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บทคดัย่อ 

ในปัจจุบนัม ีFanpage Facebook ทีเ่จา้ของเพจเป็นกะเทยและก าลงัเป็นทีรู่จ้กั มชีื่อว่า “บนัทกึของ ตุ๊ด” และมกีารตพีมิพ์
เป็นหนังสอืชื่อบนัทกึของ ตุ๊ด ดว้ย ท าใหผู้ต้ดิตามไดร้บัรูมุ้มมองและมคีวามใกลช้ดิกนักบักะเทยผ่านเครอืข่ายสงัคมออนไลน์
ไดม้ากขึน้ อาจท าใหเ้กดิการปรบัเปลีย่นทศันคต ิอนัน าไปสู่การลดการตตีราและการเลอืกปฏบิตัิ งานวจิยันี้ศกึษาถงึปัจจยัที่
ส่งผลต่อทัศนคติที่ดี และความตัง้ใจซื้อสินค้าที่เกี่ยวข้องกบับุคคลข้ามเพศ ผ่านการใช้งานเครือข่ายสงัคมออนไลน์ 
Facebook ซึง่มพีืน้ฐานการศกึษาจากทฤษฎกีารกระท าดว้ยเหตุผล (TRA) ร่วมกบังานวจิยัในอดตีเกีย่วกบัรูปแบบการ
ปฏสิมัพนัธ์ในโลกออนไลน์ โดยงานวจิยันี้เป็นเชงิปรมิาณ ใชแ้บบสอบถามออนไลน์และแบบเอกสารเป็นเครื่องมอืในการ
รวบรวมขอ้มลู โดยกลุ่มตวัอย่างเป็นบุคคลทีเ่ป็นผูต้ดิตาม Fanpage Facebook บนัทกึของ ตุ๊ด เท่านัน้ เกบ็ขอ้มูลจากกลุ่ม
ตวัอย่างจ านวน 201 คน 

ซึง่ผลการวจิยัสรุปไดว้่า (1) การแสดงผลหน้ากระดานขอ้ความบนเครอืข่ายสงัคมออนไลน์ Facebook ส่งผลเชงิบวก
กบัการปฏสิมัพนัธท์างสงัคมกึง่ความจรงิมากกว่าความคลา้ยคลงึ (2) การปฏสิมัพนัธท์างสงัคมกึง่ความจรงิส่งผลเชงิบวก
กบัการมทีศันคตทิีด่ต่ีอบุคคลขา้มเพศมากกว่าการเลยีนแบบตวัตน (3) ความคลา้ยคลงึส่งผลเชงิบวกกบัการเลยีนแบบ
ตวัตน (4) การมทีศันคตทิีด่ต่ีอบุคคลขา้มเพศมสี่งผลเชงิบวกกบัความตัง้ใจซื้อ จากผลของการวจิยันี้จะเป็นแนวทางใหก้บั
บุคคลขา้มเพศในการท าการตลาดขายสนิคา้ผ่านเครอืขา่ยสงัคมออนไลน์ Facebook รวมไปถงึการพฒันาความสมัพนัธท์ีจ่ะ
สง่ผลใหเ้กดิทศันคตทิีด่กีบับุคคลขา้มเพศและความตัง้ใจซือ้สนิคา้ต่อไป  
 
ค าส าคญั: ทศันคต ิความตัง้ใจซือ้ บุคคลขา้มเพศ 
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Abstract 

The social media currently has one famous Facebook page that disseminate the stories and viewpoints of 
transgender persons in order to gain more understanding and acceptance from the public and hopefully lead to 
the declining of all those discriminations they are dealing with. The page, called “Buntuek Kong Tood” or “The 
Lady Boy’s Diary”, has reflected the life stories and experiences of page, “a lady boy”. This owner has also 
published 2 books using the same name and aiming for the same goal. This research is to study factors that 
influence the positive attitudes and purchase intention towards transgender products. This research was based 
on Theory of Reasoned Action (TRA) that study social media (i.e. Facebook) usage pattern of the sample group 
together with the study of previous researches that examine online interaction patterns. This research is a 
quantitative research which uses an online survey in conjunction with paper survey as a tool to gather information 
from the 201 persons who follow the Facebook page mentioned above.  

This research concluded that (1) Facebook Exposure yield more positive effect to Parasocial Interaction than 
Similarity, (2) Parasocial Interaction yield more positive effect to positive attitude toward transgender persons than 
Identification, (3) Similarity yield positive effect to Identification, and (4) positive attitude towards transgender 
persons yield positive effect to purchase intention. The result of this study could be used by transgender persons 
to market their products via online social media (e.g. Facebook) as well as to develop relationship that formulate 
good attitude and finally increase intention to purchase products from them.  
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1. บทน า 
ปัจจุบนันี้แม้บทบาทของการแสดงในสงัคมไทยของบุคคลขา้มเพศ โดยเฉพาะกะเทยได้รบัการยอมรบัมากขึน้ แต่กย็งัถูก

เลอืกปฏบิตัแิละกดีกนัทางสงัคม เช่น การประกอบอาชพี ดงันัน้จงึมกีารส่งต่อขอ้มูลรวมถงึการสื่อสารเชงิบวกในวงกวา้งเรื่องวถิี
ชวีติและตวัตนของกะเทยผ่าน Fanpage Facebook ทีก่ าลงัเป็นทีรู่จ้กั มชีื่อว่า “บนัทกึของ ตุ๊ด” และมกีารตพีมิพเ์ป็นหนังสอืชื่อ
บนัทกึของ ตุ๊ด ดว้ย ท าใหผู้ต้ดิตามไดร้บัรูมุ้มมองและมคีวามใกลช้ดิกนักบักะเทยผ่านเครอืขา่ยสงัคมออนไลน์ไดม้ากขึน้ โดยการ
เปิดเผยตวัตนนี้จะพฒันาไปสู่การมคีวามเชื่อใจ ความใกลช้ดิ และความรูส้กึสนิทสนมกบัตวับุคคล (Blackburn, 2011) เพื่อท าให้
เกดิการปรบัเปลีย่นทศันคต ิอนัน าไปสูก่ารลดการตตีราและการเลอืกปฏบิตัิ 

