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ความสัมพันธ์ระหว่างความคิดเห็นปัจจัยทางการตลาดกับการซื้อสินค้าแฟชั่นออนไลน์ทาง

โซเชียลมีเดียผ่านสมาร์ทโฟน 

Relationship between opinion towards the marketing mix and the 

purchasing of e-commerce fashion goods through social media via 

smartphone. 
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คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน (การบริหารสื่อสารมวลชน) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

บทคัดย่อ 

 การศึกษาเรื่อง “ความสัมพันธ์ระหว่างความคิดเห็นปัจจัยทางการตลาดกับการซื้อสินค้าแฟชั่น

ออนไลน์ทางโซเชียลมีเดียผ่านสมาร์ทโฟน” มีวัตถุประสงค์การศึกษา เพ่ือศึกษาลักษณะประชากรที่

เปิดรับสินค้าแฟชั่นออนไลน์ทางโซเชียลมีเดีย เพ่ือศึกษาการเปิดรับสินค้าแฟชั่นออนไลน์ทางโซเชียลมีเดีย

ของผู้บริโภค เพ่ือศึกษาความคิดเห็นที่มีต่อปัจจัยทางการตลาดที่ส่งผลต่อการซื้อสินค้าแฟชั่นออนไลน์ทาง

โซเชียลมีเดียผ่านสมาร์ทโฟน เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการซื้อสินค้าแฟชั่นออนไลน์ทางโซเชียลมีเดียผ่าน

สมาร์ทโฟน 

 ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างในงานวิจัยนี้ ได้แก่ ประชากรที่มีประสบการณ์ในการซื้อสินค้า

ออนไลน์ทางโซเชียลมีเดียผ่านสมาร์ทโฟนที่อาศัยอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร ทั้งเพศชายและเพศหญิง ที่มี

อายุระหว่าง15-40ปี จ านวน300คน กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง21-25ปี ส่วนใหญ่

มีระดับการศึกษาระดับปริญญาตรี อาชีพ นักเรียน/นักศึกษา ส่วนใหญ่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนไม่เกิน

10,000บาท รองลงมาคือ 20,001-30,000บาท พฤติกรรมการเปิดรับและการซื้อสินค้าแฟชั่นออนไลน์

ทางโซเชียลมีเดียผ่านสมาร์ทโฟนของกลุ่มตัวอย่างผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีพฤติกรรม
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ด้านความถี่ในการเปิดรับสินค้าแฟชั่นออนไลน์ทางโซเชียลมีเดีย1-2วัน/สัปดาห์มากที่สุด ในช่วงเวลา 

20.01-24.00น. ความถี่ในการซื้อสินค้าแฟชั่นออนไลน์ทางโซเชียลมีเดียมากที่สุดคือ ต่ ากว่า1ครั้ง/เดือน 

โดยกลุ่มตัวอย่างซื้อสินค้าแฟชั่นประเภทเสื้อผ้าออนไลน์ทางโซเชียลมีเดียมากที่สุด และมียอดการซื้อซื้อ

สินคา้แฟชั่นออนไลน์ทางโซเชียลมีเดียอยู่ที่500-1,000 บาท ความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยทางการตลาด ผล

การศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยทางการตลาด ด้านผลิตภัณฑ์ ราคา 

การส่งเสริมการตลาด ในระดับสูง และด้านช่องทางการจัดจ าหน่ายในระดับสูงมาก 

 ผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัยที่ 1 การเปิดรับสินค้าแฟชั่นออนไลน์ที่แตกต่างกัน มีปัจจัยที่

ส่งผลต่อความคิดเห็นที่มีต่อปัจจัยทางการตลาดในการซื้อสินค้าแฟชั่นทางโซเชียลมีเดียผ่านสมาร์ทโฟ

นแตกต่างกันผลการศึกษาพบว่า ความถี่ในการเปิดรับสินค้าแฟชั่นออนไลน์ที่แตกต่างกัน มีปัจจัยที่ส่งผล

ต่อความคิดเห็นที่มีต่อปัจจัยทางการตลาดในการซื้อสินค้าแฟชั่นทางโซเชียลมีเดียผ่านสมาร์ทโฟนแตก

ต่างกัน 

 ผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัยที่ 2 ความคิดเห็นที่มีต่อปัจจัยทางการตลาด มีความสัมพันธ์กับ

พฤติกรรมการซื้อสินค้าแฟชั่นออนไลน์ทางโซเชียลมีเดียผ่านสมาร์ทโฟน  

ผลการศึกษาพบว่า ความคิดเห็นที่มีต่อปัจจัยทางการตลาด ไม่สัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อสินค้าแฟชั่น

ออนไลน์ทางโซเชียลมีเดียผ่านสมาร์ทโฟน  

ค าส าคัญ : สินค้าแฟชั่น, โซเชียลมีเดีย,ความคิดเห็นต่อปัจจัยทางการตลาด,สมาร์ทโฟน,ออนไลน์ 

Abstrack 

 The objective of the study on the “Relationship between opinion towards the 

marketing mix and the purchasing of e-commerce fashion goods through social media via 

smartphone” is to examine the characteristics of the participants who are exposing to the 

e-commerce fashion goods social media in order to study on the exposure behaviour of 

the consumers in relation to the e-commerce fashion goods through social media and to 
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study on the opinions towards the marketing factors which would lead to the purchase 

of e-commerce fashion goods through social media via smartphone for the purpose of 

examining the behaviour in purchasing e-commerce fashion goods through social media 

via smartphone. 

