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ในปัจจุบนัเป็นยคุท่ีความตอ้งการของผูบ้ริโภคเปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็วเน่ืองจากการเปล่ียนทางเทคโนโลยี

สารสนเทศ โดยเฉพาะอยา่งยิง่การเขา้ถึงไดข้องส่ืออินเทอร์เน็ต ดงันั้นการสร้างความรู้ความเขา้ใจต่อผูบ้ริโภคในยคุปัจจุบนั

จึงเป็นส่ิงท่ีสาํคญัต่อผูป้ระกอบ โดยงานวจิยัเป็นงานวจิยัเชิงปริมาณท่ีศึกษาถึงแรงจูงใจและปัจจยับุคลิกภาพท่ีส่งผลต่อ

ความตั้งใจซ้ือโปรแกรมตรวจสุขภาพบนส่ืออินเทอร์เน็ตในเขต   กรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยผลลพัธ์ท่ีไดจ้าก

งานวจิยัน้ีสามารถนาํไปใชป้ระโยชน์ในการวางกลยทุธ์การตลาดไดอ้ยา่งเหมาะสมกบักลุ่มลกูคา้ในภาคส่วนของธุรกิจการ

ดูแลสุขภาพ 

กลุ่มตวัอยา่งคือ ผูท่ี้ใชง้านอินเทอร์เน็ตในประเทศไทย จาํนวน 400 คน ผูว้จิยัใชแ้บบสอบถามออนไลน์เป็น 

เคร่ืองมือในการเกบ็รวบรวมขอ้มูล สถิติท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูล คือ สถิติเชิงพรรณนา ในส่วนของสถิติท่ีทดสอบ 

สมมติฐานนั้นไดแ้ก่การวเิคราะห์แบบเส้นทาง (Path Analysis) เพ่ือหาความสัมพนัธ์ท่ีเกิดจากอิทธิพลส่งผา่นจาก 

แรงจูงใจทางดา้นเหตุผล(Rational Buying Motives)และแรงจูงใจอารมณ์ (Emotional Buying Motives) รวมทั้งวเิคราะห์

อิทธิพลทางตรงและทางออ้มของปัจจยับุคลิกภาพทั้ง 5 ไดแ้ก่ 1. บุคลิกภาพแบบไม่มัน่คงทางอารมณ์(Neuroticism) 2. 

บุคลิกภาพแบบเปิดตวั(Extraversion) 3. บุคลิกภาพแบบเป็นมิตร(Agreeableness) 4.บุคลิกภาพแบบเปิด(Openness) และ 5. 

บุคลิกภาพแบบมีจิตสาํนึก(Conscientiousness) ท่ีมีต่อความตั้งใจซ้ือความตั้งใจซ้ือโปรแกรมตรวจสุขภาพบนส่ือ

อินเทอร์เน็ต 

จากการศึกษาพบวา่บุคลิกภาพแบบมีจิตสาํนึก(Conscientiousness) มีอิทธิพลกบัความตั้งใจซ้ือโปรแกรมตรวจ

สุขภาพผา่นทางแรงจูงใจดา้นเหตุผลเท่ากบั -4.739 และ แรงจูงดา้นอารมณ์เท่ากบั -2.790 นอกจากน้ียงัพบวา่บุคลิกภาพ

แบบไม่มัน่คงทางอารมณ์(Neuroticism) มีอิทธิพลกบัความตั้งใจซ้ือโปรแกรมตรวจสุขภาพผา่นแรงจูงใจดา้นเหตุผลเท่ากบั 

0.679 อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  
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 The internet technologies are the most critical factor which affects unpredictable customer demand on the 

market so understanding customer insight is very important for every entrepreneur so this research is a quantitative 

research about Motivation and Personality Traits Influencing to Purchase Intention in Health Screening Package via 

Internet in Bangkok and Perimeter, the research result can be applied and referred in planning marketing strategies 

especially the customer segment who interests about health care product. 

 The samples of research are 400 internet users in Bangkok areas and the researcher use online questionnaires to 

collect the data in additional the statistic were explained by using descriptive statistics moreover the path analysis were 

used for hypothesis testing about the relationship which transmitted rational buying motives and emotional buying motive 

to health screening purchase intention from five personality traits, 1. Neuroticism 2. Extraversion 3. Agreeableness 4. 

Openness and 5.Conscientiousness 

 Research finding were Conscientiousness traits influences to health screening purchase intention via rational 

buying motives of -4.739 and emotional buying motives of -2.790. In additional to Neuroticism traits also influences to 

health screening purchase intention via rational buying motives of 0.679 at significant 0.05 levels  
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บทที ่1 

บทนํา 

 

1.1 ความเป็นมาและความสําคญัของปัญหา 
โปรแกรมตรวจสุขภาพเป็นส่ิงท่ีสาํคญัของการดูแลสุขภาพร่างกายในภาวะท่ีร่างกายยงัปกติเพราะสามารถ

ประเมินความเส่ียงของการเกิดโรคร้าย ได(้สมศกัด์ิ, 2555)  อีกทั้งช่วยลดความเส่ียงและความสูญเสียจากการป่วยเป็นโรค

ร้ายต่าง ๆ  ดงันั้นโรงพยาบาลทั้งของรัฐบาลและเอกชนในประเทศท่ีพฒันาแลว้จึงนิยมสร้างโปรแกรมตรวจสุขภาพ

เพ่ือท่ีจะตอบโจทยค์วามตอ้งการของผูบ้ริโภค (ชยัอนนัต,์ 2559) 

จากผลสาํรวจของสาํนกัพฒันาธุรกรรมทางอิเลก็ทรอนิกส์ในปี พ.ศ. 2562 พบวา่ในทศวรรษท่ีผา่นมาคนไทยใช้

อินเทอร์เน็ตเพิ่มข้ึน 150% หรือเท่ากบั 47.5 ลา้นคน คิดเป็น 70%  ของประชากรทั้งหมด ดงันั้นผูป้ระกอบการในดา้นต่าง ๆ 

จึงใหค้วามสาํคญัในการพฒันาช่องทางส่ือสารผา่นและเผยแพร่ขอ้มูลทางอินเทอร์เน็ตไม่วา่จะเป็นเวบ็ไซตห์รือแอพลิเคชัน่

บนมือถือ รวมถึงช่องทางการส่ือสาร โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในธุรกิจการดูแลสุขภาพท่ีมีการปรับตวัและใชช่้องทางดงักล่าวใน

การส่ือสารและใหข้อ้มูลท่ีสาํคญัเช่น รายละเอียดของโปรแกรมตรวจสุขภาพ สาระเน้ือหาความรู้ท่ีเป็นประโยชน์ต่อ

ผูบ้ริโภคอีกทั้งยงัใหค้วามสะดวกสบาย เน่ืองจากเลือกชมหรือสามารถตดัสินใจซ้ือสินคา้หรือบริการไดต้ลอดเวลา 

ในปี คศ. 2017 รัฐบาลของสหรัฐอเมริกาเปิดเผยงบประมานในการทาํโฆษณาผา่นทางอินเทอร์เน็ตของธุรกิจการ

ดูแลสุขภาพ สูงถึง10.85 พนัลา้นดอลล่าสหรัฐและมีแนวโนม้เพิ่มข้ึนในแต่ละปีประมาณ 1.8% ซ่ึงคาดวา่ในปี คศ.2021 จะ

ใชง้บประมาณสูงถึง 11.56 พนัลา้นดอลล่าสหรัฐ (Suzanne, 2017)  ดงันั้นความรู้ความเขา้ใจความตอ้งการของผูบ้ริโภคจึง

เป็นส่ิงสาํคญัท่ีช่วยใหง้บประมาณท่ีใชใ้นการโฆษณาเพ่ือทาํการส่ือสารและขายสินคา้หรือบริการผา่นอินเทอร์เน็ตไดอ้ยา่ง

มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด 

จากเหตุผลดงักล่าวผูว้จิยัจึงมีความสนใจและศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อความตั้งใจซ้ือโปรแกรมตรวจสุขภาพผา่นส่ือ

อินเทอร์เน็ตโดยศึกษาจากบุคลิกภาพต่อผูบ้ริโภคผา่นแรงจูงใจ โดยในงานวจิยัน้ีไดอ้า้งอิงกรอบแนวคิดวจิยัจาก

วารสารวิชาการจาก ภคัวรรณร์ เชาวดี์ธิรัชกลุและสุมามาลย ์ปานคาํ เร่ือง รูปแบบความสัมพนัธ์เชิงสาเหตุพฤติกรรมความ

ตั้งใจซ้ือโปรแกรมตรวจสุขภาพผา่นเวบ็ไซตข์องประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล และ Wen-Chin Tsao 

และ Hung-Ru Chang (2019) เร่ืองปัจจยับุคลิกภาพท่ีมีผลต่อความตั้งใจซ้ือของผูบ้ริโภคบนอินเทอร์เน็ต(Exploring the 

impact of personality traits on online shopping behavior) ซ่ึงขอ้คน้พบท่ีไดจ้ากงานวจิยัน้ี จะถกูใชเ้ป็นขอ้มูลท่ีสาํคญัท่ีช่วย

ใหฝ่้ายการตลาดของผูป้ระกอบการธุรกิจการดูแลสุขภาพหรือบุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง สามารถนาํไปใชเ้ป็นแนวทางในการวางงบ
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ประมานและวางกลยทุธ์ในการพฒันาวธีิการส่ือสารโฆษณาบนส่ืออินเทอร์เน็ตแก่ผูบ้ริโภคแก่กลุ่มเป้าหมายและใชเ้ป็น

ขอ้มูลอา้งอิงในตดัสินใจเลือกแนวทางปฏิบติัขององศก์ร 

1.2 คาํถามงานวจัิย 
  ปัจจยับุคลิกภาพมีความสัมพนัธ์กบัความตั้งใจซ้ือโปรแกรมตรวจสุขภาพบนส่ืออินเทอร์เน็ตผา่นแรงจูงใจในการ

ซ้ืออยา่งไร 

1.3 วตัถุประสงค์ของการวจัิย 
 1. เพื่อพฒันาและศึกษาปัจจยัท่ีผลต่อความตั้งใจซ้ือโปรแกรมตรวจสุขภาพบนส่ืออินเทอร์เน็ตของประชาชนใน

เขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

2. เพ่ือตรวจสอบความสอดคลอ้งความสัมพนัธ์ปัจจยับุคลิกภาพและแรงจูงใจท่ีมีผลต่อความตั้งใจซ้ือโปรแกรม

ตรวจสุขภาพบนส่ืออินเทอร์เน็ตของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

1.4 ขอบเขตการวจัิย 

ขอบเขตเนือ้หา 

 1.4.1 ตวัแปรอิสระ 

  1.4.1.1 ปัจจยัลกัษณะบุคลิกภาพ 

   1.4.1.1.1  บุคลิกภาพแบบเปิดตวั (Extraversion) 

1.4.1.1.2  บุคลิกภาพแบบเป็นมิตร (Agreeableness) 

1.4.1.1.3 บุคลิกภาพแบบมีจิตสาํนึก (Conscientiousness) 

1.4.1.1.4 บุคลิกภาพแบบไม่มัน่คงทางอารมณ์ (Neuroticism) 

1.4.1.1.5 บุคลิกภาพแบบเปิดรับประสบการณ์ (Openness) 

 1.4.2 ตวัแปรคัน่กลาง 

1.4 2.1 แรงจูงใจในการซ้ือ 

   1.4.2.1.1 แรงจูงใจดา้นเหตุผล (Rational buying motives) 

1.4.2.1.2  แรงจูงใจดา้นอารมณ์ (Emotional buying motives) 

 1.4.3 ตวัแปรตาม  

ความตั้งใจซ้ือโปรแกรมตรวจสุขภาพบนส่ืออินเทอร์เน็ตในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

(Purchase Intention) 
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1.5 ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 
 สามารถนาํความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยับุคลิกภาพกบัความตั้งใจซ้ือโปรแกรมตรวจสุขภาพบนส่ืออินเทอร์เน็ต

ผา่นแรงจูงใจไปปรับใชเ้ป็นกลยทุธ์ในการส่ือสารต่อผูบ้ริโภคโดยใชท้รัพยากร อาทิเช่น งบประมาณท่ีใชส่ื้อสารโฆษณาบน

ส่ืออินเทอร์เน็ต เป็นตน้ อยา่งมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด 

1.6 นิยามศัพท์เฉพาะ (ถ้ามี) 

โปรแกรมตรวจสุขภาพ คือ การใหบ้ริการตรวจสอบสภาวะความสมบูรณ์ของร่างกาย  การหาสาเหตุหรือภาวะ

ความเส่ียงการเกิดโรคร้ายต่าง ๆ  ท่ีอาจเกิดข้ึนในอนาคต  โดยทัว่ไปมกัประกอบวิธีการคดักรองและหาความเป็นไปไดข้อง