ผูว้จิยัจงึตอ้งการศกึษาว่าการตดิต่อสื่อสารรบัรูข้อ้มูลเกีย่วกบักะเทยผ่านเครอืข่ายสงัคมออนไลน์ Facebook ของผูเ้ขา้ชม 
Fanpage Facebook ทีม่ชีื่อว่า“บนัทกึของ ตุ๊ด” สง่ผลใหเ้กดิทศันคตทิีด่กีบักะเทยหรอืไม่ และการมทีศัคตทิีด่กีบักะเทยจะส่งผล
ให้เกดิความตัง้ใจซื้อสนิค้าหรอืไม่ รวมทัง้น าผลการวิจยัที่ได้ไปใช้เป็นกรณีศกึษาในอนาคตต่อไป โดยงานวจิยันี้จะส ารวจ
เฉพาะกลุ่มผูใ้ชบ้รกิารผ่านสงัคมออนไลน์ทีเ่ป็นผูต้ดิตาม Fanpage Facebook บนัทกึของตุ๊ดและจะเกบ็รวบรวมขอ้มูลกลุ่ม
ตวัอย่างดว้ยแบบสอบถามออนไลน์และแบบเอกสารควบคู่กนั  

 
2. ทฤษฏีและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 

งานวจิยันี้มกีารน าทฤษฏมีาปรบัใชห้ลายทฤษฏ ี โดยทฤษฏแีรกคอื การเปิดรบัข่าวสาร (Media Exposure) ทีก่ล่าวว่า
บุคคลทีเ่ปิดรบัขา่วสารมาก ย่อมมหีตูากวา้งไกล มคีวามรูค้วามเขา้ใจในสภาพแวดลอ้มและเป็นคนทนัสมยัและทนัต่อเหตุการณ์
กว่าบุคคลทีเ่ปิดรบัข่าวสารน้อย (Atkin, 1973) ซึง่จะน าไปสู่การสื่อสารปฏสิมัพนัธ์ รวมถงึอ้างองิทฤษฎกีารเรยีนรูข้องกลุ่ม
เกสตลัท ์ทีเ่น้นการเรยีนรูท้ีส่่วนรวมมากกว่าส่วนย่อยและมองภาพในองค์รวมแลว้จดักลุ่มสิง่ทีค่ลา้ยคลงึกนั ทฤษฏต่ีอไป คอื 
ทฤษฎเีกีย่วกบัปฏสิมัพนัธท์างสงัคมกึง่ความจรงิ (Parasocial Interaction) เป็นการสื่อสารทีเ่ปรยีบเสมอืนการสรา้งจนิตนาการ 
โดยผูช้มเชื่อว่าตวัแสดงในละครโทรทศัน์มตีวัตนเหมอืนคนอื่นๆทีพ่บเจอแบบเป็นตวัตนจรงิๆ (Rubin and Perse, 1987) เป็น
เหมอืนการส่งต่อขอ้มูลทางเดยีวจากบุคคลหนึ่งไปยงับุคคลอื่น (Giles, 2002) ซึง่เมื่อมกีารตดิต่อสื่อสารจะเกดิทศันคต ิทฤษฏี
สุดทา้ยทีป่รบัใชค้อื การกระท าตามหลกัเหตุและผล (Theory of Reasoned Action) ซึง่กล่าวว่าบุคคลจะกระท าพฤตกิรรมใด
ย่อมมีเหตุผล มีการใช้ข้อมูลที่มอียู่แล้วอย่างเป็นระบบรวมทัง้มกีารคิดพิจารณาที่ดเีพื่อตัดสนิใจที่จะกระท าหรอืไม่กระท า
พฤตกิรรมนัน้ (Fishbein and Ajzen, 1975) โดยงานวจิยันี้ไดท้ าการศกึษาจากงานวจิยัในอดตี โดยมทีัง้หมด 6 ปัจจยั 
ดงัต่อไปนี้  

การแสดงผลหน้ากระดานข้อความบนเครือข่ายสงัคมออนไลน์ Facebook (Facebook Exposure) หมายถงึ ขอ้มูล
ข่าวสารทีเ่ฟซบุ๊กเลอืกมาแสดงทีห่น้ากระดานขอ้ความของเจา้ของบญัชผีูใ้ช้ (Blackburn, 2011) ว่าจะมโีพสต์ใดบา้ง ทีจ่ะถูก
แสดงทีห่น้ากระดานขอ้ความของเจา้ของบญัชผีูใ้ช ้ซึง่ไดจ้ากการค านวณคะแนนของแต่ละโพสต์ผ่านกจิกรรมทุกอย่างทีโ่พสต์บน 
Facebook นัน่คอื ทุกขอ้ความ รูป วดีโิอ มคี่าคะแนนประจ าตวั (ธนกร ชาล,ี 2557) ซึง่ Blackburn (2001) ไดท้ าการวจิยัทีศ่กึษา
ถึงปัจจยันี้ที่ส่งผลต่อการปฏิสมัพนัธ์ทางสงัคมกึ่งความจรงิและการเลยีนแบบตวัตน และพบว่าบุคคลจะมกีารปฏสิมัพนัธ์ทาง
สงัคมกึง่ความจรงิอย่างมากเมื่อมกีารเปิดรบัขา่วสารในระดบัสงู (Laken, 2009) 

ความคล้ายคลึง (Similarity) หมายถึง กระบวนการเรยีนรู้ในการประเมนิสิง่หนึ่งว่ามลีกัษณะโดยรวมเหมือนกนักบั
ตนเองในด้านต่างๆ (Hoffner and Cantor, 1991) รวมถึงการใช้มุมมองตัวเองในการต้องตัดสนิใจอะไรเกี่ยวกับ 
ตวันกัแสดง (Cohen, 2001) โดย Berlo (1960) ไดก้ล่าวว่าผูส้่งสารและผูร้บัสารจะต้องคลา้ยคลงึกนั หากทัง้สองฝ่ายไม่มคีวาม
คลา้ยคลงึกนั การสือ่สารกจ็ะไม่สามารถเกดิขึน้ได ้ดงันัน้เมื่อมคีวามคลา้ยคลงึกนัจะมคีวามสมัพนัธก์บัการการปฏสิมัพนัธท์าง
สงัคมกึง่ความจรงิซึง่เป็นการสือ่สารรปูแบบหนึ่งบนเครอืขา่ยสงัคมออนไลน์ 
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การปฏิสมัพนัธ์ทางสงัคมก่ึงความจริง (Parasocial Interaction) หมายถงึ การสื่อสารทีผู่ต้ดิตามเพจสรา้งจนิตนาการ 
และมคีวามรูส้กึว่ารูจ้กัและเขา้ใจเจา้ของเพจในแบบใกล้ชดิเหมอืนเป็นเพื่อนในโลกความเป็นจรงิ แต่เป็นความรูส้กึเพยีงฝ่าย
เดยีวของผูต้ดิตามเพจทีม่ใีหก้บัเจา้ของเพจ (Giles, 2002) โดย พรีภา สุวรรณโชต ิ (2551) ไดท้ าการศกึษาเรื่อง การสื่อสาร
ปฏสิมัพนัธ์ทางสงัคมกึ่งความจรงิ และการเรยีนรู้คุณค่าทางบวกจากศลิปินนักร้องเกาหลขีองกลุ่มแฟนคลบั พบว่าระดบัการ
เปิดรบัขา่วสารมคีวามสมัพนัธเ์ชงิบวกกบัระดบัการมปีฏสิมัพนัธท์างสงัคมกึง่ความจรงิ การมปีฏสิมัพนัธท์างสงัคมกึง่ความจรงิ
มคีวามสมัพนัธเ์ชงิบวกกบัระดบัการเรยีนรุคุ้ณค่าทางบวก และระดบัการเปิดรบัข่าวสารมคีวามสมัพนัธเ์ชงิบวกกบัระดบัการ
เรยีนรูคุ้ณค่าทางบวก 