 The findings of this study were that the participants under this research paper 

whom had experiences in purchasing e-commerce goods through social media via 

smartphone and who are living in Bangkok Metropolis, both male and female whose age 

fell in the range of 15 to 40 years old. The majority of the participants were female and 

aged between 21 to 25 years old. Most of the participants’ highest education was 

Bachelor’s Degree and the majority of them were students/university students with the 

average income of less than or equals to Baht 10,000 per month, followed by Baht 20,001 

to Baht 30,000 per month.The findings of the behaviours in exposing to and purchasing of 

e-commerce fashion goods through social media via smartphone of the participants were 

that the highest frequency of exposure to the e-commerce fashion goods through social 

media was 1 to 2 times per week and during 20.01 p.m. to 24.00 a.m. The highest 

frequency in purchasing e-commerce fashion goods through social media was less than 

one time a month. The majority of the participants chose to purchase e-commerce fashion 

clothes via social media in which the amount spent on the e-commerce fashion goods 

through social media was in the range of Baht 500 to Baht 1,000. As for the opinions in 

relation to the marketing mix, the findings of this study were than majority of the 

participants’ opinions in relation to the marketing mix in the area of products, prices, 

marketing promotion were in a high level; and their opinions as to the distribution channel 

were in a highest level. 
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 The analysis result of Hypothesis 1 which states that the different exposure 

behaviour towards the e-commerce fashion goods would have a different impact on the 

opinions of marketing mix in relation to the purchasing of e-commerce fashion goods 

through social media via smartphone. The finding of this study was that differences in the 

frequencies of exposure to the e-commerce fashion goods would lead to different impacts 

on the opinions towards the marketing mix when purchasing e-commerce fashion goods 

through social media via smartphone. 

 The analysis result of Hypothesis 2 which states that the opinions towards the 

marketing mix do have relationship with the behaviour in purchasing e-commerce fashion 

goods through social media via smartphone. The finding of this study was that the opinions 

towards the marketing mix do not have relationship with the behaviour in purchasing e-

commerce fashion goods through social media via smartphone. 

Keywords: fashion goods, social media, opinions towards marketing factors, smartphone, 

online 

บทน า 

ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

 จากความนิยมของโซเชียลมีเดีย ได้เกิด การค้าเครือข่ายสังคม(social commerce) คือการใช้

โซเชียลมีเดีย ในการขายสินค้าหรือบริการผ่านทางอินเทอร์เน็ต เป็นการค้าขายผ่านสื่อสังคมออนไลน์ที่ได้

เล็งเห็นถึงพฤติกรรมของผู้บริโภคที่อยู่ในสังคม เพราะในปัจจุบันกระแสความนิยมของสื่อสังคมออนไลน์ที่

มีอัตราที่เพ่ิมขึ้น และมีการน าสื่อสังคมออนไลน์หรือสื่อออนไลน์ต่างๆ มาช่วยเป็นสื่อกลางหรือเป็น

ช่องทางในการค้าขายสินค้าออนไลน์ต่างๆ ท าให้การค้าเครือข่ายสังคม(social commerce) กลายเป็น

ช่องทางที่นักธุรกิจหรือนักการตลาดหันมาให้ความสนใจเพราะสามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่าง

กว้างขวาง และรวดเร็ว จึงท าให้ในช่วงปีที่ผ่านมารวมไปถึงในอนาคต พฤติกรรมของผู้บริโภคเปลี่ยนไป 
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เมื่อโลกดิจิทัลและสังคมออนไลน์ได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจ าวันของคนมากยิ่งขึ้น หลายๆแบรนด์

สินค้าก็ได้มีการปรับเปลี่ยนช่องทางในการขายสินค้า โดนเฉพาะการหันมาใช้สื่อสังคมออนไลน์เข้ามาเป็น

ตัวช่วยในการท าธุรกิจ และเพ่ือรองรับในการแข่งขันในระดับสากล โดยเฉพาะกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจ

อาเซียนท าให้ตลาดในการค้าขายสินค้าที่เปิดกว้างมากยิ่งขึ้น เพราะการซื่อสินค้าออนไลน์นั้นมีระบบใน

การสั่งซื้อสินค้า และช าระเงินผ่านทางออนไลน์ มีความง่าย สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย และสินค้าก็มี

คุณภาพดีไม่ต่างกับการซื้อสินค้าผ่านหน้าร้าน จึงท าให้ตลาดในการซื้อสินค้าออนไลน์มีการเติบโตขึ้นอย่าง

รวดเร็ว ในการขายสินค้าบนเครือข่ายสังคมออนไลน์ ด้วยความสามารถของตลาดออนไลน์ ท าให้เรา

สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายหรือลูกค้าที่เป็นคนต่างจังหวัด หรือชาวต่างประเทศที่สนใจในสินค้าหรือ

ผลิตภัณฑ์ของเรา จึงท าให้เราสามารถเพ่ิมยอดขายกับกลุ่มชาวต่างประเทศได้อีกด้วย ดังนั้นการท าธุรกิจ

ในปัจจุบันนี้ผู้ค้ามีการวางเป้าหมายและสร้างรายได้จากชาวต่างประเทศผ่านช่องทางออนไลน์หรือการ

ขายสินค้าผ่านทางเว็บไซต์ ที่ได้เปลี่ยนวิถีการซื้อสินค้าของผู้บริโภค รวมถึงความนิยมในกลุ่มผู้ที่ใช้โซเชี่ยล

มีเดียในไทย (ส านักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์, 2556) 

 สื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) นับว่าเป็นอีกรูปแบบหนึ่งของธุรกิจอีคอมเมิร์ซที่

ก าลังได้รับความนิยมในปัจจุบัน ระบบการค้าในปัจจุบันมีการน าโซเชียลมีเดียต่างๆ โดยเฉพาะFacebook 

และ Instagram  เข้ามาช่วยเพ่ิมช่องทางการขาย เนื่องจากสื่อทั้งสองนี้สามารถเข้าถึงคนจ านวนมากได้

ง่ายและรวดเร็ว ด้วยวิธีการหลากหลายรูปแบบ เช่น การส่งข้อความการแชร์รูปภาพ หรือวิดีโอ เป็นต้น 

อีกทั้งยังสามารถโต้ตอบและสื่อสารกันได้อย่างทันท่วงที แต่หากจะกล่าวในทางธุรกิจด้วยความที่สังคม

ออนไลน์เข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมายได้รวดเร็วและเป็นช่องทางที่สามารถสื่อสารกันได้24 ชั่วโมง จึงท าให้

