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บทคัดย่อ 

การวิจัยเรื่อง “การเปิดรับสื่อและทัศนคติที่มีต่อเว็บไซต์สยามแบรนด์เนม” มีวัตถุประสงค์เพ่ือ
ศึกษาลักษณะทางประชากร พฤติกรรมการเปิดรับสื่อ ทัศนคติ แนวโน้มพฤติกรรมในการใช้บริการของ
ผู้ใช้บริการเว็บไซต์สยามแบรนด์เนม ศึกษาลักษณะทางประชากรที่แตกต่างกันของผู้ใช้บริการเว็บไซต์
สยามแบรนด์เนมกับพฤติกรรมการเปิดรับสื่อของผู้ใช้บริการเว็บไซต์สยามแบรนด์เนม รวมถึงศึกษา
ความสัมพันธ์ของพฤติกรรมการเปิดรับสื่อของผู้ใช้บริการเว็บไซต์สยามแบรนด์เนมกับทัศนคติต่อเว็บไซต์
สยามแบรนด์เนม และศึกษาความสัมพันธ์ของทัศนคติของผู้ใช้บริการต่อเว็บไซต์สยามแบรนด์เนมกับ
แนวโน้มพฤติกรรมในการใช้บริการผ่านเว็บไซต์สยามแบรนด์เนม การวิจัยครั้งนี้ได้น าแนวคิด ทฤษฎีและ
งานวิจัยที่เกี่ยวข้องมาศึกษาเป็นกรอบในการวิเคราะห์ประกอบด้วย แนวคิดเกี่ยวกับลักษณะทาง
ประชากร (Demographics Characteristic)แนวคิดและทฤษฎีการเปิดรับสื่อ  (Media Exposure 
Theory)แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับทัศนคติ (Attitude)และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง รูปแบบการวิจัยเป็นวิจัย
เชิงปริมาณ (Quantitative Research) แบบเก็บข้อมูล ณ ช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง (Cross Sectional 
Study)โด ย ก าร ใช้ ก า ร วิ จั ย เชิ งส า ร ว จ  (Survey Research Method) แ ล ะ ใช้ แ บ บ ส อ บ ถ าม 
(Questionnaire) เป็นเครื่องมือในการเก็บแบบสอบถามด้วยตนเอง ซึ่งกลุ่มประชากรที่ใช้ในการศึกษา
ครั้งนี้ คือ ผู้ใช้บริการเว็บไซต์สยามแบรนด์เนม มีอายุตั้งแต่ 12 ปี ขึ้นไปที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย และ
เคยใช้บริการเว็บไซต์สยามแบรนด์เนมภายในช่วงเวลา 6 เดือน จ านวน 300 คน การเลือกกลุ่มตัวอย่างใช้
วิธีสุ่มตัวอย่างโดยใช้ความสะดวก (Convenience  Sampling)และการสุ่มตัวอย่างแบบก้อนหิมะหรือ
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แบบลูกโซ่   (Snowball  Sampling or Chain Sampling)คื อการเลื อกกลุ่ มตั วอย่ างในลักษณ ะ
แบบต่อเนื่อง  โดยที่ตัวอย่างแรกจะเป็นผู้ให้ค าแนะน าหรือส่งแบบสอบถามออนไลน์ให้กับกลุ่มตัวอย่าง
ต่อไปเรื่อยๆ อย่างสุ่ม  โดยกระจายไปตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ  และรายได้  จนกระทั่งได้
ขนาดกลุ่มตัวอย่างตามที่ผู้วิจัยก าหนดไว้  จากนั้นจึงด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลเพ่ือน าข้อมูลมา
วิเคราะห์ผลต่อไป ส าหรับการวิเคราะห์ข้อมูล ใช้สถิติ เชิงพรรณา ได้แก่ ค่าจ านวน  ค่าร้อยละ 
(Percentage) ค่ า เฉลี่ ย  (Mean) ความถี่  (Frequency) และค่ า เบี่ ย ง เบน มาตรฐาน  (Standard 
Deviation) เพ่ืออธิบายถึงข้อมูลลักษณะทางประชากรของกลุ่มตัวอย่าง พฤติกรรมการเปิดรับข้อมูล
ข่าวสารผ่านเว็บไซต์สยามแบรนด์เนมของกลุ่มตัวอย่าง ทัศนคติที่มีต่อการใช้บริการเว็บไซต์สยามแบรนด์
เนมของกลุ่มตัวอย่าง แนวโน้มพฤติกรรมการใช้บริการเว็บไซต์สยามแบรนด์เนมของกลุ่มตัวอย่าง ค าถาม
ปลายเปิดเกี่ยวกับข้อเสนอแนะและสถิติเชิงอนุมานในกรณีทดสอบความแตกต่างค่าเฉลี่ยประชากร  2  
กลุ่ม  ใช้ t-test Independence  และกรณีมากกว่า 2  กลุ่ม  ใช้  One-way  ANOVA  โดยใช้    F-
test  และการทดสอบค่าสัมประสิทธิ์ สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน  (Pearson’s product moment 
Correlation Coefficient) โดยใช้ t-test 

จาการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มากกว่าเพศชาย อายุระหว่าง 24-42 ปี 
(วัยท างานตอนต้น) มีสถานภาพโสด การศึกษาอยู่ ในระดับปริญญาตรี ประกอบอาชีพพนักงาน
บริษัทเอกชน มีรายได้ส่วนตัวเฉลี่ยต่อเดือนระหว่าง 20,001- 30,000 บาทส่วนใหญ่ไม่เป็นสมาชิกเว็บไซต์
สยามแบรนด์เนมและสนใจจะซื้อสินค้าแบรนด์เนมยี่ห้อ PRADA 

 กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เปิดรับเว็บไซต์สยามแบรนด์เนม 1 ครั้งต่อสัปดาห์ เพ่ือเปิดรับข้อมูล
ข่าวสารเกี่ยวกับสินค้า Hi-End (ห้องซื้อ - ขาย)มีระยะเวลาในการใช้บริการ 1-2 ชั่วโมงต่อครั้ง ใช้บริการ
ในช่วงเวลา 19.01 – 22.00 น. ซึ่งส่วนใหญ่เข้าใช้บริการที่บ้าน กลุ่มตัวอย่างที่เคยซื้อสินค้าและไม่เคยซื้อ
สินค้ามีจ านวนเท่ากัน ส่วนใหญ่ซื้อสินค้าแบรนด์เนมประเภทกระเป๋าถือ ซื้อสินค้าแบรนด์เนม2- 3 เดือน
ครั้ง โดยติดต่อกับผู้ขายผ่านทางโทรศัพท ์
 กลุ่มตัวอย่างมีค่าเฉลี่ยทัศนคติที่มีต่อการใช้บริการเว็บไซต์สยามแบรนด์เนมจ าแนกตามด้าน
ค่าเฉลี่ยโดยระดับความรู้สึกรวมเท่ากับ 3.84 ซึ่งหมายถึงกลุ่มตัวอย่างมีทัศนคติต่อการใช้บริการเว็บไซต์
สยามแบรนด์เนมทางด้านบวกโดยเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน เรียงล าดับจากมากไปน้อย พบว่า กลุ่ม
ตัวอย่างมีทัศนคติด้านความน่าเชื่อถือโดยมีค่าเฉลี่ยระดับความรู้สึกเท่ากับ3.86 รองลงมาคือ ด้านความ
สะดวกสบายโดยมีค่าเฉลี่ยระดับความรู้สึกเท่ากับ 3.82เมื่อพิจารณาแต่ละด้าน ดังนี้ 

http://siambrandname.com/forum/forumdisplay.php?f=44
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- ด้านความน่าเชื่อถือทัศนคติที่มีต่อการใช้บริการเว็บไซต์สยามแบรนด์ เนมด้านความ
น่าเชื่อถือที่กลุ่มตัวอย่างเห็นว่าดีที่สุดคือ เว็บไซต์สยามแบรนด์เนมมีความน่าเชื่อถือท าให้ไว้วางใจที่จะ
เลือกซื้อโดยมีค่าเฉลี่ยของความรู้สึกอยู่ที่ 3.94ซึ่งหมายถึง มีทัศนคติต่อการใช้บริการเว็บไซต์สยามแบรนด์
เนมทางด้านบวก 

- ด้านความสะดวกสบายทัศนคติที่มีต่อการใช้บริการเว็บไซต์สยามแบรนด์เนมด้านความ
สะดวกสบายที่กลุ่มตัวอย่างเห็นว่าดีที่สุดคือ เว็บไซต์สยามแบรนด์เนมน าเสนอสินค้าอย่างละเอียดทั้งรูป
และข้อมูลสินค้าท าให้เป็นที่พอใจแก่ลูกค้า โดยมีค่าเฉลี่ยของความรู้สึกอยู่ที่ 3.95 ซึ่งหมายถึง มีทัศนคติ
ต่อการใช้บริการเว็บไซต์สยามแบรนด์เนมด้านความสะดวกสบายทางด้านบวก และกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่
มีความตั้งใจจะใช้บริการเว็บไซต์สยามแบรนด์เนมต่อไปอยู่ในระดับมากโดยมีค่าเฉลี่ยความตั้งใจเท่ากับ 
3.96เท่ากันกับกลุ่มตัวอย่างมีความตั้งใจที่จะแนะน าให้ผู้อ่ืนซื้อสินค้าผ่านเว็บไซต์สยามแบรนด์เนม อยู่ใน
ระดับมากโดยมีค่าเฉลี่ยความตั้งใจเท่ากับ 3.96 
 ส าหรับการทดสอบสมมติฐานพบว่า  

- ลักษณะทางประชากรที่แตกต่างกัน มีพฤติกรรมการเปิดรับสื่อเว็บไซต์สยามแบรนด์เนม 
ความถี่ (ครั้ง/สัปดาห์) แตกต่างกัน  ซึ่งผลการทดสอบสมมติฐานพบว่ามีเพียง เพศ อายุ    และรายได้
เท่านั้นที่มีพฤติกรรมการเปิดรับสื่อเว็บไซต์สยามแบรนด์เนม ความถี่ (ครั้ง/สัปดาห์) แตกต่างกัน  ส่วน
สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา และอาชีพ มีพฤติกรรมการเปิดรับสื่อเว็บไซต์สยามแบรนด์เนม ความถี่ 
(ครั้ง/สัปดาห์)          ไมแ่ตกต่างกัน 

- พฤติกรรมการเปิดรับสื่อเว็บไซต์สยามแบรนด์เนมความถี่(ครั้ง/สัปดาห์)มีความสัมพันธ์
กับทัศนคติโดยรวมต่อเว็บไซต์สยามแบรนด์เนม จากผลการศึกษาทั้งด้านทัศนคติโดยรวม  ด้านความ
น่าเชื่อถือ และด้านความสะดวกสบาย พบว่าพฤติกรรมการเปิดรับสื่อเว็บไซต์สยามแบรนด์เนมมี
ความสัมพันธ์กับทัศนคติโดยรวมต่อเว็บไซต์สยามแบรนด์เนม   

