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บทที่ 1
บทนา
ความเป็ นมาและความสาคัญของปัญหา
ตั้งแต่อดี ตจนถึงปั จจุบนั มนุ ษย์รู้จกั การค้าขายมาอย่างยาวนาน และเมื่อวิวฒั นาการด้าน
เทคโนโลยีได้ถูกพัฒนาขึ้น และเติบโตมาโดยตลอด จนถึงปัจจุบนั ปริ มาณการใช้อินเตอร์เน็ตเติบโต
มากขึ้น “ผลสารวจพฤติกรรมผูใ้ ช้งานอินเทอร์เน็ตประเทศไทยปี พ.ศ. 2561 ในงาน ETDA สู่ ปีที่ 8
พบว่า พฤติกรรมการใช้งานอินเทอร์เน็ตยังเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง โดยคนไทยใช้อินเทอร์เน็ตเฉลี่ยนานขึ้น
เป็ น 10 ชั่วโมง 5 นาทีต่อวัน เพิ่มขึ้นจากปี ก่อน 3 ชั่วโมง 41 นาทีต่อวัน โดย Gen Y เป็ นแชมป์
การใช้งานอินเทอร์ เน็ตสู งที่สุดติดกันเป็ นปี ที่ 4 เป็ นผลมาจากการเปลี่ยนผ่านชีวิตไปสู่ ดิจิทลั เพิ่ม
มากขึ้น” (สานักงานพัฒนาธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์, 2561)
ปั จจุบนั ประชากรไทยจานวนมากรู ้จกั และสามารถเข้าถึง ระบบอินเตอร์ เน็ตได้ง่ายขึ้น
ทุ ก ที่ ทุ ก เวลา และเกิ ด ช่ อ งทางการซื้ อ สิ น ค้า กับ ผูข้ ายบนโลกออนไลน์ ม ากขึ้ น สิ น ค้า มากขึ้ น
จากหลายช่ อ งทาง เช่ น เว็บ ไซต์ โซเชี ย ลต่ า ง ๆ หรื อ ผูใ้ ห้บ ริ ก ารด้า น พาณิ ช ย์อิ เ ล็ก ทรอนิ ก ส์
(e-Commerce) รายใหญ่ๆ ในประเทศไทย ทาให้ผูบ้ ริ โภคมีตวั เลือกในการซื้ อสิ นค้านั้นๆ จานวน
มาก ทาให้ผูข้ ายต้องแข่งขันกับผูข้ ายด้วยกันเอง เพื่อให้เกิดความแตกต่าง ผูข้ ายต้องพัฒนาเทคนิค
การขายเพื่อให้ผบู ้ ริ โภคเชื่อถือ และศึกษาปั จจัยในการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้านั้นๆได้ โดยอ้างอิงข้อมูล
มูลค่า พาณิ ชย์อิเล็กทรอนิ กส์ กลุ่มค้าปลีก และค้าส่ งปี พ.ศ. 2562 จาแนกตามประเภทสิ นค้าและ
บริ การ (ไม่รวมมูลค่าการจัดซื้ อจัดจ้างของภาครัฐ) Value of e-Commerce Survey 2561 ETDA ซึ่ ง
ประกอบด้วยกลุ่มสิ นค้าที่มีมูลค่า พาณิ ชย์อิเล็กทรอนิ กส์ ได้แก่ 1) ธุ รกิจห้างสรรพสิ นค้า คิดเป็ น
มูลค่ากว่า 356,127.25 (ล้านบาท) 2) ธุ รกิจอาหาร เครื่ องดื่ม ผลิตการเกษตรและประมงเป็ นมูลค่า
กว่า203,083.10 (ล้านบาท) 3) ธุ รกิจเครื่ องสาอาง และอาหารเสริ ม คิดเป็ นมูลค่ากว่า 151,000.32
(ล้านบาท) 4) ธุ รกิจคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิ กส์ คิดเป็ นมูลค่ากว่า 53,140.04 (ล้าน
บาท) 5) ธุรกิจเฟอร์ นิเจอร์ และของตกแต่งบ้าน คิดเป็ นมูลค่ากว่า 33,489.37 (ล้านบาท) 6) ธุรกิจ
อุปกรณ์การกีฬาของเล่น และของที่ระลึก คิดเป็ นมูลค่ากว่า 37,483.89 (ล้านบาท) 7) ธุ รกิจแฟชัน่
เครื่ องแต่งกาย และเครื่ องประดับ คิดเป็ นมูลค่ากว่า 53,911.29 (ล้านบาท) (สุ รางคณา วายุภาพ,
2562)
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ดังนั้นผูว้ ิจยั จึงสนใจศึกษาถึงปั จจัยที่มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้า รวมถึงพฤติกรรมใน
การซื้ อสิ นค้าในกลุ่มธุ รกิ จอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิ กส์ บนตลาดออนไลน์
เพื่อนาผลการวิจยั ที่น้ ี ไปกาหนดกลยุทธ์ แนวทาง ทางการตลาด และนาไปใช้ให้เกิดประโยชน์แก่
ส่ วนรวมต่อไป
คาถามการวิจัย
1. ปั จจัยส่ วนบุคคลของผูซ้ ้ื ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ผ่านระบบ
พาณิ ชย์อิเล็กทรอนิกส์ มีลกั ษณะเป็ นอย่างไร
2. ปั จ จัย ทางการตลาดที่ มี ผ ลต่ อ การตัด สิ น ใจซื้ อ อุ ป กรณ์ ค อมพิ ว เตอร์ และอุ ป กรณ์
อิเล็กทรอนิกส์ ผ่านระบบพาณิ ชย์อิเล็กทรอนิกส์ มีลกั ษณะเป็ นอย่างไร
3. การตัดสิ นใจซื้ ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิ กส์ ผ่านระบบพาณิ ชย์
อิเล็กทรอนิกส์ มีลกั ษณะเป็ นอย่างไร
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อสารวจปั จจัยส่ วนบุคคลของผูซ้ ้ื ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
ผ่านระบบพาณิ ชย์อิเล็กทรอนิกส์
2. เพื่ อ ศึ ก ษาปั จ จัย ทางการตลาดที่ มี ผ ลต่ อ การตัด สิ น ใจซื้ อ อุ ป กรณ์ ค อมพิ ว เตอร์ และ
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ผ่านระบบพาณิ ชย์อิเล็กทรอนิกส์
3. เพื่อศึกษาการตัดสิ นใจซื้ ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ผ่านระบบ
พาณิ ชย์อิเล็กทรอนิกส์
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กรอบแนวคิดของการวิจัย
ในการศึกษาวิจยั เรื่ องปั จจัยที่มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้อสิ นค้าออนไลน์ ในกลุ่มธุรกิจอุปกรณ์
คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิ กส์ ต่าง ๆ มีกรอบแนวคิดในการทาวิจยั ได้มี การกาหนดตัว
แปรร่ วม และตัวแปรตาม เพื่อเป็ นเครื่ องมือในการดาเนิ นงานวิจยั และเป็ นแนวทางในการค้นหา
คาตอบ
ตัวแปรตาม

ตัวแปรอิสระ
ปัจจัยส่ วนบุคคล
1.
2.
3.
4.
5.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

เพศ
อายุ
ระดับการศึกษา
อาชีพ
ระดับรายได้ต่อเดือน
ปัจจัยทางการตลาด
ผลิตภัณฑ์
ราคาสิ นค้า
การส่ งเสริ มการตลาด
ช่องทางในการจัดจาหน่าย
ช่องทางการชาระเงิน
ปัจจัยด้านการยอมรับเทคโนโลยี
ความปลอดภัย และความน่าเชื่อถือ
ปัจจัยด้านการให้บริ การส่ วนบุคคล

H1

การตัดสิ นใจซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์
และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
ผ่านระบบพาณิ ชย์อิเล็กทรอนิกส์ ใน
ประเทศไทย

