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การยอมรับนวตักรรมของผู้ใช้บริการระบบการส่ังอาหารผ่านหน้าจอสัมผสั (Touch screen)  
ทีม่ต่ีอบริษทั เอม็เค  เรสโตรองต์ กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร 
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บทคัดย่อ 

 
กำรวิจยัในคร้ังน้ีเป็นกำรศึกษำแบบวิจยัเชิงปริมำณ โดยมีวตัถุประสงค์ เพื่อศึกษำกำรยอมรับ

นวตักรรมของผูใ้ช้บริกำรระบบกำรสั่งอำหำรผ่ำนหน้ำจอสัมผสั (Touch screen) กลุ่มตัวอย่ำงท่ีใช้ใน
กำรศึกษำคือ ลูกคำ้บริษทั เอม็เค  เรสโตรองต ์กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) ในเขตกรุงเทพมหำนคร จ ำนวน 400 คน 
เคร่ืองมือท่ีใช้ในกำรเก็บรวบรวมขอ้มูล คือ แบบสอบถำม (Questionnaire) วิเครำะห์ขอ้มูลโดยใชส้ถิตเชิง
พรรณนำ(Descriptive Statistics) ดว้ยค่ำร้อยละ ค่ำเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมำตรฐำน และทดสอบสมมติฐำน
ดว้ยกำรวเิครำะห์กำรถดถอยเชิงเส้นอยำ่งง่ำย (Simple Regression Analysis) และค่ำสหสัมพนัธ์ของเพียร์สัน 
(Correlation) 

ผลกำรวจิยัพบวำ่ ปัจจยัทำงดำ้นจิตวทิยำส่งผลต่อกำรยอมรับนวตักรรมของผูใ้ชบ้ริกำรระบบกำรสั่ง
อำหำรผ่ำนหน้ำจอสัมผสั (Touch Screen) โดยมีค่ำ Adjusted R Square อยู่ท่ี 0.570 โดยด้ำนทศันคติส่งผล
มำกท่ีสุด และปัจจยัทำงด้ำนสังคมส่งผลต่อกำรยอมรับนวตักรรมของผูใ้ช้บริกำร โดยมีค่ำ Adjusted R 
Square อยูท่ี่ 0.383 โดยดำ้นบทบำทและสถำนะส่งผลมำกท่ีสุด ส ำหรับกำรยอมรับนวตักรรมของผูใ้ชบ้ริกำร 
พบวำ่กำรรับรู้ถึงประโยชน์ท่ีไดรั้บมีค่ำมำกท่ีสุด และปัจจยัดำ้นคุณภำพและกำรให้บริกำร พบวำ่กำรเขำ้ถึง
กำรให้บริกำร มีค่ำมำกท่ีสุด ในส่วนของปัจจยัด้ำนคุณภำพและกำรให้บริกำรมีควำมสัมพนัธ์กบัยอมรับ
นวตักรรมของผูใ้ช้บริกำรระบบกำรสั่งอำหำรผ่ำนหน้ำจอสัมผสั (Touch screen) วดัจำกค่ำสหสัมพนัธ์    
เพียร์สัน เท่ำกบั 0.711 ค่ำนยัส ำคญัทำงสถิติ .000 
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ABSTRACT 
 

This research is a quantitative research study. The purpose of the study was to study the innovation 
acceptance of customer toward food ordering system through the touch screen in Bangkok The samples 
used in this study were 400 people in Bangkok. The tools used to collect data are questionnaire. Analyze 
data using descriptive statistics by percentage, mean and standard deviation, Simple Linear Regression and 
Pearson's Correlation Coefficient. 

The research found that psychological factors affected the innovation acceptance of customer 
toward food ordering system through the touch screen. The adjusted value was 0.570. By attitude is the most 
effective and social factors affected the innovation acceptance of customer toward food ordering system 
through the touch screen. The adjusted value was 0.383. By the role and status is the most effective. For the 
innovation acceptance of customer toward I found that perceived usefulness is the most valuable 
(Mean=4.27, S.D. = 0.55). and quality and service factors I found that access to services is the most valuable 
(Mean=4.23, S.D. = 0.60). In the part of quality and service factors were correlated with the innovation 
acceptance of customer toward food ordering system through, measured by Pearson correlation coefficient 
of 0.711. Statistics value of .000. 
 
Keywords: Innovation acceptance, Service providers, Food ordering system, Touch screen 
 

บทน า 
 

ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา  
ในปัจจุบนัผูบ้ริโภคชำวไทยนิยมรับประทำนอำหำรนอกบำ้นกนัมำกข้ึน ซ่ึงเป็นผลมำจำกวิถีกำร

ด ำเนินชีวิตท่ีเปล่ียนแปลงจำกครอบครัวขยำยสู่ครอบครัวเด่ียว ครอบครัวมีขนำดเล็กลง ทั้งสำมีและภรรยำ
ท ำงำนนอกบำ้น ท่ีพกัอำศยัไม่เหมำะส ำหรับกำรปรุงอำหำร อีกทั้งกำรใชชี้วิตท่ีรีบเร่งตอ้งกำรควำมสะดวก
และรวดเร็ว (ศูนยอ์จัฉริยะเพื่ออุตสำหกรรมอำหำร ,2560) จำกสภำวกำรณ์ท่ีเปล่ียนแปลงน้ีเป็นผลท ำให้
ธุรกิจร้ำนอำหำรในประเทศไทยมีจ ำนวนสูงข้ึน และจ ำนวนธุรกิจร้ำนอำหำรใหม่ๆท่ีเพิ่มข้ึนอย่ำงต่อเน่ือง
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นั้นท ำให้เกิดกำรกระจำยตวัของลูกค้ำและส่วนแบ่งในตลำด ส่งผลท ำให้ธุรกิจเกิดกำรแข่งขนักันอย่ำง
รุนแรง (กองขอ้มูลธุรกิจ กรมพฒันำธุรกิจกำรคำ้ กระทรวงพำณิชย,์2560) 
  ถึงแมว้่ำในปัจจุบนัผูบ้ริโภคชำวไทยจะนิยมรับประทำนอำหำรนอกบำ้นกนัมำกข้ึน ซ่ึงส่งผลดีต่อ
ธุรกิจร้ำนอำหำร แต่ธุรกิจร้ำนอำหำรเหล่ำน้ีจะตอ้งมีควำมพร้อมและสำมำรถปรับตวัใหต้รงต่อควำมตอ้งกำร
ของคนในยคุน้ีไดเ้ช่นกนั เน่ืองจำกทุกวนัน้ีโลกมีควำมเจริญกำ้วหนำ้มำกข้ึน กำรเปล่ียนแปลงจึงเกิดข้ึนอยำ่ง
รวดเร็วและส่งผลกระทบต่อผูค้นและสังคมในวงกวำ้ง เทคโนโลยีสำรสนเทศมีควำมทนัสมยัมำกข้ึน หรือ
เรียกไดว้่ำเป็นโลกแห่งยุคดิจิทลัและระบบอิเล็กทรอนิกส์ ท ำให้ผูผ้ลิต ผูใ้ห้บริกำรและลูกคำ้มีอยู่ทัว่โลก 
ดงันั้น ควำมตอ้งกำรนวตักรรม สินคำ้ กระบวนกำร และกำรให้บริกำรลูกคำ้เพิ่มสูงมำกข้ึน องคก์รต่ำงๆจึง
ควรให้ควำมสนใจกบักำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรสร้ำงสรรค์นวตักรรมองค์กรมำกข้ึน (พยตั วุฒิรงค์, 
2555) 

นวตักรรม จึงถือไดว้ำ่มีควำมส ำคญัต่อองคก์รในกำรสร้ำงควำมยืดหยุน่และควำมไดเ้ปรียบในกำร
แข่งขนั (Buttner & Gryskiewicz,1993) ควำมส ำเร็จขององคก์รต่ำงๆ ตั้งแต่ SME ไปจนถึงองคก์รระดบัโลก
หลำยแห่งท่ีกำ้วข้ึนมำอยำ่งโดดเด่นในปัจจุบนัตอ้งผำ่นประสบกำรณ์ในกำรแข่งขนัเพื่อสำมำรถยืนอยูเ่หนือ
คู่แข่งขันได้ ท ำให้องค์กรหลำยแห่งต่ำงค้นหำวิธีกำรท่ีจะเพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน ซ่ึง
ควำมสำมำรถท่ีวำ่นั้นก็คือ ควำมสำมำรถในกำรสร้ำงสรรคน์วตักรรม (พยตั วฒิุรงค,์ 2555)  
 ส ำหรับ บริษทั เอ็มเค  เรสโตรองต์ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) เป็นองค์กรขนำดใหญ่ในประเทศไทยท่ี
ประกอบธุรกิจร้ำนอำหำรในเครือร้ำนอำหำรสุก้ีช่ือดงั หรือ MK ท่ีรู้จกักนัโดยทัว่ไป ปัจจุบนัมีสำขำทัว่
ประเทศมำกกว่ำ 400สำขำ และบริษทั เอ็มเค  เรสโตรองต์ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) เป็นร้ำนอำหำรท่ีเปิด
ให้บริกำรส ำหรับบุคคลทุกเพศทุกวยั จึงท ำให้คนมำใชบ้ริกำรเป็นจ ำนวนมำก เป็นสำเหตุให้มีอตัรำกำรจำ้ง
พนักงำนเพิ่มข้ึนคอยให้บริกำรแก่ลูกคำ้ทุกท่ำน แต่กำรจำ้งงำนเพิ่มข้ึนนั้นไม่สำมำรถให้บริกำรได้อย่ำง
สะดวกและรวดเร็ว เน่ืองจำกกำรสั่งอำหำรนั้นมีหลำยขั้นตอนกว่ำท่ีรำยกำรอำหำรนั้นจะไปยงัครัว ท ำให้
ทำงบริษทัไดน้ ำนวตักรรมและเทคโนโลยีต่ำงๆเขำ้มำมีส่วนช่วยในกำรบริหำรจดักำรขององค์กรเพื่อเพิ่ม
ควำมปลอดภัย ควำมสะดวกและควำมรวดเร็ว ให้กับลูกค้ำท่ีเข้ำรับบริกำรและพนักงำนด้วยเช่นกัน
(www.mkrestaurant.com,2556)     

องคก์รน้ีไดใ้ห้ควำมสนใจเร่ืองนวตักรรมและเทคโนโลยีมำตลอด เร่ิมตน้ดว้ยวิธีกำรสั่งอำหำรผำ่น
เคร่ือง PDA (Personal Digital Assistant) เป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์พกพำขนำดเล็ก ท่ีพนกังำนจะจดบนัทึก
รำยกำรอำหำรท่ีลูกคำ้สั่งเขำ้สู่ระบบต่อไป สำมำรถช่วยอ ำนวยควำมสะดวกและควำมรวดเร็วในกำรสั่ง
อำหำรได้ แต่ก็มีขอ้บกพร่องท่ีเกิดจำกพนักงำนจดบนัทึกรำยกำรอำหำรไม่ตรงกบัท่ีลูกคำ้ตอ้งกำรท ำให้
ลูกคำ้เกิดควำมไม่พึงพอใจในดำ้นกำรบริกำรของพนกังำนและส่งผลกระทบต่อองคก์รในท่ีสุด จำกปัญหำน้ี
ท ำใหอ้งคก์รมีกำรคิดคน้น ำนวตักรรมใหม่เขำ้มำใช ้นัน่ก็คือ Self-ordering Tablet หรือเรียกวำ่ ระบบกำรสั่ง
อำหำรผ่ำนหน้ำจอสัมผสั (Touch screen) เป็นเคร่ืองแท็ปเล็ตท่ีมีตั้งอยู่ทุกโต๊ะอำหำร ลูกคำ้สำมำรถกดสั่ง
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อำหำรไดด้ว้ยตนเองโดยไม่ตอ้งเรียกพนกังำนมำรับรำยกำรอำหำรเหมือนเดิม และลูกคำ้สำมำรถมองเห็น
รำยกำรอำหำร จ ำนวนเงินในแต่ละรำยกำรท่ีสั่งได ้ท ำให้กำรสั่งอำหำรของลูกคำ้มีควำมปลอดภยั มีควำม
สะดวกและรวดเร็วมำกยิ่งข้ึน อีกทั้งพนกังำนยงัสำมำรถดูแลลูกคำ้ไดอ้ยำ่งทัว่ถึงและมีประสิทธิภำพอีกดว้ย 
(www.mkrestaurant.com,2556) 

บริษทัน้ีไดน้ ำนวตักรรมระบบกำรสั่งอำหำรผ่ำนหน้ำจอสัมผสั (Touch screen) มำใช้เพื่อบริกำร
ให้กบัลูกคำ้ไดใ้นระยะเวลำหน่ึง แต่ยงัไม่ทรำบวำ่ลูกคำ้ท่ีมำเขำ้รับบริกำรเกิดกำรยอมรับนวตักรรมดงักล่ำว
หรือไม่ เน่ืองจำกยงัไม่มีผูว้จิยัคนใดท ำกำรวจิยัในเร่ืองน้ี  

ดงันั้น ผูว้ิจยัจึงท ำกำรศึกษำกำรยอมรับนวตักรรมของผูใ้ชบ้ริกำรระบบกำรสั่งอำหำรผ่ำนหน้ำจอ
สัมผสั (Touch screen) ท่ีมีต่อบริษทั เอม็เค เรสโตรองต ์กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) ในเขตกรุงเทพมหำนคร เพื่อให้
ผูท่ี้เก่ียวขอ้งไดท้รำบถึงกำรยอมรับนวตักรรมของผูใ้ชบ้ริกำรระบบกำรสั่งอำหำรผำ่นหนำ้จอสัมผสั (Touch 
screen) ท่ีมีต่อบริษทั เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) ในเขตกรุงเทพมหำนคร และสำมำรถน ำมำ
เป็นแนวทำงในกำรพฒันำกำรใหบ้ริกำรระบบกำรสั่งอำหำร หรือปรับปรุงแกไ้ขระบบกำรสั่งอำหำรให้ตรง
กบัคุณลกัษณะท่ีผูบ้ริโภคตอ้งกำร เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพในกำรแข่งขนั และน ำไปสู่ควำมส ำเร็จของ บริษทั 
เอม็เค เรสโตรองต ์กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) ต่อไป 

 
วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

1.เพื่อศึกษำกำรยอมรับนวตักรรมของผูใ้ช้บริกำรระบบกำรสั่งอำหำรผ่ำนหน้ำจอสัมผสั (Touch 
screen)  

2.เพื่อศึกษำปัจจยัด้ำนคุณภำพและกำรให้บริกำรท่ีมีควำมสัมพนัธ์ต่อกำรยอมรับนวตักรรมของ
ผูใ้ชบ้ริกำรระบบกำรสั่งอำหำรผำ่นหนำ้จอสัมผสั (Touch screen)  

3.เพื่อศึกษำปัจจยัทำงดำ้นจิตวิทยำ และปัจจยัทำงดำ้นสังคม ท่ีส่งผลต่อกำรยอมรับนวตักรรมของ
ผูใ้ชบ้ริกำรระบบกำรสั่งอำหำรผำ่นหนำ้จอสัมผสั (Touch screen)  

 
นิยามศัพท์  

การยอมรับนวัตกรรม (Innovation acceptance) หมำยถึง กำรตัดสินใจท่ีจะใช้นวตักรรมใด
นวตักรรมหน่ึงอยำ่งเตม็ท่ี เน่ืองจำกบุคคลนั้นไดรั้บรู้ถึงประโยชน์ และควำมง่ำยในกำรใชง้ำนจำกนวตักรรม
นั้นๆ ในกำรศึกษำคร้ังน้ี กำรยอมรับนวตักรรม ประกอบด้วย กำรรับรู้ถึงประโยชน์ท่ีได้รับ (Perceived 
Usefulness) และกำรรับรู้ถึงควำมง่ำยในกำรใชง้ำน (Perceived Ease of Use) โดยมีรำยละเอียดดงัน้ี 
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- การรับรู้ถึงประโยชน์ที่ได้รับ (Perceived Usefulness) หมำยถึง ผูใ้ช้บริกำรระบบกำรสั่งอำหำร
ผำ่นหนำ้จอสัมผสั (Touch screen) ของบริษทัเอ็มเค  เรสโตรองต ์กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) ไดรั้บรู้ถึงประโยชน์
ท่ีไดรั้บจำกกำรใชง้ำนระบบกำรสั่งอำหำรผำ่นหนำ้จอสัมผสั   

- การรับรู้ถึงความง่ายในการใช้งาน (Perceived Ease of Use) หมำยถึง ผูใ้ช้บริกำรระบบกำรสั่ง
อำหำรผ่ำนหน้ำจอสัมผสั (Touch screen) ของบริษทัเอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) สำมำรถใช้
บริกำรจำกระบบไดง่้ำย 

ผู้ใช้บริการ (Service Providers) หมำยถึง ผูบ้ริโภคท่ีมีประสบกำรณ์ในกำรใชน้วตักรรมระบบกำร
สั่งอำหำรผ่ำนหน้ำจอสัมผสั (Touch screen) ของบริษทัเอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) ในเขต
กรุงเทพมหำนคร 

ระบบการส่ังอาหาร (Food ordering system) หมำยถึง ระบบท่ีใชส้ ำหรับสั่งอำหำรไดท้นัที โดยไม่
ตอ้งรอพนกังำนมำรับรำยกำรอำหำร 

หน้าจอสัมผัส (Touch Screen) หมำยถึง รูปแบบหน่ึงของอุปกรณ์แสดงผลและกำรน ำเขำ้ขอ้มูลท่ี
ผสมร่วมกัน เพื่อลดขนำดพื้นท่ีกำรใช้งำน โดยโปรแกรมจะแสดงผลภำพกรำฟิกบนจอภำพ และผูใ้ช้
สำมำรถใชน้ิ้วมือสัมผสับนจอภำพ เพื่อเลือกรำยกำรต่ำงๆ ทั้งท่ีอยูใ่นลกัษณะของรูปภำพ หรือขอ้ควำมก็ได ้
เพื่อสั่งงำน 

 
ขอบเขตของการวจัิย  

ในกำรศึกษำ กำรยอมรับนวตักรรมของผู ้ใช้บริกำรระบบกำรสั่งอำหำรผ่ำนหน้ำจอสัมผ ัส       
(Touch screen) ท่ีมีต่อบริษทั เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) ในเขตกรุงเทพมหำนคร มีขอบเขต
กำรศึกษำ ดงัน้ี 
1)   ขอบเขตดำ้นเน้ือหำ กำรศึกษำคร้ังน้ีไดก้ ำหนดตวัแปร ดงัน้ี 

1.1 ตัวแปรอสิระ ไดแ้ก่  
 ปัจจัยด้านคุณภาพและการให้บริการ ประกอบด้วย ตอบสนองควำมต้องกำร  ควำมน่ำเช่ือถือ    

ควำมปลอดภยั และกำรเขำ้ถึงกำรใหบ้ริกำร  
 ปัจจัยทางด้านจิตวทิยา ประกอบดว้ย กำรจูงใจ กำรรับรู้ กำรเรียนรู้ ควำมเช่ือ และทศันคติ 

 ปัจจัยทางด้านสังคม ประกอบดว้ย กลุ่มอำ้งอิง ครอบครัว และ บทบำทและสถำนะ 

1.2 ตัวแปรตาม ได้แก่ กำรยอมรับนวตักรรมของผูใ้ช้บริกำรระบบกำรสั่งอำหำรผ่ำนหน้ำจอสัมผสั 
(Touch Screen) ประกอบดว้ย กำรรับรู้ถึงประโยชน์ท่ีไดรั้บ (Perceived Usefulness) กำรรับรู้ถึงควำมง่ำยใน
กำรใชง้ำน (Perceived Ease of Use) 
2)  ขอบเขตดำ้นพื้นท่ีและประชำกร  
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กำรศึกษำวิจยัเก็บรวบรวมขอ้มูลจำกกลุ่มตวัอยำ่งของประชำกร คือ กลุ่มลูกคำ้ท่ีมีประสบกำรณ์ใน
กำรใชน้วตักรรมระบบกำรสั่งอำหำรผำ่นหนำ้จอสัมผสั (Touch Screen) ของบริษทั เอ็มเค เรสโตรองต ์กรุ๊ป 
จ ำกดั (มหำชน) ในเขตกรุงเทพมหำนคร จ ำนวน 400 คน 
3)  ขอบเขตดำ้นระยะเวลำ  

ในกำรศึกษำวิจยัคร้ังน้ี ผูว้ิจยัใช้ระยะเวลำในกำรเก็บขอ้มูลเป็นระยะเวลำ 4 เดือน คือระหว่ำง     
เดือนมกรำคม พ.ศ.2561 ถึง เดือนพฤษภำคม พ.ศ.2561  
 

วธีิการด าเนินการวจัิย 
 
กำรวิจัยน้ีเป็นกำรวิจัยเชิงปริมำณ (Quantitative Research) เก็บข้อมูลจำกกำรส ำรวจ (Survey 

Research) โดยใชแ้บบสอบถำมปลำยปิด (Close Ended Form) เป็นเคร่ืองมือในกำรเก็บรวบรวมขอ้มูล ซ่ึงมี
ขั้นตอนด ำเนินกำรวจิยัดงัน้ี  
1.ประชำกรและกลุ่มตวัอยำ่ง  

ประชำกรท่ีใชใ้นกำรศึกษำคร้ังน้ี คือ กลุ่มลูกคำ้ท่ีมีประสบกำรณ์ในกำรใชน้วตักรรมระบบกำรสั่ง
อำหำรผ่ำนหน้ำจอสัมผสั (Touch Screen) ท่ีมีต่อบริษทั เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) ในเขต
กรุงเทพมหำนคร  

กลุ่มตวัอย่ำง คือกลุ่มลูกคำ้ท่ีมีประสบกำรณ์ในกำรใช้นวตักรรมระบบกำรสั่งอำหำรผ่ำนหน้ำจอ
สัมผสั (Touch Screen) ท่ีมีต่อบริษทั เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จ ำกัด (มหำชน) ในเขตกรุงเทพมหำนคร 
เน่ืองจำกไม่ทรำบจ ำนวนประช ำกรท่ีแน่นอน จึงได้ใช้สูตรกำรค ำนวณกลุ่มตวัอย่ำงตำมวิธี ของ Cochran 
(Cochran, 1977 อำ้งใน ธีรวุฒิเอกะกุล, 2543)  ไดข้นำดกลุ่มตวัอยำ่งจ ำนวน 400 คน ผูว้ิจยัเก็บขอ้มูลโดยใช่
วธีิสุ่มตวัอยำ่งแบบสะดวก (Convenience Sampling) ตำมจ ำนวนดงักล่ำว 
2.เคร่ืองมือท่ีใชใ้นกำรวจิยั  

เคร่ืองมือท่ีใช้ในกำรวิจยั คือ แบบสอบถำม (Questionnaire) ท่ีมีส ำระตำมเร่ืองท่ีวิจยัและตรงตำม 
วตัถุประสงคใ์นกำรวจิยั โดยเน้ือหำแบ่งออกเป็น 5 ส่วน ดงัน้ี 
ส่วนที่ 1  แบบสอบถำมขอ้มูลท่ีเก่ียวกบัปัจจยัส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถำม ได้แก่ เพศ อำยุ ระดบั
กำรศึกษำ อำชีพ และรำยไดต่้อเดือน 
ส่วนที่ 2  แบบสอบถำมเก่ียวกบัปัจจยัดำ้นคุณภำพและกำรให้บริกำร ประกอบดว้ย 4 ปัจจยั โดยพฒันำมำ
จำกงำนวิจยัของ กุลปริยำ นกดี (2558) ได้แก่ กำรตอบสนองควำมตอ้งกำร ควำมน่ำเช่ือถือ ควำมปลอดภยั 
และกำรเขำ้ถึงกำรใหบ้ริกำร จ ำนวนทั้งหมด 12 ขอ้ 
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ส่วนที่ 3  แบบสอบถำมเก่ียวกบัปัจจยัทำงดำ้นจิตวิทยำ ประกอบดว้ย 5 ปัจจยั โดยพฒันำมำจำกงำนวจิยัของ
กิตติศกัด์ิ อินทรสำร (2558) ไดแ้ก่ กำรจูงใจ กำรรับรู้ กำรเรียนรู้ ควำมเช่ือ และทศันคติ จ ำนวน 10 ขอ้ 
ส่วนที่ 4  แบบสอบถำมเก่ียวกบัปัจจยัทำงดำ้นสังคม ประกอบดว้ย 3 ปัจจยั โดยพฒันำมำจำกงำนวิจยัของ 
ปัญจมำ เทพสงเครำะห์ (2554) ไดแ้ก่ กลุ่มอำ้งอิง  ครอบครัว  และบทบำทและสถำนะ จ ำนวน 6 ขอ้  
ส่วนที่ 5  แบบสอบถำมเก่ียวกบักำรยอมรับนวตักรรมของผูใ้ชบ้ริกำรระบบกำรสั่งอำหำรผำ่นหนำ้จอสัมผสั 
(Touch Screen) ประกอบดว้ย 2 ปัจจยั โดยพฒันำมำจำกงำนวิจยัของ อคัรเดช ป่ินสุข (2558) ไดแ้ก่ กำรรับรู้
ถึงประโยชน์ท่ีไดรั้บ และกำรรับรู้ถึงควำมง่ำยในกำรใชง้ำน จ ำนวนทั้งหมด 8 ขอ้ 
 ในส่วนท่ี 2-5 ลกัษณะแบบสอบถำมเป็นแบบมำตรำส่วนประมำณค่ำ (Rating scale) โดยให้เลือก
ตำมล ำดบั ควำมส ำคญั 5 ระดบัไดแ้ก่  1  หมำยถึง  เห็นดว้ยนอ้ยท่ีสุด 2  หมำยถึง  เห็นดว้ยนอ้ย 3 หมำยถึง  
เห็นดว้ยปำนกลำง 4  หมำยถึง  เห็นดว้ยมำก และ 5  หมำยถึง  เห็นดว้ยมำกท่ีสุด 

น ำแบบสอบถำมไปทดสอบค่ำควำมเช่ือมัน่กบักลุ่มลูกคำ้ท่ีมีประสบกำรณ์ในกำรใช้นวตักรรม
ระบบกำรสั่งอำหำรผำ่นหนำ้จอสัมผสั (Touch Screen) ของบริษทั เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 
ในเขตกรุงเทพมหำนคร จ ำนวน  30 รำยท่ีไม่ใช่กลุ่มตัวอย่ำง ได้ค่ำสัมประสิทธ์ิอัลฟ่ำของครอนบัค 
(Cronbach’s Alpha Coefficient)  มีค่ำเท่ำกบั .951 ซ่ึงอยูใ่นเกณฑท่ี์มีควำมเช่ือถือได ้ 
3.กำรเก็บรวบรวมขอ้มูล 

3.1 แหล่งขอ้มูลปฐมภูมิ (Primary Data) คือ เป็นแหล่งขอ้มูลจำกกำรแจกแบบสอบถำมให้แก่ กลุ่ม
ลูกค้ำท่ีมีประสบกำรณ์ในกำรใช้นวตักรรมระบบกำรสั่งอำหำรผ่ำนหน้ำจอสัมผสั (Touch Screen) ของ
บริษทั เอ็มเค เรสโตรองต ์กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) ในเขตกรุงเทพมหำนคร จ ำนวน 400 ชุด ผูว้ิจยัไดท้  ำกำรเก็บ
รวบรวมแบบสอบถำมในวนัท่ี 1-20 เมษำยน 2561 เพื่อท ำกำรวเิครำะห์ต่อไป   

3.2 แหล่งขอ้มูลทุติยภูมิ (Secondary Data) คือ เป็นแหล่งขอ้มูลท่ี ผูว้ิจยัได้จำกกำรศึกษำ หนงัสือ 
ต ำรำเรียน ขอ้มูลทำงอินเทอร์เน็ต ผลงำนวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อเป็นขอ้มูลพื้นฐำนในกำรศึกษำในคร้ังน้ี 
4.กำรวเิครำะห์ขอ้มูล  

4.1 กำรวิเครำะห์ เพศ อำยุ กำรศึกษำ อำชีพ และรำยได้ ใช้กำรวิเครำะห์ค่ำสถิติเชิงพรรณนำ   
(Descriptive Statistics) ไดแ้ก่ ใชค้วำมถ่ี และร้อยละของเพศ อำย ุกำรศึกษำ รำยได ้อำชีพ ของกลุ่มลูกคำ้ท่ีมี
ประสบกำรณ์ในกำรใชน้วตักรรมระบบกำรสั่งอำหำรผำ่นหน้ำจอสัมผสั (Touch Screen) ของบริษทั เอ็มเค 
เรสโตรองต ์กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) ในเขตกรุงเทพมหำนคร 

4.2 กำรวิเครำะห์ปัจจยัทำงดำ้นจิตวิทยำ และปัจจยัทำงดำ้นสังคม ส่งผลต่อกำรยอมรับนวตักรรม
ของผูใ้ชบ้ริกำรระบบกำรสั่งอำหำรผำ่นหนำ้จอสัมผสั (Touch Screen) ใชว้ิธีกำรวเิครำะห์กำรถดถอยเชิงเส้น
อย่ำงง่ำย (Simple Regression Analysis) ข้อมูลทั่วไปของแต่ละปัจจัย ใช้กำรวิเครำะห์ด้วยค่ำสถิติเชิง
พรรณนำ (Descriptive Statistics) ไดแ้ก่ค่ำเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมำตรฐำน  
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4.3 กำรวิเครำะห์ปัจจยัดำ้นคุณภำพและกำรให้บริกำรมีควำมสัมพนัธ์กบักำรยอมรับนวตักรรมของ
ผูใ้ชบ้ริกำรระบบกำรสั่งอำหำรผำ่นหนำ้จอสัมผสั (Touch Screen) ใชว้ธีิสหสัมพนัธ์ (Correlation) 
 

ผลการวจัิย 
 

1.ขอ้มูลทัว่ไปของกลุ่มตวัอย่ำง พบว่ำ ผูต้อบแบบสอบถำมส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงคิดเป็นร้อยละ 
57.0 อยูใ่นช่วงอำยุ 21-30 ปี คิดเป็นร้อยละ 57.5 ระดบักำรศึกษำอยู่ในปริญญำตรี คิดเป็นร้อยละ 80.5 ส่วน
อำชีพนกัเรียน/นกัศึกษำ คิดเป็นร้อยละ 53.0 และมีรำยไดเ้ฉล่ียต่อเดือน คือไม่เกิน 15,000 บำท คิดเป็นร้อย
ละ 46.5 

2.พบว่ำปัจจยัทำงดำ้นจิตวิทยำส่งผลต่อกำรยอมรับนวตักรรมของผูใ้ช้บริกำรระบบกำรสั่งอำหำร
ผ่ำนหน้ำจอสัมผสั (Touch Screen) มำกท่ีสุด โดยมีค่ำ Adjusted R Square อยู่ท่ี 0.570 โดยองค์ประกอบ
ทำงดำ้นจิตวิทยำท่ีส่งผลต่อกำรยอมรับนวตักรรมมำกท่ีสุด คือ ดำ้นทศันคติ ส่วนปัจจยัทำงดำ้นสังคม มีค่ำ 
Adjusted R Square อยูท่ี่ 0.383 โดยมีดำ้นบทบำทและสถำนะส่งผลต่อกำรยอมรับนวตักรรมของผูใ้ชบ้ริกำร
มำกท่ีสุด ดงัแสดงโดยตารางที ่1, ตารางที2่, และตารางที ่3 

 
ตารางที ่1 แสดงผลของการทดสอบ Regression ในรูปแบบค่า Adjust R Square  
  

ปัจจัย Adjusted R Square 
ปัจจยัทำงดำ้นจิตวทิยำ .570 
ปัจจยัทำงดำ้นสังคม .383 

 

 
ตารางที ่2 ค่าเฉลีย่และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปัจจัยทางด้านจิตวทิยา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

ปัจจัยทางด้านจิตวทิยา X̅ S.D. 
 กำรจูงใจ  3.9500 .59097 
 กำรรับรู้  4.0100 .58016 
 กำรเรียนรู้  4.0300 .65670 
 ควำมเช่ือ  4.0200 .64939 
 ทศันคติ 4.2100 .63783 
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ตารางที ่3 ค่าเฉลีย่และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปัจจัยทางด้านสังคม 
 

ปัจจัยทางด้านสังคม X̅ S.D. 
 กลุ่มอำ้งอิง  3.9467 .55258 
 ครอบครัว  3.9850 .70338 
 บทบำทและสถำนะ  4.0150 .66482 

  

3.จำกด้ำนกำรยอมรับนวัตกรรมของผู ้ใช้บริกำรระบบกำรสั่งอำหำรผ่ำนหน้ำจอสัมผ ัส              
(Touch screen) ท่ีมีต่อบริษทั เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) ในเขตกรุงเทพมหำนคร พบว่ำกำร
รับรู้ถึงประโยชน์ท่ีไดรั้บ มีค่ำมำกท่ีสุด  

4.จำกปัจจยัดำ้นคุณภำพและกำรให้บริกำร พบวำ่กำรเขำ้ถึงกำรให้บริกำร มีค่ำมำกท่ีสุด รองลงมำ
คือ ตอบสนองควำมตอ้งกำร ควำมน่ำเช่ือถือ ควำมปลอดภยั ตำมล ำดบั 

5.ผลกำรทดสอบควำมสัมพนัธ์ระหว่ำงปัจจยัดำ้นคุณภำพและกำรให้บริกำรกบัยอมรับนวตักรรม
ของผูใ้ชบ้ริกำรระบบกำรสั่งอำหำรผำ่นหนำ้จอสัมผสั (Touch screen) ท่ีมีต่อบริษทั เอ็มเค เรสโตรองต ์กรุ๊ป 
จ ำกดั (มหำชน) ในเขตกรุงเทพมหำนคร  