- ทัศนคติโดยรวมต่อเว็บไซต์สยามแบรนด์เนมมีความสัมพันธ์กับแนวโน้มพฤติกรรมในการ
ใช้บริการผ่านเว็บไซต์สยามแบรนด์เนมทั้ง 2 ด้าน  ได้แก่ ด้านความน่าเชื่อถือ และด้านความสะดวกสบาย         
มีทัศนคติเชิงบวกอีกทั้งยังมีความสัมพันธ์กับความตั้งใจในการใช้บริการผ่านเว็บไซต์สยามแบรนด์เนม
ต่อไปและตั้งใจที่จะแนะน าให้บุคคลอ่ืนใช้บริการเว็บไซต์สยามแบรนด์เนมต่อไป 
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บทน า 

ที่มาและความส าคัญของปัญหา 

ในยุคเทคโนโลยีสารสนเทศเฉกเช่นในปัจจุบัน  มีให้การติดต่อสื่อสารข้ามประเทศเป็นเรื่องปกติ

ธรรมดา ส่งผลให้ทัศนคติและค่านิยมต่างๆ ของมนุษย์มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ขณะเดียวกัน ก็

สนับสนุนให้การถ่ายทอดวัฒนธรรมและประเพณีต่างๆ เป็นไปได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 

โดยเฉพาะในโลกของแฟชั่นการแต่งกายที่สะท้อนถึงการผสานวัฒนธรรมและประเพณีต่างๆ ระหว่างซีก

โลกตะวันตกและ   ซีกโลกตะวันออกอย่างกลมกลืน  

การถ่ายทอดวัฒนธรรมและประเพณีดังกล่าวได้ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าแฟชั่นของ

ผู้คนในสังคม โดยส่วนใหญ่มักจะตัดสินใจเลือกซื้อจากคุณภาพของสินค้า รวมถึงเลือกซื้อสินค้าที่มีตรา

สินค้า (สินค้าแบรนด์เนม) ซึ่งมีชื่อเสียงและเป็นที่ยอมรับในสังคม โดยเฉพาะในกลุ่มสินค้าแฟชั่นการแต่ง

กาย เช่น เสื้อผ้า นาฬิกา รองเท้าและกระเป๋า เนื่องจากเชื่อว่า ตราสินค้าดังกล่าวจะเป็นการบ่งบอกถึง

ฐานะทางสังคม ความทันสมัย ทั้งยังช่วยส่งเสริมภาพลักษณ์ของตนเองให้เป็นที่ยอมรับในสังคม ตลอดจน

ดึงดูดความสนใจของกลุ่มเพื่อนฝูงที่คบหาสมาคมมากยิ่งขึ้น  

ทั้งนี้ สินค้าแบรนด์เนมสามารถแบ่งออกได้เป็น 3 กลุ่มใหญ่ ได้แก่ 

1. สินค้าแบรนด์เนมระดับโลก หรือสินค้า “Hi-End” ซึ่งเป็นตราสินค้าที่มีต านานและ

ประวัติศาสตร์ยาวนาน เป็นที่นิยม ได้รับการยอมรับและความเชื่อถือในสังคมสูง เนื่องจากมีกระบวนการ

ผลิตที่มีประสิทธิภาพ มีคุณภาพดี มีการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ในหลายประเทศท่ัวโลก เช่น Louis Vuitton, 

Channel, Hermes, Gucci, Balenciaga, Prada, BottegaVeneta, MiuMiu, Fendi, Dior, Celine, 

Marc by Marc Jacobs, Loewe, Tod’s, YSL, Chloe, Burberry, Mulberry เป็นต้น 

2. สินค้าแบรนด์เนมที่ขายในห้างสรรพสินค้าระดับพรีเมี่ยมทั่วโลก หรือสินค้า “Premium 

Hi-Street” เช่น Coach, Armani Exchange, Longchamp, Kate Spade, Juicy Coutureเป็นต้น 
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3. สินค้าแบรนด์เนมที่ขายในห้างสรรพสินค้าทั่วไป หรือสินค้า“Hi-Street” เช่น Kipling,       

Le SportSac, Charles & Keith, Guess, Jaspal, MNG, Play Boy เป็นต้น 

ส าหรับประเทศไทย ในอดีตกลุ่มคนที่มีก าลังซื้อสินค้าแบรนด์เนม คือ กลุ่มชนชั้นสูง อาทิ นัก

ธุรกิจและพ่อค้ารายใหญ่ รวมถึงลูกหลาน แต่ปัจจุบัน ค่านิยมดังกล่าวได้เปลี่ยนแปลงไป โดยกลุ่มคนที่

นิยมซื้อสินค้า  แบรนด์เนมมากที่สุด ได้แก่ พนักงานบริษัทเอกชน ซึ่งพร้อมจะจ่ายรายได้ในราคาสูง 

เนื่องจากจะท าให้ตนเองดูดี มีฐานะ และสร้างความสุข เมื่อมีผู้ อ่ืนเห็นตนเองใช้สินค้าแบรนด์เนม 

นอกจากนั้น นักแสดงที่เป็นที่ชื่นชอบก็มีส่วนสนับสนุนให้สินค้าแบรนด์เนมนั้นๆ มีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้น

และด้วยปัจจัยต่างๆ เหล่านี้เอง ส่งผลให้แนวโน้มการใช้สินค้าแบรนด์เนมของคนไทยปรับเพ่ิมสูงขึ้นและมี

