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ความสัมพันธ์ระหว่างการสือสารการตลาดแบบดิจิทลั กับ
พฤติกรรมการเปิ ดรับสือออนไลน์ ของผูบ้ ริโภคในกรุงเทพมหานคร
ภัคจิรา ทองพุ่ม*
ผศ.ดร. อดิลล่า พงศ์ยีหล้ า**
บทคัดย่อ
การศึกษาเรือง ความสัมพันธ์ระหว่างการสือสารการตลาดแบบดิจิทัลกับพฤติกรรม
การเปิ ดรั บ สื อออนไลน์ ของผู้ บ ริ โ ภคในกรุ ง เทพมหานคร ทํา การเก็บ รวบรวมข้ อ มู ล ด้ ว ย
แบบสอบถามออนไลน์ จํานวน 400 ชุ ด วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ โปรแกรมสําเร็จรูป SPSS โดย
สถิติทใช้
ี ในการวิเคราะห์ข้อมู ลคือ สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) สถิติเชิงอนุ มาน
(Inferential Statistics) และสัมประสิทธิสหสัมพันธ์แบบสเปี ยร์แมน (Spearman rank correlation
coefficient)
ผลการวิ จั ย พบว่ า ความคิ ด เห็น ของผู้ บ ริ โ ภคในกรุ ง เทพมหานครต่ อ การสื อสาร
การตลาดแบบดิจิทัล ในภาพรวมมีระดับความคิดเห็นต่อการสือสารการตลาดแบบดิจิทัลอยู่ใน
ระดับมาก เมือพิ จารณาในรายด้ าน พบว่ า ด้ านทีมีค่าเฉลี ยสูงสุด คือ การทําการโฆษณาแบบ
ติดตามลูกค้ าหรือกลุ่มเป้ าหมาย รองลงมา คือ การตลาดแบบช่วยขาย (Affiliate Relationship)
ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า เพศและรายได้ ของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานครทีแตกต่างกันมี
การสือสารการตลาดแบบดิจิทัลไม่แตกต่างกัน อายุ ระดับการศึกษา และอาชีพของผู้บริโภคใน
กรุ งเทพมหานครทีแตกต่ า งกัน มี ก ารสือสารการตลาดแบบดิ จิ ทัล แตกต่ า งกัน อีก ทังยั งพบว่ า
พฤติกรรมการเปิ ดรับสือออนไลน์ของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานครส่วนใหญ่ใช้ ช่องทาง Youtube
ในการเปิ ดรับสือออนไลน์ มีความถีโดยเฉลียในการรับชมผ่านสือออนไลน์ทุกวัน ระยะเวลาในการ
รับชมสือออนไลน์ในแต่ละครังมากกว่า นาที ส่วนใหญ่มีประเภทการเปิ ดรับสือออนไลน์แบบ
การอ่านข้ อมูลข่าวสารออนไลน์ ส่วนใหญ่ใช้ Google ในการทําการตลาดผ่านเครืองมือค้ นหาบน
Internet และในการทําการโปรโมท Website

*นักศึกษาศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
** ทีปรึกษาหลัก
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1. บทนํา
ความก้ าวหน้ าทางด้ านเทคโนโลยีในปั จจุ บันนีมีการเติบโตอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะ
ทางด้ านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ทมีี การพัฒนากันหลากหลายรูปแบบ (ทิพย์วัลย์ ยะพันธ์, 2553)
จึ งเป็ นจุ ดกํา เนิ ดของเครื อ ข่ า ยสัง คมวงกว้ า งอย่ า ง “อิน เทอร์ เน็ต ” ซึ งเข้ า มาเป็ นส่ว นหนึ งใน
ชีวิตประจําวันในการสือสารของบุคคลจากทัวทุกมุมโลก การสือสารได้ พัฒนาไปอย่างรวดเร็ว
เช่นเดียวกับข้ อมูลข่าวสารทีมีอย่างมากมาย ทําให้ ผ้ ูบริโภคข่าวสารสามารถเปิ ดรับได้ หลากหลาย
ช่องทาง เช่น ไลน์ เฟซบุ๊ก อินสตาแกรม และทวิตเตอร์ เพือให้ ทนั ต่อเหตุการณ์ความเป็ นไปของ
โลกในยุคดิจิทัลทีมีการติดต่อสือสารถึงกันอย่างสะดวก และรวดเร็ว โดยมีวัตถุประสงค์เพือการ
เปิ ดโลกให้ ก ว้ างขึน (ณั ฐนั น ท์ ศิ ริ เจริ ญ , 2548) ดั งนั น ช่ อ งทางการสือสารในปั จ จุ บันทีถือว่ า
ทันสมัย และเปิ ดกว้ างสําหรับคนทัวโลก คือ การสือสารผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ สากล
หรือระบบอินเทอร์เน็ต ซึงถือว่าเป็ นเครือข่ายทีมีวงกว้ าง สามารถเชือมต่อเครือข่ายครอบคลุมทัว
โลก โดยมีคอมพิวเตอร์เป็ นล้ านๆ เครืองเชือมต่อเข้ ากับระบบ และยังขยายตัวขึนเรือยๆ ทุกปี
และมีผ้ ูใช้ งานจากทัวโลกหลายร้ อยล้ านคน โดยผู้ใช้ เหล่านีสามารถแลกเปลียนข้ อมูลข่าวสารกันได้
อย่างอิสระ โดยทีระยะทาง และเวลาไม่เป็ นอุปสรรค (จตุชัย แพงจันทร์ และอนุโชต วุฒิพรพงษ์,
2546)
ในปั จ จุ บั น การทํา การตลาดจะไม่ ห ยุ ด แค่ ที โลก Offline อี ก ต่ อ ไป โดยทุ ก วั น นี
การสือสารกับลู กค้ าผ่ า นสือโทรทัศ น์ โทรศั พท์ หรื อหนั งสือพิ มพ์ อาจจะไม่ เข้ าถึ งลู กค้ า หรื อ
กลุ่มเป้ าหมายได้ ดีเท่ากับสือออนไลน์ เพราะเนืองด้ วยการดําเนินชี วิตของคนทีเปลี ยนแปลงไป
เมือโลกเปลียนการมุ่งหน้ าสู่การทํา Digital Marketing จึงเป็ นสิงสําคัญ เพราะการเปลียนแปลง
