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บทคดัย่อ 

 

 การวจิยัครัง้น้ีมวีตัถุประสงค ์เพื่อศกึษาถงึปจัจยัทีม่อีทิธพิลต่อความตัง้ใจซือ้สนิคา้ของผูบ้รโิภคผ่านระบบ

ออนไลน์ กลุ่มตวัอย่างทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้น้ีจํานวน 400 ตวัอย่าง โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมอืที่ใชใ้นการเกบ็

รวบรวมขอ้มลูสถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะหข์อ้มลู ไดแ้ก่ค่ารอ้ยละ ค่าเฉลีย่ ค่าเบีย่งเบนมาตรฐาน สถติทิีใ่ชใ้นการทดสอบ

สมมติฐานคอืการวเิคราะห์ความแตกต่างโดยการหาค่าท ีการวเิคราะห์ความแปรปรวนทางเดยีว และการวเิคราะห์

ความสมัพนัธใ์ชส้ถติสิหสมัพนัธอ์ย่างง่ายของเพยีรส์นั 

 ผลการวเิคราะหข์อ้มลูพบวา่ 

 1. ผูบ้รโิภคส่วนใหญ่ เป็นเพศหญงิ มอีายุระหว่าง 28–31 ปีสถานภาพโสด มรีะดบัการศกึษาอยู่ในระดบั

ปรญิญาตร ีประกอบอาชพีพนกังานบรษิทัเอกชน และมรีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน มากกวา่ 40,001 บาท 

 2. ผูบ้รโิภคสว่นใหญ่มคีวามคดิเหน็เกีย่วกบัสว่นประสมทางการตลาดในมมุมองของลกูคา้ 

โดยรวมอยู่ในระดบัดมีากเมื่อพจิารณารายดา้นพบว่า ดา้นคุณค่าทีลู่กค้าจะได้รบัดา้นความสะดวก ดา้นต้นทุน อยู่ใน

ระดบัดมีากตามลาํดบั ดา้นการตดิต่อสือ่สาร อยูใ่นระดบัด ี 

 3. ผูบ้รโิภคสว่นใหญ่มคีวามคดิเหน็เกีย่วกบัระดบัอทิธพิลทางสงัคมโดยรวมและรายดา้นอยูใ่นระดบัมากทัง้ 

4 ปจัจยั คอื ปจัจยัการยอมทาํตาม ปจัจยัการคลอ้ยตาม การชกัจงูใจ ปจัจยัการเชือ่ฟงัตามลาํดบั 

 4. ผูบ้รโิภคมมีคีวามตัง้ใจซือ้สนิคา้ออนไลน์โดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง  

         ผลการทดสอบสมมตฐิาน พบวา่ 

 1.  ผู้บรโิภคที่มอีายุ อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือนและสถานภาพสมรสแตกต่างกนัมคีวามตัง้ใจซื้อสนิค้า

ออนไลน์แตกต่างกนั อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 

 2.  สว่นประสมการตลาดในมมุมองของลกูคา้โดยรวม มคีวามสมัพนัธก์บัความตัง้ใจซือ้สนิคา้ออนไลน์ อยา่ง

มนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01โดยมคีวามสมัพนัธร์ะดบัปานกลางและไปในทศิทางเดยีวกนั เมื่อพจิารณาเป็นรายดา้น

พบว่าดา้นการตดิต่อสื่อสาร ดา้นต้นทุน มคีวามสมัพนัธ์ในระดบัปานกลางไปในทศิทางเดยีวกนั ในขณะทีด่้านความ

สะดวก ด้านคุณค่าที่ลูกคา้จะไดร้บั มคีวามสมัพนัธ์ในระดบัตํ่า และไปในทศิทางเดยีวกนั อย่างมนีัยสาํคญัทางสถติิที่

ระดบั .01 

 3.  อทิธพิลทางสงัคมโดยรวมมคีวามสมัพนัธต์่อความตัง้ใจซื้อสนิค้าออนไลน์อย่างมนีัยสําคญัทางสถิติที่

ระดบั.01 โดยมคีวามสมัพนัธใ์นระดบัปานกลางและไปในทศิทางเดยีวกนั เมื่อพจิารณาเป็นรายดา้นพบว่าดา้นการชกั

จงูใจ การคลอ้ยตาม การยอมทาํตาม มคีวามสมัพนัธใ์นระดบัปานกลาง ไปในทศิทางเดยีวกนั ในขณะทีด่า้นการเชื่อฟงั

มคีวามสมัพนัธใ์นระดบัตํ่าและไปในทศิทางเดยีวกนัอย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 

 

คาํสาํคญั: ความตัง้ใจ สนิคา้ ระบบออนไลน์ 

__________________________________ 
1สาขาวชิาการตลาด หลกัสตูรบรหิารธุรกจิมหาบณัฑติ มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 
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Abstract 

 

 The purpose of this research is to study factors affecting consumers’ purchase intention to product 

via on-line. The sample in this research is 400 respondents. It is conducted by questionnaires as the tool to 

collect the data. The data was analyzed by using percentage, mean, standard deviation. The statistical 

hypotheses testing employed t-test, One-way ANOVA, and Pearson product moment correlation coefficient. 

 The results are analyzed as follows: 

  1. The majority of demographic characteristics in this sample group were female, aged between 

28-31 years old with single.  The level of education was a bachelor's degree, they were employees in private 

companies with average monthly income of Baht 40,001. 

 2. Most consumers opinion about the marketing mix, in view of the overall aspect is at very good 

level. In the aspects of convenience and cost are in very good level, respectively. In term of communication 

aspect is in a good level. 

 3. Most consumers opinion about the influence of social factors, in overall and each aspect of four 

factors; compliance, deference, persuasion, and obedience are at much levels, respectively. 

 4. Consumers are willing to shop online at the moderate level. 

 The results of hypotheses testing are as follows:  

 1. Consumers with different age, career, average monthly income and marital status affect 

different intentions to purchase online at statistically significant level of 0.01. 

 2. The overall marketing mix customer's perspective is correlated with intention to purchase at 

statistical significance of 0.01 level. The relationship is at moderate level and in the same direction. When 

considering the aspects of communication and cost is at the moderate level in the same direction. In the 

aspects of convenience and value is at low level in the same direction with level of statistical significance of 

0.01. 

 3. Overall social influence has relationship to intention to purchase online at the statistical 

significance of level 0.01. The relationship is at moderate level and in the same direction. When considering 

in the aspects of persuasion, deference and compliance are at the moderate level. While the obedience 

aspect is at low level and in the same direction with statistically significant level of 0.01. 
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บทนํา 

 ในปจัจบุนัอนิเทอรเ์น็ตไดเ้ขา้มามบีทบาทในชวีติประจาํวนัของผูค้นเป็นจาํนวนมาก ในช่วงหลายปีทีผ่่านมา

ทุกคนคงไม่สามารถปฏิเสธได้ว่า สื่ออินเทอร์เน็ตได้มีอิทธิพลมากขึ้นเรื่อยๆ จนกลายเป็นสิง่สําคญัส่วนหน่ึงใน

ชวีติประจําวนัของคนทัว่ไป ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยทีําให้แนวโน้มผู้ใช้อินเทอร์เน็ตมีเพิม่สูงขึน้ ไม่ว่าจะเป็น

ความสามารถใชง้านอนิเทอรเ์น็ตไดใ้นโทรศพัทม์อืถอื เครอืข่ายอนิเทอรเ์น็ตความเรว็สงูทีภ่าครฐัใหก้ารสนับสนุนและ

ตอ้งการใหป้ระชาชนเขา้ถงึอนิเทอรเ์น็ตไดโ้ดยงา่ย ทาํใหอ้นิเทอรเ์น็ตกลายเป็นสิง่ทีข่าดไมไ่ดส้าํหรบัผูบ้รโิภคในยคุน้ี  

 ผลการสํารวจข้อมูลพฤติกรรมผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในปีน้ี (2557) พบว่าค่าเฉลี่ยของระยะเวลาการใช้

อนิเทอรเ์น็ตต่อสปัดาห์เพิม่สูงขึน้ จากการใชง้านโดยเฉลี่ย 32.3 ชัว่โมงต่อสปัดาห ์ หรอืใชเ้วลาโดยประมาณ 4.6 
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ชัว่โมงต่อวนั ในปี 2556 เพิม่ขึน้เป็น 50.4 ชัว่โมงต่อสปัดาห ์หรอืใชเ้วลาโดยประมาณ 7.2 ชัว่โมงต่อวนั ในปี 2557 

ขอ้มลูดงักล่าวบ่งชีใ้หเ้หน็ว่าเพยีงระยะเวลาเพยีงหน่ึงปี ผูใ้ชอ้นิเทอรเ์น็ตในบา้นเราใชเ้วลากบัการท่องอนิเทอรเ์น็ตเพิม่

สงูขึน้ถงึ 56เปอรเ์ซน็ต์ หรอือาจจะกล่าวไดว้่า ปจัจุบนัน้ี คนใชเ้วลาเกอืบ 1 ใน 3 ของวนัเพื่อใชง้านอนิเทอรเ์น็ต 

(รายงานผลการสาํรวจพฤตกิรรมผูใ้ชอ้นิเทอรเ์น็ตในประเทศไทย. 2557) 

 วตัถุประสงคข์องการใชอ้นิเทอรเ์น็ตของแต่ละคนแตกต่างกนั เช่น เพื่อหาขอ้มูล เพื่อโซเชยีลเน็ตเวริค์ เพื่อ

ตดิตามขา่วสาร และอกีสิง่หน่ึงทีก่าํลงัมาแรงกค็อื เพื่อซือ้สนิคา้และบรกิารออนไลน์ ซึง่กลายเป็นรปูแบบการธุรกจิที่

ไดร้บัความนิยมและเตบิโตอย่างมากในช่วงปีทีผ่่านมาจากผลการสาํรวจของ นีลสนั มเีดยี อนิเดก็ซ์ พบว่า กลุม่อายุ 

25-35 ปีเป็นกลุ่มหลกัทีม่กีารซือ้สนิคา้ออนไลน์มากทีส่ดุ โดยมอีตัราการเตบิโตจากปีทีผ่่านมาอยู่ 39% เพิม่จาก 4.1% 

เป็น 5.7% โดยกลุ่มทีร่องลงมาคอืกลุ่มผูส้งู 40 ปีขึน้ไป (ขอ้มลูจาก 44-35 INVESP. 2556) สว่นกลุ่มเดก็และวยัรุ่นเป็น

กลุ่มทีม่กีารซือ้สนิคา้และบรกิารออนไลน์น้อยทีส่ดุ 

 สําหรับยอดขายของธุรกิจขายสินค้าออนไลน์ในประเทศไทยมีแนวโน้มที่น่าสนใจมาก โดยพบว่า 

ผูป้ระกอบการ B2B มมีลูค่า ขายผ่านออนไลน์เพิม่ขึน้ จาก 79,726 ลา้นบาท ในปี 2550 เป็น 217,458 ลา้นบาท ในปี 

2553 ผูป้ระกอบการ B2C มมีลูค่าขาย เพิ่มขึน้จาก 47,501 ลา้นบาท ในปี 2550 เป็น 67,783 ลา้นบาท ในปี 2553 

(ขอ้มลูจาก 44-35 INVESP. 2556) จะเหน็ไดว้า่ธรุกจิออนไลน์ของไทยมกีารเตบิโตขึน้อยา่งต่อเน่ืองและการเตบิโตของ

ธุรกจิส่วนใหญ่ยงัคงอยู่ที ่ผูป้ระกอบการประเภท B2G รองลงมาคอื B2B และ B2C ตามลําดบั และส่วนใหญ่เป็นการ 

ซือ้ขายภายในประเทศมากกวา่ต่างประเทศ (สาํนกังานสถติแิหง่ชาต.ิ 2553) 

 อย่างไรก็ตามการทําธุรกิจขายสินค้าออนไลน์ก็ยังพบปญัหาอุปสรรคที่ต้องการการแก้ไข คือ การที่

ผูร้บับรกิารบางรายถกูหลอกลวง การไดร้บัสนิคา้ไมต่รงตามโฆษณา ขัน้ตอนการสัง่ซือ้ยุ่งยาก เป็นห่วงความปลอดภยั