แนวโน้มสูงกว่าค่าเฉลี่ยของภูมิภาคเอเชีย ตั้งแต่ปี 2550-2551 แม้ภาพรวมเศรษฐกิจจะอยู่ในภาวะ

ถดถอย 

ค่านิยมเกี่ยวกับสินค้าแบรนด์เนมกลายเป็นที่มาของธุรกิจการซื้อ-ขายสินค้าแบรนด์เนม โดย

อาจจะเริ่มต้นจากการเริ่มซื้อสินค้าแบรนด์เนมไว้ใช้เอง และเมื่อมีสินค้ารุ่นใหม่ออกมาอย่างต่อเนื่อง จึง

เริ่มมีแนวคิดที่จะขายสินค้าเดิมที่ใช้งานน้อยหรือตกรุ่น เพ่ือน าเงินไปซื้อสินค้ารุ่นใหม่ที่ทันสมัยกว่า  ทั้งนี้ 

ในปัจจุบัน นอกจากการขายสินค้าตามร้านรับซื้อสินค้าแบรนด์เนมมือสองแล้ว การประกาศขายสินค้าตาม

เว็บไซต์ก็เป็นพฤติกรรมการขายสินค้าของผู้บริโภคยุคใหม่ที่ก าลังเป็นที่นิยม โดยผู้ที่สนใจสามารถสมัคร

สมาชิกและเสนอขายสินค้าได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ไม่จ าเป็นต้องมีหน้าร้าน แต่สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย

ได้รวดเร็วและกว้างขวางมากขึ้น  

 จากผลการส ารวจของศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) พบว่า 

คนไทยซื้อสินค้าผ่านระบบออนไลน์เพ่ิมข้ึนจาก 47.8 % เป็น 57.2 % และมีแนวโน้มเพ่ิมข้ึนอย่างต่อเนื่อง 

(ข้อมูล ณ วันที่ 14 ธันวาคม 2555)เช่นเดียวกับศูนย์วิจัยกสิกรไทยที่คาดการณ์ว่า ในปี 2556 ตลาดค้า

ปลีกออนไลน์จะมีการเติบโตมากกว่า 90,000 ล้านบาท โดยประเภทสินค้าที่ผู้บริโภคนิยมซื้อผ่านระบบ

ออนไลน์มากที่สุด คือ สินค้าแฟชั่น เครื่องส าอางค์ ยาและอาหารเสริม จากผลการส ารวจดังกล่าว 

ประกอบกับค่านิยมที่เปลี่ยนแปลงไปของผู้คนในสังคมดังที่กล่าวไว้ข้างต้น ส่งผลให้ผู้วิจัยสนใจที่จะศึกษา
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ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกซื้อสินค้าแบรนด์เนมผ่านระบบออนไลน์ เพ่ือศึกษาถึงการเปิดรับข้อมูลข่าวสาร

และทัศนคติของผู้บริโภค อันจะน าไปสู่การตัดสินใจซื้อสินค้าดังกล่าวผ่านระบบออนไลน์(ข้อมูล ณ วันที่ 

16 เมษายน 2556) 

 “สยามแบรนด์เนม”  เป็นแหล่งรวบรวม แลกเปลี่ยน และซื้อ-ขายสินค้าแบรนด์เนมชั้นน า

มากมาย ตั้งแต่ระดับ Hi-End ไปจนถึง Hi-Street ที่เป็นของแท้แน่นอน  ตั้งแต่เสื้อผ้า กระเป๋า รองเท้า 

นาฬิกา และเครื่องประดับ แห่งแรกของประเทศไทย ซึ่งประสบความส าเร็จในฐานะชุมชนคอมมิตี้

ออนไลน์ที่มีความน่าเชื่อถือ ได้รับการไว้วางใจของผู้ใช้บริการเป็นจ านวนมาก และมีตัวตนชัดเจน  

 สมาชิกในเว็บไซต์ร่วมหมื่นคน มีจุดยืนเดียวกันว่าจะไม่ใช้ของปลอม ของเลียนแบบ ไม่ว่าจะ

เลียนแบบได้เหมือนแค่ไหนก็ตาม กลุ่มเป้าหมายของเว็บไซต์คือผู้ที่มีรายได้ระดับ B+ ขึ้นไป เนื่องจากเป็น

สินค้าที่สมาชิกในเว็บไซต์ใช้ พูดคุย และซื้อขายแลกปลี่ยนนั้นเป็นสินค้าแบรนด์เนมที่เป็นของแท้เท่านั้น 

จึงมีราคาค่อนข้างสูง     ท าให้ดึงดูดกลุ่มที่มีพฤติกรรมการใช้จ่ายที่อยู่ระดับดั งกล่าว และสิ่งที่แตกต่าง

จากเว็บไซต์อ่ืนก็คือ ขั้นตอนในการสมัครสมาชิกที่ค่อนข้างรัดกุม และมีการเก็บหลักฐานส่วนตัวต่างๆ 

อย่างละเอียด ซึ่งหากเกิดกรณีการโกงเกิดขึ้น ผู้เสียหายสามารถขอข้อมูลจากทางเว็บไซต์เพ่ือใช้เป็น

หลักฐานในการด าเนินคดีทางกฎหมายได้ทันที 

 เว็บไซต์สยามแบรนด์เนม เน้นคุณภาพของสมาชิกที่เข้ามาอยู่ในชุมชน จึงไม่เคยมีการโฆษณาที่

ไหนเลย ซึ่งเกรงว่าสมาชิกจะเพ่ิมมากเกินไป และดูแลได้ไม่ทั่วถึง สมาชิกที่เข้ามาล้วนแล้วแต่มาด้วยการ

