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บทที ่4 

ผลการศึกษา 

การศึกษาเก่ียวกบัผลกระทบของบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงผา่นทางโครงข่ายโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีท่ี
มีต่ออุตสาหกรรมโฆษณาและพาณิชย์อิ เล็กทรอนิกส์ น้ี  เป็นการรวบรวมข้อมูลจากการเก็บ
แบบสอบถามจากกลุ่มตวัอย่างจ านวน 437 ตวัอย่าง โดยท าการเก็บขอ้มูลเก่ียวกบัขอ้มูลทัว่ไปของ
ผูต้อบแบบสอบถาม การตดัสินใจซ้ือสินคา้ออนไลน์หลงัจากไดรั้บชมโฆษณาออนไลน์ การพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Commerce) และการพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ผา่นทางโครงข่ายโทรศพัทเ์คล่ือนท่ี (m-
Commerce) ซ่ึงสามารถแสดงผลการศึกษาไดด้งัน้ี 

4.1 ผลการศึกษาปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการตัดสินใจซ้ือสินค้าออนไลน์หลังจากที่ได้รับชมโฆษณา
ผ่านทางออนไลน์ 

ท าการวิเคราะห์ข้อมูลหาความสัมพนัธ์ระหว่างการตดัสินใจซ้ือสินค้าออนไลน์ของผูบ้ริโภคกับ
คุณลกัษณะของผูบ้ริโภค และคุณลกัษณะของสินคา้ ว่าปัจจยัใดท่ีมีผลกระทบต่อการตดัสินใจซ้ือ
สินคา้ออนไลน์ของผูบ้ริโภคหลงัจากท่ีไดรั้บชมโฆษณาผา่นทางออนไลน์ แสดงไดด้งัต่อไปน้ี 
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ตารางที ่4.1 ผลการวเิคราะห์ปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้ออนไลน์หลงัจากท่ีไดรั้บ 
ชมโฆษณาผา่นทางออนไลน์ 
ตวัแปรตาม : buyafterads 

ตวัแปร ค่า
สัมประสิทธ์ิ 

ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

ค่าสถิติ z Prob > |z| ขอบเขตความเช่ือมัน่ 
95% 

age -.0521766 .0174349 -2.99 0.003 -.0863483    -.0180049 
adsms .4468786 .1512441 2.95    0.003 .1504457     .7433115 
house .420694 .1967255 2.14 0.032 .0351192     .8062689 

savetime .4232994 .1523534 2.78 0.005 .1246922     .7219065 
ค่าคงท่ี .6320786 .8767296 0.72 0.471 -1.08628      2.350437 

ค่า Wald chi2(4) 31.39 
Prob > chi2 0.0000 

ค่า Log pseudolikelihood -118.43651 
ค่า Pseudo R2 0.1435 

ท่ีมา: การค านวณดว้ยโปรแกรมส าเร็จรูป Stata 

ผลการศึกษาปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้ออนไลน์หลงัจากท่ีไดรั้บชมโฆษณาผ่าน
ทางออนไลน์ซ่ึงวิเคราะห์ดว้ยแบบจ าลองโลจิต ดงัแสดงในตารางท่ี 4.1 พบว่ามีตวัแปรท่ีมีนยัส าคญั
ทางสถิติคือ age, adsms, house และ savetime หมายความวา่ ผูบ้ริโภคท่ีมีอายุมากข้ึนจะมีแนวโน้มท่ี
จะตดัสินใจซ้ือสินคา้ออนไลน์ลดลง โดยการโฆษณาสินค้าผ่านทาง sms มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือ
สินคา้ออนไลน์ของผูบ้ริโภคเพิ่มข้ึน ซ่ึงสินคา้ประเภทเคร่ืองใช้ในบา้นและส านักงานเป็นสินคา้ท่ี
ผูบ้ริโภคนิยมซ้ือผ่านออนไลน์ และผูบ้ริโภคคิดว่าขอ้ดีของการซ้ือสินคา้ผ่านออนไลน์คือช่วยให้
ประหยดัเวลา 