ร้านค้าใช้สื่อสังคมออนไลน์ในการ  น าเสนอตนเอง น าเสนอสินค้า รวมถึงใช้เป็นช่องทางการสร้าง

ความสัมพันธ์กับลูกค้าหรือพูดคุยตอบข้อซักถามถึงสินค้าและบริการ และจากที่กล่าวไปข้างต้นว่าในยุค

ปัจจุบันมนุษย์เราเข้าใช้งานอินเทอร์เน็ตซึ่งรวมไปถึงสื่อออนไลน์ผ่านทางโทรศัพท์มือถือเป็นส่วนใหญ่จึง

ท าให้ร้านค้าและลูกค้ายิ่งสามารถติดต่อกันได้ง่ายขึ้นไม่เว้นแม้กระทั่งตอนที่ไม่มีคอมพิวเตอร์ 

 พฤติกรรมคนไทยในการซื้อสินค้าและบริการออนไลน์ผ่านทางเฟซบุ๊กแฟนเพจเป็นที่

นิยมมากที่สุดในกลุ่มโซเชียลมีเดีย ผลส ารวจพบว่า 66%ของผู้บริโภคซื้อสินค้าออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟน  
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เพราะเหตุผลส าคัญคือความสะดวกสบายใช้งานได้ทุกที่ทุกเวลา 50% และสามารถค้นคว้าข้อมูลสินค้า

ขณะอยู่ในร้านค้าด้วย 30% เป็นต้น ทั้งนี้ โซเชียลมีเดีย ผ่านเฟซบุ๊กเป็นแพลตฟอร์มอันดับหนึ่งของ

ผู้ใช้งานอี-คอมเมิร์ซ ที่ผู้บริโภคใช้ในการเข้าถึงข้อมูล เช่น เครื่องมือค้นหาข้อมูล และการแชร์บอกต่อ โดย 

4 ใน 10 คนที่ซื้อสินค้าอี-คอมเมิร์ซจะแชร์รูปสินค้าผ่านเฟซบุ๊กโดยการส ารวจพบว่าผู้ใช้งานอีคอมเมิร์ซ 

92% ระบุว่าเข้าเฟสบุ๊คทุกวันรวมทั้งการค้นคว้าข้อมูล รีวิวสินค้าด้วยเช่นกัน โดยสมาร์ทโฟนเป็นตัวเลือก

ที่นิยมสูงสุดส าหรับใช้ในการค้นหาสินค้าและค้นคว้าข้อมูล ไปจนถึงการช าระเงินซื้อสินค้า โดยเฟซบุ๊ก 

เป็นช่องทางการซื้อสินค้าออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนที่ได้รับความนิยมที่สุด (ผลการส ารวจจากTNS.2558,

สืบค้นจากhttps://www.beartai.com/lifestyle/48103) 

 จากที่กล่าวมาข้างต้นกลุ่มสินค้าแฟชั่นเป็นที่นิยมในตลาดออนไลน์และเติบโตขึ้นเมื่อ

เทียบกับสินค้าประเภทอ่ืนๆ โดยเฉพาะในกลุ่มอายุ15-40ปีซึ่งเป็นช่วงอายุที่ใช้สมาร์ทโฟนและมีโซเชียล

มีเดียเป็นของตนเอง รวมทั้งมีก าลังในการซื้อสินค้าและมีภาวะในการตัดสินใจซื้อสินค้า ดั งนั้นผู้วิจัยจึง

สนใจที่จะท าการศึกษาเรื่อง “ความสัมพันธ์ระหว่างความคิดเห็นปัจจัยทางการตลาดกับการซื้อสินค้า

แฟชั่นออนไลน์ทางโซเชียลมีเดียผ่านสมาร์ทโฟน” เนื่องจากเล็งเห็นถึงความส าคัญในการศึกษาปัจจัยทาง

การตลาดต่างๆที่จะส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าแฟชั่นออนไลน์ของประชากรในกรุงเทพมหานคร 

เพ่ือให้ผู้ประกอบการธุรกิจขายสินค้าบนโซเชียลมีเดียหรือผู้ประกอบการธุรกิจอ่ืนๆ น าข้อมูลไปปรับปรุง

คุณภาพและวางแผนกลยุทธ์ในการท าธุรกิจได้อย่างเหมาะสมต่อไป 

วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือศึกษาลักษณะประชากรที่เปิดรับสินค้าแฟชั่นออนไลน์ทางโซเชียลมีเดีย 

2. เพ่ือศึกษาการเปิดรับสินค้าแฟชั่นออนไลน์ทางโซเชียลมีเดียของผู้บริโภค 

3. เพ่ือศึกษาความคิดเห็นที่มีต่อปัจจัยทางการตลาดที่ส่งผลต่อการซื้อสินค้าแฟชั่นออนไลน์

ทางโซเชียลมีเดียผ่านสมาร์ทโฟน 

4. เพ่ือศกึษาพฤติกรรมการซื้อสินค้าแฟชั่นออนไลน์ทางโซเชียลมีเดียผ่านสมาร์ทโฟน 
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5. การเปิดรับสินค้าแฟชั่นออนไลน์ทางโซเชียลมีเดียผ่านสมาร์ทโฟนที่แตกต่างกันมีผลต่อ

ความคิดเห็นที่มีต่อปัจจัยทางการตลาดในการซื้อสินค้าออนไลน์แตกต่างกัน 

6. ความคิดเห็นที่มีต่อปัจจัยทางการตลาด มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อสินค้าแฟชั่น

ออนไลน์ทางโซเชียลมีเดียผ่านสมาร์ทโฟน 

แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  

1. ทฤษฎีการเลือกเปิดรับสื่อ 

2. แนวคิดเก่ียวกับสื่อใหม่และเครือข่ายสังคมออนไลน์ 

3. ทฤษฎีเกี่ยวกับกระบวนการตัดสินใจ  

4. แนวคิดลักษณะทางประชากรศาสตร์ 

5. แนวคิดส่วนผสมทางการตลาด 4P 

วิธีการวิจัย 

 การศึกษาเรื่อง “ความสัมพันธ์ระหว่างความคิดเห็นปัจจัยทางการตลาดกับการซื้อสินค้าแฟชั่น

