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บทคดัย่อ 
การวิจัยครังนีมีวัตถุประสงค์เพือศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลทีมีผลต่อความพึงพอใจใน

การซือสินค้าออนไลน์ระหว่างนักศึกษาจีนและนักศึกษาไทย และเพือเปรียบเทยีบความพึงพอใจ

ในการซือสินค้าออนไลน์ระหว่างนักศึกษาจีนและนักศึกษาไทย  วิจัยนีเป็นการวิจัยเชิงสาํรวจ 

(Survey Research) โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครืองมือในการเกบ็รวบรวมข้อมูลจากนักศึกษาจีน

และนักศึกษาไทยเรียนทีมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ จาํนวน 402 คนและวิเคราะห์ข้อมูลโดยหา

ค่าร้อยละ ค่าเฉลีย ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน สถิติ T-test และF-test (One-Way-Analysis)  

ผลการวิจัย พบว่า ตัวอย่างส่วนใหญ่มีความพึงพอใจในการซือสนิค้าออนไลน์ด้านการ

ชาํระเงินมีระดับความคิดเหน็อยู่ในระดับมากทสีุด ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า สัญชาติมีผล

ต่อความพึงพอใจในการซือสินค้าออนไลน์ของลูกค้าด้านสินค้าและด้านบริการ เพศมีผลต่อความ

พึงพอใจในการซือสนิค้าออนไลน์ของลูกค้าด้านเวบ็ไซต์ ด้านบริการ และด้านการชาํระเงิน คณะมี

ผลต่อความพึงพอใจในการซือสินค้าออนไลน์ด้านบริการ รายได้ต่อเดือนมีผลต่อความพึงพอใจ

ในการซือสนิค้าออนไลน์ด้านสนิค้า และด้านบริการ 

______________________________________________ 

*นักศึกษาหลักสตูรบริหารธรุกจิมหาบณัฑติ มหาวิทยาลัยธรุกจิบณัฑติย์

**ทปีรึกษาการศึกษารายบุคคลหลัก
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1. บทนาํ
การชอ็ปปิงออนไลน์เริมขึนในสหรัฐอเมริกาก่อน ทงั Amazon ร้านหนังสือออนไลน์

อเมริกันก่อตังขึนในปี 1995 และ สาํนึกใน US Internet Bank การชาํระเงินออนไลน์ทปีลอดภัย

เป็นธนาคารแรกเป็นจุดเริมต้นของการช็อปปิงออนไลน์  ยอดขายสินค้าออนไลน์ทังหมดของ

สหรัฐอเมริกาเริมต้นจาก $ 14 พันล้านในปี 2545 มันเพิมขึน 4 พันล้านเหรียญต่อปี ในประเทศ

จีนเวบ็ไซต์ประมูล – eBay ในประเทศทีใหญ่ทีสุด เริมทาํงานและการรับรู้ธุรกรรมออนไลน์ครัง

แรกทาํให้การชอ็ปปิงออนไลน์ปรากฏในปี 1998 เวบ็ไซต์ B to C จาํนวนหนึงได้เปิดอย่างเป็น

ทางการในปี 1999 เป็นจุดเริมต้นของการช้อปปิงออนไลน์ในประเทศจีน เวบ็ไซต์ Dangdang B 

to C ถูกนาํไปใช้งานในปี 1999 เวบ็ไซต์ Joyo ก่อตังขึนในปี  เวบ็ไซต์ B ถึง B อาลีบาบา

ลงทุนในการจัดตงัเวบ็ไซต์ C ถึง C Taobao ในปี 2003 Sina และ Yahoo ได้ร่วมกนัจัดตังเวบ็ไซต์ 

One shot C to C ในปี 2004 (Wang Min & Wan Xiao, 2000) 

ในประเทศจีน ในปีทผ่ีานมาการพัฒนาอนิเทอร์ เนต็การสนับสนุนและการยอมรับของ

สงัคมสาํหรับการชอ็ปปิงออนไลน์และข้อดีทเีป็นเอกลักษณ์ของการชอ็ปปิงออนไลน์ได้ส่งเสริมการ

พัฒนาการชอ็ปปิงออนไลน์ทาํให้การชอ็ปปิงออนไลน์เป็นเทรนด์ ในปีทผ่ีานมาจาํนวนการช้อปปิง

ออนไลน์ในประเทศจีนเพิมขึน มีผู้เข้าถึง 620 ล้านคนในปี 2561 อัตราการเติบโตจะ ค่อยๆ

ชะลอตัวลง แต่ขนาดโดยรวมยังคงใหญ่ เมือขนาดของผู้ใช้เพิมขึนยอดค้าปลีกของการชอ็ปปิง

ออนไลน์กมี็การเปลียนแปลงอยู่ตลอดเวลา ในปี 2560 มีจํานวนถึง 1,7151 ล้านหยวน การ

เติบโตปีต่อปีท ี19.6% ในปี พ.ศ. 2561 มีการเติบโตอย่างรวดเรว็สงูกว่า 90 พันล้านหยวน ศูนย์

ข้อมูลเครือข่ายอินเทอร์เน็ตจีน (CNNIC)รายงานสถิติ "ครังที 43 เรืองการพัฒนาเครือข่าย

อินเทอร์เนต็ของจีน" ได้รับการเผยแพร่ในปักกิง ในวันท ี28 กุมภาพันธ์ 2018 รายงานแสดงให้

เห็นว่า ข้อมูล ณ เดือนธันวาคม 2561 จํานวนชาวเน็ตจีน 829 ล้านคน จํานวนชาวเน็ตใหม่

เพิมขึน 56.53 ล้านคน อตัราการเจาะอนิเทอร์เนต็คือ 59.6% เมอืเทยีบกบัข้อมูล ณ สนิปี  

ข้อมูลเพิมขึน . % นอกจากนี จาํนวนผู้ใช้ช้อปปิงออนไลน์ถึง 610 ล้าน เพิมขึน 14.4% จากสนิ

ปี 2560 สัดส่วนของชาวเนต็ทใีช้คือ 73.6% จาํนวนผู้ใช้ช้อปปิงออนไลน์บนมือถือถึง 592 ล้าน 

คิดเป็น 72.5% ของผู้ใช้อินเทอร์เนต็บนมือถือ อัตราการเติบโตประจาํปีคือ 17.1% รายงานยัง

