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52601738 : สาขาการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน 

คําสําคัญ : พฤติกรรม / การตัดสินใจเลือกซ้ือสินคาและบริการ / พาณิชยอิเล็กทรอนิกส 
  วรวีร คัมภีระสุข : พฤติกรรมและการตัดสินใจเลือกซ้ือสินคาและบริการพาณิชยอิเล็กทรอนิกส ของ
นักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการคาไทย. อาจารยที่ปรึกษาการศึกษาคนควาอิสระ 
: อ. ดร. วโิรจน เจษฎาลักษณ.  117  หนา. 
 
  การวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาพฤติกรรมและการตัดสินใจเลือกซ้ือสินคาและบริการพาณิชย
อิเล็กทรอนิกส และศึกษาเปรียบเทียบการตัดสินใจซ้ือสินคาและบริการพาณิชยอิเล็กทรอนิกสของนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการคาไทย จําแนกตามเพศ ชั้นปที่ ศึกษา สาขาวิชาที่ศึกษา  
ภูมิลําเนา และรายไดเฉล่ียตอเดือน ดําเนินการศึกษาโดยใชแบบสอบถามกับกลุมตัวอยางจํานวน 400 คน 
วิเคราะหขอมูลโดยใชคารอยละ คาเฉล่ีย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบคา t-test คา F-test (One Way 

Analysis of Variance) และการเปรียบเทียบคาเฉล่ียรายคูตามวิธีของ Sheffe’s โดยกําหนดระดับนัยสําคัญทางสถิติ 
0.05 
 ผลการวิจัย พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศหญิง กําลังศึกษาอยูในชั้นปที่ 1 สาขาการตลาด  มี
ภูมิลําเนาอยูในกรุงเทพมหานคร รายไดเฉล่ียตอเดือนอยูในระดับ 5,000 - 10,000 บาท/เดือน พฤติกรรมการซ้ือ
สินคาและบริการพาณิชยอิเล็กทรอนิกส พบวา กลุมตัวอยางทั้งหมดเคยมีการซ้ือสินคาและบริการพาณิชย
อิเล็กทรอนิกส คิดเปนรอยละ 100 จําแนกตามระยะเวลาใชอินเทอรเน็ตโดยเฉล่ียใน 1 สัปดาห มากกวา 20 

ชั่วโมง/สัปดาห สถานที่ที่ใชอินเทอรเน็ตเปนประจํา  คือ ที่บาน แหลงที่รูจักการซ้ือสินคาและบริการพาณิชย
อิเล็กทรอนิกสคร้ังแรก คือ เว็บไซต ประเภทของสินคาพาณิชยอิเล็กทรอนิกสที่เคยซ้ือ คือ เส้ือผา เคร่ืองแตงกาย 
และเคร่ืองประดับ เชน นาฬิกา สรอย ตุมหู ฯลฯ  ประเภทของบริการพาณิชยอิเล็กทรอนิกสที่เคยใชบริการ คือ 
บริการจองบัตรชมภาพยนตร จํานวนการซ้ือสินคาและบริการพาณิชยอิเล็กทรอนิกสใน 1 ป คือ จํานวน 1 - 3 คร้ัง 
ราคาเฉล่ียของสินคาและบริการพาณิชยอิเล็กทรอนิกสในการซ้ือแตละคร้ัง คือ 100 - 500 บาท เว็บไซตที่เคยส่ังซ้ือ
สินคาและบริการพาณิชยอิเล็กทรอนิกส คือ www.weloveshopping.com วิธีการชําระเงินคาส่ังซ้ือสินคาและ
บริการพาณิชยอิเล็กทรอนิกส คือ โอนเงินผานตู ATM  และปญหาที่พบจากการส่ังซ้ือสินคาและบริการพาณิชย
อิเล็กทรอนิกส คือ ไดรับสินคาลาชากวากําหนด 
 ผลการศึกษาขอมูลเ ก่ียวกับการตัดสินใจเลือกซ้ือสินค าและบริการพาณิชยอิเ ล็กทรอนิกส 
ประกอบดวย 7 ดาน ในภาพรวมอยูในระดับมาก เรียงตามลําดับคาเฉล่ีย ไดแก ดานมาตรฐานสินคาและบริการ 
ดานความปลอดภัยและความนาเชื่อถือ ดานความทันสมัยของเทคโนโลยี ดานมูลคาสินคาและบริการ ดานการ
ขนสงและจัดจําหนาย คานิยมและการดําเนินชีวิต และดานการสงเสริมการตลาด ตามลําดับ 
  ผลการเปรียบเทียบการตัดสินใจเลือกซ้ือสินคาและบริการพาณิชยอิเล็กทรอนิกสในภาพรวม พบวา 
นักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการคาไทย ที่มีเพศ ชั้นปที่ศึกษา สาขาวิชาที่ศึกษา 
ภูมิลําเนา และรายไดเฉล่ียตอเดือนตางกัน มีคาเฉล่ียการตัดสินใจซ้ือสินคาและบริการพาณิชยอิเล็กทรอนิกส
แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ  แตเม่ือวิเคราะหรายดานพบวา นักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะ
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บริหารธุรกิจ สาขาการตลาดและสาขาการเงิน มีการตัดสินใจดานมูลคาสินคาและบริการแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยนักศึกษาสาขาการตลาดมีการตัดสินใจเลือกซ้ือสูงกวานักศึกษาสาขาการเงิน 
สวนดานมาตรฐานสินคาและบริการ ดานการขนสงและจัดจําหนาย ดานการสงเสริมการตลาด ดานความปลอดภัย
และความนาเชื่อถือ ดานความทันสมัยของเทคโนโลยี และดานคานิยมและการดําเนินชีวิต พบวา มีความแตกตาง
กันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ 
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ADMINISTRATION STUDENTS, THE UNIVERSITY OF  THE THAI CHAMBER OF COMMERCE. 
INDEPENDENT STUDY ADVISOR : VIROJ JADESADALUG. Ph.D. 117 pp. 

 

 This research has an objective to study the consumer behavior and purchasing 
decision of products and services through e-commerce. This research is the study of 400 
Bachelor of Business Administration students of Thai Chamber of Commerce University, 
grouping them into different genders, education level, subject of interest, geographics, and 
income per month. It is completed by using a set of questionnaires with percentage analysis, 
average analysis, standard deviation analysis, t-test analysis, F-test (One Way Analysis of 
Variance), and Sheffe’s Method with statistical significance of 0.05. 

 The research result finds that the biggest sample size is females who are in their 
Bachelor year. Their homeland is in Bangkok of Thailand. Their income per month is 5,000 to 
10,000 Baht. For consumer behavior, it is found that a big portion of the sample size has 
purchased products and services through e-commerce. Percentage analysis of the time to 
use the Internet finds that on average of 1 week, the sample size uses the Internet more than 
20 hours/week. The location that they use the Internet most are home and institution. Their 
sources of e-commerce products and services are websites. The products that have been 
purchased most through e-commerce are cloths and accessories, including watch, necklace, 
earrings, etc. The services that have been consumed through e-commerce are to reserve the 
movie tickets. The main portion of the sample size purchases the products and services 
through e-commerce 1-3 times per year. The price range mostly spent is 100-500 Baht. The 
websites that are used to purchase products and services are www.weloveshopping.com. The 
method to pay for the ordered products and services online is transfer through ATM machine. The 
problem encountered from ordering products and services online is late delivery 

 The research result shows that 7 decision factors to buy products and services 
through e-commerce, from the most influential factor, are products and services standard, 
safety and reliability, modernity of technology, products and services value, delivery and 
selling process, social value and lifestyle, and marketing promotions. 

 The analysis has shown that there is no statistically significant difference in 
purchasing process to buy products and services through e-commerce by Bachelor of 
Business Administration of Thai Chamber of Commerce University students in terms of their 
genders, education level, subject of interest, geographics, and income per month.  However, 
the analysis has shown that the Bachelor students who major in Marketing and Finance have 
statistically significant difference at 0.05 in purchasing decision in terms of products and 
services values. The marketing major students have higher products and services values 
average than the finance major students.  Products and services standard, delivery and 
selling process, marketing promotions, safety and reliability, modernity of technology, and 
social value and lifestyle have no statistically significant. 
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กิตติกรรมประกาศ 
 
 ผูวิจัยขอกราบขอบพระคุณ  อาจารย ดร.วิโรจน  เจษฎาลักษณ อาจารยที่ปรึกษาการ
คนควาอิสระ อาจารย ดร.สวรรยา ธรรมอภิพล และ อาจารย ดร.ธีรพงษ บัวหลา ที่ใหความกรุณา
เสียสละเวลาในการใหคําแนะนําตาง ๆ และเปนที่ปรึกษาในการจัดทําการคนควาอิสระน้ีจนสําเร็จ
ลุลวง อีกทั้งขอขอบพระคุณคณบดี เจาหนาที่ และนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ  มหาวิทยาลัย
หอการคาไทย ทุกทาน ที่เปดโอกาสใหผูวิจัยทําการศึกษา เก็บรวบรวมขอมูล  และใหความรวมมือ
เปนอยางดีในการตอบแบบสอบถาม ทําใหไดขอมูลที่เปนประโยชนตอการวิจัย 
 ขอขอบพระคุณอาจารยทุกทานของคณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการภาครัฐ
และภาคเอกชน ที่ไดใหความรู ใหแนวทางในการดําเนินชีวิต และขอขอบพระคุณผูชวยศาสตร -
จารย ดร.พิทักษ ศิริวงศ และอาจารยสิริชัย ดีเลิศ ที่กรุณาเปนผูเชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือวิจัยใน
คร้ังน้ี ขอบคุณพ่ีนองและเพ่ือนสาขาวิชาการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน MPPM รุน 3 สําหรับ
มิตรภาพที่อบอุน ความชวยเหลือตาง  ๆ ตลอดจนกําลังใจที่มีใหตลอดระยะเวลาสองปที่เรียน
รวมกัน และจนถึงปจจุบันก็ยังคงมีใหกันเสมอ  
 เหนือส่ิงอ่ืนใดการคนควาอิสระเลมน้ีจะไมสามารถสําเร็จได หากปราศจากความ
ชวยเหลือ คําแนะนํา ความหวงใย และกําลังใจอันมีคาจากคุณพอและคุณแม ที่คอยดูแลมาตลอดจน
ประสบความสําเร็จในการศึกษาร่ําเรียนและการทํางาน ขอมอบความสําเร็จน้ีแดทานทั้งสอง รวมทั้ง
สมาชิกทุกคนในครอบครัวทั้งคุณยา  คุณปา คุณนา พ่ีชาย พ่ีสาว นองชาย ที่ชวยเหลือและเปน
กําลังใจใหตลอดมาคะ 
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บทที่ 1 
 

บทนํา 
 

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

 อินเทอรเน็ตถือเปนส่ิงจําเปนในการดําเนินชีวิตประจําวันของคนยุคใหม ไมวาจะเปน
การทํางานหรือการใชชีวิตประจําวันก็หลีกเล่ียงไมพนการใช อินเทอร เน็ตเขามาเก่ียวของ 
เทคโนโลยีคอมพิวเตอรจึงไดรับการพัฒนาอยางรวดเร็วในทุกสาขาอาชีพ ซ่ึงลวนแตตองการเพ่ิม
ประสิทธิภาพการทํางานของตนและองคกร โดยเฉพาะการทําธุรกิจน้ัน การบริการลูกคาอยางมี
ประสิทธิภาพและรวดเร็วทันใจถือเปนปจจัยสําคัญที่สรางความเปนตอในเชิงธุรกิจใหเหนือกวา
คูแขงขันทางการคารายอ่ืน การนําระบบอินเทอรเน็ตมาใชเพ่ือการคาจึงเพ่ิมมากขึ้น ดังน้ันเจาของ
ธุรกิจและผูบริโภค จําเปนตองมีความรูเก่ียวกับอินเทอรเน็ต เพราะอินเทอรเน็ตมีบทบาทสําคัญใน
การแลกเปล่ียนขอมูลขาวสารตาง ๆ ทุกหนทุกแหงจากทั่วทุกมุมโลก และสามารถทําธุรกรรมซ้ือ
ขายสินคาระหวางกันได ดังน้ันจึงเกิดการดําเนินธุรกิจบนอินเทอรเน็ต หรือ พาณิชยอิเล็กทรอนิกส 
(E-commerce) ขึ้น ซ่ึงการซ้ือขายสินคาและบริการสามารถดําเนินการไดตลอดเวลา และไมจํากัด
ดานระยะทาง จึงเปนธุรกิจรูปแบบใหมที่กําลังไดรับความนิยมและเติบโตขึ้นอยางตอเน่ือง  

 การพาณิชยอิเล็กทรอนิกสเริ่มเติบโตขึ้นในทศวรรษ 1970 และถูกพัฒนาอยางกาว
กระโดดเม่ือเขาสูยุคของเว็บไซตที่เกิดขึ้นในชวงป  พ.ศ. 2537 (1994) จนเขาสูชวงดอทคอมใน
สหรัฐอเมริกาที่มีอิทธิพลตอความนิยมไปทั่วโลกรวมไปถึงประเทศไทยดวย โดยการเติบโตของ
ยอดขายผานพาณิชยอิเล็กทรอนิกสมีอัตราการเติบโตที่ตอเน่ือง ปจจัยหลักมาจากจํานวนคนใช
อินเทอรเน็ตที่เพ่ิมสูงขึ้นเร่ือย ๆ ในทุกปของผูคนทั่วโลก ในป  พ.ศ. 2551 (2008) บริษัท นีลเส็น 
มีเดีย รีเสิรช จํากัด หรือ เอซี นีลเส็น ของสหรัฐอเมริกา ไดทําการสํารวจผูใช อินเทอรเน็ตทั่วโลก
มากกวา 50% เคยซ้ือสินคาผานทางอินเทอรเน็ตอยางนอยหน่ึงคร้ังในระยะเวลาหน่ึงเดือน และ
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2 

 

 

มากกวา 85% ของผูใชอินเทอรเน็ตทั่วโลก เคยซ้ือสินคาผานทางอินเทอรเน็ตมาแลว สวนใน
ประเทศไทยศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ หรือ เนคเทค (NECTEC) ได
รายงานจํานวนผูใชอินเทอรเน็ต ป พ.ศ. 2553 (2010) วาผูใชอินเทอรเน็ตรอยละ 57.2 เคยซ้ือสินคา
และบริการผานอินเทอรเน็ต  โดยผูบริโภคกลุมวัยทํางานนิยมซ้ือสินคาทางอินเทอรเน็ตมากที่สุด 
รองลงมาคือกลุมนิสิตนักศึกษา  แสดงใหเห็นวารูปแบบการดํารงชีวิตและพฤติกรรมผูบริโภค
เปล่ียนแปลงจากเดิมที่นิยมออกไปซ้ือสินคาหรือบริการตามสถานที่ตาง ๆ เปล่ียนมาน่ังอยูหนาจอ
คอมพิวเตอรที่บาน ที่ทํางาน หรือหนาโทรศัพทมือถือเคล่ือนที่  เพียงเชื่อมตออินเทอรเน็ตคนหา
ขอมูลเก่ียวกับสินคาและบริการที่ตองการ สามารถส่ังซ้ือหรือจองสินคาและบริการน้ัน ๆ  ผาน
เครือขายอินเทอร เน็ตบนหนา เว็บไซตไดในเวลาอันรวดเร็ว  ซ่ึงเปนเรื่องที่ทําไดงายและ
สะดวกสบาย ผูบริโภคมีโอกาสเลือกสินคาที่ถูกใจ สามารถเปรียบเทียบราคา ตรวจสอบผลสะทอน
กลับจากผูบริโภครายอ่ืนไดอยางสะดวกรวดเร็วกอนตัดสินใจซ้ือ เพ่ือใหไดสินคาและบริการตรง
ตามความตองการมากที่สุด แตธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนิกสในประเทศไทยน้ันก็พบอุปสรรคบาง 
เชน เรื่องความปลอดภัยทางการซ้ือขาย ผูบริโภคบางคนกลัววาจะถูกนําขอมูลบัตรเครดิตไปใช
ในทางมิชอบ หรือขอมูลสวนตัวอาจถูกเปดเผย ปจจุบันเจาของธุรกิจสวนใหญไดแกไ ขปญหา
ดังกลาว โดยสรางระบบรักษาความปลอดภัยของขอมูลใหมีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น (ศูนยพัฒนา
พาณิชยอิเล็กทรอนิกส, 2546 ) เพ่ือใหผูบริโภคเชื่อใจและไววางใจในการเลือกซ้ือสินคาและบริการ  

 จากผลสํารวจของเนคเทคขางตนทําใหทราบวากลุมนักศึกษาน้ันนับเปนกลุมประชากร
กลุมหน่ึงที่ใหความสนใจกับพาณิชยเล็กทรอนิกสในปจจุบันมากขึ้น เพราะนักศึกษาเปนวัยที่ชอบ
ความทันสมัย และนิยมในส่ิงที่ใหความสะดวกสบายในการดําเนินชีวิตประจําวันของตน ซ่ึง
สอดคลองกับมหาวิทยาลัยหอการคาไทยท่ีเปนมหาวิทยาลัยเอกชนชั้นนําทางดานธุรกิจที่มีชื่ อเสียง
ของประเทศไทยมาอยางยาวนาน มหาวิทยาลัยหอการคาไทยไดสนับสนุนใหใชคอมพิวเตอรและ
อินเทอรเน็ตในการเรียนการสอนในทุกสาขาวิชา และการลงทะเบียนเรียนของนักศึกษา โดยในป
การศึกษา 2551-2554 ที่ผานมา มหาวิทยาลัยหอการคาไทยไดเปล่ียนหลักสูตรการเรียนการสอนใน
ระดับปริญญาตรีทั้งหมดเปนระบบไฮบริด (Hybrid) คือ การผสานระบบอีเลิรนน่ิง (E-Learning) 

เขากับการเรียนการสอนในหองเรียน ซ่ึงผูเรียนจะตองมีปฏิสัมพันธกับเพ่ือนในชั้นเรียนและอาจารย 
เพ่ือประยุกตใชระบบไฮบริด นักศึกษาที่สมัครเรียนระดับปริญญาตรีหลักสูตร 4 ป ทุกคนจะไดรับ

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



3 

 

 

คอมพิวเตอรโนตบุคที่สามารถเชื่อมตอกับระบบไวไฟ (Wifi) ครอบคลุมทั่วมหาวิทยาลัย เพ่ือใช
อินเทอรเน็ตในการดาวนโหลดเน้ือหาการเรียนการสอนในเว็บไซตของมหาวิทยาลัย และคนหา
ขอมูลประกอบการเรียนตามหัวขอที่อาจารยผูสอนกําหนดกอนเขาชั้นเรียน (www.utcc.ac.th) แสดง
ใหเห็นวานักศึกษาปริญญาตรีมหาวิทยาลัยหอการคาไทยเปนผูที่เคยใชอินเทอรเน็ตมาแลวแทบทุก
คน จึงคาดวาจะมีนักศึกษาจํานวนไมนอยที่เคยเลือกซ้ือสินคาและบริการพาณิชยอิเล็กทรอนิกส
มาแลว 

 จากขอมูลขางตน ทําใหผู ศึกษามีความสนใจที่จะศึกษาเก่ียวกับพฤติกรรมและการ
ตัดสินใจเลือกซ้ือสินคาและบริการพาณิชยอิเล็กทรอนิกสของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ซ่ึงเปน
กลุมคนรุนใหมที่ใชอินเทอรเน็ตในชีวิตประจําวันมาก และเปนกลุมที่มีอัตราการเติบโตในการซ้ือ
สินคาและบริการพาณิชยอิเล็กทรอนิกสที่เพ่ิมขึ้นเรื่อย ๆ เพ่ือนําผลการศึกษามาวิเคราะหวาส่ิงใดคือ
พฤติกรรมและการตัดสินใจเลือกซ้ือสินคาและบริการพาณิชยอิเล็กทรอนิกสของผูบริโภคกลุม
นักศึกษามากที่สุด 

ความมุงหมายและวัตถุประสงคของการศึกษา 
 1. เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการซ้ือสินคาและบริการพาณิชยอิเล็กทรอนิกสของนักศึกษา
ระดับปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการคาไทย   
 2.  เพ่ือศึกษาการตัดสินใจเลือกซ้ือสินคาและบริการพาณิชยอิเล็กทรอนิกสของนักศึกษา
ระดับปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการคาไทย  

 3. เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบการตัดสินใจซ้ือสินคาและบริการพาณิชยอิเล็กทรอนิกสของ
นักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการคาไทย จําแนกตามลักษณะบุคคล 

 
สมมติฐานของการศึกษา 
 การตัดสินใจเลือกซ้ือสินคาและบริการพาณิชยอิเล็กทรอนิกสแตกตางกันไปตาม
ลักษณะสวนบุคคล ดังน้ี 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



4 

 

 

 1. นักศึกษาเพศชายและหญิง มีการตัดสินใจเลือกซ้ือสินคาและบริการพาณิชย
อิเล็กทรอนิกสตางกัน 
 2. นักศึกษาชั้นปที่ ศึกษาตางกันมีการตัดสินใจเลือกซ้ือสินคาและบริการพาณิชย
อิเล็กทรอนิกสตางกัน 
 3.   นักศึกษาสาขาวิชาที่ศึกษาตางกันมีการตัดสินใจเลือกซ้ือสินคาและบริการพาณิชย
อิเล็กทรอนิกสตางกัน 
 4. นักศึกษา ภูมิลํา เนาตางกันมีการตัดสินใจเลือกซ้ือสินคาและบริการพาณิชย
อิเล็กทรอนิกสตางกัน 
 5.   นักศึกษามีรายไดเฉล่ียตอเดือนตางกันมีการตัดสินใจเลือกซ้ือสินคาและบริการ
พาณิชยอิเล็กทรอนิกสตางกัน 

 

ขอบเขตของการศึกษา 

 1. ขอบเขตเชิงเน้ือหา ศึกษาพฤติกรรมและการตัดสินใจเลือกซ้ือสินคาและบริการ
พาณิชย อิ เ ล็กทรอนิกส  และเปรียบเทียบการตัดสินใจ เลือกซ้ือสินคาและบริการพาณิชย
อิเล็กทรอนิกสจําแนกตามลักษณะสวนบุคคลของนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ 
มหาวิทยาลัยหอการคาไทย โดยการศึกษาน้ีจะศึกษาการทําธุรกรรมพาณิชยอิเล็กทรอนิกสผาน
ระบบเครือขายอินเทอรเน็ตเทาน้ัน 

 2. ขอบเขตเชิงประชากร กลุมประชากรที่ใชในการศึกษาครั้งน้ี คือ นักศึกษาคณะ
บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการคาไทย ระดับปริญญาตรีภาคปกติ ในปการศึกษา 2554 ทั้งหมด 12 

สาขา เน่ืองจากคณะบริหารธุรกิจเปนคณะที่มีชื่อเสียงและมีนักศึกษามากที่สุด  ของมหาวิทยาลัย 
โดยเลือกเฉพาะคนที่เคยส่ังซ้ือสินคาและบริการพาณิชยอิเล็กทรอนิกส จํานวน 400 คน 

 3. ขอบเขตเชิงระยะเวลา ระยะเวลาที่ใชในการวิจัยคือ ตั้งแตเดือนมกราคม 2554 - 
ธันวาคม 2554 รวมระยะเวลา 10 เดือน โดยรวบรวมขอมูลดวยแบบสอบถามในเดือนกรกฎาคม - 
สิงหาคม 2554 

 4. ขอบเขตเชิงพ้ืนที่ พ้ืนที่ที่ใชในการวิจัย คือ มหาวิทยาลัยหอการคาไทย เขตดินแดง 
กรุงเทพมหานคร 
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ตัวแปรที่ใชในการวิจัย 

     ตัวแปรอิสระ ลักษณะสวนบุคคล ไดแก เพศ ชั้นปที่ศึกษา สาขาวิชาที่ศึกษา ภูมิลําเนา 
และรายไดเฉล่ียตอเดือน  
     ตัวแปรตาม การตัดสินใจเลือกซ้ือสินคาและบริการพาณิชยอิเล็กทรอนิกสแบงออกเปน      
7  ดาน  ไดแก  ดานมาตรฐานสินคาและบริการ  ดานมูลคาสินคาและบริการ  ดานการขนสงและจัด
จําหนาย  ดานการสงเสริมการตลาด  ดานความปลอดภัยและความนาเชื่อถือ  ดานความทันสมัยของ
เทคโนโลยี และดานคานิยมและการดําเนินชีวิต 

ข้ันตอนการศึกษา 

     1. ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของ เพ่ือนําขอมูลรายละเอียดมาอางอิงในการวิจัย 
     2. เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 

  2.1 ใชแบบสอบถามเพ่ือสํารวจพฤติกรรมและการตัดสินใจเลือก ซ้ือสินคาและ
บริการพาณิชยอิเล็กทรอนิกสของกลุมตัวอยาง 

 2.2   การหาคุณภาพของเครื่องมือโดยวิเคราะหหาคาดัชนีความสอดคลอง (IOC) 
และวิเคราะหหาคาความเชื่อม่ัน (Reliability) ของแบบสอบถาม 

      3. การเก็บรวบรวมขอมูล ผูวิจัยเก็บรวบรวมขอมูลดวยตนเองโดยใชแบบสอบถามกับ
นักศึกษาระดับปริญญาตรทีี่เปนกลุมตัวอยาง ชวงเดือนสิงหาคม 2554  

      4. การวิเคราะหขอมูล วิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติเพ่ือหาคารอย
ละ คาเฉล่ีย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน คา t-test และ F-test (One Way Analysis of Variance) และใช
วิธีของ Sceffe’s เปรียบเทียบรายคูในกรณีที่มีผลการทดสอบ F-test มีนัยสําคัญทางสถิติ 
 

นิยามศัพทเฉพาะ 

  1. การตัดสินใจเลือกซ้ือสินคาและบริการพาณิชยอิเล็กทรอนิกส  หมายถึง ผูบริโภคหรือ
ลูกคา มีเกณฑในการประกอบการตัดสินใจซ้ือสินคาและบริการทางเว็บไซต  ประกอบดวย 7 ดาน 
ไดแก  
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  1.1 ดานมาตรฐานสินคาและบริการ หมายถึง การตัดสินใจซ้ือสินคาและบริการที่ได
คุณภาพและมาตรฐาน สามารถตอบสนองความตองการและความพึงพอใจแกผูบริโภค 

  1.2 ดานมูลคาสินคาและบริการ หมายถึง ตนทุนของสินคาและความคุมคาของราคา
ตอการตัดสินใจซ้ือของผูบริโภค  
 1.3 ดานการขนสงและจัดจําหนาย หมายถึง ระบบการสงสินคาและบริการใหถึง
จุดหมายปลายทางที่กําหนด 

 1.4 ดานการสงเสริมการตลาด หมายถึง การทําใหสินคาและบริการเปนที่รูจัก ไมวา
จะเปนการโฆษณา การประชาสัมพันธ หรือการสงเสริมในทางอ่ืน 

 1.5 ดานความปลอดภัยและความนาเชื่อถือ หมายถึง การรักษาความปลอดภัยในการ
โกงหรือปลอมแปลงสินคา  รักษาความลับดานขอมูลของลูกคา และการสรางความไวใจความ
นาเชื่อถือของเว็บไซตหรือรานคาที่ใหบริการ  
 1.6 ดานความทันสมัยของเทคโนโลยี หมายถึง การนําเทคโนโลยีดานคอมพิวเตอร
และโปรแกรมคอมพิวเตอรกราฟกสมัยใหม มาชวยสรางเว็บไซตใหสวยงาม มีลูกเลนดึงดูดใจ  

 1.7 ดานคานิยมและการดําเนินชีวิต หมายถึง การตัดสินใจเลือกในส่ิงที่ผูบริโภคเห็น
วามีคุณคา นากระทํา นายกยอง เปนส่ิงที่กําลังไดรับความนิยมความสนใจจากคนหมูมาก  เพ่ือ
ตอบสนองความตองการของตนเอง 
 2. พฤติกรรมการซ้ือสินคาและบริการพาณิชยอิเล็กทรอนิกส หมายถึง  ความถ่ีในการใช
อินเทอรเน็ต  ลักษณะการซ้ือการใชสินคาและบริการ  ประเภทของสินคาและบริการที่ เคยซ้ือ 
เว็บไซตที่เคยใชบริการ และรูปแบบของวิธีการชําระเงิน 

กรอบแนวคิดการวิจัย 
    ในการศึกษาพฤติกรรมและการตัดสินใจเลือกซ้ือสินคาและบริการพาณิชยอิเล็กทรอนิกส
ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ  มหาวิทยาลัยหอการคาไทยน้ัน เปนเพียงกลุม
ตัวอยางหน่ึงที่ถูกยกขึ้นมาทําการวิจัย ซ่ึงมีลักษณะสวนบุคคลแตกตางกันไปตามเพศ ชั้นปที่ศึกษา 
สาขาวิชาที่ศึกษา ภูมิลําเนา และรายไดเฉล่ียตอเดือน ยอมมีพฤติกรรมและการตัดสินใจเลือกซ้ือ
แตกตางกันตามแตละบุคคล จึงทําใหเกิดแนวคิดที่จะสรางกรอบการวิจัยตามตัวแปรดังน้ี  
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                    ตัวแปรอิสระ           ตัวแปรตาม 

 

 

 

 

 

 
 

 

ภาพที่ 1 : กรอบแนวคิดในการศึกษาวิจัย 
 
ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 
 1. เพ่ือทราบพฤติกรรมการซ้ือสินคาและบริการพาณิชยอิเล็กทรอนิกสของผูบริโภค
กลุมนิสิตนักศึกษา  
 2.  เพ่ือทราบการตัดสินใจเลือกซ้ือสินคาและบริการพาณิชยอิเล็กทรอนิกสของผูบริโภค
กลุมนิสิตนักศึกษา 
 3. เพ่ือทราบถึงความแตกตางของการตัดสินใจเลือกซ้ือสินคาและบริการพาณิชย
อิเล็กทรอนิกส จําแนกตามลักษณะสวนบุคคลของผูบริโภคกลุมนิสิตนักศึกษา 
 4. เพ่ือเปนประโยชนตอเจาของธุรกิจสามารถนําขอมูลไปใชกําหนดกลยุทธทาง
การตลาดดานสินคาและบริการพาณิชยอิเล็กทรอนิกสใหสอดคลองและตรงกับความตองการของ
กลุมผูบริโภคเปาหมายท่ีกําหนด 

 5.  เพ่ือใหผูบริโภคทั่วไปสามารถนําขอมูลไปใชในการประกอบการตัดสินใจเลือกซ้ือ
สินคาและบริการพาณิชยอิเล็กทรอนิกส 
 

ลักษณะสวนบุคคล 
- เพศ 
- ชั้นปที่ศึกษา 
- สาขาวิชาที่ศึกษา 
- ภูมิลําเนา 
- รายไดเฉล่ียตอเดือน 

พฤติกรรมและการตัดสินใจเลือกซื้อ
สินคาและบริการพาณิชยอิเล็กทรอนิกส  
- ดานมาตรฐานสินคาและบริการ 
- ดานมูลคาสินคาและบริการ 
- ดานการขนสงและจัดจําหนาย 
- ดานการสงเสริมการตลาด 
- ดานความปลอดภัยและความนาเชื่อถือ 
- ดานความทันสมัยของเทคโนโลยี 
- ดานคานิยมและการดําเนินชีวิต    ส
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บทที่ 2 
 

วรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 
 

 การศึกษาคนควาเก่ียวกับงานวิจัย เรื่อง พฤติกรรมและการตัดสินใจเลือกซ้ือสินคาและ
บริการทางพาณิชยอิเล็กทรอนิกสของนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัย
หอการคาไทย มีวรรณกรรมและทฤษฎีที่เก่ียวของดังตอไปน้ี 
 1.  การพาณิชยอิเล็กทรอนิกส 
 2.  แนวคิดเก่ียวกับสวนประสมทางการตลาด 

 3.  แนวคิดเก่ียวกับการตัดสินใจซ้ือสินคาและบริการ 

 4.  แนวคิดเก่ียวกับพฤติกรรมผูบริโภคธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนิกส 
 5.  งานวิจัยที่เก่ียวของ  

การพาณิชยอิเล็กทรอนิกส 
 พาณิชยอิเล็กทรอนิกส  (E-Commerce)  หมายถึง  การดําเนินธุรกิจโดยใชส่ืออิเล็ก       
ทรอนิกส (ศูนยพัฒนาพาณิชยอิเล็กทรอนิกส 2546 : 1)  

 พาณิชยอิเล็กทรอนิกส (E-Commerce) คือ การซ้ือและขายสินคาตลอดจนบริการ อัน
กอใหเกิดรูปแบบของการทําธูรกิจและธุรกรรม โดยอาศัยชองทางอิเล็กทรอนิกส แทนการซ้ือและ
ขายปกติที่ตองมีหนาราน คนน่ังเฝา และย่ืนเงินสดแบบตอหนา ทั้งน้ีชองทางอิเล็กทรอนิกสที่วา 
อาจรวมหมายถึง เว็บไซต หรือ E-Commerce โทรศัพท  วิทยุ  โทรทัศน  โทรสาร  โทรศัพทมือถือ  
อุปกรณพกพาแบบไรสาย และอ่ืน ๆ (ภาวุธ พงษวิทยภานุ 2550 : 18) 

 พาณิชยอิเล็กทรอนิกส (E-Commerce) คือ การทําธุรกิจในเชิงพาณิชยผานชองทาง
อิเล็กทรอนิกส สวนใหญเปนการซ้ือขายสินคาผานระบบเครือขายอินเทอรเน็ต หรือที่เรียกวาการซ้ือ
ขายผานระบบออนไลน (ปยนุช ไชยฤกษ 2552 : 22) 
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 พาณิชยอิเล็กทรอนิกส (e-Commerce ยอมาจาก Electronic Ecommerce) คือ การดําเนิน
ธุรกิจตาง ๆ  ไมวาจะเปนการผลิต  การตลาด การขาย การชําระเงิน การขนสงสินคาโดยใชส่ือ
อิเล็กทรอนิกส ซ่ึงส่ืออิเล็กทรอนิกสน้ีไมไดหมายความถึงเพียงแคส่ืออินเทอรเน็ตแตเพียงอยางเดียว 
ยังรวมถึง โทรศัพท วิทยุ แฟกซ เปนตน ซ่ึงสามารถที่จะทําไดหลากหลายรูปแบบ ขอความ ภาพ 
และเสียง (เจริญศักดิ์ รัตนวราห และ วัชรพล เกษตระชนม 2554 : 6) 

 การพาณิชยอิ เล็กทรอนิกส น้ันเริ่มตนมานานกวา  20 ปแลว  ในทวีปยุโรปและ
สหรัฐอเมริกา โดยเริ่มจากการใชระบบแลกเปล่ียนขอมูลอิเล็กทรอนิกส หรือที่เรียกวา Electronic 

Data Interchange (EDI) ระหวางคูคาโดยการสงขอมูลทางธุรกิจ เชน ใบส่ังซ้ือสินคา ใบสงของ 
และใบเรียกชําระเงิน เปนตน เน่ืองจากการติดตั้งระบบมีราคาคอนขางสูง จึงทําใหอีดีไอถูกจํากัดอยู
แตเฉพาะในเครือขายของธุรกิจรายใหญเทาน้ัน เชน ธุรกิจคาปลีกสง ธุรกิจนําเขาสงออก และบาง
หนวยงานของรัฐบาล  เชน กรมศุลกากร เปนตน พาณิชยอิเล็กทรอนิกสเริ่มเปนที่แพรหลายสู
ประชาชนทั่วไปเม่ือ World Wide Web ไดรับการพัฒนาขึ้น พรอมกับบราวเซอรรุนแรกของโลกที่มี
ชื่อวา Mosaic ที่เกิดขึ้นในป ค.ศ. 1993 (ศูนยพัฒนาพาณิชยอิเล็กทรอนิกส 2546 : 2) 

 ประโยชนของพาณิชยอิเล็กทรอนิกส ศูนยพัฒนาพาณิชยอิเล็กทรอนิกส (2546 : 3-4) ได
กลาวถึงประโยชนของพาณิชยอิเล็กทรอนิกสไวมากมาย ทั้งในสวนของผูบริโภคและเจาของธุรกิจ 
ชวยลดชองวางระหวางองคกรขนาดเล็กและขนาดใหญ เขาสูโลกออนไลนเพ่ือแขงขันกันไดอยาง
เสรีและเทาเทียม ซ่ึงประโยชนของแตละฝายมีดังน้ี 

 1.  สําหรับผูบริโภคหรือผูซื้อ 
 1.1  สะดวกสบายในการซ้ือสินคา เพราะไมตองเสียเวลาเดินทางไปยังรานคา
โดยตรง มีสินคาและบริการใหเลือกมากมาย สามารถเลือกชมสินคาไดตลอดเวลา 24 ชั่วโมง 

 1.2  มีรานคาใหเลือกซ้ือและคนหาขอมูล เพ่ือใชตัดสินใจซ้ือสินคาและบริการได
เปนอยางดี 
 1.3 สามารถเปรียบเทียบราคาและขอมูลของสินคาและบริการ โดยรับทราบความ
คิดเห็นของผูซ้ือรายอ่ืนตอสินคาและบริการน้ันๆ ผานทางเว็บไซตไดกอนตัดสินใจซ้ือ 
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 1.4  สามารถซ้ือสินคาไดในราคาถูก เน่ืองจากไมตองผานพอคาคนกลาง  และตนทุน
บริหารจัดการรานคาต่ํา รานคาหรือเว็บไซตจึงสามารถตั้งราคาสินคาและบริการใหต่ําได ซ่ึงชวย
ตอบสนองการซ้ือสินคาของลูกคาไดอยางดี 
 2. สําหรับเจาของธุรกิจหรือผูขาย 
 2.1   สามารถทําการขายสินคาไดตลอด 24 ชั่วโมงแบบไมมีวันหยุด 

 2.2 สามารถดําเนินธุรกิจดวยตนทุนที่นอย  แตไดกําไรดี เพราะประหยัดตนทุนใน
การดําเนินงาน ทั้งดานสถานที่ ลูกจาง และตนทุนการผลิต  

 2.3   สามารถประชาสัมพันธรานคาหรือเว็บไซต และสินคาหรือบริการใหเปนที่รูจัก
ของลูกคาไดจากทั่วทุกมุมโลก เปนการสรางตลาดใหมที่สามารถเขาถึงกลุมลูกคาเปาหมายและ
ลูกคาขาจรไดดี 
 2.4 สามารถปรับแตงหนารานหรือเว็บไซต รูปแบบใหมๆ เพ่ือดึงดูดใจลูกคาได
ตลอดเวลา 
 2.5  สามารถจัดหมวดหมูสินคา เพ่ือใหลูกคาเขามาชมหรือเลือกซ้ือสินคาและบริการ
ไดอยางสะดวก และยังชี้แจงรายละเอียดสินคาแตละรายการใหแกผูบริโภคไดทราบอยางทั่วถึง 

