
ปจจัยสวนประสมการตลาดที่มีอิทธิพลตอการซ้ือสินคาและบริการผาน
อินเตอรเน็ตของผูบริโภคชาวไทย 

พรพรรณ  สุวรรณรักษกูล*                    
ผศ.ดร.อดิลลา พงศย่ีหลา** 

 

บทคัดยอ 
 การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือ 1) ศึกษาพฤติกรรมการซื้อสินคาและบริการผาน

อินเตอรเน็ตของผูบริโภคชาวไทย 2) ศึกษาปจจัยสวนบุคคลท่ีมีอิทธิพลตอพฤติกรรมการซื้อ

สินคาและบริการผานอินเตอรเน็ตของผูบริโภคชาวไทย3) ศึกษาเปรียบเทียบความคิดเห็น

เก่ียวกับปจจัยสวนประสมการตลาดท่ีมีอิทธิพลตอการซื้อสินคาและบริการผานอินเตอรเน็ตของ

ผูบริโภคชาวไทย จําแนกตามปจจัยสวนบุคคล วิธีการวิจัยนี้เปนการวิจัยเชิงสํารวจ โดยใช

แบบสอบถามเปนเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอมูล โดยประชากรคือผูบริโภคชาวไทยที่ซื้อสินคา

และบริการผานอินเตอรเน็ต ใชตัวอยางจํานวน 385ชุดเก็บขอมูลโดยใชแบบสอบถามโดยเลือก

ตัวอยางแบบวิธีตามความสะดวก โดยแจกแบบสอบถามทางอินเตอรเน็ตโดยความสมัครใจ สถิติ

ท่ีใชในการวิจัยคือสถิติเชิงพรรณนา ไดแก คารอยละ คาเฉล่ีย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติเชิง

อนุมาน คือ ไค-แสควร (Chi-square) t – test และ F – test 

 จากผลการศึกษาพบวา ปจจัยสวนประสมการตลาดมีอิทธิพลตอการซื้อสินคาและ

บริการผานอินเตอรเน็ต ท้ังในภาพเฉล่ียรวมและรายละเอียดยอยโดยมีอิทธิพลอยูในระดับมาก 

และเม่ือจัดอันดับระดับอิทธิพลตอการซื้อสินคาและบริการผานอินเตอรเน็ตจากมากไปนอยท่ีสุด

ไดผลดังนี้ ดานความสะดวก (Convenience)ดานการแกปญหาใหลูกคา (Customer Solution)

ดานตนทุน (Customer Cost) และดานการติดตอส่ือสาร (Communication) สําหรับผลการ

ทดสอบสมมติฐานพบวา เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายไดท่ีแตกตางกัน มีอิทธิพลตอ

พฤติกรรมการซื้อสินคาและบริการผานอินเตอรเน็ตของผูบริโภคชาวไทยดานตางๆ ดังนี้ เหตุผลท่ี

ส่ังซื้อสินคาประเภทสินคาท่ีส่ังซื้อความถ่ีในการส่ังซื้อสินคาชวงเวลาท่ีส่ังซื้อสินคาชวงวันท่ีส่ังซื้อ

สินคาจํานวนเงินท่ีใชในการสั่งซื้อสินคา และบุคคลท่ีมีอิทธิพลในการสั่งซื้อสินคา ท่ีระดับนัยสําคัญ 

0.05 และผลการทดสอบสมมติฐานพบวา ผูบริโภคท่ีมีคุณลักษณะสวนบุคคลเพศ ระดับ

การศึกษา รายไดเฉล่ียตอเดือน แตกตางกันมีความคิดเห็นตอปจจัยสวนประสมการตลาดท่ีมีผล

ตอการซื้อสินคาและบริการผานอินเตอรเน็ตในภาพรวมแตกตางกัน 

 
 
 
 
 

* นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย 
** ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ 
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1. ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
 เนื่องจากในปจจุบันวิถีชีวิตของคนในประเทศไทยไดเปล่ียนแปลงไปอยางรวดเร็ว 