 
ตารางที่ 4 แสดงควำมสัมพนัธ์ระหว่ำงปัจจยัด้ำนคุณภำพและกำรให้บริกำรกับยอมรับนวตักรรมของ
ผูใ้ชบ้ริกำรระบบกำรสั่งอำหำรผำ่นหนำ้จอสัมผสั (Touch screen) 

 

 การยอมรับนวตักรรม 
ปัจจยัด้านคุณภาพการให้บริการ r = 0.711   

Sig. = 0.00 
 

จำกตำรำงพบว่ำ ปัจจยัด้ำนคุณภำพและกำรให้บริกำรมีควำมสัมพนัธ์กบัยอมรับนวตักรรมของ
ผูใ้ช้บริกำรระบบกำรสั่งอำหำรผ่ำนหน้ำจอสัมผสั (Touch screen) โดยมีค่ำสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ (r) 
เท่ำกบั 0.711  และมีค่ำนยัส ำคญัทำงสถิติเท่ำกบั 0.00  

 
สรุปและอภิปรายผลการวจัิย 

 
1.ผลจำกกำรศึกษำปัจจยัทำงดำ้นจิตวทิยำท่ีส่งผลต่อกำรยอมรับนวตักรรมของผูใ้ชบ้ริกำรระบบกำร

สั่งอำหำรผ่ำนหน้ำจอสัมผสั (Touch screen) ท่ีมีต่อบริษทั เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) ในเขต
กรุงเทพมหำนคร พบวำ่ปัจจยัทำงดำ้นจิตวิทยำ ส่งผลต่อกำรยอมรับนวตักรรมของผูใ้ชบ้ริกำรระบบกำรสั่ง
อำหำรผำ่นหนำ้จอสัมผสั (Touch screen) โดยมีดำ้นทศันคติส่งผลมำกท่ีสุด ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบังำนวิจยัของ
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กุลปริยำ นกดี (2558) ไดศึ้กษำเร่ืองกำรยอมรับเทคโนโลย ีGPS Tracking ของบริษทั พี.ที.ทรำนส์เอก็ซ์เพรส 
จ ำกดั ผลกำรศึกษำพบว่ำ ปัจจยัท่ีส่งผลต่อกำรยอมรับเทคโนโลยี GPS Tracking ของบริษทั พี.ที.ทรำนส์
เอก็ซ์เพรส จ ำกดั อยำ่งมีนยัส ำคญัทำงสถิติท่ีระดบั .05 ไดแ้ก่ กำรรับรู้ถึงควำมง่ำยต่อกำรใชง้ำน และคุณภำพ
กำรให้บริกำร ดำ้นกำรเขำ้ถึงกำรใหบ้ริกำร ในขณะท่ีปัจจยัดำ้นกำรรับรู้ถึงประโยชน์ท่ีไดรั้บจำกเทคโนโลยี 
ทัศนคติต่อเทคโนโลยี คุณภำพกำรให้บริกำรด้ำนกำรตอบสนองควำมต้องกำร ควำมน่ำเช่ือถือ และ           
ควำมปลอดภยัไม่ส่งผลต่อกำรยอมรับเทคโนโลย ีGPS Tracking ของบริษทั พี.ที.ทรำนส์เอก็ซ์เพรส จ ำกดั  

2.ผลจำกกำรศึกษำปัจจยัทำงดำ้นสังคมท่ีส่งผลต่อกำรยอมรับนวตักรรมของผูใ้ชบ้ริกำรระบบกำร
สั่งอำหำรผ่ำนหน้ำจอสัมผสั (Touch screen) ท่ีมีต่อบริษทั เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) ในเขต
กรุงเทพมหำนคร พบว่ำปัจจยัทำงด้ำนสังคมส่งผลต่อกำรยอมรับนวตักรรมของผูใ้ช้บริกำรระบบกำรสั่ง
อำหำรผ่ำนหน้ำจอสัมผสั (Touch screen โดยมีด้ำนบทบำทและสถำนะส่งผลมำกท่ีสุด ซ่ึงสอดคล้องกบั      
ค  ำกล่ำวของ Walters (1978) ท่ีไดอ้ธิบำยถึงปัจจยัทำงสังคมว่ำ เป็นปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งในชีวิตประจ ำวนั และ    
มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมกำรซ้ือหรือกำรเลือกใชบ้ริกำรของผูบ้ริโภค  
 3.ผลจำกกำรศึกษำปัจจยัดำ้นคุณภำพและกำรให้บริกำรท่ีมีควำมสัมพนัธ์ต่อยอมรับนวตักรรมของ
ผูใ้ช้บริกำรระบบกำรสั่งอำหำรผ่ำนหน้ำจอสัมผสั (Touch screen) ท่ีมีต่อบริษทั เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป 
จ ำกดั (มหำชน) ในเขตกรุงเทพมหำนคร พบว่ำปัจจยัด้ำนคุณภำพและกำรให้บริกำรมีควำมสัมพนัธ์กับ
ยอมรับนวตักรรมของผูใ้ช้บริกำรระบบกำรสั่งอำหำรผ่ำนหน้ำจอสัมผสั (Touch screen) ซ่ึงสอดคลอ้งกบั
แนวคิดของ อุสมำน บณัฑูรอมัพำ (2554)  
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การยอมรับนวตักรรมการส่ังซ้ือสินค้าออนไลน์ของกลุ่มผู้สูงอายุ 

ในกรุงเทพมหานคร เขตคลองเตย 

ACCEPTANCE OF ONLINE SHOPPING INNOVATION OF THE ELDERLY IN 

BANGKOK, KLONG TOEI DISTRICT 

 
                   ชนิสรำ สินำคม1

         ธนินทรั์ฐ รัตนพงศภิ์ญโญ2 

 
บทคัดย่อ 

  

กำรวิจยัคร้ังน้ีเป็นกำรศึกษำเชิงปริมำณ (Quantitative  Research) กำรวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์ 1. 

เพื่อศึกษำปัจจัยท่ีส่งผลต่อกระบวนกำรยอมรับนวตักรรมกำรสั่งซ้ือสินค้ำออนไลน์ของผูสู้งอำยุ ใน

กรุงเทพมหำนคร เขตคลองเตย 2.เพื่อศึกษำปัจจยัดำ้นจิตวิทยำท่ีสัมพนัธ์ต่อกระบวนกำรยอมรับนวตักรรม

กำรสั่งซ้ือสินคำ้ออนไลน์ของผูสู้งอำยุ ในกรุงเทพมหำนคร เขตคลองเตย 3.เพื่อศึกษำปัจจยัด้ำนสังคมท่ี

สัมพนัธ์ต่อกระบวนกำรยอมรับนวตักรรมกำรสั่งซ้ือสินคำ้ออนไลน์ของผูสู้งอำยุ ในกรุงเทพมหำนคร เขต

คลองเตย ท ำกำรศึกษำกลุ่มตวัอยำ่งของประชำกรผูสู้งอำยุท่ีมีอำยุตั้งแต่ 60-80 ปีข้ึนไป ในกรุงเทพมหำนคร 

เขตคลองเตย จ ำนวน 400 คน มีค่ำสัมประสิทธ์ิควำมเช่ือมัน่เท่ำกบั 0. 946 และใชส้ถิติในกำรวเิครำะห์ ไดแ้ก่ 

ค่ำร้อยละ ค่ำเฉล่ีย ค่ำเบ่ียงเบนมำตรฐำน และทดสอบสมมติฐำนโดยใชค้่ำ t-test, ค่ำ One Way ANOVA และ

ค่ำสัมประสิทธ์สหสัมพนัธ์ของเพียร์สัน 
 ผลกำรวิจยัพบว่ำ เพศ อำยุ ระดบักำรศึกษำ สถำนภำพ และรำยไดท่ี้แตกต่ำงกนัไม่ส่งผลต่อกำร

ยอมรับ ท่ีระดบันยัส ำคญั 0.05 ปัจจยัดำ้นจิตวิทยำและปัจจยัดำ้นสังคมท่ีสัมพนัธ์ต่อกระบวนกำรยอมรับ

นวตักรรมกำรสั่งซ้ือสินค้ำออนไลน์ ของกลุ่มผู ้สูงอำยุ ในเขตกรุงเทพมหำนคร เขตคลองเตย มีค่ำ

สัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ (r) เท่ำกบั 0.869, 0.773 ตำมล ำดบั และมีค่ำนยัส ำคญัทำงสถิติเท่ำกบั 0.00 

 

ค ำส ำคญั :กำรยอมรับนวตักรรม, กำรสั่งซ้ือสินคำ้ออนไลน์, ผูสู้งอำย ุ
 

1 นักศึกษำสำขำกำรจดักำรธุรกิจทัว่ไป คณะวิทยำกำรจดักำร มหำวิทยำลยัศิลปำกร 
2ผูช่้วยศำสตรำจำรย ์ดร. อำจำรยป์ระจ ำ สำขำกำรจดักำรธุรกิจทัว่ไป คณะวิทยำกำรจดักำร มหำวิทยำลยัศิลปำกร 



327 

Abstract 
 

This was a quantitative study. The purpose of the study was to: 1 .To study the factors influencing 

the acceptance process of online shopping innovation of the elderly In Bangkok, Khlong Toei District 2. To 

study the psychological factors related to the acceptance process of online shopping for elderly In Bangkok, 

Khlong Toei District 3 .To study social factors related to the acceptance process of online shopping for 

elderly In Bangkok, Khlong Toei District. Reseaching sample group of elderly farmer population In 

Bangkok, Khlong Toei District for 400  persons.The questionnaires are used to collect data. The reliability 

was 0 .946  and used statistical analysis includes Percentage, Average, Standard deviation and hypothesis 

was tested by t-test, One-Way ANOVA, Pearson Product - Moment Correlation Coefficient.The research 

found that the difference sex affected awareness and evaluation stage. 

 The difference ages not affected adoption. The difference levels of education affected awareness 

and interest stage. The difference status not affected adoption and the difference in income affected 

awareness. Significant level is 0 . 05 .  Psychological factors and social factors related to the acceptance 

process of online shopping innovation of the Elderly in Bangkok, Klong Toei District. Measured by Pearson 

correlation coefficient of 0.869, 0.773. Statistics value is 0.00 

 

Keywords: Acceptance of Innovation, Online Shopping, Elderly 

 
บทน า 

 
ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

ในปัจจุบนันวตักรรมไดเ้ขำ้มำมีบทบำทในทำงธุรกิจอย่ำงมำก องค์กรธุรกิจต่ำงๆไดน้ ำนวตักรรม

ไปใช้เพื่อพฒันำองค์กรให้เกิดประสิทธิภำพในกำรบริหำรจดักำรอย่ำงกวำ้งขวำง  เน่ืองจำกลกัษณะของ

นวตักรรมบำงอยำ่ง  เช่น ควำมรวดเร็ว เป็นระบบ กำรท ำงำนท่ีแม่นย  ำ ลว้นแต่สำมำรถน ำมำประยุกตใ์ชใ้น

งำนต่ำง ๆ เพื่อให้เกิดผลท่ีมีประสิทธิภำพยิ่งข้ึน กำรพฒันำและกำรน ำนวตักรรมมำประยุกตใ์นธุรกิจ ส่งผล

ให้เกิดกำรเปล่ียนแปลงในองคก์ร และมีส่วนส ำคญัในกำรเพิ่มศกัยภำพ ทำงกำรแข่งขนัของธุรกิจ ตลอดจน

เพื่อให้สำมำรถตดัสินใจน ำนวตักรรมมำใชง้ำนในองคก์รใหเ้กิดประสิทธิภำพสูงสุด (เกียรติพงศ ์นอ้ยใจบุญ

,2549) 
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 ในปี พ.ศ. 2555 ประเทศไทยถือเป็นประเทศท่ีมีเปอร์เซ็นต์ประชำกรอำยุ 65 ปี ข้ึนไปสูงท่ีสุดใน

อำเซียน อยูท่ี่ประมำณ 10 % แซงหนำ้ประเทศเพื่อนบำ้นอ่ืนๆ เช่น สิงคโปร์ (9%) เวยีดนำม (7% ) ฟิลิปปินส์ 

กมัพูชำ ลำว บรูไน (4%) ซ่ึงอตัรำกำรเพิ่มข้ึนเป็นไปไดอ้ยำ่งไม่หยุดย ั้ง จำกเดิมในปีพ.ศ. 2537 ท่ีร้อยละกำร

เพิ่มข้ึนในแต่ละปีอยูท่ี่รำวๆ 6.8% โดยพบวำ่ในปี พ.ศ. 2554 ร้อยละกำรเพิ่มข้ึนของประชำกรสูงอำยเุพิ่มข้ึน

เป็น 12.2% และคำดหมำยวำ่จะเพิ่มข้ึนต่อไปเร่ือยๆ ดว้ยวิทยำกำรทำงกำรแพทยท่ี์กำ้วหนำ้มำกข้ึน พร้อมๆ

กบัสังคมท่ีเปล่ียนแปลงไป อตัรำกำรเกิดของประชำกรลดลง สวนทำงกบัอำยุของประชำกรท่ียนืยำวมำกข้ึน 

จึงเป็นสำเหตุท่ีร้อยละกำรเพิ่มข้ึนของประชำกรผูสู้งอำยใุนประเทศไทยเพิ่มข้ึน(ฐนิต วินิจจะกูล และรุ่งฉตัร 

อ ำนวย, 2558 :16-17) 

 ในขณะท่ีประเทศไทยก ำลงักำ้วเขำ้สู่สังคมผูสู้งอำยุ นวตักรรมมีกำรพฒันำกำรท่ีเจริญกำ้วหนำ้อยำ่ง

รวดเร็ว ซ่ึง วีรณัฐ โรจนประภำ นกัวิชำกำรด้ำนผูสู้งวยัและนำยกสมำคมบำ้นปันรัก กล่ำวว่ำ ประเทศไทย

ก ำลงักำ้วสู่สังคมผูสู้งอำยุ โดยมีคนอำยุ 60 ปีข้ึนไปมำกกว่ำ 10 ลำ้นคน และซ่ึงจะกลำยเป็นสังคมผูสู้งอำยุ

อย่ำงเต็มรูปแบบภำยใน พ.ศ. 2568  ทั้งน้ี ในสภำพสังคมยุคโซเชียลฯ ท่ีมีกำรเปล่ียนแปลงอย่ำงรวดเร็ว 

เทคโนโลยีและนวตักรรมต่ำงๆ เขำ้มำมีบทบำทในชีวติประจ ำวนัมำกข้ึน กำรปรับตวัเรียนรู้ส่ิงใหม่ๆ ของผู ้

สูงวยั จึงเป็นส่ิงท่ีสังคมควรให้ควำมส ำคญั จำกขอ้มูลขำ้งตน้จ ำนวนผูสู้งอำยุท่ีเพิ่มข้ึนดงักล่ำว ส่งผลต่อ

เศรษฐกิจและสังคมโดยรวมของประเทศไทย โดยเฉพำะองคก์รธุรกิจต่ำงๆท่ีตอ้งปรับกลยุทธ์ กลไกเพื่อให้

สอดรับกบักำรเปล่ียนแปลง ทั้งดำ้นผลิตภณัฑ์ ช่องทำงกำรจดัจ ำหน่ำย กำรส่งเสริมกำรตลำด และดำ้นรำคำ 

ท่ีมีควำมสอดคลอ้งกบัพฤติกรรมของผูสู้งอำย ุ(ดนยั จนัทร์เจำ้ฉำย , 2559) 

 จำกขอ้มูลท่ีกล่ำวขำ้งตน้ จึงท ำให้ผูว้ิจยัมีควำมสนใจท่ีจะศึกษำเก่ียวกบั“กำรยอมรับนวตักรรมกำร
สั่งซ้ือสินคำ้ออนไลน์ของกลุ่มผูสู้งอำยุ ในกรุงเทพมหำนคร เขตคลองเตย เน่ืองจำกเล็งเห็นถึงควำมส ำคญัใน 
กำรศึกษำกระบวนกำรยอมรับนวตักรรมกำรซ้ือสินคำ้ออนไลน์ของประชำกรในกลุ่มผูสู้งอำยุ เพื่อให้ผู ้
ประกอบธุรกิจขำยสินคำ้ออนไลน์น ำขอ้มูลไปปรับปรุงคุณภำพและวำงแผนกลยุทธ์ในกำรท ำธุรกิจไดอ้ยำ่ง
เหมำะสมต่อไป   
 
วตัถุประสงค์ของการวจัิย          
 1) เพื่อศึกษำปัจจยัท่ีส่งผลต่อกระบวนกำรยอมรับนวตักรรมกำรสั่งซ้ือสินคำ้ออนไลน์ของผูสู้งอำยุ             
ในกรุงเทพมหำนคร เขตคลองเตย 
 2) เพื่อศึกษำปัจจัยด้ำนจิตวิทยำท่ีสัมพนัธ์ต่อกระบวนกำรยอมรับนวตักรรมกำรสั่งซ้ือสินค้ำ
ออนไลน์ของผูสู้งอำย ุในกรุงเทพมหำนคร เขตคลองเตย 
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 3) เพื่อศึกษำปัจจยัดำ้นสังคมท่ีสัมพนัธ์ต่อกระบวนกำรยอมรับนวตักรรมกำรสั่งซ้ือสินคำ้ออนไลน์

ของผูสู้งอำย ุในกรุงเทพมหำนคร เขตคลองเตย 

 

นิยามศัพท์           

 ในกำรวจิยัคร้ังน้ี ผูว้จิยัไดนิ้ยำมศพัทท่ี์เก่ียวขอ้งกบักำรวจิยัไว ้ดงัน้ี    

 กำรยอมรับนวตักรรม (Adoption of Innovation) หมำยถึง กระบวนกำรซ่ึงบุคคลเป้ำหมำยเปิดรับ

พิจำรณำ และท้ำยท่ีสุดมีกำรปฏิเสธ (Reject) หรือยอมรับ/ปฏิบัติ (Practice/adopt) ตำมนวตักรรมใด

นวตักรรมหน่ึง โดยมีกระบวนกำรท่ีเรียกวำ่เป็น กำรตดัสินใจในนวตักรรม (Innovation-Decision Process) 

กำรยอมรับว่ำเป็นกระบวนกำร (Process) ท่ีเกิดข้ึนทำงจิตใจภำยในบุคคล เร่ิมจำกไดย้ินในเร่ืองวิทยำกำร

นั้นๆ จนกระทัง่ยอมรับน ำไปใช้ในท่ีสุด ซ่ึงกระบวนน้ีมีลักษณะคล้ำยกับกระบวนกำรเรียนรู้และกำร

ตดัสินใจ (Decision Making) โดยไดแ้บ่งกระบวนกำรยอมรับออกเป็น 5 ขั้นตอน มีรำยละเอียดดงัน้ี 

 ขั้นท่ี 1 ขั้นรับรู้หรือต่ืนตน (Awareness Stage) หมำยถึง เป็นขั้นเร่ิมแรกท่ีน ำไปสู่กำรยอมรับหรือ

ปฏิเสธส่ิงใหม่หรือวธีิกำรใหม่ 

 ขั้นท่ี 2 ขั้นสนใจ (Interest Stage) หมำยถึง เป็นขั้นท่ีเร่ิมมีควำมสนใจแสวงหำรำยละเอียดเก่ียวกบั

วทิยำกำรใหม่ๆ เพิ่มเติม พฤติกรรมน้ีเป็นไปในลกัษณะท่ีตั้งใจแน่ชดั และใชก้ระบวนกำรคิดมำกกวำ่ขั้นแรก 

 ขั้นท่ี 3 ขั้นประเมินค่ำ (Evaluation Stage) หมำยถึง เป็นขั้นท่ีจะไตร่ตรองวำ่จะลองใชว้ิธีกำรหรือหำ

วิทยำกำรใหม่ๆ นั้นดีหรือไม่ ด้วยกำรเปรียบเทียบระหว่ำงข้อดีและข้อเสียว่ำ เม่ือน ำมำใช้แล้วจะเป็น

ประโยชน์ต่อกิจกรรมของตนหรือไม่ หำกรู้สึกวำ่มีขอ้ดีมำกกวำ่จะตดัสินใจใช ้เพื่อให้เกิดควำมแน่ใจยิ่งข้ึน

วำ่ส่ิงท่ีเขำตดัสินใจแลว้นั้นถูกตอ้งหรือไม่ โดยกำรใหค้  ำแนะน ำให้ข่ำวสำรเพื่อประกอบกำรตดัสินใจขั้นท่ี 4 

ขั้นทดลอง (Trial Stage) หมำยถึง เป็นขั้นท่ีบุคคลทดลองใชว้ิทยำกำรใหม่ๆ นั้นกบัสถำนกำรณ์ของตน ซ่ึง

เป็นกำรทดลองดูกับส่วนน้อยก่อน เพื่อจะได้ดูว่ำได้ผลหรือไม่ ในขั้นน้ีบุคคลจะแสวงหำข่ำวสำรท่ี

เฉพำะเจำะจงเก่ียวกับวิทยำกำรใหม่หรือนวตักรรมนั้น ขั้นท่ี 5 ขั้นตอนกำรยอมรับ (Adoption Stage) 

หมำยถึง เป็นขั้นท่ีบุคคลยอมรับวทิยำกำรใหม่ๆ นั้น ไปใชใ้นกำรปฏิบติักิจกรรมของตนอยำ่งเตม็ท่ีหลงัจำก

ท่ีไดท้ดลองปฏิบติัและเป็นประโยชน์ในส่ิงนั้นแลว้ 

 กำรซ้ือสินคำ้ออนไลน์(e-commerce) หมำยถึง หมำยถึง กำรท ำธุรกรรมผำ่นส่ืออิเล็กทรอนิกส์ ใน

ทุกๆ ช่องทำงท่ีเป็นอิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่อินเทอร์เน็ตและระบบเครือข่ำยคอมพิวเตอร์ กำรพำณิชย์

อิเล็กทรอนิกส์สำมำรถกระท ำผำ่นโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีกำรโอนเงินอิเล็กทรอนิกส์   
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 ในองคก์ำรสหประชำชำติ ผูสู้งอำย ุ(older person) หมำยถึง ผูท่ี้มีอำยุมำกกวำ่ 60 ปีข้ึนไป ส่วนค ำวำ่ 

สังคมสูงวยั (Aging Society) หมำยถึง กำรมีประชำกร อำยุ 60 ปีข้ึนไป รวมทั้งเพศชำย เพศหญิง มำกกวำ่ 10 

% ของประชำกรทั้งประเทศ หรือมีประชำกรอำยุตั้งแต่ 65 ปี เกิน 7 % ของประชำกรทั้งประเทศ ส ำหรับ

ประเทศไทย ตำมพระรำชบญัญติั ผูสู้งอำยุ พ.ศ. 2546 “ผูสู้งอำยุ” หมำยถึง บุคคลซ่ึงมีอำยุเกินกว่ำ 60 ปี

บริบูรณ์ข้ึนไปและมีสัญชำติไทย 

 นวตักรรมกำรสั่งซ้ือสินคำ้ออนไลน์ (Online Order Innovation) หมำยถึง กำรขำยสินคำ้ทำง
ออนไลน์ แต่มีกำรน ำเทคโนโลยเีขำ้มำช่วยในกำรท ำงำนใหมี้ประสิทธิภำพมำกข้ึน เช่น กำรขนส่ง 
 
ขอบเขตของการวจัิย           

 1) ขอบเขตดำ้นเน้ือหำ ผูว้ิจยัมุ่งศึกษำกระบวนกำรยอมรับนวตักรรมกำรสั่งซ้ือสินคำ้ออนไลน์ของ

ผูสู้งอำยุ ในกรุงเทพมหำนคร เขตคลองเตย ผำ่นกำรทบทวนวรรณกรรมแนวคิดทฤษฎี งำนวิจยั ท่ีเก่ียวขอ้ง 

เอกสำรต่ำงๆ และมีตวัแปรท่ีใชด้งัน้ี 

 1.1 ตวัแปรตน้ ประกอบดว้ย 3 ตวัแปร คือ 1) ปัจจัยด้ำนประชำกร ประกอบด้วย เพศ กำรศึกษำ 

สถำนภำพ รำยได ้ 2) ปัจจยัดำ้นจิตวิทยำ ประกอบดว้ย กำรเรียนรู้ ควำมรับรู้  ทศันคติ  3) ปัจจยัดำ้นสังคม 

ประกอบดว้ย ค่ำนิยมทำงสังคม ครอบครัว เพื่อนหรือคนใกลชิ้ด 

 1.2 ตวัแปรตำม  กระบวนกำรยอมรับ ประกอบดว้ย  1) กำรรับรู้ (awareness stage) 2)สนใจ (interest 
stage) 3 )  ป ร ะ เ มิ นค่ ำ  ( evaluation stage)  4 )  ทดลอ ง  ( trial stage)  5 )  ย อม รับ  ( adoption stage)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
 2) ขอบเขตดำ้นประชำกร คือ ผูสู้งอำยท่ีุมีอำยตุั้งแต่ 60-80 ปีข้ึนไป ในกรุงเทพมหำนคร                   
เขตคลองเตย โดยใชก้ลุ่มตวัอยำ่ง จ  ำนวน 400 คน 
 3) ขอบเขตดำ้นพื้นท่ี โดยพื้นท่ีท่ีใชใ้นกำรเก็บขอ้มูล คือ เขตพื้นท่ีกรุงเทพมหำนคร เขตคลองเตย  
 4) ขอบเขตด้ำนเวลำ ในกำรศึกษำวิจยัคร้ังน้ี ผูว้ิจ ัยใช้ระยะเวลำในกำรเก็บข้อมูล 3 เดือน คือ
กุมภำพนัธ์ 2561-เมษำยน 2561 โดยใชแ้บบสอบถำมปลำยปิด (Close Ended Form) 
 
ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 
 1. เพื่อทรำบถึงพฤติกรรมกำรเลือกซ้ือสินคำ้ออนไลน์กลุ่มผูสู้งอำย ุ
 2. เพื่อทรำบถึงกระบวนกำรยอมรับนวตักรรมกำรซ้ือสินคำ้ออนไลน์ของกลุ่มผูสู้งอำย ุ
 3. เพื่อทรำบถึงควำมแตกต่ำงของกำรตัดสินใจเลือกซ้ือสินค้ำออนไลน์จ ำแนกตำมปัจจัยทำง
ประชำกรศำสตร์ของกลุ่มผูสู้งอำย ุ
 4. เพื่อใช้เป็นประโยชน์ต่อผูด้  ำเนินธุรกิจขำยสินคำ้ออนไลน์ ผูส้นใจท่ีจะด ำเนินธุรกิจน้ีไดใ้ช้เป็น
แนวทำงพฒันำและปรับปรุงวำงแผนกลยทุธ์ทำงกำรตลำดในกำรซ้ือสินคำ้ออนไลน ์



331 

 

แนวคิด ทฤษฎแีละงานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

 กำรยอมรับนวตักรรมกำรสั่งซ้ือสินคำ้ออนไลน์ของผูสู้งอำยุ ในกรุงเทพมหำนคร  เขตคลองเตย มี

แนวคิด ทฤษฎีและงำนวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง ดงัน้ี 

 

1.แนวคิดและทฤษฎกีารยอมรับนวตักรรม 

 ส ำนกังำนนวตักรรมแห่งชำติ (2560:ออนไลน์) ไดใ้หค้วำมหมำยนวตักรรมวำ่ ส่ิงใหม่ท่ีเกิดจำกกำร
ใชค้วำมรู้และควำมคิดสร้ำงสรรคท่ี์มีประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและสังคม นวตักรรมนบัเป็นกระบวนกำรท่ีเกิด
จำกกำรน ำควำมรู้และควำมคิดสร้ำงสรรคม์ำผนวกกบัควำมสำมำรถในกำรบริหำรจดักำร เพื่อสร้ำงให้เกิด
เป็นธุรกิจนวตักรรมหรือธุรกิจใหม่ อนัจะน ำไปสู่กำรลงทุนใหม่ท่ีส่งผลต่อกำรเพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำร
แข่งขนัของประเทศ 
 Aggelidis & Chatzoglou (2016) กล่ำวว่ำ กำรยอมรับนวตักรรมเป็นทฤษฎีท่ีไดรั้บกำรยอมรับว่ำมี

ประสิทธิภำพสูงสุดและยงัเป็นหน่ึงในทฤษฎีท่ีนิยมใช้ในกำรอธิบำยพฤติกรรมกำรยอมรับนวตักรรมของ

บุคคลอยำ่งแพร่หลำยโดยเฉพำะในระบบสำรสนเทศ และถูกน ำมำประยกุตใ์ชใ้นกระบวนกำรทำงธุรกิจ   

กระบวนกำรยอมรับนวตักรรม (Adoption process) 

Philip Kotler (2007, p.661) กล่ำววำ่ กระบวนกำรยอมรับนวตักรรมไว ้5 ขั้นตอนดงัน้ี 

 ขั้นท่ี 1 ขั้นต่ืนตัวหรือรับทรำบ (Awareness Stage) หมำยถึง เป็นขั้นเร่ิมแรกท่ีบุคคลรับรู้ว่ำมี

ควำมคิดใหม่ ส่ิงใหม่ เกิดข้ึนและน ำไปสู่กำรยอมรับหรือปฏิเสธส่ิงใหม่หรือวธีิกำรใหม่ 

 ขั้นท่ี 2 ขั้นสนใจ (Interest Stage) หมำยถึง เป็นขั้นท่ีบุคคลเร่ิมมีควำมสนใจแสวงหำรำยละเอียด

เก่ียวกบัวิทยำกำรใหม่ๆทนัที และจะเร่ิมหำขอ้เท็จจริงและข่ำวสำรมำกข้ึนโดยอำจถำมสอบจำกคนใกลชิ้ด

เพื่อนซ่ึงเคยทดลองท ำมำก่อน พฤติกรรมน้ีเป็นไปในลกัษณะท่ีตั้งใจแน่ชดั และใช้กระบวนการคิดมากกว่า

 ขั้นแรกขั้นท่ี 3 ขั้นประเมินค่ำ (Evaluation Stage) หมำยถึง เป็นขั้นท่ีบุคคลจะไตร่ตรองวำ่จะลองใช้

วิธีกำรหรือหำวิทยำกำรใหม่ๆ นั้นดีหรือไม่ เหมำะสมกบัเขำหรือไม่ ดว้ยกำรเปรียบเทียบระหวำ่งขอ้ดีและ

ข้อเสียว่ำ เม่ือน ำมำใช้แล้วจะเป็นประโยชน์ต่อกิจกรรมของตนหรือไม่ หำกรู้สึกว่ำมีข้อดีมำกกว่ำจะ

ตดัสินใจใช้ เพื่อให้เกิดควำมแน่ใจยิ่งข้ึนว่ำส่ิงท่ีเขำตดัสินใจแล้วนั้นถูกต้องหรือไม่ หลังจำกได้ศึกษำ

นวตักรรมนั้นมำระยะหน่ึงแลว้ นวตักรรมนั้นมีควำมยำกเพียงใดกบัเขำ จะน ำมำปรับให้เขำ้กบัสถำนกำรณ์

ไดอ้ยำ่งไร 



332 

 ขั้นท่ี 4 ขั้นทดลอง (Trial Stage) หมำยถึง เป็นขั้นท่ีบุคคลได้ไตร่ตรองมำแล้วและตดัสินใจท่ีจะ

ทดลองใช้วิทยำกำรใหม่ๆ ควำมคิดใหม่ๆ นั้นกบัสถำนกำรณ์ของตน ซ่ึงอำจทดลองดูเพียงบำงส่วนหรือ

ทั้งหมด กำรทดลองปฏิบติัน้ีเป็นเพียงกำรยอมทดลองนวตักรรมชัว่ครำว เพื่อจะไดดู้วำ่ไดผ้ลหรือไม่ ในขั้นน้ี

บุคคลจะแสวงหำข่ำวสำรท่ีเฉพำะเจำะจงเก่ียวกับวิทยำกำรใหม่หรือนวตักรรมนั้น เพื่อดูผลว่ำควรจะ

ตดัสินใจยอมรับนวตักรรมโดยถำวรหรือไม่ ขั้นท่ี 5 ขั้นยอมรับปฏิบติั (Adoption Stage) หมำยถึง ถ้ำกำร

ทดลองของบุคคลไดผ้ลเป็นท่ีน่ำพอใจ ก็จะยอมรับนวตักรรม ควำมคิดใหม่ๆ อยำ่งเตม็ท่ีและขยำยกำรปฏิบติั

ออกไปเร่ือยๆอยำ่งต่อเน่ือง จนกระทัง่นวตักรรมนั้นกลำยเป็นวธีิกำรท่ีเขำยดึถือปฏิบติัโดยถำวรทัว่ไป ซ่ึงถือ

เป็นขั้นสุดทำ้ยของกำรเปล่ียนแปลงพฤติกรรมอยำ่งถำวร 

 

2.แนวคิดและทฤษฎเีกีย่วกบัด้านประชากรศาสตร์ 

 ยบุล เบ็ญจรงคกิ์จ (2554, หนำ้ 44-52) กล่ำววำ่ แนวควำมคิดดำ้นประชำกรศำสตร์น้ีเป็นทฤษฎี ท่ีใช้

หลกักำรของควำมเป็นเหตุเป็นผล คือ พฤติกรรมต่ำง ๆ ของมนุษยเ์กิดข้ึนตำมแรงบงัคบัจำกปัจจยัภำยนอก

มำกระตุน้ เป็นควำมเช่ือท่ีว่ำ คนท่ีมีคุณสมบติัทำงประชำกรท่ีแตกต่ำงกนัจะมีพฤติกรรมท่ีแตกต่ำงกนัไป

ดว้ย ซ่ึงแนวควำมคิดน้ีตรงกบัทฤษฎีกลุ่มสังคม (Social Categories Theory)  ของ Defleur และ Bcll-Rokeaoh 

(1996) ท่ีอธิบำยว่ำ พฤติกรรมของบุคคลเก่ียวขอ้งกบัลกัษณะต่ำง ๆ ของบุคคล หรือลกัษณะทำงประชำกร

ซ่ึงลกัษณะเหล่ำน้ีสำมำรถอธิบำยเป็นกลุ่ม ๆ ได้  คือ บุคคลท่ีมีพฤติกรรมคล้ำยคลึงกนัมกัจะอยู่ในกลุ่ม