ออนไลน์ทางโซเชียลมีเดียผ่านสมาร์ทโฟน” เป็นการวิจัยโดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative 

Research Approach) เพ่ือศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการซื้อสินค้าแฟชั่นออนไลน์ทางโซเชียลมีเดียผ่าน

สมาร์ทโฟน โดยมีระเบียบการวิจัยดังนี้ 

รูปแบบการศึกษา 

ผู้ศึกษาได้ใช้การศึกษาเชิงปริมาณ (Quantitative Research Approach) ซึ่งมีลักษณะเป็นการ

วิจัยเชิงส ารวจ (Survey Research) เก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม (Questionnaire)  การวิจัยครั้งนี้เป็น

การเก็บข้อมูลครั้งเดียว 

ประชากรและการหาจ านวนกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากรที่ใช้ในการวิจัยคือ ประชาชนที่มีประสบการณ์ในการซื้อสินค้าทางโซเชียลมีเดียผ่าน

สมาร์ทโฟน โดยจะศึกษาเฉพาะผู้ใช้ในเขตพ้ืนที่กรุงเทพมหานครทั้ง 10 เขต ทั้งเพศชายและเพศหญิง อายุ

15-40ปี  ในการก าหนดกลุ่มตัวอย่างในการศึกษาครั้งนี้ คือประชากรที่เป็นผู้ใช้แอพพลิเคชั่นโซเชี่ยลมีเดีย
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ผ่านสมาร์ทโฟนซึ่งไม่ทราบจ านวนที่แน่นอนของประชากรกลุ่มตัวอย่าง ดังนั้นจึงใช้หลักเกณฑ์การก าหนด

ขนาดกลุ่มตัวอย่างจากตามระดับนัยส าคัญตามสูตรของ Taro Yamane ซึ่งก าหนดระดับความเชื่อมั่นไว้ที่

ร้อยละ 95 และก าหนดความเคลื่อนที่ไว้ที่ร้อยละ 6 หรือ 0.06   

ดังนั้น จากการค านวณขนาดของตัวอย่างประชากรของ Taro Yamane ได้ขนาดของกลุ่ม

ตัวอย่างของการศึกษาในครั้งนี้เป็นจานวน 300 คน 

วิธีการสุ่มตัวอย่าง 

การสุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้ ใช้วิธีผสมผสานระหว่างวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบความน่าจะเป็น 

(Probability Sampling) และการสุ่มตัวอย่างแบบไม่ใช้ความน่าจะเป็น (Non-Probability Sampling) 

ผู้วิจัยได้เลือกจังหวัดใดจังหวัดหนึ่งซึ่งประกอบด้วยประชากรที่มีลักษณะตามตัวแปรที่จะวิเคราะห์ซึ่งผู้

ศึกษาได้เลือกประชากรกรุงเทพมหานครโดยมีการด าเนินการสุ่มตัวอย่างซึ่งมีขั้นตอนดังต่อไปนี้ 

ขั้นตอนที่ 1 สุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple Random Sampling) 

จากทั้งหมด 50 เขตผู้วิจัยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบง่ายโดยวิธีการจับสลากเขตข้ึนมา 10 เขต 

 ขั้นตอนที่ 2  สุ่มตัวอย่างก าหนดจ านวน (Quota Sampling) 

ก าหนดจ านวนกลุ่มตัวอย่างในแต่ละเขตเขตละ 30 คน จากกลุ่มตัวอย่างจ านวน 10 เขต เพ่ือให้

ครบตามจานวนกลุ่มตัวอย่างที่ก าหนดไว้คือ 300 คน 

ขั้นตอนที่ 3 สุ่มตัวอย่างโดยไม่อาศัยหลักความน่าจะเป็น (Non probability Sampling) 

โดยใช้Screening Question ด้วยค าถามเบื้องต้น เพ่ือให้ได้กลุ่มตัวอย่างที่ใช้โซเชียลมีเดียผ่าน

สมาร์ทโฟนที่เคยพบเห็นสินค้าออนไลน์ และเพ่ือให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการศึกษา โดยเลือกแจก

แบบสอบถามตามสัดส่วนที่ก าหนดไว้ จากสถานที่ต่างๆ เพ่ือให้มีความหลากหลาย เช่น ตาม

ห้างสรรพสินค้า มหาวิทยาลัย สถานที่ราชการ บริษัทเอกชน ที่มีกลุ่มตัวอย่าง   

ผลการวิจัยและอภิปราย 
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 ข้อมูลทั่วไปของลักษณะประชากร ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างในงานวิจัย ได้แก่ ประชากรที่

มีประสบการณ์ในการซื้ อสินค้าออนไลน์ทางโซเชียลมี เดี ยผ่ านสมาร์ทโฟนที่อาศัยอยู่ ใน เขต

กรุงเทพมหานคร ทั้งเพศชายและเพศหญิง ที่มีอายุระหว่าง15-40ปี จ านวน300คน กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่

เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง21-25ปี ส่วนใหญ่มีระดับการศึกษาระดับปริญญาตรี อาชีพ นักเรียน/นักศึกษา 

ส่วนใหญ่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนไม่เกิน10,000บาท รองลงมาคือ 20,001-30,000บาท 

 พฤติกรรมการเปิดรับและการซื้อสินค้าแฟชั่นออนไลน์ทางโซเชียลมีเดียผ่านสมาร์ทโฟนผล

การศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีพฤติกรรมการเปิดรับและการซื้อสินค้าแฟชั่นออนไลน์ทางโซเชียล

มีเดียผ่านสมาร์ทโฟน ด้านความถี่ในการเปิดรับสินค้าแฟชั่นออนไลน์ทางโซเชียลมีเดีย1-2วัน/สัปดาห์มาก

ที่สุดจ านวน91คน คิดเป็นร้อยละ30.4 ช่วงเวลาในการเปิดรับสินค้าแฟชั่นออนไลน์ทางโซเชียลมีเดียมาก

