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นอยู่
ในระดับดีทุกด้าน ซึ่งได้แก่ ด้านการตัดสินใจใช้ ด้านการประเมินทางเลือก ด้านความรู้สึกภายหลังการใช้ ด้านการค้นหา
ข้อมูล และด้านการรับรู้ ปัญหา โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.16 4.14 4.12 4.07 และ 3.96 ตามล าดับ 
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ผลการทดสอบสมมติฐาน 
สมมติฐานที่ 1 ลักษณะด้านประชากรศาสตร์ของผู้ใช้บริการ Makro Click ประกอบด้วย อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ 

สถานภาพสมรส และรายได้เฉลี่ยต่อเดือนที่แตกต่างกันมีระดับการตัดสินใจใช้ บริการ Makro Click ในเขตกรุงเทพมหานคร
แตกต่างกัน 

สมมติฐานที่ 1.1 ผู้ใช้บริการ Makro Click ที่มีอายุแตกต่างกันมีการตัดสินใจใช้บริการ Makro Click ในเขต
กรุงเทพมหานคร ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ท่ีระดับ 0.05 

สมมติฐานที่ 1.2 ผู้ใช้บริการ Makro Click ที่มีระดับการศึกษาต่างกันมีระดับการตัดสินใจใช้บริการ Makro 
Click ในเขต กรุงเทพมหานคร แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้
ผู้ใช้บริการที่มีการศึกษาในระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า มีระดับการตัดสินใจใช้บริการ Makro Clickมากกว่า
ผู้ใช้บริการที่มีระดับการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี 

สมมติฐานที่ 1.3 ผู้ใช้บริการ Makro Click ที่มีอาชีพแตกต่างกัน มีการตัดสินใจใช้ บริการ Makro Click ใน
เขตกรุงเทพมหานคร ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

สมมติฐานที่ 1.4 ผู้ใช้บริการ Makro Click ในเขตกรุงเทพมหานครที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 45,001 บาทขึ้นไป 
กั บ ร าย ได้ เฉ ลี่ ย ต่ อ เดื อ น  15 ,001 -25 ,000  บ าท  มี ค่ า  p-value < 0 .001  ซึ่ งมี ค่ า  โด ยผู้ มี ร าย ได้ เฉ ลี่ ย 
ต่อเดือน 45,001 บาทขึ้นไป มีระดับการตัดสินใจใช้บริการ Makro Click น้อยกว่าผู้มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 15,001-
25,000 บาท โดยมีผลต่างของค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.49 

ผู้ใช้บริการ Makro Click ในเขตกรุงเทพนมหานครที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 45,001 บาทข้ึนไป กับรายได้เฉลี่ย
ต่อเดือน 25,001-35,000 บาท มีค่า p-value < 0.001 โดยผู้มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 45,001 บาทขึ้นไป มีระดับการ
ตัดสินใจใช้บริการ Makro Click น้อยกว่าผู้มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 25,001-35,000 บาท โดยมีผลต่างของค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
0.57 

ผู้ใช้บริการ Makro Click ในเขตกรุงเทพนมหานครที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 45,001 บาทขึ้นไป กับรายได้เฉลี่ย
ต่อเดือน 35,001-45,000 บาท มีค่า p-value < 0.001 โดยผู้มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 45,001 บาทขึ้นไป มีระดับการ
ตัดสินใจใช้บริการ Makro Click น้อยกว่าผู้มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 35,001-45,000 บาท โดยมีผลต่างของค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
0.40 

สมมติฐานที่ 2 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดออนไลน์มีความสัมพันธ์กับระดับการตัดสินใจใช้บริการ Makro Click 
ในเขตกรุงเทพมหานคร แบ่งออกเป็น ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ด้านการส่งเสริมการขาย ด้านการ
ให้บริการแบบเจาะจง ด้านการรักษาความเป็นส่วนตัว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



