
การศึกษาปจจัยที่มีผลตอพฤติกรรมการซื้อสินคาและบริการ 

ในระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกส ของผูบริโภคในประเทศไทย 

 

 

 

 

 

ศุภชัย  วลีเกียรติกุล 

 

 

 

 

 

วิทยานิพนธน้ีเปนสวนหน่ึงของการศกึษาตามหลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาเศรษฐศาสตร คณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย  

พ.ศ. 2556 

DPU



 
 

To study factors affecting e - commerce goods and services 

purchasing behavior of consumer in thailand 

 

 

 

 

 

Supahchai  Waleekiattikul 

 

 

 

 

A Thesis Submitted in Partial Fulfillment of the Requirements 

for the Degree of Master of Economics  

Department of Economics  

Faculty of Economics, Dhurakij Pundit University  

2013 

DPU



ช 

กิตติกรรมประกาศ 

 
วิทยานิพนธฉบับนี้สําเร็จลุลวงตามวัตถุประสงคไดดวยความเมตตาจากอาจารย 

ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธท้ัง 2 ทาน ไดแก ผูชวยศาสตราจารยพิเศษ ดร.สมชาย  หาญหิรัญ และ 

ดร.อนุวัฒน  ชลไพศาล ท่ีกรุณาใหแนวคิดและองคความรูท่ีเปนประโยชนในการศึกษา ตลอดจน

ช้ีแนะแนวทางและข้ันตอนตาง ๆ ของการจัดทําวิทยานิพนธ รวมถึงสละเวลาเพ่ือตรวจสอบ 

ความถูกตองของขอมูลในวิทยานิพนธ  

ขอขอบพระคุณ  ดร . ชัยวัฒน   คนจริง  ประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธ 

รองศาสตราจารย ดร.ชนินทร  มีโภคี  และ ดร.วิษณุ  วงศสินศิริกุล  กรรมการสอบวิทยานิพนธ  

ท่ีกรุณาใหคําแนะนําในการปรับปรุงแกไขใหวิทยานิพนธฉบับนี้มีความสมบูรณมากยิ่งข้ึน 

ขอขอบพระคุณ นางอาบทิพย  สงกิตติสุนทร ผู อํานวยการกองการในพระองค 

ดร.อภิสิทธ์ิ  หนุนภักดี ผูอํานวยการกลุมงานเสด็จพระราชดําเนิน ท่ีใหกําลังใจ และใหการสงเสริม

ทั้งในดานการปฏิบัติงานและดานการศึกษา นางสาวนัท  อยูคงพันธ   นายณัฐพล  เทียนหอม และพ่ี

นองกองการในพระองคท่ีชวยเหลือและอํานวยความสะดวกในเร่ืองตาง ๆ  

สุดทายนี้ผูเขียนขอกราบขอบพระคุณคณาจารยผูถายทอดวิชาความรูทุกทาน ตลอดจน

ครอบครัว คุณพอ คุณแม พี่ชาย พี่สาว และนางสาวออนอุมา  รุงเร่ือง ท่ีอยูเบ้ืองหลังความสําเร็จ 

ของผูเขียนเสมอมา  ความดีท่ีเกิดจากวิทยานิพนธฉบับนี้ ผูเขียนขอมอบใหคณาจารยผูประสาท 

วิชาความรู และผูท่ีอยูเบ้ืองหลังความสําเร็จทุกทาน สวนขอบกพรองท้ังหมดผูเขียนขอนอมรับไว 

เพียงผูเดียว  

 

ศุภชัย  วลีเกยีรติกุล 

 

 

 
 

DPU



ซ 

สารบัญ 
  

 หนา 
บทคัดยอภาษาไทย.................................................................................................................. ค 

บทคัดยอภาษาอังกฤษ............................................................................................................. จ 

กิตติกรรมประกาศ.................................................................................................................. ช 

สารบัญตาราง.......................................................................................................................... ฎ 

สารบัญรูป............................................................................................................................... ฐ 

บทท่ี  
        1.  บทนํา......................................................................................................................... 1 

             1.1  ความสําคัญและท่ีมาของปญหา.......................................................................... 1 

             1.2  วัตถุประสงคของการศึกษา................................................................................. 4 

             1.3  ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ................................................................................. 4 

             1.4  ขอบเขตของการศึกษา......................................................................................... 4 

             1.5  นิยามศัพทท่ีเกี่ยวของ.......................................................................................... 4 

        2.  แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยัท่ีเกี่ยวของ...................................................................... 6 

             2.1  ทฤษฎีตนทุนธุรกรรม (Transaction Cost Theory)............................................. 6 

             2.2  ทฤษฎีพฤติกรรมผูบริโภค (Consumer Behavior Theory).................................. 7 

             2.3  กระบวนการตัดสินใจซ้ือ : กรอบแนวคิด 5 ข้ันตอน........................................... 11 

             2.4  ผลงานวิจยัท่ีเกีย่วของ......................................................................................... 13 

             2.5  ปญหาท่ีพบจากการซ้ือสินคาและบริการในระบบพาณิชยอิเล็กทรอนกิส........... 19 

             2.6  แนวคิดในการศึกษา............................................................................................ 19 

             2.7  ระเบียบวิธีวจิัย.................................................................................................... 26 

             2.8  การกําหนดขนาดตัวอยาง.................................................................................... 26 

             2.9  วิธีการศึกษา........................................................................................................ 27 

             2.10  ข้ันตอนการศกึษา.............................................................................................. 30 

 
 

 

DPU



ฌ 

สารบัญ (ตอ) 

  

บทท่ี หนา 
        3.  สภาพการณปจจุบัน................................................................................................... 31 

             3.1  ความหมาย.......................................................................................................... 31 

             3.2  ความเปนมา........................................................................................................ 31 

             3.3  วิธีการประกอบธุรกิจในระบบพาณิชยอิเล็กทรอนกิส......................................... 32 

             3.4  ประเภทของการพาณิชยอิเล็กทรอนกิส............................................................... 33 

             3.5  สถานการณปจจุบัน............................................................................................ 36 

        4.  ผลการศึกษา............................................................................................................... 41 

             4.1  ขอมูลของกลุมตัวอยางเกี่ยวกบั เพศ อายุ และระดับการศึกษา............................ 42 

             4.2  ขอมูลของกลุมตัวอยางเกี่ยวกบั อาชีพ และรายไดตอเดือนเฉล่ีย......................... 43 
             4.3  ขอมูลของกลุมตัวอยางเกี่ยวกบั ความสะดวกในการตอการเดนิทางไปศูนยการคา
   หรือหางสรรพสินคา.............................................................................................   

 
44 

             4.4  ขอมูลของกลุมตัวอยางเกี่ยวกบัประสบการณการใชอินเทอรเน็ต.......................  45 
             4.5  ขอมูลของกลุมตัวอยางเกี่ยวกบัการมีคอมพิวเตอรสวนตัว อุปกรณท่ีใช 
   ในการเช่ือมตออินเทอรเนต็  สถานท่ีท่ีใชอินเทอรเน็ต  และความสามารถ 
   ในการออนไลนอินเทอรเนต็ไดตลอดท้ังวัน....................................................... 

 
 

45 
             4.6  ขอมูลของกลุมตัวอยางเกี่ยวกบัวัตถุประสงคในการใชอินเทอรเน็ต................... 47 
             4.7  ขอมูลของกลุมตัวอยางเกี่ยวกบัมูลคาการซ้ือสินคาและบริการในระบบพาณิชย   
                    อิเล็กทรอนิกสในรอบ 3 เดือน............................................................................ 

 
48 

             4.8  ขอมูลของกลุมตัวอยางเกี่ยวกบั สัดสวนของการซ้ือสินคาและบริการ ในระบบ
  พาณิชยอิเล็กทรอนิกส เม่ือเทียบกับการซ้ือในชองทางปรกติ............................... 

 
49 

             4.9  ขอมูลของกลุมตัวอยางเกี่ยวกบัสินคาและบริการท่ีกลุมตัวอยางเคยซ้ือในระบบ
  พาณิชยอิเล็กทรอนิกส......................................................................................... 

 
50 

             4.10  ขอมูลของกลุมตัวอยางเกี่ยวกับวิธีการชําระเงิน................................................ 52 
 

 
 

DPU



ญ 

สารบัญ (ตอ) 

  

บทท่ี หนา 
             4.11  ปญหาท่ีกลุมตัวอยางพบจากการซ้ือสินคาและบริการในระบบพาณิชย  
                        อิเล็กทรอนิกส........................................................................................................... 

 
53 

             4.12  ระดับความพึงพอใจของกลุมตัวอยางเกี่ยวกบัปจจัยดานตนทุนธุรกรรม 
     ของการซ้ือสินคาและบริการในระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกส.......................... 

 
54 

             4.13  ระดับความพึงพอใจของกลุมตัวอยางเกี่ยวกบัปจจัยดานพฤติกรรมผูบริโภค        
     ของการซ้ือสินคาและบริการในระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกส............................ 

 
55 

             4.14  ผลการทดสอบสมมติฐาน........................................................................................ 57 
             4.15  ขอวิจารณผลการทดสอบสมมติฐาน.................................................................. 60 
        5.  สรุปผลการศึกษา....................................................................................................... 63 

             5.1  สรุปผลการศึกษาขอมูลพื้นฐานของกลุมตัวอยาง................................................ 63 

             5.2  สรุปผลการศึกษาขอมูลพฤติกรรมการใชอินเทอรเน็ตของกลุมตัวอยาง............. 63 

             5.3  สรุปผลการศึกษาขอมูลพฤติกรรมการซ้ือสินคาและบริการในระบบพาณิชย        
   อิเล็กทรอนิกสของกลุมตัวอยาง.......................................................................... 

 
64 

             5.4  สรุปผลการศึกษาขอมูลระดับความพึงพอใจของกลุมตัวอยางเกี่ยวกับปจจัย 
   ดานตนทุนธุรกรรมของการซ้ือสินคาและบริการในระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกส.. 

 
64 

             5.5  สรุปผลการศึกษาขอมูลระดับความพึงพอใจของกลุมตัวอยางเกี่ยวกับปจจัย 
   ดานพฤติกรรมผูบริโภคของการซ้ือสินคาและบริการในระบบพาณิชย    
   อิเล็กทรอนิกส.................................................................................................... 

 
 

64 
             5.6  ขอเสนอแนะเก่ียวกบัการซ้ือสินคาและบริการในระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกส   
   ของกลุมตัวอยาง................................................................................................. 

 
65 

             5.7  อภิปรายผล.......................................................................................................... 65 
             5.8  ขอเสนอแนะจากการศึกษา................................................................................. 66 
             5.9  ขอเสนอแนะในการศึกษาคร้ังตอไป................................................................... 66 

บรรณานุกรม.......................................................................................................................... 67 

ภาคผนวก................................................................................................................................ 70 

ประวัติผูเขียน.......................................................................................................................... 78 

DPU



ฎ 

สารบัญตาราง 

  

ตารางท่ี หนา 
            1.1  อัตราสวนของผูท่ีเคยซ้ือสินคาและบริการระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกส.............. 2 

            1.2  มูลคาพาณิชยอิเล็กทรอนิกส……………………................................................ 3 

            2.1  แสดงตัวอยางขอบเขตในการซ้ือสินคาของผูบริโภค........................................... 9 

            2.2  ผลสรุปของงานวิจัยท่ีเกีย่วของ............................................................................ 17 

            3.1  จํานวนเว็บไซตท่ีไดรับการจดทะเบียนพาณชิยอิเล็กทรอนกิส............................ 37 

            4.1  แสดงรายละเอียดจํานวนและรอยละของขอมูล (เพศ อายุ และระดับการศึกษา).. 42 

            4.2  แสดงรายละเอียดจํานวนและรอยละของขอมูล (อาชีพ และรายไดตอเดือน)…... 43 

            4.3  แสดงรายละเอียดจํานวนและรอยละของขอมูล (ความรูสึกตอการเดินทางไป

      ศูนยการคาหรือหางสรรพสินคา)....…………………………………………...... 

 

44 

            4.4  แสดงรายละเอียดจํานวนและรอยละของขอมูล (ประสบการณการใช 

          อินเทอรเนต็)........................................................................................................ 

 

45 

            4.5  แสดงรายละเอียดจํานวนและรอยละของขอมูล (การมีคอมพิวเตอรสวนตัว    

                   อุปกรณท่ีใชในการเช่ือมตออินเทอรเน็ต  สถานท่ีท่ีใชอินเทอรเน็ตและ    

                   ความสามารถในการออนไลนอินเทอรเน็ตตลอดเวลา)........................................ 

 

 

46 

            4.6  แสดงรายละเอียดจํานวนและรอยละของขอมูล (วัตถุประสงคในการใชอินเทอรเน็ต)... 47 
            4.7  แสดงรายละเอียดจํานวนและรอยละของขอมูล (มูลคาการซ้ือสินคาและบริการ 

                   ในระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกสในรอบ 3 เดอืน)................................................. 

 

48 

            4.8  แสดงรายละเอียดจํานวนและรอยละของขอมูล (สัดสวนของการซ้ือสินคาและ 

                   บริการในระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกส เม่ือเทียบกับซ้ือในชางทางปรกติ).......... 

 

49 

            4.9  แสดงรายละเอียดจํานวนและรอยละของขอมูล (สินคาและบริการ 

                   ท่ีกลุมตัวอยางเคยซ้ือในระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกส)......................................... 

 

50 

            4.10  แสดงรายละเอียดจํานวนและรอยละของขอมูล (วิธีการชําระเงิน)..................... 

                      

52 

 

 

DPU



ฏ 

สารบัญตาราง (ตอ) 

  

ตารางท่ี หนา 
            4.11  แสดงรายละเอียดจํานวนและรอยละของขอมูล (ปญหาท่ีพบจากการซ้ือ 

                     สินคาและบริการในระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกส)................................................ 

 

53 

            4.12  แสดงรายละเอียดขอมูลความพึงพอใจในปจจัยดานตนทุนธุรกรรม 

                     ของการซ้ือสินคาและบริการในระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกส................................ 

 

54 

            4.13  แสดงรายละเอียดขอมูลความพึงพอใจในปจจัยดานพฤติกรรมผูบริโภค 

                     ของการซ้ือสินคาและบริการในระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกส................................ 

 

55 

            4.14  แสดงผลการวเิคราะหสมการถดถอย (Regression Analysis)   

                     ของตัวแปรอิสระ (X1 - X7)................................................................................. 

 

57 

            4.15  แสดงผลการวเิคราะหสมการถดถอย (Regression Analysis) 

                     ของตัวแปรอิสระ (X1 - X7)................................................................................. 

 

58 

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

DPU



ฐ 

สารบัญภาพ  

  

ภาพท่ี หนา 

         2.1  แนวคิดทฤษฎีตนทุนธุรกรรม (Transaction costs)............................................... 6 

         2.2  ลักษณะของเสนความพอใจเทากัน (Indifference Curve)....................................... 8 

         2.3  ลักษณะของเสนงบประมาณ (Budget Line)........................................................... 9 

         2.4  ลักษณะของดุลยภาพ (Equilibrium)........................................................................ 10 

         2.5  ลักษณะการเปรียบเทียบตนทุนธุรกรรม (Transaction costs) ของการซ้ือสินคา  

                ในระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกส และในชองทางปรกติ.............................................. 20 

         2.6  ลักษณะของเสนความพอใจเทากัน (IC) ของผูบริโภคที่มีพฤติกรรมการซ้ือสินคา  

                ในชองทางปรกติ..................................................................................................... 22 

         2.7  ลักษณะของเสนความพอใจเทากัน (IC) ของผูบริโภคที่มีพฤติกรรมการซ้ือสินคา  

                ในชองทางพาณิชยอิเล็กทรอนิกส............................................................................ 22 

         2.8  ลักษณะของเสนความพอใจเทากัน (IC) ของผูบริโภคที่มีพฤติกรรมการซ้ือสินคา  

                ท้ังชองทางปรกติ และชองทางพาณิชยอิเล็กทรอนิกส............................................. 23 

         2.9  ลักษณะของเสนความพอใจเทากัน (IC) ของผูบริโภคที่มีพฤติกรรมการซ้ือสินคา  

                ท้ังชองทางปรกติ และชองทางพาณิชยอิเล็กทรอนิกสในปริมาณท่ีตางกนั.............. 24 

         2.10  ลักษณะของเสนตนทุน (Budget Line).................................................................. 24 

         2.11  ลักษณะของผังความคิด (Mind Map)....................................................................... 25 

         2.12  ข้ันตอนการศึกษา.................................................................................................. 30 

  

 
 

DPU



ค 

หัวขอวิทยานพินธ  การศึกษาปจจยัท่ีมีผลตอพฤติกรรมการซ้ือสินคาและบริการ 
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บทคัดยอ 
 

การศึกษาในคร้ังนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาสถานการณการประกอบธุรกิจในระบบ
พาณิชยอิเล็กทรอนิกสในประเทศไทย และวิเคราะหปจจัยท่ีมีผลตอพฤติกรรมการซ้ือสินคา 
และบริการในระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกส รวมถึงเสนอแนะแนวทางใหผูประกอบการนําไปพัฒนา
ธุรกิจ  ซ่ึงทําการเก็บรวบรวมขอมูลจากแบบสอบถามท่ีเลือกถามเฉพาะผูท่ีเคยซ้ือสินคาและบริการ
ในระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกส  จํานวน  376 คน  โดยใชการวิ เคราะหขอมูลเชิงพรรณนา   
การหาคาความถี่  และรอยละ ใชการวิเคราะหสมการถดถอย (Regression Analysis) เพ่ือทดสอบ
ความสัมพันธของตัวแปรอิสระ (Independent variable) ท่ีมีผลตอมูลคาการซ้ือสินคาและบริการ 
ในระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกสของกลุมตัวอยาง 

ผลการศึกษาพบวา กลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศหญิง มีอายุระหวาง 20 - 30 ป  
ระดับการศึกษาปริญญาตรี มีอาชีพเปนพนักงานในบริษัท มีรายไดตอเดือนเฉล่ีย 34,019.67 บาท  
มีความสะดวกในการเดินทางไปศูนยการคาหรือหางสรรพสินคา มีประสบการณการใชอินเทอรเน็ต
เฉล่ีย 10.95 ป มีคอมพิวเตอรสวนตัว ใชคอมพิวเตอรแบบต้ังโตะในการเช่ือมตออินเทอรเน็ต  
ใชอินเทอรเน็ตจากท่ีบานหรือท่ีพักอาศัย สามารถออนไลนอินเทอรเน็ตไดตลอดท้ังวัน และใช
อินเทอรเน็ตเพื่อคนหาขอมูลเร่ืองตาง ๆ 

ในการศึกษาคร้ังนี้ พบวา กลุมตัวอยางซ้ือสินคาและบริการในระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกส
ในรอบ 3 เดือน เฉล่ีย 7,898.22 บาท สวนใหญซ้ือในระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกส นอยกวารอยละ 
50 เม่ือเปรียบเทียบกับการซ้ือในชองทางปรกติ  สินคาท่ีซ้ือมากท่ีสุด คือ ของใชสวนตัว ประเภทเส้ือผา
และเคร่ืองแตงกาย  เลือกวิธีการชําระเงินดวยการโอนเงินเขาบัญชีผูขาย ปญหาท่ีพบ คือ คุณภาพ
ของสินคาไมตรงตามท่ีโฆษณา  นอกจากนี้ มีความพึงพอใจในปจจัยดานตนทุนธุรกรรม และปจจัย
ดานพฤติกรรมผูบริโภคเฉล่ียในระดับปานกลาง 

ฆ 
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จากการทดสอบสมมติฐาน ดวยวิธีวิเคราะหสมการถดถอย (Regression Analysis) 
พบปจจัยที่มีความสัมพันธกับมูลคาการซ้ือสินคาและบริการในระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกส 
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05  คือ เพศ รายไดตอเดือน และประสบการณการใช
อินเทอรเน็ต  

การศึกษาในคร้ังนี้  มีขอ เสนอแนะสําหรับผูประกอบการในระบบพาณิชย
อิเล็กทรอนิกส ดังนี้  

1. ตลาดจําหนายสินคาในระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกส มีรูปแบบใกลเคียงกับตลาด
แขงขันสมบูรณ ซ่ึงมีผูขายจํานวนมากรายสงผลใหสินคาชนิดเดียวกันมีราคาไมตางกัน  ดังนั้น 
ผูประกอบการควรมีกลวิธีในการสรางความแตกตางดวยการใชแนวคิดเศรษฐกิจเชิงสรางสรรค 
(Creative Economy) ในการดําเนินธุรกิจ 

2. จากการศึกษาพบวา เพศชาย และเพศหญิง มีพฤติกรรมการซ้ือสินคาและบริการ 
ในระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกสแตกตางกัน โดยกลุมตัวอยางเพศชายจะซ้ือสินคาท่ีมีมูลคาสูงกวา
ดังนั้น หากสินคาท่ีจําหนายในระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกสเปนสินคาท่ีมีมูลคาสูง จึงควรเปนสินคา
ท่ีมีกลุมเปาหมายเปนเพศชาย 

3. จากการศึกษาพบวา  ผูบ ริโภคใหความสําคัญเกี่ยวกับความนา เ ช่ือถือของ
ผูประกอบการ  ดังนั้น ผูประกอบการในระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกสควรดําเนินการจดทะเบียน 
เปนผูประกอบการพาณิชยอิเล็กทรอนิกส  ผานกรมพัฒนาธุรกิจการคา  กระทรวงพาณิชย  
เพื่อสรางความเช่ือม่ันใหแกผูบริโภค 

4. การซ้ือขายสินคาในระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกส ผูบริโภคไมไดเห็นหรือจับตอง
สินคาจริงกอนตัดสินใจซ้ือ จึงทําการคนหาขอมูลของสินคาอยางละเอียดเพื่อลดปญหาในเร่ืองของ
ขอมูลขาวสารท่ีไมสมมาตร (Asymmetric information)  ดังนั้น ผูประกอบการควรใหรายละเอียด
ของสินคาท่ีเปนจริงอยางครบถวนและมีภาพถายของสินคาท่ีชัดเจน เพื่ออํานวยความสะดวกใหแก
ผูบริโภคสามารถตัดสินใจซ้ือไดงายข้ึน 
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ABSTRACT 
 
The objective of this research is to study the situation of E-Commerce business in 

Thailand and analyze factors affecting purchasing behavior upon E-Commerce system as well as 
put forwards useful ways for entrepreneurs to develop in their business. Descriptive data analysis, 
Frequencies, Percentage and Regression Analysis testing on Independent variable affecting 
purchasing values of the samples  on E-Commerce system are all utilized as the research’s 
methods by collecting data from questionnaire designed to inquire 376 customers who used to 
purchase goods and service through E-commerce system. 

The research result finds that the sample is  mainly female aged between 20 – 30 years, 
bachelor’s degree graduation, working in private enterprise earning  averagely 34,019.67 per month. 
This sample above normally has been convenient to go for shopping at shopping mall or 
department store, also having experienced  surfing  internet at home for averagely 10.95 years. 
They have had their own personal computer or laptop to connect all-day internet at home for 
searching any  information. 

It also finds that the sample in which they purchase goods and service via  
E-Commerce in 3 months calculated averagely as 7,898.22 Baht. Mostly, they purchase less via  
E-Commerce than they do in usual trading way, calculated as 50 percent. E-Commerce’s best 
seller items are personal belongings such as clothes and attires. Online purchasers have selected 
to pay by transferring money to vendor’s account. Problems purchasers usually face are the 
quality of merchandises not tally with those vendors previously advertised. Furthermore, 
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satisfaction in terms of transaction cost factor and customer behavior factor averaged in moderate 
level. 

Hypothesis testing  by Regression Analysis, correlating factor with values of 
purchasing via E-commerce is found in statistical significance at level of 0.05, that is, gender, 
monthly income and internet usage experience. 

This research also put forwards some suggestions for E-commerce entrepreneurs as 
follows : 

1. E-commerce market is very similar to those in perfect competition that several 
vendors are included . It thus causes the same goods have little difference in price. Entrepreneurs 
hence should have tactics to differentiate their merchandise by utilizing Creative Economy 
concept.  

2. The research’s result found that there is significantly different between male and 
female in terms of purchasing behavior. The samples who are men are likely to purchase higher 
value merchandises . So, if you have high valued items on sale via E-commerce, male customers 
are considerably the main target. 

3. The research’s result also told that customers place importance on entrepreneurs’ 
credibility. Entrepreneurs should thus legally proceed to register as a E-commerce entrepreneur at 
Department of Business Development, Ministry of Commerce. 

