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                  นารินทร  สารบุมา* 
               ผูชวยศาสตราจารย ดร.อดิลลา พงศย่ีหลา** 
 

บทคัดยอ 
การศึกษาวิจัยเร่ือง ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอพฤติกรรมการซื้อสินคาผานอินเทอรเน็ตของ

ประชาชนลาว มีวัตถุประสงค เพ่ือ 1. ศึกษาพฤติกรรมการซื้อสินคาผานอินเทอรเน็ตของ

ประชาชนลาว และ 2. เปรียบเทียบพฤติกรรมการซื้อสินคาผานอินเทอรเน็ตจําแนกตามปจจัยสวน

บุคคลของประชาชนชาวลาว ประชากร คือ ประชาชนชาวลาวท่ีมีอายุ 20 ปข้ึนไปที่เคยใชบริการ

ซื้อสินคาผานทางอินเทอรเน็ต และอาศัยอยูในประเทศลาว กําหนดจํานวน 400 คน เคร่ืองมือท่ี

ใชในการเก็บขอมูล คือ แบบสอบถามโดยวิธีการสรางแบบสอบถามออนไลนผานอินเทอรเน็ต 

สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก ความถ่ี รอยละ คาเฉล่ีย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทํา

การทดสอบสมมติฐานดวยสถิติ Chi-square ผลการวิจัย สรุปไดวา 

1. ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศชาย มีอายุระหวาง 21 - 30 ปมากท่ีสุด 

และสวนใหญมี สถานะโสด  มีระดับการศึกษาปริญญาตรีมากท่ีสุด และ ประกอบอาชีพ นักเรียน

นักศึกษามากท่ีสุด และรองลงมาไมทํางาน และรายไดตอเดือนอยูท่ีไมเกิน 15,000 บาท  

(3721892.83กีบลาว) 

2. พฤติกรรมการซ้ือสินคาผานอินเทอรเน็ต ผูซื้อสินคาผานอินเทอรเน็ตชาวลาวซื้อ

สินคาดวยความถ่ีในการซื้อสินคาผานอินเทอรเน็ต 6 เดือนข้ึนไปตอคร้ัง โดยสวนใหญซื้อของ

ราคาเฉล่ียต่ํากวา 1,000 บาท ชําระเงินโดยวิธีนัดเจอกันตามสถานท่ีตางๆมากท่ีสุด ประเภท

สินคาท่ีซื้อลาสุดคือสินคาแฟช่ันเคร่ืองแตงกาย เคร่ืองสําอาง สวนใหญตนเองมีอิทธิพลตอการซื้อ

สินคา เหตุผลท่ีตัดสินใจซ้ือสินคาผานอินเทอรเน็ตเพราะมีความสะดวกในการซื้อสินคามากท่ีสุด 

สวนใหญคิดวาการสงเสริมการตลาดท่ีมีผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาผานระบบอินเทอรเน็ตคือ 

การโฆษณาสินคาท่ีดึงดูด มักจะส่ังซื้อสินคาท่ีบาน ซึ่งใชงานอินเทอรเน็ตเฉล่ีย 1-2 ช่ัวโมง สวน

ใหญนิยมเขาเว็บไซต Social Networkในชวงค่ํา โดยสวนใหญเช่ือใจผูขายสินคาในระดับปานกลาง 

และมีแนวโนมท่ีจะกลับมาซ้ือสินคาผานระบบอินเทอรเน็ตในอนาคต 

3. ปจจัยสวนบุคคลดานเพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได

ตอเดือน มีอิทธิพล ตอพฤติกรรมการซื้อสินคาผานระบบอินเทอรเน็ตท่ีระดับนัยสําคัญ 0.05 

 

 

* นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตสาขาธุรกิจอาเซียน มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย 

** ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธหลัก 
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1. บทนํา 
ในชวงท่ีผานมาเร่ืองราวเก่ียวกับ AEC เปนประเด็นท่ีหลายคนจับตามองท้ังในแง

โอกาสและความทาทายในดานการคา และการลงทุน ดังนั้นความเขาใจถึงพฤติกรรมการใชจาย

และการดําเนินชีวิตของผูบริโภคท่ีเปล่ียนแปลงไปจากในอดีตเปนปจจัยสําคัญ ซึ่งหากจับแนวโนม

ของการบริโภคไดถูกท่ี ก็จะเปนโอกาสในการเขาไปเจาะตลาดและรับมือกับการแขงขันไดไมยาก

นักในยุคดิจิตอลเชนนี้ จึงควรที่จะตองศึกษาพฤติกรรมการบริโภคสินคาออนไลนและสําหรับ

อาเซียนการซื้อสินคาผานอินเทอรเน็ตไมไดเปนชองทางใหม แตนับวันจะมีอิทธิพลตอการเลือกซื้อ

สินคาของผูบริโภคมากข้ึน เนื่องจากอุปกรณท่ีทันสมัยตางๆ ชวยใหผูบริโภคเขาถึงขอมูลสินคา

และบริการตางๆ ไดงายข้ึน สําหรับ อาเซียนแมการเขาถึงอินเทอรเน็ตและคอมพิวเตอรของ

ประชากรยังไมสูงนัก แตมีแนวโนมเพ่ิมข้ึนตอเนื่อง โดยจํานวนผูใชอินเทอรเน็ตของอาเซียน