10 
 

ตารางที่ 4 ความสัมพันธ์ระหว่างส่วนประสมทางการตลาดออนไลน์กับ ระดับการตัดสินใจใช้บริการ Makro 
Click  

ส่วนประสมทางการตลาดออนไลน์ การตัดสินใจใช้บริการ ระดับ 
ความสัมพันธ ์

ทิศทาง 
r p-value 

1. ด้านผลิตภัณฑ์ 0.283** 0.000 ต่ า เดียวกัน 
2. ด้านราคา 0.301** 0.000 ต่ า เดียวกัน 
3. ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย 0.408** 0.000 ต่ า เดียวกัน 
4. ด้านการส่งเสริมการขาย 0.362** 0.000 ต่ า เดียวกัน 
5. ด้านการให้บริการแบบเจาะจง 0.494** 0.000 ปานกลาง เดียวกัน 
6. ด้านการรักษาความเป็นส่วนตัว 0.447** 0.000 ปานกลาง เดียวกัน 

ส่วนประสมทางการตลาดออนไลน์โดยรวม 0.557** 0.000 ปานกลาง เดียวกัน 
* มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
 

จากตารางที่ 4 ส่วนประสมทางการตลาดออนไลน์ในภาพรวมมีค่าต่ ากว่า 0.01 หมายความว่าส่วน ประสม
ทางการตลาดออนไลน์ในภาพรวมมีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจใช้บริการ Makro Click ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยมี
ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์เท่ากับ 0.557 ซึ่งอยู่ในระดับปานกลาง และมีทิศทางเดียวกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.01 หมายความว่า หากผู้ให้บริการพัฒนา สมประสมทางการตลาดออนไลน์จะท าให้ผู้ใช้บริการ Makro Click มีระดับ
การตัดสินใจใช้บริการ Makro click ในเขตกรุงเทพมหานครเพิ่มขึ้นในระดับปานกลาง ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานทีตั้งไว้ 
หากพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า 

ส่วนประสมทางการตลาดออนไลน์ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย และด้านการส่งเสริม
การขาย มีค่าต่ ากว่า 0.01 หมายความว่า ส่วนประสมทางการตลาดออนไลน์ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการ
จัดจ าหน่าย และด้านการส่งเสรมิการขาย มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจใช้บริการ Makro Click ในเขตกรุงเทพมหานคร 
โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ะหว่าง 0.283-0.408 ซึ่งอยู่ในระดับต่ าและมีทิศทางเดียวกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ            
ที่ระดับ 0.01 หมายความว่า ถ้าผู้ให้บริการพัฒนาส่วนประสมทางการตลาดออนไลน์ ซึ่งประกอบด้วย ด้านผลิตภัณฑ์ 
ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย และด้านการส่งเสริมการขาย จะท าให้ผู้ใช้บริการ Makro Click มีระดับการ
ตัดสินใจใช้บริการ Makro Click ในเขตกรุงเทพมหานคร เพิ่มขึ้นในระดับต่ า ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตั้งไว้ 

ส่วนประสมทางการตลาดออนไลน์ ด้านการให้บริการแบบเจาะจง และด้านการรักษา ความเป็นส่วนตัว มี ค่า 
p-value < 0.001 ซึ่งมีค่าต่ ากว่า 0.01 หมายความว่า ส่วนประสมทางการตลาด ออนไลน์ ด้านการให้บริการแบบเจาะจง 
และด้านการรักษาความเป็นส่วนตัว มีความสัมพันธ์ กับการตัดสินใจใช้บริการ Makro Click ในเขตกรุงเทพมหานคร โดย
มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ ระหว่าง 0.447-0.497 ซึ่งอยู่ในระดับปานกลาง และมีทิศทางเดียวกัน อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ ระดับ 0.01 หมายความว่า ถ้าผู้ให้บริการพัฒนาส่วนประสมทางการตลาดออนไลน์ ซึ่งประกอบด้วย ด้านการ
ให้บริการแบบเจาะจง และด้านการรักษาความเป็นส่วนตัว จะท าให้ผู้ใช้บริการ Makro Click มีระดับการการตัดสินใจใช้
บริการ Makro Click ในเขตกรุงเทพมหานคร เพิ่มขึ้นในระดับปานกลาง ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตั้งไว้ 
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สมมติฐานที่ 3 ปัจจัยคุณลักษณะของนวัตกรรมมีความสัมพันธ์กับระดับการตัดสินใจ ใช้บริการ Makro Click 
ในเขตกรุงเทพมหานคร 