โรคดว้ยวธีิการ เช่น 

1. การซกัประวติัทัว่ไป คือการสอบถามการใชชี้วิตประจาํทัว่ไป อาการผดิปกติตามร่างกาย  เป็นตน้ โดยบุคลา

การทางการแพทย ์

2. การตรวจสอบเบ้ืองตน้ คือ การตรวจวดัขอ้มูลของร่างกายทัว่ไป เช่น วดัส่วนสูง นํ้าหนกั ความดนั อุณหภมิูของ

ร่างกาย เป็นตน้ 

3. การตรวจเลือด คือ การนาํเลือดไปวเิคราะห์ในหอ้งปฏิบติัการและนาํมาประเมินการทาํงานอวยัวะต่างๆ ของ

ร่างกาย เช่น ตบั ไต เป็นตน้ อีกทั้งเป็นขั้นตอนท่ีโปรแกรมตรวจสุขภาพส่วนใหญ่ใชว้ิเคราะห์ถึงโอกาสการเกิดโรคร้ายหรือ

ความปกติของร่างกาย เป็นตน้ 

ส่ืออนิเทอร์เน็ต คือ ช่องทางการท่ีใชน้าํเสนอและส่ือสารขอ้มูล ข่าวสาร ผา่นเครือข่ายคอมพิวเตอร์ท่ีเช่ือมต่อกนั 

หลายๆ เครือข่ายทัว่โลก โดยในปัจจุบนัช่องทางท่ีเป็นท่ีนิยมใชใ้นการ เวบ็ไซด ์แอพลิเคชัน่บนโทรศพัทมื์อถือ อีเมล เป็น

ตน้ 

แรงจูงใจ คือ ส่ิงกระตุน้ท่ีอยูภ่ายในตวับุคคลท่ีโนม้นา้วใหบุ้คคลปฏิบติั เม่ือไดอิ้ทธิพลจากปัจจยัภายนอก เช่น 

บุคลิกภาพ เคร่ืองมือส่วนประสมทางการตลาด เป็นตน้ 
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บทที ่2 

แนวคดิ ทฤษฎแีละงานวจิยัทีเ่กีย่วข้อง 

 

การวจิยัเร่ือง “แรงจูงใจและปัจจยับุคลิกภาพท่ีส่งผลต่อความตั้งใจซ้ือโปรแกรมตรวจสุขภาพบนส่ืออินเทอร์เน็ต

ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล” เป็นงานวจิยัเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยผูว้จิยัไดศึ้กษาคน้ควา้และ

อา้งอิงทฤษฎีและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง เพ่ืออา้งอิงและหาความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปรตน้ ตวัแปรกาํกบัและตวัแปรตาม 

ดงัต่อไปน้ี 

1. ทฤษฎีแนวคิดความตั้งใจซ้ือ 

2. ทฤษฎีแนวคิดบุคลิกภาพ 

3. ทฤษฎีแนวคิดแรงจูงใจ 

2.1 ทฤษฎแีนวคดิความตั้งใจซ้ือ 
 ความตั้งใจซ้ือ (Purchase Intention) คือหน่ึงในกระบวนท่ีเกิดข้ึนใน 5 ขั้นตอนของการตดัสินใจซ้ือสินคา้หรือ

บริการ (Purchase Decision) ท่ีประกอบดว้ย 1. การรับรู้ความตอ้งการ 2. การแสวงหาขอ้มูล 3.การประเมินทางเลือก 4. การ

ตดัสินใจซ้ือ 5. ความรู้สึกหลงัการซ้ือ (Engel Blackwell & Miniard, 1995) โดยความตั้งใจซ้ือเป็นปัจจยัแทรกท่ีเกิดข้ึน

ระหวา่งการประเมินทางเลือก และ การตดัสินใจซ้ือ ดงัภาพท่ี 2.1 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 2.1แสดงความตั้งใจซ้ือท่ีเกิดข้ึนในกระบวนการตดัสินใจซ้ือ 

ท่ีมา : Kotler and Keller (1997)  Marketing Management millennium Edition New Jersy  : Prentice Hall และ Kotler 

(2003) Marketing Management (11th ed) New Jersy  : Prentice Hall  

การรับรู้ความ

ตอ้งการ 

การแสวงหา

ขอ้มูล 

การประเมิน

ทางเลือก 

การตดัสินใจ

ซ้ือ 

พฤติกรรม

ภายหลงัการซ้ือ 

ความตั้งใจซ้ือ 
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 จากภาพท่ี 2.1 ความตั้งใจซ้ือ (Purchase Intention) เกิดข้ึนเม่ือผูบ้ริโภคมีความตอ้งการซ้ือสินคา้หรือบริการ

หลงัจากการแสวงหาขอ้มูลและการรับรู้ความตอ้งการ  โดยจะส่งผลโดยตรงต่อการตดัสินใจสุดทา้ยวา่จะซ้ือสินคา้หรือ

บริการหรือไม่ (Keller, 2001) ซ่ึงความตั้งใจซ้ือเป็นกระบวนการทางจิตใจท่ีกาํลงับ่งบอกถึงความเป็นไปไดท่ี้ผูบ้ริโภคกาํลงั

จะซ้ือสินคา้หรือบริการหน่ึงในช่วงเวลาหน่ึง (Haward, 1994) 

 ความตั้งใจเป็นส่ิงท่ีเกิดจากทศันคติ(Attitudes) การคลอ้ยตาม(Subjective Norm) และการรับรู้ความสามารถใน

การควบคุมพฤติกรรม (Perceived Behavioral Control) และนาํไปสู่พฤติกรรม(Behavior) ท่ีพึงประสงคข์องแต่ละบุคคลตาม

ทฤษฏีแนวคิดพฤติกรรมตามแผน (Theory of Planned Behavior)  (Ajzen, 1991)  ดงัภาพท่ี 2.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 2.2 ทฤษฎีแนวคิดพฤติกรรมตามแผน(Theory of Planned Behavior)   

ท่ีมา : Icek Ajzen, 1991  

 จากทฤษฎีแนวคิดพฤติกรรมตามแผน ถูกนาํไปวเิคราะห์ต่อยอดไดเ้พ่ือทราบถึงปัจจยัท่ีก่อใหเ้กิดความตั้งใจซ้ือ

ผา่นการศึกษาพฤติกรรมการซ้ือของผูบ้ริโภค ดงัภาพท่ี 2.3 ท่ีกล่าวถึงรูปแบบพฤติกรรมผูบ้ริโภค (Consumer Behavior 

Model) โดยแสดงถึงความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัภายนอก เช่น วฒันธรรม สถานะทางสังคม กิจกรรมทางการตลาด เป็นตน้ 

และ ปัจจยัภายใน เช่น การรับรู้ บุคลิกภาพ แรงจูงใจ เป็นท่ีส่งผลใหผู้บ้ริโภคเกิดกระบวนการตดัสินใจซ้ือทั้ง 5 ข้ึน 

(Hawkins, 2010) รวมถึงความตั้งใจซ้ือท่ีอยูใ่นขั้นตอนระหวา่งการประเมินทางเลือกและการตดัสินใจซ้ือ 

 

 

ทศันคติ 

การคลอ้ยตาม 

การควบคุม

พฤติกรรม 

ความตั้งใจ พฤติกรรม 
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ภาพท่ี 2.3 ปัจจยัภายในและภายนอกท่ีมีความสัมพนัธ์กบักระบวนการตดัสินใจซ้ือ 

ท่ีมา: Hawkins, D.I., Best, R.J. & Coner, K.A. (2004) Consumer behavior: Building marketing strategy (9th ed.). New 

York: McGrew-Hill 

จากรูปแบบพฤติกรรมผูบ้ริโภคสามารถสรุปไดว้า่ ปัจจยัดา้นการตลาด บุคลิกภาพ และแรงจูงใจมีความสัมพนัธ์

กบัความตั้งใจซ้ือสินคา้หรือบริการของผูบ้ริโภค โดยมีงานวจิยัท่ีทาํการศึกษาคน้ควา้ปัจจยับุคลิกภาพกบัการตดัสินใจซ้ือใน

ช่องทางออนไลน์ เช่น พรพรรณ ตาลประเสริฐ (2559) อิทธิพลของการตลาดแบบดิจิทลัต่อการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภค

กลุ่มธุรกิจการพาณิชยอิ์เลก็ทรอนิกส์ในเขตกรุงเทพมหานคร อรุโณทยั ปัญญา (2562) ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด

ออนไลน์ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือเส้ือผา้แฟชัน่ผา่นสังคมออนไลน์ (เฟซบุ๊ก) ของนกัศึกษาปริญญาตรีในมหาวทิยาลยัเขต

อาํเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ รูปแบบความสัมพนัธ์เชิงสาเหตุพฤติกรรมความตั้งใจซ้ือโปรแกรมตรวจสุขภาพผา่นเวบ็ไซต์

ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑลเป็นตน้ ภคัวรรณร์ เชาวดี์ธิรัชกลุ และ สุมามาลย ์ปานคาํ (2562)  เป็น

ตน้ ซ่ึงงานวจิยัน้ีจะทาํศึกษาหาความสัมพนัธ์ระหวา่ง ปัจจยับุคลิกภาพท่ีส่งผา่นปัจจยัดา้นการตลาด ในแง่มุมของการ

แรงจูงใจท่ีส่งผลต่อความตั้งใจซ้ือโปรแกรมตรวจสุขภาพบนส่ือออนไลน์ในโรงพยาบาลเอกชน เขตกรุงเทพมหานครและ

ปริมณฑล 

 

 

ประสบการณ์ และ การรับรู้ 

 

ความตอ้งการ 

ปัจจัยภายใน 

- การเรียนรู้ 

- แรงจูงใจ 

- อารมณ์ 

- ทศันคติ 

- บุคลิกภาพ 

 

 

รูปแบบส่วนบุคคล 

กระบวนการตดัสินใจซ้ือ 

- การรับรู้ความตอ้งการ 

- การแสวงหาขอ้มูล 

- การประเมินทางเลือก  

- การตดัสินใจซ้ือ 

- พฤติกรรมหลงัการซ้ือ 

 

 

ประสบการณ์ และ การรับรู้ 

ปัจจัยภายนอก 

- วฒันธรรม 

- ลกัษณะทางประชากร 

- สถานะสังคม 

- กลุ่มทางสังคม 

- ปัจจยัการตลาด 
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2.2 ทฤษฎแีนวคดิบุคลกิภาพ 
 บุคลิกภาพ คือ ลกัษณะเฉพาะของแต่ละบุคคลท่ีแสดงออก ซ่ึงจะมีรูปแบบของแสดงออกทางพฤติกรรม อารมณ์ 

แรงจูงใจ ความคิด และเจตคติ แตกต่างกนั  (Noll, 1965) โดยความแตกต่างนั้นมาไดจ้ากหลายปัจจยั เช่น พนัธุกรรม การ

อบรมจากครอบครัว ส่ิงแวดลอ้ม การใชชี้วิตในสังคม การศึกษา เป็นตน้ (ธนฏัฐา, 2560) ดว้ยความแตกต่างน้ีนกัจิตวทิยา

ทางดา้นสังคมศาสตร์จึงไดพ้ยายามจาํแนกบุคลิกภาพของบุคคลเพื่อจาํแนกความแตกต่าง จึงไดเ้กิดทฤษฏีท่ีเก่ียวกบั

บุคลิกภาพ เช่น ทฤษฎีแบบจิตวเิคราะห์(Psychoanalytic Theory)  ทฤษฎีบุคลิกภาพของแอคเลอร์(Adler ‘s Personality) และ

ทฤษฎีบุคลิกภาพแบบคุณลกัษณะ(Traits Personality Theory) เป็นตน้  

งานวจิยัน้ีไดใ้ชก้ารจาํแนกบุคลิกภาพตาม ทฤษฎีบุคลิกภาพ 5 องคป์ระกอบ(Big Five Personality Traits) ท่ีไดรั้บ

การปรับปรุงมาจากทฤษฎีบุคลิกภาพแบบคุณลกัษณะเน่ืองจากสามารถอธิบายบุคลิกภาพของบุคคลไดทุ้กวยั รวมถึงยงัใช้

ภาษาท่ีไม่เป็นทางการและเขา้ใจง่าย (J. Feist ,& G. Feist, 2006) ซ่ึงสามารถจาํแนกไดด้งัน้ี 

1. บุคลิกภาพแบบเปิดรับประสบการณ์ (Openness to Experience) เป็นบุคคลท่ีชอบทดลองประสบการณ์ใหม่

ในชีวติ มีความคิด เหตุผล ความคิดสร้างสรรค ์และมองเห็นอนาคตอนัไดดี้ (ธนฏัฐา, 2560) 

2. บุคลิกภาพแบบมีจิตสาํนึก (Conscientiousness) เป็นบุคคลท่ีมีความรับผดิชอบ สุขมุรอบคอบ มีเหตุผล มี

ความตั้งใจมุ่งมัน่ท่ีจะทาํใหส่ิ้งต่างๆ ใหส้าํเร็จ จึงเป็นท่ีพ่ึงพา และไวว้างวางใจจากคนรอบขา้ง (ธนฏัฐา, 