4. Customers are not  able to see or touch any merchandises purchasing via               
E-commerce system. They inevitably tend to find and study merchandises meticulously to prevent 
any asymmetric information problems. E-commerce entrepreneurs should showcase 
merchandise’s details in terms of clear-cut photo or any other details to customers as much as 
possible to make customers easier to make decision to purchase. 
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บทที่ 1 

บทนํา 

 

1.1 ความสําคัญของการศึกษา 

อิน เทอร เน็ ต  ( Internet)  เปน ส่ือ อิ เ ล็กทรอนิกส ท่ี มี ผู ใช ง าน เปนจํ านวนมาก 

และมีความสําคัญเสมือนเปนปจจัยหนึ่งในการดํารงชีวิต โดยอินเทอรเน็ตสามารถอํานวย 

ความสะดวกใหกับผูใชงานไดในหลายดาน อาทิเชน การคนหาขอมูลขาวสารในเร่ืองตาง ๆ การรับ - สง

จดหมายอิเล็กทรอนิกส (E - mail) ท่ีสามารถสงขอมูลถึงกันไดท่ัวโลกอยางรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 

ทําใหอัตราการเติบโตของการใชอินเทอรเน็ตท่ัวโลกเพิ่มสูงข้ึนอยางตอเนื่อง มีเว็บไซต (Web site) 

ตาง ๆ เกิดข้ึนมากมายโดยเฉพาะเว็บไซตในเชิงพาณิชยท่ีประกอบกิจการซ้ือ - ขายสินคาและบริการ

ผานระบบอินเทอรเน็ต หรือท่ีเรียกกันวา อีคอมเมิรซ (E - Commerce) หรือการพาณิชยอิเล็กทรอนิกส 

ซ่ึงสามารถเร่ิมตนประกอบการไดดวยตนทุนท่ีไมมากนัก   เนื่องจาก การพาณิชยอิเล็กทรอนิกส 

ไมจําเปนตองอาศัยทําเลที่ตั้งในการเขาถึงกลุมผูบริโภค ไมมีคาใชจายในการจางพนักงานขาย  อีกทั้ง 

ผูประกอบการสามารถเขาหรือออกจากตลาดไดอยางเสรี (free entry) ทําใหการจําหนายสินคา 

ในระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกสมีความใกลเคียงกับตลาดแขงขันสมบูรณ (perfect competition 

market) ท่ีมีผูประกอบการจํานวนมาก และราคาสินคามีความใกลเคียงกัน  เนื่องจาก ผูบริโภค

สามารถคนหาขอมูลและเปรียบเทียบราคาสินคาไดอยางสะดวกรวดเร็ว 

ศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ ไดทําการสํารวจกลุมผูใช

อินเทอรเน็ตในประเทศไทย เกี่ยวกับการซ้ือสินคาและบริการในระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกส  

พบว า  มี ผู ท่ี เ คย ซ้ือ สินค าและบริการในระบบพาณิชย อิ เ ล็กทรอนิกส เพิ่ ม สูง ข้ึนทุกป  

(ดังแสดงในตารางท่ี 1.1) 
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ตารางท่ี 1.1  อัตราสวนของผูท่ีเคยซ้ือสินคาและบริการระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกส 

         (หนวย : รอยละ) 

ปท่ีทําการสํารวจ (พ.ศ.) ผูท่ีเคยซ้ือ ผูท่ีไมเคยซ้ือ 

2546 20.9 79.1 

2547 29.9 70.1 

2548 30.7 69.3 

2550 28.9 71.1 

2551 45.9 54.1 

2552 47.8 52.2 

2553 57.2 42.8 

 

ท่ีมา: ศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ  

 

ผลการสํารวจดังกลาวสะทอนใหเห็นถึงการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมของผูบริโภค 

ท่ีเร่ิมใหความสนใจในการซ้ือสินคาและบริการในระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกสมากข้ึน ทําใหบริษัท 

หางรานตาง ๆ ทําการปรับกลวิธีการเขาถึงกลุมผูบริโภคดวยการเพิ่มชองทางการจําหนายสินคา 

ในระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกสควบคูไปกับการจําหนายในชองทางปรกติ เชน บริษัท เซ็นทรัล

พัฒนา จํากัด (มหาชน) ซ่ึงประกอบกิจการเกี่ยวกับการพัฒนาอสังหาริมทรัพยเพื่อการคาปลีก 

ท่ี มีขนาดใหญ ท่ีสุดในประเทศไทย  ได เพิ่มชองทางการจําหนายสินคาในระบบพาณิชย

อิเล็กทรอนิกส ซ่ึงสามารถเขาถึงผูบริโภคไดตลอด 24 ช่ัวโมง เพื่อรองรับกับการเปล่ียนแปลง

พฤติกรรมของผูบริโภค  
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นอกจากนี้ สํานักงานสถิติแหงชาติ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร  

ไดทําการสํารวจสถานภาพการพาณิชยอิเล็กทรอนิกสของประเทศไทย  พบวา การพาณิชย

อิเล็กทรอนิกสในประเทศไทย มีมูลคาการซ้ือขายท่ีสูงข้ึนอยางตอเนื่อง (ดังแสดงในตารางท่ี 1.2) 

 

ตารางท่ี 1.2  แสดงมูลคาพาณิชยอิเล็กทรอนิกส  

                   (หนวย : ลานบาท) 

ประเภทของการประกอบการ ป 2551 ป 2552 ป 2553 ป 2554 

B2B 

(การซ้ือขายสินคาระหวางผูประกอบการดวยกัน) 
127,325 190,751 217,458 251,699 

B2C 

(การซ้ือขายสินคาระหวางผูประกอบการกบัผูบริโภค) 
63,425 45,951 67,783 84,593 

B2G 

(การซ้ือขายสินคาระหวางผูประกอบการกับหนวยงานของรัฐ) 
236,710 290,836 344,370 272,295 

รวม 427,460 527,538 629,611 608,587 

 

ท่ีมา: สํานักงานสถิติแหงชาติ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 

และในป 2555 ศูนยวิจัยกสิกรไทยคาดการณ วา แนวโนมของธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนิกส 

จะมีมูลคาสูงข้ึน  เนื่องจาก ผูบริโภคสามารถเขาถึงอินเทอรเน็ตไดเพิ่มข้ึน และมีนักลงทุน

ชาวตางชาติใหความสนใจลงทุนในธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนิกสในประเทศไทยเพิ่มข้ึน  
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จากขอมูลขางตนแสดงใหเห็นถึงศักยภาพของธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนิกส ท่ีมีความ

เจริญกาวหนา และยังสามารถพัฒนาตอไปไดอยางมีประสิทธิภาพ ผูวิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษา

พฤติกรรมของผูบริโภคเกี่ยวกับการซ้ือสินคาและบริการในระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกส 

เพื่อใหผูประกอบการหรือผูท่ีสนใจใชเปนแนวทางในการพัฒนาธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนิกสตอไป 

 

1.2 วัตถุประสงคของการศึกษา 
1. ศึกษาสถานการณการประกอบธุรกิจ ซ้ือขายสินคาและบริการในระบบพาณิชย

อิเล็กทรอนิกสในประเทศไทย 

2. วิเคราะหปจจัยท่ีมีผลตอพฤติกรรมการซ้ือสินคาและบริการในระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกส 

3. เสนอแนะแนวทางใหผูประกอบการนําไปใชในการพัฒนาธุรกิจ 

 

1.3 ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 
1. ผูประกอบการท่ีจําหนายสินคาหรือบริการในระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกส สามารถ 

นํางานวิจัยนี้ ไปใชประกอบการพิจารณาในการพัฒนาธุรกิจและเพิ่มยอดขาย 

2. ผูประกอบการท่ีจําหนายสินคาหรือบริการในชองทางปรกติ สามารถนํางานวิจัยนี้ ไปใช

ประกอบการพิจารณาในการเพ่ิมชองทางการจําหนายในระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกส 

 

1.4 ขอบเขตของการศึกษา 
ศึกษาจากประชากรในประเทศไทยท่ีเคยซ้ือสินคาและบริการในระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกส 

 

1.5 นิยามศัพทท่ีเก่ียวของ 
ระบบเครือขายอินเตอรเน็ต หมายถึง ระบบเครือขายคอมพิวเตอรขนาดใหญท่ีเช่ือมตอกัน

ท่ัวโลก เพื่อใชในการส่ือสาร การสืบคนขอมูล การแลกเปล่ียนขอมูล โดยไมมีขอจํากัดเร่ืองเวลา 

และสถานท่ี  ในดานการพาณิชยสามารถใชเปนเครื่องมือในการโฆษณา ประชาสัมพันธ และ 

ใหขอมูลที่เปนประโยชนกับธุรกิจ 

ระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกส  หรือ อีคอมเมิซร (E - Commerce) หมายถึง ธุรกิจขายสินคา

หรือบริการท่ีดําเนินการผานระบบเครือขายอินเทอรเน็ต 
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เว็บไซต (Web Site) หมายถึง แหลงท่ีเก็บรวบรวมขอมูลเอกสารและส่ือประสมตาง ๆ 
เชน ภาพ เสียง ขอความ ของแตละบริษัทหรือหนวยงานโดยเรียกเอกสารตาง ๆ เหลานี้วา  
เว็บเพจ (Web Page) และเรียกเว็บหนาแรกของแตละเว็บไซตวา โฮมเพจ (Home Page) หรืออาจ 
กลาวไดวาเว็บไซตก็คือเว็บเพจอยางนอยสองหนาท่ีมีลิงก (Links) ถึงกัน ตามหลักคําวา เว็บไซต 
จะใชสําหรับผูท่ีมีคอมพิวเตอรแบบเซิรฟเวอรหรือจดทะเบียนเปนของตนเองเรียบรอยแลว  
(ศศิกานต  โชคเจริญวัฒนกุล, 2553) 
 สินคาดิจิตอล (Digital Products) หมายถึง สินคาท่ีเปนส่ืออิเล็กทรอนิกส ไมสามารถ
จับตองได เชน หนังสืออิเล็กทรอนิกส (Electronic Book) ไฟลเพลง ไฟลภาพยนตร เปนตน  
จัดสงดวยวิธีการดาวนโหลด (Download) ผานระบบอินเตอรเน็ต  

สินคาท่ีไมใชดิจิตอล (Non - Digital Products) หมายถึง สินคาท่ีเปนส่ิงของสามารถ 
จับตองได เชน เส้ือผา เคร่ืองนุงหม เคร่ืองหนัง เคร่ืองประดับ เปนตน จัดสงเปนพัสดุภัณฑ 

การซ้ือสินคาและบริการผานระบบพาณิชย อิ เ ล็กทรอนิกส  หรือ  อีคอมเมิรซ 

(E - commerce) หมายถึง การท่ีผูบริโภคส่ังซ้ือสินคาหรือบริการจากผูประกอบการท่ีจําหนายสินคา

และบริการผานชองทางอินเทอรเน็ตในประเภท (B2C) เทานั้น   ท้ังนี้ ในการศึกษาคร้ังนี้  

ไมนับการซ้ือคูปอง การซ้ือสินคาหรือบริการในราคาท่ีไมใชราคาปรกติ และการชําระคาใชจายตาง ๆ 

ผานชองทางอินเทอรเน็ต เชน คาน้ํา คาไฟ คาโทรศัพท และคางวดรถ เปนตน 

การซ้ือสินคาหรือบริการผานชองทางปรกติ หมายถึง การเลือกซ้ือสินคาหรือบริการ 

ท่ีจําหนายอยูในสถานท่ีตาง ๆ เชน ศูนยการคา หางสรรพสินคา รานคา ตลาดนัด เปนตน   

ท้ังนี้ ในการศึกษาคร้ังนี้ ไมนับการซ้ือสินคาจากรานสะดวกซ้ือ หรือรานจําหนายของชํา 

ผูประกอบการ หมายถึง บุคคล หรือกลุมบุคคลท่ีมีสินคาหรือบริการเพื่อการจําหนาย  

ผูบริโภค หมายถึง บุคคล หรือกลุมบุคคลท่ีมีความตองการซ้ือสินคาหรือบริการ  

เพื่อนําไปใชในการบริโภค 

ตนทุนธุรกรรม หมายถึง ตนทุนแฝงท่ีเกิดข้ึนจากการซื้อขายสินคา ท่ีอยูนอกเหนือจาก

ราคาของสินคา 

ความพึงพอใจ หมายถึง ความรูสึกของผูบริโภคท่ีชอบในการซ้ือสินคาและบริการ 

ในระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกส 

 

DPU



 

 

บทที่ 2 

แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 
 การศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอพฤติกรรมการซ้ือสินคาและบริการในระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกส
ของผูบริโภคในประเทศไทย คร้ังนี้  มีแนวคิด ทฤษฎี และการทบทวนวรรณกรรมท่ีเกี่ยวของ ดังนี้ 
 
2.1 ทฤษฎีตนทุนธุรกรรม (Transaction Cost Theory)  

ตนทุนธุรกรรม (Transaction costs) หมายถึง ตนทุนแฝงท่ีเกิดข้ึนจากการซื้อขายสินคา 

ท่ีอยูนอกเหนือจากราคาของสินคา ซ่ึงสามารถเกิดข้ึนไดกับทุกฝาย ท้ังฝายผูซ้ือ ฝายผูคาปลีก และ

ฝายผูผลิต เชน คาเสียเวลาในการคนหาและเปรียบเทียบราคาสินคา  คาเดินทางในการซ้ือสินคา  

คาความเส่ียงเกี่ยวกับคุณภาพสินคา และคาใชจายในการขนสงสินคา เปนตน โดยแนวโนม 

ในการตัดสินใจ ทุกฝายจะเลือกชองทางท่ีตนรูสึกวามีตนทุนธุรกรรมตํ่าท่ีสุด  ซ่ึงสามารถอธิบายได

จากภาพตอไปนี้ 

               
 
ภาพท่ี 2.1  แนวคิดทฤษฎีตนทุนธุรกรรม (Transaction costs) 

DPU



7 

จากภาพที่ 2.1 แสดงใหเห็นวา ผูคาปลีก (Retailer) เกิดข้ึนจากการท่ีผูบริโภค (Customer) 

และผูผลิต (Producer)  ตองการลดตนทุนธุรกรรม (Transaction costs)  ของการซ้ือขายสินคาลง

กลาวคือ ผูบริโภคเลือกซ้ือสินคาจากผูคาปลีก เพราะเห็นวา ตนทุนธุรกรรมของการซ้ือจากผูคาปลีก

ต่ํากวาการซ้ือจากผูผลิต  ถึงแมวาสินคา ท่ี ผูคาปลีกจําหนายจะมีราคาสูงกวาผูผลิตก็ตาม  

(เนื่องจากผูคาปลีกก็มีตนทุนธุรกรรมในการประกอบธุรกิจเชนเดียวกัน)  แตเม่ือผูบริโภคคํานึงถึง

ตนทุนธุรกรรมในการซ้ือแลว  ผูบริโภคมองวา  การซ้ือสินคาจากผูค าปลีกมีตนทุนรวม  

(ราคาสินคา + ตนทุนธุรกรรม)  ต่ํากวาการซ้ือสินคาจากผูผลิตโดยตรง (T2 + P2 < T1 + P1)  และการท่ี

ผูผลิตเลือกจําหนายสินคาผานผูคาปลีก เพราะเห็นวา การจําหนายสินคาใหกับผูบริโภคโดยตรงมี

ตนทุนธุรกรรมสูง เนื่องจากตองมีคาใชจายในการดําเนินการตาง ๆ เชน การจัดต้ังราน  การจาง

พนักงานขาย  เปนตน  ผูผลิตจึงเลือกท่ีจะจําหนายสินคาผานผูคาปลีก ซ่ึงเห็นวามีตนทุนธุรกรรมตํ่า

กวาการจําหนายสินคาใหกับผูบริโภคโดยตรง (T3 < T1) 

 

2.2 ทฤษฎีพฤติกรรมผูบริโภค (Consumer Behavior Theory) 

ทฤษฎีพฤติกรรมผูบริโภคเปนทฤษฎีทางเศรษฐศาสตรท่ีพยามยามอธิบายถึงพฤติกรรม

ตาง ๆ ของผูบริโภคในการใชจายเงินเพื่อซ้ือสินคาและบริการ วาจะใชอะไรเปนหลักในการ

ตัดสินใจวาจะซ้ือหรือไมซ้ือสินคาแตละชนิด และหากตัดสินใจซ้ือจะซ้ือเปนจํานวนมากนอยเทาไร 

โดยผูบริโภคจะตัดสินใจซ้ือสินคาเพื่อใหตนเองไดรับความพึงพอใจสูงสุดภายใตขอจํากัด 

ดานงบประมาณท่ีผูบริโภคมีอยู  ซ่ึงมีรายละเอียดดังนี้ 

2.2.1 เสนความพอใจเทากัน (Indifference Curve) 

นักเศรษฐศาสตรกลุมของพาเรโต ไดเสนอแนวคิดทฤษฎีวาดวยเสนความพอใจเทากัน

ทฤษฎีเสนความพอใจเทากัน (Indifference Curve) คือ เสนท่ีแสดงปริมาณการบริโภคสินคา 2 ชนิด

ท่ีมีปริมาณแตกตางกัน แตใหความพึงพอใจกับผูบริโภคเทากัน 

ลักษณะสําคัญของเสนความพอใจเทากัน (ดูภาพ 2.2 ประกอบ) 

1.  เปนเสนลาดลงจากซายไปขวา มีคาความชันเปนลบ 

2.  เปนเสนโคงเวาเขาหาจุดกําเนิน 

3.  สามารถมีไดหลายเสน โดยเสนท่ีอยูทางดานขวาจะแสดงถึงความพอใจท่ีมากกวา 
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4.  เสนความพอใจเทากนัไมสามารถตัดกันได 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 2.2  แสดงลักษณะของเสนความพอใจเทากนั (Indifference Curve) 
 

จากรูปท่ี 2.2 ผูบริโภคสามารถเลือกซ้ือสินคาได  2 ชนิด คือ สินคา X และสินคา  Y  

ซ่ึงการซ้ือสินคาท้ัง 2 ชนิด อาจจะมีทางเปนไปได  ดังนี้  

จุด A  ผูบริโภคซ้ือสินคา X จํานวน 18 หนวย และซ้ือสินคา Y จํานวน 3 หนวย  

จุด B ผูบริโภคซ้ือสินคา X จํานวน 16 หนวย ซ้ือสินคา Y จํานวน 6 หนวย  

จุด C ผูบริโภคซ้ือสินคา X จํานวน 8 หนวย และซ้ือสินคา Y จํานวน 18 หนวย 

ปริมาณการซ้ือสินคาท่ีจุด A  จุด B  และจุด C แตกตางกัน แตท้ัง 3 จุด อยูบนเสน 

ความพึงพอใจเสนเดียวกัน คือ เสน IC1 กลาวคือ ไมวาผูบริโภคจะซ้ือสินคาในปริมาณเทาใด  

ใน 3 จุดนี้ จะใหความพึงพอใจเทากันท้ังหมด  ท้ังนี้ เสนความพึงพอใจท่ีอยูทางดานขวา คือ IC2  

ใหความพึ่งพอใจแกผูบริโภคมากกวา  IC1   

2.2.2 เสนงบประมาณ (Budget Line)  

เสนงบประมาณแสดงขอบเขตการซ้ือสินคาของผูบริโภคดวยเงินจํานวนคงท่ี 

จํานวนหน่ึงท่ีผูบริโภคมีอยู  ในการใชจายเงินจํานวนดังกลาว ผูบริโภคสามารถซื้อสินคาชนิดเดียว

หรือหลายชนิด และในปริมาณเทาใดนั้น ข้ึนอยูกับเงินจํานวนดังกลาวซ่ึงเปนเสนงบประมาณของ

ผูบริโภค 
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6 18 3 30 

A 
B 

E 
BL1 

กรณีนี้ ผูบริโภคมีงบประมาณในการซ้ือสินคา 300 บาท และมีสินคาใหซ้ือ 2 ชนิด ไดแก  

สินคา X มีราคาหนวยละ 15 บาท กับสินคา Y มีราคาหนวยละ 10 บาท ซ่ึงขอบเขตในการซ้ือสินคา

ของผูบริโภคภายใตงบประมาณ 300 บาท  มีดังนี้ 

 

ตารางท่ี 2.1  แสดงตัวอยางขอบเขตในการซ้ือสินคาของผูบริโภค 

 

จากตารางท่ี 2.1  แสดงลักษณะของเสนงบประมาณ ดังนี้ 

 

 

                       

 

           

  

                                         

 

            
 
ภาพท่ี 2.3  แสดงลักษณะของเสนงบประมาณ (Budget Line) 

 

จุด 
ปริมาณสินคา X  

(15 บาท/หนวย) 

ปริมาณสินคา Y  

(10 บาท/หนวย) 
รวมเงิน/บาท 

A 

B 

C 

D 

E 

20 

18 

16 

8 

0 

0 

3 

6 

18 

30 

300 

300 

300 

300 

300 

20 

C 

D 

สินคา X 

สินคา Y 

16 

18 

8 
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B 

C 

D 

A 

6 18 3 30 BL1 

เสนงบประมาณ (BL1)   300 บาท 

สินคา X        ราคา 15 บาท/หนวย 

สินคา Y        ราคา 10 บาท/หนวย 

 

2.2.3 ดุลยภาพ (Equilibrium) 

ดุลยภาพ คือ ปริมาณการซ้ือสินคาหรือบริการที่ผูบริโภคจะไดรับความพึงพอใจ 

มากท่ีสุดภายใตงบประมาณซ่ึงเปนเงินจํานวนหนึ่งท่ีผูบริโภคมีอยู   โดยนําเสนความพอใจเทากัน 

และเสนงบประมาณมาใชในการอธิบายการเกิดข้ึนของจุดดุลยภาพ ไดดังนี้  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
ภาพท่ี 2.4  แสดงลักษณะของดุลยภาพ (Equilibrium) 

 

จากรูปท่ี 2.4 เสนงบประมาณของผูบริโภค คือ BL1 และภายใตเสนงบประมาณดังกลาว  

ผูบริโภคสามารถซ้ือสินคา X และสินคา Y ไดดังนี้   

จุด A  ผูบริโภคซ้ือสินคา X จํานวน 20 หนวย เพียงชนิดเดียว  

จุด B  ผูบริโภคซ้ือสินคา X จํานวน 18 หนวย และซ้ือสินคา Y จํานวน 3 หนวย  

จุด C  ผูบริโภคซ้ือสินคา X จํานวน 16 หนวย และซ้ือสินคา Y จํานวน 6 หนวย 

จุด D  ผูบริโภคซ้ือสินคา X จํานวน 8 หนวย และซ้ือสินคา Y จํานวน 18 หนวย  

จุด E  ผูบริโภคซ้ือสินคา X จํานวน 30 หนวย เพียงชนิดเดียว 

 

E 

IC1 

IC2 

20 

สินคา X 

สินคา Y 

16 

18 

8 
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เม่ือวาดเสนความพ่ึงพอใจเทากันสัมผัสจุดตาง ๆ บนเสนงบประมาณ BL1 พบวา จุด C 

เปนจุดท่ีเสนความพึงพอใจเทากันอยูทางดานขวาสุด คือ IC2  หมายถึง จุด C  คือ ปริมาณการซ้ือ

สินคาท่ีทําใหผูบริโภคไดรับความพึงพอใจมากที่สุดจากงบประมาณท่ีผูบริโภคมีอยู  จุด C จึงเปน

ดุลยภาพ 

 

2.3 กระบวนการตัดสินใจซ้ือ : กรอบแนวคิด 5 ขั้นตอน (The Buying Decision Process :  

The Five - Stage Model) 

นักวิจัยการตลาดไดสรางข้ันตอนกรอบแนวคิด (Stage Model) กระบวนการตัดสินใจซ้ือ

ของผูบริโภคผานข้ันตอนตาง ๆ 5 ข้ันตอน ดังรูปตอไปนี้  (ท่ีมา : หนังสือการจัดการการตลาด หนา 90 

ผูแตง Kotler & Team ผูแปล ดร.อุทิส ศิริวรรณ) 

1. การตระหนกัถึงปญหา (Problem recognition) 

กระบวนการตัดสินใจซ้ือเกิดข้ึนเม่ือผูซ้ือตระหนักถึงปญหาหรือความตองการ เชน  

เม่ือโทรศัพทมือถือเคร่ืองเดิมท่ีผูบริโภคใชอยูนั้นชํารุดหรือสูญหาย ผูบริโภคไดตะหนักถึงปญหาวา 

ผูบริโภคตองการโทรศัพทมือถือเคร่ืองใหม  

2. การคาหาขอมูลขาวสาร (Information search) 

ข้ันตอนนี้เปนข้ันตอนท่ีผูบริโภคทําการคนหาขอมูลและขาวสารตาง ๆ เกี่ยวกับสินคา 

ท่ีตองการจะซ้ือ โดยเก็บรวมรวมขอมูลเกี่ยวกับสินคาและเปรียบเทียบผลิตภัณฑ ซ่ึงแหลงขอมูล 

ท่ีมีอิทธิพลตอผูบริโภค แบงไดเปน 4 แหลง ไดแก 

 2.1 แหลงขอมูลจากบุคคล เชน บุคคลในครอบครัว เพื่อน หรือผูท่ีเคยใชสินคานั้น 

 2.2 แหลงขอมูลการคา เชน ขอมูลจากการโฆษณา ขอมูลจากพนักงานขายหรือผูแทน

จําหนาย และขอมูลจากการสาธิตสินคา  

 2.3 แหลงขอมูลจากชุมชน เชน ส่ือมวลชน สถาบันคุมครองผูบริโภค และหนวยงานภาครัฐ

ท่ีเกี่ยวของ  

 2.4 แหลงขอมูลจากการทดลองใชสินคา เชน ศูนยแสดงสินคาท่ีใหผูบริโภคสามารถทดลองใช

สินคากอนตัดสินใจซ้ือ 
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3. การประเมินทางเลือก (Evaluation of alternatives) 

เม่ือผูบริโภคทราบขอมูลเกี่ยวกับสินคา และไดเปรียบเทียบสินคายี่หอตาง ๆ แลว 

ผูบริโภคจะประเมินวาสินคายี่หอใดมีคุณสมบัติตรงตามความตองการมากท่ีสุด ซ่ึงการประเมิน

ทางเลือก ผูบริโภคมักอางอิงจากความเช่ือและทัศนคติ (Beliefs & Attitudes) โดยความเชื่อและ

ทัศนคติจะเกิดข้ึนจากการการเรียนรู ซ่ึงมีผลตอพฤติกรรมการซ้ือของผูบริโภคอยางยิ่ง อาทิเชน

ผูบริโภคมีความเช่ือวาสินคาประเภทเคร่ืองใชไฟฟาท่ีผลิตจากประเทศญ่ีปุนมีคุณภาพดี  

4. การตัดสินใจซ้ือ (Purchase Decisions) 

ในข้ันตอนนี้ ผูบริโภคจะสรางรูปแบบในการซ้ือ โดยเร่ิมจากเลือกซ้ือจากตราสินคา 

ท่ีชอบมากท่ีสุด ซ้ือจากตัวแทนจําหนายท่ีมีความนาเช่ือถือ ระบุจํานวนสินคาท่ีจะซ้ือ และเลือก

ชวงเวลาท่ีสะดวกท่ีสุดในการซ้ือ เชน ซ้ือในวันหยุดสุดสัปดาห และเลือกวิธีการชําระเงิน เชน  

ชําระเปนเงินสดหรือชําระผานบัตรเครดิต  นอกจากนี้ ในข้ันตอนการตัดสินใจซ้ือ มักพบปจจัย

แทรกซอน (Intervening Factors) ท่ีมีผลตอพฤติกรรมของผูบริโภค ไดแก  

 4.1 ทัศนคติของผูอ่ืนท่ีมีตอทางเลือกท่ีผูบริโภคพึงพอใจ กลาวคือ เม่ือผูบริโภคไดรับขอมูล

จากบุคคลท่ีมีทัศนคติในเชิงลบเกี่ยวกับสินคาท่ีผูบริโภคพึงพอใจและกําลังจะซ้ือ จะทําใหผูบริโภค

ทบทวนการตัดสินใจอีกคร้ังหนึ่ ง  แตหากขอมูลท่ี ผูบริโภคได รับเปนขอมูลในเชิงบวก 

ก็จะเปนแรงผลักดันใหผูบริโภคตัดสินใจซ้ือสินคานั้นเร็วข้ึน 

 4.2 สถานการณท่ีไมไดคาดการณไวลวงหนา ซ่ึงอาจเปนส่ิงท่ีทําใหเกิดความเปล่ียนแปลงใน

การซ้ือได เชน ผูบริโภคกําลังตัดสินใจซ้ือท่ีอยูอาศัย แตตองยายจากงานสํานักงานเปนพนักงานขาย

อยางกะทันหัน ซ่ึงจําเปนตองมีรถยนตในการปฏิบัติหนาท่ี ผูบริโภคจึงตัดสินใจซ้ือรถยนตแทนการ