ตารางที ่5 ความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะของนวัตกรรมกับระดับ การตัดสินใจใช้บริการ Makro Click 
คุณลักษณะของนวัตกรรม การตัดสินใจใช้บริการ ระดับ 

ความสัมพันธ ์
ทิศทาง 

r p-value 
1. คุณลักษณะประโยชน์เชิงเปรียบเทียบ 0.587** 0.000 ปานกลาง เดียวกัน 
2. คุณลักษณะที่เข้ากันได้ 0.566** 0.000 ปานกลาง เดียวกัน 

3. คุณลักษณะความยุ่งยากซับซ้อน 0.505** 0.000 ปานกลาง เดียวกัน 

4. คุณลักษณะสามารถทดลองใช้ได้ 0.660** 0.000 สูง เดียวกัน 

5. คุณลักษณะสามารถสังเกตได้ 0.623** 0.000 สูง เดียวกัน 

คุณลักษณะของนวัตกรรมโดยรวม 0.720** 0.000 สูง เดียวกัน 
* มนีัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
 

จากตารางที่ 5 คุณลักษณะของนวัตกรรมในภาพรวมมีค่าต่ ากว่า 0.01 หมายความว่าคุณลักษณะของ 
นวัตกรรมในภาพรวมมีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจใช้บริการ Makro Click ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยมีค่า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เท่ากับ 0.720 ซึ่งอยู่ในระดับสูงและมีทิศทางเดียวกัน อย่างมีนัยส าคัญ ทางสถิติที่ระดับ 0.01 
หมายความว่า หากผู้ให้บริการพัฒนาสมประสมทางการตลาดออนไลน์จะท าให้ผู้ใช้บริการ Makro Click มีระดับการ
ตัดสินใจใช้บริการ Makro click ในเขตกรุงเทพมหานคร เพิ่มขึ้นในระดับสูง ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานทีตั้งไว้  
 

สรุปและอภิปรายผล 
ข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะประชากรศาสตร์ของผู้ตอบแบบสอบถาม ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่อายุอยู่ระหว่าง 

31-40 ปี จ านวน 312 คน คิดเป็นร้อยละ 78.00 มีการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า จ านวน 358 คน คิดเป็น
ร้อยละ 89.50 มีอาชีพลูกจ้างบริษัท/พนักงานเอกชน จ านวน 297 คน คิดเป็นร้อยละ 74.25 มีสถานภาพสมรส/อยู่
ด้วยกัน จ านวน 307 คน คิดเป็นร้อยละ 76.75 และมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนระหว่าง 25,001-35,00 บาท คิดเป็นร้อยละ 
61.50 

ส่วนประสมทางการตลาดออนไลน์โดยรวม ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นอยู่ในระดับดี มีค่าเฉลี่ ยเท่ากับ 
4.15 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านช่องทางการจัดจ าหน่ายมีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับดีมาก โดยมีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.21 ส่วนด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านการรักษา ความเป็นส่วนตัว ด้านการให้บริการแบบเจาะจง และด้านการ
ส่งเสริมการขาย มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับดี โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.20 4.18 4.17 4.11 และ 4.01 ตามล าดับ  