H2
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สมมติฐานการวิจัย
สมมติฐานที่ 1 ปัจจัยส่ วนบุคคลที่มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และ
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ผ่านระบบพาณิ ชย์อิเล็กทรอนิกส์ ในประเทศไทย
สมมติฐานที่ 2 ปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และ
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ผ่านระบบพาณิ ชย์อิเล็กทรอนิกส์ ในประเทศไทย
ขอบเขตในการวิจัย
1. ขอบเขตด้านเนื้ อหาการวิจยั ครั้งนี้ เป็ นการศึกษาปั จจัยส่ วนบุคคลของผูซ้ ้ื อสิ นค้าด้วย
ระบบออนไลน์ในกลุ่มธุรกิจอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ การตัดสิ นใจเลือกซื้อ
สิ นค้าผ่านระบบออนไลน์และปั จจัยทางการตลาดที่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจเลือกซื้ อสิ นค้าออนไลน์
ในกลุ่มธุรกิจอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
2. ตัวแปรที่ศึกษา ตัวแปรอิสระ ประกอบด้วย ปั จจัยส่ วนบุคคล ได้แก่ เพศ, อายุ, ระดับ
การศึ กษา, อาชี พ, และรายได้ต่อเดื อน ปั จจัยทางการตลาด ได้แก่ ผลิ ตภัณฑ์, ราคาสิ นค้า, การ
ส่ งเสริ มทางการตลาด, ช่องทางใน การจัดจาหน่ าย, ช่องทางการชาระเงิน, ปั จจัยด้านการยอมรับ
เทคโนโลยี, ความปลอดภัยและความน่าเชื่อถือ และปั จจัยด้านการให้บริ การส่ วนบุคคล ตัวแปรตาม
ประกอบด้วย ปัจจัยการตัดสิ นใจซื้อสิ นค้าออนไลน์ ในกลุ่มธุรกิจอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์
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นิยามคาศัพท์
ผูว้ ิจยั ได้นาตัวแปรมากาหนดคานิยามคาคาศัพท์เพื่อนาไปสร้างเครื่ องมือวิจยั ให้ได้คาตอบ
ตามวัตถุประสงค์ที่ตอ้ งการ ดังต่อไปนี้
ปั จจัยส่ วนบุคคล หมายถึง ปั จจัยที่เป็ นเครื่ องบ่งชี้ ให้เห็น และเข้าใจถึงเรื่ องรายลักษณะ
เฉพาะตัวของบุคคลหนึ่งบุคคลใด โดยพิจารณาจาก เพศ, อายุ, ระดับการศึกษา, อาชีพ, ระดับรายได้
ต่อเดือน
ปัจจัยทางการตลาด หรื อส่ วนประสมการตลาด หมายถึงปั จจัยที่สามารถควบคุมได้ เป็ น
เครื่ องมือทางการตลาดเรี ยกว่า 4P ประกอบด้วย ผลิตภัณฑ์, ราคา, สถานที่จาหน่าย และการส่ งเสริ ม
การตลาด (Kotler, 2000) นอกจากนี้ยงั มีส่วนประสมอื่นๆที่สาคัญเช่น ช่องทางการชาระเงิน, ปั จจัย
ด้านการยอมรับเทคโนโลยี, ความปลอดภัยความน่าเชื่อถือ และปัจจัยด้านการบริ การส่ วนบุคคล
ผลิตภัณฑ์ หมายถึง สิ นค้าที่สามารถจับต้องได้ และรวมถึงบริ การรายเดือนที่ได้รับจากการ
สัง่ ซื้อผ่านระบบเว็บไซต์
ราคา หมายถึง ปริ มาณจานวนเงินที่ถูกกาหนดไว้ให้กบั สิ นค้าและบริ การนั้นๆ โดยมีการตก
ลงกันระหว่างผูซ้ ้ือและผูข้ ายถึงมูลค่าที่พึงพอต่อสิ นค้าและการให้บริ การ
สถานที่จาหน่ าย หมายถึง เว็บไซต์ในระบบออนไลน์ รวมถึงแอพพลิเคชัน่ ที่เปิ ดให้บริ การ
ในประเทศไทย
ช่ องทางการชาระเงิน หมายถึง วิธีการชาระเงินผ่านระบบพาณิ ชย์อิเล็กทรอนิ กส์ ด้วยการ
โอนเงินด้วยแอพพลิเคชัน่ ของธนาคาร หรื อการตัดเงินผ่านบัตรเครดิตด้วยเกตเวย์ของแอพพลิเคชัน่
นั้นๆ
ปัจจัยด้ านการยอมรับเทคโนโลยีและความปลอดภัยความน่ าเชื่ อถือ หมายถึง ประสบการณ์
การใช้งานในระบบการสั่งซื้ อผ่านระบบออนไลน์ที่ดี มี ความน่ าเชื่ อถือ ได้รับการยอมรั บอย่าง
แพร่ หลาย
ปัจจัยด้ านการบริ การส่ วนบุคคล หมายถึง บริ การหลังการขายที่ได้รับจากผูข้ าย ไม่ว่าจะ
เป็ นการสอบตาม ติดตาม การให้ขอ้ มูลสาธิ ตวิธีการใช้งานเมื่อเกิดปั ญหา ร่ วมถึงการรับประกัน
สิ นค้าหลังการขายได้
ด้ านการส่ งเสริมการตลาด หมายถึง การสื่ อสารทางการตลาด ที่เกิดขึ้นระหว่างผูข้ าย ผูซ้ ้ื อ
และผูท้ ี่เกี่ยวของกับกระบวนการซื้ อ เป็ นกลุ่มข้อมูลที่น่าเชื่ อถือ ตอกย้ าในคุณภาพของสิ นค้า เกิด
ความน่าดึงดูด รวมทั้งทาให้เกิดอิทธิ พลต่อการเปลี่ยนแปลงความเชื่ อ ความรู ้สึก ทัศนคติ เดิมของ
กลุ่มเป้าหมาย
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พฤติกรรมการซื้ อสิ นค้ า หมายถึง การตัดสิ นใจและการกระทาการใด ๆ ของผูบ้ ริ โภค ซึ่ ง
เป็ นหน่ วยเศรษฐกิจมูลฐาน เกี่ยวกับการซื้ อสิ นค้าหรื อบริ การต่าง ๆ เพื่อการบริ โภคส่ วนบุคล แต่
ไม่ ใ ช่ เ พื่อการผลิ ตหรื อน าไปขายต่ อ การศึ ก ษาพฤติ ก รรมผูบ้ ริ โภคเป็ นการศึ กษาในแขนงของ
เศรษฐศาสตร์ จุลภาค เพื่อให้ทราบว่าผูบ้ ริ โภคมีพฤติกรรมในการซื้ อหรื อบริ โภคสิ นค้าหรื อบริ การ
อย่างไรภายใต้สภาวการณ์ต่าง ๆ
การตัดสิ นใจซื้อ หมายถึง กระบวนการคิดและเปรี ยบเทียบแล้วเลือกทางใดทางเลือกหนึ่ ง
จากหลายๆที่ แล้ว เลื อ กทางที่ ไ ด้ พิ จ ารณาหรื อ ประเมิ น ไว้ดี แ ล้ว เพื่ อ ให้บ รรลุ ถึ ง เป้ า หมายตาม
วัตถุประสงค์ที่ได้กาหนดไว้
ประโยชน์ ที่คาดว่าจะได้ รับจากการวิจัย
1. ทราบถึงปัจจัยส่วนบุคคลของผูท้ ี่ซ้ือสิ นค้าออนไลน์ในกลุ่มธุรกิจอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อกาหนดกลุม่ ผูบ้ ริ โภคให้มีความชัดเจนมากขึ้น
2. ทราบถึงปั จจัยทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าออนไลน์ ในกลุ่มธุ รกิ จ
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิ กส์ เพื่อใช้เป็ นแนวทางในการปรับปรุ งกลยุทธ์ และ
วางแผนการตลาด
3. ทราบถึงการตัดสิ นใจของผูท้ ี่ซ้ือสิ นค้าออนไลน์ในกลุ่มธุรกิจอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และ
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อพัฒนาและปรับปรุ งกระบวนการซื้อให้มีประสิ ทธิภาพมากขึ้น
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บทที่ 2
แนวคิด ทฤษฏี เอกสารและงานวิจัยที่เกีย่ วข้ อง
งานวิ จ ัย เรื่ อง ปั จ จัย ทางการตลาดที่ มีผลต่ อการตัด สิ น ใจซื้ ออุปกรณ์ คอมพิวเตอร์ และ
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิ กส์ ผ่านระบบพาณิ ชย์อิเล็กทรอนิ กส์ ในประเทศไทย ผูว้ ิจยั ได้ศึกษาค้นคว้า
แนวคิด ทฤษฎี เอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง เพื่อนามาประกอบการนาเสนอผลการวิจยั ไปใช้ให้
เกิดประโยชน์ และเพื่อให้บรรลุวตั ถุประสงค์ของการวิจยั ที่ได้กาหนดไว้ โดยแบ่งเป็ น 5 ส่ วนดังนี้
ต่อไปนี้
2.1 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับปัจจัยทางการตลาด (Marketing Theory)
2.2 ทฤษฎีเกี่ยวกับการตัดสิ นใจซื้อของผูบ้ ริ โภค (Buyer Decision Process Theory)
2.3 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติกรรมของผูบ้ ริ โภค (Customer Behavior)
2.4 แนวคิดและทฤษฎีส่วนผสมทางการตลาดออนไลน์ (Online Marketing Mix)
2.5 งานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
2.1 แนวคิดและทฤษฎีเกีย่ วกับปัจจัยทางการตลาด
ส่ วนผสมทางการตลาด หมายถึง กลยุทธ์ทางการตลาด 4P ซึ่ งเป็ นปั จจัยที่สามารถควบคุม
ได้ ถูกนามาใช้เป็ นเครื่ องมือในการทาการตลาดเพื่อตอบสนองต่อเป้าหมาย ประกอบด้วย ผลิตภัณฑ์
(Product) จะต้อ งมี ก ารออกแบบหรื อ พัฒ นาขึ้ น มาให้ไ ด้ต รงกับ ความต้อ งการของตลาดและ
ผูบ้ ริ โภค กล่าวถึงผลิตภัณฑ์ในรู ปแบบที่สามารถจับต้องได้ รวมไปถึงผลิตภัณฑ์ประเภทการบริ การ
ด้วย และสามารถตอบสนองความต้องการของผูบ้ ริ โภคได้ ราคา (Price) มีการกาหนดอย่างถูกต้อง
เหมาะสม ในเรื่ องราคานี้ จะเป็ นส่ วนกลางของส่ วนผสมการตลาดทั้งหมดซึ่ งเป็ นกลไกที่สามารถ
ดึงดูด ความสนใจให้เกิดขึ้นมาได้ การกาหนดราคาจะต้องพิจารณาลักษณะของการแข่งขั้นในตลาด
เป้ าหมายด้ว ย การจัด จ าหน่ าย (Place) ต้องพิจารณาถึ ง สถานที่ เวลา และบุ คคลและบริ การที่
เหมาะสม การส่ งเสริ มการตลาด (Promotion) เป็ นการส่ งเสริ มให้ผูบ้ ริ โภคได้รับรู ้ ข่าวสารของ
ผลิตภัณฑ์ รวมถึงรายละเอียดเฉพาะที่ควรทราบ และมีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้านั้นๆ ต่อมาใน
ยุคดิจิตอล มีการสื่ อสารแบบไร้พรมแดน กล่าวถึง 4P’s ที่ถูกพัฒนาตามกาลเวลาโดยกล่าวถึง การ
นาเสนอข้อเสนอจากผู ้ผลิ ต มี ต่อผูบ้ ริ โภคแต่ละคนมี ความต้องการที่ ไม่เหมื อนกัน ส่ งเสริ มให้
ผูบ้ ริ โภคมี ทางเลื อกมากขึ้ น (Personalization), ผูบ้ ริ โภคมี ส่วนร่ วมในการพัฒนาสิ นค้าด้วยการ
แนะนาจุดบกพร่ องของสิ นค้าจากสิ นค้าตัวอย่างที่ได้รับไป แล้วแจ้งให้ผูผ้ ลิตทราบถึงข้อบกพร่ อง
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นั้นเพื่อนาไปพัฒนาและปรับปรุ งสิ นค้าให้ดียิ่งขึ้น (Participation), การบอกต่อของคนใกล้ชิดของ
ผูบ้ ริ โภคซึ่ งมี อิทธิ พ ลต่อการตัดสิ นใจซื้ อมากกว่าโฆษณาชวนเชื่ อแบบเดิ ม (Peer to Peer), การ
เรี ยนรู ้พฤติกรรมของผูบ้ ริ โภคอย่างลึกซึ้งเพื่ออ่านใจของผูบ้ ริ โภค เพื่อกาหนดสิ นค้าที่จะวางขายใน
อนาคต (Predictive Modelling) (ศูนย์การสื่ อสารนานาชาติจุฬา, 2560)
2.2 ทฤษฎีเกีย่ วกับการตัดสิ นใจซื้อของผู้บริโภค
การตัดสิ นใจ (Decision Making) กระบวนการที่ผบู ้ ริ โภคใช้เป็ นทางเลือกในการตัดสิ นใจ
โดยอาศัย ทางเลื อ กต่ า ง ๆที่ มี หรื อ ข้อ มู ล ข้อ จ ากัด ที่ มี ใ นสถานการณ์ น้ ัน ๆเพื่อ ตัด สิ น ใจซึ่ งเป็ น
กระบวนการที่อยูภ่ ายใต้จิตใจของผูบ้ ริ โภคเป็ นรายๆไป (ฉัตยาพร เสมอใจ, 2550)
ขั้นตอนการตัดสิ นใจ (Buying Decision Process) เป็ นแนวคิดการตัดสิ นใจของผูบ้ ริ โภค
มักประกอบด้วย 5 กระบวนการดังนี้ (ศิริวรรณ เสรี รัตน์ และคณะ, 2541)
การตระหนัก
ถึงความ
ต้องการ การ
รับรู ้ปัญหา

