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 การวิจัยครั้งนี้มีความมุงหมาย 2 ประการคือ เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการซื้อสินคาและบริการ
โดยวิธีพาณิชยอิเล็กทรอนิกสและศึกษาปจจัยที่มีผลตออุปสงคสําหรับสินคาและบริการโดยวิธี
พาณิชยอิเล็กทรอนิกสของนักศึกษาสถาบันอุดมศึกษา โดยใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการเก็บ
รวบรวมขอมูล จากนักศึกษาสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร จํานวน 
200 คน สําหรับการวิเคราะหขอมูลใชการคํานวณหา คารอยละ คาเฉลี่ย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
และการทดสอบสมมติฐานใชสถิติไค-สแควร (Chi-Square)  
 ผลการวิจัยสรุปไดดังนี้ ผลการวิเคราะหขอมูลสวนบุคคลทั่วไป จากการศึกษาขอมูลของ
กลุมตัวอยาง พบวา นักศึกษาเปนเพศชายและเพศหญิง โดยมีสัดสวนที่เทากัน คิดเปนรอยละ 50.0 
นักศึกษาที่มีอายุ 19 ป มีจํานวนมากที่สุดคิดเปนรอยละ 28.0 กําลังศึกษาในระดับปริญญาตรีชั้นปที่ 
1 มีจํานวนมากที่สุดคิดเปนรอยละ 45.5 มีรายไดตอเดือน 8,001-10,000 บาท คิดเปนรอยละ 37.5 
ผลการวิเคราะหขอมูลเก่ียวกับพฤติกรรมการซื้อสินคาและบริการ จากการศึกษาขอมูลของกลุม
ตัวอยาง พบวา นักศึกษาสั่งซื้อสินคาและบริการ 2 ครั้งตอ 6 เดือน จํานวนมากที่สุดคิดเปนรอยละ 
39.0 สวนใหญสั่งซื้อสินคาและบริการจากเว็บไซดในประเทศ คิดเปนรอยละ 90.0 ประเภทสินคาและ
บริการที่สั่งซื้อมากที่สุดคือ สินคาเพ่ือความบันเทิงเชน เพลง ภาพยนตร คิดเปนรอยละ 22.2 สําหรับ
เหตุผลในการซื้อสินคาและบริการ เพราะสามารถซื้อสินคาและบริการไดตลอด 24 ชั่วโมง มากที่สุด
คิดเปนรอยละ 29.0 มูลคาในการสั่งซื้อสินคามีมูลคา1,001 - 2,000 บาท คิดเปนรอยละ 25.5 วิธี
ชําระคาสินคาและบริการโดยวิธีโอนเงินผานธนาคาร / เอทีเอ็ม คิดเปนรอยละ 45.0 และใหจัดสง
สินคาและบริการผานทางไปรษณีย คิดเปนรอยละ 59.0 และผลการวิเคราะหการประเมินคาเฉลี่ย
ของระดับความคิดเห็นของกลุมตัวอยาง ในดานปจจัยทางเศรษฐกิจและสังคม ผลการศึกษาพบวา 
ปจจัยดานการประหยัดคาใชจาย ดานความสะดวกสบาย ดานความนาเชื่อถือของรานคา (เว็บไซต) 
และดานความปลอดภัยในการชําระเงินมีผลตออุปสงคสําหรับสินคาและบริการโดยวิธีพาณิชย
อิเล็กทรอนิกสอยูในระดับมาก สําหรับผลการทดสอบสมมติฐาน ผลการศึกษาพบวาปจจัยดาน
รายไดตอเดือน การประหยัดคาใชจาย และการโฆษณาและการสงเสริมการขายมีความสัมพันธกับ
อุปสงคสําหรับสินคาและบริการโดยวิธีพาณิชยอิเล็กทรอนิกส อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ณ ระดับ 
0.05 สวนปจจัยดานเพศ อายุ ชั้นปที่ศึกษา ราคาสินคา ความปลอดภัยในการชําระเงิน ความ
นาเชื่อถือของรานคา (เว็บไซต) การประกันสินคาและการจัดสง และความสะดวกสบาย ไมมี
ความสัมพันธกับอุปสงคสําหรับสินคาและบริการโดยวิธีพาณิชยอิเล็กทรอนิกส ณ ระดับนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ 0.05 
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          The purpose of this study research were to investigate university students’ purchase 
behavior of goods and services by e-commerce, and to examine factors affected to their 
demand for goods and services by e-commerce.  Questionnaires were administered to 200 
University students at public and private university in Bangkok.  Then data were analyzed 
and presented by percentage, mean, standard deviation, and Chi-square. 
              The results revealed as follows: The respondents were male and female the 
same proportion (50.0%), Most of aged at 19 years old (26.0%). They were freshmen 
(45.5%) with monthly income of 8,001 - 10,000 baht (37.5%). According to students’ 
purchase behavior of goods and services, it was found that most students ordered twice/6 
months (39.0%), via website in country (90.0%), type of goods and services for 
entertainment such as movie and music (22.2%), their purchase’s reason was that they 
could buy it 24 hours (29.0%), the purchase’s amount was 1,001-2000 baht (25.5%), they 
paid through transferred bank/ATM (45.0%), with post delivery (59.0%). And when 
considered economic-social factor among their opinion, it was found that cost saving, 
convenience, reliability of online-shop, and payment security were affected to purchase 
behavior of goods and services by e-commerce at a high level. For the hypothesis test 
showed that monthly income, cost- saving, and advertising and sale promotion were 
significantly related at 0.05 level to demand for goods and services by e-commerce 
whereas gender, age, price, payment security, reliability of online-shop were not 
significantly related to demand for goods and services by e-commerce. 
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บทท่ี  1 
บทนํา 

 
ภูมิหลัง 

จากการที่เทคโนโลยีดานอินเตอรเน็ตไดพัฒนากาวหนาอยางไมหยุดนิ่ง ขอมูลที่มีอยูในรูปแบบ
ตางๆ ทั่วโลกไดถูกนํามาเผยแพรมากมายบนเว็บไซต ทําใหทุกคนในโลกนี้สามารถเขาถึงขอมูลตางๆ 
ไดอยางรวดเร็วและไรพรมแดน อินเตอรเน็ต ไดเขามามีบทบาทสําคัญในชีวิตประจําวันในหลาย ๆ ดาน
ของ ทั้งในดานการทํางาน การศึกษา การติดตอสื่อสาร และการคนหาขอมูลเพ่ือความรูและความ
บันเทิงตางๆ เรายอมรับการเปลี่ยนแปลงและใชประโยชนจากอินเตอรเน็ตมากมาย รวมถึงการทําธุรกิจ
ในปจจุบันใหความสนใจในการนําอินเตอรเน็ตมาใช เนื่องจากเปนสื่อการตลาดรูปแบบใหม ที่ใชในการ
ประชาสัมพันธสินคาและสื่อสารกับลูกคาไดตรงกลุมเปาหมายและมีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน เมื่อเทียบกับ
การโฆษณาผานสื่ออ่ืน ๆ เชนวิทยุ โทรทัศน หรือสื่ออ่ืนๆ เปนตน เจาของธุรกิจหลายรายโดยเฉพาะ
ธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลางเริ่มนิยมใชเปนอีกชองทางหนึ่งสําหรับการเสนอขายสินคาผานเครือขาย
อินเตอรเน็ต ซึ่งรูปแบบการทําธุรกิจเชนนี้ เปนชองทางการทําธุรกิจแบบใหมที่เรียกวา ธรุกิจพาณิชย
อิเล็กทรอนิกส หรือ E-Commerce Business        
 การคาอิเล็กทรอนิกสหรือพาณิชยอิเล็กทรอนกิสนั้นเริ่มข้ึนบนโลกครั้งแรกเมื่อป พ.ศ. 2513 
ซึ่งไดมีการเริ่มใชระบบโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกสหรืออีเอฟที (EFT = Electronic Fund Transfer) แต
ในขณะนั้นมีเพียงบริษัทขนาดใหญ และสถาบันการเงินเทานั้นที่ใชงานระบบโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส 
ตอมาอีกไมนานก็เกิดระบบการสงเอกสารทางอิเล็กทรอนิกส หรือ อีดีไอ (EDI = Electronic Data 
Interchange) ซึ่งสามารถชวยขยายการสงขอมูลจากเดิมที่เปนขอมูลทางการเงินอยางเดียว เปนการสง
ขอมูลแบบอ่ืนเพ่ิมข้ึน เชน การสงขอมูลระหวางสถาบันการเงินกับผูผลิต หรือผูคาสงกับผูคาปลีก    
เปนตน หลังจากนั้นก็มีระบบสื่อสารรวมถึงโปรแกรมอ่ืนๆ เกิดข้ึนมากมายตั้งแตระบบที่ใชในการซื้อ
ขายหุนจนไปถึงระบบที่ชวยในการสํารองที่พัก ซึ่งเรียกไดวาโลกไดกาวเขาสูยุคของการสื่อสาร และเมื่อ
ยุคของอินเตอรเน็ตมาถึงเมื่อประมาณป พ.ศ. 2533 จํานวนผูใชอินเตอรเน็ตก็เพ่ิมข้ึนอยางรวดเร็ว 
การคาอิเล็กทรอนิกสก็ไดเกิดข้ึน เหตุผลที่ทําใหระบบการคาอิเล็กทรอนิกสเติบโตอยางรวดเร็ว คือ
โปรแกรมสนับสนุนการคาอิเล็กทรอนิกสที่ไดรับการพัฒนาข้ึนมามากมาย รวมถึงระบบเครือขายดวย 
พอมาถึงประมาณป พ.ศ. 2537 – 2542 ก็ถือไดวาระบบการคาอิเล็กทรอนิกสหรืออีคอมเมิรซก็เปนที่
ยอมรับ และไดรับความนิยมอยางมากและรวดเร็ว ซึ่งวัดไดจากการที่มีบริษัทตางๆ ในอเมริกาไดให
ความสําคัญและเขารวมในระบบอีคอมเมิรซอยางมากมาย พาณิชยอิเล็กทรอนิกสหรืออีคอมเมิรซ คือ 
การคาขายผานทางเครือขายอินเตอรเน็ต ซึ่งในปจจุบันผูบริโภคมีทางเลือกในการที่จะซื้อสินคากันมาก
ข้ึน เชนการเขาไปเลือกซื้อสินคาจากเว็บไซต มีการเขาไปเปรียบเทียบราคาสินคากอนที่จะซื้อ ผูบริโภค
มีอํานาจมากพอที่จะตอรองกับผูผลิต และผูจําหนายสินคา และพฤติกรรมของผูบริโภคทั่วโลกก็
เปลี่ยนแปลงไปอยางสิ้นเชิง ในการทําอีคอมเมิรซ นั้นไมใชเพียงแคเปนเว็บเพจหรือชองทางการ
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จําหนายสินคา แตอีคอมเมิรซยังมีความหมายรวมไปถึงการนําเทคโนโลยีมาใชในกระบวนการทางธุรกิจ 
เพ่ือลดคาใชจาย ลดเวลาที่ตองสูญเสียไปโดยเปลาประโยชน และยังชวยเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
ดําเนินธุรกิจ รวมไปถึงการพัฒนาความสัมพันธระหวางเจาของกับผูบริโภค และผูคาสงอีกดวย (ประวัติ 
E-Commerce. 2548: ออนไลน) 

จากจํานวนผูใชอินเตอรเน็ตที่เพ่ิมสูงข้ึนทั่วโลกเปนปจจัยหนึ่งที่ทําใหเกิดการรวมกลุมของผูที่มี
ความสนใจเรื่องเดียวกันบนโลกอินเตอรเน็ต เพ่ือแลกเปลี่ยนขอมูล ขาวสาร และทัศนคติจนกระทั่งเกิด
เปนเครือขายสังคมบนอินเตอรเน็ต โดยเฉพาะกลุมคนรุนใหม ในชวยวัยกําลังศึกษาและวัยเริ่มทํางาน 
เปนกลุมที่สนใจการใชอินเตอรเน็ตในอัตราที่เพ่ิมสูงข้ึน สําหรับจํานวนผูใชอินเตอรเนต็ในประเทศไทย 
พบวามีอัตราการเติบโตอยางรวดเร็วและมีแนวโนมเพ่ิมข้ึนอยางตอเนื่อง ซึ่งในปพ.ศ.2551 มีจํานวน
ผูใชอินเตอรเน็ต 16,100,000 คน เติบโตจากป พ.ศ. 2546 ที่มีจํานวนผูใชอินเตอรเน็ต 6,031,300 คน 
ซึ่งพบวา ในระยะเวลา 5 ป มีจํานวนผูใชอินเตอรเน็ตเพ่ิมข้ึน 10 ลานคน (ตาราง 1) 

เมื่อจําแนกกลุมผูใชอินเตอรเน็ตตามสถานะการทํางาน (ภาพประกอบ 1) จากผลการสํารวจ
กลุมผุใชอินเตอรเน็ตในประเทศไทย ป 2551 ของศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอร
แหงชาติ พบวากลุมผูใชอินเตอรเน็ตจําแนกตามสถานะการทํางาน โดยผูตอบแบบสอบถามสวนใหญอยู
ในวัยทํางาน รอยละ 62.0 รองลงมาคือกลุมที่กําลังศึกษาอยู รอยละ 19.8 

 
ตาราง 1 จํานวนผูใชอินเตอรเน็ตในประเทศไทย 

 
ป พ.ศ. ป ค.ศ. จํานวนผูใชอินเตอรเน็ตในประเทศไทย 

2546 2003 6,031,300 

2547 2004 6,970,000 

2548 2005 9,909,000 

2549 2006 11,413,000 

2550 2007 13,416,000 
2551 2008 16,100,000 

  
ที่มา : Internet Information Research.  2551: ออนไลน 
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ภาพประกอบ 1 จํานวนรอยละของกลุมผูใชอินเตอรเน็ตในประเทศไทย ป 2551  
      จําแนกตามสถานะการทํางาน 
 
ที่มา : ศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาต.ิ  2551: ออนไลน 
  

ดวยจํานวนผูใชอินเตอรเน็ตที่เพ่ิมสูงข้ึนในประเทศไทย ซึ่งเปนผลสืบเนื่องมาจากความตองการ
ใชขอมูลและเนื้อหาดิจิทัลบนเครือขายอินเตอรเน็ต ทําใหกลุมผูใชและผูสรางขอมูลเริ่มมีการรวมตัวกัน
เกิดเปนเครือขายทางสังคมบนสื่ออินเตอรเน็ตข้ึน เว็บไซตตางๆ พยายามผลักดันใหผูใชไดเขามามี
บทบาทดวยการทําความรูจักกัน แลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน จนกระทั่งกลายเปนเครือขาย
สังคมบนโลกอินเตอรเน็ต โดยเฉพาะอยางย่ิงเปนสังคมของคนที่สนใจในเรื่องเดียวกันมีความคิดเห็น
ตรงกัน ปจจุบันมีผูขายออนไลนที่ไดนํากลยุทธการดําเนินธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนิกสมาผนวกรวมกับ
กระแสความนิยมของสังคมออนไลน เพ่ือสรางเครือขายลูกคาและเครือขายในการคาขายสินคากันบน
โลกอินเตอรเน็ต ดวยหลักการ สรางกลุมผูซื้อผูขายสินคาออนไลน โดยที่ทุกคนในกลุมสามารถระบุ
ความตองการสินคาโดยการแสดงรายชื่อสินคา ราคาสินคา หรือรายละเอียดสินคาที่ตองการซื้อขายหรือ
ตองการซื้อในอนาคต (Wish List) จากการคาขายแบบเดิมที่ตางคนตางทําเว็บไซตนําเสนอสินคาของ
ตนเองผานอินเตอรเน็ต เริ่มมีการทําการตลาดแบบรวมกลุมกัน (Social networking marketing) และ
ทําการตลาดผานตัวแทนกันมากข้ึน (Affiliate marketing) จึงทําใหการนําเสนอขายสินคาผานเว็บไซต
ตางๆ ในปจจุบันเปนเรื่องที่ทําไดงายและผูขายไมจําเปนตองผลิตสินคาเอง 
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ตาราง 2 มูลคาการซื้อสินคาผานพาณิชยอิเล็กทรอนิกสของประเทศไทย 
 
ป พ.ศ. มูลคาการซื้อสินคาผานพาณิชยอิเล็กทรอนิกส 

ของประเทศไทย 
2548 220,924 ลานบาท 
2549 305,159 ลานบาท 
2550 427,460  ลานบาท 

  
ที่มา : การสํารวจสภาพพาณิชยอิเล็กทรอนิกสของประเทศไทย.  2551: ออนไลน 

  
 จากผลการสํารวจของสํานักงานสถิติแหงชาติในป 2550 จะเห็นไดวามูลคาการซื้อสินคาผาน
พาณิชยอิเล็กทรอนิกสของประเทศไทยมีแนวโนมเพ่ิมข้ึนทุกป ตั้งแตปพ.ศ.2548-2550 (ตาราง 2)  
โดยมูลคาพาณิชยอิเล็กทรอนิกสในป 2548 มีมูลคา 220,924 ลานบาท จําแนกออกเปนธุรกิจ
Business to Government (B2G) หรือการซื้อขายของผูประกอบการกับภาครัฐ มูลคา143,427 ลาน
บาท ธุรกิจ Business to Business (B2B) หรือการซื้อขายแบบธุรกิจกับธุรกิจ มูลคา 66,095 ลานบาท 
ในขณะที่ธุรกิจ Business to Consumer (B2C) หรือการซื้อขายแบบธุรกิจกับผูซื้อโดยตรง มูลคา 
11,392 ลานบาท ในป 2550 มีมูลคาการซื้อสินคาผานพาณิชยอิเล็กทรอนิกส 427,460.00 ลานบาท ซึ่ง
เติบโตจากป 2548 ถึงรอยละ 48.31 จําแนกออกเปนธุรกิจ Business to Government (B2G) หรือการ
ซื้อขายของผูประกอบการกับภาครัฐ มูลคา 236,710 ลานบาท ธุรกิจ  Business to Business (B2B) 
หรือการซื้อขายแบบธุรกิจกับธุรกิจ มูลคา 127,325 ลานบาท ในขณะที่ธุรกิจ Business to Consumer 
(B2C) หรือการซื้อขายแบบธุรกิจกับผูซื้อโดยตรง มูลคา 63,425 ลานบาท ซึ่งจะเห็นไดวาการซื้อสินคา
ผานทางพาณิชยอิเล็กทรอนิกสของประเทศไทย มีแนวโนมเติบโตข้ึนอยางตอเนื่อง   
 และจากผลการสํารวจกลุมผูใชอินเตอรเน็ตในประเทศไทยประจําปพ.ศ. 2551 ของศูนย
เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาต ิพบวา คนไทยสวนใหญซื้อสินคาผานทางพาณิชย
อิเล็กทรอนิกสมากข้ึน ในป 2548 มีจํานวนคนไทยที่ซื้อสินคาผานพาณชิยอิเล็กทรอนิกส รอยละ 29.9 
ของจํานวนผูใชอินเตอรเน็ต หรือคิดเปน 2,084,030 คน และในปพ.ศ.2551 มีจํานวนคนไทยที่ซื้อสินคา
ผานพาณิชยอิเล็กทรอนิกส รอยละ 45.9 ของจํานวนผูใชอินเตอรเน็ต หรือคิดเปน7,389,900 คน 
(ภาพประกอบ 1) ซึ่งเติบโตข้ึนจากป 2548 รอยละ 16.9 (การสํารวจสภาพพาณิชยอิเล็กทรอนิกสของ
ประเทศไทย.  2551: ออนไลน) 
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ภาพประกอบ 2 รอยละของผูซื้อสินคาผานพาณิชยอิเล็กทรอนิกสตอจํานวนผูใชอินเตอรเน็ต 
      ในประเทศไทย  
 
ที่มา : ศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาต.ิ  2551: ออนไลน 
 
 และจากผลการสํารวจกลุมที่เคยซื้อสินคาผานพาณิชยอิเล็กทรอนิกส พบวาประเภทสินคาและ
บริการที่ผูบริโภคเคยซื้อผานพาณิชยอิเล็กทรอนิกสมากที่สุดในป 2550 และป 2551 (ภาพประกอบ 3) 
พบวาหนังสือเปนสินคาที่ขายดีที่สุด รองลงมาเปนการสั่งจองบริการตางๆ เชนจองหองพักโรงแรม จอง
เชายานพาหนะ จองตั๋วภาพยนต เสื้อผาเครื่องแตงกาย และอุปกรณคอมพิวเตอร (รายงานผลการ
สํารวจกลุมผูใชอินเทอรเน็ตในประเทศไทย. 2551: ออนไลน) 
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ภาพประกอบ 3 ประเภทสินคาและบริการท่ีผูบริโภคซ้ือผานพาณิชยอิเล็กทรอนิกส
 

 
ที่มา : ศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาต.ิ  2551: ออนไลน 
  
 ดังนั้นการซื้อสินคาหรือบริการผานทางพาณิชยอิเล็กทรอนิกสเปนทางเลือกหนึ่งสําหรับ
ผูบริโภคในการซื้อสินคาและบริการที่มีความหลากหลายมากข้ึน โดยชองทางดังกลาวไดรับความนิยม
เพ่ิมข้ึนอยางมากในปจจุบัน ประกอบกับภาคธุรกิจไทยเริ่มหันมาใหความสนใจกับการใชประโยชนจาก
พาณิชยอิเล็กทรอนิกสเพ่ือขายสินคาและบริการผานทางพาณิชยอิเล็กทรอนิกสเพ่ิมข้ึน โดยเฉพาะ
ธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลาง ซึ่งจากผลการสํารวจขางตนจะเห็นไดวาจากจํานวนผูใชอินเตอรเน็ตที่มี
อัตราเพ่ิมสูงข้ึน สงผลใหจํานวนการซื้อสินคาและบริการผานชองทางอินเตอรเน็ตมีจํานวนเพ่ิมสูงข้ึน
เชนกัน ประกอบกับผูประกอบการในปจจุบันตางหันมาใหความสําคัญกับการใชสื่อออนไลนมากข้ึน 
เนื่องจากเปนสื่อที่สามารถเจาะกลุมลูกคาเปาหมายไดโดยตรง ซึ่งปจจุบันพฤติกรรมลูกคาโดยเฉพาะ
กลุมวัยรุนนักเรียนนักศึกษาในปจจุบันเขาใจในอินเตอรเน็ตเปนอยางดี เนื่องจากสื่ออินเตอรเน็ตถือเปน 
สวนหนึ่งในชีวิตประจําวันที่สําคัญอยางหนึง่ของคนรุนใหม ซึ่งสวนใหญใชเวลาวางในโลกออนไลน 
รวมถึงกลุมที่นิยมติดตามขาวสารผานอินเทอรเน็ตที่เพ่ิมจํานวนมากข้ึน จากการขยายตัวขอเทคโนโลยี
ดานอินเตอรเน็ตและการสื่อสารจึงนําไปสูชองทางการซื้อขายสินคาผานอินเตอรเน็ต ในดานพฤติกรรม
การซื้อสินคาและบริการทีม่ีการคนหาสินคาและศึกษาขอมูลจากเว็บไซต มีการสอบถามขอมูลทางสื่อ
ออนไลนกอนจะตัดสินใจซื้อสินคา จึงเปนผลใหผูประกอบการหันมาสนใจกลุมวัยรุน วัยเริ่มทํางาน ซึ่ง
เปนกลุมลูกคาหลักที่อีคอมเมิรซทั่วโลกใหความสนใจ (รายงานผลการสํารวจกลุมผูใชอินเทอรเน็ตใน
ประเทศไทย. 2551: ออนไลน) 
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 ดังนั้นผูวิจัยจึงห็นความสําคัญและเกิดความสนใจในการศึกษาวิจัยพฤติกรรมการซื้อสินคา
และบริการโดยวิธพีาณิชอิเล็กทรอนิกสของกลุมนักศึกษา และปจจัยที่มีผลตออุปสงคสําหรับสินคาและ
บริการโดยวิธพีาณิชยอิเล็กทรอนิกสของกลุมนักศึกษา เพ่ือทราบถึงความคิดเห็นที่มีตอพาณิชย
อิเล็กทรอนิกสและพฤติกรรมความตองการซื้อสินคาโดยวิธพีาณิชยอิเลก็ทรอนิกสของของนักศึกษาใน
ปจจุบัน และเพ่ือนําขอมูลจากผลการศึกษาวิจัยไปใชประโยชนประกอบการตัดสินใจในการดําเนินธุรกิจ
พาณิชยอิเล็กทรอนิกสใหตรงตามความตองการของกลุมลูกคาเปาหมายที่เปนนักศึกษาไดอยาง
เหมาะสมตอไป 
 
ความมุงหมายของการวิจัย  
 ในการวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยไดตั้งความมุงหมายไวดังนี ้

1. เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการซื้อสินคาและบริการโดยวิธพีาณิชอิเล็กทรอนิกสของนักศึกษา
สถาบันอุดมศึกษาของรัฐและเอกชน 

2. เพ่ือศึกษาปจจัยที่มีผลตออุปสงคสําหรับสินคาและบริการโดยวิธพีาณิชยอิเล็กทรอนิกส
ของนักศึกษาสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและเอกชน 

 
ความสําคัญของการวิจยั         
 เพ่ือทราบถึงพฤติกรรมการซื้อสินคาและบริการโดยวิธพีาณิชยอิเล็กทรอนิกสของนักศึกษา
สถาบันอุดมศึกษาของรัฐและเอกชน รวมถึงปจจัยที่มีผลตออุปสงคสําหรับสินคาและบริการโดยวิธี
พาณิชยอิเล็กทรอนิกสของนักศึกษาสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและเอกชน เพ่ือเปนประโยชนแก
ผูประกอบการซึ่งสามารถนําขอมูลการวิจัยไปใชในการกําหนดกลยุทธทางดานชองทางการจัดจําหนาย
สินคาและบริการผานพาณิชยอิเล็กทรอนิกส ใหสอดคลองกับความตองการของกลุมลูกคา ตลอดจนใช
เปนแนวทางประกอบการตัดสินใจลงทุนทําธุรกิจขายสินคาและบริการผานพาณิชยอิเล็กทรอนิกสได
อยางเหมาะสมตอไป 
  
ขอบเขตของการวิจัย 
 ประชากรและระยะเวลาที่ใชในการวิจัย 
 ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและเอกชน 
ในเขตกรุงเทพมหานคร  
 กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย 
 กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักศึกษาสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและเอกชน 
ในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีประสบการณในการซื้อสินคาและบริการโดยวิธพีาณิชยอิเล็กทรอนิกส  
โดยผูวิจัยกําหนดกลุมตัวอยางจํานวน 200 ตัวอยาง      
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 การสุมกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย        
 การสุมกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยใชวิธีการเลือกกลุมตัวอยาง โดยมีวิธีการสุม
กลุมตัวอยาง 3 ข้ันตอน ดังนี ้
 ข้ันตอนที่ 1 การสุมตัวอยางแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยเลือกสถาบันอุดมศึกษา
จํานวน 4 แหง ดังนี้  

1. มหาวิทยาลัยของรฐัจํานวน 2 แหง คือ  
1.1 จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ที่ตั้ง ถ.พญาไท แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 
1.2 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ที่ตั้ง สุขุมวิท 23 คลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 

2. มหาวิทยาลัยเอกชนจํานวน 2 แหง คือ  
2.1 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ที่ตั้ง ถ.พระราม 4 กลวยน้ําไท คลองเตย กรุงเทพฯ 
2.2 มหาวิทยาลัยหอการคาไทย ที่ตั้ง ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 

 ข้ันตอนที่ 2 การสุมตัวอยางแบบกําหนดโควตา (Quota Sampling) โดยแบงสัดสวนจาก
สถาบันอุดมศึกษาที่ไดเลือกไวในข้ันตอนที่ 1 จํานวน 4 แหง แหงละ 50 คน 
 ข้ันตอนที่ 3 การสุมตัวอยางแบบบังเอิญ (Accidental Sampling) โดยสอบถามจากนักศึกษา
สถาบันอุดมศึกษาของรัฐและเอกชนจํานวน 4 แหงตามที่ไดกําหนดไวในข้ันตอนที่ 1 ที่มีประสบการณ
ในการซื้อสินคาและบริการโดยวิธพีาณิชยอิเล็กทรอนิกส 

ระยะเวลาที่ศึกษา 
 ระยะเวลาที่ใชในการวิจัย คือ เดือนกุมภาพันธ ถึงเดือนมีนาคม พ.ศ.2553 
 

 ตัวแปรที่ศึกษา 
 1. ตัวแปรที่ศึกษาตามความมุงหมายที่ 1 การศึกษาพฤติกรรมการซื้อสินคาและบริการโดยวิธี
พาณิชอิเล็กทรอนิกสของนักศึกษาสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและเอกชน ประกอบดวย ความถี่ในการซื้อ
สินคาและบริการโดยวิธพีาณิชยอิเล็กทรอนิกส ประเภทสินคาและบริการที่ซื้อโดยวิธพีาณิชย
อิเล็กทรอนิกส เหตุผลในการซื้อสินคาและบริการโดยวิธพีาณิชยอิเล็กทรอนิกส มูลคาสินคาและบริการที่
ซื้อโดยวิธพีาณิชยอิเล็กทรอนิกส วิธีการชําระเงินในการซื้อสินคาและบริการโดยวิธพีาณิชย
อิเล็กทรอนิกส และวิธกีารจัดสงสินคา 
 2. ตัวแปรที่ศึกษาตามความมุงหมายที่ 2 การศึกษาปจจัยที่มีผลตออุปสงคสําหรับสินคาและ
บริการโดยวิธพีาณิชยอิเล็กทรอนิกสของนักศึกษาสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและเอกชน ประกอบดวย 
      ตัวแปรอิสระ ประกอบดวย 
   2.1 ปจจัยสวนบุคคล 
    2.1.1 เพศ 
      - ชาย 
      - หญิง 
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    2.1.2 อายุ 
      - ต่ํากวา 18 ป      

      - 18 ป 
      - 19 ป             

      - 20 ป         
      - 21 ปข้ึนไป 

    2.1.3 ระดับการศึกษา 
      - กําลังศึกษาในระดับปริญญาตรีชั้นปที่ 1 
      - กําลังศึกษาในระดับปริญญาตรีชั้นปที่ 2 
      - กําลังศึกษาในระดับปริญญาตรีชั้นปที่ 3 
      - กําลังศึกษาในระดับปริญญาตรีชั้นปที่ 4 
      - กําลังศึกษาในระดับปริญญาโท / ปริญญาเอก 
   2.1.4 รายไดตอเดือน 
 

   2.2 ปจจัยทางเศรษฐกิจและสังคม         
             2.2.1 ราคาสินคา        
   2.2.2 ประหยัดคาใชจาย       
   2.2.3 ความปลอดภัยในการชําระเงิน      
   2.2.4 ความนาเชื่อถือของรานคา      
   2.2.5 การรับประกันสินคาและการจัดสง     
   2.2.6 การโฆษณาและการสงเสริมการขาย     
   2.2.7 ความสะดวกสบาย       
     
     3. ตัวแปรตาม ไดแก อุปสงคสําหรับสินคาและบริการโดยวิธพีาณิชยอิเล็กทรอนิกส 

 
นิยามศัพทเฉพาะ 

 1. พาณิชยอิเล็กทรอนิกส (E-Commerce) หมายถึง การทําธุรกรรมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส ใน
ทุกชองทางที่เปนอิเล็กทรอนิกส เชน การซื้อขายสินคาและบริการ การโฆษณาผานสื่ออิเล็กทรอนิกส 
ไมวาจะเปนโทรศัพท โทรทัศน วิทยุ หรือแมแตอินเทอรเน็ต เปนตน 

 2. อุปสงคสําหรับสินคาและบริการโดยวิธพีาณิชยอิเล็กทรอนิกส หมายถึง ความตองการใน
การซื้อสินคาและบริการผานรานคาที่ขายสินคาผานเครือขายของอินเตอรเน็ต ซึ่งผูซื้อจะไมสามารถจับ
ตองสินคาและไมสามารถเห็นสินคาจริงกอนการชําระเงิน และผูขายสินคาจะจัดสงสินคาใหกับผูซื้อผาน
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รูปแบบการขนสง ไดแก ขนสงโดยผูนําสง (Messenger) ไปรษณีย บริษัทโลจิสติกตางๆ เชน DHL   
ในการศึกษาครั้งนี้จะพิจารณาจากความถี่ในการซื้อสินคาและบริการโดยวิธีพาณิชยอิเล็กทรอนกิส 
 3. พฤติกรรมผูบริโภคที่ซื้อสินคาและบริการโดยวิธพีาณิชยอิเล็กทรอนิกส หมายถึง 
พฤติกรรมในการซื้อสินคาและบริการโดยวิธพีาณิชยอิเล็กทรอนิกส ประกอบดวย ความถี่ในการซื้อ
สินคา ประเภทสินคาที่ซื้อ เหตุผลในการซื้อสินคา มูลคาสินคาที่ซื้อ วิธีการชําระเงิน และวิธีการจัดสง
สินคาในการซื้อสินคาและบริการโดยวิธพีาณิชยอิเล็กทรอนิกส 

 4. ปจจัยสวนบุคคล หมายถึง เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายไดตอเดือน 
 5. ปจจัยทางเศรษฐกิจและสังคม หมายถึง ราคาสินคา ตนทุนคาขนสง  
ความปลอดภัยในการชําระเงิน ความนาเชื่อถือของรานคา การรับประกันสินคาและการจัดสง  
การโฆษณาและการสงเสริมการขาย และความสะดวกสบาย 
 6. รายไดตอเดือน หมายถึง เงินที่นักศึกษาไดรับจากผูปกครองในแตละเดือน 
 7. ราคาสินคา หมายถึง ราคาสินคาและบริการที่ขายในรานคาพาณิชยอิเล็กทรอนิกส ซึ่ง 
ราคาสินคามีราคาถูกกวารานคาทั่วไป และมีการใหสวนลดจากสินคาราคาปกต ิ
 8. ประหยัดคาใชจาย หมายถึง การลดคาใชจายในการซื้อสินคาในสวนของคาเดินทาง     
คาน้ํามัน คาโทรศัพท และประหยัดเวลาในการสั่งซื้อสินคาและบริการโดยวิธพีาณิชยอิเล็กทรอนิกส 
         9. ความปลอดภัยในการชําระเงิน หมายถึง ความนาเชื่อถือและความมั่นใจในการชําระเงิน
สําหรับการซื้อสินคาและบริการโดยวิธีพาณิชยอิเล็กทรอนิกส โดยมีวิธีการชําระเงินที่หลากหลายและ 
เปนที่รูจัก มีการรับรองความปลอดภัยจากธนาคาร และสามารถตรวจสอบการชําระเงินได 

10. ความนาเชื่อถือของรานคา หมายถึง มีชื่อเสียงเปนที่รูจัก มีการจดทะเบียนการคา และมี
การรักษาขอมูลของลูกคาใหเปนความลับอยางเครงครัด โดยใชระบบรักษาความปลอดภัย 

11. การรับประกันสินคาและการจัดสงสินคา หมายถึง ขอตกลงทีท่างรานคาใหความมั่นใจกับ
ลูกคา ในสวนของสินคามีคุณภาพตรงตามที่สังซื้อ  มีการรับประกันการจัดสงสินคาถึงมือผูรับ และมีการ
รับเปลี่ยนคืนสินคาหลังการขาย     