2560) 

3. บุคลิกภาพแบบเปิดตวั (Extroversion) เป็นบุคคลท่ีชอบเขา้สังคม เป็นท่ีสนใจของคนรอบขา้ง ร่าเริง มองโลก

ในแง่ดี  และตรงไปตรงมา (ธนฏัฐา, 2560) 

4. บุคลิกภาพแบบเป็นมิตร (Agreeableness) เป็นบุคคลท่ีเป็นเห็นแก่ประโยชน์ของผูอ่ื้นเป็นท่ีตั้ง  จิตใจดี 

อ่อนโยน อบอุ่น มีนํ้าใจเอ้ือเฟ้ือ ต่อคนรอบขา้ง (ธนฏัฐา, 2560) 

5. บุคลิกภาพแบบไม่มัน่คงทางอารมณ์ (Neuroticism) เป็นบุคคลท่ีมีอารมณ์ทางลบ เช่น ความวติกกงัวล ความ

โกรธ ความซึมเศร้า มกัใชอ้ารมณ์มากกวา่เหตุผล ควบคุมตวัเองไม่ได ้และไม่พึงพอใจในชีวิตของตนเอง 

(พิมพภ์ทัร, 2560) 

 

การจาํแนกบุคลิกภาพ 5 องศป์ระกอบ มีการพฒันาเคร่ืองมือข้ึนมาในรูปของแบบสอบถามเพ่ือแยกแยะความ

แตกต่างระหวา่งบุคลิกภาพของบุคคล เช่น มาตรวดั International Personality Item Pool (IPIP)(Goldberg. 1996)  NEO 

Personality Inventory, Revised (NEO-PI-R) (Costa ,& McCrae,1992) The Big-Five Inventory (BFI) (Berner, &John, 

1998) Trait Descriptive Adjectives(TDA) (Goldberg, 1992) (พิมพภ์ทัร, 2560) เป็นตน้  

โดยมีงานวจิยัท่ีจาํนวนมากท่ีใชท้ฤษฎีบุคลิกภาพ 5 องคป์ระกอบเป็นตวัแปรในการศึกษาหาความสัมพนัธ์

ระหวา่งความตั้งใจซ้ือและบุคลิกภาพของผูบ้ริโภค เช่น ปัจจยับุคลิกภาพท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการซ้ือท่ีถกูผลกัดนั (Asad  

Jaweria, Faheem,& Kaleem, 2011)  ปัจจยับุคลิกภาพกบัคุณภาพของเวบ็ไซตท่ี์ส่งผลต่อความตั้งใจซ้ือสินคา้ (Amit , 

Naveen ,&Yujie, 2008) เป็นตน้ 
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ในงานวจิยัน้ีไดใ้ชม้าตรวดัของ วดั International Personality Item Pool-NEO ฉบบัไทย 30 ขอ้ เน่ืองจากเป็นมาตร

วดัท่ีนิยมใชใ้นงานทางวิชาการเพราะมีความกระชบัเขา้ใจง่ายและไม่มีค่าลิขสิทธ์ิในการใช ้รวมถึงมีถกูนาํไปแปลใชใ้น

หลากหลายภาษา เช่น ไทย ฝร่ังเศส จีน ญ่ีปุ่นและเกาหลี นอกจากน้ียงัมีความสอดคลอ้งกบัการจาํแนกบุคลิกในสังคมไทยท่ี

มีอาย ุ18 ปีข้ึนไปและบุคคลทัว่ไปและไดรั้บการรับรองในงานวจิยัของกระทรวงสาธารณสุขของประไทย (พณิดา, 

&Andrew J.,2559) 

2.3 แนวคดิทฤษฎแีรงจูงใจ 
การจูงใจ (Motivation)คือ ส่ิงท่ีขบัเคล่ือนจากภายในจิตใจไปสู่การกระทาํเพื่อตอบสนองความตอ้งการ แกไ้ขปัญหา

และการนาํจุดสมดุลทางความรู้สึกกลบัมา โดยความตอ้งการนั้นเกิดข้ึนไดเ้กิดจากปัจจยัภายในและภายนอก (Burnett 

,&Moriarty, 1998) โดยทัว่ไปแลว้แรงจูงใจในเชิงพฤติกรรม มีความซบัซอ้นและมีปริมาณมากท่ีสามารถแบ่งได ้แต่ในเชิง

ของการตลาดสามารถแบ่งจาํแนก ประเภทไดด้งัน้ี (พิบูล, 2549) 

1. แรงจูงใจท่ีเกิดจากตวัผลิตภณัฑ ์(Product buying motives) เป็นแรงจูงใจท่ีเกิดข้ึนจากความตอ้งการของผูบ้ริโภคท่ี

มีความจาํเป็นตอ้งเลือกซ้ือสินคา้หรือบริการอยา่งใดอยา่งหน่ึงเพราะมีเงินท่ีจาํกดั ท่ามกลางสินคา้หรือบริการท่ีมี

อยูจ่าํนวนมากในตลาด 

2. แรงจูงใจท่ีเกิดจากเหตุผล (Rational buying motives) เป็นแรงจูงใจท่ีเกิดข้ึนจากการพิจารณาของผูบ้ริโภคอยา่งมี

เหตุผลก่อนเลือกซ้ือท่ีจะซ้ือสินคา้หรือบริการ จากปัจจยั เช่น การเลือกโปรแกรมตรวจสุขภาพ ผูบ้ริโภคจะ

พิจารณาเหตุผลในการซ้ือในแง่มุมต่าง ๆ เช่น  

2.1 ความประหยดั (Economy) หมายถึง ราคาสมเหตุสมผล  เช่น มีการตรวจความเส่ียงในการเกิดโรค

ร้ายครบถว้นในการตรวจคร้ังเดียว หรือ โปรแกรมส่งเสริมการขาย 1 แถม 1 เป็นตน้ 

2.2 ประสิทธิภาพและสมรรถภาพในการใชง้าน (Efficiency and Capacity) เช่น ในโปรแกรมตรวจ

สุขภาพไดรั้บการวินิจฉัยผลและให้คาํแนะนาํจากแพทยผ์ูเ้ช่ียวชาญ ทาํให้รู้สถานะสุขภาพและใชเ้ป็นแนวทาง

ปฏิบติัตวัท่ีถูกตอ้งเพ่ือป้องกนัการเกิดโรคร้ายในอนาคต หรือ หากตรวจพบโรคแลว้ในระยะเร่ิมแรกผูบ้ริโภค

สามารถเร่ิมทาํการรักษาเพ่ือลดความเสียหายท่ีอาจเกิดข้ึนไดอ้นาคต 

2.3 ความเช่ือถือได ้(Dependability) เช่น มีการรับรองมาตรฐาน คุณภาพ ในระหวา่งการตรวจสอบจาก

หอ้งปฏิบติัการ รวมถึงมีแพทยเ์ฉพาะทางในการอ่านผลและใหค้าํแนะนาํ 

2.4 ความสะดวกในการใช ้(Convenience) สามารถใชบ้ริการไดห้ลากหลาย สาขาของโรงพยาบาลหรือ

มีการเกบ็สถานะในรูปแบบอิเลก็โทรนิกส์  (E Voucher) และคุณภาพการใหบ้ริการของโรงพยาบาล เป็นตน้ 

3. แรงจูงใจท่ีเกิดจากอารมณ์ (Emotional buying motives) เป็นแรงจูงใจท่ีผูบ้ริโภคใชดุ้ลพินิจส่วนตวัหรือความรู้สึก

ในการเลือกสินคา้หรือบริการเพ่ือตอบสนองความพึงพอใจของตวั เช่น ความตอ้งการท่ีจะมีอายยุนืยาว เป็นตน้

โดยทัว่ไปมกัเป็นผูบ้ริโภคท่ีซ้ือสินคา้โดยไม่มีการวางแผนมาก่อน เช่น การเอาอยา่งแข่งดีกนั (Emulation) 

ตอ้งการเป็นจุดเด่นเอกเทศ (Individuality)  การคลอ้ยตามผูอ่ื้น (Conformity) เช่น การซือ้โปรแกรมตรวจสขุภาพ

ตามเพ่ือนหรือคนสนิท และ ความเพลิดเพลินใจ (Entertainment and Pleasure) เป็นตน้ (ศิริวรรณ เสรีรัตน์, 2538) 
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4. แรงจูงใจท่ีเกิดจากการอุปถมัภข์องร้านคา้ (Patronage buying motives) เป็นแรงจูงใจท่ีเกิดจากผูข้ายสินคา้หรือ

ใหบ้ริการ เช่น มีบริการท่ีดี (Satisfactory services) ราคาเหมาะสม(Reasonable prices) ทาํเลท่ีตั้งง่ายต่อการ

เดินทาง (Good to access) มีช่ือเสียง (Goodwill) เป็นตน้ 

งานวจิยัส่วนมากท่ีเก่ียวขอ้งกบัความตั้งใจซ้ือหรือปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตลาด มกัพิจารณาแรงจูงใจท่ี

เกิดจากเหตุผล (Rational buying motives) และ แรงจูงใจท่ีเกิดจากอารมณ์ (Emotional buying motives) เพราะ 

เป็นแรงจูงใจท่ีเกิดข้ึนจากปัจจยัภายในและภายนอกของผูบ้ริโภคท่ีจะส่งผลต่อความพึงพอใจและนาํไปสู่

กระบวนการตดัสินใจซ้ือ (หสัดิน, 2560) โดยมีงานวจิยัอ่ืน ๆ ท่ีไดใ้ชแ้รงจูงใจ 2 ประเภทน้ีเป็นตวัแปรในการ

วเิคราะห์ความสัมพนัธ์ เช่น ปัจจยัการรับรู้คุณค่าและคุณสมบติัผลิตภณัฑ ์ท่ีส่งผลต่อแรงจูงใจและความตั้งใจซ้ือ

ไอเทม็ภายในเกมส์ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร (ชนภทัร, 2560) . แรงจูงใจและส่วนประสมการตลาดท่ี

มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซ้ือเซรามิกของนกัท่องเท่ียวชาวไทยในเอาทเ์ลทเซรามิก จงัหวดัลาํปาง (หสัดิน, 2560) 

ดงันั้นงานวจิยัน้ีจึงใชเ้พียงแรงจูงใจท่ีเกิดจากเหตุผล (Rational buying motives) และ แรงจูงใจท่ีเกิดจากอารมณ์ 

(Emotional buying motives) เป็นตวัแปรกาํกบัในงานวจิยัเท่านั้น 

 

ตารางท่ี 2.1 งานวจิยัท่ีถกูมานาํมาอา้งอิงตวัแปร 

วรรณกรรม ตวัแปรหลกั (Key Constructs) 

บุคลกิภาพ แรงจูงใจ ความตั้งใจซ้ือ 

รูปแบบความสัมพนัธ์เชิงสาเหตุพฤติกรรม 

ความตั้งใจซ้ือโปรแกรมตรวจสุขภาพผา่นเวบ็ไซตข์อง

ประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล 

  x 

ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อความตั้งใจซ้ือผลิตภณัฑ ์Personalized 

gift 

ประเภทของใชผ้า่นทางออนไลน์ 

  x 

The Effects of Personality Traits and Website Quality on 

Online Impulse Buying 

x  x 

การศึกษาโครงสร้างองคป์ระกอบและคุณภาพของแบบวดั

บุคลิกภาพ ฉบบัไทย 

x   

การรับรู้เก่ียวกบัการตรวจสุขภาพและเส้นทางการ

ตดัสินใจซ้ือโปรแกรมตรวจสุขภาพของประชาชน 

 x  

ปัจจยัการรับรู้คุณค่าและคุณสมบติัผลิตภณัฑ ์ท่ีส่งผลต่อ

แรงจูงใจและความตั้งใจซ้ือไอเทม็ภายในเกมส์ของ

ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร 

 x x 

แรงจงูใจกบัพฤติกรรมการซือ้สบูส่มนุไพรของผู้บริโภคใน  x  



10 

 

เขตกรุงเทพมหานคร 

แรงจูงใจและส่วนประสมการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อ

พฤติกรรมการซ้ือเซรามิกของนกัท่องเท่ียวชาวไทยใน

เอาทเ์ลทเซรามิก จงัหวดัลาํปาง 

 x  

 

2.5 กรอบแนวคดิวจัิย 
 

 

แ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ภาพท่ี 2.4 กรอบแนวคิดวจิยั 

 

 

 

Extra 

Agree 

Openn 

Consc 

RBM 

EBM 

PI 

Neuro 
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2.5 สมมุติฐานของงานวจัิย 

ปัจจยัทางบุคลิกภาพมีความสัมพนัธ์กบัความตั้งใจซ้ือโปรแกรมตรวจสุขภาพผา่นส่ืออินเทอร์เน็ตในเขต