เดียวกนั ดงันั้น บุคคลท่ีอยูใ่นล ำดบัชั้นทำงสังคมเดียวกนัจะเลือกรับ และตอบสนองต่อเน้ือหำข่ำวสำร ใน

รูปแบบเดียวกนั 

 

3.แนวคิดและทฤษฎเีกี่ยวกบัด้านจิตวทิยา 

 Kotler (1997, p. 192) กล่ำววำ่ ปัจจยัดำ้นจิตวิทยำคือ กำรเลือกซ้ือสินคำ้ของบุคคลซ่ึงไดรั้บอิทธิพล
จำกปัจจยัทำงจิตวทิยำ คือ กำรรับรู้ กำรเรียนรู้ ควำมเช่ือ และทศันคติ                                                                               

 1) กำรจูงใจ (Motivation) เป็นแรงกระตุน้หรือแรงผลกัดนัท่ีอยูภ่ำยในตวับุคคล  ซ่ึงกระตุน้ใหบุ้คคล
กระท ำใหไ้ดม้ำซ่ึงเป้ำหมำยท่ีตั้งไว ้                                                                                                         

 2) กำรรับรู้ (Perception) เป็นกระบวนกำรท่ีบุคคลท ำกำรคดัเลือก จดัระเบียบ และตีควำมหมำยของ
ขอ้มูล เพื่อก ำหนดเป็นภำพท่ีมีควำมหมำย 

 3) กำรเรียนรู้ (Learning) คือ กำรเปล่ียนแปลงในพฤติกรรมของคนท่ีเกิดข้ึนจำก ประสบกำรณ์ท่ีผำ่น
มำของคนแต่ละคน                                                                                                                                    



333 

 4) ควำมเช่ือและทศันคติ (Beliefs and Attitudes)  คือ ควำมเช่ือ (Beliefs) เป็นควำมรู้สึกนึกคิดท่ี
บุคคลมีต่อส่ิงใดส่ิงหน่ึง อยูบ่นพื้นฐำนของควำมรู้ ควำมคิดเห็น ส่วนทศันคติ (Attitudes) เป็นกำรประเมิน
ควำมพึงพอใจหรือไม่พึงพอใจของบุคคล ควำมรู้สึกทำงดำ้นอำรมณ์ และแนวโนม้กำรปฏิบติัต่อส่ิงใดส่ิง
หน่ึงทั้งควำมเช่ือและทศันคติจะมีผลต่อกำรตดัสินใจ ซ้ือสินคำ้และบริกำรของผูบ้ริโภค  

 
4.แนวคิดและทฤษฎเีกีย่วกบัด้านสังคมวทิยา 

 Kotler (1997, p. 192) กล่ำวว่ำ ปัจจยัทำงดำ้นสังคม นอกเหนือจำกปัจจยัทำงด้ำนวฒันธรรมแล้ว

พฤติกรรมผูบ้ริโภคไดรั้บอิทธิพล จำกปัจจยัต่ำง ๆ ทำงสังคม ซ่ึงปัจจยัทำงสังคม ประกอบดว้ย กลุ่มอำ้งอิง

ครอบครัว บทบำทและสถำนภำพของผูบ้ริโภค 

 1) กลุ่มอำ้งอิง (Reference Groups) ประกอบดว้ยบุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อทศันคติ หรือพฤติกรรมของ

บุคคล สำมำรถแบ่งออกไดเ้ป็น 2 ประเภท ไดแ้ก่ 

 (1.1) กลุ่มอ้ำงอิงทำงตรง (Direct or Membership Groups) คือ กลุ่มบุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อ

ผูบ้ริโภคทำงตรง และมีกำรติดต่อกนัแบบเผชิญหนำ้ แบ่งเป็น       

   (1.)  กลุ่มปฐมภูมิ (Primary Groups) เป็นกลุ่มบุคคลท่ีมีกำรติดต่อกัน อย่ำง

สม ่ำเสมอและมีรูปแบบกำรติดต่อแบบไม่เป็นทำงกำร เช่น ครอบครัว เพื่อน คนใกลชิ้ด เป็นตน้  

   (2.) กลุ่มทุติยภูมิ (Secondary Groups) เป็นกลุ่มบุคคลท่ีมีกำรติดต่อกันแบบ           

นำน ๆ คร้ัง และมีรูปแบบกำรติดต่อแบบเป็นทำงกำร เช่น กลุ่มทำงศำสนำ กลุ่มวชิำชีพ เป็นตน้ 

(1.2) กลุ่มอำ้งอิงทำงออ้ม (Indirect Groups) คือ กลุ่มบุคคลท่ีมีอิทธิพลทำงออ้ม ไม่ไดมี้กำร

รู้จกัเป็นกำรส่วนตวั แบ่งเป็น                                                                                                               

   (1.) กลุ่มใฝ่ฝัน (Aspirational Groups) บุคคลท่ีบุคคลอ่ืนต้องกำรจะเป็นเหมือน 

เช่น นกัแสดง นกัร้อง นำยแบบ นำงแบบ พิธีกร นกักีฬำท่ีมีช่ือเสียง เป็นตน้       

   (2.) กลุ่มไม่พึงปรำรถนำ (Dissociative Groups) บุคคลท่ีมีค่ำนิยมหรือ พฤติกรรม

ท่ีบุคคลอ่ืนปฏิเสธกลุ่มอำ้งอิง จะมีอิทธิพลต่อบุคคล 3 ทำงดว้ยกนั คือ 

 - กลุ่มอำ้งอิงท ำใหบุ้คคลเกิดพฤติกรรมและรูปแบบกำรด ำเนินชีวติใหม่ ๆ    

- มีอิทธิพลต่อทศันคติและแนวควำมคิดส่วนของตนเอง      

 - มีอิทธิพลต่อกำรเลือกผลิตภณัฑ ์ หรือตรำสินคำ้ 

 2.) ครอบครัว (Family) ครอบครัวถือเป็นองค์กรในสังคมอนัดบัแรกท่ีส ำคญัท่ีสุด โดยสมำชิกใน

ครอบครัวถือเป็นกลุ่มอำ้งอิงท่ีมีอิทธิพลอยำ่งมำกต่อกำรตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภค  
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 3.) บทบำทและสถำนภำพ (Roles and Statuses) ผู ้บริโภคแต่ละคนจะอยู่ในกลุ่มหลำย ๆกลุ่ม

แตกต่ำงกนัออกไป เช่น ครอบครัว ท่ีท ำงำน สมำคม เป็นตน้ ดงันั้นต ำแหน่งของบุคคลใน แต่ละกลุ่มจะถูก

ก ำหนดในรูปของบทบำทและสถำนภำพ  

 

5.งานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

 พิพิธ โหตรภวำนนท ์(2557) ไดศึ้กษำเก่ียวกบักระบวนกำรยอมรับนวตักรรมรถยนต์ระบบไฮบริด

ของผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหำนคร กรณีศึกษำ ผูบ้ริโภคท่ีอำศยัอยู่ในกรุงเทพมหำนคร อำยุ 18 ปีข้ึนไป ผล

กำรศึกษำพบว่ำ ผูต้อบแบบสอบถำมมีกระบวนกำรยอมรับนวตักรรมรถยนต์ระบบไฮบริดในขั้นรู้จกั ขั้น

ประเมินผล ขั้นทดลองและขั้นยอมรับอยู่ในระดบัมำก และมีกระบวนกำรยอมรับนวตักรรมรถยนตร์ะบบ

ไฮบริดในขั้นสนใจ อยูใ่นระดบัปำนกลำง 

 กมลมำศ บุญศิริเสริมสุข (2558) ไดศึ้กษำเก่ียวกบัปัจจยัท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมในกำรตดัสินใจเลือก

ซ้ือขนมไทยของผูบ้ริโภคเจเนอเรชัน่วำย กรณีศึกษำบำ้นขนมนนัทวนั จงัหวดัเพชรบุรีกรณี ผลกำรศึกษำ

พบว่ำ ปัจจยัดำ้นจิตวิทยำส่งผลต่อพฤติกรรมในกำรตดัสินใจเลือกซ้ือขนมไทยมำกท่ีสุดคือ ดำ้นแรงจูงใจ 

รองลงมำคือ ดำ้นกำรเรียนรู้ ดำ้นทศันคติ และดำ้นกำรเรียนรู้ ตำมล ำดบั 

 สุรพี หม่ืนประเสริฐดี (2556) ได้ศึกษำเก่ียวกบัปัจจยัท่ีมีผลต่อพฤติกรรมกำรบริโภคสินคำ้ตำม

กระแสนิยม ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหำนคร กรณีศึกษำ ประชำกรเพศชำย และเพศหญิง อำยุระหวำ่ง 

15-35 ปี ท่ีเคยซ้ือสินคำ้ตำมกระแสนิยมต่ำง ๆ และอยู่อำศยัหรือท ำงำน ในเขตพื้นท่ีกรุงเทพมหำนคร ผล

กำรศึกษำพบวำ่ ปัจจยัอิทธิพลคนรอบขำ้งมีผลต่อพฤติกรรมกำรบริโภคสินคำ้ตำมกระแสนิยม ของผูบ้ริโภค

ในเขตกรุงเทพมหำนครมำกท่ีสุดคือ ปัจจยัดำ้นอิทธิพลของเพื่อน รองลงมำคือ ปัจจยัดำ้นอิทธิพลของส่ือ 

ปัจจยัดำ้นอิทธิพลของชุมชนและสังคม และปัจจยัดำ้นอิทธิพลของครอบครัว ตำมล ำดบั 
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กรอบแนวความคิดทีใ่ช้ในการวจัิย  

     

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

สมมติฐานของการวจัิย 

 1) ปัจจัยท่ีส่งผลต่อกระบวนกำรยอมรับนวตักรรมกำรสั่ง ซ้ือสินค้ำออนไลน์ของผู ้สูงอำยุ                                 
ในกรุงเทพมหำนคร เขตคลองเตย                                 
 2) ปัจจยัด้ำนจิตวิทยำท่ีสัมพนัธ์ต่อกระบวนกำรยอมรับนวตักรรมกำรสั่งซ้ือสินคำ้ออนไลน์ของ
ผูสู้งอำย ุในกรุงเทพมหำนคร เขตคลองเตย 
 3) ปัจจยัด้ำนสังคมท่ีสัมพนัธ์ต่อกระบวนกำรยอมรับนวตักรรมกำรสั่งซ้ือสินค้ำออนไลน์ของ
ผูสู้งอำย ุในกรุงเทพมหำนคร เขตคลองเตย 
 

ปัจจยัดำ้นจิตวิทยำ 

-กำรเรียนรู้ 

-กำรรับรู้ 

-ทศันคติ 

ปัจจยัดำ้นสงัคม 

-ค่ำนิยมทำงสงัคม 

-ครอบครัว 

-เพ่ือน/คนใกลชิ้ด 

“กระบวนกำรยอมรับนวตักรรม” 

-กำรรับรู้ (awareness stage) 

-สนใจ (interest stage) 

-ประเมินค่ำ (evaluation stage) 

-ทดลอง (trial stage) 

-ยอมรับ (adoption stage) 

 

 

 

 

 

ปัจจยัดำ้นบุคคล 

-เพศ 

-อำย ุ

-กำรศึกษำ 

-สถำนภำพ 

-รำยได ้
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วธีิการด าเนินวจัิย 
 

 ส่วนท่ี1 ประชำกรและกลุ่มตวัอยำ่งท่ีใชใ้นกำรวิจยั คือ ประชำกรผูสู้งอำยุท่ีมีอำยุตั้งแต่ 60-80 ปีข้ึน

ไป ในกรุงเทพมหำนคร เขตคลองเตย   

 ส่วนท่ี2 กำรเก็บรวบรวมขอ้มูล ผูว้ิจยัจึงก ำหนดกำรสุ่มตวัอยำ่งแบบสะดวก ก ำหนดขนำดตวัอยำ่ง

ตำมแนวทำง ของ Yamane (1967) ท่ี  ระดับควำมเ ช่ือมั่น  95% โดยกำรค ำนวณจำกในเขตพื้น ท่ี

กรุงเทพมหำนคร เขตคลองเตยในรำยงำนขอ้มูลประชำกรปี 2559 เขตคลองเตยมีผูสู้งอำยุจ  ำนวน 14,466 คน 

(ระบบสถิติทำงกำรทะเบียน ) ซ่ึงไดข้นำดตวัอยำ่ง เท่ำกบั 400 คน ดงัน้ี  

สูตร  n =  
𝐍

𝟏 + 𝐍𝐞𝟐 

แทนค่ำ n =
𝟏𝟒,𝟒𝟔𝟔 

𝟏+𝟏𝟒,𝟒𝟔𝟔 (𝟎.𝟎𝟓)𝟐 

      ≈400 

 ดงันั้น จะไดข้นำดของกลุ่มตวัอยำ่งท่ีตอ้งเก็บรวบรวมขอ้มูลทั้งหมด คือ จ ำนวน 400 คน นอกจำกน้ี

แลว้ผูว้ิจยัใช้กำรคน้ควำ้ขอ้มูลจำกแหล่งทุติยภูมิดว้ยกำรศึกษำจำกเอกสำรงำนวิจยั บทควำมวิชำกำร และ

สถิติท่ีเก่ียวขอ้งและผูมี้รวบรวมไวแ้ลว้ 

 ส่วนท่ี3 เคร่ืองมือกำรวจิยั เคร่ืองมือท่ีใชใ้นกำรวิจยัคร้ังน้ีผูว้จิยัใชแ้บบสอบถำมเป็นเคร่ืองมือในกำร

เก็บรวบรวมขอ้มูลโดยแบ่งออกเป็น 4 ส่วนดงัน้ี 

 ส่วนท่ี  1 แบบสอบถำมขอ้มูลท่ีเก่ียวกบัปัจจยัส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถำม 

 ส่วนท่ี 2 แบบสอบถำมกำรยอมรับนวตักรรมกำรสั่งซ้ือสินค้ำออนไลน์ของกลุ่มผูสู้งอำยุ ใน

กรุงเทพมหำนคร เขตคลองเตย โดยพฒันำมำจำกงำนวจิยัของ พิพิธ โหตรภวำนนท ์(2557) 

 ส่วนท่ี 3 แบบสอบถำม ปัจจยัดำ้นจิตวิทยำท่ีสัมพนัธ์ต่อกระบวนกำรยอมรับนวตักรรม โดยพฒันำ

มำจำกงำนวจิยัของ กมลมำศ บุญศิริเสริมสุข (2558) 

 ส่วนท่ี 4 แบบสอบถำมปัจจยัดำ้นสังคมท่ีสัมพนัธ์ต่อกระบวนกำรยอมรับนวตักรรม โดยพฒันำมำ

จำกงำนวจิยัของ สุรพี หม่ืนประเสริฐดี (2556) 

 น ำแบบสอบถำมไปทดสอบค่ำควำมเช่ือมัน่กบักลุ่มผูสู้งอำยุ ในกรุงเทพมหำนคร เขตคลองเตย 

จ ำนวน 30 รำย ท่ีไม่ใช่กลุ่มตวัอย่ำง ไดค้่ำสัมประสิทธ์ิอลัฟำของครอนบคั (Cronbach’s Alpha Coefficient) 

มีค่ำเท่ำกบั 0.946 ซ่ึงอยูใ่นเกณฑท่ี์มีควำมเช่ือถือไดโ้ดยมีค่ำสัมประสิทธ์ิอลัฟำของครอนบคัอยูใ่นล ำดบัสูง 



337 

 ส่วนท่ี4 กำรเก็บรวบรวมขอ้มูล ผูว้ิจยัไดท้  ำกำรศึกษำและเก็บรวบรวมขอ้มูลต่ำงๆ จำกแหล่งขอ้มูล 

2 แหล่ง คือ 1. แหล่งขอ้มูลปฐมภูมิ(Primary Data) คือ เป็นแหล่งขอ้มูลจำกำรแจกแบบสอบถำมให้แก่ กลุ่ม

ผูสู้งอำยุ ในกรุงเทพมหำนคร เขตคลองเตย จ ำนวน 400 คน 2.  แหล่งขอ้มูลทุติยภูมิ (Secondary Data) คือ 

เป็นแหล่งขอ้มูลท่ีผูว้ิจยัไดจ้ำกกำรศึกษำ หนงัสือ ต ำรำเรียน ขอ้มูลทำงอินเตอร์เน็ต ผลงำนวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง

เพื่อเป็นขอ้มูลพื้นฐำนในกำรศึกษำ 

 ส่วนท่ี5 กำรวเิครำะห์ขอ้มูลกำรวเิครำะห์ขอ้มูลพื้นฐำนของกลุ่มตวัอยำ่ง และกำรทดสอบสมมติฐำน

ในกำรวิจยั ผูว้ิจยัได้ท ำกำรเก็บรวบรวมข้อมูลทั้งหมดท่ีได้จำกแบบสอบถำม พร้อมกับตรวจสอบควำม

ถูกตอ้ง จำกนั้นน ำแบบสอบถำมมำลงรหัส และวิเครำะห์ขอ้มูลโดยใช้โปรแกรมส ำเร็จรูป SPSS ในกำร

วเิครำะห์ขอ้มูล ประกอบดว้ย 

1) สถิติพรรณนำ ได้แก่ ค่ำเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมำตรฐำน เพื่อวิเครำะห์ขอ้มูลควำมคิดเห็นของกลุ่ม

ผูสู้งอำย ุในเขตกรุงเทพมหำนคร เขตคลองเตย 

2) สถิติเชิงอนุมำน ไดแ้ก่ ค่ำร้อยละ, ค่ำ t-test, ค่ำ One-Way ANOVA และกำรวิเครำะห์สหสัมพนัธ์ของเพียร์

สัน (Correlation Analysis) 

 

ผลการวจัิย 

 

จำกกำรเก็บรวบรวมขอ้มูลและกำรวเิครำะห์ขอ้มูล ผลกำรวจิยัมีผลดงัน้ี 

1.กำรยอมรับนวตักรรมกำรสั่งซ้ือสินคำ้ออนไลน์ของกลุ่มผูสู้งอำยุ ในเขตกรุงเทพมหำนคร เขตคลองเตย 

ไดแ้ก่ กำรรับรู้ (awareness stage) สนใจ (interest stage) ประเมินค่ำ (evaluation stage) ทดลอง (trial stage) 

และยอมรับ (adoption stage)  

 จำกผลกำรศึกษำพบวำ่ เม่ือพิจำรณำในแต่ละรำยดำ้นพบวำ่ กำรรับรู้มีค่ำเฉล่ียสูงสุด (Mean = 4.28, 

S.D. = 0.53) รองลงมำคือ สนใจ (Mean = 4.25, S.D. = 0.49) กำรทดลอง (Mean = 4.20, S.D. = 0.56) กำร

ยอมรับ (Mean = 4.19, S.D. = 0.52) และ ประเมินค่ำ (Mean = 4.17, S.D. = 0.57)  ตำมล ำดบั 

2.ปัจจยัดำ้นส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถำม ไดแ้ก่ เพศ อำย ุระดบักำรศึกษำ สถำนภำพ และรำยได ้

 จำกผลกำรศึกษำพบวำ่ ผูต้อบแบบสอบถำมส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อำย ุ60-64 ปี ระดบักำรศึกษำ ต ่ำ

กวำ่ปริญญำตรี สถำนภำพ สมรส รำยได ้10,000 - 30,000 บำท (คิดเป็นร้อยละ 122 ,ร้อยละ 125, ร้อยละ 93, 

ร้อยละ 118 และร้อยละ 89 ตำมล ำดบั) 

3.ปัจจยัดำ้นจิตวทิยำท่ีสัมพนัธ์ต่อกระบวนกำรยอมรับนวตักรรม ไดแ้ก่ กำรเรียนรู้ กำรรับรู้และทศันคติ 
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 จำกกำรศึกษำพบวำ่ ดำ้นทศันคติมีค่ำเฉล่ียสูงสุด (Mean = 4.28, S.D. = 0.50) รองลงมำคือ กำรรับรู้ 

(Mean = 4.26, S.D. = 0.57) กำรทดลอง (Mean = 4.20, S.D. =0.52) ตำมล ำดบั 

4.ปัจจยัดำ้นสังคมท่ีสัมพนัธ์ต่อกระบวนกำรยอมรับนวตักรรม ไดแ้ก่ ค่ำนิยมทำงสังคม ครอบครัวและเพื่อน
หรือคนใกลชิ้ด 

 จำกกำรศึกษำพบวำ่ ดำ้นค่ำนิยมทำงสังคมมีค่ำเฉล่ียสูงสุด (Mean = 4.26, S.D. = 0.48) รองลงมำคือ 
ครอบครัว (Mean = 4.24, S.D. = 0.54) กำรทดลอง (Mean = 4.16, S.D. =0.58) ตำมล ำดบั 

การทดสอบสมมติฐาน 

 สมมติฐำนขอ้ท่ี 1 ปัจจยัดำ้นส่วนบุคคลท่ีแตกต่ำงกนัส่งผลต่อกำรยอมรับนวตักรรมกำรสั่งซ้ือสินคำ้

ออนไลน์ของกลุ่มผูสู้งอำย ุในเขตกรุงเทพมหำนคร เขตคลองเตย 

ตำรำงท่ี 1  ปัจจยัดำ้นส่วนบุคคลท่ีแตกต่ำงกนัส่งผลต่อกำรยอมรับนวตักรรมกำรสั่งซ้ือสินคำ้ออนไลน์ของ

กลุ่มผูสู้งอำย ุในเขตกรุงเทพมหำนคร เขตคลองเตย 

  

 

 

 

จำกตำรำงท่ี 1 พบวำ่ เพศ อำยุ ระดบักำรศึกษำ สถำนภำพ และรำยไดท่ี้แตกต่ำงกนัไม่ส่งผลต่อกำร

ยอมรับ ท่ีระดบันยัส ำคญั 0.05 

 สมมติฐำนขอ้ท่ี 2 ปัจจยัดำ้นจิตวิทยำท่ีสัมพนัธ์ต่อกระบวนกำรยอมรับนวตักรรมกำรสั่งซ้ือสินคำ้

ออนไลน์ ของกลุ่มผูสู้งอำย ุในเขตกรุงเทพมหำนคร เขตคลองเตย 

  

 

 

  

  

 

 

 

ปัจจยัดำ้นส่วนบุคคล กำรยอมรับนวตักรรม 

t/F Sig. 
เพศ .598 .182 
อำย ุ .631 .596 
ระดบักำรศึกษำ 3.012 .051 
สถำนภำพ 1.050 .372 
รำยได ้ 2.617 .052 

 กำรยอมรับนวตักรรม 

ปัจจยัดำ้นจิตวทิยำ 
r =0.869 
Sig. = 0.00 
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ตำรำงท่ี 2 แสดงควำมสัมพนัธ์ระหว่ำงปัจจัยด้ำนจิตวิทยำท่ีสัมพนัธ์ต่อกระบวนกำรยอมรับ

นวตักรรมกำรสั่งซ้ือสินคำ้ออนไลน์ ของกลุ่มผูสู้งอำย ุในเขตกรุงเทพมหำนคร เขตคลองเตย 

 จำกตำรำงท่ี 2 พบวำ่ปัจจยัดำ้นจิตวิทยำท่ีสัมพนัธ์ต่อกระบวนกำรยอมรับนวตักรรมกำรสั่งซ้ือสินคำ้

ออนไลน์ ของกลุ่มผูสู้งอำยุ ในเขตกรุงเทพมหำนคร เขตคลองเตย โดยมีค่ำสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ (r) 

เท่ำกบั 0.869 และมีค่ำนยัส ำคญัทำงสถิติเท่ำกบั 0.00 

 สมมติฐำนขอ้ท่ี 3 ปัจจยัด้ำนสังคมท่ีสัมพนัธ์ต่อกระบวนกำรยอมรับนวตักรรมกำรสั่งซ้ือสินค้ำ

ออนไลน์ ของกลุ่มผูสู้งอำย ุในเขตกรุงเทพมหำนคร เขตคลองเตย 

 ตำรำงท่ี 3 แสดงควำมสัมพนัธ์ระหวำ่งปัจจยัดำ้นสังคมท่ีสัมพนัธ์ต่อกระบวนกำรยอมรับนวตักรรม

กำรสั่งซ้ือสินคำ้ออนไลน์ ของกลุ่มผูสู้งอำย ุในเขตกรุงเทพมหำนคร เขตคลองเตย 

 

  

 

  

 จำกตำรำงท่ี 3 พบว่ำปัจจยัด้ำนสังคมมีควำมสัมพนัธ์กับกำรยอมรับนวตักรรมกำรสั่งซ้ือสินค้ำ

ออนไลน์ ของกลุ่มผูสู้งอำยุ ในเขตกรุงเทพมหำนคร เขตคลองเตย โดยมีค่ำสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ (r) 

เท่ำกบั 0.773 และมีค่ำนยัส ำคญัทำงสถิติเท่ำกบั 0.00 

 

 สรุปผลการวจัิยและอภิปรายผล 

 

จำกกำรศึกษำวิจัยเร่ืองกำรยอมรับนวตักรรมกำรสั่งซ้ือสินค้ำออนไลน์ของกลุ่มผูสู้งอำยุ ใน

กรุงเทพมหำนคร เขตคลองเตย มีประเด็นท่ีน่ำสนใจน ำมำอภิปรำย ดงัต่อไปน้ี 

 1. ผลจำกกำรศึกษำปัจจยัปัจจยัด้ำนส่วนบุคคลท่ีส่งผลต่อกำรยอมรับนวตักรรมกำรสั่งซ้ือสินคำ้
ออนไลน์ของกลุ่มผูสู้งอำยุ ในกรุงเทพมหำนคร เขตคลองเตย พบว่ำปัจจยัดำ้นส่วนบุคคลไม่ส่งผลต่อกำร
ยอมรับนวตักรรมกำรสั่งซ้ือสินคำ้ออนไลน์ของกลุ่มผูสู้งอำย ุในกรุงเทพมหำนคร เขตคลองเตย ไดแ้ก่ ปัจจยั
ดำ้นเพศอำย ุซ่ึงสอดคลอ้งกบังำนวจิยัของ ปุณณวชิ ทรัพยพ์ำณิชย(์2557) ท่ีศึกษำเร่ือง กำรวเิครำะห์ปัจจยัท่ีมี
ต่อกำรยอมรับของสังคมต่อโครงกำรผลิตไฟฟ้ำพลงังำนแสงอำทิตยบ์นหลงัคำ พบวำ่ เพศ อำย ุมีกำรยอมรับ
ระบบผลิตไฟฟ้ำพลงังำนแสงอำทิตยบ์นหลงัคำในครัวเรือนไม่แตกต่ำงกนั ปัจจยัทำงดำ้นระดบักำรศึกษำ 

 กำรยอมรับนวตักรรม 

ปัจจยัดำ้นสังคม 
r = 0.773 

Sig. = 0.00 
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ซ่ึงสอดคลอ้งกบังำนวจิยัของ รุ่งฟ้ำ รักษว์ิเชียร (2526) ท่ีศึกษำเร่ือง กำรยอมรับนวตักรรมกำรเรียนกำรสอน
ของครูภำษำไทยในโรงเรียนมธัยมศึกษำ ในเขตกำรศึกษำ 7 และ 8 พบว่ำวุฒิกำรศึกษำ มีกำรยอมรับ
นวตักรรมกำรเรียนกำรสอนไม่แตกต่ำงกนั ปัจจยัดำ้นสถำนภำพ ซ่ึงสอดคลอ้งกบังำนวจิยัของ หลกัศิลำ คง
ทรัพย ์(2554) ท่ีศึกษำเร่ือง กำรยอมรับระบบอินทรำเน็ต : กรณีศึกษำสมำคมพฒันำประชำกรและชุมชน 
พบวำ่สถำนภำพ มีกำรยอมรับพฤติกรรมในกำรใชง้ำนระบบอินทรำเน็ตไม่แตกต่ำงกนั ปัจจยัดำ้นรำยได ้ซ่ึง
สอดคล้องกับงำนวิจยัของ วนัชัย ธนะวงัน้อย (2526) ท่ีศึกษำเร่ือง กำรเปิดรับข่ำวสำรและกำรยอมรับ
นวตักรรมของชำวบำ้น ในโครงกำรเตำแก๊สมูลสัตว ์ต ำบลท่ำขำ้ม อ ำเภอสำมพรำน จงัหวดันครปฐม พบวำ่
ระดบัรำยได ้มีกำรยอมรับและไม่ยอมรับเตำแก๊สมูลสัตวข์องชำวบำ้นไม่แตกต่ำงกนั 
 2. ผลจำกกำรศึกษำปัจจัยทำงด้ำนจิตวิทยำท่ีส่งผลต่อกำรยอมรับนวตักรรมกำรสั่งซ้ือสินค้ำ

ออนไลน์ของกลุ่มผูสู้งอำยุ ในกรุงเทพมหำนคร เขตคลองเตย พบว่ำปัจจยัทำงดำ้นจิตวิทยำ ส่งผลต่อกำร

ยอมรับนวตักรรมกำรสั่งซ้ือสินคำ้ออนไลน์ของกลุ่มผูสู้งอำยุ ในกรุงเทพมหำนคร เขตคลองเตยโดยมีดำ้น

ทศันคติส่งผลมำกท่ีสุด ซ่ึงสอดคลอ้งกบังำนวิจยัของทศันคติของนำยดนยั เจตะวฒันะ (2546)ไดศึ้กษำเร่ือง 

ทศันคติและกำรยอมรับของพนกังำนในอุตสำหกรรมผลิตช้ินส่วนรถยนต์ท่ีมีต่อระบบคุณภำพ QS-9000 

กรณีศึกษำ: บริษทั วีสทีออน (ประเทศไทย) จ ำกดัพบวำ่ทศันคติของพนกังำนโดยรวมท่ีมีต่อระบบคุณภำพ 

QS-9000 มีควำมสัมพนัธ์กบักำรยอมรับระบบคุณภำพ  

 3.ผลจำกกำรศึกษำปัจจยัทำงดำ้นสังคมท่ีส่งผลต่อกำรยอมรับนวตักรรมกำรสั่งซ้ือสินคำ้ออนไลน์

ของกลุ่มผูสู้งอำยุ ในกรุงเทพมหำนคร เขตคลองเตย พบว่ำปัจจัยทำงด้ำนสังคมส่งผลต่อกำรยอมรับ

นวตักรรมกำรสั่งซ้ือสินคำ้ออนไลน์ของกลุ่มผูสู้งอำยุ ในกรุงเทพมหำนคร เขตคลองเตย โดยมีค่ำนิยมทำง

สังคมส่งผลมำกท่ีสุด ซ่ึงสอดคลอ้งกบังำนวจิยั พรชนก พลำบูลย(์2558) ไดศึ้กษำเร่ือง กำรยอมรับนวตักรรม

และเทคโนโลยี กำรใช้เทคโนโลยี และพฤติกรรมผูบ้ริโภคท่ีส่งผลต่อควำมตั้งใจของประชำชนในกำรใช้

บริกำรธุรกรรมทำงกำรเงินผำ่น ระบบพร้อมเพย ์(PROMPTPAY) ของรัฐบำลไทย พบวำ่ อิทธิพลของสังคม 

ส่งผลต่อควำมตั้งใจของประชำชนในกำรใชบ้ริกำรธุรกรรมทำงกำรเงินผำ่นระบบพร้อมเพยข์องรัฐบำลไทย 

 

ข้อเสนอแนะจากผลการวจัิย 

 ปัจจยัส่วนบุคคลในดำ้นของเพศ อำย ุระดบักำรศึกษำ สถำนภำพ และรำยไดท่ี้แตกต่ำงกนั ไม่ส่งผล

ต่อกำรยอมรับกำรสั่งซ้ือสินคำ้ออนไลน์ของกลุ่มผูสู้งอำยุ ผูป้ระกอบกำรไม่ควรท่ีจะมุ่งเน้นกลุ่มผูบ้ริโภค

กลุ่มใดกลุ่มหน่ึง ควรจะให้ควำมส ำคญักบักลุ่มผูบ้ริโภคทุกกลุ่ม เพรำะในปัจจุบนัเทคโนโลยี นวตักรรม

ใหม่ๆท่ีจะเป็นผูท่ี้มีอิทธิพลในกำรตดัสินใจซ้ือสินคำ้ออนไลน์ต่ำงๆมำกข้ึน 
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 ผูสู้งอำยุมีควำมคิดเห็นว่ำ กำรน ำนวตักรรมกำรสั่งซ้ือสินคำ้ออนไลน์ มำใช้จะมีควำมสะดวกกว่ำ

กำรสั่งซ้ือสินคำ้จำกหน้ำร้ำน ดงันั้นผูป้ระกอบกำรควรท่ีจะปรับปรุงพฒันำนวตักรรมใหม่ๆซ่ึงสำมำรถน ำ

ผลกำรวิจยัในส่วนน้ีไปสร้ำงกลยุทธ์ทำงกำรตลำด นวตักรรมใหม่ๆ ให้ตรงกับพฤติกรรมกำรซ้ือสินค้ำ

ออนไลน์ของผูบ้ริโภค ไดอ้ยำ่งมีประสิทธิภำพมำกข้ึนและช่วยขยำยฐำนลูกคำ้ไดใ้นอนำคต 

 
ข้อเสนอแนะคร้ังต่อไป  
 เน่ืองจำกกำรวิจยัคร้ังน้ีศึกษำเฉพำะกลุ่มตวัอยำ่งในกรุงเทพมหำนคร เขตคลองเตย ในโอกำสต่อไป
อำจท ำกำรศึกษำกำรยอมรับนวตักรรมกำรสั่งซ้ือสินค้ำออนไลน์ของกลุ่มผู ้สูงอำยุ ในพื้นท่ีอ่ืนเพื่อ
เปรียบเทียบ รวมทั้งอำจเพิ่มตวัแปรอิสระ เช่น กำรซ้ือซ ้ ำ ในกำรศึกษำประเด็นน้ี    
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การศึกษาพฤติกรรม และปัจจัยทีส่่งผลต่อการซ้ือเคร่ืองส าอางเกาหลปีระเภทผลติภัณฑ์ตกแต่ง
ใบหน้าผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ 