คุณลักษณะของนวัตกรรมโดยรวม ผู้ที่ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นอยู่ในระดับดี มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.13 
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นอยู่ใน ระดับดีทุกด้าน ซึ่งได้แก่ ด้านคุณลักษณะความ
ยุ่งยากซับซ้อน ด้านคุณลักษณะสามารถสังเกตได้ ด้านคุณลักษณะสามารถทดลองใช้ได้ ด้านคุณลักษณะประโยชน์                
เชิงเปรียบเทียบ และด้านคุณลักษณะที่เข้ากันได้ โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.17 4.15 4.14 4.13 และ 4.07 ตามล าดับ 

ตัดสินใจใช้บริการ Makro Click ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยรวมผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นอยู่ใน
ระดับดี มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.09 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ผู้ตอบ แบบสอบถามมีความคิดเห็นอยู่ในระดับดีทุกด้าน 
ซึ่งได้แก่ ด้านการตัดสินใจใช้ ด้านการประเมิน ทางเลือก ด้านความรู้สึกภายหลังการใช้ ด้านการค้นหาข้อมูล และด้าน
การรับรู้ปัญหา โดยมีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.16 4.14 4.12 4.07 และ 3.96 ตามล าดับ 
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สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 
สมมติฐานที่ 1 ลักษณะด้านประชากรศาสตร์ของผู้ใช้บริการ Makro Click ประกอบด้วย อายุ ระดับการศึกษา 

อาชีพ สถานภาพสมรส และรายได้เฉลี่ยต่อเดือนที่แตกต่างกัน มีระดับการตัดสินใจใช้บริการ Makro Click ในเขต
กรุงเทพมหานครแตกต่างกัน 

ลักษณะประชากรศาสตร์ ด้าน อายุ อาชีพ ที่แตกต่างกัน มีการตัดสินใจใช้บริการ Makro Click ไม่แตกต่างกัน 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

ลักษณะประชากรศาสตร์ ด้านระดับการศึกษา สภาพสมรส และรายได้เฉลี่ยต่อเดือนที่แตกต่างกัน มีการ
ตัดสินใจใช้บริการ Makro Click ที่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

สมมติฐานที่ 2 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดออนไลน์ ประกอบด้วย ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการ
จัดจ าหน่าย ด้านการส่งเสริมการขาย ด้านการให้ บริการแบบเจาะจง และด้านการรักษาความเป็นส่วนตัว มีความสัมพันธ์กับ
ระดับการตัดสินใจ ใช้บริการ Makro Click ในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบว่า  

ส่วนประสมทางการตลาดออนไลน์ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ด้านการส่งเสริมการขาย 
ด้านการให้บริการแบบเจาะจง และด้านการรักษาความเป็นส่วนตัว มีค่า Sig. < 0.001 ในทุก ๆ ด้าน ซึ่งได้ค่าที่ต่ ากว่า 0.01 
หมายความว่า ส่วนประสมทางการตลาดออนไลน์ ในทุก ๆ ด้าน ล้วนแต่มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจใช้บริการ Makro 
Click 
  สมมติฐานที่ 3 ปัจจัยคุณลักษณะของนวัตกรรม ประกอบด้วย ด้านคุณลักษณะ ประโยชน์เชิงเปรียบเทียบ 
ด้านคุณลักษณะที่เข้ากันได้ ด้านคุณลักษณะความยุ่งยากซับซ้อน ด้านคุณลักษณะสามารถทดลองใช้ได้ และด้าน
คุณลักษณะสามารถสังเกตได้ มีความสัมพันธ์ กับระดับการตัดสินใจใช้บริการ Makro Click ในเขตกรุงเทพมหานคร              
ผลการศึกษาพบว่า  

ด้านคุณลักษณะประโยชน์เชิงเปรียบเทียบ ด้านคุณลักษณะที่ เข้ากันได้ ด้านคุณลักษณะความยุ่งยากซับซ้อน 
ด้านคุณลักษณะสามารถทดลองใช้ได้ และด้าน คุณลักษณะสามารถสังเกตได้ มีค่า Sig. < 0.001 ในทุก ๆ ด้าน ซึ่งได้ค่าที่
ต่ ากว่า 0.01 หมายความว่า คุณลักษณะของนวัตกรรมในทุก ๆ ด้าน ล้วนแต่มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจใช้บริการ 
Makro Click ในเขตกรุงเทพมหานคร 
 