การเลียนแบบตัวตน (Identification) หมายถึง การที่ผู้ติดตามเพจมีพฤติกรรมท าตามในด้านลกัษณะท่าทาง 
ทศันคต ิและค่านิยมตามรูปแบบเจา้ของเพจโดยจะมคีวามรูส้กึร่วมไปกบัเจา้ของเพจในแต่ละเหตุการณ์ดว้ย (Cohen, 2001) ซึง่
รปูแบบการสือ่สารทีใ่ชน้ัน้สง่ผลต่อประสบการณ์ทีม่ต่ีอสื่อสงัคมออนไลน์จากมุมมองของผูอ้ื่นส่งผลใหเ้กดิการปรบัพฤตกิรรมและ
ทศันคตทิางสงัคม (Erikson, 1968) ดงันัน้การเลยีนแบบตวัตนจงึมคีวามสมัพนัธก์บัเรื่องของทศันคต ิ

ทศันคติท่ีดีต่อบุคคลข้ามเพศ (Positive attitudes toward transgender) หมายถงึ สภาวะทางจติใจของผูต้ดิตามเพจที่
แสดงถงึการพรอ้มตอบสนองในทางบวกเกีย่วกบัขอ้มลูเรื่องความหลากหลายทางเพศ โดยทศันคตเิป็นสว่นหนึ่งของการเรยีนรูท้ีจ่ะ
น าไปสูก่ารเกดิปัจจยัประการแรกคอืปัจจยัทีอ่ยู่ภายในตวับุคคล (Internal Variables) หรอืปัจจยัพืน้ฐาน (Basic Determinants) ซึง่
เป็นปัจจยัทีม่ผีลต่อการตดัสนิใจซือ้ของผูบ้รโิภคโดยตรง (ศุภร เสรรีตัน์, 2540) 

ความตัง้ใจซ้ือสินค้า (Purchase Intention) หมายถงึ แรงจงูใจของบุคคลในเชงิของการวางแผนเพื่อทีจ่ะพยายามเลอืกซือ้
สนิคา้ โดยการประเมนิคุณลกัษณะประโยชน์ของสนิคา้ว่ามกีารตอบสนองความต้องการของผูบ้รโิภคไดม้ากน้อยเพยีงใด โดย
เกดิจากทศันคต ิความมัน่ใจ และความไวว้างใจของผูบ้รโิภคต่อความตัง้ใจซือ้สนิคา้จากตราสนิคา้นัน้ๆ (Spear and Singh, 
2004)  

 
3. กรอบแนวคิดการวิจยัและสมมติฐานการวิจยั 

จากการศกึษาแนวคดิ ทฤษฎ ีและงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งในอดตี โดยไดเ้พิม่ปัจจยัความคลา้ยคลงึและความตัง้ใจซือ้เขา้ไปใน
กรอบการวจิยัในอดตี  ท าใหส้ามารถก าหนดปัจจยัทีม่ผีลต่อความตัง้ใจซือ้สนิคา้ทีเ่กีย่วขอ้งกบับุคคลขา้มเพศผ่านการใชง้าน
เครอืขา่ยสงัคมออนไลน์ Facebook ไดต้ามกรอบแนวคดิ ดงัแสดงในภาพที ่1 
 

 
ภาพที ่1 แสดงกรอบแนวคดิเกีย่วกบัปัจจยัทีส่ง่ผลต่อทศันคตทิีด่ ีและความตัง้ใจซือ้สนิคา้ 
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จากทฤษฎีการเรยีนรู้ของกลุ่มเกสตลัท์ ที่มแีนวคดิว่าการเรยีนรู้เกดิจากการมองเป็นภาพรวม มีการจดัการสิง่เร้า ขอ้มูล
ต่างๆทีเ่ขา้มาใหร้วมกนัก่อนแลว้จงึพจิารณาส่วนย่อยต่อไป และรบัรูใ้นสิง่ทีค่ลา้ยคลงึกนัเพื่อจดัเขา้กลุ่มเดยีวกนั ซึง่จะเกดิขึน้
จากประสบการณ์และการเรยีนรู ้(จรีาภา เตง็ไตรรตัน์และคณะ, 2547) ดงันัน้จงึสามารถตัง้สมมตฐิานไดด้งันี้  
 

H1 : ความคลา้ยคลงึสง่ผลทางบวกต่อการปฏสิมัพนัธท์างสงัคมกึง่ความจรงิ 
 

การทีบุ่คคลมกีารใชง้าน Facebook บ่อยครัง้ บุคคลมกีารใหข้อ้เสนอแนะ แสดงความคดิเหน็และใหก้ารสนับสนุนใหเ้จา้ของ
เพจ บนัทึกของ ตุ๊ด กระท าพฤติกรรมต่างๆที่เห็นว่าเหมาะสม โดยความรู้สึกดังกล่าวเกิดขึ้นจากการได้เข้าไปดู Fanpage 
Facebook บนัทกึของ ตุ๊ด อย่างต่อเนื่อง ซึง่มลีกัษณะความสมัพนัธท์ีเ่กดิขึน้ฝ่ายเดยีวและขาดการตอบสนอง แต่รูส้กึว่ารูจ้กัและ
เขา้ใจเจา้ของเพจนัน้เป็นอย่างด ี(Isotalus, 1995) ดงันัน้จงึสามารถตัง้สมมตฐิานไดด้งันี้ 
 

