
ปัจจยัทีมี่ความสมัพนัธต่์อพฤติกรรมการซ้ือสินคา้ 

ของผูบ้ริโภคผ่านทางเว็บไซตข์ายสินคา้ออนไลน ์

นายภากร  เตชะบุญประทาน* 

        ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.นนัทสารี สุขโต** 

 

บทคดัย่อ 

 จากการที่รัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมการลดการกดีกนัทางการค้า   มีส่วนทาํให้ต่างชาติ

มีความสนใจในการเข้ามาลงทุนเพ่ิมขึ้น  การแข่งขันกนัของผู้ผลิตจึงมีความรุนแรงสงูขึ้น เป็นเหตุ

ทาํให้ผู้บริโภคมีตัวเลือก และช่องทางการเลือกซ้ือสนิค้าที่มากขึ้น  นอกจากน้ีจากการเปล่ียนแปลง

ไปของสภาพสังคมและเศรษฐกิจในปัจจุบัน  ทําให้ลักษณะและรูปแบบของการขายสินค้า

จาํเป็นต้องมีการปรับปรุงเปล่ียนแปลงตามไปด้วย  และด้วยการที่วิถีการดาํเนินชีวิตในปัจจุบัน

เตม็ไปด้วยความเร่งรีบ  ทาํให้ผู้บริโภคต้องการความรวดเรว็ และความสะดวกสบายในการเลือก

ซ้ือสินค้ามากย่ิงขึ้น  อกีทั้งการที่ผู้บริโภคสามารถเข้าถึงข่าวสารได้อย่างสะดวกและรวดเรว็ทาํให้

ผู้บริโภคมีความรู้ ความเข้าใจต่อตัวสินค้าเป็นอย่างดี  ซ่ึงทําให้ผู้บริโภคต้องการสินค้าที่ มี

คุณภาพสงูขึ้นอกีด้วย  จากผลกระทบดังที่กล่าวมาข้างต้น  การซ้ือขายสนิค้าผ่านอนิเทอร์เนต็เป็น

วิธหีน่ึงที่ถูกนาํมาใช้เพ่ือเพ่ิมช่องทางในการจาํหน่ายทั้งสนิค้าและบริการ และเพ่ิมความสามารถใน

การแข่งขนัทางธุรกจิ 

 อินเทอร์เนต็ในประเทศไทยเร่ิมขึ้นเม่ือปี พ.ศ. 2530 โดยการเช่ือมต่อมินิ 

คอมพิวเตอร์ของมหาวิทยาลัยสงขลา นครินทร์ และสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT) ไปยัง

มหาวิทยาลัยเมลเบิร์น ประเทศออสเตรเลีย   แต่ในคร้ังน้ันยังเป็นการเช่ือมต่อโดยผ่านสาย 

โทรศัพท ์ซ่ึงสามารถส่งข้อมูลได้ช้า   จนกระทั่งในปี พ.ศ. 2535   ศูนย์เทคโนโลยีอเิลก็ทรอนิกส์

และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) ได้ทาํการเช่ือมต่อคอมพิวเตอร์กบัมหาวิทยาลัย 5 แห่ง 

ได้แก่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เข้าด้วยกนัเรียกว่า “เครือข่าย

ไทยสาร”  การให้บริการอนิเทอร์เนต็ในประเทศไทยได้เร่ิมต้นขึ้นเป็นคร้ังแรกเม่ือเดือน มีนาคม 

พ.ศ. 2538 โดยความร่วมมือของรัฐวิสาหกจิ 3 แห่ง คือ การสื่อสารแห่งประเทศไทย  

องค์การโทรศัพทแ์ห่งประเทศไทย  และสาํนักงานส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 

(สวทช.) โดยให้บริการในนามบริษัท อนิเทอร์เนต็ ประเทศไทย (Internet Thailand) เป็นผู้

ให้บริการอนิเทอร์เนต็เชิงพาณชิย์รายแรกของประเทศไทย  (อนิเทอร์เนต็, 2555) 
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 การซ้ือขายผ่านอินเทอร์เนต็ ที่ถูกเรียกว่าพาณิชอิเลก็ทรอนิกส์น้ันเรียกได้อีกอย่างว่า  

อคีอมเมิร์ซ  (E-commerce)  ซ่ึงโดยนิยามความหมายของอคีอมเมิร์ซ (E-commerce)  น้ัน 

หมายถึง การทาํธุรกรรมผ่านสื่ออเิลก็ทรอนิกส ์ในทุก ๆ ช่องทางที่เป็นอเิลก็ทรอนิกส ์ โดยที่การ

พาณิชย์อิเลก็ทรอนิกส์น้ันสามารถกระทาํผ่านโทรศัพทเ์คล่ือนที่  การโอนเงินอเิลก็ทรอนิกส ์การ

จัดการห่วงโซ่อุปทาน การโฆษณาในอนิเทอร์เนต็  แม้กระทั่งซ้ือขายออนไลน์ โดยมีวัตถุประสงค์

เพ่ือลดค่าใช้จ่าย และเพ่ิมประสิทธิภาพขององค์กร โดยการลดบทบาทความสําคัญของ

องค์ประกอบทางธุรกิจลง เช่น ทาํเลที่ตั้ง อาคารประกอบการ โกดังเกบ็สินค้า  ห้องแสดงสินค้า 

รวมถึงพนักงานขาย  พนักงานแนะนําสินค้า  พนักงานต้อนรับลูกค้า เป็นต้น  ดังน้ันจึงลด

ข้อจาํกดัของระยะทางและเวลา ในการทาํธุรกรรมลงได้ (วิกพีิเดีย 2558 : ออนไลน์)  

 จากการสํารวจของศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ 

(NECTEC) พบว่า คนไทยซ้ือสนิค้าออนไลน์เพ่ิมขึ้นอย่างต่อเน่ือง และตัวเลขการเพ่ิมขึ้นของ

ผู้ประกอบการออนไลน์กเ็ติบโตขึ้ นเช่นกัน ทาํให้เห็นชัดว่า พฤติกรรมคนไทย เร่ิมค้นหาสินค้า 

และจับจ่ายผ่านทางออนไลน์เพ่ิมอย่างต่อเน่ือง (ศูนย์เทคโนโลยีอเิลก็ทรอนิกสแ์ละคอมพิวเตอร์

แห่งชาติ, 2556)  อกีทั้งการรวมกนัของกลุ่มประเทศอาเซียน (AEC) จะย่ิงทาํให้โอกาสค้าขาย

ทางออนไลน์เปิดกว้างมากขึ้น และขยายโอกาสเข้าสู่คนมากกว่า 600 ล้านคน ช่องทางออนไลน์ 

คือ ช่องทางเดียวที่ประหยัดค่าใช้จ่าย แต่มีศักยภาพเพ่ิมยอดขายให้ธุรกจิทางตรงทนัท ี

 จากรายละเอียดที่กล่าวมาทาํให้ผู้วิจัยมีความสนใจที่จะศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์

ต่อพฤติกรรมการซ้ือสินค้าผ่านทางเว็บไซต์ขายสินค้าออนไลน์  เ พ่ือเป็นข้อมูลให้กับ

ผู้ประกอบการในการออกแบบเวบ็ไซต์ขายสนิค้าออนไลน์ได้ทราบว่า มีปัจจัยใดบ้างที่ จะส่งผลให้

ผู้ บริโภคเลือกซ้ือ สินค้าหรือบริการจากเวบ็ไซต์ของตน โดยที่ผู้ประกอบการสามารถนาํ

ผลการวิจัยที่ได้มา  ดาํเนินการวิเคราะห์และปรับปรุงใช้กบัเวบ็ไซต์ของตนเอง  อกีทั้ง ยังสามารถ

ใช้เป็นแนวทางให้กบัผู้ประกอบการธุรกจิออนไลน์ อื่นๆ ในการ ออกแบบ ปรับปรุง และพัฒนา

เวบ็ไซต์ให้ตรงกบัความต้องการของผู้บริโภค  รวมทั้ง ผู้ประกอบการธุรกจิต่าง ๆ สามารถนาํ

ผลการวิจัยที่ได้มาใช้เป็นข้อมูลพ้ืนฐานและเป็นแนวทางในการเพ่ิมช่องทางการตลาด ในส่วนของ