ซ้ือท่ีอยูอาศัยตามท่ีเคยต้ังใจไว  

 5. พฤติกรรมหลังการซ้ือ (Buying behavior) 

พฤติกรรมหลังการซ้ือ เปนส่ิงท่ีบงบอกไดวา ผูบริโภคมีความพึงพอใจกับสินคา 

มากนอยเพียงใด ซ่ึงหากผูบริโภคไมมีความพอใจในสินคาก็จะมีทัศนคติในแงลบกับสินคานั้น และ

จะถายทอดขอมูลในแงลบใหแกบุคคลอ่ืน หรืออาจนําสินคานั้นขายเปนสินคามือสอง ซ่ึงจะมีผลตอ

ยอดขายของสินคาใหม 
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2.4 ผลงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

ในการศึกษาปจจัยที่มีผลตอพฤติกรรมการซ้ือสินคาและบริการในระบบพาณิชย

อิเล็กทรอนิกส มีการทบทวนผลงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ ดังนี้ 

ศศิกานต  โชคเจริญวัฒนกุล (2553) ไดทําการศึกษาพฤติกรรมการบริโภคสินคาและ

บริการผานระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกส ในอําเภอเมืองเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม เพื่อนําไปสู 

การวิเคราะหถึงปจจัยตาง ๆ ท่ีมีอิทธิพลตอพฤติกรรมผูบริโภค โดยใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือ

ในการเก็บรวบรวมขอมูลจากผู ท่ี เคยซ้ือและไมเคยซ้ือสินคาและบริการในระบบพาณิชย

อิเล็กทรอนิกส ในอําเภอเมืองเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม โดยกําหนดกลุมตัวอยาง จํานวน 400 คน

นําขอมูลท่ีไดจากแบบสอบถามซ่ึงประกอบดวยขอมูลท่ัวไปและขอมูลเกี่ยวกับพฤติกรรม 

การซ้ือสินคาและบริการในระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกส มาวิเคราะหดวยการใชสถิติเชิงพรรณนา 

(Descriptive Statistics) ประกอบดวยการหาคาความถ่ี (Frequency) คารอยละ (Perccentage) และ

คาเฉลี่ย (Mean) สวนขอมูลท่ีเกี่ยวกับทัศนคติท่ีมีตอการซ้ือสินคาและบริการผานระบบพาณิชย

อิเล็กทรอนิกส จะนํามาวิเคราะหโดยการใชสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ประกอบดวย

การหาคาความถ่ี (Frequency) คารอยละ (Perccentage) และคาเฉล่ีย (Mean) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

(Standard Deviation) และแปลผลคาเฉล่ียตามเกณฑท่ีกําหนดไว ซ่ึงจากการศึกษาพบวาผูตอบ

แบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง อายุระหวาง 26 - 30 ป มีการศึกษาระดับปริญญาตรี มีรายได

ตอเดือนระหวาง 5,001 - 10,000 บาท ใชอินเทอรเน็ตมาแลวมากกวา 6 ป โดยเฉลี่ยวันละ  

2 - 6 ชั่วโมง มีคอมพิวเตอรสวนตัวสําหรับเชื่อมตออินเทอรเน็ต สถานท่ีท่ีใชประจํา คือ ท่ี

บาน วัตถุประสงคในการใชคือการคนหาขอมูล รองลงมาคือการรับ - สง อีเมล (E - mail) 

และพูดคุยในสังคมออนไลน จากการศึกษาพบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเคยซื้อสินคา

และบริการทางอินเตอรเน็ต จํานวน 254 คน จากผูตอบแบบสอบถามท้ังหมด 400 คน คิดเปน 

รอยละ 63.5 เคยซ้ือสินคามาแลว 1 - 3 คร้ัง ผานเว็บไซตภายในประเทศ โดยสินคาดิจิตอลท่ีซ้ือ คือ

การดาวนโหลดเพลง สินคาท่ีไมใชดิจิตอล คือ แผนซีดีเพลง ภาพยนต และบริการท่ีส่ังซ้ือจากระบบ

นี้มากท่ีสุด คือ การสํารองต๋ัวเคร่ืองบิน รถโดยสาร และชําระเงินโดยการโอนเงินเขาบัญชีธนาคาร 

เหตุผลท่ีผูบริโภคเลือกซ้ือสินคาและบริการผานระบบนี้ คือ ความสะดวกในการซื้อสินคาและ

บริการไดตลอด 24 ช่ัวโมง และผูตอบแบบสอบถามสวนใหญยังคงจะใชชองทางนี้ในการซ้ือสินคา
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และบริการตอไป โดยมีขอเสนอแนะถึงเร่ืองของความปลอดภัยในการเก็บขอมูลสวนตัวและ 

ดานการเงินของผูบริโภคใหเปนความลับ สวนผูท่ีไมเคยซ้ือสินคาและบริการผานระบบนี้ พบวา

สาเหตุ คือ ความไมม่ันใจในคุณภาพสินคาและบริการ โดยมีขอเสนอแนะใหมีการออกกฎหมาย

รองรับการซ้ือขาย เพื่อสรางความม่ันใจใหกับผูบริโภค 

Trent,M.J.W. (2007) ทําการสํารวจความกังวลของผูบริโภคในประเทศนิวซีแลนด 

ท่ีมีตอธุรกิจอี - คอมเมิรซ โดยงานวิจัยนี้เปนงานวิจัยเชิงคุณภาพ จากการศึกษาพบวา ผูบริโภค 

มีความกังวลใจจากการซื้อสินคาผานระบบออนไลนในเร่ืองการเก็บความลับของขอมูลบุคคล  

ซ่ึงผูบริโภคคาดหวังวาบริษัทท่ีมีช่ือเสียงจะสรางความพึงพอใจใหกับตน โดยการปดขอมูลสวนตัว

เปนความลับ  จากผลการศึกษายังพบวาสินคาท่ีผูบริโภคนิยมซ้ือผานระบบออนไลน ไดแก  

บัตรโดยสารเคร่ืองบิน  ซ่ึงผูบริโภคบางคนยังไมม่ันใจท่ีจะส่ังซ้ือสินคาผานอินเทอรเน็ต แตมี

แนวโนมท่ีจะซ้ือในอนาคต  ผูวิจัยมีขอเสนอแนะวา งานวิจัยตอไปจะเปนประโยชนมากหากศึกษา

โดยใชปจจัยดานประชากรศาสตรและระดับความเกี่ยวของของผูบริโภคในการซ้ือสินคา 

ประเภทตาง ๆ อยางเฉพาะเจาะจง 

จิราภรณ  เลิศจีระจรัส (2548) ไดทําการศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอพฤติกรรมการซ้ือสินคา

และบริการทางพาณิชยอิเล็กทรอนิกสของนักศึกษาระดับปริญญาตรีในจังหวัดเชียงใหม  

โดยศึกษาจากกลุมตัวอยาง จํานวน 400 คน ทําการวิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติเชิงพรรณนา การวิเคราะห

โดยใชแบบจําลองโลจิต (logit model) ดวยวิธีการประมาณภาวะความนาจะเปนสูงสุด (maximum 

likelihood estimation : MLE) และวิธี marginal effects  จากการศึกษาพบวา นักศึกษามหาวิทยาลัย

พายัพซ้ือสินคาและบริการทางพาณิชยอิเล็กทรอนิกสมากกวานักศึกษามหาวิทยาลัยอ่ืน สวนใหญ

เปนเพศชาย มีอายุระหวาง 23 - 25 ป ศึกษาในสาขาทางดานวิทยาศาสตร ในระดับปท่ี 2 มีรายได 

จากทางบานเฉล่ียตอเดือนต้ังแต 9,501 - 12,500 บาท  มีภูมิลําเนาอยูในตางจังหวัด (ไมใชจังหวัด

เชียงใหม) พักอาศัยอยูท่ีหอพักและคอนโดมิเนียม  ใชอินเทอรเน็ตในชวงเวลา 6.01 - 18.00 น. 

ใชอินเทอรเน็ต 5 - 6 วัน/สัปดาห และมากกวา 2 คร้ัง/วัน ในแตละคร้ังใชเวลาประมาณ 1.01 - 2.00 ช่ัวโมง

เหตุผลในการซื้อสินคาทางพาณิชยอิเล็กทรอนิกส คือ มีความสะดวกรวดเร็วในการส่ังซ้ือ ตองการ

ทดลองส่ังซ้ือ และสินคาและบริการท่ีขายทางพาณิชยอิเล็กทรอนิกสมีความทันสมัย สวนเหตุผล 
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ท่ีไมซ้ือ คือ การไมไดเห็นสินคาจริงกอนซ้ือ ไมม่ันใจในระบบการชําระเงินและไมม่ันใจวาผูขายจะสง

สินคาใหจริง 

Larrett,Kylie (2003) ศึกษาเร่ือง อี-คอมเมิรซ กับพฤติกรรมผูบริโภคและการโฆษณา

ทางอินเทอรเน็ตโดยงานวิจัยนี้ทําการศึกษาเพื่อนํามาใชวิเคราะหธุรกิจอีคอมเมิรซ รวมถึง 

หาคําตอบถึงบทบาทของความสัมพันธระหวางผู ซ้ือ ผูผลิต และผูขาย  จากการศึกษาพบวา

อินเทอรเน็ตเปนส่ือเทคโนโลยีท่ีมีอิทธิพลเปนอยางมาก และกอกําเนิดธุรกิจอีคอมเมิรซ ซ่ึงนับเปน

พื้นฐานในการปรับเปลี่ยนวิถีทางการซ้ือ - ขายสินคาและบริการ และแสดงถึงความเปล่ียนแปลง

ของอํานาจการตอรองผูผลิตท่ีมีนอยลง ซ่ึงผูบริโภคมีอํานาจการตอรองมากข้ึน   

เดชา  ลวนโค (2544) ไดทําการศึกษาทัศนคติของนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม 

ตอการซ้ือสินคาและบริการผานระบบอินเตอรเน็ต ซ่ึงกลุมตัวอยางของการศึกษาน้ี ไดแก นักศึกษา

ในระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยเชียงใหม จํานวน 200 คน โดยใชวิธีการสุมตัวอยางแบบ

โควตาตามสัดสวนของนักศึกษาในสาขาวิชาตาง ๆ และนําขอมูลท่ีไดจากแบบสอบถามมาวิเคราะห

โดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูป SPSS for Windows ซ่ึงจากผลการศึกษาพบวา ผูตอบ

แบบสอบถามสวนใหญเปนเพศชาย อายุระหวาง 20 - 24 ป มีประสบการณการใชอินเทอรเน็ต

มากกวา 2 ปใชอินเทอรเน็ตท้ังในมหาวิทยาลัย และรานท่ีใหบริการอินเตอรเน็ต มีระยะเวลาในการใช 

60 - 90 นาที/คร้ัง โดยเฉล่ีย 4 - 6 คร้ัง/สัปดาห ชวงเวลาท่ีใชมากท่ีสุดอยูระหวาง 16.01 - 20.00 น.

วัตถุประสงคของการใชเพื่อรับขาวสาร สวนประเภทของสินคาท่ีผูตอบแบบสอบถามทราบวา

สามารถซ้ือขายผานระบบอินเตอรเน็ตได คือ หนังสือนิตยสาร เพลง โปรแกรมคอมพิวเตอร 

อุปกรณคอมพิวเตอร และเส้ือผาเคร่ืองแตงกาย สวนบริการน้ัน ไดแก บริการสํารองต๋ัวเคร่ืองบิน

และบริการดานการทองเท่ียว บริการสํารองท่ีพัก และบริการฝากขายสินคา ซ่ึงผูตอบแบบสอบถาม

สวนใหญเห็นดวยวาการซ้ือสินคาและบริการผานระบบดังกลาว สามารถซ้ือสินคาและบริการได

ตลอด 24 ช่ัวโมง จากท่ัวโลกในราคาท่ีถูก อีกท้ังประหยัดเวลาการเดินทางเพื่อไปซ้ือสินคา  

อีกท้ัง มีบริการจัดสงสินคาถึงท่ี  ผูตอบแบบสอบถามที่เคยซ้ือสินคาและบริการผานระบบนี้มีความ 

พึงพอใจกับสินคา และจะซ้ือสินคาผานบริการทางอินเทอรเน็ตอีกในคร้ังตอไป สวนผูตอบ

แบบสอบถามท่ีไมเคยซ้ือสินคาและบริการผานระบบอินเทอรเน็ตสวนใหญใหเหตุผลวา ไมเช่ือม่ัน

วาจะไดรับสินคาและบริการท่ีมีคุณภาพตามที่ส่ังซ้ือ 
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สิริกุล   หอสถิตยกุล (2543) ไดทําการศึกษาความตองการซ้ือสินคาและบริการ 

ผานระบบอินเทอรเน็ต ของผูใชอินเทอรเน็ตในประเทศไทย โดยศึกษาจากกลุมตัวอยาง จํานวน 

335 คน ดวยการออกแบบสอบถามผานระบบอินเตอรเน็ต และนําขอมูลท่ีไดจากแบบสอบถาม  

มาวิเคราะหโดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูป SPSS/PC ดวยวิธีการสถิติท่ีใชเพื่อนําเสนอ

ขอมูลเบ้ืองตน ไดแก สถิติเชิงพรรณา (Descriptive Statistics) และใชสถิติเชิงอางอิง (Inferential 

Statistics) เพื่อวิเคราะหในเชิงลึก จากผลการศึกษาพบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีอาชีพเปน

พนักงานบริษัทเอกชน มีอายุระหวาง 26 - 30 ป ระดับการศึกษาปริญญาตรี รายไดอยูระหวาง 

20,001 - 30,000 บาท/เดือน จากกลุมตัวอยางจํานวนของผูท่ีเคยซ้ือสินคาผานระบบอินเตอรเน็ต 

มีเพียง จํานวน 86 คน หรือรอยละ 25.7 จากจํานวนผูตอบแบบสอบถามท้ังหมด 335 คน ประเภท

สินคาท่ีมีการซ้ือทางอินเตอรเน็ต ไดแก ซอฟตแวร เกมส โปรแกรม หนังสือ นิตยสาร และ 

การสํารองต๋ัวเคร่ืองบิน ปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาและบริการ พบวาสวนใหญ 

ใหความสําคัญกับความปลอดภัยและความเช่ือถือของวิธีการชําระเงิน รองลงมาคือการแสดงราคา

ของสินคาและบริการ และการแสดงรายละเอียดขอมูลครบถวนของสินคาและบริการดวยรูปภาพ 

3 มิติ พรอมเสียงประกอบ สวนเร่ืองของการชําระเงินนั้นผูตอบแบบสอบถามที่เคยซ้ือสินคา 

สวนใหญชําระเงินดวยบัตรเครดิต รองลงมาคือบัตรเดบิต สวนอันดับ 3 มีจํานวนเทากันคือชําระเงิน

ดวยการโอนเงินเขาบัญชีธนาคาร และชําระเงินโดยการเก็บเงินปลายทาง สวนผูท่ีไมเคยซ้ือสินคา

และบริการผานระบบอินเทอรเน็ตแตมีแนวโนมท่ีจะซ้ือสวนใหญจะเลือกชําระเงินดวยวิธีชําระเงิน

ปลายทาง และโอนเงินเขาบัญชีธนาคาร และบัตรเครดิต สวนปญหาและอุปสรรถ พบวาสวนใหญ

ขาดความเช่ือม่ันในระบบการชําระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส รองลงมาคือ ความไมเช่ือม่ันในคุณภาพ

สินคาและบริการ และการไมไดสัมผัสสินคาดวยตนเอง นอกจากนี้ ยังพบวาผูตอบแบบสอบถาม 

ท่ีไม เคยเขาเว็บไซต ท่ีขายสินคาและบริการผานระบบอินเตอร เน็ต  สวนใหญมีเหตุผลคือ 

ความไมสนใจท่ีจะส่ังซ้ือสินคาผานชองทางอินเทอรเน็ต รองลงมาคือสินคาหรือบริการที่ขาย 

ในอินเทอรเน็ตไมตรงกับความตองการ และการไมทราบวามีการขายสินคาผานชองทางน้ี 

สวนชองทางในการเขาสูเว็บไซตท่ีมีการขายสินคาและบริการผานอินเทอรเน็ตมากท่ีสุด คือ 

จากการเช่ือมโยงจากเว็บไซตเอกชน รองลงมาคือจากคําชักชวนและแนะนําจากบุคคลท่ีรูจัก 

และจากอีเมลท่ีประชาสัมพันธถึงผูบริโภคท่ีใชอินเทอรเน็ตโดยตรง 
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ตารางท่ี 2.2  แสดงผลสรุปของงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ  

 

 

 

ผูวิจัย/ช่ือเรื่อง เคร่ืองมือ/ขอมูล ผลการศึกษา 

ศศิกานต  โชคเจริญวัฒนกุล 
(2553) : ศึกษาพฤติกรรม 
การบริโภคสินคาและบริการ
ผานระบบพาณิชย
อิเล็กทรอนิกส  
ในอําเภอเมืองเชียงใหม” 

ออกแบบสอบถาม 

จํานวน 400 ชุด  

ใชสถิติเชิงพรรณนา  

วิเคราะหขอมูล 

โดยการหาคาเฉล่ีย

และการประมาณคา

ความหนาจะเปน 

แบบรอยละ 

 

พบวามีผูท่ีเคยซื้อสินคาและบริการ 

ทางอินเตอรเน็ต จํานวน 254 คน  

เหตุผลท่ีซ้ือเพราะสามารถซ้ือไดตลอด  

24 ช่ัวโมง และยังคงใชชองทางนี้ในการซ้ือ

สินคาและบริการตอไป โดยมีขอเสนอแนะ

ถึงการรักษาความปลอดภยัในการเก็บขอมูล

สวนตัว  สวนผูท่ีไมเคยซ้ือเพราะไมม่ันใจ

ในคุณภาพสินคา โดยมีขอเสนอแนะ 

ใหมีการออกกฎหมายรองรับ  

เพื่อสรางความม่ันใจใหกับผูบริโภค 

Trent,M.J.W. (2007) : 
สํารวจความกังวล 
ของผูบริโภค 
ในประเทศนิวซีแลนด 
ท่ีมีตอธุรกิจอีคอมเมิรซ 

ทําการวิจยัเชิงคุณภาพ พบวาผูบริโภคมีความกังวลในการซ้ือสินคา

ผานระบบออนไลนในเร่ืองการเกบ็ความลับ

ของขอมูลบุคคล ซ่ึงผูบริโภคคาดหวังวา

บริษัทท่ีมีช่ือเสียงจะสรางความพึงพอใจ

ใหกับตน โดยการปดขอมูลสวนตัว 

เปนความลับ สินคาท่ีผูบริโภคนิยมซ้ือ 

ผานระบบออนไลน คือ บัตรโดยสารเคร่ืองบิน 

ซ่ึงผูบริโภคบางรายยังไมม่ันใจท่ีจะซ้ือสินคา

ผานอินเทอรเน็ต แตจะซ้ือในอนาคต   
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ตารางท่ี 2.2  (ตอ) 

 
 
 
 
 

ผูวิจัย/ช่ือเรื่อง เคร่ืองมือ/ขอมูล ผลการศึกษา 

Larrett,Kylie (2003) :
ศึกษาเร่ืองอีคอมเมิรซ  
กับพฤติกรรมผูบริโภค 
และการโฆษณา 
ทางอินเทอรเน็ต 

ทําการวิจยัเชิงคุณภาพ จากการศึกษาพบวาอินเทอรเน็ตเปนส่ือ

เทคโนโลยีท่ีมีอิทธิพลเปนอยางมาก และ

กอกําเนดิธุรกจิอีคอมเมิรซ ซ่ึงเปนพื้นฐาน

ในการปรับเปลี่ยนวิถีการซ้ือ – ขายสินคา

และบริการ ทําใหผูบริโภคมีอํานาจการ

ตอรองมากข้ึน และผูผลิตมีอํานาจการ

ตอรองลดลง 

เดชา  ลวนโค (2544) : 
ศึกษาทัศนคติของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
ตอการซ้ือสินคาและบริการ
ผานระบบอินเตอรเน็ต 

ออกแบบสอบถาม 

จํานวน 200 ชุด  

ใชสถิติเชิงพรรณนา  

วิเคราะหขอมูล 

โดยการหาคาเฉล่ีย

และการประมาณคา

ความหนาจะเปน 

แบบรอยละ 

 

พบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปน

เพศชาย อายุระหวาง 20 -24 ป  

มีประสบการณการใชอินเทอรเน็ต 

มากกวา 2 ป ผูตอบแบบสอบถามท่ีเคยซ้ือ

สินคาและบริการผานระบบน้ีมีความ 

พึงพอใจกับสินคา และจะซ้ือสินคาผาน

บริการทางอินเทอรเน็ตอีกในคร้ังตอไป 

สวนผูตอบแบบสอบถามท่ีไมเคยซ้ือสินคา

และบริการผานระบบอินเทอรเน็ตสวนใหญ

ใหเหตุผลวา ไมเช่ือม่ันวาจะไดรับสินคา

และบริการท่ีมีคุณภาพตามทีส่ั่งซ้ือ 

DPU
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ตารางท่ี 2.2  (ตอ) 

 
2.5 ปญหาท่ีพบจากการซ้ือสินคาและบริการในระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกส 

จากการศึกษางานวิจัยท่ีเกี่ยวของ พบวา สาเหตุท่ีผูบริโภคไมซ้ือสินคาในระบบพาณิชย

อิเล็กทรอนิกส มีดังนี้ 

1. ไมม่ันใจวาสินคาจะมีคุณภาพดีตามท่ีผูขายโฆษณา 

2. ไมไดสัมผัสและทดลองใชสินคาจริงกอนซ้ือ 

3. ไมมั่นใจวาจะไดรับสินคาตามท่ีไดส่ังซ้ือ 

4. ไมม่ันใจในระบบการชําระเงิน 

2.6 แนวคิดในการศึกษา 
2.6.1 ทฤษฎีตนทุนธุรกรรม (Transaction cost Theory) ซ่ึงเปนทฤษฎีท่ีแสดงใหเห็นถึง 

การตัดสินใจเลือกชองทางการซ้ือสินคาของผูบริโภค โดยผูบริโภคจะมีแนวโนมในการเลือกซ้ือสินคา

จากชองทางท่ีมีตนทุนรวม (ราคาสินคา + ตนทุนธุรกรรม) ต่ําท่ีสุด  ซ่ึงสามารถอธิบายไดจากภาพ

ตอไปนี้ 

ผูวิจัย/ช่ือเรื่อง เคร่ืองมือ/ขอมูล ผลการศึกษา 

สิริกุล  หอสถิตยกุล (2543) : 
ศึกษาความตองการ 
ซ้ือสินคาและบริการ 
ผานระบบอินเทอรเน็ต 
ของผูใชอินเทอรเน็ต 
ในประเทศไทย 

ออกแบบสอบถาม 

จํานวน 335 ชุด ใชสถิติ

เชิงพรรณนาและวิเคราะห

ขอมูลโดยการหาคาเฉล่ีย

และการประมาณคา

ความหนาจะเปน 

แบบรอยละ 

พบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีอาชีพ

เปนพนกังานบริษัทเอกชน ผูท่ีเคยซ้ือสินคา

ผานระบบอินเตอรเน็ตรอยละ 25.7 จาก

จํานวนผูตอบแบบสอบถามท้ังหมด  

สวนผูท่ีไมเคยซ้ือสินคาและบริการผาน

ระบบอินเทอรเน็ตสวนใหญขาดความ

เช่ือม่ันในระบบการชําระเงิน  DPU
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ภาพท่ี 2.5  แสดงลักษณะการเปรียบเทียบตนทุนธุรกรรม (Transaction costs) ของการซ้ือสินคา 
ในระบบพาณชิยอิเล็กทรอนกิส และในชองทางปรกติ  

จากภาพท่ี 2.5 ผูบริโภค (Customer) มีทางเลือกในการซ้ือสินคาเพิ่มข้ึนอีกหนึ่งชองทาง 

คือ  การซ้ือจากระบบพาณิชย อิ เล็กทรอนิกส  (E-commerce) ซ่ึงชองทางน้ีอาจมีตนทุนรวม  

(ราคาสินคา + ตนทุนธุรกรรม) ต่ํากวาการซ้ือจากชองทางอ่ืน (T4 + P3 < T2 + P2 หรือ T1 + P1)  

และผูบริโภคจะมีแนวโนมในการตัดสินใจเลือกซ้ือจากชองทางท่ีผูบริโภครูสึกวามีตนทุนรวม 

(ราคาสินคา + ตนทุนธุรกรรม) ต่ําท่ีสุด   และในขณะเดียวกันก็มีผูประกอบการเกิดข้ึนในระบบ

พาณิชยอิเล็กทรอนิกสหลายราย  เนื่องจาก ผูประกอบการเหลานั้น เห็นวา การจําหนายสินคา 

ผานระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกส มีตนทุนธุรกรรมตํ่ากวาการจําหนายผานรานคาปลีก (T5 < T3) 

2.6.2 ทฤษฎีพฤติกรรมผูบริโภค (Theory of Consumer Behavior) ซ่ึงเปนทฤษฎีท่ีแสดง 

ใหเห็นถึงการตัดสินใจบริโภคสินคาของผูบริโภค โดยผูบริโภคจะพยายามเลือกบริโภคสินคา

เพื่อใหตนเองไดรับความพึงพอใจสูงสุดภายใตงบประมาณท่ีตนเองมีอยู ซ่ึงเง่ือนไขของการเลือก

บริโภคสินคาเพื่อใหไดรับความพึงพอใจสูงสุด นั้น  ก็คือ ความพอใจของสินคาท่ีมีอยูตอเงินหนึ่ง

บาทเทากัน 

 

DPU
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                   หรือ   

โดย  คือ อัตราสวนเพ่ิมของการทดแทนกันของสินคา 2 ชนิด (Marginal Rate  
of Substitution) ระหวางสินคา x และ y ซ่ึงก็คือความชันของเสนความพอใจท่ีเทากัน  

ในขณะท่ี   คือ ความชันของเสนงบประมาณ  

ดังนั้นดุลยภาพท่ีผูบริโภคจะตัดสินใจบริโภคสินคาแตละประเภท (X หรือ Y) เทาไหร
นั้นก็คือจุดท่ีความชันท้ังสองเสนเทากัน ซ่ึงผูบริโภคแตละคนจะบริโภคสินคาใดสินคาหนึ่งจะมาก 
หรือนอย นั้น  ข้ึนอยูกับลักษณะพิเศษของเสนความพึงพอใจเทากัน (Indifference Curve) และเสน
ตนทุน (Budget Line)  

