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52602784 : สาขาวชิาการประกอบการ 

คาํสาํคญั :  ปัจจยัทีมีผล/การตดัสินใจ/ส่วนประสมทางการตลาด/พฤติกรรม/ปัจจยัดา้นอินเตอร์เน็ต  
  สุภาพร  ชุ่มสกุล : ปัจจยัทีมีผลต่อการตดัสินใจซือสินคา้และบริการผา่นระบบอินเตอร์เน็ต  
ของนกัศึกษาปริญญาโท มหาวทิยาลยัศิลปากร.  อาจารยที์ปรึกษาการคน้ควา้อิสระ   :  ผศ. นภนนท ์  
หอมสุด.  118  หนา้. 
 

 การวิจัยครังนีมีวตัถุประสงค์ เพือศึกษาลักษณะทางด้านประชากรศาสตร์ ด้าน
พฤติกรรม  และการตดัสินใจซือสินคา้และบริการผา่นระบบอินเตอร์เน็ต  ประชากรของการศึกษา
ครังนีคือ นกัศึกษาปริญญาโท มหาวิทยาลยัศิลปากร ปีการศึกษา 2552 ทงัหมด 12 คณะใชสู้ตรการ
คาํนวณขนาดประชากรของ Taro Yamane ทีระดบัความเชือมนัร้อยละ 95 ไดจ้าํนวน 357 คน  

 ผลการวจิยัพบวา่ 
 1. ผลการศึกษาพบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงอยูใ่นช่วงอายุ 26-30 ปี   

และศีกษาอยูค่ณะศึกษาศาสตร์ ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพพนกังานบริษทัเอกชน และใชอิ้นเทอร์เน็ต
ในช่วง 21:01-00:00 น. จาํนวนการใชม้ากกวา่ 14 ครัง เฉลียครังละ 60-90 นาทีมีประสบการณ์ใน
การใชม้ากกวา่ 5 ปี และมีอุปกรณ์เป็นของตวัเองโดยใชโ้น๊คบุค๊เชือมต่ออินเทอร์เน็ต สถานทีทีใช้
คือ บา้น โดยวตัถุประสงคข์องการใชง้าน คือ การสือสาร (Chat, Email, Facebook, Board)  

2. ในดา้นพฤติกรรรม ผลการศึกษาพบวา่ ผูที้เคยซือสินคา้และบริการ  มีความพึงพอใจ
อยูใ่นระดบัปานกลาง โดยสังซือกลุ่มสินคา้บริโภคมากทีสุด  คือ หนงัสือ  ส่วนกลุ่มสินคา้บริการ
มากทีสุด  คือ จองโรงแรมทีพกั  เหตุผลในการสังซือ คือ มีความสะดวกในการสังซือ  ส่วนปัญหา
และอุปสรรคทีพบส่วนใหญ่ คือสินคา้มีคุณภาพไม่ตรงกบัทีโฆษณาไว ้ ส่วนดา้นผูที้ไม่เคยซือ
สินคา้และบริการ  พบว่า เหตุผลหลกัทียงัไม่เคยซือสินคา้และบริการผา่นอินเตอร์เน็ต คือ ยงัไม่มี
ความตอ้งการซือสินคา้และบริการ     
  3. ระดบัการตดัสินใจต่อส่วนประสมทางการตลาดทีมีผลต่อการตดัสินใจซือสินคา้และ
บริการผ่านระบบอินเตอร์เน็ต โดยรวมอยู่ในระดบัมาก โดยเรียงลาํดบัความสําคญัจากมากไปหา
นอ้ยดงันีคือ ดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้นสภาพแวดลอ้มการให้บริการ ดา้นช่องางการจดัจาํหน่าย ดา้นราคา 
ดา้นกระบวนการใหบ้ริการ ดา้นบุคลากร และดา้นการส่งเสริมการตลาด ตามลาํดบั 
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52602784 : MAJOR : ENTREPRENEURSHIP 
KEY WORD : INFLUENCING FACTORS/DECISION/MARKETING MIX/BEHAVIORS/  
INTERNET FACTORS 
 SUPAPORN  CHUMSAKUL : INFLUENCING  FACTORS  TOWARDS  DECISION  
MAKING  OF  PURCHASING  GOOD  AND  SERVICES  OVER  THE  INTERNET  BY  
MASTER’S  DEGREE  STUDENTS  AT  SILPAKORN  UNIVERSITY.  INDEPENDENT STUDY 
ADVISOR :  ASST. PROF. NOPBHANONT HOMSUD.  118  pp. 
 