H2 : การแสดงผลหน้ากระดานขอ้ความบนเครอืข่ายสงัคมออนไลน์ Facebook ส่งผลทางบวกต่อการปฏสิมัพนัธท์าง
สงัคมกึง่ความจรงิ 

 
จากการทีบุ่คคลมกีารใชง้าน Facebook บ่อยครัง้ และไดเ้หน็สถานะอย่างสม ่าเสมอมกีารสง่ขอ้ความพดูคุยและลกัษณะ

ท่าทางรวมถึงสถานที่ไปเที่ยวของเจ้าของเพจ บนัทึกของ ตุ๊ด ซึ่งอาจท าให้เกดิความผูกพนัและคดิไปว่าตนเองอยากมี
ชื่อเสยีงแบบเจา้ของเพจ บนัทกึของ ตุ๊ด และอาจมคีวามพยายามเลยีนแบบการแต่งกาย ทรงผม รวมไปถงึพฤตกิรรมต่างๆ
ดว้ย (Sarabol and Singhal, 1998) ดงันัน้จงึสามารถตัง้สมมตฐิานไดด้งันี้ 
 

H3: การแสดงผลหน้ากระดานขอ้ความบนเครอืขา่ยสงัคมออนไลน์ Facebook สง่ผลทางบวกต่อการเลยีนแบบตวัตน 
 

จากการทีบุ่คคลมปีฏสิมัพนัธท์างสงัคมกึง่ความจรงิเกดิขึน้เป็นประจ า จะท าใหเ้กดิการเรยีนรูคุ้ณค่าทางบวกจากเจา้ของ
เพจ บนัทกึของ ตุ๊ด มกีารสรา้งความสมัพนัธแ์ละรบัรูส้ ิง่ดีๆ ทีถู่กน าเสนอ (พรีภา สุวรรณโชต,ิ 2551) ดงันัน้จงึสามารถ
ตัง้สมมตฐิานไดด้งันี้ 
 

H4: การปฏสิมัพนัธท์างสงัคมกึง่ความจรงิสง่ผลทางบวกต่อทศันคตทิีด่ต่ีอบุคคลขา้มเพศ 
 

เมื่อบุคคลมกีารเลยีนแบบตวัตนจะลมืความเป็นตวัตนของตวัเองและจนิตนาการว่าตนเองกลายเป็นบุคคลต้นแบบเช่น
เจา้ของเพจบนัทกึของตุ๊ดชัว่คราวจะมองเหตุการณ์ต่างๆ ดว้ยมุมมองเดยีวกนัและมุ่งไปยงัจุดมุ่งหมายเดยีวกนั (Cohen, 
2001) ท าใหม้คีวามรูส้กึร่วมทัง้ดา้นร่างกายและจติใจไปในทางทีด่ต่ีอเจา้ของเพจบนัทกึของ ตุ๊ด ทีเ่ป็นบุคคลขา้มเพศ ดงันัน้
จงึสามารถตัง้สมมตฐิานไดด้งันี้ 
 

H5: การเลยีนแบบตวัตนสง่ผลทางบวกต่อทศันคตทิีด่ต่ีอบุคคลขา้มเพศ 
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ทศันคติเป็นส่วนหนึ่งของการเรยีนรู้ที่จะน าไปสู่การเกิดปัจจยัที่มผีลต่อการตดัสนิใจซื้อของผู้บรโิภคโดยตรง (ศุภร     
เสรรีตัน์, 2540) ดงันัน้จงึสามารถตัง้สมมตฐิานไดด้งันี้ 
 

H6: ทศันคตทิีด่ต่ีอบุคคลขา้มเพศสง่ผลทางบวกต่อความตัง้ใจซื้อสนิคา้ 
 

4. วิธีการวิจยั 
วจิยันี้เป็นวจิยัเชงิปรมิาณ (Quantitative Research) ซึง่จดัเกบ็ขอ้มลูจากกลุ่มผูต้ดิตาม Fanpage Facebook บนัทกึของ 

ตุ๊ดจ านวน 201 ตวัอย่าง เพื่อลดความคาดเคลื่อนและสรา้งความเชื่อมัน่ในการเกบ็ขอ้มูลของงานวจิยันี้ จงึใชข้นาดกลุ่ม
ตวัอย่างไม่ต ่ากว่า 200 ตวัอย่าง     

งานวจิยันี้ไดม้กีารทดสอบแบบสอบถามกบักลุ่มตวัอย่างจ านวน 3 ครัง้ เพื่อน าขอ้มูลทีไ่ดไ้ปสกดัปัจจยั ผลของการสกดั
ปัจจยัพบว่ามขีอ้ค าถามไม่จบักลุ่มในตวัแปรเดยีวกนั จงึมกีารตดัขอ้ค าถามออกจ านวน 1 ขอ้ในส่วนของปัจจยัการแสดงผล
หน้ากระดานขอ้ความบนเครอืขา่ยสงัคมออนไลน์ Facebook และทดสอบแบบสอบถามอกีครัง้ อนึ่งขอ้ค าถามในแบบสอบถาม
นี้มาจากงานวจิยัในอดตี (ประกอบดว้ย Blackburn, 2011; Hoffner and Cantor, 1991; Walch et al., 2012; Kim et al., 
2008) ต่อจากนัน้จงึแจกแบบสอบถามโดยการสง่ URL ทางสือ่สงัคมออนไลน์ และแจกแบบสอบถามในรปูแบบเอกสารคู่กนั 

 
5. ผลการวิจยั 
5.1 การทดสอบข้อตกลงเบือ้งต้นทางสถิติ 

ขอ้มลูทีจ่ดัเกบ็จ านวน 201 ชุด ถูกน ามาสอบทานขอ้มลูก่อนการประมวลผล ซึง่พบว่าไม่มขีอ้มลูใดทีข่าดหาย ส่วนการ
สอบทานการกระจายตวัของขอ้มลู (Frequencies) พบว่ามกีารกระจายแบบปกต ิ(Normal) มคีวามสมัพนัธเ์ชงิเสน้ตรง และ
ไม่มปัีญหาภาวะร่วมเสน้ตรงพหุและภาวะร่วมเสน้ตรง 

กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ทีต่อบแบบสอบถามเป็นเพศหญงิ 155 คน มอีายุระหว่าง 23-30 ปีมากทีสุ่ด รองลงมามอีายุ
ระหว่าง 31-38 ปี ความถี่ในการใชบ้รกิาร Facebook ส่วนใหญ่มากกว่า 20 ครัง้ต่อสปัดาห ์ และมรีะดบัการศกึษาระดบั
ปรญิญาตรมีากทีส่ดุ รองลงมาคอืสงูกว่าปรญิญาตร ีตามล าดบั  

ผูว้จิยัได้ใชค่้าสมัประสทิธิค์รอนแบคแอลฟา (Cronbach’s alpha) เป็นเกณฑใ์นการตรวจสอบความเชื่อถือได้ทาง
เครื่องมอืในการวจิยั โดยงานวจิยัน้ีใชเ้กณฑค่์าสมัประสทิธิแ์อลฟาทีส่งูทีส่ดุ แต่ไม่น้อยกว่า 0.7 ซึง่ถอืเป็นเกณฑท์ีเ่หมาะสม
ส าหรบังานวจิยั Basic Research (Aoki and Downes, 2003) ในการวดัความเชื่อมัน่ในความสม ่าเสมอหรอืความคงทีข่อง
ค าถามในแบบสอบถาม 

งานวจิยันี้ใชก้ารวเิคราะหอ์งคป์ระกอบตวัแปร (Factor Analysis) เป็นเกณฑใ์นการตดัสนิจ านวนปัจจยัทางสถติ ิโดยใช้
ค่า Eigen ทีส่งูกว่า 1 และก าหนดค่า Factor Loadings ของตวัวดัในปัจจยัต้องมคี่าสงูกว่า 0.5 (Hair et al., 2010) จากผล
การวเิคราะห์พบว่าทุกตวัแปรมคี่าสงูกว่า 0.5 และเกาะกลุ่มกนัจงึไม่ตดัตวัแปรใดออก ผลการวเิคราะหอ์งคป์ระกอบได้
จ านวนปัจจยัทัง้หมด 6 องคป์ระกอบ (ดงัแสดงในตารางที ่1) 
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ตารางที ่1 ปัจจยัทีไ่ดจ้ากการวเิคราะหอ์งคป์ระกอบ 

ปัจจยั 
Factor 

Loading 
ปัจจยั 1: ความคลา้ยคลึง (% of variance = 15.071, α = 0.821) 
ท่านรูส้กึว่าท่านมมีุมมองต่อเหตุการณ์ต่างๆ ในรปูแบบเฮฮาปนตลกเหมอืนกบัเจา้ของเพจบนัทกึของตุ๊ด 

 
0.823 

ท่านมแีนวความคดิต่างๆ เกีย่วกบัเหตุการณ์ต่างๆ ทีพ่บเจอในชวีติเหมอืนกบัเจา้ของเพจบนัทกึของตุ๊ด 0.814 
ท่านรูส้กึว่าเนื้อหาของเจา้ของเพจบนัทกึของตุ๊ดสอดคลอ้งกบัเหตุการณ์ทีพ่บเจอในชวีติของตนเอง 0.812 
ปัจจยั 2: การแสดงผลหน้ากระดานข้อความบนเครอืข่ายสงัคมออนไลน์ Facebook (% of variance 
= 55.881, α = 0.839) 
ท่านเหน็การอพัเดทสถานะใหมข่อง Fanpage Facebook บนัทกึของตุ๊ดบนหน้ากระดานขอ้ความของท่าน 
(New feed) บ่อยครัง้ 

 
 

0.882 

ท่านเขา้ถงึหน้าบญัชผีูใ้ช ้Fanpage Facebook บนัทกึของตุ๊ดบอ่ยครัง้ 0.785 
ท่านใชเ้วลากบัการตัง้ใจอ่านขอ้มลูทีถู่กอพัเดทจาก Fanpage Facebook บนัทกึของตุ๊ดบนหน้ากระดาน
ขอ้ความของท่าน (New feed) 

0.681 

ท่านไดร้บัขอ้มลูขา่วสารจาก Fanpage Facebook บนัทกึของตุ๊ด 0.753 
ปัจจยั 3: การปฏิสมัพนัธท์างสงัคมก่ึงความจริง (% of variance = 51.092, α = 0.848) 
เจา้ของเพจบนัทกึของตุ๊ดเขา้ใจถงึสิง่ต่างๆ ทีท่่านตอ้งการทราบ 

 
0.831 

ท่านเหน็ว่าเจา้ของเพจบนัทกึของตุ๊ดเป็นเหมอืนเพื่อนของท่านจรงิๆ 0.790 

ท่านคดิว่าหากเจา้ของเพจบนัทกึของตุ๊ดไปออกรายการทวี ีท่านจะดรูายการนัน้ 0.776 

ท่านรูส้กึเสมอืนไดอ้ยู่กบัใครสกัคนทีท่่านรูจ้กัด ีเมื่อไดอ้่านขอ้มลูต่างๆ ในเพจบนัทกึของตุ๊ด 0.767 

ปัจจยั 4: การเลียนแบบตวัตน (% of variance = 14.789, α = 0.786) 
ท่านมคีวามตอ้งการทีจ่ะเปลีย่นแปลงตนเองใหเ้ป็นแบบทีเ่จา้ของเพจบนัทกึของตุ๊ดเป็น 

 
0.835 

ท่านสนบัสนุนในทุกๆ สิง่ทีเ่จา้ของเพจบนัทกึของตุ๊ดใหก้ารสนบัสนุน 0.741 

ท่านอยากจะมอีารมณ์และแนวความคดิทีเ่หมอืนเจา้ของเพจบนัทกึของตุ๊ดมากกว่านี้ 0.709 

ท่านมกัจะมคีวามเชื่อในสิง่ต่างๆ เหมอืนกบัทีเ่จา้ของเพจบนัทกึของตุ๊ดเชื่อ 0.679 

ปัจจยั 5: การมีทศันคติท่ีดีต่อบุคคลข้ามเพศ (% of variance = 66.638, α = 0.863) 
ท่านคดิว่ากะเทยเป็นสว่นหนึ่งทีจ่ะชว่ยพฒันาสงัคมได ้