การทาํการตลาดผ่านสื่อออนไลน์ได้อย่างมีประสทิธภิาพ 

วตัถุประสงคข์องการศึกษา 

1. เ พ่ือศึกษาความสัมพันธ์ ด้ านลักษณะทางประชากรศาสตร์ของผู้บริโภค 

ประกอบด้วยเพศ อายุ ระดับการศึกษา และ รายได้ต่อเดือน กับพฤติกรรมการซ้ือสินค้าของ

ผู้บริโภคผ่านทางเวบ็ไซต์ขายสนิค้าออนไลน์ 

2. เพ่ือศึกษาความสมัพันธด้์านองค์ประกอบเวบ็ไซต์  7C  ประกอบด้วย  รูปลักษณ ์ 

ส่วนประกอบที่เป็นเน้ือหา  ความเป็นชุมชน  การทาํให้ตรงตามความต้องการเฉพาะของลูกค้า  
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การติดต่อสื่อสาร การเช่ือมโยง และการติดต่อค้าขายกบัความถี่ในการซ้ือสนิค้าของผู้บริโภคผ่าน

ทางเวบ็ไซต์ขายสนิค้าออนไลน์ 

 

สมมติฐานการวิจยั 

1. ลักษณะทางประชากรศาสตร์ของผู้บริโภค ประกอบด้วยเพศ อายุ ระดับการศึกษา 

และรายได้ต่อเดือน ไม่มีความสมัพันธ์กบัมีพฤติกรรมการซ้ือสนิค้าของผู้บริโภคผ่านเวบ็ไซต์ขาย

สนิค้าออนไลน์ 

2. ความถี่ ในการที่ ผู้บริโภคซ้ือสินค้าผ่านทางเว็บไซต์ขายสินค้าออนไลน์ไม่มี
ความสมัพันธก์บัองค์ประกอบเวบ็ไซต์ 7C ประกอบด้วย รูปลักษณ์ ส่วนประกอบที่เป็นเน้ือหา 

ความเป็นชุมชน การทาํให้ตรงความต้องการเฉพาะของลูกค้า การติดต่อสื่อสาร การเช่ือมโยง และ

การติดต่อค้าขาย 

 

ขอบเขตการวิจยั 

1. ขอบเขตด้านประชากร 
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยคร้ังน้ี คือ ผู้บริโภคที่ใช้บริการซ้ือสนิค้าผ่านเวบ็ไซต์ขายสนิค้า

ออนไลน์ซ่ึงไม่ทราบจํานวนที่แน่นอน ดังน้ันผู้วิจัยจึงกาํหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยการ

คาํนวณจากสูตร กรณีไม่ทราบจาํนวนประชากร  ที่ระดับความเช่ือม่ัน 95% ได้ขนาดของกลุ่ม

ตัวอย่าง 385 คน สาํรองไว้ 15 คน รวมขนาดของกลุ่มตัวอย่างทั้งหมดจาํนวน 400 คน 

2. ขอบเขตด้านตวัแปร 
2.1 ตัวแปรอสิระ ได้แก่ 

ปัจจัยส่วนบุคคล 

- เพศ 

- อายุ 

- การศกึษา 

- รายได้ 

 องค์ประกอบเวบ็ไซต์ 7C 

- รปูลักษณ ์ 

- ส่วนประกอบที่เป็นเน้ือหา  

- ความเป็นชุมชน  

- การทาํให้ตรงตามความต้องการเฉพาะของลูกค้า  

- การติดต่อสื่อสาร  
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- การเช่ือมโยง  

- การติดต่อค้าขาย 

2.2 ตัวแปรตาม ได้แก่ 

 พฤติกรรมการซ้ือสนิค้าของผู้บริโภคผ่านทางเวบ็ไซต์ขายสนิค้าออนไลน์ 

3. ขอบเขตด้านระยะเวลาเกบ็ข้อมูล 

 ระยะเวลาเกบ็ข้อมูลตั้งแต่เดอืนมีนาคม - เมษายน 2558 

 

นยิามศพัทเ์ฉพาะ 

พฤติกรรมการซ้ือของผู้บริโภค หมายถึง พฤติกรรมการซ้ือของผู้บริโภคขึ้นสุดท้ายที่

ซ้ือสนิค้าและบริการไปเพ่ือกนิเองใช้เอง หรือเพ่ือกนิหรือใช้ภายในครัวเรือน ผู้บริโภคทุกคนที่ซ้ือ

สนิค้าและบริการไปเพ่ือวัตถุประสงค์เช่นว่าน้ีรวมกนัเรียกว่าตลาดผู้บริโภค ผู้บริโภคทั่วโลกน้ัน มี

ความแตกต่างกันในลักษณะประชากรอยู่หลายประเด็น เช่น ในเร่ืองของอายุ รายได้ ระดับ

การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี ค่านิยม และรสนิยม เป็นต้น ทาํให้พฤติกรรมการกนิการ

ใช้ การซ้ือ และความรู้สกึนึกคิดของผู้บริโภคต่อผลิตภัณฑแ์ตกต่างกนัออกไป ทาํให้มีการซ้ือการ

บริโภคสินค้าและบริการหลาย ๆ ชนิดที่แตกต่างกันออกไป นอกจากลักษณะประชากรดังกล่าว

แล้ว ยังมีปัจจัยอื่น ๆ อกีที่ทาํให้มีการบริโภคแตกต่างกนั 

 เวบ็ไซต์ (Website) หมายถึง หน้าเวบ็เพจหลายหน้า ซ่ึงเช่ือมโยงกันผ่านทาง

ไฮเปอร์ลิงก์ ส่วนใหญ่จัดทําขึ้ นเพ่ือนําเสนอข้อมูลผ่านคอมพิวเตอร์ โดยถูกจัดเก็บไว้ใน

เวิลด์ไวด์เวบ็ หน้าแรกของเวบ็ไซต์ที่เกบ็ไว้ที่ช่ือหลักจะเรียกว่า โฮมเพจ เวบ็ไซต์โดยทั่วไปจะ

ให้บริการต่อผู้ใช้ฟรี แต่ในขณะเดียวกันบางเว็บไซต์จําเป็นต้องมีการสมัครสมาชิกและเสีย

ค่าบริการเพ่ือที่จะดูข้อมูล ในเวบ็ไซต์น้ัน ซ่ึงได้แก่ข้อมูลทางวิชาการ ข้อมูลตลาดหลักทรัพย์ หรือ

ข้อมูลสื่อต่างๆ ผู้ทาํเวบ็ไซต์มีหลากหลายระดับ ตั้งแต่สร้างเวบ็ไซต์ส่วนตัว จนถึงระดับเวบ็ไซต์

สาํหรับธุรกจิหรือองค์กรต่างๆ การเรียกดูเวบ็ไซต์โดยทั่วไปนิยมเรียกดูผ่านซอฟต์แวร์ในลักษณะ

ของ เวบ็เบราว์เซอร์ 

 ออนไลน์ (Online)  เป็นคาํศัพท์ในวงการเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และ

โทรคมนาคม ออนไลน์แสดงถึงสถานะของการเช่ือมต่อกับเครือข่าย ไม่ว่าจะเป็นเครือข่ายใด ๆ 

ในความหมายปกติทั่วไป ออนไลน์อาจหมายถงึการเช่ือมต่อกบัอนิเทอร์เนต็หรือเวิลด์ไวด์เวบ็ 
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วิธีการดาํเนินงานวิจยั 

เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 

เคร่ืองมือที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้าและเกบ็รวบรวมข้อมูลคือ แบบสอบถาม โดย

แบ่งเป็น 3 ส่วน คือ 

ส่วนที่ 1 เป็นการสอบถามเกี่ยวกบัลักษณะทางประชากรศาสตร์ ซ่ึงประกอบด้วย

คาํถามปลายปิด  แบบคาํถามที่มีคาํตอบให้เลือก 2 ทาง (Two-way question) จาํนวน 1 ข้อ 

และแบบคาํถามที่มีคาํตอบหลายตัวเลือก (Multiple choice question) จาํนวน 3 ข้อ ได้แก่ 

ข้อที่ 1 เพศ ระดับการวัดข้อมูล ประเภทนามบัญญัต ิ(Nominal Scale) 

ข้อที่ 2 อายุ ระดับการวัดข้อมูล ประเภทเรียงลาํดับ (Ordinal Scale) 

ข้อที่ 3 ระดับการศึกษาสงูสดุ  ระดับการวัดข้อมูล ประเภทเรียงลาํดับ (Ordinal 

Scale) 