ผูคนจึงตองปรับตัวใหเขากับโลกท่ีมีการพัฒนาอยางไมหยุดย้ังตามการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึน อีก

ท้ังปจจุบันอาจกลาวไดวาเปนยุคของไอทีและเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งระบบอินเตอรเน็ตไดเขามา

มีบทบาทในชีวิตประจําวันในดานตางๆ เพ่ิมมากข้ึน ท้ังเพ่ือการติดตอส่ือสาร การทํางาน ความ

บันเทิง และการทําธุรกิจ รวมถึงการซื้อขายออนไลนอีกดวย โดยเทคโนโลยีสมัยใหมมี

ความกาวหนาอยางรวดเร็ว ท้ังคอมพิวเตอรและโทรศัพทมือถือก็สามารถเช่ือมโยงเขากับระบบ

อินเตอรเน็ตเพ่ือใชงานไดอยางสะดวกสบายมากข้ึนไมวาจะอยูแหงไหน เพราะในปจจุบันมี

เครือขายของระบบสัญญาณอินเตอรเน็ตใหบริการหลายเครือขาย อีกท้ังยังมีบริการของสัญญาณ

โทรศัพทเคล่ือนท่ีท่ีสามารถรองรับการเช่ือมตอผานระบบอินเตอรเน็ต ความเร็วสูงเพ่ิมข้ึนอยาง

แพรหลาย สงผลใหอินเตอรเน็ต ไดกระจายไปสูหลายพ้ืนท่ีไดอยางรวดเร็ว  

 โดยระบบอินเตอรเน็ต เกิดข้ึนในป พ.ศ. 2512 จากการเกิดเครือขาย ARPANET 

(Advanced Research Projects Agency Network) ซึ่งเปนเครือขายของสํานักงานโครงการวิจัย

ช้ันสูงของกระทรวงกลาโหม ประเทศสหรัฐอเมริกา และมีวัตถุประสงคหลักเพ่ือใหคอมพิวเตอร

สามารถเชื่อมตอและมีปฏิสัมพันธกันได เครือขาย ARPANET จึงถือเปนเครือขายเร่ิมแรกและได

ถูกพัฒนาใหเปนเครือขายอินเตอรเน็ตในปจจุบัน ท้ังนี้การประยุกตใชอินเตอรเน็ตในปจจุบัน

สามารถทําไดหลากหลาย เชน จดหมายอิเล็กทรอนิกส (E-Mail) การสนทนา (Chat) หรือแสดง

ความคิดเห็นในเว็บบอรด การติดตามขาวสาร การคนหาขอมูลตางๆ การดาวนโหลดเกมหรือ

เพลง รวมถึงการชมหรือเลือกซื้อสินคาออนไลน เปนตน ซึ่งแนวโนมลาสุดไดแพรขยายไปสูการใช

อินเตอรเน็ตผานโทรศัพทมือถือ (Mobile Internet) มากข้ึน (วิกิพีเดีย, 2555) 

 สําหรับการใชบริการอินเตอรเน็ตในการดําเนินธุรกิจท่ีกําลังเปนท่ีแพรหลายเปนอยาง

มากในปจจุบันคืออีคอมเมิรซ (E-commerce) ซึ่งเปนระบบการซ้ือขายสินคาหรือบริการผาน

อินเทอรเน็ตท่ีมีแรงกระตุนในการสงเสริมการคาขายจากคาใชจายในการทําเว็บไซตท่ีมีราคาถูก 

หรือไมตองเสียคาใชจายใดๆท้ังนี้ยังสามารถปรับเปล่ียนไดหลากหลายรูปแบบ และมีความ

สะดวกสบายรวดเร็ว ตลอดจนระบบการรักษาความปลอดภัยในการชําระคาสินคา นอกจากนี้  

E-commerce ยังนับเปนชองทางใหมสําหรับผูประกอบการที่ชวยสรางโอกาสในการขยายชองทาง

การคาขายใหผูประกอบการไดมากย่ิงข้ึน และเปนตัวชวยหนึ่งในการเขาถึงผูบริโภคไดงายและตรง