 
0.852 

ท่านคดิว่ากะเทยควรไดร้บัการยอมรบัอย่างเท่าเทยีมกนัในสงัคม 0.846 

ท่านคดิว่าเป็นเรื่องทีด่ถีา้สงัคมยอมรบักะเทยว่าเป็นคนปกต ิ 0.818 

ท่านสนุกสนานทีจ่ะเขา้ร่วมงานทีก่ะเทยเป็นผูจ้ดังาน 0.809 

ท่านอยากจะมเีพื่อนเป็นกะเทย 0.754 
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ตารางที ่1 ปัจจยัทีไ่ดจ้ากการวเิคราะหอ์งคป์ระกอบ (ต่อ) 
ปัจจยั Factor 

Loading 
ปัจจยั 6: ความตัง้ใจซ้ือสินค้า (% of variance = 87.134, α = 0.950) 
ท่านมคีวามตัง้ใจจะซือ้หนงัสอืบนัทกึของตุ๊ดเป็นหนงัสอืเล่มถดัไป 

 
0.963 

ท่านมคีวามตัง้ใจจะซือ้หนงัสอืบนัทกึของตุ๊ดภายใน 3 เดอืนขา้งหน้า 0.935 
ท่านคดิว่าจากการทีท่่านตดิตามเพจบนัทกึของตุ๊ดท าใหท้่านมแีนวโน้มจะซือ้หนงัสอืบนัทกึของตุ๊ด 0.932 
ท่านคดิว่าเมื่อเพจบนัทกึของตุ๊ดแจง้ว่ามกีารจดัพมิพเ์ป็นหนงัสอื ท่านสนใจจะซือ้หนงัสอืบนัทกึของตุ๊ด 0.904 

 
5.2 การวิเคราะหผ์ลการวิจยั 

การทดสอบสมมติฐานการวจิยัในครัง้นี้ ผูว้จิยัใช้สถติิการวเิคราะห์การถดถอยเชงิเสน้อย่างง่าย (Simple Linear 
Regression Analysis) และวธิกีารวเิคราะหก์ารถดถอยเชงิพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) โดยแบ่งการวเิคราะห์
ออกเป็น 4 สว่น ตามลกัษณะของกรอบแนวคดิวจิยั ดงัต่อไปนี้ 

ส่วนท่ี 1 ผลการวเิคราะหก์ารถดถอยพหุคณูแสดงใหเ้หน็ว่าตวัแปรอสิระก าหนดตวัแปรตาม ทีร่ะดบันัยส าคญั p =  0.000 
(F2,198 = 64.680) ซึง่สามารถอธบิายความผนัแปรของตวัแปรตามคอืการปฏสิมัพนัธท์างสงัคมกึง่ความจรงิไดร้อ้ยละ 39.50 (R2 
= 0.395) เมื่อวเิคราะหใ์นรายละเอยีดของตวัแปรอสิระจะพบว่าตวัแปรการแสดงผลหน้ากระดานขอ้ความบนเครอืข่ายสงัคม
ออนไลน์ Facebook และความคลา้ยคลงึ เป็นตวัก าหนดการปฏสิมัพนัธท์างสงัคมกึง่ความจรงิทีร่ะดบันัยส าคญั p = 0.000 และ 
0.001 ตามล าดบั (ดงัแสดงในตารางที ่2-3) ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ Berlo (1960) ทีก่ล่าวว่าผูส้่งสารและผูร้บัสารจะต้อง
คลา้ยคลงึกนั หากทัง้สองฝ่ายไม่มคีวามคลา้ยคลงึกนั การสื่อสารกจ็ะไม่สามารถเกดิขึน้ได ้ และงานวจิยัของ Rubin and   
Perse (1987) ทีก่ล่าวว่าเมื่อผูช้มไดร้บัข่าวสารอย่างต่อเนื่อง จะเชื่อว่าตวับุคคลต้นแบบมตีวัตนเหมอืนคนอื่นๆ ทีพ่บเจอแบบ
เป็นตวัตนจรงิๆ และเป็นเหมอืนเพื่อนในชวีติจรงิ 

 
ตารางที ่2 ค่าสถติกิารวเิคราะหก์ารถดถอย (Regression) ของความสมัพนัธร์ะหว่างตวัแปรการแสดงผลหน้ากระดาน

ขอ้ความบนเครอืขา่ยสงัคมออนไลน์ Facebook ความคลา้ยคลงึ และการปฏสิมัพนัธท์างสงัคมกึง่ความจรงิ 

Model 
Sum of 
Squares 

df 
Mean 

Square 
F Sig. 

Regression 47.211 2 23.606 64.680 0.000* 
Residual 72.262 198 0.365   
Total 119.473 200    

* p<0.05 
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ตารางที ่3 ผลการวเิคราะหก์ารถดถอยปกต ิของความสมัพนัธร์ะหว่างตวัแปรการแสดงผลหน้ากระดาน 
ขอ้ความบนเครอืขา่ยสงัคมออนไลน์ Facebook  ความคลา้ยคลงึ และการปฏสิมัพนัธท์างสงัคมกึง่ความจรงิ 

Model 
Unstandardized 

Coefficients 
Standardized 
Coefficients t Sig. 

B Beta 
ค่าคงที ่ 1.401  6.614 0.000 
Facebook Exposure 0.382 0.434 6.020 0.000* 
similarity 0.238 0.255 3.535 0.001* 

* p<0.05 
R = 0.629 , R2 = 0.395 , SE = 0.60412 

 
ส่วนท่ี 2 ผลการวเิคราะหส์มการถดถอยเชงิเสน้เดยีวแสดงใหเ้หน็ว่าตวัแปรอสิระคอืการแสดงผลหน้ากระดานขอ้ความ

บนเครอืข่ายสงัคมออนไลน์ Facebook ก าหนดตวัแปรตามคอืการเลยีนแบบตวัตน ทีร่ะดบันัยส าคญั p =  0.000 (F1,199 = 
24.670) ซึง่สามารถอธบิายความผนัแปรของตวัแปรตามไดร้อ้ยละ 11 (R2 = 0.110) เมื่อวเิคราะหใ์นรายละเอยีดของตวัแปร
อสิระ จะพบว่าการแสดงผลหน้ากระดานขอ้ความบนเครอืข่ายสงัคมออนไลน์ Facebook เป็นตวัก าหนดการเลยีนแบบ
ตวัตน ทีร่ะดบันัยส าคญั p = 0.000 (ดงัแสดงในตารางที ่4-5) ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ Blackburn (2011) ทีม่ผีลการ
วเิคราะหก์ารวจิยัพบว่าเมื่อมกีารใชง้านเครอืข่ายสงัคมออนไลน์ Facebook บ่อยครัง้ จะซมึซบัลกัษณะต่างๆและเกดิการ
เลยีนแบบตวัตนได ้
 

ตารางที ่4 ค่าสถติกิารวเิคราะหก์ารถดถอย (Regression) ของความสมัพนัธร์ะหว่างตวัแปรการแสดงผลหน้ากระดาน
ขอ้ความบนเครอืขา่ยสงัคมออนไลน์ Facebook และการเลยีนแบบตวัตน 

Model 
Sum of 
Squares 

df 
Mean 

Square 
F Sig. 