ข้อที่ 4 รายได้เฉล่ียต่อเดือน ระดับการวัดข้อมูล ประเภทเรียงลาํดับ (Ordinal Scale) 

ส่วนที่ 2 เป็นการสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการซ้ือสินค้าของผู้บริโภคผ่านทาง

เวบ็ไซต์ขายสินค้าออนไลน์  ซ่ึงประกอบด้วยคาํถามปลายปิด   แบบคาํถามที่มีคาํตอบหลาย

ตัวเลือก (Multiple choice question) จาํนวน 4 ข้อ  

ข้อที่ 1 คาํถามเกี่ยวกบัประเภทของสนิค้า ที่ผู้บริโภคเคยสั่งซ้ือผ่านทางเวบ็ไซต์ขาย

สนิค้าออนไลน์บ่อยที่สดุ ระดับการวัดข้อมูล ประเภทนามบัญญัติ (Nominal Scale) 

ข้อที่ 2 คาํถามเกี่ยวกบัเหตุผลหลักในการตัดสนิใจซ้ือสนิค้าผ่านทางเวบ็ไซต์ขายสนิค้า

ออนไลน์ระดับการวัดข้อมูล ประเภทนามบัญญัติ (Nominal Scale) 

ข้อที่ 3 คาํถามเกี่ยวกบัความถี่ในการซ้ือสนิค้าผ่านทางเวบ็ไซต์ขายสนิค้าออนไลน์ 

ระดับการวัดข้อมูล ประเภทเรียงลาํดับ  (Ordinal Scale)  

ข้อที่ 4 คาํถามเกี่ยวกบัมูลค่าโดยเฉล่ียของสนิค้าที่ผู้บริโภคซ้ือผ่านทางเวบ็ไซต์ขาย

สนิค้าออนไลน์ในแต่ละคร้ัง ระดับการวัดข้อมูล ประเภทเรียงลาํดับ  (Ordinal Scale) 

ส่วนที่ 3 เป็นการสอบถามเกี่ยวกับ ความคิดเหน็ของผู้ บริโภคที่มีต่อระดับ

ความสาํคัญด้านองค์ประกอบเวบ็ไซต์ 7C ได้แก่ รูปลักษณ์ ส่วนประกอบที่เป็นเน้ือหา ความเป็น

ชุมชน การทาํให้ตรงความต้องการเฉพาะของลูกค้า การติดต่อสื่อสาร การเช่ือมโยง และการ

ติดต่อค้าขาย ของเวบ็ไซต์ขายสนิค้าออนไลน์ ซ่ึงลักษณะคาํถามเป็นแบบ Likert Scale มีทั้งหมด

จาํนวน 21 ข้อ โดยใช้ระดับการวัดข้อมูลประเภทอนัตรภาคช้ัน (Interval Scale) 
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การเก็บรวบรวมขอ้มูล 

แหล่งที่มาของข้อมูล เป็นการเกบ็รวบรวมข้อมูลแบบปฐมภมิู (Primary Data) โดยจะ

ทาํการโพสต์ลิงค์ แบบสอบถามออนไลน์บน เวบ็ไซต์ขายสนิค้าออนไลน์ facebook , tweeter , 

line และเวบ็ไซต์ขายสนิค้าออนไลน์ที่เป็นที่นิยมได้แก่ Lazada , WeloveShopping , Tarad , 

Zalora , Ensogo เพ่ือให้ผู้ที่เคยสั่ง ซ้ือสนิค้าหรือบริการผ่านทางเวบ็ไซต์ขายสนิค้าออนไลน์ตอบ

จนครบจาํนวนที่ต้องการทั้งหมด 400 คน โดยให้ผู้ตอบเป็นผู้กรอกแบบสอบถามเอง (Self-

Administered Questionnaire) 

การวิเคราะหข์อ้มูล 

1. สถติิทีใ่ชใ้นการวิเคราะหข์อ้มูล 

 1.1 การวิเคราะห์โดยใช้สถติิเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) โดยใช้สถติิดังน้ี 

  1.1.1 ค่าความถี่ (Frequencies) และค่าร้อยละ (Percentage) เพ่ือใช้อธบิาย

ลักษณะข้อมูลจากแบบสอบถามส่วนที่ 1 และส่วนที่ 3 

  1.1.2  ค่าคะแนนเฉล่ีย (Mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard 

Deviations) เพ่ือใช้อธบิายลักษณะข้อมูลจากแบบสอบถามส่วนที่ 2 

 1.2  การวิเคราะห์โดยใช้สถติิเชิงอนุมาน (Inferential Statistic) เพ่ือทดสอบ

สมมุติฐาน 

  1.2.1 วิธสีถติไิค-สแควร์ (Chi-Square :	 ) 

2. การทดสอบสมมติฐาน 

 2.1  การทดสอบสมมติฐานข้อที่ 1 ลักษณะทางประชากรศาสตร์ของผู้บริโภค 

ประกอบด้วยเพศ อายุ ระดับการศึกษา และรายได้ต่อเดือน ไม่มีความสัมพันธ์กับมีพฤติกรรม

การซ้ือสนิค้าของผู้บริโภคผ่านเวบ็ไซต์ขายสนิค้าออนไลน์ โดยในการทดสอบสมมติฐานข้อที่ 1 น้ี 

ผู้วิจัยจะวิเคราะห์โดยใช้สถติิไค-สแควร์ (Chi-Square :	 ) 

 2.2  การทดสอบสมมุติฐานข้อที่ 2 องค์ประกอบเวบ็ไซต์ 7C ได้แก่ รูปลักษณ์

ส่วนประกอบที่เป็นเน้ือหา ความเป็นชุมชน การทาํให้ตรงความต้องการเฉพาะของลูกค้า การ

ติดต่อสื่อสาร การเช่ือมโยง และการติดต่อค้าขาย มี ความสมัพันธก์บั พฤติกรรมการซ้ือสนิค้าของ

ผู้บริโภคผ่านทางเวบ็ไซต์ขายสินค้าออนไลน์ โดยใช้การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ขององค์ประกอบ

เวบ็ไซต์ 7C กบัความถี่ของการซ้ือสนิค้าของผู้บริโภคผ่านทางเวบ็ไซต์ขายสนิค้าออนไลน์โดยใช้

สถติิไค-สแควร์ (Chi-Square :	 ) 

 

สรุปผลการศึกษา 

จากการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกบั ปัจจัยที่มีความสมัพันธต่์อ พฤติกรรมการซ้ือสนิค้า

ของผู้บริโภคผ่านทางเวบ็ไซต์ขายสนิค้าออนไลน์ สามารถสรปุผลได้ดังน้ี 
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ส่วนที่ 1 การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของแบบสอบถามโดยใช้สถติิเชิงพรรณนา 

ประกอบด้วย ค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยแบ่งเป็น 3 ตอน ดังน้ี 

ตอนที่ 1 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนา 

การวิเคราะห์ข้อมูลด้านประชากรศาสตร์ของผู้บริโภค 

1.1 เพศ 

  พบว่าผู้บริโภคส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง  ซ่ึงมีจาํนวน  220 คน  คิดเป็นร้อยละ  

55.00  และเพศชายจาํนวน  180 คน  คิดเป็นร้อยละ  45.00 

1.2 อายุ 

  พบว่าอายุ  ผู้บริโภคส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง  21-30 ปี  ซ่ึงมีจาํนวน 162 คน 

คิดเป็นร้อยละ 40.50  รองลงมาคือ อายุระหว่าง 31-40 ปี ซ่ึงมีจาํนวน  75 คน  คิดเป็นร้อยละ  

18.75  อายุ  51 ปีขึ้นไป  ซ่ึงมีจาํนวน  63 คน  คิดเป็นร้อยละ 15.75  อายุตํ่ากว่าหรือเท่ากบั 

20 ปี  ซ่ึงมีจาํนวน  51 คน  คิดเป็นร้อยละ  12.75  และ อายุ 41-50 ปี  ซ่ึงมีจาํนวน 49 คน  

คิดเป็นร้อยละ 12.25 ตามลาํดบั 

1.3 ระดับการศึกษาสงูสดุ   

  พบว่าผู้บริโภคส่วนใหญ่มีการศึกษาสงูสดุอยู่ในระดบั ปริญญาตรี  ซ่ึงมีจาํนวน  

229  คน  คิดเป็นร้อยละ  57.25  รองลงมาคือ ระดับสงูกว่าปริญญาตรี  ซ่ึงมีจาํนวน  103  คน  

