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º·¤Ñ´Â‹Í
 การศึกษาวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาความตั้งใจซื้อสินคาออนไลน เทสโก โลตัส ชอปออนไลน 
แยกตามประเภทสินคาของผูบริโภคในกรงเทพมหานคร จําแนกตามปจจัยสวนบุคคล ประชากรท่ีใชในการ
วิจัยคือ ผูบริโภคในกรุงเทพมหานครท่ีมีอายุ20 ปขึ้นไป มีจํานวนประมาณ 4,000,000 คน กลุมตัวอยางที่ใช
ในการวิจัย มีขนาดกลุมตัวอยาง 400 คน ใชหลักความนาจะเปนในการสุมตัวอยาง ดวยวิธีสุมแบบหลายข้ัน
ตอน  โดยใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล  และนําขอมูลที่ไดมาวิเคราะหโดยใชสถิต
เชิงพรรณนา ไดแก คาความถ่ี รอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  สถิติที่ใชในการทดสอบสมมุต
ฐานเพื่อหาคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธแบบเปยรสันเพื่ออธิบายความสัมพันธระหวางตัวแปร 2 ตัว

คําสําคัญ : ผูบริโภค, , ความต้ังใจซ้ือ, สินคาออนไลน

                              
1คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอิสเทิรนเอเชีย email: Mixza_50@hotmail.com

• • ¤ÇÒÁμ Ñé§ã¨«×éÍÊÔ¹¤ŒÒÍÍ¹äÅ¹ �¢Í§¼ÙŒºÃÔâÀ¤ã¹¡ÃØ§à·¾ÁËÒ¹¤Ã
¡Ã³ÕÈÖ¡ÉÒ : à·Êâ¡Œ âÅμ ÑÊ ªŒÍ» ÍÍ¹äÅ¹ �

 ONLINE PURCHASE lNTENTION OF CUSTOMER IN BANGKOK AREA 
:  CASE STUDY OF TESCO LOTUS SHOP ONLINE • •

รณรงค  แสงมงคล1

RONNARONG    SANGMONGKON

ABSTRACT

 The objective of this research aimed to study intention to purchase products online of 
Tesco Lotus Shop Online that divided to product categories by customers in Bangkok area. 
Population in this research are customers in Bangkok area that have age over 20 years old 
about 4 million. Data collectionwas completed through questionnaire distributed, in accordance 
with multi-stage sampling divided in relation to their industrial types together with the numbers 
of industrial factories located in Bangkok area, to 400 customers,. Then, all collected data was 
analyzed by descriptive statistics including frequencies, percentages, means, and standard 
deviations.

Keywords : customers, intention purchase,  purchase products online
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º·¹íÒ • •
 ความเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนอยางรวดเร็วและตอ
เนื่อง นําพาส่ิงใหมๆ เขามาสูชีวิตผูคนอยูเสมอ แต
สิ่งที่โดดเดนและจับตองไดมากคือเทคโนโลยี ตอง
ยอมรับวาการถือกําเนิดของเทคโนโลยีใหมๆ มีสวน
ชวยผลักดันและอํานวยความสะดวกใหกบัการดําเนิน
ชีวิตประจําวัน โดยเฉพาะ อินเตอรเน็ต ซึ่งถือเปน
เทคโนโลยีทีท่รงประสิทธภิาพมากท่ีสดุในโลกปจจุบนั 
และการสรางเวป็ไซตเพ่ือใชเปนสือ่ในการขายสนิคาจงึ
เปนทางเลือกหน่ึงที่ไดรับความนาสนใจอยางมากท้ัง
ในและตางประเทศ เทสโก โลตสั จงึเลง็เหน็โอกาสการ
เพ่ิมชองทางการซ้ือขายออนไลน โดยมีวัตถุประสงค
เพ่ือรองรับการขยายตัวทางธุรกิจในอนาคตแตหากผู
มีกําลังซ้ือยังเขาถึงสื่อประเภทนี้ไมมากนัก ประกอบ
กับคานิยมเดิมที่มีความตองการซ่ือขายแลกเปล่ียน
แบบเหน็สนิคาสามารถจบัตองไดผูวจิยัจงึมคีวามสนใจ
ศึกษา เพื่อหาปจจัยสวนบุคคลที่มีความสัมพันธกับ
ความต้ังใจซ่ือสินคาออนไลน เพื่อนําผลวิจัยมาเปน
ขอมูลพื้นฐานการปรับปรุงพัฒนาและวางแผนการให
บริการสินคาออนไลนตอไป