กลุมเปาหมายมากย่ิงข้ึน ท้ังนี้ยังเปนวิธีการที่ดีในการสรางแบรนดใหเปนท่ีรูจักอีกทางหนึ่งดวย 

เนื่องจากในปจจุบันสังคมออนไลนถือเปนส่ือหลักท่ีชวยในการโฆษณาและประชาสัมพันธไดอยาง

ดีเย่ียม และไดรับความนิยมอยางแพรหลาย ดังนั้นE-commerce จึงถือเปนอีกชองทางหน่ึงในการ

ชวยขยายแบรนด ซึ่งนํามาสูการเพ่ิมฐานลูกคาและขยายฐานธุรกิจออกไปอีกดวย(พีระพงษ ปรีดา

ชม, 2553) 
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 จากความนิยมในการทําธุรกิจผานกลยุทธทางการตลาดของสินคาออนไลนในปจจุบัน 

จึงสงผลใหการทําธุรกิจผานทาง E-commerce เปนตลาดท่ีมีความนาสนใจอยางย่ิงและผูบริโภค

ยังสามารถหาซื้อสินคาท่ีแตกตางหลากหลายและราคาถูกอีกดวย ท้ังนี้ PayPal ซึ่งเปนธนาคาร

ออนไลนระดับโลกไดเปดเผยถึงผลการศึกษาขอมูลเชิงลึกเก่ียวกับการซื้อสินคาผานอินเตอรเน็ต

และผานโทรศัพทมือถือในประเทศไทย ซึ่งแสดงใหเห็นถึงแนวโนมและทัศนคติท่ีวาคนไทยมี

ความเช่ียวชาญในการซื้อสินคาออนไลนเปนอยางดี โดยผลการวิจัยของ PayPal ซึ่งจัดทําโดย 

บริษัท นีลเส็น พบวา ในป 2553 ขนาดของตลาดการซื้อสินคาออนไลนของประเทศไทยมีมูลคา 

14.7 พันลานบาท โดยมีจํานวนผูซื้อสินคาออนไลนคนไทยถึง 2.5 ลานคน (อายุตั้งแต 18 ปข้ึน

ไป) และมียอดใชจายเงินเฉลี่ยตอคนประมาณ 13,181 บาท โดย 71% ของยอดรวมการซ้ือ
สินคาผานระบบออนไลนท้ังหมดมาจากกลุมชนท่ีมีรายไดปานกลางในประเทศไทย ดังนั้นผูคา

ปลีกภายในประเทศจึงมีโอกาสท่ีจะแขงขันกับเว็บไซตตางประเทศ  และควรจะเรงสรางรานคา
ออนไลนเพ่ือชวงชิงสวนแบงทางการตลาดท่ีมีมูลคาสูงถึง 14.7 พันลานบาท(บริษัท อินวิส จํากัด, 

2554) 

 จากขอมูลดังกลาวขางตน แสดงใหเห็นวาตลาดการซื้อสินคาออนไลนไดเติบโตข้ึน

อยางรวดเร็วและมีมูลคาตลาดท่ีสูง ท้ังนี้อาจช้ีไดวาคนไทยมองเห็นประโยชนมากมายจากการซื้อ

สินคาและบริการผานอินเตอรเน็ตท่ีกาวเขามาเปนสวนหนึ่งในชีวิตประจําวันมากข้ึน ดังนั้นผูศึกษา

จึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาถึงปจจัยสวนประสมการตลาดท่ีมีผลตอการซื้อสินคาและบริการผาน

อินเตอรเน็ตของผูบริโภคชาวไทยเพ่ือเปนประโยชนสําหรับผูประกอบการธุรกิจดังกลาวใชเปน

แนวทางในการวางแผนการตลาดใหสอดคลองกับพฤติกรรมและตอบสนองความตองการของ

ผูบริโภคใหมากท่ีสุด ตลอดจนเพื่อเปนขอมูลท่ีเปนประโยชนกับผูท่ีมีความสนใจตอไป 

 
2. วัตถุประสงคของการวิจัย 

 1. เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการซื้อสินคาและบริการผานอินเตอรเน็ตของผูบริโภค 