บอกปากต่อปากในกลุ่มผู้ใช้สินค้าแบรนด์เนมของแท้ด้วยกัน ซึ่งในแต่ละวันเว็บไซต์แห่งนี้มีการซื้อ-ขายไม่

ต่ ากว่าวันละหลายล้านบาท ซึ่งถือเป็นชุมชนออนไลน์ที่มีสมาชิกในชุมชนมีคุณภาพที่สุดในแง่ของการมี

ศักยภาพในการซื้อ-ขายสูงมากแห่งหนึ่งในเมืองไทย 

ทั้งนี้ ผู้วิจัยได้เลือกที่จะศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการซื้อสินค้าของลูกค้าในเว็บไซต์ “สยามแบรนด์

เนม”เนื่องจากเป็นเว็บไซต์ขายสินค้าแบรนด์เนมที่ได้รับความเชื่อถือจากสังคมในวงกว้าง มีผู้คนสนใจ

ประกาศขายและซื้อสินค้าแบรนด์เนมผ่านเว็บไซต์ดังกล่าวจ านวนมากในแต่ละวัน ทั้งยังมีระบบการ

จัดเก็บข้อมูลของผู้ขายอย่างรัดกุม เพ่ือป้องกันการหลอกขายสินค้า ซึ่งการศึกษาครั้งนี้สามารถน ามาใช้

เป็นข้อมูลพ้ืนฐานในการวางแผนการตลาด ปรับปรุงกลยุทธ์ทางการตลาด และการสื่อสารการตลาดให้แก่
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ผู้ขายสินค้าแบรนด์เนมผ่านระบบออนไลน์ในอนาคต อันจะช่วยสนับสนุนในการยกระดับขีดความสามารถ

ในการแข่งขันของผู้ประกอบธุรกิจในอนาคต 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพ่ือศกึษาลักษณะทางประชากร พฤติกรรมการเปิดรับสื่อ ทัศนคติ แนวโน้มพฤติกรรมใน

การใช้บริการของผู้ใช้บริการเว็บไซต์สยามแบรนด์เนม 

2. เพ่ือศึกษาลักษณะทางประชากรที่แตกต่างกันของผู้ใช้บริการเว็บไซต์สยามแบรนด์เนมกับ

พฤติกรรมการเปิดรับสื่อของผู้ใช้บริการเว็บไซต์สยามแบรนด์เนม 

3. เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ของพฤติกรรมการเปิดรับสื่อของผู้ใช้บริการเว็บไซต์สยามแบรนด์

เนมกับทัศนคติต่อเว็บไซต์สยามแบรนด์เนม  

4. เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ของทัศนคติของผู้ใช้บริการต่อเว็บไซต์สยามแบรนด์เนมกับแนวโน้ม

พฤติกรรมในการใช้บริการผ่านเว็บไซต์สยามแบรนด์เนม   

 

วิธีการวิจัย 

ในการวิจัยครั้งนี้เป็นรูปแบบการวิจัยเป็นวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) แบบเก็บ
ข้อมูล ณ ช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ ง (Cross Sectional Study)โดยการใช้การวิจัยเชิงส ารวจ (Survey 
Research Method) และใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเครื่องมือในการเก็บแบบสอบถามด้วย
ตนเอง ซึ่งกลุ่มประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ ผู้ใช้บริการเว็บไซต์สยามแบรนด์เนม มีอายุตั้งแต่ 12 
ปี ขึ้นไปที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย และเคยใช้บริการเว็บไซต์สยามแบรนด์เนมภายในช่วงเวลา 6 เดือน 
จ านวน 300 คน การเลือกกลุ่มตัวอย่างใช้วิธีสุ่มตัวอย่างโดยใช้ความสะดวก (Convenience  Sampling)
และการสุ่มตัวอย่างแบบก้อนหิมะหรือแบบลูกโซ่  (Snowball  Sampling or Chain Sampling)คือการ
เลือกกลุ่มตัวอย่างในลักษณะแบบต่อเนื่อง  โดยที่ตัวอย่างแรกจะเป็นผู้ให้ค าแนะน าหรือส่งแบบสอบถาม
ออนไลน์ให้กับกลุ่มตัวอย่างต่อไปเรื่อยๆ อย่างสุ่ม  โดยกระจายไปตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ  
และรายได้  จนกระทั่งได้ขนาดกลุ่มตัวอย่างตามที่ผู้วิจัยก าหนดไว้  จากนั้นจึงด าเนินการเก็บรวบรวม
ข้อมูลเพ่ือน าข้อมูลมาวิเคราะห์ผลต่อไป ส าหรับการวิเคราะห์ข้อมูล ใช้สถิติเชิงพรรณา ได้แก่ ค่าจ านวน  
ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) ความถี่ (Frequency) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard 
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Deviation) เพ่ืออธิบายถึงข้อมูลลักษณะทางประชากรของกลุ่มตัวอย่าง พฤติกรรมการเปิดรับข้อมูล
ข่าวสารผ่านเว็บไซต์สยามแบรนด์เนมของกลุ่มตัวอย่าง ทัศนคติที่มีต่อการใช้บริการเว็บไซต์สยามแบรนด์
เนมของกลุ่มตัวอย่าง แนวโน้มพฤติกรรมการใช้บริการเว็บไซต์สยามแบรนด์เนมของกลุ่มตัวอย่าง ค าถาม
ปลายเปิดเกี่ยวกับข้อเสนอแนะและสถิติเชิงอนุมานในกรณีทดสอบความแตกต่างค่าเฉลี่ยประชากร  2  
กลุ่ม  ใช้ t-test Independence  และกรณีมากกว่า 2  กลุ่ม  ใช้  One-way  ANOVA  โดยใช้    F-
test  และการทดสอบค่าสัมประสิทธิ์ สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน  (Pearson’s product moment 
Correlation Coefficient) โดยใช้ t-test 