การเสาะ
แสวงหา
ข่าวสาร

การ
ประเมิณ
ทางเลือก

การ
ตัดสิ นใจ
ซื้อ

การติดตาม
บริ การหลัง
การขาย

ภาพที่ 2.1 กระบวนการตัดสิ นใจซื้อ 5 ขั้นตอนของผูบ้ ริ โภค (Kotler, 1997)
2.2.1 การตระหนังถึงปัญหาหรื อความต้ องการ (Problem or Need Recognition) คือ เมื่อ
บุคคลนั้นรู ้สึกว่าสิ่ งที่เกิดปั ญหา และความปารถนากับสภาพที่เป็ นอยู่จริ งต้องการแก้ไขให้ดีข้ ึน
หรื อเติมเต็มกับส่ วนที่ขาดหายไปเพื่อทดแทน เช่น 1) สิ่ งของที่ใช้อยูเ่ ดิมนั้นหมดไป แล้วต้องหาสิ่ ง
ที่เท่าเทียมกับมาทดแทน 2) เกิดจากการแก้ปัญหาในอดีตทาให้เกิดปั ญหาใหม่ในปั จจุบนั เช่นยาง
รถยนต์ที่ใช้จนหมดสภาพแล้วจาเป็ นต้องหายางรถยนต์เส้นใหม่มาทดแทนแต่ไม่สามารถหายาง
รถยนต์ที่มีคุณภาพดีเท่าของเดิมมาได้จึงเลือกใช้ยางรถยนต์ที่มีคุณภาพต่ากว่ามาใช้ทาให้เกิดเสี ยงดัง
เวลาวิ่ง 3) การเปลี่ยนแปลงด้านบุคคล คือการเปลี่ยนแปลงทั้งด้านร่ างกาย ความรู ้สึกนึกคิด ความรู ้
ที่เพิ่มขึ้นปั จจัยเหล่านี้ ทาให้เกิดความต้องการใหม่ๆ 4) การเปลี่ยนแปลงจากสภาพครอบครัวและ
บุคคลรอบข้าง เช่น การสมรส การมีบุตร ทาให้ความต้องการใช้บริ การหรื อใช้สินค้าเปลี่ยนไปตาม
สภาพที่เกิดขึ้น 5) การเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจและการเงิน คือกาลังการจับจ่ายใช้สอยใน
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ช่วงเวลานั้น หรื อในช่วงเศรษฐกิจนั้นๆ ทาให้เกิดความเปลี่ยนแปลงได้ 6) ผลจากการเปลี่ยนกลุ่ม
อ้างอิง ในแต่ละวัยมีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจของผูบ้ ริ โภคได้ 7) ประสิ ทธิ ภาพของส่ วนผสมของ
การตลาด สื่ อ โปรโมชัน่ ราคา หรื อผูข้ าย ที่มีผลกระตุน้ ให้ผบู ้ ริ โภคตระหนักถึงปัญหาและเกิดความ
ต้องการนั้นๆได้
2.2.2 การเสาะแสวงหาข่ าวสาร (Search for information) เมื่ อเกิ ดปั ญหาแล้วผูบ้ ริ โภค
ต้องการหาข้อมูล เพื่อเปรี ยบเทียบและตัดสิ นใจโดยอ้างอิงจาก 1) แหล่งบุคคล (Personal Search) ที่
มี ความน่ าเชื่ อถื อและมี อิทธิ พลต่อผูบ้ ริ โภคโดยตรง 2) แหล่งธุ รกิ จ (Commercial Search) ณ จุ ด
จาหน่ ายสิ นค้า ห้างร้าน ร้านค้า บริ ษทั หรื อได้มาจากพนัก งานขายโดยตรง 3) แหล่งข้อมูลทัว่ ไป
(Public Search) ได้มาจากการค้นหาผ่านสื่ อินเตอร์ เน็ต การรับชมสื่ อโทรทัศน์ หรื อการได้ยินจาก
สื่ อวิทยุ 4) ประสบการณ์โดยตรงของผูบ้ ริ โภคเอง (Experimental Search) ที่เกิดจากประสาทสัมผัส
ทั้งหา หูได้ยนิ จมูกได้กลิ่น ปากได้ชิมรส และมือได้สัมผัส ได้ทดลองใช้
2.2.3 การประเมิณทางเลือก (Evaluation of Alternative) คือ ในการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้า
ของผูบ้ ริ โภค จะมีหลากหลายทางเลือก ซึ่ งจะมีวิธีในการประเมินทางเลือกต่าง ๆ เพื่อตัดสิ นใจซื้ อ
สิ นค้า เช่น 1) การเปรี ยบเทียบคุณสมบัติของสิ นค้าและประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากสิ นค้านั้นๆ
2) การให้ความสาคัญกับสิ นค้าที่แตกต่างกัน ซึ่ งอาจจะเลือกสิ นค้าจากคุณสมบัติมากกว่าความ
สวยงามของผลิตภัณฑ์ 3) การสร้างความมัน่ ใจและความน่าถือในตัวสิ นค้า เพื่อเป็ นการรับรู ้และ
จดจาในยี่ห้อสิ นค้า 4) ความพอใจในตัวสิ นค้าของผูบ้ ริ โภค ซึ่ งสิ นค้ามีคุณสมบัติตรงตามความ
ต้องการ 5) การประเมินสิ นค้า หลายๆ ตัว จากคุณสมบัติ จนเกิดความมัน่ ใจ และไว้วางใจในยี่ห้อ
สิ นค้านั้นๆ เป็ นปัจจัยที่นาไปสู่ การตัดสิ นใจซื้อในที่สุ
2.2.4 การตั ด สิ น ใจซื้ อ (Decision Marking) ในกระบวนการนี้ จ ะเกิ ด ขึ้ น จากการเลื อ ก
สิ นค้านั้นๆ เกิดกระบวนการเปรี ยบเทียบอย่างถ่องแท้แล้ว จากนั้นจึงตัดใจเลือกซื้อสิ นค้าและบริ การ
ตามเวลาที่ผบู ้ ริ โภคเห็นว่าสะดวกและได้ครบตามจานวนที่บริ โภคต้องการ
2.2.5 การติดตามบริการหลังการขาย (Postpurchase behavior) การขายที่ดีไม่ควรจบเมื่อ
ผูบ้ ริ โภคได้ซ้ื อสิ นค้านั้นไปแล้ว แต่จะดีกว่าหากมีการติดตามบริ การหลังการขาย เพื่อสร้างความ
ประทับใจให้กบั ผูบ้ ริ โภคนั้นกลับมาซื้อซ้ าอีกครั้ง จนกลายเป็ นผูบ้ ริ โภคประจา
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2.3 แนวคิดและทฤษฎีเกีย่ วกับพฤติกรรมของผู้บริโภค
การศึกษาพฤติกรรมของผูบ้ ริ โภคคือการเรี ยนรู ้ถึงปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสิ นใจของผูบ้ ริ โภค
ประกอบด้วย 2 ปั จจัยหลักๆได้แก่ 1) ปั จจัยที่มีอิทธิ พลจากสถานการณ์ (Situational Influences)
ประกอบด้ ว ยการเสนอของตลาด ( Market offerings) ปั จจั ย ส่ วนบุ ค คลของประชากร
(Demographics) การซื้อที่ซบั ซ้อน (Complexity / Buying Task) เป็ นผูบ้ ริ โภคประจาจึงจะถือว่าเป็ น
กระบวนการตัดสิ นใจที่ครบถ้วน 2) แรงอิทธิพลจากภายนอก ประกอบด้วยส่ วนผสมทางการตลาด
(Marketing Mix) สังคมและวัฒนธรรม (Social/ Culture) และสิ่ งแวดล้อม (Environment) การเรี ยนรู ้
(Learning) บุคลิกภาพ (Personality) ทัศนคติ (Attitude) และ 4. กระบวนการตัดสิ นใจ ประกอบด้วย
การรั บ รู ้ ค วามต้อ งการ (Recognize needs) การค้น หาข้อ มู ล ที่ เ กี่ ย วข้อ งกับ สิ น ค้า (Search for
information) การประเมิ ณทางเลื อกที่ ขอบที่ สุด (Evaluate alternatives) และการตัดสิ นใจ (Make
Purchase)
2.4 แนวคิดและทฤษฎีส่วนผสมทางการตลาดออนไลน์
วิเชี ย ร วงศ์ ณิชชากุล และคณะ (2550) และจัต รลดา วิวัฒน์ เจริ ญวงศ์ (2553) กล่าวถึ ง
องค์ป ระกอบของส่ ว นผสมทางการตลาดออนไลน์ ใ นรู ป แบบใหม่ ป ระกอบด้ว ย 6P’s ได้แ ก่
ผลิตภัณฑ์ (Product) ราคา (Price) สถานที่จดั จาหน่าย (Place) การส่ งเสริ มการขาย ส่ งเสริ มการตลาด
(Promotion) การรักษาความเป็ นส่ วนตัว (Privacy) และการให้บริ การส่ วนบุคคล (Personalization)
ส่ วนผสมเหล่านี้มีส่วนเกี่ยวกัน และมีความสาคัญสาหรับการตลาดออนไลน์เป็ นอย่างมา สามารถ
อธิ บายส่ วนผสมได้ดงั นี้ 1) ผลิตภัณฑ์ (Product) แบ่งเป็ น 3 ประเภทได้แก่ สิ นค้าที่สามารถจับต้อง
ได้ (Physical Goods) สิ น ค้า ดิ จิ ทัล (Digital Goods) และธุ ร กิ จ บริ ก าร (Services) ทั้ง หมดนี้ จ ะถู ก
นาเสนอด้วยนักขายเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของผูบ้ ริ โภค 2) ราคา (Price) เป็ นการตั้งมูลค่า
ให้กบั สิ นค้า และบริ การ โดยใช้เงินตราแลกมาโดยราคานั้นจะถูกกาหนดด้วยความพึงพอใจของทั้ง
ผู ้ข ายและผู ้ซ้ื อ โดยอ้ า งอิ ง ถึ ง ราคาตลาดเป็ นหลัก 3) ช่ อ งทางการจั ด จ าหน่ า ย ( Place or
Distributoion) ช่องทางที่ได้รับการยอมรับจากผูบ้ ริ โภคในการเลือก และซื้ อสิ นค้าโดยมีเว็บไซต์
เป็ นช่องทางการจัดจาหน่ ายหลักหรื อแอพพลิเคชัน่ ช่องทางเหล่านี้ ตอ้ งใช้งานง่าย เข้าถึงสะดวก
ดาวน์โหลดเร็ ว มีการนาเสนอข้อมูลที่ชดั เจนน่าสนใจ รวมถึงความปลอดภัยของข้อมูลนั้นๆด้วย 4)
การส่ งเสริ มการขาย ส่ งเสริ มการตลาด (Promotion) เป็ นกระบวนการที่เร่ งให้เกิดกระกระตุน้ ในด้าน
การรับรู ้ มักเกิดการสื่ อสารกันระหว่างผูข้ ายกับผูซ้ ้ื อ ช่วยเตือนความจา แจ้งข่าวสาร หรื อชักจูงให้
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เกิดความต้องการตั้งสิ นใจซื้อสิ นค้านั้น ๆ ผ่านช่องทางออนไลน์ บนเว็บไซต์ 5) การรักษาความเป็ น
ส่ วนตัว (Privacy) กล่าวถึงผูป้ ระกอบการหรื อผูใ้ ห้บริ การในระบบสาธารณะจาเป็ นต้องมีนโยบาย
และปฏิบตั ิรักษาข้อมูลความเป็ นส่ วนตัวของผูบ้ ริ โภค เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือ เช่น ที่อยู่ หมายเลข
โทรศัพท์ หมายเลขบัตรเครดิต รหัสผ่านสาหรับเข้าสู่ ระบบ เป็ นต้น 6) การให้บริ การส่ วนบุคล
(Personalization) เป็ นการโต้ต อบโดยตรงกับ ผูบ้ ริ โ ภคโดยตรงผ่า นช่ อ งทาง Line หรื อ Chat ที่
ให้บริ การในปัจจุบนั เพื่อสร้างความเป็ นกันเองและความประทับใจให้กบั ผูบ้ ริ โภคที่เข้ามาสอบถาม
รายละเอียดผลิตภัณฑ์และบริ การ
งานวิจัยที่เกีย่ วข้ อง
ปิ ยมาภรณ์ ช่ วยชู หนู (2559) ศึกษาเรื่ อง “ปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าผ่าน
ทางสังคมออนไลน์” มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาปั จ จัยที่มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าผ่านทาง
สังคมออนไลน์ ข้อมูลและแนวทางจะช่วยให้ผปู ้ ระกอบการที่ทาธุรกิจการขายสิ นค้าผ่านทางสังคม
ออนไลน์สามารถนาไปใช้วางแผนปรับปรุ ง หรื อพัฒนาธุรกิจต่อไป ซึ่งผลการศึกษาพบว่า เพศหญิง
ที่มีอายุระหว่าง 26-33 ปี สถานภาพโสด ประกอบอาชีพพนักงานบริ ษทั เอกชน มีการศึกษาอยูร่ ะดับ
ปริ ญญาตรี และมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนอยูท่ ี่ 10,000-20,000 บาท เครื่ องข่ายสังคมออนไลน์ที่ใช้ซ้ื อ
สิ นค้าบ่อยสุ ดคือ Facebook ประเภทสิ นค้าที่ซ้ือบ่อยสุ ด คือ สิ นค้าแฟชัน่ โดยจะซื้อเดือนละ 2-3 ครั้ง
และจานวนเงินเฉลี่ยที่ใช้ในการซื้อแต่ละครั้งจะต่ากว่า 1,000 บาท
จุ ฑ ารั ต น์ เกี ย รติ รั ศ มี (2558) ศึ ก ษาเรื่ อง “ปั จ จัย ที่ มี ผ ลต่ อ การซื้ อสิ น ค้า ผ่ า นทาง
แอพพลิเคชัน่ ออนไลน์ของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล” วัตถุประสงค์เพื่อน
ศึ ก ษาปั จ จั ย ที่ มี ผ ลต่ อ การซื้ อสิ นค้ า ผ่ า นทางแอพพลิ เ คชั่ น ออนไลน์ ข องผู ้บ ริ โภคในเขต
กรุ ง เทพมหานครและปริ ม ณฑล” เพื่ อ ผูป้ ระกอบการ และนัก พัฒ นาแอพพลิ เ คชั่น สามารถน า
ตัวอย่างข้อมูลนี้ไปพัฒนาระบบซื้ อขายสิ นค้าออนไลน์ให้มีประสิ ทธิ ภาพมากขึ้น โดยคิดจากปั จจัย
ด้านประชากรศาสตร์ ในเรื่ องของ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชี พ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน รวมถึง
ปั จจัยส่ วนผสมทางการตลาด และปั จจัยด้านการยอมรับเทคโนโลยี ผลการศึกษาพบว่า ผูบ้ ริ โภคใน
เขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑลอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 มีจานวน 4 ปั จจัย โดย
เรี ยงลาดับจากมากไปน้อย ดังนี้ 1) ปั จจัยด้านผลิตภัณฑ์ ช่องทางการจัดจาหน่ าย และการยอมรับ
เทคโนโลยี 2) ปั จจัยด้านความปลอดภัยและความน่าเชื่ อถือ 3) ปั จจัยด้านราคา คุณภาพและความ
หลากหลายของสิ นค้าในแอพพลิเคชัน่ และความตรงต่อเวลาในการจัดส่ งสิ นค้า 4) ปั จจัยด้านการ
ประชาสัมพันธ์ การสื่ อสารกับผูบ้ ริ โภค และความมีชื่อเสี ยงของแอลพลิเคชั่น ในส่ วนของด้าน
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ประชากรศาสตร์ ผลวิ จ ัย พบว่า อาชี พ ที่ แ ตกต่ า งกัน ส่ ง ผลต่ อ การตัด สิ น ใจซื้ อ สิ น ค้า ผ่า นทาง