การศึกษาคร้ังนี้ สมมติใหผูบริโภคตองเผชิญกับสถานการณท่ีตองเลือกวาจะบริโภค

สินคาผานสองชองทาง ไดแก การซ้ือสินคาผานชองทางปรกติ กับการซ้ือสินคาในระบบพาณิชย

อิเล็กทรอนิกส  ท้ังนี้ ผูบริโภคแตละคนจะมีความถ่ีหรือปริมาณการบริโภคสินคาผานชองทางท้ังสอง

ไมเทากัน ข้ึนอยูกับปจจัยตาง ๆ ท่ีกําหนดลักษณะของเสนความพึงพอใจเทากัน หรือความชอบ 

ของผูบริโภค (Consumer’s  Preference) ตอชองทางในการซ้ือสินคาท้ังสองชองทาง กับข้ึนอยูกับ

ปจจัยดานตนทุนหรืองบประมาณ เนื่องจากการซ้ือสินคาจากสองชองทางนี้ ในความรูสึก 

ของผูบริโภคมองวาตนทุนในการซ้ือไมเทากันโดยผูบริโภคมีแนวโนมท่ีจะซ้ือสินคาผานชองทาง 

ท่ีมีตนทุนโดยเปรียบเทียบถูกกวา ซ่ึงสามารถแสดงลักษณะของเสนความพึงพอใจ (Indifference 

Curve) และเสนตนทุน (Budget Line) ไดดังนี้ 

1. เสนความพึงพอใจ (Indifference Curve หรือ IC)   

ความพึงพอใจเปนปจจัยหนึ่งท่ีมีผลตอการตัดสินใจเลือกชองทางการซ้ือสินคาของ

ผูบริโภค โดยผูบริโภคมีทางเลือก 2 ชองทาง คือ ซ้ือในชองทางปรกติ หรือซ้ือในชองทางพาณิชย

อิเล็กทรอนิกส ซ่ึงผูบริโภคเห็นวาท้ังสองชองทางมีตนทุนการซ้ือเทากัน ทําใหการตัดสินใจซ้ือของ

ผูบริโภคในคร้ังนี้พิจารณาจากความพึงพอใจ ซ่ึงมีความเปนไปได ดังนี้  
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1.1 เสนความพึงพอใจของผูบริโภคท่ีซ้ือสินคาในชองทางปรกติเทานั้น 

ผูบริโภคท่ีมีความพึงพอใจในการซ้ือสินคาหรือบริการ เฉพาะในชองทางปรกติ 

เพียงชองทางเดียว เสน IC ของผูบริโภค จะมีลักษณะเปน Corner Solution  คือ สัมผัสกับเสนตนทุน 

ท่ีจุด I0 ซ่ึงแสดงไดจากรูปตอไปนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 2.6  แสดงลักษณะของเสนความพอใจเทากนั (IC) ของผูบริโภคท่ีมีพฤติกรรมการซ้ือสินคา

ในชองทางปรกติ 

1.2 เสนความพึงพอใจของผูบริโภคท่ีซ้ือสินคาในชองทางพาณิชยอิเล็กทรอนิกสเทานัน้ 

ผูบริโภคท่ีมีความพึงพอใจในการซ้ือสินคาหรือบริการ เฉพาะในชองทางพาณิชย

อิเล็กทรอนิกสเพียงชองทางเดียว  เสน IC ของผูบริโภค จะมีลักษณะเปน Corner Solution คือ 

สัมผัสกับเสนตนทุนท่ีจุด N0 ซ่ึงแสดงไดจากรูปตอไป 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 2.7  แสดงลักษณะของเสนความพอใจเทากนั (IC) ของผูบริโภคที่มีพฤติกรรมการซ้ือสินคา  

ในชองทางพาณิชยอิเล็กทรอนิกส 

ชองทางอีคอมเมิรซ 

I0 IC 

ชองทางปรกติ 

IC  
ชองทางปรกติ 

  ชองทางอีคอมเมิรซ 
N0 
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1.3 เสนความพึงพอใจของผูบริโภคที่มีพฤติกรรมในการซ้ือสินคาท้ังชองทางปรกติ 

และในชองทางพาณิชยอิเล็กทรอนิกส 

ในความเปนจริงผูบริโภคจะมีพฤติกรรมการซ้ือสินคาจากท้ังสองชองทาง ข้ึนอยูกับวา

ในการซ้ือแตละคร้ัง ชองทางใดสามารถตอบสนองความพึงพอใจของผูบริโภคไดมากท่ีสุด  

ซ่ึงลักษณะของเสนความพึงพอใจ (IC) จะมีลักษณะเปนปรกติ ซ่ึงแสดงไดจากรูปตอไปนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 2.8  แสดงลักษณะของเสนความพอใจเทากนั (IC) ของผูบริโภคท่ีมีพฤติกรรมการซ้ือสินคา 

ท้ังชองทางปรกติ และชองทางพาณิชยอิเล็กทรอนิกส 

 

แมวาพฤติกรรมของผูบริโภคจะเลือกซื้อสินคาจากท้ังชองทางปรกติ และชองทาง

พาณิชยอิเล็กทรอนิกส แตความถ่ีในการซื้อสินคาในแตละชองทางของผูบริโภคแตละรายไมเทากัน

กลาวคือ ผูบริโภคบางรายอาจมีความพึงพอใจที่จะซ้ือสินคาในชองทางปรกติมากกวา หรือบางราย

อาจมีความพึงพอใจท่ีจะซ้ือสินคาในชองทางพาณิชยอิเล็กทรอนิกสมากกวา ซ่ึงผูบริโภคจะมี

แนวโนมในการซ้ือสินคาจากชองทางท่ีใหความพึงพอใจมากกวา  ซ่ึงแสดงไดจากรูปตอไปนี้ 

 

 

 

 

 

ชองทางอีคอมเมิรซ 

ชองทางปรกติ 

IC  
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ภาพท่ี 2.9  แสดงลักษณะของเสนความพอใจเทากนั ( IC ) ของผูบริโภคท่ีมีพฤติกรรมการซ้ือสินคา 

ท้ังชองทางปรกติ และชองทางพาณิชยอิเล็กทรอนิกส ในปริมาณท่ีตางกัน 

 

จากภาพท่ี 2.9 ผูบริโภคท้ังสองคน คือ นาย ก. และนาย ข. มีความรูสึกวาตนทุนในการ

ซ้ือสินคาจากชองทางปรกติ และชองทางพาณิชยอิเล็กทรอนิกส เทากัน การตัดสินใจเลือกชองทาง

การซ้ือ จึงข้ึนอยูกับเสนความพึงพอใจของผูบริโภคท้ังสอง  โดยเสน IC ของนาย ก. สัมผัสกับเสน

ตนทุนท่ีจุด A หมายถึง นาย ก. มีความพึงพอใจที่จะซ้ือสินคาจากชองทางปรกติมากกวาชองทาง

พาณิชยอิเล็กทรอนิกส ในขณะท่ีเสน IC ของนาย ข. สัมผัสกับเสนตนทุนท่ีจุด B หมายถึง นาย ข.  

มีความพึงพอใจท่ีจะซ้ือสินคาจากชองทางพาณิชยอิเล็กทรอนิกสมากกวาชองทางปรกติ   

2. เสนตนทุน (Budget Line)  

ตนทุนเปนอีกปจจัยหนึ่งท่ีมีผลตอการตัดสินใจเลือกชองทางการซ้ือสินคาของผูบริโภค 

เนื่องจากผูบริโภคแตละคนตองเผชิญกับตนทุนการซ้ือสินคาจากท้ังสองชองทางไมเทากัน โดยมี

แนวโนมท่ีจะตัดสินใจเลือกชองทางการซ้ือสินคาท่ีมีตนทุนการซ้ือตํ่าท่ีสุด  ซ่ึงแสดงไดจากรูปตอไปนี้ 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 2.10  แสดงลักษณะของเสนตนทุน 

IC 
ชองทางอีคอมเมิรซ 

ชองทางปรกติ 
                       BL นาย ก. 

                       BL นาย ข. 

B 

A 

IC นาย ก. 

IC นาย ข. 

ชองทางอีคอมเมิรซ

ชองทางปรกติ 
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จากภาพที่ 2.10 ผูบริโภคท้ังสองคน คือ นาย ก. และนาย ข. มีเสนความพึงพอใจ หรือ 

IC เปนเสนเดียวกัน หมายถึง ผูบริโภคท้ังสองคนมีความพึงพอใจในการซ้ือสินคาจากท้ังชองทาง

ปรกติและชองทางพาณิชยอิเล็กทรอนิกสเทากัน แตผูบริโภคท้ังสองคนตองเผชิญกับตนทุนในการ

ซ้ือสินคาจากท้ังสองชองทางไมเทากัน ทําใหเสนตนทุน หรือ  BL ของผูบริโภคสองคนมีลักษณะ

แตกตางกัน โดย นาย ก. มีตนทุนในการซ้ือสินคาผานชองทางพาณิชยอิเล็กทรอนิกสสูงกวา 

ชองทางปรกติ จึงมีแนวโนมท่ีจะซ้ือสินคาจากชองทางปรกติบอยกวา สวนนาย ข. มีตนทุนในการ

ซ้ือสินคาจากชองทางพาณิชยอิเล็กทรอนิกสต่ํากวาชองทางปรกติ นาย ข. จึงมีแนวโนมท่ีจะซ้ือ

สินคาจากชองทางพาณิชยอิเล็กทรอนิกสบอยกวา 

จากแนวคิดในการศึกษา สามารถแสดงในรูปแบบของผังทางความคิด (Mind Map)  

ไดจากภาพตอไปนี้ 

                                                        (Mind Map) 

          
 
 
 

                  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาพท่ี 2.11  แสดงลักษณะของผังความคิด (Mind Map) 

มูลคาการซ้ือสินคาจากระบบ

พาณิชยอิเล็กทรอนิกส  

(E-commerce) 

ปจจัยดานตนทุนธุรกรรม  
(Transaction costs) 

- ใชเวลาในการคนหาและ
เปรียบเทียบราคาสินคานอยกวา
ชองทางปรกติ 

- ไมมีคาเสียเวลาในการเดินทาง 
เพื่อซ้ือสินคา 

- ไมตองการเปดเผยตัวตน 
ในการซ้ือสินคา  

ปจจัยดานพฤติกรรมผูบริโภค  
(Consumer Behavior) 

ดานความพึงพอใจ 
- สามารถซ้ือสินคาไดตลอดเวลา 

- สินคาท่ีซ้ือไมมีจําหนาย 
ในชองทางปรกติ 

- มีบริการจัดสงสินคาถึงบาน 
 ดานตนทุน 

- สินคาท่ีซ้ือมีราคาถูกกวา
ชองทางปรกติ 
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2.7 ระเบียบวิธีวิจัย 
การศึกษาในคร้ังนี้ มีท่ีมาของขอมูลจาก 2 แหลง ดังน้ี 
1. ขอมูลปฐมภูมิ (Primary Data)  
เปนขอมูลท่ีรวบรวมไดจากแบบสอบถาม โดยสอบถามจากกลุมตัวอยางท่ีเคยซ้ือสินคา

ในระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกส (E - commerce)   

2. ขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Data)  
เปนขอมูลท่ีรวบรวมไดจากบทความ วารสาร เอกสาร วิทยานิพนธ และส่ือตาง ๆ ท่ีมีเนื้อหา

เกี่ยวกับพาณิชยอิเล็กทรอนิกส ท้ังส่ือส่ิงพิมพ และส่ืออินเทอรเน็ต 

 

2.8 การกําหนดขนาดตัวอยาง 
จากผลการสํารวจกลุมผูใชอินเทอรเน็ตในประเทศไทย เกี่ยวกับการซ้ือสินคาและ

บริการในระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกสของศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ  

ในป 2553 ซ่ึงพบวามีผูท่ีเคยซ้ือสินคาและบริการในระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกส จํานวนรอยละ 

57.2 ของประชากรกลุมตัวอยางท้ังหมด   ดังนั้น ขนาดของกลุมตัวอยางท่ีใชในการศึกษาคร้ังนี้ 

สามารถกําหนดไดจากสูตรของ William Gemmell Cochran  ดังนี้ 

 

 
โดยท่ี  n     คือ     จํานวนกลุมตัวอยางท่ีตองการ 
  P     คือ     คาสถิติในอดีตของประชากรท่ีตองการจะสุม (0.572) 
  Z     คือ     ระดับความเช่ือม่ันรอยละ 95 (1.96)  
  d     คือ     ความคลาดเคล่ือน (0.05) 

ฉะนั้นในการศึกษาคร้ังนี้จะเลือกใชกลุมตัวอยาง ดังน้ี 
 
 

                                                             = 376 คน 

ดังนั้น ในการศึกษาคร้ังนี้ จะใชกลุมตัวอยางจํานวนท้ังส้ิน 376 คน และใชวิธีการเลือก
กลุมตัวอยางแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive  sampling หรือ Judgement sampling) คือ เลือกถาม
เฉพาะผูท่ีเคยซ้ือสินคาในระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกส (E - commerce) เทานั้น 

2

2

d
P)ZP(1n −

=

0.0025
3.84428.00.572n ××

=
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2.9 วิธีการศึกษา 
1. เคร่ืองมือท่ีใชในการศึกษา 
การศึกษาคร้ังนี้ ใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล ซ่ึงไดสรางข้ึน

ภายใตวัตถุประสงคของการศึกษา  และดําเนินการผานเว็บไซต (Web Site) www.surveycan.com 
แบบสอบถามประกอบดวยคําถาม 4 สวน ดังตอไปนี้ 

สวนท่ี 1 คําถามเกี่ยวกับขอมูลสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม จํานวน 5 ขอ ไดแก  
เพศ  อายุ  ระดับการศึกษา  อาชีพ  รายไดตอเดือน และความรูสึกตอการเดินทางไปหางสรรพสินคา   

สวนท่ี 2 คําถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการใชอินเทอรเน็ต จํานวน 6 ขอ ไดแก ระยะเวลา 
ท่ีเร่ิมใชอินเทอรเน็ต   การมีคอมพิวเตอรสวนตัว   อุปกรณท่ีใชในการเช่ือมตอระบบอินเทอรเน็ต
สถานท่ีท่ีใชอินเทอรเน็ตมากท่ีสุด   สามารถออนไลนอินเทอรเน็ตไดท้ังวันหรือไม  และวัตถุประสงค
ในการใชอินเทอรเน็ต  

สวนท่ี 3 คําถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการซ้ือสินคาผานระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกส  
(E-commerce) จํานวน  5 ขอ  ไดแก  มูลคาในการซ้ือสินคาในระบบพาณิชย อิ เล็กทรอนิกส 
ในชวงสามเดือน   สัดสวนของเงินท่ีใชในการซ้ือสินคาในระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกสกับช้ือใน
ชองทางปรกติ   สินคาท่ีซ้ือในระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกส   วิธีการชําระเงินท่ีเลือกใชมากท่ีสุด   และ
ปญหาท่ีพบจากการซ้ือสินคาในระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกส  

สวนท่ี 4 คําถามเกี่ยวกับความพึงพอใจดานตนทุนธุรกรรมของการซ้ือสินคาในระบบ
พาณิชยอิเล็กทรอนิกส ซ่ึงประกอบดวย การคนหาสินคาในอินเทอรเน็ต ทําไดงาย ใชเวลานอย และ
สามารถเปรียบเทียบราคาสินคาไดสะดวกกวาชองทางปรกติ  การซ้ือสินคาในระบบพาณิชย
อิเล็กทรอนิกสไมมีคาเสียเวลาในการเดินทาง และไมตองการเปดเผยตัวตนในการซ้ือสินคา  รวมถึง
คําถามเกี่ยวกับความพึงพอใจดานพฤติกรรมผูบริโภค ซ่ึงประกอบดวย การซ้ือสินคาในระบบ
พาณิชยอิเล็กทรอนิกสสามารถส่ังซ้ือได 24 ช่ัวโมง สินคาท่ีซ้ือในระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกสไมมี
จําหนายในชองทางปรกติ  การซ้ือสินคาในระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกสมีบริการจัดสงถึงท่ี  
และสินคาท่ีจําหนายในระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกสมีราคาถูกกวาซ้ือจากชองทางปรกติ 

2. ตัวแปรท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล 
ตัวแปรที่ใชในการวิเคราะหปจจัยท่ีมีผลตอมูลคาในการซ้ือสินคาและบริการในระบบ

พาณิชยอิเล็กทรอนิกสของผูบริโภคในประเทศไทย ประกอบดวย  
2.1 ตัวแปรอิสระ (Independent variable : X) คือ ปจจัยตาง ๆ ท่ีมีผลตอมูลคาในการซ้ือ

สินคาและบริการในระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกส 
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2.2 ตัวแปรตาม (Dependent variable : Y) คือ มูลคาในการซ้ือสินคาและบริการในระบบ
พาณิชยอิเล็กทรอนิกส 

3. เคร่ืองมือท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล และการสรางแบบจําลองในการวิเคราะหขอมูล 
ใชการวิเคราะหสมการถดถอย (Regression Analysis) เพื่อคํานวนหาคาความสัมพันธ

ระหวางปจจัยท่ีมีผลตอการซ้ือสินคาและบริการผานระบบอีคอมเมิรซ กับมูลคาการซ้ือสินคาและ
บริการในระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกส 

โดยกําหนดใหความสัมพันธของตัวแปรเขียนในรูปแบบของสมการ ไดดังนี้ 

Y = β0+β1x1+β2x2+β3x3+β4x4+β5x5+β6x6+β7x7+ei 

โดยกําหนัดให 
Y   คือ   มูลคาการซ้ือสินคาและบริการในระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกสของผูตอบแบบสอบถาม 
X1   คือ   เพศ 

     X1 =  1 ชาย 
     X1 =  0 หญิง 

X2    คือ   รายไดของผูตอบแบบสอบถาม (บาท/เดือน) 
X3   คือ   ผูตอบแบบสอบถามมีคอมพิวเตอรสวนตัวหรือไม 

       X3  = 1  มี 
       X3  = 0  ไมมี 

X4   คือ   ผูตอบแบบสามารถออนไลนอินเทอรเน็ตไดตลอดเวลาหรือไม 
       X4  = 1  ได  
       X4  = 0  ไมได  

X5   คือ   ระยะเวลาที่ผูตอบแบบสอบถามเร่ิมใชอินเทอรเน็ต (ป) 
X6   คือ   ระดับความพึงพอใจดานตนทุนธุรกรรมท่ีผูตอบแบบสอบถามมีตอการซ้ือ

สินคาและบริการในระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกส (คะแนน) 
X7   คือ   ระดับความพึงพอใจดานพฤติกรรมผูบริโภคท่ีผูตอบแบบสอบถามมีตอการซ้ือ

สินคาและบริการในระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกส (คะแนน) 

  β0    คือ   คาคงท่ี 

    β1’...β7    คือ   คาสัมประสิทธ์ิการถดถอย (พารามิเตอร)  
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 4. สมมติฐานงานวิจัย 
    4.1 เพศ  เปนปจจัยท่ีมีผลตอมูลคาการซ้ือสินคาและบริการในระบบพาณิชย

อิเล็กทรอนิกส   เนื่องจาก  เพศชายมีความยึดติดกับบทบาทการเปนผูนํามากกวาเพศหญิง  

มีความสามารถในการตัดสินใจโดยไมตองปรึกษาผูอ่ืน และมีพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อรวดเร็ว
และมีประสิทธิภาพมากกวาผูหญิง จึงนาจะมีมูลคาในการซ้ือมาก (β1 > 0) 

    4.2 รายได เปนปจจัยท่ีมีผลตอมูลคาการซ้ือสินคาและบริการในระบบพาณิชย
อิเล็กทรอนิกส  เนื่องจาก รายไดเปนปจจัยหนึ่งในการกําหนดอุปสงค  และผูท่ีมีรายไดมาก 
จะมีตนทุนคาเสียโอกาสมาก หากตองเดินทางไปซ้ือสินคาในชองทางปรกติ   ดังนั้น ผู ท่ีมี 
รายไดมากนาจะมีมูลคาในการซ้ือมาก (β2 > 0) 

     4.3 การมีคอมพิวเตอรสวนตัวของผูตอบแบบสอบถาม เปนปจจัยท่ีมีผลตอมูลคา 
การซ้ือสินคาและบริการในระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกส ซ่ึงผูท่ีมีคอมพิวเตอรสวนตัวจะมีโอกาสใน
การเขาถึงระบบอินเทอรเน็ตมากกวาผูท่ีไมมี จึงนาจะมีมูลคาในการซ้ือมาก (β3 > 0) 

    4.4 การออนไลนอินเทอรเน็ตผูตอบแบบสอบถาม เปนปจจัยท่ีมีผลตอมูลคาการ 
ซ้ือสินคาและบริการในระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกส ซ่ึงผู ท่ีสามารถออนไลนอินเทอรเน็ต 
ไดตลอดเวลา   เ ม่ือมีความตองการซ้ือสามารถเขาชมสินคาและบริการในระบบพาณิชย
อิเล็กทรอนิกสไดตลอดเวลา จึงนาจะมีมูลคาในการซ้ือมาก (β4 > 0) 

    4.5 ประสบการณการใชอินเทอรเน็ตของผูตอบแบบสอบถาม เปนปจจัยท่ีมีผล 
ตอมูลคาการซ้ือสินคาและบริการในระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกส ซ่ึงผูตอบแบบสอบถามท่ีมี
ประสบการณการใชอินเทอรเน็ตมากจะมีความคุนเคยกับระบบตาง ๆ ในอินเทอรเน็ตเปนอยางดี   
จึงนาจะมีมูลคาในการซ้ือมาก (β5 > 0) 

    4.6 ระดับความพึงพอใจดานตนทุนธุรกรรมท่ีผูตอบแบบสอบถามมีตอการซ้ือสินคา
และบริการในระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกส เปนปจจัยท่ีมีผลตอมูลคาการซ้ือสินคาและบริการ 
ในระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกส  เนื่องจาก ทฤษฎีตนทุนธุรกรรม (Transaction Cost Theory) มีแนวคิด
วา ผูบริโภคจะการเลือกซ้ือสินคาจากชองทางท่ีมีตนทุนธุรกรรมต่ําท่ีสุด ซ่ึงผูตอบแบบสอบถาม 
ท่ีใหคะแนนความพึงพอใจดานตนทุนธุรกรรมมากนาจะมีมูลคาในการซ้ือมาก (β6 > 0) 

    4.7 ระดับความพึงพอใจดานพฤติกรรมผูบริโภคท่ีผูตอบแบบสอบถามมีตอการซ้ือสินคา
และบริการในระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกส  เปนปจจัยท่ีมีผลตอมูลคาการซ้ือสินคาและบริการในระบบ
พาณิชยอิเล็กทรอนิกส  เนื่องจาก ทฤษฎีพฤติกรรมผูบริโภค (Consumer Behavior Theory) มีแนวคิดวา 
ผูบริโภคจะเลือกซ้ือสินคาจากชองทางท่ีใหความพึงพอใจสูงท่ีสุดภายใตงบประมาณท่ีมีอยู ซ่ึงผูตอบ
แบบสอบถามท่ีใหคะแนนความพึงพอใจดานพฤติกรรมผูบริโภคมาก นาจะมีมูลคาในการซ้ือมาก (β7 > 0) 
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2.10 ขั้นตอนการศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

ภาพท่ี 2.12  แสดงข้ันตอนการศึกษา 

ขั้นตอนที่ 1 : ความสําคัญของปญหา 

     - มีเว็บไซตอีคอมเมิรซเกิดขึ้นมาก และมีแนวโนม  

        เติบโตสูงขึ้น 

     - ผูซื้อสินคาจากระบบอีคอมเมิรซมีมากขึ้นทุกป 

ที่มาของขอมูล 

- ศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส

และคอมพิวเตอรแหงชาติ 

- สํานักงานสถิติแหงชาติ 
 

ขั้นตอนที่ 2 : สมมติฐาน 

เพศ   รายได   การมีคอมพิวเตอรสวนตัว    การออนไลนอินเทอรเน็ต   ระยะเวลาในการเริ่มใชอินเทอรเน็ต    

ระดับคะแนนความสําคัญดานตนทุนธุรกรรมที่ผูตอบแบบสอบถามมีตอการซื้อสินคาและบริการในระบบ

พาณิชยอิเล็กทรอนิกส   และระดับคะแนนความสําคัญดานพฤติกรรมผูบริโภคที่ผูตอบแบบสอบถามมีตอการ 

ซื้อสินคาและบริการในระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกส   มีผลตอมูลคาการซื้อสินคาและบริการในระบบอีคอมเมิรซ 

ขั้นตอนที่ 3 : รวบรวมขอมูล 

      - กําหนดกลุมตัวอยางโดยใชสูตร William Gemmell Cochran 

      - ใชวิธีการสุมตัวอยางแบบเจาะจง  

      - สรางแบบสอบถามผานเว็บไซต  www.surveycan.com 

- เก็บขอมูลจากผูที่ซื้อสินคา 
ในระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกส    
ผาน www.surveycan.com 

- ขอมูลจากการตอบ    

   แบบสอบถาม 

สรุปผลการศึกษา 

ขั้นตอนที่ 4 : วิเคราะหขอมูล 

      - การวิเคราะหการถดถอย (Regression Analysis) เพ่ือหาคา

ความสัมพันธระหวางปจจัยที่มีผลตอมูลคาในการซื้อสินคาและบริการ

ในระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกส  
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บทที่ 3 
สภาพการณปจจุบัน 

 
3.1 ความหมาย 

การพาณิชยอิเล็กทรอนิกส หรือ อิเล็กทรอนิกส คอมเมิรซ (Electronic Commerce)  
หรือท่ีเรียกกันวา อีคอมเมิรซ (E - Commerce) คือ การดําเนินธุรกรรมตาง ๆ ผานส่ืออิเล็กทรอนิกส
ทุกชนิด โดยมีวัตถุประสงคเพื่อลดคาใชจายและเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานขององคกร เชน
ธนาคารพาณิชยตาง ๆ ใชเคร่ืองรับจายเงินอัตโนมัติ (Automatic Teller Machine = ATM) เพื่อชวย
ใหการทําธุรกรรมทางการเงินกับธนาคารมีความสะดวกรวดเร็วยิ่งข้ึน หรือบริษัทหางรานตาง ๆ 
ใชส่ือโทรทัศน วิทยุ และอินเทอรเน็ต ในการโฆษณาสินคาและบริการ เพื่อการเขาถึงกลุมผูบริโภค
ใหไดมากยิ่งข้ึน  รวมถึงการประกอบธุรกิจซ้ือขายสินคาและบริการผานระบบอินเทอรเน็ต 
เพ่ือลดคาใชจายตาง ๆ ในการดําเนินธุรกิจ เชน คาเชาทําเลที่ตั้ง คาจางพนักงานขายพนักงานตอนรับ
และพนักงานแนะนําสินคา  อีกท้ัง ไมมีขอจํากัดในเร่ืองของเวลาทําการ  เนื่องจากอินเทอรเน็ต
สามารถเช่ือมโยงขอมูลขาวสารไดท้ังภาพและเสียง รวมถึงผูใชงานสามารถมีปฏิสัมพันธโตตอบกัน
ไดในทันทีตลอด 24 ช่ัวโมง 

ในพระราชบัญญัติวาดวยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส พ.ศ. 2544 ใหความหมายการทํา
ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกสวาเปนธุรกรรมท่ีกระทําข้ึนโดยใชวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสท้ังหมดหรือ
แตบางสวน  (www.wikipedia.com หัวขอในการสืบคน  พระราชบัญญัติวาดวยธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส สืบคนเม่ือ 5 สิงหาคม 2554) 

 
3.2 ความเปนมา  

การพาณิชยอิเล็กทรอนิกส หรือ อีคอมเมิรซ (E - Commerce) เกิดข้ึนคร้ังแรกเม่ือป 2513
จากการใชระบบโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส (Electronic Fund Transfer) ของบริษัทขนาดใหญ 
กับสถาบันการเงินในตางประเทศ   ภายหลัง ไดรับการพัฒนาระบบใหสามารถใชประโยชนในการ
สงเอกสารทางอิเล็กทรอนิกส (Electronic Data Interchange) การซ้ือขายหุน การสํารองท่ีพัก เปนตน 
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โดยบริษัทท้ังขนาดเล็กและขนาดใหญไดทําการออกแบบระบบการใชงานเพื่อรองรับกับการดําเนิน
ธุรกิจ  และจากการเติบโตอยางรวดเร็วของการใชอินเทอรเน็ตในภาคครัวเรือนท้ังในประเทศ 
และตางประเทศ ทําใหมีใชงานระบบอินเทอรเน็ตเพิ่มมากข้ึนอยางตอเนื่อง จึงมีธุรกิจซ้ือขายสินคา
และบริการผานระบบอีคอมเมิรซเกิดข้ึน ซ่ึงเปนท่ียอมรับและไดรับความนิยมเปนอยางมาก 
ในปจจุบัน 

 
3.3 วิธีการประกอบธุรกิจในระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกส 
 การประกอบธุรกิจในระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกส  สามารถดําเนินการ 2 รูปแบบ ดังน้ี 
 3.3.1 แบบไมมีเว็บไซตเปนของตนเอง 
 เหมาะสําหรับผูท่ีเร่ิมตนธุรกิจ มีสินคาไมมาก และไมมีความชํานาญดานระบบอินเทอรเน็ต 
ซ่ึงสามารถทําไดโดยการนํารายละเอียดของสินคาไปลงประกาศในเว็บไซตท่ีใหบริการประกาศ 
ซ้ือขายสินคา เชน www.thaisecondhand.com  www.dealfish.co.th  www.pantipmarket.com  เปนตน  
โดยเว็บไซตเหลานี้ใหบริการ 2 รูปแบบ ไดแก แบบไมมีคาใชจาย ซ่ึงผูประกาศตองดําเนินการปรับปรุง
รายละเอียดของประกาศเพื่อไมใหประกาศหายไปจากหนาเว็บไซต  และแบบมีคาใชจาย  
เพื่อใหประกาศอยูในตําแหนงท่ีมองเห็นเดนชัดและไมหายไปจากหนาเว็บไซต   
 3.3.2 แบบมีเว็บไซตเปนของตนเอง  
 เหมาะสําหรับผูประกอบการที่ตองการกําหนดช่ือเว็บไซตของตนเองเพ่ือความสะดวก 
ในการจดจํา  อีกท้ัง เปนการยืนยันการมีตัวตนเพื่อสรางความเช่ือม่ันใหกับผูบริโภค และสามารถ
เพิ่มชองทางการชําระเงินผานบัตรเครดิตได  ซ่ึงมีการดําเนินการ 2 รูปแบบ ดังน้ี 
 รูปแบบท่ี 1  ดําเนินการผานเว็บไซตอีคอมเมิรซสําเร็จรูป ซ่ึงเปนเว็บไซตท่ีผูใหบริการ
ไดทําการออกแบบสวนประกอบตาง ๆ ของเว็บไซตไวกอนแลว ซ่ึงผูประกอบการสามารถ 
ใสรายละเอียดตาง ๆ ของสินคาและบริการในเว็บไซตไดทันที รวมถึงปรับเปล่ียนรูปภาพสินคา  
และกําหนดเฉดสีของเว็บไซตไดตามความตองการ โดยท่ีระบบตางของเว็บไซตสําเร็จรูปนี้ 
ไมมีความซับซอน สามารถเรียนรูและดําเนินการไดโดยไมจําเปนตองมีประสบการณการออกแบบ
เว็บไซต 
 รูปแบบท่ี 2  ดําเนินการจัดต้ังเว็บไซตอีคอมเมิรซ ซ่ึงมีข้ันตอนท่ีซับซอนตองอาศัย 
ความรูความชํานาญในการใชอินเทอรเน็ต ซ่ึงเร่ิมตนดําเนินการดวยการออกแบบสวนตาง ๆ  
ของเว็บไซต  ไดแก  ระบบเนวิเกช่ัน (navigation) ซ่ึงชวยใหการเขาชมสวนตาง ๆ ของเว็บไซต 
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เกิดความสะดวก จัดทําโฮมเพจ (home page) ท่ีใชเปนหนาแรกของเว็บไซต  และจัดทําเว็บเพจ 
(web page) ซ่ึงเปนหนาเอกสารท่ีอยูในเว็บไซต ซ่ึงภายในเว็บเพจอาจประกอบไปดวยขอมูลตาง ๆ  
เชน ขอความ รูปภาพ และคลิบวีดีโอ  ซ่ึงเว็บเพจแตละหนาจะมีการเช่ือมโยงถึงกันเพื่อความสะดวก
ในการใชงาน   เม่ือจัดสรางเว็บไซตเรียบรอยแลว ใหดําเนินการเชาเว็บโฮสติ้ง (web hosting) และ
จดช่ือโดเมน (domain name) จากผูใหบริการซ่ึงมีอยูท้ังในประเทศและตางประเทศ 
  เพื่อเปนการสรางความเช่ือม่ันใหกับผูบริโภค ผูประกอบการสามารถจดทะเบียน 
เปนผูประกอบการพาณิชยอิเล็กทรอนิกส ซ่ึงจะไดรับเคร่ืองหมาย DBD Registered สําหรับนําไป
แสดงบนเว็บไซตจําหนายสินคา ซ่ึงการขอใชเคร่ืองหมายดังกลาว กระทรวงพาณิชยไดกําหนด
หลักเกณฑไว ดังนี้  
 1. ผูขอใชเคร่ืองหมายจะตองเปนเจาของเว็บไซต และมีโดเมนเนมเปนของตนเอง  

2. เว็บไซตจะตองจดทะเบียนพาณิชยอิเล็กทรอนิกสใหถูกตองตามกฎหมาย  
3. เว็บไซตจะตองแสดงขอมูล รายละเอียดเจาของเว็บไซต ท่ีตั้งสํานักงาน หมายเลข

โทรศัพท และโทรศัพทมือถือ พรอมชองทางรองเรียนการซื้อขายและสงมอบสินคาบริการ  
ท้ังในระบบออฟไลน และออนไลน หรือเมนู contact us  

4. สินคาหรือบริการที่จะนําข้ึนขายบนชองทางพาณิชยอิเล็กทรอนิกส จะตองไมขัด 
ตอกฎหมาย และความสงบเรียบรอย หรือศีลธรรมอันดีของประชาชน  

5. สินคาหรือบริการจะตองเปนไปตามวัตถุประสงคท่ีไดจดทะเบียนพาณิชยอิเล็กทรอนิกส  
6. การนําเสนอสินคาและบริการ จะตองมีความชัดเจน สามารถเขาถึงขอมูลได  

เชน ชนิดของสินคา ราคา วิธีการชําระคาสินคาและบริการ เปนตน  
7. จะตองมีนโยบายดูแลบริการลูกคาหลังการขาย ท่ีแสดงไวหนาเว็บไซตอยางชัดเจน  

 
3.4 ประเภทของการพาณชิยอิเล็กทรอนิกส 

สมาคมธุรกิจอินเทอรเน็ตไทยไดกําหนดประเภทของการพาณิชยอิเล็กทรอนิกส ดังนี ้  
3.4.1  การพาณิชยอิเล็กทรอนิกส หรือ อีคอมเมิรซ (E - Commerce) แบงออกเปน 5 ประเภท ดังนี้ 

1. ธุรกิจกับผูบริโภค หรือ บีทูซี (B to C = Business to Consumer) คือ การติดตอ 
ซ้ือ - ขายสินคาและบริการผานระบบอินเทอรเน็ตระหวางผูประกอบธุรกิจกับผูบริโภคท่ีตองการ 
ซ้ือสินคาและบริการ เพื่อการบริโภค 
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2. ธุรกิจกับธุรกิจ หรือ บีทูบี (B to B = Business to Business) คือ การติดตอ 
ซ้ือ - ขายสินคาและบริการผานระบบอินเทอรเน็ตระหวางผูประกอบธุรกิจดวยกันท่ีตองการ 
ซ้ือสินคาและบริการ เพื่อการทํากําไร   

3. ธุรกิจกับหนวยงานราชการ หรือ บีทูจี (B to G = Business to Government)  
คือ  การติดตอซ้ือ  - ขายสินคาและบริการผานระบบอินเทอร เน็ตระหวางผูประกอบการ 
กับหนวยงานราชการท่ีตองการซ้ือสินคาและบริการ เพื่อใชประโยชนในราชการ 

4. หนวยงานราชการกับหนวยงานราชการ หรือ จีทูจี (G to G = Government to 
Government) คือ การติดตอซ้ือ - ขายสินคาและบริการผานระบบอินเทอรเน็ตระหวางหนวยงาน
ราชการดวยกันท่ีตองการซ้ือสินคาและบริการ เพื่อใชประโยชนในราชการ 

5. ผูบริโภคกับผูบริโภค หรือ ซีทูซี (C to C = Consumer to Consumer) คือ  
การติดตอซ้ือ - ขายสินคาและบริการผานระบบอินเทอรเน็ตระหวางผูบริโภคดวยกันท่ีตองการซ้ือสินคา
และบริการเพื่อการบริโภค   

3.4.2 การพาณิชยอิเล็กทรอนิกส หรือ อีคอมเมิรซ (E - Commerce) แบงออกเปน 3 ประเภท ดงันี ้
1. ธุรกิจกับผูบริโภค หรือ บีทูซี (B to C = Business to Consumer) คือ การติดตอ 

ซ้ือ - ขายสินคาและบริการผานระบบอินเทอรเน็ตระหวางผูประกอบการกับผูบริโภคที่ตองการซื้อ
สินคาและบริการ เพื่อการบริโภค 

2. ธุรกิจกับธุรกิจ หรือ บีทูบี (B to B = Business to Business) คือ การติดตอ 
ซ้ือ - ขายสินคาและบริการผานระบบอินเทอรเน็ตระหวางผูประกอบธุรกิจดวยกัน ท่ีตองการซื้อ
สินคาและบริการ เพื่อการทํากําไร 

3. อีคอมเมิรซภายในองคกร คือ การใชอีคอมเมิรซในบริษัทหรือองคกรตาง ๆ  
เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 

3.4.3 แบงตามประเภทของสินคาสามารถแบงได 2 ประเภท ไดแก 
1. สินคาดิจิตอล (Digital) เปนสินคาท่ีจับตองไมได เชน ซอฟทแวร เพลง วิดีโอ 

หนังสือ ท่ีเปนรูปแบบดิจิตอล โดยสามารถสงสินคาเปนไฟล (File) ผานระบบอินเทอรเน็ต 
2. สินคาท่ีไมใชดิจิตอล เปนสินคาท่ีจับตองได เชน เคร่ืองนุงหม เคร่ืองประดับ และ

ของใชตาง ๆ  โดยการสงสินคาผานระบบไปรษณีย หรือสงมอบใหแกผูซ้ือโดยตรง 
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3.4.4 การพาณิชยอิเล็กทรอนิกส หรือ อีคอมเมิรซ (E - Commerce) แบงออกเปน 6 สวน ดังนี้ 
1. การขายปลีกทางอิเล็กทรอนิกส หรืออีเทลล่ิง (E - tailing = Electronic Retailing)หรือ

รานคาเสมือนจริง (Virtual Storefront) 
2. การวิจัยตลาดทางอิเล็กทรอนิกสหรือมารเก็ตอีรีเซิรช (Market E - research)  

คือ การใชอินเทอรเน็ตในการวิจัยตลาด ซ่ึงบริษัทหรือหางรานตาง ๆ สามารถเก็บขอมูลของ
กลุมเปาหมายจากการลงทะเบียนเขาใชเว็บไซต (Web site) หรือการทําแบบสอบถามผานระบบ
อินเทอรเน็ต ซ่ึงการวิจัยตลาดผานระบบอินเทอรเน็ตถือเปนสวนหนึ่งของอีคอมเมิรซ 

3. อินเทอรเน็ตอีดีไอ หรือการสงเอกสารตามมาตรฐานอีดีไอผานระบบอินเทอรเน็ต เพื่อ
ลดคาใชจายในการสงเอกสาร  

4. โทรสารและโทรศัพทอินเทอรเน็ต คือ การใชโทรสารและโทรศัพททางไกลผานระบบ
อินเทอรเน็ต ซ่ึงมีคาใชจายตํ่ากวาการใชโทรสารและโทรศัพทแบบปรกติ 

5. การซ้ือ - ขายสินคาและบริการระหวางผูประกอบธุรกิจกับผูประกอบธุรกิจ  
ผานระบบอินเทอรเน็ต 

6. ระบบความปลอดภัยในอีคอมเมิรซ เปนการใชวิธีการตาง ๆ ในการรักษา 
ความปลอดภัยของขอมูลผานระบบอินเทอรเน็ต เชน เอสเอสแอล (SSL = Secure Socket Layer)  
เซ็ต (SET = Secure Electronic Transaction)  อารเอสเอ  (RSA = Rivest, Shamir and Adleman)  
ดีอีเอส (DES= Data Encryptioon Standard)  และดีอีเอสสามช้ัน (Triple DES) เปนตน 

3.4.5 การพาณิชยอิเล็กทรอนกิส หรือ อีคอมเมิรซ (E - Commerce) แบงตามแนวคิด ดังนี ้
1. Customer Relationship Management (CRM) การบริหารความสัมพันธกับลูกคา

เนื่องจากลูกคา เปนพื้นฐานในการประกอบธุรกิจและมีความสําคัญกับธุรกิจ  โดยธุรกิจ 
ไมสามารถพัฒนาไดหากไมไดรับความเช่ือม่ันจากลูกคา จึงควรมีการสงเสริมความสัมพันธท่ีดี
ระหวางธุรกิจกับลูกคา  

2. Supply Chain Management (SCM) เปนแนวคิดการผสานกลไกทางธุรกิจท้ังหมด 
ตั้งแตการนําวัตถุดิบเขาสูกระบวนการผลิตจนถึงการสงสินคาสูผูบริโภค ใหมีความตอเนื่องและมี
ประสิทธิภาพ   

3. Enterprise Resource Planning (ERP) เปนระบบการบริหารทรัพยากรภายในองคกร 
โดยการเช่ือมโยงระบบตาง ๆ ไวดวยกัน ตั้งแตระบบงานดานบัญชีการเงิน ระบบงานดาน
ทรัพยากรบุคคล ระบบบริหารการผลิต จนถึงระบบการกระจายสินคา โดยมีการเก็บขอมูลท้ังหมด
ไวในท่ีเดียวกันเพื่อปองกันความซํ้าซอนของขอมูล  
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3.5 สถานการณปจจุบัน 
การพาณิชยอิเล็กทรอนิกส หรือ อีคอมเมิรซ (E - Commerce)  ถือเปนนวัตกรรมใหมของ

การซ้ือขายสินคาและบริการ ท่ีสามารถตอบสนองความตองการใหกับท้ังผูซ้ือและผูขายได 
ในหลายดาน เชน สามารถคนหาและเปรียบเทียบราคาของสินคาและบริการไดอยางสะดวกรวดเร็ว 
และชวยลดคาใชจายในการจัดตั้งรานคา เปนตน   ทําใหการพาณิชยอิเล็กทรอนิกสมีแนวโนมเติบโต
สูงข้ึนและยังสามารถพัฒนาใหมีความกาวหนาตอไปไดอยางมีประสิทธิภาพ ซ่ึงจากผลการสํารวจ 
ในเร่ืองตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของกับการพาณิชยอิเล็กทรอนิกสจากหลายสํานักพบขอมูลในทิศทางเชิงบวก
เชน  ศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ สํารวจกลุมผูใชอินเทอรเน็ต 
ในประเทศไทย เกี่ยวกับการซ้ือสินคาและบริการผานระบบอีคอมเมิรซ พบวา มีผูท่ีเคยซ้ือสินคา
และบริการผานระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกสเพิ่มสูงข้ึนในทุกป กรมพัฒนาธุรกิจการคา สํารวจ 
ความพึงพอใจในการซ้ือสินคาและบริการผานระบบอีคอมเมิรซ ในป 2555 พบวา ผูบริโภคมีความ 
พึงพอใจในการซ้ือสินคาและบริการในระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกสจากรานคาท่ีเขารวมการสํารวจ
เฉล่ีย 4.1 คะแนน (คะแนนเต็ม 5) คิดเปนรอยละ 82  และสํานักงานสถิติแหงชาติ กระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสาร สํารวจสถานภาพการพาณิชยอิเล็กทรอนิกสของประเทศไทย พบวา  
การพาณิชยอิเล็กทรอนิกสมีมูลคาการซ้ือขายสูงข้ึน  อีกท้ัง ศูนยวิจัยกสิกรไทยคาดการณวา 
ในป 2555 ธุรกิจพาณชิยอิเล็กทรอนิกส จะมีมูลคาการซ้ือขายสูงถึง 73,000 ลานบาท  เนื่องจาก มีการ
ใชอุปกรณในการเช่ือมตออินเทอรเน็ตอ่ืน ๆ นอกเหนือจากคอมพิวเตอรแบบต้ังโตะ (desktop computer)
หรือคอมพิวเตอรวางตัก (notebook computer) เชน โทรศัพทมือถือแบบสมารทโฟน (smartphone) 
แท็บเล็ต (tablet) และเน็ตบุค (netbook) ซ่ึงอุปกรณเหลานี้ลวนมีขนาดเล็กสามารถพกพาไดอยางสะดวก
และใชการเช่ือมตออินเทอรเน็ตแบบไรสาย ซ่ึงมีสัญญาณครอบคลุมในหลายพ้ืนท่ีท่ัวประเทศ 
โดยผูใชงานสามารถเช่ือมตออินเทอรเน็ตไดอยางสะดวกในทุกท่ีทุกเวลา ทําใหผูประกอบการทั้ง
ขนาดเล็กและขนาดใหญ ตางพากันเพิ่มชองทางการจําหนายสินคาในระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกส
ควบคูไปกับการจําหนายสินคาในชองทางปรกติ เชน หางสรรพสินคาเทสโก โลตัส ซ่ึงเปนธุรกิจคา
ปลีกท่ีมีขนาดใหญ ไดเพ่ิมชองทางการจําหนายสินคาในระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกสผานเว็บไซต
www.tescolotus.com โดยมีการจําหนายสินคาประเภทตาง ๆไดแก สินคาท่ัวไป สินคาประเภท
อาหาร ซ่ึงรวมถึงอาหารสด อาหารแชเย็น อาหารแชแข็ง พรอมท้ังมีบริการจัดสงสินคาถึงบานหรือ
ท่ีพักอาศัยอีกดวย  
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กรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย มีรายงานวา  ขณะน้ี มีผูประกอบการที่ได 
ทําการจดทะเบียนเปนผูประกอบการพาณิชยอิเล็กทรอนิกสแลว จํานวนรวม 9,164 ราย  แบงเปน
ประเภทนิติบุคคล จํานวน 2,617 ราย  คิดเปนรอยละ 28.56 และประเภทบุคคลธรรมดา จํานวน 
6,547 ราย คิดเปนรอยละ 71.44  และมีเว็บไซตท่ีทําการจดทะเบียนพาณิชยอิเล็กทรอนิกส จํานวน 
10,695 เว็บไซต  แบงตามหมวดหมูของสินคาดังแสดงในตารางท่ี 3.1 
 

ตารางท่ี 3.1  แสดงจํานวนเวบ็ไซตท่ีไดรับการจดทะเบียนพาณิชยอิเล็กทรอนิกส 

 

หมวดหมู จํานวนเว็บไซต รอยละ 

การศึกษา 192 1.80 

กีฬา และสันทนาการ 66 0.62 

เกมส/ของเลนเด็ก/ของขวัญ/เบ็ดเตล็ด 577 5.4 

ขาว - ส่ือ 104 0.97 

ทองเท่ียว 937 8.76 

การเงิน กฏหมาย และบัญชี 153 1.43 

บันเทิง และนนัทนาการ 196 1.83 

บุคคล/สังคม/มนุษยวิทยา 130 1.22 

เคร่ืองมือส่ือสาร/กลอง 177 1.65 

ยานยนต 217 2.03 

ศิลปะ และวัฒนธรรม 111 1.04 

การแพทย และสุขภาพ 1091 10.2 

คอมพิวเตอร และอินเทอรเน็ต 2207 20.64 

อาหารและเคร่ืองดื่ม 236 2.21 
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ตารางท่ี 3.1  (ตอ) 

 

หมวดหมู จํานวนเว็บไซต รอยละ 

แฟช่ัน/เคร่ืองแตงกาย/เคร่ืองประดับ 1534 14.34 

อสังหาริมทรัพย/ออกแบบ/ตกแตง/บานและสวน 318 2.97 

เคร่ืองมือเคร่ืองใชอุตสาหกรรม 500 4.67 

คาปลีก 28 0.26 

อ่ืน ๆ 1921 17.96 

รวม 10,695 100.00 

 
ท่ีมา: กรมพัฒนาธุรกิจการคา  กระทรวงพาณิชย 
 

และกรมพัฒนาธุรกิจการคา  กระทรวงพาณิชย  ยังมีนโยบายใหการสนับสนุน
ผูประกอบการพาณิชยอิเล็กทรอนิกส ดวยการจัดอบรมใหความรูในหลักสูตรตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของ เชน 
หลักสูตรพาณิชยอิเล็กทรอนิกสเบ้ืองตน  หลักสูตรการวิเคราะหและจัดทําแผนธุรกิจรองรับ
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community : AEC)  และหลักสูตรพัฒนากลยุทธ
พาณิชยอิเล็กทรอนิกส เปนตน  พรอมกับเสริมสรางความม่ันใจแกผูบริโภคในการซ้ือสินคาและ
บริการผานระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกส ดวยการออกเคร่ืองหมายรับรองการจดทะเบียน
ผูประกอบการพาณิชยอิเล็กทรอนิกส (DBD Registered) และเคร่ืองหมายรับรองความนาเช่ือถือ 
ในการประกอบการพาณิชยอิเล็กทรอนิกส (DBD Verified) ใหแกผูประกอบการเพ่ือเปนการยืนยัน
การมีตัวตนซ่ึงเครื่องหมายดังกลาวจะปรากฏบนเว็บไซตของผูประกอบการตามเงื่อนไขที่กรมพัฒนา
ธุรกิจการคากระทรวงพาณิชย ไดกําหนดไว 

นอกจากนี้ ธนาคารและสถาบันการเงินตาง ๆ ไดทําการพัฒนาระบบการชําระเงิน 
เพื่อรองรับกับพฤติกรรมการใชจายเงินของผูบริโภคในการซ้ือสินคาและบริการในระบบพาณิชย
อิเล็กทรอนิกส เชน ธนาคารกสิกรไทย ไดทําการพัฒนาใหบัตรเดบิตทุกประเภทของธนาคาร 
สามารถใชชําระคาสินคาและบริการท่ีจําหนายในระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกสไดอยางสะดวกรวดเร็ว
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และมีการแจงเตือนรายละเอียดการใชจายทุกคร้ัง ดวยขอความทางโทรศัพทมือถือ ทําใหผูใชงาน 
มีความม่ันใจในความปลอดภัย ซ่ึงระบบดังกลาวสามารถตอบสนองความตองการของผูบริโภคได
เปนอยางดี โดยในป 2555 มีการใชจายเงินเพื่อซ้ือสินคาในระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกสผานบัตรเด
บิต มากถึง 5,600 ลานบาท ซ่ึงผูใชงานสวนใหญเปนกลุมคนรุนใหมท่ีเร่ิมตนเขาสูวัยทํางาน 

จากการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึน ท้ังพฤติกรรมการซ้ือสินคาของผูบริโภค รวมถึง 
ระบบการซ้ือขายสินคา  ท่ีนํ า เทคโนโลยี อิ เ ล็กทรอนิกส  ซ่ึง มีความสะดวกรวดเ ร็วและ 
มีประสิทธิภาพมาใชในการทําธุรกรรมตาง ๆ โดยการทําธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกสดังกลาว  
มีความแตกตางจากวิธีการทําธุรกรรมท่ีมีกฎหมายรองรับอยูในปจจุบันเปนอยางมาก ทําใหกฎหมาย
พาณิชยของไทยไมอาจตอบสนองตอการทําธุรกรรมดังกลาวได ภาครัฐจึงไดดําเนินการปรับปรุง
กฎหมายพาณิชย เพื่อรองรับกับระบบธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนิกส โดยยกรางกฎหมายข้ึน  
จํานวน 6 ฉบับ ดังนี้ 

1. กฏหมายธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส (Electronic Transactions Law) มีวัตถุประสงคเพื่อ
รับรองสถานะทางกฏหมายของขอมูลทางอิเล็กทรอนิกสใหเสมอกับหนังสือหรือหลักฐานท่ีเปน
หนังสือ และรองรับวิธีการสงและรับขอมูลอิเล็กทรอนิกส ผลของกฏหมายฉบับนี้จะทําใหผลของ
ธุรกรรมอิเล็กทรอนิกสมีความนาเช่ือถือ และกอใหเกิดความเช่ือม่ัน ซ่ึงกฏหมายฉบับนี้ 
มีความสอดคลองกับมาตรฐานท่ีทุกประเทศยอมรับ สามารถเทียบเคียงไดกับรูปแบบของ 
United Nations Commission on International Trade Law (UNCITRAL) 