Regression 12.484 1 12.484 24.670 0.000* 
Residual 100.701 199 0.506   
Total 113.185 200    

* p<0.05 
 

ตารางที ่5 ผลการวเิคราะหก์ารถดถอยปกต ิของความสมัพนัธร์ะหว่างตวัแปรการแสดงผลหน้ากระดาน 
ขอ้ความบนเครอืขา่ยสงัคมออนไลน์ Facebook และการเลยีนแบบตวัตน 

Model 
Unstandardized 

Coefficients 
Standardized 
Coefficients t Sig. 

B Beta 
ค่าคงที ่ 2.229  10.499 .000* 
Facebook Exposure 0.284 0.332 4.967 .000* 

* p<0.05 
R = 0.332 , R2 = 0.110 , SE = 0.71136 
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ส่วนท่ี 3 ผลการวเิคราะหก์ารถดถอยพหุคูณแสดงใหเ้หน็ว่าตวัแปรอสิระก าหนดตวัแปรตาม ทีร่ะดบันัยส าคญั p = 0.000 
(F2,198 = 23.158) ซึง่สามารถอธบิายความผนัแปรของตวัแปรตามคอืการมทีศันคติทีด่ต่ีอบุคคลขา้มเพศไดร้อ้ยละ 19 (R2 = 
0.190) เมื่อวเิคราะห์ในรายละเอยีดของตวัแปรอสิระจะพบว่าตวัแปรการปฏสิมัพนัธ์ทางสงัคมกึ่งความจรงิ และการเลยีนแบบ
ตวัตน เป็นตวัก าหนดการมทีศันคตทิีด่ต่ีอบุคคลขา้มเพศ ทีร่ะดบันัยส าคญั p = 0.000 และ 0.040 ตามล าดบั (ดงัแสดงในตารางที ่
6-7) ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ Giles (2002) ทีก่ล่าวว่าเมื่อมกีารปฏสิมัพนัธท์างสงัคมกึง่ความจรงิ ผูช้มจะมคีวามเชื่อว่า
นักแสดงสื่อสารกบัตนเองโดยตรง ซึง่เป็นความรูส้กึทีผู่กพนัลกึซึง้และตวัผูช้มมคีวามพงึพอใจ และงานวจิยัของ Loudon (1993) 
ซึง่พบว่าพฤตกิรรมมอีทิธพิลต่อการแสดงออกของบุคคล 
 

ตารางที ่6 ค่าสถติกิารวเิคราะหก์ารถดถอย (Regression) ของความสมัพนัธร์ะหว่างตวัแปรการปฏสิมัพนัธท์างสงัคม 
กึง่ความจรงิ การเลยีนแบบตวัตน และการมทีศันคตทิีด่ต่ีอบุคคลขา้มเพศ 

Model 
Sum of 
Squares 

df Mean Square F Sig. 

Regression 14.331 2 7.166 23.158 0.000* 
Residual 61.267 198 0.309   
Total 75.598 200    

* p<0.05 
 
ตารางที ่7 ผลการวเิคราะหก์ารถดถอยปกต ิของความสมัพนัธร์ะหว่างตวัแปรการปฏสิมัพนัธท์างสงัคมกึง่ความจรงิ การ

เลยีนแบบตวัตน และการมทีศันคตทิีด่ต่ีอบุคคลขา้มเพศ 

Model 
Unstandardized 

Coefficients 
Standardized 
Coefficients t Sig. 

B Beta 
ค่าคงที ่ 3.164  15.251 0.000 
Parasocial 0.260 0.326 4.243 0.000* 
Identification 0.130 0.159 2.071 0.040* 

* p<0.05 
R = 0.435 , R2 = 0.190 , SE = 0.55626 
 

ส่วนท่ี 4 ผลการวเิคราะหก์ารถดถอยเชงิเสน้เดยีวแสดงใหเ้หน็ว่าตวัแปรอสิระคอืการมทีศันคตทิีด่ต่ีอบุคคลขา้มเพศ ก าหนด
ตวัแปรตามคอืความตัง้ใจซือ้สนิคา้ ทีร่ะดบันัยส าคญั p =  0.000 (F1,199 = 21.273) ดงัแสดงในตารางที ่4.24 ซึง่สามารถอธบิาย
ความผนัแปรของตวัแปรตามไดร้อ้ยละ 9.70  (R2 = 0.097) เมื่อวเิคราะหใ์นรายละเอยีดของตวัแปรอสิระ จะพบว่าการมทีศันคตทิีด่ี
ต่อบุคคลขา้มเพศ เป็นตวัก าหนดความตัง้ใจซือ้สนิคา้ ทีร่ะดบันัยส าคญั p = 0.000 (ดงัแสดงในตารางที ่8-9) ซึง่สอดคลอ้งกบั
งานวจิยัของ Eagly and Chaiken (1993) และ Yilmaz (2011) อธบิายว่า ความตัง้ใจซือ้คอืแรงจงูใจของบุคคลในเชงิของการวางแผน
เพื่อทีจ่ะพยายามเลอืกซือ้สนิคา้ ซึง่ความตัง้ใจซือ้ดงักล่าวสามารถน าขอ้มลูไปวเิคราะหแ์ละใชใ้นการท านายพฤตกิรรมของผูบ้รโิภค
ทีม่คีวามใกลเ้คยีงกบัความเป็นจรงิมากทีส่ดุอกีดว้ย 
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ตารางที ่8 ค่าสถติกิารวเิคราะหก์ารถดถอย (Regression) ของความสมัพนัธร์ะหว่างตวัแปรการมทีศันคตทิีด่ต่ีอ 
บุคคลขา้มเพศ และความตัง้ใจซือ้สนิคา้ 

Model 
Sum of 
Squares 

df Mean Square F Sig. 