12. การโฆษณาและการสงเสริมการขาย หมายถึง ความพยายามของรานคาพ่ือใหผูบริโภค
รูจักรานคาและซื้อสินคาของตนเพ่ิมข้ึน โดยมีการโฆษณาผานสื่อตางๆ มีโปรโมชั่นใหสวนลดในการซื้อ
สินคาและบริการครั้งตอไปและการใหของแถมตาง ๆ 

13. ความสะดวกสบาย หมายถึง ความสามารถในการสั่งซื้อสินคาไดตลอด 24 ชั่วโมง สามารถ
สั่งซื้อสินคาไดจากทุกที่ทั่วโลก และสามารถเปรียบเทียบ คนหาขอมูลสินคาผานเว็บไซตกอนตัดสินใจ
สั่งซื้อสินคาได 
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กรอบแนวความคิดในการวิจัย 
 กรอบแนวความคิดในการวิจัยตามความมุงหมายที่ 1 การศึกษาพฤติกรรมการซื้อสินคาและ
บริการโดยวิธพีาณิชยอิเล็กทรอนิกสของนักศึกษาสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและเอกชน 
มีกรอบแนวความคิดดังนี้ 
 
 
 
       
 
 
 
 
ความถี่ในการซื้อสินคาและบริการโดยวิธพีาณิชยอิเล็กทรอนิกส 
ประเภทสินคาและบริการที่สั่งซื้อโดยวิธพีาณิชยอิเล็กทรอนิกส 
เหตุผลในการซื้อสินคาและบริการโดยวิธพีาณิชยอิเล็กทรอนิกส 
มูลคาสินคาและบริการที่สั่งซื้อโดยวิธพีาณิชยอิเล็กทรอนิกส 
วิธีการชําระเงินในการซื้อสินคาและบริการโดยวิธพีาณิชยอิเล็กทรอนิกส 
วิธีการจัดสงสินคาในการซื้อสินคาและบริการโดยวิธพีาณิชยอิเล็กทรอนิกส 
 
 
 

ภาพประกอบ 4 กรอบแนวความคิดในการวิจัยตามความมุงหมายที่ 1 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
พฤติกรรมผูบริโภคที่ซื้อสินคาและบริการ

โดยวิธพีาณิชยอิเล็กทรอนิกส 
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 กรอบแนวความคิดในการวิจัยตามความมุงหมายที่ 2 การศึกษาปจจัยที่มีผลตออุปสงค
สําหรับสินคาและบริการโดยวิธพีาณิชยอิเล็กทรอนิกสของนักศึกษาสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและเอกชน 
มีกรอบแนวความคิดดังนี้ 
 
    ตัวแปรอิสระ                                                               ตัวแปรตาม  

ปจจัยสวนบุคคล 
- เพศ 
- อายุ 
- ระดับการศึกษา 
- รายไดตอเดือน 
  
 

 

 
ภาพประกอบ 5 กรอบแนวความคิดในการวิจัยตามความมุงหมายที่ 2 

 
สมมติฐานในการวิจัย 
 1.ปจจัยสวนบุคคล ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา และรายไดตอเดือน มีผลตออุปสงค
สําหรับสินคาและบริการโดยวิธพีาณิชยอิเล็กทรอนิกส  
 2.ปจจัยทางเศรษฐกิจและสังคม ไดแก ราคาสินคา ประหยัดคาใชจาย ความปลอดภัยในการ
ชําระเงิน ความนาเชื่อถือของรานคา การรับประกันสินคาและการจัดสง การโฆษณาและการสงเสริม
การขาย และความสะดวกสบาย มีผลตออุปสงคสําหรับสินคาและบริการโดยวิธพีาณิชยอิเล็กทรอนิกส            
 
 
        

 
 
   

อุปสงคสําหรับสินคาและบริการ
โดยวิธพีาณิชยอิเล็กทรอนิกส 

 
-ความถี่ในการซื้อสินคาและบริการ
โดยวิธพีาณิชยอิเล็กทรอนิกส   
 
 
   
 

ปจจัยทางเศรษฐกิจและสังคม 
  - ราคาสินคา 
  - ประหยัดคาใชจาย 
  - ความปลอดภัยในการชําระเงิน 
  - ความนาเชื่อถือของรานคา 
  - การรับประกันสินคาและการจัดสง 
  - การโฆษณาและการสงเสริมการขาย 
  - ความสะดวกสบาย 
 



บทท่ี 2 

เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 
 

ในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของ และไดนําเสนอตามหัวขอ
ตอไปนี ้

1. พาณิชยอิเล็กทรอนิกส  
2. ทฤษฎีพฤติกรรมผูบริโภค 
3. ทฤษฎีอุปสงค 
4. งานวิจัยที่เก่ียวของ 

1.  พาณิชยอิเล็กทรอนิกส         
 Electronic Commerce หรือ การพาณิชยอิเล็กทรอนิกส หมายถึง การทําธุรกรรมทาง
เศรษฐกิจที่ผานสื่ออิเล็กทรอนิกส เชน การซื้อขายสินคาและบริหาร การโฆษณาสินคา การโอนเงินทาง
อิเล็กทรอนิกส เปนตน จุดเดนของ E-Commerce คือ ประหยัดคาใชจาย และเพ่ิม ประสิทธิภาพในการ
ดําเนินธุรกิจ โดยลดความสําคัญขององคประกอบของธุรกิจที่มองเห็นจับตองได เชนอาคารที่ทําการ 
หองจัดแสดงสินคา (show room) คลังสินคา พนักงานขายและพนักงานใหบริการตอนรับลูกคา เปนตน 
จึงลดขอจํากัดของระยะทาง และเวลาลงได (ธนาคารแหงประเทศไทย.  2551: ออนไลน)  
 พาณิชยอิเล็กทรอนิกส คือ ขบวนการที่ใชวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส เพ่ือทําธุรกิจที่จะบรรลุ
เปาหมายขององคกร พาณิชยอิเล็กทรอนิกสใชเทคโนโลยีประเภทตาง ๆ และครอบคลุมรูปแบบทาง
การเงินทั้งหลาย เชน ธนาคารอิเล็กทรอนิกส, การคาอิเล็กทรอนิกส, อีดีไอหรือการแลกเปลีย่นขอมูล
อิเล็กทรอนิกส, ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส, โทรสาร, การประชุมทางไกล และรูปแบบตาง ๆ ที่เปนขอมูล
ระหวางองคกร (คณะกรรมการเศรษฐกิจและสังคมแหงเอเชียและแปซิฟค(ESCAP). 1998 : ออนไลน) 
 พาณิชยอิเล็กทรอนิกส คือ ธุรกรรมทุกประเภทที่เก่ียวของกับกิจกรรมเชิงพาณิชย ทั้งใน
ระดับองคกรและสวนบุคคล บนพ้ืนฐานของ การประมวลและการสงขอมูลดิจิทัลที่มีทั้งขอความ เสียง 
และภาพ” (องคการเพ่ือความรวมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (OECD). 1997 : ออนไลน) 
 พาณิชยอิเล็กทรอนิกส คือ การทําธุรกิจทางอิเล็กทรอนิกส ซึ่งข้ึนอยูกับการประมวล และการ
สงขอมูลที่มีขอความ เสียง และภาพ ประเภทของพาณิชยอิเล็กทรอนิกส รวมถึงการขายสินคา และ
บริการดวยสื่ออิเล็กทรอนิกส, การขนสงผลิตภัณฑที่เปนเนื้อหาขอมูลแบบดิจิทัลในระบบออนไลน, การ
โอนเงินแบบอิเล็กทรอนิกส, การจําหนวยหุนทางอิเล็กทรอนิกส, การประมูล, การออกแบบทาง
วิศวกรรมรวมกัน, การจัดซื้อจัดจางของภาครัฐ, การขายตรง, การใหบริการหลังการขาย ทั้งนี้ใชกับ
สินคา (เชน สินคาบริโภค, อุปกรณทางการแพทย) และบริการ (เชน บริการขายขอมูล, บริการดาน
การเงิน, บริการดาน กฎหมาย) รวมทั้งกิจการทั่วไป (เชน สาธารณสุข, การศึกษา, ศูนยการคาเสมือน 
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Virtual Mall (สหภาพยุโรป (EU). 1997: ออนไลน)      
 พาณิชยอิเล็กทรอนิกส คือ การดําเนินธุรกิจโดยใชสือ่อิเล็กทรอนิกส” (ศูนยพัฒนาพาณิชย
อิเล็กทรอนิกส. 2542 : ออนไลน)        
 พาณิชยอิเล็กทรอนิกส หรือ E-Commerce คือ การดําเนินธุรกิจผานทางอินเตอรเน็ต โดยไม
จํากัดเฉพาะการซื้อขายสินคาผานอินเตอรเน็ตเทานั้น แตเปนการนําอินเตอรเน็ตเขามาใชเพ่ือเปลี่ยน
กระบวนการทางธุรกิจเพ่ือใหไดเปรียบในการแขงขัน (N. Bandyo-padhyay.  2003 : 6)  
 รูปแบบของธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนิกส (E-Commerce) (ศูนยพัฒนาพาณิชย
อิเล็กทรอนิกส. ออนไลน)         
 การดําเนินธุรกิจในรูปแบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกสหรือการคาขายสินคาและบริการบน
อินเตอรเน็ตนั้น มักนิยมแบงตามรูปแบบการซื้อขายระหวางผูซื้อกับผูขายที่เกิดข้ึนในธุรกิจ ซึ่งสามารถ
แบงไดเปน 4 รูปแบบ ดังนี้คือ         
 1. ธุรกิจกับธุรกิจ (Business to Business : B2B)  หมายถึง  ธุรกิจที่มุงเนนการใหบริการแก
ผูประกอบการดวยกัน  โดยอาจผูประกอบการในระดับเดียวกันหรือตางระดับกันก็ได เชนผูผลิตกับ
ผูผลิต ผูผลิตกับผูสงออก ผูผลิตกับผูนําเขา ผูผลิตกับผูคาสงและคาปลีก เปนตน   
 2. ธุรกิจกับผูบริโภค (Business to Consumer : B2C)  หมายถึงธุรกิจที่มุงเนนการบริการกับ  
ลูกคาหรือผูบริโภค  เชน  การขยายสินคาอุปโภคบริโภค  เปนตน     
 3. ธุรกิจกับรัฐบาล (Business to Government : B2G) หมายถึง ธุรกิจการบริหารการคาของ
ตางประเทศ เพ่ือเนนการบริหารการจัดการที่ดีของรัฐบาล      
 4. ผูบริโภคกับผูบริโภค (Consumers to Consumer : C2C) หมายถึง ธุรกิจระหวางผูบริโภค
กับผูบริโภค  ซึ่งเปนการคารายยอย เชน  การขายของเกาใหกับบุคคลอ่ืนๆ ผานทางอินเทอรเน็ต เปน
ตน 

ประเภทของสินคาในธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนิกส (E-Commerce) 
 1.สินคาที่มีตัวตน (Goods) 
 สินคาที่มีตัวตนเปนสินคาที่สามารถขายตอได สามารถคืนหรือเปลี่ยนไดและมีกระบวนการ
ขนสงสินคาที่แยกตางหากโดยเฉพาะ ทั้งนี้เนื่องจาก สินคาชนิดนี้ไมสามารถสงผานชองทาง
อินเตอรเน็ตได 
 2.สินคาที่ไมมีตัวตนหรือบริการ (Services) 
 สินคาที่ไมมีตัวตนหรือบริการเปนสินคาที่จับตองไมได เมื่อซื้อแลว ไมสามารถคืนได ดังนั้น 
การตัดสินใจซื้อจึงข้ึนอยุกับความพอใจของผูบริโภค สําหรับสินคาที่ไมมีตัวตนนี้ มีลักษณะเหมือนกับ
สินคาที่มีตัวตน คือมีการสงสินคาตามชองทางปกติ เนื่องจาก ไมสามารถสงทางชองทางอินเตอรเน็ตได
เชนเดียวกัน 
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 3.ขอมูลขาวสาร (Information) 
 ขอมูลขาวสารมีลักษณะเหมือนกับสินคาประเภทบริการ คือไมสามารถคืนได แตจะตางกัน
ตรงที่สามารถสงผานอินเตอรเน็ตซึ่งเปนชองทางที่สั่งซื้อไดทันที กลาวคือ สินคาประเภทนี้สามารถ
เปลี่ยนเปนสัญญาณดิจิตอล แลวสงไปตามสื่ออิเล็กทรอนิกสได เพราะฉะนั้น จงึเปนสินคาเพียงชนิด
เดียวที่สามารถสงใหผูบริโภคไดทันท ี
การทําธุรกรรมพาณิชยอิเล็กทรอนิกส 
 สําหรับข้ันตอนการทําธุรกรรมพาณิชยอิเล็กทรอนิกส  เริ่มจากการตกลงทําการซื้อขาย
ระหวางผูซื้อหรือลูกคาและผูขาย ตอจากนั้นลูกคากรอกรายละเอียดเก่ียวกับบัตรเครดิตใหกับผูขายโดย
ผานระบบรักษาความปลอดภัยเก่ียวกับขอมูลของลูกคา ตอจากนั้นผูขายสงขอมูลการซื้อสินคารวมทั้ง
รายละเอียดเก่ียวกับบัตรเครดิตของลูกคาแลวแจงผลการตรวจสอบไปยังผูขายวาอนุมัติการจายเงิน
หรือไม  ถาไดรับการอนุมัติธนาคารจะจายเงินใหกับผูขาย  โดยจะมีระบบหลังรานของผูขายทําหนาที่
ในการเรียกเก็บเงินจากธนาคาร และจัดการสงมอบสินคาใหกับลูกคาตอไป ขณะที่ธนาคารก็จะเรียกเก็บ
เงินหรือหักบัญชีผูซื้อซึ่งเปนลูกคาธนาคาร 
การทําธุรกรรมพาณิชยอิเล็กทรอนิกส ประกอบดวย 5 ข้ันตอน ดังนี ้    
 1. ระบบการชําระเงิน (Payment System) เมื่อผูซื้อสินคาตัดสินใจสั่งซื้อสินคา ผูซื้อจะตอง
ชําระเงินคาสินคาโดยการชําระคาสินคาผานทางอินเทอรเน็ตโดยกระทําผานธนาคารพาณิชย  ซึ่ง
ปจจุบันธนาคารพาณิชยไดเปดใหบริการโดยมีวิธีการชําระเงินในหลายรูปแบบ ไดแก การหักบัญชี
ธนาคาร การโอนเงิน เช็ค หรือดราฟ  การเปด  L/C1  และบัตรเครดิต  สําหรับวิธีการชําระเงินที่ไดรับ
ความนิยมมากที่สุดคือ การชําระเงินดวยบัตรเครดิต         
 2. ระบบการขนสง (Shopping System) เมื่อตกลงทําการซื้อขายสินบนอินเตอรเน็ตแลว  ข้ัน
ตอมาคือ  การสงมอบสินคาใหกับลูกคาหรือผูซื้อ โดยลูกคาจะตองเปนผูรับผิดชอบในคาใชจายเก่ียวกับ
การขนสง  ซึ่งผูขายจะตองคํานวณคาขนสงสินคาจากตําแหนงผูขายถึงผูซื้อใหชัดเจน และตองรีบสง
มอบใหตรงตามระยะเวลาที่ระบุไวและสินคาจะตองอยูในสภาพที่สมบูรณตามที่ลูกคาตองการ โดย
ปจจุบันผูขายสินคาทางอินเตอรเน็ตมีรูปแบบการขนสง เชน  ขนสงโดยผูนําสง (Messenger)  สงทาง
ไปรษณีย  และการวาจางบริษัทที่ใหบริการขนสงโดยตรง      
 3. ระบบการรับประกัน (Insurance System) เพ่ือลดความเสี่ยงในการทําพาณิชย
อิเล็กทรอนิกส เชน ความเสี่ยงจากการที่เจาของรานบนอินเทอรเน็ตจะไมไดรับเงินคาสินคาและบริการ
จึงมีมาตรฐานเทคโนโลยีความปลอดภัยที่นํามาใชเพ่ือลดความเสี่ยงที่อาจเกิดข้ึน 
  4. ระบบการบริหารสินคา  (Back to Office System) เปนระบบที่ชวยใหเจาของรานคา
สามารถจัดทํารายการขาย (Sale Report) หรือสินคาคงเหลือ (Inventory Report) และอ่ืนๆ เพ่ือเปน
ประโยชนในการจัดการและวางแผนการตลาดตอไป 
    5. ระบบจัดการสินคาของรานคา (ECommerce Server) หรือเว็บไซต (Web Site) ที่ดีจะตอง
มีความยืดหยุนสูงสามารถปรับปรุงไดงาย เมื่อตองการจะเปลี่ยนขอมูลของสินคา จํานวนของสินคา
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ราคา และอ่ืนๆ นอกจากนี้ยังมีระบบอํานวยความสะดวกในการซื้อสินคาสําหรับลูกคา เชน การคํานวณ
จํานวนเงินของการสั่งซื้อทั้งหมด เปนตน 

องคประกอบของธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนิกส        
 ในการทําธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนิกส จะมีองคประกอบหลัก ดังนี ้   
  1. เว็บไซต (Web site)         
 เว็บไซตโดยทั่วไปมีหนาที่เปรียบเสมือนรานคาหรือหองแสดงสินคา ซึ่งจะตองมีการวางระบบ
การจัดการภายในรานอยางมีประสิทธิภาพ เนื่องจาก จะตองใหบริการแกผูบริโภคตลอด 24 ชั่วโมง อีก
ทั้งจะตองมีความรวดเร็ว และจะตองทํางานไดหลายๆ รูปแบบในเวลาเดียวกัน เพ่ือใหทันกับความ
ตองการของกลุมเปาหมายที่เปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา      
 2. ระบบเครือขายขอมูล (Network data system)     
 ในการทําพาณิชยอิเล็กทรอนิกสนั้นจะตองใชเครือขายอินเตอรเน็ต ในการเชื่อมโยงกับ 
คอมพิวเตอร และอุปกรณประเภทคอมพิวเตอรตางๆเขาดวยกัน ดังนั้น การเลือกใชบริการอินเตอรเน็ต 
จะตองพิจารณาถึงความเหมาะสมกับปริมาณการใชบริการเว็บไซตของผูบริโภค กลาวคือ ถามีผูบริโภค
เขามาใชบริการของเว็บไซตมากก็ตองใชอินเตอรเน็ตที่มีความเร็วสูง ซึ่งจะสงผลใหคาใชจายของธุรกิจ
สูงข้ึนตามไปดวย            
 3. ระบบสื่อสารขอมูล (Communicate data system)     
 เนื่องจาก พาณิชยอิเล็กทรอนิกสจะตองอาศัยระบบเครือขายอินเตอรเน็ตเปนพ้ืนฐาน
เชื่อมโยงคอมพิวเตอรเขาดวยกัน ซึ่งระบบสื่อสารบนเครือขายอินเตอรเน็ตนั้นจะใชขอตกลงหรือที่
เรียกวา โพรโทคอล (Protocol)1 เปนมาตรฐานในการสื่อสารขอมูล และสิ่งที่สําคัญอีกประการสําหรบั
พาณิชยอิเล็กทรอนิกส คือความปลอดภัยของระบบการสื่อสารขอมูล เพ่ือไมใหผูอ่ืนสามารถเปดอาน
ขอมูลระหวางการสงได สําหรับระบบการรักษาความปลดภัยของพาณิชยอิเลกทรอนิกสในปจจุบันมีอยู 
2 ระบบ คือ ระบบ SSL (secure socket layer) ซึ่งเปนระบบที่คิดคนข้ึนในป พ.ศ. 2537 โดยบริษัท 
Netscape ซึ่งระบบ SSL นี้เปนระบบที่ปองกันการลักลอบดูขอมูลจากผูอ่ืนในเครือขายอินเตอรเน็ต แต
ไมสามารถปองกันการโกงจากรานคาได และระบบรักษาความปลอดภัยอีกระบบคือ ระบบ SET 
(secure electronic transaction) ซึ่งเปนระบบที่พัฒนาโดยบริษัท Visa และ Master Card    
           

_______________________________ 

1 โพรโทคอล (Protocol) หมายถึงภาษามาตรฐานที่สามารถทําใหคอมพิวเตอรทั้งหลายสามารถติดตอสื่อสารกันได 
โดยจะทําหนาที่กําหนดทุกสิ่งที่เก่ียวของกับการทํางานของระบบเครือขาย (Net work)   
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 หากเปรียบเทียบระบบรักษาความปลอดภัยทั้ง 2 ระบบ จะพบวา ระบบ SSL เปนระบบที่
ไดรับความนิยมมากกวา เพราะมีราคาถูก และโปรแกรมเบราวเซอรทั่วไปจะมีระบบการเขารหัส SSL 
อยูแลว ดังนั้นผูประกอบการจะเปนผูที่ลงทุนแตเพียงฝายเดียวเทานั้น ในขณะที่ระบบ SET ทั้งผูบริโภค
และผูประกอบการจะตองติดตั้งซอฟแวร แตเนื่องจากซอฟแวรดังกลาวมีราคาแพงจึงไมคอยเปนที่นิยม
ใชกันมากนัก แมวาระบบ SET จะมีประสิทธิภาพสูงกวาระบบ SSL สําหรับในประเทศไทยใชระบบ 
SSL เปนสวนใหญ           
 4 ระบบการชําระเงิน ( Payment system )      
  ในการชําระเงินคาสินคาและบริการในระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกส สามารถแบงออกเปน 
2 ประเภทใหญ ๆ ดังนี ้          
 4.1  การชําระเงินที่ไมผานระบบอิเล็กทรอนิกส      
 ในทางปฏิบัติ การชําระเงนิใหแกธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนิกสแบบไมผานระบบอิเล็กทรอนิกส 
สามารถทําได 5 วิธี ดังนี้          
  4.1.1 การโอนเงินเขาบัญชีธนาคาร       
  การชําระเงินดวยวิธีนี้ผูประกอบการพาณิชยอิเล็กทรอนกิสจะตองระบุชื่อเจาของบัญชี 
ประเภทบัญชี เลขที่บัญชี ชื่อธนาคาร และสาขาธนาคาร ไวในเว็บไซต ซึ่งการชําระเงินดวยวิธีนี้
สามารถแบงไดเปน 2 รูปแบบตามการสั่งซื้อสินคาและบริการของผูบริโภค โดยรูปแบบแรก คือ รูปแบบ
ที่ผูบริโภคสั่งซื้อสินคากอน จากนั้น จึงทําการโอนเงิน และรูปแบบที่สอง คือผูบริโภคจะทําการโอนเงิน
กอนแลวทําการสั่งซื้อสินคา         
  4.1.2 การสงไปรษณียธนาณัติ หรือตั๋วแลกเงินไปรษณีย    
  วิธีนี้ผูประกอบการพาณิชยอิเล็กทรอนิกสจะระบุรายละเอียดเก่ียวกับไปรษณียธนาณัติ
หรือตั๋วแลกเงินไปรษณีย ซึ่งรูปแบบของการสั่งซื้อสินคาสามารถแบงออกเปน 2 รูปแบบ โดยรูปแบบ
แรก คือผูบริโภคจะสั่งซื้อสินคากอน เมื่อผูบริโภคไดรับคําตอบรับการสั่งซื้อสินคาแลว จากนั้น ผูบริโภค
จึงทําการสงไปรษณียธนาณัติหรือตั๋วแลกเงินไปรษณีย รูปแบบที่สอง คือผูบริโภคจะตองสงไปรษณีย
ธนาณัติหรือตั๋วแลกเงินไปรษณียไปในเวลาเดียวกันกับการสงคําสั่งซือ้สินคา   
  4.1.3 การสงเช็คทางไปรษณีย       
  วิธีนี้ผูประกอบการพาณิชยอิเล็กทรอนิกสจะระบุรายละเอียดเก่ียวกับชื่อผูที่จะรับเช็คทาง
ไปรษณียไวบนเว็บไวต ดังนั้น ผูบริโภคที่ทําการสั่งซื้อสินคาและบริการจะตองเขียนเช็คสั่งจายเงินแก
ผูรับเงินตามที่กําหนดไว และดําเนินการจัดสงเช็คนั้นไปทางไปรษณียใหแกผูประกอบการที่ขายสินคา
และบริการโดยวิธนีี้สามารถแบงออกเปน 2 รูปแบบเชนเดียวกับการสงไปรษณียธนาณัติ หรือตั๋วแลก
เงินทางไปรษณีย ที่กลาวไปแลวในขางตน       
  4.1.4 ไปรษณียเรียกเก็บเงินปลายทาง      
  การชําระเงินดวยวิธีนีเ้ปนวิธีที่ไมคอยนิยมใชกันมากนัก เนื่องจากผูบริโภคจะตองสั่งซื้อ
สินคากอนและใหรายละเอียดเก่ียวกับชื่อผูสั่งสินคาและสถานที่ที่จะใหสงสินคาพรอมระบุวิธีการชําระ
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เงินวาจะชําระดวยวิธีไปรษณียเรียกเก็บเงินปลายทาง หลังจากนั้น ผูประกอบการที่ขายสินคาก็จะจัดสง
สินคาให แตขอเสียของวิธีนี้คือ ทําใหผูประกอบการเพ่ิมคาใชจายและความเสี่ยงหากผูบริโภคไมรับ
สินคา              
  4.1.5 การหักบัญชีธนาคารโดยตรง       
  วิธีนี้ผูบริโภคจะตองใหรายละเอียดของบัญชีธนาคารของตนเองแกผูประกอบการทีข่าย
สินคาและบริการ หลังจากนั้น ผูประกอบการที่ขายสินคาจะดําเนินการหักบัญชีธนาคารดังกลาวโดยตรง 
แตวิธีนี้ยังไมสะดวกนัก เนื่องจาก ผูบริโภคจะตองจัดสงหนังสือยินยอมใหมีการหักบัญชีธนาคารใหแก
ผูประกอบการที่ขายสินคาและบริการ และผูประกอบการจะตองไปดําเนนิการกับธนาคารอีกตอหนึ่ง 
ดังนั้น วิธีนี้จึงเหมาะสําหรับการชําระเงินหลายๆ งวดในระยะยาวเทานั้น    
 4.2 วิธีการชําระเงินผานระบบอิเล็กทรอนิกส      
 การโอนหรือชําระเงินผานระบบอิเล็กทรอนิกสเปนสวนประกอบที่สําคัญของธุรกิจพาณิชย
อิเล็กทรอนิกส โดยเฉพาะอยางย่ิงในระบบธุรกิจกับผูบริโภค (Business to Consumer : B2C) 
เนื่องจาก ชวยเพ่ิมความสะดวกรวดเร็วแกผูบริโภค และสรางความมั่นใจแกผูประกอบการธุรกิจในการ
รับชําระเงินคาสินคาและบริการ การชําระเงินผานระบบอิเล็กทรอนิกส สามารถทําได 7 วิธี ดังนี้ 
   4.2.1) การใชบัตรเครดิต       
  วิธีนี้เปนวิธีที่นิยมที่สุดในบรรดาวิธีการชําระเงินผานระบบอิเล็กทรอนิกสที่มีอยูในปจจุบัน 
โดยผูบริโภคตองทําการใหขอมูลบัตรเครดิตของตนเองแกผูประกอบการที่ขายสินคาและบริการทาง
พาณิชยอิเล็กทรอนิกส ซึ่งประกอบดวย 2 วิธี ดังนี้       

 1. การชําระเงินโดยบัตรเครดิตที่เปนการใหขอมูลบัตรเครดิตตามปกต ิ   
 การชําระเงินดวยวิธีนี้ผูบริโภคที่เปนเจาของบัตรเครดิตจะตองใหขอมูลสวนบุคคลของตนเอง 
ผานทางหนาจอเว็บไซตตามปกติ หลังจากนั้น เมื่อผูประกอบการซึ่งมีบัญชีเรียกเก็บเงินตามบัครเครดิต
กับธนาคารผูออกบัตรเครดิตไดรับขอมูลการสั่งซื้อสินคาหรือบริการ ผูประกอบการก็จะนําขอมูลบัตร
เครดิตไปตรวจสอบกับธนาคารผูออกบัตรโดยตรง แตถาผูประกอบการไมมีบัญชีเรียกเก็บเงินตามบัตร
เครดิตกับธนาคารผูออกบัตรดังกลาว ผูประกอบการก็จะทําการสงขอมูลดังกลาวไปทําการตรวจสอบกับ
ธนาคารผูออกบัตรแทนผูประกอบการ หลังจากนั้นก็จะยืนยันกลับมายังผูประกอบการวาไดมีการรับรอง
ใหชําระเงินตามบัตรเครดิตหรือไม        
 2. การชําระเงินโดยบัตรเครดิตที่มีการเขาและถอดรหัสขอมูล    
 ในวิธีนี้จะแตกตางจากวิธีขางตนตรงที่ขอมูลเก่ียวกับหมายเลขบัตรเครดิตและขอมูลสวนตัว
ของผูบริโภคที่สงไปยังผูประกอบการที่ขายสินคาและบริการจะถูกเขารหัสโดยโปรแกรมที่เตรียมไว
กอนที่จะสงไปยังผูประกอบการ ซึ่งจะทําใหผูประกอบการไมสามารถทราบขอมูลเก่ียวกับหมายเลขบัตร
เครดิตและขอมูลสวนบุคคลของผูบริโภค ดังนั้น จึงจําเปนตองมีบริษัทบุคคลที่สามที่เปนเจาของ
โปรแกรมทําหนาที่ในการเขาและถอดรหัสเพ่ือสงตอใหธนาคารและผูออกบัตร หลังจากนั้น 
ผูประกอบการถึงจะไดรับการยืนยันกลับวาการชําระเงินตามบัตรเครดิตดังกลาวไดรบัการอนุมัติหรือไม
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 หากเปรียบเทียบทั้งสองวิธี จะพบวากรณีทีม่ีการเขาและถอดรหัสของขอมูลบัตรเครดิตและ
ขอมูลสวนบุคคลจะมีความปลอดภัยสูงกวา แตอยางไรก็ดี กรณีการชําระเงินโดยบัตรเครดิตที่มีการเขา
ถอดรหัสของขอมูลนั้นยังไมเปนที่แพรหลายเทาที่ควร เนื่องจากยังมีตนทุนและคาใชจายที่สูง ซึ่งไม
เหมาะกับการคาประเภท B2C ที่มีราคาสินคาและบริการที่ไมสูงมากนัก         
 4.2.2 บัตรเดบิต         
 การชําระเงินดวยวิธีนี้ผูบริโภคที่ถือบัตรเดบิตจะตองใหขอมูลเก่ียวกับบัตรเดบิตของตนเองแก
ผูประกอบการที่ขายสินคาและบริการ ซึ่งการชําระเงินดวยบัตรเดบิตนี้จะมีวิธีการดําเนินการเหมอืนกัน
กับกรณีของบัตรเครดิต แตจะแตกตางกันตรงที่ บัตรเดบิตจะเชื่อมตอกับบัญชีธนาคารโดยตรง เมื่อ
ผูบริโภคทําการชําระเงินโดบัตรเดบิต จํานวนเงินที่ชําระจะถูกหักออกจากบัญชีธนาคารทันที ดวยเหตุนี้ 
การใชบัตรเดบิตจึงมีความเสี่ยงสูงกวาการใชบัตรเครดิต     
 4.2.3 บัตรเงินสดอิเล็กทรนิกส       
 บัตรกดเงินสดอิเล็กทรอนิกสเปนบัตรที่ใชเทคโนโลยีของแถบแมเหล็กหรือแผนชิพเก็บขอมูล
เก่ียวกับเจาของบัตรและมูลคาของเงินอิเล็กทรอนิกส แมวา การใชบัตรเงินสดอิเล็กทรอนิกสจะมีการใช
กันมาในหลายๆ ธุรกรรม แตในปจจุบันยังไมนิยมที่จะนํามาใชในการซื้อขายสินคาและบริการทาง
พาณิชยอิเล็กทรอนิกส         
 4.2.4 เช็คอิเล็กทรอนิกส        
 เช็คอิเล็กทรอนิกสจะมีรายละเอียดเหมือนกับเช็คที่เปนกระดาษที่ใชกันอยูทั่วไป แตอยูในรูป
ของอิเล็กทรอนิกสและจะตงใชเทคโนโลยีลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส2 เพ่ือตรวจสอบเช็ค ซึ่งในการออก
เช็คแตละครั้งผูรับเช็คยอมตองการไดรับใบรับรองลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกสจากผูรับรองลายมือชื่อ
อิเล็กทรอนิกสที่เชื่อถือได ดังนั้นวิธีการชําระเงินดวยเช็คอิเล็กทรอนิกสจึงยังไมเปนที่นิยมมากนกั 
 4.2.5 เงินอิเล็กทรอนิกส        
 การชําระเงินดวยวิธีนี้เกิดข้ึนจากแนวความคิดที่ตองการแกไขขอเสีย ของบัตรเครดิตและ    
บัตรเดบิต กลาวคือ ผูประกอบการบางรายปฏิเสธการับบัตรเครดิตและบัตรเดบิต เพราะเกรงวาจะถูก
ปฏิเสธการจายเงินจากธนาคารหรือบริษัทผูออกบัตร ดังนั้น เงินอิเล็กทรอนิกสจึงจําเปนตองมีมูลคาใน
ตัวของมันเอง โดยการไดรับการคํ้าประกันจากมูลคาของเงินสด เงินในบัญชีธนาคาร และเช็คเงินสด
ธนาคาร ดังนั้น ในการสงมอบหรือโอนเงินอิเล็กทรอนิกสจะกระทําไดงายและสะดวก อีกทั้ง ยังสามารถ 

_______________________________ 

2 ลายมือช่ืออิเล็กทรอนิกส หมายถึงอักษร อักขระ ตัวเลข เสียงหรือสัญญลักษณอื่นใดที่สรางขึ้นใหอยูในรูปแบบ
อิเล็กทรอนิกสซึ่งนํามาใชประกอบกับขอมูลอิเล็กทรอนิกสเพื่อแสดงความสัมพันธระหวางบุคคลกับขอมูล
อิเล็กทรอนิกส โดยมีวัตถุประสงคเพื่อระบุตัวบุคคลผูเปนเจาของลายมือช่ืออิเล็กทรอนิกสที่เก่ียวของกับขอมูล
อิเล็กทรอนิกสนั้น และเพื่อแสดงวาบุคคลดังกลาวยอมรับขอความในขอมูลอิเล็กทรอนิกส (ฝายวิชากร สูตรไพศาล: 
2544)    
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เก็บรักษาเงินอิเล็กทรอนิกสดังกลาวไวในรูปของขอมูลอิเลก็ทรอนิกสไดอีกดวย สําหรับความปลอดภัย
ของเงินอิเล็กทรอนิกสนั้น เงินอิเล็กทรอนิกสจะตองไมสามารถทําซ้ําหรือไมสามารถนําไปซ้ําซอนได 
โดยตองมีการวางมาตรการเพ่ือตรวจสอบความถูกตองของเงินอิเล็กทรอนิกส นอกเหนือจากนี้ ทั้งผูซื้อ
และผูขายจะตองมีบัญชีธนาคารเดียวกันและตองขอใชเงินอิเล็กทรอนิกสกับธนาคาร อีกทั้ง ผูซื้อและ
ผูขายจะตองมีซอฟแวร e-Wallet อยูในคอมพิวเตอรของตนเอง เพ่ือใหในการรับสงขอมูลระหวางผูซื้อ
กับผูขาย ดังนั้น วิธีการชําระเงินดวยวิธีนี้จึงไมเปนที่นิยม        
 4.2.6 การโอนเงินขามบัญชีผานระบบอิเล็กทรอนิกส     
 การโอนเงินเขาบัญชีผูประกอบการที่ขายสินคาและบริการทางพาณิชยอิเล็กทรอนิกสผาน
ระบบอินเตอรเน็ตเปนวิธีที่สามารถทําไดอยางสะดวกและมีแนวโนมที่จะกระทํากันมากข้ึนในอนาคต ทั้ง
ในสวนของการคาแบบ B2B  และการคาแบบ B2C แตการโอนเงินขามบัญชีผานระบบอิเล็กทรอนิกสนี้ 
ผูบริโภคจะตองมีบัญชีธนาคารและดําเนินการตกลงกับธนาคาร เพ่ือขอใชบริการโอนเงินขามบัญชีผาน
ระบบอินเตอรเน็ต            
 4.2.7 การชําระเงินผานโทรศัพทมือถือ      
 การชําระเงินผานโทรศัพทมือถือเปนวิธีการหนึ่งที่มีแนวโนมที่จะทํากันมากข้ึน ทั้งนี้เนื่องจาก 
ผูบริโภคที่ใชโทรศัพทมือถือจะตองชําระเงินคาโทรศัพทมือถือใหแกผูใหบริการโทรศัพทมือถือโดยตรง 
ดังนั้น ผูใหบริการโทรศัพทมือถือจึงเขามาชวยในการทําหนาที่รวบรวมคาใชจายในการซื้อสินคาและ
บริการของผูบริโภค ที่ซื้อสินคาและบริการผานทางพาณิชยอิเล็กทรอนิกส เขาไปรวมกับการเรียกเก็บ
เงินคาใชบริการโทรศัพทมือถือ  