2. กฎหมายลายมือช่ือทางอิเล็กทรอนิกส (Electronic Signatures Law) มีวัตถุประสงค
เพื่อใหธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกสสามารถดําเนินการไดอยางแพรหลาย โดยใชเทคโนโลยีลายมือ
ช่ืออิเล็กทรอนิกส ใหเสมือนกับการลงลายมือช่ือแบบธรรมดา กฎหมายฉบับนี้วางหลักเกณฑและ
วิธีการที่เช่ือถือไดในการสรางลายมือช่ือทางอิเล็กทรอนิกสท่ีสามารถระบุถึงตัวบุคคลผูลงลายมือ
ช่ือและแสดงใหเห็นวาบุคคลดังกลาว  เห็นชอบดวยกับขอมูลอิเล็กทรอนิกสท่ีมีลายมือช่ือ
อิเล็กทรอนิกสประกอบ ซ่ึงกฎหมายลายมือช่ืออิเล็กทรอนิกสนี้คอนขางมีความสลับซับซอน
ทางดานเทคนิค ซ่ึงจะตองมีหนวยงานผูประกอบการรับรอง (Certification Authority) และ
คณะกรรมการลายมือช่ืออิเล็กทรอนิกสเพื่อใหไดมาถึงหลักการที่สามารถพิสูจนไดวาขอมูลมีความ
ครบถวนจริง (Data Integrity)  สามารถระบุตัวตนไดจริง (Authentication)  มีวิธีการหามปฎิเสธ
ความรับผิด (Non - repudiation) และกฎหมายฉบับนี้ไมยึดติดกับเทคโนโลยีแบบหนึ่งแบบใด (Technology 
neutrality) 
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3. กฎหมายอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร (Computer Crime Law) มีวัตถุประสงค 
เพื่อลดความเส่ียงจากการใชพาณิชยอิเล็กทรอนิกส และเพื่อกําหนดโทษของผูกระทําความผิด 
ซ่ึงจะใชกระบวนการตาง ๆ ท่ีมีความสลับซับซอนเพื่อสืบหาผูกระทําความผิด เนื่องจากในปจจุบัน 
มีการลักลอบเขาสูระบบคอมพิวเตอรและอินเตอรเน็ตกันอยางแพรหลาย  และยังไมมีกฎหมาย 
ฉบับใดท่ีจะสามารถเอาผิดตอผูกระทําได   

4. กฎหมายการโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส (Electronic Fund Transfer Law) มีวัตถุประสงค
เพื่อวางกฎเกณฑใหธุรกรรมทางการเงินสามารถดําเนินไปไดอยางสะดวกและมีความปลอดภัย 
บนพื้นฐานของการพ่ึงพาเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อใหผูบริโภคไดรับความคุมครองเพิ่มมากข้ึน 

5. กฎหมายการคุมครองขอมูลสวนบุคคล (Data Protection Law) ในปจจุบันมีการนํา
ขอมูลสวนบุคคลของผูอ่ืนไปใชในทางไมชอบ  เนื่องจากระบบคอมพิวเตอรสามารถเก็บรวบรวม
ขอมูลสวนบุคคลไดงาย และสามารถจัดสงไดอยางรวดเร็ว กฎหมายฉบับนี้มีวัตถุประสงค 
เพื่อคุมครองความเปนสวนตัว (Privacy) ของผูใชอินเทอรเน็ต 

6. กฎหมายลําดับรองของรัฐธรรมนูญตามมาตรา 78 เกี่ยวกับการจัดการโครงสราง
พื้นฐานของระบบสารสนเทศใหท่ัวถึงและเทาเทียมกัน (Universal Access Law) เพ่ือลดชองวาง
ระหวางผูท่ีไดเปรียบจากการใหส่ือสารสนเทศกับผูดอยโอกาส ซ่ึงอาจเกิดจากสาเหตุดานภูมิศาสตร 
ระบบโทรศัพท การโทรคมนาคม และการเขาสูอินเทอรเน็ต  

ในสถานการณปจจุบัน อาจกลาวไดวา ระบบอินเทอรเน็ตมีความสําคัญในชีวิตประจําวัน
เปนอยางมาก เพราะเปนเทคโนโลยีท่ีสามารถนํามาประยุกตใชในกิจกรรมตาง ๆ ไดอยาง 
มีประสิทธิภาพ ไมวาจะเปนการรับ - สงจดหมายอิเล็กทรอนิกส (E - mail) การติดตามขอมูล
ขาวสาร  การคนหาขอมูลในเ ร่ืองตาง  ๆ  การชมละครโทรทัศนหรือภาพยนตร  เปนตน  
ซ่ึงการพาณิชยอิเล็กทรอนิกสก็เปนอีกรูปแบบหนึ่งท่ีนําเทคโนโลยีอินเทอรเน็ตมาประยุกตใช 
ในการทําธุรกรรม ซ่ึงสามารถตอบสนองความตองการของผูบริโภคและผูประกอบการไดเปนอยางดี
โดยเฉพาะอยางยิ่งกลุมผูบริโภคท่ีเปนกลุมคนรุนใหมท่ีมีความชํานาญในการใชเทคโนโลยี 
และผูประกอบการขนาดยอมท่ีมีเงินทุนในการประกอบกิจการไมมากนัก  ทําใหการพาณิชย
อิเล็กทรอนิกสมีอัตราการขยายตัวอยางอยางรวดเร็ว และมีมูลคาการซ้ือขายสูงข้ึนอยางตอเนื่อง 
นับวาเปนการดําเนินธุรกิจท่ีมีความนาสนใจเปนอยางมาก 
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บทที่ 4 

ผลการศึกษา 

 

การศึกษาในคร้ังนี้ กําหนดกลุมตัวอยาง จํานวน 376 คน ทําการเก็บรวบรวมขอมูล 

ดวยการสรางแบบสอบถามผานเว็บไซต (Web site) “www.surveycan.com” โดยใชวิธีเลือกตัวอยาง

แบบเฉพาะเจาะจง (Purposive  sampling หรือ Judgement sampling) คือ เลือกถามเฉพาะผูท่ีเคยซ้ือ 

สินคาและบริการในระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกส (E - commerce) เทานั้น  และนําขอมูลมาวิเคราะห 

ตามวัตถุประสงคของการศึกษา ดวยวิธีการวิเคราะหสมการถดถอย (Regression Analysis) เพ่ือหา

คาความสัมพันธของปจจัยท่ีมีผลตอมูลคาการซ้ือสินคาและบริการในระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกส

โดยรายละเอียดของขอมูล ประกอบดวย  

1. ขอมูลพื้นฐานของกลุมตัวอยาง 

2. ขอมูลพฤติกรรมการใชอินเทอรเน็ตของกลุมตัวอยาง 

3. ขอมูลพฤติกรรมการซ้ือสินคาและบริการผานระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกสของกลุม

ตัวอยาง 

4. ขอมูลความพึงพอใจดานตนทุนธุรกรรม และดานพฤติกรรมผูบริโภคของการซ้ือ

สินคาในระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกส  
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4.1 เพศ  อายุ  และระดับการศึกษา 
 
ตารางท่ี 4.1  แสดงรายละเอียดจํานวนและรอยละของขอมูล (เพศ  อายุ  และระดับการศึกษา) 
 

รายละเอียด จํานวน/คน รอยละ 

เพศ 
 ชาย 
 หญิง 

รวม 

 
145 
231 
376 

 
38.56 
61.44 

100.00 

อายุ 
 ต่ํากวา 20 ป 
 20 - 30 ป 
 31 - 40 ป 
 มากวา 40 ป 

รวม 

 
32 

180 
111 
53 

376 

 
8.51 

47.87 
29.52 
14.1 

100.00 

ระดับการศึกษา 
 มัธยมศึกษาตอนตน 
 มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา   
 อนุปริญญา (ปวส.) 
 ปริญญาตรี 
 สูงกวาปริญญาตรี 

รวม 

 
1 

30 
10 

226 
109 
376 

 
0.27 
7.98 
2.66 

60.11 
28.99 

100.00 
 

ท่ีมา: จากการสํารวจและการคํานวณ  

เพศ ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง จํานวน 231 คน คิดเปนรอยละ 61.44  
เพศชาย จํานวน 145 คน คิดเปนรอยละ 38.56 
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อายุ ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีอายุระหวาง 20 - 30 ป จํานวน 180 คน คิดเปน 
รอยละ 47.87 รองลงมามีอายุระหวาง 31 - 40 ป จํานวน 111 คน คิดเปนรอยละ 29.52  

ระดับการศึกษา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีระดับการศึกษาปริญญาตรี จํานวน  
226 คน คิดเปนรอยละ 60.11 รองลงมาคือ สูงกวาปริญญาตรี จํานวน 109 คน คิดเปนรอยละ 28.99 
 
4.2 อาชีพ  และรายไดเฉล่ียตอเดือน 
 
ตารางท่ี 4.2  แสดงรายละเอียดจํานวนและรอยละของขอมูล (อาชีพ และรายไดเฉล่ียตอเดือน) 
 

รายละเอียด จํานวน/คน รอยละ รายไดเฉล่ียตอเดือน/บาท 

อาชีพ และรายไดเฉล่ียตอเดือน 
 นักเรียน / นักศึกษา 
 ขาราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ 
 แพทย 
 พยาบาล 
 เภสัชกร   
 ครู / อาจารย 
 ผูบริหารในบริษัท 
 พนักงานในบริษัท 
 วิศวกร 

 ชางเทคนิค 
 เกษตรกรรม 
 ธุรกิจสวนตัว 
 วางงาน  
 อ่ืน ๆ 

รวม 

 
74 
60 
4 

10 
6 

18 
7 

102 
4 
4 
2 

68 
8 
9 

376 

 
19.68 
15.96 
1.06 
2.66 
1.6 

4.79 
1.86 

27.13 
1.06 
1.06 
0.53 

18.09 
2.13 
2.39 

100.00 

 
8689.19 

29,638.25 
107,500.00 
27,700.00 
53,833.33 
34,666.67 

102,857.10 
38,947.06 
36,125.00 
15,250.00 
20,000.00 
51,661.76 

0 
29,444.44 

 

ท่ีมา: จากการสํารวจและการคํานวณ  
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อาชีพ และรายไดตอเดือนเฉล่ีย ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีอาชีพเปนพนักงานบริษัท 
จํานวน 102 คน คิดเปนรอยละ 27.13 มีรายไดตอเดือนเฉล่ีย 38,947.06 บาท รองลงมาเปนนักเรียน / นักศึกษา 
จํานวน 74 คน มีรายไดตอเดือนเฉล่ีย 8689.19 บาท สวนอาชีพท่ีมีรายไดตอเดือนเฉล่ียมากท่ีสุด คือ 
อาชีพแพทย มีผูตอบแบบสอบถาม จํานวน 4 คน มีรายไดตอเดือนเฉล่ีย 107,500 บาท รองลงมา คือ 
ผูบริหารในบริษัท มีผูตอบแบบสอบถาม จํานวน 7 คน มีรายไดตอเดือนเฉล่ีย 102,857.10 บาท   
 
4.3 ความสะดวกในการเดินทางไปศูนยการคา หรือหางสรรพสินคา 

ไดมีการอธิบายคําถามขอนี้ว า ความสะดวกในการเดินทางไปศูนยการคาหรือ
หางสรรพสินคา หมายถึง ความรูสึกของผูตอบแบบสอบถามท่ีมีตอการเดินทางไปศูนยการคาหรือ
หางสรรพสินคา เชน มีความสะดวก  เนื่องจาก มีความจําเปนตองเดินทางผานศูนยการคาหรือ
หางสรรพสินคาเปนประจํา หรือบริเวณท่ีพักอาศัยมีศูนยการคาหรือหางสรรพสินคาตั้งอยู   
และไมมีความสะดวก เนื่องจาก การเดินทางไปศูนยการคาหรือหางสรรพสินคาตองใชเวลามาก  
มีการจราจรคับค่ัง ถึงแมศูนยการคาหรือหางสรรพสินคาจะต้ังอยูในบริเวณท่ีพักอาศัยก็ตาม  
 
ตารางท่ี 4.3  แสดงรายละเอียดจํานวนและรอยละของขอมูล (ความสะดวกในการเดินทางไปศูนยการคา
หรือหางสรรพสินคา) 
 

รายละเอียด จํานวน/คน รอยละ 

ความสะดวกในการเดินทางไปศูนยการคา หรือหางสรรพสินคา 
 มีความสะดวก 
 ไมมีความสะดวก 

รวม 

 
245 
131 
376 

 
65.16 
34.84 

100.00 
 

ท่ีมา: จากการสํารวจและการคํานวณ  

 
ความรูสึกของผูตอบแบบสอบถามตอการเดินทางไปศูนยการคาหรือหางสรรพสินคา 

สวนใหญมีความสะดวก จํานวน 245 คน คิดเปนรอยละ 65.16  และไมมีความสะดวก จํานวน 
131 คน คิดเปนรอยละ 34.84   
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4.4 ประสบการณการใชอินเทอรเน็ต  
 
ตารางท่ี 4.4  แสดงรายละเอียดจํานวนและรอยละของขอมูล (ประสบการณการใชอินเทอรเน็ต) 
 

รายละเอียด จํานวน/คน รอยละ 

ประสบการณการใชอินเทอรเน็ต 
 นอยกวา 10 ป (2 – 9 ป) 
 10 ป 
 มากกวา 10 ป (11 – 20 ป) 

รวม 

 
104 
122 
150 
376 

 
27.66 
32.45 
39.89 

100.00 

 

ท่ีมา: จากการสํารวจและการคํานวณ  

  

กลุมตัวอยางสวนใหญมีประสบการณการใชอินเทอรเน็ตมากกวา 10 ป จํานวน 150 คน
คิดเปนรอยละ 39.89 มีประสบการณการใชอินเทอรเน็ตอยูระหวาง 11 – 20 ป โดยเฉล่ีย 14.78 ป 
รองลงมา คือ 10 ป จํานวน 122 คน คิดเปนรอยละ 32.45 และนอยกวา 10 ป จํานวน 104 คน  
คิดเปนรอยละ 27.66 มีประสบการณการใชอินเทอรเน็ตอยูระหวาง 2 – 9 ป โดยเฉล่ีย 6.54 ป 
 
4.5 การมีคอมพิวเตอรสวนตัว  อุปกรณท่ีใชในการเชื่อมตออินเทอรเน็ต   สถานท่ีท่ีใชอินเทอรเน็ต   
และความสามารถในการออนไลนอินเทอรเน็ตตลอดเวลา 
 
 
 
 
 
 

DPU



46 

ตารางท่ี 4.5 แสดงรายละเอียดจํานวนและรอยละของขอมูล (การมีคอมพิวเตอรสวนตัว  อุปกรณท่ีใช
ในการเช่ือมตออินเทอรเน็ต สถานท่ีท่ีใชอินเทอรเน็ต และความสามารถในการออนไลน
อินเทอรเน็ตตลอดเวลา) 
 

รายละเอียด จํานวน/คน รอยละ 

การมีคอมพิวเตอรสวนตัว 
 มี 
 ไมมี 

รวม 

 
371 
5 

376 

 
98.67 
1.33 

100.00 

อุปกรณท่ีใชในการเช่ือมตออินเทอรเน็ต 
 คอมพิวเตอรแบบตั้งโตะ (desktop computer) 
 คอมพิวเตอรวางตัก (notebook computer) 
 เน็ตบุค (netbook) 
 แท็บเล็ต (tablet) 
 โทรศัพทมือถือแบบสมารทโฟน (smartphone) 

รวม 

 
151 
123 
13 
24 
65 

376 

 
40.16 
32.71 
3.46 
6.38 

17.29 
100.00 

สถานท่ีท่ีใชอินเทอรเน็ต 
 บาน/ท่ีพักอาศัย 
 สถานศึกษา   
 สถานท่ีทํางาน 
 รานท่ีใหบริการอินเทอรเน็ต 
 อ่ืน ๆ 

รวม 

 
270 
4 

99 
2 
1 

376 

 
71.81 
1.06 

26.33 
0.53 
0.27 

100.00 

ความสามารถในการออนไลนอินเทอรเน็ตตลอดเวลา 
 ได 
 ไมได 

รวม 

 
315 
61 

376 

 
83.78 
16.22 

100.00 
 
ท่ีมา: จากการสํารวจและการคํานวณ 
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การมีคอมพิวเตอรสวนตัว ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีคอมพิวเตอรสวนตัว 
จํานวน 371 คน คิดเปนรอยละ 98.67 และผูตอบแบบสอบถามท่ีไมมีคอมพิวเตอรสวนตัว มีจํานวน
5 คน คิดเปนรอยละ 1.33 

อุปกรณ ท่ี ใช ในการ เ ช่ื อมต อ อิน เทอร เน็ ต  ผู ตอบแบบสอบถามส วนใหญ 
ใชคอมพิวเตอรแบบตั้งโตะ (desktop computer) ในการเช่ือมตออินเทอรเน็ตมากท่ีสุด จํานวน 
151 คน  คิดเปนรอยละ 40.16 รองลงมา คือ ใชคอมพิวเตอรวางตัก (notebook computer) จํานวน 
123 คน  คิดเปนรอยละ 32.71  

สถานท่ี ท่ีใช อินเทอร เน็ต  ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญใช อินเทอร เน็ตจาก 
บาน/ท่ีพักอาศัย จํานวน 270 คน คิดเปนรอยละ 71.81 รองลงมา คือ ใชจากสถานท่ีทํางาน จํานวน 
99 คน คิดเปนรอยละ 26.33 

ความสามารถในการออนไลน อินเทอร เน็ตตลอดเวลา  ผูตอบแบบสอบถาม 
สวนใหญสามารถออนไลนอินเทอรเน็ตไดตลอดเวลา จํานวน 315 คน คิดเปนรอยละ 83.78  และ 
ไมสามารถออนไลนไดตลอดเวลา จํานวน 61 คน คิดเปนรอยละ 16.22 

 
4.6 วัตถุประสงคในการใชอินเทอรเน็ต 
 เปนคําถามท่ีผูตอบแบบสอบถามสามารถเลือกตอบไดมากกวา 1 คําตอบ 
 
ตารางท่ี 4.6  แสดงรายละเอียดจํานวนและรอยละของขอมูล (วัตถุประสงคในการใชอินเทอรเน็ต) 
 

รายละเอียด 
จํานวน/คน 
(N = 376) 

รอยละ 

วัตถุประสงคในการใชอินเทอรเน็ต 
 รับ – สงจดหมายอิเล็กทรอนิกส (e-mail) 
 คนหาขอมูลเรื่องตาง ๆ 
 คนหาสินคาและบริการท่ีตองการ 
 ใช Social Network 
 อานและแสดงความคิดเหน็ในเว็บบอรด 
 ชมละครโทรทัศนและภาพยนตร 
 ติดตามขาวสารเร่ืองตาง ๆ 

 
270 
317 
243 
304 
253 
103 
259 

 
71.81 
84.31 
64.63 
80.85 
67.29 
27.39 
68.88 
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ตารางท่ี 4.6  (ตอ) 
 

รายละเอียด 
จํานวน/คน 
(N = 376) 

รอยละ 

วัตถุประสงคในการใชอินเทอรเน็ต 
 ซ้ือสินคาและบริการ 
 เลนเกม 
 อ่ืน ๆ  

 
230 
103 
14 

 
61.17 
27.39 
3.72 

 

ท่ีมา: จากการสํารวจและการคํานวณ  

 
วัตถุประสงคท่ีกลุมตัวอยางใชอินเทอรเน็ตมากท่ีสุด คือ ใชคนหาขอมูลเร่ืองตาง ๆ 

จํานวน 317 คน (N = 376) คิดเปนรอยละ 84.31   รองลงมา คือ ใช Social Network จํานวน 304 คน 
(N = 376) คิดเปนรอยละ 80.85  ท้ังนี้ มีกลุมตัวอยางท่ีใชอินเทอรเน็ตในการซ้ือสินคาและบริการ  
จํานวน 230 คน (N = 376) คิดเปนรอยละ 61.17 
 
4.7 มูลคาการซ้ือสินคาและบริการในระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกสในรอบ 3 เดือน 
 
ตารางท่ี 4.7  แสดงรายละเอียดจํานวนและรอยละของขอมูล (มูลคาการซ้ือสินคาและบริการในระบบ
พาณิชยอิเล็กทรอนิกสในรอบ 3 เดือน) 
 

รายละเอียด จํานวน/คน รอยละ 

มูลคาการซ้ือสินคาและบริการในระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกส 
 นอยกวา 10,000 บาท (0 – 9800 บาท) 
 10,000 บาท 
 มากกวา 10,000 บาท (10,040 – 100,000 บาท) 

รวม 

 
262 
33 
81 

376 

 
69.69 
8.76 

21.55 
100.00 

ท่ีมา: จากการสํารวจและการคํานวณ  
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กลุมตัวอย างสวนใหญ ซ้ือสินคาและบริการในระบบพาณิชย อิ เ ล็กทรอนิกส 
ในรอบ 3 เดือน นอยกวา 10,000 บาท จํานวน 262 คน คิดเปนรอยละ 69.69 มีมูลคาการซ้ือ 
อยูระหวาง 0 – 9,800 บาท โดยเฉล่ีย  3,021.06 บาท  รองลงมา คือ  มากกวา 10,000 บาท  
จํานวน 81 คน คิดเปนรอยละ 21.55 มีมูลคาการซ้ืออยูระหวาง 10,040 – 100,000 บาท โดยเฉล่ีย 
22,817.43 บาท  และ 10,000 บาท จํานวน 33 คน คิดเปนรอยละ 8.76  

 
4.8 สัดสวนของการซ้ือสินคาและบริการในระบบพาณิชย อิ เล็กทรอนิกส  เ ม่ือเทียบกับซ้ือ 
ในชองทางปรกติ 
 
ตารางท่ี 4.8  แสดงรายละเอียดจํานวนและรอยละของขอมูล (สัดสวนของการซ้ือสินคาและบริการ 
ในระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกส เม่ือเทียบกับซ้ือในชองทางปรกติ) 
 

รายละเอียด จํานวน/คน รอยละ 

สัดสวนของการซ้ือสินคาและบริการในระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกส  
เม่ือเทียบกับการซ้ือในชองทางปรกติ  
 มากกวารอยละ 50 
 รอยละ 50 
 นอยกวารอยละ 50 

รวม 

 
 

54 
61 

261 
376 

 
 

14.36 
16.22 
69.41 

100.00 
 

ท่ีมา: จากการสํารวจและการคํานวณ  

กลุมตัวอยางสวนใหญซ้ือสินคาและบริการในระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกสนอยกวา 
รอยละ 50 เม่ือเทียบกับการซ้ือในชองทางปรกติ จํานวน 261 คน คิดเปนรอยละ 69.41 รองลงมา  
คือ ซ้ือในระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกสรอยละ 50 จํานวน 61 คน คิดเปนรอยละ 16.22 และ 
ซ้ือในระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกส มากกวารอยละ 50 จํานวน 54 คน คิดเปนรอยละ 14.36  
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4.9 สินคาและบริการท่ีกลุมตัวอยางเคยซ้ือในระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกส  
 เปนคําถามท่ีผูตอบแบบสอบถามสามารถเลือกตอบไดมากกวา 1 คําตอบ 
 
ตารางท่ี 4.9 แสดงรายละเอียดจํานวนและรอยละของขอมูล (สินคาและบริการที่กลุมตัวอยางเคยซ้ือ 
ในระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกส) 
 

รายละเอียด 
จํานวน/คน 
(N = 376) 

รอยละ 

สินคาและบริการท่ีกลุมตัวอยางเคยซ้ือในระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกส 
กลุมสินคาดิจิตอล (ซ้ือดวยวิธิการดาวนโหลด) 
 หนังสืออิเล็กทรอนิกส (electronic book) 
 โปรแกรมคอมพิวเตอร 
 เพลง / ภาพยนตร 
 อ่ืน ๆ 
กลุมสินคาอิเล็กทรอนิกส 
 คอมพิวเตอร/คอมพิวเตอรวางตัก 
 อุปกรณคอมพิวเตอร 
 เน็ตบุค (netbook)/แท็บเล็ต (tablet) 
 โทรศัพทมือถือ 
 โทรศัพทมือถือแบบสมารทโฟน 
 อุปกรณโทรศัพทมือถือ 
 กลองถายรูปดิจิตอล และอุปกรณ 
 แผนโปรแกรมคอมพิวเตอร 
 อ่ืน ๆ 
กลุมสินคาเคร่ืองประดับและของใชสวนตัว 
 เส้ือผา เคร่ืองแตงกาย 
 น้ําหอมและเครื่องสําอาง 
 กระเปาสะพาย 
 นาฬิกาขอมือและเคร่ืองประดับ 
 อ่ืน ๆ 

 
 

44 
64 
66 
42 
 

21 
46 
22 
26 
30 
66 
25 
15 
15 
 

183 
121 
84 
79 
15 

 
 

11.70 
17.02 
17.55 
11.17 

 
5.58 

12.23 
5.58 
6.91 
7.98 

17.55 
6.65 
3.99 
3.99 

 
48.67 
32.18 
22.34 
21.01 
3.99 
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ตารางท่ี 4.9 (ตอ) 
 

รายละเอียด 
จํานวน/คน 
(N = 376) 

รอยละ 

กลุมสินคาสําหรับใชบริโภค 
 อาหารและเครื่องดื่ม 
 วิตามิน และอาหารเสริม 
 วัตถุดิบในการปรุงอาหาร 
 อ่ืน ๆ 
กลุมสินคาอ่ืน ๆ 
 หนังสือ 
 เพลง / ภาพยนตร ในรูปแบบดีวีดี ซีด ี
 กลองถายรูปแบบใชฟลม 
 อุปกรณกฬีา และเคร่ืองออกกําลังกาย 
 เคร่ืองใชไฟฟา 
 เฟอรนิเจอรของแตงบาน 
 ของเลน ของสะสม 
 ของเกา ของโบราณ 
 อ่ืน ๆ 
กลุมบริการ 
 สํารองที่พัก 
 ทัวรทองเท่ียว 
 ซ้ือต๋ัวโดยสารรถทัวร/รถไฟ 
 ซ้ือต๋ัวโดยสารเคร่ืองบิน 
 อ่ืน ๆ 

 
47 

117 
7 
9 
 

127 
51 
3 

27 
30 
8 

83 
12 
14 
 

156 
61 
40 

142 
16 

 
4.52 

31.12 
1.86 
2.39 

 
33.77 
13.56 
0.80 
7.18 
7.98 
2.13 

22.07 
3.19 
3.72 

 
41.49 
16.22 
10.64 
37.76 
4.25 

 

ท่ีมา: จากการสํารวจและการคํานวณ  
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สินคาท่ีกลุมตัวอยางสวนใหญเคยซ้ือในระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกส คือ กลุมสินคา
เคร่ืองประดับและของใชสวนตัว ประเภทเส้ือผา เคร่ืองแตงกาย  จํานวน 183 คน (N = 376) คิดเปน
รอยละ 48.67   รองลงมา คือ กลุมบริการ ประเภทการสํารองท่ีพักซ่ึงมีผูซ้ือ จํานวน 156 คน  
(N = 376) คิดเปนรอยละ 41.49  