• ·º·Ç¹ÇÃÃ³¡ÃÃÁ •
 รายงานวิจัยเรื่อง “ปจจัยทีมีความสัมพันธตอ
การตัดสินใจซื้อสินคาเพื่อสิ่งแวดลอมของผูบริโภค
ในจังหวัดนครราชสีมา” (สุดารัตน กันตะบุตร และ 
ดร.กลาหาญ ณ นาน ,2555) 
การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาปจจัยทาง
ดานประชากรศาสตร ทีม่ผีลตอการตัดสนิใจซ้ือสนิคา
เพื่อสิ่งแวดลอมของผูบริโภคในจังหวัดนครราชสีมา 
ประชากรที่ใชในการวิจัยคือ ผูบริโภคในจังหวัด
นครราชสมีา ใชแบบสอบถามเปนเครือ่งมอืในการเกบ็
รวบรวมขอมลู 400 ชดุ สถติทิีใ่ชในการวิเคราะหคอืคา
ความถี่รอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

สถิติที่ใชในการทดสอบสมมุติฐานเพ่ือหาความแตก
ตางระหวางคาเฉลี่ยของประชากรทั้ง 2 กลุมท่ีเปน
อิสระตอกัน(Independent Samples t-test) ความ
แปรปรวนทางเดียวของประชากรมากกวา 2 กลุมขึ้น
ไป (One Way ANOVA: F-test) ทดสอบความแตก
ตางเปนรายคูดวยวิธี Least Signifi cant Difference 
(LSD) และหาคาสัมประสิทธ์ิ} สหสัมพันธแบบเปยร 
สันเพื่ออธบิายความสัมพันธระหวางตัวแปร 2ผลการ
วจิยัพบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ เปนเพศหญิง 
มอีายรุะหวาง 26-30 ป ม ีระดบัการศึกษาอยูทีร่ะดบั
ปรญิญาตร ีประกอบอาชพีอยูในหนวยงานเอกชน ราย
ไดเฉลีย่ตอเดอืน นอยกวา 5,000บาท นอกจากนัน้ยงั
พบวา เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชี พ รายไดเฉลี่ย
ตอเดอืน มผีลตอการตดัสนิใจซือ้สนิคาเพือ่สิง่แวดลอม
ของผูบริโภคในจงัหวดันครราชสมีา และเม่ือวเิคราะห 
ความสัมพันธ ระหวางปจจัยสวนประสมทางการ
ตลาดกบัการตดัสนิใจซือ้ พบวา การตดัสนิใจซือ้สนิคา
เพื่อสิ่งแวดลอมของผูบริโภคในจังหวัดนครราชสีมา 
มีความสัมพันธกับปจจัยสวนประสมทางการตลาด
 รายงานวิจัยเรื่อง “ปจจัยทีมีอิทธิ พลตอความ
ตั้งใจซ้ือผลิตภัณฑทางอินเทอรเน็ตของผูบริโภคชาว
ไทย” (สุพรรณิการสุภพล และเพ็ญศรี เจริญวานิช, 
2011)
การศึกษาคร้ังนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาการรับรู
ดานความเสียงการรับรูดานประโยชนทัศนคติ
ของผูบริโภคในการซื้อผลิตภัณฑทางอินเทอรเน็ต
และอิทธิพลของการรับรูดานความเสียงการรับรู
ดานประโยชนและทัศนคติ ของผูบริโภคในการซื้อ
ผลติภณัฑทางอินเทอรเนต็ตอความต้ังใจซ้ือผลติภณัฑ
ทางอินเทอรเน็ตของผูบริโภคโดยใชการวิจัยแบบ
สาํรวจภาคสนามโดยใชแบบสอบถามเปนเคร่ืองมือใน
การรวบรวมขอมลูจากกลุมตวัอยางผูทีม่ปีระสบการณ
ในการใชอินเทอรเน็ตมากกวา 1 ป มีอายุระหวาง 
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20-49 ปจํานวน 1,000 คน ที่มีภูมิลําเนาอยูใน 
4 จังหวัด คือ กรุงเทพมหานคร ขอนแกน เชียงใหม 
และภูเก็ต วิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติเชิงพรรณนา 
สถิติเชิงอนุมาน และการวิเคราะหปจจัยผลการวิจัย
พบวาผูบริโภคมีการรับรูดานความเสี่ยงและการรับรู
ดานประโยชนโดยรวมอยูในระดับมาก โดยมีทัศนคติ
ทีเ่ห็นดวยกับการซ้ือผลิตทางอินเทอรเนต็และผลการ
ทดสอบสมมติฐานพบวา การรบัรูดานความเสีย่ง การ
รับรูดานประโยชนและทัศนคติในการซื้อผลิตภัณฑ
ทางอินเทอรเนต็มอีทิธิพลตอความต้ังใจซือ้ผลิตภณัฑ
ทางอินเทอรเน็ตของผูบริโภคชาวไทย
ในการวิจัยคร้ังน้ี คณะผูวิจัยไดศึกษาแนวคิดและ
ทฤษฎีตางๆ ที่นํามาใชเปนเครื่องมือในการวิจัย ดัง
ตอไปน้ี 
 1. แนวคิด ทฤษฏีและหลักการเกี่ยวกับความ
   ตั้งใจซื้อ
 2. แนวคิด ทฤษฎีและหลักการเก่ียวกับสวน
   ประสมทางการตลาด