2.  ทฤษฎีพฤติกรรมผูบริโภค (Consumer behavior theory)       
 ความหมายของพฤติกรรมบริโภค (Consumer behavior)    
  พฤติกรรมผูบริโภค หมายถึง พฤติกรรมซึ่งทําการคนหา (Searching) การซื้อ 
(Purchasing) การใช (Using) การประเมินผล (Evaluation) และการใชจาย (Disposing) ในผลิตภัณฑ
และการบริการ โดยคาดวาจะตอบสนองความตองการของตนเอง (Schiffman and Kanuk. 1994 : 4)
  พฤติกรรมผูบริโภค หมายถึง การศึกษาถึงกระบวนการตางๆ ที่บุคคลหรือกลุมเขาไป
เก่ียวของ เพ่ือทําการเลือกสรร การซื้อ การใช การบริโภคอันเก่ียวกัลผลิตภัณฑ บริการ ความคิด หรือ
ประสบการณเพ่ือตอบสนองความตองการ และความปรารถนาตางๆ ใหไดรับความพอใจ (Solomon. 
1999 : 5)   
  พฤติกรรมผูบริโภค หมายถึง พฤติกรรมที่เนนจุดมุงหมาย และมีทางเลือกตางๆ 
พฤติกรรมผูบริโภคเปนกระบวนการและมีอิทธิพลตอกระบวนการตัดสินใจซื้อ และผูบริโภคจําเปนตอง
ไดรับการศึกษา (Kotler.  2003 :199)   
 พฤติกรรมผูบริโภค หมายถึง ในทางเศรษฐศาสตรเปนการศึกษาถึงพฤติกรรมของผูบริโภคใน
การตัดสินใจเลือกซื้อสินคาและบริการตางๆ เพ่ือใหไดรับความพอใจสูงสุดจากรายไดที่มีจํากัด การที่
ผูบริโภคมีความตองการซื้อสินคาและบริการชนิดตางๆ ก็เพราะสินคาและบริการแตละชนิดจะให
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ประโยชนแกผูบริโภคในลักษณะตางๆ กัน เชน อาหาร เสื้อผา ที่อยูอาศัย ยารักษาโรค จะใหประโยชน
แกผูบริโภคในแงของการดํารงชีวิต รถยนต ตูเย็น และสินคาฟุมเฟอยอ่ืนๆ จะใหประโยชนในแงของ
ความสะดวกสบาย เนื่องจากความตองการสินคาและบริการของผูบริโภคมีมากมาย แตรายไดมีจํากัด 
ผูบริโภคจึงจําเปนตองตัดสินใจวาจะเลือกซื้อสินคาและบริการชนิดใดเพ่ือใหไดรับความพอใจสูงสุด 
(รัตนา สายคณิต. 2547 : 25) 
 ประเภทของการบริโภค        
 การแบงประเภทของการบริโภคตามลักษณะของสินคาสามารถแบงเปน 2 ประเภท คือ  
  1. การบริโภคสินคาไมคงทน  (Non durable Goods Consumption ) คือ การบริโภค
สิ่งของชนิดใดชนิดหนึ่งแลวสิ่งของชนิดนั้นจะสิ้นเปลืองหรือใชหมดไป การบริโภคลักษณะนี้เรียกวา 
destruction เชน การบริโภคน้ํา อาหาร ยารักษาโรค น้ํามันเชื้อเพลิง ฯลฯ    
  2. การบริโภคสินคาคงทน (Durable Goods Consumption) คือการบริโภคสิ่งของอยาง
ใด อยางหนึ่งโดยสิ่งของนั้นยังคงใชไดอีก การบริโภคลักษณะนี้เรียกวา diminution เชน การอาศัย
บานเรือน การใชรถยนต พัดลม โทรทัศน ฯลฯ อยางไรก็ตาม ถึงแมวาสินคาคงทนเหลานี้จะใชแลวไม
หมดไปในทีเดียว แตก็จะคอยๆสึกหรอไป จนในที่สุดไมสามารถนํามาใชไดอีก   
   
 ปจจัยที่ใชกําหนดการบริโภค        
 ถึงแมวาความตองการบริโภคสินคาหรือบริการของผูบริโภคแตละรายจะมีความแตกตางกัน 
แตก็พอจะสรุปไดวาตัวกําหนดการบริโภคหรือปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกซื้อสินคาและ
บริการโดยรวมมีดังนี ้           
  1. รายไดของผูบริโภค ระดับรายไดเปนปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกบริโภคสินคา
หรือบริการของผูบริโภค โดยมีความสัมพันธในทิศทางเดียวกัน คือ ผูบริโภคที่มีรายไดมากจะบริโภค
มาก ถามีรายไดนอยก็จะบริโภคนอย        
  2. ราคาของสินคาและบริการ เนื่องจากระดับราคาของสินคาและบริการเปนตัวกําหนด
อํานาจซื้อของเงินที่มีอยูในมือของผูบริโภค นั่นคือ ถาราคาของสินคาหรือบริการสูงข้ึนจะทําใหอํานาจ
ซื้อของเงินลดลง สงผลใหผูบริโภคบริโภคสินคาหรือบริการไดนอยลง เนื่องจากเงินจํานวนเทาเดิมซื้อ
หาสินคาหรือบริการไดนอยลง ในทางกลับกัน ถาราคาของสินคาหรือบริการลดลงอํานาจซื้อของเงินจะ
เพ่ิมข้ึน สงผลใหผูบริโภคสามารถบริโภคสินคาหรือบริการไดมากข้ึนดวยเหตผุลทํานองเดียวกันกับ
ขางตน      
  3. ปริมาณเงินหมุนเวียนที่อยูในมือ กลาวคือ ถาผูบริโภคมีเงินหมุนเวียนอยูในมือมากจะ
จูงใจใหผูบริโภคบริโภคมากข้ึน และถามีเงินหมุนเวียนอยูในมือนอยก็จะบริโภคไดนอยลง    
  4. ปริมาณของสินคาในตลาด ถาสินคาหรือบริการในทองตลาดมีปริมาณมาก ผูบริโภคจะ
มีโอกาสในการจับจายใชสอยหรือบริโภคไดมาก ในทางกลับกัน ถามีนอยก็จะบริโภคไดนอยตาม   
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  5.การคาดคะเนราคาของสินคาหรือบริการในอนาคต จะมีผลตอการตัดสินใจของผูบริโภค 
กลาวคือ ถาผูบริโภคคาดวาในอนาคตราคาของสินคาหรือบริการจะสงูข้ึน ผูบริโภคจะเพ่ิมการบริโภคใน
ปจจุบัน (ลดการบริโภคในอนาคต) ตรงกันขาม ถาคาดวาราคาของสินคาหรือบริการจะลดลงผูบริโภคจะ
ลดการบริโภคในปจจุบันลง (เพ่ิมการบริโภคในอนาคต) จะเห็นไดวาการคาดคะเนราคาของสินคาหรือ
บริการในอนาคตจะมีความสัมพันธในทิศทางตรงกันขามกับการตัดสินใจเลือกบริโภคหรือระดับการ
บริโภคในปจจุบัน และจะมีความสัมพันธในทิศทางเดียวกันกับการตัดสินใจเลือกบริโภคหรือระดับการ
บริโภคในอนาคต             
  6. ระบบการคาและการชําระเงิน เปนปจจัยสําคัญปจจัยหนึ่งที่กําหนดการตัดสินใจในการ
เลือกบริโภคของผูบริโภค กลาวคือ ถาเปนระบบการซื้อขายดวยเงินผอน ดาวนต่ํา ผอนระยะยาว จะ
เปนการเพ่ิมโอกาสในการบริโภคใหกับผูบริโภคมากข้ึน นั่นคือ ผูบริโภคสามารถบริโภคโดยไมตอง
ชําระเงินในงวดเดียว มีเงินเพียงสวนหนึ่งในการดาวนก็สามารถซื้อหาสินคาและบริการมาบริโภคได 
โดยเฉพาะสนิคาหรือบริการที่มีราคาสูง เชน บาน รถยนต ฯลฯ ตรงกันขาม ถาไมมีระบบการซื้อขาย
แบบเงินผอน คือผูบริโภคจะตองชําระเงินคาสินคาตามราคาในงวดเดียว ผูบริโภคอาจไมสามารถซื้อหา
หรือบริโภคสินคาหรือบริการนั้นๆได นอกจากที่กลาวขางตน ยังมีปจจัยอ่ืนๆอีกมากที่มีผลตอการ
ตัดสินใจเลือกบริโภคของผูบริโภค ไมวาจะเปนเพศ อายุ ระดับการศึกษา ฤดูกาล เทศกาล รสนิยมหรือ
ความชอบสวนตัวของผูบริโภค ตัวอยางเชน ในเทศกาลกินเจถาผูบริโภครับประทานอาหารเจ ผูบริโภค
จะไมบริโภคเนื้อสัตว โดยจะหันมาบริโภคพืชผักผลไมแทน หรือในวัยเด็ก สวนใหญเด็กๆมักจะชอบ
บริโภคลูกอม ลูกกวาด ขนม มากกวาเมื่อโตเปนผูใหญ (อายุ) เปนตน   
  7. ปจจัยทางวัฒนธรรม เปนปจจัยข้ันพ้ืนฐานที่สําคัญทีสุ่ดในการกําหนดความตองการ
และพฤติกรรมของมนุษย เชน การศึกษา ความเชื่อ คานิยม ยังรวมถึงพฤติกรรมสวนใหญที่ไดรบัการ
ยอมรับภายในสังคมใดสังคมหนึ่งโดยเฉพาะ         
  8. ปจจัยทางสังคม เปนปจจัยที่เก่ียวของในชีวิตประจําวันและมีอิทธิพลตอพฤติกรรมการ
ซื้อ ซึ่งประกอบดวยกลุมอางอิง ครอบครัว บทบาท และสถานะของผูซื้อ 
  8.1 กลุมอางอิง หมายถึงกลุมใด ๆ ที่มีการเก่ียวของกัน ระหวางคนในกลุม แบงเปน 2 
ระดับ 
  - กลุมปฐมภูมิ ไดแกครอบครัว เพ่ือนสนิท มักมีขอจํากัดในเรื่องอาชีพ ระดับชั้นทางสังคม 
และชวงอายุ 
  - กลุมทุติยภูม ิเปนกลุมทางสังคมที่มีความสัมพันธแบบตัวตอตัว แตไมบอย มีความ
เหนียวแนนนอยกวากลุมปฐมภูมิ 
  8.2 ครอบครัว เปนสถาบันที่ทําการซื้อเพ่ือการบริโภคที่สําคัญที่สุด นักการตลาดจะ
พิจารณาครอบครัวมากกวาพิจารณาเปนรายบุคคล 
  8.3 บทบาททางสถานะ บุคคลที่จะเก่ียวของกับหลายกลุม เชน ครอบครัว กลุมอางอิง ทํา
ใหบุคคลมีบทบาทและสถานภาพที่แตกตางกันในแตละกลุม 
  9. ปจจัยสวนบุคคล การตัดสินใจของผูซื้อมักไดรับอิทธิพลจากคุณสมบัติสวนบุคคลตางๆ 
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เชน อายุ อาชีพ สภาวการณทางเศรษฐกิจ การศึกษา รูปแบการดําเนินชีวิต วัฏจักรชีวิตครอบครัว 
  10. ปจจัยทางจิตวิทยา การเลือกซื้อของบุคคลไดรับอิทธิพลจากปจจัยทางจิตวิทยา ซึ่ง
จัดเปนปจจัยในตัวผูบริโภคที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการซื้อและใชสินคา ปจจัยทางจิตวิทยา
ประกอบดวยการจูงใจ การรับรู ความเชื่อและเจตคต ิบุคลิกภาพและแนวความคิดของตนเอง 
นักจิตวิยามาสโลวไดกําหนดทฤษฏีลําดับข้ันตอนของความตองการซึ่งกําหนดความตองการข้ันพ้ืนฐาน
ของมนุษยไว 5 ระดับ ซึ่งจัดลําดับจากความตองการระดับต่ําไปยังระดับสูง คือ 1. ความสําเร็จสวนตัว 
2. ความตองการดานอีโก (ความภาคภูมิใจ สถานะ ความเคารพ) 3. ความตองการดานสังคม 4. ความ
ปลอดภัยและมั่นคง 5. ความตองการของรางกาย (ศิริวรรณ เสรีรัตน. 2546: 192)   
 การศึกษาพฤติกรรมผูบริโภคเปนการศึกษาพฤติกรรมผูบริโภคในการตัดสินใจเลือกซื้อสินคา
และบริการตางๆ เพ่ือใหไดรับความพอใจสูงสุดจากงบประมาณที่มีอยูอยางจํากัด ซึ่งจากการศึกษา
ทฤษฎีพฤติกรรมผูบริโภค ในสวนของปจจัยที่กําหนดการบริโภค สรุปปจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจ
ซื้อที่เก่ียวของกับงานวิจัย ดังนี้ รายไดของผูบริโภค ราคาของสินคาและบริการ ระบบการคาและการ
ชําระเงิน ปจจัยทางวัฒนธรรมซึ่งไดแก คานิยมหรือรสนิยม และปจจัยสวนบุคคล 
 
3. ทฤษฎีอุปสงค (Demand Theory)   
 ความหมายของอุปสงค (Demand) 
 อุปสงค  หมายถึง ความตองการซื้อสินคาสินคาหรือบริการชนิดใดชนิดหนึ่งของผูบริโภค 
รวมกับความสามารถในการสนองความตองการดังกลาว   กลาวอยางสั้นๆ อุปสงคจะหมายถึง ความ
ตองการ (Want) บวกดวยอํานาจซื้อ (Purchasing Power) ถาเปนความตองการที่เกินกวาอํานาจซื้อ 
เราไมเรียกวา อุปสงค หรือเราอาจเรียกปริมาณเสนอซื้อที่พรอมอํานาจซื้อวา เปน Effective Demand 
และเรียกความตองการซื้อที่ยังไมพรอมดวยอํานาจซื้อ หรือการมีอํานาจซื้อแตยังไมมีความตองการซื้อ
วาเปน Potential Demand (นราทิพย ชุติวงศ. 2544: 25)     
 อุปสงค หมายถึง จํานวนตางๆ ของสินคาหรือบริการชนิดนั้นที่ผูบริโภคตองการซื้อใน
ระยะเวลาหนึ่ง ณ ระดับราคาตางๆ ของสินคาชนิดนั้น หรือ ณ ระดับรายไดตางๆ ของผูบริโภค หรือ ณ 
ระดับราคาตางๆ ของสินคาชนิดอ่ืนที่เก่ียวของ (วันรักษ มิ่งมณีนาคิน. 2545: 31) 
 อุปสงค หมายถึง ความสามารถและความเต็นใจที่จะซื้อในชวงเวลาหนึ่ง ณ ระดับราคาที่
กําหนด (Bradley R. Schiller.  1991 : 36) 
 อุปสงค หมายถึง ความเต็มใจจะจายของผูบริโภคแตละคนที่มีตอสินคาชนิดหนึ่งในจํานวน
หนึ่ง ณ ระดับราคาสินคาที่ตางๆ กัน หรือ ระดับรายไดที่ตางกัน หรือระดับราคาสินคาชนิดอ่ืน ๆ ที่
เก่ียวของ (Pindyck & Rubinfeld.  2001 :18) 
 อุปสงค หมายถึง ความสัมพันธระหวางปริมาณอุปสงคและราคาของสินคาชนิดหนึ่ง เมื่อ
ปจจัยอ่ืนที่มีผลตอแผนการซื้อไมเปลี่ยนแปลง โดยปริมาณอุปสงคแสดงเปนจํานวน ณ ระดับราคาหนึ่ง 
(Robin Bade and Michael Parkin.  2007 : 51) 



 24 

 อุปสงค หมายถึง ปริมาณการซื้อสินคาหรือบริการที่บุคคลจะซื้อสินคาชนิดใดชนิดหนึ่ง ณ 
ระดับราคาที่แตกตางกันของสินคานั้น (Slavin.  1999 : 800) 
  ประเภทของอุปสงค แบงออกเปน 3 ชนิดดังนี ้(บัณฑิต ผังนิรันดร. 2545: 44-45) 
 1. อุปสงคตอราคา (Price demand) เปนการศึกษาความสัมพันธระหวางปริมาณการซื้อสินคา
หรือบริการกับราคาสินคาชนิดนั้น ๆ ณ เวลาหนึ่ง ที่เปนอยูในขณะนั้น โดยปกติเมื่อราคสินคาเพ่ิมสูงข้ึน
ผูบริโภคจะลดการบริโภคสินคาชนิดนั้นลง (ภาพประกอบ 5) ลักษณะของอุปสงคตอราคา อุปสงคตอ
ราคามีการนําไปประยุกตใชมากที่สุด ทั้งการนําไปประยุกตใชในดานธุรกิจและปญหาทางดานเศรษฐกิจ 
และเมื่อกลาวถึง คําวา อุปสงคสวนใหญจะหมายถึง อุปสงคตอราคา ซึ่งการจะเกิดอุปสงคของสินคาและ
บริการใดๆ ไดนั้น อุปสงคจะประกอบไปดวย (1) มีความจําเปน มีความตองการ (2) ความเต็มใจที่จะ
จายเงินเพ่ือซื้อสินคาและบริการใดๆ (3) มีอํานาจซื้อหรือมีเงินที่จะจาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 6 เสนอุปสงคตอราคา 
 
 2. อุปสงคตอรายได (Income demand) เปนการศึกษาความสัมพันธระหวางปริมาณเสนอซื้อ
สินคาหรือบริการกับรายไดของบุคคลนั้น ๆ ในระยะเวลาหนึ่งๆ ซึ่งในการศึกษาเรื่องอุปสงคตอรายได
นั้น จะเปนการบอกถึงลักษณะของสินคาและบริการของผูบริโภควาเปนสินคาชนิดใด เชน เมื่อผูบริโภค
มีรายไดเพ่ิมข้ึน บริโภคสินคาชนิดนั้นเพ่ิมข้ึน สินคาชนิดดังกลาวเรียกวา สินคาปกติ (Normal goods) 
แตถาผูบริโภคมีรายไดเพ่ิมข้ึน แตบริโภคสินคาชนดินั้นลดลง สินคาชนิดดังกลาวเรียกวาสินคาดอย 
(Inferior goods) (ภาพประกอบ 6)   
 
       
 
 

ราคา 

ปริมาณสินคา 0 
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ภาพประกอบ 7 เสนอุปสงคตอรายได 
 
 3. อุปสงคไขว (Cross demand) เปนการศึกษาความสัมพันธระหวางปรมิาณการบริโภค
สินคาชนิดหนึ่งกับราคาของสินคาอีกชนิดหนึ่ง การศึกษาความสัมพันธดังกลาวจะบอกใหทราบถึง
ลักษณะของสินคาวา สินคาทั้งสองเปนสินคาทดแทนกันหรือประกอบกัน 
  
ปจจัยทีกํ่าหนดอุปสงค (Demand Determinants) 
 ความหมายของปจจัยที่กําหนดอุปสงค (Demand Determinants) 
 ปจจัยที่กําหนดอุปสงค หมายถึง ตัวแปร (Variables) หรือปจจัยตางๆ ซึ่งมีอิทธิพลตอจํานวน
สินคาที่ผบริโภคปรารถนาที่จะซื้อ (Quantity demanded) ปจจัยเหลานี้จะมีอิทธิพลตอปริมาณซื้อมาก
นอยไมเทากัน ทั้งนี้ข้ึนอยูกับพฤติกรรมของผูบริโภคแตละคนและกาลเวลา (วันรักษ มิ่งมณีนาคิน. 
2545: 34) 
 ปจจัยที่กําหนดอุปสงค หมายถึง ปจัยตางๆ ที่มีผลตอการเลื่อนของเสนอุปสงค โดย
กําหนดใหสิ่งที่เก่ียวของคงที่ เพราะสิ่งเหลานั้นลวนเปนตัวกําหนดอุปสงค (บัณฑิต ผังนิรันดร. 2545 : 
44-45)  
 ปจจัยที่กําหนดอุปสงค มีดังนี ้(นราทิพย ชุติวงศ. 2549: 32)   
 1. ราคาสินคา (Price) จากการศึกษาทฤษฎีพฤติกรรมผูบริโภคพบวา ผูบริโภคยินดีจายเงิน
ซื้อสินคาแตละหนวยในราคาที่ไมเกินกวามูลคาความพอใจหรืออรรถประโยชนทีไ่ดรับจากสินคาหนวย
นั้นๆ (marginal utility) และเมื่อผูบริโภคไดรับสินคาชนิดใดชนิดหนึง่เพ่ิมข้ึนเรื่อยๆ แตละหนวยของ
สินคาที่ไดรับเพ่ิมข้ึน จะใหความพอใจลดลงตามลําดับ ตามกฎการลดลงของออรถประโยชนหนวย
สุดทาย (Law of Diminishing Marginal Utility) ดังนั้น ผูบริโภคจะซื้อสินคาเพ่ิมข้ึนก็ตอเมื่อราคาสินคา
ไดลดลงเพียงพอที่จะคุมกับมูลคาของความพอใจที่ลดลงตามลําดับนั้น  
 2. รายไดของผูบริโภค (Consumer Income) ความสัมพันธระหวางรายไดของผูบริโภคกับ
ปริมาณเสนอซื้อสินคาอาจเปนความสัมพันธในทิศทางเดียวกัน หรืออาจเปนความสัมพันธในทิศ

(ก) สินคาปกต ิ

รายได 

ปริมาณสินคา 

รายได 

ปริมาณสินคา 0 0 
(ข) สินคาดอย 
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ทางตรงขามก็ได ข้ึนอยูกับระดับรายไดของผูบริโภคและสินคาชนิดนั้นๆ จากการศึกษาอุปสงคตอ
รายได อันหมายถึง ปริมาณเสนอซื้อที่แปรเปลี่ยนตามรายไดของผูบริโภค ในขณะที่สิ่งอ่ืนๆ คงที่นั้น 
เราพบวา ณ บางระดับรายไดที่ผูบริโภคซื้อสินคาอยูจํานวนหนึ่งนั้น เมื่อรายไดเพ่ิมข้ึนผูบริโภคก็จะซื้อ
สินคา A เพ่ิมข้ึน แต ณ บางระดับรายได เมื่อผูบริโภคมีรายไดเพ่ิมข้ึนเขากลับซื้อสินคา A ลดลง  
เราเรียกสินคาประเภทแรกวา สินคาปกติ (Normal Goods) และเรียกประเภทสินคาหลังวา สินคาดอย 
(Inferior Goods) ความเปนสินคาปกติหรือสินคาดอยจึงข้ึนอยูกับระดับรายไดที่เขามีอยูในขณะนั้น  
ถากําหนดใหสิ่งอ่ืนๆ คงที่ ปริมาณเสนอซื้อสินคาและราคาสินคาจะมีความสัมพันธตอกันในทิศทางตรง
ขามกัน ซึ่งเปนไปตามกฎของอุปสงค (Law of Demand)       
 3. การโฆษณา และความพยายามที่จะสงเสริมการขายอ่ืน ๆ (Advertising and Promotional 
Efforts) ความพยายามที่จะสงเสริมการขายไมวาจะโดยการโฆษณาหรือวิธีการอ่ืนใดก็ตาม ตางมี
จุดมุงหมายที่จะเปลี่ยนแปลงแบบแผนและรสนิมในการจับจายใชสอยของผูบริโภค ดังนั้น จึงมี
ผลกระทบตอปริมาณการขายสินคา A ที่เรากําลังพิจารณาอยูได การโฆษณาสินคา A ที่ไดผลยอมทํา
ใหยอดขายสินคา A เพ่ิมสูงข้ึน ในขณะที่การโฆษณาสินคาอ่ืนที่ใชแทนสินคา A ไดประสบความสําเร็จ 
ยอดขายสินคา A ก็จะลดลง เชนเดียวกับที่ยอดขายสินคา A จะเพ่ิมข้ึนไดถาสินคาที่ใชรวมกับสินคา A 
มีการโฆษณาทีไ่ดผล   
 4. คุณภาพและรูปแบบสินคา (Product Quality and Design) คุณภาพของสินคาอาจเปนสิ่งที่
ปรากฎอยูในตัวสินคาเอง หรืออาจอยูในรูปของสิ่งอ่ืนที่ติดตามมากับตัวสินคา เปนตนวา บริการหลัง
การขาย การรับประกันคุณภาพ และการติดตามเอาใจใสตอลูกคา สินคาที่มีคุณภาพสูงและไดรับการ
ออกแบบมาอยางดี ยอมเปนที่คาดหมายไดวาจะไดรับความนิยมจากลูกคามากกวาสินคาประเภท
เดียวกันที่ขายในราคาที่ไมแตกตางกันนักแตมีรูปแบบและคุณภาพที่เปนรองกวาและมักจะเปนที่พบวา 
การโฆษณาและการสงเสริมการขาย อาจมีอิทธิพลตอการมองภาพลักษณของสินคาจากลูกคาไดเชนกัน
 5. ชองทางการจําหนายและสถานที่จําหนายสินคา (Distribution Outlets and Places of 
Sale) ย่ิงหนวยธุรกิจมีชองทางและสถานที่จําหนายสินคาที่สามารถอํานวยความสะดวกใหกับลูกคามาก
เพียงใด โอกาสในการทํายอดขายใหเพ่ิมสูงข้ึนยอมมีมากข้ึนเพียงนั้น ผูบริหารที่เฉลียวฉลาดจะตองมี
สายตาไกลทีจ่ะรูถึงอิทธิพลของปจจัยขอนี้ และเลือกวิถีทางที่เหมาะสมเพ่ือเพ่ิมยอดขายใหกับตน 
 6.รสนิยม (Consumer Tests) ถาผูบริโภคมีความพึงพอใจในสินคานั้นซึ่งมีสาเหตุมาจาก
กระแสความนิยมยอมทําใหปริมาณความตองการซื้อของผูบริโภคมากข้ึน ในทางตรงขามถาสินคานั้น
เสื่อมความนิยมหรือลาสมัยปริมาณความตองการซื้อของผูบริโภคจะลดลง 
(บัณฑิต ผังนิรันดร. 2545 : 53) 
 7. ความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ (Economic growth) ในชวงที่มีความเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจมีผลทําใหรายไดและอํานาจซื้อของผูบริโภคเพ่ิมข้ึน (บัณฑิต ผังนิรันดร. 2545 : 54) 
 8. จํานวนผูซื้อ หากในตลาดย่ิงมีผูซื้อมาก อุปสงคจะย่ิงมีมาก เชนในเขตเมืองใหญ ๆ ที่มี
ผูคนจํานวนมาก อุปสงคของที่จอดรถ อุปสงคของภาพยนตร อุปสงคของน้ําขวดยอมมีมากวาในเมือง
เล็ก ๆ (Robin Bade and Michael Parkin. 2007 : 55) 
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4. งานวิจัยที่เก่ียวของ         
จิราภรณ เลิศจีระจรัส. (2548) ทําการศึกษาเรื่องปจจัยที่มีผลตอพฤติกรรมการซื้อสินคาและ 