แอพพลิเคชัน่ ออนไลน์ ของกลุ่มตัวอย่างในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑลแตกต่างกัน โดย
กลุ่มนักเรี ยน นักศึกษา มีค่าเฉลี่ยการตัดสิ นใจซื้อมากกว่าผูท้ ี่มีอาชีพพนักงานบริ ษทั เอกชน
ณัฐศักดิ์ วรวิทยานนท์ (2556) ศึกษาเรื่ อง “ทัศนคติของผูบ้ ริ โภคที่มีต่อธุรกิจขายสิ นค้าและ
บริ การผ่านออนไลน์” ผลการศึ กษาพบว่า ทัศนคติ ของผูบ้ ริ โภคที่ มีต่อธุ รกิ จการขายสิ นค้าและ
บริ การผ่านออนไลน์ ก่ อนการตัดสิ นใจซื้ อ โดยภายรวมอยู่ในระดับปานกลาง ( X = 3.16) เมื่ อ
พิจารณารายด้านพบว่า ด้านข้อมูลส่ วนตัว ด้านสิ นค้า และด้านช่องทางการชาระเงิน มีความคิดเห็น
อยู่ในระดับมาก และในส่ วนของด้านการให้บริ การ มีทศั นคติอยู่ในระดับปานกลาง โดยภาพรวม
ทัศนคติของผูบ้ ริ โภคที่มีต่อธุ รกิจขายสิ นค้าและบริ การผ่านออนไลน์ มีความแตกต่างกันอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ชนนิกานต์ จุลมกร (2555) ศึกษาเรื่ อง “ปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อพฤติกรรมการซื้ อสิ นค้าผ่าน
อินเทอร์ เน็ตของนิสิตนักศึกษาระดับปริ ญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ผลการศึกษา
ครั้ งนี้ พ บว่า 1) ปั จ จัย ส่ ว นบุ คคลเพีย งอย่างเดี ย วคื อ ภาควิชา ที่ ไ ม่ มี ความสัมพัน ธ์กับปั จ จัย ที่ มี
อิ ทธิ พ ลต่ อพฤติ ก รรมการซื้ อสิ น ค้าผ่านอิ น เทอร์ เ น็ ต 2) ปั จ จัย เกี่ ย วกับข้อมู ลพฤติ ก รรมการใช้
อิ น เทอร์ เ น็ ต เพี ย งอย่า งเดี ย วคื อ ด้า นผลิ ต ภัณ ฑ์ ที่ ไ ม่ มี ค วามสั ม พัน ธ์ กับ ปั จ จัย ที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ
พฤติกรรมการซื้อสิ นค้าผ่านอินเทอร์เน็ต 3.1) เพศชายและเพศหญิงมีค่าเฉลี่ยขอบระดับความสาคัญ
เกี่ยวกับปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อพฤติกรรมการซื้ อสิ นค้าผ่านอินเทอร์ เน็ตแตกต่างกับในด้านผลิตภัณฑ์
และด้า นส่ ง เสริ ม การขาย 3.2) นิ สิ ต ที่ ศึ ก ษาในระดับ ชั้น ปี ที่ แ ตกต่ า งกัน มี ค่ า เฉลี่ ย ของระดับ
ความสาคัญเกี่ยวกับปั จจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อสิ นค้าผ่านอินเทอร์เน็ตแตกต่างกันในทุก
ด้าน 3.3) นิ สิตที่มีรายรับเฉลี่ยต่อเดื อนต่างกันมีค่าเฉลี่ยของระดับความสาคัญเกี่ ยวกับปั จจัยที่มี
อิทธิ พลต่อพฤติกรรมการซื้ อสิ นค้าผ่านอินเทอร์ เน็ตแตกต่างกันในด้านผลิตภัณฑ์ 3.4) นิ สิตใช้
อินเทอร์ เน็ตเฉลี่ยครั้งละกี่นาทีต่างกันมีค่าเฉลี่ยของระดับความสาคัญเกี่ยวกับปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อ
การซื้อสิ นค้าผ่านอินเทอร์เน็ตแตกต่างกันในด้านราคา
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บทที่ 3
วิธีดาเนินการวิจัย
ในการศึกษาวิจยั เรื่ อง “ปั จจัยทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์
และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ผ่านระบบพาณิ ชย์อิเล็กทรอนิกส์ ในประเทศไทย” ซึ่งการวิจยั นี้เป็ นการ
วิ จัย เชิ ง ปริ มาณ (Quantitative Research) โดยผู ้วิ จัย ได้ ด าเนิ น การศึ ก ษาค้น คว้า ตามขั้น ตอน
ดังต่อไปนี้
3.1 ประชากรกลุ่มเป้าหมายตัวอย่าง
3.2 เครื่ องมือที่ใช้ในการเก็บรวมรวมข้อมูล
3.3 การสร้างเครื่ องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
3.4 วิธีการดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล
3.5 วิธีการวิเคราะห์ขอ้ มูลและสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล
3.1 ประชากรกลุ่มเป้าหมายและกลุ่มตัวอย่าง
3.1.1 ประชากรเป้าหมาย
ประชากรเป้าหมายที่ใช้ในงานวิจยั ครั้งนี้ คือ กลุ่มคนที่ซ้ือสิ นค้าออนไลน์ ในกลุ่ม
ธุรกิจอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ต่าง ๆ
3.1.2 กลุ่มตัวอย่าง
เนื่องจากไม่ทราบจานวนประชากรที่แน่นอน ดังนั้นขนาดตัวอย่างสามารถคานวน
ได้จากสู ตรไม่ทราบขนาดตามทฤษฎีของ W.G Cochran โดยกาหนดระดับความเชื่อมัน่ ร้อยละ 95
และระดั บ ความคาดเคลื่ อ นร้ อ ยละ 5 ซึ่ งสู ต รในการค านวณที่ ใ ช้ ใ นการศึ ก ษาครั้ งนี้ คื อ
𝑃 (1 − 𝑃 )𝑧 2
𝑛=
ⅇ2
n แทน ขนาดของกลุ่มตัวอย่างที่ตอ้ งการ
P แทน สัดส่ วนของลักษณะที่สนใจในประชากร
Z แทน ระดับความเชื่อมัน่ หรื อระดับนัยสาคัญ ผูว้ ิจยั กาหนดระดับความ
เชื่อมัน่ 95% นัยสาคัญ 0.05 ค่า Z=1.96
เมื่อ
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e แทน สัดส่ วนของความคลาดเคลื่อนที่ยอมให้เกิดขึ้นได้ 0.05
ผูว้ ิจยั ต้องการสุ่ มตัวอย่างเป็ น 50% จากประชากรทั้งหมด ต้องการความเชื่อมัน่ 95 % และ
ยอมรับความคลาดเคลื่ อนจากการสุ่ มตัวอย่าง 0.05 ขนาดของกลุ่มตัวอย่างจะคานวณได้คือ P = .50
(50%) Z = 1.96 (95%) e = 0.05 (5%)
n = (.50) (1-.50) (1.96)2 / (0.05)2
n = (.50) (.50) (3.8416) / .0025
n = 384.16 หรื อ 384 ตัวอย่าง
จากการคานวณข้างต้นพบว่า ในกรณี ไม่ทราบจานวนประชากร ณ ระดับความเชื่อมัน่ ที่
95% จะได้กลุ่มตัวอย่างที่เหมาะสมเท่ากับ 385 ตัวอย่าง ซึ่ งเพื่อความเชื่อมัน่ ผูว้ ิจยั จะดาเนินการ
เก็บ 400 ตัวอย่าง
3.2 เครื่ องมือที่ใช้ ในการเก็บรวมรวมข้ อมูล
สาหรับการวิจยั ในครั้งนี้เครื่ องมือที่ใช้สุ่ มตัวอย่าง คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) ผูว้ ิจยั
ได้สร้างขึ้นเพื่อเป็ นการศึกษา ปั จจัยที่มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้อสิ นค้าออนไลน์ ในกลุ่มธุรกิจอุปกรณ์
คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ โดยได้แบ่งแบบสอบถามออกเป็ น 3 ส่ วน ดังนี้
ส่ วนที่ 1 เป็ นแบบสอบถามข้อมูลส่ วนบุคคลของผูต้ อบแบบสอบถามที่ผวู ้ ิจยั สร้างขึ้น โดย
มีลกั ษณะคาถามปลายปิ ด ได้แก่ เพศ, อายุ, ระดับการศึกษา, อาชี พ, รายได้ต่อเดือน หรื อส่ วนลด
โดยผูต้ อบแบบสอบถามสามารถเลือกคาตอบได้เพียงข้อเดียว
ส่ วนที่ 2 เป็ นแบบสอบถามเกี่ยวกับ ปั จจัยทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ ออุปกรณ์
คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิ กส์ ผ่านระบบพาณิ ชย์อิเล็กทรอนิ กส์ ในประเทศไทย ซึ่ งมี
ลักษณะแบบสอบถามเป็ นแบบมาตราส่ วนประมาณค่า 5 ระดับ (Rating Scale) โดยใช้มาตราส่ วน
ประมาณค่าของลิเคิร์ท (Likert) คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด โดยมีเกณฑ์การ
แปลความหมายดังนี้ 5) หมายถึ ง มี ระดับปั จจัยที่ มีผลต่อการตัดสิ นใจอยู่ในระดับมากที่ สุด 4)
หมายถึง มีระดับปั จจัยที่มีผลต่อการตัดสิ นใจอยู่ในระดับมาก 3) หมายถึง มีระดับปั จจัยที่มีผลต่อ
การตัดสิ นใจปานกลาง 2) หมายถึง มีระดับปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสิ นใจอยูใ่ นระดับน้อย 1) หมายถึง
มีระดับปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสิ นใจอยูใ่ นระดับน้อยที่สุด
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ส่ วนที่ 3 เป็ นแบบสอบถามเกี่ยวกับการตัดสิ นใจซื้ ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์
อิเล็กทรอนิ กส์ ผ่านระบบพาณิ ชย์อิเล็กทรอนิ กส์ ในประเทศไทยซึ่ งมีลกั ษณะแบบสอบถามเป็ น
แบบมาตราส่ วนประมาณค่า 5 ระดับ (Rating Scale) โดยใช้มาตราส่ วนประมาณค่าของลิ เ คิ ร์ท
(Likert) คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด โดยมีเกณฑ์การแปลความหมายดังนี้ 5)
หมายถึง มีระดับปั จจัยที่มีผลต่อการตัดสิ นใจอยูใ่ นระดับมากที่สุด 4) หมายถึง มีระดับปั จจัยที่มีผล
ต่อการตัดสิ นใจอยู่ในระดับมาก 3) หมายถึ ง มี ระดับปั จจัยที่ มีผลต่อการตัดสิ นใจปานกลาง 2)
หมายถึง มีระดับปั จจัยที่มีผลต่อการตัดสิ นใจอยู่ในระดับน้อย 1) หมายถึง มีระดับปั จจัยที่มีผลต่อ
การตัดสิ นใจอยูใ่ นระดับน้อยที่สุด
3.3 การสร้ างเครื่ องมือที่ใช้ ในการเก็บรวบรวมข้ อมูล
ผูว้ ิจยั ดาเนินการสร้างเครื่ องมือตามขั้นตอนการศึกษา ดังต่อไปนี้
ขั้นตอนการสร้างแบบสอบถาม
3.3.1 ศึ กษาเอกสารและงานวิจยั ที่ เกี่ ยวข้องเกี่ ยวกับ ปั จจัยทางการตลาดที่ มีผลต่อการ
ตัดสิ นใจซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ผ่านระบบพาณิ ชย์อิเล็กทรอนิกส์ ใน
ประเทศไทย แล้ว น ามาก าหนดกรอบแนวคิ ด ของการวิ จัย เพื่ อ น ามาเป็ นแนวทางในการสร้ า ง
แบบสอบถาม
3.3.2 นาผลที่ได้จากการศึกษาตามข้อ 1. มาสร้างแบบสอบถามโดยแบ่งออกเป็ นส่ วนๆ และ
พิจารณาเนื้อหาให้สอดคล้องกับแนวคิด วัตถุประสงค์ และกรอบแนวคิดในการวิจยั
3.3.3 แบบสอบถามที่ สร้ างขึ้น นาเสนอาจารย์ที่ปรึ ก ษาสารนิ พนธ์ เพื่อขอคาแนะนา
ปรับปรุ ง แก้ไข
3.3.4 นาแบบสอบถามที่ปรับปรุ งตามข้อเสนอแนะ และตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้ง
3.3.5 นาแบบสอบถามที่แก้ไขเรี ยบร้อยแล้วทดลองใช้ (Pretest) กับกลุ่มตัวอย่าง ไม่ใช่กลุ่ม
ตัวอย่างในงานวิจยั จานวน 40 คน และนาข้อมูลมาหาค่าความเชื่อมัน่ โดยใช้สูตรสัมประสิ ทธิ์แอลฟา
ของครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient)
3.3.6 นาแบบสอบถามที่ผ่านการทดลองใช้และแก้ไขแล้ว เสนออาจารย์ที่ปรึ กษาสารนิพนธ์
เป็ นครั้งสุ ดท้าย เพื่อตรวจสอบและให้คาแนะนาเกี่ยวกับการจัดทาฉบับสมบูรณ์ สาหรับนาไปใช้ใน
การเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างต่อไป
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3.4 วิธีการดาเนินการเก็บรวบรวมข้ อมูล
การวิเคราะห์ ข้อมู ลจากเอกสารในส่ วนที่ เกี่ ยวข้องกับ ปั จ จัย ทางการตลาดที่ มี ผ ลต่ อ การ
ตัดสิ นใจซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ผ่านระบบพาณิ ชย์อิเล็กทรอนิกส์ ใน
ประเทศไทย โดยแบ่งการวิจยั ตามที่ ผูว้ ิจยั ได้ศึกษาค้นคว้าเอกสารและงานวิจยั ที่ เกี่ยวข้อง นามา
สังเคราะห์และนามาสร้างเป็ นแบบสอบถาม และนาเสนออาจารย์ที่ปรึ กษาพิจารณาความเหมาะสม
และความสอดคล้อง
การเก็บรวบรวมข้อมูลจากเครื่ องมือแบบสอบถาม มีวิธีดาเนินการดังนี้
1) ขอหนังสื อจากมหาวิทยาลัยเพื่อขอความร่ วมมื อในการเก็บรวบรวมข้อมู ลกับกลุ่ม
ตัวอย่าง
2) ประสานงานกับกลุ่มตัวอย่างเพื่อนาเครื่ องมือไปเก็บรวบรวมข้อมูล
3) ผูว้ ิจยั ดาเนินการตรวจสอบความถูกต้องของกลุ่มตัวอย่างในการตอบข้อคาถามตามเครื่ องมือ
แต่ละชุดให้สมบูรณ์ แล้วนาผลการตอบไปจัดกระทาและวิเคราะห์ขอ้ มูลต่อไป
4) การรวบรวมข้อมูลใช้วิธีการสุ่ มตัวอย่างแบบไม่ใช่ความน่ าจะเป็ น (Non Probability)
และเป็ นการเลือกลุ่มตัวอย่างแบบสะดวก (Convenience Sampling)