กรุงเทพมหานครผา่นแรงจูงใจดงัน้ี 

1.1 บุคลิกภาพแบบไม่มัน่คงทางอารมณ์ (Neuroticism) มีความสัมพนัธ์กบัความตั้งใจซ้ือโปรแกรม

ตรวจสุขภาพผา่นแรงจูงใจซ้ือดา้นเหตุผล (Rational buying motives) 

1.2 บุคลิกภาพแบบไม่มัน่คงทางอารมณ์ (Neuroticism) มีความสัมพนัธ์กบัความตั้งใจซ้ือโปรแกรม

ตรวจสุขภาพผา่นแรงจูงใจซ้ือดา้นอารมณ์ (Emotional buying motives) 

1.3 บุคลิกภาพแบบเปิดตวั (Extraversion) มีความสัมพนัธ์กบัความตั้งใจซ้ือโปรแกรมตรวจสุขภาพผา่น

แรงจูงใจซ้ือดา้นเหตุผล (Rational buying motives) 

1.4 บุคลิกภาพแบบเปิดตวั (Extraversion) มีความสัมพนัธ์กบัความตั้งใจซ้ือโปรแกรมตรวจสุขภาพผา่น

แรงจูงใจซ้ือดา้นอารมณ์ (Emotional buying motives) 

1.5 บุคลิกภาพแบบเป็นมิตร (Agreeableness) มีความสัมพนัธ์กบัความตั้งใจซ้ือโปรแกรมตรวจสุขภาพ

ผา่นแรงจูงใจซ้ือดา้นเหตุผล (Rational buying motives) 

1.6 บุคลิกภาพแบบเป็นมิตร (Agreeableness) มีความสัมพนัธ์กบัความตั้งใจซ้ือโปรแกรมตรวจสุขภาพ

ผา่นแรงจูงใจซ้ือดา้นอารมณ์ (Emotional buying motives) 

1.7 บุคลิกภาพแบบเปิดประสบการณ์ (Openness) มีความสัมพนัธ์กบัความตัง้ใจซือ้โปรแกรมตรวจ

สขุภาพผา่นแรงจงูใจซือ้ด้านเหตผุล (Rational buying motives) 

 1.8 บุคลิกภาพแบบเปิดประสบการณ์ (Openness) มีความสัมพนัธ์กบัความตั้งใจซ้ือโปรแกรมตรวจ

สุขภาพผา่นแรงจูงใจซ้ือดา้นอารมณ์ (Emotional buying motives) 

 1.9 บุคลิกภาพแบบมีจิตสาํนึก (Conscientiousness) มีความสัมพนัธ์กบัความตั้งใจซ้ือโปรแกรมตรวจ

สุขภาพผา่นแรงจูงใจซ้ือดา้นเหตุผล (Rational buying motives) 

1.10 บุคลิกภาพแบบมีจิตสาํนึก (Conscientiousness) มีความสัมพนัธ์กบัความตั้งใจซ้ือโปรแกรมตรวจ

สุขภาพผา่นแรงจูงใจซ้ือดา้นอารมณ์ (Emotional buying motives) 
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บทที ่3 

วธีิการวจิยั 

 

3.1 วธีิการเกบ็ข้อมูล 

การศึกษาแรงจูงใจและปัจจยับุคลิกภาพท่ีส่งผลต่อความตั้งใจซ้ือโปรแกรมตรวจสุขภาพบนส่ืออินเทอร์เน็ตใน 

เขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล เป็นการวจิยัเชิงปริมาณ (Quantitative Research) และใชแ้บบสอบถามปลายปิด 

(Closed-Ended Questionnaires) เป็นเคร่ืองมือในการรวบรวมขอ้มูลประชากรท่ีใชใ้นการวจิยั 

3.2 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 3.2.1 ประชากร 

  งานวจิยัน้ีใชป้ระชากรท่ีเคยไดรั้บขอ้มูลหรือโฆษณาเก่ียวกบัโปรแกรมตรวจสุขภาพผา่นส่ืออินเทอร์เน็ต 

ท่ีเป็นบุคคลทัว่ไป เช่น พนกังานบริษทัเอกชน พนกังานรัฐวสิาหกิจ ขา้ราชการ นกัศึกษา นกัเรียน ท่ีเคยไดรั้บขอ้มูลหรือ

โฆษณาเก่ียวกบัโปรแกรมตรวจสุขภาพผา่นส่ืออินเทอร์เน็ตตั้งแต่ 20พฤษภาคม – 15 มิถุนายน 2564 ท่ีอยูใ่นเขต

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

 3.2.2 กลุ่มตวัอยา่ง 

  ทั้งน้ีเน่ืองจากไม่ทราบจาํนวนประชากรท่ีแน่นอนของกลุ่มน้ี จึงไดอ้า้งอิงสูตรกาํหนดขนาดกลุ่มตวัอยา่ง

ของ W.G. Cochran ดงัน้ี 

𝑛 =
p (1 − p)𝑍2

𝑒2
 

 

  โดยท่ี 

   n = ขนาดของกลุ่มตวัอยา่งท่ีตอ้งการ 

  p = สัดส่วนของลกัษณะท่ีสนใจในประชากร (หากไม่ทราบสัดส่วนของประชากร p มกัจะถกู

กาํหนดเป็น 0.5) 

   e = ระดบัความคลาดเคล่ือนของการสุ่มตวัอยา่งท่ียอมใหเ้กิดข้ึนได ้

   Z = ระดบัความเช่ือมัน่หรือระดบันยัสาํคญั (หากระดบัความเช่ือมัน่ 95%หรือนยัสาํคญั 0.05 

หรือ z =1.96) 
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แทนค่าในสมการ 

    

𝑛 =
0.5 (1 − 0.5)1.962

0.052
 

n = 384.16 ประมาณได ้385 คน 

  จากสมการขา้งตน้ จาํนวนท่ีใชใ้นการเกบ็กลุ่มตวัอยา่งขั้นตํ่าคือ 385 คน และเพ่ือคาํนึงถึงความ

คลาดเคล่ือนจากการเกบ็ขอ้มูล จึงเพิ่มขนาดกลุ่มตวัอยา่งอีก 15 คนเป็นทั้งหมด 400 คน 

 3.2.3 การเกบ็ขอ้มูลและการจดัสร้างเคร่ืองมือวจิยั 

  การศึกษาน้ีใชว้ิธีการสาํรวจโดยสร้างแบบสอบถามออนไลน์ (Google Form) เน่ืองจากกลุ่มตวัอยา่งเป็น

กลุ่มบุคคลท่ีสามารถใชอิ้นเทอร์เน็ตและทาํแบบสอบถามบนคอมพิวเตอร์ส่วนตวั (PC) โทรศพัทมื์อถือ หรือแทปเลต็ไดซ่ึ้ง

ทาํใหส้ามารถสร้างความสะดวกในการส่งต่อไดอ้ยา่งรวดเร็ว อีกทั้งยงัไม่มีขอ้จาํกดัดา้นสถานท่ีและเวลา 

  โดยเคร่ืองมือในการวจิยัใชม้าตรวดัแบบไลเคิร์ต (Likert scale) 5 ระดบัเพ่ือวดัค่าของตวัแปรเป็น 

อนัตรภาคชั้น (Interval scale) ตามระดบัความเห็นดว้ยดงัน้ี 

ตารางท่ี 3.1 ระดบัความเห็นของมาตรวดั2 

ระดบัความคดิเห็น คาํถามเชิงบวก คาํถามเชิงลบ 

เห็นดว้ยอยา่งยิง่ 5 1 

เห็นดว้ย 4 2 

ไม่แน่ใจ/ไม่มีความเห็น 3 3 

ไม่เห็นดว้ย 2 4 

ไม่เห็นดว้ยอยา่งยิง่ 1 5 

  การใหค้ะแนนแต่ละตวัแปร โดยใชเ้กณฑก์ารประเมินผลในแต่ละอนัตรภาคชั้น ไดต้ามสูตรดงัน้ี 

ค่าเฉล่ีย =
(คะแนนสูงสุด − คะแนนตํ่าสุด)

จาํนวนชั้น
 

 

ค่าเฉล่ีย =
(5 − 1)

5
 

 

ค่าเฉล่ีย = 0.8 
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  จากสูตรการหาค่าเฉล่ียความกวา้งของอนัตรภาคชั้น ดา้นบนไดค้่าเฉล่ีย คือ 0.8 โดยสามารถนาํมาจดั

ช่วงคะแนนเฉล่ียและแปลความหมายของคะแนนความเห็นของผูต้อบแบบสอบถามไดด้งัน้ี 

ตารางท่ี 3.2 ช่วงคะแนนเฉล่ียและการแปลความหมาย3 

ค่าเฉลีย่คะแนน ระดบัของการรับรู้ 

4.21 – 5.0 มากท่ีสุด 

3.41 – 4.20 มาก 

2.61 – 3.40 ปานกลาง 

1.81 – 2.60 นอ้ย 

1.00 – 1.80 นอ้ยท่ีสุด 

 

3.3 เคร่ืองมือทีใ่ช้สําหรับวจัิย 
 เคร่ืองมือในการวจิยัใชแ้บบสอบถาม โดยแบ่งเป็น 4 ส่วนดงัน้ี 

 ส่วนท่ี 1 แบบสอบถามเก่ียวกบัสถานภาพทัว่ไป 

 ส่วนท่ี 2 แบบทดสอบจาํแนกบุคลิกภาพหา้องศป์ระกอบ International Personality Item Pool (IPIP-NEO) 

แปลภาษาไทยโดย พณิดา, &Andrew (2559)  

 ส่วนท่ี 3 แบบสอบถามเก่ียวกบัแรงจูงใจในการซ้ือ 

 ส่วนท่ี 4 แบบสอบถามความตั้งใจซ้ือโปรแกรมตรวจสุขภาพบนส่ืออินเทอร์เน็ต 

โดยแต่ละคาํถามจะใชม้าตรวดัดงัน้ี 

 5 หมายถึง เห็นดว้ยอยา่งยิง่ 

 4 หมายถึง เห็นดว้ย 

 3 หมายถึง ไม่แน่ใจ/ไม่มีความเห็น 

 2 หมายถึง ไม่เห็นดว้ย 

 1 หมายถึงไม่เห็นดว้ยอยา่งยิง่ 
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3.4 การวเิคราะห์ข้อมูล 
1. ผูว้จิยัไดน้าํแบบสอบถามในส่วนของแรงจูงใจดา้นเหตุผล แรงจูงใจดา้นอารมณ์และความตั้งใจซ้ือโปรแกรม

ตรวจสุขภาพมาหาค่าความเช่ือมัน่ก่อนท่ีจะนาํไปใชจ้ริงกบักลุ่มตวัอยา่งโดยไดน้าํแบบสอบถามไปทดสอบกบักลุ่มตวัอยา่ง 

36 คน ซ่ึงไดค้่าสัมประสิทธ์ิครอนบคัอลัฟ่า (Cronbach’s Alpha Coefficient) ดงัตารางท่ี 3.3 

ตารางท่ี 3.3 แสดงค่าความเช่ือมัน่ค่าสัมประสิทธ์ิครอนบคัอลัฟ่า4 

ตวัแปร จํานวน (ข้อ) ค่าความเช่ือมัน่ (Cronbach’s Alpha 

Coefficient) 

แรงจูงใจดา้นเหตุผล 5 0.705 

แรงจูงใจดา้นอารมณ์ 5 0.755 

ความตั้งใจซ้ือโปรแกรมตรวจสุขภาพ 3 0.751 

 

โดยงานวจิยัน้ีไม่ไดน้าํชุดคาํถามท่ีใชจ้าํแนกบุคลิกภาพมาทาํการหาค่าสัมประสิทธ์ิครอนบคัอลัฟ่าเน่ืองจากเป็น

มาตรวดัท่ีใชจ้าํแนกท่ีเป็นมาตรฐานและเป็นถกูรับรองโดยกระทรวงสาธารณสุข โดยชุดคาํถามท่ีเหลือจะพบวา่ค่าท่ีออกมา 

จากแบบสอบถามมีความเช่ือมัน่ (Reliability) สูง เน่ืองจากมีค่าใกลเ้คียง 1 และไม่ตํ่ากวา่ 0.70 

2. นาํแบบทดสอบถามไปใชก้บักลุ่มประชากรทั้งหมด 400 ตวัอยา่งและเม่ือรวบรวมขอ้มูลครบผูว้จิยัไดน้าํขอ้มูล

ทั้งหมดการวเิคราะห์สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ดว้ยโปรแกรม SPSS เพ่ือใชพ้รรณนาลกัษณะทางประชากร

ของกลุ่มตวัอยา่ง 

3. นาํชุดขอ้มูลท่ีถกูบนัทึกโดยโปรแกรม SPSS มาวเิคราะห์สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics Analysis) ดว้ย

หลกัการ Path Analysis ในโปรแกรม AMOS เพ่ือสร้าง SEM (Structure Equation model ) ในการหาอิทธิพลทางตรงและ

ทางออ้มระหวา่งตวัแปรตน้และตวัแปรตามท่ีผา่นตวัแปรคัน่กลาง 
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บทที ่4 