Behavior and Factors Affecting the Purchase of Korean Facial Cosmetics via Social 
Online Network 

 
ณฐัริกำ อนนัตจ์รรยำ1 
ธิดำทิพย ์ปำนโรจน์2 

 
 บทคัดย่อ  
 
 กำรศึกษำวิจยัเร่ือง กำรศึกษำพฤติกรรม และปัจจยัท่ีส่งผลต่อกำรซ้ือเคร่ืองส ำอำงเกำหลีประเภท
ผลิตภณัฑ์ตกแต่งใบหนำ้ผำ่นเครือข่ำยสังคมออนไลน์ มีวตัถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษำเก่ียวกบัพฤติกรรมของ
ผูบ้ริโภคท่ีมีผลต่อกำรซ้ือเคร่ืองส ำอำงประเภทผลิตภณัฑ์ตกแต่งใบหน้ำ  ผำ่นทำงเครือข่ำยสังคมออนไลน์ 
2) ศึกษำเก่ียวกบัปัจจยัท่ีส่งผลต่อกำรซ้ือเคร่ืองส ำอำงประเภทผลิตภณัฑ์ตกแต่งใบหน้ำ ผ่ำนทำงเครือข่ำย
สังคมออนไลน์ กำรศึกษำน้ีเป็นกำรวิจยัเชิงปริมำณ (Quantitative Research) เคร่ืองมือท่ีใชใ้นกำรเก็บขอ้มูล 
คือ แบบสอบถำม (Questionnaire) จำกกลุ่มตวัอยำ่ง จ  ำนวน 360 คน ท ำกำรวิเครำะห์และทดสอบดว้ยกำร
วเิครำะห์กำรถดถอยอยำ่งง่ำย (Simple Regression) 
 จำกผลกำรวิจยัพบวำ่ 1) กลุ่มตวัอยำ่งส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง สำขำวิชำกำรจดักำรธุรกิจทัว่ไป ชั้นปี
ท่ี 3 มีรำยรับต่อเดือน 4,001 - 6,000 บำท ส่วนใหญ่เลือกซ้ือเคร่ืองส ำอำงประเภทลิปสติก เพื่อเพิ่มควำมงำม 
ยี่ห้อ Innisfree ควำมถ่ีในกำรซ้ือคือ เดือนละคร้ัง สั่งซ้ือผ่ำนทำง Instagram และรับรู้เก่ียวกบัเคร่ืองส ำอำง
เกำหลีจำกเพื่อนมำกท่ีสุด 2) ปัจจยัควำมไวว้ำงใจและปัจจยัทำงสังคมส่งผลต่อกำรซ้ือเคร่ืองส ำอำงเกำหลี
ประเภทผลิตภณัฑต์กแต่งใบหนำ้ผำ่นเครือข่ำยสังคมออนไลน์ ท่ีระดบันยัส ำคญัทำงสถิติ 0.05 
 
ค าส าคัญ: ควำมไวว้ำงใจ,พฤติกรรมกำรซ้ือ, สังคม,  เคร่ืองส ำอำง, ผลิตภณัฑต์กแต่งใบหนำ้ 
 
 
 

                                              
1 นกัศึกษำสำขำกำรจดักำรธุรกิจทัว่ไป คณะวิทยำกำรจดักำร มหำวิทยำลยัศิลปำกร 
2 อำจำรยป์ระจ ำสำขำกำรจดักำรธุรกิจทัว่ไป คณะวิทยำกำรจดักำร มหำวิทยำลยัศิลปำกร 
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ABSTRACT 
 
             This research aimed to 1) study of consumer behavior affecting the purchase of Korean facial 
cosmetics via social online network, 2) study about the factors affecting the purchase of Korean facial 
cosmetics via social online network. The study was a quantitative research and used questionnaires to collect 
the data from the target population by 360 samples. The simple regression used for data analysis. 
             The research results found that 1) Most of the samples were female, junior students majoring in  
General Business Management, with monthly income between 4,001–6,000 Baht. Most of samples used 
lipsticks for makeup. Brand Innisfree was the most preferable. Via instragram, they purchased Korean facial 
cosmetics once a month, and heard about Korean facial cosmetics from their friends.  2) Trust factor and 
social factors affect the purchase of Korean facial cosmetics via social online network at 0.05 level of 
statistical significance. 
Keywords: Trust, Behavior, Social, Cosmetics, Facial Products 
  

บทน า 
 
ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

ปัจจุบนัควำมแรงของกระแสเกำหลียงัมีอยูม่ำกในประเทศไทย โดยมีทั้งผำ่นทำงศิลปิน นกัร้อง ซีรีย์
เกำหลี จึงท ำให้อุตสำหกรรมบนัเทิงเกำหลีกลำยเป็นหน่ึงในกลยุทธ์ทำงกำรตลำดส ำคญัท่ีท ำให้สินคำ้ต่ำงๆ
จำกประเทศเกำหลี หรือสินคำ้ท่ีอำ้งกระแสเกำหลีไดรั้บควำมนิยมไปดว้ย โดยเฉพำะกลุ่มวยัรุ่นไทย ท่ีช่ืน
ชอบในตวัศิลปิน จึงส่งผลให้เกิดควำมตอ้งกำรสินคำ้นั้นๆมำใช ้และสินคำ้หน่ึงท่ีอำศยัควำมนิยมนั้นก็คือ 
เคร่ืองส ำอำง ทั้งน้ีด้วยจ ำนวนผูใ้ช้อินเทอร์เน็ตท่ีมีอตัรำเพิ่มข้ึนอย่ำงต่อเน่ืองและสูงข้ึนเร่ือยๆ เป็นส่ิงท่ี
สะท้อนให้เห็นว่ำผูใ้ช้อินเทอร์เน็ตส่วนใหญ่นิยมใช้เครือข่ำยสังคมในกำรแลกเปล่ียนขอ้มูลหรือควำม
คิดเห็นต่ำง ๆ จึงนบัไดว้ำ่เป็นรูปแบบกำรส่ือสำรท่ีเขำ้มำมีบทบำทและทรงอิทธิพลต่อผูใ้ชง้ำนอินเทอร์เน็ต 
(จุฑำฎำ โพธ์ิทอง และจนัทร์บูรณ์ สถิตวริิยวงศ,์ 2558) 

ปัจจุบนักำรซ้ือเคร่ืองส ำอำงผ่ำนส่ือสังคมออนไลน์เร่ิมเป็นท่ีนิยมในกลุ่มวยัรุ่นทั้งหญิงและชำย 
เพรำะมีกำรซ้ือขำยท่ีสะดวกสบำย ไม่จ  ำเป็นตอ้งออกไปซ้ือดว้ยตนเองท่ีร้ำนเคร่ืองส ำอำงก็สำมำรถรับรู้ถึง
คุณสมบติัต่ำงๆไดโ้ดยกำรดูจำกควำมคิดเห็น หรือรีวิวท่ีผูใ้ชสิ้นคำ้ท่ำนก่อนไดเ้ขียนไว ้ท ำให้กำรซ้ือสินคำ้
ออนไลน์ไม่ใช่เร่ืองยำกอีกต่อไป แต่เพรำะเหตุใดวยัรุ่นในปัจจุบนัถึงมีควำมไวว้ำงใจในกำรซ้ือสินคำ้ผ่ำน
เครือข่ำยสังคมออนไลน์เพิ่มมำกข้ึน และส่งผลให้มีกำรตดัสินใจซ้ือท่ีรวดเร็วตำมไปดว้ยโดยใช้นกัศึกษำ 



346 

คณะวทิยำกำรจดักำร มหำวทิยำลยัศิลปำกร วิทยำเขตสำรสนเทศเพชรบุรีท่ีมีช่วงอำยุตั้งแต่ 18-21 ปี จำกกำร
สืบคน้ขอ้มูลพบว่ำ ผูบ้ริโภคท่ีเป็นวยัรุ่น ช่วงอำยุ 18-21 ปีมีเพียง 3% ของผูบ้ริโภคท่ีซ้ือสินคำ้ออนไลน์ 
ผูว้ิจ ัยจึงอยำกทรำบว่ำ ปัจจัยและพฤติกรรมท่ีส่งผลให้วยัรุ่นในช่วงอำยุน้ีตัดสินใจซ้ือสินค้ำประเภท
เคร่ืองส ำอำงผ่ำนส่ือสังคมออนไลน์ เพื่อให้ผูข้ำยสินคำ้ประเภทเคร่ืองส ำอำงออนไลน์ น ำขอ้มูลไปปรับใช้
ในกำรส่งเสริมกำรขำยให้ดีมำกข้ึน ผูว้ิจยัจึงสนใจท่ีจะจดัท ำงำนวิจยัเร่ือง กำรศึกษำพฤติกรรม และปัจจยัท่ี
ส่งผลต่อกำรซ้ือเคร่ืองส ำอำงเกำหลีประเภทผลิตภณัฑต์กแต่งใบหนำ้ผำ่นเครือข่ำยสังคมออนไลน์ 

  
วตัถุประสงค์การวจัิย 

1) ศึกษำพฤติกรรมของผูบ้ริโภคในกำรซ้ือเคร่ืองส ำอำงเกำหลีประเภทผลิตภณัฑ์ตกแต่งใบหน้ำ 
ผำ่นทำงเครือข่ำยสังคมออนไลน์ 

2) ศึกษำเก่ียวกับปัจจยัควำมไวว้ำงใจท่ีส่งผลต่อกำรตดัสินใจซ้ือเคร่ืองส ำอำงเกำหลี ประเภท
ผลิตภณัฑต์กแต่งใบหนำ้ ผำ่นทำงเครือข่ำยสังคมออนไลน์  

3) ศึกษำเก่ียวกบัปัจจยัทำงสังคมท่ีส่งผลต่อกำรตดัสินใจซ้ือเคร่ืองส ำอำงเกำหลี ประเภทผลิตภณัฑ์
ตกแต่งใบหนำ้ผำ่นทำงออนไลน์ 

 
นิยามศัพท์ 

ควำมไวว้ำงใจ หมำยถึง ควำมสัมพนัธ์อย่ำงใกลชิ้ดซ่ึงเกิดจำกกำรติดต่อส่ือสำรระหวำ่งลูกคำ้กบัผู ้
ใหบ้ริกำร ลูกคำ้ซ่ึงมีควำมไวว้ำงใจจะเกิดควำมรู้สึกมัน่ใจหรือเช่ือมัน่ต่อองคป์ระกอบของสินคำ้หรือบริกำร 
และผูใ้ห้บริกำร ควำมไวว้ำงใจไดก้ลำยเป็นตวัวดัสัมพนัธภำพซ่ึงจบัตอ้งไดย้ำกระหว่ำงองค์กรกบัลูกคำ้     
(มีนำ อ่องบำงนอ้ย,  2553) 

ปัจจยัทำงสังคม หมำยถึง สังคมจะเป็นหน่วยยอ่ยของวฒันธรรม ดงันั้นจึงเป็นอีกปัจจยัหน่ึงท่ีจะเขำ้
มำเก่ียวขอ้งกบัชีวิตประจ ำวนัของผูบ้ริโภค ตลอดจนเขำ้ไปมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมกำรซ้ือของผูบ้ริโภค 
(กิตติศกัด์ิ  อินทรสำร, 2557) 

กำรตดัสินใจ หมำยถึง กระบวนกำรในกำรเลือกท่ีจะกระท ำส่ิงใดส่ิงหน่ึงจำกทำงเลือกต่ำงๆ ท่ีมีอยู ่
ซ่ึงผูบ้ริโภคมกัจะตอ้งตดัสินใจในทำงเลือกต่ำงๆ ของสินคำ้และบริกำรอยูเ่สมอ โดยท่ีเขำจะเลือกสินคำ้หรือ
บริกำรตำมขอ้มูลและขอ้จ ำกดัของสถำนกำรณ์ กำรตดัสินใจจึงเป็นกระบวนกำรท่ีส ำคญัและอยูภ่ำยในจิตใจ
ของผูบ้ริโภค 

เคร่ืองส ำอำงเกำหลี หมำยถึง ผลิตภณัฑ์ส่ิงปรุงเพื่อใชบ้นผิวหนงั หรือส่วนใดส่วนหน่ึงของร่ำงกำย 
โดยใชท้ำ ถู นวด พ่น หรือโรย มีจุดประสงคเ์พื่อท ำควำมสะอำด หรือส่งเสริมให้เกิดควำมสวยงำม หรือเพื่อ
เปล่ียนแปลงรูปลกัษณะ โดยเคร่ืองส ำอำงเกำหลี มีกำรพฒันำสูตรหรือมีกำรน ำส่วนผสมมำจำกประเทศ
เกำหลี 
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พำณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ หรือ E-commerce คือกำรด ำเนินธุรกิจผ่ำนทำงอินเทอร์เน็ต โดยไม่จ  ำกดั
เฉพำะกำรซ้ือขำยสินคำ้ผำ่นอินเทอร์เน็ตเท่ำนั้น แต่เป็นกำรน ำอินเทอร์เน็ตเขำ้มำใชเ้พื่อเปล่ียนกระบวนกำร
ทำงธุรกิจเพื่อใหไ้ดเ้ปรียบทำงกำรแข่งขนั (Bandyo-Padhyay, 2003, p. 6) 

ผลิตภณัฑ์ตกแต่งใบหนำ้ หมำยถึง เคร่ืองส ำอำงท่ีใชแ้ต่งสีผวิเคร่ืองส ำอำงประเภทน้ี ใชส้ ำหรับกำร
แต่งสีของผวิใหมี้สีสดสวยข้ึนจำกผวิธรรมชำติท่ีเป็นอยู ่เช่น แป้งแต่งผวิหนำ้ ลิปสติก เป็นตน้ 

ออนไลน์ หมำยถึง กำรเช่ือมอุปกรณ์หรือคอมพิวเตอร์หรือเคร่ืองปลำยทำง (terminal) เขำ้ กบัเคร่ือง
คอมพิวเตอร์เคร่ืองอ่ืน ผำ่นทำงสำยเคเบิลหรือดว้ยวธีิใดๆ ก็ตำม เพื่อใหมี้กำรท ำงำนร่วมกนั 

 
ขอบเขตของการศึกษา 

ขอบเขตด้ำนพื้นท่ีท่ีศึกษำและประชำกร: พื้นท่ีและกลุ่มเป้ำหมำยท่ีศึกษำในคร้ังน้ี คือ ประชำกร
นกัศึกษำคณะวิทยำกำรจดักำร มหำวิทยำลยัศิลปำกร วิทยำเขตสำรสนเทศเพชรบุรีโดยใชห้ลกักำรของ Taro 
Yamane (1967) ท่ีใชห้ำขนำดของกลุ่มตวัอยำ่งเพื่อประมำณค่ำสัดส่วนของประชำกร โดยคำดวำ่สัดส่วนของ
ลกัษณะท่ีสนใจในประชำกร เท่ำกบั 0.5 และระดบัควำมเช่ือมัน่ 95% โดยสำมำรถแสดงสูตรกำรค ำนวณของ 
ทำโร ยำมำเน่ ไดด้งัน้ี 

 
จำกกำรสืบคน้ขอ้มูลจำกระบบ MIS (ระบบทะเบียน REG สถิตินกัศึกษำ) จ ำนวนนกัศึกษำรวมของ

มหำวิทยำลยัศิลปำกร ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559 จำกประชำกรนกัศึกษำคณะวิทยำกำรจดักำร มหำวิทยำลยั
ศิลปำกรทั้งหมด 3,200คน จะไดก้ลุ่มตวัอยำ่งจ ำนวน 

𝑛 =
3,200

1 + (3,200 × 0.052)
= 355.55 

ผูว้จิยัจึงจะเก็บขอ้มูลจำกกลุ่มตวัอยำ่งเป็นจ ำนวน 360 คน 
ขอบเขตด้ำนระยะเวลำและกำรเก็บขอ้มูล: กำรศึกษำน้ีใช้เวลำโดยประมำณ 2 เดือนตั้งแต่ เดือน 

มีนำคม ถึง เดือน เมษำยน 2561 
ขอบเขตดำ้นเน้ือหำ: กำรศึกษำคร้ังน้ีไดก้ ำหนดตวัแปรอิสระและตวัแปรตำม ดงัน้ี 
ตวัแปรอิสระ ไดแ้ก่ 1) ปัจจยัควำมไวว้ำงใจ ประกอบดว้ย ควำมมีช่ือเสียง คุณภำพของขอ้มูล ควำม

มัน่คงปลอดภยั กำรส่ือสำร และกำรแนะน ำแบบปำกต่อปำก และ 2) ปัจจยัทำงสังคม ประกอบดว้ย กลุ่ม
อำ้งอิง ครอบครัว บทบำทและสถำนะ 
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ตวัแปรตำม ได้แก่ กำรตดัสินใจเลือกซ้ือเคร่ืองส ำอำงเกำหลีออนไลน์ ประกอบด้วย กำรรับรู้ถึง
ปัญหำ กำรคน้หำขอ้มูลข่ำวสำร กำรประเมินค่ำทำงเลือก กำรตดัสินใจซ้ือ และพฤติกรรมภำยหลงัจำกกำร
ซ้ือ (อรชร มณีสงฆ,์ ม.ป.ป.) 
 
กรอบแนวคิดการวจัิย 

กำรศึกษำเร่ือง “กำรศึกษำพฤติกรรม และปัจจยัท่ีส่งผลต่อกำรซ้ือเคร่ืองส ำอำงเกำหลีประเภท
ผลิตภณัฑ์ตกแต่งใบหน้ำผ่ำนเครือข่ำยสังคมออนไลน์” ผูว้ิจยัได้ศึกษำแนวคิด ทฤษฎี และผลงำนวิจยัท่ี
เก่ียวขอ้ง น ำมำก ำหนดกรอบแนวควำมคิดในกำรวจิยั ดงัน้ี 

 
ตัวแปรอสิระ (Independent)     ตัวแปรตาม (Dependent) 

 
  
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

 
 
สมมติฐานของการวจัิย 

1.ปัจจยัควำมไวว้ำงใจส่งผลต่อกำรตดัสินใจเลือกซ้ือเคร่ืองส ำอำงเกำหลีประเภทผลิตภณัฑ์ตกแต่ง
ใบหนำ้ผำ่นเครือข่ำยสังคมออนไลน์ ของนกัศึกษำคณะวทิยำกำรจดักำร มหำวทิยำลยัศิลปำกร 

2.ปัจจยัทำงสังคมส่งผลต่อกำรตดัสินใจเลือกซ้ือเคร่ืองส ำอำงเกำหลีประเภทผลิตภณัฑ์ตกแต่ง
ใบหนำ้ผำ่นเครือข่ำยสังคมออนไลน์ ของนกัศึกษำคณะวทิยำกำรจดักำร มหำวทิยำลยัศิลปำกร 
 

ปัจจยัความไว้วางใจ 
 -ควำมมีช่ือเสียง 
-คุณภำพของขอ้มูล 
-ควำมมัน่คงปลอดภยั 
-กำรส่ือสำร 
-กำรแนะน ำแบบปำกต่อปำก 

ปัจจัยทางสังคม 
 -กลุ่มอ้างอิง 
-ครอบครัว 
-บทบาทและสถานะ  

การตดัสินใจซ้ือ  
-กำรรับรู้ถึงปัญหำ  
-กำรคน้หำขอ้มูลข่ำวสำร 
-กำรประเมินค่ำทำงเลือก  
-กำรตดัสินใจซ้ือ  
-พฤติกรรมภำยหลงัจำกกำรซ้ือ 
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ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 
 1.เพื่อให้ทรำบถึงปัจจยัส ำคญัท่ีมีผลต่อกำรตดัสินใจเลือกซ้ือเคร่ืองส ำอำงเกำหลีประเภทผลิตภณัฑ์
ตกแต่งใบหนำ้ ผำ่นทำงเครือข่ำยออนไลน์ ของนกัศึกษำคณะวทิยำกำรจดักำร มหำวทิยำลยัศิลปำกร 
 2.เพื่อให้ทรำบถึงพฤติกรรมกำรใช้และซ้ือเคร่ืองส ำอำงเกำหลีประเภทผลิตภณัฑ์ตกแต่งใบหน้ำ 
ผำ่นทำงเครือข่ำยออนไลน์ ของนกัศึกษำคณะวทิยำกำรจดักำร มหำวทิยำลยัศิลปำกร 
 3.เพื่อน ำผลกำรศึกษำท่ีไดไ้ปใช้ในกำรด ำเนินธุรกิจ กำรประยุกตใ์ช้ในกำรวำงแผนกำรตลำดของ
ธุรกิจเคร่ืองส ำอำงเกำหลี ประเภทผลิตภณัฑต์กแต่งใบหนำ้ใหมี้ประสิทธิภำพมำกยิง่ข้ึน 
 
งานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

จุฑำฎำ โพธ์ิทอง และ จนัทร์บูรณ์ สถิตวิริยวงศ์ (2558) ศึกษำเก่ียวกบัปัจจยัของเอสคอมเมิร์ซท่ีมี
อิทธิพลต่อควำมไวว้ำงใจในกำรซ้ือสินคำ้ออนไลน์ของผูบ้ริโภคจนน ำไปสู่เจตนำกำรซ้ือสินคำ้ออนไลน์ 
โดยกำรใช้ประโยชน์จำกปัจจยัหรือคุณลกัษณะของเอสคอมเมิร์ซและกำรปฏิสัมพนัธ์ระหว่ำงบุคคลใน
สังคมออนไลน์ ไดมี้กำรทบทวนวรรณกรรมของงำนวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งจนไดเ้ป็นแบบจ ำลอง ซ่ึงประกอบดว้ย 5 
ปัจจยั ไดแ้ก่ ควำมมีช่ือเสียง (Reputation) คุณภำพของขอ้มูล (Information Quality) ควำมมัน่คงปลอดภยั 
(Security Concerns) กำรส่ือสำร (Communication) และกำรแนะน ำแบบปำกต่อปำก (WOM Referral) ผล
ของงำนวิจยัสำมำรถน ำไปพฒันำระบบอีคอมเมิร์ซและเอสคอมเมิร์ซให้สอดคลอ้งกบัควำมตอ้งกำรของ
ผูบ้ริโภคมำกท่ีสุด สำมำรถเพิ่มช่องทำงให้ผูบ้ริโภคท่ีใชเ้ครือข่ำยสังคมออนไลน์ในกำรซ้ือสินคำ้ และขยำย
ช่องทำงตลำดอีคอมเมิร์ซให้ลูกคำ้เกิดควำมไวว้ำงใจในกำรซ้ือสินคำ้ออนไลน์ ส่งผลให้ยอดขำยพำณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ของประเทศไทยโดยรวมเพิ่มข้ึน 

อุรำเพ็ญ ยิ้มประเสริฐ (2556) ศึกษำเก่ียวกับกำรท ำธุรกรรมเชิงพำณิชยผ์่ำนส่ืออิเล็กทรอนิกส์ท่ี
เติบโตอย่ำงรวดเร็วและเป็นท่ีนิยมอย่ำงกวำ้งขวำง เน่ืองจำกเป็นกำรพฒันำรูปแบบกำรคำ้แนวใหม่ท่ีให้
ผลตอบแทนคุม้ค่ำกวำ่รูปแบบกำรคำ้ดั้งเดิมท่ีมกัจะตอ้งผำ่นคนกลำงหรือตลำดกลำง ประกอบกบักำรใชชี้วิต
ของผูบ้ริโภคยคุน้ีเป็นยคุท่ีไม่จ  ำกดัตวัเองกบัสังคมและรูปแบบกำรใชชี้วิตเพียงแบบเดียว คืออยู่ทั้ งใน
โลกควำมเป็นจริงและโลกออนไลน์ เพรำะกำรท ำธุรกรรมและกิจกรรมในโลกออนไลน์นั้นสำมำรถสร้ำง
ควำมหลำกหลำยในกำรใชชี้วติประจ ำวนัของแต่ละคนได ้

กชพรรณ  วิลำวรรณ (2555) ศึกษำเร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลต่อกำรเลือกซ้ือเคร่ืองส ำอำงประเทศเกำหลี
ประเภทผลิตภณัฑบ์ ำรุงผิวหนำ้ (SKIN CARE) ส ำหรับผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหำนคร พบวำ่ ผูบ้ริโภคให้
ควำมส ำคญักบัปัจจยัเร่ืองควำมปลอดภยัในกำรใชเ้คร่ืองส ำอำง โดยเนน้ท่ีผลิตภณัฑท่ี์ไม่แพห้รือระคำยเคือง
ต่อผิวมำกท่ีสุด รองลงมำคือช่ือเสียงของสินคำ้เป็นท่ียอมรับ และล ำดบัท่ี 3 คือ ครีมซึมซับง่ำย ไม่เหนียว
เหนอะหนะ และล ำดบั 4 คือสินคำ้มีแบบให้เลือกมำกมำย และมีรุ่นใหม่ๆ ออกมำตลอดเวลำ  ส่วนล ำดบั 5 
คือรูปแบบมีบรรจุภณัฑส์วยงำม ทนัสมยั 



350 

วธีิการด าเนินวจัิย 
 
 ผูว้ิจยัสนใจเลือกกลุ่มเป้ำหมำย จำกนักศึกษำคณะวิทยำกำรจดักำร มหำวิทยำลยัศิลปำกร เป็น
ตวัแทนของผูท่ี้ซ้ือเคร่ืองส ำอำงเกำหลีประเภทผลิตภณัฑต์กแต่งใบหนำ้ผำ่นทำงเครือข่ำยสังคมออนไลน์ สุ่ม
ตวัอย่ำงจำกนกัศึกษำท่ีคำดว่ำจะใช้เคร่ืองส ำอำงเกำหลี และใชห้ลกักำรของ Taro Yamane (1967) ค  ำนวณ
จ ำนวนตัวอย่ำงได้ 360 คน และท ำกำรเก็บข้อมูลจำกแหล่งข้อมูลปฐมภูมิ โดยใช้แบบสอบถำม และ
แหล่งขอ้มูลทุติยภูมิ โดยกำรคน้ควำ้จำกวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง ไดแ้ก่ หนงัสือ งำนวิจยั และบทควำมทำง
วชิำกำร 
 แบบสอบถำมท่ีใชเ้ป็นเคร่ืองมือในกำรเก็บรวบรวมขอ้มูล จ ำแนกเป็น 5 ตอนคือ ขอ้มูลส่วนบุคคล
ของผูต้อบแบบสอบถำม ขอ้มูลเก่ียวกบัพฤติกรรมของผูบ้ริโภค กระบวนกำรตดัสินใจซ้ือ ปัจจยัทำงสังคม 
และปัจจยัควำมไวว้ำงใจ แบบสอบถำมดังกล่ำวพฒันำข้ึนจำกงำนวิจยัท่ีเก่ียวข้อง และทดสอบกบักลุ่ม
ตวัอย่ำงจำกนกัศึกษำท่ีใช้บริกำรในกำรซ้ือเคร่ืองส ำอำงเกำหลีประเภทผลิตภณัฑ์ตกแต่งใบหน้ำผ่ำนทำง
เครือข่ำยสังคมออนไลน์ ในเขตอ ำเภอเมือง จงัหวดันครปฐม จ ำนวน 40 คน นอกจำกนั้นไดท้  ำกำรหำค่ำ
ควำมเช่ือมัน่ของแบบสอบถำมท่ีได้กลับมำ โดยใช้ค่ำสัมประสิทธ์ิแอลฟ่ำ (Alpha Coefficient) ตำมวิธี
ของครอนบำค (Cronbach) ไดค้่ำกำรค ำนวณเท่ำกบั 0.825 

กำรวิเครำะห์ข้อมูล ใช้วิธีกำรวิเครำะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมส ำเร็จรูปทำงสถิติ SPSS โดยกำร
วิเครำะห์และทดสอบด้วยกำรวิเครำะห์กำรถดถอยอย่ำงง่ำย (Simple Regression) และท ำกำรทดสอบ
สมมติฐำน เพื่อเปรียบเทียบผลของปัจจยัทำงสังคมและปัจจยัควำมไวว้ำงใจ ท่ีส่งผลให้เกิดกระบวนกำร
ตดัสินใจซ้ือของกลุ่มตวัอยำ่ง 
 

ผลการวจัิย 
 

1. จำกกำรวจิยัขอ้มูลทัว่ไปของกลุ่มตวัอยำ่ง สำมำรถสรุปรำยดำ้นไดด้งัน้ี 

จ ำแนกตำมเพศ พบวำ่ กลุ่มตวัอยำ่งส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 63.7 เป็นเพศชำยร้อยละ 36.3 
จ ำแนกตำมสำขำวิชำ พบว่ำ ส่วนใหญ่เป็นนกัศึกษำสำขำวิชำกำรจดักำรธุรกิจทัว่ไป ร้อยละ 50.8 

รองลงมำเป็นสำขำกำรจดักำรธุรกิจและภำษำองักฤษ ร้อยละ 9.7 กำรตลำด ร้อยละ 8.1 กำรจดักำรท่องเท่ียว 
ร้อยละ 7.3 กำรจดักำรโรงแรม ร้อยละ 6.5  และสำขำวิชำรัฐประศำสนศำสตร์ วิชำบญัชี กำรจดักำรงำน
นิทรรศกำรและงำนอีเวน้ท ์แต่ละสำขำวชิำร้อยละ 4.8 และสุดทำ้ยสำขำกำรจดักำรชุมชน ร้อยละ 3.2 

จ ำแนกตำมชั้นปี พบวำ่ กลุ่มตวัอยำ่งส่วนใหญ่เป็นนกัศึกษำชั้นปีท่ี 3 ร้อยละ 58.1 รองลงมำเป็นชั้น
ปีท่ี 1 ร้อยละ 18.5 ชั้นปีท่ี 4 ร้อยละ 12.9 และชั้นปีท่ี 2 ร้อยละ 10.5 ตำมล ำดบั 
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จ ำแนกตำมรำยรับของนกัศึกษำเฉล่ียต่อเดือน พบว่ำ กลุ่มตวัอย่ำงส่วนใหญ่มีรำยรับต่อเดือนอยู่ท่ี 
4,001-6,000 บำท ร้อยละ 30.6 อนัดบัท่ี 3 มีรำยรับต่อเดือนอยูท่ี่ 6,001-8,000 บำทข้ึนไป ร้อยละ 26.6 อนัดบั
ท่ี 4 มีรำยรับต่อเดือน  2,001-4,000 บำท ร้อยละ 10.5 และรำยรับต่อเดือนท่ีมีจ ำนวนน้อยท่ีสุดคือ นอ้ยกว่ำ 
2,000 บำท ร้อยละ 5.6 

2. ศึกษำพฤติกรรมกำรซ้ือเคร่ืองส ำอำงผำ่นทำงเครือข่ำยสังคมออนไลน์ พบวำ่ นกัศึกษำส่วนใหญ่
เลือกซ้ือเคร่ืองส ำอำงเกำหลีประเภทผลิตภณัฑ์ตกแต่งใบหน้ำชนิดลิปสติก ร้อยละ 58.1 รองลงมำคือ ชนิด
ครีมรองพื้น ร้อยละ 36.3 เหตุผลท่ีเลือกซ้ือเคร่ืองส ำอำงเกำหลีส่วนใหญ่เพื่อเพิ่มควำมงำม ร้อยละ 40.3 
รองลงมำคือ ตอ้งกำรทดลองใช้ ร้อยละ 22.6 ส่วนใหญ่จะเลือกซ้ือเคร่ืองส ำอำงยี่ห้อ Innisfree ร้อยละ 40.3 
รองลงมำคือยี่หอ้ Laneige ร้อยละ 37.1 นกัศึกษำส่วนใหญ่ซ้ือเคร่ืองส ำอำงเกำหลีผำ่นทำงออนไลน์ประมำณ
เดือนละคร้ัง ร้อยละ 40.3 รองลงมำคือ 2-3 คร้ังในช่วง 3 เดือน ร้อยละ 22.6 โดยส่วนใหญ่สั่งซ้ือเคร่ืองส ำอำง
เกำหลีออนไลน์ผ่ำนทำง Instagram ร้อยละ 41.9 รองลงมำคือทำงช่องทำง Facebook ร้อยละ 21 โดยส่วน
ใหญ่ไดรั้บค ำแนะน ำมำจำกเพื่อนมำกท่ีสุด ร้อยละ 65.3 รองลงมำคือ นกัแสดงและนกัร้อง ร้อยละ 38.7 

3. ศึกษำปัจจยัควำมไวว้ำงใจส่งผลต่อกำรตดัสินใจเลือกซ้ือเคร่ืองส ำอำงเกำหลีผ่ำนทำงเครือข่ำย
สังคมออนไลน ์

จำกกำรวิเครำะห์เชิงถดถอยอย่ำงง่ำย (Simple Regression) เพื่อศึกษำปัจจยัควำมไวว้ำงใจ (X1) ท่ี
ส่งผลต่อกำรตดัสินใจเลือกซ้ือเคร่ืองส ำอำงเกำหลีประเภทผลิตภณัฑ์ตกแต่งใบหนำ้ผำ่นทำงเครือข่ำยสังคม
ออนไลน์ (Y) ผลกำรทดสอบสมมติฐำนกำรวิจยัพบว่ำ ปัจจยัควำมไวว้ำงใจส่งผลต่อกำรตดัสินใจเลือกซ้ือ
เคร่ืองส ำอำงเกำหลีผำ่นเครือข่ำยสังคมออนไลน์ หมำยควำมวำ่ ระดบัปัจจยัควำมไวว้ำงใจเพิ่มข้ึน 1 หน่วย 
ส่งผลใหก้ำรตดัสินใจเลือกซ้ือเคร่ืองส ำอำงผำ่นเครือข่ำยสังคมออนไลน์ จะเพิ่มข้ึน 0.589 โดยท่ีค่ำ Adjusted 

R Square ( R
2

) = 0.486 ท่ีระดบันยัส ำคญั 0.05 แสดงสมกำรไดด้งัน้ี 
 

 
 