ของเส้ นทางการเดินทางของผู้บริโภค (Customer Journey) ทีใช้ เวลาอยู่บนโลกออนไลน์มากขึน
ทําให้ การกําหนดช่องทางทีจะสือสารกับผู้บริโภค (Touch Points) เป็ นสิงสําคัญ เนืองจากเป็ นสิง
แรกทีทําให้ แบรนด์เข้ าถึงผู้บริโภค ในปั จจุ บันสือออนไลน์เป็ นส่วนหนึงในการดําเนินชีวิตของคน
ในยุ ค สมั ย นี เพราะฉะนั นการใช้ สือออนไลน์ อ ย่ า ง Facebook, Line และ Instagram ก็อ าจจะ
สามารถเข้ าถึงกลุ่มลูกค้ าได้ ดีกว่าการทําโฆษณาบนป้ ายโปสเตอร์ สังคมออนไลน์ในปั จจุ บันยั งมี
การขยายตั ว อย่ า งต่ อ เนื อง จึ ง ทํา ให้ ก ารเข้ า ถึ ง ธุ ร กิ จ ออนไลน์ เ ป็ นไปได้ อ ย่ า งรวดเร็ว และ
ประเมินผลได้ ง่ายขึน อีกทังการสร้ างผลงานผ่านสือออนไลน์เป็ นไปได้ อย่างสะดวกสบายมากขึน
ทําให้ ก ารสร้ างสรรค์สิงใหม่ ๆ เป็ นไปได้ ง่ายขึน จึ งทําให้ “ผู้ ทีปรั บ ตั วได้ ดี และแข็งแกร่ งกว่ า
เท่านันจึงจะสามารถอยู่รอดได้ ” ในยุคปั จจุ บันเราสามารถเห็นได้ ว่า ในหลายๆ บริษัทเริมมีการ
ตระหนั ก และตืนตัวต่ อ Digital Marketing โดยมี สาเหตุ เ พื อเข้ า ถึ งกลุ่ มลู ก ค้ า ทีเป็ นเป้ าหมาย
สํา คัญ ในการทํา กําไรให้ กับธุรกิจ เพราะในการทํา Digital Marketing นั นไม่ ได้ เ พี ยงแค่ จ ะเอา
โฆษณาไปปล่ อยไว้ บนโลกออนไลน์เพี ยงอย่างเดียว แต่รวมไปถึงการสร้ างประสบการณ์ต่างๆ
ให้ กบั ลูกค้ าด้ วย (g-able.com, 2562)
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จากผลการสํารวจพฤติกรรมผู้ใช้ งานอินเทอร์เน็ตในประเทศไทยปี 2561 ในหัวข้ อ
เ รื อ ง “Future Economy and Internet Governance: Big Change to Big Chance” (ETDA,
2561) พบว่า พฤติกรรมการใช้ งานอินเทอร์เน็ตยังเพิมขึนต่อเนือง โดยคนไทยใช้ อินเทอร์ เน็ต
เฉลียนานขึนเป็ น 10 ชัวโมง 5 นาทีต่อวัน จากปี ทีผ่านมามีชัวโมงการใช้ งานเฉลีย 3 ชัวโมง 41
นาทีต่อวัน โดยความนิยมในการใช้ งานส่วนใหญ่ยังเป็ นการใช้ งานโซเชียลมีเดีย เช่น Facebook,
Instagram, Twitter นอกจากนีการซือสินค้ า และบริ การผ่านออนไลน์เป็ นกิจกรรมทีคนไทยนิยม
ทําผ่านออนไลน์ ทังยังมีกิจกรรมทีหลากหลายมากกว่าปี ทีผ่านๆ มา เช่นการทําธุรกรรมทางการ
เงิน การอ่านหนังสือออนไลน์ จองโรงแรม จองตัว เรี ยกแท็ก ซี บริ การสังอาหาร รวมทังเรี ยน
ออนไลน์ต่างๆ จึงแสดงให้ เห็นว่าในชีวิตประจําวันของคนไทยเริมเปลียนผ่านไปสู่ความเป็ นดิจิทัล
มากยิงขึน (brandbuffet.in.th, 2561)
จากข้ อมูลดังกล่าวผู้วิจัยจึงสนใจทีจะศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการสือสารการตลาด
แบบดิจิทลั กับพฤติกรรมการเปิ ดรับสือออนไลน์ ของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร โดยข้ อมูลทีได้
จากการศึ ก ษาในครั งนี จะสามารถนํา ไปเป็ นแนวทางในการพั ฒ นาวางแผนกลยุ ท ธ์ท างด้ า น
การตลาดดิ จิ ทั ล ให้ เหมาะสมกั บ พฤติ ก รรมการเปิ ดรั บ สื อออนไลน์ ของผู้ บริ โ ภคใน
กรุงเทพมหานคร
2. วัตถุประสงค์ของการวิจยั
2.1 เพือศึกษาพฤติกรรมการเปิ ดรับสือออนไลน์ ของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร
2.2 เพื อเปรี ยบ เที ย บ การสื อสาร การตลาดแบบดิ จิ ทั ล ของผู้ บ ริ โภคใน
กรุงเทพมหานคร จําแนกตามลักษณะประชากรศาสตร์
2.3 เพือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะทางประชากรศาสตร์กับพฤติกรรมการ
เปิ ดรับสือออนไลน์ ของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร
2.4 เพือศึกษาความสัมพั นธ์ระหว่างการสือสารการตลาดแบบดิจิทัลกับพฤติกรรม
การเปิ ดรับสือออนไลน์ ของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร
3. สมมติฐานของการวิจยั
3.1 ผู้ บ ริ โภคทีมี ลัก ษณะประชากรศาสตร์ แตกต่ างกันมี ก ารสือสารการตลาดแบบ
ดิจิทลั แตกต่างกัน
3.2 ลักษณะทางประชากรศาสตร์มีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการเปิ ดรับสือออนไลน์
ของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร
3.3 การสือสารการตลาดแบบดิจิ ทัลมี ความสัมพั น ธ์ กับ พฤติ ก รรมการเปิ ดรั บ สือ
ออนไลน์ ของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร
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4. ประโยชน์ทีคาดว่าจะได้รบั
4.1 สามารถนําผลทีได้ จากการวิจัยไปใช้ เป็ นแนวทางในการพั ฒนากลยุทธ์ทางด้ าน