ที่สุด 20.01-24.00น.จ านวน206คน คิดเป็นร้อยละ37.7 ความถี่ในการซื้อสินค้าแฟชั่นออนไลน์ทางโซเชียล

มีเดียมากที่สุดคือ ต่ ากว่า1ครั้ง/เดือน จ านวน135คน คิดเป็นร้อยละ45 และกลุ่มตัวอย่างซื้อสินค้าแฟชั่น

ประเภทเสื้อผ้าออนไลน์ทางโซเชียลมีเดียมากที่สุด จ านวน 195 คน คิดเป็นร้อยละ 65.0 โดยมียอดการซื้อ

ซื้อสินค้าแฟชั่นออนไลน์ทางโซเชียลมีเดีย 500-1,000 บาท มากที่สุด จ านวน 112 คน คิดเป็นร้อยละ 

37.3  

ความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยทางการตลาด ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความ

คิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยทางการตลาด ด้านผลิตภัณฑ์ มีค่าเฉลี่ย 3.87 หมายถึง กลุ่มตัวอย่างมีมีความคิดเห็น

เกี่ยวกับปัจจัยทางการตลาด ด้านผลิตภัณฑ์ ในระดับสูง โดยมีความคิดเห็นว่า ความหลากหลายของสินค้า 

เช่น สี ไซส์ มีการออกแบบรุ่นใหม่ๆ เสมอ มากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 3.99 ถือว่ามีความคิดเห็นในระดับสูง ด้าน

ราคา มีค่าเฉลี่ย 3.80 หมายถึง กลุ่มตัวอย่างมีมีความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยทางการตลาด ด้านราคา ใน

ระดับสูง โดยมีความคิดเห็นว่า มีหลากหลายราคาให้เลือกเปรียบเทียบในแต่ละแบรนด์ทั้งออนไลน์และ

ตามท้องตลาด มากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 3.95 ถือว่ามีความคิดเห็นใน ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย มีค่าเฉลี่ย 

4.24 หมายถึง กลุ่มตัวอย่างมีมีความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยทางการตลาด ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ใน

ระดับสูงมาก โดยมีความคิดเห็นว่า สามารถเข้าไปดูสินค้าได้ตลอดเวลา ไม่ว่าจะทางอินสตาแกรมหรือเฟ

ซบุ้กมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.42 ถือว่ามีความคิดเห็นในระดับสูงมาก ด้านการส่งเสริมการตลาด มีค่าเฉลี่ย 
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3.83 หมายถึง กลุ่มตัวอย่างมีมีความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยทางการตลาด ด้านการส่งเสริมการตลาด ใน

ระดับสูง โดยมีความคิดเห็นว่า การส่งเสริมการขายมีความน่าสนใจ เช่น มีการจัดโปรโมชั่นส่วนลด การ

แถม การบริการจัดส่งฟรี มากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.07 ถือว่ามีความคิดเห็นในระดับสูง  

 การศึกษาเรื่อง “ความสัมพันธ์ระหว่างความคิดเห็นที่มีต่อปัจจัยทางการตลาดกับพฤติกรรมการ

ซื้อสินค้าแฟชั่นออนไลน์ทางโซเชียลมีเดียผ่านสมาร์ทโฟน” สามารถอภิปรายสมมติฐานได้ดังนี้ 

 สมมติฐานการวิจัยที่ 1 การเปิดรับสินค้าแฟชั่นออนไลน์ที่แตกต่างกัน มีปัจจัยที่ส่งผลต่อความ

คิดเห็นที่มีต่อปัจจัยทางการตลาดในการซื้อสินค้าแฟชั่นทางโซเชียลมีเดียผ่านสมาร์ทโฟนแตกต่างกัน 

 ผลการศึกษาพบว่า ความถี่ในการเปิดรับสินค้าแฟชั่นออนไลน์ที่แตกต่างกัน มีปัจจัยที่ส่งผลต่อ

ความคิดเห็นที่มีต่อปัจจัยทางการตลาดในการซื้อสินค้าแฟชั่นทางโซเชียลมีเดียผ่านสมาร์ทโฟนแตกต่างกัน 

-ความถี่และช่วงเวลาในการเปิดรับสินค้าแฟชั่นออนไลน์ทางโซเชียลมีเดียผ่านสมาร์ทโฟน 

 โดยกลุ่มตัวอย่างมีความถี่ในการเปิดรับสินค้าแฟชั่นออนไลน์ทางโซเชียลมีเดียผ่านสมาร์ทโฟน

ส่วนใหญ่1-2วัน/สัปดาห์ หรือร้อยละ30.4  เปิดรับในช่วงเวลา20.01-24.00น.หรือร้อยละ37.7 ซึ่ง

สอดคล้องกับทฤษฏีการเลือกเปิดรับสื่อของโจเซฟ ที แคลปเปอร์(1960)กล่าวว่าการเลือกการเปิดรับ

ข่าวสารของมนุษย์ประกอบด้วยการกลั่นกรอง4ขั้นตามล าดับต่อไปนี้ 1.)การเลือกเปิดรับ 2.)การเลือกให้

ความสนใจ 3.)การเลือกการรับรู้และตีความหมาย 4.)การเลือกจดจ า กลุ่มตัวอย่างมีการเลือกที่จะเปิดรับ

สินค้าแฟชั่นออนไลน์ ซึ่งโซเชียลมีเดียเป็นสังคมออนไลน์ที่ผู้ใช้สามารถเลือกได้ว่าจะเปิดรับตอนไหน ที่

ไหน เมื่อไหร่ ดังนั้น ผู้บริโภคสามารถเลือกช่วงวันเวลา และความถ่ีที่จะเปิดรับได้ตามที่ต้องการ  และส่วน

ใหญ่ซื้อสินค้าแฟชั่นประเภทเสื้อผ้า มีความถี่ในการซื้อสินค้าแฟชั่นออนไลน์ต่ ากว่า1ครั้ง/เดือน  ซึ่ง

สอดคล้องกับทฤษฎีเกี่ยวกับกระบวนการการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคของ อดุลย์ จาตุรงค์กุ(2543) กล่าว