Regression 25.510 1 25.510 21.273 0.000* 
Residual 238.638 199 1.199   
Total 264.148 200    

* p<0.05 
 

ตารางที ่9 ผลการวเิคราะหก์ารถดถอยปกตขิองความสมัพนัธร์ะหว่างตวัแปรการมทีศันคตทิีด่ต่ีอบุคคลขา้มเพศ 
และความตัง้ใจซือ้สนิคา้ 

Model 
Unstandardized 

Coefficients 
Standardized 
Coefficients t Sig. 

B Beta 
ค่าคงที ่ 0.638  1.105 0.271 
PositiveAttitude 0.581 0.311 4.612 .000* 

* p<0.05 
R = 0.311 , R2 = 0.097 , SE = 1.09507 
 
6. สรปุผลการวิจยั 

งานวจิยันี้ไดข้ยายความเขา้ใจทฤษฎีการกระท าที่มเีหตุผล (Theory of Reason Action) และจากการทบทวน
วรรณกรรมและงานวจิยัในอดตีทีเ่กีย่วขอ้งแสดงใหเ้หน็ว่า รปูแบบการปฏสิมัพนัธบ์นเครอืขา่ยออนไลน์และทศันคตสิง่ผลต่อ
ความตัง้ใจซือ้สนิคา้ นอกจากนี้ยงัศกึษาเรื่องความคลา้ยคลงึทีส่ง่ผลต่อการปฏสิมัพนัธท์างสงัคมกึง่ความจรงิอกีดว้ย ซึง่เป็น
ปัจจยัใหม่ของงานวจิยันี้ดว้ย 

ผลการวจิยัแสดงใหเ้หน็ว่าลกัษณะทางประชากรศาสตรส์่วนใหญ่เป็นเพศหญงิ มอีายุระหว่าง 23-30 ปี ส่วนใหญ่มี
ระดบัการศกึษาระดบัปรญิญาตรี และมใีชบ้รกิาร Facebook มากกว่า 20 ครัง้ต่อสปัดาห์ โดยปัจจยัการแสดงผลหน้า
กระดานขอ้ความบนเครอืข่ายสงัคมออนไลน์ Facebook มผีลต่อการปฏสิมัพนัธ์ทางสงัคมกึ่งความจรงิมากกว่าความ
คล้ายคลงึ และการปฏสิมัพนัธ์ทางสงัคมกึ่งความจริงมผีลต่อทศันคติที่ดต่ีอบุคคลขา้มเพศมากกว่าการเลียนแบบตวัตน 
นอกจากนี้ยงัพบว่าทศันคติทีด่ต่ีอบุคคลขา้มเพศมผีลต่อความตัง้ใจซื้อสนิคา้  โดยเมื่อพจิารณาจากความตัง้ใจซือ้สนิคา้ที่
เกีย่วกบับุคคลขา้มเพศ คอื หนังสอืบนัทึกของ ตุ๊ด นัน้ แสดงใหเ้หน็ว่าบุคคลทีใ่ชง้าน Facebook เป็นประจ า การแสดงผล
หน้ากระดานขอ้ความบนเครอืข่ายสงัคมออนไลน์ Facebook มผีลต่อการปฏสิมัพนัธท์างสงัคมกึง่ความจรงิ โดยเมื่อมกีาร
ปฏสิมัพนัธท์างสงัคมกึง่ความจรงิจะส่งผลต่อทศันคตทิีด่ต่ีอบุคคลขา้มเพศ และทศันคติทีด่ต่ีอบุคคลขา้มเพศมผีลต่อความ
ตัง้ใจซือ้สนิคา้ หากบุคคลขา้มเพศตอ้งการสือ่สารเพื่อท าการตลาดขายสนิคา้ผ่านเครอืข่ายสงัคมออนไลน์ Facebook ควรมี
การปฏสิมัพนัธก์บัผูต้ดิตามใหบ้่อยครัง้เพื่อสรา้งความสมัพนัธท์ีด่ ีโดยอาจเจาะไปทีก่ลุ่มบุคคลทีใ่ชง้าน Facebook และเขา้
มามปีฏสิมัพนัธใ์นเพจอย่างต่อเนื่อง เพราะเป็นการสร้างความสมัพนัธท์ี่ดมีแีนวโน้มทีจ่ะมทีศันคติทีด่แีละความตัง้ใจซื้อ
สนิคา้  
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อน่ึงงานวจิยันี้ผูว้จิยัไดท้ าการศกึษาปัจจยัทีเ่ป็นลกัษณะเฉพาะของการใชง้าน Facebook เท่านัน้ ดงันัน้ผลทีไ่ดอ้าจจะ
ไม่สามารถน าไปใช้อ้างอิงกบัเครือข่ายสงัคมออนไลน์ประเภทอื่น และศึกษากลุ่มตวัอย่างเฉพาะผู้ที่ติดตาม Fanpage 
Facebook บนัทกึของ ตุ๊ด เท่านัน้ โดยกลุ่มตวัอย่างส่วนมากเป็นเพศหญงิมากกว่าเพศชาย ซึง่เพศหญงิมกัจะแสดงความ
คดิเหน็หรอืมอีารมณ์ร่วมไปกบัสิง่ต่างๆ ดกีว่าเพศชายจงึอาจส่งผลทางบวกใหม้ทีศันคตทิีด่ไีด ้ดงันัน้จงึน าไปสู่การวจิยัใน
อนาคตเกีย่วกบับุคคลทัว่ไปทีไ่ม่ไดต้ดิตาม Fanpage Facebook บนัทกึของ ตุ๊ด หรอืศกึษาเกีย่วกบับุคคลขา้มเพศทีไ่ม่ใช่
เพจดงักล่าว เป็นตน้ และพบว่าตวัแปรดา้นรูปแบบการปฏสิมัพนัธบ์นเครอืข่ายออนไลน์ Facebook มผีลต่อทศันคตทิีด่ใีน
ระดบัที่ไม่สงูมากนัก และตวัแปรด้านทศันคติที่ดมีผีลต่อความตัง้ใจกอ็ยู่ในระดบัค่อนขา้งต ่า เนื่องจากอาจมตีวัแปรอื่นที่
ส่งผลมากกว่า ดงันัน้งานวจิยัต่อเนื่องควรศกึษาว่ามตีวัแปรใดบ้างทีส่่งผลต่อทศันคติที่ดขีองบุคคลในการตัง้ใจซือ้สนิค้า 
นอกจากนี้ควรศกึษาถงึความสมัพนัธร์ะหว่างปัจจยัต่างๆ ดว้ย 
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