 
 ประเภทของพาณิชยอิเล็กทรอนิกส 

 ศูนยพัฒนาพาณิชยอิเล็กทรอนิกส (2546 : 5-6) กลาววา พาณิชยอิเล็กทรอนิกสสามารถ
แบงตามประเภทการดําเนินธุรกิจไดเปน 4 รูปแบบหลัก คือ 

 1. Business-to-Business (B2B) คือ การทําธุรกรรมระหวางองคกรธุรกิจเพ่ือการคาขาย 
การจัดการการผลิตหรือวัตถุดิบ เชน การส่ังซ้ือสินคาสําหรับหางสรรพสินคาจากผูผลิต หรือการ
ส่ังซ้ือชิ้นสวนที่ใชในงานอุตสาหกรรม เปนตน ตัวอยางการดําเนินงานในประเทศไทย ไดแก ระบบ
การนําเขาและสงออกระหวางคูคาโดยใชอีดีไอผานศุลกากร หรือการติดตอธุรกิจระหวางสํานักงาน
ใหญและตัวแทนจําหนายผานอินเทอรเน็ต ระบบ  B2B ทําใหผูประกอบการสามารถเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการทํางาน และลดตนทุนลงไดอยางเปนที่นาพอใจ 
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 2. Business-to-Consumer (B2C) คือ การทําธุรกรรมระหวางผูประกอบการกับผูบริโภค
โดยตรง เปนการซ้ือขายสินคาตามปกติ เพียงแตใชส่ืออินเทอรเน็ตเขามาแทน เปนการเปดโอกาส
ใหผูประกอบการทุกประเภทสามารถขยายฐานธุรกิจใหกวางไกลมากขึ้น  

 3. Business-to-Government (B2G) คือ การทําธุรกรรมระหวางภาคธุรกิจกับภาครัฐ 
สวนใหญจะเปนการจัดซ้ือจัดจางของภาครัฐ  โดยเฉพาะอยางย่ิงในประเทศที่รัฐบาลมีการนํา
เทคโนโลยีสารสนเทศมาใชอยางแพรหลาย เชน กระทรวงกลาโหมของสหรัฐอเมริกา ที่ทําการ
ประกาศและจัดซ้ือครุภัณฑโดยใชระบบอีดีไอ ผูที่สนใจจะคาขายดวยน้ันตองสามารถใชระบบอีดี
ไอในการรับสงขอมูลได 

 4. Consumer-to-Consumer (C2C) คือ การทําธุรกรรมระหวางผูบริโภคดวยกันเอง 
โดยมากพบในรูปของการประมูลสินคาผานทางเว็บไซต ซ่ึงเว็บไซตจะทําหนาที่เปนตัวกลางนํา
ผูบริโภคสองฝายมาเจอกัน ผูบริโภคจะเปนผูตกลงรูปแบบการชําระเงินและวิธีการจัดสงสินคาเอง 
โดยเว็บไซตจะคิดคาบริการเปนรอยละของราคาสินคาที่ประมูลได 

 โครงสรางพื้นฐานของพาณิชยอิเล็กทรอนิกส ศูนยพัฒนาพาณิชยอิเล็กทรอนิกส (2546 : 

7) กลาววา พาณิชยอิเล็กทรอนิกสจะสมบูรณไดตองประกอบดวยโครงสรางพ้ืนฐานที่เหมาะสม 
ดังตอไปน้ี 

 1. โครงสรางพ้ืนฐานทางโทรคมนาคม (Telecommunication Infrastructure) เชน 
โทรศัพท ระบบวงจรเชาใยแกวนําแสง และระบบไรสาย เปนตน ควรมีอยางเพียงพอและทั่วถึงใน
ราคาที่สมเหตุสมผล เพ่ือใหการใชงานสามารถกระจายออกไปไดทั่วประเทศ 

 2. โครงสรางพ้ืนฐานทางอินเทอรเน็ต (Internet Infrastructure) บริการอินเทอรเน็ตจากผู
ใหบริการอินเทอรเน็ต (ISP) แบงไดเปน 2 ประเภท คือ บริการแบบสวนบุคคลและแบบองคกร  ทั้ง
ที่เปนระบบหมุนโทรศัพทผานโมเด็มของเครื่องคอมพิวเตอรสวนบุคคล (dial-up access) หรือแบบ
เชาสายส่ือสาร (leased line) เพ่ือใหสมาชิกภายในองคกรใชรวมกันผานเครือขายขององคกรเอง 

 3. ฮารดแวรและอุปกรณเสริมอ่ืน  ๆ (Hardware and Equipment) ไดแก อุปกรณที่
เก่ียวกับคอมพิวเตอรทั้งหลาย  ไมวาจะเปนมอนิเตอร ซีพียู คียบอรด  เมาส แสกนเนอร และ
อุปกรณเสริมอ่ืนๆ 
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 4. ซอฟตแวรอินเทอรเน็ตและการสรางเว็บไซต (Internet Software and Web Editor 
Tools) เชน ระบบปฏิบัติการที่ใชในคอมพิวเตอรแตละเคร่ือง เชน Microsoft Windows, Linux และ 

Apache และซอฟตแวรสําหรับการออกแบบเว็บไซต เชน Dreamweaver, Photoshop และ Homesite 

เปนตน 

 กิจกรรมการใชงานทางอินเทอรเน็ต (Internet Activities) รายงานผลการสํารวจกลุม
ผูใชอินเทอรเน็ตในประเทศไทยป 2553 ของสํานักงานเลขานุการคณะกรรมการเทคโนโลยี
สารสนเทศแหงชาติ ศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ พบวา ผลการสํารวจ
กิจกรรมที่ทําผานอินเทอรเน็ตมากที่สุดในป 2553 คือ การใชรับสงขาวสารไปรษณียอิเล็กทรอนิกส 
(รอยละ  27.2) รองลงมา  การคนหาขอมูล (รอยละ  26.1) การติดตามขาวสาร (รอยละ  14.1) 
ตามลําดับ นอกจากน้ีกิจกรรมที่ทําผานอินเทอรเน็ตที่มีอัตราเพ่ิมขั้นจากป 2552 คือ การชมสินคา
ผานอินเตอรเน็ท (รอยละ 1.5) จากเดิมรอยละ 0.4 

ตารางที่ 1 กิจกรรมการใชงานทางอินเทอรเน็ต (สํารวจระหวางเดือนสิงหาคม - ตุลาคม 2553) 

กิจกรรม รอยละ 
    ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส (e-mail) 27.2 

    คนหาขอมูล 26.1 

    ติดตามขาว 14.1 

    เรียนรูผานอินเทอรเน็ต   8.2 

    อานและแสดงความเห็นในเว็บบอรด   5.2 

    สนทนา   3.5 

    เลนเกมสออนไลน   2.7 

    ชมสินคา   1.5 

ที่มา : ประยุกตจากรายงานผลการสํารวจกลุมผูใชอินเทอรเน็ตในประเทศไทยป 2553, สํานักงาน
เลขานุการคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศแหงชาติ ศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและ
คอมพิวเตอรแหงชาติ  
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 สินคาและบริการที่เปนที่นิยมบนอินเทอรเน็ต สินคาและบริการที่ไดรับความนิยมซ้ือ
ทางอินเทอรเน็ตมากที่สุด คือ หนังสือ (รอยละ 34.7) รองลงมา คือ การส่ังจองบริการตาง ๆ เชน 
จองหองพักโรงแรม จองเชายานพาหนะ จองตั๋วชมภาพยนตร (รอยละ 31.3) ลําดับถัดมา คือ เส้ือผา 
เครื่องแตงกาย เชน กระเปา รองเทา เข็มขัด (รอยละ 26.7) ภาพยนตที่สงผานพัสดุ (รอยละ 17.2) 
และอุปกรณคอมพิวเตอร (รอยละ 16.7) ตามลําดับ หนังสือยังคงเปนสินคาที่ไดรับความนิยมมาก
ที่สุดบนอินเทอรเน็ตเชนปที่ผาน ๆ มา สวนสินคาที่มีการส่ังซ้ือทางอินเทอรเน็ตเพ่ิมจากป 2552 คือ 
เครื่องสําอางและนํ้าหอม การประมูลออนไลน ยาบํารุงและวิตามิน เคร่ืองใชไฟฟา และของเลน 

ตารางที่ 2 สินคาและบริการที่ผูใชอินเทอรเน็ตซ้ือบนเว็บไซต (สํารวจระหวางเดือนสิงหาคม -  
               ตุลาคม 2553) 

สินคาและบริการ รอยละ 
    หนังสือ 34.7 

    การส่ังจองบริการตาง ๆ 31.3 

    เส้ือผา เคร่ืองแตงกาย 26.7 

    ภาพยนตที่สงผานพัสดุ 17.2 

    อุปกรณคอมพิวเตอร 16.7 

ที่มา : ประยุกตจากรายงานผลการสํารวจกลุมผูใชอินเทอรเน็ตในประเทศไทยป 2553, สํานักงาน
เลขานุการคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศแหงชาติ ศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและ
คอมพิวเตอรแหงชาติ 

 การชําระเงินทางพาณิชยอิเล็กทรอนิกส 

 ปยนุช ไชยฤกษ (2552 : 34-42) กลาวไววา การทําธุรกิจซ้ือขายสินคาและบริการทาง
พาณิชยอิเล็กทรอนิกสถือเปนชองทางการตลาดที่ตองการสรางความสะดวกสบายในการซ้ือขาย
สินคาใหกับผูบริโภคอยางมาก เจาของธุรกิจจึงตองหาชองทางการชําระเงินคาสินคาและบริการที่
สะดวกรวดเร็วใหผูบริโภคไดเลือกใชบริการตามความเหมาะสม โดยระบบการชําระเงินที่เจาของ
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ธุรกิจสวนใหญเลือกใชบริการ ไดแก การโอนเงินทางไปรษณีย การโอนเงินผานธนาคาร การโอน
เงินผานบัตรเครดิต และการชําระเงินผานระบบ PayPal ซ่ึงการชําระเงินแตละแบบมีขอแตกตางใน 

การใชงาน ดังน้ี 

 1.  การโอนเงินทางไปรษณีย การโอนเงินชําระคาสินคาทางไปรษณีย ลูกคาสามารถ
เลือกใชบริการไปรษณียที่ใดก็ไดทั่วประเทศ รวมทั้งสามารถใชบริการจากตัวแทนผูใหบริการ
ไปรษณียไดตามสะดวก ซ่ึงการใชบริการโอนเงินรูปแบบน้ี แบงยอยออกมาไดอีก 4 ประเภท คือ 

 1.1 บริการธนาณัติ เปนบริการที่ใชสําหรับสงเงินไปยังปลายทางที่กําหนด โดยจะมี
ขอจํากัดของวงเงินที่จัดสง คือ บุคคลธรรมดาสามารถสงเงินไปยังปลายทางไดไมเกิน 50,000 บาท 
ธุรกิจสามารถสงเงินไดไมเกิน 9,000,000 บาท สามารถเลือกวิธีการสงธนาณัติได 4 แบบ คือ 
ไปรษณียธนาณัติธรรมดา ไปรษณียธนาณัติดวนพิเศษ โทรเลขธนาณัติ และธนาณัติออนไลน 
 1.2 บริการตั๋วแลกเงินไปรษณีย การใชบริการตั๋วแลกเงินไปรษณีย จะเหมาะกับการ
ชําระเงินคาสินคาที่มีจํานวนไมมากนัก เปนการถือตั๋วแลกเงินแทนการพกเงินสด และเปนบริการที่
มีใชภายในประเทศ โดยผูรับเงินสามารถนําตั๋วแลกเงินน้ีไปขึ้นเงินที่ทําการไปรษณียไดทุกแหงทั่ว
ประเทศ  
 1.3 บริการไปรษณียเรียกเก็บเงิน หรือพัสดุเก็บเงินปลายทาง  เปนบริการที่มีการสง
ส่ิงของเพ่ือไปเรียกเก็บเงินกับผูรับปลายทาง ซ่ึ งหากเปนพัสดุไปรษณียเก็บเงินจะสงส่ิงของเปน
พัสดุไปเรียกเก็บเงินกับผูรับสินคาปลายทาง ถาเปนไปรษณียดวนพิเศษเก็บเงินจะสงส่ิงของเปน
ไปรษณียดวนพิเศษไปเรียกเก็บเงินกับผูรับปลายทาง 

 1.4 บริการ Pay at Post บริการชําระคาสินคาและคาใชจายทั่วไปกับที่ทําการ
ไปรษณียทุกที่ผานระบบออนไลนที่ทันสมัย เปนอีกหน่ึงบริการที่สามารถอํานวยความสะดวกใน
การชําระคาใชจายใหกับประชาชนไดเปนอยางดี  
 2.  การโอนเงินผานทางธนาคาร การใชบริการโอนเงินผานทางธนาคารน้ันสามารถทํา
ไดหลายรูปแบบดวยกัน ไมวาจะเปนการโอนเงินผานเคานเตอรธนาคาร การโอนเงินผานเคร่ืองฝาก
เงินอัตโนมัติ (ATM) การโอนเงินผานบริการอินเทอรเน็ตแบงคก้ิง (e-Banking) รวมถึงการโอนเงิน
ดวยบัตรเครดิตออนไลน ซ่ึงแตละรูปแบบมีวิธีใชงานแตกตางกัน ดังน้ี 
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 2.1 การโอนเงินผานเคานเตอรธนาคาร บริการน้ีลูกคาที่ตองการโอนเงินเพ่ือชําระคา
สินคาและบริการ จะตองไปติดตอโอนเงินใหกับผูรับปลายทางผานเคารเตอรธนาคารดวยตัวเอง 
โดยจะใชบริการโอนเงินของสาขาใดก็ได แตการใชบริการโอนเงินรูปแบบน้ีสามารถทําไดเฉพาะ
วันทําการของธนาคารเทาน้ัน ปจจุบันธนาคารหลายแหงไดปรับปรุงขยายสาขาตามหางสรรพสินคา 
พรอมปรับเวลาทําการใหตอบสนองความตองการทําธุรกรรมทางการเงินของลูกคามากขึ้น ถาเปน
การโอนขามธนาคารหรือขามสาขาที่อยูตางจังหวัด ผูโอนตองเสียคาธรรมเนียมตามอัตราที่ธนาคาร
กําหนด  
  สวนกรณีการโอนเงินระหวางประเทศ ลูกคาสามารถใชบริการระบบโอนเงิน
ระหวางประเทศ (SWIFT) โดยใชเครือขายธนาคารที่มีอยูแลวทั่วโลกในการสงเงินไปยังผูรับ
ปลายทาง หรือใชบริการธนาณัติ หรือบริการสงเงินดวนทางอิเล็กทรอนิกส เชน เวสเทิรนยูเน่ียน 
(Western Union) มันน่ีแกรม (MoneyGram) ยูโรจิโร (Eurogiro) เปนตน ในประเทศไทยสวนใหญ
นิยมใชบริการผานตัวแทนของเวสเทิรนยูเน่ียนที่เปดใหบริการทั่วโลก โดยการโอนเงินจะใชเวลา
ประมาณ 15 นาที ผูรับเงินก็สามารถไปขอรับเงินที่สาขาของเวสเทิรนยูเน่ียนไดทุกแหง ถึงแมวาจะ
ไมมีบัญชีผูกไวกับเวสเทิรนยูเน่ียนก็ตาม หลักฐานที่ใชในการขอรับเงิน ไดแก บัตรประจําตัว
ประชาชนหรือหนังสือเดินทาง (Passport) ที่สําคัญตองขอหมายเลขกํากับการโอนเงินจากตนทางที่
โอนเงินมา เพราะตองนํามาใชกรอกในแบบฟอรมการขอรับเงิน 

 2.2 การโอนเงินผานเคร่ืองฝากเงินอัตโนมัติ (ATM) เปนบริการโอนเงินที่ทําได
สะดวก งาย และรวดเร็ว สามารถโอนเงินผานตู ATM ของธนาคารไดทุกแหงที่ลูกคาสะดวก ยิ่ง
ปจจุบันน้ีแตละธนาคารตางพากันติดตั้งตู ATM ใหรองรับการใชงานของลูกคาไดอยางทั่วถึง โดย
ลูกคาใชบัตร ATM เพียงบัตรเดียวทําธุรกรรมทางการเงินไดหลากหลาย ทั้งชําระคาสินคา และ
บริการ โอนเงินขามสาขา โอนเงินขามธนาคาร ซ่ึงอัตราคาบริการจะคิดตามจํานวนเงินที่โอนไปยัง
ปลายทางน้ัน 

 2.3 การโอนเงินผานบริการอินเทอรเน็ตแบงคก้ิง (e-Banking) เปนอีกทางเลือกหน่ึง
ที่กระทําไดสะดวก รวดเร็ว และไมตองเสียเวลาในการเดินทาง การใชบริการรูปแบบน้ีจะตองเปน
ลูกคาที่มีบัญชีเงินฝากกับธนาคารน้ัน  ๆ โดยบุคคลธรรมดาสามารถนําหลักฐานบัตรประจําตัว
ประชาชน และสมุดบัญชีเงินฝากไปสมัครใชบริการอินเทอรเน็ตแบงคก้ิงกับธนาคาร จากน้ัน
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ธนาคารจะใหกรอกแบบฟอรมการสมัครใชบริการ โดยเสียคาธรรมเนียมรายปใหกับธนาคารตาม
อัตราที่กําหนด 

 2.4 การโอนเงินผานบัตรเครดิตออนไลน  แมหลายคนมองวา การโอนเงินชําระคา
สินคาและบริการตาง ๆ ผานบัตรเครดิตในเร่ืองระบบความปลอดภัยน้ันยังไมเต็มรอย แตบริการน้ี
กลับไดรับความนิยมอยางมาก เน่ืองจาก เปนการทําธุรกรรมทางการเงินที่สะดวกและรวดเร็วสุด  
 สําหรับธุรกิจซ้ือขายสินคาบนอินเทอรเน็ต รานคาสวนใหญจะมีบริการชําระเงินคา
สินคาผานบัตรเครดิตใหลูกคาใชบริการอีกหน่ึงชองทาง ซ่ึงการใชบริการน้ีลูกคาจะตองกรอกขอมูล
เลขบัตรเครดิตเขาไปในระบบ กรอกชื่อเจาของบัตร และรายละเอียดที่เก่ียวกับบัตรเครดิต หรือ
บางคร้ังอาจตองกรอกขอมูลสวนตัว เชน บัตรประจําตัวประชาชน  เพ่ือระบุตัวตนของผูถือบัตรลง
ไปดวย จากน้ันเม่ือระบบตรวจสอบวาขอมูลน้ันถูกตอง วงเงินในบัตรมีเพียงพอก็จะทําการตัดเงิน
จากบัตรเครดิตเพ่ือชําระเงินใหกับรานคาที่ลูกคาใชบริการ และพอถึงรอบเวลาชําระเงินธนาคาร
เจาของบัตรเครดิตก็จะสงใบแจงหน้ีใหลูกคาชําระเงินใหกับธนาคารเจาของบัตร  รานคาหรือเจาของ
ธุรกิจที่ตองการเปดใชบริการชําระผานบัตรเครดิตออนไลน เพ่ืออํานวยความสะดวกในการจับจาย
ใชสอยของลูกคา จะตองเขาไปสมัครใชบริการบัตรเครดิตออนไลนกับธนาคารกอน ซ่ึงรานคาหรือ
เจาของธุรกิจที่จะสมัครใชบริการน้ีจะตองจดทะเบียนอยูในรูปแบบของบริษัทหรือนิติบุคคลเทาน้ัน 

  3. การโอนเงินผานระบบ PayPal  PayPal หรือ www.PayPal.com เปนเว็บไซตที่เปด
ใหบริการทําธุรกรรมทางการเงินเก่ียวกับการสงและรับเงินออนไลนระหวางผูบริโภคดวยกัน หรือ
ระหวางบุคคลกับบุคคลที่มีความปลอดภัยดานข อมูลสูงและนิยมใชงานกันทั่วโลก การใชงาน 
PayPal ในสวนของผูซ้ือจะเปนบริการชําระเงินคาสินคาและบริการตาง  ๆ ซ่ึงระบบการชําระเงิน
ของ PayPal มีทั้งการชําระเงินดวยบัตรเครดิต และบัญชีธนาคาร  โดยใชบริการชําระเงินแตละคร้ัง
ของผู ซ้ือ ทาง PayPal จะไมเปดเผยขอมูลใด  ๆ ของลูกคาใหบุคคลภายนอกทราบ  ไมวาจะเปน
หมายเลขบัตร หรือขอมูลทางการเงิน  
 สําหรับการใชงาน PayPal ของทางฝงรานคาหรือเจาของธุรกิจ จะเปนในสวนของการ
รับชําระเงินออนไลนจากผูซ้ือที่โอนเงินเขามา ซ่ึงสามารถรับชําระเงินดวยบัญชีธนาคารที่เปดไวกับ 
PayPal (ตอนลงทะเบียน) อยางไรก็ตาม กอนที่ผูซ้ือจะสามารถใชบริการโอนเงินผานระบบ PayPal 
ไดน้ัน ทางผูซ้ือจะตองลงทะเบียนสมัครสมาชิกกับทาง PayPal เสียกอน ซ่ึงการสมัครสมาชิกจะไม
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เสียคาใชจายใด ๆ ทั้งส้ิน โดยสามารถกําหนดชื่ออีเมลแอคเคาทและรหัสผานสําหรับ Login เขาใช
งาน PayPal ไดดวยตนเอง สวนทางผูขายหรือผูรับเงินก็จะตองสมัครเปนสมาชิกกับ PayPal ดวย
เชนกัน (เม่ือไดรับเมลแจงการโอนเงินจาก PayPal) เม่ือลงทะเบียนเรียบรอย ผูขายก็จะไดรับเงิน
ตามจํานวนที่โอนมา  โดยเงินจะนําไปเก็บเขาบัญชีที่ เปดไวกับ PayPal โดยผูขายหรือผูรับเงิน
สามารถโอนเงิน จายเงินใหกับผูอ่ืน หรือถอนเงินจากบัญชีใน PayPal ไปเขาบัญชีเงินฝากธนาคารที่
ตนเองมีอยูไดตามตองการ สวนคาธรรมเนียมการใชบริการกับทาง PayPal จะฟรีคาธรรมเนียมให
ลูกคาในหลาย ๆ สวน เชน ฟรีคาธรรมเนียมรายเดือน ฟรีคาธรรมเนียมในสวนของเกตเวย และฟรี
คาธรรมเนียมในการจัดตั้งบัญชี แตทุกคร้ังที่มีการทํารายการ “ยอมรับการชําระเงิน” ทาง PayPal ก็
จะคิดคาธรรมเนียม (ถาไมมีการรับเงินก็ไมคิดคาธรรมเนียม) ซ่ึงผูรับเงินจะเปนผูจายใหกับ PayPal 
ตามอัตราที่กําหนด  

 สรุป การชําระเงินทางพาณิชยอิเล็กทรอนิกสที่นิยมใชกันอยางแพรหลาย ไดแก การ
โอนเงินทางไปรษณีย  การโอนเงินผานธนาคาร  การโอนเงินผานบัตร  ATM  การโอนเงินผานบัตร
เครดิต และการชําระผานระบบ PayPal โดยลูกคาสามารถเลือกใชวิธีการชําระเงินที่ตนเองสะดวก 
ตามที่รานคาหรือเจาของธุรกิจกําหนดไว 

  ระบบการขนสงสินคา 

 ภาวุธ พงษวิทยภานุ (2550 : 94-99) กลาววา การขนสงสินคาใหกับลูกคาสามารถเลือก
วิธีสงไดหลายวิธี ซ่ึงแตละวิธีมีความเหมาะสมกับกลุมลูกคาแตกตางกัน เจาของธุรกิจหรือผูขายใน
ฐานะของผูใหบริการความสะดวกใหเกิดแกผูส่ังซ้ือสินคา จะตองเขาใจระบบการขนสงสินคาเปน
อยางดี และสามารถจัดหาบริการระบบการขนสงจัดเตรียมใหกับผูซ้ือไดในทุก  ๆ กรณี ไมวาจะเปน
ในฝงของผูใหบริการที่เปนภาครัฐและภาคเอกชน โดยมีวิธีการสงสินคาที่สามารถปรับใชใหเขากับ
ระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกส ไดหลายวิธีการดังน้ี  
 1. จัดสงสินคาโดยพนักงานขนสงสินคา  เปนการสงสินคาโดยใชพนักงานสงสินคาไป
ใหกับลูกคา โดยลูกคาสามารถจายเงินคาสินคากับพนักงานจัดสงไดทันที เปนการสรางความม่ันใจ
ใหกับลูกคาไดเปนอยางดี โดยรูปแบบการสงลักษณะน้ีเรียกวา Cash On Delivery (C.O.D) เหมาะ
กับการสงสินคาใหกับผูที่อยูในพ้ืนที่ เขต จังหวัด หรือพ้ืนที่ที่ไมไกลมาก แตอาจจะไมเหมาะสมกับ
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สินคาบางประเภทที่มีราคาสูง เพราะเส่ียงตอการทุจริตของพนักงานขนสงสินคา โดยบางหนวยงาน
อาจพิจารณาจัดจางเจาหนาที่ขนสงเปนของตนเอง บางแหงอาจใชบริการของบริษัทที่รับสงเอกสาร
หรือพัสดุแทน 

 2. จัดสงสินคาโดยผานทางไปรษณีย การจัดสงสินคาผานทางไปรษณียน้ัน ทําไดโดย
อาศัยการบริการของบริษัทไปรษณียไทย ซ่ึงมีหลากหลายรูปแบบในการจัดสง ครอบคลุมทั้งการ
จัดสงสินคาและพัสดุไปรษณียในประเทศ (Domestic Parcel) และพัสดุไปรษณียระหวางประเทศ 
(International Parcel) โดยปจจุบันไปรษณียไทยมีระบบตรวจสอบสถานะ  EMS และไปรษณีย
ลงทะเบียนภายหลังฝากสงในประเทศไทย 24 ชั่วโมง หรือใชสัญลักษณใหกับผูใชบริการดวย โดย
ติดตามผลของการฝากสงส่ิงของทางไปรษณียของผูใชบริการดวยขั้นตอนงาย ๆ เพียงเขาเว็บไซต
ของไปรษณียไทย www.thailandpost.co.th ที่หนาเว็บไซตจะมีเมนูชื่อ Track & Trace เพียงแคกรอก
หมายเลขส่ิงของจากใบเสร็จรับฝากที่ไดหลังจากสงส่ิงของที่เคานเตอร ณ  ที่ทําการไปรษณีย แลว
คลิกปุมยอมรับ ผูใชบริการก็จะทราบขอมูลสถานะส่ิงของทันที  
 3. จัดสงสินคาโดยใชบริการบริษัทขนสงเอกชน โดยสามารถเลือกใชบริการของบริษัท
ขนสงเอกชน ที่มีทั้งของไทยและของตางประเทศ เชน บริษัท ขนสง จํากัด   GDM Company 

Limited  FedEx  UPS  DHL  เปนตน ซ่ึงบริษัทเหลาน้ีจะมีบริการขนสงไปยังเมืองทาตางๆ ทั่วโลก 
ใหบริการขนสงสินคาทางบก ทางนํ้า และทางอากาศ บริการพิธีการศุลกากร ทั้งนําเขาและสงออก 
บริการบรรจุหีบหอ ขนยายเคร่ืองใช ของสวนตัว บริการสงสินคา บริการขนสงทางบกทั้งในและ
ตางประเทศ 

 หลังจากการขนสงสินคาไปยังลูกคาแลว เจาของธุรกิจจําเปนอยางย่ิงที่ตองตรวจสอบวา
สินคาน้ันถึงมือลูกคาหรือผูซ้ือหรือไม และสินคาที่ถึงมือน้ันไมไดเกิดความเสียหายอันเน่ืองมาจาก
การขนสง จนกอใหเกิดความเสียหายตอภาพลักษณของรานคาตามมา การติดตามสินคาวาถึงมือ
ลูกคาหรือไมทําไดหลายวิธี และวิธีที่งายและสะดวกที่สุด คือ การติดตอทางโทรศัพท เพ่ือสอบถาม
กับตัวลูกคาเอง หรือการสงอีเมลที่ลูกคาระบุไวในการติดตอส่ังซ้ือตั้งแตแรก  
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 ความปลอดภัยและความนาเชื่อถือ 

 ทวีศักดิ์ กาญจนสุวรรณ (2552 : 316-317) กลาวไววา การซ้ือขายสินคาและบริการตาม
รานคาทั่วไปจะชําระดวยเงินสด จึงทําใหมีโอกาสผิดพลาดจากการทําธุรกรรมนอย เน่ืองจากลูกคา
สามารถชําระเงินไดดวยตนเองและสงถึงมือผูรับโดยตรง แตสําหรับการซ้ือขายสินคาทางพาณิชย
อิเล็กทรอนิกสแลว ขั้นตอนการชําระเงินลูกคาจะตองปอนขอมูลสวนตัวที่สําคัญเก่ียวกับการเงิน จึง
จําเปนตองมีระบบรักษาความปลอดภัย และระบบชําระเงินที่มีประสิทธิภาพ เพ่ือปองกันการ
โจรกรรมขอมูล และชวยสรางความม่ันใจใหกับลูกคามากย่ิงขึ้น มาตรการรักษาความปลอดภัยมี
ดังน้ี  
 1. การรักษาความลับของขอมูล เปนการปองกันไมใหบุคคลอ่ืนไมเก่ียวของในการทํา
ธุรกรรมลวงรูขอมูลสําคัญ เชน ขอมูลบัตรเครดิต เครื่องมือที่นิยมใชในวิธีน้ี คือ การเขารหัสขอมูล 
(Data Encryption) 
 2. การรักษาความถูกตองของขอมูล เปนการรักษาขอมูลที่สงจากผูสงใหถูกตอง  และ
เหมือนเดิมทุกประการเม่ือไปถึงผู รับ โดยที่ขอมูลน้ันตองไมถูกเปล่ียนแปลงหรือแกไขจากผูมี
เจตนารายในระหวางการรับสงขอมูล เครื่องมือที่นิยมใชในวิธีน้ี คือ ลายเซ็นดิจิตอล (Digital 

Signature) 
 3.   การทําใหขอมูลพรอมใชอยูเสมอ เปนการสรางความม่ันใจใหกับผูใชวา จะสามารถ
เขาถึงขอมูล เว็บไซต หรือบริการตาง  ๆ ไดจริง และทุกเม่ือที่ตองการ ทั้งน้ีระดับของการเขาถึง
ขอมูลจะขึ้นอยูกับสิทธิ์ในการใชงานของผูใชแตละคน 

 4. การระบุอํานาจหนาที่ เปนการควบคุมการเขาถึงขอมูล โดยการระบุตัวบุคคลใหมี
อํานาจหนาที่ตามที่ไดกลาวอางไวจริง เคร่ืองมือที่นิยมใชในวิธีน้ี คือ การกําหนดรหัสผาน การใช 
Firewall และการใชเคร่ืองมือตรวจวัดทางชีวลักษณะ (Biometrics) 
 5.   การระบุตัวบุคคล เปนการพิสูจนตัวตนของผูสงขอมูล และปองกันบุคคลอ่ืนเขามา
แอบอาง เชน ผูมีเจตนารายที่ขโมยบัตรเครดิต แลวแอบอางใชสิทธิ์ในบัตรเครดิตน้ัน เปนตน 
เครื่องมือที่นิยมใชในวิธีน้ี คือ การกําหนดรหัสผาน ลายเซ็นดิจิตอล และการใชเคร่ืองมือตรวจวัด
ทางชีวลักษณะ 
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 6.   การปฏิเสธความรับผิดชอบ เปนการปองกันการปฏิเสธวาไมไดมีการรับสงขอมูล
หรือทําธุรกรรมจากฝายตาง ๆ ที่เก่ียวของ เคร่ืองมือที่นิยมใชในวิธีน้ี คือ ลายเซ็นดิจิตอล การบันทึก
เวลา และการออกใบรับประกันสินคา 

 เจริญศักดิ์ รัตนวราห และ วัชรพล เกษตระชนม (2554 : 16-20) กลาวไววา รานคาหรือ
เว็บไซตมักใสใจในขั้นตอนน้ีเปนพิเศษ เพราะตองทําใหลูกคาที่ไมรูจักรานคา ไมเคยเห็นสินคาจริง
มากอน เกิดความไวใจและเชื่อใจในรานคากอนตัดสินใจส่ังซ้ือสินคาและบริการ ดังน้ันเว็บไซต
ควรสรางความนาเชื่อถือใหกับลูกคา ดังน้ี 

 1.   เว็บไซตตองมีการจดโดเมนเนมเปนของตนเอง โดเมนเนมเปนส่ิงแรกที่ลูกคาจะ
เห็น เม่ือตองการเขา เว็บไซตมาเพ่ือซ้ือสินคา ยกตัวอยางเชน ถาผูซ้ือสินคาระหวางโดเมนเนม 
http://iphone.shopup.com (Sub Domain) กับ www.iphone.com ลูกคาจะใหความเชื่อถือกับ 
www.iphone.com  มากกวาย่ิงถาจดโดเมนเนมเปน www.iphone.co.th แลวจะดูนาเชื่อถือมากขึ้น 
เพราะการจด .co.th จะตองจดทะเบียนบริษัทกอน (ตองนําหลักฐานมาจดโดเมนเนม .co.th) และชื่อ
การจดโดเมนเนมจะตองเปนชื่อเดียวกันกับชื่อบริษัท หรือ ชื่อยอของบริษัทน้ันเอง ปจจุบันการจด
โดเมนเนม .com .net คาใชจายในการจดเพียงปละประมาณ 400 บาทเทาน้ัน 

 2. เว็บไซตควรเลือกใช  Hosting ที่มีคุณภาพ การเลือกใช Hosting มีความสําคัญมาก 
ควรหลีกเล่ียงการใช Hosting ฟรี โดยควรเลือก Hosting ที่ไดคุณภาพ Support 24 ชั่วโมง เพราะเม่ือ
เกิดปญหาขัดของจะสามารถแกไขไดทันที เพ่ือไมใหสูญเสียโอกาสทางธุรกิจ 

 3.   เว็บไซตควรมีการปรับปรุงเน้ือหาอยูเสมอ เพราะการปรับปรุงเน้ือหาภายใน
เว็บไซตอยูเสมอ นําสินคาและบริการใหม ๆ มาใหลูกคาเห็น จะทําใหลูกคาเกิดความม่ันใจวา
เว็บไซตยังเปดใหบริการอยู 
 4.   ควรมีการแสดงรายละเอียดสําหรับการติดตอกลับที่ชัดเจน ถูกตอง และติดตองาย 
ทําใหไดรับความนาเชื่อถือมากยิ่งขึ้น เพราะถาลูกคาไมสามารถติดตอเจาของธุรกิจได หรือติดตอได
บางไมไดบาง ลูกคาก็จะเกิดความไมเชื่อใจและไมอยากซ้ือสินคากับทางราน เพราะกลัววาจะไมได
รับสินคาจริง ๆ หรือไมก็ถูกหลอกใหโอนเงิน ถามีชองทางติดตอหลากลายชองทาง เชน มีหนาราน
อยูจริง มีบริษัท เบอรโทร อีเมล หรือ Live Chat Support เม่ือลูกคาติดตอมาควรติดตอกลับทันทวงที 
เพราะเปนการสรางความนาเชื่อถือ และยังสรางความประทับใจใหกับลูกคาอีกดวย 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

21 
 

 5.   ควรตรวจดูบุคคลอางอิง โดยตรวจดูจากลูกคาที่เคยส่ังสินคากับทางเว็บไซตวาลูกคา
คนกอน ๆ ไดรับสินคาที่ดี มีคุณภาพ ตรงกับรูปที่แสดงใหเห็นหรือไม รวมไปถึงการดูบทสัมภาษณ
ของลูกคาที่ใชสินคาหรือบริการไปแลว หรือถาเว็บไซตน้ันมีรางวัลที่เก่ียวของมาแสดง อยางการ
เปดตัวรานคา เปดตัวสินคา สัมภาษณเจาของธุรกิจเก่ียวกับสินคาผานทางส่ือตาง ๆ เชน หนังสือ 
รายการโทรทัศน วิทยุ เปนตน เพราะการที่ส่ือใหความสนใจก็แสดงวารานคาน้ันไววางใจได 
 6. ควรตรวจดูระยะเวลาเปดใหบริการธุรกิจ หรือเว็บไซตที่เปดมานาน ยิ่งนานก็ยิ่งมี
คุณภาพ มีความนาเชื่อถือมากกวาเว็บไซตที่ เพ่ิงเปดใหม ถาเกิดการโกงหรือหลอกลวงคงไม
สามารถเปดใหบริการไดนาน และยังเปนเครื่องการันตีถึงความเปนมืออาชีพ ความเชี่ยวชาญใน
สินคาและบริการน้ัน ๆ ดวย  
 ปจจุบันมีมิจฉาชีพจํานวนมากการซ้ือสินคาผาน เว็บไซตในประเทศไทยจึงยังไม
นาเชื่อถือเทาที่ควร ดังน้ันเว็บไซตจึงตองพยายามทําใหลูกคาเชื่อม่ันในรานมากที่สุด ส่ิงสําคัญ คือ 
ตองใหความเชื่อม่ันในคุณภาพของสินคา ซ่ือสัตย ไมโกง ใหบริการที่ดี และสรางความสัมพันธที่ดี
แกลูกคา   

  ความทันสมัยของเทคโนโลยี 

 ยีน ภูวรวรรณ (2543 : 57-62) จากชื่อของพาณิชยอิเล็กทรอนิกสน้ันส่ือความหมายในตัว 
คือ การประกอบการคาโดยใชส่ือและอุปกรณอิเล็กทรอนิกส หรือใชเทคโนโลยีเปนสวนสําคัญใน
การดําเนินการ เทคโนโลยีสําหรับพาณิชยอิเล็กทรอนิกสเปนเทคโนโลยีแบบรวม (Integrated 