เติบโตถึงราว 30% ตอปในชวงป 2000-2011(สุทธาภา อมรวิวัฒน, 2555)  และอีกชองทางที่

นาจับตามองคือ โทรศัพทมือถือซึ่งเติบโตเร็ว โดยในประชากร 100 คน มีจํานวนโทรศัพทมือถือ

โดยเฉลี่ยถึงราว 72 เคร่ือง ซึ่งนาจะมีสวนชวยสนับสนุนใหการซื้อสินคาออนไลนขยายตัวดี

สอดคลองกับผลสํารวจของ MasterCard Worldwide เก่ียวกับพฤติกรรมการซ้ือสินคาออนไลน

ในชวงตนป 2012 ท่ีผูบริโภคในกลุมตลาดเกิดใหมมีสัดสวนของการซ้ือสินคาออนไลนเพ่ิมข้ึน

มาก โดยเฉพาะไทยที่สูงถึงราว 80% ใกลเคียงกับจีน เกาหลี และมาเลเซีย โดยสัดสวนของผูซื้อ

สินคาผานโทรศัพทมือถือของไทยเพ่ิมข้ึนมาอยูท่ีราว 60% (สุทธาภา อมรวิวัฒน, 2555)  

สะทอนวาการขายสินคาผานชองทางมือถือนาจะเขาถึงผูบริโภคใน ASEAN ไดไมยากนัก ไม

เพียงแตธุรกิจท่ีไมมีหนารานเทานั้น แตธุรกิจท่ีมีหนารานก็ใหความสําคัญกับชองทางการขายอื่นๆ 

(multichannel) มากข้ึน โดยเฉพาะชองทางออนไลนซึ่งจะเปนชองทางเสริมในการขาย รวมถึงทํา

การตลาด โดยการเปลี่ยนแปลงขอมูลสินคาและบริการใหทันสมัยอยูเสมอ กิจกรรมสงเสริมการ

ขายผาน SMS, fanpageหรือ applicationตางๆ ซึ่งมีสวนชวยเพ่ิมยอดขายและทําใหลูกคานึกถึง

รานหรือย่ีหอนั้นๆ กอน ท้ังนี้ Forrester research (สุทธาภา อมรวิวัฒน, 2555) เคยมีการสํารวจ

พบวา การขายผานหลากหลายชองทางจะทําใหมีรายรับมากกวาการขายเพียงชองทางเดียวถึงส่ี

เทา 

 
2. วัตถุประสงคของการศึกษา 

1. เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการซื้อสินคาผานอินเทอรเน็ตของผูบริโภคชาวลาว

dfdfdfdfdfdfd2. เพ่ือเปรียบเทียบพฤติกรรมการซื้อสินคาผานอินเทอรเนต็จําแนกตามปจจัยสวน

บุคคลของผูบริโภคชาวลาวกดกกกกกกกกกกดกดกดกดกดกดกดกดก 
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3. อุปกรณและวิธีการดําเนินการวิจัย 

1. ประชากรกดกดกดกดกดกดกดกดกดกดกดกดดกดกกดกดกดกดกดกดกดกดกด

กดกดกกดก   ประชากรที่ใชในคร้ังนี้คือ ประชากรชาวลาวท่ีมีอายุ 20 ปข้ึนไปท่ีเคยใชบริการซื้อ

สินคาผานทางอินเทอรเน็ต และอาศัยอยูในประเทศลาว 

2. ตัวอยางกดกดกดกดกดกดกดดกดกดกดกดดกดกดกดกดกดกดกดกดกดดกดก

ดกดกดดกกด ทําการกําหนดขนาดตัวอยาง (Sample Size) ดังรายละเอียดตอไปนี้เนื่องจากไม

ทราบจํานวนประชากรท่ีแนนอน ทางผูวิจยัจึงใชสูตรคํานวณทางสถิตดิังนี ้= ∗(1 − ∗)(Zα/2)2
 

3. ขอมูลท่ีใชในการวิจัยแหลงขอมูลท่ีรวบรวมเพ่ือการศึกษามีดังตอไปนี้ 
ขอมูลปฐมภูมิ เปนขอมูลท่ีไดมาจากการเก็บแบบสอบถามจากตัวอยาง จํานวน 

400 ชุด 

4. เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัยกดกดกดกดกดกดกดกดกดกดกดกดกดกดกดกดกดกด

กดกดกดกดกลักษณะแบบสอบถาม ในการศึกษาคร้ังนี้ใชแบบสอบถาม เปนเคร่ืองมือในการเก็บ

รวบรวมขอมูล โดยแบงออกเปน 2 สวน ประกอบดวย  กดกดกกกกกกกกกกดกดกดกดกดดก

ดกดกดกดกสวนท่ี 1 ปจจัยสวนบุคคลประกอบไปดวย เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับ

การศึกษา อาชีพ รายไดตอเดือน โดยประมาณ ลักษณะคําถามเปนการเลือกตอบโดยทั่วไปตาม

ประเภทของขอมูลเก่ียวกับสถานภาพของผูตอบแบบสอบถามจํานวน 5 ขอกดกดกดกดกดกดดก

ดกดกดกดดกสวนท่ี 2 ปจจัยขอมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการใชอินเทอรเน็ตไดแก ความถ่ีในการซื้อ