แสดงให้เหน็ว่า ณ วันทธีันวาคม 2018 จาํนวนผู้ใช้ชาํระเงินออนไลน์ถึง 600 ล้าน เมือเทยีบกับ

สินปี 2560 การเติบโตของข้อมูลอยู่ที 13.0% ชาวเน็ตใช้ 2 รายงานสถิติฉบับที 43 เรืองการ

พัฒนาอนิเทอร์เนต็ในประเทศจีนอตัราส่วนคือ 72.5% ผู้ใช้การชาํระเงินเครือข่ายโทรศัพทม์ือถือ

ถึง 583,000,000 คิดเป็น 71.4% ของผู้ใช้อินเทอร์เนต็บนมือถือ อัตราการเติบโตประจาํปีคือ 

10.7% (Li Jing , 2018) 

การช็อปปิงออนไลน์ของจีนมีการพัฒนาอย่างรวดเร็ว อัตราการเติบโตยังคงสูงกว่า 

30% ระหว่างปี 2555 ถึงปี 2561 ด้วยการแนะนําแนวคิดเช่น Internet of Things, Big Data, 

New retail และ  cloud computing อย่างต่อเนือง  ตลาดช้อปปิงออนไลน์ของจีนจะนําการ
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เปลียนแปลงครังใหญ่ การพัฒนาอุตสาหกรรมกาํลังพัฒนาไปสู่ ประสบการณ์ผู้ใช้ ข้อมูลทแีม่นยาํ 

ประสทิธภิาพการกระจายและอนื ๆ แนวโน้มอุตสาหกรรมจะมีรายละเอยีดมากขนึเรือย ๆ (China 

Internet Network Information Center ,2018)  

ในประเทศไทย โดยในปี  มูลค่าของตลาดพาณิชย์อเิลก็ทรอนิกส์ในประเทศไทย

ประมาณ ,812, .  ล้านบาท เติบโตเพิมขึน จากปี  สูงถึง . % ซึงมูลค่าขายนัน

ส่วนใหญ่ยังเป็นมูลค่าอีคอมเมิร์ซประเภท B2B จํานวน ทังสิน ,675, .  ล้านบาท 

( . %) เพิมขึน . % ส่วนมูลค่าอีคอมเมิร์ซประเภท B2C ของปี  จํานวน 

812, .  ล้านบาท ( . %) เพิมขึน . % และมูลค่าอีคอมเมิร์ซประเภท B2G 

จาํนวน , .  ล้าน บาท ( . %) เพิมขึน . % โดยในปี  มูลค่าของตลาด

พาณิชย์อิเลก็ทรอนิกส์ในประเทศไทย มีมูลค่าจาํนวน .  ล้านล้านบาท โดยเติบโตเพิมขึนจากปี 

 สงูถึง . % และมีส่วนแบ่งทางการตลาดมากทสีุดคือ ตลาดพาณิชย์อเิลก็ทรอนิกส์แบบ

ผู้ประกอบการกับผู้ประกอบการ (Business to Business: B2B) มีมูลค่า .  ล้านล้านบาท คิด

เป็น . % รองลงมาคือ แบบผู้ประกอบการกับผู้บริโภค (Business to Consumer: B2C) 

มูลค่า  แสนล้านล้านบาท คิดเป็น . % และแบบผู้กระกอบการกับรัฐบาล (Business to 

Government: B2G) มูลค่า  แสน ล้านล้านบาท คิดเป็น . % (สาํนักงานพัฒนาธุรกรรม

อเิลก็ทรอนิกส,์ 2560)  

การสนับสนุนและการสนับสนุนจากรัฐบาล ผู้ประกอบการเพิมช่องทางการขายผ่านอี

คอมเมิร์ซ การเติบโตของตลาดอีคอมเมิร์ซของประเทศไทย และนักลงทุนต่างชาติมากขึนลงทุน

ในอคีอมเมิร์ซในประเทศไทย เช่นตลาดอเิลก็ทรอนิกสโ์ลจิสติกสอ์เิลก็ทรอนิกส ์ฯลฯ ปัจจัยเหล่านี

ผนวกกบัการส่งเสริมจากนโยบายภาครัฐทเีกยีวกบัเศรษฐกจิดิจิทลัและโครงการต่าง ๆ ทเีกยีวข้อง

กบัโครงสร้างอนิเทอร์เนต็และนวัตกรรมดิจิทลัล้วนส่งผลต่อการเติบโตของอคีอมเมิร์ซในประเทศ

ไทย 

โดยสรุปทาํให้ผู้วิจัยสนใจทจีะศึกษาความพึงพอใจในการซือสินค้าออนไลน์ของลูกค้า

ระหว่างนักศึกษาจีนและนักศึกษาไทย 

2. วตัถุประสงคข์องการวิจยั
2.1 เพือศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลทีมีผลต่อความพึงพอใจในการซือสินค้าออนไลน์ระหว่าง

นักศึกษาจีนและนักศึกษาไทย 

  2.2 เพือเปรียบเทยีบความพึงพอใจในการซือสินค้าออนไลน์ระหว่างนักศึกษาจีนและนักศึกษา

ไทย 

. สมมติฐานงานวิจยั
สมมติฐานเกยีวกบัปัจจัยด้านประชากรศาสตร์
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 สมมติฐาน 1 ปัจจัยด้านสญัชาติทแีตกต่างกนัมีผลต่อความพึงพอใจในการซือสินค้าออนไลน์

แตกต่างกนั 

   สมมติฐาน 2 ปัจจัยด้านเพศทีแตกต่างกันมีผลต่อความพึงพอใจในการซือสินค้าออนไลน์

แตกต่างกนั 

 สมมติฐาน 3 ปัจจัยด้านอายุทีแตกต่างกันมีผลต่อความพึงพอใจในการซือสินค้าออนไลน์

แตกต่างกนั 
 สมมติฐาน 4 ปัจจัยด้านคณะทีแตกต่างกันมีผลต่อความพึงพอใจในการซือสินค้าออนไลน์

แตกต่างกนั 
 สมมติฐาน 5 ปัจจัยด้านรายได้ต่อเดือนทแีตกต่างกันมีผลต่อความพึงพอใจในการซือสินค้า