 
ผลการวิจัย และอภิปรายผล 

  
จาการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มากกว่าเพศชาย อายุระหว่าง 24-42 ปี 

(วัยท างานตอนต้น) มีสถานภาพโสด การศึกษาอยู่ ในระดับปริญญาตรี ประกอบอาชีพพนักงาน
บริษัทเอกชน มีรายได้ส่วนตัวเฉลี่ยต่อเดือนระหว่าง 20,001- 30,000 บาทส่วนใหญ่ไม่เป็นสมาชิกเว็บไซต์
สยามแบรนด์เนม และสนใจจะซื้อสินค้าแบรนด์เนมยี่ห้อ PRADA 

 กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เปิดรับเว็บไซต์สยามแบรนด์เนม 1 ครั้งต่อสัปดาห์ เพ่ือเปิดรับข้อมูล
ข่าวสารเกี่ยวกับสินค้า Hi-End (ห้องซื้อ - ขาย)มีระยะเวลาในการใช้บริการ 1-2 ชั่วโมงต่อครั้ง ใช้บริการ
ในช่วงเวลา 19.01 – 22.00 น. ซึ่งส่วนใหญ่เข้าใช้บริการที่บ้าน กลุ่มตัวอย่างที่เคยซื้อสินค้าและไม่เคยซื้อ
สินค้ามีจ านวนเท่ากัน ส่วนใหญ่ซื้อสินค้าแบรนด์เนมประเภทกระเป๋าถือ ซื้อสินค้าแบรนด์เนม2- 3 เดือน
ครั้ง โดยติดต่อกับผู้ขายผ่านทางโทรศัพท ์
 กลุ่มตัวอย่างมีค่าเฉลี่ยทัศนคติที่มีต่อการใช้บริการเว็บไซต์สยามแบรนด์เนมจ าแนกตามด้าน
ค่าเฉลี่ยโดยระดับความรู้สึกรวมเท่ากับ3.84 ซึ่งหมายถึงกลุ่มตัวอย่างมีทัศนคติต่อการใช้บริการเว็บไซต์
สยามแบรนด์เนมทางด้านบวกโดยเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน เรียงล าดับจากมากไปน้อย พบว่า กลุ่ม
ตัวอย่างมีทัศนคติด้านความน่าเชื่อถือโดยมีค่าเฉลี่ยระดับความรู้สึกเท่ากับ3.86 รองลงมาคือ ด้านความ
สะดวกสบายโดยมีค่าเฉลี่ยระดับความรู้สึกเท่ากับ 3.82เมื่อพิจารณาแต่ละด้าน ดังนี้ 

- ด้านความน่าเชื่อถือทัศนคติที่มีต่อการใช้บริการเว็บไซต์สยามแบรนด์ เนมด้านความ
น่าเชื่อถือที่กลุ่มตัวอย่างเห็นว่าดีที่สุดคือ เว็บไซต์สยามแบรนด์เนมมีความน่าเชื่อถือท าให้ไว้วางใจที่จะ

http://siambrandname.com/forum/forumdisplay.php?f=44
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เลือกซื้อโดยมีค่าเฉลี่ยของความรู้สึกอยู่ที่ 3.94ซึ่งหมายถึง มีทัศนคติต่อการใช้บริการเว็บไซต์สยามแบรนด์
เนมทางด้านบวก 

- ด้านความสะดวกสบายทัศนคติที่มีต่อการใช้บริการเว็บไซต์สยามแบรนด์เนมด้านความ
สะดวกสบายที่กลุ่มตัวอย่างเห็นว่าดีที่สุดคือ เว็บไซต์สยามแบรนด์เนมน าเสนอสินค้าอย่างละเอียดทั้งรูป
และข้อมูลสินค้าท าให้เป็นที่พอใจแก่ลูกค้า โดยมีค่าเฉลี่ยของความรู้สึกอยู่ที่ 3.95ซึ่งหมายถึง มีทัศนคติต่อ
การใช้บริการเว็บไซต์สยามแบรนด์เนมด้านความสะดวกสบายทางด้านบวก และกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มี
ความตั้งใจจะใช้บริการเว็บไซต์สยามแบรนด์เนมต่อไปอยู่ในระดับมากโดยมีค่าเฉลี่ยความตั้งใจเท่ากับ 
3.96เท่ากันกับกลุ่มตัวอย่างมีความตั้งใจที่จะแนะน าให้ผู้อ่ืนซื้อสินค้าผ่านเว็บไซต์สยามแบรนด์เนม อยู่ใน
ระดับมากโดยมีค่าเฉลี่ยความตั้งใจเท่ากับ 3.96 
 ส าหรับการทดสอบสมมติฐานพบว่า  

- ลักษณะทางประชากรที่แตกต่างกัน มีพฤติกรรมการเปิดรับสื่อเว็บไซต์สยามแบรนด์เนม 
ความถี่ (ครั้ง/สัปดาห์) แตกต่างกัน  ซึ่งผลการทดสอบสมมติฐานพบว่ามีเพียง เพศ อายุ    และรายได้
เท่านั้นที่มีพฤติกรรมการเปิดรับสื่อเว็บไซต์สยามแบรนด์เนม ความถี่ (ครั้ง/สัปดาห์) แตกต่างกัน  ส่วน
สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา และอาชีพ มีพฤติกรรมการเปิดรับสื่อเว็บไซต์สยามแบรนด์เนม ความถี่ 
(ครั้ง/สัปดาห์) ไม่แตกต่างกัน 