• §Ò¹ÇÔ Ñ̈Â·Õèà¡ÕèÂÇ¢ŒÍ§ •
 3.1 การเปรียบเทียบความตั้งใจซื้อสินคาเฮาส
  แบรนดของผูบริโภคในแตละพื้นที่ 
  กรณีศึกษา เทสโก โลตัส 
 3.2 การจัดการรานคาออนไลนดวยเทคโนโลยี
  เว็บ 

• ÇÔ¸Õ¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ •
วิธีดําเนินการวิจัย
 1. ประชากรการวิจัยและกลุมตัวอยาง
  ประชากรการวิจัย 
  ประชากรที่ ใช ใ นการวิ จั ย ค รั้ ง นี้  คื อ 
ผูบริโภคในกรุงเทพมหานครที่มีอายุ 20 ปขึ้นไปมี
จํานวนประมาณ 4,000,000 คน(สถิติทางสังคม
กรุงเทพมหานคร,2554:21-29)

   กลุมตัวอยาง
  - ขนาดของกลุมตัวอยาง: กําหนดตาม
ตารางสําเร็จรูปของ TaroYamane (ธานินทร, 
2555:46) ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% คาความคลาด
เคลือ่น ± 5% โดยมขีนาดประชากรมากกวา 100,000 
ราย ไดขนาดกลุมตัวอยางจํานวน 400 คน
  - วิธีการสุมตัวอยาง : ใชการสุมแบบหลาย
ขั้นตอน(Multi-Stage Sampling) โดยดําเนินการสุม
เปนขั้นๆ ดังนี้
  ขั้นท่ี 1 สุมแบบแบงกลุม (Cluster 
Sampling) เพ่ือหาเขตท่ีเปนกลุมตัวอยาง 5 เขต จาก
ทั้งหมด 50 เขตเก็บขอมูลเขตละ 80 คน
   ขั้นที่ 2 สุมแบบมีระบบ(Systematic 
Sampling) โดยกําหนดให Tesco Lotus ที่มีสถิติ
ผูใชบริการมากที่สุดในเขตเปนสถานที่ในการเก็บ
ขอมูล วันท่ีใชเก็บขอมูลมี 5 วันคือจันทร พุธ ศุกร 
เสาร และอาทิตย เก็บขอมูลวันละ 16 คน แบงตาม
ชวงเวลาเปน 8 ชวง คอื 12.01-13.00, 13.01-14.00, 
14.01-15.00, 15.01-16.00, 16.01-17.00, 17.01-
18.00, 18.01-19.00 และ 19.01-20.00 น. เก็บขอมูล
ชวงละ 2 คน
ขั้นที่ 3 สุมแบบงาย (Simple Random 
Sampling) โดยในแตละชวงเวลาใชวิธีการจับฉลาก
(Lottery Method) วาจะเก็บขอมูล 2 คน ในนาทีที่ 
1-15, 16-30, 31-45 หรือ 46-60 ของแตละชวงเวลา