คิดเป็นร้อยละ 25.75  มัธยมศึกษาตอนปลาย /ปวช.  ซ่ึงมีจาํนวน  43 คน  คิดเป็นร้อยละ 

10.75 และระดับอนุปริญญา /ปวส. ซ่ึงมีจาํนวน  25  คน  คิดเป็นร้อยละ 6.25 ตามลาํดับ 

1.4 รายได้เฉล่ียต่อเดือน  

  พบว่าผู้บริโภคส่วนใหญ่มีรายได้เฉล่ียต่อเดือนอยู่ที่  40,001 บาทขึ้นไป  ซ่ึงมี

จาํนวน 143 คน  คิดเป็น ร้อยละ  35.75  รองลงมาคือ รายได้เฉล่ียต่อเดือน 10,001-20,000 

บาท  ซ่ึงมีจาํนวน  82 คน คิดเป็นร้อยละ 20.50   รายได้เฉล่ียต่อเดอืน 20,001-30,000 บาท  

ซ่ึงมีจาํนวน 76 คน  คดิเป็นร้อยละ 19.00  รายได้เฉล่ียต่อเดือน น้อยกว่าหรือเท่ากบั 10,000 

บาท  ซ่ึงมีจาํนวน 75 คน คิดเป็นร้อยละ 18.75  และรายได้เฉล่ียต่อเดือน  30,001-40,000 

บาท  ซ่ึงมีจาํนวน  24  คน  คดิเป็นร้อยละ  6.00  ตามลาํดบั 

ตอนที่ 2 การวิเคราะห์ข้อมูล ด้านพฤติกรรมการซ้ือสนิค้าของผู้บริโภคผ่านทาง

เวบ็ไซต์ขายสนิค้าออนไลน์ 

ประเภทของสนิค้าที่ผู้บริโภคเคยสั่งซ้ือผ่านทางเวบ็ไซต์ขายสนิค้าออนไลน์บ่อยที่สุด

คือ  หนังสอื  ซ่ึงมีจาํนวน 80 คน คิดเป็นร้อยละ  20  รองลงมาคือเสื้อผ้า/เคร่ืองแต่งกาย  ซ่ึงมี

จาํนวน  70 คน  คิดเป็นร้อยละ  17.50  ของเล่น/โมเดล/ฟิกเกอร์  ซ่ึงมีจาํนวน 55 คน  คิด

เป็นร้อยละ 13.75  เคร่ืองสาํอาง  ซ่ึงมีจาํนวน  47 คน  คิดเป็นร้อยละ 11.75  อุปกรณ์ IT  ซ่ึง

มีจาํนวน  45 คน  คิดเป็นร้อยละ 11.25  อุปกรณ์ตกแต่งบ้าน  ซ่ึงมีจาํนวน  27 คน  คิดเป็น

ร้อยละ 6.75  โทรศัพทมื์อถือ/อุปกรณ์เสริม  ซ่ึงมีจาํนวน 24 คน  คิดเป็นร้อยละ 6.00  อาหาร
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เสริม  ซ่ึงมีจาํนวน 19 คน  คิดเป็นร้อยละ 4.75  ซอฟแวร์คอมพิวเตอร์  ซ่ึงมีจาํนวน 17 คน  

คิดเป็นร้อยละ 4.25  และ เคร่ืองประดับ/นาฬิกา  ซ่ึงมีจาํนวน 16 คน  คิดเป็นร้อยละ 4.00  

ตามลาํดับ 

เหตุผลหลักที่ผู้บริโภคใช้ในการตัดสนิใจซ้ือสนิค้าผ่านทางเวบ็ไซต์ขายสนิค้าออนไลน์

มากที่สุดคือ  เหตุผลหลักที่ผู้บริโภคส่วนใหญ่ใช้ในการตัดสินใจซ้ือสินค้าผ่านทางเวบ็ไซต์ขาย

สนิค้าออนไลน์คือ  ความสะดวกในการซ้ือ  ซ่ึงมีจาํนวน 199 คน  คิดเป็นร้อยละ 49.75  

รองลงมาคือ  สนิค้าหาซ้ือได้ยาก  ซ่ึงมีจาํนวน 116 คน  คิดเป็นร้อยละ 29.00  ราคาถูก  ซ่ึงมี

จาํนวน 69 คน  คิดเป็นร้อยละ 17.25  และสนิค้ามีความทนัสมัยมากกว่าแหล่งอื่นๆ  ซ่ึงมี

จาํนวน 16 คน  คิดเป็นร้อยละ 4.00 ตามลาํดับ 

ความถี่โดยประมาณในการที่ผู้บริโภคซ้ือสินค้าผ่านทางเวบ็ไซต์ขายสินค้าออนไลน์  

ผู้บริโภคส่วนใหญ่มีความถี่ในการซ้ือสินค้าผ่านทางเวบ็ไซต์ขายสนิค้าออนไลน์โดยประมาณอยู่ที่ 

เดือนละคร้ัง  ซ่ึงมีจาํนวน  211 คน  คิดเป็นร้อยละ 52.75 รองลงมาคือ  ปีละคร้ัง  ซ่ึงมีจาํนวน  

93 คน  คิดเป็นร้อยละ 23.25  น้อยกว่าปีละคร้ัง  ซ่ึงมีจาํนวน  47 คน คิดเป็นร้อยละ  11.75  

สปัดาห์ละคร้ัง  ซ่ึงมีจาํนวน 49 คน  คิดเป็นร้อยละ  12.30   

มูลค่าโดยประมาณของสนิค้าที่ผู้บริโภคซ้ือผ่านทางเวบ็ไซต์ขายสนิค้าออนไลน์ในแต่

ละคร้ัง  ผู้บริโภคส่วนใหญ่ซ้ือผ่านทางเวบ็ไซต์ขายสนิค้าออนไลน์ในแต่ละคร้ัง  501 - 2,500 

บาท  ซ่ึงมีจาํนวน  276 คน  คิดเป็นร้อยละ 79.00  รองลงมาคือ  2,501 บาทขึ้นไป  ซ่ึงมี

จาํนวน 70 คน  คิดเป็นร้อยละ 17.50  และน้อยกว่าหรือเท่ากบั 500 บาท  ซ่ึงมีจาํนวน 54 คน  

คิดเป็นร้อยละ  13.50 

ตอนที่ 3 การวิเคราะห์ข้อมูล ความคิดเหน็ของ ผู้บริโภค ที่มีต่อระดับความสาํคัญ

ด้านองค์ประกอบเวบ็ไซต์ 7C ของเวบ็ไซต์ขายสนิค้าออนไลน์ 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล ความคิดเหน็ของผู้บริโภคที่มีต่อระดับความสาํคัญด้านองคป์ระกอบ

เวบ็ไซต์ 7C ของเวบ็ไซต์พาณชิย์อเิลก็ทรอนิกสย์อดนิยมของประเทศไทยพบว่า 

ด้านองค์ประกอบหรือรูปลักษณ์ ความคิดเหน็ของผู้บริโภคที่มีต่อระดับความสาํคัญ 

ด้านองค์ประกอบหรือรูปลักษณ์ โดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.88  เม่ือ

พิจารณารายข้อพบว่า 

ในข้อ ความสะดวกในการค้นหาข้อมูลของเวบ็ไซต์ ผู้บริโภคให้ความสาํคัญอยู่ใน

ระดับ มากที่สดุ โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.35 ในข้อ การแสดงคาํแนะนาํหรือวิธกีารใช้งานเวบ็ไซต์ 

ผู้บริโภคให้ความสาํคัญอยู่ในระดับ มาก โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.92 ในข้อ ความเหมาะสมของ

รูปแบบและลักษณะของเวบ็ไซต์เม่ือเทยีบกบัผลิตภัณฑท์ี่ขาย ผู้บริโภคให้ความสาํคัญอยู่ในระดับ 

มาก โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.81  
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ด้านส่วนประกอบที่เป็นเน้ือหา ความคิดเห็นของผู้บริโภคที่มีต่อระดับความสาํคัญ 

ด้านส่วนประกอบที่เป็นเน้ือหา โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.28 เม่ือ

พิจารณารายข้อพบว่า 

ในข้อ มีรายละเอยีดของสนิค้าครบถ้วนสมบูรณ์  ผู้บริโภคให้ความสาํคัญอยู่ในระดับ 

มากที่สุด โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.35 ในข้อ มีรูปภาพแสดงสินค้าหลายมุมมอง  ผู้บริโภคให้