ไว้ว่า กระบวนการตัดสินใจซื้อประกอบด้วย5ขั้นตอน คือ การตระหนักถึงความต้องการ การเสาะแสวงหา

ข่าวสาร การประเมินทางเลือก การตัดสินใจซื้อ และพฤติกรรมหลังการซื้อ กล่าวคือผู้บริโภคมีความ

ต้องการและมีการท าการเสาะหาข้อมูลและประเมินทางเลือกใน ก่อนที่จะท าการตัดสินใจสั่งซื้อสินค้าใดๆ 
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ส่งผลให้การเปิดรับสินค้าแฟชั่นของกลุ่มตัวอย่างมีผลต่อความคิดเห็นที่มีต่อปัจจัยทางการตลาดแตกต่าง

กัน 

-ความถี่ ยอดการซื้อและประเภทสินค้าในการสั่งซื้อสินค้าแฟชั่นออนไลน์ทางโซเชียลมีเดียผ่านสมาร์ทโฟน 

 โดยกลุ่มตัวอย่างมีความถี่ในการสั่งซื้อสินค้าแฟชั่นออนไลน์ทางโซเชียลมีเดียผ่านสมาร์ทโฟน/

เดือน ส่วนใหญ่ ต่ ากว่า1ครั้ง/เดือน หรือร้อยละ45 โดยมียอดการสั่งซื้อสินค้าแฟชั่นออนไลน์ส่วนใหญ่ 

500-1,000บาท ร้อยละ37.3 และประเภทสินค้าแฟชั่นยอดนิยมคือ เสื้อผ้า กล่าวได้จากทฤษฎีพฤติกรรม

ผู้บริโภค ในเรื่องโมเดลผู้บริโภค ของศิริวรรณ เสรีรัตน์(2548) กล่าวถึงสาเหตุจูงใจในการตัดสินใจซื้อ

ผลิตภัณฑ์ เป็นการศึกษาถึงสาเหตุจูงใจในการเกิดการตัดสินใจ โดยเริ่มจากการเกิดสิ่งกระตุ้นที่ท าให้เกิด

ความต้องการ ผู้ซื้อจะได้รับอิทธิพลต่างๆและเกิดการตอบสนอง โดยประกอบด้วย 1.สิ่งกระตุ้น ไม่ว่าจะ

เป็นสิ่งกระตุ้นทางตลาดตลาดเช่น ผลิตภัณฑ์ ราคา ช่องทางจ าหน่าย การส่งเสริมการตลาด 2.กล่องด า 

ความรู้สึกนึกคิดของผู้บริโภค ลักษณะของผู้ซื้อ กระบวนการตัดสินใจ 3.การตอบสนองของผู้ซื้อ การ

ตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคที่มีต่อ ผลิตภัณฑ์ ราคา ตราสินค้า ตัวผู้ขาย ซึ่งจากพฤติกรรมการซื้อของกลุ่ม

ตัวอย่างเห็นได้ว่ามีการเลือกประเภทสินค้าตามความต้องการของตนเองและมีปัจจัยด้านราคามาเป็นสิ่ง

กระตุ้นในการซื้อ ส่งผลให้การซื้อสินค้าแฟชั่นของกลุ่มตัวอย่างมีผลต่อความคิดเห็นที่มีต่อปัจจัยทาง

การตลาดแตกต่างกัน 

  สมมติฐานการวิจัยที่ 2 ความคิดเห็นที่มีต่อปัจจัยทางการตลาด มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการ

ซื้อสินค้าแฟชั่นออนไลน์ทางโซเชียลมีเดียผ่านสมาร์ทโฟน  

 ผลการศึกษาพบว่า ความคิดเห็นที่มีต่อปัจจัยทางการตลาด ไม่สัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อสินค้า

แฟชั่นออนไลน์ทางโซเชียลมีเดียผ่านสมาร์ทโฟน  

 โดยแบ่งออกเป็น 

-ความคิดเห็นที่มีต่อปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ ไม่สัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อสินค้าแฟชั่นออนไลน์ทางโซเชียล

มีเดียผ่านสมาร์ทโฟน  
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-ความคิดเห็นที่มีต่อปัจจัยด้านราคา ไม่สัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อสินค้าแฟชั่นออนไลน์ทางโซเชียลมีเดีย

ผ่านสมาร์ทโฟน  

-ความคิดเห็นที่มีต่อปัจจัยด้านช่องทางจัดจ าหน่าย ไม่สัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อสินค้าแฟชั่นออนไลน์

ทางโซเชียลมีเดียผ่านสมาร์ทโฟน  

-ความคิดเห็นที่มีต่อปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาดไม่สัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อสินค้าแฟชั่นออนไลน์

ทางโซเชียลมีเดียผ่านสมาร์ทโฟน  

  โดยพฤติกรรมการซื้อสินค้าแฟชั่นออนไลน์ทางโซเชียลมีเดียผ่านสมาร์ทโฟนได้แก่ ความถี่ของ

การเปิดรับและการซื้อสินค้าแฟชั่นออนไลน์ ได้แก่ ความถี่ในการเข้าไปดูสินค้า ช่วงเวลาในการเปิดรับ

สินค้า ความถี่ในการซื้อสินค้าใน1เดือน ประเภทสินค้าแฟชั่น และยอดการใช้จ่าย ที่ส่งผลต่อความคิดเห็น

ที่มีต่อปัจจัยทางการตลาดทั้งในด้านผลิตภัณฑ์ ราคา ช่องทางการจัดจ าหน่าย และการส่งเสริมการตลาด

ไม่สัมพันธ์กัน 

  ซึ่งผลจากผลที่กล่าวมาข้างต้นจะเห็นได้ว่ามีความสอดคล้องกับแนวคิดส่วนผสมทางการตลาด4Ps  

ศิริวรรณ เสรีรัตน์และคณะ(2546) ที่กล่าวว่าส่วนผสมทางการตลาดเป็นเครื่องมือที่ประกอบด้วยสิ่งต่างๆ