- พฤติกรรมการเปิดรับสื่อเว็บไซต์สยามแบรนด์เนมความถี่(ครั้ง/สัปดาห์)มีความสัมพันธ์
กับทัศนคติโดยรวมต่อเว็บไซต์สยามแบรนด์เนม จากผลการศึกษาทั้งด้านทัศนคติโดยรวม  ด้านความ
น่าเชื่อถือ และด้านความสะดวกสบาย พบว่าพฤติกรรมการเปิดรับสื่อเว็บไซต์สยามแบรนด์เนมมี
ความสัมพันธ์กับทัศนคติโดยรวมต่อเว็บไซต์สยามแบรนด์เนม   

- ทัศนคติโดยรวมต่อเว็บไซต์สยามแบรนด์เนมมีความสัมพันธ์กับแนวโน้มพฤติกรรมในการ
ใช้บริการผ่านเว็บไซต์สยามแบรนด์เนมทั้ง 2 ด้าน  ได้แก่ ด้านความน่าเชื่อถือ และด้านความสะดวกสบาย         
มีทัศนคติเชิงบวกอีกทั้งยังมีความสัมพันธ์กับความตั้งใจในการใช้บริการผ่านเว็บไซต์สยามแบรนด์เนม
ต่อไปและตั้งใจที่จะแนะน าให้บุคคลอ่ืนใช้บริการเว็บไซต์สยามแบรนด์เนมต่อไป 
 

ข้อเสนอแนะจากการวิจัย 
1. จากการศึกษาลักษณะทางประชากรยังพบว่า กลุ่มผู้ใช้บริการส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมากกว่า

เพศชาย เนื่องจากเว็บไซต์สยามแบรนด์เนมนั้นมุ่งเน้นสินค้าของผู้หญิงที่เป็นกลุ่มเป้าหมายหลัก อย่างไรก็
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ตาม เว็บไซต์สยามแบรนด์เนมจึงควรศึกษาความต้องการของกลุ่มผู้ใช้บริการเป็นผู้ชายมากขึ้น เพ่ือเพ่ิม
ความหลากหลายของสินค้าและขยายฐานลูกค้าของตนเองให้มากขึ้นในอนาคต 

2. จากการศึกษาพฤติกรรมการเปิดรับสื่อพบว่า กลุ่มผู้ใช้บริการนั้นมีการเปิดรับข้อมูลข่าวสาร
จาก SBN Town ค่อนข้างน้อย ดังนั้น เว็บไซต์สยามแบรนด์เนมจึงควรศึกษาถึงสาเหตุ เพ่ือที่จะพัฒนา
ด้านเนื้อหาและข้อมูลที่จะส่งเสริมให้กลุ่มผู้ใช้บริการมีการเปิดรับข้อมูลข่าวสารได้อย่างครบถ้วน 

3. จากการศึกษาพฤติกรรมการเปิดรับสื่อพบว่า ขณะนี้ กลุ่มผู้ใช้บริการนั้นมีการเปิดรับข้อมูล
ข่าวสารจากเว็บไซต์สยามแบรนด์เนมที่บ้านเป็นหลัก แต่จ านวนผู้ ใช้บริการที่ เข้าใช้บริการผ่าน
โทรศัพท์มือถือก็มีจ านวนไม่น้อย ดังนั้นเว็บไซต์สยามแบรนด์เนมจึงเพ่ิมช่องทางการสื่อสารที่จะสนับสนุน
การเข้าใช้บริการดังกล่าว อาทิ การสร้าง Application เพ่ือเข้าใช้บริการเว็บไซต์โดยตรง การเปิดช่องทาง
การสื่อสารผ่าน Instagram ซึ่งนอกจากจะเพ่ิมความสะดวกสบายให้แก่ลูกค้าแล้ว ยังอาจเป็นการเพ่ิม
ช่วงเวลาที่ใช้บริการและช่องทางติดต่อกับผู้ขายให้เพ่ิมมากข้ึนอีกด้วย 

4. จากการศึกษาพฤติกรรมการเปิดรับสื่อพบว่า กลุ่มตัวอย่างที่เคยซื้อสินค้าและไม่เคยซื้อมี
จ านวนเท่ากัน ดังนั้น ดังนั้น เว็บไซต์สยามแบรนด์เนมจึงควรศึกษาถึงสาเหตุที่คนไม่ซื้อสินค้าจากเว็บไซต์
ของตน เพ่ือที่จะพัฒนาสินค้าและผลิตภัณฑ์ให้เข้าถึงกลุ่มลูกค้าท่ีหลากหลายมากขึ้น 

5. จากการศึกษาพบว่า พฤติกรรมการเปิดรับสื่อเว็บไซต์สยามแบรนด์เนมมีทัศนคติเชิงบวก
ความน่าเชื่อถือและด้านความสะดวกสบายในการใช้บริการเว็บไซต์สยามแบรนด์เนม ดังนั้น เว็บไซต์สยาม
แบรนด์เนมจึงจ าเป็นจะต้องปรับปรุงและพัฒนาวิธีการในการสร้างความเชื่อถือ ตลอดจนเสริมสร้างความ
สะดวกสบายให้แก่กลุ่มผู้ใช้บริการ เพ่ือรักษาฐานลูกค้าเดิมไว้ ขณะเดียวกัน ก็จะเป็นจุดแข็งในการขยาย
ฐานลูกค้าให้เพิ่มสูงขึ้น 