ทางดา้นขอ้มลูสว่นตวัและขอ้มลูบตัรเครดติ การสง่ของทีล่่าชา้และไมเ่หน็สนิคา้ก่อนสัง่ซือ้หรอื สัง่จอง ฯลฯ ถงึกระนัน้ก็

ตาม ธุรกจิขายสนิค้าออนไลน์ยงัเป็นธุรกจิทีไ่ม่ควรมองขา้มสาํหรบัผูท้ี่สนใจอยากมธีุรกจิเป็นของตนเอง โดยหวัใจ

สาํคญัของการประกอบธรุกจิประเภทน้ีคอื การตระหนกัและใหค้วามสาํคญักบัการรกัษาความลบัของลกูคา้ รวมทัง้การ

จดัทาํเวบ็ไซตใ์หส้ามารถเขา้ถงึไดง้า่ยและมขี ัน้ตอนในการสง่สนิคา้ที ่ไม่ยุ่งยาก ซึง่จะเป็นปจัจยัทีช่่วยใหธุ้รกจิประเภท

น้ีประสบความสาํเรจ็ได ้ 

  จากทีก่ล่าวมาทําใหผู้ว้จิยัสนใจทีจ่ะศกึษาเรื่อง”ปจัจยัทีม่อีทิธพิลต่อความตัง้ใจซือ้สนิคา้ของผูบ้รโิภคผ่าน

ระบบออนไลน์” ซึ่งผลของการศกึษาครัง้น้ีจะเป็นแนวทางสําหรบัผู้ประกอบการและผูท้ี่สนใจประกอบธุรกจิพาณิชย์

อเิลก็ทรอนิกสใ์หม้คีวามเขา้ใจในผูบ้รโิภคและนําไปปรบัใชเ้พือ่การดาํเนินธรุกจิทีด่ขี ึน้และพฒันาต่อไป 

 

วตัถปุระสงคข์องงานวิจยั 

 1.  เพือ่ศกึษาความตัง้ใจซือ้สนิคา้ทางออนไลน์จาํแนกตามลกัษณะสว่นบคุคล 

 2. เพือ่ศกึษาความสมัพนัธร์ะหวา่งสว่นประสมทางการตลาดในมมุมองของลกูคา้ประกอบดว้ย ดา้นคุณค่าที่

ลกูคา้จะไดร้บั (Customer Value) ดา้นต้นทุน (Cost to Customer) ดา้นความสะดวก (Convenience) ดา้นการ

ตดิต่อสือ่สาร (Communication) กบัความตัง้ใจซือ้สนิคา้ทางออนไลน์ 

 3.  เพื่อศกึษาความสมัพนัธร์ะหว่างอทิธพิลทางสงัคมกบัความตัง้ใจซือ้สนิคา้ทางออนไลน์ 
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กรอบแนวคิดในการวิจยั  

 1.  ตวัแปรอสิระ (Independent Variable) ไดแ้ก่ 

   1.1  ลกัษณะดา้นประชากรศาสตร ์

   1.1.1  เพศ  

    1.1.1.1 เพศชาย 

    1.1.1.2  เพศหญงิ 

   1.1.2  อายุ 

    1.1.2.1  อาย ุ24-27 ปี 

    1.1.2.2  อายุ 28-31 ปี 

    1.1.2.3  อายุ 32-34 ปี 

   1.1.3  การศกึษา 

    1.1.3.1  ตํ่ากว่าปรญิญาตร ี

    1.1.3.2  ปรญิญาตร ี

    1.1.3.3  สงูกว่าปรญิญาตร ี

   1.1.4  อาชพี 

    1.1.4.1  นิสติ/นกัศกึษา 

    1.1.4.2  พนกังานบรษิทัเอกชน 

    1.1.4.3  รบัราชการ/พนกังานรฐัวสิาหกจิ 

    1.1.4.4  ธรุกจิสว่นตวั 

    1.1.4.5  พอ่บา้น/แมบ่า้น 

    1.1.4.6  อืน่ๆ (โปรดระบ)ุ ………………………………. 

   1.1.5  รายได ้ 

    1.1.5.1  ตํ่ากวา่หรอืเทา่กบั 10,000 บาท 

    1.1.5.2  10,001 – 20,000 บาท 

    1.1.5.3  20,001 – 30,000 บาท 

    1.1.5.4  30,001 – 40,000 บาท 

    1.1.5.4  40,001 บาทขึน้ไป 

   1.1.6  สถานภาพสมรส 

    1.1.6.1  โสด 

    1.1.6.2  สมรส/อยู่ดว้ยกนั 

    1.1.6.3  หมา้ย/หยา่รา้ง/แยกกนัอยู่ 

  1.2  อทิธพิลทางสงัคมต่อการซือ้สนิคา้ออนไลน์ 

  1.3  สว่นประสมทางการตลาด 

 2. ตวัแปรตาม (Dependent Variable) ไดแ้ก่  ความตัง้ใจซือ้สนิคา้ออนไลน์ 

 

สมมติฐานการวิจยั  

 1.  ผูบ้รโิภคทีม่ลีกัษณะดา้นประชากรศาสตร ์ประกอบไปดว้ยเพศ อายุ ระดบัการศกึษา อาชพีรายไดเ้ฉลีย่

และสถานภาพสมรสแตกต่างกนัมคีวามตัง้ใจซือ้สนิคา้ออนไลน์แตกต่างกนั 

 2.  สว่นประสมการตลาดในมมุมองของลกูคา้มคีวามสมัพนัธต่์อความตัง้ใจซือ้สนิคา้ออนไลน์ 
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 3.  อทิธพิลทางสงัคมมคีวามสมัพนัธก์บัความตัง้ใจซือ้สนิคา้ออนไลน์ 

 

ทบทวนวรรณกรรม 

 แนวความคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัประชากรศาสตร ์

 ความหมายของประชากรศาสตรป์ระชากรศาสตร ์ (Demography) หมายถงึวชิาทีศ่กึษาเกีย่วกบัประชากร

ทัง้น้ีเพราะคําว่า“Demo” หมายถงึ “People” ซึง่แปลว่า “ประชาชน” หรอื “ประชากร” ส่วนคําว่า “Graphy” หมายถงึ

“Writing Up” หรอื “Description” ซึง่แปลว่า “ลกัษณะ” ดงันัน้เมื่อแยกพจิารณาจากรากศพัทค์ําว่า “Demography” 

น่าจะมคีวามหมายตามทีก่ล่าวขา้งต้นคอืวชิาทีเ่กีย่วกบัประชากรนัน่เอง (ชยัวฒัน์ ปญัจพงษ์; และณรงค์ เทยีนส่ง. 

2521: 2) 

 ยุบล เบญ็จรงคก์จิ (2542: 44-52)[1] ไดก้ล่าวถงึแนวความคดิดา้นประชากรน้ีเป็นทฤษฎทีีใ่ชห้ลกัการของ

ความเป็นเหตุเป็นผลกล่าวคอืพฤตกิรรมพฤตกิรรมต่างๆของมนุษยเ์กดิขึน้ตามแรงบงัคบัจากภายนอกมากระตุ้นเป็น

ความเชื่อทีว่่าคนทีม่คีุณสมบตัทิางประชากรทีแ่ตกต่างกนัจะมพีฤตกิรรมทีแ่ตกต่างกนัไปดว้ยซึง่แนวความคดิน้ีตรงกบั

ทฤษฎกีลุม่สงัคม (Social Categories Theory) ของเดเฟลอ และเบค-โรโคช (Defleur; & Bcll-Rokeaoh. 1996) ที่

อธิบายว่าพฤติกรรมของบุคคลเกี่ยวข้องกบัลกัษณะต่างๆของบุคคลหรือลกัษณะทางประชากรซึ่งลกัษณะเหล่าน้ี

สามารถอธบิายเป็นกลุ่มๆไดค้อืบคุคลทีม่พีฤตกิรรมคลา้ยคลงึกนัมกัจะอยู่ในกลุ่มเดยีวกนัดงันัน้บุคคลทีอ่ยู่ในลาํดบัชัน้

ทางสงัคมเดยีวกนัจะเลอืกรบัและตอบสนองต่อเน้ือหาข่าวสารในแบบเดยีวกนัและทฤษฎคีวามแตกต่างระหว่างบุคคล 

(Individual Differences Theory) ซึ่งทฤษฎีน้ีได้รบัการพฒันาจากแนวความคดิเรื่องสิง่เร้าและการตอบสนอง 

(Stimulus-Response) หรอืทฤษฎเีอส-อาร ์ (S-R Theory) ในสมยัก่อนและไดนํ้ามาประยุกต์ใชอ้ธบิายเกีย่วกบัการ

สือ่สารว่าผูร้บัสารทีม่คีุณลกัษณะทีแ่ตกต่างกนัจะมคีวามสนใจต่อข่าวสารทีแ่ตกต่างกนั ปรมะ สตะเวทนิ (2546: 112-

118)[2] ไดอ้ธบิายถงึคุณสมบตัเิฉพาะของคนซึง่แตกต่างกนัในแต่ละคนคณุสมบตัเิหล่าน้ีจะมอีทิธพิลต่อผูร้บัสารในการ

ทาํการสือ่สารอยา่งไรกต็ามในการสือ่สารในสถานการณ์ต่างๆกนันัน้จาํนวนของผูร้บัสารกม็ปีรมิาณแตกต่างกนัดว้ยการ

วเิคราะห์ผูร้บัสารทีม่จีํานวนน้อยคนนัน้มกัไม่ค่อยมปีญัหาหรอืมปีญัหาน้อยกว่าการวเิคราะหผ์ูร้บัสารทีม่จีํานวนมาก

เน่ืองจากการวเิคราะหค์นทีม่จีาํนวนน้อยเราสามารถวเิคราะหผ์ูร้บัสารทกุคนไดแ้ต่ในการวเิคราะหค์นจาํนวนมากเราไม่

สามารถวเิคราะหผ์ูร้บัสารแต่ละคนไดเ้พราะมผีูร้บัสารจํานวนมากเกนิไปนอกจากน้ีผูส้่งสารยงัไม่รูจ้กัผูร้บัสารแต่ละคน

ดว้ยดงันัน้วธิกีารทีด่ทีี่สุดในการวเิคราะห์ผูร้บัสารที่ประกอบไปด้วยคนจํานวนมากกค็อืการจําแนกผู้รบัสารออกเป็น

กลุ่มๆ ตามลกัษณะประชากร (Demographic Characteristics) ได้แก่อายุเพศสถานภาพทางสงัคมและเศรษฐกจิ

การศกึษาศาสนาสถานภาพสมรสเป็นต้นซึง่คุณสมบตัเิหล่าน้ีลว้นแลว้แต่มผีลต่อการรบัรู้การตคีวามและการเขา้ใจใน

การสือ่สารทัง้สิน้ (กติมิา  สรุสนธ.ิ  2541: 15-17)[3] 

 1.  เพศ (Sex) หญงิชายมคีวามแตกต่างกนัทัง้ในดา้นสรรีะความถนัดสภาวะทางจติใจอารมณ์จากงานวจิยั

ทางด้านจติวทิยาทัง้หลายได้แสดงใหเ้หน็ถงึความแตกต่างอย่างมากในเรื่องความคดิค่านิยมและทศันคติทัง้น้ีเพราะ

วฒันธรรมและสงัคมไดก้าํหนดบทบาทและกจิกรรมของคนสองทัง้เพศไวแ้ตกต่างกนั 

 2.  อายุ (Age) อายุเป็นปจัจยัทีส่าํคญัประการหน่ึงต่อพฤตกิรรมการสื่อสารของมนุษยเ์น่ืองจากอายุจะเป็น

ตวักาํหนดหรอืเป็นสิง่ทีบ่่งบอกเกีย่วกบัความมปีระสบการณ์ในเรื่องต่างๆของบุคคลดงัคํากล่าวทีว่่าผูใ้หญ่อาบน้ํารอ้น

มาก่อนเกิดมาหลายฝนหรือเรยีกคนที่มีประสบการณ์น้อยกว่าว่าเด็กเมื่อวานซืนเป็นต้นสิง่เหล่าน้ีล้วนแล้วแต่เป็น

เครื่องบ่งชีห้รอืแสดงความคดิความเชื่อลกัษณะการโต้ตอบต่อเหตุการณ์ต่างๆทีเ่กดิขึน้ของบุคคลคนเราโดยทัว่ไปเมื่อ