สินคาผานอินเทอรเน็ตใน 1 เดือน วิธีการชําระเงินเม่ือทานซื้อสินคาผานทางระบบอินเทอรเน็ต 

ประเภทสินคาท่ีทานซื้อผานระบบอินเทอรเน็ตท่ีซื้อลาสุด บุคคลท่ีมีอิทธิพลตอการซื้อสินคาผาน

ระบบอินเทอรเน็ตเหตุผลท่ีทานตัดสินใจซ้ือสินคาผานระบบอินเทอรเน็ต เวลาเฉล่ียในการใชงาน

อินเทอรเน็ตตอคร้ัง ในอนาคตทานมีแนวโนมจะซื้อสินคาผานระบบอินเทอรเน็ตอีกหรือไม 

ชวงเวลาใดท่ีทานใชงานอินเตอรเน็ตในการส่ังซื้อสินคาผานระบบอินเทอรเน็ตมากท่ีสุด ความไว

เนื้อเช่ือใจของทานตอผูขายสินคาผานอินเทอรเน็ต 

การตรวจสอบเคร่ืองมือ เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัยคร้ังนี้เปนแบบสอบถามและได

ดําเนินการตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหาจากผูเช่ียวชาญกอนนําไปใชจริงกดกกดกดกดกดกดก 

 

4.  สรุปผลการวิจัยกด 
 

 4.1  ขอมูลดานประชากรศาสตรของตัวอยางที่ตอบแบบสอบถาม 

ตัวอยางชาวลาวท่ีตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศชายมีอายุระหวาง 21- 30 ป

สถานะภาพโสดมีระดับการศึกษาปริญญาตรีประกอบอาชีพ นักเรียนนักศึกษา และไมทํางาน 
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 4.2  ขอมูลดานพฤติกรรมการซื้อสินคาผานอินเทอรเน็ตกด 

ผูซื้อสินคาผานอินเทอรเน็ตชาวลาวท่ีตอบแบบสอบถามสวนใหญมีความถ่ีในการซื้อ

สินคาผานอินเทอรเน็ต 6 เดือนข้ึนไปตอคร้ังโดยซื้อของราคาเฉล่ียต่ํากวา 1000 บาท โดยชําระ

เงินโดยวิธีนัดเจอกันตามสถานท่ีตางๆประเภทสินคาที่ซื้อลาสุดคือสินคาแฟช่ันเคร่ืองแตงกาย 

เคร่ืองสําอาง โดยคิดวาตนเองมีอิทธิพลตอการซื้อสินคา เหตุผลท่ีตัดสินใจซื้อสินคาผาน

อินเทอรเน็ตเพราะมีความสะดวกในการซื้อสินคาสวนใหญคิดวาการสงเสริมการตลาดท่ีมีผลตอ

การตัดสินใจซื้อสินคาผานระบบอินเทอรเน็ตคือ การโฆษณาสินคาท่ีดึงดูดมักจะส่ังซื้อสินคาท่ีบาน 

ซึ่งใชงานอินเทอรเน็ตเฉล่ีย 1-2 ช่ัวโมงสวนใหญนิยมเขาเว็บไซต Social Networkในชวงค่ํา โดย

สวนใหญเช่ือใจผูขายสินคาในระดับปานกลาง และมีแนวโนมท่ีจะกลับมาซื้อสินคาผานระบบ

อินเทอรเน็ตในอนาคตdfd 

 

 4.3  การวิเคราะหความสัมพันธระหวางปจจัยสวนบุคคลกับพฤติกรรมการซื้อสินคา
ผานระบบอินเตอรเน็ต    

ผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวางปจจัยสวนบุคคลพบวา ปจจัยสวนบุคคลมี

อิทธิพลตอพฤติกรรมการซื้อสินคาผานระบบอินเทอรเน็ต โดยมีรายละเอียดดังนี้กกกกกกกกกก

กกกกกก ปจจัยสวนบุคคลดานเพศ มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการซื้อสินคาผานระบบอินเทอรเน็ต

ในทุกดาน ไดแกความถ่ีในการซื้อสินคาราคาเฉล่ียของสินคาท่ีซื้อผานทางอินเทอรเน็ต วิธีการ

ชําระเงินเม่ือซื้อสินคาประเภทสินคาท่ีซื้อลาสุด บุคคลที่มีอิทธิพลตอการซื้อสินคาเหตุผลท่ี

ตัดสินใจซ้ือสินคา การสงเสริมการตลาดท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือสินคาผานระบบอินเทอรเน็ต

สถานท่ีส่ังซื้อสินคาผานระบบอินเทอรเน็ตเวลาเฉลี่ยในการใชงานอินเทอรเน็ตตอคร้ัง เว็บไซตท่ี

นิยมเขาชวงเวลาใดท่ีเขาใชอินเทอรเน็ตและแนวโนมจะซ้ือสินคาผานระบบอินเทอรเน็ตในอนาคต 

ปจจัยสวนบุคคลดาน อายุ มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการซื้อสินคาผานระบบอินเทอรเน็ต

