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 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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บทท ี1 
บทนํา 

 
1. ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา 

ปัจจุบนัความกา้วหน้าทางเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เป็นไปอย่างรวดเร็วและไดเ้ขา้มามี
บทบาทสําคญัในการดาํเนินชีวิตประจาํวนัเป็นอย่างมาก ทาํให้ระบบอินเตอร์เน็ตมีการขยายตวั
แพร่หลายและเป็นสาเหตุอย่างหนึงทีทาํให้ระบบการคา้เปลียนแปลงไปจากเดิม  ทีมีการซือขาย
แลกเปลียนสินค้าระหว่างผูซื้อและผูบ้ริโภคในรูปแบบร้านค้าแบบเดิมมาเป็นระบบพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ทีใช้อินเตอร์เน็ตเป็นสือกลางการคา้ระหว่างผูค้า้กบัผูบ้ริโภคได้ทวัโลกอย่างเสรี      
จึงเป็นเหตุใหร้ะบบพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์เติบโตขึนอยา่งมาก 

ปัจจุบนัเทคโนโลยีสารสนเทศไดเ้ขา้มามีบทบาทและเปลียนแปลงวิถีชีวิตของมนุษย์
และเศรษฐกิจโลกเป็นอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยีสารสนเทศด้านฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ 
ฐานขอ้มูลหรือด้านการติดต่อสือสารทีได้รับการพฒันาให้มีความสามารถมากขึนอย่างเห็นได้
ชดัเจน ซึงนอกจากเทคโนโลยดีา้นต่างๆเหล่านีจะมีวตัถุประสงคใ์นการนาํมาใชง้านโดยเฉพาะดา้น
ธุรกิจแลว้ การนาํองคป์ระกอบเหล่านีมารวมกนัเพือสร้างเป็นระบบสาระสนเทศซึงก็มีวตัถุประสงค์
เช่นเดียวกัน คือ สนับสนุนหรือช่วยเหลือให้ธุรกิจประสบความสําเร็จได้ง่ายและรวดเร็วยิงขึน   
(กิตติ ภกัดีวฒันะกุล, 2549 : 1)  และจากการเปลียนแปลงทางดา้นเทคโนโลยีทีรวดเร็วนี การขาย
สินคา้หรือบริการต่างๆจึงไดมี้การนาํเทคโนโลยีเขา้มาประยุกตใ์ช ้ทีเรียกวา่ E-commerce หรือการ
พาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ ซึงอาศยัเทคโนโลยีการสือสารและเทคโนโลยีสารสนเทศผ่านเครือข่าย
อินเตอร์เน็ต ทาํให้สามารถเขา้ถึงลูกคา้ไดเ้ป็นจาํนวนมากจากทวัทุกมุมโลก สามารถกระจายสินคา้
ไดอ้ยา่งรวดเร็วและประหยดัค่าใชจ่้ายในการดาํเนินงาน สามารถเจาะกลุ่มลูกคา้ทีเป็นเป้าหมายได้
โดยง่าย สะดวกและรวดเร็วโดยมีค่าใชจ่้ายทีตาํ ฯลฯ และเมือมองในแง่ของผูบ้ริโภค ผูบ้ริโภคก็
สามารถสังซือสินคา้และบริการไดทุ้กสถานทีตลอดเวลาผา่นทางเวบ็ไซตบ์นเครือข่ายอินเตอร์เน็ต 
สามารถรับขอ้มูลข่าวสารเกียวกบัสินคา้และบริการทีทนัสมยัไดอ้ยา่งรวดเร็ว นอกจากนียงัส่งผลให้
มีกระแสเงินไหลเวยีนอยูใ่นระบบนีอยา่งมหาศาล มีผลทาํให้การซือขายสินคา้ผา่นทางอินเตอร์เน็ต
มีปริมาณเพิมมากขึนทุกปี และเป็นธุรกิจทีมีการวิเคราะห์จากหลายฝ่ายแลว้วา่ เป็นการดาํเนินธุรกิจ
สาํหรับทศวรรษหนา้ (สุภทัรา ทฤษฎิคุณ, 2545 :1) 
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การพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์เป็นการซือขายแลกเปลียนสินคา้และบริการผ่านสือกลาง
อินเตอร์เน็ตโดยผูบ้ริโภคไม่จาํเป็นตอ้งเดินทางมายงัสถานทีจริง  ทงัยงัเป็นการแลกเปลียนขอ้มูล
ข่าวสารในเรืองการคา้ไดเ้ป็นอยา่งดี จึงถือเป็นเทคโนโลยีทีสร้างประโยชน์ให้ทงัผูซื้อและผูข้าย คือ 
เป็นการประหยดัค่าใชจ่้ายในการติดต่อแบบเดิมๆ ลดขนัตอนการประกอบธุรกิจ และทีสําคญัไม่มี
ขอ้จาํกดัเรืองสถานทีเพราะสามารถเขา้ถึงลูกคา้ไดท้วัโลกทีสามารถเชือมต่อระบบคอมพิวเตอร์และ
ไม่มีขอ้จาํกดัดา้นเวลาเพราะสามารถทาํการคา้ไดต้ลอด 24 ชวัโมง 

การพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ถือเป็นช่องทางการซือสินคา้ในรูปแบบทีจูงใจให้ผูบ้ริโภค
เขา้ไปทดลองใช้  การทีผูบ้ริโภคยอมรับการนาํเครือข่ายอินเตอร์เน็ตมาใช้ในการหาขอ้มูลเพือการ
ตัดสินใจซือสินค้า  เนืองจากมีความสะดวกในการเข้าถึงข้อมูลของสินค้านันได้ทันทีทําให้
ประหยดัเวลาและค่าใช้จ่ายในการตดัสินใจเลือกซือสินคา้ สามารถคน้หาขอ้มูลข่าวสารเกียวกบั
สินคา้และบริการต่างๆ ไดก่้อนการตดัสินใจซือ อีกทงัยงัสามารถสังซือสินคา้และบริการนนัๆผา่น
เครือข่ายอินเตอร์เน็ตไดท้นัที 

ในอีกด้านหนึงผูบ้ริโภคส่วนใหญ่ก็ยงัมีความกงัวลเกียวกบัการซือสินคา้และบริการ
โดยเฉพาะเรืองความปลอดภยัในการสังซือสินค้าและบริการซึงเป็นสิงทีผูบ้ริโภคไม่สามารถ
ควบคุมได ้อาจเป็นสาเหตุให้ผูบ้ริโภคตดัสินใจไม่ซือสินคา้และบริการผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต 
แต่หากผูบ้ริโภคไดรั้บรู้การจดัการความเสียงต่างๆทางพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์อาจช่วยให้ผูบ้ริโภค
เกิดความมนัใจในการซือสินคา้และบริการผา่นเครือข่ายอินเตอร์เน็ตในทีสุด 

นกัศึกษาระดบัปริญญาโทถือเป็นกลุ่มคนรุ่นใหม่ทีใชอิ้นเตอร์เน็ตในชีวิตประจาํวนั ทงั
เพือการศึกษาและความบนัเทิงจึงมีโอกาสมากทีจะรับขอ้มูลข่าวสารเกียวกบัการซือสินค้าและ
บริการผา่นระบบอินเตอร์เน็ตไดง่้าย จึงคาดวา่น่าจะเป็นกลุ่มเป้าหมายทีมีโอกาสทีจะซือสินคา้และ
บริการผา่นระบบอินเตอร์เน็ต 

มหาวิทยาลัยศิลปากรมีนักศึกษาปริญญาโท ปีการศึกษา 2552 ประมาณ 3,406 คน 
(รายงานจาํนวนนกัศึกษาทงัหมด ภาคการศึกษา 1/2553 , 28/07/53) และยงัมีการสนบัสนุนให้ใช้
อินเตอร์เน็ตในการเรียนการสอนอย่างสมาํเสมอ รวมถึงระบบการลงทะเบียนทีตอ้งใช้วิธีลงผ่าน
ระบบอินเตอร์เน็ต จึงกล่าวไดว้า่นกัศึกษาระดบัปริญญาโทไดเ้คยผา่นการใชอิ้นเตอร์เน็ตมาแลว้ จึง
เห็นว่านักศึกษาปริญญาโทเป็นกลุ่มเป้าหมายทีน่าสนใจ  ทีอาจจะมีการซือสินค้าผ่านทาง
อินเตอร์เน็ต เนืองจากการซือสินค้าและบริการผ่านระบบอินเตอร์เน็ตสามารถทาํได้ตลอด 24 
ชวัโมงและทวัโลก รวมถึงการซือสินคา้และบริการไดทุ้กชนิด ประหยดัเวลา สามารถเปรียบเทียบ
ราคาและขอ้มูลของสินคา้และบริการไดง่้ายกว่าการซือสินคา้และบริการจากช่องทางจากการจดั
จาํหน่ายอืน อีกทงัการติดต่อสือสารแสดงความคิดเห็นหรือติชมสินคา้ไปยงัผูจ้าํหน่ายไดง่้ายและ
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สะดวกกว่า ผูซื้อมีความเขา้ใจเพียงพอทีจะสามารถซือสินคา้และบริการผา่นระบบอินเตอร์เน็ต มี
บริการจดัส่งสินคา้ตามตอ้งการ และสินคา้มีคุณภาพน่าเชือถือ (ปรีชา กาวอิีน. 2551 : บทคดัยอ่).  

จากความเป็นมาและความสําคัญของปัญหาดังกล่าวผู ้วิจ ัยจึงมีความประสงค์ทีจะ
ทาํการศึกษาในเรืองของปัจจยัทีมีผลต่อการตดัสินใจซือสินคา้และบริการผา่นระบบอินเตอร์เน็ตของ
นกัศึกษาปริญญาโท มหาวิทยาลยัศิลปากร ทงันีเพือเป็นแนวทางสําหรับผูป้ระกอบธุรกิจอีคอมเมิรช์
เพือทีจะสามารถนาํขอ้มูลไปปรับปรุงคุณภาพและวางแผนกลยทุธ์ใหก้บัธุรกิจไดอ้ยา่งเหมาะสม 

 
2. วตัถุประสงค์ของการวจัิย 
 1.  เพือศึกษาลกัษณะทางดา้นประชากรศาสตร์ของผูบ้ริโภค ทีซือสินคา้และบริการผา่น
ระบบอินเตอร์เน็ตของนกัศึกษาปริญญาโทของมหาวทิยาลยัศิลปากร  
 2.  เพือศึกษาพฤติกรรมการซือของผูบ้ริโภคทีเลือกซือสินค้าและบริการผ่านระบบ
อินเตอร์เน็ตของนกัศึกษาปริญญาโทของมหาวทิยาลยัศิลปากร  
 3.  เพือศึกษาการตดัสินใจซือสินคา้และบริการผ่านระบบอินเตอร์เน็ตของนักศึกษา
ปริญญาโทของมหาวทิยาลยัศิลปากร 
 
3. กรอบแนวคิด 
 การวิจยัครังนี กาํหนดกรอบแนวคิดเกียวกบัการศึกษาปัจจยัทีมีผลต่อการตดัสินใจซือ
สินค้าและบริการผ่านระบบอินเตอร์เน็ตของนักศึกษาปริญญาโท มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้นํา
แนวคิด ทฤษฎี สภาพปัญหา และผลงานวิจยัทีเกียวขอ้งกบัการศึกษาครังนีมีกรอบแนวคิดในการ
วจิยั ดงัภาพที 1 
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           ตัวแปรอสิระ                                                                                ตัวแปรตาม 
 
                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที 1 กรอบแนวคิดในการวจิยั 
 
 
 
 

ข้อมูลทวัไป 
1. เพศ 
2. อาย ุ
3. คณะและสาขาวชิาทีกาํลงัศึกษา 
4. อาชีพ 
5. รายไดเ้ฉลียต่อเดือน 
6. ใชบ้ริการอินเตอร์เน็ตเวลาใด 
7. ใน 1 สัปดาห์ใชบ้ริการอินเตอร์เน็ตกีครัง 
8. ใชบ้ริการอินเตอร์เน็ตเฉลียครังละกีนาที 
9. ใชอิ้นเตอร์เน็ตมาแลว้กีปี 
10. คอมพิวเตอร์ทีเชือมต่อเครือข่ายอินเตอร์เน็ต 
11. สถานทีใชอิ้นเตอร์เน็ต 
12. วตัถุประสงคใ์นการใชบ้ริการอินเตอร์เน็ต 

 
 
 

การตัดสินใจซือสินค้าและบริการผ่าน
ระบบอนิเตอร์เน็ต 

 

ส่วนประสมทางการตลาด 
1. ดา้นผลิตภณัฑ์ 
2. ดา้นราคา 
3. ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย 
4.ดา้นการส่งเสริมการตลาด 
5.ดา้นบุคลากร 
6.ดา้นกระบวนการใหบ้ริการ 
7.ดา้นกายภาพ 
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4. ขอบเขตของการวจัิย 
 การวิจยัครังนีเป็นการศึกษาเรืองการศึกษาปัจจยัทีมีผลต่อการตดัสินใจซือสินคา้และ
บริการผ่านระบบอินเตอร์เน็ตของนักศึกษาปริญญาโท มหาวิทยาลัยศิลปากร ผูว้ิจยัได้กาํหนด
ขอบเขตในการวจิยั ดงันี 
 4.1 ขอบเขตด้านประชากร 
  ประชากรและตวัอยา่ง คือ นกัศึกษาปริญญาโท มหาวิทยาลยัศิลปากร ทงัหมด 12 
คณะ จาํนวน 357 คน (มหาวิทยาลยัศิลปากรมีนกัศึกษาปริญญาโท ปีการศึกษา 2552 ประมาณ 
3,406 คน รายงานจาํนวนนกัศึกษาทงัหมด ภาคการศึกษา 1/2553 , 28/07/53)  
 4.2 ขอบเขตด้านตัวแปร 
 1.  ตวัแปรอิสระ ประกอบดว้ย  

1.1 ขอ้มูลทวัไป ไดแ้ก่ เพศ อายุ คณะและสาขาวิชาทีกาํลงัศึกษา อาชีพ รายได้
เฉลียต่อเดือน ใช้บริการอินเตอร์เน็ตเวลาใด ใน 1 สัปดาห์ใช้บริการอินเตอร์เน็ตกีครัง ใช้บริการ
อินเตอร์เน็ตเฉลียครังละกีนาที ใช้อินเตอร์เน็ตมาแล้วกีปี คอมพิวเตอร์ทีเชือมต่อเครือข่าย
อินเตอร์เน็ต สถานทีใชอิ้นเตอร์เน็ต และวตัถุประสงคใ์นการใชบ้ริการอินเตอร์เน็ต 

1.2 ส่วนประสมทางการตลาดไดแ้ก่ ดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดั
จาํหน่าย ดา้นการส่งเสริมการตลาด ดา้นบุคลากร ดา้นกระบวนการใหบ้ริการ และดา้นกายภาพ 
                     2.   ตวัแปรตาม คือ การตดัสินใจซือสินคา้และบริการผา่นระบบอินเตอร์เน็ต  
 4.3 ขอบเขตด้านสถานที 
  ในการวจิยัครังนีมีขอบเขตดา้นสถานที คือ มหาวทิยาลยัศิลปากร 
 4.4 ขอบเขตด้านเวลา 
  ระหวา่งเดือนตุลาคม 2554 ถึงเดือนมีนาคม 2555 
 
5.  ประโยชน์ทไีด้รับจากการวจัิย 
 1.  ทาํให้ทราบถึงลกัษณะทางดา้นประชากรศาสตร์ของผูบ้ริโภค  ไดแ้ก่ เพศ อายุ คณะ
และสาขาวิชาทีกาํลงัศึกษา อาชีพ รายไดเ้ฉลียต่อเดือน ใชบ้ริการอินเตอร์เน็ตเวลาใด ใน 1 สัปดาห์
ใช้บริการอินเตอร์เน็ตกีครัง ใช้บริการอินเตอร์เน็ตเฉลียครังละกีนาที ใช้อินเตอร์เน็ตมาแล้วกีปี 
คอมพิวเตอร์ทีเชือมต่อเครือข่ายอินเตอร์เน็ต สถานทีใช้อินเตอร์เน็ต และวตัถุประสงค์ในการใช้
บริการอินเตอร์เน็ต ทีซือสินค้าและบริการผ่านระบบอินเตอร์เน็ตของนักศึกษาปริญญาโทของ
มหาวทิยาลยัศิลปากร 
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 2.  ทาํให้ทราบถึงพฤติกรรมการซือของผูบ้ริโภค ได้แก่ ความพอใจในคุณภาพของ
สินคา้ ชนิดของสินคา้และบริการทีเคยสังซือ ราคาเฉลียทีซือในแต่ละครัง วิธีการชาํระเงิน เหตุผล
ในการซือ และปัญหาและอุปสรรคทีพบจากการสังซือสินคา้และบริการผา่นอินเตอร์เน็ต ทีเลือกซือ
สินคา้และบริการผ่านระบบอินเตอร์เน็ตของนกัศึกษาปริญญาโทของมหาวิทยาลยัศิลปากร เพือ
นาํไปปรับปรุงและพฒันาต่อไป 
 3.  ทาํให้ทราบถึงระดบัการตดัสินใจซือสินคา้และบริการผ่านระบบอินเตอร์เน็ตของ
นกัศึกษาปริญญาโทของมหาวิทยาลยัศิลปากร ไดแ้ก่ ดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดั
จาํหน่าย ดา้นการส่งเสริมการตลาด ดา้นบุคลากร ดา้นกระบวนการให้บริการ และดา้นกายภาพ เพือ
นาํไปเป็นขอ้มูลวา่ผูบ้ริโภคตอ้งการซือสินคา้และบริการดา้นใดบา้ง  
 4.  ทาํให้ทราบผลการเปรียบเทียบระดบัการตดัสินใจซือสินคา้และบริการผ่านระบบ
อินเตอร์เน็ตของนักศึกษาปริญญาโทของมหาวิทยาลัยศิลปากร จาํแนกตามลักษณะทางด้าน
ประชากรศาสตร์ของผูบ้ริโภค  

5.  ทาํให้ทราบผลการเปรียบเทียบระดบัการตดัสินใจซือสินคา้และบริการผ่านระบบ
อินเตอร์เน็ตของนกัศึกษาปริญญาโทของมหาวิทยาลยัศิลปากร จาํแนกตามพฤติกรรมการซือของ
ผูบ้ริโภค  

6.  สามารถนําผลการวิจัยเสนอแนะผูป้ระกอบการทีเกียวข้องเพือเป็นแนวทางในการ
ปรับปรุงแก้ไขและพฒันาให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับความต้องการของผูบ้ริโภค เพือ
ความอยูร่อดและสร้างความไดเ้ปรียบเหนือคู่แข่งขนัทีเพิมสูงขึน 
 
6. นิยามศัพท์เฉพาะ 

ข้อมูลทวัไป หมายถึง  ปัจจยัส่วนบุคคลของผูบ้ริโภค ไดแ้ก่ เพศ อาย ุคณะและสาขาวิชา
ทีกาํลงัศึกษา อาชีพ รายได้เฉลียต่อเดือน ใช้บริการอินเตอร์เน็ตเวลาใด ใน 1 สัปดาห์ใช้บริการ
อินเตอร์เน็ตกีครัง ใชบ้ริการอินเตอร์เน็ตเฉลียครังละกีนาที ใชอิ้นเตอร์เน็ตมาแลว้กีปี คอมพิวเตอร์ที
เชือมต่อเครือข่ายอินเตอร์เน็ต สถานทีใช้อินเตอร์เน็ต  และวัตถุประสงค์ในการใช้บริการ
อินเตอร์เน็ต 

การตัดสินใจซือสินค้าและบริการผ่านระบบอินเตอร์เน็ต หมายถึง พฤติกรรมในการซือ
สินคา้และบริการผา่นระบบอินเตอร์เน็ตของผูบ้ริโภค ไดแ้ก่ ความพอใจในคุณภาพของสินคา้ ชนิด
ของสินคา้และบริการทีเคยสังซือ ราคาเฉลียทีซือในแต่ละครัง วิธีการชาํระเงิน เหตุผลในการซือ 
ปัญหาและอุปสรรคทีพบจากการสังซือ และสินคา้และบริการผา่นอินเตอร์เน็ต 
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ด้านผลิตภัณฑ์ หมายถึง สินคา้และบริการบริการผ่านระบบอินเตอร์เน็ต ไดแ้ก่ ความ
หลากหลายของสินคา้ สินคา้ตรงตามความตอ้งการของผูบ้ริโภค  สินคา้มีคุณภาพ ไดม้าตรฐาน มี
สินคา้ตามเทศกาลจดัจาํหน่าย และสินคา้แปลกใหม่ ทนัสมยั 

ด้านราคา หมายถึง ราคาสินคา้และบริการบริการผ่านระบบอินเตอร์เน็ต ไดแ้ก่ สินคา้
ราคาถูกและเหมาะสมกบัคุณภาพ ส่วนลดราคาของสินคา้ ราคาสินคา้ทียุติธรรม มีการบอกราคา
อยา่งชดัเจน และมีผลิตภณัฑห์ลายราคาใหเ้ลือก 

ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย หมายถึง ช่องทางการจดัจาํหน่ายสินคา้และบริการบริการ
ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต ไดแ้ก่ เวบ็ไซต์เขา้หาง่าย ชือเวบ็ไชต์เป็นทีรู้จกั จดจาํง่ายชือเสียงของร้าน
น่าเชือถือ ในเวบ็ไซตมี์การแบ่งสินคา้ออกเป็นหมวดหมู่ ประเภท และมีสินคา้อยูต่ลอดเวลา 

ด้านการส่งเสริมการตลาด หมายถึง การส่งเสริมการตลาดสินคา้และบริการบริการผา่น
ระบบอินเตอร์เน็ต ไดแ้ก่ ผูข้ายมีมนุษยส์ัมพนัธ์ทีดี มีการโฆษณาทางสืออืนๆ ควบคู่ไปดว้ย เช่น 
นิตยสาร หนงัสือพิมพ ์มีบริการส่งสินคา้ฟรีเมือซือสินคา้ตงัแต่ 2 ชินขึนไป รับเปลียนสินคา้ได ้และ
มีการสาธิตวธีิใชง้านใหดู้ในเวบ็ไซต์ 

ด้านบุคลากร หมายถึง พนกังานในการให้บริการผ่านระบบอินเตอร์เน็ต ได้แก่ ความ
สุภาพ ของพนกังานทีให้บริการ  ความเอาใจใส่กระตือรือร้นและความพร้อมในการให้บริการของ
พนักงาน พนักงานให้บริการเสมอภาคเหมือนกันโดยไม่เลือกปฏิบัติ พนักงานมีทักษะและ
ประสิทธิภาพในการทาํงาน  สามารถแกไ้ขปัญหาเฉพาะหนา้ไดอ้ยา่งรวดเร็ว ถูกตอ้ง แม่นยาํ และมี
จาํนวนพนกังานเพียงพอต่อการใหบ้ริการ 

ด้านกระบวนการให้บริการ  หมายถึง กระบวนการในการให้บริการผ่านระบบ
อินเตอร์เน็ต ไดแ้ก่  มีความรวดเร็วในการให้บริการ  มีความชดัเจนในการอธิบาย ชีแจง แนะนาํ
ใหก้บัผูบ้ริโภค บริการผูบ้ริโภคดว้ยความเสมอภาคเท่าเทียมกนั ความสะดวกทีไดรั้บจากการบริการ 
แต่ละขนัตอน และระยะเวลาในการให้บริการมีความ เหมาะสม ตอบสนองต่อความตอ้งการของ
ผูรั้บบริการ 

ด้านกายภาพ หมายถึง สภาพแวดลอ้มในการให้บริการผา่นระบบอินเตอร์เน็ต ไดแ้ก่ มี
ระบบการทาํงานเรียบร้อย มีความสะดวกในการคน้หาขอ้มูลสินคา้ มีการจดัหนา้เวบ็ไซตส์ะดุดตา
และดึงดูดความสนใจ มีการรองรับผูเ้ขา้ชมเว็บไซต์ในจาํนวนมาก  และมีการปรับปรุงเว็บไซต์
ตลอดเวลา 

ผู้บริโภค  หมายถึง  นกัศึกษาปริญญาโท มหาวิทยาลยัศิลปากรทีซือสินคา้และบริการ
ผา่นระบบอินเตอร์เน็ต 
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อินเตอร์เน็ต (Internet) หมายถึง เครือข่ายคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ทีมีการเชือมต่อ
ระหว่างเครือข่ายหลายๆ เครือข่ายทวัโลก โดยใช้ภาษาทีใช้สือสารกนัระหว่างคอมพิวเตอร์ที 
เรียกวา่ โพรโทคอล (Protocol) ผูใ้ชเ้ครือข่ายนีสามารถสือสารถึงกนัไดใ้นหลายๆ ทาง อาทิเช่น 
อีเมล เวบ็บอร์ด และสามารถสืบคน้ขอ้มูลและข่าวสารต่างๆ รวมทงัคดัลอกแฟ้มขอ้มูลและ
โปรแกรมมาใชไ้ด ้ 

การตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (E-Commerce) หมายถึง การดาํเนินธุรกิจการคา้หรือการซือ 
ขายบนระบบเครือข่าอินเตอร์เน็ต โดยผูซื้อ (Customer) สามารถดาํเนินการ เลือกสินคา้ คาํนวณเงิน 
ตดัสินใจซือสินคา้ โดยใชว้งเงินในบตัรเครดิต ไดโ้ดยอตัโนมติั ผูข้าย (Business) สามารถนาํเสนอ 
สินคา้ ตรวจสอบวงเงินบตัรเครดิตของลูกคา้รับเงินชาํระค่าสินคา้ตดัสินคา้จากคลงัสินคา้และ
ประสานงานไปยงัผูจ้ดัส่งสินคา้ โดยอตัโนมติักระบวนการดงักล่าวจะดาํเนินการเสร็จสินบนระบบ
เครือข่าย Internet  

การซือบริการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ หมายถึง การดาํเนินกิจกรรมในการสังซือบริการ 
ทางการตลาดใช้เครืองมืออิเล็กทรอนิกส์ เช่น คอมพิวเตอร์ เป็นเครืองมือในการดาํเนินกิจการทาง 
การตลาดกบักลุ่มเป้าหมาย เป็นกิจกรรมทีเป็นการสือสารแบบ 2 ทาง และกิจกรรมทีนกัการตลาด
สามารถติดต่อกบัผูบ้ริโภคไดท้วัโลกและตลอดเวลา (อิเล็กทรอนิกส์. 2553 : ออนไลน)์  
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บทท ี2 
วรรณกรรมทีเกยีวข้อง 

 

 ในการวจิยัเรืองปัจจยัทีมีผลต่อการตดัสินใจซือสินคา้และบริการผา่นระบบอินเตอร์เน็ต
ของนกัศึกษาปริญญาโท มหาวิทยาลยัศิลปากร ผูว้ิจยัไดน้าํเสนอทฤษฎี แนวคิด และรายงานการ
วจิยัทีเกียวขอ้งกบัการวจิยัครังนี ตามลาํดบัหวัขอ้ ดงัต่อไปนี 

1. ความเป็นมาของพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ 

2. รูปแบบธุรกิจพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์บนอินเตอร์เน็ต (e-Business model) ในปัจจุบนั 

3. องคป์ระกอบของธุรกิจพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ 

4. ประโยชน์ของการพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ 

5. แนวคิดและทฤษฎีเกียวกบัการตดัสินใจ 

6. แนวคิดและทฤษฎีเกียวกบัพฤติกรรมผูบ้ริโภค 

7. แนวคิดและทฤษฎีเกียวกบัส่วนประสมทางการตลาด 

8. ผลงานวจิยัทีเกียวขอ้ง 

 

1.   ความเป็นมาของพาณชิย์อเิลก็ทรอนิกส์  
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เป็นการผสมผสานระหว่างเทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตกับการ

จาํหน่ายสินคา้และบริการ โดยการนาํเสนอขอ้มูลเกียวกบัตวัสินคา้และบริการผา่นทางอินเตอร์เน็ต
สู่คนทวัโลกภายในระยะเวลาอนัรวดเร็ว ซึงส่งผลให้การดาํเนินการซือขายสินคา้และบริการมี
ประสิทธิภาพมากยงิขึน และก่อใหเ้กิดรายไดใ้นระยะเวลาอนัสัน  การพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์เกิดขึน
ตงัแต่ปี พ.ศ.2503 โดยเริมจากบริษทัในประเทศสหรัฐอเมริกาไดน้าํการส่งเอกสารทีเรียกวา่ระบบ 

EDI (Electronic Data Interchange) มาช่วยในการซือขายสินคา้และบริการระหว่างบริษทั 
นอกจากนี สถาบนัการเงินและธนาคารต่างๆ ได้มีการสร้างเครือข่ายคอมพิวเตอร์ทีเรียกว่า EFT 

(Electronic Fund Transfer) มาใช้โอนเงินตราระหว่างประเทศ แต่เนืองจาก ในเวลาดงักล่าว การ
ติดตงัระบบ EDI บริษทัจะตอ้งติดตงัระบบเครือข่ายสือสารขึนมาเอง ซึงในขณะนนัถือวา่เป็นการ
ลงทุนทีสูงและมีราคาแพง ดว้ยเหตุนี การใช้จึงมีการจาํกดัอยู่ทีบริษทัทีมีขนาดใหญ่ และสถาบนั
การเงินทีมีทุน 
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ทรัพยเ์ป็นจาํนวนมากเท่านนั (โคซิเออร์ เดวิด, 2542 : 1) ต่อมาในปี พ.ศ.2534 ระบบ 
World Wide Web ไดถู้กพฒันาขึนโดย CERN Lab for Particle Physics ในกรุงเจนีวา โดยมีเวบ็
เบราวเ์ซอร์ (Web Browser) ชือ Mosaic  เป็นเวบ็เบราวเ์ซอร์รุ่นแรก และต่อมาไดมี้การพฒันาอยา่ง
ต่อเนืองจนกลายเป็นเวบ็เบราวเ์ซอร์ของ Netscape และ Explorer ในปัจจุบนั ส่งผลให้ตน้ทุนของการ
พาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ตาํลง จึงทาํใหก้ารพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์เป็นทีนิยมกนัอยา่งแพร่หลายมากขึน 

ความหมายของพาณชิย์อเิลก็ทรอนิกส์ 
มีการให้คาํจาํกดัความของคาํว่าอีคอมเมิรซ์หรือพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ไวใ้นลกัษณะ

ต่างๆ กนั ดงันี 

กิตติ ภกัดีวฒันะกุล และทวีศกัดิ กาญจนสุวรรณ (2547 : 5) ได้ให้ความหมายของ         
อีคอมเมิรซ์ หมายถึงการแลกเปลียนขอ้มูลข่าวสารระหวา่งกนัผา่นสืออิเล็กทรอนิกส์ ขอ้มูลข่าวสาร
ทีใชแ้ลกเปลียนกนันนั สามารถทีจะช่วยสนบัสนุนให้บรรลุผลของการนาํเสนอสินคา้และบริการ 
ไม่วา่จะเป็นตวับุคคล องคก์ร หรือระหวา่งตวับุคคลกบัองคก์ร 

พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ หมายถึง การทาํธุรกิจทางอิเล็กทรอนิกส์ซึงขึนอยู่กับการ
ประมวลและการส่งขอ้มูลทีมีขอ้ความ เสียง และภาพ  ซึงประเภทของพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์จะ
รวมถึงการขายสินคา้และริการดว้ยสืออิเล็กทรอนิกส์ การขนส่งผลิตภณัฑ์ทีเป็นเนือหาขอ้มูลแบบ
ดิจิทลัในระบบออนไลน์ การโอนเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์  การขายตรง การให้บิการหลงัการขาย 
ทงันีใช้กับสินค้า (เช่น สินค้าบริโภค ) และบริการ (เช่น บริกาขายข้อมูล บริการด้านการเงิน) 
รวมทงักิจกรรมอืนๆโดยทวัไป (บริษทั อีทีซี คาเฟ่ จาํกดั, 2544) 

พาณิชยอ์เล็กทรอนิกส์ หมายถึงการดาํเนินธุรกิจโดยใชสื้ออิเล็กทรอนิกส์เป็นสือกลาง
ระหวา่งผูซื้อกบัผูข้าย (ระหวา่งผูผ้ลิตกบัผูบ้ริโภค) (ศูนยพ์าณิช์อิเล็กทรอนิกส์ 2547) 

พาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ หมายถึง ธุรกิจทุกประเภททีเกียวขอ้งกบักิจกรรมเชิงพาณิชยท์งั
ในระบบองคก์รและกิจกรมส่วนบุคคล บนพืนฐานของการประมวลและส่งขอ้มูลดิจิทลัทีมีขอ้ความ
เสียงและภาพ (ศูนยพ์าณิช์อิเล็กทรอนิกส์, 2547)  

สมเกียรติ ตงักิจวาณิชย ์(2542 : 2) กล่าววา่ การดาํเนินการทางเศรษฐกิจใดๆ ระหว่าง
บุคคลสองฝ่ายขึนไปทีกระทาํบนเครือข่ายสืออิเล็กทรอนิกส์ ทงันีการดาํเนินการทางเศรษฐกิจ
ดงักล่าวอาจรวมถึง การออกแบบ การผลิต การโฆษณาสินคา้ การคา้ทงัปลีก และส่ง และการทาํ
ธุรกรรมตลอดจนการชาํระเงิน 

พาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ หมายถึง การผลิต การกระจาย การตลาด การขายหรือการขนส่ง
ผลิตภณัฑโ์ดยใชสื้ออิเล็กทรอนิกส์  (ศูนยพ์าณิช์อิเล็กทรอนิกส์, 2547)  
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กล่าวโดยสรุปไดว้า่ อีคอมเมิรซ์หรือพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ คือระบบการซือขายสินคา้
และบริการทุกรูปแบบ โดยมีขนัตอนการดาํเนินงานต่างๆ ตงัแต่การนาํเสนอขาย และต่อเนืองไปถึง
การบริการหลงัการขายอีกดว้ย โดยกระทาํผา่นสืออิเล็กทรอนิกส์ เช่น อินเตอร์เน็ต เป็นตน้ 
 
2.  รูปแบบธุรกจิพาณชิย์อเิล็กทรอนิกส์บนอนิเตอร์เน็ต (e-Business model) ในปัจจุบัน 

สามารถแบ่งตามลกัษณะรูปแบบของผูค้า้และกลุ่มเป้าหมายของผูค้า้ในการทาํธุรกิจ
ออกไดเ้ป็น 3 กลุ่ม คือ (กิตติ ภกัดีวฒันะกุล และทวศีกัดิ กาญจนสุวรรณ, 2547 : 15-16) 

1. Business to Business (B2B) คือ การทาํธุรกรรมทางการคา้ระหวา่งองคก์ร เช่น การ
จดัซือ การจดัจา้ง การจดัช่องทางการคา้ การจดัสินคา้คงคลงั การชาํระเงิน กิจกรรมการขาย และการ
บริการหลงัการขาย  โดยส่วนใหญ่จะมีรูปแบบการจดัตงัเป็นกลุ่มสมาชิก เช่น ธุรกิจการคา้ส่ง กลุ่ม
ธุรกิจการนาํสินคา้เขา้-ออก  เป็นตน้ 

2. Business to Consumer (B2C) คือ การคา้ปลีกไปยงัผูบ้ริโภคทวัโลกหรือภายในขนาดยอ่ย
ไวด้ว้ย  การชาํระเงินส่วนใหญ่จะเป็นการชาํระผา่นบตัรเครดิตการคา้แบบ B2C มกัทาํให้เกิดการคา้
แบบ B2B ตวัอยา่งเวบ็ไซตป์ระเภทนีไดแ้ก่ www.yahoo.com , www.amazon.com 

3. Consumer to Consumer (C2C ) คือ เป็นการทาํธุรกรรมทางการคา้ระหวา่งผูบ้ริโภคกบั
ผูบ้ริโภค โดยส่วนใหญ่จะใชเ้ทคโนโลยีช่วยสนบัสนุนเป็นสือกลางในการแลกเปลียนระหวา่งกนั 
การขายสินค้า มือสอง  และการรับสมัครงาน  เ ป็นต้น  ตัวอย่างเว็บไซต์ประเภทนี  ได้แก่ 
www.pantip.com , www.jobdb.com  

ประเภทของสินค้าในระบบพาณชิย์อเิลก็ทรอนิกส์ 
สําหรับประเภทของสินคา้ทีมีการซือขายในระบบพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ สามารถแบ่ง

ออกเป็น 3 ประเภท คือ (กิตติ ภกัดีวฒันะกุล และทวศีกัดิ กาญจนสุวรรณ, 2547 : 15-16) 
1. สินคา้ทีมีตวัตน (Goods) สินคา้ทีมีตวัตนเป็นสินคา้ทีสามารถขายต่อได ้สามารถคืน

หรือเปลียนได ้และมีกระบวนการขนส่งสินคา้ทีแยกต่างหากโดยเฉพาะ ทงันีเนืองจากสินคา้ชนิดนี
ไม่สามารถส่งผา่นช่องทางอินเตอร์เน็ตได ้

2. สินคา้ไม่มีตวัตนหรือบริการ (Services) สินคา้ทีไม่มีตวัตนหรือบริการเป็นสินคา้ที
จบัตอ้งไม่ได ้เมือซือไปแลว้ไม่สามารถคืนได ้ดงันนั การตดัสินใจซือจึงขึนอยู่กบัความพอใจของ
ผูบ้ริโภค สําหรับสินคา้ทีไม่มีตวัตนนีมีลกัษณะเหมือนกบัสินคา้ทีมีตวัตน คือมีการส่งสินคา้ตาม
ช่องทางปกติ เนืองจาก ไม่สามารถส่งทางช่องทางอินเตอร์เน็ตไดเ้ช่นเดียวกนั 

3. ข้อมูลข่าวสาร (Information) ข้อมูลข่าวสารมีลักษณะเหมือนกับสินค้าประเภท
บริการ คือไม่สามารถคืนได ้แต่จะต่างกนัตรงทีสามารถส่งผา่นอินเตอร์เน็ตซึงเป็นช่องทางทีสังซือ
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ได้ทันที  กล่าวคือ  สินค้าประเภทนีสามารถเปลียนเป็นสัญญาณดิจิทัล  แล้วส่งไปตามสือ
อิเล็กทรอนิกส์ได ้เพราะฉะนนัจึงเป็นสินคา้เพียงชนิดเดียวทีสามารถส่งใหผู้บ้นริโภคไดท้นัที 

ขนัตอนการค้าอเิลก็ทรอนิกส์ 
ในการซือขายสินคา้ และบริการผา่นระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต จะพบวา่มีเวบ็ไซตเ์ป็น

จาํนวนมากทีเปิดขึนมาขายสินคา้และบริการ โดยผูซื้อสามารถเลือกซือสินคา้และบริการทีตนเอง
ชืนชอบไดจ้ากทีบา้น จากนันก็จ่ายเงินและรอรับสินคา้อยู่ทีบา้นโดยแบ่งเป็นขนัตอนต่างๆ ดงันี 
(สิทธิเดช ลีมคัเดช,  2548 : 124-125) 

1.  การใช้ข้อมูลร่วมกัน  โดยทีผู ้บริโภคได้เ ห็นสินค้าและบริการบนเครือข่าย
อินเตอร์เน็ตโดยทราบขอ้มูลของสินคา้นนัๆ และมีความชอบใจในสินคา้ดงักล่าว 

2.  การสังสินคา้ ในการสังสินคา้ทีเป็นอิเล็กทรอนิกส์ทาํได้อย่างสะดวกรวดเร็ว โดย
กรอกรายละเอียดในแบบฟอร์มการสังสินคา้ทีมียูบ่นเวบ็ไซตร์ายการสินคา้นนัเรียกวา่ แบบฟอร์ม
อิเล็กทรอนิกส์ 

3.  การชาํระเงินโดยการส่งขอ้มูลการตดัชาํระเงินโดยใชสื้อทางอิเล็กทรอนิกส์แทนการ
ใชเ้งินสด บตัรเครดิต หรือเช็ค 

4.  การจดัส่งสินคา้ ถา้หากว่าสินคา้เป็นขอ้มูลข่าวสารก็สามารถส่งสินคา้ให้ลูกคา้ได้
ทนัที แต่ถา้สินคา้เป็นสิงทีจบัตอ้งไดจ้าํเป็นจะตอ้งจดัส่งสินคา้ผา่นทางระบบจดัส่งสินคา้ทีมีอยูเ่ดิม 

 

3.   องค์ประกอบของธุรกจิพาณชิย์อเิลก็ทรอนิกส์ 
องค์ประกอบของธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ประกอบด้วย 4 ส่วนด้วยกัน คือ       

(สิทธิเดช ลีมคัเดช,  2548 :124-125) 
1. เวบ็ไซต ์(Web Site) เวบ็ไซตโ์ดยทวัไปมีหนา้ทีเปรียบเสมือนร้านคา้หรือห้องแสดง

สินค้า ซึงจะต้องมีการวางระบบการจดัการภายในร้านอย่างมีประสิทธิภาพ เนืองจาก จะต้อง
ให้บริการแก่ลูกคา้ตลอด 24 ชัวโมง อีกทงั จะตอ้งมีความรวดเร็ว และจะต้องทาํงานได้หลายๆ
รูปแบบในเวลาเดียวกนั เพือใหท้นักบัความตอ้งการของกลุ่มเป้าหมายทีเปลียนแปลงอยูต่ลอดเวลา 

2. ระบบเครือข่ายขอ้มูล (Network Data System) ในการทาํพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์นนั
จะตอ้งใชเ้ครือข่ายอินเตอร์เน็ตในการเชือมโยงคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ประเภทคอมพิวเตอร์ต่างๆ
เขา้ดว้ยกนั ดงันนั การเลือกใชบ้ริการอินเตอร์เน็ตจะตอ้งพิจารณาถึงความเหมาะสมกบัปริมาณการ
ใช้บริการเวบ็ไซต์ของผูบ้ริโภค กล่าวคือ ถ้ามีผูบ้ริโภคเขา้มาใช้บริการของเวบ็ไซต์มากก็ตอ้งใช้
อินเตอร์เน็ตทีมีความเร็วสูง ซึงจะส่งผลใหค้่าใชจ่้ายของธุรกิจสูงขึนตามไปดว้ย 
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3. ระบบสือสารขอ้มูล (Communicate Data System) เนืองจากพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์
จะตอ้งอาศยัเครือข่ายอินเตอร์เน็ตเป็นพืนฐานเชือมโยงคอมพิวเตอร์เขา้ดว้ยกนั ซึงระบบสือสารบน
เครือข่ายอินเตอร์เน็ตจะตอ้งใชข้อ้ตกลงหรือทีเรียกกนัวา่ โพรโทคอล (Protocol) เป็นมาตรฐานใน
การสือสารขอ้มูล และสิงทีสาํคญัอีกประการสาํหรับพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ คือระบบความปลอดภยั
ของระบบสือสารขอ้มูล ดงันนั เพือป้องกนัการถูกขโมยขอ้มูลระหว่างการส่ง จึงจาํเป็นตอ้งมีการ
เขา้รหัสขอ้มูล เพือไม่ให้ผูอื้นสามารถเปิดอ่านขอ้มูลระหว่างการส่งได ้สําหรับระบบรักษาความ
ปลอดภยัของพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ในปัจจุบนัมีอยู2่ ระบบ คือ SSL(Secure Socket Layer) ซึงเป็น
ระบบทีคิดคน้ในปี พ.ศ. 2537 โดยบริษทั Netcape ซึงระบบ SSL นีเป็นระบบทีป้องกนัการลกัลอบ
ดูขอ้มูลจากผูอื้นในเครือข่ายอินเตอร์เน็ต แต่ไม่สามารถป้องกนัการโกงจากร้านคา้ได ้และระบบ
รักษาความปลอดภยัอีกระบบ คือระบบ SET (Secure Electronic Transaction) ซึงเป็นระบบทีพฒันา
โดยบริษทั Visa และ Master Card หากเปรียบเทียบระบบรักษาความปลอดภยัทงั 2 ระบบจะพบวา่ 
ระบบ SSL จะเป็นระบบทีไดรั้บความนิยมมมากกว่า เพราะมีราคาถูก และโปรแกรมเบราวเ์ซอร์ 
(Browser) ทวัไปจะมีระบบการขา้รหสั SET ทงัผูบ้ริโภคและผูป้ระกอบการจะตอ้งติดตงัซอฟตแ์วร์ 
แต่เนืองจากซอฟตแ์วร์ดงักล่าวมีราคาแพงจึงไม่ค่อยเป็นทีนิยมใชก้นัมากนกั แมว้า่ระบบ SET จะมี
ประสิทธิภาพสูงกวา่ระบบ SSL สาํหรับในประเทศไทยมกัใชร้ะบบ SSL เป็นส่วนใหญ่ 

4.  ระบบการชาํระเงิน (Payment System) ในการชาํระเงินค่าสินคา้และบริการในระบบ
พาณิชยอิ์เล็กทรอนิก แบ่งออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ ดงันี (สิทธิเดช ลีมคัเดช, 2548 : 124-125) 

4.1  การชาํระเงินทีไม่ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ในทางปฏิบติั การชาํระเงินให้แก่
ธุรกิจพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์แบบไม่ผา่นระบบอิเล็กทรอนิกส์ สามารถทาํได ้5 วธีิ ดงันี 