Technology) คือ เปนเทคโนโลยีที่ประกอบดวยเทคโนโลยีฮารแวร ซอฟตแวร และเครือขาย  

  1. เทคโนโลยีคอมพิวเตอร  มีการพัฒนาตามกระแสของไมโครโปรเซสเซอร ขีด
ความสามารถของเครื่องเพ่ิมขึ้นมา ไมโครคอมพิวเตอรในปจจุบันมีความสามารถสูงกวาซูเปอร
คอมพิวเตอรในสมัยกอน คอมพิวเตอรทุกระดับไมวาจะเปนซูเปอรคอมพิวเตอรเมนเฟรม 
มินิคอมพิวเตอร ไมโครคอมพิวเตอร คอมพิวเตอรโนตบุค หรือแมแตปาลมท็อป ก็สามารถเชื่อมเขา
กับเครือขายอินเทอรเน็ตได 
 ระบบเครือขาย เปนการเชื่อมคอมพิวเตอรทั่วโลกถึงกันและสามารถแลกเปล่ียนขอมูล
ขาวสารตาง ๆ ได แตการเชื่อมตอน้ันจําเปนจะตองมีมาตรฐานตาง ๆ เขามาเก่ียวของ ซ่ึงมาตราฐาน
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เหลาน้ีจะทําใหอุปกรณหรือผลิตภัณฑที่ผลิตจากตางบริษัทกันสามารถใชงานรวมกันได อยางไรก็
ตาม การเชื่อมโยงเครือขายในบางคร้ังมีมาตรฐานที่ตางกัน จึงจําเปนตองมีตัวแปลงมาตรฐานหรือมี
ระบบปรับเปล่ียนบางอยาง  เพ่ือใหการเชื่อมตอทั้งสวนของฮารแวรและซอฟตแวรทํางานอยาง
สมบูรณ  
 เครือขายโทรศัพท เปนอีกเครือขายหน่ึงที่มีความสําคัญยิ่งในการเขาสู อินเทอรเน็ต และ
ปจจุบันเทคโนโลยีก็มีการพัฒนา โดยเฉพาะโทรศัพทเคล่ือนที่ไดพัฒนาปรับปรุงใหสามารถเขาสู
อินเทอรเน็ต  ซ่ึงเปนอีกส่ิงหน่ึงที่ชวยสงเสริมการประกอบพาณิชยอิเล็กทรอนิกส ดังที่มีการ
ประชาสัมพันธของโทรศัพทมือถือหลายระบบที่สามารถเชื่อมตอเขาสูอินเทอรเน็ต และทําธุรกรรม
ซ้ือขายสินคาและบริการได 
  2. เทคโนโลยีซอฟตแวร เทคโนโลยีในสวนของฮารดแวรน้ันลํ้าหนาสวนอ่ืนไปมาก 
การที่จะนําความสามารถของระบบฮารดแวรมาใชใหไดอยางเต็มที่น้ันตองพัฒนาสวนตาง  ๆ ใหมี
ประสิทธิภาพสูงขึ้นตามไปดวย โดยเฉพาะอยางย่ิงสวนของซอฟตแวรทั้งระบบปฏิบัติการและ
โปรแกรมประยุกต 
  3. โปรแกรมประยุกต คือ โปรแกรมที่สรางขึ้นมาเพ่ือตอบสนองความตองการใชงานใน
งานตาง  ๆ  ของผูใช เชน เวิรดโปรเซสเซอร สเปรดชีต  โปรแกรมนําเสนอขอมูล และอ่ืน  ๆ 
โปรแกรมประยุกตสําหรับพาณิชยอิเล็กทรอนิกสมีอยูหลายรูปแบบ เชน โปรแกรมเว็บเซิรฟเวอร 
โปรแกรมออกแบบเว็บ โปรแกรมสวนติดตอผูใช และโปรแกรมเบราเซอร อีกทั้ง โปรแกรมที่ใช
งานทั่วไปไดมีการปรับปรุงใหสามารถใชงานผานระบบเว็บไดแลว ทั้งใชงานโดยตรงและใชงาน
โดยการติดตั้งโปรแกรมเพ่ิมเติม (plug in) 
 นอกจากน้ี กราฟกสําหรับเว็บไซตก็เปนอีกองคประกอบหน่ึงที่สํา คัญที่จะชวยส่ือ
ความหมายของเว็บใหผูใชเข าใจไดงายย่ิงขึ้น รูปแบบกราฟกสําหรับเว็บมีประเภทไฟลอยู               
2 ประเภทที่นิยม คือ GIF (Graphic Interchange Format) และ JPEG (Photographic Experts Group) 

ทั้งสองไฟลน้ีเปนไฟลที่นักออกแบบเว็บสวนใหญนํามาใชบนหนาเว็บ เพราะเปนไฟลที่มีขนาดเล็ก  
เม่ือนํามาจัดแสดงบนหนาเว็บใชเวลาในการดาวนโหลดหนาเว็ปไมนาน โปรแกรมกราฟกที่นิยมใน
การสรางเว็บไซตและเพ่ิมลูกเลนดึงดูดน้ัน  ไดแก  Dreamweaver MX  Macromedia Flash MX  

Adobe Illustrator  Adobe PhotoShop  เปนตน (www.mew6.com)  
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 จากเรื่องของการพาณิชยอิเล็กทรอนิกสดังที่กลาวมาขางตน แสดงใหเห็นถึงความสําคัญ
ของพาณิชยอิเล็กทรอนิกสที่กําลังไดรับความนิยมอยางมากในปจจุบัน โดยมีหัวขอยอยเรื่อง 
ประโยชนของพาณิชยอิเล็กทรอนิกส   การชําระเงิน  การขนสงสินคา  ความปลอดภัยและความ
นาเชื่อถือ และความทันสมัยของเทคโนโลยี ผูวิจัยเลือกแนวคิดและวิธีการเก่ียวกับการขนสงสินคา 
ความปลอดภัยและความนาเชื่อถือ ความทันสมัยของเทคโนโลยี นํามาสรางตัวแปรในการศึกษาการ
ตัดสินใจเลือกซ้ือสินคาและบริการพาณิชยอิเล็กทรอนิกส โดยกําหนดเปนตัวแปรยอยไวดังน้ี  ดาน
การขนสงและจัดจําหนาย จะใชรวมกับแนวคิดของสวนประสมทางการตลาดเร่ืองการจัดจําหนาย  
ซ่ึงจะกลาวในหัวขอตอไป  ดานความปลอดภัยและความนาเชื่อถือ ดานความทันสมัยของ
เทคโนโลยี เปนไปตามวัตถุประสงคของศึกษาการตัดสินใจเลือกซ้ือสินคาและบริการพาณิชย
อิเล็กทรอนิกสของกลุมนักศึกษาระดับปริญญาตรี  

แนวคิดเกี่ยวกับสวนประสมการตลาด (Marketing Mix) 
 ฉัตยาพร และฐิตินันท (2551 : 51-60) กลาววา แนวคิดทางดานการตลาดและความ
พยายามในการขายสินคาและบริการใหแกลูกคาน้ันมีอยางตอเน่ือง โดย เนล บอรเดน (1949) เปน      
ผูหน่ึงพยายามคิดคนและพัฒนาเครื่องมือทางการตลาดที่เปนสูตรสําเร็จขึ้น โดยเร่ิมกลาวถึงสวน
ประสมที่ผูบริหารตองปรับใชใหเหมาะกับสถานการณ ตอมาเบอรเดนเริ่มตระหนักถึงขอจํากัดของ
ทรพัยากรที่มีอยูอยางจํากัด และเนนใหผูบริหารจัดสรรสัดสวนทรัพยากรเหลาน้ันใหเหมาะสมใน
การพัฒนาโปรแกรมทางการตลาด 

 ในทศวรรษที่ 1970 นักการตลาดที่มีชื่อเสียง อี.เจอโรม แม็คคารที (1960) ไดพัฒนา
เครื่องมือทางการตลาดขึ้น และกลายเปนเคร่ืองมือที่ทั่วโลกยอมรับและใชมาจนถึงปจจุบัน น้ันคือ 
สวนประสมการตลาด (Marketing Mix) 4 ประการ หรือ 4P’s เพ่ือใหเขาถึงกลุมเปาหมาย และ
กระตุนใหเกิดการซ้ือและใชสินคาและบริการ 

 การสรางความพึงพอใจแกผูบริโภค จะตองคํานึงถึงส่ิงที่จะสามารถตอบสนองตอความ
ตองการของลูกคาได ซ่ึงประกอบดวยการพัฒนาผลิตภัณฑที่ลูกคาตองการในราคาที่เหมาะสม จัด
จําหนายในสถานที่และวิธีการที่ลูกคาเกิดความสะดวกสบาย และใชส่ิงที่จะกระตุนใหลูกคา อยาก
ใช และทําการซ้ือดวยวิธีการที่เหมาะสม จึงเกิดเปน สวนประสมทางการตลาด  หรือ 4P’s คือ 
ผลิตภัณฑ  ราคา  การจัดจําหนาย และการสงเสริมการตลาด ซ่ึงตองใชรวมกัน เพ่ือตอบสนองความ
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ตองการและสรางความพึงพอใจของกลุมเปาหมายไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยตองคํานึงหลักใน
การตอบสนองตอลูกคา 4 ประการ ประกอบดวย 

 1. เม่ือจะวางแผนดานผลิตภัณฑ ตองคํานึงถึงความตองการของลูกคาเปนหลักในการ
พัฒนา เพ่ือใหผลิตภัณฑเปนที่นาสนใจ สามารถสรางทางเลือกในการแกปญหา  และสงมอบส่ิงที่
ตรงกับความตองการของลูกคา ทําใหลูกคาตัดสินใจซ้ือ และสรางความพึงพอใจสําหรับลูกคามาก
ที่สุด 

 2.  การตั้งราคาที่เหมาะสม นอกเหนือการคํานึงถึงตนทุนในการผลิตและการดําเนินการ
ของธุรกิจแลว ยังตองคํานึงถึงสถานการณการแขงขัน และที่สําคัญที่สุดตองคํานึงถึงตนทุนที่ลูกคา
ตองใชในการซ้ือและใชผลิตภัณฑ และระดับราคาที่ลูกคายอมรับ  ซ่ึงจะทําใหลูกคายินดีที่จะซ้ือ  
 3.  วิธีการจัดจําหนายและการกระจายผลิตภัณฑที่ดี คือ ตองเขาถึงกลุมเปาหมายไดอยาง
มีประสิทธิภาพที่สุด ซ่ึงตองคํานึงถึงพฤติกรรมของลูกคาวาตองการซ้ือผลิตภัณฑจากที่ใดและวิธีใด
เพ่ือจะทําใหลูกคาเกิดความสะดวกที่สุด 

 4. การเลือกวิธีการสงเสริมการตลาด ตองมองหาเคร่ืองมือที่สามารถกระตุนใหลูกคา
รูจักรับรูตัวผลิตภัณฑ อยากได และทําการซ้ือ ซ่ึงตองคํานึงวิธีการที่เหมาะสมกับกลุมเปาหมายและ
สามารถส่ือสารใหลูกคารับรูและดําเนินการตามวัตถุประสงคได 
   ผลิตภัณฑ หมายถึง ส่ิงที่เสนอขายโดยธุรกิจ เพ่ือสรางความพึงพอใจแกลูกคา โดยการ
ตอบสนองความตองการ ผลิตภัณฑที่เสนอขายอาจจะมีตัวตนหรือไมมีก็ได ผลิตภัณฑประกอบดวย
สินคา บริการ และความคิด ผลิตภัณฑตองมีอรรถประโยชน และมีมูลคาในสายตาของลูกคา จึงจะ
ทําใหผลิตภัณฑสามารถขายได การกําหนดกลยุทธดานผลิตภัณฑตองคํานึงถึงปจจัยดังตอไปน้ี 

 1. ความแตกตางของผลิตภัณฑ เปนการพิจารณาถึงการสรางจุดเดนของผลิตภัณฑใหมี
แตกตางจากคูแขงขัน และทําใหกลุมเปาหมายมองเห็นและยอมรับในความแตกตางน้ัน ซ่ึงสามารถ
ทําไดหลายรูปแบบ เชน ความแตกตางดานคุณภาพ ความแตกตางดานรูปลักษณ การออกแบบ การ
ใชงาน หรือแมกระทั่งเวลาและสถานที่ที่ลูกคาจะสามารถหาซ้ือไดโดยสะดวก เปนตน 

 2. ความแตกตางทางการแขงขัน การสรางความแตกตางสามารถทําไดหลายรูปแบบ 
นอกเหนือจากการสรางความแตกตางดานคุณสมบัติของผลิตภัณฑแลว ยังสามารถใชเคร่ืองมือทาง
การตลาดรูปแบบอ่ืน ๆ สรางความแตกตางได ที่สําคัญคือ ลูกคาตองมองเห็นและยอมรับในความ
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แตกตางน้ัน เทร่ีและเวียรเซมา (The Discipline of Market Leaders, 1997) กลาวไวในเรื่องการสราง
ความแตกตางทางการแขงขันไดโดย 

 2.1 พัฒนารูปแบบการดําเนินงานที่มีประสิทธิภาพ ซ่ึงจะชวยใหเกิดตนทุนต่ํา และ
สามารถเปนผูนําดานตนทุนได เชน  Wal-Mart ซูเปอรมารเก็ตในสหรัฐฯ ที่ดําเนินงานแบบ Chain 

Store มีสาขาอยูทั่วประเทศ ซ่ึงใชการบริหารการจัดซ้ือจากศูนยกลาง สงผลใหมีผลิตภัณฑสําหรับ
ตลาดระดับกลางในราคาที่ถูกกวาใหบริการ 

 2.2 พัฒนาผลิตภัณฑอยางตอเน่ือง ซ่ึงจะสงผลใหผูนําดานผลิตภัณฑ เชน Intel และ 
Nike ที่พัฒนาผลิตภัณฑของตนเองอยางตอเน่ืองจนเปนที่ยอมรับในคุณภาพ  

 2.3 พัฒนาผลิตภัณฑที่สามารถตอบสนองความตองการเฉพาะของลูกคาได โดยการ
เจาะลึกถึงความตองการที่แทจริงของลูกคา เชน IBM ที่ศึกษาถึงความตองการของลูกคา และพัฒนา
ผลิตภัณฑใหเหมาะสมกับการใชงานอยางแทจริง 

 3. สวนประกอบของผลิตภัณฑ โดยผลิตภัณฑหน่ึง ๆ จะมีหนาที่ตาง ๆ ของผลิตภัณฑที่
ประกอบขึ้นจากคุณสมบัติหลักที่ลูกคาคาดหวัง และคุณสมบัติเสริมตาง  ๆ ที่สงเสริมใหผลิตภัณฑ
เปนผลิตภัณฑที่มีคุณคาสมบูรณ ที่สามารถสรางความพึงพอใจใหแกลูกคาได 
 4. การกําหนดตําแหนงผลิตภัณฑและตราผลิตภัณฑ เปนการกําหนดความสามารถของ
ผลิตภัณฑที่จะนําไปเปนจุดเดนในการแขงขันกับผลิตภัณฑอ่ืน ๆ ที่ตลาดกลุมเปาหมายรับรู ซ่ึงการ
กําหนดตําแหนงที่ดีตองพิจารณาปจจัยที่สําคัญ 2 ประการคือ 

 4.1 ส่ิงที่สามารถสรางความแตกตางจากคูแขงในสายตาของกลุมเปาหมายได 
 4.2 ส่ิงน้ันตองสามารถสรางคุณประโยชนที่ตลาดเปาหมายตองการได  

 5. การพัฒนาผลิตภัณฑ พฤติกรรมผูบริโภคเปล่ียนแปลงเสมอ สงผลใหผลิตภัณฑที่เคย
อยูในความสนใจอาจเปล่ียนแปลงตามไปดวย ในขณะที่พฤติกรรมและความสนใจเปล่ียน อาจมีผูที่
พัฒนาผลิตภัณฑขึ้นมารองรับการเปล่ียนแปลงน้ัน จึงดึงความสนใจของผูบริโภคไดมาก ทําให
ผลิตภัณฑเดิมที่เคยรุงเรืองเริ่มเขาสูสภาวะตกต่ํา แสดงใหเห็นวาผลิตภัณฑมีวงจรชีวิตของตน หาก
ธุรกิจไมพัฒนาผลิตภัณฑใหสามารถรองรับตอการเปล่ียนแปลงของผูบริโภคได ผลิตภัณฑน้ันก็จบ
วงจรชีวิต แตก็สามารถพัฒนาผลิตภัณฑขึ้นมาได จะกระตุนวงจรชีวิตใหฟนขึ้นมาไดอีก ธุรกิจที่
ประสบความสําเร็จจึงตองทําการพัฒนาผลิตภัณฑอยางตอเน่ือง 
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 6. สวนประสมผลิตภัณฑ และสายผลิตภัณฑ เปนการแบงประเภทของผลิตภัณฑ เพ่ือ
การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ ซ่ึงแบงออกเปนสายผลิตภัณฑ หรือตระกูลผลิตภัณฑไดอยาง
หลากหลาย 

 ณัฏฐพันธ เขจรนันทน (2548 : 99-100)  ไดกลาวถึงเร่ืองลักษณะของผลิตภัณฑ 
แบงเปนประเภท สินคาอุปโภคบริโภคและสินคาอุตสาหกรรม ซ่ึงสินคาอุปโภคบริโภคมี 3 รูปแบบ 
คือ สินคาสะดวกซ้ือ สินคาเลือกซ้ือ และสินคาซ้ือโดยเฉพาะเจาะจง 

 1. สินคาสะดวกซ้ือ หมายถึง สินคาที่ผูบริโภคตัดสินใจซ้ืออยางรวดเร็ว และใชความ
พยายามในการซ้ือนอยที่สุด สินคาจะถูกซ้ือบอยครั้ง และมีราคาตอหนวยต่ํา ซ่ึงสามารถแบง
ลักษณะการซ้ือออกเปน 3 รูปแบบ คือ 

 1.1 สินคาหลัก เปนลักษณะการซ้ือสินคาที่ตั้งใจซ้ือเพ่ือไวใชประจําบาน หรือซ้ือ
เปนกิจวัตรตามระยะเวลา เชน สบู แชมพู ขาว ฯลฯ 

 1.2 สินคาซ้ือฉับพลัน เปนสินคาที่ ซ้ือแบบฉับพลันเม่ือเห็นสินคา เชน ซ้ือสบูเม่ือ
เห็นวามีการลดราคาอยู ซ้ือขาวเม่ือเห็นแลวนึกไดวาขาวที่บานกําลังจะหมด หรือซ้ือสบูแชมพูเม่ือ
ลืมนําไปดวย เม่ือเดินทางไปตางจังหวัด เปนตน 

 1.3 สินคาซ้ือยามฉุกเฉิน เปนลักษณะการซ้ือเม่ือมีความจําเปนตองใชในเวลาน้ัน 
เชน ซ้ือเทียนเม่ือไฟฟาดับ ซ้ือพลาสเตอรยาปดแผลเม่ือเกิดมีดบาด หรือซ้ือสบู แชมพู ยาสีฟน เม่ือ
ลืมนําไปดวยเม่ือเดินทางไปเที่ยวที่อ่ืน เปนตน 

 2. สินคาเลือกซ้ือ คือ สินคาที่ผูบริโภคซ้ือหลังจากจากเปรียบเทียบกับสินคาคูแขงขัน 
ไมวาจะเปนคุณภาพ ราคา รูปแบบ หรืออายุการใชงาน เชน เส้ือผา  เคร่ืองประดับ เคร่ืองซักผา 
เครื่องปรับอากาศ เปนตน ผูบริโภคจะใชเวลาพอสมควรในการตัดสินใจซ้ือ 

 3.  สินคาเฉพาะเจาะจงซ้ือ คือ สินคาที่ผูบริโภคจงใจที่จะซ้ือ และจะใชความพยายาม
เปนพิเศษในการหาซ้ือ ผูบริโภคประเภทน้ีจะยึดติดกับตราสินคา ดวยความเชื่อในภาพลักษณของ
ตราสินคาที่จะสามารถสะทอนภาพลักษณของผูบริโภคเอง คุณสมบัติโดดเดนของสินคาหรือ
บริการ หรือขอจํากัดบางประการของผูบริโภค เชน ผูบริโภคหลายคนหากจะซ้ือนาฬิกาตอง Rolex 

เทาน้ัน รถยนตตอง Mercedes Benz เทาน้ัน หรือขอจํากัดดานสุขภาพที่ทําใหผูบริโภคระบุสินคา
และบริการเฉพาะรายเทาน้ัน เปนตน 
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  ราคา  หมายถึง มูลคาของผลิตภัณฑในรูปตัวเงิน อันเปนตนทุนของสินคาในการ
ตัดสินใจซ้ือ ผูบริโภคจะเปรียบเทียบระหวางมูลคากับราคาของผลิตภัณฑ ถามูลคาของผลิตภัณฑ
ในสายตาหรือความรูสึกของลูกคาเห็นวามีมูลคาสูงกวาหรือเหมาะสมกับราคา ลูกคาก็จะตัดสินใจ
ซ้ือ การกําหนดราคาจะตองคํานึงถึงปจจัยดังตอไปน้ี 

 1. ลูกคา ตองคํานึงถึงอุปสงคของตลาดและการยอมรับในคุณคาของผลิตภัณฑ วามี
ความเหมาะสมกับมูลที่ กําหนด  ซ่ึงลูกคาจะตัดสินใจเลือกผลิตภัณฑที่มีคุณคามากเพียงพอ  
 2. ตนทุน ตองคํานึงตนทุนทุกสวนที่เก่ียวของ ทั้งตนทุนในการผลิต การบริหาร และ
การตลาดสําหรับผลิตภัณฑ น้ัน  ๆ  รวมถึงคาใชจ ายที่ เ ก่ียวของทั้ งทางตรงและทางออม 
 3. การแขงขันทางตลาด ตองพิจารณาความเขมแข็งของคูแขงขัน การตั้งราคาของคู
แขงขัน และความรุนแรงของการแขงขัน 

 4. ปจจัยอ่ืน เชน สภาพเศรษฐกิจ นโยบายของธุรกิจ และขอกําหนดกฎหมาย เน่ืองจาก
ผลิตภัณฑบางอยางผูผลิตไมสามารถตั้งราคาไดตามที่ตองการ แตตองตั้งราคาตามที่กฎหมาย
ควบคุมไว เปนตน  
  การจัดจําหนาย หมายถึง โครงสรางของชองทางจําหนาย ซ่ึงประกอบดวยสถาบันและ
กิจกรรมในการเคล่ือนยายผลิตภัณฑไปยังตลาด โดยสถาบันที่ นําผลิตภัณฑออกสูตลาดเปาหมาย 
คือ สถาบันทางการตลาด สวนกิจกรรมในการกระจายสินคาประกอบดวย การขนสง การคลังสินคา 
และการเก็บรักษาสินคาคงคลัง สามารถแบงองคประกอบหลักของการจัดจําหนายออกเปน 3 สวน
ดังน้ี 

 1. ชองทางการจัดจําหนาย หมายถึง เสนทางที่ผลิตภัณฑหรือกรรมสิทธิ์ของผลิตภัณฑ
ถูกเปล่ียนมือไปยังตลาด โดยเริ่มตนจากแหลงผลิตผานผูขายไปสูผูซ้ือ ดังน้ันในระบบชองทางการ
จัดจําหนายจึงประกอบดวย ผูผลิต คนกลาง และผูบริโภคหรือผูใชทางอุตสาหกรรม ซ่ึงจะเลือกใช
จํานวนคนกลางก่ีระดับ หรือจะเลือกไมเลือกใชคนกลางเลยในการจัดจําหนาย ตองพิจารณาจาก
ประเภทของสินคาวาเหมาะสมกับชองทางรูปแบบใด การกระจายตัวของกลุมเปาหมายเปนอยางไร 
ศักยภาพของธุรกิจในการจัดการชองทางและการเลือกชองทางของคูแขงขัน เปนตน 

 2. การกระจายสินคา  หมายถึง กิจกรรมที่เก่ียวของกับการเคล่ือนยายผลิตภัณฑจาก
ผูผลิตไปยังผูบริโภคหรือผูใชทางอุตสาหกรรม การกระจายสินคาจึงประกอบดวยการขนสง  การ
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เก็บรักษาและการคลังสินคา  และการบริหารสินคาคงเหลือ การเลือกวิธีการกระจายสินคาจะ
พิจารณาเชนเดียวกับการเลือกชองทางการจัดจําหนาย คือ พิจารณาจากประเภทของสินคา การ
กระจายตัวของลูกคากลุมเปาหมาย ศักยภาพของธุรกิจ และวิธีการกระจายสินคาของคูแขงขันเปน
หลัก ซ่ึงในปจจุบันมีธุรกิจที่รับจัดการระบบการกระจายสินคาครบวงจร ตั้งแตการขนสงการคลัง 
และการบริหารขอมูลการคลังสินคา จึงทําใหหลายธุรกิจเกิดความสะดวก เน่ืองจากไมตองการ
กระจายสินคาเอง 

 3. การเลือกทําเลที่ตั้ง ปกติการเลือกทําเลที่ตั้งของธุรกิจเปนหนาที่ของผูกอตั้งธุรกิจ
ตั้งแตเริ่ม และเปนปจจัยที่ตองใหความสําคัญมากเปนอันดับตน  เน่ืองจากทําเลเปนปจจัยแหง
ความสําเร็จของธุรกิจอยางหน่ึง หากเลือกทําเลที่เหมาะสมถือวามีชัยไปกวาคร่ึง บางครั้งการตลาดก็
เก่ียวของในการสรรหาทําเลในการวางผลิตภัณฑ ขยายสาขา เพ่ือเขาถึงกลุมเปาหมายไดมากขึ้น 
ลูกคามีความสะดวกมากขึ้น จึงตองคํานึงถึงปจจัยในดานทําเลของธุรกิจ 

  การสงเสริมการตลาด หมายถึง การติดตอส่ือสารเก่ียวกับขอมูลผลิตภัณฑระหวางผูซ้ือ
กับผูขาย เพ่ือสรางทัศนคติและพฤติกรรมการซ้ือ การติดตอส่ือสารอาจใชพนักงานขายทําการขาย
โดยตรง หรือใชส่ือเปนเครื่องมือในการติดตอส่ือสาร การสงเสริมการตลาดสามารถแบงออกเปน 6 

ประเภท ดังน้ี 

 1. การโฆษณา เปนนําเสนอขาวสารเก่ียวกับรายละเอียดของผลิตภัณฑ บุคคล หรือ
องคกร โดยสรางสรรคงานโฆษณาที่นาสนใจและดึงดูดกลุมเปาหมายได และทําการโฆษณาผาน
ส่ือตาง ๆ เชน โทรทัศน วิทยุ ส่ิงพิมพ ส่ือเคล่ือนที่ และปายโฆษณา เปนตน โดยมีคาใชจายในการ
ใชส่ือในรูปแบบของคาซ้ือเวลาในการออกอากาศ คาพ้ืนที่โฆษณาในส่ือส่ิงพิมพ หรือการเปนผู
อุปถัมภรายการ 

 ทวีศักดิ์ กาญจนสุวรรณ (2552 : 132-133) กลาววา ปจจุบันมีการนําอินเทอรเน็ตมาใช
เปนเคร่ืองมือเพ่ือสรางชองทางในการโฆษณา หรือที่นิยมเรียกกันทั่วไปวา การโฆษณาบนเว็บ 
(Web Advertising) ซ่ึงเปนการติดตอส่ือสารแบบ  2 ทาง  ระหวางผูประกอบการกับผูบริโภค 
กลาวคือ ผูบริโภคสามารถคลิกผานโฆษณาเขาไปเย่ียมชมเว็บไซตของรานคา เพ่ือหาขอมูลเพ่ิมเติม 
และยังสามารถฝากอีเมล เพ่ือสอบถามรายละเอียดของสินคาได ทั้งน้ีรานคาตองเลือกใชส่ือโฆษณา
หรือวิธีนําเสนอที่นาสนใจ เพ่ือกระตุนความอยากรูของผูบริโภคใหมากขึ้น 
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ตารางที่ 3 สัดสวนของการโฆษณาบนเว็บโดยใชส่ือโฆษณารูปแบบตาง ๆ 

วิธีโฆษณาแบบออนไลน รอยละ 
    โฆษณาผานกระดาษขาว 58.0 

    โฆษณาทางอีเมล 48.8 

    โฆษณาทางเสิรชเอนจิ้น 45.8 

    โฆษณาทางแบนเนอร 25.4 

    ระบบการแจงขาวสารประชาสัมพันธ 15.7 

    การตลาดออนไลนผานตัวแทนโฆษณา 10.6 

    โฆษณาผานโทรศัพทมือถือ  3.0 

    โฆษณารูปแบบอ่ืนๆ  6.6 

 

ที่มา : ทวีศักดิ์ กาญจนสุวรรณ, การพาณิชยอิเล็กทรอนิกส (E-Commerce) (กรุงเทพฯ : บริษัท เค-ที
พี คอมพ แอนด คอนซิลท จํากัด, 2552), 133. 

 

 2.   การขายโดยใชพนักงานขาย เปนการแจงขาวสารและจูงใจตลาดโดยใชบุคคล ซ่ึงมี
งานที่เก่ียวของคือ กลยุทธการขายโดยใชพนักงานขาย และการบริหารทีมขาย 

 3. การสงเสริมการขาย  เปนกิจกรรมกระตุนใหเกิดความสนใจและตัดสินใจซ้ือ
ผลิตภัณฑที่นอกเหนือจากการโฆษณา การประชาสัมพันธ และการขายโดยใชพนักงานขาย โดย
สงเสริมการขายแบงออกเปน 3 ลักษณะคือ 

   3.1 การสงเสริมการขายมุงที่ผูบริโภค  เปนกิจกรรมที่ทํากับผูบริโภคโดยตรง เพ่ือ
กระตุนใหผูบริโภคเกิดความสนใจ หาซ้ือ และใชสินคา เชน การลดราคา การชิงโชค และการแถม
ของ เปนตน ที่มอบใหแกผูบริโภคโดยตรง 

  3.2 การสงเสริมการขายมุงที่คนกลาง  เปนกิจกรรมที่ทํากับคนกลาง เพ่ือเปนการ
กระตุนใหทําหนาที่ทางการตลาดให เชน การมอบสวนลดการคา การแถมผลิตภัณฑ และการมอบ
ผลประโยชนพิเศษ เปนตน 
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  3.3 การสงเสริมการขายมุงที่พนักงานขาย  เปนกิจกรรมที่ทํากับพนักงานขาย เพ่ือ
กระตุนใหทําการขาย เน่ืองจากพนักงานขายมีหนาที่ในการกระตุนลูกคาใหทําการซ้ือ เชน การ
ฝกอบรมและการกระตุนขวัญกําลังใจ การมอบของรางวัลพิเศษ หรือใหคานายหนา เปนตน 

 4. การใหขาวและประชาสัมพันธ เปนการใหขอมูลเก่ียวกับผลิตภัณฑหรือบริษัทโดย
ผานส่ือ อาจทําไดหลายวิธี เชน การฝากขาวประชาสัมพันธขององคกรไปกับส่ือตาง  ๆ โดยไมเสีย
คาใชจ ายใด  ๆ  ซ่ึงอาจตองมีการซ้ือพ้ืนที่ โฆษณา  เ พ่ือเปนการแลกเปล่ียนในการลงขาว
ประชาสัมพันธในเวลาตอไป หรือการจัดงานเปดตัวสินคาใหมและเชิญส่ือเขารวมเพ่ือนําไป
เผยแพร ซ่ึงถึงแมจะไมมีคาใชจายเก่ียวกับการออกส่ือ แตจะมีคาใชจายในการจัดกิจกรรมที่
เก่ียวของ เปนตน 

 5. การตลาดทางตรง เปนการติดตอส่ือสารกับกลุมเปาหมายโดยตรง ซ่ึงนิยมใชส่ือ
โฆษณาและการมอบผลประโยชนพิเศษ เพ่ือเปนการกระตุนใหเกิดการตัดสินใจซ้ือไดทันที  ซ่ึงการ
ทําตลาดทางตรงผานส่ือ ทําไดหลายชองทาง เชน 

  5.1 ส่ือส่ิงพิมพ ไดแก  จดหมาย  แคตาล็อก  ปายหอยหนาประตู   แทรกไปกับ 
หีบหอสินคา หรือแทรกเขาไปกับส่ือส่ิงพิมพ (นิตยสาร หนังสือพิมพ) 
 5.2 ส่ืออิเล็กทรอนิกส ไดแก  โทรศัพท  โทรสาร  อินเทอรเน็ต  Email Marketing  

โทรทัศน  หรือวิทยุ 
 6. การจัดกิจกรรมพิเศษ เปนกิจกรรมเพ่ือดึงดูดใหกลุมเปาหมายเขามามีประสบการณ
กับผลิตภัณฑ โดยใชกิจกรรมที่หลากหลายในการดึงดูดใหกลุมเปาหมายเขามามีสวนรวม ซ่ึงการจัด
กิจกรรมพิเศษสามารถทําไดหลายรูปแบบ เชน งานแสดงสินคา   การเปดตัวสินคา  จัดขบวนแห
หรือการประชุมสัมนา เปนตน การจัดกิจกรรมพิเศษจะประสบความสําเร็จไดตองอาศัยปจจัยทาง
การตลาดอ่ืน ๆ ประกอบ ไดแก การสงเสริมการขาย  มีการแจกส่ิงของแกผูเขารวมงาน การมอบ
เงื่อนไขพิเศษสําหรับผูที่ตัดสินใจซ้ือในงาน มีสินคาราคาพิเศษใหเลือกซ้ือ และที่สําคัญตองมีการ
ส่ือสารใหกลุมเปาหมายทราบถึงงานที่จะเกิดขึ้น โดยใชการโฆษณาในรูปแบบตาง ๆ ที่เหมาะสม
แกกลุมเปาหมาย 
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 จากแนวคิดเก่ียวกับสวนประสมทางการตลาดหรือ 4Ps ดังที่กลาวมาขางตน แสดงให
เห็นถึงเคร่ืองมือทางการตลาดที่ใชสรางความพึงพอใจใหแกลูกคา การจะใชเคร่ืองมือใดและให
ความสําคัญกับเครื่องมือการตลาดรูปแบบใดน้ัน ขึ้นอยูกับความเหมาะสมของสถานการณ ทั้ง
ศักยภาพธุรกิจ ส่ิงแวดลอม การแขงขัน และลูกคา สําหรับผูวิจัยเห็นวาสวนประสมทั้ง 4 ดาน คือ 
ผลิตภัณฑ  ราคา  การจัดจําหนาย และการสงเสริมการตลาด  น้ันเปนสวนที่สําคัญมาก จึงนํามาใช
สรางตัวแปรในการศึกษาเรื่องการตัดสินใจเลือกซ้ือสินคาและบริการพาณิชยอิเล็กทรอนิกส โดย
นํามากําหนดเปนตัวแปรยอยไวดังน้ี ดานมาตรฐานสินคาและบริการ ดานมูลคาสินคาและบริการ 
ดานการขนสงและจัดจําหนาย ดานการสงเสริมการตลาด เพ่ือแสดงใหเห็นวาดานใดที่ตอบสนอง
ความพึงพอใจและการตัดสินใจเลือกซ้ือสินคาและบริการตามความตองการของลูกคากลุมนักศึกษา
ระดับปริญญาตรีไดดีที่สุด  

แนวคิดเกี่ยวกับการตัดสินใจซื้อสินคาและบริการ 
 ฉัตยาพร เสมอใจ (2547 : 28-30)  กลาววา เม่ือผูบริโภคหรือลูกคาตระหนักถึงความ
ตองการของตนเองและตองการหาบริการมาตอบสนองความตองการน้ัน ผูบริโภคจะมีกระบวนการ
ในการตัดสินใจที่ซับซอน และมีกิจกรรมที่เกิดขึ้นหลายรูปแบบ ซ่ึงแบงออกเปน 3 ขั้นตอน คือ 

 1. ข้ันกอนการซื้อ เร่ิมตนตั้งแตผูบริโภคหรือลูกคาตระหนักถึงความตองการของตนเอง 
ผูบริโภคจะเริ่มมองหาส่ิงที่จะตอบสนองความตองการน้ัน ถาลักษณะของการซ้ือมีลักษณะที่เกิดขึ้น
เปนประจําและมีความเส่ียงนอย ผูบริโภคจะตัดสินใจเลือกใชบริการจากเจาของธุรกิจรายใดราย
หน่ึงอยางรวดเร็ว แตถาความตองการน้ันเก่ียวของกับบริการที่ตัดสินใจเลือกไดไมบอยครั้งนัก 
อยางเชน เลือกศึกษาในสถานศึกษาก็จะหาขอมูลและใชเวลาการตัดสินใจเลือกมากขึ้น 

 เม่ือไดขอมูลแลว ขั้นตอไปก็คือ การนําขอมูลดังกลาวมาเปรียบเทียบในการตัดสินใจ
เลือกผูใหบริการ โดยเปรียบเทียบจากผลประโยชนและความเส่ียงของแตละทางเลือกกอนตัดสินใจ
ขั้นสุดทาย แตเม่ือผูบริโภคไมสบายใจเก่ียวกับความเส่ียง พวกเขาจะพยายามหาทางลดความเส่ียง 
ซ่ึงสามารถใชวิธีการในการลดความเส่ียงไดหลายวิธี เชน การสอบถามจากบุคคลใกลชิด   เลือก
บริษัทหรือรานที่พวกเขาคิดวาเชื่อถือได   มองหาการรับประกันจากการบริการ   พิจารณาจากส่ิง
อํานวยความสะดวกตาง  ๆ  หรือมองหาเกณฑในการบริการกอนการซ้ือ  สําหรับธุรกิจหรือ
หนวยงานที่ตองการใชบริการ จะทําการสอบถามพนักงานที่รูเก่ียวกับบริการอ่ืนเพ่ือเปรียบเทียบ  
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พิจารณาจากคําแนะนําอ่ืนของการบริการน้ัน และทําการตรวจบริการอ่ืนเปรียบเทียบจากเว็บไซต 
เปนตน 
 กลยุทธหน่ึงที่ธุรกิจสามารถนํามาใชในการลดการรับรูความเส่ียงของผูบริโภค คือ ให
ความรูเก่ียวกับรูปลักษณของการบริการ อธิบายถึงลักษณะและคุณสมบัติที่เหมาะสมของผูบริโภคที่
สามารถรับประโยชนสูงสุดจากการบริการ เพ่ือเปนการคัดเลือกกลุมลูกคาไปในตัว และเสนอ
คําแนะนําในการรับบริการวาลูกคาควรจะปฏิบัติตนอยางไร เพ่ือใหไดผลลัพธที่ดีที่สุด 

 2. ข้ันตัดสินใจซื้อ หลังจากตัดสินใจซ้ือสินคาหรือบริการอยางใดอยางหน่ึงจากเจาของ
ธุรกิจแลว ขั้นตอนการใชบริการมักเริ่มตนที่การสมัคร การจอง หรือการส่ังซ้ือ ซ่ึง ผูบริโภคหรือ
ลูกคาสามารถดําเนินกิจกรรมเหลาน้ีไดหลายรูปแบบ อาจติดตอกับพนักงานโดยตรงหรือติดตอผาน
เครื่องมืออ่ืน ๆ เชน อินเทอรเน็ต  โทรศัพท  ไปรษณีย หรือแฟกซ โดยเฉพาะการบริการที่มีการ
ติดตอสัมพันธสูง ลูกคาตองเก่ียวของในกระบวนการบริการมาก เชน รานอาหาร  ศูนยดูแลความ
งาม  โรงพยาบาล  โรงแรม และการขนสงมวลชน โดยปจจัยที่เขามาเก่ียวของในการตัดสินใจซ้ือ
ของผูบริโภคหรือลูกคา ไดแก 
 2.1 สภาพแวดลอมของการบริการ รวมส่ิงที่มองเห็นเปนตัวตนทั้งหมดที่ ผูบริโภค
สามารถมองเห็นและรับรู ไดแก การตกแตงทั้งภายนอกและภายใน  เครื่องมือในการบริการ  ความ
สะอาด  กล่ิน  เสียงรบกวน และพฤติกรรมของผูบริโภครายอ่ืน สามารถสรางความคาดหวังและการ
รับรูคุณภาพของการบริการได 
 2.2 พนักงานบริการ เปนปจจัยที่สําคัญที่สุดในการบริการที่ มีการติดตอปฏิสัมพันธ
สูง แตมีสวนในการตัดสินใจตอการบริการที่มีการติดตอปฏิสัมพันธต่ํา  เชนกัน ผูบริโภคที่มีความรู
มักคาดหวังพนักงานใหทํางานตามหนาที่ที่กําหนด ความบกพรองของพนักงานจะทําใหลูกคาเกิด
ความไมพึงพอใจไดงาย และการใหบริการมากเปนพิเศษก็สามารถสรางความพึงพอใจได ซ่ึงการ
สรางประสิทธิภาพในการใหบริการของพนักงานบริการสามารถทําไดโดยผสมผสานทักษะกับ
บุคลิกภาพที่เต็มใจในการใหบริการ หรือที่เรียกวา การมีจิตใจแหงการบริการ (Service Mind) 
 2.3 บริการสนับสนุน เปนกระบวนการท่ีชวยใหการบริการสวนหนาที่ตองติดตอกับ
ผูบริโภคโดยตรงทํางานไดมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ซ่ึงทําหนาที่ตั้งแตการจัดสรรวัตถุดิบและเคร่ืองมือ 
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สวนในกระบวนการเบื้องหลังการบริการชวยใหพนักงานสวนหนาสามารถทําหนาที่บริการไดอยาง
เต็มประสิทธิภาพ 

 2.4 ผูบริโภครายอ่ืน เม่ือผูบริโภคเขามาเก่ียวของกับกระบวนการบริการ ผูบริโภคจะ
ตระหนักวาตนเองตองมีความใกลชิดกับผูบริโภครายอ่ืนไปโดยปริยาย เชน การทองเที่ยวไปกับ
บริษัททัวรที่ตองมีเพ่ือนรวมทางเปนนักทองเที่ยวรายอ่ืน ๆ ที่ตองรวมเดินทางไปตลอดระยะเวลา
การเดินทาง หรือผูชมในโรงภาพยนตร ซ่ึงถาหากลูกคาบางรายมีพฤติกรรมแย ๆ อาจสงผลถึง
ความรูสึกของคนอ่ืนดวย  
 3. ข้ันหลังจากซื้อ การประเมินคุณภาพการบริการและความพึงพอใจตอการบริการที่
พวกเขาไดรับ ซ่ึงจะสงผลถึงการตัดสินใจซ้ือในอนาคต และการสรางความภัคดีตอธุรกิจผูให  
บริการ ตลอดจนการบอกตอถึงความพึงพอใจหรือไมพึงพอใจไปสูบุคคลหรือสังคมอ่ืน  ๆ  ที่
เก่ียวกับพวกเขา 
 ผูบริโภคทําการประเมินคุณภาพการบริการโดยเปรียบเทียบความคาดหวังส่ิงที่พวกเขา
ไดรับ ถาความคาดหวังของพวกเขาไดรับการตอบสนอง จะทําใหพวกเขาเชื่อวาไดรับบริการที่มี
คุณภาพสูง ถาความสัมพันธของราคา คุณภาพ สถานการณที่เก่ียวของ และปจจัยสวนบุคคลอยูใน
เกณฑที่สามารถยอมรับได 
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ภาพที่ 2 แสดงกระบวนการตัดสินใจซ้ือของผูบริโภค  
ที่มา : ฉัตยาพร เสมอใจ, การจัดการและการตลาดบริการ, (กรุงเทพฯ : สํานักพิมพซีเอ็ด-ยูเคชั่น, 

2547), 23.  

