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การวิจัยน้ีมีจุดมุงหมายเพ่ือศึกษาถึงปจจัยท่ีมีผลตอความเต็มใจจายและความคาดหวังของ

ลูกคาในธุรกิจขายสินคาแผนกเด็กออนบนเว็บไซตออนไลน วัตถุประสงคเพ่ือ 1) เพ่ือศึกษาสถานการณและ

รูปแบบท่ัวไปของธุรกิจขายสินคาแผนกเด็กออนบนเว็บไซตออนไลน 2) ศึกษาความเต็มใจจายและความ

คาดหวังของลูกคาในธุรกิจขายสินคาแผนกเด็กออนบนเว็บไซตออนไลน เปนการวิจัยเชิงปริมาณ 

(Quantitive Research)เก็บขอมูลปฐมภูมิ (Primary  Data) กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยคือผูท่ีเคยใช

บริการ หรือผูใชเคยสั่งซ้ือสินคาแผนกเด็กออนผานเว็บไซตออนไลนจํานวน 400 คนโดยใชแบบสอบถาม

คําถามปดเปนเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอมูล แบบสอบถามแบบ Bidding  สําหรับสถิติท่ีใชในการ

วิเคราะหขอมูลคือ การแจกแจงความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ย และคาสถิติไคสแควร (Chi-Square) ณ ระดับ

เช่ือม่ันรอยละ 95%  สําหรับการวิเคราะหขอมูลทางสถิติใชโปรแกรมสําเร็จรูปเพ่ือการวิจัยทางสังคมศาสตร 

ผลการวิจัยพบวา ผลการวิจัยพบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญลูกคาท่ีซ้ือสินคาแผนกเดก็ออน

บนเว็บไซตออนไลนสวนใหญเปนผูหญิงมากวาเพศชายสถานภาพสมรสมีอายุระหวาง 20 - 29ป การศึกษา

ระดับปริญญาตรีมีรายไดอยูในชวง 30,000 - 40,000 โดยสวนใหญผูใชบริการธุรกิจขายสินคาแผนกเด็กออน

บนเว็บไซตออนไลนการซ้ือแตละคร้ังผูใชบริการจะเปรียบเทียบ 2 - 4 เว็บไซตกอนการตัดสินใจซ้ือสินคาโดย

การสั่งซ้ือสินคานอยกวาเดือนละคร้ังคาใชจายในการซ้ือสินคาแตละคร้ังอยูระหวาง 1001 – 5000 บาทและ

ใชจายผานบัตรเครดิตมากท่ีสุด  

สําหรับปจจัยความคาดหวังท่ีสัมพันธกับความเต็มใจจายของลูกคาในธุรกิจขายสินคาแผนกเด็ก

ออนบนเว็บไซตออนไลน จากการวิเคราะหคาสถิติไค-สแควรท่ีระดับนัยสําคัญ 0.05 พบวาปจจัยดานความ

นาเช่ือถือของเว็บไซตมีความสัมพันธตอความเต็มใจจายสินคาราคาแพงเพ่ือไดใบรับประกันสินคา มีคาสถิติ 

Chi-Square เทากับ 39.765 ในขณะท่ีดานความคาดหวังของลูกคาเม่ือจําแนกตามความคิดเห็นท้ัง 4 ดาน 

พบวาในดานของคุณภาพของสินคาและบริการโดยรวมอยูในระดับมาก โดยท่ีลูกคาจะกลับมาซ้ือสินคาหรือ

บริการอีกถาหากเว็บไซตมีภาพลักษณท่ีดี สําหรับดานดานความนาเช่ือถือของเว็บไซต ผูบริโภคให

ความสําคัญกับดานเว็บไซตมีภาพลักษณท่ีดีจะกลับมาซ้ือสินคาอีก และเว็บไซตมีขั้นตอนท่ีมีประสิทธิภาพได

ใหความสําคัญกับความสะดวกในการชําระคาสินคา และดานความตั้งใจกลับมาซ้ือซํ้า พบวา มีความเปนไป

ไดกลับมาซ้ือสินคาซํ้า หากมีการบริหารท่ีมีประสิทธิภาพ 
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This research aims to study on factors influencing on willingness to pay and 

expectation of customers in baby products business via online websites. The objectives of this 

research are: 1) to study on situation and general business model of baby products business via 

online websites; 2) To study on willingness to pay and expectation of customers in baby 

products business via online websites. This research was conducted in a form of quantitative 

research and primary data were collected. The sample group used in this research was 400 

customers who used to use services or order some products of baby products via online 

websites. Opened-ended questionnaire form and bidding questionnaire were used as a tool for 

collecting data. Statistics used for analyzing data were frequency, percentage, mean, and Chi-

Square at 95% Confidence Interval. To analyze statistical data, SPSS was used.  

The results showed that most respondents were customers who purchased some 

baby products via online websites and they were female and married with the age ranged from 

20 – 29 years. They mostly graduated in Bachelor Degree with income ranged from 30,000 – 

40,000 baht. Most customers preferred comparing baby products from 2 – 4 websites before 

making decision on purchasing and they ordered baby products less than once a month.  The 

amount of their spending on purchasing baby products was ranged from 1001 – 5000 baht and 

they mostly preferred paid via credit cards.  

After analyzing Chi-Square at the statistical significance of 0.05 of factor on 

expectation that was related to willingness to pay of customers in baby products business via 

online websites, it was found that factor on reliability of website had the relationship with 

willingness to pay for expensive products in order to obtain the warranty with Chi-Square at 

39.765. Simultaneously, when classifying opinions on customer’s expectation into 4 aspects, it 

was found that overall opinion on quality of products and services was in high level and 

customers may repurchase products and services if such website had good image. For reliability 

of website, consumers emphasized on good image of the website attracting them to repurchase 

and efficient process of the website that facilitated them to pay for products conveniently. For 

willingness to repurchase, it was found that there was possibility of repurchasing if there is 

efficient management.  
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บทท่ี 1 
บทนํา 

 

1. ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
ปจจุบันถือวาอินเตอรเน็ตเขามามีบทบาทในชีวิตประจําวันเปนอยางมาก ในสังคมแหง

สารสนเทศขอมูลขาวสารหรือเทคโนโลยีไดกลายเปนตัวชวยที่มีความสําคัญมากข้ึน ทําใหชีวิต
สะดวกสบายข้ึนจนกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทางดานสังคมและกอใหเกิดธุรกิจในรูปแบบใหม(ทิพยวัลย 
ยะพันธ} 2553) คือเว็บไซตออนไลน ซึ่งเปนชองทางการซื้อสินคาในรูปแบบที่จูงใจใหผูบริโภคมีความ
สะดวกสบายในการหาขอมูล และเลือกซื้อสินคา เน่ืองจากความสะดวกในการเขาถึงขอมลูของสนิคาน้ันได

ทันทีทําใหประหยัดเวลาและคาใชจายในการตัดสินใจซื้อ อีกทั้งยังสามารถสั่งซื้อสินคาน้ันๆผานเครือขาย
อินเตอรเน็ตไดทันท ี(สุภาพร ชุมสกุล, 2554) และแทบทุกครอบครัวจะมีเครื่องคอมพิวเตอร โนตบุกหรือ
อุปกรณอิเล็กทรอนิกสที่สามารถเขาถึงเครือขายอินเตอรเน็ตเพื่อคนหาขอมูลสิ่งที่ตองการสืบคนและได
กลายมาเปนปจจัยพื้นฐานของครอบครัวในยุคปจจุบัน (กันต กลอมอยูเกตุ, 2556) 

จากกระแสความนิยมที่มีตอการใชอินเตอรเน็ตอยางแพรหลายในปจจุบัน ทําให
ผูประกอบการธุรกิจทั้งรายใหญรายยอย ที่มีตนทุนในการดําเนินกิจการ นิยมใชเว็บไซตเพื่อเปน

ชองทางในการเผยแพรขอมูลและสินคา เว็บไซตชวยใหงายตอการจัดทําและแกไข อีกทั้งไมจําเปน
สํารองสินคา ณ จุดขาย การไมมีหนารานชวยลดตนทุนคาขนสง คาจัดการคลังสินคา คาจางพนักงาน
และคาบริหารจัดการหนารานไดเปนอยางดี นอกจากน้ียังมีระบบที่สามารถโตตอบลูกคาผานหนา
สนทนาไดทันที (มณีวัลย เอมะอมร, 2541) ความกาวหนาของอุปกรณอิเล็กทรอนิกสที่ทันสมัย ทําให
ผูซื้อสินคาเขาถึงขอมูลไดตลอดเวลา (อารีย มยังพงษ, 2542) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1 ตัวอยางระบบทีส่ามารถโตตอบลูกคาผานหองสนทนา
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 ดังน้ัน ความสะดวกรวดเร็วในการเขาถึงขอมูล สงผลใหวิถีชีวิตของผูบริโภคเกิดความตองการที่
เปลี่ยนไป (วันดี รัตนกายแกว) คนไทยมีแนวโนมซื้อสินคาผานทางออนไลนกันมากข้ึน ซึ่งจากผลสํารวจ
พบวาคนไทยเคยผูเคยซื้อสินคาผานทางออนไลน 64.9% แลว ทั้งน้ีจากที่คนไทยนิยมซื้อสินคาออนไลน

มากข้ึน เกิดจากผูซื้อไดรับขอมูลรีวิวทางอินเทอรเน็ต และการอานความเห็นของผูเคยใชสินคา โดยสินคา
ที่นิยมซื้อทางออนไลนคือ สินคาหมวดแฟช่ัน กระเปา เสื้อผา  อันดับสองคือ อุปกรณไอที อันดับสามคือ 
สินคากลุมสุขภาพและความงาม ( สํานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกสหรือ ETDA 2558 ) 
 
ตารางที่ 1 แสดงรอยละของผูที่เคยซื้อสินคา/บริการทางออนไลนเปรียบเทียบตามประเภทสินคา/

บริการที่ซื้อ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ที่มา:  สํานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส, รายงานผลการสํารวจพฤติกรรมผูใชอินเทอรเน็ตใน
ไทยป 2558, เขาถึงเมื่อ 20 พฤศจิกายน 2558, เขาถึงไดจาก https://www.etda.or. thdocuments- for- 
download.html. 

 
โดยปจจุบันประเทศไทยมีการเขาถึงสื่ออินเตอรเน็ตเปนอยางมากและมีการซื้อขายสินคา

ผานระบบอินเตอรเน็ตเปนอยางที่แพรหลาย ตลาดสินคาและธุรกิจที่เกี่ยวเน่ืองกับเด็ก นับวันย่ิง
เติบโตข้ึนตามไลฟสไตลผูบริโภคที่เปลี่ยนไป แตดวยไลฟสไตลพอแมยุคใหม โดยเฉพาะกลุมชนช้ัน
กลางในเมืองที่มีลูกนอยลง ทําใหมีการใชเงินกับลูก ๆ แตละคนมากข้ึน ซึ่งทําใหธุรกิจน้ีเติบโตข้ึน
อยางตอเน่ือง สังเกตไดจากสินคาจํานวนมากที่แตกไลนเขามาเจาะกลุมเด็กโดยเฉพาะ และในสวน
ตลาดสินคาแมและเด็กมีมูลคาราว 34,800 ลานบาท แบงเปนเสื้อผาและเครื่องใชเด็ก 10,000 ลาน
บาท ผาออม 8,000 ลานบาท เสื้อผาเด็กในหาง 1,200-1,30 ลานบาท ผลิตภัณฑของใชสวนบุคคล 
2,000 ลานบาท นมชนิดผงและนํ้ามูลคา 13,500 ลานบาท (ประชาชาติธุรกิจออนไลน, 2556)  
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การซื้อสินคาในสังคมออนไลนของคุณพอคุณแมยุคใหมมีการเปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัย 

ทําใหเทคโนโลยีหรือสังคมการคามีการพัฒนาข้ึน ทําใหผูประกอบการทางดานขายสินคาแผนกเด็ก

ออนมีจํานวนเพิ่มมมากข้ึนอยางตอเน่ือง ทําใหคุณพอคุณแมมีตัวเลือกในการซื้อสินคาผานเว็บไซตมี

จํานวนเพิ่มมากข้ึนเชนกัน (เปรมรุง วงศอนัน, 2551) สามารถเปรียบเทียบราคาไดอยางชัดเจนหรือ

หาขอมูลอื่นๆเพิ่มเติมจากระบบอินเตอรเน็ต ดังน้ันผูประกอบการจึงตองวางแผนการนําเสนอสนิคาให

มีความนาดึงดูดผูบริโภค เน่ืองจากเครื่องใชบริโภคอุปโภคสําหับเด็กแรกเกิดมีการแขงขันคอนขางสูง 

นําไปสูพฤติกรรมการเลือกซื้อของผูบริโภค ในเนนหลักการถึง การแขงขันทางดานราคา ชองทางการ

จัดจําหนาย และกลยุทธทางการตลาด เชน Promotion การสมัครสมาชิก (ศิวพร ชิมะโชติ, 2556)   

บางเว็บไซตแขงในเรื่องของการบริการหลังการขายถึงแมวาราคาจะสูงกวาเว็บไซตอื่นก็ตาม หรืออาจ 

จะฟรีคาจัดสงตามระยะการขนสงของเว็บไซตน้ัน เปนตน เพื่อใหลูกคายอมรับในตัวสินคาใหมากที่สุด 

เพื่อใหตระหนักถึงความคุมคาที่ซื้อและสรางความพึงพอใจใหลูกคามากที่สุด (สรพันธ เลอสุมิตรกุล, 

2557) 

 
 

ภาพที่ 2 แสดงรอยละของโปรโมช่ันหรือสทิธิพิเศษของระบบสมาชิกที่ผูบริโภคชอบ 

ที่มา: PwC’s Total Retail, เขาถึงเมื่อ 23 พฤศจิกายน 2558, เขาถึงไดจาก http://thaipublica.org/2016/04/ 

pwc-18-4-2559 

  

จากการสํารวจพฤติกรรมของผูบริโภคซื้อสินคาผานระบบออนไลนในระบบสมาชิก  

3 อันดับที่นิยมมากที่สุดคือ 1. สวนลดสินคาหรือบริการ รอยละ 70  2. สะสมคะแนนเพื่อแลกรางวัล 

รอยละ 61 3. จัดสงฟรี รอยละ 58 สิ่งสําคัญที่ผูบริโภคตองการจากผูประกอบการ นอกเหนือไปจาก
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การไดรับสิทธิพิเศษเฉพาะสมาชิก เชน สวนลด คะแนนสะสม หรือ การจัดสงสินคาฟรี ผานโปรแกรม

การสรางความภักดีระหวางลูกคากับแบรนด (Loyalty Programmes) น้ัน คือ การเปนสวนหน่ึงของ

ชุมชน (Community) ที่ผูประกอบการคาปลีกจัดข้ึนผานโปรแกรมการตลาดที่สรางสรรคทั้งในแบบ

ด้ังเดิมและออนไลน เชน การไดรับบริการเฉพาะตามความตองการของลูกคา การรีวิวสินคาผาน

บล็อกระหวางลูกคาดวยกัน หรือแมกระทั่งการเขารวมงานที่จัดข้ึนเฉพาะลูกคา เปนตน (PwC’s 

Total Retail 2016) 

โดยชองทางดังกลาวไดรับความนิยมในปจจุบัน ทําใหผูประกอบการในธุรกิจหันมาสราง

เว็บไซตของตัวเองมากข้ึนและการรับบริการทางออนไลนที่มีการทําธุรกรรมระหวางผูประกอบการกบั

ผูบริโภค เมื่อผูบริโภคทําการซื้อสินคาหรือเขารับบริการโดยผานทางธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส 

(ระพีพรรณ ศรีศรัณยกุล, 2555) แตผูบริโภคสวนใหญก็ยังมีความกังวล โดยเฉพาะเรื่องความ

ปลอดภัยในการซื้อสินคาและบริการ ซึ่งเปนสิ่งที่ผูบริโภคไมสามารถควบคุมได ชองทางการซื้อสินคาที่

มีสภาพแวดลอมที่แตกตางกันน้ันไดสงผลกระทบตอกระบวนการเลือกซื้อสินคาของผูบริโภค ซึ่งอาจ

เปนสาเหตุใหผูบริโภคตัดสินใจไมซื้อสินคาและบริการผานอินเตอรเน็ต (วิภาดา พงศพุทธิพูน, 2553) 

แตเมื่อผูบริโภคไดรับรูการจัดการความเสี่ยงตางๆ ทางเว็บไซตออนไลน และสามารถหาขอมูลเกี่ยวกบั

สินคาเชน เปรียบเทียบสินคาไดอยางรวดเร็วมีประสิทธิภาพมากกวาการซื้อสินคาทางรานคาหรือ

หางสรรพสินคา ปจจัยเหลาน้ีอาจจะชวยใหผูบริโภคเกิดความมั่นใจในการซื้อสินคาและบริการผาน

เว็บไซตในที่สุด (Kau& Tang, 2003) 
 

 
 

ภาพที่ 3 แสดงรอยละของพฤติกรรมของคนไทยซื้อสินคาผานทางอินเตอรเน็ต 
ที่มา: PwC’s Total Retail, เขาถึงเมื่อ 23 พฤศจิกายน 2558, เขาถึงไดจาก http://thaipublica.org/ 
2016/04/ pwc-18-4-2559 

 

จากการสํารวจพฤติกรรมผูบริโภคออนไลนประเทศไทยพบวา ผูบริโภคไทยรอยละ 56% 

ยินดีซื้อสินคาจากรานคาออนไลนตางประเทศ หากราคาถูกกวาในประเทศไทย และรองลงมาคือนิยม

ตัดสินใจซื้อสินคาโดยการอานรีวิว 53% สุดทายคือเปรียบเทียบราคาสินคากอนการตัดสินใจซื้อถึง 
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48% ปจจุบันพฤติกรรมของผูบริโภคซื้อสินคาผานเว็บไซตออนไลนสวนใหญนิยมเปรียบราคาของ

สินคากอนการตัดสินใจซื้อ (รณชัย จินตนธรรม, 2556) การรับรูในเรื่องของราคา คุณภาพผลิตภัณฑ 

รวมไปถึงการบริการของผูบริโภคเกิดจากประสบการณหรือสิ่งที่ลูกคาไดรับหลังจากที่ไดใชบริการจะ

สะทอนการรับรูดังกลาวออกมาเปนความเต็มใจจายสําหรับผลิตภัณฑหรือการบริการที่เหมาะสมกับ

ราคา (มยุรี บุญบัง, 2554) 

ความจําเปนและความตองการของแตละบุคคลยอมตางกัน จึงทําใหเปนกลยุทธของ

การตลาดที่ตองเสนอหรือกําหนดราคาที่หลากหลายเพื่อผูบริโภคที่มีหลายระดับในสังคม เพื่อ

ตอบสนองตอความเต็มใจที่จะจาย ดังน้ัน การจับจายใชสอยในการเลี้ยงดูเด็กออนในแตละครัวเรือน

ยอมมีความแตกตางกันไปตามระดับรายได รสนิยมและทัศนคติที่ตางกันไป และดวยสาเหตุของการ

แขงขันของธุรกิจขายสินคาแผนกเด็กออนและการเติบโตของเครือขายสังคมออนไลนอยางตอเน่ือง 

(พิชามญชุ มะลิขาว, 2554) ทําใหผูประกอบการผลิตสินคาอุปโภคและบริโภคของธุรกิจเด็กออนต้ังแต

สินคาคุณภาพตํ่าราคาถูก ไปจนถึงสินคาคุณภาพราคาสูงราคาแพงที่ผลิตทั้งในและตางประเทศให

เลือกซื้อตามกําลังทรัพย รสนิยมและความรูของคุณพอคุณแม (ชนาธินาถ ทายนาวา, 2550) 

จากปรากฏการณในขางตนทําใหผูวิจัยมีความสนใจที่จะศึกษาความเต็มใจจายและความ

คาดหวังของลูกคาในธุรกิจขายสินคาแผนกเด็กออนบนเว็บไซตออนไลน เพื่อใหผูประกอบการธุรกิจ

ทางเว็บไซต ไดทราบถึงความเต็มใจจาย และความคาดหวังตอการซื้อสินคาของผูบริโภค กลาวคือ 

ผลการวิจัยครั้งน้ี จะทําใหผูประกอบการไดทราบวา มีปจจัยใดบางที่จะสงผลใหผูบริโภคเลือกซื้อ

สินคาหรือบริการผานเว็บไซตของตน และผูประกอบการสามารถนําผลวิจัยที่ไดมาวิเคราะหและ

ปรับปรุงใชกับเว็บไซตของตนเอง อีกทั้งยังสามารถใชเปนแนวทางใหกับผูประกอบการธุรกิจทาง

เว็บไซตอื่นๆ ในการออกแบบ ปรับปรุง และพัฒนาเว็บไซตใหตรงความตองการของผูบริโภค รวมทั้งผู

ประกอบธุรกิจตาง ๆ สามารถนําผลวิจัยที่ไดมาเปนขอมูลพื้นฐานและเปนแนวทางในการเพิ่มชองทาง

การตลาด ในสวนของการทําการตลาดผานสื่อเว็บไซตใหมีประสิทธิภาพสูงสุด 

 
2. วัตถุประสงค 

1. เพื่อศึกษาสถานการณและรูปแบบทั่วไปของธุรกิจขายสินคาแผนกเด็กออนบนเว็บไซต
ออนไลน 

2. ศึกษาความเต็มใจจายและความคาดหวังของลูกคาในธุรกิจขายสินคาแผนกเด็กออน
บนเว็บไซตออนไลน 

3. เพื่อสังเคราะหรูปแบบของการบริการและราคาที่เหมาะสมในแผนกเด็กออน 
 
3. สมมติฐานทางการวิจัย 

1. ความคาดหวังของลูกคาที่ซื้อสินคาแผนกเด็กออนสงผลตอความเต็มใจจายของธุรกิจ
แผนกเด็กออนบนเว็บไซตออนไลน 
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4. กรอบแนวคิด 

 ภาพประกอบ1 แสดงกรอบแนวคิดในการวิจัย ซึ่งอธิบายพอสังเขปไดดังน้ี การศึกษาถึงความ

เต็มใจจายและความคาดหวังของลกูคาในธุรกิจและสงสินคาแผนกเด็กออนบนเว็บไซตออนไลน ความ

คาดหวังและการรบัรูของลกูคาในธุรกิจขายสินคาแผนกเด็กออนบนเว็บไซตออนไลน ดานคุณภาพของ

สินคาและบริการ, ความนาเช่ือถือ, ความสะดวกในการชําระสินคา, ความต้ังใจกลับมาซื้อซ้ํา 

 

 
 

ภาพที่ 4 ภาพประกอบกรอบแนวคิดการวิจัย 
 

5. ขอบเขตการวิจัย 

การวิจัยครั้งน้ี มุงศึกษาความเต็มใจจายและความคาดหวังของลูกคาในธุรกิจขายสินคา

แผนกเด็กออนบนเว็บไซตออนไลน ดังน้ี 

ขอบเขตดานเน้ือหา 

ศึกษาและทบทวนทฤษฎีความเต็มใจจายและความคาดหวังของลูกคาในธุรกิจขายสินคา

แผนกเด็กออนบนเว็บไซตออนไลน รวมถึงลักษณะประชากรศาสตร ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา 
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รายไดเฉลี่ยตอเดือน ความถ่ีโดยเฉลี่ยที่ซื้อสินคาหรือบริการออนไลนเปรียบเทียบกี่เว็บไซตกอนการ

ตัดสินใจสั่งซื้อสินคาหรือบริการ 

ขอบเขตดานประชากร 

ประชากรที่ใชในการศึกษาครั้งน้ีคือ ผูที่เคยใชบริการ หรือผูใชเคยสั่งซื้อสินคาแผนกเด็ก

ออนผานเว็บไซตออนไลน 

ขอบเขตดานพ้ืนท่ี 

พื้นที่ที่ใชในการศึกษาวิจัยคือ จังหวัดกรุงเทพมหานคร 
 

6. ประโยชนท่ีไดรับ 

1. ทําใหทราบถึงลักษณะดานประชากรศาสตรของผูบริโภค ไดแกเพศ อายุ ระดับ

การศึกษา รายไดเฉลี่ยตอเดือน ความถ่ีโดยเฉลี่ยที่ซื้อสินคาแผนกเด็กออน หรือเปรียบเทียบกี่เว็บไซต

กอนการตัดสินใจสั่งซื้อสินคาหรือบริการรูสึกอยางไรในการซื้อสินคาแผนกเด็กออนบนเว็บไซต 

2.  ทําใหทราบถึงพฤติกรรมการซื้อสินคาแผนกเด็กออนของผูบริโภค ไดแก ไดแกความ

เต็มใจจายตอเว็บไซต  ความเต็มใจจายในข้ันตอนการซื้อสินคา หรือบริการคุณภาพของขอมูลความ

นาเช่ือถือความสะดวกในการชําระคาสินคา ความต้ังใจในการกลับมาซื้อสินคาและบริการจากเว็บไซต 

และปญหาและอุปสรรคที่พบจากการสั่งซื้อสินคาเพื่อนําไปปรับปรุงและพัฒนาตอไป 

3.  ทําใหทราบถึงความคาดหวังในการซื้อสินคาแผนกเด็กออนของผูบริโภคทั้งดาน

คุณภาพของสินคาและบริการ ความมีช่ือเสียง ความสะดวกในการชําระสินคา และความต้ังใจในการ

กลับมาซื้อสินคาและบริการจากเว็บไซต  

4 สามารถนําผลวิจัยเสนอแนะผูประกอบการที่เกี่ยวของเพื่อเปนแนวทางในการปรับปรุง

แกไขและพัฒนาใหเหมาะสมและสอดคลองกับความตองการของผูบริโภค เพื่อความอยูรอดและสราง

ความไดเปรียบเหนือคูแขงขันทีเพิ่มสูงข้ึน 

 

7. นิยามศัพทเฉพาะ 

อินเตอรเน็ต (Internet) หมายถึง เครือขายคอมพิวเตอรขนาดใหญที่มีการเช่ือมตอ

ระหวางเครือขายหลายๆ เครือขายทั่วโลก  โดยการใชภาษาที่ใชสื่อสารกันระหวางคอมพิวเตอรที่

เรียกวา โพรโทคอล ( Protocol ) ผูใชเครือขายน้ีสามารถสื่อสารถึงกันไดหลาย ๆ ทาง อาทิเชน อีเมล 

เว็บบอรด และสามารถสืบคนขอมูลและขาวสารตางๆ รวมทั้งคัดลอกแฟมขอมูลและโปรแกรมมาใชได 

พาณิชยอิเล็กทรอนิกส (Electronic Commerce หรือ E-Commerce หรือ EC) 

หมายถึง การทําการซื้อขาย (Transaction) สินคาและบริการ โดยสงขอมูลในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส 

หรือสงผานอุปกรณสื่อสารอิเล็กทรอนิกสทุกประเภทที่สามารถโตตอบกันได เชน  โทรศัพท  โทรสาร

และระบบเครือขาย ซึ่งจะมีสินคาและบริการใหเลือกมากมายหลายประเภท มีขอมูลเกี่ยวกับตัวสินคา 



8 
 

ภาพน่ิง ภาพเคลื่อนไหวหรือเสียงที่เหมือนจริง สามารถซื้อสินคาดวยวิธีที่สะดวกสบายและประหยัด

คาใชจาย (อิเล็กทรอนิกส,  2553: ออนไลน)  

พฤติกรรมการซื้อ หมายถึง  การกระทําของบุคคลใดบุคคลหน่ึงซึ่งเกี่ยวของโดยตรงกับ

การจัดหา และการใชผลิตภัณฑ ซึ่งรวมถึงกระบวนการตัดสินใจที่เกิดข้ึนกอนและมีสวนในการ

กําหนดใหมีการกระทํา ซึ่งกระบวนการตัดสินใจที่เกิดข้ึนกอนน้ัน หมายถึง ลักษณะทางพฤติกรรมของ

ผูบริโภคขณะใดขณะหน่ึงที่ผูบริโภคซื้อสินคาน้ันจะมีกระบวนการทางจิตวิทยาและสังคมวิทยาทีม่สีวน

สรางสมและขัดเกลาทัศนคติและคานิยม 

ความคาดหวัง (Expectancy) หมายถึง ความรูสึกนึกคิดหรือความเห็นดวยวิจารณญาณ

เกี่ยวกับความคาดคะเน หรือการคาดการณลวงหนาถึงสิ่งใดสิ่งหน่ึงวาควรจะมี  ควรจะเปน ควรจะ

เกิดข้ึน หรือวาควรจะเปลี่ยนแปลงความจําเปนที่มีตอการรับบริการ 

ความเต็มใจจาย (Willingness to Pay) คือ การที่ผูบริโภคมีความยินดีที่จะยอมเสียสละ

เงินหรือทรัพยสินที่ตนมีอยูเพื่อแลกเปลี่ยนกับสินคาหรือบริการตาง ๆ เหลาน้ันมาเพื่อใชในการบําบัด

ความตองการของตนสินคาสําหรับเด็ก หมายถึง ขาวของเครื่องใชทุกชนิดที่เกี่ยวกับเด็ก 

ราคาที่เหมาะสม หมายถึง จํานวนเงินที่ใชในการแลกเปลี่ยนเพื่อใหไดมาซึ่งผลิตภัณฑ 

(สินคาและ/หรือบริการ) โดยผูซื้อและผูขายตกลงกัน  ราคาเปนปจจัยหน่ึงของสวนประสมการตลาดที่

จะกอใหเกิดความพึงพอใจตอผูบริโภค หากประเมินวาผลิตภัณฑน้ันมีมูลคา (Value) และกอใหเกิด

อรรถประโยชน (Utility) เหมาะสมกับราคาหรือจํานวนเงินที่จายไปการตัดสินใจซื้อสินคาผานระบบ

อินเตอรเน็ต  หมายถึง พฤติกรรมการซื้อสินคาของผูบริโภคผานเว็บไซต ไดแก ไดแกความพึงพอใจตอ

เว็บไซตความพึงพอใจในข้ันตอนการซื้อสินคาหรือบริการคุณภาพของขอมูลความนาเช่ือถือความ

สะดวกในการชําระคาสินคาความต้ังใจในการกลับมาซื้อสินคาและบริการจากเว็บไซต และปญหาและ

อุปสรรคที่พบจากการสั่งซื้อสินคาผานเว็บไซต 

การทําใหตรงกับความตองการของลูกคา หมายถึง รูปแบบการใหบริการของเว็บไซตที่

สามารถปรับแตงการใชงานใหมีความเหมาะสมกับผูบริโภคแตละรายเชน การแสดงประวัติการเขาใช

งานครั้งลาสุด การนําเสนอสินคาที่เหมาะสมกับลักษณะสวนบุคคลของผูบริโภค ซึงอางอิงมาจาก

ขอมูลที่ผูบริโภคกรอกในข้ันตอนสมาชิก เปนตน 

ความนาเช่ือถือของเว็บไซต  (Web Trust) หมายถึง ความเช่ือมั่นของผูบริโภคที่มีตอ

เว็บไซตพาณิชยอิเล็กทรอนิกส ที่มีสวนชวยในการตัดสินใจซื้อสินคาหรือใชบริการ เกิดข้ึนจากปจจัย

หลายอยางประกอบกัน เชน การออกแบบเว็บไซตที่ดูนาเช่ือถือ การนําเสนอขอมูลภายในเว็บไซตที่

ปรับปรุงใหทันสมัยอยูเสมอ  การแสดงที่อยูของผูจัดจําหนายสินคาหรือที่อยูรานคาที่สามารถติดตอได

งาย การอางองิถึงผูที่เคยใชบริการไปแลว การจดทะเบียนพาณิชยอิเล็กทรอนิกสกับองคกรที่ทําหนาที่

รับรอง การนํารางวัลหรือขาวสารที่เกี่ยวกับเว็บไซตมาแสดงการออางอิงถึงระยะเวลาที่ไดเปด

ดําเนินการมา การมีวิธีการสั่งสินคาที่หลากหลาย เปดรับการชําระเงินดวยบัตรเครดิต เปนตน 
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บทท่ี 2 
ทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

 

ในการวิจัยน้ีไดศึกษาถึงความเต็มใจจายและความคาดหวังของลูกคาในธุรกิจขายสินคา

แผนกเด็กออนบนเว็บไซตออนไลนของนักศึกษาปริญญาโท มหาวิทยาลัยศิลปากร ผูวิจัยไดนําเสนอ

ทฤษฎีและรายงานการวิจัยที่เกี่ยวของกับการวิจัยครั้งน้ี  โดยแบงออกเปนหัวขอตาง ๆ ตอไปน้ี  

1. แนวคิดเกี่ยวกับความเต็มใจจาย (Willingness to Pay: WTP) 

2. แนวความคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติกรรมผูบริโภค 

3. แนวคิดเกี่ยวกับวิธีสมมติเหตุการณใหประเมินคา (CVM) 

4. แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับความคาดหวัง 

5. งานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 

1. แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับความเต็มใจจาย (Willingness to Pay: WTP) 

ปยะนุช บุญแท (2554) แนวคิดตามหลักความเต็มใจจาย (Willingness to pay 

Approach: WTP) ความยินดีหรือความเต็มใจของผูบริโภคที่พรอมจะจายคาสินคา หรือบริการใด

ชนิดหน่ึงการที่ผูบริโภคจะยินดีจายคาสินคาน้ันในราคาเทาใดยอมข้ึนอยูกับ การประเมินสินคา หรือ

บริการน้ันของผูบริโภค และข้ึนอยูกับวาผูบริโภคมีความสามารถที่จายไดมากนอยเพียงใดดวยความ

ยินดีที่จะจายน้ี ถือเปนองคประกอบหน่ึงอุปสงคที่ปรงประสิทธิผล โดยปจจัยสําคัญที่มีผลใหอุปสงค

สําหรับสินคาหรือบริการชนิดหน่ึง ๆ เปลี่ยนแปลงไดแก ระดับรายไดของผูบริโภคและการคาดคะเน

เกี่ยวกับราคาในอนาคตความแตกตางทีสําคัญระหวางวิธีวัดทั้งสอง คือ WTA จะถูกจํากัดดวยรายได

ของบุคคลในขณะที่ WTP ไมถูกจํากัด ในทางปฏิบัติ WTA  ยากจะวัดไดอยางถูกตอง เพราะไมมี

ขอบเขตของคาสูงสุด ดวยเหตุผลน้ี WTP จึงถูกนํามาใชบอย มากกวา WTA ในการประเมินผล

ประโยชนหรือความเสียหาย 

ความแตกตางระหวางคาความเต็มใจที่จะจาย (WTP) และคาความเต็มใจที่จะไดรับการ

ชดเชย (WTA) โดยคาความเต็มใจที่จะจายมักจะนอยกวาความเต็มใจที่จะไดรับการชดเชย ซึ่งไดมีการ

อธิบายถึงสาเหตุที่ไดคาแตกตางกันไวดังน้ี คือ สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ (2554) 

1. บุคคลจะปฏิเสธการชดเชยจากการสูญเสียสิทธิในการทรัพยสินที่เขามีอยู โดยรูสึกคัด

ดานที่จะตอบคําถาม และอาจรูสึกวาเปนสิ่งที่ไรเหตุผลหรือผิดกฎหมาย ทําใหเมื่อมีการสอบถาม

เกี่ยวกับความเต็มใจที่จะไดรับการชดเชยแลว จะมีคําตอบจํานวนมากที่ตอบวา “ปฏิเสธที่จะไดรับ

การชดเชย”หรือ “ไมสามารถระบุจํานวนเงินที่ยินดีที่จะไดรับการชดเชยได” เปนตน 

2. บุคคลที่ขาดระยะเวลาอันเหมาะสมในการตัดสินใจ หรือ เปนผูที่ไมชอบเสี่ยงจะมี

แนวโนมที่จะใหคาความเต็มใจที่จะจายตํ่าและคาความเต็มใจที่จะไดรับการชดเชยสูงกวาบุคคลที่รูสึก

เปนกลางตอความเสี่ยง หรอืไมถูกจํากัดระยะเวลาการตัดสินใจ 
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3.  เมื่อเปรียบเทียบระหวาง 2 เงื่อนไข คือ การเปลี่ยนแปลงที่กอใหเกิดการสูญเสียกับ

การเปลี่ยนแปลงที่กอใหเกิดประโยชนแลว บุคคลจะใหมูลคาตอเงื่อนไขการเปลี่ยนแปลงที่กอใหเกิด

ความสูญเสียกวามูลคาตอการเปลี่ยนแปลงที่กอใหเกิดประโยชน ดังน้ันในกรณีของความเต็มใจที่จะ

จาย ซึ่งเปนเหมือนการเปลี่ยนแปลงที่กอใหเกิดสูญเสีย ความเต็มใจที่จะไดรับการชดเชยจึงมีมูลคาสูง

กวาความเต็มใจที่จะจาย ทําใหการประเมินมูลคาของสินคาสาธารณะที่ไมมีตลาดซื้อขายแลกเปลี่ยน

โดยการใชวิธี CVM จึงมีปญหาหาเลือกวิธีการวัดสวัสดิการที่เหมาะสมระหวางความเต็มใจที่จะจาย 

กับความเต็มใจที่จะไดรับการขดเชยเกิดข้ึน ซึ่งจากงานศึกษาที่ผานมาพบวา งานศึกษาสวนใหญนิยม

วัดความเต็มใจที่จายของบุคคลมากกวาความเต็มใจที่จะไดรับการชดเชย เน่ืองจากการวัดความเต็มใจ

ที่จะไดรับการชดเชยของบุคคลควรใชวัดการเปลี่ยนแปลงของสินคาสาธารณะที่ในกรณีปจจุบันอยูนา

สภาพที่ดี แตในอนาคตอาจการเปลี่ยนแปลงอันจะทําใหเกิดความเสื่อมโทรมหรือเสียหายตอสินคาได 

สวนการวัดความยินดีที่จะจายน้ัน ควรใชวัดการเปลี่ยนแปลงของสินคาสาธารณะ ในกรณีที่ปจจุบัน

สินคาอยูในสภาพที่เสียหายหรือเสื่อมโทรม แตในอนาคตจะมีการเปลี่ยนแปลงอันจะทําใหสินคาน้ันมี

สภาพที่ดีข้ึน 

ภราดร ปรีดาศักด์ิ (2549: 75) ความเต็มใจที่จะจาย (Willingness to Pay: WTP) 

ทฤษฎีพื้นฐานทางเศรษฐศาสตรที่สามารถอธิบายความเต็มใจที่จะจายของผูบริโภคไดคือ ทฤษฎีวา

ดวยพฤติกรรมผูบริโภคซึ่งแสดงพฤติกรรมของผูบริโภคภายใตขอสมมติที่ วาผูบริโภคแตละบุคคลมี

เหตุผลในการเลือกบริโภค (Rationality) คือผูบริโภคไดรับความพอใจหรืออรรถประโยชนสูงสุด

ภายใตงบประมาณของผูบริโภคแตละคนที่มีอยูอยางจํากัด สามารถเขียนเปนสมการพื้นฐานดัง 

สมการ (1) 

     Maximize U      = U ( x1, x2, x3, …, xn)   (1) 

        S.T. p1x1+ p2x2+ p3x3+…+ pnxn< I 

  โดยที่  U  คือ ฟงกชันอรรถประโยชนของผูบริโภค 

 xi    คือ  สินคาชนิดที่ iโดยที่ i = 1, 2, …,n 

 pi   คือ  ราคาของสินคาชนิดที่ iโดยที่ i = 1, 2, …,n 

 I      คือ  งบประมาณของผูบริโภคแตละคน 

เมื่อสิ่งใดสิ่งหน่ึงในฟงกชันอรรถประโยชนเปลี่ยนแปลงไปจะทําใหพฤติกรมในการเลือก

บริโภคเปลี่ยนแปลงไปดวยเพื่อรักษาอรรถประโยชน ณ ระดับเดิม การวัดมูลคาความเต็มใจที่จะจาย

มักใชในการวัดผลกระทบการเปลี่ยน แปลงของสินคาสาธารณะในกรณีที่อยูในสภาพเสียหายหรือ

เสื่อมโทรมใหกลับมาคงอยูในสภาพเดิมหรือพัฒนาใหดีข้ึน ในการประเมินมูลคาชีวิตโดยอาศัยแนวคิด

อรรถประโยชนสามารถอธิบายในฟงกชันความสัมพันธโดยสมมติใหอรรถ ประโยชนของผูบริโภคแต

ละคนมีความเปนไปไดในการเลือกระหวางการบริโภคสินคาอื่นๆ กับความเสี่ยงตอสุขภาพที่อาจ

เกิดข้ึนของบุคคล ดังน้ันการตัดสินใจเลือกบริโภคอยางมีเหตุผลจะตองพิจารณาใหบุคคลไดรับ

อรรถประโยชนสูง สุดภายใตงบประมาณ จากแนวคิดเรื่องการประเมินมูลคาชีวิตและความเต็มใจที่จะ
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จาย Alberini and Markandya (2006) เสนอแบบจําลองที่อาศัยหลักการพิจารณาที่เกี่ยวกับ

อรรถประโยชนสวนบุคคลที่ข้ึนอยูกันรายไดสวนบุคคลและความเสี่ยงที่อาจเกิดการตายดังสมการ (2)  

   U (Y-WTP, R1)  =  U (Y,R0)   (2) 

ก็ตอเมื่อ R0 > R1 และ R1= Ro - ∆R 

 โดยที่  U   คือ  ฟงกชันอรรถประโยชนสวนบุคคลทางออม (Individual Indirect 

Utility) โดยข้ึนอยูกับรายไดและความเสี่ยงที่อาจกอใหเกิดการตาย  

 Y คือ  รายไดสวนบุคคล  

 WTP คือ  ความเต็มใจที่จะจายที่มากที่สุดที่ยินดีจายเพื่อใหความเสี่ยงอันตราย

ลดลงโดยที่ความเสี่ยงอันตรายที่ลดลงน้ันจะรักษาระดับอรรถประโยชนใหคงอยู ณ ระดับเดิม  

 R0    คือ  รูปแบบความเสี่ยงอันตรายที่อาจกอใหเกิดความตายระดับที่ 0 ณ 

ระดับปกติกอนทําการลดความเสี่ยง (Baseline risk)  

 R1    คือ  รูปแบบความเสี่ยงอันตรายที่อาจกอใหเกิดความตายระดับที่ 1 ที่ได

มีการทําการลดความเสี่ยงที่อาจเกิดข้ึนแลว (Risk after risk reduction)  

 ∆R   คือ  ความสามารถในการลดความเสี่ยงที่อาจเกิดข้ึน (Risk reduction) 

ดังน้ัน ความเต็มใจจายของแตละบุคคล (Willingness to Pay: WTP) มีความแตกตางกัน 

เปนการแสดงออกถึงมูลคาสูงสุดที่ผูใชบริการมีความยินดีที่จะจายคาสินคาหรือบริการที่ทางเว็บไซต

ขายสินคาแผนกเด็กออนมีการนําเสนอรูปแบบตาง ๆ โดยการประเมินเปนตัวเงินที่ยอมสละในการ

แลกรับกับสิทธิประโยชนตางๆที่ทางเว็บไซตขายสินคาแผนกเด็กออนเสนอดวยความเต็มใจ มีหลาย

ปจจัยที่สงผลตอความเต็มใจจายในการซื้อสินคาและบริการ ไดแก ระดับรายได อาชีพ ราคาของ

สินคาและบริการ เปนตน ทั้งน้ีผูวิจัยใชแนวคิดความเต็มใจจายในแบบสอบถามสวนที่ 3 เกี่ยวกับ

สถานการณความเต็มใจจายในธุรกิจขายสินคาแผนกเด็กออนบนเว็บไซตออนไลน โดยการสราง

สถานการณสมมติข้ึนเพื่อประเมินถึงความสามารถของผูบริโภคในการซื้อสินคาและบริการ ซึง่สามารถ

คํานวณไดโดยวิธีการประเมินความเต็มใจจายของแตละบุคคล 
 

2. แนวความคิดและทฤษฎีเก่ียวกับพฤติกรรมผูบริโภค 

เพื่อใหทราบถึงความเต็มใจจายของผูบริโภค การศึกษาถึงปจจัยที่เกี่ยวของและรูปแบบที่ใช

ในการวิเคราะหความเต็มใจจายจึงเปนสวนสําคัญ เพราะทําใหทราบถึงความสามารถในการกําหนดราคา

ของสินคาที่จะนํามาจําหนาย โดยพิจารณาจากราคาที่ผูบริโภคจะสามารถซื้อได (พรวิภา รอดราษฎร , 

2556) 

มไหศวรรย  มหัทธนาภิวัฒน (2554) ความหมายของพฤติกรรมผูบริโภค การบริโภค

ในทางเศรษฐศาสตร หมายถึง การใชประโยชนจากสินคาและบริการเพื่อสนองความตองการของ

มนุษย รวมถึงการนําสินคาและบริการมาใชประโยชน เพื่อการผลิตเปนสินคาและบริการอื่นๆ การ

บริโภคไมไดหมายความถึงการรับประทานอาหารอยางที่คนทั่วไปเขาใจแตเพียงอยางเดียว การใช
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สินคาอื่น ๆ และการใชบริการอยางใดอยางหน่ึงก็คือ การบริโภคดวยเชนกัน เชน การไปพบแพทยเมื่อ

ยามเจ็บปวย การพักโรงแรม การทองเที่ยว การขนสง การประกันภัย ฯลฯ จึงสรุปไดวาการกระทํา

ทั้งหลายอันทําใหสินคาหรือบริการอยางใดอยางหน่ึงสิ้นเปลืองไปเพื่อเปนประโยชนแกมนุษย ไมวาจะ

โดยทางตรงหรือทางออม ถือเปนการบริโภคทั้งสิ้น 

ศิริวรรณ เสรีรัตน (2550) กลาววา พฤติกรรมผูบริโภคหมายถึงพฤติกรรมซึ่งบุคคลทําการ

คนหาการซื้อการใชการประเมินผลและการใชจายในผลิตภัณฑและบริการโดยคาดวาจะตอบสนอง

ความตองการของเขาได 

ธงชัย สันติวงษ  (2549) ไดใหความหมายวาพฤติกรรมผูบริโภคหมายถึงการแสดงออก

ของคนในฐานะผูบริโภคที่เกี่ยวกับการทํากิจกรรมตาง ๆ คือ การจัดหาการบริโภคสินคาและบริการ

ตาง ๆ รวมถึงการกําจัดหรือทิ้งสิ่งใชแลว 

ปริญ ลักษิตานนท (2544 ) ไดใหความหมายวาพฤติกรรมผูบริโภค หมายถึง การกระทํา

ของบุคคลใดบุคคลหน่ึง ซึ่งเกี่ยวของโดยตรงกับการจัดหาและการใชผลิตภัณฑ ซึ่งรวมถึงกระบวนการ

ตัดสินใจที่เกิดข้ึนกอน และมีสวนในการกําหนดใหมีการกระทํา ซึ่งกระบวนการตัดสินใจที่เกิดข้ึนกอน

น้ัน หมายถึง ลักษณะทางพฤติกรรมของผูบริโภคขณะใดขณะหน่ึงที่ผูบริโภคซื้อสินคาน้ัน จะมี

กระบวนการทางจิตวิทยาและสังคมวิทยาที่มีสวนสรางสมและขัดเกลาทัศนคติและคานิยม 

อดุลย จาตุรงคกุล (2543) ไดใหความหมายวาพฤติกรรมผูบริโภค หมายถึง ปฏิกิริยาของ

บุคคลที่เกี่ยวของโดยตรงกับการไดรับ และการใหสินคาและบริการทางเศรษฐกิจรวมถึงกระบวนการ

ตัดสินใจซื้อซึ่งเกิดข้ึนกอนและเปนตัวกําหนดปฏิกิริยาตางๆเหลาน้ัน 

เสรี  วงษมณฑา (2542) ไดใหความหมายของผูบริโภค (Consumer) ไวดังน้ี ผูที่มีความ

ตองการซื้อ (Needs) มีอํานาจซื้อ (Purchasing power) ทําใหเกิดพฤติกรรมการซื้อ (Purchasing 

behavior) และพฤติกรรมการใช (Using behavior) 

โซลโลมอน  (Solomon, 2002)  ไดใหความหมายพฤติกรรมผูบริโภค (Consumer 

Behavior) ไววาเปนข้ันตอนซึ่งเกี่ยวกับความตองการประสบการณการซื้อการใชสินคาและบริการ

ของผูบริโภคเพื่อตอบสนองความตองการและความพึงพอใจของลูกคา 

Phillip Kotler (2000) ไดอธิบายถึงการเกิดพฤติกรรมของผูบริโภคโดยอาศัย S-R 

Theory ในรูปแบบจําลองพฤติกรรมผูบริโภค (A model of consumer behavior) โดยแสดงไวใน

ภาพที่ 5 
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ภาพที่ 5 แสดงรูปแบบจําลองพฤติกรรมผูบริโภค (A model of consumer behavior) 

ที่มา: Kotler, Philip. Marketing Management Analysis, Planning, Implemen tation and 

Control. 9th ed. (New Jersey: A Simon & Schuster Company, 1997), 172. 