4.1.1  การโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร การชําระเงินด้วยวิธีนีผูป้ระกอบการ
พาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์จะตอ้งระบุชือเจา้ของบญัชี ประเภทบญัชี เลขทีบญัชี ชือธนาคารและสาขา
ธนาคาร ไวใ้นเวบ็ไซต์ ซึงการชาํระเงินดว้ยวิธีนีสามารถแบ่งออกเป็น 2 รูปแบบตามการสังซือ
สินคา้และบริการของผูบ้ริโภค โดยรูปแบบแรก คือ รูปแบบทีผูบ้ริโภคสังซือสินคา้ก่อน จากนนัจึง
ทาํการโอนเงิน และรูปแบบทีสอง คือผูบ้ริโภคจะทาํการโอนเงินก่อนแลว้ทาํการสังซือสินคา้ 

4.1.2  กาส่งไปรษณียธ์นาณัติ หรือตวัแลกเงินไปรษณีย  ์วิธีนีผูป้ระกอบการ
พาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์จะตอ้งระบุรายละเอียดเกียวกบัไปรษณียธ์นาณติัหรือตวัแลกเงินไปรษณีย ์ซึง
รูปแบบของการสังซือสินคา้สามารถแบ่งออกเป็น 2 รูปแบบ โดยรูปแบบแรก คือ ผูบ้ริโภคจะซือ
สินคา้ก่อน เมือผูบ้ริโภคไดรั้บคาํสังซือสินคา้แลว้ จากนนั ผูบ้ริโภคจึงทาํการส่งไปรษณียธ์นาณัติ
หรือตวัแลกเงินไปรษณีย ์รูปแบบทีสอง คือ ผูบ้ริโภคจะตอ้งส่งไปรษณียธ์นาณัติหรือตวัแลกเงิน
ไปรษณียไ์ปในเวลาเดียวกนักบัการส่งคาํสังสินคา้ 
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4.1.3  การส่งเช็คทางไปรษณีย ์วิธีนีผูป้ระกอบการทีขายสินคา้และบริการจะ
ระบุรายละเอียดเกียวกับชือผูรั้บเช็คทางไปรษณียไ์วใ้นเว็บไซต์ ดงันัน ผูบ้ริโภคทีทาํการสังซือ
สินคา้และบริการจะตอ้งเขียนเช็คสังจ่ายแก่ผูรั้บเงินตามทีกาํหนดไว ้และดาํเนินการจดัส่งเช็คนนัไป
ทางไปรษณียใ์หแ้ก่ ผูป้ระกอบการทีขายสินคา้และบริการ โดยวิธีนีสามารถแบ่งออกเป็น 2 รูปแบบ 
เช่นเดียวกบั การส่งไปรษณียธ์นาณติั หรือตวัแลกเงินไปรษณีย ์ทีไดก้ล่าวไปแลว้ขา้งตน้ 

4.1.4  ไปรษณียเ์รียกเก็บเงินปลายทาง การชาํระเงินดว้ยวิธีนีไม่ค่อยนิยมใชก้นั
มากนัก เนืองจากผูบ้ริโภคจะตอ้งสังซือสินคา้ก่อนและให้ราบละเอียดเกียวกบัชือผูส้ังสินคา้และ
สถานทีทีจะให้ส่งสินคา้พร้อมกับระบุวิธีการชําระเงินว่าจะชําระด้วยวิธีไปรษณียเ์รียกเก็บเงิน
ปลายทาง หลงัจากนัน ผูป้ระกอบการทีขายสินค้าจะจดัส่งสินค้าให้ แต่ข้อเสียของวิธีนี ทาํให้
ผูป้ระกอบการเพิมทงัค่าใชจ่้ายและความเสียงหากผูบ้ริโภคไม่ไปรับสินคา้ 

4.1.5  การหักบญัชีธนาคารโดยตรง วิธีนีผูบ้ริโภคจะตอ้งให้รายละเอียดของ
บญัชีธนาคารของตนเองแก่ผูป้ระกอยการทีขายสินคา้หรือบริการ หลงัจากนนั ผูป้ระกอบการทีขาย
สินคา้จะดาํเนินการหกับญัชีธนาคารดงักล่าวโดยตรง แต่วิธีนียงัไม่สะดวกนกั เนืองจาก ผูบ้ริโภค
จะตอ้งส่งหนงัสือยนิยอมใหมี้การหกับญัชีธนาคารใหแ้ก่ผูป้ระกอบการทีขายสินคา้หรือบริการ และ
ผูป้ระกอบการจะตอ้งไปดาํเนินการกบัธนาคารอีกต่อหนึง ดงันนั วิธีเหมาะกบัการชาํระเงินหลายๆ
งวดในระยะยาวเท่านนั 

4.2   วธีิการชาํระเงินผา่นระบบอิเล็กทรอนิกส์ การโอนหรือการชาํระเงินผา่นระบบ
อิเล็กทรอนิกส์เป็นส่วนประกอบทีสาํคญัสําหรับธุรกิจพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ โดยเฉพาะอยา่งยิงใน
ระบบ  B2B เนืองจาก ช่วยเพิมความสะดวกให้แก่ผูบ้ริโภค และสร้างความมนัใจให้แก่ผูป้ระกอบ
ธุรกิจในการรับชาํระค่าสินคา้และบริการ การชาํระเงินผ่านระบบพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ในทาง
ปฏิบติัสามารถทาํไดด้งันี (สิทธิเดช ลีมคัเดช, 2548 : 124-125) 

4.2.1  บตัรเครดิต การชาํระเงินด้วยวิธีนีผูบ้ริโภคทีถือบตัรเครดิตจะตอ้งให้
ขอ้มูลเกียวกบับตัรเครดิตของตนเองให้แก่ผูป้ระกอบการทีขายสินคา้และบริการ ซึงการชาํระเงิน
ดว้ยบตัรเครดิตจะมีวิธีการดาํเนินการเหมือนกบักรณีของบตัรเครดิต แต่จะแตกต่างกนัตรงที บตัร
เครดิตจะเชือมต่อกบับญัชีธนาคารโดยตรง เมือผูบ้ริโภคทาํการชาํระเงินดว้ยบตัรเครดิตจาํนวนเงิน
ทีชาํระจะถูกหกัออกจากบญัชีธนาคารทนัที ดว้ยเหตุนี การใชบ้ตัรเดบิตจึงมีความเสียงสูงกวา่การใช้
บตัรเครดิต 

4.2.2  บตัรเงินสดอิเล็กทรอนิกส์ บตัรเงินสดอิเล็กทรอนิกส์ทีใช้เทคโนโลยี
ของแถบแม่เหล็กหรือแผน่ชิพเก็บขอ้มูลเกียวกบัจาํของบตัรและมูลค่าของเงินอิเล็กทรอนิกส์ แมว้า่ 
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การใช้บตัรเงินสดอิเล็กทรอนิกส์จะมีการใช้กนัมากในหลายๆธุรกรรม แต่ในปัจจุบนัยงัไม่เป็นที
นิยมทีจะนาํมาใชใ้นการซือขายสินคา้และบริการทางพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ 

4.2.3  เช็คอิเล็กทรอนิกส์ เช็คอิเล็กทรอนิกส์จะมีรายละเอียดเหมือนกบัเช็คที
เป็นกระดาษทีใช้กนัอยู่ทวัไป แต่อยู่ในรูปของอิเล็กทรอนิกส์และจะตอ้งใช้เทคโนโลยีลายมือชือ
อิเล็กทรอนิกส์ เพือตรวจสอบเช็ค ซึงการออก เช็คแต่ละครังผูรั้บเช็คย่อมตอ้งการได้รับการลง
ลายมือชืออิเล็กทรอนิกส์จากผูรั้บรองลายมืออิเล็กทรอนิกส์ทีเชือถือได ้ดงันนั วิธีการชาํระเงินดว้ย
เช็คอิเล็กทรอนิกส์จึงยงัไม่เป็นทีนิยมมากนกั 

4.2.4  เงินอิเล็กทรอนิกส์ การชําระเงินด้วยวิธี นีเกิดขึนจากแนวความคิดที
ตอ้งการแกไ้ขขอ้มูลของบตัรเครดิตและบตัรเดบิต กล่าวคือ ผูป้ระกอบการบางรายปฏิเสธการรับ
บตัรเครดิตและบตัรเดบิต เพราะเกรงวา่จะถูกปฏิเสธการจ่ายเงินจากธนาคารหรือบริษทัผูอ้อกบตัร 
ดงันนั เงินอิเล็กทรอนิกส์จึงจาํเป็นตอ้งมีมูลค่าในตวัของมนัเอง โดยการไดรั้บการคาํประกนัจาก
มูลค่าของเงินสด เงินในบญัชีธนาคาร และเช็คเงินสดธนาคาร ดงันนั ในการส่งมอบหรือโอนเงิน
อิเล็กทรอนิกส์จะทาํไดง่้ายและสะดวก อีกทงั ยงัสามารถเก็บรักษาเงินอิเล็กทรอนิกส์ดงักล่าวไวใ้น
รูปแบบของขอ้มูลอิเล็กทรอนิกส์ไดอี้กดว้ย สําหรับความปลอดภยัของเงินอิเล็กทรอนิกส์นนั เงิน
อิเล็กทรอนิกส์จะไม่สามารถทาํซําหรือไม่สามารถนําไปใช้ซับซ้อนได้ โดยจะต้องมีการวาง
มาตรการเพือตรวจสอบความถูกตอ้งของเงินอิเล็กทรอนิกส์ นอกเหนือจากนนั ทงัผูซื้อและผูข้าย
จะตอ้งจะตอ้งมีบญัชีธนาคารเดียวกนัและตอ้งขอใชเ้งินอิเล็กทรอนิกส์กบัธนาคาร อีกทงั ผูซื้อและ
ผูข้ายจะตอ้งมีซอฟต์แวร์ e-Wallet อยู่ในคอมพิวเตอร์ของตน เพือใชใ้นการส่งขอ้มูลระหวา่งผูซื้อ
กบัผูข้าย ดงันนั วธีิการชาํระเงินดว้ยวธีินีจึงไม่เป็นทีนิยมกนัมากนกั 

4.2.5  การโอนเงินเข้าบญัชีผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ การโอนเงินเข้าบญัชี
ผูป้ระกอบการทีขายสินคา้และบริการทางพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ผา่นระบบอินเตอร์เน็ตเป็นวิธีการที
สามารถทาํไดส้ะดวกและมีแนวโน้มทีจะทาํกนัมากขึนในอนาคต ทงัในส่วนของการคา้แบบ B2B 
และการคา้แบบ B2C แต่การโอนเงินขา้มบญัชีผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์นีผูบ้ริโภคจะตอ้งมีบญัชี
ธนาคารและดาํเนินการตกลงกบัธนาคาร เพือขอใชบ้ริการโอนเงินขา้มบญัชีผา่นระบบอินเตอร์เน็ต
เสียก่อน 

4.2.6  การชําระเงินผ่านโทรศพัท์มือถือ การชําระเงินผ่านระบบมือถือเป็น
วธีิการหนึงทีมีแนวโนม้ทีจะทาํกนัมากขึน ทงันีเนืองจาก ผูบ้ริโภคทีใชโ้ทรศพัทมื์อถือจะตอ้งชาํระ
ค่าโทรศพัทมื์อถือใหแ้ก่ผูใ้หบ้ริการโทรศพัทมื์อถือโดยตรง ดงันนั ผูใ้หบ้ริการโทรศพัทมื์อถือจึงเขา้
มาช่วยในการทําหน้าทีรวบรวมค่าใช้จ่ายในการซือสินค้าและบริการผ่านทรางพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์เขา้ไปรวมกบัการเก็บเงินค่าใชบ้ริการโทรศพัทมื์อถือ 
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4.  ประโยชน์ของการพาณชิย์อเิลก็ทรอนิกส์ 
การพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ก่อให้เกิดประโยชน์มากมายกับธุรกิจทงัในปัจจุบนั และ

อนาคต ซึงไม่เพียงแต่จะสร้างโอกาสใหม่ของการทาํธุรกิจหรือบริการ หรือเขา้สู่ลูกคา้กลุ่มใหม่ทาํ
ให้การทาํธุรกิจนนัดาํเนินไปไดอ้ย่างสะดวกและรวดเร็ว การติดต่องานดว้ยระบบอิเล็กทรอนิกส์
ช่วยเพิมประสิทธิภาพของการทาํงานลดงานเอกสารและลดค่าใชจ่้ายลงเมือขอ้มูลต่าง ๆ ของบริษทั
อยูใ่นรูปแบบของดิจิตอลมากขึน ก็สามารถนาํขอ้มูลเหล่านีมาใชต้อบสนองความตอ้งการของลูกคา้
ไดดี้ยงิขึนมีดงันี (เดวดิ เคสเซอร์, 2541 : 27) 

1. เป็นวธีิการเพมิรายได ้สามารถเสนอขายสินคา้ไดห้ลายรูปแบบ และยงัสามารถเขา้ถึง
ลูกคา้ไดท้วัโลกโดยไร้ขอบเขตทงัระยะทางและเวลา 

2. เป็นการประหยดัค่าใชจ่้ายในการเดินทางไปดูสินคา้ตามร้าน หรือภาระสินคา้คงคลงั 

3. เป็นการเพิมความสามารถในการให้บริการแค่ลูกคา้ทุกวนัตลอด 24 ชวัโมง สามารถ
ใหบ้ริการแบบพิเศษเฉพาะบุคคลได ้

4. เป็นการเพิมประสิทธิภาพทางการตลาด สามารถเขา้ใจพฤติกรรมผูบ้ริโภค แต่ละ
บุคคลไดแ้ละยงัเขา้ถึงกลุ่มเป้าหมายไดอ้ยา่งไร้ขอบเขต 

5. สามารถรองรับความเปลียนแปลงต่าง ๆ ไดอ้ยา่งรวดเร็ว 
6. เขา้สู่ตลาดการคา้ไดใ้นระยะเวลาอนัสัน 
7. เพิมประสิทธิภาพในการบริหารธุรกิจได ้
8. เก็บเงินและนาํฝากเขา้ธนาคารไดโ้ดยอตัโนมติั 

 
5.  แนวคิดและทฤษฎเีกียวกับการตัดสินใจ 
 นกัวชิาการหลายท่านกล่าวถึงความหมายเกียวกบั  “การตดัสินใจ” ไวห้ลายความหมาย
แต่ผูศึ้กษาไดน้าํเสนอเพียงบางส่วนดงันี   
 ชูชยั  เทพสาร (2546 : 9 อา้งถึงใน แฮร์ริสัน  (Harison,  1970))  ไดส้รุปนิยามของการ
ตดัสินใจวา่เป็นกระบวนการประเมินผลเกียวกบัทางเลือก หรือตวัเลือกทีจะนาํไปสู่การบรรลุเป้าหมาย
การคาดคะเนผลทีเกิดจากทางเลือกทีส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายไดม้ากทีสุด 

 เสรี  วงษม์ณฑา (2542 : 192)  ไดก้ล่าวถึง  กระบวนการตดัสินใจของผูบ้ริโภควา่ในการ
ทีผูบ้ริโภคจะซือสินคา้ใดสินค้าหนึงนันจะตอ้งมีกระบวนการตงัแต่จุดเริมตน้ไปจนถึงทศันคติ
หลังจากทีได้ใช้สินค้าแล้ว  ซึงสามารถพิจารณาเป็นขนัตอนได้ดังนี  การมองเห็นปัญหาการ
แสวงหาภายใน  การแสวงหาภายนอก  การประเมินทางเลือก  การตดัสินใจซือ  ทศันคติหลงัการซือ 
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 ศิริวรรณ  เสรีรัตน์ และคณะ (2542 : 195  อา้งถึงใน จอร์ค (George,  1949 : 92)) กล่าววา่ 
การตดัสินใจ คือ การเลือกทางเลือกใดทางเลือกหนึงทีตงัอยูบ่นรากฐานของกฎเกณฑ์จากทางเลือก
สองทาง หรือมากกว่าสองทางเลือกทีเป็นไปไดแ้ละให้ความเห็นว่ามีระดบัขนัตอนความสําคญัอยู่
หลายประการ คือ 

 ประการแรก  เป็นกิจกรรมทางดา้นเชาวน์ปัญญา (Intelligence Activity) ซึงความหมายนี
เป็นการยืมความหมายทางดา้นการทหาร หมายถึง บรรดาเสนาธิการทีจะตอ้งไปสืบเสาะหาข่าวสาร 

สภาพการทางสิงแวดลอ้มสาํหรับทีจะใชใ้นการตดัสินใจ 

 ประการทีสอง  เป็นกิจกรรมออกแบบ  (Design Activity) หมายถึงว่า เป็นการสร้าง 

พฒันาวเิคราะห์ แนวทางต่างๆ ทีน่าจะนาํไปปฏิบติัได ้

 ประการทีสาม  คือ กิจกรรมคดัเลือก (Choice Activity) คือ การเลือกทางเลือกอนั
เหมาะสมทีจะนาํไปปฏิบติัไดจ้ริง 
 แสวง  รัตนมงคลมาศ (2542 : 73) ให้ความหมายของคาํวา่ “การตดัสินใจ” คือการเลือก
บนทางเลือก (Choice Alternative) ซึงทางเลือกนนัจะตอ้งมี 

 1.  ทางเลือกหลายทาง หากมีทางเลือกทางเดียวไม่ถือวา่เป็นการตดัสินใจ 

 2.  ตอ้งใชเ้หตุผลประกอบการพิจารณา โดยใชข้อ้มูลตวัเลขต่างๆ มาพิจารณาตดัสินใจดว้ย 

 3.  มีจุดมุ่งหมายแน่นอน วา่การตดัสินใจนนักระทาํไปเพืออะไร 
 ชูชยั เทพสาร (2546 : 8) ไดใ้ห้ความหมายของการตดัสินใจวา่ เป็นการกระทาํอยา่งรอบคอบ
ในการเลือกจากทรัพยากรทีเรามีอยู่ โดยมีวตัถุประสงค์เพือให้บรรลุเป้าหมายทีตงัไว ้ จากความหมาย
ของการตดัสินใจมีแนวคิด 3 ประการ คือ 

 1.  การตดัสินใจรวมถึงทางเลือก ถา้หากมีสิงเลือกเพียงสิงเดียว การตดัสินใจยอ่มเป็นไปไม่ได ้

 2.  การตดัสินใจเป็นกระบวนการด้านความคิดจะต้องมีรายละเอียด สุขุม รอบคอบ 
เพราะอารมณ์และองคป์ระกอบของจิตใตส้าํนึกมีอิทธิพลต่อกระบวนการความคิดนนั 

 3.  การตัดสินใจเป็นเรืองของการกระทําทีมีจุดมุ่งหมายเพือให้ได้ผลลัพธ์  และ
ความสาํเร็จทีตอ้งการและหวงัไว ้ 
 ดงันนั พอจะสรุปไดว้่า  การตดัสินใจ  หมายถึง  กระบวนการในการเลือกทางใดทาง
หนึงโดยใช้เหตุผลซึงมีกระบวนการตงัแต่เริมตน้จนถึงไดรั้บสินคา้เพือนาํไปสู่การบรรลุเป้าหมาย
และตอบสนองความตอ้งการทีดีทีสุด 

 กระบวนการตดัสินใจ มีนกัวชิาการกล่าวไว ้ ดงันี 
 คอทเลอร์ (Kotler, 2000 : 167-178) อธิบายถึง กระบวนการตดัสินใจซือวา่มีส่วนประกอบ
ต่างๆทีเกียวขอ้งดงันี 
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 1.  บทบาทในการซือ (Buying Roles) นกัการตลาดจะตอ้งทราบวา่ใครเป็นผูซื้อทีแทจ้ริง 
ซึงในกระบวนการซือนนัจะมีผูที้เกียวขอ้งต่างๆ ดงันี 

 2.  ผูริ้เริม (Initiator) เป็นบุคคลซึงเป็นผูเ้ริมใหค้าํแนะนาํ และแนวคิดเกียวกบัสินคา้หรือ
การบริการนนัๆ 

 3.  ผูมี้อิทธิพล (Influences) เป็นบุคคลผูที้สามารถใหค้าํแนะนาํมีอิทธิพลตดัสินใจซือ 

 4.  ผูต้ดัสินใจ (Decider) เป็นผูซึ้งมีสิทธิในการตดัสินใจซือวา่จะซือหรือไม่ซืออะไรซือ
อยา่งไร และซือทีไหน 

 5.  ผูซื้อ (Buyer) เป็นผูที้ทาํการซือทีแทจ้ริง 

 6.  ผูใ้ชง้าน (User) เป็นผูบ้ริโภคหรือใชสิ้นคา้หรือบริการ 

 เอสเซล  (Assael, 1998 : 43)  ไดก้ล่าววา่ กระบวนการตดัสินใจซือของผูบ้ริโภคเป็น
กระบวนการ ทีผูบ้ริโภคตดัสินใจวา่จะซือผลิตภณัฑห์รือบริการใด และจะซือทีไหน ซึงแนวทาง   ที
ผูบ้ริโภคใชใ้นการตดัสินใจนนัเป็นผลโดยตรงมาจากกลยุทธ์การตลาดของนกัการตลาด เป็นตน้วา่
หากผูบ้ริโภคตอ้งการคุณประโยชน์จากผลิตภณัฑ์ตรายีห้อใดๆ  นกัการตลาดก็ควรจะวางกลยุทธ์
โดยเนน้ทีคุณประโยชน์ของผลิตภณัฑน์นัลงไปในโฆษณา ดงันนั เกณฑ์ทีผูบ้ริโภคใชใ้นการตดัสินใจ
เลือกตรายหีอ้ จึงเป็นแนวทางสาํคญัทีนกัการตลาดควรศึกษา เพือนาํไปบริหารจดัการกลยุทธ์การตลาด 
ใหมี้ประสิทธิภาพยงิขึน 

 อดุลย ์ จาตุรงคกุล (2543 : 43) อธิบายว่ามีปัจจยั 4 ประการดว้ยกนั ทีมีอิทธิพลต่อ
กระบวนการตดัสินใจซือของผูบ้ริโภค  ซึงปัจจยัดงักล่าวไดแ้ก่ 

 1.  ขอ้มูลข่าวสาร (Information) เพราะในการตดัสินใจซือสินคา้นนัผูบ้ริโภคจาํเป็น     

จะตอ้งมีขอ้มูลเกียวกบัตวัสินคา้ ราคาสินคา้ และคุณลกัษณะต่าง ๆ ของตวัสินคา้ เป็นตน้ ซึง
แหล่งขอ้มูลข่าวสารทีสําคญัแบ่งออกเป็น 2 แหล่ง คือ แหล่งทีโฆษณาเพือการคา้ และแหล่งทีมาจาก
สังคม เช่น เพือน คนรู้จกั ครอบครัว ซึงไดมี้การพดูคุยแลกเปลียนขอ้มูล หรือบอกต่อ เป็นตน้ 
 2.  สังคมและกลุ่มทางสังคม (Social and Group Forces) ไดแ้ก่ วฒันธรรม วฒันธรรมยอ่ย 

กลุ่มอา้งอิง ครอบครัว ชนชนัทางสังคม ปัจจยัดงักล่าวเป็นปัจจยัภายนอกทีมีอิทธิพลโดยตรงต่อการ
ตดัสินใจซือของผูบ้ริโภค 

 3.  แรงผลกัดนัดา้นจิตวิทยา (Psychological Forces) ไดแ้ก่ แรงจูงใจ การรับรู้ การเรียนรู้
บุคลิกภาพ และทศันคติของผูบ้ริโภค ซึงเป็นปัจจยัภายในทีจะผลกัดนัให้เกิดความตอ้งการซือ หรือ
การตดัสินใจซือ อุปนิสัยในการซือ และความภกัดีในตราสินคา้ เป็นตน้ 

 4.  ปัจจยัดา้นสถานการณ์ (Situational Factors) ไดแ้ก่ เวลา และโอกาส จุดมุ่งหมาย
สถานที รวมทงัเงือนไขในการซือ ซึงปัจจยัเหล่านีมีผลทาํใหผู้บ้ริโภคมีการตดัสินใจทีแตกต่างกนั 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 
19 

 ดงันนั การตดัสินใจนนัเป็นกระบวนการคิดอยา่งมีเหตุมีผลในการเลือกแนวทางปฏิบติั   
ทีถูกตอ้ง เหมาะสมหรือพอใจเพือจะไดน้าํไปสู่การปฏิบติัใหบ้รรลุตามวตัถุประสงคที์ตอ้งการ หรือ
แกไ้ขปัญหาได ้ซึงขึนอยูก่บัสถานการณ์ ทรัพยากร และบุคคลจากความหมายดงักล่าว จึงสามารถ
จาํแนกองคป์ระกอบทีสาํคญัของการตดัสินใจได ้3 ประการ คือ 

 1.  การตดัสินใจตอ้งมีทางเลือก และการเลือกทีจะกระทาํอย่างใดอย่างหนึงนนัตอ้งมี
มากกวา่หนึงทางเลือก จึงตอ้งทาํการตดัสินใจ ถา้มีทางเดียวก็ไม่มีการตดัสินใจในทางเลือกนนัๆ 

 2.  การตดัสินใจตอ้งมีจุดมุ่งหมายหรือวตัถุประสงค์อย่างใดอย่างหนึง หรือหลายอย่างที
ตอ้งการบรรลุ และเราเองไม่แน่ใจว่าหนทางเลือกต่างๆนัน ทางเลือกใดทีจะบรรลุวตัถุประสงค์ได้
ดีกวา่กนั 

 3.  การตดัสินใจเป็นเรืองของกระบวนการใช้ความคิด ใช้หลกัเหตุผลและความพอใจ
เป็นเกณฑ์ในการประเมินทางเลือกทีสําคัญคือความสามารถของทางเลือกในการสนองตอบ                
ต่อวตัถุประสงคที์ตอ้งการ 

ทฤษฎีเกียวกบัการตดัสินใจเป็นทฤษฎีทีศึกษา พฤติกรรมของบุคคล และไดแ้สดงให้เห็น
วา่ การกระทาํของบุคคลนนัเป็นผลมาจากการทีบุคคลมีความเชือหรือไม่เชือในสิงนนั ๆ ดงันนัใน
การตดัสินใจเลือกกระทาํพฤติกรรมทางสังคมของบุคคลทุกเรืองจึงเป็นผลมาจากการทีมีความเชือ
และไม่เชือดังกล่าว โดยเฉพาะพฤติกรรมของบุคคลทีเกียวกับการตัดสินใจนัน รีเดอร์ได้เสนอ
ความคิดและแนวทางการวินิจฉยัในพฤติกรรมโดยการแสดงให้เห็นถึงความเชือมโยงของปัจจยัต่างๆ 
จาํนวน 15 ปัจจยัทีเกียวพนักบัความเชือถือโดยแบ่งปัจจยัดงักล่าวนีออกเป็นปัจจยัความเชือ 10 

รูปแบบ และความไม่เชือ 5 รูปแบบทีส่งผลให้เกิดการตดัสินใจ และกระทาํพฤติกรรมทางสังคม รี
เดอร์ไดแ้บ่งปัจจยัออกเป็นประเภทต่างๆ ถึง 3 ประเภท ปัจจยัดึง (Pull Factors) ปัจจยัผลกั (Push 

Factors) และปัจจยัความสามารถ (Able Factors) ดงันี  

1.  ปัจจยัดึง  (Pull Factors) 

  1.1  เป้าประสงค์ (Goal) ความมุ่งประสงคที์จะให้บรรลุและให้สัมฤทธิจุดประสงค์
ในการกระทาํสิงหนึงสิงใดนนั ผูก้ระทาํจะมีกาํหนดเป้าหมาย หรือจุดประสงคไ์วก่้อนล่วงหนา้ และ
ผูก้ระทาํพยายามกระทาํทุกวถีิทางเพือใหบ้รรลุเป้าประสงค ์

  1.2  ความเชือ (Belief Orientation) ความเชือนนัเป็นผลมาจากการทีบุคคลไดรั้บรู้ไม่
ว่าจะเป็นแนวคิด ความรู้ ซึงความเชือเหล่านีจะมีผลต่อการตดัสินใจของบุคคลและพฤติกรรมทาง
สังคมในกรณีทีวา่บุคคลจะเลือกรูปแบบของพฤติกรรมบนพืนฐานของความเชือทีตนยดึมนัอยู ่
  1.3  ค่านิยม (Value Standards) เป็นสิงทีบุคคลยึดถือเป็นเครืองช่วยตดัสินใจ และ
กาํหนดการกระทาํของตนเอง ค่านิยมนนัเป็นความเชืออยา่งหนึงมีลกัษณะถาวร ค่านิยมของมนุษย์
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จะแสดงออกทางทศันคติ และพฤติกรรมของมนุษยใ์นเกือบทุกรูปแบบ ค่านิยมมีผลต่อการตดัสินใจ
ในกรณีทีวา่การกระทาํทางสังคมของบุคคลพยายามทีจะกระทาํใหส้อดคลอ้งกบัค่านิยมทียดึถืออยู ่
  1.4  นิสัยและขนบธรรมเนียม (Habits and Customs) คือ แบบอย่างพฤติกรรมที
สังคมกาํหนดแล้วสืบต่อกันด้วยประเพณี และถ้ามีการละเมิดก็จะถูกบงัคบัด้วยการทีสังคมไม่
เห็นชอบดว้ยในการตดัสินใจทีจะเลือกกระทาํพฤติกรรมอยา่งใดอยา่งหนึงของมนุษยน์นัส่วนหนึง
จึงเนืองมาจากแบบอยา่งพฤติกรรมทีสังคมกาํหนดไวใ้หแ้ลว้ 
 2.   ปัจจยัผลกั (Push Factors) 

 2.1  ความคาดหวงั (Expectation) คือ ท่าทีของบุคคลทีมีต่อพฤติกรรมของบุคคลที
เกียวขอ้งตวัเอง โดยคาดหวงัหรือตอ้งการใหบุ้คคลนนัถือปฏิบติั และกระทาํในสิงทีตนตอ้งการ ดงันนัใน
การเลือกกระทาํพฤติกรรม (Social Action) ส่วนหนึงจึงขึนอยูก่บัการคาดหวงัและท่าทีของบุคคลอืนดว้ย 

 2.2  ขอ้ผกูพนั (Commitments) คือ สิงทีผูก้ระทาํเชือวา่เขาถูกผกูมดัทีจะตอ้งกระทาํให้
สอดคล้องกบัสถานการณ์นัน ๆ ข้อผูกพนัจะมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจ และการกระทาํของสังคม
เพราะผูก้ระทาํตงัใจทีจะกระทาํสิงนนั ๆ เนืองจากเขารู้วา่เขามีขอ้ผกูพนัทีจะตอ้งกระทาํ 
 2.3  การบงัคบั (Force) คือ ตวัช่วยกระตุน้ให้ผูก้ระทาํตดัสินใจกระทาํไดเ้ร็วขึน 
เพราะขณะทีผูก้ระทาํตงัใจจะกระทาํสิงต่าง ๆ นนั เขาอาจจะยงัไม่แน่ใจวา่จะกระทาํพฤติกรรมนนัดี
หรือไม่ แต่เมือมีการบงัคบัก็จะใหต้ดัสินใจกระทาํพฤติกรรมนนัไดเ้ร็วขึน 
 3.  ปัจจยัความสามารถ (Able Factors) 

  3.1  โอกาส (Opportunity) เป็นความคิดของผูก้ระทาํทีเชือวา่สถานการณ์ทีเกิดขึน ช่วย
ใหมี้โอกาสเลือกกระทาํ 
  3.2  ความสามารถ (Ability) คือ การทีผู ้กระทาํรู้ถึงความสามารถของตัวเอง ซึง
ก่อให้เกิดผลสําเร็จในเรืองนันได้ การตระหนักถึงความสามารถนีจะนําไปสู่การตดัสินใจ และการ
กระทาํทางสังคม โดยทวัไปแลว้การทีบุคคลกระทาํพฤติกรรมใดๆ บุคคลจะพิจารณาความสามารถของ
ตนเองเสียก่อน 

  3.3  การสนบัสนุน (Support) คือสิงทีผูก้ระทาํรู้วา่จะไดรั้บหรือคิดวา่จะไดรั้บจาก การ
กระทาํนนัๆ 

 จากองคป์ระกอบทงั 10 ประการ รีเดอร์ไดอ้ธิบายถึงแนวความคิดเกียวกบัปัจจยัหรือ
สาเหตุทีมีผลต่อการกระทาํทางสังคม ดงันี 

 1.  ในสถานการณ์ของการกระทาํทางสังคมจะเกียวขอ้งกบัพฤติกรรมของบุคคลหลายคน 
ซึงแต่ละคนก็จะมีเหตุผลแต่ละอยา่งในการตดัสินใจในการกระทาํ 
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 2.  บุคคลหรือองค์การจะตดัสินใจ หรือแสดงการกระทาํบนพืนฐานของกลุ่มเหตุผล ซึงผู ้
ตดัสินใจเองไดคิ้ดวา่มนัสอดคลอ้งหรือตรงกบัปัญหาและสถานการณ์นนั 

 3.  เหตุผลบางประการจะสนบัสนุนการตดัสินใจ และเหตุผลบางประการอาจจะต่อตา้นการ
ตดัสินใจ 

 4.  เหตุผลนัน ผูต้ดัสินใจเองตระหนัก หรือให้นาํหนักทีแตกต่างกนัในการเลือกเหตุผล 

หรือปัจจยัทีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจ 

 5.  เหตุผลทีเกียวขอ้งกบัการตดัสินใจนนั  อาจจะเป็นเหตุผลเฉพาะ จากเหตุผลเพียงหนึง
ประการหรือมากกวา่จาํนวนเหตุผล หรือปัจจยัทีมีอิทธิพลต่อการกระทาํนนั 10 ประการ อาจจะมีเหตุผล
สองหรือสามประการจากเหตุผลทงั 10 ประการ หรือ อาจจะไม่มีเลยทีจะมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจใน
ทุกโอกาส 

 6.  อาจจะมีเหตุผลสองหรือสามประการจากเหตุผลทงั 10 ประการ หรืออาจจะไม่มีเลยทีมี
อิทธิพลต่อการตดัสินใจในทุกโอกาส 

 7.  กลุ่มของปัจจัยหรือเหตุผลทีมีอิทธิพลต่อการกระทําทางสังคมนัน ย่อมจะมีการ 

เปลียนแปลงได ้

 8.  ผูก้ระทาํผูต้ดัสินใจสามารถจะเลือกทางเลือกโดยเฉพาะซึงแตกต่างกนัออกไปในแต่
ละคน 

 9.  สาํหรับกรณีเฉพาะบางอยา่งภายใตก้ารกระทาํทางสังคม จะมีบ่อยครังทีจะมีทางออก
สองหรือสามทาง เพือทีสนองตอบต่อสถานการณ์นนั 

 10.  เหตุผลทีจะตดัสินใจสามารถทีจะเห็นไดจ้ากทางเลือกทีถูกเลือก 

 ทฤษฎีการตดัสินใจของผูบ้ริโภค (Decision Making Theory) ชิฟฟ์แมน และกนก (Schiffman 

and Kanuk, 1994 : 560-580) ไดก้ล่าวถึง ตวัแบบการตดัสินใจของผูบ้ริโภค (Model of Consumer 

Decision  Making) ตวัแบบนีจะรวมความคิดเกียวกบัการตดัสินใจซือของผูบ้ริโภคและพฤติกรรม
ของผูบ้ริโภค ซึงมีส่วนสาํคญั 3 ส่วน  คือ 

 1.  การนาํเขา้ขอ้มูล (Input) เป็นอิทธิพลจากภายนอกทีมีผลต่อค่านิยม ทศันคติ และ
พฤติกรรมของผูบ้ริโภค ซึงมาจากกิจกรรมส่วนประสมทางการตลาดทีพยายามสือสารไปยงั
ผูบ้ริโภคทีมีศกัยภาพ ซึงแยกเป็น 

 1.1  การนาํเขา้ทางการตลาด (Marketing Inputs) คือ กิจกรรมทางการตลาดที
พยายามเขา้ถึงการกาํหนดและจูงใจผูบ้ริโภคให้ซือหรือใชผ้ลิตภณัฑ์ โดยใชก้ลยุทธ์ต่าง ๆ เช่น ใช้
หีบห่อ ขนาด การรับประกนัและนโยบายดา้นราคาเป็นตน้ 
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 1.2   การนาํเขา้ของวฒันธรรมทางสังคม (Socioculture Inputs) เป็นการนาํเขา้ทีไม่
เกียวขอ้งกบัการคา้ เช่น ความคิดเห็นของเพือน บรรณาธิการหนงัสือพิมพ์ วฒันธรรม ชนัทางสังคม 

ซึงเป็นอิทธิพลภายในของบุคคล ทีมีผลต่อการประเมินผลและการยอมรับหรือปฏิเสธผลิตภณัฑ ์

 2.  กระบวนการ (Process) เพือให้เขา้ใจถึงกระบวนการนี เราจะพิจารณาถึง อิทธิพลของ
ปัจจยัทางจิตวิทยาซึงจะเป็นอิทธิพลภายใน (แรงจูงใจ การรับรู้ การเรียนรู้ หรือทศันคติ) ทีมีผลต่อ
กระบวนการตดัสินใจของผูบ้ริโภค รวมถึงปัจจยัอีก 2 ประการ คือ 

 2.1   การรับรู้ถึงความเสียง (Perceived  Risk) คือ ความไม่แน่นอนทีผูบ้ริโภคเผชิญ  

เขาไม่สามารถคาดเดาผลลพัธ์ทีเกิดจากการตดัสินใจซือ  ดงันนั ผูบ้ริโภคมกัซือสินคา้หรือบริการใน
ทีเดิม ๆ  เพือหลีกเลียงความเสียงทีอาจจะเกิดขึน  ถา้ผูบ้ริโภคไม่มีขอ้มูลผลิตภณัฑ์  เขาจะเชือถือใน
ชือเสียงของร้านคา้นนั ๆ  ถา้เกิดความสงสัยผูบ้ริโภคจะซือของแพงไวก่้อน  เพือลดความเสียง
เพราะเขาคิดวา่ของแพงตอ้งเป็นของดี 

 2.2 กลุ่มทียอมรับได้ (Evoked Set) หมายถึง ตราสินคา้ทีผูบ้ริโภคเลือกซือซึง
ประกอบด้วย สินค้าจาํนวนน้อยทีผูบ้ริโภคคุน้เคยจาํได้ และยอมรับการตดัสินใจของผูบ้ริโภค 
ประกอบดว้ย 3 ส่วนคือ 
 2.2.1  ขนัความรู้ความตอ้งการ (Need Recognition) ขนัรับรู้ความตอ้งการจะ
เกิดขึนเมือผูบ้ริโภคเผชิญกบัปัญหา เช่น การซือของจากเครืองขายอตัโนมติักบัปัญหาซบัซ้อน คือ 

ปัญหาทีมีการพฒันาให้ซับซ้อนขึน เช่น เมือใช้รถไปนาน ๆ ก็มีความคิดทีจะเปลียนรถใหม่เพือ
หลีกเลียงค่าซ่อมรถเก่า เป็นตน้  

 2.2.2  การคน้หาขอ้มูลก่อนการตดัสินใจซือ (Pre - Purchase Search) ขนัตอนนี
จะเริมตน้เมือผูบ้ริโภครู้วา่จะไดรั้บความพอใจจากการซือหรือบริโภคผลิตภณัฑ์ ผูบ้ริโภคจะตอ้งการ
ขอ้มูลเพือใชเ้ป็นพืนฐานในการเลือก (ถา้มีประสบการณ์มาก่อนก็ใชไ้ดเ้ลย แต่ถา้ไม่มีก็ตอ้งคน้หา)   
 2.2.3  การประเมินทางเลือก (Evaluation of Alternative) เป็นขันตอนใน
กระบวนการตดัสินใจซือซึงผูบ้ริโภคประเมินผลประโยชน์ทีจะไดรั้บจากแต่ละทางเลือกของผลิตภณัฑ์
ทีกาํลงัพิจารณาจะใช ้2 รูปแบบ คือ ใชร้ายชือตราทีเลือกไวแ้ลว้ (Evoke Set) และเลือกเอาจากทงัหมดที
มีในตลาด  
 กฎการตดัสินใจ (Affect  Referral  Decision  Rules)  หมายถึง  กฎการตดัสินใจทีง่าย
ทีสุด ซึงผูบ้ริโภคเลือกผลิตภณัฑใ์หค้ะแนนตราสินคา้จากประสบการณ์ทีผา่นมามากกวา่คุณสมบติั
ดา้นอืน ๆ  การแบ่งส่วนตลาดผูบ้ริโภคโดยอาศยักฎการเลือกซือมี 4 แบบ คือ  1) การปฏิบติัดว้ย
ความซือสัตย ์ (Practical Loyalists) ซือตราทีซือเป็นตราประจาํ 2) ผูซื้อทีนิยมราคาตาํสุด (Bottom 

Line Price Shoppers) ซือราคาตาํสุดโดยไม่สนใจสินคา้ 3) ผูซื้อทีเปลียนการซือตามโอกาสหรือผู ้
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ฉวยโอกาส (Opportunistic Switchers) ใชคู้ปองแลกซือหรือซือทีลดราคา และ  4) นกัล่าอยา่ง
แทจ้ริง (Deal hunters)  ซือทีมีเงือนไขทีดีทีสุด ไม่มีความภกัดีในตราสินคา้ 
 3.  การแสดงผลหรือพฤติกรรมทีแสดงออก (Output) คือ พฤติกรรมการซือ และการ
ประเมินหลงัการซือ วตัถุประสงค์ทงัสองกิจกรรมนีเพือทีจะเพิมความพอใจของผูบ้ริโภคในการ
ตดัสินใจซือของพวกเขา โดยมีรายละเอียดดงันี  

 3.1  พฤติกรรมการซือ (Purchase Behavior) ผูบ้ริโภคมีประเภทการซืออยู่ 2  

ประเภท  คือ ทดลองซือ (Trial Purchase) และซือซาํ (Repeat Purchase) ถา้ผูบ้ริโภคซือสินคา้ชนิด
หนึงหรือตราหนึงเป็นครังแรก  และซือในปริมาณน้อยกวา่ปกติ การซือนีจะถูกพิจารณาว่าเป็นการ
ทดลองซือ  นนัคือการทดลอง คือ รูปแบบพฤติกรรมการซือทีผูบ้ริโภคพยายามทีจะประเมินสินคา้
โดยผา่นการใชโ้ดยตรง ถา้ตราใหม่เป็นสินคา้ประเภทเดียวกบัสินคา้ทีมีอยูแ่ลว้  ถูกคน้พบจากการ
ทดลองใชว้า่ทาํให้เกิดความพึงพอใจมากกวา่ตราสินคา้อืน หรือตราเดิมทีใชอ้ยูผู่บ้ริโภคก็จะทาํการ
ซือซาํพฤติกรรม การซือซาํนีใกลเ้คียงกบัแนวความคิดความภกัดีในตราสินคา้มาก (Brand Loyalty) ซึง
ทุกบริษทัพยายามจะใหมี้ขึนกบัตราสินคา้ของตนเอง การซือซาํนนัเป็นการบ่งชีวา่ผูบ้ริโภคพอใจใน
สินคา้ 
 3.2  การประเมินหลงัการซือ (Post Purchase Evaluation) เมือผูบ้ริโภคใชผ้ลิตภณัฑ์
โดยเฉพาะอยา่งยิงในระหว่างการทดลองใช้ พวกเขาก็จะทาํการประเมินในดา้นของสิงทีพวกเขา
คาดหวงั ซึงผลจากการประเมินนนัเป็นไปไดที้จะออกมาใน 3 รูปแบบ ดงันี 

 3.2.1  สินคา้นนัตรงกบัความคาดหวงั ซึงจะนาํไปสู่ความรู้สึกทีเป็นธรรมชาติ 

 3.2.2  สินคา้นนัดีเกินความคาดหมาย ซึงทาํใหเ้กิดความรู้สึกทีเป็นบวก 

 3.2.3  สินคา้นนัไม่ดีเกินความคาดหมาย ซึงทาํใหเ้กิดความรู้สึกทีเป็นลบ   

 สาํหรับผลทีออกมาในแต่ละขอ้ของ  3 ขอ้นี แสดงถึงความคาดหวงัและความพอใจของ
ผูบ้ริโภคเกียวข้องกับการทีผูบ้ริโภคมีแนวโน้มทีจะตดัสินประสบการณ์ของเขาเทียบกบัความ
คาดหวงัเมือพวกเขาทาํการประเมินหลงัการซือ 

 สรุป แนวคิดและทฤษฎีเกียวกบัการตดัสินใจ หมายถึง พฤติกรรมการตดัสินใจเลือก
กระทาํของบุคคลทางสังคม ประกอบดว้ย ปัจจยัดึง ปัจจยัผลกั และปัจจยัความสามารถ ซึงแต่ละปัจจยั
ตอ้งมีความเชือมโยงกนั ซึงจะส่งผลให้เกิดการตดัสินใจโดยมีตวัแบบการตดัสินใจทีสําคญั 3 ส่วน 
คือ 1) การนาํเข้าขอ้มูล ซึงมีผลต่อพฤติกรรมผูบ้ริโภค 2) กระบวนการซึงมีผลต่อกระบวนการ
ตดัสินใจของผูบ้ริโภค และ 3) การแสดงผลหรือพฤติกรรมทีแสดงออก โดยมีปัจจยัทีมีอิทธิพลต่อ
การตดัสินใจของผูบ้ริโภค ไดแ้ก่ ขอ้มูลข่าวสาร สังคมและกลุ่มทางสังคม แรงผลกัดนัดา้นจิตวิทยา
และปัจจยัดา้นสถานการณ์ 
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6.  แนวคิดและทฤษฎเีกียวกับพฤติกรรมผู้บริโภค 
 พฤติกรรมผูบ้ริโภค ได้มีผูที้ให้ความหมายหรือแนวคิดไวห้ลากหลาย และมีลกัษณะ
ทีคล้ายคลึงกนัหลายท่าน ดงันี 
 พฤติกรรมผูบ้ริโภค  หมายถึง การกระทาํของบุคคลใดบุคคลหนึง ซึงเกียวขอ้ง
โดยตรงกบัการจดัหา และการใช้ผลิตภณัฑ์ ทงันีหมายรวมถึง กระบวนการตดัสินใจซึงเกิดขึน
ก่อนและมีสัดส่วนในการกาํหนดให้มีการกระทาํ (ปริญ  ลกัษิตานนท์,  2544 : 45) 