การตลาดให้ เหมาะสมกับ พฤติกรรมการเปิ ดรับสือของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร
4.2 สามารถทราบถึงลักษณะทางประชากรของประชาชนในกรุงเทพมหานครกับการ
เปิ ดรับสือออนไลน์ เพือนําไปเป็ นแนวทางในการวางแผนการตลาดแบบดิจิทัลให้ เหมาะสมกับ
กลุ่มเป้ าหมาย
4.3 สําหรับนักวิจัย นักศึกษา หรือผู้ทสนใจทั
ี
วไป สามารถนําข้ อมูลทีได้ จากการวิจัย
ในครังนีไปเป็ นแนวทางในการศึกษาเรืองทีเกียวข้ องต่อไป
5. ขอบเขตการวิจยั
. ขอบเขตด้ า นประชากรและพื นที ได้ ก ํา หนดขอบเขตการศึ ก ษาในเขตพื นที
กรุงเทพมหานคร โดยประชากรทีใช้ ในการศึกษาครังนี คือ ผู้ทรัี บชม รับฟังสือออนไลน์
. ขอบเขตด้ านเนือหา ในการศึกษาในครังนีเป็ นการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการ
สือสารการตลาดแบบดิจิทัล ได้ แก่ Email Marketing, SEM (Search Engine Marketing), PPC
(Pay per Click), Social Media Marketing, Web Banner, Affiliate Relationship, Remarketing
กับพฤติกรรมการเปิ ดรับสือออนไลน์
. ขอบเขตด้ านระยะเวลา
ผู้วิจัยกําหนดขอบเขตระยะเวลาของการศึกษาวิจัย เรื อง ความสัมพั นธ์ระหว่ างการ
สื อสารการตลาดแบบดิ จิ ทั ล กั บ พฤติ ก รรมการเปิ ดรั บ สื อออนไลน์ ของผู้ บริ โ ภคใน
กรุงเทพมหานคร ในช่วงเวลาตุลาคม ถึง พฤศจิกายน
6. ระเบียบวิธีวิจยั
ผู้ วิ จั ย เ ลื อ ก ใ ช้ แ บ บ ส อ บ ถ า ม ป ล า ย ปิ ด ( Close Ended Questionnaire)
เป็ นเครืองมือในการเก็บรวบรวมข้ อมูลเพือใช้ ในการดําเนินการวิจัยในครังนี
เครื องมื อ ทีใช้ ใ นการเก็บ รวบรวมข้ อ มู ล ในการวิ จั ย ครั งนี สร้ า งขึ นมาจากการเก็บ
รวบรวมข้ อมูลจากทฤษฎีนักวิชาการ และนักปฏิบัติทได้
ี เขียนไว้ เพื อนํามาเป็ นข้ อมูลในการสร้ าง
แบบสอบถามโดยแบ่งเนือหาของคําถามออกเป็ น ส่วน ดังนี
ส่วนที เป็ นแบบสอบถามเกียวกับ ข้ อ มู ลทัวไปเกียวกับ ลั กษณะประชากรศาสตร์
ได้ แก่ เพศ อายุ ระดับการศึ กษา อาชี พ รายได้ และทีพั กอาศั ย เป็ นแบบสอบถามทีมีลักษณะ
ปลายปิ ด มีคาํ ตอบให้ เลือก และให้ ผ้ ูตอบเลือกเพียงคําตอบเดียว มีจาํ นวนทังหมด ข้ อ
ส่วนที เป็ นแบบสอบถามเกียวกับพฤติกรรมการเปิ ดรับสือออนไลน์ ได้ แก่ ช่องทาง
ในการเปิ ดรั บสือออนไลน์ ความถี ในการรั บ ชมผ่ า นสือออนไลน์ ระยะเวลาในการรั บชม และ
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ประเภทในการรับสือ รวมไปถึงคําถาม SEM และ SEO เป็ นแบบสอบถามทีมีลักษณะปลายปิ ด มี
คําตอบให้ เลือกมีจาํ นวนทังหมด ข้ อ
ส่วนที เป็ นแบบสอบถามการสือสารการตลาดแบบดิจิทลั ซึงใช้ เกณฑ์การวัด
แบบส่ ว นประเมิ น ค่ า ระดั บ ( Rating Scale) ตามแบบของ Likert Scale
ให้ ผ้ ูตอบเลือกเพียงคําตอบเดียว จํานวน ข้ อ โดยมีเกณฑ์การให้ คะแนน ดังนี
ระดับ 5
หมายถึง มากทีสุด
ระดับ 4
หมายถึง มาก
ระดับ 3
หมายถึง ปานกลาง
ระดับ 2
หมายถึง น้ อย
ระดับ 1
หมายถึง น้ อยทีสุด
7. ผลการศึกษา
ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลทัวไปของผูต้ อบแบบสอบถาม
ผลการวิจัยพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามเป็ นเพศชาย จํานวน
คน คิดเป็ นร้ อยละ
50.0 และหญิง จํานวน
คน คิดเป็ นร้ อยละ . ส่วนใหญ่มีอายุ - ปี จํานวน
คน คิดเป็ นร้ อยละ . มีระดับการศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี จํานวน
คน คิดเป็ นร้ อยละ
. ประกอบอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน/ รับจ้ าง จํานวน
คน คิดเป็ นร้ อยละ . มี
คน คิดเป็ นร้ อยละ . และ
รายได้ เฉลียต่อเดือนอยู่ในช่วงไม่เกิน , บาท จํานวน
พักอาศัยอยู่ในเขตกรุงเทพมาหานคร จํานวน
คน คิดเป็ นร้ อยละ .
ผลการวิ เ คราะห์ข อ้ มู ล ความคิ ด เห็ น ของผู บ้ ริ โ ภคในกรุ ง เทพมหานครต่ อ การ
สือสารการตลาดแบบดิจิทลั
ด้ านการทํ า การตลาดผ่ านอี เ มล ( E-mail Marketing) พบว่ า ผู้ บ ริ โภคใ น
กรุงเทพมหานครให้ ความสําคัญกับเครืองมือการสือสารการตลาดแบบดิจิทลั ด้ านการทําการตลาด
ผ่านอีเมล์ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมือพิจารณาเป็ นรายประเด็น พบว่า ด้ านทีมีค่าเฉลีย
สูงสุด คือ อีเมล์ส่วนลดพิเศษแก่สมาชิก หรือลูกค้ า มีความน่าเชือถือค่าเฉลีย . รองลงมา คือ
อีเมล์แจ้ งข่าวสารโปรโมชันต่างๆ ค่าเฉลีย .