ต่อไปนี้ 1.)ผลิตภัณฑ์ สิ่งที่เสนอขายเพ่ือตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้เกิดความพึงพอใจ ความ

หลากหลายของสินค้า 2.) ราคา จ านวนเงินที่ลูกค้ามีความจ าเป็นต้องจ่าย หรือหมายถึงคุณค่าของ

ผลิตภัณฑ์ มีความหลากหลายราคา และสมเหตุสมผล 3.) ช่องทางการจัดจ าหน่าย แหล่งที่น าผิตภัณฑ์

ออกสู่ตลาดเป้าหมาย ที่ช่วยในการกระจายตัวสินค้า เช่นช่องทางขายสินค้าทางโซเชียลมีเดีย 4.)การ

ส่งเสริมการตลาด เครื่องมือสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าเพ่ือก่อให้เกิดแรงจูงใจในการซื้อ เช่นกิจกรรม

ส่งเสริมการขาย การลดราคา สิทธิพิเศษเพ่ือกระตุ้นความต้องการซื้อ 

สรุปและข้อเสนอแนะ 

1. จากผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ที่มีการซื้อสินค้าแฟชั่นออนไลน์ทางโซเชียล

มีเดียผ่านสมาร์ทโฟนเป็นเพศหญิง ที่มีอายุระหว่าง 21-25ปี และส่วนใหญ่เป็นนักเรียน
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นักศึกษา ที่มีรายได้ไม่เกิน 10,000บาท/เดือน ดังนั้นผู้ประกอบการ ควรมีการออกแบบ

สินค้าส าหรับเพศหญิงตามความต้องการของกลุ่มเป้าหมายในช่วงอายุวัยรุ่น รวมทั้งมีการ

ควบคุมต้นทุนให้สมเหตุสมผล กับผู้ที่มีรายได้ต่ า 

2. จากผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีการเปิดรับสินค้าแฟชั่นทางโซเชียลมีเดีย 1-2วัน/

สัปดาห์ รองลงมาคือทุกวัน ดังนั้นผู้ประกอบการควรมีการอัพเดตสินค้าอย่างสม่ าเสมอ แต่ไม่

ควรถี่จนเกินไป เพ่ือเป็นการสร้างสัมพันธ์ระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย และเพ่ือให้ผู้ซื้อได้เข้าไป

เปิดรับสินค้าแฟชั่นเมื่อมีความต้องการเปิดรับ 

3. จากผลการศึกษาพบว่า ช่วงเวลาในการเปิดรับสินค้าแฟชั่นออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนของกลุ่ม

ตัวอย่าง คือช่วงเวลา 20.01-24.00น.มากที่สุด ดังนั้นกล่าวได้ว่า ช่วงเวลาที่เหมาะสมในการ

ลงรายละเอียดไม่ว่าจะเป็นภาพ ข้อมูลของสินค้า รายการส่งเสริมการขายใดๆ ควรเป็น

ภายในช่วงเวลาดังกล่าว เพื่อให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายให้ได้มากที่สุด 

4. จากผลการศึกษาพบว่า ความถี่ในการซื้อสินค้าแฟชั่นออนไลน์ทางโซเชียลมีเดียผ่านสมาร์ท

โฟน ของกลุ่มตัวอย่าง คือ ต่ ากว่า1ครั้ ง/เดือน รองลงมาคือ1-2ครั้ ง/เดือน ดังนั้น 

ผู้ประกอบการหากต้องการกระตุ้นยอดขาย ด้วยการออกสินค้าใหม่ๆ หรือด้วยการท า

รายการส่งเสริมการขายใดๆ สามารถท าได้ในช่วงระยะเวลาดังกล่าว 

5. จากผลการศึกษาพบว่า ประเภทสินค้าแฟชั่นที่กลุ่มตัวอย่างซื้อมากท่ีสุดคือ เสื้อผ้า รองลงมา

คือรองเท้า กระเป๋า เครื่องประดับ ตามล าดับและยอดในการซื้อสินค้าในแต่ละครั้งคือ 500-

1,000บาท ดังนั้น ผู้ประกอบการสามารถควบคุมต้นทุนในการผลิต เพ่ือก าหนดราคาให้อยู่

ในเกณฑ์ดังกล่าว เพ่ือตรงต่อความต้องการของเป้าหมายได้ 

6. จากผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยการตลาดทางด้าน

ผลิตภัณฑ์ในเรื่องความหลากหลายของสินค้า เช่น สี ไซส์ มีการออกแบบรุ่นใหม่ๆเสมอมาก

ที่สุด ดังนั้น ผู้ประกอบการสามารถเลือกออกแบบสินค้าให้มีความหลากหลายมากข้ึน ทั้งการ

ออกแบบให้หลากหลาย หรือมีหลากหลายสี หลากหลายขนาด เพ่ือเป็นตัวเลือกให้กับผู้ซื้อได้

ให้ตรงตามความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย 
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7. จากผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยการตลาดด้านราคา ใน

เรื่องความหลากหลายราคาให้เลือกเปรียบเทียบในแต่ละแบรนด์ทั้งออนไลน์และตาม

ท้องตลาดมากที่สุด ดังนั้นผู้ประกอบการ ควรมีการตั้งราคาที่เหมาะสม และมีความ

หลากหลายของราคา เพ่ือเป็นตัวเลือกแก่ผู้ซื้อ และควรมีการส ารวจราคาสินค้าประเภท

เดียวกันในท้องตลาดทั้งออนไลน์ และตามท้องตลาดทั่วไป 

8. จากผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยการตลาดด้านช่องทางการ

จัดจ าหน่าย ในเรื่องสามารถเข้าไปดูสินค้าได้ตลอดเวลา ไม่ว่าจะทางอินสตาแกรมหรือเฟ

ซบุ๊กมากที่สุด ดังนั้น ผู้ประกอบการควรหันมาให้ความสนใจในช่องทางการขายสินค้าทาง

โซเชียลมีเดีย เพ่ือเป็นอีก1ช่องทางที่สามารถน าเสนอสินค้าหรือบริการ ที่สามารถเปิดให้ผู้ซื้อ