 

ซึ่งแบบจําลองพฤติกรมผูบริโภคจะแสดงใหเห็นถึงเหตุจูงใจที่ทําใหเกิดการตัดสินใจซื้อ

ผลิตภัณฑซึ่งความรูสึกนึกคิดของผูซื้อ (Buyer's characteristic) ข้ึนอยูกับปจจัย3 ปจจัย อันไดแก  

1. สิ่งกระตุนภายนอก (Stimulus = S)  2. ลักษณะของผูซื้อ (Buyer's Characteristics)  3.ข้ันตอน

ในการตัดสินใจของผูซื้อ (Buyer's decision process) 

1.  สิ่งกระตุน (Stimulus) ทั้งภายในและภายนอก นักการตลาดจะสนใจ เนนการสรางสิ่ง

กระตุนทางการตลาดซึ่งควบคุมได และ สิ่งกระตุนอื่นที่ควบคุมไมได 

2. ความรูสึกนึกคิดของผูซื้อ (Buyer’s black box) เปรียบเสมือนกลองดํา (Black box) 

ซึ่งผูผลิตหรือผูขายไมสามารถทราบได ตองพยายามคนหาความรูสึกนึกคิดของผูซื้อ ที่ไดรับอิทธิพล

จากลักษณะของผูซื้อ และกระบวนการตัดสินใจของผูซื้อ 

3. การตอบสนอง (Buyer’s Response) การตอบสนองหรือการตัดสินใจซื้อของผูซื้อ

หรือผูบริโภคจะมีการตัดสินใจในประเด็นตาง ๆ 
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จากความหมายที่กลาวมาพอสรุปไดวาพฤติกรรมผูบริโภคหมายถึง การใชประโยชนจาก

สินคาและบริการเพื่อสนองความตองการของผูบริโภค รวมถึงการนําสินคาและบริการมาใชประโยชน

เพื่อการผลิตเปนสินคาและบริการอื่นๆ และแสวงหาสินคาและบริการที่ผูบริโภคคาดหวังจะสามารถ

ตอบสนองความคาดหวังและความพึงพอใจของตนเอง ซึ่งเกี่ยวกับความตองการประสบการณการซื้อ

การใชสินคาและบริการของผูบริโภคของตนเองภายใตการกระบวนการตัดสินใจที่มีมากอนการซื้อ  

ลักษณะของผูบริโภค  

เสรี วงษมณฑา (2542) ลักษณะของผูบริโภคสามารถแบงออกได 4 ลักษณะดังน้ี  

1. ผูบริโภคเปนบุคคลที่มีความตองการ (Needs) การที่จะซื้อถือวาใครเปนผูบริโภคน้ัน

บุคคลน้ันจะตองมีความตองการผลิตภัณฑ แตถาบุคคลน้ันไมมีความตองการ ก็จะไมใชผูบริโภค 

2. ผูบริโภคเปนผูที่มีอํานาจซื้อ (Purchasing power) ผูบริโภคจะมีแคเพียงความ

ตองการอยางเดียวไมได แคเขาจะตองมีอํานาจซื้อดวย ถามีเพียงแคความตองการแลวไมมีอํานาจซื้อก็

ยังไมใชผูบริโภคของสินคาน้ัน เพราะฉะน้ันการวิเคราะหพฤติกรรมของผูบริโภคจึงตองวิเคราะหไปที่

ตัวเงินของผูบริโภคดวย 

3. การเกิดพฤติกรรมการซื้อ (Purchasing behavior) เมื่อผูบริโภคมีความตองการและมี

อํานาจซื้อแลว ก็จะเกิดพฤติกรรมการซื้อ เปนตนวา ผูบริโภคซื้อที่ไหน ซื้อเมื่อใด ใครเปนคนซื้อ ใช

มาตรการอะไรในการตัดสินใจซื้อ ซื้อมากนอยแคไหน เชน ในครอบครัวสวนใหญแมบานจะเปนผูซื้อ

ของใชภายในบาน หรือบางครอบครัวอาจจะแยกซื้อสินคาเปนของสวนตัว บางคนซื้อสินคาเอง บาง

คนพอแมซื้อให บางคนซื้อของทีละช้ิน บางคนซื้อทีละโหล บางครอบครัวจะซื้อสินคาเขาบานทุก 2

สัปดาห บางคนซื้อของทุกวันโดยไมตองรอใหสิ่งของหมด เปนตน 

4. พฤติกรรมการใช (Using behavior) ผูบริโภคมีพฤติกรรมการใชสินคาอยางไรเชน ด่ืม

สุราที่ไหน ที่บานหรือที่รานอาหาร ด่ืมกับใคร คนเดียวหรือกับเพื่อน ด่ืมอยางไร สุราอยางเดียว หรือ

ผสมนํ้าหรือผสมโซดา หรือผสมนํ้าอัดลมลม เปนตน 

ประเภทของการบริโภค  

สามารถแบงไดตามลักษณะของสินคาเปน 2 ประเภทคือ (รัฐวัชร พัฒนจิระรุจน, 2557) 

1. การบริโภคสินคาไมคงทน (nondurable goods consumption) คือการบริโภค

สิ่งของชนิดที่สิ้นเปลืองหรือใชหมดไป เรียกวา destruction เชน การบริโภคนํ้า อาหาร ยารักษา

โรค นํ้ามันเช้ือเพลิง ฯลฯ 

2. การบริโภคสินคาคงทน (durable goods consumption) คือการบริโภคสิ่งของที่

ยังคงใชไดอีก ลักษณะน้ีเรียกวา diminution เชน การอาศัยบานเรือน การใชรถยนต เครื่องใชไฟฟา

เครื่องนุงหม ฯลฯ อยางไรก็ตาม สินคาประเภทน้ีก็จะคอย ๆ สึกหรอไป จนในที่สุดจะไมสามารถ

นํามาใชไดอีก 
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กระบวนการตัดสินใจของผูซื้อ 

การซื้อสินคาของบุคคลใดบุคคลหน่ึง หากพิจารณาใหละเอียดจะพบวากวาจะมีการซื้อ

สินคาแตละอยางมักจะมีการดําเนินการในเรื่องตางๆ หลายข้ันตอนดวยกัน โดยเฉพาะอยางย่ิงการซื้อ

สินคาที่มีราคาตอหนวยสูงพอสมควรมักจะมีกระบวนการการตัดสินใจซื้อเปนข้ันตอนอยางชัดเจน

กระบวนการตัดสินใจของผูซื้อ แบงออกได 5 ข้ันตอนดังน้ี (นันทพร พงษพรรณนากูล, 2557) 

 

ภาพที่ 6 แสดงกระบวนการตัดสินใจของผูซื้อ 

ที่มา: นันทพร พงษพรรณนากูล, “การศึกษาปจจัยที่สงผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาเบเกอรี่ผานรานคา
ออนไลน” (การคนควาอิสระเปนสวนหน่ึงของการศึกษาตามหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ, 2557), 39. 
 

ข้ันที่ 1 การรับรูถึงปญหา กระบวนการซื่อจะเกิดข้ึนเมื่อผูซื้อตระหนักถึงปญหาหรือความ
ตองการของตนเอง 

ข้ันที่ 2 การคนหาขอมูล ในข้ันน้ีผูบริโภคจะแสวงหาขอมูลเพื่อตัดสินใจ ในข้ันแรกจะ
คนหาขอมูลจากแหลงภายในกอน เพื่อนํามาใชในการประเมินทางเลือก หากยังไดขอมูลไมเพียงพอก็
ตองหาขอมลูเพิ่มจากแหลงภายนอก 

ข้ันที่ 3 การประเมินผลทางเลือก ผูบริโภคจะนําขอมูลที่ไดรวบรวมไวมาจัดเปนหมวดหมู
และวิเคราะหขอดี ขอเสีย ทั้งในลักษณะการเปรียบเทียบหาทางเลือกและความคุมคามากที่สุด 

ข้ันที่ 4 การตัดสินใจเลือกทางเลือกที่ดีที่สุด หลังการประเมิน ผูประเมินจะทราบขอดี 

ขอเสีย หลังจากน้ันบุคคลจะตองตัดสินใจเลือกทางเลือกที่ดีที่สุดในการแกปญหามักใชประสบการณ
ในอดีตเปนเกณฑ ทั้งประสบการณของตนเองและผูอื่น 

รับรูความ

ตองการ

หาขอมูล

พิจารณา

ทางเลือก
ตัดสินใจซ้ือ

ภายหลังการ

ซ้ือ
กระบวนการตัดสินใจ 

ของผูซื้อ 
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ข้ันที่ 5 การประเมินภายหลังการซื้อ เปนข้ันสุดทายหลังจากการซื้อ ผูบริโภคจะนํา

ผลิตภัณฑที่ซื้อน้ันมาใช และในขณะเดียวกันก็จะทําการประเมินผลิตภัณฑน้ันไปดวย ซึ่งจะเห็นไดวา 

กระบวนการตัดสินใจซื้อของผูบริโภคเปนกระบวนการตอเน่ือง ไมไดหยุดตรงที่การซื้อ 

สรุปไดวา แนวคิดและทฤษฏีเกี่ยวของกับพฤติกรรมผูบริโภค หมายถึง การกระทําของ

บุคคลใดบุคคลหน่ึง  ซึง่เกี่ยวของกับการสรรหาสิ่งที่ดีที่สุด และการใชผลิตภัณฑที่สามารถตอบสนอง

ความตองการและเกิดความพึงพอใจมากที่สุด โดยมีสิ่งจูงใจใหแสดงพฤติกรรมและการมีเปาหมายเพือ่

ตอบสนองความตองการ ซึ่งผูบริโภคจะแสดงพฤติกรรมเมื่อเกิดสิ่งเราหรือสิ่งกระตุนที่เกิดความ

ตองการ จากน้ันจะถูกปอนขอมูลเขาสูความรูสึกนึกคิดเมื่อเปรียบเสมือนกลองดํา โดยจะสงผลใหเกิด

การตอบสนอง เพื่อประมวลผลความตองการและแสดงออกในรูปของพฤติกรรม ผูบริโภคทั่วโลกน้ัน มี

ความแตกตางกันในลักษณะประชากรอยูหลายประเด็น เชน ในเรื่องของอายุ รายได ระดับการศึกษา 

ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี คานิยม และรสนิยม เปนตน ทําใหพฤติกรรมการกินการใช การซื้อ และ

ความรูสึกนึกคิดของผูบริโภคตอผลิตภัณฑแตกตางกันออกไป ทําใหมีการซื้อการบริโภคสินคาและ

บริการหลาย ๆ ชนิดที่แตกตางกันออกไป ทําใหผูบริโภคเกิดความเต็มใจที่จะจายก็จะตางกันข้ึนอยูกับ

กานรับรูและความตองการสินคาในชวงเวลาน้ัน ๆ หรือข้ึนอยูกับหารบริการหลังการขายเพื่อใหลูกคา

เกิดความพึงพอใจดวยเชนกัน หากผูบริโภคไดรับสินคาไมไดคุณภาพหรือทางผูบริโภคอยากเปลี่ยน

สินคา ทางเว็บไซตจะไดมีบริการรองรับความตองการของผูบริโภค หากผูบริโภคไดรับการบริการจาก

ทางเว็บไซตที่ดี ผูบริโภคก็จะประเมินการถูกรับบริการและกลับมาซื้อซ้ําในที่สุด 
 

3. แนวคิดเก่ียวกับวิธีสมมติเหตุการณใหประเมินคา (CVM) Contingent Valuation Method 

พรวิภา รอดราษฎร (2556) ไดเสนอแนวคิด วิธีการสมมุติเหตุการณใหประเมินมูลคา

(Contingent Valuation Method: CVM)  เปนวิธีการประเมินมูลคาทางตรงในการประเมินสินคาที่

ไมผานตลาด (Non-marketable goods) ดวยการสรางสถานการณสมมติ (Hypothetical Market)  

โดยการถามคําถามใหกลุมตัวอยางบอกถึงมูลคาความเต็มใจจะจาย  โดยวิธีการสัมภาษณกลุมตัวอยาง 

โดยตรง การประเมินมูลคาโดยวิธีการน้ีมีขอดี  คือ  มีการอธิบายคุณลักษณะตางๆของสินคาและ

บริการที่ทําการประเมินมูลคาทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ  โดยเฉพาะอยางย่ิง  การประเมินมูลคาการ 

ใชประโยชน  (Use  value),  มูลคาจากการไมใชประโยชน (Nonuse value)  และมูลคาเผื่อใชประ

โยชนในอนาคต (Option value)  ซึ่งเปนคุณประโยชนที่สําคัญของ  CVM  ทั้งน้ี  การจะนําเอาผล

ของ CVM  มาใชเพื่อกําหนดนโยบาย  หรือนํามาใชประโยชนน้ัน  ก็ข้ึนอยูกับผลของ CVM วามีความ

ถูกตองและนาเช่ือถือเทาใด 

อรรถพันธ สารวงศ (2555) โดยทั่วไปแลว มูลคาของสินคาและบริการจะถูกกําหนดโดย

การทํางานรวมกันของอุปสงคและอุปาทาน แตในกรณีของสินคาสาธารณะ (Public goods) น้ันเปน

สินคาและบริการที่มิไดมีการซื้อขายผานตลาด ทําใหไมสามารถกําหนดมูลคาของสินคา และบริการที่

ไมผานตลาดข้ึนมาหลายวิธีดวยกัน CVM ก็เปนวิธีหน่ึงที่นิยมใชในการประเมินคาของสินคาและ
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บริการสาธารณะ โดยเฉพาะการประเมินคาสิ่งแวดลอม วิธีการน้ีเปนการสมมติเหตุการณข้ึนมา แลว

ใหผูตอบแบบสอบถามประเมินคาของเหตุการณน้ัน ๆ เชน ในกรณีของสิ่งแวดลอม ผูตอบแบบ 

สอบถามจะถูกรองขอใหประเมินคาของการเปลี่ยนแปลงในปริมาณหรือคุณภาพของสิ่งแวดลอม ซึ่ง

มูลคาของการเปลี่ยนแปลงที่ไดจาก CVM น้ีจะสะทอนถึงความพอใจที่จะจาย(Willingness to pay: 

WTP) หรือความพอใจที่ไดรับการชดเชย (Willingness to accept: WTA) ข้ึนอยูกับวาผูตอบ

แบบสอบถามมิไดมีกรรมสิทธ์ิในสินคาและบริการน้ันๆ มูลคาที่ไดจากการประเมินจะสะทอนใหเหน็ถึง

ความพอใจที่จะไดรับการชดเชย สําหรับการเปลี่ยนแปลงในปริมาณหรือคุณภาพของสินคาน้ัน ๆ ซึ่ง

วิธีน้ีสามารถที่จะนํามาประยุกตใชกับการประเมินผลประโยชนที่เกิดข้ึนในลักษณะของสวนเกิน

ผูบริโภค (Consumer Surplus) ได 

นฤมล เจริญวงศ (2554) CVM เปนวิธีการวัดมูลคาสิ่งแวดลอมทางตรงในการประเมินคา

สินคา และบริการที่ไมมีการซื้อขายผานตลาด หลักการสําคัญของ CVM คือ ความเต็มใจที่จะจายของ

ผูตอบสัมภาษณในผลประโยชนที่ผูตอบสัมภาษณจะไดรับจากการที่คุณภาพสิ่งแวดลอมดีข้ึน วิธีการ

สําคัญของ CVM คือ การสอบถามโดยตรงจากประชาชน โดยต้ังคําถามในสถานการณ “สมมติ” 

(hypothetical question) เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดลอมที่ดีข้ึน เชน คนกรุงเทพมหานคร มี

ความเต็มใจที่จะจายคาธรรมเนียมบําบัดนํ้าเสียหรือไม เพื่อคุณภาพของนํ้าในคลองตาง ๆ และในแมนํ้า

เจาพระยาดีข้ึน ขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณจะถูกนํามาวิเคราะหและสรุปผลของความเต็มใจที่จะจาย 

กนกวรรณ กมลจารุพิศุทธ์ิ (2554) CVM ไดมีการนํามาใชเปนครั้งแรกในป ค.ศ. 1936 

โดย Bob Davis เพื่อประเมินผลประโยชนของการนันทนาการกลางแจงใน Maine Backwood เขา

ไดต้ังคําถามโดยการเพิ่มจํานวนเงินของความเต็มใจจาย (WTP) สูงข้ึนเรื่อย ๆ จนกวาผูตอบจะบอกวา

ไมเต็มใจ จากน้ันก็นําคําคอบสุดทายที่ผูตอบแตละคนยินดีจะจายไปคํานวณหาคา WTP โดยเฉลี่ย  

 

ตารางที่ 2 แสดงตารางขอดีและขอเสียของการประเมินมูลคา (CVM) 

 

ขอดี ขอเสีย 

การประเมินมูลคาวิธีการน้ีมีขอดีหลายประการ 

คือ มีการอธิบายคุณลักษณะตาง ๆของสินคา

และบริการที่ทําการประเมินมูลคาทั้ ง เ ชิง

ปริมาณและคุณภาพ รวมทั้งสามารถประเมิน

มูลคาสิ่งแวดลอมไดทุกประเภท ทั้ง Use Value 

และ Non-Use Value 

เปนการสํารวจโดยการใชแบบสอบถามซึ่งใช

ระยะเวลาและคาใชจายสูง 
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จากตารางการประเมินมูลคา CVM มีทั้งขอดีและขอเสีย  การประเมินมูลคาวิธีการน้ีมี

ขอดีหลายประการ คือ 1. การอธิบายคุณลักษณะตาง ๆ ของสินคาและบริการ 2. สามารถทําการ

ประเมินมูลคาทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ 3. สามารถประเมินมูลคาสิ่งแวดลอมไดทุกประเภท ทั้ง 

Use Value และ Non-Use Value ในทางกลับกันขอเสียคือ เปนการสํารวจโดยการใชแบบสอบถาม

ซึ่งใชระยะเวลานานและคาใชจายสูง 

รูปแบบการสอบถามความเต็มใจจายของ CVM 

จุไร ทัพวงษ (2547) การสํารวจและสอบถามความเต็มใจที่จะจายในสินคาและบริการ 

เปนสิ่งสําคัญที่สุดของ CVM คือ รูปแบบที่จะสอบถามความเต็มใจที่จะจายซึ่งมี 5 รูปแบบตารางดังน้ี  

 

ตารางที่ 3 แสดงรูปแบบการสอบถามความเต็มใจจายของ (CVM) 
 

รูปแบบทีจ่ะ

สอบถามความ

เต็มใจทีจ่ะจาย 
 

Open-

ended 

วิธี น้ีตอบแบบสัมภาษณจะระบุจํานวนเงินสูงสุดที่ผูตอบ

แบบสอบถามสัมภาษณยินดีที่จะจาย การใชวิธี open-ended 

มีจุดออนคือ ถาหากเปนสินคาและบริการที่ผูตอบสัมภาษณไม

คุนเคย ผูตอบสัมภาษณก็จะไมสามารถระบุจํานวนเงินที่ตนเอง

ตองการที่จะจายจริงๆได มีโอกาสที่จะระบุจํานวนเงินความเต็ม

ใจที่จะจายไมตรงกับความตองการที่แทจริง ทั้งน้ีเพื่อใหการ

สัมภาษณยุติลง 

Payment 

card 

วิธีน้ีจะเขียนจํานวนเงินของความเต็มใจที่จะจายบนแผนการด

และใหผูตอบสัมภาษณเลือก ณ จํานวนเทาใดจากการดแผนใดที่

ผูตอบสัมภาษณยินดีที่จะจาย ขอดีของวิธีน้ีคือ ผูตอบแบบ 

สอบถามไมตองพูดออกมาดังๆ คนอื่นไมสามารถที่จะทราบวา

ผูตอบสัมภาษณยินดีที่จะจาย ณ จํานวนเงินเทาใด 

Bidding 

game 

การถามซ้ําในลักษณะเดียวกับการตอรองราคาในตลาดสินคนา 

เน่ืองจากจํานวนเงินของความเต็มใจที่จะจาย อาจจะไมใช 

“ราคาดุลยภาพ” หรือราคาสูงสุดที่ผูบริโภคยินดีที่จะจายจริง ซึ่ง

อาจจะเพิ่มข้ึนไดอีกหรือลดลงไดอีก ดังน้ัน bidding game 

จะตองทําการถามซ้ําจนแนนใจวาถึงระดับที่ผูตอบสัมภาษณ

ยินดีที่จะจายอยางแทจริง 
 

 



19 
 

ตารางที่ 3 แสดงรูปแบบการสอบถามความเต็มใจจายของ (CVM) (ตอ) 
 

รูปแบบทีจ่ะ

สอบถามความ

เต็มใจทีจ่ะจาย 
 

Contingent 

ranking 

เปนวิธีการที่ เริ่มตนจากสถานการณสมมติ แลวใหผูตอบ

สัมภาษณเรียงลําดับความเต็มใจที่จายในสินคาและบริการน้ันๆ 

ในแตละทางเลือก อาจจะเรียงลําดับความเต็มใจที่จายจากมาก

ไปนอยหรือจาดนอยไปมากก็ได 

Close-

ended 

การที่จะตอบสัมภาษณระบุจํานวนเงินความเต็มใจที่จะจาย

ผูตอบแบบสัมภาษณอาจจะไมแนใจหรือไมทราบวาความเต็มใจ

ที่จะจายของตนเองน้ันเปนเทาไร วิธีการของ close-ended 

น้ันจํานวนเงินของความเต็มใจที่จะจายในสินคาและบริการจะ

ระบุในแบบสอบถามเรียบรอยแลว ผูตอบแบบสัมภาษณเพียง

ตอบคําถามวา ณ จํานวนเงินเทาน้ี ทานยินดีจายหรือไมยินดี

จาย วิธีการทางเทคนิคในคําถามแบบปดที่นิยมใชมากคือ 

Double Bounded Close-ended  หรือ คือ Double 

Referendum Format หรือวิธี Dichotomous Choice 

Contingent Valuation Method (CD CVM) ทั้งหมดจะมี

ความหมายเหมือนกันทั้งสิ้น กลาวคือ เปนลักษณะการต้ัง

คําถามปลายปดสองช้ันวา เขาจะเต็มใจจะจาย A บาทเพื่อ

สนับสนุนโครงการ x หรือไม จะมีตัวเลือกใหเขาเลือกตอบแค 

“ใช” หรือ “ไม” หากผูตอบ “ใช” ก็เพิ่มราคาเสนอเปนสอง

เทาของราคาเสนอครั้งแรกแลวใหเลือกตอบ “ใช” หรือ “ไม” 

ในทางกลับกันหากตอบวา “ไม” ต้ังแตแรกก็ใหลดราคาลง

ครึ่งหน่ึงของราคาเสนอในครั้งแรก แลวใหเลือกตอบวา “ใช” 

หรือ “ไม” 

 
 

 จากตารางรูปแบบการสอบถามความเต็มใจจายของ CVM ขางตน จากการสังเคราะหของ

ผูวิจัยสรุปไดวา รูปแบบสอบถามความเต็มใจจายแบบ Open-ended วิธีน้ีเปนการสอบถามผูตอบ

ดวยคําถามปลายเปดวาผูถูกสัมภาษณมีความเต็มใจจะจายเงินเทาใดเพื่อเปดโอกาสใหผูถูกสัมภาษณ

ไดแสดงความเต็มใจจายมากที่สุด (Maximum  Willingness  to  Pay) รูปแบบสอบถามความเต็มใจ

จายแบบ Payment card วิธีน้ีจะเขียนจํานวนเงินของความเต็มใจที่จะจายบนแผนการดและให



20 
 

ผูตอบสัมภาษณเลือก ณ จํานวนเทาใดจากการดแผนใดที่ผูตอบสัมภาษณยินดีที่จะจาย  รูป

แบบสอบถามความเต็มใจจายแบบ Bidding game เปนวิธีการถามซ้ําในลักษณะเดียวกับการตอรอง

ราคาในตลาดสินคนา เน่ืองจากจํานวนเงินของความเต็มใจที่จะจาย อาจจะไมใช “ราคาดุลยภาพ” 

หรือราคาสูงสุดที่ผูบริโภคยินดีที่จะจายจริง ซึ่งอาจจะเพิ่มข้ึนไดอีกหรือลดลงไดอีก รูปแบบสอบถาม

ความเต็มใจจายแบบ Contingent ranking เปนวิธีการที่เริ่มตนจากสถานการณสมมติ แลวใหผูตอบ

สัมภาษณเรียงลําดับความเต็มใจที่จายในสินคาและบริการน้ันๆ ในแตละทางเลือก อาจจะเรียงลําดับ

ความเต็มใจที่จายจากมากไปนอยหรือจาดนอยไปมากก็ได และรูปแบบสุดทายคือ Close-ended 

การที่จะตอบสัมภาษณระบุจํานวนเงินความเต็มใจที่จะจายผูตอบแบบสัมภาษณอาจจะไมแนใจ

หรือไมทราบวาความเต็มใจที่จะจายของตนเองน้ันเปนเทาไร วิธีการของ close-ended น้ันจํานวน

เงินของความเต็มใจที่จะจายในสินคาและบริการจะระบุในแบบสอบถามเรียบรอยแลว ผูตอบแบบ

สัมภาษณเพียงตอบคําถามวา ณ จํานวนเงินเทาน้ี ทานยินดีจายหรือไมยินดีจาย 
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วิธีการประเมินดวยวิธีการสมมติเหตุการณใหประเมินมูลคา (CVM)การสํารวจและ

สอบถามความเต็มใจที่จะจายในสินคาและบริการ เปนสิ่งสําคัญที่สุดของ CVM คือ รูปแบบที่จะ

สอบถามความเต็มใจที่จะจายซึ่งมี 5 รูปแบบ คือ Open-ended, Payment card, Bidding Games, 

Contingent ranking, Close-ended  CVM เปนวิธีนิยมอยางแพรหลายโดยเฉพาะยุโรปและอเมริกา

น้ันก็เพราะนอกจากเปนวิธีที่สามารถนํามาประยุกตใชกับทุกสถานการณแลวยังมีประเด็นสําคัญคือ  

เปนเพียงเทคนิคเดียวเทาน้ันที่ใชประเมินมูลคาผลประโยชนไดเสมอ ทั้งที่เปน actual use value, 

nonuse value และ option value  เปนวิธีที่เหมาะสมแกการนํามาประยุกตใชไดกับโครงการตาง ๆ  

ข้ันตอนการวิเคราะห  CVM  

1. ระบุและใหรายละเอียดเกี่ยวกับคุณลักษณะของโครงการทีจ่ะทําการประเมิน  

2. ระบุกลุมตัวอยางที่จะทําการสอบถาม  

3. ออกแบบแบบสอบถามที่จะทําใชสํารวจ ไมวาจะเปนทางโทรศัพท การเขาถึงตัวบุคคล

หรือสงสอบถามทางไปรษณีย (โดยมุงที่กลุมซึ่งกําหนดเปนกลุมตัวอยางเปาหมาย)  

4. วิเคราะหผลลัพธและสรุปการตอบสนองของบุคคลเพื่อประเมินมูลคาสําหรับกลุมที่

ไดรับผลกระทบตอโครงการน้ันๆ 

ดังน้ัน การประเมินมูลคาโดยใชวิธี CVM  มุงเนนที่จะทราบความพอใจของผูบริโภคใน

สถานการณที่สมมติเกี่ยวกับจํานวนเงินสูงสุดที่บุคคลยินดีที่จะจายเพื่อใหไดรับสิ่งตอบแทนที่คุมคา

สําหรับในแตละบุคคลที่ตองการ หรือในทางกลับกันคือตองการที่จะไดรับการชดเชยเมื่อคุณภาพของ

สินคาหรือการแยลง ดังน้ัน การสํารวจดวยวิธี CVM จึงสามารถแบงออกเปน 2 กลุมตามประเภทของ

คําถาม เพื่อที่จะใหผูตอบเปดเผยคาของสินคาที่ไมผานตลาดที่เรากําลังสนใจ คือ 1) กลุมที่ใชมูลคา

ความเต็มใจจาย (Willingness to pay: WTP) 2) กลุมที่ใชมูลคาความเต็มใจรับ (Willingness to 

accept: WTA) ทั้งน้ีจะเลือกใชกลุมใด ข้ึนอยูกับวัตถุประสงคของการศึกษา แตสําหรับการศึกษาใน

ครั้งน้ีไดเลือกใชวิธีการสํารวจหามูลคาความเต็มใจจาย (WTP) เพื่อคนหาถึงมูลคาความยินดีจายของ

ลูกคาในธุรกิจขายสินคาแผนกเด็กออนบนเว็บไซตออนไลน โดยการวัดคาออกมาเปนตัวเงิน จึงเปน

การแสดงออกถึงมูลคาสูงสุดและสะทอนใหเห็นถึงความคาดหวังของลูกคาที่เขามาใชบริการแผนกเด็ก

ออนที่มีเต็มใจที่จะจายคาสินคาและบริการใหแผนกเด็กออนบนเว็บไซตออนไลน ผูบริโภคแตละบคุคล

มีเหตุผลในการเลือกซื้อสินคาที่ผูบริโภคไดรับความพึงพอใจหรืออรรถประโยชนสูงสุดภายใต

งบประมาณที่ผูบริโภคกําหนดไว โดยการประเมินเปนตัวเงินที่ยอมสละในการแลกกับสินคาและ

บริการดวยความสมัครใจ และนําไปสูการจัดหาสินคาและบริการอยางมีประสิทธิภาพตอไป 

 

4. แนวคิดทฤษฎีเก่ียวกับความคาดหวัง 

ความหมายของความคาดหวัง 

ฟนน ( Finn: 1921: 15-16) ความคาดหวังหมายถึง การประเมินคาบุคคลหรือตนเอง

ดานจิตใตสํานึกและใชความคาดหวังน้ันมาเปนแนวทางในการกําหนดพฤติกรรมที่จะมีตอบุคคลที่ตน

คาดหวังหรือตอตนเองในลักษณะที่ตนคิดวาถูกตอง 
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วิชัย พรหมเมศ (2537) ความคาดหวังหมาย คือ การคาดการณหรือต้ังความหวังไว

ลวงหนา โดยประสบการณในอดีตจะเปนปจจัยสําคัญที่สงผลตอความคาดหวังของมนุษย 

ศิวพร ชิมะโชติ (2556) ความคาดหวังของบุคคลคือ เปนการต้ังข้ึนเพื่อการตอบสนองตอ

ความตองดารน้ัน ความตองการและความคาดหวังจึงเปนสิ่งที่เกี่ยวของกันแทบแยกไมออก เพราะถา

มนุษยเกิดความตองการแลวความคาดหวังก็จะตามมา อยางไรก็ตามความตองการของมนุษยเมื่อ

ไดรับการตอบสนองในระดับที่ตองการแลว ก็จะมีความคาดหวังในสิง่ที่อยูสูงข้ึนไปอีกตามลําดับ  

พิชยากร กาศสกุล (2545) ความคาดหวัง หมายถึง ความตองการ ความรูสึกหรือความคิด

อยางมีวิจารณญาณของบุคคลที่คาดการณลวงหนาถึงสิ่งที่ใดวาควรจะมี ควรจะเปน หรือควรจะ

เกิดข้ึนในสิ่งที่ดี ที่ถูกตองหรือไม ข้ึนอยูกับประสบการณของแตละบุคคลจากแนวคิดดังกลาวสามารถ

สรุปไดวา ความคาดหวัง หมายถึง ความคิด ความรูสึก 

พจนานุกรมออกฟซฟอรด (Oxford Advanced Leamer's Dictionary: 2000) ไดให

ความหมายของความคาดหวังเปนความเช่ือ เปนความรูสึกนึกคิดของบุคคลที่คาดการณลวงหนา ตอ

บางสิ่งบางอยางวาควรจะเปน หรือควรจะเกิดข้ึน 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (2540:18) ไดกลาวถึงความคาดหวังของผูรับบริการวา 

เมื่อผูรับบริการมาติดตอกับองคกรหรือธุรกิจบริการใดๆ ก็มักจะคาดหวังวาจะไดรับการบรกิารอยางได

อยางหน่ึง ซึ่งผูใหบริการจําเปนที่จะตองรับรูและเรียนรูเกี่ยวกับความคาดหวังพื้นฐาน และรูจักสํารวจ

ความคาดหวังเฉพาะของผูรับบริการ เพื่อสนองบริการที่ตรงกับ ความคาดหวัง ซึ่งจะทําใหผูรับบริการ

เกิดความพึงพอใจ หรืออาจเกิดความประทับใจข้ึนไดหากการบริการน้ันเกินความ 

เคลย (Clay. 1988: 252) ไดกลาวถึงความคาดหวังตอการกระทําหรือสถานการณวาเปน

การคาดการณลวงหนาถึงอนาคตที่ดี เปนความมุงหวังที่ดีงาม เปนระดับหรือคาความนาจะเปนของสิ่ง

ใดสิ่งหน่ึงที่หวังไว 

Vroom (1982:184 อางถึงใน ชมนาด มวงแกว, 2555) ไดมีการใหแนวคิด ดังน้ี 

ผูใชบริการมีความคาดหวังในการใชบริการไดน้ัน ก็ตอเมื่อเกิดความรูสึกพึงพอใจ โดยมีการคิด

ลวงหนาถึงคุณคาของการบริการวา มีความสามารถเพียงพอตามที่ตนเองคาดหวังไวมากนอยเพียงใด 

ซึ่งมี 3 ลักษณะ ประกอบดวย ความคาดหวังอยูที่ผล (Outcomes) ความปรารถนาที่รุนแรง 

(Violence) และความคาดหวัง (Expectancy)  สิ่งเหลาน้ีจะเกิดข้ึนโดยการแสดงพฤติกรรมออกมา 

เมื่อเกิดความรูสึกผลที่ไดรับอาจเกิดตามที่ผูใชบริการคาดหวังหรือไมใชตามที่คาดหวังไวก็เปนได  

คริสโตเฟอร เอช เลิฟล็อคและลอเรน ไรน (2546) ไดกลาวถึง ความคาดหวังถึงคุณภาพ

ของการบริการที่สามารถรับรูได อาจมีการเปรียบเทียบการบริการที่ผูใชบริการสามารถรับรูได และ

สวนใหญการบริการที่ไดรับจะพรอมกับความคาดหวังอยูเสมอ และความคาดหวังของผูใชบริการอาจ

เกิดจากการที่ไดรับอิทธิพลจากประสบการณที่เกิดข้ึนมาในอดีตอาจเกิดข้ึนจากคําติชม การพูดแบบ

ปากตอปาก และขาวสารตาง ๆ ที่เคยไดรับมากอนหนาการใชบริการ  ดังภาพที่แสดงแบบจําลอง

ปจจัยที่กออิทธิพลตอความคาดหวังของผูใชบริการ 
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ภาพที่ 7 แสดงแบบจําลองปจจัยทีก่ออิทธิพลตอความคาดหวังของผูใชบริการ 

ที่มา: คริสโตเฟอร เอช เลิฟล็อคและลอเรน ไรน, การตลาดบริหาร Principles of Service 

Marking and Management (กรุงเทพฯ: เพียรสันเอ็ดดูเคช่ันอิโดไชนา, 2546). 

 

จากภาพที่ 7 แสดงใหเห็นวา สวนใหญการบริการที่ไดรับจะมาพรอมกับความคาดหวังอยู

เสมอ ความคาดหวังถึงคุณภาพของการบริการที่สามารถรับรูได ผูใชบริการจะมีการเปรียบเทียบถึง

การรับรูตอสินคาและการใชบริการ และความคาดหวังของผูใชบริการอาจเกิดจากการที่ไดรับอิทธิพล

จากประสบการณที่เกิดข้ึนมาในอดีตอาจเกิดข้ึนจากคําติชม การพูดแบบปากตอปาก และขาวสาร 

ตาง ๆ ที่เคยไดรับมากอนหนาการใชบริการ 

ทฤษฎีความคาดหวัง (Expectancy Theory) ของวิคเตอรวรูม (Vroom) มีองคประกอบของ

ทฤษฎีที่สําคัญคือ (อัญชลี อานวรุฬหวาณิช, 2539: 53) 1. ผลตอบแทนที่เขาจะไดรับเหมาะสมกับ

บทบาทที่เขาครอบครองเพียงใด 2. ความพอใจหรือไมพอใจตอผลที่เขาไดรับ 3. เปรียบเทียบกับผูอื่น

แลว เขาเช่ือวาตองเปนผูรับผลอันน้ัน 4. เขายอมมีโอกาสที่จะไดรับผลตอบแทนที่คาดหวังดังภาพที ่8 

 

 

บริการทีเห็นได้ชัดเจน

และไม่ชัดเจนใช้

ประสบการณ์ในอดีต

เพือพดูต่อ 

ขอบเขตทีอาจยอมรับได้ บริการที่ปราถนา

ความตองการสวน

บุคคล

ความนาเชื่อถือเปนไป

ได

บริการที่พอเพียง

การดัดแปลงบริการที่

ลูกคารับรู

ปจจัยตางๆเก่ียวกับ

สถานการณ
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ภาพที่ 8 แสดงองคประกอบของความคาดหวัง 

ที่มา: Vroom, Victor H. Work and motivation. John Wiley & Sons, Inc.  (Vroom’s 

seminal book that introduces his Expectancy Theory cognitive model. Vroom 

introduces the model and its concepts of Valence, Expectancy, and Force, 1964).  
 

จากภาพที ่8 อธิบายไดวา ความคาดหวังและความพึงพอใจสงผลใหเกิดแรงจูงใจที่จะกระทํา

กิจกรรมหรืองานตางๆที่ไดรับมอบหมายใหสําเร็จผลเพื่อบรรลุเปาหมายที่คาดหวัง หากทําสําเร็จตาม

เปาหมายที่ต้ังไวก็จะทําใหเกิดความพึงพอใจ ตามลําดับ 

รัตนา สุขะนินทร (2547) องคประกอบของความคาดหวัง (The Component of 

Expectation) ไดแก 1. บริการที่พึงประสงค (Desired Service) เปนสิ่งที่ลูกคาคาวหวังจะไดรับหรือ

ปรารถนาที่จะไดรับซึ่งระดับความปรารถนาน้ันข้ึนอยูกับความตองการสวนบุคคลและความเช่ือของ

ลูกคาที่มีตอการบริการที่ไดรับ (ณัฐรดา คูณหอม, 2551) 2. บริการที่เพียงพอ (Adequate Service) 

เปนระดับตํ่าสุดของการบริการที่ลูกคาจะยอมรับได โดยไมเกิดความรูสึกไมพอใจซึ่งความคาดหวังระดับ

น้ีเกิดจากการรับรูของผูบริโภคตอทางเลือกของผูใหบริการอื่น ๆ 3. บริการที่คาดการณ (Predicted 

Service) เปนระดับการใหบริการที่ลูกคาคาดหวังจะไดรับจากผูใหบริการ ในขณะที่ลูกคาพบปะกับผูให

บริการ การบริการที่คาดการณน้ีมีผลกระทบโดยตรงตอการกําหนดระดับการบริการที่พึงประสงค 

ปจจัยท่ีมีผลตอความคาดหวังของลูกคา  

ภัทรนิดา อักษรถึง (2555) ไดสรุปปจจัยที่มีผลตอความคาดหวังของลูกคา มีดังน้ี  

ความคาดหวังและความพึงพอใจ

แรงจงูใจ

กิจกรรม

ผลที่ไดรับหรือบรรลุเปาหมายที่คาดหวัง

ความพึงพอใจ



28 
 

 
 

ภาพที่ 9 แสดงแบบจําลองชองวางคุณภาพการบริการ 

ที่มา: ภัทรนิดา อักษรถึง. “ความคาดหวังและการรับรูในการใชบริการผานเว็บไซต Ensogo ของ

ลูกคาในเขตกรุงเทพมหานคร” (ปริญญานิพนธตามหลักสูตรปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2555), 25. 

 

1. การพูดปากตอปาก (Word-of-Mouth  Communication) ลูกคาผูใชบริการจะมี

ความคาดหวังตอการบริการใด ๆ น้ัน มาจากการไดรับคําบอกเลาจากเพื่อน หรือบุคคลที่รูจัก  

2. ความตองการสวนบุคคล (Personal Needs) โดยความคาดหวังของลูกคาแตละคนจะ

เริ่มตนจากลักษณะเฉพาะสวนบุคคลหรือสถานการณ ที่ทําใหเกิดความคาดหวังที่แตกตางกันในแตละระดับ 

3. ประสบการณในอดีต (Past  Experience) คือ ประสบการณจากการที่ลูกคาไดเคยใช

บริการน้ัน ๆ ในอดีตที่ผานมา จะทําใหลูกคามีความคาดหวังในบริการ 

4. การติดตอสื่อสารภายนอก (External Communications) หมายถึง การประชาสัมพันธ

หรือขาวสารที่เจาของบริการไดมีไปถึงลูกคาทั้งทางตรงและทางออม ซึ่งจะเปนการยืนยันการบริการที่

ใหแกลูกคา และในสวนน้ียังรวมถึงอัตราคาบริการซึ่งทั้งหมดจะมีผลตอความคาดหวังของลูกคา 

ความคาดหวังของผูรับบริการ 

อารี ลือกลาง (2555) ไดกลาวถึงความคาดหวังของผูรับบริการวา ผูรับบริการทุกคนก็

ตองการบริการช้ันหน่ึง คือ สะดวก รวดเร็ว ทันใจ ถูกตอง สมบูรณ ไดรับประโยชนสูงสุดไดรับการ

ตอนรับที่อบอุน ผูใหบริการใหความสนใจ เอาใจใสตอบสนองความตองการอยางถูกตองและถูกใจ ที่

สําคัญคือ รวดเร็วดังใจไมตองรอคอย 
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สรุปแลวทฤษฎีการคาดหวังเกิดจากความตองการหรือการต้ังความหวังไปลวงหนา และ

เช่ือวาถาดําเนินการวิธีน้ีจะไดรับผลตอบแทนเชนน้ัน สวนผลที่จะไดรับอาจจะทําใหเกิดความพอใจ

หรือไมพอใจได ดังน้ันผูบริโภคที่เขามาใชบริการจะมีความคาดหวังที่เกิดจากรูปภาพตัวอยางของ

สินคาและบริการของเว็บไซตออนไลน ซึ่งอาจจะตรงหรือไมตรงตามความคาดหวังของผูบริโภค 

เพราะฉะน้ันเว็บไซตออนไลนตองมีการพัฒนาเพื่อตอบสนองความตองการของผูบริโภคที่สูงข้ึนไป

ตามลําดับตามความตองการและตองมีการพัฒนาไปตามยุคสมัย ผูวิจัยใชแนวคิดความคาดหวังในการ

ต้ังแบบสอบถามในสวนที่ 4 ความคาดหวังของลูกคาที่มีตอการใชการใชบริการซื้อสินคาแผนกเด็ก

ออนบนเว็บไซตออนไลน เพื่อวัดคาประเมินของผูใชบริการในการคาดหวังที่จะไดรับการบริการจาก

ธุรกิจขายสินคาแผนกเด็กออนบนเว็บไซตออนไลน 
 
5. งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

งานวิจัยภาษาไทย 
5.1 งานวิจัยท่ีเก่ียวของกับความเต็มใจจาย 

 นฤมล เจริญวงศ (2554) ความเต็มใจจายคาเบี้ยประกันสุขภาพของราชการ 

กรณีศึกษาสํานักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม โดยใชแบบสอบถามแบบคําถามปลายปดเปน

เครื่องมือในการเก็บขอมูล และประเมินขอมูล คาดวยวิธีการสมมติเหตุการณใหประเมินมูลคา (CVM) 

เปนแบบสอบถามแบบ Bidding Games สําหรับสถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล คือ การแจกแจง

ความถ่ี คารอยละ คาเฉลี่ย คามัธยฐาน ฐานนิยม และสถิติไค-สแควร(Chi-Square) ณ ระดับ

นัยสําคัญทางสถิติ 0.05 สําหรับการสิเคราะหขอมูลทางสถิติใชโปแกรมสําเร็จรูปเพื่อการวิจัยทาง

สังคมศาสตรจากการทบทวนเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการใช CVM ผูวิจัยพบวา CVM สามารถ

วัดความพึงพอใจของประชานที่มีตอการเปลี่ยนแปลงของทรัพยากรธรรมชาติ หรือ การบริการที่

เกิดข้ึนในรูปของตัวเงิน โดยวัดผานคาความเต็มใจจายของประชาชนที่มีตอการเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึน 

ดังน้ัน ผูวิจัยจึงเลือกใช CVM เปนเครื่องมือในการหามูลคาความเต็มใจจายและความคาดหวังของ

ลูกคาในธุรกิจขายสินคาแผนกเด็กออนบนเว็บไซตออนไลน 

 กนกวรรณ กมลจารุพิศุทธ์ิ (2554) ความเต็มใจที่จะจายในการซื้อประกันอุบัติเหตุ

สวนบุคคลสวนเพิ่มเติมของผูขับข่ีรถจักรยานยนตในเขตกรุงเทพมหานคร การศึกษามีวัตถุประสงค

เพื่อหามูลคาความเต็มใจที่จะจายในการซื้อประกันอุบัติสวนบุคคลสวนเพิ่มขิงผูขับข่ีรถจักรยานยนต

ในเขตกรุงเทพมหานครและวิเคราะหปจจัยที่มีอิทธิพลตอมูลคาความเต็มใจที่จะจายในการซื้อประกัน

อุบัติเหตุสวนบุคคลสวนเพิ่มเติม เพื่อใชประโยชนในการนําไปเสนอเปนนโยบายในการออกแบบ

กรมธรรมและกําหนดอัตราเบี้ยประกันอุบัติเหตุสวนบุคคลสวนเพิ่มของกลุมผูขับข่ีรถจักรยานยนตใน

เขตกรุงเทพมหานคร ดําเนินการวิจัยโดยวิธี Contingent Valuation Method และใชเทคนิค 

Bidding Games เพื่อวัดมูลคาความเต็มใจที่จะจาย โดยการวิเคราะหความสัมพันธระหวางมูลคา

ความเต็มใจที่จะจายกับปจจัยที่มีอิทธิพลน้ันใชวิธีสมการถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression 
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Analysis) ซึ่งทําการเก็บขอมูลแบบเฉพาะเจาะจงจากกลุมตัวอยางที่เปนผูขับข่ีรถจักรยานยนตในเขต

กรุงเทพมหานคร จํานวนตัวอยางทั้งสิ้น 100 ตัวอยาง ผลการศึกษาพบวากลุมตัวอยางมีมูลคาความ

เต็มใจจายคาเบี้ยประกันสวนบุคคลสวนเพิ่มเทากับ 71.40 บาทตอเดือน โดยปจจัยที่มีความนาเช่ือถือ

ทางสถิติและมีอิทธิพลตอมูลคาความเต็มใจจายคาเบี้ยประกันสวนบุคคลสวนเพิ่มอยางมีนัยสําคัญทาง

สถิติที่ระดับ 0.01 ไดแก ปจจัยเรื่องรายไดสุทธิและการศึกษา โดยมีคาสัมประสิทธ์ิ การตัดสินใจเชิง

พหุ (R2) รอยละ 39.60 วิธีการศึกษาความเต็มใจที่จะจายดวยเทคนิค Bidding games สามารถใชกับ