4.2 ผลการศึกษาปัจจัยทีม่ีผลกระทบต่อมูลค่าการซ้ือสินค้าออนไลน์ 

ท าการวิเคราะห์ข้อมูลหาความสัมพนัธ์ระหว่างมูลค่าการซ้ือสินค้าออนไลน์กับคุณลักษณะของ
ผู ้บริโภค และคุณลักษณะของสินค้า ว่าปัจจัยใดท่ี มีผลกระทบต่อมูลค่าการซ้ือผ่านพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์  (e-Commerce) และมูลค่าการซ้ือผ่านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ผ่านทางโครงข่าย
โทรศพัทเ์คล่ือนท่ี (m-Commerce) 
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4.2.1 ผลการศึกษาปัจจัยที่มีผลกระทบต่อมูลค่าการซ้ือสินค้าผ่านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ผ่าน
ทางโครงข่ายโทรศัพท์เคลือ่นที ่(m-Commerce) 

ตารางที ่4.2 ผลการวเิคราะห์ปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อมูลค่าการซ้ือสินคา้ผา่นพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ผา่น
ทางโครงข่ายโทรศพัทเ์คล่ือนท่ี (m-Commerce) 
ตวัแปรตาม : m_value_57 

ตวัแปร ค่า
สัมประสิทธ์ิ 

ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

ค่าสถิติ t Prob > |t| ขอบเขตความเช่ือมัน่ 
95% 

electric 9615.124 2850.91 3.37 0.001 4006.999    15223.25 
cosmetic 9600.149 2395.736 4.01 0.000 4887.413    14312.88 
ค่าคงท่ี -48503.66 8101.14 -5.99 0.000 -64439.7     -32567.63 

ค่า /sigma 73281.35 3615.848   66168.49    80394.22 
LR chi2(2) 27.78 
Prob > chi2 0.0000 

ค่า Log likelihood -2705.3057 
ค่า Pseudo R2 0.0051 

ท่ีมา: การค านวณดว้ยโปรแกรมส าเร็จรูป Stata 

ผลการศึกษาปัจจัยท่ีมีผลกระทบต่อมูลค่าการซ้ือผ่านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ผ่านทางโครงข่าย
โทรศพัท์เคล่ือนท่ีซ่ึงวิเคราะห์ดว้ยแบบจ าลองโทบิต ดงัแสดงในตารางท่ี 4.2 พบว่ามี     ตวัแปรท่ีมี
นัยส าคัญทางสถิติคือ  electric และ cosmetic หมายความว่า สินค้าประเภทอุปกรณ์ไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์ และเคร่ืองส าอาง มีมูลค่าการซ้ือผ่านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ผ่านทางโครงข่าย
โทรศพัทเ์คล่ือนท่ี (m-Commerce) สูง 
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4.2.2 ผลการศึกษาปัจจัยที่มีผลกระทบต่อมูลค่าการซ้ือสินค้าผ่านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์        
(e-Commerce) 

ตารางที ่4.3 ผลการวเิคราะห์ปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อมูลค่าการซ้ือสินคา้ผา่นพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์         
(e-Commerce) 
ตวัแปรตาม : e_value_57 

ตวัแปร ค่า
สัมประสิทธ์ิ 

ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

ค่าสถิติ t Prob > |t| ขอบเขตความเช่ือมัน่ 
95% 

electric 6070.633 1752.467 3.46 0.001 2623.216    9518.049 
cosmetic 2565.395 1471.527 1.74 0.082 -329.3621   5460.151 
ค่าคงท่ี -21468.31 4794.347 -4.48 0.000 -30899.65   -12036.97 

ค่า /sigma 45458.15 2239.747   41052.17    49864.13 
LR chi2(2) 15.42 
Prob > chi2 0.0004 

ค่า Log likelihood -2644.8186 
ค่า Pseudo R2 0.0029 

ท่ีมา: การค านวณดว้ยโปรแกรมส าเร็จรูป Stata 

ผลการศึกษาปัจจัยท่ี มีผลกระทบต่อมูลค่าการซ้ือผ่านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ซ่ึงวิเคราะห์ด้วย
แบบจ าลองโทบิต ดังแสดงในตารางท่ี 4.3 พบว่ามีตวัแปรท่ีมีนัยส าคัญทางสถิติคือ electric และ 
cosmetic หมายความวา่ สินคา้ประเภทอุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ และเคร่ืองส าอาง มีมูลค่าการ
ซ้ือผา่นพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ (e-Commerce) สูง 