ในดาน ความถ่ีในการซื้อสินคาราคาเฉล่ียของสินคาท่ีซื้อผานทางอินเทอรเน็ต วิธีการชําระเงินเม่ือ

ซื้อสินคาประเภทสินคาท่ีซื้อลาสุด บุคคลท่ีมีอิทธิพลตอการซื้อสินคาเหตุผลท่ีตัดสินใจซื้อสินคา 

การสงเสริมการตลาดท่ีมีผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาผานระบบอินเทอรเน็ตสถานท่ีส่ังซื้อสินคา

ผานระบบอินเทอรเน็ตเวลาเฉล่ียในการใชงานอินเทอรเน็ตตอคร้ัง เว็บไซตท่ีนิยมเขาชวงเวลาใดท่ี

เขาใชอินเทอรเน็ต และความไวเนื้อเช่ือใจผูขายในการส่ังซื้อสินคากก 

ปจจัยสวนบุคคลดาน สถานภาพสมรส มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการซื้อสินคาผานระบบ

อินเทอรเน็ตในทุกดาน ไดแกความถ่ีในการซื้อสินคาราคาเฉลี่ยของสินคาท่ีซื้อผานทาง

อินเทอรเน็ต บุคคลท่ีมีอิทธิพลตอการซื้อสินคาเหตุผลท่ีตัดสินใจซื้อสินคา การสงเสริมการตลาดท่ี

มีผลตอการตัดสินใจซ้ือสินคาผานระบบอินเทอรเน็ตสถานท่ีส่ังซื้อสินคาผานระบบอินเทอรเน็ต

เวลาเฉล่ียในการใชงานอินเทอรเน็ตตอคร้ัง เว็บไซตท่ีนิยมเขาชวงเวลาใดท่ีเขาใชอินเทอรเน็ตและ

แนวโนมจะซ้ือสินคาผานระบบอินเทอรเน็ตในอนาคตกก 
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ปจจัยสวนบุคคลดาน ระดับการศึกษา มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการซื้อสินคาผานระบบ

อินเทอรเน็ตในดาน ความถ่ีในการซื้อสินคาราคาเฉล่ียของสินคาท่ีซื้อผานทางอินเทอรเน็ต วิธีการ

ชําระเงินเม่ือซื้อสินคาประเภทสินคาท่ีซื้อลาสุด บุคคลที่มีอิทธิพลตอการซื้อสินคาเหตุผลท่ี

ตัดสินใจซ้ือสินคา การสงเสริมการตลาดท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือสินคาผานระบบอินเทอรเน็ต

สถานท่ีส่ังซื้อสินคาผานระบบอินเทอรเน็ตเวลาเฉลี่ยในการใชงานอินเทอรเน็ตตอคร้ัง เว็บไซตท่ี

นิยมเขาชวงเวลาใดท่ีเขาใชอินเทอรเน็ต และความไวเนื้อเช่ือใจผูขายในการส่ังซื้อสินคากก 

ปจจัยสวนบุคคลดาน อาชีพ มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการซื้อสินคาผานระบบ

อินเทอรเน็ตในทุกดาน ไดแกความถ่ีในการซื้อสินคาราคาเฉลี่ยของสินคาท่ีซื้อผานทาง

อินเทอรเน็ต วิธีการชําระเงินเม่ือซื้อสินคาประเภทสินคาท่ีซื้อลาสุด บุคคลที่มีอิทธิพลตอการซื้อ

สินคาเหตุผลท่ีตัดสินใจซื้อสินคา การสงเสริมการตลาดท่ีมีผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาผานระบบ

อินเทอรเน็ตสถานที่ส่ังซื้อสินคาผานระบบอินเทอรเน็ตเวลาเฉล่ียในการใชงานอินเทอรเน็ตตอคร้ัง 

เว็บไซตท่ีนิยมเขาชวงเวลาใดท่ีเขาใชอินเทอรเน็ตและแนวโนมจะซื้อสินคาผานระบบอินเทอรเน็ต

ในอนาคต 

ปจจัยสวนบุคคลดาน รายไดตอเดือน มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการซื้อสินคาผานระบบ

อินเทอรเน็ตในทุกดาน ไดแก ความถ่ีในการซื้อสินคาราคาเฉลี่ยของสินคาท่ีซื้อผานทาง

อินเทอรเน็ต วิธีการชําระเงินเม่ือซื้อสินคาประเภทสินคาท่ีซื้อลาสุด บุคคลที่มีอิทธิพลตอการซื้อ

สินคาเหตุผลท่ีตัดสินใจซื้อสินคา การสงเสริมการตลาดท่ีมีผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาผานระบบ

อินเทอรเน็ตสถานท่ีส่ังซื้อสินคาผานระบบอินเทอรเน็ตเวลาเฉล่ียในการใชงานอินเทอรเน็ตตอคร้ัง 

เว็บไซตท่ีนิยมเขาชวงเวลาใดท่ีเขาใชอินเทอรเน็ตและแนวโนมจะซื้อสินคาผานระบบอินเทอรเน็ต

ในอนาคต 

 
5. อภิปรายผลการวิจัยกด 

จากผลการศึกษาปจจัยสวนบุคคลท่ีมีอิทธิพลตอพฤติกรรมการซ้ือสินคาผานระบบ

อินเทอรเน็ต พบวาปจจัยสวนบุคคลดาน เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได 