การศึกษา ความเต็มใจที่จะจายในการซื้อประกันอุบัติเหตุสวนบุคคลสวนเพิ่มของกลุมผูขับข่ี

รถจักรยานยนตได ซึ่งมูลคาความเต็มใจที่จะจายในการซื้อประกันอุบัติเหตุสวนบุคคลสวนเพิ่มของ

กลุมผูขับข่ีรถจักรยานยนตได ซึ่งมูลคาความเต็มใจที่จะจายที่ไดจากการศึกษาสามารถนํามาใชเปน

ขอมูลประกอบการตัดสินใจ เพื่อนําไปใชเปนแนวทางในการออกแบบกรมธรรมและกําหนดอัตราคา

เบี้ยประกันอุบัติเหตุสวนบุคคลสวนเพิ่มได 

 ฤกษรัตน ปกกันตธรม, สุรเชษฎ เชษฐมาส (2548) ประเมินความเต็มใจจาย

คาธรรมเนียมของผูมาเยือนวนอุทยานนํ้าตกเจ็ดสาวนอยและมูลคาที่เกิดจากความเต็มใจจาย

คาธรรมเนียมโดยใช CVM ทําการวิเคราะหคาความเต็มใจจายเฉลี่ยดวยสถิติเชิงพรรณนาสําหรับวิธี 

non-parametric model และวิธีการวิเคราะหการถดถอยโลจิสติคสําหรับวิธี binary logistic 

model ผลการศึกษาพบวาความเต็มใจจายเฉลี่ยที่วิเคราะหดวยวิธี non-parametric model มีคา

เทากับ 34.70 บาทตอคนตอครั้ง และมูลคาที่เกิดจากความเต็มใจจายคาธรรมเนียมเทากับ 

21,370,966.60 บาทตอป สําหรับความเต็มใจจายเฉลี่ยที่วิเคราะหดวยวิธี binary logistic model มี

คาเทากับ 36.43 บาทตอคนตอครั้งและมูลคาที่เกิดจากความเต็มใจจายคาธรรมเนียมเทากับ 

22,430,276.76 บาทตอป ปจจัยที่มีผลตอคาความเต็มใจจายอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับความ

เช่ือมั่นรอยละ 95 ไดแก การไดรับการฝกอบรมหรือไดรับความรูเกี่ยวกับการอนุรักษทรัพยากร 

ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ระยะทางจากที่อยูอาศัยถึงแหลงทองเที่ยวและอัตราคาธรรมเนียมเริ่มตน 

จากการทบทวนเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการใช CVM ผูวิจัยพบวา CVM สามารถวัดความพึง

พอใจของประชานที่มีตอการเปลี่ยนแปลงของทรัพยากรธรรมชาติ หรือ การบริการที่เกิดข้ึนในรูปของ

ตัวเงิน โดยวัดผานคาความเต็มใจจายของประชาชนที่มีตอการเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึน ดังน้ัน ผูวิจัยจึง

เลือกใช CVM เปนเครื่องมือในการหามูลคาความเต็มใจจายของผูใชบริการที่สงผลตอความคาดหวัง

ของธุรกิจขายสินคาแผนกเด็กออนบนเว็บไซตออนไลน 

 ธนสิทธ์ิ ต้ังอุดมนันทกิจ (2556) ความเต็มใจที่จะจายคายาบรรเทาอาการขอเสื่อม

ของผูปวยโรคขอเสื่อม การวิจัยครั้งน้ีมีจุดประสงคเพื่อศึกษาความเต็มใจที่จะจายคายาบรรเทาอาการ

ขอเสื่อมของผูปวยโรคขอเสื่อม และปจจัยที่เกี่ยวของกับความเต็มใจที่จะจายคายาบรรเทาอาการขอ

เสื่อมของผูปวยโรคขอเสื่อม กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งน้ี คือ ผูปวยโรคขอเสื่อมที่เขารับการ

รักษาที่โรงพยาบาลสมเด็จพระปนเกลา กรุงเทพมหานคร จํานวน 449 คน ซึ่งมีอายุระหวาง 40-87 ป 

มีคาเฉลี่ยของอายุคือ 54.53 ป ผลการวิจัย พบวา กลุมตัวอยางมีความคาดหวังตอยาบรรเทาอาการ
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ขอเสื่อมในระดับสูง  มูลคาสูงสุดของคายาบรรเทาอาการขอเสื่อมที่ยินดีที่จะจายเฉลี่ย คือ 1,097.38 

บาท โดยระดับความคาดหวัง  และมูลคาสูงสุดที่ยินดีที่จะจายมีความสัมพันธกันในทิศทางลบ ใน

ระดับนอยมาก โดยไมมีความสัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญ(r=-.024, p=.606) กลุมตัวอยางโดยเฉลี่ยมี

อาการของโรคขอเสื่อม  ขอจํากัดในการดําเนินกิจวัตรประจําวัน ผลกระทบตอสุขภาพจิต และความ

พึงพอใจตอการรักษาดวยยาในระดับปานกลาง ไดรับการวินิจฉัยวาเปนโรคขอเสื่อมมาแลวเฉลี่ย 5 ป 

เคยเขารับการรักษาโรคขอเสื่อมมาแลวเฉลี่ย 21 ครั้ง  มีรายไดของครอบครัวตอเดือนเฉลี่ย  รายได

ของตัวอยางตอเดือนเฉลี่ยและรายไดสุทธิตอเดือนเฉลี่ยมีคาเปน 79,537.95 บาท 28,815.73 บาท 

และ 11,544.94 บาท ตามลําดับ ตัวอยางรอยละ 72.61 มีสวัสดิการในการรักษาพยาบาล และ

ตัวอยางรอยละ 77.51 มีทางเลือกอื่นในการรักษา เชน รับประทานยาที่ไมใชยาแผนปจจุบัน 

รับประทานผลิตภัณฑเสริมอาหาร ฝงเข็ม และทํากายภาพบําบัด เปนตน ปจจัยดานการรับรูอาการ

เจ็บปวยมีผลตอระดับความคาดหวัง และ ความเต็มใจที่จะจายเพียงบางสวน โดยความยากลําบากตอ

กิจวัตรประจําวันน้ันมีผลตอทั้งระดับความคาดหวัง และมูลคาสูงสุดที่ยินดีที่จะจาย ในขณะที่

ผลกระทบตอสุขภาพจิตไมมีผลตอระดับความคาดหวัง แตมีผลตอมูลคาสูงสุดที่ยินดีที่จะจาย  ปจจัย

ดานความพึงพอใจตอการรักษาดวยยาไมมีผลตอทั้งระดับความคาดหวัง และความเต็มใจที่จะจาย  

ปจจัยดานเศรษฐสถานะของผูปวยมีผลตอความเต็มใจที่จะจายเกือบทุกปจจัย คือ  รายไดของ

ครอบครัวตอเดือนมีผลทั้งระดับความคาดหวัง และมูลคาสูงสุดที่ยินดีที่จะจาย ในขณะที่รายไดของ

ผูปวยตอเดือนมีผลตอมูลคาสูงสุดที่ยินดีที่จะจาย แตไมมีผลตอระดับความคาดหวัง  ปจจัยดาน

ความสามารถในการชําระคายามีผลตอความเต็มใจที่จะจายเพียงบางสวนคือ ทั้ง รายไดสุทธิตอเดือน

และการมีสวัสดิการในการรักษาพยาบาล  มีผลตอมูลคาสูงสุดที่ยินดีที่จะจาย แตไมมีผลตอระดับ

ความคาดหวัง  ปจจัยดานทางเลือกอื่นในการรักษาโรคขอเสื่อมไมมีผลตอความเต็มใจที่จะจาย 

ผลรวมของปจจัยดานการรับรูอาการเจ็บปวย ปจจัยดานความพึงพอใจในการรักษาดวยยา ปจจัยดาน

เศรษฐสถานะของผูปวย ปจจัยดานความสามารถในการชําระคายา และปจจัยดานทางเลือกอื่นในการ

รักษาโรคขอเสื่อม มี ผลตอความเต็มใจที่จะจายคายาบรรเทาอาการขอเสื่อมของผูปวยโรคขอเสื่อม 

โดยรายไดของครอบครัวตอเดือน และการมีสวัสดิการในการรักษาพยาบาล มีผลตอระดับความ

คาดหวัง  ในขณะที่ความยากลําบากตอกิจวัตรประจําวัน ความพึงพอใจตอการรักษาดวยยา รายได

ของครอบครัวตอเดือน รายไดของผูปวยตอเดือน รายไดสุทธิตอเดือน และการมีสวัสดิการในการ

รักษาพยาบาลมีผลตอมูลคาสูงสุดที่ยินดีที่จะจาย นอกจากน้ีจากการสงผลตอความเต็มใจที่จะจายที่

เกิดจากตัวแปรอิสระน้ันอาจมีความแตกตางตามลักษณะทางประชากรศาสตรที่แตกตางกัน ซึง่เปนผล

มาจากการที่ตัวแปรอิสระอาจแตกตางกันตามลักษณะทางประชากรศาสตรที่แตกตางกัน การ

วิเคราะหที่เพิ่มเติมน้ีเพื่อใหสามารถนําขอมูลไปประยุกตใชไดมากย่ิงข้ึน ซึ่งไดทําการศึกษาเพิ่มเติม

และพบวาปจจัยดานประชากรศาสตรตาง ๆ ทั้งเพศ ชวงอายุ ระดับการศึกษา และอาชีพไมใชตัวแปร

ที่สงผลกระทบตอความสัมพันธระหวางปจจัยดานตาง ๆ กับระดับความคาดหวัง แตชวงอายุ ระดับ

การศึกษา และอาชีพ เปนตัวแปรที่สงผลกระทบตอความสัมพันธระหวางปจจัยดานเศรษฐสถานะของ

ผูปวยและความสามารถในการชําระคายากับมูลคาสูงสุดที่ยินดีที่จะจาย 
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 อรรถพันธ สารวงศ (2555) ความพึงพอใจและความยินดีจะจายเพื่อยกระดับคุณภาพ

บริการสถานีขนสงผูโดยสารจังหวัดเชียงใหม แหงที่ 3 วัตถุประสงคของการศึกษา 1.เพื่อศึกษาความ

พึงพอใจของผูใชบริการสถานีขนสงผูโดยสารจังหวัดเชียงใหม แหงที่ 3 ในปจจุบัน 2. เพื่อศึกษาความ

คาดหวังและความยินดีที่จะจายของผูใชบริการเพื่อยกระดับคุณภาพการบริการของสถานีขนสง

ผูโดยสารจังหวัดเชียงใหม แหงที่ 3 ใชวิธีการสมมติเหตุการณใหประเมินคาสินคาที่ไมผานตลาด 

(Contingent  Valuation  Method:  CVM) เพื่อหาความยินดีจะจายน้ัน จํานวนตัวอยางข้ันตํ่าที่

ตองสํารวจ คือ 600 คน แตเน่ืองดวยระยะเวลาและงบประมาณที่มีอยางจํากัดของผูศึกษา จึงไม

สามารถทําการสํารวจไดมากถึงจํานวนดังกลาวได ภายใตขอจํากัดดังกลาว ในการศึกษาครั้งน้ีจึง

เลือกใชตัวอยางจํานวน  110  ราย โดยวิธีการคัดเลือกแบบการสุมเลือกกลุมตัวอยางแบบบังเอิญ 

(Accidental sampling) ผลการวิจัยพบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง มีชวงอายุ 20 – 

29 ป มีอายุเฉลี่ยเทากับ 29 ป การศึกษาสวนใหญอยูในระดับปริญญาตรี  เปนนักเรียน นักศึกษา  มี

รายไดตํ่ากวาหรือเทากับ  10,000  บาท สวนใหญมีภูมิลําเนาอยูในจังหวัดที่ไมใชจังหวัดเชียงใหม  มี

ความถ่ีในการใชบริการนอยกวาหรือเทากับ 2 ครั้งตอเดือน และสวนใหญใชเวลาอยูที่สถานีขนสงนาน

มากกวา 2 ช่ัวโมงตอครั้ง ระยะเวลาอยูที่สถานีโดยเฉลี่ย คือ 2 ช่ัวโมง 10 นาที การศึกษาเรื่องความ

พึงพอใจของผูใชบริการตอสถานีขนสงผูโดยสารในปจจุบัน  ผลการศึกษาพบวา โดยภาพรวมผูตอบ

แบบสอบถามมีความพึงพอใจตอบริการสถานีสงผูโดยสารจังหวัดเชียงใหม แหงที่ 3 ในระดับปาน

กลาง เมื่อพิจารณารายดานทั้งหมด 5 ดาน ไดผลดังน้ี  ดานประชาสัมพันธและดานการจราจรภายใน

สถานี ผูตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก แสดงใหเห็นวาในสวนของการจัดการ

ประชาสัมพันธของสถานีทั้งเสียงประชาสัมพันธและปาย สวนอีก 3 ดานที่เหลือ คือ ดานพื้นที่บริการ

ของสถานี ดานความปลอดภัย และดานบริการอื่นๆ ผูตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจอยูในระดับ

ปานกลาง  สะทอนใหเห็นวาการจัดการบริการของสถานีใน 3 น้ียังไมสามารถทําใหผูใชบริการเกิด

ความพึงพอใจอยางมากได  โดยเฉพาะในประเด็นความเพียงพอของที่น่ังรอรถโดยสาร ของดานพื้นที่

บริการของสถานี ที่มีผลการประเมินออกมาตํ่าสุด คือ 2.71 แสดงใหเห็นวา จํานวนที่น่ังรอรถไม

เพียงพอกับจํานวนผูโดยสาร ทําใหเกิดความไมสะดวกสบายเมื่อเขามารับบริการ และโดยเฉพาะอยาง

ย่ิงในชวงเทศกาลสําคัญหรือในชวงวันหยุดยาว และอีกหน่ึงประเด็นที่มีผลการประเมินตํ่าสุดรองลงมา 

คือ ความสะอาดของหองนํ้า ของดานบริการอื่นๆ มีคาผลการประเมินเทากับ 2.90  แสดงใหเห็นวา

ความสะอาดของหองนํ้ายังไมเปนที่พึงพอใจของผูใชบริการมากนัก ในขณะที่ผูใชบริการตองเสียคาใช

บริการหองนํ้าในอัตราครั้งละ 3 บาท สวนสิ่งที่ผูตอบแบบสอบถามตองการใหสถานีปรับปรุงมากที่สุด 

คือ  ความเพียงพอของจํานวนที่น่ังรอรถ  ซึ่งสอดคลองกับผลการประเมินความพึงพอใจในดานพื้นที่

บริการ ในประเด็นความเพียงพอที่น่ังรอรถโดยสาร 1) ความคาดหวังของผูใชบริการตอการจัดสรร

บริการ ผูตอบแบบสอบถามที่มีความคาดหวัง สวนใหญจะคาดหวังใหสถานีจัดหาใหมีบริการดานสื่อ

บันเทิง มุมหนังสือพิมพ และตูนํ้าฟรี 2) ความยินดีจะจายเพื่อการยกระดับคุณภาพการใหบริการ

สถานีขนสงผูโดยสารจังหวัดเชียงใหม แหงที่ 3 จากการสอบถามถึงความยินดีจะจายเพื่อยกระดับ
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คุณภาพบริการก็พบวาผูใชบริการที่ตอบแบบสอบถามรอยละ 50 ยินดีจายสนับสนุน และอีกรอยละ 

50 ไมยินดีจาย จะพบวาสัดสวนของผูยินดีจายและไมยินดีจายมีสัดสวนที่เทากัน สะทอนใหเห็นวา

ผูใชบริการกึ่งหน่ึงตองการมีสวนรวมเพื่อยกระดับคุณภาพบริการใหดีย่ิงข้ึน ซึ่งอาจจะมองเห็น

ประโยชนในอนาคตที่จะมีบริการที่ตนคาดหวัง มีบริการที่ดีและมีคุณภาพมาก 

 พรวิภา รอดราษฎร (2556) กลยุทธในการกําหนดราคาแบบคารเทลของผลิตภัณฑ 

อาหารสุนัขภายใตแนวคิดความเต็มใจจาย การศึกษาครั้งน้ีมีวัตถุประสงค เพื่อศึกษาถึงพฤติกรรมการ

ซื้อที่มีอิทธิพลตอความเต็มใจจายของผูบริโภค ตลอดจนราคาที่มีความเต็มใจจายอาหารสุนัขสําเร็จรปู

ของผูบริโภคในเขตกรุเทพมหานคร วิธีดําเนินการวิจัย เปนการวิจัยเชิงพรรณนา ประชากรที่ใชในการ

วิจัยคือ ผูบริโภคที่ซื้ออาหารสุนัขสําเร็จรูปในเขตกรุงเทพมหานคร จํานวน 400 ตัวอยาง โดยใชการ

สุมตัวอยางแบบไมใชความนาจะเปน เครื่องมือที่ใชในการวิจัยคือ แบบสอบถาม โดยนําขอมูลที่

รวบรวมไดมาทั้งหมดมาประมวลดวยโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูป สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 

ไดแก คาสถิติรอยละ คาเฉลี่ย และคาไค-สแควร ผลการวิจัยพบวา สวนใหญเลือกใชอาหารสุนัข

สําเร็จรูปแบบแหง (ชนิดเม็ด) มากที่สุด โดยย่ีหออาหารสุนัขสําเร็จรูปที่ใชคือ ย่ีหอเพดดีกรี ความถ่ีใน

การซื้อแตละครั้ง 501 – 3,000 กรัม และมีคาใชจายเฉลี่ยที่ซื้อผลิตภัณฑอาหารสุนัขสําเร็จรูปตอ

เดือน สวนใหญคือ 401 – 800 บาท สําหรับราคาอาหารสุนัขสําเร็จรูปที่กลุมตัวอยางเต็มใจจาย 

สามารถแบงไดเปนระดับตามคุณภาพอาหารไดแก ระดับราคาประหยัด กลุมตัวอยางเต็มใจจายที่

ราคาเฉลี่ยคือ 41.85 บาทตอกิโลกรัม ระดับมาตรฐาน กลุมตัวอยางเต็มใจที่ราคาคือ 69.72 บาทตอ

กิโลกรัม และระดับพรีเมี่ยม กลุมตัวอยางเต็มใจจายที่ราคาเฉลี่ยคือ 189.47 บาทตอกิโลกรัม ทั้งน้ี 

พฤติกรรมการซื้อมีอิทธิพลตอความเต็มใจจายของผูบริโภค เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงดานราคาของหาร

สุนัขสําเร็จรูป พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญยังคงตัดสินใจซื้ออาหารสุนัขสําเร็จรูป โดยใหเหตุผลวา 

เช่ือมั่นในคุณภาพ รองลงมาคือ สุนัขชอบ และสุดทายคือ มั่นใจในช่ือเสียง ซึ่งเมื่อพิจารณา

ความสัมพันธระหวางปจจัยดานพฤติกรรมในการตัดสินใจซื้อมีอิทธิพลตอความเต็มใจจายอาหารสุนัข

สําเร็จรูปของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา ปจจัยดานพฤติกรรมในการตัดสินใจซื้อมีอิทธิพล

ตอความเต็มใจจาย อยางมีนัยทางสถิติที่ระดับ .05 ไดแก ปริมาณการซื้อในแตละครั้งและคาใชจาย

เฉลี่ยที่ซื้ออาหารสุนัขสําเร็จรูปตอเดือน มีอิทธิพลตอ ความเต็มใจจายของผลิตภัณฑอาหารสุนัข 

ในขณะที่ประเภทอาหารสุนัขสําเร็จรูปตอเดือน มีอิทธิพลตอ ความเต็มใจจายของผลิตภัณฑอาหาร

สุนัข ในขณะที่ประเภทอาหารสุนัขสําเร็จรูปที่ใช ย่ีหออาหารสุนัขสําเร็จรูปที่ใช และความถ่ีในการซื้อ

ไมมีอิทธิพลตอความเต็มใจจายอาหารสุนัขสําเร็จรูป อยางมีนัยทางสถิติที่ระดับ .05 

5.2 งานวิจัยท่ีเก่ียวของเก่ียวกับพฤติกรรมผูบริโภค 

 อาภาภรณ วัธนกุล (2555) ปจจัยที่มีความสัมพันธตอพฤติกรรมการซื้อสินคาของ

ผูบริโภคผานทางเว็บไซตพาณิชยอิเล็กทรอนิกสยอดนิยมของประเทศไทย การวิจัยครั้งน้ีมุงศึกษาถึง 

ปจจัยดานประชากรศาสตร ปจจัยดานองคประกอบเว็บไซต 7C และปจจัยดานความนาเช่ือถือ ที่มี

ความสัมพันธตอพฤติกรรมการซื้อสินคาของผูบริโภคผานทางเว็บไซตพาณิชยอิเล็กทรอนิกสยอดนิยม
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ของประเทศไทยโดยกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย ไดแก ผูบริโภคที่ใชบริการอินเทอรเน็ตในประเทศ

ไทยจํานวน 400 คน โดยใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูลและใชสถิติในการ

วิเคราะห ไดแก คารอยละ คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบคาทีการวิเคราะหความ

แปรปรวนแบบทางเดียว และการวิเคราะหสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธแบบเพียรสัน ผลการวิจัยพบวา 

ผูบริโภคที่ใชบริการอินเทอรเน็ตใน ประเทศไทยที่เคยสั่งซื้อสินคาหรือบริการผานทางเว็บไซตพาณิชย

อิเล็กทรอนิกสยอดนิยมของประเทศไทยสวนใหญเปนเพศหญิงมีอายุ 31 ป ข้ึนไปมีระดับการศึกษา

สูงสุดอยูในระดับปริญญาตรีหรือเทียบเทามีอาชีพพนักงานบริษัทเอกชนมีรายไดตอเดือนตํ่ากวาหรือ

เทากับ10,000 บาท และมีถ่ินที่อยูอาศัยอยูในกรุงเทพฯและปริมณฑลโดยผูบริโภคมีความคิดเห็นตอ

ระดับความสําคัญของปจจัยดานองคประกอบเว็บไซต 7C ในดานรูปลักษณดานสวนประกอบที่เปน

เน้ือหาและดานการติดตอคาขายอยูในระดับมากที่สุดสวนในดานความเปนชุมชนดานการทําใหตรง

ความตองการเฉพาะของลูกคาดานการติดตอสื่อสาร และดานการเช่ือมโยงอยูในระดับมาก และ

ผูบริโภคมีความคิดเห็นตอระดับความสําคัญของปจจัยดานความนาเช่ือถือโดยรวมอยูในระดับมาก

ที่สุด  อีกทั้งยังพบวา ในดานของความนาเช่ือถือก็มีความสําคัญ เน่ืองจากลูกคามีความตองการที่จะ

กลับมาซื้อสินคาซ้ํา หากสินคาที่ซื้อไปน้ันมีคุณภาพตรงตามที่ไดโฆษณาไวบนเว็บไซต 

 กันต กลอมอยูเกตุ (2556) พฤติกรรมบริโภคเลียนแบบในเด็กที่มีตอการตัดสินใจ

เลือกซื้อสินคาของผูปกครองในเขตเทศบาง อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม  จากการศึกษาพบวาการที่

เด็กมีการซื้อสินคาเลียนแบบเพื่อนๆในโรงเรียน หรือเพื่อนในกลุม จากการสังเกตของผูปกครองของ

เด็กพบวา มีเด็กเพียงรอยละ 33 เทาน้ันที่ซื้อสินคาตามเพื่อนในโรงเรียน หรือเพื่อนในกลุมและได

พบวามีเด็กจํานวนรอยละ 72 มีการซื้อสินคาตามการตูนที่ตัวเด็กช่ืนชอบ และรอยละ 64 มีการซื้อ

สินคาตามหนังหรือภาพยนตรที่ช่ืนชอบอีกดวย จะสังเกตไดสวนเด็กสวนใหญแลวจะซื้อสินคาตามตัว

การตูนที่ช่ืนชอบเปนสวนใหญ อาจเน่ืองดวยเพราะวัยของเด็กเอง ที่จะมีความช่ืนชอบตัวการตูนน้ันๆ 

เปนพิเศษ จึงสงผลใหมีการซื้อสินคาตามการตูนที่ช่ืนชอบเปนสวนใหญ นอกจากน้ันสื่อยังมีอิทธิพล

อยางมากในการที่เด็กมาขอใหพอแมผูปกครองซื้อสินคาที่ตนตองการให โดยมีมากถึงรอยละ 87 

แสดงใหเห็นวา สื่อมีอิทธิพลอยางมากตอตัวเด็กในการทําใหเด็กตองการอยากไดหรืออยากมีสินคาน้ัน ๆ 

 สรพันธ เลอสุมิตรกุล (2557) พฤติกรรมการตัดสินใจซื้อขวดนมสําหรับเด็กทารกของ

ผูบริโภคในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล วัตถุประสงคเพื่อศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมในการเลือกซื้อขวด

นมทารกของผูปกครองซึ่งอยูในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล รวมถึงปจจัยสวนรวมทางการตลาดทีม่ผีล

ตอการตัดสินใจในการเลือกซื้อขวดนม ประชากรที่ทําการศึกษา คือประชาชนที่อาศัยอยูในเขต

กรุงเทพฯ และปริมณฑลที่เลือกซื้อขวดนม โดยกลุมตัวอยางการศึกษา 400 คน ใชวิธีการสุมตัวอยาง

ดวยวิธีการสุมตัวอยางแบบสะดวก เครื่องมือในการวิจัยใชแบบสอบถามเปนการวิเคราะหขอมูลโดย

การหาคาความถ่ี คารอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบคาวิเคราะหสหสัมพันธ 

(Pearson’s Product Moment Correlation Coeffcient)จากผลการศึกษาพบวา กลุมตัวอยางเปน

เพศหญิง อายุระหวาง 31-35 ป การศึกษาสวนใหญอยูในระดับปริญญาตรี ซึ่งมีรายไดเฉลี่ยตอเดือน 
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ของผูแบบสอบถามสวนใหญจะมีรายไดอยูที่ 15,000-20,000 บาท โดยจะมีอาชีพสวนใหญเปน

พนักงานบริษัท และมีจํานวนบุตร 1 คน สําหรับในสวนของสวนประสมทางการตลาด พบวาปจจัย

ทางดานผลิตภัณฑ กลุมตัวอยางจะเนนความปลอดภัยควรมีการรับรองมาตรฐาน ใชมากในวงการ

แพทย และไมมีสารเรืองแสง (BPA Free) (คาเฉลี่ย 4.20) สวนรองลงมา ขวดนมเด็กทารกควรมีการ

ออกแบบสินคาที่สีสันที่สวยงาม สะดุดตา(คาเฉลี่ย 3.92) ปจจัยทางดานราคา กลุมตัวอยางเปดเผยวา

ราคาควรเหมาะสมเมื่อเปรียบเทียบกับบริษัทคูแขงในอุตสาหกรรมเดียวกัน (คาเฉลี่ย 4.59) สําหรับ

การต้ังราคาที่เหมาะสม กลุมตัวอยางระบุวาความต้ังราคาตามฐานะรายไดของผูปกครอง (คาเฉลี่ย 

2.76) สวนปจจัยทางดานชองทางการจัดจําหนาย กลุมตัวอยางระบุวาขวดนมเด็กทารกที่มีคุณภาพ

มักจะหาขอมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑไดตามเว็บไซต ในอินเตอรเน็ต หรือชองทางออนไลนทั่วไป (คาเฉลีย่ 

4.46) และควรจะมีจัดจําหนายตามรานซุปเปอรมาเก็ต รานไฮเปอรมารเก็ต และรานคาปลีกทั่วไป 

(4.21) ทั้งน้ีกลุมตัวอยางช้ีวาขวดนมเด็กทารกควรจะมีการสงเสริมการขายโดยมีการนําเสนอสินคา

แบบของแถม กิ๊ฟเซตตาง ๆ (คาเฉลี่ย 4.10) 

 สิริกุล หอสถิตกุล  (2543) ศึกษาเรื่องความตองการซื้อสินคาและบริการผานระบบ

อินเทอรเน็ตของผูใชอินเทอรเน็ตในประเทศไทยพบวาผูบริโภคที่เคยซื้อสินคาและบริการผานทาง

อินเทอรเน็ตมีเพียง 86คน ซึ่งคิดเปนรอยละ 25.7 โดยประเภทของสินคาที่มีการซื้อทางอินเทอรเน็ต

เปนสินคาประเภทซอฟทกูดสมากกวาฮารดกูดส ซึ่งไดแก ซอฟทแวรเกมโปรแกรมหนังสือนิตยสาร

และสํารองต๋ัวเครื่องบินและปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาและบริการของผูบริโภคที่เคยเขาสู

เว็บไซตที่มีการขายสินคาและบริการพบวาสวนใหญใหความสําคัญกับความปลอดภัยและความ

นาเช่ือถือของวิธีการชําระเงิน รองลงมาคือ การแสดงราคาของสินคาและบริการและการแสดง

รายละเอียดขอมูลของสินคาและบริการอยางครบถวนดวยรูปภาพ 3 มิติ มีเสียงประกอบ สวนวิธีการ

ชําระเงินของผูบริโภคที่เคยซื้อสินคา สวนใหญชําระเงินโดยบัตรเครดิต รองลงมาคือ โอนเงินเขาบัญชี

ธนาคาร และชําระเงินปลายทาง ผูบริโภคที่เคยเขาสูเว็บไซตที่มีการขายสินคาและบริการผานระบบมี

ปญหาและอุปสรรคในการสั่งซื้อสินคาและบริการผานอินเทอรเน็ตคือ ขาดความเช่ือมั่นในระบบการ

ชําระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส (ไมปลอดภัย) รองลงมาคือ ไมเช่ือถือในคุณภาพสินคาและบริการและ

ไมไดสัมผัสสินคาดวยตนเอง สวนผูบริโภคที่ไมเคยเขาเว็บไซตที่มีการขายสินคาและบริการผานระบบ

อินเทอรเน็ตมีปญหาและอุปสรรคคือ ไมสนใจซื้อสินคาและบริการผานทางอินเทอรเน็ต รองลงมาคือ

สินคาและบริการที่ขายในอินเทอรเน็ตไมตรงกับความตองการ และไมทราบวามีการขายสินคาผาน

ทางอินเทอรเน็ต 

 พิชยารักษ มณีเลอเลิศ (2553) ปจจัยที่มีผลตอพฤติกรรมการซื้อสินคาของผูบริโภค

ผานระบบออนไลน วัตถุประสงคเพื่อศึกษาถึงพฤติกรรมการซื้อสินคาของผูบริโภคผานระบบออนไลน

และศึกษาถึงปจจัยทางดานประชากรศาสตรที่มีผลตอพฤติกรรมการซื้อสินคาของผูบริโภคผานระบบ

ออนไลน และความสัมพันธระหวางปจจัยแรงจูงใจกับพฤติกรรมการซื้อสินคาผานระบบออนไลนกลุม

ตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งน้ีคือ ผูบริโภคที่เคยซื้อสินคาผานระบบออนไลน ทั้งหมด 385 คน โดยใช
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เปนแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูลคือ คารอยละ 

คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยใชสถิติ Chi-Square ในการทดสอบสมมติฐาน ผลวิจัยพบวา 

ผูบริโภคที่เคยซื้อสินคาผานระบบออนไลน สวนใหญเปนเพศหญิง อายุระหวาง 26-35 ป มีการศึกษา

ระดับปริญญาตรี อาชีพพนักงานบริษัทเอกชน มีรายไดเฉลี่ยตอเดือนระหวาง 15,001-30,000 บาท 

และมีภูมิลําเนาอยูที่ภาคกลาง โดยมีระดับแรงจูงใจ ดานเหตุผลโดยรวมอยูในระดับมาก แรงจูงใจ 

ดานอารมณโดยรวมอยูในระดับมาก ซึ่งพฤติกรรมการซื้อสินคาผานระบบออนไลนสวนใหญผูบริโภค

เคยซื้อเสื้อผา ซื้อสินคาประเภทอื่น ๆ ไดแก ซอฟทแวร เกมส เปนสินคาที่ผูบริโภคซื้อครั้งลาสุด โดยมี

มูลคาสินคาต้ังแต 1,001-5,000 บาท โดยชําระสินคาผานบัญชีธนาคารเว็บไซตที่ผูบริโภคนิยมใช

บริการ ไดแก www.brandnameshop2006.com ซึ่งผูบริโภคใหเหตุผลในการซื้อสินคาผานระบบ

ออนไลนเน่ืองจากความสะดวกในการซื้อสินคา และมีแนวโนมที่จะซื้อสินคาผานระบบออนไลนใน

อนาคต ในสวนของผูบริโภคที่จะไมซื้อสินคาผานระบบออนไลนในอนาคตใหเหตุผลเพราะไมไดลอง

สินคา 

 พิมพสิริ ไชยกุล (2555) พฤติกรรมของนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหมในการ

ตัดสินใจเลือกซื้อสินคาในตลาดหนามอและหลังมอ มหาวิทยาลัยเชียงใหม โดยทําการเก็บขอมูลจาก

แบบสอบถามจํานวน 100 ชุด โดยกลุมตัวอยางเปนนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม จากน้ันนําขอมูล

ที่ไดมาวิเคราะหโดยใชสถิติเชิงพรรณนา เพื่ออธิบายลักษณะทั่วไป พฤติกรรมการเลือกซื้อสินคา และ

ปจจัยที่มีผลตอการเลือกซื้อสินคา จากน้ันนําเสนอในรูปของรอยละ และตารางแจกแจงความถ่ี ซึ่งผล

การศึกษาสรุปไดดังน้ี จากการศึกษาขอมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการเลือกซื้อสินคาพบวาในดาน

พฤติกรรมการเลือกซื้อสินคานักศึกษากลุมตัวอยางสวนใหญ เลือกซื้อสินคาที่ตลาดหนามอและหลงัมอ

มหาวิทยาลัยเชียงใหมในชวงเวลา 18.00-20.00น. รอยละ 48 โดยใชบริการสัปดาหละ 4-5 ครั้ง รอย

ละ 33 ซึ่งใชจายในแตละครั้งโดยเฉลี่ย 100-500 บาท รอยละ 42 นักศึกษากลุมตัวอยางสวนใหญ

เลือกซื้อสินคาประเภทอาหาร รอยละ 41.3 และเสื้อผา รอยละ 27.9 เดินทางมาโดยรถจักรยานยนต 

รอยละ 42 สวนใหญมาเลือกซื้อสินคากับเพื่อ รอยละ 55 

 วันดี รัตนกายแกว (2554) พฤติกรรมการซื้อสินคาในเครือขายสังคมออนไลน 

เฟซบุค: กรณีศึกษากรุงเทพมหานคร การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อ 1) ศึกษาพฤติกรรมการซื้อสินคา

ในเครือขายสังคมออนไลน 2) ศึกษาปจจัยทางดานสวนประสมการตลาดบริการ ที่มีผลตอการยอมรับ

ตัดสินใจซื้อสินคา ผานเครือขายสังคมออนไลน การวิจัยครั้งน้ีเปนการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitive 

Reseaech) เก็บขอมูลปฐมภูมิ(Primary Data)  โดยใชแบบสอบถามกับผูที่เคยซื้อสินคาและบริการ

ผานเครือขายสังคมออนไลนเฟซบุค จํานวน 400 คน นําขอมูลที่ไดมาวิเคราะหความสัมพันธ 

(Correlation Analysis)โดยใชความสัมพันธของเพียรสัน และวิธีการถดถอยพหุคูณ (Multiple 

Regression Analysis) เพื่อหาความสามารถในการอธิบายพฤติกรรมการซื้อสินคาในเครือขายสังคม

ออนไลนเฟซบุคผลวิจัยพบกวา 1. พฤติกรรมการซื้อสินคาในเครือขายสังคมออนไลน ผูตอบ

แบบสอบถามซื้อสินคาประเภทเสื้อผาสําเร็จรูป กระเปา เครื่องประดับ อื่น ๆ เฉลี่ย 4-6ครั้งตอป 
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คาใชจายเฉลี่ยตอครั้ง 1,001-1,500 บาท ผูที่มีสวนรวมในการตัดสินใจซื้อมากที่สุดคือตนเอง ไมจํากัด

โอกาสในการซื้อ ทราบขอมูลการขายจากโฆษณาออนไลนบนเว็บไซต และผูตอบแบบสอบถามจะซื้อ

สินคาและบริการบนเครือขายสังคมออนไลนเฟซบุคอีก 2. ปจจัยสวนประสมการตลาดที่ผูตอบ

แบบสอบถามใหความสําคัญตอการซื้อสินคาในเครือขายสังคมออนไลนเฟซบุค มีคาเฉลี่ยโดยรวมอยู

ในระดับมาก โดยเรียงลําดับคือ ดานชองทางการจัดจําหนาย ดานราคา ดานสงเสริมการตลาด ดาน

กระบวนการใหบริการ ดานบุคลากร ดานการสราง และการนําเสนอลักษณะทางกายภาพ 

นันทพร พงษพรรณากูล (2557) การศึกษาปจจัยที่สงผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาเบเกอรี่

ผานรานคาออนไลน งานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงคหลักเพื่อศึกษาปจจัยที่สงผลตอการตัดสินใจซื้อสินคา 

เบเกอรี่ผานรานคาออนไลน โดยปจจัยที่ศึกษามีทั้งหมด 6 ปจจัย ประกอบดวย ดานผลิตภัณฑ ดาน

ราคา ดานชองทางการจัดจําหนาย ดานการสงเสริมการขาย ดานการใหบริการแบบเจาะจง และดาน

การรักษาความเปนสวนตัว โดยใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูลจากบุคคลทั้ว

ไปทั้งที่เคยซื้อและไมเคยซื้อเบเกอรี่ผานรานคาออนไลน จํานวน 412 คน และวิเคราะหขอมูลดวย

สถิติพรรณนา และการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณ ผลการวิจัยพบวา ปจจัยดานผลิตภัณฑ ดานการ

รักษาความเปนสวนตัว และดานชองทางการจัดจําหนายสงผลในทางบวกตอการตัดสินใจซื้อสินคา 

เบเกอรี่ผานรานคาออนไลนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติเรียงลําดับจากมากที่สุดไปนอยที่สุด สวนปจจัย

ดานการสงเสริมการขายสงผลในทางลบตอการตัดสินใจซื้อสินคาเบเกอรี่ผานรานคาออนไลนอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติ ในขณะที่ปจจัยดานการใหบริการแบบเจาะจงและดานราคาไมสงผลตอการ

ตัดสินใจซื้อสินคาเบเกอรี่ผานรานคาออนไลน 

 มไหศวรรย  มหัทธนาภิวัฒน (2554) ปจจัยสวนประสมการตลาดกระบวนการ

ตัดสินใจซื้อปจจัยสวนบุคคลที่มีอิทธิพลตอกระบวนการตัดสินใจ ซื้อและปจจัยสวนประสมการตลาดที่

มีอิทธิพลตอกระบวนการตัดสินใจซื้อนํ้าขาวกลองงอกของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร การวิจัยมี

วัตถุประสงคเพื่อศึกษาปจจัยสวนบุคคล พฤติกรรมการซื้อ ปจจัยสวนประสมการตลาดกระบวนการ

ตัดสินใจซื้อปจจัยสวนบุคคลที่มีอิทธิพลตอกระบวนการตัดสินใจซื้อ และปจจัยสวนประสมการตลาดที่

มีอิทธิพลตอกระบวนการตัดสินใจซื้อนํ้าขาวกลองงอกของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการ 

วิจัยพบวา (1) ผูบริโภคสวนใหญเปนเพศหญิงอายุนอยกวา 30 ป จบการศึกษาระดับปริญญาตรี เปน

พนักงานบริษัทเอกชน และมีรายไดเฉลี่ยตอเดือนระหวาง 10,001-15,000 บาท (2) พฤติกรรมการ

ซื้อที่ตรงกับความตองการมากที่สุดคือ ตานมะเร็ง โดยซื้อ 1 สัปดาห/ครั้ง ครั้งละ 1 ขวดหรือกลอง 

ช่ืนชอบรสธรรมชาติโดยซื้อด่ืมเอง เหมาะกับวัยทํางานและสูงอายุ แหลงที่ซื้อมากที่สุดคือ 

ซูเปอรมารเก็ต (3) ปจจัยสวนประสมการตลาดมีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อ โดยรวมอยูในระดับมาก

เมื่อพิจารณาแตละปจจัยพบวามีเพียงปจจัยการสงเสริมการตลาดมีอิทธิพลในระดับปานกลาง (4) 

ปจจัยที่เกี่ยวของในกระบวนการตัดสินใจซื้อมีอิทธิพลโดยรวมอยูในระดับมาก ยกเวน ดานการคนหา

ขอมูล และดานการตัดสินใจซื้ออยูในระดับปานกลาง (5) เพศ อายุ ระดับ การศึกษา อาชีพ และ

รายไดไมมีอิทธิพลตอกระบวนการตัดสินใจซื้อ โดยรวมเมื่อจําแนกเปนรายดาน มีเพียงอายุที่มีอิทธิพล
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ตอกระบวนการตัดสินใจซื้อ ในข้ันการตัดสินใจซื้อ และพฤติกรรมหลังการซื้อ (6) ปจจัยสวนประสม

การตลาดทั้ง  4 ปจจัย มีอิทธิพลตอกระบวนการตัดสินใจซื้อทุกข้ันตอน ต้ังแตข้ันการรับรูปญหา การ

คนหาขอมูล การประเมินผลทางเลือก การตัดสินใจซื้อ และพฤติกรรมหลังการซื้อโดยการสงเสริม

การตลาดมีอิทธิพลตอกระบวนการตัดสินใจซื้อโดยรวมและในแตละข้ันตอนมากที่สุด 

 ลักษณนาราข พันวราสิน (2553) เปรียบเทียบทัศนคติและพฤติกรรมของผูบริโภค

ไอศกรีมวอลล และไอศกรีมเนสทเลของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร การวิจัยครั้งน้ีมีความมุง

หมายเพื่อศึกษาลักษณะทางประชากรศาสตร ทัศนคติดานสวนประสมการตลาด และทัศนคติดาน

คุณคาตราสินคา ที่มีความสัมพันธกับพฤติกรรม ผูบริโภค ไอศกรีมวอลล และไอศกรีมเนสทเล อีกทั้ง

เพื่อเปรียบเทียบทางดานทัศนคติ และพฤติกรรมผูบริโภคไอศกรีมที่มีความสัมพันธกับพฤติกรรม

ผูบริโภค ไอศกรีมวอลล และไอศกรีมเนสทเลของผูบริโภคกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งน้ี คือ 

ผูบริโภคที่อาศัยในเขตกรุงเทพมหานครและเปนผูที่เคยรับประทานไอศกรีมวอลล และไอศกรีม 

เนสทเลจํานวน 400 คน โดยใชวิธีการสุมตัวอยางแบบหลายข้ันตอน สวนเครื่องมือที่ใชในการเก็บ

รวบรวมขอมูล คือ แบบสอบถามสถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คารอยละ คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบน

มาตรฐาน การวิเคราะหความแตกตางโดยใชการทดสอบคาทีการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว การ

วิเคราะหสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธและการวิเคราะหความแตกตางรายคู ผลการวิจัย พบวา ผูบริโภค

ไอศกรีมสวนใหญเปนเพศหญิง มีอายุต้ังแต 36 ปข้ึนไป มีสถานภาพโสด มีการศึกษาระดับปริญญาตรี 

หรือสูงกวา มีอาชีพคาขายหรือประกอบกิจการสวนตัว และมีรายไดเฉลี่ยตอเดือน 5,000 – 10,000 บาท 

ผูบริโภคมีความคิดเห็นเกี่ยวกับ ทัศนคติดานสวนประสมทางการตลาด อันประกอบดวย ดานผลิตภัณฑ 

ดานราคา ดานชองทางการจัดจําหนาย และดานการสงเสริมการตลาด ทั้งไอศกรีมวอลล และไอศกรีม

เนสทเลทุกดานอยูในระดับดี ยกเวน ดานชองทางการจัดจําหนายของไอศกรีมวอลลที่อยูในระดับดีมาก 

และดานการสงเสริมการจัดจําหนายของไอศกรีมเนสทเลที่อยูในระดับปานกลางเทาน้ัน และผูบริโภคยัง

มีความคิดเห็นเกี่ยวกับทัศนคติดานคุณคาตราสินคา อันประกอบดวย ดานการรูจักตราสินคา การรับรู

คุณภาพตราสินคา ความภักดีตอตราสินคา ความผูกพันตอตราสินคา ที่มีตอไอศกรีมวอลล และไอศกรีม

เนสทเลทุกดานอยูในระดับดี ยกเวน ดานการรับรูคุณภาพตราสินคาและความภักดีตอตราสินคาที่

ผูบริโภคมีตอไอศกรีมเนสทเลที่อยูในระดับปานกลางเทาน้ัน ผูบริโภคมีปริมาณในการบริโภคไอศกรีม

วอลล โดยเฉลีย่อยูที่ 7 ครั้งตอ 3 เดือน และมีจํานวนเงินที่จายเพื่อการบริโภคโดยเฉลี่ยอยูที่ 45 บาทตอ

ครั้ง และผูบริโภคมีปริมาณในการบริโภคไอศกรีมเนสทเล โดยเฉลี่ยอยูที่ 5 ครั้งตอ 3 เดือน และมีจํานวน

เงินที่จายเพื่อการบริโภคโดยเฉลี่ยอยูที่ 36 บาทตอครั้ง โดยผูบริโภคสวนใหญมีเหตุผลในเลือกบริโภค คือ 

รสชาติอรอย และเลือกซื้อสินคาบอยที่สุดที่รานเซเวน อิเลเวน และมักบริโภคไอศกรีมในชวงเวลา  

13.00 น. – 15.00 น. โดยตัดสินใจบริโภคไอศกรีมดวยตนเอง ผลการวิจัยยังพบอีกวา ผูบริโภคที่มี

ลักษณะสวนบุคคลที่แตกตางกัน มีพฤติกรรมการบริโภคไอศกรีมวอลล ทั้งทางดานความถ่ี และจํานวน

เงินที่จายเพื่อการบริโภคแตกตางกัน ยกเวน เพศ ที่ไมมีผลตอพฤติกรรมการบริโภค และระดับการศึกษา

ไมมีผลตอพฤติกรรมการบริโภคดานความถ่ี ผูบริโภคที่มีลักษณะสวนบุคคลที่แตกตางกันมีพฤติกรรมการ
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บริโภคไอศกรีมเนสทเลดานความถ่ี ไมแตกตางกันแตมีพฤติกรรมดานจํานวนเงินที่จายเพื่อการบริโภค

แตกตางกัน สวนประสมทางการตลาด อันประกอบดวย ดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดานชองทางการจัด

จําหนาย และดานการสงเสริมการตลาดทุกดานมีความสัมพันธกับความถ่ีในการบริโภคไอศกรีมวอลล 

และไอศกรีมเนสทเลในระดับตํ่าแตไมมีความสัมพันธกับจํานวนเงินที่จายเพื่อการบริโภค ยกเวนดาน

ชองทางการจัดจําหนาย และการสงเสริมการตลาด ที่มีความสัมพันธกับจํานวนเงินที่จายเพื่อการบริโภค

ไอศกรีมวอลลในระดับตํ่า และดานการสงเสริมการตลาด ที่มีความสัมพันธกับจํานวนเงินที่จายเพื่อการ

บริโภคไอศกรีมเนสทเลในระดับตํ่าเชนกัน คุณคาตราสินคา อันประกอบดวย ดานการรูจักตราสินคา 

การรับรูคุณภาพตราสินคา ความภักดีตอตราสินคา และความผูกพันตอตราสินคา ทุกดานมีความ 

สัมพันธกับพฤติกรรมการบริโภคไอศกรีมวอลล และไอศกรีมเนสทเล ดานความถ่ีในการบริโภคในระดับ

ตํ่า แตไมมีความสัมพันธกับจํานวนเงินที่จายเพื่อการบริโภค ยกเวน ดานการรูจักตราสินคา ที่มีความ

ความสัมพันธกับจํานวนเงินที่จายเพื่อการบริโภคไอศกรีมวอลลในระดับตํ่า ผูบริโภคมีทัศนคติดานสวน