  
 The objective of this research were to study of Demographical characteristics of 
consumer who did purchase goods and services over the internet. What behaviors exhibited 
by these consumer in the course of purchasing goods and services over the internet. What 
influenced factors led consumer to make decision of purchasing Goods and Services over the 
Internet. A population was Master’s degree students at Slipakorn university academic year 
2009 which totally 12 faculties. Yamane’s theory was brought to define sizing of sampling 
group with the confident level of 95%.  The total number of sample is 357 persons. 
. The research findings are as follow; 

1. This research indicates that females were a majority of respondents provided 
by age of twenty- six to thirty studied in a faculty of education. Business employees’ 
occupation was mostly . Time of 21:00 to midnight period was the most frequencies of 
internet used as well as a highest number of internet used per week was more than 14 times. 
Furthermore, duration of internet used per time was about 60 to 90 minutes by average. 
Notebook was the most popular equipment had been used to connect internet where home 
was the top place using internet. To communication to the others was a main purpose of 
internet used; for an example; chat, email, facebook and board exchange. 

2. Corresponding consumer behaviors, who did purchase goods and services, in 
this research found that mostly of whom bought goods and services over internet had at least 
a medium satisfaction score and what the most goods were bought is books. Hotel 
reservation was the most popular services . Mostly of bought reason was convenience 
whereas product quality mismatch according to advertising was an often trouble experience . 
The result of consumer who said never bought goods and service over internet in this 
research was they do not need goods and service .   

3. How 7Ps marketing mix factors influenced consumer’s decision made to buy 
goods and service in this research found that by overall 7Ps factors influenced consumer at 
most level which product, physical environment, place, price, processes and promotion were 
the most influencers respectively. 
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กติติกรรมประกาศ 
 
 การคน้ควา้อิสระฉบบันีสามารถสาํเร็จลุล่วงไปไดด้ว้ยดีเนืองจากไดรั้บความช่วยเหลือ 
ความกรุณาและความร่วมมือจากบุคคลหลายท่านดว้ยกนั ผูว้จิยัจึงขอขอบพระคุณบุคคลดงัต่อไปนี 
 ขอขอบพระคุณ ผูช่้วยศาสตราจารยน์ภนนท ์  หอมสุด อาจารยที์ปรึกษาการคน้ควา้อิสระ 
ทีไดใ้หค้าํแนะนาํ ขอ้เสนอแนะ ตรวจสอบแกไ้ขขอ้บกพร่องและขอ้คิดเห็นต่าง ๆ อนัเป็นประโยชน์ 
อยา่งยงิ ดว้ยความเอาใจใส่ติดตามผลงานอยา่งใกลชิ้ด ซึงนบัเป็นส่วนสาํคญัต่อความสําเร็จในครังนี 
 ขอขอบพระคุณ รองศาสตราจารย์ ประสพชัย  พสุนนท์ เป็นผูใ้ห้คาํแนะนาํการใช้  
แบบสอบถามสาํหรับการวิจยัในครังนี 
 ขอขอบพระคุณ ผูช่้วยศาสตราจารย ์ ดร.พิทกัษ ์ ศิริวงศ ์ เป็นผูใ้หค้าํแนะนาํและตรวจสอบ 
ความถูกตอ้งการใชแ้บบสอบถามสาํหรับการวจิยัในครังนี 
 ขอขอบพระคุณ คณาจารยทุ์กท่านในทุกคณะของมหาวทิยาลยัศิลปากร ทีไดอ้นุเคราะห์
ในแจกแบบสอบถามเพือเก็บขอ้มูลในแต่ละคณะ 
 ขอขอบพระคุณ นักศึกษาปริญญาโททุกคณะทีได้ให้ความร่วมมือและเสียสละ
เวลาในการใหต้อบแบบสอบถามเพือเป็นขอ้มูลทีใชใ้นการวจิยัครังนี 
 ขอขอบพระคุณ บิดา มารดา และครอบครัว ทีเป็นกาํลงัใจ ช่วยเหลือและสนบัสนุน
ส่งเสริมในทุก ๆ ดา้นแก่ผูว้จิยัตงัแต่เริมตน้ จนการคน้ควา้อิสระฉบบันีสาํเร็จลงดว้ยดี 
 ทา้ยทีสุดนี หากมีขอ้บกพร่องหรือขอ้ผดิพลาดประการใด ผูว้จิยัตอ้งขออภยัเป็นอยา่งสูง
ในขอ้บกพร่องและขอ้ผดิพลาดนนั และผูว้จิยัหวงัวา่การคน้ควา้อิสระฉบบันีคงมีประโยชน์สาํหรับ 
ผูที้สนใจทีจะศึกษารายละเอียดเกียวกบัการทาํธุรกิจพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ต่อไป 
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