ออนไลน์แตกต่างกนั 

4. ประโยชนที์คาดว่าจะไดร้บั
4.1 ผลจากการศึกษาเป็นการสร้างองค์ความรู้ใหม่เพิมเติมเกียวกับปัจจัยการซือสินค้า

ออนไลน์และคุณภาพเวบ็ไซต์ทส่ีงผลต่อความพึงพอใจของผู้บริโภคในการซือสนิค้าออนไลน์ 

 4.2 ผลการศึกษาในครังนีเป็นแนวทางให้กับผู้ประกอบการสามารถนาํผลทไีด้จากการศึกษา

ไปวิเคราะห์ประยุกต์และนาํไปใช้เพือเพิมความพึงพอใจของผู้บริโภคเมือซือสินค้าผ่านเวบ็ไซต์อี

คอมเมิร์ซ 

 4.3 ผลการศึกษาครังนีจะเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจและหน่วยงานทีเกียวข้องกับพาณิชย์

อิเลก็ทรอนิกส์สามารถนาํไปใช้เป็นแนวทางในการวางแผนการปฏบัิติงานด้านการพัฒนาส่งเสริม

ธุรกจิพาณิชย์อเิลก็ทรอนิกส์ 

5. ขอบเขตของงานวิจยั
5.1 ขอบเขตด้านการศึกษา

การวิจัยครังนีมุ่งศึกษาเปรียบเทยีบความพึงพอใจในการซือสินค้าออนไลน์ระหว่างนักศึกษา

จีนและนักศึกษาไทย 

5.2 ขอบเขตด้านประชากรศาสตร์ 

 ขอบเขตด้านประชากรทใีช้ในการวิจัยคือนักศึกษาจีนและนักศึกษาไทยเรียนทีมหาวิทยาลัย

ธุรกจิบัณฑติย์ 

5.3 ขอบเขตด้านระยะเวลา 

ขอบเขตด้านระยะเวลาในการเกบ็รวบรวมข้อมูลคือในช่วงเดือตุลาคม - พฤศจิกายน 2562 

  5.4 ขอบเขตด้านตัวแปรทใีช้ในการวิจัย 
ตัวแปรทใีช้ในการวิจัยครังนีแบ่งเป็นตัวแปรอสิระและตัวแปรตามโดยมีรายละเอียด 

ดังนี 
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1. ตัวแปรอสิระ (Indipendent Variable)

ตัวแปรอิสระ (Indipendent Variable) คือ ปัจจัยส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง โดยจ่า

แนกตัวแปรอสิระ ออกเป็น ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ 

1) สญัชาติ

2) เพศ

3) อายุ

4) คณะ

5) รายได้

2. ตัวแปรตาม (Dependent Variable)

ตัวแปรตาม (Dependent Variable) คือความพึงพอใจในการซือสินค้าออนไลน์ ซึงจะ

รวมถึง 

1) ด้านเวบ็ไซต์ (Website related)
2) ด้านสนิค้า (Commodity related)

3) ด้านบริการ (Service related)

4) ด้านการชาํระเงิน (Payment related)

5) ด้านการจัดส่งสนิค้า (Distribution related)

(ทมีา : Sun,J.-B. &Meng,L.-Y.,2018 )

. ระเบยีบวิธีวิจยั
เนืองจากงานวิจัยนีเป็นงานวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ผู้วิจัยจึงเลือกใช้

แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเครืองมือในการเกบ็รวบรวมข้อมูลเพือใช้ในการดาํเนินการ

วิจัยในครังนีโดยมีขันตอนในการสร้างเครืองมือดังนี 

    เครืองมือทใีช้เกบ็รวบรวมข้อมูลในการวิจัยครังนี สร้างขึนมาจากการเกบ็รวบรวมข้อมูลศึกษา

งานวิจัยทเีกียวข้องทงัในและต่างประเทศนาํมาสร้างแบบสอบถามโดยแบ่งเนือหาของคาํถาม

ออกเป็น 2 ส่วน ดังนี  

     ส่วนท ี1 แบบสอบถามข้อมูลทางต้านประชากรศาสตร์เป็นแบบสอบถามทปีระกอบไปด้วย

บัญญัติ เพศ อายุ คณะ และรายได้ต่อเดือนโดยเป็นแบบสอบถามแบบตรวจรายการ (Check 

List) 

      ส่วนท ี2 แบบสอบถามวัดระดับความคิดเหน็ทส่ีงผลต่อระดับความพึงพอใจในการซือสินค้า

ออนไลน์ประกอบด้วยปัจจัยด้านการใช้งานต่างๆทงั  มิติ ได้แก่ ด้านเวบ็ไซต์ (Website related) 

ด้านสินค้า (Commodity related) ด้านบริการ (Service related) ด้านการชําระเงิน (Payment 

related) มี 3 ข้อ ด้านการจัดส่งสนิค้า (Distribution related)  
 สาํหรับแบบสอบถามส่วนท ี  แต่ละคาํถามมีคาํตอบให้เลือกเป็นมาตราส่วนประมาณค่า 
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5 ระดับตามแนวทางของ Likert Rating Scale โดยนิยมใช้มากในการสร้างมาตรวัดเจตคติเพือให้

บุคคลแสดงความคิดเหน็ต่อข้อความทสีะท้อนถึงเจตคติ (สพัุกตร์ พิบูลย์, ) ซึงมีเกณฑก์าร

ให้คะแนนระดับความคิดเหน็ดังนี 

ระดับมากทสีดุ ให้ 5 คะแนน 

ระดับมาก ให้ 4 คะแนน 

ระดับนกลาง ให้ 3 คะแนน 

ระดับน้อย ให้ 2 คะแนน 

ระดับน้อยทสีดุ ให้ 1 คะแนน 

7. ผลการวิจยั
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทางด้านประชากรศาสตร์ของผู้ตอบแบบสอบถาม 
พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามจาํนวน 402 คน มีสัญชาติจีน จาํนวน 201 คน คิดเป็น

ร้อยละ .  และสัญชาติไทย จาํนวน 201 คน คิดเป็นร้อยละ .  ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง 

จํานวน 205 คน คิดเป็นร้อยละ .  และเพศชาย จํานวน 197 คน คิดเป็นร้อยละ .  