ความสาํคัญอยู่ในระดับ มากที่สุด โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.25 และในข้อ มีรายละเอียดการ

รับประกัน และเง่ือนไขการขอเปล่ียนหรือคืนสินค้าอย่างชัดเจน ผู้บริโภคให้ความสาํคัญอยู่ใน

ระดับ มากที่สดุ โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.25 และในข้อ มีรายละเอยีดเง่ือนไขการรับประกนัสนิค้า 

และเง่ือนไขการขอเปล่ียนหรือคืนสนิค้าอย่างชัดเจน ผู้บริโภคให้ความสาํคัญอยู่ในระดับมากที่สดุ 

โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.28 

ด้านความเป็นชุมชน ความคิดเหน็ของผู้บริโภคที่มีต่อระดับความสาํคัญด้านความ

เป็นชุมชนโดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั  3.43  เม่ือพิจารณารายข้อพบว่า 

ในข้อ มีหน้า Facebook เข้าถึงได้สะดวก  ผู้บริโภคให้ความสาํคัญอยู่ในระดับมาก 

โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.64 ในข้อ มีเว็บบอร์ดไว้แลกเปล่ียนความคิดเห็นของกลุ่มผู้ใช้สินค้า  

ผู้บริโภคให้ความสาํคัญอยู่ในระดับ มาก โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.51 และในข้อ มี Chat Room 

ผู้บริโภคสามารถเข้าไปพิมพ์สนทนาได้ทนัท ีผู้บริโภคให้ความสาํคัญอยู่ในระดับ ปานกลางโดยมี

ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.14  

ด้านการทาํให้ตรงความต้องการเฉพาะของลูกค้า ความคิดเหน็ของผู้บริโภคที่มีต่อ

ระดับความสาํคัญด้านการทาํให้ตรงความต้องการเฉพาะของลูกค้า โดยรวมอยู่ในระดับ มาก โดย

มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.92 เม่ือพิจารณารายข้อพบว่า 

ในข้อ ผู้บริโภคสามารถเลือกรูปลักษณ์ของสินค้าได้หลากหลาย ผู้บริโภคให้

ความสาํคัญอยู่ในระดับ มาก โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.11 ในข้อ มีการเกบ็ข้อมูลเพ่ือสามารถ

นาํเสนอสินค้าได้ตรงตามความต้องการของผู้บริโภคเฉพาะราย ผู้บริโภคให้ความสาํคัญอยู่ใน

ระดับมาก โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.66 ในข้อ รูปแบบการให้บริการสามารถยืดหยุ่นได้ตามความ

ต้องการของผู้บริโภค ผู้บริโภคให้ความสาํคัญอยู่ในระดับ มาก โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.99 

ด้านการติดต่อสื่อสาร ความคิดเหน็ของ ผู้บริโภคที่มีต่อระดับความสาํคัญ ด้านการ

ติดต่อสื่อสารโดยรวมอยู่ในระดับ มากที่สดุ โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.25 เม่ือพิจารณารายข้อพบว่า 

ในข้อ มีการ Update ข่าวสาร ข้อมูล กจิกรรมส่งเสริมการขายให้แก่สมาชิกผ่านทาง 

e-mail หรือผ่านทาง SMS อย่างสมํ่าเสมอ ผู้บริโภคให้ความสาํคัญอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉล่ีย

เท่ากบั 4.05  ในข้อ มีข้อมูลเบอร์โทรศัพท ์e-mail ของผู้ประกอบการเพ่ือให้ผู้บริโภคสามารถ

ติดต่อสอบถามได้สะดวก ผู้บริโภคให้ความสาํคัญอยู่ในระดับ มากที่สุด โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 

4.28  และในข้อ สามารถเข้าถึงเวบ็ไซต์ได้ง่าย รองรับระบบปฏบิัติการของสมาร์ทโฟนทั่วไป เช่น 
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IOS, Android และเบราเซอร์ต่างๆที่เป็นที่นิยมเช่น Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google 

Chrome, Safari ผู้บริโภคให้ความสาํคัญอยู่ในระดับมากที่สดุ โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั  4.43  

ด้านการเช่ือมโยง ความคิดเห็นของผู้บริโภคที่มีต่อระดับความสําคัญ ด้านการ

เช่ือมโยงโดยรวมอยู่ในระดับ มาก โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.89  เม่ือพิจารณารายข้อพบว่า 

ในข้อ มีช่องให้ค้นหาข้อมูลภายในเวบ็ไซต์ ผู้บริโภคให้ความสาํคัญอยู่ในระดับ มาก 

โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.09 ในข้อ มีช่องให้ค้นหาข้อมูลภายนอกเวบ็ไซต์ผ่านทาง Search Engine 

เพ่ือหาข้อมูลจากเวบ็ไซต์อื่นๆ ผู้บริโภคให้ความสาํคัญอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 

3.88  และในมีเคร่ืองหมายนาํทาง (Navigation) ซ่ึงใช้แสดงว่าตอนน้ีผู้บริโภคอยู่ส่วนไหนของ

เวบ็ไซต์ ผู้บริโภคให้ความสาํคัญอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.70 

ด้านการติดต่อค้าขาย ความคิดเหน็ของผู้บริโภคที่มีต่อระดับความสาํคัญ ด้านการ

ติดต่อค้าขายโดยรวมอยู่ในระดับ มากที่สดุ โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.52 เม่ือพิจารณารายข้อพบว่า 

ในข้อ ขั้นตอนการสั่งซ้ือในเวบ็ไซต์ ไม่ยุ่งยากซับซ้อน ผู้บริโภคให้ความสาํคัญอยู่ใน

ระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.51 ในข้อ สามารถตรวจสอบสถานการณ์สั่งซ้ือ และ

สถานะการจัดส่งสนิค้าผ่านเวบ็ไซต์ได้ ผู้บริโภคให้ความสาํคัญอยู่ในระดับมากที่สดุ โดยมีค่าเฉล่ีย

เท่ากบั 4.50 และในข้อ มีวิธีจ่ายชาํระเงินได้หลายรูปแบบ เช่น บัตรเงินสด บัตรเครดิต โอนเงิน

ผ่านธนาคาร ผู้บริโภคให้ความสาํคัญอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.53 

ส่วนที่ 2 การวิเคราะห์ข้อมูลโดยการทดสอบสมมติฐานซ่ึงมี 3 ข้อ โดยใช้สถติิเชิง

อนุมาน ดังน้ี 

สมมติฐานข้อที่ 1 ลักษณะทางประชากรศาสตร์ของผู้บริโภค ประกอบด้วยเพศ อายุ 

ระดับการศึกษา และรายได้ต่อเดือน ไม่มีความสมัพันธก์บัมีพฤติกรรมการซ้ือสนิค้าของผู้บริโภค

ผ่านเวบ็ไซต์ขายสนิค้าออนไลน์ 

สมมติฐานข้อที่ 1.1 ลักษณะทางประชากรศาสตร์ด้านเพศของผู้บริโภคไม่มี

ความสมัพันธก์บัมีพฤติกรรมการซ้ือสนิค้าของผู้บริโภคผ่านเวบ็ไซต์ขายสนิค้าออนไลน์ 

ผลการทดสอบด้วยค่าสถิติ Chi-square ที่ระดับนัยสาํคัญ 0.05 พบว่า ลักษณะทาง

ประชากรศาสตร์ด้านเพศ มีความสัมพันธ์กับประเภทของสินค้าที่ผู้บริโภคเคยสั่งซ้ือผ่านทาง

เวบ็ไซต์ขายสนิค้าออนไลน์ ซ่ึงไม่สอดคล้องกบัสมมติฐานที่ตั้งไว้ 

ผลการทดสอบด้วยค่าสถิติ Chi-square ที่ระดับนัยสาํคัญ 0.05 พบว่า ลักษณะทาง

ประชากรศาสตร์ด้านเพศ มีความสมัพันธ์กบัเหตุผลหลักที่ผู้บริโภคใช้ในการตัดสนิใจซ้ือสนิค้า