กรอบแนวความคิดในการวิจัย
 ในการวิจัยครั้งนี้ คณะผูวิจัยไดนําแนวคิด ทฤษฎี 
และงานวิจัยท่ีเกี่ยวของของนักวิชาการหลายทาน
มาผสมผสานกัน เพื่อใชศึกษาปจจัยสวนบุคคลและ
สวนประสมทางการตลาดตอความต้ังใจซ้ือสินคา
ออนไลน เทสโก โลตัส ชอป ออนไลน ของผูบริโภค
ในกรุงเทพมหานคร โดยไดกรอบแนวคิดในการวิจัย 
ดังนี้
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• ¼Å¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ·Õè¤Ò´Ç‹Ò¨Ðä Œ́ÃÑº 
ÍÀÔ»ÃÒÂáÅÐ¢ŒÍàÊ¹Íá¹Ð •
ผลการศึกษาที่คาดวาจะไดรับ

 1. เพื่อใหทราบวาปจจัยสวนบุคคลใดบางทีมี
ความสัมพันธกับความต้ังใจซ้ือสินคาออนไลนเทสโก
โลตสั ชอป ออนไลน แตละประเภทสนิคาของผูบรโิภค
ในกรุงเทพมหานคร

 2. ผลการศึกษารวมท้ังขอคิดเห็นและขอเสนอ
แนะอื่นๆทีมีตอเทสโก โลตัส ชอป ออนไลนของผู
บริโภคในกรุงเทพมหานคร จะเปนขอมูลพื้นฐานให
บริษัท เอก-ชัย ดีสทริ บิวชัน ซิสเทม จํากัด หรือเทส
โก โลตัส สามารถนําไปปรับปรุงพัฒนา และวางแผน
การใหบริการสินคาออนไลนตอไป

 ¡ÃÍºá¹Ç¤Ô´ã¹¡ÒÃÇÔ Ñ̈Â¨Ò¡ÊÁÁØμ Ô°Ò¹¢ŒÍ·Õè 1

 ¡ÃÍºá¹Ç¤Ô´ã¹¡ÒÃÇÔ Ñ̈Â¨Ò¡ÊÁÁØμ Ô°Ò¹¢éÍ·Õè 2
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• ÍÀÔ»ÃÒÂ¼Å¡ÒÃÇÔ Ñ̈Â •
 ประเด็นสําคัญที่ไดพบจากผลการวิจัยครั้งนี้ ผู
วจิยัขออภิปรายเพ่ือสรุปเปนขอยตุใิหทราบถึงขอเท็จ
จริงโดยมีการนําเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของมา
อางอิงสนับสนุนหรือขัดแยง ไดดังนี้
 1. จากผลการวิจัยพบวา เพศ อายุ ระดับการ
ศึกษา สถานภาพ รายไดรวมตอเดือน รถสวนบุคคล
ในครอบครัว และความถ่ีในการใชอินเตอรเน็ตตอ
วัน มีความสัมพันธ กับความตั้งใจซื้อสินคาออนไลน
แตละประเภทสนิคาอยางมีนยัสาํคัญทางสถติทิีร่ะดบั 
0.05ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ สุดารัตน กันตะ
บุตรและ ดร.กลาหาญ ณ นาน(2555) ที่พบวา เพศ 
อายุ ระดับการศึกษา รายไดเฉลี่ยตอเดือน มีผลตอ
การตัดสินใจซื้อสินคาเพื่อสิ่งแวดลอมของผูบริโภค
ในจังหวัดนครราชสีมา สวนผลการวิจัยวาอาชีพหลัก
และระยะทางจากท่ีพักอาศัยถึง เทสโก โลตัส ไม มี
ความสัมพันธกับความต้ังใจซ้ือสินคาออนไลนทุก
ประเภทอยางมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดับ .05 ขดัแยง
กับงานวิจัยของ สุดารัตน กันตะบุตร และ ดร.กลา
หาญ ณ นาน(2555)ทีพ่บวา อาชพี มผีลตอการตัดสนิ
ใจซ้ือสินคาเพื่อสิ่งแวดลอมของผูบริโภคในจังหวัด
นครราชสีมา