 พฤติกรรมผูบ้ริโภค หมายถึง เป็นกิจกรรมต่างๆ ทีบุคคลกระทาํเมือได้รับบริโภค
หรือสินคา้บริการ รวมไปถึงการขจดัสินคา้หรือบริการหลงัการบริโภคด้วย (อดุลย  ์จาตุรงคกุล 
และคณะ, 2545 : 6) 
 พฤติกรรมผูบ้ริโภค หมายถึง การกระทาํของบุคคลใดบุคคลหนึง ทีเกียวขอ้งโดยตรงกบั
การจดัหาและการใชผ้ลิตภณัฑ์ ทงันี หมายรวมถึงกระบวนการตดัสินใจซึงเกิดขึนก่อน และมีส่วน
ในการกาํหนดใหมี้การกระทาํ  (ศิวารัตน์ ณ ปทุม และคณะ,  2550 : 13) 

 ประเด็นสําคัญของคําจํากัดความข้างต้น ก็คือ กระบวนการตัดสินใจทีมีอยู่ก่อน 

(Precede) หมายถึง ลกัษณะทางพฤติกรรมของผูบ้ริโภคในขณะใดขณะหนึงทีผูบ้ริโภคซือสินคา้นนั 
จะมีกระบวนการทางจิตวทิยาและสังคมวทิยาทีมีส่วนสร้างสมและขดัเกลาทศันคติรวมทงัค่านิยม 

 พฤติกรรมผูบ้ริโภค (Consumer Behavior) ตามการจาํกดัความของสมาคมการตลาด
แห่งสหรัฐอเมริกา หมายถึง พฤติกรรมการแลกเปลียนต่างๆ ทีเกิดขึนในชีวิตของมนุษย ์ซึงดาํเนิน
ไปภายใตผ้ลสะทอ้นทีเกิดจากภาวะแวดลอ้ม พฤติกรรม ความรู้สึกนึกคิด และความรู้ความเขา้ใจ
ของมนุษย ์ซึงมีการเปลียนแปรอยูเ่สมอ (อศัน์อุไร   เตชะสวสัดิ,  2549 : 2) หรือ พฤติกรรมผูบ้ริโภค 
หมายถึง เรืองทีเกียวกบัหน่วยการซือ (The Buying  Units) และกระบวนการแลกเปลียน ซึง
เกียวขอ้งกบัการไดม้า การบริโภค และการกาํจดัทิงซึงผลิตภณัฑบ์ริการ ประสบการณ์ และความคิด
ต่างๆ ทงันี คาํวา่ หน่วยการซือ จะครอบคลุมทงั ผูบ้ริโภคโดยทวัๆไป ทงัทีเป็นรายบุคคล เป็นกลุ่ม
หรือเป็นองคก์รก็ได ้ หรือ พฤติกรรมผูบ้ริโภค หมายถึง เรืองทีเกียวกบับุคคลแต่ละคน กลุ่มคนหรือ
องคก์ร และกระบวนการทีใชใ้นการเลือกเฟ้น การสร้างความมนัใจ การใช ้และการกาํจดัผลิตภณัฑ ์
บริการ ประสบการณ์หรือแนวความคิด เพือสนองความต้องการและความพึงพอใจของตน 
ตลอดจนผลกระทบของกระบวนการดงักล่าว ทีมีต่อผูบ้ริโภคและสังคม 

ทิวา  พงศธ์นไพบูลย,์ ศิริจรรยา เครือวิริยะพนัธ์ และอมรศรี  ตนัพิพฒัน์ (2544 : 16-17) ได้
กล่าวว่า “ผู ้บริโภคจะแสดงพฤติกรรมอย่างใดอย่างหนึงออกมา จะต้องมีสาเหตุทีทําให้เกิด
พฤติกรรมนนัๆ เสมอ ซึงสาเหตุดงักล่าวจะเป็นสิงกระตุน้ทาํให้มนุษยเ์กิดความตอ้งการ และจาก
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ความตอ้งการดงักล่าวจะส่งผลให้เกิดแรงจูงใจ เพือแสดงพฤติกรรมออกมา” จากทฤษฎีขา้งตน้
สามารถสรุปไดว้า่พฤติกรรมของผูบ้ริโภคจะมีลกัษณะดงันี 

1.  พฤติกรรมผูบ้ริโภคจะเกิดขึนได ้ตอ้งมีสาเหตุทีทาํใหเ้กิดความตอ้งการขึน 

2.  พฤติกรรมผูบ้ริโภคจะเกิดขึนได ้ตอ้งมีสิงจูงใจใหแ้สดงพฤติกรรมต่าง ๆ 

3.  พฤติกรรมผูบ้ริโภคทีเกิดขึน ย่อมมีเป้าหมายในเรืองของการตอบสนองความ
ตอ้งการของผูบ้ริโภค 

ฟิลิป คอตเลอร์ (Phillip Kotler) บิดาแห่งวงการดา้นการตลาด (ทิวา พงษ์ธนไพบูลย ์         

ศิริจรรยา เครือวิริยะพนัธ์ และอมรศรี ตนัพิพฒัน์,  2544 : 17) ไดน้าํทฤษฎีพฤติกรรมผูบ้ริโภค
ขา้งตน้ มาสร้างเป็นตวัแบบพฤติกรรมผูบ้ริโภคขึน โดยกล่าววา่ “ผูบ้ริโภคจะแสดงพฤติกรรมเพราะ
มีสิงเร้าหรือสิงกระตุน้ (Stimulus) ทาํใหเ้กิดความตอ้งการ โดยจะถูกป้อนเขา้สู่ความรู้สึกนึกคิดของ
ผูบ้ริโภค ซึงเปรียบเสมือนกล่องดาํ (Black box) โดยผูผ้ลิตไม่สามารถคาดคะเนไดว้า่ ความรู้สึกนึก
คิดได้เกิดขึนเนืองจากได้รับอิทธิพลจากปัจจัยใดบ้าง  ซึงผู ้บริโภคก็จะเกิดการตอบสนอง 
(Response) เรียกตวัแบบพฤติกรรมผูบ้ริโภควา่ สิงกระตุน้- การตอบสนอง (Stimulus - Response 

model ; S - R model) โดยมีรายละเอียดดงันี 

1. สิงกระตุน้ (Stimulus) หมายถึง สิงเร้าทีจะทาํให้เกิดความตอ้งการ หรือเกิดความนึกคิด
อยา่งใดอยา่งหนึง (ทิวา พงษธ์นไพบูลย ์ศิริจรรยา เครือวิริยะพนัธ์ และอมรศรี ตนัพิพฒัน์,  2544 : 17)  
สามารถแบ่งไดเ้ป็น 2 ลกัษณะ คือ 

   1.1 สิงกระตุน้ภายใน (Inside Stimulus) หมายถึงสิงกระตุน้ทีเกิดจากความตอ้งการ
ภายในร่างกายของผูบ้ริโภค หรือเป็นความตอ้งการทีเกิดขึนตามสัญชาตญาณ เช่น ความหิว ความ
เจบ็ป่วย ความกลวั เป็นตน้ 

  1.2 สิงกระตุน้ภายนอก (Outside Stimulus) หมายถึงสิงกระตุน้ทีมิไดเ้กิดขึนเองจาก
ความตอ้งการภายในร่างกาย แต่เป็นสิงทีนักการตลาดสร้างให้เกิดขึน เพือให้ผูบ้ริโภคเกิดความ
ตอ้งการ โดยใชสิ้งจูงใจทางดา้นเหตุผลและอารมณ์ ประกอบดว้ย 2 ส่วน คือ 

 1.2.1  สิงกระตุน้ทางการตลาด (Marketing Stimulus) เกิดจากการทีนกัการ
ตลาดนาํส่วนประสมทางการตลาด มาเป็นตวักระตุน้ให้เกิดความตอ้งการ (วารุณี ตนัติวงศ์วาณิช 

และคณะ,  2545 : 91) ไดแ้ก่ 

  1.2.1.1 ผลิตภณัฑ์ (Product) โดยการพฒันาส่วนประกอบต่าง ๆ ซึงอาจ
เป็นคุณภาพ ปริมาณ การออกแบบบรรจุภณัฑ ์เป็นตน้  
  1.2.1.2 ราคา (Price) โดยการกาํหนดราคาผลิตภณัฑ์ให้เหมาะสมกับ
คุณภาพ  
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  1.2.1.3 ช่องทางการจดัจาํหน่าย (Place) โดยการวางจาํหน่ายผลิตภณัฑ์
อย่างทวัถึง สามารถหาซือง่ายและสะดวกในการเดินทาง หรือจดัตกแต่งร้านคา้ให้สวยงาม เป็น
ระเบียบ  
  1.2.1.4  การส่งเสริมการตลาด  (Promotion) โดยมีการโฆษณาสมาํเสมอมี
การส่งพนกังานขายไปสาธิตสินคา้ การแจกสินคา้ตวัอยา่งเพือทดลองใช ้มีการลดราคาสินคา้ เป็นตน้ 

 อยา่งไรก็ตามการกระตุน้ความตอ้งการของผูบ้ริโภค โดยใชสิ้งกระตุน้ทางการตลาดนนั
ควรนาํส่วนประสมทางการตลาด มาใชค้วบคู่กนัวา่ ผูบ้ริโภคคิดอยา่งไร ซืออยา่งไร เป็นตน้  
 1.2.2  สิงกระตุน้อืนๆ (Other Stimulus) เป็นสิงกระตุน้ภายนอกทีเกิดขึน และ
เปลียนแปลงอยูต่ลอดเวลา ซึงไม่สามารถควบคุมได ้แต่สามารถสร้างโอกาสใหเ้กิดขึนได ้ไดแ้ก่ 

  1.2.2.1  ภาวะทางเศรษฐกิจ (Economic) 

  1.2.2.2  เทคโนโลย ี(Technology)  

   1.2.2.3  กฎหมายและการเมือง (Law and Political)  

   1.2.2.4 วฒันธรรม (Culture) 

 2.  ความรู้สึกนึกคิดหรือกล่องดาํ (Black Box) เป็นความรู้สึกนึกคิดทีเกิดขึน ภายหลงั
จากทีไดรั้บสิงกระตุน้ ซึงผูผ้ลิตหรือจาํหน่ายไม่สามารถทราบได ้จึงตอ้งพยายามคน้หาความรู้สึก
นึกคิดดงักล่าว เพือจะไดใ้ห้สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูบ้ริโภค (ทิวา พงษ์ธนไพบูลย  ์ และ
คณะ, 2544 : 16) ประกอบดว้ย 

 2.1 ลกัษณะของผูบ้ริโภค (Consumer Characteristics) ไดแ้ก่ ลกัษณะส่วนบุคคล 
วฒันธรรม สังคม และจิตวทิยา  
 2.2 กระบวนการตดัสินใจซือของผูบ้ริโภค (Buyer Decision Process) คือการรับรู้
ปัญหาหรือความต้องการ การค้นหาข้อมูล การประเมินผลทางเลือก การตัดสินใจซือ และ   
พฤติกรรมหลงัการซือ 

 3.  การตอบสนอง (Response) คือการแสดงออกของผูบ้ริโภค โดยผา่นการตดัสินใจใน
ประเด็นต่างๆ ไดแ้ก่ การเลือกผลิตภณัฑ์ การเลือกตราสินคา้ การเลือกผูข้าย การเลือกเวลาในการ
ซือ และการเลือกปริมาณการซือ  
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Stimulus  Buyer’s  Black box  Response 

สิงกระตุน้ทางการตลาดและสิง
กระตุน้อืน ๆ 

กล่องดาํ หรือความรู้สึกนึก
คิดของผูซื้อ 

การตอบสนอง 
ของผูซื้อ 

 

สิงกระตุน้
ทางการตลาด สิงกระตุน้อืนๆ 

  

ลกัษณะของผูซื้อ 

กระบวน 

การ
ตดัสินใจ
ของ 

ผูซื้อ 

 
การตอบสนอง 

- ผลิตภณัฑ์ 
- ราคา 
- การจดัจาํหน่าย 

- การส่งเสริม     
  การตลาด 

- เศรษฐกิจ 

- เทคโนโลยี 
- การเมือง 

- วฒันธรรม 

-ปัจจยัทาง  
วฒันธรรม 

-ปัจจยัทางสังคม 

-ปัจจยัส่วนบุคคล 

-ปัจจยัทาง 

 จิตวทิยา 

-การเลือกซือ 

-การเลือก 

 ราคา 
-การเลือก 

 ผูข้าย 

-เวลาการซือ 

-ประมาณ 

 การซือ 

 

ภาพที  2 ตวัแบบพฤติกรรมผูบ้ริโภคของ Phillip Kotler 
ทีมา : ทิวา พงศธ์นไพบูลย,์ ศิริจรรยา เครือวิริยะพนัธ์ และอมรศรี ตนัพิพฒัน์,  พฤติกรรมผู้บริโภค      

(กรุงเทพมหานคร : พฒันาวชิาการ,  2544). 

 

วิลเลียม เจ สแตนตนั ได้คิดคน้ตวัแบบเพืออธิบายพฤติกรรมผูบ้ริโภค ว่าพฤติกรรม       
ผูบ้ริโภคจะเกิดขึนเนืองจากมีพลงักระตุน้ 4 ประการ (ทิวา พงษธ์นไพบูลย,์ ศิริจรรยา เครือวิริยะพนัธ์ 
และอมรศรี ตนัพิพฒัน์,  2544 : 16)   

 1.  สังคมและกลุ่มต่างๆ ในสังคม ประกอบดว้ย วฒันธรรม วฒันธรรมย่อย ชนชนัทาง
สังคม กลุ่มอา้งอิง ครอบครัว เป็นตน้ 

 2.  สภาพทางจิตวทิยา ไดแ้ก่ แรงจูงใจ การรับรู้ การเรียนรู้ บุคลิกภาพ ทศันคติ ความเชือที
ยดึมนั เป็นตน้ 

 3.  ข่าวสารขอ้มูลต่างๆ ได้แก่ ขอ้มูลข่าวสารเกียวกบัผลิตภณัฑ์ ขอ้มูลทางด้านราคา 
ขอ้มูลทางดา้นการจดัจาํหน่าย ขอ้มูลของบริษทัผูผ้ลิต เช่น ภาพลกัษณ์ ชือเสียง ฐานะการเงิน เป็น
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ตน้ ซึงขอ้มูลเหล่านีผูบ้ริโภคสามารถรับทราบไดโ้ดยผา่นสือต่างๆ ไม่วา่จะเป็นการโฆษณาผา่นสือ
โทรทศัน์ วทิย ุ   เป็นตน้ หรืออาจผา่นสือทางดา้นตวับุคคล เช่น พนกังานขาย เพือนฝงู เป็นตน้ 

 4.  สภาวการณ์ต่างๆ ยอ่มมีผลต่อการแสดงพฤติกรรมของผูบ้ริโภคเสมอ เช่น เวลา สถานที 
โอกาส เงือนไขในการซือ เป็นตน้ 
 ปัจจัยภายนอก (External Factors) : สภาวะแวดล้อมทางสังคมและวฒันธรรม 

(Sociocultural Environment) ทีมีอิทธิพลต่อขนัตอนการตดัสินใจซือ ประกอบดว้ย (ศิริวรรณ  เสรีรัตน์, 
2546 :  115 – 121) 

 1. ปัจจยัดา้นวฒันธรรม (Cultural Factors) วฒันธรรม (Culture) เป็นผลรวมทีเกิดจากการ
เรียนรู้ระหว่างความเชือถือ (Beliefs) ค่านิยม (Values) และประเพณี (Customs) ซึงจะควบคุม
พฤติกรรมผูบ้ริโภคของสมาชิกในสังคมใดสังคมหนึง วฒันธรรมแบ่งออกเป็น 

 1.1  วฒันธรรมพืนฐาน (Culture) เป็นสัญลกัษณ์หรือสิงทีมนุษยส์ร้างขึน โดยเป็นที
ยอมรับจากรุ่นหนึงไปสู่อีกรุ่นหนึง ซึงเป็นตวักาํหนดและควบคุมพฤติกรรมของมนุษยใ์นสังคมใด
สังคมหนึง ตวัอยา่ง ร้านรักบา้นเกิด เป็นร้านสะดวกซือแบบแฟรนไชส์ของคนไทย ทีสร้างขึน เพือ
ปลุกจิตสํานึกของคนไทยให้ซือสินคา้จากร้านคา้ปลีกของคนไทย คาํนึงถึงความเป็นไทย หรือจาก
นโยบายของปัมนาํมนั ปตท. ทีคาํนึงถึงสภาพแวดลอ้มดา้นวฒันธรรมและสังคมไทยในการดาํรง
ภาพลกัษณ์ ความเป็นไทยและมีโครงการต่างๆ มากมายในการสนบัสนุนสิงแวดลอ้มและให้ภูมิใจ
ในความเป็นไทยขององคก์ารดว้ย 

 1.2  วฒันธรรมย่อย (Subculture) เป็นวฒันธรรมของแต่ละกลุ่มภายในสังคม ซึงมี
ลกัษณะเฉพาะแตกต่างกนั หรือหมายถึง กลุ่มย่อยของวฒันธรรม ซึงมีรูปแบบทางพฤติกรรมทีมี
ความแตกต่างกันระหว่างบุคคลในแต่ละวฒันธรรมนัน สมาชิกของกลุ่มวฒันธรรมย่อย จะมี
ขนบธรรมเนียมประเพณี และบรรทดัฐานในสังคมนัน จึงทาํให้ทศันะในวฒันธรรมกลุ่มย่อยนัน
แตกต่างกนั ตวัอยา่ง ผูบ้ริโภคชาวตะวนัตกจะบริโภคชามากกวา่ชาวตะวนัออก เนืองจากความนิยม
ในการดืมชา และโอกาสในการดืมชามีความถีสูงกวา่ชาวตะวนัออก จนเกิดวฒันธรรมทีเรียกวา่ ทาน
นาํชาช่วงบ่าย ในองักฤษลกัษณะของวฒันธรรมกลุ่มยอ่ย ประกอบดว้ย 1. ดา้นเชือชาติ (Nationality) 
2. ดา้นศาสนา (Religious) 3. ดา้นทอ้งถิน (Region) 4. ดา้นอาชีพ (Occupational) 5. อายุ (Age) 6. เพศ 
(Sex) ตวัอย่าง ร้านอาหารบางร้านจะยึดเอาวฒันธรรมการกินอาหารมาใชเ้ป็นจุดขาย เช่น ร้านขาย
อาหารญีปุ่นจะจดัร้านตามสไตล์ญีปุ่น หรือห้างโรบินสันมีส่วนช่วยในการสนบัสนุนวฒันธรรมไทย 
โดยช่วยประชาสัมพนัธ์สถานทีท่องเทียวและงานประเพณีทีสําคญัของจงัหวดัต่างๆ ในประเทศไทย 
ในนิตยสาร LIFE STYLE ทีส่งใหแ้ก่สมาชิกของหา้ง เป็นตน้ 
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 1.3  ชนัทางสังคม (Social Class) หมายถึง การแบ่งสมาชิกของสังคมออกเป็นระดบั
ฐานะทีแตกต่างกนั โดยทีสมาชิกในแต่ละชนัสังคมจะมีสถานะอย่างเดียวกนั และสมาชิกทีอยู่ใน
สังคมทีแตกต่างกนัจะมีลกัษณะทีแตกต่างกนั หรือหมายถึง การแบ่งหรือการจดัลาํดบัภายในสังคม 
ซึงเกณฑก์ารศึกษา อาชีพและรูปแบบ ตลอดจนลกัษณะทีอยูอ่าศยั ตวัอยา่ง ลูกคา้กลุ่มเป้าหมายของ
ร้านกาแฟสตาร์บคัส์ ถือวา่อยูใ่นชนชนัสังคมระดบัสูงมีรสนิยมและมีการศึกษา 
 2.  ปัจจยัดา้นสังคม (Social Factors) เป็นปัจจยัทีเกียวขอ้งในชีวิตประจาํวนั และมี
อิทธิพลทงัทางตรงและทางอ้อมต่อพฤติกรรมการซือของผูบ้ริโภค ประกอบด้วย กลุ่มอ้างอิง 
ครอบครัว บทบาทและสถานะของผูซื้อ 

 2.1  กลุ่มอา้งอิง (Reference groups) หมายถึง รูปแบบหรือกลุ่มบุคคลซึงมีอิทธิพล
ต่อทศันคติ ค่านิยม และพฤติกรรมของบุคคลอืนๆ หรือเป็นกลุ่มทีบุคคลเขา้ไปเกียวขอ้งดว้ย กลุ่ม
อา้งอิง แบ่งออกเป็น 2 ระดบั คือ 

  1.  กลุ่มปฐมภูมิ (Primary groups) ไดแ้ก่ ครอบครัว เพือนสนิท เพือนบา้น หรือ
ผูร่้วมงาน ซึงไดมี้การพบปะกนัอยา่งต่อเนืองแบบไม่เป็นทางการ 

  2.  กลุ่มทุติยภูมิ (Secondary groups) ไดแ้ก่ กลุ่มบุคคลชนันาํในสังคม ศาสนา 
เพือนร่วมอาชีพและร่วมสถาบนั บุคคลกลุ่มต่างๆ ในสังคมทีมกัจะติดต่อกนัแบบเป็นทางการ แต่มี
ความต่อเนืองนอ้ยกวา่กลุ่มปฐมภูมิ 

  กลุ่มอา้งอิงจะมีอิทธิพลต่อบุคคลในกลุ่มทางดา้น 1. พฤติกรรมและรูปแบบการ
ดาํรงชีวติ 2. ทศันคติและแนวคิดของบุคคล 

 2.2  ครอบครัว (Family) ครอบครัวประกอบดว้ย บิดามารดาและพีนอ้ง ครอบครัว
ถือเป็นกลุ่มปฐมภูมิทีมีอิทธิพลมากทีสุดต่อทศันคติ ความคิดเห็น และค่านิยมของบุคคล ซึงสิง
เหล่านีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซือของครอบครัว ตวัอย่างเช่น ห้างโรบินสันจดัประกวดกาย
บริหารประกอบดนตรีของนกัเรียนอนุบาลชิงถว้ยพระราชทาน โดยมุ่งเนน้การสร้างความสัมพนัธ์
ในครอบครัว 

 2.3  บทบาทและสถานะ (Roles and Statuses) บุคคลจะเกียวขอ้งกบัหลายกลุ่ม เช่น 
ครอบครัว กลุ่มอา้งอิง องคก์าร และสถาบนัต่างๆ โดยบุคคลจะมีบทบาทและสถานะทีแตกต่างกนั
ในแต่ละกลุ่ม ผูบ้ริโภคมกัจะเลือกซือสินคา้ทีสามารถสือถึงบทบาทและสถานะของตนเองในสังคม 
ผูค้า้ปลีกจึงจาํเป็นตอ้งตระหนักถึงศกัยภาพของสินคา้และตราสินคา้ทีจะใช้เป็นสัญลกัษณ์แทน
บทบาทดว้ย 

 ปัจจยัภายใน (Internal Factors) : ปัจจยัดา้นจิตวิทยา (Psychological Factor) ทีมีอิทธิพลต่อ
ขนัตอนการตดัสินใจซือ ปัจจยัดา้นจิตวิทยา (Psychological Factor) เป็นปัจจยัทีเกียวขอ้งกบัความรู้สึก
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นึกคิดของผูบ้ริโภคในการเลือกซือสอนคา้ของแต่ละบุคคลจะไดรั้บอิทธิพลมาจากปัจจยัดา้นจิตวิทยา 
ซึงถือวา่เป็นปัจจยัภายในตวัผูบ้ริโภคทีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซือและการใช้สินคา้ ปัจจยัภายใน
ประกอบดว้ย 1. แรงจูงใจ 2. การรับรู้ 3. การเรียนรู้ 4. ความเชือ 5. ทศันคติ 6. บุคลิกภาพ 7. แนวคิด
ของตนเองโดยมีรายละเอียด ดงันี 

 1.  การจูงใจ (Motivation) เป็นปัจจยัภายในซึงเป็นสาเหตุให้ผูบ้ริโภคเกิดพฤติกรรม
ต่างๆ เป็นสภาพจิตใจภายในของบุคคล ซึงผลกัดนัให้เกิดพฤติกรรมเพือให้บรรลุเป้าหมาย การจูง
ใจ เกิดภายในของบุคคล แต่อาจจะถูกกระทบจากปัจจยัภายนอก เช่น วฒันธรรมชนัทางสังคม หรือ
เครืองมือทางการตลาดทีนักการตลาดใช้กระตุน้เพือให้ผูบ้ริโภคเกิดความตอ้งการ ตวัอย่างเช่น 
ร้านคา้ปลีกขนาดใหญ่ เช่น บิกซี โลตสั คาร์ฟู ใชก้ลยทุธ์การตงัราคาตาํ เพือจูงใจใหซื้อสินคา้ 
  ทฤษฎีการจูงใจของมาสโลว ์(Maslow’s Theory of Motivation) ตามทฤษฎีของมาส
โลวไ์ดจ้ดัประมวลความตอ้งการตามความสาํคญัออกเป็น 5 ระดบัจากตาํไปสูง ดงันี 

  ระดบั 1  ความตอ้งการทางร่างกาย (Physiological Needs)  ความตอ้งการนีตอ้งการ
เพือรักษาชีวติ รวมทงัอาหาร อากาศ นาํ เสือผา้ เพศ ความตอ้งการชนิดนีจะครอบงาํบุคคล ถา้ยงัไม่
มีการตอบสนอง คนทีหิวจดัจะไม่สนใจสิงใด นอกจากอาหาร เขาจะฝันถึงอาหาร จดจาํอาหาร       
คิดเกียวกบัอาหาร รับรู้แต่เพียงอาหารและตอ้งการ (Want) แต่เพียงอาหาร คนกรุงเทพฯส่วนใหญ่
ได้รับการตอบสนองทางการ (มีปัจจยั 4 อาหาร เครืองนุ่งห่ม ทีอยู่อาศยัและยารักษาโรคอย่าง
พอเพียง)  จึงไม่ถูกครอบงาํดว้ยความตอ้งการขนันี แต่กลบัถูกครอบงาํดว้ยความตอ้งการระดบัสูง
กวา่ (อดุลย ์ จาตุรงคกุล และดลยา  จาตุรงคกุล, 2545 : 256 – 257) 

  ระดบั 2  ความตอ้งการความปลอดภยัและความมนัคง (Safety Needs)  เมือความ
ตอ้งการระดบัแรกไดรั้บการตอบสนองพอสมควร (จนพอใจ) ความตอ้งการความปลอดภยัและ
ความมันคงก็จะกลายเป็นพลังผลักดันให้บุคคลก่อพฤติกรรม ความต้องการเหล่านีส่วนมาก
เกียวขอ้งกันมากกว่าความปลอดภยัของร่างกาย มนัรวมถึงความมนัคง การมีกิจวตัรประจาํวนั 
ความคุน้เคย การควบคุมชีวิตและสิงแวดลอ้ม เช่น ความรู้วา่คนตอ้งกินอาหารเชา้ไม่ใช่วนัเดียว แต่
ตอ้งกินทุกวนั มิฉะนนัจะกระทบกระเทือนสุขภาพ เป็นตวัอยา่งทีดีเพราะสุขภาพเกียวขอ้งกบัความ
มนัคงและความปลอดภยั 

  ระดบั 3 ความตอ้งการดา้นสังคม (Social Needs) ความตอ้งการระดบันีเป็นความ
ต้องการความรัก  ความพอใจ การมีส่วนร่วมและการยอมรับ บุคคลแสวงหาความอบอุ่นและ
ตอบสนองความพอใจให้กบัความสัมพนัธ์ของตนกบัคนอืนและจูงใจด้วยความรักต่อครอบครัว 
เนืองจากความสาํคญัของสิงจูงใจทางสังคมทีมีต่อประชาชนทงัหลาย นกัโฆษณาสินคา้ทีปกป้องตวั
บุคคล (เช่น ครีมกนัแดด) จึงเนน้ความสาํคญัทีสิงจูงใจชนิดนีในโฆษณาของเขา 
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  ระดบั 4 ความตอ้งการการยกยอ่ง (Egoistic Needs เมือ Social Needs) ไดรั้บการ
ตอบสนองความพอใจแลว้ความตอ้งการ Egoistic Needs ก็จะเริมปฏิบติัการได ้ความตอ้งการระดบั
นีอาจแบ่งพิจารณาออกเป็น 2 จาํพวก คือ  
  1.  Inwardly-Directed Ego Needs ความตอ้งการสะทอ้นให้เห็นความตอ้งการของ
บุคคลเกียวกบัการยอมรับตนเอง (Self-Acceptance) ศกัดิศรีของตนเอง (Self-Esteem) ความสําเร็จ 

(Success) ความเป็นอิสระ ความพอใจส่วนตวัเมือทาํงานเสร็จ เป็นตน้ 

  2.  Outwardly –Directed Ego Needs ความตอ้งการนี รวมถึงความตอ้งการชือเสียง
เกียรติศกัดิ บารมี ฐานะ เป็นทียอมรับนับถือจากคนอืนเทียมหน้าเทียมตาคนอืน เป็นตน้ สินค้าที
ตอบสนองความตอ้งการระดบันีมีหลายอยา่ง เช่น เสือผา้ เฟอร์นิเจอร์ งานอดิเรก ร้านคา้ รถยนต ์ฯลฯ 

  ระดบั 5  ความตอ้งการความสําเร็จในชีวิต  (Need for Self-Actualization)  คนส่วน
ใหญ่ไม่ไดต้อบสนองความตอ้งการ Ego Needs อย่างมากพอ ก็ยา้ยมาตอบสนองความตอ้งการ
ระดบัที 5 คือ ทาํให้เกิดความปรารถนาในชีวิตคนเป็นความตอ้งการทีจะกลายเป็นทุกสิงทุกอยา่งที
คนเหล่านนัสามารถจะเป็นได ้Maslow กล่าว “สิงซึงคนสามารถเป็น เขาก็ตอ้งเป็นให้ได”้ คือ ความ
ต้องการระดับนี อาจกล่าวได้ว่าเป็นความต้องการทีเน้นเกิดความสําเร็จสมประสงค์ (Self-

Fulfillment)  การแสดงออกของตนเอง (Self-Expression) หรือไดไ้ปถึงจุดๆหนึงในชีวิตที  “มนุษย์
สามารถเป็นในสิงทีเราควรจะเป็น” โฆษณาทีแสดงถึงภตัตาคารทีกระตุน้ให้จูงใจลูกคา้ระดบันี
ชีใหเ้ห็นลูกคา้กาํลงัทานอาหารและแสดงวา่ “สมกบัฐานะของเขาทีเขาไดส้ร้างสมมาตงันานแลว้” 

 โมเดลสิงจูงใจของผูบ้ริโภค (Consumer Motives Model) มีขนัตอนต่างๆ ดงันี 

 1.  สิงกระตุน้ (Stimulus) สิงกระตุน้อาจเกิดขึนเองจาก 1) สิงกระตุน้จากภายในร่างกาย 

(Inside Stimulus) 2) สิงกระตุ้นจากภายนอก (Outside Stimulus) ผูค้ ้าปลีกจะใช้สิงกระตุน้จาก
ภายนอกเพือจูงใจให้บริโภคเกิดความตอ้งการผลิตภณัฑ์ สิงกระตุน้ทีเป็นเหตุจูงใจให้เกิดการซือ
สินคา้ (Buying Motive) เรียกวา่ สิงกระตุน้ทางการตลาด (Marketing Stimulus) หรือส่วนประสมทาง
การตลาด (Marketing Mix) ประกอบดว้ย 

 1.1  สิงกระตุน้ดา้นผลิตภณัฑ์ (Product)  ตวัอย่าง ร้านขายทองควรจะผลิตทองทีมี
คุณภาพ ไดน้าํหนกัทีมาตรฐานมีการออกแบบลวดลายทีทนัสมยั มีบรรจุภณัฑที์สวยงาม ซึงอาจเป็น
กล่องหรือถุงผา้กาํมะหยี ตลอดจนสร้างความน่าเชือถือและรักษาชือเสียงของร้านทีมีอยู่ เช่นห้าง
ขายทองตงัโตะ๊กงั ฮวัเซ่งเฮง หรือร้านพรีม่าโกลด ์เป็นตน้ 

 1.2 สิงกระตุน้ดา้นราคา (Price) ตวัอย่าง การกาํหนดราคาทองคาํแท่งและทองคาํ
รูปพรรณ จะใชร้าคาตลาดซึงกาํหนดโดยอิงจากราคาทองคาํโลก ดงันนัผูค้า้ปลีกจึงมีบทบาทในการ
กาํหนดราคาทองนอ้ยมาก แต่ผูค้า้ปลีกจะแข่งขนัทางดา้นราคาจากค่ากาํเหน็จ (ค่าแรงในการผลิต) 
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ซึงจะแตกต่างกนัตามรูปแบบหรือลวดลาย อาจกาํหนดให้ใกลเ้คียง หรือตาํกวา่คู่แข่งขนัไดเ้ล็กนอ้ย
และลูกคา้สามารถต่อรองราคาได ้

 1.3  สิงกระตุน้ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย (Distribution หรือ Place) ตวัอยา่ง ร้านขาย
ทองสามารถเปิดในแหล่งชุมชนหรือยา่นการคา้ต่างๆ ได ้เช่น ตลาดห้างสรรพสินคา้ แต่ยา่นร้านทองที
มีชือเสียงคือ เยาวราช ซึงเป็นศูนยก์ลางของร้านขายทอง ซึงสามารถสร้างความเชือถือในร้านคา้ได้
เป็นอยา่งดี  
 1.4  สิงกระตุน้ดา้นการส่งเสริมการตลาด (Promotion) ตวัอยา่ง ร้านขายทอง อาจใช้
การส่งเสริมการตลาดดว้ย การใชก้ารโฆษณา การประชาสัมพนัธ์ การลดค่ากาํเหน็จ การรับประกนั
ซือคืนในราคาสูง การใหข้องแถม ของชาํร่วย เป็นตน้  
 2.  การรับรู้ (Perception) เป็นขนัตอนการตีความหมายจากสิงกระตุน้โดยใช้ประสาท
สัมผสัและได้ความหมายออกมาก หรือเป็นกระบวนการทีแต่ละบุคคลเลือกสรร และตีความ
(Interpret) เกียวกบัสิงกระตุน้ (Stimulus) เพือใหเ้กิดความหมายทีสอดคลอ้งกนั ขนัตอนในการรับรู้ 

(Perception Process) มีดงันี 

 2.1 การเปิดรับขอ้มูลทีไดเ้ลือกสรร (Selective Exposure) เกิดขึนเมือผูบ้ริโภคเปิด
โอกาสใหข้อ้มูลเขา้มาสู่ตวัเอง ตวัอยา่ง ผูบ้ริโภคเลือกทีจะรับขอ้มูลข่าวสารของร้านคา้ปลีกร้านใด
ร้านหนึงทีคิดว่าน่าสนใจ เช่น เลือกทีจะอ่านโฆษณาสินค้าลดราคาของบิกซีมากกว่าเซ็นทรัล      
เป็นตน้ 

 2.2  การตงัใจรับขอ้มูลทีไดเ้ลือกสรร (Selective Attention) เกิดขึนเมือผูบ้ริโภคเลือกที
จะตงัใจรับสิงกระตุน้อย่างใดอย่างหนึง เพือให้กลุ่มเป้าหมายเกิดความตงัใจรับขอ้มูล นกัการตลาด
จะต้องใช้ความพยายามทีจะสร้างงานทางด้านการตลาดให้มีลักษณะเด่นและน่าสนใจ เพือทาํให้
ผูบ้ริโภคตงัจบัข่าวสารอยา่งต่อเนือง 

 2.3  ความเขา้ใจในข้อมูลทีได้เลือกสรร (Selective Comprehension) หรือการ
บิดเบือนขอ้มูลทีไดเ้ลือกสรร (Selective Distortion) แบ่งออกเป็น 2 ขอ้ ดงันีคือ 
  1.  ความเขา้ใจในขอ้มูลทีไดเ้ลือกสรร (Selective Comprehension) แมผู้บ้ริโภค
จะตงัใจรับข่าวสารทางการตลาด แต่ไม่ไดห้มายความวา่ข่าวสารนนัจะถูกตีความไปในทางทีถูกตอ้ง
ในขนันีจึงเป็นการตีความหมายของขอ้มูลทีรับเขา้มาวา่มีความเขา้ใจตามทีนกัการตลาดกาํหนดไว้
หรือไม่ ถา้เขา้ใจก็นาํไปสู่ขนัต่อไป การตีความจะขึนอยูก่บัทศันคติ ความเชือถือ และประสบการณ์ 

  2.  การบิดเบือนขอ้มูลทีไดเ้ลือกสรร (Selective Distortion) ถึงแมว้่าการส่ง
ขอ้มูลข่าวสารจะไม่สัมฤทธิผลตามทีผูส่้งตงัใจ แต่บุคคลมีแนวโนม้ทีจะตีความหมายของข่าวสาร
โดยมีความสัมพนัธ์กบัความเชือทีตนมีอยู่ ซึงอาจทาํให้ข่าวสารบิดเบือนไปจากความเป็นจริง ซึง
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นกัการตลาดตอ้งเขา้ใจจิตใจของผูบ้ริโภค เพราะมีผลกระทบต่อการแปลความหมายของขอ้มูล
ข่าวสารและพฤติกรรมของผูบ้ริโภค 

 2.4  การเก็บรักษาข้อมูลทีได้เลือกสรร (Selective Retention) หมายถึง การที
ผูบ้ริโภคจดจาํขอ้มูลบางส่วนทีเขาไดเ้ห็น ไดอ่้าน หรือไดย้ิน หลงัจากเกิดการเปิดรับและเกิดความ
เขา้ใจแลว้ นกัการตลาดตอ้งพยายามสร้างขอ้มูลเกียวกบัผลิตภณัฑ์ของตนให้อยูใ่นความทรงจาํของ
ผูบ้ริโภค โดยการส่งขอ้มูลซาํๆ หรือขอ้ความสันๆ ทีสามารถจดจาํๆไดง่้ายไปยงักลุ่มเป้าหมาย ซึง
จะทาํใหผู้บ้ริโภคเกิดความทรงจาํ และตดัสินใจซือ เช่น KFC มีสโลแกนวา่ “เรืองไก่ตอ้งยกให้เรา” 
เป็นตน้ 

 3.  การเรียนรู้ (Learning) หมายถึง การเปลียนแปลงในพฤติกรรมของผูบ้ริโภค ซึงเกิด
จากประสบการณ์ทงัทางตรงและทางออ้ม หรือหมายถึง การเปลียนแปลงในพฤติกรรมหรือความ
โนม้เอียงของพฤติกรรมจากประสบการณ์ทีผา่นมา การเรียนรู้ของบุคคลเกิดขึนเมือบุคคลไดรั้บสิง
กระตุน้ (Stimulus) และจะเกิดการตอบสนอง (Response) ซึงก็คือ ทฤษฎีสิงกระตุน้-การตอบสนอง 

(Stimulus -Response (SR) Theory) นกัการตลาดไดป้ระยุกตใ์ชท้ฤษฎีนีดว้ยการโฆษณาซาํแลว้ซาํ
อีกหรือจดัการส่งเสริมการขาย (ถือวา่เป็นสิงกระตุน้) เพือทาํให้เกิดการตดัสินใจซือและใช้สินคา้
เป็นประจาํ (เป็นการตอบสนอง) การเรียนรู้เกิดจากอิทธิพลหลายอย่าง เช่น ทศันคติ ความเชือถือ 
และประสบการณ์ในอดีต อยา่งไรก็ตามสิงกระตุน้ทีมีอิทธิพลและทาํให้เกิดการเรียนรู้ไดน้นัจะตอ้ง
มีคุณค่าในสายตาของลูกคา้ เช่น การจดักิจกรรมส่งเสริมการขายในรูปการแจกของตวัอย่างจะมี
อิทธิพลทาํให้เกิดการเรียนรู้ ซึงการให้ผูบ้ริโภคไดท้ดลองใช้สินคา้จะดีกว่าใช้การแถม เพราะการ
แถมนนัลูกคา้ตอ้งเสียเงินเพือซือสินคา้ ถา้ลูกคา้ไม่ซือสินคา้ก็จะไม่เกิดการทดลองใชสิ้นคา้ทีแถม 

 4.  ความเชือถือ (Beliefs) หมายถึง ความคิดทีบุคคลยึดถือเกียวกบัสิงใดสิงหนึง หรือ
เป็นความคิดทีบุคคลยดึถือในใจเกียวกบัสิงใดสิงหนึง ซึงเป็นผลมาจากประสบการณ์ในอดีต และมี
ผลต่อการตดัสินใจซือของผูบ้ริโภค ตวัอย่าง บิกซี สร้างความเชือถือให้กบัลูกคา้โดยการคืนส่วน
ต่างของราคาสินคา้ 5 เท่า ในกรณีทีลูกคา้ซือสินคา้จากทีอืนถูกกวา่ เพือยืนยนัวา่ราคาสินคา้ของบิก
ซีถูกกวา่ทีอืน ทาํใหลู้กคา้เกิดความเชือถือและมนัใจวา่สินคา้ของบิกซีถูกกวา่ทีอืน 

 5.  ทศันคติ (Attitudes) หมายถึง การประเมินความพึงพอใจหรือไม่พึงพอใจของบุคคล 
ความรู้สึกดา้นอารมณ์และแนวโนม้การปฏิบติัทีมีผลต่อความคิดหรือสิงใดสิงหนึง ทศันคติเป็นสิง
ทีมีอิทธิพลต่อความเชือ ในขณะเดียวกันความเชือก็มีอิทธิพลต่อทศันคติ จากการศึกษาพบว่า
ทศันคติของผูบ้ริโภคกบัการตดัสินใจซือสินคา้จะมีความสัมพนัธ์กนั องค์ประกอบของการเกิด
ทศันคติ 3 ประการ (Tricomponent of Attitude) ดงันีคือ 
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 5.1  ส่วนของความเขา้ใจ (Cognitive Component) ความเชือถือเกียวกบัผูค้า้ปลีก 

(Beliefs about the Retailer) เป็นส่วนทีแสดงถึงความรู้ (Knowledge) การรับรู้ (Perception) และความ
เชือถือ (Beliefs) ทีเกิดขึนกบัผูบ้ริโภคเกียวกบัความคิดหรือสิงใดสิงหนึง ประกอบดว้ย ความรู้หรือ
ความเชือถือเกียวกบัตราสินคา้หรือผลิตภณัฑข์องผูบ้ริโภค  
 5.2   ส่วนของความรู้สึก (Affective Component) การประเมินความรู้สึกทีมีต่อผูค้า้
ปลีก (Changeable Evaluation of the Retailer) หมายถึง ส่วนทีสะทอ้นถึงอารมณ์และความรู้สึก 

(Emotion and Feeling) ของผูบ้ริโภค ซึงเป็นความพอใจและไม่พอใจทีมีต่อความคิดหรือสิงใดสิงหนึง 

 5.3  ส่วนของพฤติกรรม (Behavior Component) พฤติกรรมหรือแนวโน้ม
พฤติกรรมการซือ (ความพอใจ) ซือในร้านคา้ปลีก (Behavioral Intentions and Actions- Shop in the 

Store) หมายถึง แนวโนม้พฤติกรรมของผูบ้ริโภคทีเกิดจากทศันคติทีมีต่อสิงนนั เนืองจากผูบ้ริโภค
มีความภกัดีต่อตราสินคา้สตาร์บคัส์ สูงจึงดืมเป็นประจาํ 
 6. บุคลิกภาพ (Personality) และทฤษฎีการจูงใจของฟรอยด์  (Freud’s Theory of 

Motivation) บุคลิกภาพ (Personality) หมายถึง ลกัษณะด้านจิตวิทยาทีแตกต่างกนัของบุคคล ซึง
นาํไปสู่การตอบสนองต่อสภาพแวดล้อมทีมีแนวโน้มคงที และสอดคล้องกนักบัทฤษฎีการจูงใจ
ของฟรอยด์  (Freud’s Theory of Motivation) มีขอ้สมมติว่า อิทธิพลด้านจิตวิทยาซึงกาํหนด
พฤติกรรมมนุษย ์ แรงจูงใจ (Motives) และบุคลิกภาพ (Personality) ส่วนใหญ่เป็นจิตใตส้ํานึก 

(Unconscious) ซึงเป็นส่วนกาํหนดบุคลิกภาพและพฤติกรรมของมนุษย ์ประกอบดว้ย อิด (Id) อีโก ้

(Ego) และซุปเปอร์    อีโก ้ (Super Ego) ทฤษฎีนีไดน้าํไปใชใ้นการกาํหนดบุคลิกภาพของผูบ้ริโภค
ดว้ย ฟรอยด์พบว่าบุคลิกภาพและพฤติกรรมของมนุษยถู์กควบคุมโดยความนึกคิดพืนฐาน 3 ระดบั 
คือ 