 จากแนวคิดเก่ียวกับการตัดสินใจซ้ือสินคาและบริการดังกลาวขางตน แสดงใหเห็นถึง
กระบวนการตัดสินใจซ้ืออยางเปนลําดับขั้นตอนที่คอนขางซับซอน เม่ือผูบริโภคตองการซ้ือสินคา
และบริการอยางใดอยางหน่ึง จําเปนตองมีปจจัยหรือเหตุผลหลายดานประกอบการตัดสินใจซ้ือ
สินคาและบริการน้ัน ๆ ผูวิจัยจึงนําแนวคิดเร่ืองน้ีมาใชเปนวัตถุประสงคหลักในการศึกษาเก่ียวกับ
การตัดสินใจเลือกซ้ือสินคาและบริการพาณิชยอิเล็กทรอนิกสของนักศึกษาปริญญาตรีที่ เปน
กลุมเปาหมาย 

แนวคิดเกี่ยวกับพฤติกรรมผูบริโภคธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนิกส 
 การดําเนินธุรกิจไมวาจะเปนการคาแบบดั้งเดิมหรือการพาณิชยอิเล็กทรอนิกส ลวนแตมี
ความจําเปนอยางย่ิงตอการทําความเขาใจพฤติกรรมผูบริโภค ซ่ึงสามารถนําแบบจําลองตามรูปภาพ
มาอธิบายถึงปจจัยตาง ๆ และตัวกระตุนที่ทําใหเกิดกระบวนการในการตัดสินใจซ้ือหรือไมซ้ือ
สินคาและบริการ 

 ภิเษก ชัยนิรันดร (2551 : 57-66) กลาวถึงแบบจําลองพฤติกรรมของผูบริโภคตามทฤษฎี
ส่ิงเรา (Stimuli) และการตอบสนอง (Response) หรือที่เรียกส้ัน ๆ วา S-R Theory มีความหมายวา 

ข้ันที่ 1 กอนการซื้อ 
- ตระหนักถึงความตองการ 
- มองหาส่ิงตอบสนอง 
- ตัดสินใจเลือกบริการ 
- หาขอมูลผูใหบริการ 
- พิจารณาเปรียบเทียบ 
- ตัดสินใจซ้ือ 

ข้ันที่ 2 การตัดสินใจซื้อ 
- การสมัคร 
- การจอง 
- การส่ังซ้ือ 
- การรับบริการ 

 

ข้ันที่ 3 หลังจากซื้อ 
- ประเมินคุณภาพและ
ความพอใจ 
- ขอมูลในการตัดสินใจ
ครั้งตอไป 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

35 
 

 1. ตัวกระตุน เปนส่ิงเราที่ทําใหผูบริโภคเร่ิมเกิดกระบวนการในการตัดสินใจ ถือเปน
จุดเร่ิมตนของพฤติกรรม ทั้งน้ีตัวกระตุนอาจแบงไดเปน 2 ประเภท คือ  
 1.1 ตัวกระตุนทางการตลาด ไดแก สวนประสมทางการตลาด ซ่ึงประกอบดวย 
ผลิตภัณฑ  ราคา  ชองทางการจัดจําหนาย  และสงเสริมทางการตลาด หรือที่เรียกวา 4P’s นอกจากน้ี
ยังมีส่ิงกระตุนทางการตลาดอ่ืน ๆ เชน การจัดสงสินคาและการชําระเงิน หนาตาของเว็บไซต  หรือ
การบริการลูกคา  
 1.2 ตัวกระตุนอ่ืน ๆ เชน เศรษฐกิจ เทคโนโลยี การเมือง เปนตน 

 

ตารางที่ 4 การเปรียบเทียบกระบวนการตัดสินใจซ้ือสินคาและบริการทั่วไปกับสินคาและบริการ  

                 พาณิชยอิเล็กทรอนิกส 

 

 

ประเภทสินคาและบริการ สินคาและบริการทั่วไป 
สินคาและบริการพาณิชย

อิเล็กทรอนิกส 

การตระหนักถึงความตองการ 
- ทีวี หรือ วิทยุ  
- ส่ือส่ิงพิมพตาง ๆ 

- แบนเนอร  
- โปรโมชั่นผานอีเมล 

การคนหาขอมูล 

- แคตตาล็อก 
- พนักงานขายไปชมที่ราน 

- เคร่ืองมือคนหา 
- แคตตาล็อกออนไลน 
- ดูตามรายละเอียดที่เว็บไซต 

การประเมินผลทางเลือกตางๆ 

- ความคิดเห็นของคนที่เคยใช 
คนดัง หรือเพ่ือนฝูง 

- ดูสินคาหลาย ๆ ราน 

- ขอมูลการจัดลําดับสินคา 

- ใชเคร่ืองมือเปรียบเทียบราคา
ออนไลน 
- อานความคิดเห็นสินคาและ
บริการในชุมชนผูบริโภค 

ทําการส่ังซ้ือ 
- โปรโมชั่นทางทีวี หรือส่ือ
ส่ิงพิมพ 

- โปรโมชั่นแบบออนไลน   
- สวนลด 
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ตารางที่ 4 (ตอ) 

 

ที่มา : ภิเษก ชัยนิรันดร, บันทึกความสําเร็จธุรกิจดอทคอม e-Commerce Success Case Study 

มุมมองการตลาดและกรณีศึกษาอีคอมเมิรซไทย, (กรุงเทพฯ : สํานักพิมพซีเอ็ด-ยูเคชั่น, 2551), 59. 

 

 2. กระบวนการตัดสินใจ เม่ือผูบริโภคไดรับส่ิงกระตุนแลว จะเริ่มเขาสูกระบวนการใน
การตัดสินใจวาจะซ้ือหรือไมซ้ือสินคาและบริการน้ัน ซ่ึงสามารถอธิบายกระบวนการ โดย
เปรียบเทียบระหวางกระบวนการตัดสินใจของสินคาและบริการทั่วไปกับสินคาและบริการพาณิชย
อิเล็กทรอนิกส จากตารางขางตน แสดงใหเห็นถึงกระบวนการตัดสินใจซ้ือสินคาและบริการ ทั้ง 5 

ประการดังน้ี 

 2.1 การตระหนักถึงความตองการ คือ ผูบริโภคเกิดความรูสึกถึงความตองการของ
ตนเอง วาตองการสินคาและบริการเขามาเติมเต็มชีวิตที่ยังขาดอยู ซ่ึงอาจมาจากคิดไดขึ้นมาเอง หรือ
จากอิทธิพลของส่ือที่กระตุนเตือนใหเห็นถึงปญหาที่มี ทั้งที่ความจริงผูบริโภคอาจไมรูวามันเปน
ปญหาหรือรูแตไมใสใจ เชนโฆษณาธุรกิจที่ใหบริการที่ปรึกษาในการลดนํ้าหนัก ใชบุคคลที่มี
ชื่อเสียงมาเปนพรีเซ็นเตอร เนนถึงการประสบความสําเร็จที่สามารถลดนํ้าหนักได โดยเน้ือความ
โฆษณาเนนยํ้าถึงความยากลําบากในการลดนํ้าหนักที่ไมเคยประสบความสําเร็จกอนจะมาใชบริการ
ที่น่ี เม่ือผูบริโภคไดรับรูถึงโฆษณาดังกลาวก็เกิดความตระหนักวา ความอวนที่เคยคิดวาไมสามารถ
ลดไดแนนอน เพราะทํามาทุกวิธีแลว แตถามาใชบริการที่ปรึกษาในการลดนํ้าหนักจะลดความอวน

ประเภทสินคาและบริการ สินคาและบริการทั่วไป 
สินคาและบริการพาณิชย

อิเล็กทรอนิกส 

ประเมินผลหลังการซ้ือ 

หากสินคาเปนที่นาพอใจก็
เปนลูกคาตอไป หากไมพอใจ
ก็เปล่ียนสินคา โดยอาจจะมี 
facebook ผานกลุมผูบริโภค 

การแสดงความพึงพอใจ
หรือไมพอใจสินคาและ
บริการสามารถกระทําผาน
เว็บไซตตาง ๆ ได 
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เห็นผลไดแนนอน จะเห็นวาส่ือกระตุนใหเกิดความตระหนักถึงความตองการที่อยากจะมีหุนที่ดี แต
ทําไมไดเสียที 
 2.2 การคนหาขอมูล เม่ือผูบริโภคเกิดความตระหนักถึงความตองการที่มีอยู  ก็ตอง
พยายามรวบรวมขอมูล เพ่ือใชในการประกอบการตัดสินใจ ทั้งน้ีขอมูลอาจมาจากเพ่ือนฝูง ญาติ
มิตร จากการส่ือสารทางการตลาดของบริษัท เชน การโฆษณา  ประชาสัมพันธ หรือสอบถามจาก
พนักงานขาย นอกจากน้ีผูบริโภคสามารถหารายละเอียดจากเว็บไซต หรือจากการคนหาขอมูลจาก
เครื่องมือคนหาอยาง www.google.com หรือเว็บไซตประเภทชุมชนที่คนสนใจในเรื่องเดียวกันมา
พูดคุยกันอยาง www.pantip.com มาประกอบการตัดสินใจ 

 2.3 การประเมินผลทางเลือกตาง  ๆ เม่ือรวบรวมขอมูลไดเพียงพอแลว ก็ทําการ
ประเมินวาทางเลือกใดนาจะเปนส่ิงที่ตรงกับความตองการของเรามากที่สุด เชน อาจจะดูในเรื่อง
ราคา  ชื่อเสียงของแบรนด  รูปแบบ  และคุณสมบัติของสินคา บรกิารของบางเว็บไซตเปนเครื่องมือ
ในการที่เราจะประเมินผลทางเลือกไดอยางมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

 2.4 การตัดสินใจซ้ือ เม่ือพิจารณาจากขอมูลและประเมินทางเลือกตาง  ๆ ก็ทําการ
ตัดสินใจซ้ือสินคาและบริการน้ัน ทั้งน้ีอาจจะมีส่ิงที่เขามากระตุนใหเกิดการตัดสินใจซ้ือไดรวดเร็ว
ยิ่งขึ้น เชน การมีสวนลด อยางไรก็ตาม หากซ้ือตามส่ิงกระตุนอาจทําใหการตัดสินใจซ้ือน้ันเปน
ทางเลือกโดยปราศจากเหตุผลก็ได เชน หลายครั้งที่ซ้ือสินคาที่ลดราคา แตพอซ้ือมากลับเอาไปเก็บ
ไมไดนํามาใชประโยชน เปนตน 

 2.5 ประเมินผลหลังการซ้ือ  เม่ือผูบริโภคไดซ้ือสินคาและบริการแลว จะมีการ
ประเมินผลเกิดขึ้น มีความพึงพอใจตอสินคาและบริการน้ันหรือไม หากไมพอใจก็เกิดการซ้ือซํ้า แต
หากไมพึงพอใจอาจจะเลิกใชสินคาย่ีหอน้ันแลวหันไปใชยี่หออ่ืนแทน นอกจากน้ีผูบริโภคยัง
สามารถสะทอนความรูสึกของตนเองไดผานกลุมหรือสมาคมผูบริโภคได ในสวนของเว็บไซตมี
หลายแหงที่สามารถเขาไปเสนอความคิดเห็นหรือรองเรียนเก่ียวกับสินคาและบริการที่ใชได เชน 
จากเว็บไซต www.torakhong.org ที่เปนชองทางใหประชาชนสามารถเรียกรองผานส่ืออินเตอรเน็ท
เก่ียวกับความไมเปนธรรมอันเกิดจากการบริโภคสินคาและบริการจากหนวยงานภาครัฐและ
ภาคเอกชน นอกจากน้ียังเปดโอกาสใหชื่นชมหากเกิดความประทับใจตอสินคาและบริการ ถือไดวา
เว็บไซตเปนเครื่องมือที่ดีมากในการสะทอนความพึงพอใจหรือไมพึงพอใจของลูกคา และธุรกิ จ

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

38 
 

จะตองคํา นึงถึงผลลัพธหากใชบริการที่ไมดี เพราะขาวสารที่ผานส่ืออินเตอรเน็ทสามารถ
แพรกระจายไปไดอยางรวดเร็ว  
 3. ปจจัยที่มีผลกระทบตอกระบวนการตัดสินใจ  ซ่ึงสามารถแบงไดเปน 2 ปจจัย คือ 
ปยจัยภายใน และภายนอก 

 3.1  ปจจัยภายใน 
 3.1.1. อายุ ในชวงอายุที่แตกตางกัน การตัดสินใจก็แตกตางกันตามประสบ 
การณของชีวิตไปดวย ในวัยเด็กหรือวัยรุนไดรับส่ิงกระตุนเขามางาย ก็ทําใหเกิดความอยากได
สินคาและบริการแบบที่ไมไดอาศัยเหตุผลในการตัดสินใจ ขณะเม่ือโตเปนผูใหญ ยอมตัดสินใจตาม
พ้ืนฐานของขอมูลที่แสวงหามา ดังน้ัน การตลาดของคน 2 กลุมน้ีจะแตกตางกัน กลุมเด็กและวัยรุน
จะเนนอารมณความรูสึก (Emotional Marketing) ขณะที่ผูใหญจะเนนเหตุผล (Rational Marketing) 
   - อารมณความรูสึก (Emotional Marketing) คือ การตลาดที่ เลนกับ
อารมณความรูสึกของผูบริโภค เปนกลยุทธการตลาดเชิงรุกที่มุงเนนการเขาถึงความตองการของ
ผูบริโภค และเติมเต็มความตองการน้ันดวยการกระตุนอารมณ ความรูสึก และมุงสรางความภักดีใน
ตรายี่หอ (Brand Royalty) มากกวาจะยกเหตุผลมาอางอิงสรรพคุณ จึงเปนส่ิงที่ดึงดูดความสนใจจาก
ผูบริโภคในยุคปจจุบันมากขึ้น 

  - เหตุผล (Rational Marketing) คือ การตลาดที่ใชหลักเหตุผลในการจูง
ใจเพ่ือใหเกิดความตองการซ้ือของผูบริโภค เชน สินคาจําเปนที่ตองซ้ือใชในชีวิตประจําวัน  
 3.1.2. อาชีพ ในแตละอาชีพ บางคร้ังจะเกิดความตองการเฉพาะที่สอดคลองกับ
การทํางานของตนเอง เชน เปนแมคาขายปลา ก็ตองการซ้ือถุงมือยางที่กันนํ้าไดดี หรือหากเปนนัก
เทนนิส ก็ตองการไมเทนนิสที่มีคุณภาพ เปนตน อยางกรณีของเว็บไซตอยาง www.dek-d.com ซ่ึง
เปนเว็บไซตที่มีกลุมเปาหมายคือนักเรียนประถมและมัธยมปลาย แนนอนวา นักเรียนยอมมีความ
ตองการในโรงเรียนกวดวิชาอยูแลว ดังน้ันการโฆษณาของโรงเรียนกวดวิชาในเว็บไซตน้ีก็เปน
ตัวกระตุนทําใหเกิดการตระหนักถึงความตองการ เพ่ือที่ทําใหเกิดกระบวนการตัดสินใจซ้ือตอไป  

 3.1.3. รายได เปนปจจัยสําคัญที่มีอิทธิพลตอการกระตุนความตองการที่สําคัญ 
บางคนอาจอยากไดสินคาและบริการบางอยางมากแตรายไดไมเพียงพอ อยางกลุมคนที่มีรายไดต่ํา
แตรสนิยมสูงก็ไมสามารถตัดสินใจซ้ือได สําหรับกลุมคนที่มีรายไดสูงยอมมีความตองการสินคาที่
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มีคุณภาพเสริมสุนทรียภาพในชีวิต และเนนถึงความม่ันคงปลอดภัยเปนหลัก รวมถึงตองการความ
เปนหน่ึงเดียวที่ไมเหมือนใคร 

 3.1.4. รูปแบบของการใชชีวิต หมายถึง พฤติกรรมการใชชีวิต การใชเงิน และ
การใชเวลาวาจะเนนหนักไปในเรื่องใด บางคนชอบสินคาแบรนดเนม แตบางคนชอบสินคาราคาถูก 
บางคนอาจจะทานอาหารตามรานมีชื่อ แตบางคนกลับชอบทานรานขางทาง หรือบางคนหวงใย
สุขภาพ แตบางคนไมไดสนใจออกกําลังกายเลย อยางปจจุบัน ความนิยมของการเลนกีฬากอลฟมีอยู
สูงมาก ถือเปนการใชชีวิตแบบหน่ึงของกลุมคนที่มีรายไดสูง อาจจะมองเปนภาพลักษณวาผูเลน
กีฬาน้ีจะเปนกลุมคนรวย ทําใหหลายคนสนใจและตัดสินใจซ้ืออุปกรณกอลฟ เปนการแสดงถึง
ฐานะไดประการหน่ึง 

 3.1.5. บุคลิกภาพ หมายถึง ลักษณะของบุคคลที่มีอิทธิพลตอการตอบสนอง
ดานพฤติกรรม ซ่ึงการจําแนกประเภทอาจจะจําแนกไดในหลายรูปแบบ เชน เปนคนชอบอิสระ เปน
คนกันเอง เปนคนขี้สงสาร เปนคนชอบการแขงขัน หรือเปนคนกาวราว หรืออาจจะแบงเปนพวก
คนหัวเกา เปนคนที่มีลักษณะเปนตัวของตัวเอง หรือเปนคนที่ชอบคลอยตามผูอ่ืน 

 3.2  ปจจัยภายนอก 
 3.2.1. ชั้นทางสังคม โดยสวนใหญชั้นทางสังคมจะแบงไดกวางออกเปนชน
ชั้นสูง ชั้นกลาง และชนชั้นลาง ทั้งน้ีเกณฑในการแบงกลุมใชปจจัยการศึกษา รายได อาชีพ ทั้งน้ีคน
ในแตชั้นทางสังคมมักจะมีคานิยมและพฤติกรรมในการบริโภคที่แตกตางกัน  สําหรับอินเทอรเน็ต
แลว ถือเปนชองทางที่คนชั้นสูงและชั้นกลางสามารถเขาถึงไดอยางกวางขวาง ขณะที่คนชั้นลางดวย
ความรูและรายไดที่มีอยูอยางจํากัด ทําใหเปนอุปสรรคตอการใชจาย ดังน้ันสินค าและบริการสวน
ใหญจะมุงเนนไปยังชั้นสูงและกลางมากกวา อยางไรก็ตาม ส่ือทางการตลาดที่ใชสําหรับกลุมคน
ชั้นสูงและชั้นกลางจะมีความแตกตางกัน ส่ือสําหรับคนชั้นสูงจะเนนในเรื่องของรสนิยม ความ
หรูหรา ประณีต ที่สะทอนถึงความรํ่ารวยท่ีมีอยู ในขณะที่ส่ือสําหรับคนชั้นกลางจะเนนการใฝหาถึง
ความสําเร็จและความสมเหตุสมผลในการเลือกซ้ือสินคาและบริการ 

 3.2.2.   วัฒนธรรม แมวาในโลกปจจุบันการติดตอส่ือสารจะโยงใยทั่วโลกและ
มีความรวดเร็วสูง ทําใหเกิดการถายโอนวัฒนธรรมระหวางกัน จนทําใหความไมเขาใจระหวาง
วัฒนธรรมน้ันลดนอยลงไป แตทวาวัฒนธรรมยังคงเปนปจจัยหน่ึงที่มีอิทธิพลตอการซ้ือสินคาและ
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บริการ เชน ในประเทศญ่ีปุน สินคาเก่ียวกับเร่ืองทางเพศสามารถจําหนายออนไลนได ขณะที่
ประเทศไทยทําไมได เปนตน 

 3.2.3  คานิยม เปนส่ิงที่บุคคลพอใจหรือเห็นวาเปนส่ิงที่มีคุณคา แลวยอมรับไว
เปนความเชื่อ หรือความรูสึกนึกคิดของตนเอง คานิยมจะสิงอยูในตัวบุคคลในรูปของความเชื่อ
ตลอดไป จนกวาจะพบกับคานิยมใหม ซ่ึงตนพอใจกวาก็จะยอมรับไว เม่ือบุคคลประสบกับการ
เลือกหรือเผชิญกับเหตุการณ ตองตัดสินใจอยางใดอยางหน่ึง จะนําคานิยมมาประกอบการตัดสินใจ
ทุกครั้งไป คานิยมจึงเปนเสมือนพ้ืนฐานแหงการประพฤติปฏิบัติของบุคคลโดยตรง (สุพัตรา สุภาพ 
2543 : 25) คานิยมแบงเปน 2 ประเภท ไดแก  
 - คานิยมสวนบุคคล คือ การตัดสินใจเลือกในส่ิงหรือสถานการณที่ตน
ตองการหรือพอใจน้ันถือวาเปนคานิยมของบุคคลน้ัน  
 - คานิยมของสังคม คือ ส่ิงหรือสถานการณที่สมาชิกของสังคมสวนใหญ
ยอมรับวาเปนส่ิงที่ดีงามหรือควรแกการปฏิบัติ ส่ิงหรือสถานการณน้ันก็จะกลายเปนคานิยมของ
สังคมน้ันไป 

 3.2.4. กลุมอางอิง กลุมบุคคลที่มีอิทธิพลตอทัศนคติ คานิยม และพฤติกรรม
ของแตละบุคคล สําหรับอินเทอรเน็ตแลวสินคาและบริการสวนใหญจะมุงเนนกลุมวัยรุนและวัย
ทํางาน เน่ืองจากเปนผูใชกลุมใหญ กลุมอางอิงที่มีอิทธิพลตอการใชชีวิตรวมถึงการเลือกซ้ือสินคา
และบริการคือ เพ่ือน ปจจุบันที่เนนสังคมเพ่ือนที่เรียกวา เครือขายสังคมออนไลนกําลังมาแรง เชน 
www.facebook.com  www.twitter.com ถาหากเพ่ือนดําเนินชีวิตหรือใชของประเภทใดก็จะซ้ือตาม
กันเพราะถือเปนพวกเดียวกัน จึงเปนเว็บไซตที่มีอิทธิพลสูงตอพฤติกรรมการบริโภค 

 3.2.5. ครอบครัว เปนสังคมปฐมภูมิที่มีอิทธิพลตอความรูสึกนึกคิดมากที่สุด 
ลักษณะของครอบครัวที่แตกตางมีผลตอการบริโภคสินคาและบริการ เชน คนโสด อาจตองการ
สินคาจําพวกการบันเทิงสนุกสนาน ขณะที่คนที่มีครอบครัวแลวอาจจะสนใจพวกบานที่อยูอาศัย 
หรือเฟอรนิเจอร เปนตน 

 ดังน้ันการศึกษาพฤติกรรมของผูบริโภคน้ัน เปนการศึกษาวิธีการแสดงออกของแตละ
บุคคลที่เก่ียวของโดยตรงกับการใชสินคาและบริการทางเศรษฐกิจ ซ่ึงเปนประโยชนตอเจาของ
ธุรกิจใหเขาใจถึงปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจซ้ือสินคาของผูบริโภค สามารถหาหนทางแกไข

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

41 
 

พฤติกรรมในการตัดสินใจ ซ้ือสินคาของผูบ ริโภคในสังคมได ถูกตอง  และสอดคลองกับ
ความสามารถในการตอบสนองของธุรกิจมากยิ่งขึ้น  ทั้งยังชวยใหการพัฒนาตลาดและผลิตภัณฑดี
ขึ้น เพ่ือเปนประโยชนในการแบงสวนตลาด ตอบสนองความตองการของผูบริโภคใหตรงกับชนิด
ของสินคามากที่สุด ผูวิจัยไดนําแนวคิดเก่ียวกับพฤติกรรมผูบริโภคมาใชเปนวัตถุประสงคหลักเพ่ือ
ศึกษาพฤติกรรมการซ้ือสินคาและบริการพาณิชย อิ เล็กทรอนิกสของนักศึกษาปริญญาตรี
กลุมเปาหมาย โดยนําเร่ืองปจจัยภายในมากําหนดเปนตัวแปรอิสระเร่ืองของลักษณะสวนบุคคล 
ประกอบดวย เพศ ชั้นปการศึกษา สาขาวิชา ภูมิลําเนา รายไดเฉล่ียตอเดือน และศึกษาสมมติฐานวา
เพศ ชั้นปการศึกษา สาขาวิชา ภูมิลําเนา รายไดเฉล่ียตอเดือน ที่ตางกันมีพฤติกรรมและการตัดสินใจ
เลือกซ้ือสินคาและบริการพาณิชยอิเล็กทรอนิกสที่ตางกันอยางไร อีกทั้งยังนําเร่ืองคานิยมทางสังคม
และการดําเนินชีวิตมากําหนดเปนตัวแปรยอยในการตัดสินใจเลือกซ้ือสินคาและบริการ ซ่ึงเปน
หน่ึงในตัวแปรยอยทั้ง 7 ดานที่กลาวถึงแลวในสวนของการพาณิชยอิเล็กทรอนิกสและสวนประสม
ทางการตลาดขางตน 

งานวิจัยที่เกี่ยวของ 
 ชนัตถ  พูนเดช (2545) ไดทําการศึกษาเรื่อง  “การศึกษาสภาพความพึงพอใจตอพาณิชย
อิเล็กทรอนิกสบนเว็บไซตของนักศึกษามหาวิทยาลัยในเขตกรุงเทพมหานคร” 
 โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาสภาพความพึงพอใจตอพาณิชยอิเล็กทรอนิกสบนเว็บไซต
ของนักศึกษามหาวิทยาลัยในเขตกรุงเทพมหานคร ประชากรที่ใชในการวิจัยไดแกนักศึกษา
มหา วิทย า ลั ยทั้ ง รั ฐแ ละ เอกชนในเ ขตก รุง เทพมหานค รที่ เ ปนสมา ชิ กข อง เว็บ ไซต  
http://www.tarad.com และเว็บไซต  http://www.thaisecondhand.com ในปพ.ศ. 2546 มีจํานวน
ประชากรทั้งส้ิน 986 คน ผูวิจัยไดใชประชากรทั้งหมดเปนประชากรตัวอยางในการเก็บขอมูล   
 ผลการศึกษาพบวา  นักศึกษามหาวิทยาลัยในเขตกรุงเทพมหานครที่ ซ้ือสินคาบน
เว็บไซต  เปนผูที่กําลังศึกษาในระดับปริญญาตรี สวนใหญเปนเพศชาย มีจํานวนชั่วโมงในการใช
อินเทอรเน็ต 10-15 ชั่วโมง / สัปดาห โดยทั่วไปมักซ้ือสินคาประเภทหนังสือ ( เปนรูปเลม หรือ
รูปแบบการบันทึกอ่ืน ๆ  เชน CD-ROM) และใชวิธีการชําระเงินสินคาดวยบัตรเครดิต  นักศึกษา
มหาวิทยา ลัยในเขตกรุง เทพมหานครที่ ซ้ือสินคาบนเว็บไซต มีความพึงพอใจตอพาณิชย
อิเล็กทรอนิกสบนเว็บไซตอยูในระดับปานกลาง และเม่ือพิจารณาถึงปญหาและอุปสรรคพบวา  
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นักศึกษามหาวิทยาลัยในเขตกรุงเทพมหานครที่ซ้ือสินคาบนเว็บไซต มีความเห็นวา  ความไม
ปลอดภัยของการชําระเงิน เชน การสงขอมูลบัตรเครดิตผานระบบอินเทอรเน็ต เปนตน เปนปญหา
และอุปสรรคมากที่สุด รองลงมาคือไมสามารถจับตองสินคาได  และความยุงยากในการคนหา
เว็บไซตเพ่ือซ้ือสินคาในระดับนอย 

 ภัณฑิลา รัศมีพิริยะพิจิตร (2550) ไดทําการศึกษาเรื่อง “ปจจัยที่มีผลตอความคิดเห็นของ
ผูใชพาณิชยอิเล็กทรอนิกสเก่ียวกับการเติบโตของการพาณิชยอิเล็กทรอนิกสในประเทศไทย” โดยมี
วัตถุประสงคเพ่ือศึกษาลักษณะประชากรของผูใชบริการที่มีผลตอการเติบโตของการพาณิชย
อิเล็กทรอนิกส ศึกษาพฤติกรรมของผูใชบริการที่มีผลตอการเติบโตของการพาณิชยอิเล็กทรอนิกส 
และศึกษาปจจัยภายในและปจจัยภายนอกที่สงเสริมตอการเติบโตของการพาณิชยอิเล็กทรอนิกส 
ประชากรที่ทําการศึกษา  คือ  ประชากรในประเทศไทยจํานวน  398 คน ตองเปนผูที่ เคยมี
ประสบการณทําการซ้ือขายผานระบบอินเทอรเน็ตมากอน เครื่องมือในการเก็บขอมูล คือ 
แบบสอบถามเอกสาร (Questionnaires) และแบบสอบถาม Online  

 ผลการศึกษาพบวา ผูใชบริการพาณิชยอิเล็กทรอนิกสทั่วประเทศ สวนใหญเปนเพศ
หญิงที่มีชวงอายุมากกวา   20-30 ป มีภูมิลําเนาในกรุงเทพมหานคร สวนใหญประกอบอาชีพ
พนักงานบริษัทเอกชน และมีรายไดของครอบครัวโดยเฉล่ียอยูในชวง 10,001-20,000 บาท เปนกลุม
ผูใชบริการที่มีผลตอการเติบโตของการพาณิชยอิเล็กทรอนิกส 
 พฤติกรรมของผูใชบริการการพาณิชยอิเล็กทรอนิกสนิยมใชอินเทอรเน็ตที่ทํางานเพ่ือ
คนหาขอมูล โดยเฉล่ียตอสัปดาหระหวาง 5-10 ชั่วโมง สวนใหญเปนการส่ังจองบริการตาง ๆ ไดแก 
หองพัก  โรงแรม  ยานพาหนะ  จองตั๋วหนัง และตั๋วเครื่องบิน ซ่ึงผูใชบริการไดขอมูลแนะนําการซ้ือ
สินคาทางอินเทอรเน็ตเปนครั้งแรกจากอินเทอรเน็ต ประสบการณในการส่ังซ้ือสินคา และบริการ
ทางอินเทอรเน็ตคร้ังลาสุดที่ทําการส่ังซ้ือประมาณ  1-6 เดือน โดยมีการส่ังซ้ืออยูที่ราคาประมาณ 
1,000-5,000 บาทตอครั้ง ผูใชบริการจะทําการส่ังซ้ือสินคาผานตะกราสินคาของเว็บไซต และชําระ
คาสินคาและบริการโดยโอนผานทางธนาคาร และผลกระทบในความคิดของผูใชบริการพาณิชย
อิ เ ล็กทรอนิกส  คือ  ถูกหลอกลวงจากกลุมมิจฉาชีพ  ปจจัยภายในที่สง เสริมการพาณิชย
อิเล็กทรอนิกสจากความตองการของผูใชบริการในการใชบริการพาณิชยอิเล็กทรอนิกสที่สามารถ
ส่ังซ้ือสินคาโดยไมตองเดินทางไปสถานที่จริง อุปสรรคของผูใชบริการที่เลือกไมใชบริการระบบ
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พาณิชยอิเล็กทรอนิกส มาจากขาดความนาเชื่อถือดานความปลอดภัยขอมูลและการชําระเงิน  ปจจัย
ภายนอกดานลักษณะสินคา ความหลากหลายของสินคามีความสําคัญมากที่สุด สวนดานความ
ปลอดภัยและการชําระเงินใหความสนใจระบบรักษาความปลอดภัยขอมูลลูกคา และดานการขนสง
ใหความสําคัญกับการบรรจุที่แข็งแรง 

 อัจฉรียา อารีเอ้ือ (2550)  ไดทําการศึกษาเรื่อง “พฤติกรรมการซ้ือสินคาและบริการผาน
พาณิชยอิเล็กทรอนิกส” โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาเรื่องพฤติกรรมการซ้ือสินคาและบริการผาน
พาณิชยอิเล็กทรอนิกส เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ ใชวิธีเก็บรวบรวมขอมูลจากการสัมภาษณเชิงลึก
และการสังเกต มีการวิเคราะหและนําเสนอขอมูลในเชิงพรรณนาวิเคราะห การศึกษาครั้งน้ีใชแบบ
สัมภาษณเก็บขอมูลกับกลุมตัวอยางในจังหวัดขอนแกนที่เคยซ้ือสินคาและบริการทางอินเทอรเน็ต
จํานวน 10 คนเปนเพศชาย 5 คน เพศหญิง 5 คน 

 ผลการศึกษาพบวา สินคาและบริการที่กลุมตัวอยางเคยซ้ือทางอินเทอรเน็ตมีทั้งสินคาที่
จับตองได เชน หนังสือ อุปกรณคอมพิวเตอร ซีดี เคร่ืองแตงกาย อุปกรณสํานักงาน และสินคาที่จับ
ตองไมได เชน ซอฟทแวร นอกจากน้ียังมีบริการตาง ๆ เชน ชําระคาโทรศัพท จองตั๋วเคร่ืองบิน 
บริการ Web Hosting และบริการจดโดเมนเนม สวนสินคาและบริการที่กลุมตัวอยางคิดวานาจะมี
ขายทางอินเทอรเน็ต เชน สินคาอุปโภคบริโภค เฟอรนิเจอร เคร่ืองใชไฟฟา 
 เหตุผลในการซ้ือสินคาและบริการผานพาณิชยอิเล็กทรอนิกสสวนใหญซ้ือเพราะความ
สะดวก  สามารถเปรียบเทียบราคาและขอมูลสินคาไดงาย  ซ้ือไดตลอดเวลา  นอกจากน้ีสินคาบาง
ชนิดซ้ือบนเว็บไซตราคาจะถูกกวาที่รานคา  บุคคลที่มีสวนรวมในการตัดสินใจซ้ือสวนใหญกลุม
ตัวอยางจะตัดสินใจเองและสอบถามจากคนที่เคยซ้ือมากอน เว็บไซตที่ซ้ือสินคาและบริการสวน
ใหญซ้ือจากเว็บไซตในประเทศไทย เชน  www.tohome.com  www.pizza.co.th  www.nca.co.th มี
ผูบริโภคบางกลุมที่ซ้ือจากเว็บไซตตางประเทศ เชน  www.ebay.com  www.snapfish.com เปนตน 
ขั้นตอนการซ้ือสินคาและบริการทางอินเทอรเน็ต กลุมตัวอยางจะคนหาขอมูลดวย search engine ดู
รายละเอียดสินคาและเปรียบเทียบแตละเว็บไซต จากน้ันก็จะทํารายการตามขั้นตอนจนถึงขั้นตอน
การชําระเงินซ่ึงสวนใหญมีทั้งวิธีการโอนเงินและผานบัตรเครดิต ปญหาและอุปสรรคจากการซ้ือ
สินคาและบริการทางอินเทอรเน็ต สวนใหญเจอปญหาเก่ียวกับตัวสินคาที่ไดรับจริงไมเหมือนกับที่