ตอเดือน มีอิทธิพลตอ พฤติกรรมการซื้อสินคาผานระบบอินเทอรเน็ตในดาน ความถ่ีในการซื้อ

สินคาราคาเฉลี่ยของสินคาท่ีซื้อผานทางอินเทอรเน็ต วิธีการชําระเงินเม่ือซื้อสินคาประเภทสินคาท่ี

ซื้อลาสุด บุคคลที่มีอิทธิพลตอการซื้อสินคาเหตุผลท่ีตัดสินใจซ้ือสินคา การสงเสริมการตลาดท่ีมี

ผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาผานระบบอินเทอรเน็ตสถานท่ีส่ังซื้อสินคาผานระบบอินเทอรเน็ตเวลา

เฉล่ียในการใชงานอินเทอรเน็ตตอคร้ัง เว็บไซตท่ีนิยมเขาชวงเวลาใดที่เขาใชอินเทอรเน็ตและ

แนวโนมจะซ้ือสินคาผานระบบอินเทอรเน็ตในอนาคต โดยผูวิจัยสามารถอภิปรายผลการวิจัยได

ดังนี้ 

เพศ มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการซื้อสินคาผานระบบอินเทอรเน็ต โดยเพศหญิงมี

แนวโนมท่ีจะซื้อสินคาบอยกวาเพศชายเนื่องจากเพศหญิงมีความตองการในดานของแฟช่ันท่ีสูง 
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โดยที่เพศหญิงมักจะซ้ือสินคาผานระบบอินเทอรเน็ตในราคาท่ีไมสูงมากนัก ท้ังนี้อาจเปนเพราะ

เพศหญิงซื้อสินคาบอยเพราะหากซื้อสินคาในราคาสูงมากนักอาจทําใหไมสามารถมีเงินในการซ้ือ

สินคาคร้ังถัดไป แตเพศชายนั้นมักจะซื้อสินคาในราคาท่ีสูงกวาเพศหญิง เพศหญิงมักจะเลือก

วิธีการชําระเงินโดยนัดเจอกันตามสถานท่ีตางๆ เพศชายก็เชนเดียวกันมักจะเลือกวิธีนัดเจอกัน

ตามสถานท่ีตางๆ แตชําระโดยบัตรเครดิต และโอนเงินผานธนาคาร ท้ังนี้อาจเนื่องมาจาก เพศ

ชายท่ีตอบแบบสอบถามเปนผูท่ีมีการงานท่ีม่ันคงซึ่งสามารถมีบัตรเครดิตและเอทีเอ็มได ซึ่งสินคา

ท่ีผูหญิงมักเลือกซื้อจะเปนสินคาประเภทสินคาแฟช่ันเคร่ืองแตงกาย เคร่ืองสําอางท้ังนี้อาจ

เนื่องมาจาก เพศหญิงเปนเพศท่ีรักสวยรักงาม แตเพศชายจะเปนสินคาประเภทสินคา

อิเล็กทรอนิกส เพศหญิงมีแนวโนมท่ีจะไดรับอิทธิพลในการซื้อสินคาจากเพื่อนหรือเพ่ือนรวมงาน

มากกวาเพศชาย เพศชายจะชอบการสงเสริมการตลาดประเภทสวนลดราคาสินคา ในขณะท่ีเพศ

หญิงชอบการโฆษณาสินคาท่ีดึงดูด เพศชายใชเวลาในการใชงานอินเทอรเน็ตนานกวาเพศหญิง 

โดยเพศหญิงนิยมเขาเว็บไซต Social Network ในขณะท่ีเพศชายนิยมเขาท้ัง Social Network และ 

Google และเพศหญิงมีแนวโนมท่ีจะซื้อสินคาผานระบบอินเทอรเน็ตในอนาคตมากกวาเพศชาย 

ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ ศิริเพ็ญ มโนศิลปกร (2551) ไดศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอการซื้อสินคา

และบริการผานชองทางพาณิชย อิเล็กทรอนิกส พบวา เพศของผูซื้อมีผลตอการใหความสําคัญตอ

ปจจัยดานสวนประสมการตลาดในการซื้อสินคาและบริการผานชองทาง พาณิชยอิเล็กทรอนิกส 

โดยการศึกษาคร้ังนี้พบวา เพศชายซื้อสินคาในราคาสูงกวาเพศหญิง เพศหญิงซื้อสินคาแฟช่ัน แต

เพศชาย ซื้อสินคาอิเล็กทรอนิกสกดกด 

อายุ มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการซื้อสินคาผานระบบอินเทอรเน็ต โดยผูท่ีอายุมากมี

แนวโนมท่ีจะซื้อสินคาในราคาท่ีสูงกวาผูท่ีอายุนอย ซึ่งผูท่ีอายุมากมักจะเลือกวิธีการชําระเงินโดย

บัตรเครดิต และโอนเงินผานธนาคาร และผูท่ีอายุนอยมักจะเลือกวิธีนัดเจอกันตามสถานท่ีตางๆ 

ผูท่ีอายุนอยมักจะไดรับอิทธิพลในการซื้อสินคาจากเพ่ือนหรือเพ่ือนรวมงาน มากกวาผูท่ีอายุมาก 