ชาวไทย 
 2. เพ่ือศึกษาปจจัยสวนบุคคลท่ีมีอิทธิพลตอพฤติกรรมการซื้อสินคาและบริการผาน

อินเตอรเน็ตของผูบริโภคชาวไทย 

 3.  เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบความคิดเห็นเก่ียวกับปจจัยสวนประสมการตลาดท่ีมี

อิทธิพลตอการซ้ือสินคาและบริการผานอินเตอรเน็ตของผูบริโภคชาวไทยจําแนกตามปจจัยสวน

บุคคล 

 
3. ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

 1. สามารถนําขอมูลมาวางแผนการตลาดในการซื้อสินคาและบริการผานอินเตอรเน็ต

ของผูประกอบการรายเดิม  
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 2.  สามารถนําขอมูลท่ีศึกษามาปรับใชสําหรับผูท่ีประกอบกิจการคาขายผานชองทาง

อินเตอรเน็ตรายใหมได 

 3.  สามารถนําไปใชเปนประโยชนสําหรับผูท่ีสนใจท่ัวไป 

 
4. สมมุติฐานของการวิจัย 

  1. ปจจัยสวนบุคคลมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการซื้อสินคาและบริการผาน

อินเตอรเน็ตของผูบริโภคชาวไทย 

  2. ผูบริโภคที่มีคุณลักษณะสวนบุคคลแตกตางกันมีความคิดเห็นตอปจจัยสวน

ประสมการตลาดท่ีมีผลตอการซื้อสินคาและบริการผานอินเตอรเน็ตแตกตางกัน 

 

5.  วิธีการดําเนินการวิจัย 
 
     5.1  ประชากรและตัวอยางที่ใชในการวิจัย 
  ประชากรที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้ คือ ผูบริโภคชาวไทยท่ีซื้อสินคาและบริการผาน

อินเตอรเน็ต ซึ่งไมทราบจํานวนของประชากรท่ีแทจริงตัวอยางท่ีใชในการวิจัยคร้ังนี้ คือ ผูบริโภค

ชาวไทยท่ีซื้อสินคาและบริการผานอินเตอรเน็ตท่ีถูกคัดเลือกใหเปนตัวแทนของประชากรท้ังหมด 

จํานวน 385 ตัวอยาง โดยกําหนดระดับความเช่ือม่ันท่ี 95% 
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 5.2   กรอบแนวคิดของการวิจัย 
 
        

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 5.3  เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 
  ในการศึกษาคร้ังนี้ใชแบบสอบถาม เปนเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอมูล โดยแบง

ออกเปน 3 สวน ประกอบดวย  

  สวนท่ี 1 ปจจัยสวนบุคคลประกอบไปดวย เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ ตําแหนง

งาน  ภูมิลําเนาเดิม และรายไดเฉล่ียตอเดือน 

  สวนท่ี 2 ปจจัยขอมูลเก่ียวกับพฤติกรรมการซื้อสินคาและบริการผานอินเตอรเน็ต

ไดแกเหตุผลท่ีส่ังซื้อสินคา ประเภทสินคาท่ีส่ังซื้อ ความถ่ีในการสั่งซื้อสินคา ชวงเวลาท่ีส่ังซื้อสินคา 

ชวงวันท่ีส่ังซื้อสินคา จํานวนเงินท่ีใชในการสั่งซื้อสินคา และบุคคลท่ีมีอิทธิพลในการสั่งซื้อสินคา 

  สวนท่ี 3 ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอพฤติกรรมการซื้อสินคาและบริการผานอินเตอรเน็ต 

ไดแก  1.การแกปญหาใหลูกคา (Customer Solution) 2. ตนทุน (Customer Cost) 3.ความ

สะดวก(Convenience) 4. การติดตอส่ือสาร (Communication) 

  

ปจจัยสวนบุคคล 
1. เพศ 
2. อายุ 
3. ระดับการศึกษา 
4. อาชีพ 
5. ตําแหนงงาน 
6.รายไดเฉล่ียตอเดือน 
 