ประสมการตลาดและดานคุณคาตราสินคาตอไอศกรีมวอลลดีกวา ไอศกรีมเนสทเล ผูบริโภคจึงมี

พฤติกรรมการบริโภคไอศกรีมวอลลสูงกวาไอศกรีมเนสทเล 

 วิภาดา พงศพุทธิพูน (2553) รูปแบบการัดสินใจซื้อสินคาของผูบริโภค: ศึกษาเปรียบ 

เทียบระหวางการซื้อสินคาแฟช่ันทางออนไลนและออฟไลน ในชวงทศวรรษที่ผานมาการพัฒนาของ

ระบบการติดตอสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศไดเขามามีบทบาทตอการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของ

ผูคน รวมถึงปรับเปลี่ยนแนวทางการประกอบธุรกิจเปนอยางมากโดยเฉพาะอยางย่ิงเครือขายทาง

อินเตอรเน็ต สงผลใหอินเตอรเน็ตไดกลายเปนชองทางการตลาดขนาดใหญที่สามารถเขาถึงกลุม

ผูบริโภคเปาหมายไดโดยตรงอยางรวดเร็วและกวางขวาง การคาทางออนไลนจึงกลายเปนอีกโอกาส

หน่ึงที่สําคัญอยางย่ิงในการประกอบธุรกิจใหประสบความสําเร็จในปจจุบัน ทั้งน้ีการศึกษาเกี่ยวกับ

รูปแบบการตัดสินใจซื้อสินคาของผูบริโภคมีความ สําคัญอยางย่ิงในการเขาใจถึงพฤติกรรมการซื้อ

สินคาทางออนไลนของผูบริโภค เน่ืองจากมีงานวิจัยหลายงานที่ไดศึกษาเกี่ยวกับรูปแบบการตัดสินใจ

ซื้อของผูบริโภคและพบวามันมีความสัมพันธโดยตรงตอพฤติกรรมการซื้อสินคาของผูบริโภค ดังน้ัน

การศึกษารูปแบบการตัดสินใจซื้อของผูบริโภคเปนเครื่องมือที่ชวยใหนักการตลาดและผูคาปลีกทาง

ออนไลนสามารถเขาใจถึงพฤติกรรมและความตองการของผูบริโภคกลุมตางๆในปจจุบันไดดีย่ิงข้ึน 

การวิจัยครั้งน้ีจะกลาวถึงรูปแบบการตัดสินใจของผูบริโภค โดยจะศึกษาเปรียบเทียบถึงรูปแบบการ

ตัดสินใจซื้อสินคาของผูบริโภคทั้ง 2 ชองทาง (ออนไลนและออฟไลน) วามีความแตกตางกันหรือไม 

อยางไร โดยมีการแบงรูปแบบการตัดสินใจซื้อสินคาของผูบริโภคออกเปนดานตาง ๆ ถึง 11 ปจจัย 

ไดแก High quality conscious, Brand conscious, Price conscious, Novelty/fashion 

conscious, Impulsive,  Confused by over choice, Recreational/ Hedonistic conscious, 

Habitual/Brand loyal, Incentive conscious, Recommendation conscious และ 

Fulfillment conscious การศึกษาครั้งน้ีเปนการวิจัยเชิงปริมาณ โดยใชรูปแบบการวิจัยเชิงสํารวจ 

จากการเก็บขอมูลของกลุมตัวอยาง 400 คน ผานแบบสอบถามและแบบสอบถามออนไลน สําหรับ
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กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาวิจัยครั้งน้ีคือ ผูบริโภคทั่วไปที่เคยซื้อสินคาแฟช่ันผานทางออนไลน โดย

การวิเคราะหจะใชสถิติเชิงพรรณนา และสถิติผลตางระหวางคาเฉลี่ย 2 ประชากรแบบจับคู ผล

การศึกษาโดยสรุปพบวาผูบริโภคมีรูปแบบการตัดสินใจซื้อสินคาแฟช่ันระหวางชองทางออนไลนและ

ออฟไลนแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญถึง 9 ปจจัยจากทั้งหมด 11 ปจจัย ในขณะที่อีก 2 ปจจัยไมพบ

ความแตกตางอยางมีนัยสําคัญ 

 ชมนาด มวงแกว (2555) พฤติกรรมการใชจายของผูปกครองสําหรับบุตรอายุแรกเกิด

ถึงสามปในเขตอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม วัตถุประสงคของการศึกษา 1.เพื่อศึกษาพฤติกรรมการใช

จายของผูปกครองสําหรับเด็กอายุแรกเกิดถึงสามปของครัวเรือนใน อําเภอเมือง จังหวัดเชียวใหม  

2. เพื่อศึกษาปจจัยที่มีผลตอพฤติกรรมการใชจายของผูปกครองสําหรับเด็ดอายุแรกเกิดถึงสามป ใน

อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม 3. เพื่อศึกษาระดับการใชจายของผูปกครองสําหรับเด็กอายุแรกเกิดถึง

สามปโดยเฉลี่ยใน อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม ประชากรที่ใชในการศึกษาครั้งน้ีเปนผูปกครองที่มี

บุตรอายุแรกเกิดถึงสามป ที่มีถ่ินอยูในเขตอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม โดยใชแบบสอบถาม 50 ชุด 

เพื่อใหงายตอการศึกษาจึงใชวิธีสุมตัวอยางตามสะดวก ผลการศึกษาพบวาโดยสวนใหญประกอบ

อาชีพธุรกิจสวนตัว คาขายและพนักงานบริษัทเอกชน คิดเปนรอยละ 40 สวนอาชีพแพทย พยาบาล 

ขาราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ มีจํานวนรองลงมาและไมแตกตางกันมากนัก แตอาชีพที่พบนอยที่สุด

คือเกษตรกรคิดเปนรอยละ 4 พฤติกรรมการใชจายของผูปกครองสําหรับบุตรอายุแรกเกิดถึงสามป 

พบวา การซื้อนมผง นมพรอมด่ืมแบบขวดหรือกลอง และนํ้าผลไมสวนใหญผูซื้อเปลี่ยนย่ีหอบางแตไม

บอยครั้ง คิดเปนรอยละ 50 ของผูซื้อนมผง และการซื้ออาหารเสริม ผลิตภัณฑลางขวดนม ผลิตภัณฑ

ซักผา ผาออมสําเร็จรูป และอุปกรณเครื่องใชสําหรับเด็กสวนใหญผูซื้อย่ีหอเดิมไมเปลี่ยนแปลง  

5.3 งานวิจัยท่ีเก่ียวของกับความคาดหวัง 

 อารี ลือกลาง (2555) ระดับความพึงพอใจและความคาดหวังในการใหบริการของ

บุคลากรกองประปา องคการบริหารสวนตําบลหนองงูเหลือม อําเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัด

นครราชสีมาผลการศึกษาสรุปไดวามีความพึงพอใจอยูในระดับปานกลาง ดานกระบวนกลางและ

ข้ันตอนในการใหบริการ และดานเจาหนาที่ผูใหบริการมีความพึงพอใจอยูในระดับปานกลาง ดานสิ่ง

อํานวยความสะดวกในสถานที่บริการอยางเหมาะสมมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก ความคาดหวัง

ของผูรับริการอยางชัดเจน ลดระยะเวลาในการปฏิบัติงาน และมีเจาหนาที่ใหคําแนะนํา ดาน

เจาหนาที่ผูใหบริการควรมีเจาหนาที่ใหคําแนะนํา ตอบขอซักถาม ปญหาขอสงสัย และอธิบายโดยตรง 

มีปายประชาสัมพันธและผังผูรับผิดชอบงาน ใหบริการดวยการใหเกียรติ และใหความสําคัญอยางเทา

เทียมกัน 

 พระบรรพต ตยานนโทฺ (ปนสง) (2556) ความคาดหวังของประชาชนตอการพัฒนา

สังคมของเทศบาลนครปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี งานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อ 1. เพื่อศึกษาความ

คาดหวังของประชาชนตอการพัฒนาสังคมของเทศบาลนครปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 2. เพื่อ

เปรียบเทียบความคาดหวังของประชาชนตอการพัฒนาสังคมของเทศบาลนครปากเกร็ด จังหวัด
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นนทบุรีจําแนกตามปจจัยสวนบุคคล และ 3. เพื่อศึกษาปญหาและขอเสนอแนะแนวทางในการแกไข

ปญหาตอความคาดหวังของประชาชนตอการพัฒนาสังคมของเทศบาลนครปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 

งานวิจัยน้ีเปนการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยเปนการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey 

Research) กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยคือ ประชากรในเขตเทศบาลนครปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

จํานวน 194 คน เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งน้ี เปนแบบสอบถาม แบงเปน 3 ตอน คือตอนที่ 1 เปน

แบบสอบถามเกี่ยวกับลักษณะประชากรของกลุมตัวอยาง ตอนที่ 2 เปนแบบสอบถามความคาดหวัง

ของประชาชนตอการพัฒนาสังคมของเทศบาลนครปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี และตอนที่ 3 เปน

แบบสอบถามความคิดเห็น และขอเสนอแนะเกี่ยวกับความคาดหวังของประชาชนตอการพัฒนาสังคม

ของเทศบาลนครปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี วิเคราะหขอมูลโดยใชการหาคาความถ่ี (Frequency) 

และรอยละ (Percentage) ใชสถิติหาคาเฉลี่ย (Mean) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard 

Deviation) ใชสถิติ t test ใชสถิติวิเคราะหความแปรปรวนแบบทางเดียว (One-way ANOVA) และ

ในกรณีที่พบความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติจะนําไปเปรียบเทียบเปนรายคูตามวิธีของ LSD 

 ภัทรนิดา อักษรถึง (2555) ความคาดหวังและการรับรูในการใชบริการผานเว็บไซต 

Ensogo ของลูกคาในเขตกรุงเทพมหานคร การวิจัยครั้งน้ีมีความมุงหมายเพื่อศึกษาถึงความคาดหวัง

และการรับรูในการใชบริการผานเว็บไซต Ensogo ในดานองคประกอบของเว็บไซต (7C’s) 

ประกอบดวย ดานรูปแบบ(Context) ดานเน้ือหา(Content) ดานชุมชนเพื่อการติดตอสื่อสาร

(Community) ดานการปรับแตง(Customization) ดานการติดตอสื่อสาร(Communication) ดาน

การเช่ือมโยง(Connection) และดานการพาณิชย(Commerce) ยังศึกษาถึงความสัมพันธระหวางการ

รับรูปจจัยดานองคประกอบของเว็บไซต (7C’s) กับพฤติกรรมการซื้อผานเว็บไซต Ensogo ของลูกคา

ในเขตกรุงเทพมหานคร และศึกษาความสัมพันธระหวางดานประชากรศาสตรของลูกคากับความ

คาดหวัง และความสัมพันธระหวางดานประชากรศาสตรของลูกคากับการรับรูในดานองคประกอบ

ของเว็บไซต Ensogo กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งน้ี คือ ลูกคาที่เคยใชบริการผานเว็บไซต 

Ensogo ในเขตกรุงเทพมหานคร จํานวน 400 คน โดยใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการเก็บ

รวบรวมขอมูล สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล คือ คาความถ่ี คารอยละ คาเฉลี่ย และคาเบี่ยงเบน

มาตรฐาน สถิติที่ใชทดสอบสมมติฐาน คือ การวิเคราะหความแตกตางโดยใชการทดสอบคาที  การ

วิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว  การเปรียบเทียบคาเฉลี่ยรายคู โดยใช Fisher’s Least Significant 

Difference (LSD) หรือ Dunnett’s T3  การวิเคราะหความแตกตางระหวางคาเฉลี่ยของกลุมตัวอยาง 2 

กลุม แบบไมเปนอิสระตอกันโดยใชสถิติ Paired t-test และการวิเคราะหความถดถอยเชิงพหุคูณ พบวา

ลูกคาที่ตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง อายุ 21-30 ป การศึกษาระดับปริญญาตรี มีรายได

เฉลี่ยตอเดือน 10,001-20,000 บาท มีระดับความคาดหวังโดยรวมในดานองคประกอบของเว็บไซต อยู

ในระดับความคาดหวังมาก มีระดับการรับรูโดยรวมในดานองคประกอบของเว็บไซต อยูในระดับการรับรู

เปนจริงมาก และพฤติกรรมการซื้อผานเว็บไซต Ensogo ของลูกคา พบวามียอดซื้อเฉลี่ย 1,494 บาทตอ

ครั้ง และมีความถ่ีในการซื้อ 2 ครั้งตอ6เดือน จากการศึกษาในเรื่องความสัมพันธของตัวแปรอิสระและ



42 
 

ตัวแปรตาม ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 ผลการวิจัยพบวา คาดหวังในดานองคประกอบเว็บไซต (7C’s) 

โดยรวม มีความสัมพันธกับลักษณะประชากรศาสตรดานเพศ สวนการรับรูในดานองคประกอบ

เว็บไซต (7C’s) โดยรวม ไมมีความสัมพันธกับลักษณะประชากรศาสตรของกลุมตัวอยาง และ

พฤติกรรมการซื้อดานยอดซื้อสินคาและบริการมีความสัมพันธกับการเช่ือมโยง (Connection) 

พฤติกรรมการซื้อดานความถ่ีในการซื้อสินคาและบริการมีความสัมพันธกับดานเน้ือหา (Content) 

และดานการปรับแตง (Customization) จากผลการวิจัย ความแตกตางระหวางความคาดหวังและ

การรับรูในการใชบริการผานเว็บไซต Ensogo ของลูกคา พบวา การรับรูจริงหลังการใชบริการเว็บไซต

มากกวาความคาดหวังกอนการใชบริการเว็บไซต พบในองคประกอบดานรูปแบบและดานชุมชนเพื่อ

การติดตอสื่อสาร ซึ่งหมายความวา ลูกคาพึงพอใจมากในองคประกอบของเว็บไซตดานดังกลาว 

 มยุรี บุญบัง (2554) ความคาดหวังและการรับรูจริงของพนักงานตอคุณภาพการ

ใหบริการการจางงานบุคคลภายนอกของธนาคารธนชาติ จํากัด (มหาชน)  สํานักงานในกรุงเทพมหานคร 

การวิจัยครั้งน้ีมีความมุงหมาย เพื่อศึกษาเปรียบเทยีบความแตกตางระหวางความคาดหวัง  และการรับรู

จริงของพนักงานตอคุณภาพการใหบริการการจางงานบุคคลภายนอกของธนาคารธนชาติ จํากัด 

(มหาชน) สํานักงานในกรุงเทพมหานคร  และเพื่อศึกษาถึงความสัมพันธระหวางการรับรูจริงกับปญหาที่

เกิดจากการใหบริการของบุคคลภายนอกกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งน้ีคือ พนักงานธนาคารธนชาติ 

จํากัด (มหาชน) สํานักงานในกรุงเทพมหานคร จํานวน 380 คน เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 

คือ แบบสอบถาม ผลการวิจัยพบวา กลุมตัวอยางโดยสวนใหญเปนเพศหญิง ระดับการศึกษาปริญญาตรี 

อายุงาน 1C5 ป สังกัดสํานักงานใหญ และงานจัดสงเอกสารเปนงานท/ีผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเคย

ใชบริการความคาดหวังของพนักงานตอคุณภาพการใหบริการการจางงานบุคคลภายนอกโดยรวม  มี

ระดับความคาดหวังมาก เมื่อพิจารณาระดับความคาดหวังเปนรายดานพบวา มีระดับความคาดหวังมาก

ที่สุด ไดแก ความคาดหวังดานความเช่ือถือไววางใจ และมีระดับความคาดหวังมาก ไดแก ความคาดหวัง

ดานความมั่นใจ ความคาดหวังดานการตอบสนองตอผูรับบริการ ความคาดหวังดานความเปนธรรมของ

บริการ ความคาดหวังดานความใสใจ การรับรูจริง ของพนักงานตอคุณภาพการใหบริการการจางงาน

บุคคลภายนอกโดยรวม มี ระดับการรับรูจริงปานกลาง เมื่อพิจารณาการรับรูจริงเปนรายดานพบวา มี

ระดับการรับรูจริงมาก ไดแก การรับรูจริงดานความเช่ือถือไววางใจ การรับรูจริงดานความมั่นใจ การรบัรู

จริงดานการตอบสนองตอผูรับบริการ และมีระดับการรับรูจริงปานกลาง ไดแก การรับรูจริงดานความ

เปนธรรมของบริการ การรับรูจริงดานความใสใจ การเปรียบเทียบความแตกตางระหวางความคาดหวัง

และการรับรูจริงของพนักงานตอคุณภาพการใหบริการการจางงานบุคคลภายนอกพบวา มีความแตกตาง

กัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที/ระดับ 0.01 โดยพนักงานมีระดับความคาดหวังมากกวาระดับการรับรู

จริง น้ันคือ พนักงานไมพึงพอใจตอคุณภาพการใหบริการการจางงานบุคคลภายนอก ปญหาที่เกิดจาก

การใชบริการการจางงานบุคคลภายนอก พบวาพนักงานปญหาที่เกิดจากการใชบริการการจางงาน

บุคคลภายนอก มีระดับของปญหาปานกลาง พนักงานที่มีเพศ ระดับการศึกษา อายุงาน หนวยงานที่

สังกัด แตกตางกัน มีปญหาที่เกิดจากการใชบริการ การจางงานบุคคลภายนอกแตกตางกัน อยางมี
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นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และ 0.05 ตามลําดับ ความคาดหวังกับการรับรูจริงของพนักงานตอการ

จางงานบุคคลภายนอกแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที/ระดับ 0.01 การรับรูจริงของพนักงานตอ

คุณภาพการใหบริการการจางงานบุคคลภายนอกมีความสัมพันธกับปญหาที่เกิดจากการใชบริการ การ

จางงานบุคคลภายนอก อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 พบวามีความสัมพันธไปในทิศทางตรงกัน

ขาม และมีความสัมพันธระดับคอนขางตํ่า  

 นิตยา สุภาภรณ (2552) การรับรับรูของประชาชนตอความอยูดีมีสุขในชุมชนบางไผ 

การศึกษาวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค เพื่อศึกษาระดับการรับรูของประชาชนที่มีตอความอยูดีมีสุข 

ประกอบดวย สุขภาพอนามัย ความรู ชีวิตการทํางาน รายไดและการกระจายรายได ชีวิตครอบครัว 

สภาพแวดลอมในการดํารงชีวิต และการบริหารจัดการที่ดีของภาครัฐและเพื่อเปรียบเทียบระดับการ

รับรู ความอยูดีมีสุขของประชาชนชุมชนบางไผจําแนกตามปจจัยสวนบุคคล กลุมตัวอยางที่ใชในการ

วิจัย คือ ประชาชนทั่วไปที่อาศัยอยูบริเวณชุมชนตําบลบางไผ จํานวน 401 คน ใชวิธีสุมตัวอยาง

แบบอยางงาย การเก็บขอมูลใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือการทําวิจัย และวิเคราะหผลโดยใช

โปรแกรมสําเร็จรูปสถิติที่ใชใน การวิจัย คือคารอยละ ผลการวิจัยพบวา  1. ประชาชนกลุมตัวอยางมี

การรับรูตอความอยูดีมีสุขในตัวดัชนีช้ีวัดทั้ง 7ดานอยูในระดับดีทุกดาน โดยเรียงลําดับการรับรูจาก

มากไปหานอยดังน้ี ดานรายไดและการกระจายรายไดดานชีวิตการทํางาน  ดานความรูดานชีวิต

ครอบครัว ดานสภาพแวดลอมในการดํารงชีวิต  ดานการบริหารจัดการที่ดีของรัฐ ดานสุขภาพ

ตามลําดับ 2. ประชาชนกลุมตัวอยางที่มีลักษณะสวนบุคคลแตกตางกันมีการรับรูตอความอยูดีมีสุขใน 

ตัวช้ีดัชนีช้ีวัด 7 ดาน พบวาผลการเปรียบเทียบดานเพศโดยรวมเพศชายรับรูมากกวาเพศหญิง ผลการ 

เปรียบเทียบชวงอายุตอการรับรูความอยูดีมีสุข พบวา ประชาชนมีชวงอายุ61 ปข้ึนไปรับรูมากที่สุด 

รองลงมาคือชวงอายุที่รับรูตํ่ากวา 30 ป สําหรับชวงอายุ 41 – 50 ป รับรูนอยที่สุด ผลการเปรียบ 

เทียบระดับการศึกษาพบวา ประชาชนที่มีการศึกษาสูงกวาระดับปริญญาตรีรับรูมากที่สุด รองลงมา

คือระดับการศึกษาปริญญาตรี และระดับการศึกษาตํ่ากวาปริญญาตรีรับรูนอยที่สุด ผลการ

เปรียบเทียบอาชีพพบวา ประชาชน ที่มีขาราชการ/รัฐวิสาหกิจรับรูมากที่สุดรองลงมาคือมีอาชีพ

คาขาย/ธุรกิจสวนตัว สําหรับอาชีพเกษตรกร รับรูนอยที่สุด ผลการเปรียบเทียบระยะเวลาที่อาศัยใน

หมูบาน/ชุมชนพบวา ระยะเวลาที่อาศัยในหมูบาน/ ชุมชนในชวงเวลา 21 – 30 ปมากที่สุดรองลงมา

คือระยะเวลาที่อาศัยในหมูบาน/ชุมชนในชวงเวลา 31 ปข้ึนไปสําหรับระยะเวลาที่อาศัยในหมูบาน/

ชุมชนตํ่ากวา 5 ป รับรูนอยที่สุด ผลการเปรียบเทียบรายไดเฉลี่ย ครอบครัว พบวาประชาชนมีรายได

เฉลี่ยต้ังแต 40,001 บาทข้ึนไปรับรูตอความอยูดีมีสุขในระดับมากที่สุด สําหรับประชาชนที่มีรายได

ครอบครัวตํ่ากวา 10,000 บาทรับรูนอยที่สุด 

 ศิวพร ชิมะโชติ (2556)  ความคาดหวังการรับรูที่มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการ

บริโภครานอาหารอีสานในศูนยการคาเซ็นทรัลของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร การวิจัยครั้งน้ีมี

ความมุงหมายเพื่อศึกษาความคาดหวัง การรับรูที่มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการบริโภครานอาหาร

อีสานในศูนยการคาเซ็นทรัลของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งน้ี 
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คือ ผูที่เคยรับประทานอาหารรานอาหารอีสานในศูนยการคาเซ็นทรัล จํานวน 400 คน โดยใช

แบบสอบถามเปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล สถิติที่ใชการวิเคราะหขอมูลคือ คารอยละ 

คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะหความแตกตางใชทดสอบคาทีเทสทและเอฟเทสท และ

การทดสอบความสัมพันธโดยการหาคาสหสัมพันธของเพียรสันจากผลการวิเคราะหขอมูลพบวา 1. 

ผูบริโภคสวนใหญเปนเพศหญิง อายุ 31-40 ป มีระดับการศึกษาปริญญาตรี มีอาชีพ รับจาง/พนักงาน

บริษัท มีรายไดเฉลี่ยตอเดือนตํ่ากวาหรือเทากับ 25,000 บาท มีสถานภาพโสด  2. ผูบริโภคสวนใหญ

มีความถ่ีในการใชบริการเฉลี่ย 4 ครั้งตอเดือน มีคาใชจายเฉลี่ย 987.75 บาทตอครั้ง จํานวนคนที่รวม

ใชบริการเฉลี่ย 4 คนตอครั้ง ชวงเวลาที่ใชบริการ16.31-22.30น. ผูรวมใชบริการใชรวมกับเพื่อน 

รูปแบบการใชบริการเปนแบบรับประทานที่ราน ประเภทอาหารที่รับประทานรวมกับสมตําเปน

อาหารประเภทยํา/ลาบ/นํ้าตก 3. ผูบริโภคประกอบดวย เพศ อายุ และอาชีพแตกตางกัน มี

พฤติกรรมการบริโภค ดานความถ่ีในการใชบริการตอเดือนแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่

ระดับ 0.01  4.  ผูบริโภคประกอบดวย เพศ อายุ อาชีพ รายไดเฉลี่ยตอเดือน คาใชจายในการใช

บริการและสถานภาพแตกตางกัน มีพฤติกรรมการบริโภค ดานคาใชจายในการใชบริการตอครั้ง

แตกตางกันในภาพรวม อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01  5.  ความคาดหวังตอสวนประสมทาง

การตลาดในภาพรวมแตกตางจากการรับรูตอสวนประสมทางการตลาดในภาพรวมและรายดาน

ประกอบดวย ดานสินคา ดานราคา ดานสถานที่  ดานโฆษณาและประชาสัมพันธ ดานพนักงานผู

ใหบริการ ดานกระบวนการออกแบบการใหบริการและดานการสรางและนําเสนอลักษณะทาง

กายภาพ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 6.  การรับรูตอสวนประสมทางการตลาดในภาพรวม

และรายดานประกอบดวย ดานสินคา ดานราคา ดานสถานที่ ดานโฆษณาและประชาสัมพันธ ดาน

พนักงานผูใหบริการ ดานกระบวนการออกแบบการใหบริการ และดานการสราง และนําเสนอลักษณะ

ทางกายภาพ มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการบริโภครานอาหารอีสาน ดานความถ่ีในการใชบริการ

ตอเดือน และดานคาใชจายในการใชบริการตอครั้ง โดยมีความสัมพันธในทิศทางเดียวในระดับตํ่า

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 

 ณัฐรดา คูณหอม (2551) ความคาดหวังตอองคประกอบเว็บไซตพาณิชยอิเล็กทรอนิกส

ในอุตสาหกรรมสายการบินของผูใชบริการอินเตอรเน็ตในกรุงเทพมหานคร การวิจัยครั้งน้ีมีจุดประสงค

เพื่อศึกษา ความคาดหวังตอองคประกอบเว็บไซตพาณิชยอิเล็กทรอนิกสในอุตสาหกรรมสายการบินของ

ผูใชบริการอินเตอร เน็ตในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งการศึกษาครั้งน้ีจะศึกษาถึงขอมูลลักษณะ

ประชากรศาสตร ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษาสูงสุด รายไดตอเดือน และอาชีพ พฤติกรรมการใช

อินเตอรเน็ต โดยจะทําการศึกษาจากผูที่ใชอินเตอรเน็ตในกรุงเทพมหานครที่มีอายุต้ังแต 18 ป สามารถ

ตัดสินใจเรื่องตางๆไดดวยตนเอง และเปนผูที่สามารถมีบัตรเครดิตได จํานวน 385 คน ใชแบบสอบถาม

เปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล คือ วิเคราะหความแตกตางโดย

การหาคาที และวิเคราะหความแปรปรวนแบบทางเดียว สําหรับวิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรม 

SPSS/PC (Statistical package for the social science) ผลวิจันพบวา 1. ผู ใชอินเตอรเน็ตใน
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กรุงเทพมหานครที่ตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิงอายุ 26 – 30  ป  ระดับการศึกษาสูงสุดอยู

ในระดับปริญญาตรี  มีรายไดตอเดือน 15,001-25,000  บาทและมีอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน 2. ผูใช

อินเตอรเน็ตในกรุงเทพมหานครทที่ตอบแบบสอบถาม  ระยะเวลาการใชอินเตอรเน็ตมากกวา  3  ป  ข้ึน

ไปจํานวนครั้งตอสัปดาหในการใชอินเตอรเน็ตมากกวา 7 ครั้งตอสัปดาห   ระยะเวลาในการใช

อินเตอรเน็ตเฉลี่ยตอครั้งมากกวา  3  ช่ัวโมง   ชวงเวลาในการใชอินเตอรเน็ตมากที่สุด 18.01 - 24.00 น. 

สถานที่ในการใชอินเตอรเน็ตบอยที่สุดคือบาน วัตถุประสงคในการใชงานอินเตอรเน็ตหลักเพื่อสืบคน

ขอมูล ประเภทบริการในอุตสาหกรรมสายการบินที่เคยใชบริการ  คือ   ตรวจสอบตารางการบิน   สวน

บริการจอง/ ซื้อต๋ัวเครื่องบินผานทางเว็บไซตอุตสาหกรรมสายการบินสวนใหญไมเคยใชบริการ และผูที่

ตัดสินใจเลือกใชบริการจอง/ ซื้อต๋ัวเครื่องบินผานทางเว็บไซตอุตสาหกรรมสายการบินตองการตรวจสอบ

ตารางการบินดวยตัวเอง 3.ขอมูลลักษณะทางประชากรศาสตรไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษาสูงสุด 

รายไดตอเดือน และอาชีพ ที่แตกตางกันมีความคาดหวังตอองคประกอบเว็บไซตพาณิชยอิเล็กทรอนิกส

ในอุตสาหกรรมสายการบินของผูใชบริการอินเตอรเน็ตในกรุงเทพมหานคร แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ

ทางสถิติที่ระดับ 0.05 4.ขอมูลพฤติกรรมการใชอินเตอรเน็ต ไดแก ระยะเวลาในการใชอินเตอรเน็ตของ

ผูใชอินเตอรเน็ต จํานวนครั้งในการใชอินเตอรเน็ต ระยะเวลาในการใชอินเตอรเน็ตเฉลี่ยตอครั้ง ชวงเวลา

ในการใชอินเตอรเน็ต สถานที่ในการใชอินเตอรเน็ตบอยที่สุด วัตถุประสงคในการใชอินเตอรเน็ตมากที่สุด 

การเคยใชบริการจองต๋ัวเครื่องบิน ที่แตกตางกันมีความคาดหวังตอองคประกอบเว็บไซตพาณิชย

อิเล็กทรอนิกสในอุตสาหกรรมสายการบินของผูใชบริการอินเตอรเน็ตในกรุงเทพมหานคร แตกตางกัน

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

 มนัสนันท เนียมศร (2555) การประเมินมูลคาชีวิตเชิงสถิติจากการใชสารเคมีทาง

การเกษตรของเกษตรกรผูปลูกสมโอ: กรณีศึกษา จังหวัดพิจิตร งานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อประเมิน

มูลคาชีวิตเชิงสถิติและศึกษาปจจัยที่สงผลตอความเต็มใจที่จะจายเพื่อลดความเสี่ยงอันตรายที่อาจ

เกิดข้ึนของเกษตรกรผูใชสารสารเคมีทางการเกษตร โดยการสมมติเหตุการณประมาณคาสูงสุดและ

ตํ่าสุดของความเต็มใจที่จะจายเพื่อปูองกันความเสี่ยงจากสารเคมีทางการเกษตรจาก กลุมตัวอยาง

เกษตรกรผูเพาะปลูกสมโอดวยรูปแบบคําถามปลายปดแบบเสนอราคาสองครั้ง ผลการศึกษาพบวา

มูลคาความเต็มใจที่จะจายเพื่อลดความเสี่ยงที่อาจเกิดข้ึนจากการใชสารเคมีทางการเกษตรมีคาเฉลี่ย

และคามัธยฐานเทากับ 752.56 และ 612.40 บาทตอครัวเรือนตอป และคํานวณมูลคาชีวิตเชิงสถิติ

คํานวณจากคาเฉลี่ยและคามัธยฐานไดประมาณ 17.87 ลานบาทตอครัวเรือนตอป และ 14.54 ลาน

บาทตอครัวเรือนตอป ตามลําดับ ซึ่งมูลคาชีวิตเชิงสถิติสะทอนถึงตนทุนทางสุขภาพที่แทจริงของ

เกษตรกรจากการใชสารเคมีทางการเกษตร จึงมีขอเสนอใหรัฐและองคกรที่เกี่ยวของสนับสนุนให

ความรูเพื่อใหเกษตรกรตระหนักถึงตนทุนที่ไมใชตัวเงินเพื่อสงเสริมใหลดการใชสารเคมี 

งานวิจัยตางประเทศ 

Linhai Wu, Shuxian Wang, Dian Zhu, Wuyang Hu และHongsha Wang (2015) 

ไดจัดทํางานวิจัยเรื่อง Chinese consumers’ preferences and willingness to pay for 
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traceable food quality and safety attributes: The case of pork ข้ึนเพื่อสรางระบบติดตาม

การไหลเวียนของเน้ือหมู ที่ออกแบบโดยกระทรวงพาณิชยของประเทศจีน โดยการสรางแบบสอบถาม 

เพื่อวัดความเต็มใจจายของผูบริโภคเน้ือหมูตอ ขอมูลการติดตาม การรับรองคุณภาพของ ภาพลักษณ

ความสดใหม และปจจัยที่มีอิทธิพลอื่น ๆ จากผลการสํารวจทั้งทางตรงและทางออม ปรากฏวาการ

ประกันคุณภาพคือคุณลักษณะที่สําคัญที่สุด ตามมาดวยคุณลักษณะที่ปรากฏ และขอมูลการติดตาม 

กลาวคือ การประกันคุณภาพคือการรับรองจากรัฐบาล คุณลักษณะที่ปรากฏคือเน้ือหมูที่ดูสดใหม 

ขอมูลการติดตามคือขอมูลต้ังแตการเลี้ยง การชําแหละ กระบวนการผลิต การไหลเวียน และ

การตลาด ปจจัยเหลาน้ีคือปจจัยที่มีผลตอความเต็มใจจายของผูบริโภคเน้ือหมูตามลําดับ โดยความ

เต็มใจจายของผูบริโภคเน้ือหมูที่มีตอ ขอมูลการติดตาม การรับรองคุณภาพ ข้ึนอยูกับ อายุ รายไดตอ

เดือนของครอบครัว และระดับการศึกษาของผูบริโภค  

Andreas Klein และNejcJakopin (2014) ไดจัดทํางานวิจัยเรื่อง Consumers’ 

Willingness-to-pay for Mobile Telecommunication Service Bundles ข้ึนเน่ืองจากการถือ

กําเนิดของเครือขาย 3G และ LTE ที่มาพรอมแพคเกจที่มีการโทรฟรี การสงขอความไมจํากัด มีอัตรา

คาบริการอินเทอรเน็ตแบบคงที่ อยูในแพคเกจเดียว ซึ่งกําลังเปนที่แพรหลายในหมู บริษัท 

โทรคมนาคมที่ใหบริการโทรศัพทมือถือ งานวิจัยน้ีไดทําการวัดความเขาใจถึงประโยชนใชสอยของ

แพคเกจโทรศัพทมือถือดังกลาว โดยการวิเคราะหคอนจอยทจาก 116 ตัวอยาง จาก 355 ผูถูกสํารวจ 

การวิเคราะหผลสํารวจไดแสดงถึงโครงสรางของความเต็มใจจายคาบริการโทรศัพทมือถือแบบ

แพคเกจ โดยคาใชจายคือปจจัยที่สงผลกระทบมากที่สุด ตามมาดวยจํานวนระยะเวลาการใชโทรศัพท

คิดเปนนาทีและ การใชอินเตอรเน็ตอยูในระดับเดียวกัน และทายสุดคือ การใชงานขอความสั้น 

นอกจากน้ันหากลองทํานายตามความสมเหตุสมผลของการวิเคราะหรวม ผลปรากฏวาการเปลี่ยน

ลักษณะกราฟของคาใชจายจากเลนตรงเปนเสนโคงเพื่อความละเอียดในการวิเคราะหคอนจอยท 

ปรากฏวาไมไดเปนการเพิ่มความเต็มใจจายคาบริการโทรศัพทมือถือแบบแพคเกจ โดยตรง สรุปไดวา

ผลการวิจัยสนับสนุนแผนการรวมบริการเปนแพคเกจที่ผานมาของบริษัทโทรคมนาคมที่ใหบริการ

โทรศัพทมือถือรายใหญในประเทศเยอรมัน ในเรื่องของจํานวนระยะเวลาการใชโทรศัพท การใช

อินเตอรเน็ต และการใชงานขอความสั้น งานวิจัยน้ีชวยฝายการตลาดของบริษัทโทรคมนาคมที่

ใหบริการโทรศัพทมือถือ ในการสรางแพคเกจโทรศัพทที่เหมาะสมจากความเต็มใจจายของผูบริโภค 

จากการวิเคราะหคอนจอยท 

Chun-Fang Chiang และ SooCheong (Shawn) Jang (2008)  ไดจัดทํางานวิจัยเรื่อง 

An Expectancy Theory Model for Hotel Employee Motivation: Examining the 

Moderating Role of Communication Satisfaction วัตถุประสงคของการศึกษาน้ีคือการใช

ทฤษฎีความคาดหวังที่จะสรางแรงจูงใจในการทํางานของพนักงานโรงแรมและ ยืนยันความถูกตอง

ของทฤษฎีการคาดหวัง รูปแบบทฤษฎีความคาดหวังที่เสนอแรงจูงใจ ไดรับการทดสอบโดยใชขอมูล

จากพนักงานโรงแรม 289  คน ผลปรากฏวาการเปลี่ยนแปลงองคประกอบของทฤษฎีความคาดหวัง
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ทั้ง 5 องคประกอบที่ดีที่สุด (ความคาดหวัง, ความเปนเครื่องมือภายนอก, ความเปนเครื่องมือภายใน, 

คุณคาความพอใจภายนอก. คุณคาความพอใจภายใน) อธิบายไดถึงกระบวนการของการสราง

แรงจูงใจใหพนักงานโรงแรม การศึกษาครั้งน้ียังแสดงใหเห็นวาปจจัยแรงจูงใจภายในมีอิทธิพลมากกวา

ปจจัยแรงจูงใจภายนอก สําหรับพนักงานโรงแรมที่ใหขอมูล เสนอวาผูจัดการโรงแรมตองให

ความสําคัญมากข้ึนกับปจจัยภายในเพื่อกระตุนใหพนักงานมีแรงจูงใจที่มมากข้ึน 

Jane L. Hsu และ Charlene W. Shiue (2008) ไดจัดทํางานวิจัยเรื่อง Consumers’ 

Willingness to Pay for Non-pirated Softwareการศึกษาครั้งน้ีไดทําการวิเคราะหความเต็มใจจาย

ของผูบริโภคตอซอฟตแวรคอมพิวเตอรที่ถูกลิขสิทธ และตรวจสอบทัศนคติของผูบริโภคที่มีตอ

ทรัพยสินทางปญญา และการรับรูความเสี่ยงที่สงผลกระทบตอความเต็มใจจายของผูบริโภคสอง

ผลิตภัณฑซอฟตแวรที่นิยมใช คือ MicrosoftWindowsและ Microsoft Office ถูกนํามาใชใน

การศึกษาเพื่อแสดงการประเมินคาของผูบริโภค การสํารวจผูบริโภคถูกจัดทําข้ึนในประเทศไตหวัน มี

ผูตอบแบบสอบถามในการศึกษาครั้งน้ี 799 คนเปนนักเรียนระดับมัธยม ศึกษาและผูบริโภคทั่วไป

เฉลี่ยประมาณความเต็มใจจายของผูบริโภคตอซอฟตแวรMicrosoftWindowsเปน 58.55 ดอลลาร 

และสําหรับ Microsoft Office เปน 53.49 ดอลลารสหรัฐ, ซึ่งตํ่ากวาราคาขายปลีกในตลาด บรรทัด

ฐานทางสังคมมีอิทธิพลเชิงบวกที่แข็งแกรงตอความเต็มใจที่จะจายสําหรับผลิตภัณฑที่ถูกลิขสิทธ 

ความเสี่ยงการถูกฟองรองไมไดมีนัยสําคัญในการเพิ่มความเต็มใจจายของผูบริโภคตอซอฟตแวร

คอมพิวเตอรที่ถูกลิขสิทธ์ิ เน่ืองจากเหตุผลวาผูที่ใชซอฟตแวรละเมิดลิขสิทธ์ิไมไดมีความเสี่ยงสูงที่จะ

ถูกดําเนินคดี แตความเสี่ยงในดานประสิทธิภาพมีความสัมพันธเชิงบวกกับความเต็มใจจายของ

ผูบริโภคผูตอบแบบสอบถามถูกแบงเขาไปในกลุมที่มีความเต็มใจจายตํ่ามีแนวโนมที่จะใชละเมิด

ลิขสิทธ์ิซอฟแวรกวาผูที่อยูในสวนที่เต็มใจจายสูง ความนาเช่ือถือ ความถูกตองตามกฎหมาย การ

สนับสนุนดานเทคนิคและการบริการลูกคา เปนสิ่งสําคัญในการตัดสินใจใชผลิตภัณฑที่ถูกลิขสิทธ์ิของ

ผูตอบแบบสอบถามในสวนความเต็มใจจายสูง ผลที่ไดจากงานวิจัยน้ีสามารถที่จะใชในกลยุทธ

การตลาดได 

A. Challcharoenwattanaและ C. Pharino (2015) ไดจัดทํางานวิจัยเรื่อง Wishing to 

finance a recycling program? Willingness-to-pay study for enhancing municipal solid 

waste recycling in urban settlements in Thailand การศึกษาครั้งน้ีวัดความเต็มใจจายเพิ่มใน

การนําขยะมาใชใหมในการจัดการขยะมูลฝอยในรูปแบบที่แตกตางกันของแตละชุมชนในประเทศไทย 

แบบสอบถามไดถูกแจกเพื่อวัดปจจัยทางสังคมและเศรษฐกิจคาเฉลี่ยความเต็มใจจายถูกหาจากวิธีการ

ชําระเงินผานบัตร และการวิเคราะหการถดถอยโดยชวงเวลา การวิเคราะหผลการศึกษาพบวาความ

เต็มใจจายรายเดือนเฉลี่ยเพิ่มข้ึน แบบไมเปนเสนตรง ในเขตนอกเมืองมีความเต็มใจจายเฉลี่ยที่ประ

มาน 0.73 เหรียญสหรัฐ ในเขตเมืองมีความเต็มใจจายเฉลี่ยที่ประมาน 1.96 เหรียญสหรัฐ ในเขตใจ

กลางเมืองมีความเต็มใจจายเฉลี่ยที่ประมาน 1.65 เหรียญสหรัฐ ปจจัยทั่วไปที่สงผลกระทบตอความ

เต็มใจจายคือ ระดับการศึกษา และนิสัยการแยกขยะ อยางไรก็ตามปจจัยทางสังคมและเศรษฐกิจ 
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การรีไซเคิลสงผลกระทบตอความเต็มใจจายแตกตางกันไปในแตละชุมชน คาเฉลี่ยของความเต็มใจ

จายในชุมชนที่ทําการศึกษาสูงข้ึนจากปจจุบันสําหรับกระบวนการกําจัดขยะ ซึ่งหมายความวาผูตอบ

แบบสอบถามเฉลี่ยจากชุมชนที่ทําการศึกษาทั้งหมดสนับสนุนการรีไซเคิล 

ตารางที่ 5 สรปุแนวทางการศึกษาและใชประโยชนจากงานวิจับและวรรณกรรมที่เกี่ยวของ 

ประเด็นท่ีเก่ียวของกับ

เอกสารแนวคิดทฤษฎีท่ี

เก่ียวของ 

แนวทางการศึกษาและใชประโยชน 

สนับสนุน

ความสําคัญ

และปญหา

ของการวิจัย 

พัฒนา

กรอบ

แนวคิดใน

การวิจัย 

การสราง

เครื่องมือ

การวิจัย 

ใชเปน

แบบแผน

ในการ

วิเคราะห

ขอมูล 

สนับสนุน

การ

อภิปราย

ผลการวิจัย 

แนวคิดเกี่ยวกับความ

เต็มใจจาย (Willingness 

to Pay: WTP) 
     

แนวคิดเกี่ยวกับวิธีสมมติ

เหตุการณใหประเมินคา 

(CVM) 

  

   

แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับ

ความคาดหวัง 
     

แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับ

การรบัรู 

 
    

แนวความคิดและทฤษฎี

เกี่ยวกับพฤติกรรม

ผูบริโภค 

     

งานวิจัยที่เกี่ยวของ      

 

จากตารางที่กลาวขางตนสามารถสรุปประเด็นเกี่ยวกับเอกสาร แนวคิดและทฤษฎีที่

เกี่ยวของไดวา ผูวิจัยไดประโยชนจากการศึกษาแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวของเพื่อนํามาใชในงานวิจัยน้ี 

คือ แนวคิดเกี่ยวกับความเต็มใจจาย (Willingness to Pay: WTP) สามารถนําไปใชในการพัฒนา

กรอบแนวคิด และนําไปสรางเครื่องมือในงานวิจัยไดในรูปแบบของแบบสอบถามความเต็มใจจาย โดย
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การประเมินมูลคาความเต็มใจจายของผูบริโภคที่ใชบริการของลูกคาในธุรกิจขายสินคาแผนกเด็กออน

บนเว็บไซตออนไลน และชวยสนับสนุนการอภิปรายผลการวิจัย 

แนวคิดเกี่ยวกับวิธีสมมติเหตุการณใหประเมินคา (CVM) ผูวิจัยไดนํามาใชในการสราง

แบบสอบถามในรูปแบบของวิธีการสมมุติและยังใชเปนแบบแผนในการวิเคราะหขอมูล เพื่อสนับสนุน

การอภิปรายผลการวิจัย 

แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับความคาดหวัง สามารถนําไปใชในการสนับสนุนความสําคัญและ

ปญหาของการวิจัย พัฒนากรอบแนวคิดในการวิจัย การสรางเครื่องมือการวิจัย ใชเปนแบบแผนใน

การวิเคราะหขอมูล และสนับสนุนการอภิปรายผลการวิจัย 

แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการรับรู ผูวิจัยสามารถนําแนวคิดไปพัฒนากรอบแนวคิดในการวิจัย 

การสรางเครื่องมือการวิจัย ใชเปนแบบแผนในการวิเคราะหขอมูล และสนับสนุนการอภิปราย

ผลการวิจัย 

แนวความคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติกรรมผูบริโภค สามารถนําไปใชในการสนับสนุน

ความสําคัญและปญหาของการวิจัย พัฒนากรอบแนวคิดในการวิจัย การสรางเครื่องมือการวิจัย ใช

เปนแบบแผนในการวิเคราะหขอมูล และสนับสนุนการอภิปรายผลการวิจัย 

 
 
 

 



ตารางที่ 4 แสดงงานวิจัยที่เกี่ยวของกับแนวคิดคิดวิธีการสมมุติเหตุการณใหประเมินมูลคา  
 
    ทิศทางความสัมพันธกับคาความเต็มใจจาย 

ผูวิจัย (ปท่ีทําการวิจัย) ชื่อโครงการวิจัย ลักษณะคําถาม การวิเคราะหขอมูล บวก ลบ 
นฤมล เจริญวงศ 
(2554) 

 

ความเต็มใจจายคาเบี้ย
ประกันสุขภาพของ
ขาราชการ กรณีศึกษา
สํานักงานปลัดกระทรวง
อุตสาหกรรม 

Bidding Games Chi-Square สถานภาพ 
รายไดตอเดือน 
การดํารงตําแหนง 
ของราชการ 

- 
 

กนกวรรณ กมลจารุพิศุทธ์ิ 
(2554) 

ความเต็มใจทีจ่ะจายในการ
ซื้อประกันอบุัติเหตุสวน
บุคคลสวนเพิ่มของผูใชขับข่ี
จักรยายนต ในเขต
กรุงเทพมหานคร 

Bidding Games 
 
 
 
 

สมการถดถอยพหุคูณ
(Multiple Regression 
Analysis) 
 
 

รายไดสุทธิ 
  การศึกษา 

- 

วงศธวัช พันเดิมวงษ
(2554) 

ความเต็มใจทีจ่ะจายเงิน
สมทบเขากองทุนเงิน
ทดแทนของพนักงานลกูคา
สัมพันธ กรณีศึกษา
พนักงานบริษัทเอกชน
ประเภทการสื่อสาร
โทรคมนาคม 

Open bid การวิเคราะหการถดถอย เพศ 
อายุ 
สถานภาพโสด 
อายุการทํางาน
รายได 
อัตราคารักษา 
พยาบาล กรณีผูปวย
นอกเฉลี่ยตอครั้ง 

- 



ตารางที่ 4 แสดงงานวิจัยที่เกี่ยวของกับแนวคิดคิดวิธีการสมมุติเหตุการณใหประเมินมูลคา (ตอ) 
 
    ทิศทางความสัมพันธกับคาความเต็มใจจาย 

ผูวิจัย (ปท่ีทําการวิจัย) ชื่อโครงการวิจัย ลักษณะคําถาม การวิเคราะหขอมูล บวก ลบ 
สรางสรรค รักร็ฏร 
(2549) 

ความเต็มใจจายคาบริการ
ทางดานจิตเวชของ
ประชาชนในเขตอําเภอ
เมือง จังหวัดเชียงใหม 

Bidding Games 
 
 

แบบจําลองโพรบิต อายุ 
การศึกษา 
รายไดสุทธิ 

- 

ชัยวิรัตน มุงจันทร.
(2552) 

การศึกษาปจจัยทีก่ําหนด
และขนาดของความเต็มใจที่
จะจายเพื่อบําบัดนํ้าเสียใน
คลองแสนแสบ. 