 
4. ศึกษำปัจจยัทำงสังคมท่ีส่งผลต่อกำรตดัสินใจซ้ือเคร่ืองส ำอำงเกำหลีผำ่นส่ือสังคมออนไลน์ 
จำกกำรวิเครำะห์เชิงถดถอยอย่ำงง่ำย (Simple Regression) เพื่อศึกษำปัจจยัทำงสังคม (X2) ท่ีส่งผล

กระทบต่อกำรตดัสินใจเลือกซ้ือเคร่ืองส ำอำงเกำหลีประเภทผลิตภณัฑ์ตกแต่งใบหน้ำผ่ำนทำงเครือข่ำยสัง
คออนไลน์ (Y) ผลกำรทดสอบสมมติฐำนพบวำ่ ปัจจยัทำงสังคมส่งผลต่อกำรตดัสินใจเลือกซ้ือเคร่ืองส ำอำง
เกำหลีประเภทผลิตภณัฑ์ตกแต่งใบหน้ำผ่ำนทำงเครือข่ำยสังคมออนไลน์ หมำยควำมว่ำ ระดบัปัจจยัควำม
ไวว้ำงใจเพิ่มข้ึน 1 หน่วย ส่งผลใหก้ำรตดัสินใจเลือกซ้ือเคร่ืองส ำอำงผำ่นเครือข่ำยสังคมออนไลน์ จะเพิ่มข้ึน 

0.465 โดยท่ีค่ำ Adjusted R Square ( R
2

) = 0.329 ท่ีระดบันยัส ำคญั 0.05 แสดงเป็นสมกำรไดด้งัน้ี 

Y = 1.716 + 0.589 X2 

                  (10.837) 
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สรุปและอภิปรายผลวจัิย 
 

จำกผลวิจยัพบว่ำ ปัจจยัควำมไวว้ำงใจส่งผลต่อกำรตดัสินใจเลือกซ้ือเคร่ืองส ำอำงเกำหลีประเภท
ผลิตภณัฑต์กแต่งใบหนำ้ผำ่นทำงเครือข่ำยสังคมออนไลน์ เน่ืองจำกผูบ้ริโภคส่วนใหญ่มีควำมเช่ือมัน่ เช่ือถือ
ข้อมูล และติดตำมธุรกิจเคร่ืองส ำอำงออนไลน์อยู่เสมอ ซ่ึงสอดคล้องกับงำนวิจยัของ Ponte, Carvajal-
Trujillo, & Escobar-Rodríguez (2015) ท่ีพบวำ่ ควำมตั้งใจซ้ือผำ่นออนไลน์นั้นข้ึนอยูก่บักำรรับรู้คุณค่ำและ
ควำมไวว้ำงใจ ตวัท ำนำยหลกัของควำมไวว้ำงใจต่อกำรรับรู้คือคุณภำพขอ้มูลท่ีรับรู้ และควำมปลอดภยัท่ี
รับรู้ไดข้องผูบ้ริโภคนั้นข้ึนอยูก่บัช่ือเสียงของผูข้ำย กำรรับรองกำรรับประกนัของบุคคลท่ีสำม ควำมเขำ้ใจ
เร่ืองกำรรับรองบุคคลท่ีสำม นโยบำยควำมปลอดภยัและควำมเป็นส่วนตวั และปัจจยัทำงสังคมส่งผลต่อกำร
ตดัสินใจเลือกซ้ือเคร่ืองส ำอำงเกำหลีออนไลน์ประเภทผลิตภณัฑต์กแต่งใบหนำ้ เน่ืองจำกผูบ้ริโภคส่วนใหญ่
ได้รับข่ำวสำรมำจำกเพื่อนร่วมชั้นและจำกผูท่ี้รีวิวสินคำ้หรือ beauty blogger สอดคล้องกบัแนวคิดของ 
Walters (1978) ท่ีกล่ำวถึงลักษณะทำงสังคมว่ำเป็นปัจจยัท่ีเก่ียวข้องในชีวิตประจ ำวนัและมีอิทธิพลต่อ
พฤติกรรมกำรซ้ือ ลกัษณะทำงสังคมประกอบดว้ย กลุ่มอำ้งอิง ครอบครัว บทบำททำงสังคม และสถำนภำพ
ของผูซ้ื้อ 

 
ข้อเสนอแนะจากการวจัิย 

1.จำกกำรศึกษำพบว่ำปัจจัยควำมไวว้ำงใจส่งผลต่อกำรตัดสินใจเลือกซ้ือเคร่ืองส ำอำงเกำหลี 
ประเภทผลิตภณัฑต์กแต่งใบหนำ้ผำ่นทำงเครือข่ำยสังคมออนไลน์ ในปัจจุบนัผูบ้ริโภคมกัให้ควำมส ำคญักบั
เสียงของผูบ้ริโภคดว้ยกนัมำกกวำ่โฆษณำท่ีออกจำกผูข้ำยโดยตรง ผูข้ำยจึงควรปรับเปล่ียนกลยทุธ์ใหเ้ขำ้กบั
พฤติกรรมผูบ้ริโภคโดยท ำกำรตลำดแบบออนไลน์มำกยิ่งข้ึน อำทิเช่น กำรสร้ำง content ท่ีเก่ียวกบักำรสอน
วธีิกำรใชสิ้นคำ้ กำรน ำสินคำ้ไปใชอ้ยำ่งไรเพื่อให้ไดผ้ลลพัธ์ท่ีดีท่ีสุด กำรท ำ Social Proof หรือ Testimonials 
ท่ีช่วยเพิ่มควำมน่ำเช่ือถือให้กบัแบรนด์ รีวิวจำกลูกคำ้ท่ีเคยอุดหนุนไปก่อนหนำ้น้ี ใชร้ะบบกำรรับช ำระเงิน
ท่ีน่ำเช่ือถือและมีระบบป้องกนัสูงเพื่อปกป้องขอ้มูลของลูกคำ้ เพื่อเขำ้ถึงกลุ่มเป้ำหมำยไดใ้กล้ชิดมำกข้ึน 
และเนน้กำรโปรโมทท่ีเป็นกำรใหข้อ้มูลเร่ืองต่ำงๆ ท่ีเป็นท่ีสนใจในเวลำปัจจุบนัควบคู่ไปดว้ย 

2.จำกผลกำรวิจยัพบว่ำปัจจยัดำ้นสังคม โดยเฉพำะอิทธิพลของกลุ่มอำ้งอิง ส่งผลต่อกำรตดัสินใจ
เลือกซ้ือเคร่ืองส ำอำงเกำหลีประเภทผลิตภณัฑ์ตกแต่งใบหนำ้ผำ่นทำงเครือข่ำยสังคมออนไลน์ ผูข้ำยควรให้

Y = 2.328 + 0.465 X2 

                  (7.831) 
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ควำมส ำคญัหำกตอ้งกำรเลือก Presenter ควรเลือกคนท่ีมีอิทธิพลกบักลุ่มเป้ำหมำยท่ีตอ้งกำรเขำ้ถึง และ
เน่ืองจำกเนน้กำรขำยผำ่นช่องทำงออนไลน์จึงควรเลือกคนท่ีมีอิทธิพลมำกในโลกออนไลน์ เช่น net idol คุณ 
นิสำมณี จำกเพจสะบดัแปลง, beauty blogger คุณเมอำ จำก Youtube ช่อง Mayrr  
ข้อเสนอแนะในการท าวจัิยคร้ังต่อไป 

เน่ืองวิจยัในคร้ังน้ีศึกษำเฉพำะกลุ่มตวัอยำ่งนกัศึกษำคณะวทิยำกำรจดักำร มหำวทิยำลยัศิลปำกร ซ่ึง
เป็นกำรศึกษำในกลุ่มวยัรุ่น ดงันั้นในโอกำสต่อไปควรศึกษำในหลำยหลำยช่วงวยัมำกยิ่งข้ึน เช่น วยัท ำงำน 
วยัสูงอำยุ เพื่อศึกษำพฤติกรรม และปัจจยัควำมไวว้ำงใจท่ีส่งผลต่อกำรเลือกซ้ือเคร่ืองส ำอำงเกำหลีออนไลน์
ในแต่ละช่วงวยั 
 

เอกสารอ้างองิ 
 
กชพรรณ  วลิำวรรณ.  (2555). ปัจจัยท่ีมผีลต่อการเลือกซ้ือเคร่ืองส าอางค์ประเทศเกาหลีประเภทผลิตภัณฑ์ 

บ ารุงผิวหน้า(SKIN CARE)  ส าหรับผู้ บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร . วิทยำนิพนธ์ปริญญำ
มหำบณัฑิต, มหำวทิยำลยัรังสิต. 

กิตติศกัด์ิ  อินทรสำร.  (2557). ปัจจัยสังคม วฒันธรรม และจิตวิทยาท่ีส่งผลต่อความคาดหวงัในการบริการ 
              ของธุรกิจจัดหาคู่ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร.  บริหำรธุรกิจมหำบณัฑิต,   
   มหำวทิยำลยักรุงเทพ.   
จุฑำฎำ โพธท์ิอง และจนัทร์บูรณ์ สถิตวริิยวงศ.์  (2558). แบบจ าลองปัจจัยของเอสคอมเมิร์ซและความ 

ไว้วางใจท่ีมีอิทธิพลต่อความตั้งใจซ้ือสินค้าออนไลน์ของผู้ บริโภค .  กำรประชุมวิชำกำร
ระดบัประเทศดำ้นเทคโนโลยสีำรสนเทศ,  คร้ังท่ี 7,  250-254. 

มีนำ  อ่องบำงนอ้ย.  (2553). คุณค่าตราสินค้า ความไว้วางใจ และความพึงพอใจ ท่ีมผีลต่อความภักดีต่อตรา 
สินค้า CAT CDMA (แคท ซีดีเอม็เอ). ปริญญำนิพนธ์บริหำรธุรกิจมหำบณัฑิต,  มหำวทิยำลยั 
ศรีนครินทรวโิรฒ. 

อรชร มณีสงฆ.์ (ม.ป.ป.). ขัน้ตอนในการตัดสินใจซ้ือ.  เขำ้ถึงเม่ือวนัท่ี 5 กุมภำพนัธ์ 2561.  เขำ้ถึงจำก  
http://www.stou.ac.th/stouonline/lom/data/sms/market/Unit3/Subm3/U331-1.htm  

อุรำเพญ็ ยิม้ประเสริฐ. (2556). S-COMMERCE : อนำคตของพำณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์บนเครือข่ำยสังคม 
 ออนไลน.์  วารสารปัญญาภิวฒัน์, 5 (1), 147-158. 
Bandyo-Padhyay, N.  (2003). E-Commerce: Context, Concept and Consequences.  New York: McGraw- 
    Hill Education. 
 
 

http://www.stou.ac.th/stouonline/lom/data/sms/market/Unit3/Subm3/U331-1.htm


354 

Ponte, E. B., Carvajal-Trujillo, E., & Escobar-Rodríguez, T. (2015). Influence of trust and perceived value 
on the intention to purchase travel online: Integrating the effects of assurance on trust  
antecedents. Tourism Management, 47, 286-302. 

Walters, W. (1978). Adaptive Management of Renewable Resources. New York: McGraw –Hill. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



355 

การยอมรับการใช้แอพพลเิคชันในการส่ังซ้ืออาหารฟาสต์ฟู้ด 
THE ACCEPTANCE OF USING APPLCATION TO ORDER FAST FOOD 

 
ปุณณกำ คุปตก์ุญช์1  

ธนินทรั์ฐ รัตนพงศภิ์ญโญ2 

 
บทคัดย่อ 

 
 กำรวิจยัในคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษำปัจจยัส่วนบุคลท่ีส่งผลกระทบต่อกำรยอมรับกำรใช้
แอพพลิเคชันในกำรสั่งซ้ืออำหำรฟำสต์ฟู้ด 2) ศึกษำปัจจยัด้ำนเทคโนโลยีและปัจจยัด้ำนพฤติกรรมของ
ผูบ้ริโภคท่ีมีควำมสัมพนัธ์ต่อกำรยอมรับกำรใช้แอพพลิเคชนัในกำรสั่งซ้ืออำหำรจำนด่วน ศึกษำจำกกลุ่ม
ตวัอย่ำงจ ำนวน 400 คน เคร่ืองมือท่ีใช้ในกำรรวบรวมขอ้มูล คือ แบบสอบถำม สถิติท่ีใช้วิจยั คือ สถิติ
พรรณนำ ใช้ค่ำร้อยละ ค่ำเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมำตรฐำน และสถิติเชิงอนุมำน คือ กำรวิเครำะห์ควำม
แปรปรวนทำงเดียว และกำรวเิครำะห์สหสัมพนัธ์  
 ผลกำรวิจยัพบว่ำ 1) พบว่ำเพศ อำชีพ รำยได ้และกำรศึกษำท่ีแตกต่ำงกนั ไม่ส่งผลต่อกำรยอมรับ
กำรใชแ้อพพลิเคชนัในกำรสั่งซ้ืออำหำรฟำสตฟู้์ด อำยท่ีุแตกต่ำงกนัส่งผลต่อกำรยอมรับกำรใชแ้อพพลิเคชนั
ในกำรสั่งซ้ืออำหำรฟำสตฟู้์ด ท่ีระดบันยัส ำคญั 0.05  2) ควำมสัมพนัธ์ระหวำ่งปัจจยัดำ้นเทคโนโลยีกบักำร
ยอมรับกำรใช้แอพพลิเคชันในกำรสั่งซ้ืออำหำร พบว่ำ มีควำมสัมพนัธ์ในทิศทำงเดียวกัน วดัจำกค่ำ
สหสัมพนัธ์ของเพียร์สันเท่ำกับ 0.710 และควำมสัมพนัธ์ระหว่ำงปัจจยัด้ำนพฤติกรรมผูบ้ริโภคกบักำร
ยอมรับกำรใช้แอพพลิเคชนัในกำรสั่งซ้ืออำหำร พบวำ่ มีควำมสัมพนัธ์ในทิศทำงเดียวกนัเช่นกนั จำกกำร
วเิครำะห์ค่ำสหสัมพนัธ์ของเพียร์สันเท่ำกบั 0.871 
ค าส าคัญ : แอพพลิเคชนั กำรยอมรับ อำหำรฟำสตฟู้์ด 
 
 
 
 
 
 
 

                                              
1นกัศึกษำสำขำกำรจดักำรธุรกิจทัว่ไป คณะวิทยำกำรจดักำร มหำวิทยำลยัศิลปำกร 
2ผูช่้วยศำสตรำจำร์ ดร. อำจำรยป์ระจ ำ สำขำกำรจดักำรธุรกิจทัว่ไป คณะวิทยำกำรจดักำร มหำวิทยำลยัศิลปำกร 
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ABSTRACT 
 
 The research objectives were 1) to study personal factors affecting the acceptance of the use of the 
application to order fast food 2) to study the technology and social factors related to the acceptance of the 
use of application to order fast food. The sampling group of 400 was in Chom Thong district in Bangkok, 
who used to order fast food via mobile application. The questionnaires were used to collect data. Statistical 
analysis, including percentage, average, and standard deviation, was analyzed. Then, hypothesis was tested 
by T-test, One-way ANOVA and Pearson Product - Moment Correlation Coefficient.  
 The research found that 1) difference in sex, career, income, and education have no affect to 
acceptance of using application to order fast food at statistical significance 0.05 level. But age differences 
affected the acceptance of using application to order fast food at statistical significance 0.05 level. 2)  The 
relationship between the factors of technology and the acceptance to use the application to order fast food 
was found. The positive direction between 2 variables measured from Pearson's correlation equaled to 0.710. 
Also, the relationship between factor of consumer behavior and the acceptance of the application for fast 
food ordering was found in this study. Based on the value of Pearson correlation of 0.871, the positive 
relationship between those 2 factors were concluded.  
 
Keywords : Application, Acceptance, Fast food 
 

บทน า 
 
 ในปัจจุบนัเทคโนโลยีมีควำมกำ้วหน้ำและพฒันำไปอย่ำงรวดเร็ว ท ำให้ชีวิตของมนุษยต์อ้งพึ่งพำ
เทคโนโลยใีนกำรใชชี้วติประจ ำวนัอยูเ่สมอ อุปกรณ์เคร่ืองใชใ้นชีวติประจ ำวนัของเรำในปัจจุบนั ลว้นไดรั้บ
กำรพฒันำมำจำกควำมกำ้วหน้ำของเทคโนโลยีจนน ำมำผลิตเป็นส่ิงของเคร่ืองใช้เพื่ออ ำนวยควำมสะดวก
และเรำได้ใช้เทคโนโลยีเพื่ออ ำนวยควำมสะดวกในชีวิตประจ ำวนัจนเกิดควำมเคยชิน นอกจำกน้ี 
โทรคมนำคมไดมี้กำรพฒันำให้ทนัสมยัหรือทนัต่อควำมเจริญกำ้วหนำ้ท่ีไดเ้ปล่ียนเป็นแบบโลกำภิวฒัน์ จึง
ท ำให้กำรติดต่อส่ือสำรระหวำ่งประเทศเป็นไปไดอ้ยำ่งสะดวกและรวดเร็วข้ึน หรือกล่ำวไดว้ำ่เป็นโลกท่ีไร้
พรมแดน ดงันั้น ผูค้นทัว่โลกจึงสำมำรถติดต่อส่ือสำรกนัไดอ้ยำ่งทัว่ถึง รวมทั้งก่อให้เกิดควำมสัมพนัธ์หรือ
ควำมร่วมมือกนัในระหวำ่งประเทศของแต่ละประเทศอีกดว้ย   



357 

 Mobile Application เป็นกำรพฒันำโปรแกรมประยกุตส์ ำหรับอุปกรณ์เคล่ือนท่ี เช่น โทรศพัทมื์อถือ
แท็บเล็ตโดยโปรแกรมจะช่วยตอบสนองควำมตอ้งกำรของผูบ้ริโภค อีกทั้งยงัสนบัสนุนให้ผูใ้ชโ้ทรศพัทไ์ด้
ใชง่้ำยยิง่ข้ึน ในปัจจุบนัโทรศพัทมื์อหรือสมำร์ทโฟน มีหลำยระบบปฏิบติักำรท่ีพฒันำออกมำให้ผูบ้ริโภคใช ้
ส่วนท่ีมีคนใชแ้ละเป็นท่ีนิยมมำกคือ ios และ Android จึงท ำให้เกิดกำรเขียนหรือพฒันำ Application ลงบน
สมำร์ทโฟนเป็นอย่ำงมำก เช่น แผนท่ี เกมส์ โปรแกรมติดต่อส่ือสำร และหลำยธุรกิจก็เขำ้ไปเน้นในกำร
พฒันำ Mobile Application เพื่อเพิ่มช่องทำงในกำรส่ือสำรกบัลูกคำ้มำกข้ึน 
 พฤติกรรมกำรใช้แอพพลิเคชันของคนไทยเม่ือเทียบกับประเทศอ่ืนในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ 
ประเทศไทยถือวำ่มีกำรใช้ท่ีโดดเด่น เพรำะมีกำรใชโ้ทรศพัท์มือถืออย่ำงจริงจงั และมีกำรโหลดแอพพลิเค
ชนัท่ีหลำกหลำย ผูพ้ฒันำแอพพลิเคชนัในไทยก็มีควำมสำมำรถในกำรท ำคอนเทนตใ์ห้ตอบโจทยผ์ูใ้ช้ ใน
ปัจจุบนัมีผูใ้ชร้ะบบปฏิบติักำรแอนดรอยด์ทัว่โลกจ ำนวน 1,400 ลำ้นรำย และมีผูเ้ขำ้ Google Playstore เฉล่ีย
เดือนละ 1,000 ลำ้นรำยซ่ึงยงัมีกำรเติบโตของผูใ้ชแ้อพพลิเคชนัอยู่โดยท่ีในปี 2014-2015 ทำงกูเก้ิลมีมูลค่ำ
เงิน 7,000 เหรียญท่ีตอ้งจ่ำยให้พำร์ทเนอร์ท่ีพฒันำแอพพลิเคชนัใน Google Playstore ทัว่โลก ซ่ึงยอดกำรใช้
จ่ำยต่อคนท่ีซ้ือแอพพลิเคชนัเติบโตข้ึน 30%   
 ดว้ยเหตุน้ีผูว้ิจยัจึงมีควำมสนใจท่ีจะศึกษำกำรยอมรับกำรใช้แอพพลิเคชนัในกำรสั่งอำหำร โดย
ตอ้งกำรศึกษำปัจจยัท่ีส่งผลต่อกำรยอมรับกำรใชแ้อพพลิเคชนัในกำรสั่งซ้ืออำหำร ขอ้มูลท่ีไดน้ี้สำมำรถเป็น
แนวทำงหรือเป็นเอกสำรประกอบกำรตดัสินใจให้กบัธุรกิจท่ีมีควำมสนใจจะลงทุนในด้ำนเทคโนโลยี 
เพื่อใหธุ้รกิจมีประสิทธิภำพมำกยิง่ข้ึน  
 
วตัถุประสงค์ของการวจัิย 
  1. เพื่อศึกษำปัจจยัส่วนบุคลท่ีส่งผลกระทบต่อกำรยอมรับกำรใชแ้อพพลิเคชนัในกำรสั่งซ้ืออำหำร 
  2. เพื่อศึกษำปัจจยัดำ้นเทคโนโลยีและปัจจยัดำ้นพฤติกรรมผูบ้ริโภคท่ีมีควำมสัมพนัธ์ต่อกำรยอมรับ
กำรใชแ้อพพลิเคชนัในกำรสั่งซ้ืออำหำร 
 
ขอบเขตของการวจัิย 
 ขอบเขตด้ำนประชำกร: ประชำกร ได้แก่ ผูบ้ริโภคท่ีเคยใช้แอพพลิเคชันในกำรสั่งซ้ืออำหำร 
ตวัอยำ่ง ไดแ้ก่ ผูบ้ริโภคท่ีเคยใชแ้อพพลิเคชนัในกำรสั่งซ้ืออำหำร โดยเลือกจำกประชำกรท่ีอยูใ่นวยัท ำงำน 
เขต จอมทอง จงัหวดักรุงเทพมหำนคร 
 ขอบเขตดำ้นเน้ือหำ: ตวัแปรอิสระ (Independent Variable) ไดแ้ก่ 1) ปัจจยัส่วนบุคคล ประกอบดว้ย 
เพศ อำชีพ รำยไดแ้ละกำรศึกษำ 2) ปัจจยัดำ้นเทคโนโลยี ประกอบดว้ย ควำมง่ำยในกำรใชง้ำนและควำมมี
ประโยชน์ 3) ปัจจยัดำ้นพฤติกรรมผูบ้ริโภค ประกอบดว้ย ทศันคติ กำรคลอ้ยตำมกลุ่มอำ้งอิง ควำมน่ำเช่ือถือ

http://www.mobinster.com/
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ของ application และกำรรับรู้ควำมเส่ียง ตวัแปรตำม (Dependent Variable) คือ กำรยอมรับกำรใช้แอพพลิเค
ชนัในกำรสั่งซ้ืออำหำร ประกอบดว้ย กำรรับรู้ ควำมสนใจ กำรทดลองและกำรยอมรับ 
  ขอบเขตดำ้นเวลำ: ภำคเรียนท่ี 2 ปีกำรศึกษำ 2561 ใชเ้วลำ 4 เดือน 
 
สมมติฐานการวจัิย 

1. ปัจจยัส่วนบุคคลส่งผลทำงบวกต่อกำรยอมรับกำรใชแ้อพพลิเคชนัในกำรสั่งซ้ืออำหำร 
2. ปัจจยัดำ้นเทคโนโลยมีีควำมสัมพนัธ์กบักำรยอมรับกำรใชแ้อพพลิเคชนัในกำรสั่งซ้ืออำหำร 
3. ปัจจยัด้ำนพฤติกรรมของผูบ้ริโภคมีควำมสัมพนัธ์ต่อกำรยอมรับกำรใช้แอพพลิเคชันในกำร

สั่งซ้ืออำหำร 
กรอบแนวคิดในวจัิย 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปัจจยัส่วนบุคคล 
- เพศ 
- อำย ุ
- อำชีพ  
- รำยได ้
- กำรศึกษำ 
 

ปัจจยัด้านเทคโนโลยี 
- ควำมง่ำยในกำรใชง้ำน 
- ควำมมีประโยชน ์

การยอมรับการใช้ application ในการ
ส่ังซ้ืออาหาร 
- กำรรับรู้ 
- ควำมสนใจ 
- กำรประเมิน 
- กำรทดลอง 
- กำรยอมรับ 
 

ปัจจยัด้านพฤตกิรรมของผู้บริโภค 
- ทศันคติ 
- กำรคลอ้ยตำมกลุ่มอำ้งอิง 
- ควำมน่ำเช่ือถือของ application 
- กำรรับรู้ควำมเส่ียง 
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ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 
 1) ผลของกำรวิจยัในคร้ังน้ีท ำให้ทรำบวำ่ปัจจยัส่วนบุคคลส่งผลต่อกำรยอมรับกำรใชแ้อพพลิเคชนั
ในกำรสั่งซ้ืออำหำร 
 2) ผลของกำรวิจยัในคร้ังน้ีท ำให้ทรำบวำ่ปัจจยัดำ้นเทคโนโลยีมีควำมสัมพนัธ์ต่อกำรยอมรับกำรใช้
แอพพลิเคชนัในกำรสั่งซ้ืออำหำร 
 3) ผลของกำรวิจยัในคร้ังน้ีท ำให้ทรำบวำ่ปัจจยัดำ้นสังคมมีควำมสัมพนัธ์ต่อกำรยอมรับกำรใชแ้อพ
พลิเคชนัในกำรสั่งซ้ืออำหำร 
 4) ผลของกำรวิจยัในคร้ังน้ีท ำให้เป็นแนวทำงให้กบัผูท่ี้ตอ้งกำรศึกษำเก่ียวกบังำนวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง
และเป็นประโยชน์ต่อกำรศึกษำต่อไป 
 
แนวคิดและทฤษฎทีีเ่กีย่วข้อง 
 แนวคิดการยอมรับเทคโนโลยี: อนุชำ  โสมำบุตร (2556) กล่ำวว่ำ กำรยอมรับเทคโนโลยีเป็น
กระบวนกำรท่ีบุคคลไดศึ้กษำควำมรู้เก่ียวกบันวตักรรม และน ำมำวิเครำะห์ ประมวลเปรียบเทียบกบัควำม
ตอ้งกำร ศกัยภำพและบริบทของตนเอง ปรึกษำหำรือและขอควำมเห็นจำกบุคคลรอบขำ้ง ตลอดจนกำร
ทดลองใช้นวตักรรมในบริบทของตนเองก่อนจะมีกำรตัดสินใจ ซ่ึงกระบวนกำรตั้ งแต่บุคคลได้รู้จัก
นวตักรรม จนถึงกำรยอมรับหรือปฏิเสธนวตักรรม อยำ่งไรก็ตำม บุคคลแต่ละคนอำจมีขั้นตอนกำรตดัสินใจ
ในกำรยอมรับท่ีแตกต่ำงกนั ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัทศันคติ ประสบกำรณ์เดิม ควำมตอ้งกำรและควำมจ ำเป็น รวมทั้ง
กระบวนกำรแพร่นวตักรรมนั้นๆ จำกกำรศึกษำของนักวิจัยด้ำนกำรแพร่นวตักรรม พบขั้นตอนและ
กระบวนกำรยอมรับนวตักรรมท่ีหลำกหลำยรูปแบบ โดยรูปแบบท่ีเป็นท่ียอมรับกนัอย่ำงกวำ้งขวำงคือ 
แนวคิดของ Everett M. Rogers 
 ขั้นตอนในกระบวนการยอมรับเทคโนโลยี: เยำวพำ  ชูประภำวรรณ (2547) กล่ำวว่ำ กำรยอมรับ
เทคโนโลยีเป็นกระบวนกำรตัดสินใจของผู ้บริโภค โดยอำศัยกำรส่ือสำรสนับสนุน ซ่ึงขั้นตอนใน
กระบวนกำรยอมรับเทคโนโลยปีระกอบดว้ย 5 ขั้นตอนดงัน้ี 
 1. กำรรับรู้ (Awareness) เป็นขั้นแรกท่ีจะน ำไปสู่กำรยอมรับหรือปฏิเสธนวตักรรมใหม่ โดยบุคคล
รับรู้วำ่มีนวตักรรมใหม่คร้ังแรกเป็นขั้นตอนของกำรรับทรำบเท่ำนั้นวำ่นวตักรรมไดเ้กิดข้ึนและมีอยูจ่ริงแต่
ยงัไดรั้บขอ้มูลไม่ครบถว้น  
 2. ควำมสนใจ (Interest) บุคคลเร่ิมมีควำมสนใจเร่ิมคน้หำขอ้มูลและเรียนรู้เก่ียวกบั นวตักรรมนั้น
เพิ่มข้ึน พฤติกรรมน้ีเป็นไปในลกัษณะท่ีตั้งใจและใช้กระบวนกำรคิดมำกกว่ำขั้นกำรรับรู้ ในขั้นน้ีจะท ำให้
บุคคลไดรั้บควำมรู้เก่ียวกบันวตักรรมใหม่นั้นมำกข้ึน บุคลิกภำพ ค่ำนิยม สังคมหรือ ประสบกำรณ์เก่ำๆ จะมี
ผลต่อบุคคลนั้น และมีผลต่อกำรติดตำมข่ำวสำร  
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 3. กำรประเมิน (Evaluation) เป็นขั้นไตร่ตรอง บุคคลจะน ำขอ้มูลท่ีได้น ำมำพิจำรณำขอ้ดี ขอ้เสีย 
เพื่อตดัสินใจวำ่ควรจะทดลองนวตักรรมใหม่หรือไม่ขั้นน้ีจะแตกต่ำงจำกขั้นอ่ืนๆ ตรงท่ีเกิดกำร ตดัสินใจท่ี
จะลองควำมคิดใหม่ๆ โดยบุคคลมกัคิดวำ่กำรใชส่ิ้งใหม่ๆ นั้นเป็นกำรเส่ียงท่ีไม่แน่ใจ ผลท่ีจะ ไดรั้บในขั้นน้ี
จึงตอ้งกำรแรงเสริม (Reinforcement) เพื่อสร้ำงควำมมัน่ใจยิ่งข้ึนวำ่ส่ิงท่ีไดต้ดัสินใจทดลองนั้นถูกตอ้ง โดย
กำรใหค้  ำแนะน ำข่ำวสำรเพื่อประกอบกำรตดัสินใจ  
 4. กำรทดลอง (Trial) เป็นขั้นท่ีบุคคลทดลองนวตักรรมใหม่ โดยอำจลองปฏิบัติทั้ งหมดหรือ
บำงส่วน เพื่อพิสูจน์ประโยชน์ของนวตักรรมใหม่นั้น และรอตดัสินใจวำ่จะยอมรับนวตักรรมนั้นหรือไม่ ใน
ขั้นน้ีบุคคลจะแสวงหำข่ำวสำรท่ีเฉพำะเจำะจงเก่ียวกบันวตักรรมใหม่ซ่ึงผลทดลองจะมีควำมส ำคญัยิ่งต่อ
กำรตดัสินใจท่ีจะปฏิเสธหรือยอมรับต่อไป  
 5. กำรยอมรับ (Adoption) เป็นขั้นสุดทำ้ยในกระบวนกำรยอมรับ เป็นขั้นท่ีบุคคลยอมรับ นวตักรรม
ใหม่ หลังจำกได้ทดลองปฏิบัติแล้ว และน ำไปปฏิบัติอย่ำงต่อเน่ืองหลังจำกยอมรับนวัตกรรมแล้ว 
กลุ่มเป้ำหมำยจะมีกำรแสวงหำข่ำวสำรเพิ่มเติมเพื่อสนับสนุนกำรตดัสินใจยอมรับ ถ้ำข่ำวสำรท่ีได้รับ
ภำยหลงัมีผลวำ่ไม่สมควรรับนวตักรรมนั้น อำจท ำใหเ้กิดพฤติกรรมเลิกยอมรับนวตักรรมนั้นได ้แต่ถำ้ไดรั้บ
ข่ำวสำรท่ีดีภำยหลงัอำจจะกลบัมำยอมรับใหม่ไดอี้ก  
 แน วคิ ด เ กี่ ย ว กั บ  mobile application: Mobile Application ป ระ กอบ ข้ึ น ด้ ว ย ค ำ ส อ ง ค ำ  
คือ Mobile กบั Application มีควำมหมำยดงัน้ี Mobile คืออุปกรณ์ส่ือสำรท่ีใชใ้นกำรพกพำ ซ่ึงนอกจำกจะใช้
งำนได้ตำมพื้นฐำนของโทรศพัท์แล้ว ยงัท ำงำนได้เหมือนกบัเคร่ืองคอมพิวเตอร์ เน่ืองจำกเป็นอุปกรณ์ท่ี
พกพำได้จึงมีคุณสมบติัเด่น คือ ขนำดเล็กน ้ ำหนกัเบำใช้พลงังำนค่อนขำ้งน้อย ปัจจุบนัมกัใช้ท ำหน้ำท่ีได้
หลำยอย่ำงในกำรติดต่อแลกเปล่ียนข่ำวสำรกบัคอมพิวเตอร์ ส ำหรับ Application หมำยถึงซอฟต์แวร์ท่ีใช้
เพื่อช่วยกำรท ำงำนของผูใ้ช ้(User) โดย Application จะตอ้งมีส่ิงท่ีเรียกวำ่ ส่วนติดต่อกบัผูใ้ช ้(User Interface 
หรือ UI) เพื่อเป็นตวักลำงกำรใชง้ำนต่ำง ๆ 
 Mobile Application เป็นกำรพฒันำโปรแกรมประยกุตส์ ำหรับอุปกรณ์เคล่ือนท่ี เช่น โทรศพัทมื์อถือ 
Tablet โดยโปรแกรมจะช่วยตอบสนองควำมตอ้งกำรของผูบ้ริโภค อีกทั้งยงัสนบัสนุน ให้ผูใ้ชโ้ทรศพัทไ์ด้
ใช้ง่ำยยิ่งข้ึน ในปัจจุบันโทรศพัท์มือถือ หรือ Smartphone มีหลำยระบบปฏิบัติกำรท่ีพฒันำออกมำให้
ผูบ้ริโภคใช ้ส่วนท่ีมีคนใชแ้ละเป็นท่ีนิยมมำกก็คือ ios และ Android จึงท ำใหเ้กิดกำรเขียนหรือพฒันำ   
Application ลงบน Smartphone เป็นอย่ำงมำก อยำ่งเช่น แผนท่ี เกมส์ โปรแกรมคุยต่ำงๆ และหลำยธุรกิจก็
เขำ้ไปเนน้ในกำรพฒันำ Mobile Application เพื่อเพิ่มช่องทำงในกำรส่ือสำรกบัลูกคำ้มำกข้ึน 
 แนวคิดและทฤษฎีทีเ่กี่ยวข้องด้านเทคโนโลยี: เทคโนโลยี หมำยถึง กำรใช้ควำมรู้เคร่ืองมือควำมคิด 
หลกักำรเทคนิค ควำมรู้ระเบียบ ตลอดจนกำรท ำงำนผลงำนทำงวิทยำศำสตร์มำประยุกต์ใช้ในระบบงำน
เพื่อให้เกิดกำรเปล่ียนแปลและเพิ่มประสิทธิภำพให้มำกข้ึน ยกตวัอย่ำงเช่น กำรใชอุ้ปกรณ์กำรส่ือสำรเช่น
โทรศพัท ์กำรใชค้อมพิวเตอร์ และอินเตอร์เน็ต 
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 TAM เป็นทฤษฎีที่มีกำรยอมรับและมีชื่อเสียงในกำรเป็นตวัช้ีวดัควำมส ำเ ร็จของกำรใช้
เทคโนโลยี น ำ เสนอโดย Davis ซ่ึง เป็นกำรปรับแต่งเพิ ่มเติมต่อจำกทฤษฎี TRA เพื ่อพฒันำเป็น
แบบจ ำลอง TAM และใช้ศึกษำในบริบทกำรยอมรับกำรใช้ระบบสำรสนเทศ โดยไม่น ำบรรทดัฐำนของ
บุคคลท่ีอยู่โดยรอบ กำรแสดงพฤติกรรม เขำ้มำใช้เป็นปัจจยัในกำรพยำกรณ์พฤติกรรมกำรใช้ท่ีเกิดข้ึน
จริง ประกอบไปดว้ยตวัแปรตน้ 2 ตวัแปร ไดแ้ก่กำรรับรู้ถึงควำมง่ำยในกำรใชง้ำนเทคโนโลยีและกำรรับรู้
ถึงประโยชน์ท่ีไดรั้บจำกกำรใชง้ำนเทคโนโลยี 
 แนวคิดเกี่ยวกับพฤติกรรมผู้บริโภค: พฤติกรรมผูบ้ริโภค เป็นกำรกระท ำโดยมนุษยแ์สดงออกโดย
ไม่รู้ตวั กำรแสดงออกหรือกำรกระท ำโดยธรรมชำติของมนุษยส์ำมำรถส่งอิทธิพลทำงกำรตลำดได ้(Foxall 
& Sigurdsson, 2013) กลุ่มบุคคลหรือครัวเรือน ซ่ึงซ้ือหรือตอ้งกำรสินคำ้หรือบริกำรเพื่อกำรบริโภคส่วนตวั 
หรือพฤติกรรมกำรตดัสินใจและกำรกระท ำของผูบ้ริโภคท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรซ้ือ และใช้บริกำรสินคำ้เพื่อ
ตอบสนองควำมตอ้งกำรและควำมพึงพอใจของเขำ กำรศึกษำพฤติกรรมผูบ้ริโภคเป็นกำรศึกษำพฤติกรรม
ในกำรตดัสินใจเลือกซ้ือสินคำ้และบริกำรต่ำงๆ เพื่อให้ไดรั้บควำมพอใจสูงสุดจำกงบประมำณท่ีมีอยูอ่ยำ่ง
จ ำกดั (วนัดี รัตนกำยแกว้, 2554) หรือ กำรกระท ำหรือกำรแสดงออกของมนุษยซ่ึ์งเกิดจำกส่ิงกระตุน้ภำยใน 
เช่น ควำมคิด ทศันคติ และค่ำนิยม นอกจำกน้ีกำรแสดงออกนั้นๆอำจมำจำกกำรกระทบของปัจจยัภำยนอก 
เช่น วฒันธรรม และ สังคม (นนัทำ ศรีจรัส, 2551) หรือ กำรแสดงกิริยำอำกำรท่ีเก่ียวกบกำรซ้ือ กำรใช้กำร
ประเมินผล กำรคน้หำขอ้มูลสินคำ้หรือบริกำรตำมควำมตอ้งกำรหรือตำมกำรคำดหวงัของผูบ้ริโภค  
 แนวคิดเกี่ยวกับ fast food:  Fast Food หมำยถึง อำหำรท่ีปรุงไวแ้ลว้ สำมำรถเสิร์ฟให้กบัลูกคำ้ได้
ในทนัที หรือใช้เวลำอนัสั้ นมำกในกำรเตรียมก่อนเสิร์ฟ เพรำะอำหำรเหล่ำน้ี มกัถูกเตรียมและปรุงไวจ้น
ส ำเร็จรูป หรือเกือบส ำเร็จรูปแลว้ เม่ือลูกคำ้สั่งก็จะเหลือแค่ขั้นตอนสุดทำ้ย หรือกำรอุ่นเท่ำนั้น ซ่ึงก็มกัจะใช้
เวลำไมก่ี่นำที จึงมกัเรียกวำ่ “อำหำรจำนด่วน” ซ่ึงบำงชนิดอำจมีสำรอำหำรครบถว้น เพรำะอำหำรประเภทน้ี 
จ  ำแนกไดด้ว้ยควำมเร็วของกำรเสิร์ฟ จึงไม่เก่ียวกบัคุณค่ำทำงโภชนำกำร และส่วนใหญ่จะเป็นอำหำรจ ำพวก 
พิซซ่ำ ไก่ทอด แฮมเบอร์เกอร์ ฮอทดอก เป็นตน้ 
 