ส่วนใหญ่มีอายุ -  ปี จาํนวน 328 คน คิดเป็นร้อยละ .  รองลงมาคืออายุตาํกว่า  ปี 

จาํนวน 65 คน คิดเป็นร้อยละ .  อายุ 26-30 ปี จาํนวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ .  และ

อายุมากกว่า  ปี จาํนวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ .  ส่วนใหญ่มีคณะCAIC เป็น จาํนวน 153 

คน ร้อยละ .  รองลงมาคือคณะCIBA จาํนวน 108 คน คิดเป็นร้อยละ .  คณะCollege 

of Education จาํนวน 30 คน คิดเป็นร้อยละ .  คณะANT จาํนวน 28 คน คิดเป็นร้อยละ 

.  คณะFine Arts จาํนวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ .  คณะCITE จาํนวน 16 คน คิดเป็นร้อย

ละ .  คณะHospitality and tourism จาํนวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ .  คณะCIM จาํนวน 

12 คน คิดเป็นร้อยละ .  คณะCADT จาํนวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ .  และคณะPublic 

Administration จาํนวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ .  ตามลาํดับ ส่วนใหญ่มีรายได้ ,  บาท 

หรือ ตาํกว่า จํานวน 183 คน คิดเป็นร้อยละ .  รายได้ ,  บาท – ,  บาท 

จาํนวน 114 คน คิดเป็นร้อยละ .  รายได้ ,  บาท – ,  บาท จาํนวน 69 คน 

คิดเป็นร้อยละ .  และรายได้ ,  บาท หรือ มากกว่า จาํนวน 36 คน คิดเป็นร้อยละ . 

 ตามลาํดับ 

ผลการวิจัยความคิดเห็นของความพึงพอใจในการซือสินค้าออนไลน์ของลูกค้า

นักศึกษาจีนและนักศึกษาไทย 

ผลการวิจัยพบว่า ความคิดเหน็ของความพึงพอใจในการซือสินค้าออนไลน์ของลูกค้า

นักศึกษาจีนและนักศึกษาไทยมีความคิดเหน็รวมทงั  ด้าน ลูกค้ามีความคิดเหน็ความพึงพอใจใน
การซือสนิค้าออนไลน์ โดยรวม อยู่ในระดับมาก เมอืพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านการชาํระเงิน

มีระดับความคิดเหน็อยู่ในระดับมากทีสุด ด้านทีเหลือมีระดับความคิดเหน็อยู่ในระดับมาก โดย

74



เรียงจากมากไปน้อย ดังนี ด้านการชาํระเงิน อยู่ในระดับมากทสีุด รองลงมาคือ ด้านเวบ็ไซต์ อยู่

ในระดับมาก ด้านสนิค้า อยู่ในระดับมาก ด้านการจัดส่งสนิค้า อยู่ในระดับมาก และด้านบริการอยู่

ในระดับมาก ตามลาํดับ 

ผลการทดสอบสมมติฐาน 
สมมติฐานท ี1 ปัจจัยด้านสัญชาติทแีตกต่างกันมีผลต่อความพึงพอใจในการซือสนิค้า

ออนไลน์แตกต่างกนั 

ตารางที .9 แสดงการสรุปผลการทดสอบสมมติฐานระหว่างสัญชาติและความพึงพอใจในการ

ซือสนิค้าออนไลน์ของลูกค้า 

ความพึงพอใจในการ ซือ

สนิค้า 

ออนไลน์ของลูกค้า 

สญัชาติจีน สญัชาติไทย T-

test 

Sig ผลการ

ทดสอบ

สมมติฐาน 

S.D. S.D.

ด้านเวบ็ไซต์  4.129 0.640 4.064 0.604 1.042 0.298 ไม่แตกต่าง 

ด้านสนิค้า 4.196 0.711 3.993 0.608 3.065 0.002 แตกต่าง 

ด้านบริการ 4.159 0.696 3.907 0.636 3.790 0.000 แตกต่าง 

ด้านการชาํระเงิน  4.292 0.762 4.173 0.679 1.659 0.098 ไม่แตกต่าง 

ด้านการจัดส่งสนิค้า 4.119 0.681 4.011 0.638 1.643 0.101 ไม่แตกต่าง 

จากตารางท ี . 9 ข้างต้นผลการวิเคราะห์ด้วยค่าสถิติ T-test พบว่า ลูกค้าทมีีสัญชาติ

ทแีตกต่างกันมีผลต่อความพึงพอใจในการซือสินค้าออนไลน์แตกต่างกันอย่างมีนัยสาํคัญ แต่การ

วิเคราะห์ในแต่ละขัน พบว่า ลูกค้าทีมีสัญชาติแตกต่างกันมีผลต่อความพึงพอใจในการซือสินค้า

ออนไลน์ไม่แตกต่างกนัในด้านเวบ็ไซต์ ด้านการชาํระเงินและด้านการจัดส่งสนิค้า 

สมมติฐานที 2 ปัจจัยด้านเพศทีแตกต่างกันมีผลต่อความพึงพอใจในการซือสินค้าออนไลน์

แตกต่างกนั 

X X
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ตารางที .10 แสดงการสรุปผลการทดสอบสมมติฐานระหว่างเพศและความพึงพอใจในการซือ

สนิค้าออนไลน์ของลูกค้า 

ความพึงพอใจในการซือสนิค้า 

ออนไลน์ของลูกค้า 

เพศชาย เพศหญิง T-test Sig ผลการ

ทดสอบ

สมมติฐาน 

S.D. S.D.

ด้านเวบ็ไซต์  4.029 0.652 4.162 0.587 -2.164 0.031 แตกต่าง

ด้านสนิค้า 4.076 0.687 4.112 0.652 -0.540 0.590 ไม่แตกต่าง

ด้านบริการ 3.958 0.701 4.106 0.648 -2.199 0.028 แตกต่าง

ด้านการชาํระเงิน  4.151 0.735 4.311 0.704 -2.228 0.026 แตกต่าง

ด้านการจัดส่งสนิค้า 4.055 0.685 4.076 0.640 -0.318 0.750 ไม่แตกต่าง

จากตารางท ี4. 10 ข้างต้น ผลการวิเคราะห์ด้วยค่าสถิติ T-test พบว่า ลูกค้าทมีีเพศที

แตกต่างกันมีผลต่อความพึงพอใจในการซือสินค้าออนไลน์แตกต่างกันอย่างมีนัยสาํคัญ  แต่การ