พฤติกรรมของผูใชบริการ 
1. เหตุผลที่สั่งซื้อสินคา 
2. ประเภทสินคาที่สั่งซื้อ 
3. จํานวนเงินที่ใชในการสั่งซื้อสินคา  
4. ความถ่ีในการสั่งซื้อสินคา 
5. ชวงเวลาที่สั่งซื้อสินคา 
6. ชวงวันที่สั่งซื้อสินคา 
7. บุคคลที่มีอิทธิพลในการสั่งซื้อสินคา 

ปจจัยทางการตลาด 

1. การแกปญหาใหลูกคา (Customer Solution) 
2. ตนทุน (Customer Cost)  
3. ความสะดวก (Convenience)  
4. การติดตอสื่อสาร (Communication)  
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 5.4  การวิเคราะหขอมูล 
  1.  นําแบบสอบถามทั้งหมดจํานวน 385 ชุดมาลงรหัสโดยใหคะแนนน้ําหนักดังนี้ 

   5 หมายถึง มีอิทธิพลมากท่ีสุด     

   4 หมายถึง มีอิทธิพลมาก      

   3 หมายถึง มีอิทธิพลปานกลาง     

   2 หมายถึง มีอิทธิพลนอย     

   1 หมายถึง มีอิทธิพลนอยท่ีสุด   

  2.  นําคะแนนเฉล่ียรายขอและรายดาน เทียบเกณฑโดยกาํหนดเปนชวงคะแนนได

ดังนี้  

   คะแนนเฉล่ีย 4.50 – 5.00   มีอิทธิพลมากที่สุด      

   คะแนนเฉล่ีย 3.50 – 4.49  มีอิทธิพลมาก    

   คะแนนเฉล่ีย 2.50 – 3.49  มีอิทธิพลปานกลาง      

   คะแนนเฉล่ีย 1.50 – 2.49   มีอิทธิพลนอย     

   คะแนนเฉล่ีย 1.00 - 1.49    มีอิทธิพลนอยท่ีสุด    

  3.  นําขอมูลท่ีไดมาวิเคราะหดวยวิธีการเชิงสถิติแลวนาํมาศึกษาตามวัตถุประสงคของ

การศึกษา 

 
 5.5 สถิติที่ใชในการวิจัย 

  ผูวิจัยใชสถิติในการวิเคราะหเพ่ือใหสอดคลองกับลักษณะของขอมูล และตอบ

วัตถุประสงคดังนี้  

  1.  ปจจัยสวนบุคคล ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ ตําแหนงงาน รายได

เฉล่ียตอเดือน และขอถามเก่ียวกับพฤติกรรมการซ้ือสินคาและบริการผานอินเตอรเน็ตไดแก 

เหตุผลท่ีส่ังซื้อสินคาประเภทสินคาท่ีส่ังซื้อ ความถ่ีในการสั่งซื้อสินคา ชวงเวลาท่ีส่ังซื้อสินคา ชวง

วันท่ีส่ังซื้อสินคา จํานวนเงินท่ีใชในการสั่งซื้อสินคา และบุคคลท่ีมีอิทธิพลในการสั่งซื้อสินคา โดย

วิเคราะหขอมูลเชิงสถิติดวยความถ่ี รอยละ คาเฉล่ีย และคาคลาดเคล่ือนมาตรฐาน  

  2.  หาความสัมพันธระหวางปจจัยสวนบุคคล (เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ 

ตําแหนงงาน รายไดเฉล่ียตอเดือน) กับพฤติกรรมการซ้ือสินคาและบริการผานอินเตอรเน็ตของ

ผูบริโภคชาวไทยโดยใชสถิติไคกําลังสอง (Chi-square Statistic) 

  3.  หาความสัมพันธปจจัยสวนประสมการตลาดกับพฤติกรรมการซื้อสินคาและบริการ

ผานอินเตอรเน็ตของผูบริโภคชาวไทย โดยทําการเปรียบเทียบความแตกตางในแตละดานระหวาง

ปจจัยสวนบุคคล กับปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการซื้อสินคาและบริการผานอินเตอรเน็ตของผูบริโภค