โดยผู ท่ีอายุนอยเห็นวาการสงเสริมการตลาดประเภทการโฆษณาสินคาท่ีดึงดูดมีผลตอการ

ตัดสินใจซื้อสินคาผานระบบอินเทอรเน็ตมากท่ีสุด ขณะท่ีผูท่ีมีอายุมากเห็นวาสวนลดสินคา และ

การจัดสงสินคามีผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาผานระบบอินเทอรเน็ตมากท่ีสุด โดยผูท่ีอายุนอย

มักจะใชเวลากับการใชงานอินเทอรเน็ต และมีแนวโนมท่ีจะซื้อสินคาผานระบบอินเทอรเน็ตใน

อนาคตมากกวาผูท่ีอายุมากกวา ท่ีเปนเชนนี้เพราะวาผูท่ีมีอายุมากมักจะมีอาชีพการงานท่ีม่ันคง มี

ภาระหนาท่ีและความรับผิดชอบ และมีรายไดท่ีสูงกวา ทําใหมีเวลานอยจึงไมสามารถออกไปซ้ือ

สินคาตามศูนยการคาไดมากนักดังนั้นผูท่ีมีอายุมากจึงนิยมซื้อสินคาผานระบบอินเทอรเน็ต โดย

มักจะชําระเงินผานทางการโอนเงิน หรือบัตรเครดิตเพ่ือเปนการประหยัดเวลาแทนการตองออกไป

ขางนอกเพ่ือซื้อสินคา ในขณะท่ีผูท่ีมีอายุนอยมักจะเลือกวิธีชําระเงินโดยนัดเจอกันตามสถานท่ีตาง 

เพราะผูท่ีมีอายุนอยมักจะยังไมมีบัตรเครดิต และมีรายไดนอยจึงรับความเสี่ยงไดนอยกวาผูท่ีอายุ

มากกวาจึงเลือกวิธีนัดเจอกันตามสถานท่ีตางๆเพ่ือตรวจสอบความถูกตอง และคุณภาพของสินคา
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จนแนใจแลวคอยชําระเงิน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของทัณฑิมา เช้ือเขียว (2550) ไดศึกษา

พฤติกรรมในการซื้อสินคาและบริการผานเว็บไซตพาณิชย อิเล็กทรอนิกสของผูบริโภคในจังหวัด

เชียงใหมพบวา อายุมีอิทธิพลตอพฤติกรรมในการซื้อสินคาและบริการผานเว็บไซตพาณิชย โดยผู

ท่ีอายุมากมักจะซ้ือสินคาในราคาเฉลี่ยท่ีสูงกวาผูท่ีอายุนอยกวา อยางมีนัยสําคัญ 0.5dfdfd 

สถานภาพทางการสมรส มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการซื้อสินคาผานระบบอินเทอรเน็ต 

โดยผูท่ีสถานภาพโสด และหยาราง หมายแยกกันอยู  มักจะไดรับอิทธิพลในการซื้อสินคาจากญาติ 

ครอบครัว และเพ่ือน โดยท่ีมีเหตุผลในการซื้อสินคาผานระบบอินเทอรเน็ตคือมีความสะดวกใน

การซื้อสินคา แตวาผู ท่ี มีสถานภาพสมรสมักจะได รับอิทธิพลในการซื้อสินคาผานระบบ

อินเทอรเน็ตจากตนเอง และมีเหตุผลในการซื้อสินคาผานระบบอินเทอรเน็ตคือ ราคาสินคาต่ํากวา

ในหาง ท้ังนี้เนื่องมาจากผูท่ีสมรสแลวเปนผูท่ีมีภาระครอบครัวจําเปนตองเปรียบเทียบราคา และ

เลือกสินคาท่ีราคุมคาและประหยัด สวนผูท่ีมีสถานภาพโสดมักจะเห็นวาสงเสริมการตลาดประเภท

การโฆษณาสินคาท่ีดึงดูดมีผลตอการตัดสินใจซ้ือสินคาผานระบบอินเทอรเน็ต เนื่องจากไมมีภาระ

มากจึงเห็นการโฆษณาเปนสําคัญ แตผูท่ีมีสถานภาพสมรส หรือ หยาราง หมาย และแยกกันอยู 

มักจะเห็นวาสงเสริมการตลาดประเภทการจัดสงสินคามีผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาผานระบบ

อินเทอรเน็ตมากท่ีสุด ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ ศิริเพ็ญ มโนศิลปกร (2551) ไดศึกษาปจจัย

ท่ีมีผลตอการซื้อสินคาและบริการผานชองทางพาณิชย อิเล็กทรอนิกส พบวา สถานภาพ ผูซื้อมีผล

ตอการใหความสําคัญตอปจจัยดานสวนประสมทางการตลาดในการซ้ือสินคาและบริการผาน

ชองทางพาณิชยอิเล็กทรอนิกสกดกด 

ระดับการศึกษา มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการซื้อสินคาผานระบบอินเทอรเน็ต โดยผูท่ีมี

ระดับการศึกษาต่ํากวาระดับปริญญาตรีจะมีความถ่ีในการซื้อสินคา มากกวาผูท่ีมีระดับการศึกษา