ด้ านการทํา การตลาดผ่ า นเครื องมื อ ค้ นหาบนอิ น เตอร์ เ น็ ต ( Search Engine
Marketing) พบว่า ผู้บริโภคในกรุงเทพมหานครให้ ความสําคัญกับเครืองมือการสือสารการตลาด
แบบดิจิทลั ด้ านการทําการตลาดผ่านเครืองมือค้ นหาบนอินเตอร์เน็ต ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก
เมือพิ จารณาเป็ นรายประเด็น พบว่ า ประเด็นทีมีค่าเฉลี ยสูงสุด คือ Google มีความน่ าเชือถื อ
ค่าเฉลีย . รองลงมา คือ Yahoo! ค่าเฉลีย .
ด้ า นการลงโฆษณาในหน้ าแสดงผลการค้ น หาบน Search Engine (PPC) พบว่ า
ผู้บริโภคในกรุงเทพมหานครให้ ความสําคัญกับเครืองมือการสือสารการตลาดแบบดิจิทลั ด้ านการ
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ลงโฆษณาในหน้ าแสดงผลการค้ นหาบน Search Engine ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมือ
พิจารณาเป็ นรายประเด็น พบว่า ประเด็นทีมีค่าเฉลียสูงสุด คือ Google มีความน่าเชือถือค่าเฉลีย
. รองลงมา คือ Yahoo! ค่าเฉลีย .
ด้ านการทําการตลาดบนสังคมออนไลน์ (Social Media Marketing) พบว่า ผู้บริโภค
ในกรุ งเทพมหานครให้ ความสํา คัญ กับเครื องมื อ การสือสารการตลาดแบบดิจิ ทัล ด้ านการทํา
การตลาดบนสังคมออนไลน์ ในภาพรวมอยู่ ในระดับปานกลาง เมือพิ จารณาเป็ นรายประเด็น
พบว่ า ประเด็นทีมีค่าเฉลี ยสูงสุด คือ Facebook มีความน่ าเชื อถือค่ าเฉลี ย . รองลงมา คือ
Twitter ค่าเฉลีย .
ด้ านการทําการโฆษณาบนเวิลด์ไวด์เว็บ WWW. (Web Banner) พบว่า ผู้บริโภคใน
กรุ งเทพมหานครให้ ความสําคัญ กับ เครื องมือการสือสารการตลาดแบบดิจิทัลด้ านการทําการ
โฆษณาบนเวิลด์ไวด์เว็บ ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมือพิจารณาเป็ นรายประเด็น พบว่า ประเด็น
ทีมี ค่ า เฉลี ยสู ง สุ ด คื อ www.108health.com มี ค วามน่ า เชื อถื อ ค่ า เฉลี ย . รองลงมา คื อ
www.thaifranchisecenter.com ค่าเฉลีย . กับ www.settrade.com ค่าเฉลีย .
ด้ า นการทํา การตลาดแบบช่ ว ยขาย (Affiliate Relationship) พบว่ า ผู้ บ ริ โ ภคใน
กรุงเทพมหานครให้ ความสําคัญกับเครืองมือการสือสารการตลาดแบบดิจิทลั ด้ านการทําการตลาด
แบบช่ วยขาย ในภาพรวมอยู่ ใ นระดั บ มาก เมื อพิ จ ารณาเป็ นรายประเด็น พบว่ า ประเด็น ทีมี
ค่าเฉลียสูงสุด คือ Lazada มีความน่าเชือถือค่าเฉลีย . รองลงมา คือ Shopee ค่าเฉลีย .
Amazon ค่าเฉลีย .
ด้ านการทําการโฆษณาแบบติดตามลูกค้ า หรือกลุ่มเป้ าหมาย (Remarketing) พบว่า
ผู้บริโภคในกรุงเทพมหานครให้ ความสําคัญกับเครืองมือการสือสารการตลาดแบบดิจิทลั ด้ านการ
ทํา การโฆษณาแบบติ ด ตามลู ก ค้ า หรื อ กลุ่ ม เป้ าหมาย ในภาพรวมอยู่ ใ นระดั บ มากทีสุ ด เมื อ
พิ จารณาเป็ นรายประเด็น พบว่ า ประเด็นทีมีค่าเฉลียสูงสุด คือ สิงทีท่านเคยค้ นหาไว้ มักมีการ
โฆษณาโปรโมชันต่ างๆ ปรากฏขึนมา ทําให้ ท่านสนใจ และอยากได้ มีความน่ าเชื อถือค่ าเฉลี ย
. รองลงมา คือ สิงทีท่านเคยค้ นหาไว้ มักปรากฏบนบนเว็บไซต์ต่างๆ ตามมา ค่าเฉลีย .