 

ข้อเสนอแนะต่อการศึกษาในอนาคต 

1. การศึกษาในครั้งต่อไป ควรเพ่ิมการวิจัยเชิงคุณภาพ เพ่ือให้ได้ผลการศึกษาเชิงลึก โดยอาจใช้
การสัมภาษณ์แบบการศึกษาเชิงคุณภาพ โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
ดังนั้นหากมีการศึกษาวิจัยเรื่องเจาะลึก (In-depth Interview) สนทนากลุ่ม (Focus Group) เพ่ือให้ได้
ข้อมูลในเชิงลึกมากยิ่งขึ้น 
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2. การศึกษาในครั้งนี้เป็นการศึกษาเฉพาะการเปิดรับสื่อเว็บไซต์สยามแบรนด์เนมเพียงเท่านั้น 
ควรศึกษาสื่อโซเซียลมีเดียประเภทอ่ืนๆอาทิเช่น อินสตราแกรมและเฟซบุ๊ค  

3. การศึกษาครั้งนี้ได้ท าการส ารวจในช่วงปี พ.ศ. 2557 ซึ่งในการวิจัยครั้งต่อไปอาจจะมีผล
ทางด้านราคาที่มีการปรับขึ้นของสินค้า และอาจจะมีผลกระทบต่อการเปิดรับสื่อ ทัศนคติ และแนวโน้ม
พฤติกรรมที่มีต่อเว็บไซต์สยามแบรนด์เนม จึงควรมีการศึกษาเพ่ือเปรียบเทียบให้เห็นแนวทางพฤติกรรม
การใช้บริการเว็บไซต์สยามแบรนด์เนมในช่วงระยะเวลาที่ต่างกัน 

4. การศึกษาครั้งนี้เป็นการเก็บข้อมูลจากผู้ใช้บริการเว็บไซต์สยามแบรนด์เนม ซึ่งมีทั้งผู้ที่เคยซื้อ
สินค้า และไม่ เคยซื้อสินค้ามาก่อน  ท าให้ข้อมูลที่ ได้รับมานั้นเป็นข้อมู ลที่ ไม่ได้มาจากผู้ที่ เคยมี
ประสบการณ์ ทัศนคติ และแนวโน้มพฤติกรรมของผู้ใช้บริการเว็บไซต์สยามแบรนด์เนมโดยตรง ดังนั้นใน
การศึกษาครั้งต่อไปจึงควรท าการศึกษากลุ่มตัวอย่างที่มีประสบการณ์ในการซื้อสินค้า และใช้บริการ
เว็บไซต์สยามแบรนด์เนมโดยตรง เพ่ือที่จะได้ข้อมูลในหลากหลายมมิติ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการวาง
แผนการสื่อสารให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

5. การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาการเปิดรับสื่อ ทัศนคติ และแนวโน้มพฤติกรรมที่มีต่อเว็บไซต์
สยามแบรนด์เนมเท่านั้น จึงควรท าการศึกษาเพ่ิมเติมในเรื่องของการรับรู้ ความคาดหวัง และความพึง
พอใจของผู้เปิดรับสื่อเว็บไซต์สยามแบรนด์เนมต่อไป 

 
 

กิตติกรรมประกาศ 
 

 รายงานโครงการเฉพาะบุคคลเรื่อง “การเปิดรับสื่อและทัศนคติที่มีต่อเว็บไซส์สยามแบรนด์เนม”

ส าเร็จลุล่วงได้เป็นอย่างดีด้วยความกรุณา และความช่วยเหลืออย่างดียิ่งจาก รองศาสตราจารย์ แอนนา 

จุมพลเสถียร  ที่ให้เกียรติเป็นอาจารย์ที่ปรึกษา ให้ค าแนะน าที่ดีมาโดยตลอด รองศาสตราจารย์ สุเมธ สม

ภักดี ที่ได้กรุณารับเป็นกรรมการสอบรายงานโครงการเฉพาะบุคคล ตลอดจนให้ค าแนะน าปรึกษาทางด้าน

สถิติที่ใช้ในการวิจัยเป็นอย่างดี แก้ไขและตรวจสอบให้รายงานโครงการเฉพาะบุคคลฉบับนี้มีความสมบูรณ์

ที่สุดและอาจารย์ ดร.โมไนยพล รณเวช  ที่กรุณาสละเวลามาเป็นประธานกรรมการสอบรายงานโครงการ

เฉพาะบุคคล  
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 ขอขอบคุณครอบครัวอันเป็นที่รักทุกคนโดยเฉพาะเฮียที่ท าให้มีก าลังใจที่จะสู้ต่อ และให้การ

สนับสนุนเป็นอย่างดีมาตลอด และความส าเร็จในวันนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้หากไม่มีครอบครัวเป็นแรงผลักดัน  

 นอกจากนี้ ขอขอบคุณ เพ่ือนๆ แก๊งค์กะหล่ า MCM10โดยเฉพาะอรทัย นวธร สุภัทรา และ

สวรรยาที่คอยช่วยเหลือ คอยจิก คอยดึง ให้ก าลังใจอย่างเต็มที่ จนสามารถส าเร็จลุล่วงด้วยดี สุดท้ายนี้

ขอขอบคุณมิตรภาพดีๆ ที่แสนประทับใจตลอดระยะเวลา5 ปีและมิตรภาพนี้จะคงอยู่ตลอดไป 

  

สุภรา เครือใจ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
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