ผ่านทางเวบ็ไซต์ขายสนิค้าออนไลน์  ซ่ึงไม่สอดคล้องกบัสมมติฐานที่ตั้งไว้ 

ผลการทดสอบด้วยค่าสถิติ Chi-square ที่ระดับนัยสาํคัญ 0.05 พบว่า ลักษณะทาง

ประชากรศาสตร์ด้านเพศ มีความสมัพันธก์บัความถี่โดยประมาณในการที่ผู้บริโภคซ้ือสนิค้าผ่าน

ทางเวบ็ไซต์ขายสนิค้าออนไลน์  ซ่ึงไม่สอดคล้องกบัสมมติฐานที่ตั้งไว้ 
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ผลการทดสอบด้วยค่าสถิติ Chi-square ที่ระดับนัยสาํคัญ 0.05 พบว่า ลักษณะทาง

ประชากรศาสตร์ด้านเพศ มีความสมัพันธก์บัมูลค่าโดยประมาณของสนิค้าที่ผู้บริโภคซ้ือผ่านทาง

เวบ็ไซต์ขายสนิค้าออนไลน์ในแต่ละคร้ัง  ซ่ึงไม่สอดคล้องกบัสมมติฐานที่ตั้งไว้ 

สมมติฐานข้อที่ 1.2 ลักษณะทางประชากรศาสตร์ด้านอายุของผู้บริโภคไม่มีความ 

สมัพันธก์บัมีพฤติกรรมการซ้ือสนิค้าของผู้บริโภคผ่านเวบ็ไซต์ขายสนิค้าออนไลน์ 

ผลการทดสอบด้วยค่าสถิติ Chi-square ที่ระดับนัยสาํคัญ 0.05 พบว่า ลักษณะทาง

ประชากรศาสตร์ด้านอายุมีความสัมพันธ์กับประเภทของสินค้าที่ ผู้บริโภคเคยสั่งซ้ือผ่านทาง

เวบ็ไซต์ขายสนิค้าออนไลน์บ่อยที่สดุ  ซ่ึงไม่สอดคล้องกบัสมมติฐานที่ตั้งไว้ 

ผลการทดสอบด้วยค่าสถิติ Chi-square ที่ระดับนัยสาํคัญ 0.05 พบว่า ลักษณะทาง

ประชากรศาสตร์ด้านอายุมีความสมัพันธก์บัเหตุผลหลักที่ผู้บริโภคใช้ในการตัดสนิใจซ้ือสนิค้าผ่าน

ทางเวบ็ไซต์ขายสนิค้าออนไลน์  ซ่ึงไม่สอดคล้องกบัสมมติฐานที่ตั้งไว้ 

ผลการทดสอบด้วยค่าสถิติ Chi-square ที่ระดับนัยสาํคัญ 0.05 พบว่า ลักษณะทาง

ประชากรศาสตร์ด้านอายุมีความสัมพันธ์กับความถี่โดยประมาณในการที่ผู้บริโภคซ้ือสินค้าผ่าน

ทางเวบ็ไซต์ขายสนิค้าออนไลน์  ซ่ึงไม่สอดคล้องกบัสมมติฐานที่ตั้งไว้ 

ผลการทดสอบด้วยค่าสถิติ Chi-square ที่ระดับนัยสาํคัญ 0.05 พบว่า ลักษณะทาง

ประชากรศาสตร์ด้านอายุมีความสัมพันธ์กับมูลค่าโดยประมาณของสินค้าที่ผู้บริโภคซ้ือผ่านทาง

เวบ็ไซต์ขายสนิค้าออนไลน์ในแต่ละคร้ัง  ซ่ึงไม่สอดคล้องกบัสมมติฐานที่ตั้งไว้ 

สมมติฐานข้อที่ 1.3 ลักษณะทางประชากรศาสตร์ด้านระดับการศึกษาของผู้บริโภคไม่

มีความสมัพันธก์บัมีพฤติกรรมการซ้ือสนิค้าของผู้บริโภคผ่านเวบ็ไซต์ขายสนิค้าออนไลน์ 

ผลการทดสอบด้วยค่าสถิติ Chi-square ที่ระดับนัยสาํคัญ 0.05 พบว่า ลักษณะทาง

ประชากรศาสตร์ด้านระดับการศึกษามีความสัมพันธ์กับประเภทของสินค้าที่ผู้บริโภคเคยสั่งซ้ือ

ผ่านทางเวบ็ไซต์ขายสนิค้าออนไลน์บ่อยที่สดุ  ซ่ึงไม่สอดคล้องกบัสมมติฐานที่ตั้งไว้ 

ผลการทดสอบด้วยค่าสถิติ Chi-square ที่ระดับนัยสาํคัญ 0.05 พบว่า ลักษณะทาง

ประชากรศาสตร์ด้านระดับการศึกษามีความสมัพันธ์กบัเหตุผลหลักที่ผู้บริโภคใช้ในการตัดสนิใจ

ซ้ือสนิค้าผ่านทางเวบ็ไซต์ขายสนิค้าออนไลน์  ซ่ึงไม่สอดคล้องกบัสมมติฐานที่ตั้งไว้ 

ผลการทดสอบด้วยค่าสถิติ Chi-square ที่ระดับนัยสาํคัญ 0.05 พบว่า ลักษณะทาง

ประชากรศาสตร์ด้านระดับการศึกษามีความสมัพันธ์กบัความถี่โดยประมาณในการที่ผู้บริโภคซ้ือ

สนิค้าผ่านทางเวบ็ไซต์ขายสนิค้าออนไลน์  ซ่ึงไม่สอดคล้องกบัสมมติฐานที่ตั้งไว้ 

ผลการทดสอบด้วยค่าสถิติ Chi-square ที่ระดับนัยสาํคัญ 0.05 พบว่า ลักษณะทาง

ประชากรศาสตร์ด้านระดับการศึกษาไม่มีความสมัพันธก์บัมูลค่าโดยประมาณของสนิค้าที่ผู้บริโภค

ซ้ือผ่านทางเวบ็ไซต์ขายสนิค้าออนไลน์ในแต่ละคร้ัง  ซ่ึงสอดคล้องกบัสมมติฐานที่ตั้งไว้ 

สมมติฐานข้อที่ 1.4 ลักษณะทางประชากรศาสตร์ด้านรายได้ไม่มีความสมัพันธก์บัมี

พฤติกรรมการซ้ือสนิค้าของผู้บริโภคผ่านเวบ็ไซต์ขายสนิค้าออนไลน์ 
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ผลการทดสอบด้วยค่าสถิติ Chi-square ที่ระดับนัยสาํคัญ 0.05 พบว่า ลักษณะทาง

ประชากรศาสตร์ด้านรายได้มีความสัมพันธ์กับประเภทของสินค้าที่ผู้บริโภคเคยสั่งซ้ือผ่านทาง

เวบ็ไซต์ขายสนิค้าออนไลน์บ่อยที่สดุ  ซ่ึงไม่สอดคล้องกบัสมมติฐานที่ตั้งไว้ 

ผลการทดสอบด้วยค่าสถิติ Chi-square ที่ระดับนัยสาํคัญ 0.05 พบว่า ลักษณะทาง

ประชากรศาสตร์ด้านรายได้มีความสมัพันธ์กบัเหตุผลหลักที่ผู้บริโภคใช้ในการตัดสินใจซ้ือสินค้า

ผ่านทางเวบ็ไซต์ขายสนิค้าออนไลน์  ซ่ึงไม่สอดคล้องกบัสมมติฐานที่ตั้งไว้ 

ผลการทดสอบด้วยค่าสถิติ Chi-square ที่ระดับนัยสาํคัญ 0.05 พบว่า ลักษณะทาง

ประชากรศาสตร์ด้านรายได้มีความสมัพันธก์บัความถี่โดยประมาณในการที่ผู้บริโภคซ้ือสนิค้าผ่าน

ทางเวบ็ไซต์ขายสนิค้าออนไลน์  ซ่ึงไม่สอดคล้องกบัสมมติฐานที่ตั้งไว้ 

ผลการทดสอบด้วยค่าสถิติ Chi-square ที่ระดับนัยสาํคัญ 0.05 พบว่า ลักษณะทาง

ประชากรศาสตร์ด้านรายได้มีความสมัพันธก์บัมูลค่าโดยประมาณของสนิค้าที่ผู้บริโภคซ้ือผ่านทาง