ผลการวิ เ คราะห์ ข ้อ มู ล พฤติ ก รรมการเปิ ดรับ สื อออนไลน์ข องผู ้บ ริ โ ภคใน
กรุงเทพมหานคร
ผลการวิจัย พบว่า ผู้บริโภคในกรุงเทพมหานครส่วนใหญ่ใช้ ช่องทาง Youtube ในการ
เปิ ดรั บสือออนไลน์ มีความถีโดยเฉลี ยในการรั บชมผ่ านสือออนไลน์ ทุกวั น มีระยะเวลาในการ
รับชมสือออนไลน์ในแต่ละครังมากกว่า นาที ส่วนใหญ่มีประเภทการเปิ ดรับสือออนไลน์แบบ
การอ่านข้ อมูลข่ าวสารออนไลน์ ส่วนใหญ่ใช้ Google ในการทําการตลาดผ่านเครืองมือค้ นหาบน
Internet และในการทําการโปรโมท Website
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ผลการทดสอบสมมติฐาน
ผลการทดสอบสมมติฐานที คือ ผู้บริโภคทีมีลักษณะประชากรศาสตร์แตกต่างกันมี
การสือสารการตลาดแบบดิจิทลั แตกต่างกัน พบว่า
ผู้ บริ โภคทีมีลักษณะประชากรศาสตร์ แตกต่ างกันมีการสือสารการตลาดแบบดิจิทัล
แตกต่างกัน จําแนกตามเพศ ไม่แตกต่างกันในภาพรวม และในทุกขันของการสือสารการตลาด
แบบดิจิทลั
ผู้ บริ โภคทีมีลักษณะประชากรศาสตร์ แตกต่ างกันมีการสือสารการตลาดแบบดิจิทัล
แตกต่ า งกัน จํา แนกตามอายุ ระดับ การศึ กษา อาชี พ รายได้ ในภาพรวม พบว่ า มีก ารสือสาร
การตลาดแบบดิจิทัลแตกต่างกัน เมือวิเคราะห์เป็ นรายด้ าน พบว่ ามีการสือสารการตลาดแบบ
ดิจิทลั แตกต่างกัน ด้ าน คือ ด้ านการทําการตลาดผ่านอีเมล์ (E-mail Marketing) และด้ านการ
โฆษณาบนเวิลด์ไวด์เว็บ WWW. (Web Banner)
ผลการสมมติฐานที คือ ลักษณะประชากรศาสตร์มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการเปิ ดรับ
สือออนไลน์ ของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร
ลักษณะประชากรศาสตร์ทางด้ านเพศ และรายได้ ไม่มีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการ
เปิ ดรับสือออนไลน์ ของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร
ลั ก ษณะทางประชากรศาสตร์ ท างด้ านอายุ ข องผู้ บริ โ ภคในกรุ ง เทพมหานคร
มีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการเปิ ดรับสือออนไลน์ พบว่า อายุ - ปี จะเลือกใช้ ช่องทางใน
การเปิ ดรับสือผ่านทาง Twitter และ Instagram มากกว่าอายุอืนๆ มีความถีในการรั บชมผ่านสือ
ออนไลน์ทุกวัน มีระยะเวลาในการรับชมมากกว่า นาที มีการอ่านข้ อมูลข่าวสารออนไลน์ และมี
พฤติกรรมการเปิ ดรับสือการฟังเพลงออนไลน์เป็ นอันดับที
ลักษณะทางประชากรศาสตร์ทางด้ านอาชีพมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการเปิ ดรับ
สือออนไลน์ด้านช่องทางในการเปิ ดรับสือออนไลน์ พบว่า อาชีพพนักงานบริษัทเอกชน/ รับจ้ าง มี
การเลือกช่องทางในการเปิ ดรับสือผ่านทาง Twitter และ Instagram และมีระยะเวลาในการรับชม
มากกว่า นาที
ลักษณะทางประชากรศาสตร์ทางด้ านระดับการศึกษาของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร
มีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการเปิ ดรับสือออนไลน์ พบว่า ระดับการศึกษาปริญญาตรี จะเลือกใช้
ช่องทางในการเปิ ดรับสือผ่านทาง Line และ Google มีความถีในการรับชม ผ่านสือออนไลน์ทุกวัน
มีระยะเวลาในการรับชมมากกว่า นาที ส่วนระดับการศึกษาปริญญาตรี และสูงกว่าปริญญาตรี
มีพฤติกรรมการเปิ ดรั บสือในการอ่านข้ อมูลข่าวสารออนไลน์มากกว่ า ระดับการศึ กษาทีตํากว่ า
ปริญญาตรี และระดับการศึกษาปริญญาตรี มีพฤติกรรมการเปิ ดรับสือการฟั งเพลงออนไลน์เป็ น
อันดับที
ผลการสมมติ ฐ านที คื อ การสื อสารการตลาดแบบดิ จิ ทั ล มี ค วามสั ม พั น ธ์ กั บ
พฤติกรรมการเปิ ดรับสือออนไลน์ ของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร
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การสื อสารการตลาดแบบดิ จิ ทั ล ด้ า นการทํา การตลาดผ่ า นอี เ มล (E-mail) กั บ
พฤติกรรมการเปิ ดรับสือออนไลน์ มีความสัมพันธ์กัน พบว่า พฤติกรรมการเปิ ดรับสือออนไลน์
ด้ านช่องทางการเปิ ดรับสือผ่านทาง Youtube ประเภทการรับสือการอ่านข้ อมูลข่าวสารออนไลน์
และประเภทการรับสือการดูวิดีโอออนไลน์ มีค่า Sig. เท่ากับ . . และ . ซึงน้ อยกว่า
ระดับนัยสําคัญทางสถิติที .
การสื อสารการตลาดแบบดิ จิ ทั ล ด้ า นการทํา การตลาดผ่ า นเครื องมื อ ค้ น หาบน
อินเตอร์เน็ต (SEM) กับพฤติกรรมการเปิ ดรับสือออนไลน์ไม่มีความสัมพันธ์กนั
การสือสารการตลาดแบบดิจิ ทัลด้ า นการลงโฆษณาในหน้ า แสดงผลการค้ น หาบน
Search Engine (PPC) กับ พฤติก รรมการเปิ ดรั บ สือออนไลน์ มีความสัมพั น ธ์กัน พบว่ า ด้ า น
ช่องทางการเปิ ดรับสือผ่านทาง Facebook ประเภทการรับสือการอ่านข้ อมูลข่าวสารออนไลน์ และ
ประเภทการเปิ ดรับสือการดูวิดีโอออนไลน์ มีค่า Sig. เท่ากับ . . และ . ซึงน้ อยกว่า
ระดับนัยสําคัญทางสถิติที .
การสือสารการตลาดแบบดิ จิ ทัล ด้ า นการทํา การตลาดบนสัง คมออนไลน์ (Social
Media Marketing) กับพฤติกรรมการเปิ ดรับสือออนไลน์ มีความสัมพันธ์กัน พบว่า ช่องทางการ
เปิ ดรับสือผ่านทาง Facebook และประเภทการรับสือการดูวิดีโอออนไลน์ มีค่า Sig. เท่ากับ .
และ . ซึงน้ อยกว่าระดับนัยสําคัญทางสถิติที .
การสือสารการตลาดแบบดิ จิ ทัล ด้ า นการโฆษณาบนเวิ ล ด์ ไ วด์ เ ว็บ WWW. (Web
Banner) กับพฤติกรรมการเปิ ดรับสือออนไลน์ มีความสัมพันธ์กัน พบว่า ช่องทางการเปิ ดรับสือ
ผ่านทาง Facebook ช่ องทางการเปิ ดรั บสือผ่านทาง Youtube ประเภทการรั บสือการอ่านข้ อมูล
ข่ าวสารออนไลน์ ประเภทการรั บสือการดูวิ ดีโอออนไลน์ และประเภทการรั บสือการฟั งเพลง
ออนไลน์ มีค่า Sig. เท่ากับ . ซึงน้ อยกว่าระดับนัยสําคัญทางสถิติที .