ตั้งแตปริญญาตรีข้ึนไป โดยผูท่ีมีระดับการศึกษาตั้งแตปริญญาตรีข้ึนไปมักจะซื้อสินคาในราคาท่ี

สูงและไดรับอิทธิพลในการซื้อสินคาจากครอบครัว ญาติ และเพ่ือน ไมมากนัก แตผูท่ีมีระดับ

การศึกษาต่ํากวาระดับปริญญาตรีมักจะซ้ือสินคาในราคาที่ต่ํากวา และไดรับอิทธิพลในการซื้อ

สินคาจากครอบครัว ญาติ และเพ่ือนมากกวา โดยผูท่ีมีระดับการศึกษาตั้งแตปริญญาตรีข้ึนไปมัก

ใชเวลาในการใชอินเทอรเน็ตตอคร้ังคอนขางมาก และมักจะเขาเว็บไซต Google และ Social 

Network แตผูท่ีมีระดับการศึกษาต่ํากวาปริญญาตรีมักใชเวลาในการใชอินเทอรเน็ตตอคร้ัง

คอนขางนอยและมักจะเขา Social Network เพียงอยางเดียว ท่ีเปนเชนนี้เพราะวาผูท่ีมีความรูมาก

มักจะมีกระบวนการคิดท่ีมีเหตุผล ทําใหเวลาจะซื้อสินคาจะตองทําการหาความรูเพ่ิมเติม ซึ่งใน

ปจจุบันมักจะหาความรูผานทาง Google ทําใหใชเวลากับอินเทอรเน็ตมากในการหาความรู ซึ่ง

สอดคลองกับงานวิจัยของ ศิริเพ็ญ มโนศิลปกร (2551) ไดศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอการซื้อสินคา

และบริการผานชองทางพาณิชย อิเล็กทรอนิกส พบวา ระดับการศึกษา ผูซื้อมีผลตอการให

ความสําคัญตอปจจัยดานสวนประสมทางการตลาดในการซื้อสินคาและบริการผานชองทาง 
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พาณิชยอิเล็กทรอนิกส ท้ังนี้ผูท่ีมีศึกษาสูงสามารถคนหาและเขาถึงรายละเอียดของสินคาไดดีและ

สามารถเปรียบเทียบราคาไดดีดวยเชนกัน 

อาชีพ มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการซื้อสินคาผานระบบอินเทอรเน็ต โดยผูท่ีอาชีพ

ขาราชการรัฐวิสาหกิจ พนักงานบริษัทเอกชน และประกอบธุรกิจสวนตัว มักจะซ้ือสินคาบอย และ

มูลคาของสินคามากกวาผูท่ีมีอาชีพ นักเรียนนักศึกษา และไมทํางาน ซึ่งผูท่ีมีอาชีพขาราชการ

รัฐวิสาหกิจพนักงานบริษัทเอกชน และประกอบธุรกิจสวนตัวจะใชเวลาในการใชอินเทอรเน็ตตอ

คร้ังนอยกวาผูท่ีมีอาชีพ นักเรียนนักศึกษา และไมทํางาน ท่ีเปนเชนนี้เพราะวาผูท่ีมีขาราชการ

รัฐวิสาหกิจพนักงานบริษัทเอกชน และประกอบธุรกิจสวนตัว มักจะมีรายไดประจํา ทําใหมีกําลัง

ซื้อท่ีสูงกวาผูท่ียังไมทํางาน ดังนั้นจึงทําใหผูท่ีมีอาชีพสามารถซื้อสินคาไดบอยกวาผูท่ียังไมมีอาชีพ 

และสามารถซื้อสินคาท่ีมีมูลคาสูงกวาผูท่ียังไมมีอาชีพ สวนผูท่ีมีอาชีพ นักเรียนนักศึกษา และไม

ทํางาน มักจะมีเวลาวางมากกวาผูท่ีมีอาชีพขาราชการรัฐวิสาหกิจพนักงานบริษัทเอกชน และ

ประกอบธุรกิจสวนตัว ดังนั้นจึงมีเวลาวางในการใชอินเทอรเน็ตมากกวาผู ท่ีประกอบอาชีพ

ขาราชการรัฐวิสาหกิจพนักงานบริษัทเอกชน และประกอบธุรกิจสวนตัวซึ่งมีเวลานอยกวากลุม

นักศึกษา  

รายไดตอเดือน มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการซื้อสินคาผานระบบอินเทอรเน็ต โดยผูท่ีมี

รายไดมากกวา 15,000 บาทข้ึนไปจะซ้ือสินคาบอย และซื้อสินคาท่ีมีมูลคาสูงกวา เม่ือเทียบกับผู

ท่ีมีรายไดนอยกวา 15,000 บาท โดยผูท่ีมีรายไดนอยกวา 15,000 บาทมักจะไดรับอิทธิพลใน

การซื้อสินคาจาก ญาติ ครอบครัว และเพ่ือน มากกวาผูท่ีมีรายไดมากกวา 15,000 บาท ท้ังนี้อาจ

เนื่องมาจากผูท่ีมีรายไดนอยจําเปนตองใครครวญใหรอบคอบกอนซื้อสินคาเพราะมีรายไดจํากัดจึง

ตองหาขอมูลจากญาติครอบครัว และเพ่ือน อีกท้ังผูท่ีมีรายไดไมเกิน 20,000 บาท เห็นวาการ