ชาวไทยโดยผูวิจัยใชสถิติการทดสอบความแตกตางคาเฉล่ียระหวางตัวแปร 2 กลุมดวย t-test 

และการทดสอบความแปรปรวนระหวางตัวแปรมากกวา 2 กลุม ดวยคา F-test (One-way 
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ANOVA)     การทดสอบผลตางอยางมีนัยสําคัญนอยท่ีสุดดวยคา LSD (Least Significant 

Difference) 

 
6.  ผลการวิเคราะหขอมูล 
 

 6.1  ผลการวิเคราะหลักษณะสวนบุคคล  
  ในการเก็บรวบรวมขอมูลจากตัวอยางจํานวนท้ังส้ิน 385 ตัวอยาง พบวา ตัวอยางท่ี

ตอบแบบสอบถามเปนเพศหญิงมากกวาเพศชาย รอยละ 95.30 และ รอยละ 4.70 มีอายุระหวาง 

18-25 ป คิดเปนรอยละ 82.90 ระดับการศึกษาปริญญาตรี รอยละ 29.10 เปนอาชีพ พอบาน/

แมบาน/ไมทํางาน รอยละ 50.60 มีรายไดเฉล่ียตอเดือนไมเกิน 10,000 บาท รอยละ 60.26 

 
 6.2 ผลการวิเคราะหพฤติกรรมการการซื้อสินคาและบริการผานอินเตอรเน็ตของ
ผูบริโภคชาวไทย 

  จากวิจัยพบวา เลนอินเตอรเน็ตในแตละวันมากกวา 6 ช่ัวโมงรอยละ 53.50 เขาเว็ป

ไซต Twitter  รอยละ 75.30 เลนอินเตอรเน็ตคร้ังลาสุดท่ีบาน คิดเปนรอยละ 83.90 เลน

อินเตอรเน็ตคร้ังลาสุดผานโทรศัพทมือถือ คิดเปนรอยละ 51.70 เหตุผลท่ีส่ังซื้อสินคาและบริการ

ผานอินเตอรเน็ต เพราะการเลือกซื้อสินคาทําไดงายและสะดวกรวดเร็วคิดเปนรอยละ 42.90 

ส่ังซื้อซีดี ดีวีดี เพลง และภาพยนตร ผานอินเตอรเน็ตลาสุด คิดเปนรอยละ 41.00 เขาไปส่ังซื้อ

สินคาและบริการผานอินเตอรเน็ตคร้ังลาสุดท่ีบาน คิดเปนรอยละ 91.70 ส่ังซื้อสินคาและบริการ

ผานอินเตอรเน็ตคร้ังลาสุดผานโทรศัพทมือถือ คิดเปนรอยละ 42.10 ใชเงินในการสั่งซื้อสินคา

และบริการในแตละคร้ังไมเกิน 1,000 บาท คิดเปนรอยละ 70.90 ส่ังซื้อสินคาและบริการผาน

อินเตอรเน็ตไมเกิน 1 คร้ังตอเดือนคิดเปนรอยละ 50.40 ส่ังซื้อสินคาและบริการผานอินเตอรเน็ต

ชวงค่ํา คิดเปนรอยละ 60.30 ส่ังซื้อสินคาและบริการผานอินเตอรเน็ตชวง วันหยุด เสาร-อาทิตย

คิดเปนรอยละ 62.90 ตนเองมีสวนสําคัญท่ีทําใหตัดสินใจสั่งซื้อสินคาและบริการผานทาง

อินเตอรเน็ต คิดเปนรอยละ 79.70  

 

 6.3  ผลการวิเคราะหปจจัยสวนประสมการตลาดท่ีมีผลตอการซื้อสินคาและบริการผาน
อินเตอรเน็ตของผูบริโภคชาวไทย 
  พบวา ปจจัยสวนประสมการตลาดมีอิทธิพลตอการซื้อสินคาและบริการผาน

อินเตอรเน็ต ท้ังในภาพเฉลี่ยรวมและรายละเอียดยอยโดยมีอิทธิพลอยูในระดับมาก  และเม่ือจัด