4.3 ผลการศึกษาปัจจัยทีม่ีผลกระทบต่อปริมาณของการซ้ือสินค้าออนไลน์ 

ท าการวเิคราะห์ขอ้มูลหาความสัมพนัธ์ระหวา่งปริมาณของการซ้ือสินคา้ออนไลน์กบัคุณลกัษณะของ
ผูบ้ริโภค และคุณลักษณะของสินค้า ว่าปัจจยัใดท่ีมีผลกระทบต่อปริมาณของการซ้ือผ่านพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Commerce) และปริมาณของการซ้ือผ่านพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ผ่านทางโครงข่าย
โทรศพัทเ์คล่ือนท่ี (m-Commerce) 
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4.3.1 ผลการศึกษาปัจจัยที่มีผลกระทบต่อปริมาณของการซ้ือสินค้าผ่านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

ผ่านทางโครงข่ายโทรศัพท์เคลือ่นที ่(m-Commerce) 

ตารางที ่4.4 ผลการวเิคราะห์ปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อปริมาณของการซ้ือสินคา้ผา่นพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ผา่นทางโครงข่ายโทรศพัทเ์คล่ือนท่ี (m-Commerce) 
ตวัแปรตาม : m_freq_57 

ตวัแปร ค่า
สัมประสิทธ์ิ 

ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

ค่าสถิติ z Prob > |z| ขอบเขตความเช่ือมัน่ 
95% 

adyoutube .1800255 .0861435 2.09 0.037 .0111873    .3488637 
adsearch -.1861713 .0830854 -2.24 0.025 -.3490157   -.023327 

health .2793531 .0554517 5.04 0.000 .1706696    .3880365 
ค่าคงท่ี .4943504 .1527541 3.24 0.001 .1949578    .7937429 

ค่า Wald chi2(3) 30.71 
Prob > chi2 0.0000 

ค่า Log pseudolikelihood -1009.7775 
ค่า Pseudo R2 0.1038 

 ท่ีมา: การค านวณดว้ยโปรแกรมส าเร็จรูป Stata 

ผลการศึกษาปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อปริมาณของการซ้ือผา่นพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ผา่นทางโครงข่าย
โทรศพัท์เคล่ือนท่ีด้วยแบบจ าลองปัวซองรีเกรสชัน (Poisson regression) ดังแสดงในตารางท่ี 4.4 
พบว่ามีตัวแปรท่ีมีนัยส าคัญทางสถิติคือ adyoutube, adsearch และ health หมายความว่า สินค้า
ประเภทอาหารเสริม ยาบ ารุงสุขภาพ หรือบริการด้านสุขภาพ เป็นสินคา้ท่ีมีปริมาณในการซ้ือมาก 
และคนใหค้วามสนใจโฆษณาทาง Youtube มากกวา่โฆษณาท่ีเห็นในขณะท่ีคน้หาขอ้มูล 
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4.3.2 ผลการศึกษาปัจจัยที่มีผลกระทบต่อปริมาณของการซ้ือสินค้าผ่านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์        
(e-Commerce)  

ตารางที ่4.5 ผลการวเิคราะห์ปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อปริมาณของการซ้ือสินคา้ผา่นพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Commerce) 
ตวัแปรตาม : e_freq_57 

ตวัแปร ค่า
สัมประสิทธ์ิ 

ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

ค่าสถิติ z Prob > |z| ขอบเขตความเช่ือมัน่ 
95% 

house .1336088 .0664916 2.01 0.044 .0032876    .2639299 
nocash .205422 .0869431 2.36 0.018 .0350166    .3758274 
ค่าคงท่ี -.059112 .2959009 -0.20 0.842 -.6390671   .5208431 