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

44 
 

แสดงในเว็บไซต  สวนอุปสรรคจะเก่ียวของกับความเร็วอินเทอรเน็ตและความผิดพลาดของระบบ
อินเทอรเน็ต 

 ศิริเพ็ญ มโนศิลปกร (2551) ไดทําการศึกษาเรื่อง  “ปจจัยที่มีผลตอการซ้ือสินคาและ
บริการผานชองทางพาณิชยอิเล็กทรอนิกสของผูบริโภคในจังหวัดขอนแกน” โดยมีวัตถุประสงค
เพ่ือศึกษาถึงอิทธิพลของปจจัยทางดานประชากรศาสตรจําแนกตามเพศและระดับการศึกษา  และ
เปรียบเทียบปจจัยทางดานพฤติกรรมศาสตร จําแนกตามสถานะของผูซ้ือ  ที่มีผลตอการซ้ือสินคา
และบริการผานชองทางพาณิชยอิเล็กทรอนิกสของผูบริโภคในจังหวัดขอนแกน ใชแบบสอบถาม
เปนเคร่ืองมือในการวิจัย  กลุมตัวอยางที่ใชคือผูบริโภคที่ เคยใชบริการ อินเทอรเน็ต   และเปน
ผูบริโภคที่เคยซ้ือหรือไมเคยซ้ือสินคาหรือบริการผานชองทางพาณิชยอิเล็กทรอนิกส  ที่อาศัยอยูใน
จังหวัดขอนแกน  จํานวนรวมทั้งส้ิน 400 ตัวอยาง  
 ผลการศึกษาพบวา กลุมตัวอยางเปนเพศชายและเพศหญิงจํานวนใกลเคียงกัน มีระดับ
การศึกษา ระดับปริญญาตรีมากที่สุด  สวนใหญแลวกลุมตัวอยางไมเคยซ้ือสินคาหรือบริการผาน
ชองทางอิเล็กทรอนิกส ปจจัยดานสินคาและบริการที่ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญมากที่สุด
คือ สินคาและบริการมีคุณสมบัติตรงตามความตองการ ปจจัยดานราคา คือ ราคาสินคาและบริการมี
ความเหมาะสมกับคุณภาพ  ปจจัยดานชองทางการจัดจําหนาย คือ เว็บไซตที่ใหบริการมีรูปภาพและ
การนําเสนอที่นาสนใจ  และปจจัยดานการสงเสริมทางการตลาด  คือ เว็บไซตผูประกอบการมีการ
รับประกันสินคา ผลการทดลองสมมติฐานพบวา  เพศ  ระดับการศึกษา  และสถานะของผูซ้ือมีผล
ตอการใหความสําคัญตอปจจัยดานสวนประสมทางการตลาดในการซ้ือสินคาและบริการผาน
ชองทางพาณิชยอิเล็กทรอนิกส 
 พิชญธิดา ล้ิมสวัสดิวงศ (2551) ไดทําการศึกษาเรื่อง “ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจซ้ือ
สินคาระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกสของนักศึกษามหาวิทยาลัยกรุงเทพ” โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษา
ลักษณะประชากรของนักศึกษาที่ซ้ือสินคาและบริการผานระบบอินเทอรเน็ต ศึกษาปจจัยสวน
ประสมทางการตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจซ้ือสินคาและบริการผานระบบ อินเทอรเน็ตของ
นักศึกษามหาวิทยาลัยกรุงเทพ และ ศึกษาพฤติกรรมการซ้ือสินคาและบริการผานระบบอินเทอรเน็ต
กลุมตัวอยาง ไดแก นักศึกษามหาวิทยาลัยกรุงเทพที่กําลังศึกษาอยูในระดับปริญญาตรีหลักสูตร 4 ป 
ภาคปกติในป พ.ศ. 2548 ทั้งหมดจํานวน 9 คณะ จํานวนทั้งส้ิน 400 คน  
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 ผลการศึกษาพบวา นักศึกษาสวนใหญเปนเพศหญิง โดยสวนใหญอยูในชวงอายุ 21 ป 
ศึกษาอยูคณะนิเทศศาสตร มีรายไดตอเดือนระหวาง 5,001-10,000 บาท ใชอินเทอรเน็ต 2-4 ชั่วโมง
ตอวัน และใชอินเทอรเน็ตที่บาน นอกจากน้ีนักศึกษาสวนใหญรูจักการซ้ือสินคาและบริการทาง
อินเตอรจากเพ่ือน และเคยส่ังซ้ือสินคาและบริการจากเว็บไซตของตาง ประเทศ โดยส่ังซ้ือเพลง 
ภาพยนตร  วีดีโอ  โปรแกรมคอมพิวเตอร  ดาวนโหลดตาง ๆ มากที่สุด สวนใหญซ้ือสินคาและ
บริการครั้งละ 200-500 บาท โดยชําระเงินผานบัญชีธนาคาร หรือตู ATM ปญหาและอุปสรรคที่พบ
คือ การไดรับสินคาลาชา และนักศึกษาสวนใหญใหความสําคัญระดับมากกับดานผลิตภัณฑ ดาน
การจัดจําหนาย สวนดานราคา ดานการสงเสริมการตลาดอยูในระดับปานกลาง นอกจากน้ียังให
ความสําคัญมากกับดานความจําเปนในการบริโภคสินคาและบริการ ดานอรรถประโยชนของ
ผูบริโภค และดานภาพลักษณของสินคาและบริการ 

 จากการศึกษางานวิจัยในเบื้องตน พบวา ผลการศึกษาของงานวิจัยมีลักษณะในทิศทาง
เดียวกัน คือ ศึกษาถึงพฤติกรรมในการใชอินเทอรเน็ตประจําวันหรือสัปดาห สาเหตุของการซ้ือ
สินคาและบริการพาณิชยอิเล็กทรอนิกส ปจจัยดานสวนประสมทางการตลาด หรือปจจัยภายใน 

และปจจัยภายนอกที่มีผลตอการซ้ือสินคาและบริการพาณิชยอิเล็กทรอนิกส  ปญหาที่พบเม่ือซ้ือ
สินคาและบริการทางพาณิชยอิเล็กทรอนิกส และลักษณะประชากรศาสตรหรือลักษณะสวนบุคคล
วามีผลตอการซ้ือสินคาและบริการทางพาณิชยอิเล็กทรอนิกสอยางไร เปนการศึกษาขอมูลผูบริโภค
ขั้นพ้ืนฐานและเฉพาะเจาะจงในบางหัวขอ เพ่ือใหทราบถึงปจจัยหลักที่มีผลตอการซ้ือสินคาและ
บริการทางพาณิชยอิเล็กทรอนิกสที่กําลังไดรับความนิยมและเติบโตขึ้นอยางตอเน่ืองในปจจุบัน 
สวนใหญเปนการวิจัยเชิงสํารวจโดยการแจกแบบสอบถามกับกลุมตัวอยาง ผูวิจัยไดศึกษางานวิจัยที่
เก่ียวของเพ่ือเปนแนวทางในการทําวิจัย โดยเนนเร่ืองของลักษณะสวนบุคคล พฤติกรรมและการ
ตัดสินใจเลือกซ้ือสินคาและบริการพาณิชยอิเล็กทรอนิกสเปนหลัก เพ่ือใหตรงตามวัตถุประสงค
และสมมติฐานที่กําหนดไว 
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บทที่ 3 
 

วิธีการดําเนินงานวิจัย 
  

 การศึกษาคร้ังน้ีเปนการวิจัยเชิงสํารวจถึงพฤติกรรมและการตัดสินใจเลือกซ้ือสินคาและ
บริการทางพาณิชยอิเล็กทรอนิกสของนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัย
หอการคาไทย โดยใชแบบสอบถามในการสํารวจกับกลุมตัวอยาง แลวนําขอมูลมาวิเคราะหเพ่ือ
สรุปผลการศึกษา มีขั้นตอนการดําเนินงานวิจัยดังน้ี 

 1. ประชากรและกลุมตัวอยาง  
 2. เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย  
 3. การหาคุณภาพเครื่องมือ 
 4. วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล 

 5. การวิเคราะหขอมูล  

ประชากร (Population) 
 ประชากรที่ศึกษา คือ นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ  มหาวิทยาลัยหอการคาไทย ที่กําลัง
ศึกษาอยูในระดับปริญญาตรี ในปการศึกษา 2554 โดยคณะบริหารธุรกิจมีสาขาทั้งหมด 12 สาขา 
ไดแก สาขาการบริหารสํานักงานอิเล็กทรอนิกส  สาขาการเงิน  สาขาการตลาด   สาขาการจัดการ  
สาขาการจัดการทรัพยากรมนุษย  สาขาการจัดการอุตสาหกรรม  สาขาการจัดการโรงแรมและการ
ทองเที่ยว  สาขาการบริหารธุรกิจระหวางประเทศ  สาขาคอมพิวเตอรธุรกิจ  สาขาการบริหารธุรกิจ-
คาปลีก  สาขาผูประกอบการ และ International Program มีนักศึกษารวมทั้งหมดจํานวน 5,822 คน 
โดยแยกแตละชั้นปดังน้ี 
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ตารางที่ 5 แสดงจํานวนประชากรนักศึกษาแตละชั้นป 

ชั้นปที่ศึกษา จํานวนประชากรทั้งหมด (คน) 
ชั้นปที่ 1 1,635 

ชั้นปที่ 2 1,463 

ชั้นปที่ 3 1,479 

ชั้นปที่ 4 1,245 

รวม 5,822 

ที่มา : คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการคาไทย, สถิตินักศึกษาจําแนกสภาพตามปที่รับ  
ระดับการศึกษาปริญญาตรี ประจําปการศึกษา 2554. 

กลุมตัวอยาง (Samples) 
 ผูวิจัยกําหนดขนาดตัวอยางโดยใชวิธีการเปดตารางกําหนดขนาดกลุมตัวอยางตาม 
Yamane ที่ระดับความเชื่อม่ันที่ 95% แลวใชการเลือกกลุมตัวอยางแบบอาศัยความนาจะเปน 
(Probability Sampling) โดยใชการสุมตัวอยางโดยวิธีสุมอยางงาย (Simple Random Sampling) ซ่ึง
กระบวนการทั้งหมดน้ี จะชวยใหไดกลุมตัวอยางตามจํานวนที่ตองการ (ณรงค โพธิ์พฤกษานันท
2551 : 165) 
 กลุมตัวอยางในการศึกษาครั้งน้ี ผูวิจัยไดหาขนาดกลุมตัวอยางโดยใชสูตรการคํานวณ
ของ Yamane โดยใชสูตรดังน้ี  
  n    =                N 

                                        1 + N (e)2 

  เม่ือ 
                    n    =   ขนาดของกลุมตัวอยาง     
                    N    =   ขนาดของประชากร 

                    e    =   ความคาดเคล่ือนซ่ึงในที่น้ีกําหนดไวเทากับ 0.05 
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  แทนคา 
  n   =         5,822 

     1 + 5,822 (.05)2 

       = 399.93 คน 

 ในการศึกษาคร้ังน้ี จะใชกลุมตัวอยางจํานวน 400 คน โดยการสุมตัวอยางแบบแบงชั้น 
(Stratified Random Sampling) พวงรัตน ทวีรัตน (2546 : 303) ในแตละชั้นป โดยใชสูตร ดังน้ี  
 

จํานวนตัวอยางประชากรนักศึกษาแตละชั้นป = จํานวนกลุมตัวอยางทั้งหมด x จํานวนนักศึกษาแตละชั้นป 
       จํานวนนักศึกษาทั้งหมด 

 

 จากการคํานวณสัดสวนตามสูตรพบวาไดจํานวนตัวอยางประชากรนักศึกษาแตละชั้นป เปน
จํานวนแตกตางกัน ดังน้ี 

 

ตาราง 6 แสดงจํานวนประชากรทั้งหมดของนักศึกษาแตละชั้นป และการแบงจํานวนกลุมตัวอยาง 

 
ชั้นปที่ศึกษา จํานวนประชากรทั้งหมด (คน) จํานวนกลุมตัวอยาง (คน) 
ชั้นปที่ 1 1,635 112 

ชั้นปที่ 2 1,463 100 

ชั้นปที่ 3 1,479 102 

ชั้นปที่ 4 1,245 86 

รวม 5,822 400 

 

ที่มา : คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการคาไทย, สถิตินักศึกษาจําแนกสภาพตามปที่รับ ระดับ
การศึกษาปริญญาตรี ประจําปการศึกษา 2554. 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

49 
 

 
 

เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย  
 เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งน้ี เปนแบบสอบถามความคิดเห็นกลุมนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการคาไทย (Questionnaire) จํานวน 1 ชุด โดยศึกษา
ความรูเก่ียวกับการเลือกซ้ือสินคาและบริการผานระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกส แบงแบบสอบถาม
ออกเปน 3 สวน ดังน้ี 

 สวนที่ 1 ขอมูลเก่ียวกับลักษณะสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม ไดแก เพศ ชั้นป
การศึกษา สาขาวิชา ภูมิลําเนา และรายไดเฉล่ียตอเดือน ลักษณะของแบบสอบถามเปนคําถามแบบ
เลือกตอบเพียงหน่ึงคําตอบ 

 สวนที่ 2 ขอมูลเก่ียวกับพฤติกรรมการซ้ือสินคาและบริการพาณิชยอิเล็กทรอนิกส 
ลักษณะของแบบสอบถามเปนคําถามแบบเลือกตอบเพียงหน่ึงคําตอบและหลายคําตอบ  

 สวนที่ 3 ขอมูลเก่ียวกับการตัดสินใจเลือกซ้ือสินคาและบริการพาณิชยอิเล็กทรอนิกส    
7 ดาน ไดแก ดานมาตรฐานสินคาและบริการ ดานมูลคาสินคาและบริการ  ดานการขนสงและจัด
จําหนาย  ดานการสงเสริมการตลาด  ดานความปลอดภัยและความนาเชื่อถือ  ดานความทันสมัยของ
เทคโนโลยี และดานคานิยมและการดําเนินชีวิต ลักษณะของแบบสอบถามเปนมาตราสวนประเมิน
คา (Rating Scale) ตามแบบของ Liket Scale โดยเลือกตอบตามลําดับความคิดเห็น คือ มากที่สุด 
มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด แบงเปนความสําคัญ 5 ระดับดังน้ี 

  5 หมายถึง  มีระดับความสําคัญมากที่สุด 
  4 หมายถึง  มีระดับความสําคัญมาก 
  3 หมายถึง  มีระดับความสําคัญปานกลาง 
  2 หมายถึง  มีระดับความสําคัญนอย 
  1 หมายถึง  มีระดับความสําคัญนอยที่สุด 

 โดยสรางแบบสอบถามจากการศึกษาคนควาเน้ือหาตาง ๆ จากเอกสาร หนังสือ แนวคิด 
ทฤษฎี บทความ และงานวิจัยที่เก่ียวของกับการพาณิชยอิเล็กทรอนิกส เพ่ือเปนแนวทางในการ
กําหนดรูปแบบสอบถาม จากน้ันนําแบบสอบถามที่สรางขึ้นใหอาจารยที่ปรึกษาตรวจสอบความ
ถูกตองของเน้ือหาและภาษาที่ใช 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

50 
 

 
 

การหาคุณภาพเคร่ืองมือ 
 เคร่ืองมือที่ใชในการศึกษาศึกษาครั้งน้ี ผูศึกษาไดสรางและพัฒนาเคร่ืองมือโดยดําเนินการ
ตามขั้นตอน ดังน้ี 

1. ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี จากหนังสือ เอกสารตาง ๆ และงานวิจัยที่เก่ียวของเพ่ือเปน
แนวทางในการสรางแบบสอบถาม 

2.   นําขอมูลที่ไดจากการศึกษามากําหนดเปนกรอบโครงสรางของเครื่องมือ และ
ขอบเขตของเน้ือหาเพ่ือสรางแบบสอบถามที่ใชในการศึกษา 

3. สรางแบบสอบถามตามขอบเขตของเน้ือหา  ครอบคลุมตามวัตถุประสงคของ
การศึกษา และตามรายละเอียดของนิยามศัพทเฉพาะของตัวแปร  

4.   การตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเน้ือหา (Content Validity) แบบสอบถามที่ใชใน
การเก็บขอมูล ผูวิจัยจะสรางขึ้นโดยอาศัยทฤษฎี เอกสาร และงานวิจัยที่เก่ียวของ นํามาเรียบเรียงให
เหมาะสมกับงานวิจัยน้ี จากน้ันนําแบบสอบถามที่ไดไปปรึกษาอาจารยที่ปรึกษาผูควบคุมสาร
นิพนธ ผู เชี่ยวชาญ เพ่ือทําการตรวจสอบและปรับปรุงแกไขใหแบบสอบถามมีความสมบูรณ 
ถูกตอง และตรงตามเน้ือหาที่กําหนด  แลวนํามาประเมินผลแลววิเคราะหคาดัชนี ความสอดคลอง 
(Index of Item Objective Congruence: IOC) โดยมีการกําหนดคะแนนในการประเมินดังน้ี 

    +1 หมายถึง เห็นวาสอดคลอง 

      0 หมายถึง ไมแนใจ 
     -1 หมายถึง เห็นวาไมสอดคลอง 

 จากสูตร IOC =  ΣR 

 

 เม่ือ  IOC คือ ดัชนีความสอดคลองระหวางขอคําถามกับวัตถุประสงค 
    ΣR คือ ผลรวมของคะแนนผูทรงคุณวุฒิ 
    N คือ จํานวนผูทรงคุณวุฒิ 
 

  คา IOC มีคาระหวาง -1 ถึง 1 ขอคําถามที่ดีจะตองมีคา IOC ใกลเคียงกับ 1 โดยกําหนด
เกณฑคาดัชนีความสอดคลองตั้งแต 0.50 ขึ้นไปถือวาสอดคลองในเกณฑที่ยอมรับได (ทรงศักดิ์ ภูสี
ออน, 2551 : 50) จากน้ันพิจารณาปรับขอคําถาม ตามขอเสนอแนะของผูทรงคุณวุฒิ และพัฒนา
รูปแบบของเคร่ืองมือเพ่ือใหเหมาะสมในการใชตอไป โดยไดคา IOC เทากับ 1.25 
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 5. ความเที่ยงตรงเชิงโครงสราง (Construct  Validity) เคร่ืองมือที่มีความเที่ยงตรงเชิง
โครงสรางน้ัน  สามารถวัดไดสอดคลองกับโครงสรางหรือคุณลักษณะตามทฤษฎีของส่ิงน้ัน  ๆ น่ัน
คือ ตองสรางขอคําถามใหมีพฤติกรรมตาง ๆ ตรงตามพฤติกรรมที่เปนเปาหมายของส่ิงที่ตองการจะ
วัด เปนการทดสอบองคประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory Factor Analysis : CFA) ซ่ึงไดคาความ
เที่ยงตรงเชิงโครงสรางของเครื่องมือวัดในดานพฤติกรรมและการตัดสินใจเลือกซ้ือสินคาและ
บริการทางพาณิชยอิเล็กทรอนิกสของนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัย
หอการคาไทยในแตละดาน โดยนําแบบสอบถามที่ไดปรับปรุงแกไขไปทดสอบกับกลุมตัวอยาง
จํานวน 30 ชุด ดวยวิธีการสุมอยางงาย เพ่ือหาคา Factor Loading (ดังตารางที่ 7) ซ่ึงสอดคลองกับคา
นํ้าหนักองคประกอบควรจะมีตั้งแต 0.3 ขึ้นไป (Hair, 1995: 385) โดยมีคาอยูระหวาง .520 – .761 
ดังตารางที่ 7 

 6. การหาคาความเชื่อม่ัน (Reliability) ผูวิจัยไดกําหนดใหมีการทดสอบความเชื่อม่ัน 
โดยนําแบบสอบถามที่ไดปรับปรุงแกไขไปทดสอบความเชื่อม่ัน (Pre-Test) กับกลุมตัวอยางจํานวน 
30 ชุด ดวยวิธีการสุมอยางงาย หลังจากทําการแจกแบบสอบถามเพ่ือทดสอบหาคาความเชื่อม่ันแลว 
ผูวิจัยจะนําคะแนนจากแบบสอบถามไปหาคาสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค  (Cronbach’s 
Alpha Coefficient)  โดยใชโปรแกรมสํา เร็จรูปทางสถิติในการคํานวณหากคาครอนบาค 
(Cronbach’s Alpha Coefficient)  มีคาใกลเคียง 1 แสดงวาเครื่องมือมีความเชื่อม่ันสูง (ประกายรัตน 
สุวรรณ และ อมรวิทย วิเศษสงวน 2555 : 262) โดยคาความเชื่อม่ันควรมีคา 0.7 ขึ้นไป (Traub, 

1994) ซ่ึงคาความเชื่อม่ันของคําถามแตละดานดวยคา Cronbach Alphas มีคาอยูระหวาง 0.955-

0.956 ดังตารางที่ 7 

 

ตารางที ่7  คานํ้าหนักองคประกอบ และคาสัมประสิทธิ์แอลฟา 

 
ตัวแปร 

คานํ้าหนัก
องคประกอบ  

(Factor Loading) 

คาความเชื่อม่ัน         
(Cronbach’s Alpha 

Coefficient) 
1. ดานมาตรฐานสินคาและบริการ .520 - .676 0.955 

2. ดานมูลคาสินคาและบริการ   .541 - .629 0.956 

3. ดานการขนสงและจัดจําหนาย   .521 - .636 0.955 
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ตารางที่ 7 (ตอ) 

 
ตัวแปร 

คานํ้าหนัก
องคประกอบ  

(Factor Loading) 

คาความเชื่อม่ัน         
(Cronbach’s Alpha 

Coefficient) 
4. ดานการสงเสริมการตลาด   .572 - .761 0.955 

5. ดานความปลอดภัยและความนาเชื่อถือ .567 - .729 0.955 

6. ดานความทันสมัยของเทคโนโลยี .582 - .687 0.955 

7. ดานคานิยมและการดําเนินชีวิต .521 - .659 0.955 

 
วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล  
 ผูวิจัยดําเนินการจัดหาขอมูลจาก 2 แหลง ดังน้ี 

 1. ขอมูลปฐมภูมิ (Primary Data) ไดจากการเก็บรวบรวมขอมูลและแจกแบบสอบถาม  
โดยการลงพ้ืนที่สํารวจกลุมตัวอยางของนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัย
หอการคาไทย โดยการใชแบบสอบถาม (Questionnaire) จํานวน 400 ชุด  
 2. ขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ไดขอมูลจากการศึกษาคนควาเอกสาร หนังสือ 
แนวคิด ทฤษฎี บทความและงานวิจัยที่เก่ียวของ ตลอดจนการคนควาขอมูลผานทางเว็บไซตที่
เก่ียวของในเครือขายอินเทอรเน็ต 
 

การวิเคราะหขอมูล  
 การวิเคราะหขอมูลจะทําโดยนําแบบสอบถามที่เก็บรวบรวมไดมาตรวจสอบความ
สมบูรณ และนําไปลงรหัสเพ่ือประมวลผลและวิเคราะหขอมูลดวยเครื่องคอมพิวเตอร โดยใช
โปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติสังคมศาสตร  ที่มีความนาเชื่อถือเปนที่ยอมรับทั่วไป และใชสถิติใน
การวิเคราะหขอมูลจากแบบสอบถามแตละชุด และนําผลการวิเคราะหขอมูลนําเสนอในรูปแผนภูมิ
ประกอบความเรียง และหาคาสถิติตาง ๆ ดังน้ี 
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 1.  แบบสอบถามเก่ียวกับขอมูลทั่วไปทําการวิเคราะหโดยใชคารอยละ (Percentage) 
 2. แบบสอบถามเก่ียวกับพฤติกรรมการซ้ือสินคาและบริการพาณิชยอิเล็กทรอนิกส
นํามาวิเคราะหโดยใชคารอยละ (Percentage)  

 3.  แบบสอบถามเก่ียวกับการตัดสินใจเลือกซ้ือสินคาและบริการพาณิชยอิเล็กทรอนิกส
นํามาหาคาเฉล่ีย (Mean) และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) โดยผูวิจัยกําหนดเกณฑ
การแปลความหมายของคะแนนเพ่ือจัดระดับคาเฉล่ียออกเปนชวง (ธานินทร ศิลปจารุ 2550 : 77) 
ดังน้ี 
  คาเฉล่ีย 4.50-5.00 หมายถึง  ใหความสําคัญมากที่สุด 
  คาเฉล่ีย 3.50-4.49 หมายถึง  ใหความสําคัญมาก 
  คาเฉล่ีย 2.50-3.49 หมายถึง  ใหความสําคัญปานกลาง 
  คาเฉล่ีย 1.50-2.49 หมายถึง  ใหความสําคัญนอย 
  คาเฉล่ีย 1.00-1.49 หมายถึง  ใหความสําคัญมากที่สุด 

 4. ทดสอบสมมติฐานในการวิจัยใชสถิติทดสอบ ดังน้ี 

 4.1 นักศึกษาเพศชายและหญิงมีการตัดสินใจ เลือกซ้ือสินคาและบริการพาณิชย
อิเล็กทรอนิกสตางกัน ใชสถิติ t-test 

 4.2 นักศึกษาชั้นปการศึกษาตางกันมีการตัดสินใจเลือกซ้ือสินคาและบริการพาณิชย
อิเล็กทรอนิกสตางกัน ใชสถิติ F-test ชนิดทางเดียว (One Way Analysis of Variance) 

 4.3 นักศึกษาสาขาวิชาที่ ศึกษาตางกันมีการตัดสินใจ เลือกซ้ือสินคาและบริการ
พาณิชยอิเล็กทรอนิกสตางกัน ใชสถิต F-test ชนิดทางเดียว (One Way Analysis of Variance) 

 4.4 นักศึกษาภูมิลําเนาตางกันมีการตัดสินใจ เลือกซ้ือสินคาและบริการพาณิชย
อิเล็กทรอนิกสตางกัน ใชสถิติ F-test ชนิดทางเดียว (One Way Analysis of Variance) 

 4.5 นักศึกษามีรายไดเฉล่ียตอเดือนตางกันมีการตัดสินใจเลือกซ้ือสินคาและบริการ
พาณิชยอิเล็กทรอนิกสตางกัน ใชสถิติ F-test ชนิดทางเดียว (One Way Analysis of Variance) 
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บทที่ 4 

 

ผลการศึกษา 
 

  การศึกษาวิจัยพฤติกรรมและการตัดสินใจเลือกซ้ือสินคาและบริการพาณิชย
อิเล็กทรอนิกส ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการคาไทย โดย
วิธีการศึกษาเชิงปริมาณ (Quantitative Research) และใชการวิจัยแบบสํารวจ (Survey Research) 

โดยใชแบบสอบถาม (Questionnaire) เพ่ือรวบรวมขอมูลปฐมภูมิจากกลุมตัวอยาง คือ นักศึกษา
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการคาไทย ที่กําลังศึกษาอยูในระดับปริญญาตรี ในปการศึกษา 
2554 จํานวน 400 คน รวมถึงการศึกษาขอมูลจากเอกสาร (Documentary Research) ทั้งน้ี แจก
แบบสอบถามไปทั้งหมด 420 ชุด ไดแบบสอบถามฉบับสมบูรณกลับคืนมาจํานวน 412 ชุด คิดเปน
รอยละ 98.09 ของแบบสอบถามทั้งหมด และแบบสอบถามสามารถนํามาใชวิเคราะหได จํานวน 
400 ชุด  คิดเปนรอยละ 100.00 แลววิเคราะหขอมูลประมวลผลโดยเครื่องคอมพิวเตอรดวย
โปรแกรมประมวลผลทางสถิติ ซ่ึงเสนอผลการศึกษา ออกเปน 4 สวน ดังน้ี 

 สวนที่ 1 ขอมูลเก่ียวกับลักษณะสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม 

 สวนที่ 2  ขอมูลเก่ียวกับพฤติกรรมการซ้ือสินคาและบริการพาณิชยอิเล็กทรอนิกส  
  สวนที่ 3  ขอ มูล เ ก่ี ยว กับการตั ด สินใจ เ ลือก ซ้ือสินค า และบริ กา รพา ณิชย
อิเล็กทรอนิกส 
  สวนที่ 4 ผลการวิเคราะหขอมูลเพ่ือทดสอบสมมติฐานการวิจัย 

  สัญลักษณในการวิเคราะหขอมูลมี ดังน้ี  
 n แทน จํานวนกลุมตัวอยาง 

 X  แทน คาเฉล่ีย 

 S.D. แทน  คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

 t แทน คาสถิติที่ใชในการพิจารณา (t – distribution) 

 F แทน คาสถิติที่ใชในการพิจารณา (F – distribution) 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

 

 

55 

 MS แทน คาความแปรปรวน 

 SS แทน ผลรวมของคะแนนเบี่ยงเบนแตละตัวยกกําลังสอง 

 df แทน ชั้นแหงความเปนอิสระ (Degree of Freedom) 

 p-value แทน คาความนาจะเปน (Probability) 

 * แทน ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 

สวนที่ 1  ขอมูลเกี่ยวกับลักษณะสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม  
 จากการรวบรวมขอมูล  โดยใชแบบสอบถามกับกลุมตัวอยางที่ เปนนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ จํานวน 400 ชุด เก่ียวกับลักษณะสวนบุคคล ไดแก เพศ ชั้นปที่ศึกษา 
สาขาวิชาที่ศึกษา ภูมิลําเนา และรายไดเฉล่ียตอเดือน แสดงผลการศึกษาดังตอไปน้ี 

 
ตารางที่ 8 แสดงจํานวนรอยละของกลุมตัวอยาง โดยจําแนกตามเพศ 

 
เพศ จํานวน รอยละ 
ชาย 116   29.0 

หญิง 284   71.0 

รวม 400 100.0 

 

  จากตารางที่ 8 พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศหญิง คิดเปนรอยละ 71.0 และเปน
เพศชาย คิดเปนรอยละ 29.0 ตามลําดับ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที่ 9 แสดงจํานวนรอยละของกลุมตัวอยาง โดยจําแนกตามชั้นปที่ศึกษา 

ชั้นปการศึกษา จํานวน รอยละ  ลําดับ 
ป 1 112   29.5 1 

ป 2 100   23.5 3 

ป 3 102   23.8 2 

ป 4  86   23.3 4 

รวม 400  100.0 - 
  

 จากตารางที่ 9 พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญ เปน นักศึกษาชั้นปที่ 1 คิดเปนรอยละ 29.5 

รองลงมา นักศึกษาชั้นปที่ 3 คิดเปนรอยละ 23.8 ลําดับถัดมา นักศึกษาชั้นปที่ 2 คิดเปนรอยละ 23.5 

และสุดทาย คือ นักศึกษาชั้นปที่ 4 คิดเปนรอยละ 23.3 ตามลําดับ  
 

ตารางที่ 10 แสดงจํานวนรอยละของกลุมตัวอยาง โดยจําแนกตามสาขาวิชาที่ศึกษา 
 

สาขาวิชา จํานวน รอยละ ลําดับ 
    สาขาการบริหารสํานักงานอิเล็กทรอนิกส 20   5.0 8 

    สาขาการเงิน 72 18.0 2 

    สาขาการตลาด 88 22.0 1 

    สาขาการจัดการ 44 11.0 4 

    สาขาการจัดการทรัพยากรมนุษย 25   6.3 7 

    สาขาการจัดการอุตสาหกรรม 10   2.5 10 

    สาขาการจัดการโรงแรมและการทองเที่ยว  32   8.0 6 

    สาขาคอมพิวเตอรธุรกิจ 39   9.8 5 

    สาขาการบริหารธุรกิจระหวางประเทศ 49 12.3 3 

    สาขาการบริหารธุรกิจคาปลีก  4   1.0 11 

    สาขาผูประกอบการ  3   0.8 12 

     International Program 14   3.5 9 

รวม 400 100.0 - 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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  จากตารางที่ 10 พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญศึกษาในสาขาการตลาด คิดเปนรอยละ 
22.0 รองลงมา สาขาการเงิน คิดเปนรอยละ 18.0 ลําดับถัดมา และนอยที่สุด คือ สาขาผูประกอบการ 
คิดเปนรอยละ 0.8 ตามลําดับ 

ตารางที่ 11 แสดงจํานวนรอยละของกลุมตัวอยาง โดยจําแนกตามภูมิลําเนา 

ภูมิลําเนา จํานวน รอยละ ลําดับ 
    กรุงเทพมหานคร 229 57.3 1 

    ภาคกลาง  81 20.3 2 

    ภาคตะวันออก  13  3.3 6 

    ภาคตะวันตก   9  2.3 7 

    ภาคเหนือ  21  5.3 4 

    ภาคใต  21  5.3 4 

    ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  26  6.5 3 

รวม 400 100.0 - 
 

 จากตารางที่ 11 พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญอยูในกรุงเทพมหานคร คิดเปนรอยละ 
57.3 รองลงมา ภูมิลําเนาภาคกลาง คิดเปนรอยละ 20.3 และนอยที่สุด คือ ภูมิลําเนาภาคตะวันตก คิด
เปนรอยละ 2.3 ตามลําดับ 

ตารางที่ 12 แสดงจํานวนรอยละของกลุมตัวอยาง โดยจําแนกตามรายไดเฉล่ียตอเดือน  

รายไดเฉลี่ยตอเดือน จํานวน รอยละ ลําดับ 
    นอยกวา 5,000 บาท 148 37.0 2 

    5,000 – 10,000 บาท 189 47.3 1 

    10,001 – 15,000 บาท   45 11.3 3 

    มากกวา 15,000 บาท   18  4.5 4 

รวม 400 100.0 - 
 

  จากตารางที่ 12 พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญมีรายไดเฉล่ียตอเดือน 5,000 – 10,000 บาท 
คิดเปนรอยละ 47.3 รองลงมา รายไดเฉล่ียตอเดือนนอยกวา 5,000 บาท คิดเปนรอยละ 37.0 และ
นอยที่สุด คือ มีรายไดเฉล่ียตอเดือนมากกวา 15,000 บาท คิดเปนรอยละ 4.5 ตามลําดับ  
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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สวนที่ 2 ขอมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการซื้อสินคาและบริการพาณิชยอิเล็กทรอนิกส  
 จากการรวบรวมขอมูล โดยใชแบบสอบถามกับกลุมตัวอยางที่ เปนนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ จํานวน 400 ชุด เก่ียวกับพฤติกรรมการซ้ือสินคาและบริการพาณิชย
อิเล็กทรอนิกส แสดงผลการศึกษาดังตอไปน้ี 

ตารางที่ 13 แสดงจํานวนรอยละของกลุมตัวอยาง โดยจําแนกตามการซ้ือสินคาและบริการพาณิชย  
                   อิเล็กทรอนิกส 

การซื้อสินคาและบริการพาณิชยอิเล็กทรอนิกส  จํานวน รอยละ 
เคย 400 100.0 

ไมเคย 0 0 

รวม 400 100.0 
 

  จากตารางที่ 13 แสดงจํานวนรอยละของกลุมตัวอยาง โดยจําแนกตามการซ้ือสินคาและ
บริการพาณิชยอิเล็กทรอนิกส พบวา กลุมตัวอยางทั้งหมดเคยมีการซ้ือสินคาและบริการพาณิชย
อิเล็กทรอนิกส คิดเปนรอยละ 100  

ตารางที่ 14 แสดงจํานวนรอยละของกลุมตัวอยาง โดยจําแนกตามระยะเวลาใชอินเทอรเน็ตโดยเฉล่ีย 

                ใน 1 สัปดาห 

ระยะเวลาใชอินเทอรเน็ตโดยเฉลี่ย จํานวน รอยละ ลําดับ 
    1 - 5 ชั่วโมง / สัปดาห   55 13.8 3 

    5 - 10 ชั่วโมง / สัปดาห   83 20.8 2 

    10 - 15 ชั่วโมง / สัปดาห   52 13.0 5 

    15 - 20 ชั่วโมง / สัปดาห   53 13.3 4 

    มากกวา 20 ชั่วโมง / สัปดาห 157 39.3 1 

รวม 400 100.0 - 

 

  จากตารางที่ 14 พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญมีระยะเวลาใชอินเทอรเน็ตโดยเฉล่ีย
มากกวา 20 ชั่วโมง / สัปดาห คิดเปนรอยละ 39.3 รองลงมา ใชอินเทอรเน็ตโดยเฉล่ีย 5 - 10 ชั่วโมง / 
สัปดาห คิดเปนรอยละ 20.8 และนอยที่สุด ใชอินเทอรเน็ตโดยเฉล่ีย 10 - 15 ชั่วโมง / สัปดาห คิด
เปนรอยละ 13.0 ตามลําดับ 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที่ 15 แสดงจํานวนรอยละของกลุมตัวอยาง โดยจําแนกตามสถานที่ที่ใชอินเทอรเน็ต 

สถานที่ที่ทานใชอินเทอรเน็ต จํานวน รอยละ ลําดับ 
    บาน 288 52.7 1 

    หอพัก   96 17.6 3 

    รานบริการอินเทอรเน็ต   34   6.2 4 

    สถานศึกษา 117 21.4 2 

    อ่ืน ๆ   11   2.0 5 

รวม 546 100.0 - 
 

(เลือกตอบไดมากกวา 1 ขอ) 

  จากตารางที่ 15 พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญใชอินเทอรเน็ตที่บาน คิดเปนรอยละ 52.7 

รองลงมา สถานศึกษา คิดเปนรอยละ 21.4 และนอยที่สุด คือ ที่อ่ืน ๆ ไดแก ศูนยการคา บานเพ่ือน  
ที่ทํางาน โทรศัพทมือถือ เปนตน คิดเปนรอยละ 2.0 ตามลําดับ 

ตารางที่ 16 แสดงจํานวนรอยละของกลุมตัวอยาง โดยจําแนกตามแหลงที่รูจักการซ้ือสินคาคร้ังแรก 