สรุปและอภิปรายผล 
1. ระดับการศึกษา มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการ Makro Click แตกต่างกัน โดยกลุ่มระดับการศึกษาปริญญา

ตรีหรือเทียบเท่ามีการตัดสินใจใช้บริการมากกว่ากลุ่มระดับการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี ควรเน้นที่กลุ่มที่มีการศึกษาใน
ระดับบปริญญาตรีหรือเทียบเท่าก่อน ด้วยการสร้างความมั่นใจให้กับผู้ใช้บริการ ในเรื่องของคุณภาพของสินค้าที่สั่งซื้อ
ผ่านทาง Makro Click ที่จะได้รับสินค้าที่ดี มีคุณภาพเหมือน มาเดินเลือกซื้อด้วยตัวเอง 

2. สถานภาพสมรส มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการ Makro Click แตกต่างกัน โดยกลุ่มที่มีสถานภาพสมรส/อยู่
ด้วยกันมีค่าเฉลี่ยของการตัดสินใจใช้บริการ Makro Click มากกว่า กลุ่มที่มีสถานภาพโสด เนื่องจากกลุ่มกลุ่มสถานภาพ
รสหรืออยู่ด้วยกัน อาจมีการพักอาศัยอยู่บ้านหลังเดียวกัน อยู่ด้วยกันแบบครอบครัวใหญ่ ควรเน้นการจัดโปรโมช่ันลด
ราคาสินค้าแพ็คใหญ่ จัดท าสินค้าราคาพิเศษ ซื้อ 1 แถม 1 จัดกรรมสินค้าราถูกหรือสินค้าแนะน าประจ าวัน/ประจ า
สัปดาห์ ส าหรับผู้ใช้บริการ Makro Click เท่านั้น เป็นต้น 

3. รายได้เฉลี่ยต่อเดือน มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการ Makro Click แตกต่างกัน โดยกลุ่มรายได้ 25,001-
35,000 บาท มีการตัดสินใจใช้บริการ Makro Click มากท่ีสุด และกลุ่มที่มีรายได้ 45,001 บาทข้ึนไป เป็นกลุ่มที่มีรายได้
มากที่สุดที่ศึกษา ซึ่งมีการใช้บริการ Makro Click น้อยกว่าทุกกลุ่มรายได้ จากการศึกษาพบว่ากลุ่มที่มีรายได้ 25,001-
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35,000 บาท เป็นกลุ่มที่มีอายุมากกว่า 30 ปี เป็นช่วงอายุที่ท างานมาแล้วระยะหนึ่ง ซึ่งอาจมีภาระทางการเงินที่ต้อง
รับผิดชอบใน แต่ละเดือน การเลือกวิธีช าระเงินค่าสินค้าด้วยบัตรเครดิตจึงอาจเป็นอีกหนึ่งทางเลือก ซึ่ งการให้บริการ 
ของ Makro Click นั้น สามารถเลือกช าระเงินผ่านบัตรเครดิตได้ ควรเน้นไปท่ีกลุ่มที่มีรายได้ระดับปานกลาง ด้วยการจัด
เงื่อนไขพิเศษ ร่วมกับธนาคารผู้ให้บริการบัตรเครดิต อาทิเช่น ให้เครดิตเงินคืนหากมียอดซื้อครบตามเง่ือนไข ที่ธนาคาร
ก าหนด สามารถผ่อนสินค้าผ่านบัตรเครดิต 

4. ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดออนไลน์ ประกอบด้วย ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัด
จ าหน่าย ด้านการส่งเสริมการขาย ด้านการให้ บริการแบบเจาะจง และ ด้านการรักษาความเป็นส่วนตัว มีความสัมพันธ์
ต่อการตัดสินใจใช้บริการ Makro Click ในเขต กรุงเทพมหานคร ดังนันผู้บริหารหรือนักตลาดขององค์กรควรให้
ความส าคัญและพัฒนาส่วน ประสมทางการตลาดออนไลน์ในทุก ๆ ด้าน เพื่อเป็นการเพิ่มยอดขายโดยเฉพาะด้านช่อง
ทางการจัดจ าหน่ายที่มีระความคิดเห็นมากที่สุด เพราะผู้ใช้บริการเห็นว่าการซื้อออนไลน์มีความสะดวก ในการเลือกซื้อ
สินค้า และสามารถเลือกซื้อได้ตลอด 24 ชม. โดยไม่ต้องออกจากบ้านไปเสียงต่อ การติดเช่ือไวรัสโควิด -19 หากผู้
ให้บริการเน้นการท าโปรโมชั่นต่าง ๆ ผ่าน Makro Click เพิ่ม มาขึ้นไม่ว่าจะเป็น โปรโมชั่นประเดือน ประจ าเทศกาล ให้
สิทธิเศษเฉพาะลูกค้าที่สั่งซื้อหรือ ใช้บริการผ่าน Makro Click เท่านั้น มอบสิทธิพิเศษส าหรับผู้ใช้บริการที่มีการแนะน า
บอก ให้ บุคคลอื่นมาใช้บริการ Makro Click หรือการให้ส่วนลดส าหรับผู้มาใช้บริการ Makro Click ครั้งแรก เป็นต้น ก็
อาจมีส่วนช่วยกระตุ้นให้การใช้งาน Makro Click เพิ่มมากข้ึน 

ถึงแม้ว่าด้านช่องทางการจัดจ าหน่ายมีความคิดเห็นอยู่ในระดับดีมาก และปัจจัยอื่น ๆ ท่ีเหลือมีความคิดเห็นอยู่
ในระดับดี แต่หากมองเรื่องความสัมพันธ์ของตัวแปรพบว่า ด้าน ผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย และ
ด้านการส่งเสริมการขายมีความสัมพันธ์ต่อ ระดับการตัดสินใจใช้บริการอยู่ในระดับต่ า ดังนั้นหากต้องการเพิ่มยอดการใช้
งานหรือยอด การสั่งซื้อผ่าน Makro Click จึงจ าเป็นต้องสร้างความแตกต่างให้เห็นข้อดีอย่างชัดเจนใน การสั่งซื้อสินค้า
ผ่าน Makro Click ทั้งเรื่องของ สินค้า ราคา บริการ และสิทธิพิเศษต่าง ๆ เช่น สินค้าที่สามารถหาซื้อได้เฉพาะทาง 
Makro Click ได้เพียงช่องทางเดียวเท่านั้น สินค้า ราคาพิเศษ สินค้าลดราคาหากมีการสั่งซื้อผ่าน Makro Click มีส่วนลด
หากท าการสั่งซื้อถึง ยอดที่ก าหนด ท าโปรโมช่ันส่งเสริมการขายโดยมีการสะสมยอดซื้อเพื่อเลือกรับหรือแลก ซื้อสินค้า 
หรือจะเป็นการสะสมยอดสั่งซื้อเพื่อแลกรับส่วนลดส าหรับการซื้อในครั้งถัดไป รวมถึงบริการจัดส่งฟรีในระยะทางหรือ
รัศมีที่ไกลกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่ทางแมคโครก าหนด เช่น ส่งฟรีในรัศมี 10 กิโลเมตร ก็เพิ่มเป็นหากสั่งซื้อผ่าน Makro 
Click จะจัดส่งให้ฟรีภายใน รัศมี 15 กิโลเมตร เป็นต้น 