17

3.5 วิธีการวิเคราะห์ ข้อมูลและสถิติที่ใช้ ในการวิเคราะห์ ข้อมูล
1) แบบสอบถามในส่ วนที่ 1 ส่ วนที่ 2
เป็ นการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ ยวกับ ปั จ จัยทางการตลาดที่ มีผลต่ อการตัด สิ นใจซื้ ออุปกรณ์
คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ผ่านระบบพาณิ ชย์อิเล็กทรอนิกส์ ในประเทศไทย โดยนา
ข้อมูลมาคานวณและวิเคราะห์หาค่าสถิติโดยใช้ความถี่ (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage)
อธิ บ ายตัว แปรต่ า ง ๆ ที่ ใ ช้ใ นการวิ จ ัย ครั้ งนี้ และใช้ค่ า มัช ฌิ ม เลขคณิ ต (Arithmetic Mean) ค่ า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และค่าพิสัย (Rang) อธิ บายตัวแปรด้านปั จจัยส่ วนบุคคล
เช่น เพศ, อายุ, สถานภาพการปฏิบตั ิหน้าที่ , การศึกษา, อาชีพ และรายได้ ซึ่ งเป็ นตัวแปรที่มีระดับ
การวัดประเภทช่วง
วิ เ คราะห์ ระดับ ปั จ จัย ที่ มีผลต่ อการตัด สิ น ใจซื้ อสิ น ค้าออนไลน์ ในกลุ่มธุ รกิ จ อุปกรณ์
คอมพิว เตอร์ และอุปกรณ์ อิเ ล็ก ทรอนิ กส์ ต่าง ๆ ด้ว ยวิธีก ารคานวณค่าเฉลี่ ย และค่าเบี่ ย งเบน
มาตรฐาน จากนั้นนาค่าเฉลี่ยมาแปลความหมายโดยใช้เกณฑ์แปลความหมายของ ประคอง กรรณ
สู ตร (2542) ที่กาหนดไว้ดงั นี้
ค่าเฉลี่ย 1.00 – 1.49 หมายถึง ระดับน้อยที่สุด
ค่าเฉลี่ย 1.50 – 2.49 หมายถึง ระดับน้อย
ค่าเฉลี่ย 2.50 – 3.49 หมายถึง ระดับปานกลาง
ค่าเฉลี่ย 3.50 – 4.49 หมายถึง ระดับมาก
ค่าเฉลี่ย 4.50 – 5.00 หมายถึง ระดับมากที่สุด
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2) ใช้ สถิติที่ใช้ ในการวิเคราะห์ ข้อมูล
2.1 สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive statistics)
- ค่าสถิติร้อยละ (Percentage)
- ค่าเฉลี่ย (Mean) ใช้สูตร (ชูศรี วงศ์รัตนะ, 2541)
เมื่อ

X

X
n

แทน ค่าเฉลี่ย
แทน ค่าผลรวมของคะแนนทั้งหมด
แทน ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง

- ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) (ล้วน สายยศ และอังคณา 2540: 53)
S=

เมื่อ

n x 2 −

( x )
2

n(n − 1)

S

แทน ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
 x 2 แทน ค่าผลรวมของคะแนนแต่ละตัว ยกกาลังสอง
( x )2 แทน ค่าผลรวมของคะแนนทั้งหมด ยกกาลังสอง
n
แทน ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง

2.2 สถิติที่ใช้หาคุณภาพของแบบสอบถาม
หาความเชื่อมัน่ ของแบบสอบถาม โดยใช้วิธีสัมประสิ ทธิ์ แอลฟ่ า (  -Coefficient)
ของครอนบัค (Crondach) (พวงรัตน์ ทวีรัตน์. 2543:126)
เมื่อ 
แทน ค่าความเชื่อมัน่ ของแบบสอบถามทั้งฉบับ
n
แทน ค่าจานวนของแบบคาถาม
 si2 แทน ค่าผลรวมของความแปรปรวนของคะแนนรายข้อ
 st2 แทน ค่าแปรปรวนของคะแนนของแบบสอบถามทั้งฉบับ
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3) สถิติที่ใช้ สาหรับทดสอบสมมติฐาน
3.1 ทดสอบความแตกต่างระหว่างคะแนนเฉลี่ยของตัวแปรที่มี 2 กลุ่มเท่านั้น โดย
ใช้การวิเคราะห์ t-test
𝑡=

เมื่อ

̅̅̅̅−𝑥
𝑥1 ̅ 2
2
(𝑛1 −1)𝑠2
1 +(𝑛2 −1)𝑠2
1
̅ 2)
√(
)(𝑛 −11 𝑛
1
𝑛1 +𝑛2 −2

t
𝑥̅1
𝑥̅2
𝑠12
𝑠22
𝑛1
𝑛2

: ⅆ𝑓=𝑛1 +𝑛2 −2𝑥1−𝑥2

แทน สถิติที่ใช้ทดสอบสมมติฐาน (t-test)
แทน ค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่างที่ 1
แทน ค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่างที่ 2
แทน ความแปรปรวนของคะแนนในกลุ่มตัวอย่างที่ 1
แทน ความแปรปรวนของคะแนนในกลุ่มตัวอย่างที่ 2
แทน จานวนคนในกลุ่มตัวอย่างที่ 1
แทน จานวนคนในกลุ่มตัวอย่างที่ 2

3.2 ทดสอบความแตกต่างระหว่างคะแนนเฉลี่ยของตัวแปรที่มีมากกว่า 2 กลุ่มขึ้น
ไป โดยใช้การวิเคราะห์ f-test
𝑠12
𝐹= 2
𝑠2
ⅆ𝑓1 = 𝑛1 − 1
เมื่อ