วิเคราะห์ในแต่ละขัน พบว่า ลูกค้าทีมีเพศทีแตกต่างกันมีผลต่อความพึงพอใจในการซือสินค้า

ออนไลน์ไม่แตกต่างกนัในด้านสนิค้าและด้านการจัดส่งสนิค้า 

สมมติฐานที 3 ปัจจัยด้านอายุทีแตกต่างกันมีผลต่อความพึงพอใจในการซือสินค้าออนไลน์

แตกต่างกนั 

ตารางที .11 แสดงการสรุปผลการทดสอบสมมติฐานระหว่างอายุและความพึงพอใจในการซือ

สนิค้าออนไลน์ของลูกค้า 

ความพึงพอใจใน 

การซือสนิค้า 

ออนไลน์ของลูกค้า 

อายุ S.D. F-test Sig ผลการ

ทดสอบ

สมมติฐาน 

ด้านเวบ็ไซต์ ตาํกว่า 20 ปี 

20-25ปี

26-30ปี

มากกว่า 30 ปี

3.949 

4.120 

4.389 

4.222 

0.602 

0.623 

0.612 

0.839 

1.869 0.134 ไม่แตกต่าง 

ด้านสนิค้า ตาํกว่า 20 ปี 

20-25ปี

26-30ปี

มากกว่า 30 ปี

4.031 

4.100 

4.500 

4.111 

0.594 

0.685 

0.459 

0.694 

0.939 0.422 ไม่แตกต่าง 

X X

X
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ด้านบริการ ตาํกว่า 20 ปี 

20-25ปี

26-30ปี

มากกว่า 30 ปี

3.974 

4.040 

4.389 

3.889 

0.554 

0.699 

0.574 

1.018 

0.768 0.513 ไม่แตกต่าง 

ด้านการชาํระเงิน ตาํกว่า 20 ปี 

20-25ปี

26-30ปี

มากกว่า 30 ปี

4.153 

4.243 

4.389 

4.444 

0.750 

0.724 

0.534 

0.385 

0.456 0.713 ไม่แตกต่าง 

ด้านการจัดส่งสนิค้า ตาํกว่า 20 ปี 

20-25ปี

26-30ปี

มากกว่า 30 ปี

4.081 

4.063 

4.292 

3.500 

0.595 

0.661 

1.030 

1.299 

0.977 0.403 ไม่แตกต่าง 

จากตารางท ี4. 11 ข้างต้น ผลการวิเคราะห์ด้วยค่าสถิติ F-test พบว่า ลูกค้าทมีีอายุที

แตกต่างกนัมีผลต่อความพึงพอใจในการซือสนิค้าออนไลน์ไม่แตกต่างกนัอย่างมีนัยสาํคัญ  

สมมติฐานที 4 ปัจจัยด้านคณะทีแตกต่างกันมีผลต่อความพึงพอใจในการซือสินค้าออนไลน์

แตกต่างกนั 

ตารางที .12 แสดงการสรุปผลการทดสอบสมมติฐานระหว่างคณะและความพึงพอใจในการซือ

สนิค้าออนไลน์ของลูกค้า 

ความพึงพอใจ

ในการซือสนิค้า

ออนไลน์ของ

ลูกค้า 

คณะ S.D. F-

test 

Sig ผลการ

ทดสอบ

สมมติฐาน 

ด้านเวบ็ไซต์ CAIC 

CIBA 

ANT 

CIM 

CITE 

CADT 

College of Education 

Fine Arts 

Hospitality and 

Tourism 

Public Administration 

4.135 

4.096 

4.191 

3.972 

4.271 

3.815 

3.956 

3.924 

4.250 

3.917 

0.629 

0.615 

0.705 

0.904 

0.370 

0.648 

0.566 

0.674 

0.447 

0.463 

1.075 0.380 ไม่แตกต่าง 

X
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ด้านสนิค้า CAIC 

CIBA 

ANT 

CIM 

CITE 

CADT 

College of Education 

Fine Arts 

Hospitality and 

Tourism 

Public Administration 

4.183 

4.028 

4.143 

4.111 

4.167 

3.778 

3.822 

3.970 

4.271 

4.333 

0.714 

0.637 

0.675 

0.869 

0.439 

0.527 

0.757 

0.524 

0.389 

0.504 

1.574 0.121 ไม่แตกต่าง 

ด้านบริการ CAIC 

CIBA 

ANT 

CIM 

CITE 

CADT 

College of Education 

Fine Arts 

Hospitality and 

Tourism 

Public Administration 

4.135 

4.009 

4.238 

4.028 

4.104 

3.444 

3.678 

3.803 

4.146 

3.958 

0.699 

0.667 

0.678 

0.717 

0.379 

0.333 

0.664 

0.703 

0.620 

0.375 

2.827 0.003 แตกต่าง 

ด้านการชาํระ

เงิน 

CAIC 

CIBA 

ANT 

CIM 

CITE 

CADT 

College of Education 

Fine Arts 

Hospitality and 

Tourism 

Public Administration 

4.257 

4.179 

4.429 

3.972 

4.104 

4.074 

4.333 

4.000 

4.625 

4.083 

0.792 

0.678 

0.558 

0.834 

0.567 

0.741 

0.625 

0.855 

0.401 

0.751 

1.486 0.151 ไม่แตกต่าง 
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ด้านการจัดส่ง

สนิค้า 

CAIC 

CIBA 

ANT 

CIM 

CITE 

CADT 

College of Education 

Fine Arts 

Hospitality and 

Tourism 

Public Administration 

4.162 

3.995 

4.179 

4.167 

4.063 

3.528 

3.933 

3.886 

4.188 

3.969 

0.680 

0.664 

0.659 

0.597 

0.616 

0.565 

0.666 

0.685 

0.496 

0.411 

1.696 0.088 ไม่แตกต่าง 

จากตารางที 4. 12 ข้างต้นผลการวิเคราะห์ด้วยค่าสถิติ F-test พบว่า ลูกค้าทีมีคณะ

แตกต่างกนัมีผลต่อความพึงพอใจในการซือสนิค้าออนไลน์ไม่แตกต่างกนัอย่างมีนัยสาํคัญ แต่การ

วิเคราะห์ในแต่ละขัน พบว่า ลูกค้าทีมีคณะแตกต่างกันมีผลต่อความพึงพอใจในการซือสินค้า