ค่า Wald chi2(2) 17.60 
Prob > chi2 0.0002 

ค่า Log pseudolikelihood -950.89926 
ค่า Pseudo R2 0.0347 

ท่ีมา: การค านวณดว้ยโปรแกรมส าเร็จรูป Stata 

ผลการศึกษาปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อปริมาณของการซ้ือผา่นพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ดว้ยแบบจ าลองปัว
ซองรีเกรสชนั (Poisson regression) ดงัแสดงในตารางท่ี 4.5 พบวา่มีตวัแปรท่ีมีนยัส าคญัทางสถิติคือ 
house และ nocash หมายความวา่ สินคา้ประเภทเคร่ืองใชใ้นบา้นและส านกังานเป็นสินคา้ท่ีมีปริมาณ
ในการซ้ือมาก และคนท่ีซ้ือไม่ถือเงินสด แต่อาจใชว้ธีิจ่ายเงินผา่นบตัรเครดิตแทน 

4.4 ผลการศึกษาปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการตัดสินใจใช้พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ผ่านทางโครงข่าย
โทรศัพท์เคลือ่นที ่(m-Commerce) 

ท าการวิเคราะห์ข้อมูลหาความสัมพนัธ์ระหว่างการตัดสินใจใช้พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ผ่านทาง
โครงข่ายโทรศพัท์เคล่ือนท่ีกบัคุณลกัษณะของผูบ้ริโภค และคุณลกัษณะของสินคา้ ว่าปัจจยัใดท่ีมี
ผลกระทบต่อการตดัสินใจใชพ้าณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ผา่นทางโครงข่ายโทรศพัทเ์คล่ือนท่ี 
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ตารางที ่4.6 ผลการวเิคราะห์ปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อการตดัสินใจใชพ้าณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ผา่นทาง
โครงข่ายโทรศพัทเ์คล่ือนท่ี (m-Commerce) 
ตวัแปรตาม : m_commerce 

ตวัแปร ค่า
สัมประสิทธ์ิ 

ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

ค่าสถิติ z Prob > |z| ขอบเขตความเช่ือมัน่ 
95% 

gender -.44334 .2560055 -1.73 0.083 -.9451015   .0584215 
age -.032739 .0146028 -2.24 0.025 -.06136       -.0041179 

manyseller .4622994 .1410521 3.28 0.001 .1858423    .7387565 
update .4319194 .1468322 2.94 0.003 .1441336    .7197051 

notquality -.483751 .1333264 -3.63 0.000 -.7450661   -.222436 
ค่าคงท่ี .3403448 .8545352 0.40 0.690 -1.334513   2.015203 

ค่า Wald chi2(5) 43.37 
Prob > chi2 0.0000 

ค่า Log pseudolikelihood -194.37752 
ค่า Pseudo R2 0.0996 

ท่ีมา: การค านวณดว้ยโปรแกรมส าเร็จรูป Stata 

ผลการศึกษาปัจจัยท่ี มีผลกระทบต่อการตัดสินใจใช้พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ผ่านทางโครงข่าย
โทรศัพท์เคล่ือนท่ีซ่ึงวิเคราะห์ด้วยแบบจ าลองโลจิต ดังแสดงในตารางท่ี 4.6 พบว่ามีตัวแปรท่ีมี
นยัส าคญัทางสถิติคือ gender, age, manyseller, update และ notquality หมายความว่า ผูบ้ริโภคท่ีเป็น
ผู ้หญิงท่ี มีอายุน้อย มีแนวโน้ม ท่ีจะซ้ือสินค้าผ่านพาณิชย์อิ เล็กทรอนิกส์ผ่านทางโครงข่าย
โทรศพัท์เคล่ือนท่ี โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นคนท่ีเปรียบเทียบราคาสินคา้ของผูข้ายหลายรายและ      มี
การรับขอ้มูลข่าวสารของสินคา้ใหม ่ส่วนปัญหาคือความเช่ือมัน่ในเร่ืองคุณภาพสินคา้ 

4.5 ผลการศึกษาปัจจัยทีม่ีผลกระทบต่อกลุ่มเป้าหมายด้านการตลาดบนโทรศัพท์เคลือ่นที่ 

ท าการวิเคราะห์ข้อมูลหาความสัมพนัธ์ระหว่างกลุ่มเป้าหมายกับคุณลักษณะของผูบ้ริโภค และ
คุณลกัษณะของสินคา้ วา่ปัจจยัใดท่ีมีผลกระทบต่อกลุ่มเป้าหมายท่ีชอบเปรียบเทียบราคาสินคา้และ
กลุ่มเป้าหมายท่ีชอบรับขอ้มูลข่าวสารของสินคา้ใหม่ 
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4.5.1 ผลการศึกษาปัจจัยทีม่ีผลกระทบต่อกลุ่มเป้าหมายทีช่อบเปรียบเทียบราคาสินค้า 