อายเุพิม่ขึน้ประสบการณ์สงูขึน้ความฉลาดรอบคอบกเ็พิม่มากขึน้วธิคีดิและสิง่ทีส่นใจกจ็ะเปลีย่นแปลงไปดว้ย 

 3.  การศกึษา (Education) การศกึษาหรอืความรูเ้ป็นลกัษณะอกีประการหน่ึงทีม่อีทิธพิลต่อผูร้บัสารการที่

คนไดร้บัการศกึษาทีต่่างกนัในยคุสมยัทีต่่างกนัในระบบการศกึษาทีแ่ตกต่างกนัจงึยอ่มมคีวามรูส้กึนึกคดิอุดมการณ์และ

ความต้องการทีแ่ตกต่างกนัคนทัว่ๆไปมกัจะสนใจหรอืยดึแนวความคดิในแนวสาขาของตนเป็นสาํคญัและบุคคลมกัมี
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ลกัษณะบางประการที่แสดงหรือบ่งชี้ถึงพื้นฐานการศึกษาหรือสาขาวิชาที่เรียนมาเน่ืองจากสถาบนัการศึกษาเป็น

สถาบนัทีอ่บรมกล่อมเกลาใหบ้คุคลมบีคุลกิภาพไปในทศิทางทีแ่ตกต่างกนัทางดา้นครผููส้อนกม็อีทิธพิลต่อความคดิของ

ผูเ้รยีนโดยการสอดแทรกความรูส้กึนึกคดิของตวัใหแ้ก่ผูเ้รยีนดงันัน้การศกึษาจงึเป็นตวักาํหนดในกระบวนการเลอืกสรร

ของผูร้บั 

 4.  สถานภาพทางสงัคมและเศรษฐกจิ (Socio-Economic Status) อนัไดแ้ก่เชือ้ชาตแิละชาตพินัธุถ์ิ่นฐาน

ภูมลิําเนาพืน้ฐานของครอบครวัอาชพีรายไดแ้ละฐานะทางการเงนิปจัจยัเหล่าน้ีมอีทิธพิลอย่างสาํคญัต่อผูร้บัซึง่ในการ

วจิยัทางด้านนิเทศศาสตรไ์ด้ชีใ้ห้เหน็ว่าสถานะทางสงัคมและเศรษฐกจิของผูร้บัสารมอีทิธพิลอย่างสาํคญัต่อปฏกิริยิา

ของผูร้บัสารทีม่ต่ีอผูส้ง่สารและสารสถานะภาพทางสงัคมและเศรษฐกจิทําใหค้นมวีฒันธรรมทีต่่างกนัมปีระสบการณ์ที่

ต่างกนัมทีศันคตค่ิานิยมและเป้าหมายทีต่่างกนั 

 5.  ศาสนา (Religion) การนบัถอืศาสนาเป็นลกัษณะอกีประการหน่ึงของผูร้บัสารทีม่อีทิธพิลต่อตวัผูร้บัสาร

ทัง้ทางด้านทศันคติค่านิยมและพฤติกรรมโดยศาสนาไดม้สี่วนเกี่ยวขอ้งกบัคนและกจิกรรมต่างๆในชวีติคนตลอดทัง้

ชวีติ (ปรมะ  สตะเวทนิ. 2546: 7; อา้งองิจาก Childs.  n.d.) ไดส้รุปถงึอทิธพิลของศาสนาทีม่ต่ีอบุคคลไว ้3 ดา้นไดแ้ก่

ดา้นศลีธรรมคุณธรรมความเชื่อทางจรรยาของบุคคลดา้นการเมอืงและดา้นเศรษฐกจิปจัจยัทางด้านประชากรนัน้ยงัมี

ลกัษณะอืน่ๆอกีซึง่สามารถนํามาวเิคราะหเ์พือ่ทาํความรูจ้กักบัการสือ่สารไดโ้ดยอยู่ภายใตแ้นวความคดิทีว่่าถา้บุคคลมี

ปจัจยัเหล่านัน้แตกต่างกันความคิดและการกระทําก็มีแนวโน้มที่จะแตกต่างกนัไปด้วยซึ่งแนวความคิดน้ีสามารถ

นําไปใชอ้ธบิายปจัจยัของประชากรดา้นอืน่ๆ 

 ศริวิรรณ เสรรีตัน์ และคณะ (2538: 41-42)[4] กล่าวว่า ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ประกอบ ดว้ย อายุ 

เพศ ขนาดครอบครวั สถานภาพครอบครวั รายได ้อาชพี การศกึษา ซึง่สิง่เหล่าน้ีเป็น เกณฑท์ีนิ่ยมใชใ้นการแบ่งส่วน

ตลาด ลกัษณะทางประชากรศาสตร์เป็นลกัษณะที่สําคญัและสถิติที่วดั ได้ของประชากรช่วยกําหนดตลาดเป้าหมาย 

รวมทัง้งา่ยต่อการวดัมากกวา่ตวัแปรอืน่ ตวัแปรทาง ประชากรศาสตรท์ีส่าํคญัมดีงัน้ี 

 1.  อาย ุ(Age)  เน่ืองจากผลติภณัฑจ์ะสามารถตอบสนองความต้องการของกลุ่มผูบ้รโิภคทีม่ ีอายุแตกต่าง

กนั นักการตลาดจงึใช้ประโยชน์จากอายุเป็นตวัแปรทางประชากรศาสตร์ทีแ่ตกต่างของ ส่วนตลาด นักการตลาดได้

คน้ควา้ความตอ้งการของสว่นตลาดสว่นเลก็ (Niche Market) โดยมุ่งความสาํคญัทีต่ลาดอายุสว่นนัน้ 

 2.  เพศ (Sex)  เป็นตวัแปรในการแบ่งส่วนตลาดทีส่าํคญัเช่นกนั นักการตลาดต้องศกึษาตวั แปรตวัน้ีอย่าง

รอบคอบ เพราะในปจัจบุนัน้ีตวัแปรตา้นเพศมกีารเปลีย่นแปลงในพฤตกิรรมการ บรโิภค การเปลีย่นแปลงดงักล่าวอาจ

มสีาเหตุมาจากการทีส่ตรทีาํงานมากขึน้ 

 3.  ลกัษณะครอบครวั (Marital Status) ในอดตีจนถงึปจัจุบนัลกัษณะครอบครวัเป็น เป้าหมายทีส่าํคญั ของ

การใชค้วามพยายามทางการตลาดมาโดยตลอด และมคีวามสําคญัยิง่ นักการตลาดจะสนใจจํานวนและลกัษณะของ

บคุคลในครวัเรอืนทีใ่ชส้นิคา้ ใดสนิคา้หน่ึง และยงัสนใจในการพจิารณาลกัษณะทางประชากรศาสตร ์และโครงสรา้งดา้น

สือ่ที ่เกีย่วขอ้งกบัผูต้ดัสนิใจในครวัเรอืนเพือ่ชว่ยในการพฒันากลยทุธก์ารตลาดใหเ้หมาะสม 

 4.  รายได ้การศกึษาและอาชพี (Income Education and Occupation)  เป็นตวัแปรสาํคญัใน การกําหนด

สว่นของการตลาด โดยทัว่ไปนกัการตลาดจะสนใจผูบ้รโิภคทีม่คีวามรํ่ารวย แต่อยา่งไรก ็ตามครอบครวัทีม่รีายไดต้ํ่า จะ

เป็นตลาดทีม่ขีนาดใหญ่ ปญัหาสาํคญัในการแบ่งส่วนตลาดโดยถอืเกณฑร์ายไดอ้ย่างเดยีวคอื รายไดจ้ะเป็นตวัชีก้ารมี

หรือ ไม่มีความสามารถ ในการจ่ายสนิค้า ใน ขณะเดียวกนั การเลือกซื้อสนิค้าที่แท้จรงิอาจถือเกณฑ์รูปแบบการ

ดาํรงชวีติ รสนิยม ค่านิยมอาชพี การศกึษา ฯลฯ แมว้า่รายไดจ้ะเป็นตวัแปรทีใ่ชบ้่อยมาก นักการตลาดส่วนใหญ่จะโยง

เกณฑร์ายได้ รวมคบัตวัแปรทางประชากรศาสตร์อื่น ๆ เพื่อกําหนดตลาดเป้าหมายได้ชดัเจนยิง่ขึน้ เช่น กลุ่มรายได ้

อาจจะเกีย่วขอ้งคบัเกณฑอ์ายแุละอาชพีร่วมกนั 
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 แนวคิดอิทธิพลทางสงัคม (Social Influence) 

 ทพิยว์ลัย ์สทุนิ (2551)[5] กล่าวว่า อทิธพิลทางสงัคม คอื การกระทําโดยคนหน่ึงหรอืหลายคนเพื่อที่จะ

เปลีย่นแปลงพฤตกิรรมหรอื ความคดิหรอืความรูส้กึของคนอืน่ อทิธพิลทางสงัคมน้ีแสดงออกมาได ้สามารถแบง่ไดด้งัน้ี 

 1.  การชกัจงูใจ (Persuasion) 

  คือการใช้การสื่อสารเพื่อประโยชน์เฉพาะในการเปลี่ยนใจหรือความคิดความเชื่อของ บุคคล รวม

ตลอดไปจนถึงการเปลี่ยนพฤติกรรมของคนด้วย ผู้ไปชกัจูงใจคนอื่นต้องพยายามอย่าง ยิ่งที่จะทําให้ขอ้คิดหรือข้อ

โต้แยง้ทีเ่สนอไปมเีหตุผลหรอืตรรกะทีน่่าเชื่อถอืที่สุด แต่มกัจะซ่อนความ ไม่ถูกต้องบางอย่างเอาไวด้ว้ยการชกัจูงใจ

เป็นวิธีการใช้อิทธิพลต่อบุคคลอื่นแบบง่ายที่สุด นักจิตวิทยาได้ศึกษาวิธีการชกัจูงใจแล้วสําเร็จว่ามีองค์ประกอบ          

ทีส่าํคญัคอื 

  1.1  คุณลกัษณะของผูช้กัจงูใจในการรวบรวมผลงานวจิยัต่างๆ ของนกัจติวทิยา สงัคมพบว่า ผูส้ ื่อสารที่

มคีุณลกัษณะ มเีสน่ห ์(Attractive) หมายถงึมรีปูร่างหน้าตาด ีกริยิาอาการ น่าชม และแต่งตวัด ีทาํใหผู้ฟ้งัเกดิความรูส้กึ

ชอบ มผีลทาํใหผู้ฟ้งัไม่ค่อยจะตัง้แง่เอา มแีบบการ นําเสนอทีด่ ี(Style) คอืหมายถงึวธิกีารพูด การเขยีน การแสดงตวั 

คนที่พูดเรว็ไม่มตีะกุกตะกกัเป็น คนที่ทําใหผู้ฟ้งัคดิว่าเขาเป็นคนมคีวามรูใ้นเรื่องที่พูดนัน้จรงิ ออกอากปักริยิาสุภาพ 

ใชอ้วจันภาษา (Nonverbal Language) ได้อย่างมปีระสทิธภิาพ มกัจะทําใหผู้ร้บัสารเชื่อถือในสิง่ทีเ่ขาเสนอ และ มี

ความน่าเชือ่ถอื (Credibility) หมายถงึเป็นคนทีผู่ฝ้งัคดิว่าเป็นคนทีรู่แ้ละชํานาญเรื่องนัน้จรงิ (Expertise) หรอืเป็นคนที่

มปีระวตัน่ิาเชือ่ถอืในความชือ่ตรงไมห่ลอกลวงใครมาก่อน ไมใ่ชค่นทีท่าํ อะไรเพีอ่ตนเอง (Trustworthiness) 

  1.2  เน้ือหาของข้อเสนอ ควรเสนอเน้ือหาในการชกัจูงให้เป็นแบบมขีอ้เสนอ 2 ด้านคอื ทัง้ด้านที่เรา

ตอ้งการเสนอซึง่เราตอ้งใหเ้หตุผลสนบัสนุน และอกีดา้นหน่ึงซึง่เราไมต่อ้งการ เราตอ้งใหเ้หตุผลสนบัสนุนเหมอืนกนัแต่