 

Double bounded 
Close-Ended) 

การวิเคราะหการถดถอย ความตระหนักรู
เกี่ยวกับคุณภาพนํ้า
ในคลองแสนแสบ 
รายไดตอเดือน 
ความรูความเขาใจ
ในการบําบัดนํ้าเสีย
ระดับการศึกษา
สูงสุด  
จํานวนเงินราคา
เสนอเริม่ตน 

- 

 

 

 



ตารางที่ 4 แสดงงานวิจัยที่เกี่ยวของกับแนวคิดคิดวิธีการสมมุติเหตุการณใหประเมินมูลคา (ตอ) 
 
    ทิศทางความสัมพันธกับคาความเต็มใจจาย 

ผูวิจัย (ปท่ีทําการวิจัย) ชื่อโครงการวิจัย ลักษณะคําถาม การวิเคราะหขอมูล บวก ลบ 
ธนสิทธ์ิ ต้ังอุดมนันทกิจ
(2556) 

ความเต็มใจที่จะจายคายา
บรรเทาอาการขอเสื่อมของ
ผูปวยโรคขอเสื่อม 

Bidding Games สมการถดถอยพหุคูณ
(Multiple Regression 
Analysis) 

รายไดของ
ครอบครัวรายได
สุทธิของครอบครัว
และการมร
สวัสดิการในการ
รักษาพยาบาล 

ผลกระทบตอ
สุขภาพจิต 
ปจจัยดานความพึง
พอใจตอการรกัษา 
ปจจัยดานทางเลือกอื่น
ในการรักษาโรคขอ
เสื่อม 

A. Challcharoen 
wattanaและ C. 
Pharino (2015) 

Wishing to finance a 
recycling program? 
Willingness-to-pay 
study for enhancing 
municipal solid waste 
recycling in urban 
settlements in Thailand 

A. Challcharoen 
wattanaและ C. 
Pharino (2015) 

Wishing to finance a 
recycling program? 
Willingness-to-pay 
study for enhancing 
municipal solid 
waste recycling in 
urban settlements in 
Thailand 

A. Challcharoen 
wattanaและ C. 
Pharino (2015) 

Wishing to finance 
a recycling 
program? 
Willingness-to-pay 
study for enhancing 
municipal solid 
waste recycling in 
urban settlements 
in Thailand 

 



50 

บทท่ี 3 

วิธีดําเนินการวิจัย 

 

การวิจัยครั้งน้ีมีจุดมุงหมายเพื่อ ศึกษาความเต็มใจจายและความคาดหวังของลูกคาใน

ธุรกิจขายสินคาแผนกเด็กออนบนเว็บไซตออนไลน การวิจัยน้ีเปนการวิจัยเชิงปริมาณจากการศึกษา

ขอมูลแบบปฐมภูมิ ( Primary Data) การสํารวจในครั้งน้ีใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการวิจัย

ข้ันตอนและวิธีวิจัยมีวิธีดังน้ี 

1. ระเบียบวิธีวิจัย 

2. การกําหนดประชากร 

3. การเลือกกลุมตัวอยาง 

4. เครื่องมือในการวิจัย 

5. การสรางเครื่องมือที่ใชในการวิจัย 

6. การเก็บรวบรวมขอมูล 

7. การวิเคราะหขอมูล 

8. สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 

 

1. ระเบียบวิธีวิจัย 

การวิจัยครั้งน้ีเปนการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยเนนการสํารวจเพื่อ

ใชวิธีการอธิบายขอมูลเชิงพรรณนา (Descriptive Research) และทําการเก็บรวบรวมขอมูลดาน

แนวคิดทฤษฏีจากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของโดยใชวิจัยเอกสาร (Documentary Research) 

และเครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลการวิจัย คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) เพื่อ

สอบถามถึงความเต็มใจจายและความคาดหวังในธุรกิจขายสินคาแผนกเด็กออนบนเว็บไซตออนไลน 

จากน้ันนําไปสรุปผลวิจัยในประเด็นที่เกี่ยวกับความเต็มใจจายของผูบริโภค และการศึกษาถึงความ

คาดหวังของลูกคาในธุรกิจขายสินคาแผนกเด็กออนบนเว็บไซตออนไลน 

การวิจัยเอกสาร (Documentary Research) 

ผูวิจัยไดศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ ขอมูลในการวิจัยเอกสารทั้งหมดไดมาจาก

การศึกษาจากสื่อเอกสารในลักษณะตาง ๆ เชน จากรายงาน หนังสือ งานวิจัยแลวเสนอผลในเชิง

วิเคราะห สวนใหญเอกสารที่ผูวิจัยเก็บรวบรวมน้ีจะอยูในหองสมุด ดังน้ันจึงอาจเรียกการวิจัยประเภท

น้ีอีกอยางหน่ึงวา การวิจัยจากหองสมุด (Library research) เปนตน เพื่อนําไปวิเคราะหหาขอมูลที่

ตองการมี 5 ข้ันตอนดังน้ี (เฉลิมลาภ ทองอาจ, 2554) 
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1. รวบรวมขอมูลตาง ๆ ที่เกี่ยวของ ซึ่งประกอบไปดวยความรูทั่วไปเกี่ยวกับธุรกิจขาย

สินคาแผนกเด็กออน แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความเต็มใจจายของผูบริโภค แนวคิดและทฤษฎี

เกี่ยวกับพฤติกรรมผูบริโภค แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความคาดหวังของผูบริโภคทั้งงานวิจัยใน

ประเทศไทย และงานวิจัยในตางประเทศที่เกี่ยวของ 

2. ตรวจสอบความถูกตองและความนาเช่ือถือของขอมูล จากแหลงขอมูลและการอางอิง

ของขอมูลดังกลาว 

3. ศึกษาขอมูลที่ไดทําการรวบรวมมา เพื่อหาแนวทางในการวิเคราะหขอมูลสําหรับ

งานวิจัย 

4. วิเคราะหขอมูลดังกลาวเพื่อดึงดูดคุณลักษณะที่สําคัญตองานวิจัยออกมา 

5. สรุปผลจากการวิเคราะหขอมูลทั้งหมด ซึ่งการวิจัยเอกสาร (Documentary 

Research) ครั้งน้ีทําใหไดความคาดหวังของลูกคาในธุรกิจขายสินคาแผนกเด็กออนมีอิทธิพลสัมพันธ

กับความเต็มใจจายของลูกคาในธุรกิจขายสินคาแผนกเด็กออนบนเว็บไซตออนไลน 
 
2. การกําหนดประชากร 

ประชากรที่ใชในการศึกษาครั้งน้ีคือ ผูที่เคยใชบริการ หรือผูใชเคยสั่งซื้อสินคาแผนกเด็ก

ออนผานเว็บไซตออนไลนโดยใชแบบสอบถาม เปนเครื่องมือในการเก็บขอมูลซึ่งผูวิจัยไดดําเนินตาม

ข้ันตอนของการศึกษา 

 
3. การเลือกกลุมตัวอยาง  

ตัวอยางในการวิจัยครั้งน้ีเปนผูบริโภคที่สั่งซื้อสินคาแผนกเด็ก ซึ่งไมทราบจํานวนที่แนนอน  

ดังน้ันจึงใชสูตร การคํานวณกลุมตัวอยางแบบไมทราบคา ที่มีระดับความเช่ือมั่น 95 %  ความ

ผิดพลาดที่ยอมรับไดไมเกิน 5% งานวิจัยครั้งน้ีไดขนาดกลุมตัวอยาง จํานวน 385 ตัวอยาง โดยทาง

ผูวิจัยไดทําการสํารองไว จํานวน 15 ตัวอยาง รวมขนาดกลุมตัวอยางทั้งหมด 400 ตัวอยาง โดยการ

สุมตัวอยางแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยเปนการเลือกเฉพาะผูบริโภคที่เคยสั่งซื้อสินคา

แผนกเด็กออนบนเว็บไซตออนไลน (กัลยา วานิชยบัญชา, 2545) โดยใชสูตรดังน้ี 
 

n =        Z2 
  4e2 

เมื่อ n   คือ   จํานวนกลุมตัวอยางที่ตองการ 

 Z  คือ   คามาตรฐานที่ระดับความเช่ือมั่น ทีผู่วิจัยกําหนดไวคือ 95% 

 e  คือ   คาสัดสวนความคลาดเคลื่อนที่จะยอมใหเกิดข้ึนได โดยกําหนดใหคา 

   ความคลาดเคลื่อน 5% (e=0.05) 
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     แทนคาจะได n =   (1.96)2   = 384.16 หรือ 385 คน 
4(0.05)2 

 
4. เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 

เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล คือ แบบสอบถาม (Questionnaire)  ซึ่งผูวิจัยได

สรางข้ึนตามวัตถุประสงคของการวิจัย เพื่อใชในการเก็บรวบรวมขอมูลในครั้งน้ี  โดยแบงแบบสอบถาม

ออกเปน 5 สวน ดังตอไปน้ี 

1.  แบบสอบถามเกี่ยวกับขอมูลสวนตัวดานประชากรสาสตร 

2.  แบบสอบถามเกี่ยวกับขอมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการใชบริการซื้อสินคาแผนกเด็กออน

บนเว็บไซตออนไลน 

3. แบบสอบถามความเต็มใจที่จะจายของลูกคาแผนกเด็กออนบนเว็บไซตออนไลน 

4. แบบสอบถามความคาดหวังของลูกคาในธุรกิจขายสินคาแผนกเด็กออนบนเว็บไซต

ออนไลน 

5. ขอคิดเห็นหรือขอเสนอแนะ 

 สวนที่ 1 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับขอมูลสวนตัวซึ่งประกอบดวยขอมูลดานประชากรสา

สตรซึ่งเปนคําถามปลายเปดใหกรอกคําตอบเอง ไดแก อายุ และคําถามปลายปดแบบหลายตัวเลือก 

โดยกําหนดใหแตละขอกลุมตัวอยางสามารถเลือกตอบไดเพียงหน่ึงคําตอบเทาน้ัน ไดแก สถานภาพ 

ระดับการศึกษาสูงสุด รายไดสุทธิ (บาทตอเดือน) จํานวน 5 ขอ 

สวนที่ 2 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับขอมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการใชบริการซื้อสินคาแผนก

เด็กออนบนเว็บไซตออนไลนของผูตอบแบบสอบถาม เปนคําถามปลายปดแบบหลายตัวเลือก โดย

กําหนดใหแตละขอกลุมตัวอยางสามารถเลือกตอบไดเพียงหน่ึงคําตอบเทาน้ัน ไดแก ความถ่ีโดยเฉลี่ย

ที่ทานซื้อสินคาแผนกเด็กออนหรือบริการออนไลน เปรียบเทียบกี่เว็บไซตกอนการตัดสินใจสัง่ซือ้สนิคา

หรือบริการ และรูสึกอยางไรในการซื้อสินคาแผนกเด็กออนบนเว็บไซตออนไลน จํานวน 5 ขอ 

สวนที่ 3 เปนแบบสอบถามความเต็มใจที่จะจายของลูกคาแผนกเด็กออนบนเว็บไซต

ออนไลน ในการวิจัยครั้งน้ีผูวิจัยใชเทคนิค bidding games การใชการตอรองหลายครั้งตอรายครั้ง 

(iterative bidgame or converging bid game) ซึ่งวิธีน้ีเปนเทคนิคที่เริ่มตนทําเชนเดียวกับการ

ตอรองครั้งเดียว จากน้ันทําการตอรองตอไปเรื่อยๆ จนผูใหสัมภาษณตอบวา “เต็มใจที่จะจาย” เชน

เริ่มสัมภาษณโดยใชจํานวนเงินเริ่มตนที่มีราคาสูง พบกวาครั้งแรกๆผูใหสัมภาษณจะตอบวา “ไมยินดี

ที่จะจาย” ใหถามตอไปโดยลดจํานวนเงินลงเรื่อยๆ จนกระทั่งถึงจํานวนเงินที่ตอบวา “ยินดีที่จะจาย

ดวยเงินจํานวนน้ี” ในทางตรงกันขามหากเริ่มตนโดยใชจํานวนเงินเริ่มตนตํ่า พบวาพบกวาครั้งแรกๆ

ผูใหสัมภาษณจะตอบวา “ยินดีที่จะจาย” ใหถามตอไปโดยเพิ่มจํานวนเงินข้ึนเรื่อยๆ จนกระทั่งถึง

จํานวนเงินที่ตอบวา “ไมยินดีที่จะจายดวยเงินจํานวนน้ี” เปนตน สถานการณสมมติ จํานวน 3 ขอ 
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สวนที่ 4เปนแบบสอบถามความคาดหวังของลูกคาในธุรกิจขายสินคาแผนกเด็กออนบน

เว็บไซตออนไลน ไดแค ความคาดหวังตอคุณภาพของสินคาและบริการ ความคาดหวังตอความ

นาเช่ือถือของเว็บไซต ความคาดหวังตอความสะดวกในการชําระคาสินคา ความคาดหวังตอความ

ต้ังใจในการกลับมาซื้อซ้ํา ซึ่งกําหนดเกณฑการใหคะแนนดังตอไปน้ี (สมบูรณ เจริญจิระตระกูล, 

2550) 

 5 หมายถึง  เห็นดวยกับขอความในระดับมากที่สุด 

 4 หมายถึง เห็นดวยกับขอความระดับมาก 

 3  หมายถึง  เห็นดวยกับขอความในระดับปานกลาง 

 2  หมายถึง  เห็นดวยกับขอความในระดับนอย 

 1  หมายถึง  เห็นดวยกับขอความในระดับนอยที่สุด 

เมื่อรวบรวมขอมูลและแจกแจงความถ่ีแลว นํามาวิเคราะหหาคาเฉลี่ย และคาสวน

เบี่ยงเบนมาตรฐาน เพื่อเปรียบเทียบคาเฉลี่ยที่คํานวณได แตละรายการใชการจัดชวงความกวางของ

แตละอันตรภาคช้ัน (Class Interval) (รัฐนันท พงศวิริทธ์ิธร, 2549) ดังน้ี 

 
ความกวางของแตละอันตรภาคช้ัน = คะแนนสูงสุด – คะแนนตํ่าสุด 
     จํานวนระดับช้ัน 
    = 5 – 1      
          5 
    = 0.80 

ทั้งน้ีใชหลักเกณฑการประเมินผลจากการวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณเพื่อหาคาเฉลี่ยกับ

สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความคาดหวังแตละดาน ซึ่งมีเกณฑในการพิจารณาดังน้ี 
 
 ชวงคะแนน (Mean)  ระดับความคิดเห็น 
 4.21 – 5.00 มากที่สุด 

3.41 – 4.20 มาก 
2.61 – 3.40 ปานกลาง 
1.81 – 2.60 นอย 
1.00 – 1.80 นอยสุด 

 

ตัวอยาง ขอแบบสอบถาม (บางสวน) เกี่ยวกับความคาดหวังของผูใชบริการในธุรกิจขาย

สินคาแผนกเด็กออนบนเว็บไซตออนไลน 
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ตารางที่ 6 ตัวอยางแบบสอบถาม (บางสวน) เกี่ยวกบัความคาดหวังของผูใชบริการ 
 

ดานคุณภาพของสินคาและบริการ 

ระดับความคาดหวังตอท่ีมีตอการซื้อ

สินคาแผนกเด็กออนบนเว็บไซตออนไลน 

5 4 3 2 1 

1. เว็บไซตน้ีใหขอมูลของสินคาหรือบริการที่ถูกตอง

กับฉัน 

     

2. เว็บไซตน้ีใหขอมูลของสินคาหรือบริการครบถวน

เพียงพอใหฉันซื้อสินคาหรือบริการได 

     

3. ขอมูลของสินคาหรือบริการมีความชัดเจนพอ

สําหรับการซื้อสินคาหรือบริการของฉัน   

     

4. เว็บไซตน้ีมีการใชกราฟกหรือภาพเคลื่อนไหวได

อยางมีประสิทธิภาพในการสื่อสารขอมูลที่จําเปน

ของสินคาหรือบริการสําหรับฉันในการซื้อสินคา

หรือบริการ 

     

 

สวนท่ี 5 แบบสอบถามปลายเปดที่เกี่ยวกับการแสดงขอคิดเห็นหรือขอเสนอแนะเพื่อ

ทราบถึงความเต็มใจจายและความคาดหวังในธุรกิจขายสินคาแผนกเด็กออนบนเว็บไซตออนไลน 

เครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูลสําหรับงานวิจัยครั้งน้ี คือ แบบสอบถามที่ผูวิจัยได

จัดทําโดยการศึกษาจากเอกสารและงานวิจัยโดยละเอียดแลวเรียบเรียงข้ึนเอง 

 

5. การสรางเครื่องมอืท่ีใชในการวิจัย 

ผูวิจัยไดเลือกวิธีการโดยการเก็บแบบสอบถาม (Questionnaire) เปนเครื่องมือในการเกบ็

รวบรวมเพื่อศึกษาถึงขอมูลความเต็มใจจายและความคาดหวังของลูกคาในธุรกิจขายสินคาแผนกเด็ก

ออนบนเว็บไซตออนไลน 

ผูวิจัยไดเก็บรวบรวมขอมูล เพ่ือนํามาวิเคราะหตามขั้นตอนดังน้ี 

1.  ศึกษาขอมูลจากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของความเต็มใจจายละความคาดหวังของ

ลูกคาในธุรกิจขายสินคาแผนกเด็กออนบนเว็บไซต ใหครอบคลุมความมุงหมายของการวิจัย  

2. นําแบบสอบถามที่ผูวิจัยสรางข้ึน เสนอตออาจารยที่ปรึกษาสารนิพนธ เพื่อทําการ

ตรวจสอบความถูกตองของเน้ือหาและเสนอแนะเพิ่มเติม กอนนําเสนอกรรมการควบคุมสารนิพนธ 

3. นําแบบสอบถามที่ผานการตรวจสอบไปทําการปรับปรุงแกไขใหถูกตอง จากน้ันนํา

แบบสอบถามที่สรางข้ึนไปใหอาจารยผูทรงคุณวุฒิ 3 ทาน เพื่อตรวจสอบคุณภาพความเที่ยงตรงของ

เน้ือหา (Content Validity) โดยหาคาดัชนีความสอดคลองของขอคําถามแตละขอกับวัตถุประสงค 
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(IOC) สําหรับคาดัชนี IOC จะกําหนดการใหคะแนนของผูทรงคุณวุฒิ ดังน้ี (ประสพชัย พสุนนท, 

2555: 226 ) 

ผูทรงคุณวุฒิมีความเห็นวาขอคําถามเหมาะสม   คะแนนเทากับ   1 

ผูทรงคุณวุฒิมีความเห็นวาขอคําถามไมแนใจถึงความเหมาะสม    คะแนนเทากับ   0 

ผูทรงคุณวุฒิมีความเห็นวาขอคําถามไมเหมาะสม                     คะแนนเทากับ  -1 

หลังจากน้ันนําผลคะแนนที่ไดจากผูเช่ียวชาญมาคํานวณหาคา IOC ตามสมการ 
    IOC = ∑R  
      N 
 ∑R  =  ผลรวมของคะแนนตามความเห็นของผูเช่ียวชาญในแตละขอคําถาม 
 N     =  จํานวนผูเช่ียวชาญทั้งหมด 

นําคะแนนผลการประเมินจากผูทรงคุณวุฒิที่ไดไปแทนคาในสูตร เพื่อนําไปใชคํานวณหา

คาดัชนีความสอดคลอง (index of consistency) ตอไป ถาคาดัชนีความสอดคลองของคําถามมีคา

มากกวา 0.50 ถือวาอยูในเกณฑใชได มาเปนคําถามในแบบสอบถามแตคาดัชนีความสอดคลองของ

คําถามนอยกวา 0.50 ตองนําขอคําถามน้ันไปปรับปรุงจากการตรวจสอบความสอดคลองโดย

ผูเช่ียวชาญทั้ง 3 ทาน พบวา ทุกขอคําถามมีคา IOC เทากับเหมาะสม 

4.  นําแบบสอบถามที่ผานการวิเคราะหความเที่ยงตรงของเน้ือหาไปทดลองใชกับกลุม

ตัวอยาง เพื่อนําคําตอบมาวิเคราะหคุณภาพของแบบสอบถามทั้งฉบับโดยการหาคาสัมประสิทธ์ิอัลฟา 

(Alpha Coefficient) ของครอนบัค (Cronbach’s Alpha Coefficient) ซึ่งคาความเช่ือมั่น   

( Reliability) ของแบบสอบถามทั้งฉบับ ผลลัพธคาอัลฟาที่ไดจะมีคาระหวาง 0<<1 คาที่ใกลเคียง

กับ 1 แสดงวามีความเช่ือมั่นสูง ซึ่งจากการวิเคราะหมีคา0.938 (กัลยา วานิชยบัญชา, 2555: 445)  

การวิเคราะหความเช่ือมั่นของแบบสอบถาม ดวยวิธีการสัมประสิทธ์ิครอนบาค หรือ

วิธีการสัมประสิทธ์ิอัลฟา(Alpha coefficient) ของครอนบาค (ประสพชัย พสุนนท, 2555: 240) 
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5. ปรับปรุงแบบสอบถามอีกครั้ง แลวนําเสนอตออาจารยที่ปรึกษาเพื่อแกไขปรับปรุง จน

ไดเครื่องมือวัดที่มีประสิทธิภาพ  และนําแบบสอบถามฉบับสมบูรณที่ผานตรวจสอบแลวไปเก็บขอมูล

กับกลุมตัวอยางของการวิจัย 

 

6. การเก็บรวมรวมขอมูล 

การวิจัยน้ีมีการเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยางโดยใชแบบสอบถาม โดยผูวิจัยทําการ

เก็บรวบรวมขอมูลโดยการเขาไปสอบถามกับผูที่เคยซื้อสินคาแผนกเด็กออนบนเว็บไซตออนไลน  

1. ขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Data )ศึกษาขอมูลจากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ

ความเต็มใจจายละความคาดหวังของลูกคาในธุรกิจขายสินคาแผนกเด็กออนบนเว็บไซต เพื่อกําหนด

ขอบเขตของการวิจัยและเครื่องมือ ใหครอบคลุมความมุงหมายของการวิจัย 

2. ขอมูลปฐมภูมิ (Primary Data) ศึกษาวิธีการสรางแบบสอบถามจากเอกสาร เพื่อ

กําหนดขอบเขตและเน้ือหาของแบบทดสอบ จะไดมีความชัดเจนตามความมุงหมายการวิจัยย่ิงข้ึน 

การจัดกระทําขอมูล 

วิธีการจัดกระทําขอมูล 

1. นําแบบสอบถามที่ไดตรวจนับวาไดแบบสอบถามครบถวนตามจํานวนหรือไม 

2. ตรวจสอบความสมบรูณของแบบสอบถามกอนการวิเคราะห 

3. นําขอมูลที่ไดจากแบบสอบถามมาบันทึกขอมูลลงในโปรแกรมคอมพิวเตอร  

ในการจัดทําขอมูล มีแบบจําลองที่ใชในการศึกษาซึ่งตัวแปรที่ใชประกอบดวย ตัวแปรเชิง

ปริมาณ (Qualitative Variable) สามารถแบงไดดังน้ี 

ตัวแปรอิสระ (Independent Variable) ไดแก ความคาดหวังของผูใชบริการในธุรกิจขาย

สินคาแผนกเด็กออนบนเว็บไซตออนไลน ประกอบดวย ดานคุณภาพของสินคาและบริการ ดานความ

นาเช่ือถือ ดานความสะดวกในการชําระสินคา ดานความต้ังใจในการกลับมาซื้อซ้ํา 

ตัวแปรตาม (Dependent Variable) ไดแก รูปแบบความเต็มใจจายของผูใชบริการใน

ธุรกิจขายสินคาแผนกเด็กออนบนเว็บไซตออนไลน 

 

7. การวิเคราะหขอมูล  

หลังจากการเก็บรวบรวมขอมูลจากตัวอยางโดยใชแบบสอบถามแลว ผูวิจัยจัดกระทํากับ

ขอมูล โดยไดทําการตรวจสอบจํานวนแบบสอบถามที่ไดรับกลับมาทั้งปริมาณความถูกตองสมบูรณ

ของขอมูลในชุดแบบสอบถาม กอนที่จะนําขอมูลในแบบสอบถามดังกลาวบันทึกโดยการลงรหัสใน

คอมพิวเตอร เพื่อประมวลดวยโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS  ตามข้ันตอนดังตอไปน้ี 

7.1 การวิเคราะหขอมูลดานลักษณะประชากรของผูใชเคยสั่งซื้อสินคาแผนกเด็กออน

ผานเว็บไซตออนไลน ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา ดวยสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) 

โดยคํานวณหาคาสถิติ ไดแก คาความถ่ี (Frequency) และคารอยละ (Percentage) คาเฉลี่ย 

(Mean) คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
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7.2 การประเมินมูลคาความเต็มใจจายของการใหบริการสวนเพิ่มของธุรกิจขายสินคา

แผนกเด็กออนผานเว็บไซตออนไลน ดวยวิธีการจําลองสถานการณใหประเมินมูลคา แบบ 

Contingent Valuation Method (CVM) โดยใชคําถามแบบ Bidding Game Question ซึ่งวิธีน้ี

เปนเทคนิคที่เริ่มตนทําเชนเดียวกับการตอรองครั้งเดียว จากน้ันทําการตอรองตอไปเรื่อยๆ จนผูให

สัมภาษณตอบวา “เต็มใจที่จะจาย” เชนเริ่มสัมภาษณโดยใชจํานวนเงินเริ่มตนที่มีราคาสูง พบกวาครั้ง

แรกๆผูใหสัมภาษณจะตอบวา “ไมยินดีที่จะจาย” ใหถามตอไปโดยลดจํานวนเงินลงเรื่อยๆ จนกระทั่ง

ถึงจํานวนเงินที่ตอบวา “ยินดีที่จะจายดวยเงินจํานวนน้ี” ในทางตรงกันขามหากเริ่มตนโดยใชจํานวน

เงินเริ่มตนตํ่า พบวาพบกวาครั้งแรกๆผูใหสัมภาษณจะตอบวา “ยินดีที่จะจาย” ใหถามตอไปโดยเพิ่ม

จํานวนเงินข้ึนเรื่อยๆ จนกระทั่งถึงจํานวนเงินที่ตอบวา “ไมยินดีที่จะจายดวยเงินจํานวนน้ี” เปนตน 

ตัวอยาง แบบสอบถามสถานการณจําลอง ในสังคมปจจุบันน้ีคุณแมใสใจในพัฒนาการของ

ลูกเพิ่มมากข้ึนกอนเริ่มเขาอนุบาลคุณพอและคุณแมจะพาลูกๆไปเรียนในเรื่องการพัฒนาการ

เจริญเติบโต หากทางเว็บไซตมีโปรโมช่ันรวมกับสวนสนุก Funarium ศูนยกิจกรรมครอบครัวครบ

วงจร โดยที่ลูกคาซื้อสินคาในเว็บไซตโดยการสั่งซื้อครบ 1000 บาท ได1 ดวง และสะสมแตมใหครบ 

20 ดวง ภายใน 1 ป จะไดฟรีคาเขา Funarium จํานวน 10 ครั้ง มูลคา 2,000 บาท และไดเปน 

Gold members ฟรี 3 เดือน มูลคา 3,950 บาท ทานมีความเต็มใจจายหรือไม 
 

                   □เต็มใจ  
 

                    □ไมเต็มใจ 
 

ทานเต็มใจที่จายที่ 25 ดวงหรือไม 
       □เต็มใจ              □ไมเต็มใจ 
 

ทานเต็มใจที่จายที่ 15 ดวงหรือไม 
       □เต็มใจ           □ไมเต็มใจ 
 

เต็มใจทีจ่ายที่ 30               เต็มใจทีจ่ายที่ 17 
ดวงหรือไม                           ดวงหรือไม 
 

□เต็มใจ  □ไมเต็มใจ   □เต็มใจ  □ไมเต็มใจ 

เต็มใจทีจ่ายที่ 18               เต็มใจทีจ่ายที่ 13 
ดวงหรือไม                           ดวงหรือไม 
 

□เต็มใจ   □ไมเต็มใจ    □เต็มใจ  □ไมเต็มใจ 
 

ภาพที่ 10 ตัวอยางแบบสอบถามแบบ Bidding Game Question 
 

จากตัวอยางแบบสอบถามขางตน ผูวิจัยไดกําหนดแตมสะสมเพื่อแลกกับสิทธิพิเศษที่จะ

ไดรับ เริ่มตนที่ 20 ดวง เปนแตมที่เสนอข้ันที่ 1 เมื่อเริ่มตนคําถาม “หากสะสมแตมใหครบ 20 ดวง 

ภายใน 1 ป ทานมีความเต็มใจจายหรือไม” หากตอบวา “เต็มใจ” การเสนอแตมสะสมถัดไปจะอยูที่ 

25 ดวง แตถาผูตอบแบบสอบถามตอบ “ไมเต็มใจ” การเสนอแตมถัดไปจะลดลงไปสะสมแตมที่ 15 

ดวง 
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ข้ันที่ 2 เมื่อเสนอการสะสมแตมที่ 25 ดวง จะถามดวยคําถามเดิมแตปรับระดับการสะสม

เสนอเปน 25 ดวงหากผูตอบแบบสอบถามตอบวา “เต็มใจ” การเสนอแตมถัดไปจะอยูที่การสะสม

แตมที่ 30 ดวง และถามดวยคําถามเดิมอีกครั้งแตเปลี่ยนระดับการสะสมแตมเปน 30 ดวง โดยให

ผูตอบแบบสอบถามตอบเพียงวา “เต็มใจ” หรือ “ไมเต็มใจ” เทาน้ัน ในขณะเดียวกันจากการสะสม

แตมที่ 25 ดวง หากผูอบแบบสอบถามตอบวา “ไมเต็มใจ” การเสนอแตมถัดไปจะลดลงการสะสม

แตมที่ 17 ดวง และถามดวยคําถามเดิมอีกครั้งแตเปลี่ยนระดับการสะสมแตมเปน 17 ดวง โดยให

ผูตอบแบบสอบถามตอบเพียงวา “เต็มใจ” หรือ “ไมเต็มใจ” เทาน้ัน 

ข้ันที่ 3 เมื่อเสนอการสะสมแตมที่ 15 ดวง จะถามดวยคําถามเดิมแตปรับระดับการสะสม

เสนอเปน 15 ดวงหากผูตอบแบบสอบถามตอบวา “เต็มใจ” การเสนอแตมถัดไปจะอยูที่การสะสม

แตมที่ 18 ดวง และถามดวยคําถามเดิมอีกครั้งแตเปลี่ยนระดับการสะสมแตมเปน 18 ดวง โดยให

ผูตอบแบบสอบถามตอบเพียงวา “เต็มใจ” หรือ “ไมเต็มใจ” เทาน้ัน หากผูอบแบบสอบถามตอบวา 

“ไมเต็มใจ” การเสนอแตมถัดไปจะลดลงการสะสมแตมที่ 13 ดวง และถามดวยคําถามเดิมอีกครั้งแต

เปลี่ยนระดับการสะสมแตมเปน 13 ดวง โดยใหผูตอบแบบสอบถามตอบเพียงวา “เต็มใจ” หรือ “ไม

เต็มใจ” เทาน้ัน ดังน้ันจึงทําใหเกิดรูปแบบของคําตอบที่มีความเปนไปไดทั้งสิ้น 8 รูปแบบ ซึ่งสามารถ

แสดงวิธีคํานวณคาความเต็มใจที่จะจายจากรูปแบบของคําตอบได ดังตารางที่ 7 

 
ตารางที่ 7 วิธีการคํานวณคําความเต็มใจที่จะจาย (WTP) ในการซื้อสินคาและสะสมแตมในเหตุการณ

สมมติที่ 3 
 

รูปแบบคําตอบ การคํานวณหาคาความเต็มใจท่ีจะจาย (WTP) 

1. เต็มใจ-เต็มใจ-เต็มใจ 30 = 30 

2. เต็มใจ-เต็มใจ-ไมเต็มใจ (30+25)/2 = 27.5 

3. เต็มใจ-ไมเต็มใจ-เต็มใจ (25+17)/2 = 21 

4. เต็มใจ-ไมเต็มใจ-ไมเต็มใจ (20+17)/2 = 18.5 

5. ไมเต็มใจ-เต็มใจ-เต็มใจ (20+18)/2 = 19 

6. ไมเต็มใจ-เต็มใจ-ไมเต็มใจ (15+18)/2 = 16.5 

7. ไมเต็มใจ-ไมเต็มใจ-ไมเต็มใจ (15+13)/2 = 14 

8. ไมเต็มใจ-ไมเต็มใจ-ไมเต็มใจ 0 = 0 
 

*หมายเหตุ สะสมแตมที่ 30 ดวง เปนแตมที่สะสมสูงที่สุดในการสอบถามกลุมตัวอยางในครั้งน้ี 

ที่มา: จากการสํารวจของผูวิจัย 

 



59 
 

7.3  ศึกษาความคาดหวังของลูกคาและผูใชบริการของธุรกิจขายสินคาแผนเด็กออนบน

เว็บไซตออนไลน ทั้ง 4 ดาน ไดแก ดานคุณภาพของสินคาและบริการ ดานความนาเช่ือถือของเว็บไซต 

ความสะดวกในการชําระคาสินคา และความต้ังใจในการกลับมาซื้อซ้ํา โดยคํานวณหาคาสถิติ คาเฉลี่ย 

(Mean) คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

7.4  การวิเคราะหขอมูลความคาดหวังสงผลตอความเต็มใจจายดวยสถิติเชิงอนุมาน

(Inferential Statistic) โดยใชคาสถิติไค-สแควร (Chi-Square) ณ ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 

และ สัมประสิทธ์ิคราเมอร (Cramer’s V) เปนตัวทดสอบสมมติฐานที่ระบุวาความคาดหวังของลูกคา

ในธุรกิจขายสินคาแผนกเด็กออนสงผลตอความเต็มใจจายของธุรกิจขายสินคาแผนกเด็กออนบน

เว็บไซตออนไลน 

 
8. สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล 

ในการศึกษาวิจัยครั้งน้ีใชสถิติตางๆ ดังน้ี 

1. การวิเคราะหโดยใชสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) โดยคํานวณหาคาสถิติ 

ไดแก คาความถ่ี (Frequency)  และคารอยละ (Percentage) คาเฉลี่ย (Mean) คาสวนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน (Standard Deviation) ดังน้ี 

2. รอยละ (Percentage) การคํานวณหาสัดสวนของขอมูลในแตละตัวเทียบกับขอมูลรวม

ทั้งหมดโดยใหขอมูลรวมทั้งหมดมีคาเปนรอย (100%) คํานวณจากสูตร (กัลยา วานิชยบัญชา, 2555) 

 

รอยละ% =
푋푥100
푛

 

     

เมื่อ  푋  =  จํานวนขอมูล (ความถ่ี) ที่ตองการนํามาหาคารอยละ 

 푛  =  จํานวนขอมูลทั้งหมด 
 

3.  คาเฉลี่ย (Mean) คือคาคะแนนตัวหน่ึงซึ่งเกิดจากการเอาคาคะแนนทุกตัวมารวมกัน

แลวหารดวยจํานวนของคะแนนทั้งหมดเพื่อตองการทราบคาเฉลี่ยของตัวแปรตน และตัวแปรตาม

คํานวณจากสูตร (ชูศรีวงศรัตนะ, 2550: 33) 

   คาเฉลี่ย(푥̅) = ∑
 

 

เมื่อ  푥̅     =  คาเฉลี่ย 

 ∑푥  =  ผลรวมทั้งหมดของขอมูล 

 푛  =  จํานวนขอมูลทั้งหมดของกลุมตัวอยาง 
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4. คาเบี่ยงเบนมาตรฐานการหาคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation: S.D.) เพื่อ

ใชอธิบายผลของขอมูลถาคาเบี่ยงเบนมาตรฐานมีคาย่ิงมากแสดงวาขอมูลชุดน้ันมีการกระจายมาก

หรือขอมูลชุดน้ันมีความแตกตางกันมากคํานวณจากสูตร (ชูศรีวงศรัตนะ, 2550)   

                             

   푆.퐷. = 	 ∑ (∑ )
( )

 

 

เมื่อ  푆. 퐷.	   =  คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

 ∑푥   =  ผลรวมของขอมูลแตละตัวยกกําลังสอง 

 (∑푥)  =  ผลรวมของขอมูลทั้งหมดยกกําลังสอง 

  푛     =  จํานวนขอมูลทั้งหมด 
 

5.  การวิเคราะหโดยใชสถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistic) โดยใชสถิติ ไค-สแควร 

(Chi-square) 

 5.1  การทดสอบสมมติฐานของการวิจัย โดยใชสถิติ ไค-สแควร (Chi-square) เพื่อการ

ทดสอบสมมติฐาน ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 

  Ho:  ความคาดหวังของลูกคาไมสัมพันธตอความเต็มใจจายของธุรกิจแผนกเด็ก

ออนบนเว็บไซตออนไลนไมแตกตางกัน 

  H1  : ความความหวังของลูกคาสัมพันธตอความเต็มใจจายของธุรกิจแผนกเด็กออน

บนเว็บไซตออนไลนที่แตกตางกัน   

 5.2 การแปลความหมายของการต้ังสมมติฐานของการวิจัย 

  ยอมรับ Ho (เมื่อ P-Value > 0.05) คือ แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติที่

ระดับ 0.05 หรือ ไมมีความสัมพันธกัน   

  ยอมรับ H1 (เมื่อ P-Value ≤ 0.05) คือ แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่

ระดับ 0.05 หรือ มีความสัมพันธกัน  สําหรับสูตรที่ใชทดสอบมีดังตอไปน้ี 

 การทดสอบความเปนอิสระตอกันของตัวแปร 2 ตัวแปร เพื่อทดสอบความสัมพันธ

ระหวางขอมูลดานประชากรสาสตร เชน เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพ รายไดตอเดือน 

ความถ่ีโดยเฉลี่ยที่ซื้อสินคาแผนกเด็กออนหรือบริการออนไลน เปรียบเทียบกี่เว็บไซตกอนการตัดสนิใจ

สั่งซื้อสินคาหรือบริการและรูสึกอยางไรในการซื้อสินคาแผนกเด็กออนบนเว็บไซตออนไลนกับมูลคา

ความเต็มใจจายของลูกคาในธุรกิจขายสินคาแผนกเด็กออนบนเว็บไซตออนไลน โดยใชสถิติไค-สแควร

(Chi-Square) คํานวณจากสูตร (นฤมล เจริญวงศ, 2554: 40) 
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 เมื่อ  

2  แทน   คาไค-สแควร(Chi-Square) 

  ijO  แทน   คาความถ่ีที่สังเกต(ขอมลูจริง)ในแถวที่ I สดมภที่ j 

  ijE  แทน คาความถ่ีที่คาดหวังในแถวที่ iสดมภที่ j 

  ir  แทน  คาความถ่ีที่ในแถวที่ i 

  jc  แทน   คาความถ่ีที่ในแถวที่ j 

   n   แทน  จํานวนขอมูลทัง้หมด 
  df แทน   คาองศาแหงความอิสระ คํานวณจาก df = (r-1)(c-1) 

6. สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธคราเมอรวี (Cramer’s V) ใชในการวัดความสัมพันธระหวางตัว

แปรหลังปฏิเสธ H0 จากการทดสอบไค-สแควรแลว และใชเมื่อตัวแปรมีระดับการวัดของขอมูลอยูใน

มาตราแบงกลุมที่แบงมากกวา 2 กลุม และใชหาความสัมพันธระหวางตัวแปร 2 ตัวแปร ซึ่งแตละตัว

แปรสามารถแบงเปนกลุมไดมากกวา 2 กลุม (ประสพชัย พสุนนท, 2555: 355) 

 

푉 =
푥

푛(푘 − 1)
 

  

 เมื่อ  푥   =  คาไค-สแควรที่ไดจากการคํานวณ 

    푘   =  คาที่นอยที่สุดระหวางจํานวนแถวหรือจํานวนคอลัมน 

    푛   =  ขนาดตัวอยาง 

คาสถิติสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธคราเมอรวี หรือคา V จะมีคาไดต้ังแต 0 ถึง 1 ถาคา V มีคา

เทากับ 1 แสดงวาตัวแปรทั้งสองมีความสัมพันธกันอยางสมบูรณ แตถาคา V มีคาเขาใกล 0 แสดงวามี

ความสัมพันธนอยมากจนแทบจะไมมีความสัมพันธ ในขณะที่ V เทากับ 0 แสดงวาไมมีความสัมพันธ 

สําหรับเกณฑการพิจารณาความหมายของคาสถิติ V อาจใชเกณฑ ดังตอไปน้ี 
 คา V  = 0                หมายถึง    ไมมีความสัมพันธกันอยางสมบูรณ 
 คา V  = 0.01 - 0.25   หมายถึง    มีความสัมพันธกันตํ่า 
 คา V  = 0.26 - 0.55   หมายถึง    มีความสัมพันธกันระดับปานกลาง 
 คา V  = 0.56 - 0.75   หมายถึง    มีความสัมพันธกันสงู 
 คา V  = 0.76 - 0.99   หมายถึง    มีความสัมพันธกันสงูมาก 
 คา V  = 1.00 หมายถึง    มีความสัมพันธกันอยางสมบูรณ 
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 ทั้งน้ีผูวิจัยสามารถสรุปข้ันตอนกระบวนการวิจัยทั้งหมดต้ังแตเริ่มตน จนถึง ข้ันตอน

สุดทายของงานวิจัย ดังภาพที่ 11 โดยเริ่มจากข้ันตอนแรกคือ ศึกษาแนวความคิดทฤษฎีที่เกี่ยวของ

กับความเต็มใจและความคาดหวังจากเอกสารตาง ๆ หลังจากน้ันสรางแบบสอบถามข้ึนเพื่อให

ผูทรงคุณวุฒิตรวจสอบความถูกตองของเน้ือหา ถากรณีผูทรงคุณวุฒิเห็นวาไมถูกตอง จึงทําการแกไข

แบบสอบถามอีกครั้งหน่ึง หากแบบสอบถามมีความถูกตองและสอดคลองกับหัวขอกับงานวิจัยจึง

นําไปทดลอง(try out) ใชกับกลุมประชากรที่มีลักษณะใกลเคียงกับกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย

จํานวน 40 ชุด หลังจากน้ันมาวิเคราะหคุณภาพของเครื่องมือที่ใชในการวิจัยและปรับปรุง

แบบสอบถาม โดยใหอาจารยที่ปรึกษาตรวจสอบ หากอาจารยที่ปรึกษาไมเห็นดวยกับแบบสอบถาม 

จึงนําไปปรับปรุง แกไขแบบสอบถามอีกครั้งหน่ึง กรณีถาเห็นดวยและเน้ือหาของแบบสอบถามมคีวาม

เหมาะสมกับหัวของานวิจัย จึงนําแบบสอบถามไปแจกใหกับกลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาวิจัยครั้งน้ี 

จํานวน 400 ราย แลวนํามาวิเคราะหขอมูลและแปรผล โดยใชสถิติเชิงพรรณนาไดแก รอยละ(%) 

คาเฉลี่ย (Mean) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และใชสถิติเชิงอนุมาน ไดแก ไค-สแควร (Chi-

Square) และหาความสัมพันธระหวางตัวแปร 2 ตัวแปร โดยใชสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธคราเมอรวี 

(Cramer’s V) หลังจากน้ันนําผลของขอมูลที่ไดนํามาสรุปผลการวิจัย อภิปรายผลการวิจัย และ

ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งตอไป 
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เริ่มตน

ศึกษาขอมูลจาก

เอกสารและงานวิจัย

ท่ีเกี่ยวของ

สราง และพัฒนา

กรอบแนวคิดในการ

วิจัย

กําหนดสมมุติฐานใน

การวิจัย

ออกแบบการวิจัย

สรางแยยสอบถาม

ผูเช่ียวชาญตรวจ

แบบสอบถาม

Yes

No

แจกแบบสอบถาม

ตรวจสอบจํานวน

และคุณภาพของ

แบบสอบถาม

Yes

No

ส้ินสุด

เผยแพรผลวิจัย

สรุปผลและอภิปราย

ผลการวิจัย

วิเคราะหขอมูล/ แปล

ความหมายขอมูล

B

A

A B

กําหนดประชากรและ

กลุมตัวอยาง

ขอมูลจาก

แบบสอบถาม

1. การกําหนดประชากรและการเลือกกลุมตัวอยาง

2. การสรางเครื่องมือท่ีใชในการวิจัย

3. การเก็บรวบรวมขอมูล

4. การวิเคราะหขอมูล

5. สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล

E

 
 
ภาพที่ 11 แสดงข้ันตอนการดําเนินงานของวิธีวิจัย ( Flow Chart) 
  

ภาพแสดง Flow Chart ของสถานการณที่ 1 โดยปกติลูกคาสวนใหญเมื่อจะทําซื้อสินคา

ผานออนไลน จะมีการตรวจเช็คราคาจากหลายๆเว็บไซดเพื่อเทียบราคาและตองการมั่นใจวาเว็บไซดที่

จองน้ันมีราคาถูกที่สุด หากทานพบเห็นราคาของสินคาแผนกเด็กออนที่ทานจะจองผานทางเว็บไซด

น้ันมีราคาถูกกวาเว็บไซตอื่น ๆ แตไมมีใบรับประกันสินคาทานมีความยินดีจายหรือไม 
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ภาพที่ 12 ภาพแสดงสถานการณที่ 1 ( Flow Chart) 
  

จากภาพแสดงสถานการณที่ 1 สถานการณจําลองคําถามแบบ Bidding Game 

Question หากทานพบเห็นราคาของสินคาแผนกเด็กออนที่ทานจะจองผานทางเว็บไซดน้ันมีราคาถูก

กวาเว็บไซตอื่นๆ แตไมมีใบรับประกันสินคา ทานมีความยินดีจายหรือไม 

  (  ) เต็มใจ 

  (  ) ไมเต็มใจ 

ภาพแสดง Flow Chart ของสถานการณที่ 2 หากบนเว็บไซตแผนกเด็กออนมีการแนะนํา

โปรโมช่ันซื้อสินคาครบ 5,000 บาท ทานจะไดรับคูปองสวนลด 500 บาทใชในครั้งตอไป และทานยัง

ไดรับสิทธิพิเศษเปนสมาชิกกับทางเว็บไซต ในการเปนสมาชิกกับทางเว็บไซตน้ันสามารถสะสมคะแนน

ในบัตรเพื่อนําคะแนนมาแลกสิทธิพิเศษตางๆ เชน 500 คะแนน รับสิทธิพิเศษเปนสมาชิกที่ Ichi 

baby center ศูนยสุขภาพระดับพรีเมี่ยมสําหรับเด็ก หรือ 1,200 คะแนน แลกรับคอรสโยคะสําหรับ

คุณแม Post-natal Yoga (โยคะหลังคลอด) ฟรี  1 คอรส เปนตน ทุก ๆ การจาย 25 บาท เทากับ 1 

คะแนน ทานมีความเต็มใจจายหรือไม 
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ภาพที่ 13 ภาพแสดงสถานการณที่ 2 ( Flow Chart) 
  