ผลการวจิยั 

 

 การศึกษางานวจิยั “แรงจูงใจและปัจจยับุคลิกภาพท่ีส่งผลต่อความตั้งใจซ้ือโปรแกรมตรวจสุขภาพบนส่ือ

อินเทอร์เน็ตใน เขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล” ผูว้จิยัไดร้วบรวมขอ้มูลกลุ่มตวัอยา่งโดยใชแ้บบสอบถามออนไลน์เป็น

เคร่ืองมือในการเกบ็ขอ้มูลพร้อมทั้งทดสอบความเช่ือมัน่ของแบบสอบถามกบักลุ่มตวัอยา่งนาํร่อง (Pilot Test) จาํนวน 36 

ตวัอยา่งก่อนเกบ็แบบสอบถามจริงทั้งหมด ผูว้จิยัไดท้าํการรวบรวมขอ้มูลผา่นอินเทอร์เน็ตตั้งแต่ 23 พฤษภาคม ถึง 2 

มิถุนายน พ.ศ. 2564 เป็นจาํนวน 400 ตวัอยา่งโดยมีหวัขอ้การนาํเสนอขอ้มูลดงัน้ี 

4.1 การวิเคราะห์สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) 

4.2 การวิเคราะห์สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics Analysis) 

4.1 การวเิคราะห์สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) 
 การวเิคราะห์สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) เพ่ืออธิบายขอ้มูลทัว่ไปของกลุ่มตวัอยา่งโดยใชก้ารแจกแจง

ความถ่ีและร้อยละมีดงัน้ี 

4.1.1 การจําแนกกลุ่มตวัอย่างตามเพศ 

 ผลการวเิคราะห์กลุ่มตวัอยา่งสามารถจาํแนกตามเพศไดด้งัตาราง 4.1 

ตารางท่ี 4.1 จาํนวนและร้อยละของกลุ่มตวัอยา่งจาํแนกตามเพศ5 

เพศ จํานวน (คน) ร้อยละ(%) 

ชาย 176 44.5 

หญิง 224 55.5 

รวม 400 100 

  

จากตารางท่ี 4.1 พบวา่กลุ่มตวัอยา่งส่วนมากเป็นเพศหญิงจาํนวน 224 คน คิดเป็นร้อยละ 55.5 และเป็นเพศชาย

จาํนวน 176 คน คิดเป็นร้อยละ 44.5  
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4.1.2 การจําแนกกลุ่มตวัอย่างตามช่วงอายุ 

 ผลการวเิคราะห์กลุ่มตวัอยา่งสามารถจาํแนกตามช่วงอายดุงัตาราง 4.2 

ตารางท่ี 4.2 จาํนวนและร้อยละของกลุ่มตวัอยา่งจาํแนกตามช่วงอาย6ุ 

ช่วงอายุ จํานวน (คน) ร้อยละ(%) 

21 – 30 116 29 

31 – 40 210 52.5 

41 – 50 41 10.25 

51 – 60 17 4.25 

61 ปีข้ึนไป 16 4 

รวม 400 100 

 

จากตารางท่ี 4.2 พบวา่กลุ่มตวัอยา่งส่วนมากอยูใ่นช่วงอาย ุ31-40 ปี จาํนวน 210 คน คิดเป็นร้อยละ 52.5 รองลงมา

คือช่วงอาย ุ21 – 30 ปี จาํนวน 116 คน คิดเป็นร้อยละ 29 และ ช่วงอาย ุ41 – 50 ปี จาํนวน 41 คน คิดเป็นร้อยละ 10.25 

4.1.3 การจําแนกกลุ่มตวัอย่างตามช่วงรายได้ 

ผลการวเิคราะห์กลุ่มตวัอยา่งสามารถจาํแนกตามช่วงของรายไดด้งัตาราง 4.3 

ตารางท่ี 4.3 จาํนวนและร้อยละของกลุ่มตวัอยา่งจาํแนกตามช่วงรายได7้ 

ช่วงรายได้ จํานวน (คน) ร้อยละ(%) 

ตํ่ากวา่ 30,000 บาท 61 15.25 

30,001 – 50,000 บาท 107 26.75 

50,001 – 70,000 บาท 89 22.25 

70,001 – 90,000 บาท  50 12.5 

90,001 – 110,000 33 8.25 

มากกวา่ 110,001 60 15 

รวม 400 100 

 

จากตารางท่ี 4.3 พบวา่กลุ่มตวัอยา่งส่วนมากอยูมี่รายไดอ้ยูใ่นช่วง 30,001 – 50,000 บาท จาํนวน 107 คน คิดเป็น

ร้อยละ 26.75 รองลงมาคือรายไดอ้ยูใ่นช่วง 50,001 – 70,000 บาท จาํนวน 89 คน คิดเป็นร้อยละ 22.25 และ รายไดอ้ยูใ่นช่วง 

ตํ่ากวา่ 30,001 บาท จาํนวน 61 คน คิดเป็นร้อยละ 15.25 
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4.1.4 การจําแนกกลุ่มตวัอย่างตามระดบัการศึกษา 

ผลการวเิคราะห์กลุ่มตวัอยา่งสามารถจาํแนกตามระดบัการศึกษาไดด้งัตาราง 4.4 

ตารางท่ี 4.4 จาํนวนและร้อยละของกลุ่มตวัอยา่งจาํแนกตามระดบัการศึกษา8 

ระดบัการศึกษา จํานวน (คน) ร้อยละ(%) 

มธัยมศึกษา/ปวช 3 0.75 

อุดมศึกษา/ปวส 8 2 

ปริญญาตรี 217 54.25 

ปริญญาโท 166 41.5 

สูงกวา่ปริญญาโท 6 1.5 

รวม 400 100 

 

จากตารางท่ี 4.4 พบกวา่กลุ่มตวัอยา่งส่วนมากมีระดบัการศึกษาท่ี ปริญญาตรี จาํนวน 217 คน คิดเป็นร้อยละ 54.25 

รองลงมาคือระดบัการศึกษาท่ี ปริญญาโท จาํนวน 166 คน คิดเป็นร้อยละ 41.5 และ ระดบัการศึกษาอุดมศึกษา/ปวส จาํนวน 

8 คน คิดเป็นร้อยละ 2 

4.1.5 การจําแนกกลุ่มตวัอย่างตามอาชีพ 

ผลการวเิคราะห์กลุ่มตวัอยา่งสามารถจาํแนกตามอาชีพไดด้งัตาราง 4.5 

ตารางท่ี 4.5 จาํนวนและร้อยละของกลุ่มตวัอยา่งจาํแนกตามอาชีพ9 

อาชีพ จํานวน (คน) ร้อยละ(%) 

ราชการ/รัฐวสิาหกิจ 31 7.75 

พนกังานบริษทัเอกชน 289 72.25 

ธุรกิจส่วนตวั 37 9.25 

นกัเรียน/นกัศึกษา 7 1.75 

รับจา้งทัว่ไป 11 2.75 

อ่ืน ๆ 25 6.25 

รวม 400 100 

 

จากตารางท่ี 4.5 พบกวา่กลุ่มตวัอยา่งส่วนมากมีอาชีพพนกังานบริษทัเอกชน จาํนวน 289 คน คิดเป็นร้อยละ 72.25

รองลงมาคือมีอาชีพธุรกิจส่วนตวั  จาํนวน 37 คน คิดเป็นร้อยละ9  และ มีอาชีพราชการ/รัฐวสิาหกิจจาํนวน 31 คน คิดเป็น

ร้อยละ 7.75 
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4.1.6 การจําแนกตามการใช้งานอนิเทอร์เน็ต 

 ผลการวเิคราะห์กลุ่มตวัอยา่งสามารถจาํแนกตามการใชง้านอินเทอร์เน็ตไดด้งัตาราง 4.6 

ตารางท่ี 4.6 จาํนวนและร้อยละของกลุ่มตวัอยา่งจาํแนกตามการใชง้านอินเทอร์เน็ต10 

การใชง้านอินเทอร์เน็ตเป็นประจาํ จํานวน (คน) ร้อยละ(%) 

ใช่ 395 98.75 

ไม่ใช่ 5 1.25 

รวม 400 100 

  

จากตารางท่ี 4.6 พบวา่กลุ่มตวัอยา่งส่วนมากใชง้านอินเทอร์เน็ตเป็นประจาํ จาํนวน 395 คน คิดเป็นร้อยละ 98.75 

และไม่ใชอิ้นเทอร์เน็ตเป็นประจาํ จาํนวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 1.25  

4.1.7 การจําแนกตามความสนใจในการซ้ือโปแกรมตรวจสุขภาพบนส่ืออนิเทอร์เน็ต 

ผลการวเิคราะห์กลุ่มตวัอยา่งสามารถจาํแนกตามความสนใจในการซ้ือโปแกรมตรวจสุขภาพบนส่ืออินเทอร์เน็ต

ไดด้งัตาราง 4.7 

ตารางท่ี 4.7 จาํนวนและร้อยละของกลุ่มตวัอยา่งจาํแนกตามความสนใจในการซ้ือโปแกรมตรวจสุขภาพบนส่ืออินเทอร์เน็ต

11 

ความสนใจในการซ้ือโปแกรมตรวจ

สุขภาพบนส่ืออนิเทอร์เน็ต 

จํานวน (คน) ร้อยละ(%) 

สนใจ 179 44.75 

ไม่สนใจ 221 55.25 

รวม 400 100 

  

จากตารางท่ี 4.7 พบวา่กลุ่มตวัอยา่งส่วนมากไม่มีความสนใจซ้ือโปแกรมตรวจสุขภาพ จาํนวน 221 คน คิดเป็น

ร้อยละ 55.25  และมีความสนใจซ้ือโปแกรมตรวจสุขภาพ จาํนวน 179 คน คิดเป็นร้อยละ 44.75 

4.1.8 การจําแนกตามประสบการณ์ซ้ือโปรแกรมตรวจสุขภาพบนส่ืออนิเทอร์เน็ต 

ผลการวเิคราะห์กลุ่มตวัอยา่งสามารถจาํแนกตามประสบการณ์ซ้ือโปรแกรมตรวจสุขภาพบนส่ืออินเทอร์เน็ตไดด้งั

ตาราง 4.8 
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ตารางท่ี 4.8 จาํนวนและร้อยละของกลุ่มตวัอยา่งจาํแนกตามประสบการณ์ซ้ือโปรแกรมตรวจสุขภาพบนส่ืออินเทอร์เน็ต12 

ประสบการณ์ซ้ือโปรแกรมตรวจ

สุขภาพบนส่ืออนิเทอร์เน็ต 

จํานวน (คน) ร้อยละ(%) 

เคย 70 17.50 

ไม่เคย 330 82.50 

รวม 400 100 

 

จากตารางท่ี 4.8 พบวา่กลุ่มตวัอยา่งส่วนมากไม่มีประสบการณ์ซ้ือโปรแกรมตรวจสุขภาพบนส่ืออินเทอร์เน็ต

จาํนวน 330 คน คิดเป็นร้อยละ 82.50  และมีประสบการณ์ซ้ือโปรแกรมตรวจสุขภาพบนส่ืออินเทอร์เน็ตจาํนวน 70  คน คิด

เป็นร้อยละ 17.50 

4.1.9 การวเิคราะห์ระดบัการรับรู้ในข้อคําถามแต่ละปัจจัย 

 การแปลผลระดบัการรับรู้ในขอ้คาํถามของแต่ละตวัแปรโดยการวดัระดบัขอ้มูลประเภทอนัตรภาคชั้นดงัตารางท่ี 

4.9 

ตารางท่ี 4.9 ระดบัการรับรู้ในขอ้คาํถามแต่ละปัจจยั13 

ปัจจัยทีม่ีผลต่อความตั้งใจ

ซ้ือโปรแกรมตรวจสุขภาพ

บนส่ืออนิเทอร์เน็ต 

ค่าเฉลีย่ (𝑥𝑥) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

(S.D.) 