เราจะเสนอขอ้แยง้เหตุผลสนับสนุนดงักล่าวไปด้วย ควร ทําใหข้อ้เสนอของเราเป็นสิง่ทีเ่รา้อารมณ์โดยเฉพาะอย่างยิง่

อารมณ์กลวัหรอืกงัวลเช่นให้ทราบว่า เมื่อไม่ทําตามขอ้เสนอของเราแล้วสิง่ทีไ่ม่ดอีะไรบ้างจะเกดิขึน้กบัเขา และถ้า

ตดัสนิใจจะรบั ขอ้เสนอทีเ่ราชกัจูงใจ เราจะแนะนําใหเ้ขาทําอะไรบ้าง แต่อย่าขู่ใหก้ลวัจนเกนิไปจะเป็นการทําให ้เกดิ

อารมณ์กลวัจนไม่รบัการสื่อสารนอกจากนัน้ต้องพยายามวเิคราะหค์วามต้องการของผูร้บัการ ใหช้ดัเจน และพยายาม

ทําให้เขาเหน็ว่าขอ้เสนอของเรานัน้ตอบสนองความต้องการของเขาได ้อย่างไรต้องพยายามทีจ่ะสื่อสารไปในระดบัที่

ผูร้บัสารเขา้ใจได้ ใชภ้าษาและวชิาการทอียู่ในระดบั ที่จะเขา้กบัประสบการณ์ของผูร้บัการชกัจูงได้ มฉิะนัน้เขาจะไม่

เขา้ใจ และการชกัจงูกจ็ะหมด ประสทิธภิาพไปในทนัท ีหรอืบางครัง้อาจจะทาํใหผู้ร้บัการชกัจูงใจเกดิอารมณ์ต่อต้านไม่

รบัสารที่ เขาเขา้ใจดดี้วยซํ้าไป ควรพยายามทําให้ขอ้เสนอของเราไม่ห่างไกลจนเป็นคนละขัว้กบัความเหน็ ของเขา 

เพราะคนเรามแีนวโน้มทีจ่ะปฏเิสธสิง่ทีเ่ป็นความเหน็คนละขัว้ทนัททีีไ่ดร้บัฟงั จงเสนอให ้เป็นความเหน็กลางๆ ไวก่้อน 

ซึง่แมจ้ะเป็นความเหน็ทีแ่ตกต่างจากเขาเหมอืนกนัแต่เขาพอรบัได ้บา้งแลว้ค่อยชกัจูงเขาไปสู่ขอ้เสนอทีแ่ตกต่างมาก

ขึน้ไปเรือ่ยๆ 

 2.  การคล้อยตาม (Conformity) 

  เกดิขึน้ในสถานการณ์ทีบุ่คคลเปลีย่นพฤตกิรรมของตนเองใหเ้ขา้กบัมาตรฐานหรอืความ เชื่อซึง่เป็นที่

ยอมรบักนัทัว่ไป หรอืจะกล่าวว่าให้เขา้กบับรรทดัฐาน (Norms) ของกลุ่มกไ็ด้ ปจัจยั สําคญัที่ทําให้เกดิการคล้อย

ตามนัน้คอืแรงกดดนัจากกลุ่ม ดงัจะเหน็ไดจ้ากตวัอย่างการทีเ่ดก็ วยัรุ่นมกัจะต้องคลอ้ยตามกลุ่มเพื่อนของตนเองเป็น

อย่างมาก ยิ่งกลุ่มเพื่อนมีความคิดเหมอืนกนั มากเท่าไรยิง่มีอทิธพิลทําให้คนในกลุ่มนัน้ต้องคดิคลอ้ยตามมากขึน้

เท่านัน้สําหรบัคนทีอ่ยู่ในกลุม่ เดยีวกนั อาจจะมบีางคนทีไ่ม่ยอมคล้อยตาม (Non-Conformity) ซึ่งเราจะพบเหน็อยู่

เสมอ ในกลุ่ม พวกทีไ่ม่ยอมคลอ้ยตามน้ียงัแบ่งออกเป็น 2 ประเภทคอื ประเภทแรก ไม่คลอ้ยตามแล้วยงัต่อต้าน อกี

ดว้ย เรยีกว่าพวกต่อต้านการคลอ้ยตาม (Counter conformity) ได้แก่ คนทีช่อบต่อลอ้กบั กฎเกณฑก์ติกาของกลุ่ม 

ประเภทที่สอง คอืพวกทีเ่ป็นตวัของตวัเอง (Independence) ซึ่งถงึแม้จะ ไม่คล้อยตาม แต่กไ็ม่ต่อต้านและผลกัดนั

ตนเองออกไปจากกลุ่ม คงทาํตวัอยู่ในกลุ่มแบบไม่ยุ่งกบั ใครและใครอย่ามายุ่งกบัเรา 
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 3. การยอมทาํตาม (Compliance) 

  เป็นพฤตกิรรมทีเ่กดิขึน้เน่ืองมาจากการไดร้บัคาํขอรอ้งจากผูอ้ื่นใหก้ระทาํ ทัง้ทีใ่จจรงิไม่ อยากจะทาํแต่

ปฏเิสธไม่ไดจ้ะดว้ยความเกรงใจและรูต้นเองอยู่ตลอดเวลาหรอืไม่กต็าม หรอืหลวม ตวัไปรบัทาํอย่างไม่รูต้วักไ็ด ้

 4. การเช่ือฟัง (Obedience) 

  เป็นพฤติกรรมที่เกิดขึ้นจากการที่บุคคลยอมทําตามคําสัง่ของผู้ที่มีอํานาจเหนือกว่า ตัวอย่างเซ่น

นักเรยีนเชื่อฟงัครูลูกเชื่อฟงัพ่อแม่ และลูกน้องเชื่อฟงัเจา้นายฯลฯ เป็นต้นโดยทัว่ไป ผูท้ี่ออกคําสัง่ต้องเป็นผูท้ี่อยู่ใน

ตําแหน่งซึง่ควบคุมการกระทาํของผูท้ีจ่ะรบัคําสัง่ได ้และผูอ้อกคําสัง่ ต้องสามารถหาวธิทีีท่ําใหค้ําสัง่ทีว่่านัน้บงัเกดิผล

ในทางปฏบิตัใิหไ้ด ้

 

วิธีดาํเนินการวิจยั 

 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ผู้บริโภค เพศชายและหญิงอายุตัง้แต่ 24-34 ปี เน่ืองจากเป็นกลุ่ม 

Generation Y เป็นกลุ่มช่วงอายุทีม่กีารสาํรวจว่ามกีารซือ้สนิคา้ออนไลน์มากทีสุ่ด และเป็นผูท้ีเ่คยซือ้สนิคา้และบรกิาร

ผา่นทางอนิเทอรเ์น็ต ซึง่ไมท่ราบจาํนวนประชากรทีแ่น่นอน  

 กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยั กลุ่มตวัอย่างทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้น้ีคอื เพศชายและหญงิอายุตัง้แต่ 24-34 ปี 

เน่ืองจากเป็นกลุ่ม Generation Y เป็นกลุ่มช่วงอายุทีม่กีารสาํรวจว่ามกีารซือ้สนิคา้ออนไลน์มากทีสุ่ด และเป็นผูท้ีเ่คย

ซือ้สนิค้าและบรกิารผ่านทางอนิเทอร์เน็ต เน่ืองจากไม่ทราบจํานวนประชากรที่แน่นอน จงึใช้การกําหนดขนาด จาก

สดัส่วนประชากรโดย ใช้สูตร (ศริวิรรณ เสรรีตัน์ 2541: 222-223) ที่ระดบัความเชื่อมัน่ 95% และยอมให้มคีวาม

คลาดเคลือ่นได ้5% จากสตูรผูว้จิยัไดก้ลุ่มตวัอยา่ง 385 ตวัอย่าง เพิม่จาํนวนตวัอยา่งอกี 15 ตวัอย่าง รวมกลุ่มตวัอย่าง

ทัง้หมด 400 ตวัอย่าง โดยการวจิยัครัง้น้ีผูว้จิยัไดใ้ชว้ธิกีารเลอืกกลุ่มตวัอยา่งตามลาํดบัดงัน้ี  

 ขัน้ตอนท่ี 1 วธิกีารสุม่ตวัอยา่งแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยใชว้ธิกีารสุ่มเฉพาะผูท้ีเ่คยซือ้สนิคา้

หรอืบรกิารผ่านออนไลน์ ทัง้เวบ็ไซดไ์ซดภ์ายในประเทศและต่างประเทศ โดยจะทําการโพสต์ลงในเวบ็ไซด ์ขายสนิคา้

ออนไลน์ทีม่จีาํนวนผูเ้ขา้ชมเวบ็ไซดเ์ฉลีย่มากทีส่ดุ 5 อนัดบัแรกของประเทศไทย (truehits.net. 2557: ออนไลน์) ดงัน้ี 

  1.1 www.weloveshopping.com  มผีูเ้ขา้ชมเวบ็ไซดเ์ฉลีย่ 332,742 คนต่อวนั 

  1.2 www.tarad.com    มผีูเ้ขา้ชมเวบ็ไซดเ์ฉลีย่ 167,470 คนต่อวนั 

  1.3 www.pantipmarket.com   มผีูเ้ขา้ชมเวบ็ไซดเ์ฉลีย่ 129,354 คนต่อวนั 

  1.4 www.priceza.com   มผีูเ้ขา้ชมเวบ็ไซดเ์ฉลีย่ 82,887 คนต่อวนั 

  1.5 www.lnwshop.com   มผีูเ้ขา้ชมเวบ็ไซดเ์ฉลีย่ 80,248 คนต่อวนั 

 ขัน้ตอนท่ี 2 วธิกีารสุม่ตวัอยา่งแบบโควตา้ (Quota Sampling) จากขนาดกลุ่มตวัอย่างจํานวนทัง้หมด 400 

ตวัอยา่ง เลอืกตวัอยา่งจากประชากรในเขตตวัอยา่งทีสุ่ม่ไดจ้ากขัน้ตอนที ่1 เวบ็ไซดล์ะ 80 ชุดเพื่อใหต้รงกบัขนาดของ

กลุ่มตวัอยา่งทีก่าํหนดไว ้

 ขัน้ตอนท่ี 3 วธิกีารสุ่มตวัอย่างโดยสะดวก (Convenience Sampling) โดยเกบ็ขอ้มลูเฉพาะผูท้ีใ่หค้วาม

ร่วมมอืในการตอบแบบสอบถามในการวจิยัครัง้น้ี ผูว้จิยัจะทาํการโพสตล์งิค ์(Link) ของแบบสอบถามไวต้ามเวบ็บอรด์

ของเวบ็ไซดข์า้งตน้ ซึง่ผูต้อบแบบสอบถามสามารถคลิก๊ลงิค ์(Link) ไปยงัหน้าแบบสอบถามไดท้นัท ีผูว้จิยัจะทาํการสุม่

ตวัอยา่งใหค้รบตามจาํนวนแบบสอบถามเพือ่ใหผู้ท้ีซ่ ือ้สนิคา้ออนไลน์ตอบจนครบจาํนวนทีก่าํหนดไว ้

 

 

 

 

 

http://www.weloveshopping.com/�
http://www.tarad.com/�
http://www.pantipmarket.com/�
http://www.priceza.com/�
http://www.lnwshop.com/�
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ผลการวิจยั  

 ผลการศกึษา”ปจัจยัทีม่ อีทิธพิลต่อความตัง้ใจซือ้สนิคา้ของผูบ้รโิภคผ่านระบบออนไลน์”สามารถสรุปผลได้

ดงัน้ี 

 ส่วนท่ี 1  ผลการวิเคราะหข์อ้มลูเชิงพรรณา 

 ตอนท่ี 1 ปัจจยัด้านลกัษณะประชากรศาสตรข์องผูต้อบแบบสอบถาม 

ปจัจยัดา้นลกัษณะประชากรศาสตรข์องผูต้อบแบบสอบถามของกลุ่มตวัอยา่งในการวจิยัครัง้น้ีส่วนใหญ่เป็นเพศหญงิ มี

จํานวน  242 คน คดิเป็นรอ้ยละ 60.5  มอีายุ 28 - 31 ปี จํานวน 225 คน คดิเป็นรอ้ยละ 56.3  มรีะดบัการศกึษา