ระเบียบวธีิวจัิย 
 
 กำรวิจัยน้ีเป็นกำรวิจัย เชิงปริมำณ (Quantitative Research) เก็บข้อมูลจำกกำรส ำรวจโดยใช้
แบบสอบถำม เป็นเคร่ืองมือในกำรรวบรวมขอ้มูล ซ่ึงมีขั้นตอนด ำเนินกำรวจิยั ดงัน้ี 
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ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชำกรท่ีใชใ้นกำรศึกษำคร้ังน้ี คือ ประชำกรท่ีเคยใช้ application ในกำรสั่งซ้ืออำหำร โดยเลือก
จำกประชำกรท่ีอยูใ่นวยัท ำงำน เขต จอมทอง จงัหวดักรุงเทพมหำนคร จ ำนวน 400 คน 
 
เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 

เคร่ืองมือท่ีใช้ในกำรวิจยั คือ แบบสอบถำม (Questionnaire) ท่ีมีสำระตำมเร่ืองท่ีวิจยัและตรงตำม
วตัถุประสงคใ์นกำรวจิยั โดยเน้ือหำแบ่งออกเป็น 4 ส่วน ดงัน้ี 
 ส่วนท่ี 1 แบบสอบถำมขอ้มูลทัว่ไปของกลุ่มตวัอยำ่ง 
 ส่วนท่ี 2 ขอ้มูลเก่ียวกบัปัจจยัดำ้นเทคโนโลย ีแบ่งเป็น 2 ดำ้น ไดแ้ก่ 1. ควำมง่ำยในในกำรใชง้ำน 2. 
ควำมมีประโยชน ์
 ส่วนท่ี 3 ขอ้มูลด้ำนพฤติกรรมผูบ้ริโภค แบ่งเป็น 4 ด้ำน ได้แก่ 1) ทศันคติ 2) กำรคล้อยตำมกลุ่ม
อำ้งอิง 3) ควำมน่ำเช่ือถือของ Application 4) กำรรับรู้ควำมเส่ียง 
 ส่วนท่ี 4 กำรยอมรับเทคโนโลยี แบ่งเป็น  5 ดำ้น ไดแ้ก่ 1) กำรรับรู้ 2) ควำมสนใจ 3) กำรประเมิน 
4) กำรทดลอง 5) กำรยอมรับ 
 
การวเิคราะห์ข้อมูล 
 1. สถิติพรรณนำ ไดแ้ก่ ค่ำควำมถ่ี (Frequency) ค่ำเฉล่ีย (Mean) ส่วนเบ่ียงเบนมำตรฐำน (Standard 
Deviation) และค่ำร้อยละ (Percentage) เพื่อวเิครำะห์ขอ้มูลทัว่ไป 
 2. กำรทดสอบสมมติฐำน ในกำรวิเครำะห์ ควำมแตกต่ำงระหว่ำงค่ำเฉล่ีย 2 กลุ่ม จะทดสอบ
สมมติฐำนโดยใชก้ำรทดสอบค่ำที (T-test)ส่วนในกำรวิเครำะห์ควำมแตกต่ำงระหวำ่งค่ำเฉล่ีย 3 กลุ่มข้ึนไป 
จะทดสอบสมมติฐำนโดยใชก้ำรวเิครำะห์ควำมแปรปรวนทำงเดียว (One Way ANNOVA) 
 3. กำรวิเครำะห์ควำมสัมพนัธ์ของตวัแปรต่ำงๆ โดยใช้กำรวิเครำะห์ค่ำสหสัมพนัธ์ของเพียร์สัน 
(Pearson Product – Moment Correlation Coefficient) 
 

ผลการวจัิย 
 
 1. ขอ้มูลทัว่ไปของกลุ่มตวัอย่ำง พบว่ำ ผูต้อบแบบสอบถำมส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อำยุ 20-26 ปี 
อำชีพพนักงำนบริษทัเอกชน รำยได้ 10 ,001-30,000 บำท วุฒิกำรศึกษำระดบัปริญญำตรี (คิดเป็นร้อยละ 
57.5) 
 2. ขอ้มูลปัจจยัดำ้นเทคโนโลยแีละปัจจยัดำ้นพฤติกรรมผูบ้ริโภค 
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ตารางที่ 1 กำรทดสอบสมมติฐำนปัจจยัส่วนบุคคลท่ีส่งผลต่อกำรยอมรับกำรใชแ้อพพลิเคชนัในกำรสัง่ซ้ืออำหำร  

ปัจจยัดำ้นส่วน
บุคคล 

กำรยอมรับกำรใชแ้อพพลิเคชนัในกำรสั่งซ้ืออำหำร 
t/F Sig. 

เพศ 0.505 0.209 
อำย ุ 5.907 0.00* 
อำชีพ 2.794 0.052 
รำยได ้ 1.565 0.199 
กำรศึกษำ 0.452 0.637 

*มีนยัส ำคญัทำงสถิติท่ีระดบั 0.05 
 จำกตำรำงท่ี 1 พบว่ำ เพศท่ีแตกต่ำงกนั อำชีพท่ีแตกต่ำงกนั รำยไดท่ี้แตกต่ำงกนั และกำรศึกษำท่ี
แตกต่ำงกนั ไม่ส่งผลต่อกำรยอมรับกำรใชแ้อพพลิเคชนัในกำรสั่งซ้ืออำหำร อำยุท่ีแตกต่ำงกนัส่งผลต่อกำร
ยอมรับกำรใชแ้อพพลิเคชนัในกำรสั่งซ้ืออำหำร ท่ีระดบันยัส ำคญั 0.05 เพื่อใหเ้ห็นควำมแตกต่ำงกนั ผูว้จิยัได้
ท  ำกำรเปรียบเทียบควำมแตกต่ำงของอำยุเป็นรำยคู่ด้วยวิธีกำรของ Scheffe พบว่ำ อำยุท่ีแตกต่ำงกนัมีกำร
ยอมรับกำรใช้แอพพลิเคชนัในกำรสั่งซ้ืออำหำรท่ีแตกต่ำงกนัอยำ่งมีนยัส ำคญัทำงสถิติท่ีระดบั 0.05 จ ำนวน 
3 คู่ ไดแ้ก่ 1) ช่วงอำยุ 20-26 ปี กบัช่วงอำยุ 48 ปีข้ึนไป 2) ช่วงอำยุ 27-33 ปี กบัช่วงอำยุ 48 ปีข้ึนไป 3) ช่วง
อำย ุ34-40 ปี กบัช่วงอำย ุ48 ปีข้ึนไป นอกนั้นไม่แตกต่ำง 
ตารางที ่2 ค่ำเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมำตรฐำนของปัจจยัดำ้นเทคโนโลย ี
ปัจจัยด้านเทคโนโลย ี Mean S.D ระดบักำรยอมรับ 
ควำมง่ำยในกำรใชง้ำน 4.1875 .62994 มำก 
ควำมมีประโยชน ์ 4.2550 .57588 มำก 
รวม 4.22125 .60291 มำก 

 จำกตำรำงท่ี 2 พบวำ่ เม่ือศึกษำปัจจยัดำ้นเทคโนโลย ีระดบักำรยอมรับโดยรวมอยูใ่นระดบัมำก เม่ือ
พิจำรณำเป็นรำยดำ้นพบวำ่ ควำมมีประโยชน์มีค่ำเฉล่ียมำกท่ีสุด รองลงมำ คือ ควำมมีประโยชน์ 
ตารางที ่3 ค่ำเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมำตรฐำนของปัจจยัดำ้นพฤติกรรมผูบ้ริโภค 
ปัจจัยด้านพฤติกรรมผู้บริโภค Mean S.D ระดบักำรยอมรับ 
ทศันคติ 4.0650 .68602 มำก 
กำรคลอ้ยตำมกลุ่มอำ้งอิง 4.0550 .77710 มำก 
ควำมน่ำเช่ือถือของ application 4.0050 .76311 มำก 
กำรรับรู้ควำมเส่ียง 4.0200 .73109 มำก 
รวม 4.04167 .742077 มำก 
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 จำกตำรำงท่ี 3 พบวำ่ เม่ือศึกษำปัจจยัดำ้นพฤติกรรมผูบ้ริโภค ระดบักำรยอมรับโดยรวมอยูใ่นระดบั
มำก เม่ือพิจำรณำเป็นรำยดำ้นพบวำ่ ทศันคติมีค่ำเฉล่ียมำกท่ีสุด รองลงมำ คือ กำรคลอ้ยตำมกลุ่มอำ้งอิง กำร
รับรู้ควำมควำมเส่ียง และควำมน่ำเช่ือถือของแอพพลิเคชนั ตำมล ำดบั 
ตารางที ่4 ค่ำเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมำตรฐำนของกำรยอมรับกำรใชแ้อพพลิเคชนัในกำรสั่งซ้ืออำหำร 
ปัจจัยการยอมรับ Mean S.D ระดบักำรยอมรับ 
กำรรับรู้ 4.0767 .74551 มำก 
ควำมสนใจ 4.1300 .71985 มำก 
กำรประเมิน 4.1800 .67258 มำก 
กำรทดลอง 4.0700 .89953 มำก 
กำรยอมรับ 4.0533 .79883 มำก 
รวม 4.1020 .76762 มำก 

 จำกตำรำงท่ี 4 พบวำ่เม่ือศึกษำกำรยอมรับกำรใช้แอพพลิเคชนัในกำรสั่งซ้ืออำหำรกำรยอมรับโดย
รวมอยู่ในระดบัมำก เม่ือพิจำรณำเป็นรำยด้ำนพบว่ำ กำรประเมินมีค่ำเฉล่ียมำกท่ีสุด รองลงมำ คือ ควำม
สนใจ กำรรับรู้ กำรทดลอง และกำรยอมรับ ตำมล ำดบั 
ตารางที ่5 ปัจจยัดำ้นเทคโนโลยท่ีีสัมพนัธ์ต่อกำรยอมรับกำรใชแ้อพพลิเคชนัในกำรสั่งซ้ืออำหำร 

 การใช้แอพพลเิคชันในการส่ังซ้ืออาหาร 

ปัจจัยด้านเทคโนโลย ี r = 0.710 
Sig = 0.00 

จำกตำรำงท่ี 5 พบวำ่ปัจจยัดำ้นเทคโนโลยีมีควำมสัมพนัธ์ต่อกำรยอมรับกำรใชแ้อพพลิเคชนัในกำร
สั่งซ้ืออำหำร โดยมีค่ำสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ (r) เท่ำกบั 0.710 อยูใ่นควำมสัมพนัธ์ระดบัสูง มีค่ำนยัส ำคญั
ทำงสถิติท่ี 0.05 
ตารางที่ 6 ปัจจยัดำ้นพฤติกรรมผูบ้ริโภคท่ีมีควำมสมัพนัธ์ต่อกำรยอมรับกำรใชแ้อพพลิเคชนัในกำรสัง่ซ้ืออำหำร 

 การใช้แอพพลเิคชันในการส่ังซ้ืออาหาร 

ปัจจัยด้านพฤติกรรมผู้บริโภค r = 0.871 
Sig = 0.00 

 จำกตำรำงท่ี 6 พบวำ่ปัจจยัดำ้นพฤติกรรมผูบ้ริโภคมีควำมสัมพนัธ์ต่อกำรยอมรับกำรใชแ้อพพลิเค
ชนัในกำรสั่งซ้ืออำหำร โดยมีค่ำสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ (r) เท่ำกบั 0.871 อยูใ่นควำมสัมพนัธ์ระดบัสูง มีค่ำ
นยัส ำคญัทำงสถิติ 0.05 
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สรุปและอภิปรายผล 
 
 จำกกำรศึกษำกำรยอมรับกำรใช้แอพพลิเคชนัในกำรสั่งซ้ืออำหำรฟำสตฟู้์ด สำมำรถน ำมำสรุปและ
อภิปรำยผลได ้ดงัน้ี 
 1. ผลกำรศึกษำปัจจยัด้ำนเทคโนโลยีมีควำมสัมพนัธ์กบักำรยอมรับกำรใช้แอพพลิเคชันในกำร
สั่งซ้ืออำหำรฟำสต์ฟู้ด มีระดบักำรยอมรับโดยรวมอยูใ่นระดบัมำก เม่ือพิจำรณำเป็นรำยดำ้นพบว่ำ ควำมมี
ประโยชน์มีค่ำเฉล่ียมำกท่ีสุด รองลงมำ คือ ควำมง่ำยในกำรใช้งำน ซ่ึงสอดคลอ้งกบังำนวิจยัของ จิรวฒัน์ 
วงศ์ธงชัย (2555) ท่ีศึกษำเก่ียวกบัปัจจยัดำ้นกำรรับรู้ท่ีมีผลต่อกำรยอมรับเทคโนโลยีบำร์โคด้สองมิติของ
ผูใ้ชง้ำนกลุ่มเจเนอเรชัน่วำย พบวำ่ ผูใ้ชง้ำนกลุ่มเจเนอเรชัน่วำยมีควำมคิดเห็นก่ียวกบักำรยอมรับโดยรวมอยู่
มำก โดยมีควำมคิดเห็นดำ้นกำรยนืยนัในเทคโนโลยี 
 2. ผลกำรศึกษำปัจจยัดำ้นพฤติกรรมมีควำมสัมพนัธ์กบักำรยอมรับกำรใชแ้อพพลิเคชนัในกำรสั่งซ้ือ
อำหำรฟำสต์ฟู้ด มีระดบักำรยอมรับโดยรวมอยู่ในระดับมำก เม่ือพิจำรณำเป็นรำยด้ำนพบว่ำ ทศันคติมี
ค่ำเฉล่ียมำกท่ีสุด รองลงมำ คือ กำรคลอ้ยตำมกลุ่มอำ้งอิง กำรรับรู้ควำมควำมเส่ียง และควำมน่ำเช่ือถือของ 
application ตำมล ำดบั ซ่ึงสอดคลอ้งกบัปัจจยัท่ีมีผลต่อกำรยอมรับกำรใชบ้ริกำรช ำระเงินทำงอิเล็กทรอนิกส์
ผำ่นอุปกรณ์สมำร์ทโฟน: กรณีศึกษำในพื้นท่ีกรุงเทพมหำนครและปทุมธำนีของ จิญำดำ แกว้แทน (2557) 
พบวำ่ ทศันคติ กำรรับรู้ควำมเส่ียง ควำมเช่ือมัน่ในกำรออนไลน์ และกำรคลอ้ยตำมกลุ่มอำ้งอิงมีอิทธิพลต่อ
กำรยอมรับกำรใชบ้ริกำรบริกำรช ำระเงินทำงอิเล็กทรอนิกส์ผำ่นอุปกรณ์สมำร์ทโฟน 
 
ข้อเสนอแนะ 
ข้อเสนอแนะในการน าไปใช้  

จำกกำรศึกษำพบวำ่ปัจจยัดำ้นพฤติกรรมผูบ้ริโภคมีควำมสัมพนัธ์กบักำรยอมรับ application ในกำร
สั่งซ้ืออำหำร ดงันั้นองคก์รธุรกิจจึงควรสร้ำงควำมน่ำเช่ือถือและท ำให้เกิดกำรยอมรับในกำรใช ้application 
เพื่อสร้ำงโอกำสในกำรหำลูกคำ้ท่ีมำกข้ึนและท ำใหธุ้รกิจเจริญเติบโตไดม้ำกข้ึน  
ข้อเสนอแนะในการส าหรับการวจัิยคร้ังต่อไป 
 กำรวิจยัคร้ังต่อไปควรศึกษำแบบเจำะลึกในกลุ่มผูท่ี้ไม่เคยใช ้application ในกำรสั่งซ้ืออำหำร เพื่อ
น ำเสนอเป็นขอ้สรุปใหแ้ก่องคก์รธุรกิจในกำรน ำ application เขำ้มำใชใ้นกำรสั่งซ้ืออำหำร 
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ปัจจัยทีส่่งผลต่อการยอมรับนวตักรรมการจองห้องพกั 
ผ่านเวบ็ไซต์ agoda.com ของนักท่องเทีย่วชาวไทยในเขตกรุงเทพมหานคร 

FACTORS INFLUENCING INNOVATION ACCEPTANCE OF THAI TOURISTS’ 
ROOM RESERVATION VIA WEBSITE AGODA.COM IN BANGKOK 

 
 ชุติมำ  รอดบุญเกิด1  

 ธนินทรั์ฐ  รัตนพงศภิ์ญโญ2 

 
บทคัดย่อ 

 

กำรวิจยัคร้ังน้ีเป็นกำรศึกษำเชิงปริมำณ (Quantitative  Research) โดยมีวตัถุประสงค์ดงัน้ี 1) เพื่อ
ศึกษำปัจจัยด้ำนคุณลักษณะส่วนบุคคลท่ีส่งผลต่อกำรยอมรับนวตักรรมกำรจองห้องพกัผ่ำนเว็บไซต์ 
agoda.com ของนกัท่องเท่ียวชำวไทยในเขตกรุงเทพมหำนคร 2) เพื่อศึกษำปัจจยัดำ้นลกัษณะของนวตักรรม
ท่ีมีควำมสัมพนัธ์กบักำรยอมรับนวตักรรมกำรจองห้องพกัผ่ำนเว็บไซต์ agoda.com ของนกัท่องเท่ียวชำว
ไทยในเขตกรุงเทพมหำนคร 3) เพื่อศึกษำปัจจยัคุณภำพกำรให้บริกำรท่ีมีควำมสัมพนัธ์กบักำรยอมรับ
นวตักรรมกำรจองห้องพกัผ่ำนเวบ็ไซต ์agoda.com ของนกัท่องเท่ียวชำวไทยในเขตกรุงเทพมหำนคร โดย
กลุ่มตัวอย่ำงท่ีใช้ในกำรวิจัยคร้ังน้ี คือ นักท่องเท่ียวชำวไทยท่ีใช้บริกำรกำรจองห้องพกัผ่ำนเว็บไซต์ 
agoda.com ในเขตกรุงเทพมหำนคร จ ำนวน 400 คน โดยใชแ้บบสอบถำมเป็นเคร่ืองมือในกำรเก็บรวบรวม
ขอ้มูล มีค่ำสัมประสิทธ์ิควำมเช่ือมัน่เท่ำกบั 0.965 และใช้สถิติในกำรวิเครำะห์ ได้แก่ ค่ำร้อยละ ค่ำเฉล่ีย      
ค่ำเบ่ียงเบนมำตรฐำน และทดสอบสมมติฐำนโดยใช้ค่ำ t-test, ค่ำ One Way ANOVA, และค่ำสหสัมพนัธ์
ของเพียร์สัน  

ผลกำรวิจยัพบวำ่ ปัจจยัดำ้นคุณลกัษณะส่วนบุคคล ไดแ้ก่ อำย ุอำชีพ และรำยไดท่ี้แตกต่ำงกนัส่งผล
ต่อกำรยอมรับนวตักรรมกำรจองห้องพักผ่ำนเว็บไซต์ agoda.com ของนักท่องเท่ียวชำวไทยในเขต
กรุงเทพมหำนครแตกต่ำงกนั ณ ระดบันยัส ำคญัทำงสถิติ 0.05 และเพศท่ีแตกต่ำงกนัส่งผลต่อกำรยอมรับ
นวตักรรมไม่แตกต่ำงกนั  ปัจจยัดำ้นลกัษณะของนวตักรรมและปัจจยัคุณภำพกำรให้บริกำรมีควำมสัมพนัธ์
กับกำรยอมรับนวตักรรมกำรจองห้องพักผ่ำนเว็บไซต์ agoda.com ของนักท่องเท่ียวชำวไทยในเขต
กรุงเทพมหำนคร มีค่ำสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ (r) เท่ำกบั 0.835, 0.891 ตำมล ำดบั และมีค่ำนยัส ำคญัทำงสถิติ
เท่ำกบั 0.00 
 

1นกัศึกษำสำขำกำรจดักำรธุรกิจทัว่ไป คณะวิทยำกำรจดักำร มหำวิทยำลยัศิลปำกร 

1ผูช่้วยศำสตรำจำร์ ดร. อำจำรยป์ระจ ำ สำขำกำรจดักำรธุรกิจทัว่ไป คณะวิทยำกำรจดักำร มหำวิทยำลยัศิลปำกร 
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ค าส าคัญ : กำรยอมรับนวตักรรม, agoda.com, นกัท่องเท่ียวชำวไทย, คุณภำพกำรใหบ้ริกำร 
 

ABSTRACT 
 

 This was a quantitative study. The purpose of the study was to: 1) to study the factors demographic 
affecting Innovation Acceptance of Thai Tourists’ room reservation via Website agoda.com in Bangkok. 2) 
To study an acceptance of innovation related to Innovation Acceptance of Thai Tourists’ room reservation 
via Website agoda.com in Bangkok. 3) To study quality of service related to Innovation Acceptance of Thai 
Tourists’ room reservation via Website agoda.com in Bangkok. The samples used in this study were 400 
people in Bangkok. The questionnaires are used to collect data. The reliability was 0.965 and used statistical 
analysis includes Percentage, Average, Standard deviation and hypothesis was tested by t-test, One-Way 
ANOVA, and Pearson Product - Moment Correlation Coefficient. 
 The research found that the factors demographic such as Ages, Occupation and Income affected 
Innovation Acceptance of different jobs affecting Innovation Acceptance of Thai Tourists’ room reservation 
via Website agoda.com in Bangkok. Significant level is 0.05 and difference sex affected Innovation 
Acceptance of indifferent jobs. The acceptance of innovation and the quality of service related to Innovation 
Acceptance of Thai Tourists’ room reservation via Website agoda.com in Bangkok. Measured by Pearson 
correlation coefficient of 0.835, 0.891. Statistics value is .000. 
 
Keywords: Innovation Acceptance, agoda.com, Tourists in Thailand, Service Quality   
 

บทน า 
 

ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
ปัจจุบนัปฏิเสธไม่ไดเ้ลยว่ำเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรส่ือสำรเป็นนวตักรรมท่ีมีบทบำทส ำคญั

ในกำรด ำรงชีวติ ท ำใหก้ำรใชชี้วิตประจ ำวนัส ำหรับคนไทยเป็นเร่ืองท่ีสะดวกสบำยมำกยิ่งข้ึน  ไม่วำ่จะเป็น
กำรซ้ือขำยสินคำ้และกำรให้บริกำรต่ำงๆ โดยเฉพำะธุรกิจท่องเท่ียวถือเป็นจุดแข็งอย่ำงหน่ึงของประเทศ
ไทยดว้ยจ ำนวนนกัท่องเท่ียวมำก ท ำให้ควำมตอ้งกำรในกำรเดินทำงและท่ีพกัมีปริมำณมำกดว้ย ท ำให้ไดมี้
กำรพฒันำเวบ็ไซตข้ึ์นมำอยำ่งต่อเน่ือง  
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เวบ็ไซตจ์องโรงแรมไดเ้ขำ้มำมีบทบำทในกำรท ำธุรกิจค่อนขำ้งมำก ซ่ึงท ำให้เกิดบริษทัท่ีใหบ้ริกำร
จองหอ้งพกัผำ่นทำงเวบ็ไซต ์หรือ Online Room Reservations เป็นจ ำนวนมำก ทั้งบริษทัท่ีเป็นบริษทัต่ำงชำติ 
เช่น Expedia.com Priceline Travelocity.com Orbitz.com และ Booking.com บริษทัท่ีเกิดข้ึนในประเทศไทย 
เช่น Agoda.com Hotelsthailand.com Sawaddee.com และ Asia Web Direct รวมถึงเวบ็ไซต์ของโรงแรมเอง 
ซ่ึงเวบ็ไซตเ์หล่ำน้ี ช่วยอ ำนวยควำมสะดวกใหแ้ก่นกัท่องเท่ียวทั้งในดำ้นขอ้มูลของโรงแรมและรำคำหอ้งพกั
ไดต้ลอดเวลำ  ไม่ว่ำจะอยู่ท่ีบำ้น ท่ีท ำงำน หรือสถำนท่ีท่ีสำมำรถเช่ือมต่อกบัอินเตอร์เน็ตได ้ซ่ึงระบบกำร
จองห้องพกัน้ีออนไลน์น้ีสำมำรถแจง้สถำนะไดท้นัที หรือ Instant confirmation และโรงแรมสำมำรถปรับ
รำคำและโปรโมชัน่ไดต้ำมควำมตอ้งกำรของอุปสงคใ์นขณะนั้น (ชยัพฤกษ ์บุญเลิศ, 2553)                                                                                                            

อโกด้ำ (agoda) เป็นหน่ึงในผูใ้ห้บริกำรกำรจองท่ีพกัออนไลน์ท่ีเติบโตเร็วท่ีสุดในโลก  บริษัท
สตำร์ทอพัน้ีก่อตั้งข้ึนในปี 2005 และขยำยธุรกิจอยำ่งรวดเร็วไปทัว่เอเชีย ในปี 2007 อโกดำ้กลำยเป็นส่วน
หน่ึงของเครือ Booking Holdings Inc. บริษทัผูใ้ห้บริกำรกำรจองท่ีพกัออนไลน์ท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลก อโกดำ้มี
ส ำนกังำนใหญ่อยู่ในประเทศสิงคโปร์ และส ำนกังำนย่อยอีก 53 แห่งในเมืองใหญ่กว่ำ 30 ประเทศ พร้อม
พนกังำนมำกกวำ่ 3,700 คนทัว่โลก อโกดำ้มีพนัธมิตรท่ีพกัมำกกวำ่ 2 ลำ้นแห่ง ซ่ึงรวมท่ีพกัประเภทอพำร์ต
เมนต์ วิลลำ บ้ำนพกัส่วนตัว และโรงแรม พร้อมรีวิวจ ำนวน 15 ล้ำนรีวิวท่ีเช่ือถือได้จำกผูเ้ข้ำพกัจริง 
นอกจำกน้ี อโกดำ้ยงัเป็นผูริ้เร่ิมกำรให้บริกำรท่ีพกัส่วนตวัประเภทวิลลำและบำ้นพกันบัแต่แรกเร่ิมอีกดว้ย 
(agoda.com, 2018) 

จำกท่ีกล่ำวมำขำ้งตน้ ผูว้ิจยัมีควำมสนใจในกำรศึกษำ ปัจจยัท่ีส่งผลต่อกำรยอมรับนวตักรรมกำร
จองห้องพกัผ่ำนเวบ็ไซต์ agoda.com ของนักท่องเท่ียวชำวไทย โดยมีวตัถุประสงค์หลกัเพื่อศึกษำปัจจยัท่ี
ส่งผลต่อกำรยอมรับนวตักรรมกำรจองห้องพกัผำ่นเวบ็ไซต ์ผลงำนวิจยัท่ีไดรั้บคำดวำ่จะเป็นประโยชน์ต่อ
ผูพ้ฒันำระบบเว็บไซต์ให้เหมำะสมกับกลุ่มเป้ำหมำยเพื่อให้ยอมรับนวตักรรมน้ีและเพื่อให้มีกำรใช้
เทคโนโลยสีำรสนเทศใหเ้กิดประโยชน์สูงสุด 

 
วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

1. เพื่อศึกษำกำรยอมรับนวตักรรมกำรจองห้องพกัผ่ำนเว็บไซต์ agoda.com ของนกัท่องเท่ียวชำว
ไทยในเขตกรุงเทพมหำนคร  

2. เพื่อศึกษำปัจจยัดำ้นคุณลกัษณะส่วนบุคคลท่ีส่งผลต่อกำรยอมรับนวตักรรมกำรจองห้องพกัผำ่น
เวบ็ไซต ์agoda.com ของนกัท่องเท่ียวชำวไทยในเขตกรุงเทพมหำนคร  

3. เพื่อศึกษำปัจจยัดำ้นลกัษณะของนวตักรรม และปัจจยัคุณภำพกำรให้บริกำรท่ีมีควำมสัมพนัธ์กบั
กำรยอมรับนวัตกรรมกำรจองห้องพักผ่ำนเว็บไซต์ agoda.com ของนักท่องเท่ียวชำวไทยในเขต
กรุงเทพมหำนคร 
 

https://www.agoda.com/
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นิยามศัพท์ 
กำรยอมรับนวตักรรม  หมำยถึง กำรท่ีได้รับรู้ถึงนวตักรรมท่ีเกิดข้ึนมำ ได้รับทรำบถึงข้อมูล