𝑠12
𝑠22

และ

ⅆ𝑓2 = 𝑛2 − 1

แทน ความแปรปรวนของคะแนนในกลุ่มตัวอย่างที่ 1
แทน ความแปรปรวนของคะแนนในกลุ่มตัวอย่างที่ 2
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3.2 การทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะด้านปั จจัยทางการตลาดที่มีผลต่อการ
ตัดสิ นใจซื้ ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ผ่านระบบพาณิ ชย์อิเล็กทรอนิกส์
ในประเทศไทย โดยใช้สถิติไคสแควร์ (Chi – Square) เพื่อทดสอบสมมติฐาน (Hartung. 2001:
300) มีสูตรการคานวณดังนี้
∑ ∑ ( 0ij-Eij )2
X2 = i=1 j=1
Eij
2

Oij
Eij

แทน ค่าไคสแควร์
แทน ค่าความถี่ที่ได้จากการทดลองปฏิบตั ิ
แทน ค่าความถี่ที่คิดว่าควรจะเป็ นหรื อตามทฤษฎี
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บทที่ 4
ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
ผลการตอบแบบสอบถาม การตลาดดิจิทลั ที่มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ออุปกรณ์
คอมพิวเตอร์ผา่ นระบบพาณิชย์ อิเล็กทรอนิกส์ ในประเทศไทย ใช้แบบสอบถามเป็ นเครื่ องมือใน
การเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง จานวน 400 คน และ ได้รับแบบสอบถามกลับมาจานวน
400 ชุด คิดเป็ นร้อยละ 100 ทาการวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยโปรแกรมคอมพิวเตอร์สาเร็ จรู ป และจัด
เรี ยงลาดับการวิเคราะห์ขอ้ มูลดังนี้
1.1 ผลวิเคราะห์เกี่ยวกับปัจจัยส่ วนบุคคลของผูต้ อบแบบสอบถาม โดยแจกแจงความถี่และ
หาค่าร้อยละ ดังข้อมูลในตารางที่ 4.1
1.2 ผลการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ย (Mean) ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) และ
ระดับความมีอิทธิพลต่อการตัดสิ นใจซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ผา่ นระบบพาณิ ชย์
อิเล็กทรอนิกส์ ในประเทศไทย ดังข้อมูลในตารางที่ 4.2
1.3 ผลการวิเคราะห์ดว้ ยสถิติเชิงอนุมาน ( Inferential Statistics) ซึ่งได้แก่การวิเคราะห์
สมมติฐานทั้ง 2 ข้อ โดยมีการใช้สถิติวิจยั ใช้สถิติหาความสัมพันธ์ของตัวแปร ด้วยสูตร
ไคสแควร์โดยผลการวิเคราะห์ปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาด (5P) ที่มีผลต่อการ
ตัดสิ นใจซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ผา่ นระบบพาณิ ชย์ อิเล็กทรอนิกส์ ในประเทศไทย
4.1 ผลการวิเคราะห์ ข้อมูลค่าเฉลีย่ และร้ อยละเกีย่ วกับปัจจัยส่ วนบุคคล
ข้อมูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา และรายได้ต่อเดือน
ตารางที่ 4.1 ข้อมูลทัว่ ไปของผูต้ ดั สิ นใจซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ผา่ นระบบพาณิ ชย์ อิเล็กทรอนิกส์
ในประเทศไทยจาแนกตามเพศ
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เพศ
Frequency

Percent

Valid Percent

Cumulative Percent

ชาย
246
61.5
61.5
61.5
Valid
หญิง
154
38.5
38.5
100.0
Total
400
100.0
100.0
จากตารางที่ 4.1 พบว่า ผูต้ ดั สิ นใจซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ผา่ นระบบพาณิ ชย์
อิเล็กทรอนิกส์ ในประเทศไทย ส่ วนใหญ่เป็ นเพศชายจานวน 246 คนคิดเป็ นร้อยละ 61.5 รองลงมา
คือเพศหญิงจานวน 154 คน คิดเป็ นร้อยละ 38.5 ตามลาดับ
ตารางที่ 4.2 ข้อมูลทัว่ ไปของผูต้ ดั สิ นใจซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ผา่ นระบบพาณิ ชย์
อิเล็กทรอนิกส์ ในประเทศไทยจาแนกตามอายุ
อายุ
Frequency

Percent

Valid Percent

Cumulative Percent

ต่ากว่า 20 ปี
16
4.0
4.0
4.0
อายุ 20-30 ปี
199
49.8
49.8
53.8
อายุ 31-40 ปี
137
34.3
34.3
88.0
Valid
อายุ 41-50 ปี
2
.5
.5
88.5
อายุ 50 ปี ขึ้นไป
46
11.5
11.5
100.0
Total
400
100.0
100.0
จากตารางที่ 4.2 พบว่า ผูต้ ดั สิ นใจซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ผา่ นระบบพาณิ ชย์
อิเล็กทรอนิกส์ ในประเทศไทย อยูใ่ นช่วงอายุระหว่าง 20-30 ปี จานวน 199 คน คิดเป็ นร้อยละ 49.8
รองลงมาคือช่วงอายุ 31-40 ปี จานวน 137 คน คิดเป็ นร้อยละ 34.3 และช่วยอายุ 50 ปี ขึ้นไปจานวน
46 คิดเป็ นร้อยละ 11.5 ตามลาดับ
ตารางที่ 4.3 ข้อมูลทัว่ ไปของผูต้ ดั สิ นใจซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ผา่ นระบบพาณิ ชย์
อิเล็กทรอนิกส์ ในประเทศไทยจาแนกตามระดับการศึกษา
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ระดับการศึกษา
Frequency

Percent

Valid Percent Cumulative Percent

ต่ากว่าปริ ญญาตรี
59
14.8
14.8
14.8
ปริ ญญาตรี
247
61.8
61.8
76.5
Valid
สู งกว่าปริ ญญาตรี
94
23.5
23.5
100.0
Total
400
100.0
100.0
จากตารางที่ 4.3 พบว่า ผูต้ ดั สิ นใจซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ผา่ นระบบพาณิ ชย์
อิเล็กทรอนิกส์ ในประเทศไทย มีระดับการศึกษาปริ ญญาตรี จานวน 247 คน คิดเป็ นร้อยละ 61.8
รองลงมาคือระดับสู งกว่าปริ ญญาตรี จานวน 94 คน คิดเป็ นร้อยละ 23.5 และต่ากว่าปริ ญญาตรี
จานวน 59 คน คิดเป็ นร้อยละ 14.8 ตามลาดับ
ตารางที่ 4.4 ข้อมูลทัว่ ไปของผูต้ ดั สิ นใจซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ผา่ นระบบพาณิ ชย์
อิเล็กทรอนิกส์ ในประเทศไทยจาแนกตามระดับการศึกษา
ระดับรายได้ต่อเดือน

ต่ากว่า 10,000 บาท
รายได้ 10,000 – 20,000 บาท
Valid รายได้ 20,001 – 30,000 บาท
รายได้ 30,000 บาทขึ้นไป
Total

Frequency

Percent

Valid Percent

96
125
83
96
400

24.0
31.3
20.8
24.0
100.0

24.0
31.3
20.8
24.0
100.0

umulative
Percent
4.0
5.3
6.0
00.0

จากตารางที่ 4.4 พบว่า ผูต้ ดั สิ นใจซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ผา่ นระบบพาณิ ชย์
อิเล็กทรอนิกส์ ในประเทศไทย มีระดับรายได้ต่อเดือนระหว่าง 10,000 – 20,0000 บาท จานวน 125
คน คิดเป็ นร้อยละ 31.3 รองลงมาอยูใ่ นช่วง ต่ากว่า 10,000 บาท และ 30,000 บาทขึ้นไป มีจานวน
96 คน คิดเป็ นร้อยละ 24 และช่วงรายได้ 20,001-30,000 บาท จานวน 83 คน คิดเป็ นร้อยละ 20.8
ตามลาดับ

24

4.2 วิเคราะห์ ค่าเฉลีย่ และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับอิทธิพลของปัจจัยส่ วน
ประสมทางการตลาด (4P) ทีม่ ีอทิ ธิพลต่ อการตัดสินใจซื้ออุปกรณ์ คอมพิวเตอร์ ผ่านระบบพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ ในประเทศไทย
ตารางที่ 4.5 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด (4P) ที่มีอิทธิพลต่อการตัดสิ นใจซื้อ
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ผา่ นระบบพาณิ ชย์ อิเล็กทรอนิกส์ ในประเทศไทย
ปัจจัยทางตลาดดิจิทัล

𝑥̅

S.D.

การแปลค่ า

ลาดับ

1. ปัจจัยด้านการบริ การส่ วนบุคคล

4.21

0.991

มาก

1

2. ช่องทางการชาระเงิน

4.00

0.945

มาก

2

3. ช่องทางในการจัดจาหน่าย

3.99

0.939

มาก

3

4.07

0.958

รวม

จากตารางที่ 4.5 ปัจจัยทางตลาดดิจิทลั (4P) ด้านการบริ การส่ วนบุคคล ที่มีอิทธิพลต่อ
การตัดสิ นใจซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ผา่ นระบบพาณิ ชย์ อิเล็กทรอนิกส์ ในประเทศไทย โดยรวมอยู่
ในระดับดีมาก เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อพบว่า ผูต้ ดั สิ นใจซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ผา่ นระบบพาณิ ชย์
อิเล็กทรอนิกส์ ในประเทศไทยมากที่สุดเป็ นปัจจัยด้านการบริ หารส่ วนบุคคลมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.21
ให้ความสาคัญในระดับมาก ช่องทางการชาระเงินมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.00 ให้ความสาคัญในระดับมาก
และช่องทางในการจัดจาหน่ายมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.99 ให้ความสาคัญในระดับ มาก ตามลาดับ
4.3 ผลการวิเคราะห์ ข้อมูลเพื่อทดสอบสมติฐานการวิจัย
สมมติ ฐ านที่ 1 ปั จ จัย ส่ ว นบุ ค คลมี ค วามสั ม พัน ธ์ ต่ อ การตัด สิ น ใจซื้ อ อุ ป กรณ์
คอมพิวเตอร์ ผ่านระบบพาณิ ชย์ อิเล็กทรอนิกส์ ในประเทศไทย
ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า เพศ มีความสัมพันธ์กบั การตัดสิ นใจซื้ ออุปกรณ์
คอมพิวเตอร์ ผ่านระบบพาณิ ชย์ อิเล็กทรอนิกส์ ในประเทศไทย เป็ นชายสู งถึงร้อยละ 61.5 รองลงมา
คือเพศหญิง ร้อยละ 38.50 อยูใ่ นช่วงอายุ 20-30 ปี คิดเป็ นร้อยละ 49.80 ในระดับการศึกษาปริ ญญา
ตรี ร้อยละ 61.8 โดยมีระดับรายได้ต่อเดือนอยูใ่ นช่วง 10,000-20,000 บาท คิดเป็ นร้อยละ 31.30 จาก
ผลการทดสอบสมมติฐานที่ 1 สามารถสรุ ปผลการทดสอบสมมติฐานได้ดงั ตารางที่ 2

25

ตารางที่ 2 สรุ ปผลการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยส่ วนบุคคลกับการตัดสิ นใจ
ซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ผ่านระบบพาณิ ชย์ อิเล็กทรอนิกส์ ในประเทศไทย
ตัดสิ นใจซื้ออุปกรณ์ คอมพิวเตอร์ ผ่ านระบบพาณิชย์ อิเล็กทรอนิกส์ ในประเทศไทย
ปัจจัยส่ วนบุคคล

เพศ
อายุ
ระดับการศึกษา
รายได้ต่อเดือน

การรับรู้ จาก
การโปรโมท
อย่างต่ อเนื่อง

มีการขยาย
ระยะเวลา
รับประกัน

.000*
.000*
.000*
.000*

.527
.113*
.000*
.025*

จาหน่ ายสินค้าที่ มีรับประกันคืน
เกีย่ วข้ องกัน
เงินหากไม่
เป็ นเซ็ท
พอใจ
.000*
.000*
.000*
.000*