ออนไลน์แตกต่างกนัในด้านบริการ  

สมมติฐานที 5 ปัจจัยด้านรายได้ต่อเดือนทีแตกต่างกันมีผลต่อความพึงพอใจในการซือสินค้า

ออนไลน์แตกต่างกนั 

ตารางที .14 แสดงการสรุปผลการทดสอบสมมติฐานระหว่างรายได้ต่อเดือนและความพึงพอใจ

ในการซือสนิค้าออนไลน์ของลูกค้า 

ความพึง

พอใจใน

การซือ

สนิค้า

ออนไลน์

ของลูกค้า 

รายได้ต่อเดือน S.D. F-

test 

Sig ผลการทดสอบ

สมมติฐาน 

ด้านเวบ็ไซต ์ 10,000 บาท หรือ ตาํกว่า   

10,001 บาท – 20,000 บาท 

20,001 บาท – 30,000 บาท 

30,001 บาท หรือ มากกว่า  

4.115 

4.000 

4.217 

4.083 

0.584 

0.641 

0.666 

0.644 

1.849 0.138 ไม่แตกต่าง 

ด้านสนิค้า 10,000 บาท หรือ ตาํกว่า   

10,001 บาท – 20,000 บาท 

4.073 

3.991 

0.636 

0.679 

2.808 0.039 แตกต่าง 

X
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20,001 บาท – 30,000 บาท 

30,001 บาท หรือ มากกว่า  

4.261 

4.213 

0.676 

0.731 

ด้านบริการ 10,000 บาท หรือ ตาํกว่า   

10,001 บาท – 20,000 บาท 

20,001 บาท – 30,000 บาท 

30,001 บาท หรือ มากกว่า  

3.995 

3.924 

4.188 

4.278 

0.667 

0.652 

0.687 

0.711 

4.044 0.008 แตกต่าง 

ด้านการชาํระ

เงนิ 

10,000 บาท หรือ ตาํกว่า   

10,001 บาท – 20,000 บาท 

20,001 บาท – 30,000 บาท 

30,001 บาท หรือ มากกว่า  

4.175 

4.267 

4.256 

4.361 

0.682 

0.797 

0.714 

0.701 

0.888 0.448 ไม่แตกต่าง 

ด้านการ

จัดส่งสนิค้า 

10,000 บาท หรือ ตาํกว่า   

10,001 บาท – 20,000 บาท 

20,001 บาท – 30,000 บาท 

30,001 บาท หรือ มากกว่า  

4.031 

4.053 

4.091 

4.229 

0.614 

0.688 

0.734 

0.669 

0.944 0.420 ไม่แตกต่าง 

จากตารางท ี4. 14 ข้างต้นผลการวิเคราะห์ด้วยค่าสถิติ F-test พบว่า ลูกค้าทมีีรายได้

ต่อเดือนทีแตกต่างกันมีผลต่อความพึงพอใจในการซือสินค้าออนไลน์ไม่แตกต่างกันอย่างมี

นัยสาํคัญ แต่การวิเคราะห์ในแต่ละขัน พบว่า ลูกค้าทมีีรายได้ต่อเดือนแตกต่างกันมีผลต่อความ

พึงพอใจในการซือสนิค้าออนไลน์แตกต่างกนัในด้านสนิค้าและด้านบริการ  

ตารางที 4. 15 สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 

ปัจจัยสว่นบุคคล 

ความพึงพอใจในการซือสนิค้าออนไลน์ของลูกค้า 

(จาํนวน 5 ด้าน) 

ด้านเวบ็ไซต์  ด้านสนิค้า ด้านบริการ ด้านการชาํระ

เงิน 

ด้านการจัดส่ง

สนิค้า 

1.สญัชาติ √ √ 

2.เพศ √ √ √ 

3.อายุ

4.คณะ √ 

5.รายได้ต่อ

เดือน
√ √ 

หมายเหตุ √ มีแตกต่างกนั 
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ผลการทดสอบสมมติฐาน 
ผลการทดสอบสมมติฐานที 1 คือ ลูกค้าทีมีสัญชาติทีแตกต่างกันมีผลต่อความพึง

พอใจในการซือสินค้าออนไลน์แตกต่างกันอย่างมีนัยสาํคัญ แต่การวิเคราะห์ในแต่ละขัน พบว่า 

ลูกค้าทมีีสญัชาติแตกต่างกนัมีผลต่อความพึงพอใจในการซือสนิค้าออนไลน์ไม่แตกต่างกนัในด้าน

เวบ็ไซต์ ด้านการชาํระเงินและด้านการจัดส่งสนิค้า 

ผลการทดสอบสมมติฐานท ี2 คือ ลูกค้าทมีีเพศทแีตกต่างกันมีผลต่อความพึงพอใจ

ในการซือสนิค้าออนไลน์แตกต่างกนัอย่างมีนัยสาํคัญ แต่การวิเคราะห์ในแต่ละขัน พบว่า ลูกค้าทมีี

เพศทแีตกต่างกันมีผลต่อความพึงพอใจในการซือสินค้าออนไลน์ไม่แตกต่างกันในด้านสินค้าและ

ด้านการจัดส่งสนิค้า 

ผลการทดสอบสมมติฐานที 3 คือ ลูกค้าทีมีอายุทีแตกต่างกันมีผลต่อความพึงพอใจ

ในการซือสนิค้าออนไลน์ไม่แตกต่างกนัอย่างมีนัยสาํคัญ  

ผลการทดสอบสมมติฐานท ี4 คือ ลูกค้าทมีีคณะแตกต่างกนัมีผลต่อความพึงพอใจใน

การซือสนิค้าออนไลน์ไม่แตกต่างกนัอย่างมีนัยสาํคัญ แต่การวิเคราะห์ในแต่ละขัน พบว่า ลูกค้าทมีี

คณะแตกต่างกนัมีผลต่อความพึงพอใจในการซือสนิค้าออนไลน์แตกต่างกนัในด้านบริการ  

ผลการทดสอบสมมติฐานท ี5 คือ ลูกค้าทมีีรายได้ต่อเดือนทแีตกต่างกนัมีผลต่อความ

พึงพอใจในการซือสินค้าออนไลน์ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสาํคัญ  แต่การวิเคราะห์ในแต่ละขัน 