 2. จากผลการวิจัยพบวา เพศ อายุ ระดับการ
ศึกษา สถานภาพ รายไดรวมตอเดือน รถสวนบุคคล
ในครอบครัวและความถ่ีในการใชอินเตอรเน็ตตอ
วัน ซึ่งเปนปจจัยที่มีผลในการกระตุนใหผูบริโภคเกิด
ความต้ังใจไมวาจะเปนปจจัยที่มาจากตัวบุคคลหรือ
ปจจัยที่เปนตัวกระตุนซึ่งปจจัยที่มาจากตัวบุคคล 
ไดแกลักษณะบุคลิกภาพของตัวผูบริโภคซ่ึงเปนสิ่งท่ี
ไมสามารถควบคุมไดไมวาจะเปนความตองการแรง
จงูใจทัศนคติ ความสามารถในการรับรูขาวสาร ความ
สามารถในการปรับตัว ฯลฯ และเปนปจจัยภายในที่
มีตอการตัดสินใจของผูบริโภค คือ ผูบริโภคแตละคน

จะมีความแตกตางกันในดานตาง ๆ ซึ่งเปนผลมาจาก
ความแตกตางกันของลักษณะทางกายภาพ และสภาพ
แวดลอมของแตละบุคคล ทําใหการตัดสินใจซ้ือของ
แตละบุคคลมีความแตกตางกันซึ่งสอดคลองกับงาน
วิจัยของ สุพรรณิการ สุภพล และเพ็ญศรี เจริญวานิ 
ช (2011)ที่พบวา ผูบริโภคมีการรับรูดานความ
เสียงและการรับรูดานประโยชนโดยรวมอยูในระดับ
มาก โดยมีทัศนคติที่เห็นดวยกับการซื้อผลิตทาง
อนิเทอรเนต็และผลการทดสอบสมมตฐิานพบวา การ
รบัรูดานความเสียงการรบัรูดานประโยชนและทศันคติ
ในการซ้ือผลิตภัณฑทางอินเทอรเน็ตมีอิทธิพลตอ
ความต้ังใจซ้ือผลติภัณฑทางอินเทอรเนต็ของผูบรโิภค
ชาวไทย
 3. เพศและอายมุคีวามสัมพนัธกบัความต้ังใจซือ้
สินคาออนไลน ประเภทผลิตภัณฑเพื่อสุขภาพและ
ความงาม เนื่องจากผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ
เปนผูหญิง อายุ 20-33 ป เปนธรรมชาติของเพศและ
วัยที่สนใจการซ้ือและใชผลิตภัณฑเพื่อสุขภาพและ
ความงาม
 4. สถานภาพมีความสัมพันธกับความต้ังใจซ้ือ
สินคาออนไลน ประเภทผลิตภัณฑสําหรับเด็กออน
และเด็กเนื่องจากสถานภาพสมรสจะเปนตัวกําหนด
ความสนใจการซ้ือผลิตภัณฑสําหรับเด็กออนและเด็ก
มากกวาสถานภาพโสด
 5. รายไดรวมตอเดือนมีความสัมพันธกบความ
ตัง้ใจซ้ือสนิคาออนไลน ประเภทผลิตภณัฑและเครือ่ง
ใชในครัวเรือน เนื่องจากมีอํานาจซ้ือมากกวาในผูที่มี
รายไดรวมตอเดือนมากกวา
 6. รถสวนบคุคลในครอบครวัมคีวามสมัพนัธกบั
ความตังใจซื้อสินคาออนไลน ประเภทสินคาบริโภค 
เนือ่งจากถาไมมรีถสวนบคุคลในครอบครวั จะสะดวก
และไดประโยชนจากการใชบรกิารไดมากกวาจากการ
วิจัยเร่ืองการศึกษาความต้ังใจซ้ือสินคาออนไลนของ
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ผูบริโภคในกรุงเทพมหานครกรณี ศึกษา : เทสโก 
โลตัส ชอป ออนไลน ผูวิจัยขอเสนอแนะแนวทางท่ี
สําคัญดังน้ี 