ระดบั 

บุคลิกภาพแบบไม่มัน่คง

ทางอารมณ์ (Neuroticism) 

2.98 1.32 ปานกลาง 

บุคลิกภาพแบบเปิดตวั 

(Extraversion) 

2.99 1.17 ปานกลาง 

บุคลิกภาพแบบเป็นมิตร 

(Agreeableness) 

4.18 0.76 มาก 

บุคลิกภาพแบบเปิด

ประสบการณ์ (Openness) 

2.71 1.23 ปานกลาง 

บุคลิกภาพแบบมีจิตสาํนึก 

(Conscientiousness) 

3.06 1.30 ปานกลาง 

แรงจูงใจดา้นเหตุผล 

(Rational buying motives) 

3.49 1.23 มาก 

แรงจูงใจดา้นอารมณ์ 

(Emotional buying motives) 

2.87 1.25 ปานกลาง 

ความตั้งใจซ้ือโปรแกรม 2.45 1.21 นอ้ย 
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ตรวจสุขภาพบนส่ือ

อินเทอร์เน็ต (Purchase 

Intention) 

 
4.2 การวเิคราะห์สถิติเชิงอนุมาน  (Inferential Statistics Analysis) 

 ในการวเิคราะห์อิทธิพลเพ่ือศึกษาอิทธิพลทั้งทางตรงและทางออ้มของตวัแปรตน้ซ่ึงมีปัจจยับุคลิกภาพทั้ง 5 ไดแ้ก่ 

1. บุคลิกภาพแบบไม่มัน่คงทางอารมณ์ (Neuroticism) 2. บุคลิกภาพแบบเปิดตวั (Extraversion) 3.บุคลิกภาพแบบเป็นมิตร 

(Agreeableness) 4. บุคลิกภาพแบบเปิดประสบการณ์ (Openness) 5. บุคลิกภาพแบบมีจิตสาํนึก (Conscientiousness) กบัตวั

แปรตาม ความตั้งใจซ้ือโปรแกรมตรวจสุขภาพผา่นส่ืออินเทอร์เน็ตผา่นทางตวัแปรคัน่กลาง แรงจูงใจดา้นเหตุผล (Rational 

buying motives) และ แรงจูงใจดา้นอารมณ์ (Emotional buying motives) ดว้ยสมการโครงสร้าง (Structural Equation 

Modeling) โดยใชก้ารวเิคราะห์เส้นทาง (Path Analysis) ในการประมาณค่าสัมประสิทธ์ิเส้นทางเพ่ือศึกษาอิทธิพลทาง 

(Direct Effect) และอิทธิพลทางออ้ม (Indirect Effect) ตวัแปรตน้วา่มีผลต่อตวัแปรตามผา่นตวัแปรคัน่กลางอยา่งไร โดยใช้

โปร IBM SPSS AMOS ในการสร้างและปรับแต่งโมเดล เช่น การตดัคาํถามและเช่ือมโยงคาํถามท่ีมีความสัมพนัธ์ในตวัแปร

เดียวกนั เป็นตน้ เพ่ือใหมี้ความสอดคลอ้งกบัขอ้มูลเชิงประจกัษ ์(Model fit) ดงัตารางท่ี 4.10 

ตารางท่ี 4.10 ค่ามาตรฐานในการปรับโมเดล14 

ค่าทางสถิติ เกณฑ์มาตรฐาน ค่าทีไ่ด้ สรุปผล 

P-Value มากกวา่ 0.01 0.152 ผา่นเกณฑ ์

CMIN/DF นอ้ยกวา่ 5 1.125 ผา่นเกณฑ ์

TLI มากกวา่ 0.9 0.988 ผา่นเกณฑ ์

CFI มากกวา่ 0.9 0.991 ผา่นเกณฑ ์

GFI มากกวา่ 0.95 0.962 ผา่นเกณฑ ์

NFI มากกวา่ 0.9 0.923 ผา่นเกณฑ ์

RFI มากกวา่ 0.9 0.902 ผา่นเกณฑ ์

RMSEA นอ้ยกวา่ 0.08 0.018 ผา่นเกณฑ ์

โดยหลงัจากการปรับปรุงโมเดลท่ีถกูสร้างจากกลุ่มตวัอยา่งจาํนวน 400 ผูว้จิยัไดต้ดัคาํถามท่ีใชว้เิคราะห์ตวัแปร

ต่าง ๆ ซ่ึงสามารถสรุปจาํนวนคาํถามท่ีเหลือไดด้งัตารางท่ี 4.11 

ตารางท่ี 4.11 จาํนวนคาํถามหลงัจากทาํการปรับปรุงโมเดล15 

คาํถามในการวดัแต่ละตวัแปร จํานวนทีเ่หลอื 

บุคลิกภาพแบบไม่มัน่คงทางอารมณ์ (Neuroticism) 4 

บุคลิกภาพแบบเปิดตวั (Extraversion) 2 

บุคลิกภาพแบบเป็นมิตร (Agreeableness) 2 
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บุคลิกภาพแบบเปิดประสบการณ์ (Openness) 3 

บุคลิกภาพแบบมีจิตสาํนึก (Conscientiousness) 2 

แรงจูงใจดา้นเหตุผล (Rational buying motives) 2 

แรงจูงใจดา้นอารมณ์ (Emotional buying motives) 2 

ความตั้งใจซ้ือโปรแกรมตรวจสุขภาพบนส่ืออินเทอร์เน็ต 

(Purchase Intention) 

2 

 

 โดยค่าอิทธิพลทางตรงและค่านยัสาํคญัทางสถิติของตวัแปรตน้ ตวัแปรคัน่กลางและตวัแปรตามสามารถสรุปได้

ดงัภาพท่ี 4.1 และตารางท่ี 4.12 โดยพบวา่ บุคลิกภาพแบบไม่มัน่คงทางอารมณ์ (Neuroticism) มีอิทธิพลทางตรงกบั 

แรงจูงใจดา้นเหตุผล (Rational buying motives) ท่ี 1.297 โดยมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ี 0.05 และบุคลิกภาพแบบมีจิตสาํนึก 

(Conscientiousness) มีอิทธิพลตรงขา้มกบัแรงจูงใจดา้นเหตุผล (Rational buying motives) ท่ี -1.474 และ อิทธิพลตรงขา้ม

กบัแรงจูงใจดา้นอารมณ์ (Emotional buying motives) ท่ี -1.465 ตามลาํดบัและมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ี 0.001 

 

แ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 4.1 5ค่าสัมประสิทธ์ิเส้นทางมาตรฐานของโมเดล 
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ตารางท่ี 4.12 ผลการวเิคราะห์อิทธิผลเชิงสาเหตุภายในโมเดล16 

ตวัแปรผล อทิธิพล ตวัแปรเหตุ 

Neuro Extra Agre Open Cons RBM EBM 

RBM ทางตรง 1.297* 0.070 -0.119 -0.104 -1.474* - - 

EBM ทางตรง 0.841 0.179 -0.158 -0.036 -1.465* - - 

PI ทางตรง - - - - - 0.648 0.384 

ทางออ้ม 

RBM 

0.679* 0.026 -0.087 -0.044 -4.739* 

 

- - 

 ทางออ้ม 

EBM 

0.261 

 

0.039 -0.068 -0.009 -2.790* 

 

- - 

หมายเหตุ *p<= 0.05 

 จากขอ้มูลขา้งตน้ผูว้จิยัสามารถสรุปอิทธิพลทางออ้มระหวา่งปัจจยับุคลิกภาพกบัความตั้งใจซ้ือผา่นแรงจูงใจใน

การซ้ือตามกรอบแนวคิดของงานวจิยัไดด้งัตารางท่ี 4.13 

ตารางท่ี 4.13 สรุปผลการทดสอบสมมุติฐานในการวจิยั17 

สมมุติฐาน ค่าอิทธิผล ค่า P ผลการทดสอบ สรุปผล 

H1: บุคลิกภาพแบบไม่มัน่คง

ทางอารมณ์ มีความสัมพนัธ์

กบัความตั้งใจซ้ือโปรแกรม

ตรวจสุขภาพผา่นแรงจูงใจ

ซ้ือดา้นเหตุผล 

0.679 0.05 ยอมรับ มีอิทธิพล คิดเป็นค่านํ้าหนกั 0.679 อยา่งมี

นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

H2: บุคลิกภาพแบบไม่มัน่คง

ทางอารมณ์ มีความสัมพนัธ์

กบัความตั้งใจซ้ือโปรแกรม

ตรวจสุขภาพผา่นแรงจูงใจ

ซ้ือดา้นอารมณ์ 

0.261 0.179 ปฏิเสธ ไม่มีอิทธิพล เน่ืองจากค่า Sig. (2-tailed) เท่ากบั 

0.179 ซ่ึงมากกวา่ระดบันยัสาํคญั 0.05 

H3:บุคลิกภาพแบบเปิดตวัมี

ความสัมพนัธ์กบัความตั้งใจ

ซ้ือโปรแกรมตรวจสุขภาพ

ผา่นแรงจูงใจซ้ือดา้นเหตุผล 

0.026 0.546 ปฏิเสธ ไม่มีอิทธิพล เน่ืองจากค่า Sig. (2-tailed) เท่ากบั 

0.546 ซ่ึงมากกวา่ระดบันยัสาํคญั 0.05 

H4: บุคลิกภาพแบบเปิดตวั มี

ความสัมพนัธ์กบัความตั้งใจ

ซ้ือโปรแกรมตรวจสุขภาพ

ผา่นแรงจูงใจซ้ือดา้นอารมณ์  

0.039 0.158 ปฏิเสธ ไม่มีอิทธิพล เน่ืองจากค่า Sig. (2-tailed) เท่ากบั 

0.158 ซ่ึงมากกวา่ระดบันยัสาํคญั 0.05 
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H5: บุคลิกภาพแบบเป็นมิตร 

มีความสัมพนัธ์กบัความ

ตั้งใจซ้ือโปรแกรมตรวจ

สุขภาพผา่นแรงจูงใจซ้ือดา้น

เหตุผล 

-0.087 0.410 ปฏิเสธ ไม่มีอิทธิพล เน่ืองจากค่า Sig. (2-tailed) เท่ากบั 

0.410 ซ่ึงมากกวา่ระดบันยัสาํคญั 0.05 

H6:บุคลิกภาพแบบเป็นมิตร 

มีความสัมพนัธ์กบัความ

ตั้งใจซ้ือโปรแกรมตรวจ

สุขภาพผา่นแรงจูงใจซ้ือดา้น

อารมณ์ 

-0.068 0.342 ปฏิเสธ ไม่มีอิทธิพล เน่ืองจากค่า Sig. (2-tailed) เท่ากบั 

0.342 ซ่ึงมากกวา่ระดบันยัสาํคญั 0.05 

H7: บุคลิกภาพแบบเปิด

ประสบการณ์ มี

ความสัมพนัธ์กบัความตั้งใจ

ซ้ือโปรแกรมตรวจสุขภาพ

ผา่นแรงจูงใจซ้ือดา้นเหตุผล  

-0.044 0.219 ปฏิเสธ ไม่มีอิทธิพล เน่ืองจากค่า Sig. (2-tailed) เท่ากบั 

0.219 ซ่ึงมากกวา่ระดบันยัสาํคญั 0.05 

H8: บุคลิกภาพแบบเปิด

ประสบการณ์มีความสัมพนัธ์

กบัความตั้งใจซ้ือโปรแกรม

ตรวจสุขภาพผา่นแรงจูงใจ

ซ้ือดา้นอารมณ์ 

-0.009 0.733 ปฏิเสธ ไม่มีอิทธิพล เน่ืองจากค่า Sig. (2-tailed) เท่ากบั 

0.733 ซ่ึงมากกวา่ระดบันยัสาํคญั 0.05 

H9: บุคลิกภาพแบบมี

จิตสาํนึก มีความสัมพนัธ์กบั

ความตั้งใจซ้ือโปรแกรม

ตรวจสุขภาพผา่นแรงจูงใจ

ซ้ือดา้นเหตุผล 

-4.739 0.036 ยอมรับ มีอิทธิพล คิดเป็นค่านํ้าหนกั -4.736 อยา่งมี

นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

H10: บุคลิกภาพแบบมี

จิตสาํนึกมีความสัมพนัธ์กบั

ความตั้งใจซ้ือโปรแกรม

ตรวจสุขภาพผา่นแรงจูงใจ

ซ้ือดา้นอารมณ์ 

-2.790 0.039 ยอมรับ มีอิทธิพล คิดเป็นค่านํ้าหนกั -2.790 อยา่งมี

นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
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บทที ่5 

สรุปผล อภปิรายผล และข้อเสนอแนะ 

 

5.1 สรุปผลการวจัิย 

5.1.1 ผลวเิคราะห์ข้อมูลทัว่ไปของแบบสอบถาม 

จากกลุ่มตวัอยา่งในการศึกษางานวจิยัน้ี 400 ตวัอยา่งโดยผลการวเิคราะห์ดา้นเพศพบวา่พบวา่กลุ่มตวัอยา่ง

ส่วนมากเป็นเพศหญิงจาํนวน 224 คน คิดเป็นร้อยละ 55.5 และเป็นเพศชายจาํนวน 176 คน คิดเป็นร้อยละ 44.5 ดา้นอายุ

พบวา่กลุ่มตวัอยา่งส่วนมากอยูใ่นช่วงอาย ุ31-40 ปี จาํนวน 210 คน คิดเป็นร้อยละ 52.5 รองลงมาคือช่วงอาย ุ21 – 30 ปี 

จาํนวน 116 คน คิดเป็นร้อยละ 29 และ ช่วงอาย ุ41 – 50 ปี จาํนวน 41 คน คิดเป็นร้อยละ 10.25 ดา้นรายไดพ้บวา่กลุ่ม

ตวัอยา่งส่วนมากอยูมี่รายไดอ้ยูใ่นช่วง 30,001 – 50,000 บาท จาํนวน 107 คน คิดเป็นร้อยละ 26.75 รองลงมาคือรายไดอ้ยู่