  1.  อิด (Id) เป็นส่วนประกอบของสิงทีจะทาํให้บุคคลแสดงพฤติกรรมออกมาเพือ
ตอบสนองความตอ้งการขนัพืนฐานของมนุษย ์โดยมิไดมี้การขดัเกลาให้พฤติกรรมนนัเหมาะสมกบั
ค่านิยมของสังคม พฤติกรรมทีเกิดจากอิดอาจจะดีหรือไม่ดีก็ได ้ตวัอย่าง ผูบ้ริโภคตดัสินใจเลือก
รับประทานอาหารทีร้านใดก็ไดที้มีรสชาติถูกใจและสามารถตอบสนองความตอ้งการในขณะนนั
โดยไม่ไดค้าํนึงถึงปัจจยัอืนๆ เช่น อาหารป่า อาหารทีทาํไม่สุก (ไม่ถูกสุขอนามยั) เป็นตน้ 

  2.  อีโก ้ (Ego) เป็นความตอ้งการดา้นการยกย่อง ความภาคภูมิใจ ความเคารพ และ
สถานะของบุคคล อีโกเ้ป็นตวัควบคุมภายในทีทาํให้เกิดความสมดุลระหวา่งความตอ้งการขนัพืน
บานทีเกิดจากอิด (Id) กบัขอ้กาํหนดทางดา้นสังคมและวฒันธรรมของซุปเปอร์อีโก ้ (Super Ego) 
ดงันนัอีโกจึ้งเป็นส่วนทีแสดงพฤติกรรมออกมาให้เหมาะสมกบักาลเทศะ เหตุผล หรือเหตุการณ์ที

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 
35 

เป็นจริงในสังคม ตวัอยา่ง ผูบ้ริโภคเลือกรับประทานอาหารทีโรงแรมชนันาํเนืองจากรสชาติอาหาร
ถูกปากและบริการดี เป็นตน้ 

  3. ซุปเปอร์อีโก้ (Super Ego) เป็นส่วนทีสะท้อนถึงศีลธรรมและจริยธรรมของ
สังคม หรือเป็นระบบซึงเกียวข้องกับกฎเกณฑ์ของสังคม ซึงช่วยป้องกันการแสดงออกของ
พฤติกรรมทีเกิดจากอิด (Id) ไม่ให้มีความเห็นแก่ตวัจนเกินไป ตวัอยา่ง ห้างโรบินสันจดักิจกรรม
ต่างๆ เพือแกปั้ญหาดา้นสังคมในระดบัทอ้งถิน เช่น การบริจาคเงินเพือช่วยเหลือผูป้ระสบอุทกภยั 
โครงการพฒันาคุณภาพบณัฑิต โครงการฝึกงานภาคฤดูร้อนของนกัศึกษาจากมหาวทิยาลยัต่างๆ 

 7.  แนวคิดของตนเอง (Self Concept) เป็นความรู้สึกของแต่ละบุคคลทีมีต่อตนเองและ
บุคคลอืน ซึงจะเป็นตวักาํหนดลกัษณะของบุคคลนนั แต่ละบุคคลจะมีบุคลิกส่วนตวัหรือแนวคิด
ของตนเองซึงจะมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซือ 
 จากความหมายดงักล่าวขา้งตน้ เราอาจสรุปถึงลกัษณะสาํคญัของพฤติกรรมผูบ้ริโภคไดด้งันี   

 1.  พฤติกรรมผูบ้ริโภคมีความแปรเปลียน เนืองจากเป็นการกระทาํของมนุษยที์ไดรั้บ
อิทธิพลจากสิงทีไม่มีความคงที อนัไดแ้ก่ สภาวะแวดลอ้มภายนอกและพฤติกรรมความรู้สึกนึกคิด 
ความรู้ความเขา้ใจของผูบ้ริโภคเอง ดงันนันกัการตลาดพึงตระหนกัวา่ กลยุทธ์การตลาดควรตอ้งมี
การปรับเปลียนเพือใหส้อดคลอ้งกบัการเปลียนแปลงพฤติกรรมของผูบ้ริโภคดว้ยเช่นกนั 

 2.  พฤติกรรมผูบ้ริโภคเกียวขอ้งกบัการมีปฏิสัมพนัธ์กนัระหว่างความรู้สึกนึกคิดการ
กระทาํของตวัผูบ้ริโภคกบัสภาวะแวดลอ้มภายนอก กล่าวคือพฤติกรรมผูบ้ริโภคทีเกิดขึน มิไดเ้กิด
จากปัจจยัดา้นตวัผูบ้ริโภค เพียงลาํพงั แต่จะไดรั้บอิทธิพลจากปัจจยัภายนอกทีอยูแ่วดลอ้มผูบ้ริโภค
ดว้ย ดงันนันกัการตลาดพึงเขา้ใจวา่กิจกรรมการตลาดทงัมวล สามารถส่งผลต่อพฤติกรรมผูบ้ริโภค
ในทางใดทางหนึงไดเ้ช่นกนั 

 3.  พฤติกรรมผูบ้ริโภคเกียวขอ้งกบัการแลกเปลียน กล่าวคือ มีการแลกเปลียนบางสิงทีมีค่า
ระหว่างมนุษยด์ว้ยกนั ซึงอาจจะแลกโดยการซือดว้ยเงินและสิงอืนๆ เพือให้ไดม้าซึงผลิตภณัฑ์ บริการ 
ความคิด หรือประสบการณ์ต่างๆ และก่อใหเ้กิดความพอใจระหวา่งผูแ้ลกเปลียนทงัสองฝ่ายในทีสุด 
 4.  พฤติกรรมผูบ้ริโภค เกียวขอ้งกบักระบวนการ การไดม้า (Acquiring) การบริโภค 

(Consuming) และการกาํจดัทิง (Disposing) ซึงผลิตภณัฑ์ บริการ ความคิดและประสบการณ์ต่างๆ 
จะเห็นว่าพฤติกรรมผูบ้ริโภคเกียวขอ้งกบั 3 ช่วงเวลาใหญ่ๆ ไดแ้ก่ ช่วงการคน้หาและทาํการซือ
เพือให้ไดม้า ช่วงของการใช้หรือการบริโภค และช่วงเลิกใช้หรือการกาํจดัทิง ซึงนกัการตลาดทีมี
ความละเอียดรอบคอบตอ้งดาํเนินการกลยทุธ์การตลาดทีสามารถสร้างความพึงพอใจแก่ผูบ้ริโภคได้
ทงั 3 ช่วงเวลา 
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 โมเดลพฤติกรรมผูบ้ริโภค (Consumer Behavior Model) เป็นการศึกษาถึงเหตุจูงใจ ทีทาํ
ให้เกิดการตดัสินใจซือผลิตภณัฑ์ โดยมีจุดเริมตน้จากการทีเกิดสิงกระตุน้ (Stimulus) ทีทาํให้เกิด
ความต้องการ สิงกระตุ้นผ่านเข้ามาในความรู้สึกนึกคิดของผูซื้อ (Buyer’s Black Box) ซึง
เปรียบเสมือนกล่องดาํ ทีผูผ้ลิตและผูข้ายไม่สามารถคาดได้ ความรู้สึกนึกคิดของผูซื้อทีจะได้รับ
อิทธิพลจากลกัษณะต่างๆ ของผูซื้อ แมจ้ะมีการตอบสนองของผูซื้อ (Buyer’s Response หรือการ
ตดัสินใจของผูซื้อ (Buyer’s Purchase Decision)  
 พฤติกรรมผู้ซือ (Buyer Behavior) 
 พฤติกรรมของผูซื้อ หมายถึง การกระทาํของบุคคลใดบุคคลหนึงทีเกียวขอ้งกบัการ
แลกเปลียนซือสินคา้ หรือบริการดว้ยเงิน รวมทงักระบวนการตดัสินใจซึงเป็นตวักาํหนดให้มีการ
กระทาํ หรือพฤติกรรมของผูซื้อ  (ศิวารัตน์ ณ ปทุม และคณะ,  2550 : 13) 

 ทงันี หมายรวมถึงผูซื้อทีเป็นอุตสาหกรรม (Industrial Buyer) หรือทีเป็นการซือของ
บริษทัในอุตสาหกรรม หรือผูซื้อเพือขายต่อ คือ ผลิตเป็นสินคา้แลว้นาํไปขายต่อยงัผูบ้ริโภค 

 พฤติกรรมผูบ้ริโภค จึงอาจให้คาํจาํกัดความว่า เป็น “ปฏิกิริยาของบุคคลทีเกียวขอ้ง
โดยตรงกบัการไดรั้บและการใชสิ้นคา้ หรือบริการทางเศรษฐกิจ รวมทงักระบวนการต่างๆ ของการ
ตดัสินใจ ซึงเกิดก่อนและเป็นตวักาํหนดปฏิกิริยาต่าง” 

 คาํจาํกดัความทีกล่าวมานี อาจแบ่งออกเป็นส่วนสาํคญั 3 ส่วน คือ 

 1.  ปฏิกิริยา หมายถึง กิจกรรมต่างๆ เช่น การเดินทางกลบัจากร้านคา้ การจ่ายของใน
ร้านคา้ การซือ การขนสินคา้ การใชป้ระโยชน์และการประเมินค่าสินคา้ เป็นตน้ 

 2.  บุคคลเกียวขอ้งโดยตรงกบัการไดรั้บและการใชสิ้นคา้ หรือบริการทางเศรษฐกิจ ซึง
หมายถึง ผูบ้ริโภคคนสุดทา้ย (Ultimate Consumer) โดยมุ่งทีตวับุคคลผูซื้อสินคา้ หรือบริการเพือ
นาํไปอุปโภคเอง และ/หรือเพือการบริโภคทีมีลกัษณะคลา้ยคลึงกนั เช่น ครอบครัว หรือเพือน 

 3.  กระบวนการต่างๆ ในการตดัสินใจทีเกิดก่อนและเป็นตวักาํหนดปฏิกิริยาต่างๆ ซึง
รวมถึงการตระหนกัถึงความสําคญัของกิจกรรมการซือของผูบ้ริโภค ทีกระทบโดยตรงต่อปฏิกิริยา
ทางการตลาดทีสังเกตได ้เช่น การติดต่อกบัพนกังานขาย สือโฆษณาและการเปิดรับข่าวสารโฆษณา 
การสอบถามอยา่งไม่เป็นทางการจากญาติมิตร การสร้างความโนม้เอียง หรือ เกณฑ์ในการประเมิน
ค่าทางเลือกต่างๆ และปฏิกิริยาต่างๆ เกียวกับการตัดสินใจซือหลังจากการระบุและพิจารณา
ทางเลือกต่างๆ  
 การวเิคราะห์พฤติกรรมผูบ้ริโภค เป็นการวเิคราะห์เพือคน้หาลกัษณะความตอ้งการ และ
พฤติกรรมการซือ ตลอดจนพฤติกรรมการใชข้องผูบ้ริโภค ซึงผลทีไดน้นัจะเป็นแนวทางสําหรับให้

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 
37 

นกัการตลาดของบริษทัธุรกิจ ไดน้าํไปวางแผนเพือกาํหนดกิจกรรมทางการตลาดให้เหมาะสมกบั
ความตอ้งการ และสร้างความพึงพอใจใหเ้กิดขึนกบัผูบ้ริโภค นาํมาซึงผลกาํไรของบริษทัในทีสุด 

 คาํถามทีนาํมาวเิคราะห์พฤติกรรมของผูบ้ริโภค คือ 6Ws และ 1H ซึงประกอบดว้ย 

 1.  ใครอยูใ่นตลาดเป้าหมาย (Who) 

 2.  ผูบ้ริโภคซืออะไร (What) 

 3.  ทาํไมผูบ้ริโภคจึงซือ (Why) 

 4.  ใครมีส่วนร่วมในการตดัสินใจซือ (Which) 

 5.  ผูบ้ริโภคซือเมือไร (When) 

 6.  ผูบ้ริโภคซือทีไหน (Where) 

 7.  ผูบ้ริโภคซืออยา่งไร (How) 

 สรุปวา่ แนวคิดและทฤษฎีเกียวกบัพฤติกรรมผูบ้ริโภค หมายถึง การกระทาํของบุคคล
ใดบุคคลหนึง ซึงเกียวขอ้งกบัการสรรหาสิงทีดีทีสุดและการใช้ผลิตภณัฑ์ทีสามารถตอบสนอง
ความตอ้งการและเกิดความพึงพอใจมากทีสุด โดยมีสิงจูงใจให้แสดงพฤติกรรมและการมีเป้าหมาย
เพือตอบสนองความตอ้งการ ซึงผูบ้ริโภคจะแสดงพฤติกรรมเมือเกิดสิงเร้าหรือสิงกระตุน้ทีทาํให้
เกิดความตอ้งการ จากนนัจะถูกป้อนขอ้มูลเขา้สู่ความรู้สึกนึกคิดซึงเปรียบเสมือนกล่องดาํ โดยจะ
ส่งผลให้เกิดการตอบสนอง ซึงใช้หลกัทฤษฎีการจูงใจของมาสโลวแ์ละฟรอยด์ เพือประมวลผล
ความตอ้งการและแสดงออกในรูปของพฤติกรรม 

 

7.  แนวคิดและทฤษฎเีกียวกับส่วนประสมทางการตลาด 
นกัวิชาการหลายท่านกล่าวถึงความหมายเกียวกบั  “ส่วนประสมทางการตลาด” ไว้

หลายความหมายแต่ผูศึ้กษาไดน้าํเสนอเพียงบางส่วน ดงันี  

อภิสิทธิ   ฉตัรทนานนท ์ (2547 : 110) กล่าววา่ ส่วนประสมทางการตลาด (Marketing 

mix) หมายถึง กลุ่มของเครืองมือทางการตลาดซึงธุรกิจใช้ร่วมกนัในการวางแผนกลยุทธ์ เพือให้
บรรลุวตัถุประสงคท์างการตลาด คือการตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภค เครืองมือการตลาด            

4 ประการ ประกอบดว้ย ผลิตภณัฑ ์ราคา การจดัจาํหน่ายและการส่งเสริมการตลาด ซึงเรียกสันๆวา่ 
4P’s ส่วนผสมทางการตลาดแต่ละดา้นมีรายละเอียดดงันี 

1.  ผลิตภณัฑ์ เป็นเครืองมือพืนฐานของส่วนผสมทางการตลาดซึงอาจจะหมายถึง สินคา้
หรือบริการก็ได้ ส่วนของสินคา้สําเร็จรูปจะหมายถึงคุณภาพของสินคา้ รูปแบบ ความหลากหลาย 
คุณลกัษณะ ตราสินคา้ และบรรจุภณัฑ ์รวมถึงบริการต่างๆ ทีเสนอร่วมไปกบัสินคา้ เช่น การฝึกอบรม 
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การขนส่ง และการซ่อมแซมดูแล เป็นตน้ ส่วนของบริการเสริมนีจะสามารถเพิมความไดเ้ปรียบในการ
แข่งขนักบัคู่แข่งในตลาดปัจจุบนัไดดี้ขึน 

2.  ราคา นบัเป็นเครืองมือทีสําคญัเพราะเป็นส่วนทีลูกคา้ตอ้งจ่ายซือสินคา้นนั การตงัราคา
จะขึนอยูก่บัวตัถุประสงคท์างบริษทั ซึงสามารถแบ่งออกไดเ้ป็น 6 อยา่ง คือ เพือความอยูร่อด เพือให้ได้
กาํไรมากทีสุด เพือให้ไดร้ายไดม้ากทีสุด เพือให้ไดอ้ตัราการเติบโตมากทีสุด เพือตลาดบน เท่านนั หรือ
เพือเป็นผูน้าํมนดา้นผลิตภณัฑ ์เป็นตน้ 

3.  การจดัจาํหน่าย   จะรวมกิจกรรมต่างๆ ทีบริษทัไดท้าํขึนเพือให้สินคา้ในตลาดและทาํ
ให้ลูกค้าเป้าหมายสามารถหาซือได้สะดวก บริษัทต้องเลือกช่องทางการจัดจําหน่าย ซึงอาจ             
ใช้ตวักลางเป็นผูจ้ดัจาํหน่ายโดยตอ้งมีความสามารถในการให้ขอ้มูลข่าวสาร การส่งเสริมการขาย       
การต่อรอง การสังสินค้า การเงิน การรับความเสียง การจ่ายเงิน เป็นตน้ ช่องทางการจดัจาํหน่าย 
จาํเป็นตอ้งคาํนึงถึงการเลือกตวักลางไดอ้ยา่งถูกตอ้งและความสามารถทีกระตุน้ให้ตวักลางสามารถ
ทาํงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  โดยสร้างความสัมพนัธ์กันอย่างเป็นหุ้นส่วน     
ธุรกิจในระยะยาวซึงสามารถสร้างผลกาํไรให้แก่ทงัสองฝ่ายได้ แต่ละช่องทางการตลาดต้องมี       
การประเมินผลเป็นระยะๆ โดยเปรียบเทียบกบัมาตรฐานทีตงัไว ้และอาจมีการปรับเปลียนมาตรฐาน  
เมือเงือนไขของตลาดเปลียนไปทุกช่องทางการตลาดจะมีข้อดีข้อด้อยแตกต่างกันไป และอาจ
ก่อให้เกิดความขดัแยง้ในแต่ละช่องทางได้ บริษทัจะตอ้งพิจารณาศึกษาให้ดีและหาทางแก้ปัญหา     
ในจุดต่างๆ ทีเกิดขึน 

4.  การส่งเสริมการตลาด จะรวมทุกกิจกรรมของบริษทัทีทาํให้เพือสือสารและส่งเสริม
การซือสินคา้ไปยงักลุ่มลูกคา้เป้หมายซึงสามารถใช้ส่วนผสมทางการส่งเสริม คือ การส่งเสริม     
การขาย การโฆษณา การใชที้มขาย การประชาสัมพนัธ์ และการใชก้ารขายตรง 

เสรี  วงษม์ณฑา (2542 : 11) กล่าววา่ การมีสินคา้ทีตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ 
กลุ่มเป้าหมาย และขายในราคาทีผูบ้ริโภคยอมรับได ้ผูบ้ริโภคยินดีจ่ายเพราะเห็นวา่คุม้ รวมถึงการ
จดัจาํหน่ายกระจายสินคา้สอดคลอ้งกบัพฤติกรรมการซือเพือใหค้วามสะดวกแก่ลูกคา้ความพยายาม
จูงใจใหเ้กิดความชอบในสินคา้เรียกวา่ ส่วนผสมทางการตลาด ประกอบดว้ยปัจจยัดงันี คือ 

ผลิตภณัฑ ์ หมายถึง  การมีสินคา้ทีตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้เป้าหมายได้ 
ราคา  หมายถึง  การมีราคาทีผูบ้ริโภคยอมรับได ้และยนิดีจ่ายเพราะมองเห็นวา่คุม้ค่า 
การจดัจาํหน่าย หมายถึง การจดัจาํหน่ายกระจายสินค้าให้สอดคล้องกับพฤติกรรม      

การซือหา และใหค้วามสะดวกแก่ลูกคา้ 
การส่งเสริมการตลาด หมายถึง การใชค้วามพยายามจูงใจใหเ้กิดความชอบในสินคา้และ

เกิดพฤติกรรมอยา่งถูกตอ้ง 
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อดุลย ์ จาตุรงคกุล (2543 : 18) ไดก้ล่าวไวว้า่ ส่วนผสมทางการตลาด คือ เครืองมือทาง
การตลาดชุดหนึงทีบริษทัใชใ้หบ้รรลุวตัถุประสงคท์างการตลาดในตลาดเป้าหมาย จาํแนกเครืองมือ
เหล่านีเป็นกลุ่มกวา้ง ๆ 4 กลุ่มทีเขาเรียกมนัวา่ 4P, s ของการตลาด คือ สินคา้ (Product) ราคา (Price) 

สถานที (Place) และการส่งเสริมการจาํหน่าย (Promotion) ตวัแปรทางการตลาดของ P แต่ละตวั    
ดงัแสดงในภาพประกอบ 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที 3 การตดัสินใจเกียวกบัส่วนผสมทางการตลาด 

ทีมา : อดุลย ์จาตุรงคกุล,  พฤติกรรมผู้บริโภค, (กรุงเทพฯ : มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์, 2543) 

  
ศิริวรรณ  เสรีรัตน์และคณะ (2543 : 394-615) กล่าววา่ ส่วนประสมทางการตลาด หมายถึง  

ตวัแปรทางการตลาดทีควบคุมได ้ ซึงบริษทัผูผ้ลิต และผูค้า้ส่งใช้ร่วมกนัเพือสนองความพึงพอใจแก่
กลุ่มเป้าหมาย ประกอบดว้ย 4 ส่วน คือ 

ผลติภัณฑ์ 
ความหลากหลาย 

คุณภาพ 

แบบ 

ลกัษณะ 

ตรายหีอ้ 

ขนาด 

บริการ 

การรับประกนั 

การรับคืน 

ช่องทางการจดัจาํหน่าย 
ช่องทาง 
การครอบคลุมตลาด 
การจาํแนกสินคา้ 
ทาํเลทีตงั 
สินคา้คงคลงั 
การขนส่ง 

 

ส่วนผสมทางการตลาด 

ตลาดเป้าหมาย       
การวางตาํแหน่งตามที

บริษทัมุ่งหวงั 

          ราคาทแีจ้งแก่ลูกค้า 
ส่วนลด 
ส่วนยอมใหเ้พือการปฏิบติังาน 
ระยะเวลาการชาํระเงิน 
เงือนไขการใหสิ้นเชือ 

 การส่งเสริมการจาํหน่าย 
การส่งเสริมการขาย 
การโฆษณา   
พนกังานขาย 
การประชาสมัพนัธ์ 
การขายตรง 
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 ผลิตภณัฑ ์(Product) หมายถึง สิงใดๆทีตอ้งการนาํเสนอต่อตลาดเพือสนองความจาํเป็น
หรือความตอ้งการ ผลิตภณัฑ์ประกอบด้วยสินค้าทีเป็นรูปธรรม  (Physical Goods) บริการ 

(Services) ประสบการณ์ (Experiences) เหตุการณ์ (Events) บุคคล (Persons) สถานที (Places) 
ทรัพยสิ์น (Properties) องค์กร (Organizations) สารสนเทศ (Information) และความคิด (Ideas) 
การศึกษาครังนีจะเป็นการศึกษาผลิตภัณฑ์ประเภทสินค้าประเภทสะดวกซือ ซึงจะต้องมีการ
พิจารณาในเรืองของส่วนประสมผลิตภณัฑ์ทีร้านคา้ปลีกแบบดงัเดิมตอ้งการซือ (Product mix) คือ
สายผลิตภณัฑแ์ละรายการผลิตภณัฑทุ์กชนิดทีผูข้ายรายหนึงเสนอขาย ประกอบดว้ย 

1.  ความกวา้ง (Width) ของส่วนประสมผลิตภณัฑ ์คือ จาํนวนสายผลิตภณัฑที์บริษทัมี 

 2.  ความยาว (Length) ของส่วนประสมผลิตภณัฑ ์คือ จาํนวนรายการผลิตภณัฑ์ทีบริษทั
มีทงัหมด 

 3.  ความลึก (Depth) ของส่วนประสมผลิตภณัฑ์ คือ ความหลากหลายผลิตภณัฑ์ในแต่
ละตราสินคา้หรือแต่ละรายการผลิตภณัฑภ์ายในสายผลิตภณัฑ ์

 4.  ความสอดคล้อง (Consistency) ของส่วนประสมผลิตภณัฑ์ ความสัมพนัธ์อย่าง
ใกลชิ้ดของสายผลิตภณัฑใ์นแง่ของการใชร่้วมกนั การผลิต ช่องทางการจดัจาํหน่าย หรืออืนๆ 

 การตดัสินใจเกียวกับสายผลิตภณัฑ์ทีนําเสนอให้แก่ลูกค้า ต้องมีการวิเคราะห์สาย
ผลิตภณัฑ์ ซึงจาํเป็นตอ้งทราบยอดขายและกาํไรของสินคา้แต่ละรายการภายในสายผลิตภณัฑ์เพือ
ตดัสินใจว่ารายการผลิตภณัฑ์ใดควรสร้าง คงไว ้เก็บเกียว หรือยกเลิก และตอ้งเขา้ใจตาํแหน่งของ
แต่ละสายผลิตภณัฑใ์นตลาดดว้ย 

 หลงัจากทาํการวิเคราะห์ผลิตภณัฑ์แลว้ บริษทัจะตอ้งพิจารณาตดัสินใจเกียวกบัความ
ยาวสายผลิตภณัฑ์ การปรับปรุงสายผลิตภณัฑ์ให้ทนัสมยั การกาํหนดลกัษณะสายผลิตภณัฑ์ และ
การจดัรายการผลิตภณัฑใ์นสายผลิตภณัฑ์ 
 การตดัสินใจในคุณสมบติัผลิตภณัฑ์เป็นการตดัสินใจเกียวกบัคุณภาพ ลกัษณะและการ
ออกแบบ โดยด้านคุณภาพผลิตภัณฑ์จะวดัประสิทธิภาพผลการทาํงาน และความคงทนของ
ผลิตภณัฑ์ เช่น อายุการใช้งาน ความประหยดั ความมีมาตรฐาน ฯลฯ ด้านลักษณะผลิตภณัฑ์
ประกอบด้วยรูปแบบ การบรรจุภณัฑ์ สี กลิน รส ฯลฯ  ด้านการออกแบบผลิตภณัฑ์ จะเน้นถึง
ลกัษณะเด่นของผลิตภณัฑที์สามารถสนองความตอ้งการลูกคา้ 
 การพิจารณาเกียวกบัผลิตภณัฑ์จะครอบคลุมไปถึงตราสินคา้ (Brand) เพือใช้ระบุว่า
สินคา้หรือบริการของผูข้ายรายใด นอกจากตราสินคา้ทีติดกบัผลิตภณัฑ์ทีมีผลต่อการตดัสินใจซือ
ของผูค้า้ปลีกแล้ว ผลิตภณัฑ์ยงัตอ้งมีบรรจุภณัฑ์และติดป้ายฉลาก ซึงบรรจุภณัฑ์ทีดีจะช่วยเพิม
คุณค่าความสะดวกแก่ลูกค้าและคุณค่าการส่งเสริมการตลาดให้แก่ผูผ้ลิต จึงทาํให้นอกจากตวั
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ผลิตภณัฑ์ทีเป็นตวัสําคญัในการตดัสินใจของผูบ้ริโภคแลว้ ตราสินคา้ บรรจุภณัฑ์ และป้ายฉลากก็
เป็นตวัเสริมในการตดัสินใจซืออีกประการ ซึงการตดัสินใจเกียวกบัตราสินคา้จะเป็นในเรือง การ
ตดัสินใจวา่จะตราสินคา้หรือไม่ จะใชต้ราสินคา้ของใคร ฯลฯ 

 นอกจากนีแลว้ การตดัสินใจเกียวกบัผลิตภณัฑ์สินคา้อุปโภคบริโภคตอ้งมีการตดัสินใจ
ในบรรจุภณัฑ ์และการตดัสินใจในป้ายฉลาก รวมทงัตดัสินใจเกียวกบักลยุทธ์สําหรับสินคา้สะดวก
ซือ คือ การมีสินคา้ให้เลือกมาก การใช้กลยุทธ์หลากหลายตรา กลยุทธ์ขายตรา กลยุทธ์คุณภาพ
สินคา้ทีมีใหเ้ลือกหลาหลาย และดา้นนวตักรรมดา้นผลิตภณัฑ์ 
 ราคา (Price) หมายถึง คุณค่าผลิตภณัฑ์ในรูปตวัเงิน หรือตน้ทุนของลูกคา้ ผูบ้ริโภคจะ
เปรียบเทียบระหว่างคุณค่าผลิตภณัฑ์กบัราคา ถ้าผลิตภณัฑ์มีคุณค่าสูงกว่าราคา ก็จะตดัสินใจซือ 
ดงันันผูก้าํหนดกลยุทธ์ดา้นราคาตอ้งคาํนึงถึงคุณค่าทีรับรู้ในสายตาของลูกคา้ ตน้ทุนสินคา้ และ
ค่าใช้จ่ายทีเกียวขอ้ง การแข่งขนัและปัจจยัอืนๆ เช่น เทคนิคหรือวิธีปฏิบติัทีจะทาํให้ผูซื้อยอมรับ
ราคา หรือเรียกวา่กลยทุธ์การตงัราคา โดยการตดัสินใจเกียวกบักลยทุธ์การตงัราคา มีหลายแบบ ตาม
ความเหมาะสม ดงันี 

 1.  การตงัราคาตามแนวภูมิศาสตร์ ทีมีทางเลือก เช่น การตงัราคาไม่รวมค่าขนส่ง การตงั
ราคาส่งมอบราคาเดียว การตงัราคาตามเขต ผูข้ายรับภาระค่าขนส่ง หรือ การตงัราคาจากจุดฐานที
กาํหนด 

 2.  นโยบายการให้ส่วนลดและส่วนยอมให้ มีกลยุทธ์ทีใช้หลายแบบ เช่น การให้
ส่วนลดปริมาณ ส่วนลดการคา้ ส่วนลดเงินสด ส่วนลดตามฤดูกาล ส่วนยอมให้จากการนาํสินคา้เก่า
มาแลก ส่วนยอมใหส้าํหรับการส่งเสริมการตลาด ส่วนยอมใหส้าํหรับการเป็นนายหนา้ 
 3.  กลยุทธ์ราคาเพือการส่งเสริมตลาด เช่น การตงัราคาล่อใจและการตงัราคาแบบ      
เหยือล่อ การตงัราคาในเทศกาลพิเศษ การขายเชือแบบคิดดอกเบียตาํ การให้ส่วนลดตามจิตวิทยา 
การลดราคาเพือการส่งเสริมการขาย และการคืนเงิน 

 4.  การให้ราคาแตกต่างกนั ตามกลุ่มลูกคา้ เช่น การตงัราคาตามกลุ่มลูกคา้ การตงัราคา
ตามรูปแบบผลิตภณัฑ์ การตงัราคาตามภาพลกัษณ์ การตงัราคาตามสถานทีหรือทาํเลทีตงั การตงั
ราคาตามเวลา และการตงัราคาตามคู่แข่งขนั 

 5.  การตงัราคาสําหรับส่วนประสมผลิตภณัฑ์ จะมีดังนี คือ การตงัราคาสําหรับสาย
ผลิตภณัฑ ์การตงัราคาสินคา้ทีเลือกซือประกอบหรือไม่ซือก็ได ้การตงัราคาสินคา้ทีเป็นผลพลอยได ้
การตงัราคาสินคา้ขายรวมห่อหรือขายควบ 

 6.  การตงัราคาตามหลกัจิตวิทยา เช่น การตงัราคาตามความเคยชิน การตงัราคาเลขคี 
หรือเลขคู่ การตงัราคาสินคา้ทีมีชือเสียง 
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 ช่องทางการจดัจาํหน่าย (Place or Marketing Channel) หรือช่องทางการตลาด หมายถึง 
โครงสร้างของช่องทางประกอบดว้ยสถาบนัและกิจกรรม ทาํหนา้ทีเคลือนยา้ยสินคา้จากผูผ้ลิตไปยงั
ตลาดเป้าหมาย ซึงผู ้ผลิตอาจส่งไปยงัผูบ้ริโภคโดยตรงก็ได้ แต่ส่วนใหญ่ก็จะมีตัวกลางทาง
การตลาดเป็นจาํนวนตามความยาวของช่องทาง ซึงได้แก่ ผูค้า้ปลีก ผูค้า้ส่งฯลฯ ซึงตวักลางอย่าง 
เช่น ผูค้า้ปลีกจะมีหน้าทีในการขายและส่งเสริมตลาดไปดว้ย สร้างความหลากหลายของสินคา้ให้
ตรงกบัความตอ้งการของผูซื้อ แบ่งเป็นหน่วยย่อย คลงัสินคา้ การขนส่ง การเงินเช่นให้เครดิตกบั
ลูกคา้ รับความเสียง ให้บริการด้านการจดัการและคาํปรึกษา ส่วนกิจกรรมทีช่วยในการกระจาย
สินคา้ประกอบด้วย การขนส่ง คลงัสินคา้ และการเก็บรักษาสินคา้คงคลัง อาจเรียกได้ว่าระบบ      
โลจิสติกส์ ดงันนัช่องทางการจดัจาํหน่ายมี 2 ประการ คือ  
 1.  ช่องทางการจัดจําหน่าย หรือ ช่องทางการตลาดเป็นงานเกียวกับการกําหนด
โครงสร้างของช่องทางการจดัจาํหน่าย การกาํหนดจาํนวนคนกลางในช่องทาง การพิจารณาทาํเล 
การคดัเลือกคนกลาง และการจดัการช่องทางการจดัจาํหน่าย และการพิจาณาส่วนประกอบของ
สถาบนัการตลาด 

 2.  การกระจายตวัสินคา้ เป็นงานเกียวกบัการกาํหนดวิธีการขนส่ง การกาํหนดระบบ 
การควบคุมสินคา้หรือการบริหารสินคา้คงเหลือ การกาํหนดระบบการเก็บรักษาสินคา้ การพิจารณา
ตน้ทุนการจดัจาํหน่าย การดาํเนินงานเกียวกบัคาํสังซือ การคะเนความตอ้งการสินคา้ การกาํหนด
ขนัตอนการเคลือนยา้ยสินคา้ การกาํหนดศูนยก์ารจดัจาํหน่าย และการบรรจุภณัฑเ์พือป้องกนั 

 การส่งเสริมตลาดหรือการสือสารการตลาด (Integrated Marketing Communication) 
เป็นการส่งมอบโปรแกรมการตลาดหรือการติดต่อสือสารเกียวกบัขอ้มูลระหวา่งผูข้ายกบัผูซื้อ เพือ
สร้างทศันคติและพฤติกรรมการซือ การติดต่อสือสารอาจเป็นทงัแบบใช้พนักงานขาย และการ
ติดต่อสือสารแบบไม่ใชค้น โดยส่วนประสมทางการตลาด ประกอบดว้ย 

 1.  การโฆษณาเป็นวิธีการนาํเสนอทีมีค่าใช้จ่าย โดยไม่ใช้บุคคล เพือนาํเสนอแนวคิด
สินคา้ หรือบริการ โดยระบุผูใ้ห้การสนบัสนุนอย่างชดัเจน โดยใช้สือ เช่น หนงัสือพิมพ ์นิตยสาร 
วทิย ุโทรทศัน์ การส่งทางไปรษณีย ์แผน่พบั ป้ายโฆษณา ฯลฯ 

 2.  การส่งเสริมการขาย เป็นวธีิการใหสิ้งจูงใจในระยะสัน เพือกระตุน้ใหเ้กิดการทดลอง
ใช้ หรือซือสินคา้ มี 3 ประเภท คือ การกระตุน้ผูบ้ริโภค การกระตุน้คนกลาง และการกระตุ้น
พนกังานขายหรือหน่วยขาย 

 3.  การประชาสัมพนัธ์ และการให้ข่าวสาร เป็นโปรแกรมทีออกแบบเพือการส่งเสริม หรือ
ปกป้องภาพพจน์ของบริษทัและสินค้า โดยใช้เครืองมือ เช่น การให้ข่าวผ่านสือต่างๆ สุนทรพจน์ 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 
43 

กิจกรรมบริการชุมชน การจดัเหตุการณ์ต่างๆ การประชุม จดันิทรรศการ จดัวสัดุข้อความเพือแจ้ง
ข่าวสารของบริษทั จดัทาํโสตทศันูปกรณ์ สือของบริษทั 
 4.  การใชพ้นกังานขาย เป็นการสือสารแบบเผชิญหนา้ กบัผูที้ประสงคจ์ะซือสินคา้โดย
มีจุดประสงคเ์พือนาํเสนอสินคา้ ตอบขอ้ซกัถาม และปิดการขาย ซึงประสิทธิภาพของพนกังานขาย
จะประกอบดว้ยศิลปะการขาย ทกัษะการเจรจา การสร้างความสัมพนัธ์อนัดีกบัลูกคา้ 
 5.  การตลาดทางตรง เป็นการใช้จดหมาย แคทตาล๊อก โทรศพัท์ โทรสาร ฯลฯ เพือสือสาร
โดยตรง หรือจูงใจใหเ้กิดการตอบสนองจากลูกคา้เฉพาะกลุ่ม 

 เมือกล่าวถึงส่วนประสมทางการตลาด ไดแ้ก่ ผลิตภณัฑ์ (Product) ราคา (Price) สถานที 
หรือช่องทางการจดัจาํหน่าย (Place หรือ Distribution) และการส่งเสริมการตลาด (Promotion) ซึงทงั 4 
ปัจจยันนัยงัไม่เพียงพอสําหรับการบริหารการตลาด จึงไดน้าํเสนอส่วนผสมทางการตลาด เพิมอีก 3 
ดา้น คือบุคลากร (People) ด้านกระบวนการให้บริการ (Process) และดา้นภาพลกัษณ์ทางกายภาพ 

(Physical Evidence) โดยมีรายละเอียดดงันี คือ (ธีรกิติ นวรัตน์ ณ อยธุยา, 2547 : 4) 

 1.  ผลิตภณัฑ ์(Product) หมายถึง สิงทีเสนอขายโดยธุรกิจ เพือตอบสนองความตอ้งการ
ของลูกคา้ เพือให้พึงพอใจ ซึงผลิตภณัฑ์ทีเสนอขาย อาจมีตวัตนหรือไม่มีตวัตนก็ได้ ผลิตภณัฑ์
ประกอบไปด้วย สินคา้ทีจบัตอ้งได้ การบริการ บุคคล สถานที องค์กร และความคิด ผลิตภณัฑ์
สามารถแบ่งได ้3 ระดบั คือ 

  1.1 ผลิตภณัฑ์หลกั (Core Product) หมายถึง ประโยชน์พืนฐานของผลิตภณัฑ์ที
ผูบ้ริโภคไดรั้บจากการซือสินคา้โดยตรง ซึงอาจเป็นนเรืองของประโยชน์ใช้สอย การแกปั้ญหาให้
ลูกคา้ การขายความปลอดภยั ความสะดวกสบาย การประหยดั เป็นตน้ 

  1.2 ผลิตภณัฑ์ทีแทจ้ริง (Actual Product) คือ ลกัษณะดา้นคุณภาพ รูปร่าง ลกัษณะ 
การออกแบบ ชือสินคา้ การบรรจุภณัฑ์ และคุณสมบตัติอืนๆ ทีส่งมอบผลประโยชน์ทีสําคญัของ
ผลิตภณัฑ ์

  1.3 ผลิตภณัฑ์เสริม (Augmented Product) เป็นผลประโยชน์ทีผูซื้อไดรั้บเพิมเติม
นอกเหนือจากผลิตภณัฑ์หลกัและผลิตภณัฑ์ทีแท้จริง ประกอบด้วยบริการก่อนและหลงัการขาย
ต่างๆ เช่น การขนส่ง การใหสิ้นเชือ การรับประกนั การฝึกอบรมใหลู้กคา้ เป็นตน้ 

 2.  ราคา (Price) หมายถึง คุณค่าผลิตภณัฑ์ ในรูปตวัเงิน  หรือตน้ทุน (Cost) ของลูกคา้ 
ผูบ้ริโภคจะเปรียบเทียบระหวา่งคุณค่า (Value) ผลิตภณัฑ์กบัราคา (Price) ถา้ผลิตภณัฑ์มีคุณค่าสูง
กว่าราคา ก็จะตดัสินใจซือ ดงันนัผูก้าํหนดกลยุทธ์ดา้นราคาตอ้งคาํนึงถึงคุณค่าทีรับรู้ (Perceived 

Value) ในสายตาของลูกคา้ ตน้ทุนสินคา้และค่าใช้จ่ายทีเกียวขอ้ง การแข่งขนัและปัจจยัอืนๆ เช่น 
เทคนิคหรือวิธีปฏิบติัทีจะให้ผูซื้อยอมรับราคาหรือทีเรียกวา่กลยุทธ์การตงัราคา ไดแ้ก่  การกาํหนด
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ราคาให้คงทีกบัไม่คงที นโยบายราคาเดียวกบัราคายืดหยุ่น การกาํหนดราคาให้เป็นเลขทีกบัเลขคู่ 
การกาํหนดความสัมพนัธ์ระหว่างราคากบัคุณภาพ การกาํหนดราคาเพือล่อใจ การกาํหนดราคา
ผลิตภัณฑ์รวมหน่วย การกําหนดราคาให้สายผลิตภัณฑ์ การกําหนดราคาตามอาณาเขตทาง
ภูมิศาสตร์ เป็นตน้ 

 3.  การจดัจาํหน่าย (Place หรือ Distribution) หมายถึง โครงสร้างของช่องทางซึง
ประกอบดว้ยสถาบนัและกิจกรรม เพือการเคลือนยา้ยผลิตภณัฑ์และบริการจากองคก์ารไปยงัตลาด
สถาบนัทีนําผลิตภณัฑ์ออกสู่ตลาดเป้าหมาย คือ สถาบนัการตลาด ส่วนกิจกรรมทีช่วยในการ
กระจายตวัสินคา้ประกอบดว้ย การขนส่ง การคลงัสินคา้ และการเก็บรักษาสินคา้คงคลงั 
 4.  การส่งเสริมการตลาด (Promotion) เป็นการติดต่อสือสารเกียวกบัขอ้มูลระหว่าง
ผูข้ายกบั ผูซื้อ เพือสร้างทสันคติและพฤติกรรมการซือ การติดต่อสือสารอาจใชพ้นกังานขายทาํการ
ขาย (Personal Selling) และการติดต่อสือสารโดยไม่ใชค้น (Non-Personal Selling) เครืองมือในการ
ติดต่อสือสารมีหลายประการ ซึงอาจเลือกใชห้นึงหรือหลายเครืองมือ โดยใชห้ลกั IMC ทีพิจารณา
ถึงความเหมาะสมกบัลูกคา้ ผลิตภณัฑ์ คู่แข่งขนั โดยบรรลุจุดมุ่งหมายร่วมกนัได ้เครืองมือส่งเสริม
การตลาดทีสาํคญัมีดงันี 

  4.1 การโฆษณา (Advertising) เป็นกิจกรรมในการเสนอข่าวสารเกียวกบัองค์การ
และ (หรือ) ผลิตภณัฑ ์บริการ หรือความคิด ทีตอ้งมีการจ่ายเงินโดยผูอุ้ปถมัภร์ายการ 

  4.2 การขายโดยใชพ้นกังานขาย (Personal Selling) เป็นกิจกรรมการแจง้ข่าวสารและ
จูงใจตลาดโดยใช้บุคคล งานในขอ้นีจะเกียวขอ้งกบักลยุทธ์การขายโดยใช้พนักงานขาย การจดั
หน่วยขาย (Sales Force Management)  
  4.3 การส่งเสริมการขาย (Sales Promotion) หมายถึง กิจกรรรมการส่งเสริมที
นอกเหนือจากการโฆษณา การขายโดยใชพ้นกังานขาย และการให้ข่าวและการประชาสัมพนัธ์ ซึง
สามารถกระตุน้ความสนใจ การทดลองใช ้หรือการซือโดยลูกคา้ขนัสุดทา้ยหรือบุคคคลอืน 

  4.4 การให้ข่าวและการประชาสัมพนัธ์ (Publicity and Public Relations) โดยการให้
ข่าวเป็นการเสนอความคิดเกียวกบัสินคา้หรือบริการทีไม่ตอ้งมีการจ่ายเงิน ส่วนการประชาสัมพนัธ์ 
หมายถึง ความพยายามทีมีการวางแผน โดยองคก์ารหนึงเพือสร้างทศันคติทีดีต่อองคก์ารให้เกิดกบั
กลุ่มหนึง การใหข้่าวเป็นกิจกรรมหนึงของการประชาสัมพนัธ์ 

  4.5 การตลาดทางตรง (Direct Marketing หรือ Direct Response Marketing) และ
การตลาดเชือมตรง (Online Marketing) เป็นการติดต่อสือสารกบักลุ่มเป้าหมายเพือให้เกิดการ
ตอบสนอง (Response) โดยตรง หรือหมายถึงวิธีการต่างๆ ทีนกัการตลาดใช้ส่งเสริมผลิตภณัฑ์
โดยตรงกบัผูซื้อและทาํใหเ้กิดการตอบสนองในทนัที 
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 5.  บุคคล (People)  หมายถึง  บุคคลทุกๆคนทีมีส่วนร่วมในกระบวนการให้บริการ ซึง
รวมถึงพนกังานของกิจการ ลูกคา้ทีมาใชบ้ริการ และลูกคา้คนอืนทีมาใชบ้ริการดว้ย พนกังานของ
กิจการเป็นองค์ประกอบทีสําคญัทงัในการผลิต การบริการ และการให้บริการ ในปัจจุบนัทีการ
แข่งขนัรุนแรงขึน พนกังานยงัเป็นปัจจยัสําคญัทีสร้างความแตกต่างให้กบัธุรกิจ โดยสามารถสร้าง
มูลค่าเพิมให้กบัสินคา้ ซึงทาํให้เกิดความไดเ้ปรียบจากการแข่งขนั นอกจากพนกังานของกิจกรรม
ดงักล่าวแลว้ตวัลูกคา้เองรวมถึงคนอืนๆทีมาใชบ้ริการ ก็จะมีอิทธิพลต่อการรับรู้เรืองการบริการของ
ผูซื้อบริการดว้ย 

 โดยทวัไปลูกคา้มกัจะมองว่าพนักงานโดยเฉพาะอย่างยิง พนักงานส่วนหน้า (Front 

Stage Personal) เป็นตวัแทนของกิจการ และเป็นส่วนหนึงของการให้บริการด้วย สําหรับการ
บริการบางประการบางประเภททีพนกังานและลูกคา้มีการติดต่อกนัมาก พนกังานก็คือตวัแทนของ
บริษทันนัเอง สาเหตุสําคญับางประการหนนึงทีทาํให้การบริการของกิจการ ลม้เหลว (คุณภาพการ
บริการไม่เป็นไปตามทีคาดหวงัของลูกคา้) ก็คือ การนาํเสนอบริการของพนกังานไม่เป็นไปตาม
มาตรฐานทีกาํหนดไว ้ดงันนัจึงกล่าวไดว้่า พนกังานมีความสําคญัเป็นอย่างยิงต่อความสําเร็จของ
การใหบ้ริการ 