 
แหลงที่รูจักการซื้อสินคาและบริการพาณิชย

อิเล็กทรอนิกสคร้ังแรก จํานวน รอยละ ลําดับ 

    เพ่ือน 114 28.5 2 

    ครอบครัว   20  5.0 4 

    เว็บไซต 181 45.3 1 

    ส่ือโฆษณา เชน โทรทัศน, วิทยุ, นิตยสาร หรือ 
อีเมล 

  85 21.3 
3 

รวม 400 100.0 - 

 
  จากตารางที่ 16 พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญรูจักการซ้ือสินคาและบริการพาณิชย
อิเล็กทรอนิกสคร้ังแรก คือ เว็บไซต คิดเปนรอยละ 45.3 รองลงมา คือ เพ่ือน คิดเปนรอยละ 28.5 

และนอยที่สุด คือ ครอบครัว คิดเปนรอยละ 5.0 ตามลําดับ 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที่ 17 แสดงจํานวนรอยละของกลุมตัวอยาง โดยจําแนกตามประเภทของสินคาพาณิชย 
                อิเล็กทรอนิกสที่เคยซ้ือ  
 

ประเภทของสินคาพาณิชยอิเล็กทรอนิกส 
ที่เคยซื้อ  จํานวน รอยละ ลําดับ 

    หนังสือ  104 13.9 3 

    อุปกรณคอมพิวเตอร และโปรแกรมคอมพิวเตอร    56  7.5 7 

    เพลง    67  9.0 5 

    ละคร และภาพยนตร    74  9.9 4 

    เกม    60  8.0 6 

    เส้ือผา เคร่ืองแตงกาย และเคร่ืองประดับ  
    เชน นาฬิกา สรอย ตุมหู ฯลฯ 

146 19.6 1 

    เครื่องสําอาง และนํ้าหอม 110 14.7 2 

    ยารักษาโรค ยาบํารุง หรือวิตามินบํารุงรางกาย   43  5.8 8 

    เครื่องใชไฟฟา   23  3.1 10 

    เฟอรนิเจอร และของตกแตงบาน   21  2.8 11 

    อ่ืน ๆ   42  5.6 9 

รวม 746 100.0 - 
 

(เลือกตอบไดมากกวา 1 ขอ) 
 

 จากตารางที่  17 พบวา  กลุมตัวอยางสวนใหญ เคยซ้ือเส้ือผา  เครื่องแตงกาย  และ
เครื่องประดับ เชน นาฬิกา สรอย ตุมหู ฯลฯ  คิดเปนรอยละ  19.6 รองลงมา เคร่ืองสําอาง และ
นํ้าหอม คิดเปนรอยละ 14.7 และนอยที่สุด คือ เฟอรนิเจอร และของตกแตงบาน คิดเปนรอยละ 2.8 
ตามลําดับ 
 
 

 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที่ 18 แสดงจํานวนรอยละของกลุมตัวอยาง โดยจําแนกตามประเภทของบริการพาณิชย 
                   อิเล็กทรอนิกสที่เคยใชบริการ  
 

ประเภทของบริการพาณิชยอิเล็กทรอนิกส 
ที่เคยใชบริการ  จํานวน รอยละ ลําดับ 

    บริการจองหองพักโรงแรม 133 20.3 2 

    บริการจองการทองเที่ยวภายในประเทศหรือตางประเทศ    55  8.4 6 

    บริการจองตั๋วยานพาหนะ เชน เครื่องบิน รถไฟ  
รถประจําทาง  

  84 12.8 
3 

    บริการจองบัตรชมภาพยนตร 204 31.1 1 

    บริการจองบัตรชมการแสดงตาง ๆ เชน คอนเสิรต  
ละครเวที การแสดงกายกรรม เปนตน 

  65  9.9 5 

    บริการชําระเงินผานอินเทอรเน็ต เชน คาโทรศัพทมือถือ   
คาอินเทอรเน็ต เปนตน 

  68 10.4 4 

    อ่ืน ๆ   46  7.0 7 

รวม 655 100.0 - 
 

(เลือกตอบไดมากกวา 1 ขอ) 
 

  จากตารางที่ 18 พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญเคยใชบริการ การจองบัตรชมภาพยนตร 
คิดเปนรอยละ 31.1 รองลงมา บริการจองหองพักโรงแรม คิดเปนรอยละ 20.3 และนอยที่สุด คือ 
อ่ืนๆ ไดแก บริการจองหนังสือ  บริการวาดภาพ  จองสินคาจากตางประเทศ  คิดเปนรอยละ 7.0 
ตามลําดับ 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที่ 19 แสดงจํานวนรอยละของกลุมตัวอยาง โดยจําแนกตามจํานวนการส่ังซ้ือสินคาและ 
                  บริการพาณิชยอิเล็กทรอนิกสใน 1 ป 

จํานวนการส่ังซื้อสินคาและบริการ 
พาณิชยอิเล็กทรอนิกส ใน 1 ป จํานวน รอยละ ลําดับ 

    1-3 ครั้ง 273 68.3 1 

    4-6 ครั้ง   84 21.0 2 

    7-9 ครั้ง   14  3.5 4 

    10 ครั้งขึ้นไป   29  7.3 3 

รวม 400 100.0 - 
 

  จากตารางที่  19 พบวา  กลุมตัวอยางสวนใหญ ส่ังซ้ือสินคาและบริการพาณิชย
อิเล็กทรอนิกส จํานวน 1-3 ครั้ง คิดเปนรอยละ 68.3 รองลงมา 4-6 ครั้ง คิดเปนรอยละ 21.0 และนอย
ที่สุด 7-9 ครั้ง คิดเปนรอยละ 3.5 ตามลําดับ 

ตารางที่ 20 แสดงจํานวนรอยละของกลุมตัวอยาง โดยจําแนกตามราคาเฉล่ียของสินคาและบริการ  

                  พาณิชยอิเล็กทรอนิกส 

ราคาเฉลี่ยของสินคาและบริการ 
พาณิชยอิเล็กทรอนิกส จํานวน รอยละ ลําดับ 

    100 – 500 บาท 148 37.0 1 

    501 – 1,000 บาท 121 30.3 2 

    1,001 – 1,500 บาท   68 17.0 3 

    1,501 – 2,000 บาท   29  7.3 5 

    มากกวา 2,000 ขึ้นไป   34  8.5 4 

รวม 400 100.0 - 

 
  จากตารางที่ 20 พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญซ้ือราคาเฉล่ียของสินคาและบริการพาณิชย
อิเล็กทรอนิกส 100 – 500 บาท คิดเปนรอยละ 37.0 รองลงมา 501 – 1,000 บาท คิดเปนรอยละ 30.3 

และนอยที่สุด 1,501 – 2,000 บาท คิดเปนรอยละ 7.3 ตามลําดับ 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที่ 21 แสดงจํานวนรอยละของกลุมตัวอยาง โดยจําแนกตามเว็บไซตที่เคยส่ังซ้ือสินคาและ  

                  บริการพาณิชยอิเล็กทรอนิกส  

เว็บไซตที่เคยส่ังซื้อสินคาและบริการ 
พาณิชยอิเล็กทรอนิกส  จํานวน รอยละ ลําดับ 

    www.thaisecondhand.com   35  6.3 6 

    www.weloveshopping.com 171 30.6 1 

    www.tarad.com   29  5.2 7 

    www.pantipmarket.com    56 10.0 5 

    www.ebay.com   66 11.8 4 

    www.thaiticketmajor.com 123 22.0 2 

    อ่ืน ๆ   78 14.0 3 

รวม 558 100.0 - 
 

(เลือกตอบไดมากกวา 1 ขอ) 

  จากตารางที่  21 พบวา  กลุมตัวอยางสวนใหญส่ังซ้ือสินคาและบริการพาณิชย
อิเล็กทรอนิกสในเว็บไซต  www.weloveshopping.com  คิดเปนรอยละ 30.6 รองลงมา  www.thai 

ticketmajor.com  คิดเปนรอยละ  22.0 และนอยที่สุด คือ  www.tarad.com  คิดเปนรอยละ  5.2 

ตามลําดับ 
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ตารางที่ 22 แสดงจํานวนรอยละของกลุมตัวอยาง โดยจําแนกตามวิธีการชําระเงินคาส่ังซ้ือสินคา  

                  และบริการพาณิชยอิเล็กทรอนิกส  

วิธีการชําระเงินคาส่ังซื้อสินคาและบริการ 
พาณิชยอิเล็กทรอนิกส  จํานวน รอยละ ลําดับ 

    โอนเงินผานเคานเตอรธนาคาร 137 34.3 2 

    โอนเงินผานตู ATM 179 44.8 1 

    โอนเงินผานบริการอินเทอรเน็ตแบงคก้ิง   23  5.8 5 

    โอนเงินผานบัตรเครดิต   27  6.8 3 

    ชําระเงินผานที่ทําการไปรษณีย   10  2.6 6 

    ชําระเงินกับเจาของสินคาดวยตนเอง   24  6.0 4 

รวม 400 100.0 - 

 

  จากตารางที่ 22 พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญใชวิธีการชําระเงินคาส่ังซ้ือสินคาและ
บริการพาณิชยอิเล็กทรอนิกส โดยโอนเงินผานตู ATM   คิดเปนรอยละ 44.8 รองลงมา โอนเงินผาน
เคานเตอรธนาคาร คิดเปนรอยละ 34.3 และนอยที่สุด คือ โดยชําระเงินผานที่ทําการไปรษณีย คิด
เปนรอยละ 2.6 ตามลําดับ 
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ตารางที่ 23 แสดงจํานวนรอยละของกลุมตัวอยาง โดยจําแนกตามปญหาที่พบจากการส่ังซ้ือสินคา  

                  และบริการพาณิชยอิเล็กทรอนิกส  

ปญหาที่พบจากการส่ังซื้อสินคาและบริการ 
พาณิชยอิเล็กทรอนิกส  จํานวน รอยละ ลําดับ 

    สินคาและบริการไมไดมาตรฐานตามที่ตองการ   92 17.0 4 

    มีขั้นตอนการส่ังซ้ือที่ยุงยาก 104 19.3 3 

    ไดรับสินคาลาชากวากําหนด 132 24.4 1 

    สินคาที่ไดรับชํารุด หรือสูญหายระหวางจัดสง   39  7.2 6 

    ไมมีบริการหลังการขาย เชน รับคืนหรือเปล่ียนสินคา 118 21.9 2 

    ไมสามารถติดตอกับเจาของเว็บไซตไดโดยตรง   43  8.0 5 

    อ่ืน ๆ   12  2.2 7 

รวม 540 100.0 - 
 

(เลือกตอบไดมากกวา 1 ขอ)  

  จากตารางที่ 23 พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญมีปญหาที่พบจากการส่ังซ้ือสินคาและ
บริการพาณิชยอิเล็กทรอนิกส คือ ไดรับสินคาลาชากวากําหนด   คิดเปนรอยละ 24.4 รองลงมา ไมมี
บริการหลังการขาย เชน รับคืนหรือเปล่ียนสินคา คิดเปนรอยละ 21.9 และนอยที่สุด คือ อ่ืน ๆ ไดแก 
ไมเคยพบปญหาในการส่ังซ้ือ คิดเปนรอยละ 2.2 ตามลําดับ 
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สวนที่ 3 ขอมูลเกี่ยวกับการตัดสินใจเลือกซื้อสินคาและบริการพาณิชยอิเล็กทรอนิกส  
  จากการรวบรวมขอมูล โดยใชแบบสอบถามกับกลุมตัวอยางที่ เปนนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ จํานวน  400 ชุด แสดงคาเฉล่ีย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของขอมูล
เก่ียวกับการตัดสินใจเลือกซ้ือสินคาและบริการพาณิชยอิเล็กทรอนิกส ประกอบดวย  7 ดาน ไดแก 
มาตรฐานสินคาและบริการ ดานมูลคาสินคาและบริการ ดานการขนสงและจัดจําหนาย ดานการ
สงเสริมการตลาด ดานความปลอดภัยและความนาเชื่อถือ ดานความทันสมัยของเทคโนโลยี ดาน
คานิยมและการดําเนินชีวิต กลุมตัวอยางใหคะแนนในแตละขอคําถาม ตามลําดับ โดยใชมาตราสวน
ประเมินคา (Rating scale) 5 ระดับ เริ่มจากระดับเห็นดวยมากที่สุด  5 คะแนน จนถึงระดับเห็นดวย
นอยที่สุด 1 คะแนน ซ่ึงผลการวิเคราะหไดดังน้ี 

ตารางที่ 24 แสดงระดับความคิดเห็นขอมูลเก่ียวกับการตัดสินใจเลือกซ้ือสินคาและบริการพาณิชย 
                  อิเล็กทรอนิกส (n = 400) 

 

ดาน X  S.D. ระดับ ลําดับ 
1. ดานมาตรฐานสินคาและบริการ 3.62 0.49 มาก 1 

2. ดานมูลคาสินคาและบริการ 3.50 0.56 มาก 4 
3. ดานการขนสงและจัดจําหนาย 3.49 0.62 ปานกลาง 5 
4. ดานการสงเสริมการตลาด 3.44 0.64 ปานกลาง 7 
5. ดานความปลอดภัยและความ
นาเชื่อถือ 

3.59 0.61 มาก 2 

6. ดานความทันสมัยของเทคโนโลยี 3.55 0.58 มาก 3 
7. คานิยมและการดําเนินชีวิต 3.49 0.62 ปานกลาง 6 

รวม 3.53 0.46 มาก - 

 

  จากตารางที่ 24 แสดงใหเห็นวากลุมตัวอยางสวนใหญมีระดับความคิดเห็นขอมูล
เก่ียวกับการตัดสินใจเลือกซ้ือสินคาและบริการพาณิชยอิเล็กทรอนิกส ภาพรวมอยูในระดับมาก  

( X = 3.53, S.D. = 0.46) เม่ือพิจารณารายดาน พบวา ดานมาตรฐานสินคาและบริการอยูในระดับสูง
ที่สุด ( X = 3.62, S.D. = 0.49) รองลงมา คือ ดานความปลอดภัยและความนาเชื่อถือ  ( X = 3.59, S.D. 

= 0.61) และระดับต่ําที่สุด คือ ดานการสงเสริมการตลาด ( X = 3.44, S.D. = 0.64) ตามลําดับ 
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ตารางที่ 25 แสดงคาเฉล่ีย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของขอมูล เก่ียวกับการตัดสินใจเลือกซ้ือสินคาและ 
     บริการพาณิชยอิเล็กทรอนิกส ดานมาตรฐานสินคาและบริการ  (n = 400) 

ดานมาตรฐานสินคาและบริการ X   S.D. ระดับ ลําดับ 
1.1 สินคาและบริการมีใหเลือกหลากหลาย 3.96 0.69 มาก 1 

1.2 สินคาและบริการมีคุณภาพและไดมาตรฐาน 3.44 0.66 ปานกลาง 5 
1.3 สินคาและบริการมีคุณสมบัติตรงตามความตองการ  3.57 0.71 มาก 3 
1.4 สินคาและบริการมีความแตกตางจากทองตลาดทั่วไป  3.47 0.74 ปานกลาง 4 
1.5 สินคามีรูปลักษณสวยงามดึงดูดใจ 3.65 0.76 มาก 2 

รวม 3.62 0.49 มาก - 
 

  จากตารางที่ 25 ดานมาตรฐานสินคาและบริการ ภาพรวมอยูในระดับมาก ( X  = 3.62, 

S.D. = 0.49) เม่ือพิจารณาในแตละขอ พบวา ความหลากหลายของสินคาและบริการ อยูในระดับมาก
ที่สุด ( X = 3.96, S.D. = 0.69) รองลงมา รูปลักษณสวยงามดึงดูดใจของสินคา ( X = 3.65, S.D. = 0.76) 

และระดับนอยที่สุดคือ คุณภาพและมาตรฐานของสินคาและบริการ ( X = 3.44, S.D. = 0.66) 
ตามลําดับ 
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ตารางที่ 26 แสดงคาเฉล่ีย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของขอมูลเก่ียวกับการตัดสินใจเลือกซ้ือสินคาและ  

                  บริการพาณิชยอิเล็กทรอนิกส ดานมูลคาสินคาและบริการ (n = 400) 

 

ดานมูลคาสินคาและบริการ X  S.D. ระดับ ลําดับ 
2.1 ราคาสินคาและบริการถูกกวาการซ้ือแบบวิธีอ่ืน 3.55 0.79 มาก 3 

2.2 ราคาสินคาและบริการมีความเหมาะสมกับ
คุณภาพ 

3.48 0.72 ปานกลาง 4 

2.3 มีสินคาและบริการหลายระดับราคาใหเลือก 3.76 0.74 มาก 1 
2.4 มีการแสดงราคาสินคาและบริการไวอยางชัดเจน 3.64 0.81 มาก 2 
2.5 สามารถตอรองราคาไดตามความเหมาะสม 3.06 0.96 ปานกลาง 5 

รวม 3.50 0.56 มาก - 
 
  จากตารางที่ 26 ดานมูลคาสินคาและบริการ ภาพรวมอยูในระดับเห็นดวยมาก ( X  = 3.50, 

S.D. = 0.56) เม่ือพิจารณาในแตละขอ มีสินคาและบริการหลายระดับราคาใหเลือก  อยูในระดับมาก
ที่สุด ( X  = 3.76, S.D. =  0.74) รองลงมา มีการแสดงราคาสินคาและบริการไวอยางชัดเจน  ( X = 3.64, 

S.D. = 0.81) และระดับนอยที่สุด คือ สามารถตอรองราคาไดตามความเหมาะสม ( X  = 3.06, S.D. = 

0.96) ตามลําดับ 
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ตารางที่ 27 แสดงคาเฉล่ีย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของขอมูลเก่ียวกับการตัดสินใจเลือกซ้ือสินคาและ  

                  บริการพาณิชยอิเล็กทรอนิกส ดานการขนสงและจัดจําหนาย (n = 400) 
 

ดานการขนสงและจัดจําหนาย X  S.D. ระดับ ลําดับ 
3.1 มีขั้นตอนการส่ังซ้ือหรือจองที่สะดวกและเขาใจงาย 3.54 0.79 มาก 2 

3.2 มีขั้นตอนการชําระเงินที่สะดวกและรวดเร็ว  3.68 0.81 มาก 1 

3.3 การจัดสงมีมาตรฐาน ปองกันการชํารุดหรือสูญหาย 3.33 0.79 ปานกลาง 5 
3.4 มีความตรงตอเวลาในการบริการจัดสง 3.35 0.81 ปานกลาง 4 
3.5 มีการแจงขอมูลจัดสงสินคา เชน วันและเวลาที่สง,  
เลขพัสดุหีบหอ 

3.54 0.83 มาก 3 

รวม 3.49 0.62 ปานกลาง - 
 

  จากตารางที่  27 ดานการขนสงและจัดจําหนาย ภาพรวมอยูในระดับเห็นดวยปานกลาง 

( X = 3.49, S.D. = 0.62) เม่ือพิจารณาในแตละขอ มีขั้นตอนการชําระเงินที่สะดวกและรวดเร็ว  อยูใน
ระดับมากที่สุด ( X = 3.68, S.D. = 0.81) รองลงมา มีขั้นตอนการส่ังซ้ือหรือจองที่สะดวกและเขาใจ
งาย ( X  = 3.54, S.D = 0.79) และระดับนอยที่สุด คือ การจัดสงมีมาตรฐาน ปองกันการชํารุดหรือสูญ
หาย ( X = 3.33, S.D. = 0.79) ตามลําดับ 
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ตารางที่ 28 แสดงคาเฉล่ีย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของขอมูลเก่ียวกับการตัดสินใจเลือกซ้ือสินคาและ  

                 บริการพาณิชยอิเล็กทรอนิกส ดานการสงเสริมการตลาด (n = 400) 

 

ดานการสงเสริมการตลาด X  S.D. ระดับ ลําดับ 
  4.1 มีการโฆษณาใหรูจักในส่ือตาง ๆ เชน Social Network,

อีเมล, โทรทัศน, ส่ือส่ิงพิมพ เปนตน  
3.76 0.79 มาก 1 

  4.2 มีการประชาสัมพันธขอมูลขาวสารใหม ๆ ใหลูกคารู 
เชน สงอีเมลแจงสินคาและบริการที่มาใหม หรือแจง
โปรโมชั่นใหมประจําเดือน 

3.56 0.78 มาก 2 

  4.3 มีการลด แลก แจก แถม เม่ือส่ังซ้ือจํานวนมาก 3.41 0.86 ปานกลาง 3 
  4.4 มีการสะสมยอดการส่ังซ้ือแกใหสมาชิก  3.35 0.85 ปานกลาง 4 
  4.5 มีการรับประกันหลังการขาย เชน การคืนหรือเปล่ียน 3.14 0.94 ปานกลาง 5 

รวม 3.44 0.64 ปานกลาง - 
 

  จากตารางที่ 28 ดานการสงเสริมการตลาด ภาพรวมอยูในระดับเห็นดวยปานกลาง  ( X  = 

3.44, S.D. = 0.64) เม่ือพิจารณาในแตละขอ พบวา ขอมีการโฆษณาใหรูจักในส่ือตางๆ เชน Social 

Network, อีเมล, โทรทัศน, ส่ือส่ิงพิมพ เปนตน อยูในระดับมากที่สุด  ( X  = 3.76, S.D. = 0.79) 

รองลงมา มีการประชาสัมพันธขอมูลขาวสารใหม  ๆ ใหลูกคารู เชน สงอีเมลแจงสินคาและบริการ
ที่มาใหม หรือแจงโปรโมชั่นใหมประจําเดือน   ( X  = 3.56, S.D. = 0.78) และระดับนอยที่สุด คือ มี
การรับประกันหลังการขาย เชน การคืนหรือเปล่ียน ( X = 3.14, S.D. = 0.94) ตามลําดับ 
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ตารางที่ 29 แสดงคาเฉล่ีย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของขอมูลเก่ียวกับการตัดสินใจเลือกซ้ือสินคาและ  

                  บริการพาณิชยอิเล็กทรอนิกส ดานความปลอดภัยและความนาเชื่อถือ (n = 400) 
 

ดานความปลอดภัยและความนาเชื่อถือ X  S.D. ระดับ ลําดับ 
5.1 เว็บไซตมีการจดทะเบียนเปนของตนเอง เชน .com  

.co.th  .net 
3.66 0.81 มาก 1 

5.2 เว็บไซตแสดงรูปและขอมูลของตัวสินคาและบริการที่
ชัดเจน 

3.62 0.73 มาก 3 

5.3 มีระบบการชําระเงินผานธนาคารที่เชื่อถือได  3.63 0.77 มาก 2 
5.4 มีรายละเอียดการติดตอเจาของเว็บไซตที่ชัดเจน 
ถูกตอง ติดตองาย 

3.58 0.78 มาก 4 

5.5 มีการรักษาความปลอดภัยเรื่องขอมูลตาง ๆ ของลูกคา
อยางดี เชน หมายเลขบัตรเครดิต หมายเลขบัตรประชาชน 
เบอรโทรศัพท เปนตน 

3.47 0.83 ปานกลาง 5 

รวม 3.59 0.61 มาก - 
 
  จากตารางที่ 29 ดานความปลอดภัยและความนาเชื่อถือ ภาพรวมอยูในระดับเห็นดวยมาก 

( X  = 3.59, S.D. = 0.61) เม่ือพิจารณาในแตละขอ พบวา เว็บไซตมีการจดทะเบียนเปนของตนเอง 
เชน  .com  .co.th  .net  อยูในระดับมากที่สุด ( X = 3.66, S.D. = 0.81) รองลงมา มีระบบการชําระเงิน
ผานธนาคารที่เชื่อถือได ( X = 3.63, S.D. = 0.77) และระดับนอยที่สุด คือ มีการรักษาความปลอดภัย
เรื่องขอมูลตาง ๆ ของลูกคาอยางดี เชน หมายเลขบัตรเครดิต หมายเลขบัตรประชาชน เบอรโทรศัพท 
เปนตน ( X  = 3.47, S.D. = 0.83) ตามลําดับ 
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ตารางที่ 30 แสดงคาเฉล่ีย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของขอมูลเก่ียวกับการตัดสินใจเลือกซ้ือสินคาและ  

                  บริการพาณิชยอิเล็กทรอนิกส ดานความทันสมัยของเทคโนโลยี (n = 400) 
 

ดานความทันสมัยของเทคโนโลยี X  S.D. ระดับ ลําดับ 
  6.1 เว็บไซตมีการจัดองคประกอบทั้งหนาเว็บ  รูปภาพ 
และกราฟกที่สวยงาม 

3.73 0.75 มาก 1 

  6.2 เว็บไซตมีระบบชวยคนหาสินคาและบริการ  

(Search Engine) 
3.63 0.76 มาก 3 

  6.3 เว็บไซตมีการจัดหมวดหมูประเภทของสินคาและ
บริการ 

3.70 0.77 มาก 2 

  6.4 มีการส่ือสารพูดคุยกับลูกคาผานระบบออนไลน เชน  

MSN  facebook  หรือ  twitter 
3.47 0.87 ปานกลาง 4 

  6.5 มีการใสคลิปวีดีโอสาธิตวิธีการใชงานของสินคา  
ตาง ๆ 

3.22 0.92 ปานกลาง 5 

รวม 3.55 0.58 มาก - 
 

  จากตารางที่ 30 ดานความทันสมัยของเทคโนโลยี ภาพรวมอยูในระดับเห็นดวยมาก ( X = 

3.55, S.D. = 0.58) เม่ือพิจารณาในแตละขอ พบวา เว็บไซตมีการจัดองคประกอบทั้งหนาเว็บ  รูปภาพ 
และกราฟกที่สวยงาม อยูในระดับมากที่สุด ( X = 3.73, S.D. = 0.75) รองลงมา เว็บไซตมีการจัด
หมวดหมูประเภทของสินคาและบริการ  ( X = 3.70, S.D. = 0.77) และระดับนอยที่สุด คือ มีการใส
คลิปวีดีโอสาธิตวิธีการใชงานของสินคาตางๆ ( X = 3.22, S.D. = 0.92) ตามลําดับ 
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ตารางที่ 31 แสดงคาเฉล่ีย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของขอมูลเก่ียวกับการตัดสินใจเลือกซ้ือสินคาและ  

                  บริการพาณิชยอิเล็กทรอนิกส ดานคานิยมและการดําเนินชีวิต (n = 400) 
 

ดานคานิยมและการดําเนินชีวิต X  S.D. ระดับ ลําดับ 
7.1 ทานเลือกซ้ือสินคาและบริการพาณิชยอิเล็กทรอนิกส
ตามสมัยนิยม หรือ คนสวนใหญชื่นชอบกัน 

3.46 0.82 ปานกลาง 4 

7.2 การเลือกซ้ือสินคาและบริการพาณิชยอิเล็กทรอนิกส 
ทําใหการดําเนินชีวิตของทานสะดวกรวดเร็ว 
ประหยัดเวลาในการไปซ้ือสินคาดวยตนเอง 

3.64 0.77 มาก 1 

7.3 การเลือกซ้ือสินคาและบริการพาณิชยอิเล็กทรอนิกส  
ทําใหทานดูเปนคนทันสมัย เขากับยุคที่เทคโนโลยีและ
อินเทอรเน็ตมีบทบาทในชีวิตประจําวัน 

3.47 0.77 ปานกลาง 3 

7.4 ทานมีทัศนคติที่ดีตอการเลือกซ้ือสินคาและบริการ
พาณิชยอิเล็กทรอนิกส 

3.53 0.77 มาก 2 

7.5 เพ่ือนมีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกซ้ือหรือใชสินคา
และบริการพาณิชยอิเล็กทรอนิกส 

3.38 0.90 ปานกลาง 5 

รวม 3.49 0.62 ปานกลาง - 
 

 จากตารางที่ 31 ดานคานิยมและการดําเนินชีวิต  ภาพรวมอยูในระดับเห็นดวยปานกลาง 

( X = 3.49, S.D. = 0.62)  เม่ือพิจารณาในแตละขอ พบวา การเลือกซ้ือสินคาและบริการพาณิชย
อิเล็กทรอนิกส ทําใหการดําเนินชีวิตของทานสะดวกรวดเร็ว ประหยัดเวลาในการไปซ้ือสินคาดวย
ตนเอง  อยูในระดับมากที่สุด ( X = 3.64, S.D. = 0.77) รองลงมา ทานมีทัศนคติที่ดีตอการเลือกซ้ือ
สินคาและบริการพาณิชยอิเล็กทรอนิกส ( X = 3.53, S.D. = 0.77) และระดับนอยที่สุด เพ่ือนมีอิทธิพล
ตอการตัดสินใจเลือกซ้ือหรือใชสินคาและบริการพาณิชยอิเล็กทรอนิกส  ( X = 3.38, S.D. = 0.90) 
ตามลําดับ 
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สวนที่ 4 ผลการวิเคราะหขอมูลเพื่อทดสอบสมมติฐานการวิจัย 
 จากการรวบรวมขอมูล โดยใชแบบสอบถามกับกลุมตัวอยางที่เปนนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
คณะบริหารธุรกิจ จํานวน 400 ชุด ไดทดสอบสมมติฐานที่ตั้งไว โดยทดสอบความสัมพันธของตัว
แปร ลักษณะสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม ไดแก เพศ ชั้นปที่ศึกษา สาขาวิชาที่ศึกษา ภูมิลําเนา 
รายไดเฉล่ียตอเดือน และแหลงที่มาของรายได กับ การตัดสินใจเลือกซ้ือสินคาและบริการพาณิชย
อิเล็กทรอนิกส 7 ดาน ไดแก  ดานมาตรฐานสินคาและบริการ  ดานมูลคาสินคาและบริการ  ดานการ
ขนสงและจัดจําหนาย  ดานการสงเสริมการตลาด  ดานความปลอดภัยและความนาเชื่อถือ  ดานความ
ทันสมัยของเทคโนโลยี  และดานคานิยมและการดําเนินชีวิต เน่ืองจากเงื่อนไขของการใชสถิติที่
สําคัญ คือ ลักษณะ Distribution ของตัวแปรเขาใกล Normal Distribution ดังน้ัน ผูศึกษาทําการรวม
แถวที่เปนปญหาเขากับแถวที่มีความหมายใกลเคียงกัน ผลการวิเคราะห ดังน้ี 
 

 สมมติฐานที่ 1 นักศึกษาเพศชายและหญิงมีการตัดสินใจเลือกซ้ือสินคาและบริการ
พาณิชยอิเล็กทรอนิกสตางกัน วิเคราะหโดยใชสถิติ t-test ผลปรากฏดังตารางที่ 32  
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ตารางที่ 32 เปรียบเทียบขอมูลการตัดสินใจเลือกซ้ือสินคาและบริการพาณิชยอิเล็กทรอนิกส  จําแนก 

                   ตามเพศ (n=400) 

 

ดาน เพศ n X  S.D. t p 
1. ดานมาตรฐานสินคาและบริการ ชาย 116 3.69 0.49 1.874 0.062 

 หญิง 284 3.59 0.49   

2. ดานมูลคาสินคาและบริการ ชาย 116 3.58 0.58 1.787 0.075 

 หญิง 284 3.46 0.55   

3. ดานการขนสงและจัดจําหนาย ชาย 116 3.57 0.56 1.676 0.094 

 หญิง 284 3.45 0.64   

4. ดานการสงเสริมการตลาด ชาย 116 3.50 0.61 1.181 0.238 

 หญิง 284 3.42 0.65   

5. ดานความปลอดภัยและความ ชาย 116 3.59 0.57 - 0.023 0.982 

นาเชื่อถือ หญิง 284 3.59 0.63   

6.ดานความทันสมัยของเทคโนโลยี ชาย 116 3.58 0.58 0.669 0.504 

 หญิง 284 3.54 0.58   

7. คานิยมและการดําเนินชีวิต ชาย 116 3.55 0.64 1.106 0.269 

 หญิง 284 3.47 0.62   

รวม ชาย 116 3.58 0.46 1.480 0.140 

 หญิง 284 3.50 0.46   

 

  จากตารางที่ 32 พบวาในภาพรวม นักศึกษาเพศชายและหญิงมีการตัดสินใจเลือกซ้ือ
สินคาและบริการพาณิชยอิเล็กทรอนิกสแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ 
 

 สมมติฐานที่ 2 นักศึกษาชั้นปที่ศึกษาตางกันมีการตัดสินใจเลือกซ้ือสินคาและบริการ
พาณิชยอิเล็กทรอนิกสตางกัน วิเคราะหโดยใชสถิติ F-test (One Way Analysis of Variance) ผล
ปรากฏดังตารางที่ 33 
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ตารางที่ 33 เปรียบเทียบขอมูลการตัดสินใจเลือกซ้ือสินคาและบริการพาณิชยอิเล็กทรอนิกส  จําแนก 

                  ตามชั้นปที่ศึกษา    

ดาน แหลงความ
แปรปรวน SS df MS F p 

1. ดานมาตรฐานสินคา ระหวางกลุม 0.119 3 0.04 0.158 0.924 

และบริการ ภายในกลุม 99.064 396 0.25   

 รวม 99.183 399    

2. ดานมูลคาสินคา ระหวางกลุม 0.614 3 0.205 0.638 0.591 

และบริการ ภายในกลุม 127.062 396 0.321   

 รวม 127.676 399    

3. ดานการขนสง ระหวางกลุม 0.64 3 0.213 0.548 0.650 

และจัดจําหนาย ภายในกลุม 154.018 396 0.389   

 รวม 154.657 399    

4. ดานการสงเสริม ระหวางกลุม 1.338 3 0.446 1.085 0.355 

การตลาด ภายในกลุม 162.859 396 0.411   

 รวม 164.197 399    

5. ดานความปลอดภัย ระหวางกลุม 0.442 3 0.147 0.383 0.765 

และความนาเชื่อถือ ภายในกลุม 152.535 396 0.385   

 รวม 152.978 399    

6.ดานความทันสมัย ระหวางกลุม 0.605 3 0.202 0.591 0.621 

ของเทคโนโลยี ภายในกลุม 135.095 396 0.341   

 รวม 135.7 399    
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ตารางที่ 33 (ตอ) 

ดาน แหลงความ
แปรปรวน SS df MS F p 

7. คานิยมและการ ระหวางกลุม 0.092 3 0.031 0.077 0.972 

ดําเนินชีวิต ภายในกลุม 157.014 396 0.396   

 รวม 157.106 399    

 ระหวางกลุม 0.003 3 0.001 0.005 0.999 

รวม ภายในกลุม 86.211 396 0.218   

 รวม 86.215 399    

  

 จากตารางที่ 33 พบวาในภาพรวม นักศึกษาชั้นปที่ศึกษาตางกันมีการตัดสินใจเลือกซ้ือ
สินคาและบริการพาณิชยอิเล็กทรอนิกสแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ 
 
 สมมติฐานที่ 3 นักศึกษาสาขาวิชาที่ศึกษาตางกันมีการตัดสินใจเลือกซ้ือสินคาและ
บริการพาณิชยอิเล็กทรอนิกสตางกัน วิเคราะหโดยใชสถิติ F-test (One Way Analysis of Variance) 

ผลปรากฏดังตารางที่ 34 

ตารางที่ 34 เปรียบเทียบขอมูลการตัดสินใจเลือกซ้ือสินคาและบริการพาณิชยอิเล็กทรอนิกส  จําแนก 

                   ตามนักศึกษาสาขาวิชาที่ศึกษา  

ดาน แหลงความ
แปรปรวน SS df MS F p 

1. ดานมาตรฐานสินคา ระหวางกลุม 1.274 4 0.319 1.285 0.275 

และบริการ ภายในกลุม 97.909 395 0.248   

 รวม 99.183 399    

2. ดานมูลคาสินคา ระหวางกลุม 4.255 4 1.064 3.404 0.009* 

และบริการ ภายในกลุม 123.422 395 0.312   

 รวม 127.676 399    

3. ดานการขนสง ระหวางกลุม 3.139 4 0.785 2.046 0.087 

และจัดจําหนาย ภายในกลุม 151.519 395 0.384   

 รวม 154.658 399    
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ตารางที่ 34 (ตอ) 

ดาน แหลงความ
แปรปรวน SS df MS F p 

4. ดานการสงเสริม  ระหวางกลุม 2.962 4 0.74 1.814 0.125 

การตลาด ภายในกลุม 161.236 395 0.408   

 รวม 164.197 399    

5. ดานความปลอดภัย ระหวางกลุม 3.117 4 0.779 2.054 0.086 

และความนาเชื่อถือ ภายในกลุม 149.861 395 0.379   

 รวม 152.978 399    

6.ดานความทันสมัย ระหวางกลุม 1.578 4 0.394 1.162 0.327 

ของเทคโนโลยี ภายในกลุม 134.122 395 0.34   

 รวม 135.7 399    

7. คานิยมและการ ระหวางกลุม 1.367 4 0.342 0.867 0.484 

ดําเนินชีวิต ภายในกลุม 155.739 395 0.394   

 รวม 157.106 399    

รวม ระหวางกลุม 1.94 4 0.485 2.274 0.061 

 ภายในกลุม 84.274 395 0.213   

 รวม 86.215 399    

 

* มีระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  

  จากตารางที่ 34 พบวาในภาพรวม นักศึกษาสาขาวิชาที่ศึกษาตางกันมีการตัดสินใจเลือก
ซ้ือสินคาและบริการพาณิชยอิเล็กทรอนิกสแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ 
  แตเม่ือพิจารณารายดาน ดานมูลคาสินคาและบริการ พบวา นักศึกษาสาขาวิชาที่ศึกษา
ตางกันมีการตัดสินใจเลือกซ้ือสินคาและบริการพาณิชยอิเล็กทรอนิกสแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05 จึงไดทดสอบความแตกตางเปนรายคู ดวยวิธีของ Scheffe’s ปรากฏผลดัง
ตาราง 35 
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ตารางที่ 35 ตารางแสดงการเปรียบเทียบความแตกตางเปนรายคูดวยวิธี Scheffe’s จําแนกตาม 

                  นักศึกษาสาขาวิชาที่ศึกษา 

สาขาวิชาที่ศึกษา Mean 

1. สาขาการ
บริหาร
สํานักงาน

อิเล็กทรอนิกส 
และสาขาคอม- 
พิวเตอรธุรกิจ 

2.สาขา
การเงิน 

3. สาขา
การตลา

ด 

4. สาขา
การจัดการ

, 
การจัดการ
ทรัพยากร
มนุษย 
ฯลฯ 

5. สาขาการ
บริหารธุรกิจ
ระหวาง

ประเทศ, การ
บริหารธุรกิจ
คาปลีก ฯลฯ 

1. สาขาการบริหาร
สํานักงานอิเล็กทรอนิกส 
และสาขาคอมพิวเตอรธุรกิจ 

3.46 - 0.061 0.225 0.016 0.010 

2. สาขาการเงิน 3.40  - 0.286* 0.045 0.071 

3. สาขาการตลาด  3.69   - 0.241 0.215 

4. สาขาการจัดการ, การ
จัดการ-ทรพัยากรมนุษย, 
การจัดการ-อุตสาหกรรม, 
การจัดการ-โรงแรม และ
การทองเที่ยว 