.005*
.859
.009*
.000*

มีของแถมที่
น่ าสนใจ
.000*
.000*
.000*
.000*

หมายเหตุ : ระดับนัยสาคัญ *p<0.05
สมมติฐานที่ 2 การตลาดดิจิทลั มีความสัมพันธ์ กบั การตัดสิ นใจซื้ ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์
ผ่านระบบพาณิ ชย์ อิเล็กทรอนิกส์ ในประเทศไทย
ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า การตลาดดิจิทลั ในด้าน เว็บไซค์สามารถใช้งานได้ง่าย มี
การรักษาความปลอดภัยของข้อมูลลูกค้าอย่างปลอดภัย และในบริ การหลังการขายมีเจ้าหน้าที่จาก
เว็บไซค์ติดต่อมายังลูกค้าอย่างรวดเร็ ว อีกทั้งระบบที่จาหน่ ายสิ นค้าเป็ นระบบมีความการยอมรับ
อย่างสากล รวมถึงช่องทางการชาระเงินผ่านบัตรเครดิต หรื อ Payment Gateway ที่มีความปลอดภัย
สู ง โดยมีความสัมพันธ์กบั การตัดสิ นใจซื้ ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ผ่านระบบพาณิ ชย์ อิเล็กทรอนิกส์
ในประเทศไทย ในด้าน การรับรู ้จากการโปรโมทอย่างต่อเนื่อง โดยผูใ้ ห้บริ การบริ การหลังการขาย
ด้วยการเพิ่มระยะเวลาการรับประกัน อีกทั้งยังมีสินค้าเกี่ยวข้องกันแล้วจาหน่ ายเป็ นกลุ่มในราคา
ประหยัด พร้อมทั้งการคืนเงินหากไม่พอใจในสิ นค้าที่ซ้ื อไป และของแถมที่น่าสนใจก็มีผลต่อการ
ตัดสิ นใจซื้ออีกด้วย
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ตารางที่ 3 สรุ ปผลการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างการตลาดกับการตัดสิ นใจซื้อ
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ผ่านระบบพาณิ ชย์ อิเล็กทรอนิกส์ ในประเทศไทย

การตลาดดิจิทัล

ตัดสิ นใจซื้ออุปกรณ์ คอมพิวเตอร์ ผ่ านระบบพาณิชย์ อิเล็กทรอนิกส์ ในประเทศไทย
การรับรู้ จาก
มีการขยาย จาหน่ ายสินค้าที่ มีรับประกันคืน มีของแถม
การโปรโมท
ระยะเวลา
เกีย่ วข้ องกันเป็ น
เงินหากไม่
ที่น่าสนใจ
อย่างต่ อเนื่อง รับประกัน
เซ็ท
พอใจ
.000*
.001*
.000*
.001*
.000*
.000*
.002*
.000*
.876
.000*

เว็บไซค์ใช้งานง่าย
ข้อมูลส่ วนตัวมีความ
ปลอดภัย
ติดต่อจากเว็บไซค์รวดเร็ ว
.015*
ระบบเป็ นที่ยอมรับ
.000*
บริ การชาระเงินผ่านบัตร
.007*
เครดิต
หมายเหตุ : ระดับนัยสาคัญ *p<0.05

.000*
.000*
.000*

.000*
.000*
.000*

.259*
.287*
.000*

.001*
.000*
.000*
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บทที่ 5
สรุปผลการวิจัย อภิปรายผลและข้ อเสนอแนะ
ความเป็ นมาและความสาคัญของปัญหา
จากการศึกษาปั จจัย การตลาดดิ จิทลั ที่มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ผ่าน
ระบบพาณิ ชย์ อิเล็กทรอนิกส์ ในประเทศไทย ซึ่งสรุ ปผลการวิจยั และอภิปรายผล ดังนี้
5.1 สรุ ปปลการวิจยั
5.2 อภิปรายผลการวิจยั
5.3 ข้อเสนอแนะ
5.1 สรุผลการวิจัย
ผลการวิ จ ัย พบว่า ผูบ้ ริ โ ภคที่ มี ผ ลการตัด สิ น ใจซื้ อ อุ ป กรณ์ ค อมพิ ว เตอร์ ผ่า นระบบ
พาณิ ชย์ อิเล็กทรอนิกส์ ในประเทศไทย จานวน 400 คน จาแนกตามลักษณะปัจจัยส่ วนบุคลล พบว่า
ผูบ้ ริ โภคส่ วนใหญ่เป็ นเพศชาย คิดเป็ นร้อยละ 61.50 มีอายุระหว่าง 20-30 ปี คิดเป็ นร้อยละ 49.80 ที่
อยู่ในระดับการศึกษาในช่วงปริ ญญาตรี ถึง 61.80 โดยมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนอยูท่ ี่ 10,000 – 20,000
ต่อเดือน คิดเป็ นร้อยละ 31.30
จากผลการวิ จ ัย พบว่า ผูบ้ ริ โ ภคตัด สิ น ใจซื้ อ อุ ป กรณ์ ค อมพิ ว เตอร์ ผ่า นระบบพาณิ ช ย์
อิเล็กทรอนิกส์ ในประเทศไทย โดยให้ความสาคัญต่อปั จจัยด้านการบริ การส่ วนบุคคลอยูใ่ นระดับดี
( = 4.07 S.D.=0.958) เมื่อพิจารณารายละเอียดในแต่ละด้านพบว่า ผูบ้ ริ โภคที่ตดั สิ นใจซื้ออุปกรณ์
คอมพิวเตอร์ ผ่านระบบพาณิ ชย์ อิเล็กทรอนิ กส์ ในประเทศไทย ให้ความสาคัญต่อ ปั จจัยด้านการ
บริ การส่ วนบุคคล ( = 4.21 S.D. = 0.991) รองลงมาคือ ช่ องทางการชาระเงิ น ( = 4.00 S.D =
0.945) และให้ความสาคัญต่ อปั จ จัย ด้านช่ องทางในการจัด จ าหน่ ายน้อยที่ สุด ( = 3.99 S.D. =
0.939) แสงผลดังตารางที่ 1
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ตารางที่ 1 การตลาดดิจิทลั ที่มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ผ่านระบบ
พาณิ ชย์ อิเล็กทรอนิกส์ ในประเทศไทย
ปัจจัยทางตลาดดิจิทัล

𝑥̅

S.D.

การแปลค่ า

ลาดับ

1. ปัจจัยด้านการบริ การส่ วนบุคคล

4.21

0.991

มาก

1

2. ช่องทางการชาระเงิน
3. ช่องทางการในการจัดจาหน่าย

4.00
3.99

0.945
0.939

มาก
มาก

2
3

รวม

4.07

0.958

5.2 อภิปรายผลการวิจัย
5.2.1 ปั จจัย การตลาดดิ จิทลั ที่ มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ ออุปกรณ์ คอมพิวเตอร์ ผ่านระบบ
พาณิ ชย์ อิเล็กทรอนิกส์ ในประเทศไทย
ผลการวิ จ ัย พบว่ า ผู ้บ ริ โภคที่ ตัด สิ น ใจซื้ อ อุ ป กรณ์ ค อมพิ ว เตอร์ ผ่ า นระบบพาณิ ช ย์
อิ เ ล็ก ทรอนิ ก ส์ ในประเทศไทย ให้ค วามส าคัญ ต่ อ การตลาดดิ จิ ทัล อยู่ใ นระดับ มาก ทั้ง นี้ เป็ น
เพราะว่าการแข่งขันด้านการตลาดดิจิทลั นั้นมีคู่แข่งรายใหม่เกิดขึ้นจานวนมาก และรู ปแบบของ
สิ นค้าที่ใกล้เคียงกัน ทาให้ผบู ้ ริ โภคมีตวั เลือกที่เพิ่มมากขึ้น โดยคิดจากความแตกต่างของการบริ การ
และราคาเป็ นหลัก หากผูค้ ้ารายใดสามารถจัด ทาโปรโมชั่น ลด แลก แจกแถม ได้โดนใจของ
กลุ่มเป้าหมายได้ดีกว่า จะทาให้ประสบผลสาเร็ จในการประกอบธุรกิจบนโลกดิจิทลั ซึ่ งสอดคล้อง
กับ (Kotler, 2012) กล่าวไว้วา่ ขั้นตอนในการตัดสิ นใจซื้อเป็ นลาดับขั้นตอนในการตัดสิ นใจซื้อของ
ผูบ้ ริ โภคผ่านกระบวนการ 5 ขั้นตอนในการตัดสิ นใจซื้ อ คือ การรับรู ้ถึงปั ญหา การแสวงหาข้อมูล
การประเมิ น ผลทางเลื อก การตัด สิ น ใจซื้ อ และพฤติ ก รรมภายหลังการซื้ อ ซึ่ ง แสดงให้เ ห็ น ว่า
กระบวนการซื้อจริ ง ๆ และมีผลกระทบหลังจากการซื้อ
5.2.2 ปั จจัย ปั จจัยส่ วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึ กษา ระดับรายได้ต่อเดื อน มี
ความสัมพัน ธ์กับการตัด สิ น ใจซื้ อ อุปกรณ์ ค อมพิว เตอร์ ผ่านระบบพาณิ ชย์ อิ เ ล็ก ทรอนิ ก ส์ ใน
ประเทศไทย
ผลการวิ จ ัย พบว่ า การตัด สิ น ใจในการซื้ อ อุ ป กรณ์ ค อมพิ ว เตอร์ ผ่ า นระบบพาณิ ช ย์
อิเล็กทรอนิกส์ที่แตกต่างกันออกไป โดยตีความได้วา่ เพศชาย จะมีการตัดสิ นใจซื้อสิ นค้าที่มากกว่า
เพศหญิง เมื่อรับรู ้จากการโปรโมท และการได้รับการขยายระยะเวลารับประกันเพิ่มขึ้น อีกทั้งการ
จัดเซ็ทสิ นค้าที่สามารถใช้ได้ดว้ ยกันอย่างคุม้ ค่า ตลอดจนบริ การหลังการขาย และความน่าเชื่อถือ
ของช่องทางการชาระเงิน สอดคล้องกับ จุฑารัตน์ เกียรติรัศมี (2528) ในด้านปั จจัยส่ วนบุคคลและ
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ปั จจัยทางการตลาดในด้านของ เพศ อายุ ระดับการศึกษา ระดับรายได้ต่อเดือน และการยอมรับ
เทคโนโลยี ทั้งด้านการใช้งานและความปลอดภัย
5.3 ข้ อเสนอแนะ
จากผลการศึกษาพบว่า ผูบ้ ริ โภคที่ตดั สิ นใจซื้ ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ผ่านระบบพาณิ ชย์
อิเลคทรอนิ กส์ ในประเทศไทย คือ การยอมรับในเทคโนโลยีท้ งั ในด้านของความปลอดภัย และ
ประสบการณ์ที่ดีในการใช้งาน โดยผูอ้ อกแบบระบบจาเป็ นต้องคานึงถึงประสบการณ์ของผูใ้ ช้งาน
เป็ นหลักโดยอ้างอิ งหลัก UX/UI เป็ นพื้นฐานสาคัญ และความรวดเร็ วในการทางานของระบบ
สุ ดท้ายที่ขาดไม่ได้เลยคือการติดตามและตรวจสอบจากผูใ้ ห้บริ การ เป็ นบริ การหลังการขายซึ่ งจะ
สามารถสร้างความประทับใจให้กบั ผูบ้ ริ โภคจะเกิดการบอกต่อ และกลับมาซื้ อซ้ าอีกรอบในคราว
ถัดไปจากที่กล่าวมานี้จะเป็ นกระบวนการวนลูปแบบไม่มีสิ้นสุ ด
ข้ อเสนอแนะในการวิจัยครั้งนี้
จากผลการศึกษาพบว่า ผูบ้ ริ โภคที่ตดั สิ นใจซื้ ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ผ่านระบบพาณิ ชย์
อิเลคทรอนิ กส์ ในประเทศไทย คือ การยอมรับในเทคโนโลยีท้ งั ในด้านของความปลอดภัย และ
ประสบการณ์ที่ดีในการใช้งาน โดยผูอ้ อกแบบระบบจาเป็ นต้องคานึงถึงประสบการณ์ของผู ้ ใช้งาน
เป็ นหลักโดยอ้างอิ ง หลัก UX/UI เป็ นพื้นฐานสาคัญ และความรวดเร็ วในการทางานของระบบ
สุ ดท้ายที่ขาดไม่ได้เลยคือการติดตามและตรวจสอบจากผูใ้ ห้บริ การ เป็ นบริ การหลังการขายซึ่ งจะ
สามารถสร้างความประทับใจให้กบั ผูบ้ ริ โภคจะเกิดการบอกต่อ และกลับมาซื้ อซ้ าอีกรอบในคราว
ถัดไปจากที่กล่าวมานี้จะเป็ นกระบวนการวนลูปแบบไม่มีสิ้นสุ ด
ข้ อเสนอแนะในการศึกษาครั้งต่ อไป
จากผลการศึกษาในครั้งนี้พบว่าสิ่ งที่เปลี่ยนไปตามกาลเวลาและเทคนิคการทาการตลาดใน
รู ปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นมาใหม่ผศู ้ ึกษาในครั้งถัดไปจากนี้ควรสารวจเทคนิคและปั จจัยใหม่ๆที่เกิดขึ้น
ณ เวลานั้นแล้วทาการขยายความ แต่สิ่งที่ขาดไม่ได้เลยเป็ นพื้นฐานคือความปลอดภัยของระบบที่
ต้องมีการพัฒนาควบคู่กนั ไป
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ภาคผนวก
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แบบสอบถามเพื่อการวิจัย
ปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
ผ่านระบบพาณิ ชย์อิเล็กทรอนิกส์ ในประเทศไทย
แบบสอบถามนี้เป็ นส่ วนหนึ่งของวิชาการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
หลักสู ตรบริ หารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาบริ หารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสยาม
ข้อมูลที่ได้จะถูกนาไปใช้เฉพาะทางด้านการศึกษาค้นคว้าเพื่อประโยชน์ทางด้านการศึกษาเท่านั้น
...........................................................
ส่ วนที่ 1 สถานภาพส่ วนบุคคลของผู้บริโภค
คาชี้แจง โปรดทาเครื่ องหมาย
ลงไปในช่ อง □ เพียง 1 ช่ อง ตามความเป็ นจริง
1. เพศ
□ 1.ชาย
□ 2.หญิง
2. อายุ
□ 1. ต่ากว่า 20 ปี
□ 2. อายุ 20 - 30 ปี
□ 3. อายุ 31 – 40 ปี
□ 4. อายุ 41 - 50 ปี
□ 5. อายุ 50 ปี ขึ้นไป
3. ระดับการศึกษา
□ 1. ต่ากว่าปริ ญญาตรี
□ 2. ปริ ญญาตรี
□ 3. สู งกว่าปริ ญญาตรี
4. ระดับรายได้ต่อเดือน
□ 1. ต่ากว่า 10,000 บาท
□ 2. รายได้ 10,000 – 20,000 บาท
□ 3. รายได้ 20,001 – 30,000 บาท
□ 4. รายได้ 30,000 บาทขึ้นไป
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ส่ วนที่ 2 ปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่ อการตัดสิ นใจซื้ออุปกรณ์ คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์ ผ่านระบบพาณิชย์ อเิ ล็กทรอนิกส์ ในประเทศไทย
คาชี้แจง โปรดทาเครื่ องหมาย
ลงไปในช่ องระดับความพึงพอใจของท่ านเพียงคาตอบเดียว
มากที่สุด หมายถึง
มีปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสิ นใจมากที่สุด
มาก
หมายถึง
มีปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสิ นใจมาก
ปานกลาง หมายถึง
มีปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสิ นใจปานกลาง
น้อย
หมายถึง
มีปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสิ นใจน้อย
น้อยที่สุด หมายถึง
มีปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสิ นใจน้อยที่สุด/ไม่มีเลย