5. ปัจจัยคุณลักษณะของนวัตกรรม ประกอบด้วย คุณลักษณะประโยชน์เชิงเปรียบเทียบ คุณลักษณะที่เข้ากัน
ได้ คุณลักษณะความยุ่งยากซับซ้อน คุณลักษณะสามารถทดลองใช้ได้ และ คุณลักษณะสามารถสังเกตได้ มีความสัมพันธ์
ต่อการตัดสินใจการใช้บริการ Makro Click ในเขต กรุงเทพมหานคร โดยเฉพาะด้านคุณลักษณะสามารถน าไปทดลอง
ใช้ได้ และด้านคุณลักษณะสามารถ สังเกตได้ มีความสัมพันธ์ต่อการตัดสินใจใช้บริการ Makro Click ในระดับสูง ดังนั้น
ผู้บริหารหรือ นักการตลาดขององค์กรควรให้ความส าคัญกับการพัฒนานวัตกรรมให้ผู้ใช้บริการเห็นถึงประโยชน์ที่ ได้จาก
การใช้งาน Makro Click ว่ามีส่วนช่วยให้ประหยัดเวลาในการเดินทางมาซื้อสินค้าด้วยตนเอง สร้างประสบการณ์การใช้ให้
ผู้บริโภคเกิดความรู้สึกว่า Makro Click ใช้งานง่าย สะดวกรวดเร็วและมี ความปลอดภัย รวมถึงต้องมีการสร้างมาตรฐาน
ของสินค้าที่มีการสั่งซื้อสินค้าผ่าน Makro Click ต้องมีคุณภาพ สด ใหม่ เหมือนลูกค้ามาเลือกซื้อสินค้าด้วยตัวเอง 
โดยเฉพาะสินค้าประเภทอาหารสด เช่น ผัก ผลไม้ เนื้อสัตว์ รวมถึงอาหารแช่แข็ง เครื่องปรุงต่าง ๆ ต้องไม่เป็นสินค้าใกล้
หมดอายุ เป็นต้น เพื่อให้ผู้ใช้บริการเกิดความประทับใจและสร้างประสบการณ์ที่ดีในการสั่งซื้อสินค้าผ่าน Makro Click 
ดังนั้นเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนและเพื่อให้ Makro Click เป็นหนึ่งในแอปพลิเคชันที่ลูกค้าจะ เลือกใช้บริการมากที่สุด 
ผู้บริหารหรือนักตลาดขององค์กรควรให้ความส าคัญกับการพัฒนานวัตกรรม ของ Makro Click ในทุก ๆ ด้าน           
อยู่ตลอดเวลา เพราะเทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา หากต้องการให้ Makro Click เป็นหนึ่ง ในแพลตฟอร์ม
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การช็อปปิ้งออนไลน์ท่ีได้รับความนิยมจาก ผู้บริโภค ผู้ให้บริการควรให้ความส าคัญกับการพัฒนาระบบ Makro Click ให้มี
ความทันสมัยเข้ากับ ยุคสมัยของสังคม สอดคล้องกับค่านิยมของคนรุ่นใหม่ รวมถึงการใช้งานต้ องใช้งานง่ายไม่มี                
ความซับซ้อน และต้องค านึงถึงปลอดภัยต่อการใช้งาน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของข้อมูลส่วนตัวของ ผู้ใช้บริการ และระบบการ
ช าระเงิน เป็นต้น 
 

ข้อเสนอแนะ 
1. ควรศึกษาส่วนประสมการตลาดออนไลน์และคุณลักษณะของนวัตกรรม ท่ีมี ความสัมพันธ์ต่อการตัดสินใจใช้

บริการ Makro Click ในเขตพื้นท่ีอื่นเพิ่มเติม เช่น กลุ่มพื้นที่ปริมณฑล กลุ่มพื้นท่ีภาคเหนือ กลุ่มพื้นท่ีภาคกลาง เป็นต้น 
2. ควรศึกษาปัจจัยทฤษฎีอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับตัดสินใจใช้บริการ Makro Click ในเขต  