ในช่วง 50,001 – 70,000 บาท จาํนวน 89 คน คิดเป็นร้อยละ 22.25 และ รายไดอ้ยูใ่นช่วง ตํ่ากวา่ 30,001 บาท จาํนวน 61 คน 

คิดเป็นร้อยละ 15.25 ดา้นการศึกษาพบกวา่กลุ่มตวัอยา่งส่วนมากมีระดบัการศึกษาท่ี ปริญญาตรี จาํนวน 217 คน คิดเป็นร้อย

ละ 54.25 รองลงมาคือระดบัการศึกษาท่ี ปริญญาโท จาํนวน 166 คน คิดเป็นร้อยละ 41.5 และ ระดบัการศึกษาอุดมศึกษา/ 

ปวส จาํนวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 2 ดา้นอาชีพพบกวา่กลุ่มตวัอยา่งส่วนมากมีอาชีพพนกังานบริษทัเอกชน จาํนวน 289 คน 

คิดเป็นร้อยละ 72.25รองลงมาคือมีอาชีพธุรกิจส่วนตวั  จาํนวน 37 คน คิดเป็นร้อยละ 9 และ มีอาชีพราชการ/รัฐวิสาหกิจ

จาํนวน 31 คน คิดเป็นร้อยละ 7.75   

ดา้นการประสบการณ์ใชง้านอินเทอร์เน็ตพบวา่กลุ่มตวัอยา่งส่วนมากใชง้านอินเทอร์เน็ตเป็นประจาํ จาํนวน 395 

คน คิดเป็นร้อยละ 98.75 และไม่ใชอิ้นเทอร์เน็ตเป็นประจาํ จาํนวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 1.25 ดา้นความสนใจซ้ือโปรแกรม

ตรวจสุขภาพพบวา่กลุ่มตวัอยา่งส่วนมากไม่มีความสนใจซ้ือโปแกรมตรวจสุขภาพ จาํนวน 221 คน คิดเป็นร้อยละ 55.25  

และมีความสนใจซ้ือโปแกรมตรวจสุขภาพ จาํนวน 179 คน คิดเป็นร้อยละ 44.75 ดา้นประสบการณ์ซ้ือโปรแกรมตรวจ

สุขภาพพบวา่กลุ่มตวัอยา่งส่วนมากไม่มีประสบการณ์ซ้ือโปรแกรมตรวจสุขภาพบนส่ืออินเทอร์เน็ตจาํนวน 330 คน คิดเป็น

ร้อยละ 82.50  และมีประสบการณ์ซ้ือโปรแกรมตรวจสุขภาพบนส่ืออินเทอร์เน็ตจาํนวน 70  คน คิดเป็นร้อยละ 17.50 

5.2 อภิปรายผลการวจัิย 
 จากสมมุติฐานท่ีตั้งไว ้10 ขอ้จากตวัแปรตน้ปัจจยับุคลิกภาพทั้ง 5 ตวัแปรตามความตั้งใจซ้ือโปรแกรมตรวจ

สุขภาพผา่นส่ืออินเทอร์เน็ตผา่นแรงจูงใจในซ้ือ ผูว้จิยัสามารถอภิปรายสมมุติฐานไดด้งัน้ี 

 สมมุติฐานท่ี 1 บุคลิกภาพแบบไม่มัน่คงทางอารมณ์ (Neuroticism) มีความสัมพนัธ์โดยตรงกบัความตั้งใจซ้ือ

โปรแกรมตรวจสุขภาพผา่นแรงจูงใจซ้ือดา้นเหตุผล(Rational buying motives) อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
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 สมมุติฐานท่ี 2 บุคลิกภาพแบบไม่มัน่คงทางอารมณ์ (Neuroticism) ไม่มีมีความสัมพนัธ์กบัความตั้งใจซ้ือ

โปรแกรมตรวจสุขภาพผา่นแรงจูงใจซ้ือดา้นอารมณ์ (Emotional buying motives) 

 สมมุติฐานท่ี 3 บุคลิกภาพแบบเปิดตวั (Extraversion) ไม่มีมีความสัมพนัธ์กบัความตั้งใจซ้ือโปรแกรมตรวจ

สุขภาพผา่นแรงจูงใจซ้ือดา้นเหตุผล (Rational buying motives) 

 สมมุติฐานท่ี 4 บุคลิกภาพแบบเปิดตวั (Extraversion) ไม่มีความสัมพนัธ์กบัความตั้งใจซ้ือโปรแกรมตรวจสุขภาพ

ผา่นแรงจูงใจซ้ือดา้นอารมณ์(Emotional buying motives) 

 สมมุติฐานท่ี 5 บุคลิกภาพแบบเป็นมิตร (Agreeableness) ไม่มีความสัมพนัธ์กบัความตั้งใจซ้ือโปรแกรมตรวจ

สุขภาพผา่นแรงจูงใจซ้ือดา้นเหตุผล (Rational buying motives) 

 สมมุติฐานท่ี 6 บุคลิกภาพแบบเป็นมิตร (Agreeableness) ไม่มีความสัมพนัธ์กบัความตั้งใจซ้ือโปรแกรมตรวจ

สุขภาพผา่นแรงจูงใจซ้ือดา้นอารมณ์ (Emotional buying motives) 

 สมมุติฐานท่ี 7 แบบเปิดประสบการณ์ (Openness) ไม่มีความสัมพนัธ์กบัความตั้งใจซ้ือโปรแกรมตรวจสุขภาพ

ผา่นแรงจูงใจซ้ือดา้นเหตุผล (Rational buying motives) 

 สมมุติฐานท่ี 8 แบบเปิดประสบการณ์ (Openness) ไม่มีมีความสัมพนัธ์กบัความตั้งใจซ้ือโปรแกรมตรวจสุขภาพ

ผา่นแรงจูงใจซ้ือดา้นอารมณ์ (Emotional buying motives) 

 สมมุติฐานท่ี 9 บุคลิกภาพแบบมีจิตสาํนึก (Conscientiousness) มีความสัมพนัธ์ในทิศตรงขา้มกบัความตั้งใจซ้ือ

โปรแกรมตรวจสุขภาพผา่นแรงจูงใจซ้ือดา้นเหตุผล(Rational buying motives) อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 สมมุติฐานท่ี 10 บุคลิกภาพแบบมีจิตสาํนึก (Conscientiousness) มีความสัมพนัธ์ในทิศตรงขา้มกบัความตั้งใจซ้ือ

โปรแกรมตรวจสุขภาพผา่นแรงจูงใจซ้ือดา้นอารมณ์ (Emotional buying motives) อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 จากผลการทดสอบสมมุติฐาน พบวา่ ปัจจยับุคลิกภาพแบบแบบไม่มัน่คงทางอารมณ์ และบุคลิกภาพแบบมี

จิตสาํนึก ความสัมพนัธ์กบัความตั้งใจซ้ือโปรแกรมตรวจสุขภาพบนส่ืออินเทอร์เน็ตผา่นแรงจูงใจดา้นเหตุผลและอารมณ์ ซ่ึง

สอดคลอ้งกบั รูปแบบพฤติกรรมผูบ้ริโภค (Consumer Behavior Model) โดยแสดงถึงความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัภายนอก 

เช่น วฒันธรรม สถานะทางสังคม กิจกรรมทางการตลาด เป็นตน้ และ ปัจจยัภายใน เช่น การรับรู้ บุคลิกภาพ แรงจูงใจ เป็น

ท่ีส่งผลใหผู้บ้ริโภคเกิดกระบวนการตดัสินใจซ้ือทั้ง 5 ข้ึน (Hawkins, 2010)  

5.3 ข้อเสนอแนะการวจัิย 
 งานวจิยัน้ีทาํอยูบ่นสมมุติฐานวา่กลุ่มตวัอยา่งแต่ละคนสามารถมีไดม้ากกวา่ 1 บุคลิกภาพ ซ่ึงในแต่ละกลุ่มตวัอยา่ง

จะมีการแสดงออกของแต่ละบุคลิกภาพมากหรือนอ้ยท่ีแตกต่างกนัออกไป ซ่ึงผลจากการวจิยัดงักล่าวสามารถนาํไปต่อยอด

ไดด้งัน้ี 
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5.3.1 ข้อเสนอแนะเพือ่นําผลวจิัยไปในการวางแผนการตลาด 

ผลจากการวจิยัน้ีพบวา่พบวา่บุคคลท่ีมีบุคลิกภาพแบบไม่มัน่คงทางอารมณ์ความสัมพนัธ์โดยตรงกบัความตั้งใจ

ซ้ือโปรแกรมตรวจสุขภาพบนส่ืออินเทอร์เน็ตผา่นแรงจูงใจดา้นเหตุผลโดยหากผูป้ระกอบการธุรกิจทางดา้นสุขภาพ

สามารถมีขอ้มูลบุคลิกภาพของลูกคา้แต่ละบุคคล หน่วยงานทางการตลาดสามารถทาํส่ือโฆษณาเพ่ือสร้างแรงจูงใจให้

เหมาะสม เช่น เน้ือความ(Content)ในอีเมลท่ีส่งหาลกูคา้กลุ่มน้ีจะตอ้งใหค้วามสาํคญักบัความคุม้ค่าในการซ้ือสินคา้ในแง่มุม 

อาทิ ความประหยดั ประสิทธิภาพของสินคา้ หรือความสะดวกสบายในการใชง้าน เป็นตน้ 

 ในกรณีของบุคคลท่ีมีบุคลิกภาพแบบมีจิตสาํนึกซ่ึงมีความสัมพนัธ์ในทิศตรงขา้มกบัความตั้งใจซ้ือโปรแกรม

ตรวจสุขภาพบนส่ืออินเทอร์เน็ตผา่นแรงจูงใจทั้งเหตุผลและอารมณ์ รวมถึง บุคลิกภาพแบบเปิดตวั บุคลิกภาพแบบเป็นมิตร 

และแบบเปิดประสบการณ์ ท่ีไม่พบความสัมพนัธ์กบัความตั้งใจซ้ือโปรแกรมตรวจสุขภาพบนส่ืออินเทอร์เน็ตผา่นแรงจูงใจ

ดา้นเหตุผลและดา้นอารมณ์ หน่วยงานทางการตลาดอาจทดลองสร้างส่ือโฆษณาท่ีสร้างแรงจูงใจชนิดอ่ืน เช่น แรงจูงใจท่ี

เกิดจากการสินคา้หรือการอุปถมัภข์องร้านคา้ เป็นตน้ นอกจากน้ียงัอาจนาํตวัแปรอ่ืน ๆ เขา้มาหาความสัมพนัธ์เพิ่มเติม เช่น 

คุณภาพของเวบ็ไซดท่ี์ทาํการใหข้อ้มูลและซ้ือโปรแกรมตรวจสุขภาพ  (Amit , Naveen, ,&Yuji ,2008) เป็นตน้ 

5.3.2 ข้อเสนอแนะเพือ่การวจิัยในอนาคต 

 ปัจจยับุคลิกภาพ แรงจูงใจในการซ้ือเป็นเพียงปัจจยัหน่ึงท่ีส่งผลต่อความตั้งใจซ้ือโปรแกรมตรวจสุขภาพบนส่ือ

อินเทอร์เน็ต และยงัมีปัจจยัอ่ืน ๆ ท่ียงัมีผลต่อความตั้งใจซ้ือ เช่น รูปแบบความสัมพนัธ์เชิงสาเหตุพฤติกรรมความตั้งใจซ้ือ

โปรแกรมตรวจสุขภาพผา่นเวบ็ไซตข์องประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล (ภคัวรรณร์ ,สุมามาลย,์ 2562) ท่ี

กล่าวถึงปัจจยัดา้น คุณภาพการบริการ การรับรู้คุณค่า และความพึงพอใจ ท่ีส่งผลต่อความตั้งใจซ้ือ โดยเราสามารถนาํปัจจยั

ดงักล่าว มาประยกุตใ์ชก้บัปัจจยับุคลิกภาพและแรงจูงใจ  

มาตรวดัท่ีใชจ้าํแนกบุคลิกภาพท่ีงานวจิยัน้ีใชเ้ป็นแบบยอ่เพ่ือใหเ้หมาะสมและกระชบักบัเวลาท่ีใชใ้นการตอบ

แบบสอบถามกบักลุ่มตวัอยา่งท่ีเป็นกลุ่มเปิดสาธารณะ หากมีงานวจิยัในอนาคตสามารถนาํแนวคิดน้ีไปใชก้บักลุ่มปิดและมี

เวลาในการทาํแบบสอบถามมากกวา่น้ี สามารถใชม้าตรวดับุคลิกภาพตวัเตม็ของ International Personality Item Pool (IPIP-

NEO)  

 นอกจากน้ีวธีิการหาความสัมพนัธ์ของตวัแปรบุคลิกภาพอาจจะกาํหนดให ้กลุ่มตวัอยา่งแต่ละคนมี 1 เพียง 1