 6.  กระบวนการ (Process) หมายถึง ขนัตอนหรือกระบวนการต่างๆในการให้บริการ 
ระเบียบ รวมถึงวิธีการทาํงานทีเกียวขอ้งกบัการสร้าง และการนาํเสนอบริการให้กบัลูกคา้ เช่น การ
ตดัสินใจในเรืองนโยบายเกียวกบัลูกคา้ และบุคลากรขององคก์ร 

 7.  ภาพลกัษณ์ทางกายภาพ (Physical Evidence) หมายถึง สิงแวดลอ้มทีเกียวกบัการ
ให้บริการ สถานทีทีลูกคา้และกิจการมีปฏิสัมพนัธ์กนั และองค์ประกอบทีจบัตอ้งได ้ซึงทาํหน้าที
ช่วยอาํนวยความสะดวกหรือสือสารบริการนนัๆ 

 จากนิยามดงักล่าว ภาพลกัษณ์ทางกายภาพจึงอาจรวมถึงสิงต่างๆ ไดแ้ก่ 1) สิงแวดลอ้ม
ทงัหมดทีเกียวขอ้งกบัการบริการ 2) สถานทีในการให้บริการลูกคา้ และ 3) สิงต่างๆทีจบัตอ้งได ้ซึง
ช่วยอาํนวยความสะดวก หรือช่วยสือสารเกียวกบัการบริการ 

ภาพลกัษณ์ทางกายภาพ สามารถแบ่งไดเ้ป็น 2 ประเภทหลกั ดงันี 

1.  ภูมิทศัน์การบริการ (Services Cape) หมายถึง สภาพแวดลอ้มทางกายภาพ ทงัหมดที
เกียวขอ้งกบัสถานทีในการใหบ้ริการลูกคา้ แบบ่งออกเป็น 2 ประเภทยอ่ย คือ 

1.1 สภาพแวดลอ้มภายนอก (Facility Exterior) เช่น การออกแบบรูปลกัษณ์ภายนอก
ของตวัอาคาร ป้ายบอกทางเขา้ของกิจการ ป้ายบอกชือกิจการ และทีจอดรถ เป็นตน้ 

1.2 สภาพแวดลอ้มภายใน (Facility Interior) เช่น การออกแบบตกแต่งภายในอาคาร 
อุปกรณ์ในการใหบ้ริการ ป้ายบอกทางในอาคาร คุณภาพของอากาศภายในตวัสถานทีใหบ้ริการ เป็นตน้ 
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 2.  สิงทีจบัตอ้งได้ประเภทอืน (Other Tangibles) หมายถึง สิงต่างๆทีมองเห็นเป็น
รูปธรรมทีช่วยในการสือสารกบัลูกคา้ เช่น นามบตัร เครืองแบบและการแต่งกายของพนักงาน 
เอกสารแผน่พบัต่างๆ เป็นตน้ 
 สรุปไดว้า่แนวคิดและทฤษฎีเกียวขอ้งกบัส่วนประสมทางการตลาด หมายถึง เครืองมือ
ทางการตลาดทีใช้ในการวางแผนกลยุทธ์ เพือให้บรรลุวตัถุประสงค์ทางการตลาด คือสามารถ
ตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้หรือกลุ่มเป้าหมายได ้ประกอบดว้ย ผลิตภณัฑ ์ราคา ช่องทางการ
จดัจาํหน่ายการส่งเสริมการตลาด บุคลากร กระบวนการใหบ้ริการ และภาพลกัษณ์ทางกายภาพ 

 

8.  งานวจัิยทีเกียวข้อง 
สายสม รลารีนู  (2553) ไดศึ้กษาเรือง พฤติกรรมการซือสินคา้และบริการผา่นระบบ

อินเตอร์เน็ตของนกัศึกษาคณะครุศาสตร์มหาวิทยาลยัราชภฏัภูเก็ต พบว่า นักศึกษาส่วนใหญ่มี
ประสบการณ์ในการใชบ้ริการอินเตอร์เน็ต มากกว่า 1ปี– 2 ปีและใชจ้ากสถานทีคือทีพกัโดยใช้
อินเตอร์เน็ตในการคน้หาขอ้มูลซึงระยะเวลาในการใช้อินเตอร์เน็ต  30 – 60 นาทีและใช้บริการ
อินเตอร์เน็ตในช่วงเวลา 20.01 – 24.00 น. ส่วนประการณ์ในการซือสินคา้ผา่นทางอินเตอร์เน็ตของ
นักศึกษาส่วนใหญ่ไม่เคยซือสินค้าผ่านทางอินเตอร์เน็ตแต่ในส่วนผูที้เคยซือสินค้าผ่านทาง
อินเตอร์เน็ตในแต่ละเดือนซือสินคา้นอ้ยกวา่ 4 ครังและจาํนวนเงินในการซือสินคา้คือนอ้ยกวา่ 500 

บาทและสินคา้ทีนักศึกษาเคยซือผ่านทางอินเตอร์เน็ตมากทีสุดคือเสือผา้และเครืองแต่งกายและ
นกัศึกษาส่วนใหญ่ทีใชบ้ริการแลว้ต่างบอกวา่ครังต่อไปในอนาคตจะซือสินคา้และบริการผา่นทาง
อินเตอร์เน็ตอีก ผลการวเิคราะห์การเปรียบเทียบความแตกต่างระหวา่งตวัแปรเพศกบัทศันคติในการ
ซือสินคา้และบริการผา่นระบบอินเตอร์เน็ตของนกัศึกษาคณะครุศาสตร์มหาวิทยาลยัราชภฎัภูเก็ต
ในภาพรวมและรายดา้นในดา้นต่างๆทงั 4 ดา้นพบวา่เพศของนกัศึกษาไม่มีผลต่อระดบัทศันคติใน
ด้านต่างๆซึงประกอบด้วยปัจจยัด้านสินค้าด้านราคาด้านการจดัจาํหน่ายและด้านการส่งเสริม
การตลาดซึงปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดจะเป็นตวักระตุน้เพือให้ผูบ้ริโภคเกิดความตอ้งการ
ผลิตภณัฑ์ดงันันหากพิจารณาจากผลการศึกษาพบว่าส่วนใหญ่โดยรวมผูบ้ริโภคให้ความสําคญั
ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดอยูใ่นระดบัปานกลางแสดงวา่ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดมีผล
ต่อการซือสินค้าและบริการผ่านทางอินเตอร์เน็ตอยู่ในระดับปานกลาง ผลการวิเคราะห์ความ
แปรปรวนของทศันคติในการซือสินค้าและบริการผ่านระบบอินเตอร์เน็ตของนักศึกษาทงั 7

สาขาวิชาในภาพรวมพบว่าไม่มีความแตกต่างกนัเมือพิจารณารายดา้นพบว่ามีความแตกต่างกนั 1 

ดา้นและในภาพรวมในแต่ละดา้นไม่มีความแตกต่างกนั 
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มยุรี ตงัพานทอง  (2552) ไดศึ้กษาเรือง การศึกษาปัจจยัทีมีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรม
การซือสินคา้และบริการผ่านอินเตอร์เน็ต ของผูบ้ริโภคเขตกรุงเทพมหานครการวิจยัครังนี มี
วตัถุประสงค์เพือ (1) ศึกษาพฤติกรรมการซือสินคา้และบริการผ่านช่องทางอินเตอร์เน็ตของ
ผูบ้ริโภคเขตกรุงเทพมหานคร (2) ศึกษาปัจจยัทีมีความสัมพนัธ์กบั พฤติกรรมการซือสินคา้และ
บริการผา่นอินเตอร์เน็ตของผูบ้ริโภคเขตกรุงเทพมหานคร กลุ่มตวัอยา่งเป็นผูบ้ริโภคทีอาศยัอยูใ่น
เขตกรุงเทพมหานคร จาํนวน 400 คน ผลการวิจยัพบวา่ (1) ปัจจยัส่วนบุคคลไม่มีผลต่อพฤติกรรม
การซือสินคา้และบริการผา่น ช่องทางอินเตอร์เน็ตของผูบ้ริโภคเขตกรุงเทพมหานคร ซึงไม่เป็นไป
ตามสมมุติฐานจากการศึกษาพบวา่ เพศไม่มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการซือและบริการสินคา้
ผา่น อินเตอร์เน็ตของผูบ้ริโภคเขตกรุงเทพมหานคร ซึงไม่เป็นไปตามสมมติฐาน คือ เพศทีแตกต่าง
กนัมี พฤติกรรมการซือและบริการสินคา้ผา่นอินเตอร์เน็ตทีไม่แตกต่างกนั ถึงแมว้า่ต่างเพศกนัแต่
การใช ้ อินเตอร์เน็ตไม่จาํเป็นตอ้งมีจาํนวนทีใกลเ้คียงกนั อายุทีแตกต่างกนัไม่มี พฤติกรรมการซือ
และบริการสินคา้ผา่นอินเตอร์เน็ตทีไม่แตกต่างกนั ไดแ้ก่กลุ่มผูใ้ชอิ้นเตอร์เน็ตทีมีอายุ ตงัแต่ 21 ปี 

ถึง 30ปี ซึงเป็นวยัทาํงาน ซึงตอ้งการคน้หาขอ้มูลเกียวกบัการพกัผอ่นหยอ่นใจและความ บนัเทิง  
รายไดที้แตกต่างกนัไม่มี พฤติกรรมการซือและบริการสินคา้ผา่นอินเตอร์เน็ตทีไม่แตกต่างกนั ไดแ้ก่
กลุ่มทีมีรายไดร้ะหวา่ง 20,001 บาท ถึง 30,000 บาท สถานทีใชอิ้นเตอร์เน็ตมากทีสุด คือทีทาํงาน 

ส่วนจาํนวนชวัโมงทีใช ้ อินเตอร์เน็ตจะอยูร่ะหวา่ง 11ชม. - 15 ชม. ช่วงเวลาทีใชอิ้นเตอร์เน็ต คือ
เวลา 18.00น.- 24.00 น.ส่วน ระยะเวลาใชอิ้นเตอร์เน็ต คือมากกวา่ 5 ปี อาชีพทีแตกต่างกนัไม่มี 

พฤติกรรมการซือและบริการสินคา้ผา่นอินเตอร์เน็ตทีไม่แตกต่างกนั ไดแ้ก่กลุ่มทีมีอาชีพพนกังาน
บริษทั สถานทีใชอิ้นเตอร์เน็ตมากทีสุด คือทีทาํงาน การศึกษาทีแตกต่างกนั ไม่มีพฤติกรรมการซือ
และบริการสินคา้ผ่านอินเตอร์เน็ตทีไม่แตกต่างกนั ไดแ้ก่กลุ่มทีมีการศึกษาระดบั ปริญญาตรี 

สถานทีใชอิ้นเตอร์เน็ตมากทีสุด คือทีทาํงาน (2) ปัจจยัทาง การตลาด พบวา่ ทงั 4 ดา้น ไม่มี
ความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซือสินค้าและบริการผ่าน อินเตอร์เน็ตของผูบ้ริโภคเขต
กรุงเทพมหานคร ซึงไม่เป็นไปตามสมมุติฐาน อยา่งมีนยัสาํคญัทาง สถิติทีระดบั .05 

ปรีชา กาวีอิน (2551) ไดศึ้กษาเรือง พฤติกรรมในการซือสินคา้และบริการผา่นเวบ็ไซต์
ผ่านระบบอินเตอร์เน็ตของนกัศึกษามหาวิทยาลยัราชภฎัเชียงราย กลุ่มตวัอย่างของการศึกษา คือ 
นกัศึกษามหาวิทยาลยัราชภฎัเชียงราย ผลการศึกษาพบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามในภาพรวมเป็นเพศ
หญิง อายุ 20-25 ปี มีประสบการณ์การใชอิ้นเตอร์เน็ตมากกว่า 2 ปี ซึงใช้อินเตอร์เน็ตทงัในมหาลยั
และหอพกั โดยระยะเวลาเฉลียในการใช้อินเตอร์เน็ตนาน 30-60 นาที มีความถีเฉลียเท่ากบั 4 – 6 
ครังต่อสัปดาห์ ส่วนใหญ่ใช้อินเตอร์เน็ตในช่วงเวลา 16.01 – 20.00 น. ทงันีเพือคน้หาขอ้มูล 
ประเภทของสินคา้และบริการทีผูต้อบแบบสอบถามทราบว่าสามารถซือผ่านอินเตอร์เน็ต ได้แก่ 
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หนงัสือและนิตยสาร บริการจองตวัเครืองบิน เพลงและซีดี ผูต้อบแบบสอบถามในภาพรวม เห็น
ดว้ยวา่การซือสินคา้และบริการผ่านระบบอินเตอร์เน็ตสามารถทาํไดต้ลอด 24 ชวัโมงและทวัโลก 
รวมถึงการซือสินคา้และบริการไดทุ้กชนิด ประหยดัเวลา สามารถเปรียบเทียบราคาและขอ้มูลของ
สินคา้และบริการไดง่้ายกวา่การซือสินคา้และบริการจากช่องทางจากการจดัจาํหน่ายอืน อีกทงัการ
ติดต่อสือสารแสดงความคิดเห็นหรือติชมสินคา้ไปยงัผูจ้าํหน่ายไดง่้ายและสะดวกกวา่ ผูซื้อมีความ
เขา้ใจเพียงพอทีจะสามารถซือสินคา้และบริการผ่านระบบอินเตอร์เน็ต มีบริการจดัส่งสินคา้ตาม
ตอ้งการ และสินคา้มีคุณภาพน่าเชือถือ  นอกจากนียงัพบวา่ผูต้อบแบบสอบถามร้อยละ 87.3 ไม่เคย
ซือสินคา้และบริการผา่นระบบอินเตอร์เน็ต ส่วนผูที้เคยซือสินคา้และบริการผา่นระบบอินเตอร์เน็ต
มีความพึงพอใจอยา่งมากในทุกประเด็น ส่วนผูต้อบแบบสอบถามทียงัผูไ้ม่เคยซือสินคา้และบริการ
ผา่นระบบอินเตอร์เน็ต และผูที้เคยซือสินคา้และบริการผา่นระบบอินเตอร์เน็ต ในเหตุผลตรงกนัวา่
ทีไม่ซือและอนาคตไม่แน่ใจวา่จะซือสินคา้และบริการผา่นระบบอินเตอร์เน็ต เนืองจากยงัไม่มีความ
ตอ้งการซือ ไม่แน่ใจว่าจะได้รับสินค้าหรือบริการทีสังซือและไม่ได้เห็นสินค้าจริงๆ ก่อนการ
ตดัสินใจซือ นอกจากนี ความคิดเห็นและความพึงพอใจของผูต้อบแบบสอบถามจาํแนกตามเพศ
และประสบการณ์การใชอิ้นเตอร์เน็ต ต่อการซือสินคา้และบริการผา่นระบบอินเตอร์เน็ตโดยภาพ
รวมอยูใ่นระดบัมากเช่นเดียวกนั 

ปัทมา วรรณวิทยาภา  (2551) ไดศึ้กษาเรือง ปัจจยัทีมีผลต่อการตดัสินใจชาํระเงินค่า
สินคา้ดว้ยบตัรเครดิตผา่นระบบออนไลน์ มีวตัถุประสงคด์งันีคือเพือศึกษาปัจจยัต่างๆทีมีผลต่อการ
ตดัสินใจของผูบ้ริโภคในการเลือกช่องทางการชาํระเงินเมือมีการสังซือสินคา้ทางอินเตอร์เน็ตว่า
ผูบ้ริโภคมีเหตุผลในการเลือกชาํระเงินค่าสินคา้ดว้ยบตัรเครดิตผา่นระบบ Online Payment เพราะ
สาเหตุใดและมีปัจจยัใดๆทีส่งผลทาํให้เลือกวิธีนีในการชําระเงินการศึกษาปัจจยัทีมีผลต่อการ
ตดัสินใจชาํระเงินค่าสินคา้ด้วยบตัรเครดิตผ่านระบบออนไลน์พบว่าประชากรส่วนใหญ่มีบตัร
เครดิตเคยซือสินคา้ผา่นระบบออนไลน์แต่มกัไม่กลา้ทีจะชาํระค่าสินคา้ดว้ยบตัรเครดิตผา่นระบบ
ออนไลน์เพราะไม่มนัใจในเรืองของความปลอดภยัของขอ้มูลส่วนตวัขอ้มูลบตัรเครดิตซึงเกิดจาก
ความไม่มนัใจในระบบความปลอดภยัของเว็ปไซต์ต่างๆประกอบกบัความเชือมนัและความไม่
เขา้ใจว่าระบบการทาํงานของการชาํระค่าสินคา้ดว้ยบตัรเครดิตผ่านระบบออนไลน์มีระบบรักษา
ความปลอดภยัของขอ้มูลและป้องกนัขอ้มูลบตัรเครดิตไดอ้ยา่งไรกลุ่มประชากรส่วนใหญ่จึงเลือกที
จะชาํระค่าสินคา้ดว้ยการโอนเงินผา่นตู ้ ATM เป็นส่วนใหญ่ถึงร้อยละ 35 ในขณะทีมีการจ่ายผา่น
ระบบออนไลน์เพียงร้อยละ 22 เท่านนัส่วนปัจจยัทีมีผลต่อการตดัสินใจชาํระเงินค่าสินคา้ดว้ยบตัร
เครดิตผา่นระบบออนไลน์ในภาพรวมอยูใ่นระดบัมากมีค่าเฉลียเท่ากบั 3.82 เมือพิจารณาเป็นราย
ดา้นพบว่าดา้นทีมีผลต่อการตดัสินใจชาํระเงินค่าสินคา้ดว้ยบตัรเครดิตผ่านระบบออนไลน์อยู่ใน
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ระดบัมากทีสุดไดแ้ก่ดา้นความน่าเชือถือของผูจ้าํหน่ายออนไลน์มีค่าเฉลียเท่ากบั 3.91 รองลงมา
ไดแ้ก่ดา้นการสือสารทางการตลาดมีค่าเฉลียเท่ากบั 3.73 

ศิริเพญ็  มโนศิลปกร (2551) ไดศึ้กษาเรือง ปัจจยัทีมีผลต่อการซือสินคา้และบริการผา่น
ช่องทางพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ ของผูบ้ริโภคในจงัหวดัขอนแก่น จาํนวน 400 ตวัอยา่ง ผลการศึกษา
พบวา่กลุ่มตวัอยา่งเป็นเพศชายและเพศหญิงจาํนวนใกลเ้คียงกนั คือเป็นเพศชาย 190 คน และเป็น
เพสหญิง 210 คนมีการศึกษาระดบัปริญญาตรีมากทีสุด จาการศึกษาพฤติกรรมการซือมีส่วนของ
สถานะของผูซื้อของผูบ้ริโภคทีเคยใชบ้ริการอินเตอร์เน็ต ทงัผูบ้ริโภคทีเคยซือและไม่เคยซือสินคา้
หรือบริการผ่านช่องทางพาณิชอิเล็กทรอนิกส์ ในเขตจงัหวดัขอนแก่น พบว่าส่วนใหญ่แลว้กลุ่ม
ตวัอย่างไม่เคยซือสินคา้หรือบริการผ่านช่องทางพาณิชอิเล็กทรอนิกส์ ปัจจยัส่วนประสมทาง
การตลาด ปัจจยัดา้นสินคา้และบริการทีผูต้อบแบบสอบถามให้ความสําคญัมากทีสุดคือสินคา้และ
บริการทีมีคุณสมบติัตรงตามความตอ้งการ ปัจจยัดา้นราคาทีผูต้อบแบบสอบถามให้ความสําคญัมาก
ทีสุดคือราคาสินคา้และบริการมีความเหมาะสมกบัคุณภาพ ปัจจยัด้านช่องทางการจดัจาํหน่ายที
ผูต้อบแบบสอบถามให้ความสําคญัมากทีสุดคือเว็บไซต์ทีให้บริการมีรูปภาพและการนาํเสนอที
น่าสนใจ และปัจจยัด้านการส่งเสริมการตลาดทีผูต้อบแบบสอบถามให้ความสําคญัมากทีสุดคือ
เวบ็ไซตผ์ูป้ระกอบการมีการรับประกนัสินคา้ ผลการทดสอบสมมติฐานพบวา่ เพศ ระดบัการศึกษา 
และสถานะของผูซื้อมีผลต่อการให้ความสําคญัต่อปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาดในการซือ
สินคา้และบริการผา่นช่องทางพาณิชอิเล็กทรอนิกส์ 

ทณัฑิมา เชือเขียว (2550) ไดศึ้กษาเรือง พฤติกรรมในการซือสินคา้และบริการผ่าน
เวบ็ไซต์พาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ของผูบ้ริโภคในจงัหวดัเชียงใหม่ จาํนวน 200 ราย จากการศึกษา
พบว่าผู ้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ใช้อินเตอร์เน็ตเป็นระยะเวลามากกว่า 6 ปี ปัจจุบันใช้
อินเตอร์เน็ตแบบความเร็วสูง (Hi-Speed) สินค้าจบัต้องได้ทีเคยซือคือซีดี เพลง หนังภาพยนตร์ 
สินค้าจับต้องไม่ได้ทีเคยสังซือคือดาวน์โหลดเพลง สินค้าบริการทีเคยสังซือ คือการจองตัว
เครืองบิน สินคา้และบริการทีมีราคา 1,001 – 5,000 บาท เหตุผลทีเลือกซือสินคา้และบริการผ่าน
เว็บไซต์พาณิชอิเล็กทรอนิกส์คือ ความสะดวกในการซือเพราะมีบริการ 24 ชัวโมง สําหรับ
วตัถุประสงค์อืนนอกจากการซือสินคา้และบริการ คือ เพือการติดต่อสือสาร ( เช่น การรับ e-mail 

ส่งขอ้ความ หรือ Chat ฯลฯ) โอกาสในการซือ คือ ซือไม่จาํกดัโอกาส ซือสินคา้และบริการจาํนวน   
1 – 3 ครัง ภายในระยะเวลา 1 ปีขอ้มูลทีทราบเกียวกบัเวบ็ไซตพ์าณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์จากเวบ็ไซต์
คน้หา ( Search Engines ) เช่น www.google.com  และการชาํระเงินจากการซือสินคา้และบริการ
ผา่นบตัรเครดิต ผลการศึกษาพบวา่ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดทีผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่
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ให้ความสําคญัต่อการใช้อินเตอร์เน็ตเลือกซือสินคา้และบริการ มีค่าเฉลียโดยรวมอยู่ทีระดบัมาก 
เรียงลาํดบัคือ ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย ดา้นราคา ดา้นสินคา้ และดา้นการส่งเสริมการตลาด 

ปัจจยัดา้นสินคา้  ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ให้ความสําคญัมีค่าเฉลียสูงสุดอนัดบั
แรกคือคุณภาพของสินคา้และบริการ 

ปัจจยัด้านราคา  ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ให้ความสําคญัมีค่าเฉลียสูงสุดอนัดบั
แรกคือราคาสินคา้และบริการสมเหตุสมผลสูงสุดเท่ากบัระบบความปลอดภยัในการชาํระเงิน 

ปัจจยัด้านช่องทางการจดัจาํหน่าย  ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ให้ความสําคญัมี
ค่าเฉลียสูงสุดอนัดบัแรกคือสะดวกในการสังซือ ประหยดัเวลา 

ปัจจยัด้านส่งเสริมการตลาด  ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ให้ความสําคญัมีค่าเฉลีย
สูงสุดอนัดบัแรกคือจดักิจกรรมส่งเสริมการขาย เช่น จดัใหมี้การลด แลก แจก แถม และชิงโชค 

สําหรับปัญหาทีผูต้อบแบบสอบถามพบในปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดมีค่าเฉลีย
โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก ตามลาํดบัดงันี อนัดบัแรกปัญหาดา้นราคา ดา้นการส่งเสริมการตลาด ดา้น
ช่องทางการจดัจาํหน่ายและดา้นสินคา้และบริการ โดยดา้นสินคา้ ไดแ้ก่ สินคา้และบริการทีไม่มี
คุณภาพ ดา้นราคา ไดแ้ก่ ราคาของสินคา้และบริการไม่เป็นทีพึงพอใจ ไม่สมเหตุสมผลเท่ากบัไม่มี
ความมนัใจในระบบความปลอดภยัในการชาํระเงิน ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย ไดแ้ก่ ไดรั้บสินคา้
ลา้ชา้ไม่ตรงเวลา ดา้นส่งเสริมการตลาด ไดแ้ก่ กิจกรรมส่งเสริมการขายทีทางร้านเวบ็ไซตพ์าณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์จดัไวไ้ม่น่าสนใจ 

อรรถยา  เลวิจนัทร์ (2549) ไดศึ้กษาเรือง ปัจจยัทีมีผลต่อพฤติกรรมการใชอิ้นเตอร์เน็ต
ของนกัศึกษาปริญญาตรีและนกัศึกษาปริญญาโทในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา่  

1. กลุ่มตวัอยา่งของนกัศึกษาปริญญาตรีและนกัศึกษาปริญญาโทโดยส่วนใหญ่เป็นเพศ
หญิงและมีอายุ 20-24 ปีโดยมีสาเหตุทีใช้อินเตอร์เน็ตเพือการศึกษาหาขอ้มูลมากทีสุดมีการใช้
อินเตอร์เน็ตทีบา้น ทีพกัอาศยัมากทีสุดและใชอิ้นเตอร์เน็ตในช่วงเวลา 20.01-24.00 น. มากทีสุดมี
ความถีในการใชอิ้นเตอร์เน็ตเฉลียเท่ากบั 4.45 ครังต่อสัปดาห์และใชอิ้นเตอร์เน็ตเฉลียเท่ากบั 2.89

ชัวโมงต่อครังมีประสบการณ์การใช้คอมพิวเตอร์เฉลีย 3.25 ปีและมีประสบการณ์การใช้
อินเตอร์เน็ตเฉลีย 2.41 ปี 

2. การวิเคราะห์ความคิดเห็นของนกัศึกษาปริญญาตรีและนกัศึกษาปริญญาโทเกียวกบั
ปัจจยัส่วนประสมการตลาดของอินเตอร์เน็ตโดยรวมอยูใ่นระดบัดีนกัศึกษาปริญญาตรีและนกัศึกษา
ปริญญาโทมีปัจจัยทางสังคมค่านิยมและรูปแบบการดํารงชีวิตอยู่ในระดับสนับสนุนการใช้
อินเตอร์เน็ต  
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3. การวิเคราะห์เปรียบเทียบปัจจยัส่วนบุคคลของนักศึกษาปริญญาตรีและนกัศึกษา
ปริญญาโทในเขตกรุงเทพมหานครทีส่งผลต่อพฤติกรรมการใชอิ้นเตอร์เน็ตพบวา่ 

3.1 นักศึกษาปริญญาตรีและนักศึกษาปริญญาโทในเขตกรุงเทพมหานครมี
พฤติกรรมการใช้อินเตอร์เน็ตในขอ้ความถีในการใชต่้อสัปดาห์และขอ้ระยะเวลาในการใช้ต่อครัง
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที 0.05 

3.2 นกัศึกษาปริญญาตรีและนักศึกษาปริญญาโทในเขตกรุงเทพมหานครทีมีเพศ
แตกต่างกนัมีพฤติกรรมการใช้อินเตอร์เน็ตในขอ้ความถีในการใช้ต่อสัปดาห์แตกต่างกนัอย่างมี
นยัสาํคญัทางสถิติที 0.05 

3.3 นกัศึกษาปริญญาตรีและนักศึกษาปริญญาโทในเขตกรุงเทพมหานครทีมีอายุ
แตกต่างกนัมีพฤติกรรมการใชอิ้นเตอร์เน็ตในขอ้ความถีในการใช้ต่อสัปดาห์และขอ้ระยะเวลาใน
การใชต่้อครังแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที 0.05 

4. การวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ของปัจจยัส่วนประสมการตลาดกบัพฤติกรรมการใช้
อินเตอร์เน็ตของนกัศึกษาปริญญาตรีและนกัศึกษาปริญญาโทในเขตกรุงเทพมหานครพบวา่ 

4.1 ปัจจยัส่วนประสมการตลาดดา้นคุณสมบติัของอินเตอร์เน็ตมีความสัมพนัธ์กบั
พฤติกรรมการใช้อินเตอร์เน็ตของนักศึกษาปริญญาตรีและนักศึกษาปริญญาโทในเขต
กรุงเทพมหานครในข้อความถีในการใช้ต่อสัปดาห์และข้อระยะเวลาในการใช้ต่อครังอย่างมี
นยัสาํคญัทางสถิติที 0.01โดยมีความสัมพนัธ์ไปในทิศทางเดียวกนัในระดบัตาํ 

4.2 ปัจจยัส่วนประสมการตลาดด้านความสะดวกสบายในการใช้อินเตอร์เน็ตมี
ความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการใชอิ้นเตอร์เน็ตของนกัศึกษาปริญญาตรีและนกัศึกษาปริญญาโทใน
เขตกรุงเทพมหานครในขอ้ระยะเวลาในการใช้ต่อครังอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติที 0.01 โดยมี
ความสัมพนัธ์ไปในทิศทางเดียวกนัในระดบัตาํ 

5. การวเิคราะห์ความสัมพนัธ์ของปัจจยัทางสังคมกบัพฤติกรรมการใชอิ้นเตอร์เน็ตของ
นักศึกษาปริญญาตรีและนักศึกษาปริญญาโทในเขตกรุงเทพมหานครพบว่าปัจจยัทางสังคมมี
ความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการใชอิ้นเตอร์เน็ตของนกัศึกษาปริญญาตรีและนกัศึกษาปริญญาโทใน
เขตกรุงเทพมหานครในขอ้ความถีในการใช้ต่อสัปดาห์อย่างมีนยัสําคญัทางสถิติที 0.01 และมี
ความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการใชอิ้นเตอร์เน็ตในขอ้ระยะเวลาในการใชต่้อครังอยา่งมีนยัสําคญัทาง
สถิติที 0.05 โดยมีความสัมพนัธ์ไปในทิศทางเดียวกนัในระดบัตาํ 

6. การวเิคราะห์ความสัมพนัธ์ของค่านิยมกบัพฤติกรรมการใชอิ้นเตอร์เน็ตของนกัศึกษา
ปริญญาตรีและนักศึกษาปริญญาโทในเขตกรุงเทพมหานครพบว่าค่านิยมมีความสัมพนัธ์กับ
พฤติกรรมการใช้อินเตอร์เน็ตของนักศึกษาปริญญาตรีและนักศึกษาปริญญาโทในเขต
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กรุงเทพมหานครในข้อความถีในการใช้ต่อสัปดาห์อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติที 0.05 โดยมี
ความสัมพนัธ์ไปในทิศทางเดียวกนัในระดบัตาํ 

7. การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของรูปแบบการดํารงชีวิตกับพฤติกรรมการใช้
อินเตอร์เน็ตของนกัศึกษาปริญญาตรีและนกัศึกษาปริญญาโทในเขตกรุงเทพมหานครพบวา่รูปแบบ
การดาํรงชีวติมีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการใชอิ้นเตอร์เน็ตของนกัศึกษาปริญญาตรีและนกัศึกษา
ปริญญาโทในเขตกรุงเทพมหานครในขอ้ความถีในการใช้ต่อสัปดาห์อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติที 

0.01 และมีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการใชอิ้นเตอร์เน็ตในขอ้ระยะเวลาในการใชต่้อครังอยา่งมี
นยัสาํคญัทางสถิติที 0.05 โดยมีความสัมพนัธ์ไปในทิศทางเดียวกนัในระดบัตาํ 

8. การวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ของประสบการณ์การใช้งานกับพฤติกรรมการใช้
อินเตอร์เน็ตของนักศึกษาปริญญาตรีและนักศึกษาปริญญาโทในเขตกรุงเทพมหานครพบว่า
ประสบการณ์การใชง้านมีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการใช้อินเตอร์เน็ตของนกัศึกษาปริญญาตรี
และนกัศึกษาปริญญาโทในเขตกรุงเทพมหานครในขอ้ความถีในการใชต่้อสัปดาห์และขอ้ระยะเวลา
ในการใช้ต่อครังอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติที 0.01 และ 0.05 โดยมีความสัมพนัธ์ไปในทิศทาง
เดียวกนัในระดบัตาํ 

9. การวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ของประโยชน์ของแต่ละกิจกรรมบนอินเตอร์เน็ตมีกบั
พฤติกรรมความถีในการใช้แต่ละกิจกรรมบนอินเตอร์เน็ตของนักศึกษาปริญญาตรีและนักศึกษา
ปริญญาโทในเขตกรุงเทพมหานครพบว่าประโยชน์ของแต่ละกิจกรรมบนอินเตอร์เน็ตมี
ความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมความถีในการแต่ละใชกิ้จกรรมบนอินเตอร์เน็ตของนกัศึกษาปริญญาตรี
และนักศึกษาปริญญาโทในเขตกรุงเทพมหานครอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที 0.01 โดยมี
ความสัมพนัธ์ไปในทิศทางเดียวกนัในระดบัสูงและระดบัปานกลาง 

จากผลงานวิจยัทีเกียวขอ้งขา้งตน้สรุปได้ว่า สามารถนาํผลงานวิจยัทีเกียวขอ้งมาเป็น
แนวทางและนาํมาสนบัสนุนเหตุผลในการตงัสมมุติฐานในการทาํวจิยัเรืองการศึกษาปัจจยัทีมีผลต่อ
การตดัสินใจซือสินคา้และบริการผ่านระบบอินเตอร์เน็ตของนักศึกษาปริญญาโท มหาวิทยาลัย
ศิลปากร มีปัจจยัทีเกียวขอ้งดงันี ลกัษณะทางด้านประชากรศาสตร์ของผูบ้ริโภคได้แก่ เพศ อาย ุ
รายไดต่้อเดือน และคณะทีเรียน พฤติกรรมการซือของผูบ้ริโภค ไดแ้ก่ ประเภทสินคา้และบริการที
ซือเหตุผลในการซือ ความถีในการซือ ค่าใช้จ่ายในการซือ/ครัง  และการตดัสินใจซือสินคา้และ
บริการไดแ้ก่ ดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย ดา้นการส่งเสริมการตลาด ดา้น
บุคลากร ดา้นกระบวนการใหบ้ริการและดา้นสภาพแวดลอ้มในการใหบ้ริการ 
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บทท ี3 
วธีิดําเนินการวจัิย 

 

การวจิยันี มีวตัถุประสงค ์คือ 1) เพือศึกษาปัจจยัการเลือกซือสินคา้ทีมีผลต่อการตดัสินใจ
ซือสินคา้และบริการผ่านระบบอินเตอร์เน็ตของนักศึกษาปริญญาโทของมหาวิทยาลยัศิลปากร      

2) เพือศึกษาปัจจยัทางดา้นการตลาดในการตดัสินใจซือสินคา้และบริการของนกัศึกษาปริญญาโท
ของมหาวิทยาลยัศิลปากร เพือให้ทราบถึงปัจจยัทีมีผลต่อการตดัสินใจซือสินคา้และบริการผ่าน
ระบบอินเตอร์เน็ตของนกัศึกษาปริญญาโท มหาวทิยาลยัศิลปากร โดยมีวธีิการดาํเนินการดงันี 

 1. ระเบียบวธีิวจิยั 

 2. ประชากรทีใชใ้นการวจิยั 

 3. ตวัอยา่งและการกาํหนดขนาดตวัอยา่ง 

 4. เครืองมือทีใชใ้นการวจิยั 

 5. การเก็บรวบรวมขอ้มูล 

 6. การทดสอบเครืองมือการวจิยั 

 7. การวเิคราะห์ขอ้มูล 

 

1. ระเบียบวธีิวจัิย 
การวิจยัครังนีเป็นการวิจยัเชิงปริมาณ โดยเน้นการเก็บรวมรวมขอ้มูลจากการสํารวจ

นักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากรทีกาํลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาโท ปีการศึกษา 2552 ทงัหมด
จาํนวน 12 คณะ ซึงมีจาํนวน 3,406 คน เพือวิเคราะห์ปัจจยัทีมีผลต่อการตดัสินใจซือสินคา้และ
บริการผา่นระบบอินเตอร์เน็ตของนกัศึกษาปริญญาโท มหาวิทยาลยัศิลปากร และใชแ้บบสอบถาม
เป็นเครืองมือในการวิจยัทีผูว้ิจยัสร้างขึน การวิเคราะห์และแสดงผลการวิจยัเป็นจาํนวนและร้อยละ      
ทาํการวจิยัแยกตามวตัถุประสงคเ์พือใหส้อดคลอ้งกบัวตัถุประสงคข์องการวจิยั 
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2.  ประชากรทใีช้ในการวจัิย 
ประชากรทีใช้ในการวิจยั คือ นักศึกษามหาวิทยาลยัศิลปากรทีกาํลงัศึกษาอยู่ในระดบั

ปริญญาโทปีการศึกษา 2552 ทงัหมดจาํนวน 12 คณะซึงมีจาํนวน 3,406 คน จึงไดก้าํหนดกลุ่ม
ตวัอยา่งนกัศึกษาทีตอ้งการจะทาํการศึกษา โดยแบ่งตามคณะทีศึกษาออกเป็น 12 คณะ ดงัตารางที 1 

 

ตารางที 1 จาํนวนนกัศึกษาแยกตามคณะ 

 

คณะ จํานวนประชากร  
1. จิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ ์ 204 

2. สถาปัตยกรรมศาสตร์ 281 

3. โบราณคดี 362 

4. มณัฑนศิลป์ 277 

5. อกัษรศาสตร์ 113 

6. ศึกษาศาสตร์ 779 

7.วทิยาศาสตร์ 426 

8. เภสัชศาสตร์ 108 

9. วศิวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยอุีตสาหกรรม 224 

10. วทิยาการจดัการ 553 

11. ดุริยางคศาสตร์ 24 

12. วทิยาลยันานาชาติ 55 

รวม 3,406 

 

3.  ตัวอย่างและการกาํหนดขนาดตัวอย่าง 
กลุ่มตวัอย่างในการศึกษาครังนีผูว้ิจยัไดห้าขนาดกลุ่มตวัอย่างโดยใช้สูตรการคาํนวณ

ของยามาเน่ (Taro Yamane)  

 

n  =  

 

  

N 
 

1 + Ne 2 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



55 
 

 

 โดยที          n    คือขนาดของกลุ่มตวัอยา่ง 

N    คือขนาดของประชากร 

e     คือความคลาดเคลือน 

         

 แทนค่า    n  = 
205.0406,31

406,3  

 

                =    357 คน 
ในการศึกษาจะใชแ้บบสอบถามสุ่มสํารวจจากกลุ่มตวัอยา่งของนกัศึกษามหาวิทยาลยั

ศิลปากรระดบัปริญญาโท จาํนวนทงัสิน 357 คน โดยใชว้ิธีการสุ่มแบบโควตา้ (Quota sampling) 

ในการหาจาํนวนนักศึกษาทงั 12 คณะ จากนันจะใช้วิธีการสุ่มตวัอย่างแบบบงัเอิญ (Accidental 

sampling) กบันกัศึกษาคณะนนั ๆ ตามจาํนวนทีกาํหนดไว ้และเมือทาํการคาํนวณแลว้ไดจ้าํนวน
กลุ่มตวัอยา่งดงัตารางที 2 

 

ตารางที 2 จาํนวนประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 
 

คณะ จํานวนประชากร กลุ่มตัวอย่าง 
1. จิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ ์ 204 25 

2. สถาปัตยกรรมศาสตร์ 281 29 

3. โบราณคดี 362 38 

4. มณัฑนศิลป์ 277 29 

5. อกัษรศาสตร์ 113 12 

6. ศึกษาศาสตร์ 779 82 

7.วทิยาศาสตร์ 426 44 

8. เภสัชศาสตร์ 108 11 

9. วศิวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยอุีตสาหกรรม 224 23 
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ตารางที 2 จาํนวนประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง (ต่อ) 
 

คณะ จํานวนประชากร  กลุ่มตัวอย่าง  
10. วทิยาการจดัการ 553 57 

11. ดุริยางคศาสตร์ 24 2 

12. วทิยาลยันานาชาติ 55 5 

รวม 3,406 357 

 
4. เครืองมือทใีช้ในการวจัิย 
 เครืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล เป็นแบบสอบถามทีผูว้ิจยัสร้างขึนประกอบดว้ย         

4 ส่วน (รายละเอียดแสดงในภาพผนวก ก) ดงันี 

             ตอนที 1 เป็นแบบสอบถามตรวจสอบรายการ (Check List) ซึงเป็นคาํถามเกียวกบั
ลกัษณะทางดา้นประชากรศาสตร์ของผูบ้ริโภค ไดแ้ก่ เพศ อาย ุ รายไดต่้อเดือน คณะทีเรียน อาชีพ 

รายไดเ้ฉลียต่อเดือน ใชบ้ริการอินเตอร์เน็ตเวลาใด ใน 1 สัปดาห์ใชบ้ริการอินเตอร์เน็ตกีครังใช้
บริการอินเตอร์เน็ตเฉลียครังละกีนาที ใชอิ้นเตอร์เน็ตมาแลว้กีปี มีอุปกรณ์เชืองต่ออินเตอร์เน็ตหรือไม่  
สถานทีใชอิ้นเตอร์เน็ต และวตัถุประสงคใ์นการใชบ้ริการอินเตอร์เน็ต 

ตอนท ี 2  เป็นแบบสอบถามตรวจสอบรายการ (Check List) ซึงเป็นคาํถามเกียวกบั
พฤติกรรมการซือของผูบ้ริโภค ไดแ้ก่ ประเภทสินคา้และบริการทีซือ ราคาเฉลีย วิธีการชาํระ เหตุผล
ในการซือ   และปัญหาและอุปสรรคจากการสังซือ 

ตอนท ี 3  เป็นแบบสอบถามแบบมาตรส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ชนิด 5 

ตวัเลือก เกียวกบัระดบัการตดัสินใจซือสินคา้และบริการได้แก่ ด้านผลิตภณัฑ์ ด้านราคา ด้าน
ช่องทางการจดัจาํหน่าย ดา้นการส่งเสริมการตลาด ดา้นบุคลากร ดา้นกระบวนการให้บริการ และ
ดา้นสภาพแวดลอ้มในการใหบ้ริการ 

ตอนที 4 เป็นแบบสอบถามแบบปลายเปิดทีเกียวกับ การแสดงความคิดเห็นและ
ขอ้เสนอแนะเพือการปรับปรุงเกียวกบั พฤติกรรมการซือของผูบ้ริโภคและการตดัสินใจซือสินคา้
และบริการผา่นระบบอินเตอร์เน็ต   

เครืองมือทีใช้ในการเก็บรวบรวมขอ้มูลสําหรับวิจยัครังนี คือ แบบสอบถามทีผูว้ิจยัได้
จดัทาํโดยศึกษาจากเอกสารและงานวจิยั โดยรายละเอียดแลว้เรียบเรียงขึนเอง 
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5. การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 5.1  ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data)  
   เก็บขอ้มูลจากประชากรตวัอย่างจาํนวน 357 ตวัอย่าง ใช้วิธีการสุ่มแบบโควตา้ 
(Quota Sampling) ในการหาจาํนวนนกัศึกษาทงั 12 คณะ จากนนัจะใช้วิธีการสุ่มตวัอย่างแบบ
บงัเอิญ (Accidental Sampling) กับนักศึกษาคณะนัน ๆ ตามจาํนวนทีกาํหนดไว  ้โดยให้ผูต้อบ
แบบสอบถามกรอกขอ้ความในแบบสอบถามทีผูว้ิจยัสร้างขึน โดยมีการตรวจสอบความครบถว้น
ถูกตอ้งของแบบสอบถามทนัทีทีได้รับแบบสอบถามคืนจากผูต้อบแบบสอบถามทุกรายก่อนนาํ
แบบสอบถามไปวเิคราะห์ขอ้มูล 

                5.2   ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data)   
   ศึกษาคน้ควา้และรวบรวมจากตาํรา  บทความ  เอกสาร  รายงาน  ระเบียบและ
คาํสังต่างๆ  วารสารต่าง ๆ ทีเกียวขอ้ง โดยเป็นการเก็บรวบรวมขอ้มูลเพือให้ทราบถึงแนวความคิด
ทฤษฎีทีจะนาํมาใช ้ รายละเอียดต่าง ๆ  ทีเกียวขอ้ง รวมถึงขอ้มูลเกียวกบักลุ่มประชากรเป้าหมาย
เพือเป็นแนวทางในการวจิยั  
 

6. การทดสอบเครืองมือการวจัิย 
  ในการสร้างเครืองมือวจิยัมีขนัตอนในการดาํเนินการดงันี 

                 6.1 สร้างแบบสอบถามฉบับร่าง โดยปรับปรุงมาจากแบบสอบถามจากงานวิจยัที
เกียวขอ้งกบัการวจิยัอืน ๆ เพือนาํมาเป็นแนวทางในการกาํหนดประเด็นและจาํนวนขอ้คาํถามในแต่
ละประเด็นจากนนัจึงสร้างคาํถามตามกรอบประเด็นทีกาํหนดให้ครอบคลุมเนือหาทีตอ้งการวดั
เกียวกบัขอ้มูลทวัไปของผูต้อบแบบสอบถาม และส่วนประสมการตลาดทีมีผลต่อการตดัสินใจซือ
สินคา้และบริการผา่นระบบอินเตอร์เน็ต  
 6.2 นาํแบบสอบถามเสนออาจารยที์ปรึกษาการศึกษาคน้ควา้อิสระ เพือตรวจสอบ
ความครอบคลุมของเนือหาและความถูกตอ้งของภาษา รวมทงัใหข้อ้เสนอแนะเพือปรับปรุงแกไ้ข 
 6.3  นาํแบบสอบถามทีปรับปรุงแกไ้ขเรียบร้อยแลว้ไปให้ผูท้รงคุณวุฒิ จาํนวน 3 ท่าน       