ปรญิญาตรจีํานวน 254 คน คดิเป็นรอ้ยละ 63.5 มอีาชพีเป็นพนักงานบรษิทัเอกชนจํานวน 167 คน คดิเป็นรอ้ยละ 

41.8 มรีายไดต่้อเดอืน 40,001 บาทขึน้ไปจาํนวน 138 คน และมสีถานภาพโสด/หมา้ย/หยา่รา้ง/แยกกนัอยู่ จาํนวน 335  

คน คดิเป็นรอ้ยละ 83.7   

 ตอนท่ี  2  ข้อมูลเก่ียวกบัส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองของผูบ้ริโภค 

 ผู้บรโิภคมคีวามคิดเห็นเกี่ยวกบัส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองของลูกค้าอยู่ในระดบัดมีาก  โดยมี

ค่าเฉลีย่เท่ากบั 4.35เมื่อพจิารณาเป็นรายดา้น พบว่า ด้านคุณค่าทีลู่กค้าจะไดร้บั ด้านความสะดวกและดา้นต้นทุน 

ผูบ้รโิภคมคีวามคดิเหน็อยู่ในระดบัดมีาก โดยมคี่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.53  4.51 และ 4.36 ตามลาํดบั  และด้านการ

ตดิต่อสือ่สาร  ผูบ้รโิภคมคีวามคดิเหน็อยู่ในระดบัด ีโดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั  4.00 ตามลาํดบั 

 1. ดา้นคุณค่าทีล่กูคา้จะไดร้บั (Customer Value)   

  ผู้บรโิภคมคีวามคดิเหน็เกี่ยวกบัส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองของลูกค้า ด้านคุณค่าที่ลูกค้าจะ

ได้รบั อยู่ในระดบัดมีาก  โดยมคี่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.53 ผูบ้รโิภคมคีวามคดิเหน็เกี่ยวกบัส่วนประสมทางการตลาดใน

มมุมองของลกูคา้ ดา้นคุณค่าทีล่กูคา้จะไดร้บั อยู่ในระดบัดมีากทุกขอ้ คอื สามารถคน้หาขอ้มูลเพื่อเปรยีบเทยีบความ

แตกต่างของสนิคา้ได ้ มสีนิคา้ใหเ้ลอืกหลากหลายชนิด/หลากหลายยีห่อ้ และสามารถคน้หาขอ้มูลสนิคา้จากรวีวิของ

ผูบ้รโิภครายอื่น โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.58  4.57 และ 4.47ตามลาํดบั 

 2. ดา้นตน้ทนุ (Cost to Customer)  

  ผูบ้รโิภคมคีวามคดิเหน็เกีย่วกบัสว่นประสมทางการตลาดในมมุมองของลกูคา้ ดา้นตน้ทนุ  อยูใ่นระดบัดี

มาก  โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.36 

  เมือ่พจิารณารายขอ้พบวา่ ผูบ้รโิภคมคีวามคดิเหน็เกีย่วกบัสว่นประสมทางการตลาดในมุมมองของลกูคา้ 

ดา้นต้นทุน  อยู่ในระดบัดมีากทุกขอ้ คอื สามารถเลอืกซือ้สนิคา้ในราคาที่พงึพอใจสงูสุด มรีาคาใหเ้ลอืกหลากหลาย 

และมโีอกาสไดส้นิคา้ทีด่ใีนราคายอ่มเยากวา่ทอ้งตลาด  โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.47  4.33 และ 4.29 ตามลาํดบั 

 3. ดา้นความสะดวก (Convenience)  

  ผูบ้รโิภคมคีวามคดิเหน็เกีย่วกบัส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองของลูกคา้ ดา้นความสะดวก อยู่ใน

ระดบัดมีาก  โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.51 เมื่อพจิารณารายขอ้พบว่า ผูบ้รโิภคมคีวามคดิเหน็เกี่ยวกบัส่วนประสมทาง

การตลาดในมุมมองของลูกค้า ด้านความสะดวก อยู่ในระดับดีมากทุกข้อคือไม่เสียเวลาเดินทาง มีโอกาส

สัง่ซือ้สนิคา้จากต่างประเทศ และชว่ยประหยดัระยะเวลา ในการแสวงหาสนิคา้ทีต่อ้งการ, สนิคา้เฉพาะกลุ่ม หรอื สนิคา้

หายาก โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.72  4.41 และ 4.39 ตามลาํดบั 

 4. ดา้นการตดิต่อสือ่สาร (Communication) 

  ผูบ้รโิภคมคีวามคดิเหน็เกี่ยวกบัส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองของลูกค้า ด้านการติดต่อสื่อสาร  

อยู่ในระดบัด ีโดยมค่ีาเฉลี่ยเท่ากบั 4.00 เมื่อพจิารณารายขอ้พบว่า ผูบ้รโิภคมคีวามคดิเหน็เกีย่วกบัส่วนประสมทาง

การตลาดในมมุมองของลกูคา้ ดา้นการตดิต่อสือ่สาร อยูใ่นระดบัดทีกุขอ้ คอื สามารถอพัเดทขอ้มลูขา่วสารหรอืกจิกรรม

ของรา้นคา้ได ้ตลอดเวลา สามารถใหค้ะแนนหรอืแสดงความคดิเหน็และความพงึพอใจต่อรา้นคา้ได ้และมกีจิกรรมให้
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ร่วมสนุกหลากหลายโดยสามารถเลอืกร่วมสนุกไดต้ามความต้องการ  โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั  4.16  4.11 และ 3.75  

ตามลาํดบั 

 ตอนท่ี 3 ข้อมูลเก่ียวกบัอิทธิพลทางสงัคม 

 ผูบ้รโิภคมคีวามคดิเหน็เกีย่วกบัระดบัอทิธพิลทางสงัคมโดยรวมอยู่ในระดบัมาก  โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.79 

เมือ่พจิารณาเป็นรายดา้น พบวา่  

 1. ปจัจยัการชกัจงูใจ โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก  โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.72 เมื่อพจิารณาเป็นรายขอ้ พบว่า 

ผู้บริโภคมีความคิดเห็นเกี่ยวกับระดับอิทธิพลทางสงัคมอยู่ในระดับมากทุกด้าน คือ การนําเสนอ ลักษณะความ 

น่าเชือ่ถอืและรปูร่างหน้าตาของผูช้กัจงู โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.98  3.75 และ 3.43 ตามลาํดบั 

 2. ปจัจยัการคล้อยตาม โดยรวมอยู่ในระดบัมาก  โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.81 เมื่อพจิารณาเป็นรายขอ้ 

พบว่า ผูบ้รโิภคมคีวามคดิเหน็เกีย่วกบัระดบัอทิธพิลทางสงัคมอยู่ในระดบัมากทีส่ดุ คอื กลุ่มเพื่อน โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 

4.28 และผูบ้รโิภคมคีวามคดิเหน็เกีย่วกบัระดบัอทิธพิลทางสงัคมอยู่ในระดบัมาก คอื กลุ่มเพือ่ครอบครวั และกลุ่มดารา  

โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.65 และ 3.51 ตามลาํดบั 

 3. ปจัจยัการยอมทําตาม โดยรวมอยู่ในระดบัมาก  โดยมคี่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.92 เมื่อพจิารณาเป็นรายขอ้ 

พบว่าผู้บริโภคมีความคิดเห็นเกี่ยวกบัระดบัอิทธิพลทางสงัคมอยู่ในระดับมากทุกข้อ คือ กลุ่มเพื่อครอบครวัและ

กลุ่มเพื่อน โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.93 และ 3.91 ตามลาํดบั 

 4. ปจัจยัการเชื่อฟงั โดยรวมอยู่ในระดบัมาก  โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.79 เมื่อพจิารณาเป็นรายขอ้ พบว่า 

ผูบ้รโิภคมคีวามคดิเหน็เกีย่วกบัระดบัอทิธพิลทางสงัคมอยู่ในระดบัมากทุกขอ้ คอื กลุ่มเพื่อครอบครวัและกลุ่มเพื่อน 

โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.76 และ 3.67 ตามลาํดบั 

 ตอนท่ี 4 ข้อมูลเก่ียวกบัความตัง้ใจซ้ือสินค้าออนไลน์ 

 ขอ้มลูเกีย่วกบัความตัง้ใจซือ้สนิคา้ออนไลน์  พบว่า ผูบ้รโิภคมมีคีวามตัง้ใจซือ้โดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง  

โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.34 เมื่อพจิารณาเป็นรายขอ้ พบว่าผูบ้รโิภคทีม่คีวามตัง้ใจซือ้ อยู่ในระดบัด ี3 ขอ้ คอื ก่อน

หน้าทีจ่ะซือ้สนิคา้ออนไลน์ท่านมกีารวางแผนล่วงหน้าเสมอ เมื่อพจิารณาความเสีย่งของการซือ้สนิคา้ออนไลน์ท่านยงั

คงทีจ่ะซือ้สนิคา้ออนไลน์ต่อไป และในอนาคตมคีวามตัง้ใจทีจ่ะซือ้สนิคา้ออนไลน์ตลอดไป โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.85  

3.46 และ 3.44 ตามลําดบั และผูบ้รโิภคมมีคีวามตัง้ใจซือ้ อยู่ในระดบัปานกลาง 2 ขอ้ คอื หากต้องการซือ้สนิคา้ จะ

เลอืกซือ้สนิค้าออนไลน์เท่านัน้และ จากการพจิารณาทางเลอืกต่างๆ ในการซือ้สนิคา้ท่านมคีวามตัง้ใจที ่จะซือ้สนิค้า

ออนไลน์เทา่นัน้โดยมค่ีาเฉลีย่เทา่กบั  3.02 และ 2.96 ตามลาํดบั 

 

 ส่วนท่ี 2  การการวิเคราะหข์้อมูลเชิงอนุมาน 

 สมมติฐานท่ี 1 ผูบ้รโิภคทีม่ลีกัษณะดา้นประชากรศาสตร ์ประกอบไปดว้ยเพศ อายุ ระดบัการศกึษา อาชพี

รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน และสถานภาพสมรส แตกต่างกนัมคีวามตัง้ใจซือ้สนิคา้ออนไลน์แตกต่างกนั 

 สมมติฐานท่ี 1.1 ผูบ้ริโภคท่ีมีเพศแตกต่างกนัมีความตัง้ใจซ้ือสินค้าออนไลน์แตกต่างกนั พบว่า มคี่า 

Probability (prob.) เท่ากบั .402  ซึง่มากกว่า .05 นัน่คอื ยอมรบัสมมตฐิานหลกั (H0) และปฏเิสธสมมตฐิานรอง (H1)  

หมายความว่า ผูบ้รโิภคทีม่เีพศแตกต่างกนัมคีวามตัง้ใจซือ้สนิคา้ออนไลน์โดยรวม ไมแ่ตกต่างกนั อย่างมนียัสาํคญัทาง

สถติทิีร่ะดบั .05  

 สมมติฐานท่ี 1.2 ผูบ้ริโภคท่ีมีอายุแตกต่างกนัมีความตัง้ใจซ้ือสินค้าออนไลน์แตกต่างกนั พบว่า มคี่า 

Prob. เทา่กบั .002 ซึง่น้อยกว่า .01 นัน่คอื ปฎเิสธสมมตฐิานหลกั (H0) และยอมรบัสมมตฐิานรอง (H1) หมายความว่า 

ผูบ้รโิภคที่มอีายุแตกต่างกนัมคีวามตัง้ใจซือ้สนิค้าออนไลน์โดยรวมแตกต่างกนั อย่างมนีัยสาํคญัทางสถติิทีร่ะดบั .01 

ซึง่ยอมรบัสมมตฐิานรองทีต่ัง้ไว ้
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 สมมติฐานที่ 1.3  ผู้บริโภคที่มีระดบัการศึกษาแตกต่างกนัมีความตัง้ใจซ้ือสินค้าออนไลน์             

แตกต่างกนั พบว่า มคี่า Probability (prob.) เท่ากบั .970  ซึง่มากกว่า .05 นัน่คอื ยอมรบัสมมตฐิานหลกั (H0) และ

ปฏเิสธสมมติฐานรอง (H1)  หมายความว่า ผูบ้รโิภคทีม่รีะดบัการศกึษา แตกต่างกนัมคีวามตัง้ใจซือ้สนิคา้ออนไลน์