สามารถเข้ามาชมรายละเอียด รูปภาพ หรือคุณสมบัติของสินค้าได้ตลอดตามท่ีลูกค้าต้องการ 

9. จากผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยการตลาดด้านการส่งเสริม

การตลาด ในเรื่องการส่งเสริมการขายมีความน่าสนใจ เช่นมีการจัดโปรโมชั่นส่วนลด การ

แถม การบริการจัดส่งฟรี มากที่สุด ดังนั้นผู้ประกอบการควรมีการจัดรายการส่งเสริมการ

ขายเพ่ือกระตุ้นยอดขายในบางครั้ง เพ่ือเป็นการส่งเสริมและกระตุ้นยอดขายให้ดียิ่งขึ้นและ

ตรงตามความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย 

ข้อเสนอแนะในการศึกษาครั้งต่อไป 
    1. การศึกษาเรื่อง “ความสัมพันธ์ระหว่างความคิดเห็นปัจจัยทางการตลาดกับการซื้อ
สินค้าแฟชั่นออนไลน์ทางโซเชียลมีเดียผ่านสมาร์ทโฟน” ในครั้งนี้เป็นการเก็บข้อมูลด้วยวิธีวิจัยเชิงปริมาณ 
ในรูปแบบการวิจัยเชิงส ารวจ โดยใช้แบบสอบถาม โดยการท าวิจัยในครั้งต่อไปผู้วิจัยควรมีการท าวิจัยใน
เชิงคุณภาพแบบ Focus Group กับกลุ่มตัวอย่างผู้บริโภคสินค้าแฟชั่นออนไลน์ทางโซเชียลมีเดียผ่าน
สมาร์ทโฟน เพ่ือจะได้ทราบถึงความต้องการ และมุมมองของผู้ซื้อสินค้าเชิงลึก รวมทั้งควรท าการ In-
Depth Interview กับเจ้าของกิจการแฟชั่นออนไลน์ทางโซเชียลมีเดียไม่ว่าจะเฟซบุ๊กหรืออินสตาแกรม 
เพ่ือที่จะได้ข้อมูลเชิงลึกจากทั้ง 2 ฝั่ง ทั้งผู้ซื้อและผู้ขาย เพ่ือน าไปออกแบบการซื้อสารและวางแผนธุรกิจ
ได้ในอนาคต 
    2. การศึกษาในครั้งนี้เป็นเพียงการศึกษาการซื้อสินค้าแฟชั่นออนไลน์ทางโซเชียล
มีเดียคือ เฟซบุ๊กและอินสตาแกรมเท่านั้นซึ่งในปัจจุบัน มีแอพพลิเคชั่นออนไลน์ที่เป็นช่องทางในการขาย
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สินค้าออนไลน์เกิดขึ้นมากมาย ดังนั้น ควรมีการท าการศึกษาจากช่องทางอ่ืนๆนอกเหนือจากทางอินสตา
แกรมหรือทางเฟซบุ๊ก เพ่ือหาข้อมูลในความหลากหลายของช่องทางการจ าหน่ายสินค้าออนไลน์ที่มีความ
หลากหลายมากข้ึน 

กิตติกรรมประกาศ 

 การค้นคว้าอิสระฉบับนี้ ส าเร็จลุล่วงเป้าหมายและตอบสนองวัตถุประสงค์ได้เป็นอย่างดี ผู้ศึกษา

ขอขอบพระคุณรองศาสตราจารย์กัลยกร วรกุลลัฎฐานีย์  อาจารย์ที่ปรึกษา ส าหรับข้อเสนอแนะ 

ค าแนะน า ข้อคิดเห็นต่างๆ และได้สละเวลาส่วนตัวเพ่ือค าให้ปรึกษาที่เป็นประโยชน์และเป็นแนวทางแก่ผู้

ศึกษาเป็นอย่างดี รวมถึงรองศาสตราจารย์แอนนา จุมพลเสถียร ประธานกรรมการการค้นคว้าอิสระ และ

อาจารย์ ดร.โมไนยพล รณเวช กรรมการการค้นคว้าอิสระ ที่สละเวลาให้ค าแนะน าเพ่ือให้เนื้อห้าของการ

ค้นคว้าอิสระฉบับนี้มีความสมบูณณ์และถูกต้อง ผู้ศึกษาขอกราบขอบพระคุณด้วยใจจริง 

 ขอขอบคุณพ่ีนุ่นและพ่ีปู๋ ที่คอยสอบถามความคืบหน้าและช่วยเหลือให้ค าแนะน าต่างๆ รวมทั้ง

ร่วมเดินทางไปพบอาจารย์พร้อมหน้าพร้อมตากันในทุกๆครั้ง ขอบคุณเพ่ือนๆแก๊งใจใจและเพ่ือนๆMCA17 

ส าหรับมิตรภาพดีๆ ก าลังใจ และความช่วยเหลือมาโดยตลอด และขอขอบคุณกลุ่มตัวอย่างทุกคนที่ให้

ความร่วมมือท าแบบสอบถามประกอบการศึกษาในครั้งนี้ ซึ่งถือเป็นส่วนส าคัญที่ท าให้การศึกษาส าเร็จ

ลุล่วง 

 ท้ายที่สุดขอขอบพระคุณครอบครัวของผู้ศึกษาทั้งคุณแม่พิศมัย นิธิไพบูลย์ และ คุณพ่อปิยะชาติ 

นิธิไพบูลย์ ผู้เป็นที่รักยิ่งและส าคัญที่สุดในชีวิต ที่เป็นก าลังหลักในการสนับสนุนทุกๆเรื่อง ทั้งให้ค าแนะน า

ต่างๆและมอบสิ่งที่ดีให้มาโดยตลอด และเป็นก าลังใจส าคัญที่ท าให้ผ่านอุปสรรคต่างๆและประสบ

ความส าเร็จได้ด้วยดี ทุกๆท่านมีความส าคัญต่อผู้ศึกษาเป็นอย่างยิ่ง 

รายการอ้างอิง 
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