ไดแ้ก่ 1. รศ.ประสพชยั พสุนนท์   2. ผศ.ดร.พิทกัษ ์ ศิริวงศ์ และ 3. ผศ.นภนนท ์หอมสุด ให้ช่วย
ตรวจสอบความเทียงตรงตามเนือหา (Content Validity) โดยใช้ดชันีความสอดคลอ้ง (Index of 

Consistency: IOC) ระหวา่งขอ้คาํถามกบัประเด็นหลกัของเนือหาโดยการให้คะแนนของผูเ้ชียวชาญ
ดงันี (พวงรัตน์ ทวรัีตน์, 2543 : 115-117) 

+1   เมือขอ้คาํถามสอดคลอ้งตามประเด็นหลกัของเนือหา 
ก0   เมือไม่แน่ใจวา่ขอ้คาํถามสอดคลอ้งตามประเด็นหลกัของเนือหา 
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 -1   เมือขอ้คาํถามไม่สอดคลอ้งตามประเด็นหลกัของเนือ 

 6.4  คดัเลือก ขอ้คาํถามทีมีค่าดชันีความสอดคลอ้ง ตงัแต่ 0.60 ขึนไป เพือให้ได้
แบบสอบถามทีมีคุณภาพ พร้อมจดัพิมพ ์

 6.5  นาํแบบสอบถามทีผา่นการวเิคราะห์หาความเทียงตรงของเนือหาแลว้ไปทดลองใช ้

(Try-out)   กบันกัศึกษาปริญญาโท มหาวิทยาลยัมหิดล ทีเป็นกลุ่มตวัอยา่งของการวิจยัจาํนวน 30 

คน แลว้นาํแบบสอบถามมาหาค่าความเชือมนั (Reliability) โดยใชว้ธีิการหาค่าสัมประสิทธิแอลฟา 
(Coefficient) ของครอนบคั (Cronbach) โดยไดค้่าความเชือมนัของแบบสอบถามเท่ากบั 0.75  
 6.6  นาํแบบสอบถามทีผ่านการทดลองใช้แลว้มาตรวจแกไ้ขปรับปรุงให้สมบูรณ์แลว้
นาํเก็บขอ้มูลกบักลุ่มตวัอยา่งของการวจิยั 

 

7. การวเิคราะห์ข้อมูล 
 ขอ้มูลทีได้จากการตอบแบบสอบถามกลุ่มตวัอย่าง  357 ตวัอย่าง นาํมาวิเคราะห์
ประมวลผลดว้ยโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ SPSS (Statistical Package for Social Science) สําหรับ
ค่านยัสําคญัทางสถิติทีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูลในครังนีกาํหนดไวที้ระดบั 0.05 เมือวิเคราะห์แลว้
ผูว้ิจยันาํมาเสนอผลการศึกษาโดยเสนอขอ้มูลเชิงพรรณนาประกอบตารางอธิบายขอ้มูล แสดงค่า
ของขอ้มูลดงันี 

 1.  ค่าความถีและค่าร้อยละ (Frequency and Percentage)   
 1.1 ลกัษณะทางด้านประชากรศาสตร์ของผูบ้ริโภค ได้แก่ เพศ อายุ คณะทีกาํลงั

ศึกษา อาชีพ รายไดเ้ฉลียต่อเดือน ใชบ้ริการอินเตอร์เน็ตเวลาใด ใน 1 สัปดาห์ใชบ้ริการอินเตอร์เน็ต
กีครัง ใช้บริการอินเตอร์เน็ตเฉลียครังละกีนาที ใช้อินเตอร์เน็ตมาแลว้กีปี คอมพิวเตอร์ทีเชือมต่อ
เครือข่ายอินเตอร์เน็ต สถานทีใชอิ้นเตอร์เน็ต และวตัถุประสงคใ์นการใชบ้ริการอินเตอร์เน็ต 

 1.2  พฤติกรรมการซือของผูบ้ริโภค ไดแ้ก่ ประเภทสินคา้และบริการทีซือ ราคาเฉลีย 
วธีิการชาํระ เหตุผลในการซือ   และปัญหาและอุปสรรคจากการสังซือ  

 2.  ค่าเฉลยี (Arithmetic Mean) และค่าส่วนเบียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)    
 การตดัสินใจซือสินคา้และบริการไดแ้ก่ ดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้นราคา ดา้นช่องทางการ

จัดจําหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านบุคลากร ด้านกระบวนการให้บริการ และด้าน
สภาพแวดลอ้มในการให้บริการ โดยผูต้อบแบบสอบถามพิจารณาความสําคญักบัรายละเอียดของ
ปัจจยัแต่ละดา้น  ทงันี กาํหนดคะแนนความสําคญัในการพิจารณาปัจจยัการตดัสินใจซือสินคา้และ
บริการ ดงันี 
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  นอ้ยทีสุด ค่าคะแนนเท่ากบั 1 คะแนน 

  นอ้ย  ค่าคะแนนเท่ากบั 2 คะแนน 

  ปานกลาง ค่าคะแนนเท่ากบั 3 คะแนน 

  มาก  ค่าคะแนนเท่ากบั 4 คะแนน 

  มากทีสุด ค่าคะแนนเท่ากบั 5 คะแนน 

 ทาํการวเิคราะห์คะแนนรวมแต่ละปัจจยั  โดยจดัเรียงระดบัความสําคญัจากมากทีสุดไป
หาน้อยทีสุด โดยมีเกณฑ์คะแนนตามวิธีการคาํนวณ โดยใช้สูตรการคํานวณความกว้างของ     
อนัตรภาคชนัมีดงันี  

 

จากสูตรความกวา้งของแต่ละอนัตรภาคชนั = (คะแนนสูงสุด - คะแนนตาํสุด) 
  จาํนวนชนั 

 = (5 – 1) 

  5 

 = 0.8 

 

  การแปลผลความหมายคะแนนเฉลียทีไดน้าํมาจดัระดบัความสําคญัในการพิจารณา
ปัจจยัแบ่ง เป็น 5 ระดบั ดงัตารางที 3 

 
ตารางที  3 ระดบัการตดัสินใจซือสินคา้และบริการ แบ่งตามช่วงคะแนน 

 
คะแนน ระดับการการตัดสินใจซือสินค้าและบริการ 

1.00 - 1.79 มีผลต่อการตดัสินใจซือนอ้ยทีสุด 

1.80 – 2.59 มีผลต่อการตดัสินใจซือนอ้ย 

2.60 – 3.39 มีผลต่อการตดัสินใจซือปานกลาง 

3.40 – 4.19 มีผลต่อการตดัสินใจซือมาก 

4.20 – 5.00 มีผลต่อการตดัสินใจซือมากทีสุด 
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บทท ี4 
การวเิคราะห์ข้อมูล 

 

การวจิยันี มีวตัถุประสงคคื์อ เพือศึกษาปัจจยัการเลือกซือสินคา้ทีมีผลต่อการตดัสินใจซือ
ผา่นอินเตอร์เน็ต ซึงในบทนีจะนาํเสนอผลการวเิคราะห์ขอ้มูลของการวิจยัในครังนี โดยจะนาํเสนอ
รูปแบบของสถิติเชิงพรรณา (Descriptive Statistics) ซึงเป็นแบบเชิงบรรยาย การนาํเสนอขอ้มูลใน
รูปของตาราง อตัราส่วนร้อยละ อีกทงัการคาํนวณหาค่าเฉลีย เพือทาํการวิเคราะห์เชิงเปรียบเทียบ 
และการนาํเสนอขอ้มูลอนัเป็นสาระสําคญัตามวตัถุประสงคข์องวิจยัโดยแบ่งเป็น 3 ส่วน คือส่วนที
หนึง ขอ้มูลทวัไปของผูต้อบแบบสอบถาม ส่วนทีสอง พฤติกรรมของผูที้ซือสินคา้ผา่นอินเตอร์เน็ต 
และ ผูที้ไม่เคยซือสินค้าผ่านอินเตอร์เน็ตเลย และส่วนทีสาม ปัจจยัทางด้านส่วนประสมทาง
การตลาดทีมีผลต่อการตดัสินใจ 
 
ส่วนท ี1   ข้อมูลทวัไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  
 จากการศึกษาพบวา่ขอ้มูลทวัไปของผูต้อบแบบสอบถามพบวา่ เป็นชาย 134 คน คิดเป็น
ร้อยละ 37.5 และเพศหญิง 223 คน คิดเป็นร้อนละ 62.5 ดงัตารางที 4 

  
ตารางที 4  จาํนวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามแยกตาม เพศ 

 
เพศ จํานวน ร้อยละ 
ชาย 134 37.5 

หญิง 223 62.5 

รวม 357 100 
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ตารางที 5  จาํนวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามแยกตาม อาย ุ

 
 อายุ จํานวน ร้อยละ 

อาย ุ20-25 32 9.0 

อาย ุ26-30 147 41.2 

อาย ุ31-35 96 26.9 

อาย ุ36-40 48 13.4 

อาย ุ41-45 25 7.0 

อาย ุ46-50 7 2.0 

อาย ุ51 ขึนไป 2 0.6 

 รวม 357 100.0 

 

จากตารางที 5  ผูต้อบแบบสอบถามมีอายุระหวา่ง 20-25 ปี จาํนวน 32 คน คิดเป็นร้อย
ละ 9 อายรุะหวา่ง 26-30 ปี จาํนวน 147 คน คิดเป็นร้อยละ 41.2 อายรุะหวา่ง 31-35 ปี จาํนวน 96 คน 
คิดเป็นร้อยละ 26.9 อายุระหวา่ง 36-40 ปี จาํนวน 48 คน คิดเป็นร้อยละ 13.4 อายุระหวา่ง 41-45 ปี 
จาํนวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ 7 อายุระหวา่ง 46-50 ปี จาํนวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 2 และสุดทา้ย
อายรุะหวา่ง 51 ปีขึนไป จาํนวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 0.6 

 
ตารางที 6  จาํนวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามแยกตาม คณะทีศึกษา 

 
 คณะทศึีกษา จํานวน ร้อยละ 
ศึกษาศาสตร์ 82 23.0 

วทิยาการจดัการ 57 16.0 

วทิยาศาสตร์ 44 12.3 

โบราณคดี 38 10.6 
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ตารางที 6  จาํนวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามแยกตาม คณะทีศึกษา (ต่อ) 
 
 คณะทศึีกษา จํานวน ร้อยละ 
สถาปัตยกรรมศาสตร์ 29 8.1 

มณัฑนศิลป์ 29 8.1 

จิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ ์ 25 7.0 

วศิวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 

23 6.4 

อกัษรศาสตร์ 12 3.4 

เภสัชศาสตร์ 11 3.1 

วทิยาลยันานาชาติ 5 1.4 

ดุริยางคศาสตร์ 2 0.6 

 รวม 357 100.0 

 

จากตารางที 6  ผูต้อบแบบสอบถามกาํลงัศึกษาอยูใ่นระดบัปริญญาโท ซึงแบ่งไดต้าม
คณะดงันี คณะศึกษาศาสตร์ จาํนวน 82 คน คิดเป็นร้อยละ 23 คณะวิทยาการจดัการ จาํนวน 57 คน 
คิดเป็นร้อยละ 16 คณะวิยาศาสตร์ จาํนวน 44 คน คิดเป็นร้อยละ 12.3 คณะโบราณคดี จาํนวน 38 

คิดเป็นร้อยละ10.6 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์จาํนวน 29 คน คิดเป็นร้อยละ 8.1 คณะมณัฑนศิลป์ 
จาํนวน 29 คน คิดเป็นร้อยละ 8.1 คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ ์จาํนวน 25 คน คิด
เป็นร้อยละ 7 คณะวศิวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยอุีตสาหกรรม จาํนวน 23 คิดเป็นร้อยละ6.4 คณะ
อกัษรศาสตร์ จาํนวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 3.4 คณะเภสัชศาสตร์ จาํนวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 3.1 

คณะวิทยาลยันานาชาติ จาํนวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 1.4 และสุดทา้ยคณะดุริยางคศาสตร์ จาํนวน 2 

คน คิดเป็นร้อยละ 0.6 
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ตารางที 7  จาํนวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามแยกตาม อาชีพ 

 
 อาชีพ  จํานวน ร้อยละ 

พนกังานบริษทัเอกชน 151 42.3 

รับราชการ 104 29.2 

ประกอบธุรกิจส่วนตวั 64 17.9 

รัฐวสิาหกิจ 33 9.2 

อืน ๆ 5 1.4 

 รวม 357 100.0 

 
จากตารางที 7  ผูต้อบแบบสอบถามทงัหมดจาํนวน 357 คน จาํแนกตามกลุ่มอาชีพได้

ดงันี พนกังานบริษทัเอกชน จาํนวน 151 คน คิดเป็นร้อยละ 42.3 อาชีพรับราชการ จาํนวน 104 คน 
คิดเป็นร้อยละ 29.2 ประกอบธุรกิจส่วนตวั จาํนวน 64 คน คิดเป็นร้อยละ17.9 รัฐวิสาหกิจ จาํนวน 

33 คน คิดเป็นร้อยละ 9.2 และสุดทา้ย อืนๆ จาํนวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 1.4 

 

ตารางที 8  จาํนวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามแยกตาม รายไดเ้ฉลียต่อเดือน 

 
 รายได้เฉลยีต่อเดือน จํานวน ร้อยละ 

           รายไดเ้ฉลีย ตาํกวา่10,000 10 2.8 

รายไดเ้ฉลีย 10,000-20,000 118 33.1 

รายไดเ้ฉลีย 20,001-30,000 112 31.4 

รายไดเ้ฉลีย 30,001-40,000 58 16.2 

           รายไดเ้ฉลีย 40,001-50,000 34 9.5 

           รายไดเ้ฉลีย 50,001 ขึนไป 25 7.0 

รวม 357 100.0 

 

จากตารางที 8   ผูต้อบแบบสอบถามทงัหมดจาํนวน 357 คน จาํแนกตามรายไดเ้ฉลีย
ดงันี มีรายไดเ้ฉลียระหว่าง 10,000-20,000 บาท จาํนวน 118 คน คิดเป็นร้อยละ 33.1 รายไดเ้ฉลีย 

20,001-30,000 บาท จาํนวน 112 คน คิดเป็นร้อยละ 31.4  รายไดเ้ฉลีย 30,001-40,000 บาทจาํนวน 
58 คน คิดป็นร้อยละ 16.2 รายไดเ้ฉลีย 40,001-50,000 บาท จาํนวน 34 คน คิดเป็นร้อยละ 9.5 รายได้
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เฉลีย 50,001 บาทขึนไป จาํนวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ 7 และสุดทา้ยรายไดเ้ฉลีย ตาํกวา่10,000 บาท 
จาํนวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 2.8 

 

ตารางที 9  จาํนวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามแยกตาม ช่วงเวลาการใชอิ้นเตอร์เน็ตบ่อย
ทีสุด 

 
 ช่วงเวลาทใีช้งาน จํานวน ร้อยละ 
   00:01-03:00 13 3.6 

   03:01-06:00 1 0.3 

   06:01-09:00 4 1.1 

   09:01-12:00 26 7.3 

   12:01-15:00 36 10.1 

    15:01-18:00 24 6.7 

  18:01-21:00 115 32.2 

  21:01-00:00 138 38.7 

รวม 357 100.0 

 

จากตารางที 9  ผูต้อบแบบสอบถามทงัหมดจาํนวน 357 คน จาํแนกตามช่วงเวลาการใช้
อินเตอร์เน็ตบ่อยทีสุดไดด้งันี ช่วงเวลา  21:01-00:00 จาํนวน 138 คน คิดเป็นร้อยละ 38.7 ช่วงเวลา  
18:01-21:00  จาํนวน 115 คน  คิดเป็นร้อยละ 32.2 ช่วงเวลา  12:01-15:00 จาํนวน 36 คน คิดเป็น
ร้อยละ 10.1 ช่วงเวลา  09:01-12:00 จาํนวน 26 คน คิดเป็นร้อยละ 7.3 ช่วงเวลา  15:01-18:00 

จาํนวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ 6.7 ช่วงเวลา  00:01-03:00 จาํนวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 3.6 ช่วงเวลา  
06:01-09:00 จาํนวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 1.1 และสุดทา้ยช่วงเวลา  03:01-06:00 จาํนวน 1 คน คิด
เป็นร้อยละ 0.3 

 

 

 

 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



65 
 

 

ตารางที 10  จาํนวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามแยกตาม จาํนวนครังการใชอิ้นเตอร์เน็ตต่อ
สัปดาห์ 

 
จํานวนครังใช้อนิเตอร์เน็ตต่อสัปดาห์ จํานวน ร้อยละ 

นอ้ยกวา่ 4 ครัง 12 3.4 

4 – 6 ครัง 52 14.6 

7 – 9 ครัง 53 14.8 

10 – 12 ครัง 47 13.2 

12 – 14 ครัง 26 7.3 

มากกวา่  14 ครัง 167 46.8 

รวม 357 100.0 

 

จากตารางที 10  ผูต้อบแบบสอบถามทงัหมดจาํนวน 357 คน จาํแนกตามจาํนวนครังการ
ใชอิ้นเตอร์เน็ตต่อสัปดาห์ไดด้งันี จาํนวนการใชม้ากกวา่  14 ครัง จาํนวน 167 คน คิดเป็นร้อยละ 
46.8  จาํนวนการใช ้7 – 9 ครัง จาํนวน 53 คน คิดเป็นร้อยละ 14.8  จาํนวนการใช ้4 – 6 ครัง จาํนวน 
52  คน คิดเป็นร้อยละ 14.6  จาํนวนการใช ้10 – 12 ครัง จาํนวน 47 คน คิดเป็นร้อยละ 13.2  จาํนวน
การใช ้12 – 14 ครัง  จาํนวน 26  คน คิดเป็นร้อยละ 7.3 และสุดทา้ย จาํนวนการใชน้อ้ยกวา่ 4 ครัง 
จาํนวน 12   คน คิดเป็นร้อยละ3.4 

 

ตารางที 11  จาํนวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามแยกตาม จาํนวนนาทีเฉลียต่อการใชง้านต่อ
ครัง 

 
 ระยะเวลาใช้งานต่อครัง จํานวน ร้อยละ 

นอ้ยกวา่ 30 นาที 23 6.4 

60-90 นาที 151 42.3 

  90-120 นาที 72 20.2 

มากกวา่ 120 นาที 111 31.1 

รวม 357 100.0 
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จากตารางที 11 ผูต้อบแบบสอบถามทงัหมดจาํนวน 357 คน จาํแนกตามจาํนวนนาที
เฉลียต่อการใชง้านต่อครังไดด้งันี ระยะเวลาใชง้าน 60-90 นาที จาํนวน 151 คน คิดเป็นร้อยละ 42.3 

ระยะเวลาใชง้านมากกวา่ 120 นาที จาํนวน 111 คน คิดเป็นร้อยละ 31.1  ระยะเวลาใชง้าน 90-120 

นาที จาํนวน 72 คน คิดเป็นร้อยละ 20.2 และสุดทา้ยระยะเวลาใชง้านนอ้ยกวา่ 30 นาที จาํนวน 23 

คน คิดเป็นร้อยละ 6.4  

 

ตารางที 12 จาํนวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามแยกตาม ประสบการณ์ในการใชอิ้นเตอร์เน็ต 

 
 ประสบการณ์การใช้งานอนิเตอร์เน็ต จํานวน ร้อยละ 

นอ้ยกวา่ 1 ปี 4 1.1 

1-2 ปี 2 0.6 

2-3 ปี 7 2.0 

3-4 ปี 14 3.9 

4-5 ปี 27 7.6 

มากกวา่  5 ปี 303 84.9 

รวม 357 100.0 

 

จากตารางที 12  ผูต้อบแบบสอบถามทงัหมดจาํนวน 357 คน จาํแนกตามประสบการณ์
ในการใช้อินเตอร์เน็ตได้ดังนี ประสบการณ์มากกว่า 5 ปี จาํนวน 303 คน คิดเป็นร้อยละ 84.9 
ประสบการณ์4-5 ปี จาํนวน 27 คน คิดเป็นร้อยละ 7.6  ประสบการณ์3-4 ปี จาํนวน 14 คน คิดเป็น
ร้อยละ 3.9 ประสบการณ์2-3 ปี  จาํนวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 2.0 ประสบการณ์น้อยกว่า 1 ปี  
จาํนวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 1.1 และสุดทา้ย ประสบการณ์1-2 ปี จาํนวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 0.6 
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ตารางที 13  จาํนวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามแยกตาม มีอุปกรณ์เป็นของตวัเองเพือ
เชือมต่ออินเตอร์เน็ตหรือไม่ 

 

 มีอุปกรณ์เป็นของตนเอง จํานวน ร้อยละ 
มี 322 90.2 

ไม่มี 35 9.8 

รวม 357 100.0 

 

จากตารางที 13  ผูต้อบแบบสอบถามทงัหมดจาํนวน 357 คน จาํแนกตามการมีอุปกรณ์
เป็นของตวัเองเพือเชือมต่ออินเตอร์เน็ตหรือไม่ไดด้งันี คือ มีอุปกรณ์เป็นของตนเอง จาํนวน 322 คน 
คิดเป็นร้อยละ 90.2 และไม่มีอุปกรณ์เป็นของตนเอง จาํนวน 35 คน คิดเป็นร้อยละ 9.8 

 

ตารางที 14   จาํนวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามแยกตาม อุปกรณ์ทีใชเ้ชือมต่ออินเตอร์เน็ต
มากทีสุด 

 

อุปกรณ์ทใีช้มากทสุีด จํานวน ร้อยละ 
โน๊คบุค๊ 208 58.2 

คอมพิวเตอร์ตงัโตะ๊ 77 21.6 

มือถือหรือสมาร์ทโฟน 54 15.1 

แทปเล็ต 17 4.8 

อืนๆ 1 0.3 

รวม 357 100.0 

 

จากตารางที 14   ผูต้อบแบบสอบถามทงัหมดจาํนวน 357 คน จาํแนกตามอุปกรณ์ทีใช้
เชือมต่ออินเตอร์เน็ตมากทีสุดไดด้งันี คือ โน๊คบุค๊ จาํนวน 208 คน คิดเป็นร้อยละ 58.2  

คอมพิวเตอร์ตงัโตะ๊ จาํนวน  77 คน คิดเป็นร้อยละ 21.6  มือถือหรือสมาร์ทโฟน จาํนวน 54 คน คิด
เป็นร้อยละ 15.1  แทปเล็ต จาํนวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 4.8 และสุดทา้ย อืนๆ จาํนวน 1 คน คิด
เป็นร้อยละ 0.3 
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ตารางที 15  จาํนวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามแยกตาม สถานทีใชอิ้นเตอร์เน็ตบ่อยทีสุด 

 
 สถานททีใีช้อินเตอร์เน็ตบ่อยทสุีด จํานวน ร้อยละ 

บา้น 226 63.3 

ทีทาํงาน 86 24.1 

หอพกั 33 9.2 

ร้านอินเตอร์เน็ต 4 1.1 

มหาวทิยาลยั 4 1.1 

อืน ๆ 4 1.1 

รวม 357 100.0 

 

จากตารางที 15  ผูต้อบแบบสอบถามทงัหมดจาํนวน 357 คน จาํแนกตามสถานทีใช้
อินเตอร์เน็ตบ่อยทีสุดไดด้งันี คือ ใช้ทีบา้น จาํนวน 226 คน คิดเป็นร้อยละ 63.3  ทีทาํงาน จาํนวน 
86 คน คิดเป็นร้อยละ 24.1 หอพกั จาํนวน 33 คน คิดเป็นร้อยละ 9.2 ร้านอินเตอร์เน็ต จาํนวน 4 คน 
คิดเป็นร้อยละ 1.1 มหาวทิยาลยั จาํนวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 1.1 สุดทา้ย อืนๆ จาํนวน 4 คน คิดเป็น
ร้อยละ 1.1 

 

ตารางที 16  จาํนวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามแยกตาม วตัถุประสงคข์องการใชง้าน 

 
 วตัถุประสงค์ของการใช้งาน จํานวน ร้อยละ 

 การสือสาร (chat, email, facebook, board) 275 77.0 

 ดาวน์โหลด (ซอฟแวร์ เกมส์ เพลง หนงั) 32 9.0 

 ธุรกรรมการเงิน การลงทุน 21 5.9 

 อืน ๆ 12 3.4 

 ชมรายการสินคา้และบริการตวัอยา่งเท่านนั 10 2.8 

 ซือสินคา้และบริการ 7 2.0 

รวม 357 100.0 
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จากตารางที 16  ผูต้อบแบบสอบถามทงัหมดจาํนวน 357 คน จาํแนกตามวตัถุประสงค์
ของการใชง้านไดด้งันี คือ เพือการสือสาร (chat, email, facebook, board) จาํนวน 275 คน คิดเป็น
ร้อยละ 77.0  เพือดาวน์โหลด (ซอฟแวร์ เกมส์ เพลง หนงั)  จาํนวน 32 คน คิดเป็นร้อยละ 9.0  เพือ
ทาํธุรกรรมการเงินและการลงทุน จาํนวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ5.9 เพืออืน ๆ จาํนวน 12 คน คิดเป็น
ร้อยละ 3.4 เพือชมรายการสินคา้และบริการตวัอยา่งเท่านนั จาํนวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 2.8 และ
สุดทา้ย เพือซือสินคา้และบริการ จาํนวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 2.0 

 

ส่วนท ี2  ข้อมูลพฤติกรรรมของผู้ใช้อนิเตอร์เน็ตในการซือสินค้าและบริการ 
 ในส่วนนีจะประกอบดว้ยขอ้มูล 2 ส่วนซึงมาจาก คาํตอบทีหนึง เคย โดยเป็นขอ้มูลดา้น
พฤติกรรมของผูใ้ช้อินเตอร์เน็ตทีเคยซือสินคา้และบริการผ่านทางอินเตอร์เน็ต และคาํตอบทีสอง 
ไม่เคย โดยเป็นข้อมูลความคิดเห็นของผูใ้ช้อินเตอร์เน็ตทีไม่เคยซือสินค้าและบริการผ่านทาง
อินเตอร์เน็ต 

 

 ตารางที 17  จาํนวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามแยกตาม เคยและไม่เคยซือสินคา้และ
บริการผา่นทางอินเตอร์เน็ต 

 
เคยซือสินค้าและบริการ จํานวน ร้อยละ 

เคย 216 60.5 

ไม่เคย 141 39.5 

รวม 357 100.0 

 

จากตารางที 17  ผูต้อบแบบสอบถามทงัหมดจาํนวน 357 คน จาํแนกตามพฤติกรรมเคย
และไม่เคยซือสินคา้และบริการผ่านทางอินเตอร์เน็ตไดด้งันี คือ เคยซือสินคา้และบริการ จาํนวน 
216 คน คิดเป็นร้อยละ 60.5 และไม่เคยซือสินคา้และบริการ จาํนวน 141 คน คิดเป็นร้อยละ 39.5 
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 ส่วนที 2.1  ข้อมูลพฤติกรรมของกลุ่มผู้ตอบแบบสอบถามว่าเคยซือสินค้าและบริการ
ผ่านอนิเตอร์เน็ต 
 
ตารางที 18  จาํนวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามทีเคยซือสินคา้และบริการ จาํแนกตามความ

พึงพอใจจากการซือสินคา้และบริการทีผา่นมา 
 

ความพงึพอใจคุณภาพสินค้าและบริการ จํานวนรวม ร้อยละ 
มากทีสุด 14 6.48 

มาก 93 43.06 

ปานกลาง 101 46.76 

นอ้ย 5 2.31 

นอ้ยทีสุด 3 1.38 

รวม 216 100.0 

  

จากตารางที 18  ผูต้อบแบบสอบถามทงัหมดจาํนวน 357 คน มีผูที้เคยซือสินคา้และ
บริการ จาํนวน 216 คน จาํแนกตามความพึงพอใจในการซือสินคา้และบริการผา่นทางอินเตอร์เน็ตที
ผา่นมาไดด้งันี มีความพึงพอใจปานกลาง จาํนวน 101 คน คิดเป็นร้อยละ 46.76 รองลงมาคือ มีความ
พึงพอใจมาก จาํนวน 93 คน คิดเป็นร้อยละ 43.06 ถดัมาเป็น มีความพึงพอใจมากทีสุด จาํนวน 14 

คน คิดเป็นร้อละ 6.48  ถดัมาเป็น มีความพึงพอใจนอ้ย จาํนวน 5 คน คิดเป็นร้อละ 2.31 และสุดทา้ย 
มีความพึงพอใจนอ้ยทีสุด จาํนวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 1.38 ซึงความพึงพอใจทงันีหากจาํแนกดว้ย 
เพศ จะพบวา่ มีทิศทางเดียวกนักบัทงัเพศหญิง และ เพศชาย โดยมีความพึงพอใจปานกลางมากทีสุด 
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ตารางที 19  จาํนวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามแยกตาม กลุ่มสินคา้บริโภคทีซือผา่น
อินเตอร์เน็ต 

 

กลุ่มสินค้าบริโภค จํานวน ร้อยละ 
หนงัสือ 85 17.8 

เสือผา้สาํเร็จรูป 77 16.1 

ภาพยนตร์ เพลง วดีิโอ 76 15.9 

เครืองสาํอางหรือนาํหอม 54 11.3 

เครืองประดบั 33 6.9 

อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 28 5.9 

ของขวญั ของชาํร่วย 28 5.9 

อุปกรณ์กีฬา 20 4.2 

กลอ้งถ่ายรูป โทรศพัทมื์อถือ 19 4.0 

ยารักษาโรค ยาบาํรุงหรือวิตามิน 18 3.8 

ของเล่น 16 3.4 

เครืองดนตรี 10 2.1 

อุปกรณ์เครืองครัว 7 1.5 

เฟอร์นิเจอร์และอุปกรณ์แต่งบา้น 6 1.3 

รวม 477 100.0 

 

จากตารางที 19  ผูต้อบแบบสอบถามทงัหมดจาํนวน 357 คน มีผูที้เคยซือสินคา้และ
บริการ จาํนวน 216 คน โดยจาํนวนนีสามารถจาํแนกตามชนิดของสินคา้ทีเคยซือผา่นอินเตอร์เน็ต 
ไดด้งันี คือ หนงัสือ จาํนวน 85 คน คิดเป็นร้อยละ 17.8 เสือผา้สําเร็จรูป  จาํนวน  77 คน คิดเป็นร้อย
ละ 16.1 ภาพยนตร์ เพลง วิดีโอ  จาํนวน  76 คน คิดเป็นร้อยละ 15.9  เครืองสําอางหรือนาํหอม 

จาํนวน 54 คน คิดเป็นร้อยละ 11.3 เครืองประดบั จาํนวน 33 คน คิดเป็นร้อยละ 6.9  ของขวญั ของ
ชาํร่วย จาํนวน 28 คน คิดเป็นร้อยละ 5.9  อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ จาํนวน 28 คน คิดเป็นร้อยละ 5.9  

อุปกรณ์กีฬา จาํนวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 4.2  กลอ้งถ่ายรูป โทรศพัทมื์อถือ จาํนวน 19 คน คิดเป็น
ร้อยละ 4.0  ยารักษาโรค ยาบาํรุงหรือวติามิน  จาํนวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 3.8 ของเล่น จาํนวน 16  
คน คิดเป็นร้อยละ 3.4  เครืองดนตรี จาํนวน 10  คน คิดเป็นร้อยละ 2.1 อุปกรณ์เครืองครัว จาํนวน 7 
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คน คิดเป็นร้อยละ 1.5  เฟอร์นิเจอร์และอุปกรณ์แต่งบา้น จาํนวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 1.3 และ
สุดทา้ย สัตวเ์ลียง ซึงไม่พบวา่มีจาํนวนการซือเลย 

 

ตารางที 20  จาํนวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามแยกตาม กลุ่มบริการทีซือผา่นอินเตอร์เน็ต 

 
กลุ่มสินค้าบริการ จํานวน ร้อยละ 
จองโรงแรมทีพกั 98 29.0 

จองตวัเครืองบิน 92 27.2 

การท่องเทียว 66 19.5 

บริการขอ้มูลต่าง ๆ 45 13.3 

จองร้านอาหาร 15 4.4 

บริการรถเช่า รถทวัร์ 13 3.8 

บริการฝากขาย อสังหาริมทรัพย ์ 5 1.5 

อืน ๆ  4 1.2 

รวม 338 100.0 

 

จากตารางที 20  ผูต้อบแบบสอบถามทงัหมดจาํนวน 357 คน มีผูที้เคยซือสินคา้และ
บริการ จาํนวน 216 คน ซึงจาํนวนนีสามารถจาํแนกตามชนิดของบริการทีเคยซือผ่านอินเตอร์เน็ต 
ไดด้งันี คือ จองโรงแรมทีพกั จาํนวน 98 คน คิดเป็นร้อยละ 29.0 จองตวัเครืองบิน  จาํนวน 92 คน 
คิดเป็นร้อยละ 27.2   การท่องเทียว จาํนวน 66 คน  คิดเป็นร้อยละ 19.5  บริการขอ้มูลต่าง ๆ จาํนวน 
45 คน คิดเป็นร้อยละ 13.3 จองร้านอาหาร จาํนวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 4.4  บริการรถเช่า รถทวัร์ 
จาํนวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 3.8 บริการฝากขาย อสังหาริมทรัพย ์จาํนวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 1.5 
และสุดทา้ยอืนๆ จาํนวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 1.2 
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ตารางที 21  จาํนวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามแยกตาม ราคาเฉลียของสินคา้และบริการ 

 
 ราคาซือเฉลยี จํานวน ร้อยละ 
ราคา 1-100 1 0.5 

ราคา 101-500 19 8.8 

ราคา 501-1000 35 16.2 

ราคา 1,001-2,000 67 31.0 

ราคา 2,001-3,000 51 23.6 

ราคา 3,001-4,000 18 8.3 

ราคา 4,001-5,000 7 3.2 

ราคา มากกวา่5,001ขีนไป 18 8.3 

รวม 216 100.0 

 

จากตารางที 21  ผูต้อบแบบสอบถามทงัหมดจาํนวน 357 คน มีผูที้เคยซือสินคา้และ
บริการ จาํนวน 216 คน จาํแนกตามราคาเฉลียของสินคา้และบริการทีซือในแต่ละครังไดด้งันี คือ 
ราคา 1,001-2,000 จาํนวน 67 คน คิดเป็นร้อยละ 31.0  ราคา 2,001-3,000 จาํนวน 51 คน คิดเป็นร้อย
ละ 23.6 ราคา 501-1000 จาํนวน 35 คน คิดเป็นร้อยละ 16.2  ราคา 101-500  จาํนวน 19 คน คิดเป็น
ร้อยละ 8.8  ราคา 3,001-4,000  จาํนวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 8.3  ราคา มากกวา่5,001ขีนไป  
จาํนวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 8.3  ราคา 4,001-5,000 จาํนวน 7 คิดเป็นร้อยละ 3.2  ราคา 1-100  
จาํนวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 0.5 
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ตารางที 22  จาํนวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามแยกตาม วธีิการชาํระเงินค่าสังสินคา้และ
บริการผา่นอินเตอร์เน็ต 

 

 วธีิการชําระเงินค่าสังซือ จํานวน ร้อยละ 
โอนเงินเขา้บญัชีธนาคาร 134 62.0 

บตัรเครดิต 66 30.6 

หกับญัชีธนาคาร 9 4.2 

จ่ายเงินสดเมือไดรั้บของ 4 1.9 

พสัดุเก็บเงินปลายเทาง 2 0.9 

เช็คเงินสด 1 0.5 

รวม 216 100.0 

 

จากตารางที 22  ผูต้อบแบบสอบถามทงัหมดจาํนวน 357 คน มีผูที้เคยซือสินคา้และ
บริการ จาํนวน 216 คน จาํแนกตามวิธีการชาํระเงินค่าสังสินคา้และบริการผา่นอินเตอร์เน็ตไดด้งันี 
คือ โอนเงินเขา้บญัชีธนาคาร จาํนวน  134  คน คิดเป็นร้อยละ 62.0  บตัรเครดิต จาํนวน  66 คน คิด
เป็นร้อยละ 30.6  หักบญัชีธนาคาร จาํนวน  9 คน คิดเป็นร้อยละ 4.2  จ่ายเงินสดเมือได้รับของ 
จาํนวน  4 คน คิดเป็นร้อยละ 1.9  พสัดุเก็บเงินปลายเทาง จาํนวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 0.9 และ
สุดทา้ย เช็คเงินสด จาํนวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 0.5   
 

ตารางที 23  จาํนวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามแยกตาม เหตุผลในการสงัซือสินคา้และ
บริการผา่นอินเตอร์เน็ต (เลือกไดม้ากกวา่ 1 ขอ้) 

 

เหตุผลในการสังซือสินค้าและบริการ จํานวน ร้อยละ 
มีความสะดวกในการสังซือ                                            113 28.9 

เป็นวธีิการสังซือสินคา้และบริการ ทีทนัสมยั        76 19.4 

เป็นวธีิการสังซือสินคา้และบริการ ทีมีราคาถูกกวา่ซือตาม
ช่องทางจดัจาํหน่ายอืน ๆ                                           

45 11.5 
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ตารางที 23  จาํนวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามแยกตาม เหตุผลในการสงัซือสินคา้และ
บริการผา่นอินเตอร์เน็ต (เลือกไดม้ากกวา่ 1 ขอ้) (ต่อ) 

 
เหตุผลในการสังซือสินค้าและบริการ จํานวน ร้อยละ 

ตอ้งการทดลองสังสินคา้                   42 10.7 

เป็นสินคา้และบริการ ทีมีขายเฉพาะในอินเตอร์เน็ตเท่านนั           40 10.2 

เป็นสินคา้และบริการทีทนัสมยั                  31 7.9 

มีโปรโมชนัลด แลก แจก แถม                                   27 6.9 

เป็นวธีิการสังซือสินคา้และบริการ ทีไม่ตอ้งเสียภาษี                   11 2.8 

คุณภาพสินคา้น่าเชือถือ              6 1.5 

รวม 391 100.0 

 

จากตารางที 23  ผูต้อบแบบสอบถามทงัหมดจาํนวน 357 คน มีผูที้เคยซือสินคา้และ
บริการ จาํนวน 216 คน จาํแนกตามเหตุผลในการสังซือสินคา้และบริการผ่านอินเตอร์เน็ตไดด้งันี 
คือ มีความสะดวกในการสังซือ จาํนวน  113   คน คิดเป็นร้อยละ  28.9   เป็นวธีิการสังซือสินคา้และ
บริการทีทนัสมยั  จาํนวน 76 คน คิดเป็นร้อยละ   19.4   เป็นวิธีการสังซือสินคา้และบริการทีมีราคา
ถูกกวา่ซือตามช่องทางจดัจาํหน่ายอืน ๆ จาํนวน 45 คน คิดเป็นร้อยละ   11.5   ตอ้งการทดลองสัง
สินคา้  จาํนวน  42 คน คิดเป็นร้อยละ  10.7  เป็นสินคา้และบริการทีมีขายเฉพาะในอินเตอร์เน็ต
เท่านนั  จาํนวน 40  คน คิดเป็นร้อยละ 10.2    เป็นสินคา้และบริการทีทนัสมยั  จาํนวน 31 คน คิด
เป็นร้อยละ  7.9  มีโปรโมชนัลด แลก แจก แถม  จาํนวน 27   คน คิดเป็นร้อยละ 6.9   เป็นวิธีการ
สังซือสินคา้และบริการ ทีไม่ตอ้งเสียภาษี จาํนวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ   2.8   คุณภาพสินคา้
น่าเชือถือ  จาํนวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ   1.5                                                                                                                    
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ตารางที 24  จาํนวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามแยกตาม ปัญหาและอุปสรรคทีพบในการ
สังซือสินคา้และบริการผา่นอินเตอร์เน็ต (เลือกไดม้ากกวา่ 1 ขอ้) 

 
ปัญหาและอุปสรรคทพีบ จํานวน ร้อยละ 

สินคา้มีคุณภาพไม่ตรงกบัทีโฆษณาไว ้ 97 31.8 

ไดรั้บสินคา้ล่าชา้ 93 30.5 

ไม่มีบริการหลงัการขาย เช่น รับคืน เรียกเก็บเงินเกินราคากาํหนดไว ้ 59 19.3 

ขนัตอนการสังซือยุง่ยาก 36 11.8 

สินคา้สูญหายหรือไม่ไดรั้บสินคา้ 12 3.9 

มีผูแ้อบอา้งนาํบตัรเครดิตไปใช้ 5 1.6 

อืน ๆ 3 1.0 

รวม 305 100.0 

 

จากตารางที 24  ผูต้อบแบบสอบถามทงัหมดจาํนวน 357 คน มีผูที้เคยซือสินคา้และ
บริการ จาํนวน 216 คน จาํแนกตามปัญหาและอุปสรรคทีพบในการสังซือสินคา้และบริการผา่นทาง
อินเตอร์เน็ต ซึงสามารถจาํแนกไดด้งันี สินคา้มีคุณภาพไม่ตรงกบัทีโฆษณาไว ้จาํนวน 97 คน คิด
เป็นร้อยละ 31.8 ถดัมาเป็นการไดรั้บสินคา้ล่าชา้ จาํนวน 93 คน คิดเป็นร้อยละ 30.5 ไม่มีบริการหลงั
การขาย เช่น รับคืน เรียกเก็บเงินเกินราคาทีกาํหนดไว ้จาํนวน 59 คน คิดเป็นร้อยละ 19.3 ขนัตอน
การสังซือยุง่ยากจาํนวน 36 คน ร้อยละ 11.8 สินคา้สูญหายหรือไม่ไดรั้บสินคา้ จาํนวน 12 คน คิด
เป็นร้อยละ 3.9  มีผูแ้อบอา้งนาํบตัรเครดิตไปใช ้จาํนวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 1.6 และอืน ๆ จาํนวน 
3 คน คิดเป็นร้อยละ 1 

 ส่วนท ี2.2 กลุ่มผู้ตอบแบบสอบถามท ีไม่เคย ซือสินค้าและบริการผ่านอนิเตอร์เน็ต 
 ในส่วนนีผูต้อบแบบสอบถามมีจาํนวนไม่เคยทงัสิน 141 คน ซึงแบ่งเป็นชายได ้48 คน 
คิดเป็นร้อยละ 35.82 แบ่งเป็นหญิงได ้จาํนวน 93 คน คิดเป็นร้อยละ 41.70    
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ตารางที 25  จาํนวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามแยกตาม ประเภทสินคา้และบริการทีคาดวา่
จะซือมากทีสุดผา่นอินเตอร์เน็ต (เลือกไดม้ากกวา่ 1 ขอ้) 

 
ประเภทสินค้าและบริการทคีาดว่าจะซือ จํานวน ร้อยละ 

สินคา้ทีจบัตอ้งได ้เช่น หนงัสือ เสือผา้ ฯ 65 46.1 

สินคา้บริการ เช่น ท่องเทียว โรงแรม รถเช่า ฯ 59 41.8 

สินคา้ทีจบัตอ้งไม่ได ้เช่น ซอฟแวต ์โปรแกรม ฯ 17 12.1 

รวม 141 100.0 

 

จากตารางที 25 ประเภทสินคา้และบริการทีคาดวา่จะซือมากทีสุดไดแ้ก่ กลุ่มสินคา้ทีจบั
ตอ้งได้ เช่น หนงัสือ เสือผา้ ฯ จาํนวน 65 คน คิดเป็นร้อยละ 46.1 สินคา้บริการ เช่น ท่องเทียว 
โรงแรม รถเช่า ฯ จาํนวน 59 คน คิดเป็นร้อยละ 41.8 และสุดทา้ยไดแ้ก่ สินคา้ทีจบัตอ้งไม่ได ้เช่น 
ซอฟแวต ์โปรแกรม ฯ จาํนวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 12.1 

 

ตารางที 26  จาํนวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามแยกตาม ความรู้จกั การซือสินคา้และ
บริการผา่นอินเตอร์เน็ต  

 

ความรู้จัก จํานวน ร้อยละ 
เคยไดย้นิ 137 97.2 

ไม่เคยไดย้นิเลย 4 2.8 

รวม 141 100.0 

 

จากตารางที 26  ผูต้อบแบบสอบถามในกลุ่มทียงัไม่เคยซือสินคา้และบริการผ่าน
อินเตอร์เน็ตเลย มีความรู้จกัหรือเคยไดย้ินเรืองราวเกียวกบัซือสินคา้และบริการผ่านอินเตอร์เน็ต
จาํนวน 137 คน คิดเป็นร้อยละ 97.2 ส่วนผูไ้ม่เคยได้ยินเกียวกบัการซือสินคา้และบริการผ่าน
อินเตอร์เน็ตเลย มีจาํนวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 2.8  
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ตารางที 27  จาํนวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามแยกตาม แนวโนม้ทีจะซือสินคา้และบริการ
ผา่นอินเตอร์เน็ตในอนาคตของผูที้ยงัไม่เคยซือ 

 
แนวโน้มทจีะซือสินค้าและบริการผ่านอนิเตอร์เน็ตในอนาคต จํานวน ร้อยละ 

ไม่แน่ใจ 95 67.4 

ซือ 32 22.7 

ไม่ซือ 14 9.9 

รวม 141 100.0 

 