บริการทางพาณิชยอิเล็กทรอนิกสของนักศึกษาระดับปริญญาตรีในจังหวัดเชียงใหม โดยมีวัตถุประสงค
เพ่ือศึกษาปจจัยที่มีผลตอพฤติกรรมการซื้อสินคาและบริการทางพาณิชยอิเล็กทรอนิกสของนักศึกษา
ระดับปริญญาตรีในจังหวัดเชียงใหม โดยใชขอมูลปฐมภูมทิี่เก็บรวบรวมดวยการสัมภาษณตาม
แบบสอบถามจากกลุมตัวอยางนกัศึกษาระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยเชียงใหม 190 ตัวอยาง 
มหาวิทยาลัยแมโจ 78 ตัวอยาง มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม 63 ตัวอยาง และมหาวิทยาลัยพายัพ 69 
ตัวอยาง ซึ่งทําการสุมตัวอยางแบบชั้นภูมิ (stratified random sampling) ทําการวิเคราะหขอมูลที่เก็บ
รวบรวมไดโดยใชสถิติเชิงพรรณนา ทําการทดสอบโดยการใชสถิติแบบไคสแควร วิเคราะหดวย
แบบจําลองโลจิต (logit model) โดยวิธีการประมาณภาวะความนาจะเปนสูงสุด (maximum likelihood 
estimation: MLE) ปจจัยที่ใชในการศึกษาครั้งนี้มีทั้งสิ้น 18 ปจจัย ประกอบดวย เพศ สถาบันการศึกษา 
สาขาวิชาของนักศึกษา เงินที่นักศึกษาไดจากทางบานรวมถึงเงินที่เปนรายไดอ่ืนๆของนักศึกษา 
สถานที่พักอาศัย ชวงระยะเวลาในการใชบริการอินเตอรเน็ต จํานวนชั่วโมงตอสัปดาหในการใชบริการ
อินเตอรเน็ต จํานวนชั่วโมงตอครั้งในการใชบริการอินเตอรเน็ต ประสบการณในการใชบริกาอินเตอรเน็ต 
สถานที่ที่ใชบริการอินเตอรเน็ต วัตถุประสงคของการใชบริการอินเตอรเน็ต บุคคลที่มีสวนเก่ียวของตอ
การตัดสินใจซื้อสินคาและบริการ ประเภทของสินคาและบริการที่ซื้อขาย คาใชจายเฉลี่ยตอครั้งในการ
ซื้อสินคาและบริการทางพาณิชยอิเล็กทรอนิกส ระบบการรักษาความปลอดภัยของขอมูลของเว็บไซต
บนอินเตอรเน็ต วิธีการชําระเงิน หนวยงานในการรับสงสินคา และการใหบริการตอบคําถามแกลกูคา
ของเว็บไซต 
 ผลการศึกษาพบวาปจจัยดานเพศ อายุ สถาบันการศึกษา สาขาวิชาของนักศึกษา เงินที่
นักศึกษาไดจากทางบานรวมถึงเงินที่เปนรายไดอ่ืนๆของนักศึกษา สถานที่พักอาศัย ชวงระยะเวลาใน
การใชบริการอินเตอรเน็ต จํานวนชั่วโมงตอสัปดาหในการใชบริการอินเตอรเนต็ จํานวนชั่วโมงตอครั้ง
ในการใชบริการอินเตอรเน็ตไมมีความสัมพันธตอการซื้อสินคาและบริการทางพาณิชยอิเล็กทรอนิกส 
สวนปจจัยที่มีผลตอการซื้อสินคาและบริการทางพาณิชยอิเล็ทรอนิกสของนักศึกษาระดับปริญญาตรีใน
จังหวัดเชียงใหม ประกอบดวย วัตถุประสงคของการใชบริการอินเตอรเน็ต บุคคลที่มีสวนเก่ียวของตอ
การตัดสินใจซื้อสินคาและบริการ ประเภทของสินคาและบริการที่ซื้อขาย ระบบการรักษาความปลอดภัย
ของขอมูลของเว็บไซตบนอินเตอรเน็ต วิธีการชําระเงิน หนวยงานในการรับสงสินคา และการใหบริการ
ตอบคําถามแกลูกคาของเว็บไซต  
 สิริกุล หอสถิตกุล. (2543) ทําการศึกษาเรื่องความตองการซื้อสินคาและบริการผานระบบ
อินเตอรเน็ตของผูใชอินเตอรเน็ตในประเทศไทย โดยมีวัตถุประสงค คือ 1.เพ่ือศึกษาลักษณะ
กลุมเปาหมายที่ซื้อหรือมีแนวโนมตองการซื้อสินคาและบริการผานระบบอินเตอรเน็ต 2.เพ่ือศกึษา
ประเภทของสินคาและบริการที่ผูบริโภคตองการซื้อผานระบบอินเตอรเน็ต  3.เพ่ือศึกษาปจจัยที่มีผลตอ
ความตองการซื้อสินคาและบริการผานระบบอินเตอรเน็ต  วิธีที่ใชในการวิจัยเปนการวิจัยเชิงสํารวจ 
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(Survey Method) ทําการรวบรวมขอมูลโดยการออกแบบสอบถามผานทางระบบอินเตอรเน็ต และนํา
ขอมูลที่ไดมาทําการวิเคราะหขอมูลในเชิงปริมาณและคุณภาพ กลุมตัวอยางที่ใชคือการเลือกตัวอยาง
จากประชากรผูที่เคยใชอินเตอรเน็ตที่อาศัยอยูในประเทศไทย จากตัวเลขประมาณการของสํานักงาน
เลขานุการคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศแหงชาติ ประมาณวามผีูใชอินเตอรเน็ตในประเทศไทย
ราว 400,000 ถึง 600,000 ราย และสุมตัวอยางแบบความสะดวก (Convenience Sampling) จํานวน
กลุมตัวอยาง 322 ตัวอยาง และทําการเก็บขอมูลผานทางอินเตอรเน็ตโดยวิธีสรางโฮมเพจ 
(Homepage) และจัดสงแบบสอบถามโดย e-mail ผลการศึกษาพบวา จํานวนของผูที่เคยซื้อสินคาและ
บริการผานอินเตอรเน็ตมีเพียงจํานวน 86 คน ซึ่งคิดเปนเพียงรอยละ 25.7 ผูตอบแบบสอบถามสวน
ใหญมีอายุเฉลี่ย 26-30 ป ระดับการศึกษาปริญญาตรี และมีรายไดเฉลี่ยระหวาง 20,0001-30,000 บาท 
สวนใหญใชอินเตอรเน็ตในการติดตอสื่อสาร รองลงมาคือเพ่ือติดตามขาวและเพ่ือเปดดูเว็บไซตตางๆ 
ประเภทสินคาที่ซื้อทางอินเตอรเน็ตเปนประเภทซอฟทกูดสมากกวาฮารดกูดส ซึ่งไดแก ซอฟแวร เกมส 
โปรแกรม หนังสือ นิตยสาร และสํารองตั๋วเครื่องบิน ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาและบริการให
ความสําคัญกับความปลอดภัยความนาเชื่อถือของวิธีการชําระเงิน และการประหยัดเวลาในการเลือกซื้อ
มีผลตอความตองการซื้อสินคาและบริการผานระบบอินเตอรเน็ต 
 สุปราณี จริยะพร. (2542) ทําการศึกษาเรื่องความคิดเห็นและการยอมรับพาณิชย
อิเล็กทรอนิกส (Electronic Commerce): ศึกษาเฉพาะกรณีผูใชอินเตอรเน็ตในกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล มีวัตถ ุประสงคเพ่ือศึกษาลักษณะทางประชากรศาสตร พฤติกรรมทางการสื่อสาร และ
ประสบการณเก่ียวกับพาณิชยอิเล็กทรอนิกสของผูใชอินเตอรเน็ต วามีผลตอความคิดเห็นและการ
ยอมรับ พาณิชนอิเล็กทรอนิกสหรือไม การศึกษาวิจัยนี้ เปนการวิจัยขอมูลเชิงสํารวจ โดยใช
แบบสอบถามเปนเครื่องมือ ในการเก็บรวบรวมขอมูล ประชากรที่ศึกษาไดแก ผูใชอินเตอรเน็ตใน
กรุงเทพมหานครและ ปริมณฑล โดยใชกลุมตัวอยางจํานวน 400 คน ใชการวิเคราะหขอมูลดวยสถิติ
ไคสแควร เพ่ืออธิบายความสัมพันธระหวางตัวแปรอิสระและตัวแปรตาม ผลการวิจัยสรุปไดดังนี ้กลุม
ตัวอยางจํานวน 400 คน เปนเพศชายและเพศหญิงรอยละ 53.8 และ 46.3 สวนใหญ มีอายุระหวาง 21-
30 ป รอยละ 49.8 มีการศึกษาระดับปริญญาตรี รอยละ 87.8 มีอาชีพเปนพนักงานบริษัทเอกชน รอย
ละ 31.8 มีรายไดตอเดือน 20,001-30,000 บาท รอยละ 36.5 โดยสวนใหญเคยซื้อสนิคาประเภท
เทคโนโลยีสูง สินคาเพ่ือ ความรูและการศึกษา ขาวสารขอมูล ดวยมูลคาเฉลี่ย 3,001-5,000 บาท ใช
บัตรเครดิตในการชําระคาสินคาและบริการ กลุมตัวอยางสวนใหญรอยละ 49.5 มีความคิดเห็นเปนกลาง
ตอพาณิชยอิเล็กทรอนกิสมีความคิดเห็น เปนบวกรอยละ 27.8 และมีความคิดเห็นเปนลบรอยละ 22.8 
ปญหาหรืออุปสรรคที่มีตอการตัดสินใจจะซื้อสินคาและบริการผานอินเตอรเน็ต ของกลุมตัวอยาง อันดับ
แรก คือ ไมแนใจวาสินคาที่ไดรับมีคุณสมบัติตรงกับที่โฆษณา หรือไม รอยละ 79.5 ไมมั่นใจเรื่องความ
ปลอดภัยในการชําระเงิน กลัวถูกแอบอางนํา เลขที่บัตรเครดิตไปใชรอยละ 78.3 และตองการเห็นสินคา
จริงกอนสั่งซื้อ รอยละ 69.5 จากการทดสอบสมมติฐานการวิจัย สรุปผลไดดังนี้ ผูที่มีเพศและระดับ
การศึกษาแตกตางกัน ไมมีผลตอการยอมรับพาณิชย อิเล็กทรอนิกส สวนผูที่มีอายุ อาชีพ และรายได
แตกตางกัน มีผลตอการยอมรับพาณิชย 
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 บุษบา มาลาศรี. (2544) ทําการศึกษาเรื่องพฤติกรรมการบริโภคผานระบบพาณิชย
อิเล็กทรอนิกสในประเทศไทย มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาพฤติกรรมในการใชบริการระบบเครือขาย
อินเตอรเน็ต และปจจัยตางๆที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมผูบริโภคสินคาและบริการผานระบบพาณิชย
อิเล็กทรอนิกส โดยการเก็บรวบรวมขอมูลจากแบบสอบถามผานทางอินเตอรเน็ตจากผูใชบริการ
อินเตอรเน็ตในประเทศไทย จํานวน 200 คน ผลการศึกษาพบวาผูใชบริการอินเตอรเน็ต สวนใหญอาศัย
ในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล อายุระหวาง 20-30 ป การศึกษาระดับปริญญาตรี รายไดสวนบุคคลตอ
เดือนอยูระหวาง 25,000 บาทข้ึนไป สวนมากใชอินเตอรเน็ตมาแลวเปนระยะเวลามากกวา 3 ป มี
วัตถุประสงคสําคัญในการใชอินเตอรเน็ตเพ่ือดูขอมูลขาวสาร และสวนใหญยังไมเคยซื้อสินคาและ
บริการผานอินเตอรเน็ต กลุมผูใชบริการอินเตอรเน็ตที่เคยซื้อสินคาและบริการผานระบบพาณิชย
อิเล็กทรอนิกสมีเหตุผลที่สําคัญในการซื้อสินคา เนื่องจากการทดลองสั่งซื้อ ประเภทสินคาที่ซื้อ ไดแก 
หนังสือ แผนซีดี เทปเพลง สินคาที่ Download จากอินเตอรเน็ต สินคาประเภทบริการไดแก บริการดาน
การเงินธนาคาร จองโรงแรมและทองเที่ยว วิธีการชําระเงินสวนมากชําระดวยบัตรเครดิต ปจจัยที่มผีล
ตอผูบริโภคสินคาและบริการผานระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกสมากที่สุด คือ ความปลอดภัยของวิธีการ
ชําระเงิน รองลงมาเปนความสะดวกในการเปรียบเทียบราคาสินคาและบริการจากแหลงตางๆ และ
ความสะดวกในการคนหาสินคาและบริการตลอด 24 ชั่วโมง ความสมบูรณของขอมูลรายละเอียดของ
สินคา และการประหยัดเวลาในการเลือกซื้อสินคาและบริการ ตามลําดั สวนปจจัยดาราคาสินคามีผลตอ
การตัดสินใจซื้อของผูบริโภคในระดับนอยมาก 
 ปริญญา ปานะกุล. (2544) ทําการศึกษาเรื่องการวิเคราะหปจจัยที่มีผลกระทบตอพฤติกรรม
ผูบริโภคในการตัดสินใจเลือกซื้อสินคาผานเว็บไซต (Internet) เปนการศึกษาพฤติกรรมของการใช
อินเตอรเน็ตสําหรับซื้อสินคาและบริการผานอินเตอรเน็ต รวมถึงการศึกษาถึงปจจัยที่มีอิทธิพลตอการ
ตัดสินใจซื้อสินคาและความพึงพอใจในการใชบริการซื้อสินคาผานอินเตอรเน็ต โดยศึกษาจากขอมูล
ปฐมภูมิโดยการเก็บขอมูลจากแบบสอบถามออนไลน จํานวน 315 ชุดซึ่งเปนการสุมตัวอยางแบบไม
เจาะจง ผลการศึกษาพบวาผูที่เคยซื้อสินคาผานอินเตอรเน็ต มีความถี่ในการซื้อสินคานอยกวา 1 ครั้ง
ในรอบ 3 เดือน สวนใหญซื้อสินคาตามเทศกาลตางๆ และตองการทดสอบการซื้อสินคาแบบออนไลน 
โดยมูลคาในการซื้อสินคาแตละครั้งสวนใหญนอยกวา 2,500 บาท ประเภทสินคาที่ซื้อสวนใหญเปน
คอมพิวเตอรและอุปกรณ สวนใหญชําระดวยบัตรเครดิต ปจจัยที่สนับสนุนการตัดสินใจในการสั่งซื้อ
สินคา ผูบริโภคใหความสําคัญกับราคาวาจะตองถูกกวาหรือเทากับราคาสินคาที่มีอยูตามทองตลาด 
โดยการซื้อแตละครั้งจะใหความสําคัญของความสวยงามของสินคาและย่ีหอมากกวา และปจจัยที่มีผล
ตอการการตัดสินใจซื้อสินคาผานเว็บไซต (Internet) ประกอบดวย ปจจัยดานคุณภาพของสินคา ปจจัย
ดานความปลอดภัยในการชําระเงิน ปจจัยทางดานราคาและความนาเชื่อถือของรานคา ปจจัยดาน
ระยะเวลาในการจัดสงสินคา ปจจัยดานการโฆษณาและปจจัยดานความสะดวกสบาย  

ณัฐจักร ตรีสัตยาเวทย. (2545) ทําการศึกษาเปรียบเทียบความคิดเหน็ของผูบริโภคตอปจจัย
ดานการตลาดที่มีผลตอการคาปลีกทางอินเตอรเน็ตและการคาปลีกแบบมีรานคา โดยมีวัตถุประสงค
เพ่ือศึกษาความคิดเห็นของผูบริโภคตอปจจัยดานการตลาดที่มีตอการคาปลีกทางอินเตอรเน็ตและ
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การคาปลีกแบบมีรานคา โดยทําการรวบรวมขอมูลโดยการออกแบบสอบถามผานระบบอินเตอรเน็ต 
และนําขอมูลที่ไดมาทําการวิเคราะหขอมูลเพ่ือศึกษาลักษณะของผูใชอินเตอรเน็ต ประสบการณในการ
ซื้อสินคาผานอินเตอรเน็ตและรานคาปลีก ตลอดจนถึงความคิดเห็นที่มีตอปจจัยดานการตลาดของ
รานคาปลีกผานอินเตอรเน็ตและรานคาปลีกแบบมีรานคา ทําการศึกษาจากผูตอบแบบสอบถามทั้งสิ้น 
399 คน พบวา ผูที่เคยซื้อสินคาผานอินเตอรเน็ตมีเพียงจํานวน 91 คน คิดเปนเพียงรอยละ 22.8 โดย
สวนใหญเปนเพศหญิง อาศัยอยูในกรุงเทพฯ มีอายุเฉลี่ย 20-30 ป ระดับการศึกษาปริญญาตรี มีความรู
ภาษาอังกฤษในการพูดภาษาอังกฤษและการเขียนพอใช ความรูในการอานภาษาอังกฤษดี มีอาชีพเปน
พนักงานบริษัทเอกชน โดยมีรายไดสวนบุคคลตอเดือนมากกวา 25,000 บาท ผูตอบแบบสอบถามสวน
ใหญใชอินเตอรเน็ตตอสัปดาเฉลี่ย 3-5 ชั่วโมง วัตถุประสงคในการใชอินเตอรเน็ตเพ่ือการดูขอมูล
ขาวสาร ผูที่เคยซื้อสินคาผานอินเตอรเน็ตสวนใหญใชบัตรเครดิตในการชําระเงินคาสั่งซื้อสินคา สินคาที่
ซื้อผานอินเตอรเน็ตมากที่สุด ไดแก หนังสือ และสินคาที่เลือกชมผานอินเตอรเน็ตมากที่สุด ไดแก 
หนังสือ รองลงมาไดแก เสื้อผา และของขวัญ 

ปจจัยการตลาดของการคาปลีกดานผลิตภัณฑและดานราคา ผูที่เคยซื้อสินคาผานอินเตอรเน็ต
มีความคิดเห็นในระดับไมแนใจตอการคาปลีกผานทางอินเตอรเน็ต ปจจัยการตลาดดานชองทางการจัด
จําหนาย ทั้งผูที่เคยซื้อสินคาผานอินเตอรเน็ตและไมเคยซื้อมีความคิดเห็นในระดับเห็นดวยตอการคา
ปลีกทางอินเตอรเน็ต ปจจัยทางการตลาดดานการโฆษณา ผูที่เคยซื้อสินคาผานอินเตอรเน็ตมีความเห็น
ในระดับเห็นดวยตอการคาปลีกผานอินเตอรเน็ต ในขณะที่มีความคิดเห็นในระดับไมแนใจตอการคา
ปลีกแบบมีรานคาวามีความสะดวกรวดเร็วในการขอขอมูล 

ชัยเกียรติ ประสงคศิลป. (2547) ทําการศึกษาพฤติกรรมของวัยรุนในการใชอินเตอรเน็ตและ
การซื้อสินคาผานอินเตอรเน็ต โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาพฤติกรรมการใชอินเตอรเน็ตทั่วไป และเพ่ือ
ศึกษาพฤติกรรมการซื้อสินคาผานอินเตอรเน็ตของกลุมวัยรุน ซึ่งเปนการวิจัยเชิงสํารวจ โดยใช
แบบสอบถาม เปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล และวิเคราะหขอมูลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
ขอบเขตของการวิจัยคือ มุงศึกษาพฤติกรรมของวัยรุน ที่มีระดับการศึกษาตั้งแตมัธยมศึกษาตอนตน
จนถึงระดับปริญญาตรีเทานั้น โดยทําการสุมตัวอยางตามความสะดวก (Convenience Sampling) 
เนื่องจากเวลาในการทําวิจัยมีจํากัด จํานวน 394 คน ผลการวิจัยพบวา พฤติกรรมการใชอินเตอรเน็ต 
กลุมตัวอยางสวนใหญใชอินเตอรเน็ตที่บาน ชวงเวลาที่ใช 19.00-24.00 น. ใชเวลา 1-3 ชั่วโมงตอครั้ง 
และใชเครือขายอินเตอรเน็ตจากผูใหบริการมากที่สุด วัตถุประสงคหลักในการใชเพ่ือความบันเทิง 
สําหรับพฤติกรรมการซื้อสินคาหรือบริการผานอินเตอรเน็ต พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญไมเคยมี
ประสบการณในการซือ้สินคาและบริการผานอินเตอรเน็ต มีเพียงสวนนอยเทานั้นที่เคยซื้อสินสินคาและ
บริการผานอินเตอรเน็ต โดยผูที่เคยมีประสบการณในการซื้อสินคาและบริการผานอินเตอรเน็ตใน
ระยะเวลา 3 เดือนที่ผานมา สวนใหญเปนเพศชายมีอายุระหวาง 16-18 ป การศึกษาระดับปริญญาตรี 
สวนใหญเคยซื้อสินคาและบริการผานอินเตอรเน็ตจํานวน 2-3 ครั้ง ใชเงินซื้อสินคาและบริการในแตละ
ครั้ง นอยกวา 500 บาท ใชวิธีการชําระเงินผานบัญชีธนาคาร ซื้อสินคาและบริการจากเว็บไซตหรือ
ผูขายภายในประเทศ และซื้อสินคาและบริการประเภท หนังสือ/นิตยสาร มากที่สุด และกลุมตัวอยาง
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เห็นวา การประหยัดเวลาในการเลือกซื้อ เปนปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจซื้ออยูในระดับมากที่สุด 
รองลงมาคือความสะดวกในการคนหาสินคา 

จารุพรรณ มหาสุคนธ. (2544) ทําการศึกษาเรื่องปจจัยที่มีผลตอแรงจูงใจในการตัดสินใจซื้อ
สินคาและบริการผานระบบเครือขายอินเตอรเน็ต โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาพฤติกรรมในการใช
บริการอินเตอรเน็ต และปจจัยที่มีผลตอแรงจูงใจในการตัดสินใจซื้อสินคาและบริการผานระบบเครือขาย
อินเตอรเน็ต ประชากรที่ใชในการวิจัย ไดแก ผูใชบริการอินเตอรเน็ตในประเทศไทย จํานวน 2,300,00 
คน ทําการสุมตัวอยางดวยวิธีการเปดตารางเลขสุมไดจํานวนกลุมตัวอยาง 400 คน ทําการเก็บรวบรวม
ขอมูลจากแบบสอบถามทางอินเตอรเน็ต ซึ่งวิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติรอยละ คาเฉลี่ย คาเบ่ียงเบน
มาตรฐาน และการทดสอบสมมุติฐานโดยการหาคา t-test โดยไดแบงปจจัยในการศึกษาออกเปน 3 
ดานคือ ดานปจจัยจําเปนของผูบริโภค ดานอรรถประโยชนของผูบริโภค และดานภาพลักษณของสินคา
และบริการ ผลการวิจัยพบวา ผูใชบริการอินเตอรเน็ตสวนใหญปจจุบันอาศัยอยูในเขตกรุงเทพและ
ปริมณฑล อายุระหวาง20-29 ป วุฒิการศึกษาชั้นปริญญาตรีและที่จบปริญญาตรีแลว รายไดตอเดือนอยู
ระหวาง 5,000-10,000 บาท โดยมีวัตถุประสงคในการใชอินเตอรเน็ต เพ่ือการติดตอสื่อสาร และสวน
ใหญยังไมเคยซื้อสินคาและบริการผานอินเตอรเน็ต แตมีเพียงสวนนอยเทานั้นที่เคยซื้อ ผูใชบริการมี
ความคิดเห็นตอปจจัยที่มีผลตอแรงจูงใจในการตัดสินใจซื้อสินคาและบริการผานระบบเครือขาย
อินเตอรเน็ต ในดานปจจัยจําเปนของผูบริโภคมีความคิดเห็นในระดับมาก 3 ขอคือ การประหยัดเวลาใน
การซื้อ ความสะดวกในการคนหาสินคา ความหลากหลายของสินคา และมีความคิดเห็นในระดับปาน
กลาง 2 ขอคือ การตรงตอเวลาในการจัดสงสินคาและความสมบูรณของขอมูลรายละเอียดของสินคา 
สวนดานอรรถประโยชนของผูบริโภค พบวาราคาสินคาบนอินเตอรเน็ตถูกกวาการซือ้ดวยวิธีอ่ืน สวน
ดานภาพลักษณของสินคาและบริการ ผูที่เคยซื้อสินคาและบริการผานอินเตอรเน็ตใหความสําคัญกับ
ชื่อเสียงและภาพลักษณของบริษัท และความนาเชื่อถือของสินคา 
 พงศพันธ รัตนเมธาชาต.ิ (2549) ทําการศึกษาเรื่องแบบจําลองความตองการซื้อสินคาผานทาง
ระบบอินเทอรเน็ตของผูใชบริการอินเทอรเน็ตในประเทศไทย โดยมีวัตถุประสงคในการวิจัยคือ เพ่ือ
ศึกษาแบบจําลองความตองการของผูบริโภคในการซื้อสินคาผานทางระบบอินเทอรเน็ตในประเทศไทย 
และเพ่ือศึกษาปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจในการเลือกซื้อสินคาผานทางอินเทอรเน็ต ขอบเขตของการ
วิจัยคือศึกษาเฉพาะธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนิกสแบบ B2C (Business to Customer) และศึกษาโดยใช
แนวทางของธุรกิจที่จําหนายสินคาผานเว็บไซตเพียงอยางเดียว ขอจํากัดในการวิจัยคือผูวิจัยไม
สามารถกําหนดจํานวนของผูตอบแบบสอบถามไดเนื่องจากมีการกําหนดระยะเวลาการเก็บ
แบบสอบถามเพียง 45 วัน ประชากรที่ใชในการวิจัยไดแกจํานวนผูใชอินเทอรเน็ตในป 2547 จํานวน 
6,970,000 คน ทําการกําหนดขนาดกลุมตัวอยางดวยวิธีสุมตัวอยางอยางงาย (Random Sampling)  
ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% ไดกลุมตัวอยางจํานวน 385 คน ทําการเก็บขอมูลโดยใชแบบสอบถาม
ออนไลน  ตัวแปรที่ใชในการวิจัยไดแก ปจจัยสวนบุคคล ไดแก อายุและรายได ปจจัยดานขอมูล
รายละเอียดของสินคา ตราสินคา ราคาสนิคา คาจัดสง ชื่อเสียงของเว็บไซต ความปลอดภัย ความ
หลากหลายของสินคา วิธีการชําระเงิน การรับประกันสินคาและการจัดสง และความนาเชื่อถือของ
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เว็บไซต ผลการวิจัยพบวา ปจจัยสวนบุคคล ไดแก อายุไมสงผลตอการตัดสินใจในการเลือกซื้อสินคา
ผานทางอินเทอรเน็ต แตรายไดสงผลตอการตัดสินใจในการเลือกซื้อสินคาผานทางอินเทอรเน็ต ปจจัยที่
เก่ียวของกับความนาเชื่อถือของเว็บไซต ปจจัยที่มีผลตอการซื้อสินคาและบริการผานทางอินเทอรเน็ต
ของผูตอบแบบสอบถาม ประกอบดวย 5 ปจจัยดังนี้ รูปแบบการชําระเงินคาสินคาที่หลากหลาย มี
รายละเอียดสินคาครบถวน มีการรับประกันสินคา มีการรับประกันในการจัดสงสินคา และมีระบบ
ตรวจสอบสถานะในการจัดสงสินคา 

ศริิเพ็ญ มโนศิลปกร. (2551) ทําการศึกษาปจจัยที่มีผลตอการซื้อสินคาและบริการผานชองทาง
อิเล็กทรอนิกสของผูบริโภค ในจังหวัดขอนแกน วัตถุประสงคในการวิจัยคือเพ่ือศึกษาอิทธิพลของปจจัย
ทางดานประชากรศาสตรจําแนกตามเพศและระดับการศึกษา และเปรียบเทียบปจจัยทางดาน
พฤติกรรมศาสตร จําแนกตามสถานะของผูซื้อ ที่มีผลตอการซื้อสินคาและบริการผานชองทาง
อิเล็กทรอนิกสของผูบริโภคในจังหวัดขอนแกน การศึกษาใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการวิจัย กลุม
ตัวอยางที่ใชคือผูบริโภคที่เคยใชอินเตอรเน็ต และเปนผูบริโภคที่เคยซื้อหรือไมเคยซื้อสินคาและบริการ
ผานชองทางอิเล็กทรอนิกสที่อาศัยอยูในจังหวัดขอนแกน จํานวนกลุมตัวอยาง 400 ตัวอยาง สถิติที่ใช
ในการวิจัย คือคาถวามถี่ รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และทําการทดสอบสมมติฐานโดย
การทดสอบแบบ T-test และการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว ผลการศึกษาพบวากลุมตัวอยาง
เปนเพศชายและเพศหญิงจํานวนใกลเคียงกัน มีระดับการศึกษาระดับปริญญาตรีมากที่สุด สวนใหญ
กลุมตัวอยางไมเคยซื้อสินคาและบริการผานชองทางพาณิชยอิเล็กทรอนิกส ปจจัยดานสินคาและบริการ
ที่ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญมากที่สุดคือสนิคาและบริการมีคุณสมบัติตรงตามความตองการ 
ราคาสินคาเหมาะสมกับคุณภาพ สวนปจจัยดานชองทางการจัดจําหนายผูตอบแบบสอบถามให
ความสําคัญกับเว็บไซตที่ใหบริการมีรูปภาพและการนําเสนอที่นาสนใจ และปจจัยดานการตลาดให
ความสําคัญกับเว็บไซตที่ผูประกอบการมีการรับประกันสินคา 

ญาณัญฎา ศิรภัทรธาดา. (2549) ทําการศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตอการซื้อสินคาผานสื่อ
พาณิชยอิเล็กทรอนิกสของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาปจจัยตางๆ ที่มี
อิทธิพลตอพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อสินคาผานสื่อพาณิชยอิเล็กทรอนิกส (E-Commerce) ของผูบริโภค
ในเขตกรุงเทพมหานคร และปจจัยอ่ืนๆ ที่เก่ียวของกับการตัดสินใจซื้อ การวิจัยเปนการวิจัยเชิงสํารวจ
ดวยการเก็บรวบรวมขอมูลโดยใชแบบสอบถาม ทําการวิเคราะหดวยวิธีเชิงพรรณนา สถิตทิี่ใชในการ
วิเคราะหคือ T-test และ F-test จากกลุมตัวอยางจํานวน 200 คน ผลการวิจัยพบวากลุมตัวอยางที่เคย
ซื้อสินคาผานสื่อพาณิชยอิเล็กทรอนิกสสวนใหญเปนเพศหญิง มีอายุระหวาง 20-29 ป มีการศึกษา
ระดับปริญญาตรี ประกอบอาชีพพนักงานเอกชนหรือลูกจางระดับรายได 10,001-20,000 บาท  จาก
การสํารวจดานการตลาดพบวาปจจัยทางดานสินคาผูบริโภคใหความสําคัญในเรื่องการปรับปรุงและ
พัฒนาสินคา ทางดานราคาผูบริโภคใหความสําคัญในเรื่องความสะดวกในการชําระเงิน ดานชองทาง
การจัดจําหนายพบวาผูบริโภคใหความสําคัญในเรื่องของความสามารถสั่งซื้อไดตลอด 24 ชั่วโมง ดาน
การสงเสริมการตลาดพบวาผูบริโภคใหความสําคัญในเรื่องการออกแบบเว็บไซต สวนปจจัยอ่ืนๆ ที่
เก่ียวของ ผูบริโภคใหความสําคัญในเรื่องของอิทธิพลการรับรูขาวสาร มีผลตอการซื้อสินคาผานระบบ
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พาณิชยอิเล็กทรอนิกส และใหความสําคัญในเรื่องความสะดวกสบาย และการไดรับขอมูลความรูมากข้ึน 
จะทําใหมีความสนใจซื้อสินคาผานระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกส ในดานเศรษฐกิจผูบริโภคเห็นวาภาวะ
เศรษฐกิจมีผลตอการซื้อสินคาผานระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกส พฤติกรรมการซื้อสินคาผานสื่อ
พาณิชยอิเล็กทรนิกส ของกลุมตัวอยางพบวา ผูบริโภคซื้อสินคาครั้งละ 1 ชิ้น มีความถี่ในการซื้อสินคา
ประมาณ 3 เดือนตอครั้ง  มีคาใชจายในการซื้อสินคาครั้งละ 2,000 บาท ประเภทสินคาที่ซื้อสวนใหญ
เปนซอฟแวร และความพึงพอใจหลังการซื้อพบวาผูบริโภคมีความพึงพอใจหลังการซื้อสินคาใน
ภาพรวมอยูในระดับมาก 

 
 จากการศึกษางานวิจัยที่เก่ียวของ ผูวิจัยสรุปปจจัยที่มีผลตออุปสงคสําหรับสินคาและบริการ
โดยวิธพีาณิชยอิเล็กทรอนิกสของนักศึกษาสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและเอกชน                         
ตามตัวแปรที่ศึกษาดังนี ้

 
ตาราง 3 สรุปปจจัยที่มีผลตออุปสงคสําหรับสินคาและบริการโดยวิธพีาณิชยอิเล็กทรอนิกส      
     จากผลการศึกษางานวิจัยที่เก่ียวของ ดังนี ้
 

ตัวแปร ผลการศึกษา 
ปจจัยที่มีผลตออุปสงคสําหรับสินคาและ

บริการโดยวิธีพาณิชยอิเล็กทรอนิกส 

ผูวิจัย 

เพศ เพศไมมีความสัมพันธตอการซื้อสินคาและ
บริการทางพาณิชยอิเล็กทรอนิกส 

จิราภรณ เลิศจีระจรัส 
 

 เพศที่แตกตางกันไมมีผลตอการยอมรับ
พาณิชยอิเล็กทรอนิกส 

สุปราณี จริยะพร 

อายุ อายุไมมีความสัมพันธตอการซื้อสินคาและ
บริการทางพาณิชยอิเล็กทรอนิกส 

จิราภรณ เลิศจีระจรัส 
พงศพันธ รัตนเมธาชาต ิ
 

 อายุ แตกตางกัน มีผลตอการยอมรับ
พาณิชยอิเล็กทรอนิกส 

สุปราณี จริยะพร 
 

ชั้นปที่ศึกษาไมมีความสัมพันธตอการซื้อ
สินคาและบริการทางพาณิชยอิเล็กทรอนิกส 

จิราภรณ เลิศจีระจรัส ระดับการศึกษา 

ระดับการศึกษาไมมีความสัมพันธกับการ
ซื้อสินคาผานอินเตอรเน็ต 

ชัยเกียรติ ประสงคศิลป  
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ตาราง 3 (ตอ)  
 

 

ตัวแปร ผลการศึกษา 
ปจจัยที่มีผลตออุปสงคสําหรับสินคาและ

บริการโดยวิธีพาณิชยอิเล็กทรอนิกส 

ผูวิจัย 

รายไดตอเดือน 
 

รายไดเฉลี่ยตอเดือนของนักศึกษาไมมี
ความสัมพันธกับการซื้อสินคาและบริการ
ทางพาณิชยอิเล็กทรอนิกส 

จิราภรณ เลิศจีระจรัส  

 รายไดสงผลตอการตัดสินใจในการเลือกซื้อ
สินคาผานทางเว็บไซต 

พงศพันธ รัตนเมธาชาต ิ
 

 รายไดแตกตางกัน มีผลตอการยอมรับ
พาณิชยอิเล็กทรอนิกส 

สุปราณี จริยะพร 
 

ราคาสินคา 
 

ราคาสินคามีความเหมาะสมและราคาถูก
กวารานคาทั่วไป 

จารุพรรณ มหาสุคนธ  
 

 ราคาจะตองถูกกวาหรือเทากับสินคาที่มีอยู
ตามทองตลาดเปนปจจัยที่สนับสนุนการ
ตัดสินใจในการสั่งซื้อสินคา 

ปริญญา ปานะกุล  
 

 ราคาสินคาไมไดเปนปจจัยสําคัญในการซื้อ
สินคาผานพาณิชยอิเล็กทรอนิกส 

บุษบา มาลาศรี 

ความนาเชื่อถือและความปลอดภัยของ
วิธีการชําระเงินมีผลตอผูบริโภคในการ
บริโภคสินคาและบริการผานระบบพาณิชย
อิเล็กทรอนิกส 

จิราภรณ เลิศจีระจรัส 
สิริกุล หอสถิตยกุล 
บุษบา มาลาศรี 
ปริญญา ปานะกุล 

ความปลอดภัยใน
การชําระเงิน 

ความไมมั่นใจเรื่องความปลอดภัยในการ
ชําระเงินมีผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาและ
บริการผานอินเตอรเน็ต 

สุปราณี จริยะพร 
 

การประหยัดเวลาในการเลือกซื้อสินคาและ
บริการมีผลตอผูบริโภคในการซื้อสินคาผาน
ระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกส 

สิริกุล หอสถิตยกุล 
ชัยเกียรติ ประสงคศิลป  

ประหยัดคาใชจาย 

การประหยัดเวลาและคาใชจายเปนปจจัยที่
มีอิทธิพลตอการซื้อสินคาและบริการผาน
อินเตอรเน็ต 

สุปราณี จริยะพร 
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ตาราง 3 (ตอ) 
 

  

ตัวแปร ผลการศึกษา 
ปจจัยที่มีผลตออุปสงคสําหรับสินคาและ

บริการโดยวิธีพาณิชยอิเล็กทรอนิกส 

ผูวิจัย 

ความนาเชื่อถือของ
รานคา (ว็บไซต) 

ความนาเชื่อถือของรานคาเปนปจจัยที่มีผล
ตอการตัดสินใจซื้อสินคาผานพาณิชย
อิเล็กทรอนิกส 

ปริญญา ปานะกุล 
 

การรับประกันสินคา
และการจัดสงสินคา 
 
 
 

การรับประกันสินคาและการจัดสงเปนปจจัย
ที่มีผลตอการซื้อสินคาผานทางอินเทอรเน็ต 
ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญกับ
เว็บไซตที่ผูประกอบการมีการรับประกัน
สินคา        

พงศพันธ รัตนเมธาชาต ิ
 
ศิริเพ็ญ มโนศิลปกร 

การโฆษณาและการ
สงเสริมการขาย 

การโฆษณามีผลตอการตัดสินใจซื้อสินคา
ผานเว็บไซต 
 

ปริญญา ปานะกุล 
 
 

ความสะดวกสบาย ความสะดวกในการเปรียบเทียบราคาและ
การคนหาสินคาได 24 ชั่วโมงเปนปจจัยที่มี
ผลตอผูบริโภคในการซื้อสินคาผานพาณิชย
อิเล็กทรอนิกส 
 

บุษบา มาลาศรี 
ชัยเกียรติ ประสงคศิลป 
จารุพรรณ มหาสุคนธ 
 

 
 
 

           



บทท่ี 3 

วิธีดําเนินการวิจัย 
 

 ในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดดําเนินการตามข้ันตอนดังนี ้
1. การกําหนดประชากรและการสุมกลุมตัวอยาง 
2. การสรางเครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
3. การเก็บรวบรวมขอมูล 
4. การจัดกระทําและการวิเคราะหขอมูล 
5. สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 

 
1. การกําหนดประชากรและการสุมกลุมตัวอยาง 
 ประชากรและระยะเวลาที่ใชในการวิจัย 
 ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและเอกชน 
ในเขตกรุงเทพมหานคร  
 กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย 
 กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักศึกษาสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและเอกชน 
ในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีประสบการณในการซื้อสินคาและบริการโดยวิธพีาณิชยอิเล็กทรอนิกส  
โดยผูวิจัยกําหนดกลุมตัวอยางจํานวน 200 ตัวอยาง      
  การสุมกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย        
 การสุมกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยใชวิธีการเลือกกลุมตัวอยาง โดยมีวิธีการสุม
กลุมตัวอยาง 3 ข้ันตอน ดังนี ้
 ข้ันตอนที่ 1 การสุมตัวอยางแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยเลือกสถาบันอุดมศึกษา
จํานวน 4 แหง ดังนี้  

1. มหาวิทยาลัยของรัฐจํานวน 2 แหง คือ  
1.1 จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ที่ตั้ง ถ.พญาไท แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 
1.2 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ที่ตั้ง สุขุมวิท 23 คลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 

2. มหาวิทยาลัยเอกชนจํานวน 2 แหง คือ  
2.1 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ที่ตั้ง ถ.พระราม 4 กลวยน้ําไท คลองเตย กรุงเทพฯ 
2.2 มหาวิทยาลัยหอการคาไทย ที่ตั้ง ถ.วิภาวดีรังสติ แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 

 ข้ันตอนที่ 2 การสุมตัวอยางแบบกําหนดโควตา (Quota Sampling) โดยแบงสัดสวนจาก
สถาบันอุดมศึกษาที่ไดเลือกไวในข้ันตอนที่ 1 จํานวน 4 แหง แหงละ 50 คน 
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 ข้ันตอนที่ 3 การสุมตัวอยางแบบบังเอิญ (Accidental Sampling) โดยสอบถามจากนักศึกษา
สถาบันอุดมศึกษาของรัฐและเอกชนจํานวน 4 แหงตามที่ไดกําหนดไวในข้ันตอนที่ 1 ที่มีประสบการณ
ในการซื้อสินคาและบริการโดยวิธพีาณิชยอิเล็กทรอนิกส 

ระยะเวลาที่ศึกษา 
 ระยะเวลาที่ใชในการวิจัย คือ เดือนกุมภาพันธ ถึงเดือนมีนาคม พ.ศ.2553 
 
2. การสรางเครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 

1. ผูวิจัยศึกษาคนควาขอมูลจากเอกสาร ตํารา บทความ และงานวิจัยที่เก่ียวของ เพ่ือ 
รวบรวมขอมูล กําหนดขอบเขต เนื้อหา ใหตรงกับความมุงหมายของงานวิจัยที่กําหนด   
          2. เครื่องมือที่ใชในการรวบรวมขอมูลคือแบบสอบถาม (Questionnaire)  
โดยแบบสอบถามแบงออกเปน 3 สวน ดังนี้                                                            
 สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไป เปนคําถามปลายปด (Close-end Question) ประกอบดวยขอมูลปจจัย
สวนบุคคล (Demographic Data) ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษาและรายไดตอเดือน เปนลักษณะ
คําถามที่กําหนดคําตอบใหเลือก (Check List) 
 สวนที่ 2 เปนแบบสอบถามเก่ียวกับพฤติกรรมการซื้อสินคาและบริการโดยวิธพีาณิชย
อิเล็กทรอนิกสของนักศึกษาสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและเอกชน เปนลักษณะคําถามปลายปด  
(Close-end Question) ที่กําหนดคําตอบใหเลือก (Check List) ประกอบดวย ความถี่ในการซื้อสินคา
และบริการ ประเภทสินคาและบริการที่สั่งซื้อ เหตุผลในการซื้อสินคาและบริการ วิธีการชําระเงินและ
วิธีการจัดสงสินคา  และเปนลักษณะคําถามปลายเปด (Open-end Question) ที่ใหเติมขอมูลลงใน
แบบสอบถาม ประกอบดวย มูลคาสินคาและบริการที่สั่งซื้อโดยวิธีพาณิชยอิเล็กทรอนิกส  
 สวนที่ 3 เปนแบบสอบถามเก่ียวกับปจจัยที่มีผลตออุปสงคสําหรับสินคาและบริการโดยวิธี
พาณิชยอิเล็กทรอนิกสของนักศึกษาสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและเอกชน เปนลักษณะคําถามปลายปด 
(Close-end Question) และเปนแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scales) ประกอบดวย  
ราคาสินคา การประหยัดคาใชจาย ความปลอดภัยในการชําระเงิน ความนาเชื่อถือของรานคา การ
รับประกันสินคาและการจัดสง การโฆษณาและการสงเสริมการขาย และความสะดวกสบาย  
โดยกําหนดเกณฑการใหคะแนนเปน 5 ระดับ ดังนี ้
 5  หมายถึง  ระดับความคิดเห็นมากที่สุด 
 4  หมายถึง  ระดับความคิดเห็นมาก 
 3  หมายถึง  ระดับความคิดเห็นปานกลาง 
 2  หมายถึง  ระดับความคิดเห็นนอย 
 1  หมายถึง  ระดับความคิดเห็นนอยที่สุด 
 เกณฑการประเมินผลไดใชเกณฑการประเมินดังตอไปนี้ เปนมาตราสวนประมาณคา 
ของลิเคิรท (Likert Scale) มีน้ําหนักคะแนน 5 ระดับ (ธานินทร ศิลปจาร.ุ2548: 77) 
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 1. คาเฉลี่ยตั้งแต 4.50 – 5.00  ระดับความคิดเห็นมากที่สุด 
 2. คาเฉลี่ยตั้งแต 3.50 – 4.49  ระดับความคิดเห็นมาก 
 3. คาเฉลี่ยตั้งแต 2.50 – 3.49  ระดับความคิดเห็นปานกลาง 
 4. คาเฉลี่ยตั้งแต 1.50 – 2.49  ระดับความคิดเห็นนอย 
 5. คาเฉลี่ยตั้งแต 1.00 – 1.49  ระดับความคิดเห็นนอยที่สุด 
    

3. การทดสอบเครื่องมือที่ใชในการวิจัย       
  3.1 นําแบบสอบถามฉบับรางเสนออาจารยทีป่รึกษาสารนิพนธ เพ่ือตรวจสอบความ 
ถูกตองของเนื้อหา และเพ่ือใหเป ็นไปตามวัตถุประสงคที่ตองการจะศึกษา ทําการปรับปรุงแกไขตาม
คําแนะนําของอาจารยที่ปรึกษาสารนิพนธ เพ่ือใหแบบสอบถามสมบูรณ 
   3.2 นําแบบสอบถามที่ปรับปรุงแกไขแลวไปทดสอบความนาเชื่อถือและความเชื่อมั่นของ
แบบสอบถาม โดยทดลองใช (Try out) เลือกทําการทดสอบกับกลุมตัวอยางที่มีคุณลักษณะคลายคลึง
กับกลุมตัวอยางและประชากรจริง คือ นักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ทาพระจันทร เปนการ
ทดสอบ (Pre-test) จํานวน 30 ชุด แลวนําแบบสอบถามนั้นมาวิเคราะหหาคาความเชื่อมั่นของ
แบบสอบถามโดยการหาสัมประสิทธิ์แอลฟา (Coefficient Alpha) ของครอนบัค (Cronbach) กําหนด
เกณฑที่ระดับความเชื่อมั่นไมต่ํากวา 0.5 ซึ่งผลการวิเคราะหความเชื่อมั่นของแบบสอบถามดังกลาวมี
คาเทากับ 0.862 ซึ่งคาแอลฟาที่ไดมีคาใกลเคียงกับ 1 แสดงวาแบบสอบถามมีความเชื่อมั่นสามารถ
นําไปใชเพ่ือเปนเครื่องมือในการรวบรวมขอมูลตอไป 
3. การเก็บรวบรวมขอมูล 
 ขอมลูในการศึกษาครั้งนี้ คือ 
 ขอมูลปฐมภูมิ (Primary data)        
 ผูวิจัยทําการเก็บรวบรวมขอมูลจากนักศึกษาจํานวน 200 คน โดยใชแบบสอบถาม 
(Questionnaire) จากสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและเอกชน 4 แหงคือ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ และมหาวิทยาลัยหอการคาไทย  
โดยระยะวลาในการเก็บแบบสอบถามเดือนกุมภาพันธ ถึงเดือนมีนาคม พ.ศ.2553  
 
4. การจัดกระทําและการวิเคราะหขอมูล 
 4.1 การจัดกระทําขอมูล        
 เมื่อไดแบบสอบถามที่ทําการตอบเรียบรอยแลวจากกลุมตัวอยาง ผูวิจยัจะนําแบบสอบถามที่
รวบรวมไดมาดําเนินการดังนี ้         
  4.1.1 การตรวจสอบขอมูล (Editing) ผูวิจัยทําการตรวจสอบความสมบูรณของ
แบบสอบถามวาถูกตองครบถวนหรือไม        
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  4.1.2 การลงรหัส (Coding) นําแบบสอบถามที่มีความถูกตองสมบูรณมาลงรหัส ตามที่ได
กําหนดไว             
  4.1.3 การประมวลผลขอมูล นําขอมูลในแบบสอบถามที่ลงรหัสแลวมาบันทึกโดยใช
คอมพิวเตอรเพ่ือการประมวลผล โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป เพ่ือการวิจัยทางสังคมศาสตร  
 4.2 การวิเคราะหขอมูล        
    4.2.1 การวิเคราะหขอมูลตามความมุงหมายที่ 1 การศึกษาพฤติกรรมการซื้อสินคาและ
บริการโดยวิธพีาณิชอิเล็กทรอนิกสของนักศึกษาสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและเอกชน ประกอบดวย 
ความถี่ในการซื้อสินคาพาณิชยอิเล็กทรอนิกส ประเภทสินคาที่ซื้อผานพาณิชยอิเล็กทรอนิกสเหตุผลใน
การซื้อสินคาผานพาณิชยอิเล็กทรอนิกส มูลคาสินคาที่ซือ้ผานพาณิชยอิเล็กทรอนิกสเฉลี่ยตอครั้ง 
วิธีการชําระเงินในการซื้อสินคาและบริการโดยวิธพีาณิชยอิเล็กทรอนิกสและวิธีการจัดสงสินคาใชการ
แจกแจงความถี ่(Frequency) และคารอยละ (Percentage)  
   4.2.2 การวิเคราะหขอมูลตามความมุงหมายที่ 2 การศึกษาปจจัยที่มีผลตออุปสงคสําหรับ
สินคาและบริการโดยวิธพีาณิชยอิเล็กทรอนิกสของนักศึกษาสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและเอกชน 
ประกอบดวย ปจจัยสวนบุคคลและปจจัยทางเศรษฐกิจและสังคม ใชการหาคาเฉลี่ย (Mean) และการหา
คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)         
   4.2.3 การทดสอบสมมติฐาน เปนการทดสอบสมมติฐานเก่ียวกับความสัมพันธของตัวแปร
อิสระกับตัวแปรตาม ใช สถิตไิค-สแควร (Chi-Square)  
 
5. สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล  
 5.1 สถิติที่ใชในการทดสอบความนาเชื่อถือและความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม การหา
สัมประสิทธิ์แอลฟา (Coefficient Alpha) ของครอนบัค (Cronbach) มีสูตรการคํานวณดังนี้  
(พวงรัตน ทวีรัตน. 2543: 204-205) 
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 40 

 5.2 สถิติพ้ืนฐาน เปนสถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูลเก่ียวกับฤติกรรมการซื้อสินคาและบริการ
โดยวิธีพาณิชยอิเล็กทรอนิกสของนักศึกษาสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและเอกชน ปจจัยที่มีผลตออุปสงค
สําหรับสินคาและบริการโดยวิธีพาณิชยอิเล็กทรอนิกสของนักศึกษาสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและเอกชน 
โดยใชสถิติพ้ืนฐานดังนี ้
   5.2.1. รอยละ (Percentage) การคํานวณหาสัดสวนของขอมูลในแตละตัวเทียบกับขอมูล
รวมทั้งหมด โดยใหขอมูลรวมทั้งหมดมีคาเปนรอย คํานวณจากสูตร (ธานินทร ศิลปจารุ.2548: 152)  
 

   รอยละ  
N

X 100% 
  

  เมื่อ  X  = จํานวนขอมูล (ความถี่) ที่ตองการนํามาหาคารอยละ 
     N  = จํานวนขอมูลทั้งหมด       
   
   5.2.2 คาเฉลี่ย (Mean) คือ คาคะแนนตัวหนึง่ ซึ่งเกิดจากการเอาคาคะแนนทุกตัวมา
รวมกันแลวหารดวยจํานวนของคะแนนทั้งหมด เพ่ือตองการทราบคาเฉลี่ยของตัวแปรตนและตัวแปร
ตาม คํานวณจากสูตร (ชูศรี วงศรัตนะ.2550: 33) 
 

n
x

x      

 
   เมื่อ  x  = คาเฉลี่ย 
          x  = ผลรวมทั้งหมดของขอมูล 
           n  =  จํานวนขอมูลทั้งหมดของกลุมตัวอยาง 
 
   5.2.3 คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation: S.D.) เพ่ือใชอธิบายผลของขอมูล ถา
คาเบ่ียงเบนมาตรฐานมีคามาก แสดงวาขอมูลชุดนั้นมีการกระจายมากหรือขอมูลชุดนัน้มีความแตกตาง
กันมาก คํานวณจากสูตร (ชูศรี วงศรัตนะ..2550 : 60) 
 

S  = 
1)-n(n

X)(xn 22   

   
  เมื่อ    S    แทน  คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
    X 2   แทน ผลรวมของขอมูลแตละตัวยกกําลังสอง 
        (X)2    แทน ผลรวมของขอมูลทั้งหมดยกกําลังสอง 
     n     แทน จํานวนขอมูลทั้งหมด 
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 5.3 สถิติที่ใชในการทดสอบสมมติฐาน 
  การทดสอบสมมติฐานเก่ียวกับความสัมพันธของตัวแปรอิสระกับตัวแปรตาม  
เพ่ือทดสอบความสัมพันธระหวางปจจัยสวนบุคคล   ปจจัยทางเศรษฐกิจและสังคม โดยใช  
สถิติไค-สแควร (Chi-Square) คํานวณจากสูตร ดังนี ้(ชูศรี วงศรัตนะ. 2550: 204-205) 
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2  แทน คาไค-สแควร 
ijO  แทน คาความถี่ที่สังเกต(ขอมูลจริง)ในแถวที่ i สดมภที่ j 
ijE  แทน คาความถี่ที่คาดหวัง ในแถวที่ i สดมภที่ j 
ir  แทน ความถี่รวมในแถวที่ i 
jc  แทน ความถี่รวมในสดมภที่ j 

n    แทน จํานวนขอมูลทั้งหมด 
df แทน  คาองศาแหงความอิสระ  คํานวณจาก df =(r-1)(c-1) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

          

                                                                                                                                                   



บทท่ี 4 
ผลการวิเคราะหขอมูล 

 
การวิเคราะหขอมูล 
 เพ่ือใหเกิดความเขาใจตรงกันในการวิเคราะหขอมูล ผูวิจัยจึงไดกําหนดสัญลักษณที่ใชในการ
วิเคราะหขอมูลดังตอไปนี ้

x  = คากลางเลขคณิตหรือคาเฉลี่ย 
S.D.  = คาความเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

2  = คาไคสแควร 
*  = ระดับนัยสําคัญ 0.05 

 
ในการวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยไดศึกษาจากกลุมตัวอยาง คือ นักศึกษาสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและ

เอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีประสบการณในการซื้อสินคาและบริการโดยวิธีพาณิชย
อิเล็กทรอนิกส จํานวน 200 คน และนําเสนอผลการวิเคราะห โดยแบงผลการวิเคราะหออกเปน     
4 สวน ดังนี ้

สวนที่ 1 ผลการวิเคราะหขอมูลสวนบุคคลทั่วไป 
สวนที่ 2 ผลการวิเคราะหขอมูลเก่ียวกับพฤติกรรมการซื้อสินคาและบริการโดยวิธีพาณิชย

อิเล็กทรอนิกส 
สวนที่ 3 ผลการวิเคราะหขอมูลปจจัยทางเศรษฐกิจและสังคม 
สวนที่ 4 ผลการทดสอบสมมติฐาน 

 
ผลการวิเคราะหขอมูล 

สวนท่ี 1 ผลการวิเคราะหขอมูลสวนบุคคลทั่วไป (ตาราง 1) 
เพศ จากการศึกษาขอมูลของกลุมตัวอยาง คือ นักศึกษาสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและเอกชน

ในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา นักศึกษาเปนเพศชาย และเพศหญิง โดยมีสัดสวนที่เทากัน คิดเปน  
รอยละ 50.0  

อายุ จากการศึกษาขอมูลของกลุมตัวอยาง พบวา นักศึกษาที่มีอายุ 19 ป มีจํานวนมากที่สุด 
คิดเปนรอยละ 28.0 รองลงมามีอายุ 20 ป คิดเปนรอยละ 24.5 อายุ 18 ป คิดเปนรอยละ 24.0 อายุ 21 
ปข้ึนไป  คิดเปนรอยละ 23.0 และอายุต่ํากวา 18 ป มีเพียงรอยละ 0.5  

ชั้นปที่ศึกษา จากการศึกษาขอมูลของกลุมตัวอยาง พบวา นักศึกษากําลังศึกษาในระดับ
ปริญญาตรีชั้นปที่ 1 จํานวนมากที่สุด คิดเปนรอยละ 45.5 รองลงมากําลังศึกษาในระดับปริญญาตรีชั้นป
ที่ 2 คิดเปนรอยละ 27.5 กําลังศึกษาในระดับปริญญาตรีชั้นปที่ 4 คิดเปนรอยละ 20.5 กําลังศึกษาใน
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ระดับปริญญาตรีชั้นปที่ 3 คิดเปนรอยละ 5.0 และกําลังศึกษาในระดับปริญญาโท / ปริญญาเอก มีเพียง
รอยละ 1.5 

รายไดตอเดือน จากการศึกษาขอมูลของกลุมตัวอยาง พบวา นักศึกษามีรายไดตอเดือน 
8,001-10,000 บาท มีจํานวนมากที่สุดคิดเปนรอยละ 37.5 รองลงมามีรายไดตอเดือน 5,001-8,000 
บาท คิดเปนรอยละ 30.5 รายไดตอเดือน 10,001-15,000 บาท คิดเปนรอยละ 22.5 รายไดตอเดือน 
3,000-5,000 บาท คิดเปนรอยละ 6.0 และรายไดตอเดือน 15,000 บาทข้ึนไป มีเพียงรอยละ 3.5 

 
ตาราง 4 จํานวนและคารอยละของกลุมตัวอยาง โดยจําแนกตามขอมูลสวนบุคคลทั่วไป 
 

ขอมูลสวนบุคคลทั่วไป จํานวน (คน) รอยละ 
เพศ   

ชาย 100 50.0 
หญิง 100 50.0 

อาย ุ   
ต่ํากวา 18 ป 1 0.5 
18 ป 48 24.0 
19 ป 56 28.0 
20 ป 49 24.5 
21 ปข้ึนไป 46 23.0 

ชั้นปที่ศึกษา   
กําลังศึกษาในระดับปริญญาตรีชั้นปที่ 1 91 45.5 
กําลังศึกษาในระดับปริญญาตรีชั้นปที่ 2 55 27.5 
กําลังศึกษาในระดับปริญญาตรีชั้นปที่ 3 10 5.0 
กําลังศึกษาในระดับปริญญาตรีชั้นปที่ 4 41 20.5 
กําลังศึกษาในระดับปริญญาโท / ปริญญาเอก 3 1.5 
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ตาราง 4 (ตอ) 
 

ขอมูลสวนบุคคลทั่วไป จํานวน (คน) รอยละ 
รายไดตอเดือน   

3,000-5,000 บาท 12 6.0 
5,001-8,000 บาท 61 30.5 
8,001-10,000 บาท 75 37.5 
10,001-15,000 บาท 45 22.5 
15,000 บาทข้ึนไป 7 3.5 
รวม 200 100 

 
 
สวนที่ 2 ผลการวิเคราะหขอมูลเก่ียวกับพฤติกรรมการซ้ือสินคาและบริการโดยวิธี

พาณิชยอิเล็กทรอนิกส  
ความถี่ในการซ้ือสินคาและบริการโดยวิธีพาณิชยอิเล็กทรอนิกส  
จากการศึกษาขอมูลของกลุมตัวอยาง พบวา นักศึกษาสั่งซื้อสินคาและบริการ 2 ครั้งตอ 6 

เดือน มากที่สุดมีจํานวน 78 คน คิดเปนรอยละ 39.0 รองลงมาสั่งซื้อสินคาและบริการ 3 ครั้งตอ 6 เดือน 
จํานวน 58 คน คิดเปนรอยละ 29.0 สั่งซื้อสินคาและบริการ 1 ครั้งตอ 6 เดือน จํานวน 46 คน คิดเปน
รอยละ 23.0 สั่งซื้อสินคาและบริการ 4 ครั้งตอ 6 เดือน จํานวน 12 คน คิดเปนรอยละ 6.0 และสั่งซื้อ
สินคาและบริการมากกวา 4 ครั้งตอ 6 เดือน มีเพียง 6 คน คิดเปนรอยละ 3.0 

เว็บไซตที่สั่งซ้ือสินคาและบริการมากที่สุด  
จากการศึกษาขอมูลของกลุมตัวอยาง พบวา นักศึกษาสวนใหญสั่งซื้อสินคาและบริการจากเว็บ

ไซดในประเทศ คิดเปนรอยละ 90.0 และสั่งซื้อสินคาและบริการจากเว็บไซดในตางประเทศ คิดเปนรอย
ละ 10.0  

ประเภทสินคาและบริการทีส่ั่งซ้ือโดยวิธีพาณิชยอิเล็กทรอนิกส  
จากการศึกษาขอมูลของกลุมตัวอยาง พบวา นักศึกษาสั่งซื้อสินคาเพ่ือความบันเทิงเชน เพลง 

ภาพยนตร มากที่สุดมีจํานวน 97 คน คิดเปนรอยละ 22.2 รองลงมาสั่งซื้อหนังสือ จํานวน 65 คน คิด
เปนรอยละ 14.9 สั่งซื้อคอมพิวเตอร/ อุปกรณ/ ซอฟแวร จํานวน 64 คน คิดเปนรอยละ 14.7 สั่งซื้อดาน
การทองเที่ยว เชน การจองตั๋วเครื่องบิน โรงแรม ทัวร จํานวน 61 คน คิดเปนรอยละ 14.0 สั่งซื้อ
เครื่องสําอาง / เสื้อผา / เครื่องประดับ จํานวน 59 คน คิดเปนรอยละ 13.5 สั่งซื้อโทรศัพทมือถือ จํานวน 
42 คน คิดเปนรอยละ 9.6 สั่งซื้อกลองดิจิตอล จํานวน 31 คน คิดเปนรอยละ 7.1 และสั่งซื้อสินคาอ่ืนๆ 
เชน สัตวเลี้ยง อาหารเสริม ตั๋วหนัง อุปกรณตกปลา บัตรคอนเสิรต อุปกรณแตงรถ ไมเทนนิส mp3 
และคอนแทกเลนส มีเพียง 17 คน คิดเปนรอยละ 3.9 
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เหตุผลในการซ้ือสินคาและบริการโดยวิธีพาณิชยอิเล็กทรอนิกส  
จากการศึกษาขอมูลของกลุมตัวอยาง พบวา นักศึกษาเลือกเหตุผลในการซื้อสินคาและบริการ

โดยวิธีพาณิชยอิเล็กทรอนิกส เพราะสามารถซื้อสินคาและบริการไดตลอด 24 ชั่วโมง มากที่สุดจํานวน 
116 คน คิดเปนรอยละ 29.0 รองลงมาเพราะเปนวิธีการสั่งซื้อสินคาและบริการที่ทันสมัย จํานวน 94 
คน คิดเปนรอยละ 23.5 เพราะตองการทดลองซื้อ จํานวน81 คน คิดเปนรอยละ 20.3 เพราะเปนสินคา
และบริการที่มีขายเฉพาะในพาณิชยอิเล็กทรอนิกสเทานั้น จํานวน 70 คน คิดเปนรอยละ 17.5 เพราะ
สามารถซื้อสินคาและบริการไดทั่วโลก มีเพียง 39 คน คิดเปนรอยละ 9.8 

มูลคาในการซ้ือสินคาและบริการโดยวิธีพาณิชยอิเล็กทรอนิกส  
จากการศึกษาขอมูลของกลุมตัวอยาง พบวา นักศึกษาซื้อสินคาและบริการโดยมีมูลคาในการ

สั่งซื้อในชวง 1,001 - 2,000 บาท มากที่สุดจํานวน 51 คน คิดเปนรอยละ 25.5 รองลงมามูลคาในการ
สั่งซื้อเทากับ 4,001 บาทข้ึนไป จํานวน 48 คน คิดเปนรอยละ 24.0 มูลคาในการสั่งซื้อนอยกวา 1,000 
บาท จํานวน 41 คน คิดเปนรอยละ 20.5 มูลคาในการสั่งซื้อในชวง 2,001 - 3,000 บาท จํานวน 38 คน
คิดเปนรอยละ 19.0 และมูลคาในการสั่งซื้อในชวง 3,001 - 4,000 บาท มีเพียง 22 คน คิดเปนรอยละ 
11.0 โดยมูลคาในการสั่งซื้อสินคาและบริการมีคาเฉลี่ยเทากับ 3,342.00 บาท มูลคาต่ําสุดในการซื้อ
สินคาและบริการเทากับ 250 บาทและมูลคาสูงสุดในการซื้อสินคาและบริการเทากับ 22,500 บาท 

วิธีการชําระเงินในการซ้ือสินคาและบริการโดยวิธีพาณิชยอิเล็กทรอนิกส  
จากการศึกษาขอมูลของกลุมตัวอยาง พบวา นักศึกษาชําระคาสินคาและบริการที่ซื้อโดยวิธี

พาณิชยอิเล็กทรอนิกส โดยวิธโีอนเงินผานธนาคาร / เอทีเอ็ม มากที่สุดจํานวน 180 คน คิดเปนรอยละ 
45.0 รองลงมาชําระคาสินคาและบริการทีซ่ื้อโดยวิธีพาณิชยอิเล็กทรอนิกสดวยเงินสด จํานวน 76 คน 
คิดเปนรอยละ 19.0 ชําระคาสินคาและบริการที่ซื้อโดยวิธีพาณิชยอิเล็กทรอนิกสโดยบัตรเครดิต จํานวน 
70 คน คิดเปนรอยละ 17.5 ชําระคาสินคาและบริการที่ซื้อโดยวิธีพาณิชยอิเล็กทรอนิกสโดยไปรษณีย
เรียกเก็บเงนิปลายทาง จํานวน 24 คน คิดเปนรอยละ 6.0 ชําระคาสินคาและบริการที่ซื้อโดยวิธีพาณิชย
อิเล็กทรอนิกสโดยหักบัญชีธนาคารโดยตรง จํานวน 22 คน คิดเปนรอยละ 5.5 ชําระคาสินคาและ
บริการที่ซื้อโดยวิธีพาณิชยอิเล็กทรอนิกส โดยบัตรเดบิต จํานวน 19 คน คิดเปนรอยละ 4.8 ชําระคา
สินคาและบริการที่ซื้อโดยวิธีพาณิชยอิเล็กทรอนิกสผานโทรศัพทมือถือ จํานวน7 คน คิดเปนรอยละ 1.8 
และชําระคาสินคาและบริการที่ซื้อโดยวิธีพาณิชยอิเล็กทรอนิกสผานวิธอ่ืีน ๆ เชน จายเงินพรอมรับของ 
มีเพียง 2 คน คิดเปนรอยละ 0.5 

วิธีการจัดสงสินคาที่ซ้ือโดยวิธีพาณิชยอิเล็กทรอนิกส  
จากการศึกษาขอมูลของกลุมตัวอยาง พบวา นักศึกษาสวนใหญใหจัดสงสินคาและบริการผาน

ทางไปรษณีย จํานวน 118 คน คิดเปนรอยละ 59.0 รองลงมาจัดสงสินคาและบริการโดยใชพนักงาน
ของบริษัท จํานวน 28 คน คิดเปนรอยละ 14.0 จัดสงสินคาและบริการผานออนไลน จํานวน 21 คน คิด
เปนรอยละ 10.5 ใชบริการขนสงของบริษัทเอกชน เชน DHL FedEx จํานวน 18 คน คิดเปนรอยละ 9.0 
และจัดสงสินคาและบริการดวยวิธอ่ืีน ๆ เชน รับสินคาดวยตัวเอง มีเพียง15 คน คิดเปนรอยละ 7.5 
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ตาราง 5 จํานวนและคารอยละของกลุมตัวอยาง โดยจําแนกตามขอมูลเก่ียวกับพฤติกรรมการซื้อสินคา   
      และบริการโดยวิธีพาณิชยอิเล็กทรอนิกส 
 

พฤติกรรมการซ้ือสินคาและบริการ จํานวน (คน) รอยละ 
โดยวิธีพาณิชยอิเล็กทรอนิกส   

ความถี่ในการซ้ือสินคาและบริการโดยวิธี 
พาณิชยอิเล็กทรอนิกส 

  

1 ครั้งตอ 6 เดือน 46 23.0 
2 ครั้งตอ 6 เดือน 78 39.0 
3 ครั้งตอ 6 เดือน 58 29.0 
4 ครั้งตอ 6 เดือน 12 6.0 
มากกวา 4 ครั้งตอ 6 เดือน 6 3.0 

เว็บไซตที่สั่งซ้ือสินคาและบริการมากที่สุด   
เว็บไซดในประเทศ 180 90.0 
เว็บไซดในตางประเทศ 20 10.0 

ประเภทสินคาและบริการที่ซ้ือโดยวิธีพาณิชยอิเล็กทรอนิกส   
คอมพิวเตอร/ อุปกรณ/ ซอฟแวร         64 14.7 
หนังสือ                              65 14.9 
สินคาเพ่ือความบันเทิงเชน เพลง ภาพยนตร 97 22.2 
โทรศัพทมือถือ                        42 9.6 
กลองดิจิตอล                          31 7.1 
เครื่องสําอาง / เสื้อผา / เครื่องประดับ 59 13.5 
ดานการทองเที่ยว เชน การจองตั๋วเครื่องบิน โรงแรม ทัวร 61 14.0 
อ่ืน ๆ เชน สัตวเลี้ยง อาหารเสริม อาหารเสริม ตั๋วหนัง 

อุปกรณตกปลา บัตรคอนเสิรต อุปกรณแตงรถ ไมเทนนิส mp3 
และคอนแทกเลนส 

17 3.9 
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ตาราง 5 (ตอ) 
 

พฤติกรรมการซ้ือสินคาและบริการ จํานวน (คน) รอยละ 
โดยวิธีพาณิชยอิเล็กทรอนิกส   

เหตุผลในการซ้ือสินคาและบริการโดยวิธีพาณิชย
อิเล็กทรอนิกส 

  

ตองการทดลองซื้อ                     81 20.3 
เปนวิธีการสั่งซื้อสินคาและบรกิารที่ทันสมัย  94 23.5 
เปนสินคาและบริการที่มีขายเฉพาะในพาณิชยอิเล็กทรอนิกส
เทานั้น  

70 17.5 

สามารถซื้อสินคาและบริการไดตลอด24ชั่วโมง 116 29.0 
สามารถซื้อสินคาและบริการไดทั่วโลก  39 9.8 

มูลคาในการสั่งซ้ือสินคาและบริการโดยวิธีพาณิชย
อิเล็กทรอนิกส 

  

นอยกวา 1,000 บาท 41 20.5 
1,001 - 2,000 บาท 51 25.5 
2,001 - 3,000 บาท 38 19.0 
3,001 - 4,000 บาท 22 11.0 
4,001 บาทข้ึนไป 48 24.0 

 
มูลคาต่ําสุดในการซื้อสินคา =    250.00 บาท  
มูลคาสูงสุดในการซื้อสินคา = 22,500.00 บาท 
มูลคาเฉลี่ยในการซื้อสินคา =   3,342.00 บาท 
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ตาราง 5 (ตอ) 
 

พฤติกรรมการซ้ือสินคาและบริการ จํานวน (คน) รอยละ 
โดยวิธีพาณิชยอิเล็กทรอนิกส   

วิธีการชําระเงิน   
เงินสด                               76 19.0 
โอนเงินผานธนาคาร / เอทีเอ็ม   180 45.0 
บัตรเครดิต                           70 17.5 
บัตรเดบิต                            19 4.8 
การหักบัญชีธนาคารโดยตรง        22 5.5 
ไปรษณียเรียกเก็บเงินปลายทาง         24 6.0 
ชําระเงินผานโทรศัพทมือถือ     7 1.8 
อ่ืน ๆ เชน จายพรอมรับของ                             2 0.5 

วิธีการจัดสงสินคา   
โดยใชพนักงานของบริษัท 28 14.0 
ไปรษณีย 118 59.0 
ใชบริการขนสงของบริษัทเอกชน เชน DHL FedEx 18 9.0 
จัดสงออนไลน 21 10.5 
อ่ืนๆ เชน รับสินคาดวยตัวเอง  15 7.5 
รวม 200 100 
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สวนที่ 3 ผลการวิเคราะหปจจัยทางเศรษฐกิจและสังคม ในดานราคาสินคา ดานการ

ประหยัดคาใชจาย ดานความปลอดภัยในการชําระเงิน ดานความนาเชื่อถือของรานคา 
(เว็บไซต) ดานการประกันสินคาและการจัดสง ดานการโฆษณาและการสงเสริมการขาย และ
ดานความสะดวกสบาย  
 
ตาราง 6 คาเฉลี่ย คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับการประเมินของปจจัยทางเศรษฐกิจและสังคม 
     ในดานราคาสินคา 
 

ดานราคาสินคา 
 

x  S.D. ระดับการประเมิน 

ราคาสินคามีราคาถูกกวารานคาทั่วไป 3.60 0.86 มาก 
การใหสวนลดจากสินคาราคาปกต ิ 3.32 0.96 ปานกลาง 

รวม 3.46 0.74 ปานกลาง 
 
จากการวิเคราะหความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีตออุปสงคสําหรับสินคาและบริการ   

โดยวิธีพาณิชยอิเล็กทรอนิกส ในดานราคาสินคา พบวา นักศึกษาใหความเห็นวาราคาสินคามีผล
ตออุปสงคสําหรับสินคาและบริการโดยวิธีพาณิชยอิเล็กทรอนิกสในระดับปานกลาง มีคาเฉลี่ยเทากับ 
3.46 และคาเบ่ียงเบนมาตรฐานเทากับ 0.74 เมื่อจําแนกเปนรายขอพบวา การที่ราคาสินคามีราคาถูก
กวารานคาทั่วไป มีผลตออุปสงคสําหรับสินคาและบริการโดยวิธีพาณิชยอิเล็กทรอนิกสในระดับมาก มี
คาเฉลี่ยเทากับ 3.60 และคาเบ่ียงเบนมาตรฐานเทากับ 0.86 การใหสวนลดจากสินคาราคาปกติ มีผล
ตออุปสงคสําหรับสินคาและบริการโดยวิธีพาณิชยอิเล็กทรอนิกสในระดับปานกลาง มีคาเฉลี่ยเทากับ 
3.32 และคาเบ่ียงเบนมาตรฐานเทากับ 0.96 
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ตาราง 7 คาเฉลี่ย คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับการประเมินของปจจัยทางเศรษฐกิจและสังคม  
     ในดานการประหยัดคาใชจาย 
 

ดานการประหยัดคาใชจาย 
 

x  S.D. ระดับการประเมิน 

ประหยัดคาใชจายในสวนของคาเดินทาง 
และคาน้ํามัน 

3.69 0.97 มาก 

ประหยัดคาใชจายในสวนของคาโทรศัพท 3.74 0.99 มาก 
ประหยัดเวลาในการสั่งซื้อ 3.71 0.94 มาก 

รวม 3.71 0.68 มาก 
 
จากการวิเคราะหความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีตออุปสงคสําหรับสินคาและบริการโดย

วิธีพาณิชยอิเล็กทรอนิกส ในดานการประหยัดคาใชจาย พบวา นักศึกษาใหความเห็นวาการ
ประหยัดคาใชจายมีผลตออุปสงคสําหรับสินคาและบริการโดยวิธีพาณิชยอิเล็กทรอนิกสในระดับมาก    
มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.71 และคาเบ่ียงเบนมาตรฐานเทากับ 0.68 เมื่อจําแนกเปนรายขอพบวา การ
ประหยัดคาใชจายในสวนของคาโทรศัพทมีผลตออุปสงคสําหรับสินคาและบริการโดยวิธีพาณิชย
อิเล็กทรอนิกสในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.74 และคาเบ่ียงเบนมาตรฐานเทากับ 0.99 รองลงมา  
คือ การประหยัดเวลาในการสั่งซื้อมีผลตออุปสงคสําหรับสินคาและบริการโดยวิธีพาณิชยอิเล็กทรอนิกส
ในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.71 และคาเบ่ียงเบนมาตรฐานเทากับ 0.94 และการประหยัดคาใชจาย
ในสวนของคาเดินทาง และคาน้ํามัน มีผลตออุปสงคสําหรับสินคาและบริการโดยวิธีพาณิชย
อิเล็กทรอนิกสในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.69 และคาเบ่ียงเบนมาตรฐานเทากับ 0.97 

 
ตาราง 8 คาเฉลี่ย คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับการประเมินของปจจัยทางเศรษฐกิจและสังคม  
     ในดานความปลอดภัยในการชําระเงิน 
 

ดานความปลอดภัยในการชําระเงิน 
 

x  S.D. ระดับการประเมิน 

มีวิธีการชําระเงินที่หลากหลายเปนที่รูจัก 
และเปนที่ยอมรับตามมาตรฐานสากล 

3.64 0.96 มาก 

มีการรับรองความปลอดภัยจากธนาคาร 3.57 0.96 มาก 
สามารถตรวจสอบการชําระเงินได 3.51 0.85 มาก 