บุคลิกภาพเท่านั้นแลว้ค่อยนาํผลท่ีไดม้าหาความสัมพนัธ์หรืออิทธิพลกบัตวัแปรอ่ืน ๆ ซ่ึงกระบวนการดงักล่าวอาจจะมี

มุมมองการนาํเสนอท่ีแตกต่างออกไปกบังานวจิยัน้ี 

5.4 ข้อจํากดัการวจัิย 
 การวจิยัน้ีไดศึ้กษาน้ีไดจ้าํกดัขอบเขตของงานวจิยัดงัน้ี 

 1. กลุ่มตวัอยา่งท่ีอยูเ่ฉพาะพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานครและปริมณฑลเท่านั้น 
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 2. ความสัมพนัธ์ท่ีเกิดข้ึนนั้นเป็นความตั้งใจซ้ือของผลิตภณัฑท่ี์เป็นโปรแกรมตรวจสุขภาพเท่านั้น 

 3. ความสัมพนัธ์ของแรงจูงใจในการซ้ือไม่ไดร้ะบุวา่มาจากเคร่ืองมือการตลาดประเภทใด เช่น โซเชียลมีเดีย 

(Social media) เคร่ืองมือการคน้หา (Search engine) เป็นตน้ 

 4. บุคลิกภาพท่ีจาํแนกไดน้ั้นมี เพียง 5 บุคลิกภาพตามทฤษฎีบุคลิกภาพ 5 องคป์ระกอบ (Big Five Personality 

Traits) เท่านั้น 
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ภาคผนวก 

แบบสอบถามงานวจัิย 
เร่ือง 

“แรงจูงใจและปัจจยับุคลิกภาพท่ีส่งผลต่อความตั้งใจซ้ือโปรแกรมตรวจสุขภาพบนส่ืออินเทอร์เน็ตในเขตกรุงเทพมหานคร

และปริมณฑล” 

คาํช้ีแจง แบบสอบถามฉบบัน้ี แบ่งออกเป็น 4 ส่วน จาํนวน 52 ขอ้ ดงัน้ี 

ส่วนท่ี 1 แบบสอบถามเก่ียวกบัสถานภาพทัว่ไป 

 ส่วนท่ี 2 แบบทดสอบจาํแนกบุคลิกภาพหา้องคป์ระกอบ International Personality Item Pool (IPIP-NEO)  

 ส่วนท่ี 3 แบบสอบถามเก่ียวกบัแรงจูงใจในการซ้ือ 

 ส่วนท่ี 4 แบบสอบถามความตั้งใจซ้ือโปรแกรมตรวจสุขภาพบนส่ืออินเทอร์เน็ต 

ส่วนท่ี 1 แบบสอบถามสถานภาพทัว่ไป 

คาํช้ีแจง: โปรดทาํเคร่ืองหมาย x ลงใน � ท่ีตรงกบัขอ้มูลของท่านมากท่ีสุด 

1. เพศ 

� ชาย  � หญิง 

2. อาย.ุ.......ปี 

3. ระดบัการศึกษา 

�ตํ่ากวา่มธัยมศึกษา � มธัยมศึกษา/ปวช.  �อนุปริญญา/ปวส. 

�ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า � ปริญญาโท   �สูงกวา่ปริญญาโท 

4. รายไดต้่อเดือน 

 �ตํ่ากวา่ 30,001 บาท 

 � 30,001 – 50,000 บาท 

 � 50,001 – 70,000 บาท 
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 � 70,001 – 90,000 บาท 

 � 90,001 – 110,000 บาท 

 � 111,001 บาทข้ึนไป 

5. อาชีพ 

 � ราชการ/รัฐวิสาหกิจ � พนกังานบริษทัเอกชน � ธุรกิจส่วนตวั 

 � นกัเรียน/นกัศึกษา � รับจา้งทัว่ไป  � อ่ืน ๆ.............. 

6. ท่านใชง้านอินเทอร์เน็ตเป็นประจาํหรือไม่ 

� ใช่ � ไม่ใช่ 

7. ท่านเคยเห็นการโฆษณาเก่ียวกบัธุรกิจการใหบ้ริการดา้นสุขภาพบนส่ืออินเทอร์เน็ตช่องทางใดบา้ง 

� ส่ือโซเชียลมีเดีย เช่น เฟซบุ๊ก �เวบ็ไซด ์  

� แอพลิเคชัน่บนสมาร์ทโฟน  � อ่ืน ๆ.............. 

8. ท่านมีความสนใจซ้ือโปรแกรมตรวจสุขภาพบนส่ืออินเทอร์เน็ตหรือไม่ 

� ใช่ � ไม่ใช่ 

9. ท่านเคยซ้ือโปรแกรมตรวจสุขภาพบนส่ืออินเทอร์เน็ตหรือไม่ 

� ใช่ � ไม่ใช่ 

ส่วนท่ี 2 แบบทดสอบจาํแนกบุคลิกภาพหา้องศป์ระกอบ 

คาํช้ีแจง: โปรดทาํเคร่ืองหมาย x ลงใน � ในช่องระดบัความคิดเห็นตรงกบัความคิดเห็นของท่านมากท่ีสุดโดย 5 = เห็น

ดว้ยอยา่งยิง่ 4 = เห็นดว้ย 3 = ไม่แน่ใจ / ไม่มีความเห็น 2 = ไม่เห็นดว้ย 1 = ไม่เห็นดว้ยอยา่งยิง่ 

 

คาํถาม ระดบัความคิดเห็น 

(5) (4) (3) (2) (1) 

ฉนัรู้สึกหม่นหมองอยูบ่่อย ๆ      

ฉนัเช่ือในความสาํคญัของศิลปะ      

ฉนัเป็นมิตรและมกัพดูจาดี ๆ กบัผูอ่ื้น      
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ฉนัไม่ค่อยรู้สึกหงุดหงิด       

ฉนัพดูนอ้ย      

ฉนัไม่สนใจแนวคิดหรือเร่ืองท่ีเป็นนามธรรม      

ฉนัปล่อยเวลาใหผ้า่นไปโดยเปล่าประโยชน์      

ฉนัเช่ือวา่ผูอ่ื้นมีเจตนาและความตั้งใจดี      

ฉนัใส่ใจกบัรายละเอียด      

ฉนัไม่ชอบตวัของฉนัเอง      

ฉนัไม่ค่อยพดู      

ฉนัหลีกเล่ียงท่ีจะทาํงานตามความรับผดิชอบของฉนั      

ฉนัมกัรู้สึกหดหู่      

ฉนัเคารพผูอ่ื้น      

ฉนัทาํใหผู้อ่ื้นรู้สึกผอ่นคลายและสบายใจ      

ฉนัยอมรับผูอ่ื้นในแบบท่ีเขาเป็น      

อารมณ์ของฉนัเปล่ียนแปลงบ่อย      

ฉนัจดัการงานหรือความยุง่ยากต่าง ๆ ใหเ้สร็จไดอ้ยา่งรวดเร็ว      

ฉนัพอใจในตวัเองเป็นอยา่งมาก      

ฉนัทาํตามแผนการของฉนั      

ฉนัไม่ชอบศิลปะ      

ฉนัทาํงานเพียงแค่ใหม้นัเสร็จ ๆ ไป      

ฉนัมกัวางแผนและทาํตามแผนการท่ีวางไวอ้ยา่งเคร่งครัด      

ฉนัไม่ค่อยรู้สึกหดหู่      

ฉนัหลีกเล่ียงการพดูคุยเร่ืองเชิงปรัชญา      

ฉนัรู้สึกสบายใจกบัตวัฉนัเอง      

ฉนัไม่รู้สึกสนุกกบัการไปพิพิธภณัฑศิ์ลปะ      

ฉนัพยายามไม่ทาํตวัใหเ้ป็นจุดเด่นหรือท่ีสนใจของผูอ่ื้น      

ฉนัมีแนวโนม้ท่ีจะลงคะแนนใหน้กัการเมืองท่ีมีความเป็นอนุรักษนิ์ยม      

ฉนัรู้สึกวา่มนัยากท่ีจะเร่ิมตน้ทาํงานหรือทาํอะไรบางอยา่งอยา่งตั้งใจ      

 

 

ส่วนท่ี 3 แบบสอบถามเก่ียวกบัแรงจูงใจในการซ้ือ 

คาํช้ีแจง: โปรดทาํเคร่ืองหมาย x ลงใน � ในช่องระดบัความคิดเห็นตรงกบัความคิดเห็นของท่านมากท่ีสุดโดย 5 = เห็น

ดว้ยอยา่งยิง่ 4 = เห็นดว้ย 3 = ไม่แน่ใจ / ไม่มีความเห็น 2 = ไม่เห็นดว้ย 1 = ไม่เห็นดว้ยอยา่งยิง่ 

แรงจูงใจดา้นเหตุผล (Rational Buying Motives) 
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คาํถาม ระดบัความคิดเห็น 

(5) (4) (3) (2) (1) 

การรับรู้สถานะสุขภาพและความเส่ียงการเกิดโรคทาํให้ฉันต้องการซ้ือโปรแกรมตรวจ

สุขภาพ 

     

คุณภาพการบริการของสถานพยาบาลทาํใหฉ้นัตอ้งการซ้ือโปรแกรมตรวจสุขภาพ      

ความสะดวกสบายของการใชส่ื้ออินเทอร์เน็ตทาํใหฉ้นัตอ้งการซ้ือโปรแกรมตรวจสุขภาพ      

สวสัดิการจากท่ีทาํงานทาํใหฉ้นัตอ้งการซ้ือโปรแกรมตรวจสุขภาพ      

โปรโมชัน่ลดราคา เช่น 1 แถม 1 ทาํใหฉ้นัตอ้งการซ้ือโปรแกรมตรวจสุขภาพ      

 

แรงจูงใจดา้นอารมณ์ (Emotional Buying Motives) 

คาํถาม ระดบัความคิดเห็น 

(5) (4) (3) (2) (1) 

การตรวจสุขภาพเป็นประจาํทาํใหฉ้นัมีอายยุนื      

ภาพหรือวีดีโอดา้นความสูญเสียในชีวิตจากโรคร้ายแรง บนส่ืออินเทอร์เน็ตทาํให้ฉันรู้สึก

ตอ้งการซ้ือโปรแกรมตรวจสุขภาพ 

     

ฉนัตอ้งการซ้ือโปรแกรมตรวจสุขภาพตามเพื่อนหรือคนสนิท      

ฉนัตอ้งการซ้ือโปรแกรมตรวจสุขภาพตามคาํแนะนาํของแพทยเ์ฉพาะทางหรือผูเ้ช่ียวชาญจาก

ส่ืออินเทอร์เน็ต 

     

กระแสสังคมของโปรแกรมตรวจสุขภาพบนส่ืออินเทอร์เน็ตทาํให้ฉันตอ้งการซ้ือโปรแกรม

ตรวจสุขภาพ 

     

 

ส่วนท่ี 4 แบบสอบถามความตั้งใจซ้ือโปรแกรมตรวจสุขภาพบนส่ืออินเทอร์เน็ต 

คาํช้ีแจง: โปรดทาํเคร่ืองหมาย x ลงใน � ในช่องระดบัความคิดเห็นตรงกบัความคิดเห็นของท่านมากท่ีสุดโดย 5 = เห็น

ดว้ยอยา่งยิง่ 4 = เห็นดว้ย 3 = ไม่แน่ใจ / ไม่มีความเห็น 2 = ไม่เห็นดว้ย 1 = ไม่เห็นดว้ยอยา่งยิง่ 

คาํถาม ระดบัความคิดเห็น 

(5) (4) (3) (2) (1) 

ฉนัซ้ือโปรแกรมตรวจสุขภาพบนส่ืออินเทอร์เน็ต      

ฉนัจะแนะนาํโปรแกรมตรวจสุขภาพบนส่ืออินเทอร์เน็ตกบัเพ่ือนหรือคนสนิท      

ฉนัจะซ้ือโปรแกรมตรวจสุขภาพบนส่ืออินเทอร์เน็ตแมมี้ราคาสูงข้ึน      
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ประวตัผู้ิเขยีน 

 

ช่ือ-นามสกลุ นาย ธนสาร เจริญวฒันาโชคชยั 

ประวตัิการศึกษา 

ปี พ.ศ. 2564 วทิยาศาสตร์มหาบณัฑิต สาขาบริหารเทคโนโลยสีารสนเทศ คณะสถิติประยกุต ์สถาบนับณัฑิตพฒันบริ 

หารศาสตร์ บางกะปิ กรุงเทพมหานครฯ 

ปี พ.ศ. 2555 วศิวกรรมศาสตร์บณัฑิต สาขาวศิวกรรมคอมพิวเตอร์ สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั 

ประสบการณ์ทาํงาน 

บริษทั รอยเตอร์ ซอฟทแ์วร์ (ประเทศไทย) จาํกดั ระยะเวลา 3 ปี 

บริษทั อโกดา้ เซอร์วสิเซส จาํกดั ระยะเวลา 2 ปี 
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