ขอเสนอแนะสําหรับบริษัท

 1. ดานการสงเสริมทางการตลาดเพ่ิมชอง
ทางการประชาสมัพนัธ ใหผูบริโภครบัทราบถงึการเขา
ถงึสนิคาในรูปแบบออนไลน และมกีารประชาสมัพนัธ
โปรโมช่ัน การบริการผานชองทางตางๆไมวาจะเปน
ทางดาน โทรทัศน วิทยุ ปายประกาศรวมถึงทางสื่อ
ออนไลน เพื่อใหลูกคาสามารถเขาถึงบริการที่Tesco 
Lotus
 2. ดานกระบวนการใหบริการ
ควรมีกระบวนการในการสั่งซื้อและรูปแบบที่ลูกคา
เขาใจงายและสามารถใชบริการไดทุกเพศทุกวัย เพื่อ
ใหทุกกลุมลูกคาสามารถเขาถึงบริการนี้ ดานระบบ
การจัดสงสินคาตองมีความถูกตองแมนยําสามารถ
สงมอบสินคาใหแกลูกคา ไดถูกที ถูกเวลา ครบตาม
จํานวนสินคาที่สั่งซื้อ และสภาพของสินคาที่สงมอบ
ตองสมบูรณ ไมชารุด
 3. ดานการบริการหลังการขาย และใหขอมูล
ควรจัดใหมี Call Center หรือหนวยบริการลูกคา
สัมพันธเพื่อคอยตอบคําถาม ขอสงสัย หรือใหขอมูล
เพ่ิมเติมเกี่ยวกับสถานะสินคากับลูกคาไดตลอด 24 
ชั่วโมง รวมถึงการประกันสินคา และเวลาในการจัด
สง เพือ่ใหลกูคามคีวามม่ันใจในการใชบรกิารออนไลน

ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป
 จากการวจิยัเรือ่ง การศกึษาความตัง้ใจซือ้สนิคา
ออนไลนของผูบรโิภคในกรุงเทพมหานครกรณีศกึษา : 
เทสโก โลตัส ชอป ออนไลน เพื่อใหเกิดผลดียิ่งขึ้น ผู
วิจัยขอเสนอแนะใหมีการวิจัยใน ดังนี้
 1. ศึกษาปญหาและอุปสรรคในการซื้อสินคา
ออนไลนของผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร
 2. ศึกษาแนวทางในการเพิ่มการตัดสินใจซื้อ
สินคาออนไลน

• ÊÃØ»¼Å¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ •
 1. ปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม
พบวา ในภาพรวม ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปน
เพศหญิง มีอายุระหวาง 20-33 ป ระดับการศึกษา
อยูที่ระดับปริญญาตรี สถานภาพโสด ประกอบอาชีพ
พนักงาน/ลูกจางบริษัทเอกชน รายไดเฉลี่ยตอเดือน  
15,000-25,000 บาท มีรถสวนบุคคลในครอบครัว 
ความถี่ในการเขาใชอินเตอรเน็ตตอวันมากกวา 6ครั้ง
ตอวนั  และมรีะยะทางจากท่ีพกัอาศยัถงึ เทสโก โลตสั 
นอยกวา 5 กิโลเมตร
 2.  ความตั้งใจซื้อสินคาออนไลน เทสโก โลตัส 
ช็อป ออนไลน ของผูตอบแบบสอบถามแยกตาม
ประเภทสินคา โดยรวมอยูในระดับปานกลาง
 3. เพศและอายมุคีวามสมัพนัธกบัความตัง้ใจซือ้
สินคาออนไลน ประเภทผลิตภัณฑเพื่อสุขภาพและ
ความงาม
 4. ระดบัการศกึษามคีวามสมัพนัธกบัความตัง้ใจ
ซื้อสินคาออนไลน ประเภทอาหารสดอาหารแชแข็ง 
 5. สถานภาพมีความสัมพันธกับความตั้งใจซื้อ
สินคาออนไลน ประเภทผลิตภัณฑสําหรับเด็กออน
และเด็ก
 6. รายไดรวมตอเดือนมีความสัมพันธกับความ
ตัง้ใจซ้ือสนิคาออนไลน ประเภทผลติภณัฑและเครือ่ง
ใชในครัวเรือน
 7. รถสวนบคุคลในครอบครัวมคีวามสมัพนัธกบั
ความตั้งใจซ้ือสินคาออนไลน ประเภทสินคาบริโภค
 8. ความถ่ีในการใชอินเตอรเน็ตตอวันมีความ
สัมพันธกับความตั้งใจซื้อสินคาออนไลน
ประเภทผลิตภัณฑ เพื่อสุขภาพและความงาม , 
ผลิตภัณฑสําหรับเด็กออนและเด็กและผลิตภัณฑ
สําหรับสัตวเลี้ยง
 9. อาชีพหลักและระยะทางจากที่พักอาศัยถึง
เทสโก โลตสั ไมมคีวามสมัพนัธกบัความตัง้ใจซือ้สนิคา
ออนไลนทุกประเภท
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 ศุภรา เจริญภูมิ  (2554)  ปจจัยที่มีอิทธิพลตอ
ความตั้งใจซื้อในอนาคตของรานคาปลีกดังเดิมในเขต
ธนบุรีกรุงเทพมหานคร  ปที่ 34 ฉบับที 130 