การสือสารการตลาดแบบดิจิทลั ด้ านการตลาดแบบช่วยขาย (Affiliate Relationship)
กับพฤติกรรมการเปิ ดรับสือออนไลน์ มีความสัมพันธ์กัน พบว่า ด้ านช่องทางการเปิ ดรับสือผ่าน
ทาง Facebook และ Twitter มีค่า Sig. เท่ากับ . และ . ซึงน้ อยกว่าระดับนัยสําคัญทาง
สถิติที .
การสือสารการตลาดแบบดิ จิ ทัล ด้ า นการทํา การโฆษณาแบบติ ด ตามลู ก ค้ า หรื อ
กลุ่มเป้ าหมาย(Remarketing) กับพฤติกรรมการเปิ ดรับสือออนไลน์ มีความสัมพั นธ์กัน พบว่า
ด้ านประเภทการรับสือการอ่านข้ อมูลข่าวสารออนไลน์ และประเภทการรับสื อการดูวิดีโอออนไลน์
มีค่า Sig. เท่ากับ . และ . ซึงน้ อยกว่าระดับนัยสําคัญทางสถิติที .
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8. อภิปรายผลการศึกษา
จากการศึกษาวิจัยเรือง “ความสัมพั นธ์ระหว่ างการสือสารการตลาดแบบดิจิทัลกับ
พฤติกรรมการเปิ ดรับสือออนไลน์ ของผู้บริ โภคในกรุงเทพมหานคร” ผู้ วิจัยพบประเด็นทีควร
อภิปราย ดังนี
. การสือสารการตลาดแบบดิจิทลั
) ด้ านการทําการตลาดผ่านอีเมล (E-mail Marketing) ผู้บริโภคให้ ความสําคัญใน
ระดับปานกลาง คือ การอ่านอีเมล์ส่วนลดพิเศษแก่สมาชิก หรือลูกค้ า เป็ นการเลือกทีเหมาะสมใน
การทําการตลาดผ่านอีเมล์ ซึ งสอดคล้ องกับผลการศึ กษาของ ธีร์จุมาภรณ์ มุ ขมัน (
) ที
ศึกษาทัศนคติของลูกค้ าห้ างสรรพสินค้ าเซ็นทรั ลทีมีผลต่อการให้ บริ การการตลาดด้ วยจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์ ผลการศึกษาพบว่า ผู้บริโภคให้ ความสําคัญกับส่วนลดพิเศษทีส่งผ่านทางจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์
2) ด้ า นการทํา การตลาดผ่ า นเครื องมื อ ค้ น หาบนอิ น เตอร์ เ น็ต (Search Engine
Marketing) ผู้บริโภคให้ ความสําคัญในระดับมาก คือ การใช้ Google ในการค้ นหาบนอินเทอร์เน็ต
เป็ นการเลือกทีเหมาะสมในการทําการตลาดผ่านเครืองมือค้ นหาบนอินเตอร์เน็ต อาจเนืองมาจาก
Google มีการใช้ งานทีง่าย สะดวก และรวดเร็วในการใช้ งาน ซึงสอดคล้ องกับผลการศึกษาของ ปิ
ยะวงศ์ วงศ์ชุติภิญโญ (
) ทีศึกษา ปัจจัยทีมีผลต่อการพัฒนาเว็บไซต์ทให้
ี บริการข้ อมูลสินค้ า
ผลการศึกษาพบว่ า การใช้ Google ง่ ายต่ อการค้ นหาข้ อมู ล มีการอัพเดทข้ อมู ล และมีข้อมู ลที
ต้ องการ จึงเป็ นทีนิยม
3)ด้ านการลงโฆษณาในหน้ าแสดงผลการค้ นหาบน Search Engine (PPC) ผู้บริโภค
ให้ ความสําคัญในระดับปานกลาง คือ การเห็นโฆษณาในหน้ าแสดงผลการค้ นหา Google ในการ
ทําการลงโฆษณา อาจเนืองมาจาก การโฆษณาบนหน้ าแสดงผลการค้ นหาของ Google ถูกวางอยู่
ในตําแหน่งทีไม่เหมาะสม และมีข้อมูลของโฆษณามากเกินไป จึงทําให้ เสียโอกาสทีผู้บริโภคจะรับรู้
และเกิดความสนใจ ซึงสอดคล้ องกับผลการศึกษาของ ณัฐภัทร รักษ์ตานนท์ชัย (
) ทีศึกษา
ปัจจัยด้ านเว็บไซต์ทมีี ผลต่อการจัดอันดับกูเกิล ผลการศึกษาพบว่า ผู้บริโภคไม่ค่อยให้ ความสนใจ
กับการลงโฆษณาในหน้ าแสดงผลการค้ นหา Google ทีมีข้อมูลเยอะเกินความจําเป็ น และโฆษณาที
ไม่ตรงตามการค้ นหาในบางครัง
)ด้ านการทําการตลาดบนสังคมออนไลน์ (Social Media Marketing) ผู้บริ โภคให้
ความสําคัญในระดับปานกลาง คือ การเปิ ดบัญชีผ้ ูใช้ Facebook ในการทําการตลาดบนสังคม
ออนไลน์ อาจเนืองมาจาก ผู้ บริโภครู้สึกว่าไม่มีความปลอดภัยในการใช้ งาน หรืออาจโดดละเมิด
สิทธิได้ และ ซึงสอดคล้ องกับผลการศึกษาของ ตฤณธวัช วงษ์ประเสริฐ (
) ทีศึกษาทัศนคติ
การใช้ งานเฟซบุ๊ค (Facebook) ของวัยทํางานในกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบว่า ผู้ใช้ งาน
Facebook เกิด การล่ วงละเมิ ดสิทธิของผู้ อืนได้ ง่า ยยิงขึน เช่ น การบั น ทึกรู ป ข้ อมู ล หรื อนํารูป
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ข้ อมูล ของผู้อนมาเผยแพร่
ื
โพสต์ หรือแชร์ โดยไม่ได้ รับอนุ ญาตจากเจ้ าของรูปภาพ หรือข้ อมูล
นันๆ