อันดับระดับอิทธิพลตอการซื้อสินคาและบริการผานอินเตอรเน็ต จากมากไปนอยท่ีสุดไดผลดังนี้ 

ดานความสะดวก (Convenience) ดานการแกปญหาใหลูกคา (Customer Solution) ดานตนทุน 

(Customer Cost) และดานการติดตอส่ือสาร (Communication) ตามลําดับ 
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 6.4 ผลการทดสอบสมมติฐาน 
  ผลการทดสอบสมมติฐานท่ี 1 พบวา เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายไดของ

ผูบริโภค มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการซ้ือสินคาและบริการผานอินเตอรเน็ตของผูบริโภคชาวไทย

ดานตางๆ ดังนี้คือ เหตุผลท่ีส่ังซื้อสินคา ประเภทสินคาท่ีส่ังซื้อ ความถ่ีในการส่ังซื้อสินคา 

ชวงเวลาท่ีส่ังซื้อสินคา ชวงวันท่ีส่ังซื้อสินคา จํานวนเงินท่ีใชในการสั่งซื้อสินคา และบุคคลท่ีมี

อิทธิพลในการสั่งซื้อสินคา ท่ีระดับนัยสําคัญ 0.05 

  ผลการทดสอบสมมติฐานท่ี 2 พบวา ผูบริโภคท่ีมีคุณลักษณะสวนบุคคลเพศ ระดับ

การศึกษา รายไดเฉล่ียตอเดือน แตกตางกันมีความคิดเห็นตอปจจัยสวนประสมการตลาดท่ีมีผล

ตอการซื้อสินคาและบริการผานอินเตอรเน็ตในภาพรวมแตกตางกัน 

 
7.  อภิปรายและขอเสนอแนะ 
  ผลการศึกษาวิจัยในคร้ังนี้ พบวา ส่ังซื้อสินคาและบริการผานอินเตอรเน็ตคร้ังลาสุดท่ี

บาน ส่ังซื้อสินคาและบริการผานอินเตอรเน็ตคร้ังลาสุดผานโทรศัพทมือถือ ส่ังซื้อสินคาและ

บริการผานอินเตอรเน็ตไมเกิน 1 คร้ังตอเดือนส่ังซื้อสินคาและบริการผานอินเตอรเน็ตชวงค่ํามาก

ท่ีสุด ส่ังซื้อสินคาและบริการผานอินเตอรเน็ตชวง วันหยุดเสาร-อาทิตยมากที่สุด ท้ังนี้อาจ

เนื่องมาจากการสั่งซื้อสินคาและบริการผานอินเตอรเน็ตมักใชเวลาในการเลือกชมและตัดสินใจ

คอนขางนาน การใชเวลาท่ีบานทําใหผูบริโภคไมตองกังวลกับเร่ืองคาใชจายหากเลนอินเตอรเน็ตท่ี

ราน เร่ืองงานหรือเวลา และวันเสาร-อาทิตย ก็ยังเปนวันหยุดพักผอนอีกดวย  

  ผลการวิเคราะหปจจัยสวนประสมการตลาดท่ีมีผลตอการซื้อสินคาและบริการผาน

อินเตอรเน็ตของผูบริโภคชาวไทยพบวา ปจจัยสวนประสมการตลาดมีอิทธิพลตอการซื้อสินคาและ

บริการผานอินเตอรเน็ต โดยมีอิทธิพลอยูในระดับมาก  และดานความสะดวก (Convenience) มี

ระดับอิทธิพลตอการซื้อสินคาและบริการผานอินเตอรเน็ตมากท่ีสุด ท้ังนี้อาจเนื่องมาจากผูบริโภค

ไมจําเปนตองเดินทางออกนอกบาน ทําใหไมส้ินเปลืองเงินและประหยัดเวลา สามารถเลือกซื้อและ

เปรียบเทียบราคาสินคาไดอยางสะดวกและรวดเร็วตามตองการ 

  ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา ผูบริโภคที่มีอายุแตกตางกันมีความคิดเห็นตอปจจัย