นวตักรรมอยำ่งละเอียดตำมท่ีตนเองสนใจ ทดลองปฏิบติัจนน ำไปสู่กำรน ำไปใชห้รือปฏิบติัต่อไป ซ่ึงขั้นกำร
ยอมรับนวตักรรมไดแ้ก่ ขั้นรับรู้ ขั้นสนใจ ขั้นประเมินค่ำ ขั้นทดลอง และขั้นยอมรับ 

เวบ็ไซต ์(Website) หมำยถึง แหล่งท่ีเก็บรวบรวมขอ้มูลเอกสำรและส่ือประสมต่ำง ๆ (Multimedia)        
เช่น ภำพ เสียง ขอ้ควำม ในรูปของเว็บเพจ (Web Page) ของแต่ละหน่วยงำนไว ้ซ่ึงสำมำรถเช่ือมโยงและ
โอนถ่ำยขอ้มูลได ้
 กำรจองห้องพกัผ่ำนเว็บไซต์ หรือ Web Booking Engine คือ ระบบส ำหรับกำรขำยห้องพกัผ่ำน
เวบ็ไซต์ต่ำงๆให้แก่ผูใ้ช้อินเทอร์เน็ต เพรำะจะช่วยให้โรงแรมต่ำงๆ สำมำรถท่ีจะพฒันำศกัยภำพทำงดำ้น
กำรตลำดและกำรขำยหอ้งพกัโรงแรมของตนเองใหแ้ข่งขนัไดอ้ยำ่งมีประสิทธิภำพ 

อโกดำ้ (agoda) คือ บริษทัผูใ้ห้บริกำรส ำรองห้องพกัทำงออนไลน์ ส ำหรับโรงแรมในภูมิภำคเอเชีย 
แปซิฟิกเป็นหลัก โดยมีส ำนักงำนใหญ่อยู่ ท่ีสิงคโปร์และมีส ำนักงำนด ำเนินกำรหลักอยู่ ท่ีกรุงเทพ 
กวัลำลมัเปอร์ โตเกียว ซิดนีย ์ฮ่องกงและบูดำเปสต์ นอกจำกน้ียงัมีส ำนักงำนย่อยในเมืองใหญ่ทัว่เอเชีย 
แอฟริกำ ตะวนัออกกลำง ยโุรปและอเมริกำ  
 
ขอบเขตของการวจัิย 

ในกำรศึกษำเร่ืองปัจจยัท่ีส่งผลต่อกำรยอมรับนวตักรรมกำรจองห้องพกัผ่ำนเว็บไซต์ agoda.com 
ของนกัท่องเท่ียวชำวไทยในเขตกรุงเทพมหำนคร มีขอบเขตกำรวจิยั ดงัน้ี 
 1.ขอบเขตดำ้นประชำกร ไดแ้ก่  

1.1 ประชำกร นกัท่องเท่ียวชำวไทยท่ีใชบ้ริกำรกำรจองหอ้งพกัผำ่นเวบ็ไซต ์agoda.com  
1.2 ตวัอยำ่ง   สุ่มตวัอยำ่งจ ำนวน 400 คน 

 2.ขอบเขตดำ้นเน้ือหำ ไดแ้ก่ 
  2.1 ตวัแปรอิสระ ท่ีใชใ้นกำรศึกษำคร้ังน้ี คือ  

2.1.1 ปัจจยัดำ้นคุณลกัษณะส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อำยุ อำชีพ รำยไดส่้วนบุคคล 
(บำทต่อเดือน)  

2.1.2 ปัจจยัดำ้นลกัษณะของนวตักรรม ไดแ้ก่ ผลประโยชน์ท่ีไดรั้บจำกนวตักรรม 
(relation advantage) กำรเข้ำกันได้ดีกับส่ิงท่ีมีอยู่เดิม (compatibility) ควำมซับซ้อน (complexity) กำร
ทดลองได ้(trialability) กำรสังเกตได ้(observability)   

2.1.3 ปั จ จัย คุณภ ำพก ำ ร ให้ บ ริ ก ำ ร  ไ ด้ แ ก่  ตอบสนองคว ำมต้อ งก ำ ร 
(Responsiveness) ควำมน่ำเช่ือถือ (Credibility) ควำมปลอดภยั (Security) กำรเขำ้ถึงกำรใหบ้ริกำร (Access) 
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2.2 ตวัแปรตำม ท่ีใช้ในกำรศึกษำคร้ังน้ี คือ กำรยอมรับนวตักรรมกำรจองห้องพกัผ่ำน
เว็บไซต์ agoda.com ของนักท่องเท่ียวชำวไทย มี 5 ขั้นดังน้ี ขั้นท่ี 1 กำรรับรู้ (awareness stage)  ขั้นท่ี 2 
สนใจ (interest stage) ขั้นท่ี 3 ประเมินค่ำ (evaluation stage) ขั้นท่ี 4 ทดลอง (trial stage) ขั้นท่ี 5 ยอมรับ 
(adoption stage) 

 3.ขอบเขตดำ้นสถำนท่ี ไดแ้ก่  ในเขตกรุงเทพมหำนคร 
4.ขอบเขตด้ำนระยะเวลำ ได้แก่ ระยะเวลำในกำรศึกษำคร้ังน้ี เร่ิมตั้งแต่เดือนมกรำคม 2561 ถึง 

พฤษภำคม 2561 
 

วธีิการด าเนินการวจัิย 
กำรศึกษำงำนวิจัยเร่ือง ปัจจัยท่ีส่งผลต่อกำรยอมรับนวตักรรมกำรจองห้องพกัผ่ำนเว็บไซต์ 

agoda.com ของนกัท่องเท่ียวชำวไทยในเขตกรุงเทพมหำนคร ผูว้ิจยัไดด้ ำเนินกำรศึกษำคน้ควำ้ตำมล ำดบั 
ดงัน้ี 
1.ประชากรและกลุ่มตัวอย่างทีใ่ช้ในการวจัิย 

ประชำกร ท่ีใช้ในกำรวิจยัคร้ังน้ี คือ นกัท่องเท่ียวชำวไทยท่ีใช้บริกำรกำรจองห้องพกัผำ่นเวบ็ไซต์ 
agoda.com ซ่ึงไม่สำมำรถระบุจ ำนวนประชำกรท่ีแน่นอนได ้

กลุ่มตวัอย่ำง ท่ีใช้ในกำรวิจัยคร้ังน้ี คือ นักท่องเท่ียวชำวไทยท่ีใช้บริกำรกำรจองห้องพกัผ่ำน
เว็บไซต์ agoda.com ซ่ึงไม่ทรำบจ ำนวนประชำกรท่ีแน่นอน จึงใช้สูตรกำรค ำนวณขนำดตวัอย่ำงแบบไม่
ทรำบประชำกร  (Non Population) ตำมวิธีของ Cochran (Cochran, 1977 อำ้งใน ธีรวุฒิ  เอกะกุล, 2543) ใน
กำรก ำหนดขนำดกลุ่มตวัอยำ่ง โดยมีค่ำระดบัควำมเช่ือมัน่ท่ี 95% และค่ำควำมคลำดเคล่ือนท่ียอมรับได ้5% 
หรือ 0.05 (กลัยำ วำนิชยบ์ญัชำ, 2550) โดยสำมำรถค ำนวณหำขนำดกลุ่มตวัอยำ่งท่ีเหมำะสมไดด้งัน้ี 

สูตร                    n =    
𝑧2

4𝑒2 

ก ำหนดให ้
n = ขนำดของกลุ่มตวัอยำ่ง 
Z = ระดับควำมเช่ือมัน่ท่ีผูว้ิจ ัยก ำหนดไว ้คือ 95% หรือ 1-α/2 = 0.475 (โดยท่ีค่ำควำม

คลำดเคล่ือน (α) = 0.05) เม่ือนำไปเปิดตำรำงค่ำ Z ไดเ้ท่ำกบั 1.96 
e = ค่ำควำมคลำดเคล่ือน ซ่ึงในท่ีน้ีก ำหนดไวท่ี้ 5% หรือ 0.05 

แทนค่ำสูตรไดด้งัน้ี 
n = (1.96)24(0.05)2 
   = 384.16 หรือประมำณ 384 ตวัอยำ่ง 
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จำกกำรค ำนวณขนำดกลุ่มตวัอย่ำงไดเ้ท่ำกบั 384 ตวัอย่ำง และเพื่อป้องกนัควำมคลำดเคล่ือนของ
ขอ้มูลในงำนวิจยัน้ีจะด ำเนินกำรเก็บขอ้มูลจำกกลุ่มตวัอย่ำงโดยเพิ่มจ ำนวนตวัอย่ำง 15 ตวัอย่ำงเพื่อให้ได้
ขอ้มูลท่ีเหมำะสม รวมจ ำนวนตวัอยำ่งทั้งส้ิน 400 ตวัอยำ่ง  
 
2.เคร่ืองมือการวจัิย  

กำรวิจยัคร้ังน้ีผูว้ิจยัใช้แบบสอบถำมเป็นเคร่ืองมือในกำรเก็บรวบรวมขอ้มูลโดยแบ่งออกเป็น 4 
ส่วนดงัน้ี 

ส่วนท่ี 1 แบบสอบถำมขอ้มูลดำ้นคุณลกัษณะส่วนตวัของผูท้  ำแบบสอบถำม 
ส่วนท่ี 2 แบบสอบถำมปัจจยัดำ้นลกัษณะของนวตักรรม โดยพฒันำมำจำกงำนวจิยัของ สิทธิณฐั บวั

ขจร (2556) 
ส่วนท่ี 3 แบบสอบถำมปัจจยัดำ้นคุณภำพกำรใหบ้ริกำร โดยพฒันำมำจำกงำนวิจยัของ กุลปริยำ นก

ดี (2558) 
ส่วนท่ี 4 แบบสอบถำมกำรยอมรับนวตักรรมกำรจองห้องพกัผ่ำนเว็บไซต์ agoda.com ในเขต

กรุงเทพมหำนคร โดยพฒันำมำจำกงำนวจิยัของ กุลปริยำ นกดี (2558) 
ส่วนท่ี 5 ขอ้เสนอแนะ 
น ำแบบสอบถำมไปทดสอบค่ำควำมเช่ือมัน่กับกลุ่มนักท่องเท่ียวชำวไทยท่ีใช้บริกำรกำรจอง

หอ้งพกัผำ่นเวบ็ไซต ์agoda.com จ  ำนวน 30 รำย ท่ีไม่ใช่กลุ่มตวัอยำ่ง ไดค้่ำสัมประสิทธ์ิอลัฟำของครอนบคั 
(Cronbach’s Alpha Coefficient) มีค่ำเท่ำกบั 0.965 ซ่ึงอยู่ในเกณฑ์ท่ีมีควำมเช่ือถือไดโ้ดยมีค่ำสัมประสิทธ์ิ
อลัฟำของครอนบคัอยูใ่นล ำดบัสูง 
 
3.การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 ผูว้จิยัไดท้  ำกำรศึกษำและเก็บรวบรวมขอ้มูลต่ำงๆ จำกแหล่งขอ้มูล 2 แหล่ง คือ 
  1) ขอ้มูลปฐมภูมิ ไดจ้ำกกำรแจกแบบสอบถำมโดยกลุ่มตวัอยำ่งจะเป็นผูท้  ำกำรกรองขอ้มูลจ ำนวน 
400 คน  

2) ข้อมูลทุติยภูมิ ได้จำกกำรศึกษำค้นควำ้ข้อมูลจำกเอกสำรท่ีสำมำรถอ้ำงอิงได้ (หนังสือทำง
วชิำกำร เอกสำร งำนวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งและอินเทอร์เน็ต) 
4.การวเิคราะห์ข้อมูล                                                                                                                   

กำรวเิครำะห์ขอ้มูลพื้นฐำนของกลุ่มตวัอยำ่ง และกำรทดสอบสมมติฐำนในกำรวิจยั ผูว้จิยัไดท้  ำกำร
เก็บรวบรวมขอ้มูลทั้งหมดท่ีไดจ้ำกแบบสอบถำม พร้อมกบัตรวจสอบควำมถูกตอ้ง จำกนั้นน ำแบบสอบถำม
มำลงรหสั และวเิครำะห์ขอ้มูลโดยใชโ้ปรแกรมส ำเร็จรูป SPSS ในกำรวเิครำะห์ขอ้มูล ประกอบดว้ย 



373 

 1) สถิติพรรณนำ ไดแ้ก่ ค่ำเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมำตรฐำน เพื่อวิเครำะห์ขอ้มูลควำมคิดเห็นของ
นกัท่องเท่ียวชำวไทยท่ีใชบ้ริกำรกำรจองหอ้งพกัผำ่นเวบ็ไซต ์agoda.com ในเขตกรุงเทพมหำนคร 
 2) สถิติเชิงอนุมำน ได้แก่  ค่ำร้อยละ, ค่ำ t-test, ค่ำ One-Way ANOVA, กำรเปรียบเทียบควำม
แตกต่ำงเป็นรำยคู่ด้วยวิธีของ Scheffe, กำรทดสอบกำรถดถอยเชิงเส้นอย่ำงง่ำย (Simple Regression 
Analysis) และกำรวเิครำะห์สหสัมพนัธ์ของเพียร์สัน (Correlation Analysis)  
 
ผลการวจัิย 
จำกกำรเก็บรวบรวมขอ้มูลและกำรวเิครำะห์ขอ้มูล ผลกำรวจิยัมีผลดงัน้ี 

1.กำรยอมรับนวตักรรมกำรจองห้องพกัผ่ำนเวบ็ไซต์ agoda.com ของนกัท่องเท่ียวชำวไทยในเขต
กรุงเทพมหำนคร ไดแ้ก่ กำรรับรู้ (awareness) สนใจ (interest) ประเมินค่ำ (evaluation) ทดลอง (trial) และ
ยอมรับ (adoption) 

จำกผลกำรศึกษำพบว่ำ เม่ือพิจำรณำในแต่ละรำยด้ำนพบว่ำ กำรยอมรับมีค่ำเฉล่ียสูงสุด (Mean = 
4.41, S.D. = 0.58) รองลงมำคือ ประเมินค่ำ (Mean = 4.23, S.D. = 0.66) กำรรับรู้ (Mean = 4.18, S.D. = 0.55)  
กำรทดลอง (Mean = 4.16, S.D. = 0.60)   และสนใจ (Mean = 4.07, S.D. = 0.61)  ตำมล ำดบั 

2.ปัจจยัดำ้นคุณลกัษณะส่วนตวัของกลุ่มตวัอยำ่ง ไดแ้ก่ เพศ อำย ุอำชีพ และรำยได ้
จำกผลกำรศึกษำพบว่ำ ผูต้อบแบบสอบถำมส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อำย ุ25-31 ปี อำชีพ พนกังำน/

ลูกจำ้งบริษทัเอกชน รำยได ้10,001 - 30,000 บำท (คิดเป็นร้อยละ 70, ร้อยละ 54, ร้อยละ 61 และร้อยละ 58.5 
ตำมล ำดบั)  

3.ปัจจยัดำ้นลกัษณะของนวตักรรม ไดแ้ก่ ผลประโยชน์ท่ีไดรั้บจำกนวตักรรม (relation advantage) 
กำรเขำ้กนัไดดี้กบัส่ิงท่ีมีอยูเ่ดิม (compatibility) ควำมซบัซอ้น (complexity) กำรทดลองได ้(trialability) และ
กำรสังเกตได ้(observability)  

จำกผลกำรศึกษำพบวำ่ ดำ้นกำรเขำ้กนัไดดี้กบัส่ิงท่ีมีอยูเ่ดิมมีค่ำเฉล่ียนสูงสุด (Mean = 4.26, S.D. = 
0.46) รองลงมำคือ ดำ้นกำรสังเกตได้ (Mean = 4.25, S.D. = 0.59)  ดำ้นผลประโยชน์ท่ีไดรั้บจำกนวตักรรม 
ด้ำนควำมซับซ้อน  (Mean = 4 .16, S.D. = 0.55)  และด้ำนกำรทดลองได้  (Mean = 4.04, S.D. = 0.54)  
ตำมล ำดบั 

4.ปัจจัยด้ำน คุณภำพกำรให้บ ริก ำร  ได้แ ก่  ตอบสนองควำมต้องกำร  (Responsiveness)                       
ควำมน่ำเช่ือถือ (Credibility) ควำมปลอดภยั (Security) และกำรเขำ้ถึงกำรใหบ้ริกำร (Access) 
 จำกผลกำรศึกษำพบว่ำ ด้ำนกำรตอบสนองควำมต้องกำรมีค่ำเฉล่ียสูงสุด (Mean = 4.24, S.D. = 
0.50) รองลงมำคือ ดำ้นกำรเขำ้ถึงกำรให้บริกำร (Mean = 4.21, S.D. = 0.56) ดำ้นควำมน่ำเช่ือถือ (Mean = 
4.18, S.D. = 0.53) และดำ้นควำมปลอดภยั (Mean = 4.17, S.D. = 0.55) ตำมล ำดบั 
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การทดสอบสมมติฐาน 
สมมติฐานข้อที ่1 ปัจจยัดำ้นคุณลกัษณะส่วนบุคคลท่ีแตกต่ำงกนัส่งผลต่อกำรยอมรับนวตักรรมกำร

จองหอ้งพกัผำ่นเวบ็ไซต ์agoda.com ของนกัท่องเท่ียวชำวไทยในเขตกรุงเทพมหำนคร 
ผูว้ิจยัท ำกำรทดสอบสมมติฐำนดว้ยค่ำ t-test เพื่อเปรียบเทียบค่ำเฉล่ียของตวัแปรอิสระท่ีมี 2 กลุ่ม 

ไดแ้ก่ เพศ ทดสอบควำมแตกต่ำงระหวำ่งค่ำเฉล่ียของตวัแปรอิสระตั้งแต่ 3 กลุ่มข้ึนไป ไดแ้ก่ อำย ุอำชีพ และ
รำยไดโ้ดยใช้กำรวิเครำะห์ควำมแปรปรวนทำงเดียว (One-Way Analysis of Variance : ANOVA) และเม่ือ
พบควำมแตกต่ำงอยำ่งมีนยัส ำคญัทำงสถิติท่ีระดบั 0.05 จะท ำกำรทดสอบควำมแตกต่ำงเป็นรำยคู่ดว้ยวธีิของ
เชฟเฟ่ (Scheffe’s Method) ซ่ึงมีผลกำรทดสอบสมมติฐำนดงัน้ี 

ตารางที่ 1  แสดงผลปัจจยัดำ้นคุณลกัษณะส่วนบุคคลท่ีแตกต่ำงกนัส่งผลต่อกำรยอมรับนวตักรรม
จองหอ้งพกัผำ่นเวบ็ไซต ์agoda.com ของนกัท่องเท่ียวชำวไทยในเขตกรุงเทพมหำนคร 

ปัจจยัด้านคุณลกัษณะ 
ส่วนบุคคล 

การยอมรับนวตักรรม 
t/F Sig. 

เพศ -.667 .346 
อำย ุ 5.222 .002* 
อำชีพ 5.109 .002* 
รำยได ้ 5.631 .001* 

                *มนีัยส าคญัทางสถิตทิีร่ะดบั 0.05 

จำกตำรำงท่ี 1 พบว่ำ เพศแตกต่ำงกนัอย่ำงไม่มีนยัส ำคญัทำงสถิติท่ีระดบั 0.05 อำยุท่ีแตกต่ำงกนั 
อำชีพท่ีแตกต่ำงกนั และรำยไดท่ี้แตกต่ำงกนัส่งผลต่อกำรยอมรับนวตักรรมแตกต่ำงกนั ท่ีระดบันยัส ำคญั 
0.05 

จำกกำรทดสอบสมมติฐำน พบว่ำอำยุท่ีแตกต่ำงกนั อำชีพท่ีแตกต่ำงกนั และรำยไดท่ี้แตกต่ำงกนั      
มีควำมแตกต่ำงกันอย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติท่ีระดับ 0.05 เพื่อให้เห็นควำมแตกต่ำง ผู ้วิจ ัยได้ท ำกำร
เปรียบเทียบควำมแตกต่ำงเป็นรำยคู่ดว้ยวิธีกำรของ Scheffe ดงัผลกำรเปรียบเทียบควำมแตกต่ำงเป็นรำยคู่ 
ดงัน้ี 

1. กำรเปรียบเทียบควำมแตกต่ำงเป็นรำยคู่ ปัจจยัดำ้นคุณลกัษณะส่วนบุคคลท่ีแตกต่ำงกนัส่งผลต่อ
กำรยอมรับนวตักรรมจองห้องพกัผำ่นเวบ็ไซต ์agoda.com ของนกัท่องเท่ียวชำวไทยในเขตกรุงเทพมหำนคร 
จ ำแนกตำมอำยุท่ีแตกต่ำงกนั มีควำมแตกต่ำงกนัอย่ำงมีนยัส ำคญัทำงสถิติท่ีระดบั 0.05 จ ำนวน 1 คู่ ไดแ้ก่ 
ช่วงอำย ุ18-24 ปีกบัช่วงอำย ุ25-31 ปี นอกนั้นไม่แตกต่ำงกนั  

2.กำรเปรียบเทียบควำมแตกต่ำงเป็นรำยคู่ ปัจจยัดำ้นคุณลกัษณะส่วนบุคคลท่ีแตกต่ำงกนัส่งผลต่อ
กำรยอมรับนวตักรรมจองหอ้งพกัผำ่นเวบ็ไซต ์agoda.com ของนกัท่องเท่ียวชำวไทยในเขตกรุงเทพมหำนคร 
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จ ำแนกตำมอำชีพท่ีแตกต่ำงกนั มีควำมแตกต่ำงกนัอยำ่งมีนยัส ำคญัทำงสถิติท่ีระดบั 0.05 จ ำนวน 1 คู่ ไดแ้ก่ 
นกัเรียน/นิสิต/นกัศึกษำกบัพนกังำน/ลูกจำ้งบริษทัเอกชน นอกนั้นไม่แตกต่ำงกนั 

3.กำรเปรียบเทียบควำมแตกต่ำงเป็นรำยคู่  ปัจจยัดำ้นคุณลกัษณะส่วนบุคคลท่ีแตกต่ำงกนัส่งผลต่อ
กำรยอมรับนวตักรรมจองหอ้งพกัผำ่นเวบ็ไซต ์agoda.com ของนกัท่องเท่ียวชำวไทยในเขตกรุงเทพมหำนคร 
จ ำแนกตำมรำยไดท่ี้แตกต่ำงกนั มีควำมแตกต่ำงกนัอยำ่งมีนยัส ำคญัทำงสถิติท่ีระดบั 0.05 จ ำนวน 2 คู่ ไดแ้ก่  
นอ้ยกวำ่ 10,000 บำทกบั 10,001 - 30,000 บำท และนอ้ยกวำ่ 10,000 บำทกบั    30,001 - 50,000 บำท นอกนั้น
ไม่แตกต่ำงกนั 

สมมติฐานข้อที่ 2 ปัจจยัด้ำนลกัษณะของนวตักรรมมีควำมสัมพนัธ์กบักำรยอมรับนวตักรรมกำร
จองหอ้งพกัผำ่นเวบ็ไซต ์agoda.com ของนกัท่องเท่ียวชำวไทยในเขตกรุงเทพมหำนคร 

ตารางที่ 2 แสดงควำมสัมพนัธ์ระหว่ำงปัจจยัดำ้นลกัษณะของนวตักรรมกบักำรยอมรับนวตักรรม
กำรจองหอ้งพกัผำ่นเวบ็ไซต ์agoda.com ของนกัท่องเท่ียวชำวไทยในเขตกรุงเทพมหำนคร 

 

 การยอมรับนวตักรรม 

ปัจจยัด้านลกัษณะของนวตักรรม r  = 0.835 
Sig. = 0.00 

 

จำกตำรำงท่ี 2 พบวำ่ปัจจยัดำ้นลกัษณะของนวตักรรมมีควำมสัมพนัธ์กบักำรยอมรับนวตักรรมกำร
จองหอ้งพกัผำ่นเวบ็ไซต ์agoda.com ของนกัท่องเท่ียวชำวไทยในเขตกรุงเทพมหำนคร โดยมีค่ำสัมประสิทธ์ิ
สหสัมพนัธ์ (r) เท่ำกบั 0.835 และมีค่ำนยัส ำคญัทำงสถิติเท่ำกบั 0.00  

สมมติฐานข้อที่ 3 ปัจจยัคุณภำพกำรให้บริกำรมีควำมสัมพนัธ์กบักำรยอมรับนวตักรรมกำรจอง
หอ้งพกัผำ่นเวบ็ไซต ์agoda.com ของนกัท่องเท่ียวชำวไทยในเขตกรุงเทพมหำนคร 

ตารางที่ 3 แสดงควำมสัมพนัธ์ระหว่ำงปัจจยัดำ้นลกัษณะของนวตักรรมกบักำรยอมรับนวตักรรม
กำรจองหอ้งพกัผำ่นเวบ็ไซต ์agoda.com ของนกัท่องเท่ียวชำวไทยในเขตกรุงเทพมหำนคร 

 

 การยอมรับนวตักรรม 

ปัจจยัด้านคุณภาพการให้บริการ r = 0.891 
Sig. = 0.00 

  

จำกตำรำงท่ี 3 พบวำ่ปัจจยัดำ้นคุณภำพกำรให้บริกำรมีควำมสัมพนัธ์กบักำรยอมรับนวตักรรมกำร
จองหอ้งพกัผำ่นเวบ็ไซต ์agoda.com ของนกัท่องเท่ียวชำวไทยในเขตกรุงเทพมหำนคร โดยมีค่ำสัมประสิทธ์ิ
สหสัมพนัธ์ (r) เท่ำกบั 0.891 และมีค่ำนยัส ำคญัทำงสถิติเท่ำกบั 0.00 
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สรุปและอภิปรายผลการวจัิย 
 

1. ผลจำกกำรศึกษำปัจจยัดำ้นคุณลกัษณะส่วนบุคคลท่ีแตกต่ำงกนัส่งผลต่อกำรยอมรับนวตักรรม
กำรจองหอ้งพกัผำ่นเวบ็ไซต ์agoda.com ของนกัท่องเท่ียวชำวไทยในเขตกรุงเทพมหำนคร พบวำ่ปัจจยัดำ้น
คุณลักษณะส่วนบุคคลส่งผลต่อกำรยอมรับนวตักรรมกำรจองห้องพักผ่ำนเว็บไซต์ agoda.com ของ
นกัท่องเท่ียวชำวไทยในเขตกรุงเทพมหำนคร คือ ปัจจยัทำงดำ้นอำย ุดำ้นอำชีพ และดำ้นรำยได ้ซ่ึงสอดคลอ้ง
กบังำนวจิยัของ สุภทัรชยั ครุฑปักษี (2553) ท่ีศึกษำเร่ืองปัจจยัท่ีมีผลต่อกำรยอมรับนวตักรรมระบบธนำคำร
อิเล็กทรอนิคส์ในจงัหวดัปทุมธำนี พบว่ำอำยุมีผลต่อกำรยอมรับนวตักรรมระบบธนำคำรอิเล็คทรอนิคส์ 
สอดคลอ้งงำนวิจยัของ กฤษฎำ หวงัศิริ (2553) ท่ีศึกษำกำรยอมรับนวตักรรมของสมุดหน้ำเหลืองของผูใ้ช้
โทรศพัท์ในกรุงเทพมหำนครและปริมณฑล กรณีศึกษำ บริษทั เทเล อินโฟ มีเดีย จ  ำกดั (มหำชน) พบว่ำ
อำชีพมีผลต่อกำรยอมรับนวตักรรมสมุดหนำ้เหลือง และสอดคลอ้งงำนวิจยัของ จิรวฒัน์ วงศธ์งชยั (2554) ท่ี
ศึกษำปัจจยัดำ้นกำรรับรู้ท่ีมีผลต่อกำรยอมรับเทคโนโลยีบำร์โคด้สองมิติของผูใ้ช้งำนกลุ่มเจเนอเรชัน่วำย 
พบว่ำ เพศท่ีแตกต่ำงกันไม่ส่งผลต่อกำรยอมรับ แต่อำชีพและรำยได้ท่ีแตกต่ำงส่งผลต่อกำรยอมรับ
เทคโนโลยท่ีีแตกต่ำงกนั  

อยำ่งไรก็ตำมกำรศึกษำในคร้ังน้ีพบวำ่ดำ้นเพศท่ีแตกต่ำงกนัไม่ส่งผลต่อกำรยอมรับนวตักรรมกำร
จองห้องพกัผำ่นเวบ็ไซต ์agoda.com ของนกัท่องเท่ียวชำวไทยในเขตกรุงเทพมหำนคร อำจมีสำเหตุจำกกำร
เพศไม่ไดเ้ป็นตวัก ำหนดในกำรตดัสินใจในกำรเขำ้ใชบ้ริกำรกำรจองห้องพกัผำ่นเวบ็ไซต ์จึงส่งผลให้เพศไม่
มีควำมแตกต่ำงกนัมำก 
  2. ผลจำกกำรศึกษำปัจจยัดำ้นลกัษณะของนวตักรรมมีควำมสัมพนัธ์กบักำรยอมรับนวตักรรมกำร
จองห้องพกัผ่ำนเว็บไซต์ agoda.com ของนักท่องเท่ียวชำวไทยในเขตกรุงเทพมหำนคร พบว่ำปัจจยัด้ำน
ลกัษณะของนวตักรรม ไดแ้ก่ ดำ้นผลประโยชน์ท่ีไดรั้บจำกนวตักรรม (relation advantage) ดำ้นกำรเขำ้กนั
ไดดี้กบัส่ิงท่ีมีอยูเ่ดิม (compatibility) ดำ้นควำมซับซ้อน (complexity) ดำ้นกำรทดลองได ้(trialability) และ
ด้ำนกำรสังเกตได้ (observability) มีควำมสัมพนัธ์กบักำรยอมรับนวตักรรมกำรจองห้องพกัผ่ำนเว็บไซต์ 
agoda.com ของนกัท่องเท่ียวชำวไทยในเขตกรุงเทพมหำนคร มีค่ำสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ (r) เท่ำกบั 0.835 
และมีค่ำนยัส ำคญัทำงสถิติเท่ำกบั 0.00 ซ่ึงสอดคลอ้งกบังำนวิจยัของ สิทธิณัฐ บวัขจร (2556) และเป็นไป
ตำมทฤษฎีของ Rogers (1995) ท่ีศึกษำเร่ืองลกัษณะของบุคคลและนวตักรรมท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมกำรใช้
แอพพลิเคชั่นบนระบบปฏิบติักำรไอโอเอสของผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหำนคร พบว่ำมีลักษณะของผูรั้บ
นวตักรรมกลุ่มผูท่ี้ยอมรับนวตักรรมไดง่้ำย ลกัษณะของนวตักรรมดำ้นประโยชน์ท่ีไดรั้บจำกกำรใชง้ำนใน
เชิงเปรียบเทียบกบัสินคำ้ท่ีมีอยูเ่ดิม (Relative Advantage) มีควำมสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมกำรใชแ้อพพลิเคชัน่
บนระบบปฏิบติักำรไอโอเอส ของผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหำนคร  
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3. ผลจำกกำรศึกษำปัจจยัคุณภำพกำรให้บริกำรมีควำมสัมพนัธ์กบักำรยอมรับนวตักรรมกำรจอง
ห้องพกัผำ่นเวบ็ไซต ์agoda.com ของนกัท่องเท่ียวชำวไทยในเขตกรุงเทพมหำนคร พบวำ่ปัจจยัคุณภำพกำร
ใหบ้ริกำรไดแ้ก่ ดำ้นตอบสนองควำมตอ้งกำร (Responsiveness) ดำ้นควำมน่ำเช่ือถือ (Credibility) ดำ้นควำม
ปลอดภยั (Security) และดำ้นกำรเขำ้ถึงกำรให้บริกำร (Access) มีควำมสัมพนัธ์กบักำรยอมรับนวตักรรมกำร
จองห้องพกัผ่ำนเวบ็ไซต์ agoda.com ของนักท่องเท่ียวชำวไทยในเขตกรุงเทพมหำนคร มีค่ำสัมประสิทธ์ิ
สหสัมพนัธ์ (r) เท่ำกบั 0.835 และมีค่ำนยัส ำคญัทำงสถิติเท่ำกบั 0.00 ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบังำนวจิยัของ         กุล
ปริยำ นกดี (2557) ท่ีศึกษำเร่ือง กำรยอมรับเทคโนโลยี GPS Tracking ของบริษทั พี.ที. ทรำนส์ เอ็กซ์เพรส 
จ ำกดั ผลกำรวิจยัพบว่ำคุณภำพกำรให้บริกำรดำ้นกำรตอบสนองควำมตอ้งกำร ควำมน่ำเช่ือถือ และควำม
ปลอดภยัไม่ส่งผลต่อกำรยอมรับเทคโนโลย ีGPS Tracking ของบริษทั พี.ที. ทรำนส์ เอก็ซ์เพรส จ ำกดั 
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บทคัดย่อ 