3.45 

   - 

0.026 

5. สาขาการบริหารธุรกิจ-
ระหวางประเทศ, การ
บริหาร- ธุรกิจคาปลีก, 
ผูประกอบการ, 
International Program 

3.47 

    - 

 

   * มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05      

  จากตาราง 35 เม่ือทดสอบความแตกตางเปนรายคูดวยวิธี Scheffe’s จําแนกตามนักศึกษา
สาขาวิชาที่ศึกษา ดานมูลคาสินคาและบริการ พบวา มีความแตกตางระหวางกลุม  1 กลุม อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 คือ นักศึกษาสาขาการเงิน และนักศึกษาสาขาการตลาด 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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  สมมติฐานที่ 4 นักศึกษาภูมิลําเนาตางกันมีการตัดสินใจเลือกซ้ือสินคาและบริการ
พาณิชยอิเล็กทรอนิกสตางกัน วิเคราะหโดยใชสถิติ F-test (One Way Analysis of Variance) ผล
ปรากฏดังตารางที่ 36 

ตารางที่ 36 เปรียบเทียบขอมูลการตัดสินใจเลือกซ้ือสินคาและบริการพาณิชยอิเล็กทรอนิกส  จําแนก 

                   ตามภูมิลําเนา (n=400) 

 

ดาน ภูมิลําเนา n Mean S.D. t p 
1. ดานมาตรฐานสินคาและ กรุงเทพฯ 229 3.64 0.51 0.884 0.377 

บริการ ตางจังหวดั 171 3.59 0.40   

2. ดานมูลคาสินคาและบริการ กรุงเทพฯ 229 3.51 0.57 0.712 0.477 

 ตางจังหวดั 171 3.47 0.55   

3. ดานการขนสงและจัดจําหนาย กรุงเทพฯ 229 3.51 0.62 0.773 0.440 

 ตางจังหวดั 171 3.46 0.61   

4. ดานการสงเสริมการตลาด กรุงเทพฯ 229 3.45 0.67 0.388 0.698 

 ตางจังหวดั 171 3.43 0.60   

5. ดานความปลอดภัยและ กรุงเทพฯ 229 3.59 0.63 -0.013 0.989 

ความนาเชื่อถือ ตางจังหวดั 171 3.59 0.60   

6.ดานความทันสมัยของ กรุงเทพฯ 229 3.58 0.59 1.203 0.230 

เทคโนโลยี ตางจังหวดั 171 3.51 0.56   

7. คานิยมและการดําเนินชีวิต กรุงเทพฯ 229 3.47 0.64 -0.729 0.467 

 ตางจังหวดั 171 3.52 0.60   

รวม กรุงเทพฯ 229 3.54 0.48 0.556 0.579 

 ตางจังหวดั 171 3.51 0.43   

 

  จากตารางที่ 36 พบวาในภาพรวม นักศึกษาภูมิลําเนาตางกันมีการตัดสินใจเลือกซ้ือ
สินคาและบริการพาณิชยอิเล็กทรอนิกสแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ 
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 สมมติฐานที่ 5 นักศึกษามีรายไดเฉล่ียตอเดือนตางกันมีการตัดสินใจเลือกซ้ือสินคาและ
บริการพาณิชยอิเล็กทรอนิกสตางกัน วิเคราะหโดยใชสถิติ F-test (One Way Analysis of Variance) 

ผลปรากฏดังตารางที่ 37 

ตารางที่ 37 เปรียบเทียบขอมูลการตัดสินใจเลือกซ้ือสินคาและบริการพาณิชยอิเล็กทรอนิกส  จําแนก 

                   ตามรายไดเฉล่ียตอเดือน 

 

ดาน แหลงความ
แปรปรวน SS df MS F p 

1. ดานมาตรฐาน ระหวางกลุม 1.084 2 0.542 2.193 0.113 

สินคาและบริการ ภายในกลุม 98.099 397 0.247   

 รวม 99.183 399    

2. ดานมูลคาสินคา ระหวางกลุม 1.162 2 0.581 1.824 0.163 

และบริการ ภายในกลุม 126.514 397 0.319   

 รวม 127.676 399    

3. ดานการขนสง ระหวางกลุม 0.983 2 0.491 1.269 0.282 

และจัดจําหนาย ภายในกลุม 153.675 397 0.387   

 รวม 154.658 399    

4. ดานการสงเสริม  ระหวางกลุม 0.352 2 0.176 0.426 0.653 

การตลาด ภายในกลุม 163.846 397 0.413   

 รวม 164.197 399    

5. ดานความปลอดภัย ระหวางกลุม 1.829 2 0.914 2.402 0.092 

และความนาเชื่อถือ ภายในกลุม 151.149 397 0.381   

 รวม 152.978 399    

6.ดานความทันสมัย ระหวางกลุม 0.841 2 0.421 1.238 0.291 

ของเทคโนโลยี ภายในกลุม 134.859 397 0.34   

 รวม 135.7 399    

   ส
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ตารางที่ 37 (ตอ) 

ดาน แหลงความ
แปรปรวน SS df MS F p 

7. คานิยมและการ ระหวางกลุม 2.002 2 1.001 2.563 0.078 

ดําเนินชีวิต ภายในกลุม 155.103 397 0.391   

 รวม 157.106 399    

รวม ระหวางกลุม 0.87 2 0.435 2.024 0.133 

 ภายในกลุม 85.344 397 0.215   

 รวม 86.215 399    

 

  จากตารางที่ 37 พบวาในภาพรวม นักศึกษามีรายไดเฉล่ียตอเดือนตางกันมีการตัดสินใจ
เลือกซ้ือสินคาและบริการพาณิชยอิเล็กทรอนิกสแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ 
 

ขอเสนอแนะจากผูตอบแบบสอบถาม 
 ในสวนขอเสนอแนะจากแบบสอบถาม พฤติกรรมและการตัดสินใจเลือกซ้ือสินคาและ
บริการพาณิชยอิเล็กทรอนิกส ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัย
หอการคาไทย สรุปสวนสําคัญ ดังตอไปน้ี 
 1. สินคาที่ไดรับจริงแตกตางจากรูปภาพของสินคาที่ลงในเว็บไซต  รวมถึงคุณภาพของ
สินคาก็เชนกัน 

 2. ควรพิจารณาดูสินคาหรือบริการที่ตองการซ้ือจากหลายเว็บไซตกอนแลวจึงตัดสินใจ 
 3. บางเว็บไซตหลอกลวงลูกคา โดยไมสงสินคาตามวันเวลาที่กําหนดหรือไมสงเลย 

 4. บางเว็บไซตโฆษณาสินคาหรือบริการเกินความเปนจริง 

 5. เว็บไซตที่เชื่อถือไดจะทําการรับรองสินคาและบริการที่มีมาตรฐาน 

 6. ถาสามารถโทรคุยกับเจาของรานได จะใหความรูสึกปลอดภัยในการส่ังซ้ือมากกวา 
 7. มีเว็บไซตที่ขายสินคาหรือบริการที่ละเมิดลิขสิทธิ์และผิดกฎหมายอยูจํานวนมาก 

   ส
ำนกัหอ
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บทที่ 5 
 

สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 
 

  การศึกษาในคร้ังน้ีเปนการศึกษาวิจัยเรื่อง พฤติกรรมและการตัดสินใจเลือกซ้ือสินคา
และบริการพาณิชยอิเล็กทรอนิกส ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัย
หอการคาไทย โดยใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการสํารวจความคิดเห็นจากกลุมตัวอยาง ไดแก 
นักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการคาไทย จํานวน 400 คน จากการ
วิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอร  ผูวิจัยไดสรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และมี
ขอเสนอแนะ ดังน้ี 

  วัตถุประสงค  

 1. เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการซ้ือสินคาและบริการพาณิชยอิเล็กทรอนิกสของนักศึกษา
ระดับปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการคาไทย   

 2.  เพ่ือศึกษาการตัดสินใจเลือกซ้ือสินคาและบริการพาณิชยอิเล็กทรอนิกสของนักศึกษา
ระดับปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการคาไทย 

 3. เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบการตัดสินใจซ้ือสินคาและบริการพาณิชยอิเล็กทรอนิกสของ
นักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการคาไทย จําแนกตามลักษณะสวน
บุคคล 
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 วิธีการดําเนินการวิจัย 

  1. การศึกษาครั้งน้ีเปนการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ผูวิจัยไดกําหนด
วิธีการวิจัยโดยใชวิธีการเก็บแบบสอบถามความคิดเห็น (Questionnaire) เพ่ือรวบรวมขอมูลปฐมภูมิ
จากกลุมตัวอยาง รวมถึงการศึกษาขอมูลจากเอกสาร (Documentary Research) โดยประชาการและ
กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งน้ี คือ นักศึกษาระดับปริญญาตรี  คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัย
หอการคาไทย ในปการศึกษา 2554 จํานวน 400 คน โดยใชวิธีการเปดตารางกําหนดขนาดกลุม
ตัวอยางตาม Yamane ที่ระดับความเชื่อม่ันที่ 95% แลวใชการเลือกกลุมตัวอยางแบบอาศัยความ
นาจะเปน (Probability Stratified Random Sampling) โดยใชการสุมตัวอยางดวยวิธีสุมอยางงาย 
(Simple Random Sampling) 

  2. เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย เคร่ืองมือที่ใชรวบรวมขอมูล คือ แบบสอบถามท่ีผูวิจัยสราง
ขึ้น ผานการตรวจสอบคาดัชนีความสอดคลองจากผูเชี่ยวชาญไดเทากับ 0.844 และหาคาเชื่อม่ันจาก
การทดลองใชแบบสอบถามแกนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่ไมใชกลุมตัวอยางจํานวน 30 คน จาก
คณะอ่ืน คือ คณะวิศวกรรมศาสตร และคณะนิเทศศาสตร ไดคาความเชื่อม่ันเทากับ 0.956 

 3. การเก็บขอมูลและการวิเคราะหขอมูล ผูวิจัยไดเก็บขอมูลดวยตนเอง แลวนําขอมูล
จากแบบสอบถามมาวิเคราะหดวยเคร่ืองคอมพิวเตอรโดยโปรแกรมประมวลผลทางสถิติ ซ่ึงสถิติที่
ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คารอยละ (Percentage), คาเฉล่ีย (Mean), สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(Standard Deviation) การทดสอบสมมติฐานโดยใช คา t-test , F-test การวิเคราะหความแปรปรวน
ทางเดียว (One Way Analysis of Variance) การเปรียบเทียบความแตกตางกันเปนรายคู โดยวิธีของ 
Scheffe’s โดยกําหนดคานัยสําคัญทางสถิติที่ใชในการวิเคราะหที่ระดับ 0.05 

 ผูวิจัยนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลเปนรูปแบบตารางประกอบการบรรยาย โดยแบง
เน้ือหาเปน 4 ตอน ดังน้ี 
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 ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะหแบบสอบถามเก่ียวกับขอมูลทั่วไปทําการวิเคราะหโดยใชคา
รอยละ  

  ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะหแบบสอบถามเก่ียวกับพฤติกรรมการซ้ือสินคาและบริการ
พาณิชยอิเล็กทรอนิกสนํามาวิเคราะหโดยใชคารอยละ  

  ตอนที่ 3 ผลการวิเคราะหแบบสอบถามเก่ียวกับการตัดสินใจเลือกซ้ือสินคาและบริการ
พาณิชยอิเล็กทรอนิกส นํามาหาคาเฉล่ียและคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

  ตอนที่ 4 ผลการวิเคราะหการทดสอบสมมติฐานการวิจัยนําเสนอโดยใชคา t-test และ  
F-test (One Way Analysis of Variance) 

สรุปผลการวิจัย 

  1. ผลการศึกษาขอมูลทั่วไปของนักศึกษาระดับปริญญา ตรี  คณะบริหารธุรกิจ 
มหาวิทยาลัยหอการคาไทย พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศหญิง กําลังศึกษาอยูในชั้นปที่ 1 
สาขาการตลาด มีภูมิลําเนาอยูในกรุงเทพมหานคร รายไดเฉล่ียตอเดือนอยูในระดับ  5,000-10,000 

บาท  

 2.  ผลการ ศึกษาขอมูลเ ก่ี ยว กับพฤติ กรรมการซ้ือ สินคา แล ะบริการพาณิชย
อิเล็กทรอนิกส พบวา กลุมตัวอยางทั้งหมดเคยมีการซ้ือสินคาและบริการพาณิชยอิเล็กทรอนิกส คิด
เปนรอยละ  100  จําแนกตามระยะเวลาใชอินเทอรเน็ตโดยเฉล่ียใน 1 สัปดาห สวนใหญมีระยะเวลา
ใชอินเทอรเน็ตโดยเฉล่ียมากกวา  20 ชั่วโมง/สัปดาห สถานที่ที่ใชอินเทอรเน็ตเปนประจํา คือ ที่บาน 
แหลงที่รูจักการซ้ือสินคาและบริการพาณิชยอิเล็กทรอนิกสครั้งแรก คือ เว็บไซต ประเภทของสินคา
พาณิชยอิเล็กทรอนิกสที่เคยซ้ือ คือ เส้ือผา เคร่ืองแตงกาย และเคร่ืองประดับ เชน นาฬิกา สรอย 
ตุมหู ฯลฯ ประเภทของบริการพาณิชยอิเล็กทรอนิกสที่เคยใชบริการ คือ จองบัตรชมภาพยนตร 
จํานวนการซ้ือสินคาและบริการพาณิชยอิเล็กทรอนิกสใน 1 ป มีการส่ังซ้ือสินคาและบริการพาณิชย
อิเล็กทรอนิกสมากที่สุดจํานวน  1-3 ครั้ง ราคาเฉล่ียของสินคาและบริการพาณิชยอิเล็กทรอนิกสใน
การซ้ือแตละครั้ งประมาณ   100-500 บาท  เว็บไซตที่ เคยส่ังซ้ือสินคาและบริการพาณิชย
อิเล็กทรอนิกส คือ เว็บไซต www.weloveshopping.com วิธีการชําระเงินคาส่ังซ้ือสินคาและบริการ
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พาณิชยอิเล็กทรอนิกส คือ โอนเงินผานตู ATM และปญหาที่พบจากการส่ังซ้ือสินคาและบริการ
พาณิชยอิเล็กทรอนิกส คือ ไดรับสินคาลาชากวากําหนด 

 3. ผลการศึกษาขอมูลเ ก่ียว กับการตัดสินใจเลือกซ้ือสินคาและบริการพาณิชย
อิเล็กทรอนิกส ประกอบดวย 7 ดาน ในภาพรวมอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณารายดาน พบวา ดาน
มาตรฐานสินคาและบริการอยูในระดับสูงที่สุด รองลงมา คือ ดานความปลอดภัยและความนาเชื่อถือ  

ลําดับถัดมา ดานความทันสมัยของเทคโนโลยี  ดานมูลคาสินคาและบริการ ดานการขนสงและจัด
จําหนาย คานิยมและการดําเนินชีวิต และดานการสงเสริมการตลาด ตามลําดับ  เม่ือพิจารณาในแตละ
ขอ พบวา  

 ดานมาตรฐานสินคาและบริการ ในภาพรวมอยูในระดับเห็นดวยมาก  เม่ือพิจารณาในแต
ละขอ พบวา สินคาและบริการมีใหเลือกมากมายหลากหลาย อยูในระดับมากที่สุด  รองลงมา สินคามี
รูปลักษณสวยงามดึงดูดใจ และระดับนอยที่สุด คือ สินคาและบริการมีคุณภาพและไดมาตรฐาน   

 ดานมูลคาสินคาและบริการ ในภาพรวมอยูในระดับเห็นดวยมาก เม่ือพิจารณาในแตละขอ 
มีสินคาและบริการหลายระดับราคาใหเลือก อยูในระดับมากที่สุด  รองลงมา มีการแสดงราคาสินคา
และบริการไวอยางชัดเจน และระดับนอยที่สุด คือ สามารถตอรองราคาไดตามความเหมาะสม  

 ดานการขนสงและจัดจําหนายในภาพรวมอยูในระดับเห็นดวยปานกลาง   เม่ือพิจารณาใน
แตละขอ มีขั้นตอนการชําระเงินที่สะดวกและรวดเร็ว อยูในระดับมากที่สุด  รองลงมา มีขั้นตอนการ
ส่ังซ้ือหรือจองที่สะดวกและเขาใจงาย และระดับสุดทาย คือ การจัดสงมีมาตรฐาน ปองกันการชํารุด
หรือสูญหาย  

 ดานการสงเสริมการตลาด ในภาพรวมอยูในระดับเห็นดวยปานกลาง  เม่ือพิจารณาในแต
ละขอ พบวา มีการโฆษณาใหรูจักในส่ือตาง ๆ เชน  Social Network  อีเมล  โทรทัศน  เปนตน อยูใน
ระดับมากที่สุด รองลงมา มีการประชาสัมพันธขอมูลขาวสารใหมๆ ใหลูกคารู เชน  สงอีเมลแจงสินคา
และบริการที่มาใหม หรือแจงโปรโมชั่นใหมประจําเดือน และระดับสุดทาย คือ มีการรับประกันหลัง
การขาย เชน การคืนหรือเปล่ียนสินคา  
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 ดานความปลอดภัยและความนาเชื่อถือ ในภาพรวมอยูในระดับเห็นดวยมาก เม่ือพิจารณา
ในแตละขอ พบวา เว็บไซตมีการจดทะเบียนเปนของตนเอง เชน   .com  .co.th  .net  อยูในระดับมาก
ที่สุด รองลงมา มีระบบการชําระเงินผานธนาคารที่เชื่อถือได  และระดับสุดทาย คือ มีการรักษาความ
ปลอดภัยเรื่องขอมูลตาง ๆ ของลูกคาอยางดี เชน หมายเลขบัตรเครดิต หมายเลขบัตรประชาชน เบอร
โทรศัพท เปนตน 

 ดานความทันสมัยของเทคโนโลยี ในภาพรวมอยูในระดับเห็นดวยมาก เม่ือพิจารณาในแต
ละขอ พบวา เว็บไซตมีการจัดองคประกอบทั้งหนาเว็บ รูปภาพและกราฟกที่สวยงาม อยูในระดับมาก
ที่สุด รองลงมา เว็บไซตมีการจัดหมวดหมูประเภทของสินคาและบริการ  และระดับสุดทาย คือ มีการ
ใสคลิปวีดีโอสาธิตวิธีการใชงานของสินคาตาง ๆ  

 ดานคานิยมและการดําเนินชีวิต ในภาพรวมอยูในระดับเห็นดวยปานกลาง  เม่ือพิจารณา
ในแตละขอ พบวา การเลือกซ้ือสินคาและบริการพาณิชยอิเล็กทรอนิกส ทําใหการดําเนินชีวิตของ
ทานสะดวกรวดเร็ว ประหยัดเวลาในการไปซ้ือสินคาดวยตนเอง อยูในระดับมากที่สุด รองลงมา ทาน
มีทัศนคติที่ดีตอการเลือกซ้ือสินคาและบริการพาณิชยอิเล็กทรอนิกส  และระดับสุดทาย คือ เพ่ือนมี
อิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกซ้ือหรือใชสินคาและบริการพาณิชยอิเล็กทรอนิกส  

  4. ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา  

 สมมติฐานขอที่ 1 นักศึกษาเพศชายและหญิงมีการตัดสินใจเลือกซ้ือสินคาและบริการ
พาณิชยอิเล็กทรอนิกสตางกัน จากการทดสอบสมมติฐานผลการเปรียบเทียบในภาพรวมพบวาคาเฉล่ีย
มีความแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ 

 สมมติฐานขอที่ 2 นักศึกษาชั้นปที่ศึกษาตางกันมีการตัดสินใจเลือกซ้ือสินคาและบริการ
พาณิชยอิเล็กทรอนิกสตางกัน จากการทดสอบสมมติฐานผลการเปรียบเทียบในภาพรวมพบวาคาเฉล่ีย
มีความแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ 

 สมมติฐานขอที่ 3 นักศึกษาสาขาวิชาที่ศึกษาตางกันมีการตัดสินใจเลือกซ้ือสินคาและ
บริการพาณิชยอิเล็กทรอนิกสตางกัน จากการทดสอบสมมติฐานผลการเปรียบเทียบในภาพรวมพบวา
คาเฉล่ียมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 
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 เม่ือพิจารณาตามรายดานพบวา นักศึกษาสาขาวิชาที่ศึกษาตางกันมีคาเฉล่ียการตัดสินใจ
เลือกซ้ือสินคาและบริการพาณิชยอิเล็กทรอนิกส  ในดานมูลคาสินคาและบริการแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และเม่ือทดสอบความแตกตางเปนรายคูดวยวิธีการของ Sceffe’s พบวา 
มีความแตกตางกันระหวาง 1 กลุม คือ นักศึกษาสาขาการเงิน และนักศึกษาสาขาการตลาด 

 สมมติฐานขอที่ 4 นักศึกษาภูมิลําเนาตางกันมีการตัดสินใจเลือกซ้ือสินคาและบริการ
พาณิชยอิเล็กทรอนิกสตางกัน จากการทดสอบสมมติฐานผลการเปรียบเทียบในภาพรวมพบวา
คาเฉล่ียมีความแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ 

 สมมติฐานขอที่ 5 นักศึกษามีรายไดเฉล่ียตอเดือนตางกันมีการตัดสินใจเลือกซ้ือสินคา
และบริการพาณิชยอิเล็กทรอนิกสตางกัน จากการทดสอบสมมติฐานผลการเปรียบเทียบในภาพรวม
พบวาคาเฉล่ียมีความแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ 

อภิปรายผล 

 จากการวิเคราะหขอมูลและสรุปผลการวิจัย เรื่อง พฤติกรรมและการตัดสินใจเลือกซ้ือ
สินคาและบริการพาณิชยอิเล็กทรอนิกส  ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ 
มหาวิทยาลัยหอการคาไทย มีประเด็นสําคัญที่ผูวิจัยนํามาอภิปรายดังน้ี 

 1. ผลการศึกษาขอมูลทั่วไปของนักศึกษาระดับปริญญาตรี  คณะบริหารธุรกิจ 
มหาวิทยาลัยหอการคาไทย พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศหญิง กําลังศึกษาอยูในชั้นปที่ 1 
สาขาการตลาด มีภูมิลําเนาอยูในกรุงเทพมหานคร รายไดเฉล่ียตอเดือนอยูในระดับ  5,000-10,000 

บาท ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ พิชญธิดา ล้ิมสวัสดิวงศ (2551) ไดทําการศึกษาเรื่อง ปจจัยที่มีผล
ตอการตัดสินใจซ้ือสินคาระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกสของนักศึกษามหาวิทยาลัยกรุงเทพ พบวา 
นักศึกษาสวนใหญเปนเพศหญิง อยูในชวงอายุ  21 ป มีรายไดเฉล่ียตอเดือนระหวาง 5,001-10,000 

บาท สาเหตุที่นักศึกษาเปนเพศหญิงมากที่สุด เพราะเพศหญิงเปนเพศที่ใหความสนใจและชื่นชอบการ
เลือกซ้ือสินคาและบริการอยางมาก ในอินเทอร เน็ตมีร านคาที่ขายสินคาผูหญิงมากกวาผูชาย 
โดยเฉพาะเส้ือผา เครื่องแตงกาย เครื่องประดับ เคร่ืองสําอาง และนํ้าหอม ซ่ึงเปนสินคาที่ตอบสนอง
ความตองการดานแฟชั่นของผูหญิงมากที่สุด และรายไดเฉล่ียตอเดือนอยูระหวาง 5,000-10,000 บาท 
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โดยสวนใหญนักศึกษามหาวิทยาลัยเอกชนจะไดรับรายไดมากจากพอแม ผูปกครอง ซ่ึงอยูในวัย
ทํางาน เปนกลุมคนชนชั้นกลาง และมีฐานะปานกลางถึงดี  

 2. ผลการศึกษาขอมูลเก่ียวกับพฤติกรรมการซ้ือสินคาและบริการพาณิชยอิเล็กทรอนิกส 
พบวา กลุมตัวอยางทั้งหมดเคยมีการซ้ือสินคาและบริการพาณิชยอิเล็กทรอนิกส คิดเปนรอยละ 100 

จําแนกตามระยะเวลาใชอินเทอรเน็ตโดยเฉล่ียใน 1 สัปดาห สวนใหญมีระยะเวลาใชอินเทอรเน็ต
โดยเฉล่ียมากกวา  20 ชั่วโมง/สัปดาห สถานที่ที่ใชอินเทอรเน็ตเปนประจํา  คือ ที่บาน รูจักการซ้ือ
สินคาและบริการพาณิชยอิเล็กทรอนิกสครั้งแรกจากเว็บไซต  ประเภทของสินคาพาณิชย
อิเล็กทรอนิกสที่เคยซ้ือ คือ เส้ือผา เคร่ืองแตงกาย และเคร่ืองประดับ เชน นาฬิกา สรอย ตุมหู ฯลฯ 
รองลงมาคือ เคร่ืองสําอาง และนํ้าหอม ซ่ึงสอดคลองกับรายงานผลการสํารวจกลุมผูใชอินเทอรเน็ต
ในประเทศไทย ป  2553 ของสํานักงานเลขานุการคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศแหงชาติ 
ศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ  (2553 : 85-86) พบวา เคร่ืองสําอางและ
นํ้าหอมมีการส่ังซ้ือทางอินเทอรเน็ตเพ่ิมจากป  2552 จากรอยละ 8.1 เปนรอยละ 16.2 ในป 2553 

สาเหตุเน่ืองจากคนไทยโดยเฉพาะผูหญิงชื่นชอบและใหความสําคัญในเร่ืองการแตงกายมาก ซ่ึง
รานคาสวนใหญในอินเทอรเน็ตจะขายสินคาประเภทเครื่องแตงกายเปนหลัก เพราะเปนสินคาที่ซ้ือ
หรือขายไดงาย อีกทั้งสินคายังมีใหเลือกหลากหลาย บางชิ้นหาซ้ือไมไดทั่วไป เปนสินคาที่ทําขึ้น
เองมีจํานวนจํากัด หรือเปนสินคาที่ตองส่ังจองลวงหนาที่เรียกวา Pre-Order ซ่ึงมักจะเปนสินคาที่ส่ัง
จากตางประเทศ สินคามียี่หอ สินคาหายาก หรือมีจํานวนไมมาก นอกจากน้ีกลุมนักศึกษายังอยู
ในชวงวัยรุน ซ่ึงเปนชวงที่ไดรับส่ิงกระตุนเขามางาย ก็ทําใหเกิดความอยากไดสินคาและบริการตาม
อารมณความรูสึกมากกวาเหตุผลในการตัดสินใจซ้ือ สวนประเภทของบริการพาณิชยอิเล็กทรอนิกส
ที่เคยใชบริการ คือ ใชบริการจองบัตรชมภาพยนตร 

 จํานวนการซ้ือสินคาและบริการพาณิชยอิเล็กทรอนิกสใน 1 ป มีการส่ังซ้ือสินคาและ
บริการพาณิชยอิเล็กทรอนิกสมากที่สุดจํานวน  1-3 คร้ัง ราคาเฉล่ียของสินคาและบริการพาณิชย
อิเล็กทรอนิกสในการซ้ือแตละครั้งประมาณ  100-500 บาท เว็บไซตที่เคยส่ังซ้ือสินคาและบริการ
พาณิชยอิเล็กทรอนิกส คือ www.weloveshopping.com เพราะ  www.weloveshopping.com เปน
เว็บไซตที่นําเสนอขายสินคาแทบทุกประเภท เชน  หนังสือ  ของเลน  เกม  เส้ือผา  เคร่ืองแตงกาย  
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เครื่องประดับ  เครื่องสําอาง  เครื่องดนตรี  อุปกรณกีฬา  อุปกรณคอมพิวเตอร  เคร่ืองใช ไฟฟา 
โทรศัพท  ฯลฯ ซ่ึงเปนเว็บไซตหน่ึงที่ไดรับความนิยมสูงมากในกลุมวัยรุน  

 วิธีการชําระเงินคาส่ังซ้ือสินคาและบริการพาณิชยอิเล็กทรอนิกส คือ โอนเงินผานตู 
ATM ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ พิชญธิดา ล้ิมสวัสดิวงศ (2551) ไดทําการศึกษาเรื่อง ปจจัยที่มีผล
ตอการตัดสินใจซ้ือสินคาระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกสของนักศึกษามหาวิทยาลัยกรุงเทพ พบวา  

นักศึกษาสวนใหญซ้ือสินคาและบริการ โดยชําระเงินผานบัญชีธนาคาร หรือตู ATM และสอดคลอง
กับแนวคิดของปยนุช ไชยฤกษ (2552 : 36-37) ที่วาการโอนเงินดวยบัตร ATM เปนบริการโอนเงิน
ที่ทําไดสะดวก งาย และรวดเร็ว สามารถโอนเงินผานตู ATM ของธนาคารไดทุกแหงที่ลูกคาสะดวก 
ยิ่งปจจุบันน้ีแตละธนาคารตางพากันติดตั้งตู   ATM ใหรองรับการใชงานของลูกคาไดอยางทั่วถึง 
โดยลูกคาใชบัตร ATM เพียงบัตรเดียวทําธุรกรรมทางการเงินไดหลากหลาย ทั้งชําระคาสินคาและ
บริการ โอนเงินขามสาขา โอนเงินขามธนาคาร ซ่ึงอัตราคาบริการจะคิดตามจํานวนเงินที่โอนไปยัง
ปลายทางน้ัน 

 ปญหาที่พบจากการส่ังซ้ือสินคาและบริการพาณิชยอิเล็กทรอนิกส  คือ ไดรับสินคา
ลาชากวากําหนด สอดคลองกับแนวคิดของภานุ  พงษวิทยภานุ (2550 : 94-99) ที่กลาววา การขนสง
สินคาใหกับลูกคาสามารถเลือกวิธีสงไดหลายวิธี ซ่ึงแตละวิธีมีความเหมาะสมกับกลุมลูกคา
แตกตางกัน เจาของธุรกิจหรือผูขายในฐานะของผูใหบริการความสะดวกใหเกิดแกผูส่ังซ้ือสินคา 
จะตองเขาใจระบบการขนสงสินคาเปนอยางดี และสามารถจัดหาบริการระบบการขนสงจัดเตรียม
ใหกับผูซ้ือไดในทุก ๆ กรณี ไมวาจะเปนในฝงของผูใหบริการที่เปนภาครัฐและภาคเอกชน โดยมี
วิธีการสงสินคาที่สามารถปรับใชใหเขากับระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกส ไดแก การจัดสงสินคาโดย
พนักงานขนสงสินคา  การจัดสงสินคาโดยผานทางไปรษณีย  และการจัดสงสินคาโดยใชบริการ
บริษัทขนสงเอกชน ซ่ึงเร่ืองน้ีถือเปนเร่ืองที่เจาของธุรกิจหรือผูขายตองใหความสําคัญอยางมาก 
เน่ืองจากจะสรางความม่ันใจใหแกลูกคาหรือผูซ้ือได  ถาสงสินคาหรือบริการตามเวลาที่กําหนดไว 
การที่การขนสงสินคาเกิดความลาชาอาจมีไดหลายสาเหตุ เชน เจาของธุรกิจหรือผูขายสงสินคาให
ลูกคาชาเอง เพราะไมตรงตอเวลา บอกลูกคาวาจะสงสินคาใหวันและเวลาน้ี แตกลับเล่ือนออกไป
โดยไมแจงลูกคากอน หรือการขัดของของระบบขนสง สวนใหญเจาของธุรกิจจะใชบริการ
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ไปรษณียในการขนสง ถาเปนชวงเทศกาลอยางวันปใหม จะมีผูคนใชบริการไปรษณียเปนจํานวน
มาก ทําใหการขนสงตองใชเวลาพอสมควร หรือใกลกับชวงวันหยุดยาวอยางวันสงกรานต การ
ขนสงก็จะลาชาลง โดยทั่วไประยะเวลาการสงจะอิงกับระยะทางที่อยูของลูกคา ถาลูกคาและรานคาอยู
ในพ้ืนที่ใกลเคียงหรือจังหวัดเดียวกัน จะใชเวลาในการขนสงธรรมดา 2-3 วัน แตถาสงแบบดวน
พิเศษจะใชเวลาประมาณ 1 วัน หลังจากทําการสงลงทะเบียนแลว แตถาอยูในพ้ืนที่หางไกลกันหรือ
คนละจังหวัด จะใชเวลาในการขนสงเพ่ิมขึ้นจากปกติ 2-3 วัน นอกจากน้ีถาหากเกิดภาวะภัย
ธรรมชาติ ภัยพิบัติ อยางตอนนํ้าทวมการขนสงในหลายพ้ืนที่ตองหยุดชะงักลง ทําใหลูกคาที่ส่ัง
สินคาไวไมไดรับของในเวลาที่กําหนด 

  3. ผลการศึกษาขอมูลเ ก่ียว กับการตัดสินใจเลือกซ้ือสินคาและบริการพาณิชย
อิเล็กทรอนิกส ประกอบดวย 7 ดาน พบวา  

 ดานมาตรฐานสินคาและบริการ ในภาพรวมอยูในระดับเห็นดวยมาก  เม่ือพิจารณาในแต
ละขอ พบวา สินคาและบริการมีใหเลือกมากมายหลากหลาย  อยูในระดับมากที่สุด ซ่ึงสอดคลองกับ
งานวิจัยของภัณฑิลา รัศมีพิริยะพิจิตร (2550) ไดทําการศึกษาเรื่อง ปจจัยที่มีผลตอความคิดเห็นของ
ผูใชพาณิชยอิเล็กทรอนิกสเก่ียวกับการเติบโตของการพาณิชยอิเล็กทรอนิกสในประเทศไทย พบวา
ปจจัยภายนอก ดานลักษณะสินคา ความหลากหลายของสินคามีความสําคัญมากที่สุด  และสอดคลอง
กับแนวคิดของ ณัฏฐพันธ เขจรนันทน (2548 : 99-100)  ไดกลาวถึงเร่ืองลักษณะของผลิตภัณฑ วา
สินคาอุปโภคบริโภคสามารถแบงออกเปน 3 รูปแบบ คือ สินคาสะดวกซ้ือ สินคาเลือกซ้ือ และสินคา
ซ้ือโดยเฉพาะเจาะจง เปนสินคาที่ผูบริโภคแทบทุกคนตองการ หรือหามาครอบครองไว ฉะน้ันสินคา
ควรมีใหเลือกหลากหลายและมากมายพอกับความตองการของผูบริโภค  

 ดานมูลคาสินคาและบริการ ในภาพรวมอยูในระดับเห็นดวยมาก เม่ือพิจารณาในแตละขอ 
สินคาและบริการหลายระดับราคาใหเลือก อยูในระดับมากที่สุด สอดคลองกับแนวคิดของฉัตยาพร 
และฐิตินันท (2551 : 54) กลาววา มูลคาของผลิตภัณฑในรูปตัวเงิน อันเปนตนทุนของสินคาในการ
ตัดสินใจซ้ือ ผูบริโภคจะเปรียบเทียบระหวางมูลคากับราคาของผลิตภัณฑ ถามูลคาของผลิตภัณฑใน
สายตาหรือความรูสึกของลูกคาเห็นวามีมูลคาสูงกวาหรือเหมาะสมกับราคา ลูกคาก็จะตัดสินใจซ้ือ  ซ่ึง
กําลังการซ้ือของลูกคาแตละคนน้ันไมเทากัน บางคนชอบสวย คุณภาพดี แตเนนราคาถูกหรือยอมเยา 
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ในขณะที่บางคนที่มีกําลังซ้ือที่ดี ถาเจอส่ิงที่ถูกใจจะซ้ือทันที ไมสนใจเทียบเทียบราคาเทาไร แตสวน
ใหญสินคาและบริการที่ซ้ือทางพาณิชยอิเล็กทรอนิกสจะมีราคาถูกกวาในทองตลาดหรือหนาราน
ทั่วไป เพราะไมจําเปนตองเสียคาเชาพ้ืนที่น้ันเอง 

 ดานการขนสงและจัดจําหนาย ในภาพรวมอยูในระดับเห็นดวยปานกลาง เม่ือพิจารณาใน
แตละขอ ขั้นตอนการชําระเงินที่สะดวกและรวดเร็ว อยูในระดับมากที่สุด สอดคลองกับแนวคิดของ 
ปยนุช ไชยฤกษ  (2552 : 34) กลาวไววา  การทําธุรกิจซ้ือขายสินคาและบริการทางพาณิชย
อิเล็กทรอนิกสถือเปนชองทางการตลาดที่ตองการสรางความสะดวกสบายในการซ้ือขายสินคาใหกับ
ผูบริโภคอยางมาก เจาของธุรกิจจึงตองหาชองทางการชําระเงินคาสินคาและบริการที่สะดวกรวดเร็ว
ใหผูบริโภคไดเลือกใชบริการตามความเหมาะสม โดยระบบการชําระเงินที่เจาของธุรกิจสวนใหญ
เลือกใชบริการ ไดแก  การโอนเงินทางไปรษณีย  การโอนเงินผานธนาคาร  การโอนเงินผานบัตร
เครดิต  และการชําระเงินผานระบบ PayPal ซ่ึงในปจจุบันระบบการชําระเงินตามที่กลาวมาไดพัฒนา
เพ่ิมขึ้นเปนอยางดี ทําใหผูบริโภคหรือลูกคาสะดวกสบายและรวดเร็ว อยางเชน การโอนเงินผาน
ธนาคารทั้งหนาเคานเตอรหรือเคร่ืองฝากเงินอัตโนมัติ (ATM) ถึงวาทําไดงายและสะดวกที่สุด เพราะ
ธนาคารตาง ๆ มีสาขายอยกระจายอยูทั่วทุกพ้ืนที่ในประเทศ โดยเฉพาะในกรุงเทพฯ และถามีสาขา
ยอยอยูในหางสรรพสินคาเวลาปดทําการก็จะใกลเคียงกับเวลาปดของหาง จึงทําใหทําธุรกรรมได
จนถึงชวงเวลาค่ํา นอกจากน้ียังมีเครื่องฝากเงินอัตโนมัติ (ATM) ของธนาคารตาง ๆ ที่สามารถชําระ
เงินไดตลอด 24 ชั่วโมงอีกทางหน่ึงดวย  