สวนประสมการตลาดท่ีมีผลตอการซื้อสินคาและบริการผานอินเตอรเน็ตในภาพรวมไมแตกตาง

กัน ท้ังนี้อาจเนื่องมาจากผูบริโภคมีมุมมองในการตัดสินใจเลือกซื้อไมตางกัน ผูท่ีอายุมากกวา

อาจจะชอบการซื้อสินคาและบริการผานอินเตอรเน็ตเหมือนผูท่ีมีอายุนอยกวา แตอาจมีความ

ตองการบริโภคหรือซื้อสินคาทีมีแบรนดแตกตางกันได และผูบริโภคท่ีมีรายไดเฉล่ียตอเดือน

แตกตางกันมีความคิดเห็นตอปจจัยสวนประสมการตลาดท่ีมีผลตอการซื้อสินคาและบริการผาน

อินเตอรเน็ตในภาพรวมแตกตางกัน ท้ังนี้อาจเนื่องมาจากความสามารถในการซื้อท่ีแตกตางกัน ผู

ท่ีมีรายไดสูงกวาสามารถที่จะซื้อสินคาและบริการไดมากกวาผูท่ีมีรายไดนอยกวาเพราะผูท่ีมีรายได

นอยกวาตองคิดคํานึงถึงรายจายท่ีตองใชไป 

68



8.   ขอเสนอแนะจากผลการวิจัย 
  จากผลการศึกษาปจจัยสวนประสมการตลาด ดานการแกปญหาใหลูกคา (Customer 

Solution)มีอิทธิพลตอการซื้อสินคาและบริการผานอินเตอรเน็ต ท้ังในภาพเฉล่ียรวมและ

รายละเอียดยอย โดยมีอิทธิพลอยูในระดับมาก โดยท่ีปจจัยท่ีมีอิทธิพลมากท่ีสุดคือ สินคาท่ีซื้อ

เปนไปตามความตองการดังนั้น ผูประกอบการควรใหความสําคัญ และใสใจในการจัดหาสินคาท่ี

ใหเปนไปตามความตองการของลุกคาใหมากท่ีสุด เพ่ือตอบสนองความตองการสูงสุด ไดรับความ

พึงพอใจมากย่ิงข้ึน รวมไปถึงมีการแกไขปญหาใหลูกคาเม่ือเกิดกรณีของมีความเสียหายหรือชํารุด 

เพ่ือใหลูกคาไดรับประโยชนสูงสุดจะทําใหผูประกอบการสามารถรักษาลูกคาไดดีย่ิงข้ึน 

  จากผลการศึกษาปจจัยสวนประสมการตลาดดานตนทุน (Customer Cost) มีอิทธิพล

ตอการซื้อสินคาและบริการผานอินเตอรเน็ต โดยปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการซื้อสินคาและบริการผาน

อินเตอรเน็ตมากท่ีสุดคือ มีราคาไมสูงกวาท่ีขายตามราน ดังนั้นผูประกอบการควรทําการจัด

สวนลดเพ่ิมมากข้ึน รวมไปถึงจัดโปรโมช่ันทําใหลูกคาอยากใชบริการซื้อสินคาทางอินเตอรเน็ต

มากข้ึน ทําใหสามารถรักษาฐานลูกคา และเพ่ิมฐานลูกคามากข้ึน 

  จากผลการศึกษาปจจัยสวนประสมการตลาดดานความสะดวก (Convenience) มี

อิทธิพลตอการซื้อสินคาและบริการผานอินเตอรเน็ต ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการซื้อสินคาและบริการ

ผานอินเตอรเน็ตมากท่ีสุดคือ มีความรวดเร็วสะดวกในการสั่งซื้อสินคา ดังนั้น ผูประกอบการควร

จัดทําโปรแกรมในการสั่งซื้อสินคาผานทางอินเตอรเน็ตใหมีความรวดเร็ว ไมมีความขัดของในการ

ใชงาน เพ่ือทําใหลูกคาสะดวกในการมาใชบริการ และส่ังสินคามากข้ึน 
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