 
 กำรวิจยัน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษำกำรส่ือสำรกำรตลำดผ่ำนส่ือสำธำรณะมีผลต่อกำรตดัสินใจซ้ือ
ซ้ือสินค้ำของผูบ้ริโภคงำนวิจยัน้ีเป็นงำนวิจยัเชิงปริมำณกลุ่มตวัอย่ำงคือผูท่ี้เคยซ้ือสินคำ้ผ่ำนทำงสังคม
ออนไลน์จ ำนวน 400 คนโดยใชแ้บบสอบถำมออนไลน์เป็นเคร่ืองมือในกำรเก็บรวบรวมขอ้มูลสถิติท่ีใชใ้น
กำรวิเครำะห์ขอ้มูลคือสถิติเชิงพรรณำประกอบดว้ยควำมถ่ีร้อยละค่ำเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมำตรฐำนและ
สถิติเชิงปริมำณประกอบดว้ย Independent Sample t-test, One-way ANOVA, และRegression 
 ผลกำรศึกษำพบวำ่ผูต้อบแบบสอบถำมส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมีอำยรุะหวำ่ง 18-30 ปีสถำนภำพโสด
ประกอบอำชีพนกัเรียน/นกัศึกษำและมีรำยไดเ้ฉล่ียต่อเดือนอยูท่ี่ 5,000-10,000 บำทเครือข่ำยสังคมออนไลน์
ท่ีใช้ซ้ือสินค้ำบ่อยท่ีสุดคือ Facebook ซ่ึงบุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อกำรเลือกซ้ือคือBlogger/ Youtuberประเภท
สินคำ้ท่ีซ้ือบ่อยท่ีสุดคือเส้ือผำ้โดยจะซ้ือเดือนละ 1-2 คร้ังและจ ำนวนเงินเฉล่ียท่ีใช้ในกำรซ้ือแต่ละคร้ังอยู่
ระหวำ่ง 501-1,000 บำทโดยจะเลือกซ้ือในช่วงเวลำท่ีไม่แน่นอนแลว้แต่สะดวก 
 ผลกำรทดสอบสมมติฐำนพบว่ำปัจจยัด้ำนประชำกรศำสตร์ได้แก่เพศอำยุระดบักำรศึกษำอำชีพ
รำยไดท่ี้แตกต่ำงกนัไม่ส่งผลต่อกำรตดัสินใจซ้ือสินคำ้ผำ่นทำงสังคมออนไลน์ ส่วนปัจจยัดำ้นส่วนประสม
ทำงกำรตลำด และกำรพฒันำกำรส่ือสำรเพื่อให้เกิดประสิทธิผลมีควำมสัมพนัธ์กบักำรตดัสินใจซ้ือสินคำ้
ของผูบ้ริโภค 
ค าส าคัญ: กำรตดัสินใจซ้ือ กำรส่ือสำรกำรตลำด ส่ือสำธำรณะ 
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ABSTRACT 
 
 This research aims to study Marketing communication through the public media affecting the 
choice of the purchase of the consumer. Samples were 400 samples who have purchased product through 
social media provided data by filling out online questionnaire. Statistical analysis was conducted by 
descriptive statistics including frequency, percentage, mean and standard deviation. Quantitative statistics 
including Independent Samples t Test, one-way analysis of variance (ANOVA) and regression 
 The results show that most samples were female, aged between 18 and 30, working for private 
businesses, average monthly income between 5,000 and 10,000 Thai baht. Facebook was the online social 
media service most often used for shopping and Clothes products were most frequently purchased.Which 
people influence buying is a Blogger/ Youtuber. Goods were bought at an average of 1 to 2 times monthly, 
for average prices between 501 and 1,000 Thai baht.By purchase in times of uncertainty, up to convenient 
 Demographically gender, age, education, occupation and monthly income had no effect on 
purchases. Among the 7P’s Marketing mix (people, product, price, promotion, place, process and physical 
evidence) and The development of communication for effectiveness (Identifying information group of 
target,The purpose of the communication,Design News,Selecting a channel to communicate,Set the overall 
communication budget. were influential in decreasing order of importance. The findings may help online 
entrepreneurs develop or improve sales plans. 
Keyword: Making Decision, Public marketing 
 
ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 ในปัจจุบนัเทคโนโลยีมีควำมเจริญก้ำวหน้ำอย่ำงก้ำวกระโดดสำมำรถเขำ้ถึงได้สะดวกรวดเร็ว
หลำกหลำยและมีประสิทธิภำพและเวบ็ไซด์ประเภทเครือข่ำยสังคมออนไลน์ถูกใช้เป็นช่องทำงท่ีส ำคญัใน
กำรท ำกำรตลำดเพื่อขำยสินคำ้และบริกำรและยงัใช้เป็นเคร่ืองมือในกำรสร้ำงกระแสให้สินคำ้นั้นๆเป็นท่ี
รู้จักผ่ำน Social media ต่ำงๆเช่นWeblogs, Facebook, Twitter, InstagramและYoutubeเป็นต้นเพรำะกำร
ส่ือสำรกำรตลำดผ่ำนส่ือสังคมออนไลน์เหล่ำน้ีสำมำรถเขำ้ถึงกลุ่มลูกคำ้ไดเ้ป็นจ ำนวนมำกสำมำรถทำกำร
ส่ือสำรไดต้ลอดเวลำและท่ีส ำคญัคือสำมำรถให้ขอ้มูลแก่กลุ่มผูบ้ริโภคไดม้ำกกวำ่วธีิอ่ืนๆจึงท ำใหภ้ำคธุรกิจ
สนใจท่ีจะเพิ่มช่องทำงกำรจ ำหน่ำยผลิตภณัฑผ์ำ่นส่ือสังคมออนไลน์กนัมำก (อมรรัตน์ทนัมำ 2558)  
 จำกสถิติกำรใช้ส่ือโฆษณำของอเมริกำท่ีจดัโดยeMarketerว่ำมียอดกำรจ่ำยเงินเพื่อโฆษณำผ่ำน
เครือข่ำยสังคมออนไลน์เพิ่มมำกข้ึนกวำ่ 100% จำกปี 2006 เทียบกบัปี 2007 และมีแนวโน้มท่ีจะใชม้ำกข้ึน
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ต่อไปในอนำคตซ่ึงจำกท่ีคำดกำรณ์ตวัเลขของปี 2006 จนถึงปี 2010 จะสูงข้ึนมำกกว่ำ 500% ในประเทศ
สหรัฐอเมริกำและกว่ำ 600% ทัว่โลก (eMarketer. 2007) แสดงให้เห็นว่ำกำรโฆษณำผ่ำนเครือข่ำยสังคม
ออนไลน์ส่งผลใหย้อดขำยของธุรกิจนั้นเพิ่มมำกข้ึนซ่ึงยอดขำยเพิ่มข้ึนนั้นหมำยควำมวำ่มีผูบ้ริโภคท่ีมำกข้ึน
และในประเทศไทยเองจำกกำรส ำรวจพฤติกรรมผูใ้ช้อินเทอร์เน็ตในประเทศไทยปี  2559 โดยส ำนกังำน
พฒันำธุรกรรมทำงอิเล็กทรอนิกส์ (องคก์รมหำชน) ขอ้มูลผูใ้ชอิ้นเทอร์เน็ตเปรียบเทียบตำมกิจกรรมกำรใช้
งำนอนัดับ 1 ใช้อินเทอร์เน็ตในกำรพูดคุยผ่ำนเครือข่ำยสังคมออนไลน์โดยมีสัดส่วนสูงถึงร้อยละ 96.1 
รองลงมำคือใช้เพื่อดูคลิปวีดีโอผ่ำนยูทูป (Youtube) คิดเป็นร้อยละ 88.1 อนัดบัถดัมำเป็นกำรใช้เพื่อคน้หำ
ขอ้มูล, อ่ำนหนงัสืออิเล็กทรอนิกส์และรับ-ส่งอีเมลคิดเป็นร้อยละ 79.7, 76.7 และ 75.8 ตำมลำดบั 
 ดว้ยเหตุน้ีผูว้ิจยัจึงมีควำมสนใจท่ีจะศึกษำกำรส่ือสำรกำรตลำดผำ่นส่ือสำธำรณะมีผลต่อพฤติกรรม
และกำรตดัสินใจซ้ือสินค้ำผ่ำนเครือข่ำยสังคมออนไลน์เพื่อเป็นแนวทำงให้กับผูป้ระกอบกำรร้ำนค้ำ
ออนไลน์ไดน้ ำผลท่ีไดจ้ำกกำรวจิยัไปใชใ้นวำงแผนกลยทุธ์ทำงกำรตลำดพฒันำและปรับปรุงกำรดำเนินงำน
เพื่อสำมำรถตอบสนองไดต้รงควำมตอ้งกำรของผูบ้ริโภคในยุคปัจจุบนัสำมำรถดำเนินธุรกิจร้ำนคำ้ออนไลน์
ไดอ้ยำ่งมีประสิทธิภำพ 
 
วตัถุประสงค์ของการท าวจัิย 
(1) เพื่อศึกษำปัจจยัดำ้นประชำกรศำสตร์ท่ีส่งผลต่อกำรตดัสินใจซ้ือ 
(2) เพื่อศึกษำควำมสัมพนัธ์ระหวำ่งส่วนประสมทำงกำรตลำด 7P’s กบักำรตดัสินใจซ้ือ 
(3) เพื่อศึกษำควำมสัมพนัธ์ระหวำ่งกำรส่ือสำรกำรตลำดผำ่นส่ือสำธำรณะกบักำรตดัสินใจซ้ือ 
 
นิยามศัพท์ 
 ส่ือสังคมออนไลน์หมำยถึงส่ือช่องทำงในกำรติดต่อลกัษณะของกำรส่ือสำรแบบสองทำงผำ่นระบบ
เครือข่ำยอินเทอร์เน็ตโดยสำมำรถโตต้อบกนัระหวำ่งผูส่้งสำรและผูรั้บสำรหรือผูรั้บสำรดว้ยกนัเอง 
 เครือข่ำยสังคมออนไลน์หมำยถึงสังคมออนไลน์ท่ีมีกำรเช่ือมโยงกันเพื่อสร้ำงเครือข่ำยในกำร
ตอบสนองควำมตอ้งกำรทำงสังคมท่ีมุ่งเนน้ในกำรสร้ำงและสะทอ้นให้เห็นถึงเครือข่ำยหรือควำมสัมพนัธ์
ทำงสังคมในกลุ่มคนท่ีมีควำมสนใจหรือมีกิจกรรมร่วมกนั 
 Weblogs หมำยถึงเว็บไซต์ส ำหรับเขียนบนัทึกเล่ำเร่ืองรำวประจ ำวนัเพื่อส่ือสำรควำมรู้สึกนึกคิด
มุมมองประสบกำรณ์ควำมรู้และข่ำวสำรในเร่ืองท่ีผูเ้ขียนท่ำนหน่ึงๆ (Blogger) สนใจโดยเฉพำะซ่ึงลกัษณะ
ดงักล่ำวน้ีท ำใหบ้ล็อกต่ำงกบัเวบ็บอร์ดและเน่ืองจำกควำมจริงใจและอิสระทำงควำมคิดท่ีส่ือสำรออกไป 
 Instagramหมำยถึงโปรแกรมท่ีสำมำรถนำรูปท่ีถ่ำยหรือวดีีโอมำตกแต่งให้สวยงำมดว้ยเคร่ืองมือท่ีมี
อยูใ่นอินสตำแกรมหลงัจำกนั้นสำมำรถนำรูปภำพไปแบ่งปันให้ผูใ้ช้งำนท่ำนอ่ืนไดดู้และสำมำรถกดแสดง
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ควำมช่ืนชอบหรือแสดงควำมคิดเห็นและในทำงกลบักนัเรำก็สำมำรถเปิดดูแสดงควำมช่ืนชอบและแสดง
ควำมคิดเห็นในรูปหรือวดีิโอของผูใ้ชท้่ำนอ่ืนไดด้ว้ยเช่นเดียวกนั (เอมิกำเหมมินทร, 2556) 
 Facebook หมำยถึงเว็บไซต์เครือข่ำยสังคมออนไลน์ฟรีท่ีผู ้ลงทะเบียนใช้งำนสำมำรถสร้ำง
รำยละเอียดส่วนบุคคลเพื่อแสดงควำมคิดเห็นผำ่นขอ้ควำมรูปภำพวดีีโอและสำมำรถสนทนำโตต้อบกบัผูอ่ื้น
ผำ่นหนำ้เวบ็ไซตบ์นพื้นท่ีของตนเองและผูอ่ื้นท่ีอยูใ่นเครือข่ำยท่ีเช่ือมโยงกนัได ้
 
ขอบเขตงานวจัิย 
1.ประชำกรและกลุ่มตวัอยำ่ง 
 ประชำกรท่ีศึกษำเป็นผูบ้ริโภคซ่ึงพำนกัอำศยัในประเทศไทยท่ีเคยมีประสบกำรณ์กำรสั่งซ้ือหรือ
สนใจท่ีจะสั่งซ้ือสินคำ้ผำ่นร้ำนคำ้ในสังคมออนไลน์ 
2.ตวัแปรท่ีใชใ้นกำรวจิยั 
 1.ปัจจยัดำ้นประชำกรศำสตร์ไดแ้ก่เพศอำยรุะดบักำรศึกษำอำชีพรำยไดส้ถำนภำพ 
 2. ส่วนประสมทำงกำรตลำด 7P’s 
 ดำ้นผลิตภณัฑ(์Product) 
 ดำ้นรำคำ(Price) 
 ดำ้นช่องทำงจดัจำหน่ำย (Place) 
 ดำ้นกำรส่งเสริมกำรตลำด(Promotion) 
 ดำ้นบุคลำกร(People) 
 ดำ้นกำรนำเสนอลกัษณะทำงกำยภำพ (Physical Evidence and Presentation) 
 ดำ้นกระบวนกำร(Process) 
 3.กำรพฒันำกำรส่ือสำรเพื่อใหเ้กิดประสิทธิผล 
 กำรระบุกลุ่มผูรั้บข่ำวสำรเป้ำหมำย 
 กำรก ำหนดวตัถุประสงคข์องกำรส่ือสำร 
 กำรออกแบบข่ำวสำร 
 กำรเลือกช่องทำงกำรส่ือสำร 
 กำรตั้งงบประมำณกำรส่ือสำรโดยรวม 
 
ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

ผูว้ิจยัคำดวำ่ผลจำกกำรศึกษำวิจยัจะเป็นประโยชน์กบัผูป้ระกอบกำรและผูท่ี้สนใจในธุรกิจร้ำนคำ้
ออนไลน์เพื่อใช้ในกำรวำงแผนกลยุทธ์ทำงกำรตลำดและกำรด ำเนินงำนท่ีมีประสิทธิภำพเพื่อตอบสนอง
ควำมตอ้งกำรของผูบ้ริโภคและสำมำรถแข่งขนักบัคู่แข่งในตลำดร้ำนคำ้ออนไลน์ได ้
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กรอบวจิยัเร่ืองกำรส่ือสำรกำรตลำดผำ่นส่ือสำธำรณะมีผลต่อกำรเลือกซ้ือสินคำ้ของผูบ้ริโภค 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

ปัจจยัดำ้นประชำกรศำสตร์
เพศ 
อำย ุ
อำชีพ 
รำยไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 
สถำนภำพ 

กระบวนกำรกำรตดัสินใจซ้ือสินคำ้ 
ควำมจ ำเป็น 
คน้หำขอ้มูล 
ประเมินจำกตวัเลือก 
ตดัสินใจซ้ือ 
พฤติกรรมหลงักำรซ้ือ 

 
กำรพฒันำกำรส่ือสำรเพื่อใหเ้กิดประสิทธิผล 
กำรระบุกลุ่มผูรั้บข่ำวสำรเป้ำหมำย 
กำรก ำหนดวตัถุประสงคข์องกำรส่ือสำร 
กำรออกแบบข่ำวสำร 
กำรเลือกช่องทำงกำรส่ือสำร 
กำรตั้งงบประมำณกำรส่ือสำรโดยรวม 

 
ปัจจยัส่วนประสมทำงกำรตลำด 
ดำ้นผลิตภณัฑแ์ละกำรบริกำร 
ดำ้นรำคำ 
ดำ้นช่องทำงกำรจดัจำหน่ำย 
ดำ้นกำรส่งเสริมกำรตลำด 
ดำ้นบุคคล 
ดำ้นกำรสร้ำงและนำเสนอ 
ลกัษณะทำงกำยภำพ 
ดำ้นกระบวนกำร 
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สมมติฐานการวจัิย 
1. ปัจจยัดำ้นประชำกรศำสตร์ของผูต้อบแบบสอบถำมประกอบดว้ยเพศอำยุอำชีพสถำนภำพรำยได้

เฉล่ียต่อเดือนท่ีแตกต่ำงกนัมีผลต่อกระบวนกำรตดัสินใจซ้ือสินคำ้ของผูบ้ริโภค 
2. ปัจจยัส่วนประสมทำงกำรตลำด(7P’s) มีควำมสัมพนัธ์ต่อกระบวนกำรตดัสินใจซ้ือสินคำ้ของ

ผูบ้ริโภค 
3. กำรพฒันำกำรส่ือสำรเพื่อให้เกิดประสิทธิผลมีควำมสัมพนัธ์ต่อกระบวนกำรตดัสินใจซ้ือสินคำ้

ของผูบ้ริโภค 
 
งานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 
 Godey, et al., (2016) ไดท้  ำกำรศึกษำเร่ือง Social Media Marketing Efforts of Luxury 
Brands: Influence on Brand Equity and Consumer Behavior เพื่อศึกษำเคร่ืองมือทำงส่ือสังคมออนไลน์ผำ่น
กิจกรรมท่ีมีอิทธิพลต่อกำรสร้ำงตรำสินคำ้รำคำแพงและพฤติกรรมของผูบ้ริโภคผ่ำนตรำสินคำ้รำคำแพง
จ ำนวน 5 ตรำสินคำ้ดงัน้ีเบอร์เบอร่ี (Burberry) ดิออร์ (Dior) กุชช่ี (Gucci) เฮอร์เมส (Hermes) หลุยส์วิตอง 
(Louis Vuitton) ซ่ึงผลกำรศึกษำพบวำ่เคร่ืองมือส่ือสังคมออนไลน์มีอิทธิพลเชิงบวกอยำ่งมีนยัส ำคญัเก่ียวกบั
ควำมจงรักภกัดีต่อตรำสินค้ำ (0.876) ควำมต้องกำรของตรำสินค้ำ  (0.739) และรำคำสินค้ำท่ีมีรำคำสูง 
(0.648) ทั้งน้ีกำรตั้งคุณค่ำของตรำสินคำ้โดยใช้ส่ือสังคมออนไลน์มีศกัยภำพในกำรสร้ำงตรำสินคำ้ซ่ึงมี
เป้ำหมำยในลกัษณะเดียวกบักิจกรรมทำงกำรตลำดโดยไปและพบวำ่มิติควำมบนัเทิงกำรปฏิสัมพนัธ์ควำม
นิยมกำรตลำดปำกต่อปำกเป็นตวักระตุ้นผูบ้ริโภคผ่ำนทำงเคร่ืองมือส่ือสังคมออนไลน์โดยเฉพำะกับ
ผูบ้ริโภคเป็นหลกัผำ่นทำงส่ือออนไลน์ 
 ปำรมี ปุยพรหม (2553 : บทคดัยอ่) ไดท้ำกำรศึกษำเร่ือง“พฤติกรรมผูบ้ริโภคในกำรตอบสนองต่อ
ลกัษณะขอ้มูลของธุรกิจบริกำรในชุมชนออนไลน์”ผลกำรศึกษำพบวำ่ผูบ้ริโภคมีกำรรับรู้เก่ียวกบัลกัษณะ
ขอ้มูลของธุรกิจบริกำรในแต่ละชุมชนออนไลน์แตกต่ำงกนัรวมไปถึงควำมสนใจในลกัษณะขอ้มูลองแต่ละ
ธุรกิจบริกำรท่ีแตกต่ำงกนันอกจำกน้ียงัพบว่ำผูบ้ริโภคส่วนใหญ่ให้ควำมส ำคญักับขอ้มูลท่ีทนัสมยัและ
ค ำแนะน ำของผูท่ี้เคยใช้บริกำรมำก่อนในธุรกิจบริกำรทกุประเภทซ่ึงถือเป็นประโยชน์ทำงกำรตลำดท่ีจะ
น ำเสนอขอ้มูลใหมี้ลกัษณะตรงกบัควำมตอ้งกำรของผูบ้ริโภค 
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ระเบียบวธีิวจัิย 
 

 กำรวิจัย น้ี เ ป็นวิจัย เ ชิ งป ริมำณ  (Quantitative Research) เก็บข้อ มูลจำกกำรส ำรวจโดยใช้
แบบสอบถำมเป็นเคร่ืองมือในกำรเก็บรวบรวมขอ้มูลซ่ึงมีขั้นตอนด ำเนินกำรวจิยัดงัน้ี 
ประชำกรและกลุ่มตวัอยำ่ง 
 ประชำกรท่ีศึกษำเป็นผูบ้ริโภคซ่ึงพำนกัอำศยัในประเทศไทยท่ีเคยมีประสบกำรณ์กำรสั่งซ้ือหรือ
สนใจท่ีจะสั่งซ้ือสินคำ้ผำ่นร้ำนคำ้ในสังคมออนไลน์ 
 
เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 
 เคร่ืองมือท่ีใช้ในกำรวิจยัคือแบบสอบถำม  (Questionnaire) ท่ีมีสำระตำมเร่ืองท่ีวิจยัและตรงตำม
วตัถุประสงคใ์นกำรวจิยัโดยเน้ือหำแบ่งออกเป็น 4ส่วนดงัน้ี 
 ส่วนท่ี 1 แบบสอบถำมขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถำม 
 ส่วนท่ี 2 แบบสอบถำมกำรตดัสินใจซ้ือซ้ือสินคำ้ของผูบ้ริโภค 
 ส่วนท่ี 3 แบบสอบถำมขอ้มูลเก่ียวกบัปัจจยัทำงดำ้นส่วนประสมทำงกำรตลำดแบ่งเป็น 7 ดำ้น 1.
ดำ้นผลิตภณัฑ์และกำรบริกำร 2.ดำ้นรำคำ 3.ดำ้นช่องทำงกำรจดัจำหน่ำย 4.ดำ้นกำรส่งเสริมกำรตลำด 5.ดำ้น
บุคคล 6.ดำ้นกำรสร้ำงและนำเสนอลกัษณะทำงกำยภำพ 7.ดำ้นกระบวนกำร 
 ส่วนท่ี 4 แบบสอบถำมกำรพฒันำกำรส่ือสำรเพื่อให้เกิดประสิทธิผลแบ่งเป็น 5 ดำ้น 1.กำรระบุกลุ่ม
ผูรั้บข่ำวสำรเป้ำหมำย 2.กำรก ำหนดวตัถุประสงค์ของกำรส่ือสำร 3.กำรออกแบบข่ำวสำร 4.กำรเลือก
ช่องทำงกำรส่ือสำร 5.กำรตั้งงบประมำณกำรส่ือสำรโดยรวม 
 
การวเิคราะห์ข้อมูล 
 1.สถิติพรรณนำได้แก่ค่ำควำมถ่ี  (Frequency) ค่ำเฉล่ีย (Mean) และค่ำร้อยละ (Percentage) เพื่อ
วเิครำะห์ขอ้มูลทัว่ไป 
 2. กำรทดสอบสมมติฐำนในกำรวิเครำะห์ควำมแตกต่ำงระหวำ่งค่ำเฉล่ีย2กลุ่มจะทดสอบสมมติฐำน
โดยใช้กำรทดสอบค่ำ (t-test) ส่วนในกำรวิเครำะห์ควำมแตกต่ำงระหว่ำงค่ำเฉล่ีย 3 กลุ่มข้ึนไปจะทดสอบ
สมมติฐำนโดยใชก้ำรวเิครำะห์ควำมแปรปรวนทำงเดียว (One Way ANOVA) 
 3. กำรวิเครำะห์ควำมสัมพนัธ์ของตวัแปรต่ำงๆโดยใช้กำรวิเครำะห์ค่ำสหสัมพนัธ์ของเพียร์สัน 
(Pearson Product - Moment Correlation Coefficient) 
ข้อค้นพบ 
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 1.ขอ้มูลทัว่ไปของกลุ่มตวัอยำ่งพบวำ่ผูต้อบแบบสอบถำมเป็นเพศหญิงสถำนภำพโสดอำยุระหวำ่ง 
18-30 ปีประกอบอำชีพนกัเรียน/นกัศึกษำมีรำยไดเ้ฉล่ียต่อเดือนอยูท่ี่ 5,000-10,000 บำท (คิดเป็นร้อยละ 61,
ร้อยละ68, ร้อยละ58, ร้อยละ56.5 และร้อยละ34 ตำมล ำดบั) 
 2. ข้อมูลของปัจจัยส่วนประสมทำงกำรตลำดกำรส่ือสำรกำรตลำดผ่ำนส่ือสำธำรณะและกำร
ตดัสินใจซ้ือ 
 ตำรำงท่ี 1 ค่ำเฉล่ียส่วนเบ่ียงเบนมำตรฐำนของปัจจยัส่วนประสมทำงกำรตลำด 
ปัจจยัส่วนประสมทำง
กำรตลำด 

Mean S.D. ระดบักำรตดัสินใจ 

1.ดำ้นผลิตภณัฑ ์ 4.1740 .49533 มำก 
2.ดำ้นรำคำ 4.1400 .60184 มำก 
3.ดำ้นกำรจดัจ ำหน่ำย 4.0825 .53877 มำก 
4.ดำ้นกำรส่งเสริมกำรตลำด 4.2050 .58925 มำก 
5.ดำ้นบุคคลำกร 4.1183 .58446 มำก 
6.ดำ้นกระบวนกำรใหบ้ริกำร 4.1680 .53555 มำก 
7.ดำ้นลกัษณะทำงกำยภำพ 4.1733 .57586 มำก 

จำกตำรำงท่ี 1 พบว่ำเม่ือศึกษำถึงปัจจยัส่วนประสมทำงกำรตลำดโดยรวมอยู่ในระดบัมำกเม่ือ
พิจำรณำเป็นรำยดำ้นจะพบวำ่ควำมส ำคญัของปัจจยัดำ้นกำรส่งเสริมกำรตลำดมีค่ำเฉล่ียสูงสุดรองลงมำคือ
ดำ้นผลิตภณัฑ์ดำ้นลกัษณะทำงกำยภำพดำ้นกระบวนกำรให้บริกำรดำ้นรำคำดำ้นบุคคลำกรและดำ้นกำรจดั
จ ำหน่ำยตำมล ำดบั 
 
 ตำรำงท่ี 2 ค่ำเฉล่ียส่วนเบ่ียงเบนมำตรฐำนเก่ียวกบักำรพฒันำกำรส่ือสำรเพื่อให้เกิดประสิทธิผล 
กำรพฒันำกำรส่ือสำรเพื่อใหเ้กิด
ประสิทธิผล 

Mean S.D. ระดบักำรตดัสินใจ 

1.กำรระบุกลุ่มผูรั้บข่ำวสำรเป้ำหมำย 4.0550 .54887 มำก 
2.กำรก ำหนดวตัถุประสงคข์องกำรส่ือสำร 4.0925 .56949 มำก 
3.กำรออกแบบข่ำวสำร 4.0817 .55767 มำก 
4.กำรเลือกช่องทำงกำรส่ือสำร 3.8983 .56533 มำก 
5.กำรตั้งงบประมำณกำรส่ือสำรโดยรวม 3.9725 .60192 มำก 

จำกตำรำงท่ี 2 พบว่ำเม่ือศึกษำถึงกำรพฒันำกำรส่ือสำรเพื่อให้เกิดประสิทธิผลโดยรวมอยูใ่นระดบั
มำกเม่ือพิจำรณำเป็นรำยดำ้นจะพบวำ่กำรก ำหนดวตัถุประสงคข์องกำรส่ือสำรจะก่อใหเ้กิดเกิดประสิทธิผลท่ี
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มีค่ำเฉล่ียสูงสุดรองลงมำคือกำรออกแบบข่ำวสำรกำรระบุกลุ่มผูรั้บข่ำวสำรเป้ำหมำยกำรตั้งงบประมำณกำร
ส่ือสำรโดยรวมและกำรเลือกช่องทำงกำรส่ือสำรตำมล ำดบั 

 
ตำรำงท่ี 3 ค่ำเฉล่ียส่วนเบ่ียงเบนมำตรฐำนเก่ียวกบักำรตดัสินใจซ้ือ 
กำรตดัสินใจซ้ือ Mean S.D. ระดบักำรตดัสินใจ 
1.ควำมจ ำเป็น 4.0250 .54187 มำก 
2.กำรคน้หำขอ้มูล 4.0850 .54296 มำก 
3.ประเมินจำกตวัเลือก 4.1083 .56901 มำก 
4.ตดัสินใจซ้ือ 4.0633 .54027 มำก 
5.พฤติกรรมหลงักำรซ้ือ 4.0237 .52068 มำก 

 
จำกตำรำงท่ี 3 พบว่ำเม่ือศึกษำถึงกำรตดัสินใจซ้ือสินคำ้ของผูบ้ริโภคโดยรวมอยู่ในระดบัมำกเม่ือ

พิจำรณำเป็นรำยดำ้นจะพบว่ำประเมินจำกตวัเลือกมีค่ำเฉล่ียสูงสุดรอลงมำคือกำรคน้หำขอ้มูลตดัสินใจซ้ือ
ควำมจ ำเป็นและพฤติกรรมหลวักำรซ้ือตำมล ำดบั   
 
ตำรำงท่ี 4 กำรทดสอบสมมติฐำนลกัษณะประชำกรศำสตร์ท่ีส่งผลต่อกำรตดัสินใจซ้ือสินคำ้ของผูบ้ริโภค 

ปัจจยัดำ้น
ประชำกรศำสตร์ 

กำรตดัสินใจซ้ือสินคำ้  
t/F Sig 

เพศ -1.923 0.769 

อำย ุ 0.405 0.749 

อำชีพ 0.744 0.563 

รำยไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 1.933 0.090 

สถำนภำพ 2.094 0.083 

 
*มีนยัส ำคญัทำงสถิติท่ีระดบั 0.05 
จำกตำรำงท่ี 4 พบวำ่เพศ อำยุอำชีพรำยไดเ้ฉล่ียต่อเดือน และสถำนภำพไม่ส่งผลต่อกำรตดัสินใจซ้ือสินคำ้ท่ี
ระดบันยัส ำคญั 0.05 
 

5.ปัจจัยส่วนประสมทำงกำรตลำดมีควำมสัมพันธ์ต่อกำรตัดสินใจซ้ือสินค้ำของผู ้บริโภคมี
ควำมสัมพนัธ์ในทิศทำงเดียวกนัวดัจำกค่ำสหสัมพนัธ์เพียร์สันเท่ำกบั 0.659 ค่ำนยัส ำคญัทำงสถิติ 0.01 
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6.กำรพฒันำกำรส่ือสำรเพื่อให้เกิดประสิทธิผลมีควำมสัมพนัธ์ต่อกำรตดัสินใจซ้ือสินค้ำของ
ผูบ้ริโภคมีควำมสัมพนัธ์ในทิศทำงเดียวกนัวดัจำกค่ำสหสัมพนัธ์เพียร์สันเท่ำกบั 0.631 ค่ำนยัส ำคญัทำงสถิติ 
0.01 
 

อภิปรายผล 
 

ผลกำรวิจยัเร่ือง “กำรส่ือสำรกำรตลำดผ่ำนส่ือสำธำรณะมีผลต่อกำรเลือกซ้ือสินคำ้ของผูบ้ริโภค” 
สำมำรถอภิปรำยผลไดด้งัน้ี 
 ผลจำกกำรศึกษำปัจจยัส่วนประสมทำงกำรตลำดมีควำมสัมพนัธ์ต่อกำรตดัสินใจซ้ือสินค้ำของ
ผูบ้ริโภค ซ่ึงสอดคลอ้งกบังำนวจิยัของ นำงสำวปิยมำภรณ์ ช่วยชูหนู, 2559 ท่ีศึกษำเก่ียวกบั ปัจจยัท่ีมีอิทธิพล
ต่อกำรตดัสินใจซ้ือสินค้ำผ่ำนทำงสังคมออนไลน์ พบว่ำปัจจยัส่วนประสมทำงกำรตลำด ส่งผลต่อกำร
ตดัสินใจซ้ือสินคำ้ของผูบ้ริโภค  
 ผลจำกกำรศึกษำกำรพฒันำกำรส่ือสำรเพื่อให้เกิดประสิทธิผลมีควำมสัมพนัธ์ต่อกำรตดัสินใจซ้ือ
สินคำ้ของผูบ้ริโภค ซ่ึงสอดคลอ้งกบังำนวิจยัของวรีรัตน์สิทธิ เชำว ์โรจนแสง ประภำศรี พงศธ์นำพำณิช ท่ี
ศึกษำเก่ียวกบักำรส่ือสำรทำงกำรตลำดท่ีมีต่อพฤติกรรมกำรตดัสินใจเลือกซ้ือ รถยนต์ประหยดัพลงังำน
มำตรฐำนสำกลของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหำนคร พบว่ำผลของกำรส่ือสำรทำง กำรตลำดท่ีมีผลต่อกำร
ตดัสินใจเลือกซ้ือรถยนตป์ระหยดัพลงังำนมำตรฐำนสำกล 
 
ข้อเสนอแนะ 

1.ในกำรท ำกำรวิจยัคร้ังต่อไปควรศึกษำกลุ่มตวัอยำ่งให้ละเอียดกวำ่น้ีเช่นศึกษำเฉพำะกลุ่มผูบ้ริโภค
ในเขตกรุงเทพมหำนครหรือศึกษำเฉพำะกลุ่มผูบ้ริโภค Gen Y เป็นตน้กำรก ำหนดขอบเขตกลุ่มผูบ้ริโภคให้
ละเอียดจะท ำให้มีประโยชน์ต่อผูป้ระกอบกำรหรือกลุ่มธุรกิจให้สำมำรถเขำ้ใจกลุ่มลูกคำ้แต่ละกลุ่มไดม้ำก
ข้ึน 

2.ในกำรท ำกำรวิจยัคร้ังต่อไปควรศึกษำรำยละเอียดแบบเจำะลึกในกลุ่มผูท่ี้ยงัไม่เคยซ้ือสินคำ้ผำ่น
ทำงสังคมออนไลน์โดยอำจใช้วิธีสัมภำษณ์เป็นรำยบุคคลหรือแบบกลุ่มเพื่อน ำขอ้มูลต่ำงๆมำปรับใช้กบั
ธุรกิจ 
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