จากภาพแสดงสถานการณที่ 2 สถานการณจําลองคําถามแบบ Bidding Game 

Question แตจะเสนอราคาเปน 3 ข้ัน เสนอราคาต้ังตนที่ 5000 บาท หากเต็มใจจะเสนอราคา

เพิ่มข้ึน แตหากไมเต็มใจก็จะเสนอราคาลดลง จนกวาจะถึงราคาที่ต้ังไวในข้ันที่ 3 ผูตอบแบบสอบถาม

จะตอบไดเพียงวา “เต็มใจ” หรือ “ไมเต็มใจ”  

ภาพแสดง Flow Chart ของสถานการณที่ 3 หากทางเว็บไซตมีโปรโมช่ันรวมกับสวนสนุก 

Funarium ศูนยกิจกรรมครอบครัวครบวงจร โดยที่ลูกคาซื้อสินคาในเว็บไซตโดยการสั่งซื้อครบ 1000 

บาท ได1 ดวง และสะสมแตมใหครบ 20 ดวง ภายใน 1 ป จะไดฟรีคาเขา Funarium จํานวน 10 

ครั้ง มูลคา 2,000 บาท และไดเปน Gold members ฟรี 3 เดือน มูลคา 3,950 บาท ทานมีความ

เต็มใจจายหรือไม 
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ภาพที่ 14 แสดงภาพแสดงสถานการณที่ 3 ( Flow Chart)  
  

จากภาพแสดงสถานการณที่ 3 สถานการณจําลองคําถามแบบ Bidding Game 

Question แตจะเสนอราคาเปน 3 ข้ัน เสนอการสะสมแตมที่ 20 ดวง หากเต็มใจจะเสนอการสะสม

แตมเพิ่มข้ึน แตหากไมเต็มใจก็จะเสนอการสะสมแตมลดลง จนกวาจะถึงการสะสมแตมที่ต้ังไวในข้ันที่ 

3 ผูตอบแบบสอบถามจะตอบไดเพียงวา “เต็มใจ” หรือ “ไมเต็มใจ” 
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บทท่ี 4 

ผลการวิเคราะหขอมูล 

 
จากการศึกษาความเต็มใจจายและความคาดหวังของลูกคาในธุรกิจขายสินคาแผนกเด็ก

ออนบนเว็บไซตออนไลน การศึกษาในครั้งน้ีเปนการวิจัยเชิงสํารวจ โดยมีแบบสอบถามเปนเครื่องมือ
ในการเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยางจํานวน 400 คน ในการวิเคราะหขอมูลของผูวิจัย
ดําเนินการประมวลผลดวยโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูป ผูวิจัยกําหนดสัญลักษณที่ใชในการวิเคราะห
ขอมูลดังน้ี  

Mean แทนคา คาเฉลี่ยเลขคณิต 
SD  แทนคา สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

 แทนคา  คาไค-สแควร 

Sig แทนคา มีระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 
V  แทนคา  การวัดความเขมของความสัมพันธทางสถิติ Cremer’s V 

การเสนอผลการวิเคราะหขอมูล 

การวิเคราะหขอมูลของผูวิจัยไดนําเสนอผลตามความมุงหมายของการวิจัยในรูปแบบของ

ตารางและการบรรยายประกอบ ซึ่งผลการศึกษานําเสนอดังน้ี 

สวนที่ 1 ผลการวิจัยเอกสาร  

สวนที่ 2 ขอมูลทั่วไปดานปจจัยสวนบุคคล 

สวนที่ 3 ขอมูลดานพฤติกรรมซื้อสินคาแผนกเด็กออนบนเว็บไซตออนไลน 

สวนที่ 4 สถานการณความเต็มใจจาย เมื่อมีการเสนอโปรโมช่ันแลกกับสิทธิพิเศษตางๆ 

สวนที่ 5 ความคาดหวังที่มีตอการใชบริการซื้อสินคาแผนกเด็กออนบนเว็บไซตออนไลน 

สวนที่ 6 การทดสอบสมมติฐานการวิจัย  

 

สวนท่ี 1 ผลการวิจัยเอกสาร 

การศึกษาความเต็มใจจายและความคาดหวังของลูกคาในธุรกิจขายสินคาแผนกเด็กออน

บนเว็บไซตออนไลน ใชการวิจัยเอกสารเปนข้ันตอนแรกในการดําเนินการวิจัย โดยทบทวนเอกสาร

และงานวิจัยที่เกี่ยวของตางๆ ทําใหผูวิจัยทราบถึงแนวคิดในดานตางๆที่มีอิทธิพลตอธุรกิจขายสินคา

แผนกเด็กออนบนเว็บไซตออนไลน เพื่อนําไปใชในการวิเคราะหและสรุปผลการวิจัยไดดังน้ี 

สวนท่ี 1.1 แนวคิดเก่ียวกับความเต็มใจจาย 

จากการวิจัยเอกสารพบวา ความเต็มใจจายหรือความเต็มใจจาย (Willingness to pay) 

มีนักวิชาการหลายทาน ไดใหความหมายหรือนิยามของความเต็มใจจาย ไดดังแสดงในตารางที่ 

2
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ตารางที่ 8 แสดงความหมายของความเต็มใจจายจากการวิจัยเอกสาร 

 

แนวคิดความเต็มใจจาย ความหมาย 

พรวิภา รอดราษฏร, 2556 ความยินดีที่บุคคลจะจายสินคาหรือบริการชนิดใดชนิดหน่ึง 

เพื่อใหไดสินคาหรือบริการน้ันๆ 

ปยะนุช บุญแท, 2554 ความยินดีหรือความเต็มใจของผูบริโภคที่พรอมจะจายคา

สินคาน้ันในราคาเทาใดยอมข้ึนอยูกับ การประเมินสินคา 

หรือบริการน้ันของผูบริโภค 

กนกวรรณ กมลจารุพิศุทธ์ิ, 2554 ความเต็มใจที่จะจายจึงเปนการแสดงออกถึงมูลคาสูงสุดที่มี

ความยินดีที่จะจายสวนเพิ่มของกลุมผูบริโภค โดยการ

ประเมินเปนตัวเงินที่ยอมสละในการแลกกับผลประโยชนจาก

การซื้อสวนเพิ่มดวยความสมัครใจ 

อรรถพันธ สารวงศ, 2555 ความสามารถในการจายรวมในสินคาหรือบริการไดเทาไร ผล

ที่ไดนอกจากสามารถประเมินอุปสงคของบริการแลว  การที่

ประชาชนมีสวนรวมจายยังสงผลใหประชาชนใชสินคาหรือ

บริการอยางเหมาะสม ไมฟุมเฟอยเกินไป 

ธนสิทธ์ิ ต้ังอุดมนันทกิจ, 2556 ความเต็มใจที่จะจายเปนการประเมินคุณคาของผูซื้อในการ

ตัดสินใจเลือกซื้อสินคาหรือบริการใดก็ตามโดยสามารถวัดได

ในรูปของมูลคาสูงสุดที่ยินดีจะจาย 

 

จากตารางที่ 8 สามารถสรุปความหมายของความเต็มใจจาย (Willingness to pay: 

WTP)ไดวา ความเต็มใจจายของแตละบุคคล มีความแตกตางกันเปนการแสดงออกถึงมูลคาสูงสุดที่

ผูใชบริการมีความยินดีที่จะจายคาสินคาหรือบริการที่ทางเว็บไซตมีการนําเสนอรูปแบบตาง ๆ  โดย

การประเมินเปนตัวเงินที่ยอมสละในการแลกรับกับสิทธิประโยชนตางๆที่ทางเว็บไซตขายสินคาเสนอ

ดวยความเต็มใจ มีหลายปจจัยที่สงผลตอความเต็มใจจายในการซื้อสินคาและบริการ ไดแก ระดับ

รายได อาชีพ ราคาของสินคาและบริการเปนตน ทั้งน้ีผูวิจัยใชแนวคิดความเต็มใจจายเกี่ยวกับ

สถานการณความเต็มใจจายในธุรกิจขายสินคาแผนกเด็กออนบนเว็บไซตออนไลน โดยการสราง

สถานการณสมมติข้ึนเพือ่ประเมินถึงความสามารถของผูบริโภคในการซื้อสินคาและบริการ ซึง่สามารถ

คํานวณไดโดยวิธีการประเมินความเต็มใจจายของแตละบุคคล 

สวนท่ี 1.2 แนวคิดทฤษฏีเก่ียวกับความคาดหวัง 

จากการวิจัยเอกสารเกี่ยวกับแนวคิดและทฤษฏีเกี่ยวกับความคาดหวังพบวา ความ

คาดหวังคือ ความตองการหรือการต้ังความหวังไปลวงหนา และเช่ือวาถาดําเนินการวิธีน้ีจะไดรับ
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ผลตอบแทนเชนน้ัน สวนผลที่จะไดรับอาจจะทําใหเกิดความพอใจหรือไมพอใจได ดังน้ันผูบริโภคที่เขา

มาใชบริการจะมีความคาดหวังที่เกิดจากรูปภาพตัวอยางของสินคาและบริการของเว็บไซตออนไลน 

ซึ่งอาจจะตรงหรือไมตรงตามความคาดหวังของผูบริโภค เพราะฉะน้ัน เว็บไซตออนไลนตองมีการ

พัฒนาเพื่อตอบสนองความตองการของผูบริโภคที่สูงข้ึนไปตามลําดับตามความตองการและตองมีการ

พัฒนาไปตามยุคสมัย ตามแนวคิดของ วิคเตอร วรูม ที่วาผูใชบริการมีความคาดหวังในการใชบริการ

ไดน้ัน ก็ตอเมื่อเกิดความรูสึกพึงพอใจ โดยมีการคิดลวงหนาถึงคุณคาของการบริการวา มีความ 

สามารถเพียงพอตามที่ตนเองคาดหวังไวมากนอยเพียงใด ซึ่งมี 3 ลักษณะ ประกอบดวย ความคาดหวัง

อยูที่ผล (Outcomes) ความปรารถนาที่รุนแรง (Violence) และความคาดหวัง (Expectancy)  สิ่ง

เหลาน้ีจะเกิดข้ึนโดยการแสดงพฤติกรรมออกมา เมื่อเกิดความรูสึกผลที่ไดรับอาจเกิดตามที่ผูใชบริการ

คาดหวังหรือไมใชตามที่คาดหวังไวก็เปนได และคริสโตเฟอร เอช เลิฟล็อคและลอเรน ไรน ที่กลาวถึง 

ความคาดหวังถึงคุณภาพของการบริการที่สามารถรับรูได อาจมีการเปรียบเทียบการบริการที่ผูใชบริการ

สามารถรับรูได และสวนใหญการบริการที่ไดรับจะพรอมกับความคาดหวังอยูเสมอ และความคาดหวัง

ของผูใชบริการอาจเกิดจากการที่ไดรับอิทธิพลจากประสบการณที่เกิดข้ึนมาในอดีตอาจเกิดข้ึนจากคํา 

ติชม การพูดแบบปากตอปาก และขาวสารตาง ๆ ที่เคยไดรับมากอนหนาการใชบริการ 

สวนท่ี 1.3 แนวคิดวิธีการสมมุติเหตุการณใหประเมินคาสินคา (CVM) 

จากการวิจัยเอกสารเกี่ยวกับแนวคิดวิธีการสมมติเหตุการณใหประเมินคา (CVM พบวา 

วิธีการประเมินคา มุงเนนที่จะทราบความพอใจของผูบริโภคในสถานการณที่สมมติเกี่ยวกับจํานวนเงนิ

สูงสุดที่บุคคลยินดีที่จะจายเพื่อใหไดรับสิ่งตอบแทนที่คุมคาสําหรับในแตละบุคคลที่ตองการ หรือ

ในทางกลับกันคือตองการที่จะไดรับการชดเชยเมื่อคุณภาพของสินคาหรือการแยลง เปนเครื่องมือชวย

วัดที่ใชคําถามจากการสํารวจเพื่อวัดความคิดเห็นและความรูสึกของผูตอบแบบสอบถามที่ถูกเลือกเปน

กลุมตัวอยาง โดยการวัดคาออกมาเปนตัวเงิน จึงเปนการแสดงออกถึงมูลคาสูงสุดและสะทอนใหเห็น

ถึงความเต็มใจจายของลูกคาที่เขามาใชบริการ บางครั้งอาจจะสรางสถานการณสมมติข้ึนมาเพื่อ

สอบถามความคิดเห็นจากกลุมตัวอยาง โดยถามจํานวนเงินของความเต็มใจจายข้ึนเรื่อยๆ จนกวาจะ

ตอบ “ไมเต็มใจจาย” รูปแบบที่จะสอบถามความเต็มใจที่จะจายซึ่งมี 5 รูปแบบ คือ Open-

ended ,Payment card , Bidding Games, Contingent ranking, Close-ended เปนตน การ

เลือกใชแตละวิธีข้ึนอยูกับการต้ังแบบสอบถามของผูวิจัย 

 

สวนท่ี 2 ขอมูลท่ัวไปดานปจจัยสวนบุคคล 

ผลการวิเคราะหขอมูลทั่วไปดานปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม ไดแก เพศ อายุ 

สถานภาพ ระดับการศึกษา และรายไดเฉลี่ยตอเดือน ของกลุมตัวอยาจํานวน 400 คน 

โดยการหาคารอยละ ซึ่งผลการวิเคราะหขอมูลดังแสดงในตารางที ่9 ดังน้ี 
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ตารางที ่9 จํานวน และรอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามขอมูลปจจัยสวนบุคคล 
 

เพศ จํานวน (คน) รอยละ 

ชาย 58 14.5 

หญิง 342 85.5 

รวม 400 100.0 

 

จากตารางที่ 9 แสดงใหเห็นวา กลุมตัวอยาง 400 คนเพศ สวนใหญเปนเพศหญิง จํานวน 

342 คน คิดเปนรอยละ 85.5 และเปนเพศชาย จํานวน 58 คน คิดเปนรอยละ 14.5 ตามลําดับ 

 

ตารางที่ 10 แสดงคาความถ่ี และรอยละ จําแนกตามชวงอายุ 
 

อาย ุ จํานวน (คน) รอยละ 

อายุตํ่ากวา 20 ป 11 2.8 

อายุ 20 – 29 ป 294 73.5 

อายุ 30- 39 ป 81 20.3 

อายุ 40 – 49 ป 7 1.8 

50 ปข้ึนไป 7 1.8 

รวม 400 100.0 

 

จากตารางที่ 10 แสดงใหเห็นวา กลุมตัวอยาง 400 คน อายุ สวนใหญมีอายุระหวาง 20 - 

29ป จํานวน 294คน คิดเปนรอยละ 73.5 รองลงมาไดแก อายุระหวาง 30 – 39 ป จํานวน 81 คน 

คิดเปนรอยละ 20.3 และนอยที่สุด ไดแก อายุ 40 – 49 ปข้ึนไป จํานวน 7คน คิดเปนรอยละ 1.8 

และ อายุ 50 ปข้ึนไป จํานวน จํานวน 7 คน คิดเปนรอยละ 1.8 ตามลําดับ ดังน้ันแสดงใหเห็นวากลุม

ตัวอยางของงานวิจัยน้ีมีชวงอายุระหวาง 20 - 29ป 
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ตารางที่ 11 แสดงคาความถ่ี และรอยละ จําแนกตามสถานภาพ 
 

สถานภาพ จํานวน (คน) รอยละ 

โสด 42 10.5 

สมรส 351 87.8 

หมาย/หยาราง 7 1.8 

รวม 400 100.0 

 

จากตารางที ่11 แสดงใหเห็นวา กลุมตัวอยาง 400 คน  สถานภาพสวนใหญมสีถานภาพ

สมรส จํานวน 351 คน คิดเปนรอยละ 87.8 รองลงมา ไดแก โสดจํานวน 42 คน คิดเปนรอยละ 10.5 

และนอยทีสุ่ดไดแก หยา/หมาย จํานวน 7 คน คิดเปนรอยละ 1.8 ตามลําดับ 

 

ตารางที่ 12 แสดงคาความถ่ี และรอยละ จําแนกตามระดับการศึกษา 
 

ระดับการศึกษาสูงสุด จํานวน(คน) รอยละ 

ตํ่ากวาปริญญาตร ี 6 1.5 

ปริญญาตร ี 301 75.3 

ปริญญาโทหรอืสงูกวา 65 16.3 

รวม 400 100.0 

 

จากตารางที่ 12 แสดงใหเห็นวา กลุมตัวอยาง 400 คน ระดับการศึกษา สวนใหญระดับ

การศึกษาปริญญาตรี จํานวน 301 คน คิดเปนรอยละ 75.3 รองลงมาไดแก สูงกวาปริญญาตรี จํานวน 

65 คน คิดเปนรอยละ 16.3 และนอยที่สุดไดแก ตํ่ากวาปริญญาตรี จํานวน 6คน คิดเปนรอยละ 1.5 

ตามลําดับ 
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ตารางที่ 13 แสดงคาความถ่ี และรอยละ จําแนกตามรายไดเฉลี่ยตอเดือน 

 

รายไดเฉลี่ยตอเดือน จํานวน (คน) รอยละ 

ตํ่ากวาหรือเทากบั 20,000 บาท 23 5.8 

20,001 – 30,000 บาท 53 13.3 

30,001 – 40,000 บาท 115 28.8 

40,001 – 50,000 บาท 75 18.8 

50,00 บาทข้ึนไป 35 8.8 

รวม 400 100.0 

 

จากตารางที่ 13 แสดงใหเห็นวา กลุมตัวอยาง 400 คน  จําแนกตามรายไดเฉลี่ยตอเดือน

พบวา ประชากรกลุมตัวอยางสวนใหญมีรายไดเฉลี่ยตอเดือนระหวาง 30,000 - 40,000บาท จํานวน 

115 คน คิดเปนรอยละ 28.8รองลงมาไดแก รายไดเฉลี่ยตอเดือนระหวาง 75 รายไดตํ่ากวา 40,001 – 

50,000 บาท จํานวน 75 .คน คิดเปนรอยละ 18.8 และนอยที่สุดไดแก ตํ่ากวาหรือเทากับ 20,000 บาท 

จํานวน 23 คน คิดเปนรอยละ 5.8 คน ตามลําดับ 

 

สวนท่ี 3 ขอมูลดานพฤติกรรมการซื้อสินคาของแผนกเด็กออนบนเว็บไซตออนไลน 

ผลการวิเคราะหขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับการซื้อสินคาแผนกเด็กออนบนเว็บไซตออนไลนไดแก 

เปรียบเทียบกี่เว็บไซตกอนการตัดสินใจสั่งซื้อสินคาแผนกเด็กออนความถ่ีในการซื้อสินคาแผนกเด็ก

ออนหรือบริการออนไลนแตละครั้ง มูลคาที่ทานซื้อสินคาแผนกเด็กออนบนเว็บไซต วิธีชําระสินคา 

และ.เหตุผลที่ทานไมซื้อสินคาแผนกเด็กบนเว็บไซตออนไลน ของกลุมตัวอยางจํานวน 400 คน โดย

การหาคารอยละ ซึ่งผลการวิเคราะหขอมูลดังแสดงในตารางที1่3 ดังน้ี 
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ตารางที่ 14 จํานวน รอยละ และความถ่ีขอมูลดานพฤติกรรมการซื้อสินคาของแผนกเด็กออนบน

เว็บไซตออนไลน 

 

เปรียบเทียบก่ีเว็บไซตกอนการซื้อสินคา จํานวน (คน) รอยละ 

นอยกวา 2 เว็บไซต 102 25.5 

2 – 4 เว็บไซต 245 61.3 

4 – 6 เว็บไซต 30 7.5 

มากกวา 6 เว็บไซต 23 5.8 

รวม 400 100 

 

จากตารางที่ 14 แสดงใหเห็นวา กลุมตัวอยางจํานวน 400 คน จําแนกจํานวนการ

เปรียบเทียบกอนซื้อสินคา สวนใหญจะเปรียบเทียบกอนการซื้อ 2 – 4 เว็บไซต จํานวน 245 คน คิด

เปนรอยละ 61.3 รองลงมา ไดแก นอยกวา 2 เว็บไซต จํานวน 102 คน คิดเปนรอยละ 25.5 และ

นอยที่สุดไดแก มากกวา 6 เว็บไซต จํานวน 23 คน คิดเปนรอยละ 5.8 ตามลําดับ 
 

ตารางที ่15 จํานวน รอยละ และความถ่ีโดยเฉลี่ยที่ซื้อสินคาแผนกเด็กออนหรือบริการออนไลน 

 

ความถ่ีโดยเฉลี่ยท่ีทานซื้อสินคาแผนกเด็กออน 

หรือบริการออนไลน 
จํานวน (คน) รอยละ 

นอยกวาเดือนละครั้ง 307 76.8 

1 – 2 ครั้งตอเดือน 65 16.3 

3 – 4 ครั้งตอเดือน 17 4.3 

มากกวา 4 ครั้งตอเดือน 11 2.8 

รวม 400 100 

 

จากตารางที ่15 แสดงใหเห็นวา กลุมตัวอยางจํานวน 400 คน จําแนกความถ่ีในการซื้อ

สินคาแผนกเด็กออนบนเว็บไซตออนไลน สวนใหญนอยกวาเดือนละครั้ง จํานวน 307 คน คิดเปนรอย

ละ 76.8  รองลงมาไดแก 1 – 2 ครั้งตอเดือน จํานวน 65 คน คิดเปนรอยละ16.3 และนอยที่สุดไดแก

มากกวา 4 ครั้งตอเดือน จํานวน 11 คน คิดเปนรอยละ 2.8 ตามลําดับ 
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ตารางที่ 16 จํานวน รอยละ และความถ่ีขอมูลของมูลคาที่ซื้อสินคาแผนกเด็กออนบนเว็บไซต 

 

ความถ่ีโดยเฉลี่ยท่ีทานซื้อสินคาแผนกเด็กออน 

บนเว็บไซต 
จํานวน (คน) รอยละ 

101 - 500 72 18 

501 – 1000 131 32.8 

1001 - 5000 197 49.3 

5001-10,000 0 0 

มากกวา 10,000บาทข้ึนไป 0 0 

รวม 400 100 

 

จากตารางที่ 16 แสดงใหเห็นวา กลุมตัวอยางจํานวน 400 คน จําแนกตามมูลคาที่ซื้อ

สินคาแผนกเด็กออนบนเว็บไซต สวนใหญมูลคาที่ซื้อ 1001-5000 จํานวน 197 คน คิดเปนรอยละ 

49.3 รองลงมาไดแก 501-1000 จํานวน 131คน คิดเปนรอยละ 32.8 และนอยที่สุดไดแก มากกวา 

10,000บาทข้ึนไปจํานวน 72 คน คิดเปนรอยละ18 ตามลําดับ 

 
ตารางที ่17 จํานวน รอยละ และความถ่ีของการชําระสินคาในระบบออนไลนดวยวิธีใดบอยทีสุ่ด 
 

วิธีชําระสินคาในระบบออนไลนดวยวิธีใดบอยท่ีสุด จํานวน (คน) รอยละ 

ชําระผานบญัชีธนาคาร 186 46.5 

ชําระผานบัตรเครดิต 198 49.5 

ชําระทางไปรษณีย 0 0 

นัดพบผูขายพรอมชําระเงิน 16 4 

รวม 400 100 
 

จากตารางที ่17 แสดงใหเห็นวา กลุมตัวอยางจํานวน 400 คน จําแนกตามวิธีชําระสินคา

ในระบบออนไลนบอยที่สุด สวนใหญชําระผานบัตรเครดิต จํานวน 198 คน คิดเปนรอยละ 49.5 

รองลงมาไดแก ชําระผานบัญชีธนาคาร จํานวน 186 คน คิดเปนรอยละ 46.5 และนอยที่สุดไดแก 

ชําระผานบัตรเครดิต จํานวน 186 คน คิดเปนรอยละ 46.5 ตามลําดับ 
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ตารางที่ 18 จํานวน รอยละ และความถ่ีของเหตุผลที่ทานไมซื้อสินคาแผนกเด็กบนเว็บไซตออนไลน 
 

เหตุผลท่ีไมซื้อสินคาแผนกเด็กบนเว็บไซตออนไลน จํานวน (คน) รอยละ 

สินคาไมตรงความตองการ 72 18.0 

ไมแนใจวาจะไดรับสินคา 34 8.5 

เว็บไมนาเช่ือถือ 32 8 

ไมมีรับประกันหลังการขาย 0 0 

ไมไดลองสินคา 119 29.8 

ไมเห็นสินคากอนการสัง่ซื้อ 143 35.8 

รวม 400 100 
 

จากตารางที่ 18 แสดงใหเห็นวา กลุมตัวอยางจํานวน 400 คน จําแนกตามเหตุผลที่ทาน

ไมซื้อสินคาแผนกเด็กบนเว็บไซตออนไลน สวนใหญไมเห็นสินคากอนการสั่งซื้อ จํานวน 143 คน คิด

เปนรอยละ 35.8 รองลงมาไดแก ไมไดลองสินคา จํานวน 119 คน คิดเปนรอยละ 29.8 และนอยที่สุด

ไดแก เว็บไมนาเช่ือถือ จํานวน 32 คน คิดเปนรอยละ 8 ตามลําดับ 
  
สวนท่ี 4 สถานการณความเต็มใจจายเก่ียวกับความเต็มใจจายของธุรกิจขายสินคาแผนกเด็กบน
เว็บไซตออนไลน  

เสนอผลการวิเคราะหจํานวนและรอยละรูปแบบการเสนอโปรโมช่ันและสิทธิพิเศษที่จะ

ไดรับที่สงผลตอความเต็มใจที่จะจายของของธุรกิจขายสินคาแผนกเด็กบนเว็บไซตออนไลน  ของกลุม

ตัวอยางจํานวน 400 คน ซึ่งผลการวิเคราะหขอมูล ดังแสดงในตารางที1่9 ดังน้ี 
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ตารางที่ 19 จํานวน และรอยละความคิดเห็นของกลุมตัวอยาง เมื่อสินคามีราคาถูกแตไมมีใบ
รับประกันสินคา 

 
ความเต็มใจจายในการซื้อสินคาแผนกเด็กออน เมื่อมี

ราคาถูกแตไมมีใบรับประกัน  
จํานวน (คน) รอยละ 

สถานการณที่ 1 สินคามรีาคาถูกแตไมมีใบรบัประกันสินคา 
เต็มใจ 168 42 
ไมเต็มใจ 232 58 

รวม 400 100 
 

จากตารางที่ 19 แสดงขอมูลรอยละของเหตุการณสมมติที่ 1  วา “ หากทางเว็บไซดที่

ทานจะซื้อน้ันถามีราคาถูกกวาแตไมมีใบรับประกันสินคา ทานมีความเต็มใจที่จะจายหรือไม ”แสดงให

เห็นวา กลุมตัวอยางจํานวน 400 คน พบวา ผูใชบริการเต็มใจที่จะจาย จํานวน 168 คน คิดเปนรอยละ 

42 และสวนใหญไมเต็มใจที่จาย จํานวน 232 คน คิดเปนรอยละ 58 ผูบริโภคยังคงตัดสินใจซื้อสินคาที่

มีราคาแพงและมีใบรับประกันสินคา 
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ตารางที่ 20 จํานวน และรอยละความคิดเห็นของกลุมตัวอยาง เมื่อมีการเสนอโปรโมช่ันและสิทธิ
พิเศษที่จะไดรับ 

 
ความเต็มใจจายในการซื้อสินคาแผนกเด็กออน การแนะนํา
โปรโมชั่น ทานจะไดรับคูปองสวนลด 500 บาทใชในครั้ง

ตอไป และทานยังไดรับสิทธิพิเศษเปนสมาชิกกับทาง 
เว็บไซต ทานเต็มใจจายท่ีราคาใด 

จํานวน(คน) รอยละ 

ราคาที่เสนอ 1,500บาท ทานเต็มใจจายหรอืไม   

เต็มใจ 240 60 

ไมเต็มใจ 7 1.8 

ราคาที่เสนอ 3000บาท ทานเต็มใจจายหรือไม   
เต็มใจ 45 11.3 
ไมเต็มใจ 62 15.5 

ราคาที่เสนอ 5000บาท ทานเต็มใจจายหรือไม   
เต็มใจ 293 73.3 
ไมเต็มใจ 107 26.8 

ราคาที่เสนอ 8000บาท ทานเต็มใจจายหรือไม   
เต็มใจ 46 11.5 
ไมเต็มใจ 247 61.8 

ราคาที่เสนอ 10,000บาท ทานเต็มใจจายหรอืไม   
เต็มใจ 14 3.5 
ไมเต็มใจ 32 8.0 

 
จากตางรางที่ 20 แสดงใหเห็นวา กลุมตัวอยาง 400 คน ในสถานการณที่ 2 เมื่อมีการ

เสนอโปรโมช่ันแลกกับสิทธิพิเศษตางๆ ที่จะไดรับคูปองสวนลด 500 บาทใชในครั้งตอไป และยังไดรับ
สิทธิพิเศษเปนสมาชิกกับทางเว็บไซต ราคาที่เสนอ 1,500 บาท เต็มใจจาย จํานวน 240 คน คิดเปน
รอยละ 60 และไมเต็มใจจาย จํานวน 7 คิดเปนรอยละ 1.8 หากเสนอราคาที่ 3000บาท บาท เต็มใจ
จาย จํานวน 45 คน คิดเปนรอยละ 11.3 และไมเต็มใจจาย จํานวน 62 คิดเปนรอยละ 15.5 หาก
เสนอราคาที่ 5000บาท ทาน เต็มใจจาย จํานวน 293 คน คิดเปนรอยละ 73.3 และไมเต็มใจจาย 
จํานวน 107 คิดเปนรอยละ 26.8 หากเสนอราคาที่ 8000 บาท ทาน เต็มใจจาย จํานวน 46 คน คิด
เปนรอยละ 11.5 และไมเต็มใจจาย จํานวน 247 คิดเปนรอยละ 61.8 8 หากเสนอราคาที่ 10,000 
บาท ทาน เต็มใจจาย จํานวน 14 คน คิดเปนรอยละ 3.5 และไมเต็มใจจาย จํานวน 32 คิดเปน 
รอยละ 8.0 ตามลําดับ 
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ตารางที่ 21 จํานวน และรอยละความคิดเห็นของกลุมตัวอยาง เมื่อมีการเสนอโปรโมช่ันรวมกับสวน

สนุก Funarium ศูนยกิจกรรมครอบครัวครบวงจร 

 

สถานการณท่ี 3 ความเต็มใจจายในการซื้อสินคาแผนก

เด็กออน เมื่อมีการเสนอโปรโมชั่นรวมกับสวนสนุก 

Funarium ศูนยกิจกรรมครอบครัวครบวงจร  

ทานมีความเต็มใจท่ีจะจายหรือไม 

จํานวน ( n = 400 ) รอยละ 

1. ลูกคาตองสะสมแตมใหครบ 20 ดวง ภายใน 1 ป 

เต็มใจ 

ไมเต็มใจ 

 

230 

170 

 

57.7 

42.5 

 

จากตารางที่ 21 แสดงขอมูลรอยละของเหตุการณสมมติที่ 3 กลาววา "เมื่อมีการเสนอ

โปรโมช่ันรวมกับสวนสนุก Funarium ศูนยกิจกรรมครอบครัวครบวงจร ทานมีความเต็มใจที่จะจาย

หรือไม" พบวา ผูใชบริการเต็มใจที่จะจายเพื่อสะสมแตมใหครบ 20 ดวง จํานวน 230 คน คิดเปนรอย

ละ 57.7 และไมเต็มใจที่จะจาย จํานวน 170 คน คิดเปนรอยละ 42.5 
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ภาพที่ 15 ความเปนไปไดของเหตุการณของคําถามปลายปดแบบเสนอแตมสองครั้งกรณีสะสมแตม

เริ่มตนที่เสนอเทากับ 20 ดวงตอทาน 

หมายเหตุ: ตัวเลขในวงเลบ็แสดงสัดสวนรอยละของกลุมตัวอยาง 

 

จากภาพที่ 15 แสดงรอยละสัดสวนความเปนไปไดของเหตุการณของคําถามปลายปด

แบบเสนอแตมสองครั้งกรณีสะสมแตมเริ่มตนที่เสนอเทากับ 20 ดวงตอทาน พบวา จํานวนแตมที่

เสนอเริ่มตนที่ 20 ดวงตอบ “เต็มใจจาย” จํานวน 230 คน คิดเปนรอยละ 57.5 และ ไมเต็มใจจาย 

จํานวน 170 คน คิดเปนรอยละ 42.5 และจํานวนแตมสูงสุดที่เต็มใจจายที่ 30 บาท จํานวน 42 คน 

คิดเปนรอยละ 10.5 และไมเต็มใจจาย จํานวน 51 คน คิดเปนรอยละ 12.8 กรณีปฏิเสธที่จะสะสม

แตมที่เสนอเริ่มตนแตเต็มใจที่จะจายที่เสนอครั้งที่สองเริ่มตนที่ 15 ดวง พบวามีผูตอบเต็มใจจาย 

จํานวน 147 คน คิดเปนรอยละ 36.8 และ ไมเต็มใจจาย จํานวน 23 คน คิดเปนรอยละ 5.8 และ

สะสมแตมนอยสุดที่ผูตอบแบบสอบถามเต็มใจที่จะจายอยูที่ 13 ดวง จํานวน 0 คน คิดเปนรอยละ 

0.0 และ ไมเต็มใจจาย จํานวน 23 คน คิดเปนรอยละ 5.8 
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ตารางที่ 22 แสดงขอมูลขอสาเหตุผลที่ไมเต็มใจที่จะจายอัตราคาบริการ ณ ราคาใด ๆ เลย 

 

สาเหตุเหตุผลท่ีไมเต็มใจท่ีจะจายอัตราคาบริการ ณ  

ราคาใด ๆ เลย 
ความถ่ี รอยละ 

ราคาสูงเกินไปไมเหมาะสม 158 39.5 

ไมคุมคากับการสั่งซื้อสินคา 188 47.0 

อื่นๆ 45 11.3 

รวม 291 97.8 

 

หมายเหตุ* กลุมตัวอยางสามารถเลือกคําตอบไดมากกวา 1 คําตอบ 

  

จากตารางที่ 22 แสดงขอมูลขอสาเหตุผลที่ไมเต็มใจที่จะจายอัตราคาบริการ ณ ราคาใดๆ

เลย พบวาไมคุมคากับการสั่งซื้อสินคาเปนปจจัยหลัก มีจํานวน 188 คน คิดเปนรอยละ 47.0 

รองลงมาไดแก ราคาสูงเกินไปไมเหมาะสม จํานวน 158 คน คิดเปนรอยละ 39.5 และนอยที่สุดคือ 

อื่น ๆ จํานวน 45 คน คิดเปนรอยละ 11.3 ที่ไมมีคําตอบที่ระบุไว ซึ่งไมมีผลตอการตัดสินใจซื้อสินคา

หรือบริการของผูใชบริการ 

 

สวนท่ี 5 ความคาดหวังท่ีมีตอการใชบริการของลูกคาในธุรกิจขายสินคาแผนกเด็กออนบนเว็บไซต

ออนไลน 

เสนอผลการวิเคราะหจํานวนและรอยละของความคาดหวังของผูใชบริการที่มีตอการใช

บริการของลูกคาในธุรกิจขายสินคาแผนกเด็กออนบนเว็บไซตออนไลน ทั้ง 4 ดาน ไดแก ดานคุณภาพ

ของสินคาและบริการ ความนาเช่ือถือของเว็บไซต ความสะดวกในการชําระคาสินคา และความต้ังใจ

ในการกลับมาซื้อซ้ํา 
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ตารางที่ 23 แสดงคาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความคาดหวังของผูใชบริการตอคุณภาพ
ของสินคาและบริการของแผนกเด็กออนบนเว็บไซตออนไลน 

 

ความคาดหวงัของ

ผูใชบริการตอคุณ- 

ภาพของสินคา 

และบริการ 

ระดับความสาํคัญ 

มาก

ท่ีสุด 

มาก ปาน

กลาง 

นอย นอย

ท่ีสุด 

 

Mean 

 

S.D. 

 

ระดับ 

 

อันดับ 

เว็บไซตใหขอมูลของ

สินคาและบริการที่

ถูกตอง 

217 

(54.3) 

79 

(19.8) 

93 

(23.3) 

11 

(2.8) 

- 4.25 0.90 มาก

ที่สุด 

1 

เว็บไซตใหขอมูลของ

สิ นค า หรื อบ ริ ก า ร

ครบถวนเพียงพอใหซือ้

สินคาหรือบริการได 

175 

(43.8) 

111 

(27.8) 

103 

(25.8) 

- 11 

(2.8) 

4.09 0.96 มาก 3 

ขอมูลของสินคาหรือ

บริการมีความชัดเจน

พอสํ าหรั บกา รซื้ อ

สินคาหรือบริการ 

198 

(49.5) 

101 

(25.3) 

90 

(22.5) 

11 

(2.8) 

- 4.21 0.88 มาก

ที่สุด 

2 

เ ว็ บ ไ ซ ต มี ก า ร ใ ช

ก ร า ฟ ก ห รื อ ภ า พ 

เคลื่อนไหวไดอยางมี

ประสิทธิภาพในการ

สื่อสารขอมูลที่จําเปน

ของสินคาหรือบริการ

สําหรับในการซือ้สนิคา

หรือบริการ 

104 

(26.0) 

91 

(22.8) 

150 

(37.5) 

28 

(7.0) 

27 

(6.8) 

3.54 1.14 มาก 4 

รวม 4.0225 0.97 มาก  

 
จากตารางที่ 23 พบวา ในภาพรวมดานความคาดหวังของผูใชบริการตอของแผนกเด็ก

ออนบนเว็บไซตออนไลนมีระดับความสําคัญอยูในระดับมาก โดยมีคา เฉลี่ย (Mean = 4.0225) และ

เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา ทุกขอมีระดับความสําคัญอยูในระดับ มาก โดยเรียงลําดับ คือ  
1) เว็บไซตใหขอมูลของสินคาและบริการที่ถูกตอง (Mean = 4.25) 2) ขอมูลของสินคาหรือบริการมี
ความชัดเจนพอสําหรับการซื้อสินคาหรือบริการ (Mean = 4.21) และ 3) เว็บไซตใหขอมูลของสินคา
หรือบริการครบถวนเพียงพอใหซื้อสินคาหรือบริการได (Mean = 4.09) ตามลําดับ 
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ตารางที่ 24 แสดงคาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความคาดหวังของผูใชบริการตอความ

นาเช่ือถือของเว็บไซตของแผนกเด็กออนบนเว็บไซตออนไลน 

 

ความคาดหวังของ

ผูใชบริการตอความ

นาเชื่อ ถือของเว็บ 

ไซตของแผนกเด็ก

อ อ น บ น เ ว็ บ ไ ซ ต

ออนไลน 

ระดับความสําคัญ 

มาก

ท่ีสุด 

มาก ปาน

กลาง 

นอย นอย

ท่ีสุด 

 

Mean 

 

S.D. 

 

ระดับ 

 

อันดับ 

อยากที่จะกลับมาซื้อ

สินคาหรือบริการอีก

ถ า ห า ก เ ว็ บ ไ ซ ต มี

ภาพลักษณที่ดี 

204 

(51.0) 

147 

(36.8) 

26 

(6.5) 

23 

(5.8) 

- 4.33 0.83 มาก

ที่สุด 

1 

เป รี ยบ เที ยบ ภ า พ 

ลักษณของเว็บไซต

กอนที่จะตัดสินใจซื้อ 

157 

(39.3) 

121 

(30.3) 

93 

(23.3) 

6 

(1.5) 

23 

(5.8) 

3.95 1.09 มาก 3 

มีความตองการที่จะ

กลับมาซื้อสินคาหรือ

บริการจากเว็บไซตที่

ไดรับความนิยม 

122 

(30.5) 

135 

(33.8) 

114 

(28.5) 

11 

(2.8) 

18 

(4.5) 

3.83 1.03 มาก 4 

อยากที่จะกลับมาซื้อ

สินคาหรือบริการอีก 

ถ า ห า ก เ พื่ อ น ๆ 

แนะนําเว็บไซตน้ี   

102 

(25.5) 

154 

(38.5) 

110 

(27.5) 

26 

(6.5) 

8 

(2.0) 

3.79 0.96 มาก 5 

อยากที่จะกลับมาซื้อ

สินคาหรือบริการจาก

เว็บไซตที่เสนอสินคา

หรือบริการที่มีคุณภาพ 

207 

(51.8) 

140 

(35.0) 

42 

(10.5) 

- 11 

(2.8) 

4.33 0.87 มาก

ที่สุด 

2 

รวม 4.046 0.956 มาก  
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จากตารางที่ 24 พบวา ในภาพรวมดานความคาดหวังของผูใชบริการตอความนาเช่ือถือ

ของเว็บไซตของแผนกเด็กออนบนเว็บไซตออนไลนมีระดับความสําคัญอยูในระดับมากโดยมีคา เฉลี่ย 

(Mean = 4.046) และเมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา ทุกขอมีระดับความสําคัญอยูในระดับมาก  

โดยเรียงลําดับ คือ 1) อยากที่จะกลับมาซื้อสินคาหรือบริการอีกถาหากเว็บไซตมีภาพลักษณที่ดี 

(Mean =4.33) 2) อยากที่จะกลับมาซื้อสินคาหรือบริการจากเว็บไซตที่เสนอสินคาหรือบริการที่มี

คุณภาพ (Mean =4.33) และ 3) เปรียบเทียบภาพลักษณของเว็บไซตกอนที่จะตัดสินใจซื้อ (Mean =3.95) 

ตามลําดับ 

 

ตารางที่ 25 แสดงคาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความคาดหวังของผูใชบริการตอความ

นาเช่ือถือของเว็บไซตของแผนกเด็กออนบนเว็บไซตออนไลน 

 

ความคาดหวังของ

ผูใชบริการตอความ

สะดวกในการชําระ

ค า สิ น ค า ข อ ง

เว็บไซตของแผนก

เด็กออนบนเว็บไซต

ออนไลน 

ระดับความสําคัญ 

มาก

ท่ีสุด 

มาก ปาน

กลาง 

นอย นอย

ท่ีสุด 

 

Mean 

 

S.D. 

 

ระดับ 

 

อันดับ 

เว็บ ไซต มีขั้ นตอน

การชําระคาสินคา

ห รื อ บ ริ ก า ร ที่ มี

ประสิทธิภาพ 

235 

(58.8) 

135 

(33.8) 

19 

(4.8) 

- 11 

(2.8) 

4.45 0.82 มาก

ที่สุด 

1 

ขั้นตอนการชําระคา

สินค าหรือบริการ

สํ าหรั บ เ ว็ บ ไซต ดู

เหมือนจะใช เวลา 

นาน 

90 

(22.5) 

91 

(22.8) 

111 

(27.8) 

66 

(16.5) 

42 

(10.5) 

3.30 1.27 ปาน

กลาง 

5 

สิ่ ง อํ า น ว ย ค ว า ม

สะดวกในการชําระ

คาสินคาหรือบริการ

ของเว็บไซตใชงาย

ตอการใชงาน 

139 

(34.8) 

172 

(43.0) 

67 

(16.8) 

11 

(2.8) 

11 

(2.8) 

4.04 0.93 มาก 3 
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ตารางที่ 25 แสดงคาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความคาดหวังของผูใชบริการตอความ

นาเช่ือถือของเว็บไซตของแผนกเด็กออนบนเว็บไซตออนไลน (ตอ) 

 

ความคาดหวังของ

ผูใชบริการตอความ

สะดวกในการชําระ

ค า สิ น ค า ข อ ง

เว็บไซตของแผนก

เด็กออนบนเว็บไซต

ออนไลน 

ระดับความสําคัญ 

มาก

ท่ีสุด 

มาก ปาน

กลาง 

นอย นอย

ท่ีสุด 

 

Mean 

 

S.D. 

 

ระดับ 

 

อันดับ 

การชําระคาสินคา

ห รื อ บ ริ ก า ร ข อ ง

เว็บไซตตรงไปตรง 

มา 

193 

(48.3) 

128 

(32.0) 

68 

(17.0) 

- 11 

(2.8) 

4.23 0.92 มาก

ที่สุด 

2 

ต อ ง ก ร อ ก ร า ย 

ละเอียดจํานวนมาก

ก อ นที่ จ ะ ทํ า ก า ร

ชําระคาสินคาหรือ

บริการ 

92 

(23.0) 

124 

(31.0) 

129 

(32.3) 

30 

(7.5) 

25 

(6.3) 

3.57 

 

1.11 มาก 4 

รวม 3.918 1.01 มาก  

 

จากตารางที่ 25 พบวา ในภาพรวมดานความคาดหวังของผูใชบริการตอความสะดวกใน

การชําระคาสินคา ของเว็บไซตของแผนกเด็กออนบนเว็บไซตออนไลน มีระดับความสําคัญอยูในระดับ

มาก โดยมีคา เฉลี่ย (Mean = 3.918) และเมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา ทุกขอมีระดับความสําคัญ

อยูในระดับมาก โดยเรียงลําดับ คือ 1) เว็บไซตมีข้ันตอนการชําระคาสินคาหรือบริการที่มีประสิทธิภาพ 

(Mean =4.45) 2) การชําระคาสินคาหรือบริการของเว็บไซตน้ีตรงไปตรงมา (Mean =4.23) และ  3)  สิ่ง

อํานวยความสะดวกในการชําระคาสินคาหรือบริการของเว็บไซตใชงายตอการใชงาน (Mean =4.04) 

ตามลําดับ 
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ตารางที่ 26  แสดงคาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความคาดหวังของผูใชบริการตอความ

ต้ังใจในการกลับมาซื้อซ้ําของลูกคาแผนกเด็กออนบนเว็บไซตออนไลน 

 

ความคาดหวงัของ

ผูใชบริการตอ

ความต้ังใจในการ

กลับมาซื้อซ้ําของ

ลูกคาแผนกเด็ก

ออนบนเว็บไซต

ออนไลน 

ระดับความสําคัญ 

มาก

ท่ีสุด 

มาก ปาน

กลาง 

นอย นอย

ท่ีสุด 

 

Mean 

 

S.D. 

 

ระดับ 

 

อันดับ 

มีความเปนไปไดที่

จะซื้ อสิ นค าหรื อ

บริการจากเว็บไซต

อีกในอนาคต 

106 

(26.5) 

100 

(25.0) 

186 

(46.5) 

- 8 

(2.0) 

3.74 0.91 มาก 1 

จะซื้ อสิ นค าหรื อ

บ ริ ก า ร อ่ื น ๆ บ น

เว็บไซตอีกในอนาคต 

99 

(24.8) 

104 

(26.0) 

167 

(41.8) 

22 

(5.5) 

8 

(2.0) 

3.66 0.97 ปาน

กลาง 

3 

จ ะกลั บ เ ข า ม า ดู

เว็บไซตน้ีอีกไมวา

ฉั นจะมี ห รื อ ไม มี

ความตองการใน

การซื้อสินคาหรือ

บริการ 

71 

(17.8) 

141 

(35.3) 

111 

(27.8) 

29 

(7.3) 

48 

(12.0) 

3.39 1.20  4 

จะพิจารณาเว็บไซต

เปนตัว เลือกแรก 

เมื่อตองการที่จะซื้อ

สินคาหรือบริการ

อีกในอนาคต 

107 

(26.8) 

117 

(29.3) 

148 

(37.0) 

14 

(3.5) 

14 

(3.5) 

3.72 1.00 มาก 2 
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ตารางที่ 26  แสดงคาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความคาดหวังของผูใชบริการตอความ

ต้ังใจในการกลับมาซื้อซ้ําของลูกคาแผนกเด็กออนบนเว็บไซตออนไลน (ตอ) 

 

ความคาดหวงัของ

ผูใชบริการตอ

ความต้ังใจในการ

กลับมาซื้อซ้ําของ

ลูกคาแผนกเด็ก

ออนบนเว็บไซต

ออนไลน 

ระดับความสําคัญ 

มาก

ท่ีสุด 

มาก ปาน

กลาง 

นอย นอย

ท่ีสุด 

 

Mean 

 

S.D. 