พบว่า ลูกค้าทีมีรายได้ต่อเดือนแตกต่างกันมีผลต่อความพึงพอใจในการซือสินค้าออนไลน์

แตกต่างกนัในด้านสนิค้าและด้านบริการ  

8. อภิปรายผล
การวิจัยครังนีเรืองศึกษาเปรียบเทยีบความพึงพอใจในการซือสินค้าออนไลน์ระหว่าง

นักศึกษาจีนและนักศึกษาไทย ผู้วิจัยได้นาํผลสรุปการวิเคราะห์มาเชือมโยงกบัแนวคิด ทฤษฎี และ

งานวิจัยทเีกยีวข้อง โดยสามารถนาํมาอภิปรายผลได้ ดังนี 

ลูกค้าทมีีสญัชาติทแีตกต่างกนัมีผลต่อความพึงพอใจในการซือสนิค้าออนไลน์แตกต่าง

กัน ซึงสอดคล้องกับงานวิจัยของวิไลลักษณ์ สีริตระกูล ( : - ) นักท่องเทยีวมาจาก

ทัวทุกภูมิภาคของโลก โดยธรรมชาติพวกเขาจะมีความพึงพอใจต่อองค์ประกอบต่างๆทรีะบุไว้ 

แตกต่างกัน เพราะได้รับอิทธิพลจากวัฒนธรรมทีเฉพาะเจาะจงของพวกเขาและประสบการณ์มา

จากสถานการณ์ในประเทศของตัวเอง 

ลูกค้าทมีีเพศทแีตกต่างกนัมีผลต่อความพึงพอใจในการซือสนิค้าออนไลน์ไม่แตกต่าง

กัน สอดคล้องกับงานวิจัยของ ศิวพงศ์ บุตรดาวงศ์ และอาํไพวรรณ เอยีวสุวรรณ ( ) พบว่า 

ความแตกต่างทางเพศมีผลต่อความพึงพอใจของผู้บริโภคต่อผลิตภัณฑ์แอมเวย์ไม่แตกต่างกัน 

และสอดคล้องกับงานวิจัยของ สมภพ ศักดิจิรพาพงษ์ ( 8) พบว่า ความแตกต่างของเพศ ไม่

มีผลต่อความพึงพอใจในการซือสินค้าจากแม็กซ์แวลู ซูเปอร์มาร์เก็ตของผู้บริโภค ในเขต
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กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล 

ลูกค้าทมีีอายุทแีตกต่างกันมีผลต่อความพึงพอใจในการซือสินค้าออนไลน์ไม่แตกต่าง 

สอดคล้องกบังานวิจัยของ นางสาวชนิตา เสถียรโชค( 60) พบว่า อายุทแีตกต่างกนัไม่ส่งผลต่อ

ระดับความพึงพอใจในการซือสินค้าผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์บน Lazada และสอดคล้องกับ

งานวิจัยของ ธมนวรรณ กัญญาหัตถ์ ( ) พบว่า อายุของผู้บริโภคทีแตกต่างกัน ส่งผลต่อ

ความพึงพอใจทมีีต่อประโยชน์ของสมาร์ทโฟนในด้านหน้าทผีลิตภัณฑ ์ภาพลักษณ์ตราสนิค้า และ

ด้านอารมณ์และความรู้สกึของผู้บริโภคไม่แตกต่างกนั 

ลูกค้าทมีีรายได้ต่อเดือนทแีตกต่างกันมีผลต่อความพึงพอใจในการซือสินค้าออนไลน์

ไม่แตกต่างกัน สอดคล้องกับงานวิจัยของ กฤษมาพร พึงโพธิ และคณะ ( ) พบว่ารายได้

เฉลียต่อเดือนของผู้ใช้บริการทีแตกต่างกัน มีผลต่อความคาดหวังในคุณภาพบริการในด้าน

คุณภาพบริการ ความน่าเชือถือและภาพลักษณ์ของโรงแรมไม่แตกต่างกัน สอดคล้องกับ วิไล

ลักษณ์ทองปัน ( ) พบว่า รายได้ทีแตกต่างกัน มีผลต่อความพึงพอใจในการบริโภค

ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพือความงามไม่แตกต่างกนั และ ธมนวรรณ กัญญาหัตถ์ ( )  พบว่า 
ความแตกต่างกันของรายได้ของผู้บริโภค มีผลต่อความพึงพอใจต่อประโยชน์ของสมาร์ทโฟนใน

ด้านอารมณ์และความรู้สกึไม่แตกต่างกนั  

9. ขอ้เสนอแนะ
9.1 ข้อเสนอแนะทไีด้จากการวิจัย

จากผลการศึกษาวิจัยครังนี มีข้อเสนอแนะในการวิจัยเพือสามารถนําไปใช้กับ

แพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซข้ามพรมแดน โดยเฉพาะอย่างยิงสําหรับแพลตฟอร์มการช็อปปิง

ออนไลน์สาํหรับผู้บริโภคในประเทศจีนและประเทศไทยให้เป็นประโยชน์ ดังนี 

( ) ดาํเนินการวิจัยทแีตกต่างของกลุ่มเป้าหมาย

จากผลการศึกษา พบว่า นักศึกษาจีนและนักศึกษาไทยเรียนทีมหาวิทยาลัยธุรกิจ

บัณฑติย์มีสญัชาติทแีตกต่างกนัมีความพึงพอใจในการซือสนิค้าออนไลน์แตกต่างกนั ดังนัน ก่อนที

ผู้ขายจะเปิดร้านค้าออนไลน์ ผู้ขายควรทาํการวิจัยตลาดในประเทศต่าง ๆ ล่วงหน้าและเข้าใจถึง

ความต้องการซือทแีตกต่างกนัของลูกค้าเป้าหมายก่อน หากผู้ประกอบการมีทรัพยากรทางการเงิน

เพียงพอ คุณสามารถค้นหา บริษัท การตลาดหรือ บริษัท ทปีรึกษาด้านข่าวกรองธุรกิจทเีชียวชาญ

ในการวิจัยคล้ายกันเพือรับข้อมูลทีเกียวข้อง หากไม่มีเงินทุนเพียงพอผู้ประกอบการสามารถทาํ

วิจัยได้ง่ายและมีประสิทธิภาพด้วยตัวเอง ตัวอย่างเช่น ทาํแบบสาํรวจสัน ๆ ในฟอรัมออนไลน์