)ด้ า นการทํา การโฆษณาบนเวิ ล ด์ ไ วด์ เ ว็บ WWW. (Web Banner) ผู้ บ ริ โ ภคให้
ความสําคัญในระดับมาก คือ การเห็นโฆษณาใน www.108health.com เป็ นเว็บไซต์ทเห็
ี นโฆษณา
มากทีสุด อาจเนืองมาจาก เว็บไซต์ถูกออกแบบให้ มีความน่าสนใจ มีข้อมูลในป้ ายโฆษณาทีโดด
เด่นสะดุดตา ซึงสอดคล้ องกับผลการศึ กษาของ เอษณีย์ อาษาสุข (
) ทีศึกษารูปแบบสือ
แบนเนอร์โฆษณาออนไลน์ทมีี ผลต่อการเข้ าชมสินค้ า และบริการของผู้บริโภค ผลการศึกษาพบว่า
ผู้บริโภคให้ ความสําคัญกับป้ ายโฆษณาสินค้ าออนไลน์ ทีมีการวางตําแหน่ งอยู่ในจุ ดทีมองเห็นได้
ง่าย
)ด้ านการทํ า การตลาดแบบช่ ว ยขาย ( Affiliate Relationship) ผู้ บริ โ ภคให้
ความสําคัญในระดับมาก คือ Lazada เป็ นการเลือกทีเหมาะสมในการทําการตลาดแบบช่วยขาย
อาจเนืองมาจาก Lazada มีสินค้ าให้ เลื อกหลากหลาย พร้ อมกับคุ ณภาพสินค้ าทีดี การบริ การที
สะดวกรวดเร็ว และราคาทีไม่สูงมาก ผู้บริโภคจึงนิยมใช้ ซึงสอดคล้ องกับผลการศึกษาของ อัชฌา
พร กว้ างสวาสดิ (
) ทีศึกษาการตลาดอินเทอร์เน็ต เพือเตรียมความพร้ อมเข้ าสู่อาเซียนของ
ผู้ ป ระกอบการเพื อเตรี ย มความพร้ อมสู่ ป ระชาคมอาเซี ย น ผลการศึ ก ษาพบว่ า Affiliate
Relationship การตลาดแบบช่วยขาย ทําให้ สินค้ าได้ รับความนิยมสูงขึน และส่งผลให้ ขายสินค้ าได้
อย่างรวดเร็ว และสอดคล้ องกับผลการศึกษาของ ณัฐนี คงห้ วยรอบ (
) ทีศึกษาเรื อง การ
สือสารการตลาดแบบดิจิทลั ทีมีผลต่อพฤติกรรมการซือสินค้ าออนไลน์บนเว็บไซต์ LAZADA ใน
กรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบว่า Lazada มีสนิ ค้ าทีหลากหลาย และสะดวกต่อการสังซือ
)ด้ า นการทํา การโฆษณาแบบติ ด ตามลู ก ค้ า หรื อ กลุ่ ม เป้ าหมาย (Remarketing)
ผู้ บ ริ โภคให้ ความสํา คั ญ ในระดั บ มากทีสุ ด คื อ สิงทีท่า นเคยค้ น หาบ่ อ ยครั ง มั ก มี ก ารโฆษณา
โปรโมชันต่างๆ ปรากฏขึนมา ทําให้ ท่านสนใจ และอยากได้ เป็ นการเลื อกทีเหมาะสมในการ
โฆษณาแบบติดตามลูกค้ า หรือกลุ่มเป้ าหมาย ซึงสอดคล้ องกับผลการศึกษาของ ชัชวาล ศรีหมืน
ไวย์ (
) ทีศึ กษากลยุ ทธ์สือสารการตลาดเชิ งบู รณาการ เพื อสร้ างการรั บรู้ ของเครื องข่ า ย
วิสาหกิจ ผลการศึกษาพบว่ า การพบเห็นสินค้ าทีเคยค้ นหา หรื อเคยซือสินค้ าประเภทนัน ทําให้
ผู้บริโภคได้ รับการสนใจ และอยากได้ เป็ นวิธกี ารตลาดกับลูกค้ าทีเราได้ เคยทําการตลาดไปแล้ วให้
กลับมาซือซํา โดยทําการส่งเสริมการตลาด ด้ วยการสือสารการตลาดเพิมขึน ในกลุ่มลูกค้ ากลุ่ม
เดิมเพือทีจะกระตุ้นให้ ลูกค้ ากลุ่มนีเกิดความต้ องการขึนมาใหม่
. พฤติกรรมการเปิ ดรับสือออนไลน์
) ผู้ บ ริ โภคในกรุ ง เทพมหานครส่วนใหญ่ ใ ช้ ช่ อ งทาง Youtube ในการเปิ ดรั บ สือ
ออนไลน์ อาจเนืองมาจาก Youtube มีเนือหาทีเป็ นแบบทังภาพเคลือนไหว และเสียง ทําให้ ง่ายต่อ
) ได้
การเข้ าใจในการนําเสนอข้ อมูล ซึงสอดคล้ องกับผลการศึกษาของ สาธนีย์ แซ่ ชิน (
ศึกษาเรือง พฤติกรรมการเปิ ดรับข่าวสารทางสือออนไลน์ ของประชาชน ในเขตกรุงเทพมหานคร
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พบว่า เนือหาของ Youtube เป็ นสิงทีสร้ างความบันเทิง และเป็ นสิงทีผู้รับสารมีความสนใจ ง่ายต่อ
การเข้ าใจในการนําเสนอมากกว่าสือมวลชนแขนงอืนๆ
) ผู้ บริ โภคในกรุ งเทพมหานครส่วนใหญ่ มีความถีโดยเฉลี ยในการรั บชมผ่ า นสือ
ออนไลน์ ทุก วั น อาจเนื องมาจาก สือออนไลน์ มีก ารอัพเดทข้ อมู ล ข่ า วสารตลอดเวลา และยัง
สามารถเชือมบุคลหลายๆ บุคคล ให้ สอสารกั
ื
นได้ ง่ายขึน ซึงสอดคล้ องกับผลการศึกษาของ เมษิ
ยา ญาณจินดา (
) ทีได้ ศึกษาเรื อง การรั บรู้ข้อมูลข่ าวสารเกียวกับการเลื อกตังผ่านสังคม
ออนไลน์กับทัศนคติและพฤติกรรมการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในเขตกรุงเทพมหา
นคร พบว่า ความถีในการเปิ ดรับข้ อมูลข่าวสารเป็ นประจํา ทุกวัน ด้ วยเครือข่ายสังคมออนไลน์ ที