ตารางที ่4.7 ผลการวเิคราะห์ปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อกลุ่มเป้าหมายท่ีชอบเปรียบเทียบราคาสินคา้ 
ตวัแปรตาม : manyseller 
ตวัแปร ค่า

สัมประสิทธ์ิ 
ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

ค่าสถิติ z Prob > |z| ขอบเขตความเช่ือมัน่ 
95% 

bangkok -.6033167 .3285141 -1.84 0.066 -1.247193    .0405591 
electric .3292558 .0961505 3.42 0.001 .1408044     .5177073 

 house -.367766 .1117204 -3.29 0.001 -.5867341    -.148798 
sport .3037631 .1142167 2.66 0.008 .0799024     .5276237 

cosmetic .2565009 .0587832 4.36 0.000 .141288       .3717138 
auto -.2597948 .0949095 -2.74 0.006 -.4458141    -.0737755 

ค่า /cut1 -2.477312 .3108203   -3.086509    -1.868115 
ค่า /cut2 -1.63346 .2410221   -2.105855    -1.161065 
ค่า /cut3 -.125861 .1957854   -.5095933    .2578714 
ค่า /cut4 1.962626 .2346204   1.502779     2.422474 

ค่า Wald chi2(6) 41.23 
Prob > chi2 0.0000 

ค่า Log pseudolikelihood -427.25154 
ค่า Pseudo R2 0.0500 

ท่ีมา: การค านวณดว้ยโปรแกรมส าเร็จรูป Stata 

ผลการศึกษาปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อกลุ่มเป้าหมายด้านการเปรียบเทียบราคาสินคา้ด้วยแบบจ าลอง 
Ordered Logit ดังแสดงในตารางท่ี 4.7 พบว่ามีตวัแปรท่ีมีนัยส าคญัทางสถิติคือ bangkok, electric, 
house, sport, cosmetic และ auto หมายความวา่ คนกรุงเทพฯไม่ค่อยเปรียบเทียบราคาสินคา้ โดยสินคา้
ท่ีมีคนนิยมเทียบราคาคือสินค้าประเภทอุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์  อุปกรณ์กีฬา และ
เคร่ืองส าอาง ส่วนสินคา้ท่ีคนไม่นิยมเทียบราคาคือสินคา้ประเภทเคร่ืองใชใ้นบา้นและส านกังาน และ
สินคา้ประเภทยานยนต ์
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4.5.2 ผลการศึกษาปัจจัยที่มีผลกระทบต่อกลุ่มเป้าหมายที่ชอบการได้รับข้อมูลข่าวสารของ
สินค้าใหม่   

ตารางที ่4.8 ผลการวเิคราะห์ปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อกลุ่มเป้าหมายท่ีชอบการไดรั้บขอ้มูลข่าวสารของ
สินคา้ใหม ่

ตวัแปรตาม : update 

ตวัแปร ค่า
สัมประสิทธ์ิ 

ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

ค่าสถิติ z Prob > |z| ขอบเขตความเช่ือมัน่ 
95% 

electric .2544616 .0917488 2.77 0.006 .0746372    .4342859 
house -.4265927 .1208482 -3.53 0.000 -.6634508   -.1897345 
sport .2162433 .1044424 2.07 0.038 .0115399    .4209466 

digital .1344308 .0587597 2.29 0.022 .019264      .2495977 
cosmetic .2395556 .0596894 4.01 0.000 .1225665    .3565447 
ค่า /cut1 -2.464224 .3283258   -3.10773     -1.820717 
ค่า /cut2 -1.50954 .2396741   -1.979292   -1.039787 
ค่า /cut3 .0132846 .1988782   -.3765095   .4030787 
ค่า /cut4 2.317139 .2452873   1.836385    2.797893 