สงเสริมการตลาดประเภทการโฆษณาสินคาท่ีดึงดูดมีผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาผานระบบ

อินเทอรเน็ตมากท่ีสุด แตผูท่ีมีรายไดมากกวา 20,000 บาท เห็นวาการสงเสริมการตลาดประเภท

สวนลดสินคามีผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาผานระบบอินเทอรเน็ตมากท่ีสุด 

 
6. ขอเสนอแนะกดก 
 

 6.1  ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใชกดกด 

  ปจจัยท่ีมีผลตอพฤติกรรมการซื้อสินคาผานอินเทอรเน็ตของผูบริโภคชาวลาว 

1. ผลจากการศึกษาพบวาพฤติกรรมการซื้อสินคาผานอินเทอรเน็ตของผูบริโภคชาว
ลาว สวนมากจะซ้ือสินคาท่ีราคาต่ํากวา 1,000บาท ดังนั้นผูประกอบการท่ีขายสินคาทาง

อินเทอรเน็ตจะตองเลือกสินคาท่ีมีราคาไมเกิน 1,000บาท มาขาย 
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2. ผลจากการศึกษาพบวาสินคาสวนใหญเปนสินคาแฟช่ันเคร่ืองแตงกายและ
เคร่ืองสําอาง ดังนั้นผูประกอบการควรจัดเตรียมสินคาประเภทนี้เปนหลักและทําการโฆษณาใหนา

ดึงดูดใจเพราะจากการศึกษาพบวาการโฆษณามีผลมากท่ีสุด 

3. ผลจากการศึกษาพบวาวิธีการชําระเงินจะนัดเจอกันตามสถานท่ีตางๆดังนั้น
ผูประกอบการควรเลือกสถานท่ีท่ีผูซื้อไดรับความสะดวกมากท่ีสุดเนื่องจากการศึกษาพบวาเหตุผล

ของการตัดสินใจซื้อสินคาเพราะความสะดวกและผูขายควรปฏิบัติตนใหเปนท่ีไวเนื้อเช่ือใจเพราะ

จากการศึกษาพบวาความไวเนื้อเช่ือใจของผูขายในการส่ังซื้อสินคายังอยูในระดับปานกลาง 

4. ผลจากการศึกษาพบวาเว็บไซนท่ีนิยมเขาคือ Social Network เปนเครือขายของ

การขายสินคาดังนั้นผูประกอบการควรท่ีจะใช Social Network เปนเครือขายหลักในการขายสินคา 

5. ผลจากการทดสอบสมมุติฐานพบวา เพศมีอิทธิพลตอการซื้อสินคาผานระบบ
อินเทอรเน็ตเพศชายซื้อสินคาในราคาท่ีสูงกวาเพศหญิงดังนั้นผูประกอบการจึงควรท่ีจะเสนอ

สินคาราคาสูงสําหรับเพศชายและสินคาราคาต่ําสําหรับเพศหญิง 

 
 6.2  ขอเสนอแนะในการวิจัยคร้ังตอไป 

1. ควรทําการศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอพฤติกรรมการซ้ือสินคาผานอินเทอรเน็ตของ

ประชาชนพ้ืนท่ี และประเทศอื่นๆ ท่ีนาสนใจ และทําใหงานวิจัยเก่ียวกับปจจัยท่ีมีผลตอพฤติกรรม

การซื้อสินคาผานอินเทอรเน็ตของประชาชน มีความถูกตอง และนาเช่ือถือ 

2. ควรทําการศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอพฤติกรรมการซ้ือสินคาผานอินเทอรเน็ตของ

ประชาชนชาวลาว โดยเพ่ิมขนาดตัวอยางใหมีขนาดใหญข้ึน และทําการศึกษาปจจยัอ่ืนๆเพ่ิมเติมท่ี

คาดวาจะมีผลตอพฤติกรรมการซ้ือสินคาผานระบบอินเทอรเน็ตท่ีนอกเหนือจาการศึกษาในคร้ังนี้ 

เพ่ือเปนการยืนยันผลการวิจัย และทําใหงานวิจัยในคร้ังนี้มีความสมบูรณย่ิงข้ึนก 
ดกด 
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วันท่ี 19 กุมภาพันธ 2557, จาก http://blog.eduzones.com/rabbitsmile/123600 
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ศูนยวิจัยธุรกิจและเศรษฐกิจอีสาน คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแกน:สืบคนวันท่ี 20 

กุมภาพันธ 2557, จาก http://www.thai-aec.com/387#ixzz2rKQspg3e 

มองตลาดสินคาอุปโภคบริโภคใน สปป.ลาว.  สืบคนวันท่ี 25 กุมภาพันธ 2557, จาก

http://www.nongbualamphu.go.th/th/index.php?option=com_kunena&func=vie

w&catid=4 &id=656&Itemid=53                       

ส่ือโฆษณาในป2552 และคาดการณป 2553.  สืบคนวันท่ี 3 เมษายน 2557, จาก

http://www.marketingoops.com/media-ads/ads-review/ 

Royal Thai Embassy Vientiane , Lao PDR.Retrieved March12, 2014, from 

http://www.thaisavannakhet.com/vientiane/th/cooperation/cooperation3/ 
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