พื นทีสาธารณะทีสมาชิ ก ทุ กคน และทุ ก กลุ่ มสังคมย่ อ ยจากทัวโลกเป็ นผู้ สือสาร หรื อ เขี ยนเล่ า
เนือหาเรืองราว ประสบการณ์ บทความ รูปภาพ และวิดีโอ ทีสมาชิกเขียน และทําขึนเองหรือพบ
เจอจากสืออืนๆ แล้ ว นํา มาแบ่ งปั นให้ กับผู้ อืนทีอยู่ ในเครื อข่ ายของตนผ่ า นทาง และสือสังคม
ออนไลน์ (Social Media)
) ผู้บริโภคในกรุงเทพมหานครส่วนใหญ่ มีระยะเวลาในการรับชมสือออนไลน์ในแต่
ละครัง มากกว่า นาที อาจเนืองมาจาก สือออนไลน์มีการอัพเดทข้ อมูล ข่าวสารตลอดเวลา
และในการทํางานของผู้บริโภคในแต่ละอาชีพส่งผลทําให้ ต้องรับชมสือออนไลน์ มากกว่า นาที
สอดคล้ องกับผลการศึ ก ษาของ สาธนี ย์ แซ่ ชิน (
) ทีได้ ศึกษาเรื อง พฤติกรรมการใช้ สือ
ออนไลน์ พบว่า ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพนักงานเอกชน มีลักษณะการประกอบอาชีพทีต้ องมีการ
ใช้ สอออนไลน์
ื
ในการทํางาน หรือการติดต่อสือสารกับกลุ่มบุคคล หรือหน่วยงานต่างๆ
) ผู้บริโภคในกรุงเทพมหานครส่วนใหญ่มีประเภทการเปิ ดรับสือออนไลน์แบบการ
อ่านข้ อมูลข่าวสารออนไลน์ อาจเนืองมาจาก การอ่านข้ อมู ลข่าวสารแบบออนไลน์ มีการใช้ งานที
ง่ายอัพเดทข่าวสารได้ อย่างสะดวก และรวดเร็ว ซึงสอดคล้ องกับผลการศึกษาของ พัชรกุล เพ็ชร์
ประยู ร (
) ที ได้ ศึ ก ษาเรื อง พฤติ ก รรมการเปิ ดรั บ ข่ า วสารและการใช้ ป ระโยชน์ จ าก
หนังสือพิมพ์ออนไลน์ และนิตยสารออนไลน์ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า กลุ่ม
ตัวอย่างส่วนใหญ่ อ่านหนังสือพิมพ์ออนไลน์ เนืองจากสะดวกต่อการอ่าน มีความรวดเร็วในการ
อัพเดทข้ อมูลข่าวสารใหม่ๆ และชอบใฝ่ หาการเรียนรู้
9. ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะในการศึกษาครังต่อไป
) ในการศึกษาครั งต่อไป ควรมีการวิจัยในกลุ่มผู้บริ โภคในเขตจังหวัดอืนๆ และ
ระดับโลก เพือจะได้ ทราบถึงพฤติกรรมการเปิ ดรับสือออนไลน์ ได้ อย่างทัวถึงมากยิงขึน
) ในการศึกษาครังต่อไป ควรศึกษาเกียวกับรูปแบบการสือสารการตลาดแบบดิจิทลั
เช่น รูปแบบของ UX UI รูปแบบของ AI รวมถึงคุณลักษณะเฉพาะในด้ านใหม่ ๆ ไม่ใช่เพียงการ
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สือสารการตลาดแบบดิจิทัลกับพฤติกรรมการเปิ ดรับสือออนไลน์ เพือให้ มีการพัฒนาการสือสาร
การตลาดแบบดิจิทลั ได้ ถึงระดับโลก
10. กิตติกรรมประกาศ
การศึ ก ษาวิ จั ย เรื อง ความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งการสื อสารการตลาดแบบดิ จิ ทั ล กั บ
พฤติกรรมการเปิ ดรั บสือออนไลน์ ของผู้บริ โภคในกรุงเทพมหานคร ครั งนีสําเร็จลุล่วงได้ ด้วย
ความกรุ ณาเป็ นอย่ างสูงจากอาจารย์ทีปรึ กษา ผู้ ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อดิลล่ า พงศ์ ยีหล้ า ทีได้
เสียสละเวลาอันมีค่าแก่ผ้ ูทาํ การศึกษาในการให้ คาํ แนะนํา และให้ คาํ ปรึกษา ตลอดทังให้ ความ
ช่วยเหลือแก้ ไขข้ อบกพร่องต่างๆ เพือให้ รายงานการศึกษาค้ นคว้ าทางอิสระฉบับนีมีความสมบูรณ์
ผู้ทาํ การศึกษาขอกราบพระคุณเป็ นอย่างสูงไว้ ณ โอกาสนี
ขอกราบขอบพระคุณอย่างสูงต่อท่านอาจารย์ ดร.ศิริเดช คําสุพรหม และท่านอาจารย์
ดร.จิราพร ชมสวน ทีได้ กรุณาสละเวลาอันมีค่ายิง เป็ นกรรมการสอบการค้ นคว้ าอิสระให้ คาํ แนะนํา
และชีแนะแนวทางในการปรับปรุงการค้ นคว้ าอิสระฉบับนีได้ สมบูรณ์ยงขึ
ิ น
การดํา เนิ น การศึ ก ษาครั งนี จะสํา เร็จ ลงไม่ ไ ด้ หากขาดความร่ ว มมื อ จาก ผู้ ก รอก
แบบสอบถามทุกท่าน ซึงเสียสละเวลาในกรอกข้ อมูลแบบสอบถาม เพือให้ การศึกษาวิจัยฉบับนี
เสร็จสมบูรณ์
ในท้ า ยทีสุดนี ต้ อ งขอขอบพระคุ ณ คณาอาจารย์ ทุก ท่า นทีได้ ป ระสิทธิประสาทวิ ช า
รวมถึงผู้เขียนตํารา เอกสาร บทความต่างๆ ทีผู้ทาํ การศึกษาได้ ศึกษาค้ นคว้ า และนํามาอ้ างอิงใน
การศึกษาค้ นคว้ าอิสระครังนี
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