 
4.10 วิธีการชําระเงิน 
 
ตารางท่ี 4.10 แสดงรายละเอียดจํานวนและรอยละของขอมูล (วิธีการชําระเงิน) 
 

รายละเอียด จํานวน/คน รอยละ 

วิธีการชําระเงินท่ีกลุมตัวอยางใชในการซ้ือสินคาและบริการ
ในระบบพาณชิยอิเล็กทรอนกิส 
 นัดพบเพื่อรับสินคาและชําระเงิน 
 โอนเงินเขาบัญชีผูขาย 
 ชําระผานบัตรเครดิต 
 ชําระผานบัตรเดบิต 
 ใชบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส 
 ใชวิธีการชําระเงินปลายทาง 
 อ่ืน ๆ 

รวม 

 
 

2  
246  
102 
15 
2 
5 
4 

376 

 
 

0.53  
65.43  
27.13 
3.99 
0.53 
1.33 
1.06 

100.00 

 

ท่ีมา: จากการสํารวจและการคํานวณ  

ในการซ้ือสินคาและบริการในระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกส กลุมตัวอยางสวนใหญชําระเงิน
ดวยวิธีโอนเงินเขาบัญชีผูขาย จํานวน 246 คน คิดเปนรอยละ 65.43  เนื่องจาก ในสภาพการณปจจุบัน 
พบวา มีผูประกอบการพาณิชยอิเล็กทรอนิกสจํานวนมากยังไมมีระบบการชําระเงินผานบัตรเครดิต 
ซ่ึงสวนใหญเปนผูประกอบการรายยอย โดยจะยื่นขอเสนอใหผูซ้ือชําระเงินคาสินคาดวยวิธีการ 
โอนเงินเขาบัญชีธนาคาร  เนื่องจาก มีความสะดวกรวดเร็วและสามารถตรวจสอบการโอนผานระบบ
ออนไลนไดทันที และผูบริโภคที่ไมมีบัตรเครดิตหรือมีความกังวลในการกรอกขอมูลบัตรเครดิต 
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ผานระบบออนไลนก็ มีความประสงค ท่ีจะใชวิ ธีการชําระเ งินดวยการโอนเงินเขาบัญชี
ผูประกอบการเชนกัน โดยผูบริโภคจะทําการตรวจสอบขอมูลความนาเช่ือถือของผูประกอบการ
กอนท่ีจะทําการโอนเงิน 

รองลงมา คือ ชําระผานบัตรเครดิต จํานวน 102 คน คิดเปนรอยละ 27.13  ซ่ึงเปน 
ชองทางการชําระเงินท่ีผูบริโภคสามารถจายเงินใหกับธนาคารเจาของบัตรได ภายหลังจากท่ีได 
ทําการซ้ือสินคาแลว ประมาณ 30 - 55 วัน ตามเง่ือนไขท่ีแตละธนาคารกําหนด โดยไมตองชําระ
คาบริการและดอกเบี้ย    

 
4.11 ปญหาท่ีพบจากการซ้ือสินคาและบริการในระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกส 
 เปนคําถามท่ีผูตอบแบบสอบถามสามารถเลือกตอบไดมากกวา 1 คําตอบ 
 
ตารางท่ี 4.11 แสดงรายละเอียดจํานวนและรอยละของขอมูล (ปญหาที่พบจากการซ้ือสินคาและ
บริการในระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกส) 

 

รายละเอียด 
จํานวน/คน 
(N = 376) 

รอยละ 

ปญหาทีพ่บจากการซ้ือสินคาและบริการในระบบพาณิชย
อิเล็กทรอนิกส 
 มีข้ันตอนการส่ังซ้ือท่ียุงยาก ซับซอน 
 ไดรับสินคาลาชา 
 สินคาสูญหายระหวางการจัดสง 
 คุณภาพของสินคาไมตรงตามท่ีโฆษณา 
 อ่ืน ๆ 
 ไมพบปญหา 

 
 

77 
115  
18 

158 
15 

118 

 
 

20.48  
30.59  
4.79 

42.02 
3.99 

31.38 

 

ท่ีมา: จากการสํารวจและการคํานวณ  
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ปญหาท่ีกลุมตัวอยางพบจากการซ้ือสินคาและบริการในระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกส 
มากท่ีสุด คือ คุณภาพของสินคาไมตรงตามท่ีโฆษณา จํานวน 158 คน (N = 376) คิดเปนรอยละ 
42.02 รองลงมา คือ ไดรับสินคาลาชา จํานวน 115 คน (N = 376) คิดเปนรอยละ 30.59  
และมีกลุมตัวอยางท่ีไมพบปญหาจากการซื้อสินคาและบริการในระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกส  
จํานวน 118 คน (N = 376) คิดเปนรอยละ 31.38  
 
4.12 ความพึงพอใจในปจจัยดานตนทุนธุรกรรมของการซ้ือสินคาและบริการในระบบพาณิชย
อิเล็กทรอนิกส  
 
ตารางท่ี 4.12 แสดงรายละเอียดขอมูลความพึงพอใจในปจจัยดานตนทุนธุรกรรมของการซ้ือสินคา
และบริการในระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกส (N = 376) 
 

ปจจัยดานตนทุนธุรกรรม 
ระดับความพงึพอใจ 

นอย 
ท่ีสุด 

นอย ปานกลาง มาก มาก
ท่ีสุด 

1. การคนหาสินคาในอินเทอรเน็ต 
ทําไดงาย ใชเวลานอย และสามารถ
เปรียบเทียบราคาสินคาไดสะดวก
กวาชองทางปรกติ 

7 
(1.86) 

14 
(3.72) 

83 
(22.07) 

165 
(43.88) 

107 
(28.47) 

2. การซ้ือสินคาในระบบพาณิชย
อิเล็กทรอนิกสไมมีคาเสียเวลา 
ในการเดินทาง 

7 
(1.86) 

10 
(2.66) 

57 
(15.16) 

147 
(39.10) 

155 
(41.22) 

3. การซ้ือสินคาในระบบพาณิชย
อิเล็กทรอนิกสไมตองการเปดเผย
ตัวตนในการซ้ือสินคา 

68 
(18.09) 

61 
(16.22) 

114 
(30.32) 

84 
(22.34) 

49 
(13.03) 

 

ท่ีมา: จากการสํารวจและการคํานวณ  
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จากการสํารวจ ระดับความพึงพอใจของกลุมตัวอยางเกี่ยวกับปจจัยดานตนทุนธุรกรรม
การซ้ือสินคาและบริการในระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกส พบวา  

1. การคนหาสินคาในอินเทอรเน็ต ทําไดงาย ใชเวลานอย และสามารถเปรียบเทียบราคา
สินคาไดสะดวกกวาชองทางปรกติ พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญมีระดับความพึงพอใจมาก  
จํานวน 165 คน (N = 376) คิดเปนรอยละ 43.88 รองลงมามีระดับความพึงพอใจมากท่ีสุด  
จํานวน 107 คน (N = 376) คิดเปนรอยละ 28.47 

2. การซ้ือสินคาผานอินเทอรเน็ตไมมีคาเสียเวลาในการเดินทาง พบวา กลุมตัวอยาง 
สวนใหญมีระดับความพึงพอใจมากที่สุด จํานวน 155 คน (N = 376) คิดเปนรอยละ 41.22 รองลงมา
มีระดับความพึงพอใจมาก จํานวน 107 คน (N = 376) คิดเปนรอยละ 28.47 

3. ไมตองการเปดเผยตัวตนในการซ้ือสินคา พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญ 
มีระดับความพึงพอใจปานกลาง จํานวน 114 คน (N = 376) คิดเปนรอยละ 30.32 รองลงมา 
มีระดับความพึงพอใจมาก จํานวน 84 คน (N = 376) คิดเปนรอยละ 22.34 
 
4.13 ความพึงพอใจในปจจัยดานพฤติกรรมผูบริโภคของการซ้ือสินคา และบริการในระบบพาณิชย
อิเล็กทรอนิกส 
 
ตารางท่ี 4.13 แสดงรายละเอียดขอมูลความพึงพอใจในปจจัยดานพฤติกรรมผูบริโภคของการซ้ือ
สินคาและบริการในระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกส (N = 376) 
 

ปจจัยดานตนทุนธุรกรรม 
ระดับความพงึพอใจ 

นอย 
ท่ีสุด 

นอย ปานกลาง มาก มาก
ท่ีสุด 

1. การซ้ือสินคาในระบบพาณชิย
อิเล็กทรอนิกสสามารถส่ังซ้ือได  
24 ช่ัวโมง 

2 
(0.52) 

16 
(4.26) 

67 
(17.82) 

154 
(40.96) 

137 
(36.44) 

2. สินคาท่ีซ้ือในระบบพาณิชย
อิเล็กทรอนิกสไมมีจําหนาย 
ในชองทางปรกติ 

16 
(4.25) 

42 
(11.17) 

105 
(27.93) 

114 
(30.32) 

99 
(26.33) 
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ตารางท่ี 4.13 (ตอ) 

 

ปจจัยดานตนทุนธุรกรรม 
ระดับความพงึพอใจ 

นอย 
ท่ีสุด 

นอย ปานกลาง มาก มาก
ท่ีสุด 

3. การซ้ือสินคาในระบบพาณชิย
อิเล็กทรอนิกสมีบริการจัดสงถึงท่ี 

1 
(0.26) 

11 
(2.93) 

52 
(13.83) 

163 
(43.35) 

149 
(39.63) 

4. สินคาท่ีจําหนายในระบบพาณิชย
อิเล็กทรอนิกสมีราคาถูกกวาซ้ือจาก
ชองทางปรกติ 

9 
(2.39) 

33 
(8.78) 

147 
(39.10) 

118 
(31.38) 

69 
(18.35) 

 

ท่ีมา: จากการสํารวจและการคํานวณ  

 

จากการสํารวจ ระดับความพึงพอใจของกลุมตัวอยางเกี่ยวกับปจจัยดานพฤติกรรม
ผูบริโภคของการซ้ือสินคาและบริการในระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกส  พบวา  

1. การซื้อสินคาในระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกส สามารถส่ังซ้ือได 24 ช่ัวโมง พบวา 
กลุมตัวอยางสวนใหญมีระดับความพึงพอใจมาก จํานวน 154 คน (N = 376) คิดเปนรอยละ 40.96 
รองลงมามีระดับความพึงพอใจมากที่สุด จํานวน 137 คน (N = 376) คิดเปนรอยละ 36.44 

2. สินคาท่ีซ้ือในระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกส ไมมีจําหนายในชองทางปรกติ พบวา  
กลุมตัวอยางสวนใหญมีระดับความพึงพอใจมาก จํานวน 114 คน (N = 376) คิดเปนรอยละ 30.32 
รองลงมามีระดับความพึงพอใจมากที่สุด จํานวน 99 คน (N = 376) คิดเปนรอยละ 26.33 

3. การซ้ือสินคาในระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกส มีบริการจัดสงถึงท่ี พบวา กลุมตัวอยาง
สวนใหญมีระดับความพึงพอใจมาก จํานวน 163 คน (N = 376) คิดเปนรอยละ 43.35 รองลงมา 
มีระดับความพึงพอใจมากที่สุด จํานวน 149 คน (N = 376) คิดเปนรอยละ 39.63 

4. สินคาท่ีจําหนายในระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกส มีราคาถูกกวาซ้ือจากชองทางปรกติ 
พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญมีระดับความพึงพอใจปานกลาง จํานวน 147 คน (N = 376) คิดเปน 
รอยละ 39.10 รองลงมามีระดับความพึงพอใจมาก จํานวน 118 คน (N = 376) คิดเปนรอยละ 31.38 
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4.14  ผลการทดสอบสมมติฐาน 
ไดทําการทดสอบสมมติฐานโดยวิธีการวิเคราะหสมการถดถอย (Regression Analysis) 

เพ่ือหาความสัมพันธระหวางตัวแปรอิสระ (Independent variable : X) ท่ีนาจะมีความสัมพันธ 
กับตัวแปรตาม (Dependent variable : Y) ตามขอสมมติฐานท่ีไดกําหนดไวในเบ้ืองตน วา เพศ (X1) 
รายไดตอเดือน (X2)  การมีคอมพิวเตอรสวนตัว (X3)  การออนไลนอินเทอรเน็ตไดตลอดเวลา (X4)  
ประสบการณการใชอินเทอรเน็ต (X5)  ระดับความพึงพอใจในปจจัยดานตนทุนธุรกรรมของการซ้ือ
สินคาและบริการในระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกส (X6)   และระดับความพึงพอใจในปจจัยดาน
พฤติกรรมผูบริโภคของการซ้ือสินคาและบริการในระบบพาณิชย อิ เ ล็กทรอนิกส  (X7) 
มีความสัมพันธกับมูลคาการซ้ือสินคาและบริการในระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกส (Y) โดยผลการ
ทดสอบปรากฏ ดังนี้ 

 
ตารางท่ี 4.14  แสดงผลการวิเคราะหสมการถดถอย (Regression Analysis) ของตัวแปรอิสระ (X1 - X7) 

        (a  Dependent Variable: Y) 

Model 

Unstandardized Coefficients 
Standardized 
Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) -6721.517 5263.093  -1.277 .202 

x1 6365.533 926.756 .296 6.869 .000 

x2 .092 .010 .406 9.337 .000 

x3 406.082 3988.262 .004 .102 .919 

x4 1598.148 1200.307 .058 1.331 .184 

x5 466.216 117.722 .171 3.960 .000 

x6 812.830 728.494 .052 1.116 .265 

x7 -224.672 836.541 -.012 -.269 .788 

 

ท่ีมา: จากการวิเคราะห ดวยโปรแกรม SPSS 
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จากผลการวิเคราะหสมการถดถอย (Regression Analysis) ในตารางท่ี  4.14 พบวา  
เพศ (X1)  รายไดตอเดือน (X2)  และประสบการณการใชอินเทอรเน็ต (X5)  มีความสัมพันธกับมูลคา
การซ้ือสินคาและบริการในระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกส (Y) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05   

สวนการมีคอมพิวเตอรสวนตัว (X3)  การออนไลนอินเทอรเน็ตไดตลอดเวลา (X4)   
ระดับความพึงพอใจในปจจัยดานตนทุนธุรกรรมของการซ้ือสินคาและบริการในระบบพาณิชย
อิเล็กทรอนิกส (X6)   และระดับความพึงพอใจในปจจัยดานพฤติกรรมผูบริโภคของการซ้ือสินคา
และบริการในระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกส (X7) ไมมีนัยสําคัญทางสถิติ  

จึงไดทําการวิเคราะหสมการถดถอย (Regression Analysis) เฉพาะนําตัวแปรอิสระท่ีมี
ความสัมพันธกับตัวแปรตามอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ซ่ึงประกอบดวย เพศ (X1)  รายไดตอเดือน (X2)  
และประสบการณการใชอินเทอรเน็ต (X5) โดยปรากฏผลการวิเคราะห ดังนี้ 
 
ตารางท่ี 4.15  แสดงผลการวิเคราะหสมการถดถอย (Regression Analysis) ของตัวแปรอิสระ (X1 , X2  , X5) 
 
        (a  Dependent Variable: Y) 

Model 

Unstandardized Coefficients 
Standardized 
Coefficients 

t Sig B Std. Error Beta 

1 (Constant) -2790.413 1385.846   -2.014 .045 
  X1 6453.686 914.035 .301 7.061 .000 
  X2 .094 .010 .415 9.627 .000 
  X5 457.621 117.116 .168 3.907 .000 

 
ท่ีมา: จากการวิเคราะห ดวยโปรแกรม SPSS 

 
ผลการวิเคราะหดังกลาวมีคา สามารถเขียนเปนสมการไดดังนี้ 
 
 

                                                            
 

มูลคาการซ้ือสินคาและบริการใน

ระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกส (Y) 
= 

- 2790.413 + 6453.686 (X1) + .094 (X2) + 457.621(X5) 
 (-2.014)           (7.061)            (9.627)      (3.907) 

R Square   =  .328 , Durbin-Watson  =   1.939 
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การทดสอบสมมติฐานโดยวิธีการวิเคราะหสมการถดถอย (Regression Analysis) 
สามารถอธิบายผลการทดสอบไดดังนี้ 

สมมติฐานท่ี 1 เพศ (X1)  มีความสัมพันธตอมูลคาการซ้ือสินคาและบริการในระบบ
พาณิชยอิเล็กทรอนิกส โดยเพศชายนาจะมีมูลคาในการซ้ือสินคาและบริการในระบบพาณิชย
อิเล็กทรอนิกสมากกวาเพศหญิง  เนื่องจาก เพศชายยึดติดกับบทบาทการเปนผูนํา มีความสามารถ 
ในการตัดสินใจโดยไมตองปรึกษาผูอ่ืน และมีพฤติกรรมการตัดสินใจซ้ือรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
มากกวาเพศหญิง (β1 > 0) 

ผลการวิ เคราะห  พบวา  ปจจัยดานเพศ  มีความสัมพันธกับมูลคาการซ้ือสินคา 
และบริการในระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกสอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ท่ีระดับ 0.05 โดยมีคา 
สัมประสิทธ์ิการถดถอย (B) เทากับ 6453.686 หมายความวา กลุมตัวอยางท่ีใชในการสํารวจคร้ังนี้  
ผูท่ีเปนเพศชายจะมีมูลคาการซ้ือสินคาและบริการในระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกสในรอบ 3 เดือน 
มากข้ึน 6453.686  บาท  โดยสมมติใหตัวแปรอ่ืนคงท่ี 

สมมติฐานท่ี 2 รายไดตอเดือน (X2) มีความสัมพันธตอมูลคาการซ้ือสินคาและบริการ 
ในระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกส  เนื่องจาก รายไดเปนปจจัยหนึ่งในการกําหนดอุปสงค ซ่ึงผูท่ีมี
รายไดมากนาจะมีมูลคาในการซ้ือมาก (β2 > 0) 

ผลการวิเคราะห พบวา ปจจัยดานรายได มีความสัมพันธในทิศทางเดียวกันกับมูลคา 
การซื้อสินคาและบริการในระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกสอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05  
โดยมีคาสัมประสิทธ์ิการถดถอย (B) เทากับ .094  หมายความวา หากกลุมตัวอยางมีรายไดเพิ่มข้ึน  
1 บาท จะนําไปใชในการซื้อสินคาและบริการในระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกส 9.4 สตางค  
โดยสมมติใหตัวแปรอ่ืนคงท่ี 

สมมติฐานท่ี 3 ประสบการณการใชอินเทอรเน็ต (X5)  เปนปจจัยท่ีมีผลตอมูลคาการซ้ือ
สินคาและบริการในระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกส  ซ่ึงผูท่ีมีประสบการณการใชอินเทอรเน็ตมาก 
จะมีความคุนเคยกับระบบตาง ๆ ในอินเทอรเน็ตเปนอยางดี จึงนาจะมีมูลคาในการซ้ือมาก (β5 > 0) 

ผลการวิเคราะห พบวา ปจจัยดานประสบการณการใชอินเทอรเน็ต มีความสัมพันธใน
ทิศทางเดียวกันกับมูลคาการซ้ือสินคาและบริการในระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกสอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ 0.05 โดยมีคาสัมประสิทธ์ิการถดถอย (B) เทากับ 457.621 หมายความวา  
หากกลุมตัวอยางมีประสบการณการใชอินเทอรเน็ตเพิ่มข้ึน 1 ป จะมีมูลคาการซ้ือสินคาและบริการ
ในระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกสเพิ่มข้ึน 457.621 บาท โดยสมมติใหตัวแปรอ่ืนคงท่ี 
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4.15 ขอวิจารณผลการทดสอบสมมติฐาน 
การศึกษาในคร้ังนี้มีขอสมมติฐานท่ีไดกําหนดไวในเบ้ืองตน จํานวน 7 ขอ ซ่ึงไดทําการ

ทดสอบขอสมมติฐานดวยวิธีการวิเคราะหสมการถดถอย (Regression Analysis) โดยสามารถวิจารณ 
ผลการทดสอบ ไดดังนี้ 

ขอสมมติฐานท่ี 1 เพศ  พบวา มีความสัมพันธกับมูลคาการซ้ือสินคาและบริการ 
ในระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกสอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ซ่ึงเพศชายมีมูลคาการซ้ือ
สินคาและบริการในระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกสเฉล่ีย 36,926.86 บาท และเพศหญิงมีมูลคาการซ้ือ
เฉล่ีย 32,238.10 บาท  ซ่ึงเปนไปตามขอสมมติฐานที่ไดกําหนดไววา เพศชาย นาจะมีมูลคาการซ้ือ
สินคาและบริการในระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกสมากกวาเพศหญิง เนื่องจาก เพศชายมีภาวะความ
เปนผูนํามากกวาเพศหญิง สามารถตัดสินใจซ้ือสินคาท่ีมีราคาสูงไดโดยไมตองขอคําปรึกษาจากผูอ่ืน 
อีกท้ังมีพฤติกรรมการตัดสินใจซ้ือรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 

จากการสํารวจพบวา สินคาท่ีกลุมตัวอยางเพศชายเคยซ้ือในระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกส
มากกวาเพศหญิง ไดแก กลุมสินคาอิเล็กทรอนิกส ประเภทอุปกรณคอมพิวเตอร  โทรศัพทมือถือ
แบบสมารทโฟน กลองถายรูปดิจิตอลและอุปกรณ  รวมถึงกลุมสินคาอ่ืน ๆ ประเภทอุปกรณกีฬา
และเคร่ืองออกกําลังกาย   ซ่ึงสินคาเหลานี้ มีมูลคาสูงกวาสินคาท่ีกลุมตัวอยางเพศหญิงเคยซ้ือ 
ในระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกส คือ กลุมสินคาเคร่ืองประดับและของใชสวนตัว ประเภทเส้ือผา
เคร่ืองแตงกาย 

ขอสมมติฐานท่ี 2 รายไดตอเดือน พบวา มีความสัมพันธกับมูลคาการซ้ือสินคาและ
บริการในระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกสอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ซ่ึงเปนไปตาม 
ขอสมมติฐานท่ีไดกําหนดไววา ผูท่ีมีรายไดมากนาจะมีมูลคาในการซ้ือสินคาและบริการในระบบ
พาณิชยอิเล็กทรอนิกสมาก  เนื่องจาก รายไดเปนปจจัยหนึ่งในการกําหนดอุปสงค และผูท่ีมีรายได
มากจะมีตนทุนคาเสียโอกาสมาก หากตองเดินทางไปซ้ือสินคาในชองทางปรกติ 

จากการสํารวจพบวา กลุมตัวอยางท่ีมีรายไดตอเดือนมากท่ีสุด คือ กลุมท่ีมีอาชีพเปน
แพทย มีรายไดตอเดือนเฉล่ีย 107,500 บาท  มีมูลคาการซ้ือสินคาและบริการในระบบพาณิชย
อิเล็กทรอนิกสเฉล่ีย 26,250 บาท รองลงมา คือ กลุมท่ีมีอาชีพเปนผูบริหารในบริษัท มีรายได 
ตอเดือนเฉล่ีย 102,857.10 บาท มีมูลคาการซ้ือสินคาและบริการในระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกส
เฉล่ีย 24,685.71 บาท   
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ขอสมมติฐานท่ี 3 การมีคอมพิวตอรสวนตัว พบวา มีความสัมพันธกับมูลคาการซ้ือ
สินคาและบริการในระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกสอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05  

จากการสํารวจพบวา กลุมตัวอยางสวนใหญมีคอมพิวเตอรสวนตัว จํานวน 371 คน และ
ไมมีคอมพิวเตอรสวนตัว จํานวน 5 คน  โดยสภาพการณปจจุบันคอมพิวเตอรมีราคาจําหนายท่ีถูกลง 
และสามารถใชประโยชนไดท้ังดานการศึกษาและดานการทํางาน จึงมีผูใชงานอยางแพรหลาย 
ท้ังในกรุงเทพและตางจังหวัด ซ่ึงไมสงผลตอมูลคาการซ้ือสินคาและบริการในระบบพาณิชย
อิเล็กทรอนิกส 

ขอสมมติฐานท่ี 4 การออนไลนอินเทอรเน็ตไดตลอดเวลา พบวา มีความสัมพันธ 
กับมูลคาการซ้ือสินคาและบริการในระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกสอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ 
ท่ีระดับ 0.05 

จากการสํารวจพบวา  กลุมตัวอยางสวนใหญสามารถออนไลน อินเทอร เน็ต 
ไดตลอดเวลา จํานวน 315 คน และท่ีไมสามารถออนไลนอินเทอรเน็ตไดตลอดเวลา จํานวน 61 คน
โดยสภาพการณปจจุบันผูใชอินเทอรเน็ตสวนใหญสามารถออนไลนอินเทอรเน็ตไดตลอดท้ังวัน
เพราะการใหบริการอินเทอรเน็ตแบบเหมาจายเปนรายเดือนมีคาบริการถูกลง สามารถใชงาน 
ไดอยางไมจํากัดเวลา  การออนไลนอินเทอรเน็ตไดตลอดเวลาจึงเปนเหมือนปจจัยพื้นฐาน 
ของการใช อินเทอร เน็ต  ซ่ึงไมสงผลตอมูลคาการซ้ือสินคาและบริการในระบบพาณิชย
อิเล็กทรอนิกส 

ขอสมมติฐานท่ี 5 ประสบการณการใชอินเทอรเน็ต พบวา มีความสัมพันธกับมูลคา 
การซื้อสินคาและบริการในระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกสอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05  
ซ่ึงเปนไปตามขอสมมติฐานท่ีไดกําหนดไววาผูท่ีมีประสบการณการใชอินเทอรเน็ตมากจะมี
ความคุนเคยกับระบบตาง ๆ ในอินเทอรเน็ตเปนอยางดี  จึงนาจะมีมูลคาในการซ้ือมาก 

จากการสํารวจพบวา กลุมตัวอยางมีประสบการณการใชอินเทอรเน็ตอยูระหวาง 2 - 20 ป
เฉล่ียอยูท่ี 10.95 ป  การวิเคราะหสมการถดถอย (Regression Analysis) พบวา ประสบการณการใช
อินเทอรเน็ตมีความสัมพันธไปในทิศทางเดียวกันกับมูลคาการซ้ือสินคาและบริการในระบบ
พาณิชยอิเล็กทรอนิกส  กลาวคือ หากกลุมตัวอยางมีประสบการณการใชอินเทอรเน็ตเพิ่มข้ึน 1 ป  
จะมีมูลคาการซ้ือสินคาและบริการในระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกส เพิ่มข้ึน 457.621 บาท โดยสมมติ
ใหตัวแปรอ่ืนคงท่ี  จากสภาพการณปจจุ บันผู ท่ี มีประสบการณการใช อินเทอร เน็ตมาก 
จะมีความสามารถในการคนหาขอมูลขาวสารเกี่ยวกับสินคาไดมาก และมีความสามารถในการ
วิเคราะหความนาเช่ือถือของผูขายไดเปนอยางดี ลดปญหาในเร่ืองของขอมูลขาวสารที่ไมสมมาตร 
(Asymmetric information) ไดในระดับหนึ่ง 
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ขอสมมติฐานท่ี 6 ระดับคะแนนความพึงพอใจดานตนทุนธุรกรรมตอการซ้ือสินคา 
และบริการในระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกส พบวา มีความสัมพันธกับมูลคาการซ้ือสินคาและบริการ
ในระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกสอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