เครือข่ายสังคมหรือบลอ็ก หรือทาํแบบสาํรวจในร้านค้าออนไลน์ของคุณเอง เพือให้ลูกค้าเตม็ใจที

จะร่วมมือกับการสาํรวจมากขึน ผู้ขายสามารถให้ข้อเสนอการช็อปปิงของขวัญหรือสิงทีพิเศษ 

เพราะการตัดสินใจของผู้ขายจะต้องขึนอยู่กับความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย ขึนอยู่กับสัญชาติที

แตกต่างกนัของผู้บริโภค การตัดสนิใจของผู้ขายควรแตกต่างกนั 

82



(2) ปรับปรุงคุณภาพการบริการ

จากผลการศึกษา พบว่า นักศึกษาจีนและนักศึกษาไทยเรียนทีมหาวิทยาลัยธุรกิจ

บัณฑิตย์มีสัญชาติ เพศ อายุ คณะและ รายได้ต่อเดือนทีแตกต่างกันมีความพึงพอใจในการซือ

สนิค้าออนไลน์ด้านบริการแตกต่างกนั ดงันัน ผู้ขายควรขึนอยู่กบัสญัชาติ เพศ คณะและ รายได้ต่อ

เดือนของเป้าหมายผู้บริโภค สร้างมาตรฐานคุณภาพการบริการทแีตกต่างกันในบริการก่อนการ

ขาย บริการรวดเรว็ให้กับลูกค้า และบริการหลังการขาย ปรับปรุงคุณภาพของการบริการสาํหรับ

การขายออนไลน์อย่างต่อเนืองสงินีจะเพิมความพึงพอใจของผู้บริโภคในการซือสนิค้าออนไลน์  

(3) สร้างความหลากหลายของวิธีการชําระเงิน  ปรับปรุงความสะดวกและความ

ปลอดภัยของการชอ็ปปิงออนไลน์ 

 จากผลการศึกษา พบว่า ลูกค้ามีความคิดเห็นความพึงพอใจในการซือสินค้าออนไลน์

นักศึกษาจีนและนักศึกษาไทยเรียนทีมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมือ

พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านการชาํระเงินมีระดับความคิดเหน็อยู่ในระดับมากทีสุด ดังนัน 

ร้านค้าออนไลน์ควรให้ความสนใจเป็นพิเศษกับการสร้างสภาพแวดล้อมการชาํระเงินการช็อปปิง

ออนไลน์ทีปลอดภัย เพือปรับปรุงความพึงพอใจของผู้บริโภคในการซือสินค้าออนไลน์ และ

ปรับปรุงการแข่งขันทางการตลาดของผู้ขายเอง 

9.2 ข้อเสนอแนะเพือการวิจัยครังต่อไป 

(1) เนืองจากในการวิจัยครังนีเป็นการศึกษาเฉพาะกลุ่มตัวอย่างซึงเป็นการซือสินค้า

ออนไลน์นักศึกษาจีนและนักศึกษาไทยเรียนทีมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ เท่านัน จึงควรจะมี

การศึกษากลุ่มตัวอย่างในพืนท ีอืนๆ เพิมเติม หรือศึกษาเชิงเปรียบเทยีบของกลุ่มตัวอย่างในแต่

ละพืนทีเพือทราบถึงปัจจัยทีมีผลต่อความพึงพอใจของลุกค้าในการซือสินค้าออนไลน์ในอาชีพ 

และระดับการศึกษาทแีตกต่างกนัออกไป 

( ) การวิจัยนีใช้แบบสอบถามเป็นเครืองมือในการเกบ็รวบรวมข้อมูล ดังนัน อาจมี

การเลือกใช้วิธีการเกบ็รวบรวมข้อมูลในรูปแบบอนืเพิมเติม เช่น การสนทนากลุ่ม (Focus group 

discussion) ซึง เป็นอีกวิธีหนึงทน่ีาจะนาํมาใช้ประกอบการวิจัยเชิงสาํรวจเกยีวกบัปัจจัยทมีีผลต่อ

ความพึงพอใจในการซือสินค้าออนไลน์จากการสนทนากลุ่มจะทาํให้ได้ข้อมูลเชิงลึก  ซึงน่าจะเป็น

ประโยชน์อย่างมากในการนาํมาวิเคราะห์ร่วมกับ ผลการวิจัยเชิงสาํรวจทาํให้ ผลการวิจัยมีความ

ชัดเจนยิงขนึ 

( ) นอกจากปัจจัยทไีด้จากการศึกษาวิจัยนี ควรมีการศึกษาปัจจัยทางด้านความพึง

พอใจในการซือสนิค้าออนไลน์ของนกขาในด้านอนืๆ ว่ามีปัจจัยใดอกีทมีีอทิธพิลต่อความพึงพอใจ

ในการซือสินค้าออนไลน์ เพือนาํปัจจัยต่างๆ เหล่านัน มาเป็นแนวทางในการปรับปรุง และพัฒนา

เวบ็ไซต์สนิค้า เพือปรับปรุงความพึงพอใจของลูกค้า ต่อไป 
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10. กิตติกรรมประกาศ
ครังนีสาํเรจ็ลุล่วงได้ด้วยดีโดยได้รับความช่วยเหลือและการสนับสนุนจากหลายๆ ทา่น

โดยเฉพาะอย่างยิง ผศ.ดร.ศิวะนันท์ ศิวพิทักษ์ ซึงเป็นอาจารย์ทีปรึกษาได้ให้คาํแนะนาํในการ

คัดเลือกเรืองทจีะทาํการศึกษาวิจัยให้ได้ความรู้ต่าง ๆ ทเีป็นประโยชน์ต่อการศึกษาวิจัยในครังนี 

ในท้ายทสีุดนีต้องขอระลึกถึงความกรุณาของคณาจารย์ทุกท่านทีเป็นผู้ชีแนะแนวทาง

การศึกษาในตอนต้นและขอขอบคุณทุกท่านทีมิได้กล่าวนามมา ณ ทนีีทมีีส่วนช่วยเหลือและเป็น

กาํลังใจรวมทงัให้การสนับสนุนเป็นอย่างดีจนทาํให้การศึกษาวิจัยครังนีสาํเรจ็ลุล่วงด้วยดี 
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