เวบ็ไซต์ขายสนิค้าออนไลน์ในแต่ละคร้ัง  ซ่ึงไม่สอดคล้องกบัสมมติฐานที่ตั้งไว้ 

สมมติฐานข้อที่ 2 ความถี่ ในการที่ ผู้บริโภคซ้ือสินค้าผ่านทางเว็บไซต์ขายสินค้า

ออนไลน์ไม่มีความสมัพันธก์บัองค์ประกอบเวบ็ไซต์ 7C ประกอบด้วย รูปลักษณ์ ส่วนประกอบที่

เป็นเน้ือหา ความเป็นชุมชน การทาํให้ตรงความต้องการเฉพาะของลูกค้า การติดต่อสื่อสาร การ

เช่ือมโยง และการติดต่อค้าขาย 

ผลการทดสอบด้วยค่าสถิติ Chi-square ที่ระดับนัยสาํคัญ 0.05  พบว่าความถี่ในการ

ที่ผู้บริโภคซ้ือสินค้าผ่านทางเวบ็ไซต์ขายสินค้าออนไลน์มีความสัมพันธ์กับองค์ประกอบเวบ็ไซต์ 

7C ด้านรูปลักษณ์ ในส่วนข้อย่อย ความสะดวกในการค้นหาข้อมูลของเวบ็ไซต์  การแสดง

คาํแนะนาํหรือวิธกีารใช้งานเวบ็ไซต์  และความเหมาะสมของรูปแบบและลักษณะของเวบ็ไซต์เม่ือ

เทยีบกบัผลิตภัณฑท์ี่ขาย  ซ่ึงไม่สอดคล้องกบัสมมติฐานที่ตั้งไว้ 

ผลการทดสอบด้วยค่าสถิติ Chi-square ที่ระดับนัยสาํคัญ 0.05  พบว่าความถี่ในการ

ที่ผู้บริโภคซ้ือสินค้าผ่านทางเวบ็ไซต์ขายสินค้าออนไลน์มีความสัมพันธ์กับองค์ประกอบเวบ็ไซต์ 

7C ด้านส่วนประกอบที่เป็นเน้ือหา เฉพาะในส่วนข้อย่อย  มีรายละเอยีดของสนิค้าครบถ้วน

สมบูรณ ์ซ่ึงไม่สอดคล้องกบัสมมติฐานที่ตั้งไว้ 

ผลการทดสอบด้วยค่าสถิติ Chi-square ที่ระดับนัยสาํคัญ 0.05  พบว่าความถี่ในการ

ที่ผู้บริโภคซ้ือสินค้าผ่านทางเวบ็ไซต์ขายสินค้าออนไลน์มีความสัมพันธ์กับองค์ประกอบเวบ็ไซต์ 

7C ด้านความเป็นชุมชน ในส่วนของข้อย่อย  มี Chat Room ให้ผู้บริโภคสามารถเข้าไปพิมพ์

สนทนาได้ทนัท ี ซ่ึงไม่สอดคล้องกบัสมมติฐานที่ตั้งไว้ 

ผลการทดสอบด้วยค่าสถิติ Chi-square ที่ระดับนัยสาํคัญ 0.05  พบว่าความถี่ในการ

ที่ผู้บริโภคซ้ือสินค้าผ่านทางเวบ็ไซต์ขายสินค้าออนไลน์มีความสัมพันธ์กับองค์ประกอบเวบ็ไซต์ 

7C ด้านทาํให้ตรงตามความต้องการเฉพาะของลูกค้า  ในส่วนข้อย่อย  รูปแบบการให้บริการ

สามารถยืดหยุ่นได้ตามความต้องการของผู้บริโภค  ซ่ึงไม่สอดคล้องกบัสมมติฐานที่ตั้งไว้ 
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ผลการทดสอบด้วยค่าสถิติ Chi-square ที่ระดับนัยสาํคัญ 0.05  พบว่าความถี่ในการ

ที่ผู้บริโภคซ้ือสนิค้าผ่านทางเวบ็ไซต์ขายสนิค้าออนไลน์ไม่มีความสมัพันธก์บัองค์ประกอบเวบ็ไซต์ 

7C ด้านการติดต่อสื่อสาร  ซ่ึงสอดคล้องกบัสมมติฐานที่ตั้งไว้ 

ผลการทดสอบด้วยค่าสถิติ Chi-square ที่ระดับนัยสาํคัญ 0.05  พบว่าความถี่ในการ

ที่ผู้บริโภคซ้ือสนิค้าผ่านทางเวบ็ไซต์ขายสนิค้าออนไลน์ไม่มีความสมัพันธก์บัองค์ประกอบเวบ็ไซต์ 

7C ด้านการเช่ือมโยง  ซ่ึงสอดคล้องกบัสมมติฐานที่ตั้งไว้ 

ผลการทดสอบด้วยค่าสถิติ Chi-square ที่ระดับนัยสาํคัญ 0.05  พบว่าความถี่ในการ

ที่ผู้บริโภคซ้ือสนิค้าผ่านทางเวบ็ไซต์ขายสนิค้าออนไลน์ไม่มีความสมัพันธก์บัองค์ประกอบเวบ็ไซต์ 

7C ด้านการติดต่อค้าขาย  ซ่ึงสอดคล้องกบัสมมติฐานที่ตั้งไว้ 

 
อภิปรายผลการศึกษา 

ผลการวิจัยเร่ือง ปัจจัยที่มีความสมัพันธ์ต่อพฤติกรรมการซ้ือสนิค้าของผู้บริโภคผ่าน

ทางเวบ็ไซต์ขายสนิค้าออนไลน์ มีประเดน็สาํคัญ ที่สามารถนาํมาอภิปรายตามผลเชิงพรรณนาได้

ดังน้ี 

1. จากผลการศึกษาลักษณะทางประชากรศาสตร์พบว่า  ผู้บริโภคที่ ซ้ือสินค้าผ่าน

เวบ็ไซต์ขายสนิค้าออนไลน์ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 21-30 ปี การศึกษาสงูสดุอยู่ใน

ระดับ ปริญญาตรี มีรายได้เฉล่ียต่อเดือนอยู่ที่  40,001 บาทขึ้นไป  โดยปรกติแล้วเพศหญิง มัน

เป็นเพศที่นิยมจับจ่ายใช้สอยมากกว่าเพศชาย และจะเหน็ได้ว่าผู้บริโภคที่ซ้ือสินค้าผ่านเวบ็ไซต์

ขายสินค้าออนไลน์ส่วนใหญ่ อยู่ในช่วง Gen Y ซ่ึงเป็นวัยที่เข้าถึงเทคโนโลยีได้ดีที่สุด ผู้ใช้

อนิเทอร์เนต็กลุ่มน้ียังคงใช้อนิเทอร์เนต็ทั้งในด้านการค้นหาข้อมูล ด้านการสื่อสาร และด้านความ

บันเทงิ  ประกอบกบัระดับการศึกษาในระดับปริญญาที่ทางมหาลัยส่วนใหญ่มีการสนับสนุนให้ใช้

อินเตอร์เนต็เป็นตัวช่วยในการเรียนการสอน  นอกจากน้ีผู้ที่มีระดับการศึกษาสูงระดับหน่ึงยังมี

ส่วนจะทาํให้ผู้บริโภคมีความรู้ความเข้าใจใน ด้านการทาํธุรกรรมต่าง ๆผ่านทางอนิเทอร์เนต็ รวม

ไปถงึการซ้ือสนิค้าและบริการผ่านทางเวบ็ไซต์ด้วย  

2. จากผลการศึกษาด้านพฤติกรรมการซ้ือสินค้าผ่านเวบ็ไซต์ขายสินค้าออนไลน์ของ

ผู้บริโภค  ประเภทของสนิค้าที่ผู้บริโภคเคยสั่งซ้ือผ่านทางเวบ็ไซต์ขายสนิค้าออนไลน์บ่อยที่สดุคือ 

หนังสือ  เหตุผลหลักที่ผู้บริโภคส่วนใหญ่ใช้ในการตัดสินใจซ้ือสินค้าผ่านทางเวบ็ไซต์ขายสินค้า

ออนไลน์คือความสะดวกในการซ้ือ  ผู้บริโภคส่วนใหญ่มีความถี่ในการซ้ือสินค้าผ่านทางเวบ็ไซต์

ขายสินค้าออนไลน์โดยประมาณอยู่ที่ เดือนละคร้ัง  มูลค่าโดยประมาณของสนิค้าที่ผู้บริโภคส่วน

ใหญ่ซ้ือผ่านทางเวบ็ไซต์ขายสนิค้าออนไลน์ในแต่ละคร้ังอยู่ที่  501 - 2,500 บาท  แสดงว่า