 

ระดับ 

 

อันดับ 

จะ เ ลิ ก ซื้ อ สิ น ค า

หรื อบ ริ ก า ร จ า ก

เว็บไซตเมื่อตองการ

ที่จะซื้อสินคาหรือ

บริการอีกในอนาคต 

70 

(17.5) 

115 

(28.8) 

116 

(29.0) 

33 

(8.3) 

66 

(16.5) 

3.22 1.29 ปาน

กลาง 

5 

รวม 3.546 1.074 มาก  

 

จากตารางที่ 26 พบวา ในภาพรวมดานความคาดหวังของผูใชบริการตอความต้ังใจในการ

กลับมาซื้อซ้ําของลูกคาแผนกเด็กออนบนเว็บไซตออนไลน มีระดับความสําคัญอยูในระดับมาก โดยมี

คา เฉลี่ย (Mean = 3.5046) และเมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา ทุกขอมีระดับความสําคัญอยูใน

ระดับมาก โดยเรียงลําดับ คือ 1) มีความเปนไปไดที่จะซื้อสินคาหรือบริการจากเว็บไซตอีกในอนาคต 

(Mean =3.74) 2) จะพิจารณาเว็บไซตเปนตัวเลือกแรก เมื่อตองการที่จะซื้อสินคาหรือบริการอีกใน

อนาคต (Mean = 3.72) และ 3) จะซื้อสินคาหรือบริการอื่นๆบนเว็บไซตอีกในอนาคต (Mean = 

3.66 ) ตามลําดับ 

 

สวนท่ี 6 การทดสอบสมมติฐานการวิจัย 

การวิเคราะหเพื่อหาปจจัยที่มิอิทธิพลตอมูลคาความเต็มใจจายสินคาแผนกเด็กออนบน

เว็บไซตออนไลนของกลุมตัวอยางทั้งหมด 400 ตัวอยาง โดยอาศัยเครื่องมือทางสถิติคือ การวิเคราะห

คาไค-สแควร มีตัวแปรคือ พฤติกรรมการซื้อสินคาของแผนกเด็กออน ไดแก การเปรียบเทียบแตละ

เว็บไซตกอนการตัดสินใจสั่งซื้อสินคาแผนกเด็กออนความถ่ีที่ซื้อสินคาแผนกเด็กออนหรือบริการ

ออนไลนมูลคาที่ซื้อสินคาแผนกเด็กออนบนเว็บไซตวิธีชําระสินคาในระบบออนไลนดวยวิธีใดบอยที่สุด

และเหตุผลที่ไมซื้อสินคาแผนกเด็กบนเว็บไซตออนไลน ซึ่งผลวิเคราะหขอมูลดังแสดงในตารางที่ 26 -

28 ดังน้ี 
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สมมติฐานการวิจัย 

H0: ความคาดหวังของลูกคาหรือผูใชบริการไมสัมพันธตอความเต็มใจจายของลูกคา

แผนกเด็กออนบนเว็บไซตออนไลน 

H1: ความคาดหวังของลูกคาหรือผูใชบริการสัมพันธตอความเต็มใจจายของลูกคาแผนก

เด็กออนบนเว็บไซตออนไลน 

 

ตารางที่ 27 สมมติฐานการวิจัยที่ 1: ปจจัยความคาดหวังของลูกคาสัมพันธตอความเต็มใจจายของ

ลูกคาในธุรกิจขายสินคาแผนกเด็กออนบนเว็บไซตออนไลน 

 

 

 

ปจจัยความคาดหวัง 

สถานการณท่ี 1 ความเต็มใจจายในการซื้อสินคาแผนกเด็กออน  

เมื่อมีราคาถูกแตไมมีใบรับประกัน 

Chi-

square 

( ) 

P –Value 

(Sig.) 

Cramer's 

V 

(V) 

แปลงผล 

Cramer's 

V 

(V) 

สรุปผล 

การทดสอบ 

ดานคุณภาพของสินคา

และบริการ  

38.726 .000 0.311 ปานกลาง สัมพันธ 

ความนาเช่ือถือของ

เว็บไซต 

39.765 .000 0.315 ปานกลาง สัมพันธ 

ความสะดวกในการชําระ

คาสินคา 

27.858 .000 0.264 ปานกลาง สัมพันธ 

ความต้ังใจในการกลับมา

ซื้อซ้ํา 

20.233 .000 0.225 ตํ่า สัมพันธ 

 

จากตารางที่ 27 ผลการทดสอบสมมติฐานเพื่อหาปจจัยความคาดหวังของผูใชบริการ

สัมพันธตอความเต็มใจจายของลูกคาแผนกเด็กออนบนเว็บไซตออนไลน ในเหตุการณสมมติที่ 1 ที่วา

“ หากทางเว็บไซดที่ทานจะซื้อน้ันถามีราคาถูกกวาแตไมมีใบรับประกันสินคา ทานมีความเต็มใจที่จะ

จายหรือไม” พบวา ปจจัยความคาด หวังที่สัมพันธตอความเต็มใจจายสูงสุด 3 อันดับ คือ 1) ปจจัย

ความคาดหวังความนาเช่ือถือของเว็บไซต Chi-square เทากับ 39.765 มีคา P-value เทา กับ .000 

ซึ่งมีคานอยกวานัยสําคัญทางสถิติที่กําหนดไวคือ 0.05 จึงยอมรับสมมติฐาน H1 น่ันคือ ปจจัยความ

คาดหวังดานความนาเช่ือถือของเว็บไซตสัมพันธตอลูกคาหรือผูใชบริการมีความเต็มใจจาย ในการซื้อ

สินคาแผนกเด็กออนเมื่อมีราคาถูกแตไมมีใบรับประกัน หรือในอีกความหมาย คือ ปจจัยความ

2
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คาดหวังดานความนาเช่ือถือของเว็บไซตสัมพันธตอความเต็มใจจายของลูกคาในธุรกิจขายสินคาแผนก

เด็กออนบนเว็บไซตออนไลน 2) ปจจัยความคาดหวังดานดานคุณภาพของสินคาและบริการ มีคาสถิติ 

Chi-square เทากับ 38.726, มีคา P-value เทากับ .000 ซึ่งมีคานอยกวานัยสําคัญทางสถิติที่กําหนด

ไว คือ 0.05 จึงยอมรับสมมติฐาน H1 น่ันคือ ปจจัยความคาดหวังดานดานคุณภาพของสินคาและ

บริการ ลูกคาหรือผูใชบริการมีความเต็มใจจายในการซื้อสินคาแผนกเด็กออน เมื่อมีราคาถูกแตไมมีใบ

รับประกันสินคา คือความคาดหวังดานดานคุณภาพของสินคาและบริการของลูกคาหรือผูใชบริการ

สงผลสัมพันธตอความเต็มใจจายของลูกคาในธุรกิจขายสินคาแผนกเด็กออนบนเว็บไซตออนไลน และ 

3) ปจจัยความคาดหวังดานความสะดวกในการชําระคาสินคา, ดานความต้ังใจในการกลับมาซื้อซ้ํา   

มีคาสถิติ Chi-square เทา กับ 27.858 และ 20.233 ตามลําดับ มีคา P-value เทากับ .000 ซึ่งมีคา

นอยกวานัยสําคัญทางสถิติที่กําหนดไว คือ 0.05 จึงยอมรับสมมติฐาน H1 น่ันคือ ปจจัยความคาดหวัง

ดานความสะดวกในการชําระคาสินคา, ดานความต้ังใจในการกลับมาซื้อซ้ําของลูกคาหรือผูใชบริการมี

ความเต็มใจจายในการซื้อสินคาแผนกเด็กออน เมื่อมีราคาถูกแตไมมีใบรับประกันสินคา หรือในอีก

ความหมาย คือ ปจจัยความคาดหวังดานความสะดวกในการชําระคาสินคา, ดานความต้ังใจในการ

กลับมาซื้อซ้ําของลูกคาหรือผูใชบริการสัมพันธตอความเต็มใจจายของลูกคาในธุรกิจขายสินคาแผนก

เด็กออนบนเว็บไซตออนไลน 

เมื่อวัดคาความสัมพันธระหวางตัวแปรทั้งสองกลุม โดยใชสัมประสิทธ์ิของคราเมอร พบวา 

ปจจัยความคาดหวังมีคาความสัมพันธกับความเต็มใจจายของลูกคาในธุรกิจขายสินคาแผนกเด็กออน

บนเว็บไซตออนไลน ในสถานการณที่ 1 คิดเปนรอยละ 0.315, 0.311และ 0.264 
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ตารางที่  28 สมมติฐานการวิจัยที่ 2: ปจจัยความคาดหวังของลูกคาสัมพันธตอความเต็มใจจายของ

ลูกคาในธุรกิจขายสินคาแผนกเด็กออนบนเว็บไซตออนไลน 

 

 

 

ปจจัยความคาดหวัง 

สถานการณท่ี 2 ความเต็มใจจายในการซื้อสินคาแผนกเด็กออน  

เมื่อมีการการแนะนําโปรโมชั่น ท่ีจะไดรับคูปองสวนลด 500 บาท 

ใชในครั้งตอไป และยังไดรับสิทธิพิเศษเปนสมาชิกกับทางเว็บไซต 

Chi-

square 

( ) 

P –Value 

(Sig.) 

Cramer's 

V 

(V) 

แปลงผล 

Cramer's 

V 

(V) 

สรุปผล 

การทดสอบ 

ดานคุณภาพของสินคา

และบริการ 

8.308 .000 0.144 ตํ่า สัมพันธ 

ความนาเช่ือถือของ

เว็บไซต 

46.917 .000 0.342 ปานกลาง สัมพันธ 

ความสะดวกในการชําระ

คาสินคา 

24.874 .000 0.249 ตํ่า สัมพันธ 

ความต้ังใจในการกลับมา

ซื้อซ้ํา 

47.501 .000 0.345 ปานกลาง สัมพันธ 

 

จากตารางที่ 28 ผลการทดสอบสมมติฐานเพื่อหาปจจัยความคาดหวังของผูใชบริการ

สัมพันธตอความเต็มใจจายของลูกคาแผนกเด็กออนบนเว็บไซตออนไลน ในเหตุการณสมมติที่ 2 ที่วา 

“ หากทางเว็บไซดที่ทานจะซื้อน้ันถามีการการแนะนําโปรโมช่ัน ที่จะไดรับคูปองสวนลด 500 บาทใช

ในครั้งตอไป และยังไดรับสิทธิพิเศษเปนสมาชิกกับทางเว็บไซต ทานมีความเต็มใจที่จะจายหรือไม”

พบวา ปจจัยความคาดหวังที่สัมพันธตอความเต็มใจจายสูงสุด 3 อันดับ คือ 1) ปจจัยความคาดหวัง

ดานความต้ังใจในการกลับมาซื้อซ้ํา Chi-square เทากับ 47.501, มีคา P-value เทา กับ . 345 ซึ่งมี

คานอยกวานัยสําคัญทางสถิติที่กําหนดไวคือ 0.05 จึงยอมรับสมมติฐาน H1 น่ันคือ ปจจัยความ

คาดหวังดานความต้ังใจในการกลับมาซื้อซ้ําของลูกคาหรือผูใชบริการมีความเต็มใจจาย เมื่อมีการการ

แนะนําโปรโมช่ัน ที่จะไดรับคูปองสวนลด 500 บาทใชในครั้งตอไป และยังไดรับสิทธิพิเศษเปนสมาชิก

กับทางเว็บไซต หรือในอีกความหมาย คือ ปจจัยความคาดหวังดานความต้ังใจในการกลับมาซื้อซ้ําของ

ลูกคาหรือผูใชบริการสัมพันธตอความเต็มใจจายของลูกคาในธุรกิจขายสินคาแผนกเด็กออนบน

เว็บไซตออนไลน 2) ปจจัยความคาดหวังดานความนาเช่ือถือของเว็บไซต มีค าสถิติ Chi-square  

เทากับ 46.917, มีคา P-value เทากับ .342ซึ่งมีคานอยกวานัยสําคัญทางสถิติที่กําหนดไว คือ 0.05 

2
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จึงยอมรับสมมติฐาน H1 น่ันคือ ปจจัยความคาดหวังดานความนาเช่ือถือของเว็บไซตของลูกคาหรือ

ผูใชบริการมีความเต็มใจจาย เมื่อมีการการแนะนําโปรโมช่ัน ที่จะไดรับคูปองสวนลด 500 บาทใชใน

ครัง้ตอไป และยังไดรับสิทธิพิเศษเปนสมาชิกกับทางเว็บไซต หรือในอีกความหมาย คือ ปจจัยความ

คาดหวังดานความนาเช่ือถือของเว็บไซตของลูกคาหรือผูใชบริการสัมพันธตอความเต็มใจจายของ

ลูกคาในธุรกิจขายสินคาแผนกเด็กออนบนเว็บไซตออนไลน และ 3) ปจจัยความคาดหวังดานความ

สะดวกในการชําระคาสินคา, ดานคุณภาพของสินคาและบริการ มีคาสถิติ Chi-square เทา กับ 

24.874 และ 8.308 ตามลําดับ มีคา P-value เทากับ .000 ซึ่งมีคานอยกวานัยสําคัญทางสถิติที่

กําหนดไว คือ 0.05 จึงยอมรับสมมติฐาน H1 น่ันคือ ปจจัยความคาดหวังดานความสะดวกในการ

ชําระคาสินคา, ดานคุณภาพของสินคาและบริการของลูกคาหรือผูใชบริการมีความเต็มใจจาย เมื่อมี

การการแนะนําโปรโมช่ัน ที่จะไดรับคูปองสวนลด 500 บาทใชในครั้งตอไป และยังไดรับสิทธิพิเศษ

เปนสมาชิกกับทางเว็บไซต หรือในอีกความหมาย คือ ปจจัยความคาดหวังดานความสะดวกในการ

ชําระคาสินคา, ดานคุณภาพของสินคาและบริการของลูกคาหรือผูใชบริการสัมพันธตอความเต็มใจ

จายของลูกคาในธุรกิจขายสินคาแผนกเด็กออนบนเว็บไซตออนไลน 

เมื่อวัดคาความสัมพันธระหวางตัวแปรทั้งสองกลุม โดยใชสมัประสิทธ์ิของคราเมอร พบวา 

ปจจัยความคาดหวังมีคาความสัมพันธกับความเต็มใจจายของลูกคาในธุรกิจขายสินคาแผนกเด็กออน

บนเว็บไซตออนไลนในสถานการณที่ 2 คิดเปนรอยละ 0.345, 0.342 และ 0.249 
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ตารางที่ 29 สมมติฐานการวิจัยที่ 3: ปจจัยความคาดหวังของลูกคาสัมพันธตอความเต็มใจจายของ

ลูกคาในธุรกิจขายสินคาแผนกเด็กออนบนเว็บไซตออนไลน  

 

 

 

ปจจัยความคาดหวัง 

สถานการณท่ี 3 ความเต็มใจจายในการซื้อสินคาแผนกเด็กออน  

เมื่อมีการเสนอโปรโมชั่นรวมกับสวนสนุก Funarium ศูนยกิจกรรม

ครอบครัวครบวงจร เพ่ือรับสิทธิพิเศษตางกับทางสวนสนุก 

Chi-

square 

( ) 

P –Value 

(Sig.) 

Cramer's 

V 

(V) 

แปลงผล 

Cramer's 

V 

(V) 

สรุปผล 

การทดสอบ 

ดานคุณภาพของสินคา

และบริการ 

21.691 .000 0.233 ตํ่า สัมพันธ 

ความนาเช่ือถือของ

เว็บไซต 

23.579 .000 0.243 ตํ่า สัมพันธ 

ความสะดวกในการชําระ

คาสินคา 

15.899 .000 0.199 ตํ่า สัมพันธ 

ความต้ังใจในการกลับมา

ซื้อซ้ํา 

92.797 .000 0.482 ปานกลาง 

 

สัมพันธ 

 

จากตารางที่ 29 ผลการทดสอบสมมติฐานเพื่อหาปจจัยความคาดหวังของผูใชบริการ

สัมพันธตอความเต็มใจจายของลูกคาแผนกเด็กออนบนเว็บไซตออนไลน ในเหตุการณสมมติที่ 3 ที่วา 

“หากทางเว็บไซดที่ทานจะซื้อน้ันถามีการเสนอโปรโมช่ันรวมกับสวนสนุก Funarium ศูนยกิจกรรม

ครอบครัวครบวงจร เพื่อรับสิทธิพิเศษตางกับทางสวนสนุกา ทานมีความเต็มใจที่จะจายหรือไม”พบวา

ปจจัยความคาดหวังที่สัมพันธตอความเต็มใจจายสูงสุด 3 อันดับ คือ 1) ปจจัยความคาดหวังความ

ต้ังใจในการกลับมาซื้อซ้ํา Chi-square เทากับ92.797, มีคา P-value เทา กับ .000 ซึ่งมีคานอยกวา

นัยสําคัญทางสถิติที่กําหนดไวคือ 0.05 จึงยอมรับสมมติฐาน H1 น่ันคือ ปจจัยความคาดหวังความ

ต้ังใจในการกลับมาซื้อซ้ําของลูกคาหรือผูใชบริการมีความเต็มใจจาย เมื่อมีการเสนอโปรโมช่ันรวมกับ

สวนสนุก Funarium ศูนยกิจกรรมครอบครัวครบวงจร เพื่อรับสิทธิพิเศษตางกับทางสวนสนุก หรือใน

อีกความหมาย คือปจจัยความคาดหวังความต้ังใจในการกลับมาซื้อซ้ําของลูกคาหรือผูใชบริการ

สัมพันธตอความเต็มใจจายของลูกคาในธุรกิจขายสินคาแผนกเด็กออนบนเว็บไซตออนไลน2) ปจจัย

ความคาดหวังดานความนาเช่ือถือของเว็บไซต มีคาสถิติ Chi-square เทากับ 23.579, มีคา P-value 

เทากับ .000 ซึ่งมีคานอยกวานัยสําคัญทางสถิติที่กําหนดไว คือ 0.05 จึงยอมรับสมมติฐาน H1 น่ันคือ 

2
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ปจจัยความคาดหวังดานความนาเช่ือถือของเว็บไซตของลูกคาหรือผูใชบริการมีความเต็มใจจาย เมื่อมี

การเสนอโปรโมช่ันรวมกับสวนสนุก Funarium ศูนยกิจกรรมครอบครัวครบวงจร เพื่อรับสิทธิพิเศษ

ตางกับทางสวนสนุก หรือในอีกความหมาย คือ ปจจัยความคาดหวังดานความนาเช่ือถือของเว็บไซต

ของลูกคาหรือผูใชบริการมีความเต็มใจจายสัมพันธตอความเต็มใจจายของลูกคาในธุรกิจขายสินคา

แผนกเด็กออนบนเว็บไซตออนไลน และ 3) ปจจัยความคาดหวังดานคุณภาพของสินคาและบริการ, 

ความสะดวกในการชําระคาสินคา มีคาสถิติ Chi-square เทา กับ 21.691และ 15.899 ตามลําดับ 

มีคา P-value เทากับ .000 และ .003 ซึ่งมีคานอยกวานัยสําคัญทางสถิติที่กําหนดไว คือ 0.05 จึง

ยอมรับสมมติฐาน H1 น่ันคือ ปจจัยความคาดหวังดานคุณภาพของสนิคาและบริการ, ความสะดวกใน

การชําระคาสินคาของลูกคาหรือผูใชบริการมีความเต็มใจจาย เมื่อมีการเสนอโปรโมช่ันรวมกับสวน

สนุก Funarium ศูนยกิจกรรมครอบครัวครบวงจร เพื่อรับสิทธิพิเศษตางกับทางสวนสนุก หรือในอีก

ความหมาย คือ ปจจัยความคาดหวังดานคุณภาพของสินคาและบริการ, ความสะดวกในการชําระคา

สินคาของลูกคาหรือผูใชบริการสัมพันธตอความเต็มใจจายของลูกคาในธุรกิจขายสินคาแผนกเด็กออน

บนเว็บไซตออนไลน 

เมื่อวัดคาความสัมพันธระหวางตัวแปรทั้งสองกลุม โดยใชสัมประสิทธ์ิของคราเมอร พบวา

ปจจัยความคาดหวังมีคาความสัมพนัธกับความเต็มใจจายของลูกคาในธุรกิจขายสินคาแผนกเด็กออน

บนเว็บไซตออนไลนในสถานการณที่ 3 คิดเปนรอยละ 0.482, 0.243 และ 0.233 

ผลการสังเคราะหรูปแบบของการบริการและราคาท่ีเหมาะสมในแผนกเด็กออนบน

เว็บไซต 
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ตารางที่ 30 การสังเคราะหรูปแบบของการบริการและราคาที่เหมาะสมในแผนกเด็กออนบนเว็บไซต 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปแบบของการบริการ

และราคาทีเ่หมาะสม

ในแผนกเด็กออน 

 

 

 

 

 

 

ดานคุณภาพของสินคาและบริการ 

 

1. เว็บไซตใหขอมูลของสินคา

และบริการที่ถูกตอง 

2. ขอมูลสินคาหรือบริการมี

ความชัดเจน 

3. ขอมูลของสินคาหรือบริการ

ครบถวน 

 

 

ดานความนาเช่ือถือของเว็บไซต 

 

 

 

 

1.เว็บไซตมีภาพลักษณที่ดีจะ

กลับมาซื้อสินคาอีก 

2.หากเสนอสินคาที่มีคุณภาพ

จะกลับมาซื้ออีก 

3. เปรียบเทียบภาพลักษณของ

เว็บไซต 

 

ดานความสะดวกในการชําระคาสินคา 

1. เว็บไซตมีข้ันตอนที่มี

ประสิทธิภาพ 

2. การชําระสินคาตรงไปตรงมา 

3.เว็บไซตงายตอการใชงาน 

 

 

ดานความต้ังใจกลบัมาซือ้ซ้ํา 

1. ความเปนไปไดกลบัมาซื้อ

สินคาซ้ํา 

2. จะพิจารณาเว็บไซตเปน

ตัวเลือกแรก 

3. จะซื้อสินคาและบริการอื่นๆ

ในเว็บไซตอีก 
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จากผลการสังเคราะหรูปแบบของการบริการและราคาที่เหมาะสมในแผนกเด็กออน 

พบวาดานคุณภาพของสินคาและบริการ ผูบริโภคใหความสําคัญกับการมีภาพลักษณที่ดีขอมูลสินคา

หรือบริการมีความชัดเจนและครบถวนเพียงพอ ดานความนาเช่ือถือของเว็บไซต  ผูบริโภคให

ความสําคัญกับเว็บไซตมีภาพลักษณที่ ดีและสินคาและบริการที่มีคุณภาพ ซึ่งจะเปรียบเทียบ

ภาพลักษณกอนการซื้อ ดานความสะดวกในการชําระคาสินคา ผูบริโภคใหความสําคัญกับการชําระ

สินคาหรือบริการมีประสิทธิภาพและการชําระสินคามีความตรงไปตรงมามีระบบงายตอการชําระ

สินคา ดานความต้ังใจกลบัมาซื้อซ้ํา ผูบริโภคมีความเปนไปไดที่จะกลับมาซื้อซ้ําหากตองการสินคาอีก

จะพิจารณาเว็บไซตเปนตัวเลือกแรกและยังคงซื้อสินคาและบริการอื่น ๆ ผานเว็บไซตอีก 
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บทท่ี 5 

สรุปผล อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 

 

 การศึกษาเรื่อง ความเต็มใจจายและความคาดหวังของลูกคาแผนกเด็กออนบนเว็บไซต

ออนไลน ผูตอบแบบสอบถามความเต็มใจจาย มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาถึงมูลคาราคาที่ลูกคาหรือ

ผูบริโภคมีความเต็มใจที่จะจายและลักษณะของความคาดหวังที่ลูกคาหรือผูบริโภคมีตอธุรกิจขาย

สินคาแผนกเด็กออนบนเว็บไซตออนไลน จากการรวบรวมขอมูลที่ไดจากกลุมตัวอยางผูที่เคยใชบรกิาร

บนเว็บไซตแผนกเด็กออน จํานวน 400 คน โดยนําขอมูล ไดแก คาสถิติรอยละ คาเฉลี่ย และสถิติ 

ไค-สแควร ผลการวิจัยสรุปดังน้ี 

 

สรุปผลการวิจัย 

สวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 

ผลการวิจัยที่ไดจากการศึกษาดานปจจัยสวนบุคคลของลูกคาในธุรกิจขายสินคาแผนกเด็ก

ออนบนเว็บไซตออนไลนพบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนผูหญิงรอยละ 85.5 ชวงอายุระหวาง 

20 – 29 ป มีสถานภาพสมรส มีการศึกษาระดับปริญญาตรีมากที่สุด รองลงมาคือ ระดับปริญญาโท  

มีรายไดอยูในชวง 20,001-30,000 บาท คิดเปนรอยละ 59.3 

สวนท่ี 2 พฤติกรรมการซื้อสินคาแผนกเด็กออนบนเว็บไซตออนไลน 

ผลการวิจัยที่ไดจากการศึกษาดานพฤติกรรมการซื้อสินคาแผนกเด็กออนบนเว็บไซตออนไลน 

โดยสวนใหญผูใชบริการธุรกจิขายสินคาแผนกเด็กออนบนเว็บไซตออนไลนการซื้อแตละครั้งผูใชบรกิารจะ

เปรียบเทียบ 2 - 4 เว็บไซต กอนการตัดสินใจซื้อสินคา โดยการสั่งซื้อสินคานอยกวาเดือนละครั้ง 

คาใชจายในการซื้อสินคาแตละครั้งอยูระหวาง 1001 – 5000 บาท และใชจายผานบัตรเครดิตมากที่สุด 

และรองลงมาคือ ชําระผานบัญชีธนาคาร ตามลําดับ และนอยที่สุดคือ นัดพบผูขายพรอมชําระเงิน เหตุผล

สวนใหญที่ลูกคาหรือผูบริโภคไมซื้อสินคาแผนกเด็กออนบนเว็บไซตออนไลนคือ ไมเห็นสินคากอนการ

สั่งซื้อ รองลงมาคือ ไมไดลองสินคา และสินคาไมตรงตามความตองการตามลําดับ    

สวนท่ี 3 วิเคราะหสถานการณความเต็มใจจายของลูกคาในธุรกิจขายสินคาแผนกเด็ก

ออนบนเว็บไซตออนไลน 

ความคิดเห็นของลูกคาหรือผูบริโภคดานความคาดหวังของลูกคาหรือผูใชบริการ เมื่อมี

ราคาถูกแตไมมีใบรับประกันเมื่อซื้อสินคาแผนกเด็กออนบนเว็บไซตออนไลน ทําใหสงผลตอความเต็ม

ใจจาย พบวา 

สถานการณที่ 1 ความเต็มใจจายในการซื้อสินคาแผนกเด็กออนเมื่อมีราคาถูกแตไมมีใบ

รับประกันเมื่อซื้อสินคาแผนกเด็กออนบนเว็บไซตออนไลนน้ันพบวากลุมตัวอยางสวนใหญไมเต็มใจ

จายราคาที่ถูกกวาแตไมไดใบรับประกันสินคา 
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สถานการณที่ 2 ความเต็มใจจายในการซื้อสินคาแผนกเด็กออน เมื่อมีการการแนะนํา

โปรโมช่ัน ที่จะไดรับคูปองสวนลด 500 บาทใชในครั้งตอไป และยังไดรับสิทธิพิเศษเปนสมาชิกกับทาง

เว็บไซต พบวากลุมตัวอยางมีความเต็มใจจายที่ราคา 5000 บาท จํานวน 293 คน คิดเปนรอยละ 

73.3 รองลงมาคือ เต็มใจจายที่ราคา 1,500 บาท จํานวน 240 คน คิดเปนรอยละ 60 และเต็มใจจาย 

ที่ราคา 8000 บาท จํานวน 46 คน คิดเปนรอยละ 11.5  ตามลําดับและกลุมตัวอยางในกรณีไมเต็มใจ

จายสวนใหญพบที่ราคา 8000 จํานวน 247 คน คิดเปนรอยละ 61.8 

สถานการณที่ 3 ความเต็มใจจายในการซือ้สินคาแผนกเด็กออน เมื่อมีการเสนอโปรโมช่ัน

รวมกับสวนสนุก Funarium ศูนยกิจกรรมครอบครัวครบวงจร เพื่อรับสิทธิพิเศษตางกับทางสวนสนุก 

กลุมตัวอยางมีความเต็มใจที่จะจาย เริ่มตนที่เสนอเทากับ 20 ดวงตอทาน พบวาจํานวนแตมที่เสนอ

เริ่มตนที่ 20 ดวงตอบ “เต็มใจจาย” จํานวน 230 คน คิดเปนรอยละ 57.5 หากเพิ่มข้ึนเปน 25 ดวง

ตอทาน มีความเต็มใจจายที่รอยละ 23.3 และ หากเพิ่มข้ึนเปน 30 ดวงตอทาน มีความเต็มใจจายคิด

เปนรอยละ 10.5 แสดงใหเห็นวามูลคาความเต็มใจจายสูงสุดสําหรับลูกคาหรือผูใชบริการอยูที่การ

สะสมที่ 30 ดวงตอทาน และหากผูตอบแบบสอบถาม  “ไมเต็มใจจาย” จะนําเสนอราคาครั้งที่สอง

ลดลงเริ่มตนที่ 15 ดวง พบวามีผูตอบเต็มใจจาย จํานวน 147 คน คิดเปนรอยละ 36.8 และ ไมเต็มใจ

จาย จํานวน 23 คน คิดเปนรอยละ 5.8 และสะสมแตมนอยสุดที่ผูตอบแบบสอบถามเต็มใจที่จะจาย

อยูที่ 13 ดวง จํานวน 0 คน คิดเปนรอยละ 0.0 และ ไมเต็มใจจาย จํานวน 23 คน คิดเปนรอยละ 5.8 

สวนท่ี 4 การวิเคราะหความคาดหวังท่ีมีตอการใชบริการของลูกคาในธุรกิจขายสินคา

แผนกเด็กออนบนเว็บไซตออนไลน 

การวิเคราะหความคาดหวังของลูกคาหรือผูใชบริการที่มีตอการใชบริการแผนกเด็กออน

บนเว็บไซตออนไลนประกอบดวย 5 ดาน ไดแก ดานคุณภาพของสินคาและบริการ ความนาเช่ือถือ

ของเว็บไซต ความสะดวกในการชําระคาสินคา และความต้ังใจในการกลับมาซื้อซ้ํา พบวา 

ภาพรวมดานความคาดหวังดานคุณภาพของสินคาและบริการของลูกคาหรือผูใชบริการ

ตอการใชบริการแผนกเด็กออนบนเว็บไซตออนไลน มีระดับความสําคัญอยูในระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ย 

(Mean = 4.0225) และเมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา ทุกขอมีระดับความสําคัญอยูในระดับมาก โดย

เรียงลําดับคือ 1) เว็บไซตใหขอมูลของสินคาและบริการที่ถูกตอง(Mean = 4.25 ) 2) ขอมูลของสินคา

หรือบริการมีความชัดเจนพอสําหรับการซื้อสินคาหรือบริการ(Mean = 4.21) และ 3) เว็บไซตให

ขอมูลของสินคาหรือบริการครบถวนเพียงพอใหซื้อสินคาหรือบริการได (Mean = 4.09) ตามลําดับ 

ภาพรวมดานความคาดหวังดานความนาเช่ือถือของเว็บไซตของผูใชบริการตอความ

นาเช่ือถือของเว็บไซตของแผนกเด็กออนบนเว็บไซตออนไลน มีระดับความสําคัญอยูในระดับมากโดยมี

คาเฉลี่ย (Mean = 4.046) และเมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา ทุกขอมีระดับความสําคัญอยูในระดับมาก 

โดยเรียงลําดับ คือ 1) อยากที่จะกลับมาซื้อสินคาหรือบริการอีกถาหากเว็บไซตมีภาพลักษณที่ ดี  

(Mean =4.33) 2) อยากที่จะกลับมาซื้อสินคาหรือบริการจากเว็บไซตที่เสนอสินคาหรือบริการที่มี

คุณภาพ (Mean=4.33) และ 3) เปรียบเทียบภาพลักษณของเว็บไซตกอนที่จะตัดสินใจซื้อ (Mean =3.95) 

ตามลําดับ 
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ภาพรวมดานความคาดหวังดานความสะดวกในการชําระคาสินคาของผูใชบริการตอความ

นาเช่ือถือของเว็บไซตของแผนกเด็กออนบนเว็บไซตออนไลน มีระดับความสําคัญอยูในระดับมาก โดย

มีคาเฉลี่ย (Mean = 3.918) และเมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา ทุกขอมีระดับความสําคัญอยูใน 

ระดับมาก โดยเรียงลําดับ คือ 1) เว็บไซตมีข้ันตอนการชําระคาสินคาหรือบริการที่มีประสิทธิภาพ 

(Mean =4.45) 2) การชําระคาสินคาหรือบริการของเว็บไซตน้ีตรงไปตรงมา (Mean =4.23) และ 3) สิ่ง

อํานวยความสะดวกในการชําระคาสินคาหรือบริการของเว็บไซตใชงายตอการใชงาน (Mean =4.04) 

ตามลําดับ 

ภาพรวมดานความคาดหวังดานความต้ังใจในการกลับมาซื้อซ้ําของผูใชบริการตอความ

นาเช่ือถือของเว็บไซตของแผนกเด็กออนบนเว็บไซตออนไลน มีระดับความสําคัญอยูในระดับมาก โดย

มีคา เฉลี่ย (Mean = 3.5046) และเมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา ทุกขอมีระดับความสําคัญอยูใน

ระดับมาก โดยเรียงลําดับ คือ 1)มีความเปนไปไดที่จะซื้อสินคาหรือบริการจากเว็บไซตอีกในอนาคต 

(Mean =3.74) 2) จะพิจารณาเว็บไซตเปนตัวเลือกแรก เมื่อตองการที่จะซื้อสินคาหรือบริการอีกใน

อนาคต (Mean = 3.72) และ 3)จะซื้อสินคาหรือบริการอื่นๆบนเว็บไซตอีกในอนาคต (Mean = 

3.66 ) ตามลําดับ 

ดังน้ัน เมื่อพิจารณาความคาดหวังของลูกคาหรือผูใชบริการของเว็บไซตของแผนกเด็ก

ออนบนเว็บไซตออนไลนในดานรวมพบวา อยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน โดยเรียงลําดับ

จากมากไปหานอย คือ 1)ความนาเช่ือถือของเว็บไซต (Mean = 4.046)  2) คือ ดานคุณภาพของ

สินคาและบริการ (Mean = 4.0225)3) คือ ความสะดวกในการชําระคาสินคา (Mean = 3.918)4) 

คือ ความต้ังใจในการกลับมาซื้อซ้ํา (Mean = 3.546) ตามลําดับ 

สวนท่ี 5 การทดสอบสมมติฐานการวิจัย 

ความสัมพันธระหวางปจจัยความคาดหวังของลูกคาหรือผูใชบริการ และความเต็มใจจาย

ของผูใชบริการแผนกเด็กออนบนเว็บไซตออนไลน 

สมมติฐานการวิจัยท่ี 1: ลักษณะของความคาดหวังของลูกคาและผูใชบริการสงผลตอ

ความเต็มใจจายของลูกคาแผนกเด็กเด็กออนบนเว็บไซตออนไลนเมื่อมีราคาถูกแตไมมีใบรับประกัน

เมื่อซื้อสินคาแผนกเด็กออนบนเว็บไซตออนไลน พบวา 

ปจจัยความคาดหวังดานความนาเช่ือถือของเว็บไซตมีค าสถิติ Chi-square เทากับ 

39.765 มีคา P-value เทา กับ .000 ซึ่งมีคานอยกวานัยสําคัญทางสถิติที่กําหนดไวคือ 0.05 จึง

ยอมรับสมมติฐาน H1 น่ันคือ ปจจัยความคาดหวังดานความนาเช่ือถือของเว็บไซตสงผลตอลูกคาหรือ

ผูใชบริการมีความเต็มใจจาย ในการซื้อสินคาแผนกเด็กออนเมื่อมีราคาถูกแตไมมีใบรับประกัน หรือ 

ปจจัยความคาดหวังดานความนาเช่ือถือของเว็บไซตสงผลตอความเต็มใจจายของลูกคาในธุรกิจขาย 

สินคาแผนกเด็กออนบนเว็บไซตออนไลน  

ปจจัยความคาดหวังดานดานคุณภาพของสินคาและบริการ มีคาสถิติChi-square เทากับ

38.726, มีคา P-value เทากับ .000 ซึ่งมีคานอยกวานัยสําคัญทางสถิติที่กําหนดไว คือ 0.05 จึง

ยอมรับสมมติฐาน H1 น่ันคือ ปจจัยความคาดหวังดานดานคุณภาพของสินคาและบริการ ลูกคาหรือ
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ผูใชบริการมีความเต็มใจจายในการซื้อสินคาแผนกเด็กออน เมื่อมีราคาถูกแตไมมีใบรับประกันสินคา 

หรือความคาดหวังดานดานคุณภาพของสินคาและบริการของลูกคาหรือผูใชบริการสงผลสงผลตอ

ความเต็มใจจายของลูกคาในธุรกิจขายสินคาแผนกเด็กออนบนเว็บไซตออนไลน 

ปจจัยความคาดหวังดานความสะดวกในการชําระคาสินคา มีคาสถิติ Chi-square เทา 

กับ 27.858 มีคา P-value เทากับ .000 ซึ่งมีคานอยกวานัยสําคัญทางสถิติที่กําหนดไว คือ 0.05 จึง

ยอมรับสมมติฐาน H1 น่ันคือ ปจจัยความคาดหวังดานความสะดวกในการชําระคาสินคาของลูกคา

หรือผูใชบริการมีความเต็มใจจายในการซื้อสินคาแผนกเด็กออน เมื่อมีราคาถูกแตไมมีใบรับประกัน

สินคา หรือ ปจจัยความคาดหวังดานความสะดวกในการชําระคาสินคาของลูกคาหรือผูใชบริการสงผล

ตอความเต็มใจจายของลูกคาในธุรกิจขายสินคาแผนกเด็กออนบนเว็บไซตออนไลน 

คาความสัมพันธระหวางตัวแปรทั้งสองกลุม โดยใชสัมประสิทธ์ิของคราเมอรวี (Cramer’s 

V) พบวา ปจจัยความคาดหวังดานความนาเช่ือถือของเว็บไซต  , ดานดานคุณภาพของสินคาและ

บริการและดานความสะดวกในการชําระคาสินคามีความสัมพันธกับความเต็มใจจายของลูกคาในธุรกจิ

แผนกเด็กออนบนเว็บไซตออนไลนในสถานการณที่ 1 ในระดับปานกลาง 

สมมติฐานการวิจัยท่ี  2 : ลักษณะของความคาดหวังของลูกคาและผูใชบริการสงผลตอ

ความเต็มใจจายของลูกคาแผนกเด็กเด็กออนบนเว็บไซตออนไลนเมื่อมีการการแนะนําโปรโมช่ัน ที่จะ

ไดรับคูปองสวนลด 500 บาทใชในครั้งตอไป และยังไดรับสิทธิพิเศษเปนสมาชิกกับทางเว็บไซต พบวา 

ปจจัยความคาดหวังดานความต้ังใจในการกลับมาซื้อซ้ํา มีคาสถิติ Chi-square เทากับ

47.501 มีคา P-value เทา กับ .000ซึ่งมีคานอยกวานัยสําคัญทางสถิติที่กําหนดไว คือ 0.05 จึง

ยอมรับสมมติฐาน H1 น่ันคือ ปจจัยความคาดหวังดานความต้ังใจในการกลับมาซื้อซ้ําของลูกคาหรือ

ผูใชบริการมีความเต็มใจจาย เมื่อมีการการแนะนําโปรโมช่ัน ที่จะไดรับคูปองสวนลด 500 บาทใชใน

ครั้งตอไป และยังไดรับสิทธิพิเศษเปนสมาชิกกับทางเว็บไซต หรือ ปจจัยความคาดหวังดานความต้ังใจ

ในการกลับมาซื้อซ้ําของลูกคาหรือผูใชบริการสงผลตอความเต็มใจจายของลูกคาในธุรกิจขายสินคา

แผนกเด็กออนบนเว็บไซตออนไลน  

ปจจัยความคาดหวังดานความนาเช่ือถือของเว็บไซต มีคาสถิติ Chi-square เทากับ

46.917, มีคา P-value เทากับ .000 ซึ่งมีคานอยกวานัยสําคัญทางสถิติที่กําหนดไว คือ 0.05 จึง

ยอมรับสมมติฐาน H1 น่ันคือ ปจจัยความคาดหวังดานความนาเช่ือถือของเว็บไซตของลูกคาหรือ

ผูใชบริการมีความเต็มใจจาย เมื่อมีการการแนะนําโปรโมช่ัน ที่จะไดรับคูปองสวนลด 500 บาทใชใน

ครั้งตอไป และยังไดรับสิทธิพิเศษเปนสมาชิกกับทางเว็บไซต หรือ ปจจัยความคาดหวังดานความ

นาเช่ือถือของเว็บไซตของลูกคาหรือผูใชบริการสงผลตอความเต็มใจจายของลูกคาในธุรกิจขายสินคา

แผนกเด็กออนบนเว็บไซตออนไลน  

ปจจัยความคาดหวังดานความสะดวกในการชําระคาสินคามีคาสถิติChi-square เทา กับ 

24.874มีคา P-value เทากับ .000 ซึ่งมีคานอยกวานัยสําคัญทางสถิติที่กําหนดไว คือ 0.05 จึง

ยอมรับสมมติฐาน H1 น่ันคือ ปจจัยความคาดหวังดานความสะดวกในการชําระคาสินคาของลูกคา
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หรือผูใชบริการมีความเต็มใจจาย เมื่อมีการการแนะนําโปรโมช่ัน ที่จะไดรับคูปองสวนลด 500 บาทใช

ในครั้งตอไป และยังไดรับสิทธิพิเศษเปนสมาชิกกับทางเว็บไซต หรือ ปจจัยความคาดหวังดานความ

สะดวกในการชําระคาสินคาของลูกคาหรือผูใชบริการสงผลตอความเต็มใจจายของลูกคาในธุรกิจขาย

สินคาแผนกเด็กออนบนเว็บไซตออนไลน 

คาความสัมพันธระหวางตัวแปรทั้งสองกลุม โดยใชสัมประสิทธ์ิของคราเมอรวี (Cramer’s 

V) พบวา ปจจัยความคาดหวังดานความต้ังใจในการกลับมาซื้อซ้ํา , ดานความนาเช่ือถือของเว็บไซต 

และดานความสะดวกในการชําระคาสินคามีความสัมพันธกับความเต็มใจจายของลูกคาในธุรกิจแผนก

เด็กออนบนเว็บไซตออนไลนในสถานการณที่ 2 ในระดับปานกลาง 

สมมติฐานการวิจัยท่ี  3 :ลักษณะของความคาดหวังของลูกคาและผูใชบริการสงผลตอ

ความเต็มใจจายของลูกคาแผนกเด็กเด็กออนบนเว็บไซตออนไลนเมื่อมีการเสนอโปรโมช่ันรวมกับสวน

สนุก Funarium ศูนยกิจกรรมครอบครัวครบวงจร เพื่อรับสิทธิพิเศษตางกับทางสวนสนุก พบวา 

ปจจัยความคาดหวังความต้ังใจในการกลับมาซื้อซ้ํา มีคาสิถิติ Chi-square เทากับ

92.797, มีคา P-value เทา กับ .000 ซึ่งมีคานอยกวานัยสําคัญทางสถิติที่กําหนดไวคือ 0.05 จึง

ยอมรับสมมติฐาน H1 น่ันคือ ปจจัยความคาดหวังความต้ังใจในการกลับมาซื้อซ้ําของลูกคาหรือ

ผูใชบริการมีความเต็มใจจาย เมื่อมีการเสนอโปรโมช่ันรวมกับสวนสนุก Funariumศูนยกิจกรรม

ครอบครัวครบวงจร เพื่อรับสิทธิพิเศษตางกับทางสวนสนุก หรือ ปจจัยความคาดหวังความต้ังใจใน

การกลับมาซื้อซ้ําของลูกคาหรือผูใชบริการสงผลตอความเต็มใจจายของลูกคาในธุรกิจขายสนิคาแผนก

เด็กออนบนเว็บไซตออนไลน 

ปจจัยความคาดหวังดานความนาเช่ือถือของเว็บไซต มีค าสถิติChi-square เทากับ

23.579, มีคา P-value เทากับ .000 ซึ่งมีคานอยกวานัยสําคัญทางสถิติที่กําหนดไว คือ 0.05 จึง

ยอมรับสมมติฐาน H1 น่ันคือ ปจจัยความคาดหวังดานความนาเช่ือถือของเว็บไซตของลูกคาหรือ

ผูใชบริการมีความเต็มใจจาย เมื่อมีการเสนอโปรโมช่ันรวมกับสวนสนุก Funariumศูนยกิจกรรม

ครอบครัวครบวงจร เพื่อรับสิทธิพิเศษตางกับทางสวนสนุก หรือ ปจจัยความคาดหวังดานความ

นาเช่ือถือของเว็บไซตของลูกคาหรือผูใชบริการมีความเต็มใจจายสงผลตอความเต็มใจจายของลูกคา

ในธุรกิจขายสินคาแผนกเด็กออนบนเว็บไซตออนไลน 

ปจจัยความคาดหวังดานคุณภาพของสินคาและบริการ มีคาสถิติ Chi-square เทากับ 

21.691มีคา P-value เทากับ .000 ซึ่งมีคานอยกวานัยสําคัญทางสถิติที่กําหนดไว คือ 0.05 จึง

ยอมรับสมมติฐาน H1 น่ันคือ ปจจัยความคาดหวังดานคุณภาพของสินคาและบริการของลูกคาหรือ

ผูใชบริการมีความเต็มใจจาย เมื่อมีการเสนอโปรโมช่ันรวมกับสวนสนุก Funarium ศูนยกิจกรรม

ครอบครัวครบวงจร เพื่อรับสิทธิพิเศษตางกับทางสวนสนุก หรือ ปจจัยความคาดหวังดานคุณภาพของ

สินคาและบริการ, ความสะดวกในการชําระคาสินคาของลูกคาหรือผูใชบริการสงผลตอความเต็มใจ

จายของลูกคาในธุรกิจขายสินคาแผนกเด็กออนบนเว็บไซตออนไลน 
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เมื่อวัดคาความสัมพันธระหวางตัวแปรทั้งสองกลุม โดยใชสัมประสิทธ์ิขอคราครเมอรวี 

(Cramer’s V) พบวา ปจจัยความคาดหวังดานความต้ังใจในการกลับมาซื้อซ้ํา, ดานความนาเช่ือถือ

ของเว็บไซต และดานคุณภาพของสินคาและบริการ มีความสัมพันธกับความเต็มใจจายของลูกคาใน

ธุรกิจแผนกเด็กออนบนเว็บไซตออนไลนในสถานการณที่ 3 ในระดับปานกลาง 

 

การอภิปรายผล 

จากการศึกษาความเต็มใจจายและความคาดหวังของลูกคาในธุรกิจแผนกเด็กออนบน

เว็บไซตออนไลน  ผูวิจัยพบวาสถานการณและรูปแบบทั่วไปของธุรกิจขายสินคาแผนกเด็กออนบน

เว็บไซตออนไลนในปจจุบันตลาดสินคาและธุรกิจที่เกี่ยวเน่ืองกับเด็ก นับวันย่ิงเติบโตข้ึนตามไลฟสไตล

ผูบริโภคที่เปลี่ยนไป แตดวยไลฟสไตลพอแมยุคใหม โดยเฉพาะกลุมชนช้ันกลางในเมืองที่มีลูกนอยลง 

ทําใหมีการใช เงินกับลูกๆแตละคนมากข้ึน ซึ่ งทําให ธุรกิจน้ีเ ติบโตข้ึนอยางตอเ น่ือง ทําให

ผูประกอบการธุรกิจทั้งรายใหญรายยอย ที่มีตนทุนในการดําเนินกิจการ นิยมใชเว็บไซตเพื่อเปน

ชองทางในการเผยแพรขอมูลและสินคา เว็บไซตชวยใหงายตอการจัดทําและแกไข อีกทั้งไมจําเปน

สํารองสินคา ณ จุดขาย การไมมีหนารานชวยลดตนทุนคาขนสง คาจัดการคลังสินคา คาจางพนักงาน