 ธัญญพัสส  เกตุประดิษฐ  ปจัยที่มีอิทธิพลตอ
การตัดสินใจซ้ือสินคาทางอินเตอรเน็ตของผูหญิงใน
เขตกรุงเทพมหานคร ปที่ 1 ฉบับที 2

  ณฐัสพนัธเผาพนัธุ (2551)ปจจยัท่ีสรางแรงจงูใจ
ตอผูบริโภคในการตัดสินใจซ้ือสินคาผานทางเว็บไซต
 กัลยา วานิชยบัญชา (2554). การใช SPSS for 
Windows ในการวิเคราะหขอมูล. 
พิมพคร้ังที่ 18.กรุงเทพฯ: โรงพิมพแหงจุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย.การเปดรานคาออนไลน,สืบคนเม่ือ
วันที่ 21 กรกฎาคม 2556 เว็บไซต http://www.
inform.collection9.net/index.php?doc=doc_
detail&id=0237

 เ ก ร็ ด ค ว า ม รู นั ก ก า ร ต ล า ด แ ล ะ ป ร ะ
สัมพันธ,สืบคนเมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2556 เว็บไซต 
http://th.jobsdb.com/TH/TH/V6HTML/Home/
marketing_editor34.htm

 ชนิตวสรณ ตรีวิทยาภูมิ. โครงการจัดทําขอมูล
องคความรู งวดที่ 1 : นิยามธุรกิจ: การตลาด (งวด2). 
(2544).

 เทสโก โลตสั เปดตวั “ชอ็ป ออนไลน” ขนสนิคา 
20,000 รายการ สงถึงบาน. (2556). สืบคน เ ม่ื อ
วันที่ 20 กรกฎาคม 2556 เว็บไซต: http://www.
matichon.co.th/news_detail.php?newsid=13
65147222&grpid=03&catid=03

 วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม; 
ว.มรม. ปที่ 2 ฉบับที่ 3: กันยายน-ธันวาคม 2551. 

(2551). องคประกอบท่ีมีผลตอความต้ังใจซ้ือสินคา
หนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ (ประเภทอาหาร)  

 ธานินทร  ศลิจารุ (2555) การวจิยัและวิเคราะห
ขอมูลทางสถิติดวย SPSS พิมพครั้งท่ี 15 กรุงเทพฯ
: เอส. อาร. พริ้นติ้ง แมสโปรดักส.

 ธนัปวณี  รตันพงพนัธ รศ. เอกสารประกอบการ
บรรยายวิชาการวิจัยดานโลจิสติกสและโซอุปทาน.
สมพล ทุงหวา รศ. เอกสารประกอบการบรรยาย
วิชาการวิจัยดานโลจิสติกสและโซอุปทาน.
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