ปัจจุบันการหนังสือผ่านอินเตอร์เนต็เป็นไปได้อย่างสะดวกสบาย  อีกทั้งยังเป็นสินค้าที่ทาํการ

จัดส่งได้ง่าย  ทาํให้เป็นที่นิยม  นอกจากน้ีเหตุผลหลักในการที่ ผู้บริโภคเลือกซ้ือสินค้าผ่าน
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อนิเตอร์มาจากความสะดวก  ซ่ึงเข้ากบัไลฟ์สไตล์ในปัจจุบันที่เตม็ไปด้วยความเร่งรีบความถี่เดือน

ละคร้ัง  ถือเป็นปริมาณการซ้ือที่เหมาะสมสาํหรับบุคคลทั่วไป  แสดงให้เห็นว่าผู้บริโภคเร่ิมมี

ความเช่ือม่ันในการสั่งซ้ือสนิค้าผ่านทางเวบ็ไซต์ขายสนิค้าออนไลน์ 

3. จากผลการศึกษาความคิดเห็นของผู้บริโภคที่มีต่อระดับความสาํคัญ ด้าน

องค์ประกอบเวบ็ไซต์ 7C ของเวบ็ไซต์ขายสนิค้าออนไลน์ พบว่า ผู้บริโภคให้ความสาํคัญต่อ

องค์ประกอบเวบ็ไซต์ 7C ด้านส่วนประกอบที่เป็นเน้ือหา  ด้านการสื่อสาร และด้าน การติดต่อ

ค้าขาย อยู่ในระดับมากที่สดุ แสดงให้เหน็ว่าผู้บริโภคที่ซ้ือสนิค้าผ่านทางเวบ็ไซต์ ขายสนิค้า

ออนไลน์ ให้ความสาํคัญกบั   มีรายละเอยีดของสนิค้าครบถ้วนสมบูรณ์   มีรูปภาพแสดงสนิค้า

หลายมุมมอง  มีรายละเอยีดการรับประกนั และเง่ือนไขการขอเปล่ียนหรือคืนสนิค้าอย่างชัดเจน  

มีข้อมูลที่อยู่ email เบอร์โทรศัพทข์องผู้ประกอบการเพ่ือสะดวกในการติดต่อ  สามารถเข้าถึง

เวบ็ไซต์ได้ง่าย รองรับระบบปฏบิัติการของสมาร์ทโฟนทั่วไป เช่น IOS, Android และเบราเซอร์

ต่างๆที่เป็นที่นิยมเช่น Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Safari  ขั้นตอนใน

การสั่งซ้ือสนิค้าจากเวบ็ไซต์ มีความเรียบง่ายไม่ซับซ้อน  สามารถตรวจสอบสถานะการสั่งซ้ือและ

สถานะการจัดส่งผ่านทางเวบ็ไซต์ได้  มีวิธจ่ีายชาํระเงินได้หลายรูปแบบ  เช่น  บัตรเงินสด  บัตร

เครดิต โอนเงินผ่านธนาคาร   

4. จากการทดสอบจะได้ว่าลักษณะทางประชากรศาสตร์ของผู้บริโภค ประกอบด้วย

เพศ อายุ ระดับการศึกษา และรายได้ต่อเดือน มีความสัมพันธ์กับมีพฤติกรรมการซ้ือสินค้าของ

ผู้บริโภคผ่านเวบ็ไซต์ขายสนิค้าออนไลน์ ที่ระดับนัยยะสาํคัญที่ 0.05  จะเหน็ได้ว่าจากการศึกษา 

ลักษณะประชากรศาสตร์เกือบทั้งหมด จะมีความสัมพันธ์กันกับ  พฤติกรรมการเลือกซ้ือสินค้า

ของผู้บริโภค  โดยเม่ือลักษณะทางประชากรศาสตร์แตกต่างกัน  ไลฟ์สไตล์  รสนิยม  ข้าวของ

เคร่ืองใช้กจ็ะแตกต่างกนัไปด้วย   

5. จากการทดสอบจะได้ว่าความถี่ในการที่ผู้บริโภคซ้ือสนิค้าผ่านทางเวบ็ไซตข์ายสนิค้า

ออนไลน์มีความสมัพันธก์บัองค์ประกอบเวบ็ไซต์ 7C ในด้านของ รูปลักษณ์ ส่วนประกอบที่เป็น

เน้ือหา  การทาํให้ตรงตามความต้องการเฉพาะของลูกค้า และความเป็นชุมชน ที่ระดับนัยยะ

สาํคัญที่ 0.05   ซ่ึงแสดงให้เหน็ว่า รปูลักษณ์ ส่วนประกอบที่เป็นเน้ือหา  การทาํให้ตรงตามความ

ต้องการเฉพาะของลูกค้า และความเป็นชุมชนส่งผลต่อความถี่ในการที่ผู้บริโภคจะเลือกซ้ือสนิค้า

ผ่านเวบ็ไซต์ขายสนิค้าออนไลน์  ซ่ึงอาจจะเป็นเพราะว่าองค์ประกอบเหล่าน้ีเป็นองค์ประกอบของ 

7C ในส่วนของการทาํให้เวบ็ไซต์โดดเด่นหรือแตกต่างจากเวบ็ไซต์อื่นๆ 

ขอ้เสนอแนะแก่ผูป้ระกอบการเว็บไซตข์ายสินคา้ออนไลน ์

 การออกแบบเวบ็ไซต์ขายสนิค้าออนไลน์ควรเน้นไปที่องค์ประกอบเวบ็ไซต์ 7C ใน

ส่วนของรูปลักษณ์ เน้ือหา และการติดต่อสื่อสาร เน่ืองจากเป็นส่วนที่ผู้บริโภคให้ความสาํคัญมาก

ที่สุด นอกจากน้ียังควรปรับปรุงและพัฒนาองค์ประกอบย่อย ในส่วนของความสะดวกในการ
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ค้นหาข้อมูลของเวบ็ไซต์  การแสดงคาํแนะนําหรือวิธีการใช้งานเวบ็ไซต์  ความเหมาะสมของ

รูปแบบและลักษณะของเวบ็ไซต์เม่ือเทยีบกบัผลิตภัณฑท์ี่ขาย  ความสวยงามของเวบ็ไซต์  การมี

รายละเอียดของสินค้าครบถ้วนสมบูรณ์  การมีรูปภาพแสดงสินค้าหลายมุมมอง  การมี

รายละเอียดการรับประกัน และเง่ือนไขการขอเปล่ียนหรือคืนสินค้าอย่างชัดเจน  การมีหน้า 

Facebook เข้าถึงได้สะดวก  การมีเวบ็บอร์ดไว้แลกเปล่ียนความคิดเหน็ของกลุ่มผู้ใช้สนิค้า  การมี 

Chat Room ผู้บริโภคสามารถเข้าไปพิมพ์สนทนาได้ทนัท ี ผู้บริโภคสามารถเลือกรูปลักษณ์ของ

สินค้าได้หลากหลาย  มีการเกบ็ข้อมูลเพ่ือสามารถนาํเสนอสินค้าได้ตรงตามความต้องการของ

ผู้บริโภคเฉพาะราย  และรูปแบบการให้บริการสามารถยืดหยุ่นได้ตามความต้องการของผู้บริโภค 

ซ่ึงมีผลต่อความถี่ในการซ้ือสนิค้าผ่านเวบ็ไซต์ขายสนิค้าออนไลน์ของผู้บริโภค 

 
ขอ้เสนอแนะงานวิจยั 

1. ควรมีการศกึษาความสมัพันธร์ะหว่างองค์ประกอบเวบ็ไซต์ 7C กบัพฤติกรรมการ

ซ้ือสนิค้าผ่านเวบ็ไซต์ขายสนิค้าออนไลน์ของผู้บริโภค 

2. ควรมีการศกึษาความสมัพันธร์ะหว่างปัจจัยทางถิ่นที่อยู่ กบัพฤติกรรมการซ้ือสนิค้า

ผ่านเวบ็ไซต์ขายสนิค้าออนไลน์ของผู้บริโภค 

3. ควรเพ่ิมการศึกษาให้ครอบคลุมไปยังการซ้ือขายอนิเตอร์เนต็ ที่ไม่ใช่เวบ็ขายสนิค้า

ออนไลน์  เช่น ร้านค้าใน instagram 
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