และคาบริหารจัดการหนารานไดเปนอยางดี เน่ืองจากความสะดวกในการเขาถึงขอมูลของสินคาน้ันได

ทันทีทําใหประหยัดเวลาและคาใชจายในการตัดสินใจซื้อไดสอดคลองกับงานวิจัยของ ณัฐรดา คูณหอม 

(2551) ไดศึกษาความคาดหวังตอองคประกอบเว็บไซตพาณิชยอิเล็กทรอนิกสในอุตสาหกรรมสายการบิน

ของผูใชบริการอินเตอรเน็ตในกรุงเทพมหานคร พบวา ผูบริโภคมีการใชอินเตอรเน็ตในการสืบคนขอมูล

เพิ่มข้ึน โดยพบวาระยะเวลาในการใชอินเตอรเน็ตเฉลี่ยตอครั้งมากกวา  3  ช่ัวโมง   ชวงเวลาในการใช

อินเตอรเน็ตมากที่สุด 18.01 - 24.00 น. สถานที่ในการใชอินเตอรเน็ตบอยที่สุดคือบาน วัตถุประสงคใน

การใชงานอินเตอรเน็ตหลักเพื่อสืบคนขอมูล 

สําหรับความเต็มใจจายและความคาดหวังของลูกคาในธุรกจิขายสินคาแผนกเด็กออนบน

เว็บไซตออนไลนสถานการณความเต็มใจจาย 3 สถานการณ พบวาลูกคามีความเต็มใจจายสินคาราคา

แพงเพื่อไดใบรับประกันสินคา และเมื่อพบวาเว็บไซตน้ันมีโปรโมช่ันแลกรับสิทธิพิเศษตาง ๆ หรือการ

สะสมแตมเพื่อรับสวนลดและไดรับบริการเพิ่มเติมสอดคลองกับงานวิจัยขอ งธนสิทธ์ิ ต้ังอุดมนันทกิจ

(2556) ไดศึกษาความเต็มใจที่จะจายคายาบรรเทาอาการขอเสื่อมของผูปวยโรคขอเสื่อม พบวา ความ

คาดหวังของผูปวยมีผลตอความเต็มใจที่จะจายเกือบทุกปจจัย คือ  รายไดของครอบครัวตอเดือนมีผล

ทั้งระดับความคาดหวัง และมูลคาสูงสุดที่ยินดีที่จะจาย  โดยหากเขาไดรับบริการตามที่คาดหวังก็จะมี

ความเต็มใจจาย ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ Linhai Wu, Shuxian Wang, Dian Zhu, Wuyang 

Hu และ Hongsha Wang (2015) ไดศึกษาเรื่องความคาดหวังของลูกคาชาวจีนและความเต็มใจจาย

สําหรับอาหารที่มีคุณภาพและความปลอดภัย โดยการสรางแบบสอบถาม เพื่อวัดความเต็มใจจายของ

ผูบริโภคเน้ือหมูตอ ขอมูลการติดตาม การรับรองคุณภาพของ ภาพลักษณความสดใหม และปจจัยที่มี

อิทธิพลอื่น ๆ ปรากฏวา การประกันคุณภาพคือคุณลักษณะที่สําคัญที่สุด ตามมาดวยคุณลักษณะที่
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ปรากฏ และขอมูลการติดตาม กลาวคือ การประกันคุณภาพคือการรับรองจากรัฐบาล ปจจัยเหลาน้ี

คือปจจัยที่มีผลตอความเต็มใจจายของผูบริโภคเน้ือหมูตามลําดับ โดยความเต็มใจจายของผูบริโภค

เน้ือหมูที่มีตอ ขอมูลการติดตาม การรับรองคุณภาพ ข้ึนอยูกับ อายุ รายไดตอเดือนของครอบครัว 

และระดับการศึกษาของผูบริโภค เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงราคาหรือโปรโมช่ันของเว็บไซตน้ันทําให

พฤติกรรมการซื้อมีอิทธิพลตอความเต็มใจจาย ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัย พรวิภา รอดราษฎร (2556) 

ไดศึกษา กลยุทธในการกําหนดราคาแบบคารเทลของผลิตภัณฑ อาหารสุนัขภายใตแนวคิดความเต็ม

ใจจาย ศึกษาถึงพฤติกรรมการซื้อที่มีอิทธิพลตอความเต็มใจจายของผูบริโภค ตลอดจนราคาที่มีความ

เต็มใจจายอาหารสุนัขสําเร็จรูปของผูบริโภคในเขตกรุเทพมหานคร ทั้งน้ี พฤติกรรมการซื้อมีอิทธิพล

ตอความเต็มใจจายของผูบริโภค เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงดานราคาของหารสุนัขสําเร็จรูป พบวา กลุม

ตัวอยางสวนใหญยังคงตัดสินใจซื้ออาหารสุนัขสําเร็จรูป โดยใหเหตุผลวา เช่ือมั่นในคุณภาพ รองลงมา

คือ สุนัขชอบ และสุดทายคือ มั่นใจในช่ือเสียง ซึ่งเมื่อพิจารณาความสัมพันธระหวางปจจัยดาน

พฤติกรรมในการตัดสินใจซื้อมีอิทธิพลตอความเต็มใจจายอาหารสุนัขสําเร็จรูปของผูบริโภคในเขต

กรุงเทพมหานครในขณะที่ดานความคาดหวังของลูกคาเมื่อจําแนกตามความคิดเห็นทั้ง 4 ดาน พบวา

ในดานของคุณภาพของสินคาและบริการโดยรวมอยูในระดับมาก โดยที่ลูกคาจะกลับมาซื้อสินคาหรือ

บริการอีกถาหากเว็บไซตมีภาพลักษณที่ดี สําหรับดานดานความนาเช่ือถือของเว็บไซต ผูบริโภคให

ความสําคัญกับดานเว็บไซตมีภาพลักษณที่ ดีจะกลับมาซื้อสินคาอีก และเว็บไซตมีข้ันตอนที่มี

ประสิทธิภาพไดใหความสําคัญกับความสะดวกในการชําระคาสินคา และดานความต้ังใจกลับมาซื้อซ้ํา 

พบวา มีความเปนไปไดกลับมาซื้อสินคาซ้ํา หากมีการบริหารที่มีประสิทธิภาพ 

เมื่อผูวิจัยไดผลการสังเคราะหสถานการณและรูปแบบทั่วไปของสินคาแผนกเด็กออนและ

ผลการสํารวจปจจัยความคาดหวังของผูใชบริการที่สงผลตอความเต็มใจจายของลูกคาในธุรกิจขาย

สินคาแผนกเด็กออนบนเว็บไซตออนไลน ที่ไดกลาวไวขางตนจึงนํามาสรุปดังภาพที ่16 
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รูปแบบของการบริการ
และปจจัยความคาดหวัง

ของผูใชบริการ

คุณภาพของสินคาและ

บรกิาร

ความนาเชื่อถอืของ

เว็บไซต

ความสะดวกในการชําระ

สินคา

ความตั้งใจกลับมาซื้อซ้ํา

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 16 รูปแบบของการบริการและปจจัยความคาดหวังในแผนกเด็กออนบนเว็บไซตออนไลน 

  

จากภาพแสดงใหเห็นถึงรูปแบบทั่วไปของสินคาแผนกเด็กออนและผลการสํารวจปจจัย

ความคาดหวังของผูใชบริการที่สงผลตอความเต็มใจจายของลูกคาในธุรกิจขายสินคาแผนกเด็กออน

บนเว็บไซตออนไลน โดยดานคุณภาพของสินคาและบริการ ผูบริโภคใหความสําคัญกับการมีเว็บไซต

ใหขอมูลของสินคาและบริการที่ถูกตองขอมูลสินคาหรือบริการมีความชัดเจนและครบถวนเพียงพอ 

ดานความนาเช่ือถือของเว็บไซต ผูบริโภคใหความสําคัญกับเว็บไซตมีภาพลักษณที่ดีและสินคาและ

บริการที่มีคุณภาพ ซึ่งจะเปรียบเทียบภาพลักษณกอนการซื้อ ดานความสะดวกในการชําระคาสินคา 

ผูบริโภคใหความสําคัญกับการชําระสินคาหรือบริการมีประสิทธิภาพและการชําระสินคามีความ

ตรงไปตรงมามีระบบงายตอการชําระสินคา ดานความต้ังใจกลับมาซื้อซ้ํา ผูบริโภคมีความเปนไปไดที่

จะกลับมาซื้อซ้ําหากตองการสินคาอีกจะพิจารณาเว็บไซตเปนตัวเลือกแรกและยังคงซื้อสินคาและ

บริการอื่นๆผานเว็บไซตอีก ไดสอดคลองกับงานวิจัยของ Jane L. Hsu และ Charlene W. Shiue 

(2008) ไดจัดทํางานวิจัยเรื่องการวิเคราะหความเต็มใจจายของผูบริโภคตอซอฟตแวรคอมพิวเตอรที่

ถูกลิขสิทธ และตรวจสอบทัศนคติของผูบริโภคที่มีตอทรัพยสินทางปญญา พบวา ผูที่ใชซอฟตแวร

ละเมิดลิขสิทธ์ิไมไดมีความเสี่ยงสูงที่จะถูกดําเนินคดี แตความเสี่ยงในดานประสิทธิภาพมีความสัมพันธ

เชิงบวกกับความเต็มใจจาย ผูที่อยูในสวนที่เต็มใจจายสูง มาจากความนาเช่ือถือ ความถูกตองตาม

มีความเปนไปไดที่จะกลับมาซื้อซ้ํา

หากตองการสนิคาอีกจะพิจารณา

เว็บไซตเปนตวัเลือกแรกและยังคงซื้อ

สินคาและบรกิารอื่นๆผานเว็บไซตอกี 

เว็บไซตใหขอมูลของสนิคา

และบริการที่ถกูตองขอมูล

ของสินคามคีวามชดัเจน

และสินคามีใหบริการ

ครบถวนและเพียงพอ 

จะกลบัมาซื้อสินคาเมื่อ

เว็บไซตมภีาพลกัษณทีด่ีและ

สินคาและบรกิารทีม่ีคณุภาพ 

ซึ่งจะเปรยีบเทยีบ

ภาพลักษณกอนการซือ้ 

การชาํระสนิคาหรอืบริการมี

ประสิทธิภาพและการชําระ

สินคามีความตรงไปตรงมามี

ระบบงายตอการชําระสนิคา 
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กฎหมาย การสนับสนุนดานเทคนิคและการบริการลูกคา เปนสิ่งสําคัญในการตัดสินใจใชผลิตภัณฑที่

ถูกลิขสิทธ ของผูตอบแบบสอบถามในสวนความเต็มใจจายสูง ผลที่ไดจากงานวิจัยน้ีสามารถที่จะใชใน

กลยุทธการตลาดได ดังน้ันจึงเปนขอสรุปไดวา สินคาแผนกแมและเด็กเปนสินคาที่มีความจําเปนตอ

การใชชีวิตของผูที่มีบุตร เพื่อนําสินคามาใชในชีวิตประจําวันในการเลี้ยงดูบุตรหรือเพื่ออํานวยความ

สะดวกหรือแบงเบาภาระในการเลี้ยงดู ผูบริโภคจึงเต็มใจจายคาสินคาที่มีราคาแพงแตมีใบรับประกัน

สินคา หรือเต็มใจจายในสวนเพิ่มตางๆ ผูประกอบการควรมีการสํารวจความคิดเห็นของผูบริโภคแลว

นําความคิดเห็นมาจัดทําเปนกลยุทธทางการตลาด 

 

ขอเสนอแนะ 

1. ขอเสนอแนะงานวิจัย 

ผลการศึกษาความเต็มใจจายและความคาดหวังของลูกคาในธุรกิจแผนกเด็กออนบน

เว็บไซตออนไลน พบวา ความเต็มใจจายของลูกคาหรือผูใชบริการในดานตางๆ สงผลตอความคาดหวัง

ของธุรกิจการซื้อสินคาแผนกเด็กออนบนเว็บไซตออนไลน ดังน้ันผูวิจัยจึงไดเสนอแนวทางในการ

ดําเนินงานดังน้ี 

1.1 ลูกคาหรือผูใชบริการที่ซื้อสินคาแผนเด็กออนบนเว็บไซตออนไลนยังคงมีความ

เต็มใจจาย ก็ตอเมื่อลูกคาหรือผูใชบริการไดรับผลประโยชนหรือโปรโมช่ันพิเศษที่นาดึงดูด เชน 

โปรโมช่ันที่ถูกกวาคูแขงรายอื่น มีสินคาของแถม หรือสะสมแตมเพื่อแลกรับสิทธิพิเศษตาง ๆ เพราะ

สวนใหญลูกคาหรือผูใชบริการมักเต็มใจที่จะจายถารูสึกวาตนเองไดรับสินคาที่ราคาถูกกวาคูแขง หรือ

ไดรับโปรโมช่ันพิเศษมากกวาคนอื่น และลูกคาหรือผูบริโภคบางสวนไมเต็มใจจายเพราะไมไดเห็น

สินคาจริงหรือไดทดลองกอน 

1.2 หากธุรกิจขายสินคาแผนกเด็กออนบนเว็บไซตออนไลนตองการใหลูกคาหรือ

ผูใชบริการมาใชบริการเว็บไซตของตัวอยางมากข้ึน หรือรูจักในออนไลนมากข้ึน ตองคํานึงถึงภาษาที่

ใชสื่อสารกับลูกคาหรือผูบริโภค เพราะลูกคาหรือผูบริโภคไมสามารถเห็นสินคา หรือจับตองได และมี

รายละเอียดของสินคาระบุใหชัดเจน ถูกตองครบถวน ควรมีรูปภาพ หรือสื่อการสาธิตของสินคาน้ันทุก

ชนิด 

2. ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป 

2.1  ทางเว็บไซตควรมีการศึกษาเปรียบเทียบความเต็มใจจายผูบริโภคทีม่ตีอระบบการ

ขายออฟไลน กับความเต็มใจจายของผูบริโภคที่มีตอการซื้อสินคาแผนกเด็กผานระบบออนไลน 

2.2. งานวิจัยครั้งน้ีผูวิจัยใชแบบสอบถามคําถามปลายปดแบบ Bidding Games 

คําถามบางคําถามในแบบสอบถามอาจจะยากตอการเขาใจและไมชัดเจนทําใหผูตอบแบบสอบถาม

ตองทําความเขาใจกับคําถามใชเวลาในการทําแบบสอบถามเปนเวลานาน ซึ่งเปนคําถามที่ตองทาํเพยีง

ดานเดียว อาจทําใหเกิดความสับสนได ดังน้ันการทําวิจัยครั้งตอไปอาจใชแบบสอบถามที่อธิบายให

ละเอียดและเขาใจงายมมากวา 
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2.3 การศึกษาถึงความเต็มใจที่จะจายกับความคาดหวังของลูกคาหรือผูใชบริการใน

ธุรกิจขายสินคาแผนกเด็กออนบนเว็บไซตออนไลน ใชการทดสอบความสัมพันธดวยสถิติไค-สแควร

(Chi-Square) ซึ่งอาจจะทดสอบความสัมพันธดวยวิธีอื่นๆ เชน การวิเคราะหความสัมพันธโดยใช

สมการถดถอยเชิงเสน หรือ การวิเคราะหความสัมพันธโดยใชสมการถดถอยพหุคูณเปนตนเพื่อให

เขาถึงความตองการของลูกคาหรือผูบริโภคอยางแทจริง และจะสามารถตอบสนองตรงความตรงการ

ของลูกคาหรือผูบริโภคอีกดวย 
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แบบสอบถาม 
เรื่อง ความเต็มใจจายและความคาดหวังของลูกคาในธุรกิจขายสินคา 

แผนกเด็กออนบนเว็บไซตออนไลน 
 

คําชี้แจง:  แบบสอบถามความเต็มใจจายและความคาดหวังของลูกคาในธุรกิจขายสินคาแผนกเด็ก
ออนบนเว็บไซตออนไลนน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อเปนการเก็บขอมูลประกอบการทําสารนิพนธของ 
นางสาวธันยาพร  ศิริหลอ ซึ่งเปนนักศึกษาปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศิลปากร โดย
ขอมูลที่จะทําแบบสอบถามเปนขอมูลที่จะนํามาประกอบการทําวิทยานิพนธเทาน้ัน จะไมมีผลกระทบ
ใด ๆ ตอผูตอบแบบสอบถามทั้งสิ้น อน่ึงขอมูลจากแบบสอบถามครั้งน้ีจะถือเปนความลับไมมีผลใดๆ 
ตอตัวผูตอบทั้งสินแบบสอบถามประกอบดวย 4 สวนดังน้ี 

1.  ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม 
2. ขอมูลเกี่ยวกบัพฤติกรรมการใชอินเตอรเน็ตของผูตอบแบบสอบถาม 
3. สอบถามเกี่ยวกับความเต็มใจจายของลูกคาแผนกเด็กออนบนเว็บไซตออนไลน 
4. ความคาดหวังและการรับรูที่มีตอการใชบริการซื้อสินคาแผนกเด็กออนบนเว็บไซตออนไลน 
5. ขอคิดเห็นหรือขอเสนอแนะ 

     
ตอนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 
คํานําโปรดทําเครื่องหมายลงใน  [   ] และหรือเติมขอความในชองวางที่กําหนด 
 
1. เพศ 
 [   ] ชาย [   ] หญิง 
2. อายุ..........ป 
3.สถาณภาพ 
 [   ] โสด [   ] สมรส  [   ]  หมาย/หยา/แยกกันอยู [   ] อื่นๆ............... 
4.ระดับการศึกษาสงูสุด 
 [   ]  ตํ่ากวาปริญญาตรี    [   ]  ปริญญาตร ี [   ] ปริญญาโท  
 [   ]  ปริญญาเอก [   ]  อื่นๆ................. 
 
5.ปจจุบันทานรายไดสุทธิ (บาทตอเดือน) 

[   ] ตํ่ากวา  20,000บาท 
[   ] 20,001 – 30,000 บาท 
[   ] 30,001 – 40,000 บาท 
[   ] 40,001 – 50,000 บาท 
[   ] มากกวา 50,000 บาท 
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ตอนท่ี 2 ขอมูลเก่ียวกับพฤติกรรมการใชอินเตอรเน็ตของผูตอบแบบสอบถาม 
6. ทานเปรียบเทียบกีเ่ว็บไซตกอนการตัดสินใจสั่งซื้อสนิคาแผนกเด็กออน 

[   ] นอยกวา 2 เว็บไซต 
[   ] 2 – 4 เว็บไซต 
[   ] 4 – 6 เว็บไซต 
[   ] มากกวา 6 เว็บไซต 

7. ความถ่ีโดยเฉลี่ยที่ทานซือ้สินคาแผนกเด็กออนหรือบริการออนไลน 
[   ] นอยกวาเดือนละครั้ง 
[   ] 1 – 2 ครั้งตอเดือน 
[   ] 3 – 4 ครั้งตอเดือน 
[   ] มากกวา 4 ครั้งตอเดือน 

8. มูลคาที่ทานซือ้สินคาแผนกเด็กออนบนเว็บไซตครัง้ลาสดุ 
 [   ] 101-500 
 [   ] 501-1000 
 [   ] 1001-5000 
 [   ] 5001-10,000 
 [   ] มากกวา 10,000บาทข้ึนไป 
9. โดยปกติทานชําระสินคาในระบบออนไลนดวยวิธีใดบอยที่สุด 

[   ] ชําระผานบญัชีธนาคาร 
[   ] ชําระทางไปรษณีย 
[   ] นัดพบผูขายพรอมชําระเงิน 
[   ] อื่นๆโปรดระบ…ุ………….. 
 

10. เหตุผลที่ทานไมซื้อสินคาแผนกเด็กบนเว็บไซตออนไลน 
[   ] สินคาไมตรงความตองการ 
[   ] ไมแนใจวาจะไดรับสินคา 
[   ] เว็บไมนาเช่ือถือ 
[   ] ไมมีรับประกันหลังการขาย 
[   ] ไมไดลองสินคา 
[   ] ไมเห็นสินคากอนการสัง่ซื้อ 
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ตอนท่ี 3 ความเต็มใจจายของลูกคาในธุรกิจขายสินคาแผนกเด็กออนบนเว็บไซตออนไลน 

โดยอธิบายรายละเอียดเหตุการณสมมติใหแกผูตอบแบบสอบถามฟงหลังจากน้ันจึงถาม

ผูตอบแบบสอบถามถึงมูลคาความเต็มใจสินคาแผนกเด็กออนบนเว็บไซตออนไลนสวนเพิ่มดังน้ี 

1. โดยปกติลูกคาสวนใหญเมื่อจะทําซื้อสินคาผานออนไลน จะมีการตรวจเช็คราคาจาก

หลาย ๆ เว็บไซดเพื่อเทียบราคาและตองการมั่นใจวาเว็บไซดที่ซื้อสินคาน้ันมีราคาถูกที่สุด หากทาน

พบเห็นราคาของสินคาแผนกเด็กออนที่ทานจะซื้อผานทางเว็บไซดน้ันมีราคาถูกกวาเว็บไซตอื่น ๆ แต

ไมมีใบรับประกันสินคา 

ทานมีความเต็มใจที่จะจายในเว็บไซตที่ถูกกวาหรือไม 

 □ เต็มใจจาย  

 □ ไมเต็มใจจาย 

2. หากบนเว็บไซตแผนกเด็กออนมีการแนะนําโปรโมช่ันซื้อสินคาครบ 5,000 บาท ทาน

จะไดรับคูปองสวนลด 500 บาทใชในครั้งตอไป และทานยังไดรับสิทธิพิเศษเปนสมาชิกกับทางเว็บไซต 

ในการเปนสมาชิกกับทางเว็บไซตน้ันสามารถสะสมคะแนนในบัตรเพื่อนําคะแนนมาแลกสิทธิพิเศษ

ตางๆ เชน 500 คะแนน รับสิทธิพิเศษเปนสมาชิกที่ Ichi baby center ศูนยสุขภาพระดับพรี่เมี่ยม

สําหรับเด็ก หรือ 1,200 คะแนน แลกรับคอรสโยคะสําหรับคุรแม Post-natal Yoga (โยคะหลัง

คลอด) ฟรี  1 คอรส เปนตน ทุก ๆ การจาย 25 บาท เทากับ 1 คะแนน ทานมีความเต็มใจจาย

หรือไม 

1.  ทานเต็มใจจายทีร่าคา 5000 บาทหรือไม 

 □ เต็มใจ  (ทําขอ 2)  □ ไมเต็มใจ (ทําขอ4) 

2. ทานเต็มใจจายที่ราคา 8000 บาทหรือไม  
 □ เต็มใจ  (ทําขอ 3)  □ ไมเต็มใจ (ทําขอ5) 

3. ทานเต็มใจจายที่ราคา 10,000 บาทหรือไม 

 □ เต็มใจ   □ ไมเต็มใจ  

4. ทานเต็มใจจายที่ราคา 3000 บาทหรือไม 

 □ เต็มใจ  (ทําขอ 2)  □ ไมเต็มใจ (ทําขอ) 

5. ทานเต็มใจจายที่ราคา 1500 บาทหรือไม 

 □ เต็มใจ   □ ไมเต็มใจ 

3. ในสังคมปจจุบันน้ีคุณแมใสใจในพัฒนาการของลูกเพิ่มมากข้ึนกอนเริ่มเขาอนุบาลคุณ

พอและคุณแมจะพาลูกๆไปเรียนในเรื่องการพัฒนาการเจริญเติบโต หากทางเว็บไซตมีโปรโมช่ัน

รวมกับสวนสนุก Funariumศูนยกิจกรรมครอบครัวครบวงจรโดยที่ลูกคาซื้อสินคาในเว็บไซตโดยการ

สั่งซื้อครบ 1000 บาท ได1 ดวง และสะสมแตมใหครบ 20 ดวง ภายใน 1 ป จะไดฟรีคาเขา

Funarium จํานวน 10 ครั้ง มูลคา 2,000 บาท และไดเปน Gold members ฟรี 3 เดือน มูลคา 

3,950 บาท ทานมีความเต็มใจจายหรือไม 
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□เต็มใจ 
 
 

□ไมเต็มใจ 
 

ทานเต็มใจที่จายที่ 25 ดวงหรือไม 
□เต็มใจ  □ไมเต็มใจ 

 
 

ทานเต็มใจที่จายที่ 15 ดวงหรือไม 
□เต็มใจ  □ไมเต็มใจ 

 
 

เต็มใจที่จายที่ 30 ดวงหรือไม 
□เต็มใจ       □ไมเต็มใจ 

เต็มใจที่จายที่ 22 ดวงหรือไม 
□เต็มใจ       □ไมเต็มใจ 
 
 

เต็มใจที่จายที่ 18 ดวงหรือไม 
□เต็มใจ       □ไมเต็มใจ 

เต็มใจที่จายที่ 13 ดวงหรือไม 
□เต็มใจ       □ไมเต็มใจ 
 

 
เหตุผลทีท่านไมเต็มใจทีจ่ะจายอัตราคาบริการ ณ ราคาใดๆเลยเพราะ 

(   ) ราคาสูงเกินไปไมเหมาะสม 
(   ) ไมคุมคากับการสัง่ซื้อสินคา 
(   ) อื่นๆ โปรดระบ…ุ…………… 

 
 
ตอนท่ี 4 ความคาดหวังจากการไดรับบริการของลูกคาในธุรกิจขายสินคาแผนกเด็กออนบน
เว็บไซตออนไลน 

คําชี้แจง โปรดทําเครื่องหมาย ✓  ลงในชองตัวเลขที่ตรงกับระดับความคาดหวังของทานมากที่สุด
โดย  

5 หมายถึง มากที่สุด และ1 หมายถึง นอยที่สุด 
 

ความคาดหวังจากการไดรับบริการของลูกคาในธุรกิจขาย

สินคาแผนกเด็กออนบนเว็บไซตออนไลน 

ระดับความคาดหวังตอท่ีมีตอ

การซื้อสินคาแผนกเด็กออน 

บนเว็บไซตออนไลน 

1 2 3 4 5 

1. ดานคุณภาพของสินคาและบริการ   

1.1 เว็บไซตน้ีใหขอมลูของสินคาหรอืบริการที่ถูกตองก           

1.2 เว็บไซตน้ีใหขอมลูของสินคาหรอืบริการครบถวนเพียงพอ

ใหซื้อสินคาหรอืบริการได           

1.3 ขอมูลของสินคาหรอืบริการมีความชัดเจนพอสําหรบัการ

ซื้อสินคาหรือบรกิาร            

1.4 เว็บไซตน้ีมีการใชกราฟกหรือภาพเคลื่อนไหวไดอยางมี

ประสิทธิภาพในการสื่อสารขอมลูทีจ่ําเปนของสินคาหรือบรกิาร

สําหรับในการซื้อสินคาหรือบริการ      
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ความคาดหวังจากการไดรับบริการของลูกคาในธุรกิจขาย

สินคาแผนกเด็กออนบนเว็บไซตออนไลน 

ระดับความคาดหวังตอท่ีมีตอ

การซื้อสินคาแผนกเด็กออน 

บนเว็บไซตออนไลน 

1 2 3 4 5 

2. ความนาเชื่อถือของเว็บไซต  

2.1 อยากที่จะกลับมาซื้อสินคาหรือบริการอีกถาหากเว็บไซต

น้ีมีภาพลักษณที่ดี           

2.2 เปรียบเทียบภาพลักษณของเว็บไซตกอนการตัดสินใจซือ้      

2.3 ทานมีความตองการที่จะกลบัมาซือ้สินคาหรือบรกิารจาก

เว็บไซตที่ไดรบัความนิยม      

2.4 อยากที่จะกลับมาซื้อสินคาหรือบริการอีก ถาหากเพื่อน ๆ 

ของฉันแนะนําเว็บไซตน้ี      

2.5 อยากที่จะกลับมาซื้อสินคาหรือบริการจากเว็บไซตทีเ่สนอ

สินคาหรอืบริการที่มีคุณภาพ     

 

 

3. ความสะดวกในการชําระคาสินคา  

3.1 เว็บไซตน้ีมีข้ันตอนการชําระคาสินคาหรือบริการที่มี

ประสิทธิภาพ          

3.2 ข้ันตอนการชําระคาสินคาหรือบริการสําหรบัเว็บไซตน้ีดู

เหมอืนจะใชเวลานาน           

3.3 สิ่งอํานวยความสะดวกในการชําระคาสินคาหรือบริการ

ของเว็บไซตน้ีใชงายตอการใชงาน      

3.4 การชําระคาสินคาหรือบริการของเว็บไซตน้ีตรงไปตรงมา      

3.5 ตองกรอกรายละเอียดจํานวนมากกอนที่จะทําการชําระ

คาสินคาหรือบรกิาร           

4. ความต้ังใจในการกลับมาซื้อซ้ํา  

4.1 มีความเปนไปไดที่จะซื้อสินคาหรือบริการจากเว็บไซตน้ี

อีกในอนาคต          

4.2 ทานจะซื้อสินคาหรือบริการอื่นๆบนเว็บไซตน้ีอีกใน

อนาคต           

4.3 ทานจะกลบัเขามาดูเว็บไซตน้ีอกีไมวาฉันจะมหีรือไมมี

ความตองการในการซื้อสินคาหรือบริการก็ตาม      
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ความคาดหวังจากการไดรับบริการของลูกคาในธุรกิจขาย

สินคาแผนกเด็กออนบนเว็บไซตออนไลน 

ระดับความคาดหวังตอท่ีมีตอ

การซื้อสินคาแผนกเด็กออน 

บนเว็บไซตออนไลน 

1 2 3 4 5 

4.4 ทานจะพิจารณาเว็บไซตน้ีเปนตัวเลือกแรกของทานเมื่อ

ฉันตองการที่จะซื้อสินคาหรือบรกิารอกีในอนาคต      

4.5 ทานจะเลิกซือ้สินคาหรือบริการจากเว็บไซตน้ีเมื่อทาน

ตองการที่จะซื้อสินคาหรอืบริการอีกในอนาคต           

 

สวนท่ี 5 ขอคิดเห็นหรือขอเสนอแนะ 

……………………………………………………………………………………………………………………………...………………

………………………………………………………………………………………………………………...……………………………

…………………………………………………………………………………………………...…………………………………………

…………………………………………………………………………………………………...…………………………………………

…………………………………………………………………………………………………...…………………………………………

…………………………………………………………………………………………………...…………………………………………

…………………………………………………………………………………………………...…………………………………………

…………………………………………………………………………………………………...………………………………………… 

 

ขอขอบพระคุณท่ีทานกรุณาสละเวลาอันมีคาของทานในการตอบแบบสอบถาม 
 

 
 

 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ข 

รายชื่อผูเชี่ยวชาญตรวจเครื่องมือวิจัย และหนังสือเชิญตรวจคาความสอดคลอง  
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รายชื่อผูเชี่ยวชาญตรวจคุณภาพเครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 

 

1. ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุภาภร ภิญโญฉัตรจินดา 

 ตําแหนง ผูชวยอธิการบดีวิชาการและวิจัย  

  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร 

2. อาจารยดร.จิตพนธ ชุมเกตุ 

 ตําแหนง ผูชวยคณบดีฝายสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร 

 

3. คุณศศิณัฐ กุลประเสริฐศร ี

 ตําแหนง ผูชวยกรรมกราผูจัดการใหญผายบริหารสินคา  

  บริษัท สรรพสินคาเซ็นทรัล จํากัด 
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ภาคผนวก ค 
ผลของการตรวจความสอดคลองของแบบสอบถามโดยการทํา IOC 
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ภาคผนวก ค 

ผลของการตรวจความสอดคลองของแบบสอบถามโดยการทํา IOC 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



125 
 

ผลการทดสอบคุณภาพเครื่องมือ โดยการหาคา IOC 
 
1. ดานขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 
 
ตารางที ่31 คา IOC ดานขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม 
 

ขอที่ รายการของความคิดเห็น ประมานคาความคิดเห็น 

ของผูทรงคุณวุฒิคนที่  

คา 

IOC 

แปลผล 

1 2 3 

1. เพศ +1 +1 +1 1.0 สอดคลอง 

2. อายุ +1 +1 +1 1.0 สอดคลอง 

3. สถานภาพ +1 +1 +1 1.0 สอดคลอง 

4. ระดับการศึกษาสงูสุด +1 +1 +1 1.0 สอดคลอง 

5. ปจจุบันทานรายไดสุทธิ (บาทตอเดือน) +1 +1 +1 1.0 สอดคลอง 

 

ที่มา: การหาคาIOCจากผูเช่ียวชาญโดยผูวิจัย 
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2. ขอมูลเก่ียวกับพฤติกรรมการใชอินเตอรเน็ตของผูตอบแบบสอบถาม 

 

ตารางที่ 32 คา IOC ดานขอมูลเกี่ยวกบัพฤติกรรมการใชอินเตอรเน็ตของผูตอบแบบสอบถาม 

 

ขอท่ี รายการของความคิดเห็น 

ประมานคาความคิดเห็น 

ของผูทรงคุณวุฒิคนท่ี 

คา 

IOC แปลผล 

1 2 3 

1. ทานเปรียบเทียบกี่ เ ว็บไซตกอนการ

ตัดสินใจสั่งซื้อสินคาแผนกเด็กออน 

+1 +1 +1 1.0 สอดคลอง 

2. ความถ่ีโดยเฉลี่ยที่ทานซื้อสินคาแผนก

เด็กออนหรือบริการออนไลน 

+1 +1 +1 1.0 สอดคลอง 

3. มูลคาที่ทานซื้อสินคาแผนกเด็กออนบน

เว็บไซตครั้งลาสุด 

+1 +1 +1 1.0 สอดคลอง 

4. โดยป ก ติท า น ชํา ระสินค า ใน ระบ บ

ออนไลนดวยวิธีใดบอยที่สุด 

+1 +1 +1 1.0 สอดคลอง 

5. เหตุผลทีท่านไมซื้อสินคาแผนกเด็กบน

เว็บไซตออนไลน 

+1 +1 +1 1.0 สอดคลอง 

 

ที่มา: การหาคา IOC จากผูเช่ียวชาญโดยผูวิจัย 
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3. ความเต็มใจจายของลูกคาในธุรกิจขายสินคาแผนกเด็กออนบนเว็บไซตออนไลนโดยอธิบาย
รายละเอียด 
 

ตารางที่ 33 คา IOC ดานความเต็มใจจายของลูกคาในธุรกิจขายสินคาแผนกเด็กออนบนเว็บไซต
ออนไลน  

 

ขอท่ี รายการของความคิดเห็น 

ประมานคาความคิดเห็น 
ของผูทรงคุณวุฒิคนท่ี 

คา 
IOC แปลผล 

1 2 3 

1. สถานการณสมมติที่ 1 +1 +1 +1 1.0 สอดคลอง 

2. สถานการณสมมติที่ 2 +1 +1 +1 1.0 สอดคลอง 

3. สถานการณสมมติที่ 3 +1 0 +1 0.66 สอดคลอง 

 
ที่มา: การหาคา IOC จากผูเช่ียวชาญโดยผูวิจัย 
 

4. ความคาดหวังจากการไดรับบริการของลูกคาในธุรกิจขายสินคาแผนกเด็กออนบนเว็บไซต
ออนไลน 
 
ตารางที่ 34 คา IOC ดานความคาดหวังจากการไดรับบริการของลูกคาในธุรกิจขายสินคาแผนกเด็ก

ออนบนเว็บไซตออนไลน 
 

ขอท่ี รายการของความคิดเห็น 

ประมานคาความคิดเห็น 
ของผูทรงคุณวุฒิคนท่ี คา IOC แปลผล 

1 2 3 

1. ดานคุณภาพของสินคาและบริการ 

1.1 เว็บไซตน้ีใหขอมูลของสินคาหรือ
บริการที่ถูกตอง 

+1 +1 +1 1.0 สอดคลอง 

1.2 เว็บไซตน้ีใหขอมูลของสินคาหรือ
บริการครบถวนเพียงพอใหซื้อสินคา
หรือบริการได 

+1 +1 +1 1.0 สอดคลอง 

1.3 ขอมูลของสินคาหรือบริการมีความ
ชัดเจนพอสําหรับการซื้อสินคาหรือ
บริการ  

+1 0 +1 0.66 สอดคลอง 
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ตารางที่ 34 คา IOC ดานความคาดหวังจากการไดรับบริการของลูกคาในธุรกิจขายสินคาแผนกเด็ก
ออนบนเว็บไซตออนไลน (ตอ) 

 

ขอท่ี รายการของความคิดเห็น 

ประมานคาความคิดเห็น 
ของผูทรงคุณวุฒิคนท่ี คา IOC แปลผล 

1 2 3 

1.4 เว็บไซตน้ีมีการใชกราฟกหรือภาพ 

เคลื่อนไหวไดอยางมีประสิทธิภาพใน

การสื่อสารขอมูลที่จําเปนของสินคา

หรือบริการสําหรับฉันในการซื้อสินคา

หรือบริการ 

+1 +1 +1 1.0 สอดคลอง 

2. ความนาเชื่อถือของเว็บไซต 

2.1 

 

อยากที่จะกลับมาซื้อสินคาหรือบริการ

อีกถาหากเว็บไซตน้ีมีภาพลักษณที่ดี 

+1 +1 +1 1.0 สอดคลอง 

2.2 เปรียบเทียบภาพลักษณของเว็บไซต

กอนที่จะตัดสินใจซื้อ 

+1 +1 +1 1.0 สอดคลอง 

2.3 ทานมีความตองการที่จะกลับมาซื้อ

สินคาหรือบริการจากเว็บไซตที่ไดรับ

ความนิยม 

+1 +1 +1 1.0 สอดคลอง 

2.4 อยากที่ จะกลับมาซื้ อสิ นค าหรื อ

บริการอีก ถาหากเพื่อนๆ ของฉัน

แนะนําเว็บไซตน้ี  ใหกับทาน 

+1 +1 +1 1.0 สอดคลอง 

2.5 อยากที่ จะกลับมาซื้ อสิ นค าหรื อ

บริการจากเว็บไซตที่เสนอสินคาหรือ

บริการที่มีคุณภาพ 

+1 +1 +1 1.0 สอดคลอง 

3. ความสะดวกในการชําระคาสินคา 

3.1 

 

เว็บไซตน้ีมีข้ันตอนการชําระคาสินคา

หรือบริการที่มีประสิทธิภาพ 

+1 +1 +1 1.0 สอดคลอง 

3.2 ข้ันตอนการชําระคาสินคาหรือบริการ

สํ าหรับ เ ว็บไซต น้ี ดู เหมือนจะใช

เวลานาน 

-1 +1 +1 0.33 ปรับปรงุ 
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ตารางที่ 34 คา IOC ดานความคาดหวังจากการไดรับบริการของลูกคาในธุรกิจขายสินคาแผนกเด็ก
ออนบนเว็บไซตออนไลน (ตอ) 

 

ขอท่ี รายการของความคิดเห็น 

ประมานคาความคิดเห็น 
ของผูทรงคุณวุฒิคนท่ี คา IOC แปลผล 

1 2 3 

3.3 สิ่งอํานวยความสะดวกในการชําระคา

สินคาหรือบริการของเว็บไซตน้ีใชงาย

ตอการใชงาน 

+1 +1 +1 1.0 สอดคลอง 

3.4 การชําระคาสินคาหรือบริการของ

เว็บไซตน้ีตรงไปตรงมา 

+1 +1 +1 1.0 สอดคลอง 

3.5 ทานตองกรอกรายละเอียดจํานวน

มากกอนที่จะทําการชําระคาสินคา

หรือบริการ 

+1 +1 +1 1.0 สอดคลอง 

4. ความต้ังใจในการกลับมาซื้อซ้ํา 

4.1 มีความเปนไปไดทีจ่ะซือ้สินคาหรือ

บริการจากเว็บไซตน้ีอกีในอนาคต 

+1 +1 +1 1.0 สอดคลอง 

4.2 ทานจะซือ้สินคาหรือบรกิารอื่นๆบน

เว็บไซตน้ีอีกในอนาคต 

+1 +1 +1 1.0 สอดคลอง 

4.3 ทานจะกลับเขามาดูเว็บไซตน้ีอีกไมวา

ฉันจะมีหรือไมมีความตองการในการ

ซื้อสินคาหรือบรกิารก็ตาม 

+1 +1 +1 1.0 สอดคลอง 

4.4 ทานจะพจิารณาเว็บไซตน้ีเปน

ตัวเลือกแรกของทานเมือ่ฉันตองการ

ที่จะซือ้สินคาหรือบรกิารอกีใน

อนาคต 

+1 +1 +1 1.0 สอดคลอง 

4.5 ทานจะเลิกซื้อสินคาหรอืบริการจาก

เว็บไซตน้ีเมื่อทานตองการที่จะซื้อ

สินคาหรอืบริการอีกในอนาคต 

+1 0 +1 0.66 สอดคลอง 

 

ที่มา: การหาคาIOCจากผูเช่ียวชาญโดยผูวิจัย 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

ภาคผนวก ง 

ผลการรันคาความเชื่อมั่น 
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ตารางที่ 35 ตารางคาคา Cronbach's Alpha 

 
Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha 
Cronbach's Alpha Based on 

Standardized Items N of Items 

.938 .944 19 

 

Item Statistics 

ตัวแปร Mean Std. Deviation กลุมตัวอยาง 

x1 4.27 .796 40 

x2 4.35 .840 40 

x3 4.35 .725 40 

x4 4.23 .898 40 

x5 4.25 .742 40 

x6 4.33 .603 40 

x7 4.11 .678 40 

x8 4.06 .847 40 

x9 4.59 .521 40 

x10 4.33 .757 40 

x11 3.49 1.280 40 

x12 3.97 .950 40 

x13 4.22 .871 40 

x14 3.63 1.098 40 

x15 4.13 .658 40 

x16 4.12 .732 40 

x17 3.81 .848 40 

x18 3.97 .819 40 

x19 3.35 1.180 40 
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Item-Total Statistics 

 

ตัวแปร Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale 

Variance if 

Item Deleted 

Corrected 

Item-Total 

Correlation 

Squared 

Multiple 

Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

x1 73.3600 113.028 .638 . .935 

x2 73.2775 112.828 .612 . .935 

x3 73.2750 112.927 .714 . .934 

x4 73.3975 111.408 .646 . .935 

x5 73.3775 115.409 .533 . .937 

x6 73.2950 116.489 .584 . .936 

x7 73.5200 112.887 .770 . .933 

x8 73.5675 112.617 .619 . .935 

x9 73.0400 118.089 .538 . .937 

x10 73.2975 113.257 .659 . .934 

x11 74.1350 107.135 .592 . .938 

x12 73.6600 110.185 .670 . .934 

x13 73.4100 111.481 .664 . .934 

x14 74.0025 109.130 .616 . .936 

x15 73.5025 113.504 .750 . .933 

x16 73.5125 111.448 .807 . .932 

x17 73.8225 109.871 .779 . .932 

x18 73.6575 110.371 .780 . .932 

x19 74.2750 107.699 .627 . .936 

 

*ตัวแปร x1 คือ เว็บไซตน้ีใหขอมูลของสินคาหรือบริการที่ถูกตอง 

ตัวแปร x2 คือ เว็บไซตน้ีใหขอมูลของสินคาหรือบริการครบถวนเพียงพอใหซื้อสินคาหรือบริการได 

ตัวแปร x3 คือ ขอมูลของสินคาหรือบริการมีความชัดเจนพอสําหรับการซื้อสินคาหรือบริการ 
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ตัวแปร x4 คือ เว็บไซตน้ีมีการใชกราฟกหรือภาพเคลื่อนไหวไดอยางมีประสิทธิภาพในการสื่อสาร

ขอมูลที่จําเปนของสินคาหรือบริการสําหรับฉันในการซื้อสินคาหรือบริการ 

ตัวแปร x5 คือ อยากที่จะกลับมาซื้อสินคาหรือบริการอีกถาหากเว็บไซตน้ีมีภาพลักษณที่ดี 

ตัวแปร x6 คือ เปรียบเทียบภาพลักษณของเว็บไซตกอนที่จะตัดสินใจซื้อ 

ตัวแปร x7 คือ ทานมีความตองการที่จะกลับมาซื้อสินคาหรือบริการจากเว็บไซตที่ไดรับความนิยม 

ตัวแปร x8 คือ อยากที่จะกลับมาซื้อสินคาหรือบริการอีก ถาหากเพื่อนๆ ของฉันแนะนําเว็บไซตน้ี

ใหกับทาน 

ตัวแปร x9 คือ อยากที่จะกลับมาซื้อสินคาหรือบริการจากเว็บไซตที่เสนอสินคาหรือบริการที่มีคุณภาพ 

ตัวแปร x10 คือ เว็บไซตน้ีมีข้ันตอนการชําระคาสินคาหรือบริการที่มีประสิทธิภาพ 

ตัวแปร x11 คือ ข้ันตอนการชําระคาสินคาหรือบริการสําหรับเว็บไซตน้ีดูเหมือนจะใชเวลานาน 

ตัวแปร x12 คือ สิ่งอํานวยความสะดวกในการชําระคาสินคาหรือบริการของเว็บไซตน้ีใชงายตอการใช

งาน 

ตัวแปร x13 คือ การชําระคาสินคาหรือบริการของเว็บไซตน้ีตรงไปตรงมา 

ตัวแปร x14 คือ ทานตองกรอกรายละเอียดจํานวนมากกอนที่จะทําการชําระคาสินคาหรือบริการ 

ตัวแปร x15 คือ มีความเปนไปไดที่จะซื้อสินคาหรือบริการจากเว็บไซตน้ีอีกในอนาคต 

ตัวแปร x16 คือ ทานจะซื้อสินคาหรือบริการอื่นๆบนเว็บไซตน้ีอีกในอนาคต 

ตัวแปร x17 คือ ทานจะกลับเขามาดูเว็บไซตน้ีอีกไมวาฉันจะมีหรือไมมีความตองการในการซื้อสินคา

หรือบริการก็ตาม 

ตัวแปร x18 คือ ทานจะพิจารณาเว็บไซตน้ีเปนตัวเลือกแรกของทานเมื่อฉันตองการที่จะซื้อสินคาหรือ

บริการอีกในอนาคต 

ตัวแปร x19 คือ ทานจะเลิกซื้อสินคาหรือบริการจากเว็บไซตน้ีเมื่อทานตองการที่จะซื้อสินคาหรือ

บริการอีกในอนาคต 



134 
 

ประวัติผูวิจัย 
 

ช่ือ  ช่ือสกุล นางสาวธันยาพร ศิริหลอ 

วัน เดือน ปเกิด 25 เมษายน 2531 

สถานที่เกิด โรงพยาบาลรามาธิบดี 

สถานที่อยูปจจบุัน 711 สกลุชัยซ. 1 จรญัสนิทวงศ 75 แขวงบางพลัด เขตบางพลัด 

 กทม. 10700 

ประวัติการศึกษา 

 2554 สําเร็จการศึกษาปริญญาตรีคณะมนุษยศาสตร สาขาภาษาญี่ปุน 

 จากมหาวิทยาลัยหอการคาไทย 

2557 ศึกษาตอระดับปรญิญามหาบัณฑิต สาขาประกอบการ   

 มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ประวัติการทํางาน 

 ปจจุบัน จัดซื้อออนไลน    

  บริษัท สรรพสินคาเซ็นทรัล สํานักงานใหญ (จํากัด) 

 
 
 
 

 
 
 

 


	01ปก.pdf
	02หน้าอนุมัติ.pdf
	03บทคัดย่อ.pdf
	04กิตติกรมประกาศ.pdf
	05สารบัญ.pdf
	06สารบัญตาราง.pdf
	07สารบัญภาพ.pdf
	08บทที่ 1.docxcแก้ไข.pdf
	09บทที่ 2.pdf
	10ตารางต่อบทที่ 2.pdf
	11บทที่ 3.pdf
	12บทที่ 4.pdf
	13บทที่ 5.pdf
	14รายการอ้างอิง.pdf
	15ภาคผนวก.pdf
	16ภาคผนวก ก.pdf
	17ภาคผนวก ข.pdf
	18ภาคผนวก ค.pdf
	19ภาคผนวก ง.pdf
	20ประวัติผู้วิจัย..pdf