โดยรวม ไม่แตกต่างกนั อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05  

 สมมติฐานท่ี 1.4  ผู้บริโภคท่ีมีอาชีพแตกต่างกนัมีความตัง้ใจซ้ือสินค้าออนไลน์แตกต่างกนั พบว่า           

มคี่า Prob. เท่ากบั .000  ซึ่งน้อยกว่า .01 นัน่คอื ปฎิเสธสมมติฐานหลกั (H0) และยอมรบัสมมติฐานรอง (H1) 

หมายความวา่ ผูบ้รโิภคทีม่อีาชพีแตกต่างกนัมคีวามตัง้ใจซือ้สนิคา้ออนไลน์โดยรวมแตกต่างกนั  อย่างมนียัสาํคญัทาง

สถติทิีร่ะดบั .01 ซึง่ยอมรบัสมมตฐิานรองทีต่ัง้ไว ้   

 สมมติฐานท่ี  1.5  ผู้บริโภคท่ีมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกนัมีความตัง้ใจซ้ือสินค้าออนไลน์

แตกต่างกนั พบว่า มคี่า Prob. เท่ากบั .000  ซึง่น้อยกว่า .01 นัน่คอื ปฎเิสธสมมตฐิานหลกั (H0) และยอมรบัสมมติ

ฐานรอง (H1) หมายความว่า ผู้บริโภคที่มรีายได้เฉลี่ยต่อเดอืนแตกต่างกนัมคีวามตัง้ใจซื้อสนิค้าออนไลน์โดยรวม

แตกต่างกนั  อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 ซึง่ยอมรบัสมมตฐิานรองทีต่ัง้ไว ้   

 สมมติฐานท่ี 1.6  ผู้บริโภคท่ีมีสถานภาพสมรสแตกต่างกนัมีความตัง้ใจซ้ือสินค้าออนไลน์แตกต่าง

กนั พบว่า มคี่า Probability (prob.) เท่ากบั .002  ซึง่น้อยกว่า .01 นัน่คอื ปฏเิสธสมมตฐิานหลกั (H0) และยอมรบั

สมมตฐิานรอง (H1)  หมายความว่า ผูบ้รโิภคทีม่สีถานภาพสมรส แตกต่างกนัมคีวามตัง้ใจซือ้สนิคา้ออนไลน์โดยรวม 

แตกต่างกนั อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 ซึง่ยอมรบัสมมตฐิานรองทีต่ัง้ไว ้   

 สมมติฐานท่ี 2 ส่วนประสมการตลาดในมุมมองของลูกค้ามีความสมัพนัธ์ต่อต่อความตัง้ใจซ้ือ

สินค้าออนไลน์ 

 ส่วนประสมการตลาดในมุมมองของลูกค้าโดยรวม พบว่า มคี่า Sig. (2-tailed) เท่ากบั .000 ซึง่น้อย

กว่า .01 นัน่คอื ปฏเิสธสมมติฐานหลกั (H0) และยอมรบัสมมตฐิานรอง (H1) หมายความว่า  ส่วนประสมการตลาดใน

มุมมองของลูกค้าโดยรวม มคีวามสมัพนัธต่์อความตัง้ใจซือ้สนิค้าออนไลน์ อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 ซึง่

ยอมรบัสมมตฐิานรองทีต่ัง้ไว ้ โดยมค่ีาสมัประสทิธิส์หสมัพนัธ ์(r) มคี่าเท่ากบั .361 อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 

.01 แสดงว่าตวัแปรทัง้สองมคีวามสมัพนัธใ์นทศิทางเดยีวกนัในปานกลาง  เมื่อพจิารณาเป็นรายด้านพบว่า ดา้นการ

ตดิต่อสื่อสาร   ดา้นต้นทุน ดา้นความสะดวก และดา้นคุณค่าทีลู่กคา้จะไดร้บั มคี่า Sig. (2-tailed) เท่ากบั .000 .000 

.001 และ .005 ตามลําดบั  ซึ่งน้อยกว่า .01 นัน่คอื ปฏเิสธสมมติฐานหลกั (H0) และยอมรบัสมมติฐานรอง (H1) 

หมายความวา่  สว่นประสมการตลาดในมุมมองของลกูคา้  ดา้นการตดิต่อสื่อสาร   ดา้นต้นทุน ดา้นความสะดวก และ

ดา้นคุณค่าทีล่กูคา้จะไดร้บั  มมีคีวามสมัพนัธต่์อความตัง้ใจซือ้สนิคา้ออนไลน์ อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01  ซึง่

ยอมรบัสมมตฐิานรองทีต่ัง้ไว ้ โดยมค่ีาสมัประสทิธิส์หสมัพนัธ ์(r) มคี่าเท่ากบั .359  .324  .159 และ .140 ตามลําดบั  

อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 แสดงว่าตวัแปรทัง้มคีวามสมัพนัธใ์นทศิทางเดยีวกนัในระดบัปานกลางและตํ่า 

ตามลําดับ  กล่าวคือ ถ้าผู้บริโภคมีระดับความคิดเห็นต่อส่วนประสมการตลาดในมุมมองของลูกค้า  ด้านการ

ติดต่อสื่อสาร   ด้านต้นทุน ด้านความสะดวก และด้านคุณค่าที่ลูกค้าจะได้รบั ดีขึ้น จะทําให้ความตัง้ใจซื้อสินค้า

ออนไลน์ เพิม่ขึน้ในระดบัปานกลางและตํ่า ตามลาํดบั 

 สมมติฐานท่ี 3 อิทธิพลทางสงัคมมีความสมัพนัธก์บัความตัง้ใจซ้ือสินค้าออนไลน์ 

 ผลการทดสอบค่าทางสถิติสมัประสทิธ์สหสมัพนัธ์อย่างง่ายของเพยีร์สนั (Pearson Product Moment 

Correlation Coefficient) เพื่อวเิคราะหค์วามสมัพนัธร์ะหว่างอทิธพิลทางสงัคม กบัความตัง้ใจซือ้สนิคา้ออนไลน์โดยรวม 

ไดผ้ลการวเิคราะหด์งัน้ี   

 อทิธพิลทางสงัคมโดยรวม กบัความตัง้ใจซือ้สนิคา้ออนไลน์โดยรวม พบว่า มคี่า Sig. (2-tailed) เทา่กบั .000 

ซึง่น้อยกว่า .01 นัน่คอื ปฏเิสธสมมตฐิานหลกั (H0) และยอมรบัสมมตฐิานรอง (H1) หมายความว่า อทิธพิลทางสงัคม

โดยรวม มอีทิธพิลต่อความตัง้ใจซื้อสนิค้าออนไลน์ อย่างมนีัยสาํคญัทางสถิตทิี่ระดบั .01 ซึ่งยอมรบัสมมติฐานรอง         
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ทีต่ัง้ไว ้โดยมคี่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธ ์(r) มคี่าเท่ากบั .457 อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 แสดงว่าตวัแปรทัง้

สองมคีวามสมัพนัธใ์นทศิทางเดยีวกนัในระดบัปานกลาง  เมือ่พจิารณาเป็นรายดา้นพบวา่ 

 อทิธพิลทางสงัคม ไดแ้ก่ การชกัจงูใจ การคลอ้ยตาม การยอมทาํตาม และการเชื่อฟงั   มคี่า Sig. (2-tailed) 

เท่ากบั .000 .000 .000 และ .000 ตามลําดบั  ซึง่น้อยกว่า .01 นัน่คอื ปฏเิสธสมมตฐิานหลกั (H0) และยอมรบัสมมติ

ฐานรอง (H1) หมายความว่า  อทิธพิลทางสงัคม ไดแ้ก่ การชกัจงูใจ การคลอ้ยตาม การยอมทําตาม และการเชื่อฟงั  มี

อทิธพิลต่อความตัง้ใจซือ้สนิคา้ออนไลน์ อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01  ซึง่ยอมรบัสมมตฐิานรองทีต่ัง้ไว ้ โดยมี

ค่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธ ์(r) มคี่าเท่ากบั .435  .413  .321 และ .264 ตามลาํดบั  อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 

แสดงว่าตวัแปรทัง้มคีวามสมัพนัธใ์นทศิทางเดยีวกนัในระดบัปานกลางและตํ่า ตามลาํดบั  กล่าวคอื ถ้าผูบ้รโิภคมรีะดบั

ความคดิเหน็เกีย่วกบัอทิธพิลทางสงัคม ไดแ้ก่ การชกัจูงใจ การคลอ้ยตาม การยอมทําตาม และการเชื่อฟงัมากขึน้ จะ

ทาํใหค้วามตัง้ใจซือ้สนิคา้ออนไลน์ เพิม่ขึน้ในระดบัปานกลางและตํ่า ตามลาํดบั 

 

สรปุผลและอภิปรายผล 

 การศกึษาวจิยัเรื่อง ”ปจัจยัทีม่อีทิธพิลต่อความตัง้ใจซือ้สนิคา้ของผูบ้รโิภคผ่านระบบออนไลน์” ในครัง้น้ี 

พบว่า 

 สมมติฐานท่ี 1 ผู้บรโิภคที่มีลกัษณะด้านประชากรศาสตร์ที่แตกต่างกนัมคีวามตัง้ใจซื้อสนิค้าออนไลน์

แตกต่างกนั 

 1. ผูบ้รโิภคทีม่ลีกัษณะดา้นประชากรศาสตรท์ีม่เีพศแตกต่างกนัมคีวามตัง้ใจซือ้สนิคา้ออนไลน์ไม่แตกต่าง

กนั อย่างมนีัยสําคญัทางสถิตทิี่ระดบั .05  เน่ืองจากการเขา้ถึงขอ้มูลในการซือ้สนิค้าผ่านระบบออนไลน์ในปจัจุบนั

สามารถเขา้ได้ถึงทุกคนทัว่โลกนัน้หมายถึง ไม่ว่าจะเป็นเพศชายหรือเพศหญิงกส็ามารถเข้าถึงได้เสมอภาคกนัซึ่ง

สอดคลอ้งกบัแนวคดิของคลิแมน (Kelman, H.C. 1958)[6] ไดใ้หนิ้ยามเกีย่วกบัอทิธพิลทางสงัคมในเรื่องของเทคโนโลยี

ไว้ว่าเป็นเรื่องของแต่ละบุคคลทีย่อมรบัและมพีฤตกิรรมการใชเ้ทคโนโลยแีม้ว่าเรื่องนัน้เป็นเรื่องที่ใหม่สําหรบัตวัเขา 

กล่าวคอื การทีไ่ดม้เีทคโนโลยใีหม่ๆ  เขา้มาในสงัคมมผีลต่อการทีจ่ะยอมรบัและใชเ้ทคโนโลยชีนิดใหม่นัน้ๆ เมื่อมคีวาม

สะดวกในการเขา้ถงึแหล่งซือ้สนิคา้ทาํใหค้วามตอ้งการเกดิขึน้ ซึง่ในปจัจุบนัสนิคา้ทีล่งขายในระบบออนไลน์มทีัง้สนิคา้

ทัง้ของเพศหญงิและเพศชายใหเ้ลอืกหลากหลายทาํใหค้วามตัง้ใจการซือ้สนิคา้ไมแ่ตกต่างกนั 

 2. ผูบ้รโิภคทีม่ลีกัษณะดา้นประชากรศาสตรท์ีม่อีายุแตกต่างกนัมคีวามตัง้ใจซือ้สนิคา้ออนไลน์แตกต่างกนั 

อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01  จากผลการวจิยัพบว่าระหว่างช่วงอายุ 24-27 ปีมคีวามตัง้ใจซือ้สนิคา้ออนไลน์

มากที่สุด เน่ืองจากเป็นช่วงอายุที่อยู่ในวยัทํางานเป็นกลุ่มที่มีกําลงัซื้อและส่วนใหญ่คนอายุในช่วงน้ียังไม่มีภาระ

ครอบครวัทีต่อ้งรบัผดิชอบดว้ยสาเหตุน้ีชว่ยสง่ผลทาํใหผู้บ้รโิภคกลุ่มน้ีมคีวามตัง้ใจซือ้สนิคา้ออนไลน์มากกว่ากลุ่มอื่นๆ 

ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ดาวเด่น เพชรน้อย (2551)[7] ทีพ่บว่า ช่วงอายุมผีลกระทบต่อความตัง้ใจซือ้สนิคา้หน่ึง