จากตารางที 27  ผูต้อบแบบสอบถามในกลุ่มทียงัไม่เคยซือสินคา้และบริการผ่าน
อินเตอร์เน็ตเลย มีแนวโนม้ทีจะซือสินคา้หรือบริการผา่นอินเตอร์เน็ต จาํแนกไดคื้อ คนทีไม่แน่ใจ 
จาํนวน 95 คน คิดเป็นร้อยละ 67.4 คนทีคิดจะซือสินคา้และบริการผา่นอินเตอร์เน็ต จาํนวน 32 คน 
คิดเป็นร้อยละ 22.7 และสุดทา้ยคนทีคิดวา่จะไม่ซือเลย มีจาํนวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 9.9 

 
ตารางที 28  จาํนวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามแยกตาม เหตุผลในการไม่ซือสินคา้และ

บริการผา่นอินเตอร์เน็ตของผูที้ยงัไม่เคยซือ 

 
เหตุผลในการไม่ซือสินค้าผ่าน

อนิเตอร์เน็ต 

อนัดับ 1 อนัดับ 2 อนัดับ 3 

จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ 
ยงัไม่มีความตอ้งการซือสินคา้
และบริการ 

49 34.80 12 8.50 19 13.50 

สินคา้และบริการทีขายใน
อินเตอร์เน็ตไม่ตรงกบัความ
ตอ้งการ 

4 2.80 17 12.10 10 7.10 

ไม่ไดเ้ห็นสินคา้จริงก่อน
ตดัสินใจซือ 

42 29.80 32 22.70 16 11.30 

ไม่มนัใจวา่จะไดรั้บสินคา้หรือ
บริการตามทีสัง 

26 18.40 40 28.40 22 15.60 
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ตารางที 28  จาํนวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามแยกตาม เหตุผลในการไม่ซือสินคา้และ
บริการผา่นอินเตอร์เน็ตของผูที้ยงัไม่เคยซือ (ต่อ) 

 
 

เหตุผลในการไม่ซือสินค้าผ่าน
อนิเตอร์เน็ต 

อนัดบั 1 อนัดบั 2 อนัดบั 3 
 

จาํนวน 
 

ร้อยละ 
 

จาํนวน 
 

ร้อยละ 
 

จาํนวน 
 

ร้อยละ 
กลวัผูข้ายนาํขอ้มลูทีเกิดจาก
ธุรกรรมการซือไปเปิดเผยต่อผูอื้น 

8 5.70 9 6.40 15 10.60 

ราคาของสินคา้และบริการทีซือผา่น
ระบบอินเตอร์ใกลเ้คียงกบัสินคา้
และบริการทีซือโดยช่องทางจดั
จาํหน่ายอืน 

1 0.70 7 5.00 11 7.80 

ค่าใชจ่้ายในการจดัส่งสูง 1 0.70 2 1.40 3 2.10 

ระบบการชาํระเงินในการสงัซือ
สินคา้และบริการยงัไม่มีความ
สะดวกเพียงพอ 

1 0.70 3 2.10 10 7.10 

ไม่มนัใจในความปลอดภยัในการ
เกบ็ความลบัของบตัรเครดิตในกรณี
ทีตอ้งชาํระดว้ยบตัรเครดิต 

5 3.50 12 8.50 8 5.70 

ยงัไม่มีกฎหมายคุม้ครองการทาํ
ธุรกรรมผา่นอินเตอร์เน็ต 

4 2.80 3 2.10 9 6.40 

ไม่แน่ใจ 0 0.00 3 2.10 14 9.90 

ใชเ้วลานานกวา่จะไดรั้บสินคา้หรือ
บริการ 

0 0.00 1 0.70 4 2.80 

รวม 141 100.00 141 100.00 141 100.00 

 

จากตารางที 28  เหตุผลหลกัทีผูต้อบแบบสอบถามในกลุ่มทียงัไม่เคยซือสินคา้และ
บริการผ่านอินเตอร์เน็ตให้ เรียงตามลาํดบั 1, 2, 3 นนั อนัดบัที 1 ไดแ้ก่ ยงัไม่มีความตอ้งการซือ
สินคา้และบริการ จาํนวน 49 คน คิดเป็นร้อยละ 38.4 อนัดบัที 2 ไดแ้ก่ ไม่มนัใจวา่จะไดรั้บสินคา้

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



80 
 

 

หรือบริการตามทีสัง จาํนวน 26 คน คิดเป็นร้อยละ 18.4  และอนัดบัที 3 ไดแ้ก่ ไม่ไดเ้ห็นสินคา้จริง
ก่อนตดัสินใจซือ จาํนวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 11.30  

 

ส่วนท ี3  ข้อมูลปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดทีมีผลต่อการตัดสินใจซือสินค้าและบริการสําหรับ
ผู้ใช้อนิเตอร์เน็ต 
 ในส่วนนีจะประกอบดว้ยขอ้มูลเชิงปริมาณเกียวกบัส่วนประสมทางการตลาด 7Ps ซึง
ประกอบไปด้วย ปัจจยัด้านผลิตภณัฑ์ ปัจจยัด้านราคา ปัจจยัด้านช่องทางจดัจาํหน่าย ปัจจยัการ
ส่งเสริมการขาย ปัจจยัด้านบุคลากร ปัจจัยด้านกระบวนการให้บริการ และสุดท้ายปัจจัยด้าน
สภาพแวดลอ้มการให้บริการ ซึงปัจจยัทงัหมดนีใชว้ดัระดบัทีมีผลต่อการตดัสินใจของผูซื้อสินคา้
และบริการผา่นอินเตอร์เน็ต 

 
ตารางที 29  ตารางขอ้มูลความถีของระดบัคะแนนทีมีผลต่อระดบัการตดัสินใจ 

 
คะแนน ระดับการการตัดสินใจซือสินค้าและบริการ 

4.20 – 5.00 มีผลต่อการตดัสินใจซือมากทีสุด 

3.40 – 4.19 มีผลต่อการตดัสินใจซือมาก 

2.60 – 3.39 มีผลต่อการตดัสินใจซือปานกลาง 

1.80 – 2.59 มีผลต่อการตดัสินใจซือนอ้ย 

1.00 - 1.79 มีผลต่อการตดัสินใจซือนอ้ยทีสุด 
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ตารางที 30  ขอ้มูลค่าเฉลียของขอ้มูลดา้นผลิตภณัฑ ์และ ดา้นผลิตภณัฑร์วม ทีมีผลต่อระดบัการ
ตดัสินใจ 

 

ปัจจยัด้าน
ผลติภัณฑ์ 

มาก
ทสุีด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ทสุีด 

 S.D. ระดบัการ
ตดัสินใจ 

สินคา้และบริการมี
คุณภาพ 

100 

(46.3) 

73 

(33.8) 

35 

(2.8) 

6 

(2.8) 

2 

(0.9) 

4.22 0.88 มากทีสุด 

ความน่าเชือถือของ
รายละเอียดสินคา้
และบริการ 

63 

(29.2) 

101 

(46.8) 

45 

(2.8) 

6 

(2.8) 

1 

(0.5) 

4.01 0.81 มาก 

แสดงรูปตวัอยา่ง
สินคา้และบริการ
ประกอบรายละเอียด 

57 

(26.4) 

107 

(49.5) 

46 

(1.9) 

4 

(1.9) 

2 

(0.9) 

3.99 0.79 มาก 

ความมีชือเสียงของ
สินคา้และบริการ 

54 

(25.0) 

104 

(48.1) 

51 

(2.3) 

5 

(2.3) 

2 

(0.9) 

3.94 0.81 มาก 

สินคา้และบริการ
หลากหลายตามที
ลูกคา้ตอ้งการ 

57 

(26.4) 

47 

(21.8) 

109 

(24.1) 

52 

(24.1) 

7 

(3.2) 

3.90 0.78 มาก 

คะแนนรวมของปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์ 4.01 0.64 มาก 
  

จากตารางที 30  ผูต้อบแบบสอบถามทีเคยซือสินคา้และบริการ จาํนวน 216 คนจาํแนก
ตามการตดัสินใจซือสินคา้และบริการผ่านระบบอินเตอร์เน็ตของผูต้อบแบบสอบถามทีมีต่อดา้น
ผลิตภณัฑ ์ดงันี ใหค้วามสาํคญัระดบัมากกบัสินคา้และบริการมีคุณภาพดว้ยค่าเฉลีย 4.22 อนัดบัถดั
มาคือ ความน่าเชือถือของรายละเอียดของสินคา้และบริการดว้ยค่าเฉลีย 4.01 และการแสดงรูป
ตวัอย่างสินคา้และบริการประกอบในรายละเอียด ด้วยค่าเฉลีย 3.99 และความมีชือเสียงและ
ภาพลกัษณ์ของตราสินคา้ ดว้ยค่าเฉลีย 3.94 และอนัดบัสุดทา้ยคือ มีสินคา้และบริการหลากหลาย
ตามทีลูกคา้ตอ้งการ ดว้ยค่าเฉลีย 3.90  โดยมีค่าเฉลียรวม 4.01 แสดงวา่ผูต้อบแบบสอบถามส่วน
ใหญ่ใหค้วามสาํคญักบัดา้นผลิตภณัฑโ์ดยรวมอยูใ่นระดบัมาก 
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ตารางที 31  ขอ้มูลค่าเฉลียของขอ้มูลดา้นราคา และ ดา้นราคารวม ทีมีผลต่อระดบัการตดัสินใจ 

 
ปัจจยัด้านราคา มาก

ทสุีด 
มาก ปาน

กลาง 
น้อย น้อย

ทสุีด 
 S.D. ระดบัการ

ตดัสินใจ 
ความสะดวกของวธีิการ
ชาํระเงิน 

68 

(31.5) 
91 

(42.1) 
49 

(2.3) 
5 

(2.3) 
3 

(1.4) 
4.00 0.87 มาก 

ราคาเหมาะสมเมือเทียบ
กบัคุณภาพ 

63 

(29.2) 

92 

(42.6) 

51 

(3.7) 
8 

(3.7) 
2 

(0.9) 
3.95 0.87 มาก 

เชือมนัในความ
ปลอดภยัของการชาํระ
เงิน 

92 

(42.6) 
45 

(20.8) 
55 

(8.3) 
18 

(8.3) 
6 

(2.8) 
3.92 1.12 มาก 

การแสดงราคาสินคา้
และบริการไวอ้ยา่ง
ชดัเจน 

48 

(22.2) 

108 

(50.0) 

52 

(2.8) 

6 

(2.8) 

2 

(0.9) 

3.90 0.80 มาก 

สินคา้และบริการมีราคา
ถูกกวา่การซือดว้ยวธีิอืน  

49 

(22.7) 

93 

(43.1) 

60 

(5.6) 

12 

(5.6) 

2 

(0.9) 

3.81 0.88 มาก 

คะแนนรวมของปัจจยัดา้นราคา 3.91 0.69 มาก 

 

จากตารางที 31  ผูต้อบแบบสอบถามทีเคยซือสินคา้และบริการ จาํนวน 216 คนจาํแนก
ตามการตดัสิใจซือสินคา้และบริการผา่นระบบอินเตอร์เน็ตของผูต้อบแบบสอบถามทีมีต่อดา้นราคาดงันี  
ใหค้วามสาํคญักบัความสะดวกของวธีิชาํระเงินดว้ยเป็นอนัดบัทีแรก ดว้ยค่าเฉลีย 4.00 รองลงมาคือ
ราคาเหมาะสมเมือเทียบกบัคุณภาพ ดว้ยค่าเฉลีย 3.95 และถดัไปเชือมนัในความปลอดภยัของการ
ชาํระเงิน ดว้ยค่าเฉลีย 3.92 และการแสดงสินคา้และบริการไวอ้ยา่งชดัเจน ดว้ยค่าเฉลีย 3.90 และ
อนัดบัสุดทา้ยสินคา้และบริการมีราคาถูกกวา่การซือดว้ยวิธีอืน ดว้ยค่าเฉลีย 3.81 โดยมีค่าเฉลียรวม
ดา้นราคา 3.91 แสดงวา่ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ให้ความสาํคญักบัดา้นราคาโดยรวมอยูใ่น 

ระดบัมาก 

 

 

 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที 32  ขอ้มูลค่าเฉลียของขอ้มูลดา้นช่องทางจดัจาํหน่าย และ ดา้นช่องทางจดัจาํหน่ายรวม ทีมี
ผลต่อระดบัการตดัสินใจ 

 

ปัจจยัด้านช่องทาง
จดัจาํหน่าย 

มากทสุีด มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ทสุีด 

 S.D. ระดบัการ
ตดัสินใจ 

ความสะดวกของ
ขนัตอนการสงัซือ  

61 

(28.2) 
110 

(50.9) 
38 

(2.3) 
5 

(2.3) 
2 

(0.9) 
4.03 0.79 มาก 

การส่งสินคา้ถึงมือ
ผูรั้บ 

67 

(31.0) 
93 

(43.1) 
47 

(2.8) 
6 

(2.8) 
3 

(1.4) 
4.00 0.87 มาก 

ความตรงต่อเวลาใน
การจดัส่งสินคา้ 

85 

(39.4) 
55 

(25.5) 
61 

(5.6) 
12 

(5.6) 
3 

(1.4) 
3.96 1.01 มาก 

สามารถสงัซือสินคา้
ไดต้ลอด 24 ชม. 

69 

(31.9) 
80 

(37.0) 
52 

(6.5) 
14 

(6.5) 
1 

(0.5) 
3.94 0.92 มาก 

เวบ็ไซตข์องผู ้
ใหบ้ริการใชง้านง่าย 

68 

(31.5) 
91 

(42.1) 
49 

(2.3) 
5 

(2.3) 
3 

(1.4) 
3.80 0.80 มาก 

คะแนนรวมของปัจจยัดา้นช่องทางจดัจาํหน่าย 3.94 0.61 มาก 

 

จากตารางที 32  ผูต้อบแบบสอบถามทีเคยซือสินคา้และบริการ จาํนวน 216 คนจาํแนก
ตามการตดัสินใจซือสินคา้และบริการผ่านระบบอินเตอร์เน็ตของผูต้อบแบบสอบถามทีมีต่อดา้น
ช่องทางการตดัจาํหน่ายดงันี ให้ความสําคญัระดบัมากกบัความสะดวกของขนัตอนการสังซือ ดว้ย
ค่าเฉลีย 4.03 อนัดบัถดัไปคือการส่งสินคา้ถึงมือผูรั้บ ดว้ยค่าเฉลีย 4.00 ถดัมาคือความตรงต่อเวลา
ในการจดัส่งสินคา้ ดว้ยค่าเฉลีย 3.96 และถดัมา สามารถสังซือสินคา้ไดต้ลอด 24 ชม. ดว้ยค่าเฉลีย 
3.94 และสุดทา้ยเวบ็ไซตข์องผูใ้หบ้ริการใชง้านง่าย ดว้ยค่าเฉลีย 3.80 โดยมีค่าเฉลียดา้นช่องทางจดั
จาํหน่ายรวม 3.94 แสดงวา่ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ให้ความสําคญักบัดา้นราคาโดยรวมอยูใ่น
ระดบัมาก 

 

 

 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



84 
 

 

ตารางที 33  ขอ้มูลค่าเฉลียของขอ้มูลดา้นส่งเสริมการตลาด และ ดา้นส่งเสริมการตลาดรวม ทีมีผล
ต่อระดบัการตดัสินใจ 

 

ปัจจยัด้านส่งเสริม
การตลาด 

มาก
ทสุีด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ทสุีด 

 S.D. ระดบัการ
ตดัสินใจ 

การรับประกนัในการ
จดัส่งสินคา้  

78 

(36.1) 
63 

(29.2) 
52 

(9.7) 
21 

(9.7) 
2 

(0.9) 
3.90 1.03 มาก 

มีการออกแบบเวบ็ไซตที์มี
การดึงดูดลูกคา้ 

29 

(13.4) 
96 

(44.4) 
73 

(6.5) 
14 

(6.5) 
4 

(1.9) 
3.61 0.86 มาก 

การลด แลก แจก แถม เมือ
มีการสงัซือสินคา้หรือ
บริการ 

29 

(13.4) 
62 

(28.7) 
98 

(9.3) 
20 

(9.3) 
7 

(3.2) 
3.40 0.94 มาก 

การติดตามหลงัการขาย 33 

(15.3) 
64 

(29.6) 
72 

(15.7) 
34 

(15.7) 
13 

(6.0) 
3.32 1.09 ปานกลาง 

การสะสมยอดซือแก่
สมาชิก เพือนาํมาเป็น
ส่วนลดหรือแลกของแถม 

17 

(7.9) 
59 

(27.3) 
94 

(17.1) 
37 

(17.1) 
9 

(4.2) 
3.18 0.94 ปานกลาง 

คะแนนรวมของปัจจยัดา้นส่งเสริมการตลาด 3.48 0.73 มาก 

 

 จากตารางที 33  ผูต้อบแบบสอบถามทีเคยซือสินคา้และบริการ จาํนวน 216 คนจาํแนก
ตามการตดัสินใจซือสินคา้และบริการผ่านระบบอินเตอร์เน็ตของผูต้อบแบบสอบถามทีมีต่อดา้น
การส่งเสริมการตลาดดังนี ให้ความสําคญัระดับมากกับการรับประกนัในการจดัส่งสินค้า ด้วย
ค่าเฉลีย 3.90 รองลงมาคือ มีการออกแบบเวบ็ไซตที์ดึงดูดลูกคา้ ดว้ยค่าเฉลีย 3.61 และการลด แลก 
แจก แถม เมือมีการสังซือสินคา้หรือบริการ ดว้ยค่าเฉลีย 3.40 และถดัมา การติดตามหลงัการขาย 
ดว้ยค่าเฉลีย 3.32 และสุดทา้ยคือ การสะสมยอดซือแก่สมาชิก เพือนาํมาเป็นส่วนลดหรือแลกของ
แถมดว้ยค่าเฉลีย 3.18 โดยมีค่าเฉลียดา้นส่งเสริมการตลาดรวม 3.48 แสดงวา่ผูต้อบแบบสอบถาม
ส่วนใหญ่ใหค้วามสาํคญักบัดา้นส่งเสริมการตลาดโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก 

 

 

 

 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที 34  ขอ้มูลค่าเฉลียของขอ้มูลดา้นบุคลากรและ ดา้นบุคลากรรวม ทีมีผลต่อระดบัการ
ตดัสินใจ 

ปัจจยัด้านบุคลากร มากทสุีด มาก ปาน
กลาง น้อย น้อยทสุีด  S.D. ระดบัการ

ตดัสินใจ 
พนกังานมีความรู้ใน
ตวัสินคา้และบริการ  

42 

(19.4) 
79 

(36.6) 
77 

(7.4) 
16 

(7.4) 
2 

(0.9) 
3.66 0.90 มาก 

ความรู้ ความ
เชียวชาญในการ
แกปั้ญหาใหลู้กคา้ 

43 

(19.9) 
78 

(36.1) 
73 

(9.7) 
21 

(9.7) 
1 

(0.5) 
3.65 0.92 มาก 

การบริการของ
พนกังานขายหนา้
เวบ็ไซต ์

38 

(17.6) 
83 

(38.4) 
76 

(6.9) 
15 

(6.9) 
4 

(1.9) 
3.63 0.91 มาก 

การบริการดา้น 
สนบัสนุนดา้น
เทคนิค (Technical 

support) 

31 

(14.4) 
73 

(33.8) 
90 

(8.8) 
19 

(8.8) 
3 

(1.4) 
3.51 0.89 มาก 

พนกังานสามารถ
เสนอทางเลือกอืน
เมือท่านร้องขอ หรือ
ตอ้งการ 

21 

(9.7) 
84 

(38.9) 
80 

(13.9) 
30 

(13.9) 
1 

(0.5) 
3.44 0.86 มาก 

คะแนนรวมของปัจจยัดา้นบุคลากร 3.57 0.76 มาก 
 

         จากตารางที 34  ผูต้อบแบบสอบถามทีเคยซือสินคา้และบริการ จาํนวน 216 คนจาํแนก
ตามการตดัสินใจซือสินคา้และบริการผ่านระบบอินเตอร์เน็ตของผูต้อบแบบสอบถามทีมีต่อดา้น
บุคลากรดงันี ให้ความสําคญัระดบัมากกบัพนักงานมีความรู้ในตวัสินคา้และบริการ ดว้ยค่าเฉลีย 
3.66 รองมาคือ ความรู้ ความเชียวชาญในการแกไ้ขปัญหา ดว้ยค่าเฉลีย 3.65 และการบริการของ
พนกังานขายดว้ยค่าเฉลีย 3.63 และการบริการของ Technical Support ดว้ยค่าเฉลีย 3.51 และ 
พนกังานสามารถเสนอทางเลือกอืนเมือท่านร้องขอหรือตอ้งการ ดว้ยค่าเฉลีย 3.44 โดยมีค่าเฉลีย
ดา้นบุคลากรรวม 3.57 แสดงวา่ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ให้ความสําคญักบัดา้นราคาโดยรวม
อยูใ่นระดบัมาก 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที 35  ขอ้มูลค่าเฉลียของขอ้มูลดา้นกระบวนการใหบ้ริการและ ดา้นกระบวนการใหบ้ริการ
รวม ทีมีผลต่อระดบัการตดัสินใจ 

 

ปัจจยัด้านกระบวนการ
ให้บริการ 

มากทสุีด มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ทสุีด 

 S.D. ระดบัการ
ตดัสินใจ 

การปรับปรุงขอ้มูลและ
บริการบนอินเตอร์เน็ต
ใหท้นัสมยัอยูเ่สมอ 

55 

(25.5) 
113 

(52.3) 
36 

(5.1) 
11 

(5.1) 
1 

(0.5) 
3.97 0.81 มาก 

เวบ็ไซตมี์ความสวยงาม 
ใชง่้าย ใหร้ายละเอียด
สินคา้และบริการชดัเจน
และครบถว้น 

49 

(22.7) 
107 

(49.5) 
53 

(2.8) 
6 

(2.8) 
1 

(0.5) 
3.91 0.78 มาก 

ความมีชือเสียงของ
เวบ็ไซตที์ขายสินคา้และ
บริการ 

44 

(20.4) 
102 

(47.2) 
61 

(4.2) 
9 

(4.2) 
0.0 

(0.0) 
3.84 0.79 มาก 

มีการเปรียบเทียบสินคา้
และราคาระหวา่ง
ผลิตภณัฑแ์ละบริการที
ต่างกนั 

43 

(19.9) 
97 

(44.9) 
62 

(4.6) 
10 

(4.6) 
4 

(1.9) 
3.76 0.88 มาก 

ความแปลกใหม่ของการ
ออกแบบเวบ็ไซต ์

34 

(15.7) 
77 

(35.6) 
97 

(2.8) 
6 

(2.8) 
2 

(0.9) 
3.63 0.81 มาก 

คะแนนรวมของปัจจยัดา้นกระบวนการ 3.82 0.63 มาก 
 

 จากตารางที 35  ผูต้อบแบบสอบถามทีเคยซือสินคา้และบริการ จาํนวน 216 คนจาํแนก
ตามการตดัสินใจซือสินคา้และบริการผ่านระบบอินเตอร์เน็ตของผูต้อบแบบสอบถามทีมีต่อดา้น
กระบวนการให้บริการดังนี ให้ความสําคญัระดับมากกบั การปรับปรุงข้อมูลและบริการบน
อินเตอร์เน็ตให้ทนัสมยัอยูเ่สมอ ดว้ยค่าเฉลีย 3.97 รองมาคือ เวบ็ไซต์(web site) มีความสวยงาม ใช้
ง่าย ให้รายละเอียดสินคา้และบริการชัดเจนและครบถ้วน ด้วยค่าเฉลีย 3.91 และ ชือเสียงของ
เวบ็ไซตที์ขายสินคา้และบริการ ดว้ยค่าเฉลีย 3.84 และมีการเปรียบเทียบสินคา้และราคาระหว่าง
ผลิตภณัฑ์ ดว้ยค่าเฉลีย 3.76 และอนัดบัสุดทา้ย ความแปลกใหม่ของการออกแบบเวบ็ไซต์ ดว้ย
ค่าเฉลีย 3.63 โดยมีค่าเฉลียรวม 3.82 แสดงวา่ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ให้ความสําคญักบัดา้น
กระบวนการรวมอยูใ่นระดบัมาก 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที 36  ขอ้มูลค่าเฉลียของขอ้มูลดา้นสภาพแวดลอ้มในการใหบ้ริการ และ ดา้นสภาพแวดลอ้ม
ในการใหบ้ริการรวม ทีมีผลต่อระดบัการตดัสินใจ 

 
ปัจจยัด้านสภาพแวดล้อม

ในการให้บริการ 
มาก
ทสุีด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ทสุีด 

 S.D. ระดบัการ
ตดัสินใจ 

มีการรักษาขอ้มูลของ
ลูกคา้ใหเ้ป็นความลบั 

94 

(43.5) 
71 

(32.9) 
40 

(3.7) 
8 

(3.7) 
3 

(1.4) 
4.13 0.93 มาก 

การชาํระเงินผา่นบตัร
เครดิตหรืออินเตอร์เน็ต
แบงคกิ์งทีมีความ
ปลอดภยั 

98 

(45.4) 
57 

(26.4) 
48 

(4.6) 
10 

(4.6) 
3 

(1.4) 
4.10 0.99 มาก 

การจองหรือซือสินคา้และ
บริการเสร็จสินในขนัตอน
เดียว ตงัแต่การหาขอ้มูล
เลือกบริการทีตอ้งการและ
ทาํการจองและชาํระเงิน
ไดท้นัที  

53 

(24.5) 
104 

(48.1) 
52 

(2.3) 
5 

(2.3) 
2 

(0.9) 
3.93 0.81 มาก 

มีระบบอาํนวยความ
สะดวกใหก้บัลูกคา้ทีเคย
ใชบ้ริการแลว้ เช่น 
สามารถทาํการจองไดใ้น
เวลารวดเร็ว 

55 

(25.5) 
99 

(45.8) 
49 

(5.1) 
11 

(5.1) 
2 

(0.9) 
3.90 0.87 มาก 

มีบริการตอบคาํถามให้
ลูกคา้สอบถามขอ้มูล
เพิมเติมหรือซกัถามทาง
อีเมลห์รือเวบ็บอร์ดได้
ทนัทีหากเกิดปัญหา 

57 

(26.4) 
95 

(44.0) 
49 

(5.6) 
12 

(5.6) 
3 

(1.4) 
3.88 0.91 มาก 

คะแนนรวมของปัจจยัดา้นสภาพแวดลอ้ม 3.98 0.73 มาก 

 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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จากตารางที 36  ผูต้อบแบบสอบถามทีเคยซือสินคา้และบริการ จาํนวน 216 คนจาํแนก
ตามการตดัสินใจซือสินคา้และบริการผ่านระบบอินเตอร์เน็ตของผูต้อบแบบสอบถามทีมีต่อดา้น
สภาพแวดลอ้มในการใหบ้ริการดงันี ใหค้วามสําคญัระดบัมากกบั การรักษาขอ้มูลของลูกคา้ให้เป็น
ความลบั ดว้ยค่าเฉลีย 4.13 รองมาคือ การชาํระเงินผ่านบตัรเครดิตหรืออินเตอร์เน็ตแบงค์กิงทีมี
ความปลอดภยั ดว้ยค่าเฉลีย 4.10 และการจองหรือซือสินคา้และบริการเสร็จสินในขนัตอนเดียว 
(One Stop Service)  ตงัแต่การหาขอ้มูล เลือกบริการทีตอ้งการและทาํการจองและชาํระเงินไดท้นัที 
ดว้ยค่าเฉลีย 3.93 และมีระบบอาํนวยความสะดวกให้กบัลูกคา้ทีเคยใชบ้ริการแลว้ เช่น สามารถทาํ
การจองได้ในเวลารวดเร็ว ด้วยค่าเฉลีย 3.90 และอนัดับสุดท้าย มีบริการตอบคาํถามให้ลูกค้า
สอบถามขอ้มูลเพิมเติมหรือซักถามทางอีเมลล์ได้ทนัทีหากเกิดปัญหาหรือขอ้สงสัย ด้วยค่าเฉลีย 
3.88 โดยมีค่าเฉลียรวม 3.98 แสดงว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ให้ความสําคญักบัดา้นราคา
โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก 
 

ตารางที 37  ขอ้มูลค่าเฉลียของขอ้มูลส่วนประสมการตลาดรวม ทีมีผลต่อระดบัการตดัสินใจ 

 
ปัจจัยส่วนประสมการตลาดทมีีผลต่อการตัดสินใจซือ

สินค้าและบริการ 
 S.D. ระดับการ

ตัดสินใจ 
ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑร์วม 4.01 0.52 มาก 

ปัจจยัดา้นสภาพแวดลอ้มในการใหบ้ริการรวม 3.98 0.73 มาก 

ปัจจยัดา้นช่องทางจดัจาํหน่ายรวม 3.94 0.61 มาก 

ปัจจยัดา้นราคารวม 3.91 0.69 มาก 

ปัจจยัดา้นกระบวนการใหบ้ริการรวม 3.82 0.63 มาก 

ปัจจยัดา้นบุคลากรรวม 3.57 0.76 มาก 

ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาดรวม 3.48 0.73 มาก 
 

จากตารางที 37  ผูต้อบแบบสอบถามทีเคยซือสินคา้และบริการ จาํนวน 216 คนจาํแนก
ตามการตดัสินใจซือสินคา้และบริการผ่านระบบอินเตอร์เน็ตของผูต้อบแบบสอบถามทีมีต่อปัจจยั
ส่วนประสมทางการตลาดรวม ไดผ้ลดงันี ให้ความสําคญัระดบัมากกบั ปัจจยัด้านผลิตภณัฑ์รวม
ดว้ยค่าเฉลีย 4.01 รองลงมาคือ ปัจจยัดา้นสภาพแวดล้อมในการให้บริการรวม ดว้ยค่าเฉลีย 3.98 
และปัจจยัดา้นช่องทางจดัจาํหน่าย ดว้ยค่าเฉลีย 3.94 และปัจจยัดา้นราคา ดว้ยค่าเฉลีย 3.91 และ
ปัจจยัดา้นกระบวนการให้บริการรวม ด้วยค่าเฉลียรวม 3.82 และปัจจยัด้านบุคลากรรวม ด้วย
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ค่าเฉลีย 3.57 และอนัดบัสุดทา้ย ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาดรวม ดว้ยค่าเฉลีย 3.48 ทงันีแสดง
วา่ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ใหค้วามสาํคญักบัปัจจยัดา้นผลิตภณัฑโ์ดยรวมอยูใ่นระดบัมาก 
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บทท ี5 
สรุปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
    การวิจัย เ รือง  ปัจจัยทีมีผลต่อการตัดสินใจซือสินค้าและบริการผ่านระบบ
อินเตอร์เน็ต ของนกัศึกษาปริญญาโท มหาวิทยาลยัศิลปากร  มีวตัถุประสงค ์  เพือศึกษาลกัษณะ
ทางด้านประชากรศาสตร์ของผูบ้ริโภค ทีซือสินคา้และบริการผ่านระบบอินเตอร์เน็ต  ศึกษา
พฤติกรรมการซือของผูบ้ริโภคทีเลือกซือสินคา้และบริการผา่นระบบอินเตอร์เน็ต และศึกษาการ
ตดัสินใจซือสินคา้และบริการผ่านระบบอินเตอร์เน็ตของนกัศึกษาปริญญาโทของมหาวิทยาลยั
ศิลปากร กลุ่มตวัอยา่งทีใชใ้นการวิจยัไดแ้ก่ นกัศึกษาปริญญาโท มหาวิทยาลยัศิลปากร ทงัหมด 
12 คณะ ไดแ้ก่ คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ ์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะ
โบราณคดี คณะมณัฑนศิลป์  คณะอกัษรศาสตร์  คณะศึกษาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์  คณะ
เภสัชศาสตร์ คณะ วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะวิทยาการจดัการ คณะ      
ดุริยางคศาสตร์ ซึงมีจาํนวน 3,406 คน โดยใช้สูตรการคาํนวณขนาดกลุ่มตวัอย่างของ Taro 

Yamane ทีระดบัความเชือมนั 95% ไดก้ลุ่มตวัอยา่งจาํนวน 357 คน และเครืองมือทีใชใ้นการวิจยั
เป็นแบบสอบถาม ประมวลผลดว้ยโปรแกรมคอมพิวเตอร์สําเร็จรูปทางสถิติ ส่วนวิธีทีใชใ้นการ
วจิยัไดแ้ก่ ค่าความถี ค่าร้อยละ ค่าเฉลีย ค่าเบียงเบนมาตรฐาน โดยมีผลการวจิยัสรุปไดด้งันี 

 

1.  สรุปผลการวจัิย 
 ผลการวจิยัสรุปเป็น 3 ตอน คือ 

 ตอนที 1 ขอ้มูลทวัไปของผูต้อบแบบสอบถาม 

 ตอนที 2 ขอ้มูลพฤติกรรรมของผูใ้ชอิ้นเตอร์เน็ตในการซือสินคา้และบริการ 
    ตอนที 3 ระดบัการตดัสินใจซือสินคา้และบริการผ่านระบบอินเตอร์เน็ตต่อส่วน

ประสมทางการตลาด 

 ตอนท ี1 ข้อมูลทวัไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 ผลการศึกษาพบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 62.5 

และเป็นเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 37.5 โดยส่วนใหญ่อยูใ่นช่วงอายุ 26-30 ปี คิดเป็นร้อยละ 41.2 
ศีกษาอยู่คณะศึกษาศาสตร์  คิดเป็นร้อยละ  23  โดยส่วนใหญ่ประกอบอาชีพพนักงาน
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บริษทัเอกชน คิดเป็นร้อยละ 42.3 มีรายไดต่้อเดือนระหว่าง 10,000-20,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 

33.1 ช่วงเวลาการใชอิ้นเตอร์เน็ตบ่อยทีสุดช่วง  21:01-00:00 น. คิดเป็นร้อยละ 38.7 จาํนวนครัง
การใชอิ้นเตอร์เน็ตต่อสัปดาห์ มากกวา่  14 ครัง คิดเป็นร้อยละ 46.8  จาํนวนนาทีเฉลียต่อการใช้
งานต่อครัง 60-90 นาที คิดเป็นร้อยละ 42.3 ประสบการณ์ในการใช้อินเตอร์เน็ต มากกว่า  5 ปี 
คิดเป็นร้อยละ 84.9    และมีอุปกรณ์เป็นของตวัเองเพือเชือมต่ออินเตอร์เน็ต   คิดเป็นร้อยละ 90.2 
และอุปกรณ์ทีใชเ้ชือมต่ออินเตอร์เน็ตมากทีสุด  คือ โน๊คบุ๊ค   คิดเป็นร้อยละ 58.2  สถานทีใช้
อินเตอร์เน็ตบ่อยทีสุด คือ บา้น   คิดเป็นร้อยละ 63.3 และวตัถุประสงคข์องการใชง้าน  คือ การ
สือสาร (Chat, e-mail, Facebook, Board)   คิดเป็นร้อยละ 77.0   
 ตอนท ี2 ข้อมูลพฤติกรรรมของผู้ใช้อนิเตอร์เน็ตในการซือสินค้าและบริการ 
 ผลการศึกษาพบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามทีเคยซือสินคา้และบริการ   คิดเป็นร้อยละ 
60.5 โดยมีความพึงพอใจในสินคา้และบริการทีเคยซือผา่นอินเตอร์เน็ตอยูใ่นระดบัปานกลาง คิด
เป็นร้อยละ 46.76 โดยสังซือกลุ่มสินคา้บริโภคมากทีสุด  คือ หนังสือ คิดเป็นร้อยละ 17.8  
รองลงมาคือเสือผา้สําเร็จรูป    คิดเป็นร้อยละ 16.1 ตาม ลาํดบั  ส่วนกลุ่มสินคา้บริการมากทีสุด  
คือ การจองโรงแรมทีพกั คิดเป็นร้อยละ 29.0 รองลงมาคือ  การจองตวัเครืองบิน คิดเป็นร้อยละ 
27.2 ตามลาํดบั    โดยมีราคาเฉลียของสินคา้และบริการทีซือในแต่ละครัง  คือ ราคา 1,001-2,000 
บาท   คิดเป็นร้อยละ 31.0  โดยวิธีการชาํระเงินค่าสังสินคา้และบริการผา่นอินเตอร์เน็ต คือ โอน
เงินเขา้บญัชีธนาคาร   คิดเป็นร้อยละ 62.0 รองลงมาคือ บตัรเครดิต คิดเป็นร้อยละ 30.6  เหตุผล
หลกัในการสังซือสินคา้และบริการผา่นอินเตอร์เน็ตส่วนใหญ่ คือ มีความสะดวกในการสังซือ 
คิดเป็นร้อยละ  28.9   ส่วนปัญหาและอุปสรรคทีพบในการสังซือสินคา้และบริการผ่านทาง
อินเตอร์เน็ต ส่วนใหญ่คือ สินค้ามีคุณภาพไม่ตรงกับทีโฆษณาไว้   คิดเป็นร้อยละ 31.8  

รองลงมาคือ การไดรั้บสินคา้ล่าชา้  คิดเป็นร้อยละ 30.5 ตามลาํดบั 

ผลการศึกษาพบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามทีไม่เคยซือสินคา้และบริการ  คิดเป็นร้อยละ 
39.5 เหตุผลหลกัทีผูต้อบแบบสอบถามในกลุ่มทียงัไม่เคยซือสินคา้และบริการผา่นอินเตอร์เน็ต 
อนัดบัที 1 ไดแ้ก่ ยงัไม่มีความตอ้งการซือสินคา้และบริการ   คิดเป็นร้อยละ 38.4 อนัดบัที 2 

ไดแ้ก่ ไม่มนัใจวา่จะไดรั้บสินคา้หรือบริการตามทีสัง   คิดเป็นร้อยละ 18.4  และอนัดบัที 3 ไดแ้ก่ 
ไม่ไดเ้ห็นสินคา้จริงก่อนตดัสินใจซือ   คิดเป็นร้อยละ 11.30 โดยประเภทสินคา้และบริการทีคาด
ว่าจะซือมากทีสุดได้แก่ กลุ่มสินคา้ทีจบัตอ้งได้ เช่น หนังสือ เสือผา้ ฯ  คิดเป็นร้อยละ 46.1  
นอกจากนีกลุ่มทียงัไม่เคยซือสินคา้และบริการผ่านอินเตอร์เน็ตเลย มีความรู้จกัหรือเคยไดย้ิน
เรืองราวเกียวกบัซือสินคา้และบริการผา่นอินเตอร์เน็ตมาแลว้  คิดเป็นร้อยละ 97.2 ส่วนแนวโนม้
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ทีผูต้อบแบบสอบถามจะซือสินคา้หรือบริการผา่นอินเตอร์เน็ตในอนาคต  คือ ไม่แน่ใจ  คิดเป็น
ร้อยละ 67.4 

  กลุ่มทียงัไม่เคยซือสินคา้และบริการผ่านอินเตอร์เน็ตเลย มีความรู้จกัหรือเคยได้ยิน
เรืองราวเกียวกับการซือสินค้าและบริการผ่านอินเตอร์เน็ตมาแล้ว  ส่วนแนวโน้มทีผูต้อบ
แบบสอบถามจะซือสินคา้หรือบริการผา่นอินเตอร์เน็ต  คือ ยงัไม่แน่ใจ   
 ตอนท ี3 ระดับการตัดสินใจซือสินค้าและบริการผ่านระบบอินเตอร์เน็ตต่อส่วนประสม
ทางการตลาด 

    ปัจจยัด้านผลิตภณัฑ์ ผลการศึกษาพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามทีเคยซือสินค้าและ
บริการให้ความสําคญักบัดา้นผลิตภณัฑ์โดยรวมอยู่ในระดบัมาก โดยมีค่าเฉลียรวม 4.01 เมือ
พิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่าผูต้อบแบบสอบถามให้ความสําคญัระดบัมากกบัสินคา้และบริการมี
คุณภาพดว้ยค่าเฉลีย 4.22 รองมาคือ ความน่าเชือถือของรายละเอียดของสินคา้และบริการดว้ย
ค่าเฉลีย 4.01 และการแสดงรูปตวัอย่างสินคา้และบริการประกอบในรายละเอียด ดว้ยค่าเฉลีย 
3.99 และความมีชือเสียงและภาพลกัษณ์ของตราสินคา้ ดว้ยค่าเฉลีย 3.94 และมีสินคา้และบริการ
หลากหลายตามทีลูกคา้ตอ้งการ ดว้ยค่าเฉลีย 3.90 ตามลาํดบั 

  ปัจจยัดา้นราคา ผลการศึกษาพบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามทีเคยซือสินคา้และบริการให้
ความสําคญักบัดา้นราคาโดยรวมอยู่ในระดบัมาก โดยมีค่าเฉลียรวม 3.91 เมือพิจารณาเป็นราย
ขอ้ พบว่าผูต้อบแบบสอบถามให้ความสําคญัระดบัมากกบัความสะดวกของวิธีชาํระเงินด้วย
ค่าเฉลีย 4.00 รองมาคือราคาเหมาะสมเมือเทียบกบัคุณภาพ ดว้ยค่าเฉลีย 3.95 และเชือมนัใน
ความปลอดภยัของการชาํระเงิน ด้วยค่าเฉลีย 3.92 และการแสดงสินคา้และบริการไวอ้ย่าง
ชดัเจน ดว้ยค่าเฉลีย 3.90 และสินคา้และบริการมีราคาถูกกวา่การซือดว้ยวิธีอืน ดว้ยค่าเฉลีย 3.81 

ตามลาํดบั 

    ปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย ผลการศึกษาพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามทีเคยซือ
สินคา้และบริการให้ความสําคญักบัดา้นช่องทางการจดัจาํหน่ายโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก  โดยมี
ค่าเฉลียรวม 3.94 เมือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามใหค้วามสาํคญัระดบัมากกบั
การส่งสินคา้ถึงมือผูรั้บ ดว้ยค่าเฉลีย 4.00 รองลงมาคือความตรงต่อเวลาในการจดัส่งสินคา้ ดว้ย
ค่าเฉลีย 3.96 และสามารถสังซือสินคา้ไดต้ลอด 24 ชม. ดว้ยค่าเฉลีย 3.94 และเ วบ็ไซตข์องผู ้
ใหบ้ริการใชง้านง่าย ดว้ยค่าเฉลีย 3.80 และความสะดวกของขนัตอนการสังซือ ดว้ยค่าเฉลีย 3.80 
ตามลาํดบั 

    ปัจจยัด้านการส่งเสริมการตลาด ผลการศึกษาพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามทีเคยซือ
สินคา้และบริการให้ความสําคญักบัดา้นการส่งเสริมการตลาดโดยรวมอยู่ในระดบัมาก โดยมี
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ค่าเฉลียรวม 3.48 เมือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามใหค้วามสาํคญัระดบัมากกบั
การรับประกนัในการจดัส่งสินคา้ ดว้ยค่าเฉลีย 3.90 รองมาคือ มีการออกแบบเวบ็ไซตที์ดึงดูด
ลูกคา้ ด้วยค่าเฉลีย 3.61 และการลด แลก แจก แถม เมือมีการสังซือสินคา้หรือบริการ ด้วย
ค่าเฉลีย 3.40 และการติดตามหลงัการขาย ดว้ยค่าเฉลีย 3.32 และการสะสมยอดซือแก่สมาชิก 
เพือนาํมาเป็นส่วนลดหรือแลกของแถมดว้ยค่าเฉลีย 3.18 ตามลาํดบั  

    ปัจจยัดา้นบุคลากร ผลการศึกษาพบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามทีเคยซือสินคา้และบริการ
ใหค้วามสาํคญักบัดา้นบุคลากรโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก โดยมีค่าเฉลียรวม 3.57 เมือพิจารณาเป็น
รายขอ้ พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามใหค้วามสาํคญัระดบัมากกบัพนกังานมีความรู้ในตวัสินคา้และ
บริการ ดว้ยค่าเฉลีย 3.66 รองมาคือ ความรู้ ความเชียวชาญในการแกไ้ขปัญหา ดว้ยค่าเฉลีย 3.65 

และการบริการของพนกังานขายดว้ยค่าเฉลีย 3.63 และการบริการของ Technical Support ดว้ย
ค่าเฉลีย 3.51 และ พนักงานสามารถเสนอทางเลือกอืนเมือท่านตอ้งการ ด้วยค่าเฉลีย 3.44   
ตามลาํดบั 

    ปัจจยัดา้นกระบวนการให้บริการ ผลการศึกษาพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามทีเคยซือ
สินคา้และบริการให้ความสําคญักบัดา้นกระบวนการให้บริการ โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก โดยมี
ค่าเฉลียรวม 3.82 เมือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามใหค้วามสาํคญัระดบัมากกบั
การปรับปรุงขอ้มูลและบริการบนอินเตอร์เน็ตให้ทนัสมยัอยู่เสมอ ดว้ยค่าเฉลีย 3.97 รองมาคือ 
เวบ็ไซต ์(web site) มีความสวยงาม ใชง่้าย ให้รายละเอียดสินคา้และบริการชดัเจนและครบถว้น 
ดว้ยค่าเฉลีย 3.91 และ ชือเสียงของเวบ็ไซตที์ขายสินคา้และบริการ ดว้ยค่าเฉลีย 3.84 และมีการ
เปรียบเทียบสินคา้และราคาระหวา่งผลิตภณัฑ์ ดว้ยค่าเฉลีย 3.76 และความแปลกใหม่ของการ
ออกแบบเวบ็ไซต ์ดว้ยค่าเฉลีย 3.63 ตามลาํดบั 