ค่า Wald chi2(5) 42.01 
Prob > chi2 0.0000 

ค่า Log pseudolikelihood -417.30028 
ค่า Pseudo R2 0.0513 

ท่ีมา: การค านวณดว้ยโปรแกรมส าเร็จรูป Stata 

ผลการศึกษาปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อกลุ่มเป้าหมายท่ีชอบรับขอ้มูลข่าวสารของสินคา้ใหม่ ดงัแสดงใน
ตารางท่ี 4.8 พบว่ามีตัวแปรท่ีมีนัยส าคัญทางสถิติคือ electric, house, sport, digital และ cosmetic 
หมายความว่า สินค้าท่ีต้องการรับข้อมูลข่าวสารท่ีทันสมัย คือสินค้าประเภทอุปกรณ์ไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์ อุปกรณ์กีฬา สินคา้ดิจิทลั และเคร่ืองส าอาง ส่วนสินคา้ท่ีไม่ตอ้งการรับขอ้มูลข่าวสารท่ี
ทนัสมยัมากนกัคือสินคา้ประเภทเคร่ืองใชใ้นบา้นและส านกังาน 
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4.6 ผลการศึกษาปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการที่ผู้บริโภคจะซ้ือสินค้าโดยไม่ไตร่ตรองให้รอบคอบ 
(Impulse economy)  

ท าการวิเคราะห์ขอ้มูลหาความสัมพนัธ์ระหว่างพฤติกรรมท่ีผูบ้ริโภคเคยตกอยูใ่น Impulse economy 
กบัคุณลกัษณะของผูบ้ริโภค และคุณลกัษณะของสินคา้ วา่ปัจจยัใดท่ีมีผลกระทบต่อผูท่ี้เคยจ่ายเงินซ้ือ
โดยไม่คิดให้รอบคอบ ผูท่ี้เสียเงินซ้ือของมากกว่างบประมาณโดยไม่รู้ตวั และผูท่ี้ซ้ือสินคา้โดยไม่
จ  าเป็น 

4.6.1 ผลการศึกษาปัจจัยทีม่ีผลกระทบต่อผู้ทีเ่คยจ่ายเงินซ้ือโดยไม่คิดให้รอบคอบ 

ตารางที ่4.9 ผลการวเิคราะห์ปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อผูท่ี้เคยจ่ายเงินซ้ือโดยไม่คิดใหร้อบคอบ 
ตวัแปรตาม : u_impulse 

ตวัแปร ค่า
สัมประสิทธ์ิ 

ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

ค่าสถิติ z Prob > |z| ขอบเขตความเช่ือมัน่ 
95% 

income .0000143 6.44e-06 2.21 0.027 1.63e-06      .0000269 
adceleb .2462302 .0870302 2.83 0.005 .0756542     .4168062 
costume .4664381 .0886991 5.26 0.000 .292591       .6402852 

accessory -.2191706 .101414 -2.16 0.031 -.4179385    -.0204028 
auto -.270468 .1276217 -2.12 0.034 -.5206019    -.020334 
ค่าคงท่ี -1.923027 .3394075 -5.67 0.000 -2.588253    -1.2578 

ค่า Wald chi2(5) 41.05 
Prob > chi2 0.0000 

ค่า Log pseudolikelihood -194.63469 
ค่า Pseudo R2 0.1203 

ท่ีมา: การค านวณดว้ยโปรแกรมส าเร็จรูป Stata 

ผลการศึกษาปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อผูซ้ื้อท่ีเคยจ่ายเงินซ้ือโดยไม่คิดให้รอบคอบซ่ึงวิเคราะห์ด้วย
แบบจ าลองโลจิต ดงัแสดงในตารางท่ี 4.9 พบว่ามีตวัแปรท่ีมีนยัส าคญัทางสถิติคือ income, adceleb, 
costume, accessory และ auto หมายความว่า ส่วนใหญ่เป็นคนท่ีมีรายได้สูง ท่ีนิยมซ้ือสินคา้ตามผูมี้
ช่ือเสียงในสังคม โดยเป็นสินคา้ประเภทเคร่ืองแต่งกาย แต่สินคา้ประเภทเคร่ืองประดบัและยานยนต์
คนจะคิดไตร่ตรองอยา่งรอบคอบก่อนตดัสินใจซ้ือ 
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4.6.2 ผลการศึกษาปัจจัยทีม่ีผลกระทบต่อผู้ทีเ่สียเงินซ้ือของมากกว่างบประมาณโดยไม่รู้ตัว 