ตําบลหน่ึงผลติภณัฑ ์(ประเภทอาหาร) และวฏัจกัรชวีติครอบครวัตัง้แต่วยัผู้ใหญ่ขึน้ไปเป็นขัน้ที่มอีํานาจซื้อสูง ซึง่

สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ปทติตา โอภาสพงษ์ (2553)[8] ทีพ่บวา่อายทุีแ่ตกต่างกนัมผีลต่อระดบัความตัง้ใจซือ้รถยนต์

รุ่นประหยดัและ อายุทีแ่ตกต่างกนัก่อใหเ้กดิการตดัสนิใจเลอืกซือ้แตกต่างกนัไปดว้ย  

 3. ผูบ้รโิภคทีม่ลีกัษณะดา้นประชากรศาสตรท์างดา้นระดบัการศกึษาทีแ่ตกต่างกนัมคีวามตัง้ใจซือ้สนิค้า

ออนไลน์ไม่แตกต่างกนั อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 เน่ืองจากทุกระดบัการศกึษามโีอกาสในการซื้อ,มกีาร

เขา้ถงึขอ้มลูและมคี่านิยมในกลุ่มสงัคมหรอืกระแสทีเ่กดิขึน้ในทุกระดบัชัน้และองคป์ระกอบดา้นความรู ้ความเขา้ใจและ

การเรยีนรูท้ีเ่ท่าเทยีมกนั สง่ผลใหค้วามรูน้ัน้เป็นส่วนทีป่ระกอบเป็นความเชื่อของบุคคลทีเ่กีย่วกบัสิง่ต่างๆ ทัว่ไปทัง้ที่

ชอบหรอืไมช่อบ โดยสอดคลอ้งกบัแนวคดิของ ศริวิรรณ เสรรีตัน์ (2540) ไดก้ล่าววา่ นอกจากน้ีทศันคตเิกดิขึน้จากการ

เรยีนรู้ จากแหล่งทศันคติ (Source of attitude) ต่างๆที่มอียู่มากมาย และระดบัการศกึษาทําใหบุ้คคลสามารถคดิ
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เกีย่วกบัสิง่หน่ึงสิง่ใดไดอ้ยา่งเป็นเหตุเป็นผล ซึง่ปจัจยัทีท่าํใหท้ศันคตคิงเสน้คงวา (Factor affecting attitude stability) 

ทีส่าํคญัคอื ผูบ้รโิภคตอ้งมคีวามคดิทีเ่ป็นเหตุเป็นผล จะสามารถสรา้งความมัน่คงของทศันคตไิดด้ยีิง่ขึน้  

 4. ผูบ้รโิภคทีม่ลีกัษณะด้านประชากรศาสตร์ทีม่อีาชพีแตกต่างกนัมคีวามตัง้ใจซือ้สนิคา้ออนไลน์แตกต่าง

กนั อย่างมนียัสาํคญัทางสถิตทิี่ระดบั .01  เพราะในกลุ่มงานแต่ละสายอาชพีมคีวามแตกต่างกนัในความชอบและมี

สงัคมการติดต่อที่แตกต่างกนั จากผลการวิจัยพบว่าอาชีพธุรกิจส่วนตัวมีความตัง้ใจซื้อสินค้าออนไลน์มากที่สุด

เน่ืองจากคนทีป่ระกอบธรุกจิสว่นตวัจะมเีวลาวา่งหรอืเวลาทีเ่ป็นสว่นตวัมากกว่าคนทีป่ระกอบอาชพีอื่น ดงันัน้ผูบ้รโิภค

กลุ่มน้ีจงึมโีอกาสทีจ่ะเขา้ถงึสือ่ออนไลน์ไดม้ากกว่าผูบ้รโิภคกลุ่มอื่นๆ ซึง่สอดคลอ้งกบั ปทติตา โอภาสพงษ์ (2553) ที่

พบว่า อาชพีที่แตกต่างกนัมผีลต่อระดบัความตัง้ใจซื้อรถยนต์รุ่นประหยดั และส่งผลต่อความต้องการใช้ผลติภณัฑ์

แตกต่างกนั โดยจะเลอืกซือ้ใหเ้หมาะสมกบัอาชพีของตนเองและมคีวามคาดหวงัในตวัสนิคา้แตกต่างกนัไป  

 5. ผูบ้รโิภคทีม่ลีกัษณะดา้นประชากรศาสตรท์างดา้นรายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนแตกต่างกนัมคีวามตัง้ใจซือ้สนิคา้

ออนไลน์แตกต่างกนั อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 โดยผูท้ีม่รีายไดเ้ฉลีย่ 40,001 บาทขึน้ไปมคีวามตัง้ใจในการ

ซือ้สนิคา้ออนไลน์มากทีส่ดุ เน่ืองจากผูท้ีม่รีายไดเ้ฉลีย่ทีส่งู จะมกีาํลงัในการซือ้สนิคา้ทีม่ากกวา่ และมกีารตดัสนิใจซือ้ที่

ง่ายกว่าผู้ที่มีรายได้น้อย ส่งผลทําให้ผู้บริโภคกลุม่น้ีมีความตัง้ใจซื้อสนิค้าออนไลน์มากกว่าผู้บริโภคกลุ่มอื่น ซึ่ง

สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ พลฏัฐ ์เกรกิไกวลัธ ์(2556)[9] ไดท้ําการศกึษาทศันคตแิละการซือ้สนิคา้อเิลก็ทรอนิกสท์าง

ออนไลน์ชอ้ปป้ิงของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ผูบ้รโิภคทีม่สีถานะภาพและรายไดต่้อเดอืนแตกต่างกนั มี

กระบวนการตดัสนิใจซือ้เสือ้ผา้ทางอนิเทอรเ์น็ตแตกต่างกนัผูท้ีม่รีายไดท้ีม่ากมคีวามกลา้ทีจ่ะใชจ้่ายและยอมรบัความ

เสีย่งทีอ่าจจะไม่ไดร้บัสนิคา้ตามทีต่้องการหรอือาจสญูเงนิเปล่าการจากซือ้สนิคา้ผ่านอนิเตอรเ์น็ตและมกีาํลงัซือ้มาก

พอทีจ่ะใชช้วีติประจาํวนัอย่างไม่ขดัสน รวมถงึความสะดวกสบายในการเลอืกซือ้ 

 6. ผูบ้รโิภคทีม่ลีกัษณะดา้นประชากรศาสตรท์ีม่สีถานภาพสมรสแตกต่างกนัมคีวามตัง้ใจซือ้สนิคา้ออนไลน์

แตกต่างกนั อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 ผลการวจิยัพบวา่สถานภาพโสด/หมา้ย/หย่ารา้ง มคีวามตัง้ใจในการ

ซือ้สนิคา้ออนไลน์มากทีสุ่ด เน่ืองจากผูบ้รโิภคกลุ่มน้ีมอีสิระและไม่มภีาระในการเลีย้งดูครอบครวั และมอีํานาจในการ

ตดัสนิใจซื้อด้วยตนเอง จงึส่งผลทําให้ผู้บริโภคกลุ่มน้ีมคีวามตัง้ใจซื้อสนิค้าออนไลน์มากกว่าผู้บรโิภคกลุ่มอื่น ซึ่ง

สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ พลฏัฐ์ เกรกิไกวลัธ ์ (2556) ไดท้ําการศกึษาทศันคตแิละการซื้อสนิคา้อเิลก็ทรอนิกสท์าง

ออนไลน์ชอ้ปป้ิงของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา่ ผูบ้รโิภคทีม่สีถานะภาพ และรายไดต่้อเดอืนแตกต่างกนั มี

กระบวนการตดัสนิใจซือ้เสือ้ผา้ทางอนิเทอรเ์น็ตแตกต่างกนั ผูท้ีม่รีายไดท้ีม่ากมคีวามกลา้ทีจ่ะใชจ้่ายและยอมรบัความ

เสีย่งทีอ่าจจะไม่ไดร้บัสนิคา้ตามทีต่้องการหรอือาจสญูเงนิเปล่าการจากซือ้สนิคา้ผ่านอนิเตอรเ์น็ต และมกีําลงัซือ้มาก

พอทีจ่ะใชช้วีติประจาํวนัอยา่งไมข่ดัสน  

 สมมติฐานท่ี 2 สว่นประสมการตลาดในมมุมองของลกูคา้มคีวามสมัพนัธต่์อต่อความตัง้ใจซือ้สนิคา้ออนไลน์ 

 1. ส่วนประสมการตลาดด้านคุณค่าที่ลูกค้าจะได้รับและด้านความสะดวกในมุมมองของลูกค้ามี

ความสมัพนัธต่์อความตัง้ใจซื้อสนิค้าออนไลน์ อย่างมนีัยสาํคญัทางสถิตทิี่ระดบั .01 โดยมคีวามสมัพนัธ์ในทศิทาง

เดยีวกนัในระดบัตํ่า แสดงว่าผูบ้รโิภคใหค้วามสาํคญักบัสนิคา้ทีม่ใีหเ้ลอืกหลายชนิด/หลายยีห่อ้ และสนิคา้สามารถหา

ขอ้มูลมาเปรียบเทียบความแตกต่างและมีการรีวิวของผู้บริโภครายอื่น  ความสะดวกสบายในการไม่ต้องเสยีเวลา

เดนิทางทําใหช้่วยประหยดัระยะเวลาในการแสวงหาสนิคา้ทีต่้องการ ซึง่อาจเป็นสนิคา้เฉพาะกลุ่มหรอืสนิคา้ทีห่ายาก 

หรอืสนิคา้ที่ต้องสัง่ซื้อจากต่างประเทศ ซึง่จะทําให้ความตัง้ใจซื้อสนิค้าออนไลน์เพิม่ขึน้ในระดบัตํ่า ซึ่งสอดคล้องกบั

งานวจิยัของ ทณัฑมิา เชือ้เขยีว (2547)[10] ไดท้ําการวจิยัเรื่อง พฤตกิรรมการซือ้สนิคา้และบรกิารผ่านระบบเวบ็ไซต์

พาณิชยอ์เิลก็ทรอนิกสข์องผูบ้รโิภคในจงัหวดัเชยีงใหม่ พบว่าปจัจยัที่มผีลต่อการใชอ้นิเทอร์เน็ตเลอืกซือ้สนิคา้และ

บรกิารสงูสุดในแต่ละดา้น ไดแ้ก่ ปจัจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นสนิคา้ในเรื่องของคุณภาพของสนิคา้และบรกิาร

เป็นอนัดบัแรก ถา้รา้นคา้ไหนทีล่กูคา้ใหค้วามไวว้างใจแลว้กจ็ะเกดิการซือ้ซํา้ซึง่หมายถงึวา่ความสะดวกทีล่กูคา้จะไดร้บั

จะมมีากขึน้เพราะชอ่งทางในการตดิต่อสือ่สารงา่ยและรวดเรว็  
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 2. สว่นประสมการตลาดดา้นต้นทุนและดา้นการตดิต่อสื่อสารในมุมมองของลูกคา้มคีวามสมัพนัธต่์อความ

ตัง้ใจซือ้สนิคา้ออนไลน์ อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 โดยมคีวามสมัพนัธใ์นทศิทางเดยีวกนัในระดบัปานกลาง 

แสดงว่าผูบ้รโิภคใหค้วามสาํคญักบัเรื่องราคาทีม่ใีหเ้ลอืกหลากหลายและสามารถเลอืกซือ้สนิคา้ไดใ้นราคาทีพ่อใจและ

อาจไดส้นิคา้ทีด่ใีนราคายอ่มเยาวก์วา่ทอ้งตลาด การทีใ่หผู้บ้รโิภคมกีารร่วมสนุกในกจิกรรมต่างๆหรอืการอพัเดทขอ้มลู

ขา่วสารหรอืกจิกรรมของรา้นคา้สมํ่าเสมอ รวมถงึมกีารใหผู้บ้รโิภคใหค้ะแนนและแสดงความคดิเหน็และความพงึพอใจ

ต่อบรกิารของรา้นค้าจะทําให้ความตัง้ใจซื้อสนิค้าออนไลน์เพิม่ขึน้ในระดบัปานกลาง ซึ่งสอดคล้องกบังานวจิยัของ