กรุงเทพมหนาคร เพื่อเป็นข้อมูลในการน ามาพัฒนารูปแบบการให้บริการ Makro Click ให้ตอบสนองความต้องการของ
ผู้บริโภคมากยิ่งขึ้น รวมถึงเป็นข้อมูลในการพัฒนาคุณภาพการให้บริการ Makro Click ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด 

3. ควรเพิ่มการวิจัยในส่วนท่ีเป็นเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) เพื่อให้รับทราบ ข้อมูลความคิดเห็นของ
ผู้ใช้บริการในการตัดสินใจใช้บริการ Makro Click ว่ามีสาเหตุใดบ้าง 

4. ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบส่วนประสมการตลาดออนไลน์และคุณลักษณะของนวัตกรรมกับแพลตฟอร์มอื่น
ที่ให้บริการแบบเดียวกัน เพื่อน ามาปรับปรุงคุณภาพการให้บริการ Makro Click ให้ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค
มากยิ่งข้ึน 

5. ควรมีการศึกษาส่วนประสมการตลาดออนไลน์และคุณลักษณะของนวัตกรรม ที่มีความสัมพันธ์ต่อการ
ตัดสินใจใช้บริการ Makro Click ในเขตกรุงเทพมหานคร เป็นประจ าทุกปีโดยท าการศึกษาระดับความคิดเห็นส่วนประสม
ทางการตลาด และนวัตกรรม เพื่อให้ได้ผลวิจัยที่แม่นย า และได้ทราบถึงแนวทางการตัดสินใจใช้บริการ Makro Click 
ของผู้ตอบแบบสอบถามที่อาจจะเปลี่ยนแปลงไป 
 

กิตติกรรมประกาศ 
 สารนิพนธ์ฉบับนี้สามารถสาเร็จลุล่วงไปด้วยดีเนื่องจากได้รับความกรุณาอย่างยิ่งจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
กุลเชษฐ์ มงคล อาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์ ที่ได้กรุณาสละเวลาในการให้ค าแนะน าการจัดท าสารนิพนธ์นี้ทุกขั้นตอน 
นับตั้งแต่เริ่มด าเนินการจนส าเร็จเรียบร้อยสมบูรณ์เป็นสารนิพนธ์ฉบับนี้ ผู้วิจัยจึงกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงในความ
กรุณาของอาจารย์ไว้ ณ โอกาสนี้ 

ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณในความอนุเคราะห์ของ อาจารย์ ดร.กานต์จิรา ลิมศิริธง และผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ดร.วรินร าไพ รุ่งเรืองจิตต์  ที่กรุณาเป็นกรรมการในการสอบสารนิพนธ์ฉบับนี้และช่วยตรวจสอบแบบสอบถาม             
ให้ค าแนะน า ตลอดจนแนวทางต่างๆ เพื่อปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องของสารนิพนธ์ฉบับนี้จนสมบูรณ์ 

ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณคณาจารย์ในคณะบรหิารธุรกิจเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒทุกท่านท่ีได้
ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ ให้ความช่วยเหลือ ความเมตตาตลอดจนประสบการณ์ที่ดีแก่ผู้วิจัยด้วยดีเสมอมา และ
ขอบพระคุณเจ้าหน้าที่ประหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต เจ้าหน้าที่บัณฑิตวิทยาลัย ที่ได้ให้ความช่วยเหลือทุกด้าน
ตลอดจนจบหลักสูตร 

สุดท้ายนี้คุณประโยชน์และความดีอันพึงมี ผู้วิจัยขอน้อมบูชาพระคุณบิดา มารดา ท่ีให้การอบรมสั่งสอน ให้การ
สนับสนุนทั้งยังช้ีแนะแนวทางที่ดีและมีคุณค่า เป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้วิจัยน ามาซึ่งก าลังใจที่ดีในการศึกษาระดับปริญญา
มหาบัณฑิต ตลอดจนท าให้ผู้วิจัยประสบความส าเร็จในวันน้ี 
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