    ปัจจยัดา้นสภาพแวดลอ้มในการให้บริการ ผลการศึกษาพบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามที
เคยซือสินคา้และบริการให้ความสําคญักบัดา้นสภาพแวดลอ้มในการให้บริการ โดยรวมอยู่ใน
ระดบัมาก โดยมีค่าเฉลียรวม 3.98 โดยเมือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามให้
ความสําคญัระดบัมากกบัมีการรักษาขอ้มูลของลูกคา้ให้เป็นความลบั ดว้ยค่าเฉลีย 4.13 รองมา
คือ การชาํระเงินผ่านบตัรเครดิตหรืออินเตอร์เน็ตแบงค์กิงทีมีความปลอดภยั ดว้ยค่าเฉลีย 4.10 
และการจองหรือซือสินคา้และบริการเสร็จสินในขนัตอนเดียว (One Stop Service)  ตงัแต่การหา
ขอ้มูล เลือกบริการทีตอ้งการและทาํการจองและชาํระเงินไดท้นัที ดว้ยค่าเฉลีย 3.93 และมีระบบ
อาํนวยความสะดวกให้กบัลูกคา้ทีเคยใช้บริการแลว้ เช่น สามารถทาํการจองไดใ้นเวลารวดเร็ว 
ดว้ยค่าเฉลีย 3.90 และมีบริการตอบคาํถามให้ลูกคา้สอบถามขอ้มูลเพิมเติมหรือซักถามทาง
อีเมลลไ์ดท้นัทีหากเกิดปัญหาหรือขอ้สงสัย ดว้ยค่าเฉลีย 3.88  ตามลาํดบั 
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2.  การอภิปรายผล 

    จากผลการศึกษาเรือง ปัจจยัทีมีผลต่อการตดัสินใจซือสินคา้และบริการผ่านระบบ
อินเตอร์เน็ต ของนกัศึกษาปริญญาโท มหาวทิยาลยัศิลปากร  อภิปรายผลไดด้งันี 

    ผลการศึกษาพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง  โดยส่วนใหญ่อยู่
ในช่วงอายุ 26-30 ปี   ศีกษาอยู่คณะศึกษาศาสตร์ โดยส่วนใหญ่ประกอบอาชีพพนักงาน
บริษทัเอกชน   มีรายไดต่้อเดือนระหว่าง 10,000-20,000 บาท ช่วงเวลาการใช้อินเตอร์เน็ตบ่อย
ทีสุดช่วง 21:01-00:00 น.  จาํนวนครังการใชอิ้นเตอร์เน็ตต่อสัปดาห์ มากกวา่  14 ครัง    จาํนวน
นาทีเฉลียต่อการใชง้านต่อครัง 60-90 นาที   ประสบการณ์ในการใชอิ้นเตอร์เน็ต มากกวา่  5 ปี  
และมีอุปกรณ์เป็นของตวัเองเพือเชือมต่ออินเตอร์เน็ต อุปกรณ์ทีใช้เชือมต่ออินเตอร์เน็ต  คือ 
โน๊คบุค๊  สถานทีใชอิ้นเตอร์เน็ตบ่อยทีสุด คือ บา้น  วตัถุประสงคข์องการใชง้าน  คือ การสือสาร 
(Chat, e-mail, Facebook, Board)  ซึงสอดคลอ้งกบัผลงานวิจยัของ มยุรี ตงัพานทอง (2552) ได้
ศึกษาเรือง การศึกษาปัจจัยทีมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซือสินค้าและบริการผ่าน
อินเตอร์เน็ต ของผูบ้ริโภคเขตกรุงเทพมหานคร  ผลการวิจยัพบวา่  ปัจจยัส่วนบุคคลไม่มีผลต่อ
พฤติกรรมการซือสินคา้และบริการผา่น ช่องทางอินเตอร์เน็ตของผูบ้ริโภคเขตกรุงเทพมหานคร  
จากการศึกษาพบว่า เพศไม่มีความสัมพนัธ์กับพฤติกรรมการซือและบริการสินค้าผ่าน 

อินเตอร์เน็ตของผูบ้ริโภคเขตกรุงเทพมหานคร   คือ เพศทีแตกต่างกนัมี พฤติกรรมการซือและ
บริการสินคา้ผ่านอินเตอร์เน็ตทีไม่แตกต่างกนั ถึงแมว้่าต่างเพศกนัแต่การใช้ อินเตอร์เน็ตไม่
จาํเป็นตอ้งมีจาํนวนทีใกลเ้คียงกนั อายทีุแตกต่างกนัไม่มี พฤติกรรมการซือและบริการสินคา้ผา่น
อินเตอร์เน็ตทีไม่แตกต่างกนั ไดแ้ก่กลุ่มผูใ้ชอิ้นเตอร์เน็ตทีมีอายุ ตงัแต่ 21 ปี ถึง 30 ปี ซึงเป็นวยั
ทาํงาน ซึงตอ้งการคน้หาขอ้มูลเกียวกบัการพกัผอ่นหยอ่นใจและความ บนัเทิง  รายไดที้แตกต่าง
กนัไม่มี พฤติกรรมการซือและบริการสินคา้ผ่านอินเตอร์เน็ตทีไม่แตกต่างกนั ไดแ้ก่กลุ่มทีมี
รายไดร้ะหวา่ง 20,001 บาท ถึง 30,000 บาท สถานทีใชอิ้นเตอร์เน็ตมากทีสุด คือทีทาํงาน ส่วน
จาํนวนชวัโมงทีใช ้ อินเตอร์เน็ตจะอยูร่ะหวา่ง 11 ชม. - 15 ชม. ช่วงเวลาทีใชอิ้นเตอร์เน็ต คือ
เวลา 18.00น.- 24.00 น.ส่วน ระยะเวลาใชอิ้นเตอร์เน็ต คือมากกวา่ 5 ปี อาชีพทีแตกต่างกนัไม่มี 

พฤติกรรมการซือและบริการสินค้าผ่านอินเตอร์เน็ตทีไม่แตกต่างกัน ได้แก่กลุ่มทีมีอาชีพ
พนกังานบริษทั สถานทีใช้อินเตอร์เน็ตมากทีสุด คือทีทาํงาน การศึกษาทีแตกต่างกนั ไม่มี
พฤติกรรมการซือและบริการสินคา้ผา่นอินเตอร์เน็ตทีไม่แตกต่างกนั ไดแ้ก่กลุ่มทีมีการศึกษา
ระดบั ปริญญาตรี สถานทีใชอิ้นเตอร์เน็ตมากทีสุด คือทีทาํงาน  

    ในด้านพฤติกรรรมของผูใ้ช้อินเตอร์เน็ตในการซือสินค้าและบริการผลการศึกษา
พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามทีเคยซือสินคา้และบริการ  ความพึงพอใจในสินคา้และบริการทีเคย
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ซือผา่นอินเตอร์เน็ตอยู่ในระดบัปานกลาง โดยสังซือกลุ่มสินคา้บริโภคมากทีสุด  คือ หนงัสือ  
รองลงมาคือเสือผา้สําเร็จรูป  และกลุ่มสินคา้บริการมากทีสุด  คือ จองโรงแรมทีพกั  รองลงมา
คือ  จองตวัเครืองบิน  โดยมีราคาเฉลียของสินคา้และบริการทีซือในแต่ละครัง  คือ ราคา 1,001-

2,000 บาทโดยวิธีการชาํระเงินค่าสังสินคา้และบริการผ่านอินเตอร์เน็ต คือ โอนเงินเขา้บญัชี
ธนาคาร รองลงมาคือ บตัรเครดิต เหตุผลในการสังซือสินคา้และบริการผ่านอินเตอร์เน็ตส่วน
ใหญ่ คือ มีความสะดวกในการสังซือ ปัญหาและอุปสรรคทีพบในการสังซือสินคา้และบริการ
ผา่นทางอินเตอร์เน็ต ส่วนใหญ่คือ สินคา้มีคุณภาพไม่ตรงกบัทีโฆษณาไว ้  รองลงมาคือ การ
ไดรั้บสินคา้ล่าชา้    

     ผลการศึกษาพบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามทีไม่เคยซือสินคา้และบริการ เหตุผลหลกัที
ผูต้อบแบบสอบถามในกลุ่มทียงัไม่เคยซือสินคา้และบริการผา่นอินเตอร์เน็ต อนัดบัที 1 ไดแ้ก่ ยงั
ไม่มีความตอ้งการซือสินคา้และบริการ อนัดบัที 2 ไดแ้ก่ ไม่มนัใจวา่จะไดรั้บสินคา้หรือบริการ
ตามทีสัง   และอนัดบัที 3 ไดแ้ก่ ไม่ไดเ้ห็นสินคา้จริงก่อนตดัสินใจซือ โดยประเภทสินคา้และ
บริการทีคาดวา่จะซือมากทีสุดไดแ้ก่ กลุ่มสินคา้ทีจบัตอ้งได ้เช่น หนงัสือ เสือผา้ ฯ ในกลุ่มทียงั
ไม่เคยซือสินคา้และบริการผ่านอินเตอร์เน็ตเลย มีความรู้จกัหรือเคยไดย้ินเรืองราวเกียวกบัซือ
สินค้าและบริการผ่านอินเตอร์เน็ตมาแล้ว  ส่วนแนวโน้มทีจะซือสินค้าหรือบริการผ่าน
อินเตอร์เน็ตในอนาคต คือ ไม่แน่ใจ   

    สอดคลอ้งกบัผลงานวิจยัของ ปรีชา กาวีอิน (2551) ไดศึ้กษาเรือง พฤติกรรมในการ
ซือสินค้าและบริการผ่านเว็บไซต์ผ่านระบบอินเตอร์เน็ตของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎ
เชียงราย ผลการวจิยัพบวา่ ประเภทของสินคา้และบริการทีผูต้อบแบบสอบถามทราบวา่สามารถ
ซือผ่านอินเตอร์เน็ต ได้แก่ หนงัสือและนิตยสาร บริการจองตวัเครืองบิน เพลงและซีดี ผูต้อบ
แบบสอบถามในภาพรวม เห็นดว้ยวา่การซือสินคา้และบริการผา่นระบบอินเตอร์เน็ตสามารถทาํ
ได้ตลอด 24 ชัวโมงและทัวโลก รวมถึงการซือสินค้าและบริการได้ทุกชนิด ประหยดัเวลา 
สามารถเปรียบเทียบราคาและขอ้มูลของสินคา้และบริการไดง่้ายกว่าการซือสินคา้และบริการ
จากช่องทางจากการจดัจาํหน่ายอืน อีกทงัการติดต่อสือสารแสดงความคิดเห็นหรือติชมสินคา้ไป
ยงัผูจ้าํหน่ายไดง่้ายและสะดวกกวา่ ผูซื้อมีความเขา้ใจเพียงพอทีจะสามารถซือสินคา้และบริการ
ผา่นระบบอินเตอร์เน็ต มีบริการจดัส่งสินคา้ตามตอ้งการ    ส่วนผูที้เคยซือสินคา้และบริการผา่น
ระบบอินเตอร์เน็ตมีความพึงพอใจอยา่งมากในทุกประเด็น ส่วนผูต้อบแบบสอบถามทียงัผูไ้ม่เคย
ซือสินค้าและบริการผ่านระบบอินเตอร์เน็ต และผู ้ทีเคยซือสินค้าและบริการผ่านระบบ
อินเตอร์เน็ต ในเหตุผลตรงกันว่าทีไม่ซือและอนาคตไม่แน่ใจว่าจะซือสินคา้และบริการผ่าน
ระบบอินเตอร์เน็ต เนืองจากยงัไม่มีความตอ้งการซือ ไม่แน่ใจว่าจะได้รับสินคา้หรือบริการที
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สังซือและไม่ได้เห็นสินคา้จริงๆ ก่อนการตดัสินใจซือ นอกจากนี ความคิดเห็นและความพึง
พอใจของผูต้อบแบบสอบถามจาํแนกตามเพศและประสบการณ์การใช้อินเตอร์เน็ต ต่อการซือ
สินคา้และบริการผา่นระบบอินเตอร์เน็ตโดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมากเช่นเดียวกนั 
      ดา้นปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาด 

     ปัจจยัด้านผลิตภณัฑ์ ผลการศึกษาพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามทีเคยซือสินคา้และ
บริการใหค้วามสาํคญักบัดา้นผลิตภณัฑโ์ดยรวมอยูใ่นระดบัมาก   เมือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่
ผูต้อบแบบสอบถามให้ความสําคญัระดบัมากกบัสินคา้และบริการมีคุณภาพ  รองมาคือ ความ
น่าเชือถือของรายละเอียดของสินคา้และบริการ และการแสดงรูปตวัอย่างสินคา้และบริการ
ประกอบในรายละเอียด   และความมีชือเสียงและภาพลกัษณ์ของตราสินคา้   และมีสินคา้และ
บริการหลากหลายตามทีลูกคา้ตอ้งการ   
      ปัจจยัดา้นราคา ผลการศึกษาพบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามทีเคยซือสินคา้และบริการให้
ความสําคัญกับด้านราคาโดยรวมอยู่ในระดับมาก   เมือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าผู ้ตอบ
แบบสอบถามให้ความสําคญัระดบัมากกับความสะดวกของวิธีชําระเงิน  รองมาคือราคา
เหมาะสมเมือเทียบกบัคุณภาพ   และเชือมนัในความปลอดภยัของการชาํระเงิน   และการแสดง
สินคา้และบริการไวอ้ยา่งชดัเจน   และสินคา้และบริการมีราคาถูกกวา่การซือดว้ยวธีิอืน   

    ปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย ผลการศึกษาพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามทีเคยซือ
สินคา้และบริการให้ความสําคญักบัดา้นช่องทางการจดัจาํหน่ายโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก     เมือ
พิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่าผูต้อบแบบสอบถามให้ความสําคญัระดบัมากกบัการส่งสินคา้ถึงมือ
ผูรั้บ   รองมาคือความตรงต่อเวลาในการจดัส่งสินคา้   และสามารถสังซือสินคา้ได้ตลอด 24 

ชวัโมง และเวบ็ไซตข์องผูใ้หบ้ริการใชง้านง่าย   และความสะดวกของขนัตอนการสังซือ   
    ปัจจยัด้านการส่งเสริมการตลาด ผลการศึกษาพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามทีเคยซือ

สินคา้และบริการให้ความสําคญักบัด้านการส่งเสริมการตลาดโดยรวมอยู่ในระดบัมาก  เมือ
พิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามใหค้วามสาํคญัระดบัมากกบัการรับประกนัในการ
จดัส่งสินคา้   รองมาคือ มีการออกแบบเวบ็ไซตที์ดึงดูดลูกคา้   และการลด แลก แจก แถม เมือมี
การสังซือสินคา้หรือบริการ   และการติดตามหลงัการ  และการสะสมยอดซือแก่สมาชิก เพือ
นาํมาเป็นส่วนลดหรือแลกของแถม   

    ปัจจยัดา้นบุคลากร ผลการศึกษาพบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามทีเคยซือสินคา้และบริการ
ให้ความสําคญักบัดา้นบุคลากรโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก   เมือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ผูต้อบ
แบบสอบถามให้ความสําคญัระดบัมากกบัพนกังานมีความรู้ในตวัสินคา้และบริการ   รองมาคือ 
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ความรู้ ความเชียวชาญในการแกไ้ขปัญหา   และการบริการของพนกังานขาย  และการบริการ
ของ Technical Support   และ พนกังานสามารถเสนอทางเลือกอืนเมือท่านตอ้งการ   

    ปัจจยัดา้นกระบวนการให้บริการ ผลการศึกษาพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามทีเคยซือ
สินคา้และบริการให้ความสําคญักบัดา้นกระบวนการให้บริการ โดยรวมอยู่ในระดบัมาก  เมือ
พิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่าผูต้อบแบบสอบถามให้ความสําคญัระดบัมากกบัการปรับปรุงขอ้มูล
และบริการบนอินเตอร์เน็ตให้ทนัสมยัอยูเ่สมอ   รองมาคือ เวบ็ไซต ์(Web site) มีความสวยงาม 
ใช้ง่าย ให้รายละเอียดสินคา้และบริการชดัเจนและครบถว้น   และ ชือเสียงของเวบ็ไซต์ทีขาย
สินคา้และบริการ   และมีการเปรียบเทียบสินคา้และราคาระหว่างผลิตภณัฑ์ ดว้ยค่าเฉลีย 3.76 

และความแปลกใหม่ของการออกแบบเวบ็ไซต ์  
    ปัจจยัดา้นสภาพแวดลอ้มในการให้บริการ ผลการศึกษาพบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามที

เคยซือสินคา้และบริการให้ความสําคญักบัดา้นสภาพแวดลอ้มในการให้บริการ โดยรวมอยู่ใน
ระดบัมาก    เมือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามให้ความสําคญัระดบัมากกบัมี
การรักษาขอ้มูลของลูกคา้ใหเ้ป็น  รองมาคือ การชาํระเงินผา่นบตัรเครดิตหรืออินเตอร์เน็ตแบงค์
กิงทีมีความปลอดภยั  และการจองหรือซือสินคา้และบริการเสร็จสินในขนัตอนเดียว (One Stop 

Service) ตงัแต่การหาขอ้มูล เลือกบริการทีตอ้งการและทาํการจองและชาํระเงินไดท้นัที   และมี
ระบบอาํนวยความสะดวกให้กบัลูกคา้ทีเคยใช้บริการแล้ว เช่น สามารถทาํการจองไดใ้นเวลา
รวดเร็ว   และมีบริการตอบคาํถามให้ลูกคา้สอบถามขอ้มูลเพิมเติมหรือซักถามทางอีเมลล์ได้
ทนัทีหากเกิดปัญหาหรือขอ้สงสัย   

    สอดคลอ้งกบัผลงานวิจยัของ  ศิริเพญ็  มโนศิลปกร (2551) ไดศึ้กษาเรือง ปัจจยัทีมี
ผลต่อการซือสินค้าและบริการผ่านช่องทางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ของผูบ้ริโภคในจงัหวดั
ขอนแก่น และ ทณัฑิมา เชือเขียว (2550) ไดศึ้กษาเรือง พฤติกรรมในการซือสินคา้และบริการ
ผา่นเวบ็ไซตพ์าณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ของผูบ้ริโภคในจงัหวดัเชียงใหม่ โดยผลการวิจยัของทงัสอง
คนพบวา่ ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดทีผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ให้ความสําคญัต่อการ
ใชอิ้นเตอร์เน็ตเลือกซือสินคา้และบริการ มีค่าเฉลียโดยรวมอยูที่ระดบัมาก 

    ปัจจยัดา้นสินคา้  ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ให้ความสําคญัมีค่าเฉลียสูงสุดอนัดบั
แรกคือคุณภาพของสินคา้และบริการ 

    ปัจจยัดา้นราคา  ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ให้ความสําคญัมีค่าเฉลียสูงสุดอนัดบั
แรกคือราคาสินคา้และบริการสมเหตุสมผลสูงสุดเท่ากบัระบบความปลอดภยัในการชาํระเงิน 

    ปัจจยัด้านช่องทางการจดัจาํหน่าย  ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ให้ความสําคญัมี
ค่าเฉลียสูงสุดอนัดบัแรกคือสะดวกในการสังซือ ประหยดัเวลา 
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    ปัจจยัดา้นส่งเสริมการตลาด  ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ให้ความสําคญัมีค่าเฉลีย
สูงสุดอนัดบัแรกคือจดักิจกรรมส่งเสริมการขาย เช่น จดัใหมี้การลด แลก แจก แถม และชิงโชค 

 

3.  ข้อเสนอแนะ 
 1. ข้อเสนอแนะจากผลการวจัิย 
  1.1 ผลการศึกษาพบวา่ ปัญหาและอุปสรรคทีพบในการสังซือสินคา้และบริการ
ผ่านทางอินเตอร์เน็ตทีพบมากทีสุด  คือ  สินค้ามีคุณภาพไม่ตรงกับทีโฆษณาไว้ ดังนัน
ผูป้ระกอบการพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์จึงควรนาํสินคา้ทีมีคุณภาพทีน่าเชือถือมานาํเสนอต่อผูซื้อ
สินคา้และบริการให้ตรงกบัทีไดโ้ฆษณาไว ้เพือให้ผูซื้อสินคา้และบริการเกิดความมนัใจในการ
สังซือทีจะไดรั้บสินคา้และบริการทีมีคุณภาพทีดี ปัญหาอืนๆไม่วา่จะเป็น  การไดรั้บสินคา้ล่าชา้   
ไม่มีบริการหลงัการขาย   ขนัตอนการสังซือยุ่งยาก  สินคา้สูญหายหรือไม่ไดรั้บสินคา้   และ
ปัญหามีผูแ้อบอา้งนาํบตัรเครดิตไปใช้ ผูป้ระกอบการพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์จึงควรหาแนวทาง
ในการแกไ้ขปัญหาเหล่านีเพือเป็นการสร้างความน่าเชือถือใหแ้ก่ผูซื้อสินคา้และบริการ 

  1.2 ผลการศึกษาพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ให้ความสําคญัระดบัมาก
กับด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านบุคลากร ด้าน
กระบวนการให้บริการ ดา้นสภาพแวดลอ้มในการให้บริการ เช่น การส่งสินคา้ถึงมือผูรั้บ ความ
สะดวกของวิธีการชาํระเงิน การให้บริการตอบคาํถามให้ลูกคา้สอบถามเพิมเติม และการรักษา
ขอ้มูลของลูกคา้อยา่งเป็นความลบั ซึงเป็นปัจจยัทีผูป้ระกอบการพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ควรทีจะ
ปรับปรุงเวบ็ไซต์ของตนให้ตอบสนองปัจจยัดงักล่าว ตลอดจนควรสร้างความมนัใจในการซือ
สินคา้และบริการทางพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ เพือให้ลูกคา้กลา้ตดัสินใจซือสินคา้และบริการทาง 
พาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์เพิมมากขึน 

  1.3 ผลการศึกษาพบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ให้ความสําคญัระดบัมาก
กบัดา้นผลิตภณัฑ ์ดงันนั ผูป้ระกอบการพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ จึงควรเนน้ให้สินคา้และบริการมี
คุณภาพทีดีน่าและเชือถือเพือตอบสนองความตอ้งการของผูซื้อสินคา้และบริการไดอ้ย่างตรง
เป้าหมาย เพือพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์นนัเติบโตต่อไปอยา่งมีคุณภาพ 

                 2. ข้อเสนอแนะการวจัิยครังต่อไป 
  2.1  ควรศึกษาปัจจัยทีมีผลต่อการตัดสินใจซือสินค้าและบริการผ่านระบบ
อินเตอร์เน็ตเพิมเติม ซึงควรมุ่งเน้นในเชิงปริมาณเพือศึกษาเชิงความสัมพนัธ์ของปัจจยัต่าง ๆ 
มากยงิขึน 
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  2.2  นอกจากนีควรมีการวิเคราะห์ผลการวิจยัทีไดใ้นเชิงปริมาณเปรียบเทียบกบั
ผลการวจิยัในเชิงคุณภาพ เพือทาํการวิเคราะห์หาความสอดคลอ้งและหาความตกต่าง เพือทาํให้
เกิดมุมมองทีหลากหลายและยงันาํประโยชน์มาใชใ้นการพฒันาในเชิงธุรกิจให้เป็นรูปธรรมมาก
ยงิขึน 

                  2.3  ควรศึกษาปัจจัยทีมีผลต่อการตัดสินใจซือสินค้าและบริการผ่านระบบ
อินเตอร์เน็ตจากกลุ่มตวัอย่างอืนๆ เพือให้ครอบคลุมและผลการวิจยัมีความน่าเชือถือมายิงขึน
เช่น กลุ่มขา้ราชการและรัฐวสิาหกิจ พนกังานบริษทัเอกชน เป็นตน้ 

  2.4  เนืองจากความลาํหน้าทางอุปกรณ์สือสารไดแ้พร่หลายอย่างต่อเนือง หาก
แบบสอบถามการศึกษาวิจัยปัจจัยทีมีผลต่อการตัดสินใจซือสินค้าและบริการผ่านระบบ
อินเตอร์เน็ต สามารถจดัทาํบนระบบเวบ็ไซต์หรือผา่นโปรแกรมบนเครืองมือสือสารบนมือถือ 
จะทาํใหส้ามารถเขา้ถึงกลุ่มเป้าหมายไดม้ากและง่าย อีกทงัยงัตรงกบักลุ่มประชากรมากยงิขึน 

      2.5 ในขันตอนการเก็บรวบรวมข้อมูล  จํา เป็นอย่างยิงทีจะแจ้งให้ผู ้ตอบ
แบบสอบถามเขา้ใจในวตัถุประสงคแ์ละขอ้พึงระวงัในการทาํแบบสอบถาม มิฉะนนัจะผูท้าํวิจยั
ไดรั้บขอ้มูลทีคลาดเคลือนจากผูต้อบแบบสอบถามอนัเนืองมาจาก ความเขา้ใจผดิ 

      2.6  การแจกแบบสอบถามสําหรับกลุ่มตวัอย่างทีมีจาํนวนมาก จาํเป็นทีจะตอ้ง
ตรวจสอบตารางเวลาการทาํงานของกลุ่มตวัอย่างทีตอ้งการเก็บขอ้มูลให้ชัดเจน เพือจะทาํให้
ผูท้าํวจิยัประหยดัเวลาการขนัตอนการเก็บรวบรวมขอ้มูล 

      2.7  การลงรหัสข้อมูลใช้เวลามาก ดังนันเพือประหยดัเวลาก่อนการลงมือ
ทดสอบค่าทางสถิติ การตรวจสอบข้อมูลผ่านโปรกรมเอ็กเซลล์ สามารถช่วยให้ขันการ
ตรวจสอบขอ้ผดิพลาดของขอ้มูลไดเ้ร็วขึน 

      2.8  ควรหาผลการวิจยัของการวิจยัต่างประเทศเพิมเติม เพือยืนยนัผลการวิจยัที
ไดว้า่มีความสอดคลอ้งในมหภาคมากนอ้ยอยา่งไร 

      2.9  ขอ้พึงระวงัจากการเก็บขอ้มูลจากลุ่มตวัอยา่งหลาย ๆ กลุ่มซึงจะเป็นสัดส่วน
กบัจาํนวนประชากรของแต่ละกลุ่ม หากมีบางกลุ่มตวัอยา่งทีมีขนาดใหญ่มาก อาจทาํให้ผลจาก
การวจิยัทีไดน้นัอา้งอิงอยูก่บักลุ่มตวัอยา่งนนั 
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แบบสอบถาม 
เรือง 

การศึกษาปัจจัยทีมีผลต่อการตัดสินใจซือสินค้าและบริการผ่านระบบอนิเตอร์เน็ต 
ของนักศึกษาปริญญาโท มหาวทิยาลยัศิลปากร 

 
คําชีแจง    แบบสอบถามชุดนีเป็นแบบสอบถามสําหรับนักศึกษาปริญญาโท มหาวิทยาลยัศิลปากร  
แบ่งเป็น 4 ตอน ดังต่อไปนี 
 ตอนท ี1   ลกัษณะทางด้านประชากรศาสตร์ 

ตอนที 2   พฤติกรรมการซือของผู้บริโภค  
ตอนท ี3   การตัดสินใจซือสินค้าและบริการผ่านระบบอนิเตอร์เน็ต 

 ตอนที 4   การแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 
 
ตอนท ี1   ลกัษณะทางด้านประชากรศาสตร์ 
คาํชีแจง   กรุณาทาํเครืองหมาย     ลงในช่อง      หนา้คาํตอบทีตรงกบัความเป็นจริงมากทีสุด 

1.   เพศ 

   1. ชาย      2. หญิง 

2.   อาย ุ

   1.  20 – 25 ปี     2.  26 – 30 ปี 

    3.   31 – 35 ปี     4.   36 – 40 ปี 

   5.  41 – 45 ปี     6.  46- 50 ปี 

   7.   51 ปีขึนไป    
3.  คณะทีเรียนและสาขาวชิาทีกาํลงัศึกษา 
    1. จิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ ์   2. สถาปัตยกรรมศาสตร์ 
    3. โบราณคดี      4. มณัฑนศิลป์ 

    5.  อกัษรศาสตร์      6.  ศึกษาศาสตร์ 
    7.  วทิยาศาสตร์      8.  เภสัชศาสตร์ 

   9. วศิวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยอุีตสาหกรรม   10. วทิยาการจดัการ 

    11. ดุริยางคศาสตร์      12. วทิยาลยันานาชาติ 
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4.  ท่านประกอบอาชีพใด 

   1.  รับราชการ     2. พนกังานรัฐวสิาหกิจ  

   3.  พนกังานบริษทัเอกชน      4. ประกอบธุรกิจส่วนตวั      
   5.  อืนๆ ระบุ _____________ 

5.  รายไดเ้ฉลียต่อเดือน 
   1.  ตาํกวา่ 10,000 บาท    2.  10,000 – 20,000 บาท 

    3.  20,001 – 30,000 บาท    4.  30,001 – 40,000 บาท 

   5.  40,001 – 50,000 บาท    6.  50,001 บาทขึนไป 

6.  ท่านใชบ้ริการอินเตอร์เน็ตเวลาใดบ่อยทสุีด 

   1.  06.01 – 09.00 น.     2.  09.01 – 12.00 น. 
    3.  12.01 – 15.00 น.     4.  15.01 – 18.00 น. 

   5.  18.01 -21.00 น.     6.   21.01- 00.00 น. 
   7.  00.01 – 03.00 น.     8.   03.01 – 06.00 น. 

7.  ใน 1 สัปดาห์ท่านใชบ้ริการอินเตอร์เน็ตประมาณกีครัง 

   1.  นอ้ยกวา่ 4 ครัง     2. 4 - 6 ครัง  
   3.  7 – 9 ครัง     4. 10 -12 ครัง  

   5.  มากกวา่ 12 – 14 ครัง    6.  มากกวา่ 14 ครัง 

8. ท่านใชบ้ริการอินเตอร์เน็ตเฉลียครังละกีนาที 

   1.  นอ้ยกวา่ 30 นาที     2. 60 -90 นาที   

   3.  90 – 120 นาที     4. มากกวา่ 120 นาที 

9.  ท่านใชอิ้นเตอร์เน็ตมาแลว้กีปี 

   1.  นอ้ยกวา่ 1 ปี     2.  1 – 2 ปี 

    3.  2 – 3 ปี      4.  3 – 4 ปี 

   5.  4 -5 ปี      6.  มากกวา่ 5 ปี 

10.  ท่านมีคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์สือสารอืน (มือถือ, แทปเล็ต) ทีเชือมต่อเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
ไวใ้ชส่้วนตัวในทีพกัอาศยัของท่านหรือไม่ 

   1.  มี      2.  ไม่มี 
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11.  ท่านเชือมต่ออินเตอร์เน็ตใชง้านโดยผา่นอุปกรณ์ชนิดใดมากทีสุด  
   1.  โน๊ตบุค๊      2.  คอมพิวเตอร์ตงัโตะ๊ 

    3.  มือถือหรือสมาร์ทโฟน    4.  แทปเล็ต 

   5.  อืนๆ ระบุ_________ 

12.  สถานทีท่านใชอิ้นเตอร์เน็ตบ่อยทสุีด 
   1.  บา้น      2.  หอพกั 

    3.  ร้านอินเตอร์เน็ต     4.  มหาวทิยาลยั 

   5.  ทีทาํงาน      6.  อืนๆ ระบุ_________ 

13.  วตัถุประสงคส่์วนใหญ่ของท่านในการใชบ้ริการอินเตอร์เน็ต 
   1.  การสือสาร (รับ-ส่ง E-mail, Chat, Facebook, บอร์ดขอ้มูล)   

    2.  ซือสินคา้และบริการ 

    3.  ชมรายการสินคา้/บริการตวัอยา่งเท่านนั    

   4.  ดาวน์โหลด (ซอฟแวร์, เกมส์, เพลง, หนงั)  
   5.  ทาํธุรกรรมดา้นการเงิน การลงทุน  

   6.   อืนๆ ระบุ_________ 

 

ตอนท ี2   พฤติกรรมการซือของผู้บริโภค 
คาํชีแจง   กรุณาทาํเครืองหมาย     ลงในช่อง    หนา้คาํตอบทีตรงกบัความเป็นจริงมากทีสุด 
1. ท่านเคยสังซือสินคา้และบริการผา่นระบบอินเตอร์เน็ต หรือไม่ 

   1.  ไม่เคย (ตอบตอนที 2.1)      2.  เคย (ตอบตอนที 2.2 และส่วนที 3) 
ตอนท ี2.1 สําหรับผู้ทไีม่เคยสังซือสินค้าและบริการผ่านระบบอนิเตอร์เน็ต 

1. เหตุใดท่านจึงไม่เคยซือสินคา้และบริการผา่นระบบอินเตอร์เน็ต (กรุณาเรียงลาํดบัจากมากไป
หานอ้ย 3 ลาํดบัโดยที ลาํดบัที 1=มากทีสุด) 

   1. ยงัไม่มีความตอ้งการซือสินคา้หรือบริการผา่นระบบอินเตอร์เน็ต  

   2. สินคา้หรือบริการทีขายในอินเตอร์เน็ตไม่ตรงกบัความตอ้งการ 
    3. ไม่ไดเ้ห็นสินคา้จริงก่อนตดัสินใจซือ     

   4. ไม่มนัใจวา่จะไดรั้บสินคา้หรือบริการตามทีสัง 

    5.  กลวัผูข้ายนาํขอ้มูลทีเกิดจากการทาํธุรกรรมการซือไปเปิดเผยต่อผูอื้น   

   6.  ราคาของสินคา้และบริการทีซือผา่นระบบอินเตอร์เน็ตใกลเ้คียงกบัสินคา้และ
บริการทีซือโดยช่องทางจดัจาํหน่ายอืน 
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    7. ค่าใชจ่้ายในการจดัส่งสูง     

   8.  ระบบการชาํระเงินในการซือสินคา้และบริการยงัไม่มีความสะดวกเพียงพอ 

   9. ไม่มนัใจในความปลอดภยัในการเก็บความลบัของบตัรเครดิตในกรณีทีตอ้งชาํระ
ดว้ยบตัรเครดิต  

  10. ยงัไม่มีกฏหมายคุม้ครองการทาํธุรกรรมผา่นระบบอินเตอร์เน็ต 

   11. ไม่แน่ใจ    

  12. ใชเ้วลานานกวา่จะไดรั้บสินคา้หรือบริการ 

  13. อืนๆ โปรดระบุ _________________________ 

2. หากท่านตอ้งการซือสินคา้ผา่นระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ประเภทของสินคา้ใดทีท่านสนใจซือ
มากทสุีด 

   1. สินคา้ทีจบัตอ้งได ้เช่น หนงัสือ เสือผา้สาํเร็จรูป เครืองประดบั ของขวญั 
เฟอร์นิเจอร์ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เป็นตน้ 

   2.  สินคา้ทีจบัตอ้งไม่ได ้เช่น ซอฟแวร์และโปรแกรมต่างๆ ขอ้มูลบนอินเตอร์เน็ต 
เพลง เป็นตน้ 
    3.  สินคา้บริการ เช่น การท่องเทียว โรงแรม บริการรถเช่า จองตวัเครืองบิน เป็นตน้ 

3. ท่านรู้จกัหรือไดย้นิ การซือสินคา้และบริการทางอินเตอร์เน็ตบา้งหรือไม่ 
   1.  เคย       2. ไม่เคย 

4.ท่านคิดวา่ในอนาคตท่านจะซือสินคา้และบริการผา่นระบบอินเตอร์เน็ตหรือไม่ 
   1. ซือแน่นอน      2. ไม่ซือแน่นอน 
   3. ไม่แน่ใจ 

 

ตอนท ี2.2 สําหรับผู้ทเีคยสังซือสินค้าและบริการผ่านระบบอนิเตอร์เน็ต 
1. ท่านพอใจในคุณภาพของสินคา้และบริการทีท่านซือมากนอ้ยเพียงใด 

   1.   มากทีสุด     2.  มาก 

    3.   ปานกลาง       4.  นอ้ย 

   5.   นอ้ยทีสุด    
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2. ชนิดของสินคา้และบริการทีท่านเคยสังซือผา่นทางอินเตอร์เน็ต (ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้) 
 กลุ่มสินค้าบริโภค 

   1.   หนงัสือ      2.  เสือผา้สาํเร็จรูป 

    3.   เครืองประดบั     4.  เครืองสาํอางหรือนาํหอม 

   5.   ของขวญั ของชาํร่วย    6.  ของเล่น 

   7.   กลอ้งถ่ายรูป โทรศพัทมื์อถือ   8.  เฟอร์นิเจอร์และอุปกรณ์แต่งบา้น 

    9.  ยารักษาโรค ยาบาํรุง หรือวติามิน   10.  สัตวเ์ลียง 

   11.  อุปกรณ์คอมพิวเตอร์    12.  อุปกรณ์กีฬา 
   13.  เครืองดนตรี     14.  อุปกรณ์เครืองครัว 

    15.  ภาพยนตร์ เพลง วดีีโอ ซอฟแวร์โปรแกรมคอมพิวเตอร์ต่างๆ       

  14.  อืนๆ ระบุ _____________    
 กลุ่มสินค้าบริการ 

   1.   การท่องเทียว     2.  จองโรงแรมทีพกั 

    3.   จองตวัเครืองบิน     4.  จองร้านอาหาร 

   5.   บริการรถเช่า รถทวัร์    6.  บริการฝากขายอสังหาริมทรัพย ์

   7.   บริการขอ้มูลต่างๆ    8.  อืนๆ ระบุ _____________ 

3.  ราคาเฉลียของสินคา้และบริการทีท่านซือในแต่ละครัง 
   1.   1 - 100 บาท     2.  101 – 500 บาท 

    3.   501 – 1,000 บาท     4.  1,001 – 2,000 บาท  

   5.   2,001 – 3,000 บาท    6.  3,001 – 4,000 บาท 

   7.   4,001 – 5,000 บาท    8.  มากกวา่ 5,001 บาทขึนไป 

4.  วธีิการชาํระเงินค่าสังซือสินคา้และบริการ 

   1.   บตัรเครดิต     2.  หกับญัชีธนาคาร 

    3.   เช็คเงินสด       4.  โอนเงินเขา้บญัชีธนาคาร 

   5.   พสัดุเก็บเงินปลายทาง    6.  ธนาณติั/ตวัแลกเงิน 

   7.   จ่ายเงินสดเมือไดรั้บของ    8.  อืน ๆ ระบุ _____________ 

5. เหตุใดท่านจึงซือสินคา้และบริการผา่นอินเตอร์เน็ต (ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้) 
   1.  ตอ้งการทดลองสังซือ 

   2.  เป็นสินคา้และบริการทีทนัสมยั 
    3. เป็นวธีิการสังซือสินคา้และบริการทีทนัสมยั    
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   4.  เป็นสินคา้และบริการทีไม่ตอ้งเสียภาษี 

    5.  เป็นสินคา้และบริการทีมีราคาถูกกวา่ซือตามช่องทางจดัจาํหน่ายอืนๆ 

   6.  คุณภาพของสินคา้น่าเชือถือ 
    7. มีโปรโมชนัลด แลก แจก แถม   

   8.  มีความสะดวกในการสังซือ 

   9.  เป็นสินคา้และบริการทีมีขายเฉพาะในอินเตอร์เน็ตเท่านนั 

  10. อืนๆ ระบุ_______________ 

6.  ปัญหาและอุปสรรคทีท่านพบจากการสังซือสินคา้และบริการผา่นอินเตอร์เน็ต  
(ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้) 

   1.   ไดรั้บสินคา้ล่าชา้  
   2.   สินคา้มีคุณภาพไม่ตรงกบัทีโฆษณาไว ้
   3.   สินคา้สูญหายหรือไม่ไดรั้บสินคา้    

   4.   ขนัตอนการสังซือยุง่ยาก 

   5.    มีผูแ้อบอา้งนาํบตัรเครดิตไปใช ้    

   6.  ไม่มีบริการหลงัการขาย เช่น รับคืน เรียกเก็บเงินเกินราคาทีกาํหนดไว ้
   7.    อืนๆ ระบุ _____________   
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ตอนท ี3    การตัดสินใจซือสินค้าและบริการผ่านระบบอนิเตอร์เน็ต 
คาํชีแจง   ให้ท่านพิจารณาว่าระดบัการตดัสินใจซือสินคา้และบริการผ่านระบบอินเตอร์เน็ตของ

ท่านใหค้วามสาํคญัต่อดา้นต่างๆ ในระดบัใด โดยใส่เครืองหมาย      ในขอ้ทีตรงกบัความ
เป็นจริงมากทีสุด 

   5   หมายถึง   มีการตดัสินใจซือมากทีสุด 

   4   หมายถึง   มีการตดัสินใจซือมาก 
   3   หมายถึง   มีการตดัสินใจซือปานกลาง 

   2   หมายถึง   มีการตดัสินใจซือนอ้ย 

   1   หมายถึง   มีการตดัสินใจซือนอ้ยทีสุด 

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ระดับการตัดสินใจซือ 
5 4 3 2 1 

1. ด้านผลติภัณฑ์      

1.1 ความมีชือเสียงและภาพลกัษณ์ของตราสินคา้      

1.2 สินคา้และบริการมีคุณภาพ      

1.3 ความน่าเชือถือของรายละเอียดของสินคา้และ
บริการ 

     

1.4 การแสดงรูปตวัอยา่งสินคา้และบริการประกอบ
ในรายละเอียด 

     

1.5 มีสินค้าและบริการหลากหลายตามทีลูกค้า
ตอ้งการ 

     

2. ด้านราคา      

2.1 สินคา้และบริการมีราคาถูกกวา่การซือดว้ยวธีิอืน      

2.2 การแสดงสินคา้และบริการไวอ้ยา่งชดัเจน      

2.3 ราคาเหมาะสมเมือเทียบกบัคุณภาพ      

2.4 เชือมนัในความปลอดภยัของการชาํระเงิน      

2.5 ความสะดวกของวธีิชาํระเงิน      

3. ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย      

3.1 ความสะดวกของขนัตอนการสังซือ      

3.2 ความตรงต่อเวลาในการจดัส่งสินคา้      
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ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ระดับการตัดสินใจซือ 

5 4 3 2 1 
3.3 สามารถสังซือสินคา้ไดต้ลอด 24 ชม.      

3.4 การส่งสินคา้ถึงมือผูรั้บ      

3.5 เวบ็ไซตข์องผูใ้หบ้ริการใชง้านง่าย      

4. ด้านการส่งเสริมการตลาด      

4.1 การรับประกนัในการจดัส่งสินคา้      

4.2 การติดตามหลงัการขาย      

4.3 การลด แลก แจก แถม เมือมีการสังซือสินค้า
หรือบริการ 

     

4.4 การสะสมยอดซือแก่สมาชิก เพือนํามาเป็น
ส่วนลดหรือแลกของแถม 

     

4.5 มีการออกแบบเวบ็ไซตที์ดึงดูดลูกคา้      

5. ด้านบุคลากร      

5.1 พนกังานมีความรู้ในตวัสินคา้และบริการ      

5.2 ความรู้ ความเชียวชาญในการแกไ้ขปัญหา      

5.3 การบริการของ Technical Support      

5.4 การบริการของพนกังานขาย      

5.5 พนักงานสามารถเสนอทางเลือกอืนเมือท่าน
ตอ้งการ 

     

6. ด้านกระบวนการให้บริการ      

6.1 เวบ็ไซต์(web site) มีความสวยงาม ใชง่้าย ให้
รายละเอียดสินคา้และบริการชดัเจนและครบถว้น 

     

6.2 ความแปลกใหม่ของการออกแบบเวบ็ไซต ์      

6.3 ชือเสียงของเวบ็ไซตที์ขายสินคา้และบริการ      

6.4 การปรับปรุงขอ้มูลและบริการบนอินเตอร์เน็ต
ใหท้นัสมยัอยูเ่สมอ 

     

6.5 มีการเปรียบเทียบสินค้าและราคาระหว่าง
ผลิตภณัฑ ์

     

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

 

113 

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ระดับการตัดสินใจซือ 

5 4 3 2 1 
7. ด้านสภาพแวดล้อมในการให้บริการ      

7.1 การจองหรือซือสินคา้และบริการเสร็จสินใน
ขนัตอนเดียว (One Stop Service)  ตงัแต่การหาขอ้มูล 
เลือกบริการทีตอ้งการและทาํการจองและชาํระเงินได้
ทนัที 

     

7.2 การชาํระเงินผ่านบตัรเครดิตหรืออินเตอร์เน็ต
แบงคกิ์งทีมีความปลอดภยั 

     

7.3 มีบริการตอบคาํถามให้ลูกคา้สอบถามขอ้มูล
เพิมเติมหรือซักถามทางอีเมลล์ได้ทนัทีหากเกิดปัญหา
หรือขอ้สงสัย 

     

7.4 มีระบบอาํนวยความสะดวกให้กบัลูกคา้ทีเคย
ใชบ้ริการแลว้ เช่น สามารถทาํการจองไดใ้นเวลารวดเร็ว 

     

7.5 มีการรักษาขอ้มูลของลูกคา้ใหเ้ป็นความลบั      

 

ตอนท ี4     การแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 
............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 

ขอขอบพระคุณเป็นอย่างมาก ทกีรุณาสละเวลาตอบแบบสอบถามฉบับนี 
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ภาคผนวก ข 
หนงัสือเชิญผูเ้ชียวชาญตรวจเครืองมือวจิยั 
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