รวม 3.57 0.63 มาก 
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จากการวิเคราะหความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีตออุปสงคสําหรับสินคาและบริการโดย
วิธีพาณิชยอิเล็กทรอนิกส ในดานความปลอดภัยในการชําระเงิน พบวา นักศึกษาใหความเห็นวา
ความปลอดภัยในการชําระเงินมีผลตออุปสงคสําหรับสินคาและบริการโดยวิธีพาณิชยอิเล็กทรอนิกสใน
ระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.57 และคาเบ่ียงเบนมาตรฐานเทากับ 0.63 เมื่อจําแนกเปนรายขอพบวา 
วิธีการชําระเงินที่หลากหลายเปนที่รูจัก และเปนที่ยอมรับตามมาตรฐานสากลมีผลตออุปสงคสําหรับ
สินคาและบริการโดยวิธีพาณิชยอิเล็กทรอนิกสในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.64 และคาเบ่ียงเบน
มาตรฐานเทากับ 0.96 รองลงมา คือ การรับรองความปลอดภัยจากธนาคารมีผลตออุปสงคสําหรับ
สินคาและบริการโดยวิธีพาณิชยอิเล็กทรอนิกสในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.57 และคาเบ่ียงเบน
มาตรฐานเทากับ 0.96 และสามารถตรวจสอบการชําระเงินไดมีผลตออุปสงคสําหรับสินคาและบริการ
โดยวิธีพาณิชยอิเล็กทรอนิกสในระดับมากมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.51 และคาเบ่ียงเบนมาตรฐานเทากับ0.85 

 
ตาราง 9 คาเฉลี่ย คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับการประเมินของปจจัยทางเศรษฐกิจและสังคม  
     ในดานความนาเชื่อถือของรานคา (เว็บไซต) 

 
ดานความนาเชื่อถือของรานคา 

(เว็บไซต) 
x  S.D. ระดับการประเมิน  

 
เว็บไซตมีชื่อเสียง เปนที่รูจัก 3.69 0.83 มาก 
มีการจดทะเบียนการคา 3.54 0.78 มาก 
มีการรักษาขอมูลของลูกคาใหเปนความลับ
อยางเครงครัด โดยใชระบบรักษาความ
ปลอดภัย 

3.58 0.79 มาก 

รวม 3.60 0.50 มาก 
 
จากการวิเคราะหความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีตออุปสงคสําหรบัสินคาและบริการโดย

วิธีพาณิชยอิเล็กทรอนิกส ในดานความนาเชื่อถือของรานคา (เว็บไซต) พบวา นักศึกษาให
ความเห็นวาความนาเชื่อถือของรานคา (เว็บไซต) มีผลตออุปสงคสําหรับสินคาและบริการโดยวิธี
พาณิชยอิเล็กทรอนิกสในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.60 และคาเบ่ียงเบนมาตรฐานเทากับ 0.50   
เมื่อจําแนกเปนรายขอพบวา เว็บไซตมีชื่อเสียง เปนที่รูจัก มีผลตออุปสงคสําหรับสินคาและบริการโดย
วิธีพาณิชยอิเล็กทรอนิกสในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.69 และคาเบ่ียงเบนมาตรฐานเทากับ  0.83
รองลงมา คือ การรักษาขอมูลของลกูคาใหเปนความลับอยางเครงครัด โดยใชระบบรักษาความ
ปลอดภัยมีผลตออุปสงคสําหรับสินคาและบริการโดยวิธีพาณิชยอิเล็กทรอนิกสในระดับมาก มีคาเฉลี่ย
เทากับ 3.58 และคาเบ่ียงเบนมาตรฐานเทากับ 0.79 และการจดทะเบียนการคามีผลตออุปสงคสําหรับ



 52 

สินคาและบริการโดยวิธพีาณิชยอิเล็กทรอนิกสในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.54 และคาเบ่ียงเบน
มาตรฐานเทากับ 0.78 

 
ตาราง 10 คาเฉลี่ย คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับการประเมินของปจจัยทางเศรษฐกิจและสังคม  
     ในดานการรับประกันสินคาและการจัดสง 
 

ดานการรับประกันสินคาและการจัดสง x  S.D. ระดับการประเมิน  
 

สินคามีคุณภาพตรงตามที่สังซื้อ 3.53 0.98 มาก 
มีการรับประกันการจัดสงสินคาถึงมือผูรับ 3.42 0.80 ปานกลาง 
มีการรับเปลี่ยนคืนสินคาหลังการขาย 3.20 0.88 ปานกลาง 

รวม 3.38 0.62 ปานกลาง 
 

จากการวิเคราะหความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีตออุปสงคสําหรับสินคาและบริการโดย
วิธีพาณิชยอิเล็กทรอนิกส ในดานการประกันสินคาและการจัดสง พบวา นักศึกษาใหความเห็นวา
การประกันสินคาและการจัดสงมีผลตออุปสงคสําหรับสินคาและบริการโดยวิธีพาณิชยอิเล็กทรอนิกสใน
ระดับปานกลาง มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.38 และคาเบ่ียงเบนมาตรฐานเทากับ 0.62 เมื่อจําแนกเปนรายขอ
พบวา สินคามีคุณภาพตรงตามที่สังซื้อมีผลตออุปสงคสําหรับสินคาและบริการโดยวิธีพาณิชย
อิเล็กทรอนิกสในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.53 และคาเบ่ียงเบนมาตรฐานเทากับ 0.98 รองลงมา  
คือ การรับประกันการจัดสงสินคาถึงมือผูรับมีผลตออุปสงคสําหรับสินคาและบริการโดยวิธีพาณิชย
อิเล็กทรอนิกสในระดับปานกลาง มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.42 และคาเบ่ียงเบนมาตรฐานเทากับ 0.80      
การรับเปลี่ยนคืนสินคาหลังการขายมีผลตออุปสงคสําหรับสินคาและบริการโดยวิธีพาณิชย
อิเล็กทรอนิกสในระดับปานกลาง มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.20 และคาเบ่ียงเบนมาตรฐานเทากับ 0.88 
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ตาราง 11 คาเฉลี่ย คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับการประเมินของปจจัยทางเศรษฐกิจและสังคม  
     ในดานการโฆษณาและการสงเสริมการขาย 
 

ดานการโฆษณาและการสงเสริม 
การขาย 

x  S.D. ระดับการประเมิน 
 

การโฆษณาผานสื่อตางๆ เชน โทรทัศน 
ปายประกาศตามสถานีรถไฟฟา ผาน
เว็บไซต 

3.52 0.96 มาก 

ใหสวนลดในการซื้อสินคาและบริการ 
ในครั้งตอไป 

3.28 0.84 ปานกลาง 

มีโปรโมชั่นใหของแถม 3.35 1.00 ปานกลาง 
รวม 3.38 0.63 ปานกลาง 

 
จากการวิเคราะหความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีตออุปสงคสําหรับสินคาและบริการโดย

วิธีพาณิชยอิเล็กทรอนิกส ในดานการโฆษณาและการสงเสริมการขาย พบวา นักศึกษาให
ความเห็นวาการโฆษณาและการสงเสริมการขายมีผลตออุปสงคสําหรับสินคาและบริการโดยวิธีพาณิชย
อิเล็กทรอนิกสในระดับปานกลาง มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.38 และคาเบ่ียงเบนมาตรฐานเทากับ 0.63 เมื่อ
จําแนกเปนรายขอพบวา การโฆษณาผานสื่อตางๆ เชน โทรทัศน ปายประกาศตามสถานีรถไฟฟา  
ผานเว็บไซตมีผลตออุปสงคสําหรับสินคาและบริการโดยวิธีพาณิชยอิเล็กทรอนิกสในระดับมาก          
มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.52 และคาเบ่ียงเบนมาตรฐานเทากับ 0.96 รองลงมา คือ มีโปรโมชั่นใหของแถมมี
ผลตออุปสงคสําหรับสินคาและบริการโดยวิธีพาณิชยอิเล็กทรอนิกสในระดับปานกลาง มีคาเฉลี่ยเทากับ 
3.35 และคาเบ่ียงเบนมาตรฐานเทากับ 1.00 และการมีโปรโมชั่นใหสวนลดในการซื้อสินคาและบริการ
ครั้งตอไปมีผลตออุปสงคสําหรับสินคาและบริการโดยวิธีพาณิชยอิเล็กทรอนิกสในระดับปานกลาง       
มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.28 และคาเบ่ียงเบนมาตรฐานเทากับ 0.84 
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ตาราง 12 คาเฉลี่ย คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับการประเมินของปจจัยทางเศรษฐกิจและสังคม  
     ในดานความสะดวกสบาย 

 
ดานความสะดวกสบาย 

x  S.D. ระดับการประเมิน 
 

สามารถสั่งซื้อสินคาไดตลอด 24 ชั่วโมง 3.76 0.90 มาก 
สามารถสั่งซื้อสินคาไดจากทุกที่ทั่วโลก 3.64 0.94 มาก 
สามารถเปรียบเทียบและหาขอมูลสินคา
ผานเว็บไซตกอนตัดสินใจสั่งซื้อสินคาได    

3.54 0.97 มาก 

รวม 3.64 0.70 มาก 
 
จากการวิเคราะหความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีตออุปสงคสําหรับสินคาและบริการโดย

วิธีพาณิชยอิเล็กทรอนิกส ในดานความสะดวกสบาย พบวา นักศึกษาใหความเห็นวาความ
สะดวกสบายมีผลตออุปสงคสําหรับสินคาและบริการโดยวิธีพาณิชยอิเล็กทรอนิกสในระดับมาก          
มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.64 และคาเบ่ียงเบนมาตรฐานเทากับ 0.70 เมื่อจําแนกเปนรายขอพบวา การที่
สามารถสั่งซื้อสินคาไดตลอด 24 ชั่วโมง มีผลตออุปสงคสําหรับสินคาและบริการโดยวิธีพาณิชย
อิเล็กทรอนิกสในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.76 และคาเบ่ียงเบนมาตรฐานเทากับ 0.90 รองลงมาคือ 
สามารถสั่งซื้อสินคาไดจากทุกที่ทั่วโลกมีผลตออุปสงคสําหรับสินคาและบริการโดยวิธีพาณิชย
อิเล็กทรอนิกสในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.64 และคาเบ่ียงเบนมาตรฐานเทากับ 0.94 และสามารถ
เปรียบเทียบและหาขอมูลสินคาผานเว็บไซตกอนตัดสินใจสั่งซื้อสินคาได มีผลตออุปสงคสําหรับสินคา
และบริการโดยวิธีพาณิชยอิเล็กทรอนิกสในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.54 และคาเบ่ียงเบนมาตรฐาน
เทากับ 0.97 
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ตาราง 13 สรุปการประเมินคาเฉลี่ยของระดับความคิดเห็น ของกลุมตัวอยาง ในดานราคาสินคา  
     ดานการประหยัดคาใชจาย ดานความปลอดภัยในการชําระเงิน ดานความนาเชื่อถือของรานคา  
     (เว็บไซต) ดานการประกันสินคาและการจัดสง ดานการโฆษณาและการสงเสริมการขาย 
     และดานความสะดวกสบาย 
 

ปจจัยทางเศรษฐกิจและสังคม คาเฉลี่ย ระดับการประเมิน 
ดานราคาสินคา 3.46 ปานกลาง 
ดานการประหยัดคาใชจาย 3.71 มาก 
ดานความปลอดภัยในการชําระเงิน 3.57 มาก 
ดานความนาเชื่อถือของรานคา (เว็บไซต) 3.60 มาก 
ดานการประกันสินคาและการจัดสง 3.38 ปานกลาง 
ดานการโฆษณาและการสงเสริมการขาย 3.38 ปานกลาง 
ดานความสะดวกสบาย 3.64 มาก 

 
จากตาราง 13 การประเมินคาเฉลี่ยของระดับความคิดเห็นของกลุมตัวอยางในดานปจจัยทาง

เศรษฐกิจและสังคม พบวา ปจจยัดานการประหยัดคาใชจายมีผลตออุปสงคสําหรับสินคาและบริการโดย
วิธีพาณิชยอิเล็กทรอนิกสอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยรวมเทากับ 3.71 ดานความสะดวกสบายมีผลตอตอ
อุปสงคสําหรับสินคาและบริการโดยวิธีพาณิชยอิเล็กทรอนิกสอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยรวมเทากับ 
3.64 ดานความนาเชื่อถือของรานคา (เว็บไซต) มีผลตออุปสงคสําหรับสินคาและบริการโดยวิธีพาณิชย
อิเล็กทรอนิกสอยูในระดับมาก มีคาเฉลีย่รวมเทากับ 3.60 ดานความปลอดภัยในการชําระเงินมีผลตอ
อุปสงคสําหรับสินคาและบริการโดยวิธีพาณิชยอิเล็กทรอนิกสอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยรวมเทากับ 
3.57  ดานราคาสินคามีผลตอตออุปสงคสําหรับสินคาและบริการโดยวิธีพาณิชยอิเล็กทรอนิกสอยูใน
ระดับปานกลาง มีคาเฉลี่ยรวมเทากับ 3.46 ดานการประกันสินคาและการจัดสง และดานการโฆษณา
และการสงเสริมการขายมีผลตอตออุปสงคสําหรับสินคาและบริการโดยวิธีพาณิชยอิเล็กทรอนิกสอยูใน
ระดับปานกลาง มีคาเฉลี่ยรวมเทากับ 3.38 
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 สวนที่ 4 ผลการทดสอบสมมติฐาน 
 ผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวางปจจัยสวนบุคคลและปจจัยทางเศรษฐกิจและสังคมกับ
อุปสงคสําหรับสินคาและบริการโดยวิธีพาณิชยอิเล็กทรอนิกส ของกลุมตัวอยาง โดยการทดสอบ
สมมติฐานขอที่ 1 คือ ปจจัยสวนบุคคล ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา และรายไดตอเดือนมีผลตอ
อุปสงคสําหรับสินคาและบรกิารโดยวิธพีาณิชยอิเล็กทรอนิกส และการทดสอบสมมติฐานขอที่ 2 คือ
ปจจัยดานเศรษฐกิจและสังคม ไดแก ราคาสินคา การประหยัดคาใชจาย ความปลอดภัยในการชําระเงิน 
ความนาเชื่อถือของรานคา(เว็บไซต) การรับประกันสินคาและการจัดสง การโฆษณาและการสงเสริม
การขาย และความสะดวกสบาย มีผลตออุปสงคสําหรับสินคาและบริการโดยวิธพีาณิชยอิเล็กทรอนิกส  
โดยใชสถิตไิคสแควร สรุปไดดังนี ้
 
ตาราง 14 แสดงผลการทดสอบความสัมพันธระหวางเพศกับอุปสงคสําหรับสินคาและบริการโดยวิธ ี 
     พาณิชยอิเล็กทรอนิกส 
 

เพศ อุปสงคสําหรับสินคาและบริการโดยวิธ ี
พาณิชยอิเล็กทรอนิกส ชาย หญิง รวม 

2  Sig 

ความถี่ในการซื้อสินคาและบริการ    1.937 0.586 
1 ครั้งตอ 6 เดือน 26 20 46   
2 ครั้งตอ 6 เดือน 40 38 78   
3 ครั้งตอ 6 เดือน 25 33 58   
ตั้งแต4 ครั้งข้ึนไปตอ 6 เดือน 9 9 18   

รวม 100 100 200   
 
*นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 

จากตาราง 14 เมื่อพิจารณาความสัมพันธระหวางเพศกับอุปสงคสําหรับสินคาและบริการโดย
วิธีพาณิชยอิเล็กทรอนิกส พบวา คา 

2 ที่คํานวณไดมีคาเทากับ 1.937 และคานัยสําคัญทางสถิติที่
คํานวณไดมีคาเทากับ 0.586 ซึ่งมีคามากกวานัยสําคัญทางสถิตทิี่กําหนด ณ ระดับ 0.05 แสดงวา   
เพศไมมีความสัมพันธกับอุปสงคสําหรับสินคาและบริการโดยวิธีพาณิชยอิเล็กทรอนิกส ณ ระดับ
นัยสําคัญทางสถิติ 0.05 ซึ่งไมเปนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว 
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ตาราง 15 แสดงผลการทดสอบความสัมพันธระหวางอายุกับอุปสงคสําหรับสินคาและบริการโดยวิธ ี 
     พาณิชยอิเล็กทรอนิกส                                                                                                                        
 

อาย ุอุปสงคสําหรับสินคาและ
บริการโดยวิธีพาณิชย

อิเล็กทรอนิกส 
ต่ํากวา 
18 ป 

18 ป 19 ป 20 ป 21 ป
ข้ึนไป รวม 

2  Sig  

ความถี่ในการซื้อสินคาและบริการ   13.632 0.325 
1 ครั้งตอ 6 เดือน 0 13 14 12 7 46   
2 ครั้งตอ 6 เดือน 0 16 27 21 14 78   
3 ครั้งตอ 6 เดือน 1 13 13 12 19 58   
ตั้งแต4 ครั้งข้ึนไปตอ 6 เดือน 0 6 2 4 6 18   

รวม 1 48 56 49 46 200   
 
*นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 

จากตารางที่ 15 เมื่อพิจารณาความสัมพันธระหวางอายุกับอุปสงคสําหรับสินคาและบริการโดย
วิธีพาณิชยอิเล็กทรอนิกส พบวา คา

2 ที่คํานวณไดมีคาเทากับ 13.632 และคานัยสําคัญทางสถิติที่
คํานวณไดมีคาเทากับ 0.325 ซึ่งมีคามากกวานัยสําคัญทางสถิตทิี่กําหนด ณ ระดับ 0.05 แสดงวา   
อายุไมมีความสัมพันธกับอุปสงคสําหรับสินคาและบริการโดยวิธีพาณิชยอิเล็กทรอนิกส ณ ระดับ
นัยสําคัญทางสถิติ 0.05 ซึ่งไมเปนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว 
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ตาราง 16 แสดงผลการทดสอบความสัมพันธระหวางชั้นปที่ศึกษากับอุปสงคสําหรับสินคาและบริการ 
     โดยวิธพีาณิชยอิเล็กทรอนิกส  
 

ชั้นปที่ศึกษา อุปสงคสําหรับสินคาและ
บริการโดยวิธีพาณิชย

อิเล็กทรอนิกส 
ชั้นป
ที่ 1 

ชั้นป
ที่ 2 

ชั้นป
ที่ 3 

ชั้นป
ที่ 4 

ปริญญา
โท/เอก รวม 

2  Sig 

ความถี่ในการซื้อสินคาและบริการ   15.795 0.201 
1 ครั้งตอ 6 เดือน 25 14 2 5 0 46   
2 ครั้งตอ 6 เดือน 36 23 5 14 0 78   
3 ครั้งตอ 6 เดือน 22 15 2 16 3 58   
ตั้งแต4 ครั้งข้ึนไปตอ 6 เดือน 8 3 1 6 0 18   

รวม 91 55 10 41 3 200   
 
*นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 

จากตาราง 16 เมื่อพิจารณาความสัมพันธระหวางชั้นปที่ศึกษากับอุปสงคสําหรับสินคาและ
บริการโดยวิธีพาณิชยอิเล็กทรอนิกส พบวา คา

2 ที่คํานวณไดมีคาเทากับ 15.795 และคานัยสําคัญ
ทางสถิติที่คํานวณไดมีคาเทากับ 0.201 ซึ่งมีคามากกวานัยสําคัญทางสถิตทิี่กําหนด ณ ระดับ 0.05 
แสดงวา ชั้นปที่ศึกษาไมมีความสัมพันธกับอุปสงคสําหรับสินคาและบริการโดยวิธีพาณิชย
อิเล็กทรอนิกส ณ ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 ซึ่งไมเปนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว 
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ตาราง 17 แสดงผลการทดสอบความสัมพันธระหวางรายไดตอเดือนกับอุปสงคสําหรับสินคาและบริการ 
     โดยวิธพีาณิชยอิเล็กทรอนิกส   
 

รายไดตอเดือน (บาท) อุปสงคสําหรับสินคาและ
บริการโดยวิธีพาณิชย

อิเล็กทรอนิกส 
3,000-
5,000  

5,001-
8,000  

8,001-
10,000  

10,001-
15,000  

15,000 
ขึ้นไป รวม 

2  Sig  

ความถี่ในการซื้อสินคาและบริการ   22.890 0.029* 
1 ครั้งตอ 6 เดือน 8 14 12 9 3 46   
2 ครั้งตอ 6 เดือน 2 30 29 16 1 78   
3 ครั้งตอ 6 เดือน 2 14 25 15 2 58   
ตั้งแต4 ครั้งข้ึนไปตอ 6 เดือน 0 3 9 5 1 18   

รวม 12 61 75 45 7 200   
 
*นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
  

จากตารางที่ 17 เมื่อพิจารณาความสัมพันธระหวางรายไดตอเดือนกับอุปสงคสําหรับสินคาและ
บริการโดยวิธีพาณิชยอิเล็กทรอนิกส พบวา คา

2 ที่คํานวณไดมีคาเทากับ 22.890 และคานัยสําคัญ
ทางสถิติที่คํานวณไดมีคาเทากับ 0.029 ซึ่งมีคานอยกวานัยสําคัญทางสถิตทิี่กําหนด ณ ระดับ 0.05 
แสดงวา รายไดตอเดือนมีความสัมพันธกับอุปสงคสําหรับสินคาและบริการโดยวิธีพาณิชย
อิเล็กทรอนิกส อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว 
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ตาราง 18 แสดงผลการทดสอบความสัมพันธระหวางราคาสินคากับอุปสงคสําหรับสินคาและบริการ 
     โดยวิธพีาณิชยอิเล็กทรอนิกส  
 

ราคาสินคา 
ระดับความคิดเห็น 

อุปสงคสําหรับสินคาและ
บริการโดยวิธีพาณิชย

อิเล็กทรอนิกส นอย
ที่สุด นอย 

ปาน
กลาง มาก 

มาก
ที่สุด รวม 

2  Sig  

ความถี่ในการซื้อสินคาและบริการ   8.253 0.765 
1 ครั้งตอ 6 เดือน 1 5 7 26 7 46   
2 ครั้งตอ 6 เดือน 0 4 21 45 8 78   
3 ครั้งตอ 6 เดือน 0 3 12 36 7 58   
ตั้งแต4 ครั้งข้ึนไปตอ 6 เดือน 0 1 3 11 3 18   

รวม 1 13 43 118 25 200   
 
*นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
  

จากตาราง 18 เมื่อพิจารณาความสัมพันธระหวางราคาสินคากับอุปสงคสําหรับสินคาและ
บริการโดยวิธีพาณิชยอิเล็กทรอนิกส พบวา คา

2 ที่คํานวณไดมีคาเทากับ 8.253 และคานัยสําคัญทาง
สถิติที่คํานวณไดมีคาเทากับ 0.765 ซึ่งมีคามากกวานัยสําคัญทางสถิตทิี่กําหนด ณ ระดับ 0.05 แสดง
วา ราคาสินคาไมมีความสัมพันธกับอุปสงคสําหรับสินคาและบริการโดยวิธีพาณิชยอิเล็กทรอนิกส ณ 
ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 ซึ่งไมเปนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว 
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ตาราง 19 แสดงผลการทดสอบความสัมพันธระหวางการประหยัดคาใชจายกับอุปสงคสําหรับสินคาและ  
     บริการโดยวิธพีาณิชยอิเล็กทรอนิกส  
 

การประหยัดคาใชจาย 
ระดับความคิดเห็น 

อุปสงคสําหรับสินคาและ
บริการโดยวิธีพาณิชย

อิเล็กทรอนิกส นอย
ที่สุด นอย 

ปาน
กลาง มาก 

มาก
ที่สุด รวม 

2  Sig 

ความถี่ในการซื้อสินคาและบริการ   18.304 0.032* 
1 ครั้งตอ 6 เดือน 0 2 14 27 3 46   
2 ครั้งตอ 6 เดือน 0 2 23 45 8 78   
3 ครั้งตอ 6 เดือน 0 3 26 23 6 58   
ตั้งแต4 ครั้งข้ึนไปตอ 6 เดือน 0 2 4 6 6 18   

รวม 0 9 67 101 23 200   
 
*นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 

จากตาราง 19 เมื่อพิจารณาความสัมพันธระหวางการประหยัดคาใชจายกับอุปสงคสําหรับ
สินคาและบริการโดยวิธีพาณิชยอิเล็กทรอนิกส พบวา คา

2 ที่คํานวณไดมีคาเทากับ 18.304 และคา
นัยสําคัญทางสถิติที่คํานวณไดมีคาเทากับ 0.032 ซึ่งมีคานอยกวานัยสําคัญทางสถิตทิี่กําหนด ณ ระดับ 
0.05 แสดงวา การประหยัดคาใชจายมีความสัมพันธกับอุปสงคสําหรับสินคาและบริการโดยวิธีพาณิชย
อิเล็กทรอนิกส อยางมีนัยสําคัญทางสถิติทีร่ะดับ 0.05 ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว 
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ตาราง 20 แสดงผลการทดสอบความสัมพันธระหวางความปลอดภัยในการชําระเงินกับอุปสงคสําหรับ     
     สินคาและบริการโดยวิธีพาณิชยอิเล็กทรอนิกส  
 

ความปลอดภัยในการชําระเงิน 
ระดับความคิดเห็น 

อุปสงคสําหรับสินคาและ
บริการโดยวิธีพาณิชย

อิเล็กทรอนิกส นอย
ที่สุด นอย 

ปาน
กลาง มาก 

มาก
ที่สุด รวม 

2  Sig  

ความถี่ในการซื้อสินคาและบริการ   13.988 0.123 
1 ครั้งตอ 6 เดือน 0 2 21 21 2 46   
2 ครั้งตอ 6 เดือน 0 4 27 42 5 78   
3 ครั้งตอ 6 เดือน 0 0 33 23 2 58   
ตั้งแต4 ครั้งข้ึนไปตอ 6 เดือน 0 0 9 6 3 18   

รวม 0 6 90 92 12 200   
 
*นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
  

จากตาราง 20 เมื่อพิจารณาความสัมพันธระหวางความปลอดภัยในการชําระเงินกับอุปสงค
สําหรับสินคาและบริการโดยวิธีพาณิชยอิเล็กทรอนิกส พบวา คา

2 ที่คํานวณไดมีคาเทากับ 13.988 
และคานัยสําคัญทางสถิติที่คํานวณไดมีคาเทากับ 0.123 ซึ่งมีคามากกวานัยสําคัญทางสถิตทิี่กําหนด  
ณ ระดับ 0.05 แสดงวา ความปลอดภัยในการชําระเงินไมมีความสัมพันธกับอุปสงคสําหรับสินคาและ
บริการโดยวิธีพาณิชยอิเล็กทรอนิกส ณ ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 ซึ่งไมเปนไปตามสมมติฐานที่ตั้ง
ไว 
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ตาราง 21 แสดงผลการทดสอบความสัมพันธระหวางความนาเชื่อถือของรานคากับอุปสงคสําหรับสินคา 
     และบริการโดยวิธีพาณิชยอิเล็กทรอนิกส  
 

ความนาเชื่อถอืของรานคา 
ระดับความคิดเห็น 

อุปสงคสําหรับสินคาและ
บริการโดยวิธีพาณิชย

อิเล็กทรอนิกส นอย
ที่สุด นอย 

ปาน
กลาง มาก 

มาก
ที่สุด รวม 

2  Sig  

ความถี่ในการซื้อสินคาและบริการ   7.573 0.578 
1 ครั้งตอ 6 เดือน 0 0 18 27 1 46   
2 ครั้งตอ 6 เดือน 0 1 32 44 1 78   
3 ครั้งตอ 6 เดือน 0 0 27 29 2 58   
ตั้งแต4 ครั้งข้ึนไปตอ 6 เดือน 0 0 8 8 2 18   

รวม 0 1 85 108 6 200   
 
*นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
  

จากตาราง 21 เมื่อพิจารณาความสัมพันธระหวางความนาเชื่อถือของรานคากับอุปสงคสําหรับ
สินคาและบริการโดยวิธีพาณิชยอิเล็กทรอนิกส พบวา คา

2 ที่คํานวณไดมีคาเทากับ 7.573 และคา
นัยสําคัญทางสถิติที่คํานวณไดมีคาเทากับ 0.578 ซึ่งมีคามากกวานัยสําคัญทางสถิตทิี่กําหนด ณ ระดับ 
0.05 แสดงวา ความนาเชื่อถือของรานคา ไมมีความสัมพันธกับอุปสงคสําหรับสินคาและบริการโดยวิธี
พาณิชยอิเล็กทรอนิกส ณ ระดับนัยสําคัญทางสถิต ิ0.05 ซึ่งไมเปนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว 
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ตาราง 22 แสดงผลการทดสอบความสัมพันธระหวางการรับประกันสินคาและการจัดสงกับอุปสงค   
     สําหรับสินคาและบริการโดยวิธีพาณิชยอิเล็กทรอนิกส  
 

การรับประกันสนิคาและการจัดสง 
ระดับความคิดเห็น 

อุปสงคสําหรับสินคาและ
บริการโดยวิธีพาณิชย

อิเล็กทรอนิกส นอย
ที่สุด นอย 

ปาน
กลาง มาก 

มาก
ที่สุด 

รวม 
2  Sig  

ความถี่ในการซื้อสินคาและบริการ   7.108 0.626 
1 ครั้งตอ 6 เดือน 0 3 24 18 1 46   
2 ครั้งตอ 6 เดือน 0 5 43 28 2 78   
3 ครั้งตอ 6 เดือน 0 4 26 24 4 58   
ตั้งแต4 ครั้งข้ึนไปตอ 6 เดือน 0 1 6 11 0 18   

รวม 0 13 99 81 7 200   
 
*นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
  

จากตาราง 22 เมื่อพิจารณาความสัมพันธระหวางการรับประกันสินคาและการจัดสงกับอุปสงค
สําหรับสินคาและบริการโดยวิธีพาณิชยอิเล็กทรอนิกส พบวา คา

2 ที่คํานวณไดมีคาเทากับ 7.108  
และคานัยสําคัญทางสถิติที่คํานวณได มีคาเทากับ 0.626 ซึ่งมีคามากกวานัยสําคัญทางสถิตทิี่กําหนด  
ณ ระดับ 0.05 แสดงวา การรับประกันสินคาและการจัดสง ไมมีความสัมพันธกับอุปสงคสําหรับสินคา
และบริการโดยวิธีพาณิชยอิเล็กทรอนิกส ณ ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 ซึ่งไมเปนไปตามสมมติฐาน
ที่ตั้งไว 
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ตาราง 23 แสดงผลการทดสอบความสัมพันธระหวางการโฆษณาและการสงเสริมการขายกับอุปสงค  
     สําหรับสินคาและบริการโดยวิธีพาณิชยอิเล็กทรอนิกส  
 

การโฆษณาและการสงเสริมการขาย 
ระดับความคิดเห็น 

อุปสงคสําหรับสินคาและ
บริการโดยวิธีพาณิชย

อิเล็กทรอนิกส นอย
ที่สุด นอย 

ปาน
กลาง มาก 

มาก
ที่สุด รวม 

2  Sig  

ความถี่ในการซื้อสินคาและบริการ   21.988 0.038* 
1 ครั้งตอ 6 เดือน 0 2 19 22 3 46   
2 ครั้งตอ 6 เดือน 0 6 35 37 0 78   
3 ครั้งตอ 6 เดือน 0 6 25 27 0 58   
ตั้งแต4 ครั้งข้ึนไปตอ 6 เดือน 1 1 9 7 0 18   

รวม 1 15 88 93 3 200   
 
*นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
  

จากตาราง 23 เมื่อพิจารณาความสัมพันธระหวางการโฆษณาและการสงเสริมการขายกับ
อุปสงคสําหรับสินคาและบริการโดยวิธีพาณิชยอิเล็กทรอนิกส พบวา คา

2 ที่คํานวณไดมีคาเทากับ 
21.988 และคานัยสําคัญทางสถิติที่คํานวณไดมีคาเทากับ 0.038 ซึ่งมีคานอยกวานัยสําคัญทางสถิตทิี่
กําหนด ณ ระดับ 0.05 แสดงวา การโฆษณาและการสงเสริมการขายมีความสัมพันธกับอุปสงคสําหรับ
สินคาและบริการโดยวิธีพาณิชยอิเล็กทรอนิกส อยางมนีัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งเปนไปตาม
สมมติฐานที่ตั้งไว 
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ตาราง 24 แสดงผลการทดสอบความสัมพันธระหวางความสะดวกสบายกับอุปสงคสําหรับสินคาและ 
     บริการโดยวิธีพาณิชยอิเล็กทรอนิกส  
 

ความสะดวกสบาย 
ระดับความคิดเห็น 

อุปสงคสําหรับสินคาและ
บริการโดยวิธีพาณิชย

อิเล็กทรอนิกส นอย
ที่สุด นอย 

ปาน
กลาง มาก 

มาก
ที่สุด รวม 

2  Sig 

ความถี่ในการซื้อสินคาและบริการ   11.186 0.263 
1 ครั้งตอ 6 เดือน 0 2 13 25 6 46   
2 ครั้งตอ 6 เดือน 0 3 41 26 8 78   
3 ครั้งตอ 6 เดือน 0 4 18 27 9 58   
ตั้งแต4 ครั้งข้ึนไปตอ 6 เดือน 0 1 8 6 3 18   

รวม 0 10 80 84 26 200   
 
*นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
  

จากตารางที่ 24 เมื่อพิจารณาความสัมพันธระหวางความสะดวกสบายกับอุปสงคสําหรับสินคา
และบริการโดยวิธีพาณิชยอิเล็กทรอนิกส พบวา คา 2 ที่คํานวณไดมีคาเทากับ 11.186 และคคา
นัยสําคัญทางสถิติที่คํานวณไดมีคาเทากับ 0.263 ซึ่งมีคามากกวานัยสําคัญทางสถิตทิี่กําหนด ณ ระดับ 
0.05 แสดงวา ความสะดวกสบาย ไมมีความสัมพันธกับอุปสงคสําหรับสินคาและบริการโดยวิธีพาณิชย
อิเล็กทรอนิกส ณ ระดับนัยสําคัญทางสถิต ิ0.05 ซึ่งไมเปนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว  
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ตาราง 25 สรุปผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวางปจจัยสวนบุคคล ปจจัยทางเศรษฐกิจและสังคม 
     กับอุปสงคสําหรับสินคาและบรกิารโดยวิธีพาณิชยอิเล็กทรอนิกส  
 

ปจจัยสวนบุคคล อุปสงคสําหรับสินคาและบริการโดยวิธี
พาณิชยอิเล็กทรอนิกส 

เพศ ไมมีความสัมพันธ 
อายุ ไมมีความสัมพันธ 
ชั้นปที่ศึกษา ไมมีความสัมพันธ 
รายไดตอเดือน มีความสัมพันธ 

ปจจัยทางเศรษฐกิจและสังคม อุปสงคสําหรับสินคาและบริการโดยวิธี
พาณิชยอิเล็กทรอนิกส 

ดานราคาสินคา ไมมีความสัมพันธ 
ดานการประหยัดคาใชจาย มีความสัมพันธ 
ดานความปลอดภัยในการชําระเงิน ไมมีความสัมพันธ 
ดานความนาเชื่อถือของรานคา (เว็บไซต) ไมมีความสัมพันธ 
ดานการประกันสินคาและการจัดสง ไมมีความสัมพันธ 
ดานการโฆษณาและการสงเสริมการขาย มีความสัมพันธ 
ดานความสะดวกสบาย ไมมีความสัมพันธ 