จากการสํารวจพบว า  กลุม ตัวอย างใหคะแนนความพึงพอใจกับปจจั ยด าน 
ตนทุนธุรกรรมของการซ้ือสินคาและบริการในระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกสเฉล่ีย 3.68 (คะแนนเต็ม 5)
ซ่ึงเปนคะแนนท่ีอยูในระดับปานกลาง  และกลุมตัวอยางสวนใหญมีความสะดวกในการเดินทาง 
ไปหางสรรพสินคาหรือศูนยการคาคิดเปนรอยละ 56.16  โดยสภาพการณปจจุบันประชาชนทุกคน 
มีความจําเปนตองเดินทางไปในสถานท่ีตาง ๆ เพ่ือปฏิบัติภารกิจท่ีแตกตางกัน เชน ศึกษาเลาเรียน
ติดตอธุระ เปนตน  ซ่ึงการเดินทางอาจมีเสนทางท่ีจะตองผานหางสรรพสินคาหรือศูนยการคา 
การซ้ือสินคาในชองทางปรกติจึงมีตนทุนธุรกรรมท่ีไมสูงนักในความรูสึกของผูบริโภค 

ขอสมมติฐานท่ี 7 ระดับคะแนนของความพึงพอใจดานพฤติกรรมผูบริโภคตอการซ้ือ
สินคาและบริการในระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกส พบวา มีความสัมพันธกับมูลคาการซ้ือสินคาและ
บริการในระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกสอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05  

จากการสํารวจพบวา กลุมตัวอยางใหคะแนนความพึงพอใจกับปจจัยดานพฤติกรรม
ผูบริโภคของการซ้ือสินคาและบริการในระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกสเฉล่ีย 3.86 (คะแนนเต็ม 5)  
ซ่ึงเปนคะแนนท่ีอยูในระดับปานกลาง  และกลุมตัวอยางสวนใหญซ้ือสินคาและบริการในชองทางปรกติ
ในสัดสวนท่ีมากกวาซ้ือในระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกส คิดเปนรอยละ 69.41  โดยสภาพการณ
ปจจุบัน ปจจัยดานพฤติกรรมท่ีเปนประโยชนตอการซ้ือสินคาและบริการในระบบพาณิชย
อิเล็กทรอนิกส ไมสามารถตอบสนองความตองการของผูบริโภคไดอยางสมบูรณ เชน การซ้ือสินคา
และบริการในระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกสสามารถส่ังซ้ือได 24 ช่ัวโมง และมีบริการจัดสงสินคา 
ถึงท่ี  ในสภาพความเปนจริงเม่ือผูบริโภคไดทําการส่ังซ้ือสินคาในระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกสแลว  
ผูประกอบการจะเร่ิมกระบวนการจัดสงสินคาในวันถัดไป และมีระยะเวลาการจัดสงประมาณ  
2 - 3 วัน ทําใหผูบริโภคไดรับสินคาลาชา ตางจากการซ้ือในชองทางปรกติท่ีผูบริโภคไดรับสินคา
ทันทีเม่ือชําระเงิน  
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บทที่ 5 
สรุปผลการศึกษา 

 

การศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอพฤติกรรมการซื้อสินคาและบริการในระบบพาณิชย
อิเล็กทรอนิกสของผูบริโภคในประเทศไทย  ในคร้ังนี้ ไดทําการเก็บรวบรวมขอมูลจากการสราง
แบบสอบถามผานทางอินเทอรเน็ต  จากนั้น ทําการวิเคราะหสมการถดถอย (Regression Analysis)
เพื่อหาคาความสัมพันธระหวางปจจัยท่ีมีผลตอการซ้ือสินคาและบริการในระบบพาณิชย
อิเล็กทรอนิกสกับมูลคาการซ้ือสินคาและบริการในระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกส ตามขอสมมติฐาน
ท่ีไดกําหนดไวในเบ้ืองตนวา  เพศ  รายไดตอเดือน  การมีคอมพิวตอรสวนตัว  การออนไลน
อินเทอรเน็ตประสบการณการใชอินเทอรเน็ต  ระดับคะแนนของความสําคัญดานตนทุนธุรกรรม 
ตอการซ้ือสินคาและบริการในระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกส  และระดับคะแนนของความสําคัญ 
ดานพฤติกรรมผูบริโภคตอการซ้ือสินคาและบริการในระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกส มีผลตอมูลคา
การซ้ือสินคาและบริการในระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกสของผูบริโภคในประเทศไทย ซ่ึงสามารถ
สรุปผลการศึกษาตามวัตถุประสงค ไดดังนี้ 
 
5.1 สรุปผลการศึกษาขอมูลพื้นฐานของกลุมตัวอยาง 

พบวา กลุมตัวอยางซ่ึงเปนผูท่ีเคยซ้ือสินคาและบริการในระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกส 
จํานวน 376 คน สวนใหญเปนเพศหญิง มีอายุระหวาง 20 - 30 ป ระดับการศึกษาปริญญาตรี  
มีอาชีพเปนพนักงานในบริษัท มีรายไดตอเดือนเฉล่ีย 34,019.67 บาท และมีความสะดวกในการ
เดินทางไปศูนยการคาหรือหางสรรพสินคา 
 
5.2 สรุปผลการศึกษาขอมูลพฤติกรรมการใชอินเทอรเน็ตของกลุมตัวอยาง 

จากการศึกษา พบวา กลุมตัวอยางมีประสบการณการใชอินเทอรเน็ตเฉล่ีย 10.95 ป  
กลุมตัวอยางสวนใหญมีคอมพิวเตอรสวนตัว ใชคอมพิวเตอรแบบต้ังโตะ (desktop computer)  
ในการเชื่อมตออินเทอรเน็ต ใชอินเทอรเน็ตจากท่ีบานหรือท่ีพักอาศัย สามารถออนไลนอินเทอรเน็ต
ไดตลอดท้ังวัน และมีวัตถุประสงคเพื่อคนหาขอมูลเร่ืองตาง ๆ 
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5.3 สรุปผลการศึกษาขอมูลพฤติกรรมการซ้ือสินคาและบริการในระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกส 
ของกลุมตัวอยาง 

ขอมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการซ้ือสินคาและบริการในระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกส  
จากการศึกษา พบวา ซ้ือสินคาและบริการในระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกสในรอบ 3 เดือน  
เฉล่ีย 7,898.22  บาท กลุมตัวอยางสวนใหญซ้ือในระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกส นอยกวารอยละ 50 
เม่ือเปรียบเทียบกับการซ้ือในชองทางปรกติ สินคาท่ีซ้ือ คือ ของใชสวนตัว ประเภทเส้ือผา เคร่ืองแตงกาย 
ชําระเงินดวยวิธีโอนเงินเขาบัญชีผูขาย และปญหาท่ีพบคือคุณภาพของสินคาไมตรงตามท่ีโฆษณา 
 
5.4 สรุปผลการศึกษาขอมูลระดับความพึงพอใจของกลุมตัวอยาง เกี่ ยวกับปจจัยด าน 
ตนทุนธุรกรรมของการซ้ือสินคาและบริการในระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกส 

จากการศึกษา พบวา ปจจัยดานความสะดวกในการคนหาสินคาจากอินเทอรเน็ต  
ท่ีทําไดงาย ใชเวลานอย และสามารถเปรียบเทียบราคาสินคาไดสะดวกกวาชองทางปรกติ เปนปจจัย
ท่ีกลุมตัวอยางสวนใหญมีความพึงพอใจมาก ปจจัยดานการลดคาเสียเวลาในการเดินทางเม่ือซ้ือ
สินคาจากระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกส เปนปจจัยท่ีกลุมตัวอยางสวนใหญมีความพึงพอใจมากท่ีสุด
และปจจัยดานการซื้อสินคาจากระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกสไมตองเปดเผยตัวตนในการซ้ือ  
เปนปจจัยท่ีกลุมตัวอยางสวนใหญมีความพึงพอใจปานกลาง 
 
5.5 สรุปผลการศึกษาขอมูลระดับความพึงพอใจของกลุมตัวอยางเกี่ยวกับปจจัยดานพฤติกรรม 
ผูบริโภคของการซ้ือสินคาและบริการในระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกส 

จากการศึกษา พบวา ปจจัยดานความสะดวกจากการซ้ือสินคาและบริการในระบบ
พาณิชยอิเล็กทรอนิกส ท่ีสามารถส่ังซ้ือได 24 ช่ัวโมง เปนปจจัยท่ีกลุมตัวอยางสวนใหญมีความ 
พึงพอใจมาก ปจจัยดานสินคาท่ีซ้ือในระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกส ไมมีจําหนายในชองทางปรกติ
เปนปจจัยท่ีกลุมตัวอยางสวนใหญมีความพึงพอใจมาก ปจจัยดานการซ้ือสินคาในระบบพาณิชย
อิเล็กทรอนิกส มีบริการจัดสงถึงท่ี เปนปจจัยท่ีกลุมตัวอยางสวนใหญมีความพึงพอใจมาก และปจจัย
ดานราคาสินคาท่ีจําหนายในระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกส มีราคาถูกกวาซ้ือจากชองทางปรกติ  
เปนปจจัยท่ีกลุมตัวอยางสวนใหญมีความพึงพอใจปานกลาง 
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5.6 ขอเสนอแนะเก่ียวกับการซ้ือสินคาและบริการในระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกสของกลุมตัวอยาง 
จากการศึกษา พบวา มีผูตอบแบบสอบถาม จํานวน 52 คน ใหขอเสนอแนะเกี่ยวกับ 

การซ้ือสินคาและบริการในระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกส ซ่ึงสามารถสรุปไดวา การซ้ือสินคา 
และบริการในระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกสใหความสะดวกกับผูบริโภค โดยไมตองเสียเวลาในการ
เดินทางเพ่ือซ้ือสินคา และตองการใหมีระบบการชําระเงินผานรานสะดวกซื้อสําหรับผูท่ีไมมี 
บัตรเดบิตและบัตรเครดิต หรือผู ท่ีไมตองการเปดเผยขอมูลในบัตร  โดยผูขายควรอธิบาย 
รายละเอียดและภาพถายของสินคาใหชัดเจน พรอมตอบกลับขอซักถามตาง ๆ เกี่ยวกับสินคา 
รวมถึงจัดสงสินคาดวยความรวดเร็ว  ท้ังนี้ ควรมีการตรวจสอบผูขายรายใหม เนื่องจาก มีการพบ
มิจฉาชีพที่แฝงตัวเปนผูประกอบการ ซ่ึงกลุมมิจฉาชีพเหลานี้ จะเสนอขายสินคาในราคาตํ่ากวา
ปรกติ 
 
5.7 อภิปรายผล 

ผลการวิเคราะหสมการถดถอย (Regression Analysis) เพ่ือทดสอบความสัมพันธระหวาง
ตัวแปรอิสระ คือ ปจจัยตาง ๆ ท่ีมีผลตอการซ้ือสินคาและบริการในระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกส กับ
ตัวแปรตาม คือ มูลคาการซ้ือสินคาและบริการในระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกส พบวา มีตัวแปรอิสระ 
ท่ีมีความสัมพันธกับตัวแปรตามอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05  ดังนี้ 

5.7.1 เพศ  มีความสัมพันธกับมูลคาการซ้ือสินคาและบริการในระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกส
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ  ซ่ึง เพศชายมีมูลคาการซ้ือสินคาและบริการในระบบพาณิชย
อิเล็กทรอนิกสเฉล่ียมากกวาเพศหญิง  

5.7.2 รายได  มีความสัมพันธในทิศทางเดียวกันกับมูลคาการซ้ือสินคาและบริการในระบบ
พาณิชยอิเล็กทรอนิกสอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ซ่ึงผูท่ีมีรายไดมากมีมูลคาการซ้ือสินคาและบริการ
ในระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกสมาก 

5.7.3 ประสบการณการใชอินเทอรเน็ต มีความสัมพันธในทิศทางเดียวกันกับมูลคา 
การซ้ือสินคาและบริการในระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกสอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ซ่ึงผูท่ีมี
ประสบการณการใช อินเทอร เน็ตมากมีมูลคาการซ้ือสินคาและบริการในระบบพาณิชย
อิเล็กทรอนิกสมาก 
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5.8 ขอเสนอแนะจากการศึกษา 
5.8.1 ตลาดจําหนายสินคาในระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกส มีรูปแบบใกลเคียงกับตลาดแขงขัน

สมบูรณ  ซ่ึงมีผูขายจํานวนมากรายสงผลใหสินคาชนิดเดียวกันมีราคาไมตางกัน   ดังนั้น 
ผูประกอบการควรมีกลวิธีในการสรางความแตกตางดวยการใชแนวคิดเศรษฐกิจเชิงสรางสรรค 
(Creative Economy) ในการดําเนินธุรกิจ 

5.8.2 จากการศึกษาพบวา เพศชาย และเพศหญิง มีพฤติกรรมการซ้ือสินคาและบริการ 
ในระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกสแตกตางกัน โดยกลุมตัวอยางเพศชายจะซ้ือสินคาท่ีมีมูลคาสูงกวา
ดังนั้น หากสินคาท่ีจําหนายในระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกสเปนสินคาท่ีมีมูลคาสูง จึงควรเปนสินคา
ท่ีมีกลุมเปาหมายเปนเพศชาย 

5.8.3 จากการศึกษาพบวา ผูบริโภคใหความสําคัญเกี่ยวกับความนาเช่ือถือของผูประกอบการ 
ดังนั้น ผูประกอบการในระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกสควรดําเนินการจดทะเบียนเปนผูประกอบการ
พาณิชยอิเล็กทรอนิกส ผานกรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย เพ่ือสรางความเช่ือม่ันใหแก
ผูบริโภค 

5.8.4 การซื้อขายสินคาในระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกส ผูบริโภคไมไดเห็นหรือจับตองสินคา
จริงกอนตัดสินใจซ้ือ จึงทําการคนหาขอมูลของสินคาอยางละเอียดเพื่อลดปญหาในเร่ืองของขอมูล
ขาวสารท่ีไมสมมาตร (Asymmetric information)  ดังนั้น ผูประกอบการควรใหรายละเอียดของ
สินคาท่ีเปนจริงอยางครบถวนและมีภาพถายของสินคาท่ีชัดเจน เพื่ออํานวยความสะดวกใหแก
ผูบริโภคสามารถตัดสินใจซ้ือไดงายข้ึน 
 
5.9 ขอเสนอแนะในการศึกษาคร้ังตอไป 

การศึกษาในคร้ังนี้  ทําการศึกษาจากกลุมตัวอยางท่ี เปนผูใช อินเทอร เน็ตและ 
เคยซ้ือสินคาและบริการในระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกสเทานั้น  ดังนั้น ในการศึกษาคร้ังตอไป 
ควรทําการศึกษาพฤติกรรมของผูใชอินเทอรเน็ตท่ีไมเคยซ้ือสินคาระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกส 
เพื่อใหทราบถึงปจจัยท่ีมีผลตอการไมซ้ือ  
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บรรณานุกรม 
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แบบสอบถาม 

“การศึกษาปจจัยที่มีผลตอพฤติกรรมการซ้ือสินคาและบริการ 

ในระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกส ของผูบริโภคในประเทศไทย” 

***************************************************************************** 

คําช้ีแจง 

แบบสอบถามชุดนี้ เปนแบบสอบถามประกอบการทําวิจัยระดับปริญญาโท เร่ือง 

“การศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอพฤติกรรมการซ้ือสินคาและบริการในระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกส  

ของผูบริโภคในประเทศไทย” โดยมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาถึงปจจัยท่ีมีผลตอพฤติกรรมการซื้อ

สินคาและบริการในระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกส เพื่อใหผูประกอบการใชเปนแนวทางในการ

พัฒนาธุรกิจ  จึงใครขอความรวมมือจากทานใหขอมูลและความคิดเห็นตามความเปนจริง  

โดยขอมูลรายละเอียดตาง ๆ จะถูกนําไปใชในเชิงวิชาการเทานั้น 

 แบบสอบถามประกอบดวยคําถาม 4 สวน ดังนี ้     

 สวนท่ี 1  คําถามสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม      

 สวนท่ี 2  คําถามเก่ียวกับพฤติกรรมการใชอินเทอรเน็ต   

 สวนท่ี 3  คําถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการซ้ือสินคาผานระบบอินเทอรเนต็    

 สวนท่ี 4  คําถามเก่ียวกับความพึงพอใจดานตนทุนธุรกรรม  และความพงึพอใจดานพฤติกรรม 

   ผูบริโภค รวมถึงขอเสนอแนะเกีย่วกับการ ซ้ือสินคาและบริการ 

   ในระบบพาณชิยอิเล็กทรอนกิส       
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สวนท่ี 1  คําถามสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม   

1.1   เพศ 

     ชาย         หญิง 

1.2   อายุ 

       ต่ํากวา 20 ป        20 - 30 ป  

       31 - 40 ป         มากกวา 40 ป  

1.3   ระดับการศึกษา 

     มัธยมศึกษาตอนตน              มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา   

     อนุปริญญา (ปวส.)              ปริญญาตรี  

     สูงกวาปริญญาตรี 

1.4   อาชีพ 

     นักเรียน / นักศึกษา        ขาราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกจิ 

     แพทย         พยาบาล 

     เภสัชกร         ครู / อาจารย 

     ผูบริหารในบริษัท        พนักงานในบริษัท 

     วิศวกร         ชางเทคนิค 

     เกษตรกรรม        ธุรกิจสวนตัว 

     วางงาน         อ่ืน ๆ …….. 

1.5   รายไดตอเดือน จํานวน………………………….บาท 
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1.6   ความรูสึกของทานตอการเดินทางไปหางสรรพสินคา  

 คําอธิบาย ตองการทราบถึงความรูสึกของทานตอการเดินทางไปหางสรรพสินคาหรือ

ศูนยการคา  เชน  มีความสะดวก  หมายถึง  ทานมีความรูสึกสะดวกตอการเดินทางไป

หางสรรพสินคา เนื่องจาก การเดินทางในชีวิตประจําวันตองผานหางสรรพสินคาอยูแลว หรือ มี

หางสรรพสินคาอยูใกลท่ีพักอาศัย ฯลฯ  และไมมีความสะดวก หมายถึง ทานมีความรูสึกวาการ

เดินทางไปหางสรรพสินคาตองใชเวลามาก (ถึงแมจะมีหางสรรพสินคา อยูใกลท่ีพักก็ตาม) 

การจราจรคับค่ัง และมีคาใชจายในการเดินทางสูง ฯลฯ  

       มีความสะดวก   

       ไมมีความสะดวก  

 

สวนท่ี 2  คําถามเก่ียวกับพฤติกรรมการใชอินเทอรเน็ต  

2.1   ทานมีประสบการณการใชอินเทอรเนต็มาเปนระยะเวลา…………………….ป 

2.2   ทานมีคอมพิวเตอรสวนตัวหรือไม 

      มี                   ไมมี    

2.3   ทานใชอินเทอรเน็ตจากอุปกรณใดมากท่ีสุด 

      คอมพิวเตอรแบบต้ังโตะ (desktop computer)            เน็ตบุค (netbook) 

      โทรศัพทมือถือแบบสมารทโฟน (smartphone)          แท็บเล็ต (tablet)  

     คอมพิวเตอรวางตัก (notebook computer) 

2.4   ทานใชอินเทอรเน็ตจากสถานท่ีใดมากที่สุด 

       บาน       สถานศึกษา   

     ท่ีทํางาน        รานท่ีใหบริการอินเทอรเน็ต 

     อ่ืน ๆ โปรดระบุ................................ 

2.5   ทานสามารถออนไลนอินเทอรเน็ตไดตลอดท้ังวันหรือไม 

       ได          ไมได 
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2.6   วัตถุประสงคท่ีทานใชอินเทอรเน็ต  (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 

     รับ – สงจดหมายอิเล็กทรอนิกส (e-mail)             เลนเกม 

     คนหาสินคาและบริการท่ีตองการ              ซ้ือสินคาและบริการ 

     Chat ใน Social Network                      คนหาขอมูลเร่ืองตาง ๆ  

     อานและแสดงความคิดเห็นในเว็บบอรด         

     ชมละครโทรทัศนและภาพยนตร 

     ติดตามขาวสารเร่ืองตาง ๆ 

     อ่ืน ๆ โปรดระบุ....................................................................................... 

 

สวนท่ี 3  คําถามเก่ียวกับพฤติกรรมการซ้ือสินคาผานระบบอินเทอรเนต็   

3.1   ในรอบ 3 เดือนท่ีผานมาทานซ้ือสินคาและบริการผานระบบอีคอมเมิรซ  

 เปนจํานวนเงิน............บาท  

***ตองเปนสินคาท่ีซ้ือในราคาปรกติ และไมนับรวมการจายบิลตาง ๆ*** 

3.2   สัดสวนของการซ้ือสินคาในชองทางอินเทอรเน็ต เม่ือเทียบกับชองทางปรกติ 

     ซ้ือในชองทางอินเทอรเน็ต มากกวารอยละ 50 

     ซ้ือในชองทางอินเทอรเน็ต รอยละ 50 

     ซ้ือในชองทางอินเทอรเน็ต นอยกวารอยละ 50 

3.3   สินคาชนิดใดท่ีทานจะส่ังซ้ือผานระบบอีคอมเมิรซ (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 

      กลุมสินคาดิจิตอล  (จัดสงดวยวิธิการดาวนโหลด) 

     หนังสืออิเล็กทรอนิกส (electronic book)              โปรแกรมคอมพิวเตอร  

     เพลง / ภาพยนตร         อ่ืนๆ โปรดระบุ............. 
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 กลุมสินคาอิเล็กทรอนิกส 

     คอมพิวเตอร/คอมพิวเตอรวางตัก       อุปกรณคอมพิวเตอร 

     เน็ตบุค (netbook)/แท็บเล็ต (tablet)       โทรศัพทมือถือ 

      โทรศัพทมือถือแบบสมารทโฟน       อุปกรณโทรศัพทมือถือ 

     กลองถายรูปดิจิตอล และอุปกรณ         แผนโปรแกรมคอมพวิเตอร 

       อ่ืน ๆ 

กลุมสินคาเคร่ืองประดับและของใชสวนตัว 

     เส้ือผา เคร่ืองแตงกาย         น้ําหอมและเคร่ืองสําอาง 

     นาฬิกาขอมือและเคร่ืองประดับ       กระเปาสะพาย 

     อ่ืนๆ โปรดระบุ......................... 

กลุมสินคาสําหรับใชบริโภค 

     อาหารและเคร่ืองดื่ม         วิตามิน และอาหารเสริม 

     วัตถุดิบในการปรุงอาหาร        อ่ืนๆ โปรดระบุ.............. 

กลุมสินคาอ่ืน ๆ 

     หนังสือ           กลองถายรูปแบบใชฟลม 

     เพลง / ภาพยนตร ในรูปแบบดวีีดี ซีดี       ของเลน ของสะสม 

     อุปกรณกฬีา และเคร่ืองออกกําลังกาย       เฟอรนิเจอรของแตงบาน 

     เคร่ืองใชไฟฟาภายในบาน        ของเกา ของโบราณ 

     อ่ืนๆ โปรดระบุ................................ 

กลุมบริการ 

     สํารองที่พัก          ทัวรทองเท่ียว  

     ซ้ือต๋ัวโดยสารรถทัวร/รถไฟ        ซ้ือต๋ัวโดยสารเคร่ืองบิน 

     อ่ืนๆ โปรดระบุ.......................   
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3.4   วิธีการชําระเงิน (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 

     โอนเงินผานบัญชีผูขาย        ชําระผานบัตรเครดิต 

     นัดพบเพือ่รับสินคาและชําระเงิน       ใชบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส 

     ใชวิธีการชําระเงินปลายทาง        ชําระผานบัตรเดบิต  

     อ่ืน ๆ โปรดระบุ............................................. 

3.5   ปญหาและอุปสรรคท่ีพบจากการซ้ือสินคาและบริการผานระบบอีคอมเมิรซ (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 

     ข้ันตอนการส่ังซ้ือยุงยาก    

     ไดรับสินคาลาชา   

     คุณภาพของสินคาไมตรงกับโฆษณา   

     สินคาสูญหายระหวางการจัดสง   

     อ่ืนๆ โปรดระบุ............................................. 

     ไมพบปญหา 

 

สวนท่ี 4  คําถามเก่ียวกับความพึงพอใจดานตนทุนธุรกรรม  และความพงึพอใจดานพฤติกรรมผูบริโภค 

สวนที่ 4  รวมถึงขอเสนอแนะเกีย่วกับการ ซ้ือสินคาและบริการในระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกส 

ระดับความพึงพอใจของปจจยัดานตนทุนธุรกรรม 

รายการ นอยท่ีสุด นอย ปานกลาง มาก มากท่ีสุด 

4.1 ใชเวลาในการคนหาและเปรียบเทียบ

ราคาสินคานอยกวาชองทางปรกติ 
     

4.2 ไมมีคาเสียเวลา ในการเดนิทาง  

เพื่อซ้ือสินคา 
     

4.3 ไมตองการเปดเผยตัวตนในการซ้ือสินคา      
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ระดับความพึงพอใจของปจจยัดานพฤติกรรมผูบริโภค 

รายการ นอยท่ีสุด นอย ปานกลาง มาก มากท่ีสุด 

4.4 ส่ังซ้ือได 24 ช่ัวโมง      

4.5 สินคาท่ีซ้ือไมมีจําหนายในชองทางปรกติ      

4.6 มีบริการจัดสงสินคาถึงบานหรือท่ีทํางาน      

4.7 สินคามีราคาตํ่ากวาชองทางปรกติ      

 
4.8  ขเสนอแนะเกี่ยวกับการจําหนายสินคาและบริการในระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกส 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………. 
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ประวัติผูเขียน 

 

ช่ือ - นามสกุล    นายศุภชัย  วลีเกียรติกุล 
ประวัติการศึกษา    ปการศึกษา 2548 ปริญญาตรี 
     คณะสังคมศาสตร (การตลาด) 
     มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
ตําแหนงและสถานที่ทํางานปจจุบัน วิทยากรปฏิบัติการ  
     สํานักราชเลขาธิการ  
     พระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร  
     กรุงเทพมหานคร 10200 DPU
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