 ดานการสงเสริมการตลาด ในภาพรวมอยูในระดับเห็นดวยปานกลาง เม่ือพิจารณาในแต
ละขอ พบวา มีการโฆษณาใหรูจักในส่ือตาง ๆ เชน  Social Network  อีเมล  โทรทัศน  เปนตน อยู
ในระดับมากที่สุด สอดคลองกับแนวคิดของฉัตยาพร และฐิตินันท (2551 : 56) กลาววา การโฆษณา
เปนนําเสนอขาวสารเก่ียวกับรายละเอียดของผลิตภัณฑ บุคคล หรือองคกร โดยสรางสรรคงาน
โฆษณาที่นาสนใจและดึงดูดกลุมเปาหมายได และทําการโฆษณาผานส่ือตาง ๆ เชน โทรทัศน   วิทยุ  
ส่ิงพิมพ  ส่ือเคล่ือนที่  และปายโฆษณา  เปนตน และแนวคิดของทวีศักดิ์  กาญจนสุวรรณ (2552 : 

132-133) กลาววา ปจจุบันมีการนําอินเทอรเน็ตมาใชเปนเครื่องมือ เพ่ือสรางชองทางในการโฆษณา 
หรือที่นิยมเรียกกันทั่วไปวา  การโฆษณาบนเว็บ  ซ่ึงเปนการติดตอส่ือสารแบบ 2 ทางระหวาง
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ผูประกอบการ (รานคา) กับผูบริโภค กลาวคือ ผูบริโภคสามารถคลิกผานโฆษณาเขาไปเย่ียมชม
เว็บไซตของรานคา เพ่ือหาขอมูลเพ่ิมเติม และยังสามารถฝากอีเมล  เพ่ือสอบถามรายละเอียดของ
สินคาได ทั้งน้ีรานคาตองเลือกใชส่ือโฆษณาหรือวิธีนําเสนอที่นาสนใจ เพ่ือกระตุนความอยากรูของ
ผูบริโภคมากขึ้นดวย 

 ดานความปลอดภัยและความนาเชื่อถือ ในภาพรวมอยูในระดับเห็นดวยมาก เม่ือพิจารณา
ในแตละขอ พบวา เว็บไซตมีการจดทะเบียนเปนของตนเอง เชน  .com .co.th .net อยูในระดับมาก
ที่สุด สอดคลองกับแนวคิดของเจริญศักดิ์ และวัชรพล (2554 : 16) กลาวไววา รานคาหรือเว็บไซตจะ
ใสใจในขั้นตอนน้ีเปนพิเศษ เพราะตองทําใหลูกคาที่ไมรูจักรานคา ไมเคยเห็นสินคาจริงมากอน เกิด
ความไวใจและเชื่อใจในรานคากอนตัดสินใจส่ังซ้ือสินคาและบริการ ดังน้ัน เว็บไซตตองมีการจด
โดเมนเนมเปนของตนเอง โดเมนเนมเปนส่ิงแรกที่ลูกคาจะเห็น เม่ือตองการเขาเว็บไซตมาเ พ่ือซ้ือ
สินคา และชื่อการจดโดเมนเนมจะตองเปนชื่อเดียวกับชื่อบริษัท หรือ ชื่อยอของบริษัท ซ่ึงปจจุบัน
การจดโดเมนเนม  .com  .net  คาใชจายในการจดเพียงปละประมาณ 400 บาทเทาน้ัน 

 ดานความทันสมัยของเทคโนโลยี ในภาพรวมอยูในระดับเห็นดวยมาก  เม่ือพิจารณาใน
แตละขอ พบวา  เว็บไซตมีการจัดองคประกอบทั้งหนาเว็บ  รูปภาพและกราฟกที่สวยงาม                 
อยูในระดับมากที่สุด สอดคลองกับแนวคิดของยีน ภูวรวรรณ (2543 : 57) กลาววา ชื่อของพาณิชย
อิ เ ล็กทรอนิกส น้ันส่ือความหมายในตัว  คือ  การประกอบการคาโดยใช ส่ือและอุปกรณ
อิเล็กทรอนิกส หรือใชเทคโนโลยีเปนสวนสําคัญในการดําเนินการ เทคโนโลยีสําหรับพาณิชย
อิเล็กทรอนิกสเปนเทคโนโลยีแบบรวม (Integrated Technology) คือ เปนเทคโนโลยีที่ประกอบดวย
เทคโนโลยีฮารแวร ซอฟตแวร และเครือขาย อีกทั้ง กราฟกสําหรับเว็บไซตก็เปนอีกองคประกอบ
หน่ึงที่สําคัญที่จะชวยส่ือความหมายของเว็บใหผูใชเขาใจไดงายย่ิงขึ้น  โปรแกรมกราฟกที่นิยมใน
การสรางเว็บไซตและเพ่ิมลูกเลนดึงดูดน้ัน ไดแก  Micromedia Dreamweaver MX  Macromedia 

Flash MX  Adobe Illustrator  และ Adobe Photoshop  เปนตน ซ่ึงโปรแกรมเหลาน้ีชวยใหเว็บไซต
สวยงาม มีลูกเลนดึงดูด ทําใหผูคนอยากเขาไปเย่ียมชมเว็บไซตน้ัน ๆ 

 ดานคานิยมและการดําเนินชีวิต ในภาพรวมอยูในระดับเห็นดวยปานกลาง  เม่ือพิจารณา
ในแตละขอ พบวา การเลือกซ้ือสินคาและบริการพาณิชยอิเล็กทรอนิกส ทําใหการดําเนินชีวิตของ
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ทานสะดวกรวดเร็ว ประหยัดเวลาในการไปซ้ือสินคาดวยตนเอง อยูในระดับมากที่สุด สอดคลอง
กับแนวคิดของภิเษก ชัยนิรันดร (2551 : 59) กลาววา ปจจัยภายในที่มีผลกระทบตอกระบวนการ
ตัดสินใจ ในเรื่องรูปแบบของการใชชีวิต ซ่ึงหมายถึง พฤติกรรมการใชชีวิต การใชเงิน และการใช
เวลาวาจะเนนหนักไปในเรื่องใด จะสังเกตเห็นวาคนยุคใหมโดยเฉพาะในสังคมเมือง จะดําเนินชีวิต
ดวยความเรงรีบไมวาจะเปนการทํากิจวัตรประจําวัน อยางการเดินทางไปเรียนหรือทํางานที่ตอง
เผชิญกับสภาพการจราจรที่ติดขัด ทําใหผูคนตองรีบเพ่ือใหไปถึงที่หมายในเวลาที่กําหนด หรือบาง
คนเวลาหมดไปกับการเรียนหรือทํางานจนไมมีเวลาที่จะใชจายเงินเพ่ือซ้ือความสุขใหกับตนเอง จึง
หันมาเลือกซ้ือสินคาและบริการพาณิชยอิเล็กทรอนิกสกันมากขึ้น เพราะแทบทุกคนลวนแตตองใช
อินเตอรเน็ตในชีวิตประจําวัน เม่ือเห็นสินคาหรือบริการที่ถูกใจก็สามารถเลือกซ้ือไดเลย เม่ือทําการ
ชําระเงินซ่ึงมีใหเลือกหลายวิธีที่สะดวกแลว ทางรานจะบริการจัดสงใหถึงมือผูซ้ือในระยะเวลา
อันรวดเร็ว วิธีการขั้นตอนเหลาน้ีทําใหประหยัดเวลาที่มีคาไดมากขึ้น  

 4. ผลการศึกษาของความแตกตางเร่ือง พฤติกรรมและการตัดสินใจเลือกซ้ือสินคาและ
บริการทางพาณิชยอิเล็กทรอนิกสของนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัย
หอการคาไทย จําแนกตามลักษณะสวนบุคคล ไดแก เพศ ชั้นปที่ศึกษา สาขาวิชาที่ศึกษา ภูมิลําเนา 
และรายไดเฉล่ียตอเดือน ซ่ึงไดอภิปรายตามสมมติฐานดังน้ี 

  สมมติฐานขอที่ 1 นักศึกษาเพศชายและหญิงมีการตัดสินใจเลือกซ้ือสินคาและบริการ
พาณิชยอิเล็กทรอนิกสตางกัน จากการทดสอบสมมติฐานผลการเปรียบเทียบในภาพรวมพบวาคาเฉล่ีย
มีความแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ  ซ่ึงไมสอดคลองกับการศึกษาของ ชนัตถ  พูนเดช 

(2545) เรื่อง การศึกษาสภาพความพึงพอใจตอพาณิชยอิเล็กทรอนิกสบนเว็บไซตของนักศึกษา
มหาวิทยา ลัยในเขตกรุง เทพมหานคร  ไดทํ าการสํารวจจากผูที่ เปนสมาชิกของเว็บไซต 
http://www.tarad.com และ http://www.thaisecondhand.com รอยละ 67 เปนเพศชายที่ที่ซ้ือสินคา
บนเว็บไซต เม่ือเปรียบเทียบกับเม่ือ 10 ปที่ผานมาจะเห็นวาเพศชายนิยมเลนอินเตอรเน็ทมากกวาเพศ
หญิง เน่ืองมาจากเม่ือกอนอินเตอรเน็ทยังไมแพรหลายมากนักเทาปจจุบัน เว็บไซตที่นิยมเลนมีอยูไม
เยอะ และเว็บที่ไดรับความนิยมมักจะเก่ียวของกับเกมสออนไลน ซ่ึงพัฒนามาจากวีดีโอเกมสที่เลนกับ
เครื่องโทรทัศน ผูเลนสวนใหญจึงเปนเพศชายมากกวาเพศหญิง ตอมาไดมีเว็บไซตที่เปนที่ไวพูดคุยกัน

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

95 
 

 
 

ในเรื่องของเกมสหรือโปรแกรมคอมพิวเตอรตาง ๆ ทําใหเกิดจากซ้ือขายสินคาประเภทน้ีขึ้น และได
พัฒนาเปนเว็บไซตชุมชนออนไลนขนาดใหญเพ่ือใหผูคนเขามาแชรเรื่องราวตาง ๆ ระหวางกัน เชน 
www.sanook.com www.dek-d.com รวมถึง www.tarad.com ซ่ึงในปจจุบันนักศึกษาเพศชายและเพศ
หญิงตางใหความสนใจในการใชอินเตอรเน็ทจํานวนพอกัน การตัดสินใจเลือกซ้ือสินคาและบริการ
ทางพาณิชยอิเล็กทรอนิกสก็ไดรับความนิยมเพ่ิมสูงขึ้นดวย 

 สมมติฐานขอที่ 2 นักศึกษาชั้นปที่ศึกษาตางกันมีการตัดสินใจเลือกซ้ือสินคาและบริการ
พาณิชยอิเล็กทรอนิกสตางกัน จากการทดสอบสมมติฐานผลการเปรียบเทียบในภาพรวมพบวาคาเฉล่ีย
มีความแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ เปนเชนน้ีเน่ืองมาจากชั้นปที่ศึกษาประกอบไปดวย 
นักศึกษาชั้นปที่  1-4 อายุประมาณ  18-22 ป ซ่ึงอายุของนักศึกษาแตละชั้นปน้ันหางกันไมมากถือวา
เปนวัยรุนในชวงตอนปลาย ทําใหการตัดสินใจเลือกซ้ือไมแตกตางกันเทาไร สวนใหญจะนิยมเลือกซ้ือ
สินคาและบริการที่เปนของฟุมเฟอย เห็นแลวชอบในรูปลักษณและราคาที่ไมแพง มากกวาคํานึงถึง
ความจําเปนหรือประโยชนในการใชสอยเปนหลัก  

 สมมติฐานขอที่ 3 นักศึกษาสาขาวิชาที่ศึกษาตางกันมีการตัดสินใจเลือกซ้ือสินคาและ
บริการพาณิชยอิเล็กทรอนิกสตางกัน จากการทดสอบสมมติฐานผลการเปรียบเทียบในภาพรวมพบวา
คาเฉล่ียมีความแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ แตเม่ือพิจารณาตามรายดานพบวา นักศึกษา
สาขาวิชาที่ ศึกษาตางกันมีคาเฉล่ียการตัดสินใจเลือกซ้ือสินคาและบริการพาณิชยอิเล็กทรอนิกส        
ในดานมูลคาสินคาและบริการแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  0.05 และเม่ือทดสอบ
ความแตกตางเปนรายคูดวยวิธีการของ Sceffe’s พบวา มีความแตกตางกันระหวาง 1 กลุม คือ นักศึกษา
สาขาการเงิน และนักศึกษาสาขาการตลาด ซ่ึงสอดคลองกับแนวคิดของฉัตยาพร และฐิตินันท (2551 : 
51-52) กลาววา แนวคิดทางดานการตลาด และความพยายามในการขายสินคาและบริการใหแก
ลูกคาน้ันมีอยางตอเน่ือง การสรางความพึงพอใจแกผูบริโภค  จะตองคํานึงถึงส่ิงที่จะสามารถ
ตอบสนองตอความตองการของลูกคาได ซ่ึงประกอบดวยการพัฒนาผลิตภัณฑที่ลูกคาตองการใน
ราคาที่เหมาะสม จัดจําหนายในสถานที่และวิธีการที่ลูกคาเกิดความสะดวกสบาย และใชส่ิงที่จะ
กระตุนใหลูกคา  อยากใช และทําการซ้ือดวยวิธีการที่เหมาะสม จึงเกิดเปน  สวนประสมทาง
การตลาด หรือ 4P’s คือ  ผลิตภัณฑ  ราคา  การจัดจําหนาย  และการสงเสริมการตลาด ซ่ึงตองใช
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รวมกัน  เพ่ือตอบสนองความตองการและสรางความพึงพอใจของกลุมเปาหมายไดอยางมี
ประสิทธิภาพ จะเห็นไดวานักศึกษาสาขาการตลาดน้ัน เขาใจในเรื่องของการตลาดไดดีกวานักศึกษา
สาขาการเงิน เพราะตองเรียนเก่ียวกับเรื่องการตลาดโดยตรง ทําใหทราบถึงกระบวนการตลาด และ
วิธีการตัดสินใจซ้ือของผูบริโภค   

 สมมติฐานขอที่ 4 นักศึกษาภูมิลําเนาตางกันมีการตัดสินใจเลือกซ้ือสินคาและบริการ
พาณิชยอิเล็กทรอนิกสตางกัน จากการทดสอบสมมติฐานผลการเปรียบเทียบในภาพรวมพบวา
คาเฉล่ียมีความแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ เน่ืองมาจากเครือขายอินเทอรเน็ตไดรับการ
พัฒนาและติดตั้งครอบคลุมเกือบทั่วทั้งประเทศ โดยเฉพาะในจังหวัดใหญ ๆ ที่มีประ ชากรอยู
จํานวนมาก สามารถเขาถึงเครือขายอินเทอรเน็ตไดอยางกวางขวาง การที่จะรับรูขอมูลขาวสารตาง 
ๆ จึงเปนเรื่องที่งายขึ้น รวมถึงการซ้ือสินคาและบริการพาณิชยอิเล็กทรอนิกสก็เชนกัน เพราะความ
ตองการบริโภคไมไดจํากัดอยูแตเฉพาะผูคนในเมืองหลวงเทาน้ัน  แตรวมถึงผูคนในทุกจังหวัดที่
ตองการบริโภคสินคาและบริการน้ัน ๆ  

 สมมติฐานขอที่ 5 นักศึกษามีรายไดเฉล่ียตอเดือนตางกันมีการตัดสินใจเลือกซ้ือสินคาและ
บริการพาณิชยอิเล็กทรอนิกสตางกัน จากการทดสอบสมมติฐานผลการเปรียบเทียบในภาพรวม
พบวาคาเฉล่ียมีความแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ เน่ืองมาจากกลุมตัวอยางที่วิจัยเปน
นักศึกษาที่เรียนอยูมหาวิทยาลัยเอกชนในกรุงเทพฯ มีรายไดเฉล่ียอยูในระดับที่ใกลเคียงกัน ทําให
สามารถซ้ือสินคาและบริการตามกระแสนิยมหรือตามความพึงพอใจของตนเองได ซ่ึงรายไดถือเปน
ส่ิงที่มีอิทธิพลตอการกระตุนความตองการที่สําคัญในตัดสินใจเลือกซ้ือ 

ขอเสนอแนะ 

 จากผลการศึกษาพฤติกรรมและการตัดสินใจเลือกซ้ือสินคาและบริการพาณิชย
อิเล็กทรอนิกส ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการคาไทย  ผูที่
เก่ียวของที่ตองการนําผลการวิจัยไปใชควรปรับประยุกตใชใหเหมาะสมดังน้ี 

 1. จากผลการวิจัย พบวา  ปญหาที่พบจากการส่ังซ้ือสินคาและบริการพาณิชย
อิเล็กทรอนิกส คือ ไดรับสินคาลาชากวากําหนด  เรื่องน้ีถือวาเปนส่ิงที่สําคัญมาก เน่ืองจากลูกคาทุก
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คนตองการความตรงตอเวลาในการจัดสงสินคา ซ่ึงจะทําใหเกิดความไววางใจและเชื่อใจในรานที่
ใชบริการตามมา ดังน้ันผูประกอบการหรือรานคาจึงควรสรางความม่ันใจใหแกลูกคาไมวาจะเปน
ลูกคาเกาหรือลูกคาใหม ควรจัดสงสินคาตรงตามเวลาที่กําหนด และสินคาตองมีคุณภาพตามจริง
อยางที่แสดงผานเว็บไซตรานคา  เ พ่ือสราง ความนา เชื่อถือใหแก ลูกคาและเว็บไซตของ
ผูประกอบการเอง 

 2. จากผลการวิจัยดานการสงเสริมการตลาด พบวา ลูกคาใหความสําคัญกับเร่ืองน้ีลําดับ
ปานกลางเทาน้ัน เม่ือเทียบกับดานมาตรฐานสินคาและบริการที่ใหความสําคัญมากที่สุด ดังน้ัน
ผูประกอบการหรือรานคาควรเนนการสงเสริมการตลาดใหมากย่ิงขึ้น เน่ืองจากมีเว็บไซตรานคาใน
อินเทอรเน็ตจํานวนมาก จึงเกิดการแขงขันกันสูง การที่จะใหลูกคาเกาหรือลูกคาใหมสนใจรานอยู
เสมอ ควรทําการโฆษณาใหรูจักในส่ือตาง ๆ และประชาสัมพันธขอมูลขาวสาร แจงสินคาและ
บริการใหม ๆ ใหแกลูกคา โดยเฉพาะใน Social Network เชน Facebook Twitter เปนตน เพราะ
สามารถสงขาวสารไดตลอดเวลา และมีการบอกตอหรือแบงปนเว็บไซตรานคาไดเปนวงกวางใน
เวลาอันรวดเร็ว  

 3. จากผลการวิจัย พบวา มีผูตอบแบบสอบถามใหขอเสนอแนะเร่ืองเก่ียวกับสินคาและ
บริการที่ผิดกฎหมายมีอยูจํานวนมากในเว็บไซตสาธารณะ ซ่ึงเปนสินคาและบริการที่ละเมิดลิขสิทธิ์
และไมเหมาะสมแกการจัดจําหนาย ดังน้ันเจาหนาที่ภาครัฐหรือผูที่มีหนาที่ดูแลความปลอดภัยบน
เครือขายอินเทอรเน็ต ควรตรวจตราเว็บไซตตาง ๆ อยางละเอียด เพ่ือปองกันการทําผิดกฎหมายใน 

การละเมิดลิขสิทธิ์ รวมถึงประชาชนทุกคนที่พบเห็น ควรแจงเบาะแสใหกับเจ าหนาที่ เพ่ือ
ดําเนินการกับผูกระทําความผิด 

ขอเสนอแนะสําหรับการทําวิจัยคร้ังตอไป 

 1. ควรศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพกับกลุมผูประกอบการ ในการใหบริการสินคาและบริการ
พาณิชยอิเล็กทรอนิกส เพ่ือใหไดมุมมองอีกดานหน่ึง อันจะเปนประโยชนตอผูประกอบการในการ
วางแผนกําหนดกลยุทธการพัฒนาและปรับปรุงการบริการพาณิชยอิเล็กทรอนิกส 
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 2. ควรศึกษากลุมตัวอยางที่เปนนิสิตนักศึกษาระดับการศึกษาปริญญาโท หรือปริญญา
เอก และจากมหาวิทยาลัยตาง ๆ โดยเฉพาะมหาวิทยาลัยของรัฐที่อยูในเขตกรุงเทพมหานคร และใน
ตางจังหวัด เน่ืองจากการศึกษาวิจัยครั้งน้ีเลือกศึกษาจากนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัย
หอการคาไทย ซ่ึงเปนมหาวิทยาลัยเอกชนในเขตกรุงเทพมหานครเทาน้ัน จึงไมสามารถประเมิน
พฤติกรรมและการตัดสินใจเลือกซ้ือสินคาและบริการพาณิชย อิเล็กทรอนิกสของประชากรได
ครอบคลุมทั้งหมด 

 3. ควรศึกษากลุมตัวอยางที่เปนผูประกอบการหรือเจาของธุรกิจบนเว็บไซตรานคาที่
ประสบความสําเร็จ ซ่ึงมีมุมมองที่ตางจากงานวิจัยครั้งน้ีที่ศึกษาจากผูบริโภคหรือผูซ้ือเปนหลัก 

 4. ควรศึกษาโดยเจาะจงสินคาหรือบริการพาณิชยอิเล็กทรอนิกสประเภทใดประเภท
หน่ึง เพ่ือสรางฐานขอมูลที่แนชัดของสินคาและบริการน้ัน ๆ  

 5. ควรศึกษาผลกระทบที่เกิดจากการขายสินคาหรือบริการพาณิชยอิเล็กทรอนิกสที่ได
ละเมิดลิขสิทธิ์และผิดกฎหมายบนเว็บไซตรานคา 
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แบบสอบถาม 

 เร่ือง พฤติกรรมและการตัดสินใจเลือกซื้อสินคาและบริการพาณิชยอิเล็กทรอนิกส 
ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการคาไทย 

 สวนที่1 ขอมูลเก่ียวกับลักษณะสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม 
 สวนที่2 ขอมูลเก่ียวกับพฤติกรรมการซ้ือสินคาและบริการพาณิชยอิเล็กทรอนิกส 
 สวนที่3 ขอมูลเก่ียวกับการตัดสินใจเลือกซ้ือสินคาและบริการพาณิชยอิเล็กทรอนิกส 
ประกอบดวย 7 ดาน ไดแก มาตรฐานสินคาและบริการ ดานมูลคาสินค าและบริการ ดาน
การขนสงและจัดจําหนาย ดานการสงเสริมการตลาด  ดานความปลอดภัยและความ
นาเชื่อถือ ดานความทันสมัยของเทคโนโลยี ดานคานิยมและการดําเนินชีวิต 

 การตอบแบบสอบถามครั้งน้ีเปนการแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับพฤติกรรมและการ
ตัดสินใจเลือกซ้ือสินคาและบริการพาณิชยอิเล็กทรอนิกส ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการคาไทย จึงใครขอความรวมมือจากนักศึกษาทุกทาน
ในการตอบแบบสอบถามใหครบทุกขอตามความเปนจริง เพ่ือที่ผูวิจัยจะสามารถนําผลที่ได
ไปใชประโยชนในการศึกษา โดยขอมูลที่ทานกรอกในแบบสอบถามทั้งหมดจะถือเปน
ความลับ ซ่ึงจะเสนอผลการวิจัยในลักษณะโดยรวมเทาน้ัน ผูวิจัยขอขอบพระคุณเปนอยาง
สูงที่ทานไดกรุณาใหความรวมมือในการวิจัยครั้งน้ี 

 

       นางสาววรวีร คัมภีระสุข 

          ผูวิจัย  
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แบบสอบถาม 
 เรื่อง พฤติกรรมและการตัดสินใจเลือกซ้ือสินคาและบริการพาณิชยอิเล็กทรอนิกส ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการคาไทย 
 แบบสอบถามชุดน้ีเปนสวนหนึ่งของการศึกษาคนควาอิสระ ของนักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาการจัดการ
ภาครัฐและภาคเอกชน คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร ผูวิจัยตองการทราบขอมูลเพ่ือประโยชนในการทําวิจัย
เทานั้น มิไดนําขอมูลไปใชประโยชนในทางอ่ืน โดยแบบสอบถามนี้แบงออกเปน 3 สวนดังน้ี 

สวนท่ี1 ขอมูลเก่ียวกับลักษณะสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม 
สวนท่ี2 ขอมูลเก่ียวกับพฤติกรรมการซ้ือสินคาและบริการพาณิชยอิเล็กทรอนิกส 
สวนท่ี3 ขอมูลเก่ียวกับการตัดสินใจเลือกซ้ือสินคาและบริการพาณิชยอิเล็กทรอนิกส ประกอบดวย 7 ดาน ไดแก มาตรฐาน
สินคาและบริการ ดานมูลคาสินคาและบริการ ดานการขนสงและจัดจําหนาย ดานการสงเสริมการตลาด ดานความ
ปลอดภัยและความนาเชื่อถือ ดานความทันสมัยของเทคโนโลยี ดานคานิยมและการดําเนินชีวิต 

  

สวนท่ี 1 ขอมูลเก่ียวกับลักษณะสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม 

คําชี้แจง โปรดเขียนเคร่ืองหมาย  ลงในชอง ( ) หนาขอที่เปนจริงตรงกับสถานภาพของทาน 

1. เพศ 
 (  ) ชาย    (  ) หญิง 

2. ชั้นปการศึกษา 
 (  ) ชั้นปที่ 1 (  ) ชั้นปที ่2 (  ) ชั้นปที ่3 (  ) ชั้นปที ่4  

3. สาขาวิชาที่ศึกษา 
 (  ) สาขาการบริหารสํานักงานอิเล็กทรอนิกส (  ) สาขาวิชาการเงิน 

 (  ) สาขาการตลาด    (  ) สาขาการจัดการ 

 (  ) สาขาการจัดการทรัพยากรมนุษย  (  ) สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม 

 (  ) สาขาการจัดการโรงแรมและการทองเที่ยว (  ) สาขาคอมพิวเตอรธุรกิจ 

 (  ) สาขาวิชาการบริหารธุรกิจระหวางประเทศ (  ) สาขาวิชาการบริหารธุรกิจคาปลีก 

 (  ) สาขาผูประกอบการ   (  ) International Program 

4. ภูมิลําเนาของทาน 
 (  ) กรุงเทพมหานคร (  ) ภาคกลาง (  ) ภาคตะวันออก  (  ) ภาคตะวันตก 

 (  ) ภาคเหนือ      (  ) ภาคใต (  ) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

5. รายไดเฉล่ียตอเดือนของทาน 
 (  ) นอยกวา 5,000 บาท   (  ) 5,000 – 10,000 บาท 
 (  ) 10,001 – 15,000 บาท   (  ) มากกวา 15,000 บาท 
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สวนท่ี 2 ขอมูลเก่ียวกับพฤติกรรมการเลือกซ้ือสินคาและบริการพาณิชยอิเล็กทรอนิกส  
คําชี้แจง โปรดเขียนเคร่ืองหมาย  ลงในชอง (  ) หนาขอที่เปนจริงตรงกับพฤติกรรมของทาน 

1. ทานเคยซ้ือสินคาและบริการพาณิชยอิเล็กทรอนิกส (การซ้ือของทางอินเทอรเน็ต) หรือไม 
 (  ) เคย    (  ) ไมเคยซ้ือ 

2. ใน 1 สัปดาหโดยเฉล่ียทานใชอินเทอรเน็ตมากนอยเพียงใด 
 (  ) 1 - 5 ชั่วโมง / สัปดาห  (  ) 5 - 10 ชั่วโมง / สัปดาห  (  ) 10 - 15 ชั่วโมง / สัปดาห 
 (  ) 15 - 20 ชั่วโมง / สัปดาห  (  ) มากกวา 20 ชั่วโมง / สัปดาห 
3. สถานที่ที่ทานใชอินเทอรเน็ตเปนประจํา (เลือกไดมากกวา 1 ขอ) 
 (  ) บาน    (  ) หอพัก  (  ) รานบริการอินเทอรเน็ต 
 (  ) สถานศึกษา   (  ) อ่ืนๆ โปรดระบุ _____________ 

4. ทานรูจักการซ้ือสินคาและบริการพาณิชยอิเล็กทรอนิกสคร้ังแรกจากแหลงใด 
 (  ) เพือ่น    (  ) ครอบครัว  (  ) เว็บไซต 
 (  ) ส่ือโฆษณา เชน โทรทัศน, วิทยุ, นิตยสาร หรือ อีเมล   

5. ประเภทของสินคาพาณิชยอิเล็กทรอนิกสที่ทานเคยซ้ือ (เลือกไดมากกวา 1 ขอ) 
 (  ) หนังสือ (เปนรูปเลม) 
 (  ) อุปกรณคอมพิวเตอร และโปรแกรมคอมพิวเตอร   

 (  ) เพลง  
 (  ) ละคร และภาพยนตร  
 (  ) เกม  
 (  ) เส้ือผา เคร่ืองแตงกาย และเคร่ืองประดับ เชน นาฬิกา สรอย ตุมหู แวนกันแดด ฯลฯ 
 (  ) เคร่ืองสําอาง และนํ้าหอม 
 (  ) ยารักษาโรค ยาบํารุง หรือวิตามินบํารุงรางกาย 

 (  ) เคร่ืองใชไฟฟา 
 (  ) เฟอรนิเจอร และของตกแตงบาน 
 (  ) อ่ืนๆ โปรดระบุ _________________________________ 

6. ประเภทของบริการพาณิชยอิเล็กทรอนิกสที่ทานเคยใชบริการ (เลือกไดมากกวา 1 ขอ) 
 (  ) บริการจองหองพักโรงแรม 

 (  ) บริการจองการทองเที่ยวภายในประเทศหรือตางประเทศ 

 (  ) บริการจองตั๋วยานพาหนะ เชน เคร่ืองบิน รถไฟ รถประจําทาง 
 (  ) บริการจองบัตรชมภาพยนตร 
 (  ) บริการจองบัตรชมการแสดงตาง ๆ เชน คอนเสิรต ละครเวที การแสดงกายกรรม ฯลฯ  
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 (  ) บริการชําระเงินผานอินเทอรเน็ต เชน คาโทรศัพทมือถือ คาอินเทอรเน็ต 
 (  ) อ่ืน ๆ โปรดระบุ _________________________________ 

7. ใน 1 ป ทานส่ังซ้ือสินคาและบริการพาณิชยอิเล็กทรอนิกสจํานวนก่ีคร้ัง 

 (  ) 1-3 คร้ัง (  ) 4-6 คร้ัง (  ) 7-9 คร้ัง (  ) 10 คร้ังขึ้นไป 

8. ราคาเฉล่ียของสินคาและบริการพาณิชยอิเล็กทรอนิกสที่ทานซ้ือในแตละคร้ัง 
 (  ) 100 – 500 บาท    (  ) 501 – 1,000 บาท    

 (  ) 1,001 – 1,500 บาท   (  ) 1,501 – 2,000 บาท 
 (  ) มากกวา 2,000 ขึ้นไป 

9. เวบ็ไซตที่ทานเคยส่ังซ้ือสินคาและบริการพาณิชยอิเล็กทรอนิกส (เลือกไดมากกวา 1 ขอ) 
 (  ) www.thaisecondhand.com   (  ) www.weloveshopping.com 
 (  ) www.tarad.com   (  ) www.pantipmarket.com    

 (  ) www.ebay.com    (  ) www.thaiticketmajor.com   
 (  ) อ่ืน ๆ โปรดระบุ _____________________________ (เขียนเปนภาษาไทยได) 
10. วิธีการชําระเงินคาส่ังซ้ือสินคาและบริการพาณิชยอิเล็กทรอนิกสสวนใหญ ทานใชวิธีไหน  
 (  ) โอนเงินผานเคานเตอรธนาคาร   (  ) โอนเงินผานตู ATM    

 (  ) โอนเงินผานบริการอินเทอรเน็ตแบงคก้ิง  (  ) โอนเงินผานบัตรเครดติ   

 (  ) ชําระเงินผานที่ทําการไปรษณีย    (  ) ชําระเงินกับเจาของสินคาดวยตนเอง 
11. ปญหาที่ทานพบจากการส่ังซ้ือสินคาและบริการพาณิชยอิเล็กทรอนิกส (เลือกไดมากกวา 1 ขอ)   

 (  ) สินคาและบริการไมไดมาตรฐานตามที่ตองการ (  ) มีขั้นตอนการส่ังซ้ือที่ยุงยาก 
 (  ) ไดรับสินคาลาชากวากําหนด   (  ) สินคาไดรับการชํารุด หรือสูญหายระหวางจัดสง 
 (  ) ไมมีบริการหลังการขาย เชน รับคืนหรือเปล่ียนสินคา (  ) ไมสามารถติดตอกับเจาของเวบ็ไซตไดโดยตรง  
 (  ) อ่ืน ๆ โปรดระบุ  _____________________________ 

 

สวนท่ี 3 ขอมูลเก่ียวกับการตัดสินใจเลือกซ้ือสินคาและบริการพาณิชยอิเล็กทรอนิกส ประกอบดวย 7 ดาน ไดแก 
มาตรฐานสินคาและบริการ ดานมูลคาสินคาและบริการ ดานการขนสงและจัดจําหนาย ดานการสงเสริมการตลาด  ดาน
ความปลอดภัยและความนาเชื่อถือ ดานความทันสมัยของเทคโนโลยี ดานคานิยมและการดําเนินชีวิต 

คําชี้แจง โปรดเขียนเคร่ืองหมาย  ลงในชองวางของคะแนนตามความคิดเห็นของทาน 
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  ระดับความคิดเห็น 
 

การตัดสินใจเลือกซ้ือสินคาและบริการพาณิชยอิเล็กทรอนกิส 
มาก
ท่ีสุด มาก ปาน

กลาง นอย นอย
ท่ีสุด 

  5 4 3 2 1 

1. ดานมาตรฐานสินคาและบริการ           

  1.1 สินคาและบริการมีใหเลือกมากมายหลากหลาย           

  1.2 สินคาและบริการมีคุณภาพและไดมาตรฐาน           

  1.3 สินคาและบริการมีคุณสมบัติตรงตามความตองการ           

  1.4 สินคาและบริการมีความแตกตางจากทองตลาดทั่วไป           

  1.5 สินคามีรูปลักษณสวยงามดึงดูดใจ           

2. ดานมูลคาสินคาและบริการ           

  2.1 ราคาสินคาและบริการถูกกวาการซ้ือแบบวิธีอ่ืน           

  2.2 ราคาสินคาและบริการมีความเหมาะสมกับคุณภาพ           

  2.3 มีสินคาและบริการหลายระดับราคาใหเลือก           

  2.4 มีการแสดงราคาสินคาและบริการไวอยางชัดเจน           

  2.5 สามารถตอรองราคาไดตามความเหมาะสม           

3. ดานการขนสงและจัดจําหนาย           

  3.1 มีขั้นตอนการส่ังซ้ือหรือจองที่สะดวกและเขาใจงาย           

  3.2 มีขั้นตอนการชําระเงินที่สะดวกและรวดเร็ว           

  3.3 การจัดสงมีมาตรฐาน ปองกันการชํารุดหรือสูญหาย           

  3.4 มีความตรงตอเวลาในการบริการจัดสง           

  3.5 มีการแจงขอมูลจัดสงสินคา เชน วัน/เวลาที่สง, เลขพัสด ุ           

4. ดานการสงเสริมการตลาด            

  4.1 มีการโฆษณาใหรูจักในสื่อตางๆ เชน Social Network, อีเมล, โทรทัศน, 
สื่อสิ่งพิมพ เปนตน           

  4.2 มีการประชาสัมพันธขอมูลขาวสารใหมๆ ใหลูกคารู เชน สงอีเมลแจง
สินคาและบริการที่มาใหม หรือแจงโปรโมชั่นใหมประจาํเดือน           

  4.3 มีการลด แลก แจก แถม เม่ือส่ังซ้ือจํานวนมาก           

  4.4 มีการสะสมยอดการส่ังซ้ือแกใหสมาชิก            

  4.5 มีการรับประกันหลังการขาย เชน การคืนหรือเปล่ียนสินคา           
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  ระดับความคิดเห็น 
 

การตัดสินใจเลือกซ้ือสินคาและบริการพาณิชยอิเล็กทรอนกิส 
มาก
ท่ีสุด มาก ปาน

กลาง นอย นอย
ท่ีสุด 

  5 4 3 2 1 

5. ดานความปลอดภัยและความนาเชื่อถือ           

  5.1 เว็บไซตมีการจดทะเบียนเปนของตนเอง เชน .com .co.th .net           

  5.2 เว็บไซตแสดงรูปและขอมูลของตัวสินคาและบริการที่ชัดเจน           

  5.3 มีระบบการชําระเงินผานธนาคารที่เชื่อถือได            

  5.4 มีรายละเอียดการติดตอเจาของเวบ็ไซตที่ชดัเจน ถูกตอง ติดตองาย            

  5.5 มีการรกัษาความปลอดภัยเรื่องขอมูลตางๆ ของลูกคาอยางดี เชน  
หมายเลขบัตรเครดิต หมายเลขบัตรประชาชน เบอรโทรศัพท เปนตน           

6.ดานความทันสมัยของเทคโนโลยี           

  6.1 เว็บไซตมีการจัดองคประกอบทั้งหนาเวบ็ รูปภาพและกราฟกที่สวยงาม           

  6.2 เว็บไซตมีระบบชวยคนหาสินคาและบริการ (Search Engine)           

  6.3 เว็บไซตมีการจัดหมวดหมูประเภทของสินคาและบริการ           

  6.4 มีการสื่อสารพูดคุยกับลูกคาผานระบบออนไลน เชน  MSN, facebook           

  6.5 มีการใสคลิปวีดีโอสาธิตวิธีการใชงานของสินคาตางๆ           

7. คานิยมและการดําเนินชีวิต           

7.1 ทานเลือกซ้ือสนิคาและบริการพาณิชยอิเลก็ทรอนกิสตามสมัยนิยม หรือ
คนสวนใหญชืน่ชอบกัน           

7.2 การเลือกซ้ือสินคาและบริการพาณิชยอิเล็กทรอนิกส ทําใหการดําเนิน
ชีวิตของทานสะดวกรวดเร็ว ประหยัดเวลาในการไปซ้ือสินคาดวยตนเอง           

7.3 การเลือกซ้ือสินคาและบริการพาณิชยอิเล็กทรอนิกส ทําใหทานดูเปนคน
ทันสมัย เขากับยุคทีเ่ทคโนโลยีและอินเทอรเน็ตมีบทบาทในชีวิตประจําวัน           

7.4 ทานมีทัศนคตทิี่ดีตอการเลือกซ้ือสินคาและบริการพาณิชย
อิเล็กทรอนิกส           

7.5 เพื่อนมีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกซ้ือหรือใชสินคาและบริการพาณิชย
อิเล็กทรอนิกส           

 
8. ขอเสนอแนะอื่นๆ เกี่ยวกับการตัดสินใจเลือกซ้ือสินคาและบริการพาณิชยอิเล็กทรอนิกส 
_________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 

ขอขอบคุณท่ีทานใหความรวมมือในการตอบแบบสอบถาม 
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