ข้ อ

5
6

คาถาม
ปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้อ
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
ผ่านระบบพาณิ ชย์อิเล็กทรอนิกส์ ในประเทศไทย
ปัจจัยด้ านผลิตภัณฑ์
สิ นค้าที่เลือกซื้อผ่านระบบออนไลน์มีความ
หลากหลาย
สิ นค้าที่เลือกซื้อผ่านระบบออนไลน์ตรงตามความ
ต้องการ

7

สิ นค้าที่เลือกซื้อผ่านระบบออนไลน์มีคุณภาพดี

8

สิ นค้าที่เลือกซื้อผ่านระบบออนไลน์มีรายละเอียด
สิ นค้าที่ครบถ้วน ชัดเจน

9

สิ นค้าที่เลือกซื้อผ่านระบบออนไลน์มีรีววิ สิ นค้า
จานวนมากน่าเชื่อถือได้

10

สิ นค้าที่เลือกซื้อผ่านระบบออนไลน์เป็ นสิ นค้าที่มี
ชื่อเสี ยงเป็ นที่ยอมรับในระดับสากล

11

สิ นค้าที่เลือกซื้อผ่านระบบออนไลน์มีความแตกต่าง
กับการซื้อที่ร้านแบบปกติ

ระดับความคิดเห็น
5
4
3
2
1
มาก มาก ปาน น้ อย น้ อย
ที่สุด
กลาง
ที่สุด
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ข้ อ
13
14
15
16

17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

คาถาม
5
4
3
2
1
ปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้อ
มาก มาก ปาน น้ อย น้ อย
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
ที่สุด
กลาง
ที่สุด
ผ่านระบบพาณิ ชย์อิเล็กทรอนิกส์ ในประเทศไทย
ระบบออนไลน์ที่เลือกใช้บริ การมีการระบุราคาที่
ชัดเจน ไม่ตอ้ งอินบ็อกซ์ถาม
เลือกซื้อสิ นค้าผ่านระบบออนไลน์เพราะค่าจัดส่ ง
สิ นค้าเหมาะสมและเป็ นธรรม
มีส่วนลด และคูปอง เมื่อซื้อผ่านระบบออนไลน์ทา
ให้สามารถซื้อสิ นค้าได้ถูกกว่าร้านทัว่ ไป
มีการสะสมแต้มในแต่ละครั้งของการสัง่ ซื้อ เพื่อใช้
เป็ นส่ วนลดในการซื้อครั้งต่อไป
ปัจจัยการส่ งเสริมทางการตลาด
จะซื้อสิ นค้าเมื่อได้รับส่ วนลด หรื อคูปองส่ วนลด
จะซื้อสิ นค้าเมื่อรับรู ้จากการโปรโมทอย่างต่อเนื่อง
จะซื้อสิ นค้าเมื่อขยายการรับประกันที่มากขึ้น
เลือกซื้อสิ นค้ามีการจับกลุ่มเป็ นเซ็ทอย่างคุม้ ค่า
มีรับประกันคืนเงินหากไม่พอใจในสิ นค้า
มีของแถมที่น่าสนใจ
ปัจจัยด้ านช่ องทางการจัดจาหน่ าย
ระบบออนไลน์ที่เลือกเป็ นที่นิยม และมีการแนะนา
เว็บไซต์ที่เลือกติดอันดับ 1ใน10 การค้นหาอันดับ
แรกๆ บน ใน Google
ระบบออนไลน์หรื อเว็บไซต์ที่เลือกประมวลผลเร็ ว
ถูกต้องแม่นยา อ่านรายละเอียดง่ายชัดเจน
สัง่ ซื้อผ่านระบบออนไลน์ได้ง่ายไม่ซบั ซ้อน
ปัจจัยช่ องทางการชาระเงิน
สามารถชาระเงินผ่านบัตรเดบิต เครดิต และช่องทาง
PaymentGateway อื่นๆ ผ่านระบบออนไลน์ได้
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ข้ อ
29
31
32
33

34
35

คาถาม
5
4
3
2
1
ปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้อ
มาก มาก ปาน น้ อย น้ อย
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
ที่สุด
กลาง
ที่สุด
ผ่านระบบพาณิ ชย์อิเล็กทรอนิกส์ ในประเทศไทย
ระบบออนไลน์ที่เลือกตัวตนสามารถตรวจสอบได้
ปัจจัยด้ านการยอมรับเทคโนโลยี
เว็บไซต์ใช้งานง่าย
เว็บไซต์ออกแบบสวยงามน่าดึงดูดใจ
เว็บไซต์สามารถช่วยให้ผบู ้ ริ โภคสัง่ ซื้อสิ นค้าได้ง่าย
ขึ้น
ปัจจัยด้ านความปลอดภัยและความน่ าเชื่ อถือ
เว็บไซต์มีการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของผูบ้ ริ โภค
อย่างปลอดภัย
เว็บไซต์มีระบบการชาระเงินที่ปลอดภัย

36 เว็บไซต์สามารถติดตามสถานะการสัง่ ซื้อได้สะดวก
และปลอดภัย
ปัจจัยด้ านการบริการส่ วนบุคคล
37 เว็บไซต์มีทีมงานติดต่อกับลูกค้าเป็ นรายบุคคลได้
สะดวกและรวดเร็ ว เช่นคุยผ่านแชทบล็อค, ไลน์
แอด, อีเมล์, ระบบฝากข้อความ (inbox)
38 เว็บไซต์มีทีมงานให้คาแนะนาอย่างเหมาะสม
39 เว็บไซต์มีทีมงานช่วยแก้ปัญหาให้ลูกค้าได้ทนั ที
เมื่อเกิดความผิดพลาด ด้านการสัง่ ซื้อ หรื อจัดส่ ง
40 เว็บไซต์มีการติดตามบริ การหลังการขายอย่าง
สม่าเสมอ เช่น สามารถประเมิณความพึงพอใจการ
การสัง่ ซื้อ และบริ การได้

36

ส่ วนที่ 3 การตัดสิ นใจซื้ออุปกรณ์ คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ อเิ ล็กทรอนิกส์ ผ่านระบบพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ ในประเทศไทย
คาชี้แจง โปรดทาเครื่ องหมาย
ลงไปในช่ องระดับความพึงพอใจของท่ านเพียงคาตอบเดียว

ข้ อ

คาถาม
ปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้อ
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
ผ่านระบบพาณิ ชย์อิเล็กทรอนิกส์ ในประเทศไทย

41

ท่านไม่ลงั เลที่จะซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และ
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ ผ่านเว็บไซต์

42

ท่านมีความตั้งใจที่จะซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และ
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ ผ่านเว็บไซต์

ระดับความคิดเห็น
5
4
3
2
1
มาก มาก ปาน น้ อย น้ อย
ที่สุด
กลาง
ที่สุด

*** ขอบพระคุณที่ท่านกรุ ณาสละเวลาในการตอบแบบสอบถาม ***
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ประวัติผู้วจิ ัย
ชื่อ-สกุล

นายสุ รวิชญ์ ศรี คาร

วัน/เดือน/ปี เกิด

วันที่ 2 มีนาคม พ.ศ.2532

ประวัติการศึกษา

สาเร็ จการศึกษา ปริ ญญาตรี สาขาการจัดการเทคโนโลยีการผลิตและ
สารสนเทศ คณะวิทยาลัยอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าพระนครเหนือ และได้ศึกษาต่อในระดับปริ ญญามหาบัณฑิต สาขา
บริ หารธุรกิจ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสยาม ในปี การศึกษา 2562

ประวัติการทางาน

บริ ษทั เอส.เจ สกรู ไทย จากัด 2560 จนถึงปัจจุบนั