ทววีรรณ  น้อยน้ําคํา (2548)[11] ศกึษาเรื่องปจัจยัที่มผีลต่อพฤติกรรมผู้บรโิภคคนไทยในการซือ้สนิค้าและบรกิาร

ทางการพาณิชยอ์เิลคโทนิกส ์พบว่าปจัจยัส่วนประสมทางการตลาดในเรื่องของราคา มคีวามสมัพนัธก์บัการซือ้สนิคา้

และบรกิารทีซ่ือ้สนิคา้ผ่านเครอืขา่ยอนิเตอรเ์น็ต และสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ สภุาพรรณ ชยัทวพีุฒกุิล (2555) ศกึษา

เรื่องพฤติกรรมการซื้อสนิค้าและบริการออนไลน์แบบรวมกลุ่มกันซื้อบนเว็ปไซต์ ENSOCO ของลูกค้าในเขต

กรุงเทพมหานคร พบวา่ การโฆษณา การสง่เสรมิการขาย ประชาสมัพนัธ ์จดักจิกรรมทางการตลาด มคีวามสมัพนัธใ์น

ดา้นการสัง่ซือ้สนิคา้และดา้นความถีใ่นการสัง่ซิอ้สนิคา้บนเวป็ไซต ์

 สมมติฐานท่ี 3 อิทธิพลทางสงัคมมีความสมัพนัธก์บัความตัง้ใจซ้ือสินค้าออนไลน์ 

 1.  อทิธพิลทางสงัคมดา้นการชกัจงูใจ การคลอ้ยตาม และการยอมทาํตาม มคีวามสมัพนัธก์บัความตัง้ใจซือ้

สนิคา้ออนไลน์ อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 โดยมคีวามสมัพนัธใ์นทศิทางเดยีวกนัในระดบัปานกลาง แสดงว่า

หากผูบ้รโิภคใหค้วามสาํคญักบัปจัจยัทีส่ง่ผลต่อการชกัจงูใจ เชน่รปูร่างหน้าตาความน่าเชือ่ถอืและการนําเสนอของผูช้กั

จงู กลุ่มคนทีม่อีทิธพิลทาํใหเ้กดิความคลอ้ยตามเช่นกลุ่มเพื่อน กลุ่มดารา กลุ่มครอบครวั  และกลุ่มคนทีม่อีทิธพิลทําให้

ผูบ้รโิภคพรอ้มจะยอมทําตาม เช่นกลุม่เพื่อน กลุม่ครอบครวั  กจ็ะส่งผลทําใหผู้บ้รโิภคมคีวามตัง้ใจซือ้สนิคา้ออนไลน์

เพิม่ขึน้ในระดบัปานกลาง เน่ืองจาก ผู้บรโิภคส่วนใหญ่ต่างต้องการ การยอมรบัจากสงัคมหรอืรูส้กึว่าเป็นส่วนใดส่วน

หน่ึงของสงัคม  ดงันัน้บุคคลส่วนใหญ่จงึเปลี่ยนพฤติกรรมของตนเองใหเ้ขา้กบัมาตรฐานทางสงัคมซึง่เป็นที่ยอมรบั

โดยทัว่ไป หรอืจากบุคคลทีม่ชีื่อเสยีงหรอืมอีทิธพิลต่อคนในสงัคม เมื่อกระแสของการซือ้สนิคา้ออนไลน์ผ่านอนิเทอร์

เนตเป็นทีนิ่ยมจากบคุคลทีม่ชีือ่เสยีง พฤตกิรรมน้ีจงึเป็นสิง่ทีไ่ดร้บัถ่ายทอดต่อกนัภายในสงัคม ซึง่สอดคลอ้งกบัทฤษฎี

และแนวคดิของ ณัฐสพนัธ ์เผ่าพนัธุ ์(2552)[12] ศกึษาเรื่อง “ทศันคตขิองผูใ้ชอ้นิเทอรเ์น็ตทีม่ต่ีอความตัง้ใจซือ้สนิค้า

ผ่านออนไลน์” โดยมวีตัถุประสงค์เพื่อทราบถงึความตัง้ใจของผูบ้รโิภคต่อการใชอ้นิเทอรเ์น็ตในการตดัสนิใจซือ้สนิค้า

และบรกิาร ผลการวจิยัพบว่า ปจัจยัสามปจัจยัประกอบด้วย ทศันคติต่อการซื้อสนิค้าออนไลน์ การคล้อยตามกลุ่ม

อา้งองิ และความน่าเชือ่ถอืของเวบ็ไซต ์มผีลกระทบเชงิบวกต่อความตัง้ใจในการซือ้สนิคา้ออนไลน์อยา่งมนียัสาํคญั ซึง่

สอดคลอ้งตามทฤษฏขีองฟิชเบน และเอเซน (Fishbein; & Ajzen. 1975: 1977) และแนวคดิของเดวสิ (Davis. 1989)  

ดงันัน้ธรุกจิทีด่าํเนินรปูแบบพาณิชยอ์เิลก็ทรอนิกส ์จะตอ้งใหค้วามสนใจในทัง้สามปจัจยัน้ีเป็นสาํคญัในการพฒันาธรุกจิ

พาณิชยอ์เิลก็ทรอนิกสใ์หส้นองตอบความตอ้งการของผูใ้ชอ้นิเทอรเ์น็ตในการซือ้สนิคา้และบรกิาร 

 2.  อทิธพิลทางสงัคมดา้นการเชือ่ฟงั มคีวามสมัพนัธก์บัความตัง้ใจซือ้สนิคา้ออนไลน์ อย่างมนีัยสาํคญัทาง

สถติทิีร่ะดบั .01 โดยมคีวามสมัพนัธใ์นทศิทางเดยีวกนัในระดบัตํ่า แสดงว่าหากผูบ้รโิภคใหค้วามสาํคญักบักลุ่มคนทีม่ี

อทิธพิลทําให้ผูบ้รโิภคพรอ้มจะเชื่อฟงั เช่นกลุม่เพื่อน กลุ่มครอบครวั กจ็ะส่งผลทําให้ผูบ้รโิภคมคีวามตัง้ใจซือ้สนิค้า

ออนไลน์เพิ่มขึ้นในระดบัตํ่า เน่ืองจากเป็นกลุ่มที่มีอํานาจเหนือกว่าผู้บริโภคในด้านความสมัพนัธ์เพราะเป็นกลุ่มที่

ผูบ้รโิภคมคีวามใกลช้ดิและหวงัดต่ีอผูบ้รโิภค จงึทาํใหผู้บ้รโิภคเชือ่ฟงั เพือ่ทาํใหผู้บ้รโิภครูส้กึไดร้บัการยอมรบัและรูส้กึ

วา่เป็นสว่นใดสว่นหน่ึงของสงัคม ซึง่สอดคลอ้งกบัทฤษฎขีอง ทพิยว์ลัย ์สทุนิ (2551) กล่าววา่การเชือ่ฟงัเป็นพฤตกิรรม

ทีเ่กดิขึน้จากการทีบ่คุคลยอมทาํตามคาํสัง่ของผูท้ีม่อีาํนาจเหนือกว่า โดยทัว่ไปผูท้ีอ่อกคาํสัง่ตอ้งสามารถหาวธิทีีท่าํให้

คาํสัง่ทีว่่านัน้บงัเกดิผลในทางปฏบิตัใิหไ้ด ้
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ข้อเสนอแนะในการวิจยัครัง้ต่อไป 

 1. ควรใหค้วามสาํคญักบัการวจิยัอยา่งต่อเน่ืองถงึการรบัรูเ้ครือ่งมอืสือ่สารทางการตลาดแบบครบวงจร โดย

มกีารเปรียบเทียบกบับตัรเครดติสถาบนัทางการเงินอื่น เพื่อทราบถึงความแตกต่าง ของภาพลกัษณ์ ชื่อเสยีงของ

ธนาคาร มผีลต่อการเลอืกใชบ้รกิารบตัรเครดติหรอืไม่ 

 2. ควรศกึษาปจัจยัดา้นการสง่เสรมิการขาย ดา้นการประชาสมัพนัธ ์ดา้นการตลาดทางตรง และดา้นการใช ้

Internet Marketing เพือ่ใหท้ราบถงึความตอ้งการและความสอดคลอ้งกบัพฤตกิรรมผูบ้รโิภคใหช้ดัเจนยิง่ขึน้ไป 

 3. ศกึษาเปรยีบเทยีบจํานวนการใชบ้ตัรของแต่ละธนาคาร และศกึษาถงึปจัจยัที่ทําใหจ้ํานวนการใชบ้ตัร

เครดติของแต่ละธนาคารแตกต่างกนั 

 4. ศกึษาปจัจยัการสือ่สารทางการตลาดแบบครบวงจร ทีม่ผีลต่อความภกัดขีองผูใ้ชบ้รกิารบตัรเครดติไทย

พาณิชย ์ทีก่ารวจิยัครัง้น้ีไมไ่ดศ้กึษา 

 

กิตติกรรมประกาศ 

 สารนิพนธฉ์บบัน้ีสาํเรจ็ไดด้ว้ยด ีโดยไดร้บัความช่วยเหลอือย่างดยีิง่จาก อาจารยท์ีป่รกึษา รองศาสตราจารย ์

ดร. ณักษ์ กุลสิร ์ทีใ่หค้ําแนะนําช่วยเหลอื ตลอดจนแกไ้ขขอ้บกพร่องต่างๆ อนัเป็นประโยชน์อย่างยิง่แก่ผูว้จิยั ผูว้จิยั

ขอขอบพระคณุเป็นอยา่งสงูไว ้ณ ทีน้ี่ดว้ย 

 ขอขอบพระคุณ รองศาสตราจารย์ สุพาดา สริกุิตตา และ อาจารย์ ดร.อจัฉรยีา ศกัดิน์รงค์ ที่ให้ความ

อนุเคราะห์เป็นผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบคุณภาพเครื่องมอืของแบบสอบถามและคณะกรรมการสอบสารนิพนธ์ และให้

ขอ้เสนอแนะต่างๆ เพือ่ปรบัปรุงแกไ้ขขอ้บกพร่อง อนัเป็นประโยชน์ต่อการทาํงานวจิยัชิน้น้ี 

 ขอกราบขอบพระคุณคณาจารยใ์นภาควชิาบรหิารธุรกจิ คณะสงัคมศาสตร ์มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ

ทุกท่าน ที่ประสทิธิป์ระสาทวชิาความรูใ้ห้ความช่วยเหลอื ตลอดจนประสบการณ์ที่ดแีก่ผู้วจิยั อกีทัง้ใหค้วามเมตตา

ดว้ยดเีสมอมา 

 ขอขอบคุณเจา้หน้าทีภ่าควชิาบรหิารธุรกจิ คณะสงัคมศาสตร ์และบณัฑติวทิยาลยัทุกท่าน ตลอดจนผูม้สี่วน

สาํเรจ็ต่องานวจิยัชิน้น้ี 

 ขอขอบคุณผูต้อบแบบสอบถาม ทีใ่หค้วามร่วมมอืและสละเวลาตอบแบบสอบถามใหเ้สรจ็ตามกําหนดเวลา 

เพือ่การวจิยัครัง้น้ี 

 ขอกราบขอบพระคุณพระเจา้ บดิา มารดา และครอบครวัทีไ่ดเ้ลีย้งดแูละอบรมสัง่สอนผูว้จิยัใหเ้ป็นคนด ีขยนั 

อดทน ซื่อสตัย ์มคีุณธรรม และมอบโอกาสการศกึษาเป็นวชิาความรูต้ดิตวั เพือ่ทดแทนคณุต่อสงัคมและประเทศชาต ิ

 ขอบคุณเพือ่นๆ X-MBA13 ทีร่่วมทกุขร่์วมสขุ ชว่ยเหลอืกนัมาจนจบการศกึษา 

 สุดท้ายน้ี คุณประโยชน์และความดอีนัพงึจากสารนิพนธ์ฉบบัน้ี ผู้วจิยัขอมอบเป็นเครื่องบูชาพระคุณบดิา

มารดา ญาตแิละบรูพคณาจารยท์กุทา่นทีไ่ดอ้บรมสัง่สอน ชีแ้นะแนวทางทีด่แีละมคีณุคา่ตลอดมาจนสาํเรจ็การศกึษา 
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