ตารางที ่4.10 ผลการวเิคราะห์ปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อผูเ้สียเงินซ้ือของมากกวา่งบประมาณโดยไม่รู้ตวั 
ตวัแปรตาม : u_morebudget 
ตวัแปร ค่า

สัมประสิทธ์ิ 
ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

ค่าสถิติ z Prob > |z| ขอบเขตความเช่ือมัน่ 
95% 

update .2935353 .1364442 2.15 0.031 .0261096    .5609609 
costume .2617993 .0661139 3.96 0.000 .1322185    .3913802 
ค่าคงท่ี -2.380258 .5460491 -4.36 0.000 -3.450495   -1.310021 

ค่า Wald chi2(2) 24.10 
Prob > chi2 0.0000 

ค่า Log pseudolikelihood -207.58954 
ค่า Pseudo R2 0.0620 

ท่ีมา: การค านวณดว้ยโปรแกรมส าเร็จรูป Stata 

ผลการศึกษาปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อผูซ้ื้อท่ีเสียเงินซ้ือของมากกวา่งบประมาณโดยไม่รู้ตวัซ่ึงวิเคราะห์
ดว้ยแบบจ าลองโลจิต ดงัแสดงในตารางท่ี 4.10 พบวา่มีตวัแปรท่ีมีนยัส าคญัทางสถิติคือ update และ 
costume หมายความวา่ คนเสียเงินซ้ือสินคา้ท่ีมีการรับขอ้มูลข่าวสารของสินคา้ใหม่และสินคา้ประเภท
เคร่ืองแต่งกายมากกวา่งบประมาณโดยไม่รู้ตวั 

4.6.3 ผลการศึกษาปัจจัยทีม่ีผลกระทบต่อผู้ทีซ้ื่อสินค้าโดยไม่จ าเป็น    

ตารางที ่4.11 ผลการวเิคราะห์ปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อผูท่ี้ซ้ือสินคา้โดยไม่จ  าเป็น 
ตวัแปรตาม : u_notessent 
ตวัแปร ค่า

สัมประสิทธ์ิ 
ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

ค่าสถิติ z Prob > |z| ขอบเขตความเช่ือมัน่ 
95% 

costume .3185899 .0669824 4.76 0.000 .1873067     .449873 
commod .3031895 .1113297 2.72 0.006 .0849873     .5213918 

sport -.3209705 .1096304 -2.93 0.003 -.5358422    -.1060988 
  update .3850556 .1376676 2.80 0.005 .1152321     .6548791 
ค่าคงท่ี -2.3389 .544795 -4.29 0.000 -3.406679    -1.271122 

ค่า Wald chi2(4) 45.22 
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ตารางที ่4.11 ผลการวเิคราะห์ปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อผูท่ี้ซ้ือสินคา้โดยไม่จ  าเป็น (ต่อ) 
ตวัแปรตาม : u_notessent 
ตวัแปร ค่า

สัมประสิทธ์ิ 
ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

ค่าสถิติ z Prob > |z| ขอบเขตความเช่ือมัน่ 
95% 

Prob > chi2 0.0000 
ค่า Log pseudolikelihood -201.99228 

ค่า Pseudo R2 0.1222 
ท่ีมา: การค านวณดว้ยโปรแกรมส าเร็จรูป Stata  

ผลการศึกษาปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อผูซ้ื้อท่ีซ้ือสินคา้โดยไม่จ  าเป็นซ่ึงวเิคราะห์ดว้ยแบบจ าลองโลจิต ดงั
แสดงในตารางท่ี 4.11 พบว่ามีตวัแปรท่ีมีนยัส าคญัทางสถิติคือ costume, commod, sport และ update 
หมายความวา่ คนมกัเสียเงินซ้ือสินคา้ท่ีมีการใหข้อ้มูลข่าวสารท่ีทนัสมยั สินคา้ประเภทเคร่ืองแต่งกาย 
และสินคา้อุปโภคบริโภคโดยไม่จ  าเป็น แต่จะซ้ือสินคา้ประเภทอุปกรณ์กีฬาเม่ือจ าเป็นตอ้งใช ้

 