 
 จากตาราง 25 สรุปผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวางปจจัยสวนบุคคลกับอุปสงคสําหรับ
สินคาและบริการโดยวิธีพาณิชยอิเล็กทรอนิกส พบวา เพศ อายุ และชั้นปที่ศึกษาไมมีความสัมพันธกับ
อุปสงคสําหรับสินคาและบรกิารโดยวิธีพาณิชยอิเล็กทรอนิกส ณ ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 สวน
ปจจัยรายไดตอเดือน มีความสัมพันธกับอุปสงคสําหรับสินคาและบรกิารโดยวิธีพาณิชยอิเล็กทรอนิกส 
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ณ ระดับ 0.05 
 สําหรับการวิเคราะหความสัมพันธระหวางปจจัยทางเศรษฐกิจและสังคมกับอุปสงคสําหรับ
สินคาและบริการโดยวิธีพาณชิยอิเล็กทรอนิกส พบวาปจจัยดานการประหยัดคาใชจาย และดานการ
โฆษณาและการสงเสริมการขายมีความสัมพันธกับอุปสงคสําหรับสินคาและบรกิารโดยวิธีพาณิชย
อิเล็กทรอนิกส อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ณ ระดับ 0.05 สวนปจจัยดานราคาสินคา ดานความปลอดภัย
ในการชําระเงิน ดานความนาเชื่อถือของรานคา (เว็บไซต) ดานการประกันสินคาและการจัดสง และดาน
ความสะดวกสบาย ไมมีความสัมพันธกับอุปสงคสําหรับสินคาและบรกิารโดยวิธีพาณิชยอิเล็กทรอนิกส 
ณ ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 



บทท่ี 5 
สรุปผล  อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 

 
 การศึกษาวิจัยเรื่องปจจัยที่มีผลตออุปสงคสําหรับสินคาและบริการโดยวิธีพาณิชย
อิเล็กทรอนิกส  สามารถสรุป อภิปรายผลและขอเสนอแนะไดดังตอไปนี ้
 
ความมุงหมาย  สมมติฐาน และวิธีดําเนินการวิจัย 
 
ความมุงหมายของการวิจัย  
 ในการวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยไดตั้งความมุงหมายไวดังนี ้

1. เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการซื้อสินคาและบริการโดยวิธพีาณิชอิเล็กทรอนิกสของนักศึกษา
สถาบันอุดมศึกษาของรัฐและเอกชน 

2. เพ่ือศึกษาปจจัยที่มีผลตออุปสงคสําหรับสินคาและบริการโดยวิธพีาณิชยอิเล็กทรอนิกส
ของนักศึกษาสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและเอกชน 

 
สมมติฐานในการวิจัย 
 1.ปจจัยสวนบุคคล ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา มีผลตออุปสงคสําหรับสินคาและบริการ
โดยวิธพีาณิชยอิเล็กทรอนิกส  
 2.ปจจัยดานเศรษฐกิจและสังคม ไดแก รายไดตอเดือน ราคาสินคา ประหยัดคาใชจาย ความ
ปลอดภัยในการชําระเงิน ความนาเชื่อถือของรานคา การรับประกันสินคาและการจัดสง การโฆษณา
และการสงเสริมการขาย และความสะดวกสบาย มีผลตออุปสงคสําหรับสินคาและบริการโดยวิธพีาณิชย
อิเล็กทรอนิกส        
             
 วิธีดําเนินการวิจัย 
   ประชากรและระยะเวลาที่ใชในการวิจัย 
     ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและเอกชน 
ในเขตกรุงเทพมหานคร  
   กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย 
     กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักศึกษาสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและเอกชน 
ในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีประสบการณในการซื้อสินคาและบริการโดยวิธพีาณิชยอิเล็กทรอนิกส  
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โดยผูวิจัยกําหนดกลุมตัวอยางจํานวน 200 ตัวอยาง      
   การสุมกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย       
    การสุมกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยใชวิธีการเลือกกลุมตัวอยาง โดยมีวิธีการ
สุมกลุมตัวอยาง 3 ข้ันตอน ดังนี ้
    ข้ันตอนที่ 1 การสุมตัวอยางแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยเลือก
สถาบันอุดมศึกษาจํานวน 4 แหง ดังนี้  

1.  มหาวิทยาลัยของรัฐจํานวน 2 แหง คือ  
1.1 จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ที่ตั้ง ถ.พญาไท แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 
1.2 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ที่ตั้ง สุขุมวิท 23 คลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 

2.  มหาวิทยาลัยเอกชนจํานวน 2 แหง คือ  
2.1 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ที่ตั้ง ถ.พระราม 4 กลวยน้ําไท คลองเตย กรุงเทพฯ 
2.2 มหาวิทยาลัยหอการคาไทย ที่ตั้ง ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงดินแดง เขตดินแดง กรงุเทพฯ 

 ข้ันตอนที่ 2 การสุมตัวอยางแบบกําหนดโควตา (Quota Sampling) โดยแบงสัดสวนจาก
สถาบันอุดมศึกษาที่ไดเลือกไวในข้ันตอนที่ 1 จํานวน 4 แหง แหงละ 50 คน 
 ข้ันตอนที่ 3 การสุมตัวอยางแบบบังเอิญ (Accidental Sampling) โดยสอบถามจากนักศึกษา
สถาบันอุดมศึกษาของรฐัและเอกชนจํานวน 4 แหงตามที่ไดกําหนดไวในข้ันตอนที่ 1 ที่มีประสบการณ
ในการซื้อสินคาและบริการโดยวิธพีาณิชยอิเล็กทรอนิกส 

ระยะเวลาที่ศึกษา 
 ระยะเวลาที่ใชในการวิจัย คือ เดือนกุมภาพันธ ถึงเดือนมีนาคม พ.ศ.2553 
 
การสรางเครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 

1. ผูวิจัยศกึษาคนควาขอมูลจากเอกสาร ตํารา บทความ และงานวิจัยที่เก่ียวของ เพ่ือ 
รวบรวมขอมูล กําหนดขอบเขต เนื้อหา ใหตรงกับความมุงหมายของงานวิจัยที่กําหนด   
 2. เครื่องมือที่ใชในการรวบรวมขอมูลคือแบบสอบถาม (Questionnaire)  
โดยแบบสอบถามแบงออกเปน 3 สวน ดังนี้                                                            
 สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไป เปนคําถามปลายปด (Close-end Question) ประกอบดวยขอมูลปจจัย
สวนบุคคล (Demographic Data) ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษาและรายไดตอดือน เปนลักษณะ
คําถามที่กําหนดคําตอบใหเลือก (Check List) 
 สวนที่ 2 เปนแบบสอบถามเก่ียวกับพฤติกรรมการซื้อสินคาและบริการโดยวิธพีาณิชย
อิเล็กทรอนิกสของนักศึกษาสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและเอกชน เปนลักษณะคําถามปลายปด  
(Close-end Question) ที่กําหนดคําตอบใหเลือก (Check List) ประกอบดวย ความถี่ในการซื้อสินคา
และบริการ ประเภทสินคาและบริการที่สั่งซื้อ เหตุผลในการซื้อสินคาและบริการ วิธีการชําระเงินและ
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วิธีการจัดสงสินคา  และเปนลักษณะคําถามปลายเปด (Open-end Question) ที่ใหเติมขอมูลลงใน
แบบสอบถาม ประกอบดวย มูลคาสินคาและบริการที่สั่งซื้อโดยวิธีพาณิชยอิเล็กทรอนิกส  
 สวนที่ 3 เปนแบบสอบถามเก่ียวกับปจจัยที่มีผลตออุปสงคสําหรับสินคาและบริการโดยวิธี
พาณิชยอิเล็กทรอนิกสของนักศึกษาสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและเอกชน เปนลักษณะคําถามปลายปด 
(Close-end Question) และเปนแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scales) ประกอบดวย  
ราคาสนิคา การประหยัดคาใชจาย ความปลอดภัยในการชําระเงิน ความนาเชื่อถือของรานคา การ
รับประกันสินคาและการจัดสง การโฆษณาและการสงเสริมการขาย และความสะดวกสบาย  
โดยกําหนดเกณฑการใหคะแนนเปน 5 ระดับ ดังนี ้
 5  หมายถึง  ระดับความคิดเห็นมากที่สุด 
 4  หมายถึง  ระดับความคิดเห็นมาก 
 3  หมายถึง  ระดับความคิดเห็นปานกลาง 
 2  หมายถึง  ระดับความคิดเห็นนอย 
 1  หมายถึง  ระดับความคิดเห็นนอยที่สุด 
 เกณฑการประเมินผลไดใชเกณฑการประเมินดังตอไปนี้ เปนมาตราสวนประมาณคา 
ของลิเคิรท (Likert Scale) มีน้ําหนักคะแนน 5 ระดับ (ธานินทร ศิลปจาร.ุ2548: 77) 
 1. คาเฉลี่ยตั้งแต 4.50 – 5.00  ระดับความคิดเห็นมากที่สุด 
 2. คาเฉลี่ยตั้งแต 3.50 – 4.49  ระดับความคิดเห็นมาก 
 3. คาเฉลี่ยตั้งแต 2.50 – 3.49  ระดับความคิดเห็นปานกลาง 
 4. คาเฉลี่ยตั้งแต 1.50 – 2.49  ระดับความคิดเห็นนอย 
 5. คาเฉลี่ยตั้งแต 1.00 – 1.49  ระดับความคิดเห็นนอยที่สุด 
    

3. การทดสอบเครื่องมือที่ใชในการวิจัย       
  3.1 นําแบบสอบถามฉบับรางเสนออาจารยที่ปรึกษาสารนิพนธ เพ่ือตรวจสอบความ 
ถูกตองของเนื้อหา และเพ่ือใหเป ็นไปตามวัตถุประสงคที่ตองการจะศึกษา ทําการปรับปรุงแกไขตาม
คําแนะนําของอาจารยที่ปรึกษาสารนิพนธ เพ่ือใหแบบสอบถามสมบูรณ 
   3.2 นําแบบสอบถามที่ปรับปรุงแกไขแลวไปทดสอบความนาเชื่อถือและความเชื่อมั่นของ
แบบสอบถาม โดยทดลองใช (Try out) เลือกทําการทดสอบกับกลุมตัวอยางที่มีคุณลักษณะคลายคลึง
กับกลุมตัวอยางและประชากรจริง คือ นักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ทาพระจันทร เปนการ
ทดสอบ (Pre-test) จํานวน 30 ชุด แลวนําแบบสอบถามนั้นมาวิเคราะหหาคาความเชื่อมั่นของ
แบบสอบถามโดยการหาสัมประสิทธิ์แอลฟา (Coefficient Alpha) ของครอนบัค (Cronbach) กําหนด
เกณฑที่ระดับความเชื่อมั่นไมต่ํากวา 0.5 ซึ่งผลการวิเคราะหความเชื่อมั่นของแบบสอบถามดังกลาวมี
คาเทากับ 0.862 ซึ่งคาแอลฟาที่ไดมีคาใกลเคียงกับ 1 แสดงวาแบบสอบถามมีความเชื่อมั่นสามารถ
นําไปใชเพ่ือเปนเครื่องมือในการรวบรวมขอมูลตอไป 
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การเก็บรวบรวมขอมูล 
 ขอมูลในการศึกษาครั้งนี้ คือ 
 ขอมูลปฐมภูมิ (Primary data)        
 ผูวิจัยทําการเก็บรวบรวมขอมูลจากนักศึกษาจํานวน 200 คน โดยใชแบบสอบถาม 
(Questionnaire) จากสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและเอกชน 4 แหงคือ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ และมหาวิทยาลัยหอการคาไทย  
โดยระยะวลาในการเก็บแบบสอบถามเดือนกุมภาพันธ ถึงเดือนมีนาคม พ.ศ.2553  
 การวิเคราะหขอมูล         
  1. การวิเคราะหขอมูลตามความมุงหมายที่ 1 การศึกษาพฤติกรรมการซื้อสินคาและบริการ
โดยวิธพีาณิชอิเล็กทรอนิกสของนักศึกษาสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและเอกชน ประกอบดวย ความถี่ใน
การซื้อสินคาพาณิชยอิเล็กทรอนิกส ประเภทสินคาที่ซื้อผานพาณิชยอิเล็กทรอนิกสเหตุผลในการซื้อ
สินคาผานพาณิชยอิเล็กทรอนิกส มูลคาสินคาที่ซื้อผานพาณิชยอิเล็กทรอนิกสเฉลี่ยตอครั้ง วิธีการชาํระ
เงินในการซื้อสินคาและบริการโดยวิธพีาณิชยอิเล็กทรอนิกสและวิธีการจัดสงสินคาใชการแจกแจง
ความถี่ (Frequency) และคารอยละ (Percentage)  
 2. การวิเคราะหขอมูลตามความมุงหมายที่ 2 การศึกษาปจจัยที่มีผลตออุปสงคสําหรับสินคา
และบริการโดยวิธพีาณิชยอิเล็กทรอนิกสของนักศึกษาสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและเอกชน 
ประกอบดวย ปจจัยสวนบุคคลและปจจัยทางเศรษฐกิจและสังคม ใชการหาคาเฉลี่ย (Mean) และการหา
คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)         
 3. การทดสอบสมมติฐาน เปนการทดสอบสมมติฐานเก่ียวกับความสัมพันธของตัวแปรอิสระ
กับตัวแปรตาม ใช สถิตไิค-สแควร (Chi-Square)  
 
สรุปผลการศึกษาคนควา 
 การนําเสนอผลการศึกษาคนควาและผลการทดสอบสมมติฐานของการวิจัย  
โดยแบงออกเปน 4 สวน ดังนี ้
 สวนที่ 1 ผลการวิเคราะหขอมูลสวนบุคคลทั่วไป 

 จากการศึกษาขอมูลของกลุมตัวอยาง คือ นักศึกษาสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและ
เอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา นักศึกษาเปนเพศชาย และเพศหญิง โดยมีสัดสวนที่เทากัน คิด
เปนรอยละ 50.0 นักศึกษาที่มีอายุ 19 ป มีจํานวนมากที่สุดคิดเปนรอยละ 28.0 รองลงมามีอายุ 20 ป 
คิดเปนรอยละ 24.5 และอายุต่ํากวา 18 ป มีเพียงรอยละ 0.5 กําลังศึกษาในระดับปริญญาตรีชั้นปที่ 1  
มีจํานวนมากที่สุด คิดเปนรอยละ 45.5 รองลงมากําลังศึกษาในระดับปริญญาตรีชั้นปที่ 2 คิดเปนรอยละ 
27.5 กําลังศึกษาในระดับปริญญาตรีชั้นปที่ 4 คิดเปนรอยละ 20.5 กําลังศึกษาในระดับปริญญาตรีชั้นป
ที่ 3 คิดเปนรอยละ 5.0 และกําลังศึกษาในระดับปริญญาโท / ปริญญาเอก มีเพียงรอยละ 1.5 นักศึกษา
มีรายไดตอเดือน 8,001-10,000 บาท จํานวนมากที่สุดคิดเปนรอยละ 37.5 รองลงมามีรายไดตอเดือน 
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5,001-8,000 บาท คิดเปนรอยละ 30.5 รายไดตอเดือน 10,001-15,000 บาท คิดเปนรอยละ 22.5 
รายไดตอเดือน 3,000-5,000 บาท คิดเปนรอยละ 6.0 และรายไดตอเดือน 15,000 บาทข้ึนไป มีเพียง
รอยละ 3.5 

 
สวนที่ 2 การวิเคราะหขอมูลเก่ียวกับพฤติกรรมการซื้อสินคาและบริการโดยวิธีพาณิชย

อิเล็กทรอนิกส 
 ความถี่ในการสั่งซ้ือสินคาและบริการโดยวิธีพาณิชยอิเล็กทรอนิกส จากการ 

ศึกษาขอมูลของกลุมตัวอยาง พบวา นักศึกษาสั่งซื้อสินคาและบริการ 2 ครั้งตอ 6 เดือน มากที่สุดคิด
เปนรอยละ 39.0 และสั่งซื้อสินคาและบริการมากกวา 4 ครั้งตอ 6 เดือน นอยที่สุด มีเพียงรอยละ 3.0 

 เว็บไซตที่สั่งซ้ือสินคาและบริการมากที่สุด จากการศึกษาขอมูลของกลุมตัวอยาง 
พบวา นักศึกษาสวนใหญสั่งซื้อสินคาและบริการจากเว็บไซดในประเทศ คิดเปนรอยละ 90.0 และสั่งซื้อ
สินคาและบริการจากเว็บไซดในตางประเทศ มีเพียงรอยละ 10.0  

 ประเภทสินคาและบริการที่เคยสั่งซ้ือโดยวิธีพาณิชยอิเล็กทรอนิกส จาก
การศึกษาขอมูลของกลุมตัวอยาง พบวา นักศึกษาสั่งซื้อสินคาเพ่ือความบันเทิงเชน เพลง ภาพยนตร 
มากที่สุดคิดเปนรอยละ 22.2 และสั่งซื้อสินคาอ่ืนๆ เชน สัตวเลี้ยง อาหารเสริม ตั๋วหนัง อุปกรณตกปลา 
บัตรคอนเสิรต อุปกรณแตงรถ ไมเทนนิส mp3 และคอนแทกเลนส นอยที่สุด มีเพียงรอยละ 3.9 

 เหตุผลในการซ้ือสินคาและบรกิารโดยวิธีพาณิชยอิเล็กทรอนิกส จากการศึกษา
ขอมูลของกลุมตัวอยาง พบวา นักศึกษาเลือกเหตุผลในการซื้อสินคาและบริการโดยวิธีพาณิชย
อิเล็กทรอนิกส เพราะสามารถซื้อสินคาและบริการไดตลอด 24 ชั่วโมง มากที่สุดคิดเปนรอยละ 29.0 
เพราะสามารถซื้อสินคาและบริการไดทั่วโลก นอยที่สุด มีเพียงรอยละ 9.8 

 มูลคาในการสั่งซ้ือสินคาและบริการโดยวิธีพาณิชยอิเล็กทรอนิกส จากการศึกษา
ขอมูลของกลุมตัวอยาง พบวา นักศึกษาสซื้อสินคาและบริการโดยมีมูลคาในการสั่งซื้อในชวง1,001 - 
2,000 บาท มากที่สุดคิดเปนรอยละ 25.5 โดยมูลคาต่ําสุดในการซื้อสินคาและบริการเทากับ 250 บาท
และมูลคาสูงสุดในการซื้อสินคาและบริการเทากับ 22,500 บาท และมูลคาในการสั่งซื้อสินคาและบริการ
มีคาเฉลี่ยเทากับ 3,342.00 บาท 

 วิธีชําระคาสินคาและบริการที่ซ้ือโดยวิธีพาณิชยอิเล็กทรอนิกส จากการศึกษา
ขอมูลของกลุมตัวอยาง พบวา นักศึกษาชําระคาสินคาและบริการที่ซื้อโดยวิธีพาณิชยอิเล็กทรอนิกส 
โดยวิธโีอนเงินผานธนาคาร / เอทีเอ็ม มากที่สุดคิดเปนรอยละ 45.0 และชําระคาสินคาและบริการที่ซื้อ
โดยวิธีพาณิชยอิเล็กทรอนิกสผานวิธอ่ืีน ๆ เชน จายเงินพรอมรับของ นอยที่สุด มีเพียงรอยละ 0.5 

 วิธีการจัดสงสินคาที่ซ้ือโดยวิธีพาณิชยอิเล็กทรอนิกส จากการศึกษาขอมูลของ
กลุมตัวอยาง พบวา นักศึกษาสวนใหญใหจัดสงสินคาและบริการผานทางไปรษณีย คิดเปนรอยละ 59.0 
และจัดสงสินคาและบริการดวยวิธอ่ืีน ๆ เชน รับสินคาดวยตัวเอง มีเพียงรอยละ 7.5 
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สวนที่ 3 ผลการวิเคราะหปจจัยทางเศรษฐกิจและสังคม ในดานราคาสินคา ดานการ
ประหยัดคาใชจาย ดานความปลอดภัยในการชําระเงิน ดานความนาเชื่อถือของรานคา 
(เว็บไซต) ดานการประกันสินคาและการจัดสง ดานการโฆษณาและการสงเสริมการขาย และ
ดานความสะดวกสบาย  

 ดานราคาสินคา ผลการศึกษาพบวา นักศึกษาใหความเห็นวาราคาสินคามีผลตอ
อุปสงคสําหรับสินคาและบริการโดยวิธีพาณิชยอิเล็กทรอนิกสในระดับปานกลาง มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.46 

 ดานการประหยัดคาใชจาย ผลการศึกษาพบวา นักศึกษาใหความเห็นวาการประหยัด
คาใชจายมีผลตออุปสงคสําหรับสินคาและบริการโดยวิธีพาณิชยอิเล็กทรอนิกสในระดับมาก มีคาเฉลี่ย
เทากับ 3.71 

 ดานความปลอดภัยในการชําระเงิน ผลการศึกษาพบวา นักศึกษาใหความเห็นวาความ
ปลอดภัยในการชําระเงินมีผลตออุปสงคสําหรับสินคาและบริการโดยวิธีพาณิชยอิเล็กทรอนิกสในระดับ
มาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.57 

 ดานความนาเชื่อถือของรานคา (เว็บไซต) ผลการศึกษาพบวา นักศึกษาใหความเห็น
วาความนาเชื่อถือของรานคา (เว็บไซต) มีผลตออุปสงคสําหรับสินคาและบริการโดยวิธีพาณิชย
อิเล็กทรอนิกสในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.60 

 ดานการประกันสินคาและการจัดสง ผลการศึกษาพบวา นักศึกษาใหความเห็นวาการ
ประกันสินคาและการจัดสงมีผลตออุปสงคสําหรับสินคาและบริการโดยวิธีพาณิชยอิเล็กทรอนิกสใน
ระดับปานกลาง ที่คาเฉลี่ยเทากับ 3.38 

 ดานการโฆษณาและการสงเสริมการขาย ผลการศึกษาพบวา นักศึกษาใหความเห็นวา
การโฆษณาและการสงเสริมการขายมีผลตออุปสงคสําหรับสินคาและบริการโดยวิธีพาณิชย
อิเล็กทรอนิกสในระดับปานกลาง มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.38 

 ดานความสะดวกสบาย ผลการศึกษาพบวา นักศึกษาใหความเห็นวาความ
สะดวกสบายมีผลตออุปสงคสําหรับสินคาและบริการโดยวิธีพาณิชยอิเล็กทรอนิกสในระดับมาก    
มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.64 

 
สวนที่ 4 ผลการทดสอบสมมติฐาน 

 ปจจัยสวนบุคคล ผลการศึกษาพบวา  
 ปจจัยดานเพศ อายุ และชั้นปที่ศึกษาไมมีความสัมพันธกับอุปสงคสําหรับสินคาและบริการ
โดยวิธีพาณิชยอิเล็กทรอนิกส ณ ระดับนัยสําคัญทางสถติิ 0.05 
 ปจจัยดานรายไดตอเดือนมีความสัมพันธกับอุปสงคสําหรับสินคาและบรกิารโดยวิธีพาณิชย
อิเล็กทรอนิกส อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ณ ระดับ 0.05 
 ปจจัยทางเศรษฐกิจและสังคม ผลการศึกษาพบวา 
 ปจจัยดานการประหยัดคาใชจาย และดานการโฆษณาและการสงเสริมการขายมคีวามสัมพันธ
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กับอุปสงคสําหรับสินคาและบริการโดยวิธีพาณิชยอิเล็กทรอนิกสอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ  
ณ ระดับ0.05 
 ปจจัยดานราคาสินคา ดานความปลอดภัยในการชําระเงิน ดานความนาเชื่อถือของรานคา 
(เว็บไซต) ดานการประกันสินคาและการจัดสง และดานความสะดวกสบาย ไมมีความสัมพันธกับอุปสงค
สําหรับสินคาและบรกิารโดยวิธีพาณิชยอิเล็กทรอนิกส ณ ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 
 
อภิปรายผล 

จากผลการวิเคราะหปจจัยที่มีผลตออุปสงคสําหรับสินคาและบรกิารโดยวิธีพาณิชย
อิเล็กทรอนิกส สามารถอภิปรายผลไดดังนี ้

สมมติฐานขอที่ 1 “ปจจัยสวนบุคคล ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา และรายไดตอ
เดือน มีผลตออุปสงคสําหรับสินคาและบริการโดยวิธีพาณิชยอิเล็กทรอนิกส” 

เพศ 
ผลการศึกษาพบวา เพศ ไมมีความสัมพันธกับอุปสงคสําหรับสินคาและบรกิารโดยวิธีพาณิชย

อิเล็กทรอนิกส ซึ่งไมเปนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว ผลการวิเคราะหดังกลาวสอดคลองกับงานวิจัยของ  
จิราภรณ เลิศจีระจรัส. (2548: 70) ทําการศึกษาเรื่องปจจัยที่มีผลตอพฤติกรรมการซื้อสินคาและบริการ
ทางพาณิชยอิเล็กทรอนิกสของนักศึกษาระดับปริญญาตรีในจังหวัดเชียงใหม ผลการศึกษาพบวาเพศ
ของนักศึกษาไมมีความสัมพันธตอการซื้อสินคาและบริการทางพาณิชยอิเล็กทรอนิกส และสอดคลองใน
กับงานวิจัยของสุปราณี จริยะพร. (2542: 90) ทําการศึกษาเรื่องความคิดเห็นและการยอมรับพาณิชย
อิเล็กทรอนิกส (Electronic Commerce): ศึกษาเฉพาะกรณีผูใชอินเตอรเน็ตในกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล ผลการศึกษาพบวาเพศที่แตกตางกันไมมีผลตอการยอมรับพาณิชยอิเล็กทรอนิกส 

อาย ุ
ผลการศึกษาพบวา อายุ ไมมีความสัมพันธกับอุปสงคสําหรับสินคาและบรกิารโดยวิธีพาณิชย

อิเล็กทรอนิกส ซึ่งไมเปนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว ผลการวิเคราะหดังกลาวสอดคลองกับงานวิจัยของ  
จิราภรณ เลิศจีระจรัส. (2548: 70) ทําการศึกษาเรื่องปจจัยที่มีผลตอพฤติกรรมการซื้อสินคาและบริการ
ทางพาณิชยอิเล็กทรอนิกสของนักศึกษาระดับปริญญาตรีในจังหวัดเชียงใหม ผลการศึกษาพบวาอายุ
ของนักศึกษาไมมีความสัมพันธตอการซื้อสินคาและบริการทางพาณิชยอิเล็กทรอนิกส สอดคลองกับ
งานวิจัยของพงศพันธ รัตนเมธาชาต.ิ (2549: 59) ทําการศึกษาเรื่องแบบจําลองความตองการซื้อสินคา
ผานทางระบบอินเทอรเน็ตของผูใชบริการอินเทอรเน็ตในประเทศไทย ผลการศึกษาพบวา อายุไมสงผล
ตอการตัดสินใจในการเลือกซื้อสินคาผานทางเว็บไซต และสอดคลองกับงานวิจัยของสุปราณี จริยะพร. 
(2542: 90) ทําการศึกษาเรื่องความคิดเห็นและการยอมรับพาณิชยอิเล็กทรอนิกส (Electronic 
Commerce): ศึกษาเฉพาะกรณีผูใชอินเตอรเน็ตในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ผลการศึกษาพบวา
อายุที่แตกตางกันไมมีผลตอการยอมรับพาณิชยอิเล็กทรอนิกส 
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ระดับการศึกษา 
ผลการศึกษาพบวา ชั้นปที่ศึกษา ไมมีความสัมพันธกับอุปสงคสําหรับสินคาและบรกิารโดยวิธี

พาณิชยอิเล็กทรอนิกส ซึ่งไมเปนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว ผลการวิเคราะหดังกลาวสอดคลองกับ
งานวิจัยของจิราภรณ เลิศจีระจรัส. (2548: 70) ทําการศึกษาเรื่องปจจัยที่มผีลตอพฤติกรรมการซื้อ
สินคาและบริการทางพาณิชยอิเล็กทรอนิกสของนักศึกษาระดับปริญญาตรีในจังหวัดเชียงใหม ผล
การศึกษาพบวาชั้นปที่ศึกษา ของนักศึกษาไมมีความสัมพันธตอการซื้อสินคาและบริการทางพาณิชย
อิเล็กทรอนิกส 
 รายไดตอเดือน          
 ผลการศึกษาพบวา รายไดตอเดือน มีความสัมพันธกับอุปสงคสําหรับสินคาและบรกิารโดยวิธี
พาณิชยอิเล็กทรอนิกส ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว ผลการวิเคราะหดังกลาวสอดคลองกับงานวิจัย
ของจิราภรณ เลิศจีระจรัส. (2548: 71) ทําการศึกษาเรื่องปจจัยที่มีผลตอพฤติกรรมการซื้อสินคาและ
บริการทางพาณิชยอิเล็กทรอนิกสของนักศึกษาระดับปริญญาตรีในจังหวัดเชียงใหมผลการศึกษาพบวา 
รายไดเฉลี่ยตอเดือนของนักศึกษาไมมีความสัมพันธกับการซื้อสินคาและบริการทางพาณิชย
อิเล็กทรอนิกส และสอดคลองในทิศทางเดียวกันกับงานวิจัยของพงศพันธ รัตนเมธาชาต.ิ (2549: 62) 
ทําการศึกษาเรื่องแบบจําลองความตองการซื้อสินคาผานทางระบบอินเทอรเน็ตของผูใชบริการ
อินเทอรเน็ตในประเทศไทย ผลการศึกษาพบวา รายไดสงผลตอการตัดสินใจในการเลือกซื้อสินคาผาน
ทางเว็บไซต 

 
 

 สมมติฐานขอที่ 2 “ปจจัยทางเศรษฐกิจและสังคม ไดแก ราคาสินคา การประหยัด
คาใชจาย ความปลอดภัยในการชําระเงิน ความนาเชื่อถือของรานคา (เว็บไซต) การรับประกัน
สินคาและการจัดสง การโฆษณาและการสงเสริมการขาย และความสะดวกสบาย  
มีผลตออุปสงคสําหรับสินคาและบริการโดยวิธีพาณิชยอิเล็กทรอนิกส”  
 
 ราคาสินคา 
 ผลการศึกษาพบวา ราคาสินคา ไมมีความสัมพันธกับอุปสงคสําหรับสินคาและบรกิารโดยวิธี
พาณิชยอิเล็กทรอนิกส ซึ่งไมเปนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว ผลการวิเคราะหดังกลาวสอดคลองกับ
งานวิจัยของบุษบา มาลาศร.ี (2544: 62) ทําการศึกษาเรื่องพฤติกรรมการบริโภคผานระบบพาณิชย
อิเล็กทรอนิกสในประเทศไทย ผลการศึกษาพบวาราคาสินคาไมไดเปนปจจัยสําคัญในการซื้อสินคาผาน
ทางระบบอินเทอรเน็ตของผูใชบริการอินเทอรเน็ตในประเทศไทย     
 การประหยัดคาใชจาย 
 ผลการศึกษาพบวา การประหยัดคาใชจาย มีความสัมพันธกับอุปสงคสําหรับสินคาและบรกิาร
โดยวิธีพาณิชยอิเล็กทรอนิกส ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว ผลการวิเคราะหดังกลาวสอดคลองกับ
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งานวิจัยของสิริกุล หอสถิตกุล. (2543: 69) ทําการศึกษาเรื่องความตองการซื้อสินคาและบริการผาน
ระบบอินเตอรเน็ตของผูใชอินเตอรเน็ตในประเทศไทย ผลการศึกษาพบวา การประหยัดเวลาในการ
เลือกซื้อมีผลตอความตองการซื้อสินคาและบริการผานระบบอินเตอรเน็ต สอดคลองกับงานวิจัยของ    
สุปราณี จริยะพร. (2542: 92) ทําการศึกษาเรื่องความคิดเห็นและการยอมรับพาณิชยอิเล็กทรอนิกส 
(Electronic Commerce): ศึกษาเฉพาะกรณีผูใชอินเตอรเน็ตในกรุงเทพมหานครและปรมิณฑล ผล
การศึกษาพบวา การประหยัดเวลาและคาใชจายเปนปจจัยที่มีอิทธิพลตอการซื้อสินคาและบริการผาน
อินเตอรเน็ต และสอดคลองกับงานวิจัยของชัยเกียรติ ประสงคศิลป. (2547: 117) ทําการศึกษาเรื่อง
พฤติกรรมของวัยรุนในการใชอินเตอรเน็ตและการซื้อสินคาผานอินเตอรเน็ต ผลการศึกษาพบวา การ
ประหยัดเวลาในการเลือกซื้อสินคาเปนปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาผานอินเตอรเน็ตอยูใน
ระดับมากที่สุด 
 ความปลอดภัยในการชําระเงิน       
 ผลการศึกษาพบวา ความปลอดภัยในการชําระเงิน ไมมีความสัมพันธกับอุปสงคสําหรับสินคา
และบรกิารโดยวิธีพาณิชยอิเล็กทรอนิกส ซึ่งไมเปนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว ผลการวิเคราะหดังกลาว
ไมสอดคลองกับงานวิจัยของจิราภรณ เลิศจีระจรัส. (2548: 114) ทําการศึกษาเรื่องปจจัยที่มีผลตอ
พฤติกรรมการซื้อสินคาและบริการทางพาณิชยอิเล็กทรอนิกสของนักศึกษาระดับปริญญาตรใีนจังหวัด
เชียงใหมผลการศึกษาพบวาระบบการรักษาความปลอดภัยของวิธีการชําระเงินมีผลตอการซื้อสินคา
และบริการทางพาณิชยอิเล็ทรอนิกสของนักศึกษาระดับปริญญาตรีในจังหวัดเชียงใหม สอดคลองในทิศ
ทางตรงขามกับงานวิจัยของสิริกุล หอสถิตกุล. (2543: 69) ทําการศึกษาเรื่องความตองการซื้อสินคา
และบริการผานระบบอินเตอรเน็ตของผูใชอินเตอรเน็ตในประเทศไทย ผลการศึกษาพบวาปจจัยที่มีผล
ตอการตัดสินใจซื้อสินคาและบริการใหความสําคัญกับความปลอดภัยและความนาเชื่อถือของวิธีการ
ชําระเงิน ไมสอดคลองกับงานวิจัยของสุปราณี จริยะพร. (2542: 92) ทําการศึกษาเรื่องความคิดเห็น
และการยอมรับพาณิชยอิเล็กทรอนิกส (Electronic Commerce): ศึกษาเฉพาะกรณีผูใชอินเตอรเน็ตใน
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ผลการศึกษาพบวา ความไมมั่นใจเรื่องความปลอดภัยในการชําระเงินมี
ผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาและบริการผานอินเตอรเน็ต ไมสอดคลองกับงานวิจัยของบุษบา มาลาศรี. 
(2544: 62) ทําการศึกษาเรื่องพฤติกรรมการบริโภคผานระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกสในประเทศไทย  
ผลการศึกษาพบวาปจจัย ที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมผูบริโภคสินคาและบริการผานระบบพาณิชย
อิเล็กทรอนิกส ไดแก ความปลอดภัยของวิธีการชําระเงิน และไมสอดคลองกับงานวิจัยของปริญญา 
ปานะกุล. (2544: 49) ทําการศึกษาเรื่องการวิเคราะหปจจัยที่มีผลกระทบตอพฤติกรรมผูบริโภคในการ
ตัดสินใจเลือกซื้อสินคาผานเว็บไซต (Internet) ผลการศึกษาพบวาปจจัยดานความปลอดภัยในการ
ชําระเงินมีความสําคัญในการตัดสินใจซื้อสินคาผานเว็บไซต จากผลการวิเคราะหที่ไมสอดคลองกับ
งานวิจัยขางตน ทั้งนี้เนื่องจากผลการวิเคราะหขอมูลในการซื้อสินคาและบริการของนักศึกษาพบวา 
มูลคาในการซื้อสินคาของนักศึกษามีมูลคาไมสูงมากและวิธีชําระเงินที่นักศึกษาสวนใหญเลือกคือวิธีการ
โอนเงินผานธนาคาร ซึ่งเปนวิธีการชําระเงินที่ผานระบบของสถาบันการเงินที่มีความนาเชื่อถือและมี
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หลักฐานในการชําระเงินที่ชัดเจน จึงอาจเปนผลใหนักศึกษาไมไดคํานึงถึงปจจัยในดานความปลอดภัย
ในการชําระเงินวาเปนปจจัยที่มีผลตอการซื้อสินคาและบริการโดยวิธีพาณิชยอิเล็กทรอนิกส   
 ความนาเชื่อถือของรานคา (เว็บไซต)  
 ผลการศึกษาพบวา ความนาเชื่อถือของรานคา (เว็บไซต) ไมมีความสัมพันธกับอุปสงคสําหรับ
สินคาและบริการโดยวิธีพาณิชยอิเล็กทรอนิกส ซึ่งไมเปนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว ผลการวิเคราะห
ดังกลาวไมสอดคลองกับงานวิจัยของปริญญา ปานะกุล. (2544: 49) ทําการศึกษาเรื่องการวิเคราะห
ปจจัยที่มีผลกระทบตอพฤติกรรมผูบริโภคในการตัดสินใจเลือกซื้อสินคาผานเว็บไซต (Internet) ผล
การศึกษาพบวา ความนาเชื่อถือของรานคาเปนปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาผานเว็บไซต 
(Internet) ทั้งนี้เนื่องจากรานคาพาณิชยอิเล็กทรอนิกสในปจจุบันจะตองมีการจดทะเบียนพาณิชย
อิเล็กทรอนิกส ซึ่งสามารถแสดงตนที่แทจริงผานหนาเว็บไซตดวยเลขทะเบียนการคาสามารถตรวจสอบ
ได และในปจจุบันการคาพาณิชยอิเล็กทรอนิกสมีกฎหมายที่เขามาคุมครองผูบริโภคมากข้ึน ดังนั้นกลุม
นักศึกษาที่มีขอมูลขาวสารสามารเลือกรานคาและเปรียบเทียบขอมูลตางๆ กอนการตัดสินใจซื้อได จึง
ไมคํานึงถึงวาความนาเชื่อถือของรานคา (เว็บไซต) เปนปจจัยที่มีผลตอการซื้อสินคาสินคาและบริการ
โดยวิธีพาณิชยอิเล็กทรอนิกส         
 การรับประกันสินคาและการจัดสง 
 ผลการศึกษาพบวา การรับประกันสินคาและการจัดสง ไมมีความสัมพันธกับอุปสงคสําหรับ
สินคาและบริการโดยวิธีพาณิชยอิเล็กทรอนิกส ซึ่งไมเปนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว ผลการวิเคราะห
ดังกลาวไมสอดคลองกับงานวิจัยของพงศพันธ รัตนเมธาชาต.ิ (2549: 75) ทําการศึกษาเรื่อง
แบบจําลองความตองการซื้อสินคาผานทางระบบอินเทอรเน็ตของผูใชบริการอินเทอรเน็ตในประเทศ
ไทย ผลการศึกษาพบวา การรับประกันสินคาและการจัดสงเปนปจจัยที่มีผลตอการซื้อสินคาผานทาง
อินเทอรเน็ต และไมสอดคลองกับงานวิจัยของศิริเพ็ญ มโนศิลปกร. (2551: 60) ทําการศึกษาปจจัยที่มี
ผลตอการซื้อสินคาและบริการผานชองทางอิเล็กทรอนิกสของผูบริโภคในจังหวัดขอนแกน ผลการศึกษา
พบวาผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญกับเว็บไซตที่ผูประกอบการมีการรับประกันสินคา จากผลการ
วิเคราะหที่ไมสอดคลองกับงานวิจัยขางตน ทั้งนี้เนื่องจากกลุมนักศึกษาสวนใหญเลือกวิธีการจัดสง
สินคาผานทางไปรษณีย ซึ่งในปจจุบันไปรษณียไทยมีความนาเชื่อถือ สามารถตรวจสอบการจัดสงหรือ
การรับสินคาได และประเภทสินคาที่กลุมนักศึกษาสวนใหญซื้อผานทางพาณิชยอิเล็กทรอนิกส คือ
สินคาประเภทเพ่ือความบันเทิงเชน เพลง ภาพยนตร จึงอาจเปนผลใหนักศึกษาไมไดคํานึงถึงปจจัยใน
ดานการรับประกันสินคาและการจัดสงวาเปนปจจัยที่มีผลตอการซื้อสินคาและบริการโดยวิธีพาณิชย
อิเล็กทรอนิกส             
 การโฆษณาและการสงเสริมการขาย 
 ผลการศึกษาพบวา การโฆษณาและการสงเสรมิการขาย มีความสัมพันธกับอุปสงคสําหรับ
สินคาและบริการโดยวิธีพาณิชยอิเล็กทรอนิกส ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว ผลการวิเคราะห
ดังกลาวสอดคลองกับงานวิจัยปริญญา ปานะกุล. (2544: 49) ทําการศึกษาเรื่องการวิเคราะหปจจัยที่มี
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ผลกระทบตอพฤติกรรมผูบริโภคในการตัดสินใจเลือกซื้อสินคาผานเว็บไซต(Internet) ผลการศึกษา
พบวา การโฆษณาเปนปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาผานเว็บไซต (Internet)  
  ความสะดวกสบาย 
 ผลการศึกษาพบวา ความสะดวกสบาย ไมมีความสัมพันธกับอุปสงคสําหรับสินคาและบรกิาร
โดยวิธีพาณิชยอิเล็กทรอนิกส ซึ่งไมเปนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว ผลการวิเคราะหดังกลาวไมสอดคลอง
กับงานวิจัยของบุษบา มาลาศรี. (2544: 62) ทําการศึกษาเรื่องพฤติกรรมการบริโภคผานระบบพาณิชย
อิเล็กทรอนิกสในประเทศไทย ผลการศึกษาพบวา ความสะดวกในการเปรียบเทียบราคาสินคาและความ
สะดวกในการคนหาสินคาและบริการตลอด 24 ชั่วโมง เปนปจจัยที่มีผลตอผูบริโภคในการซื้อสินคาผาน
พาณิชยอิเล็กทรอนิกส ไมสอดคลองกับงานวิจัยของชัยเกียรติ ประสงคศิลป. (2547: 117) ทําการศึกษา
เรื่องพฤติกรรมของวัยรุนในการใชอินเตอรเน็ตและการซื้อสินคาผานอินเตอรเน็ต ผลการศึกษาพบวา 
ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อคือความสะดวกในการคนหาสินคา และไมสอดคลองกับงานวิจัยของ 
จารุพรรณ มหาสุคนธ. (2544: 87) ทําการศึกษาเรื่องปจจัยที่มีผลตอแรงจูงใจในการตัดสินใจซื้อสินคา
และบริการผานระบบเครือขายอินเตอรเน็ต ผลการศึกษาพบวาปจจัยที่มีผลตอแรงจูงใจในการตัดสินใจ
ซื้อสินคาและบริการผานระบบเครือขายอินเตอรเน็ต คือความสะดวกในการคนหาสินคา จากผลการ
วิเคราะหที่ไมสอดคลองกับงานวิจัยขางตน ทั้งนี้เนื่องจากกลุมนักศึกษามีเวลาเพียงพอสําหรับการคนหา
สินคาและการเดินทางเพ่ือเปรียบเทียบขอมูลสินคากอนการสั่งซื้อได จึงอาจเปนผลใหนักศึกษาไมได
คํานึงถึงปจจัยดานความสะดวกสบายวาเปนปจจัยที่มีผลตอการซื้อสินคาและบริการโดยวิธีพาณิชย
อิเล็กทรอนิกส        
      
ขอเสนอแนะจากการวิจัย 
 จากผลการศึกษาวิจัยเรื่อง ปจจัยที่มีผลตออุปสงคสําหรับสินคาและบริการโดยวิธีพาณิชย
อิเล็กทรอนิกสของนักศึกษาสถาบันอุดมศึกษา สามารถนําเสนอขอเสนอแนะจากการวิจัยดังตอไปนี ้ 
 1.ขอเสนอแนะจากผลการศึกษาวิจัยดานพฤติกรรมการซื้อสินคาและบริการโดยวิธีพาณิชย
อิเล็กทรอนิกสของนักศึกษาสถาบันอุดมศึกษา 
  จากผลการศึกษาวิจัยพบวา กลุมตัวอยางเลือกเหตุผลในการซื้อสินคาโดยวิธีพาณิชย
อิเล็กทรอนิกส เพราะสามารถสั่งซื้อสินคาไดตลอด 24 ชั่วโมง มากที่สุด ซึ่งเปนขอดีและประโยชนของ
ธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนิกสที่ไมมีขอจํากัดในดานเวลาซือ้ขายสินคา เมื่อเปรียบเทียบกับชองทางการ
ซื้อขายสินคาชองทางอ่ืนๆ เชน หางสรรพสินคา รานคาปลีกทั่วไป ที่มีเวลาในการซื้อขายที่แนนอนและ
จํากัดเวลา ดังนั้น การทําธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนิกสจึงเปนชองทางการทําธุรกิจรูปแบบใหมที่มีขอ
ไดเปรียบ ที่ผูประกอบการรายใหมที่สนใจทําธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนิกสที่สามารถขายสนิคาได
ตลอดเวลา และสามารถเสนอขายสินคาไดทุกทีท่ั่วโลกอีกดวย สําหรับในสวนของประเภทสินคาที่กลุม
ตัวอยางสั่งซื้อผานพาณิชยอิเล็กทรอนิกสมากที่สุด คือ สินคาประเภทความบันเทิง เชน เพลง 
ภาพยนตร รองลงมา คือ หนังสือ ซึ่งพบวาประเภทสินคาที่ผูบริโภคเลือกซือ้ผานพาณิชยอิเล็กทรอนิกส
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เปนสินคาที่มีมูลคาไมสูงมาก และไมมีความแตกตางในดานลักษณะ หรือคุณสมบัติของสินคาเมื่อเทียบ
กับการซื้อสินคาผานชองทางอ่ืนๆ เชน รานคาปลีกหรือหาง สรรพสินคาทั่วไป ดังนั้นผูประกอบการควร
ศึกษาถึงความเหมาะสมของสินคาและบริการที่จะนํามาขายในรานคาพาณิชยอิเล็กทรอนิกสใหตรง
ความตองการของผูบริโภค และสามารถแขงขันกับรานคาปลีกหรือหางสรรพสินคาทั่วไปได สําหรับ
วิธีการชําระเงิน ผลการศึกษาพบวากลุมตัวอยางเลือกวิธีการชําระเงินดวยวิธีโอนเงินผานธนาคารหรือ
เอทีเอ็มมีจํานวนมากที่สุด ซึ่งวิธีการชําระเงินดังกลาวมีความสะดวกรวดเร็ว และสามารถตรวจสอบการ
ชําระเงินกับสถาบันการเงินได ดังนั้นผูประกอบการรานคาพาณิชยอิเล็กทรอนิกสควรมีวิธีชําระเงิน
รูปแบบโอนเงินผานธนาคารหรือเอทีเอ็ม เพ่ืออํานวยความสะดวก และความปลอดภัยในการชําระเงิน
ใหกับลูกคา และควรมีบัญชีธนาคารที่รองรับการชําระเงินที่หลากหลายเพ่ือเปนการเพ่ิมทางเลือกในการ
ชําระเงินใหกับลูกคา 
 2. ขอเสนอแนะจากผลการศึกษาวิจัยดานปจจัยที่มีผลตออุปสงคสําหรับสินคาและบริการโดย
วิธพีาณิชยอิเล็กทรอนิกส ซึ่งจากผลการศึกษาพบวาปจัยที่มีผลตออุปสงคสําหรับสินคาและบริการโดย
วิธพีาณิชยอิเล็กทรอนิกส มีดังนี ้    
  2.1 ปจจัยดานการประหยัดคาใชจาย กลุมตัวอยางใหความเห็นวาเปนปจจัยที่มีผลตอ
อุปสงคสําหรับสินคาและบริการโดยวิธพีาณิชยอิเล็กทรอนิกส ซึ่งแสดงวาผูบริโภคใหความสําคัญกับ
การซื้อสินคาและบริการทีไ่ดรับประโยชนสูงสุดจากการซื้อสินคา เพราะการซื้อสินคาและบริการโดยวิธี
พาณิชยอิเล็กทรอนิกส ผูบริโภคสามารถคนหาขอมูลสินคา เปรียบเทียบสินคากอนตัดสินใจซื้อได 
รวมทั้งผูบริโภคไดรับประโยชนจากการดูขอมูลขาวสารเก่ียวกับสินคาและบริการตางๆ ทั่วโลกไดอยาง
รวดเร็วโดยไมตองเสียคาใชจายใดๆ เพ่ิมเติมจากคาอินเตอรเน็ต ซึ่งเปนการประหยัดเวลาและคาใชจาย 
โดยไมตองเสียเวลาในการเดินทางไปพบกับผูขาย จากประโยชนที่ผูบริโภคไดรับขางตนแสดงใหเห็นวา
การทําธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนิกสมีขอไดเปรียบในการแขงขันเมือ่เปรียบเทียบกับชองทางการทํา
ธุรกิจอ่ืน ๆ ซึ่งผูประกอบการสามารถนําขอไดเปรียบดังกลาวมาเปนจุดแข็งในการทําธุรกิจ และนํามา
ปรับใชกับกลยุทธขององคกรเพ่ือใหธุรกิจประสบความสําเร็จและเจริญเติบโตได 
  2.2 ปจจัยดานการโฆษณาและการสงเสริมการขาย กลุมตัวอยางใหความเห็นวาเปน
ปจจัยที่มีผลตออุปสงคสําหรับสินคาและบริการโดยวิธพีาณิชยอิเล็กทรอนิกส ดังนั้นผูประกอบการควรมี
การโฆษณาหรือการทําโปรโมชั่นตาง ๆ เพ่ือเปนการจูงใจใหผูบริโภคซื้อสินคาและบริการ และรูจัก
รานคามากข้ึน เชน การทําโปรโมชั่นในชวงเทศกาลตาง ๆ เปนตน และจะตองโฆษณาตามความเปน
จริงในการใหขอมูลรายละเอียดของสินคาและบริการเพ่ือสรางความนาเชื่อถือและความมั่นใจใหกับผู
ลูกคาในปจจุบันและอนาคต 
 
 
 
 
 



 80 

ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป 
 1. ควรมีการศึกษาวิจัยดานอุปทานคือ ดานผูประกอบการธุรกิจพาณิชยอิเลก็ทรอนิกสควบคู
ไปกับการศึกษาดานอุปสงคเพ่ือใหผลการศึกษาวิจัยมีความสมบูรณและเปนประโยชนมากย่ิงข้ึนตอภาค
ธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนิกส  
 2. ควรมีการศึกษาถึงปญหาและอุปสรรคในการซื้อสินคาและบริการโดยวิธีพาณิชย
อิเล็กทรอนิกสของผูบริโภค เพ่ือนําผลการวิจัยมาปรับปรุงแกใขใหตรงกับความตองการของผูบริโภค 
 3. เนื่องจากกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้เปนกลุมตัวอยางที่เปนนักศึกษาเทานั้น จึงไม
ครอบคลุมกลุมผูบริโภคที่ประกอบอาชีพดานอ่ืน ๆ กลุมตัวอยางดังกลาวจึงไมครบถวนสมบูรณ อาจมี
ความคลาดเคลื่อนของผลการวิจัยได ดังนั้นการเลือกกลุมตัวอยางควรมีกลุมตัวอยางที่หลากหลายและ
สามารถเปนตัวแทนกลุมตัวอยางที่ชัดเจนที่สามารถใหขอมูลในการบริโภคสินคาและบริการโดยวิธี
พาณิชยอิเล็กทรอนิกส เพ่ือใหผลการวิจัยมีรายละเอียดครบถวนและเปนประโยชนมากย่ิงข้ึน 
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แบบสอบถาม 
ปจจัยที่มีผลตออุปสงคสําหรับสินคาและบริการโดยวิธีพาณิชยอิเล็กทรอนิกส 

ของนักศึกษาสถาบันอุดมศึกษา 
 (พาณิชยอิเล็กทรอนิกส หมายถึง การซื้อสินคาและบริการผานเครือขายอินเตอรเน็ต) 

แบบสอบถามนี้ เปนสวนหนึ่งของการทําสารนิพนธ  
ตามหลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเศรษฐศาสตรการจัดการ 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
เพ่ือรวบรวมคําตอบจากแบบสอบถามมาประมวลผลเพ่ือรายงานผลการวิจัย 

ขอขอบคุณทุกทานที่กรุณาสละเวลาในการตอบแบบสอบถามน้ี 
สวนที ่1 ขอมูลสวนบุคคลทั่วไป 
คําชี้แจง โปรดทําเครื่องหมาย   ลงใน  หรือเติมขอความลงในชองวางตรงตามความเปนจริง 
1.  ทานเคยสั่งซื้อสินคาและบริการโดยวิธีพาณิชยอิเล็กทรอนิกสหรือไม 
      เคย (ตอบแบบสอบถามในขอตอไป)      ไมเคย (จบการทําแบบสอบถาม) 
2.  เพศ 
   ชาย   หญิง 
3.  อายุ 
 1.    ต่ํากวา 18 ป       2.    18 ป          
 3.    19 ป  4.    20 ป         
 5.    21 ปข้ึนไป 
 4.  สถาบันการศึกษา 
 1.    จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  3.    มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 
 2.    มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  4.    มหาวิทยาลัยหอการคาไทย      
5.  ชั้นปที่ทานศึกษา 
 1.    กําลังศึกษาในระดับปริญญาตรีชั้นปที่ 1 
 2.    กําลังศึกษาในระดับปริญญาตรีชั้นปที่ 2 
 3.    กําลังศึกษาในระดับปริญญาตรีชั้นปที่ 3 
 4.    กําลังศึกษาในระดับปริญญาตรีชั้นปที่ 4   
 5.    กําลังศึกษาในระดับปริญญาโท / ปริญญาเอก 
6. รายไดตอเดือน 
 1.    3,000-5,000 บาท         3.    8,001-10,000 บาท      
  2.    5,001-8,000 บาท   4.    10,001-15,000 บาท      
 5.    15,000 บาทข้ึนไป  
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สวนที่ 2 ขอมูลเก่ียวกับพฤติกรรมการซื้อสินคาโดยวิธพีาณิชยอิเล็กทรอนิกส 
 
7. ทานสั่งซื้อสินคาและบริการโดยวิธีผานพาณิชยอิเล็กทรอนิกสบอยแคไหน 
 1.    1 ครั้งตอ 6 เดือน       
 2.    2 ครั้งตอ 6 เดือน    
 3.    3 ครั้งตอ 6 เดือน        
 4.    4 ครั้งตอ 6 เดือน  
 5.    มากกวา 4 ครั้งตอ 6 เดือน 
8. ทานสั่งซื้อสินคาและบริการผานเว็บไซตใดมากที่สุด  
 1.    เว็บไซตในประเทศ      2.    เว็บไซตในตางประเทศ 
9. ประเภทสินคาที่ทานเคยสั่งซื้อโดยวิธพีาณิชยอิเล็กทรอนิกส (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 
 1.    คอมพิวเตอร/ อุปกรณ/ ซอฟแวร     
 2.    หนังสือ     
 3.    สินคาเพ่ือความบันเทิงเชน เพลง ภาพยนต     
 4.    โทรศัพทมือถือ 
 5.    กลองดิจิตอล     
 6.    เครื่องสําอาง / เสื้อผา / เครื่องประดับ      
 7.    ดานการทองเที่ยว เชน การจองตั๋วเครื่องบิน โรงแรม ทัวร     
 8.    อ่ืน ๆ (โปรดระบุ) ______________________________ 
10. ทานซื้อสินคาและบริการโดยวิธีพาณิชยอิเล็กทรอนิกสเพราะเหตุผลใด (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 
 1.   ตองการทดลองซื้อ                   
 2.    เปนวิธีการสั่งซื้อสินคาและบริการที่ทันสมัย 
 3.   เปนสินคาและบริการที่มีขายเฉพาะในพาณิชยอิเล็กทรอนิกสเทานั้น        
 4.    สามารถซื้อสินคาและบริการไดตลอด24 ชั่วโมง 
 5.    สามารถซื้อสินคาและบริการไดทั่วโลก 
 
11. มูลคาในการสั่งซื้อสินคาและบริการโดยวิธีพาณิชยอิเล็กทรอนิกส (โปรดระบุมูลคาการสั่งซื้อต่ําสุด 
และสูงสุด) 
 1.    ต่ําสุด__________________ บาท      
 2.    สูงสุด__________________ บาท      
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12. ทานชําระเงินคาสินคาและบริการที่ซื้อโดยวิธีพาณิชยอิเล็กทรอนิกสดวยวิธีใด 
(ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 
 1.   เงินสด                                  2.    โอนเงินผานธนาคาร / เอทีเอ็ม             
 3.   บัตรเครดิต                4.    บัตรเดบิต    
 5.   การหักบัญชีธนาคารโดยตรง       6.    ไปรษณียเรียกเก็บเงินปลายทาง    
 7.   ชําระเงินผานโทรศัพทมือถือ 
 8.   อ่ืน ๆ โปรดระบุ______________________________ 
13. ทานเลือกวิธกีารจัดสงสินคาที่ซื้อโดยวิธพีาณิชยอิเล็กทรอนิกสดวยวิธีใด  
 1.    สงโดยใชพนักงานของบริษัท                                2.    ไปรษณีย      
 3.   ใชบริการขนสงของบริษัทเอกชน เชน DHL FedEx      4.   จัดสงออนไลน 
 5.   อ่ืน ๆ โปรดระบุ________________________________ 
 
 
สวนที่ 3 ขอมูลเก่ียวกับปจจัยที่มีผลตออุปสงคสําหรับสินคาและบริการโดยวิธีพาณิชยอิเล็กทรอนิกส 
กรุณาทําเครื่องหมายถูกในชองวาง ใหตรงกับความคิดเห็นของทานมากที่สุด 
 
ปจจัยที่มีผลตอการซื้อสินคาและบริการโดยวิธ ี

พาณิชยอิเล็กทรอนิกสของทาน 
 

ระดับความคิดเห็น 
มากที่สุด     มาก    ปานกลาง    นอย     นอยที่สุด 

14. ราคาสินคา    
A. ราคาสินคามีราคาถูกกวารานคาทั่วไป                                         
B. การใหสวนลดจากสินคาราคาปกต ิ                                         
15. การประหยัดคาใชจาย   
A. ประหยัดคาใชจายในสวนของคาเดินทาง 
คาน้ํามัน 

                                        

B. ประหยัดคาใชจายในสวนของคาโทรศัพท                                         
C. ประหยัดเวลาในการสั่งซื้อ                                         
16. ความปลอดภัยในการชําระเงิน   
A. มีวิธีการชําระเงินที่หลากหลายเปนที่รูจัก 
และเปนที่ยอมรับตามมาตรฐานสากล 

                                        

B. มีการรับรองความปลอดภัยจากธนาคาร                                         
C. สามารถตรวจสอบการชําระเงินได 
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ปจจัยที่มีผลตอการซื้อสินคาและบริการโดยวิธ ี
พาณิชยอิเล็กทรอนิกสของทาน 

ระดับความคิดเห็น 
มากที่สุด     มาก    ปานกลาง    นอย     นอยที่สุด 

17. ความนาเชือ่ถือของรานคา (เว็บไซต)  
A. เว็บไซตมีชื่อเสียง เปนที่รูจัก                                         
B.  มีการจดทะเบียนการคา                                         
C. มีการรักษาขอมูลของลูกคาใหเปนความลับ
อยางเครงครัด โดยใชระบบรักษาความ
ปลอดภัย 

                                        

18. การประกันสินคาและการจัดสง  
A. สินคามีคุณภาพตรงตามที่สังซื้อ                                         
B. มีการรับประกันการจัดสงสินคาถึงมือผูรับ                                         
C. มีการรับเปลี่ยนคืนสินคาหลังการขาย                                         
19. การโฆษณาและการสงเสริมการขาย   
A. การโฆษณาผานสื่อตางๆ เชน โทรทัศน 
ปายประกาศตามสถานีรถไฟฟา ผานเว็บไซต 

                                        

B. มีโปรโมชั่นใหสวนลดในการซื้อสินคาและ
บริการครั้งตอไป 

                                        

C. มีโปรโมชั่นใหของแถม                                         
20. ความสะดวกสบาย  
A. สามารถสั่งซื้อสินคาไดตลอด 24 ชั่วโมง                                         
B.  สามารถสั่งซื้อสินคาไดจากทุกที่ทั่วโลก                                         
C. สามารถเปรียบเทียบและหาขอมูลสินคา
ผานเว็บไซตกอนตัดสินใจสั่งซื้อสินคาได    

                                        

 
 ขอเสนอแนะในการสั่งซื้อสินคาและบริการโดยวิธีพาณิชยอิเล็กทรอนิกส 
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................... 

ขอขอบคุณทุกทานที่กรุณาสละเวลาในการตอบแบบสอบถามน้ี 
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ภาคผนวก ข 
 

ตารางการวิเคราะห 
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ตารางแสดงความสัมพันธดานราคาสินคากับอุปสงคสําหรับสินคาและบริการโดยวิธีพาณิชย  
   อิเล็กทรอนิกส                                                                           หนวย: คน (รอยละ) 
                                 
ความถี่ในการสั่งซื้อสินคา                                     ราคาสินคา 
และบริการ          นอยที่สุด      นอย        ปานกลาง        มาก        มากที่สุด        รวม 
1 ครั้งตอ 6 เดือน 
(รอยละ)  

1 
(0.5) 

5 
(2.5) 

7 
(3.5) 

26 
(13.0) 

7 
(3.5) 

46 
(23.0) 

2 ครั้งตอ 6 เดือน 
(รอยละ)  

0 
(0.0) 

 4 
(2.0) 

21 
(10.5) 

45 
(22.5) 

8 
(4.0) 

78 
(39.0) 

3 ครั้งตอ 6 เดือน 
(รอยละ)  

0 
(0.0) 

3 
(1.5) 

12 
(6.0) 

36 
(18.0) 

7 
(3.5) 

58 
(29.0) 

ตั้งแต 4ครั้งข้ึนไปตอ6
เดือน (รอยละ)  

0 
(0.0) 

1 
(0.5) 

3 
(1.5) 

11 
(5.5) 

3 
(1.5) 

18 
(9.0) 

รวม 
(รอยละ)  

1 
(0.5) 

13 
(6.5) 

43 
(21.5) 

118 
(59.0) 

25 
(12.5) 

200 
(100.0) 

 
  
ตารางแสดงความสัมพันธดานการประหยัดคาใชจาย กับอุปสงคสําหรับสินคาและบริการโดยวิธ   
   พาณิชยอิเล็กทรอนิกส                                                                  หนวย: คน (รอยละ) 
 
ความถี่ในการสั่งซื้อสินคา                                     การประหยัดคาใชจาย 
และบริการ          นอยที่สุด      นอย        ปานกลาง        มาก        มากที่สุด        รวม 
1 ครั้งตอ 6 เดือน 
(รอยละ)  

0 
(0.0) 

2 
(1.0) 

14 
(7.0) 

27 
(13.5) 

3 
(1.5) 

46 
(23.0) 

2 ครั้งตอ 6 เดือน 
(รอยละ)  

0 
(0.0) 

2 
(1.0) 

23 
(11.5) 

45 
(22.5) 

8 
(4.0) 

78 
(39.0) 

3 ครั้งตอ 6 เดือน 
(รอยละ)  

0 
(0.0) 

3 
(1.5) 

26 
(13.0) 

23 
(11.5) 

6 
(3.0) 

58 
(29.0) 

ตั้งแต 4ครั้งข้ึนไปตอ6
เดือน (รอยละ)  

0 
(0.0) 

2 
(1.0) 

4 
(2.0) 

6 
(3.0) 

6 
(3.0) 

18 
9.0) 

รวม 
(รอยละ)  

0 
(0.0) 

9 
(4.5) 

67 
(33.5) 

101 
(50.5) 

23 
(11.5) 

200 
(100.0) 
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ตารางแสดงความสัมพันธดานความปลอดภัยในการชําระเงิน กับอุปสงคสําหรับสินคาและบริการ            
    โดยวิธีพาณิชยอิเล็กทรอนิกส                                                         หนวย: คน (รอยละ) 
 
ความถี่ในการสั่งซื้อสินคา                                     ความปลอดภัยในการชําระเงิน 
และบริการ        นอยที่สุด       นอย         ปานกลาง        มาก        มากที่สุด        รวม 
1 ครั้งตอ 6 เดือน 
(รอยละ)  

0 
(0.0) 

2 
(1.0) 

21 
(10.5) 

21 
(10.5) 

2 
(1.0) 

46 
(23.0) 

2 ครั้งตอ 6 เดือน 
(รอยละ)  

0 
(0.0) 

4 
(2.0) 

27 
(13.5) 

42 
(21.0) 

5 
(2.5) 

78 
(39.0) 

3 ครั้งตอ 6 เดือน 
(รอยละ)  

0 
(0.0) 

0 
(0.0) 

33 
(16.5) 

23 
(11.5) 

 2 
(1.0) 

58 
(29.0) 

ตั้งแต 4ครั้งข้ึนไปตอ6
เดือน (รอยละ)  

0 
(0.0) 

0 
(0.0) 

9 
(4.5) 

6 
(3.0) 

3 
(1.5) 

18 
(9.0) 

รวม 
(รอยละ)  

0 
(0.0) 

6 
(3.0) 

90 
(45.0) 

92 
(46.0) 

12 
(6.0) 

200 
(100.0) 

 
 
ตารางแสดงความสัมพันธดานความนาเชื่อถือของรานคากับอุปสงคสําหรับสินคาและบริการ 
   โดยวิธีพาณิชยอิเล็กทรอนิกส                                                         หนวย: คน (รอยละ) 
 
ความถี่ในการสั่งซื้อสินคา                                     ความนาเชื่อถือของรานคา 
และบริการ        นอยที่สุด        นอย        ปานกลาง        มาก        มากที่สุด        รวม 
1 ครั้งตอ 6 เดือน 
(รอยละ)  

0 
(0.0) 

0 
(0.0) 

18 
(9.0) 

27 
(13.5) 

1 
(0.5) 

46 
(23.0) 

2 ครั้งตอ 6 เดือน 
(รอยละ)  

0 
(0.0) 

1 
(0.5) 

32 
(16.0) 

44 
22.0) 

1 
(0.5) 

78 
(39.0) 

3 ครั้งตอ 6 เดือน 
(รอยละ)  

0 
(0.0) 

0 
(0.0) 

27 
13.5) 

29 
(14.5) 

 2 
(1.0) 

58 
(29.0) 

ตั้งแต 4ครั้งข้ึนไปตอ6
เดือน (รอยละ)  

0 
(0.0) 

0 
(0.0) 

8 
(4.0) 

8 
(4.0) 

2 
(1.0) 

18 
(9.0) 

รวม 
(รอยละ)  

0 
(0.0) 

1 
(0.5) 

85 
(42.5) 

108 
(54.0) 

6 
(3.0) 

200 
(100.0) 
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ตารางแสดงความสัมพันธดานการรับประกันสินคาและการจัดสงกับอุปสงคสําหรับสินคาและบริการ              
    โดยวิธีพาณิชยอิเล็กทรอนิกส                                                         หนวย: คน (รอยละ) 
 
ความถี่ในการสั่งซื้อสินคา                            การรับประกันสินคาและการจัดสง 
และบริการ        นอยที่สุด      นอย          ปานกลาง        มาก        มากที่สุด        รวม 
1 ครั้งตอ 6 เดือน 
(รอยละ)  

0 
(0.0) 

3 
(1.5) 

24 
(12.0) 

18 
(9.0) 

1 
(0.5) 

46 
(23.0) 

2 ครั้งตอ 6 เดือน 
(รอยละ)  

0 
(0.0) 

5 
(2.5) 

43 
(21.5) 

28 
(14.0) 

2 
(1.0) 

78 
(39.0) 

3 ครั้งตอ 6 เดือน 
(รอยละ)  

0 
(0.0) 

4 
(2.0) 

26 
(13.0) 

24 
(12.0) 

4 
(2.0) 

58 
(29.0) 

ตั้งแต 4ครั้งข้ึนไปตอ6
เดือน (รอยละ)  

0 
(0.0) 

1 
(0.5) 

6 
(3.0) 

11 
(5.5) 

0 
(0.0) 

18 
(9.0) 

รวม 
(รอยละ)  

0 
(0.0) 

13 
(6.5) 

99 
      (49.5) 

81 
(40.5) 

7 
(3.5) 

200 
(100.0) 

 
 
ตารางแสดงความสัมพันธดานการโฆษณาและการสงเสริมการขายกับอุปสงคสําหรับสินคาและ  
   บริการโดยวิธีพาณิชยอิเล็กทรอนิกส                                                  หนวย: คน (รอยละ) 
 
ความถี่ในการสั่งซื้อสินคา                            การโฆษณาและการสงเสริมการขาย 
และบริการ      นอยที่สุด       นอย          ปานกลาง        มาก        มากที่สุด        รวม 
1 ครั้งตอ 6 เดือน 
(รอยละ)  

0 
(0.0) 

2 
(1.0) 

19 
(9.5) 

22 
(11.0) 

3 
(1.5) 

46 
(23.0) 

2 ครั้งตอ 6 เดือน 
(รอยละ)  

0 
(0.0) 

6 
(3.0) 

35 
(17.5) 

37 
(18.5) 

0 
(0.0) 

78 
(39.0) 

3 ครั้งตอ 6 เดือน 
(รอยละ)  

0 
(0.0) 

6 
(3.0) 

25 
(12.5) 

27 
(13.5) 

0 
(0.0) 

58 
(29.0) 

ตั้งแต 4ครั้งข้ึนไปตอ6
เดือน (รอยละ)  

1 
(0.5) 

1 
(0.5) 

9 
(4.5) 

7 
(3.5) 

0 
(0.0) 

18 
(9.0) 

รวม 
(รอยละ)  

1 
(0.5) 

15 
(7.5) 

88 
(44.0) 

93 
(46.5) 

3 
(1.5) 

200 
(100.0) 
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ตารางแสดงความสัมพันธดานความสะดวกสบายกับอุปสงคสําหรับสินคาและบริการ                                        
   โดยวิธีพาณิชยอิเล็กทรอนิกส                                                           หนวย: คน (รอยละ) 
 
ความถี่ในการสั่งซื้อสินคา                                     ความสะดวกสบาย 
และบริการ        นอยที่สุด        นอย        ปานกลาง        มาก         มากที่สุด        รวม 
1 ครั้งตอ 6 เดือน 
(รอยละ)  

0 
(0.0) 

2 
(1.0) 

13 
(6.5) 

25 
(12.5) 

6 
(3.0) 

46 
(23.0) 

2 ครั้งตอ 6 เดือน 
(รอยละ)  

0 
(0.0) 

3 
(1.5) 

41 
(20.5) 

26 
(13.0) 

8 
(4.0) 

78 
(39.0) 

3 ครั้งตอ 6 เดือน 
(รอยละ)  

0 
(0.0) 

4 
(2.0) 

18 
(9.0) 

27 
(13.5) 

9 
(3.0) 

58 
(29.0) 

ตั้งแต 4ครั้งข้ึนไปตอ6
เดือน (รอยละ)  

0 
(0.0) 

1 
(0.5) 

8 
(4.0) 

6 
(3.0) 

3 
(1.5) 

18 
(9.0) 

รวม 
(รอยละ)  

0 
(0.0) 

10 
(5.0) 

80 
(40.0) 

84 
(42.0) 

26 
(13.0) 

200 
(100.0) 
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